
Synthèse : Mythes et héros

בנושא מיתוסים וגיבורים למדנו שלושה מסמכים: ביוגרפיה של יוסף 
טרומפלדור, שיר של חנה סנש : ''למות צעירה'' ומכתב שכתב אלי כהן 

לאישתו נאדיה שעה קלה לפני שעלה לגרדום.
למדנו שקיימים סוגים שונים של גיבורים אך לכולם יש נקודות משותפות: 

הם גיבורים ואמיצים, הם גם אנשים רגישים.
בהיסטוריה המודרנית של העם היהודי חיו גיבורים שונים שתרמו כל אחד 

ואחת לעם היהודי.
בביוגרפיה של יוסף טרופלדור, למדנו על צעיר יהודי שהיה קצין בצבא 

הרוסי שנלחם נגד היפנים בגליפולי ואיבד את ידו השמאלית ב-1902 (אלף 
תשע מאות ושתיים). אחרי שנפל בשבי היפני הוא הקים חוג ציוני בקרב 

החיילים היהודים. לאחר שחזר לרוסיה הוא קיבל אותות חייל מצטיין, כבר 
אז הוא נחשב לגיבור.

לאחר מלחמת העולם הראשונה חולק שטחה של ארץ ישראל, בין בריטניה 
וצרפת. אזור הגליל המזרחי, נכלל בתחום השלטון הצרפתי. הערבים 
התנגדו לכך, הם רצו להכליל את האזור הזה בתחום השלטון הערבי, 

שמרכזו היה דמשק.
בתוך שטח המריבה היו 4 ישובים יהודיים: מטולה, תל-חי, כפר גלעדי 

וחמרה.
ב-1 במארס 1920 (אלף תשע מאות ועשרים) טרופלדור עבד בתל-חי עם 

חבריו. המוני ערבים חמושים הקיפו את חצר תל-חי ובהמשך התנהל 
קרב שבו נהרגו 6 לוחמים. 

קבוצה של מנהיגי הערבים ביקשה להיכנס לחצר כדי לבדוק שחיילים 
צרפתים אינם מתחבאים בה. למספר ערבים ניתנה רשות להיכנס, והם 

ניצלו אותה לניסיון התקפה על החצר.
 תרומפלדור הורה לירות על הערבים ופרץ קרב יריות. מיד הצטרפו 



לקרב המוני הערבים שצרו על החצר מבחוץ, והתחוללה מערכה כבדה. 
טרומפלדור ויעקב טוקר ניסו לחצות את החצר כדי לסגור את השער 

הפתוח אליה, אך  הערבים יורים ופוגעים בהם, והם נפצעים פצעי מוות.
הלחימה סביב חצר תל חי בי"א באדר נמשכה עד רדת החשכה רק אז 

יצאו לתל חי אנשי תגבורת ממטולה ומכפר גלעדי, עם רופא.
 טרומפלדור ושאר ההרוגים והפצועים האחרים פונו לכפר גלעדי.

 הרופא דיווח, כי לפני מותו אמר לו טרומפלדור: "אין דבר. טוב למות בעד 
ארצנו".

מיתוס תל-חי נוצר על ידי העם ומנהיגיו. הוא צמח כביטוי של הזדהות 
היישוב עם המעטים, גיבורי המופת, ושל הערכה למעשיהם. לכך שהעזו 

לחלום ולממש את החזון הציוני של ההתיישבות בארץ ישראל. על סיפור 
תל-חי ומותו של תרופלדור ישנן מספר גרסאות, לא היה מידע מדוייק מה 
בדיוק קרה שם. האיזור היה מנותק. חוסר בפרטים ברורים מהווה כר 

פורה להתפתחות המיתוס.
חנה סנש נולדה ב- 17 ביולי 1921 בבודפסט, בירת הונגריה. חנה 

בילדותה סבלה לעתים מתופעות אנטישמיות, לכן כשהגיעה לגיל 18 בשנת 
1939 עלתה לארץ. בארץ חנה למדה שנתיים בבית ספר חקלאי בנהלל. 
לאחר לימודיה הצטרפה לקבוצת צעירים שהקימו את קיבוץ שדות ים ליד 
קיסריה. לחנה לא היה קל בקיבוץ. העבודות שהוצעו לה בקיבוץ לא משכו 

את ליבה, והיא השתוקקה לכתוב. עם הזמן גברו בה רגשות בדידות, 
חסר וחוסר נחת. לכן החליטה לפנות לפעילויות אתגריות חדשות.

בהקשר הזה היא כותבת את השיר ''למות צעירה'' בה היא מביעה את 
רצונה להצטרף לצנחנים יהודיים ולהציל את אחיה בהונגריה. בשיר הזה 

היא מודעת מהסכנות שיש במשימה הזאת. בכתיבת מילות השיר היא 
כבר מביעה את רצונה להקריב את חייה למען העם שלה.



