
 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 1שעה    2017  יוני  24שבת עולמית  

 

 

 ד'ר יצחק נוי 

   סיכום  המשדר   שבת עולמית  

 

 נושאים  מהשידור

 2 ................................................................ י"ניל ארגון הקמת השבוע  חדשות -:נושא  1  פרק

 6 ......................................................................................................... י"ניל מחתרת

 9 ...................................................... אחרות ומחתרות? נילי רשת מהי  חדשות -  :נושא 2  פרק

1915 ........................................................................................................................... 9 

 10 ............................................................................................. ראשון פרק - מידע מקורות

 11 ................................................................................................. שני פרק - מידע מקורות

 11 ............................................................................................. שלישי פרק - מידע מקורות

 11 .............................................................................................. רביעי פרק - מידע מקורות

 12 ................................................... הארץ על המלחמה הריגול חשיבות חדשות -  :נושא3  פרק

 16 .......................................................... הטורקים בזמן ישראל ערביי  חדשות -  :נושא 5  פרק

 16 ................................................................................................. ישראל ארץ ערביי

 16 .............................................................. מני'העות השלטון תחת היהודי והיישוב י"א

 16 ................................................................................ הפלסטינית הלאומית התנועה

 

 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

הקמת  חדשות  השבוע -נושא:  1פרק  

 "יארגון ניל
 

 והדילמה הכשלון, פעולה דרכי, מטרות - י"ניל ארגון הקמת

 יישקר לא ישראל נצח - י"ניל

 

 ?הארגון מנהיגי היו מי

 

 השלטון את להפיל שרצו פיינברג ואבשלום אהרונסון אהרון

 .י"בא מאני'העות

 

 ?הארגון מטרת הייתה מה

 

 המטרה מאחורי. במצריים שהיו לבריטים לסייע הייתה המטרה

 ליישוב ממשי סיוע וייתנו תודה יכירו יטיםשהבר התקווה הייתה

 .המלחמה לאחר י"בא היהודי

 

 ?הארגון עשה מה

 

, תפקידים, מיקום: הטורקי הצבא אודות מידע באיסוף עסק הארגון

 '.וכו, הנשק כמויות, הצבא גודל
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 ?הארגון פעל כיצד

 

 שפגעה ארבה מכת הייתה י"בא. לחקלאות מומחה היה אהרונסון.  1

 רבים למקומות להגיע ולאנשיו לו התאפשר כך. החקלאיים בגידולים

 .הטורקי הצבא אודות מידע ולאסוף מאנית'העות האימפריה ברחבי

 

 מנת על הבריטי הימי המודיעין עם קשר יצר, פיינברג אבשלום.  2

 הצבא י"ע נתפס הפעמים באחת. הארגון שאסף המידע את להעביר

 בפעם. הארבה מכת את חוקר שהוא שסיפר לאחר ושוחרר הטורקי

 .ונרצח בדואים י"ע הותקף, למצרים ייצא נוספת

 

 דואר יוני באמצעות מסרו שאספו המידע את.  3

 

  

 

 המחתרת חברי ולתפיסת י"ניל לכישלון הסיבות

 

 דרך הטורקים י"ע נתפסו המחתרת חברי  - סודות וגילוי דואר יוני. 1

 שהיא והבינו מכתב שנשאה דואר יונת תפסו הטורקים. הדואר יוני

 עד אותו ועינו בלקינד נעמן את תפסו הם. ריגול רשת תחת פועלת

 בני לו שלחו, במעצר שהיה בזמן. המחתרת סודות את להם שגילה

 חברי של רשימות התורכים גילו שבה בגדים חליפת משפחתו

 .בתליה להורג והוצאו עונו שנתפסו המחתרת חברי שאר. המחתרת
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. בעיתיים היו המחתרת חברי – המחתרת חברי יןב עכורים יחסים. 2

 במערכת בעיה הייתה, המחתרת חברי רוב על אהוד היה לא לישנסקי

 .אהרנסון שרה עם היחסים

 

