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 20 ........................................................................י"ניל הריגול לרשת חדשות -  :נושא 2  פרק
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 22 ................................................................................................................... י"ניל חברי

 25 ................................................................................. דב בן מאיר חדשות -  :נושא4   פרק

 25 ................................................................................................................. דב בן מאיר

 25 ......................................................... ,כרטא הוצאת ,הדורות בראי ירושלים - כרטא אטלס  •
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 26 .......................................................................... העברי הריגול –? המולדת גיבורי או מרגלים
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 31 ............................................................ לישנסקי יוסף של  דרכו סוף חדשות -  :נושא 7  פרק

 34 ............................. מותו לאחר לגיבור שהפך המנודה המחתרת לוחם  חדשות -  :נושא 9  פרק

 46 ......................................................... לישנסקי יוסף של משפחתו   חדשות -  :נושא 10  פרק

 46 ................................ לעולמה הלכה, לישנסקי יוסף הגרדום עולה של בתו, ל"ז לישנסקי עברייה

 47 ......................................... (ליפשיץ) לישנסקי רבקה של זכרונותיה   חדשות -  :נושא 11  פרק
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 יוסף לישנסקי השבוע  פרשת  -נושא:  1פרק  

 

 לישנסקי יוסף

 

 יוסף לישנסקי

 1890-באוקראינה. בילדותו איבד את אימו, אחיו ואחיותיו. ב 1890-נולד ב

עלה עם אביו לארץ ישראל. הם התגוררו במושבה מטולה. גדל והתחנך בבית 

דודו. לאחר שסיים את לימודיו בבית הספר המקומי ביקש להמשיך ללמוד 

כליות נאלץ לצאת לעבוד. כאשר בסמינר למורים בירושלים, אך מסיבות כל

פועלי ציון". עלם אמיץ ונועז, יפה תואר והרפתקן, רוכב "גדל הצטרף למפלגת 

מצטיין ומעורה באורח חיי השכנים הערבים. היה שומר במושבות במסגרת 

 .אגודת "השומר", אך לא התקבל כחבר באגודה

יסה להקים גן )ליד יבנאל( נ -לאחר שנשא לאישה בת איכרים מהמושבה בית

, ייסד ביחד עם כמה 1915משק חקלאי במקום, אך הדבר לא עלה בידו. באביב 

מחבריו את אגודת השמירה "המגן". בקבלם את השמירה בחוות רוחמה בנגב 

לחלץ ממעצר  1915-טוביה ועקרון. כאיש האזור סייע ב-ובמושבות גדרה, באר

ון לחצות את קווי שבע את אבשלום פיינברג אשר נעצר בניסיון הראש-בבאר

החזית בסיני. השניים התיידדו וכאשר החליט פיינברג לשוב ולנסות להגיע 

למצרים, נענה לישנסקי לבקשתו והצטרף למסע. בדרכם הותקפו על ידי 

 .בדווים, ואבשלום נורה ונהרג. לישנסקי הפצוע הצליח להגיע למצרים
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יע לפעילות הרשת משהחלים הפליג ארצה בספינת הריגול ה"מנגם" ונרתם לסי

 .בכל מרצו ומאודו כיד ימינה של שרה

( עלה ביחד עם שרה לזכרון יעקב. שרה נאסרה 1917בחג הסוכות תרע"ח )

ידי -ויוסף הספיק לברוח ברגע האחרון. לאחר מסע תלאות ארוך בו נרדף על

נדחה על ידי בני הישוב וכמעט הוצע להורג על ידי  ,(העות'מאנים )התורכים

ידי בדווים שהסגירו אותו לידי העות'מאנים . הוא -מר", נתפס עלאנשי ה"שו

 16-באשה שבדמשק ונדון למוות בתליה. גזר דינו בוצע ב-נכלא בכלא חאן אל

 .1917בדצמבר 

 

 Lishnski.JPG לישנסקי יוסף

 1890  לידה תאריך

 אוקראינה, קייב ליד עיירה  לידה מקום

 1896  לישראל עלה

 (בערך 27 בגיל) 1917 בדצמבר 16  נהרג

 המגן ארגון

 י"ניל

 1917–1912  שירות תקופת

 לציון בראשון רחוב

 

, י"ניל ארגון מראשי(, 1917 בדצמבר 16 - 1890) ליַשנסקי יוסף

 והוצא הטורקים ידי על מוות לעונש נידון. המגן ארגון ומנהיג מייסד

 .בדמשק בתלייה להורג
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 אנשי ניל"י

 

 דפים( 18)קט' אחת,  אנשי ניל"י

 דפים( 10) משפחת אהרנסון ◄

 רפאל חיים אבולעפיה  

 אהרן אהרנסון  

 צבי אהרנסון  

 שרה אהרנסון  

 חיים דב בלינקוב  

 איתן בלקינד  

 נעמן בלקינד  

 מנשה ברונשטיין  

 אריה ליב ברנשטיין  

 יוסף דוידסקו  
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 יצחק הלפרין  

 יעקב הרוזן  

 יהודה זלדין  

 יוסף לישנסקי  

 אבשלום פיינברג  

 דוד צלביץ  

 טובה רוטמן  

 ניסן רוטמן  

 ברק ויוסיפו עוד שנוא אותו: סיפורו של יוסף לישנסקי / עמית

 

 'מערכת 'שבתפורסם ע"י 

ההתעמרות באיש ניל"י יוסף לישנסקי לא תמה עם הוצאתו להורג 

בדמשק בידי התורכים, לאחר ניסיון ההתנקשות הכושל מצד אנשי 

 שנה נעשה צדק היסטורי עם פועלו 60'השומר'. רק כעבור 

 

 .1917ת הכלא 'חאן אל־באשה' בדמשק, נר שביעי של חנוכה, בי

האימפריה העות'מאנית מעלה לגרדום את יוסף לישנסקי ונעמן  

 בלקינד, אנשי רשת הריגול ניל"י.

זה היה סופו הפיזי הכואב של לישנסקי, שנרדף על ידי היישוב בארץ 

 כשהוא שנוא ומוקצה. 
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אך הייתה זו רק תחילתה של הרדיפה. ספק מפני חשש פן יקומו 

קבוצות נוספות שלא גדלו בערוגות הסוציאליזם הציוני, ספק מתוך 

נמשך המרדף גם לאחר  –רצון לטשטש את ניסיון הרצח של לישנסקי 

 מותו. 

נגד שמו, נגד זכרו וגם נגד בני משפחתו. שישים שנים יעברו עד 

שיטוהר שמו וייעשה צדק היסטורי עם פועלו למען עם ישראל, 

 וויה ממלכתית־צבאית בהר הרצל.כשייטמנו עצמותיו בהל

 תקופת התורכיזם

אנשי היישוב לא אהדו את ניל"י, לא תמכו בדרכה, וראו באנשיה 

'פורשים' ומורדים במלכות. החיכוך בין אנשי ניל"י ליישוב נשען על 

 שלושה גורמים עיקריים. הגורם הראשון היה תעוזתם של אנשי ניל"י. 

משום שהיו הראשונים בעת בעיני הפרנסים הם נחשבו לבוגדים 

החדשה שהעזו לפעול נגד השלטון, ששברו את מסגרות התפיסה 

שקבעה כי על העם והיישוב לציית לכל שלטון, ולו המשעבד והמדכא 

 ביותר. המושג 'ריגול' זוהה עם רמייה, בגידה ושפלות מוסרית.

 גורם שני לחיכוך היה העמדות המדיניות. 

 

מדה פרו־גרמנית ערב מלחמת העולם רוב מנהיגי היישוב הביעו ע

 התורכים.  –הראשונה, ומתוך כך תמכו בבעלי בריתם של הגרמנים 

ראשי היישוב הציוני האמינו כי הניצחון מובטח לגרמניה והתכוננו לכך 

בעוד מועד. יהודים רבים בארץ חבשו תרבוש מתוך הפגנת נאמנות, 

 ב התורכי.ומפלגת 'פועלי ציון' דגלה ברעיון ההשתלבות במרח

 

דוד בן־גוריון ויצחק בן־צבי למדו בתורכיה ופיללו ליום שבו ייצגו את 

 היישוב בפרלמנט התורכי. 

ישראל שוחט, שעמד בראש ארגון 'השומר', העלה הצעה להקים 

 מיליציה שתילחם במסגרת הצבא התורכי.
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לעומתם היו מעטים שתמכו בבריטניה, ביניהם חיים וייצמן וזאב 

  ז'בוטינסקי.

 

אהרן אהרנסון התלבט לגבי נאמנותו. הוא אמנם הוקיר את התורכים 

על שאפשרו לגולי ספרד להתיישב בארצם, אך ראה כי הגרמנים 

 הולכים ומשתלטים על התורכים ולפיכך תמך בבריטים. 

 

 

 

אבשלום פיינברג שנא את התורכים משחר ילדותו. שרה אהרנסון 

 1915ני כששבה ב־ראתה בעיניה את קרבנות רצח העם הארמ

מקושטא לזכרון יעקב, ויוסף לישנסקי החזיק בדעה כי האימפריה 

 התורכית רקובה ומושחתת ולכן לא היה נאמן לה.

הגורם השלישי שהשפיע על היחס לניל"י נבע מתפיסות מעמדיות 

ביישוב העברי. אנשי 'השומר', בני העלייה השנייה, תפסו את עצמם 

ה' אל מול תושבי הארץ, בני העלייה כבעלי האידיאולוגיה ה'נכונ

 הראשונה וילדיהם הצברים.

 

הם, אנשי העלייה השנייה בעלי האידיאולוגיה הסוציאליסטית, שפעלו  

למען גאולת הארץ ולמען המהפכה החברתית, ראו עצמם כנציגי 

הפרולטריון אל מול האיכרים, אנשי המושבות שניצלו, לדעתם, את 

איכרי המושבות שמתוכם יצאו אנשי הפועלים הערבים. לעומתם, 

ניל"י ראו באנשי 'השומר' יהירים ותו לא. הם אף ראו בהם חקיינים, 

כשניסו בדרך מלאכותית לאמץ את אורח חייהם ולבושם של הערבים 

 בארץ, כשהיידיש והרוסית עדיין בפיהם.
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 בשורות 'המגן'

הערבים רחשו לו כבוד רב והוא התהלך ביניהם כשהוא נוהג בהגינות 

 ובגאווה.

