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צבא סדיר מול מחתרת
הקמת הכוח הצבאי של היישוב במלחמת  -העולם השנייה
יואב

גלבר

משתתף בדיון  :אורי ברנר

צבא סדיר מול מחתרת

הקמת הכוח הצבאי של היישוב במלחמת  -העולם השנייה
יואב

גלבר

מקובל לחשוב כי הישגיה המדיניים הגדולים של הציונות

הושגו לעת מלחמת  -העולם הראשונה

.

והסדרי  -השלום שבאו לאחריה ואילו הנסיגה המדינית נעוצה בסוף שנות השלושים עם פרסום
' הספר הלבן ' במאי

. 1939

שהיה כרוך במגמת ההימנעות הבריטית ממלחמה ובמדיניות  -הפיוס

שבעקבותיה  .לפיכך  ,משפרצה מלחמת  -העולם השנייה גברו הציפיות עתו הביא לידי שינוי במצבה

.

המדיני של הציונות וביחסיה עם בריטניה וכך ייווצר רקע נוח לחידוש תנופתם של ההישגים
המדיניים  .מאידך גימא  ,שבו ועוררו זכרונות מלחמת  -העולם הראשונה את מצבו העגום של היישוב
בארץ באותה תקופה ואת הרגשת

החרדה .

שמא כתוצאה מהמלחמה תחזור על עצמה פרשת

התנוונותו והתדלדלותו של יישוב זה שתסכן את המפעל הציוני כולו .
מלחמת  -העולם השנייה פרצה בשעה שהתנועה הציונית והיישוב היהודי בארץ היו נתונים בעיצומו

.

.

של ויכוח פנימי חריף שגבל במשבר על דרכי השגת יעדיה של הציונות נוכח המצוקה היהודית

.

הגוברת בגולה נוכח המאבק על עתודו של היישוב בארץ והסתלקותה של בריטניה ממחויבותה

לציונות .

ויכוח פנימי זה קיבל עתה מימד חדש ושאלת משמעותה של המלחמה לציונות

וליישוב  -באיזו מידה עלולה זו להשפיע על מטרותיה של הציונות ועל מאבקה להשגתן ועד כמה
ההשתתפות בה במלחמה כשלעצמה היא כבחינת מטרה ודרך  -נוספה לשאלת הפתרון הציוני

הרצוי בארץ  -ישראל  ,לאוריינטאציה הפוליטית הציונית ולדרכי המאבק ב ' ספר הלכן '  .היו אלה

.

.

בעיות מרכזיות שנויות במחלוקת בתנועה הציונית על מפלגותיה ומרכיביה .

השאלה היטריטוריאלית '
מבחינה מעשית עלתה על הפרק השאלה

ה ' טריטוריאלית ' :

האם ישתתפו צעירי היישוב במלחמה

בתחומיה של ארץ  -ישראל ובזיקה להגנתה ( כלומר בארצות השכנות לה ) במזרח  -התיכון בלבד או
בכל זירה בה תתנהל לחימה

?

.

אכן המחלוקת ה ' טריטוריאלית ' חשפה תפיסות שונות בהתייחסות

למלחמה מנקודת  -מבט של היישוב

והציונות .

הדוגלים בתפיסה של שירות בתחומי ארץ  -ישראל בלבד ראו את המלחמה כעניין הנוגע ליישוב
שבין חניתה לנגבה וביכולתה לחזק את כוחו של היישוב לקראת התחדשותם של מאורעות דוגמת
ימי המרד הערבי  .מעבר לגבולות ארץ  -ישראל נראתה המלחמה בעיניהם כמלחמתה של בריטניה

.

ה ' אימפריאליסטית ' או ה ' בוגדת בציונות ' או שתיהן גם יחד  .זו היתה מתחילת המלחמה עמדתם של

.

' השומר הצעיר ' ו ' פועלי  -ציון שמאל ' ובהנהלת הסוכנות היהודית נתן לה ביטוי מ " מ
' השומר הצעיר ' הכריז כי -
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אוסישקין .

.,

בא ביר מול מחזת  -הקמת השח הצבתי של ה שו2

...

נ

נכונותינו להגן על גבולות הארץ  ,גם

!]

.

תוך כדי שיתוך פעולה עם הצבא הבריטי אינה

צריכה להעביר אותנו על דעתה  . . .כוחות ההגנה היהודית אסור שישמשו בשר תותחים בשדות

קטל זרים  .אין לנו אפשרות לאחת ברובה שלא לשם הגנת עצמנו והגנת הארץ  .אל נהיה בחינת
' חרב להשכיר ' בקרבות מעבר לגבולות ומעבר לימים  . . .נקדיש את כל מרצנו להמשך עבודת

היצירה  .הכיבוש וההגנה על הארץ  -ורק על הארץ  .י
ולאחר מיפקד ההתנדבות

:

 . . .בוודאי ובוודאי שאין הישוב יכול לראות בדאגה לקיומו הוא מטרה בפני עצמה

...

אך ספק

גדול הוא אם הדרך לגאולת פזורי הגולה תהיה סלולה לפנינו כאשר נכריז בעקבותיו של החבר
בן  -גוריון כי ' יהודה תהיה בעחרים ' על במת ההתגוששות של כוחות עולמיים אדירים

יהיה בזה משום חכמה פוליטית אם ננסה להחיות במהדורה חדישה

' תעודות '

...

לא

' שראליות בעולם

הגדול ולהקריב למענן קרבנות  . . .לא לגיון זרים הוא תעודתה של היהדות והציונות בשעה זו .
כי אם עמידה עקשנית ושמירה מעולה על כל עמדותינו הכלכליות והפוליטיות

בארץ : .

ואילו מן העבר השני ביישוב  -במיוחד מקרב יוצאי גרמניה וחלק ממפא " י  -טענו כי למלחמה

משמעות מחייבת גם אם היא מתנהלת הרחק מארץ  -ישראל

:

 . . .על הריינוס יוכרע עכשיו הגורל היהודי עד כמה שבכוחן של מלחמות ותולדותיהן להביא
לידי הכרעה

...

החשבון ברור מראש  :היטלר מכאן ואנו מכאן

...

השקפה זו היא השקפה

יהודית כללית  . . .עלינו לבדוק אם אפשר להשלימה עם השקפה ציונית  . . .לא פה בארץ יוכרע
עתידנו אלא בשדות הקטל

...

ונוסף לזה יש לשאול אם בגדוד יהודי באחת החזיתות העיקריות

של המלחמה אין הגנה יותר חזקה וחשיבות יותר גדולה מאשר בכמה אלפים שיעמדו פחות או
יותר לרשותנו בארץ

...

אנו מופיעים כמייצגי עם שאינו יכול ואינו רוצה לוותר על זכותו

להילחם בשונאו בנפש  .אבל בעמדו על זכות זו אסור לו להיות בררן בנוגע למקום פגישתו עם

האויב ' .

.

בין שתי גישות עקרוניות אלו למלחמה המנוגדות זו לזו  .חיפשו התנועה הציונית והיישוב היהודי

בארץ .

ובמיוחד מפא " י כמפלגה מרכזית ומנהיגה את שניהם  .דרך  -ביניים שתבטא את היחס

למלחמה כמלחמה אנושית  -כללית וכמלחמה יהודית  .בלי שייפגע ריכוז המאמץ הציוני בארץ -

ישראל  .הבירור הפנימי שנערך במפא " י בחודש הראשון למלחמה גילה כי רוב מנהיגי המפלגה נטו

להדגשת הצד הארצישראלי ככל שהדבר נוגע להשתתפותו המעשית של היישוב במאמץ המלחמתי .
ואילו את הלחימה בחזית הכללית  .זו שאינה קשורה בארץ -ישראל  .נטו להשאיר ליהודי הגולה .
ובמיוחד להתעוררותם של יהודי

]
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צבא סדר מ

מהרת  -הקמת

(

הכיה הצבאי

של הייסרג

~

דעתו של דוד הכהן היתה כי ' זוהי שאלה מצפונית  .המלחמה בהיטלר איננה יכולה להיות קשורה
בטריטוריה

ובגבולות .

איננו יכולים לחכות עד שהיטלר יבוא הנה  .עלינו ללכת לאותה חזית

בגרעין ארצישראלי קטן .

שהיטלר נמצא בה '  ' .דעה זו היתה חריגה  .רוב חבריו טענו שיש להסתפק

.

.

שישקוד על אופיו הלאומי של כוח יהודי אם יקום בחזית ולהבטיח כי אם יביא קיומו בסוף
המלחמה הישג מדיני הוא ייזקף לזכות הציונות ואר

-,

ישראל  .היו חברים שחלקו אפילו על הצורך

בהשתתפות ארצישראלית סמלית  .גם כשטבע בן  -גוריון באותו דיון את אמירתו כי ' עלינו לעזור

.

לצבא כאילו לא היה ספר לבן ועלינו להלחם בספר הלבן כאילו לא היתה מלחמה '  -נאמרו

ארץ  -ישראל .

הדברים כלפי

ומהקשר דבריו בדיון ברור כי הכוונה היתה לעזרת הצבא הבריטי

.

בארץ .

ולא כפי שעשוי להשתמע מהעריכה המשובשת של דבריו כפי שפורסמו

ב ' במערכה ' .

' לעזור לבריטניה במלחמתה '  .נימוקיו של בן  -גוריון להתרכזות בארץ  -ישראל נשענו על התחזית כי

.

צפוי ליישוב לאחר מלחמת  -העולם מאבק נוסף  .וכך סיכם בן  -גוריון את דבריו לאחר שתקך
בחריפות את דעתו של דוד הכהן

..

:

 .נכון הדבר שבחזית צרפת נחתך גורל העולם

נכון שנצחונו של היטלר עלול להכריע את

;

.

גורלנו  -אבל מפלתו איננה קובעת את גורלנו  .גורל פולין ייחתך על ידי נצחון צרפת אבל
גורלנו אנו ייחתך

כאן .

בא רץ  -ישראל  . . .בתוך המלחמה הגדולה הזאתשבתוצאותיה תלוי

גורל העולם  ,יש לנו מלחמה

?)D

"

שבשבילנו היא

הכל  .י

לפיכך התגבשה בהנהגה הציונית עמדה כי היישוב בארץ  -ישראל מן הראוי שיתגייס למלחמה
ה ' קטנה ' -

,

כדברי בן  -גוריון  -ויציע לבריטניה את התנדבותו לשם שירות באר  .על  -ידי כך הוא

.

י פשר לשחרר חלק מהצבא הבריטי שהיה מוצב בה מימי המרד הערבי ( קרוב לשליש הצבא הסדיר

"

לפני פרוץ

המלחמה ) .

לזירות אחרות  .את תרומתה למלחמה

ה ' גדולה ' תתרום התנועה

הציונית

כעידודה ובארגונה של תנועת  -התנדבות לצבא הבריטי בקרב הפליטים היהודים והציבור היהודי

הנייטראליות .

בארצות

ובמיוחד

בארצות  -הברית .

היחידות שתוקמנה על  -ידי תנועת  -ההתנדבות

הזאת תועמדנה לרשות הפיקוד הבריטי לשם שירות בעיקר בארץ  -ישראל  ,אך גם בכל מקום אחר

.

שיידרש בסיסמת המאבק של שוויון  -זכויות

היהודים ' .

ואולם עד  -מהרה הוברר כי האופטימיות ששררה בארץ לסיכויי ההת  :דבות בחוץ  -לארץ וממדיה

היתה מופרזת  .על רקע המאבק היהודי  -הכללי לא נראה היה בעיני הציבור היהודי עניין ארץ -
ישראל  ,המרוחקת

מן

המלחמה .

כמצדיק תנועת  -התנדבות  .בהלך  -הרוח האפולוגטי והדפנסיבי

שציין את סוך שנות השלושים ביהדות המערב עורר גם רעיון ההתנדבות היהודית למלחמה חששות

.

והסתייגויות במיוחד בארצות  -הברית  .בביקורו הראשון בארצות  -הברית בתקופת המלחמה ראה בן -

.

גוריון את האדישות לרעיון התנדבותם של יהודי ארצות  -הברית כיהודים ובביקורו השני אך נתקל

.

בהתנגדות מפורשת לו מצד הלא  -ציונים  ,ואפילו ציונים  .לעומת זאת התייחס המיעוט של הנוער
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בנא שריר מול מחזת  -מקמת הכוח

הצבא ,

 Ywהישוב

ן

י
לשאלת ההתנדבות י י
י
ארצישראלית מובהקת  ,אף יותר מזו של
למלחמה התייחסות
הציוני המאורגן
תנועות  -הקם שלו בארץ  ,כפי שכתב משה שרתוק ביומנו ( נובמבר

: ) 1939

 -ישראל  ,וגם

 ~ WJKהשומר הצעיר מתנגדים לכל צורת התנדבות המחייבת שירות מחוץ לארץ
לא כל חברי הקיבוץ המאוחד לבם שלם עם הרחבת המסגרת  .אילו היתה נוסחת ההתנדבות

.

קשורה לפחות בארץ  -ישראל כפי שרצה ברל כצנלסון כשניהל כאן את הוויכוחים עם

היה יותר קל להתגבר על ההתנדבות  .אחד מחברי השומר הצעיר . . .

נמייר .

השיג על דברי  . . .בשאלת

הצורך באקטיביזם ציוני צבאי במלחמה זו  .החלוציות היא אקטיביזם ציוני מתמיד  .אקטיביזם
זה כולל גם הגנה בא " י והגנה על א " י  .במצוות נוספות אין

ויש עניין בדבר שהשלילה הקיצונית ביותר להתייחסות

צורך  .י

למלחמה .

מבחינתה של

ארץ  -ישראל ,

.

בוטאה דווקא בגיטו וארשה ובשעה שהארץ היתה קרובה ביותר למעורבות אקטיבית במהלכי
בטאונה
המלחמה ביוני  . 1941לאחר פגישת מועצת הבוגרים של ' השומר הצעיר ' בגיטו הכר
המחתרתי של התנועה :

.

כאן חייב להיאמר דברנו הנחרץ

לא נעשה את אר

,

:

ישראל לשדה קרב למלחמה לא לנו  .די לנו בשפיכת דם יהודי בשדות קרב

של העולם כולו ובצבאות כל הלאומים .

לא ניתן את דמם של מיטב בני עמנו למען

...

האימפריה הבריטית הארורה אשר מעולם לא היתה ואף אינה בן בריתנו  .אף חייל יהודי

לבריגאדה .

המלחמה עתה אינה מלחמתנו  .לא למען חירות העמים  ,כי אם למען רווחים

מאוצרות המושבות השדודות היא נטושה  .לעולם  .ובשום אמתלא  .לא נצא למלחמה

כזאת . . .

המסקנה הישרה  . . .היא מאבק בבריגדה זאת  .במלחמה בין שני האימפריאליזמיס  .האנגלי

.

והגרמני חייבת הארץ לשמור על נייטראליות מוחלטת  .שכן הארץ חייבת ויכולה לקשור את

.

גורלה רק עם הסוציאליזם וכיום  -בראש וראשונה עם

ברית  -המועצות , .

הנכונות לפשרת
ככל שנתארכה תקופת ' המלחמה המזויפת ' ואיטליה נשארה נייטראלית נראה היה כי התדחסות

.

ארצישראלית למלחמה  ,בשעה חדו היתה מרוחקת ממנה מרחק כה רב לא תוכל לקדם את התנופה

המדינית הציונית והיא עלולה אף לפגוע במאמצים לבלום את הגשמת ' הספר הלבן '  .לפיכך החלה

.

.

להתגלות נכונות רבה יותר בעיקר בלונדון להסכים לפשרה בעניין ההתנדבות בחוץ  -לארץ  .נכונות
זו לפשרה מצאה ביטויה בהכרת העניין הציוני שבהשתתפות יהודית במלחמה בחזית המערב
ובצורך בהשתתפות היישוב בה  .באורח קונקרטי עלה העניין בעקבות תכנית הבריגאדה של סינקלר -

.

נמייר לחזית המערב  .לנקר שחזר מביקור קצר בארץ  -ישראל  ,אמנם דיווח -

1

מ ' שית  .יימן מדיי בלונדון  . 19 ( 9 .ן . ) 1 : . 1

.

ביבא -

ד  .תל אביב

"
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 . 4וראה ( ס  :י ' זרעאלי  ' .בשליחות  :טהונית  . .עמ '

.