. בארץ הישוב כלפי מתנשא יחס גילו י"ניל אנשי  - גדל לא הארגון. 3

 חשש היה. באמינותו הפוגעת מוסרית בעיה בריגול ראה הישוב

 רשת את התורכים כשגילו. התורכים מצד ורהחמ ענישה מפעולת

 בתמיכת זכתה לא גם י"ניל. קשות סבל בארץ הישוב, הריגול

 .שלהם הסוציאליסטים הרעיונות נגד הייתה כי, הפועלים

 

 

 

 י"ניל דילמת

 

 

 קיבל ולא דעתו על שפעל וארגון, שלילית תופעת י"בניל רואים רבים ·

 .המוכרת ההנהגה מרות את

 

 לפעול יכולה מדינית או, חברתית מסגרת האם  - שאלה עלתה  ·

 אחר מלאו שלא שונות קבוצות בתוכה יש כאשר, מטרות להגשמת

 ?ההנהגה הוראות

 

 שאם(, שהתאמת) גדול חשש היה. בארץ הישוב את סיכן האירגון  ·

 .קשות ייפגע בארץ הישוב כל, הריגול רשת תיתפס
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 :י"ניל תרומת(/ התומכים) המצדדים

 

 כך בזכות, בארץ המצב על לבריטים ידיעות להעביר הצליחה י"ניל ·

 המון להם נחסכו בכך. בעזה ולא שבע בבאר לתקוף החליטו הם

 .אבידות

 

 . העברי היישוב למען מעצמם הרבה הקריבו הארגון חברי ·

 

 התרומה עיקר. בלפור הצהרת למתן תרמה י"ניל כי, שטענו היו ·

 בשלטון להיות שעתיד המדיני השינוי את הבינו הארגון שחברי הייתה

 .הבריטי בכיבוש בעקבות, י"בא

 

 סבל על הידיעות את למערב העבירו הם הבריטים עם הקשר בזכות ·

 .התורכים מרדיפות בארץ היהודים

 

, ב"ארה יהודי שתרמו זהב להעביר שהצליח היחיד הארגון היה י"ניל ·

 עקב אמריקניות ניותבאו אותו להעביר היה אפשר שאי לאחר

 .ההסכמה מדינות לצד, למלחמה ב"ארה הצטרפות

 

 

 

0000 
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 – י"ניל ארגון הקמת 

  ,ארץ ישראלב בשנת  יישוב העבריופעל ב  1915

בניסיון לסייע  ריגולחברים פעילים, עסק בעיקר ב 30-ות מפח

האימפריה  לכבוש את הארץ מידי צבא הבריטיל

תו של בית לאומי יהודי במטרה לקדם את הקמ העות'מאנית

בארץ ישראל. בנוסף לפעילות הריגול, עסקו אנשי ניל"י גם 

בהברחת כספים מחו"ל לעזרת יהודי ארץ ישראל, ובהמשך 

גם בניסיונות לקדם הישגים מדיניים לטובת היישוב. לאחר 

כשנתיים של פעילות חשפו העות'מאנים את ארגון המחתרת. 

וכמה מאנשיו נשפטו  הוצאו להורגחלק מראשיו נתפסו ו

לאחר חשיפת ארגון ניל"י הענישו העות'מאנים  .סרעונשי מאל

 וכלאו גם אנשים רבים שכלל לא היו קשורים לפעילותה

 מחתרת ניל"י

 

עמוקות על  הידיעות על מעשי התורכים נפוצו בעולם והשפיעו

הם חשו הזדהות עמוקה ... גירוש התורכים מהארץ נתפס  

 היחס העות'מאני ליהודי הארץ

 החשש מטבח

 פעילות ניל"י
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 יצירת הקשר עם הבריטים

 שגרת הפעילות

 מבנה הארגון ויחסים פנימיים

 העברת כספים

אחרותפעולות   

 נפילתה של ניל"י

 אהרן אהרנסון נהרג

  

תולדותיה של העזה  -ניל"י  ,יורם אפרתי ,יוסף נדבה ד"ר ,אליעזר ליבנה

1937). 