ההיכרות עם הערבים העניקה לו יתרון עצום כשהסתובב בארץ, אך  

גרמה לצרות עין מצד אנשי 'השומר' שלא השתוו ליוסף בניסיונם 

יוסף היה חבר במפלגת 'פועלי־ציון'  לחקות את מנהגי הערבים.

והתקבל למועמדות להצטרפות ל'השומר', אך לאחר שלוש שנים 

נדחה ולא השתלב בשורות הארגון באמתלה כי היה גאה וגנדרן. אין 

ספק שעל פי כישוריו ואופיו ההרפתקני יכול היה להיות מן המעולים 

היה מנוע  שבארגון, אך בשל מעמדו החברתי, בן איכרים 'בורגני',

מלהצטרף למעמד השומרים־הפועלים המהפכנים, בני העלייה 

 השנייה, נושאי רעיונות השמאל.

, כאשר נדחה מארגון 'השומר', עזב יוסף את מטולה והקים 1915ב־ 

ארגון שמירה במושבות שבהן  –במושבות הדרום את ארגון 'המגן' 

 לא פעל 'השומר'. 
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שא לאישה את רבקה לבית , כשהוא בן עשרים ושלוש, נ1910ב־ 

ברושקובסקי, בת שמונה עשרה מבית־גן שבגליל, שהשתייכה 

למעמד הפועלים. שנה לאחר נישואיהם נולדה בתם הבכורה, ונקרא 

שמה עברייה, מתוך רצון לטבוע שם עברי חדש בארץ ישראל. אחריה 

 נולד בנם טוביה, על שם אביו של יוסף שנפטר.

, עת שירת כמוכתר 1915ל"י בדצמבר יוסף התוודע לרשת הריגול ני

רוחמה וכמרכז ענייני 'המגן'. בחודש זה נעצר אבשלום פיינברג על ידי 

התורכים בניסיונו הראשון להגיע למצרים, ונכלא בכלא באר־שבע. 

פיינברג, שרצה להודיע בהקדם על דבר מאסרו לאהרן אהרנסון, נזקק 

ה ביותר ליוסף, שכן רוחמה הייתה הנקודה העברית הקרוב

ביקר לישנסקי את פיינברג בכלאו  1916בינואר  2לבאר־שבע. ב־

ונתבקש להעביר מכתב לנעמן בלקינד בראשון־לציון. זאת הייתה 

 תחילת הקשר בין ראשי ניל"י לבין יוסף לישנסקי.

, ביקר יוסף לישנסקי לראשונה 1916בסוף אותה שנה, דצמבר 

ת תורכיות, כנראה כדי לירו 150בעתלית וקיבל מידיו של פיינברג 

שיקנה את הציוד הדרוש לקראת מסעם המשותף של פיינברג 

ולישנסקי למצרים. חברי 'המגן' החלו לחוש בהזנחת העבודה מצד 

. 1917יוסף ובהיעדרויותיו התכופות. השיא הגיע בעת היעלמו בינואר 

כששב בחודש פברואר הודיע לאנשי 'המגן' על עיסוקו החדש. מכאן 

טרפותו הרשמית והמלאה לניל"י התרחשה עם שובו נובע שהצ

המסע שבו הותקפו פיינברג ולישנסקי בידי  –מהמסע למצרים 

כנופיית בדואים. כידוע, אבשלום נהרג בהתקפה ויוסף נפצע. הוא 

 נאסף על ידי משמר אוסטרלי והובא לפורט סעיד.

  

 נהיה עם חופשי בארצו

קי. יוסף לא קיבל מרות מבלי גם בניל"י היו התייחסויות שונות ללישנס

לערער עליה. מעיד על כך אהרן אהרנסון, שכתב ביומנו כי עברו 
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חודשים עד שהשניים מצאו שפה משותפת ושכחו את ההתנגשויות 

 ביניהם, שכמעט הביאו לפירוד.

בשל היותה של ניל"י מחתרת שפעלה כרשת ריגול, אנשיה חויבו 

ברג, הרוח החיה בפעילות להתנהל בחשאיות. מותו של אבשלום פיינ

השטח של הארגון, היה אבדה גדולה, אשר עלולה הייתה לפגוע 

אנושות במורל אנשי ניל"י. לפיכך, החליט אהרן אהרנסון כי אסור 

שייוודע דבר מותו, לא לאנשי הארגון ובוודאי לא ביישוב. אהרונסון 

פשר ליוסף לספר על הדבר רק לשרה אהרנסון. כששאלו אחרים על א  

דבר היעלמותו של אבשלום, נאמר להם כי הלה יצא לקורס טיס 

 באנגליה.

ככל שעבר הזמן החלו אנשי ניל"י לדרוש תשובות, ולא האמינו לסיפור 

על קורס הטיס. במשך הזמן הזה התפתח רומן בין שרה לבין יוסף. 

, 1917סביר להניח כי יוסף פגש לראשונה את שרה רק בפברואר 

ו נהרג אבשלום ועם הצטרפותו המלאה לאחר שובו מהמסע שב

לארגון. רומן זה, חסרונו של אבשלום והשאלות שנשארו פתוחות 

גרמו להיווצרותה של עלילה שהאשימה את יוסף ברצח אבשלום על 

 רקע אהבתם המשותפת לשרה.

מי שחיזק עלילה זו היה צבי אהרנסון, אחיו של אהרן, אולי בגלל 

תביה כתבה שרה לאהרן כי שחשש מפגיעה במעמדו. באחד ממכ

אינה מדברת עוד עם צבי בשל האשמותיו נגד יוסף. גם יוסף עצמו 

כתב על כך לאהרן וביקש ממנו בתחינה כי ירסן את אחיו )העלילה 

(. 1967הופרכה כליל עם מציאת עצמותיו של אבשלום פיינברג בשנת 

נה אנשי 'השומר' דאגו להפיץ את הבדיה. רעייתו של יוסף, רבקה, טע

כי "יוסף אפילו לא הכיר את שרה כשיצא עם אבשלום למדבר. רק 

כשחזר והכירה התפתח ביניהם רומן. כל הגברים התאהבו בשרה וגם 

 זו ממש עלילה". –הוא היה ביניהם. אבל הסיפור על הרצח הרומנטי 

הבת עברייה מספרת כי למרות הרומן עם שרה, בכל היעדרות של 

להקנות לילדיה את התחושה כי יוסף יוסף מן הבית המשיכה אמה 

נמצא עמם. רק פעם אחת התפרצה על יוסף בגין הרומן עם שרה. 

היה זה כשביקש להלביש את עברייה וטוביה במיטב בגדיהם לקראת 

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
 

ביקור אצלה. אז התנגדה רבקה והטיחה בו: "אני כבר ילדה גדולה, 

ום, והם אני מבינה מה קורה לך, אבל הילדים עדיין אינן מבינים כל

עלולים לטעות ולחשוב שאבא שלהם מתנהג לא כשורה. אני לא 

 מרשה לך לקחת אותם".

יצא נעמן בלקינד למסע חיפוש אחרי אבשלום. הוא  1917בספטמבר 

נתפס על ידי התורכים, נשבר בחקירתו וחשף את דבר קיומה של 

, כותרה זכרון־יעקב 1917באוקטובר  1ניל"י. בט"ו בתשרי תרע"ח, 

די הצבא התורכי. יוסף צויד על ידי שרה במעט כסף ואקדח, ברח על י

אל ההרים והפך לפליט נרדף בארצו. בימי הימלטות אלה כתב 

לאהרונסון "מי ייתן ולראש השנה תינתן לנו ארצנו ונהיה עם חופשי 

בארצו ועל אדמתו, נגילה ונשמחה עם ידידינו ויהודינו, אף כי 

 מנוולים".

על ידי ראשי היישוב שגזרו עליו נידוי, ומן הצד מצד אחד נרדף יוסף 

 האחר על ידי התורכים. שרה אהרנסון הייתה היחידה שעמדה לימינו.

 

 1917לישנסקי עם אשתו וביתו, לפני 
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 "שישלח יד בנפשו"

שמואל הפטר  –מאזור כרכור נאסף יוסף על ידי שני חברי 'השומר' 

שהיו בדרכם מפתח־תקווה לגליל. הם העלו את יוסף על   –וצבי נדב 

עגלתם. בעגלה זו הונח מטען זהב שהביאו חברי ניל"י ממצרים. 

המטען הגיע לידי 'השומר' לאחר שהוחרם על ידי 'הוועד הפוליטי' 

 יישוב והוצא מידי ניל"י.ב

כשהגיעו לתל־עדשים זימנו לפורייה את חברי ועד 'השומר' כדי לדון 

בעניינו של יוסף, שכן דבר הימצאו עורר סערה. רחל ינאית )לימים 

בן־צבי(, שארת־בשר של משפחת לישנסקי, השתתפה בישיבות שדנו 

שנסקי בגורלו של יוסף. היא כתבה בזיכרונותיה על הזמן שבו שהה לי

בתל עדשים: "פה שוררת הרגשה כי האסון כבר מאחורי כתלנו. 

למשפחתי הקטנה בתל־עדש דאגה מיוחדת: שם המשפחה של אבי 

לישנסקי, ושם זה מעורר חרדה בלב החברים. ידוע להם שאין כל 

קרבת משפחה ולא קשר אחר בינינו לבין האיש יוסף לישנסקי, אך עם 

חיפושים במקום ויימצאו אנשים בשם  זאת ברור לכולנו כי אם ייערכו

עדש כולה יצא -זה, כי אז כלתה אליהם הרעה, ולא עוד אלא על תל

הקצף. יותר מכולם חרדה אני פן יגרום שם משפחתנו תקלה לקבוצה. 

ת חשוד. זו, כשכל איש ששמו דומה לשם יוסף לישנסקי הוא בחזק

במשך שנים נהגה רחל ינאית להכחיש בתוקף שהיא קשורה בקשר 

משפחתי למשפחת לישנסקי ממטולה, ורק בשנותיה האחרונות חזרה 

 בה.

שתי ישיבות נערכו בעניינו של יוסף ושתי הצעות עיקריות נשמעו בהן. 

