יוס ְטר ְמֶפְלדור
יוס טרומפלדור היה איש צבא וֵסֶמל לגיבור יהודי.
טרומפלדור נולד בקווקז בשנת  .1880הוא סיי בהצטיינות
את בית הספר היסודי ,אבל לא היה יכול להמשי ללמוד
בבית הספר התיכו" ,מפני שהוא היה יהודי.
בשנת  ,1904בזמ" המלחמה בי" רוסיה ליפ" ,היה טרומפלדור
חייל בצבא הרוסי ,ונפצע קשה ביד השמאלית .טרומפלדור
היה היהודי הראשו" והיחיד שהיה ָקִצי" )א)ִפיֶסר( בצבא הרוסי
במלחמה הזאת.
בשנת  1912עלה טרומפלדור לאר-,ישראל וגר בקיבו,
„‚ .‰Èהוא היה ס)ְצָיאִליְסט ,והייתה לו תקווה שבאר ,ישראל
יחיו היהודי חיי משותפי ,בריאי וטובי.
בשנת  1919היה מצב הביטחו" באר ,קשה מאוד .יהודי
רבי נהרגו במלחמה ע הערבי .טרומפלדור היה בעל
ניסיו" צבאי .הוא לימד את היהודי אי לשמור על הקיבוצי
והיישובי ַָ/גִליל ,ואי להילח בערבי.
בי"א באדר תר"פ ) (1/03/1920הגיע טרומפלדור ליישוב
˙ ÈÁ-Ïבגליל ,כדי לעזור ליהודי ֶשגרו ש .באותו יו
התחילו הערבי במלחמה נגד תל-חי .טרופלדור נפצע קשה
מאוד .לפני ֶשהוא מת הוא אמר לחברי" :טוב למות בעד
ארצנו ".לזכרו של )כדי לזכור את( יוס טרומפלדור הקימו
)בנו( את קיבו .ÛÒÂÈ-Ï˙ ,ג רחובות רבי בישראל נקראי
על שמו .כל שנה בתארי י"א באדר מגיעי תלמידי בתי-ספר
לתל-חי ,ועורכי ש טקס זיכרו" לטרומפלדור ולאנשי תל-חי
שנהרגו.
מתו :חוברת מבחני לסיו אולפ"-משרד החינו ,האג לחינו מבוגרי.