 .1943אחיאסף,  ,שרה: שלהבת ניל"י ,(אלכסנדר אהרנסון~ חייל פשוט 

 .1969 ,מוסד ביאליק ,ן אהרנסון האיש וזמנואהרו ,אליעזר ליבנה

ההוצאה  -משרד הביטחון  ,סיפורו של איש ניל"י -כך זה היה...  ,איתן בלקינד

 .. בעריכת יורם אפרתי1970קרני,  ,יומן אהרון אהרנסון ,אהרן אהרנסון

שקמונה,  ,כתבים ומכתבים של אבשלום פיינברג -אבשלום  ,אבשלום פיינברג
 .אהרן אמיר . בעריכת1971
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D_%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%9F_%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%94%D7%A8%D7%9F_%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8
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  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 .1991ירון גולן,  ,תחנת עתלית: ניל"י ,יעקב גורן

 .1987רשפים,  ,אבשלום פיינברג שב מן המדבר ,שלמה בן אלקנה

 .ספר ילדים ונוער .1967 ,י. שרברק ,ת ניל"ישרה, גיבור ,דבורה עומר

 .2000ההוצאה לאור,  -משרד הביטחון  ,הרשת: ההגדה לבית אהרנסון ,שמואל כץ

 ,1914-1918הממד המודיעיני בכיבוש ארץ ישראל בידי הבריטים,  ,יגאל שפי
 .195–185אוניברסיטת תל אביב, תשנ"ג, עמ' 

 :'כרך ב - זכרונות ארץ ישראל ,אברהם יערי

 - 1916 משה סמילנסקי ,פרק ק"א, הריגול לטובת אנגליה ומנהיגיו
1917 

 1918- 1917חשד ריגול, י. ציגל לבני, פרק ק"ב, הרדיפות בשל 

: יחס היישוב והתנועה הציונית לרצח־העם  הבנאליות של האדישות ,יאיר אורון

 .אתר מוזיאון אהרנסון

 .ספריית מט"ח ,ע על ניל"ידף המכיל מיד

 .אתר סנונית ,ארגון ניל"י

 .המפרט את החומר הנמצא שם ,מאמר על ארכיון בית אהרנסון ,אסנת ברעוז

 

. 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8%D7%94,_%D7%92%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%9C%22%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8%D7%94,_%D7%92%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%9C%22%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99._%D7%A9%D7%A8%D7%91%D7%A8%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99._%D7%A9%D7%A8%D7%91%D7%A8%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99._%D7%A9%D7%A8%D7%91%D7%A8%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%9B%D7%A5_(%D7%97%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%99%D7%A2%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%A1%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99
http://www.nili-museum.org.il/
http://lib.cet.ac.il/Pages/sub.asp?kwd=2428
http://lib.cet.ac.il/Pages/sub.asp?kwd=2428
http://lib.cet.ac.il/Pages/sub.asp?kwd=2428
http://www6.snunit.k12.il/atar/heinili.html
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/katedra/59181.html
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/katedra/59181.html
http://www.snunit.k12.il/heb_journals/katedra/59181.html
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  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

000 

מהי רשת חדשות   -  :נושא 2פרק  

 נילי? ומחתרות אחרות

1915  

 דפים( 17קט',  ~  מחתרות בארץ ישראל

   לוחמי המחתרות ~ 

   אצ"ל ~ 

   לח"י ~ 

   מוזיאוני המחתרות בארץ ישראל ~ 

   ניל"י ~ 

   תנועת המרי העברי ~ 

 מחתרות עבריות בארץ ישראל  

 ארגון צבאי לאומי  

 ארגון(~ בר גיורא   

 ארגון(~ הגדעונים   

 ארגון המגן  

 הסליק ביגור  

 הקבוצה היפואית  

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%9E%D7%97%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%90%D7%A6%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%90%D7%A6%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%9C%D7%97%22%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%9C%D7%97%22%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A0%D7%99%D7%9C%22%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A0%D7%99%D7%9C%22%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8_%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%90_(%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%93%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_(%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%A7_%D7%91%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9C%D7%99%D7%A7_%D7%91%D7%99%D7%92%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%94_%D7%94%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%94_%D7%94%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%AA
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 לוחמי חרות ישראל  