כי יש להוציא להורג את יוסף ולמסור את  ההצעה הראשונה גרסה

גופתו לשלטונות, ואילו ההצעה השנייה טענה כי יש לכלוא את יוסף 

בבית כלא זמני בתל־חי )חמארה(. אנשי 'השומר' יוסף נחמני וצבי 

ניסנוב הובילו את הקו שדרש את הוצאתו להורג. כך כתבה רחל 

רצה הגורל … "ינאית בן־צבי על הדברים שאמר נחמני בישיבות: 

יפיל את כולנו, מצווים  –שהאיש יהיה בידינו. אם ייפול לידי הרשות 
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אנו כיום לאמץ את כוחנו החברתי־מוסרי ולקבל עלינו את האחריות 

לחייו, שאם לא נוכל לשמור עליו, או אם יתמסר לישנסקי לידי הרשות 

אין לו תקווה להישאר  –כפי שבדעתו לעשות, לפי דבריו  –בעצמו 

יים. במצב הגרוע ביותר נבהיר ללישנסקי שמוטב לו לשלוח יד בח

 נעזור לו!". –בנפשו, ואם לא יעמדו כוחותיו 

לימים ביקשו אנשי 'השומר' להתנער ממעשה זה ותירצו את הניסיון 

להוציא להורג את יוסף בלחץ שהופעל על 'השומר' מצד איכרי מטולה 

ייפגעו המושבות.  וזכרון־יעקב להסגיר את יוסף, חי או מת, פן

ההחלטה להסגירו )יש לציין כי התקבלה כנראה שלא בידיעתו של 

ממייסדי הארגון( קבעה כי יוסף יוסע צפונה בהצגת  –ישראל שוחט 

שווא, כאילו מתכוונים אנשי 'השומר' להעבירו ללבנון. על פי התוכנית 

היה  גווייתו הייתה אמורה 'להימצא' על ידי קצין ערבי או תורכי, והוא

 לירות תורכיות עבור ראשו של יוסף. 50אמור לדרוש את הפרס בסך 

דיווח של יוסף נחמני לוועד 'השומר', שנשתמר מאספה שנערכה 

, כתשעה חודשים אחרי 1918ביולי  24בשרונה בט"ו באב תרע"ח, 

ניסיון ההתנקשות, מביא את החלטות הארגון: "תיכף כש'התכשיט' 

הייתה ישיבת הוועד בהשתתפות אחדים הובל למקום הדרוש בגליל, 

מחברינו לדון על דבר המצב. היו הצעות שונות. הייתה הצעה תיכף 

לשים קץ לחייו של 'התכשיט' מפני אי־אמון בו, אחדים דרשו לדחות 

את ההצעה, אולי מצב־העניינים ישתנה וישקוט במקצת, ואז, אולי, 

אצלנו, לקחת יוכל לצאת את הארץ וסוף היה שהוחלט לאסור אותו 

את נשקו ולהחביא אותו בחמארה ולשמור אותו. ופקודה הייתה שם, 

להרוג אותו על המקום. עניין הובלתו  –שאם רק ירצה לברוח מאיתנו 

אנחנו … נמסר לידי שניים מחברינו שעליהם סמכנו במילוי תפקידם

ראינו שעוד מעט יתגלו עקבותיו גם לממשלה הודות לעזרת היהודים. 

סתירו לא היה כבר, על־כן החלטנו לשים קץ לחייו ובזה מקום לה

להפסיק את כל הרפרסיות או להבטיח את אי־אפשרות תפיסת 

 …".'התכשיט' כשהוא חי

אנשי 'השומר' שבתאי ארליך ומאיר קוזלובסקי ליוו את יוסף צפונה. 

)היום שבו התאבדה  1917באוקטובר  9ב־  בדרכם למטולה, כנראה
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ן־יעקב(, ביקש יוסף ממלוויו כי לא יסגירוהו, שכן שרה אהרנסון בזכרו

ימי סוף שלטון התורכים כבר נראו באופק. בסמוך למפל התנור, 

בחסות החשכה, הורד יוסף מהעגלה ונורה על ידי שבתאי ארליך, 

 שהיה ידיד משפחת לישנסקי ואף גר עמה ביחד תקופת מה.

ירייה, פגע למזלו של יוסף, שככל הנראה הספיק לזוז מעט לפני ה

הכדור בזרועו והוא נמלט ממקום ההוצאה להורג באזור שאותו היטיב 

להכיר. דבר בריחתו הגיע לאנשי 'השומר' בכפר־גלעדי או תל־חי 

)חמארה(, והם שלחו שני חברי ארגון נוספים למטולה לצור על בית 

לישנסקי. בהגיעם לבית לישנסקי אמרו להם בני הבית כי יוסף איננו, 

ומרים עזבו. אחד מהם נכנס לבית השכן שבו עבדו מספר ושני הש

 פועלות, ואילו השני נרדם.

יוסף חמק ונכנס לבית, פגש במלה וסיפר לה את שאירע בזמן 

שחבשה את פצעיו. יוסף החליט כי הישארותו בבית מסכנת את 

משפחתו ואת המושבה כולה, והתחבא ברפת המשפחה. מלה שלחה 

וצרית מאחד מכפרי הסביבה, להזעיק את את עוזרתה חנה, ערבייה נ

גיסה ואחותה שהתגוררו בשכנות. מששבו לרפת, הבחינו כי אחד 

הסוסים חסר ויוסף לא נמצא. בזמן שהזעיקה העוזרת את הגיס 

וסף וי –הרפת. וולף חבש שוב את פצעי יוסף, צייד אותו במעט מזון 

יצא לדרכו. למחרת סיפר וולף למלה כי פני יוסף אינם לכפרי הדרוזים 

 דרומה.  בצפון, שם יכול היה לקבל מחסה, אלא

 סוף הדרך

 17יוסף המנודה והמוחרם המשיך בנדודים ובהימלטות. ב־ 

באוקטובר הגיע לפתח־תקווה לבית משפחת פסקל. האם מרים 

ך בחששות כבדים, משום ושלוש בנותיה הכניסוהו בלא הסתייגות א

שבית פסקל אירח בעבר את אבשלום, את שרה ואת יוסף עצמו, ועל 

כן היה מסומן. יוסף הגיע לבית כשהוא צולע, זרועו הפצועה חבושה 

והוא עייף ותשוש. בבית ישב באותה עת יהודי נוסף שהסתתר 

מהשלטונות. אותו אדם, על אף מצבו, נזף ביוסף הפצוע על שהוא 
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חיי המשפחה ואיים עליו באקדחו. הוא פנה למרים בדרישה מסכן את 

 שלא להשאירו, ולא לסכן את המושבה כולה.

מרים החליטה שטרם שֵיצא יוסף שוב לדרכו עליה לציידו בכסף. היא 

פנתה למאיר דיזנגוף, שעמד בראש 'ועד ההגירה' וקיבל בעבר 

בידי  מטעני־זהב מאנשי ניל"י, אך הלה הכחיש את העניין ולא עלה

מרים לקבל ממנו מעט כסף לטובתו של יוסף. לאחר ימים אחדים יצא 

דרך. עדות אחת מספרת כי הגיע מפתח־תקווה -שוב יוסף אל דרך לא

לגדרה, שם שמרו אנשי 'המגן" ומשם המשיך לרחובות/ עדות אחרת 

מספרת כי הגיע מפתח־תקווה היישר לרחובות, שם קיבלו הוא וסוסו 

 ידי נקדימון אלטשולר ומרדכי בשיסט.מחסה, מזון ומים מ

אלטשולר נתן ליוסף מחסה באסם של משפחתו, למרות הישיבה 

שנערכה במושבה ובה נאמר בפירוש כי אם יגיע יוסף אסור להחביאו 

ויש להסגירו מיד לתורכים. יוסף עשה את הלילה באסם, ועזב בלילה 

 לאחר מכן בניסיונו להמשיך דרומה לקווי הבריטים.

, נתפס יוסף על ידי ערבים 1917באוקטובר  19חשוון תרע"ח, בג' ב

ליד נבי רובין )אזור פלמחים( ונמסר לתורכים. יוסף הובל לכלא 'חאן 

בנובמבר, ונידון למוות בבית־דין צבאי בט"ז  2אל־באשה' בדמשק ב־

לירות זהב היו נחוצות לבקשיש כדי  20. 1917בדצמבר  1בכסלו, 

הפחות לדאוג למתן מנות מזון לאסירי לשחד את הסוהרים, ולכל 

ניל"י, כפי שהיה נהוג לעשות למען שאר האסירים היהודים. ועד 

העזרה שהוקם בדמשק לסיוע לאסירים היהודים, בראשותו של מאיר 

 דיזנגוף, סירב לתת סכום כלשהו למען אסירי ניל"י.

 לעומת זאת, דאג מאיר דיזנגוף לשלם עבור שמיכה ומנות מזון יומיות

לנגי'ב נאצר, ערבי נוצרי מחיפה שהיה הבעלים והעורך של העיתון 

'אל־כרמל' שבדרך קבע הטיף נגד היהודים וההתיישבות הציונית. 

דיזנגוף סייע לו לאחר שקיבל ממנו הבטחה כי יחדל מהתקפותיו נגד 

 היהודים, הבטחה שהופרה עם שחרורו מהכלא.

נר שביעי של  ,1917בדצמבר  16בבוקרו של א' בטבת תרע"ח, 

חנוכה, עלו החיילים התורכים לחדריהם של נעמן בלקינד ויוסף 

לישנסקי. כשצעדו במסדרונות, קרא יוסף לאסירים האחרים "יהודים, 
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אני הולך למות", ו"היו שלום, חבריה. היו שלום". מהכלא הובלו 

השניים לכיכר בדמשק, קריאתו האחרונה של יוסף הייתה: "לשנה 

 ", ביודעו כי העיר שוחררה מידי התורכים לפני שבוע.הבאה בירושלים

גופותיהם של נעמן בלקינד ויוסף לישנסקי נשארו תלויות על העמודים 

עד לשעות הצהרים, ואחר כך נמסרו לקהילה היהודית בדמשק. הם 

נקברו בבית העלמין היהודי, ולאחר שנתיים הועלו עצמותיהם 

 לראשון־לציון.

 המרדף לא תם

שהיה שומר בארגון 'המגן', מביא מזיכרונו את מכתבו של  יעקב מחט,

יוסף בטרם צאתו למסע המדברי עם אבשלום: "לאשתי ולילדי 

היקרים. אם ימצאוני הרוג במדבר, דעו לכם שאביכם לא היה מרגל 

למען בצע כסף, אלא שעשה את עבודתו מטעמים לאומיים. במקום 

היה כגורל העם שתשלוט פה ממשלה נחשלת ואכזרית וגורלנו י

רוצים אנו, אנשי ניל"י, לעזור  –הארמני שנשחטו כמו כבשים 

לממשלת בריטניה הנאורה, שרואה את התיישבותנו בארץ בעין טובה 

 ומבטיחה לעזור להתבססותנו בה בעתיד".