חנה פנתה לארגונים שארגנו פעולות הצלה של יהודים באירופה, כדי 
להשתתף במאבק למען הצלת יהודים. ב- 1943 עברה מבחנים ובדיקות 

והתקבלה כמתנדבת לקבוצת צנחנים שמשימתם הייתה לצנוח על אדמת 
אירופה במהלך מלחמת העולם השנייה. במרץ 1944 צנחה חנה עם 

חבריה בקרואטיה, ליד הגבול ההונגרי. שם הם שהו שלושה חודשים בתקווה 
לסיוע של הפרטיזנים המקומיים. בקבוצה הצונחת התעורר ויכוח אם לבטל 

את המשימה או אם לדבוק בה ולהיכנס להונגריה ללא התעודות 
המזויפות, שהיו הפרטיזנים אמורים לספק. חנה הייתה משוכנעת בדעתה 
שיש לדבוק במשימה. היא חצתה את הגבול ביוני 1944. מיד לאחר מכן 

נתפסה ע"י חיילים הונגרים ונשלחה לכלא בבודפסט. היא הועמדה לדין 
באשמת ריגול וכאזרחית הונגריה גם בבגידה במולדת. חנה כפרה 

בהאשמות שכן לא ראתה עצמה הונגריה אלא ארץ-ישראלית. היא נלחמה 
על זהותה זו למרות שידעה שהיא מסכנת עצמה בעונש מוות. ההונגרים 

כדי ללחוץ אפשרו לאמא של חנה לפגוש אותה בכלא, חנה לא נכנעה ולא 
שינתה את טענותיה . 

ב- 7 בנובמבר 1944, כשהיא בת 23, הוצאה חנה סנש להורג . גם 
כאן אנחנו לומדים על נחישות של גיבורה צעירה שהפכה למיתוס.

במסמך השלישי אנחנו למדנו על אלי כהן שנולד ב-1924 באלכסנדריה 
שבמצרים. בשנת 1944 הצטרף אלי כהן לתנועה הציונית. ב-1957 עלה 
לישראל והתגורר בבת ים. הוא עסק בהנהלת חשבונות, וב-31 באוגוסט 

1959 נשא לאשה את נדיה, עולה מעיראק.

במאי 1960 גויס לאגף המודיעין של צה"ל, והוכשר כמרגל. ב-1961 נשלח 
לארגנטינה, שם נבנתה לו דמות סוחר ערבי, של מהגר מלבנון, בשם 

כאמל אמין תבאת. כהן התיידד עם הקהילה הערבית המקומית.

ב-1962 עבר לדמשק, ושכר דירה בסמוך למטכ"ל הסורי. הוא בנה לו שם 



של איש עסקים, והתיידד עם אנשי צבא ועם אישים מהצמרת הסורית, 
איתם טייל ברחבי סוריה. באמצעות קשרים אלה אסף אלי כהן מידע רב, 

על-פי הנחיות מפעיליו במודיעין הישראלי, אודות הצבא הסורי וההנהגה 
הסורית. אחת לחצי שנה יצא לנסיעת עסקים לאירופה, שאיפשרה לו 

מפגש עם מפעיליו, וביקור אצל משפחתו בבת ים.

בראשית ינואר 1965 נחשפה זהותו האמיתית של אלי כהן על-ידי הסורים 
והוא נלכד. חוקריו ניסו ללחוץ עליו שימשיך בקשר עם ישראל ויעביר מידע 

כוזב, אך הוא ניצל זאת לשם העברת מסר על לכידתו, בקוד שהוכן 
מראש לשם כך.

אלי כהן הועמד למשפט בדמשק, וכשלושה חודשים לאחר שנלכד, ב-18 
במאי 1965 הוצא להורג בתלייה בכיכר העיר, לאחר שעלו בתוהו 

מאמצים להצילו מעונש מוות. במכתב שכתב לאשתו

קודם להוצאתו להורג כתב: "נדיה יקירתי, את רשאית להינשא לגבר אחר 
למען יהיה טוב לילדינו... אני מבקש שלא תתאבלי על מה שקרה, אלא 

תסתכלי אל העתיד...". בנוסף לאשתו, הניח שלושה ילדים.

אלי כהן נקבר בדמשק, ועד היום, לאחר קרוב לארבעים שנה, מסרבים 
הסורים להתיר הבאתו לקבורה בישראל. העובדה שעדיין אין לנו את כל 

הפרטים על לכידתו ועל העדויות במשך חקירתו בונה מיתוס סביב דמותו.

לאחר שדיברנו על שלושת הגיבורים האלה, אפשר לסכם כך. כל אדם יכול 
להפוך לגיבור. גיבור יכול להיות גבר או אישה, זקן או צעירף יפה או 

מכוער...לא משנה הדת שלו אך הוא צריך להיות אמיץ ונדיב, להיות אדם 
ישר ולאהוב צדק.