 ניל"י  

 עלי זית וחרב  

 עם לוחם  

 תנועת המרי העברי  

 כללי -מקורות מידע 

 ~ ניל"י 

 מוזיאון בית אהרונסון

 הספרייה הורטואלית של מט"ח

 המרכז למורשת מודיעין

 

 פרק ראשון -מקורות מידע 

 ~ רצח העם הארמני 

 ~ האימפריה העות'מאנית בארץ ישראל 

 חמט" -השלטון העות'מאני בארץ ישראל 

 מט"ח -תקופת האימפריה העות'מאנית 

 מט"ח - 20-עד תחילת ה 19-ירושלים במאה ה

 מט"ח -ירושלים -מסילת הברזל יפו

 הארכיון הציוני -גדוד נהגי הפרדות 

 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%99_%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%99_%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%9C%22%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%9C%22%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C%D7%99_%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C%D7%99_%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9D_%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9D_%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%9C%22%D7%99
http://www.nili-museum.org.il/default.aspx
http://lib.cet.ac.il/Pages/sub.asp?kwd=2428
http://malam.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=36bd1105-1611-4e8a-b863-ab87ae6651f3&lang=HEB
http://
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%AA%27%D7%9E%D7%90%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=5908
http://lib.cet.ac.il/pages/sub.asp?item=2237
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=5925&source=216
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=5920&source=216
http://www.zionistarchives.org.il/Pages/NehageiHapredot.aspx#!prettyPhoto
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 פרק שני -מקורות מידע 

 ~ פיינברג מציאת עצמותיו של אבשלום 

 ניל"י -המרכז למורשת מודיעין 

 ~ נפילתה של ניל"י 

 ~ יצירת הקשר עם הבריטים 

 ~ אחמד ג'מאל פאשה 

 מט"ח -אגודת הגדעונים 

 פרק שלישי -מקורות מידע 

 ~ מלחמת העולם הראשונה 

 ~ המערכה על סיני וארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה 

 פרק רביעי -מקורות מידע 

 (תולדוט )אתר ההיסטוריה -סרטונים על חברי ניל"י הבולטים 

 (תולדוט )אתר ההיסטוריה -סרטון על סיפורה של ניל"י 

 מחתרת ניל"י -מצגת 

 מט"ח -סון אהרן אהרנ

 ~ אהרן אהרנסון 

 מט"ח -שרה אהרנסון 

 משרד החינוך -שרה אהרנסון 

 ~ משפחת אהרנסון 

 ~ אבשלום פיינברג 

 ~ נעמן בלקינד 

 ~ יוסף לישנסקי 

 

 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/
http://
http://malam.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=36bd1105-1611-4e8a-b863-ab87ae6651f3&lang=HEB
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%A0%D7%99%D7%9C%22%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%9C%22%D7%99_-_%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%A8_%D7%A2%D7%9D_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%97%D7%9E%D7%93_%D7%92%27%D7%9E%D7%90%D7%9C_%D7%A4%D7%90%D7%A9%D7%94
http://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=12918
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
http://malam.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=e9035f74-a873-4959-87ff-d1213fa68cfc&lang=HEB
http://malam.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=755b71a5-15e7-4056-9a2b-10ed63280425&lang=HEB
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000 

 

חשיבות חדשות  -  נושא: 3פרק  

 הריגול המלחמה על הארץ
התעלומות סביב אבי המרגלים הישראלים לא נפתרו, גם מאה שנה 

 לאחר מותו
ם פיינברג מורכב מהחומרים מהם עשויות אגדות. סיפורו של אבשלו

כיצד נוצרה ההילה הרומנטית סביב מייסד ניל"י, שנהרג במשימה 
 , ומה הנחיל ארגונו לגופי המודיעין של ישראל28מיסתורית בגיל 

