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פרשת הגדודים היהודיים שהוקמו במסגרת הצבא
הבריטי ,ושסייעו בשלבים האחרונים של כיבוש
ארץ–ישראל מידי התורכים במלחמת העולם
הראשונה ושימשו בחיל המצב הבריטי בארץ
לאחר הקרבות ,כבר נדונה בהרחבה הן בספרות
הזיכרונות והעדויות והן בספרות המחקרית .ספרו
של יגאל עילם על קורות הגדודים ,אף שסגנונו
אינו אקדמי מובהק ,הוא עדיין המחקר הממצה
ביותר בנושא 1,ומחקרים רבים בתולדות הציונות
והיישוב היהודי בימי המלחמה ייחדו תשומת לב
רבה לבעיות שהתעוררו סביב הקמת הגדודים
ופעילותם 2.יותר משהייתה לפרשה זו חשיבות
מדינית וצבאית ,הייתה לה חשיבות סמלית
ופסיכולוגית — לכל מי שהשתתפו בה בגופם וגם
לרבים בקרב יהדות העולם ולא כל שכן ביישוב
היהודי בארץ–ישראל שנחשפו לאירועים .אין
פלא שסיפור הגדודים תופס מקום נכבד בספרות
הזיכרונות של התקופה .חיילים רבים כתבו יומנים
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י' עילם ,הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה,
תל–אביב תשל"ג
ראו למשל :ש' אביגור ואחרים )עורכים( ,ספר תולדות
ההגנה ,א ,ב ,תל–אביב תשי"ז ,עמ'  ;510194וכן :מ'
חזן' ,פולמוס ההתנדבות לגדוד העברי :חשבונם של
"נשארים"' ,קתדרה) 124 ,תמוז תשס"ז( ,עמ' .10881
J.H. Patterson, With the Judeans in the Palestine
 ;Campaign, New York 1923י"ה פטרסון ,עם הגדודים

בזמן אמת ואחרים כתבו זיכרונות מפורטים סמוך
לאחר המאורעות ,וחלק ִמכְּתבים אלה ראו אור.
הבולט מכולם הוא ספרו של המפקד הבכיר
הקולונל ג'ון הנרי פטרסון ,שראה אור כבר בשנת
 1922ואף זכה לתרגום עברי 3.אישים לא מעטים
שהיו ברבות הימים לדמויות מרכזיות בתולדות
הציונות ובמדינת ישראל לקחו חלק באותה
חוויה ,והציבו אותה במרכז ספרי זיכרונותיהם או
איגרותיהם שראו אור במשך השנים4.
למרות השפע הזה מיכאל ושלומית קרן
הרהיבו עוז בנפשם וחזרו לעסוק בפרשת הגדודים