Synthèse : Mythes et héros

 :documents ׁשה ִמְסָמִכים ָ ְ ׁשל ֹו ֵ ׂשא ִמית ֹוִסים ְוִג ּב ֹוִרים ָלַמְדנ ּו  ַ ּב ּנ ֹו
ֶ ׁשל ָחָנה סנש : ''ָלמ ּות  ִ ׁשיר  ֶ ׁשל יוסף טרומפלדור,  ִ ּבי ֹוְגַרְפָיה 

ָ ּלה ִלְפֵני  ָ ׁשָעה ַק ְ ׁש ּת ֹו נאדיה  ֹ ּכֵהן ְלִא ָ ּכַתב ֵאַלי  ֶ ׁש ָ ּתב  ְצִעיָרה''  ּוִמְכ
.qu'il soit monté sur la potence ּגְר ּד ֹום ַ ֶ ׁשָעָלה ַל

ָ ּלם  ִ ּג ּב ֹוִרים ַאְך ְלֻכ ֶ ׁשל   différentes sortes ׁשַ ּקָ ּיִמים ס ּוִגים  ׁש ֹוִנים ֶ ָלַמְדנ ּו 
ִ ׁשים. ִ ׁשים ְרִגי ִ ּמיִצים, ֵהם ַ ּגם ֲאָנ ִ ּג ּב ֹוִרים ְוַא ָ ּתפ ֹות: ֵהם  ֻ ׁש ֵי ׁש ְנֻק ּד ֹות ְמ

ָ ּתְרמ ּו  ֶ ׁש ִ ּג ּב ֹוִרים  ׁש ֹוִנים  ְ ּיה ּוִדי ַחי ּו  ֶ ׁשל ָהָעם ַה ַ ּבִהיְסט ֹוְרָיה ַה ּמ ֹוֶדְרִנית 
ְ ּיה ּוִדי. ָ ּכל ֶאָחד ְוַאַחת ָלָעם ַה  qui ont contribué

ֶ ׁשָהָיה  ֶ ׁשל יוסף טרומפלדור, ָלַמְדנ ּו ַעל ָצִעיר ְיה ּוִדי  ִ ּבי ֹוְגַרְפָיה  ַ ּב
ֵ ּבד ֶאת ָיד ֹו  ָ ּפִנים בגליפולי ְוִא ֶ ׁשִ ּנְלַחם ֶנֶגד ַהָ ּי ָ ּצָבא ָהר ּוִסי  ַ ּב ָקִצין 

ֶ  ּׁשִבי  ַ ּב ֶ ׁשָ ּנַפל  ַ ּתִים). ַאֲחֵרי  ְ ׁש ַ ׁשע ֵמא ֹות  ּו ְ ּת ְ  ּׂשָמאִלית ב-1902 (ֶאֶלף  ַה
ְ ּבֶקֶרב parmi ַהַחָ ּיִלים   cercle sioniste ּפִני ה ּוא ֵהִקים ח ּוג ִצ ּי ֹוִני ָ ַהָ ּי

ֵ ּבל א ֹות ֹות médailles ַחָ ּיל  ֶ ׁשָחַזר ְלר ּוְסָיה ה ּוא ִק ִ ּיים. ְלַאַחר  ְ ּיה ּוִד ַה
ַ ׁשב ְלִג ּב ֹור. ְ ּכָבר ָאז ה ּוא ֶנְח ִמְצַטֵ ּין, 

ֶ ׁשל ֶאֶרץ  ִ ׁשְטָח ּה    a été partagé ּלק ַ ְלַאַחר ִמְלֶחֶמת ָהע ֹוָלם ָהִרא ׁש ֹוָנה ֻח
ִ ּבְתח ּום  ִ ּמְזָרִחי, ִנְכַלל  ְ ּבִריַטְנָיה ְוָצְרַפת. ֵאז ֹור ַהָ ּגִליל ַה ֵ ּבין  ְ ׂשָרֵאל,  ִי
 intégrer ּגד ּו ְלָכְך, ֵהם ָרצ ּו ְלַהְכִליל ְ ָ ּצְרָפִתי. ָהֲעָרִבים ִהְתַנ ִ  ּׁשְלט ֹון ַה ַה
ָ ּכז ֹו dont le centre ָהָיה  ֶ ּמְר ֶ ׁש ִ  ּׁשְלט ֹון ָהֲעָרִבי,  ִ ּבְתח ּום ַה ֶאת ָהֵאז ֹור ַהֶ ּזה 

ֶ ׂשק. ֶ ּמ ַ ּד
ִ ּיים:  ְ ּמִריָבה territoire de la dispute ָהי ּו 4 ְי ׁש ּוִבים ְיה ּוִד ֶ ׁשַטח ַה ְ ּבת ֹוְך 