שמחר  ,אבשלום פיינברגראש המוסד לשעבר אפרים הלוי מגדיר את 

)שישי( יציינו מאה שנים למותו, כאבי המרגלים הישראלים. "יש לו 
חשיבות עצומה", אומר הלוי בשיחה ל"הארץ", "בעיקר כאשר מבינים 

מה היה ההקשר של הפעילות שלו, מה ידעו אז על המהלך ההיסטורי 
לטות שבדיעבד התבררו ואיזה החלטות אמיצות קיבלו אנשי ניל"י, הח

אלף איש,  50כנכונות ומדויקות ומועילות ליישוב היהודי הקטנטן, רק 
 ."20–בארץ ישראל של תחילת המאה ה

 
פיינברג הוא החומר ממנו עשויות האגדות. צעיר יפהפה, הרפתקן עם קסם 

פריזאי ונטייה לכתיבת שירים רומנטיים, ששימש כמרגל למען הבריטים ונהרג 

, ומקום קבורתו היה תעלומה במשך עשרות 28ילית מסתורית בגיל במשימה ל

שנים ואולי עודנו. רבי מכר כבר נכתבו עליו: "שרה גיבורת ניל"י", של דבורה 

עומר, "אות מאבשלום" של נאווה מקמל־עתיר ו"סוד הדקל במדבר" של רן לוי 

מיתוס, יממורי הם רק שלוש דוגמאות. כבר מן הבסיס הזה אפשר לייצר בקלות 

אלא שבמקרה של פיינברג זו רק תחילתו של הסיפור. אפרים הלוי, בראייה 

היסטורית רחבה, מצביע בראיון על החשיבות הגדולה של אנשי ניל"י עבור 

 —כמה עשרות אנשים בלבד  —הבריטים ועל הערך הרב שהיה לארגון הקטן 

 .עבור היישוב בארץ
טו במזרח התיכון ולכן בחרו אנשי הארגון הגיעו למסקנה שהבריטים ישל"

לשתף איתם פעולה כדי להביס את הטורקים", אומר הלוי בהתייחסו למסמך 

זאת החלטה מדהימה " ,MI6–היסטורי רשמי של סוכנות הביון הבריטית, ה

בראייה היסטורית. הם נטלו סיכון גדול ושילמו מחיר אישי כבד, אבל התפיסה 

ראות היום איזו אישיות היתה לאותם ההיסטורית שלהם היתה מדויקת. חשוב ל
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אבשלום פיינברג, והאחים אהרון, שרה ושמואל אהרונסון, בנה  —אנשים 

הראשון של זיכרון יעקב שנותר בצל. הם לקחו אחריות קיצונית, בלי מוסדות 

שכמעט לא היו קיימים. הם נתנו לבריטים מידע ובתמורה הבריטים, שהעריכו 

דע ובהכרעות על מה שיקרה לאחר המלחמה. הם אותם מאוד, שיתפו אותם במי

 .התייעצו איתם לגבי הצהרת בלפור במקביל להתייעצויות עם חיים ויצמן
איסוף מידע כדי שישמש מנוף  —זאת בעיני המשמעות הנכונה של מודיעין "

לפעילות אסטרטגית מדינית. זה כלל גדול שניל"י הנחילה לכל אנשי המודיעין 

"כ ולאמ"ן. אתה משתמש במידע למטרות צבאיות, אבל בישראל, למוסד, לשב

גם להשגת מטרות פוליטיות ברמה הבינלאומית הגבוהה ביותר. פיינברג 

שנה לפני קום המדינה שאנחנו צריכים להיות שחקן  30ואהרונסון לימדו אותנו 

על לוח השחמט הבינלאומי ולא רק האזורי. הם לימדו אותנו שצריך להביט 

כונים ולחשוב בגדול. מי שלא ייקח סיכונים לא ישיג מאומה. רחוק, לקחת סי

הם ידעו שצריך לקיים מגע עם הידידים אבל גם עם האויבים. אהרונסון היה 

אגרונום שזכה להערכה רבה של הטורקים ובה בעת ניהל ארגון מרגלים שחתר 

 להפיל אותם. זה דורש אומץ וביטחון עצמי גדול. זה השיעור ההיסטורי שחשוב

 ."שנלמד מניל"י
צילום: "הלוי. "איסוף מידע שישמש מנוף לפעילות אסטרטגית מדינית

 דניאל בר און / ג'ינ
אבשלום פיינברג היה צעיר חולני, שסבל מאסטמה וכנראה גם ממניה־דיפרסיה 