4

העבריים בארץ–ישראל ,תרגמה ח' ולי ,ירושלים תרפ"ט.
הבולטים שבהם היו דוד בן–גוריון ,יצחק בן–צבי ,אליהו
גולומב ,משה סמילנסקי וכמובן זאב ז'בוטינסקי ,מייסד
הגדודים וקצין בשורותיהם ,וכולם כתבו בזיכרונותיהם
על ימיהם בגדודים .ראו למשל :ז' ז'בוטינסקי ,מגילת
הגדוד ,תרגם אב"א אחימאיר ,ירושלים תרפ"ט .וכן
תועדו חוויות מאותם ימים בקובצי איגרותיהם של ברל
כצנלסון ,יוסף שפרינצק ואחרים.
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בדרך מקורית משלהם .ספרם מורכב מכְּתבים של
תריסר גדודאים — יומנים ,זיכרונות ומכתבים,
רבים מהם בתרגום מיידיש; המחברים ציטטו
בהרחבה ממקורות אלה ,הוסיפו פרשנות ודברי
קישור משלהם ,והקדימו לדברים הקדמה רחבה
שבה דנו בסוגיות שונות העולות מן החומר הגולמי
ושרטטו אפיונים עקרוניים של טיפוסי המתנדבים.
המבחר הזה ודרכי עריכתו מעמידים תמונה
אותנטית ומגוונת של חיי הגדודאים 'מלמטה'.
יותר משיש כאן מחקר סדור על הגדודים ,הספר
הוא קובץ מקורות מוערים ומוארים .המחברים
הניחו לכותבי הזיכרונות והיומנים לדבר בעבור
עצמם.
רוב הכותבים שדבריהם הובאו בספר היו
חיילים פשוטים ,מגוון יהודים שהתנדבו או
נאלצו להתנדב לגדודים מסיבות שונות ,ושבאו
להשתתף בגאולת ארץ–ישראל מידי התורכים:
מתנדב יליד ורשה שהיגר לארגנטינה חמש
שנים קודם לכן ,ושמן הסתם הסתובב בחוגים
הציוניים בבואנוס–איירס; צעיר יליד רוסיה
שהיגר לשיקגו ,ושהתנדב לגדודים בטרם הספיק
להתאקלם בסביבה החדשה ובטרם זכה לקבל
אזרחות אמריקנית; זמר יליד אוקראינה שהתגלגל
לבלגיה ,אך הוברח בתחילת המלחמה לניו–יורק
ומשם מצא את דרכו לגדודים ושימש באחד מהם
חזן לעת מצוא; לוחם יליד בריטניה שנשא בגאווה
את אזרחותו הבריטית ואף זכה לקבל עיטור על
הצטיינותו בקרבות ,והעיד על עצמו שאינו 'ציוני'
אבל מזדהה ללא סייג עם הייעוד של הגדודים;
צעיר שהיגר מרוסיה לדטרויט אך שמר על גרסת
ילדותו כבנו של מלמד בעיירה.
יש בקובץ גם כתבים של שני קצינים :רב צבאי
שהתחנך בכמה מן הישיבות החשובות במזרח
אירופה ,אך הספיק להתאקלם בבריטניה בשמשו
רב בקהילה בסקוטלנד בטרם גויס בידי הקולונל
פטרסון לשמש מדריך רוחני ודתי לחייליו ,ויהודי