ַ ּגְלֵעֵדי ְוַחְמָרה. ְ ּכָפר  ֵ ּתל-ַחי,  ְמט ֹוָל ּה, 
ְ ׂשִרים) טרומפלדור ָעַבד  ַ ׁשע ֵמא ֹות ְוֶע ֵ ּת ְ ּבַמְרס 1920 (ֶאֶלף  ב-1 

ִ ּקיפ ּו  ִ ׁשים une horde arabe armée ִה ְ ּבֵתל-ַחי ִעם ֲחֵבָריו. ֲהמ ֹוֵני ֲעָרִבים ֲחמ ּו
ָ  ּׁשה ל ֹוֲחִמים.  ִ ׁש ָ ׁשב ּו ֶנֶהְרג ּו  ֵ ׁשְך ִהְתַנֵהל ְקָרב  ֵ ּתל-ַחי  ּוַבֶהְמ ֶאת ָחֵצר 

ֹ ּדק  ְ ּכֵדי ִלְב ָ ּכֵנס ַלֲחֶצר  ָ ׁשה ְלִה ִ ּבְ ּק ֶ ׁשל ַמְנִהיֵגי ָהֲעָרִבים  ְקב ּוָצה 
ְ ּתָנה ְר ׁש ּות  ָ ּפר ֲעָרִבים ִנ ָ ּב ּה. ְלִמְס ְ ּבִאים  ֶ ׁשַחָ ּיִלים ָצְרָפִתים ֵאיָנם ִמְתַח

ָ ּסי ֹון tentative ַהְתָקָפה ַעל ֶהָחֵצר. ְ ּצל ּו א ֹוָת ּה ְלִנ ָ ּכֵנס, ְוֵהם ִנ ְלִה
 טרומפלדור ה ֹוָרה a donné l'ordre ִליר ֹות ַעל ָהֲעָרִבים  ּוָפַרץ ְקָרב 

ַ ּבח ּוץ,  ָ ּצר ּו ַעל ֶהָחֵצר ִמ ֶ ׁש ְ ּקָרב ֲהמ ֹוֵני ָהֲעָרִבים  ְיִר ּי ֹות. ִמָ ּיד ִהְצָטְרפ ּו ַל
ְ ּכֵבָדה.  ְוִהְתח ֹוְלָלה ַמֲעָרָכה 

ֹ ּגר ֶאת  ְ ּכֵדי ִלְס ֹקב ט ֹוֵקר ִנ ּס ּו ַלְחצ ֹות ֶאת ֶהָחֵצר  טרומפלדור ְוַיֲע



ָ ּבֶהם, ְוֵהם  ָ ּפת ּוַח ֵאֶליָה, ַאְך  ָהֲעָרִבים י ֹוִרים  ּופ ֹוְגִעים  ַ  ּׁשַער ַה ַה
ִ ּפְצֵעי ָמֶות. ִנְפָצִעים 

 tombée de la nuit ׁשָכה ֵ ְ ׁשָכה ַעד ֶרֶדת ַהֲח ֵ ּתל ַחי ִנְמ ְ ּלִחיָמה ָסִביב ָחֵצר  ַה
ִ ּגְלעִדי, ִעם  ְ ּכָפר  ְ ּמט ֹוָל ּה  ּוִמ ֹ ּבֶרת renfort ִמ ִ ּתְג ֵ ׁשי  ַרק ָאז ָיְצא ּו ְלֵתל ַחי ַאְנ

ר ֹוֵפא.
ִ ּגְלעִדי. ֻ ּפ ּנ ּו ִלְכָפר  ְ ּפצ ּוִעים ָהֲאֵחִרים  ְ ׁשָאר ַהֲהר ּוִגים ְוַה  טרומפלדור  ּו

ִ ּכי ִלְפֵני מ ֹות ֹו ָאַמר ל ֹו טרומפלדור: "ֵאין ָ ּדָבר. ט ֹוב  ִ ּדֵ ּוַח,   ָהר ֹוֵפא 
ְ ּבַעד ַאְרֵצנ ּו". ָלמ ּות 

ֶ ׁשל  ְ ּכִב ּט ּוי  ֵ ּתל-ַחי נ ֹוַצר ַעל ְיֵדי ָהָעם  ּוַמְנִהיָגיו. ה ּוא ָצַמח  ִמית ֹוס 
ֶ ׁשל ַהֲעָרָכה  ִ ּג ּב ֹוֵרי ַה ּמ ֹוֵפת, ְו ִ ּטים,  ְ ּמַע ִ ּי  ּׁש ּוב ִעם ַה ִהְזַ ּדה ּות ַה