הוריו  —ת. הוא היה בן למשפחת "אצולה" והתקשה להחזיק בעבודה מסודר

היו מוותיקי הביל"ויים. המשפחה התגוררה בגדרה, ביפו ובחדרה. פיינברג 

התחנך בצרפת ובישראל, ניסה להתקבל ללימודי אגרונומיה בצרפת ונכשל. 

החל לעבוד לצד האגרונום אהרון אהרונסון, מגלה  1910–כאשר שב לארץ ב

בעתלית. יחד עם אהרונסון הקים את ארגון  "אם החיטה", בחווה החקלאית

ניל"י שמטרתו העיקרית היתה לסייע לבריטים לסלק את הצבא הטורקי ולהביא 

לסיומו של השלטון העות'מני בארץ. פיינברג נעצר בידי הטורקים, עונה, 

 .שוחרר ושב ויצר קשר עם הבריטים כדי לשמש עבורם כמרגל
 צילום: אוסף פרטי של נאוה"מקמל־עתיר. "קסם אדיר

יצא יחד עם ידידו־יריבו יוסף לישנסקי למסע שמטרתו  1917בינואר 
חציית הקווים והעברת מידע לבריטים שישבו אז באזור אל־עריש. 

בינואר, לאחר מפגש עם בדואים ועם חיילים טורקים,  20–בליל ה
רה פיינברג ונהרג. גופתו לא נמצאה ותעלומה אפפה את היעלמו. נו

לישנסקי נמלט פצוע והצליח להגיע למצרים, שם טופל בבית חולים 
בריטי. עד כאן תיאור האירועים הבסיסי, אלא שאגדות כאלה ניזונות 
מהרבה יותר חומרים. במקרה של אבשלום פיינברג רומנטיקה היא 

שנסקי הם רק דוגמה אחת. השניים היו מרכיב הכרחי. יחסיו עם לי
ידידים אבל גם יריבים. לישנסקי היה חבר בארגון "השומר" ובארגון 
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"המגן" לפני שהצטרף לניל"י. ככל הנראה הם התחרו גם על ליבה של 
שרה אהרונסון. לאחר מותו של פיינברג עלה החשד  —אישה 

סקי, שלישנסקי ירה בו. החשדות האלה הופרכו לאחר מכן. לישנ
שנתלה פחות משנה לאחר מכן כמרגל בידי הטורקים בדמשק, נוקה 

 .מהחשד ונטמן בהר הרצל
  

 אלף נשיקות
בתקופה שבה כתבתי על אבשלום חשבתי שאני היחידה שמאוהבת "

בו", אומרת הסופרת נאווה מקמל־עתיר, מחברת רב המכר "אות 
הבות מאבשלום". "אחר כך הבנתי שיש קהילה ענקית של נשים שמאו

בו. אני לא בטוחה שמעריצות היא המלה הנכונה, אבל גם עכשיו, 
מאה שנים אחרי מותו, יש בדמות שלו קסם אדיר". ספרה שיצא לאור 

אלף עותקים, מה  150–בהוצאת "ידיעות אחרונות" נמכר עד כה ב
 .שמציב אותו ברשימת רבי המכר הגדולים בישראל