אל על  -ננאץ השומך המעיי בגיט11ארשה  : : .החוברת שאה לאור נעקפת מועצת הבינרים שבהק  -מה בימ ס
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צבא סמר מול מחתרת  -מקמת

"יי". ,

הכיח הצבאי

שי

היישוב

 . . .בארץ יש התנגדות חזקה להוצאת  a ' WJKלצרכי המלחמה בכל צורה שהיא  -הן בקרב

.

חברי ההנהלה והן בין חברים שמחוץ להנהלה  -ברל כצנלסון שאול מאירוב ודב

הוז  .י

.

אולם שוב לא היתה זו התנגדות מוחלטת כמו בשבועות הראשונים למלחמה  .בהנהלת הסוכנות

.

.

ובוועד הפועל הציוני תמכו חברים רבים ( וביניהם בן  -צבי גרינבוים  ,קפלן ג ' וזף ושמורק ) בהקמת

הבריגאדה והשתתפות היישוב בה  .י ואף  -על  -פי שהללו לא הרחיקו לכת עד כדי הסכמה לדרישת

.

.

לונדון אשר נתמכה על  -ידי שרתוק שהישוב יקים את הבריגאדה בשלמותה כדי שההצעה אם אכן

תתקבל תוגשם לאלתר  .ראה בכך וייצמן בסיס מספיק להמשך המשא  -ומתז עם בריטניה
בעצת וינגייט  ,את תכנית הדיביזיה לרמטכ " ל

הבריטי .

והגיש .

בדיעבד קיבלה הצעה זו כעבור חודש

.

.

את אישור הוועד הפועל הציוני המצומצם בארץ אך בתחילה דחה הוועד הפועל את

( ) 27 12 . 1939

הצעתו של מ ' יערי ' לשלול כל תכניות להקמת יחידות צבאיות הקשורות בהוצאת יהודים מארץ
ישראל ' ואחר  -כך אישר את הצעתו של דוד רמז

:

.

הועד הפועל הציוני המצומצם מקבל את ההצעה לבנין דיביזיה צבאית יהודית בחוץ לארץ על

.

יסוד גרעין מרכזי [ דהיינו פיקוד ] מארץ  -ישראל בתנאי שכל הוספה על הגרעין המרכזי ( שרמז

.

הציע לקבוע אותו

ל 2 000 -

של הועד הפועל

הציוני  ' .י

איש ולציין זאת בנוסח הרשמי של ההחלטהן טעונה אישור למפרע

הדיון וההחלטה בוועד הפועל הציוני סיכמו את השלב הראשון בגיבוש העמדה הציונית למלחמה .

.

היתה זו פשרה פראגמאטית שגיבשה קונסנזוס רחב של התייחסויות עקרוניות מנוגדות שנשארו
בעינן גם לאחר שזו הסתיימה  .הפשרה נתאפשרה על רקע הסיטואציה של חודשי  -המלחמה

.

הראשונים שבהם נראה היה כי המלחמה עשויה לחלוף בלי שארץ  -ישראל תהיה מעורבת בה ועמה

.

תחלוף התקווה לשינוי מצבה של הציונות אלא אם כן ' תרדוף ' התנועה הציונית אחרי המלחמה

.

באשר היא ולו גם במחיר יציאתם לחזית של כמה מאות או אלפי בחורים מן היישוב  .ואולם
השינויים המכריעים במהלך

המלחמה .

שהתחוללו ביוני

- 1940

.

כניעת צרפת הצטרפותה של

.

איטליה ובידודה של בריטניה  -יצרו מצב שונה מיסודו שקייב בדיקה מחודשת של ההתייחסות
למלחמה  :המלחמה הלכה והתקרבה עתה לארץ  -ישראל  :גבולה הצפוני של הארץ חדל להיות גבול

ידידותי בטוח ( אף כי לא נעשה מיד גבול

עוין ) :

ותל  -אביב והצבא האיטלקי חצה את גבול מצרים

חיל  -האוויר האיטלקי החל להיראות בשמי חיפה
 :בריטניה המבודדת לחמה על נפשה והתכוונה

לפלישה גרמנית לאיים הבריטיים עצמם  .במצב כזה גבר החשש שהגנת המזרח  -התיכון לא תזכה
לעדיפות .

9

10

11

יומן שרת  . 2 . 11 . 19 ( 9 ,שט  .עמ ' . , 2 , - 5 : 7
פרטיכל יש כת "
הנהלת מסוננות  . 1 : . 11 . 19 ( 9 .פרטיכל ישיבת הוועד הפזיל הציוני המחומוס . 7 . 1 : . 19 ( 9 .
! ' ומ מרכזי ( להלן  :אצ  -מ ]  . 5 - 25 / 1 34 ,וישיבתו ב  . : 7 . 12 . 19 ( 9 -א !  ,מ . 5 - 25 / 1 02
שס  .עמ '  . 12להצעה ההנידו חמישה חברים  :אוסישקץ  ' .ערי  .זרובבל ( ' פועלי  -צית שמאל ' )  .אידלסון ) ArD

.

"

במפאיי )

48נ

ארכיון

וה ' רזזנגלום  .בעדה הצביעו  21צברים .

"

ב'

צבא סדיר מול מחתרת  -הקמת הנוח

הצבא  ,שי

התשיב

.

ואמנם השינוי שחל במצב המלחמה  ,וכן השינויים הפוליטיים בבריטניה שקדמו לו במעט חזרו

.

ועוררו את התקוות לשיפור מצבם של הציונות והיישוב מכיוון שבמסיבות החדשות שוב לא תוכל

בריטניה לוותר על עזרתם  .אם במאבק העולמי ובחזית המערב היה משקלה של הציונות מועט  .הרי
שונה היה הדבר  -ומכל מקום כך האמינו  -במושגים המזרח  -תיכוניים  .מצד אחר  ,הגביר השינוי

את החרדות הקשורות בגורל היישוב בארץ  -ישראל .
וייצמן ובן  -גוריון הושפעו כל אחד מהם בדרך אחרת מהמצב בקיץ  . 1940וייצמן ראה עתה בעיקר

את הסיכוי למדיניות הציונית בחילופי הממשלה בבריטניה ובמצבה הצבאי החמור  .ואילו אצל בן -
גוריון גברה החרדה לגורל היישוב  .בשלב חמור זה החלו דרכיהם של שני המנהיגים הציצים

.

להיפרד זו מזו ואף התערערה מערכת היחסים האישיים שכיניהם עד ששוב לא ניתן היה לתקנה

.

ולהביא אותם לשיתוך  -פעולה אמיתי בהנהגת התנועה על אף הנסיונות המרובים שנעשו במשך כל
תקופת המלחמה ולאחריה .

חילוקי  -הדעות שפרצו בלונדון לא הובנו בארץ  -ישראל עד לשלב מאוחרן ואולם ביישוב עצמו
ההריך באותה תקופה הוויכוח בין הגישות המנוגדות כלפי המלחמה  .זו התנהלה עתה לא בצרפת

.

.

הרחוקה אלא בגבול מצרים  -לוב ולא ניתן היה להתעלם מקיומה אך קירבתה לא עשתה את השאלה
פשוטה יותר  .היפוכו של דבר  .על רקע חולשתה של בריטניה במזרח והמשך מדיניות ' הספר הלבן '
היו חוגים שבעיניהם נראתה סכנת בגידה בריטית ביישוב היהודי והפקרתו לשם רכישת תמיכתם של
ערביי הארץ חמורה יותר מסכנת המלחמה החיצונית  .חוגים אלה  -במיוחד ' השומר

וקבוצת

טבנקין

ב ' קיבוץ

ובמפא " י  -המשיכו

המאוחד '

לראות

הצעיר '

באפשרות של התחדשות

.

.

המאורעות סכנה מוחשית שחשיבותה עולה על זו של המלחמה גם במצב ששרר באותו זמן ואולי
דווקא בגללו .
השאלה השנויה במחלוקת היתה שאלת יציאתם של מתנדבים מן היישוב לחזית מצרים  -לוב  .מן

הצד האחד טענו שרתוק  .גולומב ואחרים שגורל ארץ -ישראל ייקבע בקרבות המתנהלים ים

 .מן

הצד האחר טענו טבנקין  .יערי וחבריהם כי גורל היישוב ייקבע בהתמודדותה של כל נקודת  -יישוב
עם הפורעים או עם הכנופיות דוגמת אלה שפעלו בעת המאורעות
אני אומר  ,העיקר הוא

הישוב . . .

:

וכל יום  -יכול להיות  -שאנחנו נשאר בישוב הזה בלתי

.

מוגנים על ידי אחרים  . . .אף נקודה אף יהודי ואף איזה שהוא כלי של הגנה  . . .שיכולים

לשמש לישוב הזה  -בל יופקרו

!

 . . .אין יכולת להגן על הארץ בלי כוחנו זה  .כימדים לא

.

.

יצילו אותנו הרבה כאשר יבוא יום של חוזי השלום ואין חטא יותר גדול מאשר זה שבמשך

החדשים האלה לא הרחבנו את הישוב  . . .כי גם נקודה שתפול  ,אבל תפול במלחמה הזאת -
יש בה משום הבטחת

עתיד " .

' תפיסת תל  -חי ' זו של טבנקין נשענה על הרגשת אי  -מון עמוק באנגלים  ,וממילא גם

"

במלחמתם .

כנגד תפיסה זו טען שרתוק כי ' יותר משמעוניינת אנגליה בהחזקת שלטונה על הארץ

:ו

.
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מתאבים יצבא הבריטי .

מה =

סרפדי עלומים  -צר  ,פין ) 140 ,נ

מעוניינים אנחנו שהארץ הזאת תישאר תחת שלטון אנגליה '  .כנגד הפארטיקולאריזם היישובי של
טכנקין הציג שרתוק ראייה אחרת של התייחסות למלחמה

:

בשבילנו שאלת השתתפותנו הישירה במלחמה הזאת היא

ראשית שאלת מילוי חובה מוסרית .
המלחמה " .

אנושית ולאומית שלנו  .היא שנית שאלה של ביצור וגידול כוחנו מתוך

.

שבועיים לאחר  -מכן בראשית יולי

1940

.

החליטה הנהגת היישוב לוותר על רוב תנאי הצעת העזרה

שלה ולקרוא ליישוב להתנדב לצבא הבריטי במסגרת שנקבעה על  -ידי הצבא  .החלטת ההנהגה באה

.

מתוך שיקולים פראגמאטיים שלא הוכנו לגמרי בציבור והשפעתה על ההתייחסות למלחמה היתה

.

חלקית וקצרת  -טווח  .ההתנדבות היתה הססנית מתוך רגשות מעורבים  .וחלק מן היישוב המאורגן
התגייס כמי שכפאו שד ומתוך תביעה שההתנדבות אכן תיכפה עליו .

תהתנדבות מבחינה יהודית  ,ציונית ויישובית
מבחנה העיקרי של התייחסות היישוב למלחמה החל באביב

1941

ונמשך כשנה ומחצה  .פעמיים

.

בפרק  -זמן זה נשקף לארץ  -ישראל איום ישיר כתוצאה מן המהלכים הצבאיים ובמשך כל אותה

(1

שם  .עמ ' . 9 - 5

מ סתר

)'

סגי

מהעת  -הקמת הכה הצנאי של היישגב

תקופה עמדה המלחמה  -וממילא עמדת היישוב כלפיה  -בראש סדר  -יומו של היישוב  .שאלת

ההשתתפות במלחמה מחוץ לתחומי ארץ  -ישראל איבדה מחשיבותה ונדחקה לקרן  -זווית

 :את

מקומה תפס הוויכוח על כיווני הגיוס  .מאחורי ויכוח זה הסתתרו גם חילוקי  -דעות על מידת
הרלבאנטיות של מלחמת  -העולם ליישוב וגם חילוקי  -דעות על דרך בנייתו של הכוח הצבאי של
היישוב .
הפלמ " ח

חסידי הכוח העצמי תבעו להתרכז בעיקר בטיפוח כוחם של

והנוטרות .

לפי שראו בהם

.

כוחות עצמאיים למלחמתו של היישוב בלבד משתבוא שעתה כוחות שאינם קשורים במלחמה
המתנהלת סביבו באיזור  ,ואין צריך לזמר  -ברחבי  -העולם  :מסגרות שלא תהיינה כפופות לשיקולי

נסיגה של הבריטים לפני שיחל הקרב על ארץ  -ישראל  :ובמבט לטווח רחוק יותר

:

מסגרות שלא

תצטרכנה להשתתף במהלכי המלחמה לאחר שתסתיים המערכה על הארץ ותימשך מלחמת  -העולם .

.

.

משמעות זו של הוויכוח נשארה לאמיתו של דבר מעורפלת ונבלעה בדיבורים פאתיטיים על

אחוות לוחמים במדים ובלא  -מדים  ,עד שנבלמו הגרמנים באל  -עלמיין  .אולם היא הלכה והתבררה

.

.

רק לאחר  -מכן כאשר חלפה הסכנה הישירה לארץ ולאיזור כולו והמתנדבים ' במדים ' ורבים ' שלא -
במדים ' תבעו

להמשיך ולהשתתך במלחמה ולצאת לחזית אפילו כשזו הלכה והתרחקה  .תביעה זו

.

נשענה על ראיית המלחמה כבעלת משמעות מיוחדת מבחינתו של היישוב ואין צריך לומר מבחינה

ציונית ויהודית  -כללית  .גם לאחר שנחלצה ארץ  -ישראל מסכנת האיום שריחף עליה .
גורם חדש נוסף לדרישת היציאה לחזית  :הידיעות שהגיעו לארץ בסוף

השיאה

1942

על מהותה והיקפה של

באירופה  .ידיעות אלו השפיעו על השינוי שהתחולל בתפיסת מהותה של המלחמה כמלחמה

.

יהודית  .עד לאותו זמן נראה המאבק היהודי במלחמה כספיח של המאבק הכללי בהיטלר שימצא
את פתרונו עם הניצחון הכללי  .הידיעות שהגיעו מדי פעם על מה שנראה כפוגרומים ומעשי  -טבח

בערים ובעיירות במזרח  -אירופה נתפסו כתופעות  -לוואי של מהלך המלחמה  .ואולם רק בסוף

1942

נראו הללו כתופעה בפני עצמה  ,שהתרחשה אמנם על רקע המלחמה אך לא היתה תלויה במהלכיה

הצבאיים .

והניצחון הסופי עלול לבוא מאוחר מדי כדי לעצרה .

.

ודאי בחינתה היהודית של המלחמה שימשה גורם בהתייחסות אליה עוד לפני שנודע מלוא היקפה

.

של השואה ואולם היא נעשתה מבחן ליחסו של היישוב רק בסוך

1942

ובראשית  . 1943המחנה

היישובי  -הפארטיקולאריסטי המשיך לדבוק בעמדתו גם נוכח השואה  .טבנקין הכריז כי ' חובתנו

.

הוא ,

היא להיות כאן ולא בראדום  . . .בתוך המהפכה ובתוך המלחמה ענייננו

וקיומנו שלנו '  .דברים דומים השמיעו גם ראשי ' השומר

הצעיר ' .

מלחמתנו שלנו

גם בן  -גוריון המשיך לחשוב כי

.

.

המלחמה ה ' יהודית ' מן הראוי שתתנהל על  -ידי צבא יהודי אך צבא שיגויס בחוץ  -לארץ ולפיכך
התנגד לתביעות כי הגדודים העבריים יישלחו לחזית  .אלא שההתנדבות לצבא ביטאה התייחסות

.

.

למלחמה כאל תופעה משמעותית ומחייבת מבחינה יהודית ציונית ויישובית והיא שהיתה למכנה -

.

המשותף העיקרי בציבור מגוון של אנשים בעלי רקע שונה אידיאולוגיות שונות ומוטיבאציות

שונות כל  -כך  .בקיץ

1941

.י.

,, ,,, ,ך ,-,,,, .ע,

קיבל ביטוי זה אופי ציבורי בדמות תנועת  -ההתנדבות  .ממדיה ומשקלה

הציבורי של תנועה זו משקפים את יחסו של היישוב למרחמה

:

היישוב כשלעצמו לא ראה את

מלחמת  -העולם כתופעה המחייבת אותו לעשייה  .העמדה הפראגמאטית של ההנהגה הציונית חיזקה
התייחסות מסויגת זו למלחמה  ,על אף שניסתה לעוררה מדי פעם  .עמדה זו עוררה את חמתם של

)'

"

'

אימון מתנדבים יהודים לצבא הבריטי  ,אוקטובר

1940

.