אנגלי מתבולל בן מתבוללים שהיה לסגן מפקד
’הגדוד הראשון ליהודה' )גדוד  (40לאחר שנפצע
בקרבות פלנדריה — הוא חש עצמו זר לא רק
בקרב המתגייסים ה'פלשתינאים' אלא לא פחות
מכך בקרב מגויסי וייטצ'פל ,רובע המהגרים
היהודים העניים בלונדון.
מתנדב 'ציוני' מעיירה קטנה במסצ'וסטס,
שכתב את זיכרונותיו שנים רבות לאחר האירועים,
שיקף יפה את המפגש המתסכל בין 'ציוני'
אמריקני שלא הגשים את ציוניותו ,ושלא התכוון
מעולם לעלות לארץ ,ובין הצעירים שהגיעו
מארץ–ישראל ,ושלא היו מוכנים לקבל את גרסת
הציונות שלו .מתברר שהמפגש הזה חיזק בו דווקא
את זהותו כיהודי אמריקני ,ועם זאת הנוסטלגיה
שלו ונאמנותו לעם היהודי ולארץ–ישראל לא פגו
גם שנים רבות לאחר האירועים .המקור האחרון
הוא צרור מכתבים של חייל שעם שחרורו ביקש
לחזור לארצות–הברית ,אך נתקע מסיבות שונות
במצרים וביקש להזעיק את חבריו הגדודאים,
שכבר חזרו הביתה ,לסייע לו להשיג ויזה וכסף
לשם חזרתו הביתה .בתוך כך הוא סיפר על
רשמיו מהנעשה במצרים ובארץ–ישראל בשנים
הראשונות לשלטון הבריטים וביטא את אכזבתו
ואת תחושת המרירות לנוכח המציאות.
הקריאה בספר מעוררת שאלה מתודולוגית
בדבר ערכו ההיסטוריוגרפי .מבחר המקורות
המוצגים בו כמובן אינו מדגם מייצג ,העשוי
להביאנו לידי מסקנות היסטוריוגרפיות חותכות,
והמחברים אף לא התיימרו להשתמש בחומר
כבסיס למסקנות בכל הנוגע ל'מה שהיה באמת'.
עם זאת הם מציעים מספר הכללות ואפיונים,
ולפיכך עדיין עומדת השאלה אם מבחר כה
קטן של מקורות מאפשר להסיק מסקנות כל
שהן .הקריאה בספר משכנעת שהדבר אכן ניתן
גם ניתן .אותן הכללות אינן בבחינת הוכחה של
תזות אלא אישוש של אינטואיציות בעלות ערך
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רב .המחברים הצליחו להעלות מן החומר האישי
הבחנות בדבר הלכי רוח ושינויי תודעה .למשל
זיכרונותיו הנלהבים של הרב האורתודוקסי ליב
איזאק פאלק ,ואפילו דרשותיו הלוהטות בפני
הגדודאים המצוטטות בספר ,אינם עשויים
לספק אינדיקציות לעומק התלהבותם הדתית של
הלוחמים ,אך יש בהם כדי לאייר את האווירה
ב'מסדרי התפילה' ,שהלוחמים הגיעו שאליהם
בצעדה כשהם חמושים ברובים מכודנים ,או
בתפילות יום כיפור בלב המדבר5.
מבחר העדויות שבספר חושף את הגדודים
מפרספקטיבה שונה מזו שבה נוצר הדימוי
שהתקבע בזיכרון הציבורי של ציוני ארץ–ישראל.
הדגש הוא על זווית הראייה של יהודים מהגולה,
שחוויית הגדודים הסעירה את רגשותיהם היהודיים
יותר מאשר את הכרתם הלאומית 6.המאבק על
השימוש בשפה העברית כשפת הפקודות ,סמלי
דגל 'הגדוד הראשון ליהודה' ושירת 'התקווה'
במסדרי הגדודים נצרבו בתודעה הקולקטיבית
בישראל כסימני דרך חשובים בדרך להגשמת
הציונות וכסמלי ראשית הצבאיות היהודית.
בתודעת רוב החיילים שדבריהם מובאים בספר
זה ,נצרבו הרבה יותר תלאות השירות הצבאי,
תלאובות המדבר והחום הלוהט בעמק הירדן וכן
המפגש עם יהודים מתפוצות אחרות שנאספו
לכיבושה של ארץ הקודש 7.השהייה בארץ–ישראל
עוררה בלבם גרסאות ילדות מקראיות ואולי
גם תחושות דתיות ,אך הם לא מצאו בה דווקא
אישוש לאידאולוגיה הציונית .אחד הלוחמים
שהביט בליל קיץ בשמים זרועי כוכבים שמעליו
5
6

וראו תיאור יפה של תפילת 'כל נדרי' בחזית ,עמ' .66

כדברי המחברים בהקדמתםThis book is for the’ :
most part about the [...] Jews from the immigrant
enclaves of London, New York, Montreal and
Buenos Eires who in 1917 answered the call to
) ‘liberate the Promissed Landעמ' .(3

כתב' :השמים קרובים כאן לאדמה' )עמ' .(131
המפגש עם הארץ עורר 'קול קורא מהעבר' ולא
התווה סימני דרך לעתיד אחר.
למקרא הספר עולה התמיהה למה ראינו לנכון
להצמיד לגדודים בשפה העברית השגורה בפינו
את שם התואר 'עבריים' אף שהשם הנכון הוא
'הלגיונות היהודיים' .הרוב המכריע של חיילי
הגדודים ידע אולי להתפלל בעברית ,אך לא הבין
את שפת הדיבור החדשה ,והיו גם שלחמו נגד
השלטת השפה העברית בחיי הגדודים.
כמובן אין במבחר הכתבים האקראי שבספר
כדי לשקף את כל טיפוסי היהודים שהתרכזו
בגדודים ,אך הקוראים מוזמנים לטייל בנוף
האנושי הססגוני של חיילי הגדוד ,שייצג ,גם
אם באופן חלקי ,את מגוון דמויות העם היהודי
באותו דור .לצד כמה מאות חלוצים ובני הארץ,
שרובם התגייסו לאחר כיבוש חלקה הדרומי של
הארץ והקימו את הגדוד השלישי ,גדוד  ,40היו
בגדוד הראשון ,גדוד  ,38בעיקר מהגרים דוברי
יידיש ממזרח אירופה שעקרו זה לא כבר לערי
בריטניה ,ושנאלצו להתגייס מחשש שמא יגורשו
חזרה לרוסיה; מגויסים אלה זכו לכינוי הגנאי
'השניידרים' )חייטים( ,ובעיני הארץ–ישראלים
נראו כמאשרים את הדימוי השלילי של היהודי
הגלותי ,שמקומו לא יכירנו כביכול בין אנשי
צבא .מלבדם היו בגדוד  38גם מעט יהודים
בריטים ותיקים שהעדיפו להתגייס לגדודים
היהודיים — אם על מנת לחמוק מנוראות החזית
המערבית ואם מחמת התלהטות תודעתם היהודית
— ושנחלצו להגשים את חזון הדורות ולגאול את
7

אחד התיאורים המרגשים בספר הוא תיאורו של צעיר
מארצות–הברית ,שהתחנך ברוסיה במסגרת יהודית
אורתודוקסית ,ושבבואו ללונדון עם חבריו לגדוד
בדרכם למזרח ביקר שם בבית כנסת רפורמי בשבת
והתפעם מנגינת 'התקווה' בעוגב .ראו :עמ' .138
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ארץ התנ"ך משעבוד התורכים ,מניע שקיפל
בחובו גם נאמנות לאימפריה הבריטית ולזהותם
האנגלית.
בגדוד  39היו בעיקר מהגרים שהגיעו לא מכבר
מאירופה לארצות–הברית ,אך הושפעו מהתעמולה
הציונית שם ,בניצוחם של דוד בן–גוריון ויצחק
בן–צבי ,והונעו מכוח החזון הציוני ,שראה בהם
לא רק את משחררי הארץ אלא גם גרעין לצבא
שיביא להגשמת הצהרת בלפור במהרה .עם זאת
גם בקרב החיילים מארצות–הברית היו מי שהונעו
מרגשות יהודיים ולאו דווקא ציוניים ,כמו אותו
גנגסטר יהודי מברוקלין שאמר לחבורתו‘Let us :
’!) go fight for the Jewsעמ' .(9
במצרים הצטרפו לגדודים כמה מאות
צעירים מהקהילה היהודית המקומית .בעיני רוב
ה'אשכנזים' נראו אלה ,כמו המגויסים מ'היישוב
הישן' בירושלים ,כמי שאינם מתאימים לשירות
הצבאי עקב מצבם הגופני הירוד או השכלתם
הרדודה .לעומת זאת כמה מאות יהודים מארצות
האימפריה התורכית שגויסו תחילה לצבא
העות'מאני ,ושלאחר שנשבו בידי הבריטים הורשו
להצטרף לגדודים היהודיים ,היו בזכות ניסיונם
הצבאי הקודם לוחמים טובים.

אחד ממגויסי ארץ–ישראל כתב' :עבור בין
האוהלים לעת ערב והקשב לחברים מדברים בתוך
אוהליהם בעברית ,בז'רגון ]ביידיש[ ,בספרדית,
ערבית ,אנגלית ,תורכית ,רוסית וכו'' )עמ' .(168
הוא עצמו ביכה את העובדה שהלשון העברית
לא השתלטה על שיח הגדודאים ,אך בעיני רוב
אלה שדבריהם נכללו בספר ,המגוון העצום
הזה קיבע את תודעת ייחודם הפרטיקולרי כבני
גולה זו או אחרת ובו בזמן הדגיש את אחדותו
של העם היהודי ,המסתופף תחת סמלים יהודיים.
רבים מהם שאבו נחת מגילויי הגבורה היהודית,
שהפריכו את הדימוי האנטישמי של היהודי
הכפוף ,החולני והחלשלוש ,החי בשולי החברה
הנורמלית' .גם אצלנו ניתנו עיטורי גבורה',
התפאר אחד החיילים במכתב לידידים ,והוסיף
בהשתמשו בביטוי שרווח בקרב אנטישמים‘The :
’!) Jew Boy can fight all rightעמ'  .(127ואחר
תיאר בגאווה כיצד גויים שצפו במצעד המגויסים
בעֹברם בסך התפעלו למראה יהודים ההולכים
לשדה הקרב ומורידים את כובעיהם לאות כבוד
)עמ' .(78
מיכאל ושלומית קרן חושפים לאורך הספר
כולו תהליך תודעתי ורגשי שעברו גדודאים
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רבים כתוצאה מן החוויה המכוננת של השתתפות
בגדודי צבא יהודיים ,תהליך שהם מכנים,
בעקבות פול מנדס–פלור ,התפתחות של ציונות
אקזיסטנציאלית .לתיאור מפורט של תודעה
ציונית זו הם מקדישים את הפרק האחרון בספרם.
הם מתפלמסים עם התפיסה של ציוני ארץ–
ישראל ,שנתקבעה בזיכרון הקולקטיבי הישראלי,
שהיהודים הגלותיים בגדודים לא היו ציונים,
ומציעים את הכינוי ציוני אקזיסטנציאלי לאפיון
יהודים 'המזדהים עם רעיון גאולת ציון בהקשר של
מקורות דתיים יותר מאשר בהקשר של ניסוחים
אידאולוגיים' )עמ'  .(169הם סבורים כי זה היה
דגם הציונות של היהודים 'שלא התחנכו על ברכי
כתביהם של הרצל ,נורדאו ואחד העם ,אך כאשר
נקראו לבוא ולשחרר את הארץ המובטחת ,הם
נענו ונראו בעיני עצמם כצאצאי המכבים' )שם(.
זהו ללא ספק תיאור נאמן של מה שהתרחש
בתודעתם וברגשותיהם של רבים ממגויסי הגולה
בגדודים היהודיים .ניתן להניח שרבים מהם היו
שמחים לזכות בתואר 'ציוני' גם בשנים הבאות,
אך בלא שיידרש מהם להגשים דבר לבד מלתרום
כספים ולהציג בגאווה תצלומים מהימים ההם
לפני ילדיהם ונכדיהם.
אין ספק שחוויית הגדודים והמפגש עם
ארץ–ישראל הוסיפו היבט ציוני לזהותם היהודית
של המגויסים .עם זאת ,מבלי להיכנס לשאלה

העקרונית מי ראוי ל ַתואר ציוני ,עלי לציין שיש
מידה של אנכרוניזם בהבחנה שמציעים המחברים.
הוויכוח שהתנהל באוהלי הגדודאים בזמנם לא נגע
לשאלת המקורות העיוניים של הציונות ואפילו
לא לשאלת ההיבטים של זהותם היהודית ,אלא
דווקא לשאלת ההגשמה .העלייה לארץ והשימוש
העקשני בשפה העברית היו מרכזיים בתודעתם
של הציונים הארץ–ישראלים הרבה יותר מדקויות
הוויכוח בין אחד העם לנחמן סירקין .בשנת 1918
לא הייתה משמעות לציונות בלי שלילתה של
הגולה ,ואותם ציונים אקזיסטנציאלים כביכול לא
היו מוכנים לוותר עליה .ייתכן שיש למונח המוצע
ערך מסביר בדיונים שהתנהלו בתנועה הציונית
לאחר הקמת המדינה ,אך בכל הנוגע לשנות
העשרים והשלושים הוא מטשטש את מהותה
ההיסטורית של המחלוקת .דווקא המונח הוותיק
חובבי ציון עשוי להתאים יותר לאותם יהודים
שטעמו קצת מטעמה של הציונות הנאבקת על
קיומה וחשו כלפיה סולידריות בלתי מחייבת.
המחברים מעידים על עצמם שמוקד מחקרם
הוא 'גיבוש זהויות' .אכן תרומתם הסגולית היא
אותה הבחנה נכונה בדבר תרומת השירות הצבאי
בגדודים היהודיים לגיבושה של זהות יהודית,
שלגרעינה נוספו עתה זיכרונות ארץ–ישראל .אולם
התואר ציונות אקזיסטנציאלית אינו דרוש לתיאור
המשכנע הנשקף מכל דף בספר המאלף הזה.
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