תלייתו וקבורתו של יוסף לא הביאו להפסקת המרדף אחר זכרו ואחר  

. בתקופה שבה פעל בניל"י בני משפחתו, ואף לא להפסקת נידויים

התגוררו רבקה והילדים בזכרון־יעקב. גם אל ביתה של רבקה הגיעו 

התורכים, והיא וילדיה נלקחו למעצר בנצרת. רבקה ועברייה חזו 

במכות שהפליאו בשרה, שאמרה לתורכים כי "אשתו של יוסף אינה 

יודעת דבר". לאחר מספר שבועות בכלא, בתקופה שבה נערך 

י יוסף, חזרו רבקה וילדיה לבית־גן, מושבת הולדתה. שם המרדף אחר

קיבלה רבקה יום אחד את ההודעה המרה, אספה את ילדיה בין 

ברכיה ואמרה להם: "ילדים, היום הודיעו לנו שאבא איננו. אבל תדעו, 

דירת הוריה בבית־גן הייתה צרה. "בקשתי  אבא תמיד איתנו!". 

יר לי. נמצא אדם אחד, לשכור חדר במושבה, אבל לא רצו להשכ

אברמזון מיבנאל, שאסף אותי ואת ילדיי אל ביתו. ברפת שבחצרו 

התקין לנו חדר מגורים. על מעשה זה רצו לגרשו מהמושבה. הייתי 

מנודה, איש לא רצה לדבר איתי בכלל. באותה תקופה קשה התחלקו 
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עמי הוריי בפת־לחמם, וכך עברו עלינו הימים עד לכניסת האנגלים. 

אז התחילו להאיר לי פנים, ביקשו את קרבתי. שינוי יחס פתאומי רק 

זה עורר בי סלידה כה עמוקה, עד שברחתי לארצות הברית, שם 

קיבלתי מכתב  1920ישבתי למעלה משנה. בשובי לארץ בשנת 

מז'בוטינסקי. הוא ביקש שאבוא אליו לתל־אביב, התעניין במצבי ואף 

לם מכיסו כמה לירות לעגלון סייע לי להסתדר בעבודה. הוא אף שי

 שהעביר את חפציי מיבנאל לתל־אביב".

בעיני מחנה השמאל שאליו השתייכו רבקה )אשר הייתה כל השנים 

בת מעמד הפועלים, מבית איכרים סוציאליסטים( וילדיה עברייה 

וטוביה )האחרון אף הפך חבר בקיבוץ 'עין השופט' של 'השומר 

ת מיאוס. העובדה שהייתה רעייתו הצעיר'( הפכה ניל"י למוקצה מחמ

של 'פורש' עמדה לרבקה ולילדיה לרועץ. התנכלויות והכפשות היו 

מנת חלקם של הילדים והמשפחה במשך עשרות שנים: בבית הספר, 

מעל במת 'הבימה', ואפילו בש"י )שירות ידיעות( של 'ההגנה' שבו 

ו בנו פעל טוביה היה מי שלא היה מוכן לשתף עמו פעולה משום היות

 של יוסף לשינסקי. מצבתו של יוסף חוללה מספר פעמים.

סיפרה על כך הבת עברייה: "אנשי ניל"י ואוהדיהם אהבו אותנו, אבל 

היינו שייכים לזרם אחר. אנשי מעמד הפועלים לא אהדו אותנו, כי 

איש לא העז לדבר בגלוי על אבא שלנו באוזני … אבינו היה איש ניל"י

ות שהסתובבו. השמיצו את אבא וטפלו עליו כל אמא, אבל היו רכילוי

מיני האשמות כדי להצדיק את עצמם. היות שהשקפתה של אמא 

הייתה מפא"י, לא רציתי לפגוע בה והעדפתי לשתוק ולהבליג על 

העלילה. יותר נכון, חיכינו כולנו שהזמן יעשה את שלו. אבל כשפגעו 

התביישתי שדווקא אנשי הימין מעלים את זכרו של אבא, מוציאים על 

מתכחשים.  –שמו בול ומנציחים אותו כגיבור, ואילו אנשי 'הזרם שלי' 

 זה פגע בי והייתי נבוכה מאוד".

לאחר גילוי עצמותיו של אבשלום פיינברג ז"ל החל מאבק, שהובל על 

, לטיהור שמו של יוסף לישנסקי. רבקה, ידי פרופ' יוסף נדבה ז"ל

שתמיד תבעה מילדיה לא להירתע משום תגובה ולא להשפיל את 
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מבטם גם אם יוקנטו, פנתה לראש הממשלה לוי אשכול וביקשה 

 להעביר את עצמותיו של יוסף להר הרצל. אשכול השיב בשלילה.

עם היבחרו של מנחם בגין לראשות הממשלה גברה הפעילות למען 

באוגוסט  8בלישנסקי כגיבור ישראל. בט"ו באב תשל"ט,  הכרה

, הועברו עצמותיו של יוסף מבית העלמין בראשון לציון ונטמנו 1979

בטקס ממלכתי־צבאי בהר הרצל, ליד קברו של אבשלום. אין ספק כי 

אנשי ניל"י, בגבורתם ותעוזתם ותוך אמונה בצדקתם דרכם, זקפו את 

הם  יהודי לקחת את גורלו בידיו. ראשם מתוך החלטה כי על העם ה

 שהתוו את הדרך לפעילותן של המחתרות בימי השלטון הבריטי.

עמית ברק הוא דובר תנועת 'אם תרצו'. בעל תואר ראשון בהיסטוריה 

 של עם ישראל

 

000 
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 לרשת הריגול ניל"יחדשות  -  נושא: 2פרק  
 היערכות הישוב היהודי בזמן מלחמת העולם הראשונה

דרכי  –היערכות הישוב היהודי בזמן מלחמת העולם הראשונה   

 דרכי התמודדות בתחום הפוליטי והמשפטי

רבים התגייסו לצבא  – התמודדות עם חובת הגיוס ההתעת'מנות

מבני   10,000 -תורכי בכדי למנוע פגיעה במשפחותיהם. אך כה

שם חלקם, התגייסו  היישוב היהודי, סירבו להתעת'מן ועזבו למצרים, 

לצבא הבריטי במסגרת הגדודים העבריים. היו אחרים שהשתמטו 

מהגיוס לצבא התורכי ע"י שוחד )בקשיש(, או תעודה שהוכיחה על 

יבלו פטור מהצבא. היו גם עבודה הקשורה למאמץ המלחמתי וק

 .כאלה שהסתתרו או הצהירו על עיסוקם בדת כמו רבנים וחזנים

  

 –  (1915-1917) .(נצח ישראל לא ישקר) הקמת מחתרת ניל"י
התגבשה בארץ קבוצת מחתרת יהודית, שבשל הייאוש מהצבא 

התורכי והשלטון העות'מאני עוברים לאהדה כלפיי הבריטים. ניל"י 
להעביר לצבא הבריטי במצרים ידיעות מודיעיניות שמה לה למטרה 

על תנועות הצבא התורכי, כדי לעזור לצבא הבריטי לכבוש את הארץ 
מידי התורכים. קבוצת מחתרת זו נקראה ניל"י. בראש הארגון עמד 
אהרון אהרונסון ובין חבריו נמנו: שרה אהרונסון, אבשלום פיינברג, 

ות נעשתה: ברגל דרך הנגב אל נעמן בלקינד ועוד. דרך העברת הידיע
הכוחות הבריטיים, באיתותים לאוניה בריטית ששטה בלילות מול 

חופי עתלית ויונת דואר. סופו של הארגון: הארגון נחשף כאשר נעמן 
בלקינד נתפס ע"י התורכים ובעינויים קשים מסר מידע. בנוסף, יונת 

 דואר עם כתב סתרים, נתפסה על חלון תחנת משטרה תורכית.
מנהיגי הישוב התייחסו בהסתייגות כלפיי המחתרת משום שחששו 
 .מפני תגובה קשה של התורכים כלפי הישוב במידה ויתגלה הריגול
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כתגובה למדיניות השלטונות  – "הקמת ה"גדודים העבריים

הטורקים, התארגנו המגורשים במצרים לשיתוף פעולה עם הבריטים 
 :המקימים היו שני אישים בולטיםוהקימו את "הגדודים העבריים". בין 
שניהם גיבשו רעיון להקים יחידה  .יוסף טרומפלדור וזאב ז'בוטינסקי

צבאית עברית שתצטרף לצבא הבריטי שהיה בהכנות לכבוש את א"י 
מיידי התורכים. ז'בוטינסקי האמין כי דם החיילים העבריים שישפך על 

ת לתבוע בדין ולא כיבוש א"י יקנה לתנועה הציונית את הזכות המוסרי
בחסד זכויות לאומיות בא"י. רעיון הלחימה לצד הבריטים קסם להמוני 

הצעירים, אשר הסתובבו במחנות המגורשים מא"י בחוסר מעשה. 
מתוסכלים מחוסר יכולתם לסייע לחבריהם הסובלים בא"י, החלו 

המתנדבים לערוך אימונים )עוד לפני שהבריטים נתנו את הסכמתם 
ים(. תגובת הבריטים לרעיון הגדודים הייתה צוננת. להקמת הגדוד

מפקד הצבא הבריטי במצרים לא התלהב מהרעיון. הוא הסביר שעל 
פי החוק לא ניתן לגייס בני אומות אחרות לצבא הבריטי. )הרחבה 

 דרכי התמודדות בתחום הכלכלי

עם פרוץ המלחמה הקימו תושבי  – "הקמת "הוועד להקלת המשבר

יב ביוזמת ובראשות, ראש וועד ת"א מאיר דיזנגוף את "הוועד תל אב
היתה: ליזום פעולות שונות ופתרונות   להקלת המשבר". מטרת הוועד

באמצעות עזרה הדדית, על מנת להקל על אנשי הישוב במהלך 
הוועד  – איסוף כספים בארץ ובחו"ל :המלחמה. מפעולות הוועד

לקו למוסדות ומשפחות הצליח לגייס כספים בעיקר מארה"ב ולח
אספקת מזון  אספקת הלחם וחלוקתו. האספקה הגיעה גם באמצעות

הסיוע הגיע על גבי ספינות אמריקאיות ואופשר ע"י  –מיהודי ארה"ב 

התורכים גם בגלל היחסים שהיו בין שתי המדינות וגם משום 
הסיוע הופסק  .ממטענן של האניות 45% -חו כשהתורכים לק

. הודות 1916 -כשנותקו היחסים הדיפלומטיים בין תורכיה לארה"ב ב
דאגה למקורות פרנסה  ;לסיוע האמריקאי, ניצלו רבים מחרפת רעב

הגוף סייע למובטלים למצוא פרנסה, להשיג כספים  –למובטלים 

, נוסדו קופות מלווה ע"י וועדי מושבות ,והלוואות; בעקבותיו במושבות
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למחוסרי עבודה וכן הוקמו מטבחי פועלים. מנציגי כל הוועדים 
 .הגדולים, נוצרה נציגות מוסמכת של כל הישוב

  

ארגון שהוקם ביוזמת פועלי כנרת  – (1916) "הקמת ה"משביר

על הארצי הראשון של מחנה הפועלים וטבריה. המשביר היה המפ
למכירת מזון ללא רווח. המשביר סייע ברכישת תבואה, אחסונה, 

הובלתה ומכירתה. בהקמת המשביר, התגשם רעיון העזרה ההדדית 
 .במחנה הפועלים. המשביר אף העניק סיוע רפואי ע"י קופ"ח

הוקם ע"י תושבי הגליל והשומרון, כדי שיסייע  – "וועד הגירה"

אשר הפנה את המגורשים למושבותיהם וסייעו  יפו, -ורשי ת"אלמג

 .להם שם

הצליח לסייע תקופה קצרה, עד לגירושו של  – המשרד הארצישראלי

 .ארתור רופין

שגייס כספים והקים  הועד הכללי ב"ישוב הישן" נוסד – הועד הכללי

 .בתי תבשיל ותה ציבוריים. קיבלו מעט כספים מגרמניה

 

 

 חברי נילי חדשות  -  נושא: 3פרק  

 חברי ניל"י

 אפרים פישל אהרנסון

 אהרן אהרנסון

 צבי אהרנסון

 אלכסנדר אהרנסון
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 שרה אהרנסון

 בולעפיהרפאל א

 חיים דב בלניקוב

 בלקינד איתן

 נעמן בלקינד

 שטייןמנשה ברונ

 אריה ברנשטיין

 יצחק הלפרין

 נחום )אימה( וילבושביץ

 יהודה זלדין

 פרידה לולו

 יוסף לישנסקי

 אליהו רוניא )רנה( מזיא

 מנחם )מנדל( ניימן

 ד"ר משה ניימן

 'דוד סוקולוביץ

 אבשלום פיין

 אבשלום פיינברג

 דוד צלביץ

 אליאס )פרנסיס( ראנם

 נאצר ראנם
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http://www.nili-museum.org.il/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A0%D7%99%D7%9C%D7%99/#avshalom-fayerberg
http://www.nili-museum.org.il/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A0%D7%99%D7%9C%D7%99/#david-sokoloviz
http://www.nili-museum.org.il/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A0%D7%99%D7%9C%D7%99/#elias
http://www.nili-museum.org.il/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A0%D7%99%D7%9C%D7%99/#nazer
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 גלברג-טובה רוטמן

 ניסן רוטמן

 ראובן שוורץ

 יצחק )ליובה( שניאורסון -לוי

 מנחם מנדל שניאורסון
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http://www.nili-museum.org.il/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A0%D7%99%D7%9C%D7%99/#tova
http://www.nili-museum.org.il/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A0%D7%99%D7%9C%D7%99/#nisan-rotman
http://www.nili-museum.org.il/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A0%D7%99%D7%9C%D7%99/#reuven-svartz
http://www.nili-museum.org.il/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A0%D7%99%D7%9C%D7%99/#evi-yizchak
http://www.nili-museum.org.il/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A0%D7%99%D7%9C%D7%99/#menachem-mendel
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 מאיר בן דב חדשות -  נושא:  4 פרק  

 מאיר בן דב

 .ישראלי גארכאולוהוא -1935 ,(נולד ב) מאיר בן דב

 מספריו  

 ,כתר ספרים ,בצל הכתלים ולאור התגליות ,חפירות הר הבית•  

1982  

  1983 ,זמורה ביתן מודן ,ביצורי ירושלים•  

  1989 ,דבירהוצאת  ,בתי כנסת בספרד ומורשתם•  

  ,הוצאת כרטא ,ירושלים בראי הדורות -אטלס כרטא •  
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%A8_%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%A8_%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%A8_%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A0%D7%A8%D7%AA,_%D7%96%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%9F,_%D7%93%D7%91%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A0%D7%A8%D7%AA,_%D7%96%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%9F,_%D7%93%D7%91%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A0%D7%A8%D7%AA,_%D7%96%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%9F,_%D7%93%D7%91%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A0%D7%A8%D7%AA,_%D7%96%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%9F,_%D7%93%D7%91%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A0%D7%A8%D7%AA,_%D7%96%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%9F,_%D7%93%D7%91%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%90
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 גיבורי או מרגלים חדשות -  נושא: 5פרק  

 העברי הריגול –? המולדת

 הריגול העברי –מרגלים או גיבורי המולדת? 

 האנגלים על אהרונסון אהרן מדברי

 

 לי להתיחס לאיש נתתי לא.  םאת בדברים שבאנו אני ובוש  – – –

 לא, ההם להם שמרשים כמו כבוד בחוסר, באדישות לי וליקרים

 שונים כך כל ומנהגיהם מדותיהם,  שדעותיהם מפני אלא, לב מרשעת

 .משלנו

 

 או, ככה אלינו מתיחסים הם לכן, בנו צורך יותר להם שאין מפני אולי

 יודעים ינםוא להם אנחנו מסורים כמה עד להכיר יודעים שאינם

   – – – בנו להשתמש

 

   – – – אבנים שהן חושבים פנינים בראותם ידידינו

 

 (.בעבודה מעוזריו לאחד אהרונסון אהרן ממכתב)
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 עצמותיוחדשות  -  נושא: 6פרק  
 

 ...ויוסף נעמן עצמות את ויעבירו: כ״ה פרק

 

 אףו, נשתחררו ושומרון ויהודה ישראל ארץ את האנגלים משכבשו

 את להעביר הרשות ניתנה, התורכים עול את מעליה פרקה דמשק

 .ישראל לארץ לישנסקי ויוסף בלקינד נעמן של עצמותיהם

 

 שהיו, ויוסף נעמן עצמות ללוד הובאו, תר״פ חשון דר״ח א׳, ששי ביום

 שני־הזהב פי על הכירו לישנסקי של גויתו את.  אחד בקבר טמונים

 ולקברן הגויות שתי בין להפריד רותהאפש ניתנה כך ירי ועל, שלו

 להשתתף רצו לא המושבה בני שרוב ולפי.  מיוחדים בארונות

 לאחר אף הגונה להלויה ויוסף נעמן זכו לא מרגלים של בהלויתיהם

 המורה של התמרמרותו את עוררה זו עובדה.  ישראל לקבר שהגיעו

 ביןוה מזיא רוניא של ומחנכו מורו שהיה, טלר הלוי ישראל הזקן

 הישיש טלר.  עמם בעד נפשם את מסרו אשר, האלה הצעירים ללבות

 :בשם הנקוב, במאמר תגר זה על קרא

 

 לברכה״ לישנסקי ויוסף בלקינד נעמן ״זכר

 

 על המומתים עצמות את מדמשק הביאו כאשר בראשון הייתי אני

 ה״ה וארצם עמם אהבת מזבח על לקרבן העלו אשר, השם קדוש

, הדמעות את ראיתי.  שם אותם ויקברו לישנסקי ויוסף בלקינד נעמן

 אשר, המר ההספד את ושמעתי קרוביהם מפיות הצעקות את שמעתי

 עוררני זה כל לא אך.  נעמן אבי, בלקינד שמשון מר עליהם נשא
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, הארץ״ ״חדשות בעתון בא אשר המאמר אם כי, ועדה בקהל לדבר

 אשר ההמרא על בשתיקה ועובר הזה המעשה כל בו מסופר אשר

 לתת ביתם מפתח לציון ראשון אנשי יצאו לא כי, עצמותי כל הרעיד

 קבר אל עתה בבואם ללותם, האחרון הכבוד את האלה להמומתים

, מרה נאנחתי האלה הנפשות שתי מות על לא!!  הקודש בארץ ישראל

 בארצות יום יום ונרצחים נהרגים אחינו ורבבות אלפים אשר בעת

, התעוררתי הזאת המושבה אנשי אחינו על אם כי, ומנדינו אויבינו

 האומללים מטות אחרי ללכת חובתם את הרגישו ולא חשו לא אשר

 כן כשמה כי, הזאת המצוינת הקהלה את להרשיע מאד לי צר!  האלה

 אמוני שלומי ככולם רובם כי, יושביה את בדעתי, לציון״ ״ראשון הוא

 הם יראים העוד  ...יחד והנאורים החרדים, וצעיריה זקניה, ישראל

, זעמו מטה נשבר כבר אשר, הנוגש פחד ומפני המציק חמת

 כי, נוכחתם לא העוד?...  הם ציונים כי, אותם יחשדו שלא, התחבאו

 מן רומס תמו, שוד כלה המוץ ״אפס כי, עוד תקום ולא נפלה תורכיה

 את כבשה אשר, אנגליה ממשלת, הנדיבה הממשלה...  ״!הארץ

 קלקלה אשר את ידה לאל אשר ככל לתקן דלתמשת עתה היא, הארץ

 היא יודעת כבודם את אבל, להחיות תוכל לא המתים את.  תורכיה

 מקברם המוקעים עצמות הוצאו הוצאותיה ועל פיה ועל.  להשיב

 הצבא מן אחד פקיד בלוית מולדתם מקום אל, הקודש ארץ אל והובאו

 .כבוד לאות

 

 הלוי ישראל                                                                   רחובות

 

 בסקירה, ניו־יורק, שטיבל בהוצאת 1919 משנת ״המקלט״ ובירחון

 :נאמר לחודש מחודש

 

 ורעב חרב – מחוץ.  בפנים הנורא והקרח בחוץ הגדולה ״התבערה

, קטנות – ומבית; לאיד ושחוק וגזירות ומכות וציד־נפשות וענויים ודבר
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 הרחבה מתוך הקודש וחלול, הריסה יצר, קנטור אהבת, תפחדנו

 אלא לך אין, אלה מכל מפלט לנפשך מבקש וכשאתה.  הלב וטמטום

 !חיה בדמנו:  לעמם שאמרו אלה, לחיות שעתידים העמים אל לפנות

 

 בימי שנתלו, צעירים שני של עצמותיהם לציון לראשון הובאו מדמשק

 הרב.  לישנסקי ויוסף לקינדב נעמן – ובפקודתו פחה ג׳מל ממשלת

 נתעלו כיצד, לנו מוסר, הודוי את לפניהם שהקריא, תומו לפי המסיח

 האחד לו אמר היהודים״ אחי לכל שלום ״תן:  לתחיה מתליה

 הבאה ״לשנה:  קראו, צוארם על החבל וכשניתן; במנוחת־נחת

 !בירושלים

 

 :דבריו את גמר, מקסימון. ב. ש והסוקר

 

 ״!עמכם חלקנו ״יהי

 

 ותושבי־המקום מקרובים לרבים שנחשבו, הללו הצעירים כי, יצא כך

 מזבח על וכקרבנות כשביבי־אור הרחוקים לאחינו נשקפו, כבזויים

 .התחיה למען עמם
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 של  דרכו סוףחדשות  -  נושא: 7פרק  

   לישנסקי יוסף
 

 אם ברור לא. בדמשק לכלא נלקח ומשם לירושלים הועבר לישנסקי

 את פתח או שתק אם, מועטים או רבים פרטים סיפר חקירתו במהלך

 עם שהיה, ניימן משה ר"ד לפי. כך על סותרות עדויות ישנן. פיו

, אמר בכלל"( השומר)" האגודה על, "עמו ושוחח בכלא לישנסקי

, מיוחד תפקיד ישנו חבר לכל. למולדת ומסוכנת סודית אגודה שהיא

 זו ולמטרה להתקוממות מתכוננים. רוחב מתפקיד יודע אינו ואיש

 איתן מסר אחרת עדות". שריפה וחמרי נשק הרבה אצלם מוכנים

 איש על הלשין לא הוא"ש לישנסקי של מפיו ששמע, בלקינד

 אמר בהם לנקום רצון מתוך'. השומר' אנשי על לא אפילו... בחקירות

 אמנם אם לקבוע קשה'". השומר' לאגודת השתייך עצמו שהוא רק

 הכספים הברחת עניין על. לא או השומר אנשי על לישנסקי שיןהל

 לישנסקי סירב, המלחמה בימי שהיה הרעב בזמן ישראל לארץ

 על אף. בכך מעורבים שהיו עבריים עסקנים כמה הציל ובכך, להעיד

 היו ביניהם - לכלואים עזרה להגיש היישוב עסקני כשנחלצו, כן פי

 מתוך, ללישנסקי מלסייע נמנעו - לריגול קשר להם היה שלא רבים

 .ושנאה נקמנות רגש

 

 מוות עונש לישנסקי על נגזר, הכלא כותלי בין לו שנערך במשפט

 דיזנגוף מאיר אך, שוחד ידי על מכלאו להימלט ביקש הוא. בתלייה

 כסף י"מניל שקיבל אף על זאת, הדרוש הכסף את לו להעביר סירב

 .מעונש אותו הציל העידל לישנסקי של שסירובו אף ועל בשעתו רב

 

. בדיכאון עליהם עברו בלקינד ונעמן לישנסקי של האחרונים ימיהם

 י"ניל מאנשי אחד, ניימן משה ר"מד לישנסקי ביקש אחת בהזדמנות
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 לא ניימן אך. עצמו את להמית כדי, רעל, מיודד היה שעימו הכלואים

 .בקשתו את מילא

 

 נלקחו(, ח"תרע בתבט' א) בדצמבר 16-ב בוקר לפנות שלוש בשעה

 אל, בדמשק המרכזית הכיכר אל מתאם בלקינד ונעמן לישנסקי יוסף

 :סיפר בלקינד איתן. התלייה עמודי

 

 שררה, מסגר על כלואים היו והאסירים נעולים היו שהתאים אף"    

! יהודים, שלום: 'יוסף של זעקתו פרצה לפתע. בחאן רבה התרגשות

 כי, הרגיעו לישנסקי את שליווה ,הטורקי הקצין!' למות הולך הנני

 כלום! בי מהתל העודך: 'בו גער לישנסקי. לחאלב אותו מעבירים

 ושניהם, אלי פנו בהיפרדם... בהליכתו כשל נעמן?' לאשה תחשבני

 אז רק'. ישכחכם לא ישראל נצח: 'להם עניתי!', י"ניל: 'קראו יחד

 [.מדויק"]בבכי פרצתי

 

 לאוזני בערבית מאני'עות-אנטי נאום לישנסקי נשא המרכזית בכיכר

 :דבריו את מסרה, ראייה עדת, ארליך דיבשה. ערבי קהל

 

 חייבת הבגידה בטרם שהרי, במולדת בגדנו לא; בוגדים אנו אין"    

" פאלאקה"ה מולדת את אהבנו לא מעולם אנחנו. אהבה להיות

, י"ניל חברי, אנחנו... שנאה תכלית אותה שנאנו"... בקשישים"וה

 קבר לך חפרנו[, אהרנסון לאהרן הכוונה] הגדול היהודי של תובראשו

 נכנסים, בתלייתנו עוסקים שאתם בשעה!.. הבזויה מאניה'עות, גדול

 וצבאותיכם, לירושלים, שלנו הקדושה לעיר הגדולה בריטניה צבאות

 אחדים ימים ירושלים את כבשו הבריטים] קרב ללא העיר מן נסים

 [.1["]בדצמבר 9-ב, לכן קודם
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 וציווה הדברים רוח את התליין הבין, לטורקית נאומו כשתורגם

 עם מותם לפני וידוי ואמרו שוחחו ולישנסקי בלקינד. לתרגם להפסיק

 ספר בבית לעברית מורה שהיה, דמשק של באשי החכם של שליחו

 .בעיר" אליאנס" של

 

 בשעה מהחבל הורדו גופותיהם. ובלקינד לישנסקי נתלו, מכן לאחר

 .לקברם והועברו, בבוקר תשע

 

, נעמן של ואחיו אביו, בלקינד ואיתן שמשון הגיעו 1919 בשנת

. לציון בראשון הקברות לבית גופותיהם שרידי את והעבירו לדמשק

: איש מעשרים פחות הגיעו, פ"תר בתשרי' ל ביום שנערכה, להלוויה

 החרים בארץ והיישוב, י"ניל שנתפסה לאחר משנתיים פחות זה היה

 חּולל, לציון בראשון, שקברו לכך הביא אף עליו הזעם. אנשיה את

 .מספר פעמים

 

 .ועבריה טוביה: ילדים שני אחריו הותיר לישנסקי

 

 שרידי הועברו, שמו לטיהור הציבורי המאבק כפרי, 1979 באוגוסט

, הרצל בהר הגרדום עולי חלקת אל צבאי-ממלכתי בטקס גופתו

 .פיינברג אבשלום של לקברו בסמוך
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   חדשות  -  נושא: 8פרק  
 

 המחתרת לוחם חדשות  -  נושא: 9פרק   

 מותו לאחר לגיבור שהפך המנודה

 את רצח כי נחשד, י"ניל מחתרת של השחורה הכבשה, לישנסקי יוסף

 בידי להורג וכשהוצא, רומנטי רקע על, פיינברג אבשלום, חברו

 אומר", דם לעלילת ורבןק היה סבא. "להצילו ניסה לא איש, הטורקים

 "המולדת למען חייו את שהקריב גיבור שהיה יודעים היום אבל, "נכדו

 

 

 לוחם המחתרת המנודה שהפך לגיבור לאחר מותו

יוסף לישנסקי, הכבשה השחורה של מחתרת ניל"י, נחשד כי רצח את 

ניסה להצילו. "סבא היה קורבן לעלילת דם", אומר  הטורקים, איש לא

 "נכדו, "אבל היום יודעים שהיה גיבור שהקריב את חייו למען המולדת

  

טקס יוצא דופן התקיים בבית הכנסת של המושבה זיכרון־יעקב באחד 

נרות עטופי שחורים הודלקו בפינות האולם,  .1917מימי הסתיו של 

תורה. הקהל שהתאסף במקום האזין ומארון הקודש הוצאו כל ספרי ה

לראשי הקהילה, שהטילו חרם: הם הכריזו כי הם מנדים את יוסף 

לישנסקי, וכן את כל מי שימצא אותו ולא יסגיר אותו, חי או מת, לידי 
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  .השלטונות הטורקיים. הנוכחים חזרו מילה במילה על דברי השבועה

 

  

ם השנואים ביותר בימי חייו הקצרים היה יוסף לישנסקי אחד האנשי

 ביישוב העברי בארץ ישראל. 

 

 

מתנגדי מחתרת ניל"י, שלישנסקי היה מראשיה, רדפו אותו וייחלו 

למותו. גם בקרב שותפיו לדרך, היו שרצו ברעתו. כשנלכד בידי 

הטורקים ונשלח לכלא בדמשק, לא נקף היישוב אצבע כדי לעזור לו. 

 ותו הושכחה מלב. ודמ –שנים בדיוק הוא הוצא להורג  97לפני 

דומה שראשי היישוב היהודי בארץ, ולאחר מכן מוסדות המדינה, עשו 

יד אחת למנוע ממנו את הכבוד הראוי לו. במקום להנציח אותו כלוחם 

   .ללא חת, כפי שאכן היה, העדיפו לזכור אותו כרוצח שפל
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 יוסי לישנסקי צילום: אנצ'ו גוש, ג'יני ‘''. נכד של מיתוס‘לא גדלתי כ''

 

אפילו בקרב המשפחה התחמקו מלדבר על דמותו המסתורית של 

אומר יוסי “, סבתי רבקה לא סיפרה לי עליו אף לא מילה“הסב. 

בא שלי לא שיתף אותי גם א“(, נכדו של עולה הגרדום. 81לישנסקי )

לאזכרה השנתית שלו,  .‘נכד של מיתוס‘בשום דבר, כך שלא גדלתי כ

כי איש לא ביקש ממני לעשות  -שהתקיימה בראשון־לציון, לא הלכתי 

זאת. אני רק זוכר שכמעט בכל שנה אחרי האזכרה, היו מדברים 

   .“אצלנו בבית על כך ששוב ניתצו לו את המצבה

 

לישנסקי שמע ממקורות אחרים מהי האשמה  כשבבית שתקו, יוסי

הכבדה הנלווית לזכר סבו. הסב, כך סופר, רצח את אבשלום פיינברג, 

חברו למחתרת. הנכד מעולם לא האמין לטענות האלה, והיה משוכנע 

בחפותו של האיש שעל שמו הוא קרוי, אך חלפו עוד עשרות שנים 

עניק ליוסף בטרם התברר כי צדק. וגם אז, היו מי שלא רצו לה

   .לישנסקי מעמד של גיבור

 

עצמותיו של סבא ועצמות נעמן בלקינד, חברו למחתרת שנתלה “

רק אחרי “מספר לנו הנכד, בביתו במושב אלמגור שמצפון לכנרת. 

ו את עצמותיהם י, ומנחם בגין עלה לשלטון, העל“שהסתיים עידן מפא

בטקס ממלכתי להר הרצל, והם נקברו בחלקת עולי הגרדום. שנים 

י, עדיין קשה להבין את העוצמה הבלתי “כה רבות אחרי פרשת ניל

  .“נסבלת של הרדיפות נגד סבא

 

 "אבשלום בקורס מעופפים"

, היה איש טבע וסייר, רוכב שהסתובב על 1890יוסף לישנסקי, יליד 

ראל ללא פחד. כילד עלה ארצה מאוקראינה יחד סוסו ברחבי ארץ יש

עם אביו, לאחר שאמו ואחיותיו נספו בשרפה. בהמשך נשלח ללמוד 

בסמינר למורים בירושלים, אך כעבור שנתיים נאלץ להפסיק את 
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לימודיו מכיוון שלא היה יכול לממן אותם. תקופה קצרה עבד במצרים, 

   ."יוןואז חזר לארץ ישראל והצטרף למפלגת "פועלי צ

 

על אף שנטל חלק בהגנה על יישובים רבים, לא התקבל לישנסקי 

השומר" בעל האופי הבררני. הוא נתפס בעיני אנשי "לחברות בארגון 

שלא יוכל להצטרף למסדר החשאי  ,הארגון כבן איכרים בורגני

 25המהפכני־סוציאליסטי. לאחר שנדחה על ידם, היה לישנסקי בן ה־

מגן", ששמר באזורים שבהם "השומר" לא שותף להקמת ארגון "ה

פעל. על ניל"י שמע לראשונה כשביקר בכלא הטורקי, שם פגש את 

שנעצר כשניסה לחצות את הגבול לכיוון מצרים.  ,אבשלום פיינברג

לישנסקי סייע לשחרורו בעזרת תשלום שוחד, ומשם הדרך לחברות 

   .בניל"י הייתה קצרה

 

ראשונה, היו לא פשוטות בעבור השנים ההן, שנות מלחמת העולם ה

אנשי היישוב היהודי בארץ ישראל. הטורקים גירשו יהודים רבים אל 

ודומה היה כי הישגיה של התנועה הציונית  ,מחוץ לגבולות הארץ

נקטעו באחת. אם לא די בכך, את הארץ פקדה מכת ארבה איומה, 

שו שנדר ,שחיסלה את היבולים וגרמה לרעב כבד. רבים מיהודי הארץ

להראות את נאמנותם לשלטון, נאלצו לוותר על אזרחות זרה אם 

דמי פטור “הייתה ברשותם, ולהתגייס לצבא הטורקי. אחרים שילמו 

  .מסילות ברזל ובניית גשרים
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 האוניברסיטה העברית 

 

כשהתקרב הצבא הבריטי לשערי הארץ, התקשתה הקהילה היהודית 

החלשה והפגועה להחליט אם לתמוך בשליטים הוותיקים, או לקוות 

ותר. כמה אישים בולטים, דוגמת יוסף טרומפלדור וזאב לכיבוש נוח י

  .תמכו בטורקים -ארתור רופין, מאיר דיזנגוף ומנחם שינקין 

 

הסיבה העיקרית לכך הייתה חשש שגילויי חוסר נאמנות כלפי השלטון 

ילו להשמדה של היישוב היהודי בארץ. הקיים יובילו לפגיעה קשה ואפ

הנחה זו קיבלה חיזוק כאשר החלו להגיע הידיעות הראשונות על רצח 

היה “, נצח ישראל לא ישקר“י, “ניל  העם שביצעו הטורקים בארמנים.

הארגון הראשון בארץ ישראל שביטא בגלוי שאיפות מדיניות, תוך 

ריטים עצמם החלטה להמר על הסוס הבריטי. זאת בתקופה שבה הב

  .טרם הכריזו בגלוי על כוונתם לכבוש את הארץ

 

, היה אהרן אהרונסון 1915הרוח החיה של הארגון, שהוקם ב־
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בני המושבות, שהשמועה על המחתרת הגיעה אליהם מפה לאוזן. 

התקיימו שלושה מעגלים פוטנציאליים של גיוס לרשת: “מספר כי 

קרובי משפחה של אהרן, עובדי התחנה הניסיונית החקלאית שהקים, 

אהרונסון הנכד “. ואנשי המושבות שהוא או אבשלום פיינברג הכירו

הוא י היו שני חברים ערבים־נוצרים; לפני כשנה “מספר גם כי בניל

   .המתגורר בארצות הברית ,פגש את נכדו של אחד מהם

המשימות העיקריות שהציבה לעצמה המחתרת היו העברת מידע 

והפצת סיפור השמדת העם הארמני למדינות  ,לכוחות הבריטיים

העולם החופשי. זאת בהשפעת שרה אהרונסון, שחזרה באותם ימים 

בפועל, מסביר  .המאיסטנבול אחרי שראתה את מעשי הטבח במו עיני

י ליצור קשר עם מפקדת הצבא “רן אהרונסון, התקשו אנשי ניל

  .הבריטי שישבה במצרים

 

במסגרת המאמצים הגיעו לקהיר שניים מהאחים לבית אהרונסון, 

אך האנגלים לא התייחסו אליהם ברצינות. הזרקור  -אלכסנדר ורבקה 

להגיע אל עבר לאבשלום פיינברג וליוסף לישנסקי, שניסו גם הם 

הכוחות הבריטיים החונים במצרים. המסע הסתיים בצורה טרגית. 

י נרדפו על ידי בדווים וחיילים טורקים, שאחד “שני השליחים של ניל

מהם ירה בפיינברג למוות. לישנסקי חזר לבדו ארצה, ועד מהרה 

  .פשטה השמועה כי הוא שרצח את פיינברג

 

פת של לישנסקי ופיינברג הרקע לרצח, כך סופר, היה אהבתם המשות

לא היה  שרה אהרונסון, אחותו של מייסד המחתרת. - לאישה אחת

י בעלילה הזו, מכיוון שתמיד ראו בלישנסקי “קשה לשכנע את אנשי ניל

נטע זר. בניגוד אליהם, אנשי העלייה הראשונה, הוא היה איש העלייה 

דוניות מה שלא סייע לו להשתלב ביניהם. אבל השמועות הז -השנייה 

לא פגעו באמון שנתן בו אהרן אהרונסון: הוא מינה אותו לשותפו 

  .הבכיר בארגון, לצדה של אחותו שרה
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  :אהבה משותפת. שרה אהרונסון צילום

 

אהרונסון אמר “אומר יוסי לישנסקי. “, שקרה סבא סיפר לו על מה“

שאסור שיתר החברים יידעו זאת, והורה לו לספר שאבשלום נמצא 

לתקשר משם. ביישוב היו רבים שלא האמינו לו, והעדיפו את עלילת 

 

היו עוד “מר רן אהרונסון. או“, היישוב היהודי רדף את לישנסקי“

אנשים שנרדפו, אבל לא בצורה כזו. קשה למצוא משהו שדומה לכך. 

ובכך יצר לעצמו שונאים, אבל הסיבה המרכזית  ,נכון שהוא היה יהיר

לדעתי היא שפיינברג כבר מת, כמה מהאחים לבית אהרונסון היו 

במצרים, שרה אהרונסון הייתה בקושטא, ומי שנותר זמין לשנאת 

  .“י היה לישנסקי“היישוב כלפי ניל

 הפחה בא ברכבת מיוחדת
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דבר קיומה של רשת הריגול היה סוד גלוי ביישוב היהודי, והגיע גם 

אך הללו התקשו במשך תקופה ארוכה לאתר  –לאוזני טורקים 

, בעקבות 1917בוודאות את פעילי המחתרת. רק בספטמבר 

רונסון כשהיא תפיסתה של יונת דואר שנשלחה על ידי שרה אה

נושאת מסר מוצפן, החלה הטבעת להתהדק סביב חברי ניל"י. באותו 

חודש נתפס נעמן בלקינד במהלך ניסיון להגיע לקווי הבריטים ברפיח, 

והטורקים שעינו אותו הצליחו להוציא מפיו מידע נוסף. עד מהרה צרו 

חיילים על זיכרון־יעקב והחלו במצוד אחר חברי הרשת. שרה 

נאסרה, ואילו לישנסקי הצליח להימלט מהמקום והיה לאיש  אהרונסון

  .המבוקש ביותר בארץ ישראל, כשפרס כספי גדול מוצע על ראשו

 

אני כל הזמן משחזר בראש את מה שעבר עליו בזמן שברח “

עו ארבעה במהלך הבריחה, סבא שלי תפס טרמפ בעגלה שבה נס“

י באנגליה ובארצות הברית. הארבעה ניסו “בזכות הקשרים של ניל

לשכנע את סבא להסגיר את עצמו לטורקים או להתאבד, ואחרי 

שהבינו שהוא לא מתכוון לבחור באחת מהאפשרויות האלה, הם 

חיים שטורמן, ביקש לעזור לו  ,מהם התלבטו מה לעשות איתו. אחד

ולהסתיר אותו, כי היה ברור שאם ייפול לידי הטורקים הם יתלו אותו. 

שגם חששו שהנמלט יחשוף פרטים סודיים על ארגון  –האחרים 

  .החליטו להרוג אותו ולדווח על כך לטורקים -השומר 

 

צע, הם ירו בו וקראו לטורקים לבוא ולקבל גווייה. אבל סבא רק נפ“

והצליח לברוח לבית משפחתו במטולה. הוא המשיך לנדוד ממקום 

למקום, מדמם וכואב. בכל מקום שאליו הגיע היו אנשים שנתנו לו 

אוכל וטיפלו בפצעיו, אבל לא הסכימו שילון בביתם, מפחד הטורקים. 

ביישוב לא ריחמו  ,גם לאחר שנתפס על ידי בדווים והוסגר לשלטונות

כלא התברר שהסוהרים יאפשרו לו לברוח עליו. כשסבא ישב ב

תמורת שוחד של חמישים לירות, אבל ראשי היישוב לא הסכימו 

  .“לשלם את הכסף
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במחנה “הידיעה על לכידתו של לישנסקי פשטה כאש בשדה קוצים. 

ם במושבות שאפו אוויר מיוחדת לרמלה וייקחהו אליו ירושלימה. ג

אבל יחד עם רגש ‘. תיחרב -אותה המושבה שלישנסקי יימצא בה ‘

  .“ההקלה, הורגש גם רגש קשה של עלבון ושל יתמות

 

לישנסקי נלקח לכלא בדמשק. זמן קצר לפני שנתלה, כתב לבני 

זכרו שיכול מאוד להיות כי ביום מן “פוי לו: משפחתו על הגורל הצ

הימים יעשו את יוספכם בראש יותר קצר. אל תדאגו. רק אחת, 

זכרוהו לטובה בראש שמחותיכם וזכרו שהיה יוסף וגם הוא לקח חלק 

  .“קטן בגלגל המסובב במעשה הגדול שנעשה היום

 בזכות העצמות

היו מי שצהלו בשמחה באותו יום. "סבא עלה בראש מורם אל עמוד 

התלייה, יהודי גאה עד יומו האחרון", אומר יוסי לישנסקי. בקול נרגש 

הוא קורא את דבריו האחרונים של סבו: "אין אנו בוגדים. לא בגדנו 

במולדת, שהרי לפני הבגידה מוכרחה להיות אהבה. רק האוהב יכול 

וד באהובתו, אבל אנחנו מעולם לא אהבנו את מולדת ה'פאלאקה' לבג

וה'בקשישים', המולדת של תלייני העם הארמני. בשעה שאתם 

עוסקים בתלייתנו, נכנסים צבאות בריטניה הגדולה לעיר הקודש 

וצבאותיכם נסים מן העיר בלא קרב. טורקיה הבזויה,  ,שלנו, ירושלים

ם עלותי לגרדום אני שולח לך את וביו ,אף פעם לא היית לנו מולדת

  ."קללתי מקרב לבי. מאושר אני לאידך. תהיי מקוללת לעולם ועד

 

רבקה, אלמנתו של לישנסקי, נותרה מטופלת בשני ילדים קטנים, ללא 

אמצעי מחיה. היא נסעה לזמן קצר לארצות הברית, ואחר כך חזרה 

דודים לארץ ועבדה כמלצרית בתל־אביב. בהמשך הכירה את איש הג

  .העבריים משה ליפשיץ, נישאה לו וילדה עוד שלושה ילדים
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עוד חמישים שנה אחרי מותו נותרה על כנה העלילה המאשימה את 

, תמך בגרסה הזו, ואף נטען בו כי 1937תיאטרון הבימה בשנת 

ערבי. שנים אחדות לאחר מכן  מלבד פיינברג רצח לישנסקי אזרח

כתב הסופר אהרן צייטלין רומאן ביידיש, שגם בו תיאור כזה של 

  .השתלשלות המאורעות
 

   

 

 אובן קסטרו סייעה לטיהור שמו של לישנסקי. דבורה עומר צילום: ר

 

לא רק לישנסקי סבל מתדמית שלילית: ההיסטוריה הרשמית שהציג 

היישוב היהודי, ואחר כך מדינת ישראל, התעלמה כמעט לחלוטין 

מאנשי המחתרת האנטי־טורקית, ואפילו בזה להם. המהפך התודעתי 

עקבות מלחמת ששת הימים וכיבוש סיני, נמצאו חודשים קודם לכן, ב

ספרה של  .באזור רפיח עצמותיו של פיינברג והוכחו נסיבות מותו

י מנקודת “עומר, שיועד לילדים ולבני נוער, תיאר את פעילות ניל
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מבטה של שרה אהרונסון, ושילב בין תיאור העשייה המחתרתית לבין 

ר בו עולה בבירור כי החיים האישיים של הנפשות הפועלות. מהמסופ

  .פיינברג נורה על ידי בדווים בדרכו למצרים

 

ולהערצה. שלושה עשורים מאוחר יותר יצא ספר נוסף שהעמיד 

מאת נאוה מקמל־עתיר, “ אות מאבשלום“י, “במרכזו את אנשי ניל

שתיארה את לישנסקי כמי שפעל ללא לאות כדי להציל את פיינברג, 

  .ואף סיכן לשם כך את חייו שלו

 

תמיד ידעתי שסבא שלי לא עשה את המעשה הנורא שניסו לייחס “

בינים שנעשה לו עוול, שהוא היה קורבן לעלילת את זה. כולם כבר מ

דם ולשנאת חינם, ושמדובר בגיבור שהקריב את חייו למען העם 

 הפחד היה מוגזם

גם לאחר טיהור שמו של לישנסקי וקבלתה של ניל"י לתוך האתוס 

הציוני, נותרה בעינה השאלה עד כמה תרמה המחתרת הזו לנפילתו 

ולניצחון הבריטים. "זו הייתה קבוצה שולית  של השלטון העות'מאני

וקטנה, ולא ברור כמה השפעה הייתה למעשי הריגול שלה", אומר רן 

אהרונסון. "לחשש של בני היישוב מהפעילות היה בסיס מסוים, כי 

באמצעות  –היא סיכנה את הציבור. מנגד, ניל"י גם חיזקה את היישוב 

ית. רק לאחרונה נחשף גיוס כספים ויצירת תמיכה פוליטית־מדינ

  ."שאהרן אהרונסון היה מעורב אפילו בהצהרת בלפור

 

יוסי לישנסקי מייחס לרשת המחתרתית השפעה רבה יותר. "במבחן 

ההיסטוריה מתברר שהדו"חות שאנשי ניל"י העבירו לבריטים היו 

מדויקים, והאנגלים בהחלט נעזרו בהם. הפעילות הזו תרמה רבות 

ישוב היהודי". על החשש של תושבי הארץ ליחסם של הבריטים לי
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מפני הנזק שייגרם להם בעטייה של ניל"י, אומר לישנסקי ש"בדיעבד 

אפשר לקבוע שהפחד היה מוגזם. הטורקים לא הרסו אף בית 

  ."בזיכרון־יעקב בעקבות גילוי המחתרת, ולא הרגו שם איש

 

אם “י. י ליישוב היהוד“אחרים לא מקלים ראש בפוטנציאל הנזק של ניל

 -הטורקים היו תופסים פעילות ריגול משמעותית יותר, או גרוע מכך 

 אם הם היו מנצחים במלחמה, זה היה עלול להכניס את 

ר יובל בן־בסט מהחוג להיסטוריה של “אומר ד“, היישוב לצרה צרורה

המזרח תיכון באוניברסיטת חיפה. כמו רן אהרונסון, גם הוא סבור 

בעיניי, הם “חון הבריטים הייתה שולית למדי. י לניצ“שהתרומה של ניל

  .אומר בן־בסט“, בעיקר אנקדוטה

 

גור אלרואי סבור כי גם אם קשה לקבוע מה ‘ מנגד, ההיסטוריון פרופ

הייתה מידת השפעתם של אנשי המחתרת על מהלך ההיסטוריה, 

הם לא היו מטורפים, “ההמעטה בערך פעולותיהם אינה במקומה. 

הם הצטרפו למאמץ “הוא אומר. “, מאנשי השומר בוודאי שלא יותר

המלחמתי ונקטו פעולה אקטיבית. ההחלטה לפעול ולא לשבת על 

הגדר אינה שונה מהתנהלותם של אנשי הגדודים העבריים, שלחמו 

לצד בריטניה. היחס המזלזל שליווה אותם במשך השנים הוא חלק 

  .“מהמאבק של מוסדות היישוב על הזיכרון הקולקטיבי

000 
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משפחתו של  חדשות   -  נושא: 10פרק  

 יוסף לישנסקי
 

 "ל, בתו של עולה הגרדום יוסף לישנסקי, הלכה לעולמה\עברייה לישנסקי ז

בחול המועד סוכות הלכה לעולמה בשרון האישה האחרונה שיכלה לספר ממקור ראשון על גיבורי 

שהתורכים הוציאו להורג  ,יוסף לישנסקי"י: עברייה לישנסקי, בתו של עולה הגרדום \מחתרת ניל

 </br><br>.בדמשק, כשהייתה בת שבע

  

 

בחול המועד סוכות הלכה לעולמה בשרון האישה האחרונה שיכלה לספר ממקור ראשון על גיבורי 

"י: עברייה לישנסקי, בתו של עולה הגרדום יוסף לישנסקי, שהתורכים הוציאו להורג \מחתרת ניל

 .שבעבדמשק, כשהייתה בת 

 

עברייה נכחה גם בחקירה שחקרו התורכים את שרה אהרונסון, תוך כדי שהם עינו אותה עד שזו 

שלחה יד בנפשה. לפני כארבע שנים קיימו איתה כאן ראיון, ולקראת סיום שאל אותה המראיין מה 

  .התחזית שהיא צופה למדינת ישראל, נוכח נסיון החיים העשיר שלה כאן

 

תי היא שאכן יהיה פה במדינה שלנו שלום, כפי שלאמריקאים היה שלום. הם "דע\לישנסקי אמרה: 

שנה, נלחמו ועשו הכל עד שהם קיבלו את המדינה שקוראים לה אמריקה. אנחנו נילחם  200חיכו 

הרבה מאד עד שתהיה לנו מדינה. לא על גבי נייר. לכן צריך להתאזר בסבלנות, וצריך להיות מוכנים 
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 של זכרונותיה חדשות   -  נושא: 11פרק  

 (  ליפשיץ) לישנסקי רבקה
 

 

 

 קטעים בהיסטוריה

 ... המלחמה הגדולה - שרה גיבורת ניל"י? - חלק א' )פודקאסט

 ... המלחמה הגדולה – שרה גיבורת ניל"י? – חלק ב' )פודקאסט

 ... על רבקה לישנסקי־ליפשיץ מפי בנה חנניה )פודקאסט

 ... (זכרונותיה של רבקה לישנסקי )ליפשיץ( )פודקאסט היסטוריה
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https://historia.co.il/2012/06/08/%D7%A4%D7%A8%D7%A7-55-%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%A8%D7%94-%D7%92%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%A0%D7%99%D7%9C%D7%99/
https://historia.co.il/2013/07/15/%D7%A4%D7%A8%D7%A7-75-%D7%A2%D7%9C-%D7%A8%D7%91%D7%A7%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%A5-%D7%9E%D7%A4%D7%99-%D7%91%D7%A0%D7%94-%D7%97%D7%A0%D7%A0/
https://historia.co.il/2013/06/28/%D7%A4%D7%A8%D7%A7-74-%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%A8%D7%91%D7%A7%D7%94-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%A5/