.

.

.

אנשים לא  -פראגמאטיים ' מתוך המחנה ' כגון דינבורג צמח שלמה לביא ואחרים וגרמה בסופו
של דבר לכך שהמלחמה עוררה אמנם

תנועה

מבודדת .

ביישוב תנועת -התנדבות גדולה ( על  -פי מושגיו ) .

אך היתה זו

על אף מס  -השפתיים ששולם להתנדבות בנדיבות רבה בחוגים השונים של

.

הציבוריות ביישוב הרי מבחינת ההגשמה היתה זו תנועה של הליכה נגד הזרם  ,שביטאה אי  -השלמה
עם ההתייחסות המקובלת למלחמה ברובו של

היישוב .

גורם עיקרי בעיצובה ובקביעתה של התייחסות מורכבת זו היה כרוך במאבקה של הציונות על
עתידה של ארץ  -ישראל  .אמנם המאבק נכנס לשלב קריטי עוד לפני שפרצה המלחמה והיו בו כמה
' חזיתות '

:

חזית של התמודדות צבאית נגד הכנופיות והטירור הערבי בארץ וחזית העלייה

.

וההתיישבות שנתפסו כהתמודדות עם ממשלת

' הספר

הלבן ' בארץ ; אך הללו היו למעשה חלק

מהמאבק המדיני על עתידה של הארץ  .חזית נוספת  -לפי שעה הבחינו בה יחידים בלבד  ,אך
עתידה היא להפוך לחזית העיקרית במאבק על גורל הארץ  -היתה חזית ההתמודדות הצבאית עם
המדינות הערביות השכנות .

במשך רוב ימי המלחמה האפיל המאבק הציוני בדבר עתידה של ארץ  -ישראל על

מלחמת  -העולם .

אמנם משפרצה המלחמה התעוררו ציפיות שהמאבק על ארץ  -ישראל ישתלב בה  ,ומכל מקום יוקפא
עד לסיומה .

ציפיות אלו היו מבוססות על ההנחה שממילא יתבטל הצורך במאבק תוך כדי המלחמה .

שכן האינטרסים של בריטניה ושל התנועה הציונית  ,שהיו אולי מנוגדים בתקופת הפיוס שקדמה

.

' '44%
ף
,
,,י 'ינ  ,,י

צנא שויר מול מחתרת  -הקמת הכוח הצבאי של היישוב

'

.

למלחמה ' ודהו עתה כתוצאה ממנה  .לפיכך ציפו למפנה במדיניות הבריטית  ,שיבטל את המאבק
המדיני ויסייע בהתמודדות הצבאית עם ערביי הארץ או במניעתה  .מתוך תקווה זו קרא וייצמן ערב

המלחמה .

המלחמה לצ ' מברלין להניח הצדה את חילוקי  -הדעות שבין בריטניה והציונות נוכח

וז ' בוטינסקי הציע למקדונאלד לחדול ממדיניות ' הספר הלבן ' ולהעלים עין מן העלייה הבלתי

-

.

ליגאלית שהרי האינטרס של בריטניה במלחמה מחייב את חבוקו של היישוב  ' .י בן  -גוריון היה ספקן

יותר וציין כי ' במקרה הטוב ביותר ניתן מורטוריום לספר הלבן  .אך הוא לא בטל '  ' .י

.

אולם עד  -מהרה התברר כי אפילו מוראטוריום לא ניתן ל ' ספר הלבן ' והמאבק על עתיד הארץ נגזר
עליו להימשך בתוך המלחמה ובמקביל לה .
חוקי הקרקעות שפורסמו בסוף פברואר

1940

שמו קץ לתקוות ולאשליות כי המלחמה תביא לשינוי

עמדתה של ' ממשלת הספר הלבן ' בשאלת ארץ  -ישראל  .אמנם תקוות אלו התעוררו מחדש עם

.

החלפתה של הממשלה בלונדון  .י אך לא יצאו ימים רבים ושוב החל תהליך ארוך של התפכחות

פרשת הנשק במאי  -יוני

. 1940

פרשת אוניות המעפילים והגירוש למאוריציוס בסוף

. 1942

מטרומה בראשית  . 1942בסוף

לארץ ואימו

,

1940

:

ופרשת

עם השינוי כמהלך המלחמה באיזור ועם שובו של בן  -גוריון

.

תכנית בילטמור שבה שאלת המאבק על עתיד הארץ לתפוס מקום מרכזי במדיניות

.

הציונית בדחקה הצדה את שאלות המלחמה .
הדרכים לבניית הכוח הצבאי של מיישוב

עוד לפנ ' המלחמה בשלה בהנהגה הציונית ההכרה כי לניהול המאבק על הגשמת הציונות דרושים
לה מכשירי  -פעולה שעליהם תוכל להישען מדיניות ציונית עצמאית ואקטיבית  .אלה לא היו עדיין

.

בנמצא או שהיו בחיתוליהם  .ה ' הגנה ' של שנות המרד הערבי נתגלתה על אף ההתפתחות החשובה

.

שחלה בה בשנים אלו כבלתי  -מספיקה למתן תשובות לבעיות הביטחון של המאורעות  .בסופו של

.

.

דבר הצבא הבריטי הוא שדיכא את הכנופיות ואין צריך לזמר שלא היתה ב ' הגנה ' משום תשובה

גדולה או לאחריה " .

לבעיות בהיקף רחב יותר הצפויות במהלך מלחמה

יכולתה של ה ' הגנה ' לשמש

לשען למאבק ב ' ספר הלבן ' נראתה כבירה פחות מטעמים מדיניים  .ארגוניים וצבאיים  -מקצועיים .
בדומה לכך היתה עדיין בחיתוליה מערכת  -הביון שעמדה לרשות ההנהגה הציונית בארץ ובחוץ -
לארץ ( אך זו עתידה להתפתח במהלך המלחמה וכתוצאה

יכולת הארגון העצמי של עלייה

ממנה ) ;

בלתי  -ליגאלית בדמות ' המוסד לעלייה ' היתה אך היא ערב המלחמה בראשית בניינה ובלא אמצעים

14

,

1
1

תרשומת על פגישה מקדוניד ת ' גוט ' סק ' . ] - 77 ] 9 . " . 9 . 19 ( 9 .
פרטינל 'שיבת מרכז מפא  . 12 . 9 . 19 ( 9 . '-אם -ע . - ( 9 .
שביעז של גן  -גיריון ' העדות למ !  :הנובס "  ' 1 . 14 . . 1940 .היספת

23 ? 42

(

(2

עמ ' ( .

(

.

,

ליק

371

להערית .
'

940ן . 17 . 5 .

אצ  -מ ?  - 4 / 1463ן .

"

סק רזת שרתוק ב ' ש ' בזת הוועדה המדנית של מפא  -י ,

17

לנד מן התעיות הפוליט זה והארגוניות שהיו גרונות בהפעלת ההגנה  ,היה גפ סדר הכודות שלה

" לי

הברים .

.

מהב

"

1

אלף פעיל ' ס  ,אולם מתוסס ר

ובמנגנון  -הלנע המדימתם מאוד של

ההגנה ) .

ואילו

,

' 12

40

,

.1

( 14 ,

40 - 1

.

 7 500מנויסיס

,

. : 1 . 11 . 1

גיס

,

מלא 1במסגדות הנוטרות השונות

"

אלף ה ( וחריס להגנה פממית rsjלר ותס כתיילים אלא

נעונדיס הוותמס סזמנס לתפקידי הבה ' ( ישימות שרתוק משיחתי עב הרמ  .א .
בתקופת משבי מינכן  .שהקבילה בערך לנקודת  -השיא של המרד העיב בארץ  " . 9 . 193 , .נ  .א !  .מ

.

הדברים אינם מובאים ביומנו של

שיהוק ) .

טן ומוגבל

20 :

.

ישנן יטנר על מצב ההגנה
 60ן : 5 - 25 / 1 0

, ; 1 1,. ,

א,4

ש --

י מיי

הקמת הכיח הצבאי ~י

מהרת -

עצמאיים בים ובחוף

החשיב

משאביו הכספיים של היישוב לא הספיקו לניהול מאבק עצמאי  .ואפילו

:

.

עליהם היתה שליטתם של המוסדות מוגבלת כשם שהיתה מוגבלת שליטתם על משאבי כוח  -האדם
ביישוב .
אמנם בכל התחומים הללו נעשו נסיונות ראשונים לבנייתם של מכשירי  -פעולה בסוף תקופת המרד

הערבי ולקראת פרוץ מלחמת  -העולם

:

הקמת ' כופר היישוב ' כמכשיר מסוי למימון הוצאות

הביטחון של היישוב ( ואחר  -כך הקמת ' מס חירום ' למימון ההוצאות שנבעו מפרוץ המלחמה ומן

המשבר הכלכלי והנסיון ל חד את שני

"

ואחריו .

כדי לאתר ולארגן את כוח  -האדם הנכון לעמוד לרשות המאבק

והכספית
ב ' הגנה '

המכשירים ) :

המיפקדים שנערכו לפני פרסום ' הספר

הלכן '

 :התנופה המבצעית

שקיבלה ערב המלחמה פעילות המוסד לעלייה  :הקמת הש " י במחלקה המדינית והריין

ואיחודם לאחר  -מכן  :הנסיונות שנעשו ב ' הגנה ' להקים כוח מרוכז ארצי ( הפו " פ

ולהסדיר את ההיירארכיה הפיקודית על  -ידי הקמת מטה כללי

:

והפו " מ )

הנחת היסודות לפעילות ימית

.

ואווירית ביישוב  .אבל כל אלה הפעולות והמפעלים היו בגדר של התחלות שעתידן לא היה ברור

.

כלל עם פרוץ מלחמת  -העולם  .בעייתית במיוחד ועם זאת חשובה ביותר  ,היתה שאלת בנייתו של
הכוח הצבאי של

היישוב .

.

.

אכן כוח צבאי סדיר נתפס כאחד הסמלים והביטויים העיקריים של ריבונות מדינית ולפיכך שולב
מלכתחילה הדיון בו ובאופיו בוויכוח שהתעורר עם תכנית החלוקה על מטרתה המדינית של
הציונות  .המחשבה שהכוח הצבאי יהיה מכשיר למאבק ב ' ספר

הלבן ' עוררה

התנגדותם של החוגים

שהסתייגו ממאבק כזה  ,או מכל מקום מדרך המאבק שאותה שאפו לנקוט האקטיביסטים  .על אלה

.

.

נוספה המחלוקת הישנה מראשית שנות העשרים בדבר הדרך לבנייתו של כוח זה  :האם תהיה זו

.

דרך גלויה  ,המבוססת על שיתוף  -פעולה עם בריטניה או דרך

מחתרתית  -עצמאית ?

לאחר קרוב

לעשרים שנה של התפתחות בדרך המחתרתית קשה היה לראות ב ' הגנה ' בסיס מספיק לכוח צבאי

ממשי  .כבר בקיץ  1936החל בן  -גוריון לפעול להקמתו של כוח יהודי סדיר במסגרת הצבא הבריטי .
במכתב מלונדון מיום

24

שעלינו לחתור לקראת

3

אנגליה ) בצבא הבריטי .

כי בעניין הגדוד

באוגוסט  1936סיפר על שיחה עם ג ' " מס דה  -רוטשילד

' לאחר

דברים

) 1 ( :

קיום הכוח שהוקם כבר בארץ .

(  ) 3גיוס יהודי אירופה לצבא הבריטי ' .

גיוס רגימנט יהודי ( מיהודי

ב  4 -בנובמבר

1936

הוא כתב לנמייר

:

גמר פעולת הועדה יש בדעתי לבוא ללונדון לכמה שבועות בשביל ענין זה ' .

כעבור חודש כתב לברודצקי שיבוא לאחר הוועדה ללונדון כדי

.

( )2

:

' אמרתי לו

' לעסוק

בפעולה נמרצת ומחושבת

 . .להתכונן ליום זה שבו אולי יתחולל האסון העולמי '  .נסיון המאורעות והחשש מפני הבאות

החריפו את הרגשת הצורך והביאו את ברל כצנלסון לדרוש ממפלגתו את הפיכת הדרישה להקמת

צבא יהודי לנקודת  -מוקד בציונות

:

.

.

העולם חי כרגע בערפל כזה שכל יום יכולה לכלות הרעה ולהגיע עד הנפש  . . .והנה כוחות

.

ההגנה בארץ אינם מספיקים מידת זיוננו אינה מספיקה  . . .מחוץ לשאלות הגדולות [ מדינה
וחלוקה ] עלינו לזמר

:

שתי נקודות אלו  -עליה וצבא  -שנעשו אקטואליות ביותר עקב

המצב של היהודים והמצב בעולם  ,עליהן יש לרכז את המדיניות

,

1

פרטינל ' שיבה

מרכז

מפא  . 4 . 4 . 19 ( % . ' .אס  -ע .

"

3

,

(?

.

עמ '

(.1
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מחות  -הקמת הניח הצבאי

שי

החשיב

דרישה זו נולדה מתוך הציפייה למלחמת  -עולם ומתוך ההכרה כי מלחמה כזו תשמש רקע נוח

.

להשגתה כפי שהסביר שרתוק

:

בתנועה הציונית קיימת קונצפציה האומרת כי הגיעה השעה לדרוש מאנגליה ליצור בארץ כוח

צבאי יהודי  .ולהנחיל לאנגלים את ההכרה  .שבמקרה של הסתבכות בעולם יוכלו היהודים
לשמש מישען לאנגליה  .יש שמצרפים לקונצפציה זו את הרעיון על גיוס כוחות יהודיים
נוספים בחו " ל  . . .מחשבה זו קשורה אצל וייצמן בהכרה  ,שיתכן כי אנחנו עומדים ערב מלחמה

.

עולמית דבר שעלול לשנות את ערכנו בעיני האנגלים  .י

.

ואכן עד למלחמה נמשכו בלי הצלחה הנסיונות בלונדון ובארץ לשכנע את הבריטים בערכו של כוח
צבאי יהודי למאמץ המלחמתי הצפוי של בריטניה  .אף ההתפתחויות המדיניות שחלו באותו פרק

זמן  -כגון הפרישה הסופית מתכנית החלוקה  ,ועידת השולחן העגול בלונדון ופרסום ' הספר
הלבן ' -

חיזקו בארץ את תחושת הצורך בכוח צבאי יהודי ממשי  .בכוח זה ראה היישוב ערובה

.

לבטחונו מפני התחדשות המאורעות אם צרכים צבאיים יחייבו את העברת הצבא הבריטי מהארץ

.

לחזיתות  -לחימה אחרות ערובה אחרונה ליישוב במצב שבו תפקיר אותו בריטניה למדינה ערבית

שתוקם בארץ  -ישראל בלחץ התפתחויות המלחמהן בסיס למאבק היישוב על עתיד

הארץ .

לכשיתחדש המאבק לאחר המלחמה  .בתקופה זו של ערב המלחמה וראשיתה היה עדיין מאבק זה

.

.

כרוך במושגים של התמודדות עם ערביי הארץ אולי בסיוע כלשהו מצד הארצות השכנות במיוחד

.

עבר  -הירדן המזרחי וסוריה  .ואולם ככל שנמשכה המלחמה והתקרבה לסופה הובהרה יותר ויותר

.

האפשרות של מאבק נגד השלטון הבריטי בארץ כדברי בן  -גוריון ערב המלחמה  .בודדים חזו אז את

הצורך להתכונן להתמודדות נגד צבאות סדירים ערביים  ,כפי שכתב אז
לשאול מאירוב

,

.

) 14 . 6 1938

א ' גלילי

:

גם כשמדברים על ארצות ערביות סמוכות אסור למדוד אותם בקנ " מ [ בקנה מידה ] של עבה " י
[ עבר  -הירדן ] או אפילו מעודיה בלבד  .ההזדיינות של עירק מתנהלת על יסוד המגמה להגברת

.

הכוח המכני המשוכלל לעומת האינפדנטריה [ חיל רגלים ] הרבה אשר היתה עד כה האלמנט
העיקרי  .פיתוח הכוח האוירי שלהם מחייב גם אתה מסקנות ביחס לטיב הכוחות אשר יצטרכו
אולי להתגונן נגדו  .כאן יש צורך בצרוך סוגים צבאיים המוכשרים לפעולה נגד אויב מדברי עם

אלה המותאמים להתמודדות של שווים כנגד אויב מודרני בעל ציוד משוכלל  .ואין לשכוח כי
דוגמת עירק איננה היחידה וכי סיום המנדט הצרפתי על סוריה בשנה הבאה יסמן גם את ראשית
הבנין של צבא סורי הרבה יותר גדול ומשוכלל  .על כן עלינו לחשוב גם כאן במושגי פעולה לא

.

רק נגד אויב מזרחי טיפוסי אלא גם כנגד כזה אשר ידמה אולי לצבאות של המדינות הבלקניות
בערך .
הצורך בכוח צבאי ביישוב היה אפוא תולדת המרד הערבי ו ' הספר הלבן ' והציפייה להמשך המאבק

היהודי  -הערבי באר

19

,

.

בעת המלחמה ולאחריה  .המלחמה נראתה רק כיוצרת סיטואציה נוחה יותר

פרטיכל התייעצות בעשנים
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עסתית  -הקמת הכיה הצמי של ה

.

להקמתו ועם פרוץ המשבר בסוף אוגוסט

~ג

1939

הציעה הנהגת היישוב לשלטונות בארץ לגייס את

.

היישוב לכוח צבאי יהודי בארץ  .משנדחתה ההצעה על  -ידי השלטונות עמדה ההנהגה בפני
בעיה

:

לוותר  -נוכח חוסר נכונותם של הבריטים  -או לנסות ולהקים צבא בכוחותיו העצמיים

.

.

של היישוב  ,בהנחה שהבריטים אף  -על  -פי שאינם מוכנים להיות פעילים בהקמתו לא יתנגדו לו
כאשר היישוב

'? 'D

אותו בעצמו  .הוחלט לנסות ולהקים את הצבא היהודי בלי עזרת

הבריטים .

וכצעד ראשון הוכרז על מיפקד ההתנדבות  .מיפקד זה היה הישג הפגנתי וכישלון מעשי  .התברר כי
יכולתו של היישוב לממש את הנכונות שנתגלתה באווירת ההתלהבות של פרוץ המלחמה לפעולה

.

ממשית לא עלתה יפה בשל היעדר משאבים כספיים ותשתית ארגונית קודם שהבריטים החלו

ברדיפת ההגנה עם מעצר המ " ג  .לאחר  -מכן התחוור שלא זו בלבד שהבריטים אינם מוכנים לשבת

.

באפס  -מעשה נוכח התארגנות צבאית גלויה ביישוב אלא שלא ישלימו גם עם קיומו של הארגון
המחתרתי  .בתנאים אלה ודאי שהיישוב המפולג והמסוכסך בשנים

1940 - 1939

לא היה ביכולתו

לבנות צבא בכוחות עצמו .
מכאן ואילך הושקע המאמץ המדיני הציוני העיקרי כדי שהבריטים ישנו עמדתם בעניין הקמת כוח

.

.

.

צבאי יהודי בארץ  -ישראל ולהביאם לידי קבלת אפוטרופסות על הקמתו אימונו ציודו הפיקוד
עליו והכשרתם של מפקדים יהודים  .לפי שעה עמדו מבחינה מעשית בפני היישוב והנהגתו שתי
אפשרויות  :להתגייס לצבא הבריטי במסגרת שנקבעה ונחתמה על  -ידי הבריטים  ,בתקווה שאם ישנו
הללו את עמדתם עשוי גיוס זה לשמש גרעין לכוח צבאי כפי ששאפו אליו ביישוב  :אפשרות שנייה
היתה להמשיך ולהתבסס על הגרעין הקיים בהגנה ובנוטרות ולהיאבק על הרחבתו  .עיקר חסרונה של

.

אפשרות שנייה זו היה היקפה המצומצם הן מבחינת מספר האנשים הן מבחינה פונקציונאלית .
הבריטים הם שתחמו היקף זה והיו מודעים ליכולתה של הנוטרות לשמש כסות להתארגנות צבאית

.

בלתי  -ליגאלית ביישוב ולפיכך עמדו בסירובם להרחיב

אותה .

את מסגרתה של ה ' הגנה ' לבד

מהיותה ארגון מחתרתי קבעה יכולתו הכספית של היישוב ונכונותו לממנה  :כל עוד נמשך הקרע בין

.

השמאל והימין בשאלת הרכב המיפקדה והפיקוח על הארגון ( שנכללו בו  ,כאמור תפיסות שונות
לגבי יעודה של

ה ' הגנה ' )

נדון זה לשיתוק כמעט מוחלט של פעולותיו  .וודאי שלא יכול היה

להרחיבן  .בעייתה העיקרית של ה ' הגנה ' בראשית המלחמה היתה שמירה על גרעין עצמי מסוים

.

נוכח ה ' תחרות ' מצד ההתנדבות לצבא והשלכותיה של זו ורק לאחר הריאורגאניזאציה שחלה בקיץ
1941

ניתן היה לנסות ולהעמידה כאלטרנאטיבה להתנדבות לצבא .

ואולם דרך בנייתו של הכוח הצבאי על -ידי התנדבות לצבא הבריטי הצביעה על אפשרות מעשית .
אף כי לא אידיאלית  ,של בניין כוח  .על אף שהיתה רצופה קשיים ומכשולים  .חיצוניים ופנימיים
כאחד  .כיוון שהמטרה היתה בניית כוח צבאי יהודי בארץ  .לא ראתה הנהגת היישוב טעם
בהתנדבות ליחידות מעורבות שלא תוכלנה גם בעתיד לשמש בסיס לכוח יהודי או בהתנדבות אל

.

מחוץ לארץ  -ישראל שאיננה מהווה בסיס לכוח בארץ ופירושה הוצאת הכוח הפוטנציאלי ממנה

.

במקום ריכוזו בתוכה  .הסוכנות שאפה גם להתגייסות ליחידות  -שדה או ל ' יחידות לוחמות ' שעה
שהאפשרויות שפתחו הבריטים בפני מתנדבי היישוב בראשית המלחמה היו שונות

בתכלית .

ערבים ) ,

ששירותן

למעשה

מנוגדות ,

יחידות שירותים ועזר ( חפרים ) מעורבות ( עם בריטים או עם

בארץ היה ארעי או בלתי  -מתוכנן כלל  .לפיכך ניצבה הנהגת היישוב בפני הדילמה כיצד להתייחס

,

ם עיר מול מהתרת  -הקמת הכזה הצמי של המשיב

,. . ) ,

בעלי  -המקצוע '  ,בדרך הוויתור .

"

ל תנדבות במסגרת שקבע לה הצבא  .תחילה הלכה  .בפרשת ' גיוס

"

שנומקה על  -ידי שרתוק בנימוקים אלה

:

יצירת גדודים עברים בכלל הוא ענין הנחוץ ל נו יותר משהוא נחוץ לאנגליה  :אינני יודע אם

נצליח לבצע אותו  . . .במידה שנצליח ליצור עובדות בשטח זה  .יקל עלינו להתגבר על

המכשולים .

לנו חשוב עתה

' לחדור ' -

לעשות את הצעד

הראשון .

ולשם כך אני מוכן

לויתור : " .

הקלה על הוויתור העובדה שהגיוס נעשה ליחידות בריטיות  ,שניתן יהיה אולי במרוצת  -הזמן ( כפי
שאכן קרה במקרים

רבים )

להעביר מהן את האנשים ליחידות יהודיות אם תוקמנה  .יחידות אלו

.

שירתו גם בפועל בארץ באותה תקופה אף כי שהותן בה בעתיד לא היתה מובטחת  .באור אחר ראתה

.

הסוכנות את הגיוס לחפרים זמן קצר לאחר  -מכן  .בגיוס זה היא סירבה בתוקף לשתך פעולה ואך

.

נקטה נגדו עמדה פעילה בנימוק שאין היא יכולה להסכים לשירות ביחידות  -עזר בלי שתוקמנה

.

.

יחידות לוחמות יהודיות  .ואולם הנימוק האמיתי כפי שהודה שרתוק לאחר  -מכן היה ביעודן של
פלוגות החפרים להישלח לצרפת .
כשלון נסיונן של היחידות המעורבות הביא את הבריטים להסכים ליחידות ' הודיות ברמה

.

הפלוגתית והסכמה זו הקלה על הסוכנות לחזור ולשתף פעולה בגיוס ואף לרתום אליו את היישוב
המאורגן

:

.

ה ' הגנה ' ההסתדרות ותנועות  -ההתיישבות  .האילוצים הצבאיים שהגבילו אל יכולתו של

.

היישוב לבנות את כוחו שלא בדרך ההתנדבות לצבא נעשו ברורים יותר ( כמו בפרשת ההתנדבות

לחיל -האוויר המלכותי ) .
אותם היישוב בהבנה  .ובמיוחד

ודרישותיה של הסוכנות מהבריטים הותאמו אליהם  .אלא שלא תמיד קיבל

החלק ה ' אקטיביסטי ' שבו  .אילוצים נוספים שבהם נאלצה הנהגת

.

היישוב להתחשב היו המוטיבאציה להשתתף במלחמה והמצב הכלכלי בארץ שהעמידו אותה בפני

ברירה להשלים עם התגייסות בפועל  ,בלי תנאים

ובלי תמורה פוליטית או צבאית ממשית או לוותר .

לפחות לפי שעה  ,על כמה מעמדותיה ולנסות להפיק את המירב בתנאים הקיימים  .הקמת היחידות

העבריות הראשונות  .בקיץ

1940

.

.

ובמיוחד פלוגות הבאפס וסוללת הנ " מ העברית נראתה בזמנה

.

כפריצת  -דרך חשובה להקמת כוח צבאי יהודי בארל במסגרת הצבא הבריטי שהביאה אף את

מהשתלשלות העניינים .

החוגים המסויגים מדרך זו להשלמה אחת והשתלבות בה  .אלא שהאכזבה

.

שלא הביאה להמשך מידי לפריצת  -דרך זו  ,מבחינת היענותם של הבריטים הפנתה כעבור חודשים

ספורים חוגים אלה חזרה אל האלטרנאטיבה של בניית כוח עצמאי  -מחתרתי .

הגיוס מנקודת  -מבט צבאית  -מדינית
על רקע זה יש לראות את הוויכוח על הגיוס למן קיץ

1941

ועד לאביב

. 1943

ואחר  -כך לזמן קצר

שוב בחורף  . 1945 - 1944כבר עמדנו על היבטו של הוויכוח הקשור בהתייחסות למלחמת  -העולם
ועתה נבחן אותו מהיבטו הצבאי והמדיני .

:0
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פרטיכל התיעצות יבר ' מזניחת מפא ' והבר ' מפא '
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צנא סדיר מול מחתרת  -הקמת הכוה הצבאי

מבחינה

המשיב

צבאית טענו חסידי הכוח העצמי כי ההתנדבות כפי

שהיא .

בפיזורה הגיאוגראפי

והפונקציונאלי  ,אפשר שהיא משרתת א ת צורכי המלחמה של הצבא הבריטי אך אין בה כדי להיענות
לצרכיו הצבאיים של

היישוב .

במלחמה

ולאחריה .

מבחינת בטחונו

היום  -יומי .

הגנתו מפני

התחדשות הטירור הערבי והתכוננותו למאבק על גורל הארץ שנתפס במושגי המאורעות והמאבק

.

ב ' ספר

.

הלבן '  :לפיכך טענו על היישוב בעצמו להקים מתוך ארגון ההגנה את כוחו הצבאי שיענה

על הצרכים הללו  .קשייו של הצבא הבריטי בדיכוי המרד הערבי הובאו כביסוס לטענה כאילו

.

.

.

המנטאליות הארגון המשמעת דפוסי  -הפעולה והביורוקראטיה המסורבלת של צבא סדיר אינם

הולמים את תנאי הארץ ואת ההתמודדות נגד בלתי  -סדירים  .ולא הם שיוכלו לשמש תשתית ודוגמה
לבניית כוחו של היישוב  .כניגוד

ל ' בולשיט ' שהוא

המאפיין העיקרי של השירות הצבאי הוצגה

הפעילות המבצעית של ההגנה כשיתוף עם ה  . -ש  .כ )  , 5 .בפרשת הכ " ג ואימוני הפלמ " ח במשמר -

.

.

העמק או בשיתוף עם הצבא האוסטראלי ערב הפלישה לסוריה כאתגר וכדרך נכונה לבניית

לעומת זאת התעלמו לחלוטין מיחידת הקומאנדו

. 51

צבא .

מחלקם של החפרים במערכת יוון וכרתים

ומפלוגות  -ההובלה היהודיות במערכות המדבר וכן מן הנסיון הקרבי שצברו מתנדבים יחידים
במסגרות צבאיות בריטיות שונות  .הטענות שהושמעו אז לצורך פולמוס ותעמולה ולא במסגרת דיון
ענייני לא היו נכונות ומשכנעות כבר כזמנן  .בלי להיכנס לבדיקה מדוקדקת של יתרונות ומגבלות

בתפיסה הצבאית האליטארית של התבססות על ' נבחרות ' והתאמתה לנסיבות ובלי שנעריך את
הרמה וההישגים הצבאיים בפעולות בסוריה לא היה ליישוב

כוח צבאי עצמי למבחנים של ממש .
.

כפי שהתברר בתקופת אל  -עלמיין  .הוא גם לא היה מסוגל להקימו בכוחות עצמו כפי שסיכם
חודשיים לאחר  -מכן רמטכ " ל ההגנה
התקדמותנו היא איטית

וזעירה .

:

והתאוצה  . . .היא כזו שלא נגיע בשום פנים ואופן תוך

תק ' ( ופתן הזמן שלרשותנו לאותה עצמה שלה אנו זקוקים  . . .את האלף השני של כוחנו
המגוייס העמדנו כבר על
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בחודש ספט ' [ מברן  . . .הגדלת כוחנו המגוייס לממדים של

.

אלפים רבים  . . .זוהי סיסמה ריקה לעת עתה  . . .את הפלמ " ח לאחר שבחלקו הניכר נמצא

.

.

במיסגרת אימונים כמעט שנה אין להציג עדיין ככוח מלחמתי מושלם על אך הישגיו וזו הלא
החט ' [ יבהן אשר קיבלה אצלנו את האימון הטוב

ביותר .

ולמרות זאת שולטים הליקויים

.

והחסרונות בכושר הקרבי במפקדים מנוסים  . . .אין אני מטיל ספק בצורך החיוני העמוק
ביותר בהקמת כוח כזה

[

עצמיי

 ,אני רואה בו את הצו הלאומי העליון ביותר  .אולם בהנחה אחת .

שבידינו לעשותו  .ברגע שאין אני רואה שוב את כושר המעשה שלנו  .אני חייב להציג גבול
ולומר

:

לשמור על הקיים  . . .בהקמת הגד ' [ ודיםן העבריים רואה אני את האפשרות היחידה

להתפתחותנו הממשית

במלחימה ]

הזו .

ולכן עלינו להטות שכם לענין זה  .עלינו להעביר את

משקל הכובד להקמת הגד ' [ ודים ]  .אנו חייבים לעשות את חשבוננו מה דרוש לנו בשביל

.

שמירת הקיים בלבד ואת הנותר להקצות ולהפריש

לפיכך הציע ' להקים
לגד ' [ ודים ]

.

2

לצבא .

גדודים מלאים  . . .משורותינו ומהפריפריה הקרובה הסובבת אותנו .

אלה עלינו להקצות חלק חשוב ממפקדינו ' .

.

בן  -גוריון שהכיר גם הוא בכך ראה בנסיון להקים כוח עצמי מגויס בזבוז מאמץ ומשאבים וטען כי
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.

.

יש לנצל את האפשרויות הפתוחות בצבא הבריטי במיוחד לאחר הקמת הגדודים העבריים לשם

.

רכישת הכשרה צבאית מקצועית יותר ומקיפה יותר בעוד את המאמץ העצמי יש לרכז ברכש -

בהכנת כלים לאותם אנשים בעלי הכשרה ונסיון צבאי שיוכלו עם שחרורם מהצבא הבריטי להקים

את הצבא היהודי  .הוויכוח הצבאי  -המקצועי בין שתי

התפיסות  ,זו

של הצבא הבריטי וזו של הכוח

.

העצמי נמשך למעשה כל תקופת המלחמה ואף לאחריה  ,עד לתוך מלחמת  -העצמאות וראשיתו של

צה " ל .

שאלת הימרותי על כוחו הצבאי של היישוב
בחינה אחרת של הוויכוח על הגיוס היתה קשורה בשאלת ה ' מרות ' על כוחו הצבאי של היישוב .

טענת חסידי הכוח העצמי היתה שלא ניתן לראות בכוח צבאי  .הנתון בסופו של דבר לפיקוד בריטי .
ערובה לבטחונו של היישוב  .כוח זה יופעל  .לדעתם  ,על  -פי שיקוליה של המיפקדה

הבריטית ,

שאינם תואמים בהכרח את שיקולי ההגנה על היישוב ואף עלולים להיות מנוגדים להם ; ואין צריך
לומר שלאחר המלחמה לא יוכל כוח כזה לשרת מדיניות יישובית של מאבק עם בריטניה  .כיוון

.

שכך  ,חייב הישוב לבנות כוח שיעמוד לרשותו בלבד גם אם רמתו ומידת הכשרתו של כוח זה יהיו
מוגבלות יותר ומותאמות

לאפשרויות .
159
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1 1.

צבא סדיר מול מהתרת  -הקמת הכוה הצבאי

שי

היישוב

ק 111ן

.

אכן שאלת המרות ה ' עצמית ' להבדיל

מה ' זרה ' .

שלה היו כפופים מתנדבי הצבא הבריטי היתה

בעייתית קודם כל מבחינה פנימית  .במבנה הפוליטי של היישוב לא היתה הזהות והלגיטימיות של

מרות זו ברורה כלל  .בעיקר כשהכוח העצמי הופעל למטרות יישוביות  -פנימיות  .והיא הוסיפה
להיות שאלה שנויה במחלוקת עד לפירוקו של הפלמ " ח בשלהי מלחמת  -השחרור וכוויכוח

' היסטורי ' גם

לאחר  -מכן .

אשר לבחינה החיצונית של שאלת המרות הראתה התפתחותה של ההתנדבות

לאחר  -מכן  ,בסוף שנות

המלחמה ולאחריה  .כי הפיקוד הזר שבמסגרתו היו נתונים המתנדבים והיחידות העבריות לא הצליח
למנוע מהם פעילות רבה בתחומים

אבבריחה

' עצמיים ' -

ניהול מאבק על זהותן הלאומית היהודית :

השתתפות ישירה ועקיפה בפעולות בתחום הקונספיראטיבי של המאבק נגד הבריטים

:

ברכש .

.

ובעלייה ב ' וכן בביטויים ההפגנתיים שלו .

בין שתי התפיסות המנוגדות הללו ניסו כמה ממנהיגי היישוב וראשי ההגנה  .כמו כן  -גוריון  .שרתוק .
אליהו גולומב ושאול מאירוב  .למצוא פשרה  .איזון ודו  -קיום  .גישתם היתה פראגמאטית  .לפי צורכי

הזמן  .כך  .למשל .
העצמי  .בעוד הקמת הגדודים העבריים באוגוסט  1942העלתה בעיניהם את חשיבותה של ההתנדבות
תקופת השיתוף עם ה  5 . ) ( . 5 . -באביב

1942

העלתה את חשיבותו של הכוח

לצבא ואילו האכזבה מהיעוד שנקבע לגדודים שבה והורידה אותה

.

( . ) 1944 - 1943

תהליך דומה חל

.

אחר  -כך עם הקמת החי " ל כאשר הועלתה התביעה לגיוס מהפלמ " ח להשלמת החטיבה בהיעדר

סמלהחי -י

התנדבות ממקורות אחיים .
גישה זו נבעה מן הצורך למצוא דרך לקונסנזוס ולשיתוך  -פעולה בתחום הצבאי והמדיני עם סיעות

.

.

השמאל שעמדו מאחורי תפיסת הכוח העצמי ובמידה לא פחותה מזו מהצורה בה ראו את הסכנה

.

הערבית ליישוב בתקופת המלחמה סכנה שנתפסה מכל מקום בראשית המלחמה כבסיס העיקרי
לתביעת הקמתו של כוח צבא יהודי

:

.

 . . .אנו עלולים לעמוד לפני נסיונות של השמדה גם אם צבאות היטלר לא יזכו להגיע לשערי
הארץ

...

ועלינו להיות מוכנים לעמוד נגד בעלי ברית של היטלר גם בטרם יגיעו גייסותיו

אמנם אין ספק כי גם ליחידות צבא  ,וביחוד ליחידות צ ,

...

 .ית יכול להיות ערך בעמידה נגד

פרעות מבפנים  .הגדודים העבריים בימי המלחמה הקודמת מיבאו בזה תפקיד לא קטן  . . .אולם
כבר אז באנו לידי הכרה כי יש מקומות ונסיבות שיד הגדודים הנמצאים ברשות צבאית זרה
קצרה גם אם הם עבריים  .הכרה זו אנו צריכים לטפח גם כימי מלחמה

זו .

י:

אם בדיעבד נתבררה כמופרזת  -ואפילו מופרכת  -החרדה מפני הסכנה שמהווים ערביי הארץ

.

ליישוב לא כן היו הדברים כשפרצה המלחמה  :נסיון שלוש שנות המרד הערבי היה עדיין טרי וזכור
היה היטב חוסר  -האונים של הצבא הבריטי בשנתיים הראשונות  :לעומת זאת לא הספיק עדיין
היישוב לעכל את דיכוי המרד טרם פרצה המלחמה  .הקשרים בין המופתי ותומכיו למעצמות  -הציר

.

בסוף שנות השלושים היו ידועים ומשפרצה המלחמה טבעי היה לזהות את האויב המקומי עם

21
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האויב הכללי מה גם שהקשרים ביניהם קדמו למלחמה  .לרוב היישוב היה האויב המקומי מוכר

.

ומוחשי יותר מן הצבא הגרמני או האיטלקי וסכנות המלחם

כך היה בתקופת החרדה

הראשונה .

באביב

, 1941

"

ותחושת המלחמה בכללה

נתגלמו בו .

שהיתה גם תקופת המרד בעיראק והתסיסה

.

הלאומית בסוריה כך בחודשי הציפייה להופעת המופתי עם הצנחנים והנחתים הגרמנים בחופי -

הארץ בחורף ובאביב

, 1942

וכך בימי החרדה של סוף יוני וראשית יולי

. 1942

ערביי ארץ  -ישראל מיצו למעשה את כוחם וכילו אותו עוד לפני שפרצה המלחמה  .הם שהיו זה לא

כבר חוד  -החנית הערבי האנטי  -בריטי באתור כולו  .היו עתה  .בשנים

. 1942 - 1941

השנים החמורות

לבריטניה במלחמה במזרח  -התיכון  ,לגורם הערבי השקט והלויאלי ביותר לבריטים

באתור ,

.

בהשוואה למרד בעיראק לתככים במצרים ולתסיסה בסוריה  .הערכה זו היתה מקובלת על הגורמים

.

שעסקו במודיעין שוטך בקרב הערבים אפילו בימי  -המתיחות החמורים ביותר  .אולם הערכותיהם

לא השפיעו על המדיניות  .ראשי היישוב המשיכו בעקיבות להצביע במגעיהם עם השלטונות
הצבאיים והאזרחיים על סכנת הגיס החמישי  .היתה בכך מגמה לסכל כל נסיון של יצירת כוח צבאי

.

.

מעורב יהודי  -ערבי שראו בו  -ובצדק  -סמל צבאי של מדיניות

הניגוד בין היישוב כנורם
על שיתוך  -פעולה

ולקיים

]K

' הספר

הלבן ' .

ולהבליט את

 Tלבריטניה בארץ והערבים בג ס חמישי  :וכיוון שכך לא ייתכן לדבר

~
אותו מתוך ניגוד כזה  .דווקא אותם -גורמים ביישוב שצדדו בפתרון מדיני

משותף עם ערביי הארץ  ,כמו

' השומר הצעיר ' .

הגיוס הערבי המקביל לצבא הבריטי הטריד

שללו בתוקף את העיקרון של יחידות מעורבות .

פחות .

הן משום היקפו הקטן יחסית וצמצומו
61נ

,

קקו

~~
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ןי

מ סוט מיי מהית " -

ק

הפונקציונאלי והן משום שבהיעדר תמיכה פוליטית ערבית ובלא גיבוש פנימי התברר במהרה שלא
יוכל להפוך גרעין לכוח

צבאי " .

מעבר להתנצחות בין שתי התפיסות עמדה שאלת היכולת המעשית  .לאמיתו של דבר  .לא היתה
אופציה של בניית כוח עצמאי בתנאים של ימי  -המלחמה  .המעט שנעשה נעשה תחילה במסגרת של
שיתוך עם הבריטים

( ה . ) 3 . )( . ] . -

שנקבע לצרכיהם ( אם כי נוח היה לטפח את האשליה כי היתה כאן

שותפות בין שווים בניגוד להתנדבות לצבא ) והופסק על  -פי שיקוליהם  .את המשך הפעילות אפשר
היה לפתח רק כנספח להתנדבות לצבא ובכסות מרכז הגיוס ומגבית ההתגייסות  -מפני עיניהם

.

החשדניות של הבריטים ושל חוגים מתנגדים ביישוב גם יחד  .התוצאה היתה קאדר נבחר מבחינת
רמתו האנושית והכשרתו בתחומים צבאיים מצומצמים וספציפיים  ,אך מצומצם ובעל הכשרה
מוגבלת כדי שיוכל לשמש גרעין של תשתית לכוח צבאי ממשי  .תוצאה זו הושגה במחיר הקפאתה
למעשה של ההתנדבות לצבא דווקא בתקופה שבה המאמץ המדיני שהושקע בכרסום ההתנגדות

.

הבריטית לבניית כוח יהודי החל לשאת פרי והיה זקוק להתנדבות ממשית כדי להמשיך בתנופה
ולמלא את ההישג הפוליטי בתוכן צבאי .
ההתרכזות בסכנה הערבית המקומית והמידית וזיהויה עם האויב הכללי במלחמה היקשו על ההנהגה
הציונית לטתר ולעכל את תהליך כניסתן הגוברת והולכת של מדינות ערב השכנות למעורבות

בשאלת ארץ  -ישראל .
מעורבות זו  .שהחלה בתקופת

שהתחולל במקביל לשחיקת כוחם של ערביי הארץ וגבר כתוצאה ממנו .

.

המרד בעידודם של הבריטים  .גברה בתקופת המלחמה ומדינות ערב

היו בהדרגה ממתווכות בין המופתי והבריטים לאינטרכאנטיית מובהקות בזכות עצמן ועל חשבון

ערביי ארץ  -ישראל .
מצד ההנהגה הציונית היתה מודעות והתייחסות מסוימת למעורבות המדינית של המדינות השכנות

.

בשאלה ארץ  -ישראל ובמשך כל תקופת המלחמה התקיימו מגעים עם מדינאים ערביים  .כמו נורי

סעיד  .עלי מאתר פחה  .וכן עם אישים ערביים רבים בדרג נמוך יותר  .אף  -על  -פי  -כן לא נחשבו עדיין
המדינות השכנות כגורם צבאי במאבק על עתיד ארץ  -ישראל  .וההיבט הצבאי של הגורם הערבי

.

נתפס במושגים מקומיים בלבד  .הצבאות הערביים לא באו לידי ביטוי במלחמת  -העולם המידע

.

עליהם היה מועט ולמעשה לא ראו בהם גורם עד למלחמת  -השחרור  .נזקן העיקרי של מדינות ערב

.

נראה בהשפעתן הישירה והעקיפה על העמדה הבריטית והתועלת האפשרית היחידה שבהן היתה
אולי יכולתן לשמש גשר לערבים המקומיים .
עם פרוץ המלחמה נראה היה בעיני הרוב בתנועה הציונית וביישוב כי לאוריינטאציה המדינית
הציונית המסורתית על בריטניה אין

ההידברות עם הערבים

:1

תחליף .

.

ה ' אוריינטאציה על עצמנו ' של סיעה ב ' נסיונות

של מאגנם או קלווריסקי  .געגועיו האנאכרוניסטיים לתורכיה של אוסישקין .

הניגס העיבי דקיך  :סך  -היל ב  9 . 00 -איש  .עלס מספר המשרתים בפועל היה ( פיך
והעריקית המדובות ( סינים סטאטיסטי של ההתגייסות  .אצ  -מ  . ) 5 - 25 5097ערבים שידתי  :זיקי בחרדים
ונבאפס  .בפלוגת ההדסה הערבית  ) 7401ו  :ה דת  -הובלה ערבית אתת בחיל  -הקשך  ' .העיב שירתו נ חידות -

"

..

,

קומאנדו ונשדו מהן בהדרגה  .מספר הקצינים הערכים היה מצומצב מאךד .

 :תליך בשל האבידות  :ייון

.

.

Nas

מיי מני

האוריינטאציה על ' כוחות המחר ' של ' פועלי  -ציון שמאל ' ו ' השומר

כל אלה לא הציעו

אלטרנאטיבה ממשית למאמץ מדיני ציוני המכוון להביא את בריטניה  -מחזיקת המפתח להכרעת
גורלה של ארץ  -ישראל  -שתשנה את עמדתה כפי שנקבעה ב ' ספר הלבן ' חודשים מספר לפני
המלחמה .

' מה

שקוראים בשם " אוריינטאציה

בן  -גוריון עם פרוץ

המלחמה " .

בריטית " -

נגזר עלינו מטעם

ההיסטוריה ' ,

.

בעיניו היה זה כיוונה של המדיניות הציונית על אף

הצהיר
הלבן '

' הספר

.

ומתוך מאבק עמו  .בכך היתה ראייתו זהה לזו של ועצמן אולם לגבי המדיניות הממשית המתחייבת
מאוריינטאציה זו וניסוח מטרותיה נחלקו דעותיהם .

הכוח הצבאי היהודי בעיני וייצמן ובן  -גוריון

.

.

בשנים הראשונות למלחמה עד  1942ראו גם וייצמן וגם בן  -גוריון בשאלת הקמתו של כוח צבאי

יהודי עניין מרכזי  .מן הצד הציוני נועדה הברית הבריטית -הציונית המחודשת  .שאליה שאף וייצמן .
להישען בראש  -וראשונה על כוח צבאי יהודי  .על מתנדבים מן הארץ ומחוצה לה  .לעזרתה של
בריטניה במלחמתה  .ברור היה כי מבחינה עולמית תרומתו היחסית של כוח כזה למאמץ המלחמתי

.

תהיה צנועה מאוד אולם וייצמן העריך כי יהיה לו ערך סמלי רב כנקודת  -מוקד שתרכז סביבה את

כולו .

התמיכה היהודית בבריטניה בעולם

ובמיוחד

בארצות  -הברית .

גם בתחומים נוספים

:

.

בתעמולה  .בגיוס כספים בתמיכה כלכלית וכגיוס הכשרונות המדעיים והטכניים היהודיים לעזרת
המאם

,

.

המלחמתי  .מבחינה ציונית צריך היה כוח זה גם אם לא ישרת בארץ  -ישראל  .להבליט את

.

הניגוד שבין יחסם של הערבים ויחסם של היהודים לבריטניה בשעת מצוקתה ניגוד שדעת  -הקהל
בעולם כולו והממשלה הבריטית לא תוכלנה להתעלם ממנו בבוא הזמן להסדר הסופי של שאלת
אר

-,

ישראל .

החשיבות שייחס וייצמן לערכו הסמלי של הכוח הצבאי היהודי במלחמה עורר ביקורת והתנגדות

.

מצד הבריטים שטענו כי כל כוונתו אינה אלא להשיג זכות הופעה ליהודים כצד לוחם בוועידת -

.

.

השלום לאחר המלחמה וגם מצד תובעי הכוח הצבאי היהודי לארץ  -ישראל דווקא כנובע מצורכי

.

הביטחון של היישוב בהווה ובעתיד  .רק באיחור רב וכתוצאה מהידיעות על השואה  .הובנה בארץ
ההשיבות הסמלית שבהופעת כוח יהודי במלחמת  -העולם המתנהלת בין משמידי יהודים לבין

.

מתנכרים להם החוששים לזהות את עצמם עם המאבק היהודי וגם אז חלקו על מקומו וחשיבותו
במאמץ המלחמתי הכללי והעצמי של

היישוב .

.

.

בתפיסתו של בן  -גוריון נחשבה הקמתו של צבא יהודי בארץ  -ישראל תוך כדי המלחמה תנאי
מוקדם הכרחי להקמתה של המדינה לאחר המלחמה  .לא מצאתי בדבריו באותה תקופה סימוכין
מפורשים לכך שראה את המדינה קמה מתוך מאבק

צבאי  ,ואולם

ראייה זו משתמעת מדבריו

בבירור  .אם כי אין הוא מציין באותו זמן אפילו פעם אחת מי יהיה היריב אביב יתחולל המאבק
הצבאי שיוליך להקמת המדינה

וייצמן ובן  -גוריון היו מודעים

:

.

ערביי הארץ הבריטים או המדינות הערביות השכנות .

לגורמי ההתנגדות הבריטית לדרישות ולהצעות הצבאיות הציוניות .

אולם ניסו להתגבר עליהם בדרכים שונות  .וייצמן  -תוך הפגנת גמישות רבה כתקווה לעקוף את

(:
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הנקודות הרגישות מבחינתם של

ובן  -גוריון  -דווקא על  -ידי תקיפת אותן נקודות

הבריטים .

רגישות .
שונה בפועל מדרכי שניהם בעניין ההתנדבות היתה דרכו של שרתוק

.

:

.

חדירה אטית עקיבה

.

ועקשנית תוך הבלגה על התנכרות זלזול ועלבונות מבחוץ ומבפנים אך ללא השלמה אתם ואי

.

קבלת ' לא ' כתשובה  .ואמנם התפתחותה של תנועת  -ההתנדבות הצביעה על התקדמות מגיוסם של

.

יחידים להשלמת יחידות בריטיות ועד להקמת הגדודים העבריים התקדמות בהיירארכיה הצבאית

.

ובמרחב התפקידים וצורות השירות ויצירת איים בעלי אופי יהודי לאומי בתוך הצבא הבריטי וכל

זה תוך התגברות על התנגדות בריטית עקיבה  :עדיין היתה זו רק ראשית הדרך למאבק על הזכות

.

להתאמן להילחם ולסייע לשארית תחת דגל וסמל

יהודי .

.

אין צריך לומד שלעמדתו של הצד הבריטי היתה חשיבות רבה  ,אם כי לא מכרעת בקביעת

היקפה ,

אופיה והתפתחותה של ההתנדבות  .עמדה זו נגזרה  ,קודם כל  ,מתוך שיקולים מדיניים שהיו קשורים

בקווי מדיניותה הכללית של בריטניה במזרח  -התיכון והשפעתם על מצבה האיסטראטגי  ,ורק אתר -

.

כך מתוך שיקולי הצרכים הצבאיים כל עוד לא התנגשו הללו בשיקולי המדיניות  .בניגוד לנטייתם
של המנהיגים הציוניים באותה תקופה למתוח קו מפריד בין המדינאים והגנרלים הבריטים בלונדון
לבין נציגיהם ועמיתיהם במזרח  -התיכון כולו ובאר

,

.

במיוחד עולה הרושם מהתעודות הבריטיות כי

.

עקרונות המדיניות בארץ  -ישראל ויישומה באותה תקופה היו מקובלים על הכל לבד

מצ ' רצ ' יל .

הנחה נוספת שהופרכה היתה אמונתם של המנהיגים הציוניים כי גישתם של אנשי הצבא  -בלונדון
ובקהיר  -שונה מגישתם של הפוליטיקאים של ' הספר

המנותקים מחשבונותיהם

הלבן ' ומבוססת

של מצדדי הערבים במשרד  -החוץ

הציונית היתה משוכנעת שהפיקוד

הבריטי .

על שיקולים ענייניים יותר

ובמשרד  -המושבות .

המנהיגות

מתוך הערכת  -מצב צבאית המנותקת משיקולים

.

.

פוליטיים יכיר בחשיבותו הצבאית של הגורם היהודי בארץ  -ישראל וערכו במלחמה ולכן ישפיע
לטובתו על הדרג

המדיני .

ואולם עמדת הפיקוד הבריטי במזרח  -התיכון ובמטה הכללי בלונדון היתה שונה בתכלית מציפיותיה

.

של ההנהגה הציונית  .למעשה היו הגנרלים ואפילו בשלב המאוחר של הקמת החי " ל  ,המתנגדים
העיקריים והחריפים ביותר בצד הבריטי לתכניות הצבאיות הציוניות  .נימוקיהם היו לעתים קרובות
פוליטיים או שהתבססו על חששות מפני ההשלכות הצפויות להקמת כוח צבאי יהודי בעתיד הרחוק
יותר  .השפעתם על קובעי הקו המדיני בבריטניה היתה מרובה דווקא בגלל הנימוקים הצבאיים
שהעלו  :המעטה בערך הצבאי של ההתנדבות היהודית והדגשת המעמסה הצבאית הנוספת שתיפול
על בריטניה באיזור כתוצאה מגיוסו של היישוב .
מתחילת המלחמה היו הבריטים זקוקים למתנדבים יהודים ומוכנים לקלוט אותם בתפקידי שירותים
מקצועיים בכל שלוש הזרועות  .היה זה צורך צבאי

ממשי  .ולפיכך קל היה להם יחסית להכיר בו .

משום שנראה היה כי דרך זו של התנדבות יהודית לא תסבך אותם מבחינה

:4

.

פוליטית ' .

אחר  -כך נזקקו

:

.

הדבר נבר צוין בטיוטת  -התזכיר לקאבינט ששננה על  -ידי משרד  -המלהמה ומשרד  -המושבות גהנובה להצעתו
של צ ' רצ ' יל לגיוס באן
401171

,

קשו ) .

-,

ישראל .
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סק  .המסמך הסופי אונש רק בינואר

"

4

,

1

לגיוס מקומי בארץ לתפקידי אבטחה  .גיוס כזה כבר נראה בעייתי יותר מבחינה פוליטית  ,ולכן נלוו

לו הגבלות של היקף ואיזון יהודי  -ערבי  .אולם עדיין היה בו משום צורך צבאי ריאלי  .כדי שלא
לרתק יחידות  -שדה בריטיות לתפקידי  -משמר סטאטיים בארץ שאיננה זירת  -לחימה  .מה שהושג

.

בהתנדבות מובר לכך הושג תוך התגברות על התנגדות הצבא לעתים כתוצאה משכנוע בתועלת
העניינית שתצמח מהקמת יחידות יהודיות בחילות

כתוצאה מהתפשרות עם הלחץ המדיני

המקצועיים .

פיקוד יהודי וכדומה  ,ולעתים

הציוני .

התביעה הציונית להקמת כוח צבאי יהודי היתה מוכרת לבריטים עוד לפני המלחמה  .כאותם הימים

.

היא נראתה להם כחלק מהנסיון למנוע את שינוי המדיניות הבריטית בארץ שינוי שהצבא היה בין
תובעיו

העיקריים  ,דווקא מתוך

.

הערכת  -המצב במלחמה אפשרית ולפיכך נדחתה על  -ידם לאלתר .

.

.

עם פרוץ המלחמה ועם חידוש התביעה הציונית ראו אותה הבריטים במידה רבה של צדק כנסיון

לנצל את המלחמה לשם קידום המטרות המדיניות הציוניות על  -ידי גיוס כוח צבאי בארץ  -ישראל
שאיננו רלבאנטי למלחמה וכנסיון לשנות את המדיניות הבריטית שנקבעה דווקא מתוך היענות

לתביעות הצבא  .וייוול הצביע על כך מקהיר והזהיר מפני ה ' תרמית ' הציונית  .הערכות דומות
165
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מזל מהית  -הקמת הכזך הצבאי של ה יש ~ ב

הושמעו במשרד  -החוץ ובמשרד  -המושבות

בלונדון ' .

:

למה שנראה היה כשחיקה בעמדת הממשלה

בלונדון כלפי לחציו של וייצמן המשיכו הגנרלים לטעון כי כל מטרתם של היהודים אינה לסייע

בריטניה .

למלחמתה של

שהרי ניתן להם להתגייס במסגרת האפשרויות הקיימות בלא תביעות

.

.

בעלות משמעות פוליטית אלא מטרתם היא לזכות בהכרה לאומית וכתוצאה מכך במדינה יהודית
בגמר המלחמה כגמול על עזרתם הצבאית  .התועלת הצבאית שבהקמת כוח יהודי היתה אפוא

.

לטענתם מועטת בעוד הציונים ולא הבריטים יפיקו ממנה רווחים פוליטיים  .השקעת משאבים

צבאיים בתכנית בעלת ערך כה מפוקפק נראתה להם לא מוצדקת  .ולפיכך נתפסו לנימוק זה דווקא .
ששימש כסות להתנגדותם העקרונית והקל על כמה מן המיניסטרים לתמוך בעמדת הצבא מול
לחציו של

יל .

צ 'רצ

שלטונות הצבא' היו מוכנים לטפח

את הגיוס בארץ במסגרת שקבעו

:

תפקידי שירותים במזרח -

התיכון כולו ותפקידי משמר בארץ ואחר  -כך גם במצרים  .במסגרת זו היו מוכנים אפילו לעמוד
בוויכוח עם

לונדון .

או עם האדמיניסטראציה האזרחית

בארץ .

והיו עקיבים בהתנגדותם לכל

התפתחות כצביון התנדבות שיחרוג ממסגרת זו  .בכך היתה עמדתם נוקשה יותר משל הממשלה

.

.

הבריטית  .ממשלה זו שהיתה נתונה ללחצים ישירים של וייצמן לחצים פארלאמנטאריים באנגליה
ותעמולתיים

בארצות  -הברית .

נחלשה מדי פעם בהתנגדותה ונאלצה להיענות  -אמנם היענות

חלקית  -לתביעות לאפשר ליהודי ארץ  -ישראל להתגייס להגנתה  .במקרים כאלה ניסתה המיפקדה
בקהיר לעצור ביוזמתה את הכרסום ביכולת עמידתם של המדינאים  .כך היה בהקמתן של פלוגות

חיל  -הרגלים כפלוגות  -משמר ולא כפלוגות לוחמות  .כפי שרצה לויד

 :כך

היה בפרשת הגדרת יעודם

.

של הגדודים העבריים כגדודי  -משמר בניגוד ליוזמתו ודעתו של קראנבורן ; וכך היה בנסיונותיהם
של אנשי  -הצבא לעכב את ההחלטה על הקמת הבריגאדה  ,בתקווה שהמלחמה תסתיים ושוב לא
יהיה בה

צורך .

שחיקה הדדית בעמדתם של שגי הצדדים
יש אפוא לראות את פרשת ההתנדבות במסגרת היחסים שבין היישוב והתנועה הציונית לבריטניה
כמאבק והתמודדות שתחילתם בנקודות  -מוצא מנוגדות ניגוד קוטבי  :מצד אחד הציונים ותביעתם

לצבא יהודי בארץ  -ישראל ומצד שני ההתנגדות המפורשת והמוחלטת של הבריטים לכל צעד

.

שעשוי להתפרש כמביא לידי הקמתו של צבא כזה בארץ או מחוצה לה  ,ונכונותם לקבל אותה
התנדבות שתתאים לצרכים הצבאיים המוגבלים שלהם  .ואולם במהלך המלחמה חלה שחיקה הדדית

בעמדותיהם של שני הצדדים .
הסוכנות הצעידו אותה  .בסופו של דבר  .לעבר מטרותיה  .היו הוויתורים הבריטיים בגדר נסיגה ללא
שלהם .

שוויתרו על כמה מעקרונות  -המוצא

בעוד ויתוריה של

תמורה  .יותר משנקבע היקך ההתנדבות על  -ידי הבריטים הוא נקבע על  -ידי המידה שבה מילא
היישוב את המסגרת שנקבעה על  -ידם ובכך יצר בסיס ללחצים להרחבתה  .מידה זו היתה מותנית

.

כנכונות היישוב על זרמיו השונים  .להכיר בהתנדבות במסגרת הנתונה שלה כבעניין מרכזי וכדרך

י

:
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הישומת של באשל  -והערות של קאדונן  ,באטלר

והאל ' פכס .
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ידי מיי

משלו .

להקמת צבא

ולא כעניין של עזרה למאמצם המלחמתי של אחרים במלחמתם שלהם

נכונות זו הלכה ונעלמה מראשית שנת . 1943

ובצבאם .

וזת  -הקמת

היי " היבא  ,שי

התשיב

עם התחזקות המגמה של התכוננות למאבק

עם הבריטים  .לאחר משבר סגירת לשכות  -הגיוס במאי  -יוני

1943

לחלוטין .

היא נעלמה כמעט

ופתיחתן של הלשכות ביולי אותה שנה  .לאחר ויכוח פנימי נוקב במוסדות היישוב  ,לא הביאה
להתעוררותה מחדש .
ועדיין עומדת השאלה אם מיצה היישוב את מלוא יכולתו בשנות מלחמת  -העולם השנייה  .מעבר

.

לתסבוכת הצבאית המדינית  .האידיאולוגית והפסיכולוגית שבה היה נתון ובתוכה ניטל עליו לפעול

.

עומדת גם שאלת יכולתו הממשית של היישוב  .שבלעדיה לא ניתן להעריך את הוויכוחים המעשים
והמחדלים של התקופה .

.

.

עוד לפני המלחמה ראה בן  -גוריון ביישוב את המשענת העיקרית ואולי היחידה שנותרה למדיניות

.

הציונית  ,לאחר סיומה של השותפות עם בריטניה תחילת חורבנו של מרכז היהדות באירופה ואי -

אמונתו בתמיכה תקיפה ובעלת משקל של יהדות ארצות  -הברית בפתרון הציוני  .נראה כי ציפיותיו

.

של בן  -גוריון מהיישוב היו גדולות מיכולתו לעמוד בהן מה גם שציפיות אלו הצטמצמו בתחום
המאבק הציוני

בארץ  -ישראל .

ובינתיים פרצה המלחמה והיישוב נתבע להתמודד עם הבעיות

.

שלו .

הנובעות ממנה  -בחזית הכללית בחזית היהודית ובחזיתו

.

יכולת הפעולה של היישוב בדרכים וולונטאריות בהיעדר סמכות ממלכתית ובהיעדר קונסנזוס

.

.

אידיאולוגי ומדיני ולעתים גם אישי בחלקו הפעיל

והמאורגן  ,היתה בהכרח מוגבלת  .היעדרם של

מכשירי  -פעולה או הימצאותם בשלב ראשוני של בניינם הגבילה יכולת זו עוד יותר והקשתה על

.

ניצולה של נכונות שהיתה קיימת ביישוב בזמנים מסוימים כמו בעת מיפקד ההתנדבות
בחודשי האביב של

 1942ובסופה

ב . 1939 -

של אותה שנה .

גורם נוסף שצמצם את יכולת הפעולה ביישוב היה מצבו החברתי והכלכלי בתקופה הראשונה

.

למלחמה  .חלק ניכר ממנו לא נקלט עדיין בארץ לאחר על  -תו בשנים שקדמו למלחמה  .הוא וכן

.

רבדים חברתיים אחרים של היישוב הוותיק יותר נפגעו מהמשבר הכלכלי שפקד את הארץ בראשית

.

המלחמה משבר שהיישוב התאושש ממנו רק בסוך

ובשנת ? . 194

1941

.

.

לא ייפלא אפוא שבמצב זה היה היישוב משענת  -קנה יחידה אך גם רצוצה למדיניות הציונית עד
להתעוררותה של יהדות ארצות  -הברית  .נוכח קצב התפתחותה של בניית הכוח הצבאי וההתייחסות

.

אליה ביישוב ספק רב אם היה מקום ליומרות הצבאיות של ההנהגה הציונית מתחילת המלחמה ואם
היתה זו יכולה לעמוד בהבטחותיה אילו היו הצעותיה נענות בחיוב  .על רקע זה צריך לבחון את
ההתנדבות כתופעה יהודית ויישובית .

ההתנדבות לצבא לא היתה תנועתו של היישוב או תופעה שאפיינה אותו בזמן המלחמה  .אלא תנועה
ביישוב שביטאה התייחסות שונה מן המקובל לכמה מן השאלות המרכזיות ביותר שעוררה תקופת

.

המלחמה וניסתה לממש התייחסות זו בפועל

:

קודם כל ראיית המלחמה כתופעה המרכזית של

.

.

התקופה שאין היישוב יכול ורשאי להתעלם ממנה  .שנית ההתנדבות ביטאה את המלחמה היהודית

.

בנאצים כמלחמתו של היישוב בניגוד לראייתה המקובלת כמאבקה של הגולה היהודית  .מתוך כך
נאבקה כלפי חוץ וכלפי פנים כאחד על השתתפותו של היישוכ במלחמה כסמל למאבק היהודי

כולו  .בתקופה שבה לא הובנה כראוי  .או נפסלה חשיבותם של סמלים כאלה על  -ידי רוב היישוב .
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מאבקו אך נתפס בנפרד או במנוגד למאבק היהודי  .שלישית  .היא ביטאה מאוויים לצבא יהודי

.

סדיר בשעה שהמחשבה על דרך זו של בניית הכוח הצבאי עדיין היתה זרה לחוגים רבים ביישוב

מטעמים מנטאליים  .אידיאולוגיים או פוליטיים .
מבחינה חברתית היתה ההתנדבות תופעה הטרוגנית ועממית  .ששיקפה את המבנה המגוון של

,

.

היישוב ובמובן זה היתה בניגוד להומוגניות האליטאר ת של היישוב המאורגן  .לא פחות שונות

.

ומגוונות היו המוטיבאציות האישיות שעמדו מאחוריה אולם מעבר להן ומעבר לרקע החברתי

השונה .

מטרה .

.

וכתוצאה מכך הניגודים הבסיסיים התפתחה בתוכה הרגשת סולידאריות ואחדות

הניגודים הפוליטיים  .האידיאיים .
כמוהו ביישוב עד להקמת צה " ל  .מכנה  -משותף

שגברה במשך הזמן על

העדתיים והחברתיים ויצרה מכנה -

משותך רחב שלא נוצר

זה נוצר דווקא בכור -

.

ההיתוך של הצבא הזר ובהשפעת שלושה גורמים עיקריים

( :א )

מסגרת החיים הצבאית

ובמיוחד בתנאי החזית שהלחצים והאילוצים בתוכה פועלים ליצירת גיבוש

הגיאוגראפי והנפשי  ,מן
היהודית כלפי

היישוב י

 ( :ב)

בכללה .

הניתוק והבידוד ,

.

( ג ) ההימצאות במסגרת זרה שהבליטה את השותפות והאחדות

חוץ .

הקמת הכוח העצמי היתה מוגבלת מעצם היותה נתונה במחתרת  .משאביה הכספיים היו מצומצמים .
ועוררה אי  -אמון ואף התנגדות דווקא באותם חוגים ביישוב שהיו ' בעלי  -המאה '  .ניתוקה של הדרך
המחתרתית מהמלחמה העולמית והיהודית פגע במוטיבאציה של חוגים רחבים

ביישוב לבחור בה .

והשאיר אותה כנחלתה של עלית מצומצמת כהתיישבות ובתנועות  -הנוער  .כתוצאה מהעימות עם

.

.

מציאות המלחמה ותנאיה הקשים עברו על דרך מחתרתית זו כמה וכמה משברים  .משברים אלה

.

גיבשו מצד אחד את המסגרת ועשו אותה הומוגנית יותר ומצד אחר חיזקו את הדימוי העצמי

האליטארי ואת הניכור מכל מה ומי שאינו בבחינת ' משלנו ' .

.

מן הבחינה הצבאית היתה ההשפעה הבריטית חזקה על שתי התפיסות של בניית הכוח הצבאי על אך
שחסידי התפיסה המחתרתית טענו למקוריות והתאמה לתנאי  -הארץ  .אלא שבמחתרת השפיעו
תורות שהתגבשו עוד בתקופת מלחמת  -העולם הראשונה ומשלו בכיפה בין שתי המלחמות  .הדוגמה

המוחשית היתה זו של צבא בריטי הפועל במשימות משטרתיות של בטחון  -פנים  .לאלה נוספו

.

דוגמת וינגייט ורעיונותיו והאימון למשימות פארט

n1 ' T

שהוקנה מתוך שיתוך  -הפעולה עם

זרועות הביון והחתרנות הבריטיות  .גם בצבא הבריטי -
שלטה בתחילה התפיסה המיושנת של תקופת

.

בין המלחמות אולם בהמשך המלחמה התרחבו האפשרויות של רכישת נסיון ואימון צבאי מתקדם

.

בקורסים ובפעילות מבצעית  .היה זה הנסיון והאימון המודרני המעודכן ביותר מבוסס על לקחיהם

של הבריטים מנסיונם  -הם במלחמה זממה שלמדו מהאויב

הגרמני .

על אף המגבלות החיצוניות שהוטלו על ההתנדבות לצבא אפשרה זו רכישת נסיון והכשרה צבאית

.

במגוון רחב של תחומים צבאיים שלא היה ניתן ללמדם כראוי במחתרת  .או שלא היו קיימים כלל
בתנאיה

:

.

.

למן התותחנות והקומאנדו דרך חיל  -האוויר על כל מגוון המקצועות שבו פיקוד ברמות

.

.

.

הפלוגה והגדוד  ,עבודת מטה ותכנון מודיעין צבאי ארגון וניהול כוח  -אדם בצבא לוגיסטיקה

צבאית ועד שיתוף  -פעולה בין  -זרועי ובין  -חילי  .אין גם להתעלם מן הנסיון הקרבי שרכש חלק

.

מהמתנדבים  .אף כי תרומתו למלחמת  -העולם היתה צנועה ביותר היה זה  r1 ' osראשון ובעל
חשיבות רבה במושגים ארצישראליים מקומיים .

68נ

.

צמ סל ר מול מהתרת  -הקמת הנוח הצבאי של היישוב

 1,ש -
אר

.

הניכור בין שתי התפיסות שנוצר במהלך מלחמת העולם  -השנייה עיכב  ,וכמעט מנע את השתלבותן

.

ההדדית לאחריה  .המחתרת הסתייגה ממשוחררי הצבא הסדיר והתנכרה להם ולמעשה בוזבזו
השנים

1947 - 1945

מבחינת ההתכוננות למלחמת  -העצמאות  .אולם השילוב של שתי האסכולות

.

שעתו הגיעה עם ניצני המלחמה ואף הוא התנהל תוך קשיים רבים ותשלום מחיר כבד בלחץ
הקרבות  .רק לאחר המלחמה הניב פרי בבנייתו המסודרת של

צה " ל .

,

בכ דיכ] ד :1לא  -ושדינם
' הקיבוץ המאוחד ' והגיוס לצבא הבריטי

אורי ברנר

הצגת הבעיה של הקמת הכוח הצבאי היהודי בימי

מלחמת  -העולם השנייה בעיקר כהתמודדות בין

.

שתי השקפות  -עולם צבאיות  ' -תפיסה סדירה מול תפיסה מחתרתית '  -אינה נכונה ובפשטנותה

אינה מסייעת להבין את מהות הוויכוח ביישוב באותן שנים  .יואב גלבר סבור כי צדקו הדוגלים
ב ' תפיסה הסדירה '  ,שתבעו כי בני היישוב יתגייסו רק ליחידות שבצבא הבריטי  .בתביעה זו יש משהו

המזכיר את שרק כך ' כדרך הלחימה שלנו  .נציגי התפיסה האחרת מתוארים כבעלי ' רק

כך ' הפוך ,

כאילו הדרך היא רק של צבא  -מחתרת וכי בכך הכשילו ' לא במעט ' את התנדבותו של היישוב
למלחמה .
אולם לא זה היה הוויכוח לגומיתו והצגת דעתו של המתנגד לא לפי מה שאמר ועשה אינה אלא

טעות  .ביקורתו של גלבר מופנית בעיקרה נגד ' עלית מצומצמת בהתיישבות ובתנועות  -הנוער '  .ואין

.

.

ספק שכוונתו גם או בעיקר ל ' קיבוץ המאוחד '  .לפיכך אתרכז כאן בהסברת תפיסתו של ' הקיבוץ

.

יצדק

טבנק '

המאוחד ' את מדיניות הביטחון והגיוס בשנים הראשונות למלחמת  -העולם השנייה כפי שבוטאה

.

על  -ידי יצחק טבנקין וחברים אחרים של הקיבוץ כפי שנוסחה בהחלטות מוסדותיו וכפי שבוצעה
למעשה ביישוביו  .לפי מיטב ידיעתי לא היתה מדיניות זו שונה מזו של ה ' הגנה ' כולה .

.

בכל התמורות שחלו במלחמה בעולם ובמזרח  -התיכון בכל התהפוכות שחלו ביחסה של בריטניה

.

לשיתוף היהודים כעם הן במלחמה והן בהגנת ארץ  -ישראל  -חזר טבנקין וביסס את השקפת -

היסוד כי רק היישוב היהודי יכול היה לרכז את מלחמת העם היהודי על קיומו ועל עתידו  .לשם כך

היה עליו לעורר ולהפעיל את כל ' הכוחות השפונים בו ' ובכל הצורות בהן ניתן לבטאם  .כדי למצות

את כל הכוח

.

.

היהודי ' צריך לזמר לכל אדם מה הוא מסוגל לעשות איך עליו להתגייס איך הוא
169
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מאבק על מגמה זו בלט בכל דברי טבנקין באותן שנים

 :דומה

ובמלוא  -היקפה והנמקותיה אינה ידועה  ,ולרוב נמסרה בצורה מוטעית .

באפריל

1941

כי עמדתו לאמיתה

;

אמר טבנקין כמועצת ההסתדרות המ " ג כי כוח יהודי דרוש ככל סכסוך עם הבריטים

או עם הערבים ' על עליה  .על קרקע  ,על הגנה  ' .לו היו  120אלף חברי ההסתדרות מגויסים ל " הגנה " .
'

לו היה חינוך צבאי בבית הספר w

Tl

 -כי אז יכול היה להיות גם ערך לניסוחינו הפוליטיים '  ' .את

מדים ' ' .

~
מאורגן  ,צבא בלי
הקיבוץ הציע ' להפוך לצבא

ובמילוי מקומם בעבודה של גברים מגויסים  ' :גם

הוא קרא לשוב ולשלב נשים בשמירה

בן חמישים מסוגל להחזיק ברובה ולפעול

] DIK

~
העמידה היהודית במבחני המלחמה הצפויים
במכונת יריה ' בתפקידי הגנה  ' .כדי לגבש את יכולת

ליישוב קרא טבנקין להפיח בכל פרט ופרט אמונה ביכולתו  -שלו ולדרוך את הרצון הקולקטיבי

לכל .

למאמץ עצמי ועצמאי שהוא יסוד

המדיניות .

גם להנמקות

במרכז תפיסתו של טבנקין מונחת היתה החתירה לאקטיביזם יהודי

כולל  ,וממנה נגזרה גם עמדתו

.

.

בשאלות של מדיניות הגיוס הצבאי  .גרעין האקטיביזם היהודי היה לדעתו ' עצמאות השתתפותנו

.

במלחמה  .קודם כל כהגנה על הארץ על היישוב  .ומתוך מלחמתנו כאן נבוא לשתך את כוחותינו גם

.

במאמץ המלחמה [ הכללית ] '  ' .חייבים אנו להתגייס במדים ובלא מדים ' אמר עוד במא ~ יוני

, 1940

.

' ועלינו להשתתך במלחמה הכללית נגד הנאצתם אולם המלחמה במדים אינה הצורה היחידה של

.

.

.

ביטוי הכוח היהודי '  .השירות הצבאי רק במדים הנתון לפיקוד זר עלול לסכן את כוח ההגנה
העצמית ביום  -עברה

גם מטעמים פוליטיים התנגד טבנקין לבלעדיות הגיוס ל ' מדים '  .בהקשר זה לא אדון בסוגיה זו

:

אולם נשאלת השאלה במה היתה מדיניות הגיוס שלו שונה מן המדיניות הרשמית של המוסדות

.

הלאומיים שהציגו במרכזה תביעה מבריטניה להכיר בהשתתפות היהודים במלחמה כעם ( ולאחר -
מכן לפחות ביחידות עבריות לוחמות ) ולרתק את הכוח היהודי המגויס בראש  -וראשונה להגנת ארץ -

ישראל  .טכנקין קרא בשעת  -חירום גורלית לגיוס לאומי כולל  ,רחב ועמוק בהרבה מאשר יכול צבא
ה ' מדים '

.

להכיל ולכן דגל בהרחבת המסגרות הקיימות

ובהקמת מערכים חדשים
' הקיבוץ

:

הפלמ " ח וחיל  -השדה

המאוחד ' ראה עצמו גוך

.

' ההגנה ' ( כחיל משמר )

:

( חי " ש ) המגויס .

חברתי שחבריו מגויסים לכל חייהם להגשמת הציונות

.

בהתיישבות בעבודות כיבוש ביישוב הספר  ,בהגנה ובחינוך הנוער

]

-

2

"

. .

.

טבנקין רבריס נ תל  -אביב

] 974

.

.

.

.

ואס אמר בפורומים של הקיבתן ההסתדרות  ,ה ' הגנה ' ובכוס מגויסים

.

ך

.

"

שם

.

עמ ' 7נ .

שט  .עמ ' 2

70נ

.

טבלתן 1לע ' ל הערה

" שם  .עמ ' " 9

6

ומדנכיס .

"

 ] 94עד

( ובמבר

] 942

.

סלוצקי  .מצבר ' ספר תולדות ההגנה '  .הנה שרו נטעות נאשר לעמדת טבנקין
(ם
 ~ KTIJQה ויל יאחר שקרא אח
נרך ד של ' דברים ' ( תל  -אביב
197ן המהבד לו קיטב ( ק ' ן לא שלל בלל זנלל את התנדבות בז ' הישוב לצבא
פלס  -ח  ' -ס ] שורם נערכם

(

:

' על חובת העבודה וההגנה

עמ ' ] (  .בספר זה הובאו דבר ו של טכנקין ממאי

.

.

הכריט ' כשות מלדצת העזלס '  .סלוצק ' אף הביא מדבר ' טבנקין כ '

4

וחיל -הנוטרים .

.

]-

. 22

] )

 .שם .

המומר " 1שס .

עמ '

"

.) 1

' הנ ' וס ' ס לצנע ולחטאות המגן [ קר '

.

לדכר ' סלוצק ' ראה  :מתון ' א לאוקטובר

, ) 1976

עמ '

]

"

.

לנא סדיר מזל

.

מהית -

הקמת הכזח הצטוי של

היישב

.

.

הוסיף הקיבוץ עוד חובה אחת גדולה חדשה אשר הזמן גרמה  -את הגיוס לצבא ' אמר ישראל
גלילי בוועידת הקיבוץ הי " ג באוקטובר

 . 1941י

.

ואכן עמד הקיבוץ בחובה זו בהכרה נאמנה ולעתים

.

.

מתוך התגברות על משברים משקיים וחברתיים חמורים ביותר  .ההיה למשל גוף חברתי אחר בארץ

המאוחד' .

אשר נהג בעקביות קיצונית כמו ' הקיבוץ
סירבו באוגוסט

1941

שהוציא מתוכו

מחברי קיבוץ אחד אשר

41

להתגייס ? ,

.

לפיכך אפשר שהצגת ' הקיבוץ המאוחד ' כמי שתרם  ,כביכול להכשלת הגיוס לצבא לא היתה יכולה

.

להיעשות אלמלא פתחו בה חברים מבפנים ובהם ותיקים ורבי זכויות כמו ז ' פיינשטיין  -שפר
מאילת  -השחר במועצת הקיבוץ באוגוסט

' 1941

ובן  -ציון ישראלי מכנרת בוועידת הקיבוץ

הי " ג  , .י

בתפקידם כגייסים לצבא הם הגיעו למסקנה כי ביישוב כולו יש ' השתמטות כמעט מאורגנת ' ולפיכך
חייבת התנועה הקיבוצית וה ' הגנה ' לספק את מספר המגויסים הנדרש להשלמת היחידות העבריות

שבצבא הבריטי  .במאמצי ההסברה בדבר הצורך בגיוס גלשו רבים מן הגייסים לקיצוניות של זלזול
 .בכל מסגרת אחרת ובכל היבט שונה משלהם על האחריות הבטחונית הכוללת של היישוב .
הצדקו בביקורתם על ' הקיבוץ

' הקיבוץ

המאוחד ' ( 4 %

המאוחד ' ?

לפי מכסת הגיוס שהטילו המוסדות המוסמכים על

.

מן הנדרשים לגיוס לצבא מתוך  12 %שהוטלו על ההתיישבות העובדת

כולה  .הקיבוצית והמושבית ) היו צריכים להיות באוקטובר
( מתוך

.

9 100

חיילים יהודים שהיו באותה

עת ) :

365 1941

חיילים מן ' הקיבוץ המאוחד '

אולם למעשה גייס הקיבוץ באותה עת כבר

605

חיילים  .כן שירתו אז  162מחבריו בחיל  -הנוטרים ( בתפקידים שמחוץ ליישוביהם ) ו 5 -ק בפלמ " ח .
ובסך  -הכל היו  862מגויסים  ,שהם  9 . 5 %ממספר החברים והמועמדים ב  1 -באוקטובר  . 1941יי
הדיון כוועידה הי " ג של ' הקיבוץ המאוחד '  ,חמישה חודשים לאחר הקמת הפלמ " ח על  -ידי מיפקדת
ה ' הגנה '  ,הראה עד

כמה עולה עמדת הקיבוץ כנושא הגיוס בקנה אחד עם עמדת

ה ' הגנה ' והמוסדות

והוכיח את הגישה של אחריות כוללת לגורל הארץ והיישוב ולהשתתפות במלחמה  .חברים רבים

הגיבו על דבריו של בן  -ליון ישראלי

:

' מסביב לנקודה זו של מלחמה בהיטלר צריך הכל להיות

מרוכז  .אחרת מה טעם להתכונן למה שיהיה

.

גלילי חכר מיפקדת ה ' הגנה '

של דבר אחד  :כוח

:

מעבר למלחמה ? '  :י

כבר בהרצאת הפתיחה אמר ישראל

' החברים שבצבא והחברים שבכוחות ההגנה שלנו אינם אלא שלוחות

עברי נאמן למלחמה בהיטלר  .להגנת הישוב ולתקומת ישראל '  ' .י

' מי שהוא היום

בלי מדים עשוי להיות מחר במדים וכן להיפך '  ' .י

.

נצחק שדה מפקד

7

8
9

10

11

.

ספר הועידה הי " ג של דקיברן המאוחד ששדות יעקב  8 -3באוקטובר  , 1941עמ ' . 113
? אור מכתבים  -עלון לאינמורמצהל פנימית של הקיבוץ המאוחר  .ו (  . ) 1941תיסכת לחרב
שם  .ה  .חוברת  . 107עמ ' . 10 - 9
לעיל  .הערה  . 7עמ ' . 124
על  -פי תשובת צ ' שדרדק לז ' פינשטיין  ,צרור מכתבים ( לעיל  ,הערה
109

12

הפלמ " ח  .אמר ,

.

' צריך לתת אנשים לצבא הרבה יותר מאשר עד כה  .אומות

.

עמ ' , 95

לעיל  ,הערד  . 7עמ '

124

,

, )8

.

ה  ,חוברת  107עמ '

ת 109

 12 - 10ו

,

עמ ' 31

,

שם  ,ו  ,חוברת

,,44
_,

1ש  11ו'  ,ן 1

"

יעופר

eh
)114%

;ש

"'יש',1111

צבא סדיר מזל מהתרת  -הקמת הכוח הצמי של היישוב

אחרות מגייסות

מבניהן '  ' .י

10 %

אולם הוא קבל על היעדר גיוס משביע רצון להכנת כוח ההגנה

שיצטרך לעמוד במערכה יהודית ' כאשר פרשת היטלר

תיגמר ' " .

' אין כל צורך ליצור בתוכנו ניגוד של " מדים " מול " בל ' מדים " ' .
המוקדם אם נוותר על

המאוחר '  ' .י

אהרן צתלינג מעין  -חרוד אמר כי
ובהמשך לדברי י ' שדה

:

' לא יקום

טבנקין דרש להכיר בערכה השווה של כל עמדה ועמדה  ' :רק

במידה שתובטח העצמאות לחלק מאתנו בהשתתפותנו במלחמה  -נגויס במלוא כוחנו במלחמה

הכללית ' " .

אליהו

גולומב .

משליחיה המרכזיים של מפלגת ' פועלי ארץ  -ישראל ' בהסתדרות

.

.

ובפעולה הבטחונית והמדינית המצביא הבלחי  -מוכתר של ה ' הגנה ' אמר בוועידה

:

אינני יכול לקבל את דברי בן  -ציון האומר כי יש להתגייס רק לצבא כדי להלחם בהיטלר  .האם
רק במדים אנו נלחמים בהיטלר

?

האם ניתן לנו כבר להלחם בהיטלר במדים

חברינו

?

שהשתתפו בחזית ממש היו בחלקם הגדול בלי מדים ורק בחלקם הקטן במדים  .לעת עתה לא

הסכימו [ הבריטים ] להכיר בנו כשותפים במלחמה בהיטלר  .לעת עתה אנו נלקחים לשירותים
שונים ולחיל המשמר בארץוי
ובהמשך דבריו אמר

:

אני מעריך את כוחנו הצבאי ככוח בעל ערך רק אם יראה את עצמו כחלק של הכוח ההגנתי
העברי  .אני רואה כמשגה את היללה הזאת הנשמעת בתוכנו על השתמטות הישוב היהודי

.

מלמלא את חובתו לגבי הגיוס  .מחוץ לרבבה הזאת שבצבא יש לנו אלפי אנשים מגויסים
בארץ  ,הלוקחים חלק בעניני הבטחון  .ברוב או במעט  .וצריך לעשות את כל המאמצים בכדי
לגייס גם אותו החלק של הישוב שעוד איננו

בין שאר החלטותיה של הוועידה נאמר בנושא זה
הקיבוץ המאוחד בכל

ישוביו .

מגויסת :

:

על כל החברים  ,החברות והנוער  ,ייערך בגיוס כל הכוחות

.

להקמת צבא עברי רב  -היקך וגדל  -ערך במדים ובלא  -מדים למלחמה בנאציזם להגנת הארץ
והציונות .

..

 .אנשי הקיבו

,

,

.

בצבא באשר הם שם  . . .במערכות ההגנה באר  ,בחיל הנוטרים בישובי

.

הספר בפלוגות המיוחדות [ היינו בפלמ " חן  -המה הביטוי לנכונותו ודריכותו של הקיבוץ

המאוחד לתפקידי התקופה  [ . . .ה ] מצווים על העם

י1

"

1

זן

ין

,

עי 1 . 1 . 194 :
בולו  % -נ  .ראה  :ועל ' ש '  ,סיעתית
לעיל  .הערה  . 7עמ ' . 1 : 7
שם עמ ' . 1 ( 1 , 13
שם ; ס ' . 1 ( 4

ב " ס הקיבוץ המאוחד שהיה

"

.
.

"

19

שם עמ '

,

:

שם  .עמ '

. 1 (7

"

.

(. 1

2 , 7 Sfe

היהודי  .הישוב .

מגלל הישיב היהוד ' בארץ

ביבא -

בהנועה העבודה  ,תל אביב
-

. 197 ,

ההסתדרות והקיבוץ

.

)  ( 2%ן

עמ ' 9נ .

.

מבלל יבריז זה " שונ

.

צבא סדיר מול מחזת  -הקמת הכוח הצבא של

היישח

.

י_
ש
1

,1]1%ן '1

'

.

התאזרות גדולה ומהירה  ,אמרן וגיוס כל הכוחות עידוד תנועת התנדבות עממית רחבה של כל
בני הישוב לצבא ולהגנה .

חובת הגיוס של חברי הקיבוץ לצבא  -כחובת עבודה והגנה

בקיבוץ .

הקיבוץ יוסיף להתגייס ולגייס את חבריו לצבא בהתאם להחלטות המוסדות הלאומיים

.

ומוסדות ההסתדרות  .כערובה לגילוי ויצירת הכוח העברי העלאת כושרו ויעילותו ושמירת

.
החברים .

אופיו החברתי רואה הועידה את קיומה של ההגנה כתנועה הנישאת על ההשתתפות האקטיבית
של כל

החברית והנוער .

הועידה מצרפת את קולה לתביעת התנועה הציונית ודרישתה להקמת צבא עברי שוה  -זכויות

.

ושוה  -ערך מאומן ופעיל בכל סוגי הנשק וענפי

מעניין הדבר כי באפריל

- 1942

המלחמה ,

כבן  -ברית במסגרת הצבא הבריטי  .י

:

כשנה לאחר הקמת הפלמ " ח  -אמר טבנקין שאם אין ל ' הגנה '

.

.

כוח לקיים אפילו כוח מגויס עצמאי מסוים אין לה זכות קיום ועליה להכריע בעד הגיוס לצבא
הבריטי : : .

.

אולם הוא לא נואש ובאמונתו העזה בהכרח קיומו של גרעין מגויס לכוח העצמאי העלה

את תכנית העבודה והאימונים כפתרון לשאלת קיומו של הפלמ " ח  .ביוני
מפקדים של ה ' הגנה '

1942

אמר טבנקין בשיחת

:

יש לחתור להיערכות צבאית של הישוב

...

להליכה ליחידות שבצבא

הבריטי יש כבר דואגים .

אנו נדאג להקמת כוחנו העצמאי  .המחשבה שטין ביכולתנו לגבש כוח  -היא אסון  .את הרפיון

.

מנצחים על ידי יצירת כוח  . . .עלינו למלא תפקיד של מדינה בלי מדינה ואם אי אפשר למלא

את הדבר במלואו  -נמלא אותו לפחות בחלקו  .אמנם אי אפשר לגייס את כל היהודים בלי

.

.

.

 i1מדינה אולם את כל ישובי העובדים ובעקבותיהם את רוב הפועלים אפשר לגייס גם
] f IS

בלי מדינה ,

י

דומה כי הערתו של גלבר בדבר עימות בין אידיאולוגיות ממלכתיות ואידיאולוגיות מעמדיות
מנוגדת למציאות החיים ביישוב באותה תקופה  .כאשר אי  -אפשר היה להשיג מטרות בהיעדר

קונסנזוס לאומי שיהפך לצו יישובי ( שתוקפו המוסרי כ ' חוק

המדינה ' ) -

אפשר היה באותה תקופה

להשיגן בכוח השפעה רעיונית על ההתיישבות העובדת ועל חלק ניכר מציבור הפועלים המאורגן
בהסתדרות העובדים הכללית  .כוחות אלה היו אז הנושא של האחריות
אולם טועה מי שחושב שהפלמ " ח היה לטבנקין חזות הכל

ה ' ממלכתית ' .

:

אם הפלמ " ח יבוא במקום הכל ולא יהיה אלא קומץ מובחר ומעולה  -אין בכך משום תשובה
 . . .דרוש לנו לא רק פלמ " ח אלא גם חיל שדה מגויס  .לא רק

אלפים במחנות לאימונים ולעבודה  ' .י

21
22

נ2
24

שם .

עמ '

. 211

. 212

.

ארטון תולדות שננה עדות י

.

דוריס 1לעיל הערה

.

שם עמ '

2ו .

.) 1

עמ '

נליל ' לי

2י . 13 .

' באזאר

ב . 1917 -

1800

אנשים אלא עשרת

אא,

ש

' - -י מיי

מחתית -

הקמת

הניח תצגאי "י

הכתיב

גם את ה נוטרות ראה טבנקין כאחת הדרכים להקמת צבא  ' :מחנות מגויסים
נהוו צבא עברי לרשות פיקוד עברי  .הדבר הכרחי לא רק לקראת

יש לזכור כי הרקע לכל השיקולים בשנים

1942 - 1941

ויחידות מגויסות . . .

הפלישה ' ' .

:

היה התקדמות צבאות גרמניה הנאצית לעבר

המזרח  -התיכון  -בתחילה )  IT~ Dחדירתם ללבנט ולאחר  -מכן התקדמותם בצפון  -אפריקה עד גבול

מצרים  .הצבא הבריטי תכנן את פינויו מן הא ור וארץ  -ישראל עמדה בסכנה של פלישת הצבא
טבנקין היה מראשי הלוחמים נגד הצעות הנסיגה והפינוי
הגרמני  .ביישוב פנימה שררו כהלה ויאוש .

של היהודים וקרא ללחימה עיקשת על כל עמדה

לפי חשבונו של טבנקין באוגוסט

1942

ויישובי :

היו ביישוב היהודי

אלף גברים בגיל  . 35 -18מספר

93

המגויסים בצבא הגיע אז ל  17 -אלף  ,בפלמ " ח  ( 1 . 500 -כך
האפשר לזמר שהישוב הזה נלחם  .שהוא מגויס כולו ? ' י :לדעתו .
נעשה מה שאפשר היה לעשות כי
היישוב את גיוסם של  70 -60אלף איש .גברים ונשים  .אולם לא "
לא האמינו בכוח ההגנה העצמית  .גם מפני שלא היתה מגויסת  : , .היו בארץ  40אלף איש שיכלו
להפוך לכוח קרבי רב  -ערך על  -ידי אימון של שנה  .תו היתה יכולתו הפוטנציאלית  ' : " :אם יהיו לנו
 30אלף בצבא  ,בגדודים עבריים [ ' עתה ברור שהגענו ל  17 -אלף ' " ]  .עוד  1500נוטרים 5000 .
אמר )

ואלפים אחדים בנוטרות

:

פשר המבנה הדימוגראפי של

'

בפלמ " ח

אלף איש מאומנים  -הרי זה צבא יהודי

ו 40 -30 -

עם נצחון בריטניה בקרב אל  -עלמיין אמר

"י

!

טבנקין לחברי הפלמ " ח ,

' חשוב מאד להגדיל את כוחנו

.

בצבא הבריטי הנלחם בנאציזם אך אין מדינה שתגייס ותקיים צבא עצמאי

אמר

שלנו ' " .

ובינואר

1943

:

כבר יש לנו  30אלך מגויסים  .אין להתבייש בזה כלפי כל העמים בעלי המדינות  .אל נשכח כי
הם מתנדבים

.

 . .ואולם הפרופורציה הנוראה הזאת  .כשלרשותנו רק הכוח המגויס הקטן -

היא המדאיגה ומביישת כאחת  . . .אינני טוען שאין להשתתף במלחמה מחוץ לגבולות הארץ .
אילו הייתי רואה אלפים בכוח

אחד לשם ,

העצמאי  5 - 4 ,גדודים

עבריים בצבא  .הייתי אומר נשלח גם אלף

1

לא היתה אפוא בקיבוץ המאוחד ' וב ' הגנה ' ולא ביישוב כולו התנגדות עקרונית ל ' צבא סדיר '
והעדפתה של ' מחתרת '  .התיאוריה על מחלוקת בין שתי תפיסות צבאיות מנוגדות בתקופת מלחמת -

.

.

העולם השנייה בטעות יסודה וייתכן שמקורה בהשלכה מאוחרת מתקופת הפולמוס על הקמת
צה " ל  -וגם אז לא היה זה פרי תפיסה עקרונית של ' מחתרת ' .

המאבק על הקמת הכוח העצמאי .

.

שהפלמ " ח היה רק חלק ממנו היה פרי הכרת ההכרח לגייס את מלוא הכוח הפוטנציאלי של היישוב

25

שם .

26

.

27

עמ '

שם עמ '

. 83

28

31 -14

29

ם  ,עמ ' . 95

,
~

30

שם .
שם .

,

31

שם  .עמ ' ד. 9

עמ ' 6ל

32

שם .

עמ '

' סם ,

8י

33

שם  ,ד ( לעיל תערה 2

עמ ' 80
עמ '

ו2ל

"

עמ ' . 20

,

5ש %,,
,וץ
היהודי במלחמתו לקיום ולעצמאות מדינית  .פעילי הגיוס

ל ' מדים '

פעלו בשיטת הירק כך '

שהתאימה לחלק מן המגויסים ולחלק מן המשימות ולא רצו להבין או להשלים עם מדיניות הגיוס
היישובית של ' גם כך וגם כך ' .

.

ולסיכום מגויסי הקיבוץ המאוחד בשנות מלחמת  -העולם השנייה היו כדלקמן  ' :י

.

ביחידות העבריות שבצבא הבריטי

1 458

72 . 5 %

בפלמ " ח

424

21 . 2 %

ביחידות נוטרי החוף

128

6_3 %

( כולל

 96נשים )

- -

.

סך  -הכל מגויסים

אחוז

2 010

%

100

הגיוס ב ' קיבוץ המאוחד ' בימי המלחמה היה כ פ ול מזה של הגיוס בכלל היידו :

( 14 %

לעומת

. )7. 2%

34

ארכיון דקיבוץ

המאוחד .

אפעל .

2

ביטחון וא  . 11לא מצאתי שט נתונים על נוסדים ביחידות אתרוח

*