יוס ְטר ְמֶפְלדור
י)ֵס טרומפלדור ָהָיה ִאיָ 5צָבא ְוֵסֶמל ְלִג)/ר ְיה ִדי.
טרומפלדור נ)ַלד ְַ/קְוָקז ִַ5ְ /נת  .1880ה א ִסִֵ/ְ 6הְצַטְ6נ ת ֶאת
מד ִַ/ַ /ית
ִַ/ית ַה ֵֶ9פר ַהְ6ס)ִדיֲ ,אָבל לֹא ָהָיה ָיֹכל ְלַהְמ ִ5יְ ִלְל ֹ
ַה ֵֶ9פר ַה ִ;יכ)"ִ ,מ ְֵ:ני ֶ5ה א ָהָיה ְיה ִדי.
ִַ5ְ /נת ְ/ִ ,1904זַמ" ַה ִ<ְלָחָמה ֵ/י" ר ְסָיה ְלַי ָָ ,":הָיה טרומפלדור
ַחָ6ל ַָ>ָ /בא ָהר ִסיְ ,וִנְפַצע ָק ֶ5ה ַ6ָ/ד ַה ְ=ָמאִלית .טרומפלדור
ָהָיה ַהְ6ה ִדי ָהִראְ ")5וַהִָ6חיד ֶָ5הָיה ָקִצי" )א)ִפיֶסר( ַָ>ָ /בא ָהר ִסי
ְַ<ִ /לָחָמה ַה ֹ?את.
.‰
ִַ5ְ /נת ָ 1912עָלה טרומפלדור ְלֶאֶרִ-,י ְ@ָרֵאל ְוָגר ְִ/ק»È∆‚»c¿ , /
ה א ָהָיה ס)ְצָיאִליְסטְ ,וָהְיָתה ל) ִ;ְקָוה ֶֶ/ְ 5אֶרִ ,י ְ@ָרֵאל ִיְחי
ַהְ6ה ִדי ַחִ6י ְמ ִ;ָ 5Aפיִ/ְ ,ריִאי ְוט)ִבי.
ִַ5ְ /נת ָ 1919הָיה ַמ ָ>ב ַה ִBָ /ח)" ָָ/אֶרָ ,ק ֶ5ה ְמא)דְ .יה ִדי ַר ִ/י
ֶנֶהְרג ְַ<ִ /לָחָמה ִע ָהֲעָרִבי .טרומפלדור ָהָיה ְַ/על ִנ ָ9י)"
מר ַעל ַהִִ /Cצי
ְצָבִאי .ה א ִל ֵ<ד ֶאת ַהְ6ה ִדי ֵאיְ ִל ְֹ 5
ְוַהִִ F6בי ִַEָ/לילְ ,וֵאיְ ְלִה ֵָDח ֲָ/עָרִבי.
/י"א ֲ/אָדר ָ;ר"פ )ִ (1/03/1920ה ִEיַע טרומפלדור ְלִי Fב
ִEָ/ַ ÈÁלילֵGְ ,די ַלֲעֹזר ַלְ6ה ִדי ֶEָ5ר ָ/ְ .5א)ת) י)
≈«-Ïz
ִהְתִחיל ָהֲעָרִבי ְִ/מְלָחָמה ֶנֶגד ֵ;לַ-חי .טרופלדור ִנְפַצע ָק ֶ5ה
ְמא)דִ .לְפֵני ֶ5ה א ֵמת ה א ָאַמר ַלֲחֵבִרי" :ט)ב ָלמ ת ְַ/עד
ַאְרֵצנ ְ ".לִזְכר) ֶ5ל ) ְֵGדי ִלְז ֹGר ֶאת( יוס טרומפלדור ֵהִקימ
) ָ/נ ( ֶאת ִקְ Eַ .ÛÒÂÈ-Ïz≈ , /רח)ב)ת ַר ִ/י ְִ/י ְ@ָרֵאל ִנְקָרִאי
ַעל ְ5מ)Gָ .ל ָָ5נה ְַ/תֲאִריְ י"א באדר ַמ ִEיִעי ַ;ְלִמיֵדי ָ;ֵ /יֵ-סֶפר
ְלֵתלַ-חיְ ,וע)ְרִכי ֶָ 5טֶקס ִז ָGר)" לטרומפלדור ְלַאְנ ֵ5י ֵ;לַ-חי
ֶֶHֶ5הְרג .
מתו :חוברת מבחני לסיו אולפ"-משרד החינו ,האג לחינו מבוגרי.

Surlignez la bonne réponse :

יוס טרומפלדור לא למד בבית ספר תיכו" כי :
 הוא נפצע במלחמה. הוא סיי בהצטיינות בית ספר יסודי. הוא היה יהודי. הוא נולד בקווקז.מדוע החליט טרומפלדור לגור בקיבו: ?,
 הוא היה קצי". הוא היה ס)ְצָיאִליְסט. הוא היה יהודי. הוא לא למד בבית ספר תיכו".מדוע לימד טרומפלדור את היהודי לשמור על היישובי? :
 היה לו נסיו" צבאי. הוא גר בקיבו., הייתה לו תקווה לחיות חיי משותפי ובריאי. הוא נפצע במלחמה.מה קרה בשנת : ?1904
 טרומפלדור נולד. הייתה מלחמה בי" רוסיה ליפ". טרומפלדור עלה לאר., מצב הביטחו" באר ,היה קשה. -טרומפלדור הגיע לתל-חי.

מה קרה בשנת : ?1912
 מצב הביטחו" באר ,היה קשה. טרומפלדור הגיע לתל-חי. הייתה מלחמה בי" רוסיה ליפ". טרומפלדור עלה לאר., טרומפלדור נולד.טרומפלדור נולד בקיבו ,דגניה ? :
 נכו". לא נכו".החלו של טרומפלדור היה לחיות חיי סוציאליסטיי?
 נכו". לא נכו".מה לא נכו" ? :
 לזכרו של טרומפלדור הקימו את קיבו ,תל-יוס . בכל שנה באי תלמידי לתל-חי. לזכרו של טרומפלדור עושי מצעד צבאי. -הרבה רחובות בישראל נקראי על שמו של טרומפלדור.
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