ִ ּצ ּי ֹוִני  ֵ ּמ ׁש ֶאת ֶהָחז ֹון ַה ֶ ׁשֵהֵע ּז ּו ils ont osé ַלְחלֹם  ּוְלַמ ֵ ׂשיֶהם. ְלָכְך  ְלַמֲע
ֶ ׁשל  ֵ ּתל-ַחי  ּומ ֹות ֹו  ְ ׂשָרֵאל. ַעל ִס ּפ ּור  ְ ּבֶאֶרץ ִי ְ  ּׁשב ּות  ֶ ׁשל ַהִהְתַי

ִ ּגְרָסא ֹות versions, לֹא ָהָיה ֵמיָדע ְמֻדָ ּיק ַמה  ָ ּפר  ְ ׁשָנן ִמְס תרופלדור ֶי
 clairs ּבר ּוִרים ְ ִ ּבְפָרִטים  ֹחֶסר   .isolé ּתק ָ ָ ׁשם. ָהֵאז ֹור ָהָיה ְמֻנ ְ ּבִד ּי ּוק ָקָרה 

ִ ּמית ֹוס. ְ ּתח ּות ַה ַ ּפ ַ ּכר  ּפ ֹוֶרה  crée les conditions ְלִהְת ְמַהֶ ּוה 

ַ ּגְרָיה. ָחָנה  ִ ּביַרת ה ּוְנ ֶ ּפְסט,  ְ ּב ּב ּוָד ְ ּבי ּוִלי 1921  ָחָנה סנש נ ֹוְלָדה ב- 17 
ִ ּגיָעה ְלִגיל  ֶ ׁשִה ְ ּכ ֵ ׁשִמ ּי ּות, ָלֵכן  ִ ּתים ִמ ּת ֹוָפע ֹות ַאְנִטי ְ ּבַיְלד ּוָת ּה ָסְבָלה ְלִע
ְ ּבֵבית ָסַפר  ְ ׁשָנַתִים  ָ ּבָאֶרץ ָחָנה ָלְמָדה  ְ ׁשַנת 1939 ָעְלָתה ָלָאֶרץ.  ִ ּב  18
ֶ ׁשֵהִקימ ּו  ְ ּבַנֲהָלל. ְלַאַחר ִל ּמ ּוֶדיָה ִהְצָטְרָפה ִלְקב ּוַצת ְצִעיִרים  ַחְקַלאי 

ַ ּבִ ּק ּב ּוץ.  ְ ׂשד ֹות ָים ְלַיד ֵקיָסְרָיה. ְלַחָ ּנה לֹא ָהָיה ַקל  ֶאת ִק ּב ּוץ 
ְ ׁש ּת ֹוְקָקה  ָ ּבה, ְוִהיא ִה ְ ׁשכ ּו ֶאת ִל ַ ּבִ ּק ּב ּוץ לֹא ָמ ְ ּצע ּו ָל ּה  ֶ ׁשֻה ָהֲעב ֹוד ֹות 

ְ ּבִדיד ּות, ָחֵסר  ָ ּב ּה ְרָג ׁש ֹות  ְ ּזַמן ָ ּגְבר ּו  ֹ ּתב. ִעם ַה désirait ardemment ִלְכ

ֹחֶסר ָנַחת insatisfaction. ָלֵכן ֶהְחִליָטה ִלְפנ ֹות ִלְפִעיֻל ּי ֹות ֲחָד ׁש ֹות. ְו

ָ ּב ּה ִהיא  ִ  ּׁשיר ''ָלמ ּות ְצִעיָרה''  ֵ ׁשר ַהֶ ּזה ִהיא  ּכ ֹוֶתֶבת ֶאת ַה ַ ּבֶהְק
ִ ּציל ֶאת ַאֶחיָה  ִ ּיים  ּוְלַה ִ ּביָעה ֶאת ְרצ ֹוָנ ּה ְלִהְצָטֵרף ְלַצְנָחִנים ְיה ּוִד ַמ

ֹ ּזאת.  ִ ׂשיָמה ַה ְ ּמ ַ ּב ֶ ׁשֵ ּי ׁש  ָ ּכנ ֹות  ַ ּס ִ  ּׁשיר ַהֶ ּזה ִהיא מ ּוַדַעת ֵמַה ַ ּב ַ ּגְרָיה.  ְ ּבה ּוְנ
ִ ּביָעה ֶאת ְרצ ֹוָנ ּה ְלַהְקִריב ֶאת  ְ ּכָבר ַמ ִ  ּׁשיר ִהיא  ִ ּבְכִתיַבת ִמיל ֹות ַה

ָ ּלה. ֶ ׁש ָ ּה ְלַמַען ָהָעם  ַחֶ ּיי

ָ ּפה,  ְ ּבֵאיר ֹו ֶ ׁשל ְיה ּוִדים  ָ ּצָלה  ְ ּפֻע ּל ֹות ַה ְ ּגנ ּו  ֶ ׁשִאְר ָ ּפְנָתה ָלִאְר ּג ּוִנים  ָחָנה 
ָ ּצַלת ְיה ּוִדים. ב- 1943 ָעְבָרה  ַ ּמֲאָבק ְלַמַען ַה ַ ּב ֵ ּתף  ַ ּת ְ ׁש ְ ּכֵדי ְלִה

ְ ּכִמְתַנֶ ּדֶבת ִלְקב ּוַצת ַצְנָחִנים  ְ ּבָלה  ִמְבָחִנים  ּוְבִדיק ֹות ְוִהְתַק
ַ ּמֲהָלְך  ַ ּב ָ ּפה  ִ ׂשיָמָתם dont leur objectif ָהְיָתה ִלְצֹנַח ַעל ַאְדַמת ֵאיר ֹו ְ ּמ ֶ ׁש



ְ ּבַמְרס 1944 ָצְנָחה ָחָנה ִעם ֲחֵבֶריָה  ְ  ּׁשִנָ ּיה.  ִמְלֶחֶמת ָהע ֹוָלם ַה
ִ ׁשים  ָ ׁשה ֳחָד ְ ׁשל ֹו ָ ׁשה ּו  ָ ׁשם ֵהם  ָ ּגִרי.  ְ ּגב ּול ַהה ּוְנ ִ ּבְקר ֹוַאְטָיה, ְלַיד ַה

ַ ּבְ ּקב ּוָצה ַה ּצ ֹוַנַחת  ִ ּיים.  ְ ּמק ֹוִמ ַ ּפְרִטיָזִנים ַה ֶ ׁשל ַה ְ ּבִתְקָוה ְלִס ּי ּוַע 
ָ ּכֵנס  ָ ּב ּה  ּוְלִה ֹ ּבק  ִ ׂשיָמה א ֹו ִאם ִלְד ְ ּמ ֵ ּטל ֶאת ַה ִהְתע ֹוֵרר ִו ּכ ּוַח ִאם ְלַב

ַ ּפְרִטיָזִנים ֲאמ ּוִרים  ֶ ׁשָהי ּו ַה ְ ּמֻזָ ּיפ ֹות,  ְ ּתע ּוד ֹות ַה ַ ּגְרָיה ְללֹא ַה ְלה ּוְנ
ִ ׂשיָמה.  ְ ּמ ַ ּב ֹ ּבק  ֶ ׁשֵ ּי ׁש ִלְד ָ ּת ּה  ְ ּבַדְע  convaicu ׁשְכַנַעת ֻ ֵ ּפק. ָחָנה ָהְיָתה ְמ ְלַס
ְ ּפָסה ַעל-ְיֵדי  ֶ ּכן ִנְת ִ ּבי ֹוִני 1944. ִמָ ּיד ְלַאַחר ִמ ְ ּגב ּול  ִהיא ָחְצָתה ֶאת ַה

ֶ ּפְסט. ִהיא ָהָעְמָדה ְלִדין  ְ ּב ּב ּוָד ֶ ּכֶלא  ְ ׁשְלָחה ַל ָ ּגִרים ְוִנ ַחָ ּיִלים ה ּוְנ
ְ ּבִגיָדה  ַ ּב ַ ּגְרָיה ַ ּגם  ְ ׁשַמת ִר ּג ּול pour motif d'espionnage  ּוְכֶאְזָרִחית ה ּוְנ ְ ּבַא
ַ ּגְרָיה  ֵ ּכן לֹא ָרֲאָתה ָעְצָמה ה ּוְנ ֶ ׁש ָ ׁשמ ֹות  ַ ּבַהֲא ָ ּכְפָרה  ַ ּב ּמ ֹוֶלֶדת. ָחָנה 
ֶ ׁשָ ּיְדָעה  ְ ׂשְרֵאִלית. ִהיא ִנְלֲחָמה ַעל ֶזה ּוָת ּה ז ֹו ַלְמר ֹות  ָ ּלא ֶאֶרץ-ִי ֶא
ְ ׁשר ּו  ֹחץ ִאְפ ְ ּכֵדי ִלְל ָ ּגִרים  ֹעֶנ ׁש ָמֶות. ַהה ּוְנ ָ ּב ֵ ּכַנת ָעְצָמה  ֶ ׁשִהיא ִמְס

ִ ׁשְ ּנָתה ֶאת  ֶ ּכֶלא, ָחָנה לֹא ִנְכְנָעה ְולֹא  ַ ּב ֹ ּג ׁש א ֹוָת ּה  ֶ ׁשל ָחָנה ִלְפ ָ ּמא  ָלִא
 . ses allégations ַטֲענ ֹוֶתיָה

ַ ּבת 23, ה ֹוָצָאה ָחָנה סנש ַלה ֹוֵרג . ַ ּגם  ֶ ׁשִהיא  ְ ּכ ֶ ּבר 1944,  ְ ּבנ ֹוֶבְמ ב- 7 
ִ ּמית ֹוס. ֶ ׁשָהְפָכה ַל ִ ּג ּב ֹוָרה ְצִעיָרה  ֶ ׁשל  ָ ּכאן ֲאַנְחנ ּו ל ֹוְמִדים ַעל ְנִחי ׁש ּות 

ֶ ׁש ּנ ֹוַלד ב-1924  ֹ ּכֵהן  ִ ׁשי ֲאַנְחנ ּו ָלַמְדנ ּו ַעל ֵאִלי  ְ  ּׁשִלי ִ ּמְסָמְך ַה ַ ּב
ְ ּתנ ּוָעה  ֹ ּכֵהן ַל ְ ׁשַנת 1944 ִהְצָטֵרף ֵאִלי  ִ ּב ְ ּמָצִרים.  ַ ּב ֶ ׁש ְ ּדִרָ ּיה  ְ ּכַסְנ ְ ּבָאֶל

ַ ּבת ָים. ה ּוא ָעַסק  ַ ּב ְ ׂשָרֵאל ְוִהְת ּג ֹוֵרר  ִ ּצ ּי ֹוִנית. ב-1957 ָעָלה ְלִי ַה
ָ  ּׁשה  ָ ׂשא ָלִא ְ ּבא ֹוג ּוְסט 1959 ָנ ְ ׁש ּב ֹונ ֹות comptabilité, וב-31  ְ ּבַהְנָהַלת ֶח

ֶאת נדיה, ע ֹוָלה ֵמִעיַראק.

ִ ּכְמַרֵ ּגל.  ַ ׁשר  ֶ ׁשל צה"ל, ְוֻהְכ ַ ּמאי 1960 ֻ ּגַ ּיס ָלֲאַגף ַה ּמ ֹוִדיִעין  ַ ּב
ֶ ׁשל  ְ ּדמ ּות ס ֹוֵחר ֲעָרִבי,  ָ ׁשם ִנְבְנָתה ל ֹו  ֶ ּגְנִטיָנה,  ְ ׁשַלח ְלַאְר ב-1961 ִנ

ֹ ּכֵהן   .kamal amine tabèth ׁשם כאמל ָאִמין תבאת ֵ ְ ּב ַ ּלְבנ ּון,  ְמַהֵ ּגר ִמ
ְ ּמק ֹוִמית. ָ ּלה ָהֲעָרִבית ַה ְ ּקִה ִהְתַיֵ ּדד ִעם s'est lié d'amitié avec ַה

 matkal (Etat Major) ּבָסמ ּוְך למטכ"ל ְ ִ ּדיָרה  ָ ׂשַכר  ֶ ׂשק, ְו ֶ ּמ ב-1962 ָעַבר ְלַד
ֵ ׁשי ָצָבא  ֶ ׁשל ִאי ׁש ֲעָסִקים, ְוִהְתַיֵ ּדד ִעם ַאְנ ֵ ׁשם  ָ ּבָנה ל ֹו  ַה ּס ּוִרי. ה ּוא 

ְ ּבַרֲחֵבי  ָ ּתם ִטֵ ּיל  ֶ ּמֶרת pouvoir (haute sphère) ַה ּס ּוִרית, ִא ַ ּצ ִ ׁשים ֵמַה ְוִעם ִאי
ִ ּפי  ֹ ּכֵהן ֵמיָדע ָרב, ַעל- ֶ ּלה ָאַסף ֵאַלי  ָ ׁשִרים ֵא ְ ּבֶאְמָצע ּות ְק ס ּוְרָיה. 

ָ ּצָבא ַה ּס ּוִרי  ְ ׂשְרֵאִלי, א ֹוד ֹות ַה ִ ּי ַ ּב ּמ ֹוִדיִעין ַה ְ ּפִעיָליו  ַהְנָחי ֹות ַמ
ָ ּפה,  ָ ׁשָנה ָיָצא ִלְנִסיַעת ֲעָסִקים ְלֵאיר ֹו ְוַהַהְנָהָגה ַה ּס ּוִרית. ַאַחת ַלֲחִצי 



ַ ּבת ָים. ַ ּב ַ ּפְח ּת ֹו  ְ ׁש ְ ּפִעיָליו,  ּוִב ּק ּור ֵאֶצל ִמ ְ ׁשָרה ל ֹו ִמְפָ ּג ׁש ִעם ַמ ֶ ׁשִאְפ

ֹ ּכֵהן ַעל-ְיֵדי  ֶ ׁשל ֵאִלי  ִ ּתית  ְ ׂשָפה ֶזה ּות ֹו ָהֲאִמ ִ ׁשית ָינ ּוָאר 1965 ֶנְח ְ ּבֵרא
ֶ ׁשר ִעם  ְ ּבֶק ִ ׁשיְך  ֶ ׁשַ ּיְמ ֹחץ ָעָליו  ַ ּכד. ח ֹוְקָריו ִנ ּס ּו ִלְל ַה ּס ּוִרים ְוה ּוא ִנְל
ֵ ׁשם ַהֲעָבַרת  ֵ ּצל ֹזאת ְל ְ ׂשָרֵאל ְוַיֲעִביר ֵמיָדע  ּכ ֹוֵזב faux , ַאְך ה ּוא ִנ ִי

ָ ּכְך. ֵ  ּׁשם  ֶ ׁשה ּוַכן ֵמֹרא ׁש ַל ְ ּבק ֹוד  ֶמֶסר ַעל ְלִכיָדת ֹו, 

ַ ּכד,  ֶ ׁשִ ּנְל ִ ׁשים ְלַאַחר  ָ ׁשה ֳחָד ְ ׁשל ֹו ֶ ׂשק, ְוִכ ֶ ּמ ְ ּבַד ָ ּפט  ְ ׁש ֹ ּכֵהן ָהֳעַמד ְלִמ ֵאִלי 
ָ ּכר ָהִעיר,  ְ ּבִכ  par pendaison ּבְתִלָ ּיה ִ ַ ּמאי 1965 ה ּוָצא ְלה ֹוֵרג  ַ ּב ב-18 

ָ ּכַתב  ֶ ׁש ָ ּתב  ִ ּמְכ ַ ּב ֹעֶנ ׁש ָמֶות.  ִ ּציל ֹו ֵמ ִ ּצים ְלַה ֹ ּתה ּו ַמֲאַמ ַ ּב ֶ ׁשָעל ּו  ְלַאַחר 
ָ  ּׁשִאית  ִ ּקיָרִתי, ֶאת ַר ָ ּכַתב: "נדיה ַי ֹקֶדם ְלה ֹוָצָאת ֹו ַלה ֹוֵרג  ְ ׁש ּת ֹו  ְלִא
ֶ ׁש ּלֹא  ֵ ׂשא ְלֶגֶבר ַאֵחר ְלַמַען ִיְהֶיה ט ֹוב ִליָלֵדינ ּו... ֲאִני ְמַבֵ ּק ׁש  ְלִהָ ּנ

ְ ּבנ ֹוָסף  ְ ּכִלי ֶאל ֶהָעִתיד...".  ַ ּת ִ ּתְס ָ ּלא  ֶ ׁשָ ּקָרה, ֶא ְ ּבִלי ַעל ַמה  ִ ּתְתַא
ָ ׁשה ְיָלִדים. ְ ׁשל ֹו ְ ׁש ּת ֹו, ֵהִניַח  ְלִא

ָ ׁשָנה,  ָ ּבִעים  ֶ ׂשק, ְוַעד ַה ּי ֹום, ְלַאַחר ָקר ֹוב ְלַאְר ֶ ּמ ְ ּבַד ַ ּבר  ֹ ּכֵהן ִנְק ֵאַלי 
ֶ ׁשֲעַדִין  ְ ׂשָרֵאל. ָהֻעְבָ ּדה  ְ ּבִי ְ ּקב ּוָרה  ִ ּתיר ֲהָבָאת ֹו ַל ְמָסְרִבים ַה ּס ּוִרים ְלַה

ֶ ׁשְך ֲחִקיָרת ֹו  ְ ּבֶמ ְ ּפָרִטים ַעל ְלִכיָדת ֹו ְוַעל ָהֵעֻד ּי ֹות  ָ ּכל ַה ֵאין ָלנ ּו ֶאת 
ְ ּדמ ּות ֹו.  ּב ֹוָנה ִמית ֹוס ָסִביב 

ָ ּכל  ָ ּכְך.  ֵ ּכם  ָ ׁשר ְלַס ֶ ּלה, ֶאְפ ִ ּג ּב ֹוִרים ָהֵא ֶ ׁשת ַה ְ ׁשלֹ ַ ּבְרנ ּו ַעל  ֶ ׁשִ ּד ְלַאַחר 
ָ  ּׁשה, ָזֵקן א ֹו  ֹכל ִלְהי ֹות ֶ ּגֶבר א ֹו ִא ִ ּג ּב ֹור ָי ֹפְך ְלִג ּב ֹור.  ֹכל ַלֲה ָאָדם ָי

ֶ ׁש ּל ֹו ַאְך ה ּוא  ֹאם  ְ ּל ֶ ׁש ּל ֹו ְוַה ַ ׁשֶ ּנה ַהָ ּדת  ֹכָער...לֹא ְמ ָצִעיר, ָיֶפה א ֹו ְמ
ֹהב ֶצֶדק. ָ ׁשר ְוֶלֱא ִ ּמיץ ְוָנִדיב, ִלְהי ֹות ָאָדם ָי ָצִריְך ִלְהי ֹות ַא

 