. צילה שהם, אחותו של פיינברג )שלישית 1967-הלווית פיינברג ב

צילום: פריץ משמאל(, לצדה רבקה אהרונסון ארוסתו ואיתן בלקינד בן דודו

 כהן / לע"מ
בניסיון להסביר את סוד קסמו של פיינברג, אומרת מקמל־עתיר כי "הוא איש 

ב שירה, רגיש מאוד, שכבר בתקופה מוקדמת ידע מורכב. משכיל, קורא, כות

להפגין אהבה עצומה לארץ ישראל. בולטת בעיני העובדה שהיה לו מצפן פנימי 

שלא התפשר. הוא גיבש לעצמו אידיאולוגיה ודבק בה, למרות שידע שישלם 

על כך מחיר כבד. חלק מן הקסם שלו נובע מכך שעשה המון שגיאות והוא 

. במשך הכתיבה הרגשתי שכסופרת, הדמות הזאת מצטייר כדמות אנושית

 ."מחלקת לי ממתקים
ההילה הרומנטית שנרקמה סביב דמותו של פיינברג עוסקת ביחסיו עם שתי 

שרה ורבקה אהרונסון, אחיותיו של אהרון אהרונסון, מי שהיה הבוס  —נשים 

 1914–שלו וידידו הטוב. פיינברג כתב מכתבים לשתיהן. לשרה, שנישאה ב

וחר עשיר ממוצא בולגרי וחיה עימו שנה בקושטא לפני ששבה לישראל, לס

כתב כך: "סלחי לי ילדה את כל גסותי בעבר ובעתיד הן במעשה, הן בדיבור והן 

במחשבה; סלחי יען שגבר אני ולא יותר... ועתה מה? על האצבעות שיגעו בזה, 

יקה, שתי בשּורות המסכנות האלה, הרשי, ׂשרתי, לנער רע לשים דמעה ונש

 ."המתנות הטובות שנתן לנו אלוה
לאחותה רבקה, שהיתה כנראה ארוסתו, כתב: "דעי לך, רבקה'לה, כי בעוד 

שנתיים, שלוש, עשר, אלך גם־כן אל הקור, אל החום, אל הסכנה, אל האי־ידוע 

וַהאוונטורה, וגם אם אוהבך אז אלף מונים אל תנסי לעצרני כי אדחפך כגס, 

 "...זכרי זאתועברתי על פניך, 
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, כאשר נתפסה בידי הטורקים. אחיה 1917שרה אהרונסון התאבדה באוקטובר 

אהרון נהרג שנתיים לאחר מכן בהתרסקות מטוס אותה מגדיר אפרים הלוי 

 .89, בגיל 1981כ"לא מוסברת". רבקה מעולם לא נישאה ונפטרה בשנת 

 

  
 

 ריגול MI6 חדשות -  נושא: 4 פרק 
  

 של תיבות ראשי) SIS הרשמי בשמה נקראת, יטיתהבר הביון סוכנות

Secret Intelligence Service – גם וידועה( החשאי המודיעין שירות 

 מחלקה – Military Intelligence, Section Six: במקור" )MI6" בכינוי

 לאומי ביטחון שירות היא", 6" בקיצור או(, הצבאי המודיעין באגף שש

, האמריקאי CIAל־ בדומה, המאוחדת הממלכה לגבולות מחוץ הפועל

 ביחד 1909 בשנת נוסדה זו סוכנות. הישראלי ולמוסד הרוסי ר"לסו

 סוכנויות משלוש אחת היא GCHQ ועם עמו וביחד, MI5-ה עם

 לענייני למשרד כפופה הסוכנות. המאוחדת הממלכה של המודיעין

 .העמים וחבר חוץ
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ל ערביי ישרא חדשות  -  נושא: 5פרק  

 בזמן הטורקים
 ערביי ארץ ישראל

 א"י והיישוב היהודי תחת השלטון העות'מני

 התנועה הלאומית הפלסטינית
 

 

 

 

  

 

 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://www.magnetradio.com/noy/
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwj3vNOA4tXUAhUDlxQKHRNBCuIQFgg7MAU&url=https%3A%2F%2Fhe.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D7%25A2%25D7%25A8%25D7%2591%25D7%2599%25D7%2599_%25D7%2590%25D7%25A8%25D7%25A5_%25D7%2599%25D7%25A9%25D7%25A8%25D7%2590%25D7%259C&usg=AFQjCNGt-LFusgmjWmOwVFKRHKx4gPzl4A
https://www.hi-school.co.il/pdf/Presentations/%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%9E%D7%A0%D7%99.pdf
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA

