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  שלמי תודה
  

לכל  וייעץ וחיפש חומר ייחודי שלא היה מונח לפני בארכיונים ובספריות, עודד, תמך, ברצוני להודות לכל מי שעזר

  .שהייתה לו סבלנות ואורך רוח לסייע ולתרום להכנת עבודת המחקרמי 

. דינה פורת שללא עזרתה לא הייתה עבודת מחקר זו רואה אור' בראש ובראשונה אני חב רבות למנחה שלי פרופ

הם שקידמו את הכנת המחקר על פי קני המידה , הארותיה והערותיה תוך שימוש בידע עצום ובניסיון רב שנים

אמונה בי , סבלנותה הרבה והעיקר, תשומת הלב שהקדישה לי במהלך עבודת המחקר. ים הראוייםהאקדמי

  . שהביאו את העבודה לכלל סיוםםה, ותמיכתה לאורך הדרך

שרה ורד מזכירת בית הספר למדעי היהדות שהדריכה אותי וייעצה לי עצות מועילות במשך לימודי ' תודה לגב

  . באוניברסיטה

סופיה ' גב, אירית גרופית' פרניות בספרייה המרכזית על שם סורסקי באוניברסיטת תל אביב גבתודה מיוחדת לס

  .  שעודדו אותי  ועזרו לי רבות במהלך שנות עבודתי בספרייה מוניקה רשיש 'ויינטל וגב

ת המחקר ל שלא נלאו מלחפש חומר בארכיון לתועל"שירלי ראובני מארכיון צה' עד ולגב-שלמי תודה למר דורון אבי

  .מיכל צור מנהלת הארכיון' תודתי נתונה לגב. ולייעץ לי עצות רבות ומועילות לגבי ניצולו

שמסרו לי , יד טבנקין ברמת אפעל, טל מארכיון הקיבוץ המאוחד-מילכה הר' תודה מקרב לב למר מורי קנטור ולגב

  .  חומר חשוב לתועלת המחקר

  .בגבעת חביבה, השומר הצעיר, דליה מורן מארכיון הקיבוץ הארצי' תודה לגב

 רבות להתקדמות התרמ,  בתל אביב"ההגנה"מארכיון  לוי אורלי' מר שרגא פלד וגב, עזרתם של מר אילן שטייר

  .על ההעפלה ועל יישובים במערכה, "הגנה"ניסיונם ועצותיהם עזרו לי במציאת חומר מתאים על תולדות ה. העבודה

חנה ערמוני ' תודה רבה לגב. ל" לי לחפש חומר על האצושעזר "בוטינסקי'ד זי"מולאירה אמירה שטרן ' תודות לגב

  . י"י שמצאה לי חומר על הלח"ממוזיאון הלח

נחמה קנר מאוסף המפות ' מר ראובן קופלר מאוסף התצלומים וגב, תודתי נתונה לעובדי הארכיון הציוני המרכזי

מיכל זפט מגנזך המדינה שהציגו לפני ' יון הכנסת ולגברבקה מרכוס ולמר יוסי דולב מארכ' תודות לגב. והכרזות

שעזרו לי , עובדי ארכיון יד ושם בירושלים, אילנה וייזר' נדיה כהן ולגב' אני מודה מאוד לגב. חומר ארכיוני חשוב

  .למצוא חומר רלוונטי לנושא המחקר

בבית אריאלה " ספריית שער ציון" של הארכיון המרכזי,  עובדי אוצר העתונות רכבולפועהרוזנצוויג אני מודה לערן 

  . עיתונות מתקופת המלחמההשמצאו עבורי את כרכי , בתל אביב

תודה מקרב לב לדבי שטינמץ ולחיים גרין מארכיון הסרטים היהודיים על שם סטיבן שפילברג שבאוניברסיטה 

  . על עזרתם במציאת סרטים מתקופת מלחמת העצמאות, העברית בירושלים

  . ועל ירושליםביטל מארכיון עיריית ירושלים עזרה לי מאוד בחיפוש חומר על השיירותפלורה א' גב

  .ח ופעולותיו בתקופת השיירות"ח ייעץ בחיפוש חומר על הפלמ"מר אלדד חרובי מארכיון וספריית הפלמ

ר על הקיבוץ מר מאיר מינדל ומר למדן דרורי על עזרתם בחיפוש חומ, שלומית גורן' תודתי לאנשי ארכיון נגבה גב

  .בעת מלחמת העצמאות

  .יהודית כץ מארכיון קיבוץ רמת רחל עזרה לי מאוד באיתור חומר על הקיבוץ בעת המלחמה' גב

  .ה ועל הקיבוץ"ה מר רובי רגב סייע לי בחיפוש חומר על הל"ארכיונאי קיבוץ נתיב הל

מאוד לאתר ולחפש בארכיון הקיבוץ חומר מקיבוץ כפר עציון שעזרה לי ) קנוהל ( אורה רוטנברג ' תודתי הכנה לגב

  .ה ובנושא גוש עציון"מקורי וספרים שונים בנושא הל
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שעזרו לי למצוא ' ולטובה ושלום מקיבוץ דגניה ב' מקיבוץ דגניה א) ה 'רחל( רחל עבודי ' תודה לעובדות הארכיון גב

  .חומר על הקיבוץ במלחמת השחרור

) היטב וערוך שהיה מסודר ( על עזרתם באיתור חומר אלדר וידל ולנילי למר בני , נאווה זלינגר' שלמי תודה לגב

  .בארכיון קיבוץ ניצנים

רייס מקיבוץ יד מרדכי עזרו לי מאוד למצוא בארכיון הקיבוץ חומר על מאבקו בעת ענת ' מר מוניו ברנדווין וגב

  .תודתי הכנה שלוחה להם; מלחמת העצמאות המתאים לעבודת המחקר

  . לשתף אותי בקורות חייהם, לצורך המחקר,  ארי ויצחק ארד שניאותוןה אורי ב"שלמי תודה לה

    .להתמצא במעט מרזי המקצוע, לצורך הסיכום ,שעזרה לי, רוני שפירא' גב, תודה לפסיכולוגית

  . כתיבת העבודהאחר  , באהדה,אתי יעקבי שמסרה לי חומר מתחום ביקורת הספרות ועקבה' תודה לידידתי גב

  

     .טעויות שנפלו בטיפול בו הן שלי בלבד; שימש בסיס איתן לעבודת המחקר, בלב שלם,  שנמסר לעיוניהחומר

  ,ל הדרךכתמכה ועודדה והלכה איתי לאורך , תודה מיוחדת לאשתי חוה שהעירה הערות נכונות

    . נחוצות מאודעידו ורועי שתמיכתם והערכתם היו , ולבני איתמר

     

מלגה מהקרן על שם קדושי בונה אושוויץ : פת הכנת עבודת המחקר סייעו רבות לכתיבתההמלגות שקיבלתי בתקו

מלגת ועדת התביעות במסגרת קרן המלגות על שם איגנץ ; ד על ידי המכון הבינלאומי לחקר השואה של יד ושם"הי

לטה למדעי מלגת הקרן לחקר השואה על שם רחל ומשה ביאליסטוק על ידי דקאן הפקו; בוביס במדעי היהדות

 חיים וייצמן על ידי המכון לחקר הציונות וישראל על שם"  שניצר-יורן"מלגה מקרן ; הרוח באוניברסיטת תל אביב

   .מלגת ראול וולנברג מאוניברסיטת תל אביב; ביבבאוניברסיטת תל א

  .לכולם שלוחה תודתי 

  

  שלמה קרון

   2007 ינואר

  נס ציונה
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  בואמ
  

 הם,  מזה ובהשפעת השואה מזהבמלחמת העצמאותהרחב והולך בקרב היסטוריונים ובקרב הציבור העניין הגובר 

  .מן הגורמים לבחירת נושא עבודת מחקר זו

מתוך הנחת . סמלים ומיתוסים ומלחמת העצמאות, נוכחות השואה:  עליהן נשענת העבודהאבני היסודשלש הן 

נבנתה  , 1948 – 1946 מקרב תושבי הארץ בין השנים יםרב של המחקר שנוכחות השואה הייתה קיימת בתודע

  .  נקודת משען עיקרית לעבודה

. יצירתם והשפעתם של סמלים ומיתוסים בתקופות משבר בעם היהודי הוכחה בחלק הראשון של עבודת המחקר

מת אשר נמצא לה ביטוי במלח,  נוספתעובדההיא , קיומם בכל תרבות ובכללה התרבות היהודית והישראלית

  .העצמאות והיא משמשת נקודת משען נוספת בעבודה

, מלחמת השחרור הנחשבת אירוע מכונן של היישוב היהודי בארץ ישראל ואף של חלק גדול של העם היהודי

  . נקודת משען שלישית של עבודת המחקר, משמשת ציר

יומה של השפעת השואה הוכחת הקשר בין שלשתן חושפת את ק. שלש אבני היסוד האלה בונות את שלד העבודה

 מקורות היסטוריים שנמצאו בארכיונים נוצרה מתוךהחשיפה . על אירועים היסטוריים ועל מחולליהם בזמן המלחמה

כן נבחנו פרסומים . עדויות וזיכרונות וחומר מחקרי מגוון, יומנים, ראיונות, שונים וכן באמצעות הישענות על תעודות

  .    שתתפו במלחמהשנשמרו בארכיונים של יישובים שה

  

גם בעזרים , מלבד במקורות מתחום ההיסטוריה, היה צורך להשתמש לעיתים" נוכחות"כדי לדון במונח רוחני כ

ואלה שהופיעו על גבי , מפרסומים בעיתונות פנימיתגם . הפסיכולוגיה והפילוסופיה, מתחום הספרות והשירה

, חומר חשוב נבדק ביומנים.  ללמוד על נוכחות השואהניתן היה, הצהרות ובנאומים מן התקופה ההיא, כרזות

המקשרים " חוטים"מתוך חומר רב שסונן נמצאו ה. בהספדים ובהודעות וכתבות בפרסומים עיתונאיים, בזיכרונות

  . מהם ניתן היה לארוג את מבנה העבודה

והכלכלי ובעיקר  יסיבגלל המאמץ הפ, בגלל אילוצי המלחמה. עבודת המחקר מטפלת בנושא בו רבה הבעייתיות

היו , ובשלבים המוקדמים שלה המתח הנפשי בו נמצא היישוב בגין חוסר הביטחון ששרר בעיקר לפני המלחמה

היישוב שקשיים אלה . אף הייתה תביעה להקרבה, ציפיות רבות להירתמות הציבור למערכה תוך השקעת כל מאמץ

הרס , השכול ומוראות המלחמה; ובנגזרות שלה הציבור במלחמה עצמה תשומת לבמיקדו את , בפניהם עמד

בגין המצור ופגיעה במשקים חקלאיים בעת , בכוח אדם ובציוד, מחסור במזון, ישובים ולעיתים אף נסיגה וכניעה

פציעתם של לוחמים ואזרחים רבים פגעה במצבת הכוח הלוחם ובפעולות . היו בראש דאגת הציבור, המלחמה

והוקפאו , על ידי כך נדחקו הצידה צרכיהם של פרטים. לחמה רוכזו להשגת ניצחוןכל המאמצים בעת המ. המשקיות

  . ובתוכם גם זיכרון השואהמאוויים אישיים וקהילתיים שלא היו קשורים ישירות במלחמה

פליטי השואה עצמם שהגיעו , העקורים, גורם נוסף שהביא לדחיקת זיכרון השואה היה רצונם של העולים החדשים

ללמוד שפה חדשה ולנסות , למצוא בית ופרנסה, לפתוח דף חדש ולהתערות בחברה, ם בדרכי ההעפלה חלק,ארצה

. עד יעבור זעם, למראית עין, רגשות נדחקו. הלאומית" אין ברירה"ללמוד לחיות חיים חדשים בצל מלחמת ה

  .בה ניתן להם ביטוי פומבימאוחרת יותר הרגשות והזיכרונות נשמרו בסתר עד לתקופה 

היו בתקופת מלחמת העצמאות ביטויים של , ך למרות ההדחקה שהתקבלה על ידי הציבור כמוסכמה וכצורך לאומיא

בין העבר וההווה הייתה נוכחות השואה קיימת בתת ,  רוחני בין הזיכרון והמעשה-בתוך המאבק הרגשי. השואה

נושא משא , צעות חלק מן הציבורבאמ, ברבדים העמוקים של הזיכרון והיא מצאה לה ביטוי, במודעות, ההכרה
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, ביטויה. בה הייתה ההדחקה צו הזמן, אף בתקופה בה נדרשה ההשכחה, וגם מי שלא נשאה באופן ישיר, השואה

  .  הוא במרכז עבודת המחקר והוכחה להשפעתה העמוקה, למרות צו הזמן

   

 ובמיתוסים שנוצרו במלחמת עד כמה הייתה נוכחות השואה קיימת וניכרת בסמלים, איפוא, שאלת המחקר היא

על אף עוצמתו ומקומו , היות שההתייחסות לנוכחות השואה הייתה אותה עת מעטה וזיכרון השואה. העצמאות

החוטים מהם ניתן , נראה שנדחק הצידה והושכח מפאת אילוצי הזמן, המרכזי בזיכרון ובתודעה של רבים בציבור

בגלל " בין השורות ",לעיתים, נמצאו, ת קיומה של נוכחות השואהמבנה העבודה ולהציג בה את מיד את ארוגהיה ל

בעיקר בסמלי ,  שימוש מוגזם בסמלים, לעיתים,ולעומת זאת היה, הרגישות המיוחדת בשימוש בשואה בעת ההיא

  .    ממלחמת העולם השנייה והשואה, גבורה

  

 םיש בהשתתפות. ת בשנים האחרונותההתעניינות בתרומתם של ניצולי שואה להקמת מדינת ישראל גוברת והולכ

ניצולי שואה במלחמת העצמאות ייחודיות וסמליות רבה וקיים רצון רב בקרב הניצולים ובני משפחותיהם וכן של 

לכתוב ספרים , לגבות עדויות, בטרם יעבור דור השואה,  שנה לאחר סיום המלחמה60 -כ, בקרב הציבור כולו 

את מעמדם ותפקידם של ניצולי שואה במאבק על , מהיבטים שונים, ן בהםלערוך מחקרים ולבחו, אוטוביוגרפים

למאמץ , בעבודת המחקר יינתן ביטוי בולט למקומם של ניצולי שואה במלחמת העצמאות. כינונה של המדינה

אין ספק שלוחמים אלה היו מסמלי . ללחום, להיקלט, להשתלב, שנדרש מהם לאחר שנחלצו ממורא השואה

  .ם ראויה לבחינההמלחמה ותרומת

 תרומתה של שארית הפליטה במלחמת השחרור מעין תיקון עוול שעשתה אז -בדיון ובחקר תפקידה, לדעתי, יש

על שדחקה בעת ההיא את הסיפר השלם שלהם ובחרה לברור מתוכו את , חלקם מעפילים, לעולים אלה, המדינה

קבלה וסיפוח של מוטיב הגבורה של הלוחמים .  לאומי על פי השקפת מנהיגי העם-מה שהתאים לנרטיב הציוני

כל שכן אזכור הגולה , לוחמים בגטאות ובמחנות וטשטוש הגבורה שבעמידה ואף בבריחה, פרטיזנים, בנשק

היו שקשרו את הגבורה בשואה עם זיכרון הגבורה היהודית . התאים לדעת המנהיגות דאז לרוח התקופה, שנחרבה

כך נעשה שימוש בחלק מן התיאור ההיסטורי של השואה כדי .  ישנה-ת חדשהלדורותיה כדי לעצב מורשת ישראלי

  .  הרוחני והתעמולתי, לשלב בסיפר הלאומי הישראלי נרטיבים ראויים למאמץ הרוחני המלחמתי

ימי האיפוק חלפו . באומנות ובעדות, בשירה, ביטוי הרגשות בספרותל הציבור הישראלי נפתח 60 - החל משנות ה

  .וניתן ביטוי מלא לשואהאז בהדרגה 

  

  ישובים שעמדו בחזית ולחמו באויב, אלה שנבחנו הם אירועים מן המלחמה. שיטת המחקר היא בבחינת מקרי בחן

בחירת מקרי הבחן נעשתה בהתאם למידת התאמתם . שתרמו למאמץ המלחמתי) מנהיגים צבאיים ( אישים ו

סמלי מלחמת השחרור הנושאים את שאין הם מתאימים לו אאם הם היום נראים כסמלים ונשארו בזיכרון , לשאלה

מחקרים , חומר ארכיוני( ל ומקורות אחרים "נבדקו מקורות של צה, מלבד בחינת מקרי הבחן. נוכחות השואה

כדי , כרזות וסרטים, פרסומים ממשלתיים: למשל, ממגוון תחומים מתקופת המלחמה) פרסומים מחקריים  , ועדויות

למרות מעמדה בעת , ייסוד על קיומה והשפעתה של נוכחות השואה בעת מלחמת העצמאותלחזק את הנחות ה

 אינדוקטיבית אפשר היה - כי רק בעזרת בחינה מדגמית,השימוש במקרי בחן כאמצעי במחקר מקובל הכרחי. ההיא

  . להגיע לתוצאות מחקריות
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,  ביקורת בגלל העיסוק בהם לאור השואההדיון והבחינה של סמלים ומיתוסים של מלחמת השחרור עשויים לעורר

  . ראויה, מכל נקודת מבט, אך כל בחינה במחקר

  ואילו לגבי אחרים קיימים סמלים מן המלחמה שהתקדשו בעיני הציבור אשר לגבי חלקם קיימת הסכמה קולקטיבית

שונות קיימות אף היום יתכן שלגבי אירועים שונים ודמויות . מחלוקת, בעיני הציבור ובקרב חוקרים, קיימת עדיין

 רובם של המקורות ומהדיון שנערך בהם בקו מרכזי כפי שהוא בא לידי ביטוי מרו ,במחקר, נקטתי. מחלוקות

  .על פי הנחותיו, בתקופת המלחמה ולאחריה והבעתי בו את דעתי

  

ואה בתקופת  קיומה של נוכחות השבהצבעה עלשל  הנושא ו, ראשונית, תרומתו של המחקר היא בבחינה ייחודית

על , לנוכחות השואה השפעה על אופן היווצרותם. אף בסמלי המלחמה ובמיתוסים שלה ומידת קיומה המלחמה

  .  אשר חלקם אף בא לידי ביטוי בהנצחה ובזיכרון, אופיים ועל פניהם השונים

ם שבאו אחריה תרומת המחקר היא לפיכך בבחינת הזיקה בין השואה כפרק היסטורי טראומתי מתמשך ובין אירועי

  .                                      אשר מהווים חוליות מרכזיות של הרצף ההיסטורי היהודי, ומלחמת השחרור בתוכם
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  : תמצית עבודת המחקר
  נוכחות השואה בסמלים ובמיתוסים של מלחמת העצמאות

  

יתוסים של מלחמת העצמאות באמצעות הישענות על מקורות עבודת מחקר זו בחנה את נוכחות השואה בסמלים ובמ

. ל שנחשפו על ידי לראשונה לצורך המחקר"ופרסומים שונים שמקורם בצה, ספרותיים ועיתונאיים, היסטוריים, ארכיוניים

לו על מפקדים שנט, על אנשי ישובים שעמדו במערכה, המקורות מצביעים על השפעות השואה על לוחמים במלחמת העצמאות

  .ואלה נושאים שלא טופלו במחקר, בה חלק ואף בפיקוד הצבאי וברשויות השלטון

הבהרת המושג : האחד: עסקתי בשלושה נושאיםסמל ובמיתוס  הדן בבפרק הראשון. עבודת המחקר בנויה משלושה פרקים

בחינתם של סמלים :  והשלישייםמיתוסדיון בהתהוותם ותוקפם של : השני, )סמל מוחשי וסמל רוחני (  על ביטוייו השונים סמל

   ו"פרעות תתנ,  הראשון והשני בעת העתיקהחורבן בית המקדש: ומיתוסים בעם היהודי בשלוש תקופות משבר בהיסטוריה

בקיומם של סמלים , בנוסף להגדרות שונות של סמל ומיתוס, פרק זה דן. בעת החדשהפוגרום קישינוב בימי הביניים ו ) 1096( 

  . בכוחם ובתוקפם, בגורמים המשפיעים עליהם, בתהליך היווצרותם, יהודיומיתוסים בעם ה

הדיון בשלוש תקופות . מטרת הפרק הראשון היא דיון במשמעותם של סמל ומיתוס המשמשים אחד ממרכיבי נושא המחקר

השפעות את נוכחותם המתמשכת לאורך ההיסטוריה ו, המשבר הללו הבליט את עוצמתם של סמלים במורשת העם היהודי

, הוכח שסמלים שנוצרים בתקופת משבר אחת ונקלטו בזיכרון הקולקטיבי הלאומי. הגומלין של סמלים מתקופה אחת על אחרת

הפרק הראשון יצר את התשתית שעליה . מקרינים על סמלים בתקופת משבר אחרת ואף משמשים כגורמים מעצבים שלהם

  .  על קבוצות בחברה, אומטיים הנוצרים בעת משברבדבר השפעתם של אירועים טר, נשענות הנחות היסוד

 נוכחות השואה והשפעותיה בסמלים ובמיתוסים מסיום מלחמת העולם השנייה ועד מלחמת השחרור הדן בהפרק השני

בחינת נוכחות השואה בתהליכים ובאירועים שהתרחשו מסיום המלחמה , יתר על כן. יוצר את המעבר לתקופה הנידונה במחקר

קושר את השואה ואת השפעתה , חלקם בארצות אירופה וחלקם בארץ ישראל, השנייה ועד למלחמת העצמאותהעולמית 

לתקופת , על סמליהם השונים,  בשלטון הבריטימחתרות והמאבק הצבאי של ההתיישבותה וההעפלה, "בריחה"הבאמצעות 

  .    שיש להם מאפיינים שוניםסמליהם הם לעיתים סמלי מלחמת העצמאות אף. המלחמה המהווה המשך ישיר להם

ובו נבחנו העצמאות   מלחמת השפעות השואה על יצירת סמלים ומיתוסים שלדן ב,  שבו שלושה חלקיםהפרק השלישי

לימוד מן הפרט , שיטת העבודה הייתה אינדוקטיבית. מאפיינים דומים ושונים בין סמלים מן השואה לסמלי מלחמת העצמאות

לידי ביטוי השפעת סמלים , לדעתי, בחרתי מקרים בולטים בזירות קרב בהן באה. ת ממקרי בוחןתוך הסקת מסקנו, אל הכלל

וכך גם , לוחמים ומגנים בקרבות אלה הוזכרו כסמלי מלחמת העצמאות. מן העבר היהודי והשפעות השואה על סמלי המלחמה

מקרי . כשלון נכללו בסמלי המלחמה הרוחנייםאכזבה ו, הקרבה בקרב ואף חורבן, עלילות גבורה. סמלים מוחשיים שנוצרו בה

  :היו,  של הפרק השלישי'בחלק א, הבוחן שנבחנו

  .    והגנה על תנועת שיירות לישובים במצור, בנחיתות צבאית ובמחסור בנשק, שאופיינה בלחימה" תקופת השיירות"-- 

  .  הקרב של הלוחם העבריולהמשך מורשת" עד כלות"למאבק ,  שימשה סמל להקרבה הרואיתה" גבורת הל-- 

  .   ששימשה אחד מסמלי המלחמה המובהקים ביותר,  במצור ירושלים--

  .  ל כישלונות" בהם נחל צהלטרון קרבות --

  .  הוא סמל למאבק בפולש המצרי ונקודת תפנית במלחמה בדרום"עד הלום"גשר  --

  . מלחמה שניכרה בהם נוכחות השואהמצאתי סמלים בולטים של ה, במספר ישובים בהם נערכו קרבות מכריעים

השפעות השואה . סמלים במלחמת השחרור, כישובים רבים אחרים,  משמשיםיד מרדכי  וניצנים, דגניה, נגבה: הישובים--

אף , ל וחברות נוער בקיבוצים"רובם אנשי הגח, בתוכם ניצולי שואה, באמצעות לוחמיהם, במקומות אלה באו לידי ביטוי

  .      מגדל המים בנגבה ועוד, הישוב יד מרדכי עצמו שנקרא על שם מנהיג המרד בגטו ורשה: כגוןבסמלים מוחשיים 

על ידי בחינת תפקודם , הוצגה נקודת מבט נוספת לבחינת השפעות שואה על סמלים ומיתוסים במלחמת העצמאות' בחלק ב

ניתן היה להצביע על ,  ובמלחמת העצמאותבתקופת מלחמת העולם השנייה, מתולדות חייהם.  מפקדיםמספרואישיותם של 
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אורי בן , שמעון אבידן ואבא קובנר ,יגאל אלוןשל מויותיהם בד. קיומן של השפעות של השואה שליוו את מחשבותיהם ומעשיהם

  .   סמלי המלחמהאת ניתן לראות  ,יצחק ארד וארי

  :שני אספקטים, 'בחלק ג,  נבדקומאותכדי לבחון את השתקפות השפעת השואה במקורות התקופה הדנים במלחמת העצ

: ל שכלל"חומר רב נסרק ונבחן בארכיון צה.  צבאית-ובעיתונות הצבאית והבתרפרסומים צבאיים ביטוי השפעות השואה ב. 1

פקודות ;   שונות חלקם מן הכוח הלוחם וחלקם של יחידות עורפיותשל יחידות צבאיות ביטאונים ויומנים צבאיים, עלונים

, מאמרים; צילומים וכרזות;  מאותה תקופהל"דיוני מטכ; בתקופת המלחמה" שרות תרבות והסברה"רובם מ, ל"של צה והנחיות

ל " שעמדו במערכה ונשלחו לארכיון צהעלוני ישובים  ו"במחנה"הודעות וכתבות בהם יש התייחסות לנושא השואה בשבועון 

: ל השפעותיה של השואה שבאה לידי ביטוי בסמלי המלחמהל נתן תמונה רחבה ע"החומר מארכיון צה. לתיעוד ולגניזה

באמצעות . שהיו בהכשרות ותרמו למאמץ המלחמתי" חברות הנוער"חברי קיבוץ וצעירים חברי , מתיישבים, לוחמים

  .התבטאויותיהם בעלונים ניתן היה לקבל חיזוק להנחות היסוד של המחקר

 מהתקופה ניתן היה להעמיק את הוכחת כרזות וסרטי חדשות, י תצלומיםאוספ:  באמצעות מקורות אחרים של התקופה כגון.2

של , מסמכים ופרוטוקולים של מועצת הממשלה הזמנית ושל הממשלה הראשונה. נוכחותה של השואה במלחמת העצמאות

עדויות ניצולי  .ניצולי שואה, ל"רובם אנשי גח,  וועדותיה הוסיפו להכרת התייחסות המנהיגות לעולים החדשיםהכנסתמליאות 

 של תקופת עיתונות יומיתסקירת . תרמו נדבך נוסף למחקר, שהשתתפו במלחמת העצמאות" יד ושם" שנאספו בשואה

ובחינת נושאי המחקר והדיון שהעסיקו את החוקרים , באמצעות עיון בהודעות ובכתבות של עיתונאים וכתבים, המלחמה

  .   תרמו להכרת הלך הרוח בציבור ונושאי ההתעניינות שלו,בתקופת הקרבות והמצור, כתבי עתבפרסומים של 

  

תשובה ניתנה , ומתוך מה שלא הודגש" בין השורות"אף  מתוך מה שנמצא , מתוך שפע החומר והמגוון הרב שלו ולעיתים

בשנים , חזקה ובולטת בתודעה הלאומית, קיימת נוכחות שואה בעלת השפעה מתמשכתועל פיה הייתה   לשאלת המחקר

 ייחודיים שנוצרו במלחמת העצמאות על ידי -וכי סמלים ומיתוסים לאומיים, אף שלא ניתן לה ביטוי רב בציבור , 1949 – 1948

הושפעו ממוטיבים שונים של המאבק היהודי כפי שהוא מופיע לאורך ההיסטוריה , לוחמיה והשתרשו בזיכרון הקולקטיבי שלנו

  .  פת השואהובייחוד מן המאבק היהודי בתקו, הלאומית
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 פרק ראשון
 סמל ומיתוס

   
 סמלים מוחשיים וסמלים רוחניים

  לקבוצה אשרלאירוע בעל משמעות לפרט או , הם מופיעים כתגובה להתרחשות מסוימת. סמלים מייצגים מושגים

  . דרך, אחדות, הכרה, אמונה, רואים בם מייצגי רגשות

על , התקבל, "מתן תורה"אירוע .  רגשית-הקשר לפעילות רוחנית, יהדותב, יש לו, למשל, "הר סיני"סמל מוחשי כ

   חברתי- דתי-בו קיבל חוקים ומצוות המרכיבים את הקוד המוסרי, כחלק מתהליך היווצרותו של העם, המאמינים ידי

  . מקום התגלותו של האל,  הוא סמל של קדושה" הר סיני. "שלו

  .  לאובדן דרך,לכן הוא גם סמל למפח נפש, )חטא העגל ( עם הר סיני הוא גם מקום חטאו של ה, מאידך

? "סמל שלילי"ומתי הוא " סמל חיובי"מתי הוא : פניו השונים של סמל מציבים סימני שאלה בקשר להגדרתו

משמעות שונה המשתנה  ,בנקודות מסוימות לאורך ציר הזמן, לעיתים יש לאותו מושג. התשובה מצויה בפי מגדיריו

התאבדותם של לוחמי - מה מסמלת למשל גבורתם. זאת בגלל נקודות השקפה מתחלפות, וש שנעשה בובגלל השימ

  ?או טיפשות פוליטית ,מעשה אכזריות ,או מעשה ייאוש, קידוש השם, גבורה? מצדה 

על תשתית  סמלים נוצרים. הם יכולים להביע רגשות חיוביים ושליליים כאחד, היות שסמלים הם ביטוי רגשי

  ,      פרטיים, וזיכרונות השקפות עולם, ניזונים ממערכות ערכים תבוניות ורגשיות,  רוחנית- רעיונית-לוגיתאידיאו

  . בהם קיימים צדדים חיוביים או שליליים, או קולקטיביים

הם , דמויות אישים המייצגות מעשים חיוביים בעיני מקבלי הסמל או יוצריו, הישגים בתחומים שונים, מעשי גבורה

בדת ובמסורת ובמוסכמות  הם לרוב אלה הקשורים" יראת כבוד"סמלים שיש כלפיהם . סמלים חיוביים, שללמ

   . )1( המנון  , סמל המדינה, דגל: המדינה כגון

שבאים , קיימים סמלים רוחניים, )עץ או בית , הר :למשל( כשם שיש סמלים המיוצגים באמצעות עצמים מוחשיים 

  .במעשה או בהימנעות ממנו, יאהבאיד, לידי ביטוי ברעיון

ופוליטיים או  צבאיים, מנהיגים חילוניים: מנהיגים, לעיתים, גורמים המשפיעים על היווצרות סמלים עשויים להיות

,  רוחני-ורצון או דחף אידיאולוגי כאריזמה, יש בידי גורמים אלה יכולת ביצועית או השפעה. מנהיגות רוחנית ודתית

מכיוון שסמלים נוצרים בעקבות . או צרכי השלטון האידיאולוגיה, צור סמלים לטובת הרעיוןלמסד סמלים או אף לי

הרי שניתן להניח שמי שבידיו הכוח לגרום את , )אדם או ציבור (  רוחנית של גורם, מתח רגשי או פעילות רגשית

  .       יוצר הסמלים הוא, המתח הרגשי ולבטאו

  זוכה פרס ישראל במדעי היהדות , שראלי של הקבלה והמיסטיקה היהודיתחוקר י , 1982 – 1897( גרשם שלום 

מבקשת את ביטויה ) של אדם ( אמיתת הווייתו "כשם שכי "  תולדותיו של סמל-מגן דוד"טען במאמרו  ) 1958 -ב

הריהו מקפל בתוכו את העולם , סמל המביע את רחשי לבו של הציבור"כך גם , כלומר בסמלים, "בלשון מוחשית

מטען "זקוקים לסמלים היות שסמלים מייצגים נאמנה את ה, הלאום, הפרט או הציבור". המיוחד של ציבור זה

תמציתי אך מביע , סמל חייב שיהיה מובן. הם ביטוי למשמעות שהם מאמינים בה, של הפרט או הציבור" הנפשי

   ).         2" ( בשלמות את המשמעות המבוקשת"

כמביע רחשי ליבו של יחיד או של ציבור ומכאן גם , כמייצג משמעות, א של רגשחשיבותו של סמל הוא כמבט

     . )3(  מוחשיות -אף שהתגלמותו בעיקר במערכות ראציונאליות, תפקידו וכוחו האמוציונלי

ולהבנת הגורמים המשפיעים , תסלולנה את הדרך להכרת משמעותם של סמלים" סמל"הבהרה ובחינה של המושג 
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 .ידת כוחועליו ועל מ

, רק בתרבות בה נוצרווהם מקובלים משתמשים בהם  לעיתים. באמצעות השפה והכתב יצר האדם סימנים וסמלים

חיוך מבטא , מוות -גולגולת מת, חרב מסמלת בדרך כלל מלחמה:  בתרבויות שונותאך יש סימנים וסמלים משותפים

מקובלים , למשל, כתום וירוק, אדום: צבעי הרמזורים .יש סימנים שהתקבלו בהסכמה בין תרבויות או עמים. ידידות

הכתב הוא . שרבים סמליה, אמצעי, השפה כיוצרת קשר ראשוני בין בני אדם היא כלי. בכל המדינות המודרניות

, דרך,  לביטוי כוונה, פלאסטי או ערטילאי,הסמל הוא קוד מקובל. פיתוח של סימנים שניתן להביע באמצעותו סמלים

  .אמונה

בסמלים בא למלא  הצורך בשימוש.  וברור או אף מורכב ונתון לפרשנויותיכול להיות פשוטבאמצעות סמלים וי הביט

. הם עשויים להימצא בכל מקום בו נחפש אותם, היות שהשימוש בסמלים הוא  צורך רוחני, חוויתי, פער רגשי

 היחיד או על ציבור המשתמשים - רוחניים שיש להם השפעה על הפרט-הסמלים נוצרים על ידי כוחות חברתיים

משמעות הופעתם היא ביטוי לרצונם של . חוקים ונוהגים בחברה, בהם ומטרת הופעתם ליצור כללי הבנה והתנהגות

, הם משמשים ליצירת אחדות. לדחייה, או לחילופין ,לקבל עליהם מודלים לחיקוי, בני אדם להגדיר את עולמם

על , הם עשויים ללמד אותנו על עצמנו. בקבוצה ובחברה, משפחתילחיזוק קשרים המתקיימים בתוך התא ה

  .  וזו משמעותם, על ערכינו, על בחירותינו, תכונותינו

 עשוי להוביל את הבוחן אותם לתחומי הספרות והאמנות *" סמליות"ו" סמל ) "4( הקושי בהגדרתם של המושגים 

מבולית שהיא צורךיסוד אצל האדם מתבססת על יצירת  חשיבה סי. )5( ולשימוש במונחים הלקוחים מתחומים אלה 

אף שאינם , סמלים). מפתח  : למשל( שמייצגים מושגים  יש סמלים מוחשיים הנוצרים באמצעות עצמים. מושגים

     . )6( צלב המסמל את הנצרות , מדינהה דגל המסמל את :משמעותם אנאלוגיים למסומל באים לעיתים במקום

 עצמים מקודשים. לסמל כוחות מאגיים, לעיתים, אורע דתי או מיתי מעניקעצם מקורי הקשור במ

, וקדושיםקברי צדיקים , הר סיניהפכו ,  למשל בדת היהודית.מקובלים על המאמינים בדת,  סמליים- כוחות- בעלי

 .     ות כך מאמיניו לעש-שהתקדשותו של סמל אפשרית אם קיימת הסכמה ונכונות על ידי יוצריו,  מכאן. )7( לכאלה 

  . במסורת היהודית רובם נובעים מן הדת ומעוגנים,  קיימים סמלים רבים שיש להם משמעויות רבות ושונותביהדות

בדרך של (זמן רב   השימוש שעשו בו יהודים. תודעתית-יהודי בעל משמעות לאומית- הם  סמל דתילוחות הברית

,  דתית-בא לבטא זיקה לאומית) הקדשים  בקודש,  האמונהחיקוי תלת ממדי של לוחות הברית שהיו מונחים על פי 

 הדברות שעל לוחות הברית מסמלים את הקשר בין העם תעשר. לתרבות הדתיתלערכים ויראת כבוד לתורה וקשר 

  ).  מופיעים הלוחות " בני עקיבא" דתית - בסמלה של תנועת הנוער הלאומית( . לאלוהיו באמצעות המצוות

משמשת בימינו כסמל מדינת ישראל לאחר שעוצבה על פי דרישות ( ,  לאומי אחר-ל דתי יותר מכל סמהמנורה

  .  פיזי-היא סמל רוחני יותר מסמל מוחשי,  )8( ועדות הכנסת לאחר הקמת המדינה  

   ).  9( משמעויות משיחיות , בעבר,  לאומיות ואף היו לה- דתיות-יש למנורה משמעויות סמליות

 היסטורי יש תוקף ומשמעות רבים -ורה שנתגבש באמצעות השפעות שמקורם בעבר הדתיניתן להניח שלסמל המנ

העיטור ( המנורה מייצגת את המדינה ואת שאיפת העם ומנהיגיו לשלום  .יותר מסמלים שנוצרו בעת האחרונה

  מנורה מסמלת ה: לסמליו ולמאפייניו, אך בעיקר ניתן למצוא בה זיקה לעבר, )בענפי הזית משני צדדיה מציין זאת 
  

 ".צלם, פסל; משל, מופת ודוגמה;  ציור או חפץ המייצגים רעיון-"סמל"*

סימול בסמלים בייחוד ייחוס משמעות סמלית ; תכונת הדבר המשמש סמל,  האיכות או המצב של היות סמלי-"סמליות"

עורך , מילון ספירראו , "ת סמלים או ייצוגיםמערכ; או ביטוי דברים רוחניים או לא מוחשיים על ידי ייצוג חזותי או חושי, לדברים

   .793' עמ, 1997, הד ארצי ואיתיאב הוצאות לאור, ראשי איתן אבניאון
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 כפי שנמצאו על תבליטים וציורים שלה בחפירות, אתרוג ושופר, לולב, יחד עם מחתה( את בית המקדש 

  " ) הפלנטים( " ים את שבעת הכוכביםשבעת קניה מסמל. את התורה, היא מסמלת את האלוהות ,)ארכיאולוגיות

על ישראל ועל ' מלכות ה מלכות ישראל שייעודה להיות"את , מסמלת את התקווה לביאת המשיח היא,  )10( 

  " ואור לגויים' ממלכת כהנים של ה"להיות  את ליכוד עם ישראל על כל גווניו וביטוי לייעוד העם ,"האנושות כולה

  :רבות למנורה ולמקומה בדת ובמסורת היהודית בהן מתוארות מנורות שונותקיימות התייחסויות  ). 11( 

המנורה , המקדש אלה שהורה שלמה המלך לעשות בבית, זו שעשה בצלאל בן אורי בהשראתו הנבואית של משה

  . )12( מנורת החזון של זכריה , שעשה זרובבל בבית המקדש השני

, אך יש בה,המנורה הייתה פריט דתי מובהק. חודי בתקופות שונותכן מתוארות אופן הכנתן והסיבות לעיצובן היי

      . )13( ושייכות לאומית  כבוד, מלבד זיקה דתית גם יסודות לאומיים המעוגנים בעבר על כן היא מייצגת גאווה

י ואשר מצא ביטו  ישראלית- דוגמא בולטת לסמל מוחשי שיש לו ביטוי רב במסורת היהודיות ובלאומיות היהודית

חיבור "צורת המשולש מחברת בין הכיוונים ולכן שני משולשים מנוגדים הם יסוד של . מגן דוד: בדגל המדינה הוא

העונדים   רגשי בין כל- מגן דוד יוצר קשר חוויתי. )14" ( היוצר אחדות סימטרית והארמונית אחת, קצוות וניגודים

סמל "דוד אינו  דווקא סמל יהודי ואינו אף -מגן.  יהודית-תאותו או משתמשים בו לביטוי יהדותם ולאומיותם הישראלי

אף שהיה . התחיל בפראג אצל יהדות העיר באישור הקיסר במאה השש עשרה" רשמי" שימושו ה. )15" ( היהדות

, ככזה שהופיע על מגנו של דוד המלך, לקוח מן האגדות כבעל כוח סגולי, בימי הביניים סמל בעל משמעות מאגית

על ידי התנועה " אומץ"הסמל  . הסמל החל מן המאה השבע עשרה בקרב יהודים בתפוצות הגולהלו השתרש

שיש לו שורשים בתודעה הלאומית העתיקה   לאומי-הציונית לא כסמל שיש לו צביון דתי אלא דווקא כסמל יהודי

 - משמעות יהודיתהוא קיבל,  דוד באירופה כסמלם-לאחר שקיבלו יהודים את מגן .והמסמל את התקווה לעתיד

  .כללית

  בולאחד ומתאים  להכין דגל,בהתאם לדרישה של המנהיגות,  החליט וולפסון1897 -בקונגרס הציוני הראשון ב

 ביטוי זהעל גבי הדגל הם כמו בטלית ו,  הפסים.הוא יצר דגל כחול לבן ועליו מגן דוד; סממנים יהודיים עם ציוניים

הסמל הפך לדגל בהשפעת מסורות . יהודית-באה לידי ביטוי הזיקה הלאומית מגן דודבלדת ולמסורת ואילו הזיקה 

מושרש בעבר , מוכר, ולכידותו תחת סמל מקובל ייחודו, יהודיות  ותוך מימוש הרצון לבטא את אחדות העם

  . )16( ובתודעה הלאומית 

ם את הקשר הציוני לסמל  ואת  חרדיים  דוחי- גורמים יהודים. )17( יש מי שמוצאים בסמל זה רק סממנים דתיים 

 ציונית -לאומית רחבה  לזיקה היהודית קיימת הסכמה, מאידך. השימוש החילוני שנעשה בו על ידי התנועה הציונית

  . )18( בארץ ישראל  של עם ישראל, מייצג, לסמל הנחשב ביטוי מתאים

, לבודדםשל יהודים במטרה יה והשימוש שעשו הנאצים במגן דוד הצהוב לסימולם ימאז מלחמת העולם השנ

. ביתר שאת לסמל יהודי מוכר מקובל הפך מגן דוד, להשמידם מן החברה הזרה בתוכה חיו ולאחר מכן להרחיקם

 קולקטיב בעל זיכרון םהמגדירים עצמ, ליהודים וישראלים ,סמל בעל משמעותמגן דוד הוא סימן גיאומטרי שהפך 

  . )19( מקודש , כלל יהודי, דתי, הפך לאומי הסמל. ודת זהההיסטורי משותף 

 ,לידי ביטוי  בתערוכה בא, לעיתים, קוטביות, ביטוי לסמליות הרבה שבמגן דוד ולהצגתו משתי נקודות  ראייה שונות

את , אומנים ישראלים וגרמנים 1996 - במוזיאון לתולדות ירושלים במגדל דוד בה הציגו ב,"חותם שלמה"

 תודעתי השונה לנושא זה הטעון רגשית בין -הרוחני רוכה בא לידי ביטוי הפרושבתע". מגן דוד"עבודותיהם בנושא 

       . )20( העמים 

 הן  , מנורה ומגן דוד,שתי דוגמאות מובהקות אלה של סמלים מוחשיים אשר קנו להם אחיזה בעם היהודי

  .    חשיבותו ומשמעויותיו הרגשיות, בהבהרת מושג הסמל,  לדעתי, מהבולטות
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הם לקוחים .  בעולם המושגים היהודי סמלים נוספים רבים שרובם קשורים לדת היהודית ולמסורת היהודיתקיימים

קשורים לחגים ולמנהגיהם וחלקם אף נוצרו  הם, מאגדות ומסיפורים עממיים, מארון הספרים היהודי, מספרי הקודש

  .    בעקבות אירועים שונים בהיסטוריה

יצירת פסל  למרות שהדת היהודית אוסרת על. בציורים ובצורת עצמים, תמונותסמלים מוחשיים כאלה מופיעים ב

דמויות בעלי חיים וצמחים וכן כלים שונים מבית המקדש , קיימים ביהדות עצמים אבסטרקטיים של דוממים, ותמונה

ך "ורי התנבסיפ, בעיקר, ובבתי כנסת ומקורם על מצבות, הם מופיעים כעיטורים על כלי קודש. המשמשים כסמלים

יש להם משמעות סמלית וזיקה . גילוף ריקוע וכדומה, רקמה, תחריט, עיטורים אלה מופיעים בצורת ציור. ואגדותיו

  .לעבר המקראי ולסממני הדת והמסורת

קבלת עידוד ונחמה והם ביטוי רגשי ורצון לקבל , התרפקות, אהדה, בסמלים באים לידי ביטוי רגשות הזדהות

סמלי שבטי , את היקום והבריאהלמשל השמש והירח מסמלים . רוחניים מאחדים-בותייםולהטמיע יסודות תר

אזכור ( מנורת חנוכה באה לבטא עצמאות וגבורה יהודית ; ישראל יוצרים זיקה לעבר הקדום בו היה העם מאוחד

ים מסמלים ציפייה הנוים פרושות לברכת כייד, סמליה  רימון הם או ענבים: כגוןפירות הארץ;  )תקופת החשמונאים 

, אבני החושן, המזבח, מנורת הזהב,  לחם הפנים:סמלי אוהל מועד ,כלוחות הבריתסימני קדושה אחרים . לגאולה

  .ך ולארץ ישראל" לתנסמלים זיקה מ,) כרובים -מלאכים, עמודים( מוטיבים מבית המקדש   וכןכתר תורה

לדניאל בגוב   מרמזוכן הוא , למשיח מבית שבט יהודהאריה הוא סמל: בדמויות של בעלי חיים יש ביטוי ייחודי

 שימוש . )21( חד קרן , אייל, דגים, נשר: בעלי חיים נוספים בעלי סמליות הם . כמו כן מבטא האריה גבורה, האריות

רב בדמויות של בעלי חיים וצמחים נעשה על ידי ישעיהו הנביא המשתמש בהם כסמלים בתיאור גאולת העם 

, דיש, אסיף, קציר,חריש : לעיתים מופיעים אף מוטיבים מן החקלאות כגון . )22( ל מעשי האל ובמטאפורות ע

 ואת הקשר אלה מסמלים את החרות של ישות יהודית עצמאית בימי קדם. רעיית צאן, צים ענטיעת, נשיאת ענבים

     .לאדמה ולארץ

הציבור רצון הובע  ,שהתגבשופי גים כבקיום מנה.  קיימת לעיתים סמליותמסורות שהתפתחו בדתבומנהגים ב

בניגון ואף באופן , סמליות בלבוש, למשל, יש. או לאחדות לאומית, לבטא ייחוד וזיקה למסורת קדומה ולאמונה

  .  ובנעילת נעלי בד ביום כיפור, בישיבה בסוכה,במנהגי לולב ומעשרות: קיימת סמליות במנהגים שונים כגון. התפילה

שתי מצוות שקוימו בזמן מציין במאמרו , )ארץ ישראל בעת העתיקה ווקר תולדות עם ישראל ח( אהרון אופנהיימר 

נטילת לולב המהווה תופעה של שמחות . נטילת לולב והפרשת מעשרות  : בהן סמליותהייתה ש,המרד ברומאים

, אמץ המלחמתישזו מצווה שיש לה צד כלכלי ויעודה היה תרומה למ, הפרשת מעשרות. ציבור סמלה שמחת ניצחון

    . )23( אף היא הייתה מסמלי המרד 

ו גומי א , טוענים במאמרם שלנעילת נעלי בד, ) דתי -אשת חינוך של הזרם הממלכתי ( גרשום הרפרנס וצביה לבובי

ונעילת נעלי ) לציין צער בעלי חיים שבני האדם גורמים (הימנעות מנעילת נעלי עור . סמליות ביום כיפור יש ,ולא עור

הבאה כדי , זכר ליציאת מצרים, אף מצוות ישיבה בסוכה. הן סימן להיטהרות ביום זה ולהתנתקות מהארציות, דב

היושבים שניהם בסוכה הארעית בתקופת , ון בין עני ועשיריוכן כדי ליצור שיו, שיש לאדם מן הגשמיות, למנוע גאווה

   ).  24( ארעיות וענווה , לדעתם, מסמלת, הסתיו הקרירה

בחודש : חודש אייר מסמל את תקומת ישראלמוצא במאמרו ש, )חוקר החסידות והרבנות , תיאולוג( ק אלפסי יצח

בית , על ידי המלך שלמה, באייר נבנה, "פסח שני"ד בחודש מתקיים "בי, יורד המן במדברהתחיל , זה ניתנה השבת

, בחודש זה שוחררה צפת, נת ישראלבחודש הוכרזה מדי' בה: אף בימינו יש משמעות סמלית לחודש זה. המקדש

    . )25( ג בעומר ומנהגיו השונים חלים בחודש אייר ויש הרואים בשחרור יהודה ושומרון בחודש זה סמל "ל

 בעלת שאיפה למנהיגות דתית וצבאית, קשר לדת ולקיום מצוותיה, יש דמויות מן התורה המסמלות זיקה לארץ
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     . ומנהיגות רוחנית" הליכה בדרכי האל " מסמלותהנביאיםדמויות . סמכות אלוהית

, מושגים כריבונות. כיות בעלי סמליות רבה במסורת היהודית" הם דמויות תנ, בייחוד דוד ושלמה,מלכי ישראלגם 

שליחות דתית וציבורית הם סמלים רוחניים שדמויות , שלטון וכיבוש תוך הכנעת האויב, עוצמה צבאית, עצמאות

  .אלה מייצגות

ניתן לראות , בפראג ובגרמניה,  במגנצה ואחר כך גם בורונה15 -מן המאה ה החל ,המדפיסים היהודיםבסמלי 

זה ". דגל מדפיס"המדפיסים קבעו בספריהם . קרבתם למסורת וזיקתם לדת היהודית,  לשייכותם לעם היהודיביטוי

, מקומו, ייחוסו, כינויו, שמו"את , רדמות או הרכב של כתיבה וציו , באמצעות ציור של צורה,סימן בולט הבא לציין

            . )26" ( סמל של ברכה והצלחה טיב מלאכתו או, אומנותו

. בעלות מסחרית בסמלי המדפיסים יש מוטיבים יהודיים המהווים סמלים יהודיים מלבד היותם סימנים המציינים

  .תמש בסמל ייחודיהמדפיסים רצו לציין את שמם ולהוסיף מרכיבים יהודיים נלווים או להש

ציור , ל כלי קודששציורים , סמל כתר, )זוג ידיים הערוכות לנשיאת כפיים ( רמזים ללוי או כהן : בסמלים ניתן למצוא

רמז ( ציור של מנורה , דמות יונה, סמל מגן דוד, סמל נשר, ), לייב, לאון, אריה: מרמז על שמו של המדפיס( אריה 

ציורים אחרים מציינים את ).  רמז לשם שמשון  ( ציור שמש,) רמז לשם יצחק (ציור עקדת יצחק , )לשם מאיר 

כלי , ספר, מטה אסקולפיוס רמז לרופא, תווי נגינה סמל לחזן,  סכין מילה למוהל:משלח היד או עיסוקו של המדפיס

 של למקום מוצאו רמז -כן מופיעים סמלי ערים. לבעלי בית דפוס או לעוסקים בדפוס  רמז-קסת ודיו, דפוס שונים

  .המדפיס

חיים הבאים   או ציורי בעלי,סמלים המזכירים את בית המקדש: על גבי ספרים שונים מופיעים סמלים יהודיים כגון

  .ך"התנ  שונים מןמדפיסים אחרים ציטטו פסוקים. לציין מועדים שונים על פי לוח המזלות

  

  . רבות עליה הן נשענותבתרבויות אחרות קיימים סמלים שיש להם זיקה ליסודות הת

  . )27( הצלב :  קיים סמל מובהק הבא לידי ביטוי בכל הדורות מאז הקמתהבדת הנוצרית

אות ראשונה ואחרונה באלפבית ( אלפא ואומגה : הצלב מופיע כסמל מוחשי בואריאציות שונות ובצרופים שונים כגון

  .המסמלים את האללב דמויות מלאכים מופיעים יחד עם הצ, לעיתים). סמל התקווה ( עוגן , )היווני 

לצלב ). סמל הכוח והשלטון(כתר , )דגל ניצחון ( נס , )סימן לחולשת האדם (תפוח :  סמלים נוספים בנצרות הם

, שליחות האל, תקווה,אינסופיות האל, עליה לרגל, משמעות וסמליות דתית והוא מבטא בעיני הנוצרים חוכמה

את סמל , את סמל הכנסייה, )השמים  מלכות( כמו כן מסמל הצלב את המלכות . משיחיות, ניצחון, חולשת האדם

מופיעים יחד עם הצלב דמויות בעלי חיים שיש להן , לעיתים .את סמל רוח הקודש, את סמל דמו של ישו, השילוש

סמל חכמה ( ה כבש, )סמל העולה לעולה ( גדי , )סמל לטבילה ( דג , )סמל רוח הקודש ( יונה : סמליות מיוחדת כגון

  סמל כוח ( שור , )המשיח , על פי דתם, סמל שבט יהודה שממנו בא( אריה , )ורחמים 

  .גם בדתות אחרות, מסמל את השלום והנחמה ציור עץ הזית). ועוצמה 

את , למשל, המסמליםגפן ודקל , ורד, נחש, טווס: סמלים נוספים בנצרות המופיעים בדמויות בעלי חיים וצמחים הם

מוטיבים דתיים הקשורים  מסמלים ,משולש חרב, כוכב: תופעות טבע או ביטויים דוממים כגון. והפריוןיצירה יפי ה

  .לכתבי הקודש ולמסורות ולאמונות בדת

תפקידה ככוח מלבד  . )28( ואף בדת הנוצרית )  האצטקית , המצרית( שמש היא סמל אלוהי בתרבויות קדומות ה

  . גדולתו והשפעתו הטובה על היקום, סמלת את עצמת האלהיא מ, חום ורפואה, המביא אור

מלכויות . לעליונות ואף לשליחות ונציגות אלוהית, לנאמנות, לשלטון, הוא ביטוי למלכות; גם לכתר סמליות ברורה 

השתמשו בכתר כבסמל כדי להביע את שלטונם , המונרכיה הסלבית ועוד, פולין, הונגריה, בוהמיה, אנגליה וצרפת
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  . )29( ם ומעמד

  

,  ובמלחמהבפוליטיקה,  ובטקסיהןבדת ובאמונה, בספרות ובשירה. סמלים מופיעים בחיינו כמעט בכל תחומי החיים

 מסימנים בראשית . )32( ובמוסיקה , בעבודה, במגורים,  במזון, )31( בפיסול , בבניה,  )30( בציור , בחינוך

,  הם מופיעים בלשון.בתרבות כמו שהם בחיי הרחוב סמלים הם כוח מניע. התרבות האנושית התפתחו סמלים

משמעות סמלית גם  כמו כן יש . )33( בייחוד בציור , לצבעים שונים יש משמעות סמלית גם. במטאפורה בספרות

אף מצב צמחייה עשוי . העולם אויר ואש שימשו באמונה היוונית כיסודות בוראי  ,אדמה, מים: למשל, לחומרים

  .  סוף,  מוות-קמילה, יש שהיא מסמלת חיים או תקופות השנה ,פריחה: לבטא סמל

שנעשה בכך  מוכר השימוש ( בעלי חיים מסמלים תכונות אנושיות ומשתמשים בתכונותיהם המאונשות במשלים 

  ).במשלי קרילוב ובמשלי לפונטיין 

אף בהבעות פנים ).  וון שליליכי: למטה, כיוון חיובי בדרך כלל: למעלה( סמליות קיימת גם בציון כיוונים שונים 

  .    ניתן לראות ביטויי סמליות,למשל,  חיוך או כעס,אנושיות

והם נתפסים  ניתן להניח שיש קושי בהבחנה ברורה ביניהם, היות שסמלים מוחשיים עשויים לבטא ערכים רוחניים

  . בהתאם לנקודת המבט של הצופים בהם

  

צמח או בעל , פסל ,ציור, הפיכה של עצם( משינוי תודעתי של סמל מוחשי  נובע הן שסמל רוחנילהניח , לדעתי, ניתן

מכאן . כסמל, וקבלתו לתודעה) אנושית  מעשה או אף תכונה, אירוע: או מהפנמת מושג ערטילאי כגון) חיים לסמל 

, ים אותם קיימים גם סמלים רוחניים שאירועים שונים יוצר אך, שסמלים רוחניים עשויים לנבוע מסמלים מוחשיים

  . יכולות ליצור, החיובית או השלילית באמצעות התנהגותם, שדמויות אנושיות

ערכי , עבודה עברית: למשל, סמלים רוחניים חיוביים הם אלה שקיימת הסכמה לאומית על נחיצותם ומקובלותם

, ת חברתיתהתנתקות ממסגר, פשיעה, כישלונות, מעשי פחדנות ובגידה. ל"ערכי טוהר הנשק בצה, ההתיישבות

; בחירה של סמלים בזיכרון הקולקטיבי וחלקם קיים בתודעת הלאום, לדעתי, מכאן שיש. סמלים שלילייםיוצרים 

  .  אחרים נוצרים כתגובה לאירועים בעלי השפעה

  .על האמת האישית והלאומית שלנו ולספק חומר להבנת עצמנו, סמלים עשויים ללמד אותנו על ההוויה

על ידי השפעות  אך יש כאלה שעשויים להיווצר,  המסורת והדת-מבוססים על מורשת העבריש סמלים רוחניים ש

  .  אירועים בתקופת התרחשותם

התחמקות ואדישות חברתית , בגידה, מעשה פחדנות. מעשה גבורה הוא מעשה סמלי,  )34( גיבור יוצר סמל 

או אף ) בשדה הקרב  ,למשל(  גבורה יוצרים סמלים שליליים בעיני אלה שמערכת הערכים שלהם רואה במעשי

  .פעולות צבאיות ואזרחיות נאותות) התנדבות לסייע , למשל( בהתנהגות אזרחית נאותה 

אנשים הרואה בו   שהתקבל על ידי קבוצתמשום יכול להפוך סמל מעשה . יכול להפוך סמל מעצם התנהגותואדם

  . ית שלהםהדתית או הלאומ, משמעות מיוחדת המתאימה להסכמה החברתית

למשל חג שיש לו ביטוי בתקופה מסוימת , התרחשות של אירוע מסוים בתקופה מסוימת ניתנת להגדרה סמלית

 ,רגשי-לחג מסוים גם ביטוי סמלי  רוחנייש ,  לעיתים.חג סוכות בסתיו, חג הפסח באביב ,  חג האסיף בקיץ :בשנה

   . )35(  יציאה משעבוד ועוד ,  חג הפסח מסמל,שחרור מאיום, חג הפורים מסמל  ניצחון על אויבים: למשל

התייחסות להשמעה של יצירה מוזיקלית שיש השגות או רגשות בקשר למלחינה או בקשר למנגינתה עשויה להוביל 

מוגדרות , יצירות ריכרד וגנר האנטישמי בן המאה התשע עשרה. את היצירה באופן חיובי או שלילי" סמל"לניסיון ל

 נעימות צבאיות של . )36( רצויות להשמעה בארץ על ידי ציבור רחב של ניצולי שואה ואחרים בלתי , "מוקצות"כ
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אף שירים , שירי מלחמה של מדינות ערב, שירים שנהגו לשיר או לנגן בצבא הנאצי: למשל, אויבי העם והמדינה

, ) בייחוד את סטלין(יה ונעימות מתקופת השלטון הקומוניסטי המפארים את האידיאולוגיה הסובייטית ואת מנהיג

  . בישראל, בימינו, בדרך כלל, אינן מקובלות ואינן מושמעות

לגלם סמל אם  אישיות מסוימת עשויה,  )37( תפקיד נשיא המדינה : למשל,  מסוים עשוי לשאת סמליותתפקיד

   . )38( שיש בהן מופת , ייחודיות, פעולותיה התקבלו על ידי ציבור אנשים כסמליות

מקדש , יוצר סמלים, התנדבות וסיוע, בה ביטוי לחששות ופחדים אך גם למעשי גבורהיש אשר , לחמהאירוע כמ

  . אותם ומחלל אחרים

ליצירתם של  על כוחם ועל תרומתם, ניתן יהיה לעמוד על טיבם, יש להניח שמבחינתם של סמלים בעת מלחמה

  . אך גם של פחדנות ונסיגה, מיתוסים של גבורה

  

, בדתו, בשפתו, במוסיקה שלו, בעברו, ניתן למצוא במרכיבי מיתוסים קדומים של עם, למשל, סמלים לאומיים

בחגיו ובאופן שהם , במתכוני המזון ובטעמיו,)הרשמי והלא רשמי ( , בלבושו, בספרות ובשירה שלו, באגדותיו

נקבעים , לרוב. ואף בנופיו, ושדרותי, גיבוריו,  סמליו-וכמובן בדגליו, בענפי הספורט שנוהגים לעסוק בהם, נחגגים

את דימויו של עם , על פי נקודת מבטם,  מגדירים אחרים-קובעים, לעיתים, סמלים לאומיים על ידי בני הלאום

  . את סמליו, ובעקבות זאת

בעלת מאפיינים  הם מופיעים כצורך רוחני של קבוצה. סמלים לאומיים מתגבשים בהכרה הלאומית טרם עיצובם

הרצון הרוחני לביטוי של . וזיכרון קולקטיבי משותף) אמונה וארץ משותפות  , מורשת, שפה, וריההיסט( דומים  

מאחדים ומכוננים הוא שאיפת ציבור הפרטים המוגדר כלאום ומטרתו יצירת כלים רוחניים , סממנים מייצגים

  .מופת ודוגמא בתהליך יצירת הלאום ובמהלך חייו, שישמשו חיקוי

סמלים . אותם  רוחניים של לאום יוצרים-הצרכים הנפשיים.  הכרתי-ות תהליך הכרתי או תתסמלים נוצרים בעקב

הם נוצרים על ידי כוחות עממיים המושפעים ממערכות , נוצרים כדי למלא תפקיד וייעוד בהיסטוריה של לאום

  . רוחניותתקוות ושאיפות, כוונות, התנסויות אך גם מציפיות, זיכרונות, אמונות, מצטברות של ערכים

, פטריוטי, אומי ליש ביטוי. לדגלים יש גם סמליות רוחנית מובהקת; מטבעות ודגליםסמלים נפוצים של מדינה הם 

הדגל מסמל את המדינה בתחרויות .בדגל המונף על כל מבנה ציבורי רשמי כגון על מוסדות חינוך ובמחנות צבא

תהלוכות , ונישא במצעדים,  מדים ותלבושות לאומיותהדגל מופיע על. ל"ספורט ובאירועים חגיגיים בארץ ובחו

  . והפגנות

בצרוף צילומים או ציורים של , הם מופיעים לעיתים. על גבי מטבעות ושטרות כסף, בוליםסמלים מופיעים גם על גבי 

  . תמונות נוף או תמונות של אישים ומפעלם למען המדינה והעם, מבני ציבור

תמונות מן ,  שטרות סמלי מדינה כבעלי חיים או כלים שונים האופייניים למדינהיש מדינות בהם מופיעים על גבי

  .      העבר ההרואי שלה או תמונות של צמחים שונים ופירות האופייניים למדינה

. בזמן מסוים הקיימת בתודעה הכללית, הלאומית, משמעות הסמלים בזיכרון הלאומי היא ביטוי לבחירה הציבורית

שינוי , אף להפוך מגמה בעקבות שינוי דרך חשיבה, לקבל משמעות אחרת, עשויים להשתנותסמלים , מאידך

  .      או אף שכחה בעקבות הזמן, חילופי מנהיגים או שינוי בטעם, אידיאולוגיה

 יםהלאומי ומשמש  בזיכרוןונשמר,  רוחני-תרבותי- בתהליך היסטוריו ישראלית נקבע-סמלים של הלאומיות היהודית

  . ת הזהות הישראליתבהגדר

ארץ ישראל כבסיס  כדי למקם את סמל) חורבן ותקומה , גלות וגאולה( הציונות השתמשה בסמלים בעלי מחזוריות 

וסיפוקו יכול היה להעניק , חיוני ההידרשות לעבר ולסמליו הייתה בבחינת צורך. "רעיוני להישענותה על העבר
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אלא במידה , ביהדותו נזקק לרציפות עם העבר מי ששאף להישארלא רק . משמעות חדשה לחיי היהודי והיהודייה

  . )39(  "מסוימת כל אדם כך

של הישענות על תודעה , של שיתוף גורל היסטורי, סמלי הלאומיות היהודית היו סמלים של אחדות רוחנית ופוליטית

   יה של הלאומיות היהודיתכאשר הגולה צוירה כאנומל, ייחוד תרבותי ושייכות לאומית, מסורת יהודית, לאומית

כביטוי  וקבלת הלאומיות היהודית, השענות על הבחירה האלוהית, אחדות דתית, אף ערבות הדדית יהודית . )40( 

   ). 41(  הציונית הישראלית -הם מסמלי הלאומיות, גאולה של

   ). 42(  הציונות שמשה רעיון ותנועת הגשמה מול הגולה הפסיבית אך גם המשיחיות שמשה לה אתגר

לא ציפייה : כמשיחיות כדי לבטא צורך רוחני לאומי בדרך שונה" גלותיים"יונות עשתה שימוש  בסמלים יהודיים הצ

   . )43( משיחית - פוליטי והצגתו כמעשה גאולה- דתית לביאת המשיח אלא הצבת פתרון מעשי

  היהודית או שזיקקה אותם האם הציונות השתמשה נכון בסמלי היהדות בבואה להגשים את הלאומיות , אך

טבעם של סמלים שהם משנים עם ? האם סמלי הלאומיות היהודית שינו פניהם עם הקמת המדינה ?  לצרכיה 

  ובמקום סמלי היישוב של ערב הקמת המדינה התקבלו סמלי בני הארץ ונשתרשו בה , חלוף הזמן את דמותם

 )44( .  

  

זאת , "חולפים"ו" קבועים"גם סמלים " שליליים"ו" חיוביים"ד סמלים מלב,  להניח שבכל תקופה קיימים,אם כן, ניתן

  .  על פי צרכי מגדיריהם

מאפשר , רוחניים הן בסמלים מוחשיים והן בסמלים, השימוש שנעשה בהם בכל תחומי החיים, עוצמתם של סמלים

ורות והתרחשויות תמ של ןנוכחותהבוחן   ואףאופנות ומגמות, כיוונים, בוחן השפעתם של גורמיםלחוקר ה

  . להשתמש בהם כדי לחזק את טיעוניו, היסטוריות
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  התהוותם ותוקפם של מיתוסים
  

סמלים בחינתם של על ידי האם ניתן להבין יותר את המבנה והתוכן של אירועים היסטוריים ודמויות היסטוריות 

  ?וחקירתם של מיתוסים 

, או הגות שונים פירוש הנתון להשפעות שונות מתחומי מחקר, וש ייחודי של ההתרחשות ההיסטוריתמיתוס הוא פיר

  . אף מתחום האגדה

, המיתוס הוא. שאיננו מובחן בכל מקרה ומקרה בבהירות מאגדות ומעשיות" סיפור מקודש:"מיתוס כהגדרתו הוא 

  . איך משהו היה למה שהינו, מעניק הסבר, יותר מכל

נתפסים מיתוסים )  B. Malinowski   ( *מאלינו בסקינתרופולוגית שמייצגה המוצלח ביותר הוא במסורת הא

תוך התייחסות לתזה  אבל הויכוח האנתרופולוגי העדכני ביותר התנהל'; זכויות וכו, למוסדות) ארטרים 'צ( כצידוקים 

תחתלפני השטח של הסיפור וניתן  לפיה משמעות המיתוס טמונה מ**, )Lewi Strauss  ( של לוי שטראוס קלוד

על ידי איסופם מחדש ועל ידי חקירתם בהקשר ,והפרטים שבסיפור לגלותה על ידי ניתוח מדוקדק של האירועים

החקר ". "סתירות"זו מגלים מאבק בלתי פוסק להתגבר על  בדרך. השינויים שעברו בכל נוסחיו של המיתוס

באלה . ובלימודים קלאסיים וכן במדע המדינה ובסוציולוגיה  בספרות,פסיכולוגיהבהאנתרופולוגי של המיתוס קשור 

   ).1" ( שלם של אמונות המעמיד ערכים המיתוס אינו מופיע כסיפור מקודש אלא בתור תחום

, הוא משמש לביטוי מאוויים, הוא עשוי לשמש את האדם בבואו לבטא את אמונותיו: למיתוס נקשרו כתרים רבים

. בית ומקומות קדושים, אדם או לאום יכולים לבקש קניין על אדמה, באמצעות המיתוס ,לכן. רגשות ומחשבות

 ).                           2" ( כניסיונו החוזר של האדם לתאר בדימוי חושני את אשר באופן עקרוני אינו ניתן לדימוי"מיתוס מוגדר עוד 

המיתוס מנסה להסביר : "פרשנות שיש בה חיזוק למעמדו של המיתוס,  שטראוס נותן פרשנות מקפת למיתוס-לוי

את סדר ,  של עולם הטבעאת הרכבו, את מבנה החברה, את מבנה היקום, בעת ובעונה אחת את בריאת העולם

    ."…את רצף הימים וחילופי העונות, הזמן

, מיתוס הוא"…" מיתוס הוא בראש ובראשונה סיפור…מיתוס הוא הסבר כללי של העולם"עוד טוען לוי שטראוס ש

, כלומר. מסגרות שונותלו השייכות בעינינ, הניסיון לתת באמצעות סיפור הסבר גלובאלי לתופעות אחדות, אפוא

   . )3(  "חוקי ודתי על ידי הפיכתה לבעיה בעלת משמעות אחת, מוסרי, צוא תשובה אחת לבעיה בעלת אופי מדעילמ

, המבוסס על רגש השענות על עולם מושגים. פירושים שונים שנובעים מהעמימות שיש בהסבריו" מיתוס"למושג 

  .פנים שונים וצדדים שונים ש לוהוא טעון וניתן להבין שי, שימוש במטאפורות, דמיון, חלומות, ציפייה

משעה שאיבד את מובנו " מיתוס"המושג :  "מגדירו) ה של עם ישראל וארץ ישראל היסטורי חוקר(יעקב שביט 

  שאינם מקושרים על ידי , אין חברה ואין תרבות, בכל מקרה.  יריעה מדי–להיות עמום ורחב הפך , הספציפי

 העולם וממערכת -הם חלק מרכזי ובלתי נפרד מתמונת" מיתוסים. "וליטייםהיסטוריים  בעלי תוכן וערך פ" מיתוסים"

   ).    4" ( הערכים המציגות שאלות ומספקות תשובות

  ): איש חינוך וחוקר מדעי היהדות (  פילוסופי להגדרת המיתוס מספק מיכה אנקורי -היבט פסיכולוגי

 יש הרואים בחידות היקום את מושאי התעניינותו .המיתוס הוא התמודדות של התודעה האנושית עם חידה כלשהי"

  המיתוס נושא עמו את תמצית "; "של מיתוס והם מצביעים על כך שמיתוס של בריאה קיים בכל מיתולוגיה שלמה

  
 חלוץ האנתרופולוגיה הפונקציונלית הטוענת שכל אמונה ופולחן נועדו לספק צורך,  1942 – 1884 , אנתרופולוג פולני*

  .מסוים

  .אבי האנתרופולוגיה המבנית,  צרפתי-אנתרופולוג יהודי,  1908נולד ב  **
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  על פי גישה זו עונה המיתוס על הסקרנות.  מדעית-יש הרואים במיתוס שריד של החשיבה הקדם. מורשת התרבות 

  םהקיים בתודעת האד, יש הרואים במיתוס סוג של חשיבה. הטבעית של האדם להכיר ולהבין את סביבתו הפיזית

   .  )5" ( ובהקבלה לחשיבה הרציונלית מהווה המיתוס את דגם החשיבה החווייתית הבלתי אמצעית, מטבע בריאתו

   *:"מיתוס וזיכרון"הדיון בנוכחותם של מיתוסים בא לידי ביטוי באופן רחב ב

ופרים בדרך כלל מס, האפופים קדושה, " )האובייקטיווי"שחלקם אינו מתקיים בעולם ( מיתוס הוא סיפור מאורעות "

   .) 6( "בצורה אישית וסמלית ומתייחסים בצורה דרמטית לראשיתם של דברים

המיתוס בין . ב,  באופי הסיפור המצויבין מיתוס לרעיון הכללי. א:  בין מיתוס לערכים אחריםקיימות מספר הבחנות

היסטוריה בגלל אי הרלוונטיות של בין מיתוס ו. ג, בגלל הקדושה האופפת את אירועי המיתוס, והאגדה או הפולקלור

  .במיתוסבין מיתוס ואידיאולוגיה בגלל קיומן של דרמה והאנשה . ד, האישוש או ההפרכה במיתוס

סוציולוג  ,   E. Durkheim( דורקהיים . א: סוציולוגים ואנתרופולוגים מרכזיים ציינו תפקידים נוספים של המיתוס

שכן הוא מייצג ערכים המואנשים בחיים החברתיים , ל של סולידריות וזהותממלא תפקיד כפו: "טען שהוא) ופילוסוף 

   שטראוס טען עוד שחשיבות המיתוס הוא בהיותו מבנה -לוי ".ומשקף צורות מסוימות של מבנה חברתי

  . שתפקידו העיקרי ליישב סתירות בין בני אדם, של מחשבה) סטרוקטורה ( 

אלא בהענקת , דו העיקרי של המיתוס לא בייצוג הסמלי או בכוח המסבירמלינובסקי גרס עוד שיש הרואים את תפקי

הרואים בו אחד מהוגי יש . פילוסוף חברתי צרפתי , G.Sorel , 1922 – 1847( סורל  ' ורג'ג. לגיטימציה להווה

שמש ל"לדרבן ולהמריץ ו: בניגוד לדורקהיים שתפקיד המיתוס להעניק השראה לפעולה, טען) הדעות של הפשיזם  

  ".מכשיר בגיוס חברתי

חלק על סורל  ) 1929זוכה פרס נובל לספרות ב , סופר גרמני, Thomas Mann  ,1875 – 1955 (  תומס מאן  

  שנכתב במחאה על השינויים שחלו בגרמניה במלחמת העולם השנייה ופורסם , "ר פאוסטוס"ד" ובספרו 

: תנועות פוליטיותמוניים יכולים להיות עכשיו מניעים של מיתוסים עממיים וה"ש, טען , 1947לראשונה לאחריה ב  

   ).7" (  קובעים חיים והיסטוריה-שיגעונות אשר אין להם קשר עם האמת והתבונה,  שווא–הזיות , סיפורים

  מייצג אופן של" :לדעתם הוא. תפקידים שיש למיתוס, בספר שערכו, מציינים במאמרם" מיתוס וזיכרון"מחברי 

או מעלימה את מה שנמצא בעיניה ראוי  ת ראיה שיש בה לכידות פנימית וטופוגרפיה רוחנית המבליטהזווי, פרשנות

". משמעות החורגת מעבר לזמנם ולמקומם, או למוסד, לאדם או, מעניק לאירוע "כמו כן הוא . להבלטה או להעלמה

ובה בעת גם , וצר על ידי תרבותהוא נ. חברה ואומה, יסוד מעצב של תרבות"הוא  ,טוענים המחברים עוד, מיתוס

 שפתו של המיתוס מתבססת על דימויים וסמלים. עולם הסמלים הוא זה המאכלס את המיתוסים ). 8" ( יוצר תרבות

  ".ואינטואיציות ופונה אל הלב ואל הנשמה, חוויות, שלם של תחושות עולם"ונשענת על 

המשמעות הקיימת  את, את הקיום, את ההוויה, עולםסיפורו של המיתוס הוא סיפור הנובע מן הדחף להסביר את ה

   ).       9( מעבר למעשים המתוארים בסיפור ההיסטורי , מעבר לעובדות

. סמלים מופיעים בכל תרבות ובכל כתבי הקודש של כל דת. לשם הבנת המיתוסים יש להבין את הסמלים שבהם

והם עשויים להיות חיוביים או שליליים קבועים או , לאומיות או ציבוריות, היות שלסמלים יש משמעויות דתיות

אחד : למיתוס שני מובנים מנוגדים ). 10( שהבנת עולם הסמלים תורמת להבנתם של מיתוסים הרי , חולפים

, "ביטוי לכוחות יצירה אדירים של האדם ושל החברה כולה הנותנת,  היסטורית כללית-תרבותית-תופעה אנושית"

  לעיתים הכוונה אף להצגת סיפור ". זלזול ושם נרדף להונאה, למילת גנאי מתכוון, ממי ופשטניע" :ואילו המובן השני
  

  עמית בכיר במכון, דוד אוחנה: ערכו.  מאמרים שכתבו היסטוריונים ופילוסופים ישראלים16מכיל קובץ ובו " מיתוס וזיכרון*"

  .   ון ליר ורוברט ויסטריך היסטוריון מהאוניברסיטה העברית
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   ).    11( ומורחבת שיש בה נטייה לפנטזיה  מעובדת ,ורה מוגזמתבצ

מדויקים כאשר דנים   משתמשים בהקשריםאיןעלולים להוביל לאיבוד משמעותו אם " מיתוס"שני הפנים של המושג 

  ). 12 ( "אמת נשגבה מכל"לציון  ויש שמשתמשים בו" דבר שאינו אמת"יש שמשתמשים במושג זה לציין . בו

 שבמרכיבי המיתוס קיימים ערכים שניתן במושג הוא שימוש שאומץ לרעה היות, לדעתי, ש השלילי שנעשההשימו

  .  לא ניתן להתעלם מהם אךלחלוק עליהם

יש לחפש את מקורותיהם של , במטרה לבחון מהם הגורמים ואלו נתונים משפיעים על יצירתם של מיתוסים

  .סיפור המיתוס וחניים או הדתיים העומדים מאחוריאת הזרמים הר, את אופן היווצרותם, מיתוסים

יש רצון לבסס את  ,"סיפור בריאה"נראה שלכל תרבות אנושית בעלת זיכרון קולקטיבי והגדרה עצמית ברורה יש 

סיפורים הלקוחים מן , יפורים מגבשים ס ארכיאולוגיים אלא גם על-ההיסטוריה שלה לא רק על ממצאים היסטוריים

  . )13( של כל מערכת חברתית " ארון הספרים"ב ,באגדות, באמנות, בספרות ובשירההעבר והמצויים 

   
  .היהודי וראשית על סיפורי המקרא" ארון הספרים"מבוסס על  )  או מיתולוגיה יהודית  ( מיתוס יהודי

 מעל כל שנעלית ישות, המיתוס הוא סיפור על אלוה. "בטקסט המקראי מצויים סיפורים  המהווים יסודה של הדת

  ". בני תמותה שמתוארים לעיתים קרובות כיצירי כפיה

המהווים חלק  מן המאגיה והמיסטיקה, מן המיתולוגיה והשפעותיה, בחלקם, "נגועים"אף שהם ( סיפורי המקרא 

 -התת: שונות של ההכרה האנושית שלש מערכות"הם  בעלי חומר מיתי רווי סמלים הפונה ל, " )אינטגרלי של הדת"

   . )14" (  ריאלי- המודע הריאלי והעל,מודע

שאלות : לענות על שאלות שהתעוררו בסיפורי האגדות של ספר בראשית, בספרות המקרא, בעזרת מיתוסים ניסו 

על מוצאו , על קשייה של האישה בלידה, על האדם ועונשו, על סיפור גן עדן, על קדושת השבת, על סיפור הבריאה

והוא מוכן לקבל רק את סיפורי הבריאה כמיתוסים  "מיתוסיםהמונותאיזם עוין "שאף ו ,על שפתו, של גוף האדם

  . )15( שסיפורי האבות מקורם בחשיבה מיתית  הרי, לבדוהמציגים את האלוהים הפועל 

מופיעה גם , )שם יש למשל תפקיד ( ל "המיתולוגיה היהודית המתחילה בסיפורי המקרא וממשיכה במדרשי חז

קיימים , המכיל את הזיכרון הקולקטיבי הרוחני היהודי, "ארון הספרים היהודי"ב. וחרת יותרבספרות יהודית מא

    ). 16(   דתית-חינוכית ואף פילוסופית,  רעיונית-מיתוסים שמטרתם אידיאולוגית

מחשבה לזנוח בכל מקרה את ה"טוען במאמרו כי היהדות אינה יכולה  )חוקר מדעי היהדות  (איתמר גרינולד

מבקש , בנוסף.  ריטואלית בדת-בגלל שיש יתרונות לזיקה המיתית, "ולנטוש את צורות הביטוי המיתייםת המיתי

   . )17" ( להחיל את המיתוס על תחומים שאינם דתיים מלכתחילה"הוא אף 

לקרב את : שם למיתוס יש תפקיד( י "בקבלת האר, "זוהר"יש לו ביטוי ב, ל"המיתוס היהודי נרקם גם בתקופת חז

 , 1981 – 1901 ,אוריאל שלח ואוריאל הלפרין: שנקרא גם ( , ביצירות יונתן רטוש:למשל, ובתקופתנו) גאולה ה

שביקש להשתמש , החדשה איש תנועת התחייה הלאומית ," )כנענית"הוגה האידיאולוגיה ה, משורר עברי ומתרגם

  . )18" ( רעיון חידוש המיתוס הדתי"בה ב

מכלול  בפרקי ספרו  )חוקר המיתולוגיה היהודית,היסטוריון ופילוסוף( נו בוחן חגי דגן מתוך ראייה חילונית בת ימי

  :כתבים יהודיים ומוצא בהם חומרים מיתיים

  , עם סגולה. ו, תורה. ה, עולם האופל. ד, המלאכים. ג, האישה האלוהית. ב, אלוהים. א

  ,משה. ו"ט, יוסף. ד"י, יעקב. ג"י, יצחק. ב"י, אברהם. א"י, התפכחות. י, העולם הבא. ט, בריאה. ח, הארץ. ז

       .גאולה. ב"כ, חורבן וגלות. א"כ, אליהו. כ, יונה. ט"י, שמשון. ח"י, יעל. ז"י, מדבר. ז"ט

  . )19( דן בנושאים המקיפים רבים מסיפורי המיתולוגיה היהודית ומחזק את קיומה ואת השפעתה דגן 
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פולמוס  מתוך מבחר סיפורי ההיסטוריה שאין עליו,  עליו הדעותאין כמעט סיפור שהפך לאגדה או שחלוקות

 אגדתי - היסטורי שקרי או שהוא מיתוס במובן אירוע-האם הוא מיתוס במובן סיפור דמיוני:  השאלות לגביוונשאלות

ן האם נית? המדעית , איך יש להתייחס למיתוסים בראייה בת ימינו המפוכחת? שיש בו יותר אמיתות מאשר כזבים 

באילו תחומי מחקר יש ? להתעלם מכוחם והשפעתם או שיש לקבלם ולמצוא להם מקום גם בעת דיון מדעי לכאורה 

  ? מיתוסים " לשתף"

סופרים ומשוררים מרבים להישען . יש שימוש ועיסוק רב במיתוסים, על גוניהם השונים, ביצירה הספרותית ובשירה

  .בהתאם לרצונםתיות ולפתח אותן מטאפורות ותשתיות מי, על סמליםביצירותיהם 

בספרות , התודעה ברומן של זרם, ברומנטיקה, בספרות הנוצרית של ימי הביניים, שימוש נפוץ בטרגדיות היווניותה

באופן , בדרך אירונית, מיתוסים מכוון ניפוץ, לעיתים, שם גם מתקיים, האקזיסטנציאליסטית ואף בספרות המודרנית

המשולב עם  ,) בסיפורים שעוברים על פה , אגדות עםב, למשל, שמקורם( ולם העממי העשמיועד לפגוע במיתוסי 

   ).   20( או כדי לתת ביטוי לתפיסת עולם מחודשת , המודרני ביצירההעולם 

הוגי דעות יהודים דנו בקיום ובמשמעות . דיון בהתהוותם של מיתוסים יהודיים בא לידי ביטוי בפילוסופיה היהודית

  . רעיון הלאומי היהודיים לקשורוכן במיתוסים יהודיים ההדות מיתוסים בי

ממנהיגי יהדות גרמניה לפני , פילוסוף וסוציולוג יהודי, הוגה דעות ,M. Buber  , 1878 – 1965( בובר מרטין 

טען שתתכן תחייה מחודשת של המיתוס ,   )1958זוכה פרס ישראל במדעי החיים ב , סופר ועסקן ציוני, המלחמה

היות , "בתרבות המודרנית, במשק, בחברה האקזיסטנציאלי של האדםמשבר "הודי בארץ ישראל כתגובת נגד להי

   . )21(  אנושי -הניכור הכללשגלות ישראל משקפת את 

זכה בפרס נובל , "תורת היחסות"אבי ,  גרמני-פיזיקאי יהודי, A. Einstein , 1879 – 1955 ( אלברט איינשטיין

לשמש יסוד עיקרי בציונות "נקט עמדה מדינית דומה לזו של בובר וטען שמיתוס לאומי יכול מחד )  1921ב לפיזיקה 

דתיות או לאומיות כאשר למיתוס ,  ביצירת יחס דיאלוגי שעשוי להיווצר בין אדם לחברו ובין קבוצות אתניות-"בונה

  . )22( אשר הוא משמש בסיס ללאומיות המיתוס עלול להביא לידי גזענות ודיקטטורה כ, או מאידך, יש מובן רוחני

  " אסכולת מארבורג"מראשי ,  גרמני-פילוסוף יהודי , Herman Cohen  1842 – 1918 ( הרמן כהן 

בהכרה "ה את ייחודה של הדת א הוא ר.טען שהמיתוס מנוגד בכלל למהות היהדות ולמונותאיזם, )הניאוקנטיאנית  

נקודת הכובד של "עוד טען ש". אין עדיין האדם מחולל חטאו"גיה שם בניגוד למיתולו" העצמית של האדם בחטאו

 את טיעוניו גם על באור מושג ביססכהן . ואילו במונותאיזם אין הדבר כך" הפוליתאיזם לעולם נתונה במיתוס

העוון עובר במיתולוגיה מאבות . לטענתו מקורות המיתוס העמוקים ביותר מתבססים על מושג האשמה. האשמה

המיתוס אינו שואל "אדם נולד בצלם אלוהים ואילו , בדת". איש בעוונו ימות: " ואילו התפיסה הנבואית גורסתלבנים

  . )23" ( מניין באו החיים, מאין באה הנפש

  תרגם משירי יהודה הלוי ,  גרמני-הוגה דעות יהודי , F. Rosenzweig , 1886 – 1929 ( פרנץ רוזנצוויג 

ראה את המיתוס מחוץ למהלך , בדומה לבובר ,)לגרמנית ך "את התנ, טין בובריחד עם מר, תרגם. לעברית

   .) 24"( תמונת עולם ותמונת חיים תקפה כללית"משקף אך לדעתו הוא "  הדתות-היסטוריית"

העיקריים של כיווני המחקר על ארבעה , "מיתוס המיתוסים: "במאמרומצביע )  חוקר מדעי היהדות(שלום רוזנברג 

  *:     דתי-יהודיהמיתוס ה

  
במסגרת תולדות ומבחינה אופרטיבית , לדעתו של רוזנברג יש לשמור במחקר מדעי היהדות את ההגדרה המצמצמת*

שלום : ראו". הקשורים באל, או תיאור, סיטואציה, התרחשות: "יש להתנות השימוש במושג מיתוס כ, המחשבה היהודית

  .146' עמ, שם, "מיתוס המיתוסים", רוזנברג
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  . חשיפת מסורות מיתיות שנעלמו או הודחקו בתולדות ההגות היהודית במשך הדורות. א

  .חיפוש  וברור מחדש של יסודות מיתיים שעוותו במשך הדורות. ב

  .השונותניסיון לשחזר מעין מיתוס בסיסי העומד מאחורי ההגות היהודית במשך הדורות על תופעותיה . ג

ברור והחולפת  ובמאהט "ברור יחס ההגות היהודית כלפי המיתוס במאות הי" ( הרפלקסיה על המיתוס"חקר . ד

  .) 25 () בן ימינו  היהודיתחקר המחשבה מלידי ביטוי בהגות וב ים באהםכפי ש , מיתולוגיזציה-הדה

של הרוח האנושית , הכרחית, המיתולוגיה היא תכונה חיובית: "בדיון  על משמעותו הדתית של המיתוס טען בובר

 ,  Rudolf Bultmann( טען בולטמן  לעומתו; המיתוס הוא חלק אורגני של התפיסה הדתית, ן היא תקפה בכל עתולכ

  בעידן המדע המודרני כי היא מפריעה לדת " דתיה הגרעין"מ" להתנקות"המיתולוגיה חייבת : ) גרמני -תיאולוג יהודי

) 26( .  

בעת ניתוח ובחינה ,  לחקר המיתוסים או שיש צורךפיקהסאם שימוש רחב בפריזמה המחקרית המודרנית עשוי לה

  ?  להשתמש בכלים הנובעים גם מן המסורת והדת היהודית ,  יהודיים-של מיתוסים לאומיים

אין . בזמננו למבחן ייצרה מיתוסים שעומדים, יהודית- ישראלית- הרואה את עצמה תנועה לאומית, תיהתנועה הציונ

 פוליטיות השתנו - מעמדיות-  חברתיות- ואף בטיפוחם אך הנסיבות ההיסטוריותשלילה בעצם יצירתם של מיתוסים

, מעשיה ומחדליה, בקשר לאופייה של המנהיגות, האירועים ההיסטוריים  שלולכן מועלות תהיות בקשר לתיאורים

  .  פעולותיהם ומחדליהם, בקשר לגיבורי התקופה, )תרומתה או כישלונה (  בקשר לאידיאולוגיה

, ל ולוחמיו"צה   של,ח"של דור תש, של הוגי תנועת העבודה, של החלוצים, יתיפיקציה של מנהיגי הציונות מ-הדי

עלולה ועל ידי כך , "נפץ מיתוסים"ל מי שמוכן, ההיסטורי" רויזיוניזם"על ידי מי שמשייך עצמו ל, בדרך כלל, נעשית

  .  של העם של רובולהוביל לפגיעה במורשת הזיכרון הלאומי המשותףפעולתו 

אירועים היסטוריים האם בחינתם של  ). 27(בחינוך " הדרך הציונית"עלול להוביל לטשטוש , ניפוץ מיתוסים ציוניים

 את האם הם ירחיקו ? עשויים להקל על ההבנה ההיסטורית, והכרתם של מיתוסים תוך לימוד משמעויותיהם

 שאינן ,שתתכנה אפשרויות בחינה והכרה ביקורתיותאו ,  כדי שקיומם של מיתוסים לא יתערער,"תופעת הניפוץ"

     ?אך לא מנפץ,  כדי לקיים מחקר ביקורתי שאינו פוליטי,רויזיוניסטיות

 -נבחנים מנקודת מבט מודרניסטית, או מיתוס הגנת תל חי,מיתוסים שעוצבו ממרד בר כוכבא , סיפור מצדה

  בביקורת על ספרה של יעל זרובבל , טוען)  ישראלי -ביחוקר הסכסוך הער, סוציולוג( ברוך קימרלינג . ביקורתית

הבניית העבר הרחוק יותר לצורכי "שהיא עוסקת בחקר , )חוקרת הזיכרון הקולקטיבי הישראלי , היסטוריונית( 

מפלות נחרצות בהיסטוריה היהודית שנסתיימו "ב, לדעתו, היא דנה". ההווה ובקשר שבין היסטוריה לזיכרון

שעיצוב הזיכרון הקולקטיבי , חי שהפכו לסיפורי גבורה מרכזייםמרד בר כוכבא והגנת תל , מצדה נפילת -בחידלון

עשיית "ביקורתו של קימרלינג היא על ניתוק ".  ציונית וחילונית חדשה-סביבם הוא חלק מיצירת תרבות עברית

בעזרת הצגה  ).  28( מוסדות וקבוצות קונקרטיים , מהקשרם של אנשים, של זרובבלבמחקרה , "המיתוסים

לשמש , על פי זרובבל, למשל" מיתוס מצדה"עשוי " זיכרון אקטיוויסטי"ההיסטורי ובשימוש ב סלקטיבית של הסיפור

היחסים המורכבים והדינמיים בין ההיסטוריה "זאת בגלל , )תחייה והתנגדות או רדיפה והתאבדות (בשתי מטפורות 

מיתוסים כגון אלה שימשו את התנועה  ). 29(  הסיפור ההיסטורי וגישה סלקטיבית בבחירת" הקיבוצי והזיכרון

  .בשנותיה הראשונות של המדינה, הלאומי הישראלי על פי צרכיו הציונית בבניית הזיכרון

את ניצחון , מאבקם, המכבים מסמלים את דור התחייה. לדוגמא" ראוי"משמש מיתוס , מיתוס המכבים, מאידך

 אויביה ושחרור -במיתוס המכבים מתואר ניצחון האומה על מתנגדיה.  המתיוונים-"מתבוללים"נגד ה" לאומיים"ה

הופכים אותו ,  מדיני של המיתוס ואף ההישג הדתי שהשיגו ניצחונות המכבים-צביונו הלאומי.  חיילי יון-העם מנוגשיו

   ).   30( ביטוי לגאולה לאומית , המושרש במסורת היהודית, )חג החנוכה ( , למקובל ואת חגו
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פרקי ". יסוד מיתוסי"בתוכם , יש פגיעה בתוקפם של מיתוסים, כאשר כמעט כל מיתוס מותקף או נבחן מחדש

חלקם  ). 31( היום לביקורת  םקליטת עליה עומדי, "טוהר הנשק"ול "צה, ח"הפלמ, הקיבוץ, תל חי: הציונות למשל

על הצגת זיכרון היסטורי סובייקטיבי על ביקורת ל בעקבות שינויים חברתיים ופוליטיים ובגל, עמדו לביקורת בעבר

הודגשו מרכיבים שונים בזיכרון , )בשנות השבעים המאוחרות (עם התחלף השלטון בארץ . ידי אליטה שלטונית

  . שהשתייכו לאליטה השלטונית הקודמתנחלתם של קבוצות ייחודיות, ההיסטורי הקיבוצי שהיו בעבר

  ?    " חליפיים"בזיכרון הלאומי או שגם הם קום של כבוד יש מ לאומיים האם למיתוסי יסוד

 מודרניזם ובעקבותיה על אלה המשייכים -בידי הרואים עצמם נמנים על אסכולת הפוסט, הפך" ניפוץ מיתוסים"

לשאול שאלות שתכליתן , הרצון לערער מוסכמות". חת ומתקדמתכמפו, חדשנית"לדרך , עצמם לזרם הפוסט ציוני

הוא ממטרות , לא לשם ניהול תהליך מחקרי נאות אלא למען השגת כוונות פוליטיות,  היסטוריותקעקוע אמיתות

ניפוץ מיתוס קיומן של ביצות בעמק יזרעאל וכן  ,במלחמת הכיפורים, "כוח צביקה"ניפוץ מיתוס ". פוסט ציונים"ה

 מנקודת מבט ,י היסטוריה חלק מראייה שונה של פרק,למשל,  חי הם-ניפוץ מיתוס יוסף טרומפלדור בקרב תל

   ). 32( בלבד לצורך הויכוח ,  לעיתים,קו המרכזיהשונה מן ההחוקרת מזווית 

אלא כתרומה , גרידא תרגיל אקדמילא בתור , יש למוטט את המיתוסים הקיימים הללו: "שמחה פלפן טוען בספרו כי

  :שתוקף פלפן הם המיתוסים". תרונהלפ קונסטרוקטיבית יותרלהבנה טובה יותר של הבעיה הפלסטינאית ולגישה 

  .         כפשרה שתוביל לשיתוף פעולה עם הפלשתינאים19.11.1947 - קבלת החלטת החלוקה מ.א

  .דחיית הערבים את החלוקה והיענותם לקריאת המופתי לצאת למלחמה כוללת נגד המדינה היהודית. ב

  .המנהיגות הערביתבריחת הפלשתינאים כתגובה לקריאת . ג

  .היהודים החלטת מדינות ערב להשמיד את המדינה היהודית ולגרש את כל תושביה .ד

  .הפלישה הערבית הפכה את מלחמת העצמאות לבלתי נמנעת. ה

  .מול הערבים בנחיתות מספרית ובתחמושת דלהמדינת ישראל עמדה . ו

   . )33(  "היה עם מי לדברלא "ידה של ישראל הייתה מושטת לשלום אך . ז

 את , )34( "  דיוקן-הצבר", *בוחן בספרו) חוקר הקיבוץ והחברה הישראלית , סוציולוג ואנתרופולוג( וז אלמוג ע

בחובה תכונות או ערכים אך בעצם נושאת , דמות אשר לכאורה היא מרובת ניגודים, דמותו של הצבר הישראלי

התגייסות : ארבעה גורמים עיצבוהאשר " סיפור הצלחה פנומנלי"היא , בעיני המחבר, דמותו של הצבר. משלימים

הזיקה ההדוקה בין המציאות המתהווה בארץ ישראל ובין החזון האוטופי ", מרב הכוחות לשרות התעמולה הציונית

סוכני החברות והמסגרות "הצלחת , החשיבות הרבה לחינוך ערכי שניתנה על ידי המנהיגות הציונית, "של הציונות

  .  של הנוער" םהמחברתות למלא את צרכיו הנפשיי

  ".מיתוס הצבר"שעליהם התחנך הנוער בצעירותו יצרה את דמות הצבר ואת , על פי אלמוג , המיתוסים הציוניים

  ,)עוסק בחקר הציונות והיהדות , פסיכולוג חינוכי וארגוני( בביקורת על ספרו של אלמוג עוז טוען שלמה שרן 

   ).35( תוך שימוש בכלים ניהיליסטיים  ציוני -שמניעים פוליטיים יצרו את המיתוס האנטי

על פי ,  ציונית-הפוסט, המותקפים על ידי אלמוג מנקודת מבטו" המיתוסים של הציונות"שרן בודק אחד לאחד את 

  :שרן

  .מיתוס הדטרמניזם ההיסטורי של העם היהודי ששימש עילה לגיטימית לכיבוש הארץ מידי הפלשתינאים. א

  .גרידא, " מיתולוגית-סמנטיקה"המוגדרים " העפלה"עליה וה"מיתוסי ה. ב

  
בסוף  , 333, "מערכות"פורסם ב, שדן בסוגיות אלה, "ח" הלוחם בן דור תש-המיתוסים הציוניים של הצבר: "מאמר בשם*

   .1997 - בלפני פרסום הספר,  1993
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  ."שטיפת מוח של פעוטות בבתי הספר"הנלמד כ" מצילנו מידם"מיתוס . ג

            ." מול רביםמעטים"מיתוס . ד

   .הפנמת מיתוס העקדה על מנת לקבל בהשלמה את נפילת הבנים במערכות ישראל. ה

  ". כהתגשמות נבואה"על פי תפיסת הציונות הרואה את דרכה " גאולת ישראל"מיתוס . ו

  ".מלחמת השחרור"שהוביל להכרה בצורך בסיפוח שטחים שנכבשו ב" ארץ ישראלזכותנו על "מיתוס . ז

ושכוונתו , "ציונית - דעות וטענות אופייניות המייצגות את האסכולה הפוסט" מציג בספרו ,שרן טוען במאמרו שאלמוג

   ).36" (  ציוני- המיתוס האנטי"להפיץ מיתוס חדש 

  

  על ידי כדי לפסול את המחקר, לדעתי, אין בה, ראיית סוגיות בהיסטוריה מנקודת מבט חדשנית וביקורתית

  .  מוצגים בו רעיונות ודעות הנוגדים לחלוטין את דרכם ומשנתםאף אם, מבקריו

אלא הוא מתקבל ,י אגדה שאין מטרתו ערעור מוסכמות ופגיעה בזיכרון קולקטיב-מיתוס עלול גם להתקבל כסיפור

נובע מרצון לפאר ולהציג באור  הראוותני התיאור. כתיאור מוגזם של מצב או של התרחשות או של אירוע כל שהוא

  . המסוימיםהאירוע ההתרחשות או התהליך, רקורים את האישיותהז

בו הוא דן במיתוסים של ( מציע בספרו , )הצבאית של ישראל -חוקר המדיניות הביטחונית, היסטוריון( מנואל ולד ע

 נאיבית -בדותה לא, מטרתית מיתוס הוא אגדה: "והסברים למיתוסיםמספר הגדרות ) הביטחון הלאומי הישראלי 

חלופי ,  יומין-זהו אמצעי עתיק.  של פרטים ושל קבוצות ולכוון את התנהגותםעדה להשתלט על בחירתםשנו

 דתיים בחברות מסורתיות ושמרניות -בעיקר דתיים ופוליטו -ששימש מקבלי החלטות וממסדים, להפעלת כוח פיסי

תפלות ופחדים ופי אמונות שראשיהם שט, בדרך הנחלתם להמונים נבערים לשימור וקידום האינטרסים שלהם –

הרוב לתכתיבים שקבע מיעוט  מרצון של -כדי להקנות לגיטימציה רחבה ולהבטיח ציות הוא היה מטרתי. קמאיים

,  סתמי בסיפורי עלילה אגדיים- שאינו-מיתוסים עשו שימוש"כמו כן טען ולד ש. שהתאמץ לשלוט עליו ולהטותו לצדו

מיתוסים : "ועוד כתב". ם הדתית הקדומה על אודות בריאת העולם העולשתיארו באמצעות סמלים את השקפת

להעניק סיפוקים נפשיים נדיבים וזולים לפתיים ולחלק משאבים לאומיים , אפשרו לתגמל רגשית הדיוטות

  . )37 " ( מייצגיהם הקולניים של אינטרסים תמימים פחות-למנחיליהם

ניצול מיתוס : כגון" לכיוונים מוסכמים על בעלי עניין"ב אותם במיתוסים במטרה לשכת" שימושים"ולד טוען כי נעשו 

קרקעות "גאולת קרקע ושמירתה בבעלות הלאום במטרה להקצות מעט אדמה חקלאית והרבה , "העבודה העברית"

המעוות את " האיום הדמוני של ההשמדה המוחלטת"ולד יוצא בספרו נגד מיתוס . לטובת בעלי עניין" לא מיועדות

  מוליך את ההנהגה לחיפוש פתרונות שגויים ואת הקיצונים לדבוק בתיאוריות או באידיאולוגיות, ציאותתפיסת המ

מעוף פוליטי  התנהלות חסרת, "אילוזיה של גבולות בטוחים"מיתוס זה יוצר למשל . המובילות לפעולות מוטעות

גורם להזנחת איומים  "שמדמיתוס הה ".הנתונה ללחץ קבוע להימנע או לעשות פעילות הנתונה בצל המיתוס

המודחקים מן התודעה ", בגלל קיומם של איומים קיומיים ערטילאיים,  חברתיים-דמוגרפיים ומדיניים, צבאיים

  ".והתפיסה בשל אילוציה של חשיבה חד ערוצית המונעת על ידי מיתוס ההשמד

מוזכר גם )  נחיתות צבאית כמותית הוא שמכפילי הכוח האיכותיים של ישראל עשויים לקזז" ( מיתוס הטכנולוגי"ה

בחינת הביטחון הישראלי באמצעות השענות . הוא בספרו של ולד כמיתוס מוטעה ומטעה בתודעת הביטחון הלאומי

האם אין מקום לדון בנושאי ביטחון , מאידך.לכן הוא יוצא נגד מיתוסים אלה, על מיתוסים נראית לולד חסרת אחריות

היבט רגשי במיתוסים החורג מן המסגרות הנבחנות בעין האם אין ? הציבורי שיח ובמיתוסים הקשורים אליהם ב

  ? צבאית 
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  מיתוסים בתקופת מלחמת השחרור

היה מיצוי של  אך גם תקופה שבה,  יהודי-תקופה טראומתית בזיכרון הלאומי הישראלי, בתקופת מלחמת העצמאות

למיתוסי היסוד של התרבות  ודיים ומיתוסים מכוננים שנוספונוצרו סמלים ייח, לאומיות ורוחניות-שאיפות פוליטיות

  . ישראלית-היהודית

היסטוריון ( סיון  התייחסות נרחבת למספר מיתוסים עיקריים של מלחמת העצמאות ניתן למצוא בספרו של עמנואל

רבעה מיתוסים בא ) 38( בספרו  דן סיון .) ערב -עוסק בחקר האסלאם ויחסי ישראל. ח"חוקר דור תש, וסוציולוג

   :הקשורים לזיכרון הלאומי בעקבות המלחמה

  . נשים ומבוגרים, צעירים: בקרב האזרחים, מיתוס שיעור האבדות בה. א

  .מיתוס הפגיעה בדור שלם של ילידי הארץ. ב

  .ל"מיתוס שיעור הנופלים מקרב חיילי הגח. ג

      .     מיתוס הידלדלות היישוב מבחינה איכותית בעקבות המלחמה. ד

על ,  אף  שהנשים הלוחמות עמדו. )39(  מיתוס הלוחמת -"מיתוס הצברית"מיתוס נוסף של מלחמת השחרור הוא 

            . )40 ( מיתוס זה מצטרף למיתוס הגבורה במלחמה, לם של הלוחמים הגברים יבצ, פי המחברת

מרחיב עוז אלמוג ודן במיתוסים ,  )41 ( בספרו. מיתוסים מקראיים שימשו את יוצרי המיתוסים במלחמת העצמאות

כמו כן דן עוז ". ה לוחמים צדיקים"ל "-מיתוס גבורת הלוחם,  "מעטים מול רבים", "בן נבחר", "עם נבחר: "כגון

זכותנו על ארץ "ובמיתוס " בימים ההם בזמן הזה "-הגאולה והדטרמיניזם היהודי: במיתוס, "קרבן ועקידה: "במיתוס

  . )42( מופיע  במלחמת השחרור , הלקוח מן המקרא, למשל" שועלי שמשון"גם מיתוס  ".ישראל

הקשר לדת ולמסורת בולטים במיתוסים ומדגישים את השפעות הזיכרון היהודי על היווצרותם מחדש באופן שונה 

  .   וייחודי בעת המלחמה

   ה" גבורת הלמיתוס  יצר אתה"סיפור גבורתם של הל,  )43" ( מיתוס לטרון"מערכות הקרב על לטרון הצמיחו את 

  ).  אעסוק בפרק השלישי בעבודת המחקר , במיתוסים אלה ונוספים מן המלחמה ( .) 44 (

היה אחת , למשל ,יגאל אלון. דמויות מן המלחמה של מפקדים ולוחמים יצרו לעיתים סמלים ומעשיהם יצרו מיתוסים

  . )45( הדמויות האלה 

, בחינוך ניכרים, למרות המחלוקות בגינן, השפעתם,  הזיכרון הלאומימיתוסי מלחמת הקוממיות הם חלק מן

  .      בספרות ובמחקר

 נוצר שמיתוס ניתן להניח. כך גם מיתוסים, כשם שסמלים נחוצים לצורך הגדרת הווייתו של פרט או של ציבור

אלא רק אלה הנושאים , וסאך לא כל סמל עשוי ליצור מית. המקנים לו את קיומו בתודעת מאמיניו, באמצעות סמלים

         .  או פרשנותאתם בשורה מיתית

, אשר מצויים למרות שמשמעותו נגזרת מן הצרכים הנפשיים והציבוריים, של אגדה" צל"למרות שעל מיתוס יש 

אמת "יש להתייחס אליו כאל , למרות שהוא מכיל מסרים וסמלים נוסף לסיפור המעשה, בדמיונו של הציבור, לעיתים

          .  ) 46 ( כדי להבין טוב יותר את נפשה, המסייעת לאמת שבמחקר" תאחר
עסק בחקר ארץ , עיתונאי והיסטוריון ( תום שגב: יש המציגים את המיתוס כסיפור אגדה שיש להטיל ספק בקיומו

ולוגיה במקרה הגרוע הוא שקר שהומצא ביודעין כדי לשרת אידיא. מיתוס איננו אמת: "טען) ישראל והציונות 

על פי רוב זהו שקר או . או פוליטי, לאומי, המשקף צורך רגשי, אולי לא מודע, במקרה הטוב הוא רק סילוף. כלשהי

, הטובים טובים: ללא גוני אפור, העבר מצטייר בו כשהוא גדול מהחיים ובדרך כלל בשחור לבן: סילוף היסטורי

וככל שהם מתבגרים ומטפחים יכולת , ים להם מיתוסיםכל העמים מטפח. מי שלא בעדנו הוא נגדנו, הרעים רעים

   ).47" (  הם משתחררים מאחיזתם-במבט מרוחק יותרלהסתכל בעצמם 
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ראה , )התלמוד והחסידות , ך"עסק בחקר סוגיות מן התנ, חוקר חינוך ומדעי היהדות , 1995 – 1901( יוסף שכטר 

ביקום לבין המתרחש החיים שאין בו פירוד בין המתרחש מיתי הוא כל התחום הנוגע לטעם ": "טעם החיים "במיתוס

הנפש , איחוד היקום( המונותאיזם האמיתי , " ולבין המתרחש בתולדות האדם,מודע והחלום- כולל התת,בנפש

     . )48( הוא השילוב הזה שבלעדיו אין סיכוי לגאולת האדם , על פי שכטר, )וההיסטוריה 

 שלושה  )49 (?  מיתוס או מציאות -היסטוריה: בספרובוחן , )של ההיסטוריה וף היסטוריון ופילוס( אלעזר וינריב 

  :מובנים של מיתוס

  .מיתוס הוא גרסת עבר המעוותת את העובדות וסוטה מן הגרסה ההיסטורית. א

  .רלוונטית להווה, מיתוס היא גרסת עבר שבתקופה מסוימת ניתנה לה משמעות סמלית. ב

  .  יא מרכיב בזיכרון המשותףמיתוס הוא גרסת עבר שה. ג

  . מסקנתו של וינריב היא שההיסטוריה נחוצה כדי להשוותה לגרסה המיתית על פי כל שלשת מובניה

  .בבחינת העבר, שיש צורך בשיתוף פעולה בין המיתוס וההיסטוריה, אפשר להסיק, מכאן

  

  ,היסוד שלועות כשם שיש לאבני השפעה ומשמ, תוקף,יש למיתוס קיום , שלמרות הביקורת החריפהניתן להניח 

  .    לסמלים
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עורך המהדורה . עורכים אלאן בולוק ואוליבר סטאליבראס,  מילון פונטנה למחשבה מודרנית): myth(  הגדרת מיתוס ורא. 1

   .       254' עמ , 1988, ח"אייר תשמ, תל אביב, הוצאת עם עובד, העברית אלי שאלתיאל

, יוצא לאור על ידי קבוצת צעירים מהתנועות הקיבוציות, ו"גיליון ל, במה לתנועה הקיבוצית, שדמות, "מיתוס וסמל", יני אוקוס. 2

   . 88 – 85' עמ, ל"חורף תש

בית הספר  , 17, רבעון להיסטוריה, זמנים,  שטראוס-דיאלוג עם קלוד לוי, "נוכחותם של המיתוסים", שאול פרידלנדר . 3

   . 31 – 22' עמ ,1985חורף , זמורה ביתן , אוניברסיטת תל אביב, ארן. ה על שם זלהיסטורי

   . 21' עמ ,25.1.1985, מוסף תרבות, ידיעות אחרונות, "על מיתוס בימינו"קלוד לוי שטראוס :  גםורא

מיתוסים ( , סיון, מאמר ביקורת על ספרו של עמנואל, " דלק בהווה-מיתוסים מן העבר כחומר", יעקב שביט:  בתוךורא. 4

   .20' עמ , 12.8.1988, מוסף לשבת, ידיעות אחרונות, )ח "תשמ, עם עובד, ספרית אפקים, פוליטיים ערביים

   . 19 – 16' עמ ז"חורף תשנ, ד"גיליון י, אמנות ותרבות יהודית, כתב עת לספרות, דימוי, "המיתוס והנפש", מיכה אנקורי. 5

נוכחות : "בפרק המבוא, ויסטריך', ס, ורוברט, אוחנה, דוד:  אצלורא) מנקודת מבט מודרנית" (מיתוס"מתוך הגדרת המושג . 6

' דוד אוחנה ורוברט ס: עורכים, גלגוליה של התודעה הישראלית, מיתוס וזיכרון"  בציונות ובישראליות, המיתוסים ביהדות

הגדרה רחבה של איתמר :  עודו רא; 37 – 11' מע, 1997, מאי , הוצאת הקיבוץ המאוחד, מכון ון ליר בירושלים, ויסטריך

אוניברסיטת בן , כרך רביעי, אשל באר שבע, המיתוס ביהדות, " מסת פתיחה-נוכחותו הבלתי נמנעת של המיתוס"גרינולד ב

 ,איתמר גרינולד: וכן אצל ; 14  - 1' עמ , 1996, ו"תשנ, עורכת חביבה פדה, הפקולטה למדעי הרוח והחברה, גוריון בנגב

בעת טיפול , לדעת המחבר, הנחוץ" רגש"על קורטוב ; 28 – 15' עמ, שם, " המחקר והמציאות ההיסטורית-המאגיה והמיתוס"

   . 18.10.1991, הצפה, "מיתוסים ומנפציהם", משה קרונה: ורא, במיתוס

     London, Warburg& Secker , Doctor Faustus, Thomas Mann ,1951 ; שם, ראו אצל סיני אוקו. 7

  .שם, שם, מיתוס וזיכרון. 8

מודן ,  יעקב-תרגום מתי בן, עורכת בטי סו פלאוורס, כוחו של מיתוס, ביל מויירס, וזף קמפבל'ג: אצלבהקדמה נאוה תלפז . 9

  . 8 – 6' עמ , 1998, תל אביב, הוצאה לאור

he Philosophy of Symbolic Forms  T,Ernst Cassirer         :  אצלועל המשמעויות הסימבוליות של המיתוס רא. 10

.                                                            /19551925, Yale University Press,  New Haven:Mythical Thought    

  , )84 ( 1ון גילי , 15שנה , חברה ותרבות,  כתב עת למחשבה מדינית,נתיב, " ציונים ומיתוס-פוסט, ציונות", שלמה שרן. 11

   . 62 – 55' עמ ,2002, ינואר, ב"תשס, טבת

, ד"תשנ , 8  קובץ , הגות וספרות, כתב עת רב תחומי לעיון, אלפיים, "משהו על תפישות המיתוס במחקר בימינו", יוסף דן. 12

   . 164 – 145' עמ  ,1993

  .שם,  שם,ידיעות אחרונות, " דלק בהווה-מיתוסים מן העבר כחומר", יעקב שביט. 13

  .שם, המיתוס ביהדות, " מסת פתיחה-נוכחותו הבלתי נמנעת של המיתוס" ,איתמר גרינולד. 14

   .27 – 23' עמ , 1998, ירושלים, מוסד ביאליק, ספרות המקרא, מבוא לספר בראשית, אגדות בראשית, הרמן גונקל. 15

, אסופת מאמרי הגות ומחקר במחשבת ישראל, טורא, "געל המיתוס בהשקפתם של מרטין בובר ופרנץ רוזנצוויי", זאב לוי. 16

   .  319 – 306' עמ, ט"תשמ, הקיבוץ המאוחד, אורנים, המרכז ללימודי יהדות

   .  210 – 187' עמ, ח"תשנ , 38, מדעי היהדות, "ההיסטורית והמחקרית, המיתוס במציאות ההכרתית", איתמר גרינולד. 17

  , ז"חורף תשנ, ד"גיליון י, ביקורת ותרבות יהודית, אמנות, כתב עת לספרות, דימוי, "יהדות ומיתוס", יהודה ליבס. 18

   .  15 – 6' עמ

   .  2003, ג"תשס,  מיפוי והוצאה לאור-הוצאת מפה, סידרה בעריכת דן דאור, מיתוסים, המיתולוגיה היהודית, חגי דגן. 19

דוקטור "חבור לשם קבלת תואר , תיים בכתבי אהרן אפלפלדיסודות מי,  אחא-אצל דבורה רב" סקירת חקר המיתוס "ורא. 20

   .  32 – 1' עמ , 1998, ח"תשנ, כסלו, רמת גן, אוניברסיטת בר אילן, "לפילוסופיה

   . 6 – 1' עמ ,ה"תש, ירושלים, הוצאת שוקן, בין עם לארצו עיקרי תולדותיו של רעיון, מרטין בובר:  למשל אצלורא

הקתדרה לתולדות עם ישראל בזמננו על , אוניברסיטת תל אביב, ספריית פועלים, נה ביהדות ימינומיתוס ותבו, אוריאל טל. 21
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   .46' עמ , 1987, ז"תשמ, ישראל, ושושנה שרייבר. שם יעקב מ

 יכול להביא לידי -מיתוס כשורש נשמתה של לאומיות: " 53 – 52' עמ, שם, אוריאל טלאצל ציטוט מדברי איינשטיין ראו . 22

יכול מיתוס לקבל מובן רוחני בתחום היחס הדיאלוגי , אך מן הצד השני, מיתוס יכול לקבל מובן דמוני והרסני. ות ודיקטטורהגזענ

   ".   ובכך לשמש יסוד עיקרי בציונות בונה, דתיות או לאומיות, בין קבוצות אתניות, ובין אדם לחבר, בין אני ואתה

הוצאת מוסד , ערכו שמואל הוגו ברגמן ונתן רוטנשטרייך, תרגם צבי וויסלבסקי, דת התבונה ממקורות היהדות, הרמן כהן. 23

ספר השנה של , " מיתולוגיזציה- מיתולוגיזציה או רי-די" ,זאב לוי  ;1971, ירושלים, ביאליק ירושלים והמכון על שם ליאו בק

   .227 – 205' עמ ,1988, ח"תשמ,   מדעי היהדות,אוניברסיטת בר אילן

   .312' עמ, שם,"על המיתוס בהשקפתם של מרטין בובר ופרנץ רוזנצוויג" ,  לויזאב. 24

   .179 – 145' עמ, שם  ,38כרך , מדעי היהדות, "מיתוס המיתוסים",  שלום רוזנברג. 25

ר משהו על תפישות המיתוס במחק", יוסף דן: ראו עוד על דעותיהם של הוגי רוח אצל  ; 225 – 224' עמ, שם, זאב לוי. 26

, מוסר ומיסטיקה ביהדות ובדתות אחרות, דת, על הקדושה: פרק שביעי בספרו" המיתוס וחקר המיתוס", יוסף דן; שם, "בימנו

    .ז"תשנ,ירושלים, האוניברסיטה העברית, ל מאגנס"ש י"הוצאת ספרים ע

תל , הסתדרות הציונית העולמיתה , 1גיליון , כיוונים חדשים, "מי מפחד מניפוץ מיתוסים",  רוטנשטרייך-אפרת בלברג. 27

, מבפנים, "מורשה ומיתוס בגבורת ישראל", נרי אראלי:  דיון אצלורא ; 114 – 106' עמ , 1999, דצמבר, ס"תש, כסלו, אביב

   , 1983דצמבר , ד"תשמ, טבת, עין חרוד,  )2 – 1( , ו"כרך מ, ד"סתיו חורף תשמ, התנועה הקיבוצית המאוחדת

   .   187 – 183' עמ

, ו"תשנ, תמוז, ירושלים, יד בן צבי , 80,  לתולדות ארץ ישראל ויישובה,קתדרה, "מבנה המיתוס הציוני", ברוך קימרלינג. 28

 Memory and the  Collective: Recovered Roots,Yael Zerubavel:  ביקורת על הספר ( 227 – 225' עמ , 1996, יוני

.    1995Chicago , niversity of Chicago PressU, Making of Israeli National Tradition           

  חורף, תל אביב  ,15, עיונים בידיעת הארץ, נופים, " חי והשפעתו על המחשבה הצבאית-מיתוס תל", מאיר פעיל:  עודורא

, תל אביב , 15, הארץעיונים בידיעת , נופים, " חי המיתוס והאפוס-הגנת תל", גבריאל הורוביץ ; 38 – 31' עמ , 1980, א"תשמ

' עמ, שם, מיתוס וזיכרון ,"המיתוס כהיסטוריה: מראש מצדה על לב הגיטו", מולי ברוג ; 6 – 5' עמ , 1980, א"תשמ, חורף

203- 227.   

   , 1994 , 10, אלפיים, "מצדה והשואה כמטפורות היסטוריות: מות הזיכרון וזיכרון המוות" ,יעל זרובבל: ראו למשל. 29

   .67 – 42' עמ

   , 1978, דצמבר, ט"תשל, כסלו, ז"שנה י ,56' חוברת א,האומה, "על מיתוס התחייה של המכבים", אהוד לוז. 30

   .  52 – 44'  עמ

, עין חרוד, ד"תשמ, אביב,  )2 – 1( , ד"מ, התנועה הקיבוצית המאוחדת, מבפנים, "הערעור על מורשת הגבורה", זאב צור. 31

, תל אביב , תמוז , 1956 – 1936, מיתוס ומציאות, אתוס, טוהר הנשק, דן יהב; 346 – 340' עמ , 1982, אפריל, ד"ניסן תשמ

כתב עת , כיוונים,  )1983 – 1900י "פרק בתולדות החינוך בא( , "עלייתו ונפילתו של המיתוס החלוצי", רות פירר ; 2002

   . 23 – 5' עמ , 1984מאי , ד"תשמ, אביב, 23, ליהדות ולציונות

 , 1984,  )3( , ו"מ, התנועה הקיבוצית המאוחדת, מבפנים, על ניפוץ מיתוסים" הערות על החינוך לערכי גבורה", יגאל טפר. 32

   . 417 – 410' עמ

   , 1990, אפריל, תרגום יורם בר,  יורק-ניו, ספרי פנתאון ,  מיתוס ומציאות -לידת ישראל, שמחה פלפן:  למשלורא. 33

   . 15 – 9' עמ

     .1997, ז"תשנ, תל אביב, הוצאת עם עובד, ספריית אפקים,  דיוקן-הצבר,  אלמוג עוז.34

    .61עמוד , שם, שלמה שרן. 35

   .62 , 55' עמ, שם, שלמה שרן: ראו. 36

  .1992, ספרי חמד, ידיעות אחרונות, מיתוסים ודילמות של הביטחון הלאומי הישראלי, הקשר הגורדי, עמנואל ולד. 37

, משרד הביטחון, צבא הגנה לישראל, הוצאת מערכות, "מרכז כובד"סדרת , דיוקן וזיכרון, מיתוס, ח"דור תש, ואל סיוןעמנ. 38
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, הארץ, גיוס חוץ לארץ במלחמת העצמאות, גחלת לוחמת, "כוחו של מיתוס", עמנואל סיון ; 1991, תל אביב, ההוצאה לאור

,  מאסף לבעיות הציונות,עיונים בתקומת ישראל, "דור ודורשיו", דכי בר אוןמר:  ביקורת על ספרו אצלורא . 2.5.1995, ספרים

דב : וכן אצל ; 475 – 464' עמ , 1992, ב"תשנ, בן גוריון בנגבאוניברסיטת , המרכז למורשת בן גוריון, היישוב ומדינת ישראל

, גיליון עצמאות,  דבר,"והעובדותהמיתוס , ח"דור תש", סמדר גולן ; 2.8.1991, על המשמר, "ח"מיתוסי תש", בר ניר

17.4.1991.   

מוסמך "עבודת גמר לקראת התואר , ח"דמות האישה הצברית בטקסטים של דור תש, מיתוס הצברית,  זוהר-טלילה קוש. 39

כתב עת לתרבות חברה , פנים, "ח והמטבח"בין הפלמ", טלילה קוש: וכן , 1998, יולי, אוניברסיטת תל אביב, "למדעי הרוח

   .      34 – 26' עמ , 1999, סתיו , 11, הסתדרות המורים בישראל, ינוךוח

ח "חברות פלמ: ח"פלמחאיות במלחמת תש, איה גוזס סבוראי ; 1981, כתר, בין הספירות, 1948, נתיבה בן יהודה: ורא. 40

, לילי רתוק:  עודורא . 1989, וןמשרד הביטח, הקיבוץ המאוחד, זה חוזר אלי,  בן צבי-צביה כצנלסון , 1997, מערכת, מספרות

, והבוקר שלמחרת, יום קרב וערבו, מחקרים בספרות עברית", כרך חמישי, סדן, "מיתוס וזיכרון: נשים במלחמת העצמאות"

, אוניברסיטת תל אביב,  לוי -עודד מנדה, חנה נוה: עורכים, "ייצוגה של מלחמת העצמאות בספרות ובתרבות העברית בישראל

   . 303 – 287 'עמ, ב"תשס

, בית ההוצאה לאור של צבא הגנה לישראל, מערכות, "ח" הלוחם בן דור תש-המיתוסים הציונים של הצבר", עוז אלמוג. 41

   .57 , 47 – 40' עמ , 1993,  דצמבר-נובמבר, ד"תשנ,  טבת-כסלו , 333

  . ח"תשנ, תל אביב, ימן קריאהספרי ס, הקיבוץ המאוחד, הספרייה החדשה  , 1948בשדות פלשת , אורי אבנרי. 24

 , 10קובץ , כתב עת רב תחומי לעיון הגות וספרות, אלפים, "ח"מקרה לטרון תש: היסטוריוגרפיה וזיכרון", אניטה שפירא. 43

 , 8כרך , עיונים בתקומת ישראל, " בין מיתוס למחקר-ח"מערכות לטרון בתש", אורן אלחנן ; 41 – 9' עמ , 1994, ה"תשנ

   . 85 – 78 , 1998, ח"תשנ, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, קריית שדה בוקר, שת בן גוריוןהמרכז למור
האוניברסיטה העברית  , 10כרך , שנתון לעיון ולמחקר , יהדות זמננו, "ה"ראשית צמיחתו של מיתוס הל", מוטי זעירא. 44

   .  71 – 41'  עמ, ו"תשנ, שליםירו, המכון ליהדות זמננו על שם אברהם הרמן, בירושלים

   .  173 – 172' עמ , 1981,  )2 – 1( , ג "מ, מבפנים, "עדים לצמיחתו של מיתוס", דן שביט. 45

   .151' עמ , 1992, ב"תשנ , 1948 – 1881הציונות והכוח , חרב היונה, אניטה שפירא. 46

    .  5ב' עמ , 6.5.1992, הארץ, מיתוסים לא מתים, "אל תטרח היסטוריון", תום שגב. 47

  ,ם"תש, עריכה אפרים ברוידא, מחקר, עיון, ביקורת, חברה, אמנות, ספרות, מולד, "המיתוס והסמל", יוסף שכטר. 48

   . 151 – 149' עמ ,1980 

  ,  2003, ג"תשס, האוניברסיטה הפתוחה, מחשבות על מצב המקצוע,  מיתוס או מציאות-היסטוריה, אלעזר וינריב. 49

   .251 – 217' עמ
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   היווצרותם של סמלים ומיתוסים בעם היהודי בעת משבר. 3
  

  : לצורך הדיון אבחן שלוש התרחשויות היסטוריות שיצרו תקופות משבר

  . בעת העתיקה, )הראשון והשני ( חורבן בית המקדש .  א

  . בימי הביניים, ו" תתנגזרות.  ב

  .בעת החדשה, פוגרום קישינוב.  ג

    

     חורבן בית המקדש .א

חורבן בית המקדש הוא האירוע הטראומטי שסיים בצורה אלימה  את תקופת העצמאות של העם היהודי בארצו 

  .  הקרבה ותקווה, אבל, אבדן, והיו לו השפעות על יצירת סמלים ומיתוסים של חורבן

  . באב' חרבו בית המקדש הראשון והשני ביום ט, על פי המסורת

שכבש את הארץ ) כשדים  ( ארע בתקופת נבוכדנצר מלך בבל ) ס "  לפנה586 ( קדש הראשוןחורבן בית המ

  . )1( בפקודתו הרס שר צבאו נבוזראדן את בית המקדש ושרף את ירושלים . ס" לפנה589/8בשנת 

נש האלוהית הטילה עו ההשגחה. היה סמל לתגובה אלוהית על חטאו של העם, ך"על פי התנ, חורבן הבית הראשון

, צדקיהו בן חמיטל בת ירמיהו מלבנה  צבאית ובראשה המלך-על העם כולו גם בגלל חטאי ההנהגה הפוליטית

  . )2( ולא פעל לשנותם , יאשיהו מלבד, שהוביל את מעשי החוטאים כרוב מלכי יהודה לפניו

בספרי הנביאים  פיעיםתיאורי החטאים מו". מלכים"על פי כותבי פרקי , הוא שגרם לעונש בידי שמים, החטא הדתי

בתקופת ;  )4( הארץ על ידם  במצור אשור וכיבוש:  שניבאו בתקופות השפל של העם )3 ( ירמיהו ויחזקאל, ישעיהו

   . )5( בתקופת גלות בבל  וכן, ולאחריו, בתקופת החורבן, בימי צדקיהו; המלכים שלפני החורבן

 ) 6( אך באגדות החורבן ,  ידי שר צבאו של מלך בבלעל,  כיים"על פי המקורות התנ, חורבן בית המקדש בוצע

 רצח . )8( גם שפך דם נקי  )העמדת צלם בהיכל ( , שמלבד חילול המקדש ) 7( מתוארים חטאיו של המלך מנשה 

מופיע כאחד הגורמים להרג חפים מפשע על ידי נבוזראדן  ) 9( הכהן המטיף זכריה בן יהוידע בידי המלך יהואש 

  .חטאי העם והמלך הם גורמי החורבן בידי שמים אשר לביצועו נשלחו הבבלים . )10(  ושלים בעת כיבוש יר

בעקבות מרד התרחש ,  לספירה70בשנת ,  שבוצע על ידי טיטוס בנו של קיסר רומי אספסינוסחורבן בית שני

, ומי את הארץכבש צבא ר, במטרה לדכא אותו ולהעניש את המורדים).  לספירה 66בשנת ( היהודים ברומאים 

   בית המקדש נשרף ונעשה טבח גדול באנשי הדת ובתושבי ירושלים. החריב את רוב עריה והגלה חלק מתושביה

  ,אלהבמסגרת פרקים מקדימים , לדון, לדעתי, לכן ניתן,  מאפיינים דומים רבים בחורבן בית ראשון ושני ).11( 

 ומיתוסים הקשורים בחורבן הבית יש להם ביטוי רב סמלים. בשני האירועים יחד תוך ציון הסמלים המשותפים

קיבלו ביטוי , על ידי אויבי העם, ההלם שבפגיעה האנושה בדת ובלאום היהודיים. ל ובספרות היהודית"באגדות חז

  על מקומו ותפקידו, על סיבות העונש ומבצעיו, על החטא: בעקבות החורבן נשאלו שאלות של אמונה.עממי והלכתי

  ואורכו של כן נשאלו שאלות על תוקפו. על החזרה בתשובה, על האלוהות, העונש בידי שמיםשל העם לאחר 

סמלים שהופיעו באגדות ובתיאור החורבן . באמצעות משיח, העונש ועל הסליחה והגאולה האלוהית המקווה

הלחימה : וןהדמיון שביניהם במספר מאפיינים כג יצרו מיתוסים דומים לשני האירועים בגלל, במקורות שונים

, המתחים הפנימיים, התנהגות הנצורים בעת המצור, והרעב המצור, )בניית הדייק : למשל( ופעולות האויב בה 

היציאה , גורל הלוחמים והאזרחים לאחר נפילת העיר, הפוליטית והצבאית גורל ההנהגה, גורל ההנהגה הרוחנית

  . לגלות

בתיאור חורבן בית שני מודגש גם המאבק הצבאי סביב בית ( , סיפור חורבן בית המקדש מתבטא בתיאור ההרס
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מופיע , שפיכת דם נקיים כגורם לחורבן .חלול קדושתו ופגיעה בכוהניו, שרפת אוצרות הבית או בזיזתם, )המקדש 

מוטיב זה מופיע באופן שונה בתיאור השחיטה שעשו ).חטאי המלך מנשה  ( במקורות בעת חורבן בית ראשון 

בחורבן בית שני הוא ,  בחורבן בית ראשון הוא החטא. )12( שני נים ובבני ביתם בעת חורבן בית הרומאים בכוה

  .העונש

כך . ובית שני  מבית המקדש ומירושלים מופיע באגדות החורבן של בית ראשוןסמל הסתלקותה של השכינה

השכינה כפי של ה הסתלקות. ה על חורבן ביתו בעקבות חטאי העם"מבטאים הכותבים את צערו של הקב

סתלקותה של השכינה מבית המקדש ה  רק לאחר . )13(  חלק ממיתוס החורבן הל יצר"שהתבטאה באגדות חז

הביאה לאסון החורבן , ל"על פי חז, עזיבתה של השכינה.יכול היה נבוזראדן להיכנס לתוכו ולשרוף אותו, הראשון

  .העםואסון החורבן הביא לגלות 

ומיכאל כדי שהגויים  ל טענו שבית המקדש נשרף על ידי המלאכים גבריאל"חז ( שרפתומיתוס חורבן בית המקדש ו

ברגע שחרב בית המקדש מתעורר מחדש  .מיתוס הגאולהמופיע גם כחלק מ,  )14" ( ?אייה אלוהיכם : "לא יאמרו

אובדן , טית פולקלוריס-אובדן המסגרת הדתית, אובדן הבסיס הגיאוגרפי. העם לחזור בו מדרכו הרעהנו שלרצו

אובדנם של נכסים רבים שהיו בירושלים ובעיקר , הרעב וכיבוש העיר, רבים בעת המצור אובדן חיים, העצמאות

יוצרים מיד לאחרהחורבן , עובדי אלילים ויציאת העם לגלות, בידי זרים, )בית המקדש ( לאומי -הסמל הדתי שרפת

, לאחר חורבן הבית הראשון גולי בבלאצל גאולה שנוצר כאן מתחיל מיתוס ה. את הסיבות והצורך הלאומי בגאולה

בעקבות  . נפש250,000 -במאה השמינית מנתה אוכלוסיית יהודה כ ( .עד שיבת ציון על ידי כורש מלך פרס

נתמעטה עד כדי מחצית בעקבות ההגליות אוכלוסיית יהודה .  נהרסו גם ערי יהודה ונפגעו תושביהן,מלחמות אשור

   ).15)(  * תושבים20,000 - מצאו בארץ כ522 עד 538שבי ציון שעלו בשנים  . 582 -ו 586 בשניםלבבל 

התבוסה  כלומר לאחר, מיתוס הגאולה התפתח לאחר חורבן בית שני וגלות העם ולאחר נפילת מצדה וביתר

  . בגלותשרפת המקדש והיציאה לשעבוד , אובדן הארץ, הצבאית וקורבנות המלחמה הרבים

האם אבדו ? האם התרוקנה הארץ ( , למשל,  )16( ברסטאד . על פי ספרו של הנס ב, "ריקהמיתוס הארץ ה"

סמלי חורבן הבית הראשון . הוא מרכיב במיתוס היציאה לגלות המופיע בצמוד או מיד אחריו) ? כוחותיה הרוחניים 

אפוקליפסה "ניתן למצוא בביטוי מעניין לכך . ואף חלק מאגדות החורבן דומות, השפיעו על סמלי חורבן בית שני

 ארץ **המייצגת עמדה פרושית, יהיאו תחילת המאה השנ יצירתו של יהודי בן המאה הראשונה" הסורית של ברוך

סמלי  . )17( בחיבור העוסק לכאורה בחורבן בית ראשון ,  בית שניעל חורבן ירושלים והגאולה שלאחר ישראלית

החורבן והשפיעו על   אלה יצרו חלק מהמיתוסים שליוו את סיפור.מצויים באגדות החורבן, סמלי המרד, המאבק

  .יצירת זיכרון החורבן

והלחימה של מצדה המצור , לכרוך את מיתוסי חורבן ירושלים ובית המקדש השני עם מיתוסי הגבורה, לדעתי, ניתן

  .כי תוצאות המאבק היו דומות, וכן עם אלה שמתקופת מרד בר כוכבא
  

 W.F.Allbright , "The Biblical  Period" in                          ( מסתמך על אולברייט )  חוקר וארכיאולוג (וינברג  .שאול ש* 

1949, Philadelphia, Culture and Religion,  Their History-The Jews, . )ed( Finkelstein . L  ,   הטוען כי אוכלוסיית

מחמת ההגליות של  ",586 – 597נתמעטה עד כדי מחציתה בשנים , השמינית נפש בקירוב במאה 250,000יהודה שמנתה 

  ".  ובגלל פיזור האוכלוסייה בעשרות השנים שלאחר מכן582 - ו586השנים 

 והיה לה ביטוי ח התורה שבעל פהופיתשנשענה על , בסוף ימי הבית השני השפעה מדינית, דתית שהייתה לה גםה עמד**  

קיבלו את האמונה , ) בני צדוק -"האריסטוקרטיה הכוהנית( "בניגוד לצדוקים , הפרושים. תלמודמאוחר יותר במדרשים וב

  . בעולם הבא ובתחיית המתים, בהשארות הנפש
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שהפך לסמל המאבק באויב הרומי , התפתחו סביב אישיותו של בר כוכבא, שנלווה אליו, מיתוס הגאולה והמשיחיות

סמל שהיה לו ביטוי אף בהתעוררות ,  בר כוכבא שימש סמל של גבורה.וההתקוממות היהודית נגד אויבי העם

  .  הציונית-הלאומית

, )מחסור בקרקע ( הגורם האגרארי , מאוויים לחרות, מניעים דתיים, העלבון הלאומי: סיבות המרד ברומאים היו

מירת מסגרת שלטונית על ניסיון לש שהובילו בעצם למאבק קיומי, יחסי שכנות מעורערים, שחיתות המנהל הרומי

   .) 18 (ניסיון להיחלץ משלטון הנציבים הזר , יהודית אוטונומית

מלחמת אחים מחד : נוצר שבר בעם, דתי באויב החיצוני הוביל למאבקי כוח ויוקרה בתוך החברה-המרד הלאומי

סמלי גבורה  :  לאומי הוביל ליצירתם של סמלים במלחמה- המטען הרגשי הדתי. ושיתוף פעולה בעת מצור מאידך

מאלה , כאמור, לאחר חורבן בית שני נוצרו לו מיתוסים ייחודיים שהושפעו. סמלי אחדות וסמלי פירוד, וסמלי ייאוש

  .    בהיסטוריה היהודית, זיקה ותלות של סמלים ומיתוסים, מתוקף ההנחה שקיים רצף, של חורבן בית ראשון

אותם בזיכרון  העצימו וחיזקו, ל ובעיקר באגדות"בספרות חז, פרסומם של מיתוסי המרד והחורבן לאחר תקופתם

 בעלי ההון -עשירי העם, )ז "ריב(  הם נוצרו על פי תיאור התנהגותם של מנהיגים כרבי יוחנן בן זכאי. הלאומי והדתי

   ). 19( בקרב ובמצור ) חלקם קנאים וסיקריים ( ולוחמים * והשררה

כדי לתארו מצויים באגדה סיפורים קשים על הרעב במצור . ס הסבלמיתוהנורא יצר את ההתמודדות עם הרעב 

    . )20( מאכל בעלי חיים שונים , מאכל ירק השדה, אכילת תבן, מאכל אדם: ותופעותיו כגון

 ניתן להניח שריבוי . )21(  מיתוס הקורבן או מיתוס קידוש השםמיתוס חזק במיוחד הבולט באגדות החורבן הוא 

  .העצימו את המיתוס,  חורבן בית שניהפרטים שנודעו על

חלקם על רקע סירובם לעבור , בידי הרומאים) ילדים וזקנים , נשים( המיתוס נוצר בעקבות תיאור הרג של אזרחים 

, התאבדותם של רבים, להיכנעבחרב ובאש על שסירבו , בדיעבד של מותם של רבים, התיאור. על מצוות הדת

חיזק את , וחלקם בחרב, חלקם בקפיצה אל האש,  חלקם בקפיצה מן החומות,בתוכם כוהנים בבית המקדש שמתו

  .  המיתוס

מופיע בסיפורי  מיתוס ההתאבדות ). 22( מיתוס הקורבן חוזר במלוא עוצמתו בתיאור התאבדותם של מגני מצדה 

לא , ריםסיפור מלחמתם והתאבדותם של לוחמים אח. ( בגמלא ובירושלים, מלחמתם ומותם של יהודים ביודפת

  ). מופיע במקורות זרים , במלחמתם נגד הרומאים, יהודים

יוספוס (  מתתיהו -מובא על ידי יוסף בן, תולדות מרד יהודי הארץ ומלחמתם ברומאים וכן תאור חורבן הבית השני

שפע הפרטים , ייחודיותו בגלל, והוא אחד המקורות המפורטים העיקריים שהתקבל ) 23( בספרו ) פלוויוס 

המצויות בתלמוד ובכתבים ) ההתייחסויות  או( ופיעים בו ואמינותו מול הממצאים הארכיאולוגיים ועדויות אחרות המ

אגדת , למשל, מיתוס האבל לאחר החורבן גובשו מנהגים והתפתחו אמונות שהיו קשורים ל  ).24( מאוחרים יותר 

   ). 25( יציאתהשכינה מירושלים 

שמשו בסיס , ים ובתי המקדש המשמשים נדבך בעל משמעות בזיכרון הלאומיסמלים ומיתוסים מחורבן ירושל

כפועל יוצא של מיתוס  ).26(לסמלים שהתפתחו מהם בתקופות אחרות בהיסטוריה היהודית כפי שיובאו להלן 

החורבן והאבל הופיעו מיתוסים של הגאולה ושל המשיחיות שהיוו מענה רוחני ונפשי לשאלות שהתעוררו בעם על 

   ).27( טא והעונש הח

  
בן ציצית ובן גוריון ובן נקדימון ובין כלבא שבוע וכל אחד יכול לספק ): "עשירים =ראשי עם " ( בוליטים"בירושלים היו ארבעה  *

בן אחותו של , בן בטיח, הממונה על האוצרות( "שריפת מחסני המזון שלהם על ידי הסיקריים ".מזונות של מדינה עשר שנים

  .    הביא להחמרת המצור, " )שרפם, ז"ריב
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, מסוים זה בשנה הושפעו מן האמונה שביום, בעקבות החורבן, סמלי יום האבל והמיתוסים שנוצרו במשך הדורות

הם האבל והחרטה בגינו על כל  וכגודל החטא כך עוצמתו של העונש וכך. נענש העם, בעטיו של חטא כלפי שמים

הריסתה ושרפת בית המקדש , בידי האויב, עיר הבירה, פילת ירושליםנ.  דתיים- לאומיים-מרכיביהם העממיים

,  בהכרח נוהגי אסון ואבל שפיתחו ויצרו מיתוסים הקשורים אליהםויצר, יהודי ולאומי ,שעמד בה ושימש סמל דתי

  .     סמלים של גבורה והקרבה, בעקבות המאבק הצבאי והמרד, אך יחד עם זאת נוצרו
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  חורבן בית המקדש

  
 בן צחקיד י, 15, סדרת עידן, ירושלים בימי בית ראשון, "חורבן בית ראשון", אברהם מלמט: ורא,  ירמיהו נב; כה' מלכים ב. 1

   .183 – 177' עמ, א"תשנ,  ירושלים, המחלקה לחינוך ולהדרכה,צבי

  . ט"כד י' מלכים ב; כב' מלכים ב.  2

  .  ספר יחזקאל, יחזקאלנבואות : ראו למשל. 3

   לג -פרקים א, נבואות ישעיהו בן אמוץ. 4

  ".איכה"שלפי המסורת כתב גם את קינות החורבן בספר , נבואות ירמיהו: ורא. 5

  , שם, 15, סדרת עידן, ירושלים בימי בית ראשון, "ל"בית המקדש הראשון באגדות חז", חננאל מאק. 6

, שבט, ירושלים, וגשל. הוצאת ח, בית המקדש הראשון, "קורות חורבן הבית הראשון", דוד שטיינברג, שלום ; 194 – 184' עמ

   .  106 – 102' עמ, ה"תשנ

  ב"סנהדרין קג ע, בבלי. 7

  כא טז, מלכים ב. 8

  . מהדורת גרינהוט, מדרש שיר השירים ג ב . 9

  .ב-א' תעניות סט עמ, ירושלמי, ב"נז ע, גיטין, בבלי.  10

  , מודן, תרגום מן המקור היווני, שמחוני. נ.  י,תולדות מלחמת היהודים עם הרומאים, )יוספוס פלוויוס( ו יוסף בן מתתיה. 11

   . 371 – 336' עמ', ספר ו , 1968

  .ח , ד' ספר ו, מלחמות היהודים: כו דף קלא וכן, פסיקתא רבתי: ו רא12

עיונים , מכלול, )פרק מתוך עבודת גמר ( , "במגילת איכהחורבן בית המקדש ", צופיה ליפשיץ: ראה; ב "חגיגה ה ע, בבלי. 13

   .   26 – 21' ג עמ"תשנ, סיון, מכללה ירושלים לבנות, עורך יהודה איזנברג', קובץ ו, בחינוך ובמדע, ביהדות

   .         25' עמ, שם, צופיה ליפשיץ. 14

, דבר האקדמיה הישראלית למדעים, חשבון ארכיאולוגידין ו, ארץ ישראל אחרי חורבן בית ראשון, ויינברג. שאול ש: ורא. 15

, "תקופת האימפריה העברית ומלכויות ישראל ויהודה", בנימין מזר; ל"תש, ירושלים, הדפסה מוקדמת , 13חוברת , כרך רביעי

  , אה לאורההוצ, משרד הבטחון', כרך א, עורך יואל רפל, יים"מהתקופה הפרהיסטורית ועד עליית הבילו, תולדות ארץ ישראל

         . 200 – 198' עמ

, דברי הכנס הרביעי, חידושים בחקר ירושלים, "ירושלים והמקדש בין חורבן הבית לימי שיבת ציון", עודד ליפשיץ : ורא. 16

   . 39 – 27' עמ, יד בן צבי, המחלקה ללימודי ארץ ישראל, אוניברסיטת בר אילן, עורך אייל ברוך

דוקטור "חיבור לשם קבלת תואר , "אפוקליפסה הסורית של ברוך"חורבן ירושלים ורעיון הגאולה ב , גרינשטיין-רבקה ניר. 17

   .12 – 1' עמ , 1996, דצמבר, ז"תשנ, כסלו, אוניברסיטת תל אביב, "לפילוסופיה

  קופת הביתבת מחקרים בתולדות ישראל, "יחסי יהודים ולא יהודים בארץ ישראל והמרד הגדול ברומי", אוריאל רפפורט. 18

, ירושלים, החברה ההיסטורית הישראלית, ר לתולדות ישראל"מרכז זלמן שז, ליקט דניאל שוורץ, מאמרים נבחרים, השני

   .    468 – 455' עמ , 1996, ו"תשנ

  ני יו-מאי, ז" תמוז תשכ-סיון , 178 – 177חוברות , א"כ, ירחון מדיני וספרותי, מולד, "שליחות שנכשלה", הלוי. א.א. 19

   . 218 – 215' עמ , 1963 

  , ד"תשנ, סיון, ירושלים, וגשל. הוצאת ח, צורת בית המקדש השני, "קורות חורבן הבית השני", דוב שטיינברג, שלום. 20

, צרות עם ישראל במשך הדורות, ספר גלויות ישראל, "על חורבן בית ראשון ושני" , שלמה בן דוד שלום בצרי ; 172 – 142' עמ

  .  ט"תשנ, ירושלים, ליקט וערך שלמה בצרי, ראלונחמת יש

', חוברת ד, שנה סז, רבעון למדעי היהדות, תרביץ, )ן "אדר" ( ביאורים באגדות החורבן באבות דרבי נתן ": למשלורא. 21

   .529 – 483' עמ, ח"תשנ,  אלול-תמוז, ירושלים, האוניברסיטה העברית, ל מאגנס"הוצאת ספרים של שם י

מאמרים , בתקופת הבית השנימחקרים בתולדות ישראל , "התאבדותם של אלעזר בן יאיר ואנשיו במצדה", טרןמנחם ש. 22
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   , 1996, ו"תשנ, ירושלים, החברה ההיסטורית הישראלית, ר לתולדות ישראל"מרכז זלמן שז, ליקט דניאל שוורץ, נבחרים

   . 499 – 397' עמ

  .     שם, תולדות מלחמת היהודים עם הרומאים ,)יוספוס פלוויוס ( ,  מתתיהו-יוסף בן. 23

' ב, א"שנה ס, רבעון לחקר תולדות ישראל, ציון, "יוספוס פלוויוס ותיאורי החורבן בספרות התלמודית",  טרן-ענת ישראלי. 24

   .157 – 141' עמ, ו"תשנ, ירושלים

, כתב עת לתרבות יהודית, מחקרי חג, "אבלות תשעה באב בדורות הראשונים לאחר חורבן בית המקדש", דב הרמן. 25

 חורבן -תשעה באב", שלום רוזנברג ; 95 – 86' עמ, ס"תש, תשרי, המרכז לחקר מועדי ישראל, הוצאת מכללת בית ברל

   . 12.7.2002, מוסף שבת, מעריב, "וגאולה

  .א"י' עמ ,16.7.1999, ט"מנחם אב תשנ'  ג,המודיע, "חורבן וגאולה, בין המצרים", רני'צ. ש. 26

  , תולדות בית דוד, "בית דויד והתקוות המשיחיות מכיבוש פומפיוס ועד לאחר מרד בר כוכבא" ,יעקב לאור. 27

, ירושלים, האוניברסיטה העברית, ל מאגנס"הוצאת ספרים על שם י, מחורבן ממלכת יהודה ועד לאחר חורבן הבית השני

        8.8.1999, הצפה, "נקודת החורבן", בגוטלי. מ. הרב א: ראה ; 147 – 141' עמ , 1959, ט"תשי
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  ו" תתנגזרות. ב

  

למסע הצלב  בעת יציאתם) בעיקר בחודשים מאי ויוני  ( 1096תקופת הפרעות שערכו נוצרים ביהודים החל מאביב 

בקהילות יהודיות לא רק בגלל הפגיעה החמורה , הייתה תקופת משבר לעם היהודי,  )1099 – 1096( הראשון 

שהתבטאה ברציחתם של ) בגרמניה  מגנצא וורמייזא, בעיקר בערים זנטש( לאורך נהרות הריין והמוזל באשכנז 

אלא בעיקר בשינוי מהותי של יחסי יהודים ונוצרים , יהודיים הרס בתי כנסת ושכונות מגורים, כחמשת אלפים יהודים

  . )1( רווית שנאה , מתפרצת, ת בדרך אלימהופגיעה ביצירה הרוחנית היהודית באותן קהילו

.  דתי חריף-בתקופת משבר זו נוצרו סמלים יהודיים שהתנגשו לעיתים עם סמלי הדת הנוצרית תוך קיום מאבק בין

התקופה ואילו חלקם היו סמלים  רובם היו המשכם של סמלים יהודיים מוכרים שקיבלו ביטוי ייחודי בהתאם לאירועי

  .     ה ולמערכות היחסים בין יהודים ונוצריםשתאמו לרוח התקופ

הלך וגבר , יהאמונה  חברתי ובעקבות מאבק רוחני על עיקר-המתח בין הנוצרים לקהילות היהודיות על רקע דתי

  .  פולמוסי הדת של ימי הביניים-מתח זה מצא ביטוי מאוחר יותר בויכוחי. בעקבות מסע הצלב הראשון

היא ). אף שיהודי גרמניה התאוששו ממנה כלכלית תוך זמן קצר יחסית ( משבר סע הצלב הראשון יצר תקופת מ

למסע נגד . *לא רק את קהילות היהודים בגרמניה אלא היה לה גם ביטוי באזורי התיישבות יהודיים אחרים, ליוותה

וצאותיהם אכזריותם ות, בגלל עוצמת האירועים קשהתרבותית וחברתית , רגשית, היהודים הייתה השפעה פיסית

הדת ועלילות הדם ויהודים גורשו מארצות אירופה השונות על ידי   עשרה רבו ויכוחי-מן המאה השתים. המיידיות

  . )2( מנהיגים נוצרים דתיים 

אך ,  סיבות כלכליות וחברתיות שונותהיו גם, הסיבה הדתית לא הייתה העילה היחידה למהלכים שננקטו נגד יהודים

תאוות בצע , השלוב בין קנאות דתית שלווה בתאוות נקמה נוצרית ביהודים.לשם ביצועם, תרהיא הייתה הנוחה ביו

הם שאפשרו את הפגיעה הקשה , ותלותם של יהודים בחסות השלטונות החילוניים והדתיים בארצות מושבם

  יטליה         בקהילות א, )בערים פראג  וושל(בקהילות ביהם , במדינת לותיר, היהודיות בערי הריינוס בקהילות

  . )3)( בטוסקנה ולומברדיה ( 

בסיס  כמשמשות הן, תיאורי האירועים בפרעות אלה מבוססים בעיקרם על כרוניקות אשר נכתבו לאחר התקופה

מקור רחב לתיאור חיי היהודים  מאידך אין הן, )יחד עם מקורות נוצריים (  עובדתי לתיאורי התקופה -ההיסטורי

  .  הדיון בסמלים ובמיתוסים של התקופה  הכרוניקות ופרשנותן עשויות לשמש לצורך. )4( בקהילות שנפגעו 

קונטרס ( , בר נתן אליעזר' ר, שלמה בר שמעון' חמש כרוניקות רוכזו על ידי נויבאואר ושטרן והן מכילות את כתבי ר

 יהודה הלוי וגיסו ישעיהו אשר על ידי משה, 1856ב , שהוצא בטשרנוביץ) ן "ראב( נתן ' אלעזר בר' ו לר"גזירות תתנ

בעל ( ר יהודה "אלעזר ב' והחמישית של ר, אפרים בר יעקב' רביעית של ר, שלישית אנונימית, )הורוויץ מייזליש 

  בלשון פשוטה וקצרה מתוארים אירועים קשים . הכרוניקות נותנות ביטוי דרמטי לתיאור הפרעות ). 5" )( ספר רוקח"

, רובו של צבאם שבעיקרם היה אספסוף צמא דם שהיווה את, י הקהילות על ידי צלבניםהקשורים לרציחתם של יהוד

שחרור כנסיית הקבר מידי  ששטף את הדרכים מצרפת ומגרמניה לכיוון ירושלים ואשר מטרתו הראשית הייתה

  .המוסלמים שהחזיקו בו לאחר כיבוש ארץ ישראל" הכופרים"

לצאת למסע צלב  ,1095בנובמבר , בקלרמון, לנוצרים, ר אורבן השנימסע הצלב החל בעקבות קריאתו של האפיפיו

אלקסיוס הראשון קומנינוס מן  לשחרור המקומות הקדושים לנצרות בעקבות בקשת עזרה של הקיסר הביזנטי

   ).6( לאסיה הקטנה  וקים שפלשו'העולם הנוצרי לבוא לעזרתו במלחמתו בתורכים הסלג
  

  . בירת נורמנדיה על ידי חלק ממשתתפי המסע ) Rouen( ז והמזרח נפגעו יהודים ברואן לפני תחילת המסע לכיוון אשכנ*
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יצא לקרב נגד אויבי הנצרות המוסלמים , לעיתים, צבא חדור אמונה וכוונה דתית של אספסוף נבער חסר מנהיגות

     . )7( אך בדרכו פגע באויביו מבית , במזרח

  
  .  משנה- אשר מורכב מסמלים וממיתוסיס קידוש השםמיתוו הוא "המיתוס המרכזי בגזירות תתנ

  . )8 ( המקדש בסמלי העקידה של הר המוריה והקרבת קרבן בביתו ניתן להבחין "במיתוס קידוש השם של תתנ

איסור חמור בדת על נטילת חיים  ו ואף שקיים"סמלים מוכרים אלה בדת היהודית היו שורשיו של קידוש השם בתתנ

מחשש המרת דת , מלווה באמונה דתית מוצקה על פי דחף רגשי, בלהט הפרעות, ו יהודיםפעל, ועל התאבדות

נבעו מן הצורך לבחור בין אובדן זהות ושתיכפה עליהם או על בני ביתם ועל פי שיקולים שבאו ממצוקה נפשית 

  . )9( כאשר סרבו להמיר דתם , מול מוות שהטילו עליהם הפורעים  או עמידה ודאית, בהמרה,טוטלית

בולט , המוות  היהודי מול הנצרות ובתוך מיתוס- בא לידי ביטוי המאבק הדתיו"במיתוס קידוש השם של פרעות תתנ

 והתגברה הציפייה מיתוס הנקמה, בהשפעת קידוש השם, כן התפתח. יהי של האישה היהודמיתוס הקורבן

  .משיחיתה

: ששורשיה ,הנעוצים באיבה הבין דתית, לטים יהודי מול הנצרות היו מלבד מרכיבים דתיים בו-למאבק הדתי

מול " ברית הישנה"ה על, על האלוהות ומבטאיה, עימות על מהות המשיח( ההבדלים באמונה ופרושה השונה 

היהודים בחברה הנוצרית ותפקידיהם  שנבעו ממקומם של , גם מרכיבים חברתיים וכלכליים, " )ברית החדשה"ה

  .       בכלכלה ובמסחר

היהודים שבאה  הבדלים משמעותיים באמונה ובמיקום החברתי התעוררה מחדש וביתר שאת שנאה כלפיעל רקע 

, חמוש, המשותפת של המון אדם ההתאגדות. לידי ביטוי עם תחילת מסע הצלב והתעוררות הלהט הדתי הנוצרי

וש ונקם באויבי  עממית שמטרתה כיב-לשם ביצוע משימה צבאית, בידי אנשי דת או איכרים, לעיתים, מונהג

   . )10( הייתה אחת הסיבות לאפשרות הביצוע של הפרעות , הנצרות

הניסיון ליצור  איבה ושנאה של יהודים כלפי נוצרים הייתה מקובלת מאוד הן כתגובה מול שנאת הנוצרים והן מן

תעבו אותו , ץסמל הצלב כשיקו יהודים ראו את. מעטה הגנה של בודדים ושל הקהילה כולה מול חשש המרות הדת

אך ביטויי הסלידה היו בדרך כלל בכתב ובעיקר  , חילולו היו מוכריםמקרים של ביזוי הצלב או. וירקו כאשר נתקלו בו

 ,"הצלוב", "בן הנידה"ישו כונה ". צלם תועבה שיקוץ"או " פסול סימן", "שתי וערב" הצלב כונה . )11( בדיבור 

הכנסייה , " ציחון,"טינוף"מעשה הטבילה , "המים הזידונים"הטבילה כונו מי  ,"נצר נסחב ונתעב ומשוקץ", "תלוי"ה

, "טמאים", "עם לועז", "הערלים","האויבים","התועים"הנוצרים כולם , "השטן: "האפיפיור, "רומא הרשעה"הנוצרית 

  . )12( " הגוי המר והנמהר", "המסומנים האויבים"

של יהודים בתקופה שקדמה " תיקונם"ה להמרת דת כדרך לרווי השנאה שהוביל להטפ,  חברתי-העימות הדתי

המרת . רצחני, פרץ במסע הצלב לעימות אלים,  )13 ()במאה השמינית והעשירית : למשל( , למאה האחת עשרה

  .  הומתו ,אך כשסירבו, הדת הייתה פתרון שהוצג ליהודים שבחרו בחיים

סובר שניסיונותיהם של  , היסטוריון ופילוסוף,פונקשטיין עמוס?  האם הייתה פאסיביות ונכנעתנות בקרב היהודים 

ניסיונם להישען על תמיכת השלטונות החילוניים והדתיים בבקשת עזרה והגנה ואף , חירותם בכסףיהודים לקנות 

      .)14" ( פסיביות טוטלית היא מיתוס"מראה ש, לעמוד מול האויבים, במקרים מסוימים, ניסיונותיהם

יש הבלטה של  סמלים שבהצגתם,  נוצרי-שימוש בסמלים שהשימוש בהם הוא מתוך העימות היהודיבכרוניקות יש 

  .האמת באמונה היהודית  מול האמונה הנוצרית שיסודה בטעות

סמל : כמנוגדים ויש סמלים משותפים אך הם מוצגים ) 15" ) ( חיקו של אברהם"למשל ( יש שימוש בהיפוך סמלים 

  .מרים, מוצג מול זה של אם ישו , )חנה , רחל, השר: למשל( האם ביהדות 
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יש התייחסות  לעקידה המקראית ולהקרבת קורבנות בבית המקדש: בכרוניקות נעשה שימוש בסמלי קידוש השם

בניהם כאשר עקד אברהם  ואחר כן עקדו", "נלך במהרה נעשה ונקריב עצמנו לפני יי: "ברורה בסיפור הפרעות

" , 'כעולות כליל לגבות הקרב על מזבח ה' ונקריב עצמינו את קרבן ה ". )16" ( …ול מוראליצחק בנו וקיבלו עליהם ע

וישאל החסיד אל בניו רצונכם  ", )17" ( קרבן נפשינו לפניו במקום תמיד של בין הערבים בא העת לעשות להקריב..

   . )18" ( אתכם לאלוהינו ויאמרו עשה מה שתרצה ממנו שאזבח

נכונותה למות כדי לא ,קנאותה לדת, סמל האישה היהודיהו הוא "וס קידוש השם בפרעות תתנסמל בולט נוסף במית

, אך גם לפגוע בילדיהם, לאבד עצמן לדעת ליפול בידי הנוצרים שעלולים להמיר דתה או לפגוע בילדיה הובילו נשים

ביזה והמרת דת , תי כנסתהרס ב, שלווה ברצח חפים מפשע  בסערת קידוש השם. )19( בניגוד לחוקי האדם והדת 

 והיו שם נשים הרבה אשר קידשו שם בוראם עד): "כשם שעשו גברים ( והתאבדו   ששחטו ילדיהםבכפיה היו נשים

  .אשר' יצחק בר'  רמרת רחל הבחורה בת, ושם הייתה אשה חשובה",  )20)"( בתלוי (אבו להמירו  מיצוי נפשות ולא

 הללו ויתפשום חיים ויהיו מקוימים פן יבואו הערלים,  עליהם אל תחוסוגם. ארבע ילדים לי: "ותאמר אל חבירתה

 ותקח  .. ותשחט אותו-מאוד והוא היה נעים- ותקח  את יצחק בנה הקטן…"גם בהם תקדשו שם הקודש. בטעותם

ך "תנגבורת נשים מול אויבי העם מצויה גם בסיפורי ה . )21( " אלוהי צבאות' וזבחה אותם לה ... את שתי בנותיה

וכן בתיאור ההתאבדות של  ) 22) ( גבורת חנה ובניה ( אנטיוכוס אפיפנס  גם בתיאור גזירות, )יהודית , יעל, דבורה(

      . )23( ברומא לאחר דיכוי המרד ברומאים " קלון"ל  בספינהנשים שהובלו

בית המקדש מחד  נלווים למיתוס קידוש השם ויש להם  זיקה לטכס הקרבת הקורבנות בוסמל האש סמל הדם

 מופיעים גם בתיאור חורבן , כדרך של הרס ומוות,תיאורי השריפה, תיאור השחיטות והדם .ולחורבן הבית מאידך

  ו הוא משמש כסמל" בפרעות תתנ,)העלאת קורבנות בבית המקדש ( כשם שהדם שימש בקדושה .הבית

  . בתיאור מלא בעתההוא מופיע בכרוניקות , מוות שיש בו קדושה למרות אכזריותו, למוות

לאש ככוח  ו פחות מאשר בתיאור חורבן בית המקדש אך עדיין יש ביטוי"סמל האש מופיע בתיאור גזירות תתנ

וישב : "באמצעות שריפה באש יתכן בגלל שדרך מקובלת להמתת יהודים ומינים על ידי הנוצרים הייתה, משמיד

, והחסיד. ואמו נשארה בבית ונשרפה על קידוש השם.ותיוזוי' החסיד דרך החצר אל בית אביו והדליק את הבית בד

מתוך האש בקול גדול וקול '  ויתפלל אל ה…והדליק האור בכל הפתחים  .חזר בשנייה לשרוף בית הכנסת, מר יצחק

         . )24" ( נעים

איסור , כנסתה עטיפת רהיטי בית, איסור לבוש של חג, פיוטים ותפילות, סליחות, תעניות, קינות:  סמלי האבל

  היו נהוגים , ו"פרעות תתנ מסמלי, כל אלה, נוהג הזכרות נשמות, לבוש אבל, נישואים בתחום תאריכי הזיכרון

  . )25( חורבן בית המקדש  בנוסף למנהגי האבל על, עד המאה התשע עשרה) בוורמייזא ובמגנצא ( 

      .  קמהמיתוס הנאך יחד עם זאת התפתח , בעקבות הפרעות נהגו בהלכות האבל

עם ישראל וינקום את  שיפנה זעמו נגד אויבי, באמצעות תפילה', מיתוס הנקמה התבטא לאחר הפרעות בקריאה לה

הגאולה ( "יש קריאה לנקמה משיחית , בתפילות . )26( מותם של בניו שנגרם בגלל אמונתם בו וקנאותם לדתם 

  הייתה פרובנסלית " הגאולה המגיירת"צורת קריאה לנקמה ב הייתה מקובלת יותר באשכנז ואילו" הנוקמת

  וכן בעת קריאת ההגדה בערב פסח " ) נקום לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך( "בתפילות יום כיפור ). ספרדית 

בעת הקראת מכות ( למשל ריטואל הדם , ובביצוע ריטואלים שונים" ) שפוך חמתך על הגויים אשר לא ידעוך( "

, שרבים סממניו העממיים, יש להניח שמוטיב הקללה. לקריאה לנקמה אלוהית בגוייםיש ביטוי , )מצרים בהגדה 

, בגלל עוצמת העימות הבין דתי בין יהודים ונוצרים, התחזקוו "בתקופת פרעות תתנ. מהווה חלק ממיתוס הנקמה

תוסים אלה מי. מיתוסים הקשורים בקידוש השם, מאידך, הנוצרית מחד וההקרבה היהודית הדתית השנאהגילויי 

  .   בתקופת שפל של יהדות אירופה, 11באו שוב לידי ביטוי במאה ה , שתחילתם בחורבן הבית
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  ו  "גזירות תתנ
  
מראשית יישובם ועד , יצירתם הרוחנית, דרכם בהנהגת הציבור, קורותיהם, חכמי אשכנז הראשונים, אברהם גרוסמן. 1

   .  440 – 435' עמ, ט"תשמ, ירושלים, האוניברסיטה העברית, אגנסמ. הוצאת ספרים על שם י,  )1096( ו "לגזירות תתנ

ו "גזרות תתנ, יהודים מול הצלב ,"ו"ורדיפות תתנ ) 1099 – 1095(  מסע הצלב הראשון -מבוא", מיכאל טוך :ורא. 2

. הוצאת ספרים על שם י, אהרן קידר, אורה לימור, רמי כהן'ג, מיכאל טוך, עורכים יום טוב עסיס, בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה

    .15 – 11' עמ, ס"תש, ירושלים, האוניברסיטה העברית, מאגנס

,  )1349 – 1096,  ט"א ק"ו ה"א תתנ"ד" ( מגפה השחורה"ו עד ה"מימי גזירות תתנ, כרך שני, ישראל בגולה, בן ציון דינור. 3

   .54 – 1' עמ , 1965, מוסד ביאליק ירושלים, דביר תל אביב

רבעון לחקר , ציון, " החברתי-סיפורי קידוש השם בהקשרם התרבותי:  המאורעות והעלילות-ו"גזירות תתנ", הןרמי כ'ג. 4

   .  206 – 169' עמ, ד"תשנ, ג-ב, ט"שנה נ, החברה ההיסטורית הישראלית, תולדות ישראל

 185 – 166' עמ, ט"תשכ, ליםירוש, מן מגלת תענית עד רבי משה בן מימון, ספרות ההיסטוריא הישראלית, אברהם כהנא. 5

 ,Hebraische Berichte uber die Judenverfolgungen wahrend der Kreuzzuge, A..Neubauer und M Stern: לפי

1892.                                                                                                                                                                 

  ,ר לתולדות ישראל"מרכז זלמן שז, סיון, תרגום אירית , 1096ו "תתנ, מסע הצלב הראשון והיהודים, רוברט חזן. 6

   .2000,  ירושלים

 ו בראי הכרונוגראפיה הנוצרית של המחצית"גזירות תתנ, "פרעות ביהודים בראי הספרות הנוצרית", אריה גראבויס. 7

   . 13 – 7' עמ, א, ז"תשנ, תגליות ועיונים במדעי היהדות, חידושים,  עץ הדעת, הראשונה של המאה השתים עשרה

  , ג"תשי, ירושלים, עריכה קאסוטו ואחרים, ספר אסף, ו"גזירת תתנ, בער. על פי י ( 169' עמ, שם, רמי כהן'ג. 8

   ). 140 – 126'  עמ

אביעזר , עורכים ישעיהו גפני, קדושת החיים וחירוף הנפש, "השם באשכנז הקדומהשורשיו של קידוש ", אברהם גרוסמן. 9

   . 130 – 99' עמ ,1995, ג"תשנ, ירושלים, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, רביצקי

 ,האוניברסיטה הפתוחה , 3יחידה , שנאת ישראל ואנטישמיות, פנחס ביבלניק, לאה לשם, גולדשטיין יוסף,  נתןןפיליפ ב. 10

   .   33 – 26' עמ , 1985, ה"תשמ
    .140 – 118'  עמ, שם , יהודים מול הצלב, "ויהודי אירופה בימי הביניים" הצלב הדוקר", אלימלך הורוביץ. 11

   .שם, ספרות ההיסטוריא הישראלית, "ר שמעון"שלמה ב' מספור ר", אברהם כהנא. 12

, ערך שמואל אלמוג, שנאת ישראל לדורותיה, "האפיפיורים ליהודיםגישת :  ישראל או אהבת הכנסיה-שנאת", קנת סטאו. 13

   .  111 – 91' עמ , 1980, ם"תש, ירושלים, ר"הוצאת מרכז זלמן שז

היחידה להוצאה , ה"תמ, אוניברסיטת תל אביב, מיתוס ומציאות: הפסיביות כסימנה של יהדות הגולה, עמוס פונקשטיין. 14

   . 11 – 3' עמ , 1982, לאור

   . 117 – 101' שם עמ, יהודים מול הצלב, "השפה והסמלים של הכרוניקות העבריות בימי מסעי הצלב" , יובל, ישראל יעקב. 15

  .  שם, שם, אברהם כהנא. 16

   ). 178 – 177' עמ,שם , רמי כהן'לפי ג ( 22 – 21' עמ, שם, נויבאואר ושטרן. 17

   ). 186' עמ, שם , מי כהןר'לפי ג  ( 13 – 11' עמ, שם, נובאואר ושטרן. 18

, "לשאלת מקומה של האגדה במסורת הפסיקה האשכנזית: התאבדות ורצח הזולת על קידוש השם", שמע-תא. ישראל מ. 19

   .156 – 150' עמ, שם, יהודים מול הצלב

גזירות אשכנז , מ הברמן"א( לח ' הברמן עמ , 13' עמ, שם, שטרן, פ נויבאואר"ע ( 39' שם עמ, ישראל בגולה, בן ציון דינור. 20

  ).         א "ירושלים תשל, וצרפת

  ).  קב–קא , הברמן ; 55 – 54פ נויבאואר ושטרו "ע ( 10 – 9' עמ, שם, מסע הצלב הראשון והיהודים, רוברט חזן. 21

    .ז , ב, חשמונאים . 22
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   .149 – 141' עמ, שם, יהודים מול הצלב, "נשים בקידוש השם", מרדכי ברויאר. 23

  . לח-לז, הברמן , 13 – 12, נויבאואר ושטרן. 24
, "יצירה והתפשטות של טקסי האבלות: ו בספרי המנהגים בימי הביניים ובעת החדשה"גזירות תתנ", זימר) אריק ( יצחק . 25

   .170 – 157' עמ, שם, יהודים מול הצלב

, רבעון לחקר תולדות ישראל, ציון, "ם לעלילות דם מעלילות קדושי-הדם והעלילה, הנקם והקללה", יעקב יובל, ישראל. 26

   .90 – 33' עמ, ג"תשנ' א, ח"שנה נ, החברה ההיסטורית הישראלית
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  פוגרום קישינוב. ג

  

בשעה שתים אחר , * 1903 באפריל 6) ראשון של חג הפסחא הנוצרית ( ג "תרס, ב בניסן"ביום האחרון של פסח כ

 הפרעות . )1(   התפרץ הפוגרום בעיר קישינוב אשר בחבל בסרביה בתחום שליטת הקיסרות הרוסיתהצהרים

אך הותירו רושם עז והייתה להם  ) 2)( בפרברים המרוחקים ארכו שלושה ימים (ביהודי המקום ארכו יומיים 

לזמן קצר ,  מסוימתהייתה להם השפעה, ולעומת זאת, השפעה רבה לאורך זמן על יהדות אירופה ועל מנהיגיה

      **.רק כדי לצאת ידי חובה ציבורית, על מנהיגות רוסיה שעשתה מעט, בלבד

מהם שמונים (   נפצעו587, )בתוכם שמונה שמתו מפצעיהם  בבתי החולים (  יהודים  49נרצחו , בפוגרום קישינוב

 משפחות 2,750 -ומספר אלמנות ו יתומים 123נותרו  .  חנויות588 בתים ו 1350נחרבו , )ושבעה פצועים קשה 

, ברובם, היו בני קהילת קישינוב העניים מי שנפגעו בעיקר בפוגרום . )3( חלקם ללא קורת גג , נשארו בחוסר כל

נאלצו יהודים לשלם שלמונים לאנשי משטרה וצבא  לעיתים. שלא הצליחו למצוא מקום מקלט או דרך להיחלץ

 אדישות רוב אנשי .כדי שיפסחו עליהם הפורעים, ידי האספסוף  עלאת הפרעות ואף תמכו בביצועם" ליוו"ש

 שחלקם אף תרם  את חלקו לפוגרום במניעת אפשרות לתגובה ולהתגוננות מצד היהודים ובעידוד ,המשטרה והצבא

  .החמירה את המצב, הנגזלים והאנוסים, הפורעים והשמחה לאידם של היהודים המוכים

כנקודת ,  אחריםובתודעתם של יהודים רבים, בעיקר,  הקולקטיבי של יהודי רוסיהפוגרום קישינוב נותר בזיכרון

היה ביטוי לאנטישמיות ולהסתה הפוגרום . ציון דרך במסכת ההתעללות שעברו יהודים בגולה מידי שונאיהם, מפנה

רוסי " גם לכל אך, לאספסוף, כלכלי וחברתי ברוסיה הצארית שניתן לו היתר מן השלטונות להמונים, על רקע דתי

  .לפגוע ביהודים, "נאמן

וכך נשתמר בזיכרון ,  )1917 - וסופן ב1881 -שראשיתן ב" סופות בנגב"הוא חלק מ( פוגרום קישינוב הוא סמל 

נקודות משבר בהיסטוריה  ט מסמלות"ח ות"ו ופרעות ת" כשם שפרעות תתנ. )4( הלאומי של העם היהודי 

, שנאת האספסוף הגוי כלפי היהודים בהתפרצות; שבר בקהילה היהודיתגם פוגרום קישינוב מסמל , היהודית

, מאידך. באו לידי ביטוי מאפייני השבר, ביהודי העיר פיזית ומוראלית, שהובילה לפגיעה קשה, באישור השלטונות

 על ידי המנהיגות, בעקבות פוגרום קישינוב נוצרה תפנית בחיים הקהילתיים היהודים שהביאה להסקת מסקנות

  . וגרמו להתאוששות ולנקיטת פעולות לחיזוק הקהילה ולהגנתה, היהודית העולמית 

אשר היוו תגובת נגד , שלטוניים וארגוניים, בעקבות פרעות קישינוב אירעו מספר מהלכים של השלטון פוליטיים

  ליברליתאך גם את דעת חלק מהאינטליגנציה ה, בעיקר, לפרעות ומטרתם הייתה להרגיע את הציבור היהודי

  .הרוסית ואת דעת הקהל במדינות כבריטניה וארצות הברית
  

  . בחודש7 -פסקו ב, לפי היוליאני,  בו21 - באפריל ופסקו ב19 -לפי הלוח הגרגוריאני החלו הפרעות ב *

ות התחוללו תהפוכ  תקופה בה,  )20 - ותחילת המאה ה19 -המאה ה" ( תקופה ההומאנית"הפוגרום בקישינוב התחולל ב** 

שנטעו , ) סוציאליסטיות -אוניברסליות פרסומן של תורות, מאבקים לאומיים, 1848מהפכות ( , חברתיות מתקנות באירופה

שיחות עם מיכאל , על עולם ומלואו, ישעיהו ליבוביץ: ראו ( .להשוואת זכויות חברתיות לאזרחים, במערב אירופה בעיקר, תקוות

זרעי האנטישמיות המודרנית כבר הצמיחו בתקופה זו , מאידך ). 71 – 70' עמ,  1988, ירושלים, בית הוצאה כתר, ששר

בעזרת , הוציאה מתוכה , 1881שהייתה שקטה בעת פרעות , בסרביה. ברחבי אירופה המערבית והמזרחית את ענפיהם

ות על רקע כלכלי הסתה פרועה על רקע דתי שפעלה היטב על ההמון המולדובני והבסרבי הנבער ובעידוד קריאות אנטישמי

של " רעיונית"ובתמיכה ) המתיר לפרוע ביהודים שלשה ימים בחג הפסחא , כביכול, של הצאר" צו קיסרי"אף נעזרו ב( וחברתי 

הנזק , האונס, את אותם אלפי פורעים בודדים שגרמו את הרצח, "פרוטוקולים של זקני ציון"האנטישמי ה, הסילוף הספרותי

  .שינובוהחורבן בקהילת יהדות קי
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נפגעים ב הועד קיבל כספים לתמיכה . )5( שהחל להגיש עזרה לנפגעים יהודי הפרעות נבחר ועד עזרה  למחרת

בעקבות הפרעות נעצרו כמה מאות .* שם ישבו רבים מיהודי רוסיה שהיגרו אליה, בעיקר מיהודי ארצות הברית

הוכח לעולם שהשלטון ,  חלק מהפורעיםבמשפט שביימו השלטונות נגד. פורעים אך רובם שוחרר תוך זמן קצר

אך מטרת ,  את הרצל לשיחה1903 באוגוסט 8 - פלווה אומנם קיבל ב-שר הפנים פון)  6( הרוסי אנטישמי ומושחת 

לגרום להגירה של מספר יהודים , כלומר, ברוסיה" בעיית היהודים"הייתה למצוא דרך לפתור את , מצדו, הפגישה

   ). 7( עניים נוטים להצטרף לתנועות מהפכניות ולכן מהווים סכנה לשלטון כי לטענתו יהודים , משםרב 

הוגשו שאילתות בבית הנבחרים הבריטי ובערים רבות בארצות הברית ( לאחר הפרעות קמה בעולם תנועת מחאה 

טה אך בל, יו גם באיטליההמחאות  ). 1917 – 1894( נערכו אסיפות מחאה והוגשה פטיציה לצאר ניקולאי השני 

. הביעו זעזוע מן הפוגרום,   מגדולי הסופרים ברוסיה ובראשם לב טולסטוי315: מחאת האינטליגנציה הרוסית

המועצה " ) נובוסטי"נאומו פורסם אחר כך בעיתון (יטומיר בגנות הפוגרום  'הבישוף אנטוני נאם בכנסיה בז

  יירגעו הרוחות ולהטיף נגד שנאת הדת כנסייתית העליונה פקדה על כל ראשי הכמורה להשתדל ולהשפיע כדי שה

העם הרוסי  שכן המוני בני, ההשתתפות בצער והקריאה לפעולה נגד ההסתה הדתית לא עצרו את התהליך ).8( 

  ראו עדיין את היהודים אשמים במצבו הקשה של עמם ואחראים לאי השקט הפוליטי  ואף לרציחות על רקע דתי 

 ראאבן ומפקד המשטרה -פון, בסראביה פיטורי שר הפלך של ).  9 ) ( טיעונים שהיו הבסיס לעלילות הדם( 

בהסתמכם , טענתם הייתה ). 10( את קריאות ההסתה ,בקרב השמרנים הימנים תומכי הצאר, נקוב רק הגבירו'חנז

לה שקיימת התארגנות יהודים עולמית שיש , **"הפרוטוקולים של זקני ציון"על הצהרות ופרסומים אנטישמיים ובהם 

  .  נציגים ברוסיה שבכוחה להשפיע על רשויות המשפט ולעוות את האמת

  
  הביאה את , )1861 - הצמיתים ב-שחרור האיכרים ( ,והרפורמה שיזם ) 1881 – 1855( תקופת שלטונו של אלכסנדר השני  *

לית א בצורתה הברוטשם אך הריאקציה שלטה ברוסיה והאנטישמיות התבטאה. הקהילה היהודית להאמין בעתיד טוב יותר

, "הפרוטוקולים של זקני ציון"שונות של  פורסמו גרסאות:  גברו הביטויים האנטישמיים וההסתה1905עם מהפכת . ביותר

   וראשית19 -הב במאה "ההגירה לארה. לא פסחו, בפעם השנייה, ונערכו פרעות ביהודים ברחבי תחום המושב ואף על קישינוב

ופרעות ) תקנות הגיוס הכפוי : צווי הצאר ניקולאי הראשון: למשל(  המצב הכלכלי עקב גזירות  נבעה מהידרדרות20 -המאה ה

 ) 1881( בדרום רוסיה " סופות בנגב" תחילת , )1894 – 1881( בתקופות שלטונו של הצאר אלכסנדר השלישי  ( 19 -במאה ה

  . 1891בשנת , וגירוש יהודים ממוסקבה

" פירושים",  ביוזמת המשטרה החשאית הרוסית1895 -הופיעו ברוסיה ב" הפרוטוקולים"של , פנימיים, פרסומים ראשונים**

היה פאבולאקי קרושואן " הפרוטוקולים"האיש הראשון שפרסם בגלוי את .  על ידי האנטישמי מנשיקוב1902 -1901ראשונים ב 

נט פטרבורג וזאת לאחר שבעזרת כתבי שטנה בס) הדגל " ( זנאמיה"בעיתונו , "תכנית יהודית לכיבוש העולם: "שהדפיסם בשם

  . לפוגרום , 1903 -ב, הצליח לעורר את ההמון הרוסי לצאת, שיצא בקישינוב" בסאראבץ", והסתה נגד היהודים בעיתונו האחר

 לקוראי העיתון בהוסיפם שקרים בגנות היהודים ודברי שבח" הפרוטוקולים"מתוך " נאום הרב"קרושואן ועוזריו חילקו את ( 

היה , "המאה השחורה"שנודע לכל בכינויו " איגוד העם הרוסי"קרושואן ואחרים היו בין מקימי הארגון הימני הקיצוני ). לפורעים 

אויבי המין "או " ( שורש צרותינו: "זה הארגון שפרסם חוברת הסתה בשם. ליברלים ויהודים, זה הארגון שפעל נגד רדיקלים

הייתה אחת מסיסמאות האנטישמים הנאצים כשלושים שנה " היהודים הם אסוננו. ( "היהודי העם -שכוונתה הייתה, " )האנושי

, ב"תשל, ספרית אפקים, עם עובד, "פרוטוקולים של זקני ציון"תולדות ה, הכשר לרצח עם, נורמן כוהן: ראו). מאוחר יותר 

סמוך "בספרו , נילוס.  פרסמם ברוסיה ס1905 -ב . 246 – 241' עמ,  שם, "נאום הרב" , 92 – 90 ,51 , 26' עמ , 1967

עורך דוד פריטל  ,12, יהודי ברית המועצות, "ברוסיה" הפרוטוקולים של זקני ציון"מבשרי ", שאול דודקוב: ראו עוד ".לפתחך

 האוניברסיטה, שנאת ישראל ואנטישמיות, "הפרוטוקולים של זקני ציון", יוסף גולדשטיין; 111 – 101' עמ , 1989, ט"תשמ

   .168 – 167' עמ, שם , 7יחידה , הפתוחה
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         שהפך לסמל  אירוע, איך הפך פוגרום קישינוב לבעל חשיבות כה רבה ולנקודת ציון בהיסטוריה היהודית בגולה

ביחס לפרעות , הקורבנותזאת על אף מיעוט  ) 11 )( 1903 – 1882בין השנים ברוסיה  פוגרומים 250 -לאחר כ( 

ועד "בעזרת ( ושיקום הקהילה , לרכוש שנגרם בעיקר באזורים בהם התגוררו עניי היהודים הנזק ,אחרות, קודמות

לפרעות קישינוב הייתה תהודה רבה בקרב הציבור היהודי ברוסיה ובעולם ? " ) הפרעות בקישינובהעזרה לנפגעי 

ת והתגובה של יהודי וחולשת ההתארגנו, האונס והשוד, הקלות בה בוצעו הרצח, בגלל פרסומן של הזוועות

התעלמו , וכן בגלל תפקיד השלטונות שעודדו את  הפוגרום) אף שמעטים ניסו לעמוד מול הפורעים ( , קישינוב

  .        מבקשות עזרה ואף שיתפו פעולה עם המרצחים

גרום בגלל ההלם והאכזבה שפו, *בתוך המחנה היהודי, בגלל עוצמת התגובה פנימה, לסמל, קישינוב הפכה לדעתי

, זכויות והכרה בצרכי היהודים  ברוסיה זה יצר בקרב יהודים בעולם שהאמינו לשווא שהמאה העשרים תביא בחובה

והייתה התחשבות , לכאורה,  פוליטיות-שם הושוו בחוק זכויותיהם האזרחיות, כשם שהייתה נטייה כזו במערב

החלשים  ברליים שדגלו בשיפור מצבם של  לי-וזרמים הומניסטיים זאת בהשפעת תנועות, בצרכים הקהילתיים

  . בחברה

אגודת סופרים : "על הכרוז שהוצא על ידי" ( כרוז אחד העם"פורסם , בעקבות הפוגרום, 1903 באפריל 20 -ב

" רחמו"פרוג . פורסם שירו של ש, )ביאליק . נ.רבניצקי  וח. ח.י,  עמי-בן, דובנוב. ש, אחד העם: חתמו" עברים

שנכתב בין " משא נמירוב( "" בעיר ההריגה", )ג "פורסם באייר תרס" ( על השחיטה" ביאליק ופורסמו שיריו של

,  הלאומיהסמלליצירת , לדעתי, היהודי וגרמו הם שזעזעו את הציבור". שמשעם "ו) ד "ג לתשרי תרס"תמוז תרס

  . הלאומית-בתודעה היהודיתבעו אותו יוק, קישינוב

,  כדי לבטא מושגים יהודיים כלליים של חורבן,עים בזיכרון ההיסטורי הלאומיהנטו,  הפוגרוםיש שמשתמשים בסמלי

  . הלם ואימה, אבל, צער

, ביטויים שגורים. יהודיםכמבטא פוגרום ושחיטת " קישינוב"סמליות פוגרום קישינוב באה לידי ביטוי בשימוש במושג 

, "שמים בקשו רחמים עלי: "כגון ביאליקו של לאוזלת יד ולקריאת זעם וכאב אל מול האלוהים נמצאים בשירי, למשל

, " )על השחיטה"ב" ( נקמת ילד קטן עוד לא ברא השטן" ,!" יופע מיד -ואם יש צדק",!" קום שחט -הא צואר! התלין "

, לאחר הפוגרום, לעוצמת הביטוי הלירי של המשורר"). עיר ההרגה"ב" (שחט השטה פרחה והשוחט, השמש זרחה"

  " בעיר ההרגה"עוצמת הפואימה . תוכחה וזעם, נבואה, המשורר משתמש בדברי הטפה: אמירהיש ייחוד באופן ה

נקמת ילד קטן עוד לא ברא "שימוש מקובל ב: למשל. ( יהודית ויש לה הד אף בתקופתנו, הייתה לקריאה לאומית

  " ).השטן

   דוד פרישמן ). 12( ההלם והזעזוע שעורר הפוגרום בא כאמור לידי ביטוי בשירה בעברית וביידיש 

בו הוא מביע את אכזבתו , **"דניאל בגוב האריות"כתב את ) מתרגם ועורך עברי , מבקר, סופר ,1922 – 1859( 

  :    הוא מבקש מפלט בקרב פריצי החיות, המאה העשרים שאל מול שפל המידות של הרוצחים של יהודי משכיל בן

  מן החיה, מן האדם אני נמלט"

  .הרעה מכל החיות

  ,אליכם אנכי נמלטו

  "…פריצי החיות בגוב הזה
  

  . יהודים בתחום הקיסרות הרוסית5,189,401 נערך מפקד ונמנו בו 1897בשנת * 

  .ג"תרס, ד בסיון"כ, 42גיליון ' שנה א" הזמן"נדפס ב**
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  *:רחמו") האט רחמנות("כתב את ) משורר יהודי ברוסיה , 1916 – 1860(  פרוג מואלשמעון ש

  ,דמעות יזרמו, דם ישטף"

   …ירתחו מבלי חדול

  את כפו פרש עלינו

  …"גדול,  עם עתיק-שבר

  אחים הצילו, אחיות"

   …ממצוקה וביעותים

  לחם-הבו לחיים פת

  !"  בשביל מתים-תכריכים

משוררים אחרים  ,"אל טיטוס"כתב את , )משורר וסופר ביידיש ועברית  , 1915 – 1852, יצחק לייבוש(  פרץ.ל.י

  יצחק לייב ברוך ,   מנדל-דוליצקי מנחם, ליסין אברהם, בלומנגרטן שלמה יהואש(  הפרעות  לימיבסמוךהגיבו 

  . )13) ( שמואל יעקב אימבר ועוד , )ברוכוביץ ( 

  :בעקבות הפרעות נזעקו מנהיגי הדור והגיבו איש איש בדרכו

  עזוע וביקש להתנחםהביע ז,  אל ועד הקהילה היהודית בקישינוב1903 במאי 19  כתב בתאודור הרצל

הביע את " הצפירה"עורך , נחום סוקולוב . שלו עלתה בסמוך לפרעות והושפעה מהן" אוגנדה"הצעת . באחדות העם

אגודת הסופרים העברים להקמת "  כתב את הכרוז בשם אחד העם,) 14 " )(בקישינוב אחרי הפרעות( "רגשותיו 

,  למה איפוא נאבד כוחנו ונשפיל כבודנו…:"עצמם ולהגן עלליהודים ברוסיה לצאת קורא ובו הוא " הגנה עצמית

חרפה היא לחמישה : "ועוד כתב " …ההצלה לא תבוא ולא תוכל לבוא מן החוץ… מחוצה לנו- והצלהבבקשת עזר

מבלי נסות כוחם להגן בעצמם על , לפשוט צוארם להורג ולצעוק לעזרה, מיליון נפש אדם להטיל עצמם על אחרים

   ). 15"(  …וחייהםרכושם וכבודם 

! באקדוחים ובפגיונות , התאגדו וצאו אל הרחובות בנשק ביד: " קרא להתאגדות יהודית אל מול השונאנחמן סירקין

כרוז קבוצת "שמאליים הוציאה בקייב  -קבוצת סטודנטים ציוניים,  )16( "צו כבודנו האנושי והלאומי, צו החיים הוא

   . )17(  להגנה עצמיתונגדות בו הם קוראים להת" סטודנטים יהודים

כמו כן . הרוסיהמשטר בגנות " דם תחת דם: "מאמר" המצפה"בעיתון  ,1904ב , בגליציה,  פרסםנפתלי הרץ אימבר

  ביטוי . )18(  יפן -רוסיהבמלחמת במפלותיה  רוסיה לאידה שלובו שמחה " למלחמה"פרסם בין יתר שיריו את 

, בו התפרסמו תיאורי הפוגרום ומאמרים רבים) עולם (  "וועלט"ת הציונית בולט היה בעיתון המרכזי של ההסתדרו

 ראש - כהן-ברנשטיין,  העורך-הציונות באותה תקופה זיגמונד וורנר על ידי מנהיגי,  ציוניים-חלקם פובליציסטים

   ). 19(  הקהילה היהודית בקישינוב

" וועלט"ב. עלאתם של יתומי קישינוב לארץ ישראלאת הכרוז הקורא לעלייתם ולה" וועלט" פרסם במנחם אוסישקין

על . בכירי השלטון הרוסי, האנטישמים תארו את פרטי הפוגרום ואת משפטי הפורעים והפנו אצבע מאשימה כלפי

. וקראו להתארגנות להגנה יהודית) אף לארץ ישראל  ,שללו הגירה מבוהלת( גבי העיתון נערך דיון בקשר להגירה 

בעניין קריאתו להגנה " ) הבונד( " דימוקרטית -היהודית הסוציאל נאבק בדעות המפלגה) ינה שיצא בו( העיתון 

  .                 ממאבק מעמדי עצמית של פועלים יהודים כחלק

  ,    )20)(  חסידיים -חלקם דתיים( ,  יהודים1903ב , היו) כחמישים אלף ( קהילת קישינוב שמחצית מתושביה 

  
,  באייר' ד90גיליון ' שנה א, "הצופה"פורסם בעברית בתרגומו של אברהם לוינסון ב( , דפס לאחר הפוגרוםהיה הראשון שהו*

  .בשיר זעקת שבר וזעזוע על הרצח ובקשת עזרה). ג "תרס
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תפילה ותענית  הוכרזה, ספרי תורה שהושחתו הובאו לקבורה. ראתה בתוצאותיו גם פגיעה בערכי דת יהודיים

  . )21( וחוברו קינות 

יצרו את  ,זמן קצר לאחר הפוגרום,העיתוי המתאים של הפרסום , עוצמת הביטוי שלהם, כוחם של אנשי הרוח

שהזדעזעו מן הפוגרום  פוליטיקאים ואנשי ציבור, התגובה המתאימה בקרב יהודים בעולם ובקרב אנשי רוח

  .ותוצאותיו והיו מוכנים לפעול ולהגיב לנוכח הזוועה

תגובות דרישה לה, רבה בעולם היהודיההתעניינות העקב , שהתפתח מיתוס ום קישינוב נוצרפוגרתיאורי בעקבות 

בצל ,  זעזוע וקריאה להגנה עצמיתבטאומאמרים וכתיבה לירית ש, מיידיות ותקיפות שהובעו באמצעות מברקים

במיוחד לאחר , תרםהאדיש ואף יוזם הפרעות , האנטישמי,   יחס השלטון הרוסי. )22( השבר והחורבן של הקהילה 

  . )23 ( לדרישה למציאת פתרון יהודי הולם, משפטי הסרק כנגד נאשמים בפרעות ולעיוות הצדק

  

חיים של   וזה שגרם את הזעזוע הקשה ביותר בקרב הציבור היהודי היו יצירותיו, לדעתי, הביטוי הדרמטי ביותר

  ,"על השחיטה": שיריו ). 24" ) ( לאומימשורר ", בעקבות פרסום שיריו, שאחר כך הוגדר ( ביאליק נחמן

ביותר הזועק והמזעזע , הביטוי הרגשי. הם סמליו של פוגרום קישינוב" עם שמש"וכן שירו  ) 25" ( ההריגהבעיר "

 אך שיריו  מעוררים בעיקר ,להפנמה ולכאב, לפרעות מופיע בשיריו של ביאליק ומעוררים הד וצורך למחשבה

  .             ודוחפים להתעשתות ולפעולה יהודית משותפת, לנקמהיהם רגשות עלבון וכעס ורצון יוצרים בקרב קורא, לתגובה

נשלח לקישינוב מיד לאחר הפרעות על ידי שמעון  )  26) ( שעל גבול פולין ורוסיה " בן היהדות הווהלינית( "ביאליק 

  :שקמה באודסה כדי לבצע מספר משימות" הועדה ההיסטורית"ראש , דובנוב

  שנקברולערוך רשימת האנשים . 2, )בחקירת מעשי הפרעות ( להיות נוכח בבתי משפט השלום . 1"

רופאי החולים  אתלחקור . 4, לחקור את האנשים ששימשו בבתי החולים את הפצועים קשה. 3, בבתי הקברות

 לצלם את המקומות .6,  לחקור את הנפגעים בביתם ואת עדי הראיה. 5, שריפאו את אלה שפצעיהם לא היו קשים

לאסוף תעודות שבכתב של הנפגעים ושל . 8, הנוגעות לעניין, לאסוף תעודות שבכתב ושבדפוס. 7, ואת האנשים

 לתכלית של -לאסוף נוסחאות מקבילים. 10, הסביבה ובכפרים לאסוף חומר על דבר הבהלה בערי. 9, עדי הראיה

לבדוק  .12, יות על מקרים של הגנה עצמית מסודרת ומקריתלגבות עדו. 11, החשובים ביותר" רגעים" על ה-בדיקה

   פה או בכתב של אנשים משכילים -לגבות עדויות שבעל .13, יחס הנוצרים אל היהודים שהצילו את עצמם

לבחון היחס של . 15,בבתי הכנסת ובכל המקומות שיש להם חשיבות מיוחדת, לבקר בבתים. 14, ועסקני ציבור

   ).   27( "לערוך סטטיסטיקה .17,  עובדות של מעשי אונסלאסוף .16, השלטונות

  " הזמן"מורה לעברית וסופר ( פסח אוירבך : בליווי מזכיריו, 1903בסוף יולי , ביאליק יצא מאודיסה לקישינוב

יין לאסוף עדויות ולרא, הם יצאו לראות ולספוג את זוועות הפוגרום). סופר ועסקן ציבורי ( וברמן ישראל ) בקישינוב 

, יש ביטוי לגודל הזוועה בתיאורי הרצח, ואכן בתיאורי הפרעות של ביאליק ועוזריו שפורסמו לאחר מותו. נפגעים

   ).   28( צעירים ומבוגרים , השנאה הגלויה מצד הפורעים, ההרס, הרדיפה, האונס

   ).29" ( השלח" ומסרו ליוסף קלויזנר עורך "על השחיטה"כתב את , לפני צאתו

  : אך יחד עם זאת בקשת גאולה, א שיר התרסה כנגד שמיםהשיר הו

  , לבי מת ואין עוד תפילה בשפתי-אני"

  - אין תקוה עוד-וכבר אזלת יד אף

  ..?עד מתי , עד אנה, עד מתי

  !  יופע מיד –ואם יש צדק  ...

  אך אם אחרי השמדי מתחת רקיע
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   -הצדק יופיע

  !ימגר נא כסאו לעד

   " …וברשע עולמים שמים ימקו

  :  רגשות ייאוש  וחידלון מביע המשורר בבית שני

  ! קום שחט -הא צואר! התלין "

  ,  קרדם- לך זרע עם, ערפני ככלב

   - וכל הארץ לי גרדום

  ! אנחנו המעט -ואנחנו

  ,  ויזנק דם רצח,  הך קדקד-דמי מתר

   -דם יונק ושב על כתנתך

  ".לנצח, ולא ימח לנצח

  :   קוראת לנקמה איומה שתמוטט את עולם הרשעקללה ה,  קללה-בבית הרביעי והאחרון

  ! נקום : וארור האומר"

  נקמת דם ילד קטן , נקמה כזאת

  -עוד לא ברא השטן

  ! ויקב הדם את התהום 

  ,יקב הדם עד תהמות מחשכים

  ואכל בחשך וחתר שם

  ."כל מוסדות הארץ הנמקים

: ביאליק השתמש בו במאפייניםיהודיים מוכריםגם מפני ש, לסמל ולביטוי של הפוגרום, מיד עם פרסומו, השיר הפך

על , כוללת, נקמה נוראה, בגויים הנדרשתהנקמה , )באמצעות תפילה ובחיפוש הצדק ( היחס בין האדם לאלוהיו 

  . )30 ( מעשיהם נגד יהודים

, צדקהוא מחפש , אינו מקבל את הדין בעקבות הפוגרומים* ביאליק שגדל בבית דתי והעריך את המסורת היהודית

המשורר מבטא את . לחוסר הצדק, נקמה כתגובה לריקבון הקוסמי, הוא מביע את כעסו וקורא לנקמה איומה בגויים

בשירו אין אף התייחסות לקידוש , שמים הוא אינו רואה את הפוגרום כעונש על חטאם של הנרצחים כלפי. קול העם

אך , די התליין עקב שנאתו ליהודים הנרצחיםהרצח מבוצע על י. ו"השם כביטוי דתי של הקרבה כבפרעות תתנ

, סמלי הרוע ושנאתם הם בעיניו הרוצחים. הרוע והשנאה שפועלים ללא תגובה נגד, ביאליק קובל נגד אי הצדק הזה

   זעקתו מופנית-קריאתו) . כרומאים בהרס בית המקדש ( אינם מוציאים לפועל של עונש כלשהו  ,הם אינם שליחים

  .  נגד הרוע בעולם, "הנמקיםמוסדות הארץ "נגד 

להביא מעט  מנסה המשורר, בעת ביקורו שם, ג"תרס, ד בסיוון"שכתב בקישינוב בכ ) 31" ( עם שמש",בשירו 

/ ,אחיכם הדך והשפל/ האפל וירד ומצא במרתף "…( לעורר בלבם תקווה , לעודד את רוחם, נחמה לנפגעי הפוגרום

 -יש מקום לתקוה/ , יש מקום לתפלה-התפלל, קום אחי:/ " ו יתדפקוחרש על לב/ ,ורעד על ליבו האור והתרפק

   ).  …!"לשמש , וצמא לשמש / -וקם והתנער אחיכם בן אמש!"/ הוחילה 

  את ניצוצות לאחר החושך, לראות, לחפש את האור בקרבם, משורר קורא לניצולי הפוגרום בקישינוב לקוותה

  

  ".אמי זכרונה לברכה", "אבי", "המתמיד", "יש את נפשך לדעתאם ", "על סף בית המקדש: "ראו למשל שיריו*
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  ! ).  תלו שמש ,  ראשכם-תלו שמש על / -עתיקי מאמש, גמולי מחשך, הו!/ עבדו הרבה וקוו , חיו( "התקווה 

אחד מהסמלים המובהקים ביותר של פוגרום קישינוב שהייתה לו השפעה רבה על קוראיו , הביטוי הדרמטי ביותר

ישראל לנדוי , בלחץ הצנזור הרוסי, שיצאה ראשית לאור ( "בעיר ההרגה" ברחבי העולם הייתה הפואמה היהודים

  . *)כדי להסוות את ההתייחסות הישירה לפרעות בקישינוב וברוסיה בכלל , "משא נמירוב: "בשם, המומר

שיר ",  )35" ( שיר תוכחה",  )34" ( שירת זעם",  )33" ( שיר קינה: "מוגדר,  )32( יש שמכנים אותו פואימה , השיר

, אדם, כתוב על ידי משורר,  )37( הוא בעל עוצמה דרמטית נדירה ,  ) 36" ( מקור היסטורי יקר ערך"ואף " נבואה

ובעת שראה את הקברים וראיין את הפצועים  בעמדו מול החרבות, רצון לנקום, אוזלת יד, כעס, בושה, שחש כאב

שמע על האונס והשוד וראה את ,)בדרך כלל , בעזרת כלי נשק קרים( ח האיום לרצ, והעדים למעשי ההתעללות

  : תיאור קשה של הפגישה עם המוות, בשיר. הרס הבתים והחנויות ובתי התפילה והלימוד

  ,קום לך לך אל עיר ההרגה ובאת אל החצרות"

   הגדרות-ובעיניך תראה ובידך תמשש על

  תלים גבי טיח הכ- ועל העצים ועל האבנים ועל

   "  …את הדם הקרוש ואת המח הנקשה של החללים

  :עם החורבן

   הפרצים- החרבות ופסחת על-ובאת משם אל"

   " …ועברת על הכתלים הנקובים ועל התנורים הנתצים

   תלים-  תלי…

   "… שברים ורסיסי רסיסים ותבוסת ספרים וגוילים-של שברי

  :ההרוגים הקדושים" נשמות"עם 

 ומים ומתוך צללי הזויות החורים העמ- ומכל…" 

  .דומם אליך צופיות, ראה עינים, עינים

  , נשמות עוטיות ושוממות, הן" קדושים"רוחות ה

  ."   ודוממות- אל זוית אחת תחת כפת הגג הצטמצמו

  :     עם חרפת הנאנסות

  
שירת , "משא נמירוב"על , ץ"כבן ציון : ראו ). 1648( ט "ח ות" לזכר חורבן קהילת נמירוב בפודוליה בגזירות תמשא נמירוב"*

מבחר , במבואי עיר ההריגה, " שירה ומציאות-בעיר ההריגה", לחובר. פ ; 224 – 223, עמ,  שם,אנתולוגיה, ביאליק. נ.ח

הפקולטה למדעי , אוניברסיטת תל אביב, הוצאת הקיבוץ המאוחד, זיוה שמיר, עוזי שביט: ערכו, מאמרים על שירו של ביאליק

בנמירוב . 22 – 9' עמ , 1995, ץ"המכון לחקר הספרות על שם בן ציון כ, ר למדעי היהדות על שם חיים רוזנברגבית הספ, הרוח

הצליחו הקוזקים לחדור " אנשי העיר"רק בעורמה ובשיתוף פעולה עם . נערכו יהודים להגנה עצמית מול הקוזקים במבצר העיר

 ,עם עובד', חלק א, סדורה בידי ישראל היילפרין,  ספרותית-גיה היסטוריתאנתולו, ספר הגבורה :ראו. לעיר , 1648 ביוני 10 -ב

המירו דתם ולאחר , "נשבעו לקוזקים"אחרים ,  רבים בחרו למות על קידוש השם.142 – 141'  עמ ,1980, ם"תש, תל אביב

למשמעותה של ", כי נדבמרד: ראו.  חזרו לדת היהודית2.5.1650 -הכיבוש הפולני של העיר ובאישור המלך יאן קזימיר ב

החברה ', חוברת א, ז"שנה מ, רבעון לחקר תולדות ישראל, ציון, "ח בנמירוב"שבועת אמונים של יהודים לקוזקים בגזירת ת

, ספר יון מצולה, נתן נטע הנובר: ח ראו"עוד על נמירוב בגזירות ת. 82 – 77' עמ, ב"תשמ, ירושלים, ההיסטורית הישראלית

  .     י"תש, ירושלים, קריית ספר, ט" ת-ח"גזרות ת, כתבי מקורות לתולדות ישראל,  מיכאל הנדל; 1966, הקיבוץ המאוחד
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  , תוך המרתפים האפלים-וירדת משם ובאת אל"

  .מקום נטמאו בנות עמך הכשרות בין הכלים

  , אשה אשה אחת תחת שבעה שבעה ערלים

  ,בת לעיני אמה והאם לעיני בתה ה

   .."טה ולאחר שחיטהלפני שחיטה ובשעת שחי

  :עם קלונו של פחד המוות שנפל על הגברים היהודים

  …, באפלת אותה זוית…" 

   החורים-הציצו מן, אחים, חתנים,  שכבו בעלים…

   …תחת בשר חמורים בפרפר גויות קדושות

   … ולא נעו ולא זעו-שכבו בבשתם ויראו

   וראית בעיניך איפה הם מתחבאים…

   המכבים-ם שלאחיך בני עמך ובני בניה

   …ניני האריות

   מנוסת עכברים נסו ומחבא פשפשים החבאו…

   "  …וימותו מות כלבים שם באשר נמצאו

  :ועם תחינתם לעזרה

  , וראית המון שברי אדם נאנקים ונאנחים…

   …,צובאים על חלונות גבירים וחונים על הפתחים

   …אל יד גביריהם, עיני עבדים מכים, ועיניהם "…

  ,חסד לאמים והתפללתם לרחמי גוים וקראתם ל…

  ."וכאשר שנוררתם תשנוררו, וכאשר פשטתם יד תפשטו

  

שהיא משרה על  את החולשה, ביאליק משתמש בתיאור התנהגותם של היהודים בפוגרום כדי לקעקע את הגולה

ימלט מפני לה, להתחבא מפני הרוצח: שהיא מספקת ליהודים" הפתרונות"יהודים שמרכינים ראשם לפני הגוי ואת 

שירו של ביאליק יצר זעזוע בקרב יהודים יחד עם . להתפלל, לבקש תרומה, לצפות לרחמים, להסתתר, השונא

   ).38( עוצמת היצירה הייתה לו השפעה מיוחדת  אך בגלל, פרסומים וקריאות בעולם היהודי בעקבות הפוגרום

שהופץ בין  ) 39)( בוטינסקי לרוסית 'ש ועל ידי זפרץ ליידי. ל.תורגם על ידי י( , שירו של ביאליק שנכתב עברית

 נשק .להצטיידות בנשק, להתארגנות, בעיקר, תרם תרומה חשובה לעידוד בני הנוער, הקהילות היהודיות ברוסיה

   להתגונן ולהגיב, של צעירים לפעול ,עתאותה , אך נוצר שינוי רב ברצונם, היה להם, קר ומעט מאוד נשק חם

באוקראינה ובליטא הוקמו  .חד מסמלי הפוגרום המובהקים לכוח רוחני שהפעיל יהודים בגולהכך הפך א . )40( 

    . )41 ( "השומר"בר גיורא ו"אגודות חשאיות להגנה כגון  ארגוני 

מתהליכי  שהיה מושפעהוא היה שייך לדור .  יהודית ואף ציונית-נקודת מבטו של ביאליק הייתה אקטיביסטית

     . )42( מההכרה היהודית בכוח העשייה והשינוי , ציאליסטיתמהתורה הסו, החילון

 על הוא ידע. ניסיונות שדוכאו באיבם על ידי השלטונות , )43( בקישינוב ביאליק ידע על ניסיונות ההגנה העצמית 

צבי קוגל שהגן בגופו על ארון הקודש ושם מת , "הוצוליובקה"מקרה קידוש השם של שמש בית הכנסת בשכונת 

בכיכר שוק היין שפוזרו בכוח על ידי  קצבים יהודים 300להתגוננות של  על התארגנות הוא ידע . די הרוצחיםמי

" בעלי מידות"סבלים ובחורים , על התארגנות בעלי עגלות ;בכידונים וביריות, פרשי משטרה בכתות רובים
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קבלן יהודי שירה באקדחו והבריח , על קריפס; שהתארגנו להגנה בשוק הישן אך פוזרו בכוח על ידי אנשי צבא

  ביאליק . )44(  מבני הבית 5פורעים וכן על ניסיון לעמוד מול הפורעים בביתו של דוד קובל שהביא למותם של 

להביע בדרכו את , אך המשורר רצה בשירו, אספו ותיעדו מפי הניצולים,  מזכיריו גבו עדויות בקישינוב-ועוזריו

  .את זעקתו, בדרכו שלו, והאבל ובעיקר רצה לזעוקאת הכאב , את הזעזוע, רשמיו

 ) 1993זוכה פרס ישראל למחקר הספרות העברית , עורך ומבקר ספרות עברית ואידית,  חוקר– 1934( דן מירון 

 כי ביאליק התעלם בשירו במכוון מניסיונות של הגנה עצמית בקרב  )45 ( "מעיר ההרגה והלאה"טוען במאמרו 

אף שביקר בבתיהם , ביחסו לקורבנות הפוגרומים" אטימות מוסרית"ירון טוען שהמשורר גילה מ. יהודים בקישינוב

, שנאה עצמית יהודית, "זעם אדיר ושנאה כבושה"בשירו ביאליק מגלה לדעת מירון . ואסף עדויותיהם בעבור הועדה

 ,נושא דבר האל, עצמו כנביאגם בהעמידו ". דה הומניזציה"כלפיהם הוא נוקט , כלפי הקורבנות ואף כלפי השורדים

ביקורו בעיר ". טראגית קומית ובה בעת אבסורדית"ואף בשימוש שהוא עושה בדברי האל בדרך  חוטא המשורר

: כתוצאה מהיחשפות לזוועות, "הינעלות", "אטימות רגשית" לכך שעל המשורר השתלטה גרםלאחר הפוגרום 

 אך השיר ,פסגת יצירתו של ביאליק" עיר ההרגה"נו רואה ב מירון אי,בסיכום. להרס, להשפלה, לאונס, לרציחות

  ".ניצוץ של גאונות"ואף יש בו " חזק מאין כמוהו"הוא , למרות נקודות הביקורת, בעיניו

, לדעתי,  בתקופה שלאחר הפוגרום כתב ביאליק,מאידך.  ביקורתית של מירון- הבחינה הספרותיתניתן לקבל את

בציונות וראה את הגולה אף שנכתב מנקודת מבטו של מי שדבק , ם היהודיאת אחד השירים שזעזעו את העול

, לכעוס, שורשיו של המשורר היו נטועים בעולם העיירה בגולה ומתוך דם ליבו רצה לזעוק. מנקודת מבט ביקורתית

מעולם , הדת והמסורת היהודייםן מ, מן העבר היהודי, להוקיע ולכן השתמש בשיר במושגים מוכרים מהעולם היהודי

מתוך , מכאב, מאהבה, לדעתי ,זעקתו באה. זו הייתה השפה שהייתה מוכרת לקהל קוראיו. הפחדים היהודי בגולה

שכמה מאות למרות שבעיר חיו עשרות אלפי יהודים , הזדהות דווקא עם הנפגעים ומכעס על כך שהפוגרום קרה

נשחטים והנאנסות וכך הקלו על מעשי המשטרה ולא יצאו להגן על הנפוצו מפחד מהם שיצאו לעשות מעשה 

       . )46( בגלל אימת הגולה עליהם , ביאליק, לדעתי, זאת עשו חשב. הפורעים

האקטיביזם היהודי שהתפתח מסוף . *יהודים החליטו לקחת גורלם בידם: לאחר קישינוב היה שינוי ברחוב היהודי

, כניות רוסיות במטרה לשנות את השלטוןבהצטרפות לתנועות מהפ, ב" והתבטא בהגירה לארה19 - המאה ה

לאחר הכרוז של אחד העם ובייחוד לאחר  קיבל ביטוי שונה,  )47( או בהגירה לארץ ישראל " בונד"בהצטרפות ל

ביטוי נעלה , בתקופות קודמות בהיסטורית הגולה היהודית, שהיווה" קידוש השם ". )48(  "בעיר ההרגה"פרסום 

  הפך לאחר סדרת פרעות ,  דתית-למען האחידות הלאומית, למען הקהילה, מען הדתשל מוות תוך הקרבה עצמית ל

  התארגנות. לסמל פחות ערך, "הווי חיים בצל פוגרום"מיליוני יהודים שפיתחו , "תחום המושב"ב, ברוסיה שם ישבו

  
דוד : ו רא,ות יהודית להגנההייתה התארגנ, לאחר מהפכת אוקטובר ברוסיה , 1905 באוקטובר 20 – 19 -בפוגרום קישינוב ב*

  , שם, כרך אחד עשר, אנציקלופדיה של גלויות, " 1905ה " תרס1903ג "תרס, הפוגרומים בביסאראביה", ויניצקי

  יתכן שמעשה הנקם של פנחס .29.8.1903 בפעילות הארגון היהודי הייתה לראשונה בפוגרום הומל  ; 314 – 278' עמ

נבע גם הוא  , 1903ביוני , בקישינוב, פאבל קרושבאן,בדקרו את מחולל הפוגרום, שרים ושלשצעיר יהודי ציוני בן ע, דאשבסקי

אנתולוגיה , ספר הגבורה: מתוך, "מעשה הנקם של פנחס דאשבסקי: "ראה הודאתו, "על השחיטה"מהשפעת שירו של ביאליק 

 -גם בהודאתו מופיעה  . 31 – 28' עמ, י"תש, א"ת, עם עובד', חלק ג, סדורה בידי ישראל היילפרין,  ספרותית-היסטורית

: קטעים מעדויות שנאספו על ידי ביאליק ופרסומים אחרים, 130 – 126' עמ, שם, במלאות ששים שנה , הפוגרום בקישינוב

 .מופיעים ,ובהם תיאורי התגוננות של יהודים ואומץ לב שהופגן בעת הפרעות בקישינוב, מכתבים והודעות בעיתונות התקופה

   .16 – 4' עמ, שם, ר הגבורהבספ
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, בהגנה עצמית שמירה על החיים והרכוש, קריאה לנקמה. קמה עקב שינוי בתודעת הציבור, יהודית מיליטנטית

   ).49( אלה היו סממני ההגנה היהודית , עמידה על זכויות, התקוממות

הילדים המומתים באכזריות , תהנאנסו, אך גם הנרצחים,  היו אלה הבודדים שניסו לעמוד על נפשםסמלי הפוגרום

, התיאור אותו מביא ביאליק ביצירתו הוא של נושאי החולשה היהודית בקישינוב. גם הם מסמלי הפוגרום, רבה

המשורר עמד מול . שניסו לשחד את הרוצח שקיבלו את המוות כצו גורלם, שהתחננו, שהסתתרו, היהודים שברחו

, בצאתו משם.  מספר עדויות של נאנסות ועבר בבתים ההרוסיםשמע, את הפצועים, ראה את הקברים, החולשה

  :סמלי החולשה והכאבוטבע  את " בעיר ההרגה"כתב את שירו 

  -וגדול הכאב מאד וגדולה מאוד הכלמה"

  ; ושמעת זעקת שברם ונסחפת בדמעתם…

  ,בכי ונאקת פרא, והבית ימלא יללה

   "-וסמרה שערת בשרך ופחד יקראך ורעדה

  " ישאו קינה בניהם, בכיכלם יורדים ב…

   ואבלים וחפויי ראש ובבשת גנבים…" 

   נגעי לבו ישוב הביתה-איש איש עם

   "…וגוו כפוף משהיה ונפשו ריקה משהיתה

     . )50 ( זעקתו אתכדי להעצים , בשירו מדגיש ביאליק את חולשת הרוב ומתעלם ממקרי ההתנגדות הספורים

  ודם עקידה: סמלי הפוגרום והמסורת היהודיות בעצבו את ביאליק משתמש בסמלים מוכרים מתוך הדת

/ ,ויזנק דם רצח,  הך קדקד-דמי מתר: "מוטיב הדםחוזר המשורר ומדגיש את " על השחיטה"ב . והתנהגות השכינה

שוב חוזר " בעיר ההרגה../ "יקב הדם עד תהמות מחשכים!/ ויקב הדם את התהום  / ..-דם יונק ושב על כתנתך

 כותב המשורר העקידהעל .." מעלעות דם צוארן", .."קרדם מטפטף דם בידם".., .."הדם הקרוש"..: מוטיב הדם

, ."השטה פרחה והשוחט שחט, השמש זרחה "…" )  על השחיטה! (" קום שחט -הא צואר: .."בשני השירים גם יחד

  " ).בעיר ההרגה( "...  המערכה- עת לגעות היא כשור עקוד על-כי"

ופעולתו של  דמם הקדוש, הקורבנות הנשחטים: ו"יים בסמלי חורבן הבית ובסמלי פרעות תתנמוטיבים אלה מצו

) עקידת יצחק ( מן התורה   מוטיב העקידה הלקוח. מופיעים בכל התקופות, הדם בעת הנקמה האלוהית בגויים

        . )51( מציין את הקורבנות היהודיים וקדושתם 

  :  שרויה באבל השכינה, על פי ביאליק, "עיר ההרגה"ב,  אותו השכינהבעוד שלאחר חורבן בית המקדש עוזבת

  ,עיפת צער ויגעת כח, ושכינה שחרה אחת "…

   … ואינה יכולה-רוצה לבכות

   "…ודומם תמק באבלה

כשם שצבאות רומא שהרגו ביהודים בעת חורבן בית המקדש כשם שנושאי , סמלי הרועהם הרוצחים והפורעים  

 ביאליק מכנה .הם סמליו ,ט"ח ות"שהקוזקים של חמיילניצקי בפרעות ת, ו ביהודים וכשם שפרע, מסעות הצלב

    ."מתעב גוי", "חמורים", " קרדם מטפטף דם רותח בידם- עםסוסי אדם","חזירי אדם","ערלים: "אותם

אך . יסטיםאף בקרב הסוציאל,  וזו התקבלה בקרב יהודי רוסיה סיסמת ההתגוננות יחד עם אחרים אתביאליק טבע

  . *הנקמה היהודית בעקבות הפוגרום הייתה בעיקרה פעילות של יחידים
  

ר שכנראה הוביל "ראש הזרוע הטרוריסטית של מפלגת הס,  יווגני אזף היהודי המשומד-יונה, דאשבסקי שהתנקש בקרושבאן*

   . 1904 ביולי 15 - פלווה ב-את ההתנקשות בחיי פון
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 היו בעיני יהודים ברוסיה 1917ונפילת הצאר במהפכת אוקטובר  ) 1905( תבוסת רוסיה במלחמתה עם יפן 

        . נקמה ביד שמים על הסבל שנגרם להם בפוגרומים בזמן שלטון הצארים הרוסים, ובעולם

בבקשה שאלוהים ינקם את אסונם של  הנפגעים , ו" שהופיע בתפילות לאחר פרעות תתנהנקמה בגוייםמוטיב 

אין זו , הפניה לבצוע הנקמה אינה מופנית ישירות לאל". על השחיטה" מופיע באופן אחר ב,היהודים מקדשי השם

אף שניתן לראות  ,ביאליק מביע בשירו אכזבה דתית. לכוח עליון, זעקה לצדק,  יהודית-קריאה דתית אלא אנושית

  . )52( של משה " האזינו"בקריאה השפעות שירת 

   

  " דגם מזערי לפתרון הסופי",  טיפוס של השואה-כי בו ניתן לראות פרוטולפוגרום קישינוב משמעות היסטורית 

, תכנון: בו ניתן למצוא מאפיינים דומים באירועים שהתרחשו לאחר עליית הנאציזם ) 54" ( פרשת מים",  )53( 

הרס לביצוע של , בהמון כדי לגרום לאווירת פוגרום" שימוש", התרת דמם של יהודים, הסתה אנטישמית חריפה

בין המאפיינים הדומים .* עשייה" כדי לשתף רבים ב,כדי לשחרר עכבות מוסריות ושכלתניות בציבור" מותרים"ורצח 

אווירה של רדיפת היהודים של הצאר , תמיכה מגבוה מצד השלטונות( ניתן לראות את ארגון הפוגרום מראש 

מפקד , אנקוב'מפקד המשטרה חאנז, נו אוסטרוגובסג,  ראאבן-שר הפלך פון,  פלווה-ויישומה על ידי שר הפנים פון

 חברתי נגד גורם בחברה הרוסית -וראיית הפוגרום על ידי השלטונות כמהלך פוליטי) ליאוונדאל אנדרמים 'הז

, האוצר בתוכו כוחות שטניים, בתודעת הציבור המוסת הוא נחשב אימת העם, ופגיע אך מאידך, חלש, שנחשב זר

יהודים נחשדו גם כמהפכניים . (  לאומית העולמית-רתי מתבדל מעצם אחדותו הדתיתבעל כוח כלכלי אנטי חב

  ). הרוצים בהפלת בית רומאנוב 

 המוכיח הבין הציבור היהודי ברוסיה את חובת ההגנה העצמית את  צורך ההתאגדות היהודית -באמצעות המשורר

  . להאך גם את אפשרות העלייה הציונית כפתרון לתלאות הגו, למטרה זו

פוגרום "כי טען במאמרו ) כתב על התנועה הציונית ותנועת המושבים , חוקר יהדות רומניה ובסרביה( יצחק קורן 

ההנהגה היהודית לא הגיעה למציאת פתרון  ). 55" ( קישינוב לא שינה באופן רדיקלי את מהלך ההיסטוריה בגולה

יו זעזעו ושינובעת ההיא את נקודת ההשקפה של אך הפוגרום יצר שבר בעם וסמל,  יסודי ואף לא מוצה הלקח

   .יהודים על מעמדם בעמים

בתולדות התחייה היהודית מסמל פסח :" כתב ) 1910" עיר ההריגה"במבוא לתרגום לרוסית של ב(בוטינסקי 'זאב ז

רחוב היהודים לפני . בין שתי פסיכולוגיות, את הפרשה בין שתי תקופות,  את המשבר1903הדמים של שנת 

החרפה של קישינייב היתה החרפה ... תקופת החרפה ליהודים נגמרה …קישינייב ואחריה לא היינו הך הוא

   ).  56 ( "האחרונה

 

  

  

  

  
  

  

  

  . ברחבי גרמניה הנאצית , 1938 בנובמבר 10 – 9" ליל הבדולח"ראו פוגרום *
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  פרק שני 
  

  . ה ועד מלחמת השחרוריינוכחות השואה והשפעותיה בסמלים ובמיתוסים מסיום מלחמת העולם השנ
  
   "הבריחה" . 1

  

  1948  -1944בין השנים ,  הייתה תהליך שבו נעו המוני יהודים ממזרח אירופה למערבה ולמרכזה*"בריחה"ה

מתוך אזורים ששוחררו על ידי הצבא , בריחה מאימת המלחמה,  הייתה יציאה מאזורי סכנה מטרת תנועתם. )1( 

כרבע מיליון ). הברית ובריטניה ארצות ( ות הברית המערבי בעלות לאזורים שנשלטו על ידי צבאות, הסובייטי

) הונגריה ורומניה , יהכוסלובק'צ, ברית המועצות, הארצות הבאלטיות, פולין( ברחו ממדינות המוצא  ) 2( יהודים 

, תחת שלטון המנדט הבריטי , 1945בשנת , היה ארץ ישראל בה חיו, עם סיום המלחמה, והיעד העיקרי שלהם

, חיי כלכלה ומסחר, בעלת מוסדות שלטון אוטונומיים, אשר ניהלו בה ישות יהודית מסודרתכחצי מיליון יהודים 

קיומו של ציבור יהודי החי . לו על פי הנחיות המנהיגות המקומיתהיו מסגרות צבאיות שפע ליישוב. חקלאות ובניה

גורם בשיקול  ,בעיני פליטי השואה, היווה, רחוק מזוועות המלחמה שזה עתה ניצלו ממנה ,בשלום בארץ האבות

  .  הסופי של הבריחה דעתם להעדפת היעד

  ות תחת השלטון הנאצי  הייתה המשכה של הבריחה היהודית בתקופת המלחמה מארצ**"הבריחה"תנועת 

ולמדינות שאפשרו לנרדפים יהודים להיכנס ) תורכיה  , שוודיה,שוויצריה ( למדינות ניטרליות " ) טיול"שכונתה ( 

" ) שער ההצלה האטלנטי" ספרד ופורטוגל שליסבון בירתה נחשבה: גם הן נייטרליות(אליהן כדי למצוא בהן מקלט 

לפני כניסת הצבא , )הונגריה , רומניה, איטליה( היה נוח ,  שונים של המלחמהבשלבים, וכן למדינות שיחסן ליהודים

באזורים ששוחררו על , קודם לבריחה ההמונית שלאחר השחרור פעלו בליטא ובפולין בעיקר ). 3( אליהן הגרמני 

ים ששבו ממרכז יהוד" ( אסיאתים"לוחמי גטאות ו, התארגנויות מקומיות שמנהיגיהן היו פרטיזנים ,ידי הסובייטים

שהקימו ,  ציוניות מקומיות-מנהיגי הבורחים היו ברובם חברי תנועות נוער חלוציות). לפולין  אסיה הסובייטית

יהודים שרידי מחנות הריכוז ( כאשר מטרתם הראשית הייתה להוביל ניצולי שואה  מסגרות ושיתפו פעולה

  פרטיזנים ולוחמי , מחוץ לגטאות בזהות בדויה" ארים"בין ה, ביערות ובבונקרים אלה שהסתתרו, וההשמדה

  "בית הקברות"המטרה הייתה יציאה מ. שעדיין השתוללה, בעת המלחמה ולברוח למקומות בטוחים, )גטאות 
  

נדידה עצמה של המונים יהודיים שחיפשו מפלט לגוף ולנפש מחוץ לגבולות . א": בריחה"באואר מבחין בשני מובנים ליהודה *

השליחים היו באי כוחה ". אף כי בהחלט לא את כולה, אשר ארגן את רובה של הנדידה, ארגון מוחשי מאוד. " ב"ארצות מולדתם

  .זו" בריחה"של 

מראשית ימי השחרור בקיץ :  כדלקמן" הבריחה"מחלק את תקופות , )בפולין " בריחה"ארצישראלי שסייע לשליח ( יוחנן כהן **

 – 1946מאוגוסט , "תקופת ההתארגנות" הייתה 1946 יולי – 1945מסתיו , " שיתתקופת הברא: " זו1945 עד לסתיו 1944

  ". השלבים האחרונים"  היו  1947 ראשית – 1946מאוקטובר , "יציאת פולין" הייתה 1946אוקטובר 

  ה בריחות בשנות המלחמ. א:מחלק את הבריחה היהודית מאירופה כדלקמן, )באירופה " בריחה"ממנהיגי ה( אפרים דקל 

שכללו בריחות גם בעזרת תעודות " הפרטיזנים והחלוצים לתנועותיהם, לוחמי הגטאות"על ידי שבוצעו  ) 1944 – 1940( 

שמירת ערכיה וביסוס מטרותיה , עמודי התווך בפעולות ההכוונה שלה"ש ) 1949 – 1944/5" ( הבריחה הגדולה. "ב; מזויפות

בנתיבי , אפרים דקל: ראו". הגנה"אלה היו כפופים לנציג ה". ת אנשיהן בגולההיו שליחי התנועות החלוציות מן הארץ ושארי

     .16' עמ , 1958 ,אוגוסט, הוצאת מערכות, ל"צה, "בריחה"ה



  
  

59

כדי לחפש בני , לאחר שחזרו אליהם עם שחרורם, רבים עזבו את מקומות מגוריהם. היהודי הגדול לאחר השואה

בליטא וברומניה הניעו רבים לעזוב את , יטויי האנטישמיות בפוליןב. המלחמה משפחה שייתכן היה ששרדו את

   ). 4( בתיהם ולנסות לבחור מקום מגורים ומחיה אחר 

       

למטרת ריכוז שני . 1944ראשוני הבורחים החלו לפעול מן העיר רובנה שבמזרח פולין ששוחררה בפברואר 

ללא ( בלובלין " הקואורדינציה" הייתה הקמת ארגון התארגנות משמעותית לבריחה. הבריחה היה בוילנה שבליטא

אבא קובנר ממנהיגי , ויצחק צוקרמן, על ידי ראשי המרד של גטו וארשה צביה לובטקין") בונד"קומוניסטים ואנשי ה

איחוד "פרטיזנים ממייסדי , ניסן רזניק ודוד מלר, "דרור"אליעזר לידובסקי מארגון , בוילנה" השומר הצעיר"תנועת 

החלה בריחה שאורגנה לכוון , עם שחרור השטחים המזרחיים של פולין מעול הכיבוש הנאצי .ואחרים" ער הציוניהנו

כשמונים אלף ", בפולין, מתוך אוכלוסייה של כשלושה וחצי מיליון יהודים בפולין שרדו בתום המלחמה. ( רומניה

   . )5" ) ( יהודים ומהם כששה עד שבעת אלפים ילדים

  "* הרפטריאציה"משטחי ברית המועצות במסגרת " שארית הפליטה"אליה זרמה עיקר ( ר המלחמה בפולין שלאח

אסירי מחנות ריכוז , אסירי מלחמה, של מיליוני פליטים, מתחומי הרייך הגרמני עם תום המלחמה, חזרה למולדתם( 

 -התארגנות ציונים מוקרטיים ":התארגנויות נוספות1948ועד , לאחר המלחמה, ובמדינות אחרות היו) ועובדי כפיה 

חטיבת "ברומניה קמה , "הליגה "- ישראל העובדת-הליגה לארץ", "ח" פח-  חלוצים- חיילים-פרטיזנים", "איחוד

   ).6( קמה במחנות העקורים בגרמניה " ם" נוח-נוער חלוצי מאוחד" תנועת ,"החטיבה "-"שרידי מזרח אירופה

ככל האפשר מתוך , של מספר יהודים רב, מסודרת לעבר ארץ ישראלמטרת ההתארגנויות הייתה יצירת תנועה 

  .  ויהודים שחזרו מברית המועצות לפולין לאחר שנמלטו ממנה, "שארית הפליטה"

בין מנהיגי , על גבול איטליה אוסטריה ושוויץ )  Tarvisio( , יזוב בטר1944 ביולי 15 -בהקשר שנוצר ניתן לשער ש

הבריגדה "שבראשם עמד אבא קובנר ובין חיילי , מארגוני הבריחה באירופה, וניצוליםפרטיזנים , לוחמים יהודים

נרתמו למבצע הבריחה שהחל בתחילת  "ההגנה"אנשי . הארצישראלי" בריחה"האיץ את הפעלת ארגון ה, "היהודית

  .     גורם מרכזי, בעיקר מסיום המלחמה,  והיוו בו1944

 תנועות פוליטיות ציוניות ארצישראליות ששרתו בארצות הגולה ופעלו שם הארגון הארצישראלי הורכב משליחים של

השליחים יצאו בצו מוסדות .  פוליטית- לאומית-במסגרת תפקידם בקרב תנועות נוער לעידוד התארגנות יהודית

 ). 7( את הציבור היהודי בארץ , המפלגתיות על פי מסגרותיו, וייצגו" בריחה"היישוב לטפל בניהול ובפיקוח על ה

ושל " שארית הפליטה"בואם של השליחים הארצישראליים לאירופה לאחר המלחמה התעכב למגנת לבם של 

, אכזבתם הנוראה ממנהיגות היישוב שלא פעלה ולא יצאה למרות הקשייםהמקומית בגלל " בריחה"מנהיגות ה

. האנטישמיות והשואה, שראלהיסטוריונית וחוקרת של עם י( דינה פורת . לעזרת יהודי אירופה בזמן המלחמה

בחנה בספריה את מגבלות , )חקרה בין היתר את תגובות היישוב והנהגתו לשואה ואת דמותו של  אבא קובנר 

, לוחם מחתרת ופרטיזן יהודי, וכן את אכזבתו של אבא קובנר) הנהלת הסוכנות ( אפשרויות פעולותיה של ההנהגה 

  הגיע מארץ ישראל טענו אבא קובנר ושלמה קלס בפני אנשי " ח אחדאף לא שלי ). "8( לנוכח פעולות היישוב 

  1945השליחים שהגיעו לקראת סוף שנת  ). 9( עם פרוץ המלחמה עזב חלק מן השליחים  , ואכן ".הבריגדה"

  גרמניה ואיטליה לביצוע, אוסטריה, יוגוסלביה, הונגריה, רומניה, כוסלובקיה'צ, פולין, נשלחו לברית המועצות

  

 יהודים וזאת בעקבות  שני הסכמי 170,000 - הגיעו בכמה גלים מברית המועצות לפולין כ1946מחצית הראשונה של ב*"

        .34' עמ, שם, שם, אלבום הבריחה: ראו"  המועצות ופולין-רפטריאציה שנחתמו בין ממשלות ברית

  ".   איש הגיעו מרוסיה לפולין150,000 -כ":  ש38' עמ, שם , בנתיבי הבריחהטען בספרו " הבריחה"מפקד , אפרים דקל
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תוך כדי , ) בדרך כלל , המסודרת בקבוצות( ארגון וביצוע של תנועתם , איתור וחיפוש יהודים ניצולים: משימתם

בנוסף . *ומחנות על חופי המדינות שמהן יוכלו לצאת מאירופה לארץ ישראל" קיבוציםהלכיוון , הברחת גבולות

חטיבה יהודית ": האוכלוסייה היהודיתהפעילים באו מקרב* *. הבריחה למעלה מאלף פעיליםפעלו בארגון לשליחים

, אנשי תנועות נוער ציוניות וחלוציות הבריגדה היהודית הארצישראלית–" הבריגדה היהודית הלוחמת (" **"*לוחמת

שהיו ) הלוחם שהשתייכה לצבא הבריטי  -ל" ישראלים כמו החי-ומקרב הארץ, לוחמים ופרטיזנים לשעבר

הפעילים . הפליטים היהודים במחנות ובגטאות ובדרכים הארצישראלים הראשונים שפגשו את ניצולי השואה ואת

   ).  10( בתנועת הבריחה  נרתמו לעזרה ולפעולה במטרה לתמוך

אנשי צבא מהחילות האמריקאים והרוסים שלחמו ": בריחה"מסייעים שונים מאהדה ומרצון השתתפו בתהליך ה

מוסדות עזרה " בריחה"כמו כן השתתפו בתהליך ה. ואף מסייעים שפעלו תמורת בצע כסף, ברובם יהודים, בנאצים

  . ס"אורט והיא, וינט'ויהודיים כגון הג, א"וסעד כלליים כגון האונרר

נהגו להשתמש , מארץ ישראל" הבריחה"אנשי תנועות הנוער ברובם וכן אנשי , המקומיים "הבריחה"פעילי 

ארגון : כללה" מבריחים"פעילות ה .ורים שונים כדי להתגבר על קשיים פוליטיים ובירוקרטיים ועל תלאות הדרךבאלת

ארגון מקומות חניה , השגת אישורי מעבר, טיפול במסמכים חוקיים ובעיקר מזויפים לבורחים, והכנה ליציאה לדרך

ציוד , קליטה במחנות וארגון פנימי, תשלום כספים, ארגון מדריכי דרכים ומבריחי גבולות, טיפול בתחבורה, ואספקה

 -חינוך והסברה לקראת ביצוע היעד, חולים ובילדים, טיפול רפואי וסיעודי בזקנים, הבורחים בבגדים ובמזון במחנות

  מאבק בגורמים שליליים בדרכים ובמחנות ועוד מטלות יום יומיות בעת התנועה , יציאה מן המחנות לארצות המטרה

   ). 11( הבורחים ומחפשים מקום מקלט , עם קבוצות פליטים שעברו את מוראות השואהוהחניה 

  ד שלא"ואנשי חב ) 12( ר "הייתה  גם פעילות של אנשי בית, בנוסף לפעילות המאורגנת על ידי הנהגת היישוב

  

  
א "חר הקונגרס הציוני הכלא(  בהוראת בן גוריון 1941 – 1939חזרו ארצה בין השנים  " הקיבוץ המאוחד"חלק משליחי *

החזרה גרמה למפח נפש בקרב . בארץ" הקיבוץ המאוחד"כמו כן תמכו בחזרה חלק מאנשי   . 25.8.1939נבה שננעל ב 'בג

, מגרמניה, שליחים מפולין: חזרו. אידלסוןבבה ו, כברל כצנלסון, אנשי התנועה בארצות משם חזרו ובקרב מנהיגי התנועה בארץ

בניגוד , יודקה הלמן חזר( חלק מהשליחים התעקש להישאר . רומניה ולאטביה, הונגריה,  יוגוסלביה,הולנד, מסקנדינביה

, שבתחילה חזרו לשם, שליחים שיצאו לפולין והשליחים לגרמניה, צביה לובטקין חזרה לשטח הגרמני, לקובל בפולין, להוראות

  .  הראשונים לפולין" בריחה" הגיעו שליחי ה1945ק באוקטובר ר. לחזור', אביגור מפקד עליה ב) מאירוב ( נאלצו בהוראת שאול 

  .136 – 120' עמ, שם, מצוינים שמות אלף מאה ארבעים ושלושה פעילים" אלבום הבריחה"ב**

היינו בושים ונכלמים לדורות אילו במלחמת העולם השנייה לא היו יהודי ארץ ישראל : "ל אמר בן גוריון"על חשיבות החי***

מיהודי כל הארצות נשללה הזכות . במיגור השלטון הנאצי) אמריקה , רוסיה, אנגליה( אוי עם בעלות הברית משתתפים כר

, מאות אלפים יהודים שומה היה עליהם להילחם בעילום שם. להילחם כיהודים באויב האיום ביותר שקם לעם ישראל בעולם

, נתלו, נטבחו, נשרפו,  הומתו כיהודים-על ידי תלייני היטלראולם מיליונים היהודים שהושמדו , אנגלים, רוסים, כאמריקאים

, אבל אף אחת מהאומות שקמו נגד היטלר לא נתנה ליהודים בארצם להילחם כיהודים.  אך ורק באשר היו יהודים-נקברו חיים

ששת המיליונים שנשרפו  והיינו חוטאים ל-זכות גדולה ויחידה ניתנה רק ליהודי ארץ ישראל. תחת דגל יהודי, ביחידות יהודיות

היינו חוטאים להיסטוריה היהודית אילו , היינו חוטאים למאות אלפי החיילים היהודיים במחנות בעלות הברית, על ידי הנאצים

היחידות .  להילחם בהיטלר כיהודים- ליהודים במולדתם-לא היינו נאחזים בהזדמנות יחידה זו שניתנה ליהודי ארץ ישראל

בצרפת ובאיטליה ובכל מקום אחר נגד קלגסי הנאצים עשו שליחות , באיי יון, במדבריות אפריקה הצפוניתהיהודיות שנלחמו 

: ראו, " את הדם השפוך של המוני ישראל לא רק בימינו אלא בכל הדורות- במקצת-קדושה של המרטירולוגיה היהודית ונקמו

   .3.12.1948, דבר, "צבא להגנה ולבנין"



  
  

61

  .*אשר פעלה בנפרד להצלת יהודים ולעלייתם ארצה" הבריחה"הייתה קשורה לארגון 

, בשיקולים ובהחלטותהיא מודגשת . התרחשה בעיקר עם סיום המלחמה ונוכחות השואה בה מובהקת" הבריחה"

אני מוצא זיקה והמשכיות בין , לכן. רגשיים שנבעו מטראומת השואה שהיו הבורחים נתונים בה, יש להניח, רובם

 שהוא חלק ממימוש רצון "בריחה" ובין תהליך ה ושאיפת הניצולים להאחז בחיים בתקופת השואהמאבק ההישרדות

מתוך הנחה שיימצאו ברובם השפעות של " הבריחה" מתקופת סמלים ומיתוסיםלבחון , לדעתי, שניתן, מכאן.זה

  ם שונה מזה שלאלה הם אנשים שייצגו עולם ערכי". בריחה"פעלו ב, חדשים, גורמים שונים, מאידך .השואה

וכן השליחים   )13( אנשים אלה היו חיילי הבריגדה היהודית ששרתו ולחמו במסגרת הצבא הבריטי . ניצולי השואה

.  רעיוניים השונים-הפוליטיים על מפלגותיו וזרמיו,  שייצגו את היישוב היהודי בארץ ישראל**הארצישראליים

,  המסגרת הצבאית הבריטית בתקופת מלחמה-בריגדהה( המסגרות מתוכם פעלו אנשי הבריגדה והשליחים 

בהתאם " שארית הפליטה"היו אמורות לנתב את הפעילות של )  המסגרת הפוליטית הארצישראלית -השליחים

שיקום גופני ונפשי של , פעילות של הצלה.  יהודית- הומניטרית מלבד לאומית-אך משימתם הייתה אנושית, לכלליהן

   . )14( ה חלק עיקרי של תפקידם תייה, במחבוא, במנזרים, ו לחפש במחנותניצולי השואה אותם הלכ

של ההיסטוריה  חלק מפרק יסוד,  ארצישראלי של גבורה והצלה-כמיתוס יהודי" הבריחה"להגדיר את , לדעתי, ניתן

  .         מכאן ניתן לגזור את סמליו;  ישראלית-היהודית

 אומנם בעקיפין מהיותו חייל בריטי שפעל בניגוד( הוא שיצר . בריגדהאיש ה, אם כך, סמל מובהק של התקופה הוא

בין היישוב היהודי בארץ ישראל , בתקופה בה עמד הרייך הגרמני ליפול, את הקשר הראשון) להוראות מפקדיו 

אדם , אך למדיו ענד את סמל מגן דוד, ומנצחתשייצג מעצמה לוחמת , המפגש בין איש צבא". שארית הפליטה"ו

ובין ניצולי השואה בהם ניתקל בדרכו ואותם נסע לחפש , המתנדב, חניך הארץ, "החדש"ביא את בשורת היהודי שה

היא  . התרחשה בעיקר עם סיום המלחמה ונוכחות השואה בה מובהקת" בריחה"היה מפגש בעל סמליות ה, ולמצוא

  .       יהודית גם יחד-מודגשת רגשית ולאומית

איסוף מנוחה מקומות " ( קיבוצים"הם סייעו ונתנו מחסה ל ). 15( אוסטריה ואיטליה , הל חנו בהונגרי"אנשי החי

טרביזו נמצאת על גבול ( בעשרות מחנות מעבר מטרביזו ומסטרה בצפון איטליה ) והכנה ליציאה של בורחים 

עצם . יטליהליד בארי בדרום א" דרור" ועד חוות)  יוגוסלביה שמשה נקודת מעבר חשובה - אוסטריה-איטליה

, )לטובת העניין " גויסו"באמצעות מכוניות ומשאיות הצבא הבריטי ש( עזרתם בהסעות , ל"הופעתם של אנשי החי

כל אלה העמידו , השיחות עם הניצולים, ההגנה שספקו לבורחים מפני מתנכליםלמיניהם ותחושת הביטחון שהשרו

  .ייצרה, שהשפעות השואה ניכרו בה, "בריחה"שתקופת ה אותם כסמלים

עליה נפגשו ויטקה  אדמת איטליה. יהודית" שותפות גורל"גילוי , "הושטת יד אחים יהודית"בטאו " הבריגדה"אנשי 

ראשית ) "כדברי ויטקה ( אק  עם החיילים היהודים הפכה בעיניהם 'אבא קובנר ורוזקה קורצ, )קובנר ( קמפנר 

ראשיתה של " בריחה" הפרטיזנים הציוניים ראתה ב-מנהיגות הלוחמים ). 16" ( לאדמת ארץ ישראל, מולדת

  .       לאחר השואה,  יהודי בטוח-מאירופה בדרך לקיום לאומי "שארית הפליטה"היחלצות 

  הם היו כמה מאות ). 17 ( השליחים הארצישראליםהיו " הבריחה"עוד אחד מהסמלים העיקריים של תקופת 
  

לרוב תושבי ( מאוקראינה וביילורוסיה נעזרו במבריחים , מפולין וליטא" ) איתהפר( "ראשוני הבורחים בבריחה הספונטנית * 

   .    180 – 179' עמ, שם, עוברים כל גבול, יוחנן כהן: ראו. בדרך כלל באופן בלתי לגאלי, כדי לחצות את הגבול) אזורי הספר 

הייתה מוגבלת ושונה מזו של אנשי פעלו באירופה הכבושה במלחמה אך פעילותם ) שליחים ( עשרים וששה צנחנים **

אלבום : ראו. רובם נתפסו וחלקם הוצא להורג. הבריגדה בגלל מספרם ובשל המשימות שהוטלו עליהם בשטחי הכיבוש

   .119' עמ, שם, הבריחה
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מאירופה ולנסות להעלותם מטרתם הייתה לחלץ יהודים ". הבריחה"שבעזרת כאלף פעילים מן השטח הפעילו את 

להוות דוגמא ולהוכיח , ת ילדים יהודים מידי משפחות ומנזרים שנתנו להם מקלט בעת המלחמהלפדו, ארצה

בעיני , ביטאוהם . תושייה ואף ערמה מול הניצולים שבטחו בהם, העזה, פיקחות, יוזמה, כושר ארגון, מנהיגות

ופים במטרה להעלותם הבאת יהודים אל הח:  כל מה שהיה נחוץ באותה תקופה כדי להבטיח את המשימההניצולים

? " פעמי הגאולה"האם הניצולים ראו את השליחים כמסמלי ). 18(  ליגאלית -ארצה בדרך ליגאלית או בלתי

 1945לקראת סוף , למשל, שליחי המפלגות והתנועות החלו להגיע לפולין( , *שהחלו אמנם באיחור, מעשיהם

  . העידו על שליחותם ) 1946ותחילת שנת 

" לא סלולה"בדרך  העברתם את הגבולות, כלכלתם, איסופם, "שארית הפליטה"ם פעילותם למען יחד ע, מצד אחר

הם היו ברובם אנשי . ייצגו השליחים תנועות פוליטיות, עד למחנות העקורים באוסטריה ובגרמניה בעיקר

גיו של היישוב  פעילותם למען הפליטים הם היו נצי-אשר מלבד שליחותם) חברי קיבוצים ( ההתיישבות העובדת 

, צרכי ההגנה בארץ, צרכי ההתיישבות, צרכי המאבק לעצמאות ,צרכי היישוב. על זרמיו הרעיוניים השונים, בארץ

  ?  האם היו להם למכשול בעת ביצוע תפקידם כשליחים , התנועתיות - מפלגתיות-המשימות הפנים

, רוויזיוניסטים, "מזרחי", "ההתאחדות", "דוניהגור", "האיחוד", "הנוער הציוני" ( "בבריחה"המאבק בין התנועות 

שמטרתן הייתה זהה אך היה ) לעיתים , ולפירוקן( יצרה מתח שגרם להקמת קואליציות , על רקע רעיוני" ) אגודה"

   ).    19( להן גוון פוליטי שהעיב על מימוש המטרה 

 תמימות דעים בקרבם בעניין מטרות האם הייתה? " בריחה" לליכוד השורות ולאחדות בו שאפניצולי שואההאם 

היחלצות מן הסכנה ואילו , הייתה ראשיתהניצולים נראה שמטרת ?   פוליטיים -ויעדיה הלאומיים" בריחה"ה

  .  רעיוני ואף תנועתי-ייעוד ציוניגם " הצלה"למבצע  ההשליחים הארץ ישראלים רצו למלא בנוסף 

  

מיתוס העזרה   לאומיים שלאחר השואה בולט- יהודיים-יםשנוצר מתוך צרכים אנושי" הבריחה"בתוך מיתוס 

 -מלבד פעילותם, מלבד עזרתם של אנשי הבריגדה לאלפי יהודים בתום המלחמה.  בעת משבר ההדדית היהודית

בצבא הסובייטי (  בחילות בעלות הברית יהודים קצינים וחייליםהיו גם , משימתם של השליחים הארצישראליים

  .     שהושיטו ידם לעזרה לניצולי השואה לאחר החורבן,ואף לא יהודים) יקר ובצבא האמריקאי בע

   האם הצביון הייחודי שלה , )20( ?  ההגירה של העם היהודי -הוא חלק מתופעת הנדידה" הבריחה"האם מיתוס 

ותית מבדיל משמע) בהנחייתם ועזרתם של שליחים שהגיעו לשם כך משם , י בעיקר" א-תנועה לעבר פלשתינה( 

  בלחץ השלטונות והכנסייה או בעקבות אירועים חריגים , בעיקר, בין נדידת יהודים ממקום למקום באירופה

כי מלבד כשליש מן , הבדל בין שתי התופעות, לדעתי, יש? ) גירושים , גזירות כלכליות, גזרות שמד, פוגרומים( 

ו לעלות לארץ בה התגבש משכבר רעיון בנייתה רוב הבורחים החליט, ב" העקורים שהעדיפו להגר לארה-הניצולים

  תכנית באומנם שולבה " הבריחה. "החלטתם נבעה מרצונם להשתתף במימוש הרעיון. של מדינה יהודית עצמאית

שבויי , משוחררי מחנות ריכוז ועבודה: למעלה משלושים מיליון בני אדם( שלאחר המלחמה " רפטריאציה"ה

, אך הייתה זו, )מלבד משתפי פעולה למיניהם , נעו בדרכים לארצותיהם, כורחמתיישבים ב, פועלי כפיה, מלחמה

  מיתוס ). 21( אלא יציאה ממנה " חזרה למולדת"לא , דרך נוספת של בריחה יהודית ייחודית, לגבי רוב הניצולים

  הקשר נפגם מערעור") ישראל ערבין זה לזה( "הקשור במיתוס העזרה ההדדית היהודית בעת משבר , הבריחה

  לעזרתם שנעשו על ידי היישוב כדי לבוא, לדעת הניצולים, בגלל המאמצים המאוחרים מידי, הזה בעת המלחמה

  
בדרך לא , ראו שלמה קלס. לפולין ועד סוף השנה עוד כעשרה" היישוב המאורגן" הגיע שליח ראשון של 1945בסוף ספטמבר *

   .46' עמ, ם ש,הבריחה, יהודה באואר; 116 – 115' עמ, שם, סלולה
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   ).22( אך התחזק עם בואם של השליחים ועם פעולתם של יהודים בצבאות בעלות הברית , *בשעתם הקשה

לשיתוף  ,"הבריחה"והשתדלותם אצל מפקדי הצבא הביאה להקלה בפעילות ב "רבנים בצבא ארהעזרתם של 

    . )23( ור הכיבוש האמריקאי פעולה ולהבנת הצרכים המיוחדים של הניצולים היהודים במחנות העקורים באז

, הרב הרברט פרידמן,  למשל, )רב רפורמי צעיר ( פעילות רבנים צבאיים בצבא האמריקאי כהרב אברהם קלאוזנר 

וזף 'היועץ היהודי הרשמי של הגנרל ג( ברנשטיין . ס. הרב פיליפ, בברלין" בריחה"הרב מאיר אברמוביץ שעזרו ל

הייתה , שפעל להקלת שהייתם של יהודים במחנות העקורים) ב בגרמניה "ארההמפקד הכללי של כוחות , מקנרני

  . פעילות שתרמה למיתוס זה

ולעיתים עצמו עין  "רפטריאציה"הקלו על ה) אך היו גם אחרים , בדרך כלל יהודים ( חיילים וקצינים בצבא הסובייטי

 לאזורי שליטה של צבאות הברית כדי לאפשר בריחתם של יהודים מתוך האזור שנשלט על ידי הצבא האדום

   ). 24) (  סובייטי פשיביס -של הקצין היהודילמשל עזרתו ". ( בריחה"משם הייתה הדרך קלה יותר ל, המערביים

  פעל רבות ]  AJDC- THE AMERICAN JEWISH JOINT DISTRIBUTION COMMITTEE  [וינט'ארגון הג

   במימון תנועות הנוער הציוניות, בהקמת בתי ילדים, חקלאיותלהכשרות ה, "הקיבוצים"כספית לקיומם של בתמיכה 

דאג למזון , "הבריחה" סיפק בתי משרדים ומגורים לארגון, וינט עזר בקשרים עם הפקידות האמריקאית' הג. )25( 

" הבריחה"פעל לשחרור אסירים מפעילי , דאג לטיפול רפואי לנזקקים, וביגוד להמוני הבורחים בדרכים ובקיבוצים

יצר קשר , שלח כספים לקהילות יהודיות נזקקות לאחר המלחמה,  לגאלית-שנקלעו לבתי סוהר בגין פעילותם האי

כדי להסביר את מניעי הבריחה היהודית ) למשל , כוסלובקיה'יאן מסריק וזולטן טומן בצ( עם מנהיגים של מדינות 

  הסעה , שכירת משאיות( דאג לתחבורה , שיפץ בתים במסלול הבריחה, וכדי לאפשר קיומה בגבולות ארצותיהם

לשומרי הגבולות ולמפקדיהם כדי לאפשר " לא יחרץ"מימן דמי , מימןפדיון ילדים יהודים מבתי נוצרים, )ברכבות 

מדינות חותמות של , ויזות, אישורים, זיופי תעודות" ( המסגרייה"עזר ומימן פעילות , מארץ לארץ" חלק"מעבר 

 ההקצבה .**בסכומי כסף שנעו בין עשרה לשנים עשר מיליון דולר" הבריחה" סייע למפעל וינט'הג). שונות ועוד 

  .הגיעה למאה עשרים ושבעה מיליון דולר לערך) תמיכה בקהילות היהודיות ( שייעד לכל הארצות 

 שותף היה א"ארגון הסעד אונרר. ס שתמכו ככל יכולתם בפליטים"ויא" אורט"יהודים כוינט היו ארגוני 'מלבד הג

      . )26( בתמיכה וטיפול בפליטי ועקורי כל הלאומים באירופה לאחר המלחמה 

, "שוק שחור"מסחרם ב, היו גם גורמים שליליים שפעילותם האנוכית, בקרב הבורחים בדרכים, במחנות העקורים

ל מיתוס העיבו ע, )בזמן המלחמה " שמאלצובניקים"בדומה למה שעשו ה( מעשי סחיטה והלשנה שעסקו בהם 

אך , במחנות בעיני נציגי היישוב והשליחים "שארית הפליטה"העזרה ההדדית היהודית ויצרו לעיתים דימוי שלילי ל

   . )27( אלה היו מעטים וחריגים 

הגבורה שבאה  .בשואה" העמידה"שלדעתי ממשיך את יסוד , בולט מיתוס הגבורה היהודית" הבריחה"בתהליך 

יהודים על שמירת ערכי האמונה  הקפדה מצד, שמירה על ערכי האדם,  יומית בשואה-וםלידי ביטוי  בהתמודדות הי

  זקנים , חולים( למוות עם בני משפחותיהם  גבורת ההולכים, ומצוות הדת היהודיים במחנות העבודה והריכוז

   פת הלחם חלוקת, להציל חייהם לו ניתן היה להם לברוח או לצאת לעבודה, לכאורה, שיכלולמרות ) וילדים 

  . בתקופת השואה" עמידה"הגבורה ב אלה ואחרים הם סמלי, האחרונה לרעב

  
, היא אכן לא יכלה להגיע. לא בעת המלחמה ולא מיד עם השחרור,  החלוצית לא הגיעה לפולין-ארץ ישראל הציונית והציונית*" 

   . 46 – 45 'עמ, שם , 1948 – 1944שארית הפליטה , יהודה באואר, "אבל היא גם לא ניסתה

" בריחה" הסתכמו מענקים ישירים ל1946רק באביב וקיץ . ב שדאג בעיקר ליהודים"וינט הוא ארגון של יהודי ארה'ארגון הג**

  . במאתיים ארבעים וחמישה אלף דולר
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  ההתמודדות שלהם לא הייתה אמנם מול רוצחיהם אך גם הם נאלצו. כרבע מיליון יהודים נדדו בדרכי הבריחה

אירופה ובדק והציק במיוחד   ועם המשטר הסובייטי שהלך והשתלט על מזרח בדרכי הבריחהםקשייה עם להתמודד

בחשש מול , בסכנה ובמחסור, בהתמודדות היום יומית ונאלצו לעמוד במחנות הפליטיםהם סבלו . במעברי הגבולות

לעיתים קהילה , ם וקרוביםידידי, מלווים במועקות האבל והכאב כתוצאה מאובדן בני משפחה, עתיד לא ברור

  .למאבק הבורחים" העמידה"קיימים קווי דמיון בין . ורוחני שלםאובדן עולם מוחשי , שלמה

הבורחים נאלצו לסמוך על . העדר בית, המחסור במזון, כולל גם את קשיי ההסתגלות במחנות" הבריחה"תהליך 

,  העקוריםעד הגיעם למחנות, בדרכם ורחיםהאנטישמיות רדפה גם את הב. אנשים זרים כדי לאפשר את בריחתם

. חסר מסגרות ברורות  ורב סכנות, יציבלא , לפניהם עמד עולם לא מוכר. סכנת מוות ומאסר עדיין היו קיימים

, מקורבים לשלטון החדש, חוץ מקומוניסטים מושבעיםהפיתוי לחזור הביתה לאחר המלחמה היה גדול אך 

שוק "ואנשי ה" בונדיסטים",)מסיבות אישיות וכלכליות ( ב " ולצאת לארהיהודים שהעדיפו להמתין, מתבוללים

 שנעשה 1946 ביולי 4 -בייחוד לאחר פוגרום קיאלצה בפולין ב, רוב הבורחים לא נענו לחזור, הספקולנטים, "השחור

יות על לרדיפת יהודים מחודשת והוכיח ליהודים שבמדינות אירופה שולטת עדיין שנאת היהודים והאנטישמ סמל

  .      שהפכו הארצות בהם חיו עד המלחמה" בית הקברות היהודי"סיבותיה השונות ועליהם לצאת מ

על ידי יהודים שמנהיגיהם היו אנשים בעלי , מיתוס הגבורה היהודית בא לידי ביטוי באירופה שלאחר המלחמה

אחד משלבי ". שארית הפליטה"למען , " )עמכו" ( "עמך"למען " הבריחה"אומץ לב וחזון שפעלו בתהליך , אחריות

הוא  ) 28" ( אל תקומתה המופלאה של מדינת ישראל, השבר הנורא של העם היהודי באירופה"המעבר מן 

  . אשר מרכיבה חלק ממיתוס התקומה" הבריחה"

האם ניתן לכנות  :העלה שאלות בקשר לסיבות היווצרותו ועל מקומם של מיתוסים אחרים לצדו" הבריחה"מיתוס 

האם נטשו ,  )29( ?  כאיש אחד , שארית הפליטה, כלומר יציאת כל יהודי פולין? "מיתוס בריחה טוטלי"אותו כ

האם פוגרום ? האם הייתה זו בריחה סטיכית ? מייד לאחר השואה , יהודים בבהלה את המדינות בהם התגוררו

היכן ? " בריחה"ולב מוטיב הנקמה בהאם ש? ארצם  הוא מה שגרם להאצת עזיבתם של יהודי פולין את" קיאלצה"

יעדים , יהודיים, יעדים אישיים( ? מילאה את יעדיה " הבריחה"והאם  "הבריחה"השתלב מיתוס הציונות במיתוס 

  ? יהודי -יש לה בזיכרון הלאומי איזו משמעות ומקום) ציוניים 

ואה שנחלצו בחיים מטראומת פתרון מיידי של פליטי הש,  )30( מטרת הבריחה הייתה ראשית כל הצלת הנפש 

גם במדינות אחרות בהן פעלו שליחי .*  כתשעים אלף יהודים , 1947באביב , אך בפולין נשארו, השואה והחורבן

  , מ"ברה( בלית ברירה לאחר שנסגרו הגבולות  או נשארו) איטליה ( היו יהודים שהעדיפו להישאר " הבריחה"

   ).   31( ב וקנדה על ארץ ישראל "ארה יף אתניתן להניח שרוב הבורחים העד). רומניה 

 ואילך ברכבות או  1944כבר בראשית , אך מאות יהודים נרצחו בדרכים, פוגרום קיאלצה בפולין היה המוכר ביותר

, קיאלצה היא סמל לעלילת דם. כאשר באו לחפש שם את בני משפחותיהם, במקומות מגוריהם לפני השואה

היא סמל לעולם מנוכר . לאנטישמיות על רקע דתי וכלכלי, טונות ואנשי הכמורהלאדישות השל, לשנאת יהודים

נקם "אבא קובנר טבע את הקריאה  ). 32( האויב , ושונא שלמרות השואה הוא עדיין רואה ביהודים את הזר

גודלו של אך ממדי הנקמה היו שוליים מאוד ביחס ל, ואחרים עסקו בנקמה) ויינשטיין ( אבא גפן ,  )33" ( ובריחה

  .  ולחשיבותו בעיני מבצעיו" הבריחה"תהליך 

  בעל מטרות  ואקטיבי, לאומי-יהודיהיה " הבריחה"כי אופייה של  השתלב במיתוס הציונות" הבריחה"מיתוס 
  

התיר זאת , גומולקה,  לאחר שמנהיג פולין1957 - יצאו ב35,000: עם תום המלחמה לא כללה היציאה מפולין את כל יהודיה*

  .  איש15,000 -לאחר מלחמת ששת הימים גורשו עוד כ. ודיםליה
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השליחים היו , *"הבריחה"האידיאלים הציוניים המעשיים בארץ ישראל התאימו למרכיבי מיתוס  ). 34( פוליטיות 

על פי " הבריחה"הם פעלו בארגון ,  רעיונית-ריהם עמדה מערכת פוליטיתמאחו, הכוונה פוליטית אנשים בעלי

מאידך למרות שלעיתים דיברו  .התנועות ששלחו אותם ומטרותיהם היו נגזרות של נטייתם זו קריטריונים של

  .            המפלגתיים  יהודיים שלהם הכריעו את אלה-השיקולים האנושיים ,"במספרים"

  

  " פאניכמאכרס"אנשי הבונד המתנגדים לה קראו לשליחים ". הנדידה", "הנודד: "ה השוניםבכינוי" ( הבריחה"

  Panic Emigration ,Chaotic Emigration:ואילו האנגלים כינו אותה" ) מחוללי בהלה( "

  יעקב שמטרר של , למשל,מעשיהם.   העמידה סמלים שיצרו את המיתוס, )Smugglers )(35   :כונו" המבריחים"ו

  -אברהם ישפן,  שליח שפעל בצרפת ובאיטליה, סאמי לוי, ברומניה " צלב האדום"של ה" רכבת שמטרר"מוביל 

מ לפולין במסגרת " צווי תנועה מברה-"קומאנדירובקות"ארטיום סמיונוביץ יאשפונוב קצין סובייטי שעזר בהשגת 

יה ראש המטה של הצבא העממי של גנראל מריאן ספיכאלסקי שה, " בריחה"וכך עזר רבות ב" רפטריאציה"ה

 במסגרת ועזרה  תושייה,העזה סמלייצרו , "בריחה" ועזר רבות לאנטק צוקרמן בנתיבי ה*.*ל.המחתרת הפולנית א

". שארית הפליטה"אחרים ניכר היה אומץ לב ונחישות להגיש סיוע לבמעשיהם של פעילים רבים . )36(  "בריחה"ה

, "הבריחה"אותם פגשו במחנות ואיתם יצאו אחר כך למסעות , וליםעיני השליחים לא עמדו תמיד הניצב

: יש שכינו אותם, "אידיאולוגיתהכרה "היו ללא , "עליה נבחרת"הם לא היו . בקריטריונים של חלוצים ארצישראליים

שלעיתים היה , למרות המפגש ). 37" ( לתארם  חיים בתוך חלאה וזוהמה שאין…שלדים מאין בשר על עצמותיהם"

   ). 38( נוצרבהמשכו קשר רגשי בין השליחים לניצולים , בין המצילים והניצולים בראשית התהליך, קשה

בעיניהם " הבריחה" .בהם נפגשו ראשונים לאחר השחרור את קרש ההצלה שלהם, "הבריגדה"הניצולים ראו באנשי 

לאחר הפנמת תחושת השחרור .מימוש התקוות האישיות תחילה, ביטוי להשארות כוח החיים, הייתה צורך נפשי

חלק , לדעתי, מילאה" הבריחה" .בנוסף לאישי ,עשויה להוות חלק מתהליך הקיום הלאומי" הבריחה"חשו רבים ש

ששימשו , ונציגי היישוב הארצישראלי" הבריגדה"תחת חסותם של אנשי , מספר גדול של יהודים  ברח: ניכר מיעדיה

ארץ ישראל שימשה סמל . הודים שעברו זה מכבר את מוראות השואהסמלים חיים של ביטחון וגאולה לאלפי י

שליחי ופעילי . מ"וליהודים שמצאו מסתור זמני בברה" שארית הפליטה"ל ,מוחשי ורוחני גם יחד לניצולי שואה

את מיתוס העזרה ההדדית היהודית ולא רק שתרמו בפעלם לשינוי דמוגרפי חשוב  גילמו במעשיהם" הבריחה"

  . תנועתי שיועד להם-אלא אף ניסו למלא את התפקיד הפוליטי) עם ביצוע ההעפלה ( בארץ ישראל  ובלטובת הייש

  .משיקים ודומים לאלה של ההעפלה כיוון ששני התהליכים האלה היו דבר הקשור בדבר" הבריחה"סמלי מיתוס 

שמומש , זי לאחר השואההיותה האירוע המרכ, מבחינה יהודית וציונית היא" הבריחה"המשמעות ההיסטורית של 

   ).     39" ( למערכה העיקרית במאבק להקמת ישות יהודית לאומית"והפך , בחלקו בהעפלה

  

  
איחוד : " מהם יצאו במסגרת חמש תנועות75%,  יהודים111,540" הבריחה" יצאו מפולין בדרכי 1946 ונובמבר 1945בין יולי *

כשליש מהם היו  ( 11.9%" מזרחי" , 11.9%" גורדוניה" , 12.7%"  הצעירהשומר" , 16.8%"דרור " , 21.2%" הנוער הציוני

    .422 – 419' עמ, שם, עוברים כל גבול, ראו יוחנן כהן, )חברי קיבוצים 

היא " הגוורדיה העממית"או " צבא העם ) " Gwardia Ludova(או גוורדיה לודובה  )  Armia Ludova(  ארמיה לודובה -.ל.א**

  .הפועלים הקומוניסטית הארגון הצבאי המחתרתי בפולין בזמן המלחמה שהיה קשור במפלגת, תנועת המחתרת

 ארמיה קריובה –. ק.ארגון צבאי מחתרתי אחר בפולין באותה תקופה שהיה קשור בממשלת פולין הגולה שישבה בלונדון היה א

 )Armia Krajowa " (  254' עמ' כרך ב , 137 – 136' עמ',  אכרך, שם, אנציקלופדיה של השואה: ראו". צבא המולדת .   
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האיגוד העולמי  , 'בכרך , דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות,  "1945 – 1944, ראשית הבריחה", יהודה באואר. 1

על בית עדות , "מורשת"הוצאת , הבריחה, יהודה באואר: ראו עוד ; 276 – 273' עמ , 1969, ט"תשכ, ירושלים, למדעי היהדות

מתוך סדרת ספרים ביהדות  , 1970, ניו יורק, הוצאת ראנדום, עברית שושנה שוורץ, "ספריית פועלים"ו, שם מרדכי אנילביץ

   .  9' עמ. עורך משה דייוויס, האוניברסיטה העברית, המכון ליהדות זמננו, זמננו

עורכים אשר , ההוצאה לאור, ד הביטחוןמשר , 1948 – 1945 תנועת הבריחה מאירופה לארץ ישראל ,"אלבום הבריחה"ב. 2

  מרבית החוקרים קובעים שמספרם היה .  מאה וחמישים אלף-נטען שמספרם היה כ , 117' עמ , 1998, בן נתן ודוד שיף

החברה הישראלית למפות , כרטא, משרד הביטחון ההוצאה לאור , לקסיקון מן המסד ליהדות ולציונות: ורא , 250,000 -כ

   . 46' עמ , 1987 ,ולהוצאה לאור

, ספרי זיכרון לארצות הגולה ועדותיה, אנציקלופדיה של גלויות , 1947 – 1945" הבריחה הגדולה מפולין", יוחנן כהן: ורא. 3

, ג"תשל, ירושלים, מ"הוצאת אנציקלופדיה של גלויות בע, "אחריתה של יהדות פולין: "'חלק ב, )' וארשה ג( עשר -כרך שנים

  .526 – 525' עמ, 1973

בעת  ;   227 – 206' עמ , 2000, תל אביב, יד ושם, עם עובד, פרשת חייו של אבא קובנר, מעבר לגשמי, דינה פורת. 4

תחילת הבריחה ", דב לוין:  למשלורא,  המלחמה פעלו בליטא ובמדינות נוספות התארגנויות של יהודים ובוצעו פעולות בריחה

, תל אביב, הוצאת איגוד יוצאי ליטא בישראל, " 1945 – 1941השואה ", רביעיכרך , יהדות ליטא, "מליטה לארץ ישראל

   .  478 – 475' עמ , 1984, מ"תשד
קיימות גרסאות שונות  ; 521' עמ, שם , אנציקלופדיה של גלויות , 1947 – 1945" הבריחה הגדולה מפולין", יוחנן כהן: ורא. 5

: ו רא," חיילים בצבא הפולני13,000 יהודים מהם 80,000 היו בפולין 1945 באוגוסט".א: אך דומות למספר היהודים בפולין

    ;113' עמ , 1970, ניו יורק,  בית עדות על שם מרדכי אנילביץ וספריית פועלים-"מורשת"הוצאת , הבריחה, יהודה באואר

 16,000 -ם בערי פולין ובעיירותיה ו יהודי80,000כי ישנם , אנו אומדים.  יהודים90,000 או 80,000הגורל הותיר בחיים ". ב

בית לוחמי הגטאות והוצאת , ועל שיקום התנועה החלוצית" בריחה"על ה, יציאת פולין, יצחק צוקרמן: ורא, "בצבא הפולני

 היו חיילים שהשתחררו 30,000 – 20,000 הסתתרו או שבו מן המחנות ואילו 50,000.  "ג ; 18' עמ , 1988, הקיבוץ המאוחד

מרכז זלמן שזר להעמקת , היהודים בפולין אחרי מלחמת העולם השניה, ישראל גוטמן: ורא, "א ומשורות הפארטיזניםמן הצב

  . ניצולים380,000 -מכלל יהודי פולין שרדו כ  .12' עמ , 1985, ה"תשמ, ירושלים, התודעה ההיסטורית היהודית

ספריית , רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, הוצאת יד ושם,  רביעיכרך, עורך ראשי ישראל גוטמן, האנציקלופדיה של השואה: ו רא

   .957' עמ , 1990, נ"תש, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, פועלים

 סיפורה של קבוצת נוער -ההעפלה והקליטה בקיבוץ, "הבריחה", "האיחוד "1946 – 1945, הדרך לחירות, הלפרין, יוסף צבי. 6

   . 186 – 179' עמ , 1996, ו"תשנ, ה לאורמשרד הביטחון ההוצא, מפולין

   .1989, הוצאת הקיבוץ המאוחד, בית לוחמי הגטאות, יד טבנקין , 1948 – 1945, שליחות לגולה. 7

, ניסן, תל אביב, הוצאת עם עובד, ספריית אפקים , 1945 – 1942היישוב נוכח השואה , הנהגה במילכוד, דינה פורת :ורא. 8

 280' עמ, שם, בדרך לא סלולה, שלמה קלס: ראה עוד ; 220' עמ,  שם, מעבר לגשמי,  דינה פורת ;1987אפריל , ז"תשמ

   .  45' עמ, שם, שארית הפליטה, יהודה באואר

, הבריחה ,מאסף לתולדות ההצלה, העפלה , 1941 – 1939, "מאירופה" הקיבוץ המאוחד"חזרת שליחי ", יחיעם וייץ: ראו. 9

אוניברסיטת תל , העמותה לחקר מערכות ההעפלה על שם שאול אביגור, עורכת אניטה שפירא, ההעפלה ושארית הפליטה

   .123 – 108' עמ , 1990, ן"תש, תל אביב, עם עובד, אביב

ל ופעולותיו "ראו עוד על החי;  512תיק  ) קטעי עיתונות  , 1951 – 1948כללי , צבא הגנה לישראל ( S 71מ חטיבה "אצ. 10

 ; 1999, ס"תש, איגוד החיילים המשוחררים בישראל, הבריגדה ושארית הפליטה, אהרון חטר ישי: שחרורבאירופה לאחר ה

 תל -תל יצחק, ג"כרך י, קובץ שנתי לתודעת השואה והגבורה, משואה, " פגישות ראשונות עם ניצולים-בבריגדה", שמואל מאירי

הפגישה על אדמת אירופה בין שארית הפליטה ", )קופולביץ ( לוי ארגוב  ; 68 – 59' עמ , 1985אפריל , ה"ניסן תשמ, אביב

יחיעם  ; 128 – 99' עמ , 1990, ן"תש, בית לוחמי הגיטאות', חוברת ה, עדות , "1946 – 1945, וחיילי הבריגדה מארץ ישראל

הוצאת הספרים על  , 3ך כר, שנתון לעיון ולמחקר, יהדות זמננו, "ראשית הקשר בין חיילי הבריגדה לבין שארית הפליטה", וייץ
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, "שליחי הבריגדה ושארית הפליטה",  צמח צמריון ;246 – 227' עמ, ו"תשמ, האוניברסיטה העברית בירושלים, שם מאגנס

   , 1988ספטמבר , ט"תשרי תשמ, תל אביב,  )64 ( 4. מס' כרך ז, ב"שנה כ, פרסומי מוזיאון הלוחמים והפרטיזנים

   .22 – 18' עמ

המכון ,  בית עדות על שם מרדכי אנילביץ-מורשת , 1948 – 1944, "בריחה"תולדות ה, בדרך לא סלולה, שלמה קלס. 11

   .1994, מאי, ירושלים, האוניברסיטה העברית, ליהדות זמננו על שם אברהם הרמן

דליה :  עודורא ; 1986, תל אביב, בוטינסקי'בית ז, הוצאת מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרקי בריחה, חיים לזר ליטאי. 12

   .60 – 44' עמ, שם, העפלה" העלייה העצמאית של התנועה הרוויזיוניסטית", עופר

ימי עיון בפרשיות , כנס פעילי הבריחה באירופה , מעלילות הבריחה, יום עיון, "כוח פוליטי ואנושי כביר", מרדכי סורקיס. 13

הועד הארצי לחקר והנצחת הבריחה על שם אפרים דקל , צית המאוחדתהתנועה הקיבו, יד טבנקין, ט"י, היסטוריות ובעיות יסוד

   .11 – 10'  עמ , 1986, ספטמבר, ט"חוברת נ, סדרת חוברות ימי עיון, ל"ז

, עורך יואל רפל, ח"קובץ כ, משואה, שארית הפליטה וארץ ישראל, "בריחים של שתיקה"בתוך , "הבריחה", חיים גורי: ורא

   .224 – 213' עמ, ס"תש,  מכון ללימודי השואה-משואה, אור ההוצאה ל-משרד הביטחון

הרצאות ודיונים בכינוס הבינלאומי , השיקום והמאבק הפוליטי , 1948 – 1944 שארית הפליטה, "הבריחה", יהודה באואר. 14

, ירושלים, יד ושם, עדינה דרכסלר, עורכים ישראל גוטמן , 1985, ו אוקטובר"תשמ, תשרי, ירושלים, השישי של חוקרי השואה

   .  51 – 45' עמ, א"תשנ

   .477' עמ, שם, דב לוין. 15

   ,1987אוגוסט , ז"אב תשמ, ג" מ-ב"חוברת מ, כתב עת לתיעוד ועיון, ילקוט מורשת, "צומת דרכים וחיים", ויטקה קובנר. 16

   .218' עמ, שם, מעבר לגשמי, דינה פורת: ראה עוד ; 176 – 171'  עמ

   . 1959, נובמבר, ט"תשי, חשוון, ת מערכותאהוצ, צבא הגנה לישראל, "בריחה"בנתיבי ה, אפרים דקל. 17

עשר למדעי  דברי הקונגרס העולמי האחד, "ומקומה במאבק לעלייה ולהקמת מדינת ישראל" הבריחה", שלמה קלס. 18

, וצאת האיגוד העולמי למדעי היהדותה, כרך שני', חטיבה ב , 1993 ביוני 29 – 22, ג"תשנ, בתמוז'  י-'ג, ירושלים, היהדות

   .324 – 317' עמ, ד"תשנ, ירושלים

  . 155 – 126' עמ, שם, יוחנן כהן. 19

  מדיניות המוסדות הציוניים בשאלות עליה והגירה ,  בשנות מצוקה ובימי תקומה-עלייה והגירה, יהודה דומיניץ: ורא. 20

  25 – 13' עמ, ס"תש, ירושלים, הציונית העולמיתהספרייה הציונית על יד ההסתדרות ,  )1961 – 1935( 
  ,תל אביב, משואה, מוציאים לאור,  ביתן-זמורה , 1946 – 1945פולין , "הבריחה", עוברים כל גבול, יוחנן כהן: ראה. 21

   .62' עמ , 1995 
   .493' עמ, שם, הנהגה במילכוד, דינה פורת:  ראו.22

   .136 ,65 – 62, 61' עמ, שם, הבריחה, יהודה באואר. 23

   .  348' עמ, שם, עוברים כל גבול, יוחנן כהן: ורא. 24

   416 – 415' עמ, שם, עוברים כל גבול, יוחנן כהן ; 117 – 114' עמ, שם, אלבום הבריחה: ראו. 25

   .279' עמ, שם, בדרך לא סלולה, שלמה קלס. 26

עם חותר אל , יהודה בראגינסקי: ורא, מצב היהודים שם ביקר יצחק טבנקין במחנות בגרמניה והזדעזע מ1947בתחילת . 27

ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים , הוצאת הקיבוץ המאוחד, "הבריחה"', חמש עשרה שנה בשירות עליה ב, חוף

   .374' עמ, ח"תשכ, בארץ ישראל

   .10 – 7' עמ, שם,  הבריחה באירופהכנס פעילי, יום עיון, מעלילות הבריחה, "קריאת תגר נועזת ונואשת" , חיים הרצוג. 28

   .521' עמ, שם, אנציקלופדיה של גלויות, "הבריחה הגדולה מפולין", יוחנן כהן:  ראו.29

   .273' עמ, שם , 1945 – 1944, "ראשית הבריחה", יהודה באואר. 30

   .  178' עמ, שם, עוברים כל גבול, יוחנן כהן. 31

  , "היהודית וזכורה לדיראון עולם" לוח המארטירולוגיה"קיאלצה רשומה ב "; 172' עמ, שם, הבריחה, יהודה באואר .32



  
  

70

  , שם, העפלה" ,סיסמה ומשמעה, "קעגן בהלה און פאניק", דוד אנגל;  323' עמ, שם, עוברים כל גבול, יוחנן כהן: ראו

   .274 – 262' עמ

  , שם, פרקי בריחה, חיים לזר ליטאי ; 475' עמ,  שם,יהדות ליטא, דב לוין ; 206'  עמ, שם, מעבר לגשמי, דינה פורת. 33

   .    197 – 191' עמ

     .273' עמ, שם, "ראשית הבריחה", יהודה באואר . 34

  . 548 – 547' עמ, שם, בנתיבי הבריחה, אפרים דקל: ורא . 35

  . שם, שם, יוחנן כהן. 36

  י השליחים הארצישראליים למחנות העקורים תדמית שארית הפליטה בעינ, "בין תקווה לחרדה", עירית קינן. 37

   .229 – 211' עמ, שם, העפלה , 1945, בגרמניה

   .223' עמ, שם, משואה, בתוך בריחים של שתיקה, "הבריחה",  חיים גורי38

   .280' עמ, שם, בדרך לא סלולה,  שלמה קלס. 39
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   וההתיישבותההעפלה. 2
  

היא עלייה לארץ ישראל של יהודים , 1948 והסתיימה עם קום המדינה במאי  1934ה בשנת  שהחלההעפלה

בניגוד לדעתם של רשויות ,במסתור, בהיחבא, שהייתה תחת שלטון המנדט הבריטי, שנאלצו להיכנס לתחומי הארץ

  .הממשל הבריטי שהתנגדו לה

בה עלו מחורף ,  דרך לבנון, בנון ועיראקל, סוריה: מארצות ערב" העפלה היבשתית"ה( ההעפלה בוצעה ברגל 

 ספטמבר -באוגוסט, טיסות בשלוש" ) עליית כנף"שכונתה (בדרך האוויר , ) איש 5,000 ועד קום המדינה כ 1942

, בדרך הים, מאירופה, ועיקרה)  בני נוער 50 בה עלו, ואחת מאיטליה,  איש100בה עלו , שתיים מעיראק : 1947

   . )1 ( באמצעות ספינות וסירות

פעולות שנעשו  על,  )2 ( "עניינים שבסתר"העידה על "  'עלייה ב"או " עלייה בלתי לגאלית"שנקראה גם " העפלה"ה

 הייתה זו חתירה לגבולות *.בניגוד לחוקי השלטון הבריטי שאסר עלייה המונית של יהודים לארץ ישראל, בהיחבא

חום המנדט הבריטי ולהיכנס לתחומי הארץ במטרה למצוא הארץ שנבעה מרצונם של יהודים להבריח את גבולות ת

  .חברה יהודית ושותפות גורל, מקום מחייה, בה הגנה

ההעפלה הייתה למיתוס תוך ": כתבה) תולדות הציונות את רבות חקרה . היסטוריונית , - 1940( אניטה שפירא 

היה  1948עד  1934 בין השנים ,**םמעפילי מפעל העלאתם של יותר ממאה ועשרים אלף . )3" ( כדי התבצעותה

ראשית היה זה מבצע .  ציוניים החשובים ביותר בשנים שקדמו להקמת המדינה- יהודיים-אחד המבצעים  ההומניים

, והמתינו במחנות הפליטים ליציאתם" בריחה"שסיימו את מאבק ה, "שארית הפליטה", חילוצם של עקורים, הצלה

מפעל ההעפלה הצריך שיתוף פעולה בין המוני היהודים . עולם השנייההיחלצותם מאירופה שלאחר מלחמת ה

שיצאו מן הארץ בהוראת מפקדיהם " 'מוסד לעליה ב"אנשי ה, ישראל ובין השליחיםבמחנות שביקשו לעלות לארץ 

  . יהודי אירופה שבתוכם היו חברי תנועות נוער ציוניות וכן פעילים רבים מקרב" הגנה"ב

 אביגור -הועמד לרשות המפעל ובראשו עמד אז שאול מאירוב, 1939שהוקם ב " ' לעליה בהמוסד "הוא " מוסד"ה

תמיכת ההנהגה הציונית ומנהיגה דוד בן גוריון . הבכירים והבולטים בעשייתו בהעפלה" הגנה"אחד ממפקדי ה

, למשל, ההעפלהאף שהיו חילוקי דעות בין אביגור ובין ההנהגה על יישום שיטות  ) 4" ( מוסד"הייתה נתונה ל

חיכוכים על . בעניין גודלן של הספינות שיש לרכוש או על מספר המעפילים שיש לנסות ולהעלות בבת אחת וכדומה

   ).5( אך לא האטו את ביצועה , רקע אישי ופיקודי העיבו על ביצוע המשימה

  
  .ות הבריטים סרטיפיקטים של השלטונ-באמצעות אישוריםובוצעה  כונתה העלייה הלגאלית 'עליה א*

הארגון הארצי של ,  ההוצאה לאור -משרד הביטחון, עורך ראשי מרדכי נאור, "ההגנה" לקסיקון כוח המגן ,"ההעפלה: "ראו** 

 עלו 1948 – 1945בין השנים : עוד על מספרי המעפילים על פי קריטריונים שונים ; 125' עמ , 1994, ד"תשנ, "ההגנה"חברי 

במשך שנות פעילות  . 135 – 134' עמ, שם, ההעפלה, מרדכי נאור : ורא,  איש 84,333, שוניםסך הכל בעזרתם של גורמים 

בדרך הים : האוויר והיבשה,  נפש שהגיעו בדרך הים96,500 עלו בעזרתו כ 1948 עד 1939 בין השנים  ,"' לעליה במוסד"ה

עליה באמצעות (' בעליה ד,  איש150ויר בדרך האו,  איש5000בדרכי היבשה למעלה מ ,  הפלגות95 איש ב 82,600עלו 

 עלו 1945 מאי – 1939  בין ספטמבר ;239' עמ, שם, "ההגנה"לכסיקון כוח המגן : ראו;  איש9,000 -עלו כ) תעודות מזויפות 

,  הוצאת יד יצחק בן צבי,1945 – 1939, דרך בים, ראו דליה עופר',  בעלייה ב16,500מתוכם ,  עולים50,000 -לארץ כ

  , איש 82,616 :'בספינות ההגנה והמוסד לעלייה ב. א: כ עלו בדרך הים"סה. 476 – 464' עמ , 1988, ליםירוש

אורגנו על ידי פעילים "בספינות ש. ג,  עולים9,693" גורמים רוויזיוניסטים ופעילים יוצאי תנועה זו"בספינות שהובאו על ידי . ב

 :ראו .107,646סך הכל ,  עולים10,259: בהעפלה פרטית. ד,  נפש5,078": רוויזיוניסטים לשעבר בשיתוף סוכני נסיעות

    . נפש 121,796 -כ :' באוויר ובעליה ד,עם המעפילים ביבשה .132 – 128' עמ, "ההגנה" כוח המגן לקסיקון
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, גהעל סיפון הספינות ניהלו אנשיו את ההפל. ושיגורן לכיוון הארץ, רכישת ספינות וציודן, עסק בארגון" מוסד"ה

ההתמודדות עם השלטונות הבריטיים והצי האנגלי שרדף את ספינות המעפילים במטרה , הטיפול באנשים העולים

בגלל סיבות , הבריטי שמטרתו הייתה" הספר הלבן"זאת על פי קווי , למנוע את עגינתן והורדת המעפילים על החוף

  למנוע שינוי ביחס האוכלוסיות היהודית ,   )על פי המדיניות הבריטית( ,  ערביות- מנדטוריות פרו-פוליטיות

  ביצירת קשר עם אנשי ספנות מומחים בתעבורה , הקים מערכת שלמה שעסקה בין היתר" מוסד"ה. והערבית

   . )6" ( גדעונים"הוא הקים מערכת קשר שתופעלה על גבי הספינות על ידי אנשי קשר שכונו . ימית

שקיימו את הגשר האלקטרוני בין תחנות על , אלחוטני מורס, נשי קשר א-"גדעונים "213במסגרות ההעפלה פעלו 

  .בארץ " הגנה"או על גבי ספינות המעפילים ובין מפקדות ה, באירופה, היבשה

וינט לעזרת ' התגייס הג1945 מסתיו  . )7(  "וינט'ג"בעיקר ה, עסק ברכישת ספינות בסיוע ארגונים יהודים" המוסד"

החל מתחילת אוגוסט . יותר משני מיליון דולר , 1946עד סוף שנת , למטרה זו" מוסד"והעביר לידי ה" העפלה"ה

פעילות זו התבצעה בעיקר  באירופה ובארצות הברית . מאה דולר לכל מעפיל" מוסד" שילם הארגון לידי ה1946

  . )8" ( העפלה"למפעל ה) אך היו גם אחרים (  אמריקאים -שם גם הצטרפו מתנדבים יהודים

כרבע מהיישוב , איש 120,000עלייה המונית של כ ? שינו המעפילים  את מאזן הכוחות לטובת היישוב היהודי האם 

,  ערבי-שינוי לטובה במאזן הכוחות היהודיה. אכן שינתה את היחס המספרי בין יהודים לערבים בארץ, אותה עת

 , בקפריסיןנות המעצר הבריטייםמח מ )1949חלקם ב  ( 1948לאחר שחרורם של העצורים ב התבטא במיוחד 

רוב , יתר על כן . שהכין רבים מהם לקליטה ולשרות הצבאיבעיקר בגלל ההכשרה שעברו שם בתקופת מעצרם

היו נחושים ודבקים , הימית" העפלה"ובאמצעות ה" הבריחה"המעפילים שהגיעו לאחר מאבק ממושך בדרכי 

גדול נתפס על ידי הבריטים ונכלא לפני כן בעתלית אף שחלקם ה, חדשההבמטרתם לבנות להם בית במולדתם 

  .ורובם גורש לקפריסין

  

הם , השואה ניצולי, המעפילה והמעפיל של םדמות.  יצר סמלים הנושאים את נוכחות השואהמיתוס ההעפלה

  . ' ורצון לשתף פעולה עם אנשי המוסד לעלייה בשביטאו כאב וחורבן אך גם מאבק ונחישות, סמלים מובהקים

ביתומים , "שארית הפליטה"ההעפלה ב השונים הארצישראליים שטיפלו במהלך והפעילים" הגנה"יחי השל

סמלים של , מהיותם נציגי ארץ ישראל, שימשו, )והושפעו הרבה מדמותם ומתיאור חוויותיהם בשואה (  בעקוריםו

          .    למעפילים שתחת פיקודם, "מבשרי גאולה"לעיתים , עוצמה והחלטיות, מנהיגות

הם עזבו את מחנות . בסכנה, "הבריחה"כבתקופת , במסעם הימי בדרכם לארץ היו המעפילים  נתונים שוב

השייט על גבי ". מוסד"הובלו לנמלים והועלו על גבי הספינות על ידי אנשי ה, הובאו למקומות מפגש, העקורים

,  צוות שהיה מורכב לעיתים מאנשי ספנות זריםועל סיפונן, שהיו ברובן ספינות קטנות וישנות, "העפלה"ספינות ה

נאלצו להתחלק במנות המזון והמים , רגשים שנבנו לא מכבר דהמעפילים היו מרוכזים בצפיפות על גבי. היה מסוכן

שלא , דרך רבה והם עומדים מול התמודדות אפשרית עם חיילי הצי הבריטי בהם ידעו שהסכנה. שחולקו במשורה

תקווה וחשש גם יחד לוו אותם היות שהממשלה הבריטית עמדה בסירובה . ל חופי הארץאפשרו נחיתה בטוחה ע

  הם עמדו בפני , שערי מדינות אחרות היו נעולים בפניהם.  עולים מידי חודש1,500לאפשר עליית יותר מ 

צבא על גבי ספינות ה, למחנות המעצר באתרי הגירוש, בפני המאבק עם החיילים ובפני ההגליה, ההתמודדות

  .הבריטי

" אינסטינקטים הציוניים"ה שימוש פוליטי שניצל את, "שארית הפליטה"האם עשו מנהיגי היישוב שימוש במעפילים 

   )9( ? שלהם למטרת הצלחתה של ההעפלה 

 ברגע .בנשק, עם הצבאות הבריטיים, לא היה בכוחנו להתמודד איתם: "באיטליה אמר" הגנה"יהודה ארזי שליח ה
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לעומת . שלילי בהחלט? ומה יהיה ההד בעולם .  יטביעו אותה כהרף עין- אחת מאוניות מעפיליםשתישמע ירייה

אם מצליחים להוציא . אל תפריעו לנו, רוצים לעלות ארצה, שרידי השואה, אנו מעפילים, הנה: אומרים עכשיו, זאת

 . )10(  "דר לכל העולם האנושיזהו חומר תעמולה נה. הצבא הבריטי נלחם נגד השרידים: אומרים, אותם מן הכלים

 םג יעדייבמטרה להצליח במאבק בבריטים ולהש, אכן היה שימוש במעפילים לצרכים תעמולתיים על ידי ההנהגה

פעולות ההכשרה שנעשו במחנות על ידי השליחים , יתכן שהרצון לצאת ממחנות העקורים .לאומיים

הם שגרמו לכך שרובם , ץ ישראל וההעדר אפשרויות אחרותבית יהודי באר, רצונם בבית, עייפותם, הארצישראליים

הוודאי כמעט היה , ימית שסופה הלצאת להרפתקה, בידם, לכאורה, כאשר גורלם היה, לאחר המלחמה, הסכים

נתיב הצלה , ראשית לכל, בתקופת המלחמה',  באמצעות עליה ב,"העפלה"שימשה הבריחה וה, מאידך. גלות, שוב

הוא בעצם המאבק שכלל את ההכנות " העפלה"הישגם הגדול ב,  השואה על אלפי המעפילים השפעותבגלל . )11( 

למרות תסכולם של רוב . היעד ההתגברות על הקשיים הפיזיים ובעיקר הנפשיים במסע הימי לעבר, ליציאה לדרך

שהפילה חללים , לעיתים באש, והועלו תוך שימוש בכוח, כאשר נלכדו על ידי ספינות המשמר הבריטיות, העולים

שלמרות שנכשלה ,  לאומית-ביטאה מימושה של שאיפה יהודית" העפלה"ה, אל ספינות הגירוש, בקרב המעפילים

   .)12(  התגשמה לבסוף, בטווח הקצר

מיד עם ו ,לבצע את ההעפלה" הגנה"נרתמו בפקודת הנהגת היישוב וה" הגנה"אנשי ה, השליחים הארצישראליים

עד לשלהי  ,נוספו, סף לעשרים וחמישה ששהו שם בשלוש עשרה מדינות בשלוש יבשותנו, תום המלחמה באירופה

לטובת העקורים במחנות תוך ניצול ריכוזם של  היה ברור להנהגה שיש לעשות . )13( עוד שלושים ואחד, *1945

מי על  אפשרות יצירת לחץ בינלאו,דחיית קליטתם במדינות אחרות ובעיקר, רצונם לצאת מאירופה, הפליטים

  .למרות ההתנגדות הבריטית, הגירה מאירופה שלאחר המלחמה ועליה לארץלאפשר ) ב "בייחוד ארה( המעצמות 

" ) ויברח( "' עליה ו; "ספר הלבן"הייתה מוגבלת בגלל מדיניות ה,  )'עליה א( יה באמצעות סרטיפיקטים ילע

, הייתה גם היא דרך) צבא אנדרס הפולני עריקתם של חיילים יהודים ששירתו ב ( 1943שהתקיימה במרוצת שנת 

  בסוף שנות , לנסות להשתמש בכוח תוכניתו של דוד בן גוריון ( 'עליה ג; להימלט מאירופה, בזמן המלחמה

לא יצאה ) כדי להעלות מעפילים לחופי הארץ תוך מאבק אלים וחמוש בבריטים , "ספר הלבן"ערב פרסום ה ,30 -ה

כתשעת אלפים . הצליחה בחלקה, ת המנדט הבריטי באמצעות תעודות מזויפות בסוף תקופ'עליה ד; אל הפועל

. אלטרנטיבה אפשרית והכרחית' למרות הקשיים נותרה עליה ב . 1948 – 1947ארצה בין השנים כך עולים נכנסו 

    את המימון      , את אנשי הקשר, לרשות המבצע את שליחיה" הגנה"מטרה לאומית זו העמידה הלהשגת , ואכן

את רצונה , את יכולת האלתור, את קשריה בעולם, )  אמריקאי-וינט היהודי'שחלקו הגדול הגיע כאמור מן הג(

בחיזוק ,  צבאיים בעצם הגדלת מספר האוכלוסין היהודי בארץ-כדי להשיג יתרונות לאומיים" העפלה"להצליח ב

  .הכוח הלוחם להתמודדויות הקרובות נגד הערבים

אומץ ליבם  ,הם בלטו בייחודיותם". העפלה"הם סמלי מיתוס , "מוסד"פעילי ה, השליחיםניתן להניח ש, מכאן

, )רובם היו אנשי קיבוצים  הם ייצגו את הארצישראליות, וכושרם לעשות את הדברים הנחוצים כדי שהמבצע יצליח

  .               ואת היישוב הלוחם

שארית "בקשר שנוצר בינם ובין , לעיתים, מופג, תה נשאואו" אידיאולוגיה היישובית"ראית המציאות וה, מאידך

 ממשימותיהם ההי" שארית הפליטה" הצלת ולא רק" כוח יהודי גדול בארצנו" הרצון לגייס ולרכז . )14" ( הפליטה

בקרב חלק ממנהיגי , היה ספק. בעייתיתניצולי שואה הייתה , אך קליטת עליה המונית של מעפילים, במחנות

  האכזבה מרמתם האנושית של  ). 15( ר לתפקודם ולהתאמתם ליעדיה של הציונות הארצישראלית בקש, היישוב

  

  .בתקופה שעד להקמת המדינה עסקו בהעפלה כמה מאות שליחים ופעילים*
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יתכן , לדרישות ולצורכי החברה והמשק החלוציים כפי שהם הבינו אותםומאי התאמתם , ניצולי השואה, הפליטים

במחנות  עם חלוף הזמן ולאחר ההכנה וההכשרה של המוני היהודים הפליטים .משימה הלהצלחתשפגעה בציפייה 

  והם  גילו כלפיהשתנה יחסם ,  ולאחר שהתאוששו בעצמם ולא רק עם תמיכה מבחוץעלייתם ארצה לקראת

  . הניצולים גישה אוהדת וחיובית יותר

תרמו ,  ומאידך הכרת ציפיות השליחים על ידי העולים,על ידי השליחים, יש להניח שהבנת עולמם של ניצולי השואה

  .בחברה הישראלית, ניצולי השואה, לקליטתם של המעפילים

, כלפי העולים , ניצולי השואה- ציונית בעיני הפליטים-שייצגו את הישות הישראלית, סוגיית יחסם של השליחים

 ולכן , )16( מליה העיקריים של הציונות התבטאה אף בנקודת ההשקפה של הקולטים בארץ שראו בעלייה אחד מס

הייתה בעיני היישוב הדרך ההכרחית " העפלה"ה.  ואיכותם של העוליםמספרםהייתה בעיניהם חשיבות רבה ל

  . מימוש יעדיולשם , ארצה של אלפי יהודיםלהעלאתם , אותה עתב

" אבק אדם"אף כונו  הם, ושי פגוםאת הניצולים כחומר אנ, לאחר המלחמה בעיקר, חלק מאנשי היישוב והנהגתו ראו

על אפשרות קליטתם בארץ  ,לדעת השליחים, השואה שנחלצו ממנה השפיעה ). 17" ( העצמות היבשות"או 

  . )18" ( חלוציות"ושיתופם בעשייה הלאומית שהצריכה אמות מידה 

יצרה חלוקה  ,מי הגטאותהפרטיזנים ולוח, ובין ניצולי השואה" קצטניקים"ה, הבחנתם בין ניצולי מחנות ההשמדה

, "העפלה"ת סמליה של ה אבעיני חלק ממנהיגי היישוב והציבור בארץ, וקבעה, שרירותית שהעיבה על הקליטה

אלא גם   בקרב העולים לא רק" העפלה"ב  גורם מרכזישנוכחותה של השואה הייתה, מכאן. לתקופה" ראויים"ה

תרומתם של המעפילים לחיזוק היישוב הייתה , מאידך.  סמליהבהכרח בקרב הקולטים הארצישראליים שטבעו את

  .  בקרב חלק מהציבור, לעיתים, משמעותית למרות דימויים השלילי

איש תובלה בצבא הבריטי , שליח ארצישראלי( מאיר דוידסון :  חלק מהשליחים בטאו את אהדתם כלפי המעפילים

  :בבית התפוצות 1983 במאי 29 ב "שארית הפליטה"אמר במפגש , )שהפך קצין 

אני לא ..רבותי .  היה קצת ירח והאוניה מתחילה לנסוע…משמאל ים,  מימין ים…העלינו את האנשים לאוניות"

העצמאות של מדינת  הזה בי ובאנשים שלנו זה היה הקצב של. ) ק. ש.הלמות המנוע( אבל הפק פק  , משורר

   בלי עליה לא הייתה עצמאות ישראל...ת ישראלהמלחמה על הים הייתה המלחמה על עצמאות מדינ...כי. ישראל

בי , היחפים שעומדים ומגישים על מגש הכסף במדינת היהודים  אז ישנה הבלדה הנהדרת הזו על שני הנערים...

 ברוסיה או מאיזשהם מחבואים  …אותה נערת מחנות או מאיזה שכונה, חנות מזה אותו נער. חסרה דמות שלישית

   ).19( " גם היא מחזיקה את המגש הכסף, יחפה, דוויה…דת בעמק איילוןוע צ גם כןאחרים שהיא

   :1947ב כתב ) קפריסין שליח ארצישראלי במחנה מעצר ב( ברוך יחיאלי 

וזעקת כאב , מועטים שרידים, העולם יצאו רק יחידיםמחורבן . מבול רווי דם ישראל. היה זה אחרי המבול השני"

  מבלי שנהיה מסוגלים לעשות את , כחיה פצועה שגבה לקיר, ם מול תמונת הזוועהמדנו המומיע.איומה פרצה מליבנו

  איך הובלו מיליונים לשחיטה לעיני עמים . כיצד יכול היה לקום הדבר, כיצד קרה הדבר. ושאלנו.חשבון הנפש שלנו

השתלטה " הכיצד "ושאלה גדולה אחת ומזעזעת. איך אירע שדמינו הופקר והיה כמים. בתוכם חיינו זה דורות רבים

התהלכנו כפופי ראש ולא . הלב קפא כקרח והפה נאלם. היה קשה לחשוב בהיגיון קר.עלינו ודרשה את פתרונה

לו יכולנו , וטוב וקל היה לנו. בכל אבן ראינו את הדם הספוג ובכל עובר אות קין על מצחו.יכולנו להרים את עינינו

דאגתנו הופנתה . ינינו התייצבה תמונה חדשה של שארית הפליטהלפני ע, אולם .להכריז כלפי העולם רוגז נצחי

את האמונה באדם תוך אהבת , לחדש את חיינו ההרוסים; קם הכרח להתחדשות. המבול לשרידי -להם

זעקת הכאב לא יכלה להפוך אותנו למקוננים מתמידים שפרושו אדישות ואפס . הנוער היה מוכן להבין.שראלי

   ). 20" ( ושנית נולדנו! להמשיך : ינונו אינסטינקטיבית את הצו ההיסטוריכן עתה הב, כתמיד .מעשה
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תנועת מראשי  , 1971 – 1887(  טבנקין יצחקטען  1947 ביולי 20 - של הקיבוץ המאוחד בבישיבת מזכירות פעילה 

  ):  העבודה והקיבוץ המאוחד 

מאשר לשבת בבטחון , את מול חופי הארץטוב לנו למות על האניה הז: בפגישות עם יהודים ועם התנועה אמרתי"

. ילדים, אמהות, וכאשר אמרתי זאת שם בפני יהודים. במנזר ובבטחון בבית ובמטה ובערב ילדים בגרמניה ופולין

אלא גם למות פה וגם , לא רק לחיות פה. חלליה של קרבנות אלה מתקיימת עכשיו ) …( כאשר , נאמר את זה פה

  .  )21..."( אינני יודע אם כל אחד שהיה שם היה מבטא כך. הנום והאימה ההיא הוא אושר כלפי הג-להרצח פה

  , מ"פרוטוקולים מישיבות מזכירות הקבה(  נוספים של מזכירות הקיבוץ המאוחד  םתוך בחינת מסמכי

י גם התייחסות לקשר בין השליחים וניצול, מלבד דיווחים, ניתן למצוא, בתקופת ההעפלה) ועדות עליה וקליטה ו

 אידיאולוגית -עשייה פוליטית" לעשות לביתם"ניתן להבחין בהשפעות השואה על השליחים שהיו אמורים . השואה

  .אך בטאו רגשותיהם והתייחסו למפגש עם הניצולים

לאחר ( הקיבוץ   למזכירותרשהומו מכתב, 1946 במרץ 4שלח ב , )לובה (  לייב לויטה הקיבוץ המאוחד לפוליןשליח 

  : ובו סיפר ) עם יצחק צוקרמן וצביה לובטקין שםפגישותיו 

אין בכוחי למסור את , כל אשר הייתי יכול לאמור עתה. מוטב להיאלם דום. אתמול ביקרנו על חרבות גיטו ורשה"

ועוד פחות מזה מאשר המה לבי בין ערמת הלבנים העצומה המשתרעת על רחובות וככרות לאין , אשר ראו עיני

כאן היה מרכז כיסופים לטובי הבנים של האומה ,  כאן מנגד היה ביתנו… אחד לא שרדאף זכר אחד לבית. סוף

וכאן נקבר הכל , כאן חושלה הפלדה של מרד המעטים, פרומקה  הייתהכאן. מכאן נמשכו החוטים לכאן, הדוויה

 , 63נה הייתי על יד בית קרובי בלש). אולי פעם אוכל לספר  ( …לכתוב עוד לא אוכל …מתחת לעיי המפולת

 עברתי על יד …גם פה בורשה שרד מחיי היהודים רק בית קברות.  מצאתי רק חרבות-אות שאמצאחשבתי 

אנו .  ושלום רב לכולכם…לכל עכשיו משמעות אחרת,  לכל-הקברים ההמוניים של האלמונים בקברי האחים

  . )22" ( מוכרחים להיות חזקים

, למזכירות הקיבוץ המאוחד, פעיל בריחה, " )צבי( "צבי נצר שכתב , 1946 בפברואר 3 -מ, גם מקטעים ממכתב

  : ניתן להבחין בגודל מעמסת השליחות

עד היום ישנם מאות ילדים מפוזרים בכפרים ועיירות אצל משפחות . במפעל גאולת ילדים אנו עוסקים כאן …"

נתן לגאול אותם אבל במחיר עצום יש ש. הזוכרים את יהדותם ואשר אינם זוכרים, נוצריות ילדים וקצת יותר קשישים

. אחרי כל שיחה עם הילדים אני יוצא שבור ורצוץ. ויש שמסרבים בעד כל מחיר למסור אותם וקשה להשלים עם זאת

טוב . אין לדמות לזה שעבר על הילדים, אין להשוות, כמה שלא עברתי בעצמי וכמה שלא ראיתי צרות ועינויים בחיים

   ).23(  "… לשכוחשזה עוד ילדים ואולי יוכלו

מיתוס סמלי , שחלק משמותיהם שונה משמות לועזיים לעבריים, בכלי השייט,  עצמןספינותבגם ניתן לראות 

על גבי  ".העפלה"מקום בו החלה ולרוב גם הסתיימה ה, ספינות המעפילים היו בעצם זירת הקרב. ההעפלה

עולה בין יהודים בעת צרה בקרב יהודים בעלי גורל אותו שיתוף פ, "ערבות הדדית"הספינות היו ביטויים רבים של 

ובעקבות ההכנה " בריחה"בסיום נתיב ה .אך מלאי חרדה, חדורי תקווה, שנאחזו בעתיד המוצע להם, דומה

  .    הייתה ההפלגה שלב נוסף במאבקם, באירופה" קיבוצים"וההכשרה שעברו הפליטים במחנות וב

   הורידו *ספינות 15,  1948ראל מסיום מלחמת העולם השנייה ועד למאי  הספינות שיצאו לכיוון ארץ יש66מתוך 
  

 , 17.5.1948 -הגיעה לנמל תל אביב ב" לניצחון"ששמה הוסב ל"  כריסטינה-טוליה: "שלוש הגיעו לאחר הכרזת העצמאות*

ו מנמל ברינדיזי שתיהן יצא( ,17.5.1948 -הגיעה גם היא לנמל תל אביב ב" מדינת ישראל"ששמה הוסב ל" אורכידאה"

   .29.5.1948 -בהגיעה מנמל בנדול בצרפת לנמל קיסריה " קרב עמק איילון"ששמה הוסב ל" פאביו"והשלישית , )באיטליה 
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קרוב לחופי הארץ והמעפילים שעליהן נעצרו במחנה , תשע נתפסו על ידי הצי הבריטי, נוסעיהן בחופי ארץ ישראל

שנוסעיה  " 1947יציאת אירופה "ששמה הוסב ל, "אקסודוס", "וורפילדפרזידנט "מלבד ( שאר האוניות , עתלית

   ). 24( נתפסו גם הן ונוסעיהן גורשו למחנות מעצר בקפריסין ) גורשו בדרך חתחתים להמבורג בגרמניה 

  .מאות נפצעו, עשרה נהרגו במאבק עם הבריטים, והוגלו מן הארץ  איש נעצרו והועברו לאוניות גירוש57,000 -כ

  1945 בדצמבר 25 -נחתה בחוף נהריה ב" חנה סנש"ששמה הוסב ל" אנדארטה",  מהספינותאחת

במקום עגינתה השאירו  ).חולה אחת נשכחה ונפטרה על גבי האונייה (  איש 252ועלו ממנה ארצה ) חג המולד ( 

  :          אנשיה יריעת בד תכלת לבן שעליה היה כתוב

 אחת המצבות לששת –ספינה זאת בחוף נהריה . בארץ ישראל" הגנה"גון ההורדה בעזרת אר" חנה סנש"הספינה "

  . )25" ( תהיה זו תעודת קלון לממשלה הבריטית, מיליוני אחינו ואחיותינו

  

מצרפת ( נדודיה  , תיאור ההתנגדות שהפגינו המעפילים ,*"1947" יציאת אירופה"הגנה "ספינת הסיפורה של 

הוא סיפור גבורה שסימל יותר מכל את דמות , )שם להמבורג בגרמניה לארץ ישראל ומשם חזרה לצרפת ומ

-ז"יציאת אירופה תש"  .ואת האוניה כסמל, "מוסד"המנהיג איש ה, המעפיל הלוחם ואת דמות השליח מארץ ישראל

בידי  " "PRESIDENT WARFIELD בשם 1946 נרכשה בבולטימור בארצות הברית בנובמבר " 1947אקסודוס 

ארץ ישראל לאחר שהושלמו בדרום צרפת לכיוון  ) Sete(  הפליגה מנמל סט 1946 ביולי 11ב .  "'יה במוסד לעל"ה

  . ההכנות להפלגתה בנמלי איטליה וצרפת

  ארצישראליים  מלווים 6,  אנשי צוות אמריקאים40, ** איש 4,500 -כ( סיפור מאבקם של נוסעיה המעפילים 

הותקפה  , 1946 ביולי 18 - הספינה הגיעה לחיפה ב. )26" ( העפלה"ההוא סמל מאבקה של , )ובתוכם הקברניט 

אלימה של חיילים בריטים על הספינה בה  לאחר השתלטות, בלב ים על ידי משחתות בריטיות ונוסעיה הועברו

  . )27( אל אוניות גירוש שהובילו אותם לצרפת ) ביניהם אישה וילד ( נהרגו ארבעה 

שם נעשה ( דרך מיצר גיברלטר , הם הובלו בים, ) באוגוסט 22 ביולי ועד 29בין ( פת המעפילים התנגדו לרדת בצר

לנמל  המבורג שהיה בשליטת הבריטים ושם , )להורידם שוב ,  בחודש28 - באוגוסט וב27 -ב, ניסיון שנכשל

 למחנות והועברו, בכוח רב מן הספינה)  ימים בפעולה שארכה ארבעה (  1947 בספטמבר 7מ החל  ***הורדו

  . )28( מעצר בגרמניה 

ב עסקו "עיתונות אירופה וארה( הייתה לה השפעה תעמולתית רבה , גרמה לזעזוע בקרב היישוב" אקסודוס"פרשת 

. נגרמה בעטיה אי נעימות רבה ה הציונית ולממשלה הבריטית וצבאהשהועילה רבות למטרות היישוב והתנוע) בה 

שנקלעו שוב למעין מלחמת הישרדות , ניצולי השואה, ל המעפיליםהמאבק העלה לעיני הציבור את סבלם ש

נגררו לאוניות גרוש ונשלחו חזרה ליבשת , שוב הוכו, שוב הייתה אכזבה, שוב עלו חששות ופחדים. מחודשת

   ).      29( ולמדינה ממנה ברחו 

 – 1936שלת צרפת בין השנים היה ראש ממ,  יהודי-מנהיג סוציאליסטי וסופר צרפתי, 1950 – 1872( ליאון בלום 

אינם " יציאת אירופה"נוסעי "…: את נקודת מבטו על מאבקם של המעפילים, ביטא מול חופי צרפת,  )1937

  כאבותיהם , כגיבורים, הם היו יכולים למות עם נשק ביד. אלה הם פשוט מעונים על קידוש השם! טרוריסטים
  

  .  ושמה העברי החדש".. הגנה"ספינת ה: "ונה שמה והיא נקראהש, "המוסד"שהונהגה על ידי אנשי , כל ספינה* 

   ; 144' עמ, שם, הצי הסודי של היהודים: ראו;  עולים4,515מורי גרינפילד טוען שעל גבי האוניה היו ** 

  .     4,530נטען שמספר המעפילים על האוניה היה , שם, השערים פתוחים-ב

   . 111' עמ, שם, מהדורת עידן, 'עליה ב: ראה, הנמל הגרמני קילנח קליגר טוען שהמעפילים הורדו ליד ***
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כמו המעונים הנוצרים בזירת הקרקס אלא את , אולם כיום הם מגלים! כאמותיהם וכאחיותיהם בגטו ורשה, וכאחיהם

   ).30!" ( את החלטתם ללכת עד קצה גבול ההקרבה העצמית, אמונתם

  :"במחנה" נכתב בעיתון  1947 באוגוסט 12 -ב

הממשלה הבריטית התכוונה לשבור את אחד . זההיא מרכז האבקותנו בשלב " יציאת אירופה"עמידת מעפילי "

יש מי שיקבל . היא ניסתה להוכיח כי יש מקום ליהודים באירופה.  את ההעפלה-הכלים העיקריים של המאבק הציוני

תה להפסיק את זרם המעפילים על ידי היא ניס. אותם וכי בדלית ברירה מוכנים היהודים להישאר ולהשתרש שם

את מזימות , לפחות עד עתה,  המעפילים סיכלה4,500שילוח מזעזע חמור והחלטי אולם עמידת הגבורה של 

וכל עוד נפשם בם יאבקו על ,  ארץ ישראל-הוכיחו שוב כי ליהודים מוצא אחד" יציאת אירופה"מעפילי . הממשלה

     . )31" ( זכותם להגיע אליה

  

אזכור , יחד עם מוטיבים של הגדרת יעד,  רגשי שניתן למצוא בו מאפיינים של הנצחה חיה וזיכרון-י סמלי רוחניביטו

ניתן , קריאות עידוד והגדרות לאומיות, העלאה על נס של אתרים ומקומות ישוב סמליים במולדת, גיבורים לאומיים

בחירה , בדרך כלל,  בבחירת שמות הספינות יש. על ידי השליחים והמעפיליםשמות הספינותלמצוא באקט שינוי 

 1948 – 1945בין השנים .  יהודי-בהקשר ציוני) לוחמים גיבורים או אתרי גבורה (של סמלים המבטאים גבורה  

שנקראו על שם גיבורים מתקופת " מורדי הגיטאות", "חביבה רייך", "אנצו סרני", "חנה סנש: "הגיעו הספינות

  .   ראליים ולוחמי הגטאותצנחנים ארציש, המלחמה

, "דב הוז", "אליהו גולומב", "מכס נורדאו", "ברל כצנלסון:  "מספר ספינות נקראו על שם מנהיגים ארצישראליים כגון

, "וינגייט: "היו ספינות שנקראו על שם גיבורים ארצישראליים בני התקופה ". חיים ארלוזורוב", "הנרייטה סולד"

, "ה גיבורי גוש עציון"ל", "החייל העברי", "המעפיל האלמוני" ,"הסירהג יורדי "כ", "ינסקי'שבתאי לוז", "ברכה פולד"

שאר ", "יגור", "תל חי: "שם ישובים בארץ או אתרים בהם נערכו קרבות גבורה נקראו עלספינות ". בונים ולוחמים"

  קרב", "זיב-ד חללי גשר א"י", "לטרון", "נחשון, "ירושלים הנצורה", "טירת צבי" ",משמר העמק" ,"יחיעם",  "ישוב

: ספינות שביטאו בשמן החדש תקווה וממלכתיות ישראליות או שמות של מוסדות ישראליים היו למשל". עמק איילון

, "שיבת ציון", "ז"יציאת אירופה תש", "התקווה", "מולדת", "כנסת ישראל", "ח"פלמ", "ארבע חירויות", "הגנה"

" גאולה", "לניצחון", "לקוממיות", "לא תפחידונו", "הפורצים", "מדינת היהודים", "ל פי כןאף ע", "קדימה", "עליה"

  .  ועוד" מדינת ישראל"

  

" העפלה"שבא לידי ביטוי בפעילות ה, סמל ההקרבהניתן לציין את , באויב הבריטי השנוא" העפלה"במאבק ה

, היו מוכנים להסתכן מחדש בהתמודדות קשה, חסרי בית ומולדת, ניצולי שואה. שהייתה לה היבט רגשי בולט

הדוחק הרב על גבי , סכנת מוות ריחפה מעל הנוסעים ואנשי הצוות בגלל איכות הספינות .עם הבריטים, לעיתים

   1939באפריל : מעט לפני המלחמה ובעיצומה, *מספר ספינות טבע בים. והמצור של הצי הבריטי, הסיפון

ליד האי " ו'פנצ" טבעה 1940 במאי  ,ליד רודוס" רים" באוגוסט טבעה 19 ב ,דרומית לכרתים" 'יפו ב'ג"טבעה 

  )  איש טבעו 200 ( 1940 בנובמבר 25 -וטבעה ב" המוסד"חובלה על ידי " פטריה"אוניית הגרוש , קמיליו ניסי

  ה להגיע הצליח" סטרומה", ) איש נספו בסערה 103( ליד מיצר הדרדנלים " סלבדור" טבעה 1940 בדצמבר . )32( 
  

עורך ', עליה בב.  נפש1,393: דרך ביםב, דליה עופר;  נפש1,460 - מציין את מספר הנספים כספר העליותב , מרדכי נאור*

: מספר הטבועים, "הגנה"לקסיקון הב. אך נוסעיהן לא כלולים במספר הטבועים" רים"ו' יפו ב'ג"מצוין טביעתן של , מרדכי נאור

  .   ברשימת הספינות" פטריה"ו" רים"', יפו ב'ג"שם לא נכללות ,  איש1,358
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  יתכן( לים השחור וטובעה שם , על ידי הטורקים, 1942 בפברואר 23 -ב, לחופי טורקיה אך בלחץ בריטי נגררה

בין  , 1943באוגוסט , ללא מעפילים, טבעה" לילי). "מלבד אחד שניצל (  איש טבעו 768; )שעל ידי צוללת רוסית 

).  איש טבעו 389(  כנראה על ידי צוללת גרמנית 1944טורפדה בים השחור באוגוסט " מפקורה ",צרפת וקפריסין

  . )33(   ומעפיליה הועברו לקפריסין1946 בדצמבר 7 -טבעה ב" רפיח", ספינה נוספת

צד במאבק שצל  היה עוד, )למשל " אקסודוס"הנופלים ב( בזמן המלחמה ולאחריה , "העפלה"המפגש עם המוות ב

. המשך למאבקם הקיומי, התנגדות לבריטים,  לגבי הניצולים המעפילים היה זה מרי. )34( ואה ריחף עליו הש

, שליחות ארצישראלית, משימה צבאית, "העפלה"שהנהיגו את ה, "מוסד"היציאה להפלגה הייתה עבור אנשי ה

  .   לחזקהלאכלסה ו, להעלות יהודים לארץ ישראל:  אידיאולוגי-חובה אנושית וצו רעיוני

בעתלית , )היום צריפין ( , בסרפנד, באי מאוריציוס:  של הבריטיםמחנות המעצרמל נוסף של מיתוס ההעפלה היו ס

  . גובשו הליכי הקליטה לאלפי מעפילים שנכלאו בהם או גורשו אליהם) שם היו רוב המחנות (  ובאי קפריסין

על שטח של  עפילים באהלים בתוך המחנה הצבאישם הוחזקו מ,  הוקם מחנה עתלית כתחליף לסרפנד1944 -ב

 "הגנה" פרצו אנשי ה1945 באוקטובר 10 – 9 - ב. )35(  במחנה עתלית הוחזקו כמה אלפי מעפילים. מספר דונמים

  .למחנה ושחררו כמאתיים איש

": מחנות חורף"; הוא מחנה קראולוס,  מחנה אהלים ליד העיר פמגוסטה-"מחנה קיץ: "במחנות באי קפריסין

  553 והאחרונים "יגור" מעפילי הספינה 754הראשונים  (  1946 באוגוסט 14 -מבו  שהו מודהקליה וקסילוט

 חתונות 2,500נערכו שם  ( .תינוקות 2,200 -כלהם נולדו ,  איש52,260  ) 1948 באפריל 26 -ב" תמר"מעפילי 

  . )36) (  איש 110ונפטרו 

 התנאים . )37( ל ידי הפליטים יושבי מחנות העקורים באירופה מחנות המעצר בקפריסין אוכלסו ברובם ע

המתח הנפשי היה רב ורבו הבעיות הפסיכולוגיות בקרב פליטי , הצפיפות הייתה גדולה, הבריאותיים היו קשים

שניסו לארגן את המחנות כמסגרות הכשרה לקראת העלייה " החלוץ"אמנם נעשה מאמץ רב על ידי אנשי . השואה

השומר ",  הוקמו שם קיבוצי עליה של הקיבוץ המאוחד. )38( נעשתה חלוקה על פי שיוך מפלגתי ארצה ואף 

השלטון . ועוד " פועלי אגודת ישראל", ר"פלוגות בית, "הנוער הציוני" "גורדוניה"קבוצות , "בני עקיבא", "הצעיר

) הכשרה (  עבודת הכנה הביא לכך שבקרב בני הנוער נעשתה' אנשי עליה ב הפנימי של המעפילים בהנהגת

  .        לקראת החיים בארץ למרות מצבם של הפליטים שחלקם הגדול היו ניצולי השואה

 לנציג הסוכנות היהודית וההסתדרות למחנות 1947 -של מעפילי קפריסין ב" הוועד המאוחד"בתזכיר ששלח 

 כאן הם למעשה ניצולי רדיפות הנאצים  כל העולים…: "כתב בין השארנ ,וינט שם'קפריסין ישראל כרמי ולנציג הג

 את בתיהם ואת  ,הקרובים ביותראת הם איבדו . לעיתים השרידים היחידים של משפחה שלמה, ומחנות ההשמדה

 תיל ואיום קני מכונות -מאחורי גדרות,  יומי עם המוות במשך כל שנות המלחמה-רובם התנסו במגע יום. כל רכושם

כי יום יבוא וחלק  מאיתנו ינצל , היהודית" התקווה"ת פעמה בלב כל אחד מאיתנו למרות כל זא. היריה הנאציות

   ).39" ( מהגיהנום האיום והארור בתולדות האנושות

  בקרב רוב , לא הייתה השוואה. במאבקם, מכאיב, הניצולים ראו את כליאתם במחנות המעצר כשלב נוסף

 עמד במלחמה מול הצבא הגרמני והשתתף בניצחון בעלות בין החיילים הנאצים ובין הבריטים שצבאם, המעפילים

עכבו את , לממש את החלום הציוני, הבריטים שלא התירו למעפילים, יחד עם זאת. הברית על גרמניה הנאצית

הצטיירו ,  ערבית ברורה-והפעילו מדיניות פרו, בארץ" שארית הפליטה"ואת מציאת הבית והנחמה של " גאולה"ה

שמדיניותו נגדה את מטרות היישוב היהודי בארץ ישראל ומאידך את מטרות  השלטון הבריטי, אןמכ. כעוכרי ישראל

היישוב ראה את השלטון ". מיתוס ההעפלה"היה גורם נוסף שיצר את , לארץ ולהתיישב בה המעפילים לעלות

  על ידי הצי  ופי הארץואמנם חסימת ח ). 40( כאויב  ) 1946 ביוני 29 -ב" ( שבת השחורה"הבריטי בייחוד לאחר ה
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  יסיןמחנה מעצר למעפילים בקסילוטומבו בקפר



  
  

80

" העפלה"הבריטי הייתה כמעט מושלמת מאותה עת וכמעט כל המעפילים שהגיעו לחופי הארץ על גבי ספינות ה

המאבק בחיילים הבריטים בעת ביצוע פעולות הגרוש הפך למר יותר ויותר אף שאנשי המוסד  .גורשו לקפריסין

ריפה מצד הבריטים שהייתה עלולה לגרום לנפגעים רבים בנשק חם כדי לא לאפשר תגובה ח נזהרו לא להשתמש

בעיני אלפי ניצולי שואה שהשתוקקו לעלות ארצה , האויב, סמל הרוע, באותה תקופה ,הבריטים היו. בנפש

  .  וששאיפתם זו דוכאה על ידי השלטונות

הונף שלט   מעפילים1,257עם , 1946 ביוני 27שנכנסה לנמל חיפה ב " יאשיהו ווגווד"על גבי סיפונה של הספינה 

דמכם בראשכם . שום דבר לא יעצרנו בדרך למולדתנו העברית. המוות אינו זר לנו, בילינו את היטלר: "ועליו נכתב

  . )41" ( אם תירו באנייתנו שאיננה מזוינת

המוות ( "ונחישותם " ) בילינו את היטלר( "בהכרזה זו ניתן למצוא שילוב בין מוטיב השואה המלווה את המעפילים 

  " ).     ..דמכם בראשכם אם  תירו( "למרות האויב , להיכנס למולדתם, " )אינו זר לנו

  

  ": על מזימות השלטונות העוינים לנו ולמפעלנו"פורסמה באותם הזמנים כתבה " במחנה"בעיתון 

שיו אנו עומדים ועכ.  הגולה ואסירי התקווה-עם מעוני, נטושה המלחמה עם שרידי השרידים" כל החזית"לאורך "

צבא זורם . אניות מלחמה רבות רוכזו בנמל חיפה.  שילוח המעפילים שכבר הגיעו לארץ-"גולת הכותרת"לפני 

האין מצפון בלב אנשי ? היהינו ? האמנם : ובחלל עולמנו מנסרת השאלה המחרידה. לחיפה זה ימים אחדים

לא ירגיע עצמו , ליות בנעשה בתקופה האחרונהמי שמתבונן בעין פקוחה וללא הש! יתכן הכל , אכן? השלטון 

והשאלה הגורלית . עלינו לראות את המציאות בעירומה המחריד.  שווא ובמילות נחמה שאין להן יסוד-בתקוות

 ששום ,אך יש כוחות עמוקים בעמנו... אנו עומדים וגבינו אל הקיר? אם בנו יש הכוח לעמוד : הניצבת לפנינו היא

   מגן של -יש רצון עז להאמין כי עמידת. אך מדרכנו לא יזיזונו, מפלות נחלנו ועוד ננחל. בפניהםכוח אויב לא יעמוד 

       . )42" (  מבחן-אשר לא תרפינה ולא תכזיבנה ביום, שארית ישראל על אדמתו נתונה בידיים נאמנות

  

  :נכתב ) 10.2.1947( ז "בשבט תש' שהופץ בכ" החומה"בכרוז 

  הפליגו בדרך האור , ער יסוריהםנישאים בס. הם באים"

  . ארץ ישראל-האחת והיחידה של היהודים בעולם הזה

  פתוחה. סגור עליהם לב עמים, סגור עליהם העולם

  - לב הישוב בארץ-פתוח לב אחד.  מולדת-התקוה האחת

  .לב אחים, ישראל

  כידונים, גדרות תיל לא יפחידום, לכן גזרות לא יעצרום

  .גירוש מחדש לא ישבור את רוחםגם , שלופים לא יזעזעום

  . )43" (   ישראל- לארץ-למולדתם, הם באים ויבואו לארצם

  

  , ישראלית-היהודית הלאומיתהיישוב בארץ ויהודי העולם ראו בהעפלה ובמאבק בבריטים פרק גבורה בהיסטוריה 

 פנימי של -ט הפוליטיועל ההיב קליטת העלייהלמרות חילוקי הדעות על , שיש בו ביטוי לאחדות העם בעת צרה

  . מרכיביה

  אלתרמן  . )1970 – 1910(  ביטוי ייחודי לסמלי ההעפלה ניתן למצוא ביצירותיו של משורר התקופה נתן אלתרמן

את מחשבותיו ורגשותיו שתאמו את " טור השביעי"ב" ארץ"על גבי דפי עיתון ה, בתקופת ההעפלה, ביטא בשיריו

  . בור הארצישראלי פטריוטי של חלק מהצי-הקו הלאומי
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פחדיהם מחד ואת , את רגשותיהם, הם מייצגים את מאווייהם של המעפילים. אלתרמן מסמל בשיריו את התקופה

  . )44( ציפיות היישוב להצלחתם מאידך 

  :ומעפילה" בורחת", פליטה, קיים ביטוי למאבקה של ילדה ניצולת שואה ) 45" ( ?כבר מתר לבכות , אמא"בשיר 

  .ידים דקות, כן, ילדה, כן"

  .עכשו כבר מתר לבכות, כן

  , נפשי-אור, כי מתר, בכי בקול..

  !כי חפשי , כי חפשי העולם

  על שדה ונהרות ויערים..

  את הולכת בנתיב גבורים

  וקרועה כתנתך לסחבות

  !אך תולדות האמה נכתבות 

  -, סערה-את תגיעי בליל

  !חי רם ונורא ! אך תגיעי 

  החקים הקמים לנגדך

  !קרעי כתנתך יקרעו כ

  נערים נחושים כאגרוף

  ישאוך בחיקם אל החוף

  וידיך עלי צוארם

  .מול שבעים פרלמנטים וים

  "  …ובעיניך האשר יחג

   

  ) בואריאציה של מוטיב הלקוח משיר ערש אידי מוכר ( משלב המשורר  ) 46" ( על אם הדרך"בשירו 

  : המעפיל מייצג את המאבק לעליה-את רעיון העקידה בו הקורבנות הם יהודי הגלות ואילו הילד

  , הדרך עץ עמד-על אם"

  .     אפים-עמד נופל

  ,אמך-כבש בו ראש אבי ..

  .פניו לירושלים

  ,בן, אל זה העץ אביך..

  .עקוד בחבל, נקשר

  ,על אם הדרך עץ נכרת..

  …נכרת ויהי לתרן

  שער התהלה. הס ילד..

  .לתרן יפתח

  הספינה על צד. ילד, נום

  ."םבוקעת מי, חותרה

  

מלחמת אירופה ", "העם ושליחו", "הארמדה שמחוץ לחוק", "הסרטיפיקט האחרון: "למשל( בשירים נוספים שכתב 
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נאום תשובה לרב חובל איטלקי אחר ליל ", " ולנסיה-עליה", "דו שיח בין נחשון וגונן", "מהו חג לאומי", "ז"תש

ניצולי השואה ( את ההעפלה ורואה בגיבוריה  ם שליוומתייחס אלתרמן לאירועי" ) ברכה פולד", "דרך בים", "הורדה

  . )47( סמלי התקופה את  ) השליחים והספנים -'אנשי עליה ב, שעל הסיפונים

עם ואף יצרו זעזוע  השיריהם ביטאו את רגשות. אלתרמן כביאליק השתמשו ביצירותיהם כדי להביע את רגשותיהם 

 לחיזוקה של -ואילו אלתרמן י מאורגן לאחר פוגרום קישינוב ליצירת כוח הגנה יהוד-ביאליק. שתרם לעשייה

  .שירתם תרמה ליצירת סמלי תקופתם. ההעפלה וההתנגדות לבריטים

  

  ממניעים על ידי מארגניה הארצישראלים ההעפלה בוצעה . בסמלי מיתוס ההעפלה יש ביטוי משמעותי לשואה

  עיקרי והייתה מניע והעקורים " בורחים"ה על לכה עדייןאימת השואה היאך ,  יהודיים- ציוניים ואנושיים-לאומיים

       .מעפיליםבמחשבתם והתנהלותם של רוב ה

  

  

אחת ממטרותיה ואחד ,  בארץ ישראל היא אחת מסמליה ודגליה הבולטים של הציונות המעשיתההתיישבות

  . מהישגיה

. ולהתיישב בה ודי לעלות לארץ ישראל יה-בתום מלחמת העולם השנייה נוצר בקרב ניצולי שואה רבים  דחף אנושי

  .שבמטרותיהן היו יישוב ארץ ישראל והקלטות בה, ואת ההעפלה שבאה בעקבותיה" בריחה"הדחף הזה הניע את ה

 אסטרטגיים -ביטחוניים ,לכאורה, שעיקר יעדיו היו, אך האם הייתה קיימת נוכחות השואה במפעל ההתיישבות

כללו גם מניעים שנבעו מרצונם של אנשי היישוב בארץ ובעיקר של מנהיגי האם ביעדי ההתיישבות נ? ולאומיים 

  ? " שארית הפליטה"היישוב לקלוט את 

קליטה : לשני מרכיבים" שארית הפליטה"לחלק את תהליך קליטת , לדעתי, בבואנו לדון בעלייה ובהתיישבות ניתן

התנחל על אדמותיה ולעבד  ל,את הארץההתיישבות בקיבוצים ובמושבים במטרה לאכלס . בערים וקליטה בכפר

 -שתבטא את מימוש האידיאולוגיה הציונית, ליצור בפעולה זו עובדה בשטח שתתרום לביטחון היישוב היהודי, אותן

  .זו ההתיישבות בכפר

בהתמודדות עם השלטונות : את מפעל ההתיישבות ניתן לראות כאפוס של עשייה וגבורה במציאות הארצישראלית

בהתגברות על  מכשולים שונים  שחלקם היו , ששלטו בארץ על הזכות להתיישבות) ורכים והבריטים הת( הזרים 

וחלקם ) ההיאחזות בקרקע והכנתה לעבודה חקלאית ( חלקם פיסיים , )רכישת הקרקעות : כגון( בירוקרטיים 

בות היהודית שיסודותיה חיכוך מזוין בתושביה הערביים של הארץ על זכות ההתייש: רעיוניים וביטחוניים כגון

   ).1( באמונה היהודית ובחלום הציוני 

את . מקרב יהודי אירופה לאחר השואה, שגדל והלך, העלייה לארץ וההתיישבות בה היו משאלות לב של חלק

 מן העם 10%רק , אמנם .ניתן לראות כמיתוס לאומי, ההתיישבות המהווה חוליה בתהליך ההעפלה והקליטה

אשר כללו את ,  לאומיות מתוצאותיה-אך בעקבותיה ומהסקת מסקנות יהודיות, ים ערב השואההיהודי היו ציונ

  הזיקה , לדעתי, נוצרה, האכזבה מהתנהלות מנהיגות העולם כלפי היהודים בשואה ומגילויי אנטישמיות לאחריה

  גה הייתה שאיפת ההנה. המשמעות הציונית לקליטה הייתה בהתיישבות. ההעפלה והקליטה" בריחה"בין ה

הקמת יישובים במטרה לעבות אזורי התיישבות : לקלוט עולים בהתיישבות במטרה לעמוד ביעדי יישוב הארץ כגון

  לקראת מלחמה , "תכנון ההתיישבות היהודית מבחינת שיקולי הביטחון"עידוד החקלאות ובעיקר , יהודית בספר

   .צפויה

נוצרו , שהייתה תקופת מאבק ובנייה,  מלחמת העצמאותשמסיום מלחמת העולם השנייה ועד, בתקופה הנידונה
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ורובם נוצר מן ההתמודדות  מיעוטם הושפעו מן השבר שפקד את העם היהודי בשואה. למיתוס סמלים ייחודיים

היה חלק בתהליך הקליטה , כאמור, אך היות שלהתיישבות ). 2( הלאומית למימוש רעיון ההתיישבות הציוני 

יש להתייחס במחקר , *ייחודי במלחמת העצמאות היה תפקיד, שחלקם היו ניצולי שואה, הםוליישובים ולנקלטים ב

  .     להתיישבות ולסמליה

 ישובים 47עד מלחמת העולם השנייה הוקמו  . 1936החלה בימי מאורעות הדמים של " ההתיישבות החדשה"

לאחר מלחמת העולם השנייה ועד ). טיים  ישובים פר3,  עובדים- מושבי9,  קבוצות וקיבוצים35( חקלאיים חדשים 

הקמתם הייתה תגובת היישוב והנהגתו ללחצם של . 1946 באוקטובר 6 ביום  11 ישובים מהם 47 קמו 1947שלהי 

הגבלת : כגון ) 1944משנת " ( ספר הלבן"הבריטים ולניסיונותיהם להגביל את  הפעילות הציונית על פי גזרות ה

ומאבק בריטי בעלייה הבלתי לגאלית )  איש 1,500בשיעור חודשי של עד (  בשנה 18,000מספר העולים ברישיון ל 

   ).3( והגבלת רכישת קרקעות על ידי יהודים בארץ ישראל " ) העפלה"ה( 

שמואל דיין טוען בספרו שמחמת לחץ השלטונות וכן חוסר הערכות פנימית של מוסדות היישוב הייתה הקליטה 

  את ציפיית הנהגת היישוב , "תכנה המוסרי של הציונות"דבר שנגד את ,  יחסיתבהתיישבות החקלאית מועטה

הנטיות להצטופפות "כמו כן לא הפיגה ההתיישבות המועטה את הדאגה מ". שיבת היהודים אל עבודת האדמה"ל

עיקרה ההתיישבות הייתה פועל יוצא של המדיניות הציונית של הנהגת היישוב ש ). 4( בקרב רוב העולים " בערים

, בניין הארץ וקיבוץ גלויות וחיי חרות: "דוד בן גוריון) בתקופת מלחמת העצמאות ( ביצוע היעדים כפי שהגדירם 

  . יחד עם פיתוח הארץ, "במרכז הכובד של מאמצי המדינה"קליטת העלייה נמצאה  ).  5" ( עצמאות ושוויון

  העצמאות  בעיקר בתקופת מלחמת , 1948ני  הגנתית לפ-הקמת יישובים נכללה במסגרת ההערכות הביטחונית

מכאן ניתן . ואילו קליטת העלייה בהתיישבות הייתה אמצעי להשגת היעדים הביטחוניים והעמידה בתנאיהם ) 6( 

לקליטת העלייה על מורכבותה . להניח שסדר העדיפות הלאומי בתקופה הנידונה הכתיב התמקדות בענייני ביטחון

היישוב נערך . ניתנה העדפה ברורה ונעשו מאמצים תקציביים רבים) בעיקר "  הפליטהשארית"קליטת ( ורגישותה 

על פי דרכה ותוך , תרמה את חלקה לקליטה" התיישבות העובדת"וה,  )7(  "שארית הפליטה"לקראת קליטת עולי 

   ).  8( ירותם מאבק פנימי על אופן פיזור הנקלטים בקיבוצים תוך בחינת השיוך האידיאולוגי של המועמדים וכש

  ובפעולה ביטחוניים -בעיקר בתגובה לאירועים פוליטיים,  התאפיין תהליך ההתיישבות1948 – 1945בין השנים 

  .שלקחה בחשבון את  צרכי המדינה טרם הקמתה הצפויה, על פי חשיבה אסטרטגית

: ה הביטחונית כגוןלאסוף כוח אדם מתאים לעשיי, היה צורך לתכנן את מקומם של היישובים העומדים לקום

הקמת : כשיר לעשייה החקלאית שכללה בין היתר, וקבלת משמעת ויחד עם זאת, התבצרות, סיורים, הגנה, שמירה

בתנאי אקלים , לעיתים, יחידות משק  עצמאיות תוך שימוש  בניסיון ובידע בתחום החקלאות ועבודה פיסית קשה

  ,  לחיים בצמצום, עלי תכונות המתאימות לחיי שיתוףאנשים שעלו להתיישבות היו צריכים להיות ב. קשים

ולקבל החלטות משותפות ולהשתתף במאמצים כדי להצליח בתחום , נכונים לעזור לאחרים, ולהסתפקות במועט

ההתיישבות בתקופה שלפני הקמת  .זאת בנוסף למאמץ החברתי והביטחוני בו עליהם היה לשאת, החקלאי

  צוע מדיניות שהותאמה לתנאים הפוליטיים הביטחוניים של התקופה והדבר בא לידי המדינה הייתה פועל יוצא של בי

  כיבוש קרקע והתיישבות כפרית נקודתית במקומות שקבעו :ביטוי בהתיישבות באזורי הספר שמאפייניה היו
  

וא רואה  בה ה10.8.1943 -להנהלת הסוכנות עוד ב, משה סנה, "ההגנה"ראו פנייתו של ראש המפקדה הארצית של *

, במאבק למדינה, "תוכנית הפעולה הציונית לאחר המלחמה", יוסף הלר: אצל, בהתיישבות חלק מן הפעילות הביטחונית

   . 348 – 345' עמ , 1996, ז"תשנ, ירושלים, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , 1948 – 1936המדיניות הציונית בשנים 
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  מגמת ההתיישבות .  מספר הנקודות וגודל השטח עליו ישבושקבעה את תלות במשאבים, המוסדות המיישבים

במיקום מרחבי "ההתיישבות בתקופה זו התאפיינה ,  ארציים במאבק מול הערבים-נים פהייתה בהתאם לצרכים

   ).9( בהתייחסות ישירה לצורכי הביטחון בספר הישראלי , בסדרי הגודל הקטנים של היישובים, "מפוצל

  

לא הסכימו לפעול על פי ההצעות שהועלו בתוכנית , ארנסט בווין, ת אטלי ושר החוץ שלהממשלת בריטניה בראשו

זאת אף לאחר שליחות ארל הריסון נציג נשיא ,  יהודים פליטים לארץ ישראל100,000בילטמור ולהתיר כניסתם של 

ה של מנהיגיו היישוב נערך לתגובה שכללה החלט . את המלצותיו1945שפרסם באמצע ספטמבר , ב טרומן"ארה

משותפת של כל הגורמים הפוליטיים " מרות לאומית"והקמת  ,"בכל התנאים ובכל הדרכים"להמשיך בהעפלה 

ההתיישבות הייתה גם . בשלטון הבריטי כדי לאפשר את ההעפלה הבלתי לגאלית והצבאיים ביישוב במטרה להלחם

  .     היא אחת התגובות להחלטה זו

על ידי חברי התנועות הקיבוציות , בעיקר, מו על קרקעות הקרן הקיימת לישראל הוק1947 – 1945בין השנים 

הקמת נקודות . מספר עשרות יישובים, ובתמיכת הנהגת היישוב) היו מעט יישובים פרטיים ( ותנועות המושבים 

ת הנהגת יכולה הייתה לשרת את מגמ, יודעי נשק ועובדי אדמה גם יחד,  לוחמים לשעבר-יישוב שחבריהן חיילים

לא שרתה , קושי לקבל קרקעות ומעט עזרה מן הגופים המיישבים, קשיי התארגנות, בעיית חוסר משאבים. היישוב

מי שבחר בהתיישבות . בערים, מהם העדיפו להשתלב מחדש בחברה את התיישבות החיילים המשוחררים ורבים 

  .חקלאית עשה זאת בעיקר במושבים ולא בקיבוצים

מעשה תגובה לתפיסת סליק ליד ביריה ומעצר אנשי " הגנה"ארגנה  ה ) 1946 ראשית מרץ (ו "א באדר תש"בי

למרות , וההיאחזות בקרקע המאבק שהתפתח בין אלפי בני נוער לצבא הבריטי. ההיאחזות שם על יד הבריטים

   ).   10" ( חוליה למיתוס ההתיישבות הציוני"סיפק עוד , עקירת המחנה על ידי הבריטים

החלה פעילות צבאית מחתרתית כתגובה ללחץ הבריטים על היישוב   ) 1946 ביוני 29 -ב" ( השבת השחורה"אחרי 

קשר שנבע מן הצרכים הביטחוניים של , היה קשר ברור בין ההעפלה וההתיישבות. וכחלק ממאבק ההעפלה

  . להתיישבות" בריחה"ההעפלה הייתה גשר בין ה. המדינה שבדרך

להמונים שהמתינו בתום המלחמה ליציאה מאירופה לכוון ארץ ישראל " בריחה"ת משא ההיא סיימה א, מצד אחד

ההעפלה שימשה את היישוב בארץ בתקופה בה הוא נזקק , מצד אחר. מקלט מקנה ביטחון, שהיוותה יעד יהודי

ישבות ההתי. יותר מכל לתוספת משמעותית של כוח אדם כדי לקדם את הכלכלה וכדי להתגייס למשימות הביטחון

מגן מול התנכלויות , הייתה פועל יוצא של הביטחון מתוך ההנחה שהיא חלק ממערכת ההגנה על היישוב היהודי

  .     והתקפות האויב הערבי

  

ממקימי הברית העולמית של פועלי ציון , "קיבוץ המאוחד"מראשי תנועת העבודה וה , 1971 – 1887( יצחק טבנקין 

:  ביגור1946ו של הקיבוץ המאוחד ביוני "בוועידה הט, אמר, ה היהודית בשואהבדברו על הלם ההשמד) בפולין 

פתרון ליהודים במחנות באירופה , שההעפלה היא מחד, לדעתי, בכך רצה לומר" נעפיל ונעלה או שלא נתקיים"

עת  בגב1947במועצת הקיבוץ המאוחד באוקטובר . היא תהליך שעשוי להציל את היישוב, ומאידך, לאחר השואה

להתגוננות ,  להעפלה-במלוא כוחנו"בנאום שכותרתו הייתה . חיים הוא שילב בדבריו בין ההעפלה להתיישבות

העפלה …ההתקפה שלנו היא בהעפלה ובעליה…כוחנו האופנסיבי הוא בהעפלה ובעליה" :אמר" ולהתיישבות

   -הבת והבן שלנו.  החזיתלהרחיב את, עכשיו צריך לעלות. עלייה להתיישבות חדשה: והרחבת גבולות הארץ 

הפארטיזן שניצל ואנשי בריגדה , כל הנוער העירוני, הנוער שבתנועות הנוער, של המושב ושל הקיבוץ ושל הקבוצה

איש הבריגדה והפארטיזן נקרא !...ומיד , לכל נקודת קרקע שברשותנו,  צריך שיעלו מיד לנקודות החדשות-ששבו
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לאנשי , לפארטיזנים, למתגייסים, למפלגותינו, לתנועות הנוער שלנו, בנינואנחנו פונים בקריאה ל. בחזרה לעמדתו

כי , ולא במשך תקופה, ולא פחות מכך את העליות על הקרקע, הבריגדה להעמיד במרכז הדברים את ההתגוננות

. ובעליה על הקרקע ובהעפלה גלומה התקפתנ, בנשק התגוננות. אין להסתפק עכשיו בהתגוננות בלבד!...אם מיד 

   ).11" ( או אז נילחם את מלחמת הקיום שלנו. או אז תהיה עמידתנו ומלחמתנו שלמות אחת

  

   ) 9.8.1943 -  ובית אשל ב28.7.1943 -רביבים ב, 12.5.1943 -גבולות ב ( 1943הקמת המצפים בנגב ב 

בריכוז  ). 12(  לשם  הנקודות11סללו את הדרך להעלאתן של  , וניסיון לפתור את בעיית המים באזור ההתיישבות

הצורך לקבוע עובדות :  אסטרטגי בטרם מדינה-בלט השיקול המדיני,  מערב הנגב-הישובים המיועדים לעליה בצפון

ויצירת רצף ישובים יהודיים כדי לעבות " העפלה"מתן פתרון אפשרי ל, אף ללא הנחת צינורות מים תחילה, בשטח

   ).    13( את המרחב היהודי 

בגלל סיבות ארגוניות שונות צומצם מספרם .  ישובים20 – 15 -ב תכננה להעלות לנגב בבת אחת כהנהגת היישו

  רוכזו ארבעה גרעיני ) מוצאי יום הכיפורים שהיה גם מוצאי שבת  ( 1946 באוקטובר 6 – 5בליל  .לאחד עשר

, נבטים, חצרים, אורים, נירים: בששה משקים בדרום ומשם יצאו והקימו את היישובים, יחד עם מלוויהם, ח"פלמ

  .  גלאון וקדמה, משמר הנגב, שובל, תקומה, בארי, כפר דרום

אמנם את  צמצמה", הפגיעה שספגה העלייה החלוצית בעקבות השואה עקב חורבנן של תנועות הנוער הציוניות

 ידעו תנועות ,הקמת ישובים חדשים: אך במשימות שהוטלו עליהן כגון" המאגר החלוצי של כל תנועות ההתיישבות

   ).14( ההתיישבות ותנועות הנוער לעמוד 

ועבודה פיסית  חיי שיתוף. לא השכילה למשוך אליה את העולים) בקיבוצים בעיקר ( ההתיישבות העובדת , מאידך 

   ).15( לא תרמו לקליטת העלייה של פליטי השואה בהתיישבות , קשה שלא הבטיחה פרנסה ושיקום כלכלי

. העובדת תפקיד חשוב  מילאה ההתיישבות,50בשנות ה , ה שהפכה לעליית המונים מן המזרחעם התגברות העליי

 נפש ואילו 74,000 -הקיפה האוכלוסייה הקיבוצית כ,  בתום תקופת העליות הגדולות,  למשל1954בסוף 

טת המושבים תרמה תרומה רבה לקלי תנועת).  מתוכם עולים חדשים 70% ( 78,000 - האוכלוסייה במושב כ

   ).       16( העלייה אך שיעור המתיישבים מתוך כלל העולים היה קטן יחסית 

  

" תקופת הסער"ב . הנפשי-הרוחני וכן על חלק ניכר ביישוב התבטאו במישור" שארית הפליטה"השפעות השואה על 

 ראה בתקופה הנהגת היישוב לא מחלק. בלחץ האירועים וצווי התקופה, בהתיישבות החקלאית, נדחקו רגשות אלה

אמנם הייתה הבחנה בין .  הביטחונית-החקלאית כוח אדם המתאים לצורכי ההתיישבות, הנידונה בניצולי השואה

אך לצורך ההתיישבות , שאת גבורת מאבקם העריצו, יערות ב הלוחמים-ניצולי המחנות והגטאות ובין הפרטיזנים

  .עובדי אדמה בעלי אידיאולוגיה חלוצית, בעיקר, נדרשו

הקמת מקלט .חויבותה של האוכלוסייה בארץ ישראל לקלוט את ניצולי השואה נראתה כמחויבות לאומית חשובהמ

כשם , של המחנה החלוצי מדיני לשרידי השואה על ידי מאבק במדיניות הספר הלבן של בריטניה חייב את גיוסו

ן נקראו להתגייס למשימת שתנועות ההתיישבות ותנועות הנוער המזוהות איתן גויסו למשימות ההעפלה ה

  יהדות רצוצה ושבורה : "שהוגדרה על ידי בן גוריון כ" שארית הפליטה"יש לשער שבקליטת  ). 17( ההתיישבות 

, בן גוריון אמר. הייתה לכאורה בעיה, "…של מחנות אירופה) והמקצועי  המוסרי , הרוחני, הגופני: בכל המובנים( 

  , 1947 בנובמבר 1 -ב

 שאלות אלה הן אחרות לגמרי …להרגלי חיים, לתרבות, איך נסגל אותם לעבודה: "וער המושבים בפגישתו עם נ

 …חיו על סכין,  חיי השוק השחור…איזה חיים הם חיו שם. מהשאלות שעמדו לפנינו בעשרות השנים האחרונות
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, לעבודה חדשה,  לא יוכלו בנקל להתרגל ללשון חדשה… הם כולם בגיל קשיש…חלק הנוער שם הוא קטן מאוד

   ).18..." ( לחיים ציבוריים

הבעייתיות בקליטת העלייה בהתיישבות החקלאית נבעה לא רק מאי התאמתם של רבים מניצולי השואה לכך אלא 

הבנתם את ההתיישבות על פי ערכים נוקשים וכן , כלומר,  "דבקות ותיקי ההתיישבות בדפוסי מסורת נוקשים"אף מ

  . בנושא הקליטה ההתיישבותית" רתמות לאומיתהתנערותם מהתנדבות ומה"מ

טען בישיבת הועד הפועל של ) ם והקיבוץ הארצי "מפ, שומר הצעיר"מראשי ה, 1992 – 1899( , יעקב חזן

הייתה " שארית הפליטה"של העלייה ההמונית ובתוכה עליית " מומיה"כי ,  1946 במאי 16 -  ב,הסתדרות הכלליתה

  )בייחוד בקיבוצים ( במרקם האידיאולוגי והחברתי של ההתיישבות העובדת , הבאמצעות הקליט, עלולה לפגוע

 )19       .(   

הקיבוץ הארצי . מן העולים בני הנוער23.3% חניכים שהיוו 3,469 קלט הקיבוץ המאוחד 1948 – 1945בין השנים 

   669מושבי העובדים   )0.4% ( 61העובד הציוני ,  )9.9% (  1,474חבר הקבוצות ,  )16.6% ( 2,469קלט 

במוסדות .  בני נוער8,578סך הכל  ).1.9% ( 286י "פאג,  )1.0% ( 150" הפועל המזרחי"קיבוצי ,  )4.4%( 

הנשירה בהתיישבות , מאידך.  מכלל החניכים42.5% שהיוו 6,369) מחוץ להתיישבות העובדת ( נקלטו * שונים

   ).     20(  נפש 2,759 סך  ,53.3% -בשיעור של כ ) 1947 – 1946בין (הייתה 

, החלוצית המגשימה והמנהיגה, "הנכונה"שסימל את הישראליות , בקיבוץ" שארית הפליטה"באמצעות קליטת נוער 

  .  ניתן להיעזר בבחינת השפעותיה של השואה על ההתיישבות העובדת

 -רות הפרטיקולריותטיפח את הדבקות במטרות הלאומיות ובמט, על זרמיו, הקיבוץ: "שלמה בר גיל טוען

הממד הרעיוני היה החוט . כמעט כמערכת סגורה, כל זרם דאג לטיפוח רזרבה התיישבותית משלו. התנועתיות שלו

העבודה במשק וההתגייסות . ותנועת הנוער הייתה מרכיב מרכזי בפעילות החברתית, המוביל בתהליך הקליטה

   ).    21" ( לשירות הביטחון נתפסו כפעולה תנועתית

סמלים של עשייה  הייתה ההתיישבות העובדת גורם יוצר,  פוליטיות סגורות כמעט-בפעילות במערכות אידיאולוגיות

  .  המושתתים על הרעיון הציוני והתנועתי

השפעה רוחנית , בכל זרמיו הרעיוניים והפוליטיים, לא ניתן להתעלם מהשפעותיה של השואה על היישוב, מאידך

  .   החורבן ומהפגיעה בעם היהודי שדלדלה מאוד את כוחותיושנבעה מעצמת , ונפשית

הקיבוץ  בישיבת מרכז, דיבר, מחשובי מנהיגיה של תנועת ההתיישבות העובדת ומתווי דרכה, יצחק טבנקין

  : ברמת הכובש על משמעותה של ההתיישבות לגבי העם היהודי1958בנובמבר , המאוחד

  אלא כתנאי  ,לא בתוקף קדושת הנבואות( גאולה הכרחית , נוהתיישבותנו יש בה משום הבטחת קיום לעמ"

ישראל והשמדת ישראל   שכן בשנאת…ויש בה משום ערך של בית לאומה וגם ערך לשלום העולם, )לקיומנו 

. לא באנו הנה בשביל לבנות את העולם…ובסופו של דבר המיט שואה גם על עצמו,  מוצא-הסתבך העולם ללא

המאבק הסוציאליסטי החשוב ביותר בתולדות האנושות שרף  שבתקופת, ים בתוך העולםעלינו הנה אודים מוצל

    . "…הפך אותנו לאפר, אותנו

   בעין 1960ביולי , ח של הקיבוץ המאוחד"על התנועה ההתיישבותית כדרך חיים להגשמת הציונות אמר בוועידה הי

  אין להתפעל. על נפשה של שארית הפליטה, רהעולה והנע, כתנועה התיישבותית לחמנו על נפש היהודי: "חרוד
  

משקי , ר"בית, שומר מסורת, מזרחי והפועל המזרחי, העובד הציוני והציונים הכלליים, ההסתדרות: בין המוסדות השונים היו*

  .  לגבי הנשירה אין נתונים במקור זה. היו גם בני נוער שסודרו כבודדים. ו"מועצת הפועלות וויצ
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שהם מעדיפים ; אין להתפעל מכך שיהודים אינם ממהרים ללכת לכפר ולנגב... הנגדיים לדרכנומהתגברות הזרמים

המבטיחים רמת חיים , את הנהירה למקצועות אינטלקטואליים, את העבודה הקלה, את העיר ואת משכורת הפער

צותיו על כל את התקווה היחידה וסיכוי העתיד לעם בתפו, בארץ" יש"תנועת ההתיישבות יצרה את ה. גבוהה

   ).22" ( …מעמדותיו

לאחד מתנאי ,  השייכות הלאומית הייתה לעובדה אובייקטיבית…: "על התוקף המוסרי של העלייה ארצה אמר

הוכתם , השמדת עם, "נוסייד'ג"ה. ובזאת ניתן התוקף המוסרי לזכות הקיום השווה של כל אומה חיה. הקיום שלו

הביאו את " אמנציפציה" העובדה שאלפיים שנות גולה וכמאה שנות …! ודיראון למתכנניו ולמבצעי, כפשע מוסרי

גורם קובע ) ברצונם ושלא ברצונם ( מרביתם המכרעת של היהודים בדורנו לידי כך ששייכותם לעם היהודי מהווה 

וח היא המגייסת את כ;  היא היא המציאות ההיסטורית הקובעת את חיוניותו של העם היהודי-בגורל חייהם האישי

  והיא היא , החיים של היהודים לפלס לעמם דרכי קיום ועצמאות בתנאים הריאליים שמציאות זו היא חלק מהם

תוקף של עצם זכות קיומו והצלתו של העם היהודי החי כיום בתנאי . המקנה תוקף מוסרי עליון לשיבת ציון בדורנו

ד בדור הזה אשר כוחות אדירים עמדו פעמיים תוקף מוסרי עליון של העם היחי! פיזור המסכנים את המשך קיומו

   ).     23" ( מאחורי תוכניות השמדת עם וניסיונות ביצוען לגביו

ניתן . קושר את לקח השואה למימוש זכותם של יהודים להתיישב בארצם, ממנהיגי ההתיישבות העובדת, טבנקין

  .ההתיישבות הושפע ממנה וחניים שמיתוסשדאליבא טבנקין נוכחות השואה הייתה אחת מהכוחות הר, מכך, להניח

, הציונית הייתה ההתיישבות מרכיב של קיומה בפועל של הגאולה, בעוד שבעיני חלק מהחלוצים המתיישבים

אלא , רבים מניצולי השואה ראו בעלייה לארץ ובישיבה בה לא רק אקט של הצלה, ולחלקם אף מימוש אמונה דתית

של השואה בלטה בשאיפה לגאולה של  נוכחותה. גאולה אישית ולאומית, גם מימוש החלום שלאחר הסבל בשואה

ניצוליה והייתה מרכיב מהותי בשיקוליהם אף בקרב רבים שלא האמינו בכוחה של הציונות כתנועה לאומית כלל 

  לאחר , שיבה למולדת: העלייה וההתיישבות הציעו להם מימוש חלק ממרכיבי הגאולה היהודית.  יהודית

קיום , שותפותוחיי חברה , מימוש עצמי, )הוצאת לחם מן הארץ ( הקמת ישובים חדשים ועבודת האדמה , התלאות

  .יהודי בעל משמעות ותקווה לביטחון ועתיד טוב

  :    כתבה רשמיה על סיפון האוניה בדרכה לארץ ישראל, ניצולת שואה, רחל קרמר

26.5.46   

. רחוק מהגלות. הלאה הגלות. נדרוך על הארץ הקדושה. ץבעוד עשרים וארבע שעות נהיה באר, מחר בצהרים"

מחר . מחר תזרח עלי השמש של ישראל. מחר אהיה אדם חופשי. מחר הגלות מאחורינו". היישוב"מחר מחכה לנו 

היום אני עוד לא . זה טרם נשלם, היום זה רק למחצה. מחר ייפתח לפני עולם חדש. אראה את הירח של ישראל

  .חופשי, אתה חופשי, תאר לך אחי. את תצעדי על אדמה קדושה.  הדרור, מחכה לי החופשאך מחר , חופשייה

  .מחר ייפתח לפניך שערו של עולם חדש .לכל האחים המחכים לחופש, ואתה תסלול את דרך החופש לאחיך

   ).24 " ( …על שאתה מאפשר לי להגיע למחר, אני מודה לך היום
  

, מספר יישובים שקמו לאחר מלחמת השחרור. תן למצוא בדרך הנצחתה בהאת נוכחותה של השואה בהתיישבות ני

  :נקראים על שם אישים או לוחמים שנפלו או נרצחו בידי הנאצים או עוזריהם, בשנים הראשונות של המדינה

  והוא נקרא על שם מרדכי אנילביץ             ) 1943 בדצמבר 5(  הוקם בעיצומה של המלחמה קיבוץ יד מרדכי

  ,1943 במאי 8 - עם נפול הגטו ב18ברחוב מילה , ממפקדי מרד גטו ורשה שמת בבונקר ) 1943 – 1919( 

ב שנתפס והוצא להורג על ידי 'נקרא על שם  הצנחן אבא ברדיצ ) 1948 במאי 23 -הוקם ב ( מושב אלוני אבא

   .1944 -הנאצים ב
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, ")נצר"ו" בוכנוולד"יסדיו ניצולי אושוויץ ובוכנוולד תחילה קראו לו מי , 1952 -שמו נקרא כך מ ( קיבוץ נצר סרני

הוגה דעות וצנחן שהוצא , שליח ציוני,  )1944 – 1905(  ונקרא על שמו של אנצו סרני 1948 ביוני 20 -הוקם ב

  .   לאחר שנתפס על ידי הנאצים , 1944להורג בדכאו בנובמבר 

אוד ("נקרא על שם ניצולי השואה  ) ניצולי שואה מרומניה  על ידי גרעין 1948 באוגוסט 29 -הוקם ב ( מושב אודים

  " ). מוצל מאש

נקרא על שם לוחמים בגטאות ביערות ובצבאות בעלות הברית  ) 1949 בפברואר 3 -הוקם ב ( קיבוץ לוחמי הגטאות

  . שנלחמו בנאצים במלחמת העולם השנייה

שהוצאה  ) 1944 – 1914( צנחנית חביבה רייך על שם ה  ) 1949 באוקטובר 20 -הוקם ב( קיבוץ להבות חביבה 

כמו כן נקראו על ( .   לאחר שהשתתפה במרד הסלובקי בגרמנים1944 בנובמבר 20 -להורג על ידי הנאצים ב

  ).  בקרבת הקיבוץ " גבעת חביבה"ספינת מעפילים  ומרכז חינוך : שמה

 1944  - 1921( והמשוררת חנה סנש נקרא על שם הצנחנית  ) 1950 באפריל 10 -הוקם ב ( קיבוץ יד חנה

   .1944שהוצאה להורג בכלא הונגרי בנובמבר 

נשיא ההסתדרות הציונית ,  )1945 – 1892( קומויי ) נתן ( על שם אוטו  ) 1953 ביולי 29 -הוקם ב( מושב  יד נתן 

 1945 בודפסט בינואר זמן קצר לפני שחרור , 1945ב " צלב החץ"אנשי , בהונגריה שנרצח בידי אנטישמים הונגרים

 )25   .(   

, בקיומו, 1948 – 1945 ניתן להסביר את חולשת נוכחותה של השואה  במפעל הלאומי של ההתיישבות בין השנים

  .בו עדיף היה המעשה על הזיכרון, של סדר עדיפות לאומי, אותה עת

שלא הייתה להם ,מצד פליטי השואהחוסר רצון , יריבויות בתוך מחנה ההתיישבות העובדת, שיקולים אידיאולוגיים

הקשו על קליטתם , תנועות רעיוניות הכשרה רעיונית או שלא השתייכו לתנועת נוער לפני המלחמה או לא היו חברי

הייתה הענות רבה יותר להתיישבות בגלל המסגרות  ניצולי השואה, בקרב בני הנוער. ביישובי ההתיישבות העובדת

   ).  26( בים  והביטחון בתוכן שהציעו ביישו

  

ניתן להיעשות , בשנים שלפני מלחמת העצמאות, בחינה נוספת של נוכחותה של השואה בחברה בארץ ישראל

, השפעה על המשתמשים בהם אלה סמלים מוחשיים בעלי תפוצה רבה שניתן להניח שיש להם.  בוליםבאמצעות

  . האוספים אותם והצופים בהם

הנהלת :  על ידי אחד מהמוסדות המיישבים  שהיו1948 – 1945 בין השנים הונפקו" קרן הקיימת לישראל"בולי ה

ל והסתדרות העובדים באמצעות מחלקת ההתיישבות "הקק, הסוכנות היהודית באמצעות מחלקת ההתיישבות שלה

 ניתן 1948 ו 1944בין השנים . בולים אלה מבטאים קשר של היישוב לפרקים בעברו ). 27( של המרכז החקלאי 

ל באותה "מי שהיה אחראי על ההוצאה לאור של בולי קק" ( ש אברהם גוטקובסקי"ל ע"אוסף בולי קק"וא בלמצ

   ).28( ביטוי להשפעות התקופה על היישוב באמצעות בולי הקרן , )תקופה 

הכותרת על גבי הבול הייתה .  הונפקו בולים שהציגו ציור של פליטי שואה המביטים במפת ארץ ישראל1944 -ב

Land for rescue  ,  על בול אחר הופיע ציורו של שמואל " עם ישראל חי: "כן הופיעו בולי שואה עם הכיתוב

, "גלות: " בולים ועליהם ציורים של1944עוד הופיעו ב ". גלות) "צייר יהודי מפולין  , 1908 – 1865( הירשברג 

בית הקהילה , רחוב יהודי בקרקוב, פראגבסת בית הכנ, רחוב יהודי בלובלין, עיירה יהודית, "בסערה", "נודדים"

פועל , חרט יהודי, ציורים של ילד, בול לציון מרד גטו ורשה, "לא יברח איש כמוני", הגטו בפרנקפורט, בוורשה

 . 1945 - הופצו ב )  JEWISH BRIGADE GROUPל "החי( בולים לציון הקמת הבריגדה היהודית  .וסנדלר

  סמל הבריגדה וסמלי היחידות , ש הבריגדה לבוש מדים על רקע דגל הלאוםבתמונה על גבי הבול הופיע אי
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   ).29( הצבאיות האנגליות בהן שרתו לוחמיה 

בצורת מגן דוד וחרב מונחת עליו ,  כציור באלבום באוסף גוטקובסקי1947 -מופיע ב" משא ההתנדבות"סמל 

באותה . נותק ומצדו האחר ענף של עץ זיתמצדו האחד חוט תיל אשר בהמשכו שרשרת שאחד מקצותיה , באלכסון

   ).  30( ל על רקע כהה "קק" עלה ירוק שבאמצעו מופיעה המלה -"סדרת בולי השואה"שנה  הופיעה עוד 

הצנחנים הארץ  עליהם דיוקנאות של, "בולי הצנחנים"ל " הופיעו על ידי הלשכה הראשית בירושלים של קק1946 -ב

ב וכן 'אבא ברדיצ, פרץ גולדשטיין, רפאל רייס, צבי בן יעקב, חביבה רייך, נה סנשח, אנצו סרני: ישראלים הנופלים

, עליו הופיע ציורו של הירשנברג" גלות"בול : אותה שנה הופיעו שוב בולי הגולה  ).31( דיוקנו של מרדכי אנילביץ 

  .בקרקוב, בלובלין, בטוניס, בניקלסבורג, בבלגראד ציורי רחובות יהודיים

. את בולי ראש השנה ועליהם צוירו ספינות עוגנות בחוף) הלשכה הארצית בניו יורק ( ל "נפיקה הקק ה1947 -ב

אותה שנה יצאה סדרה נוספת של בולים שעליהם . בפורים הונפקו בולים המתארים עולים בעת עלייתם על החוף

אשובה אליך מעצב המוות : "פטעל הבולים הופיע המש. צוירו בצבעי כחול ולבן ספינות מעפילים השטות בים סוער

   ). 32" ( מערש השכול 

עליהם הופיעו על רקע כחול ירוק " בולי מרד גטו ורשה"את , ל בבואנוס איירס" הנפיק הוועד הארצי של קק1948 -ב

באותה שנה הופיע בול גדול ". ג"ד ניסן תש"י , 1943ט אפריל "י, "מרד גטו ורשה: "דיוקנו של מורד והכיתוב, ותכלת

 בולי 1948ל הופיעו ב "כיאה לקק ). 33" ( שאר ישוב"בצבע ירוק שעליו צוירה ספינת המעפילים ) י " מא10בערך ( 

*. ב לפי סדרן מודגשות-יישובים בצבעים שונים ועליהם צוירו אתרים שונים של ישובים ושמותיהם כאשר אותיות הא

  . 1948ה בינואר "שנפל עם הל, ניצול שואה, אלכסנדר לוסטיגאת סדרת הבולים הזו צייר 

" החלוקה"על פי קווי " מדינת היהודים"ל בירושלים בול שעליו צוירה "ותה שנה הנפיקה הלשכה הראשית של קקא

   ). 34) ( ציור של צינור מים גדול על רקע המדבר " ( בולי הנגב"וכן 

ים המשמשים ערך חינוכי הסברתי ל מאות בול"בארץ ובלשכותיה בחו, 1902החל מ , קרן קיימת לישראל הנפיקה

ל וליצירת קשר לארץ בתפוצות וכן לאיסוף בקרב "כמו כן משמשים הבולים להפצת סמלי קק.ואמצעי התרמה

, סמליה: על רוב הבולים צוירו אישים יהודיים וארץ ישראליים או מאפיינים שונים של המדינה. אספנים ולתחביב

   ).       35( ולי שואה הופיעו במשך השנים רק כמה עשרות ב. חגיה ונופיה, גיבוריה

כך חוזקו . ל"קק נעשו על ידי,  ישראלי בהעפלה-לגולה ולמאבק היהודי, הנפקות בולים שנושאיהם קשורים לשואה

לא היה ביטוי בבולאות הישראלית הרשמית  , 1949 – 1948בשנים , מאידך. סמלים יהודיים והוצגו לעיני הציבור

גאווה , בשנים אלה הופיעו בולים שבטאו קוממיות ועצמאות. ף לאירועים ממלחמת העצמאותלהשפעות השואה וא

  מועדים "בולי ישראל , בול דגל ישראל, בול ירושלים: הופיעו*. *ולא הייתה התייחסות למלחמה, וכבוד לאומי

הכרזת "עליו צלום ( דינה בול המ, בול הגליל, )עליהם הופיעו ציורי מטבעות קדומים ( בולי דואר ישראל , "לשמחה

  חיל הים, לקראת השנה החדשה עליהם צוירו סמל המדינה וסמלי חיל האוויר" מועדים לשמחה"בולי , " )העצמאות

  . כן הופיע בול ליובל העיר פתח תקווה. וחיל היבשה

  
, ניתהח, כרון יעקבז, יתקיןו ) כפר( , רצליהה, גניהד, ניגרג, ני בריתב, פיקים א:הישובים ששמותיהם הופיעו על גבי הבולים*

תל , רדס חנהפ, ין גבע, ולדס) כפר ( , ןכפר עציו, הללנ, םיחיע, שמר העמקמ, כישל, ךמעיין ברו, נרתכ, רושליםי,  ירת צביט

  .  ל חית, רידש, )מושב הפועל המזרחי ( פר ש, אש פינהר, יסריהק, ץעין המפר, פתצ, ףיוס

, 29.4.1952 -ב. מצודת ישע והקסטל: הופיעו שני בולים שעליהם צוירו, מאות השלישי לקראת יום העצ9.5.1951 -רק ב**

: הופיע גם ציור קבר שצוין עליו" צפת"על בול . יד מרדכי ודגניה:  בולים עליהם צוירו3הופיעו עוד , לקראת יום העצמאות הרביעי

  ".   נפל בקרב"
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" היום"בעיתון ( " הארץ"בעיתון . ) ק.ש. בלשון של אז" מנההודעה והז" ( "הכרזה" הופיעה 1948 באוקטובר 27 -ב

הצעות "מן הציבור ובה הוזמנו, מזכיר השרות הבולאי, על ידי משה כהן ) 1948 באוקטובר 29 -הופיעה ב

, ציורים בכל מחלקה ארבעה, אומנותיות למערכת שנים עשר ציורים לבולי דואר ישראל מחולקות לשלוש מחלקות

 –' ג מחלקה,  דרכי ההעפלה וגבורותיה-'מחלקה ב,  ההשמדה ומרד הגטאות-'מחלקה א: לקמןלפי התכנית כד

  ,"ישראל ,ארכיאולוגיה עליך"נרקיס . יתכן שהייתה זו תגובה לכתבתו של מ ). 36" ( המלחמה לעצמאות במולדת

 אירועים של מלחמת בה דורש המחבר ממנהל הדואר או משר הדואר להפיץ בולים המציגים  )37" ( דבר"בעיתון 

המציגים בבוליהם סמלים לאומיים רלוונטים ולא בולים המציגים ארכיאולוגיה בלבד כפי " כעמים אחרים"העצמאות 

  .   שעשו סדרות הבולים הראשונות

תגובתו  ). 38( מונעים הנפקת בולים חדשים , כביכול, שריה טען בכתבתו כי קשיים תקציביים. ש" הבוקר"גם סופר 

האומנים המקומיים סרבו להשתתף "ר קארל שוורץ שקבל שרוב הבולים הם מתחום הארכיאולוגיה וכן ש"של ד

כי לא ענו על שאלותיהם המקצועיות " מלחמת השחרור"ו" שיבת ציון", "מרד הגטאות: "בתחרות על הנושא

ל אירועים חשובים של בקשר עם ההנצחה על גבי בולים ש, מעלה דילמות שהיה השרות הבולאי נתון בהן, "השונות

   ).  39( התקופה 

ניתן לומר שבשנים הראשונות לאחר הקמת המדינה לא נוצל , מבחינתן של הנפקות בולים של הבולאות הממוסדת

השפעותיה של השואה על  וכן שעדיין לא באו אז, לבטא סמלים לאומיים, למרות כוחו, דיו" השרות הבולאי"

  .  לידי ביטוי" שרות"ה

  

שנבעו ממצבו של היישוב בתפקידו כקולט עלית  ) 1948 – 1945( תוס ההתיישבות בתקופה הנדונה סמלי מי

היו סמלים שנוצרו ברובם , הצלה גדולה ושל מצבה של ההתיישבות העובדת שנאבקה על שימור צביונה וערכיה

יטית הפנימית והמאבק ארץ ישראל והמציאות הפול( והמקום ) ההעפלה והמאבק בבריטים ( בהשפעת אירועי הזמן 

  ).  בערבים 

בנארי איש  ביטוי חד להשפעות השואה על איש הקיבוץ בן ההתיישבות העובדת ניתן למצוא בדבריו של אלימלך

  ": שנות השלמה בהשתתפות בני הדור השני40מסיבת "קיבוץ בית זרע בדברים שנשא ב

בואנו , בשבילנו.ה ממחצית שנות קיומו עלי אדמותבחיי אדם זה למעל.  שנה אינו פרק ארוך בחיי עם או ישוב 40"

! לכאן באנו לבנות בית מחדש . לא עברנו למקום מגורים שונה ולא החלפנו דירה, לבית זרע הייתה לידה מחדש

, הדת, ההווי, התרבות, הבתים, שם מעבר לסמבטיון נמחק הכל. נכחד מעל פני האדמה, הושמד, בית אבא נהרס

 שמענו וראינו את הורינו עומדים בשעת תפילת שמונה …לא במקרה באנו, לקיבוץ, לארץ. אפילו הנשמה גורשה

 בתנועה התחנכנו לקראת …"ותחזינה עיננו בשובך לציון: "עשרה חוזרים ומשננים שלש פעמים ביום את הפסוק

  ולהתגעגע לאותם מקומות קסומים והמטרה החשובה מכל להכשיר את עצמנ, לאהוב את הארץ, מטרה אחת

סללנו דרך  כאן בנינו בית חדש על יסודות שונים. הבאנו אתנו רצון טוב וחזון, אנו המאושרים שהגענו. לחיי קיבוץ

כפי שאנו קוראים , קיבוץ בנינו, עזרה הדדית ויצירה עצמית, שיתוף ואחווה, אורח חיים חדש, חדשה ובלתי מקובלת

   ).    40 "( … כאן נולד דור חדש…לבית הזה

  

ומר שהשפעות השואה על ההתיישבות העובדת באו לידי ביטוי בלבם ובמחשבותיהם של מנהיגיה ושל חלק ניתן ל

למרות רצון מנהיגיהם להיענות ,  רעיוניים-תנועות ההתיישבות כגורמים פוליטיים. אך פחות במעשיהם, של חבריה

מבחינה , לדעתי, הקליטה נבעהאי הצלחת ". שארית הפליטה"לא פעלו כראוי לקליטת , לקריאת הנהגת היישוב

מחמירה של כשירותם של המועמדים מבין העולים ומחוסר הכשרה מוצלחת של בני הנוער שנקלטו בתחילה 
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. אך בעיקר מחוסר רצונם של רוב ניצולי השואה להיקלט במסגרות החקלאיות של ההתיישבות העובדת, בקיבוצים

  בני עיר או ישובים אחרים לא חקלאיים והמסגרות ההתיישבותיות יתכן שהסיבה לכך הייתה שרוב ניצולי השואה היו 

השיתופיות לא הציעו לרבים מהם פתרונות יעילים להתמודדות והשתלבות בחברה הישראלית תוך מציאת מקורות 

  . במסגרות חיים מוכרות, פרנסה וביטחון
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   ).189 תיק S 71חטיבה 
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 חיבור לשם  ,1948 – 1945מדיניותה ופעילותה בשיקום ובקליטה של שארית הפליטה , עליית הנוער,  גיל -שלמה בר. 20

  ,ראו טבלה על פי נדד ואחירם , 1995, אוקטובר, ו"תשנ, ן"תש, האוניברסיטה העברית, קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה

  . 229'  עמ

   .259' עמ, שם,  גיל-שלמה בר. 21

הוצאת הקיבוץ , יד טבנקין, הסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל,  )1966 – 1957( ', כרך ו, כתבים, יצחק טבנקין. 22

  ליקט וערך אברהם , ההתיישבות מהות ודרך, ם בסדרת ילקוטי טבנקין א ראו ג; 166 , 141' עמ , 1981, ירושלים, המאוחד

   .23 – 20' עמ, 1983, ג"תשמ, הוצאת הקיבוץ המאוחד, מכון טבנקין לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה, יד טבנקין,  סיני-בר

, ית של העובדים בארץ ישראלהסתדרות הכלל , 2 -1'  כרך ל,מבפנים, "עיונים בסוגיית זכותנו על הארץ", יצחק טבנקין. 23

   . 63' עמ, שם, שם, ראו גם בילקוטי טבנקין א ; 27 -18' עמ , 1968פברואר , ח"שבט תשכ, הקיבוץ המאוחד

, תל אביב, ש מרדכי אנילביץ"בית עדות ע, מורשת, רשימות של נערה בשואה, ילדה שאת שמה אינני זוכרת, רחל קרמר. 24

   .174' עמ , 1992

הוצאת , ספריית פועלים, יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, עורך ראשי ישראל גוטמן, ופדיה של השואההאנציקל. 25

   . 1990, תל אביב, מ"השומר הצעיר בע, הקיבוץ הארצי

  .שם, שם,  גיל-שלמה בר . 26

   .55 – 26' עמ, שם, מדיניות ההתיישבות נוכח מלחמת העצמאות והקמת המדינה, אסנת שירן . 27

  ,17, 16אלבומים  ,   kkl14חטיבה , )הארכיון הציוני המרכזי ( מ "אצ, ל על שם אברהם גוטקובסקי"אוסף בולי קק. 28

   ). 23 – 16מ "מספרם באצ,  אלבומים8באוסף  . ( 23 – 22 , 20 – 18 

   . 17. אלבום מס, שם, שם. 29

   .18. אלבום מס, שם, שם . 30

להוציא : " הוחלט14.5.1946 מתאריך 7' עמ', סעיף ט, "ל"ל החלטות הדירקטוריון של הקקפרטיכ"ב . 19אלבום , שם, שם. 31
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   ) . 553 ( 111חטיבה , גבעת חביבה, יד יערי, הצעיר



  
  

97

  מאבק הצבאי של המחתרות בשלטון הבריטיה. 4

  

  "  הגנה"ה. א 
ארגון המגן של היישוב היהודי בארץ ", של מרדכי נאור הגדרתועל פי  היה 1920 ביוני 15ם ב שק" הגנה"ארגון ה

היה זה ארגון ללא . לצבא, עם קום המדינה, ארגון צבאי ושאיפת מפקדיו הייתה שייהפך זה היה . )1" (  ישראל

ה זה ארגון מחתרתי אך יחד עם  כמו כן הי. )2" ( ארגון התנדבותי במרות צבאית, כוח כפייה וכוח להטלת משמעת"

, תנועת עם שנבעה מן הצורך של המוני העם" ההגנה הייתה . )3( היו חבריו * גם ארגון המונים שרבים, זאת

  . )4" ( לשמור על חייהם ועל כבודם ולהיאבק על עתידם במולדת, העולים ובני העולים

" הגנה"הה הארצית של מפקדהסוכנות היהודית ועל ידי הנהלת ה ,פורסמה ) 1941 במאי 15( א "ג בעומר תש"בל

משברים , חילוקי דעות היו .פנימי על עקרונות החוקההתנהל ויכוח , מימיו הראשונים של הארגון ".הגנה"חוקת ה

ה "משנת תרפ" חוקת ההגנה: "חומר רב שהצטבר כגון. והפסקות בדיונים על הקמת הארגון חוקיו ומסגרותיו

כוחו הצבאי של "הגדרת הארגון כ. ד שימשו בסיס לחוקה"משנת תרצ" תקנות ההגנההצעות לאשיות ההגנה ו"ו

הארגון לא . קבעה את זיקתו לעם היהודי בארץ ישראל" העם היהודי הבונה את עצמאותו המדינית בארץ ישראל

, אז, האם הייתה זו.  לשמש מסגרת תומכת ביהדות אירופה בתקופת המלחמה,עם פרסומו, אותה עת, התיימר

  עניינים טיפול ועזרה בב" הגנה" אירועי המלחמה תבעו את השתתפות ה,מכל מקום? ארצישראלית מעין התבדלות 

    .יהודיים ולא רק מקומיים

  : ודרכהניתן לעמוד על מטרותיה  מספר מסעיפיה ועל פי" הגנה"אשיות ה: " את השםנשאה" הגנה"ה תחוק

  ) " אר"בקיצור " ( בארץ ישראל" ארגון ההגנה"

  .מהווה את הכוח הצבאי של העם היהודי הבונה את עצמאותו המדינית בארץ ישראל. האר  .א

  :אלה תפקידי האר. ג

  .ברכושו ובכבודו, הגנה על היישוב העברי בארץ ישראל מפני כל מתנקש בנפשו .1

  .הגנה על מפעל הגשמת הציונות ועל הזכויות המדיניות של העם היהודי בארץ ישראל .2

  . בהתאם לאפשרויות ולמסיבות המדיניות-ל ארץ ישראל מפני כל אויבת מבחוץ הגנה ע.3

  .הוא היחיד המוסמך ורשאי לפעול בכל ענייני ההגנה בארץ ישראל. האר. ד

  . הנכון והמוכשר למלא את חובת ההגנה הלאומית) או יהודייה ( פתוח לפני כל יהודי . האר .ז

  מבוססת בפועל על כניסה ,  כל איש ואישה בישראלבהיותה חובה וזכות כאחד של. החברות באר

  .אישית של היחיד מתוך התנדבות והכרה חופשית

  לעמידה, לעוז רוח, לקוממיות עברית, לאהבת הבריות, מחנך את חבריו לנאמנות לעם ולארץ.       האר

   לתרבות,לפשטות ההווי,  אופי-ליושר, להוקרת חיי אדם, לנכונות של הקרבה, בפני סבל ונגישות

  ." אנושית ויהודית

  למרות ההסתדרות הציונית העולמית בשיתוף כנסת ישראל בארץ "כפיפות הארגון , עוד צוינו בחוקה

את כלל , כלל האומה"לשרת את , תפקידו של הארגון על פי החוקה. וניהולו על ידי פיקוד צבאי אחיד, "ישראל

ולציות , בו למשמעת צבאית שהושתתה על הכרתם הפנימיתחברי הארגון התחיי". היישוב וכלל התנועה הציונית

   ).     5( לכל פקודה מוסמכת 

  
  . איש35,750 -כ, ל"לפני שינוי מעמדו לצה ,24.5.1948 -ב, "ארגון ההגנה"היו ב, לפי מאיר פעיל*
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ון צבאי מסעיפי החוקה ניתן ללמוד על כוונות המנהיגות היהודית המדינית והצבאית בארץ ישראל להקים ארג

בשנת ( , התייחסות ליהודי אירופה בתקופת המלחמה, כאמור, אין בסעיפים. מחתרתי שישרת את היישוב בארץ

 נודע מפי אנשי העלייה , את חיי היהודים בגרמניה1935שהגבילו מספטמבר , שעל חוקי הגזע על אף , )1941

ה על הארגון שעיצבו את ערכיו ואשר היה מקורות ההשפע. יוצאי גרמניה ואוסטריה ) 1939 – 1932( החמישית 

תנועת , תנועות הנוער, התנועה הקיבוצית:  על פי מוטי שלם,היו, ח"הפלמ, להם ביטוי בכוח המגויס הלוחם שלו

, לאחר השואה( מורשת יהודית היסטורית שהובלטו בה ערכי גבורה יהודיים , העבודה וההסתדרות הסוציאליסטיות

על רצתה להישען " הגנה"ה צמרת . )6( ומורשת גבורה ארצישראלית ) הלוחמים בה אף ערכי גבורת היהודים 

גבורת בר , מופת ביתר ומצדה, גבורת הקנאים, גבורת החשמונאים, גבורת ישראל בימי קדם: מורשת העבר היהודי

תוך הצורך קמה מ" הגנה"ה. וגבורת טרומפלדור ורעיו בתל חי" השומר"ו" בר גיורא"אך גם על מורשת , כוכבא

 -מענה לצורכי ביטחונו ומנוף לפעילות צבאית, ככוח מלכד של היישוב, בהתגוננות מול הערבים בארץ ישראל

  .מדינית כתגובה להגבלות השלטון המנדטורי הבריטי בארץ ישראל

  

ממקימי . מורה והוגה דעות של תנועת העבודה ופועלי ארץ ישראל, מנהיג, 1944 – 1887 (ברל כצנלסון 

קשר   )"עם עובד"צאת הספרים ווה" דבר"סתדרות הכללית של העובדים העבריים וממייסדי ועורכי העיתון הה

" גדודים העבריים"ההתנדבות ל תקופת את תולדות הגבורה היהודית מימי קדם עם "עם חיזיון ההגנה"בספרו 

ההגנה היהודית . "החלוק"המאבק בגזירת העם ו גבורת טרומפלדור ורעיו עם, במלחמת העולם הראשונה

בתקופות שונות נקשרה בספרו עם ההתנדבות לבריגדה ועם שכה בגולה נמו, 1905 -ב, בהומל ההחלשהמאורגנת 

   . )7( בארץ ישראל " הגנה"ה

האם ניתן ? השורשית השפעה ונוכחות של השואה , הגאה, האם היו בארגון כזה שייצג את ארץ ישראל הלוחמת

האם מנהיגיו של הארגון הושפעו  ?בשנים שלאחר המלחמה " הגנה"בסיס רעיון הלמצוא את נוכחות השואה ב

  ?היה מושפע מנוכחות השואה " הגנה" של חלק ממנהיגי ההםהאם שיקולי? ופעלו מכוחה 

הארגון . השעה ולצורכיתאמו את הוראות המנהיגות המדינית ודרכיה התנהלו בהתאם לרוח הזמן " הגנה"מעשי ה

ניצולי שואה , פליטים יהודים בארגוןבשליחות ההנהגה הארץ ישראלית באירופה , 1948 – 1945בין השנים , פעל

פקיד חשוב ומרכזי היה לה ת, מלבד אלה .והגברתהבארגון ההעפלה , "בריחה"בהפעלת ה, "בריחה"והכנתם ל

מן " החרמות" מאמצעי לחימה בדרכים מגוונות החלרכש של בו )ש "על ידי תע( במחתרת נשק ותחמושת ייצור ב

    . )8( את מרבית כלי הנשק שלה " הגנה"צברה ה בתקופת המלחמה. הבריטים ורכישות בכסף

 איש 10,000 - כ , מפקדים2,500 -הוסמכו כ,  מפקדות באירופה ובצפון אפריקה 10 - הוקמו כ1947עד נובמבר 

עקב התגברות , ן בארץ ישראלבעקבות התערערות מצב הביטחו.נשבעו לה אמונים, שאורגנו בכיתות ומחלקות

ל למלחמה שצפויה הייתה "בגיוס כוח אדם בארץ ובחו" הגנה"עסקה ה, בדרכים ההתנכלויות של כנופיות ערביות

  . )9( ההעפלה על כל מרכיביה , 'וזאת בנוסף לחילוץ פליטים ממחנות וטיפול בעלייה ב בארץלהתחולל 

  ישראל כארגוןבארץ " הגנה" פעלה ה1948ועד  1945ובר טק באו1 - החל מ, לאחר סיום מלחמת העולם השניה

   והן בפעילות עצמאית) י "ל והלח"עם מחתרות האצ( מחתרתי מרכזי הן במסגרת תנועת המרי העברי המאוחדת 

נחל היישוב בארץ אכזבות מרות , )1945אוגוסט  -יולי( באנגליה " לייבור" עם עלייתה לשלטון של מפלגת ה. )10( 

הבריטי " ספר הלבן"באו לידי ביטוי בסעיפי ה, האנטי ציוניים, עיקריה. ממשלה הבריטית החדשהממדיניות ה

החלטות : וכן אף מן התמורות בפוליטיקה הבינלאומית כגון, שהתעלמו מתוצאות החורבן שעבר העם היהודי בשואה

המנהיגים . הציוני והעלייהלטובת הרעיון , אחת ממעצמות העל העיקריות לאחר המלחמה, ב"והצהרות מנהיגי ארה

תוך כניעה ללחץ המדינות , הם ניסו לשמר. הבריטים לא ראו בצורה מאוזנת את השינויים במדיניות המקומית
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  מהלך שהיה לטובת, והערביותאת היחס הקיים בין האוכלוסיות היהודיות , הערביות והציבור הערבי בארץ ישראל

וגדים לתקוות היישוב היהודי לממש את החזון הציוני והיה צורך לבטא היו מנ" ספר הלבן"עיקרי ה. הציבור הערבי

לשם ביצוע  . )11(  מחתרתית שתביא לשינוי המדיניות הבריטית בכוח -את האכזבה ועגמת הנפש בפעילות צבאית

  ח "הפלמ. 1941 במאי 15, א"ג בעומר תש"ח שהוקם  בל"בארגון הפלמ" הגנה"הפעולות הצבאיות השתמשה ה

 ) 20.8.1952 – 10.8.1890( שדה בין יוזמיו היה יצחק ". הגנה"היה חלק בלתי נפרד מארגון ה) גות המחץ פלו( 

  שהייתה" הגנה"החטיבה המגויסת במסגרת ה" :מפקדו, כדברי יגאל אלון, ח היה"הפלמ. שפיקד עליו עם הקמתו

  . )12" ( בלבד" הגנה"כפופה למרות ארגון ה

בעת . בארץ ישראל ובארצות מחוצה לה" הגנה" הפעילות הצבאית של ארגון הח היה המוציא לפועל של"הפלמ

ובמסגרת מאבק היישוב , ח בארצות אויב ערביות בשיתוף פעולה עם הבריטים"מלחמת העולם השניה פעל הפלמ

בקרב העצורים מבין המעפילים במחנות  ח" כן פעל הפלמ. )13( פעל באירופה , למען ההעפלה" הגנה"וה

לשורות הצבא הישראלי לקראת המלחמה הקרבה בארץ   הצבאי כדי לגייסםחינוכם ואימונם, בהכשרתם, ןבקפריסי

יצרו את אפוס הגבורה והמאבק של המחתרת היהודית הלוחמת בארץ " הגנה"ח וה" פעולות הפלמ. )14( ישראל 

 . )15 ( צבאיתפעולה פעולה מדינית ו, התיישבות, העפלה: נוהלה בארבעה מסלולים" המאבק"תקופת . ישראל

  *.שינוי אופיו והקצנתו של המאבק יצרו סמלי התנגדות שהייתה להם השפעה על, השימוש בכוח, הפעולות באש

שבת "בתגובה ל ) 1946 ביולי 22 -בירושלים ב" המלך דוד"פיצוץ אגף בבית המלון (  ל "לאחר פעולת אצ

ולהפניית עיקר המאבק המחתרתי " נועת המרי העברית"חלה הידרדרות במאבק המזוין שהביא לפרוק , "שחורהה

ייצגה את רובו של היישוב היהודי שניהל מאבק " הגנה"ה.  ח לעזרת ההעפלה וההתיישבות"והפלמ" הגנה"של ה

  )  16( האמיץ , המעז, איש ההתיישבות, ח ייצג את דמות הצבר הלוחם"הפלמ. ול הבריטים והערבים בארץ ישראלמ

ההעפלה וההתיישבות שמשו מוטיבים מרכזיים ורבי משמעות , רשיות גבורה יהודית בשואהפ"מוטי שלם טוען ש

  ליצירת האפוס הישראלי פרשיות גבורה מן ההיסטוריה היהודית התאימו ). 17" ( במשנתו החינוכית של הארגון
    

  
 153ב ,  חיבלו לוחמיו1.11.1945 - ב. הבריטי בעתלית עצירים ממחנה המעצר208ח בכוח " שחרר הפלמ 10.10.1945 -ב* 

 26.11.1945 -ב. כן פגעו הלוחמים בשלוש סירות משמר בריטיות בחופי יפו וחיפה, בפסי הרכבת לאורכה של הארץ, מקומות

ובגבעת ) ליד הרצליה (  עלי -ם שבתוכן בסידנא"ח  את תחנות המשטרה הבריטית ותחנות המכ"תקפו ופוצצו לוחמי פלמ

 - וינואר1945בחודשי דצמבר .  במאמצי הצבא הבריטי למנוע נחיתת ספינות מעפילים על חופי הארץבמטרה לפגוע , אולגה

, )הקריה בתל אביב ( ם בחיפה ותחנת משטרה בריטית ניידת ליד שרונה "תחנת מכ, ח"על ידי הפלמ,  הותקפה1946פברואר 

   אמריקאית בארץ - הפוגה בעת ביקור הועדה האנגלולאחר. נין'שפרעם וג, כן הותקפו ונפגעו בסיסי משטרה ליד כפר ויתקין

  את מבצע 17.6.1946 -ח ב"ביצע הפלמ, ובעקבות האכזבה מתגובת הממשלה הבריטית ממסקנותיה ) 46 אפריל -מרץ( 

:  ראו. גשרים ומסילות ברזל ברחבי הארץ שגרמו לניתוקה מן המדינות השכנות ולזעזוע בממשל הבריטי 11פיצוץ ": מרכולת"

, מרדכי נאור ; 192' עמ, שם, מרות ומאבק בימי מרי, שמעון גולן ; 618 – 614' עמ" לוח המאורעות" ,שם, ח"פר הפלמס

שיזם ) מטח תותחים " ( ברודסייד"בעקבות מבצע . ) ק.ש. י אדון בהמשך"ל ולח"במבצעי אצ. ( 88– 87' עמ, שם, ההגנה

שירות הידיעות של ( י "מידע מודיעיני של הש ). 29.6.1946" ( השבת השחורה"התרחשה  הצבא הבריטי בארץ ישראל

, מרדכי נאור: ראו, מנע מעצרם של חלק  ממנהיגי היישוב ונפילת סליקים רבים של נשק וציוד צבאי לידי הבריטים" ) הגנה"ה

שורשיה של , יעות שירות היד-י"הש, אסא לפן ; 207' עמ, שם, מרות ומאבק בימי מרי ,שמעון גולן , 88' עמ, שם, ההגנה

, ז"תשנ, ההוצאה לאור, משרד הביטחון, על שם ישראל גלילי, "ההגנה"לתולדות כוח המגן  המרכז, קהילת המודיעין הישראלית

וסליק נשק ) ח התחמקו מהם "אנשי פלמ(  יהודים חשודים 3,000 -כ, מספר ממנהיגי היישוב הבריטים הצליחו לעצור. 1997

  .  ידיהםנפל ל, גדול בקיבוץ יגור
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ודמויות כלוחמי הגטאות והפרטיזנים ששמשו  הנוצר והולך ולכן הובלטו בו המוטיבים כגון ההתנגדות בנשק בשואה

לוחמים במחנות ופרטיזנים , צוקרמן) אנטק ( יצחק , צביה לובטקין, מרדכי אנילביץ. גורמי חיקוי" הגנה"ללוחמי ה

   ).18( בשואה שימשו סמלים להתנגדות יהודית מזויינת , ביערות

 ,וההעפלה" בריחה"ח במשימותה"והפלמ" הגנה" אנשי ה,יש להניח שהמפגש בין ניצולי השואה ובין שליחי היישוב

יישוב בובאמצעותם " הגנה"שליחי ה אצלהיה גורם רב משמעות בהבנת האסון היהודי ובראייה שונה של הגולה 

  ניכרה השפעתה של השואה על המחתרות  , 1942עם גילויה של ההשמדה ופרסומה בסוף נובמבר . כולו

,  הגברת ההתגייסות לצבא הבריטי. א: "ביטוי לכך ניתן לראות בתגובת היישוב ובנכונות לפעולה . )19( היהודיות 

" ספר הלבן"קריאה למאבק במדיניות ה. ג, )ח "ובייחוד הפלמ" ( הגנה"ה, הגברת הגיוס לכוח היישובי העצמאי. ב

: ההשמדהמוהיישוב הסיקו מסקנות " הגנה"ה  . )20" ( ניסיונות וחיפוש דרכים להצלת הגולה. ד, של בריטניה

 בכרוז מטה .ביטחון והגנה לניצולים ולפליטים, הפתרון נמצא בארץ ישראל שם יימצא בית! הגולה חייבת להתחסל 

הלם והצער על מבטא מחברו את ה" תמה המלחמה ומלחמתנו לא תמה: " שכותרתו1945 במאי 8ח מ "הפלמ

     . )21( שלהם תרמה לשואה " ספר הלבן"האובדן ומפנה אצבע מאשימה כלפי מנהיגי בריטניה שמדיניות ה

כארגון מחתרתי  ,כגוף לוחם" הגנה"ה. על ההיסטוריה שלו, וערכיה נוצרו על ברכי העבר היהודי" הגנה"רוחה של ה

סמלי ההתנגדות . ס על סמלי המאבק היהודי לדורותיוהתבס, שמטרתו הייתה מאבק על קיומו של היישוב היהודי

ח היוו "ההעפלה וההתיישבות וההתגייסות לפלמ :המעשה הציוני". הגנה"והקוממיות היהודיים התאימו לרוח ה

   ).22( תגובה לשואה 

היא שיצרה את השינוי התודעתי בלב מנהיגי , חלק מן המעשים, לדעתי, נוכחותה של השואה היא שהניעה

 , 1939 – 1936אירועי  ,  ט"פרעות תרפ: למשל, כשם שסמלי העבר, ומכאן השפעתה על סמלי הארגון" נההג"ה

  ".הגנה"תרמו להשפעה על רוח ה, והעימותים עם הערבים" ספר הלבן"וגזירות ה

יצחק שדה הוא . ח"והפלמ" הגנה"היה משקל רב מאוד בהנחלתם של ערכי ה* )לנדוברג (  יש להניח שליצחק שדה

חשבנו : "כתב" תוכנית מצדה"על .  באישיותו מגולמת הווייתה, המובהקים ביותר" הגנה"ללא כל ספק מסמלי ה

  "מלחמתנו כאן יכולה להיות משהו בין התגוננות סטלינגראד לבין התגוננות גיטו וארשה. להלחם על כל שעל קרקע

  .בדבריו השימוש במוטיבים מן השואה בולט . )23( 

הציונות חיכתה בהגשמתה עשרות בשנים והעם שהוגלה מארצו : "1945 באוגוסט 23 - בפלה אמרעל העלייה וההע

על , כל ההיסטוריה של גלותנו על הרדיפות והייאוש שבה, אולם עכשיו. מחכה לכך דורות רבים, והשואף לשוב אליה

זו נתקפלה והופיעה לפנינו  כל ההיסטוריה ה–על מרחצאות הדמים של כל התקופות , מדורות האש של ימי הביניים

שהות זאת נשרפה ! אין לנו שהות : ואנו אנוסים להכריז ברורות, בצורה מרוכזת כל כך שאין לנו מפלט ממנה

שיש לפתוח לרווחה , נגיד נא פעם גם לעצמנו. אנו דורשים פתיחת שערים. בשריפות הגיטאות ונחנקה בתאי הגזים

       . )24" ( חת מבפניםכי דלת הארץ הזאת נפת .את שערי הלבבות

  הוא קרא . בהושטת יד לניצולי השואה, דרכו של היישוב כולו, "הגנה"יצחק שדה ראה בהעפלה את דרכה של ה

  ליפול במערכה"ח לצנוח באירופה ולהילחם בצורר אף אם כדי "לשלוח את הפלמ,  לצאת ולהילחם בנאצים1944 -ב

  
,  )1936( בירושלים " נודדת"מפקד ה,  )1920( ד העבודה על שם טרומפלדור בין מייסדי גדו, 1952 – 1890( יצחק שדה *

  ח  "ממייסדי הפלמ,  )1939ב " פעולות מיוחדות( "ם "מפקד הפו,  )1937( ש "מייסד הפו, "היציאה מן הגדר"הוגי רעיון 

תנועת "וממתכנני " הגנה"ל ה"טכרמ,  )1941" ( תוכנית מצדה"או " תוכנית הכרמל"בין יוזמי  , 1945ומפקדו עד  ) 1941( 

 8ומפקד חטיבה " מבצע יבוסי"ו" קרב העמק"מפקד " ) הגנה"שיירות משוריינים של ה( ש "מפקד שמ,  )1945" ( המרי

  .במלחמת השחרור
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הידיעות על השמדת : "ח על פי יצחק שדה היה"אחד מהמניעים העיקריים להקמת הפלמ ). 25(  "עם היהודים

   . )26  ("ץ בימי מלחמת העולם השנייה וההכרה בהכרח של הקמת כוח עברי עצמאיהגולה והמתרחש באר

בספרו . ושיריםובו כמה מחזות בהשראת אירועי השואה וכן רשימות " לוחמים: "יצחק שדה כתב ספר מחזות בשם

אירוע מן ובו קשר ישיר בין  "נוער שמע"שנקרא  ,1945 בפברואר 23 -מופיע קטע שפורסם ב*  "מסביב למדורה"

בקריאתו של המפקד . השואה והמסקנה הנדרשת ממנו ובין המחוייבות שנדרשת מן הנוער היהודי בארץ ישראל

  :  לנוער יש משנה תוקף

  !שמע , נוער"

  :סופר לי

במכונת הירייה קצרו בהם . על יד תעלה עמדו. זקנים וטף, גברים ונשים, בקהל יהודים, בת השש, הוא עמד עם בתו

כאשר . הוא נפצע קשה. הוא כיסה בגופו את הילדה והיא לא ניזוקה. ך התעלהוכולם נפלו לת. ד אחדהגרמנים ע

אינני רוצה , אינני רוצה לקום: ענה האיש לילדתו .קום אבא, לה קום'אבא אבא: התעורר שמע את הילדה מיבבת

תלאות הרבה . לדה קם האבובכוח רצונה של הי.אבא, אני. אבל אני רוצה לחיות: אמרה הילדה לאביה. לחיות

  .וגלגולים הרבה עברו עליהם ולבסוף זכו ועלו לחוף המבטחים של ארץ ישראל

  !זאת מלחמתך , נוער זכור

  . לחיותלמענה ראוי ,חילמען עלייתם אתה 
  .למותולמענה ראוי וכדאי גם 

  . )ק. ש.הדגשות במקור ( . )27! ( נוער זכור 
  

  1945 בינואר 15 -בבכינוס נוער .  בין השואה והשפעותיה ובין המעשה הציוניריחלק ממנהיגי היישוב קשרו קשר יש

  ): בנו של יצחק טבנקין , משורר וסופר, 1979 – 1917( משה טבנקין , בין היתר, אמר

לכן לא יהיה גבול . לכן אין גבול לדמנו השפוך, אין גבול לתהום חולשתנו!  בגלל היותנו החלשים שוחטים אותנו –  " 

 ילדינו המתנפצים ללא --- …אל קיר אחד ניצבים השוחטים והעומדים על הדם". ידידינו הדימוקראטיים"התעללות ל

:  חורתים בדם את הצו-זעקתנו התועה ללא מענה; אוסף פליטינו הנקלעים ללא; אחינו הנרצחים ללא מגן; שילומים

אין חזית קדושה ! אין חזית צודקת יותר ממנה ! אין חזית בוערת יותר ממנה , מרכז ראייתנו המערכה על הציונות

   ).28!" ( יותר ממנה 

, בקרב מנהיגי היישוב לעשות, התעורר הרצון, בעקבות ההלם שנוצר בעם.  יהודי-ציוני, השואה סיפקה לקח מיידי

עי היה הצורך להגיב בכוח על אירו" הגנה"אחד ממניעי לוחמי המחתרת ה. לממש את ציפיות הציבור, מיידית

  .     בעימות עם הבריטים ובמאבק עם הערבים, השואה

  :ח"הלה קלינברגר סיפרה על הקשר בין התנסויותיה בשואה והצטרפותה לפלמ, ניצולת שואה

  היה בי דחף , אז להגיד לך גלויות…?היכולנו אחרת , בסד הגיהנום, אבל שם". כצאן לטבח "-כך הלכנו, אמת, כן"

והיה עוד . אני לוחמת, וכשצריך ואפשר ללחום" צאן"להוכיח שאני לא בדיוק . חרת א-נפשי חזק להיות פה בארץ

   באובדן החיים הטוטאלי של-שהתממשה וזו ההתנסות האישית שלי בסכנה הקיומית, בעצבים, משהו בעומק

  
ספו אחרים ט ובו קיימים קטעים שנערכו מחדש על ידי צביקה דרור וכן נו"יצא בהוצאה אחרת בתשמ" מסביב למדורה*"

, לבריגדה, בספרים אלה קיימת התייחסותו של שדה להעפלה. בה הוצא הספר הראשון, ו"שנכתבו על ידי יצחק שדה לאחר תש

צביה , אק'קה קורצ'רוז, אנטק צוקרמן( לעדויות הלוחמים , למפגש עם שארית הפליטה, לאנטישמיות ולאנטי ציונות, לצנחנים

  .ד הבריטים ועודהתייחסויות למאבק נג, )לובטקין 
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   ).      29" ( אני מתוכי נדרכתי לקום וללחום על הקיום שלנו …אותי סכנת הקיום שלנו בארץ הזעיקה, כן. היהודים

 באוקטובר 27בשולי אחד העיתונים הופיעה ביום : "לפעול" הגנה"מאיר מרדור כתב על רשמיו ועל מניעי אנשי ה

, בים שנערך בימים אלה במרתף השואה בהר ציון נמצאת גלוית דואראוסף הכת" ידיעה קצרה בה נמסר כי ב1954

  :שנשלחה לפני שלוש וחצי שנים מדואר ירושלים להר ציון ובגלויה כתוב לאמור

  . ירושלים, הר ציון, מרתף השואה, לכבוד דבורה ברזיק"

  !        אמא יקרה 

כיתתי ביקרתי בחברת .  מכינים אותי לבר מצווהאני כבר בן שתים עשרה ובמוסד עליית הנוער. זה כותב בנך יוסל

אשר עפרך אולי , לא היה לי למי לכתוב אלא אליך, כאשר הילדים כתבו מהמקום גלויות דואר להוריהם. על ההר

לשם קיומו של העם וחירותו וכדי שלא תחזור , כיוסל זה ועלייתם למולדת, למען ילדים אלה "..נמצא במרתף השואה

   ).30" (  נלחמנו-העוד זוועת ההשמד

  

ועדת החקירה "ל, האחד, "הגנה"על ידי ה, מבחינתם של תזכירים שהוגשוניתן למצוא את השואה כמוטיב מוביל 

 - אמריקני במטרה להמליץ על פתרון הבעיה היהודית-בעקבות שיתוף פעולה אנגלו, שנשלחה"  אמריקנית-האנגלו

)  .u.n.s.c.o.p" ( וחדת של האומות המאוחדות בירושליםועדת החקירה המי"ל, והאחרת, ערבית בארץ ישראל

  ב בעניין "מ בהקמת מדינה דו לאומית לערבים וליהודים בארץ ישראל והתלבטות ארה"שקמה לאחר תמיכת ברה

" הגנה"של ה) א "רמ( על ידי ראש המפקדה הארצית , 1946 במרץ 25 -הראשון ב, תזכירים אלה נכתבו  ).31( 

ראש המחלקה המדינית של ההנהלה הציונית והנהלת , )שרתוק ( יסוח אושר על ידי משה שרת ר משה סנה והנ"ד

, על פי התזכיר הראשון, אחת הסיבות .א החדש  ישראל גלילי" על ידי  הרמ1947 ביולי 4 -והשני ב, הסוכנות

, היא השואה" ודילהגן על היישוב היהודי ועל מפעל השיקום היה"שתפקידו " כוח יהודי מזוין חשאי"להקמת 

התזכיר מביא לידיעת חברי הוועדה את קווי הייסוד של הרעיון . תוצאותיה והתעלמות השלטונות הבריטיים מהן

בין השאר . בעיני מנהיגי היישוב ואת פעולות השלטון הבריטי הפוגע ביהודים "המדינה העברית"את תפקיד , הציוני

הספר "ומשטר , מדו בשש שנות המלחמה שישה מיליון יהודיםבעטיים של כיבושי היטלר באירופה הוש: "נכתב

, על שבעים אלף יהודי פולין; השרידים כלואים עדיין ונמקים במחנות. מנע את הצלתם של מאות אלפים" הלבן

אלכסנדריה , כן נערכו פוגרומים על יהודי קהיר; עורכים עד היום הזה פוגרומים, ששרדו משלושה מיליון וחצי

על פרטיזנים ולוחמי , בים ובאוויר גויסו לצייד על פליטים, הכוחות הבריטיים ביבשה. ושערי הארץ נעולים -וטריפולי

על הכוח המזויין העברי מוטל כעת .  איש לחודש1,500המתפרצים לארץ מחוץ למיכסה המעליבה של , הגיטאות

להגן על , ו הלאומי שעלול להיחרבלהגן על מסד ביתנ, להגן על שרידי אחינו העולים ארצה: תפקיד הגנתי חדש

. בפני פגיעותיו ומכשיריו, להגן על עמנו בפני המשטר של חיסול הציונות, זכותנו להקים את ביתנו עד הטפחות

  ממלאים " הגנה"אם כי אנשי ה" הגנה"אין היא זהה עם ארגון ה, למילוי תפקיד זה קמה תנועת המרי העברי

. צבאיות בלבדרחבים וחורגים ממסגרת פעולות ,  המרי הם רבים יותרתפקידיה של תנועת. בה תפקידי מפתח

ועל חשבונה יש לזקוף כל מעשה שיש בו גילוי של התנגדות , תנועת המרי מקיפה את כל יהודי ארץ ישראל

  ." למדיניות של חיסול הציונות

מנו את זכותו להתגונן בפני כל חוק הגוזל מע, מוסרית ופוליטית,  אנו פוסלים"…: בתזכיר השני נכתב בין השאר

, גורל אחינו שנטבחו באירופה וכמיהתנו לגאולה, גורל אחינו בארצות ערב, גורל האשורים והארמנים. תוקפיו

 לא יעלה בידי השלטון …"הגנה" יאמצו אותנו ליתן נפשנו על קיומה ועל מילוי תפקידיה של ה-לביטחון ולקוממיות

 נוסף על …מעמקי העם השכול והמאורגנת על ידי תנועת המרי העבריהפורצת מ, לבלום את ההעפלה העברית

, על ערכו התרבותי, נוסף על עובדת המפעל הגואל שחוללנו בארצנו, העובדה האיומה של מצוקות עמנו וכיליונו
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מרי של עם שכול הנאבק ,  עליכם לעמוד גם על עובדת כוחו הראשוני של המרי העברי-ההתיישבותי והמקדם

תנועת מרי של עם מפוזר שבכוחה . שיילחם כל עוד נפשו בו לבל יהיה גורלו כגורל בניו הטבוחים, ולחירותולקיומו 

  ".     …להפוך את חולשת הפיזור למקור של כוח נאבק

לא , בהוויה מוטיב מרכזיהשואה הייתה . ובפרסומי המחתרת" הגנה"נוכחותה של השואה קיימת בדברי מנהיגי ה

ניתן , יתר על כן. יצרה במעשיה סמלים אחרים חדשים משלה" הגנה"אף אם ה, מהשפעתהניתן היה להתעלם 

  ".  הגנה"למצוא מאפיינים דומים בין סמלי השואה לסמלי ה

, הייתה,  )32( שנעשתה  מתוך ייאוש בגטאות ומתוך תאוות הנקמה ורצון החיים ביערות ,  בשואההלחימה בנשק

פעולת מרי וקריאת כאב אל מול , סה ונקם נגד השלטון הזר בארץ ישראלמעשה של התר, "הגנה"בידי מחתרת ה

לעוצמת היישוב , השימוש בנשק היה גם הוכחה לחוזקה של המחתרת ומכאן. אדישותו וצביעותו, אטימות השלטון

המטרה " הגנה"ב, לחימה לשם נקם וכבוד: מטרת ההתקוממות בגטאות הייתה .ולמוכנותו לקרב נגד הערבים

וביצוע פעולות מרי כנגד השלטונות הבריטים במטרה ,  מדיניים-מאבק לגיטימי לשם השגת הישגים צבאייםהייתה 

  .   להניע אותם מלבצע את מדיניותם האנטי ציונית

ובעיקר " הגנה" ב; בשואה היו אנשי התנועות האידיאולוגיות מקרב תנועות הנוער היהודיותמנהיגי המרדרוב 

בתקופת השואה היו  ). 33( אנשי תנועות הנוער וההתיישבות העובדת , ברובם, הםח היו הלוחמים גם "בפלמ

היא פעלה מחשש ובמחשבה מוטעית שיש  .מנהיגות מנויה בכוח על ידי הנאצים, " )היודנראטים ( "מועצות היהודים

בעקבות זאת . למנוע פגיעה מסיבית בקהילה ובגטו היהודי לרצות את הגרמנים ולפעול על פי הוראותיהם במטרה

ח קיבלו גיבוי מלא לפעולותיהם "והפלמ" הגנה"ה, לעומתה. המחתרתית בגטו התנגדה המנהיגות ברובה לפעילות

  שפעלו מחוץ למסגרות הנבחרות של היישוב) י "ל והלח"האצ" ( הפורשים"מאבק פנימי היה נגד  ממנהיגות היישוב

היו , חלק מהלוחמים שרד: וממויות בשואה היו הישגיםלהתק. על פי האידיאולוגיה הנפרדת שלהם ועל פי דרכם

השימוש בנשק נגד הנאצים , בעיני הלוחמים. פרטיזנים יהודים שעסקו גם בנקםהצלחות בפגיעה באויב על ידי 

יחד עם המחתרות ( נוצר לחץ על הבריטים : ההישגים היו מצטברים" הגנה"ב .שיקם במעט את הכבוד היהודי

" דור המדינה"ו" ח"דור הפלמ"קמו , נוצרה תשתית לצבא הגנה לישראל, ש כוח המגן היהודיגוב, )י "ל והלח"האצ

  . הושגו יעדי המאבק, ולאחר שנות מאבק ארוכות עם הערבים

  . וסמלי הגבורה בשואה שייכים לאותה מורשת גבורה יהודית ולכן עוברים סמלים מזה לזה" הגנה"סמלי ה

ל במסגרות "ובחו ,במחתרת נגד מוסדות השלטון הבריטיבארץ  שפעלוליו  סמ-בנו לוחמיו" הגנה"את מיתוס ה

  " הגנה"מן השואה כי פעולות ה קיימים גם יסודות שהושפעו" הגנה"בין מרכיבי מיתוס ה. וההעפלה" בריחה"ה

פעולות המחתרות ומאבקן להקמת . בשואה המשיכו את המאבק היהודי) ההעפלה , הנקם, "בריחה"ה, ההצלה( 

מצויות על קו ) בעזרת ההתיישבות (  תוך דחיקת השלטון הבריטי מארץ ישראל וביסוס ההגמוניה היהודית מדינה

וסמליה נבנו באמצעות הישענות על סמלים ומיתוסים מן העבר היהודי  "הגנה"רוחה של ה. הרצף ההיסטורי היהודי

  .מהיותה חלק ממנו
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   הארגון הצבאי הלאומי- ל"האצ. ב

  

  " המקבילהארגון "ו" הגנה ב", "ההגנה הלאומית ) "1937 – 1931( שכונה בראשיתו " צבאי הלאומיהארגון ה"

 -"המעמד"ו,  )1941 – 1938(  בזמן מנהיגותו של דוד רזיאל -"הלבב"ו" ל בארץ ישראל"אצ, ", ")הגנה"מקביל ל( 

היה הזרוע , "*הלימן"ו" המפעל" גם ונקרא,  )1943 – 1941(  מרידור -בסוף תקופת מנהיגותו של יעקב ויניארסקי

זאב ) ח "הצ( היה נשיא ההסתדרות הציונית החדשה   מחתרתית של התנועה הרוויזיוניסטית שמנהיגה-הצבאית

   ).34( ר " בית-שהיה גם ראש תנועת הנוער שלה ) 1940 באוגוסט 4 - נפטר ב1880 -נולד ב( בוטינסקי 'ז

" אוטונומיה"ולא כל ( שלטון של ממשלה עברית : כלומר, ללא כל פשרות" שלטון עברי בארץ ישראל"ל שאף ל"האצ

". הטבעיים והאסטרטגיים של אזור זה, המשתרעת בתוך הגבולות ההיסטוריים"על ארץ ישראל " ) עדה יהודית"או 

   ).  35( בגידה , ל"כל ויתור על תביעה זו פרושה היה בעיני אצ

אשר פרש עם  המקומי בירושלים" הגנה"זילברג תהומי מפקד סניף ה - על ידי אברהם1931ל נוסד באביב "האצ

שבהם פרעו  ) 1929( ט "במחאה על אוזלת ידה וחוסר המעש שלה בעת מאורעות תרפ" הגנה"קבוצת חברים מן ה

" ספר הלבן"תוצאות הפרעות ופרסום ה. תל אביב ועוד ישובים, חולדה, צפת, מוצא, חברון, ערבים ביהודי ירושלים

  . פאספילד עודדו את הערבים להתארגן במסגרות פוליטיות ולדרוש ריבונות ערבית בארץ ישראל המערביתשל 

גידולים בה נרצחו יהודים ונפגעו  ) 1936 – 1933( לאחר תקופת פרעות מצד הערבים נגד היישוב היהודי 

ייתה מאבק במחתרת נגד להתגבש כארגון צבאי שאחת ממטרותיו ה ) 1937החל מיולי ( ל "החל האצ, חקלאיים

 ביולי 7ב " ועדת פיל", בייחוד לאחר פרסום הדין וחשבון של ועדת החקירה המלכותית( השלטון הבריטי בארץ 

לא השכיל השלטון למנוע את  , 1936למרות הצלחות הצבא הבריטי בדיכוי ההתמרדות הערבית בשלהי  ). 1937

שהייתה לה השפעה , יטית והצבאית של היישוב הערביהמהומות כלפי היישוב היהודי ואת ההתחזקות הפול

ועדת "על רקע חילוקי דעות מהותיים בנושא החלוקה שהציעה . מתמשכת על המדיניות הבריטית האנטי יהודית

יושב ראש ההנהלה ( ודוד בן גוריון ) נשיא ההסתדרות הציונית ( עמדו חיים וייצמן בין המחנה שבראשו , "פיל

  נשיא ההסתדרות ( בוטינסקי 'ובין המחנה שבראשו עמד זאב ז, ) הנהלת הסוכנות היהודית הציונית ויושב ראש

  .דרכי פעולה שונים וראייה שונה של מאבק היישוב בשלטון הבריטי, התגבשו בשני המחנות, )הציונית החדשה 

, מאידך, בריטיםה ליתר שיתוף פעולה עם" הגנה"פעלו ב, "מאורעות"תחת השפעת ה , 1939 – 1936בין השנים 

פלוגות ", קמו הנוטרות( לחיזוק המערכת הצבאית , " )חומה ומגדל( "לשם הרחבת  ההתיישבות "  הגנה"ה, פעלה

עסק בהעפלה ובהפעלת ) ר "בגיבוי התנועה הרוויזיוניסטית ובית( ל  "צהא .ובפעילות מדינית" ) נודדת"ה, "הלילה

ח "פרסום דו). מסילות ברזל ועוד , חבלה בקווי טלפון, משלתייםהצתות של משרדים מ( כוח נגד הממשל הבריטי  

  ואישור , שהמליץ אף על ביטול החלוקה וצמצום שטח האוטונומיה ליהודים  ) 1938 בנובמבר 9 -ב( ועדת וודהד 

 שנים מדינה ערבית בכל ארץ 5תוקם תוך "שלפיו  ) 1939 במאי 17 -ב( חדש " ספר לבן"המדיניות הבריטית ב

 5 איש תוך 75,000יוטל איסור על מכירת קרקעות ליהודים ותותר מכסת עלייה סופית של "ל המערבית וכן ישרא

שינוי שדחף לפעולות נמרצות יותר נגד , גרמו לשינוי בדעת הקהל ביישוב ובהנהגת שני המחנות גם יחד, "שנים

  ,   עם עליית היטלר לשלטון בגרמניההמדיניות הנאצית האנטישמית כלפי יהודים כפי שהתבטאה  ).36( הבריטים 

  ,גרמה למתח רב בקרב יהודי אוסטריה וגרמניה וליציאת ) 1938" ( חוקי נירנברג"ובעיקר בפרסום , 1933בינואר 

  
, ללא משמעות בשפה, שימש שם קוד נוסף" הלימן", בוטינסקי בתל אביב'על פי שיחה עם אמירה שטרן מנהלת ארכיון מכון ז*

המרכז לתולדות כוח המגן על , ל" צה-הוצאת מערכות, ספר הכינויים , זר לא יבין, גרשון ועליזה ריבלין:  ראו גם;ל"לארגון האצ

   .   261' עמ , 1988ח "תשמ, שם ישראל גלילי
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מניעת העלייה והגבלתה . להצלתםדרך , תם של יהודים אלה לארץ ישראלאל ראה בהעל"האצ. יהודים מהן, ריחתב

  . לאויב, בעיני המחתרת, הפכה אותו, על פי קווי המדיניות האנטי יהודית שלו, בריטי בארץ ישראלעל ידי השלטון ה

נוצר שיתוף פעולה עם הבריטים *. י כפלג נפרד" קם לח1940בקיץ . ל"חל פילוג באצ , 1942 – 1940בין השנים 

 ,פאון במאבק הצבאי הפעילל התגייסו לצבא הבריטי והיה קי"אנשי אצ. במטרה לעזור במלחמה נגד הגרמנים

   ). 37( בנובמבר ודצמבר " סלבדור"ו" פאטריה"שפורסם בפברואר ואסונות  " 1940חוק הקרקעות "למרות 

  מולוטוב , לאחר פרסום אגרתו של שר החוץ הסובייטי, 1942מפברואר , עם היוודע זוועות ההשמדה באירופה

 )Vyacheslav Molotov    (ופברואר  בינואר,ם במוסקבה ובעקבות פרסומים בעיתונותומסירתה לשגרירים הזרי,    

 קיבל 1942בסוף . חל שינוי ביחס המחתרת לשלטון הבריטי,  )38(  על רצח יהודים במקומות שונים באירופה 

גרמנים תושבי הארץ שהתגוררו ( ל את הדיווחים המוסמכים בתדהמה ובצער וגיבש פעילות לפגיעה בנאצים "האצ

הפיקוד החדש של " ). הקריה", היום(ליד תל אביב " שרונה"שהוחזקו במעצר במחנה ) נות בארץ בשכונות שו

החליט להתכונן למרד נגד השלטון הבריטי וביצע התארגנות מבצעית ואדמיניסטרטיבית , ל בראשות מרידור"האצ

  ל"המריצו את אנשי האצ יצרו הד רב ו1943הידיעות על מרד גטו וארשה שהגיעו לידיעת היישוב בקיץ  .מחודשת

עם : " קמה תנועת מחתרת משותפת שנקראה1943ל יצרו קשר ביניהם ובתחילת נובמבר "ואצ" הגנה"ה. לפעול

לא יצאה לפועל בגלל ,  מייכל-מק הרולד, התוכנית לחטוף את הנציב העליון הבריטי בארץ ישראל ) 39" ( לוחם

. ל את ההכרזה על חידוש הלחימה"  פרסם האצ1944ואר  בפבר1ב  .**חדלה לפעול" עם לוחם"חילוקי דעות ו

קריאה ברורה , בתקיפות רבה ובסגנון ייחודי, באה לידי ביטוי, בראשותו של מנחם בגין, ל"בהכרזת המרד של אצ

  שתוצאותיה החלו להיוודע לעולם וליישוב , ל הבליטה את השואה"מפקדת האצ ). 40( ונמרצת ליציאה למרד 

  :בין השאר נכתב שם. וראתה בה אחד הגורמים לצורך היציאה למרד נגד השלטון הבריטי, אלהיהודי בארץ ישר

, אף על פי כן. 'וכי עם ישראל הוא אויבה מספר א" מלחמה יהודית"כי מלחמת עולם זו היא , גרמניה הכריזה. 2"..

ישיר נגד צבאות שיצא לקרב , כל הצעה להקמת כוח צבאי עברי, בעקשנות מתמדת, דחתה ממשלת בריטניה

, אוסטריה, יהדות גרמניה; פולין הפכה בית מטבחים. גרמניה התחילה להשמיד את יהדות אירופה. 7.. .גרמניה

שארית הפליטה של יהדות פולין נאבקת ;  מתבוססת בדמיה-לטביה ואסטוניה, יהדות ליטה;  חוסלה-הולנד ובלגיה

יהדות הונגריה חרדה ; יהדות בולגריה עומדת להגרש; חיסוליהדות רומניה עומדת בפני סכנת ; על קיומה בגטאות

לאחינו אין . 8.  דם-בכל קיבוציה של יהדות התפוצה. מכלים את אחינו באירופה, מגפה ורעל, חרב ורעב. לגורלה

רומניה והארצות ,  מיהדות פולין-אשר נמלטו לאסיה הרוסית, אף אלה. כל הארצות סגורות בפניהם. מקלט

כי , ממשלת בריטניה הכריזה. 10 … . באשר יהודים הם-וגם להם אין עוזר. מקור וממגפות, ועים מרעב גו-הבלטיות

; היא לא הסתפקה בהשקפה שטנית וזדונית זו". תפרענה להשגת הניצחון", באשר הן, אין אפשרות לפעולות הצלה

 שפת העובדות … 12.. .סטרומה, מאוריציוס, פטריה: ההעפלה העברית במו ידיה כתבה את פרקי הדמים בתולדות

  עומדים מיליונים אחרים; טובי עמנו הפסדנו במשך ארבע שנות המלחמה מיליונים של. היא פשוטה ואיומה כאחת

  
  . ק.ש. י ידון בנפרד"הלח*

   ).1943דצמבר ( ל "בעקבות הכישלון התפטר מרידור ובמקומו התמנה מנחם בגין לראשות האצ**

מחלקה , אפסנאות, שירות ידיעות, הסברה, מבצעים:  הקמת מפקדה חדשה ומחלקות חדשות כגוןתוכנית הארגון מחדש כללה

 חטיבה -ק"ח( חיל קרב : הוקמו ששה מחוזות וכן חטיבות בכל מחוז. הדרכה ומזכירות, מחלקת קשר,מחלקה רפואית, כספית

 -ם"חת(  מהפכנית -חיל תעמולה, )הערביים  יחידות שנועדו לפעולה בעומק האזורים -ם"י( יחידות מחץ , )קרבית עיקרית 

 , 204' עמ, שם,  עמי-שלמה לב:  ראו, ) עתודה -ם"צ(  מהפכה -צבא, )עיקוב ואבטחה , גיוס ושירותים, לביצוע פעולות הסברה

  . 44' עמ, שם, "הגנה"לקסיקון ה
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והחותר לחיסול , פר הלבןהמגשים את הס, שלטון בריטיוארץ ישראל סגורה ומסוגרת כי שולט בה . בסכנת השמדה

אין עוד שביתת נשק בין העם והנוער העברי לבין .  נסיק את המסקנות ללא חת… .התקווה האחרונה של עמנו

  מלחמה עד , מלחמה לעם בשלטון הזה. המסגירה את אחינו בידי היטלר, הבריטית בארץ ישראל האדמיניסטרציה

  ..."חרות או מוות, אין נסיגה. יהיה בעזרנו, אל צבאות,  אלוהי ישראל…. הסוף

  

בגין . בבריטים הוא אחד מסמלי המאבק של הארגון ,מפקד הארגון הצבאי הלאומי ) 1984 – 1913 ( מנחם בגין

יליד פולין נשא אתו את משא השואה ונוכחותה השפיעה על מהלכיו ועל מחשבותיו כאדם וכמנהיג הארגון 

  וכראש הממשלה " הליכוד"ו" חירות"מנהיג פוליטי של מפלגות וכן כ ) 1948 – 1943( המחתרתי שעמד בראשו 

, מנהיגותו הבלתי מעורערת בארגון, הכריזמה שלו, אישיותו, באמצעות דמותו של בגין ). 41 ) ( 1982 – 1977( 

   ).42( ל "ניתן להצביע על קיומה של השפעת השואה באצ, כפי שבאה לידי ביטוי בכתביו ובנאומיו

ביותר כאירוע המשמעותי , את תמצית רעיון המרד ואת הקשר בין השואה, בין היתר, ו כתבבספר זיכרונותי

שתי עובדות יסוד : "המהווה תגובה לאירוע זה, בתקופתו ובין המאבק אותו ניהל למען הקמת מדינה יהודית ריבונית

וני יהודים באירופה להכחיד מילי היטלר החל. קבעו את מצבם של עמנו וארצנו בשלהי מלחמת העולם השנייה

 אין לומר שהאנגלים לא רצו …"שערי הבית הלאומי לעם היהודי"נעלו את , למרות זה או הודות לכך, והאנגלים

אינו מרחם ,  העולם אינו מרחם על נשחטים…יש לומר כי האנגלים רצו לא להציל את המוני היהודים, להציל יהודים

 מסע ההשמדה של היהודים באירופה ונעילת שערי ארץ ישראל -ד שתי עובדות היסו…הוא מכבד לוחמים, עליהם

דם ,  גם הדם… המרד צמח מן האדמה ומן הדם…הביאו במישרין לידי הצתת אש המרד ,בעצם ימי ההשמדה

עם אישורן של הידיעות על הטבח . המריד לבבות ונתן כוח למורדים, שצעק אלינו מן האדמה הנכרית, אחינו השפוך

בצאתנו למרוד בעול  ...כי אם למען עצם קיומו,  שעלינו להלחם לא רק למען חירותו של עמנוחשנו, באירופה

 האדמה …"הסיכוי לטבח"זולת , כי לעמנו אין מה להפסיד, הייתה בנו התחושה, השעבוד ובהפקרת הדם היהודי

   ).43" ( ואת הכוח גם יחד הזאת והדם ההוא העניקו למורדים העבריים את האהבה

היא " האדמה". "האדמה והדם": השואה על מנחם בגין ניתנת להיבחן על פי גישותיו לסמלי המאבקהשפעת 

הוא הקשר " הדם. "הקשר של האומה למולדתה והמאבק למען שחרורה ועצמאותה, הסיטואציה הארץ ישראלית

עות יצירת בית ששעריו לסייע לעם היהודי באמצ הוא ניסיון, המרד, המאבק. לעבר היהודי, להוויה הגלותית, לשואה

השפעות . *מטרת המרד, ל"במשנת האצ, שחרור הארץ משלטון הבריטים הוא  ).44( פתוחים לשם הצלתו ושיקומו 

  השואה השפיעה על בגין האיש , מאידך. לשם נקיטת צעדים להשגת המטרה, מחייב, השואה יוצרות בסיס לגיטימי
  

 1944 בפברואר 12 -ב.  מחתרתיים- לבצע את מדיניותו באמצעים צבאייםל החל הארגון"לאחר שהתמנה בגין למנהיג האצ*

שבועיים לאחר מכן הותקפו משרדי מס . תל אביב וחיפה,  מנדטוריים בירושלים-הותקפו שלשה משרדי עלייה ממשלתיים

 יצאו חמש יחידות  במאי17 -ב. חיפה וירושלים,  במארס הותקפו וחובלו קשות מרכזי הבולשת הבריטית ביפו23 -ב. ההכנסה

 ביולי הוחרב בניין 14 -ב. את תחנת השידור הממשלתית בראמללה כדי לשדר משם שידור מחתרתי" להתקיף ולתפוס"

קלקיליה וחיפה , בית דגון, במוצאי יום הכיפורים הותקפו מבצרי משטרה בקטרה. הבולשת המחוזית ברחוב ממילא בירושלים

בעקבות ההתנקשות בחיי שר המושבות . ל לאריתריאה שבאפריקה"בהגליית אנשי אצהבריטים הגיבו . והוחרם בהם נשק רב

המתנקשים אליהו בית צורי ואליהו חכים הוצאו להורג במצרים ( , י"על ידי אנשי לח ) 1944 בנובמבר 6 -ב( הבריטי לורד מוין 

ל בעקבות גלי "בה נחלש האצ ) 1945י  סוף מא– 1944מסוף , "עונת הצייד" ( "הסזון"החלה תקופת ,  )1945 במרץ 23 -ב

רדיפת הארגון בידי המשטרה הבריטית ומשיתוף פעולה של השלטונות הבריטיים עם הנהגת , שסיבתם, מעצרים של אנשיו

; 45 – 36, שם, ל"אצ, דוד ניב: ראו.    פנימיות-שמטרתם הייתה למתן את פעילותו בעיקר מסיבות פוליטיות" הגנה"היישוב וה

   . 12 – 11' עמ, שם , הארגון הצבאי הלאומי ,פסח גני
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, יתר על כן .ערכי שמקורו בשואה היא דומיננטית מעבר ליעדי המרד-והמנהיג והישענותו על עולם מושגים סמלי

למאבק  היו נקודת מפנה בתפיסתו האקטיוויסטית של בגין ) 1943 מאי -אפריל( הידיעות על מרד גטו ורשה "

 מלחמת גבורה ונקם על ידי לוחמי, אותה עת כסמל למאבק צבאי, מרד גטו ורשה אומץ.  )45" ( בשלטון המנדאט

  .  המחתרות כולם

ובו יצאה " אחיםנגד מלחמת "ל בין חבריה כרוז "הפיצה הנהלת ארגון האצ" סזון"בעקבות ה 1944 בנובמבר 13 -ב

 הנהגה שהרדימה את המוני העם …הנהגה כושלת ומכשילה. עתה הגענו למפנה…!חיילים : "נגד הנהגת היישוב

עת נטבחו ,  הנהגה שלא עשתה מאומה ולא הרשתה לעשות…בגולה ואת המוני היישוב באופטימיות מלאכותית

רבים קמו עלינו .  אל פחד בני…לפרובוקציה, בשום תנאים,  אל תיענו…במשך שנים ארוכות מיליוני אחים

   ).     46" ( המטרה, הכיבוש, ההעפלה, ההר: " והעיקר-הוא אחינוגם קין :  זכרו את תורתי…להשמידנו ולא יכלו לנו

, הפך, "הלוחמתקול ציון "ל "בהודעות תחנת הרדיו המחתרתית של אצ, במכתבים פנימיים, אזכור השואה בכרזות

מוטיבים מן . במאבק" יריב"לצד ה, לנוער, הפניה הייתה לקהל הרחב. לשכיח, בעת תקופת מנהיגותו של בגין

הנהגת הארגון הבליטה את השואה כאירוע . ל"שמשו תדיר בכרזות האצ) לוחמי הגטאות : למשל( אה וסמליה השו

 אנושי שיש להסיק ממנו מסקנות מיידיות לגבי בגידת העולם ואדישותו מחד והצורך בהקמת בית - יהודי-היסטורי

  . מאידך, מארץ ישראל, יהודי תוך כדי מאבק להוצאת האויב הבריטי

: וכן )  47 " (ביום הצום והאבל: "פרסמה הנהגת הארגון כרוז שכותרתו הייתה, ת שנה למרד גטו ורשהבמלא

ל נגד השלטון הבריטי ואף אינה "בו יוצאת הנהלת אצ,  )48" ( קריאה להתייחדות עם בני האומה המושמדים"

  : בשואה הוא חד ותקיף" שימוש"ה". עסקני היישוב וקברניטיו"חוסכת שבטה מ

  :כורז"

עלינו להתייחד עם זכרם . ). ק.ש.  הנהגת היישוב קראה להתאבל ביום הזיכרון" ( צו" שעות ולפי 24 -כי לא רק ל

אלא שבכל יום ובכל ; ביד הנאצים, לעיני עולם אדיש ואכזרי, הנטבחים, הקדוש ונשמותיהם הטהורות של אחינו

  .שעה חייבים אנו לזכור את מותם ולהגשים את צוואתם

  :זכור

 לולא -במולדת חופשית ומאושרת, היו חיים כיום בינינו, אשר נחנקו ונשרפו בגולה, כי המיליונים של בני עמנו

  …המחפיר והמדיניות הבוגדת של ממשלת סטרומה" המשחק"

  :זכור

 במקום להתאחד ולרכז את כל מרצו … בהתנצחות בין מפלגתית- בימים אלה-כי עסקני היישוב וקברניטיו עוסקים

  ...".   גאולה ממשית-וחו של העם למלחמתוכ

, שחרור לאומיהוא ראה עצמו בראש המאבק שבעיניו היה מלחמת ". מלחמת גאולה"ל ראה את מאבקו כ"האצ

  בשיתוף פעולה עם הבריטים , אותה עת, שדגלה" הגנה"בניגוד לנטיית הנהגת היישוב וה, מלחמת אין ברירה

,  בוצע1945 אפריל – 1944שיתוף פעולה צבאי עם הבריטים ומנובמבר  בוצעו ההצנחות שהצריכו 1943בסוף ( 

 פנימי - פוליטי-מאבק רעיוני, ביטוי לשיתוף פעולה מודיעיני עם הבריטים ומאידך, שהיה מחד" סזון הגדול"ה, כאמור

   ). 49) ( על דעת הקהל  בארץ 

העבר היהודי גון והישענותו על סמלי הוא ביטוי להזדקקות האר" מלחמת גאולה ממשית"בסמל , השימוש במונח

המשמידים ", "הבוגדים הבריטים", "משעבד אכזר", "הצורר"שכונה גם  ( באויב הבריטי מאבקו -במלחמתו

המשעבדים ", "שלטון הדיכוי המסגיר את אחינו בידי היטלר להשמדה ולכליה", "ממשלת סטרומה", "הבריטים

, "מלחמת קודש", וכן על ראייתו העצמית כמוביל מאבק לאומי"  ) יטי בר-שלטון הדמים הנאצו", " בריטים-הנאצו

  ) מופת למאבקים לאומיים , ל"על פי האצ, האירים והאיטלקים שמשו, העמים המקדונים. ( מלחמת שחרור לאומי
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  . בבריטים להם ייחס סיוע בהשמדת העם על ידי הנאצים" מלחמת גאולה"ל ראה עצמו לוחם "האצ ). 50( 

של , "מרד"והוא מסמליו המובהקים של ה, סימל את האויב) בניגוד לעם הבריטי (  הבריטי בארץ ישראל השלטון

  .   ל"מיתוס האצ

  : ל בארץ ישראל"פורסמה הודעה מטעם האצ 1944 בספטמבר 23 -ב

  אחים בציון האזינו"

שהובילו לטבח  ,יטב בנינושהשמידו את מ, זכור נזכור את אשר עוללו לנו המרצחים הגרמנים, בימי חשבון הנפש

 לא נשכח ולא נסלח - נוראים תרתי משמע- אולם בימים נוראים אלה…את אחיותינו ואחינו, את אמהותינו ואבותינו

אלא גם על ראשי השליטים של העמים , כי האחריות עבור הדם הזה נופלת לא רק על ראשי המרצחים הישירים

סיוע זה . ועשו את הכל בכדי לסייע למרצחים,  להציל את הנרצחיםכדי, אשר לא עשו מאומה, כביכול, החופשיים

אשר באכזריות מחרידה סגר ונעל את שערי מולדתנו בפני ,  ישראל-בארץ ניתן להם בייחוד על ידי השלטון הבריטי

ני היום לית מאן דפליג כי אלמלא בגידה בריטית זו היינו מצילים עוד לפ, החיים והמוות עם שלם אשר פרפר בין

ידי האלוהים -שלהם נתנה הארץ הזאת על, המלחמה וגם בשנות המלחמה רבבות ואולי מיליונים יהודים

   ).     51 " ( …וההיסטוריה

המחתרות איחדו  את , ואכזבות פוליטיות שהנחילו הבריטים ליישוב" לא תהייה מלחמת אחים"קריאתו של בגין 

הוטבעו ,  חובלו מסילות הברזל1945 בנובמבר 1 -ב. בבריטיםלשם ביצוע מאבק מזוין , "תנועת המרי העברי"ב

התקפות על מרכזי , 1945 ביוני 17 -פיצוץ גשרים ב, התקפות על מתקני ראדאר. מספר סירות משמר החופים

הדחייה הבריטית *. היו חלק מפעולות המחתרות, החרמות כספים ונשק, 1945 בדצמבר 27 -ב, הבולשת הבריטית

הביאה להידוק המצור הבריטי על היישוב ועל  ) 1946 באפריל 30 -ב( אמריקאית -דה האנגליתאת מסקנות הווע

  צמצמה את היריבויות הפנימיות והפנתה את הכוחות , 1947 בנובמבר 29 -ב, ם"רק החלטת האו. מפעל ההעפלה

" הגנה"ל(  איש 6,500 -ל שמנה בסוף כ"אצ. למאבק בערבים תוך ציפייה ליציאת צבא בריטניה ושוטריה מן הארץ

  .  ל"עמד בפני פירוקו וצירוף לוחמיו לצה ) 52) (  איש 500 -י כ" פעילים ותומכים וללח68,700 -היו כ

   

בקרב נגד אנשי  רבים נפלו". המשפחה הלוחמת", המתנדבים, התומכים, אנשי המחתרת, ל הם לוחמיו"סמלי האצ

נפלו , מתו על משמרתם בשעת מילוי תפקידם, מרי מלחמהנפלו בעת הכנת חו, מתו בשבי,משטרה וצבא בריטים 

   ).   53( הועלו לגרדום על ידי השלטונות הבריטיים ** תשעה. בעת המאבק הפנימי ובמלחמת העצמאות

  נעשה, ל"ששמשו שופרות הביטוי של האצ ) 55" ( קול ציון הלוחמת"במודעות וב, בכרזות,  )54( עיתוני  המרד ב

  
נהרגו בו עשרות ונפצעו מאות בני אדם , מרכז השלטון הבריטי בירושלים, "המלך דוד"ל במלון " פגע האצ1946 ביולי 22 -ב*

המאוחדת פסקה " תנועת המרי העברי. "הקצינה את המאבק, 1946 ביוני 29 -ב, "השבת השחורה. "בתוכם יהודים

  ווי טלפון וטלגרף ותחנות רכבת חובלו ק, גשרים, קווי תחבורה נפגעו: ל המשיך בפעילותו העצמאית"אצ .מלהתקיים

 הותקפה שגרירות בריטניה 31.10.1949 -ב: ל פעל גם באירופה"האצ ). 30.10.1946 -בירושלים ב, 29.9.1946 -בחיפה ב(  

  ראשונים , הלקאות ופסקי דין מוות(תגובת השלטון הבריטי בארץ . מועדון קצינים ורכבת חיילים נפגעו באוסטריה. ברומא

  .   החמירה את המצב ) 29.7.1947 -כ ב" ואח16.4.1947 -ב

שהתאבד ( פיינשטיין מאיר , נקר מאיר, חביב אבשלום, וייס יעקב, דרזנר יחיאל, גרונר דב,  יוסף שלמה-בן, אלקחי מרדכי**

משפטיהם נשאו ב. מותם ההרואי והטרגי קידש את זכרם. קשאני אליעזר, )י "לפני הוצאתו להורג יחד עם משה ברזני איש הלח

על מסורת ההתנגדות היהודית , ל ולאומה ובהם נשענו על גבורתם של לוחמי העבר"הנידונים דברים או כתבו להנהגת האצ

  . לדורותיה ועל גבורת המתקוממים היהודים בשואה
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גלל ב) מרד בר כוכבא , מלחמות המכבים: למשל(שימוש בסמלי השואה יותר מן השימוש בסמלים יהודיים אחרים 

קרבתה בזמן לאירועי התקופה ואפשרות כריכת מחדלי השלטון הבריטי בעניין העלייה היהודית , עוצמת השפעתה

נטייתו לצד הערבים בסכסוך ובעיקר אדישותו לעניין היהודי , התכחשותו להצהרת בלפור, המוגבלת לארץ ישראל

. עם תוצאות נלוות של השואה, ליטיים קרים פו-בגלל שיקולים תועלתניים) לניצולי השואה ופליטיה ( האנושי 

במטרה לממש , כשאיפת התנועה הרוויזיוניסטית, או על כל שטח ארץ ישראל, התביעה על ריבונות בארץ ישראל

  .ל"ביטוי במאבק האצ,  לוחמנית-בדרך יותר אקטיוויסטית, בתקופת המרד, קיבל, את הרעיון הלאומי הציוני

מתוך , לדעתי, נעשה,  ל"למטרות המאבק על ידי מנהיגות האצ, כביכול, "תםשאיל"בסמלי השואה ו" שימוש"ה

סמלי העבר ההרואיים הלקוחים .  במאבק על הקמת המדינה, דומיננטי, שהשואה היא גורם מהותי, הכרה שלמה

ל עמד יפה ע"בוטינסקי 'זאב ז" אבי המרד. "ל"גם את האצ, גם הם בחלקם, ממורשת המרד היהודי ברומאים שמשו

למות או לכבוש את : "הוא מסיים במשפט" ר"שיר בית", את שירו ). 56" (  הראדיקאלי של השירה-האופי המהפכני

  ."     ר"מסדה בית,  יודפת-ההר

פעיל בתנועה היה .  משיחי-משורר ביידיש ובעברית ואידיאולוג לאומי ,1981 – 1896, אורי צבי גרינברג( ג "גם אצ

זוכה ". חירות"חבר הכנסת הראשונה מטעם ". דער מאמענט"את העיתון  , 1938 -ולין בהרוויזיוניסטית וערך בפ

עיתונות התנועה שאלה משירת  ). 57( משתמש בשירתו בסמלי המרד של תקופת בית שני , )פרס ישראל לספרות 

ג נשען בשיריו "אצ).  58" ( כיבוש"ו" מלחמה", "צבא", "חרב", "לגיונות"וסמלים כ" מרד"ו" רוח מרד"ג מונחים כ"אצ

הוא משתמש רבות ". שיר נגד חכמת הערב"וב" מימי צאתנו ממצרים עד הנה: פתיחה"למשל ב, על המקרא וגיבוריו

ובמוטיב המוות " בערת הגוף בדמו/ סיום","על ערב/ נאום בן הדם", "קטגוריה/ נאום בן הדם"למשל ב, דםהבמוטיב 

קרע /כרוניקה שחורה"למשל ב, ג יוצא נגד האויב הבריטי"אצ". יןסיקריק"למשל ב, והנקמה" אזור מגן"למשל ב

הוא זועק את כאב השואה וחורבן העם ,  )59" ( ספר האיליות והכח, רחובות הנהר"אך בספר שיריו " הברית

השימוש  שפה שהתאימה לרוח התנועה, ג והשתמשה בשפתו הלירית"ל הושפעה מאצ"מנהיגות האצ. בגולה

  .   ל בולט במיוחד"יש בהם השפעה חזקה של השואה היה באצבמוטיבים וסמלים ש

    .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

110

   לוחמי חרות ישראל -י"לח. ג
  

ל "האצ"ל  "עם התפלגותו מאצ, כונה גם ( 1948 – 1940ארגון המחתרת היהודי שפעל בין השנים , י"הלח

הארגון  הבריטים כינו את; 1940נו ב על שהתפלג ממ" פלג"ל כינו אותו בגנאי "באצ; "קבוצת שטרן", "בישראל

הוא הארגון הקטן במספר אנשיו בין ארגוני המחתרות שפעלו לפני מלחמת העצמאות " ) מטורפים", "כנופיית שטרן"

 1,500 -על פי עדות אחת היו בו כ.( בשרותיו  אחרים עסקו200 לוחמים וכ 200 - כ1947י מנה בסוף "הלח ).  60( 

נמרצות נגד מוסדות השלטון הבריטיים בארץ  י"למרות מספר אנשיו הקטן פעל הלח ). 61* ) ( לוחמים ותומכים

   ).     62( ישראל 

ושניים אחרים י "שני לוחמי לח, בו נרצחו בדם קר על ידי הבריטים)  1942 בינואר 27( בשבט ' לאחר אירועי ט

  .י על כוונותיו להקצין את מעשיו"הכריז הלח, נפצעו ונאסרו

ב היה לנו " שבט תש…: " נאמר בין השאר, י את כוונותיו ויחסו לבריטים"בה ביטא הלח" הניסיון ולקחו "הכרזהב

עוד לא . כללים חדשים קבענו לחיינו ולמותנו בהתאם לניסיון. למדנו לקח בדם, אולם. מחיר יקר שילמנו. ניסיון מר

ידע זאת …שלטון המחתרת הוא שלטוננו. ולדתנו אין אנו מכירים במשטר הקיים במ- אנו לוחמי החרות.נופתע יותר

לא יחזרו עוד : הזר במולדת וידע גם כל בוגד ופושע החושב לשרת את הבריטי ולעזור לו במלחמתו בלוחמי ישראל

           . )63" ( אין פשרות במלחמה,  אין עוד דרך חזרה… כי נשתנו העתים…ב"ימי שבט תש

ומאסר רבים מלוחמיו )  1942 בפברואר 12" ( יאיר"אברהם שטרן , רגוןבעקבות לכידתו ורציחתו של מנהיג הא

נתן , יעקב בנאי, )כינויו במחתרת מיכאל ( שמיר -מפקדיו החדשים יצחק יזרניצקי. חלה ירידה בפעולותיו, ומנהיגיו

בכינויו (  אלדד -יבואידיאולוג התנועה ישראל  שי) גרא : בכינויו המחתרתי( י " ראש מפקדת לח-)מור (  ילין -פרידמן

 בהן 1948 עד 1944 בוצעו בין השנים  הארגון עיקר פעולות.שיקמו את  המחתרת" ) הדוקטור"המחתרתי אלדד או 

, קווי רכבת, חברות נפט.  במשרדי השלטון ובמתקניוופגע, באנשי בולשת ומשטרה בריטיים בארץאנשיו  והתנקש

הוחרמו כלי נשק ונשדדו כספים , עו משתפי פעולה עם הבריטיםכן נפג. מערכות טלפון וטלגרף פוצצו, כלי רכב

בחיי לורד מוין שר המושבות  1944 בנובמבר 6 -ההתנקשות ב. פעולות נעשו גם בלונדון וברומא. לטובת הארגון

 השתתף 1945בסתיו . י"ל והלח"עוררה הדים רבים וזעזוע וגרמה לניתוק הקשרים בין האצ, הבריטי שישב במצרים

פעולותיו היו מכוונות כלפי אנשי השלטון . י לפעול לבדו"המשיך הלח, משנתפרקה, "תנועת המרי העברי" בי"הלח

על ידי , הוצגואלה  .שיש להילחם בו לשם השגת היעדים הלאומיים" אויב"הבריטי ומוסדותיו בארץ בהגדירו אותם 

,  שחרור הארץ מהשעבוד הבריטי האנטי ציוני: העיקרי שבהם, )64" ( עיקרי התחייה "18 -ב, "יאיר"מנהיג הארגון 

כתנאי ", העומד בדרכה של התנועה הלאומית לכינון מדינה יהודית עצמאית בארץ ישראל ) 65( , "אימפריאליסטי"ה

על , י שאף לנקום בשלטון הבריטי" הלח. )66"(  ערבי-הכרחי לכינון מבנה חדש של המזרח התיכון ולהסדר יהודי

סגירת שערי . שלו עם המרצחים הגרמנים במלחמת העולם השניה" שיתוף הפעולה" ואף על בוגדנותו ואדישותו

הבריטים . גרמו לאובדנם במלחמה, הארץ בפני יהודים שניסו לברוח מן התופת באירופה תחת כיבוש נאצי

  .בפילוג העם, בשימוש בכוח, מואשמים בשימוש באמצעי דיכוי נגד היישוב

הבריטים ובין  את קריאתו לציבור להימנע מלשתף פעולה עם" גילוי דעת"רגון בה פרסם הא"ח בתשרי תש"בכ

  שחרור הארץ : אלא עם השגת המטרה, המלחמה לחרות המולדת העברית לא תפסק.  א…: "השאר נכתב בו

  המלחמה העברית נובעת מרצונה של האומה ומזכותה. ב. הקמת ממשלה עברית ושיבת ציון,  זרים-משלטון

  

שמספרם הכולל של החברים , בשיחתה איתי, טענה" בית יאיר"חברת הארגון ומנהלת ספריית העיון ב, )שרה ( וני חנה ערמ*

  .        איש500 -כהיה מספר הלוחמים והפעילים .  איש1,800 - ל1,500והתומכים נע בין 
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ית תבטיח את קיום רק מולדת חופשית ועצמא . לחיי חופש ועצמאות במולדתה-שאינה ניתנת לערעור, הקדושה

גרמניה .  האומה גרמו לאובדנם של מיליונים יהודים-שיעבוד המולדת וסגירת שעריה בפני בני. ד. העם בעתיד

כי הכריחו את ההמונים היהודים , שליטי אנגליה הכשירו את התנאים להשמדה טוטלית זו; הנאצית טבחה אותם

כך ניתנה להיטלר העזרה הממשית בביצוע .  למולדתםכי מנעו מהם את האפשרות לחזור; להישאר בתחום הטבח

להשמיד את העם העברי ולהרוס על ידי ליבוי שנאה ליהודים את היסודות המוסריים של האנושות : תכניתו העיקרית

רצח של , עינויי תופת במרתפי הבולשת, מחנות ריכוז:  גם שיטות הדיכוי בארצנו מזדהות עם שיטות הנאצים…כולה

לשותפי , שום עברי נאמן לא יגיש עזרה למשעבדי מולדתו…התנקמות בנשים וילדים, בני ערובה,  מגןאנשים חסרי

רמת , חולדה, "סטרומה", מאוריציוס, "אטלנטיק", "חוק הקרקעות", "ספר הלבן"לשלטונות ה, היטלר בהשמדת עמו

   "  …הכובש

לאחר ( בתקופת המלחמה , לרתום למאבקוהארגון ניסה . י הופנה בעיקר כלפי הבריטים"מאבקו המזוין של לח

בניגוד , גורמים אנטי בריטיים, )למאוריציוס " אטלנטיק"וגירוש מעפילי  1940 בנובמבר 25ב " פטריה"פרשת 

  שיתוף פעולה לא נוצר . גישושים נעשו במגעים עם מוסוליני ועם נציג השלטון הגרמני. בוטינסקי'לעמדתו של ז

י כשותפים אפשריים להסדר  "של לח" עיקרים"התאימו ל) מלבד אנשי הכנופיות  ( הערבים בארץ ישראל . )67( 

ויחסם , נטיית הקיצונים למצוא תמיכה במשטר הנאצי, "מרד הערבי"ב, אך מאבקם הלאומי,   )68" (  ערבי-עברי"

י במאבקו "לחבמהלכי ה גוש אכן תמכו-חלק מאנשי כפר אבו. ( י"מנעו שיתוף פעולה כזה עם הלח, כלפי היישוב

  , מאבק מזוין, כמאבק לאומי ללא פשרות" ) יאיר"של " העיקרים"על פי ( הארגון ראה את מאבקו   ).69) ( בבריטים 

על פי , ישראלבארץ , "מכורה"ב, "עם הסגולה"מאבק שבסופו יסולק האויב הבריטי בכוח ותקום ל, נושא ייעוד

י הייתה "ללח ".מוסר נעלה"בעלת משטר של צדק ו, גלויותמקבצת , מאוחדת" מלכות ישראל", ההבטחה האלוהית

מהשפעות של , הוא ניזון באמצעות האידיאולוגיה שאימץ מנהיגו אברהם שטרן ) 70" ( מנטליות אסכאטולוגית"

מתורתם של לנין , של ניקולאי מורוזוב" תורת הקומץ"מ( , תנועות מהפכניות רוסיות ופולניות ומהאידיאולוגים שלהם

, " )שיין פיין( "מתנועת המחתרת האירית , )נדר בלוק הרוסים ומאלה של פילסוצקי ומיצקביץ הפולנים ואלכס

  בר , קנאים, חשמונאים(וכן מסמלים יהודיים שיוצגו על ידי דמויות מקראיות , מהתנועה הסוציאל רבולוציונרית

ובעיקר מפרעות  , 1919 -אינים בהושפע מפרעות הפולנים ביהודים בלבוב ומפרעות האוקר" יאיר). "כוכבא 

  " יאיר"הייתה השפעה על ) אוריאל הלפרין ( ויונתן רטוש  ) 71(  תורתם של אורי צבי גרינברג -לשירתם. ט"תרפ

ואף מוטיבים דתיים באו לידי ביטוי  )  73" ( אידיאולוגיה של שוליים",  לאומניות-השפעות רדיקליות ). 72( 

היו חזיתות הפעולה " והשכנועחזית התעמולה "ו" חזית האש והדם: "שתי חזיתותהלחימה ב. י"בתעמולה של לח

   ). 74( י "של לח

. האש כיוצרת הרס עשויה לשמש גם לנקם:  לאומיים- יהודיים-ניתן לראות היבטים דתיים" חזית האש והדם"ברעיון 

היו מבוססים על )  לעיל ורא( ת  שנוצרו בתקופת חורבן שני בתי המקדש ופותחו במסורת היהודיסמלים יהודיים

במשנתו האידיאולוגית של שטרן נעשה שימוש מכוון בסמלים אלה הנשענים בבירור על המסורת . סמלי האש והדם

  .  היהודית והיו מוכרים וקרובים ללבם של נאמני התנועה

 השלישי כסמל לתור בניין הבית: "הבית, "עיקרים"ח ב"ראה עקרון י ( הגאולהי נעשה שימוש גם במוטיב "בלח

. שימשה כסמל בכל תנועות המחתרת הציוניות) שיבת ציון ותקומתה ( יש להניח שהגאולה " ). הגאולה השלמה

ך לביטוי תגובת "ושימוש במקורות מן התנ, למאבק השחרור" קדושה"י ניתן למצוא עוד את האצלת ה"בעיקרי לח

, "יציאת מצרים( "פסח : י" האזכור של חגי ישראל במשנת לח" ). הבא להורגך"ו" עין תחת עין( "המחתרת ומאבקה 

מדגיש , " )קידוש השם"תאור גבורת חנה ובניה שמתו על ( וחנוכה " ) יציאה משעבוד לגאולה"ו, "מעבדות לחרות"

   . )75( את ההשענות על המוטיבים הדתיים במחתרת 
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" קדוש"לכן נחשב מאבקו . לטון הבריטישחרור המולדת מעול הש, תחילה, י הייתה"מטרתו העיקרית של לח

גם הם קדושים כשם שאמצעי המחתרת להשגת , נחשבו בעיניו, )עולי הגרדום (  נופליו והרוגי המלכות, ולוחמיו

השימוש בקודש יוצר בהכרח עילה ראויה וצודקת למאבק ולדרכו של הארגון ועשוי . קדושים, המטרה היו בעיניו

  .  לשמש מקור משיכה לנאמניו

והמסורת    מן הדתצומוהמוטיבים שאו נוצרו ופעלו בהשפעת האידיאולוגיות" לוחמי חרות ישראל"סמלי ארגון 

 את כאבו על החורבן והפנה את כעסו ובקשת הנקם שלו אל ,בעקבות השואה, י ביטא"הלח. ומהגדרת מטרותיו

 כגבורת לוחמיםים מן השואה סמל. הבריטים שמנעו הצלת יהודים בשואה ואת מימוש הגאולה היהודית בארץ

  .  והוסיפו לנחישות מאבקוי" נוספו לסמלי הלחהנקםו

, "עד הסוף"הליכתם , )76( קיצוניות מעשיהם והשימוש בטרור האישי , "לוחמי חרות ישראל"פעולותיהם של אנשי 

ואה נבעו גם מהלם הש, ושנאתם לאויב הבריטי, נאמנותם לדרך, למרות מיעוט מספרם, דבקותם במאבק

   ).77( ומהשפעותיה על היישוב כולו ועל תנועות המחתרת 

י להשתמש בשואה ובחורבן לשם הצדקת מאבקו "בכתביו ובהודעותיו הרבה הלח, בשידורי הרדיו, י"בכרוזי הלח

שימוש . באסונו של העם היהודי, גם הם, ובעיקר לשם ההשוואה בין הנאצים והשלטון הבריטי ומשרתיו האשמים

    .ל מכוח השפעתו של בגין על האידיאולוגיה שלו" כאמור גם באצ,כזה נעשה

  . י האשים אף את מנהיגות הישוב שלא עשתה די לשם הגנה על הנרצחים ולשם הצלתם"הלח

השימוש . בזעקה למרי ולנקם בשלטון הבריטי, י באה לידי ביטוי בכלי התעמולה שלו"השפעות השואה על לח

  .  י"ביטוי של לחבמונחים מן השואה חדר לכלי ה

  :ה נכתב בין היתר"בכרוז מחשוון תש

  . הנאצים-השלטון הזר בארצנו מחקה את שיטות…"

  . במולדת-גטו -הוא קבע לנו תחומי

  . במולדת- ריכוז-מחנותהוא הקים לנו 

  .נו במולדתיהוא מענה את אסיר

  .במולדת - ערובה-בניהוא אוסר 

  . )  ק.גשות במקור שההד". (  במולדת-אחריות קיבוציתהוא תובע 

  :ה נכתב בגנות הלורד מוין ולאחר ההתנקשות בחייו "בהודעה מחשוון תש

טען , בשעה שמיליונים מבני עמנו באירופה נאנקו תחת עול הנאצים זה קרוב לשלוש שנים והובלו לטבח יום יום"

קריאות " לשים לב לוקרא את חברי הלורדים לא, "סטרומה"להצדקת , לורד מוין להצדקת השערים הנעולים

של ( הם מוכנים לאיבוד מחצית המספר הזה "הוא האשים את מנהיגי הציונים ש". סנטימנטליות על סבלות היהודים

שכל המיליונים , לורד מוין דאג לכך". אם המחצית השנייה תוכל להשתלט על ארץ ישראל, ) מיליון יהודי אירופה 7

     ."…טות על ארץ ישראלסכנת ההשתל"כדי להרחיק את , האלה יאבדו

הביאו , מעלליו, אישיותו. את המדיניות הבריטית שגרמה לרצח יהודים, כמוציא אל הפועל, לורד מוין הוצג כמבצע

  :ועוד נכתב בהודעה. עליו את מותו בידי המחתרת

קות מובלים זקנים ותינו, זעקותיהם של נשים.  דמם של מיליונים קורבנות עבריים לא עוררו את מצפון העולם…"

  .לטבח לא הגיעו לאוזניו

בריטניה . יםבריטניה שלחה מאות ניצולים למצולות . בריטניה סגרה בפני המוני עמנו את פתח ההצלה במולדת

את ארצנו גזלו ואת . מגואלות בדם עברי לרוב, ידי נציגיו ומנגנונו, ידי השלטון הזר. השתתפה ברצח מיליוני אחינו

מהשתתפות , בריטניה מואשמת בהתעלמות מזעקות הנרצחים...". להשמדה, דוןלאב, עמנו הפקירו לטבח
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, בשימוש במונחים מן השואה. סמל האויב, י"בעיני לח, הוא, המשעבד הבריטי בארץ ישראל, הכובש. בהשמדה

  .י את נוכחות השואה"ניתן לראות בסמלי הלח, בהשוואת האויב הבריטי לצורר הנאצי

  :  נכתב בין השאר ) 78" (  אל כל צעיר מאורגן במולדת-אגרת אל כל עברי נאמן"ב

 -את השריפה וההרג של עוללים ויונקים של זקנים ונשים, את פרפורי הגסיסה,  ותראה את פרשת ההשמדה…"

משעבדי . יש שותפים לרצח זה. אתה יודע? כלום היטלר לבדו ?  מי אשם במותם …?התוכל עוד לשוב לסדר יומך 

  . )79 " ( …הם נעלו בפניהם את פתח ההצלה. הם הפקירו את המיליונים. יםארצנו הם השותפ

הטומנת ראשה בחול ואינה רואה , מנהיגות היישוב, י נגד המנהיגות המקומית"יוצא הלח, "עיתון לוחם, המעש"ב

תרת בכו. ואוזלת היד החולשה המנהיגות מסמלת בעיניו את .למאבק בבריטים, על פי תורתו, את הדרך הנכונה

מסביר כותב , בתוכן הכרוז" ). להבות באפר"על פי " ( בגטו וילנה" יודנראט"כך כתב ה: "מחצית העמוד נכתב 

לשתף פעולה ואף להסגיר יהודים במטרה , על ידי המנהיגות היהודית, שיהודי  גטו וילנה נקראו" המעש"העיתון 

אל : "מופיעה הכותרת,  האחרת של הדף בעיתוןבמחציתו". לקיים את הגטו"להיענות למצוות הגרמנים ולהמשיך 

  :לדרך המנהיגות המתוארת בגטו וילנה" תשובת נוער לוחם"ובו " הנוער

  . אל תחכה עד שהבריטים ישלחו אותך למשרפות ולתאי גאזים… "

  .במולדתך" חלוקה"אל תחכה עד שיסגרו עליך חומות הגטו של ה

  .הזקנים האווילית" תורת"עזוב את 

  .ירקב בריקבון גלותיותם ועבדותםתן להם לה

   . )80" (  תשובת נוער לוחם-העקשנית, העקבית, ותן למרצחים הבריטים את התשובה הנאה

בשידורים ובכרוזים ( י "השימוש במונחים הלקוחים מן השואה מופיעים על גבי העיתון ובפרסומים אחרים של הלח

אך גם ביטוי , שלו י ומתווי התעמולה"המדיניות של הלחיש בהם ביטוי להשפעות השואה על מעצבי ). והודעות 

  .  והתומכים של הארגון וכן של המתנדבים, המוציאים לפועל, החיילים, לרגשותיהם של הלוחמים שהיו הפעילים

באה מן ההכרה העמוקה בשותפותם בהשמדת , לנאצים) השלטון הבריטי בארץ ישראל ( ההשוואה של הבריטים 

, שהעדיפה להמשיך, פוליטית, אינטרסנטית,  כמבצעים ישירים אלא כמבצעי מדיניות אנטישמיתלא, יהודים בשואה

. תוך ניסיון לחיזוק מעמדה הנחלש בעולם, את הניצול האימפריאליסטי, לקראת סוף תקופת שלטונה במושבותיה

השאיפה .  המלחמההביאה לאובדן עוגן הצלה להמוני יהודים בשלבים שונים של" הספר הלבן"ביצוע מדיניות 

קיבלה מפנה לאחר , והתביעה מבריטניה שתממש את הבטחתו של בלפור,  יהודי בארץ ישראל-להשגת בית לאומי

רגשות הזעם על אי מימוש שאיפת הלאומיות היהודית ועל האדישות של הבריטים . מלחמת העולם השנייה והשואה

י וכן לפעולות "הביא לביטוי התעמולתי של לח, הדבר שגרם לאובדנם של יהודים רבים בשוא, כלפי היהודים

 .       המחתרת כלפי האדמיניסטרציה הבריטית ולפעולות נקם נגד משרתיה

  ":המעש"ז פורסם ב"באלול תש' בו

  " בריטי-על פתח הכבשן הנאצו"

   אנו כולנו מובלים …מוחזרים אלי פתח הכבשן הנאצי, החיים בצל השחור של הבריטים,  אנו פה…

   -ם באוניות התועבה הבריטיתהיו

  .לכליה, לאבדון, חזרה לכבשן, חזרה לגולה

  " !מועצות הזקנים"יקום הקץ למדיניות של 

  :הנוער העברי, העם העברי…

  …השתחרר משלטון יודנראטים שהביאוך עד הלום ומובילים אותך הלאה, השתחרר מעבדות

  !" חזרה למולדת -מוות לאויב…
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  י"הייתה בלח. י"לח הצוררים הנאצים מקבלים ביטוי בתעמולה של, ההשמדה, הכבשן, "םיודנראטי"ה, הגולה, הגטו

  .במוטיבציה לבצע, ברצון,  מודעת לשואה והיה לה ביטוי בהנעה-התייחסות רגשית

  

 ליצור על סמלי גבורה יהודיים כדיי "בלחהישענות . סמלים בדמות הלוחמיםבמאבק המהפכני המחתרתי נוצרים 

, י באה לידי ביטוי בקריאה ללחימה עד המוות"אידיאולוגיית הלחימה של הלח.  העבר הייתה נחוצהזיקה לגבורת

  .         ליפול בשבי ולהיחקר, בניסיון לא להיכנע בקרב כדי לא להיתפס

על שם " יאיר"כינוי המחתרת של אברהם שטרן היה . י שנפלו נחשבו גיבוריו ואופן נפילתם גבורה"לוחמי הלח

  .על שם אהוד בן גרא" גרא" מור היה -כינויו המחתרתי של נתן פרידמן, בן יאיראלעזר 

רב "את הרוצח היהודי של , למשל. בארגון העריצו את מעשי הגבורה של יחידים לאורך ההיסטוריה היהודית

   ואת הרשל גרינשפן שנקם את גרוש משפחתו ברצח דיפלומט נאצי 1926פטליורה ב , "הטבחים של אוקראינה

         . )81( ראו במחתרת כגיבורים  , 1938 -ב

מוטיב . ( י"לחמצא גם הוא הד במשנת ,  בנאצים ועוזריהם שקיבל ביטוי לאחר השואההנקמהניתן להניח שמוטיב 

ומשמש גורם להנעתם של יחידים , הוא קיים בתפילה בבקשת נקם אלוהית, הנקמה מופיע כאמור במסורת היהודית

  . )  אויביםוקבוצות במאבקם ב

בפעילים מבין שוטרי וחיילי , פגיעה בראשי המנגנון. דרך נאותה למאבק, י"בלח, הטרור האישי בבריטים נחשב

מפני שהוא ממקד , הטרור האישי הוא הרבה יותר מוסרי: " מור טען-ילין. הוכרה כהכרחית להשגת המטרות, האויב

         . )82" ( ל פשעים שנעשו או שהם מתכוונים לעשותאת הפגיעה באובייקטים אחראים במישרין או בעקיפין ע

קיבל את , להניחניתן , כך. מלבד ביצועו למטרות פוליטיות, גם כנקמה, לעיתים, ניתן להגדיר, את הטרור האישי

  .   י"ביטויו בלח

   :1944 בינואר 28 -כתב ביומנו ב) ברוך ( יוסף רוזנבוים , י"איש לח

 ניסע לאירופה -אנשים שאיבדו את כל היקר להם, כמוני כמוהם,  קבוצת צעיריםאחרי המלחמה אשתדל לארגן

, נסדר פצצות בכל מקום ריכוז, נארגן מעשי טרור בממדים ענקיים. עין תחת עין. וניקח את נקמת דם הקדושים

בידי כל גוי למה אנו כלי שרת ? למה דמנו הפקר . צימאון דם בוער בי ואין לכבותו. ונשתדל להרבות חללים משאת

חיים כה , אינני יכול בשום פנים לתרץ לעצמי למה מגיע לי לחיות. נקמה ומוות, רק דבר אחד תבקש נפשי? שיכור 

     . )83 " ( …עלובים שאף להם התאכזר הגורל

 כהתרסה מול הכוונהמשלו " יזכור"י פרסם תפילת "לח. י בזיכרון הנופלים"נוכחות השואה באה עוד לידי ביטוי בלח

, ולסדר האספות בהתאם לתכנית לסדר התפילה"לערוך תפילה לעילוי נשמות נרצחי השואה בדרך המקובלת 

   ".… והשכחה אחריהם… בהשתתפות נואמים… בסלסול חזנים…בקימה לזכר

  :את זכר קדושי השואה עם זכר הנופלים בידי הבריטים, הזיכרון והנקםרסם תפילה המשלבת את יי פ"לח

  יזכור"

ואף בלא דמעה חולפת ; בלא סלסול חזנים, "קימה לזכר"בלא , בלא טכס, ל את קדושיו ואת גיבוריועם ישרא

  .רגשנית

  .יזכור וינקום, יזכור עם ישראל את הקדושים הטבוחים ויזכור את הטבחים הטמאים מכל העמים

, ילים ובמחנות כלואיםבאוניות מעפ, בתוך המולדת, יזכור עם ישראל את הקדושים שטובעו ונרצחו על סף המולדת

  .יזכור ויגאל. בגרדום ובגאז

במלחמת , במלחמת התקפה, במלחמת הגנה, עבור המולדת, יזכור עם ישראל את הקדושים שנפלו במולדת

  ,החרות
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  .יזכור וילחום

  .וזו הזכרה קדושה. וידעו אז גיבורינו כי אכן נזכור את נשמותיהם, וידעו אז קדושינו, וידעו אז מתינו

  . )84" ( קדושה מחייבתשהיא 

נשים וטף שהועלו על המוקד על ידי , אנשים, מליוני היהודים, לזכר: "י כתב הקדשה בספרו"איש לח, יעקב גלבוע

מנת שלא יועלו עוד יהודים על אשר נתנו נפשם וחייהם על , הגרמנים ולזכר הלוחמים במחתרת ובמלחמות ישראל

   ). 85" ( המוקד

  

האידיאולוגית בין קיצוניותו של הארגון או דרכו , לדעתי, אין קשר. את השואה בדרכו שלוכל ארגון מחתרת אזכר 

לא ניתן למדוד את מידת . כולם לקחו מן השואה לחיזוק הרעיון שדגלו בו ולהסברה. ומידת הישענותו על השואה

טוים של מוטיבים אך מעוצמת בי, נוכחותה של השואה על ארגוני המחתרות כשם שלא ניתן לאמוד את השפעתה

ניתן להיווכח בשימוש שהלך וגדל שעשו בשואה ובהשפעתה על , מן השואה ותכיפות הופעתם בפרסומיהם

  .  סמליהם
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  "הגנה"
משרד , הארגון הארצי של חברי ההגנה, ארגון המגן של היישוב היהודי בארץ ישראל, ההגנה, כתב וערך,  מרדכי נאור.1

    .1986, ו"תשמ, ההוצאה לאור, משרד הביטחון, אגף הנוער, המזכירות הפדגוגית, ינוך והתרבותהח

  , 1972 ,ב"תשל, תל אביב, הוצאת עם עובד,  ממאבק למלחמה-כרך שלישי, ספר תולדות ההגנה, יהודה סלוצקי: ראו. 2

   .441' עמ

  , ג"לפרק י' נספח א , 1979, תל אביב,  הוצאה לאור-ןמוד, זמורה ביתן, לצבא ההגנה" הגנה"מן ה, מאיר פעיל: ורא. 3

    .374' עמ

  .שם, שם. 4

  ,מאבק וטרור, יום עיון, "תפיסת ההגנה",  מאיר פעיל:  גםורא . 73 – 72' שם עמ, ההגנה, מרדכי נאור. 5

   .  13 – 3' עמ , 1987נובמבר , רמת אפעל, יד טבנקין, "ההגנה "-המרכז לתולדות כוח המגן', חוברת ב

 – 1939, בחינה היסטורית של תהליך התגבשותם ודרכי הנחלתם, ערכי ארגון ההגנה, צבא מחפש משמעות,  מוטי שלם.6

  .          2004, ד"תשס,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון , 1948

  .ח"תש, תל אביב, הוצאת הועד הארצי למען החייל היהודי, עם חיזיון ההגנה, ברל כצנלסון: ראו. 7

    .1248 – 1231' עמ, שם, כרך שלישי, חלק שני, ספר תולדות ההגנה. 8

המרכז לתולדות כוח המגן , כנס החוקרים השני לתולדות כוח המגן,  "1948 – 1946ההגנה באירופה ", דוד-יהודה בן. 9

דפי " ובהעפלה" יחהבר"ב" ההגנה", אביבה חלמיש:  גםורא . 23' עמ , 1992מרץ , תל אביב, על שם ישראל גלילי, "הגנה"ה

 , 1980 אפריל 17 – 16, הרצאות ודיונים בימי עיון שנערכו באוניברסיטת תל אביב , ימי עיון לזכר דוד אלעזר , 3, אלעזר

   .      99 – 90' עמ , 1981, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, הוצאת עמיקם, "התיישבות וביטחון: "בנושא

      .888 – 854' עמ, שם, ספר תולדות ההגנה. 10

 – 1945האקטיביזם בתנועת העבודה מול האקטיביזם במחתרות הפורשות בשנים , מרות ומאבק בימי מרי, שמעון גולן. 11

   .                                   178 – 59' עמ, 1988, הוצאת הקיבוץ המאוחד, מכון גלילי לחקר כוח המגן, יד טבנקין , 1946

ההוצאה , משרד הביטחון, העמותה לחקר כוח המגן על שם ישראל גלילי, עורך יחיעם וייץ, בולים וחרב שתי שי-ח"פלמ. 12
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  פרק שלישי 
  

  מאפיינים דומים ושונים בין-השפעות השואה על יצירת סמלים ומיתוסים של מלחמת העצמאות
  לסמלי מלחמת העצמאותסמלים מן השואה 

   
   מקרי בחן-בכניעה ובשבי, סמלים ומיתוסים של גבורה בהגנה ובלחימה  .א

  
  השיירות .1
  

 ארץ ישראל בה אושרה תוכנית החלוקה של, 1947 בנובמבר 29 - ב, ם"ההחלטה על הקמת מדינה יהודית בדיון באו

  . הייתה למורת רוחם של ערביי ארץ ישראל, המערבית לשתי מדינות

בין הכוחות  העצימו את הידרדרות המאבק הצבאי, שחיו בארץ, היהודית והערבית, איבה בין האוכלוסיותיחסי ה

  שהורכבה מהזרוע הצבאית הלוחמת( , "הגנה"ה: את הכוח היהודי הרכיבו לוחמי המחתרות. הלוחמים שלהן

לכוח הערבי . ובים היהודייםהייש י ומשטרת"ל והלח"האצ, ) חיל שדה -ש"והחי,  חיל משמר–מ "החי, ח"הפלמ, שלה

   למחצה -ארגונים צבאיים ,שחלקם הוקם ביוזמה בריטית כגון חיל הספר והלגיון הערבי, השתייכו ארגונים צבאיים

, אנשי כנופיות עבד קאדר אל  חוסייני: יישוביהם כגון ואנשי כנופיות שהתארגנו מתוך" ) פותואוה"וה" דה'הנאג( "

הכוחות הבריטיים ששלטו בארץ .  לוד-וכנופיית חסן סלמה שפעלה באזור רמלה, יהודהשפעלו באזור ירושלים והרי 

  .  ם ולעזוב את ארץ ישראל"עשו הכנות למלא אחר הוראות האו

בעיקר לאחר , מאבק המחתרות היהודיות בשלטונם בארץ. פרו ערבי וברוח זו נהגו חייליו, בדרך כלל, שלטון המנדט היה

  .המעושה שלהם" ניטרליות"גם הוא לאבדן התרם , תום מלחמת העולם

 הלוחמת הייתה זרז להתגברות מקרי האלימות ולהתנכלויות ליישובים יהודים מצד האוכלוסייה" חלוקה"החלטת ה

גם מתנדבים ואנשי כנופיות ממדינות ערב , עם הסלמת המתיחות והקרבות, הערבית ברחבי הארץ שעליה נמנו

אחים "כוחותיו של ששיקלי שפעלו באזורי הגליל וה, י שפעלו בצפון' קאוקגכוחות העזר של פאוזי אל: כגון

זאת , לא הייתה רציפה וצפופה, פריסת חלק מהיישובים היהודיים ברחבי ארץ ישראל .שפעלו בדרום" המוסלמים

  .ההתיישבות בארץ בשל אילוצים שתבעה

 באזורים שהייתה החלטה ליישבם או) ל "שטחי קק( ההתיישבות הייתה בדרך כלל בשטחים שנקנו בכסף 

שגבלו באזורים ערביים באזורי ספר , במטרה לנסות וליצור רצף ישובים יהודיים, בגלל סיבות ביטחוניות

היישובים הייתה נתונה  ההגנה על. נתון זה גרם לקשיים צבאיים ומנהליים בגלל עוינות הערבים. מובהקים

ההתקפות הערביות על  עם התגברות, "חלוקה"ה על העיקר בידי המתיישבים ובתקופה שלאחר ההכרזב

  .  הוטל בעצם מצור על ישובים מבודדים רבים, היישובים וצירי התנועה אליהם

ממרכזי  מערך של תחבורה שיצא, ביתר שאת, להפעיל, לנוכח הסכנה, הנהגת האוכלוסייה היהודית נאלצה

, נשק ותחמושת, אשר הוביל אמצעי מזון חסרים, )ם הקיבוצים הגדולי, הערים הגדולות( ההתיישבות היהודיים 

ליישובים , תגבורות של חיילים ואנשי רפואה וכן תושבים החוזרים לבתיהם, דברי דואר, תרופות, אמצעי מיגון

  .במצור

כשתפרוץ המלחמה ": אמר, בהרצאה בישיבת מרכז מפלגת פועלי ארץ ישראל, 1948 בינואר 8 -בדברים שנשא בן גוריון ב

במסיבת , 1948בינואר  21 -ב ". הצפון. ד, תחבורה.ג, ירושלים. ב, הנגב. א: מדו בפנינו ארבע בעיות חמורות מאין כמותןיע
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עלינו להבטיח התחבורה שלנו ביבשה , עלינו להגביר את  כושר התנועה שלנו: "אמר, בתל אביב" בית הבריאות"מוזמנים ב

ומבעוד זמן עלינו לדאוג למקומות שלא נוכל להגיע אליהם   ינתקו זה מזהשחלקי ארץ , אין זה מן הנמנע. באוויר ובים

נעמוד בכושר התנועה . מעכשיו לחבל קודם כל בתחבורה שלנו כמעט ברור שינסו.  למען נגיע אליהם באוויר ובים-ביבשה

    .          ).1 " ( …גם באוויר וגם בים, גם ביבשה ,משוריין ומובטח, נקים כוח תנועה יעיל ומהיר שלנו

ולנוסעים בהם  בגין התקפותיהם של הערבים על צירי התנועה והתנכלותם לכלי תחבורה, ניתוקם של יישובים רבים

באפריל " נחשון"עד מבצע( שבשלב הראשון של המלחמה , נקיטת צעדים צבאיים, הצריך, לכיוון הישובים שבמצור

  . להתנכלויות הערביות, לל מקומיתבדרך כ, או היוו תגובה, היו ברובם הגנתיים ) 1948

  ,ח להגנה"למרות ניסיונות תגבור התחבורה הציבורית וחיזוקה באמצעי מיגון ושריון והוספת אנשי פלמ

  ליווי     . לארגן נסיעה בשיירות, במטרה לאפשר את קיומם של התנועה והקשר בין היישובים, הוחלט

  משאיות ואוטובוסים במספר, יפים'ג,  )2( שריוניות : כגון* צבאי של לוחמים נושאי נשק בכלי רכב ממוגנים

ובטוחה לקיום הקשר  דרך נאותה, אותה עת, נראתה בעיני המפקדים והמנהיגים, ח לוחם"גדול תחת פיקודו של איש פלמ

בא נאלצו מלווי השיירות להסתיר את כלי נשקם מחשש סיורי הצ, בתקופה שעד הקמת המדינה. ( ההכרחי בין היישובים

  ).את כלי נשקם וכלי רכביהם של מלווי השיירות שבמחתרת , לעיתים, והמשטרה הבריטיים שנהגו להחרים

          )3 ( 1948 באפריל - 9 - ל1948 באפריל 3של המבצע נערך בין , עיקרי, שלב ראשון" ( נחשון"את התקופה שעד מבצע 

". פורמן "-הם מלווי השיירות" ( תקופת הפורמנים"וכן " יםהמאבק על הדרכ"או תקופת " תקופת השיירות"ניתן לכנות 

תקופה זו הייתה תקופת שפל בתולדות מלחמת השחרור בה הייתה היוזמה נתונה בידי   ).4)( נהג : משמעו, באידיש

, הם מנעו העברת מזון. בנגב ובאזור ירושלים, התחבורה לישובים יהודיים בגליל הכוחות הערביים  שחסמו את דרכי

מטרתם . האוכלוסין היהודי בארץ לישובים ואזורים מבודדים ובכך הטילו עליהם מצור נשק  ואנשים מאזורי ריכוז, תחמושת

" ההכרעה"תקופה זו הייתה תקופת המשבר שקדמה לתקופת . והשתלטות עליה הייתה הכרעת היישוב היהודי בארץ

,  חטיבתי-שיתוף פעולה בין, תגבור כוחות: דול שכללול לביצוע מבצעים בקנה מידה ג"בה עבר צה, במלחמת העצמאות

כיבוש שטחים והריסת כפרים ערביים שהיוו סכנה ואיום : כגון, ר ושריון ובעיקר נקיטת מהלכים צבאיים ופוליטיים"שילוב חי

  .   המשך התנועה בדרכים ועל עצם קיום היישובים היהודיים על

  ונוסעינהגי , יפים'לוחמי הג, נהגי המשוריינים: בקרב אנשי השיירותמתאפיינת בגילויי גבורה " תקופת השיירות"

  שהתמזג בחטיבת" השרות הכללי( "כ "הש, ח"המשאיות והמלווים אותם מן הפלמ, נהגי האמבולנסים, האוטובוסים

  ר מטרת השיירה הייתה לפרוץ את המצו. ש שנלחמו לשם ביצוע מעבר השיירות"והחי, " )חיל המשמר" עם "קרייתי"

  להמשך ההתמודדותולספק להם את הנחוץ  , ליצור את הקשר בין ישובים יהודיים בעת מלחמה, הערבי

   ). 6( בירושלים, למשל, וכדי לקבוע את תחומי הריבונות הישראלית,  )5(  המלחמתית 

  י לתתלהשתמש כד שיטה בה ניסו, "חלוקה"הייתה אחד מאילוצי התקופה שלאחר ההכרזה על ה" שיטת השיירות"

  
  את כלי הרכב אחר כך שריינו, תחילה נסעו מספר כלי רכב יחד וסופקו כלי נשק לנהגים ולמלווים: מיגון השיירות בוצע בהדרגה*

" פורץ מחסומים"אחר כך נהגו להרכיב , )בגלל אופן  השריון " סנדוויצים"המשוריינים נקראו אז ( בלוחות פלדה וביניהם קורות עץ 

עם מיקוש . מן הדרך ובכך יאפשר לשיירה לעבור במטרה שיסלק מחסומי אבנים וגרוטאות, למשוריין המוביל, בצורת משולש ברזל 

הערבים שכללה את השימוש שעשו בקליעים חודרי  בייחוד במוקשים חשמליים שהוטמנו בהם והתגברות כוח האש של, המחסומים

רישות גגות המכוניות והשימוש בברזנטים לשם , אף לא עזרו, ח קרובמטוו" בקבוקי מולוטוב"ברימונים וב, במקלעים כבדים, שריון

  במשוריינים מתוצרת בית להגנה וליווי  ואף  הליווי הצבאי המתוגבר והשימוש, מניעת פגיעת רימונים בגגות כלי הרכב

ת להקל על המצור על המלחמה ולנסו  צבאית נאלצה לשנות את החשיבה הצבאית ואסטרטגיית-ההנהגה המדינית" ). הפרפרים( "

  . בתחילה מקובלים עליה שהיו, "חלוקה"באמצעים שהיו בניגוד לקווי גבולות ה, התחבורה ידי פתיחה בכוח של צירי
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  מגיוס כוח האדם המהיר של , בכנופיותתשובות למצב הביטחוני הקשה שהתהווה בשטח שנבע מההתארגנות הערבית 

  : כגון( כן נבע המצב הקשה מההתנכלויות הבריטיות  כמו. ויות ביהודיםלשם ביצוע ההתנכל, "פאזעה"הערבים בדרך ה

דרכי גישה אליהם שנשלטו ברובם על ידי ערבים והיו אף שחלקם עבר  ומבידודם של יישובים יהודיים ושל) החרמות נשק 

   שליטה בריטית ,ואחרים כגון מחסור בכלי תחבורה צבאיים מתאימים לשם הגנה וחילוץ בגלל אילוצים אלה. בתחומם

  היה קיים צורך , ועדיפות כוח הנשק שלהם ומחסור באמצעי לחימה ובדרכי גישה חליפיים, בדרכים עוינת בדרך כלל

 אפריל -אסונות מרץ לאחר, רק לאחר כשלון השיטה. מהעדר אפשריות אחרות, להשתמש בשיירות כבאמצעי תחבורה עיקרי

  פעול להגנה על נתיבי התחבורה באמצעות סילוק מאחזים ערביים לאורך  צבאית ל-השכילה ההנהגה הפוליטית , 1948

  *.התחבורה ותרמו להסרת המצור מעל היישובים ולנקוט פעולות תגובה שהקלו על הנסיעה בנתיבי, הדרך

בעיית המשוריינים . 1948 ועד אפריל 1947בחודשים דצמבר , כאמור, משבר השיירות במלחמת העצמאות החריף

ונתונים , ויישובים ערבייםמוקפים בכוחות אויב ובכפרים , מת בכל השטחים שם נאלצו יישובים מבודדיםהייתה קיי

הייתה " פרימוסים"תרומתם של מספר  ,שירות האוויר היה קטן מאוד. להסתייע בשיירות האספקה והתגבור, במצור

  .ופחות באספקה, בלחימה

  בין גבולות, בין יד מרדכי וגבר עם.  בהבטחת קו המים ליישובי הדרוםקושי היה אף, נתקלו שיירות במארבים ובאש, בנגב

  , 1947 בדצמבר 12-בוצעו  ב התקפות. ( הותקפו שיירות הנגב, בין תקומה לבארי וכן בין בית אשל לבאר שבע, לנירים

  ).  7 )( 1948 בפברואר  28 - וב24 -וכן ב,  מידי יום1948 בינואר 10 ל 1 בחודש ובין 27 - וב14 -ב

  אסון "שנקראו גם  , 1948 אפריל -בחודשי מרץ" הדסה"ושיירת " חולדה", "יחיעם", "נבי דניאל"סיפור גבורת שיירות 

  .סמלי התקופה ובהן אדון, בגלל עוצמת מאבקם של נוסעיהן ונפילת רבים מהן, הפכו, "השיירות

  ".אסון שלש השיירות"נקרא גם  , 1948במרץ , םחולדה ויחיע, "נבי דניאל"סיפור ההתקפות רבות הנפגעים על שיירות 

  ,          אוטובוסים משוריינים4,  משאיות33בשיירה היו . 1948 במרץ 27יצאה לגוש עציון ב  ) 8 ( שיירת נבי דניאל

  מספר שעות   עיכוב שלחל, לאחר שפרקו את מטען השיירה בגוש. בתוכם משוריין פורץ מחסומים,  ליווי משורייני13

  חזרה , על כביש בית לחם, השיירה שבסיומו יצאה) עטיו הספיקו הערבים להתארגן לחסימה ולהתקפה על השיירה ב( 

. הותקפה השיירה על ידי כוח ערבי גדול, בקרבת נבי דניאל) מ דרומית מבית לחם " ק2 - כ( ליד אל חאדר . לכיוון ירושלים

  שלושה הצליחו .  בפיקודו של זרובבל הורוביץ  נעצר באשששה מחסומים על הכביש ופורץ המחסומיםהערבים הקימו 

  לאחר שאבדה התקווה להיחלץ , הבוער אך מפקדו פוצץ אותו יחד עם הפצועים וההרוגים שנלכדו בו להיחלץ מן המשוריין

  . הלוחמים ניהלו שם קרב נגד האויב. האחרים נבלמו באש, רכב  כלי11לחזור  אל הגוש הצליחו. ממנו

  השיירותהיא פרק ממיתוס ) על פי יונה גולני " שיירת השבת"או " שיירת גוש עציון( " שיירת נבי דניאלפרשת קרב 

  למצוא אתניתן , עמידתם מעטים מול רבים, בגבורת לוחמיה, במאמצים שעשו נוסעיה ומלוויה. של מלחמת העצמאות

   ).9( אחד מסמלי המלחמה 

  ניתן , יחד עם מפקדם, "תמות נפשי עם פלשתים"בהתאבדותם בנוסח , פורץ המחסום, באופן בו מתו אנשי המשוריין

. עשו ככל שביכולתם לעמוד מול התוקפים, סטודנטים וחיילים, מלווים, נהגים, לוחמי השיירה ). 10( לראות סמל של גבורה 

  .לת גבורהיש לראות כפעו, ששיתק עמדת אויב מבוצרת תחת אש ) 11( אף את מבצע היחיד של אורי פינקרפלד 

  ?מאפיינים דומים לאלה מן השואה " נבי דניאל"האם ניתן למצוא בפרשת הגבורה של שיירת 

לגבורת , להשוות את גבורת זרובבל הורוביץ וחבריו במשוריין הפגוע והשרוף שלא רצו ליפול בידי הערבים, למשל, האם ניתן

  האם ניתן להשוות את ? )  הגרדום  בראזני ופיינשטיין  התאבדותם של עולי-או אף לגבורתם( , לוחמי גטו וורשה במצור
  

  , בחודש15 ועד1948 באפריל 3 -מ" נחשון: "מספר מבצעים צבאיים כגוןבהצלחה באזור הפרוזדור לירושלים וסביבתה בוצעו *

  .  1948 במאי 18  עד 8 -מ" מכבי",  במאי1 ועד 1948 באפריל 22 -מ" יבוסי",  באפריל21 ועד 15בין " הראל"
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  ?    לגבורתם של פרטיזנים שלחמו ברודפיהם הגרמנים ביערות , שלחמו מעטים מול רבים, *"נבי דניאל"גבורת לוחמי 

  הרי , ונתעלם מכך שאינם חופפים אלא עוקבים על ציר הזמן ההיסטורי, אם נחפש  מאפיינים דומים בין שני האירועים

המזוין בגטו ורשה בשואה וכן באירוע טראומתי שכזה במלחמת במאבק היהודי . שיש מקום להשוואה, שניתן להניח

כי כל הסיטואציה הייתה , אם כי לא זהיםקיימים קווים דומים , שניתן להגדירו כאחד מסמלי מלחמת הקוממיות, העצמאות

ות בידי מלחמת כבוד ונקם כמעט ללא סיכוי להינצל מן המו, בגטו התנהל מאבק אחרון. שונה ומטרות המאבק היו שונות

לשם קיום הישות , 1948לאחר הפלישה הערבית של אמצע מאי  בעיקר, במלחמת השחרור התנהלה מלחמה .הגרמנים

  ניתן להניח שאת המאבק המזוין במלחמת , למרות ההבדלים. ברוח הרעיון הציוני היהודית בארץ ועבור יצירת לאום

  תן להשוות עם זה של מלחמת השחרור על פי המאפיינים ני, )בגטאות וביערות ( העולם השנייה של יהודים בנאצים 

גבורה  ערבות יהודית הדדית וביטויי, חירוף הנפש במלחמת קיום יהודית, מלחמת מעטים מול רבים: ביניהם כגוןהדומים 

  .ייחודיים יהודיים

 הוא ראה במרד הגטאות חלק ,בן גוריון מצא זיקה בין המאבק המזוין של יהודים בצורר הנאצי ובין מיתוסים ארצישראליים

  יצירת הזיקה  ). 12( שיש להקימה בארץ ישראל " ממלכתיות"אחד ממיתוסי ה, מן המרטירולוגיה היהודית בגולה

  להצביע על  עשויה, של מאפיינים במרד גטו ורשה, לקווי הלאומיות הישראלית החדשה על ידי בן גוריון" תאמה"ש

בסיס דומה  סמלים בעלי, למשל. ופת השואה ביצירת אחרים במלחמת הקוממיותבסמלים יהודיים בולטים מתק" שימוש"

: כגון , הגולה-"שם"שמקורו מן ה, סמלים העשויים להדגיש את השונה, או לחילופין, הגבורה היהודית במלחמה: כגון

הנחרצות : הציוני כגון ארץ ישראל בצביונה -"כאן"מול ה, התבטלות המנהיגות בפני הצורר וכניעה, התנהגות שיש בה פחד

  העשייה והיצירה וניהול המלחמה , ציבור בעל מודעות לאומית כמייצגת, ועמידתה מול השליט הבריטי המנהיגותית

  יצר , ריכוז האוכלוסין הערבי הגדול בגליל ופעולותיו ההתקפיות .לשם השגת יעדי הרעיון הציוני ,הצודקת באויבי היישוב

  פעולות הערבים נגד צירי התחבורה והיישובים . לנתק אותם ואיים, ודיים בגליל המערבילחץ מתמיד על היישובים היה

  *. *1948בגליל המערבי גברו בעיקר בחודש ינואר וארכו עד סוף מרץ 

למרות , 1948 במרץ 27בשבת בצהרים , יצאו לדרכם מנהריה לכיוון יחיעם המנותקת, "תקופת השיירות"בעיצומה של 

יצאה השיירה מקריית , 1948 במרץ 26 -ב, יום קודם ). ( 13" ( שיירת יחיעם" איש ב89, ות בדרכיםההזהרות על הסכנ

   ערבים לפי 250כ ( בהיתקלות עם כוחות ערביים גדולים  ).משם חזרה  בשלום לנהריה , אילון ומצובה, חיים לחניתה

טעויות שנגרמו . שאר אנשי השיירה נמלטו, בעה ונפצעו ש47נפלו , ליד הכפר כברי ולאחר קרב גבורה) דוחות בריטיים 

  . מלבד משוריין אחד שפרץ ליחיעם, השיירה הושמדה כולה ). 14( גרמו לטבח , בגלל שיקולים שונים ובגלל חוסר ניסיון

  
  ;ביתמול ה , איש על יד קיר האבן40: " איש לחמו80 -כ,  נוסעי השיירה250 - חלק מ.השיירה לאש תופתלאחר שנעצרה נקלעה *

  כולל הבחורות שמילאו את סרטי הכדורים וכעשרה ,  איש על הגג15 -כ; כעשרה בשני המשוריינים על יד חזית הבית

  . וניהלו משם חילופי יריות עם הערבים שהקיפו אותם, בו מצאו מחסה, בקרבת הכביש, הם התבצרו בבית הקיץ". במרתף בצד הבית

  ולחמ, עם תחילת ההתקפה, כאחרים ,לוחמים שהתבצרו בבית ולא הצליחו לסגת. או לפועלמספר ניסיונות חילוץ על ידי הצבא לא יצ

  , לאחר שעות ארוכות של קרב.  במרץ יצאו הבריטים לחלץ את הלכודים28בבוקר . למרות ההרוגים והפצועים שאתם, והחזיקו מעמד

   פצועים קשה24מהם ,  אנשים210הבריטים חילצו .  נשקםלמסור את כלי אך נאלצו, על ידי הבריטים, רעבים וצמאים, חולצו הלוחמים

עשרים וחמש משאיות משוריינות ומאה וחמישים , ארבעה אוטובוסים, ליווי עשרה משורייני.  לוחמים15בקרב נפלו .  פצועים קל49 - ו

  השלטונות "קשו על ידילהתערב בקרב ונזעקו לעזור רק לאחר שהתב הבריטים  נמנעו. כלי נשק הושמדו או נפלו בידי הערבים

  . לידי הערבים, יחד עם כלי רכב משוריינים ,הם פרקו את הנשק מהלוחמים וחלקו נפל. להתערב" בירושלים

,  במאי17 -באפריל ל 17 לאחר קרבות קשים בין, בניסיון השלישי, כיבוש מצודת נבי יושע,  באפריל14 - ל4קרבות משמר העמק  בין **

לאחר ,  ואחרים1948 במאי 9 -ב" יובל"מבצע ,  בו4 במאי עד 3 -מ" מטאטא"מבצע ,  במאי 29 -ריל ל באפ28בין " יפתח"מבצע 

  .  הקלו על היישובים היהודיים בגליל, ההפוגה הראשונה
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  .אך נסוג, הבריטי ניסה להתערבהצבא 

  ת דרכים  היוו פרש,  בחודש28 - וב1948 במרץ 27 - ב" שיירת נבי דניאל"יחד עם " שיירת יחיעם"פרשת 

  " המערבי מנותק הגליל).  הרוגים 42( שיירה ליחיעם נתקפת קשה : " בן גוריון כתב ביומנו. )15( במלחמת העצמאות 

לא הפסיקו את , ) במרץ ושיירת פורים 24 -שיירת עטרות ב, 1948 במרץ 18שיירת הר טוב ( גם כישלונות נוספים  ). 16( 

  ).17"( שיטת השיירות"

  תוכנית לתפוס את משלטי.  טון10 – 5 משאיות בנות 26 בערב ובה 1948 במרץ 31 - יצאה ב"השיירת חולד"

שנתקע ) ל "טרבס ז הוגו - יורם( מפקד משוריין פצוע . משאיות נתקעו. השיירה הותקפה. שער הגיא לא יצאה אל הפועל

עם חבריו הפצועים , מות גיבורים, ו ולמותהחליט לפוצץ אות, והיה מוקף ערבים וחשש שייפול בשבי או שימות בידי אויביו

. התאבדו או ניסו להתאבד וששה עשר נפצעו מחציתם,  לוחמים יהודים22בסך בכל נהרגו בקרב על השיירה  . והלכודים

  כי לא פעלו בהצלחה לתפיסת מאחזים שיבטיחו מעבר , הייתה אף היא תוצאת מחדל צבאי" שיירות חולדה"פרשת 

  הדרך לירושלים  ). 18( הפקירו חיילים פצועים ורמת הפיקוד הייתה חלשה , ת יתרון כוח האשלא ניצלו א, השיירה

   ).  19( נותקה 

  שהובילה "שיירת הדסה"ב,  בדרך להר הצופים לשיירת אנשי רפואה ומחקר1948 באפריל 13 -אסון נוסף ארע ב

  ,אמבולנסיםשני , ה שני משורייני ליוויהשיירה כלל. לשם אספקה והחזירה עובדים לאוניברסיטה ולבית החולים

  נוסעי השיירה  112 מתוך. ראח על ידי מאות ערבים'ג' היא הותקפה באזור שייח. ושלש משאיות, שני אוטובוסים

  לסייע  התאמצו הבריטים לא . 16 הלוחמים במשוריינים נהרגו חמישה ונפצעו 24מתוך .  נפצעו24 - איש ו78נטבחו 

  נשרפו חיים ונקטלו מירי, אחיות ונוסעים אחרים נרצחו בפראות, רות אנשי מחקר ורפואהעש. שהותקפה לשיירה

  . )20( הערבים 

  ניתן למצוא , )21( ברומניה " גל הספונטאני"בעיקר בתקופת ה, בפוגרומים שנעשו ביהודים בידי אספסוף מקומי

   מלחמת העולם השנייהתקופת שהתרחשו ב* לפוגרומים" שיירת הדסה" התקפת -מאפיינים דומים לפוגרום

  הוביל , ארבעה ימים קודם לכן ) 23 ( 1948 באפריל 9 -ב, שבא לכאורה כתגובה לטבח בדיר יאסין, פרץ שנאה ). 22 

וכן , הרג פצועים בעזרת כלי נשק קרים, שריפת כלי רכב על יושביהם הפצועים, באמצעות ירי ומיקוש( להרג אכזרי 

של עשרות יהודים כאשר יד הכוחות היהודיים קצרה מלהושיע ואילו הכוחות ) לא קבורה התעללות בגויות והשארתן ל

לאוזלת יד ההגנה היהודית , משמש סמל לאכזריות האויב מחד" שיירת הדסה"טבח . הבריטים עומדים מנגד" ניטרליים"ה

" ניטרליים" שותפות ה-תולאדישו, להתערב לטובת המותקפים, מסיבות צבאיות, שלא השכילה או שלא יכלה, מאידך

יש מאפיינים דומים לפרעות כנגד יהודים , בביטויי השנאה של מבצעיה, באופי הרצחני של ההתקפה. הבריטים במעשה

. הפכה ההתקפה הערבית לפוגרום, אף שהיו בשיירה לוחמים נושאי נשק שעמדו על נפשם. בתקופות אחרות ואף בשואה

  .  גבתה מחיר דמים,  הראשוניםבשלבי המלחמה" שיטת השיירות"חולשת 

  ונפלו ממנואו שהותקפו בדרכם אליו או בדרכם , חלק מן השיירות שנוסעיהן ומלוויהן לחמו לפרוץ את דרכם ליעדם

  ,להתמודד השואה ונאלצו ביניהם היו ניצולי שואה שנשאו את משא, יצרו מיתוסי גבורה לאומיים, בעת מלחמתם זו

  " שם"בהדחקת ה, גם בהלם החזרה להתמודדות עם המוות, נות שליוו אותווהסכ, בנוסף לדרישות התפקיד

   ). 24(  ישראלי במולדת - ברצון להוכיח את השתלבותם ותרומתם למאמץ המלחמתי היהודי, "כאן"מכורח ה

  ות נפילת רבים מהם בקרב.  על מגוון תפקידיהםאנשי השיירות, המלווים, הנהגים: סמלי השיירות הם יוצרי המיתוסים

  היו שהתנדבו , גברים ונשים כאחד, בקרב אנשי השיירות, יתר על כן ). 25( השיירות העצימו את המיתוס וקידשו את סמליו 

  
  ;1941באזור בוקובינה ביוני וביולי,  ביוני28 - וב1941 בינואר 23 - וביאש  ב1941 בינואר 23 -בבוקרשט ב: ברומניה, למשל*

  . 1941 ביוני 24 -בקובנה ב, ליטא וב1941קטובר  באו16 -באודסה ב, אוקראינהב
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  בה היו יישובים נתונים , "תקופת השיירות"בתחילת  . תפקידם-מתוך הכרה בחשיבות שליחותם" ) נודבו"חלק ( לתפקיד 

  מצויידים במעט נשק קל , של אנשי השיירות שיצאו למלא תפקידם בלטה תעוזתם, במצור והייתה סכנה לנוסעים בדרכים

  החרמות , כאמור, לביקורות בריטיות אלימות שכללו, בתקופה זו, אנשי השיירות נתונים כמו כן היו. נה מפורעים ערביםלהג

  מיגון כלי הרכב היה מאולתר ולא נתן מענה : גבר הסיכון, על הדרכים גברה ככל שרבו ההתקפות והמערכה. כלי נשק

  תלות היישובים , מאידך. כמו כן היה מחסור במשוריינים לליווי. במחסומים למוקשים חשמליים שהופעלו על ידי האויב

  בתקופה קשה זו שימשו אנשי השיירות סמל  לנחישות ואומץ . תפקידן הבליטה את חשיבות, באספקה שהובלה בשיירות

  .           לב ומופת של התנדבות ועזרה ליישובים

  ,המתיםלסמלים המנציחים את הקרבות ואת , ייניםהמשור, המשאיות,  עצמםכלי התחבורההפכו , ברבות הימים

  הקשים מהקרבותשם נערכו חלק , באזורי הקסטל ושער הגיא, הם הונחו בדרך העולה לירושלים. מעין פסלים

  .של לוחמי השיירות בדרכם לעיר

  מהיותם גלעד ,הוא רב בחיזוק מיתוס גבורת השיירות, כלי הרכב עצמם שנפגעו בקרבות, כוחם של פסלים דוממים אלה

  של הנצחה וזיכרוןהם מהווים מוקד עלייה לרגל בימי הזיכרון לחללי מלחמות ישראל ומשמשים אתרי . מקורי

  ייצוג אותנטי, אילמתשלדי המשוריינים הם עדות  . המאבק על התחבורה וצירי התנועה במלחמת העצמאות

  , "פורצי הדרך לירושלים"אנדרטת של )  הרשמי (לייצוג הפרשני "בניגוד , של מאבק השיירות בדרכם לעיר שבמצור

   ).  26( למשל 

  שהם מוצביםהיות  , )ובשירה , בנוסף לביטויו בספרות( , הסמלים המוחשיים תורמים מאוד ליצירת המיתוס ולשימורו

   רוכזו המשוריינים,טכניות בעיקרן, בגלל סיבות שונות. בדרך כלל במקומות בהם התרחשו האירועים עצמם

  .  אך אין בכך כדי לגרוע מעוצמת סמליותם, ספר אתרים בלבדבמ
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   . 48' עמ, 1975, עם עובד וקרן הנגב, בהילחם ישראל,  דוד בן גוריון.1

עורך מרדכי , פרשיות נבחרות וחומרי עזר, סיכומים, מקורות, ח"ירושלים בתש, "ירושלים במצור ובקרב", אריה חשביה. 2

אישים ומושגים בירושלים ", מיכאל גרינצוויג ; 18 – 9' עמ, ג"תשמ, ירושלים, מרכז רחל ינאית בן צבי  , 2, רת עידןסד, נאור

, ם "תשרי תש, ספריית מעריב, כרך ראשון , פנקס שירות, יצחק רבין ; 115 – 111' עמ, שם, ח"ירושלים בתש, "ח"של תש

   . 43 – 38' עמ , 1971, ספטמבר

  ,תל אביב,  מוציאים לאור-זמורה ביתן, "ממשבר להכרעה", כרך רביעי, תולדות מלחמת העצמאות, ייןאורי מילשט. 3

  , מ" בע1988ם "תמוז מולי,  ח"המערכה על הדרך לירושלים בתש, דרך בורמה, אריה יצחקי ; 293 – 196' עמ , 1991

   ,15.5.1948 – 29.11.1947, בה הראשוןפרקים ממלחמת ישראל על עצמאותו בשל, מן המערכה ; 15 – 12' עמ , 1993

  הלשכה הראשית של, מועצת המורים למען הקרן הקיימת לישראל, ) לאפריל 17 עד 3שם צוין שהמבצע נערך בין ( 

  ,361 – 359' עמבלוח המאורעות בספרו ( , בהילחם ישראל, דוד בן גוריון ; 61' עמ, ח"תש, תל אביב, הקרן הקיימת לישראל

  ".שתי שיירות ענק לירושלים. נמשכת" נחשון"פעולת : "16.4.1948 ל 13בין , וןציין בן גורי

  , צבא הגנה לישראל, "מערכות"הוצאת , ירושלים בקרבות מלחמת העצמאות, תשעה קבין, )לויצה ( יצחק לוי . 4

   .127' עמ, 1986, ו"תשמ,  ההוצאה לאור-הביטחוןמשרד 

תל , ניומן. הוצאת מ, ליקט וסידר אפרים תלמי, ט" תש-ח"תש, שראל על עצמאותופרקים  ממלחמת י, במצור ובקרב: ראו. 5

מיומנו של , גולנייונה ; 44 – 41 ,34 – 32 ,  31 – 28' עמ: למשל, 1953, ג"תשי, כך לחם ישראל, תלמי מנחם; ט"תש, אביב

מיומנה של  ,"…בדרך שהלכנו", אבידב-הדסה אביגדורי ; 1979, ט"תשל, תל אביב,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, ח"נהג תש

ותפקידו בארגון שיירות " השרות הכללי"  ראו על ;1988, ח"תשמ, תל אביב,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, מלוות שיירות

   .  80/774/3תיק  ,  )ההגנהתולדות  ארכיון ( ה"את, לירושלים

  . 249' עמ , 1999, ט"תשנ, ר"זמרכז זלמן ש, עם עובד, עורך יעקב שביט, ביוגרפיה, ירושלים. 6

   ההוצאה לאור -משרד הביטחון, צבא הגנה לישראל, הוצאת מערכות, עד דגל הדיו, )ברן ( אברהם אדן . 7

  , שלבים,  מטרות-מלחמת העצמאות", אלחנן אורן, "משבר השיירות"ראו על  ; 124 – 105' עמ, 1984, ד"תשמ

שם ישראל העמותה לחקר כוח המגן על , עורך אלון קדיש, דיון מחודש, ט" תש-ח"מלחמת העצמאות תש, "מערכות ותוצאות

   .76 – 33' עמ, ד"תשס,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, גלילי

מיומנו של , יונה גולני ; 42 – 35' עמ, שם, במצור ובקרב ; 124 – 97'  עמ, שם, תולדות מלחמת העצמאות, אורי מילשטיין. 8

הוצאת , ירושליםש הראשון בקרבות "גדוד החי , ח"בתש מוריה בירושלים, מאיר אביזוהר ; 70 – 45' עמ, שם, ח"נהג תש

   .100 – 92' עמ, שם, תשעה קבין, )לויצה ( יצחק לוי  ; 67 – 59' עמ , 2002, ב"תשס, מחברות לספרות

  שיירת גושפרטים על ";  123' עמ, שם, תולדות מלחמת העצמאות;  57 – 56' עמ, שם, ח"מיומנו של נהג תש, יונה גולני. 9

  ,מלווי שיירות  ומאסר, החרמת נשק, דוחות פעילות:  דוחות מבצעים-ח"מפקדת הפלמ, ס"מחה, )מפי משתתף " ( עציון

  .49 – 48 דפים 1213/922/1975צ "א

   ;97'  עמ,שם, תשעה קבין, )לויצה ( יצחק לוי : ראו. ל הוענק לאחר מותו עיטור הגבורה"לזרובבל הורוביץ ז . 10

  ,במחנה ,לאור ההוצאה -משרד הביטחון, בני קשת, ל"חמישים שנות צה, מאה שנות מאבק, יואב גלבר, חני זיו:  ראו עוד

   .   145' עמ , 1998

   , 1947-8המערכה על העיר ,  להבות בשמי ירושלים, אביעזר גולדשטיין ; 55 – 54' עמ, שם, שם, יונה גולני: ראו. 11

   .98 – 89' עמ, ט"תש, תל אביב, הוצאת אופקים

  חיבור לשם קבלת תואר דוקטור  , 50בשואה במחשבה הציבורית בארץ בשנות ה " התגובה היהודית", רוני שטאובר. 21

   .104 – 102' עמ , 1997, אוגוסט, ז"אב תשנ, אוניברסיטת תל אביב, לפילוסופיה

  ;1990, ן"תש,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, ח"אביב תשסיפורה של שיירה ב, שיירת יחיעם, עמנואל הראובני. 13

  ,בן ציון בר: בין המעידים( , עדות על שיירת יחיעם ; 84 – 63' עמ, שם, תולדות מלחמת העצמאות, אורי מילשטיין

  םראו עוד על שיירת יחיע ; 932/922/1975צ "א,  עדויות-"כרמלי"ספר ,  )207' עמ, ראובן ויצרייבר; 173 – 172' עמ

   ,65 – 62 דפים 1026/922/1975צ  "א, ס"מחה, ד"מה, מ"אג,  "7.9.48 – 12.12.47כבישים , תנועת שיירות: "בתיק
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  קצין, מערך שעור בנושא קרבות הקסטל, ל" מורשת הקרב של צה ;63 – 56 דפים 130/7249/1949מופיע גם בתיק 

  ,קצין חינוך ראשי, ל"מורשת הקרב של צה;  ב 0032/069 /,ה"את , 2' עמ,  )1948 אפריל( , ענף הסברה, חינוך ראשי

  . ד  /0032/069 ,ה"את , 5' עמ, )ח "בעקבות לוחמי תש( , "נתיב השיירות"מערך שעור בנושא 

   .    56' עמ, שם, עמנואל הראובני ; 84 – 82' עמ, שם, אורי מילשטיין. 14

   1026/922/1975צ "א, ל"יאה חטיבת כרמלי למטכשהוצ , 27.3.1948ב " דוח התקפת השיירה ליחיעם: "ראו. 15

   . 65 – 62' עמ

  .שם, שם, בהילחם ישראל, דוד בן גוריון. 16

  מטה , " תמצית דוחות-עטרות" ; 41/500/1948צ "א, מחוז ירושלים , 8.4.48 – 18.3.48"  טוב תמצית דוחות-הר. "17

   .42/500/1948צ "א , 6חטיבה , חטיבת ירושלים

   .137 - -136' עמ, שם, תולדות מלחמת העצמאות: ראו,  אורי מילשטייןעל פי . 18

   .137' עמ, שם, תשעה קבין, )ויצה ( יצחק לוי . 19

  ראח'ג' שיחראו דין וחשבון על מקרה האסון לשיירת הר הצופים בשכונת  ; 196' עמ, שם, תשעה קבין, )לויצה ( יצחק לוי . 20

  של האוניברסיטה והן העליונים של האוניברסיטה ועורך דין שהיה יועץ משפטי כבוד הןחבר הגופים ( ", של שלום הורוביץ

   44/500/1948צ "א, מחוז ירושלים , 22.6.48 – 17.2.48"  תמצית דוחות-אוניברסיטת הדסה", 13.4.1948, " )הדסה"של 

צ "א , 6ה חטיבה מחוז ירושלים חטיבה מט , 10.6.48 – 13.4.48" שיירת הר הצופים,  דוח שונות-ירושלים" ; 22 – 3' עמ

דוח לעיון , 6חטיבה  , 13.4.48ראח ביום 'ג' מסקנות ועדת חקירה בעניין האסון בשיח" ; 15 – 8דף  , 12 – 3דף  , 52/500/1948

   .     28 – 27 , 7 – 4דפים  , 154/5254/1949צ "א, ז"הממ

  קובץ, יד ושם , "1941 יולי -בבסרביה ובבוקובינה יוני" עיה היהודיתהב"הדרך הרומנית לפתרון ", ל'אן אנצ'ז: ראו למשל. 21

  . 180 – 143, ט"תשמ, ירושלים, יד ושם, בעריכת אהרן וייס, ט"י, מחקרים

   ,168 -166  ,17 – 16' עמ , 1990, נ"תש, ספריית פועלים, יד ושם, עורך ראשי ישראל גוטמן, האנציקלופדיה של השואה. 22

580 ,1072 – 1073 , 1141      .  

  ,ל"אלול תש, מערכות, צבא הגנה לישראל, תולדות מלחמת הקוממיות, "פרשת דיר יאסין", ענף היסטוריה במטה הכללי .23

   .147 , 118 – 117' עמ , 1970, ספטמבר

  צבא , אשימפקדת קצין חינוך ר, ערך אוריאל אופק, סיפורת ושירים, מן המלחמה, "אנשים אחרים הם", יהודית הנדל. 24

   . 57' עמ , 1970פברואר , ט"אדר תשכ,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, מערכות, הגנה לישראל

  שיירות ליווי -יעקב פרידמן ; 187.00007 ,ה"את,  ליווי שיירות בגליל-כהן דן: ראו למשל מספר עדויות מלווי שיירות. 25

  ,לירושלים שיירות -בורג חנן ; 181.00025 ,ה"את, רום על שיירות לכפר ד–נצר משה  ; 186.0078 ה"את, לירושלים

   . 196.00059 ,ה"את, הראל בקריית ענבים' העברת אספקה לחט,  מלווה שיירות-בן צבי עמרם ; 157.00025 ,ה"את

  ,קתדרה, "סיפורם של שרידי המשוריינים בשער הגיא", )חיים גורי " ( שלד הברזל שותק כמו רעי", מעוז עזריה. 26

   .138 – 119' עמ, ג"טבת תשס, ירושלים, יד יצחק בן צבי, לתולדות ארץ ישראל ויישובה ,106
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   ירושלים  .2
-הערכי, בגלל המקום המיוחד, ח הייתה אחת החשובות במלחמה"המערכה על ירושלים במלחמת העצמאות בתש

למרות הסכמת . ארץ ישראל ישבו בההרוחני שיש לה בעיני העם וכן כי כשישית ממספר תושביה היהודים של 

בה נקבע שלעיר ייקבע מעמד בינלאומי , ם"של האו" חלוקה"המנהיגות הציונית בארץ ישראל לקבל את תוכנית ה

מקומה של ירושלים נקבע מתוקף . הכירו הכול בחשיבותה לעם היהודי, מיוחד ולא תהייה בשליטה יהודית מלאה

  . טורית הדתית והרגשיתהזיכרון הלאומי ומכאן סמליותה ההיס

עלינו : "בפני הוועד הפועל של ההסתדרות, 1947 בדצמבר 3ב , אמר דוד בן גוריון, "חלוקה"לאחר ההחלטה על ה

אבל ירושלים . ירושלים לא נקבעה כבירת המדינה היהודית. להפוך את ירושלים למרכז העם היהודי בעולם כולו

    . )1( …הייתה וצריכה להישאר לב העם היהודי

הוא השמיע את רחשי ליבו כלפי , בפני הוועד הפועל הציוני, 1948 באפריל 6גם בדברים שאמר דוד בן גוריון ב 

 הרי ירושלים היא נשמתה –כי אם לארץ נשמה ; ערכה של ירושלים לא ניתן להימדד ולהישקל ולהיספר: "ירושלים

יש להבטיח לא רק את הדרך . באית בלבדולא מבחינה צ, המערכה על ירושלים היא מכרעת. של ארץ ישראל

. ירושלים דורשת וזכאית שנעמוד איתה. אלא יש להביא ולחזק את מעמדה בכלל, לירושלים והגנת עמדותיה בתוכה

  . )2( …אחרת לא נהיה ראויים לשם עם ישראל. מחייבת היום כבימים ההם" על נהרות בבל"השבועה ההיא 

במאמץ הצבאי הקשה להגן על העיר ועל הדרכים , שלים לידי ביטויבמלחמת השחרור באה סמליותה של ירו

במלחמתו של הרובע היהודי בעיר , המובילות אליה ובניסיונות חוזרים להצילה מן המצור והרעב שנכפו עליה וכן

  .העתיקה עד לנפילתו

השלישית של מועצת בישיבה , בסקירתו את המצב הצבאי והמדיני, מיד לאחר נפילת העיר העתיקה אמר בן גוריון

אחת המערכות המעטות , באופן מיוחד יש לציין את המערכה: "...1948 ביוני 3ב , המדינה הזמנית בתל אביב

מנותקת מכל שאר חלקי הארץ . מערכת הסבל והגבורה של ירושלים העברית, אולי בתולדות העולם, בתולדותנו

ללא כל חשבון , עשת ומופגזת יומם ולילה ללא רחמיםמור, של סכנת צמא, תחת צל כבד של סכנת רעב, היהודיים

מתוך , שגם הנוצרים וגם המוסלמים קוראים לה עיר הקודש,  מתוך זלזול מחוצף וציני בערכו של מקום זה-אנושי

אנשי ירושלים . עומדת העיר העברית הזאת בגבורה מאין דוגמתה כמעט... זלזול מחוצף וציני במקומות הקדושים

וטובי בחורינו מכל כנפות הארץ ימסרו את נפשם על ,  ישראל היא איתם- שהם יודעים שמדינתמפני, עומדים

אלא לוהטת היא בלב העם ובלב הנוער הלוחם , אינה דיבור בלבד" על נהרות בבל"והשבועה העתיקה שב, שחרורה

  . )3" ( שלנו

מספר הנופלים , מאמץ המלחמתיה, מהלכי הקרבות והניצחונות שהושגו, יש להניח שהפלישה הצבאית הערבית

, בתום הקרבות, הביאו להכרזה על ירושלים, ונפילת הרובע היהודי, הרב על הדרך לירושלים ועל פריצת המצור

, ירושלים היהודית היא חלק אורגני ובלתי נפרד מההיסטוריה הישראלית: " בן גוריון קבע. )4( כבירת ישראל 

שירושלים נתקדשה גם , אנו גאים על כך. היא לב ליבה של מדינת ישראלירושלים . מאמונת ישראל ומנשמת עמנו

שכל בעלי הדתות האחרות , וברצון ובנפש חפצה נבטיח כל הסידורים וההקלות הדרושים, בעיני בעלי דתות אחרות

ם על אולם אין אנו מעלי. ם להבטיח סידורים אלה"יספקו צרכיהם הדתיים בירושלים ותינתן מצידנו כל העזרה לאו

ם ינסה לעקור את ירושלים ממדינת ישראל או לפגוע בריבונותה של ירושלים כבירת הנצח של "דעתנו שארגון האו

, ואנו מצהירים, ם ינסה להוציא את ירושלים בכוח מידי ישראל"שארגון האו, אין אנו מניחים אף לרגע… ישראל

על יחודו הלאומי ועל , שך אלפי שנים על אמונתוכשם שלא ויתר במ, שישראל לא יוותר על ירושלים ברצונו הטוב

ירושלים היהודית לא תקבל לעולם על …  למרות רדיפות שאין משלן בהיסטוריה-תקוותו לשוב לירושלים ולציון

 לאחר שאלפי בניה ובנותיה שחררו בפעם השלישית מולדתם ההיסטורית וגאלו את ירושלים -עצמה שום שלטון זר
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      . )5" ( …מהשמדה והרס

, את  דרכי הפעולה, בכוח מנהיגותו, בן גוריון ביטא את רחשי ליבו של הציבור היהודי בארץ כלפי העיר ואף התווה

  .הצבאיות והפוליטיות כדי לממש יחס זה

   בעיר העתיקה 2,000 - בעיר החדשה וכ98,000,  כמאה אלף תושבים יהודים1947ירושלים מנתה בנובמבר 

, בתוכה נמצאו מבני ציבור ומנהל רבים ואתרים קדושים לדת היהודית.* מים ונוצרים ערבים מוסל65,000 -וכ

בגלל ,  אסטרטגית בתוך המרחב הערבי העוין סביבה-הייתה לה גם חשיבות גיאוגרפית. המוסלמית והנוצרית

  . רוחנית פוליטית והן מבחינה-מבחינה צבאיתהשליטה בעיר הייתה הכרחית הן . מיקומה על ההר על דרך חברון

הר , קריית ענבים: ובמערב, עטרות ונווה יעקב מצפון,  גוש עציון מדרום,ירושלים הייתה מוקפת ביישובים יהודיים

שבצפון ים המלח וסדום " חברת האשלג", קליה, וממזרח בית הערבה,  אילן ונחלת יצחק-מעלה החמישה נווה, טוב

ירושלים הפכה . ים סביב לה שתושביהם התגייסו להתנכל להאך רבים היו הערים והכפרים הערבים העוינ, בדרומו

הלגיון הערבי ( מצפון וממזרח ) מצרים ( בעיקר לאחר פלישת הצבאות הערביים שהקיפוה מדרום , לעיר במצור

אנשי עבד אל קאדר אל , "האחים המוסלמים: "בנוסף לצבאות הלא סדירים של הערבים המקומיים) מעבר הירדן 

  ".צבא ההצלה"וגדוד של " המשמר הלאומי"אנשי , "יהאד הקדוש'הג"בה המזרחית של  החטי- חוסייני

האבדות . מוצרים לבניה ולביצור ותרופות, כלי נשק ותחמושת, המצור החל בעצירת השיירות שסיפקו לה מזון

 להרחיב המטרה הייתה. היה צורך לפעול אחרת". מיצוי השיטה"הרבות שספגו אנשי השיירות ומלוויהם הביאו ל

את הפרוזדור לעיר תוך כדי כיבוש מאחזים וכפרים ערביים על הדרך והרחקת התוקפים הערבים שאיימו על הדרך 

נכבשו  ובו ) במאי 16 -שהסתיים ב" ( נחשון" החל מבצע 1948 באפריל 3 -ב. לירושלים ומנעו מעבר השיירות

רב זה נהרג המפקד הערבי של מחוז ירושלים עבד בק( , הקסטל: כפרים ערביים ומאחזים על הדרך לירושלים כגון

שהיה  ,"הראל" במאי החל מבצע 15 -ב. וקולוניה, בית מוחסיין, חולדה הערבית, סובא, ) חוסייני -קאדר אל-אל

מאידך היו ללגיון הירדני הצלחות . אך משטרת אבו גוש וקטמון נכבשו, היו בו כישלונות". נחשון"המשכו של מבצע 

  .  הנותרים הלכו לשבי;  ובוצע טבח על ידי אספסוף ערבי בחלק ממגניו1948 במאי 13 -ציון נפל בגוש ע: במזרח

.  במאי15 - והר טוב ב1948 במאי 14 -ב, עטרות ונווה יעקב: בלחץ התקפות הערבים פונו ישובים סביב ירושלים

 ירושלים הייתה . )6( לסגת , בלחץ האויב,  במאי29ב , אף מבית הערבה וממפעל האשלג בצפון ים המלח נאלצו

  מן השפלה ומישור החוף נעשו ניסיונות לשמור על נתיבי הגישה לירושלים ולשחרר את טבעת . מכותרת מכל עבריה

, ראח'בוצעו על ידי הלגיון הירדני התקפות על שיח ג, בצפון. קרבות קשים נערכו מצפון ומדרום לעיר. המצור סביבה

בדרום הותקפה רמת רחל על .  י ובגזרת בתי מנדלבאום ומנזר נוטרדם"ור בתי פאגובאז, על בית הספר לשוטרים

  . והיישוב עבר מספר פעמים מיד ליד" ) האחים המוסלמים( "ידי יחידות הלגיון וכוחות מצריים בלתי סדירים 

רוזדור ולמרות המבצעים להרחבת הפ, 1948החל מיוני , "כביש הגבורה"והפיכתה ל" דרך בורמה"עד לפריצת 

  ,לכבוש את אבן הנגף שנועדו" יורם"ומבצע ' בין נון שלב ב', בין נון שלב א, "מכבי", "הראל"לירושלים במבצעי 

  7 -שהירדנים פוצצו ב לאחר, מצוקת המחסור במים, המחסור במזון. הייתה ירושלים במצור, בדרך לירושלים, לטרון
  

ראח 'ג' בין שיח, ) לא ערבים 2,000 - מוסלמים והאחרים נוצרים וכ28,000מתוכם ( , 43,000: הערבים התרכזו בשני גושים*

 15,000מתוכם , 24,000 -בגוש נוסף היו כ.  ערבים27,000 -כולל העיר העתיקה בה היו כ, בצפון לדיר אבו תור בדרום

צבאית בירושלים המערכה ה", משה ארנולד: ראו. בקטמון והמושבה הגרמנית, אשר התרכזו בדרום מערב העיר, נוצרים

העמותה , עורך אלון קדיש, דיון מחודש, ט" תש-ח"מלחמת העצמאות תש , 1949 אפריל – 1947נובמבר , במלחמת העצמאות

   .       342' עמ , 2004, ד"תשס,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, לחקר כוח המגן על שם ישראל גלילי
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קשות על התושבים  השפיעו, כו עברו מי הירקון לעירבמפעל המים בראש העין דר,  את המשאבות1948במאי 

מעמדות הצבא במזרח  מלבד צליפות וירי מקלעים, שהיו נתונים להפגזות מידי יום ולילה של הארטילריה הירדנית

  .העיר ומהמאחזים שבהם ישב הצבא הירדני סביב ירושלים

הציפייה לשיירות המזון :  ורבים מאפייניוסיפור עמידתה של ירושלים במצור הוא אחד מסמלי הגבורה של המלחמה

אימת , הנפגעים הרבים מקרב האוכלוסייה האזרחית, הצליפה הבלתי פוסקת של האויב, והאספקה מהשפלה

היו ימים ( המזון במשורה , )התלושים ( למזון ולמים * ההקצבות,  התורים לנפט, )7( התורים למים , ההפגזות

בגלל , למטרת הכנת מרק) חלמית (בישול החובייזה ,  )8) ( ים לנפש ליום  ליטר מ10לחם ו '  ג250שחולקו 

הישובים בסביבת ירושלים ונפילת גוש  החרדה והמתח בעקבות הידיעות על פינוי, החיים במקלטים, המחסור במזון

בין שותפות הגורל ,  )9( הלוחמים  האכזבות והכאב בעקבות המבצעים הצבאיים שחלקם נכשל ונפילת, עציון

, )למשל ימין משה ( שנפגעו ביותר  ובין תושבי השכונות שבחזית, דתיים כחילונים, אזרחי שכונות העיר כולה

,   )10)( שקי חול לביצורים  סיוע במילוי: תפקידם היה למשל( השתתפות זקנים ובייחוד ילדים בחיי המצור 

בגלל  ). 11( המלחמתי  במאמץ**  החרדיהשתתפות המגזר, למלחמה, שביטלו לימודיהם, התגייסות סטודנטים

ביקש , למשל, המלך הירדני עבדאללה( , קדושתה לדתות ובשל קיומם של אינטרסים פוליטיים ושאיפות יוקרה

עובדה זו לא . המלחמה הפכה ירושלים לאחד ממוקדי) להפוך את העיר לסמל שלטונו במקומות הקדושים לאיסלם 

מחדליה להגנה ולמלחמה  הרכב אוכלוסיית העיר ותרומתה או:  על נושאים כגון,מנעה פולמוס פנימי אחרי המלחמה

   ).13( במחדלי המנהיגות הצבאית , אז , כן עסקו ). 12( 

במלחמת העולם סטלינגרד  במלחמת העצמאות לעמידתה ומלחמתה של ירושליםיש שהשוו את עמידתה של 

:  כתב1948 במאי 23 -ב. המלחמה  בספרו את חוויותיו מן"ירושלים וסטלינגראד"ברוך אורן מתאר בפרק . השנייה

מאחורי , בתוך העיר תשתולל המלחמה על כל אבן מוטלת, לא בכוח הכמויות ייחרץ, קרב ירושלים כקרב סטלינגרד"

והקרב על העיר הוא הקרב , וכמו בסטלינגרד כן גם בירושלים אין לאן להיסוג...הלוחם, כל גזע עץ וכאן יקבע האדם

   ). 14" ( גורל הארץעל 

מבחינת ; ירושלים הייתה לנו סטלינגרד מכל הבחינות: "עמוס אילון תאר בספרו את  המצור והקרב על  ירושלים

; הזקנים והטף הנושאים בעול הגנתה ועומדים במוראות המצור ואימת ההרעשה, הנשים, האוכלוסייה הלוחמת

   ). 15" ( נשק ותחמושת, יםלחם ומ, מחסור בדלק וחשמל, מבחינת הרעב והמחסור

בעיקר בשלבים הראשונים של , מופיעים, סטלינגרד למאבק ההרואי של הקרב בירושליםבבסיס ההשוואה בין 

  ,כמובן, לא במימדיו,  במלחמת העולם השנייההמרד היהודי בוארשהמאפיינים דומים לאלה של , המלחמה בעיר

ן רק בין האירועים ואין כוונתי להשוות כלל בין הנאצים לערבים או ראוי לציין שההשוואה תתכ, בנוסף. אלא באופניו

המרד בגטו :  הםהדומיםהמאפיינים . בין גיטו ורשה בתקופת השואה לרובע היהודי בירושלים במלחמת העצמאות

  ,הרעב היה מנת חלקם של המתקוממים, מצור חמור הוטל על המורדים, התנהל כמלחמת אזרחים בצבא מודרני

  להקל, לדכאם ולאחר הכנעתם, דרך שנקטו בה הנאצים כדי להחלישם,  נתונים בגטו למשטר של הרעבהמהיותם

פעם , לחם גרם 250: "על מנות המזון שחולקו בעת המצור בירושלים, מושל ירושלים, סיפר דב יוסף" למרחב"בראיון לעיתון *

, זה היה.  גרם אורז וכמות קטנה של תה או קפה 60 – 50,  גרם סוכר50,  גרם קטניות100,  קופסת סרדינים-בשבועיים

,  למרחב".אנשים היו מלקטים חלמית כדי לבשל מהם מרק, הילדים היו מקבלים קצת שוקולד. האוכל של אדם לשבועיים

  .57/68תיק , קטעי עיתונות,  ארכיון ההגנה, 26.4.1948

שארית הפליטה של העולם התורני שחרב "שנחשבו  איש 800 - כ1948ב , מלבד בני הישיבות שמנו בכל רחבי הארץ**

מלבד (  חרדי בירושלים -התגייס רוב הציבור הדתי, "האחרונה ביהדות לרבנות ולהמשך לימוד התורה" הרזרבה"ו, בשואה

  .למאמץ המלחמתי) אנשי נטורי קרתא האנטי ציונים 
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ם באמצעים פסיכולוגיים כגון קריאות מאפייני המרד בגטו הם גם בשימוש שעשו הגרמני. על הובלתם להשמדה

ולאיתור ) מלינות ( ניצול הלשנות ומעשי בגידה למציאת יהודים מסתתרים במחבואים, ברמקולים למטרות הטעייה

בחומרי נפץ לפיצוץ , הגרמנים השתמשו בגז שהחדירו למקומות המסתור. שם נהגו המורדים להסתתר, בונקרים

במקומות לחימתם  לשם המתת המתקוממים, )די להביורים והפגזות באמצעות הצתות על י( בתים ובאש 

כולל שימוש  ,השתמשו בכל אמצעי הלחימה נגד המתגוננים, הם הרסו בשיטתיות בית אחר בית. ומחבואם

לחמו מתוך  אף בסטלינגרד". שופים"ה, בגטו וארשה לחמו המורדים גם במקומות העבודה הכפויים. במשוריינים

ולהפוך על  אך שם עמדו הלוחמים בחזית כשהעורף הצבאי הסובייטי נערך בכוחות גדולים לחלצם, המפעלים בעיר

  .  לקבל עזרה ותמיכה מן המחתרת הפולנית, ואילו לוחמי הגטו קיוו לשווא, פיה את המלחמה

ודים יה: מתבטאים בכך שהלוחמים היו בראש ובראשונה יהודים,  בגטו ורשה מסטלינגרדהשוניםמאפייני המאבק 

ללא , רעב ובדידות, בתנאי מצור, כנגד כל הסיכויים לנצח, מזוינים במעט נשק ותחמושת לחמו בצבא גרמני מודרני

מול צבא נחוש לדכא באכזריות את הלוחמים ואת האזרחים שעדיין , מעטים, תמיכה כמעט מן העולם מחוץ לגטו

מלחמה סמלית שעשויה להוביל , לחמת נקםמ, בידיעה שמלחמתם היא מלחמה לשם הכבוד היהודי, התחבאו בו

לכל המורדים , כמעט, מלחמת אין ברירה אשר תוצאותיה הוודאיות, )וכך אומנם היה ( למאבק בגטאות אחרים 

        .) 16(  ולתושבי הגטו היו מוות

מצור : כגון, ולא למשל למצור על ירושלים בתקופות אחרות בהיסטוריה היהודית( ההשוואה לקרב סטלינגרד דווקא 

בגלל , לדעתי, באה, )מצור הרומאים לפני חורבן בית שני או מצור הצלבנים , הבבלים לפני חורבן בית ראשון

כמו כן מסמלת . מלבד הרובע היהודי בעיר העתיקה, כי ירושלים לא נפלה, תוצאות המצור וניצחון המגנים בסופו

מת העצמאות שהוביל לשחרור אירופה ולתקווה סטלינגרד ניצחון הרואי על הנאצים חמש שנים לפני מלח

, חששו מאובדנה, בצמא ובמצור, בתקופה שעמדה ירושלים ברעב. שההשמדה תיבלם בכוח הצבא הסובייטי

כך הייתה מלחמת הגבורה , המערכה הייתה קשה בעיר עצמה, *מספר הנפגעים היה רב. מנפילתה בידי האויב

השוואה לקרב בסטלינגרד שנחשב נקודת מפנה במלחמת העולם השנייה לכן נערכה ה, בדרכים ובסביבות ירושלים

   . )17( מול האויב הגרמני שהטיל לקרב את מיטב כוחותיו , רווית נפגעים, וסמל לעמידה נחרצת

עניין זה ( בסיסמאות ובדימויים שנלקחו ממלחמת העולם השנייה , השימוש שנעשה במלחמת השחרור במונחים

  .    הוא אחת הסיבות להשוואה עם סטלינגרד, )יידון בפרק אחר 

המחסור בלחם ובמים , שיצא בירושלים בתקופת המלחמה מתוארות ההפגזות" המגן"בעיתון " יהיה טוב"בקטע 

 לוחשת אם צעירה הלוחצת את -יהיה טוב: "בקטע קיימת זיקה לשואה. וחששות הנשים והאימהות הירושלמיות

זה עתה הגיעה .  ודמעות יורדות לה על פניה הלבנים כקיר אליו נלחצה-תינוקה אל לבה בפינת המקלט האפל

   . )18..." ( ממחנות ולמודת ייסורים היא

בפרסומים ? האם הוצנע הקשר בין הסבל היהודי בשואה לסבל ולמתח שנמצאו בהם נצורי ירושלים במלחמה 

הניח שאווירת המלחמה גרמה לדחיית יש ל. לא הובלט הקשר, כל שכן, בפרסומים צבאיים, רשמיים של ההנהגה

מן הטעם שקיימים ביניהם זיקות והשפעות , אך היו שכרכו את השניים. ביטויה של נוכחות השואה בתקופה זו

  .חזקות על הזיכרון הקולקטיבירוחניות שמקורן בהשפעות הדדיות הכרחיות של חוויות לאומיות 

  מרוכזים ,מאופקים, "ממלכתיים", מלחמת העצמאותבתקופת , להישאר, נראה שהרצון והכורח של ההנהגה
  

במערכה על .  אזרחים הרוגים1,500 - חיילים ועוד כ4,544כלל האבידות במלחמה היו : "משה ארנולד מציין במאמרו כי*

 3,000 מתוכם 4,000 -ונפצעו כ)  אזרחים 420 חיילים ו 662(  בגבולות העיר 1,082 הרוגים מתוכם 2,009ירושלים נפלו 

   ". 1,200 - איש ונפצעו כ250נהרגו בהפגזות ) כניסת ההפוגה הראשונה (  ביוני 11 ועד 48 במאי 19 -רק מ... בתחומי העיר 
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הביא לכך שהן , ולהוביל מגמה זו בפרסומים רשמיים, טרודים בעשייה הצבאית ובקליטה, במשימות הצבאיות

ו ולא הזדקקו אותה עת לעסוק בהיבטים כלשהם של לא התפנ, המנהיגות הפוליטית ובעיקר המנהיגות הצבאית

מבחינה , המאבק לחיים בתקופת המלחמה. בזיכרון האישי, השואה שנוכחותה הייתה קיימת בעיקר בתת מודע

פנימית שנתמכה באווירה , הייתה לדעתי שאיפה רוחנית. קשיי החיים והמתח דחקו את הזיכרון, צבאית וכלכלית

להשתלב בעשייה , לנסות ולהסתגל לתנאי החיים החדשים בארץ ולדרישותיהם, ואהבקרב ניצולי הש, סביבתית

נוכחות השואה שקעה מעט . דחקו את העבר, צרכי השעה מחד והניסיון להשתלב. את הזיכרון, לעת עתה, ולזנוח

היא עלתה , אך בהתבטאויות רבות מפי פרטים שחוו אותה ואחרים שהושפעו ממנה, בתקופה זו ברמת הכלל

 רגשיים פעלו זה לצד זה בתקופה מלחמת -שני כוחות רוחניים. אף באירועי המלחמה, למרות הכול, והשתלבה

שארית "אחד שנשא את הזיכרון והכאב והשני שנשא את הציפיות לעתיד של : הקוממיות בקרב ניצולי השואה

  . ושניהם היו קשורים, "הפליטה

, ביטוי, במלחמה בהקדמה לדיון הלכתי ,מצאתי, ח ובהשפעתו"שנכתבה בתקופת המצור על ירושלים בתשבחוברת 

הכותבים מתריעים שם . המצור לקשר בין הסבל היהודי בשואה והסבל והמתח בירושלים בעת, לדעת המחברים

תוך שהם מזכירים את סבלו של העם בשואה ויוצאים נגד האומות שאינן קמות להגנת ישראל , נגד הסכנה הערבית

       :בתקופת הסכנה

אלה השופכים דם ישראל .  הטילו אותה עלינו-אנו לא התחלנו בה. ארץ ישראל נמצאת כיום במצב של מלחמה"

ששפיכת הדם שנשאה אז אופי , ההבדל הוא רק בזה". עבודתם"אינם רוצים להפסיק מ, בארץ ישראל זה כמה שנים

ש "שמנהיגם היה מעוזריו של היטלר ימשלנו " בני הדוד. "של כל ארצות ערב" מלחמת קודש"נהפכה ל, מקומי

במקום ששארית , אינם יכולים להביט באדישות כיצד יהודים מקימים להם פינה משלהם בעולם, בעבודת ההשמדה

 שבידיהם המפתח -הסוציאליסטים" בעלי היושר"בברכת . "הפליטה תוכל להסתדר אחרי החורבן הנורא אשר מצאה

אלה האוהבים ... אנו נמצאים במצב רציני עד למאוד.  שלהם בארץלארץ ישראל התחילו את עבודת הדמים

התייחסו באדישות פושעת כשהיטלר ביצע את עבודת " יושרם הסוציאליסטי"שלהם ואלה ב" דמוקאטיא"להתפאר ב

ההשמדה בימי המלחמה וגם היום אינם מתייחסים ברצינות לעכב ולמנוע את הסכנה המאיימת על הארץ הקדושה 

  ". הערבים" םבני ברית"מ

שליטי העולם טרם החליטו לתקן את העוול המשווע על . כלל ישראל נמצא במצב חמור עד למאוד: "ועוד נכתב שם

ושכלו מיליוני ' ים וכו'עמדו מרחוק עת שהיו פתוחים תנורי הכבשן במאידנק ואושבינצ. ש ועוזריו"ידי היטלר ימ

ו עבור השרידים שניצלו בדרך נס ומתגוללים במחנות נפשות מישראל וגם היום לא רוצים לעשות באמת משה

לא , כן אנו נמצאים בסכנה גדולה אולם...  עוזריה של גרמניא ההיטלרית-ובתנאים לא יותר טובים מאשר מרצחיהם

  . )19"(  'לישועתך קיוויתי ד... ינום ולא יישן שומר ישראל

   

בסמלי מיתוס זה  ;גבורת מגני ותושבי העיר העתיקהבמיתוס הגבורה של ירושלים במלחמת העצמאות בולט תיאור 

  . ניתן למצוא מאפיינים דומים לסמלי המאבק היהודי בגטו ורשה

 הלוחמים - הוא במספר החייליםבירושלים העתיקה ובאירועי הקרבגטו ורשה במרד באירועי ההמאפיינים הדומים 

   בתוכם זקנים שחלקם השתתף בהגנה  בהשתתפות אזרחים במערכה, )20( הקטן בהשוואה לכוחות האויב 

אך גם בהכנת , בטיפול באלחוט ובקשר, במסירת תחמושת ללוחמים: נשים עזרו בלחימה כגון).   בתפילה -וחלקם( 

כשביצעו , "הצטיינו באומץ ליבם ובהעזתם"ילדים  ). 21( המזון והשתייה לנצורים ועיקר תרומתן היה בסיוע הרפואי 

  ת "ילדי ת. לעמדה ואף היו מקרים שילדים לחמו ממש תוך ריצה תחת אש מעמדה, ותתפקידי קשרים בין העמד

דמיון בין מלחמת העיר  ). 22( בפינוי גופות מתים  ואף, במילוי שקי חול, עסקו בפינוי נפגעים) תלמוד תורה ( 
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ברובע היהודי . קיים בשניהם בעת המצור והלחימה העתיקה בירושלים למרד גטו ורשה נמצא גם במחסור שהיה

אף שהגישה אליהם , היו גם מים בבורות, לא כבגטו , )23( עקב אגירתו בבתים , היה די מזון, בירושלים העתיקה

היה מחסור בתרופות , ועם התמשכות הלחימה ,ברובע היה מעט מאוד נפט. קשה, לעיתים, בעת הקרב הייתה

התחמושת , הנשק היה מועט ). 24) ( לחבישה  םלהשתמש בסדיני, לעיתים, נאלצו. ( וחומרי חבישה לפצועים

חיילי הלגיון ( האויב . באמצעים פרימיטיביים" ) מולוטוב( ", בייחוד רימונים ונאלצו ליצר בקבוקי תבערה, זעומה

כלי נשק אוטומטיים רבים , שריוניות, לוחמים מצויד בתותחים 1,400 -מנה כ" ) מתנדבים"הירדני בפיקוד בריטי ו

" מולוטוב"בקבוקי . המחסור היה בעיקר ברובים ומכונות ירייה גטוב. חייליו היו רעננים ומאומנים היטב, יםופגזים רב

האויב הגרמני היה מצויד היטב . כדי להפעילם בהצלחה, האויב הוכנו שם אך היה צורך באומץ רב ובמרחק קטן מן

  .הגטוהלוחמים ואת חיסול  ונחוש לבצע בכל מחיר את דיכוי המרד והענשת

ללא יכולת , ומכניסת הלגיון הופגז כמעט ללא הפסק, הרובע היהודי בירושלים היה ברוב שלבי הקרב מוקף לחלוטין

הלוחמים היהודיים בעיר החדשה ומסביב לה עשו כל .  בגלל העדר תותחים ומרגמות ארוכי טווח,מגניו להגיב

 לאחר כישלון ניצול  (, צבאי הביא למסקנה-אך שיקול אסטרטגי, שביכולתם לספק הגנה למגני העיר העתיקה

בליל "  עציוני"לאחר כישלון הפריצה של חטיבת ,  וזאת1948 במאי 18ח בבוקר "הפריצה לשער ציון על ידי הפלמ

לא תפגע בהישגים , עם כל הצער שבכך,  שעל הרובע לא ניתן יותר להגן ושנפילתו, )25( ) במאי 17 – 16

בעקבות כיבוש , שיש בו יתרון לצד הישראלי, ייצוב קו הגנה בירושלים מול הלגיון: ןהצבאיים שהושגו באזור כגו

  .  אסטרטגי של מאחזים ערביים בעיר ובסביבתה שאפשרו החזקת קו כזה

, שריפת בתים או פיצוצם, הפגזות, שימוש בעדיפות הנשק:  הייתה דומה, במרד וברובע,שיטת המלחמה של האויב

  יתרון למתגוננים , לעיתים, במלחמה בשטח בנוי יש). קריאות ברמקולים לכניעה ( גית שימוש בלוחמה פסיכולו

יתרון השימוש ברימונים ובבקבוקי , ניצול מקלטים, אפשרות התחפרות ומציאת מסתור בעמדות שונות ורבות( 

, רחובות ובתיםהתקדם האויב בזהירות והשתלט באיטיות על , אך הן ברובע והן בגטו, )תבערה בשטחים בנויים 

לחנק המתגוננים ולדחיקתם , בגטו השתמשו הגרמנים בנוסף לגז( השתמש בלהביורים , ניצל את כוח האש העדיף

כדי לעבור מעמדה לעמדה , גם בהצפות של תעלות הביוב בהם נהגו חלק מהמורדים להשתמש, ממקומות מחבואם

  קריאות( של האוכלוסייה הבלתי לוחמת על החיילים מצב לוחמה רציף זה יצר ברובע לחץ פנימי ). וכדי להסתתר 

  הערבים הרסו( , של בתים ומקומות מסתור, חסר הבחנה, ופגע פגיעה מוראלית באמצעות הרס שיטתי) לכניעה 

כן , ובזזו את תכולתם) חורבת רבי יהודה החסיד " ( החורבה"ו, ק"בתי הכנסת שכבשו ברובע ובתוכם ניסן באת 

סך הכול נהרסו על ; כשם שעשו לבתי היהודים ברובע שמהם נסוגו המגנים לעמדות חדשות, הרסו ובזזו ישיבות

 המלחמה הקשה ברובע הביאה לדלדול חמור . )26(  בתי כנסת ועשרות ישיבות 27ידם במשך ימי הקרבות 

. כנעחלק מן התושבים ביקש לאפשר להם לצאת ולהי. בלוחמים עקב נפילת רבים ופציעתם החמורה של אחרים

 ידעו שאחריתם מרה ושמלחמתם היא גטוהמתקוממים ב. לשמירת חיי הנותרים, טענו חלקם, כניעה היא שתוביל

אהרון , אחד הלוחמים.  ברובע חששו מטבח בסגנון כפר עציון למרות הגנת הלגיון.מלחמת כבוד עד למוות

כל הנופלים . שי כפר עציון הציקו ליאך הרהורים על גורל אנ, חפצתי להירדם: "אלטשולר העיד בפני שלמה גזית

 הששה עשר שנכנעו ,הארבעים ושנים בשיירת יחיעם, השלושים וחמישה בהרי חברון. בידי האויב עד היום נטבחו

ארבעת הבחורים שהוסגרו לערבים על ידי הבריטים ונמצאו ליד שער האריות מנוקבים ככברה , ליד עטרות, בחלקם

מצור מול . ההשוואה צמחה במוחי בין אנשי כפר עציון לבינינו בעיר העתיקה.. ?לינו  מה יהיה ע-וגזורים בפגיונות

, כשראו שהמצב נואש.  אפשרות הכניעה נראתה לאזרחים הנצורים. )27"( … שוב ושוב חזרתי על ההשוואה. מצור

ת ולהיכנע שביקשו לצא, מקרב האזרחים, היו. האיצו מספר רבנים בלוחמים להיכנע ולשמור על ערך החיים

 וההבטחות שעזרה עומדת להגיע ,בקשרשנעשה אך עידוד המפקדה הצבאית , בשלבים מוקדמים יותר של הקרב
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וקיימת " אבדון"בקרוב ושנעשים מאמצים לחבור אל לוחמי הרובע ושנסיגה או כניעה מן העיר העתיקה משמעותה 

כשהמצב . די הלוחמים והמפקדים בשטחמנעה כניעה מוקדמת שנדחתה בתוקף על י, "כולם יישחטו"אפשרות ש

  . )28" ( כניעה"אזרחים קראו תהילים ובעלי הפה שבהם דרשו בתוקף * "הלך וגבר הלחץ להיכנע, הורע

יתכן שהאחריות לגורל . כניעת לוחמי העיר העתיקה באה לאחר שהבינו כי לא יהיו מסוגלים יותר להגן עליו

סיבה אחרת הייתה כישלונות הפריצה לרובע ובהגשת . שה רוסנקמ, האזרחים הייתה כבדה על שכמו של מפקדם

    . )29( גם בהצנחת תחמושת מן האוויר , העזרה

, בהרוגים ופצועים, מספר הנפגעים הרב, התקדמות הלגיון ואבדן עמדות,  ההפגזות הבלתי פוסקות,כובד המלחמה

  . הביאו להחלטה להיכנע, המחסור בנשק ובתחמושת, עייפות הלוחמים

נאלצו הלוחמים , פצועים וכואבים את מותם של חבריהם, תשושים ומוכים. מלחמתם של גיבורי הרובע נסתיימה

אל השבויים צורפו . הגנתם של הנשארים" הבטיח"הלגיון אף ש איש לא ביקש להישאר ברובע . )30( לצאת לשבי 

חלק מן הצוות , פצועים קשה. שנשבו" לוחמים"מספר רב יותר של , על ידי הלגיון, פצועים וילדים כדי להציג, זקנים

לצד היהודי , "עיר החדשה"יצא בליווי הצבא הירדני לשער ציון ומשם הועברו ל, נשים וילדים, זקנים, הרפואי

נשרף על " החורבה"בית הכנסת . ההמון הערבי הרס ובזז את בתי הרובע ואחר כך העלה אותם באש. בירושלים

  .מתפלל במסגד עומר, עבדללה תל, בא הלגיוןבעוד מפקד צ, ידי הלגיון

ובסיומו הורעלו  בתי הגטו הופצצו ונשרפו כליל במהלך הקרב.  היה שונה1943 במאי 9 -סופו של מרד גטו ורשה ב

הלוחמים בפיקודו של מרדכי   שם התבצרו אחרוני18מילה ' ברח, למשל, הלוחמים במרתפים ובמקומות המחבוא

הלוחמים נפל תחת הריסות הבתים או נורה  חלק מן. חלקם התאבד בנשק;  איש100 - כ,בדרך זו, מתו, אנילביץ

הרבה , משתפי פעולה ומשמרות גרמנים נרדפו על ידי, תושבי הגטו שעדיין שרדו בו. כשהסגיר עצמו לגרמנים

, רמניםחלקם הוסגר לג. הפולני" הארי"בודדים הצליחו להימלט דרך תעלות הביוב לאזור. לאחר חיסול הגטו

 16 -טלומאצקה פוצץ ב' ורשה שברח המרכזי של, בית הכנסת הגדול. מיעוטם ברח והצטרף לפרטיזנים ביערות

גם הרומאים שרפו . ( אחרים בעיר הרובע נהרס כליל ואבניו שימשו את הגרמנים והפולנים לצרכים, 1943במאי 

  ).    70בתום המרד בשנת , את ירושלים וחרשו אותה ואף שינו את שמה

ונכנע לפני  חלקם יצא לשבי, חלקם בדמם: לוחמי גטו ורשה כלוחמי העיר העתיקה קידשו את מקום מלחמתם

במטרה לא ליפול  מתוך רצון למות בגבורה, התאבדותם של חלק מהלוחמים בגטו הייתה  מתוך ייאוש גמור. האויב

  .לשמור על הכבוד ולמות על פי בחירה, בידי האויב

  וכשלון העזרה שנשלחה* *מלחמתם נמשכה למרות האכזבות. נאלצו להיכנע ) 31( ם העתיקה הלוחמים בירושלי

  . נשקלה כלל התאבדות לא. עד שכלתה התחמושת ונותרו לוחמים כשירים מעטים,  )32( אליהם 

  
חנוך והם ארסט אבר, גדעון האוזנר:  בה נכחו1948 באוגוסט 2 ישיבה ביום ,"ישיבת ועדת החקירה בעניין העיר העתיקה"ב*

השפיעה הדוגמה של כפר עציון שהורשתה : "שהיה ממפקדי החטיבה אך לא היה מלוחמי הרובע, העיד יצחק לוי, גבתון

. לא נמצא שם מנהיג שיקריב את עצמו ויביא את האחרים לכך". מסדה"מבחינה פסיכולוגית לא הייתה הכנה ל, להיכנע בכבוד

, ניעה ומלחמה עד הסוף המר חרג ממסורת הצווים המוסריים שהונהגו במלחמהאי כ. לא היה איש כזה ולא נשלח כזה

  ".  כשאפשרנו שבי וכניעה

הם אינם …?ואולי מי יודע . הפיקוד הירושלמי לא הכין ולא ארגן שום תגבורת אנשים" :בני מהרשק העיד" פוליטרוק"ה**

מדוע לא נשארה בידינו העיר .  נושא בליבו עד היום הזהמועקה כבדה ואכזרית אשר כל הנותר בחיים מיחידה זו! אשמים בכך 

  .  בארכיון ההגנה6 – 5'  עמ196.00060ראו עדותו !" הרי כל אחד מאיתנו נתן עליה את גופו ואת נפשו ? עתיקה ה
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מרכז , במקום בו התרכזה האינטליגנציה היהודית, באחד מן המרכזים היהודיים החשובים בפולין, מרד גטו ורשה

אחד . השואה הוא סמל מובהק של, ות והרוח היהודיים ובמקום בו רוכזו אלפי יהודים לשם ביצוע השמדתםהתרב

  קדושתה בגלל, מסמלי מלחמת השחרור החשובים הוא המערכה על ירושלים ובמיוחד המלחמה בעיר העתיקה

מיד את כל היהודים החיים הקפידו וניסו להש, הגרמנים. ומרכזיותה לעם היהודי ובגלל אופי המלחמה ותוצאותיה

אף שיחס חיילי הלגיון כלפי הלוחמים היהודים השבויים היה בדרך  ,ואת אוצרות התרבות והרוח שלהם בוארשה

הערבים בזזו והרסו את כל בתיו של הרובע ושרפו אותם , בגלל הפיקוד האנגלי שלו יתכן, כלל בהתאם לחוקי הצבא

  .  פגיעה בסמלים היהודיים, עה באתרים היהודיים פגיעה מכוונתוהן ברובע הייתה הפגי הן בגטו ). 33( 

הגלובלית  כפי שפעלו נגד מרידות אחרות ותוך מימוש מדיניות הרצח, הנאצים פעלו לדיכוי המרד באכזריות

ערבי על קדשי -המוסלמי נתנו ביטוי לניצחון, הערבים בהשתוללות של שנאת ההמון. המתוכננת נגד היהודים

  . היהודים מן הכותל המערבי ולשביעות רצונם מהרחקת, )בתי הכנסת והישיבות ( ובע היהודים בר

  . הייתה כניעה שהובילה לשביברובע,  הייתה כניעה של חלק מן הלוחמים והמסתתרים שהובילה לאבדונםבגטו

 שחששו , בקשתם הייתה בלחץ האזרחים. )34( לא קיבלה את דרישת הלוחמים להיכנע * מפקדת מחוז ירושלים

 נכתבה חליפת 1948 במאי 27 -ח הקרב מ"בדו. מטבח ההמון אם לא יסדירו כניעה מסודרת לידי הלגיון הירדני

  :התשדורות עם המפקדה בהר ציון

מ עם האויב ולדרוש את פינוינו מהמקום אחרת נמות "נציגי התושבים דורשים בכל תוקף להיכנס במו : "0200שעה 

  "  …מחכים לתשובה. ז"המברק מופנה למטה צפון ולממ. חיי אדם יקרים מפוליטיקה. מות קדושים והמקום ייכבש

  "אין לנו תחמושת. לא נוכל לעכבם. מ על כניעה"התושבים עומדים בתוך רבע שעה להיכנס במו : "1025שעה 

  "לוחמים 25נשארו . כל השטח מלא לגיונרים. החורבה נכבשה. כולם חיילים, 22פצועים , 5הרוגים  : 1625שעה 

  ".המאפייה בקו האש. הלחם אזל. החורבה הושמדה : "2220שעה 

  . )35" ( …את האזרחים יש להוציא.  חיילים40נשארו לנו  : "2240שעה 

   .134 ונפצעו 39נפלו , 173נפגעו ,  בלחימה213מתחילת הקרב בעיר העתיקה השתתפו 

מן הרובע  ). 36( היו כשירים עדיין לקרב , תשושיםעייפים ו, 35. חלקם פצועים,  לוחמים69ביום הכניעה נותרו 

     . )37(  אזרחים 1,180" עיר החדשה"ופונו ל, )לוחמים ואזרחים (  איש 290הלכו לשבי 

 ;ל"איאיחוד התנועות עם :  למשל,מטרת המרד לבגטו: הלוחמים באיחוד הכוחותניתן למצוא מאפיינים דומים אף 

   5 -כ( י "ולוחמי הלח)  לוחמים 12 -כ( יואל פרידלר , ל בראשות מפקדם"ברובע היהודי הצטרפו לוחמי האצ

   ).38( אף שביקשו בתחילת הלחימה לפעול ביחידה עצמאית , )ש "המגנים ואנשי החי( לכלל הלוחמים ) לוחמים 

 ) 39( הלחימה בטרם " עמידה" שתרמו את חלקם למאבק ולגבורת הנשים והילדיםבייחוד , הגבורה היהודית בגטו

, רפואית ובעוד מטלות הכרחיות נשים שעסקו בנוסף ללחימה בעזרה.  ביטוי גם בקרבות ברובע היהודיבאה ליד

  .כדי לעזור בלחימה ובהגנה, וילדים שעסקו בגבורה בכל מה שהיה בכוחם לעשות

  ,בסחף האירועים, *בעיתונות המלחמה, בה ). 40(  אותה עת לנפילת הרובע היהודי העיתונותמעניינת היא תגובת 

 ,עוצמת הסמליות של נפילת הגבורה של העיר העתיקה, מרוב כותרות העיתונים, לדעתי, נשמטה, בשטף הדיווחים

  .  יתכן אף שלא רצו להדגיש אותה

  8 -ב" הארץ"ב, "לוחמי העיר העתיקה הניחו נשקם: "נכתב) ' יום א(  במאי 30 בכותרת הראשית של יום "הבוקר"ב
  

אינה , העיר העתיקה: "מפקד מחוז ירושלים אמר, שדוד שאלתיאל, "להבות בשמי ירושלים", שטיין טען בספרואביעזר גולד*

עד האחרון , כולם היו צריכים להיהרג, אולם בגלל ערכה ההיסטורי וקדושתה אסור היה להיכנע, חשובה לנו מבחינה צבאית

  ". אולם הם לא הבינו את הייעוד שהגורל הטיל עליהם. שבהם
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נדחתה הצעת גרומיקו : " במאי בכותרת ראשית30ב , "מחמיר מצב הרובע היהודי, "החורבה"פוצצה : "במאי

הרובע היהודי בעיר העתיקה לידי ", "נמשך הקרב לשחרור ירושלים: "ובכותרת קטנה יותר" במועצת הביטחון

הבלתי "ומתחת לכותרת , "הקרב על שחרור ירושלים נמשך: " במאי בדף פנימי30 -ב" על המשמר"ב, "הלגיון

על הרובע היהודי של ' הכוחות הערביים השתלטו ביום ו. שבת. ירושלים: "נכתב, "לוחמים הועברו לעיר החדשה

העיר העתיקה לאחר שמלאי המזון והתחמושת של קבוצת המגנים הקטנה אזלו ומספר הפצועים והתשושים גדל 

העתיקה שהחזיקו מעמד במצור שהוטל עליהם למעלה של מגני העיר בזה נסתיימה מלחמת הגבורה . והלך

: וקטן יותר נכתב". המלחמה על הגנת ירושלים החדשה ועל שחרור עיר הקודש כולה נמשכת. מחמישה חודשים

". צלב האדום"הבלתי חמושים הועברו לעיר החדשה באמצעות ה. לוחמי העיר העתיקה נמצאים בשבי הלגיון"

 1,200: " במאי30 -וב" העתיקהאחר פיצוץ החורבה נמשך הקרב בעיר : " במאי29 -פורסם ב" ידיעות אחרונות"ב

 30 -ב, "הוקם צבא ההגנה: " במאי28 -ב" קול העם"כותרת ראשית ב".  הלכו לשבי290. הועברו לירושלים החדשה

, " שבועות4נתקבלה ההצעה בעניין שביתת נשק ל : "הכותרת  הייתה, במאי אין אזכור בדף הראשון לנפילת הרובע

הערבים שולחים ": "רויטר" ביוני צוטטה שם 1 -ב.  במאי לא פורסמה בכותרת ראשית עובדת הנפילה31 -אף ב

כיבושים יהודיים בחזית : " בחודש הייתה28 -הכותרת ב" מעריב"ב". באש את הרובע היהודי בעיר העתיקה

  איפכא ' ר:  בטור" ( אם אשכחך"תרת בכתבה בעמוד פנימי נכתב על ירושלים וקדושתה תחת הכו". לאטרון

כן פורסם מאמרו ".  נתקדשה-ירושלים הקדושה: " תחת הכותרת"הפלשתין פוסט" במאי צוטט 30 -ב). מסתברא 

מועטים מול …): "בהשוואה למלחמות מצור אחרות על ירושלים ( ובין היתר כתב " שער הרחמים נסגר. "ק.של ע

הכניעם וגוויות קדושיהם ממלאות את  משאזלו כלי זינם האחרונים והרעב ..בכוח אמונתם ואהבתם בלבד.. רבים

קושרם ,  מעמיד את אחרוני הגיבורים בשורה ארוכה-והצורר נבוכדנצר או טיטוס או בווין… הם נכנעים,  החצרות

כתב בראש העיתון נ(  עיתון יומי לאומי -"המשקיף"ב" …בשרשראות השבי ומובילם דרך השער הזה אל מורד ההר

כל יום ( היה פרוט רב יותר בכותרות הראשיות ובכתבות המשנה " ) אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני: "הפסוק

   -קרבות נואשים בעיר העתיקה: " במאי נכתב19 -ב) . מאת אביעזר גולדשטיין " יומן המלחמה בירושלים: "הופיע

החל קרב גדול על , ותינו התחברו עם המגניםלאחר שנפרץ המצור על העיר וכוח: " במאי 20 -ב, "הלגיון חודר

מגני עיר דוד נלחמים בחירוף נפש : " בו25 -ב, "קרבות עזים בין חומות העיר העתיקה: " בחודש 21 -ב, "ירושלים

, "הערבים דוחים קריאת מועצת הביטחון להפסקת אש: " במאי27 -ב, "על כל אבן, על כל בית, על כל שעל אדמה

 50, "הסתיימה מלחמת הגבורה של מגני העיר העתיקה: "30 -ב, "פיצוץ חורבת יהודה החסידהערבים מאיימים ב"

כתבו תחת ' בעמוד ב". נשים וילדים הועברו לעיר החדשה, כאלף זקנים  נפצעו140,  נהרגו 90. לוחמים נפלו בשבי

ירושלים העתיקה לא , והלוחמים שבעיר העתיקה לא נכנע: "וכן, "באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה: "הכותרת

נכנעו המנהיגים שלא דאגו בעוד מועד לספק את הנשק הדרוש . נכנעה לאויב הערבי שפעל בהדרכה בריטית

מגני העיר …נכנעו אלה שהשלו את עצמם שחיילים דנים או נורבגים יבואו להגן על ירושלים, לירושלים העתיקה

הם נפלו בשבי משום שלא הייתה  , והם גם לא נכנעו, כנעלא אבו ולא יכלו להי,  הפצועים ושותתי הדם-העתיקה

     *."…להם תחמושת מספיקה

  ,מבוסס, השחרור ובין מיתוס הגבורה של הרובע היהודי במלחמת ) 41( הדמיון בין מיתוס הגבורה של גטו ורשה 

  
, ירושלים  מהדורת-"אחרונותידיעות ", י" ביטאון מפא-"חדשות הערב: " יומונים10בירושלים הופיעו במלחמת העצמאות *

דבר ",  ביטאון ההסתדרות-"חדשות צהרים", "ידיעות ירושלים", של אגודת ישראל" יומן",  בגרמנית-"ידיעות חדשות","היום"

שבועונים וכתבי , כמו כן הופיעו פרסומים יומיים אחרים; פלשתין פוסט, ל"של אצ" החרות", של מועצת פועלי ירושלים "ירושלים

  . עת
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).  אפריל מאי -בחודשי השנה, קיים דמיון אף בזמן התרחשותם. (  על מאפיינים דומים ועל סמלים דומים,אמורכ

מלחמת מעטים :  לאומית על אותם מרכיבי יסוד של הגבורה היהודית-משמעות הדמיון נובעת מההשענות היהודית

 על פי ן המיתוסים ניתן להבדיל בי.שותפות גורל, "אין ברירה"מלחמת , קידוש השם או ההקרבה, מול רבים

, מיסודה. בזירה אחרת ובזמן אחר ובעל תוצאות שונות, נגד אויב שונה,  מאבק על מטרה שונה:מאפייניהם השונים

מהותי בין , קיים שוני יסודי" :אשר טען במאמרו.  י .אלה בין האירועים, כאויב, הנאצים לערביםההשוואה בין אין 

אולם מקורן הוא , שונים הגלויים והתוצאות, שונות המסבות, בין מלחמת השחרור בישראלמלחמת מורדי הגטאות ל

   ).42 ( "אלא יסודית היא קרבתן המהותית, אבל לא מקרית, הקירבה בין שתיהן בלוח השנה היא מקרית, אחד

 את מורשת נוצרו בשניהם סמלים שחיזקו, הסתיימו בכישלון, כשם שהמלחמה על הרובע, *אף שמרד גטו ורשה

ובעיצוב הזיכרון ההיסטורי המאחד שלה קיים בהם שימוש , סמלים אלו הוכרו על ידי החברה הישראלית. הגבורה

  . )43( ושיתוף 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
מרד גטו ורשה ": "האומה והמוות"יהושע פורת טען בביקורת לספרה של עדית זרטל ? במרד גטו ורשה " נעשה שימושהאם *

לא . לא הציל יהודים. לא תרם לקיצורה של המלחמה או למיגור הנאציזם, הוא לא היה מבצע גדול. חשיבות לכשעצמוהוא חסר 

אבל הוא אפשר למנהיגי היישוב העברי בארץ ולראשי התנועה הציונית לגול חרפת המוות . שינה את מהלך הטבח ביהודים

והציונות ניכסה " מוות יפה"ברל וטבנקין היה זה , בעיני בן גוריון. חסר הטעם והכבוד של מיליוני היהודים באירופה הכבושה

רבעון בהוצאת המסדר על שם זאב , האומה, "ישראל כמפלצת אכולת זיכרון המוות והקרבן", יהושע פורת:  ראו".אותו לעצמה

   .42 – 31' עמ , 2003מרץ , ג"אביב תשס', שנה מ, 151, בוטינסקי'ז
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לתולדות ארץ ישראל , 54, קתדרה, "עד הכרזת העצמאות, ח" ירושלים במדיניות הביטחון בתשמקומה של", אלחנן אורן. 1

   .185 – 173' עמ , 1989, דצמבר, ן"טבת תש, ירושלים, יד יצחק בן צבי, ויישובה

, וד בן גוריוןהחברה להפצת משנתו של ד, גרשון ריבלין ואלחנן אורן: ערכו, ט" תש-ח"יומן המלחמה תש, דוד בן גוריון: ראו. 2

 –אביב , דוד בן גוריון וירושלים",  גם אצל מרדכי נאורורא ; 344' עמ , 1984, יולי, תל אביב,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון

   .119 – 112' עמ, ב"ח אייר  תשנ"כ, המרכז לחקר מועדי ישראל, בית ברל,  כתב עת לתרבות יהודיתמחקרי חג,  "1948קיץ 

   .117' עמ , 1975, ה"תשל, עם עובד וקרן הנגב, הילחם ישראלב, דוד בן גוריון. 3

שהוא רואה את , " )כביש הגבורה"בחגיגת הפתיחה של ,  ציין בן גוריון7.12.1949 -וב(  הודיע בכנסת 5.12.1949 -ב. 4

ן גוריון וקביעת ב", נתנאל לורך: ראו אצל , 13.12.1949 , 222 – 221' עמ', כרך ג ,דברי הכנסת. ירושלים כבירת ישראל

ר לתולדות "מרכז זלמן שז, עורכת חגית לבסקי, קובץ מאמרים, ירושלים בתודעה ובעשייה הציונית, "ירושלים כבירת ישראל

 גם אצל ורא ; 403 – 377' עמ, ט"תשמ, ירושלים, האוניברסיטה העברית בירושלים, המרכז לחקר הציונות והיישוב, ישראל

   .170 – 169' עמ , 1974, מ"בית הוצאה כתר ירושלים בע, ן מעצב המדינהדוד בן גוריו, אברהם אביחי

   . 397' עמ, שם, שם. 5

  ספטמבר, ל"אלול תש, הוצאת מערכות, צבא הגנה לישראל, ענף היסטוריה במטה הכללי, תולדות מלחמת העצמאות. 6

בית ההוצאה של , עורך צבי סיני, ב"קפ, 182, מערכות, "המערכה על הדרך לירושלים" ,רבין יצחק; 199 – 198' עמ , 1970

 , 1996 ינואר – 1995 דצמבר ,345 – 344ראו גם במערכות   ( 9 – 3' עמ, 1967מרס , ז"אדר תשכ, צבא הגנה לישראל

המערכה על ירושלים במלחמת "מתוך דיון על , "ח"המערכה על ירושלים בתש", יצחק לוי;  ) חוברת לזכרו של יצחק רבין

: וספרו , 181 – 168' עמ , 1987יוני , ז"תמוז תשמ, יד יצחק בן צבי , 44, לתולדות ארץ ישראל ויישובה , קתדרה ,"העצמאות

 ההוצאה -משרד הביטחון, צבא הגנה לישראל, מערכות, ירושלים בקרבות מלחמת העצמאות, תשעה קבין, )לויצה ( יצחק לוי 

   . 1986, ו"תשמ, לאור

, ירושלים, "הגנה"הוצאת פעילי משמר העם וארגון חברי ה , 1949 – 1947, ט" תש-ח"תש, ושליםקובץ חיל משמר העם ביר. 7

   990.12תיק , )ארכיון עיריית ירושלים ( י "אע , 50 – 21' עמ , 1964, אפריל, ד"אייר תשכ

  הוצאת ,ידיעת הארץקובץ מאמרים ב, יד לאמנון, בין חרמון לסיני, "ח"המלחמה על המים לירושלים בתש", אורי דביר. 8

ביטאון ארגון חברי , הד ההגנה, )צרור זיכרונות " ( ירושלים במצור", מנחם קנל ; 235 – 224' עמ , 1977, ג"תשל, יחידים

 יום בירושלים של -חיי יום", אברהם דורון ; 47 – 46' עמ , 1964,  ד"תשרי תשכ, ז"י, גיליון החגים,  מחוז תל אביב-ההגנה

מרכז רחל ינאית בן , סדרת עידן, מרדכי נאור: עורך, פרשיות נבחרות וחומר עזר, סיכומים, מקורות, ח"ם בתשירושלי, "ח"תש

   .  166 – 148' עמ, ח"תשמ, ירושלים, הוצאת יד יצחק בן צבי, צבי ללימודי ירושלים

 ,עורך מרדכי נאור, 2, רת עידןסד, ח"ירושלים בתש ; 1981, עורך יוסף שפירא, ח"ירושלים תש, דוד שאלתיאל: ראו למשל. 9

  , ג"תשמ, ירושלים, הוצאת יד יצחק בן צבי, מרכז רחל ינאית בן צבי ללימודי ירושלים לנוער

מגיניה של ירושלים -מזיכרונותיו של אחד מתושביה, כוזרי בירושלים, יאיר גורן: עוד מספרי המערכה והמצור ; 60 – 36' עמ

  יומן , על ירושלים37ה המצור , אריק גוטגטרו ; 1997, הוצאת אילן, העצמאותוסיפורים אחרים שנושאם הוא מלחמת 

המערכה הצבאית בירושלים במלחמת העצמאות ", משה ארנולד; ז"תשמ, ירושלים, מ"הוצאת ראובן מס בע, מלחמת השחרור

מותה לחקר כוח המגן על הע, עורך אלון קדיש, דיון מחודש, ט" תש-ח"מלחמת העצמאות תש,  "1949 אפריל – 1947נובמבר 

, ח"מוריה בירושלים בתש, מאיר אביזוהר ; 388 – 341'  עמ2004, ד"תשס,   ההוצאה לאור-משרד הביטחון, שם ישראל גלילי

, ח"דפי יומן תש, ירושלים במצור, יונה כהן ; 2002ד "תשס, הוצאת מחברות לספרות, ש הראשון בקרבות ירושלים"גדוד החי

מרשימות מלחמת העצמאות "  דאם-מבין עמדות נוטר"נתנאל לורך  ; 1976, מרס, ו"תשל' אדר ב, מ"הוצאת מילוא בע

   . 214 – 209' עמ , 1963 יוני -מאי, ג"תשס,  תמוז-סיון , 178 – 177חוברת , א"כרך כ, ירחון מדיני וספרותי, מולד, "בירושלים

   .114 – 113' עמ, שם, ט" תש-ח"תש, ירושליםקובץ חיל משמר העם בבתוך  , 24.6.1948, במחנה, "במצור. "10

מאסף לתולדות התנועה הציונית , הציונות, "היהדות החרדית והדתית בירושלים בתקופת המצור", יובל פרנקל: ראו. 11

   . 289 – 247'  עמ ,1994, ד"תשנ, הוצאת הקיבוץ המאוחד, אוניברסיטת תל אביב, ח"י, והיישוב היהודי בארץ ישראל

המערכה על ירושלים במלחמת "תגובה להערה לדיון ב" ( בשולי הדיון על ירושלים במלחמת השחרור", הם אייזןאבר. 12
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, תמוז, יד יצחק בן צבי , 48, לתולדות ארץ ישראל ויישובה, קתדרה ,) 190 – 159, ז" תמוז תשמ,44, קתדרהב" השחרור

לתולדות ארץ , 7, קתדרה, " בשולי המאבק על ירושלים-הבחירהמזלה של עיר ", נתנאל לורך; 188 – 187, 1988יוני , ח"תשמ

   .175 – 151 , 1978אפריל , ח"ניסן תשל, יד יצחק בן צבי, ישראל ויישובה

רבעון ', שנה מ,  151גיליון , במה למחשבה לאומית, האומה, "מדוע לא הגיעה האספקה: ח"ירושלים בתש", אורי מילשטיין. 13

   .93 – 85' עמ   ,2003מרץ , ג"אביב תשס, עורך יוסי אחימאיר, בוטינסקי' זבהוצאת המסדר על שם זאב

   .45' עמ, ח"תש, תל אביב, הוצאת יונתן,  ירושלים-אמת, במצור, ברוך אורן: ראו .14

   .118 , 38' עמ, ח"תש, תל אביב, מ"חברה בע, טברסקי. הוצאת ספרים נ , 1948מצור , ירושלים לא נפלה, עמוס אילון. 15

  . 2000, הוצאת ספרים יבנה, יהושע אורנשטיין, מאנגלית כרמית גיא, סטלינגרד, ראו ספרו של אנטוני ביוור

מרד גטו , רחל אוירבך; ד"תשי, עם עובד ,מרדכי חלמיש:  מיידיש ,1943 – 1939, בחוצות ורשה, רחל אוירבך: ראו למשל. 16

הוצאה , מרדכי אנילביץ ולחימת גיטו וארשה, מרד הנצורים, ל גוטמןישרא; 1963, ג"תשכ, תל אביב, המנורה הוצאת, וארשה

צעירי הבונד בגטו ,הגטו לוחם, מארק אדלמן ; 1993, תל אביב, בית עדות על שם מרדכי אנילביץ, מורשת, שלישית מתוקנת

 ; 2001, תל אביב, חיפהאוניברסיטת , לחקר הבונד ותנועת הפועלים היהודית, מכון גוטאיינר, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ורשה

חורבן ; ד"תשכ, מורשת, בית לוחמי הגטאות, הוצא לאור על ידי יד ושם, פרקי מאבק ומרי של יחיד ועדה, הם עמדו על נפשם

הוצאת הועד הפועל של ההסתדרות  הכללית של , לוקט וערוך בידי מלך ניישטט,  ספר עדויות ואזכרות,ומרד של יהודי וארשה

עורך דני ,  שנה למרד גטו וארשה60, גיבורים ונואשים ; 1946, ו"תש, תל אביב, ועדת הגולה, בארץ ישראלהעובדים העבריים 

   .  2003, ג"תשס, ולגבורה, דור שני לשואה, בית לוחמי הגטאות על שם יצחק קצנלסון למורשת השואה והמרד, דור

  , שם, 1949  אפריל – 1947נובמבר , "המערכה הצבאית בירושלים במלחמת העצמאות", משה ארנולד: ראו. 17

   .  374 , 342'  עמ

   .           990.12תיק  , )י "אע( ארכיון עירית ירושלים  , 37' עמ, ט"תש, שנה למשמר העם בירושלים: ראו חוברת. 18

ללא ציון ,  ההקדמהמתוך, ח"תש, ירושלים, בארץ ישראל, "יהדות"הוצאת מרכז , צו השעה... כי תצא למלחמה, בן יוסף. ח. 19

   .  990.12תיק , י"אע, ו" ל-ה"ל' וכן בעמ, מספר עמוד

, מערכות, "המערכה על העיר העתיקה"פרק שני , ירושלים בקרבות מלחמת העצמאות, תשעה קבין, )לויצה ( יצחק לוי . 20

המאבק על : "שער שני, ליעובד מיכא ; 71 – 27' עמ , 1986, ו"תשמ,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, צבא הגנה לישראל

שנה , 104, כתב עת לידיעת ארץ ישראל, אריאל, "הקרב על ירושלים במלחמת העצמאות"בתוך " הרובע היהודי בעיר העתיקה

   . 82 – 55'  עמ,1994 נובמבר  ,ירושלים, אריאל, 16

ארגון ,  לאורההוצאה- הביטחוןמשרד, עריכה חיה אברהמי, הלוחמות בירושלים הנצורה במלחמת העצמאות, בהגנה ובחן. 21

, מגילת העיר העתיקה, עדינה;  )78 – 41' ראו בעמ, עדויות של נשים ברובע .( 2001, א"תשס,  סניף ירושלים-"הגנה"חברי ה

הרופאה היהודייה האחרונה שעזבה את הרובע היהודי בעיר ( ר רוזה הולדה "ראו עדותה של ד; ט"תש, תל אביב, מערכות

   .198.00011, ארכיון ההגנה, עדות לולה שטורמן  ; 0057/057תיק , ארכיון ההגנה, )ים העתיקה בירושל

ההוצאה לאור של ההסתדרות הציונית , הספרייה הציונית, ח"ע ברובע היהודי בירושלים העתיקה בתש"הגדנ, שאול תובל. 22

הרובע היהודי בעיר העתיקה : "תיק, )ינסקי בעמדת לוב' מפקד קטע א( עדות אברהם הורנשטיין ; ג"תשס, ירושלים, העולמית

הנוער . "א": המגן"ראו למשל מתוך קטעי מאמרים בעיתון  ; 22 – 5' עמ , 65/1046/1970, )צ "א( ל "ארכיון צה, " בירושלים

 מוקדש למלאת שלושה" ( פרקים ממערכת הגבורה של יהודי ירושלים העתיקה. "ב , 8גיליון , "הירושלמי בפעולות חירום

תיק , ארכיון ההגנה , 14גיליון  , 16על גבורתה של נערה בת . ג , 19גיליון ) ח "אב תש'  כ-אייר' כ, חודשים לנפילתה

ראו סיפור ; ט"תש, הוצאת אופקים,   )1947-8המערכה על העיר  (, להבות בשמי ירושלים, אביעזר גולדשטיין ; 0107/057

אצל , ק"ג תוך כדי חיפוי על חוליה שניסתה לכבוש מחדש את בית הכנסת ניסן ב שנהר14ה מזרחי בן 'גבורתו של הנער מוישל

התבלט בחילוץ פצוע משדה אש בחירוף "ה 'לוי יצחק טוען שמוישל ; 144' עמ, שם, ח"מוריה בירושלים בתש, מאיר אביזוהר

   .     59' עמ, שם, תשעה קבין, "נפש

שמונים שנה , חומת מגן, " העתיקה של ירושלים במלחמת העצמאותהמערכה על הרובע היהודי בעיר", משה ארנולד. 23

 ההוצאה -משרד הביטחון, העמותה לחקר כוח המגן על שם ישראל גלילי, עורך דני הדרי', עלי זית וחרב ד, "הגנה"לארגון ה
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תיק , צ"א, 5.5.1948מיום " דוח קצר על העיר העתיקה במספרים" ; 184 – 157' עמ , 2002, ב"תשס, ארכיון ההגנה, לאור

54/670/1948    .   

הסיעוד כחלק משרותי הבריאות היהודיים בקרבות ירושלים בתקופת , דורית וייס; שם, מגילת העיר העתיקה, עדינה. 24

, אוקטובר , החוג לסיעוד, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב, עבודה לתואר מוסמך , 1948 – 1947מלחמת העצמאות 

   ). 1542י ארגז "צילום באע ( 182 – 102' עמ , 1993

   , 20 -מלחמות ישראל במאה ה, אברהם זהר, מאיר פעיל: ראו עוד למשל ; 368 – 367עמ , שם, שם, משה ארנוולד. 25

מלחמת , אביעזר גולן ; 18' ראה מפה בעמ , 1985, ה"תשמ, אוניברסיטת תל אביב, הוצאת רמות, "מלחמת העצמאות: "פרק 

ירושלים ", נתנאל לורך ; 102'  עמ,1968,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, ענף הדרכה והסברה, קצין חינוך ראשי, העצמאות

, ירושלים, ההסתדרות הציונית העולמית, הוצאת המחלקה להסברה, עורך יורם בק , 25חוברת , כיוונים, "במלחמת העצמאות

? חשש מפגיעה במקומות הקדושים ? ליטי תרם גם הוא להחלטה האם שיקול פו . 102 – 83' עמ , 1987מאי , ז"אביב תשמ

ספטמבר ,  )58 ( 5גיליון , 10שנה , נתיב, " חולשה צבאית או פרי מדיניות-ח"חלוקתה של ירושלים בתש", יהודה לפידות: ראו

   .  53 – 48' עמ , 1997

   .1969, חיפה, שקמונה, תל אביב, פריית מעריבס,  שנות היסטוריה של עיר הנצח4000, ירושלים, משה פרלמן וטדי קולק. 26

   ,273/922/1970, ערוך על ידי שלמה גזית" קרבות העיר העתיקה" תיק , צ"א,עדותו של אהרון אלטשולר. 27

, עורך יורם בק , 35חוברת , כתב עת ליהדות ולציונות, כיוונים, "היישוב היהודי בעיר העתיקה", יעקב אדלשטיין ; 54 – 53'  עמ

, משה ארנוולד: ראו; 82 – 67'   עמ1987מאי , ז"אביב תשמ, ירושלים, ההסתדרות הציונית העולמית, מחלקה להסברהה

  .167' עמ, שם, חומת מגן

ראו , טענו באלחוט מן המטה" כניעה פרושה טבח" ; 5890/6221/1949, צ"א, העיר העתיקה, תיק השרות המשפטי. 28

 , 1957אוגוסט , ז"אלול תשי, מערכות, צבא הגנה לישראל, ירושלים העתיקה במצור ובקרב ,)אלטשולר ( אהרון לירון : למשל

   .  9 – 5' עמ, שם, מגילת העיר העתיקה, עדינה: ראו גם אצל ; 441' עמ

 עבודת גמר לתואר מוסמך בבית הספר לספרנות, יומן העיר העתיקה, מיכל צור; שם , שם, תשעה קבין, )לויצה ( יצחק לוי . 29

   .1992, ב"תשנ, האוניברסיטה העברית בירושלים, לימודי ארכיונאות, וארכיונאות

מלחמת הגבורה של העיר  ) : "28.5.1948' ביום ו( לאחר כניעת הלוחמים ' ביום א" הצפה"כותרת ראשית בעיתון . 30

   . 30.5.1948, הצפה, "העתיקה הגיעה לקיצה

   .     40' עמ, שם, מגילת העיר העתיקה, עדינה: ראו" מלאכים "טפילים והיו, פחדנים, היו אגואיסטים. "31

, ואת עדות מהרשק בני על האכזבות מכישלון הפריצה , 11' עמ , 22.00008, ארכיון ההגנה, ראו למשל עדות עמוס חורב. 32

   .  6 – 5'  עמ196.00060, ארכיון ההגנה

   .65' עמ, שם, יצחק לוי: ראו" י הקודש וגווילי התורה נשדדו וחוללוכל,  בתי הכנסת ברובע נהרסו עד היסוד58 מתוך 55. "33

, " משחק שגוי-ח"ירושלים העתיקה בתש", אהרון לירון; 158' עמ, שם, להבות בשמי ירושלים, אביעזר גולדשטיין: ראו . 34

   . 91 – 75' עמ , 1994דצמבר , ז"כסלו תשנ, 18שנה  , 120 – 119, כתב עת לידיעת ארץ ישראל, אריאל

  5890/6221/1949תיק , צ"א , 29.5.48, חשמונאי/ אגם, ח פרשת העיר העתיקה לפי יומן חשמונאי"דו. 35

 30 - לוחמים ו39נפלו ";  33' עמ, שם, עדינה":  איש62בסך הכול נהרגו  ,  נפלו במשך שבועיים40";  שם, שם, לוי יצחק. 36

  , שם,  עמוס אילון:ראו, ) גוויותיהם נשרפו על ידי הערבים ,שבעה( נהרגו  64 ; 143' עמ, שם, מיכל צור: "ראו, "אזרחים

   .148' עמ

  .  שם, שם, גולן: ראו" שער ציון" אזרחים פונו ל1190; שם, שם, גולדשטיין. 37

   .102' עמ, שם, מיכל צור. 38

   .1982, ב"תשמ , 1945 – 1939  גיבורי התהילה-ילדי הגיטו, יונס טורקוב: ראו למשל. 39

המכון , 23, קשר, העיתונות בירושלים במלחמת העצמאות, "עיר נצורה ועיתונים בה הרבה", יחיאל לימור ואינס גבל: ראו. 40

   .  44 – 25' עמ , 1998מאי , אוניברסיטת תל אביב, לחקר העיתונות היהודית

 -האומה והמוות,  על ספרה של עדית זרטלביקורת" ( ישראל כמפלצת אכולת זיכרון המוות והקרבן", יהושע פורת: ראו. 41
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מרץ , ג"אביב תשס, בוטינסקי'רבעון בהוצאת המסדר על שם זאב ז', שנה מ , 151, האומה, ) פוליטיקה - זיכרון-היסטוריה

   .    42 – 31' עמ , 2003

 אפריל 22, ט"ד בניסן התשי"י',  כגיליון,  )10( ' כרך ו, שבועון הקיבוץ המאוחד, בקיבוץ, "תמרורים גדולים", אשד. י: ראו. 42

   . 2 -1' עמ ,  1959

, " ולנופלים במערכות ישראל`השואה והגבורה`אנדרטות משותפות להנצחת : על מזבח העם והמולדת", בתיה ברוטין. 43

עי בית הספר למד, אוניברסיטת תל אביב , 4, תרבות וחברה, היסטוריה, כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל , ישראל

   . 171 – 155' עמ , 2003, ד"סתיו תשס, המכון לחקר הציונות וישראל על שם חיים ויצמן, היהדות על שם חיים רוזנברג
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   לטרון.3
  

משרשרת היו חלק , שהיו המהלכים הצבאיים העיקריים בקרבות לטרון, "יורם"ו', בן נון ב"', בן נון א"המבצעים 

  .לאחר פלישתו לארץ ישראל, ולות הצבאיות להצלת ירושלים מן המצור ומאיום נפילתה בידי האויבהפע

בקרב לוחמים בנו מיתוס שנדון , המהלכים שקדמו לקרבות לטרון במלחמת השחרור והתרחשות הקרבות עצמם

, "לטרון"ת מקומו של וקביע, וחוקרים אשר נוצר עקב חילוקי הדעות בקרב ההנהגה הצבאית על הסיבות לכישלונות

התהליך הדינמי של ניכוס האירוע "כנקודת משבר בזיכרון הקולקטיבי של מלחמת העצמאות וכן בשל , בעקבותיהן

ניצולי , הדיון היה גם בגין הטענה שהועלתה על תפקודם של לוחמים ). 1" (  ידי קבוצות חברתיות משתנות-על

   ).  2( על אופן השתתפותם בקרבות שגויסו בחפזון ו, "שארית הפליטה"שואה אנשי 

, לארץ ישראלעל ידי כוחות האויב הערבי שפלשו , 1948בחודש מאי , כיתורה של ירושלים במלחמת העצמאות

היה זה שנתיבו , בו הכביש היחיד שהוביל מן היישובים היהודיים באזור החוף והשפלה לכוון ירושלים, יצרה מצב

באספקה שהועברה אליה מן , אותה עת, תלותה של ירושלים. ון בעמק איילוןעבר בסמוך לאזור הכפר הערבי לטר

הבליטה את חשיבות המעבר החופשי , באמצעות דרך זו שהייתה הבלעדית להצלת העיר מן המצור, השפלה

אזור לטרון היה עיקר הישענותה של ירושלים : "כתב,  המשוריין בקרבות לטרון73מפקד גדוד , חיים לסקוב. בכביש

חשוב לכן לראות היטב את הקשר בין הקרבות על אזור . עברית לאספקתה ולתגברתה על השליטה באזור זהה

דרכו התפתל קו , ושני אלה מהווים מערכה אחת על אזור של ירושלים והפרוזדור, לטרון והקרבות על ירושלים

   ).3" ( ות למגנתההחימוש והתגבור, התחבורה היחיד לעיר ובאמצעותו היה צורך להעביר את האספקה

מבחינתם , שעלולה הייתה , הערבים הכירו היטב את מצוקת ירושלים והבינו את משמעות השליטה היהודית בעיר

ויצאו למלחמה כדי להשיג בכוח את " חלוקה"הם היו אלה שדחו את החלטת ה. להביא לחיזוק ריבונות יהודית בארץ

עשוי היה להיות שליטה ,  פוליטי ודתי- צבאי-אסטרטגי, םהישג משמעותי מבחינת. השליטה על כל חלקי הארץ

  ,התקפות על יישובים יהודיים שהקיפו את ירושלים כגון אלה בגוש עציון. מאמצים להגיע לכך והם עשו, בעיר

ניסיון , ניתוק אספקת מים לעיר, התנכלות לנוסעי השיירות ומלוויהם, חסימת דרכים ומניעת מעבר שיירות אספקה

ומכניסת הלגיון הירדני לעמדות מסביב לעיר , הטרדה בירי צלפים, זורים יהודיים ושכונות יהודיות בעירכיבוש א

, תוך מאמץ צבאי רב לכיבוש העיר העתיקה והחדשה, התגברות ההפגזות והפיכתן ליום יומיות, ובשכונות הערביות

  .   חמהכדרך לניצחונם במל, היו פעולות בהן נקטו כדי להביא לכניעת ירושלים

יום ,  במאי15 -14 ועד 1948 באפריל 3 -שתחילתו ב" נחשון" מן התקופה שבין מבצע ,של המלחמה' בשלב ב

, "התמוטטות ערביי ישראל"או שלב " מיוזמה לתנופה"הוא שלב המעבר , הכרזת המדינה ופלישת צבאות ערב

,  בו 15 באפריל ל 3בין , "נחשון"מבצע : ןמבצעים כגו, באזור ירושלים, למשל( פתחו הכוחות הישראליים בפעולות 

 במאי 8בין , "מכבי"מבצע ,  במאי1 - באפריל ל22בין " יבוסי"מבצע ,  בחודש 21 - באפריל ל15בין , "הראל"מבצע 

, לשחרר יישובים במצור ולפתוח כבישים,  שמטרתן הייתה להגיב במלחמה על לחצם של הערבים,) בחודש 18 -ל

תאריך הפלישה של הצבאות הערביים לארץ ועד , 1948 במאי 15 -מ( ' בשלב ג.  בת שטחיםתוך כדי כיבוש והרח

תקופה זו הייתה תקופת . בלימת כוחות הפלישה: הייתה המטרה ) 1948 ביוני 11 -הכרזת ההפוגה הראשונה   ב

שבין " ימיםעשרת ה"ההתארגנות וקרבות , ההצטיידות,  תקופת ההפוגה הראשונה,'רק בשלב ד. משבר במלחמה

" מבצעים האחרונים" הפוגה שנייה ותקופת ה,'ושלב ה, ל" בה עברה היוזמה לידי צה, בחודש19  ועד 1948 ביולי 9

   ).4( על העליונה , ברוב שלבי המלחמה, ל"הייתה יד צה, עד לסיום המלחמה וחתימת הסכמי שביתות הנשק

כשהייתה היוזמה , של המערכה' התרחשו בשלב ג, ןבלטרו, בעיקר, המבצעים שהתנהלו נגד חיילי הצבא הירדני

באובדן חיילים , אשר התבטאו באי השגת המטרות, ל נאלץ היה לחוות מספר כישלונות"צה. בידי הצבאות הערביים



  
  

145

  .ובפציעת אחרים

לנפילת עשרות חיילים ולפציעתם של , לנסיגה משדה הקרב, שגרמו לאי הצלחה צבאית ) 5( הקרבות בלטרון 

. היו ללא ספק הגורם להלם שעבר על הצבא ובעקבותיו היישוב כולו, לנפילה בשבי של חיילים, אחריםעשרות 

ליצירת , אך בעיקר,  אופרטיביות-בתוכן צבאיות ) 7(  להסקת מסקנות , )6( המשבר הביא לחקירת האירועים 

,  במסגרת הפולמוס. )8( נים בעיקר בשנות השמו, סיפורי הקרבות והסובב אותם בנו את המיתוס שנדון. המיתוס

,  על מוסר ושכול ועל הכאב הנורא במותם של חיילים, )9( הועלו שאלות והושבו תשובות על המלחמה ומחירה 

  . )10( שחלקם היה ניצולי שואה 

ליחס "  אחים זרים"התייחסה בספרה ) בארץ " שארית הפליטה"היסטוריונית וחוקרת קליטת ( חנה יבלונקה 

למיתוס הגבורה של מלחמת . ל"עולים חדשים ניצולי שואה והיקלטותם בצה, נהגה הצבאית ללוחמיםהיישוב והה

  למרות זאת זלזול מסוים בפרטיזנים , אך היה. טענה, העצמאות נמצא מקום בעיקר לפרטיזנים וללוחמי הגטאות

עולים , ניצולי השואה, ל לוחמיםעל איכותם ש. שהובע על ידי מפקדים כידין ולסקוב" )  ווס-פרטי"נקראו לעיתים ( 

האם רצה חלק מהפיקוד הצבאי הישראלי לנכס לחייל הישראלי . הועלו ספקות מפי חלק מבני היישוב, ל"ואנשי גח

ל והם "ניצולי השואה בצה, האם קשיי השפה פגעו בהיקלטות הלוחמים? את הגבורה במלחמה , בן הארץ ולעצמם

, בצרכיהם, בחשיבתם, בהתנהגותם,  האם היותם שונים במראם?בקרבות נמדדו על פי קשיים אלה גם 

  ?                 בשאיפותיהם פגעו בדימוי הלוחם שלהם 

לחמו אך רבים , ח"הם לא היו ברובם מאומנים כחיילי הפלמ. לחמו באומץ" שארית הפליטה"לוחמים אנשי 

עוול ללוחמים , בסערת המלחמה, ותאולי בלחץ הקרב, מכל מקום נעשה. כחבריהם הלוחמים הארצישראליים

  .  ולנופלים מקרבם שנבע מההתייחסות אליהם מלכתחילה כמייצגי הגולה על חולשותיה

הממוקם בראש , ההסמוך אלי, לטרון, והכפר הערבי) מצודת משטרה שנבנתה על ידי הבריטים ( , משטרת לטרון

, ממזרח להם. מים על הדרך העולה לירושליםממוק, ")השתקנים"מנזר התראפיסטים או מנזר ( הגבעה והמנזר 

על , )ואדי טחון ( קבוצת אתרים זו יצרה מתחם גבוה ששלט על הוואדי . היו הכפרים ביר חילו ודיר איוב, בקרבתם

  .  שמתחתיו ועל הדרך לירושלים) הבקע ( הבקעה הצרה 

צבא "כוחות לאחר יציאת , בימיה הראשונים של הפלישה הערבית מיהר הלגיון הירדני להשתלט על המתחם

שנסוגו מן האזור " הראל"ו "גבעתי"וכן בגלל אי ניצול ההזדמנות שנקרתה לכוחות , משם ונסיגתם צפונה" ההצלה

  .  במאי16 – 15את משלטי לטרון ודיר איוב לאחר שהיו בידיהם בליל , בגלל שיקול מוטעה, ונטשו

את המובלעת הם ביצרו . ת שליטתו על הדרך לירושליםהירדנים הבינו את חשיבותו האסטרטגית של המתחם וא

   ).11( במוצבים מוגנים והכינו עצמם היטב למאבק על הציר 

 ,7 של חטיבה 72שתי פלוגות מגדוד ' ,שנקרא אחר כך בן נון א, נשלחו למבצע, 1948 במאי 25, יום שלישיבליל 

סוללה , "אלכסנדרוני" של חטיבת 32גדוד שתי פלוגות של , שהוקמה והתארגנה בשבוע השלישי של חודש מאי

מחלקת מרגמות כסיוע , בליווי מחלקת אבטחה) יקים 'נאפוליונצ"תותחי הרים קלים ( מ " מ65מוקטנת של תותחי 

 חולדה חנתה שיירת משאיות -לאורך כביש עקרון. לכוח נוספה כיתת חבלנים וחוליית פיקוד. ופלוגת אבטחה

  . )12( רושלים בתום הקרב שמטרתה הייתה העברת אספקה לי

, ירי תותחים חסר תכלית, פעילות צבאית רועשת, תנועה באורות בלילה: גורם ההפתעה של המבצע אבד בגלל

 כל אלה הכניסו את .תחילת הפעילות הצבאית באחור וכניסה ללחימה באור יום, כתגובה לירי גישוש של הלגיון

  . הלגיון להערכות ולכוננות

את מקומות  מיקום מקלעיו ותותחיו שכיסו באש יעילה, )מרגמות , מקלעים כבדים(  בידי הלגיון יתרון הנשק שהיה

, היערכותו והתבצרותו המוקדמים ובנוסף, נקודות התצפית שלו, ל"ההתפרסות ואת שטחי ההתקפה של חיילי צה
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תרמה לאי ,  בנוסף. )13 ( *תרמו לכישלון,  שרב כבד בעמק איילון והמוני ברחשים,תנאי מזג אויר קשים ללחימה

היה מחסור חמור ( חוסר בציוד , נחיתות בנשק,  )14( , הערכות חפוזה של הכוחות הישראליים, הצלחת המבצע

,  )16( ל "צבאית ומנטאלית של חלק מן הלוחמים שגויסו מבין אנשי גח, הכנה מספקתאי ,  )15) ( במימיות מים 

  לפעול , ל"ולחצו של בן גוריון ופיקוד צה) המצור על ירושלים ( נסיבות המשימה מלחץ ה  בהילות ביצוע-ודחיפות

  .  גרמו לקבלת מודיעין חסר על שדה המערכה ) 17( 

 23 -  ו32 לוחמים מגדוד 50נהרגו ' במבצע בן נון א. ל"היה מכה מוראלית וצבאית לצה" יום שלישי השחור"

הכישלון ראתה  למרות ). 18(  לוחמים בהלם קרב 100 -מתוכם לקו כ,  נפצעו140,  נפלו בשבי6 , 7מחטיבה 

  .   להשיג את המטרה ל"ההנהגה המדינית והצבאית בפריצת המצור מהלך נדרש ומיידי והאמינה בכוח צה

הפעם מונה למפקד עליון של החזית .  הסרת איום לטרון על הדרך לירושלים-ל נערך מחדש לבצע את המשימה"צה

 שסבלה אבידות תוגברה בגדוד 7חטיבה ). מיקי סטון : בכינויו( דוד מרקוס , א האמריקאיקולונל הצב, הירושלמית

" אלכסנדרוני"כוחות מ. (  לוחמים150 -תוגברה ב, חטיבת הראל שנשחקה ושיועדה לקרב, "גבעתי" מחטיבת 52

תיקה נפלה והיה לאחר שהעיר הע ). 19)( הופנו לבלימה באזור גאולים מול הצבא העיראקי ולא צורפו למבצע 

הוחלט שאין להסס ולפעול , החמיר, חשש שהלגיון ינסה לכבוש את ירושלים העברית שמצבה בעקבות המצור

 -'פלוגה ג,  משוריינים-'וב'  פלוגה א:  הוכנו כוחות שריון)  במאי31 – 30( '  למבצע בן נון ב. בחזית לטרון בכוח רב

,  שצורפה לכוח חבלנים73 וכן פלוגת רגלים מגדוד 71 רגלים מגדוד שתי פלוגות , 7 של חטיבה 73מים מגדוד "זחל

  נוספו לכוח , מקלעים בינוניים ומחלקת מרגמות, מרגמות כבדות, מ" מ65תותחי . מים"נושאי להביורים וזחל

: ההוראה, בסעיף מנהלה, 1948 במאי 29 מיום 7של מטה חטיבה " פקודת מבצע בן נון"הפעם נוספה ב ).( 20( 

הכוח המשוריין פעל כהלכה  ).  21" ) (  חייל ישא איתו מנת אוכל יומית עם מימייה מלאה ותחמשת מילואיןכל"

  .רבים נפגעו והכוח נסוג, כוחות רגלים נתקלו בהתנגדות עזה של הלגיון, והתקדם עד לתוך חצר משטרת לטרון

עזרתם של הלוחמים הרגליים . לא בוצעו)  איוב -כיבוש יאלו ודיר ( 72 וגדוד 52ר מגדוד "משימת פלוגות החי

כן יתכן שהימנעות . ר הביא למפלה"יתכן ששיתוף הפעולה הלקוי בין השריון לחי, הייתה חסרה לכוח השריון

, הכוח המשוריין שספג אבידות ). 22( היא שתרמה לה ,  שעליה ישבה מפקדת גדוד הלגיון315.5מכיבוש גבעה 

מספר . לסגת, למרות גילויי גבורה בקרב, נאלץ, וריינים בתוך חצר המשטרהבעיקר מרימונים שהוטלו לתוך המש

   ).  23 ( 54נפצעו  , 49היה ' ההרוגים במבצע בן נון ב
  

. דבר שהוסיף ליום החמסין. כל הקמה הודלקה, כל הואדיות כוסו באש. אש האויב הייתה מדויקת מאד מאד ומטווחת יפה*"

ראיתי מתים ללא כל סימן של פצע . פצועים ומתים אספנו בדרך במשך כל התנועה. היכוותבשריון אי אפשר היה לגעת מבלי ל

מים . ריח אבק השריפה הקשה על הנשימה. גם אני ואנשי צוות המשוריינים היינו שטופי זיעה, השרב עשה את שלו …בגופם

האחיזה במקלע ,  הראיה מטשטשת.אישית הרגשתי כיצד בלה הגוף לאט לאט ונעשה מין סמרטוט. מלח לא היה. לא היו

מאז הבוקר : "העיד' פ פלוגה ב"מ ; 57דף, שם, צ"א,  לסקוב– 7 מבצעי חטיבה : ראו,"…כאילו מסרב לפעול נחלשת וחמה

והמימיות , בעיית המים החריפה והלכה .שהתיש את כוחם של האנשים הצמודים לקרקע שחונה ולוהטת, השתרר חמסין כבד

 -אחד, הסלעי טיפסו הפצועים ומלוויהם במעלה: סיפר'  מפלוגה א1מ "מ, "… לו למקרים קשים ביותרהמועטות שברשותנו נוצ

ג פרשות קרב במלחמת "כ, ח"תש קרבות, "קרבות לטרון: "ראו, "…עוד מעט וכרעו כליל, נוטפי זיעה ומשוועים למים, אחד

, נכנסנו לאור יום: "נוספת נאמר בעדות; 203 – 185' עמ , 1955, ז"תשט, הוצאת מערכות, צבא הגנה לישראל, הקוממיות

 מיתוס זיכרון וקרב -ירושלים בוערת האם: "ראו עוד, "ל היה לו קשה מאוד"מי שבא מחו, חוסר מים, ברחשים, חודש מאי, חום

  0020/119/122תיק , ה"את, ) דקות של עותק מקדמי של הסרט 52( קלטת וידאו , "לטרון

("Is Jerusalem burning-Myth, Memory and the Battle of Jerusalem", Chuck Olin Association Inc, 11East 

Hubbard, Chicago, Illinois).                                                                                                                       
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, וגילויה, וכיבוש הכפר בית גיז, שקדמה למבצע) כיבוש הכפר בית סוסין ( ל "האך פעילות צ, לטרון נשארה אבן נגף

מאזור דיר מוחסיין דרך , יפים'בג, בתחילה, של דרך פטרולים שניתן היה לעבור בה,  במאי30 – 29בליל , באקראי

דרך "  או 7ך דר"היא , ) בקרבת סאריס ( בקרבת בית מחסיר עד להתחברות חזרה לכביש ירושלים , כפרים אלה

כביש "לאחר סלילתה והכשרתה למעבר כלי רכב כבדים נקראה (      . )24( הצילה את ירושלים מן המצור , "בורמה

, "הראל"וחטיבת " יפתח"שבוצע על ידי חטיבת " ) המבצע העלום( " ביוני 9 -שהחל ב" יורם"גם מבצע " ). הגבורה

והכשרתה לתנועת " דרך בורמה"בעת פריצת , ק כוחות הלגיוןריתו, בין היתר, ומטרתו הייתה, לטרון לכיבוש

שהלגיון ספג אבידות  אף. ויתכן בגלל טעות בניווט, נכשל בגלל חוסר תאום וקשר בין הכוחות הפורצים, משאיות

 159 - הרוגים ו94 לכוחותינו היו( , כוחותיו הצליחו להחזיק בעמדותיו ולגרום לכוח התוקף נפגעים רבים, רבות

   ).  25)( עים פצו

 ובסמוך לכניסת 1948 ביולי 16 - בליל ה,"עשרת הימים"בקרבות , "דני"במבצע , שני ניסיונות נוספים לכיבוש לטרון

  . נכשלו אף הם, ביולי18 -ההפוגה השנייה ב

  

עוררו שאלות  ,בעבורםהכישלונות והמחיר הכבד ששולם . המבצעים לכיבוש לטרון עמדו לביקורת הצבא והציבור

יצא לאור  רובם של הספרים( , נוקבות שהובהרו בזיכרונותיהם של מפקדים שנשענו על מסמכים מן התקופה

  ).עשרות שנים לאחר האירועים 

  

, בזיכרון הציבורי, העצים, יצר תחושת כאב בציבור, חלקם ניצולי שואה, שניזון מעדויות לוחמים ) 26 ( מיתוס לטרון

תיאורים על דרך גיוסם של . היה גדול עשרות מונים, מספר הנופלים בקרבותאת גודל המפלה ואף היו שטענו ש

באמצעות נתונים , האם סתירתו של המיתוס. הגבירו את המיתוס, הכשרתם הלקויה לקרב ואופן מותם, החיילים

, חמותמספר הנופלים מהם ושיעורם ביחידות הלו, מספר המגויסים ניצולי השואה: כגון, עובדתיים שחלקם מספריים

הבאות לידי ביטוי בעדויותיהם לאחר , המתבטאת ברגשות המספרים" רוח המיתוס"יש בו כדי לפגוע  ב, למשל

  ? הקרב ובהם  מצוקותיהם וכאבם ותביעתם להכרת מקומם הייחודי בסיפורו הטראגי של הקרב 

הצבא שזלזלו בפיקוד היו  ) 27(  היו ניצולי שואה , בשלב השני של המלחמה, מכלל הלוחמיםשחלק גדולאף 

, אין ספק ). 28( לתפקודם בקרב , ראו בטראומות שעברו עליהם בשואה גורם בולם לשילובם כחיילים, במתגייסים

נשאו בנוסף לרוח , כרבים אחרים שלחמו, ואלה שנהגו בגבורה בקרב, שתרומתם הייתה משמעותית לניצחון

אלה של , קיימים היבטים ייחודיים, שבמיתוס לטרון, תן להניחני, מכאן. גם חוויות שהשפיעו עליהם בשואה, הגבורה

לאורח , החברתי" כור ההיתוך"ב, להסתגל במהירות, שנדרשו בארץ, העולים החדשים, "שארית הפליטה"אנשי 

  .       גורלית שהוטלו אליה, חיים אחר ולמציאות של מלחמה כפויה

היו גם , ניצחונותהיו במקום : "אמר על לטרון , חללי השריוןר העמותה להנצחת "מפקד חיל השריון ויו, מוסה פלד

וכבר הצטרפו לשורות הלוחמים , גבורה של אנשים שרק הגיעו לארץ.  אבל תמיד הייתה הגבורה-כישלונות

זוהי גבורה של עולים חדשים שעדיין לא ידעו היכן נמצאת , להתקפה הגדולה על משטרת לטרון,  "7חטיבה "ב

רבים אפילו לא . ויצאו לקרב כשהם שומעים פקודות בשפה שהם לא מבינים, עו מילה בעבריתלא יד, ירושלים

   ).29" (  על לטרון 7יודעים על תרומת השריון בקרב של חטיבה 

  עזרתם של הלוחמים הרגליים. לא בוצעו)  איוב -כיבוש יאלו ודיר ( 72 וגדוד 52ר מגדוד "משימת פלוגות החי

  כן יתכן שהימנעות. ר הביא למפלה"יתכן ששיתוף הפעולה הלקוי בין השריון לחי, וןהייתה חסרה לכוח השרי

  ,הכוח המשוריין שספג אבידות ). 22( היא שתרמה לה ,  שעליה ישבה מפקדת גדוד הלגיון315.5מכיבוש גבעה 

מספר .  לסגת,למרות גילויי גבורה בקרב, נאלץ, בעיקר מרימונים שהוטלו לתוך המשוריינים בתוך חצר המשטרה
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   ).  23 ( 54נפצעו  , 49היה ' ההרוגים במבצע בן נון ב

בעת ,  פוליטית-המערכת ההסברתית הצבאית. חוויות השואה השפיעו על לוחמים ניצולי שואה בעת שרותם

יש להניח עוד . את תרומתם החשובה לכוח האדם הלוחם, את השותפות החברתית, הדגישה את הגבורה, מלחמה

נושאי רגשות של , )כפי שהוגדרו בארץ על ידי חלק מאנשי היישוב " ( אבק אדם", מד של רדופיםשהמעבר ממע

הוא , למעמד של חיילים ישראלים שלחמו נפצעו ונפלו במלחמת העצמאות, כפי שחוו בשואה, פחד אימה וטרור

, תפקוד כחיילים, מהבמלח" שארית הפליטה"האם אין בכך להעצים את תפקודה של . מעבר טראומתי ומאוד הרואי

  ?  בארץ בה ביקשו הגנה , עם  מציאות קשה של מאבק הישרדות, כמתמודדים מחדש, כנקלטים

בהם את רוח יש שתלו , מחד. הם סמלים ייחודיים של המערכה, ניצולי השואה שלחמו בלטרון, "שארית הפליטה"

: מרדכי ארבטמן טען בתחקירו לאחר הקרב. היו גילויים של עמידה וגבורה בקרב לוחמים אלה, מאידך. הכישלון

השמירה על נפשם קדמה בעיניהם , רוב אנשי הגדוד היו עולים חדשים שטרם הספיקו לראות את קרוביהם בארץ"

   ).30" ( אי אפשר היה להזיזם לכל פעולה. דבר זה הקפיאם. לכל

עולים . ברחולא ערקו ולא ! הם לא ברחו מן המערכה . כולם נלקחו להפגזה קשה: "כתב שלמה שמיר, מאידך

בשום . העולים היו מוכנים נפשית לקרב . 7וכן המשיכו במלחמות חטיבה ', התאוששו ולחמו בבן נון ב, חזרו, שנסוגו

   ). 31" ( אופן לא הלכו כצאן לטבח

בלוחמים מקרב אך   ) 32( הוא סמל הזהות הישראלית המתגבשת של מלחמת העצמאות " הנוער הצברי"אומנם 

ניתן למצוא מאפיינים דומים  ,"שם"הסמלים מ, יוצרי הזיקה בין השואה למלחמת העצמאות, "עולים החדשים"ה

מחזקים , ונפלו רבים מן הלוחמים האלה הקרבות הקשים שבהם לחמו. הדומיננטי, הארצישראלי, "כאן"בסמלי ה

חוסר , חוסר תכנון, ר מודיעיןחוס( של המפקדים , לכאורה, נגרם בגלל מחדל, מותם של רבים בלטרון. אותה

, נתון שהגביר את תחושת הקרבן והכעס בציבור, )מחסור במים , מחסור בציוד, מחסור בנשק, הכשרה ואימון

  . למשל, תחושה שטיפחה מיתוס מוטעה על מספר הנופלים

שעור . שלישכויתכן אף  ) 25,000 -כ(  כרבע מכלל הלוחמים 1948/9 חורף - בחודשי סתיו, מספר העולים היה 

  מכלל החללים היו מעולי 28.7%( מספר הנופלים מקרב הלוחמים ניצולי השואה היה דומה לאלה מילידי הארץ 

לא מבחינת שעור הנופלים מקרב , לדעתי, תחושת הקרבן והכעס נבעה  ).33 )( 1945 -ח שהגיעו מ"תש

  ס לטרון קיימים היבטים הנוגעים לאותה קבוצה במרכיבי מיתו ). 34( אלא מן הטראומה שחוו הניצולים , האוכלוסייה

לא צוינה , מאבקם המשותף והקרבת חייהם ככל חייל אחר בקרבות, שתרומתם" שארית הפליטה"ייחודית של אנשי 

לרכז , הסיבה לכך הייתה רצון ההנהגה והציבור לאחד ככל הניתן חוויות לאחר המלחמה. אלא לאחר שנים, במיוחד

  .ב כדרך ליצירת הומוגניות לאומית מקובלתרגשות של אחדות וכא

חלק ייחודי בתוך בה הוכר הזיכרון האישי של ניצולי השואה ) מסוף שנות השבעים ובשנות השמונים ( מן התקופה 

  .  תבעו הניצולים גם את עלבון השכחת חלקם בקרב לטרון, הזיכרון הקולקטיבי

ובו הוא " נוןל שנפלו בשדות לטרון במהלך מבצע בן " גחעל אנשי ":את שירואריה סיון פרסם  1981 במאי 8 -ב

  :שנפלו בקרב, חלקם ערירים, *כואב את כאב ניצולי השואה

שאין לו שם ואין לו , לץ כזה"מה אפשר לחרות על מצבתו של גח…בצמא לא מת אף יהודי באושויץ או בסוביבור…"

ואין לו …ים שיעלו לרגל אל קברו לאורך העונותאין לו הור...? אס טבעו לו בזרועו -את המספר שהאס? משפחה 

   למות-.זו היא הדרך הראויה, אם למות בעד ארצנו…ואף לא אלמנה שתעניק את שמו לבנה, חברים שיספרו עליו
  

בנימין ( שירו הבוטה של גבי דניאל   . 561' עמ, שם, לטרון, בספרו של אריה יצחקי, "ח"מסמכי תש"השיר מצוטט גם ב*

   .1985/6, ו"תשמ, 2, אגרא, "שירים במרחב"פורסם ב, בחיי אדם בקרבות על ירושלים, על הבזבוז, "פטר הגדול ")הרושבסקי 
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   ).35" ( …בלא להוות מטרד

ומלחמת הגטאות הדי השואה …: "הוא אמר, שערכו תלמידים לאבא קובנר" ) לדמותו של הלוחם היהודי( "בראיון 

ת הקמים להשמידנו קיימת רוח הגרמני ואילו רוחם של אלה שלא הצליחו בצבאו. בשני הצדדים, קיימים גם בארץ

, אינני מתאר לעצמי את מלחמת השחרור והקמת המדינה. נמצאת בין הלוחמים על תקומת ישראל, להשמידם שם

אלא בתחום החוויה האישית של האדם שלחם , לא באופן רוחני או פוליטי, בלי זכר השואה ומלחמת הגטאות

מבחינה צבאית היה . הייתה זו צמיחה והתהוות. גם ניצולי השואה נקלטו בחברה וצמחו בה...שחרורבמלחמת ה

  הטראגיות של קרבנם העמיקה . בלא לעבור הכנה מינימלית, כי רבים נלקחו הישר מן האוניה לקרב, מצבם טראגי

   ).    36" ( יותר את משמעות המלחמה אותה נלחמנו

חלקם . אל הקרבאלה שהוטלו , אלה שגויסו ונשלחו. הוא סמל מיתוס לטרון) ש בגבורתו אי( הגיבור , הלוחם, האדם

: למשל, שהקריבו עצמם למען חבריהם ,בולטים אלה שהתנדבו. חלקם נפל, חלקם נפצע, שרד את מפלות לטרון

מרדכי , "יום שלישי השחור"המקלענים בקרב " ) גוליבר( ", שנפל בקרב גבורה ויצחק בן מנחם, שלום טישלר

הדסה למפל הקשרית שנפלה בקרב בן נון ', בקרב בן נון א  של אלכסנדרוני שנפל32בגדוד ' רץ פלוגה ב, ימינר'דוצ

מאבקי גבורה דומים בקרב הלוחמים  ). 37( ואחרים , "יורם"שאיבד עצמו לדעת ב) לפין ( אריה  -עמוס בן', ב

  לראות בלוחמים בלטרון , אם כך, ניתן ). 38(  בשואה התרחשו, ופעולות הקרבה, לפעילות התנדבות, היהודים

  .         ממשיכי דרכם של לוחמים יהודים יוצרי מורשת הגבורה היהודית) ישראל  כבשאר מלחמות( 

  .שם נערכים טקסי השבעה של טירוני החיל,  משמשת בימינו אתר הנצחה לחללי השריוןמשטרת לטרון

קרבות , קרבות יהושע( הם סמלי קרבות ישראל , מו ועמק איילון בו הוא נמצאהאתר עצ, על פי המקורות היהודיים

נפלו עשרות , שלמען ניסיונות כיבושה מידי הלגיון הירדני, המשטרה). ח "קרבות תש, המכבים והמורדים ברומאים

  .        ןל ועל כן הוקם שם אתר הנצחה לגיבורי השריו"היא ללא ספק סמל של מורשת הגבורה של  צה, חיילים

משמעות . בלטרון יש את הסמליות של גבורה והקרבה, לטרון אינה רק מקום של הנצחה וזיכרונות: "יוסי בן חנן טען

כאן . היה במובן מסוים סוף. הייתה התאבדות, במצדה היה אבדן. המקום סמלית לדור הזה לא פחות ממצדה

כאן יש . רוץ את הדרך לירושלים במלחמת השחרורבמסגרת הניסיונות לפ, הייתה נחישות והקרבה, במקום הזה

   ).  39" ( לא פחות מאשר במצדה, הצדקה לבצע את השבעת הלוחמים הצעירים

, קיימת. מצטיירת כצבא שלחם בגבורה, הצבא הירדני בפיקוד בריטי,  בקרבות לטרוןהאויבנראה שדמותו של 

מעשי טבח שניסה , ככל יכולתו,  ביצע ואף בלםשלא, צבאית" הגינות"הערכה אף לצבא אויב שלחם ב, לעיתים

האויב שהנחיל  ). 40( למען מלכו , צבא שעשה את המוטל עליו, ל"האספסוף הערבי המקומי לבצע בחיילי צה

, הרומאים, כשם שתוארו למשל, אינו מתואר, ל חמש מפלות בלטרון ושכבש את העיר העתיקה לאחר מצור"לצה

  .  הלגיון הוצג כצבא המבצע את פקודותיו ולא כצבא משחית ומשמיד). לעיל  ראו( , כובשי ירושלים או אף הבריטים

הן בתקופת , לא הובלטה, "שארית הפליטה" לוחמיה אנשי -באמצעות סמליה, נוכחותה של השואה בקרבות לטרון

 ,בתודעה, אך יש להניח שלא ניתן להתעלם מקיומה אז,  )41( המלחמה אף בשנים שבאו מיד אחריה 

בשנות השמונים , בדיון על מיתוס לטרון. במחשבותיהם של ניצולים לוחמים ובקרב ציבור ניצולי השואה בארץ

סוגיית גיוס בנים : כגון, הובלט מקומה ונבחנו היבטים שונים של השתתפות ניצולי שואה בקרב לטרון, והתשעים

  מספר, שאלת הגיוס החפוז: רות נושאים כגוןניתוח מרכיבי המיתוס והבהזאת מלבד ,  )42( יחידים ניצולי שואה 

  מספר הנופלים ניצולי השואה ושעורם בכוחות הלוחמים בלטרון , בגדודים הלוחמים המגויסים מקרבם ושעורם

 )43.(   

  זאת לאחר הפנמת תודעת השואה, בהנצחתםתרומתם וייחודם של ניצולי שואה שנפלו בקרבות באו לידי ביטוי 
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סמוך לצומת נחשון הצופה על משטרת לטרון עליו " יער המגנים"אתר הנצחה מיוחד הוקם ב. קרב הציבור ומנהיגיוב

).  לוחמים 436" ( ל ונפלו בקרבות"התגייסו לצה, שעלו לאחר המלחמה, שרידי שואה, ל"חללי צה: "נכתב

בחלק מן .  באתרי הלחימהחלקן, אנדרטאות רבות הוקמו ברחבי הארץ לציון הנופלים במלחמת העצמאות

  גם אזכור של השואה , בצד אלמנטים המציינים גבורה, מציינים מקימיהם, האנדרטאות לנופלים במערכות ישראל

 )44  .(   

שהחלל הוא   אין אזכור מיוחד על כך, )45 ( 1955שפורסם ב , של חללי מלחמת העצמאות בעיקר" יזכר"בספר 

שלחמו ( יותר היה אז ליצור זיקה בין גבורת לוחמי הגטאות " נוח"האם ". לי אשגווי"ב, למשל, כך גם, ניצול שואה

אך למרות זאת , ל ולהפחית בגבורת הרוח של ניצולים אחרים שעברו חוויות קשות בשואה"ולוחמי צה) בנשק  

  ?    לחמו וחלקם נפל בגבורה , התגייסו, עלו, מצאו בקרבם כוחות נפשיים מחודשים

  :שרבים מהם היו ניצולי שואה, האלמונים, ון הספיד את חבריו הנופליםאחד מלוחמי לטר

  .לחללים האלמונים שנפלו בחזית לטרון"

אתם הגיבורים שנפלתם שדודים . אתם האלמונים והבלתי ידועים אשר דמכם ניגר בהרי יהודה ובמבואות עיר דוד

שפרצתם בגופותיכם הרעננים והרכים את אתם הקדושים והטהורים , בקרבות האכזריים שהתחוללו בעמק איילון

אתם הנועזים שלא זכיתם להיקבר בקבר , לירושלים הנצחית המתפתלת בייסוריה, הדרך לירושלים השותתת דם

  .אתם נפקדים כיום הזה ודמויותיכם ניצבות לעיני העם היהודי הלוחם והמנצח, ישראל ושמכם לא נודע

חסרי , נחפזתם להציל את ירושלים ולפרוץ אליה דרך, מודים והסדנאמספסל הלי, מסיפוני אוניות וממחנות הסגר

כך העזתם … רעבים למאכל וצמאים למים, מחוסר נשק ותחמושת, ללא ידיעות אלמנטריות, הדרכה וללא הכנה

להילחם בחירוף נפש את מלחמת החיים והמוות של העם השסוי אשר הותקף מכל עבריו על יד צבאות מדבר 

  זכיתם אלמונים לראות בהקמת המדינה ובחבלי. איך נפלו גיבורים, ישראל על במותיך חללהצבי …… מוסתים

  . "ואשריכם שידעתם לחדול בכבוד, לידתו של הצבא העברי

   . )46 ( 7חטיבה .  מרדכי יעקובוביץ ,1949יוני 

  

, הוא בכך שבדיוןיחודו י. שבי וכאב נפילת לוחמים, כניעה, קיימים במיתוס לטרון גם נסיגה, בצד מלחמות גבורה

בלט נושא השואה , )שוב והתרחב בשנות השמונים , כאמור, אך התעורר( שראשיתו החל בעקבות הקרבות 

  .  בעקבות הכישלון וריבוי הנפגעים והשתתפות לוחמים ניצולי שואה בקרבות, והשפעותיה על המלחמה
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 , 10קובץ , הגות וספרות, כתב עת רב תחומי לעיון, אלפיים, "ח"לטרון תשמקרה : היסטוריוגרפיה וזכרון", אניטה שפירא. 1

  .41 – 9' עמ , 1994, ה"תשנ

הספרים של  הוצאת יד יצחק בן צבי והוצאת , 1952 – 1948, ניצולי השואה במדינת ישראל, אחים זרים, חנה יבלונקה. 2

   .1994, ד"תשנ, ירושלים, אוניברסיטת  בן גוריון בנגב

, דוד טל; 9' עמ , 56/1046/1970, צ"א, מחלקת היסטוריה, ד"מה, ם"אג, )דקל , נחשון, בן נון(  לסקוב – 7צעי חטיבה מב. 3

, עורך אלון קדיש, דיון מחודש, ט" תש-ח"העצמאות תש מלחמת,  "1948המלחמה הישראלית ירדנית , הקרב על ירושלים"

   .  339 – 307' עמ , 2004, ד"תשס, ההוצאה לאור, ביטחוןמשרד ה, העמותה לחקר כוח המגן על שם ישראל גלילי

, ענף הסברה, קצין חינוך ראשי, ל"מטכ, ענף היסטוריה, ד" מה-מ"אג, ל"מטכ, ראשי פרקים להסברה, מלחמת העצמאות. 4

   .  4 – 3' עמ , 1957מאי , ז"אייר תשי

  ,)לויצה  ( יצחק לוי ; 1982,  ירושלים, כנה, ניכרכים ראשון וש, המערכה על הדרך לירושלים, לטרון, אריה יצחקי. 5

 -משרד הביטחון, מערכות, ) עשר – עשר עד ארבעה -בעיקר פרקים שנים( , ירושלים בקרבות מלחמת העצמאות, תשעה קבין

הוצאת , ל"צה , 7 הכרעה בדרך -המערכה בלטרון,  לירושלים-"בכל מחיר…, שלמה שמיר ; 1986, ו"תשמ, ההוצאה לאור

הקרב על ירושלים במלחמת ", עובד מיכאלי: ראו עוד אצל; 1994, ד"תשנ, תל אביב,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, כותמער

   . 159 – 148' עמ , 1994נובמבר , ה"כסלו תשנ, 16שנה , 104, כתב עת לידיעת ארץ ישראל, אריאל, "העצמאות

 0097/069 , 0097/069: תיקים, ארכיון ההגנה, קת היסטוריהמחל, " בקרבות לטרון72גדוד  ",ראו תחקיר מרדכי ארבטמן. 6

  73/1046/1970, צ"א, "יורם"עדות עמוס חורב בעניין מבצע ; שם , 56/1046/1970תיק , צ"א, " לסקוב– 7מבצעי חטיבה "; א

  . 11' עמ

,  תולדות מלחמת הקוממיותשרטוטים ראשונים מתוך ספר על,  )11.6.1948 – 25.5.1948(  , "קרבות לטרון", ישראל בר. 7

   .   93 – 8' עמ  ,1955נובמבר , ז"חשון תשט, ו"כרך כ,  )13( א ,  ירחון המגן לאיש הצבא העברי, מערכות

מאסף לבעיות , עיונים בתקומת ישראל, " בין מיתוס למחקר-ח"מערכת לטרון בתש", אלחנן אורן; שם, שם, אניטה שפירא. 8

הוצאת ספרים של אוניברסיטת בן גוריון , קריית שדה בוקר, המרכז למורשת בן גוריון , 8כרך , להיישוב ומדינת ישרא, הציונות

   .   85 – 78' עמ , 1998, ח"תשנ, בנגב

  .  6 – 2' עמ , 1986יוני , ו"סיון תשמ, 304, מערכות, "שלוש הארות והערכה, קרבות לטרון", שלמה שמיר. 9

,  שריון, " )ח"דרך פלמ"מתוך " ( מהמצור בירושלים לקרבות לטרון",   איתן ירקוני;שם, שם, אניטה שפירא: ראו למשל. 10

שתי שאלות מרכזיות ", יהודה דויטש ; 47 – 42' עמ , 2004מאי , ד"סיון תשס, עורך שאול נגר , 20, ביטאון עמותת יד לשריון

   . 39' עמ , 1987אפריל  , 308, מערכות, על קרבות לטרון

   .146 -131' עמ,  שם,שלמה שמיר. 11

  . 270 – 269' עמ, שם, יצחק לוי ; 206' עמ, שם, אריה יצחקי; 171' עמ, שם, שלמה שמיר. 12

    ,1968,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, הדרכה והסברה, קצין חינוך ראשי, מלחמת העצמאות, אביעזר גולן. 13

   .112 – 107' עמ

 אינם מכירים את -טירונים שלא הספיקו להתאמן" ;191 – 180' עמ, שם, לטרון, "התארגנות חפוזה לקרב", אריה יצחקי. 14

, ד"מה, ם"אג, "קטעים מיומנו של מפקד בשריון אשר תקף את לטרון: "מתוך". נשקם האישי ושפת מפקדיהם אינה מובנה להם

תרגום אהרון , ירושלים, ירושלים, סלארי קולינ, דומיניק לאפייר: ראו גם ; 5'   עמ197/1046/1970, צ"א, מחלקת היסטוריה

   .    1972, ב"תשל, ספריית מעריב, ירושלים, וידנפלד וניקולסון, אמיר

  16 – 15 כל פלוגה קיבלה בערך. בנען חולקו המימיות שהיו בכמות מצומצמת ביותר: "תחקיר מרדכי ארבטמן: ראו. 15

 7בסעיף , "מסקנות" בתחקיר תחת הכותרת 6' עמ, "לבד מימיות וכתוצאה מכך חולקו המימיות בין ממלאי התפקידים ב

   ;  122/119/20, ארכיון ההגנה ,סרט וידאוראו ; שם, ארכיון ההגנה, )"נגרמו התעלפויות ( מחסור במימיות :"נכתב

   . 2002, הוצאה לאור, קשת, עורך יוסף שביט, לטרון, רם אורן: גם

, "שלוש הארות והערכה, קרבות לטרון", שלמה שמיר: ראו, ו מוכנים לקרב הי7שלמה שמיר טען שעולים שגויסו לחטיבה . 16

  ,העולים ומפקדיהם בקרבושהיו בעיות שפה בין  ) 32%(  היה מספרם יחסית רב 72בספרו טען שבגדוד  , 5' עמ, שם
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   .171, 57' עמ,  שם," לירושלים-"בכל מחיר…",  )7מפקד חטיבה ( שלמה שמיר : ראו

    ,שם, ט" תש-ח"מלחמת העצמאות תש, " גיוס חוץ לארץ במלחמת העצמאות-ל"הגח", קוביצקייעקב מר: ראו גם

  : נטען, שמקורותיו עדויות חמישה מפקדים ולוחמים,  בקרבות לטרון72בתחקיר מרדכי ארבטמן על גדוד  ; 550 – 525' עמ

הרמה , חי הזמן הקצרים למטרת אימונםרוב האנשים הם חסרי אימון צבאי מינימלי ולמרות המאמצים שהושקעו ברוו. א"

נפגע עקב הטלטולים והתנאים הקרביים שבהם נמצאו וכן , כשרם הפיסי שהיה מלכתחילה ירוד. ב. הייתה נמוכה ביותר

. התגלה חוסר הבנה בין המפקדים והאנשים בגלל אי ידיעת השפה. ג. כתוצאה מהתזונה הבלתי סדירה ובלתי מספקת

לא הבינו בכלל מה , האנשים היו חדשים בארץ. ד. ו הדרכה צריך היה לבצע באמצעות מתורגמניםכתוצאה מכך כל פקודה א

  .שם, ארכיון ההגנה, "סבלו מהאקלים החם שהיה זר להם. ה. מתרחש ופעלו באופן עיוור

יה זה על אף אם יה, על החטיבה לפרוץ הלילה : "7מ לחטיבה " הורה יגאל ידין מפקד אג1940 בשעה 24.5.1948 -ב. 17

אריה , "עליך לבצע את תפקידך בכל מחיר: " הורה ידין לשמיר2040ב , "כי המצב בירושלים חמור, "עציוני"חשבון השיירה ל

המצב בירושלים : ידין:  "1400 שעה 24.5.1948 בתאריך 7ראו יומן המלחמה של מטה חטיבה  ; 200 – 199' עמ, שם, יצחקי

, צ"א,  "7מפקדת חטיבה , חטיבות גדודים", ס"מחה, ד"מה, ם"אג, "ילך על חשבון השיירותיש לפרוץ הלילה גם באם זה , חמור

, שלמה שמיר ; 267' עמ, שם, תשעה קבין, יצחק לוי ; 38 'עמ, שם, "קרבות לטרון", ישראל בר ; 6'  עמ310/721/1072תיק 

   . 168' עמ, שם

שבט , מערכות, ל"צה, חטיבת אלכסנדרוני במלחמת הקוממיות: גם ; 275'  עמ, שם) על מספר הנפגעים (, יצחק לוי. 18

  . 485' עמ, שם, 32 חללים מגדוד 48שלמה שמיר טוען בספרו שנפלו  ; 65' עמ , 1964ינואר , ד"תשכ

   .238' עמ, שם, אריה יצחקי. 19

   .275' עמ) ' לקראת בן נון ב( שם , יצחק לוי. 20

   .14'  עמ7/1041/1949ק תי, צ"א, מבצע בן נון , 7מטה חטיבה . 21

   .268' עמ, שם, אריה יצחקי. 22

לאחר הקרב שלח ; שם, שם, אביעזר גולן; שם, שם, אריה יצחקי; שם, שם, יצחק לוי ; 486 – 485' עמ, שם, שלמה שמיר. 23

חיל הרגלים , השריון מצוין, הארטילריה פעלה היטב, נכחתי בשדה הקרב: "לבן גוריון מברק) מפקד החזית ( האלוף מרכוס 

   . 265' עמ, שם, אריה יצחקי: ראו" מחפיר

   ; 467 – 415' עמ, שם, שלמה שמיר ; 1988, תמוז, המערכה על הדרך לירושלים, דרך בורמה, אריה יצחקי. 24

   .  10.9.1968, מעריב, "הדרך שהצילה את ירושלים", יצחק לוי ; 285' עמ, שם, יצחק לוי

, " לטרון העקובה מדם-מלחמת העצמאות", אריה יצחקי ; 320 – 292' עמ, שם, אריה יצחקי;  303' עמ, שם, יצחק לוי. 25

  .  105 – 82' עמ , 1990, מ"מודן בע, מ"תמוז מולים בע, עמק איילון ואתריו

,  סיוןעמנואל: ראו ל"של חללי הגח" המיתוס שכנגד"על ; שם, "ח"מקרה לטרון תש: היסטוריוגרפיה וזכרון", אניטה שפירא. 26

תל , ההוצאה לאור, ל"צה, מערכות הוצאת, עורך אבי קובר, לעיונים צבאיים" מערכות"בימת , דיוקן וזיכרון, מיתוס: ח"דור תש

   .120' עמ, 1991, אביב

: הערכות אחרות אצלראו  ; 1998, ירושלים, יד ושם, עשור ראשון, ניצולי השואה בארץ, באור התכלת העזה, חנה יבלונקה. 27

  . 27' עמ, שם, "ח"מקרה לטרון תש: היסטוריוגרפיה וזיכרון", טה שפיראאני

   .151 – 139' עמ, שם ,  אחים זרים, חנה יבלונקה. 28

על "המתריס של אריה סיון , ראו את שירו המוכיח ; 32,  21' עמ ,1987, לזכר, מעריב, "לטרון לא מצדה", ראומה זיסקינד. 29

מאנשי , חלקם אלמונים, של לוחמים בו הוא מביע כאבו על נפילתם, שם, "במהלך מבצע בן נוןל שנפלו בשדות לטרון "אנשי גח

  .   שנשלחו אל מותם, ניצולי שואה, ל"גח

  .שם, תחקיר מרדכי ארבטמן,  במסקנות5סעיף . 30

   .  151'  עמ,שם, אחים זרים, חנה יבלונקה; 5' עמ, שם, מערכות, " שלוש הארות והערכה-קרבות לטרון", שלמה שמיר. 31

   .121' עמ , 1998, ח"תשנ, עם עובד, אופקים, יהודים ישנים, יהודים חדשים, אניטה שפירא. 32

לקראת סוף , ל"מאיר פעיל טען שמספר אנשי גח ; 27' עמ, "ח"מקרה לטרון תש: היסטוריוגרפיה וזיכרון",  אניטה שפירא. 33
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והגיעו " הגנה"הם אורגנו באירופה ובקפריסין על יד שליחי ה: "...יסים המגוי100,000מתוך ,  איש20,000 -המלחמה היה כ

 איש מתוכם היו פליטי 15,000 -יותר מ. או הובאו ממחנות קפריסין, בעלייה חופשית מאירופה, ארצה מיד לאחר קום המדינה

על ...רובם ממרוקו, ברי צרפתיתדו,  איש מגוייסים מצפון אפריקה5,000 -רובם דוברי יידיש והאחרים פחות מ, שואה אירופים

 סכסיות ומקצתם צרפתים וצפון אפריקאים אשר מנו -רובם בני ארצות אנגלו, ל"מתנדבי חו, ל"הכוח העברי נמנו גם מתנדבי מח

, קצין חינוך ראשי, ל"הוצאת מטכ, "אוניברסיטה משודרת"ספריית , ט" תש-ח"תש, עצמאות, מאיר פעיל: ראו".  איש5,000 -כ

ל " היו אנשי גח1948בשלהי : "און טען -מרדכי בר ; 31 – 30' עמ , 1990, ן"תש, משרד הביטחון ההוצאה לאור, ל"גלי צה

 116,184מתחילת המלחמה שרתו ,   איש94,000ל " שרתו בצה1948בשלהי אוקטובר , ל" ממצבת כוח האדם בצה20%

כתב עת לחקר הציונות , ישראל , "ח"עורף בקרב לוחמים בתשדימויי ה: אנשי החזית, אנשי העורף",  און-מרדכי בר: ראו, "איש

המכון , בית הספר למדעי היהדות על שם חיים רוזנברג, אוניברסיטת תל אביב , 4, חברה, תרבות , היסטוריה, ןמדינת ישראל

   . 35 – 7' עמ , 2003, לחקר הציונות וישראל על שם חיים וייצמן

  . 31 – 30' עמ, שם, אניטה שפירא. 34

   .8.5.1981,   ביקורת- אמנות-ספרות, מעריב, "ל שנפלו בשדות לטרון במהלך מבצע בן נון"על אנשי גח", אריה סיון. 35

  ,שיחות עם מפקדים ולוחמים במלחמת השחרור, לא על מגש של כסף, "לדמותו של הלוחם היהודי",ראיון עם אבא קובנר. 36

   .114 – 110' עמ, ללא תאריך, ת נתניההוצא לאור בסיועה של עירי, ערך עמוס אילון

  ,הארץ, "הנערה מלטרון", דניאלה שחם; 179' עמ, שם, שלמה שמיר ;316, 220, 215' עמ, שם, אריה יצחקי. 37

   . 28 – 26' עמ , 27.5.1988, מעריב, "הקול האחרון", מנחם תלמי ; 15' עמ , 27.4.1982

, הגטאות בית לוחמי, יד ושם, ערך אהרן מאירוביץ, מרי של יחיד ועדהפרקי מאבק ו, הם עמדו על נפשם: ראו למשל. 38
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  "עד הלום"גשר . 4

  
צבאי בין -הייתה במסגרת תיאום פוליטי, עם הסתלקות הבריטים ממנה, פלישת הצבא המצרי לתחומי ארץ ישראל

כל , אשר בסופו תוכנן כיבוש אפשרי של הארץ, שמטרתו הייתה פגיעה ביישוב היהודי והכרעתו בקרב, מדינות ערב

  ".   חלוקה"במאבקם בתכנית ה,  ערבית על התמיכה בערביי הארץ-רת ההצהרה הכולבמסג, זאת

הצבא התחיל , ליל שבת,  במאי14 -בליל ה: "ח העיד" של חטיבת הנגב של הפלמ8מפקד גדוד , לב-חיים בר

נחש . נחש ארוך של עוצמה. זה היה מדהים. הייתי בנקודת תצפית טובה. המצרי העצום לזרום לעבר רצועת עזה

זה לא נגמר . ונוסעים ונוסעים ונוסעים, ומעל חגו המטוסים, שריון, טנקים, תותחים. בלתי פוסק של אמצעי השמדה

   ).    1( " …בכלל

ביטאה את "אשר  פלישת הצבא המצרי הייתה חלק מהתוכנית האסטרטגית הכוללת של המפקדה הכללית הערבית

  " חיפה ותל אביב -חיסולה במסעי בזק אל מרכזיה החיוניים הכרעת ישראל ו-המטרה המקסימאלית של המלחמה

 )2   .(   

סוריה ולבנון , עיראק, על ידי צבאות ירדן, בצפון: תוכנית המלחמה הערבית הייתה פלישה ופעולה בשלושה אזורים

, ביבלכוון תל א, בציר החוף, במטרה לנוע למרכז, על ידי צבא מצרים, בדרום. במטרה לנסות ולכבוש את חיפה

  לחם , במקום לפעול בצפון עם הצבאות האחרים, שמלכה שינה את ציר תנועתו( , על ידי צבא ירדן, וממזרח

  הלגיון הירדני כבש את גוש עציון . שנועד לספח את יהודה ושומרון ולדחוק את נאמני המופתי בארץ) במזרח 

בסוף ;  בחסימת ציר התנועה הראשי לירושלים,והיווה גורם צבאי פעיל בלטרון) בסיוע ערביי הכפרים בסביבתו ( 

  .      מאי כבש את הרובע היהודי בעיר העתיקה ואיים על ירושלים

" האחים המוסלמים"גדודי , רה'י פעל בגליל וחדר לגליל העליון והתחתון אך נבלם בסג'בפיקוד קאוקג" צבא ההצלה"

הצבא . ני לכוון ירושלים דרך באר שבע וחברוןנשלחו בציר תנועה מש, ונשענו על הצבא המצרי, שפעלו בדרום

הצבא העיראקי ניסה לכבוש את גשר ובית יוסף אך נכשל בניסיונו , אסא ס-הלבנוני פעל לפתיחת ציר מלכיה

  .הסורים נכשלו בניסיונם לנתק את אצבע הגליל ונעצרו בדגניה. להשתלט על עמק בית שאן

באפריל ומאי " מכבי"ו" הראל ", "נחשון"ש איום לאחר מבצעי הכוחות המזוינים הערביים המקומיים חדלו לשמ

" חמץ"מבצע : וכן בעקבות, באזור העיר, בשליש האחרון של חודש אפריל, "יבוסי"ומבצע , בפרוזדור ירושלים

לכיבוש כפרי הערבים סביב  "ברק", בגליל המזרחי, בתחילת מאי, "מטאטא", לכיבוש יפו וסביבתה בסוף אפריל

וכן לאחר כיבוש בית שאן בעמק הירדן , לכיבוש כפר סבא הערבית סמוך לפלישה" מדינה"אר טוביה ורחובות וב

   .  1948 למאי 12 - ל9בין , הצפוני

 חיילים 8,000 – 6,000,  חיילים מצרים10,000 – 8,000 - לוחמים יהודים מול כ1,200 -ערב הפלישה עמדו כ

    . )3(  חיילי לבנון 2,000 - חיילי צבא סוריה ו3,000,  לוחמי הלגיון הירדני5,000, עיראקים

היווה איום משמעותי על , ארטילריה וכוח אדם, שריוניות, ניתן להניח שהצבא המצרי על חימושו הכבד בטנקים

חטיבת ". הנגב"ו" גבעתי"ל שהיו אחראים על גזרת הדרום כללו את חטיבות "כוחות צה. קיומה של המדינה

חימושה היה .  איש2,700 -הורכבה מחמישה גדודים ומנתה ערב הפלישה כ, ה שמעון אבידןשמפקדה הי, "גבעתי"

גזרת .  ואף מקלעים חסרו לה" ) בקבוקי מולוטוב"מלבד ( נשק אנטי טנקי , אותה עת, לא היה בחטיבה, דל יחסית

ח שרתו ערב "פלמשל ה" הנגב"בחטיבת .  וברין'בית ג -דל'השליטה שלה הייתה מאזור רחובות ועד כביש מג

רוב החיילים היו ). לחטיבת הנגב " דבק"כינוי ש, "סרגיי"מפקדה היה נחום שריג שכונה. (  איש800 -הפלישה כ

אף שערב הפלישה , היה דל בהשוואה לצבא המצרי "הנגב"גם חימושה של חטיבת . מרותקים להגנת היישובים

גדוד ". גדוד הפשיטה"יפים שהיוו בסיס להקמת 'וגות גפל מ וכן תוגברה בשתי" מ65קיבלה החטיבה סוללת תותחי 
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  .      בסמוך לפלישה,  במאי17 -ב, הצטרף לחטיבה " )באר שבע"גדוד  ( 1948עולי אפריל , ל"טירוני גח

היו על ציר התנועה של הצבא , ל שעמד בדרום מול האויב בראשית הפלישה"מלבד הכוח הצבאי הלוחם של צה

שמספר חבריהם היה יותר מכמה עשרות ) רוחמה ויד מרדכי , דורות,  עם- גבר,  עם-  ניר(המצרי חמישה יישובים 

 איש ובידיהם 30 -היה מספר החברים לא יותר מ,  הישובים במרחב הנגב בעת הפלישה27 -מ, בכל יישוב. איש

   . )4 ( )מכונת ירייה וכמות זעומה של רימונים , מקלעים ספורים, מספר תת מקלעים, רובים( נשק קל 

צפונה לכוון מרכז , בעת התקדמותם של הכוחות המצריים לתוך תחומי ארץ ישראל, בימיה הראשונים של הפלישה

השתררה תחושת חרדה אף בקרב חלק ממפקדי , ובציר הפנימי דרך חברון לירושלים, היישוב היהודי בציר החוף

, ל ונשא בעול רוב ההכרעות הצבאיות"ם של צהיגאל ידין מי שהיה בתקופת מלחמת העצמאות קצין המבצעי. הצבא

 במאי לא 15 -לנו ב: "1973 -ב, אמר בראיון) ל השני "לימים היה הרמטכ( , ל יעקב דורי"בגין מחלתו של הרמטכ

, מ" מ65ארבעה תותחים של ,  במאי הצליחה אוניה לפרוק בנמל תל אביב17 -אבל ב, היה אף תותח אחד

הערבים התקדמו בכל . מר מאוד. באותו יום היה יום מר בכל הארץ. תחים ראשוניםארבעה תו, "יקים'נאפוליונצ"

הם התבססו על תצפיות … קיבלתי מברקי אימה מגבעתי ומסריג… באותו יום הגיעו כוחות עד לדגניה. החזיתות

ייתה הרגשה ה". טאנקים ותותחים עברו היום לידינו, חמש מאות משוריינים: "הם זעקו. מניצנים וממקומות אחרים

" גבעתי"אם , לא הרבה כוח עמד אז בין המצרים לתל אביב. כי המצרים יכולים להגיע  בקלות לתל אביב, מפורשת

… בשלב הזה ראיתי במצרים סכנה חמורה בהרבה מהסכנה לירושלים. לא היה מסוגל לעצור את הכוח המצרי

מלחמת : בשתי מלחמות,  של המושגבמובן החריף ביותר, נלחמה ישראל את מלחמת הקיום שלה, לדעתי

. על זה אין הרי ספק בלב איש, להיות או לא להיות: מלחמת השחרור הייתה על…העצמאות ומלחמת ששת הימים

 זה היה בימים שהצבא המצרי -אבל אם אתה שואל אותי מתי חרדתי יותר מכל זמן אחר לקיומה של ישראל

              . )5" ( …םלא ידענו בדיוק את המספרי. התקדם לעבר אשדוד

 -שעלולה הייתה להביא להכרעת היישוב ולהרס הישות היהודית, תחושת החרדה מפני תבוסה לערבים במלחמה

 11 - ועד להפוגה הראשונה שהחלה ב1948 במאי 15 -מ( , שררה בעיקר בחודש הפלישה, ציונית בארץ ישראל

  . ל בבלימת האויב"בו עסק צה) 1948ביוני 

ל במלחמה "ובעקבות כישלונות צה, נשק כבד שחלקו מתוחכם וסוגי חימוש רבים, אויב כוח אדם רב יותרהידיעה של

 נפלו  ביולי9 -בין יום הפלישה ועד לתום ההפוגה ב. ( העיקה על היישוב, על הכבישים ונפילת ישובים במלחמה

  ל לאחר כמה "שחזרה לידי צה, זרמשמר הירדן וג, ניצנים, יד מרדכי, מספר יישובים בתוכם אלה שבגוש עציון

עשרת "בתקופת ( , גם אחר כך בקרבות הבלימה, הקרבות הקשים והחללים הרבים, הכישלונות בלטרון). שעות 

דגניה ושכונות , משמר הירדן, גשר, גאולים, נירים,  בחודש בקרבות בנגבה18 - ל1948 ביולי 9בין " הימים

      . )6( בקרב האזרחים , חשש מהכחדה, "חרדה אישית ",תרמו להגברת הרגשת החרדה, )בירושלים 

         

שחלקם שרתו ולחמו במלחמה וחלקם , בעיקר באמצעות ניצוליה, האם ניתן להניח שהייתה לנוכחותה של השואה

הוביל , או ייתכן שדווקא קיומה? השפעה על יצירת תחושות החרדה האלה , היו בני משפחות הלוחמים בעורף

ל "מלחמתו של צה? שנדרשו בימים הקשים של הפלישה מן הלוחמים בחזית , גילויי עוצמות הרוחלהתגברות 

והיה לכך ביטוי באמצעות גילויי , ל מול הסכנה"הביאה להתחשלות רוחו של צה, מול סכנת הצבא המצרי, בדרום

  .  הגבורה הרבים שהתרחשו במבצעים בהם ניסה הצבא לדחוק את המצרים מן הדרום

, ניתן לבקר את הסיבות לתחושת החרדה והאם צריכה הייתה להופיע, לאחר התרחשותם, ח אירועי התקופהבניתו

  . כפי שהייתה אז, אך אין לבטל את קיומה

)  במאי 14 - ל10בין " ( ברק"במבצע , בין השאר, היו, ההכנות האופרטיביות לקראת הפלישה הצפויה בדרום
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 . )7( וליס ועד נגבה 'עד ג" גבעתי"במרחבה של חטיבת " טוריאליתאבטחת הרציפות הטרי: "שמטרתו הייתה

בעיקר , ואילו היישובים התכוננו ככל שיכלו) נכבשה בריר ( עסקה בפתיחת עורק תחבורה צפונה " הנגב"חטיבת 

). מלבד ביישובים הותיקים יותר , כמה עשרות, כאמור, מספר החברים ביישוב היה. ( בהתבצרות ובהתחפרות

   פריץ עשת . )8(  איש והיה חשש לעמידתם מול צבא מצרי סדיר 1,200לוסייה בנגב מנתה ערב הפלישה כ האוכ

) בנגב (  יישובים דרומיים 14שלדעתו יש לפנות  , 1947בדצמבר , יועצו של בן גוריון אף טען באוזניו, )איזנשטטר ( 

בן גוריון דחה .  של צינורות המים ליישוביםמ" ק220בגלל המורכבות שבהגנתם וכן בגלל הבעייתיות של אבטחת 

כי האמין בצורך הלאומי לקיימם ובנחיצותו של , במטרה לחזק את היישובים" ועדת הנגב"את הצעתו והקים את 

                 . )9( הנגב למדינה 

פעלה , ני שרקיבשיט ובטא,  מקומיים בו נכבשו הכפרים בית דראס-נגד כוחות ערביים' א" ברק"לאחר סיום מבצע 

, "גשר אשדוד"דל על ידי פיצוץ ' מג-אשדוד-ניתוק הציר יבנה: אשר מטרותיו היו' ב" ברק"במבצע " גבעתי"חטיבת 

זרנוגה וקוביבה וחיסול האויב בתחנת הרכבת , ניטרול הכפרים ברקה, פיזור האויב מתחנת הרכבת צפונה מאשדוד

   . )10(  במאי 12 -פיצוץ הגשר וכיבוש ברקה תוכננו ל. של יבנה

  

ליל "ב" הגנה"זה הגשר שתוקן לאחר שפוצץ על ידי ה( הוא אפיק נחל לכיש , פיצוץ הגשר מעל ואדי פקירה

, " )דרך הים"מעבר חשוב ב, על חורבות גשר קדום מן התקופה הרומית, בנו אף הטורקים, באותו מקום". הגשרים

בליל , ערב הפלישה, "גבעתי"בוצע על ידי חבלנים מחטיבת ,  מערב מיבנה-מ דרום" ק12 -מ צפונה מאשדוד וכ" ק3

 מטרת הפעולה הייתה לעכב את צבא הפלישה סביב הגשר ההרוס עד לבנייה אפשרית של . )11(  במאי 12/13ה 

  . בדרכם צפונה, על ידם, " )ביילי"גשר ( מעבר חלופי 

: נכתב ) 2210שעת קבלה  , 2000סירה שעת מ( ם מודיעין "אל אג" גבעתי" במאי חטיבת 14 -במברק ששלחה ב

 לחדש פוצץ גשר אל קאבב 10 -בליל ה , 119133 לחדש פוצץ גשר אשדוד הכביש והרכבת 13 -בלילה ה"

          . )12" ( חזית דרום: נמסר. לאנשינו שלום  . 14631468

 המיוחדת של אך הגשר הפך לסמל בגלל המשמעות, פיצוץ הגשר היה פעולה מוכרת באסטרטגיית המלחמה

ללא יכולת , עצירה שהפיגה מעט את החרדה שתנועת האויב תמשיך לזרום, עצירת הכוחות המצריים בקרבתו

אך לא פיצוץ הגשר מנע את תנועת . עד להכחדת היישוב, לכוון מרכזי הערים של היישוב היהודי, צבאית להפסקתה

מלחמת גבורה והקרבה של , הצבא המצריאלא המלחמה שהתחוללה לאורך תנועתו והתפרסותו של , *האויב

בכניעה ושבי של יישובים , שבחלקן אף הסתיימו בפינוי ונטישה,ומלחמות גבורה ועמידה, "הנגב"ו" גבעתי"חטיבות 

   ).13( התקדם האויב  לאורך הצירים שבהם

. כפר דרוםאת היישובים נירים ו, בכוח רב,  חדר הצבא המצרי לעזה  ותקף בדרכו צפונה1948 במאי 15 -ב

פנו בציר " אחים המוסלמים"ה. היישובים המבודדים עמדו במערכה והטור הצבאי המצרי עקף אותם והתקדם צפונה

הם  עלו לבית לחם והשתתפו בקרבות . לכוון באר שבע ומשם המשיכו לכוון חברון וירושלים'  עסלוג-ה אל חפיר'עוג

  על ידי מגני , אך נהדפו בקרבות קשים וכך עוכב מסעם במאי תקפו המצרים את יד מרדכי 19 -ב. על רמת רחל
  

פוצצו מאגר מיכליות דלק ומשאיות "שהתקיפו ו" ) קבצן( "ל בפיקוד אליעזר שרון " אנשי אצ15חיים שפיר טען שדווקא פעולת *

, המצרי ולאהם שגרמו לנסיגת הצבא , "עמוסות תחמושת ורכבים משוריינים של הצבא המצרי באזור תחנת הרכבת של אשדוד

מתעד את המבצע שהביא לנסיגת הצבא המצרי " תקומה"מדוע אין ", )ויספיש ( חיים שפיר : ראו, "עד הלום"פיצוץ גשר 

, ה"שנה ל, 131גיליון , בוטינסקי'הוצאת המסדר על שם זאב ז, עורך אפרים אבן, במה למחשבה לאומית, האומה, "?באשדוד

    .  398 – 397' עמ, 1998, ח"אביב תשנ
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  ל להתארגן"העיכוב נתן שהות בידי כוחות צה. פונה היישוב,  במאי24 – 23בליל . למשך ששה ימים, היישוב

 במאי נסוגו המצרים מסביבות יד מרדכי והתקדמו 24 – 23בליל . ולהתכונן באמצעות גיוס לוחמים והתחמשות

 במאי נעצרו חיילי החלוץ של 29 -אך ב, דרומית לאשדוד של היום ,חלפו על פני ניצנים והגיעו לאסדוד, דל'למג

שלימים נקרא , בקרבת הגשר ההרוס, רחמאני , 9ד " שמפקדם היה מג2 - ו 9המשמר הקדמי של גדודים מספר 

ובתקציר ) לידין (ל " טלפנו מהחטיבה למטכ1730בשעה  ). 14(  וחפשו בסביבתו דרכי מעבר ,"גשר עד הלום"

נראה מערבה מגן יבנה  חלק של הכוח). מ מהגשר " ק2( מ מאשדוד " ק7 - כמודיעים שהכוח המצרי נמצא: "נכתב

שמעון , מפקד חטיבת גבעתי . )15" ( מכוניות 500מעריכים את הכוח בסך כולל . בזמן שחלקו עדיין נראה מניצנים

  מצרי מ לסיוע בהפגזת הטור ה" מ65 ביקש סיוע אווירי ויחד עם זאת המתין לבואם של מספר תותחים, אבידן

שהחל , "בלק" במבצע ,כוסלובקיה'מצ" רכבת אווירית" בארבעת מטוסי חיל האוויר מסוג מסרשמידט שהגיעו ). 16( 

לו , אדי כהן, ) מרדכי קליבנסקי ( הוטסו על ידי מודי אלון , *והורכבו באותו יום במחנה תל נוף ,1948מסוף מרץ 

תותחי המטוסים לא פעלו היטב ועקב תקלות במרעומי , ועטבהפצצת הטור המצרי נגרם נזק מ .לנארד ועזר ויצמן

נפגע מטוסו של אדי כהן שנהרג במטוסו שהתרסק ועלה , מ כבד של המצרים"מירי נ. התפוצץ חלקן לא, הפצצות

   ).17( בלהבות 

 ניתנה לחיילים המצרים הוראה ). 18( השפעת ההתקפה האווירית על מפקדי ולוחמי הטור המצרי הייתה גדולה 

אף שמגמת האויב לא , האיום היה קיים, למרות עצירת המצרים. ל נערך להתקפה על האויב המצרי"צה. להתחפר

גן , לאויב היו תותחים רבים בהם הרעיש קשות את היישובים בדרכו וכן את הבסיסים בבאר טוביה. הייתה ברורה

 2,000 -כבטור הפורץ היו ( כוח אדם רב  חימוש איכותי ו, היו לו מאות שריוניות. יבנה וקבוצת יבנה והסביבה

הזמנית  למרות עצירתם, היה חשש שהמצרים ינסו. מולו, אותה עת, ל שעמדו"יחסית לכוחות צה, )לוחמים 

על  במסגרת התוכנית האסטרטגית של המפקדה הערבית הכללית ובהתאם להצהרותיהם, בסביבות אסדוד

  במטרה להכניע, לנסות ולחדור למרכזי האוכלוסין היהודיים,  פלשתינאית-בתנועה הלאומית הערבית** תמיכתם

   ). 19( את ישראל 

 הוטל לצרף ***"גבעתי" על . )20(  ביוני 2 – 1נגד האויב המצרי שיועד ל " פלשת"ל הורה על הכנת מבצע "המטכ

להשמיד את מטרת המבצע הייתה . ל"ושלוש פלוגות אצ" יפתח"שלוש פלוגות מחטיבת , "הנגב"כוחות מחטיבת 

 2 -ב ). 21( ידיעות לא בדוקות על הפוגה בגלל , ההתקפה בוטלה ונדחתה ללילה הבא. האויב המצרי בעמדותיו 

 מגדוד 2( ח " פלוגות פלמ3: השתתפו.  איש2,300  לוחמים את הטור המצרי שכוחותיו מנו1,150 -ביוני תקפו כ

 2שכללו , רה' צ–בפיקוד צבי צור  "גבעתי" פלוגות 3, זריז  בפיקוד יוחנן" ) חיות הנגב"ואחת של " באר שבע"

פלוגה מוגברת ומחלקה , ל" פלוגות אצ3 , 1ופלוגה אחת מגדוד , אחת בפיקודו של אריה קוצר, 4פלוגות מגדוד 

המבצע . יפים'שמשה פלוגת ג, כעתודה. מ וכן פלגת מרגמות" מ65פלגת , מ" מ65סוללת ,  )3מגדוד ( מניצנים 

  תנועה קשה בשטחי ( צירוף נסיבות  : "סיבות הכישלון היו.  הרוגים ונעדרים50 -והיו לכוח כ, ת קשותבאבידו נכשל

  
שמעון אבידן , שניסו ללא הועיל לשבש את התקדמות המצרים" ספיטפייר"מפקד החטיבה טען שהיו אלה מטוסי , שמעון אבידן*

   .240' עמ, שם, גבעתי

אנו … אנו המוסלמים יכולים להטביע את היהודים ברוק: "נשמעו קריאות כגון, הההתלהמות ברחוב המצרי דחפה למלחמ**

מקהיר , ון רוי קארלסון'ג: ראו, "…כשליחיו של אללה בעצמו. תראה איך אנו לוחמים…נשמיד את חיידק הציונות אחת ולתמיד

   .91' עמ , 1952, ירושלים, הוצאת אחיאסף, עד דמשק

פרשת , מעבר לגשמי, דינה פורת: ראו, מרביתם ניצולי שואה, ל" אנשי גח,ללו עולים חדשיםבהרכב האנושי של החטיבה נכ***

     .258 – 256' עמ , 2000, יד ושם, עם עובד, חייו של אבא קובנר
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עוצמת האש " ( ומעצם יחסי הכוחות) ערנות האויב וגילוי הכוח הישראלי בעת פעולתו , תקלות בכלי הנשק, החולות

   ).  22) ( תחי האויב ומרגמותיו ודיוק אש תו

עצירת ": תבוסה טקטית שהביאה להישג אופרטיבי מיידי"היה למעשה , קרב אשדוד שהסתיים לכאורה בכישלון

 הסכנה . )24" )( יצחק"מבצע (  ביוני נתפסה יבנה הערבית 4 בליל . )23( הכוחות המצריים בתנועתם צפונה 

 2130ההפצצה על הטור המצרי בוצעה בזמנה . ה באייר"כ' יום ה , 3.6.48: "בן גוריון כתב ביומנו. המיידית חלפה

, גבעתי.  בלילה3 -ההתקפה של כוחותינו החלה ב. התקפת התותחים אף היא הייתה בסדר. פגעה במטרה. אמש

ר בבוק.  איש3,000 -  2,000הטור המצרי .  איש1,200מצדנו נלחמו כ " ). הנגב"שריג מחטיבת ( ל ונחום "אצ

אלון  ("דורשים עזרת הגדוד של יגאל". גבעתי"ל נדחק על ידי אש חזקה וכן גם "אצ. הודיעו לנו שנחום נסוג לניצנים

      ). 25( ." ) יפתח-ח"פלממ

  ?המצרי האם התקפת המטוסים הרתיעה את הכוח ? * עצר את תנועת הכוחות המצריים" פלשת"האם מבצע 

לחדור מעבר , האם מטרת המצרים לא הייתה מלכתחילה? יב צפונה האם פיצוץ הגשר מנע את התקדמות האו

  ?   מצד הצבא המצרי , סכנת קיום, האם הייתה בכלל סכנה ליישוב? " חלוקה"לקווי ה

הנשענים על , ניתן להניח שיש הסברים שונים למטרות הפלישה המצרית, על פי נקודות השקפה בנות זמננו

אך בניסיון לראות את ההתרחשות , ועל כן ניתן למצוא דעות שונות בין החוקרים, מקורות והערכות הניתנים לבחינה

, כי היו חששות מאובדנה של המדינה, כאמור, להניח, לדעתי, ניתן, בעת המלחמה, מתוך עיניהם של הנוכחים אז

וגם )  לעיל  ( ידין ביטא זאת. ומצד הכוחות הערביים האחרים חששות מן המצרים, בימי הפלישה הראשונים, בייחוד

תהיה זו מלחמה לחיים , אם תתחדש המלחמה: "על כך בן גוריון שוב  ביוני בעת ההפוגה חזר16 -ב. בן גוריון

אבל אם אנחנו ניכשל , לא נשמיד את העם המצרי או העם הסורי ,אם ננצח, אנחנו, לא לגביהם, ולמוות לגבינו

והבינו ) בקרב על נירים וכפר דרום (  הצבא המצרי בתפקודו מפקדים בשטח ראו את ). 26"( אותנו  ישמידו-וניפול

שלא , אך בימי הפלישה הראשונים הייתה תחושת חרדה שמקורה היה העורף,  )27( שניתן להתמודד מולו 

  ארוכה כאשר הובן בציבור שמלחמה זו היא טוטלית ועשויה להיות, אחרים של המלחמה הרפתה אף בשלבים

      ). 28( ורבת קורבנות 

  על פי מונחי, נקבע בזיכרון הלוחמים בחזית והאזרחים בעורף, סמל המלחמה בפלישה המצרית, "גשר עד הלום"

  
בשל "ו( דעתו  נבעה משיקול"שהעצירה של כוחות מצרים ) פעיל , אורן, לורך, און-בר( דוד טל טען בניגוד לחוקרים אחרים *

קבע את דפוסי "שבן גוריון  כן טען, "ל"לא הושפעה מפעילותו של צהשל מפקד המשלוח המצרי וכמעט ש" ) הגיונו הצבאי

ל על יסוד ההנחה שהצבא המצרי אינו מאיים על עצם קיומה של מדינת ישראל ושפעילותו מכוונת לסייע ללגיון "הפעולה של צה

מבין יותר , של חטיבת הנגבהם הביאו לניטרולה . הישובים לא סייעו לבלימת המצרים"ועוד טען ש, "הירדני בכיבוש ירושלים

הם לא . המצרים יזמו את הקרב מולם. רק חמישה או ששה היו מעורבים בלחימה נגד חיל המשלוח המצרי, משלושים ישובים

מאסף לבעיות , עיונים בתקומת ישראל, " ?1948מי בלם את המצרים במלחמת ", דוד טל: ראו, "יזמו התקפות על המצרים

ואם  , 1948האם ישראל ניצחה במלחמת ", דוד טל; 121 – 102'  עמ2000, ס"תש ,10כרך ,  ישראלהיישוב ומדינת, הציונות

   ;54 – 42' עמ , 2002, סתיו, מוציאים לאור, זמורה ביתן, אוניברסיטת תל אביב, 80, רבעון להיסטוריה,  זמנים,"?מדוע כן , לא

 מלחמת ,)"1949– 1948( ט " תש-ח" מצרית תש-אליתהמלחמה הישר: הכרעה צבאית בצל התגוששות מדינית", דוד טל

ל לא ידעו "אך בצה, הצבא המצרי אכן קיבל הוראה לעצור בסביבות אשדוד ; 484 – 423' עמ, שם, ט" תש-ח"העצמאות תש

ה ניתנ: "מפי האויב, "19.7.48מערך הכוחות המצריים בארץ ליום : "ראו. מהן תוכניותיו המבצעיות העתידיות, לאשורן, אז

הכוחות . 31.5.1948לצאת לאשדוד ב ) חוץ לסוללה אחת (  ולבריגדת התותחנים הראשונה 9פקודה לגדוד רובאים 

הפקודה היא לתפוס עמדות מצפון . 1400הכוח העיקרי הגיע בשעה .  בצהרים1200המתקדמים הגיעו לאשדוד קרוב לשעה 

   .              69דף , 7/1041/1949תיק , צ"א, מודיעין, 5' מטה חט, "דעת"פרסום , "לאשדוד
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יש להתייחס אליו על בסיס אמות המידה של המלחמה . גאווה לאומית ושכול, כסמל של גבורה, התקופה ההיא

בביטוי החרדה שנלוותה לאיום , )מעבר לויכוח החוקרים על מגמות ותוצאות הפלישה ( משמעותו , לכן. והשפעותיה

  .       יישובי הנגב ועל הדרך לעורף האזרחיהמצרי ובהוקרה ללוחמים שהגנו על 

שבמקורם היו , "מסרשמידט"מתרגום , "סכינים"ה(  הראשונים המטוסים: בלימת הפלישה העמידה סמל נוסף

רוממה את רוח הלוחמים והפתיעה את , שהופעתם בשדה הקרב ופעילותם המבצעית) דווקא , מטוסים גרמנים

  .  המצרים

מוכרות למשל אלה של ( , גבורתם של חלק מן הלוחמים, שגבה חללים ופצועים" לשתפ"למרות הכישלון במבצע 

  יצרה את מיתוס הקרב ואת זיכרון הגבורה ) מפקד הפלוגה אריה קוצר ושל מפקד המחלקה אברהם שורצשטיין  

 )29( .  

סווידאן -טרת עירק ביולי לכיבוש מש8 -ב"  פאר-אנ( "הכוח המצרי הוכה במבצעים נוספים שחלקם הצליח חלקית 

וחלקם , ) ביולי 31 – 26בין, ס"גי,   ביולי18 – 17 -ב" מוות לפולש",  צאפי-בו נתפסו משלטי עיבדיס ותל אצ

" חורב",  באוקטובר21– 15בין " עשר המכות"או " יואב",  באוגוסט20 -ב" דרך לנגב: "למשל( הסתיים בהצלחה 

אך מבצע ,  )1948 בדצמבר5 -ב" אסף" , 1948 בנובמבר 9 -ב" שמונה" ,1949 בינואר 7 באוקטובר עד 22

ולויתורו על היוזמה  היה זה שיצר את המפנה הפסיכולוגי אצל האויב המצרי שהביא לעצירתו ליד הגשר" פלשת"

  .    ההתקפית

, אבא קובנרשכתב " דפים הקרביים"באה לידי ביטוי ב,  המצרי ולסכנה שהביא בחובו עם הפלישהאויבהתייחסות ל

 ). 30( שתרם רבות לבניית רוח הקרב של החטיבה " גבעתי"קצין ההסברה של חטיבת , לוחם ופרטיזן, ניצול שואה

  . ).  ק.ש, יינתן ביטוי בפרקים הבאים" דפים"לאבא קובנר ול( 

, יכפר מרדכ, נגבה, כפר דרום, נירים( המצרים הצטיירו בקרבות הקשים שניהלו מול היישובים שעמדו מולם בנגב 

, סווידאן-משטרת עירק,  בקרבת ניצנים69גבעה : למשל(ובאתרי מלחמה נוספים ) בארות יצחק , גל און, ניצנים

. בעלי כוח אש רבה ויכולת טובה להפעילה, )בייחוד בהגנה ( , כלוחמים עיקשים) ה  'חוליקאת וכיס פלוג, כאוכבה

י בחזית והתחמקותם של הקצינים הזוטרים אבדן השליטה של הפיקוד המצר", טעויות באסטרטגיית המלחמה

מחסור בכוח אדם בשלבים , "הפוגות"הסכמה ל,  תכנוןחוסר, "מקבלת אחריות כאשר הזמן או המצב חייבו זאת

   ).    31( היו חלק מן הסיבות שהביאו לתבוסת האויב המצרי , מאוחרים של המלחמה

אולם החל … ביסודה נשארה כזו.  ניסיון של השמדתנומלחמתנו בראשית הייתה התגוננות בפני: "בן גוריון אמר

           . )32" ( מההפוגה הראשונה יש בפעולתנו הצבאית מעין אקט פוליטי

ל לא "בהם היו היישובים נתונים בקרב ובמצור ושלצה, ניתן להניח שהחרדה שלוותה לפלישה במהלכיה הראשונים

חרדה , ובהתקפות ללא הצלחה רבה שהיו מלוות באבידות רבות ) ביישובים(אלא במגננה  , היה כנגדה מענה מיידי

, ברם. בעיקר אלה שישבו בעורף, בקרב רבים מניצוליה, שנבעו מן השואה, ניזונה גם מתחושות, זו מפני המלחמה

העיתונים עסקו בתיאור הניצחונות של . לא מצאתי ביטויי חרדה ופחד, למשל, בשבוע הפלישה, בעיתונות היומית

מידי יום פורסמו ברוב העיתונים . והמעיטו בתיאורי המלחמה) מהגבלת הצנזורה , בקצרה( חות הישראליים הכו

". מלווה הלאומי"ברוב העיתונים היומיים קראו לאיסוף כספים ל". ד"חללינו הי: "שמות החללים תחת הכותרת

לנצח . כשיו אלא עניין אחד ויחידואין לנו ע, האויב בשער. שעת חירום הוכרזה בישראל: "נכתב, בפרסום לכך

, בתקופה זו לא מצאתי בעיתונים". כספי המלווה הלאומי מוצאים כולם לצרכי המלחמה. במלחמה הזאת ולנצח מהר

, מאידך. החששות נדחו מול המציאות. הכול היו מאוחדים במלחמה נגד האויב. חשבון נפש או ביקורת, בדרך כלל

על קברם הרוטט של ששה : "של בהספד לנופלי גוש עציון אשר בו נכתב בין השארכמו למ, לעיתים היה ביטוי לכאב

נוספו עליהם הקברים הפתוחים של כפר עציון וכל שאר שולפי . מיליונים מאחינו ומאחיותינו קמה והייתה מדינתנו
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    . )33" ( …כי כך דרכה של הגאולה... המלחמה בארצנו) ? ( החרב 

        

 נגד הצבא המצרי , הארץל את נקודת המפנה במלחמת העצמאות בגיזרת החוף בדרוםמסמ" גשר עד הלום"

והרס הישגי הציונות החשש מפני השמדת היישוב התבטל , לאחר עצירתו ופגיעה בכוחו של הצבא המצרי. הפולש

  . כפי  שתיכנן האויב

   

" גבעתי"מפקד פלוגה נערץ ב( על שם אבי קוצר , "פארק עד הלום"על האנדרטה לנופלים שהוקמה באתר הנצחה 

ללוחמים שזעקו עד הלום נפלו ולא : "נכתב , 1994 -שיזם ובנה יצחק דיבון ושהושלמה ב) שנפל בקרב בבית עפא 

שנפלו במבצע " גבעתי" של 54 חללי גדוד 27האנדרטה הוקמה לזכר  " 1948 ביוני 3 – 2, ח"ה אייר תש"כ. זכו

  . )34(  שנפלו איתם בקרב זה  חללי יחידות אחרות27ולזכר " פלשת"

את , באמצעות הסמל המוחשי, מחזקת את מיתוס הגבורה של המבצע ומבליטה, באמצעות אנדרטה זו, ההנצחה

    . )35( ואף מקדשת אותו , חשיבות המקום בזיכרון הלוחמים ובני משפחות החללים
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  ,קטעי עיתונות: בתוך , 3.5.1968, מעריב, "דבירה את השריון המצרימחלקת רובאים ה: בנירים", לב-חיים בר. 1

   .0010/069תיק , ה"את

הוצאת יד , עורך מרדכי נאור , 1949 – 1948שנה ראשונה לעצמאות , "מבלימת הפלישה להכרעת המלחמה", אלחנן אורן. 2

   .  48 – 27' עמ, ח"תשמ, ירושלים, יצחק בן צבי

היישוב ומדינת , מאסף לבעיות הציונות, עיונים בתקומת ישראל,  "1948 במאי 15אות ערב ב פלישת צב", יואב גלבר. 3

  . 74 – 23'  עמ1993, ג"תשנ, הוצאת ספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, המרכז למורשת בן גוריון , 3כרך , ישראל

  , ח"תשי, תל אביב, מסדה, עצמאותקורות מלחמת ה, "החזית המצרית עד ההפוגה הראשונה: "פרק, נתנאל לורך. 4

   .258 – 234' עמ

מתוך תיק , 15 – 13' עמ ,  6.5.1973, ג"אייר תשל' ד, מעריב, יגאל ידין) מיל ( ראיון חג עם רב אלוף ", דב גולדשטיין. 5

  .  ' א0001/009/,  ה"את, "קטעי עיתונות"

אייר ,  )138(  4גיליון , ג"כרך כ, ולדות ארץ ישראל ועם ישראלעיתון לת,  מול-עת, "מול הטנקים, באשדוד",  און-מרדכי בר. 6

בעיית ההיסטוריוגרפיה של : "בתוך, "הנושא עודנו מצפה למחקר", מאיר פעיל: ראו גם ; 4 – 3' עמ , 1998מאי , ח"תשנ

משה ; 79' עמ, ו"שלת, אלול, ירושלים, יד יצחק בן צבי, 1, לתולדות ארץ ישראל ויישובה, קתדרה, דיון, "מלחמת העצמאות

 1947לחימת הערבים במלחמת העצמאות : " בנושאיום עיון: ראו, " לפני הפלישה-המשבר הקשה ביותר במלחמה: "כרמל טען

  .36 – 35' עמ , 1990, פברואר', חוברת ט, על שם ישראל גלילי" הגנה"הוצאת המרכז לתולדות כוח המגן ה,  "1949 –

ענף , תולדות מלחמת הקוממיות: ראו"  אזרחים300 איש מבין הכוחות הלוחמים וכ 876פלו מהפלישה עד להפוגה הראשונה נ"

   .230' עמ , 1970ספטמבר , ל"אלול תש, מערכות, ל"צה, ל"היסטוריה במטכ

עורכים , אדם ומידבר, ארץ הנגב " 1949 שנת ד ע1939במאבק ובמלחמת העצמאות משנת , הנגב במרי",אלחנן אורן. 7

המכון לחקר , החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב, החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת בן גוריון, אלי ויהודה גרדוסאבשלום שמו

   .413 – 389' עמ , 1979, הוצאה לאור של משרד הביטחון, שדה בוקר, המדבר

, מקורות , 1960 – 1900, בישוב הנג, "היישובים במערכות הנגב במלחמת העצמאות", אלחנן אורן: גם; שם, אלחנן אורן. 8

   . 127 – 100' עמ, ו"תשמ, ירושלים, הוצאת יד יצחק בן צבי, עורך מרדכי נאור, פרשיות נבחרות וחומר עזר, סיכומים

, כתב עת לידיעת ארץ ישראל, אריאל, "הועדה שהוקמה להצלת יישובי הנגב במלחמת העצמאות, "ועדת הנגב", מרדכי נאור. 9

   .  128 – 121' עמ , 2001נובמבר , ב"חשוון תשס, 23שנה  , 151 – 150

 , 1959מרס , ט"תשי' אדר א, הוצאת מערכות, ליקט מפי חברים וכתב אברהם אילון, חטיבת גבעתי במלחמת הקוממיות. 10

   .543' עמ

יבת גבעתי חט -ב, סיפורו של שמעון מרגולין שנמנה עם החבלנים שעשו את הפעולה, "פיצוץ גשר אשדוד: "ראו את. 11

   . 548 – 544' עמ, שם, במלחמת הקוממיות

   .    908/922/1975תיק , צ"א , 20.10.48 – 13.3.48,   גבעתי-מברקים: נושא, מחלקת היסטוריה: יחידה. 12

הוצאת , צבא הגנה לישראל, חטיבת גבעתי מול הפולש המצרי, אברהם אילון: ל ראו למשל"על הפלישה ולחימת צה. 13

, ד"אייר תשס, תל אביב , 54הוצאת ותיקי גדוד , במלחמת העצמאות" גבעתי "54גדוד  ; 1963מאי , ג" אייר תשכ,"מערכות"

הוצאת , יעקב נחמיאס ואפי מלצר: לקטו וערכו , 1948ח "תש,  של חטיבת גבעתי במלחמת העצמאות52גדוד  ; 2004אפריל 

החטיבות והחילות במלחמת : "סדרת, ח"פלמ, נגב במערכהחטיבת ה ; 2001, עיתונאות והוצאה לאור, מחקר, אפי מלצר

מכונס וערוך בידי זרובבל גלעד בהשתתפות מתי , ח"ספר הפלמ; ללא תאריך, "מערכות"הוצאת , צבא הגנה לישראל, "השחרור

ן חינוך קצי, מלחמת העצמאות, אביעזר גולן; ז"תשט, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ח"יוצא לאור על ידי ארגון חברי הפלמ, מגד

, האיש שהיה לחטיבה, שמעון אבידן גבעתי, אליהו יקיר, שאול דגן; ההוצאה לאור, משרד הביטחון, ענף הדרכה והסברה, ראשי

הוצאת , הספרייה החדשה , 1948בשדות פלשת , אורי אבנרי; 1995דצמבר , ו"כסלו תשנ, גבעת חביבה, "יד יערי"הוצאת 

 – 1941המאבק על הנגב , הנגב בהתיישבות ובמלחמה, עמיעד ברזנר ; 1998, ח"נתש, ספרי סימן קריאה, הקיבוץ המאוחד

מורשת  ; 1994, ד"תשנ,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, על שם ישראל גלילי" הגנה"המרכז לתולדות כוח המגן ה , 1948

, ל"מורשת הקרב של צה';  א0032/69תיק , ה"את, "חטיבת הנגב במלחמת העצמאות: "מערך שעור בנושא, ל"הקרב של צה
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   .0039/069תיק , ה"את, סיפור המלחמה, "מלחמת העצמאות: "מערך שעור בנושא

   .98' עמ, שם, חטיבת גבעתי מול הפולש המצרי. 14

  .  473'  עמ1034/922/1975צ  "מופיע גם בתיק א; 8' עמ, צ שם"א,  גבעתי-מברקים, מחלקת היסטוריה. 15

, שם, נתנאל לורך; 75' עמ , 1978יוני , ח"תשל,  סיון-אייר , 264 – 263, מערכות, "מאותקובץ תעודות ממלחמת העצ. "16

   .250' עמ

   ;49 – 48' עמ, ללא תאריך, חיל האוויר,  )1101-9( פרסומי הדרכה , חיל האוויר במלחמת העצמאות, אדם שתקאי. 17

ענף  , 1948 יולי – 1947אוקטובר , סי קרב והפצצהממטוסים קלים למטו, תולדות חיל האוויר במלחמת העצמאות, אבי כהן

 -משרד הביטחון, צבא הגנה לישראל, הוצאת חיל אוויר, סדרת מחקרים בתולדות חיל האוויר, היסטוריה ומידע של חיל האוויר

  .  255 – 251' עמ , 2004, תל אביב, ההוצאה לאור

גרמו לדלקות בעיר . וירונים מצאו את המטרה ופגעו בה יפה האו4 – 3 : "2230 ביוני בשעה 3שלחה מברק ב " גבעתי. "18

מ " ק5 – 4, הגשר: נקודות ההתנגדות של האש האנטי אווירית הם. וכן על הכבישים שיוצאים דרומה וצפונה, ובשטח הקרוב

   . 10דף , שם,  גבעתי-מברקים, צ"א, "…צפונה מהעיר במקום ההצטלבויות על הדרך עם היציאה

, עורך שמחה רז, קובץ הציונות הדתית, " מבצע פלשת-הקרב על אשדוד", שניר-אליהו זאנה ; 241 240' מע, שם, שם .19

ארץ , אלחנן אורן; 593 – 588' עמ , 2000, א"תשס, ירושלים,  הפועל המזרחי המרכז העולמי-הוצאת הסתדרות המזרחי

  , ם"תש, הוצאת הקיבוץ המאוחד , 1948 – 1919, מצרים בין ייחוד לאחדות, ישראל גרשוני ; 395' עמ, שם, הנגב

  .242 -239' עמ

; 240' עמ, שם , שמעון אבידן גבעתי ; 250' עמ, שם, נתנאל לורך ; 113' שם עמ, חטיבת גבעתי מול הפולש המצרי: ראו. 20

   .  558 דף 899/922/1975תיק , צ"א:  וגם74 – 73 דפים 7/1041/1949תיק , צ"א, "פלשת"פעולת 

   . 395' עמ, שם, אלחנן אורן ; 251' עמ, שם, אל לורךנתנ. 21

   .         241 – 240' עמ, שם, שמעון אבידן גבעתי ; 142 – 119' עמ, שם, חטיבת גבעתי מול הפולש המצרי. 22

גמה המ: "נכתב" 47/48גבעתי ' תיק רשימות הקרבות של חט"ב ; 253' עמ, שם, נתנאל לורך ; 395' עמ, שם, אלחנן אורן. 23

  .   7/7011/1949צ "א, "גבעתי" , 5חטיבה , "אולם התקדמות האויב נבלמה, לא הושגה

ספר : ראו.  בחודש2 – 1שתוכנן להתבצע ב " פלשת" היא ביצועה בפועל של מבצע 1948 ביוני 3 – 2ב " יצחק"פעולת . 24

   .  54 – 51 דפים 1/7011/1949תיק  , צ" וגם א535 דף 899/922/1975תיק , צ "א,  מסמכים-גבעתי

משרד , החברה להפצת משנתו של דוד בן גוריון', כרך ב, ט" תש-ח"תש, מלחמת העצמאות, יומן המלחמה, דוד בן גוריון. 25

   .481' עמ , 1982, ג"תשמ, ההוצאה לאור, הביטחון

 1948 ערב -במלחמות ישראלהכרעה צבאית , אבי קובר: אצל , 525' עמ, שם, ט" תש-ח"יומן המלחמה תש, דוד בן גוריון. 26

  .         187' עמ, 1995, תל אביב, מערכות, 1982 –

מ ומקלע בינוני " מ81מרגמה אחת . שלשה ברנים. עשרה סטנים. עשרה רובים, מחלקה אחת של רובאים…: "בר לב סיפר. 27

עם רובים ? איך : אמנתי למראה עינילא ה. אבל ראיתי אותו נסוג. אימצתי את עיני לראות את הגדוד המצרי בתוך נירים…אחד

: שמעון אבידן סיפר על ההפתעה; שם, 3.5.1968 ,מעריב? הכיצד ? וסטנים ומרגמה אחת נגד גדודי ארטילריה ורגלים ושריון 

זו הייתה ההתרשמות מן . קיבלנו את הידיעות הראשונות על כניסת הצבא המצרי והתרשמנו שלפנינו כוח נטול יכולת ממשית"

ומן , חלקית היה כאן כוח סדיר למחצה, שמצד אחד, וזאת מבלי שידענו; שנהדפו, ות הראשונות על כפר דרום וניריםההתקפ

, יום עיון: ראו, "אלא להעביר את האחריות לכוחות הבלתי סדירים,  שהייתה להם הוראה לא לפעול עד הסוף-הצד האחר

החברה הישראלית , על שם ישראל גלילי" הגנה"ולדות כוח המגן ההמרכז לת,  )1948 ביוני 11 – במאי 15(  בלימת הפלישה

   . 23 – 19' עמ , 1992יולי , " מלחמת העצמאות-סוגיות בביטחון ישראל"סמינר , להיסטוריה צבאית ליד אוניברסיטת תל אביב

מרדכי : ראו אצל" תיאור הפגיעה באוכלוסיה האזרחית וטשטוש ההבחנה בין העורף לחזית המחישו את תחושת הסכנה. "28

:  כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל,ישראל, "ח"דימויי העורף בקרב לוחמים בתש: אנשי החזית, אנשי העורף"און -בר

   , 2003, המכון לחקר הציונות, בית הספר למדעי היהדות, אוניברסיטת תל אביב , 4חוברת , חברה, תרבות, היסטוריה

   .  59 – 37' עמ, שם , 4, ישראל" חזית העורף וההתגייסות במלחמת העצמאות ",משה נאור: ואצל ; 59 – 37' עמ
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   . 142 – 141 , 140 – 127' עמ, שם, חטיבת גבעתי מול הפולש המצרי: ראו . 29

 דינה ;284 – 254' עמ , 2000, תל אביב, יד ושם, עם עובד, פרשת חייו של אבא קובנר, מעבר לגשמי, דינה פורת: ראו. 30

, ז"תשנ,  אדר-שבט, רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, יד ושם , 20, בשביל הזיכרון, "אבא קובנר על מושג הגבורה", פורת

  . 9 – 4'  עמ1997פברואר 

/ ל"מטכ, ענף היסטוריה צבאית, תרגם שי סבאג, שלושה פרסומים ערביים על מלחמת הקוממיות, בעיני אויב: ראו למשל. 31

   .123 – 65' עמ , 1954אוגוסט , ד"אב תשי, ותהוצאת מערכ, ל"צה, ד"אה

   .36' עמ, שם,"מבלימת הפלישה להכרעת המלחמה", ראו אצל אלחנן אורן. 32

  .21.5.1948, הצופה, "איך נפלו גיבורים. "33

   . 79' שם עמ,  גבעתי במלחמת העצמאות54גדוד . 34

שלחמו " גבעתי" של 54 חללי גדוד 126לזכר  ) 26.11.1952הסרת הלוט הייתה ב (הוקמה ביער חולדה , אנדרטה אחרת. 35

" גבעתי" של חטיבת 54האנדרטה לזכר חללי גדוד , " ברדתך לנגב זכור אותנו-ההלך", מעוז עזריה: ראו, ונפלו בחוליקאת

   ,1995ה "תשנ, 5, עיונים, "מחקר בהנצחת מלחמת העצמאות: בחוליקאת

  .וליס 'ליד ג, 1952הוקמה אף היא ב , "גבעתי" של 53חללי גדוד  132לזכר , אנדרטה נוספת . 365 – 336' עמ

,  ) 55 , 54 , 53 , 52 , 51( לכל אחד מן הגדודים :  אנדרטאות9במלחמת העצמאות " גבעתי"סך הכל הוקמו לזכר חללי 

  .   "גבעתי יחידת סגולה"אתר :  ובנגבה ראו69אנדרטה בגבעה , "גשר עד הלום"האנדרטה ב, אנדרטה בניצנים
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  נגבה. 5
  

מצטרפת לפרקי  , 1948 יולי -בחודשי מאי, מול הצבא המצרי במלחמת השחרור, עמידתה של נגבה במערכה

, "במסגרת יישובי חומה ומגדל, 1939 ביולי 12 -שקמה ב, מיקומה של נגבה. הגבורה היותר מוכרים של המלחמה

 -חוליית"הציב אותה כ, )הבריטי שהגביל קניית קרקעות על ידי יהודים " הספר הלבן" ( "ספר המעל"כתגובה ל

 -דל' נגבה נמצאה בקרבת כביש מג. )1(  "בשל קרבתה לכביש הפנימי המוביל לנגב, קישור בין הנגב וצפון המדינה

  . ועל הכביש המוביל צפונה לכיוון גדרה ורחובות,  חברון ההולך ממערב למזרח-וברין'בית ג

בגלל מיקומו בקרבת צירי התנועה של הצבא , "גבעתי"ישה המצרית הפך הקיבוץ מוצב קדמי של חטיבת עם הפל

 מזרח וכן בגלל קירבתו לנקודות שליטה ערביות מקומיות ומצריות על הכביש ועל מרחב הנגב -המצרי לכיוון צפון

כרתיה  ,  סווידאן-עיראק,  עפהבית, עבדיס: הקיבוץ היה מוקף מארבעה צדדיו בכפרים ערבים עוינים. הצפוני

אך עיקר האיום על ציר התנועה לנגב הייתה מצודת . היוו לו סיכון, בקרבתה , 113 וגבעה 105גם משלט . וליס'וג

 סווידאן שכונתה על ידי הלוחמים -היא עיראק, ) במאי 12 -שנמסרה לערבים על ידי הבריטים ב( המשטרה 

עד שנפלה לידי , בגלל שבעת הניסיונות לכבשה שעלו בדם רב, "ת סווידןהמפלצת בגבע"או " המפלצת על הגבעה"

" משטרת נגבה( "מצודה זו  ). 2 ( 8בהתקפת שריון של חטיבה , בניסיון השמיני , 1948 בנובמבר 9 -בל "צה

  במאי21ב , אשר נפל בה בקרב, "יואב"שכונה , יצחק דובנו, על שם מפקד נגבה, "מצודת יואב"נקראה  שלימים

נגבה הייתה .(  מטר בלבד1,700 - שלטה על היישוב ועל צומת הכבישים מגבעה גבוהה ומרוחקת מהם כ , )1948

  ).      הנשק הכבד והארטילריה מן המשטרה  בטווח

כדי להקל על , בגלל בידודה ובשל מאמציהם הרבים של המצרים להכניעה, מצבה האסטרטגי של נגבה היה קשה

   איש 140 -מספר הלוחמים בה היה כ. נגבה עמדה מול איום ממשי. אחר הפלישהתנועתם במרחב שליטתם ל

במאי 18 - 17 -ב" תינוק"בתוכן מטפלות ונשים מניקות במבצע , מספר גברים וחלק מן הנשים, לאחר פינוי הילדים( 

מי חטיבת  לוח70 -וכ)  נשים קשריות 10בהם נוער הכשרה ו (  לוחמים מקומיים 70שכללו כ  ) 3 ) ( 1948

, נאלצו חברי הקיבוץ, למרות מאמצי החטיבה להקל על המצור בכיבוש משלטים וכפרים ערביים סביבה". גבעתי"

חפץ , גבעת ברנר( , מקיבוצי השומר הצעיר" )  מחלקה מוגברת( " במאי סיוע מועט בכוח אדם  21/22שקיבלו ב 

ושהיה מצויד בכלי נשק , בא מצרי שעלה עליהם בכוח אדםמול צ, "מעטים מול רבים",  להתמודד, )4) ( ויבנה , חיים

אותה פרס סביב , הצבא המצרי הסתייע רבות בארטילריה. היו ברשותו טנקים ושריוניות נושאי ברן, ובעיקר, חדשים

  .  וכן במטוסי הפצצה, נגבה

ל התקפות המצרים היא יד מרדכי שעמדה מו( דיר סניד " כיבוש"ביטחונו של הצבא המצרי התבסס על הישגיו ב

שעמדה בגבורה מול המצרים  ( הכנעת ניצנים , ) בחודש בו פונתה מיושביה 23/24 במאי ועד ליל 19 -הפולשים מ

 ביוני לאחר קרב קשה 10 -ב 69תפיסת גבעה ,  )16 לוחמים ונפצעו 33 לאחר שנהרגו בה 1948 ביוני 8 -ונפלה ב

  . 1948 ביולי 8 -לאחר פינויו ב, וכן כניסתו לכפר דרום ) 5( 

גם על רקע , מבין סיפורי הקרבות בנגב מול הפולש המצרי, עמידתה של נגבה במצור ובקרב הקשה בולטת

ואי הצלחת כיבוש , 48נפילת הרובע היהודי בירושלים בסוף מאי : הכישלונות בחזיתות האחרות באותה תקופה כגון

  .  ביוני 11 - וב10 - ב"יורם"במבצע  במאי ו30 - וב25 – 24 -ב" בן נון"לטרון בשני מבצעי 

עמידה "ב, לסמל של עמידה תקיפה מול התקפות המחץ עליה על ידי הפולש המצרי, נגבה הפכה לסמל של גבורה

, "רוח חלוצית", רוח המגנים". אין ברירה"במלחמת , שהייתה חסרה לאויב המצרי, בכוח רוח הלחימה, "ללא תנאי

         . )6( היא שגרמה לכך שנגבה עמדה ולא נפלה , יבוץטענו אנשי נגבה מחברי עלון הק

אך האיום היום יומי הייתה המשטרה שממנה ,  בהפצצה אווירית1948 במאי 18 -קרב הגבורה של הקיבוץ החל ב
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  .וממנה צפו על כל תנועה בקיבוץ ובצירים המובילים אליו) ל "עד לכיבושה על ידי צה( צלפו וירו ללא הפסק 

אלימלך פוקסמן ומפקד נגבה יצחק , ישראל יעקובובסקי: שלושה נפלו. י הופצץ המשק על ידי מטוסים במא21 -ב

 24 -ב,  במקומו מינה. )7(  שבעת מותו הניף ידו להורות על ירי מקלעים לעבר המטוסים התוקפים, " )יואב( "דובנו 

  .  את יעקב וילן, שמעון אבידן" גבעתי"מפקד חטיבת , בחודש 

,  במאי הוטרד היישוב באש תותחים24 - וב23 -ב. ההתקפה נהדפה, מאי הותקף המשק על ידי שריון מצרי ב22 -ב

  " חברת הנוער ההונגרית"בחור מ , 18בן , חנוך הולצהקר,  מן האש נפל. )8(  בחודש הופצצה נגבה שוב 25 -וב

  קצב האש היה (  קשות את המשק  התארגנו המצרים להתקפה על נגבה ובלילה הפציצו1948 ביוני 1 -ב . )9 (

 עד 0700 בחודש התקדמו טורי השריון המצרי משלושה כיוונים והצליחו להגיע בשעה 2 -ב).  פגזים בשעה 600 -כ

תקפו בסיוע , ) חיילים 1,000 -ככל הכוח המצרי מנה ( ר המצרי "לוחמי החי.  מטר מהגדר הדרומית100 -לכ

  .  םארטילרי ומטוסים את עמדות המתגונני

איש הגרעין , אריה בק" פיאטיסט"שהופעל על ידי ה" ) פיאט"ה( לוחמי נגבה הצליחו בעזרת הנשק האנטי טנקי 

לעצור את שטף תנועת הטנקים ואילו מן האש החזקה שהמטירו , ובאמצעות בקבוקי מולוטוב,   אמריקני-הלטינו

 שתגברו ,"חיות הנגב"יפים של ' הופעת הג.נפגעו חיילים מצריים רבים שהסתערו בעקבותיהם, המגנים בעמדות

זרזה , אש יעילה על האויב שפגעה בחיילים רבים , 105מאזור גבעה ,  שהמטירו מצפון לנגבה,"גבעתי"את חטיבת 

   . )10( את מנוסת הכוח המצרי כולו 

נגבה  . )11( עצרו את האויב , גבורת מגני נגבה ומלחמתם העיקשת.  הרוגים7 נפגעים מתוכם 19לנגבה היו 

   ).12( התכוננה למתקפה נוספת 

, גדוד שריון, שלושה גדודי רגלים"הותקפה נגבה  על ידי " ) עשרת הימים"בתקופת קרבות  ( 1948 ביולי 12 -ב

 המצרים ערכו התקפה רחבה . )13" (  אוויר-נשק מסייע וכוחות, ט"תותחים נ, יחידות משוריינים, גדוד תותחי שדה

לכיוון משלט עבדיס , במזרח, אחת,  כובש ניצנים9 -ר ה"בה השתתף גדוד החי, ת לכוון נגבהאח: בשלוש זרועות

הפצצה מן האוויר וירי ,  הפגזה כבדה של מאות פגזי ארטילריה. )14( וליס 'ואחת פעל במערב לכיבוש משלטי ג

אחר . ן הגדרות מטר מ50המצרים נעצרו באש המגנים במרחק . מרחוק של טנקים קדמו להסתערות על המשק

  .הצליחו להגיע עד הגדר הפנימית הממוקשת אך שם נבלמו ונאלצו לסגת, הצהרים תקפו המצרים שוב

אך עמידת אנשי נגבה , עזרו להקל על הלחץ המצרי, וליס לטובת המגנים'ל שפעלו מסאואפיר ומקרבת ג"תותחי צה

) אנשי ( , לימים, ה מהגרעין על שם יוסף קפלן קבוצ-כולל תגבור מהגוש ומהקיבוץ הארצי,  אזרחים80 – 70כ ( "

  " )  איש32שמנתה , וחברת נוער, הקיבוצים געש ומעברות) אנשי ( , לימים,  אמריקני-והגרעין הלטינו, קיבוץ מגידו

מספר  , 5מספר ההרוגים היה . עצרו במלחמת גבורה את האויב, "גבעתי" של חטיבת 53 חיילי גדוד 70 -  וכ, )15( 

  .16 הפצועים

  

חלוקה נבונה , התחפרות, התבצרות( האם הכנה נכונה ? מהי אותה רוח גבורה שעצרה את המצרים בנגבה 

  ?מדוע נכשלו המצרים בנגבה ? תרמה לניצחון ) חימוש טוב ובעיקר פיקוד נבון , לעמדות של הכוחות המגנים

על ידי מפקד נגבה , הוזעקו מן המרפאה פצועים , )16( בשל נחישות רוח מגניה , נגבה הפכה לסמל בגלל עמידתה

או להחזיק . "הכול לחמו מלחמת הישרדות. אחזו בנשק ולחמו כאשר המצרים היו כבר על גדרות המשק, יעקב וילן

מגדל המים ספג , בתים נהרסו:  היישוב נפגע קשות. )17( טען וילן באוזני הלוחמים הפצועים " מעמד או חיסול

   . )18( החיים התנהלו במקלטים ובחפירות .  להשתמש בופגיעות רבות ולא ניתן היה

  :  כתב בעקבות הקרב, איש נגבה, אשר שופט

  ,רבצנו דמומים בתעלות שבמשק"
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  ,מלמעלה געש האוויר ורעד

  את הנשק , לפתנו ביד את המעט

  !החזק מעמד : אמר איש אל איש

   שובע-אש אכלה ללא, דלקו הגרנות…

  ...הזעם מעך בניינים בכפו

  ,שזמזם בלי הרף, ואף האלחוט…

  !עוד מעט ! להגן , לעצור: אמר

    )19( ! החזק מעמד .. עוד שעה.. עוד יום …

  

  עמידה ולחימה ,"מלחמת מעטים מול רבים: "סמלים כגון. המלחמה בנגבה הדגישה סמלים של מלחמת העצמאות

כמו כן הייתה המלחמה .  קבוצה ויישובגבורה אישית של בודדים וגבורה של, מלחמת יישובים במצור, "ללא תנאי"

, * אמריקני-חברי הגרעין הלטינו, צברים אנשי המקום, כאמור, בנגבה סמל של קיבוץ גלויות כי בין לוחמי נגבה היו

רוח ". גבעתי"בני נוער ולוחמים מ, "יוסף קפלן"אנשי גרעין , "הקבוצה הפולנית"חברי , "הקבוצה ההונגרית"חברי 

  . ת תרמו לעמידת נגבהקרב ואיחוד כוחו

לספר על גבורה  אחד הימים ההיסטוריים שידעו -יום אתמול: " נכתב1948 ביולי 13מיום " קול נגבה", בעלון הקיבוץ

: ועל גורם הניצחון כתבו" …וייסורים ויחד עם זאת יום של סבל" אין ברירה"על עקשנות יהודית של , בלתי משוערת

הרוח העשויה ללא חת והידיעה  : לנו וזה דווקא היה ,עה ברורה על תכלית הקרב ידי-דבר אחד היו המצרים חסרים"

ראו מה כוחה של ! לוחמי נגבה " …צפונה את האויב כי בגופנו אנו חוסמים, ההכרה. וההכרה על מה נטוש הקרב

. נשי מגןמחסור גדול בא. שמתחת לאדמה למרפאה  איש יצאו מפעולת העמדות והועברו40 -קרוב ל! רוח חלוצית 

היודע כי לא לעמוד במערכה פירושו  ,לוחם עברי יירשם הדבר כסמל של. עמדנו ויכולנו, בעמדה, יחידים בקו

   ).20"  ( והדרך לחיים היא מלחמה ועמידה בכל תנאי, מוות, שעבוד

רכה מבטאת עמידתם במע.  צבאיים אך גם סמלים יהודיים- באים לידי ביטוי סמלים ישראלייםבלוחמים גיבורי נגבה

  .מלחמה ללא פשרות באויב תוך מאבק על שמירת החיים, את צו המלחמה היהודי

ניצולי שואה ,  לערך17רובם בני ,  שנה17 – 15בני , הייתה קבוצה של בני נוער, מאנשי הקיבוץ, בין לוחמי נגבה

שכללה ניצולי שואה של השומר הצעיר " קן תחייה"זו קבוצת חניכי  ).  21" ( הקבוצה ההונגרית: "שכונתה

דרך סטריט  , 1945 -הם עברו ב" ). שומר הצעיר"חולצו משם על ידי מדריכי ה(כוסלובקיה 'פולין וצ, מהונגריה

   באוגוסט27 -ב קבוצה ראשונה הגיעה ארצה( . בגרמניה והגיעו לארץ לאחר מאבק ההעפלה וגרוש לקפריסין

  את , עברו את אימי השואה"הצטרפו לנגבה לאחר ש בריהח). ז "ערב סוכות תש , 1947 ושנייה בספטמבר 1947

  
הגרעין הורכב מעולים . אמריקני שהיו כרבע מכלל התושבים- חברי גרעין לטינו130 - שהו בנגבה כ1948בין מאי לאוגוסט *

ויינרמן ) טל מו( מרדכי : שניים.  והשתתפו בלחימה1948 – 1945מקסיקו וברזיל שהגיעו לשם בין השנים , ארגנטינה, ילה'מצ

השכחת חלקם של ). יוצא מקסיקו נפצע קשה , גרשון זבנובטי. ( נפלו בקרב וכן נפצעו אחרים, ילה'יוצא צ, גנסין) יאשה ( ויעקב 

, נותנת מקום להשערה, כפי שהתבטאה לאורך שנים  אף בהתעלמות מאיזכורם באתרי זיכרון שונים, חברי הגרעין, הלוחמים

 -ם  מטרות ההנצחה היו מכוונות אז לדחיקת הזיכרון האישי והקבוצתי והעדפת הזיכרון הארצישראליהא. שהיא הייתה מכוונת

השכחת חלקם של חברי הגרעין , ישראל פלדמן: ראו? כפי שהוגדרו על ידי ההנהגה הפוליטית והתנועתית השלטת , הלאומי

ספטמבר , אוניברסיטת תל אביב, ואר מוסמךעבודת לת, בהנצחת המערכה על נגבה במלחמת השחרור' אמריקני א-הלטינו

2003.   



  
  

169

כשלהם חלק חשוב , נגבה במלחמת השחרורמאבק ההעפלה עם הגירוש לקפריסין והגיעו לקרב האכזרי על 

  משפחה שחוו את חסרי, נערים אלה ).  22( " ובניית ביתם בנגבה המשתקמת והמתפתחת, בניצחונה של נגבה

הודות לנערים אלה : "את גבורתם בקרב יעקב וילן תאר בספרו. רה של נגבהתרמו תרומתם למלחמת הגבו, השואה

: עוד אמר וילן". ידענו את תנועת האויב ,ניצולי השואה שלא עזבו את עמדתם ולו לרגע קט למרות אש התופת

חשופים "הם היו . היה אדיר, רבר וחבריהם חיים,  מנו הראל- פליטי שואה מאירופה-האומץ של חניכי חברת הנוער"

ומעולם לא סירבו לעלות , תחת אש והפגזות  שעות24. ) ק.ש, שמשו צופים בעת הקרב ממגדל המים" ( במגדל

   ).   23" ( לתצפית

 במאי 17 -הראשונה ב:  חוברות4יצאו " ( חברתנו"קבוצת נערים זו ביטאה את רחשי לב חבריה בחוברת בשם 

בחוברות יש ביטוי . ) באפריל 29 - והאחרונה ב1949 בפברואר 15 -השלישית ב,  באוקטובר1 -השנייה ב , 1948

 25חנוך הולצהקר שנפל ב : שאיבדו שלושה מחבריהם בקרב, לוחמי נגבה, להשפעות השואה על הנערים והנערות

  . 1948 ביולי 19 -שנפל ב" ) אדום( "צבי שוורץ  , 1948 ביוני 2 -גילה דוידוביץ שנפלה בקרב ב , 1948במאי 

חיים , באה העת אשר תפתח לפנינו את ספר ההווה. נסגר ספר חיי העבר: " ת הראשונה כתבו בין השארבחובר

  . )24" ( …זיכרונות הגלות הקודרת מלאים עצבות ויגון. חדשים המחכים לנו במולדת

ת רצית למחות אחת ולתמיד א…-חנוך: "בני חבורתם, הוזכרו הנופלים" חללינו"בחוברת השנייה תחת הכותרת 

, את המחנות על אדמת גרמניה הטמאה, את המחבואים בין הנוצרים, לשכוח את היערות באוקראינה. עברך האיום

גילה …: "על גילה כתבו" . …בתוכנו, להתחיל חיים חדשים אתנו, לשכוח את קפריסין על השעמום והניוון שבה

אדמת …ת כל משפחתה ונשארה לבדאיבדה א. חזרה ברגלים קפואות. ים'שנשארה בנס בחיים אחרי אושווינצ

והאם את יודעת איזו נערה ישראלית טהורה ואצילה טמונה ? האם את ידעת איזה דם יקר ספגת בקרבך ! נגבה 

הם נפלו על . פסוק זה נוגע לחברי הנוער שנפלו במערכת נגבה: "כתבו" לגבולם ושבו בנים: "בקטע" ?בקרבך 

   ). 25" ( זכו לרגע שבו הגיעו למולדתם, ודה ובמחנות ריכוזבמחנות עב לאחר סבל ממושך. הגנת המולדת

  :ובה קוראת המקהלה" נוער עולה בנגבה: "בחוברת זו מופיעה מסכת

  יום קרב אכזרי ונורא "

  יום דם וזעה ודמעות

  ?איך קרה ! עמדנו בקרב 

  ?כיצד התרחשו הפלאות 

  שאבנו מסבל דורות

  חזון גאולה הדריכנו

  גם רוח מורדי הגטאות

  ".הייתה גם הייתה פה עמנו

    . )26" ( שיר הפרטיזנים"את , במסכת, שרו בני הנוער, ולאחר דברי המקהלה

עם רדת …: "ובין השאר ציין, הספד, חיים סולה, כתב חברו) אדום ( צבי שוורץ , על החלל השלישי מן הקבוצה

. ) ק.ר הצעיר בחבל קרפטורוס שתנועת השומ( השואה על יהדות הונגריה עקב פלישת הנאצים ירדה התנועה 

והתנסה בייסורים ועינויים נוראים תחת שבט הנוגש " מחנה עבודה"באחד הימים נלקח ל. למחתרת והוא אתה

בא , כחברת נוער, עם קבוצתו… לקפריסין" המעפיל האלמוני"מגיע ב, בדרך הנדודים ארצה…  הונגרי-הנאצי

  . )27" ( …לנגבה וחיש מהרה נרתם למאמץ המלחמתי

באמצעות , נוכחותה של השואה,  " )רוח חלוצית"ואף בעל (, אף שמיתוס גבורת נגבה נחשב מיתוס גבורה ישראלית

  . מצאה בו ביטוי, ניצוליה, נושאיה
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נראה ששורשי הגבורה , סופר ומחזאי ישראלי בן התקופה ההיא ) 1994 – 1917( מנקודת מבטו של יגאל מוסניזון 

אתה מקבל פלוגה : "*הם היו חסרים, העולים ניצולי השואה, ואילו בקרב אנשי הגולה, נמצאו בקרב ילידי הארץ

שישבו , שאינם מכירים את הארץ, אנשים שאינם יודעים היכן הם נלחמים, שרוב אנשיה ירדו לפני יומיים מהאוניה

אינם יודעים , גן ואינם יודעים להחזיק רובה כהו-נלחמים, והם נלחמים…במחנות ריכוז בגרמניה ובקפריסין

ועוד " …אילו ידעו להתנועע בשטח, אפשר היה להציל רבים.  אחוז הנפגעים גדול מדי-ובסופו של דבר… להתחפר

 ואנחנו נשיג אותה בפחות דם מאשר נשפך בעיירה אחת -יש מלחמה על עצמאות היהודים…: "כתב המחזאי

היום יש בידי ! להישחט ככבש !  וללא נשק -ות בוורשאאני יכולתי להי. לשווא, איתמר, אתה שומע.  ולשווא-בפולין

אני רוצה להסתכל בעיני דני שלי כאדם שנלחם ולא כפליט …אבל אני חי בתקווה שהאוניות תגענה, נשק מועט, נשק

זוהי האדמה היחידה שאיננה הופכת …הילדים לא יסלחו לנו לעולם אם נעזוב את ביתם…עלוב שברח מאדמתו

   ).28" ( …בקשי נדבותאותנו לפליטים ולמ

  

וכעבור  73 1948 אמריקני שמספר חבריו היה באוגוסט -קבוצה ייחודית של מגני נגבה היו אנשי הגרעין הלטינו

בדרום , מוצאםבארצות  בקבוצה זו נכללו צעירים שהיו חברי תנועות נוער ציוניות. 100 - מספר שבועות עלה לכ

. ובוגרי הכשרות שייעדו את רובם לחיים בקיבוץ" ) השומר הצעיר" חברי לנגבה הגיעו( בעלי אידיאולוגיה , אמריקה

 מכלל 40% מנו כ 1948 ביולי 12 -ב. ( הם השתלבו בקלות ותרמו להגנת נגבה ולחיזוק המוראל בעת הקרבות

במיתוס הגבורה של , כקבוצה, לאחר המלחמה תבעו אנשי הגרעין את עלבונם על שלא צוין ייחודם). הלוחמים 

מחלקם החשוב של העולים "אנשי נגבה את מיתוס הזיכרון והגבורה לעצמם והתעלמו , האם ניכסו הוותיקים. בהנג

  ומדועבאפוס ההנצחה , על פי אנשי הגרעין,  מה הייתה משמעות ההשכחה המכוונת. )29( ? " אמריקנים-הלטינו

  ?  לא תוקנה ברבות הימים 

סימל , ללא תנאי, ועל כן הייתה חובה להיאבק בו בכל מחיר, ל הקיוםשהיווה איום ע, הצר, הפולש,  המצריהאויב

מוות "לראות בקריאה ניתן , בהם אדון בפרק אחר, "גבעתי"של חטיבת " דפי הקרב"ב. את הרוע, את הסכנה

  . צו להילחם בשנאה בפולשים, שהופיעה בראשם ושנועדה ללוחמים,"לפולש

הפולש המאיים שמטרתה דמוניזציה של , המצרי לצבא הצורר הגרמניבדפי קרב אלה קיימת אף השוואה בין הצבא 

  .  להכריע ולהשמיד את היישוב היהודי בארץ

אמרו לו הם , כאשר ביקשו לאסוף את הרוגיהם משדה הקרב, שבפגישתו עם המצרים, יעקב וילן טען בספרו

   ).30( … "ממלאים את פקודות המלך: "שבמלחמתם בנגבה הם רק

 -מוטיב הצהרתיביטוי המכיל בתוכו , לחיזוק ידיהם של גיבורי נגבה, חודי לתחושת ההקלה לאחר הקרבביטוי חד ויי

  ויתכן אף רמז והשוואה לאירוע אחר במלחמה , יחד עם הכרת תודה ושבחים ללוחמים, תעמולתי שמטרתו עידוד

 – 1918( שכתב אבא קובנר   !"את שלא ידענו עוד , **נגבגרד: "שכותרתו" דף הקרבי"הוא ה, )נפילת ניצנים ( 

  :     היתר כתב בין ". 1948 ביולי 13אור ליום ",  )31" ( גבעתי"קצין ההסברה של חטיבת ,  )1987

  !לא יעבור . לא יעבור הפולש: וליס אל נגבה ומנגבה אל איבדיס הדהדו היום הגבעות מקול ענות גבורה'מג…"

   !ית יזכו במהרה גם לסיום סטליניסטי הפותחים בעמידה סטליניסט: והלב סמוך ובטוח

  
   .  905/922/1975, צ"א, ל בו ביקש לפעול לתיקון העוול"אבא קובנר זעם ושלח מכתב לשר הביטחון ולרמטכ*

מן ) מנחם קניגסברג ( מנו : מצא לו אז ביטוי בחליפת מכתבים בין אנשי המשק" נגבהגראד"השימוש בהגדרת היישוב נגבה כ**

מספר , חברתנו: ראו, כמקום כתיבתו" נגבהגראד" את המקום 16.7.1948 -וציין ב, צבי, כתב לחבר אחר" ריתקבוצה ההונג"ה

   .  13' עמ, 1.10.1948, ח"תש, ז אלול"כ , 2
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   !לעמוד  .כי יבוא, עיניכם האדומות עוד תחזינה במיפנה הגדול! נגבאים , נגבאים

   ).32" ( נעמוד

, " )נגבגרד"בתוכם ( , "דפי הקרב"ב, יותר מכל, מבטא, "בא מן השואה"ש) אחר בדמותו אדון בפרק ( אבא קובנר 

משתמש במוטיבים  קובנר. את השפעות השואה על סמלי מלחמת העצמאות, אותם כתב במסגרת תפקידו

לא . יעבור הפולש לא( "ונחרצות המאבק ) קרב סטלינגרד ( ממלחמת העולם השנייה המייצגים גבורה עילאית 

מצטיירת גם כעמידה  עמידת הקיבוץ. כדי להדגיש את גבורת נגבה, ) מוטיב ממלחמת האזרחים בספרד -!"יעבור 

בהקבלה שעשה קובנר בין עמידת נגבה ).  הלקוח מן התפילה -"עוד תחזינה… עיניכם( "שסופה ניצחון  , יהודית

  סיון להציג את האויב הערבי   ני, הערכה רבה לגבורת היישוב ולוחמיו ומאידך, מחד ,לעמידת סטלינגרד יש

  ?האם ניסה להשוות בין הערבים לגרמנים . סכנה שנבלמה בגבורה, כנושא סכנה ממשית ליישוב

  התאבדות גבורת קרב. אין קובנר מזכיר אף לא במילה אחת את הגבורה היהודית בשואה" נגבגרד"בדף הקרבי 

התנאים השונים והתוצאות . של נגבה מול הערביםלא התאימה להשוואה עם ההישג הצבאי , ורעיושל אנילביץ 

סמל העמידה הישראלית , האויב נסוג, היישוב עמד. לגבורת לוחמי סטלינגרד, במידה מסויימת, השונות התאימו

  .    במלחמת העצמאות נוצר

בדף  ":לסטלינגרד הכותב את ההשוואה שעשה קובנר בין גבורת נגבה" אימץ", יומיים לאחר הקרב, "קול נגבה"ב

אותה . בכך כל צל של הפרזהואמנם אין . על ניצחון נגבהגראד, הקרבי של חטיבת הדרום מדובר על נגבהגראד

  לעמידה ולהגנה עד ! מגנים . וראוי להיקרא נגבהגראד, הגבורה הסטלינגראדית העילאית התחוללה בנגבה

   ).  33.." ( !.נחזיק את דגלנו ונרימו אל על ! מוות לכל פולש המתקרב ! הניצחון 

לעמידת נגבה , מול הצבא הגרמני במלחמת העולם השנייה, אין מקום להשוואה בין עמידת תושבי סטלינגרד

, עוצמת המלחמה, זמן המצור, מבחינת סדר הכוחות, ולמלחמת הגבורה שלה מול המצרים במלחמת העצמאות

מאפיינים דומים אשר העיקרים  מצוא בהןל) זאת עשה אבא קובנר ( , אך יש מקום, מספר הנופלים ותנאי הקרב

  .     קיומן של רוח לחימה ונחישות עמידה בקרב: שבהם

  

מגדל ,  המצרי שנעצר על גדרות המשקהטנק: את קרב הגבורה בנגבה, לאחר מלחמת השחרור, ארבעה הנציחו

ת רבות של פגזים עשרו" ספג"אשר , מגדל תצפית בעת קרב, מלבד היותו מצבור מים בעת רגיעה,  ששימשהמים

 ועליה הגיעו 1949 ועד סוף מרץ 1948שפעלה מיוני , "נגבה" שנקראה הספינה,  יולי-מתחילת המצור ובקרבות יוני

 לזכר האנדרטהו, )ראו לעיל (  שהייתה אחת מרבות ששמן שונה כדי להנציח אתרים או אישים , ) 34 (מאות עולים 

  .הנופלים בנגבה

, תותחו פורק ממנו( שנמצא בקרבת שער הקיבוץ " ) לא הטנק ינצח אלא האדם: "אההנותן ביטוי לקרי ( הטנק

, לא הפך כמגדל המים, ועוצב מחדש בשנות השמונים, )ובמקומו הוכנס תותח אחר , לצורך השריון הישראלי אז

  , ליםלא כמו הטנק בדגניה או המשוריינים בדרך לירוש( , לאחד מסמליו הבולטים של מיתוס הגבורה בנגבה

סמל המלחמה , הטנק". מצבת זיכרון לעמידת הגבורה של היישוב"לשמש , ל"על ידי צה, אף שיועד,  )למשל 

   ). 35( בקרבתו  העומד, סמל הבנייה והשלום, "טרקטור העברי"מסמל בנגבה גם את הניגוד ל, וההרס

נסייה והמסגד בישובים נוצריים או  כמו הכ-אלמנט שגרתי באיקונוגרפיה של נוף ההתיישבות הציונית "מגדל המים

קישר בין , "רובד סמלי נוסף שנקשר במיתוס הגבורה המקומי"לאחר מלחמת העצמאות , אשר נוסף לו" מוסלמיים

 מגדל המים בנגבה אמנם מייצג את מיתוס הגבורה . )36(  "מיתוס ההתיישבות ומיתוס ההקרבה ההרואית"

שמוסדות התנועה הקיבוצית , מגדל המים. לאומית, לדעתי, היא, האך השפעתו כסמל אותנטי של גבור, המקומי

נמצא , ממצבת הזיכרון של הקרב בנגבה חלק, אלא להשאירו כסמל הקרב, לחצו לא לשקמו כבקשת אנשי הקיבוץ
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  . על הדרך המובילה לאתר ההנצחה שהוקם בקרבת בית הקברות

מתחיל במגדל המים ומסתיים , שהוא גם יום הקמתו, ביולי 12 -ב, ריטואל האזכרה השנתית לנופלי הקיבוץ( 

  ).בעלייה לקברות הנופלים באתר ההנצחה 

   ).37(  אנשי הקיבוץ 14 נופלי הקרב בתוכם 44 שהוקמה בקרבת בית הקברות הצבאי היא לזכרם של האנדרטה

.  האנדרטההוזמן להקים את, )שהיה חניך השומר הצעיר בוורשה ( ,  )1987 – 1911( הפסל נתן רפפורט 

בלוריתו מתנופפת , לימינו חייל צעיר, "טמבל"אנדרטה בעלת שלוש דמויות במרכזה איש משק ותיק חובש כובע "

לשמאלו נערה צעירה עם ילקוט עזרה .  סמל השלום-עיניו צופות אל על ואוחז בסטן הצומח מעץ הזית, ברוח

שיחי גפן , י הדמויות שדה עם אלומות חיטהמאחור. ראשונה על כתפה מביטה אל האופק בתקווה לחיים חדשים

  . התקיימה עצרת להסרת הלוט1953 בנובמבר 10 - ב. )38" ( ועצי זית

מגדל המים המנוקב מירי ,  נוספה לסמלה של נגבה1953 בנובמבר 10 -מאותו לילה של ה: "בספרו כותב וילן

 האיש שהקים את האנדרטה -יש מהסמלגם בכך . פסל מעשה ידיו של נתן רפפורט ,  אנדרטת הזיכרון-הפגזים

מקים פסל לחבריו של מרדכי אנילביץ שזכו ללחום על , במקום שהיה הבונקר של מרדכי אנילביץ וחבריו, בוורשה

  . )39" ( תקומת ישראל

יש , לנופלים במערכה בנגבה) מתוך דברים שנאמרו בעצרת להקמתה " ( יד ושם"מלבד נתינת , ההנצחה בנגבה

יות הרואיות ברוח הריאליזם ומוצגות דמ", על פי אילנה שמיר, באנדרטה. וח הגבורה היהודיתבה ביטוי לר

הדמויות באנדרטה בנגבה דומות לאלה שבאנדרטה לשואה  ). 40" ( נושאי האפוס של בנין והגנה, הסוציאליסטי

, היד הקפוצה, אויבאותה עמידה הקוראת תיגר על ה: דומות אף לזו של מרדכי אנילביץ ביד מרדכי, ולגבורה

  .המבט החודר, מחזיקת הנשק

יוצר , איש הרוח, האמן, הפסל. קיימת השפעה של גבורה ועמידה בשואה, באנדרטאות אלה, ביצירותיו של הפסל

זיקה בין אנדרטאות שהקים לזכר הנופלים במלחמת העצמאות ובין השואה וכך מבליט את ההמשכיות והקשר 

  .      ביניהן
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   .     54' עמ , 1963מאי , ג"אייר תשכ, הוצאת מערכות, צבא הגנה לישראל, חטיבת גבעתי מול הפולש המצרי, אברהם אילון. 1

  צ "א, " 16.7.48 – 10.6.48התקפת משטרת נגבה : "שנושאה" 12' תיק יחידת מטה חט"ראו למשל ב. 2

  , 1996, ו"תשנ, חזית הדרום בין סיני לחברון, עצמאותלוחמי חרות ישראל במלחמת ה, אברהם ורד; 131/6308/1949

   . 254 – 203' עמ

הוצאת , השחרור פינוי האוכלוסייה הבלתי לוחמת מנגבה בתקופת מלחמת , 1949 דצמבר – 1948מאי , הפינוי מנגבה: ראו. 3

   . 1998, נגבה

   .157' עמ , 1993, ב"שנת, אופיר הוצאה לאור, פרקי חיים, בדרך אל נגבה, וילן) קובה ( יעקב . 4

   ).  69הקרב על גבעה  ( 198 – 181' עמ, )קרב ניצנים  ( 165 – 151' עמ, שם, אברהם אילון: ראו למשל. 5

תולדות , "אולם הרוח ממלאה את הפרצות, השורות מדולדלות אצלכם : "11.7.1948ראו למשל דברי ידין למגני נגבה ב . 6

קול "ראו  ; 272' עמ, 1970ספטמבר , ל"אלול תש, מערכות, צבא הגנה לישראל, ל"מטכענף היסטוריה ב, מלחמת הקוממיות

  .  ארכיון קיבוץ נגבה , 13.7.1948, ח"תמוז תש' ו, 22עלון , "נגבה

חטיבת גבעתי מול , אברהם אילון; 27 – 20' עמ , 1949יולי , ט"תמוז תש, נגבה, לזכר חללי המערכה בנגבה, בטרוף הסער. 7

, ידיעות אחרונות, "הבן של מפקד נגבה",  אבשלום וילן; 156' עמ, שם, בדרך אל נגבה, יעקב וילן ; 55' עמ, שם, צריהפולש המ

   . 25.4.1993, מוסף יום העצמאות

נפגעה .  פגזים21נורו .  באש תותחים1845הותקפנו בשעה : " נשלח מברק לידין24.5.1948ב ; שם,שם, יעקב וילן. 8

 טנקים הקיפו את המשק מצד דרום מזרח 10…: " יצא מברק בהול לידין1845 במאי בשעה 25ב ".  בנפשאין אבדות. הבריכה

תיק , צ"א, העתק תזכיר". בנגבה מספר פצועים. משם מפציצים באש מרגמות. הסתדרו בשטחים המתים. ומערב

  .    כיון קיבוץ נגבהאר, " מברקים-מלחמת השחרור: " בתיקהמברקים המקורייםראו  ; 74 דף 1022/922/1975

  .  ארכיון קיבוץ נגבה , 1984 – 1947, "חברות נוער הונגרי בנגבה", תיק קליטה. 9

   .163' עמ, שם, יעקב וילן ; 74 – 71' עמ, שם, אברהם אילון. 10

נגבה ב שלחמו בומשה רובשקין , ל"זאב וירובניק ז, על גבורתם של אהרון שניידר ; 47 – 31' עמ, שם, בטרוף הסער. 11

, ג"תשי, מערכות, צבא הגנה לישראל ,ליקט יהושע בר יוסף, מעשים למופת במלחמות ישראל, בכל מאודם:   ראו 2.6.1948

  . 69 – 64' עמ

על משק  מסקנות מהתקפת חיל המצרים :"3 אל מפקדת גדוד 8.6.1948ז נגבה יעקב וילד מיום  "מכתבו של מא: ראו. 12

  למפקד חטיבת הדרום , לשר הביטחון דוד בן גוריון15.6.1948וכן מכתבו מיום , 77 – 75'  עמשם, אצל אברהם אילון, "נגבה

, תיק, צ"א , 2.6.48לקח הגנת נגבה מיום : "ראו עוד הדוחות  ; 1186/782/1965תיק , צ"א, "גבעתי" של 53ולמפקד גדוד 

תיק  , צ"א,  "2.6.48דוח הגנת נגבה "ו,  )502/922/1975 ובתיק 86/128/1951מופיע גם בתיק  ( 1022/922/1975

7/2384/1950 .  

 אתרי ,גיחוןמרדכי , יהודה ואלך ; 181 – 173' עמ, שם, יעקב וילן ; 274 – 271' עמ, שם, תולדות מלחמת הקוממיות. 13

   .183 'עמ , 1978,  ההוצאה לאור-מפעל משותף עם משרד הביטחון, אטלס כרטא לתולדות ארץ ישראל, קרבות בארץ ישראל

" רובאים ורגליםהגדוד התשיעי "של " מושבת נגבה , 3פקודת מבצע קרבי מספר "ראו את תוכנית ההתקפה המצרית ב. 14

תרגום מסמכים של הצבא המצרי מתקופת מלחמת : "שנושאו, ן"ממ, מחלקת מודיעין, מ"בתיק יחידת אג , 12.7.1948מיום 

   .49 – 46דפים , 26/6647/1949צ "א, "העצמאות

', חלק ב ,עורך אלון קדיש, דיון מחודש, ט" תש-ח"תש, מלחמת העצמאות, "ישובים מתכוננים למלחמה", אלון קדיש. 15

   .847 – 801' עמ ,2004, ד"תשס,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, העמותה לחקר כוח המגן על שם ישראל גלילי

   .27.10.2004, הארץ, "ללחום עד הכדור האחרוןהפקודה הייתה ", אורי דרומי ; 834' עמ, שם, אלון קדיש. 16

  יש סיכוי שיגיעו, אם נצליח לעצור את המצרים: אמרתי לפצועים: " וילן מפקד נגבה העיד ; 176' עמ, שם, יעקב וילן. 17

  , כהןאהרון ; 32' עמ, שם, "הבן של מפקד נגבה", אבשלום וילן, "ישחטו את כולנו, אם לא נצליח. האמבולנסים ויפנו אתכם

   .1964, מרחביה, השומר הצעיר, הוצאת הקיבוץ הארצי, כתבים, ספריית פועלים, ישראל והעולם הערבי

  . ה"את , 13409 , 13410 , 11291 , 186: ראו תמונות. 18
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   .80' עמ , 1967, ז"תשכ, תל אביב, הוצאת תרבות וחינוך, שירים, בנטות יום עמל, אשר שופט. 19

; ארכיון קיבוץ נגבה , ט"תשל, קיבוץ נגבה , ח"יומן הקרבות תש, קול נגבה ,13.7.1948, ח"תמוז תש' ו,  22, "קול נגבה. "20

   .406' עמ, שם, אהרון כהן ;292 – 290' עמ, שם, אברהם אילון ; 181' עמ, שם, וילן

  ,ארכיון, צאת קיבוץ נגבההו , 1947 – 1942, ח" תש-ג"תש, )קורות חברת הנוער ההונגרי ( , מעמק עכור למרומי שדה. 21

  .       1984אוקטובר , ד"תשמ

במדים  אליהו הנביא"ראיון עם חיים ראבר : ראו; שם, "קליטה"תיק  , 1984 – 1947, "חברות נוער הונגרי בנגבה. "22

" התפר זמן"המאמר מופיע גם בחוברת  ( 14.7.1993, על המשמר, "סיפור הצלה מיוחד"; 10.4.1983, על המשמר, "הונגרים

  ). העמותה לחקר תנועות הנוער הציוניות בהונגריה , גבעת חביבה, הוצאת יד יערי , 1948 – 1943

   .32' עמ, שם, "הבן של מפקד נגבה", אבשלום וילן ; 178' עמ, שם, יעקב וילן. 23

  .ארכיון קיבוץ נגבה , 17.5.1948, ח"אייר תש' ח , 1, עיתון חברת הנוער העולה, חברתנו. 24

  .ארכיון קיבוץ נגבה, 1.10.1948, ח"תש, ז אלול"כ , 2, עיתון חברת הנוער העולה בנגבה,חברתנו. 25

   .  25 – 20' עמ, שם , 2, חברתנו. 26

   .67 – 66' עמ, שם, בטרוף הסער. 27

   .     42 , 38' עמ , 1989, ט"תשמ, אור עם, בערבות הנגב, יגאל מוסינזון: ראו. 28

  1967 – 1946, בוגרי תנועות הנוער החלוציות מאמריקה הלטינית בתנועה הקיבוצית, ראשית היה החלוםב, גיל-שלמה בר. 29

מרכז מחקרי , יד טבנקין, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, הציונות ומורשת בן גוריון, מכון בן גוריון לחקר ישראל

  . 2005, ה"תשס, רעיוני ותיעודי של התנועה הקיבוצית

   .177' עמ, שם, יעקב וילן. 30

   . 262' עמ ,  2000, תל אביב , יד ושם, עם עובד, פרשת חייו של אבא קובנר, מעבר לגשמי, דינה פורת: ראו. 31

  ,"גבעתי"שמעון אבידן , אליהו יקיר, שאול דגן ; 5דף , ג"תשכ, ג בעומר"ל, כנס חטיבת גבעתי, חטיבת גבעתי, דף קרבי. 32

   .254' עמ  ,1995דצמבר , ו"כסלו תשנ, גבעת חביבה, "יד יערי"הוצאת " טיבההאיש שהיה לח

   . 173' עמ, שם, יעקב וילן, " מנגבה לנגבהגרד12.7.1948" ; 14.7.1948, ח"תמוז תש' ז , 23, קול נגבה. 33

  , ה"את,  )30.3.1949 עד 24.6.1948בהם צוינו הפלגותיה ושמות נוסעיה בין " ( נגבה" תיקי האוניה :ראו. 34

   .0262/014, 0261/014 ,0260/014: תיקים

, 79, לתולדות ארץ ישראל ויישובה, קתדרה, "יד מרדכי ובארות יצחק,  נגבה-מגדלי מים בנוף הזיכרון", מעוז עזריה: ראו. 35

   .173 – 160' עמ , 1996מרס , ו"ניסן תשנ, יד יצחק בן צבי

אוצר התערוכה ועורך  , 1993 – 1891מגדלי מים בישראל , "נגבה ויד מרדכי: ןמגדלי מים בנוף הזיכרו", מעוז עזריה. 63

מעוז  ; 40 – 37' עמ, אוניברסיטת תל אביב, הגלריה האוניברסיטאית לאמנות על שם גניה שרייבר,  מרדכי עומר-הקטלוג

  . שם, קתדרה, עזריה

 אשר חרפו 41לזכר ה : " נאמר12.7.1950בן הפינה ב בטכס הנחת א ; 33' עמ, שם, "הבן של מפקד נגבה", אבשלום וילן. 37

   .229' עמ, שם, יעקב וילן: ראו" נפשם על אדמת נגבה ומבואותיה ולא זכו לחזות בנפול אויב ובהופיע זוהר הניצחון

   .234 – 225' עמ, שם, יעקב וילן. 38

   .38' עמ, שם, מגדלי מים בישראל, מעוז עזריה; שם, שם, יעקב וילן. 39

  חיבור לשם קבלת תואר דוקטור , הנצחה וזיכרון, אנדרטות לנופלים במערכות ישראל,  אילנה שמיר.40

   .120 – 119' עמ , 1994דצמבר , ח"טבת תשנ, אוניברסיטת תל אביב, לפילוסופיה
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  ה   "נתיב הל. 6
שנוצרה בגלל , ותואשר עקב עמימ, מן השלב הראשון ממלחמת העצמאות, אחד מסיפורי הגבורה היותר מוכרים

אירוע שהפך לאגדה , מחסור בממצאים ובהוכחות בדוקות ואשר עובדותיו מבוססים ברובם על עדויות בעל פה

  .ה"הוא סיפורם של הל, והתפתח למיתוס גבורה

מלחמת , הילת מלחמתם, עובדת נפילתם של לוחמיה כאיש אחד, "מחלקת ההר"המסתורין שלווה למסעה של 

תרמו ליצירת , וקבורתם בשנית, מיסטית-הדתית, וסופה הטראגי ואף פרשת זיהוי גופותיהםהגבורה באויביהם 

  .    המיתוס

עין , משואות יצחק, כפר עציון: יישובי הגוש היו ארבעה . ה קשורה במאבק גוש עציון על קיומו"פרשת מחלקת הל

 מיקומו . )1(  לאומי -ייכו לזרם הדתיהשת, "השומר הצעיר"מלבד קיבוץ רבדים של , כל הישובים.* צורים ורבדים

  היווה מאחז אסטרטגי בעת מלחמת השחרור , בדרך העולה לירושלים, בין חברון לבית לחם, על ההר, של הגוש

מוקף כפרים רבים של אוכלוסייה ערבית שרובה , אך חולשת הגוש הייתה בבידודו בתוך המרחב הערבי העוין,  )2( 

אזור "גוש היישובים היווה  ). 3( נגד התחבורה היהודית והיישובים  , 1947צמבר מד, התגייס לכנופיות שפעלו

בדרך : גורם מעכב של תנועת אויב אפשרית, במחשבה הצבאית של אז, הוא היווה,  )4( "טקטי מבחינה הגנתית

יישובי .  הגושבפעולה אלימה של כנופיות שבבסיסיהן היו במרחב הערבי צפוף האוכלוסין סביב של פלישה צפויה או

איום על התחבורה הצבאית והאזרחית הערבית וממנו יצאו סיורים אלימים ובוצעו הטרדות באש  ,מאידך, הגוש היוו

פעילות הכוחות הישראליים הזו באה בתגובה למערכה על  ). 5( הכוחות העוינים הערבים  כנגד כלי רכב של

 15 -מ ה"ליד הק,  הותקפה שיירת אספקה  לגוש1947 בדצמבר 11 -ב: הערבים סביב הגוש התחבורה שניהלו

 3: עשרה נפלו. כנופיות ובדווים תושבי מדבר יהודה על ידי אנשי, בסמוך לבריכות שלמה,  חברון-בכביש ירושלים

 נפל לוחם 1947 בדצמבר 14 -ב ). 6( ש "ואיש חי  נוטרים4, חבר מעין צורים, אחד ממשואות יצחק, מכפר עציון

שחזרה מן הגוש לירושלים ) נוטר וחבר קיבוץ רבדים  ( מגיני שיירה 2 נפלו 1948 בינואר 13 -ב, ציוןבעמדה בגוש ע

חפירת תעלות : בוצעו עבודות ביצורים כגון: למתקפת האויב, כמיטב יכולתו, נערך הגוש, מתחילת המלחמה ). 7( 

 והצטרפות 1948 בינואר 5 -ב, ינוקות ילדים ות73לאחר פינוי , אך מצבת כוח האדם בגוש. גידור ומיקוש, קשר

ש " תושבים וכן פלוגת חי400 -בגוש כולו היו כ. היו דלילות, וכן מצבת הנשק, אמהות רבות לילדים  בירושלים

,  נערכו כוחות האויב בפיקודו של עבדול קאדר אל חוסייני1948 בינואר 13 -ב ). 8( ח אחת "ומחלקת פלמ

וחות האויב שמנו למעלה מאלף איש ניסו לכבוש את חרבת זכריה שכללה כ. להתקפה וביום למחרת פתחו בה

כפר , כדי לנתק את יישובי הגוש הדרומיים, מספר בתים מהם ניתן היה לחלוש על הדרך מצפון לדרום בתוך הגוש

ים שתי כיתות מעין צורים ורבד( ח "בפעילות אנשי פלמ. מעין צורים ורבדים אשר מצפונם, יצחק עציון ומשואות

  . בה התמקמו ומשם יצאו להתקפותיהם, "גבעת העץ"ב, מאגפם, הותקפו הערבים) טפר  מ אריה"בפיקוד המ
  

בבעלות " אל ההר",  כקיבוץ דתי על חורבות משק חקלאי בשם זה שהקימה חברה פרטית28.4.1943 -כפר עציון הוקם ב*

מגדל "הוא נבנה על חורבות היישוב .  בימי המאורעות1936ננטש בשנת , "השומר"המשק שרוב יושביו היו אנשי . הולצמן. צ.ש

שהכין שלום קרניאל לקראת " מגילת הנטיעה"ב. ט"ז ונהרס בפרעות תרפ"שהוקם על ידי קבוצת יהודים חרדים בתרפ" עדר

ם כמים בזמן שנחלי דם של אחינו המעונים נשפכי… : "נכתב ) 1944פברואר ( ד "ו בשבט תש"נטיעת יער בגוש עציון ביום כ

פתח חדש , כי בנטיעות אלו. כדי לבנות ולנטוע ולהכות שורשים עמוקים בהרי יהודה, הגענו הלום, והעולם מתבוסס בדמיו

 על ידי 7.10.1945 -משואות יצחק קמה ב ). 30.5.1989, על המשמר, "ד והשואה"הקבה: "ראו" (…לגאולתנו ולפדות נפשנו

בני " על ידי חברי 22.10.1946 -ז ב"עין צורים קם בראשית תש". מזרחי"רות מכפר הנוער הדתי ומצעי" משואות"קבוצת 

   .11.2.1947 -וקיבוץ רבדים קם ב" עקיבא



  
  

176

גרמו לתבוסתם ולמנוסתם מן , וחוסר ארגון ופיקוד, עוצמת האש שהופעלה נגדם מטווח קצר ,ההפתעה בה הותקפו

בעיצומו , ניסיון לספק לגוש תחמושת.  על הגוש לא הוסראך האיום, האויב הוכה. שלושה לוחמים נפלו ). 9( האזור 

, נוצר מחסור בתחמושת ובנשק, בעקבות הקרב ). 10(  לא עלה יפה , ואף לעזור לכוחות הלוחמים, הקרב של

  . רפואה ובסוללות לכלי קשר בחומרי

לשלוח תגבורת , עמירשמפקדו היה ישראל , ז ירושלים"החליטו במא, מפקד הגוש, במענה לבקשתו של עוזי נרקיס

  מפקד הגוש שהוחלף , דני מס, ח הטיל על סגנו" של הפלמ6מפקד גדוד , צבי זמיר. של כוח אדם ואספקה לגוש

, ש"ח ומחציתה מאנשי חי"מחציתה מאנשי פלמ, שהורכבה,  איש40בת , לעמוד בראש המחלקה,  בינואר12 -ב

חלקם , ח" כיתות עתודת פלמ2:  כיתות4 -הורכבה מ המחלקה . )11( לצאת לגוש עציון ולספק לו את הנחוץ 

אלה , מקריית ענבים ומבין מלווי שיירות, שקובצו ממעלה החמישה, סטודנטים באוניברסיטה העברית בהר הצופים

   16גיל הלוחמים נע בין  ). 12( ש מיחידות שונות " כיתות חי2ו , הירושלמית של החטיבה" רזרבה"היו אנשי ה

  . שנה36 -ל

 תיקי עזרה ראשונה שבתוכם 10,  רימוני יד70,  רובים16,  תת מקלעים16,  מקלעי ברן4: ות המחלקה הועמדולרש

למטרת פיצוץ גשרים , " )שדית "- לטין'ג( כן נשאו הלוחמים חומר נפץ . נשאו הלוחמים בקבוקי פלסמה לעירויי דם

   . )13(  חברון -על כביש ירושלים

. וצעדה בנתיב הררי לעבר רכס נבי דניאל לכיוון גוש עציון, מבית הכרם,  בחצות1948 בינואר 14 -המחלקה יצאה ב

כמו כן נורו לעברם יריות . הדרך שלא הייתה מוכרת להם ובה תעו התארכה). גדרות ( בדרכם נתקלו במכשולים 

וכן , בחשכה, םעל פי תוכנית, שלא יגיעו לגוש, דני מס, אי עמידה בלוח הזמנים וחשש מפקדם. מכפרים בסביבה

  . אילץ אותו להורות על חזרה לסמינר בית הכרם ממנו יצאו, שיתכן שהתגלו

,  טוב-תוכנן לצאת מהר. שונה מסלולה של המחלקה לגוש, קצין במטה ירושלים, על פי המלצתו של עמוס חורב

 15 -ב, לצאת למחרתהוחלט .  מזרח אל משואות יצחק בגוש עציון-לפנות דרומה ולעבור בעמק האלה בכיוון דרום

  .   נדחתה היציאה במספר שעות, בגלל עיכוב בהגעת הנשק שהוסתר בסליק והועבר ברכב אחר. עם חשכה, בחודש

 טוב נשק חלופי עבורם ולכן הורה מפקד -לא נמצא בהר. התברר שלשנים חסרים כלי נשק,  בבדיקה בין הלוחמים

שמונה :  הנותרים במחלקה היו38. להישאר במקומם, וולה קש-יגאל בוטרימוביץ ויעקב זרחי, המחלקה לשניהם

לדחות , לדני מס, רפאל בן הרויה, ז הרטוב" עצתו של מא. )14(  לוחמים ומפקד 27, שני חובשים, מפקדי כיתות

לא הצליחו ליצור קשר עם המפקדה , כמו כן. נדחתה, את היציאה בגלל עייפות הלוחמים ושעת היציאה המאוחרת

דני מס שהאמין ביכולתם ובכושרם של חייליו ובנחיצות הסיוע שהם עשויים להגיש . י לקבל הנחיותבירושלים כד

על , ח"לוחם פלמ, מ מעד ישראל גפני" ק7לאחר כ .  יצאו2305 בשעה . )15( החליט לבצע את המשימה , לגוש

 הוא נשלח חזרה עם שני .חבישה לא עזרה. נקע את רגלו וסבל מכאבים עזים שלא אפשרו לו להמשיך בדרך, סלע

השלושה עברו בשטח . ש"איש חי, ומשה חזן" מכמש"סייר וסמל מודיעין מגדוד , )גולדשטיין ( אורי גביש : מלווים

ללא , ש המשיכו בדרכם" אנשי חי17 -וח " לוחמי הגדוד השישי של הפלמ18 ). 16( עוין אך חזרו בחשכה להר טוב 

חומר נפץ , חומרי רפואה, הלחימה שלהם ג ציוד שכלל את ציוד" ק25 ל 20בין , כל חייל, נושאים, מכשיר קשר

   ). 17( כדורים למגני הגוש  3,000 -ו,  חברון-שעל כביש ירושלים,  מעביר המים-לפיצוץ הגשרון

ניתן . אויבים, מבוסס ברובו על עדויותיהם של ערבים הלוחמים הנותרים במחלקה 35המשך סיפור מסעם של 

  .על פי נקודת מבטם ה"בגלל רצונם של המספרים להציג את הקרב בו נפלו הל, נו גרסות שונותלהניח שייתכ

על פי ריכוז הדיווחים שהגיעו אליו שרובם התבססו על , את המעשה" בהילחם ישראל"דוד בן גוריון תיאר בספרו 

  שנשלחו ,  איש35לקה של כל היישוב שמע ביגון רב על נפילת המח. ועכשיו באה עדות חשובה: "עדויות הערבים

 מאות רבות מאוד .…עם בוקר ראו יהודים ליד צוריף: "וזהו שמספר השיך מהנגב.  בינואר לעזרת גוש עציון15 -ב
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האחרון שנשאר . ירו בהם מכל הצדדים והם השיבו אש ולחמו עד אשר אזלה תחמושתם. נזעקו להילחם ביהודים

הוא סיים את …עוד זרק בהם אבן ואז הרגוהו, חר שאזל הנשק מידיולא. זרק בתוקפיו רימון, והוא פצוע, בחיים

: ועוד כתב בן גוריון בספרו".  חיל אלו-לו לפחות יזכה למות כשם שמתו גיבורי, מי שנגזר עליו למות: "דבריו ואמר

קן מיהר הז. ברכוהו לשלום והמשיכו את דרכם, פגשו בערבי זקן, בליל שישי עברו כמה עשרות יהודים ליד צוריף"

בינתיים …הערבים הזעיקו את אנשי הכפר ונכנסו בקרב עם היהודים; לכפר וסיפר כי באו יהודים להתקיף את הכפר

 - בעוד לילה ועם בוקר התבצרו היהודים בתוך הואדי. הופיעו מאות מוזעקים מהסביבה אשר הטרידו את היהודים

בע 'בעיקר ג, ים בני היישובים הערבים סביב הגושאנשי כנופיית עבד אל קאדר אל חוסייני ולוחמ( כשהערבים 

אך הם , האש של היהודים לא הייתה יעילה, בגלל המצב הקרקעי. התבצרו על הגבעות ועל הגיאיות מסביב) וצוריף 

אז קם יהודי פצוע קשה , וכאשר נדמה היה לערבים כי כולם הרוגים התחילו להתקרב, נלחמו עד האיש האחרון

אולם כוחותיו אפסו והוא גווע , אך הוא תפס אבן והשתדל לזרוק אותה בערבים, ם ירו ופגעו בוהערבי, וזרק פצצה

עשה רושם , כמו קרב גוש עציון, בע'קרב זה בואדי ג.  נפצעו15 - ערבים וכ7בקרב זה נהרגו . ומת מחזיק באבן

ובעיקר הוכיח , היהודיםאומץ ליבם וגאוותם של הלוחמים , גדול ועמוק על הערבים באשר הוכח כשרם הקרבי

   ).    18" ( לערבים כי מלחמתם ביהודים אינה משחק ולא תהייה קלה ונוחה

מחלקה שנשלחה שלשום : הביא הבוקר בשורה קשה) ארגוב ( נחמיה .  17.1.48: " ביומן המלחמה כתב בן גוריון

   גופות35ע הרדיו על מציאת בשש הודי…."הלכו דרך הרים.  לא נודעו עקבותיה-בערב דרך הרטוב לכפר עציון

זוהי . ( אחת) ? (  תעודות זהות יהודיות ושבויה 43ראש עיריית חברון מתפאר שבידיו . בע'יהודיות על יד ג

תעד אותן וכך בנה את , בן גוריון קיבל את העדויות ). 19)"( המחלקה שנשלחה שלשום בערב מהרטוב לכפר עציון 

 שנכתב ביומניו התאים לאמות המידה שהיו מקובלות על ההנהגה בעת האם סיפור המעשה כפי. בסיס המיתוס

ה התקדש "נראה שמיתוס הל? האם עמדו בקנה אחד עם הציפיות להתנהגותם של לוחמים בקרבות ? המלחמה 

  .   בעיני הציבור כי לא דבק רבב בסמליו

מה שהעיד על יחס , הם לאחריוומידע משוער על אופן מותם של הלוחמים ועל מצב גוויותי, איתור מקום הקרב

  )   H. Dogyn( , הסקוטי היימיש דוגין, ניתן היה לקבל מעדותו של סגן מפקד משטרת חברון הבריטי, האויב אליהם

 עדותו של הקצין הבריטי שאסף את גוויות .טיפל בגופות והעבירן לקבורה בגוש עציון, שראה את מקום ההתרחשות

כן נודעו פרטים . ומכאן על מסלול תנועתם המשוער, על מקום הקרב המדויקהחללים משדה הקרב האירו אור 

מ מערבית " ק2.5כ , ה'דהר אל חאג ( 573. ג.על פי היערכות הלוחמים על גבי גבעה נ, מסוימים על מהלך הקרב

ועל פי מצב כלי הנשק , טרם מותם, על פי מספר הלוחמים שנפצעו וחובשו, ומקום נפילתם עליה) בע 'לג

: מדיווח דוגין התבררה התנהגות הערבים כלפי המתים לאחר הקרב).  מקלעים חובלו 4( התחמושת שלהם ו

אך לאחר שנפוצה שמועה בקרב הכפריים הערבים על , היו עליהן רק סימני יריות, הגוויות נמצאו שלמות בתחילה

, ה עקב כניסת חיילים בריטים לכפרשמועה שנפוצ, חדירת לוחמים יהודים ואפילו על כיבוש הכפר צוריף על ידיהם

, הוא נעזר בתחילה בהשתמשו בטיעונים דתיים, על פי עדותו ). 20( הושחתו מאוד גוויות חלק מן הלוחמים 

עסקו חייליו בהובלת , אך לאחר ההתעללות, בעזרתם של כפריים ערבים כדי לרכז את גוויות הנופלים, לכאורה

דוגין מצא בשדה . כדי להימנע מגרימת זעזוע נוסף בירושלים, ם לקבורההגופות לכפר עציון במטרה להעבירם ש

, כתובות בכתב יד שהספיקו הלוחמים לכתוב לפני מותם"   פתקאות18- ל15בין ", על הגבעה ולמרגלותיה, הקרב

ויים גיל. הפתקאות אבדו ). 21"( הסוכנות בירושלים"הוא טען שהעבירם לאחד מקציניו וזה מסר אותם לידי אנשי 

  . של המיתוס, או החלשתו, עשוי לתרום להנצחת הנופלים ואולי אף לחיזוקו

בייחוד , הוצגו, ה יש מקום מיוחד בתודעת הציבור ובזיכרון הלאומי וביטוי בהנצחת הגבורה"למרות שלמיתוס הל

, בכפר עציוןבבית ספר שדה  , 1970 בינואר 21 -לאחר ביקורו ועדותו של דוגין ב, החל מראשית שנות השבעים
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, העיתונאי אורי מילשטיין הציג. בעניין שיקולים מוטעים שהובילו לנפילת הלוחמים, שאלות שעליהן ניתנו תגובות

כגון בעניין נחיצות הגשת , תהיות בקשר לסיבות נפילת הלוחמים,  במספר כתבות בעיתונות, 1983בתחילת 

, העיתוי המוטעה,  עייפות הלוחמים וכושרם לצאת למסע)? האם היה כלל צורך לספק לו תגבורת ( , העזרה לגוש

. במספר שעות חשכה גורליות והאחור באספקת כלי הנשק, ליציאה בגלל דחיית יציאת המחלקה לדרכה, לדעתו

היחס לאוכלוסיה האזרחית המקומית , )מכשיר הקשר שלא סופק ( הציוד החסר , כמו כן תהה על בחירת הנתיב

כן . ועל תפקוד הצבא הבריטי והמודיעין שלו בעניין, שגילו את המחלקה, הערבי או הערביםעל זהות , וטוהר הנשק

תגובותיהם של המפקדים ישראל עמיר ועוזי . ה ומחדלי הפיקוד"העלה טענות בעניין האחריות הצבאית לאסון הל

הפקודות , יינייםעל השיקולים הענ, נרקיס שערערו על מקצת מגרסת מילשטיין והצביעו על הקשיים הצבאיים

כפי שעשה , בניגוד לבחינה מנקודת ראייה ביקורתית שנים לאחריה, בתקופת המלחמה, תחת לחץ, וההנחיות

  . )22( פורסמו אף הן , מילשטיין

מטוס סיור לא הבחין בשדה הקרב וחזר ללא . כראוי, לכאורה, לא התנהל" המחלקה האבודה"גם החיפוש אחרי 

, משה לוי, אחד מחייליה, אך נתקלה באש הערבים,  איש יצאה לאזור הקרב המשוער60 -מחלקה שמנתה כ. מידע

   . )23( נותק מגע עם האויב והחיילים חזרו לבסיס ,  בעקבות זאת.נפל ושניים נפצעו

  

                 ,מתחילת המלחמהגם בגלל שהיה אירוע ,  נקלטו בתודעה ואומצו על ידי המנהיגות והציבורה"סמליו של מיתוס הל

    .מנהיגים ולוחמים להשענות על סמלים בדמות, נוכח אי הוודאות והסכנות, תקופה בה נזקק הציבור יותר מכל

של מלחמת העצמאות שחיזקו את ערכי המלחמה ואת מורשת הגבורה ואף קיימים סמלים מובהקים ה "במיתוס הל

שמירה על טוהר , מלחמת מעטים מול רבים, צוקהעזרה לאחים במ, ערכים כהקרבה. באו לידי ביטוי בעיצוב השכול

הם שבנו את , עד כלות, ללא כניעה, מלחמה עד הכדור האחרון, גבורה בקרב, ל ובעיקר"הנשק בקרב לוחמי צה

תיאורו של הקרב מפי . בזמן המלחמה ולאחריה, המיתוס והשפיעו על הטמעתו בקרב הלוחמים והציבור בעורף

, ולהסקת מסקנות, שעשו בו שימוש לתועלת ההסברה אותה עת, למשל, צחק שדהבן גוריון וי, מנהיגי האומה

    . )24(  חיזקו את אגדת הגבורה של הלוחמים, פרסומים רבים בעיתונות היומית, ובעיקר

  מקום יציאת הלוחמים לדרכם היה עמק שורק בו פעל : סמליו של המיתוס נשענים ומעוגנים בסמלים יהודיים קודמים

המחלקה חצתה את עמק האלה שם התאספו ישראל למלחמה בפלישתים ). ז "ג עד ט"שופטים י( קראי שמשון המ

) בבית זכריה ( שם . גוש עציון, ה" מזרחה משם היה יעדם של הל. )25)( ז "י' שמואל א( ושם הכה דוד את גולית 

מקבים .( אחיו אלעזר חורן,  השםתוך קידוש, נערך קרב מכריע שערך יהודה המכבי נגד הסלווקים ובו נפל בגבורה

  ה קודשו על ידי יוצרי המיתוס גם בגלל קרבתם לאתרים אלה" תוואי דרכם ומקום נפילתם של הל. )26)( ו "מ' ו', א

 )27   .(   

על , או בגרסה אחרת, בהן נאמר שלוחמי המחלקה חסו על חייו של רועה ערבי זקן, שנמסרו על ידי ערבים, העדויות

ה והפך אחד מסמלי " של הלטוהר הנשקחיזקו את ערך , בדרכםם ששות עצים ערביות שנתקלו בהחיי שתי מקו

אשר נפלו בהרי חברון ", הלוחמיםקורבנם של . הביא לאובדנם, לכאורה, קידוש ערך החיים של תמימים. המיתוס

ת וההשערות על למרות כל התהיו, בקרב מלחמתם במאות הפורעים ומותם ההרואי, "בחושם לעזרת גוש עציון

מוות של לוחמי , אובדנם. הגבורה וסמליה חיזק את מורשת, על המבצע כולו" לאחר מעשה"מהלכיו והביקורת 

אופן מותם . פגיעה קשה במורל הציבור היווה ,חלקם סטודנטים מבטיחים, מחלקה שלמה שאנשיה היו צעירים

  .המאבק הצפוי לקשייואף דוגמא ,  גבורהמקור כוח וסמל של,  מאידך, ההרואי שימש

היו , חברי המחלקה ייצגו את הכוח הלוחם האיכותי. קבוצה שהשתייכה לאליטה לוחמת, *ה"ניתן לראות באנשי הל

בוגרי בתי ספר (  לאומית -הדתית" מזרחי"אנשי תנועת ה, ח"לוחמי פלמ, אנשי חברות הנוער, אנשי עבודה: ביניהם
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 נפילתם היוותה מכה . )28( חלקם עילויים בתחומם , טודנטים מוכשריםס, )נאמנים לדתם ולארצם , דתיים וישיבות

עמנואל סיוון טוען בספרו שאובדנם גרע מתרומת הדור הצעיר . כואבת לציבור גם בשל הפגיעה באליטות שייצגו

  . )29(  במחקר ובאמנות, אך ניתן גם להניח שהפגיעה באליטות אלה פגעה גם במדע. ח לפיקוד ולהנהגה"בתש

   . )30( ואכן בוצעו מספר פעולות שהוקדשו לזכרם , יו מבין הלוחמים שביקשו לנקום את מותםה

  : לנקמה1948 בינואר 21 -קרא בעדותו ב  ) 1948 במרץ 4 -לוחם שנפל ב( נועם גרוסמן 

ותנועתו איש איש , איש איש וחיוכו, אחד, הם עוברים לפני אחד, את כולם היטבתי להכיר ועכשיו כשאני כותב לכם"

. מתו בגבורה עד האיש האחרון הם. לא נשאר מי שיספר: לעולם לא נדע כיצד אירע הדבר. האופיינית המיוחדת לו

ה "אינני יכול לשכוח את ל…לא לרחם, להרוס ,להשמיד! לנקום את דמם של אלה ! נשאר רק לנקום , לנו החיים

 35ח יצאו מירושלים "בשבט תש: "ארצישראליתגבורתם ה לוחם בשם בנימין יפה כתב על ). 31!" ( הבחורים

מלחמת דוד , חלשים מול חזקים, לחמו מעטים מול רבים הם. בחורים להביא עזרה לגוש עציון הנצור על קיומו

עד האיש , עד כדור אחרון, השלושים וחמישה נפלו ולא  נשחטו ...עד האיש האחרון לחמו, עד כדור אחרון, בגולית

, הם בני דור שילומים. התבוססו בדמם ולא פשטו צווארם ,שים וחמישה נפלו ולא נשחטוהשלו... האחרון לחמו

   ).32" ( השרשרת הם מחשלים את… חברון וחרפתה הם גאלו את. שילומים למוות גלותי של יהודים במולדת

עלום בו חיזקו את החלק ה, ומכאן גם העדר אלטרנטיבה לסיפור שהתקבל, העדר ניצולים, נפילת המחלקה כולה

במיתוס מעוגנות . אין ספק שהמיתוס הפך מקודש בעיני המשפחות השכולות והציבור. ובנו את בסיס האגדה סביבו

, מצד חבריהם הלוחמים, מכאן עולות התגובות הרגשיות הקוראות לנקמה. קדושת הבנים המתים וקדושת מאבקם

  . אך גם לאחדות השורות סביב השכול

הנה ", )זוכה פרס ישראל בשירה , סופר ועיתונאי, ח"דור הפלמ"ממשוררי , 1922ד ב נול( שירו של חיים גורי 

לא …בדרכים לא נקום להלך( "את הטרגדיה של נפילת הלוחמים , בלשון נוכחים, מבטא" ,מוטלות גופותינו

יש ." ). יםבכ ורעינו חונקים את, אימותינו שחוחות ושותקות, ראה( "את כאב השכול , " )…לא נשאג בגנים…נאהב

אל , חדש יום( "תביעה לזיכרון , " )?…האמנם נאשם…עשינו ככל שנוכל… לא בגדנו( "בו אמירה של גבורה 

  ." ).עת תדם בהרים זעקת יריה אחרונה, אז נפרח( "ותקווה !" ) אל תשכח ! תשכח 

  ואת שכול) שנגדע ם רצון החיים הצעירי( כמו כן ביטא את עוצמת הכאב , השיר עזר להתוות את מסגרת המיתוס

יותר , לדעתי, תרמה" לדני וחבריו"שנכתב על ידי המחבר , עוצמת שירו של חיים גורי. המאופק, המשפחות הנורא

   ). 33( להטמעתו של המיתוס בציבור , מכל

  ): ר סופר ומשור , 1992 – 1918( כתב יצחק שלו ) דני מס ובנימין פרסיץ ( ה "על דמויות שניים מן הלוחמים מן הל

  ,טוב-יק בדרך הר'דני ובנצ"

  , נטיף מהירים-בנתיב בית

  , מפקדים בארצות החיים-לפנים

  
 - ציון בן-בן,  ימין-עודד בן, יהודה ביטנסקי, בוגוסלבסקי) סיילור ( בני , חיים אנגל, )מרזל ( ישראל אלוני : ה הם"חללי הל*

יצחק , )הרשקו ( אליהו הרשקוביץ , )איציק ( יצחק הלוי , יצחק גינצבורג, סבו גולנד, איתן גאון, יוסף ברוך,  עטר-יעקב בן, מאיר

) אברהם ( אלכסנדר , יונה לוין, יעקב כספי, יחיאל כלב, כהן) ורדן 'ז( יעקב , אלכסנדר כהן, )טור שלום ( ש "דוד ט, זבולוני

( בנימין ,  אביגדור פרלשטיין-משה, פנואלי) י סאל( שאול  , מס) דני ( דניאל , מיכאלי) מישל ( אמנון , אליהו מזרחי, לוסטיג

יעקב , רייך) ו 'יצ'צ( דניאל , טוביה קושניר, קופלר) יופ ( יוסף , יעקב קוטיק, דוד צוובנר, דוד צבארי, ברוך פת, פרסיץ) ויינשטיק 

  . שמואלי
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  … מצבות-ועתה

   . )34" ( …עליהן אחנך את ילדי

  .לחיקוי ולהוקרה, בעיני המשורר, הראוי,  דמותם של המפקדים שמתו במלחמה

חמשה ", )אחיו של הנשיא יצחק בן צבי , חוקר ומתרגם עברי, סופר , 1971 – 1886( שירו של אהרון ראובני 

שאך , יציאה לעזרת הנצורים בגוש: ה"מוטיבים שונים המרכיבים את מיתוס הל, לדעתי,יותר מכל, משלב, "ושלושים

, יום עציון שהאיר...עין צורים, משואות, מעציון: קול אחים במצור, קול קריאה הגיעם.: ".יום קודם הכו את אויביהם

עדות .. המוני מרצחים: "המחבר מתאר את האויב". ליל כשלון ואיד, מאבד, משחית, בא לילה זועם. שמשו העריב

, וטורפים, צמאי דם, וףמתפרצים בטר!..  אלפים -לא מאות: הם רבים.  שועלים וצבועים ואיים-של ברואים ליליים

הם שורים . אין בורח, אין נסוג, אין נכנע. והקמץ נלחם: "ועל מלחמת הגבורה של המעטים כתב, "משספים גו אדם

: מוטיבים נוספים בשיר הם הקשר לגבורות העבר היהודי".  כל לוחם עד יכלה כל כוחו-הם נופלים ושורים, ונופלים

 וימי -את ימי הגדולה…את דוד ויואב; את שער עזה, את שמשון והלחי…דהיהו, בנימין, הוא זוכר את בני דן"

לכו בשרו ! לכו הגידו בשכם ובנותיה : "על אסונות ההווה" ) קינת דוד"במוטיב הלקוח מ( המשורר מקונן ". …הרעה

  ".   … בנות פראי ישמעאל-מה אם תשמחנה בנות השוסים! בערי אלביון 

איך נפלו ! איך נפלו גיבורי ישראל : "כואב וחרד לעתיד, ה"ל עליה אשם במות הלמטי, המשורר תוקף את בריטניה

  . )35!" ( ישראל , לא ימות,  ויחיה-הוי רבים,  עוד רבים- כי אכן עוד יפלו-אמיצים ישרים, ויפלו

בתיאור הקרבתם , בהאדרת גבורתם של הלוחמים, במוטיבים מן המקרא, בשימוש שעושה המשורר בסמלי העבר

  .הוא משלב אותם כממשיכי הגבורה היהודית ובכך הוא מחזק בשירו את המיתוס, קידוש שמםו

  

ולאחר . בלוחמיםחברי הכנופיות שהוזעקו בהמוניהם לפרוע , *הכפריים: האויבה הוא "הסמל השלילי במיתוס הל

  על ידי, דיםגבורה של היהו יתכן שהצגת הקרב כקרב. הם חיללו את גופותיהם, על הלוחמים בקרב שגברו

לאחר שנכבש ( באה להראות בפני הבריטים אז ובפני חוקרים יהודים מאוחר יותר , ערבים שהשתתפו או צפו בו

   ). 36( שהם נלחמו ולא השחיתו , פרעו כאספסוף שהם ניהלו קרב ולא, )המקום במלחמת ששת הימים 

  , )1961 -בס ישראל בספרות עברית זוכה פר. יליד ירושלים, מורה וסופר, 1960 – 1886( יהודה בורלא 

… הטומאהריקבונם של כוחות … זדים… כוחות הטומאה והחלאה… אויבנו: "ביטא כעסו כנגד הערבים וכינה אותם

כוחות :  "...העברייםאל מול סמל הרוע מציב הסופר את כוחות הלוחמים ". במעלליהם הם יגזרו דין מוות לעצמם

: ואת המלחמה תאר. אמון עלי מוסר אדם וערכי אנוש…צבאנו. לחרות, קיוםל, הנאבקים לחיים..הצדק והאמונה

רודפי אמת וצדק את רודפי כזב , הטהורים את הטמאים, מלחמה אשר בה מנצחים תמיד המעטים את הרבים"

. ה"באכזריותו וכנגדו את טוהר הנשק וצדקת מלחמתם של הל, הציג את האויב בכיעורוהסופר  ). 37..." ( ורשע

  . היה כלי תעמולתי מוכר בזמן המלחמה, ההפרדה הברורה בינו ובין הלוחם היהודי, של האויב וניזציההדמ

  ).    שהופנו בעיקר ללוחמים ובהם יש ביטוי לשימוש כזה " דפי קרב"להלן יבחנו ( 

  דושרמזים לעקדה ולקי: למשל( ה אפשר להבחין גם בהשפעות סמלים מתקופות משבר בעם היהודי "במיתוס הל

  .   ולהשפעות סמלים מן השואה, )השם 
  

בית , וברין'בית ג, אדנה, תרקומה: ה ופשטו על גופותיהם היו תושבי הכפרים"הערבים שנחשדו בהשתתפות בהתקפה על הל*

 מדור -משרד הביטחון: ראו. דואימיה, חלחול, באר שבע, מדורה, עבה'רג, נחלין, דיר אבאן, ראס'ח, צוריף, ור'מעג, נטיף

  .126 – 125דפים , 1953/ 244/758תיק , צ"א , 1.7.49 – 20.1.48, "שאריות", 3, ה"הל, וחמיםל
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 בפני משפחות 1958 במרץ 27 -אותם נשא ב, בגבורה ובהקרבה מוצאים ביטוי בדברי בן גוריון, ה"רושם נפילת הל

 בהתלהבות צנועה לעקדת הבנים שהלכו: " ושכול הוריהם כמופת,עקדהנפילתם של הלוחמים מוצגת כ. שכולות

ובספר החיים הנצחי של עמנו ייחרת ,  יחנכו הדורות הבאים במופת גבורתם-המולדת וחרפו נפשם למות ללא חת

ואשרי ההורים שגדלו אותם , אשרי העם שנולדו לו בנים כאלה. שמם ושם הוריהם באותיות אהבה יקר וגאווה

      . )38" ( ודת העם וברכתות, שאו ברכה ביום זיכרון זה. לנאמנות ללא גבול

מות : "המצורסימלה נפילתם את הימים הקשים של , )משורר ומבקר ספרות  , 1923 -נולד ב( בעיני מתי מגד 

את נכונות ההקרבה ואת אי . את החולשה ואת הכוח. ה מסמל את הימים ההם כולם ואת מאות חלליהם"הל

ה בטרם יגיעו אל "שרק בעטיה נפלו הל, שממה עצמהואת ה… את ההעזה לפרוץ בלילה אל השממה. האונים

   . )39" ( …מטרתם

   ).40( הם ה איבד עצמו לדעת כדי לא ליפול בידי"שחלק מלוחמי הל, בפניוטענו שערבים  דוגין העיד

גבורתם הייתה : "לאלה של אנשי מצדה, בספרו, שמעון קושניר, על ידי אב שכול,  הקרבתם ומותם הושוו-גבורתם 

שם , התבצרותם של הלוחמים על ראש הגבעה ). 41" ( …וגדולה פי כמה ממה שדמיינו, ת גיבורי מצדהכגבור

 בשטח שלחמוכ, כמקדשי הארץנובעות גם ההקבלות למותם , מכאן. נותן מקום להשוואה זו, נמצאו רוב הגופות

שהשתמש בו נשק הכלי של הרב והכמות הרבה  אנשיו מספרבגלל  גבר עליהם שאויב  ב"מעטים מול רבים", פתוח

    .  להכניעם

: להקרבה לאומיתהיא ביטוי לנכונותם של הלוחמים ,  ולקחיהנבעה גם מכאב השואהש, על פי קושנירמסירותם 

שוחרי מדע ומחקר , ואולי לא רק לעמם, יחידים לעמם, מהם יחידים להוריהם, שלושים וחמישה בנים יקרים…"

צמודים באהבה . צמחו וגדלו תמירים וזקופים וצנועים. ) ק.ש, בתחום מדעי הטבעבנו טוביה היה עילוי ( , מקוריים

, הרי הוא עכשיו, בלהט הכאב של כיליון המיליונים חשו שאם יש קורטוב של תוכן בחיי נוער יהודי. לעם ולארץ

סירות נפש מ ). 42" ( …בחדוות חיים ובנכונות למסירת הנפש, והם גדלו וגברו בין לילה כשמשונים, בהגנה

עשויה להיכלל במסגרת , למרות הסכנות, יציאתם לסייע לאנשי הגוש הנצורים, "מחלקת ההר"שהפגינו לוחמי 

  .הנשענת על צווי המסורת ועל מוסכמות שיש להתגייס לעזרת יהודים במצור, היהודית" עזרה ההדדית"ה

   

למצוא השפעות של השואה על סמלי מלחמת באמצעות סיפור חייהם של חלק מבין הנופלים ובעיון בכתביהם ניתן 

  .   ה"על גיבורי הל, השחרור

העפיל ב , כי נגד הגרמנים בהרי הסודטים' בשורות הצבא הצ1939 -לחם ב , 1911נולד ביוני ,  מאיר- ציון בן-בן

 על נראה שחוויותיו מן המלחמה השפיעו. אף שהיה המבוגר מבין הלוחמים היה מקלען מיומן ולוחם אמיץ. 1940

    . )43( ופעל בה " הגנה"מסודר ודייקן שהתנדב ל, אחראי, תפקודו כחייל נאמן

משפחתו ". עליית הנוער" עם 1940 -הגיע ארצה ב, 1925 באוקטובר 9 -נולד ב,   )  Hans Broch ( יוסף ברוך

 - התגייס ב.ליהדות ולהצטרף לאחיה, בתום המלחמה, אחותו שנמסרה לבית נוצרי סירבה לחזור. אבדה בשואה

  . )44" ( מחלקה הגרמנית"ל, ח" לפלמ1943

בכתביו נמצא סיפור שביטא את אהבת . היה בעל נטייה לספרות. בן יחיד להוריו . 1928 ביוני 1 - נולד בסבו גולנד

 גוף בעל כרס -קטן. בן פולניה. יהודי פליט…ובאותה חצר עצמה עובד…: "האדם והבנת מצוקת ניצולי השואה

אדם …המספר המפורסם, ועל זרועו מכחיל מספר, צופו מבהיק ומאדים מלהט קרני השמש של ארצנופר. עגלגלה

אישה , לבית נוח, כמיהה לקצת טוב: שמבען אחד, פשוטות, עיניים חומות, ערמת חיים שנרכשה במחנות: קטן

  . )45"( … הגדולים-וכל אותם הדברים הקטנים, קולנוע, תיאטרון, טובה

איבד את .  לחם בשורות המחתרת ההונגרית נגד הנאצים1924 בספטמבר 26 - נולד בלוסטיג ) אברהם( אלכסנדר 
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. ל"ועבד במחלקה הגראפית של קק" בצלאל"למד ב. מלבד אחיו הקטן שחי בין גויים וניצל, כל משפחתו בשואה

ובתחילת , ש" בחילחם. ישובים ושמותיהם, ב"על פי סדר הא, ל שעליהם מופיעים"בולי קק, בכישרון רב, צייר

, אני מרגיש שאין עוד דרך חזרה: " כתב1948 בינואר 11 -ב. המלחמה ביטא את חששותיו מן המוות ממנו נחלץ

אני מרגיש . אולי חבל למות בגיל צעיר כל כך: " כתב1948 בינואר 12 - ב. אך אינני רוצה לברוח מזה. גורלי למות

, אני יודע היטב את החובה להגן על עצמי ועל עמי… הרבה דברים יפיםשצפוי לי עתיד יפה וכי הייתי יכול לצייר עוד

יום לפני  , 1948 בינואר 14 -ב." על העם הזה אשר נתן לי חיים חדשים והשכיח מלבי את הסבל הגדול באירופה

  ).    46( !" אם אך יודעים בשביל מה ומדוע ,  אין דבר-?למות .  אין דבר-?לסבול : "ה למשימתם כתב"יציאת הל

השתתף במבצעים . ח"היה מטובי מפקדי הפלמ.  מגרמניה1933 -עלה ב,  )1923 באוקטובר 18נולד  ( דני מס

 רחובות -ת"לכיבוש האזור ממזרח לפ ) 19.7.1948 – 9.7.1948" ( מבצע דני". "מחלקת ההר"היה מפקד . רבים

, בגרמניה, בבית ספרו. נקרא על שמו, פה הרטוב ובו נכבשו הערים הערביות רמלה ולוד ונמל התעו-ואזור צרעה

אותה , בכל רחוב שאני עובר! יהודי !...יהודי : "בגימנסיה כתב' בחיבור בכיתה ה.  גזעניות-סבל מהצקות אנטישמיות

אני … וכל שנאתם הגדולה נשמעת בה, ספוגה לעג ובוז מר, והמלה הזאת יוצאת מפי המקללים! יהודי : קבלת פנים

, זכורני מעשה בהורי שנמנעו מלהיכנס הביתה בשובם מעבודתם…עוד יותר ומרחיב את צעדימכופף את קומתי 

אני : " כתב1945 במאי 9 - ב. )47" ( עד שהסתלק, שעה שלמה הסתובבו בחוץ; כיוון שבחור נאצי עמד לפני הדלת

, שבון העבר והכיליוןח, חשבון הנפש שלנו, ודווקא עכשיו פורצת וצפה הכרת אסוננו כיהודים, חושב שרק עכשיו

, ולשואה, בה נתקל בצעירותו,  ניתן לשער שהיו לאנטישמיות. )48" (  מזהיר לגמרי לגבי העתיד-והחשבון הלא

האם חושלה דמותו כמפקד . על אישיותו ותפקודו כחייל וכמפקד, השפעה רבה על השקפת עולמו של דני מס

לטובת , נבעה מרצונו לבצע את משימתו, רות הקשייםלמ, האם התעקשותו לצאת למסע? ח בהשפעת עברו "בפלמ

  ? בכל מחיר , הגוש הנצור

בתל " בלפור"למד בגימנסיה הריאלית . ל" לכפר מל4עלה בגיל , 1928 במאי 18 -נולד ב ) טור שלום( ש "דוד ט

גיל צעיר דוד ביטא מ. ש"לוחם חי. התגייס לנוטרות ובגמר השרות למד בהצטיינות באוניברסיטה העברית, אביב

, לתבוע, לזעוק, לשיר שיר יגון וחמס אני נולדתי: "עם פרוץ המלחמה כתב. את השפעת השואה, ברגישות רבה

לעת בו יחדל העוון ופסק , כי עודני מאמין ומצפה לישע, עם-לצעק קבל, להחריד עולם חרש, לשוע נולדתי בעולם

ל שהדבקתי בראש היומן הוא לזכר " שבול הקהקאין זה מקרה: " עם סיום המלחמה כתב ביומנו. )49" ( הפשע

של , של רדיפות וצרות, עולמנו הוא עולם של גטו. זוהי האווירה וזהו העולם בהם אנו חיים. אחינו לוחמי גטו וארשה

 כי הייסורים וההשפלות עולים על -ואם. של לוחמים והצלת כבוד, וביחד עם זה של גיבורים וגבורה, ייסורים וסבל

. בשביל חינוך הדורות, הרי ערך רב לגילויי הגבורה והעמידה על נפש היהודי וכבודו בשביל עתידנו, וצלהכבוד המ

ששרו " התקווה" על שיר . )50" (רק למען החיים יש ערך למותם. בלי כל סיכוי להינצל, הם לחמו בלי כל סיכוי לנצח

עלינו לעמוד דום בפני השירה … שו שיר זההמובלים לתאי הגאזים קיד, ההולכים למוות: "מובלים להשמדה כתב

. אל נא נשכח גם לשמור על הקדשים שלו. נהיה קדוש, סמל הגבורה המחודשת, הגטו הלוחם…של הנוער הלבובאי

        . )51" ( אל נפקיר את קדשיו

  .את דמות הלוחם החדור רוח קרב שחושלה בהשפעת סמלי הגבורה בשואה, על פי כתביו, ש מייצג" דוד ט

  

 הובאו לקבורה בכפר 1948 בינואר 18 -ב. ה מתבטא במיסטיות שעפפה את קבורתם"מאפיין אחר של מיתוס הל

לאחר שהוצאו מגבעת הקרב על ידי סגן מפקד משטרת חברון , על ידי אנשי הכפר ובנוכחות בני משפחותיהם, עציון

 3 - עם ממלכת ירדן שנחתם בלאחר המלחמה והסכם הפסקת האש , 1949 בנובמבר 17 - ב. )52( הבריטי 

בגלל מצב ( , והיות שלא הייתה ודאות בקשר לזיהוי מדויק של חלק מן המתים, הוצאו מקבריהם, 1949באפריל 
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 רב 1969 – 1885( נתבקשה עזרתו של הרב אריה לוין , וכן בגלל אובדן רישום מדויק, )הגופות לאחר חילולן 

 אשר ביצע ,)בשל ביקוריו את אסירי המחתרות " רב האסירים"כונה גם , םבירושלי" עץ חיים"ומשגיח רוחני בישיבת 

שנמצא , ך עתיק"בדרך של הקראת פסוקים מספר תנ,  הגאון רבי אליהו מווילנה-א"המיוחס להגר" גורל מיוחד"

   ). 53( ך "של פסוקים מן התנ, כביכול, ומציאת שיוך לשם המת ולמקום קברו על פי בחירה אקראית, ברשותו

  

יש בה גם להוסיף על הקדושה ) על פי המסורת , ו צדיקים"ללאחד חסר "(ה "ל, אף סמליות מספרם של הנופלים

מה נוסף והיכן ,  מה נכון שהיה,ה צדיקים וחסר האחד שיבוא ויספר מה היה באמת"ל: "והמסתורין שמלווה למותם

   ).54"(  …-שארנמה , מי צעק אל הרוח, מי גווע אחרון…הוא אותו השליח שרץ לספר

,  )1922 ביוני 3 - בנולד ( דוד צוובנר , על ידי חבריו" צדיק"שנקרא ,  הראל-ח"איש פלמ, החובש, בתיק לזכר הלוחם

ה מן התופת שעבר "ובו כתב על תקומת גיבורי הל) משורר ומתרגם מאידיש ואנגלית ( נמצא שירו של דוד יוסיפון 

לא , אז קמו לביאים, שנפשם כבר סלדה את זוועות הטומאה, יומהשואת עם א, בנים אלה ילדה: "העם בשואה

, אך אנחנו חיים בשל זכות ראשונים…גם העם הדווי, ולנס לא פילל, בעם מך ודואב, לא חזום נביאים, שיער האויב

    ).55" ( …הם מצאו את מותם, ובלכתם לאי שם, להציל זולתם, שחרפו את נפשם, קדושים עליונים, ה צדיקים"ל

" הנצורהירושלים : "שיחד עם האוניות" ה גיבורי עציון"ל"בשם ספינת מעפילים : ה הונצחו במספר אופנים"הל

  פולין וצפון אפריקה  ,הונגריה,  מעפילים מרומניה1,850הגיעו מנמלי איטליה ודרום צרפת והביאו , "לקוממיות"ו

על , "ה"מחנה הל ,"כמו כן נקרא מחנה צבאי. סדני מ, נקרא על שם מפקדם) הוזכר לעיל " ( מבצע דני ). "56( 

  בע'בין הכפרים צוריף וג, סיור בנתיב צעדם ועליה על גבעת הקרב ומקום נפילת הלוחמים. שמם

ששת "מאז נכבש המקום במלחמת , הפכו, עליה הוקמה אנדרטת ברזל לזכרם,  )1554/1195צ "בסביבות נ( 

     . )57( גרת חינוך למורשת קרב יעד לטיולים ולמסעות בני נוער במס, "הימים

  

 1951 באפריל 15 -בעמק האלה היושב בקרבת ציר תנועתם לכיוון גוש עציון שינה שמו ב" ה"נתיב הל"קיבוץ 

מיום , שונה בעקבות בקשתה* שמו של הקיבוץ ). 58" ( מ" קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע-ה"נתיב הל"ל

או " ה"רמת הל: "לקרוא לקיבוץ בשם, ל"בשם מנהל ארכיון צה, )פינקרפלד( של אנדה אמיר  , 1949 בספטמבר 11

 כמעפילים אשר 1946 הצטרפה לקיבוץ קבוצה של ניצולי שואה מפולין שהגיעו ב 1949בסוף  ). 59" ( ה"גבעת הל"

  . ה"הקיבוץ משמש אנדרטה חיה לפועלם של לוחמי הל. נחשבו מייסדיו', יחד עם יוצאי פלוגה ד

  אשר מטרתו) בית התרבות של הקיבוץ " ( בית הלמד הא: "שלושה אתרי הנצחה, "מחלקת ההר"ל,  הוקמובקיבוץ

ה ועם "מקום התייחדות עם הל: "לשמר עיזבונות הבנים ולשמש, לרכז את כל החומר על מלחמת העצמאות

אבן שעליה חקוקים אנדרטה מ. בבית התרבות קיימת אנדרטה לזכרם". הערכים אשר הנחילו לנו בחייהם ובמותם

בעבר נערכו . נמצאות בכניסה לקיבוץ, שהוקמה בהשקעה פרטית, גדולה, שמות הנופלים ומעליה אנדרטה נוספת

, נערכים רוב ימי הזיכרון, אך מאז שהר הרצל הפך לאתר הזיכרון המרכזי, ה בקיבוץ"אירועי הזיכרון לזכר חללי הל

  .על ההר, בהשתתפות המשפחות השכולות

 בזיכרון הם  נדבך נוסף, "מחלקת ההר"מסעם ומותם של אנשי , שנבנו מסיפור אישיותם, ה"וסמלי הלהמיתוס 

  .                   שהושפע מחוויות העבר היהודי שיש בו השפעות שואה )  60" ( צרכים הנפשיים והציבוריים"ביטוי ל, הקולקטיבי
  

באשדות " בית השיטה"מהכשרת " ח" פלמ-יפתח"של ' יוצאי פלוגה דעל שם , " בית נטיף-"פלד"הקיבוץ נקרא בעת עלייתו *

  . על הקרקע1949 באוגוסט 16 -שעלו ב, יעקב
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    .1978, ח"תשל,  הקיבוץ הדתי-בית ספר שדה כפר עציון,  יעקב-ןכינס ועיבד יוחנן ב, חמישים שנות מאבק ויצירה, גוש עציון. 1

, פרשיות נבחרות וחומר עזר, סיכומים, מקורות, ח"גוש עציון מראשיתו עד תש, "רבגוש עציון במצור ובק", מרדכי נאור: ראו. 2

גוש עציון הגן על ", יונה כהן ; 150 – 123' עמ,   1986, ו"תשמ, ירושלים, הוצאת יד יצחק בן צבי , 7עידן , עורך מרדכי נאור

   .6.6.1986 ,הצפה, "ירושלים

כסלו , 16שנה , 104, כתב עת לידיעת ארץ ישראל, אריאל, "מלחמת העצמאותהקרב על ירושלים ב", עובד מיכאלי: ראו. 3

הוצאת , תשעה קבין, "ירושלים בקרבות מלחמת העצמאות", )לויצה ( יצחק לוי  ; 102 – 86' עמ , 1994נובמבר ,  ה"תשנ

ס וערוך בידי זרובבל גלעד מכונ, ח"ספר הפלמ; 114 – 103' עמ, 1986, ו"תשמ, ההוצאה לאור-משרד הביטחון, ל"צה, מערכות

, אברהם רון ; 1957, ז"תשט, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ח"יוצא לאור על ידי ארגון חברי פלמ, כרך שני, בהשתתפות מתי מגד

, המערכה לשחרור ישראל, זאב וילנאי ; 1949, ט"תש, הוצאת ספרים הדב, פרידמן. ש, ימים שחורים פרשת גוש עציון והשבי

ים מאת סופרי צבא ההגנה ורשימות מדברי 'מבחר רפורטאג, בעקבות לוחמים; ט"תש, ירושלים, ל" הקקהלשכה הראשית של

   . 1949, מרחביה, השומר הצעיר, הוצאת הקיבוץ הארצי, לכל, ספריית פועלים, ימי יישובים במערכה

, תל אביב, הוצאת נאמן, יליקט וסידר אפרים תלמ, ט" תש-ח"תש, פרקים ממלחמת ישראל על עצמאותו, במצור ובקרב. 4

   .1951, ירושלים, הוצאת ראובן מס, מהדורה שלישית, מלחמת השחרור של עם ישראל, שוורץ. צ. י ; 1949, ט"תש

, כינס וערך דב קנוהל, יזכור, פרקי מלחמה, סקירות, דינים וחשבונות, מכתבי לוחמים, יומנים, גוש עציון במלחמתו: ראו. 5

,  עציון-מורשת גוש, ה" ל- הפרשת; ד"תשי, ירושלים, ייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציוניתהמדור הדתי במחלקה לענ

, ס"ענף תוה, קצין חינוך ראשי מפקדת,   כפר עציון-ס שדה"בי, ליקט ערך וכתב יוחנן בן יעקב, מורשת קרב וידיעת הארץ, לקט

בית ספר שדה כפר , הר חברון הוצאת המדרשה למורשת, ותיוגוש עציון לתולד; 1990ינואר , ן"כסלו תש, המדור לידיעת הארץ

  .  א"תשל, עציון בשיתוף המחלקה לתרבות תורנית במשרד החינוך והתרבות

הקרב על ירושלים : "בתוך, "המערכה על גוש עציון", עובד מיכאלי ; 124' עמ, שם, "גוש עציון במצור ובקרב", מרדכי נאור. 6

   .87' עמ,  שם" במלחמת העצמאות

  .' ג15תיק , ארכיון כפר עציון, "זיכרון והנצחה, ה"קרב הל: "מתוך דף בתיק; שם, עובד מיכאלי. 7

מרץ , קצין חינוך ראשי  ענף הסברה,  )1948ינואר " ( ה"דני מס וקרב הל: "מערך שעור בנושא, ל"מורשת הקרב של צה. 8

,  ימים7, ידיעות אחרונות, "ימים אחרונים בגוש עציון", עוזי נרקיס ; 0203/034תיק , ארכיון תולדות ההגנה , 1979

   . 124' עמ, שם, מרדכי נאור; 19.1.1973

ליקטה , ח"תש'אשר נפלו בהרי חברון בחושם לעזרת גוש עציון ביום חמישה בשבט שנת ה, למד הא, אנדה פינקרפלד. 9

 – 14' עמ, ט שם"תשל, ירושלים, הוצאת ראובן מס, ות הציוניתמחלקת הנוער והחלוץ של ההסתדר, אנדה פינקרפלד, ורשמה

 חמישים -גוש עציון ; 118' עמ, שם, ה" ל-פרשת ה ; 90 – 87' עמ, שם, עובד מיכאלי ; 130 – 128' עמ, שם, מרדכי נאור ; 19

    . 149 – 147' עמ, שם, שנות מאבק ויצירה

   . 19' עמ , 21.1.1983, דבר, "וטעה וגבורה טראגיתמסלול מ, הכנות כושלות, ה"הל", אורי מילשטיין. 10

  מחלקת: שם היחידה, ענף היסטוריה, מחלקת מחקר ופיתוח, ד"אה, "גוש עציון במלחמת העצמאות", יצחק יעקובסון: ראו. 11

   .283/922/1975תיק  , צ"א , 16.5.48 – 13.1.48, גוש עציון במלחמת העצמאות: הנושא, היסטוריה

יוני , ט"תשי, הוצאת מערכות, ל"צה, סיפור המערכה הוכן על ידי ענף היסטוריה במטה הכללי, לחמת הקוממיותתולדות מ. 12

עבודת גמר , ה"פרשת הל, "מחלקת ההר", יוחנן בן יעקב ; 90 – 88' עמ, שם, )לויצה ( יצחק לוי  ; 92 – 91' עמ , 1959

לאה  ; 2004יוני , ד"סיון תשס, התכנית לתואר שני בלימודי יהדות, תהשלוחה הישראלי', טורו קולג, לתואר שני בלימודי יהדות

מאיר ;  ד"שבט תשס, 5 ) 680( , ביטאון הקיבוץ הדתי, עמודים, " יוחנן בן יעקב-ה"על פרשת הל", )מראיינים ( כץ ונירה קליין 

, 1995, ה"תשנ,  ההוצאה לאור-ביטחוןמשרד ה, ל"גלי צה, קצין חינוך ראשי, ל"מטכ, "הגנה"הכוח המגויס של ה, ח"פלמ, פעיל

  . שם, אורי מילשטיין ; 91' עמ, שם, עובד מיכאלי ; 83 – 80' עמ

,  חמישים שנות מאבק ויצירה-גוש עציון: ראו למשל. יש גרסאות שונות בקשר למספר כלי הנשק; שם, שם, עובד מיכאלי. 13

  .שם, אורי מילשטיין; 150' עמ, שם

 ; 19.1.1973, חותם, על המשמר, "ה"הל", ישראל זמיר';  ג15תיק , ארכיון כפר עציון, 1969יץ ממרץ עדות יגאל בוטרימוב. 14
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מסע לתוך ", רפאל,  טוב-עדות מפקד המושבה הר, תמר מרוז; שם, דבר, אורי מילשטיין ; 88' עמ, שם, )לויצה ( יצחק לוי 

  .  21.1.1983, מוסף, הארץ, "האגדה

   .151' עמ, שם,  חמישים שנות מאבק ויצירה-גוש עציון, ח"חברת פלמ. ראו עדות אביבה ק; 22' עמ, שם, ה" ל-פרשת ה. 15

איש בית ספר ,  בפני יהושע כהן3.3.1969עדות מוקלטת מ  ; 106.00035תיק , ה"את , 20.9.1984עדות אורי גביש מ . 16

בקרבות ירושלים במלחמת  "מכמש"גדוד , חק קופיצ;  )106.00037ראו גם בתיק  ( 106.00036תיק , ה"את, שדה כפר עציון

מסע ", מנחם תלמי ; 2002, ג"תשס, הוצאת אתר הנצחה ממלכתי ומוזיאון גבעת התחמושת, עורך מנחם מיכלסון, העצמאות

 השלושה", רנן שור ; 153' עמ, שם, חמישים שנות מאבק ויצירה, גוש עציון; 15.1.1988, סופשבוע, מעריב, "הניצולים. ה"הל

   .   12.1.1977, 17, במחנה, "ה"האיש שנשאר מהל", אורי מילשטיין ; 9 – 8'  עמ10.1.1973, 17 ,במחנה, "שניצלו מן האגדה

 242/758/1953תיק , צ "א, 1, ה"פרשת הל,  מדור לוחמים-משרד הביטחון ; 0016/ פ374 /080תיק , ה"את, נרקיס עוזי. 17

שבט  , 80, ידיעון בית הכרם ויפה נוף, עת הכרם, " והחמישה האחרים- הלוחמיםה"ל", אמיר אזולאי ושפרה ספרא ; 5דף 

   .5' עמ, 2002ינואר , ב"תשס

  . 47 – 45' עמ , 1975, תל אביב, הדפסה שלישית, עם עובד וקרן הנגב, בהילחם ישראל, דוד בן גוריון. 18

החברה להפצת משנתו , ו גרשון ריבלין ואלחנן אורןערכ, ט" תש-ח"תש, מלחמת העצמאות, יומן המלחמה, דוד בן גוריון. 19

, שם, "תולדות מלחמת הקוממיות"מופיע גם ב ; 158' עמ , 1982, ג"תשמ,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, של דוד בן גוריון

   .  92 – 91' עמ

גוש עציון ", יסטוריהמחלקת ה ; 220.0005תיק , ה"את , 21.1.1970, כפר עציון, עדותו המוקלטת של היימיש דוגין. 20

, צ"א, "גוש עציון במלחמת העצמאות"יצחק יעקובסון . ב, עדות היימיש דוגין. א , 21.1.70 – 1.12.47" במלחמת השחרור

, צבי אילן; שם, ה" פרשת הל-"מחלקת ההר", יוחנן בן יעקב' ;  ג15תיק , ארכיון כפר עציון, דוגין. עדות ה ; 575/922/1975

, "ה"הקצין הבריטי דוגין מספר על הל", עוזי בנזימן ; 22.1.1970, למרחב, "ה"שר מקום גבעת הקרב של הלהקצין הבריטי אי"

   . 25.1.1970, הארץ

   .575/922/1975תיק , צ"א, שם, עדויות: ראו למשל. 21

מעריב של  , ריבמע, "הקרב האחרון", אורי מילשטיין ; 19.1.1973, חותם, על המשמר, ה"הל, ישראל זמיר: ראו למשל. 22

אשר נפלו בהרי חברון בחושם לעזרת גוש עציון , למד הא, "?ה "האם הבריטים הסגירו את הל", דודו דיין ; 20.1.1978, שבת

, ירושלים, מ"ראובן מס בע, מהדורה שלישית מורחבת, ליקטה ורשמה אנדה פינקרפלד, ח"ביום חמישה בשבט שנת התש

בכל "', ב, ה"הל,  אורי מילשטיין; שם, דבר, "מסלול מוטעה וגבורה טראגית, נות כושלותהכ, ה"הל", אורי מילשטיין; ח"תשנ

, דבר, "בדידותם של ההולכים למוות, הקרב"', ג, ה"הל, אורי מילשטיין , 28.1.1983, דבר, "?האם הצעירים נפלו לשווא , מחיר

אורי ; 11.2.1983, דבר, "ה"האמת על מסע הל", ישראל עמיר; שם, הארץ, "מסע לתוך האגדה", תמר מרוז ; 4.2.1983

תיק  , ה"את: תגובת עוזי נרקיס למאמרים של אורי מילשטיין ראו ; 29.7.1983, דבר, "ה"מי אחראי באמת לאסון הל", מילשטיין

  .שם , 0016 / 374פ / 080

דוח על חיפוש מחלקה " ידין בביקורת של יגאל,  "15.5.48 – 12.12.47, הדפסות רזרביות", ם"אג/ ל"תיק מטכ: ראו. 23

   .34 – 33' עמ ,שם, ה"ל, אנדה פינקרפלד ; 35/2315/1950, צ"א, "17.1.48 בית נטיף ב -מל'נעדרת בשטח בית ג

  ; 73 – 41' עמ , 1996, ירושלים , 10, יהדות זמננו, "ה"ראשית צמיחתו של מיתוס הל", מוטי זעירא: ראו. 24

ראשיתה של ההיסטוריוגרפיה , זיכרון בספר, "העבר בשירות המלחמה"בתוך , " של מיתוסלידתו",  און-מרדכי בר: ראו עוד

 ההוצאה -משרד הביטחון, העמותה לחקר כוח המגן על שם ישראל גלילי , 1958 – 1948הישראלית של מלחמת העצמאות 

   .  65 – 62' עמ , 2001, א"תשס, לאור

  .שם, מורשת גוש עציון, ה" ל-פרשת ה. 25

  . 14.12.1990, הצפה, "מחנוכת המקדש לקרב גבורה בגוש עציון: "ראו גם. 26

  .שם, למד הא, אנדה פיקרפלד. 27

   . 251 – 41' עמ, שם, למד הא, "אחד אחד. "28

. שחיקת האליטות אינה מיתוס משולל כל יסוד: "עמנואל סיון טען בספרו שאכן הייתה פגיעה באליטות במלחמת השחרור. 29
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, דיוקן וזיכרון, מיתוס: ח"דור תש: ראו, " הנהגתי של הדור הצעיר ביישוב-מגרעין של אמת ביחס למאגר הפיקודייש בה יותר 

   .116' עמ,  1991, תל אביב,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, ל"צה, "מערכות"הוצאת , מרכז כובד

' עמ, תל אביב, הוצאת עם עובד, חלק שני, יכרך שליש, ספר תולדות ההגנה, "ממאבק למלחמה"יהודה סלוצקי : ראו למשל. 30

,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון , 1948 – 1918, י"ל ולח"אצ, "הגנה", במאבק ובמרד, )לוי ( שלמה לב עמי  ; 1418 – 1416

   .395' עמ , 1979, תל אביב

   .018/057תיק , ה"את, עדות נועם גרוסמן. 31

   . 32דף , שם, "שאריות", 3, ה"הל, תיק משרד הביטחון, צ"א: ראו. 32

, למד הא; )שם , ראו אצל מוטי זעירא, "על המשמר" ב19.3.1948פורסם לראשונה ב " ( הנה מוטלות גופותינו", חיים גורי. 33

, שם, ח" גוש עציון מראשיתו עד תש,שיחה עם חיים גורי,  סיפורו של שיר-"הנה מוטלות גופותינו", צבי צמרת ; 36' עמ, שם

   .111 – 108' עמ, שם, ה מורשת גוש עציון"ל-פרשת ה -מופיע גם ב ; 212 – 209' עמ

   .26 – 25' עמ , 1957, ירושלים, מ"בע" קרית ספר"הוצאת , שירים, אלהי הנושק לוחמים, יצחק שלו. 34

   .1949, ירושלים, שיר נהי ועז, חמשה ושלושים, ראובני. א. 35

שימוש בשקר להצדקת טבח ראו בספרו ;  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, ל יהושע כהןסיפורו ש, רוח מדבר, יאיר שלג: ראו. 36

הלוחמים היהודיים : "לאחר ההוצאה להורג של לוחמי כפר עציון שנכנעו לכוחות הלגיון הירדני, של עבדאללה אל תל שטען

כל .  אנשים3לקחנו בשבי אלא לא . דבר זה אילץ את חיילינו להרוג את כולם. שנותרו המשיכו להתגונן מעמדה מבוצרת

צבא הגנה , זכרונות עבדאללה אל תל, "הבלתי לוחמים מצאו מקלט בישובים הקטנים השכנים. הלוחמים היהודים נהרגו

  .    40' עמ, 1964ספטמבר , ד"אלול תשכ, הוצאת מערכות, לישראל

, ח"ז באדר תש"ט, א"חוברת י, רים העברייםדו שבועון של אגודת הסופ, מאזנים, "ירושלים מעוז לנו", יהודה בורלא. 37

ואת " ישמעלים"מכנה את האויב " אלקנה"משורר המכונה ; )צ " בא242/758/1953החוברת נמצאה בתיק  ( 26.2.1948

ה "חבורה קטנה בת ל", "בני החבורה", "הנאמנים והטובים", "היושבים על התורה והאמונים על העבודה: "ה"לוחמי הל

, מהדורה שנייה, ליקט סידר וערך אפרים תלמי, ט" תש-ח" תש-פרקים ממלחמת העצמאות, ישראל במערכה: ראו, "צעירים

   .  208' עמ,  ג"תשי, תל אביב, עמיחי

  .  ה"ארכיון קיבוץ נתיב הל , 27.3.1958דף מדברי בן גוריון ב . 38

   .1958, ירושלים, הוצאת ראובן מס, יומו האחרון של דני, מתי מגד. 39

   .  5' עמ , 220.00005, ה"את, שם,  עדות היימיש דוגין.40

   . 11' עמ , 1970, תל אביב, עם עובד, האירוסים עודם פורחים, )ה "ל מנופלי הל"אבא של טוביה קושניר ז( שמעון קושניר . 41

   .4.2.1949, דבר, ח"שבט תש' ליום השנה ה " 35לדרכם האחרונה של ה ", קושניר. ש. 42

   .70 – 67' עמ, שם, למד הא. 43

   . 76 – 75' עמ, שם, למד הא; ארכיון כפר עציון. תיקי נופלים. 44

   . 82 – 79' עמ, שם, למד הא. 45

הוצאת ממשלת , ליקט וערך ראובן אבינועם, גווילי אש ; 166 – 164' עמ, שם, למד הא; ארכיון כפר עציון, תיקי נופלים. 46

  .  ז"ט' עמ, ב"תשי, משרד הביטחון, ישראל

   . 181' עמ, שם, למד הא. 47

   , 613 – 612 , 214' עמ, שם, גווילי אש; ארכיון כפר עציון, תיקי נופלים: ראו עוד ; 185 – 184' שם עמ, למד הא. 48

  .שם, יומו האחרון של דני, מתי מגד; ח " י–ז "י

   .117' עמ, שם, למד הא. 49

, מכורה הוצאת עם עובד, אחד מלמד הא) טור שלום ( , ש"דוד ט; ון כפר עציוןארכי, תיקי נופלים; 124' עמ, שם, למד הא. 50

  . 19 – 18' עמ, ל"הוצאת בית הספר בכפר מל, בזכותם:  על השואה16ראו עוד דברים שכתב בגיל , ב"תשי, תל אביב

  . ארכיון כפר עציון, תיקי נופלים  ,1/1976" זרעים"מופיע בדף מעיתון . 51

   .161 – 159' עמ, שם, חמישים שנות מאבק ויצירה, גוש עציון. 52
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ראו דף ובו דברי  ; 2000אפריל , ירושלים', זק ושות.הוצאת ש, מסכת חייו של רבי אריה לוין, איש צדיק היה, שמחה רז. 53

טנברג הדף נמסר לי על ידי אורה רו. ארכיון כפר עציון, 18.11.1949מיום , "על הקבר הפתוח: "הספד לנופלים שכותרתו

  .רכזת הארכיון, ארכיונאית

 מכפר סבא לגוש עציון ועד בקעת ,בדרך, יהושע נוימן: בתוך, ה"מזמורי ל, "?האם זאת הייתה אגדה " , יחיאל חזק: ראו. 54

   .119' עמ, ד"תשס, ירושלים, דפוס חמד, שפיר

  .ארכיון קיבוץ כפר עציון, ל"דוד ז) שאג ( צוובנר : בתיק החלל, "ה צדיקים"ל", דף ובו שירו של דוד יוסיפון. 55

האוניה נתפסה על יד .  מעפילים274 מאיטליה ועל סיפונה היו 1948 בינואר 31באה ב " ה גיבורי עציון"ל" האוניה .56

: גם ; 1464 -1463' עמ, שם, כרך שלישי, "הגנה"ספר תולדות ה: ראו. הבריטים ואנשיה נשלחו למחנות מעצר בקפריסין

מאי , ח"אייר תשל, ל"מוסיאון צה,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון , 1948 -1934, ההעפלה,  של מרדכי נאורבנספחים בספרו

1978  .  

מלחמת "  מחלקת ההר והמבצע לזכרם-ה"ל", גיל גרטל ; 89' עמ, שם, )לויצה ( יצחק לוי  ; 131' עמ, שם, מרדכי נאור. 57

   . 10' עמ, העמותה לחקר כוח המגן על שם ישראל גלילי, עלוני לימודסדרת , 4, עצמאות, אירועים ופרשות קרב, העצמאות

 4048ראו מיכל .  צוין תאריך שינוי השם31.12.1969מ מ "ברית פיקוח לקואופרציה החקלאית העובדת בע"במסמך של . 58

  .ה"בארכיון קיבוץ נתיב הל

  .חה עם רובי רגב מארכיון הקיבוץוכן שי, ה "ארכיון קיבוץ נתיב הל , 1010מיכל , "ימים ראשונים. "59

   .151' עמ, ב"תשנ, תל אביב, חרב היונה, אניטה שפירא. 60
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  דגניה. 7
מצטרף למערכת הגבורה של היישוב העברי נגד , 1948 במאי 20 -ב, *'ודגניה ב' דגניה א, הקרב על הדגניות

בדרומה של הכנרת היו , יישובי עמק הירדן.  המדינהלמחרת ההכרזה על הקמת, הכוחות הערבים הפולשים

שביקש להשתלט על עורק התחבורה , סורי,  תחת התקפה של צבא סדיר1948 במאי 15 -נתונים החל מ

  . )1" ( עורף העברי"מערבה שהוביל אל ה

בהחלטת היה גורם מכריע , מיקומן של הדגניות על הציר המוביל מדרום הכנרת לכיוון הגליל התחתון וחיפה

לפלוש שם ולנסות ולמוטט את  הישובים שעמדו , במסגרת התוכניות של הקואליציה הערבית, הצבא הסורי

כדי לפרוץ את , לאחר חציית הירדן בין קיבוץ גשר ומושב בית יוסף, פעלו כוחות עיראקים, במקביל. בדרכו

ת הפלישה כוחות סדירים שכללו  הסורים הפעילו בקרבו. )2( הדרך המובילה מרמות יששכר לכיוון עפולה 

מטוסי קרב להפצצה ובעיקר ארטילריה שכללה תותחים , רכבים משוריינים נושאי מקלעים כבדים, טנקים

והנחיתו הפגזות ) למשל תל אל קסר מזרחית לכנרת ( שהוצבו בעמדות גבוהות ** ומרגמות מסוגים שונים

כוח האש העדיף שלהם סייע לכוחות .  מסדה והדגניות,שער הגולן: קשות על עין גב ובעיקר על יישובי העמק

  .ר בהתקפותיהם על צמח ויישובי העמק"המשוריינים והחי, המסתערים הסורים

בגזרה זו : " נכתב1948 ביוני 7 -ל ב"שנשלח למטכ,1948 במאי 26מיום "  גשר-סיכום ראשון מחזית צמח"ב

 15אחת בת (  פלוגות משוריינות 2, ידת מטהיח,  איש1,350פעלו שלושה גדודים סורים סדירים שמנו 

 25 -ו  ליטראות6 תותחים 10 עד 8,  טנקים קלים ובינוניים11, ) משוריינים 12משוריינים והשנייה בת 

מול הכוח הסורי עמדו  ) 3"(  תותחים16 ל 14 איש ובין 2,000ברזרבה היו .  מכוניות הובלה150, ליטראות

   ). 4(   איש80 עד 70 -ניות כ לוחמים ובדג120 -לאורך הקו כ

רצים , )חנן בלקינד ומשה מרק ( וסגניו ) גיורא שיניאן ( ישב הפיקוד המשותף שכלל מפקד  'במטה בדגניה א

   מכנרת18) פטרול לוחם ( ם "אנשי פל,  איש מן החוץ40 -לרשותו עמדה תגבורת מאנשי האזור וכ. וקשרים

רובה אנטי טנקי היורה ,  ) .P.I.A.T( ט " אנשים מצוידת בפיא7 בת וכן כיתת כוננות" כרמלי" מחטיבת 25 - ו

ע "מיחידה של אנשי צמח ואנשי גדנ  איש שהורכב25לפקודת מטה הדגניות עמד כוח בן . פגזים חודרי שריון

מכון המים ,  דויר- ולכדו את גבעת1948 במאי 15הכוחות הסורים תקפו ב  .'לב' שהתמקם בפרדס בין דגניה א

  "  קרנטינה"כוחות שריון נכנסו ל.  קסר ממזרח לצמח-אחר כך תפסו את גבעת אל, ער הגולן ומסדהשל ש

 16 -ב. ר"בסמוך לצמח שהוחזקה על ידי כוחותינו וריכזו שם את פלוגות החי) לבדיקת בקר  מחנה הסגר( 

הונחתה על , ןממרגמות ומכלי השריו, הרעשה כבדה מתותחים. לעבר סמרה ולעבר צמח במאי נעו הסורים

ברובים ובמספר מכונות ירייה וכלים אנטי מטוסים , בצמח ושהייתה מצוידת רק במקלעים הפלוגה שהחזיקה

,  במאי היה יום של הרעשות17גם . הסורי סבל אבדות ולא הצליח להתקדם לתוך הכפר הכוח ). 5( קלים 

  מספר ( מטוסי חיל האוויר שלנו . לןהאוויר על יישובים שונים כולל מסדה ושער הגו הפגזות והפצצות מן
  

מהיותה " אם הקבוצות"מכונה ' דגניה א.  בימי העלייה השנייה בעמק הירדן בדרום ים כנרת1911 - נוסדה ב'דגניה א*

 'דגניה ב. ח בזמן מלחמת העולם"בתקופת המאורעות ולפלמ) ש "הפו( שמשה בסיס לפלוגות השדה . הקיבוץ הראשון
על ' מ אחד מדרום לדגניה א"אנשיה התיישבו כק". עבודה" העלייה השלישית על ידי קבוצת  בתקופת1920 -קמה ב

  ".    חומה ומגדל"שמשה בסיס יציאה ליישובי . אדמות שהוקצו להם על ידי חבריה

סיפור , תולדות מלחמת הקוממיות: ראו, מ" מ81 ו 60במרגמות ,  ליטראות25ו , מ" מ75הסורים השתמשו בתותחי **

, ל"אלול תש , 17הדפסה , הוצאת מערכות, צבא הגנה לישראל, רכה הוכן על ידי ענף היסטוריה במטה הכלליהמע

  .169' עמ , 1970ספטמבר 
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 במאי 18 -ב. חארב בסוריה- קסר ואת כפר-בתגובה את ריכוזי הכוחות הסורים בגבעת אל הפציץ" ) פרימוסים"

") ברן" מכוניות משוריינות בתוכם נושאי 15רה טנקים וכ עש( התקיפו הסורים בכוח שריון גדול  0430בשעה 

הצליחו להתקדם ולפגוע בעמדות שלא היו ,  מטוסים4הפגזה ארטילרית כבדה והפצצות של  בסיוע. את צמח

תגבורות . באזור המשטרה ובית הספר ואבדו כלי נשק" גולני" של 2לוחמים רבים מגדוד  נפגעו. מבוצרות

אף הנסיגה הייתה קשה ובה נפגעו לוחמים . נקלעו לאש ואנשיהן נפגעו ברובם' יה בומדגנ 'שיצאו מדגניה א

   לוחמים שנוספו לשניים שנפלו שם 40' בדגניה א" א"ונקברו בקבר אחים * בקרב צמח ביום זה נפלו. נוספים

ש יישובי צמח נכבשה על ידי הסורים שראו בה קרש קפיצה להמשך כיבו.   נפלו בשבי3  ).6(  בחודש  16 -ב

         על הדגניות ועל המושבה כנרת, צ של אותו יום נתחדשה ההרעשה על מסדה ושער הגולן"בשעות אחה .העמק

ח וכוחות תגבורת נוספים לבצע התקפת נגד בלילה נכשל למרות שנגרמו "ניסיון פלוגת פלמ. והקבוצה כנרת

צבא סורי .  נעזבו שער הגולן ומסדהבלילה. לאויב אבדות ובמהלכה אף נתפס בית הספר הסמוך למשטרה

   ).    7( בניינים ופגעו במטעים  פוצצו, בזזו והשחיתו, ואספסוף ערבי שהצטרף אליו חדרו ליישובים

האויב מתרכז . מסדה ושער הגולן עולות באש…: " במאי נכתב בין היתר20 -לידין ב" גולני"במברק שנשלח מ

   ).  8" ( בלילה מזרחה לצמח

הקבוצה  ( ליישובי כנרת , עמדו הדגניות בפני הצבא הסורי בדרכו לגשרי הירדן) סמח (  צמח לאחר כיבוש

מול הכוח , בשתי הדגניות,  לוחמים עמדו בקו הראשון80 -כ. ולציר התנועה לכיוון עמק יזרעאל) והמושבה 

 במאי משלחת 18 -לנוכח הסכנה בגין עדיפות הנשק וכוח האדם של הסורים והישגיהם בשטח יצאה ב. הסורי

בן ( לקריה בתל אביב לפגישה דחופה עם ההנהגה , בן ציון ישראלי וקדיש לוז, יוסף ברץ: בת שלושה חברים

בן גוריון טען שיש מחסור רב בנשק כי  ). 9( לשם בקשת עזרה מיידית ) אליעזר קפלן ויגאל ידין , גוריון

 לאפשר לטנקים הסורים להתקרב לגדרות המשק עצתו של ידין הייתה שיש. מתנהלת לחימה בחזיתות שונות

, קרב של מעטים מול רבים, ניתן היה לצפות שיהיה זה קרב גבורה". בקבוקי מולוטוב"ולהשליך עליהם שם 

  . **קרב הגנה גורלי
  

, " איש ביניהם חמישה חברים וחברה אחת צעירה מדגניה60תוך שעה נפלו "טען בספרו כי ' יוסף ברץ ממנהיגי דגניה א*

   .  138' עמ , 1959ינואר , ט"תשי, תל אביב, ספרי גדיש, כפר על גדות הירדן, יוסף ברץ: ראו

פורטו כוחות המגנים וכלי ) גולני (  מודיעין -1מ מבצעים למפקדת חטיבה "כפי שהוכן על ידי אג" לקח הגנת הדגניות"ב**

אחראי , אחראי לאספקת מזון, ם" אנשים בפל10ו בנוסף הי.  לוחמים40 – 35כ " עמדות וסה11 היו 'בדגניה א: נשקם

ומכונת " לואיס" מכונת ירייה 1,  רובים אנגלים20,  רובים צרפתים11: לרשותם עמדו.  בנות במרפאה4 -ו, לאספקת מים

. ב בקבוקי מולוטו15 רימונים ו 140,  אקדחים18,  אינטש2 מרגמה 1,  להביור1,  רובי צייד6,  תת מקלעים8, ירייה נוספת

מכונת , " )שוורצלוזה" ( "שחורה"מכונת ירייה : בפלוגה המסייעת היו. ט אחד" מקלעים נשק קל ופיא3 -2: לתגבורת היו

נשק ( מ " מ20 תותחי 2.  אינטש שהיו מוצבות בכנרת3 מרגמות 4ו ',  אינטש שהוצבה בדגניה א3מרגמה , ירייה בראונינג

 3,  חובשים4רופא ו ,  עמדות10 - לוחמים ב34 היו 'בדגניה ב. טים" פיא3 – 2הוצבו בבית ירח ובכל הגזרה היו ) ט "נ

 רצים 3, אפסנאי, ז וסגנו"בפיקוד ישבו שם המא.  בחורים שעסקו בתיקון כלי נשק2 נערים ספקי מים ו 2, בחורות במטבח

 - חברי משק ו26:  מזוינים36היו טען בעדותו ש. פנחס ה' ז דגניה ב"מא". ( בלתי מאומנים "9ברזרבה ישבו ). ע "בני גדנ( 

לרשות  ). 62/1096/1949תיק , צ"א, 103גדוד : ראו.  בלתי מזוינים ובלתי לוחמים וקשרים44 - ממחלקת הירדן ו10

 רובים 15,  רובים צרפתים10,  אקדחים23,  להביור1,  מקלעים2,  אינטש2מרגמה ,  רובי ציד9,  סטנים9: הלוחמים עמדו

ידיעות על , מפות, סימונים לקרב, מונחים, ידיעות,  מודיעין– 1חטיבה מפקדת : ראו. נים ותחמושת רימו150, אנגלים

   .     86/128/1951תיק , צ"א , 17.6.1949 ,נגבה הדגניות, גזר: לקח הגנת, כוחות אויר
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  .   החלה הרעשה כבדה על הדגניות מתותחים ומרגמות0415 בשעה  1948 במאי 20ביום חמישי 

, בהמשך להרעשה בירי מן הטנקים. 'דגניה אשריון סורים התקיפו בסיוע אש מרוכזת של ארטילריה את כלי 

חלקם , הטנקים יצאו להתקפה. הפציצו מטוסים את היישובים,  שעות6 עד 5בירי מרגמות ותותחים במשך 

 בירי תותחי הם נפגעו באש המגנים שהשתמשו.  מטר מדגניה וחלקם ניסה לפרוץ קדימה400נעצר במרחק 

. הסורים נפגעו בקרבת הקיבוץ ובדרכם לעבר שעריו" 35רנו "טנקי ה. ט וביידוי בקבוקי תבערה"בירי פיא, ט"נ

הממה ' הפגיעה בשריון בהסתערותו בדגניה א. אחד הצליח לפרוץ את הגדר ונעצר בתעלת מגן בתוך הקיבוץ

  .את האויב ופגעה במורל שלו וברצון הלחימה של חייליו

 טנקים סורים התקדמו בהתקפה 8. 'בדגניה בון ירי טנקים וצליפה מרחוק לא ערערו את קווי החזית ניסי

ר הצטרפו לשריון בהתקפתם על "אנשי חי. ( ר נלוו אליהם" פלוגות חי2.  מטר מגדרות הקיבוץ400ראשונה עד 

סתערות על השריון עצרו וה ירי מתוך תעלות קשר). הם נשארו מעט מאחור ' בהתקפה על דגניה א. 'דגניה ב

 מטר מעמדות הקיבוץ אך נאלץ לסגת כשנקלע 30 -ר התקדם עד כ"החי. בהתקפה השנייה את התקדמותו

 הרוגים ומספר דומה 200לאויב נגרמו כ . ( ונעצר במקומו הכוח הסורי סבל אבידות. לאש נשק קל של הלוחמים

 100 -הם הצליחו להגיע עד כ. נים בשני טורים טנקים ומשוריי12בהתקפה השלישית התקדמו ). של פצועים 

  . החלה נסיגה סורית כללית אך ההפגזות הארטילריות נמשכו1315 -ב. הגדרות אך נאלצו לסגת מטר מן

ירי מרגמות יעיל , מאידך. אך בגלל קלקול פסק הירי" דויד"במהלך הקרב נורו על צמח מספר יריות של מרגמת 

שהצטרפה " ) נפוליונציקים"ה( הארטילריה הישראלית . הצבא הסורי בצמחפגע בריכוזי , בקוטר קטן יותר

קרב הדגניות  ). 10( לסגת משם  אילצה אותו, לקרב בשעות הצהרים וטווחה על בתי צמח וריכוזי הצבא הסורי

למרות יתרון כוח האש של , הסורים הסתיים במפלת הסורים בגלל נחישותם של הלוחמים הישראלים מול

רוח ). ' השתתפו בקרב על דגניה ב  חיילי אויב600( , שימוש שעשו בשריון והעדיפות במספר חייליוה, האויב

   ). 11( הלחימה היא שניצחה בדגניה 

  הרפת והלול ,כל בנייני היישוב ניזוקו.  פצועים קשה ואחרים שנפצעו קל5,  הרוגים בקרבות7 היו 'לדגניה א

גנים הושחתו מאוד מן האש שגרמו ההפגזות ומן המחסור במים בגלל השדות וה. נפגעו ובעלי חיים רבים מתו

  . )12( החבלה במכון הירמוך שמימיו שמשו את הקיבוץ 

נפגעו קשה הרפת האורווה .  פצועים קל14 - פצועים קשה ו9,  הרוגים11 היו בתקופת הקרבות 'לדגניה ב

  . )13( מתו מאות בעלי חיים ונפגעו גידולים רבים , והלול

בספר תולדות מלחמת .  מזרחית-מוש נכון בעוצמת האש ופחדנות הסורים הסירו את האיום בחזית הצפוןשי

הדיפת ). שבוע לפני כן ( עמידת הדגניות חיזקה את רוח היישוב לאחר נפילת גוש עציון : "הקוממיות נכתב

" יפתח"גבורות מחטיבת אנשי משקי עמק הירדן ושל הת, "גולני" של 2הפשיטה הייתה הישגם של אנשי גדוד 

  " ושל התותחנים שהגיעו בזמן" כרמלי" אנשי -ומאזור חיפה, "גולני"מן העמק אנשי  ; 3אנשי גדוד , מן הגליל

 )14( .     

גרמנו . ההרעשות הקשות שהיו היום על שתי הדגניות נהדפו: "לידין בתום הקרב נכתב" גולני"במברק חטיבת 

גם לנו . 1400נשברה בשעה ' חרונה של חיל הרגלים וטנקים על דגניה בההסתערות הא. לאויב אבידות רבות

אחר .  דויד2 מקלעים ו 6כן נשברו . תותח קטן שלנו נפגע ויצא מכלל שימוש. אין סיכום סופי. הרבה אבידות

   ). 15( "הצהרים פעל האויב בארטילריה ובהרעשה מהאוויר

  

  .  גבורה ופולמוס על הגדרת סמליוחשיבותה של המלחמה בשערי דגניה יצרה מיתוס של

ליד תעלת מגן בקרבת גדר הביטחון הפנימית , באש הלוחמים', לדגניה ב' בין דגניה א "מולה" שנעצר בגן הטנק



  
  

191

הטנק מסמל את האיום שרבץ . ביטוי לגבורת המגנים, הוא סמל מוחשי של מלחמת המגן, *'של קיבוץ דגניה א

את המלחמה הקשה , וד מסמל הטנק את עדיפות כוחו של האויב הסוריע. על הדגניות ואת הסכנה שבכיבושן

  .שהתחוללה עם הפלישה הערבית ואת עמידת הגבורה של הלוחמים בקרב בה ניצחה רוח האדם את הפלדה

 שהנפיק האיגוד הבולאי ועליו ציור הטנק בולהופיע על , לקראת יום העצמאות הרביעי, 1952 באפריל 29 -ב

יש בכך .  מרדכי וצפת-ידיחד עם בולי " ציורי אתרי קרבות מכריעים: " הופיע בסדרה בשםהבול. 'בדגניה א

  ,כסמל לאומי,  על ידי ההנהגה והציבור,דגניהלהצביע על אימוץ הסמל 

אלא , לא גורל הדגניות בלבד נקבע באותו יום: "טען', איש גדרה א, יוסף ברץ. אחד מסמלי מלחמת השחרור

   ).16" ( כולו ואולי גם גורלו של הגליל כולוגורלו של עמק הירדן 

הפולמוס שהתפתח מאז שכוך הקרבות על זהותו ודמותו של הלוחם שעצר את הטנק התמשך עד סוף שנות 

 1 -מ" (  משק דגניהיומן הקרבות של"ל?  מי היה הגיבור שבמעשהו יתכן שהציל את דגניה  ). 17( התשעים 

   ). 18( ר אז מספר עדויות שסתרו זו את זו נאספו כב ) 1948 במאי 31במאי עד 

 על **ם"ניצול שואה שחולץ מברגן בלזן והגיע לדגניה בקבוצת נוח,  )1976 – 1923( עדותו של שלום הוכבאום 

יהודה שפרונג , ***נתמכה על ידי שכנו לעמדה, " )מולוטוב( "כך שהוא היה האדם שעצר בעזרת בקבוקי בער 

   ). 19( שינאן מפקד הדגניות " רהו'ז"וכן אחרים וביניהם 

חלקם טען , שגרמו לשריפת הטנק" בקבוקי מולוטוב"חלקם טען שהם זרקו . במשך השנים נוספו טוענים אחרים

מ הוא שגרם לעצירתו ואף ירי " מ20יתכן גם שירי תותח . ט והם שפגעו בצוות ועצרו את תנועתו"שהם ירו בפיא

רבים רצו להכתיר עצמם כסמלי . וס גדל והתעצם עם חלוף הזמןכוחו של המית ). 20( מרגמה כלשהי 

 גילתה שהוא **** בטנק1991 -בליסטית שבוצעה ב בחינה. הפולמוס הרגשי גלש ליריבויות אישיות. המערכה

מה ,  )21( ? " מולוטוב"אולי הטלת בקבוקי ה או, אך האם ירי זה הוא שעצר את תנועתו, ט"נפגע מירי פיא

 במאי 18וב ,  )22( כתבות על קרב הדגניות  ות השבעים פורסמו בעיתונות היומית מספרבשנ? קדם למה 

בסוף  ). 24( כמו כן נאספו עדויות אחרות  ; )23" ( כנס כנרת" שנה הוא שוחזר ב25במלאת לקרב , 1973

: ספר פורסם ה1998במאי  ). 25( נוספות   שוב חזרה העיתונות לעסוק בנושא ולגבות עדויות1990שנת 

   ). 26( והעדויות  ובו נעשה ניסיון לרכז את כל הממצאים" הטנק בשערי דגניה"

  .ועמידה  סמלים של גבורהלוחמיםיש לראות ב, והקרב על הדגניות' סמלה של דגניה א, מלבד הטנק

  " וילדי טהרן"ם "היו אלה אנשי נוח". שארית הפליטה"הקשר לשואה מתבטא בקרב הדגניות בלוחמים אנשי 

  .    לאחר תקופת הכשרה' ודגניה ב' שנקלטו בקיבוצים דגניה א ) 27 (

  תרמו תרומה ייחודית לקרבות בדגניות והיוו , בני נוער שהתחנכו בקיבוצים ונשארו שם כחברים, ניצולי השואה

  
." ל.ע.י", בלהחייל ביחידה העברית לתו,  במותו22בן ', איש דגניה א, תנפילוב) מולה ( גן מולה הוקם על שם שמואל *

 על ידי מטוסים גרמנים 1943 במאי 1 -כאשר ספינתם הוטבעה ב,  חיילים ארצישראליים138שנפל יחד עם , 462מספר 

   .  286' עמ, שם, על גדות ירדן וכנרת, שמואל דיין: ראו. בקרבת מלטה

 על ידי 1945 -שנוסדה ב" חידהההסתדרות הציונית הא", א"ארגון נוער מייסודה של ההצ.  נוער חלוצי מאוחד-ם"נוח**

לקלוט לשורותיו   נעשו ניסיונות1947 – 1946בין השנים . פעילים במחנות העקורים ושדגלה באחדות כלקח של השואה

  .אך ההתארגנויות המפלגתיות גברו על רצון האיחוד, רבים מן העקורים

  .ם הוא בין הטוענים לעצירת הטנקכהן היה ג. שלמה כהן ויהודה שפרונג, בעמדה איתו היו נתן אנקורי***

מפקד ששימש גם :  אנשי צוות2הוא נשא .  טון10היה בעל משקל של ,  מתוצרת צרפתR – 35הטנק שהיה מסוג רנו ****

  .מ" מ37נשא תותח בקוטר " טנק מערכה קל"הטנק שנחשב . תותחן וטען ונהג
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, אותו יום הכרעה כונה על ידי בחורינו: "קרב כתב על יום ה' יוסף ברץ ממנהיגי דגניה א. חלק מן הכוח הלוחם

  ,אנו גאים על הנוער שלנו… "יום סטאלינגראד", שבהם גם אחדים אשר שרתו כפארטיזנים בצבא הרוסי

נערים מגולי . ולחמו בגבורה בטנקים, זריזים ונועזים, כולם חשו למערכה…העולים החדשים וותיקי הקבוצה

 פוסקת -שימשו כקשרים בין העמדות ומילאו תפקידם בתוך אש בלתי, דותשהגיעו לארץ לפני שנים אח, טהראן

אלא רוח הגבורה שהעלה את הלוחמים , לא רק הארגון המוצלח פעל כאן ….מתוך כלי משחית מכל הסוגים

   ).   28( …"סטאלינגראדית"שלנו לשיא הנכונות וההקרבה העצמית והפך את המערכה למערכה 

 בקרב סטלינגרד ליום הקרב בדגניה היו מקובלים אותה עת ומטרתם הייתה השימוש וההקבלה שעשה ברץ

את ההרס החומרי שנגרם בו ואת הסכנה , את הפצועים הרבים, את האבידות הרבות, להבליט את קשיי הקרב

ומן השואה באו לרוב לידי ביטוי השפעות עלילות הגבורה ממלחמת העולם השנייה . שהיו הלוחמים נתונים בה

יש כדי , למשל, "נערים מגולי טהרן"ו" פרטיזנים"בהזכרת , באופן תיאור הקרב ולוחמיו. ת העצמאותבמלחמ

  . שכם אל שכם עם ילידי הארץ, שואה שלחמו בקרבות לבטא הערכה לרוח הקרב של ניצולי

 13, 1946 – 1943בין השנים, נקלטו' בדגניה א". ילדי טהרן"ם ו"נקלטו ולחמו אנשי נוח' ובדגניה ב' בדגניה א 

בחוברת בשם  ). 29 ( 7 ונשארו בדגניה 69הצטרפו להכשרה , פליטי ברגן בלזן, ם"מקבוצת נוח"*. ילדי טהרן"

ונערות חברי הקבוצה ובהם ניתן למצוא ביטוי   כתבים וזיכרונות של נערים21שהוצא בקיבוץ לוקטו " ם"נח"

     ).  30( בארץ ** לחוויותיהם הקשות בשואה ולקשיי הקליטה

  מקבוצת מוטק שטיינברג -ומרדכי" ילדי טהרן"היו אורי בר מ', חברי קיבוץ דגניה א,  הנופלים בקרב8מבין 

נולד ) מותו הוריו הגיעו ארצה מקפריסין לאחר ( בן יחיד  ) 18.5.1948 – 19.2.1930( אורי בר . ***ם"נוח

 18בן . לאחר  עלייתו לדגניהנשלח . ירסבל חרפת רעב בסיב, נחלץ משם והיטלטל כילד בדרכי רוסיה, בפולין

   ). 31 ( 'היה כשנפל בעמדה בה שרת כמקלען ומקשר בקרב על דגניה א

. עבר ממחנה עבודה למשנהו. נולד בפיוטרקוב שבפולין ) 18.5.1948 – 28.10.1924( מרדכי מוטק שטיינברג 

. ונשא אישה' התיישב בדגניה א. 1946 במרץ 28 -ם ועלה ב"הצטרף לנוח, "ברגן בלזן"הגיע בסוף המלחמה ל

נקברו " מניצולי המשחית שבאירופה"אורי ומוטק  ). 32( בתו זכריני נולדה לאחר מותו . נפל בקרבות צמח

  .בדגניה

          ). 33( 1946נקלטה במאי ) השוודים ( ' חברת נוער ז. 1949 עד 1945 - קלטה מספר חברות נוער מ'דגניה ב     

    חוויותיהם  ז ביטאו רבים מהם את"שהוציאו בסיוון תש" אמנה"בחוברת . רובם מפולין, יצולי שואה נ35חבריה היו 

  ,ישראלהדרך לארץ , הגולה, מחנות ההשמדה, הרעב:  כתבו על נושאים כגון16 – 11ילדים בני  ). 34( מן השואה 
  

בתוכם ,  פליטים יהודים ברכבת מקהיר1,230 -הגיעו לארץ כ,  בתום מסע נדודים במספר מדינות1943 בפברואר 18 -ב*

,  שהתרכזו בטהרן שבפרס19 עד 11ברובם הגדול ילדים ונערים מגיל , היו אלה ניצולי שואה.  ילדים ובני נוער861היו 

קליטת הילדים נעשתה . לאחר שרובם נחלצו מפולין לרוסיה על ידי הצבא הפולני החופשי, שהייתה תחת שלטון בריטי

בבתי תינוקות ובעיקר , אצל משפחות, "אהבה", "האגודה", "מזרחי"בישובים ומוסדות של ה: כגון, מותבמגוון מקו

  .  בקיבוצים

לא , 1937 – 1935בין השנים , "מכבי הצעיר"ו , 1935 – 1934בין השנים , "נוער עולה מגרמניה"נערי הכשרות רוב **

  .בקיבוץ השתקע

נתן , שטיינברג) מוטק ( מרדכי , חיים הויזמן, חיים פז, שלום הוכבאום: גניה היושלחמו בד, חברי הקיבוץ, ם"אנשי נוח***

, דר) חזי ( יחזקאל , לוי) איצוש ( יצחק  , )ריגלהאפט ( זאב רוגל : היו" ילדי טהרן"לוחמים . לוריא) זריצקי ( בתיה , לוריא

   . ) ק.ש. 'ארכיונאית דגניה א, מידע זה קיבלתי מרינה. ( יעקב שניידר
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, בה היו יתומים רבים, מתוך הקבוצה". ביערות", "לשנה החדשה מחשבות", "מטרתי", "הגשמה"ה, ההעפלה

  . במנזרים ואצל איכרים, שהסתתרו ביערות בין הפרטיזנים על כך,  על סבלם במחנות21סיפרו 

וצה היו נערים בקב. 1947הגיעה להכשרה מקפריסין בדצמבר  , 16 – 15 בני נוער בני 43' , חברת נוער ט

 ילדים 21' בחברת נוער ו, כוסלובקיה' הגיעו מצ1949בפברואר  ). 35( חלקם יתומי מלחמה מרומניה , ונערות

    . )36" ( אצל משפחות, בהרים, הסתתרו במנזרים, נשאו עימם זיכרונות מן השואה"הם . 13 -11בני 

  חלק מחברי הקבוצה נלחם  ). 37" ( ילדי טהרן" ילדים מ13'  הגיעו לדגניה ב1943 לפברואר 18 -ב

ואריה , נפל ליד נבי דניאל ) 27.3.1948 – 30.11.1931(ראובן רובינשטיין : שניים נפלו, במלחמת השחרור

  .  'שניהם היו חברי דגניה ב, נפל בקרב עם המון ערבי בקרבת שהוט ) 9.12.1947 – 25.12.1927( לדר 
  

חמת העצמאות שבו היה שיתוף פעולה בין לוחמים מחטיבות קרב הדגניות משמש סמל לקרב גבורה במל

. שנקלטו בקיבוצים" שארית הפליטה"אנשי , חברי היישובים לעולים חדשים, הצבא השונות ובין ותיקים

בגלל תרומתם הייחודית של , באה בקרב על הדגניות לידי ביטוי נוכחותה של השואה, באמצעות לוחמים אלה

  .        םניצולי השואה לכוח הלוח
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, 56 – 51, מדיניות וכלכליות, כתב עת לשאלות צבאיות,  ירחון המגן ואיש הצבא העברי,מערכות, "מערכת עמק הירדן" 1.

  . 33 – 21' עמ, ט" תש-ח"תש, א"נ

', חלק א,  קדישעורך אלון, דיון מחודש, ט" תש-ח"מלחמת העצמאות תש, "מלחמת העצמאות בצפון", דני הדרי. 2

   .   169 – 119' עמ ,2004, ד"תשס,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, העמותה לחקר כוח המגן על שם ישראל גלילי

דוחות "מופיע גם ב; 33 – 30דפים  , 7/2384/1950תיק , צ"א , 12.9.48 – 21.1.48, מ"מחלקות האג, מ ברוך"אג. 3

' מ מח"ובתיק אג, 256  מדף 69/2289/1950תיק , צ"א, 30.9.48 – 1.5.48 מ 7 של מפקדת חטיבה 1. מ.מודיעין ש

צ "א, של מטה גולני" 8.11.48 – 18.5.48 , 15 תקצירים יומיים וידיעות גדוד -'חזית א: "מודיעין שנושאו

   .     147 – 146דפים , 172/7249/1949

ארכיון , ל הדגניות לאחר נפילת צמח לידי הסוריםשנשלח לפקד ע) ורא 'ג( גיורא ) שינאנסקי ( עדותו של שינאן : ראו. 4

לקח הגנת " ; 0004/142פ080/,  ה"את, )ורה שיניאנסקי 'ז( תיק שינאן גיורא ; 182.00101עדות , תולדות ההגנה

; 109 – 101 מדף 1/1058/1952תיק , צ"א, כפי שנכתב על ידי קצין המודיעין יוסף פיין ונמסר על ידי אלמנתו" הדגניות

,  צ"א, "'דגניה א",  מדור לוחמים-ובתיק משרד הביטחון, 49/1000/1952, צ"א, "נכנסים "5בתיק חטיבה  ע גם מופי

   .3מדף  , 120/758/1953

; ט"תש, שבט', הוצא על ידי קבוצת דגניה א,  )1948מאי ( ח "אייר תש, המלחמה בשערי דגניה, בסער ביום סופה. 5

מערכת " ; 207- 206' עמ   ,1961, א"תשכ, תל אביב, "דבר"הוצאת ,  שנות הקבוצה50סיפור , דרכה של דגניה', דגניה א

  .שם, מערכות, "עמק הירדן

חללי המלחמה במערכת "רשימת :  ראו בספר1959, תל אביב, מ"הוצאת מסדה בע, על גדות ירדן וכנרת, שמואל דיין. 6

   . 297 – 296' עמ, וץארכיון הקיב, "'צמח והדגניות הטמונים בבית הקברות בדגניה א

מאי ,  פרשת עמידתם ונפילתם של שער הגולן ומסדה במלחמת העצמאות-נטישה", אסף אגין ; 28' עמ, שם, מערכות. 7

   ;271 – 205' עמ, 2002, משרד הביטחון, תל אביב, )קבץ ( שמונים שנה לארגון ההגנה , חומת מגן, " 1948

, לוטננט פאוזי חדיפי הסורי ציין ביומנו; 169' עמ, שם, ות מלחמת הקוממיותתולד ; 207- 206' עמ, שם, דרכה של דגניה

 76/2169/1950תיק , צ"א, ל"לשכת הרמטכ, מודיעין כללי: ראו, " יהודים67נהרגו : "שבקרב בצמח , 1948 במאי 19ב 

   .      62- 61דפים 

   . 1033/922/1975תיק , צ"א , 14.1.49 – 8.4.48', מחזית ב', מברקים נכנסים מחזית א, מחלקת היסטוריה. 8

 ; 227 – 225' עמ,  י"תש, ערוך בידי ברכה חבס, הוצאת קבוצת כנרת, כנרת בימי מבחן, "מצוות עשה", בנציון ישראלי. 9

   . 211 – 210' עמ, שם, דרכה של דגניה, ראו בסיפורו של יוסף ברץ

: ראו, על ריכוזי הצבא הסורי בצמח) מ " מ65בקוטר " קיםנפוליונצי" ה2( על חשיבות הרעשת התותחים הישראלית . 10

סוגיות בביטחון : "סמינר , 1948 ביוני 11 - במאי15, בלימת הפלישה, "חזית הצפון בבלימת הפלישה", משה כרמל

החברה הישראלית , על שם ישראל גלילי" הגנה"הוצאת המרכז לתולדות כוח המגן ה, " מלחמת העצמאות-ישראל

   .37 – 35' עמ , 1992יולי , צבאית ליד אוניברסיטת תל אביבלהיסטוריה 

יוצא לאור על , ספריית כיס לחייל העברי, )מפי חברים ( , הקרב על הדגניות; שם,  שם,מערכות, "מערכת עמק הירדן. "11

הקרבות " תיק ;ט"תש', הוצאת דגניה ב, )בקרבות ' דגניה ב( , בשער; י"תש, ידי מחלקת התרבות של צבא ההגנה לישראל

' עמ, שם, דרכה של דגניה ; 28 – 21' עמ, שם, סופה בסער ביום ; 085-53-03-06-01', ארכיון דגניה א, "בעמק הירדן

  שיחה שנערכה ,  שנה25שחזור קרב צמח ודגניה במלאת לו  ; 224 – 217' עמ, שם, כנרת בימי מבחן ;212 – 208

דרך הקרבות של , אילן ושלח ; 0117/069תיק ,  ה"את, כנרת עם עדים על ידי אהרון ישראלי מקיבוץ 18.5.1973 -ב

הוצאת , צבא הגנה לישראל, "החטיבות והחייליות במלחמת השחרור"סדרת , ליקט וערך בנימין עציוני, חטיבת גולני

 , 1970, הועד הציבורי להוצאת ספר יוסף ברץ, עורך יוסף שפירא, ספר יוסף ברץ, "המערכה בדגניה"; 1959, מערכות

Reference Library, The story of Degania, Jordan A village by the, Joseph Baratz , ; 227 – 223' עמ

published by the Press Department of Ichud Habonim, Tel Aviv, Israel, 1960, pp 156 – 162 .                 
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נזקי  "ראו תיק ;  30 – 29' עמ, שם, בסער ביום סופה',  של יעקב פלמוני מדגניה א1948 ביוני 16 -מכתבו מ: ראו. 12

   .   085-53-03-06-05', ארכיון דגניה א, "ח"מלחמת תש

ח של "מתוך הדו" ( סיכום ומסקנות" וכן 33 דף 62/1096/1949תיק , צ"א, שם, "'ההתקפה על אזור דגניה ב: "ראו. 13

  .42 – 41' עמ, שם, בקרבות'  דגניה ב,בשער, )ז "המא

   .    172 – 169' עמ, שם, תולדות מלחמת הקוממיות.  14

   . 1023/922/1975תיק , צ"א , 20.5.1948 – 11.1.1948, התיכון' חזית ב, מחלקת היסטוריה: ראו. 15

   .225' עמ, שם, ספר יוסף ברץ. 16

', סיפורים ומסמכים שעניינם קרב ההגנה על דגניה א, עדויות: רהצמיחתו של מיתוס גבו, הטנק בשערי דגניה: ראו. 17

, הוצאת העמותה להנצחת ראשיתה וראשוניה של דגניה, הביא לדפוס יחיעם פדן, תחקיר ועריכה יובל שיאון , 20.5.1948

  .  1998מאי , ח"אייר תשנ, מ"באמצעות הוצאת מלוא בע, אם הקבוצות

   .1/1978/1948, צ"א , 31.5.1948 – 1.5.1948, יומן קרבות משק דגניה. 18

, שלום הוכבאום'; ארכיון קיבוץ דגניה א, תיק שלום הוכבאום ; 7'  עמ182.00101, ה"את, שם, ראו עדות גיורא שינאן. 19

 -תיק ביטחון, "עדויות וסיפורי חברים", עדות שלום הוכבאום; 14' עמ , 1973אוגוסט , ג"אב תשל, כנרות, "האדם ניצח"

   . 085-53-03-06-02', ארכיון קיבוץ דגניה א, מת העצמאותמלח

 – 60'  עמ2000ינואר  , 7גיליון , ביטאון עמותת השריון, שריון, "?איך באמת נפגע הטנק של דגניה ", מיכאל מס: ראו. 20

תשרי , ל אביבמחוז ת, יוצא לאור על ידי ארגון חברי ההגנה , 11, הד ההגנה, "הטנק בשערי דגניה", יוסף ברץ ; 61

   . 149 – 147' עמ , 1960אוקטובר , א"תשכ

שהגנה על דגניה שטען שהטנק נעצר בגלל אש " כרמלי" של 23ראו עדותו של יוסף מרון מרמור ששרת בגדוד . 21

  . 0001/664פ  /080תיק  , ה"את, "מולוטוב"בקבוקי ה

קדיש לוז  : 0002/052תיק , ה"את,  העצמאות עמידת ישובים בעמקים במלחמת-קטעי עיתונות"ראו למשל בתיק . 22

שבעים השעות הגורליות במערכה על ", קדיש לוז ודניאל זיו ; 10.10.1971, דבר, "האמת על הקרב על דגניה", ודניאל זיו

 הערות", קדיש לוז ; 17.10.1971, דבר, "עוד על קרב דגניה",  בנימיןיזרח ; 12.10.1971, ידיעות אחרונות , "'דגניה ב

  בנימין זרחי  ; 4.11.1971, דבר, "עוד על קרב דגניה", יונה יגול ; 24.10.1971, דבר, "'נוספות על הקרב בדגניה ב

  . 14.11.1971  ,דבר, "'ועוד על קרב דגניה ב", )נהלל ( 

עות ידי" נערך תחקיר בעיתון 17.5.1963וב " ?איך נוצחה הפלדה "כתבה " במחנה" פורסמה ב18.10.1960 -עוד ב( 

  . )"אחרונות

   .069/ 0117תיק , ה"את, שם, " שנה25שחזור קרב צמח ודגניה במלאת לו "ראו . 23

   . 580/922/1975תיק , צ"א, )פגיעות בטנקים סורים . עדויות( דגניה : ישובים, מחלקת הסברה. 24

; "הארץ" ב16.11.1990 -בסמו פור, אחד מן הטוענים, עים שהגיעו כתגבורת"מפקד פלוגת הגדנ, דברי בורקה בר לב. 25

של מי ", שכתב רמי רוזן אהרון ישראלי ויצחק עשת נערך מעל גבי העיתון בכתבה, חנן בלקינד, ויכוח בין שלמה אנשל

  . 14.12.1990, הארץ, "?הטנק הזה לעזאזל 

  . שם, הטנק בשערי דגניה. 26

במסיבת , )של הסוכנות " מחלקה לעליית הנוערה"מנהלת , 1945 – 1860( , "הנרייטה סאלד' הרצאת הגב: "ראו. 27

 הספרייה ," )ילדי טהרן( "אדום ולבן וריח תפוחי הזהב , בספרו של בן ציון תומר , 10.6.1943עיתונאים בתל אביב ב 

עורך ,  האנציקלופדיה של השואה ; 328 – 320' עמ , 1971, ב"תשל, ירושלים, הציונית על יד הנהלת ההסתדרות הציונית

   . 572 – 571' עמ , 1990, ן"תש, ספריית פועלים, יד ושם, י ישראל גוטמןראש

   .7' עמ, שם, מופיע גם בקרב על הדגניות ; 227' עמ, שם, ספר יוסף ברץ. 28

א "תשמ', דגניה א, לקטו וערכו יונה בן יעקב ומרים שיאון, א" תשמ-א"תרע,  ליובל השבעים–' דגניה א, טעם ראשונים. 29

   . 73' עמ, )? ( 

  ,שם,  של דגניהדרכה: ם ראו"על נוח; ללא תאריך', ארכיונאית דגניה א, עבאדי) ה 'רוחל( ליקטה וערכה רחל , ם"נח. 30     
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            .  198 – 197' עמ     

   . 116' עמ, שם, בסער ביום סופה';  ארכיון דגניה א,ל"אורי בר ז', ל בן דגניה א"תיק חלל צה. 31     

  ,     ,ס"תש, חשון טריר והסביבה, ארגון יוצאי פיוטרקוב, הדים'; ארכיון דגניה א, ל"שטיינברג ז) מוטק ( תיק חלל מרדכי . 32     

   . 128' עמ, שם, בסער ביום סופה ; 37' עמ , 1999     אוקטובר 

  . 'ארכיון דגניה ב , 1מיכל נ  , 1946) השוודים ( ' תיק חברת נוער ז. 33     

       ארכיון     ,1מיכל נ, 'תיק חברת הנוער ז, "רשומות"הוצאת , ז" סיון תש-ו"סיון תש', חברת הנוער העולה בדגניה ב, אמנה. 34     

                     .'דגניה ב            

  . 'ארכיון קיבוץ דגניה ב ,1מיכל נ , 1948, )רומניה ( ' תיק חברת נוער ט. 35     

         , 1מיכל נ , 1949) כיה 'צ( ' תיק חברות נוער וב, עורך יצחק גדרון, "כוסלובקיה עד ארץ ישראל'מצ "חוברת: ראו. 36     

  .ארכיון קיבוץ דגניה ב           

  . 'ארכיון קיבוץ דגניה ב , 1מיכל נ , 1944 – 1943' תיק ילדי טהרן ו. 37     
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  ניצנים. 8
  

עמדה במלחמת השחרור בנתיב תנועתו של , נמצאת בשפלת החוף מצפון לאשקלון ומדרומה של אשדודה* ניצנים

ל באויב "פרשת לחימתם של חברי המשק וחיילי צה. הצבא המצרי לכיוון מרכז האוכלוסין היהודי במרכז הארץ

 26ופציעת " ) גבעתי"וחמי אנשי הקיבוץ ול(  מן המגנים 33נפילתם בקרב של , פינוים של הילדים והאמהות, המצרי

   ).1( הם פרקים כואבים בהיסטוריה של מלחמת העצמאות  , 1948 ביוני 7 -לוחמים וכניעת היישוב לצבא המצרי ב

הדף נכתב על ידי קצין ההסברה של ". כישלון"שכותרתו  הייתה " ) כרוז"ה" ( דף הקרבי" פורסם ה1948 ביוני 9 -ב

  .    לקרב ולכניעה, ובעיקר את רגשותיו שלו,  הביע את יחסה של מפקדת החטיבהובו, אבא קובנר, "גבעתי"חטיבת 

כלפי אנשי ניצנים והלוחמים בה גרם למשבר בקרב אנשי ניצנים אשר ** נפילת היישוב והפניית אצבע מאשימה

ומת הנפילה חלקם ניצולי שואה שנטלו חלק בקרב וחוו את טרא, לאנשי היישוב. תוצאותיו נמשכו לאורך שנים רבות

בעקבות , נוסף, נגרם משבר חוזר, )ילדים ואמהותיהם ( ולאלה מביניהם שהיו בקרב המפונים בטרם קרב , בשבי

   ).       2" ( דף הקרבי"ה

  

קיבוץ ניצנים .  העדיף הצבא המצרי לפסוח על ניצנים ולנסות להתקדם צפונה1948 במאי 15 -בתחילת הפלישה ב

ל שתגברו אותו יצאו מידי "כוחות צה.  והוטרד על ידי כוחות ערביים בלתי סדירים1947 בדצמבר 31 -היה מנותק מ

לאחר עצירת הכוחות המצרים הפולשים ושיבוש תוכנית  ). 3( פעם מן הקיבוץ לסיורים ולפשיטות נגד הצבא המצרי 

קה שלו ולפגוע בקיבוץ החליט הפיקוד הצבאי המצרי לנטרל את האיום שניצנים היווה על קווי האספ, הכיבוש שלהם

,  בקרב על  נגבה1948 ביוני 2 -כישלון המצרים ב. ל שהטרידו והפריעו למהלכיו"ששימש בסיס היציאה לכוחות צה

ניצנים התכוננה כמיטב יכולתה להתקפת הצבא המצרי ועמדה מול . הגביר את רצונם לזכות בהישג צבאי בגזרה

  .התנכלויות של ערביי הסביבה

  .תקפה שיירה בקרבת המחנה הצבאי בחסה וכוחות ערביים התקיפו את המשק במרץ הו21 -ב

לוחם , גוטליבובסקי) יידק (  במרץ נפגע ונהרג יהודה 26 -ב ). 4(  נפצעו 8 - לוחמים נפלו ו4. ההתקפה נבלמה

   .היישוב שבמצור ובבידוד נזקק לאספקה מן האוויר. שנהדפה" בלתי סדירים"שהיה בתצפית בעת התקפה של 

החטיבה ניסתה לסייע בכך שתקפה את . על הקיבוץ" בלתי סדירים " שוב נהדפה התקפת 1948 באפריל 20 -ב

  . דראס ששכן בקרבת הקיבוץ וכך אולצו הצרים על ניצנים להפנות כוחות לסביבות הכפר-הכפר בית

 במאי הזרימו 15 -מיום הפלישה ב. אך רק למספר ימים,  דראס- במאי התבצעה פעולה בה נכבש בית11 -ב

  את" מבצע תינוק" במאי ניתנה פקודה לפנות ב16 -בליל ה.  כפר דרום ונירים הותקפו. המצרים כוחות צפונה

  
מקימי .  דונם מאדמות חממה שנרכשו מערבי בעל המקום28.015על ) ד "א כסלו תש"י ( 1943 בדצמבר 8 -ניצנים קמה ב*

 במאי 20 -ב" אסימי"חלקם ב( שהגיעו מפולין ורומניה באוניות מעפילים " יםגבעת המעפיל. "א: היישוב באו מארבע קבוצות

מחניכי עליית הנוער " ניצנים"קבוצת. ב". תנועת הנוער הציוני"והשתייכו ל ) 1941 במרץ 19 -ב' ב" דאריאן"אחרים ב, 1939

מספר חברים היו ממעפילי  ".שרשים"ין גרע. ד. אנשי הונגריה שהגיעו בימי המלחמה" משמר הכפר. "ג. יוצאי פולין והונגריה

ארכיון קיבוץ , "1943 –1942ניצנים חבלי לידה : "תיק: ראו . 1947 במרץ 13 -שנחתה ליד חוף ניצנים ב" שבתאי לוזינסקי"

 ; 43 – 40' עמ , 0095/117תיק, ה"את, " ינסקי'שבתאי לוז"עדותו של אהרון בר ניר שעסק בהורדת מעפילים מ: ראו; ניצנים

תוכניתו של דודו דיין בגלי   ,1987 – 1947,  שנה40השבוע לפני , עושים מדינה "-שמעו גם ב" ינסקי'שבתאי לוז"דויות על ע

   .       0006/דיין/122, ה"את, קלטת, ל"צה

  . ואף הגיע לידיעת היישוב כולו" גבעתי"הופץ בין כל לוחמי חטיבת " דף הקרבי"ה**
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יד מרדכי  ). 5( א את הבלתי לוחמים מן היישובים ולהתכונן כראוי למערכה הילדים ואמהותיהם במטרה להוצי

בקיבוץ . ניצנים עמדה כאבן נגף בדרכו של הצבא המצרי שתכנן לכובשה.  בו24 - במאי ופונתה ב19 -הותקפה ב

, יןמ אברהם שוורצשטי"בפיקוד המ" גבעתי" לוחמי 30,  חברי משק בתוכם עשר בחורות67:  לוחמים141נשארו 

מחלקה בפיקודו של יוחנן מנהיים שהספיקה להתאמן מספר ימים ,  טירונים44 -ו, שקיבל  את הפיקוד על ניצנים

  . שלא התאים להגנת הקיבוץ כנגד הכלים המשוריינים והטנקים שבידי המצרים* בידיהם היה נשק ). 6( בלבד 

מחלקת , פלוגת רובאים, ר מצויד במרגמות"גדוד חי: לרשותו עמדו ). 7(  התקיף האויב את היישוב 1948 ביוני 7 -ב

 מטוסים הפציצו במהלך הקרב את 4.  סוללות תותחים4 - משוריינים ו13,  טנקים קלים4, מכונות ירייה כבדות

   ). 8( הקיבוץ 

בכמות הנשק ובכוח האש הייתה ניצנים הנקודה החלשה : "ח ועדת החקירה שהוקמה לאחר נפילת ניצנים נכתב"בדו

הכוונה ( הייתה מכונת ירייה . ) ק.גלאון וגת ש, נגבה( בכל אחד משלושת המשקים …ותר שבין נקודות הספרבי

 שעות הסתער הצבא 7במשך .  שעות15הקרב בניצנים ערך "**. ובניצנים לא הייתה. ) ק.למכונת ירייה כבדה ש

  .  הקיבוץ אך נהדף מספר פעמיםהמצרי על עמדות 
  

  המכשיר( העדר אלחוט , הנחיתות הטופוגרפית, )אדמת הכורכר ( תנאי השטח , יהמחסור בנשק אנטי טנק

כגון ירי ( * **העדר תמיכת הכוחות שלנו להקלת הלחץ הצבאי על הקיבוץ בעת הקרב, )שהופעל בסוללות התקלקל 

   ).9(  הן הסיבות לנפילת ניצנים , ואי העברת תגבורות) ארטילרי 

החליט , געו עמדות רבות מירי טנקים ומארטילריה ונפלו ונפצעו לוחמים רביםלנוכח המלחמה הקשה ולאחר שנפ

בית האבן " ( ארמון"להורות על כניעה כדי למנוע טבח בלוחמים שנסוגו ל, מפקד המקום אברהם שוורצשטיין

סדיר שיצאו לה) האלחוטאית מירה בן ארי ( המפקד ולוחמת נוספת. כדי לנהל משם קרב אחרון, )המרכזי ביישוב 

ניצנים . בתוכם פצועים רבים הלכו לשבי , נשים8 - גברים ו97,  לוחמים105. נורו על ידי קצינים מצרים, הכניעה

    ).  10( נפלה 

  

לוחם ופרטיזן במלחמת העולם  , 1987 – 1918( בעקבות נפילת הקיבוץ ובלהט המלחמה כתב אבא קובנר 

  שגרם לזעזוע בעיקר " דף הקרבי"את ה ) 11)(  השחרור במלחמת" גבעתי"קצין ההסברה של חטיבת , השנייה

  בדף שאושר ונחתם על ידי. מן השבי 1949 במרץ 6 -שחזרו ב" גבעתי"חברי המשק ולוחמי , בקרב שבויי ניצנים          

  
י רימונים ובקבוק, כמות מספקת של תחמושת,  מקלעים- תת30,  רובים80 – 75: "נשקה של ניצנים ביום הקרב היה*

 , 1949 באפריל 15מיום " דוח מחקירת פרשת ניצנים: "ראו" ופיאט אחד) פגומה (   אינטש 2מרגמה ,  מקלעים4, "מולוטוב"

  . שם, ארכיון ניצנים, "ניצנים חבלי לידה: "תיק ; 1022/922/1975, צ"א: תיק

הנשק הגיע לבאר . נתקלה בקשיים, יצניםז נ" ביוני על ידי אברהם פבלוביץ מא4 -בקשה לתוספת נשק שהוגשה לבן גוריון ב**

עובדה זו הוסיפה למועקה ולריבוי ). משם היה אמור להיאסף עבור הקיבוץ ולשמש אותו במלחמתו ( , רק ביום הקרב, טוביה

לא " עובד הציוני"הטענה הייתה שבגלל שייכות הקיבוץ ל. בקרב הלוחמים שנפלו בשבי,  תנועתי-גם על בסיס פוליטי, האשמות

כסף לרכישת . גת וגלאון באותו מרחב" הקיבוץ הארצי"כפי שסופק לקיבוצי , דרזו בחטיבה לספק להם נשק נוסף להגנתםהז

אלדד . ב ; 94 – 87' עמ, שם, צביקה דרור;  שם , 1022/922/1975, צ"א" ח מחקירת פרשת ניצנים"דו"ראו ב. נשק לא היה

   . 25.5.1990, תד נאמןי, "ח מסיבות פוליטיות"קיבוץ ניצנים הופקר בתש"

 50 -לכוחותינו  היו כ. המבצע נכשל". פלשת"נערך נגד הכוחות המצריים מבצע ,  ימים לפני קרב ניצנים5 , 1948 ביוני 2 -ב***

עורך , דיון מחודש, ט" תש-ח"תש, מלחמת העצמאות, "הכרעה צבאית בצל התגוששות מדינית", דוד טל: ראו. הרוגים ונעדרים

   . 440 – 439' עמ , 2004,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, העמותה לחקר כוח המגן על שם ישראל גלילי', חלק א, אלון קדיש
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אף , וגינה בחומרה את כניעתם בקרב הפנה קובנר אצבע מאשימה כלפי לוחמי ניצנים, שמעון אבידן מפקד החטיבה

יומיים לאחר הקרב הופיע . שטרם פורסמו ומהטלת אשמה ללא ידיעת כל הפרטים" משפט סופי"שהסתייג מחריצת 

  -ללמוד, לראשונה, עלול היה האויב" ניצנים"ב…חמור כשלון.  כשלון הוא-"ניצנים"נפילת : "בו קבע קובנר" דף"ה

להכניעו ולשבות את , ישוב עברי תוך שעות ספורות  כי אפשר לו לשבור את חומת ההגנה של-דבר חמור ומפתיע

: אך סכנת המערכה פעורה לפנינו, פרשה דרמטית זו  עדיין סתומה-"ניצנים" נפלה איך קרה הדבר שכך…לוחמיו

 היא שעה של צער רב וחשבון נפש -"ניצנים"הכניעה של  שעת! מגיני היישובים, חיילי החטיבה, הלוחמים בחזית 

בכל כוחות : להכין. הלהכין את ההגנ:  משמע-הגנה, תנאי -  אין מגינים על-בית:  וחשבון נפש מלא אומר-עמוק ונוקב

 כל עוד חי הגוף והכדור -להיכנע, מלהיכנע לפולש רצחני טוב ליפול בחפירת הבית: ואם יפקוד הגורל! הגוף והנפש

   ). 12!..." (  חרפה ומוות-הפולש לצאת אל שבי:  חרפה היא-האחרון נושם במחסנית

  

ואיים לפגוע   בקרבהגבורהעיב על סמלי סמל זה ה.  בסיפור נפילת ניצניםהכישלוןאבא קובנר טבע את סמל 

לגנות נטישת  שנועדה אמנם ) 13( אכן הייתה זו כתיבה בהולה . במורשת הקרב של ניצנים ובכבוד הנופלים בשבי

לחזק את רוח  מטרתה הייתה, מאידך. מפולת ממש בחזית, ט וקצין ההסברה"על פי דעת המח, יישובים ולמנוע

  :ללוחמי החטיבה" דף"קובנר הוסיף וכתב ב. הלוחמים

ככל …קנינו את האמונה והביטחון כי אנחנו יכולים לעמוד מעטים מול רבים…מבחנים ומבצעים, בעשרות קרבות…"

כה ,  כה תקצר הדרך-וככל שנקיז את דמו של המתקיף את עמדות המגן שלנו, שנתמיד לעמוד בכל נקודה ונקודה

 בכל -בלי חשבון, בלי תנאי, בכל התנאים, בכל האמצעים! וללחוםללחום , רק ללחום. יקרב יום המחץ העברי הגדול

   ).  14" ( וקרוב הוא,  כי לנו הניצחון-כוחות הנפש

הוטל דופי בלוחמי הקיבוץ ובחבריו שמאן להיעלם במשך " כרוז"ומיום שפורסם ה" את הנעשה אין להשיב", מאידך

, נעזבו או פונו, שבמלחמת השחרור נכבשו על ידי האויב למרות ,כניעהניצנים הפכה לסמל של  ). 15( שנים רבות 

גוש : למשל. (  מגניהם או משיקולים צבאיים אחרים-כדי להימנע מטבח יושביהם, בלחץ המלחמה ישובים ועמדות

  ).מסדה ושער הגולן , משמר הירדן , 69גבעה  ,גזר, יד מרדכי, כפר דרום, ירושלים העתיקה, עציון

מייד לאחר " רושם בחטיבה"התבססה על ה" דף הקרבי"ל לוחמי ניצנים ובאה לידי ביטוי באשמת הכניעה שהוטלה ע

שהיישוב , שהאויב שיתף בו מספר מועט של חיילים,  שעות בלבד3 -2היה שהקרב נערך " רושם"ה ). 16( הקרב 

ט לא "הפיא, "ובזה הוכרעה המערכה" משוריינים 3 -2הופגז והופצץ זמן קצר בלבד ובעקבות כך חדרו למשק 

שאר הקרבנות נרצח על ידי המצרים " לוחמים ו7 – 6שעם פריצת האויב לקיבוץ נהרגו " רושם"עוד היה ה. הופעל

חיילינו : "ועיקר". ולא נותר מפקד ראוי"נהרג בראשית הפעולה , שוורצשטיין, כמו כן נטען שהמפקד". לאחר הכניעה

רי משק ניצנים הניפו את דגל הכניעה בשעה שחיילי החטיבה חב, אנשי המשק כמעט לא נטלו חלק במאבק. נלחמו

נראה שמידע ". מול אויב חלש יחסית הייתה קצרה למדי וחסרת איתנות, המערכה: היינו…עוד המשיכו בהתנגדות

  .הנזק נגרם. בהיעדר עדויות בדוקות, "דף"זה הוא שהכשיל את קובנר בעת שהחליט לכתוב את ה

המליצה להפיץ ולהביא לידיעת , "הן החיילים והן חברי המשק, ביליטציה ללוחמי ניצניםמתן ריה"הועדה המליצה על 

ערעור ביטחון הלוחמים והיה הכרח לומר לחיילים שאם ) לאחר הקרב ( היה "הציבור את מסקנותיה אך מצאה גם ש

  ". …לא הייתה נופלת, ניצנים הייתה נלחמת

, בפקודת היום של חטיבת גבעתי. א: "תב לניצנים ובין היתר כתבמכ, ל יעקב דורי" שלח הרמטכ1949 למאי 26 -ב

פקודת היום שנכתבה מתוך כוונה רצויה לחזק . נכללו פסקאות שיש להן משמעות של הטלת דופי כלפי לוחמי ניצנים

לא שקפה את כל האמת על התגוננות קבוצת ניצנים והיאבקותם המרה של , את רוחם של מגיני מרחב הדרום

   ). 17"(  ויש להצטער על כך שבלא מזיד נאמרו בפקודת היום כמה דברים שלא היו צריכים להאמר,לוחמיה
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העמידה בלי חת של מגינים המחרפים …: " שלח בן גוריון מברק ליום האזכרה לנופלים בניצנים ובו כתב1958במאי 

כל בית ישראל אני מרכין ראשי בפני יחד עם . בה עצמה יש מן הניצחון האנושי העליון, נפשם למוות על חזון חייהם

   ). 18" (  ונפלו לא לשווא-גיבורי ניצנים שנפלו

     חלקם איבד בני משפחה שלחמו ( כאב הלוחמים שנפלו בשבי ועגמת הנפש של האמהות וילדיהם שפונו מן הקיבוץ            

   יצרו אצלם משבר שהתחזק יותר עם הטלת אשמת נפילת הקיבוץ והשכול . היו קשים" דף"לנוכח פרסום ה, )בקרב           

  .          הכניעה

            

  ":יומן ניצנים" נשאו דברים שנכתבו אחר כך ב1943 בדצמבר 8 -ביום הקמת ניצנים ב

,  משרפות הגז באושביץ ובטרבלינקה-מאחוריך: הפוך פניך? כלום שתי דרכים לפניך ? כלום יש בררה בידך : הבט"

אך בה תלך כי אין .  במאמץ ובקרבן-קשה היא הדרך ויקרה. דרך בה התחלת ללכת ואין חוזר,  לגאולהלפניך הדרך

  .  נוכחותה של השואה ליוותה את הקמת הקיבוץ ). 19" ( אחרת

ברח לווילנה תחת , נפצע ואושפז, התגייס ולחם בנאצים, "הנוער הציוני"חבר , ממקימי הקיבוץ ) 20( חיים מילשטיין 

לחם בקרב ניצנים , הצליח לצאת מרוסיה והגיע לניצנים. נרתם לחיפוש חברי התנועה בפולין, הרוסיםשלטון 

על המפגש עם ניצולי . ( מילשטיין הירבה לכתוב על השואה ועל המשטר הסובייטי. במלחמת השחרור ונפל בשבי

 בעלון הקבוצה 1943 -ו בפורסמ" מהרהורי שומר"דברים שכתב " ). עם הבוכנוולדים בעתלית: "שואה כתב את

מכתבים מהתופת הנאצית …דוקרים בלבבנו, חותכים בבשרנו החי, קצרים. מכתבים מגיעים": "הדים מהבית"

מסביבנו ומאחורינו בוער העולם ובתוכו ביתנו …משבי ומנדודים, ידיים מושטות אלינו מן הנכר. הרוסי" דרור"ומה

רק מתוך זה ...?הקיבוצית בליבנו , התנועתית, המשפחתית, היהודית, איזה מקום תופסת הגולה הזאת …הישן

האמינו באדמה זו ואל תיסוגו אף . זוהי הלשון המשותפת לכל אחינו, אנו יכולים להחזיק מעמד, שאנו הוגים בכם

   ).21( " …צעד

מגדלי מעל ל…כן לאל מלא רחמים זה הופנו המבטים": " קדיש במחתרת-תמונות מהשבי"מילשטיין כתב בשבי את 

חיילי : "אמר סגן מפקד מחלקה… הופנו מבטים של ניצולים אשר אף הם זקוקים לרחמים רבים-השמירה והתצפית

אלמונים . רובם עולים אשר זה מקרוב באו…בחורי ייסורים וסבל וניצולי גולה ותופת, בחורים פשוטים היו

… ר גם בגוף ורוח עוצרים אותויש אש, הם מסרו את נפשם בהכרה שלא רק בנשק אפשר לעצור פולש…כמעט

והוא …אבדו לו כל צילומיו המשפחתיים…ישמש אולי סמל לחיילי אותו בחור אשר בא איתנו לניצנים במצב רוח קשה

רק צילומים שרדו לי והנה גם הם הלכו , אבדה בטרנסניסטריה, משפחה אין לי כבר: "היה מלא ייאוש

כאן שוכב : "אנא כתוב על קברי באותיות ברורות, ם אני אפול כאןא…ויומיים לפני מותו אמר לי בניצנים…לאיבוד

, נקבר בקבר אחים בניצנים" גבעתי"לוחם , ברוך שוורץ ). ( 22"( …החייל שוורץ מרומניה אשר נפל למען המולדת

   ).23. )( ק.ש

לידי הארץ וניצולי י, לוחמים לשעבר בשורות הצבא הבריטי, מופיעים מעפילים "חללי המערכה בקיבוץ ניצנים"בדף 

 ). 24( לשבי נכללת במורשת הגבורה  שנפלו והלכו" גבעתי" של 53גבורתם של חברי הקיבוץ ואנשי גדוד . שואה

האם העדיפו ללכת לשבי ולא להילחם  ?האם נכנעו : שאלות קשות נשאלו. חלק מן הנופלים בשבי חזר פגוע, מאידך

  ?מה סיפרו לשוביהם בחקירתם ? דנים האם היו פח ?כדי להציל עצמם ולא למות בקרב 

  

במלחמה  השבויים. בדילמת הנפילה בשבי ובהישרדותם של ניצולי שואה, לדעתי, מאפיינים דומים ניתן למצוא

שמוטל  ,ככאלה שלא עשו מספיק בקרב, עלולים להיות מוצגים כלוחמים שויתרו על המאבק כדי להציל את עצמם

בשבי  האם הנופל?  מי שבחר לחיות ולא ביצע את משימתו בגלל שיקול זה האם שבוי הוא. עליהם קלון הכניעה
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אדם שעשה את כל מה שנדרש לעשות בקרב ונכנע בלית  האם הוא? לפדותו , מטיל על שולחיו אחריות לשחררו

 נשאלו שאלות קשות על הסיבות והתנאים להיחלצותם מן גם ניצולי שואה?  ברירה רק כדי שחייו לא יאבדו לריק 

קרוב לודאי ששאלות . על מלחמת ההישרדות שלהם, ניצלו על הדרכים בהן, על בני משפחותיהם שנספו, התופת

  .חייהם מלוות את ניצולי השואה כל, קשות אכזריות ופוגעות

אף שקיימים מאפיינים דומים בכניעה ובהליכה לשבי לאחר קרב ובהישרדות בשואה קיימים הבדלים ביניהם 

אופיו ומטרתו של האויב מולו עמדו אף הוא . במקום ובזמן אחרים, רחשו בסיטואציות שונותהנובעים מכך שהת

הפכה , באמצעותם. חוו חוויה רגשית טראומתית כפולה, חברי ניצנים שנאלצו להיכנע, ניצולי השואה.  מבדיל ביניהם

, "גבעתי"של " כרוז"ב, גדםופרסום כתב האשמה נ ) 25( בייחוד לאחר הכניעה והשבי , בניצנים נוכחות השואה

  .                  למוחשית יותר

  

במסגרת התערבות קהילתית יזומה על ידי , מספר עובדים סוציאליים,  החלו לפעול בקיבוץ ניצנים1983ממרס 

ההסתגרות : טופלו נושאים כגון. כדי לטפל במצוקות שהיו קיימות בקרב החברים בעיקר בקרב הוותיקים, הקיבוץ

מעבר ללינה , בעיית קליטת הבנים, חוסר נכונות למלא תפקידים ציבוריים, ית וחוסר המעורבות בחיי הכללהחברת

   ).26( משפחתית וענייני קליטה 

במטרה לברר , במסגרת ההתערבות רואיינו מספר עשרות חברים וגם חברים שעזבו את הקיבוץ לאחר המלחמה

הכוונה הייתה ". מחודשת של אירועים היסטוריים בראייה של היוםובחינה , בירור מעמיק של משקעי העבר הרחוק"

  .לנסות ולפתוח מחדש טראומות של העבר ולבחון אותן על פי המציאות של שנות השמונים

על ) חלקם לראשונה ( ניצולי שואה מקרב החברים סיפרו . בבחינת הסיפורים האישיים התבררו סיבות המועקה

מלחמה סיפרו על מיתוס  אלמנות. בניהם סיפרו על הסגירות שאפיינה את הוריהם. על השתיקה, חוויותיהם בשואה

רגשות כעס והתרחקות  הנופלים שמנע מהן בנייה מחודשת של חיי משפחה ועל חיי בדידות שחיו בקיבוץ ומכאן על

שמר על חברי הקיבוץ ו משמרי מיתוס הגבורה שאיחד את, אלה נבעו מהפיכתן בלחץ הציבור לסמלים. שפיתחו

 כחברי הקבוצה( כקהילה  ניצנים עברה: "מבחינת העדויות התברר לעורכי המחקר כי. כבודו מול האשמות הכניעה

  על עצמה בלבד וקושי הסתמכות, ייאוש, ניתוק ובידוד, הסתגרות והאשמה, מצור, תהליך של בדידות, )הנבחנת 

לדעת החוקרים היו מספר דפוסי התנהגות ". הדרךועקשנות בהמשך , אך גם גילויים של כוח ואמונה, לבקש עזרה

. הבולט בקרב ניצולי שואה, דפוס של אשמה: ביניהם היה. והתייחסות שהכבידו על ניצנים לשקם את עצמה

שנובע , לגבי יקיריהם שאבדו, הרודף אותם במשך שנים, אצל ניצולי שואה קיים רגש אשמה סמוי: "החוקרים טענו

, ותיקי ניצנים. ובנו לעצמם חיים ומשפחה, ומעצם העובדה שהם מילטו את עצמם, רהמחוסר יכולתם להושיט עז

חברה ". ובמות חבריהם הקרובים, עברו טראומה דומה נוספת בנפילת ניצנים, בחלקם ניצולי שואה בעצמם

 ). 27!" ( כי אם לא ניצחת בקרב מוטב לך למות " כרוז"ניתן היה להבין מדברי ה"ממשתתפי המחקר אף טענה ש

וכן " על זכר האבות"שיש לגדל ילדים , "אסור לשמוח"עוד טענו חברים בעדויותיהם שנוצרה בקיבוץ אווירה ש

נשיאת מטען של שתיקה ורצון הדחקה . דפוס של שתיקהדפוס נוסף היה . שהייתה חובה להשתתף בטקסי הזיכרון

בעיקר ניצולי , לגבי חלק מחברי המשק, יתהנפילתה של ניצנים הי*. שהיה מוכר בקרב ניצולי שואה, לאורך זמן

, ניסיון השכחת העבר. התגובה לחורבן ביתם הייתה בהתכנסות בתוך עצמם ובשתיקה. נוספת" שואה", שואה

, הדחקת רגשות": נורמה של נוקשות"יצירת : במטרה להתחיל בבניית חיים חדשים הביא לחיזוק תופעה נוספת

ביטול הקלות והעדפת הכלל על , תביעה עצמית למאמץ, ומביטויי רגשות בפומבידחיית חולשות כגון הימנעות מבכי 

  .   הפרט

רגשי : "הנצחהבנוסף לקביעת דפוסי התנהגות אלה גילו החוקרים שמלחמת השחרור הותירה בניצנים גם בנוגע ל
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משקעים רגשיים אלמנות שלא הצליחו לשקם חייהן מחדש נשאו איתן ". כעס והאשמות בין החברים, תסכול, אשמה

לא נוצרו קשרים מספיקים עם גורמים . ולהפיכתה למסוגרת של ניצניםהביאה לבידודה " כרוז"פגיעתו של ה. קשים

משברים אלה גרמו לקיומו של . נשאר שמרני לאורך זמן לא הייתה פעילות מחוץ לקיבוץ וסגנון החיים, תנועתיים

  .ותחלופת תפקידים מועטה תיתמחוסר רצון למעורבות חבר  שנבע"ריכוזיות"דפוס 
  

קולקטיבית של יישוב  כמודל להתנהגות, על פי המחקר שנעשה בשנות השמונים, ניתן להשתמש במקרה ניצנים

. בעת משבר, קולקטיב העלה המחקר דפוסי התנהגות של ניצולי שואה חברי, בנוסף. שנאלץ היה להיכנע במלחמה

. בצל מלחמת השחרור, יצולי שואה בחברות ישראליות אחרותיש להניח שניתן מכאן להשליך על מצבם של נ

הועדפו אלה שניתן היה " שארית הפליטה"מ ). 28( מועקות השואה של ניצולי שואה הושתקו בתקופת המלחמה 

המגמה הייתה אז הדחקת . שהיו אז מקובלים או שנוצרו בתקופת המלחמה לשייך אליהם את המיתוסים והסמלים

  .חשבון בניית הזיכרון הקולקטיבי של היישוב בתקופת המאבק הלאומי לים עלהזיכרון של הניצו

  מלחמת הגבורה של" במאמרו 1984 בינואר 18 -ב, לאחר התעוררות הויכוח הציבורי, כתב *קול) קולדוני ( משה 

  מו בגיטאותמייסדי קיבוץ ניצנים ובוניו היו ברובם מעפילים ושרידי השואה שמרדו בנאצים ולח": "קיבוץ ניצנים

  בקרב הנואש על הגנת, יחד עם יתר החברים והחיילים,  והם אשר לחמו ועמדו בגבורה-ובשורות הפרטיזנים ביערות

  . בדבריו הדגיש קול את הזיקה של חברי ניצנים לשואה ). 29" ( ניצנים

  של אשמה ושל שכול, של עלבון,  ביטוים של כאב**ניתן למצוא בסיפור הגבורה של קיבוץ ניצנים במלחמת השחרור

  .    היו קשים כפליים, אשר בקרב ניצולי השואה שבין חבריו
  

  

  

   
  

העובד "ממיסדי , בפולין ומנהיגה" העובד הציוני"ממייסדי תנועת הנוער ,  )7.7.1989 – 28.5.1911( קול ) קולודוני ( משה *

ראש , 1946 -חבר הנהלת הסוכנות ב,  )1946 – 1941( חבר הועד הפועל של ההסתדרות , בארץ ומזכירה ) 1933" ( הציוני

   .KNESSET.GOV.ILאתר הכנסת : ראו חבר כנסת ושר התיירות והפיתוח,  )1966 – 1947" ( עליית הנוער"מחלקת 

; דבורה אפשטיין; "שארית הפליטה"פעל בקרב , התנדב לבריגדה, 1939 -העפיל מפולין ב) מרה ( מאיר אנטין : הנופלים היו* *

לחם בשורות הצבא , 1939 -העפיל ב, )יידק ( יהודה גוטליבובסקי  ; 1940 -העפיל ב, )מוני ( שלמה בניש ; ארי מריםבן 

, נלחם בשורות הצבא הפולני ,מאיר גליקסר; דוד גלברד עלה בעליית הנוער; בצלאל זולוטוב; יעקב גיגי; הבריטי באל עלמיין

עבד עבודת , נותק ממשפחתו ,אריה גנוט; יהודה גלפנד; שפחתו נספו במיידנקבני מ, נשבה על ידי הרוסים ולחם בשורותיהם

הוגלתה יחד עם משפחתה לסיביר  1941 -ב, מ" ציונית בברה-עסקה בפעילות מחתרתית, ין'שולמית דורצ; פרך בטרנסניסטריה

, ין'עלים לזכרה של שולמית דורצ, שולמית :ראו, הדריכה ילדים ניצולי שואה בפולין שלאחר המלחמה, שם עבדה בעבודות כפיה

עבד , יעקב וורשבסקי ; 1939 -עלה ב, ברומניה 'עסק בעלייה ב, אלכסנדר הרשקוף;  למדינת ישראל13הוצאת ההורים בשנת 

; עזרא זיית ; 1947 -העפיל ב, 1946 -חזר ב, לסיביר הוגלה, )מוטה ( מרדכי וייסר ; בעבודות כפייה במחנות הסגר והיה בכלא

התנדב לצבא הבריטי ולחם , עמנואל חמיצר ;שריד יחיד למשפחתו שהושמדה בשואה , 1941 -הגיע ארצה ב, זלצמןאברהם 

';  עם דוריאן ב1941 -העפיל ב, יוסף נתנזון ;שרגא לוין ; 1944 -העפיל ב, מיכאל יונה ; 1939 -העפיל ב, יעקב טריף; בנאצים

ונכלא בשל כך על " שארית הפליטה"עזר ל , שנים5שירת בבריגדה , יינשטאט הוריו אבדו בטרייז, יהודה פרופר; מאיר פוקורני

  " אסימי"העפיל עם , שלמה רובינשטיין; 1939 -ב" אסימי"העפיל עם , ד"משה ראב; יצחק פרץ; אברהם פרחיה; ידי הבריטים

  העפיל , אפרים שרגא; ן שחרזלמ; מפקד ניצנים, אברהם שוורצשטיין; איבד את כל משפחתו בשואה, ברוך שוורץ ; 1939 -ב

  .     אליהו שרשוב ; 1940 -ב
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   .1990יולי ,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, הוצאת הקיבוץ המאוחד, קיבוץ שנבנה פעמיים, ניצנים, צביקה דרור. 1

 ממקימי ארגון סיפורו של חבר הנוער הציוני, ניצנים מאפר, ניסן רזניק: ראו למשל עדותו של ניצול שואה שלחם ונפל בשבי. 2

   . 2003, ג"תשס, ירושלים, משואה, יד ושם, סדרת עדות, או בגטו וילנה"הפפ

   , 1963מאי , ג"אייר תשכ, "מערכות"הוצאת , צבא הגנה לישראל, מול הפולש המצרי" גבעתי"חטיבת , אברהם אילון. 3

   .147 – 97' עמ

,  עד המערכה-עלייה על הקרקע: "ראו בתיק, נים שלמה רובינשטייןז ניצ"מא, זלמן שחר, מאיר פוקורני, אברהם פרחיה: נפלו. 4

  .   ארכיון קיבוץ ניצנים " 1948

הוצא , מהדורה שנייה, במלאת שנה למערכה , ח"ה תשרי תש" כ-ח"ט אייר תש" כ-ח"ז כסלו תש"ט, נצנים במצור ובמערכה. 5

, ליקט מפי חברים וכתב אברהם אילון,  במלחמת הקוממיות"גבעתי"חטיבת  ; 15 – 12' עמ, י"חשוון תש, על ידי קבוצת ניצנים

   , 1959מרס , ט"תשי' אדר א, "מערכות"הוצאת , צבא הגנה לישראל

, ל"אלול תש, מערכות, צבא הגנה לישראל, ענף היסטוריה במטה הכללי, תולדות מלחמת הקוממיות ; 566  - 557' עמ

  .ארכיון קיבוץ ניצנים, "מבצע תינוק", יםפינוי הילד"תיק  ; 229 – 218' עמ, 1970ספטמבר 

חבר המשק (, עדותו של אליהו הוכברג: ראו ; 1022/922/1975, צ"א, )דרום הארץ " ( הגנת נקודות", מחלקת היסטוריה. 6

ניצנים , ל אגף הפיקוח הכללי"תיק מטכ, 1949 במרץ 30 - גביית עדויות ב-"פרשת ניצנים"-ב) שישב במטה היישוב בעת הקרב 

 ; 16 – 13' עמ, שם, שנבנה פעמיים קיבוץ, ניצנים,  צביקה דרור ;46 מדף 182/129/1951, צ"א , 5.4.1949 – 31.12.1948

  . שם, "ניצנים חבלי לידה"תיק 

', מטה חזית ד: ראו. על ידי הצבא המצרי לכיבוש ניצנים " 1פקודת מבצע מלחמתית מספר " הוצאה 1948 ביוני 7 -ב. 7

   . 79דף , שם , 182/129/1951 תיק ,צ"א, מודיעין

   .16דף , שם , 1022/922/1975תיק , צ"א,"דוח מחקירת פרשת ניצנים: "ראו. 8

, קול) קולדוני (  של משה 5.7.1948 -ראו מכתבו מ; שם, צ"א, דוח מחקירת פרשת ניצנים, "מסקנות לגבי מערכת ניצנים. "9

דף "ניצנים ובעניין ה התובע ברור מקיף בעניין אי מתן נשק במועד לקיבוץ, ביטחוןשר ה, לדוד בן גוריון , "עובד הציוני"מראשי ה

        . 25 – 24 דפים 1189/782/1965תיק , צ"א, "הקרבי

הקרב על ניצנים , משה גרשוביץ; שם, שם, נצנים במצור ובמערכה ; 165- 151' עמ, שם, חטיבת גבעתי מול הפולש המצרי. 10

, צביקה דרור;  ללא תאריך, מדור מורשת קרב, ענף תורה והסברה, מפקדת קצין חינוך ראשי, ך שעורמער, במלחמת הקוממיות

עדויות  ; 5' עמ , 28.6.1959, מעריב, "הלילה הבלתי נשכח, זיכרונות המלחמה של נאצר ";שם, קיבוץ שנבנה פעמיים, ניצנים

תוכניתו של דודו דיין בגלי ,  שנה40השבוע לפני , עושים מדינה: "שמעו בקלטת התוכנית ברדיו, שאול אילני, קובה פלד: לוחמים

קובה ( ראו עדותו של עקיבא פלדמכר ; שם, צ"א, "דוח מחקירת פרשת ניצנים" ; 0068/דיין/122, ה"את , 1987 – 1947ל "צה

,  הוצאת ירון גולן,חמש משימות, יצחק פונדק ; 1/22/1953, צ"א, תיק איסוף חומר , 1948 בנובמבר 8 -שנמסרה ב) פלד 

ארכיון , "תכתובת בעניין הקרב על ניצנים"תיק ; ארכיון קיבוץ ניצנים, "המערכה על ניצנים"תיק   ;132 – 129' עמ ,2000, ס"תש

, "מלחמת הגבורה של קיבוץ ניצנים", משה קול ;ארכיון קיבוץ ניצנים, " קטעי עיתונות-המערכה על ניצנים"תיק ; קיבוץ ניצנים

, תל אביב, תל יצחק, יד לחברי תנועות הנוער הציוניות בשואה ובמרי, משואה, ובץ שנתי לתודעת השואה והגבורהק, משואה

 ,175 – 174, בית ההוצאה של צבא הגנה לישראל, מערכות, "יומה של ניצנים" ; 203 – 195' עמ, 1984אפריל , ד"ניסן תשמ

   , 2004, קשת הוצאה לאור, עורך יוסף שביט, תל אביב: מטרהה, רם אורן; 16 – 10' עמ, ו"ניסן תשכ, ח"כרך מ, 'ד

סיפורם של השבויים , הלוך בשבי, דניאל נדב  ;6.6.1988, גבר לעניין, מעריב, "כך נפלה ניצנים", מנחם תלמי; 240 – 231' עמ

, ז"תשנ, ישראל גליליהגנה על שם "המרכז לתולדות כוח המגן ה,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, העבריים במלחמת העצמאות

   . 12/67/1951, צ"א, )מצרים ( שבויים יהודים כללי , יחידת הקישור לצלב האדום: תיק; 85 – 77 , 48 – 43'   עמ ,1997

      284 – 254' עמ  ,2000, תל אביב, יד ושם, עם עובד, פרשת חייו של אבא קובנר, מעבר לגשמי, דינה פורת. 11

, צ"א, "מסדה, שער הגולן, סקירת נפילת ניצנים"תיק ; ארכיון קיבוץ ניצנים, "עדויות ומסקנות-הקרב"ראו צילום הדף בתיק . 12

כסלו , גבעת חביבה, " יערי-יד"הוצאת , האיש שהיה לחטיבה, שמעון אבידן גבעתי, אליהו יקיר, שאול דגן ; 289/580/1956

  , שם, צביקה דרור ;  251' עמ, בספר" גבעתי"ם של  וכן בלקט מהדפים הקרביי146 – 145' עמ , 1995דצמבר , ו"תשנ
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   . 19 – 17' עמ

   .278 – 273' עמ, שם, דינה פורת. 13

  .שם, שם, צביקה דרור. 14

לבן גוריון בו הם תובעים לברר את ההשמצות שהופנו "  פדויי שבי מצרים-חברי ניצנים" של 13.4.1949 -ראו מכתבם מ. 15

נערך בסוף דצמבר , שהיו לו תגובות רבות בעיתונות, דיון בנושא ניצנים . 9 דף 289/580/1956, צ"א, "דף הקרבי"כלפיהם ב

בניסיון להבהיר ,  שנים לאחר הקרב35, בא לקיבוץ, במלחמת השחרור" גבעתי"ט "מח, שמעון אבידן.  בתשדיר בטלוויזיה1983

 בספטמבר 25 -לאחר מותו של אבא קובנר ב (  שנה לקרב40במלאות . שהודפס באישורו" דף הקרבי"מחדש עמדתו בעניין ה

כדי " החבורה על שם אבא קובנר"מיכאל ואלי בן גל מאנשי , בנו של אבא קובנר, 1988 לאפריל 18 -ב, באו לקיבוץ,  )1987

,  אנשים,"קראו להם בוגדים",  הופמן-אריאלה רינגל: ראו התייחסויות שונות בעיתונות. לנסות ולמחוק את כאב העלבון

להסיר את תווית ", עודד ליפשיץ ; 23.12.1983, הארץ, "דף הקרבי"לא להזכיר את ה", מרדכי ארציאלי ; 5.12.1983

 - נתן ליעקב אחימאיר מגיש התוכנית בטלוויזיה ב-ראו מכתבו של מזכיר הקיבוץ יגאל בן ; 27.12.1983, על המשמר, "כשלון"ה

, טדי פרויס; ארכיון קיבוץ ניצנים, " ואילך60 שיקום שנת -לאחר המערכה"תיק  , 26.12.1983 - ותגובתו ב1983 בדצמבר 20

תיק  , 28.12.1983, "דברי שמעון אבידן בפגישה עם חברי קיבוץ ניצנים"ראו ;  22.12.1983, דבר,  "69ניצנים וגבעה "

יעקב ", רוביק רוזנטל; 23.12.1983,  הארץ,"אנשים שאכפת להם", הדה בושס; ארכיון קיבוץ ניצנים, "המערכה על ניצנים"

 , 51. שבועון על המשמר מס, חותם, "אני מצפה להזדמנות התגובה: אבא קובנר "-ו" מעשה בלעם הפוך: אחימאיר

לפחות מבקשים , הוקל לנו", עזרא ינוב ; 28.12.1983, כותרת ראשית, "גיבורים מתים אינם מתים", תום שגב ; 23.12.1983

 כותרת הדף -השגיאה: אבידן; חברי ניצנים קיבלו סיפוק חלקי", דני צדקוני ; 29.12.1983, מעריב, "סליחה על סבל של שנים

  ישראל גלילי  ; 30.12.1983, מוסף לשבת, על המשמר, "הזעם והפיוס, הכאב", עודד ליפשיץ ; 30.12.1983, דבר, הקרבי

בעקבות , יצא, )ל "ה הארצית עד להקמת צהוהמפקד" הגנה"חבר מפקדת ה, ממנהיגי תנועת העבודה , 1986 – 1911( 

, ידיעות אחרונות, "האמת על ניצנים", ישראל גלילי: התעוררות הויכוח הציבורי ודחה את המשמעויות השליליות בדף הקרבי

 , כותרת ראשית,"שמעון אבידן צדק: ניצנים", מאיר פעיל: מאיר פעיל עמד לצידו של אבידן חותם הדף, מצד אחר ; 9.1.1984

, "בקשת סליחה מניצנים", דני צדקוני; שם , ב"כרך י,  משואה,"מלחמת הגבורה של קיבוץ ניצנים", משה קול ;  11.1.1984

ראו דברי אלי בן גל בביקורו  ; 15.4.1988, מוסף, ידיעות אחרונות, "אבל לאן נוביל את החרפה", תמי גרוס; 3.2.1984, דבר

ארכיון קיבוץ , ומכתבו לחברי הקיבוץ לאחר הביקור, " קיבוץ ניצנים-ברים ביום הזיכרון ד- למדינת ישראל40 -שנת ה: "בקיבוץ

 –היה מסמך ", עודד ליפשיץ ; 19.4.1988 , 242. מס, הדף הירוק, "משהופרה השתיקה, בניצנים", גוגה קוגן; שם, ניצנים

דני  ;19.4.1988, מעריב, "תפייסות שאחרה לבואהה:  שנה40ניצנים אחרי ", עזרא ינוב; 19.8.1988, על המשמר, "ואיננו עוד

לאחר פרסום ספרו של צביקה  . 20.4.1988, דבר, " לקרב בניצנים40ל וקיבוץ ניצנים במלאת "פיוס בין אבא קובנר ז", צדקוני

  תיקון עוול, אייל כפכפי ; 27.7.1990, דפים לספרות, על המשמר, "טיהור ניצנים", דן יהב:  נכתבו עדיין תגובות1990-בדרור 

   .    10.2.1991, הארץ, "בין ניצנים לתל אביב", אשל.י ; 17.8.1990, משא, דבר, "היסטורי

אשר בו נמסר " הכניעה בניצנים"מכתב חתום בשם מפקד החטיבה  ; 18דף , שם, צ"א, "דוח מחקירת פרשת ניצנים"ראו . 16

תיק מחלקת  , 1948יוני  , 38/קרבי/גבעתי: מהירה ראועל חולשתם של חברי המשק וכניעתם ה" לפי עדות עדי ראייה"

תיק , צ"א, שמעון אבידן ויצחק פונדק, ראו עדויותיהם של אבא קובנר ; 32דף , שם , 1022/922/1975, היסטוריה

   . 57 – 56 , 44 – 43, דפים, שם , 182/129/1951

ארכיון קיבוץ , שם,"תכתובת בעניין הקרב על ניצנים ":תיק, "העתקה "1949 במאי 26ו מיום /63/5/2ל "ראו מכתב הרמטכ. 17

  .ניצנים

  .ארכיון קיבוץ ניצנים, שם,"תכתובת בעניין הקרב על ניצנים"ראו צילום המברק בתיק . 18

  .  ארכיון קיבוץ ניצנים, " 1950 – 1948שיקום לאחר המערכה "תיק , דברים שנאמרו בעת הקמת הקיבוץ: דפים. 19

  . ארכיון קיבוץ ניצנים, בתיקי נפטרים ) 1952 במאי 13 -מת בתאונה ב( יים מילשטיין ראו תיקו של ח. 20

 – 1942ניצנים חבלי לידה : "תיק , 1943, ג"תש, "הדים מהבית"מתוך עלון הקבוצה , "מהרהורי שומר", חיים מילשטיין. 21

   . 13דף , שם, "1943
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ארכיון קיבוץ , "קטעי עיתונות, מכתבים,  יומנים-בשבי: "או בתיקר"  קדיש במחתרת-תמונות מהשבי", חיים מילשטיין. 22

  . ניצנים

, "1950 – 1948 לאחר המערכה -שיקום"תיק , ראו בדפים מארכיון חטיבת גבעתי, "חללי המערכה בקיבוץ ניצנים"רשימת . 23

   .47 – 19' עמ ,שם, נצנים במצור ובמערכה: חברי הקיבוץ ראו, על חללי הקרב; ארכיון קיבוץ ניצנים

שלוש ",  צביקה דרור.ין  ודבורה אפשטיין'שולמית דורצ, מירי בן ארי: ראו למשל על גבורת שלש נשים שנפלו בניצנים. 24

מגל מוציאים ,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, זוהר-עורך מיכאל בר, מנשרים קלו מאריות גברו, ספר הגבורה, "נערות בקרב

   . 101 – 98' עמ , 1997, ז"תשנ, לאור

קטעי , מכתבים,  יומנים-בשבי"תיק : ראו ; 56 – 54' עמ, שם, נצנים במצור ובמערכה, "בשבי האויב", חיים מילשטיין. 25

שלמה  ; 231.00001תיק , ה"את, ראו עדותו של יעקב רווח על נפילתו בשבי בניצנים; ארכיון קיבוץ ניצנים, שם, "עיתונות

במחנה עבסייה " מגילת השבי"הכין את  שלמה הרצפלד( , ג"תשס, ניר גלים , 1948יומן , ארוכה הדרך לשבי המצרי, הרצפלד

   . 6.7.1948, הבוקר, "רשימת השבויים ממצרים: "ראו; )במצרים 

סיכום התערבות קהילתית , ניצנים, ר דן בר און"הקדמה ד, מוטי שגב, דפנה שניר: ראו חוברת שיצאה בתום ההתערבות. 26

   .1988, פברואר,  עדויות ותעודות-היחידה למחקר עכשווי, יד טבנקין,  1986 – 1983

בדומה לניצולי השואה גם הם האמינו בסתר לבם : "תום שגב כתב במאמרו. שם, שם, סיכום התערבות קהילתית, ניצנים. 27

 ,"מוות בכבוד" והחיים על ובז למי שהעדיפו את הכניעה, לכודים באותו אתוס ישראלי שידע לכבד רק גיבורים מתים, בחרפתם

  .   18.5.1990, הארץ, "הקיבוץ שמת פעמיים", תום שגב: ראו, "בעצם מתו פעמיים

   . 2.6.1989, דבר, "שתיקה הולכת ונמשכת", אמיר רוזנבליט: און-ראו ראיון עם הפסיכולוג דן בר. 28

   .195' עמ, שם, משה קול. 29
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  יד מרדכי . 9
  

  דיון שנערך "מהנעשה והנשמע"תחת הכותרת , )חירביה " ( מצפה הים" פורסם בעלון הקיבוץ 1945 באפריל 15 -ב

  , הוצע שהקיבוץ ישא את שמו של מרדכי אנילביץ ממפקדי מרד גטו ורשה ). 1( בשיחת הקיבוץ על אפשרות שינוי שמו 

הגיעו לידיעת אנשי התנועה בארץ ישראל בסוף שידיעות על מותו בקרב " שומר הצעיר"איש תנועת ה, )ל "מפקד אי( 

אשר , )אליה השתייכו חברי המשק ( בארץ " השומר הצעיר"לאחר התכתבות עם הנהגת תנועת  ). 2 ( 1943אפריל 

תמכה ואף יזמה את השינוי כדי להנציח את זכרו של גיבור המרד ובעקבות הסכמת ועדת השמות של הקרן הקיימת 

  "*.  תל מרדכי"שינוי השם ל , 1946 באפריל 9 -אושר ב,  )3( בעלת הקרקע , לישראל

העמידה , שנפל בקרב גבורה ונקם נגד הגרמנים, לדמותו של מי שהיה מפקדו של מרד גטו ורשה, הצבת יד בדמות קיבוץ

בתחומי ציווי להזדהות עם דמותו ומעשיו וצורך למסד את זכרו : אתגרים רוחניים כגון, חברי המשק, בפני נושאי זכרו

הקמה מחדש , ובעקבותיהם גם שיבה, חורבן ונסיגה, שכול, קרב יד מרדכי במלחמת העצמאות שהיו בו גבורה. היישוב

  .   סיפק אתגרים אלה ,ובנייה

  

  דל היה הגורם שהביא את צבא מצרים הסדיר להשקיע מאמצים 'על הדרך בין עזה למג** מיקומו של קיבוץ יד מרדכי 

. שמטרתו הייתה לנוע לכיוון מרכז הארץבטיח את קווי האספקה וצירי התנועה של הכוח הפולש כדי לה, רבים לכבשו

  . הם הטילו עליהם מצור וההפצצות נמשכו ללא הפסק,  לאחר שלא הצליחו המצרים לכבוש את נירים וכפר דרום

  .אז עמד קיבוץ יד מרדכי בדרכם

פונו , רית שלוותה בהתקפות על ישובים בשפלה  הדרומיתשלשה ימים לאחר הפלישה המצ , 1948 במאי 18 -בליל ה

  במטרה להקל על המגנים את מלחמתם באויב ולהרחיק מן הסכנה " ) מבצע תינוק( "ילדים ואמהות מיישובי האזור 

 בחודש בו נכבשו 14 במאי ועד 10 -מ" ברק"מבצע: למשל( קודם לכן נעשו פעולות צבאיות . חברי משק שאינם לוחמים

כמו כן ,  )4( כדי להקל על המצור של יישובי המרחב ) ובית טימה  כאוכבה, חוליקאת, בריר:  ערבים במרחב הנגבכפרים

  . לפוצץ את הגשר צפונית לדיר סניד ומוקשה מסילת הברזל מערבה לבארי  במאי ניסיון כושל18 -נעשה ב

  גדוד ארטילריה ופלוגת משוריינים , ר"י חיהם הטילו לקרב שני גדוד.  תקפו המצרים את יד מרדכי1948 במאי 19 -ב

האויב הפעיל את  ). 5( נושאי ברן ונעזרו בתקיפות מן האוויר שהטילו פצצות תבערה שגרמו בקיבוץ שריפות ונזקים רבים 

האש שרפה את . את הפצועים כמעט כל בעלי החיים נהרגו והיה צורך לקטול. כל המבנים במשק נהרסו. כל כוחו במתקפה

   ).     6( חיו במקלטים ובתעלות  אנשים. הלוחמים התגוננו מתוך החפירות. א נהרס בהפגזות התותחים והמרגמותמה של

: בכינויו( ל "למטכ, על שם מפקדה נחום שריג" סרגי"שכונתה , "חטיבת הנגב" במאי ממפקדת 19 -ח שנשלח ב"בדו

עמדת הגנה מבוצרת באזור הדרומי של המשק  ( קס יד מרדכי הודיעה שנערכו התקפות על הפילבו: "נאמר" ) מועצה"

  יד מרדכי מותקפת…אחר כך הרעישו את הפילבוקס ואנשינו עזבוהו ונסוגו. נהדפו תוך אבידות קשות לאויב. ). ק.ש
  

 .          שהתאים יותר לבקשת הקיבוץ להנציח את זכרו של מרדכי אנילביץ" יד מרדכי" שונה השם ל1946ביולי *

  בין השניםשעלו " השומר הצעיר"מייסדיו היו חברי שני גרעיני הכשרה של . 1943 בדצמבר 5 -עלה על הקרקע בהקיבוץ **

סמוך לנתניה אך כשגדל מספרם " מצפה הים"תחילה ישבו ב. אחת מוצאה מווהלין ושלזיה ואחרת מגליציה,  מפולין1943 – 1936

מ " ק10 -כ( לישראל רכשה קרקע מן השיך של חירביה הקרן הקיימת .  אחרביקשו לעבור למקום, ושטחי העיבוד לא הספיקו לצרכיהם

יחסי ידידות טובים שררו בין חברי יד מרדכי וערביי . והשטח נמצא ראוי להתיישבות הקיבוץ)  אשקלון של היום -דל'סמוך למג, מעזה

הקיבוץ שהיה מוקף בישובים ערביים  . 1947נובמבר לפרוץ המאורעות בסוף  עד) חירבייה וברייר , דיר סניד, יה'ירג'בית ג( הסביבה 

  .  מיישובים יהודיים גדולים בעורף, שהגיעה בדרך כלל בשיירות, נאלץ לקבל אספקה, שהפכו עוינים
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   ).   7" ( …אם יד מרדכי תיפול נשארת הדרך צפונה פרוצה. בכוחות אויב גדולים

, הפגזות תותחים ומרגמות. תקפה יד מרדכי שבע פעמיםהו,  בחודש24 - במאי ועד ה19 -מה, במשך חמישה ימים

 חיילים 2,000 -עמדו מול כ*  לוחמים132. הפצצות מטוסים והסתערויות חיל רגלים ושריון נערכו כמעט ללא הפסקה

  **  מגנים26המחסור בנשק ונפילתם בקרב של , כיתורו של הקיבוץ והרס עמדותיו. יתרון האש היה לצד המצרים. מצרים

 לוחמים גרמו להתערערות האחיזה 35 -ופציעתם של כ" )  חטיבת הנגב" של 2ח מגדוד " אנשי פלמ8 - חברי משק ו18( 

   ).8( ביישוב 

  : ל ניתן לחוש בלחץ שיד מרדכי הייתה נתונה בו בעת הקרב"במברקים ששלחה החטיבה למטכ

הרבה , ביד מרדכי כל העמדות הרוסות",  " s.o.sיד מרדכי מודיעה כי היא במצב ייאוש וקוראת : " במאי נשלח20 -ב

  ".  יש צורך בעזרה מיידית מהאויר. האויב מסתער. הרוגים ופצועים

אנו עומדים תחת לחץ כבד מצדם לאפשר להם . רוח האנשים נשברה לחלוטין. המצב ביד מרדכי חמור: " במאי22 -ב

 יש אפשרות כל שהיא לפנות את הפצועים האם…המצרים ממשיכים לרכז כוחות מסביב לנקודה…לעזוב את המקום

  ".בעזרת גורמי חוץ

ערב החלו לפנות . אחר הצהרים החלה התקפה קשה מתותחים ומכונות ירייה על יד מרדכי: " בחודש נשלח23 -ב 

  " …הקשר עם האזור באיתות בלבד…ר שנמשכו עד חשכה"הסתערויות של חי

הודעתי (  מרדכי נכבשה על ידי האויב בשעות הבוקר המוקדמות יד: "ל" למאי הודיע מפקד חטיבת הנגב למטכ24 -ב

איש חטיבה :  שבויים3ביד האויב נפלו . ידוע סיכום כללי עדיין לא. פונתה על ידי אנשינו שלא יכלו להחזיק מעמד). לגבעתי 

   ).9 . ) (ק.ש. לא נמצאו השבויים נרצחו על ידי המצרים וגופותיהם." ( סניטר וסניטרית מהמשק, פצוע

  מצרית חדשהשחדרו למשק בלילה בעת היערכות " חטיבת הנגב"אנשי יד מרדכי פינו את המשק בחסות משורייני 

נכנסו כדי לאסוף את הפצועים אך לאחר שהתברר כי המצב נואש החליט , ח"לוחמי הפלמ. שכללה הזזת חלק מכוחותיהם

   ). 10( ח " להורות על פינוי כללי בחסות הגנת הפלמ***הפיקוד המקומי

,  למאי לקראת בוקר לכיוון קיבוץ גבר עם24 -עזבו ב) נשים שלא לחמו וצוות המרפאה : כגון(  לוחמים ושאר הנצורים 180

  ואחר כך נכנסו המצרים המשיכו להפגיז את הקיבוץ במשך מספר שעות ). 11( בעוד המצרים מרעישים את הקיבוץ 
  

  

 3,  המרגמות2 היו אנשי צוות 8,  היו ברזרבה12,  הוצבו בפילבוקס8.  בעמדה4 – 3, ות עמדות קבוע10 -הלוחמים במשק חולקו ל*

 20,  נושאי אלונקה6,  קשריות2כמו כן היו בעת הקרב.  תפעלו את הפיאט2,  אנשי צוות המקלע2, "בראונינג"אנשי מכונת הירייה ה

  מ לוחמי "מ, ז"סגן מא ,ז"מא(  מפקדים במטה 3,  מפקדי קטעים3,  רצים במטה3,  נשקים2, אלונקאים ליד מקלט המרפאה

  .   8הערה , "חקר לקח המלחמה"ראו ). ח "הפלמ

, "חקר לקח המלחמה"יצחק שדה ב.  איש35 - ונפצעו כ26נפלו , מפקד יד מרדכי בעת הקרב, על פי שיחה שלי עם מוניו ברנדווין**

בעת , 1948 במרץ 23 -ול בנופלי יד מרדכי גם את חבר המשק שנפל בכוונתו הייתה כנראה לכל.  הרוגים27ציין  , 24דף , שם,צ"א

  .ליווי שיירה למשק

את ההחלטה לפנות את הקיבוץ וכך , מפקד יד מרדכי, לקח על עצמו מוניו ברנדווין, ענת רייכר, על פי ארכיונאית קיבוץ יד מרדכי***

דברי מוניו בויכוח  מצוטטים ) 159עמוד , שם( בספרה של לארקין ? מי נתן את הוראת הפינוי ומדוע : מנע ויכוח חריף עתידי בשאלה

אם לא ": הפינוי ומוניו ברנדווין עצמו לפני) ח "מ חיילי הפלמ"מ( גרשון דבמבוים , )גרשון אוסטרייך ( גרישה מרחב : בין המפקדים

. ) ק.ש. הדגשה שלי ( ".לביץ וללוחמי הגטולמרדכי אני, ל קיבוצינולשמו שנתכחש  ,נעשה כל שביכולתנו כדי להישאר ולהחזיק מעמד

כדי לעודד את הלוחמים והמפקדים , בדמותו של אנילביץ כסמל של גבורה, השואה בלקח מן, מוניו ניסה להשתמש בטיעון רגשי

  .  יםכדי למנוע הרוגים ונפגעים נוספ, לפנות את האנשים, להורות על נסיגה נאלצו המפקדים, לנוכח המציאות. להמשיך להילחם
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יד : "  נכתב24 - של חטיבת הנגב נכתב ב2-של הגדוד ה" סיכום היומי"ב. וריק, לתחומו ומצאוהו שרוף והרוס לחלוטין

. המשק פונה יחד עם האנשים. הבוקר פונה המשק .הוציאו את החולים והפצועים, יחידותינו נכנסו הלילה למשק: מרדכי

   ).12" (  עם-ל והאנשים הגיעו לגברהפינוי נעשה ברג, למצרים נגרמו אבדות כבדות

  כאשר ברור היה שללא סיוע דחוף ייפול המקום לידי המצרים, האם הייתה הנסיגה מיד מרדכי פינוי לשם הצלת החיים

). כשם שקרה בגוש עציון , הועלו בקיבוץ חששות מטבח הלוחמים שייכנעו( ? וימותו בקרב עוד לוחמים ואחרים יפלו בשבי 

האם הייתה זו היערכות מחדש בלחץ ? התקדמות האויב סיגה כניעה ללחץ הצבאי המצרי שהקלה על האם הייתה בנ

יש שהשוו אותה לנסיגת הצבא ( ? כפי שהציע מפקד הקיבוץ מיד לאחר ביצועה , נסיגה לשם התקפה מחודשת, הקרב

  ? הייתה השפעת הקרב ביד מרדכי על המערכה  מה).  מדנקירק 1940 יוני -הבריטי במאי

ימי שהות לבסס את ששת הימים של יד מרדכי נתנו ששה : "כתב לאחר הקרב,  ביד מרדכי3לוחם בקטע , אליהו מולטאו

לפי תוכניות מדינות ערב היו צריכים לכבוש את ארץ ישראל בעשרה .  נגבה ששם עצרו את המצרים-קו ההגנה אשדוד

" חטיבת הנגב במלחמת העצמאות"במערך שעור בנושא ). 13" ( ששת הימים של יד מרדכי קלקלו את התכנית…ימים

לאויב היו . שיבשה את תנועת האויב מסכימים המחברים שעמידת הקיבוץ" ל"מורשת הקרב של צה"המופיע בחוברת 

לאסוף כוחות כדי להתקיף את הכוחות , ימי הקרב ביד מרדכי נתנו בידי היישוב שהות להתארגן.  חללים400 -בקרב כ

   ). 14( באשדוד  ם לעצירתםהמצריים ולגרו

,  )15( ? האם הקיבוץ לא היה מוכן כראוי לקרב . סוגיית הנסיגה המשיכה להטריד את חברי הקיבוץ גם לאחר ביצועה

, למשל, האם גם רוחם של לוחמי ירושלים העתיקה( ? האם התערערה רוחם של הלוחמים כפי שציין יצחק שדה 

אותו יכולים מפקדים , נראה שיש קו). להגיע גם שם בוששה התגבורת ? אי  במ28 -התערערה בעת שיצאו לכניעה ב

ובין מוות מיותר , לאחר שמוצו כל האפשרויות ,בין כניעה, בין עמידה ונטישה, המבחין בין פינוי ונסיגה, בשדה הקרב לקבוע

  .   בקרב

שהוציא הקיבוץ " ד מרדכי במערכהי"ביטא את הערכתו לעמידתה של יד מרדכי בהקדמה שכתב לחוברת  *ישראל גלילי

כחפרפרות בחפירות בילו אנשי משקינו בלי לעזוב את . משקי ההתיישבות העובדת בגופם עצרו את האויב: "לאחר הקרב

. כי פעל בהם אינסטינקט שלא על משקם בלבד הם מגינים כי אם על לב היישוב היהודי לבל יפרוץ לשם האויב, מקומם

והמשקיים אלא בערכם הצבאי הממשי שמילאו במלחמתם כלפי   עתה לא רק בערכים המוסרייםמשקינו החקלאיים נבחנים

 חללים 400 – 300. פגישתם עקובת הדמים עם לוחמי יד מרדכי כל תכניתם של המצרים בנגב נשתנתה לאחר. האויב

 ערעור על גבורת אנשי הקיבוץ אין בדבריו אלה כל ). 16" ( …עזרה עד שהללו נאלצו להזעיק, הפילו בהם מגיני יד מרדכי

  . הפינוי התקבל כחלק מאילוצי הקרב. והתנהלותם

דבר שרבים נהגו לעשות בו אז , השוואה בין קרב יד מרדכי לקרב סטלינגרד" על המשמר" פורסמה ב1948 במאי 28 -ב

והנה באחת החפירות . כשיא במאמצי ההתגוננות. בשעתו נישא בפי כל השם סטלינגרד כסמל עילאי של גבורה: "שימוש

נתקבל בקיבוץ לפני . ). ק.ש. הכוונה לחלל הקרב מונדק קוהל(  .של יד מרדכי נפל חבר שהשתתף בקרבות בסטלינגרד

כחצי שעה לפני מותו הספיק . חדשים מועטים ומאחוריו שנים של תלאות ונדודים בימי מלחמת העולם השנייה ולאחריה

לא היה להן אח ודוגמה אפילו בקרבות …ניחתה על ידי תותחי האויב ומטוסיועל עוצמת האש ורציפותה ש, עוד להעיד

  סמלי הגבורה של המלחמה היה נפוצים בתקופת מלחמת השחרור  והשימוש בדימויים ובמסרים של ). 17"( …סטלינגרד

  ).18( מה בשירה ובדר, אלה באו לידי ביטוי בספרות. עמידת גבורה מן המלחמה והשואה היה מקובל            

  סיפור המערכה ביד מרדכי הוא חלק ממיתוס הגבורה של הקיבוץ שראשיתו בקשר שקשרו חבריו לדמותו ההרואית של

  

, ל" ועד הקמת צה1947 -וראש המפקדה הארצית מ" הגנה"חבר מפקדת ה, ממנהיגי תנועת העבודה , 1986 – 1911, ישראל גלילי*

  .חבר כנסת ושר, "אחדות העבודה"ממנהיגי 
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צבי שטרנברג . לתקופה ביקשו חברים לבטא בשם החדש זיקה,  )19 ( 1945 -בדיון על שינוי השם ב. מרדכי אנילביץ

  : מוניו טען. התנועה אחרים ביקשו להיענות לבקשת". אין לי ספק שיש לקשור את השם שלנו עם התקופה:"טען

  ומבחינה זאת  ממש סמל של הגנת גיטו ורשהמרדכי אינו מסמל לנו גיבור אלא…השם צריך להוות סמל בשבילנו…"

המעלה על נס את גבורת , עלינו לקבל שם: " שרה קולנר גרסה".…הוא לא יסמל יחסנו אליה, אין אנו מתאימים לשם זה

  .  אני חושבת שרובנו היינו עומדים בהם-קשים, לו היינו נעמדים במצבים מיוחדים? אם אנו ראויים לו …התקופה הזו

  ". שאנו ראויים לו, גם השם יחנך אותנו ונצטרך להוכיח…שמהם גם הם ינקו, ם השרשיםינקנו מאות

בגטו שנפל בגבורה הייתה בקבלת השם החדש מחויבות לנהוג על פי אמות מידה הקשורות בדמותו של לוחם יהודי , אכן

 אנילביץ ביטא מושגי גבורה אך מאבקו של מרדכי. אף שהאויב היה אחר ומטרת לחימתו של אנילביץ הייתה שונה, בקרב

אלה התאימו לאמות המידה של לוחמי  ,והקרבה יהודיים השייכים למורשת הגבורה היהודית כפי שנשמרו בזיכרון הציבורי

   ).   20( יד מרדכי 

  

חברת "או " ( חירות"ניצולי שואה מפולין חברי קבוצת , היו אלה נערים. בין לוחמיה של יד מרדכי בקרב היו ניצולי שואה

מתוך קבוצה של בני נוער שהתארגנה בבית ילדים בגרמניה  ). 21(  לקיבוץ 1948 בינואר 1 -שהובאו ב" ) הנוער הפולנית

בני הנוער השתתפו בקרבות כאלונקאים ורצים .  ליד מרדכי17 – 16 נערים בני 30נשלחו , על ידי חיילי הבריגדה היהודית

, 1991שנמסרו באוגוסט , בעדויותיהם ). 22( ה ועזרו בהכנת מזון ללוחמים הבנות השתלבו במערך ההגנ. ואף כלוחמים

קיימים מאפיינים דומים לסיפור חייהם של ניצולי , חברי אותה קבוצה) קראוס ( מאור ולילי מאור ) מושקוביץ ( של זנק 

, לקיבוץ" השומר הצעיר"לאחר ששרדו את השואה הגיעו במסגרת תנועת  ). 23( ולחמו ביד מרדכי  שואה אחרים שחיו

אחדים נפלו . תרמו את חלקם, בעת המצור והקרב, עבדו והשתלבו במשק ואחר כך, קליטה והסתגלות התמודדו עם בעיות

  . נפצעו בקרב ואחרים

 הפולש הגרמני ואחר לחם כקצין בצבא הפולני נגד,  בטרנופול בגליציה 1914 - נולד ב)זילברמן ( קוהל ) יואכים ( מונדק 

הפליטה ממנזרים  התמסר להצלת ילדי שארית"לאחר המלחמה . השתתף בקרבות בסטלינגרד. גויס לצבא האדוםכך 

בעת קרב יד ". שם שימש זמן מה כמנהל מוסד יהודי של ילדים ניצולים, ומבתי יתומים והעברתם לידיים יהודיות בשלזיה

לפני שנפגע ונהרג מפגז אויב אמר . ת הפגזות קשותתח,  במאי18 -ב ,עמדתו הייתה נתונה. מרדכי הפעיל מכונת ירייה

אבל גם שם לא ראיתי פלא כזה של עמידת כה מעטים וחסרי , סטלינגרד עוצמת אש כזו הכרתי רק ליד: "לחבריו לעמדה

   ).  24" ( נשק כנגד כה רבים ומצוידים כהלכה

בעודו נער ניתכו עליו . "הוריו הושמדו בשואה).  1948 במאי 16 - נפל ב1927 בפברואר 7 -נולד ב (קליין) אברי ( אברהם 

. והסתתר ביערות ובכפרים עם אחיוברח . 1944נשלח למחנה עבודה נובקי שם היה עד ". מוראות המלחמה וההשמדה

חברת הנוער  "-הנוער של עולי פולין היה חבר בתנועת". חירות" בדרכי ההעפלה ארצה והצטרף לתנועת 1946הגיע בסוף 

   ).25* ( היה ראשון הנופלים בקרב. 1948שהגיעה ליד מרדכי בתחילת " הפולנית

. משפחתו אבדה כולה בשואה.  בקיבוץ1992 במרץ 20 - ונפטר ב1915 בספטמבר 9 -נולד ב) ברגר הופר  ( שלמה בקר

   כשחיפש.הסתיר את יהדותו והצליח לברוח משם. היה במחנות כפייה. נפל בשבי הגרמנים. נלחם בשורות הצבא הפולני
  

צבי , מאיר פיינשטיין, מונדק קוהל, יוסף שטיינברג, אברהם קליין, דגני) ק 'אצ( אהרון , משה ברון: חללי הקרב מאנשי המשק הם*

, )קלרוס ( משה קלרמן , צבי קסטנבוים, מונדק הלפרן, צבי שחורי, גרשון גרוכובינה, דוד גליקסמן, דוד רייטר, מרק סגל, שטרנברג

: ראו. ( עזרא לוי, צבי וורכבורג, שלמה רוזנברג, צבי שיף, לוי ניסים, יעקב עזרא, משה גולדשמידט: ח" חללי אנשי הפלמ.שמואל קוילר

של כל , ל לאחר נפילתם"לחיולם לצה, לאחר המלחמה, דאג, מפקד יד מרדכי בעת הקרב, מוניו ברנדווין ).שם , יד מרדכי במערכה

  ).   ארכיון קיבוץ  יד מרדכי , למשל, בתיקו של שלמה בקר , 2 טופס מספר ,לחיול ראו אישור. ( חללי יד מרדכי
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לחם . ולקיבוץ" הגנה"ערק מצבאו של אנדרס והצטרף ל. את משפחתו נאסר על ידי הרוסים והיה במחנה כפיה בסיביר

  .1בקרב יד מרדכי והיה היחיד ששרד מלוחמי עמדה מספר 

  בעלון הקיבוץ . בו תאר את חלקו בקרב" סיפורו של לוחם"פורסם  ) 192 ( 14 בעלון הקיבוץ מספר 1960 במאי 10 - ב

" על תפקיד הותיקים בקיבוץ: "בתגובה לכתבה בשם,  כתב1988 ביוני 17 - מ10.88מספר )  עלון יד מרדכי-ם"עלי( 

במחנה ריכוז  …. מאוד מקרוב כמה פעמיםאני כותב כאדם שחי בצל המוות וחווה אותו מאוד : "9.88ם "שפורסמה בעלי

אנשים שהשלימו עם המוות היו …בקיבוץ וגם המלחמה האכזרית כאן…כשמסביבי הוצאו יום יום חברים קרובים למוות

הוא היה . שלמה בקר בא מן השואה והשתתף בקרב יד מרדכי ). 26" ( …הם איבדו את הרצון לחיות. הראשונים למות

  ".משם"משום שבא , ת נוכחות השואה בקרבדמותו נשאה א. אחד מסמליו, אחד מלוחמי הקיבוץ

ברח והצטרף ,  שנאלץ לחיות בגטו בסטשוב לאחר הכיבוש הנאצייוסף שטיינברג:  היו ניצולי שואה נוספיםהלוחמיםבין 

  .1בעמדה  נפל. ם לאחר שעלה ארצה"הצטרף לפל". הצטיין באומץ לב ובתכונות העזרה לחבריו בכל עת", לפרטיזנים

  . במאי20 -נפל ב. התגייס לצבא האדום ולחם בנאצים. משפחתו אבדה בשואה. צבא הפולני שרת בדוד רייטר

נסטוכובה ובחטיבת הפרטיזנים ביערות 'צ חזר אלינו שבע שנות סבל וניסיון של קרבות בגטו: " עליו נכתבדוד גליקסמן

. צה עם קבוצת פרטיזנים ועם אחיוהגיע אר. סיפק נשק ותחמושת ללוחמים בגטו. ארגן קבוצות לוחמים בגטו". שבסביבה

דוק של עצבות היה "התהלך ו". הזוועה שראה במו עיניו בין חומות הגטו לא בנקל השתחרר ממועקת הסבל וממראות"

   .1נפל בקרב בעמדה מספר ". נסוך על פניו מאז שובו מן הגולה

עבד עבודת פרך  .מחנות ריכוז סובייטיםהיה כלוא ב.  נלחם בשורות הצבא הסובייטי ונסוג איתו במלחמהצבי קסטנבוים

אותה הפעיל , " )השפנדאו( "נפל ליד מכונת הירייה  ". מארגני ההעפלה הראשונים"היה בין ". בקולחוזים אוזבקים"

   ). 27( בהצלחה רבה בקרב 

הצליח לברוח . והתגורר בגט". איבד את כל עולמו ומשפחתו בשואה). "'  בלודז1927 - נולד ב ( לזרסון) שעיה ( ישעיהו 

. נשלח לאושויץ ומשם לעבודה במפעל לייצור כלי רכב צבאיים בגרליץ שבגרמניה , 15בן  , 1944 -אך ב, בגטו" אקציה"מ

 1947 - עלה ב. הוא נשאר שריד אחרון למשפחתו, שרד ושוחרר על ידי הרוסים, 1945השתתף בצעדת מוות בחורף 

   ). 28( ל "יל האוויר והשתחרר בדרגת תאשרת בח. נלחם שם בקרב. והתיישב ביד מרדכי

  

. השואה היא גורם דומיננטי בעיצוב הזיכרון של קיבוץ יד מרדכי ובבניית נרטיב הקרב שנערך בו במלחמת העצמאות

באמצעות . שמו נקרא המשקבאמצעות זיכרונות לוחמים ניצולי שואה נקשרו חוטים מקשרים לדמותו של אנילביץ שעל 

  .ביד מרדכי לידי ביטוי בולט קשר זה בא. סיפור גבורתם הודק הקשר בין השואה למלחמת השחרורזכרם של נופלים ו

  

-טונקה רפופורט, אמרה בין השאר, ביום הזיכרון השישי למערכה, 1954 במאי 28 -מ" ידיעות המשק",בעלון הקיבוץ

שאתכם יחד רקמתי חלום העתיד , החברים משחר נעורי, ואתם…:"מחנכת ומורה, אחת ממייסדות הקיבוץ, וולקוביץ

אעמוד לפני קבר אחים לרגלי , עטופת אבל ויגון…לא העליתי על הדעת אז שבאחד מלילות האביב, בתנועה בחוץ לארץ

אשר שבעתם תלאות של מלחמת העולם השנייה בחזית , החברים, ואתם.  ללא מילים-גבעה אחת ואספידכם בדממה

 וכאן - הגעתם לביתכם הפתוח, פולין ולא קיפלתם את הדגל בדרך זרועת דרדריםבגיטאות וביערות , בוורשה, סטלינגרד

אשר ביליתם את ילדותכם  במחנות ובבונקרים ולא טעמתם טעם חיים , נערים צעירים…"חרות"ואתם חברי . נפלתם חלל

צבא "חיילי …ח"ואתם אנשי הפלמ. מפתן החיים החדשים השיגכם הכדור המרצח של יורשי הנאציםעל . ממש

ששילמתם בחיים ולא , חברים וידידים יקרים..ואחרון…כאן השתלבתם לנצח בנוף יד מרדכי, בחזיתנו נפלתם…"העם

  ונרצחו על , ח"איש הפלמ, כוונתה הייתה לאלונקאים הנעדרים בקרב שנשאו את הפצוע ). ( 29" ( עזבתם פצוע לנפשו

  . ). ק.ש. ידי המצרים
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  אלה סמלים מוחשיים היוצרים ביניהם קשר פיסי ברור מן הסיבה . בוץ יד מרדכיארבעה הם סמליו המובהקים של קי 

מכל גבעה ניתן ). הגבעה הצפונית והגבעה הדרומית ( שהם הוקמו על שתיים מתוך שלוש הגבעות עליהן בנוי הקיבוץ 

  :           לראות את האחרת ואת הניצבים עליה

 התערער 1949נפסק השימוש בו ובחורף , ובעקבות כך התרוקנו מימיו,  הנטוי שנפגע בקרב מפגזי תותחיםמגדל המים

 לזכרו של מרדכי אנילביץ ומורדי הגטו המוצבת כפסל בדמות לוחם הנמצא האנדרטה.   עמודיו3יסודותיו והתמוטטו 

ח "אנשי פלמ בו קבורים חללי מלחמות ישראל חברי הקיבוץ ולוחמים בית הקברות. האוחז בידו רימון, בעיצומו של קרב

 שהוקם כדי לשמש מפעל הנצחה אשר בו באה לידי ביטוי התחייבות מוזיאון יד מרדכי.  בקיבוץ1948שנפלו בקרבות מאי 

הקיבוץ לשמש מוקד לזיכרון השואה והגבורה ויחד עם זאת לשמש אתר התייחדות עם הנופלים ולימוד תקופת המאבק 

 , 1966 - על הגבעה הדרומית של הקיבוץ שהושלם בור הקרבותשחזאתר את . ( והקרב של המשק במלחמת העצמאות

, כחלק ממודל שחזור ההתקפות המצריות על הקיבוץ המופיע במרכז קומת הקרקע של המוזיאון, לדעתי, ניתן לראות

   ). 1968 -שנפתח רק ב

מאות את יישובי  ביד מרדכי הוא אחד מן המגדלים ששרתו בתקופת מלחמת העצ1945 -שהוקם ב ) 30 ( מגדל המים

כמו כן שימשו המגדלים לשם הבלטת הנוכחות של . העימות הן כמצבור מים לשם השקיה ורחצה והן כנקודת תצפית

לאחר ). על המגדל הונפו דגלי הלאום והתנועה . ( על גבולות המשק וכדומה, היישובים ועמדת שליטה על שטחי עיבוד

" יד מרדכי במערכה"בחוברת . מלים לעמידת היישוב במערכהמלחמת העצמאות הפכו מגדלים שנפגעו במלחמה ס

לזכר " יזכור"לאחר צילום הקיבוץ בטרם קרב בעמוד הראשון ו, מופיע בעמוד השלישי, שהוציא הקיבוץ לאחר הקרב

חברי הקיבוץ אימצו אותו כסמל המשק והמשורר אף . על המגדל) מינק ( שיר שכתב פנחס שיש , בעמוד השני, הנופלים

  :יש אותוהאנ

  מול… "הנה יד מרדכי:/"וכל עין רואה אז הביעה./ המגדל/ -עמדת אתה גאה/ ,על רקע רקיע/ ,עוד מרחוק"

/ ,עד לשמור אז נשבענו-אמוני/ ,לך./אחר קרב אימים/  אפלים -בליל/ כך ממך נפרדנו ./ על-נמתחת אל/ מול ברזל / ,אש

  ".       גל תקווה ועמל/ ,המגדל, לך

ושהם חלק ממיתוס הגבורה המקומי , "מיתוס ההתיישבות החלוצית"טען במאמרו שמגדלי המים מסמלים את מעוז עזריהו 

שימשו בתנועת ההתיישבות הן , שבדרך כלל ניצבים בולטים על רקע הרקיע, ניתן אמנם לומר שמגדלי מים ). 31( 

מגדלי המים של , כך למשל, )ו וחוררו לאחר שנפגע( כסמלים של כיבוש הקרקע ועבודת אדמה והן כסמלים של קרבות  

  *.נגבה ושל יד מרדכי

 למרדכי אנדרטהמשמש  ) 1951 במאי 3 -הלוט הוסר ב( פסלו של הלוחם שעוצב והוקם על יד הפסל נתן רפופורט 

דמות הפסל דומה לדמות אחרת   .1943 במאי 8 -שנפל במרד גטו ורשה ב, ממפקדי המרד נגד הנאצים, אנילביץ

דמיון ניתן למצוא גם ). רפופורט  שהיא כידוע העתק האנדרטה לשואה בוורשה שפיסל(קיר הגבורה ביד ושם המופיעה ב

  , חולצתו קרועה. תיגר על המוות הקורא, הפסל מסמל את דמותו של הלוחם היהודי. בפסל שהוקם על ידי רפופורט בנגבה

חיברה באחת את השואה , שואה  הפסל שהיה ניצולעל פי הצעת, הצבת הפסל ליד המגדל. עמידתו זקופה ובידו רימון

שם גיבור המרד והמגדל ההרוס  האנדרטה נתנה חיזוק למחויבותו של הקיבוץ לשאת את. למלחמת הגבורה של יד מרדכי

הקשר נוצר למרות . יהודית בגטו עמידת הקיבוץ בקרב נכרכה בסיפור עמידה ). 32" ( נמשל לחורבות הגטו השרוף"

  .שהקרב הסתיים אחרת מהמרד למרות, למרות שמטרות המרד היו שונות, למרות שהאויב לא היה זהה, המרחק בזמן

  עמידה, רוח קרב. ב, )אויב  (מעטים מול רבים ) יהודים ( מלחמת . א: הם אלה שיצרו את הקשר, המאפיינים הדומים

  
 באפריל 29-על בול שהנפיק השרות הבולאי ב, ח"ות תשלזכר קרב, וליש. צויר על ידי א, מגדל המים המחורר והנוטה של יד מרדכי*

   .        4 -ליום העצמאות ה, 1952
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, רוח של גבורה, אותה רוח התוצאות היו עגומות בשני המקרים אך. ואומץ לב שהפגינו לוחמים בגטו ואנשי הקיבוץ בקרב

  . הילכה בקרב הלוחמים, טענו גם יוצרי המיתוסים

גילוי הלוט מעל  ולשם 1951 במאי 3 -ב, א"תשי)  יום השואה ( ז בניסן "ם פרוץ המרד בכבעצרת שנערכה בקיבוץ ביו

ודאי יהיו כאלה שיבואו לכאן ויתקשו להבין : "בין היתר אמר. הוזמן גם אבא קובנר ונשא דברים, האנדרטה לאנילביץ

מדכי אנילביץ וחבריו נפלו : אכזריתהתשובה ו כי פשוטה, אך זאת עדיין פשוט להבין… אנדרטה זאת למה היא במקום הזה

ולהראות על המישור הזה ועל הגבעות שם בצפון ובדרום ולספר  אפשר להושיט את היד. ועוד אפשר לאמור…בדרך לכאן

שרידי גטאות ויוצאי יערות ועוד עיניהם , סיפוניהן חבריו של מרדכי אנילביץ כיצד הגיעו ספינות מעפילים בלילות ועל

ליד מרדכי ולחוליקאת ונפלו שם עם , ד שנתאוששו לחיים הגיעם הצו ויצאו לגבעות איבדיס ולנגבהטרופות משואה וע

קובנר נתן בנאומו זה גושפנקא לזיקה  ). 33" ( עד תום, הנופלים על הגנת האדמה הזאת וחתמו חתימה שלמה את נתיבם

  .   בין השואה לגבורה כפי שבאה לידי ביטוי ביד מרדכי

, אנשי הקיבוץ ביקשו לקבור שם חלליהם. קבורים חללי הקרב נמצא בסמוך למוזיאון ובין שתי הגבעות בו בית הקברות

  . בעת הקרב, באחד המקלטים, לאחר שהועברו מקבר האחים בו נקברו בחופזה

מן הגבעה הדרומית עליה עומד המגדל והאנדרטה לאנילביץ ניתן . בית הקברות משתלב במפעל ההנצחה בגלל מיקומו

מיקומו של בית הקברות בתחומי המשק ולא במרחק רב . כמו כן ניתן לראותו מחלון המוזיאון. שקיף על בית הקברותלה

   ). 34( נועד לגרום לחברים ובעיקר לנוער לעבור בקרבתו כדי להזכיר ולזכור את הנופלים , ממנו

מטרת המוזיאון להנציח את השואה  ). 36(  עוצב בהשראתו ובהדרכתו של אבא קובנר 1968 -שנפתח ב ) 35 ( המוזיאון

בסיור במוזיאון שתוכנן על ידי האדריכלים אריה שרון ואלדר . ואת גבורת לוחמי יד מרדכי במרחב שפלת החוף הדרומית

סדרת תמונות על אורח חיים יהודי בגולה , "העיירה( "עובר המבקר וצופה בתמונות מן העולם היהודי שנחרב  , שרון

, "חוקי נירנברג"הנהגת , עליית הנאצים לשלטון: מוצגים השואה מוצגת ברצף תמונות וכרזות בהן ). שלפני המלחמה

הובלת יהודים וגרושם ומחנה , ")בין החומות( "לגטאות  ריכוז וגרוש יהודים, תהליך בידודם של היהודים באירופה הכבושה

. מפעילות פרטיזנים, ממרד גטו ורשה, דית בגטאותיהו בהמשך מוצגים פריטים ותמונות מהתנגדות. ההשמדה באושוויץ

מראות "בהמשך מוצגות . הייתה התנגדות לנאצים מציג את שמות המקומות בהם פרצו מרידות ובהם" כותל המרי"

תולדות קיבוצים שבשכנות ליד מרדכי , קו המים הנחת,  היישובים11הקמת , יישוב השממה בנגב, "הבריחה וההעפלה

לקרב שנערך בו ולנופליו , לקיבוץ יד מרדכי לבסוף מוקדש סיום הסיור. חמת העצמאות בתחומםוסיפור קרבות מל

מפעל זיכרון זה המתנשא מול פסלו של …: "בפתיחת המוזיאון אמרה טונקה וולקוביץ בפני המוזמנים.   במערכות ישראל

ואולי שילוב . אן ואת השואה והגבורה שםהוא בא להנציח את הגבורה ומלחמת הקוממיות כ: תפקידו כפול ,מרדכי אנילביץ

המוזיאון בנוי כך שמחלונותיו נצפית הגבעה הדרומית עליה ניצב המגדל  ). 37" ( כי גבורה בגבורה נגעה ,זה אינו מקרי

למקשר בין , בזכות מבנהו האדריכלי, כך הופך המוזיאון. בית הקברות לאנילביץ ומחלון אחר ניתן לראות את והאנדרטה

בשנות החמישים והשישים רבו המבקרים במוזיאון  ). 38( חברי הקיבוץ  ובזיכרון, ההנצחה מתרחשת בתוכו אך, תהתקופו

מעטו , לתצוגה ולהוראה של השואה ואולי בגלל מיקומו של הקיבוץ עצמו הפך מרכז בינלאומי" יד ושם"שמוסד  אך לאחר

את הזיקה בין התקופות ומבליטים את קיומה של נוכחות סמלים המבטאים  המוזיאון והאתרים סביבו נושאים .המבקרים

  .השואה במלחמת העצמאות

עם ישראל גווע : " אחר כך בקרב יד מרדכי במלחמת העצמאותשנפל, חבר המשק, ביום הקמת הקיבוץ אמר מרק סגל

ירביה להיאחז אליך אדמת ח… קמנו ועלינו… לעיננו וזעקת כל בני אחינו ואחיותינו ממחנות ההשמדה וקרונות החנק

  …למען הקם נקודת ישוב מולדת חדשה לנו ולבנינו אחרינו וליצור צל קורה לאודים המוצלים של ישראל בתפוצות…בך

   ).39" ( מול חומות הגיטאות נקים חומת בנין עמל ויצירה
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   בקיבוץ יד מרדכי'האנדרטה למרדכי אנילביץ

  

  



  
  

214

  כתב על התיאולוגיה היהודית . דעות רב והוגה – 1916( טוען אמיל פקנהיים " העם היהודי שב להיסטוריה"במאמרו 

 -הקרב על יד: "ביטוי לכך הוא רואה בקרב יד מרדכי. שמרד גטו ורשה השפיע על ההיסטוריה היהודית) לאחר השואה 

  השראת אומץ לבם הייתה מכרעת למי . בסופו של דבר לא נלחמו לוחמי וארשה לשווא. מרדכי החל ברחובות וארשה

  באויב הנאצי , "קישוטי- דון, חסר תוחלת, מאבק קטן", החלטת מעטים שהעזו ולחמו." אלשהיו עתידים להגן על ישר

   ).         40(  היסטורי במלחמת העצמאות -קיבלה מימד הרואי
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  . מרדכיצילום בארכיון קיבוץ יד , 15.4.1945, ה"אייר תש' ב', ג, עלון הקיבוץ, "דעות מהנעשה בבית. "1

, בהדרכת עמנואל סיון" מיתוסים פוליטיים"עבודה סמינריונית בקורס , 1945 – 1943 זיכרון קיבוצי בפעולה –. מרדכי א, קובי פלד. 2

  .עותק בארכיון קיבוץ יד מרדכי, ללא תאריך, האוניברסיטה העברית בירושלים

  . ארכיון יד מרדכי , 1946 באפריל 15 - וב1946ואר  בפבר15 -ראו צלום ההתכתבויות כפי שהופיעו בעלוני הקיבוץ ב. 3

: סביב הישובים למשל, ח"פלמ- של חטיבת הנגב2 -על המחסומים והשיירות ראו למשל בדוחות מודיעין באזור שליטת הגדוד ה. 4

  מטה הגדוד , ריהמחלקת היסטו. דורות , 130משלט , ברור חיל, ניר עם, גבר עם, בארות יצחק, משלט סעד, תקומה, סעד, מקורות

מטה , ענף היסטוריה ; 1220/922/1975תיק , צ"א,  "28.8.1948 – 11.12.1947 -סיכומים יומיים מ, דוחות פעילות שונים" , 2 -ה

   .1221/922/1975, צ"א, "דוחות פעילות, דוחות סיכום מבצעים", ח"פלמ, חטיבת הנגב , 2גדוד 

מאי , ג"אייר תשכ, הוצאת מערכות, צבא הגנה לישראל, טיבת גבעתי מול הפולש המצריח, "ימים ראשונים לפלישה", אברהם אילון. 5

, ל"אלול תש, הוצאת מערכות, צבא הגנה לישראל, תולדות מלחמת הקוממיות, ענף היסטוריה במטה הכללי ; 42 – 41' עמ , 1963

חשון , הוצאת מערכות, צבא הגנה לישראל, י שוררזיו: תרגום, לא עמד דום השמש, מרגרט לארקין ; 221 – 220עמ  , 1970ספטמבר 

   .1963אוקטובר , ד"תשכ

ללא , ענף הסברה, הוצאת קצין חינוך ראשי, "במלחמת העצמאות" חטיבת הנגב: "מערך שעור בנושא, ל"מורשת הקרב של צה. 6

  . ' א0032/069תיק , ה"את , 26 – 23' עמ, תאריך

   .1022/922/1975, צ"א, הגנת נקודות, מחלקת היסטוריה. 7

  ,)? (  1949, )ש מרדכי אנילביץ "ע(  מרדכי -י קיבוץ יד"הוצא ע, ח"ד אייר תש" י-ח"אייר תש' ט, יד מרדכי במערכה: ראו. 8

, לשכת הקשר לעיתונות, תרבות וסעד, ל"בתיק לשכת הרמטכ" ספרות כיס לחייל העברי"מופיעה כ" יד מרדכי במערכה"החוברת  (

  .ראש מחלקת חקר לקח המלחמה,  שבוצע על ידי יצחק שדהחקר לקח המלחמה;  )300 מדף 102/6127/1949, צ"א

   .  207/121/1950, צ"א, )"הגנתה ומבחן הקרב ( יד מרדכי ", ל"לשכת הרמטכ: ראו בתיק, 1949 בספטמבר 18 -ל ב"הוגש לרמטכ

  .שם , 1022/922/1975תיק , צ"א. 9

עלי זית וחרב , "הגנה"שמונים שנה לארגון ה, חומת מגן, "וי קיבוץ יד מרדכי במלחמת העצמאותפינ: קרב יד מרדכי", שגיא טורקן. 10

  , 2002, ב"תשס, ארכיון ההגנה, ההוצאה לאור, משרד הביטחון, העמותה לחקר כוח המגן על שם ישראל גלילי, עורך דני הדרי', ד

  ". פינוי קיבוץ יד מרדכי במלחמת העצמאות,  יד מרדכיקרב: " כעבודת רפראט בשםתחילההמאמר נכתב  . ( 204 – 185' עמ

  ).        עותק בארכיון יד מרדכי ; העבריתהאוניברסיטה,  לאלון קדיש ואברהם סלע1998הוגש בינואר 

על שמו הבדוי של מפקד יד מרדכי מוניו ברנדווין המופיע בספרה של לארקין שהורה . ( שם, השמש לא עמד דום, לארקין. מ: ראו. 11

  ).לארקין השתמשה בספרה בשמות בדויים של חברי המשק . היה טוביה, הפינוי

  . שם , 124דף  , 1220/922/1975, צ"א, סיכומים יומיים, דוחות שונים,  דוחות פעילות שונים2 -מטה הגדוד ה, מחלקת היסטוריה. 12

   .22דף  , 1/1076/1952, צ"א , 22.9.1948 – 5.9.1948,  עם ויד מרדכי במערכה-גבר, תיק איסוף חומר:  ראו13

קיבוץ , "גבעתי"על ידי חטיבת ,  נכבש מידי המצרים1948 בנובמבר 5 -ב. שם, ה"את, מערך שעור, ל"מורשת הקרב של צה: ראו. 14

  .  יד מרדכי

ארבעה שבועות בדרך ", רמרדכי נאו: ראו)" חלק מהם נתפסו מחדש תוך זמן קצר (  ישובים פונו או נכבשו בידי כוחות האויב 12. "15

מרכז רחל ינאית בן צבי ללימודי  , 10, סדרת עידן , 1949 – 1948, שנה ראשונה לעצמאות, "בן גוריון בחודש הפלישה, הקוצים

הכרעה צבאית בצל ", דוד טל; שם, חקר לקח המלחמה ; 26 -17' עמ , 1988, ח"תשמ, ירושלים, עורך מרדכי נאור, ירושלים

דיון  , ט" תש-ח"מלחמת העצמאות תש,  "1949 – 1948, ט" תש-ח"תש,  מצרית-המלחמה הישראלית: תהתגוששות מדיני

   ,2004, ד"תשס,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, העמותה לחקר כוח המגן על שם ישראל גלילי, עורך אלון קדיש' ,חלק א,מחודש

: גרישה: ראו ; 847 – 801' עמ, שם, ט" תש-ח" העצמאות תשמלחמת, "ישובים מתכוננים למלחמה", אלון קדיש ; 484 – 423'  עמ

   .  20דף ,  שם1/1076/1952תיק , צ"א , 12.9.1948 -עדות שנמסרה ב, "פרשת הנסיגה מיד מרדכי"

ראו הערכה לעמידת הגבורה ביד ; שם , 102/6127/1949תיק , צ"א, לשכת הקשר לעיתונות, תרבות וסעד, ל"לשכת הרמטכ: ראו. 16

   .221' עמ, שם, תולדות מלחמת הקוממיות: י ולתוצאותיהמרדכ

  .שם , 102/6127/1949תיק , צ"א, יד מרדכי במערכה. 17
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משמר העמק ורמת , קריית ענבים: הקיבוצים ( שלושה קיבוצים כמקרי בחן:  לוחמת-פינוי אוכלוסייה לא, לוינובסקי-נורית כהן: ראו. 18

, אניטה שפירא' בהנחיית פרופ,  לוחמת במלחמת העצמאות-פינוי אוכלוסייה לא: כנה בנושאמתוך חלק מעבודת דוקטור בה, )הכובש 

   .  8662, ה"את

  .שם , 15.4.1945', ג, עלון הקיבוץ. 19

 – 1943, זיכרון קיבוצי בפעולה, ביד מרדכי. מרדכי א", אצל קובי פלד" גבורה בגבורה נגעה"ו" זיכרון בפעולה: "ראו בפרקים. 20

, " )שואה לתקומה"מ( על ההשוואה הישירה בין גבורת יד מרדכי בקרב לגבורת מורדי הגטו , )לא צוינו מספרי עמודים ( ,  שם," 1951

  .בעת הדיון בהנצחת הקרב, על פי דברי אנשי הקיבוץ, שיש להביאה לידי ביטוי

  . ארכיון קיבוץ יד מרדכי, "חברת הנוער הפולנית"ו א,  )"1948 מאי – 1947נובמבר (  ניצולי שואה מפולין -חברת נוער: "ראו תיק. 21

ארכיון קיבוץ יד , שם ,"חברת הנוער הפולנית" בתיק 1991בינואר ) בוכמן ( ורבקה שפיגל ) גרוס ( ראו עדות פפקה ריינדורף . 22

  .מרדכי

 שנה חברות 50"חות מן החוברת עדויות הלקו,  "1948 מאי – 1947 ניצולי שואה נובמבר -חברת הנוער הפולנית"בתיק : ראו. 23

  .ארכיון יד מרדכי' ,  ז4חטיבה , "נוער

  .ארכיון קיבוץ יד מרדכי, תיק אישי על שם מונדק קוהל. 24

  . ארכיון קיבוץ יד מרדכי, תיק אישי על שם אברהם קליין. 25

  .ארכיון קיבוץ יד מרדכי, תיק אישי על שם שלמה בקר. 26

  .שם, יד מרדכי במערכה. 27

   .2004אפריל  , 156גיליון , ביטאון חיל האוויר, "סיפורי חיים", אמרל ונקרט. 28

,  )71 ( 19מספר  , ידיעות המשק, צילום מעלון הקיבוץ, )דברים שנאמרו באזכרה " ( יום הזיכרון השישי למערכה", דברי טונקה. 29

  . ארכיון קיבוץ  יד מרדכי , 28.5.1954

אוניברסיטת תל , הגלריה האוניברסיטאית לאמנות על שם גניה שרייבר , 1993 – 1891ישראל מגדלי מים ב. אברהם ח: ראו. 30

   . 6369, ה"את, אביב

הוצאת יד  , 79 ,לתולדות ארץ ישראל ויישובה, קתדרה, יד מרדכי ובארות יצחק,  נגבה-מגדלי מים בנוף הזיכרון", מעוז עזריהו. 31

   .173 – 160' מע , 1996מרס , ו"ניסן תשנ, יצחק בן צבי

  .שם,  זיכרון קיבוצי בפעולה-ביד מרדכי. מרדכי א, קובי פלד. 32

  . 2'  עמ1951מאי , השומר הצעיר, הוצאת הקיבוץ המאוחד,  4, "הדים"על פי פרסום ב( שם , שם, קובי פלד. 33

  .  על פי דבריה של ענת רייכר ארכיונאית הקיבוץ. 34

הוצאת ספרים , מנהל התרבות ומועצת המוזיאונים, משרד החינוך והתרבות, ת ענבר ואלי שילריהודי: ערכו, מוזיאונים בישראל. 35

  60חוברת  , 10שנה , כתב עת לידיעת ארץ ישראל, אריאל, "מדריך למוזיאונים בקיבוצים", אלי שילר: ראו גם ; 1990, ירושלים, אריאל

מדריך לביקור במוזיאון יד : ראו; 1988יוני , האגף לתרבות ואמנות, מנהל התרבות, משרד החינוך והתרבות, הוצאת ספרים אריאל

  . מוזיאון יד מרדכי, מרדכי

  ורד בר סמך   ;323 – 319' עמ , 2000, תל אביב, יד ושם, עם עובד, פרשת חייו של אבא קובנר, מעבר לגשמי, דינה פורת. 36

  .  ארכיון הקיבוץ , 4מיכל '  ט38תיק , כיבקיבוץ יד מרד" משואה לתקומה"מוזיאון , ) מנהלת המוזיאון ( 

  . ארכיון קיבוץ יד מרדכי , 5מיכל ',  ד38תיק ,  "1968,  מרדכי-פתיחת מוזיאון יד", ראו נאום טונקה וולקוביץ. 37

של הדרישות מחקר לשם מילוי חלקי , זיכרון קולקטיבי וזיכרון אישי בקיבוץ יד מרדכי": ומי יזכור את הזוכרים", חגית רפל: ראו. 38

ומי ", רותי לזר ; 2004 בנובמבר 17, ה"בכסלו תשס' ד, הוגש לסינאט אוניברסיטת בן גוריון בנגב, "דוקטור לפילוסופיה"לקבלת תואר 

, ישראלים: עבודה בקורס, "מפעל ההנצחה בקיבוץ יד מרדכי", רחלי פרבוזקין; ה"אייר תשס , 8 ) 693( ,  עמודים, "יזכור את הזוכרים

  . עותק בארכיון קיבוץ יד מרדכי, ללא תאריך, לא צוין המוסד האקדמי, מרצה חנה יבלונקה , 1967 – 1945, וניצוליםשואה 

  .שם, רחלי פרבוזקין; שם, חגית רפל. 39

' מע, ט"תשמ, ירושלים, הספרייה הציונית על יד ההסתדרות העולמית, מסות ביהדות זמננו, על אמונה והיסטוריה, אמיל פקנהיים. 40

212 – 224 .   
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   מקרי בחן-ומפקדים שהגיעו מגרמניה ומן השואה" צבר "מפקד. ב
  

חמישה מפקדים שתרומתם , עבודת המחקרלכמקרי בחן , בחרתי, ל" מפקדים בולטים בצה-מתוך מספר רב של אישים

, ח" מפקד הפלמ,וןיגאל אלבתולדות חייהם של . כסמלים, לדעתי, הגדירםלניתן ולכן   ומשמעותיתהיתה ייחודיתלצבא 

מפתח חיל , אורי בן ארי, מפקדהשמעון אבידן  ו במלחמת העצמאות"גבעתי"קצין ההסברה של חטיבת , אבא קובנר

קרבות או בעשייה צבאית שהיתה בהם מלבד השתתפות ב, נכרכו, ל"שהיה קצין חינוך ראשי בצה, יצחק ארדו השריון

בקורות חייהם נבחנו היבטים שיש בהם .  מופתםיה לרחוק שיש בה וראיתכונות אישיותשלוב של גם , תרומה סגולית

  .  לצורך העבודההדמויותאת , לדעתי, מגוון הדמיון והשוני ביניהם .נוכחות שואה
      

  יגאל אלון. 1 
הוא אחת מן הדמויות המרכזיות במלחמת  ) 1980 בפברואר 29 – 1918 באוקטובר 10) ( ' פייקוביץ( יגאל אלון 

תלמיד המחזור הראשון של בית הספר , בן לאנשי ראש פינה וממייסדי כפר תבור, )מסחה (  כיליד כפר תבור .העצמאות

היה אלון דמות ארצישראלית ששורשיה נטועים , 1937 -ממקימי קיבוץ גנוסר ב,  )1937 – 1933למד בין השנים " ( כדורי"

הוא . שימש אחד ממפקדי כוחות הביטחון" ה ומגדלחומ" ותקופת 1939 – 1936בימי מאורעות  ). 1( באדמת הארץ 

.  השתתף בכוח הפלישה הבריטי לסוריה ולבנון1941 -וב" הגנה"של ארגון ה) ש "פו(  לפלוגות השדה 1937 -הצטרף ב

 על יחידת 1942 -הוא פיקד ב. שמפקדו הראשון היה יצחק שדה ) 1941 במאי 15 -ב( ח "אלון היה בין מקימי הפלמ

  ,  שימש כמפקדו1947 – 1945ח ובין השנים " התמנה סגן מפקד הפלמ1943בשנת  ). "המחלקה הסורית"( המסתערבים 

 בפעולות צבאיות נגד אתרים צבאיים *ח"בשנים אלה עסק הפלמ). היה אורי ברנר , 1948 – 1947בין השנים , סגנו( 

אשר " יפתח"אלון על חטיבת חרור פיקד במלחמת הש ). 2( ההעפלה  והשתתף בפעולות" ) תקופת המרי"ב( בריטיים 

ח שפיקדו "היה בין קציני המטה של הפלמ כמו כן,  )1948 במאי 29 – 1948 באפריל 28( לחמה לשחרור הגליל המזרחי 

 - רחובות ואזור צרעה-ממזרח לפתח תקווה שנועד לכיבוש האזור ) 1948 ביולי 19 – 1948 ביולי 9" ( דני"על מבצע 

  .בצע נכבשו הערים הערביות רמלה ולוד ונמל התעופהבמהלך המ. הרטוב

הוא פיקד על כיבוש כל הנגב במבצעים . 'חזית ד, ח התמנה אלוף אלון למפקד חזית הדרום"בסמוך למועד פירוק הפלמ

 6 - ו5 -ב" ( אסף",  )1948 בנובמבר 25 עד 23בין " ( לוט" , 1948 באוקטובר 22 - ל15בין " עשר המכות" ( "יואב: "כגון

 במרס 10 -  ל5בין ( בואכה אילת " עובדה"ו,  )1949 בינואר 6 - בדצמבר ל22בין ', מבצע ע" ( חורב",  )1948בנובמבר 

  .              לאחר שמונה במקומו משה דיין אלוף הפיקוד1949ל בסוף דצמבר "יגאל אלון השתחרר מצה ). 3 )( 1949

הפילוג במפלגה  ם ולאחר"הצטרף במסגרת מפלגתו למפ, בוץ המאוחד היה אלון חבר בהנהלת הקי1954 - ל1950בין 

  .ונבחר מטעמה לכנסת"  פועלי ציון-אחדות העבודה"נעשה ממנהיגי תנועת 

  
עותקים לשר הביטחון ( ל " לרמטכ1948 באוקטובר 10במכתבו מיום . 1948 בנובמבר 7 -פירוק המטה בוצע בהוראת בן גוריון ב*

השעה אשר בחרת בה ... לחדש זה15 -ח עד ל"נדהמתי לשמוע שפקדת על פרוק הפלמ:"כתב אלון, ד החזיתבתפקידו כמפק) מ "ולאג

המרירות רבה וחוששני , ח הנתונות לפקודתי"הפקודה הטילה סערה בקרב שתי חטיבות הפלמ. הנה מזיקה ביותר למאמץ המלחמה

אלא שהיא עלולה במיוחד לפגוע במאמץ הקרבות , יפקודת הפרוק לא זו בלבד שתפגע במאמץ המלחמה הכלל. לנפילת הרוח

כללי מכתבים , תיק מטה חזית הדרום: ראו...". ח פקודה מוסמכת על דחיית הפרוק"אני תובע שתפורסם בקרב חיילי הפלמ...הקונקרטי

ספר , "ים כהוויתםדבר: "עוד מדבריו על הפרוק  ראו ; 589 דף 69/2539/1950, צ"א , 29.7.1949 – 20.6.1948יוצאים ונכנסים 

, סוגיות במאבק על ההנהגה הביטחונית, ח"פירוק הפלמא עד "מפיטורי הרמ, אניטה שפירא: ראו ; 995 – 986'  עמ, שם, ח"הפלמ

   . 57 – 50' עמ, ה"תשמ, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1948
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 כשר העבודה בממשלות בן  כיהן1967 – 1961בין השנים .  התפטר מהכנסת ונסע ללימודים באוקספורד1960באוקטובר 

 כשר 1974 – 1969 כיהן כשר הקליטה וסגן ראש הממשלה ובין השנים 1969 – 1967בין השנים . גוריון ולוי אשכול

.  כיהן כשר החוץ בממשלת יצחק רבין1974 ביוני 3 -החל מ. החינוך והתרבות וסגן ראש הממשלה בממשלת גולדה מאיר

  . י ואחדות העבודה" פעל להקמת המערך בין מפא1965 -ב

 תרם לאיחוד 1980 -ב.  נבחר יושב ראש תנועת העבודה הציונית1977לאחר .  פעל להקמת מפלגת העבודה1968 -ב

  ).ם "תק( הקיבוץ המאוחד ואיחוד הקבוצות והקיבוצים במסגרת התנועה הקיבוצית המאוחדת 

  ".    בית אלון"להנצחת זכרו הוקם שם . צו גינוסר ונקבר בקיבו1980 בפברואר 29, ם"ב באדר תש" י-יגאל אלון נפטר ב

הוא היה אדם שידע לבטא ולנתח את . ל"ח ובצה"כמפקד בפלמ, אלון כתב מספר ספרים בהם תאר את חייו כעובד אדמה

את תוכניותיו וחלומותיו בתחום החינוך ובעיקר בהתוויית מדיניות שעשויה להוביל לשלום , מהלכיו ודרכיו בצבא ובביטחון

  באה לתת פתרון אפשרי לאחר הקרב " מלחמת ששת הימים"שפורסמה לאחר " תוכנית אלון ). "4(  אויבנו -עם שכנינו

תוכנית שנדחתה הן על ידי גורמים בימין שנתלו באשליות הסיפוח הכולל של אדמות שנכבשו וסרבו לדון בהחזרת אדמות ( 

והן על , ממלכה הירדנית במסגרת שיחות שעשויות להוביל לשלוםעם ה, שהוצע על ידי אלון, למרות תאום אפשרי, לערבים

לצורך יצירת חיץ של בטחון לאורך , ידי גורמים בשמאל שדחו את ההצעות שהעלה אלון בעניין סיפוח של אדמות שנכבשו

   ). 5( הגבולות המיועדים בתוכנית 

ל חבריו ומיודד אף עם שכניו הערבים בני עובד אדמה בן למשפחת חקלאים שהיה מקובל ע. בן הארץ" צבר"אלון היה 

תושייתו ואומץ ליבו בעת המלחמה הביאה לניצחונות . הוא היה לוחם מוביל ומפקד שנהג בפיקודיו כמנהיג ומורה. הגליל

הוא ניחן בחכמה ובראייה . באישיותו מגולמים אהבת הארץ ועוז רוח. ולהישגים צבאיים רבים בתקופת מלחמת השחרור

טיפח את המשמעת העצמית כלפי עצמו , בעל כושר תכנון, אלון היה מקורי באורח מחשבתו. יטחונית מפוכחתפוליטית וב

אין ספק שיגאל אלון הוא אחד מסמלי מלחמת  ). 6( ושמר על קשר הדוק עם רבים מחבריו לדרך ואף עם פיקודיו 

, מפקד חטיבת הנגב במלחמת השחרור( ם שריג נחו ). 7( על רבים מחבריו ופיקודיו דמותו ואישיותו הקרינו , העצמאות

ועם " אחרי"אמינות ונאמנות לאדם ולדרך הסמיכו את יגאל לומר , אהבה. היה יגאל חכם לב…: הספיד את אלון) פיקודו 

שכמה מתכונותיו "דן שביט כתב שאף  ).  8"( …הגעגועים ליגאל הם געגועים ליפה . אני אחריך-אמרתי ליגאל לפני, אלה

" הכנות והנאמנות", שביטא" הרעות והחברות"הרי שיחסי ) מניות 'החבר" ( מיתוס אנטי"ות ביותר היו תכונות של הטבעי

  עם מותו נולד מיתוס כשנוצר מפגש הזדהות בין הדמות הנערצת והמוני העם . היפה הפכוהו לסמל הישראלי, שיוחסו לו

 )9.(   

מלחמת העולם השנייה הביאה . ח המבטיחים ומנהיג צבאי" הפלמבראשית שנות העשרים לחייו היה אלון אחד ממפקדי

מאמצע  ) . 10( אלון נטל בפעילות הצבאית חלק ופיקד על ביצועה . ח עם הבריטים"והפלמ" הגנה"לשיתוף פעולה של ה

דבר "ב.  נודע יותר על סבלו של העם היהודי ועל ההשמדה1943 נודעו בארץ קשיי המלחמה ומתחילת 1942שנת 

 בפברואר 17 -פורסמו ב, 1941 - המסתערבים שעליה פיקד אלון ב-ח"ביטאון המחלקה הערבית של הפלמ" מוניםלאל

על עזרה הדדית , על פעילות תנועות הנוער בגטאות,   פרטים על פגישות עם ניצולי שואה שספרו על המרידות1943

   ).11( על ההשמדה הנוראה , על המחתרות, יהודית

, תיאורים, הודעות" לגלי- חצי"פורסמו באופן , שיצאו לאור בתקופת מלחמת העולם השנייה, "אשנב"גון כ, ח"בחוברות פלמ

 חיילים ופרטיזנים ם שלרבים היו סיפורי גבורת.  שיצאו בנשק להילחם באויב הנאצישירים וסיפורים על גבורת הלוחמים

הספרות והעיתונות  הובאו מתוך ם של הפרקיםובר.  היהודיםגבורת לוחמי הגיטאותבהרחבה  גם ה אך תואר,סובייטים

 היות ,ח"לבניית מודל חיקוי לגבורה בקרב לוחמי הפלמ, לדעתי, הסיפורים שמשו. אחרים מספרות המערב, הסובייטיים

 נערך 1942בשנת .  צבאיים בהסתרבאימונים וערכות לבניית צבא עברייבהבעיקר שבתקופת מלחמת העולם הם עסקו 

הנאצי בפיקודו של ארווין רומל , "הקורפוס האפריקני"מפני פלישת , "מצדה על הכרמל"שנקראה , ת הגנהח לתוכני"הפלמ
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בעיקר * החוברות שימשו, מאידך. בניית מוכנות לקרב כזה היתה חשובה ולחוברות היה בה תפקיד ;שהיה בדרכו למצרים

   ).12( ח "מידע כללי ולפרסום עניינים פנימיים של הפלמ להעברת, להדרכה

  

הושפע מן , ח ובשנים בהן היה מפקדו לאחר המלחמה"האם בתקופת מלחמת העולם השנייה בה היה אלון ממפקדי הפלמ

מה היה יחסו לשליחים ? איך הגיב כאשר נודע לו על החורבן ? מה הייתה הגלות בעיניו ? מה היה יחסו לגולה ? השואה 

האם השפיעה עליו השואה ומתי באה ? אה את גיבורי השואה איך ר ?מה הייתה ההעפלה בעיניו ? שתחת פיקודו 

  ?  השפעתה לידי ביטוי 

את  ) 13( , "כלים שלובים"בו הוא מנתח קטעים מספרו של אלון " ציונות הומניסטית"נתן רוטנשטרייך בודק במאמרו 

, דה כי יש רציפות בין הדורותמודע לעוב"הוא מוצא שאלון היה  ". זיקתו לעם היהודי על דורותיו וקשרו לעם בדור זה"

לא "מטרת הציונות המגשימה  כי, 1980 -שפורסם ב, אלון טען בספרו". והציונות היא מגלגולי התכנים שברציפות

   ).14" ( היהודים אלא בהוצאת הגלות מן, הסתפקה מעולם בהוצאת היהודים מן הגלות

 -לתחייה אנושית מאבק בגלות ומאמץ,  )15(  הירידה מהארץ וגינוי, גישתו של אלון הייתה קבלת הגולה תוך קליטת עלייה

  ".מכאן, היהודי וכחברה של העם, מכאן, חברה בתוך ריבונות"חברתית של העם היהודי בארצו ושל החברה הישראלית כ

של למקומה חסר התחליף בעיצוב דמותו , למורשתה, זיקה אמיתית זו לגולה…: "שבח וייס כתב בשלושים למותו של אלון

   ). 16" ( העם היהודי התפרסה על פני כל עולמו של יגאל אלון

בעידוד אנשי  ,וההעפלה" בריחה"ח במאמצי ה"הוצאה לפועל של גישה זו באה לידי ביטוי בהשתתפותו של אלון והפלמ

  רופה לאי  תאר אלון את נסיעתו1969בעדותו בפני אורי ברנר ביוני . ל בענייני ההעפלה"ח שהיו פעילים בחו"פלמ

שעבדה בגרמניה , רות, את פעילות אשתו, "אנטק וחבורתו"את פגישותיו עם , ח"את פגישתו עם חברי הפלמ, 1946 -ב

לימים ) אבידן ( פגישתו עם שמעון קוך , את ביקוריו במחנות העקורים בגרמניה המערבית, "הצלת ילדים מן המנזרים"ב

  ראש המוסד לעליה ( את נסיעותיו עם שאול אביגור , "לההעפ"שפעל באירופה במסגרת ה" גבעתי"מפקד חטיבת 

לגלילי ולי היה זה בית ספר בלתי רגיל בנושא : "בעדותו אמר. ועם יהודה ארזי לארצות ולנמלי המוצא בדרום אירופה ) ' ב

   ).                       17" ( הנקמה, ההגנה, ההעפלה, "בריחה"ה
  

פעולות גרילה במלחמה המודרנית בכלל ובמלחמת העולם : ""ב פורסם" תש- מאדר2מספר בחוברת : להלן פירוט חלק מתוכנן*

נובי "מתוך ( רשמי חזית : "ב פורסם"תש- מתמוז4בחוברת מספר ). יומנו של סופר סובייטי " ( אנו מחבלים ברכבת", "השנייה בפרט

על ", "כיצד נלחמים בטנקים", "מוחצי טנקים", ח"פלמשיר ה: פורסמו בין היתר, ב" אלול תש- מאב5בחוברת מספר  ). 1942" מיר

מאוקטובר  ) 6 ( 1בעלון ). לידוב . מאת פ, להקראה במסיבת המחנה" ( טאניה הפרטיזנית", "הצלף", " )איזוויסטיה"מתוך " ( הלהב

, 1943מינואר  ) 10 ( 5ון בעל". במחנות", "בימי המאורעות", "מן החזית", "מלחמות רחוב", "קרבות רחוב: "ג פורסמו"תש , 1942

פגישה ","נוכח שואת ישראל" , )הוצאת עם עובד , "מן המוקד"מתוך ספריית " ( קול דמי אחים", "מערכות גבורה: "ג פורסמו"שבט תש

 ורשה פרשת יהודי", "ממחתרת הגטאות: "פורסמו, ג"סיוון תש , 1943 מיוני 9בעלון ". פרקי מלחמה", )חייל מתוך מכתבו של " ( בניכר

אלי : "פורסמו, ג"אלול תש , 1943בספטמבר ". פסיונרה", "טוסיה", "טוסיה וצבי", "נשים לוחמות", "בפולין התגוננות","וביאליסטוק

שבועת :"פורסמה , ד"תשרי תש, 1943 מאוקטובר 11בעלון ,  "17.7.1943מכתב אחרון מפולין ", "יפחידנו מאום לא", "מצדה", "מצדה

טבת  , 1944 מינואר 14בעלון ". הגנרל פאנפילוב", ד" כסלו תש-חשון , 1943דצמבר -בעלון מנובמבר . רודניב.מאת נ" הפרטיזן

)". מפי ניצול מן התופת ( בהתגוננות הגטאות ", ד" שבט תש1944 מפברואר 15בעלון  ". 1943אוקטובר  ,פליט מאתונה מוסר", ד"תש

, ד" סיוון תש-אייר , 1944יוני – ממאי 19 – 18בעלון )". מפי עד ראייה ( רטיזנים ביון מחיי הפ", ד"ניסן תש  ,1944 מאפריל 17בעלון 

 26בעלון ". ועוד על הפרטיזנים ביגוסלביה", ד"אלול תש , 1944 מספטמבר 22בעלון  )".מפי ניצול מן התופת ( ממלחמת הגטאות "

 27בעלון ). מפי פליט מיון (  מצילים יהודים -ס"אנשי אלא", "לין מלוחמות הגטו בפו-פלוטניצקי פרומקה", ה"טבת תש , 1945מינואר 

  )".  מלוחמות הגטו בפולין ( אלטמן  טוסיה", ה"שבט תש , 1945מפברואר 
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ישראל גלילי . את כאבו ואת זעמו, אותה עת, נסיעתו זו של אלון לאירופה ובעיקר לפולין השפיעה עליו אף שלא ביטא

לאחר הקונגרס  , 1946ביקרתי עם יגאל בפולין בשנת : " של אלון על תחושותיו והתרשמותולאחר מותו, שנסע איתו סיפר

, שנה וחצי לאחר השחרור, באושביץ? מסוקרן הייתי לדעת מה קורה עם יגאל …לא נפרדנו לרגע, הציוני והיינו שם יחד

, המסחאווי, ה מרגיש הצבר הזהמ, מה חושב, עקבתי במבטי אחרי יגאל, כאשר כל מה שהתרחש שם היה עוד חם ונושם

צריך היית לראות את יגאל . יגאל לא היה אותו אדם, מאז.  אש בבשרו היה ביקורו שם-שכמכוותאני אומר לך . שם בתופת

  . )ק.ש. הדגשות שלי (  ).18( " מכוות אש… אדם אחר-אחרי אושביץ

  ?  העקורים -כח הפליטיםהאם חש סלידה לנו. קשה לדעת מה היו תחושותיו של אלון לאחר ביקורו

ניתן להניח שהמפגש זעזע אותו אף שידע להדחיק  ) 19( ? האם חש רגשות כעס ורצון נקם ? האם לא חש רגשות חמלה 

  אבל לא נהג לשאת , עם הראשהלב ולא רק  איש שחשב עם"שמעון אבידן טען שאלון היה . על פי צו התקופה, רגשותיו

   ). 20" ( את לבו על דש הבגד

ח  בפעילות שהייתה "והפלמ" הגנה"ל שעסקו בפקודת ה"ח היה לאלון קשר עם השליחים בחו"היותו מפקד הפלמתוקף ב

במכתביו לשליחים ניתן להבחין בדאגתו לניצולים הפליטים שעתידים להפוך . כרוכה במגע ישיר עם הניצולים והעקורים

כי הספקת , אני מרוצה מאוד להיווכח…: "ל בארצות ערב כתב לשליח דן רם שפע1947 בינואר 1 -במכתבו מ. למעפילים

  הן נורא להשלים עם מחשבה . חלק מהכלים המיועדים לך, לפחות, וכן כי אנו הספקנו להעביר אליך, להקים כוח כלשהו

 1946האם חשב גם על פוגרום קיאלצה ביולי ". …על בנות ישראל נאנסות ועל כבוד עם מחולל, על יהודים הנשחטים שוב

  . )21( ? והתנכלויות ליהודים לאחר המלחמה כשכתב זאת 

על ההתגייסות , כתב על חשיבות ההעפלה"  שלום-לכל שליחנו מעבר לים: " שכותרתו1947 ביוני 21 -במכתבו מ

אסור לנו ,  נכון חברים-ואשר לקורבנות…: על התנגדותם של המעפילים ומלוויהם לבריטים ובין היתר הוסיף, לפעולות

שהצליחו לעבור , אין דבר המסעיר יותר מאשר פליטי חרב אלה. ובייחוד בחייהם של מעפילים,  ראש בחיי אדם בכלללהקל

   ).  22" ( …בשערי הארץ, שבעה מדורי גיהינום והנה הם נופלים על סף הצלתם

לעליית ,  )23( עם הקיבוץ המאוחד " הסכם ההכשרות" לאחר החתימה על 1944 -החל מ, ההכשרות המגויסות תרמו

בשהייתם שם  רוב הילדים בחברות הנוער שהורכבו מניצולי שואה ראו. חלקן כלל ניצולי שואה. ח"מספר המגויסים לפלמ

לוחמים  שילובם הביא ליצירת קשר ראשוני של. ח"שלב של הכשרה מקצועית אך היו גם שביקשו להתגייס לפלמ

  .ניצולים ולהכרת עולמם, ארצישראליים עם עולים

באותן . מספר הזדמנויות להכיר את השואה ואת ניצוליה, כאמור, היו לאלון, ח"בשרתו בפלמ, 1947 – 1942ן השנים בי

השתייכותו למנהיגות הלוחמת ואולי אופיו , האם תפקידיו הצבאיים ומעמדו. שנים כמעט לא ביטא בכתב את יחסו אליהם

  ?        להביע רגשותיו , אותה עת, ח"בייחוד זה ששרה בפלמ, כחבריו ועל פי הלך הרוח הציבורי, המסוגר מנעו ממנו

 ). 24( של אבא קובנר  הוא יצא נגד פרסום חלק מהדפים הקרביים ) 1948מאוגוסט ( כשהיה אלון מפקד חזית הדרום 

הוא , "בכמה עניינים הנוגעים לסגנון ולדרך חינוכית" בנובמבר הוא כתב שלמרות שהוא חולק עליו 10 -במכתבו אליו מ

אולם בדפים האחרונים ): "בניסוח בסגנון מתון ( כתב אלון לקובנר , למרות זאת". גורם בעל ערך במלחמה"רואה בדף 

פוגעת היא בשוגג בחטיבות אחרות ואף מסלפת  מצאתי דרך של הסברה אשר אפשר שהיא מרימה את רוח חטיבתך אולם

  )...". יהוו חלק בהיסטוריה זו   שהדפים שלךואני מקווה( שלא במתכוון את ההיסטוריה של המלחמה 

  

האם פנייתו . ח"הויכוח בין אלון לקובנר היה לכאורה על השימוש במוטיב השנאה שבו השתמש לדעתם של אנשי הפלמ

הייתה מן הסיבה שלא היה איזון באזכור הצלחות חטיבות אחרות בחזית בדפים , כמפקדו הבכיר של קובנר, של אלון

או שאלון לא , )יריבו של אלון בפיקוד הצבאי , שמפקדה היה שמעון אבידן ) ( 25" ( גבעתי"מטעם חטיבת הקרביים שכתב 

  מוטל, חתימת ידו של קובנר, ושהיה צל השואה" סגנון סובייטי"שנכתבו ב נטה לקבל את האופי הייחודי של הדפים
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". בערה בעצמותיו"נראה שהשואה לא . ו של  אלוןכלפי האויב לא אפיינו את סגנונ, קובנר של *סגנונו הבוטה?  עליהם 

אסטרטגיים שהתאימו לשדה הקרב ותוך ראייה רחבה , הוא היה חייב לפעול על פי שיקולים קרים, מפקד החזית כששימש

נוצר , לדעתי, מכאן; בגין עברו ומפאת אישיותו ראה זאת אחרת, קובנר*. של צרכי הכוחות כולם ובמסגרות הפיקוד הצבאי

  . מותהעי

טוראים : "נכתב, מפקד החזית, עליה חתום יגאל אלון ) 1948 באוקטובר 14( ט "א בתשרי תש"בפקודת היום מתאריך י

עדיין ידו נטויה . חסם את הדרך לנגב ופגע ביישובינו, הפולש המצרי הפר את ההפוגה! מתנדבים ואזרחים , ומפקדים

 פן יקדים אותנו - ומיד- אלא מלחמה-אין דרך אחרת לפנינו. רץבניסיון לכבוש את הנגב ולפרוץ צפונה ללבה של הא

מלחמה זו נועדה למגר את ...ובמסירות נפש, בהעזה,  בתנופה-חובה על כל אחד וכל יחידה ללחום ללא רתיעה...האויב

 לפנינו -מים זכרולוח...כוחותינו יכו בו במרכזיו וקצותיו ויפוררוהו חלקים חלקים. האויב ולהטילו אל מעבר לגבולות ישראל

עיני העם בארץ ובגולה . בהצלחת פעולתו של כל פרט וכל יחידה יושג הניצחון, פעולה כבירה המחייבת תאום ומשמעת

  לניצחון ,לניצחון רוח ישראל,  למיגור האויב-חברים לוחמים.  חברים לא נכזיב-נשואות אלינו מייחלות לניצחון וגאולה

  .פטריוטי, ישיר, סגנונה צבאי, אזכור לשואה" פקודת היום"אין ב  ).26 " (ימה קד-הנשק העברי ולשחרור המולדת

"  פועלי ציון-העבודהאחדות "בשנים בהם היה אחד ממנהיגי , בנאומיו של יגאל אלון שיש בהם דברים המתייחסים לשואה

 בנוסף היה גם סגן ראש (שר החינוך והתרבות ושר החוץ  , וכאשר שרת את המדינה כחבר כנסת ואחר כך כשר הקליטה

לצנחנים שנפלו בידי  ,ליהודים בשואה שעמדו מול הגרמנים, ניתן להבחין בהערכה רבה למורדי הגטאות, )הממשלה 

, אמצע שנות השבעים החל משנות הששים ועד, למרות שניתן לתלות את רוח דבריו. האויב הנאצי וללוחמים הפרטיזנים

ואת ביטוי השקפת העולם , טעון שנאומיו באו לייצג את נושא התפקיד הציבוריל בשינוי רוח התקופה ולמרות שניתן

  האם ניתן לראות בהם ביטוי להשפעות השואה על . להתעלם מכנותם ומעוצמתם לא ניתן, של הציבור, אותה עת, הרווחת

  ?ח "בזמן שירותו בפלמ, אלון משנות מלחמת העולם

סיפר , "הבימה"וקהל הצופים בו בתיאטרון" חנה סנש"ני מחבר המחזה  בפ1958 בנובמבר 6 -ב, למשל, בדברים שנשא

ואורח מותה חובה לטפח  את דרך חייה,  האנושית-את עיקרי אמונתה היהודית: "על גבורתה של חנה ובין היתר אמר

עורפל דרך למען לא ת , חברתי הצרוף-כדי שלא יכבה האידיאל הלאומי, כערכי מופת חינוכיים לבני הנעורים ולעם כולו

:  יהודית אמר-הלאומית על הגבורה". על מנת שלא תדעך גבורה זכה בישראל,  קיבוצית המושלמת-ההגשמה החלוצית

ובמלחמת , קולוניאלי בארץ במאבק האנטי, מסירותו וגבורתו במלחמת העולם השנייה, הנוער היהודי הוכיח  את אומץ לבו"

  ". …לרבות מסע סיני, השחרור

   ).27(  ישראלית -ריו את הגבורה היהודית ממלחמת העולם במורשת הגבורה היהודיתאלון שילב בדב

  שקמו" מורדי הגטאות ולוחמי היערות"בנאומו הלל את גבורת ". יד ושם"נאם ב, בהיותו שר העבודה, 1968 באפריל 25 -ב

מלחמת נואשים …ורדי הגטאותשאבנו כוח וגאווה ממופת מ. שאבנו אומץ ותעצומות ממופת נופלי מצדה…: "על אויביהם

  שואת יהדות אירופה ותחיית ישראל  ירדו כרוכים: "אלון קישר בין השואה והתקומה". שוב לא תהיה מנת חלקו של עמנו

   ).   28" ( …ישראל מהווה בעצם קיומה מצבת זיכרון חיה למיליוני היהודים שנטבחו. בדברי הימים של עמנו

  מול העולם"ציטט שר החינוך והתרבות יגאל אלון בנאומו , ערב יום הזיכרון, "ד ושםי"בעצרת ב , 1969 באפריל 14 -ב

שכתב לאחר ביקורו , לוחם ישראלי שנפל בקרב, את עופר פניגר, "האפר הלוחש: שאחר כך הודפס בשם" עצמנו  ומול

  … כוח עצום להיות חזקצומח ועולה בי, אני מרגיש כי מתוך כל הזוועה וחוסר האונים…: "לוחמי הגטאות במוזיאון

  
, נגד האויב בעת המלחמה" ) גבעתי"בדפים הקרביים שפרסמה חטיבת ( בלחץ על קובנר בנושא השימוש בשנאה כמרכיב בתעמולה *

גם מאיר יערי , מאוחר יותר, קצין השלישות של חזית הדרום ואף, )סיני ( ח ארנן עזריהו "גם איש הפלמ, בנוסף לאלון, שיתפו פעולה

   .271 – 269' עמ, שם, מעבר לגשמי, דינה פורת: ראו.  אהרון מנהיגי הקיבוץ המאוחד- בןויצחק
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בהתייחסו להתחמשות הערבית ". …לעולם לא להיות מובלים שוב לטבח! יהודים חזקים וגאים , אם כולנו נהיה חזקים

כל שעשינו …ה וכבשנים לא יהיו עודהקימונו מדינ: " אירופי ונעילת השערים אמר-לעוינות העולם המזרח, בנשק סובייטי

   ).    29( "…גשר לשיבת ציון המחודשת-אינו אלא ראש

את הטרגדיות שחווה העם שהגדולה , בשידור ברדיו, תאר אלון, 1970בפתיחת יום הזיכרון לשואה ולגבורה של שנת 

. ם וקרא להפיק את הלקח הציוניהוא הזכיר את העמידה היהודית ואת המאבק בנשק וגבורת הלוחמי. מכולן הייתה השואה

בעצרת השואה והגבורה בקיבוץ על שם לוחמי הגטאות נשא דברים והתריע על איומי מצרים  , 1970 במאי 3 -ב

שהיא מקלט פיסי ורוחני לכל יהודי באשר , לחושך הכבשנים הקימונו פה מדינה: "והתחמשותה וסיים נאומו בקריאה לשלום

בכוחנו , אמונה במורשתו: גם בכוח האמונה...ירופה ציווה לנו במלחמתו ובמותו את החייםבא" העם היהודי ההרוג. "הוא

נשא דברים על " יד ושם" בעצרת ב1972 באפריל 11 -ב...".  ואנו נלך בה עד שיפציע שחר השלום המיוחל. ובצדקת דרכנו

  יקדם לו יום הזיכרון . את חג העצמאותבעוד ימים ספורים נחוג …: "ובין היתר אמר" השואה והתודעה העצמית היהודית"

גאולתנו הלאומית קשורה , מקשר בין כל התאריכים הללו, חוט של דם,  שני-חוט. שחרפו נפשם במערכותיה, לוחמי ישראל

   ).    30" ( …בעבותות בלתי ניתקים בשואה ובגבורתה
  

 בתכונות מנהיג נערץ בהגינות ויושר בן הארץ שניחן" צבר"סמל ה, סמל ההתיישבות, סמלה של ארץ ישראל הלוחמת

בשרתו , שלא באה לידי ביטוי בולט בדברים שאמר וכתב בצעירותו, השפעתה של השואה. הוא יגאל אלון, ואומץ לב

  .   הופיעה בשנות השבעים ושמשה מנוף לעשייתו החינוכית והמדינית, ל"ח ובצה"בפלמ
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יוני ,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, ענף הסברה, פרסומי קצין חינוך ראשי, ספריית תרמיל, בוץ המאוחדהקי, בית אבי, יגאל אלון. 1

 2004, ד"תשס, ספר סימן קריאה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, הספרייה החדשה, ביוגרפיה, אביב חלדו-יגאל אלון, אניטה שפירא; 1980

  .  293/0002פ/ 080תיק  , ה"את , 30.3.1980 , 880 עלון מספר ,שלושים לפטירתו של יגאל,  עלון גינוסר-אלון יגאל; 

, ו"תשכ, הוצאת הקיבוץ המאוחד, הסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, מגמות ומעש, ח"מערכות פלמ, יגאל אלון. 2

1965 .   

ח "חטיבת הנגב מפלמ, יצחקי) אריק ( אריה   ;1970, ב"תשל, מהדורת דבר, ירושלים, ויינפלד וניקולסון, קשת לוחמים, יגאל אלון. 3

   ;434/1046/1970תיק , צ"א , 1 .מס' תיק יגאל אלון מחזית ד ; 42 – 25' עמ , 2005יולי , ה"סיוון תשס, עמותת ותיקי הנגב, ועד היום

   ;1250/922/1975, צ"א , 4 -ו'  ב3',  א3. מס' תיק יגאל אלון מחזית ד ; 435/1046/1970,  צ"א , 2. מס' תיק יגאל אלון מחזית ד

יגאל  ; 1970ספטמבר , ל"אלול תש, הוצאת מערכות, צבא הגנה לישראל, ענף היסטוריה במטה הכללי, תולדות מלחמת העצמאות

   .1990, תל אביב, הוצאת הקיבוץ המאוחד, סוגיות בענייני ביטחון, בתחבולות מלחמה, אלון

ההסתדרות הכללית של העובדים , ישראל וערב בין מלחמה ושלום, מסך של חול,  אלוןיגאל; שם, בתחבולות מלחמה, יגאל אלון. 4

, הוצאת הקיבוץ המאוחד, הביא לבית הדפוס שלמה דרך, כלים שלובים, יגאל אלון; ט"תשכ, הוצאת הקיבוץ המאוחד, בארץ ישראל

  .א"תשמ, הוצאת הקיבוץ המאוחד, קו אדום, מוקדים, יגאל אלון ; 1980, ם"תש

, כיוונים, ) חמש שנים למותו -יגאל אלון( , "טראגדיה אישית ולאומית", צבי שילוח;  ואילך486' מעמ, שם, אביב חלדו,  אניטה שפירא.5

, ה"חורף התשמ,  ההסתדרות הציונית העולמית, הוצאת המחלקה להסברה, עורך יורם בק , 26חוברת , כתב עת ליהדות ולציונות

   .146 – 137' עמ, 1985פברואר 

 קיץ -אביב, עין חרוד , 2 – 1, ג"כרך מ, מיסודו של הקיבוץ המאוחד, מבפנים, ראיין יצחק לבני, "על יגאל אלון: ישראל גלילי. "6

   .171 – 164' עמ , 1981יוני / סיוון, א"תשמ

, ם"אדר תש , 272, כותמער,  מפקד ומצביא במלחמת העצמאות,  "1980 – 1918יגאל אלון ) מיל ( אלוף ", יצחק רבין: ראו.  7

   .57 , 1' עמ , 1980פברואר 

, )שיר " ( יגאל אלון", שלמה טנאי: ראו גם  ; 4 – 3' עמ, ם" תש-סיוון, במה לתנועה הקיבוצית, ה"ע, שדמות, "מי יתן", נחום שריג. 8

  לאחר מותו נכתבו על ידי חברים  . 5' מע , 1980 אפריל -מרץ, ם" אייר תש-ניסן , 20', שנה ד, דו ירחון לספרות ולתרבות , 77עיתון 

:  למשל , 4 – 1ב חוברות "כרך מ , מבפנים-רובם פורסמו ב. הספדים רבים ודברים על אישיותו של יגאל אלון, )לתנועה ולקיבוץ ,  לנשק

יולי  , 3 – 2חוברת , שם, "תקווה שנגדעה", ישראל גלילי , 11' עמ , 1980מרס  , 1חוברת , שם, "שיר לזכרו של יגאל אלון", חיים גורי

   , 1980דצמבר  , 4חוברת , שם,  "מפקד וידיד טוב", "חברים מספרים על יגאל אלון"ב, מאיר דוידזון , 76 – 75' עמ , 1980

 , 10' עמ , 1' שם חוב, "יגאל חברנו", סחייק עובדיה , 64' עמ , 1980מרס  , 1חוברת , שם, "בלי יגאל", חיים חפר  ,399 – 397' עמ

   :ראו בחוברות . ( 8 – 7' עמ  ,1' חוב, שם, "מורשתך תנווט אותנו"יצחק רבין  , 10 – 8' עמ , 1' חוב, שם, "שנעקר האלון", יעקב צור

, יד טבנקין, הקיבוץ המאוחד מתיקי ועדת הביטחון של, מדריך לחומר ארכיוני בנושאי ההגנה, עורך זאב צור, מן הגנזים,  ט-ו,  ג-א

, איתן הבר ; 50 , 17 – 16'עמ , 7.3.1980, במחנה, "המפקד", עלי מוהר;  )1983, ארכיון הקיבוץ המאוחד,  כוח המגןהמכון לחקר

   .  3'  עמ7.3.1980 , ידיעות אחרונות, "ארץ ישראל היפה"

   .173 – 172' עמ, שם , 2 -1, ג"כרך מ, מבפנים, "עדים לצמיחתו של מיתוס", דן שביט. 9

מכונס וערוך בידי זרובבל גלעד , ח"ספר הפלמ, "התוכנית הסורית", יגאל אלון: ראו ; 227' מע, שם, בתחבולות מלחמה, יגאל אלון. 10

   .109 – 103' עמ , 1955, ז"תשט, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ח"ארגון חברי פלמ,  כרך ראשון, בהשתתפות מתי מגד

   .025/ 0041תיק , ה"את, "דבר לאלמונים: "ראו . 11

   . 18/ח "פלמ /86, ה"את, ח"אינדקס חוברות פלמ. 12

התנועה הקיבוצית , ב"אביב תשמ , 2 – 1, ד"כרך מ, מבפנים, שנתיים למותו של יגאל אלון, "ציונות הומניסטית", נתן רוטנשטרייך. 13

   . 132 – 125' עמ , 1982אפריל / ניסן, עין חרוד, המאוחדת

   .407' עמ, שם, מסך של חול , יגאל אלון: ראו גם ; 13' עמ, שם, כלים שלובים, יגאל אלון. 14

   .102 – 100' עמ, שם , מוקדים, יגאל אלון. 15



  
  

224

 ,10'   עמ28.3.1980, מ"א בניסן תש"י, ידיעות אחרונות, ) למותו של יגאל אלון 30" ( מפגש ראשון ומפגש אחרון", שבח וייס. 16

   .293 / 0001פ  / 080תיק , ה"את, "קטעי עיתונות עם מותו -אלון יגאל: "בתוך

   .273 – 270' עמ, שם, אביב חלדו: יגאל אלון, אניטה שפירא ; 95.00013תיק , ה"את, עדות יגאל אלון. 17

התנועה הקיבוצית , יד טבנקין, ו"אביב תשמ, לזכרו של ישראל גלילי, ח"כרך מ, מבפנים, "להשתמש בנקודה ופסיק", צביקה דרור. 18

   . 67' עמ , 1986מרץ /'אדר ב, דעין חרו, המאוחדת

   .275 – 273' עמ, שם, אביב חלדו: יגאל אלון, אניטה שפירא: ראו. 19

   .274' עמ, שם, אניטה שפירא. 20

   .45' עמ, שם, ב"מ, מבפנים, "מכתבים לשליחים", יגאל אלון. 21

   .48' עמ, שם, שם. 22

, העמותה לחקר כוח המגן על שם ישראל גלילי, יחיעם וייץ: עורך, ים וחרבשתי שיבול, ח"פלמ, "הכשרות המגויסות", אלון קדיש. 23

המרכז , ח"ההכשרות המגויסות בפלמ, למשק ולנשק, אלון קדיש ; 209 – 185' עמ , 2000, ס"תש, ההוצאה לאור, משרד הביטחון

, תג הוצאה לאור, יד טבנקין, ח"ת דור הפלמאגוד, ארגון ההגנה: על שם ישראל גלילי מיסודן של העמותות" הגנה"לתולדות כוח המגן ה

1995.   

  . 271 – 268' עמ , 2000, תל אביב, יד ושם, עם עובד, פרשת חייו של אבא קובנר,  מעבר לגשמי, דינה פורת. 24

, צ"א, שם: גם , 64' עמ, שם, 1מס ' תיק יגאל אלון מחזית ד ; 117 – 116' עמ, שם, בתחבולות מלחמה, יגאל אלון. 25

   .581'   עמ69/2539/1950

   . 435/1046/1970, צ"א, שם , 2. מס', תיק יגאל אלון מחזית ד. 26

   .  2תיק  , 16מיכל ', סדרה ד, 15חטיבה , ט"אי , 1979 – 1940, דברי הספד,  ארכיון אישי-יגאל אלון. 27

   , 12מיכל  , 4מדור ', סדרה ד, 15חטיבה , ט"אי , 1968 – 1965אפריל ,  נאומים ומאמרים בענייני כלכלה וחברה-יגאל אלון. 28

   . 3תיק 

: מופיע גם, 88 – 85' עמ, שם, כלים שלובים, יגאל אלון ; 1תיק  , 16מיכל , 5מדור ', סדרה ד , 15חטיבה , ט"אי, יגאל אלון. 29

   .39 – 37' עמ, שם, 1, ב"כרך מ, מבפנים

  . שם, ט"אי, דברי הספד,  ארכיון אישי-יגאל אלון. 30
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  אבא קובנר ושמעון אבידן. 2
  

 כאשר שיתף קובנר את מנהיגות 1945עוד באוגוסט ** הכיר את אבא קובנר* )קוך ( אבידן ) זיגברט ( שמעון 

 מנהיגות היישוב וחלק  אשרבארץ בתוכנית הנקם בנאצים שביקש להוציא לפועל אחרי השואה" שומר הצעיר"ה

מחלקה "איש ה, ח" שהיה אז מפקד בפלמ***קובנר שוחח עם שמעון אבידן ). 1(  ממנה הסתייגו" הגנה"ממפקדי ה

ההכרות ביניהם הולידה הערכה הדדית ונוצרו ביניהם יחסי ידידות . והוא נתן לו את ברכתו" נקם"בעניין ה, "הגרמנית

 )2 .(   

יצטרף לחטיבה כקצין ההסברה הוא פנה לקובנר וביקש ש,  ואבידן מונה למפקדה****"גבעתי"כשהוקמה חטיבת 

אבידן הבין שיש לבנות את החטיבה לא רק כמסגרת צבאית אלא גם כמערכת . שלה ואחראי על החינוך והתרבות

עם : "לימים סיפר. ולכן פנה לקובנר, טען, יותר מנשק ותחמושת, לכוח לוחם, לעיתים, חשובה, רוח הקרב. חינוכית

בתפקיד קצין , שזה עתה קמה" גבעתי"ר בהצעה להצטרף למטה חטיבת פרוץ מלחמת העצמאות פניתי לאבא קובנ

התרשמתי מכושר הניתוח . כבר אז ידעתי על דרכו ופועלו בגטו וביער והייתי שותף בתוכניות הנקם. ההסברה

הקשר בין קובנר לאבידן נוצר על רקע מלחמת  ). 3" ( ומיכולת המנהיגות שלו והוקסמתי מיושרו האינטלקטואלי

  .במלחמת העצמאות" גבעתי"ם השנייה והשואה ואחר כך בא לידי ביטוי בולט בשיתוף פעולה מלא בחטיבת העול

למרות הניגוד באופיים והשוני בפעילותם , כי שניהם, בסעיף זה בעבודת המחקר בשני האישים יחד, בחרתי לדון

ד נחוש ומנהיג צבאי בעל שעור אבידן כמפק; בתקופת מלחמת העצמאות הדוקבאופן שיתפו פעולה , טרם המלחמה

שניהם סמלים מובהקים . *****קומה שחטיבתו תרמה לניצחונות רבים על הצבא המצרי וקובנר איש הסברה וחינוך

  .  של המלחמה אשר נוכחות השואה היוותה רקע לשיתוף הפעולה המלא ביניהם

   ).4( יום מותו  את כאב השואה עדהוא נשא . מן השואה, "משם"כאיש שבא " גבעתי" הגיע לחטיבת אבא קובנר

משורר שהרבה לכתוב שירה  ,אדם שידע לבטא על פה את מחשבותיו ורגשותיו, הוא היה מנהיג ולוחם וכן איש רוח

 20( חייקה גרוסמן . בשואה הנושאת אמירות כואבות אך גם תהיות ולא ניסה להשכיח ולהסתיר את שעבר עליו

) כ "מנהיגה ציונית וח, פרטיזנית ,וחמת המחתרת היהודית בגטו ביאליסטוקל, 1996 במאי 26  – 1919בנובמבר 

  :אותו הכירה בעת שהיו יחד חברי מנהיגות המחתרת בוילנה, סיפרה על קובנר

מעולם לא ויתר על . לעולם לא נכנע לייאוש...אמונה וחזון, הוא הגיע לשלב הייסורים כשתרמילו מלא ערכים"

הוא נשא איתו את נוכחות השואה והיא הופיעה בדברים . את אשר על ליבו, א בדרכו שלוקובנר ביט ). 5" ( התקווה

כאשר הקים את , כשהיה ממפקדי הפרטיזנים היהודים ביערות רודניקי, בגטו וילנה. או.פ.שאמר וכתב במחתרת פ

 15 -ב, פגישהגם כשהיה אחד ממנהיגי הבריחה היהודית לקראת סוף המלחמה וב". חטיבת שרידי מזרח אירופה"

  .ביטא את רגשותיו, עם אנשי הבריגדה היהודית בטרביזו באיטליה, 1945ביולי 

  על האויב, באה השקפתו על המאבק הלאומי, בעת מלחמת העצמאות" גבעתי"בעת שמילא את תפקידו בחטיבת 

  הדפיס, הקרב שניסחאמצעי הביטוי הייחודי שלו היו דפי . והתקומה לידי ביטוי" אין ברירה"על מלחמת ה, הערבי

  
  .  בעין השופט1994 בספטמבר 11 -נפטר ב,  בליסא אשר בפרובינציית פוזנן בגרמניה1912 בינואר 7 -נולד ב*

  . בעין החורש1987 בספטמבר 25 -נפטר ב, אשר בחצי האי קרים ברוסיה,  בסבסטופול1918 במרס 14 -נולד ב**

  .      אבי דן -ל, לאחר הולדת בנו דן, עברת את שמו מקוך*** 

  .ח"כשמו המחתרתי של שמעון אבידן בפלמ" גבעתי"כונתה . 5או חטיבה " חטיבת הדרום"נקראה גם **** 

ח שנהגו "שהיו בפלמ אף) מרוסית " ( פוליטרוק"ולכן נמנעתי מלכנותו כאן ) פוליטי ( איש תעמולה , אבא קובנר לא היה*****

  .    ק.ש. לכנות כך קציני תרבות
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ביצירתו הלירית ובאופן בו ראה את דרך ההנצחה ,  )6( בשיחותיו ובראיונותיו , בנאומיו.  חיילי החטיבהוהפיץ בין

מתוכם ניתן ללמוד על אישיותו ואומץ לבו ועל ; את מחשבותיו והשקפותיו, לאחר מלחמת העצמאות, ביטא* והזיכרון

  .    חזונו

  ,בתפקידו פעל  ).7( "גבעתי"צין ההסברה של חטיבת את כתב המינוי כק**  קיבל אבא קובנר1948 במרץ 25 -ב

 ).  8( בין היתר דאג לשלוח אותם לקורסים ללימוד עברית , להקלת קליטתם של עולים חדשים בחטיבה, בין היתר

הלשון אם : "ציין את חשיבות השפה כגון" ראשי פרקים להסברה"וב" מבצע עברית" יצא ב1949 באפריל 3 -ב

,  כלי המכיל את תרבות האומה-הלשון, ייחוד בלשון כייחוד בעם,  "הלשון אם החברה", "תרבותהלשון אם ה", "דעת

,  גאולת העם והלשון–שלמה גאולה , " מעוז ישראל בגלות-הלשון העברית",  אוצר תרבות ישראל-הלשון העברית

  . חובת התושב בישראל לסייע בלימוד עברית

באידיש גם , נוסף לעברית, הורה להדפיס,  שמעון אבידן, ט"ח  שכתב באישורו של המהדפים הקרבייםאת 

, תחילה, שהודפס ואף בוליטין בהונגרית" בוליטין יומי באידיש "1948 באוקטובר 1 -ב, בנוסף יצא. ובצרפתית

מרומניה וכן דוברי  ,בקרב החיילים העולים החדשים היו בחטיבה גם עולים מבולגריה. בצמצום, למרות הביקוש

, ספרדים, מרוקאים ,עולים חדשים, פרוורי תל אביב, איכרים ופועלים של מרחב הדרום"הרכיבו אותה . אנגלית

, קצין הספריות, ל"גח קצין לענייני: כגון, שכנראה היו תחת פיקודו, בתאום עם קציני מטה אחרים ). 9..." ( קנדים

חשופי "שהקדישו ל" קרבי מזמור" כתב קובנר 1948 ביולי 15 -ב. דאג קובנר לחיילים, קצין האומנות, קצין הקולנוע

  .  המזמור בפני החיילים תשיר את) להקת הזמר של החטיבה " ( חישטרון"הוא ביקש שלהקת ה".  באהבה-החזות

, "דפים הקרביים"באמצעות ה, היה להביא לידיעת חיילי החטיבה ) 10( עיקר תפקידו כקצין ההסברה בעת הקרבות 

: סומן, בדרך כלל בצד ימין, דף בתחתית כל( על ידי אבא קובנר " דפים"פן כתיבת האו. מידע על הקרבות

, ולהרמת המורל ויחד עם זאת אמצעים לעידוד, "קריאות קרב"הפכו אותם ל, )אבא קובנר / הסברה -."ק.א/הס"

ל "ת צהלתיאור ניצחונו, במפקדיהם לביסוס אמונם, שימשו להקלת המתח בקרב החיילים בטרם קרב ולאחריו

בדפים אחדים הודיע תחת  ). 11( רוחם  ולנטיעת תקווה בלב החיילים כי תבוסת האויב וסיום המלחמה תלויים בעוז

נשק של האויב שנפלו בידי הלוחמים  לכלי, לזכרם של נופלים, על הענקת שמות, "אבני מסורת קרבית: "הכותרת

 נושאי 2(  כלי נשק כבדים 4הודיע על  , בו1948יולי  ב15 -מ" הפושטים"בדף קרבי שכותרתו . ושמשו אותם בקרב

המפנה : " שכותרתו1948 באוקטובר 21 -בדף קרבי מ. שישאו שמות ארבעה נופלים)  פאונד 6 תותחים 2 -ברן ו

  .   נופלים שעל שמם קרא כלי נשק שנלקחו מיד האויב17ציין קובנר " הגדול

גבעות , "אבני מסורת קרבית"קרא ב, "קרב הברית: "ושכותרת,  גם הוא1948 באוקטובר 21 -בדף קרבי מ

" ) 10.11.48' אור ליום ה( "בדף קרבי .  על שם חלליהם, עליהם ערכה החטיבה קרבות קשים, ***ומשלטים

,  דובנו-"יואב"על שם יצחק " מגדל יואב" סווידן קרא קובנר למבצר הכבוש - לאחר כניעת משטרת עירק שהודפס

 קרא ליחידה מהחטיבה שלחמה היטב בכיבוש שער 1948 באוקטובר 19 -בדף מ ).  12 ( שנפל בקרב מפקד נגבה

כך ניסה ". הבוקעים",  באוקטובר20בדף מיום , קרא" כובשי חוליקאת ומשלטיה"ל". פלוגת הצומת" :הנגב בשם

  חד עם זאת רצה י. הערכה לגבורתם של יחידים ושל מסגרות לוחמים תוך ביטוי, יד לנופלי החטיבה קובנר להעמיד
  

מעבר , דינה פורת: ראו". ילקוט מורשת"והיה בין ראשוני העורכים של " בית התפוצות"קובנר היה בין מעצבי מוזיאון יד מרדכי ו*

   .341 – 306' עמ, שם, לגשמי

  . דרגת סרן ) 84353. א.מ( לאבא קובנר , אושרה, 9.12.1948מיום , במכתב של מפקדת החטיבה**

" משלט חיים"קרא " 120"את גבעה , ל"על שם שמעון גורלסקי ז" גבעת שמעון"קרא ) חוליקאת " ( 138"גבעה את : למשל***

  .  ל"על שם חיים בולמן ז
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לחזק את רוחה באמצעות עידודם וגיבושם של , לעצב את דמות החטיבה,  )13"( קולקטיב הלוחם"לגבש את ה

דברי ...הקורא היום דפים אלה יליט פניו: "...תב בעלון קיבוצו אילוןכ" גבעתי"סגן מפקד חטיבת  מאיר דוידזון. חייליה

חוט שני אדום . לעם בדרום, לחזית, לחטיבה, לפלוגה ולגדוד, למחלקה, המקשר בין שוחה לשוחה אבא היו חוט שני

  ).  14" (  יש קולקטיב לוחם-שהגיעה והודיעה, המלה הכתובה היחידה. מיד ליד עם אור ראשון שעבר, ולוהט

הם נכתבו . הדפים הקרביים היו מוכרים לכל לוחמי החטיבה וללוחמים אחרים בגזרות אחרות ובחטיבות אחרות

את , את המנותקים מביתם, עודדו ודחפו את הזקוקים לכך, הם הסבירו להם את המצב הצבאי, לחיילים בעת הקרב

שהיה ,  ידעו שאבא קובנר הוא ניצול שואההכול. את הכואבים את מות חבריהם, את העייפים, אלה שאחז בהם פחד

השימוש שעשה , שפתו הנחרצת. וההעפלה" בריחה"בדרכי ה" שם"שהגיע ארצה מ, שאחיו נפל ביער, לוחם ופרטיזן

במוטיבים משירת , במשפטים משיריהם של ביאליק ואלתרמן, *דוד ושמשון, שאול, יהושע: ך"בגיבורי התנ

הקל על קליטת המסרים ,  מפתח של התעמולה הסובייטית מזמן המלחמהטשרנחובסקי והמינגווי ואף במשפטי

חידדה את חושי , היטיבה לקלוע להווי החיילים הלוחמים, שפת הדפים הייתה תוססת. שניסה להעביר לחיילים

השימוש שעשה . רוממה את המורל ואיחדה את השורות בכך שיצרה מכנה משותף מקובל על רוב החיילים, הקרב

התאים לתקופת המלחמה ומטרתו הייתה ליצור רוח , אף שחלקם היה בוטה, "חזקים"ילים ובמשפטים קובנר במ

 ביולי כתב 15-בדף מ, וקרא לדרסם בקרב" כלבי רצח"ו" כלבי דמים: " כינה את האויב1948 ביולי 14 -בדף מ. קרב

: המופיע ברבים מן הדפים* *הדםקובנר השתמש רבות במוטיב ". מאתים וחמישים גויות חרוכות של מצרים"על 

 ביולי מלבד 17בדף קרבי מיום . מדם שהותירו גויות חילי האויב" אדוםואדי "על , למשל,  ביולי כתב16בדף מיום 

בחלק מן הדפים תאר . שיטילו חיילי החטיבה על האויב" מכת הדם"תאר את , מגוויות חילי האויב" הסירחון מכת"

  "?כמה יחיה עוד ראש הנחש ", "פתנים", "היאורה כלבים", "כלבי רצח: "ןבכינויי בעלי חיים כגו את האויב

כדי להעלות , האויבבשפה חריפה ונוקבת שהופנתה כלפי , "דפים"על גבי ה, בעיצומה של המלחמה השתמש קובנר

, נישהחיילים יכירו את המצב הצבאי והמדי הוא דאג. רגשות כעס שעשויים היו לשמש גורם מאחד, בקרב החיילים

את ! טוראים ומפקדים: "  באוקטובר כתב15 -בדף קרבי מ .שיחזקו את שיתוף הפעולה ביניהם, שיאמינו במפקדיהם

 -את כל האהבה.  לאגרוף אחד-את כל השנאה. לאגרוף אחד -את כל כוחנו. כל ניסיוננו הקרבי נאגור לאגרוף אחד

הדפים שרתו את החטיבה !" דימה לשחרור הנגב ק-אחרון כי זה יהיה קרב: ובאגרוף זה ובהכרה. לאגרוף אחד

אוצר המילים שהשתמש בו בדפים באו , של קובנר" מליצית"ה שפתו,  )15(כגורם רב משמעות בחיזוק רוח הקרב 

אך גם , עוצמת דבריו ואופן התבטאויותיו באו מהכרתו את עולם הספרים היהודי. מתנועת הנוער, מחינוכו בוילנה

מפחדיו שלו , מחוויותיו במלחמה בגרמנים, .או.פ.מתכונות המנהיגות שלו בפ, וחם שלומרוח הל, מנבכי נשמתו

מרגש הנקם , מכאבו את חורבן העם בשואה, "בריחה"מגבורתו וגבורת לוחמיו הפרטיזנים ביער וב, במנזר

פיק את שתעורר ושת, שתובן היטב, קריאתו לחיילים הייתה בנויה כך שתחלחל לליבם. במרצחים שלא מוצה דיו

  .למרות פחדיהם, למרות עייפותם, הנדרש מהם בקרב

  : לאחר הכרזת ההפוגה הראשונה כתב
 

יחידת "הודיע על שמה החדש של ,  "פארוק תחת גלגלינו-כלבי אנגלו: "שכותרתו ) 14.7.1948 -אור ליום ה( בדף קרבי *

  ". י שמשוןשועל": "113"וליס 'ג-משולש נגבה"שלחמה ב" הקומנדו הממונעת של החטיבה

, " )רק בשלוליות של דם: אנא, ניני פרעה, אנא  ( "16.7.1948, " ) דינם דם-כלבי רצח ( "14.7.1948 -ראו בדפי הקרב מ**

, " )כי הגיעו עד נפש מזימות הדמים ( "15.10.1948, " ) ואל מכת הדם הגדולה הנה ידנו נטויה עוד ( "17.7.1948

האדמה : "ובדף ללא תאריך כתב, " )לבנו להט מדמים וחרון ( "10.11.1948, " )-ותר הדםכי צדיק הכידון ומ ( "20.10.1948

  ...".ודם בדם נפגש. דמי ישראל קדומים ודמינו אנו. ועמוק הדם בקרבה, הזאת עקובה מדם
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  -שעם הקם להגן על חירותו במלוא כוח הגוף והנפש, בכוח הכרה שלמה"...

  .  סופו לנצח

  .ובכושר הלחימה של חיילינו, קרביתבכוח האמונה ברוחם ה

  .שהיה למופת ולסמל, בכוח הביטחון במפקד העברי

  . שנשקנו גובר ועולה-בכוח הידיעה

וזאת ! חיילי ישראל ,  הננו ועלינו לקרב-תרבה ידידים על פני אויבים, מלחמת צדק,  שמלחמתנו-ובכוח התקווה

  !עד הניצחון .  עד אחרון הפולשים עד חרמה-הפעם

  .בה ובשנאהבאה

  ,למען חיי ילדינו, למען בתינו

  ,ועיני שמונים דור צפויות אלינו

  : קוראות אלינו מן האדמה- שלא זכו-ונשמות ששה מליון

  !" לעד .  חפשי ישראל-תקום הנקמה הגדולה

 - שעמדנוכמו.  לא נכזיב-!מסירות וסבילות , למיצוי עליון של רוח", !"בל יבגוד הלב העיף : "בדפי קרב אחרים כתב

דרוכים לבאות ! מוות לפולשים ", !"לוחמים , לניצחון. לא נכזיב:  עיני העם צופות אלינו-הקרב התחיל", !"כן נזנק 

ואם יש עוד אחד בפולשים אשר לא למד עד הסוף "..., !" נזכה -ככל שנעיז!  יקל -ככל שנקדים", "מוכנים! נהיה 

חלקם מן התפילה , קובנר העז להשתמש במונחים קשים!" נחנו פה א!  ינסה נא -במה כוחו של צבא זה של ישראל

 כי -כי צדיק הכידון ומותר הדם: "ל כגון"ח וצה"לדעת מפקדים אחרים את רוח הפלמ, שלא תאמו, והשירה העברית

, בקללה"."עד חרמה! מוות לפולשים ! "  גדול ליל הנקמות -,פולשים, ליל נקמות!..נקם נקם : חיזיון הגמול אומר

  ".    ולפולשים לא תהי תקוה. לשחוט. לשחוט. לשחוט:  לחץ על הדק-באהבה. בתפילה

קובנר הסיק את מסקנותיו מן השואה והבין שתבוסה בקרב נגד הפולשים הערבים פירושה השמדת היישוב היהודי 

 עולם המושגים בו ,לכן הביא קובנר את עולם הסמלים שלו. זהה, לדעתו, האויב היה שונה אך מטרתו הייתה. בארץ

סמל הגבורה ; במרץ ובפאתוס בהם עשה ויצר כל חייו, והוא עשה זאת בלהט" גבעתי"חי לגזרת הקרב של חטיבת 

  .         במלחמת העצמאות" גבעתי"בשואה יצר סמלי גבורה בחטיבת 

  

אך . לחמת העצמאותממבהן כתב רשמיו וחוויותיו , בעקבות מלחמת השחרור יצאו לאור שתי יצירות של אבא קובנר

היא התשתית לשיריו של  כי חוויות השואה, ניתן להצביע על כך. "גם ביצירות אלה של קובנר מצויה נוכחות השואה

טוענת חוקרת ..." מחוצה לה והן אלו המתרחשים,  הן אלו הנכתבים בארץ ישראל ועל ארץ ישראליים-אבא קובנר

במושגים מעולם , כיים"תנ ה קובנר בשירתו בארכיטיפיםהשימוש שעוש. חנה יעוז, ספרות השואה ושירתה

  " הזהות הכפולה"את  היוצרת" תסמונת הניצול"את שירתו והם מסימני , לדעתה, מאפיינים" הפלנטה האחרת"

היא , במפורש את השואה אף שאין קובנר מציין, " ) שואה–מציאות העבר חודרת לתוך הוויית העולם של בתר ( "

שאלותיו . ישירים דברים, דבריו נאמרים בכוח, שירתו כתובה בצורה ובסגנון ייחודיים ). 16( קיימת בשירתו 

 והוקדשה 1949 שיצאה לאור בשנת ) 17 ( "פרידה מהדרום"את הפואמה . דורשות תשובה, לעיתים, מתריסות

מי שביתת הסכ בתום הקרבות וחתימת,  )18 ( 1949בקיץ , כתב בעשרה ימים, " היה שמה גבעתי-לחטיבה"

פרידה "קשובה ב קריאה, "המראה והקולות: "כתב במבוא לספרו) חוקר השירה העברית ( ראובן שהם . הנשק

האפוקליפסה  יצירה שנכתבה על ידי משורר שחווה את: "על הפואמה שאת שיריה ניתח, "לאבא קובנר" מהדרום

   אורה של"ב את האחרונה" האיר"ו, במלחמת העצמאות בארץ ישראל, ואחר כך כאן, באירופה, היהודית שם
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הצעידה : לדעתו של שהם קיימים בפואמה מוטיבים שונים החוזרים על עצמם בשירים כגון ). 19" ( הראשונה

  ,  אבות-יחסי בנים; ) עלילתיים - מוטיבים סיטואציוניים( מות הלוחם , העיר הנצורה העולה באש, בדרכים ובשבילים

   הרחוק והקרוב -תודעת העבר, הזכר והזיכרון, השתיקה והשקט, ם אל אויביהםיחס הלוחמי,  אהובות-אמהות

, האפר, גדרות התיל, ) ארכיטיפיים - מוטיבים תימטיים( מלחמת דוד בעמק האלה , העקידה; ) מוטיבים תימטיים ( 

  ).מוטיבים של גיבורים (  חברתו -שלומית,  החלל-דמבם, האם, האב ; )מוטיבים סמליים ( 

ובנר כתב על מלחמת העצמאות ניכר בכתיבתו שהוא ליווה את הכתיבה בזיכרון השואה ושאב מחוויותיו אף שק

המבטאת את המלחמה ( האש , )הקורבן היהודי ( העקידה , )ביערות ( הצעידה : ומזיכרונו מוטיבים חופפים כגון

בפעילות פרטיזנית נגד  של אחיו מיכאלמותו ( מות הלוחמים בקרב , )הגטו ואין האונים ( גדרות התיל , )והחורבן 

כאב עזיבת אמו בגטו  קובנר חזר מספר פעמים על מוטיב האם בשחזרו את( דילמת יחסי הורים ובנים , )גרמנים 

בעקבות ההלם הזעם ( השתיקה , )בפעילות המחתרתית בגטו וביער  שנדרש( השקט , )בלעדיה , ואת יציאתו ממנו

  ). מוטיב מוביל במורשת הגבורה של העם ( מול הרבים  )דוד ( , מעטיםה, מלחמת היהודים, )והשכול 

אך אלה , עשוי להתעלם מהמאפיינים הדומים, ללא הכרת אישיותו של אבא קובנר" פרידה מהדרום"הקורא את 

  .   ימצאו אותם לבטח בין שורות שיריו, המכירים את יצירותיו ודמותו

את , קובנר, "חותמו של המשורר"את , "עד קץ הבדיה"בודקת בספרה ) רית חוקרת ספרות עב( צביה בן יוסף גינור 

מנהל דיאלוג עם המסורת "הוא . מציג קובנר את ההיסטוריה כהשתלשלות מעגלית ומיתית, לדעתה". האני שלו"

מוטיב רב עוצמה בשירתו הוא האשמה על נטישת האם ". עם תפיסות עולם אפוקליפטיות ועם ההיסטוריה, הדתית

שירתו הלירית חושפת את כאבו " ). המפתח צלל", "אחותי קטנה( "וביצירות אחרות " פרידה מהדרום"מופיע בה

   ).          20( ברבים משיריו  הגדול על אובדנו שלו והוא מבטא כאב זה

  ן דן מירו. הדממה ויוצא נגד, משתתף בחרדותיהם ובכאבם, את זעקת הלוחמים, זועק קובנר" פרידה מהדרום"ב

היא סכנת הטשטוש  הסכנה הגלומה בדממה: "כי" פרידה מהדרום"טוען שקובנר קובע ב) חוקר הספרות העברית ( 

 ישראל -העם בארץ סכנה החלה על כל עם ישראל מחמת הלם השואה ואשר; של הגבול החד בין המוות לחיים

   ).21" ( העצמאות במלחמת, ניומיטב ב, נחשף לה חשיפה נוספת עם נפילתם של ששת אלפי הצעירים והצעירות

שדרת "בשיר ". התמכרה לה", צברית"ה, ח"מתמודד וכופר במיתוס המתים ששירת תש, שחווה את השואה, קובנר

הוא יוצא נגד הלם . שותקים וכואבים, הוא מתאר את חוויות החיילים הצועדים לאחר הקרב" ברושים בדרך צפונה

שוא אתם הולכים , צללים, צללי: "...להפר את הדממה, המשיך את החייםהלאומי ל, הקרב ומחזק את הצורך האישי

, רעי, למה אתם, הה---רק דשא צעיר, ומאום מלבד שתיקה. שתיקה...גבורי אינם זוכרים מה הן שנות חיינו! אחרינו 

   ).  22" ( שותקים אם הדממה אינה שותקת

  שהופיע " הצומת" וספר שני 1953באוגוסט שהופיע " שעת האפס"ספר ראשון " ( פנים אל פנים"בספריו 

  ).בכרך השני ( ועל לחימתה של נגבה ) בכרך הראשון " ( גבעתי"כתב קובנר על מלחמות  ) 23 )( 1955 -ב

  " קולקטיב היהודי"שונה מן ה, שהרכיב את החטיבה וגיבש אותה" קולקטיב הלוחם"הוא מתאר בהם דמויות מתוך ה

  מי שביקש, נכתב על יד אדם שראה פנים אל פנים את המוות בגטו וביער"*  יםפנים אל פנ. "שהתפורר בשואה

  
  לדעתו לשינויים שאירועי התקופה , מאחר שלא התאים, השמיד" פנים אל פנים"את מה שכתב לחלק השלישי של ספרו *

הכרך ", אלישע פורת ; 283 – 282' עמ, שם, מעבר לגשמי, דינה פורת: ראו. חוללו ) 1956 -הפלישה הסובייטית להונגריה ב( 

תמוז  , 232גיליון , ג"שנה כ , 77עיתון , של אבא קובנר" פנים אל פנים"כרך שלישי לטרילוגיה , "היה או לא היה, "הנשרף

   .26 – 22' עמ , 1999יוני , ט"תשנ
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דת האדם תוך העמ" מפרש את נס הניצחון הגדול"הספר  ). 24( לבחון את נפשם של לוחמים המאמינים בדרכם 

אדם הנושא איתו שנאה , " החיים-החזקה מיצר, מלא להט ההתנדבות ואחריות בלתי מובנת", הפשוט במרכז

   ). 25( כמקור לניצחונותיו * ואהבה
  

חוויה שכולה זו הרעישה את לבי ודעתי : "אמר קובנר) בעזרתו , "גבעתי"שנוצר ב" ( הקולקטיב הלוחם"על 

ומתוך הכרה שדבר זה הוא המהותי ביותר שחרת את פניה של . פגשתי כאן, מה שקיפחנו שם. ח"במלחמת תש

 - אל-פנים"החיים ב". ...פנים אל פנים" פתחתי את -והוא זכות והתראה לעם הנאבק על חייו, מלחמת השחרור

 הפנים - רב, כיצד כובשים את הנוף המעורטל, הדבר שהדריך את כתיבתי ואת מנוחתי כאחד. זאת המלחמה" פנים

   ).  26" (  קולקטיב לוחם-אחד בנשימתו ששמוו

באמצעות יצירותיו ; בשיריו ובספריו על תקופת מלחמת העצמאות יצר קובנר נדבך חשוב הנושא את נוכחות השואה

  .הוא יצר את הזיקה בין התקופות

. ממיותהקו מוביל קובנר את הקורא לאורך רצף העבר ומקשר בין השואה למלחמת, בשתי יצירות אחרות שכתב

הוא מוביל את הקורא , אותו עזר לתכנן ולעצב, "בית התפוצות"אותם כתב לרגל פתיחת  ) 27 ( "מגילות האש"ב

לחשוף את : "הספר לאור הייתה לאורך נתיב המרטירולוגיה והגבורה של ההיסטוריה היהודית ומטרתו בהוצאת

מקרוב , לחזור ולהעלות לעיני רבים, הקשה מקורות הכוח של העמידה על הנפש של דורות יהודים במצוקתם

   ).28 ( *"*והמצפון האמונה, היא חובת הלב, את משמעות החיים בהוויה היהודית, ומרחוק

לתקווה הקיימת , מתייחס קובנר בסיומן להעפלה, שעיקרן עדויות קשות מן השואה ) 29 ( "מגילות העדות"גם ב

   ).    30( ל לעלות לארץ ישרא) ליאו הגדול ( בלב ניצול שואה 

לצד ספרות סקולארית , מן ההיסטוריה הקרובה של השואה והקמת המדינה"שירתו של אבא קובנר וכתביו שואבים 

  ,נשאלות בשירתו, מאידך,  )31( " שמקורו בתחושת השייכות היהודית, שהיחס אליה יחס של אחריות וכובד ראש

האם עוצמת השאלות ? זה סגנונו ואופן ביטויו האם . הממתינות לתשובת הקוראים, שאלות, שחלקה סתומה

אבל ניתן לחוש שהשואה כלולה , היא רומזת ונוגעת, שירתו אינה מספרת את סיפור השואה? מעמעמת את כוונתן 

קובנר ביקש להטמיע את קיומה התמידי של נוכחות  ). 32" ( אם כנושא לתמונה או כצל"בה ונוכחותה קיימת 

  רציפה להיסטוריהמשמעות "אך גם כיוצרת ,  סכנה קיומית המרחפת על העםבגלל הוודאות של, השואה

לא רק מנהיג , אין ספק שקובנר מסמל בדמותו ). 33" (  כמחוללת חיים מתוך מציאות חיים על סף התהום-היהודית

ית אלא גם איש רוח בעל חזון שידע לחבר למציאות הישראל, "שם"ל תכונות אלה מ"לוחם ופרטיזן שהביא לצה

   ).          34( המתגבשת את תודעת אסונות העבר ולהפכם לכוח 
  

  

טוראים , מגיני הישובים, אזרחי ישראל: "ראו למשל הדף שכותרתו. גם בדפי הקרב"  שנאה-אהבה"קובנר השתמש במוטיב *

  .ללא תאריך, שהופץ לאחר סיום ההפוגה הראשונה" ומפקדים

גלות , חורבן בית ראשון: ורות שונים ומציין אירועים כואבים בהיסטוריה היהודית כגוןמשתמש קובנר במק" מגילות האש"ב "בנ**

המגפה "פרעות בעקבות , עלילות דם וגרושים, פרעות באנגליה ובמרוקו, מסעות הצלב, חורבן בית שני, גזירות אנטיוכוס, בבל

: אסירי ציון ולבסוף, עשר פרשיות מן השואה, וספרשת דרייפ, פוגרומים ברוסיה, התעללות והוצאות אנוסים להורג, "השחורה

ותפיסתו ההיסטורית של אבא קובנר את בית " מגילות האש", דינה פורת: ראו. ל"לוחמי המחתרות וצה, צנחני הבריגדה וחייליה

, הרוחהפקולטה למדעי , אוניברסיטת תל אביב, מחקרים בתולדות העם היהודי,  אשכול,ספר יובל לדניאל קארפי, "התפוצות

  .  ה" רנ-ה"רמ' עמ, ו"תשנ, תל אביב
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כמייסדה בנובמבר  ,ל במלחמת העצמאות"עם הקמתו של צה, ח שטבע את חותמו הייחודי"אחד מאנשי הפלמ

 ).  35 ( שמעון אבידןהיה , " )פלשת( " ומפקדה של חטיבה שלחמה בקרבות רבים  ובעיקר במרחב השפלה  1947

באימונם ואף בחינוכם כלוחמים , חייליה בקליטת, היה לו חלק בגיבושה, חתרתינקראה על שמו המ" גבעתי"חטיבת 

לא , ראו בו מנהיגם, ל"אנשי החטיבה שמספר אנשיה היה הגדול מכל חטיבות צה ".קולקטיב לוחם"וכמרכיבים של 

  .אבידן הפך בחייו לאחד מסמלי מלחמת העצמאות. מתוקף אישיותו רק מכוח תפקידו וסמכותו אלא

  קורס להכשרה ותו בגרמניה היה אבידן חבר בארגונים סוציאל דמוקרטים וקומוניסטים ואף היה אחד מבוגרימילד

ביולי . נגד יעדים נאציים, עם עליית היטלר לשלטון פעל בשורותיה. של הזרוע הצבאית של המפלגה הקומוניסטית

בשמירה ובעת המאורעות , השחראיילת , תחילה עסק בקיבוצו.  עלה ארצה1934 נמלט לצרפת ובחורף 1933

. של קיבוצו" המשמר הנע"לאחר שסיים קורס מפקדי כיתות הפך למפקד . ושרת בחיל הנוטרים" הגנה"הצטרף ל

, 1944  – 1903( אבידן שיתף פעולה עם אורד ויינגייט . ש בגליל העליון" פיקד על פלוגת פו1937בסוף דצמבר 

". פלוגות הלילה המיוחדות"במסגרת , פורעים ערבים בתקופת המאורעותאימן ופעל נגד , קצין צבא בריטי שארגן

 -עבר לדליה והשתקע ב,  עזב את איילת השחר1939 -ב . מקומית-צבאית, בפעילות התקפית, " )ידיד"כונה ה

. ח"הפלמ, 1941 במאי 15 -ב, הוקם, בעקבות התקרבות הסכנה הגרמנית לארץ ישראל.  בעין השופט1940

יחידת קומנדו שהורכבה מילידי גרמניה " ( מחלקה הגרמנית"ה, "תוכנית הצפון"גנה במסגרת במסגרתו אור

אבידן התמנה למקימה ,  )36)( ומטרתה הייתה לפגוע בעורף האויב הנאצי אם יפלוש לארץ ישראל , ואוסטריה

, "ה הבלקניתמחלק"ה, "המחלקה הגרמנית" כללה את 1943שאבידן התבקש להקים  בחורף ' פלוגה ו. ומפקדה

מהצבא " הגנה"למרות בקשות ה, אך גם בה, ח"מחלקת הסיירים ומחלקת הטייסים של הפלמ, "מחלקה הערבית"ה

לא יצא לפועל שיתוף פעולה עם הבריטים שיכול היה אולי , בגלל סיבות מדיניות. לא היה שימוש במלחמה, הבריטי

ח "הרביעי של הפלמ מנה אבידן למפקד הגדוד הת1944בקיץ . לתרום לפעילות צבאית יהודית נגד ההשמדה

  .  שאנשיה סייעו למבצעי ההעפלה" מחלקה הימית"שכללה גם את ה

מחברת , או  ופרטיזנית.פ.בפ לוחמת בוילנה, 1988 – 1921( ק 'קה קורצ'הגיעה ארצה רוז, 1944 בדצמבר 

. במקומו של יגאל אלון" סזון" ה מונה אבידן למפקד1945בפברואר . אבידן שמע עדותה ונחרד, ")להבות באפר"

, לאחר שפורסמו עוד עדויות ניצולי שואה. ח וחזר לקיבוצו"שוחרר אבידן מהפלמ, במאי לאחר שהסתיימו פעולותיה

 הביע 1945באוגוסט . במסגרות בהן שרת, על שלא יכול היה לפעול לטובתם, והתסכול גברו בקרבו רגשות הזעם

הוא השתלב עם .  יצא לאיטליה והשתתף במספר פעולות נקם1946פטמבר בס. את תמיכתו בקובנר איתו נפגש

על .  חזר ארצה1947באביב  ). 37(להעפלה ) הכשרות וקורסים ( ובהכנות " בריחה"במבצעי ה" הגנה"חבריו ב

ספק אם איזשהו עם אחר יכול היה לעמוד . אני למדתי שם שהעם היהודי הוא נפלא: "המפגש עם ניצולי שואה אמר

אינני יודע אם . אשר למרות הגהנום שעברו שמרו על צלם אדם, ניצולי השואה, הערצתי את אחי. יסיון נורא שכזהבנ

   ).38( " אין לי ספק כי מקום בראש שמור לאם היהודייה שהקריבה חייה למען ילדיה...ניתן לדרג מעשי גבורה

בפיקודו של שמעון  החטיבה השתתפה". בעתיג"להקים את , ל"סגן הרמטכ,  נקרא על ידי יגאל ידין1947בחורף 

בו נוצר מגע  ) 1.6.1948 – 15.5.1948 -מ"( שלב המגע"היא נטלה חלק ב ). 39( מבצעים וקרבות  אבידן בעשרות

באזור " הלגיון הערבי"ואשדוד ובו התנהלה גם מלחמה נגד כוחות  ניצנים, וליס'ג, עם הכוחות המצרים באזורי נגבה

בו הכתה והתישה את כוחו של הצבא ,  )15.10.1948 – 15.7.1948"  (שלב ההתשה"תתפה בהחטיבה הש. לטרון

בו בלמו כוחות החטיבה את תנועת  ) 14.7.1948 – 2.6.1948" ( הבלימה שלב"בייחוד באזור נגבה וכן ב, המצרי

 שילבה, ) 16.12.1948  – 16.10.1948" ( שלב התקפת הנגד"ב. נגבה הצבא המצרי באזור אשדוד ובאזור

 כמו כן נכנסה, ה'חלק בקרבות עד לנסיגת הצבא המצרי וכיתור כיס פלוג החטיבה כוחות עם חטיבות אחרות ולקחה
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 נגד כוחות עיראקים" המשולש"המלחמה השתתפה החטיבה בקרבות בגבול  בשלב החמישי של. לאזורי הר חברון

   ).   40 ( *בה מארבים בגבול המזרחי פשטה והצי1948בדצמבר ". משולש"ב שטחים , 1949ותפסה במאי 

מנהיגותו " ). מגבעתי ישחרר רק המוות" ( "ה"מיר"שמעון אבידן פיקד על החטיבה שחלק מחייליה כינה אותה 

 חיילים  875השחרור היה  במלחמת " גבעתי"מספר הנופלים ב. שימשה סמל בקרבות קשים שרבים היו חלליהם

כדי למלא את , 1948במחצית השנייה של , ל לחטיבה"צטרפותם של לוחמי גחה ). 41 ( 2,000 -ומספר הפצועים כ

 ). 42( אך גם תוספת כוח בעלת משמעות ייחודית , "גבעתי"הייתה שלב נוסף בקליטה בה עסקה חטיבת , השורות

, חיילים עולים קלטו עולים חדשים שבאו אחריהם ואף היתה בחטיבה קבוצה מגובשת של פרטיזנים ששרתו יחד

, היו לו תכונות מנהיג כריזמטי, אבידן הוביל את החטיבה לביצוע משימותיה בנחישות אופיינית ).  43( ביחידה אחת 

בעל ניסיון שהקרין , "רגישות אנושית"אדם שנחון ב, "של כבוד ואמונה באישיותו"רחשו לו יחס  מפקד אהוב שפקודיו

, "בעל רמה מוסרית גבוהה"...אב אוהב ומסור"ה היה דבקות במטרה ולחימה עיקשת ויחד עם ז סמכותיות ודרש

היא עברה את כל , רוחו הגיעה עד לפינה האחרונה בחטיבה...משהו קשוח ורך כאחד, משהו אנושי"אדם שהקרין

  ). 44" ( הדרגות

לכן הזמין את קובנר לשרת , והאמין בכוחה של רוח הלוחמים ) 45" ( בכוח החינוך הפלמחי"אבידן דגל בחינוך 

האם הושפע אבידן . בתפקיד שהאמין בחשיבותו ובתרומתו לקליטה ולגיבוש חיילי החטיבה, לצידו, בחטיבה

, באירופה ושמע עדויות ניצולי שואה והכיר בחובת הנקם" שארית הפליטה"לאחר שפגש יהודים מ, האם? מהשואה 

באבא קובנר בפרסום הדפים תשובה לכך ניתן למצוא בתמיכתו ? היו השלכות על תפקודו במלחמת העצמאות 

  . על אף סגנונם, הקרביים

, מטרת הפצת הדף היתה בעיניו" ). כשלון( "אבידן הוא שהורה לקובנר לכתוב את הדף הקרבי , לאחר קרב ניצנים

  ביקר אבידן בקיבוץ ולקח על, 1983 -בעקבות הסערה שהתחוללה ב. מניעת נטישת ישובים והיחלשות קו החזית

   ).            46( ולא כשלון הקיבוץ בקרב " כישלון גבעתי"הוא טען שכוונת קובנר הייתה ,  הפרסוםעצמו את אחריות

  
  

התקפות ( ל בבית דגן "הגנה על בית קק: "לפי הסדר המופיע ברשימה, מכילה" 48/ 47רשימת הקרבות של חטיבת גבעתי *"

קרבות "תחת הכותרת . 5.4.1948כיבוש דיר מוחייזין  , 4.4.1948פיצוץ מפקדת חסן סלמה  ,  )1948 למרץ 19 - וב12 -אויב ב

כיבוש עקיר  , 21.1.1948פיצוץ עוד סוקריר  , 11.1.1948כפר אוריה  , 25.12.1947פעולת תגמול בגוזה : "מופיעים" גבעתי

ש שייך מוסה כיבו , 15.5.1948כיבוש אל קובב  , 12.5.1948כיבוש בית דראס  , 11.5.1948כיבוש בשיט  , 4.5.1948

 , 12.7.1948 -21.5.1948הגנת נגבה  , 18.5.1948'  ב-ו' כיבוש סאופיר א , 14.5.1948כיבוש אבו שושה   , 13.5.1948

כיבוש יבנה  , 29.5.1948וליס 'הדיפת התקפה מצרית על מחנה ג , 27.5.1948כיבוש קוביבה  , 26.5.1948כיבוש זרנוגה 

 , 8.7.1948הדיפת התקפה מצרית על בית דראס  , 11.6.1948וסיר 'כיבוש ג, 11.6.1948) הכפר ( וליס 'כיבוש ג , 5.6.1948

התקפה על עיבדיס  ,9.7.1948) הכפר (  סווידן -התקפה על עירק , 9.7.1948הדיפת התקפה מצרית על בית עפה 

הדיפת התקפה מצרית על , )?  ( 9.7.1948כיבוש תל חומוס  , 9.7.1948 סאפי -כיבוש תל א , 13.7.1948 – 10.7.1948

כיבוש  , 19.7.1948 – 18.7.1948כיבוש קרטיה והדיפת התקפת נגד  , 13.7.1948 105כיבוש משלט  , 13.7.1948ברקה 

 ראי -טריז חירבת א , 16.10.1948כיבוש משלטי הצומת  , 16.10.1948 - ב113כיבוש משלט  , 18.7.1948חרטה 

 , 19.10.1948כיבוש משלטי חוליקאת  , 18.10.1948 - ב38, קוקבה ובית טימהכיבוש  , 16.10.1948 – 15.10.1948

  ; )לא נכבש  ( 25.10.1948פיצוץ משטרת בית גוברין , )לא נכבש  ( 19/21.10.1948סווידן -התקפות על משטרת עירק

 – 25.11.1948ת גוברין  בי-פשיטות בגזרת דומה , 11.12.1947פעולת עונשין בכותיה  , 8.12.1947הגנת שכונת התקווה 

פשיטה  , 3.1.1949כיבוש עמדות ליד רמת הכובש  , 10.11.1948ה 'תפיסת משלטי בורמה וצמצום כיס פלוג, 15.12.1948

   .        7/7011/1949, צ"א, )אין תאריך " ( לטירה
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כתב קובנר , חטיבהלאבידן מפיקוד על ה" ביום פרידה" שפורסמה 1949 בנובמבר 13 - מ"דף האחווה הקרבית"ב

 והגדול שיכול -עשית את הדבר הפשוט, לא עשית פלאים, ואתה!  כי נתחשלה הפלדה -עליך גאוותנו" ... :בין היתר

אשר ידע ,  אך אותו משיג רק מפקד-! והגדול-הדבר הפשוט! מיצית את היש אשר הפקד בידך ! אדם לעשותו 

  ".   ביתך! בית גבעתי חי : "וקובנר סיים! אדם : ובין השיטין! אמן : בניהוגו! אומן : במקצועו: להתעלות ולהיות

  .      נראה שכך חש גם אבידן כלפי קצין ההסברה שלו, קובנר העריץ את מפקדו בזכות מעשיו ואישיותו והכיר לו תודה
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דצמבר , ו"כסלו תשנ, גבעת חביבה, "יד יערי"הוצאת , האיש שהיה לחטיבה, שמעון אבידן גבעתי, שאול דגן אליהו יקיר. 1

  .  98' עמ , 1995

    .236' עמ , 2000, תל אביב, יד ושם, עם עובד, פרשת חייו של אבא קובנר,  מעבר לגשמי, דינה פורת. 2

, ספריית פועלים, ילקוט מורשת על שם מרדכי אנילביץ, משלו ועליו, אבא קובנר, "המצרף והמאחד, המגבש", שמעון אבידן . 3

   .119 – 118' עמ , 1988, תל אביב

  .שם, מעבר לגשמי, דינה פורת: ראו. 4

   .106 – 102' עמ ,שם, משלו ועליו:  בתוך,  )24.11.1987, דברים בכנסת( , "עד נופי הארץ" שם"מ", חייקה גרוסמן. 5

השומר , הוצאת הקיבוץ הארצי, ספריית פועלים, כינס וערך שלום לוריא, מסות בעל פה, על הגשר הצר, אבא קובנר: ראו. 6

 ולשלמה 5.3.1962 -ראיונות שנתן על המצב בגטו  ועל ההכנות למרד וראיונות ליהודה באואר ב: ראו למשל ; 1981, הצעיר

 16.6.1964 -ראיון ליהודה באואר ב ; 4189מספר רץ  , 123/ עדכל  /0008/ תיק ד, ה"את, "בריחה" על ה1982 -קלס ב

על  , 1.2.1978 -ב, ראיון לחיים גורי ; 4354מספר רץ  , 123/ מורש/0006/תיק אבא קובנר לז, והנקם" בריחה"נושאי הב

והרצון " בריחה"על תנועת ה, על תנועת יציאת היהודים מאירופה, על המשטר הסובייטי, החיים האינטנסיביים כפרטיזן ביער

  . ג של פרויקט ההעפלה / 0002/ עדגו/123תיק, ה"את, לעלות לארץ ישראל

דף / 1949/5848/92, צ"א , 30.9.1948 – 20.1.1948, הסברה, השכלה, תרבות: תיק, א לגבעתי"אכ, ל"ראו מכתב מטכ. 7

204.   

   .1952/1000/40,  צ"א, תיק הסברות: ראו. לקורסים ללימוד עברית, חיילי החטיבה, ל"קובנר שלח אנשי גח. 8

  , שם, משלו ועליו, ) זיכרון לאבא קובנר -דברים בערב( , "דפים קרביים", " )ט גבעתי"מחשהיה ס( מאיר דוידסון . 9

  .  117 – 115' עמ

  905/922/1975,   צ" א9.4.1949 – 48) מסמכים (  תרבות והסברה -ספר גבעתי, ס" מחה-ראו תיק מחלקת הסברה. 10

וכן מספר , פקודות והנחיות, ענייני מנהלה לרוב: בתיק. הסברה דפים ובו חומר על פעילותו של אבא קובנר כקצין ה777המכיל 

למשל מכתב שכתב לשר הביטחון ולראש , עותקים ממכתבים שכתב, כתובות בכתב ידו, לא ערוכות, "דפי קרב"צילומי טיוטות 

 של 54 בגדוד שהיה פקודו של קובנר בשרתו כקצין תרבות, של יגאל מוסינזון" בערבות הנגב"המטה הכללי בעניין הצגת 

, "גבעתי"לפעול כנגד סילוף האמת והטחת העלבון כלפי לוחמי חטיבת , )עותק המכתב ללא תאריך ( בו הוא קורא  , "גבעתי"

נמצא מכתב של מפקד החטיבה בו הוא מודיע , הסברה כנסים, תרבות,  נכנסים– 5בתיק חטיבה ". הבימה"בהצגת תיאטרון 

מונתה : "כי , פ בעקבות מכתבו של קובנר"ל שנמסרה לו בע"הסברה על הודעת הרמטכ ולמחלקת ה132 , 52, 51לגדודים 

 ; 15דף  , 528/1000/1952, צ"א". אבקש לראות בזה את העניין כמחוסל. ועדה לתיקון המעוות במחזה ביחס להודעת הצבא

לתולדות , קתדרה, " גוריון ובערבות הנגבבן", נאור מרדכי: בעניין אצל, דוד בן גוריון, ראו עוד על התערבותו של שר הביטחון

   . 124 – 115' עמ , 1987מרץ , ז"ניסן תשמ, ירושלים, יד יצחק בן צבי  , 43, ארץ ישראל ויישובה

, מחקרי ירושלים בספרות עברית, "לאבא קובנר" דף קרבי" טקסטואליים ומשמעותם הרטורית ב-יחסים בין", ראובן שהם . 11

   .120 – 99' עמ, ט"תשנ, ירושלים, האוניברסיטה העברית, ל מאגנס"הוצאת ספרים על שם י, אןעורך אביגדור שנ, ז"י

  . 069 /54 גד 5 , 069 /54גד / 1: תיקים, ה"את, דפים קרביים. 12

בית הספר , רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, יד ושם , 20, בשביל הזיכרון, "אבא קובנר על מושג הגבורה", דינה פורת. 13

   .9 – 4' עמ , 1997פברואר , ז"תשכ'  אדר א-שבט, כזי להוראת השואההמר

שמעון , אליהו יקיר, שאול דגן: ראו, "אילון עכשיו"בעלון הקיבוץ , 24.11.1994 -ב,  ה דוידזון'מתוך דברים שכתב מאירק.  14

   . 250' עמ, שם, אבידן גבעתי

  .םש, שם, משלו ועליו, "דפים קרביים", מאיר דוידזון. 15

   .1984, ד"תשמ, תל אביב, הוצאת עקד,  המדינה-השואה בשירת דור, חנה יעוז. 16

, מרחביה, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, ספריית פועלים, מהדורה שנייה, פואמה, פרידה מהדרום, אבא קובנר. 17

   . 105 – 79' עמ , 1973, ג"שלת, הוצאת הקיבוץ המאוחד, הספר הקטן, אבא קובנר: היצירה מופיעה גם בקובץ ; 1969

   .281' עמ, שם, מעבר לגשמי, דינה פורת. 18
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הוצאת הקיבוץ הארצי , ספריית פועלים, לאבא קובנר" פרידה מהדרום"קריאה קשובה ב, המראה והקולות, ראובן שהם. 19

   .1994, תל אביב, השומר הצעיר

   .1995, תל אביב, הקיבוץ המאוחד,  קובנרעיון בשירת אבא , עד קץ הבדיה,  יוסף גינור-צביה בן. 20

   , 1990, ו"חיפה תשנ, הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, דפים למחקר בספרות, "בין דממה לזעקה", דן מירון. 21

על הגשר , אבא קובנר: בתוך, " האיש ומחוזות שירתו-אבא קובנר", שלום לוריא: ראו" פרידה מהדרום"עוד על  ; 94 – 55' עמ

' , ג, כתב עת ליצירה יהודית, זהות, "לאבא קובנר" פרידה מהדרום", שלום לוריא ;294 – 227' עמ, שם, מסות בעל פה, רהצ

: בתוך" משורר של שני עולמות", אלישע פורת ; 206 – 200' עמ , 1983, ג"קיץ תשמ, "זהות"אגודת , עורך ראשי נפתלי טוקר

של קובנר שפורסמה "  פואמה פרטיזנית-עד לא אור"מאפיינים דומים ושונים בין ; 154 – 151' עמ, שם, משלו ועליו, אבא קובנר

יום ', ה, בספרות עברית מחקרים, סדן, "השיר אשר נשאר בכביש", עפרה יגלין: ראו" פרידה מהדרום" ובין הפואמה 1947 -ב

 -עודד מנדה, עורכים חנה נוה, ישראלהעברית ב ייצוגה של מלחמת העצמאות בספרות ובתרבות, קרב וערבו והבוקר שלמחרת

   .    170 – 157' עמ , 2002, ב"תשס, הוצאת אוניברסיטת תל אביב, לוי

   .91 – 90' עמ, שם, המראה והקולות, ראובן שהם ; 46' עמ, שם, פרידה מהדרום, אבא קובנר. 22

   הוצאת הקיבוץ,לכל, ספריית פועלים, מהדורה ששית, שעת האפס, פנים אל פנים, אבא קובנר. 23

הוצאת הקיבוץ הארצי , לכל, ספריית פועלים, הצומת, פנים אל פנים, אבא קובנר ; 1955, מרחביה, הארצי השומר הצעיר

   .1955, מרחביה, השומר הצעיר

   .284 – 281' עמ, שם, מעבר לגשמי, דינה פורת. 24

הוצאת , על סופרים ועל ספרים, מקרוב ומרחוק: תוךב, לאבא קובנר" פנים אל פנים", "הדרך היא אחת", רבקה גורפיין. 25

  מיחידתם הצבאית תוך, חסר בית ,על עזרתם של ניצולי שואה לחבר ; 121 – 117' עמ , 1964, תל אביב, תרבות וחינוך

   . 81 – 61' עמ, שם, ספר שני, פנים אל פנים, אבא קובנר: ראו, היתקלות באטימות לבו של אדם מן הישוב

תל , הוצאת עם עובד, עורך מוקי צור,  לעכב את הקריעה: בתוך, דברים במסיבה, "אדם ונופו לאור תבערות"נר אבא קוב. 26

   .177 – 176' עמ , 1998, ח"תשנ, אביב

, בית הוצאה כתר, צייר דן רייזינגר, ב שבועות השנה"ב פרשות כנגד נ"נ, אומה עומדת על נפשה, מגילות האש, אבא קובנר. 27

   .1981, ירושלים

  , שם, משלו  ועליו, אבא קובנר , 28.4.1981, ס פרדס חנה"דברי פתיחה לתערוכה במתנ, "מגילות האש", אבא קובנר. 28

   .47 – 46' עמ

   .1993, ג"תשנ, מוסד ביאליק ירושלים, עורך ומביא לאור שלום לוריא, מגילות העדות, אבא קובנר. 29

, ילקוט מורשת, " )מגילות העדות"מתוך ההקדמה לספר ( , "של אבא קובנר" דותמגילות הע"בפרוש ", שלום לוריא: ראו. 30

אל ", שלום לוריא ; 17 – 9' עמ , 1994אפריל , ד"ניסן תשנ, ו"גיליון נ, מורשת בית עדות על שם מרדכי אנילביץ, לתיעוד ועיון

קיץ , תנועת המושבים והקיבוץ המאוחד, יבוציתברית התנועה הק: חוגי ספרות , 34, עלי שיח, "של אבא קובנר" מגילות העדות"

  .  156 –152' עמ , 1994, ד"תשנ

על ספרי , עיתון לשירה ולמידע, פסיפס , 1987 – 1918, לזכרו של אבא קובנר, "על אחריותו של המשורר", שלום רצבי. 31

   .5 – 4' עמ ,1988, ח"תשמ , 1, שירה ואומנויות

  , 20, על ישראליות ויהדות, ארץ אחרת, "טיל את צלו עד אחרון השיריםהאור הנורא שמ", כהן' אורי ש. 32

   .75 – 72' עמ , 2004 פברואר -ינואר, ד" אדר תשס-שבט

זמורה , אוניברסיטת תל אביב, 81, רבעון להיסטוריה,  זמנים, "בין מרד לוחמי הגטאות לנצחון הגורל היהודי", נעימה ברזל. 33

   . 85 – 76' מע , 2003 – 2002חורף , ביתן

   . 23 – 22' עמ , 1988אוגוסט ,  )80 ( 6, ג"כרך י , מול-עת, "הראשון שקרא למרד", דב לוין. 34

  . שם, גבעתי שמעון אבידן, אליהו יקיר, שאול דגן. 35
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הסיירות בחומר על מעידים ועדויות בנושא  ; 147.00012, ה"את, עדות חיים כהנא: ראו עדויות על אבידן כמפקד המחלקה. 36

, )בריגר ( יהודה בן חורין : ראו בספרו של סגנו" המחלקה הגרמנית"עוד על  ; 0001/025/48תיק , ה"את, "הגנה"ח וב"בפלמ

  ,שם, ח"ספר הפלמ ; 1975, תל אביב, "ספריית פועלים",  בית עדות על שם מרדכי אנילביץ-מורשת, בזכות אותם ימים

  . 508 – 506' עמ

תיק , ה"את, "קו לדמותו של שמעון אבידן", עקביה אברהם: ביה אברהם על פעילות אבידן בהעפלהראו עדותו של עק. 37

   . 600/00222/080, פרויקט ההעפלה

  . שם, שם, שמעון אבידן גבעתי. 38

" גבעתי"חטיבת , אברהם אילון ; 1959, ט"תשי, תל אביב, מערכות, חטיבת גבעתי במלחמת הקוממיות, אברהם אילון: ראו. 39

   .1963מאי , ג"אייר תשכ, "מערכות"הוצאת , צבא הגנה לישראל', כרך ב, מול הפולש המצרי

דרך  ( "31גיליון , במחנה, "רוח גבעתי",)לנטש ( אברהם אילון ; שם, מול הפולש המצרי" גבעתי"חטיבת , אברהם אילון. 40

   .57 – 49' עמ , 13.4.1983, ג"בניסן תשמ' ל,  )169" ארץ

 ברדתך -ההלך", מעוז עזריהו:  גםראו. רטאות לנופלי גדודי החטיבה הוקמו במרחב החטיבה במלחמת העצמאות אנד9 .41

עיונים , "מחקר בהנצחת מלחמת העצמאות:  של חטיבת גבעתי בחוליקאת 54האנדרטה לזכר חללי גדוד , "לנגב זכור אותנו

הוצאת , קרית שדה בוקר, המרכז למורשת בן גוריון , 5כרך , היישוב ומדינת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, בתקומת ישראל

   .365 – 336' עמ , 1995, ה"תשנ, הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב

על שם ישראל " הגנה"המרכז לתולדות כוח המגן ה, גיוס חוץ לארץ במלחמת העצמאות, גחלת לוחמת, יעקב מרקוביצקי. 42

   .1995, ה"תשנ, ר ההוצאה לאו-משרד הביטחון, גלילי

   . 258' עמ, שם, מעבר לגשמי, דינה פורת: ראו. 43

 ; 6' עמ , 13.9.1994 ,מעריב, "קראו לו גבעתי", אורי אבנרי ; 154 – 149 , 144 – 142' עמ, שם, שמעון אבידן גבעתי. 44

החלומות ", חיה יוסף ; 17 – 16' מע , 13.9.1994,  שעות24, ידיעות אחרונות, "בן אדם, פועל פשוט, מפקד אגדי", יותם יקיר

   .  43 , 27 – 26 , 8.9.1991, עשרים ומשהו, על המשמר, "מתי ושמעון ושמעון גם, של פנינה

   .965 – 964' עמ, שם', כרך ב, ח"ספר הפלמ, "בכוח החינוך הפלמחי", שמעון אבידן. 45

   .276 – 272' עמ, שם, מעבר לגשמי, דינה פורת: ראו. 46
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  בן ארי אורי
  

לארץ , "עליית הנוער" הגיע ב1939בחודש מרס .  בברלין1925 בפברואר 1 -נולד ב) בנר ( בן ארי ) היינץ ( אורי 

את , לאחר עליית היטלר לשלטון, לאחר שחווה בגרמניה את עליית הנאצים לשלטון וראה במו עיניו, ישראל

פרץ האלימות המתוכננת על ידי מנהיגי  ). 1( גרמניה התפרצות השנאה והאלימות כלפי משפחתו וכנגד יהודי 

חיזק את ההחלטה  ) 1938 בנובמבר 10 – 9" ( ליל הבדולח"שהתבטא בפוגרום . ) א.ס( הנאצים ופלוגות הסער 

כל עוד עודדו , של רבים מיהודי גרמניה לעזוב את בתיהם ולנטוש את עסקיהם בחופזה ולצאת מן המדינה

ביום , חווה בילדותו חוויות קשות כאשר ראה את אביו, אין ספק שבן ארי. אפשרו אותההשלטונות את יציאתם ו

רק מפני שהיה יהודי שהתנגד , מוכה על ידי הבריונים הנאצים, הבחירות בו עלה היטלר לשלטון בגרמניה

, ת השלטתעל פי הוראות המפלגה הנאצי,  הנער הושפל אף הוא על ידי תלמידי בית ספרו שביקשובנר. למפלגתם

אך , אבי נבט בי את זרע היהדות. "חוויות מעצבות אלה נחרתו בנפשו ועיצבו את אישיותו. להוציאו מחברתם

   ). 2( כתב , "גרמו לזרע זה לנבוט ולהצמיח בי תחושה עמוקה כי אכן יהודי אני, יותר מכל, הנאצים

, משפחתו כולה שנשארה בגרמניה. יות עלה ארצה ושהה כשנתיים במסגרת לימודית בצפון תלפ1939 במרץ 3 -ב

בו הוא מתאר את חיי היהודים וחיי הנוער היהודי " בטבעת החנק" יצא לאור ספרו 2006במאי . אבדה בשואה

מציגים את , האירועים המתוארים בספר וההתרחשויות בחיי הדמויות בו ). 3( בגרמניה תחת שלטון הנאצים 

את נערותו . בהן הוא עצמו חי שם , 1939 – 1933בין השנים , של המחברעל פי זכרונו , מציאות החיים בגרמניה

בן ארי הושפע שם רבות מחבר .  היה חבר קבוצת הנוער הראשונה של הקיבוץ17בגיל ,  גב-עשה בקיבוץ עין

ל ש" פלוגת עבודה" היה חבר ב1943 -ב ). 4" ( ציונות"שהחדיר בו מידה רבה של  *טדי קולק, הקיבוץ הבוגר ממנו

ימי מלחמת העולם השנייה . להכשיר בני נוער לקראת ייסוד קיבוץ חדש במעגן מיכאל שנועדה" קבוצת הצופים"

באשר "מחדש את זכר התנסותו בתופעות האנטישמיות הגרמנית ופקחה את עיניו  והידיעות על השואה עוררו בו

   .1949 -את  הקיבוץ עזב ב. 1946 -ב ח"בן ארי הצטרף לפלמ". לשואה

" הפורצים"גדוד  ,בגדוד הרביעי,  איש100 -שמנתה כ' מפקד פלוגה א) בנר ( מלחמת העצמאות היה אורי בן ארי ב

בסיסה ; ולחמה במרחב ירושלים 1948 שהוקמה באמצע אפריל " הראל "-ח"היא חטיבת פלמ, 10של חטיבה  ) 5( 

  ).       7 *( *נקיןלה טב'מפקד החטיבה הנערץ היה יוספ ). 6( היה בקיבוץ מעלה החמישה 

" שיירת חולדה "קרב : היו, שחלקם מתוארים בספרו,הבולטים שבהם. פ במספר רב של קרבות"בן ארי השתתף כמ

הקרבות על משלטי שער הגיא ; קרבות הקסטל;  איש17ובו נהרגו " נחשון"שנערך ערב מבצע  " 1948 במרס 31 -ב

שנערך ,  באפריל11 – 10 -ב, הקרב על קולוניה; גד כפר בידוהקרב נ; ובהם הקרב נגד בסיס כנופיות בכפר סריס

ומבצע " הראל"במסגרת מבצע ,  באפריל בנבי סמואל23 עד 22 -הקרב ב; "הראל"ומבצע " נחשון"במסגרת מבצע 

בו טוהרה שכונת קטמון ,   באפריל30 – 29 - סימון ב-הקרב על מנזר סן;  נפגעים79שנכשל והיו בו , "יבוסי"

; "מכבי"במסגרת מבצע , ובית מחסיר" מסרק"בו נכבשו ה,  במאי11 – 7 -מ, הקרב; ערבים ונכבש המנזרמפורעים 

כבש הלגיון , שבסופו נסוגו הלוחמים ובעקבות כך,  במאי23 – 17 -ב, פריצת השער והחומה, הקרב על הר ציון

   ).      8( הירדני את העיר העתיקה 

  .ד הגדוד הרביעי"התמנה בן ארי לסמג,  ביולי9 - והסתיימה ב1948יוני  ב11 -שהחלה ב, לפני ההפוגה הראשונה

  
 1993 – 1966ל משרד ראש הממשלה ובין " מנכ1962 – 1952 -היה מ, עסק בהצלה בשואה,  )2007 – 1911 (טדי קולק*

  .   זכה בפרס ישראל1988 -ב. ראש עירית ירושלים

  ".  הקיבוץ הארצי"ו בנו של יצחק טבנקין מראשי העבודה, ח"וממפקדי הפלמ" הגנה"מפעילי ה , 1987 – 1921, יוסף טבנקין**
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על ידי הגדוד , לאחר כיבוש הרטוב מידי הערבים. אך העיר נשארה חצויה, הגדוד השלים משימותיו באזור ירושלים

ת כסגן  שם שר,ח"גם היא חטיבת פלמ, "חטיבת הנגב"נקרא ל, *  ביולי18 -17  - ב,"הראל"הרביעי של חטיבת 

  . ד עד לסיום מלחמת העצמאות"בגדוד זה שרת כמג ; )9(  ** מפקד הגדוד השביעי שהיה בפיקודו של עוזי נרקיס

על סמך האירועים שחווה , בן ארי טען. ל התגבשו במלחמת העצמאות"השקפותיו על תורת הלחימה של צה

לשריון חייב להיות תפקיד מרכזי בהכרעת כי , במלחמה וכן על סמך ניסיון צבאות אחרים במלחמת העולם השנייה

אחרים טענו שיש . הדוקטרינה הצבאית גרסה אז שחיל הרגלים הוא הכוח העיקרי בקרב ובכוחו לנצח בו. האויב

  ואילו אורי בן ארי בתמיכתו של חיים , הקרבבסיוע ללוחמי חיל הרגלים להכריע את לארטילריה תפקיד חשוב 

במלחמת העצמאות היו . ומתוחכמת של חיל השריון מהירה, מרוכזת, הפעלה מסיביתהיו בין המצדדים ב***  לסקוב

מאבקו . שרובם נלקח שלל ומהירותם הייתה איטית ****של שריוניות וטנקים לחיל השריון הישראלי מספר לא רב

 היבשתי ואכן ברבות הימים הפך השריון לכוח, העצמאות הנגב במלחמת של בן ארי להעדפת השריון החל בקרבות

  .  העיקרי במלחמות ישראל

  

  אך יותר מכל,  )10( ל "ח שתרמו רבות להצבת השריון במרכז הלחימה של צה"בן ארי היה אחד מאנשי הפלמ

היא שהובילה לבניית החיל שתרם ,  )11" )( המנהיג המקצועי( ", הוא היה אחד ממפקדי השריון שמנהיגותם

בו יצר את , "מבצע קדש"ב. טים" בקורס מח1952 -דים וב"מג הדריך בקורס 1950 -ב. ל"לניצחונות צה

, בן ארי עיצב. ***** הסדירה לקרב7הוביל את חטיבה ,  )12" ( הסטנדרטים של השריון הישראלי כמפקד חטיבה"

להבקעת חוסר "הוא פעל . בנה ואימן את החטיבה כדי שתעמוד בתקנים מחמירים שקבע ושיעמדו במבחן הקרב

בן ארי שכנע את  ). 13" ( כדי להפוך את השריון לכוח המחץ של כוחות היבשה, ת וצרות אופקיםגמישות מחשבתי

 בדצמבר 23 -ב" מבצע קדש"בסיום . אלוף פיקוד דרום אסף שמחוני להשתמש בשריון כבחוד החנית במלחמת סיני

מלחמת "וב ) 14" ( הראל"פיקד על חטיבת המילואים " מלחמת ששת הימים"ב. מונה למפקד גייסות השריון , 1956

  .  ******שימש כסגן מפקד פיקוד דרום" יום כיפור

ובעיקר , ח ובמלחמות ישראל בתפקידי פיקוד שונים"עשייתו הביטחונית של אורי בן ארי במשך שנים ארוכות בפלמ

ריון כחוד ביישום תורת הלחימה המבוססת על ראיית הש) לסקוב וזורע , יחד עם אחרים כטל( מאבקו והצלחותיו 

  מעמידה אותו בשורה אחת עם לוחמים ותיקים שיצרו את מיתוס הגבורה , החנית של הכוח הצבאי הישראלי בקרב

  
  .במבצעים שונים לכיבוש הנגב) ' בחזית ד(  ירדה החטיבה לדרום והשתתפה 1948בדצמבר * 

  .  1968 – ל1965היה אלוף פיקוד המרכז בין  , 1997 – 1915, עוזי נרקיס** 

אלוף פיקוד , מפקד גייסות השריון, 7היה מפקד חטיבה , "בריגדה"וב" פלוגות הלילה"שרת ב, 1982 – 1919, חיים לסקוב*** 

  .   1961 - ל1958ל בין "ל צה"הדרום ורמטכ

   טנקים 10השתתפו ,  שלא נחלה הצלחה1948 באוקטובר 16 -בהתקפה על עירק אל מנשייה ב, "יואב"במסגרת מבצע ****

, נוע נוע סוף, אורי בן ארי ; 299 – 298' עמ, שם, תולדות מלחמת הקוממיות: ראו. שנפגעו כולם)  קרומוול 2 -קיס ו' הוצ8( 

תולדות מלחמת : ראו.  טנקים2נטלו חלק , בה נפלה המצודה, סווידן- בנובמבר על עירק9 -בתקיפה ב . 38 – 30' עמ, שם

   .330 – 328' עמ, שם, הקוממיות

ט " חודשים וממלא מקום המח10ט " מונה בן ארי למפקד החטיבה לאחר שמילא תפקיד הסמח1955 באוקטובר 28 -ב*****

  .  חודשים נוספים7במשך 

בשלב הראשון של המלחמה ובכל חזית הדרום , סיפר שכאשר נודע הקף האבדות , 2006 ביוני 8 -ב, בשיחה איתי בביתו******

לא מראים את זה אך זה מה שעבר : " רגעים שחזר במחשבותיו לתקופת ילדותו בגרמניההיו,  טנקים מול המצרים70 -נותרו כ

  ". בראשי
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  האם? האם חוויותיו כילד בגרמניה הנאצית השפיעו על עיצוב דמותו כמפקד . בן ארי הוא אחד מסמליו; הישראלי

  עמדתו ככוח המרכזי בחילותעל ידי חיזוק חיל השריון וה, ל"עוצמה צבאית לצה היה לכך ביטוי בחתירתו להשגת

  ?      לניצחון מהיר בקרב  כדי להגיע, היבשה

  הובלה"האישית וה בו מתאר בן ארי את השתתפותו בקרבות מלחמת העצמאות ואת יישום הדוגמא, "אחרי"בספרו 

ל השפלות אל מו, מנהיגותו וקור רוחו, גבורת אביואת , מספר פעמים, הוא חוזר לטראומות ילדותו בתארו, "מלפנים

גם דמותו של החובש של  ). 15( בספרו את לקחי הקרב  זאת עושה בן ארי כאשר הוא מסיק; הבריונים הנאצים

מופיעה , שעל זרועו קועקע מספר באחד ממחנות הריכוז" איש המחנות"', חבר דגניה א, אברהם קלר', פלוגה א

בשל , לדעתי, אך גם,  שביצעל המסור בפצועיםטיפוהבגלל גבורתו בקרבות שניהלה הפלוגה ו, מספר פעמים בספר

 בן סיפר, בפלוגה עליה פיקד ). 16( ניצול השואה ששוב ריחפה סכנת חיים על ראשו , הטראגיות שבדמות הלוחם

הייתה להם מוטיבציה חזקה לא פחות ; רובם הראו נכונות להשתתף במלחמה; ל" היה יחס אישי לאנשי הגח,ארי

ל היו שלא דיברו על "מבין מגויסי הגחעוד סיפר ש. ר שימש דוגמא יוצאת מן הכלל לכךח ואברהם קל"מאנשי הפלמ

פה אני מחזיק את הרובה , שם הייתי אפס: " אך רבים מהם קיבלו ברצון את השינוי בחייהם,"סגורים"היו , השואה

, הם תמכו איש ברעהו; יםועם ניסיון חי, רובם היה מבוגר יותר מאנשי הגדוד הארצישראליים. אמרו לבן ארי, "שלי

                .חברות הייתה חשובה להם

 שהיה מפקד מחלקת המרגמות של  )1970 - ?1911( מהרשק ) בנימין ( בן ארי מזכיר בספר רבות גם את בני 

, לרומםידע , כקצין תרבותשהשתתף באופן פעיל במלחמה ובתוקף תפקידו החטיבתי " פוליטרוק"וה" הפורצים"גדוד 

לעיתים בכוח ,  ללחוםהמשיכו, שעל אף עייפותם הרבה ואובדן חיי חבריהם בקרבות, את רוח החיילים, שרון רבבכי

    .בריוד

.  כגורמים שהביאו לניצחון במלחמההרעות והמנהיגות, היוזמה, רוח הקרבאת מקומן של " אחרי"בן ארי מדגיש ב

היות שהם רוצים להאמין שהמפקד יוליך אותם ", אמר, "קיימת במנהיגות ביטוי של אחריות כלפי החיילים"

אין ספק שהיו לחוויות ילדותו של בן ". יש השפעה למפקד על החיילים והם סומכים עליו. ושמשימתו לשמור עליהם

בכוחו  לקחי השואה ומלחמת העצמאות קבעו את יחסו לשריון כמרכיב מרכזי.  אלהערכיםארי משקל רב בקביעת 

   .ל"של צה

  

המפקד שלחם בכל . נשא את נוכחות השואה, מנהיג ומפקד קשוח, אחד מסמלי מלחמת העצמאות, ריאורי בן א

  .  יישם את לקחיה בעשייתו הביטחונית, ל"מלחמות ישראל והעצים את כוחו של צה
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   .1994, ד"תשנ, ספריית מעריב, !אחרי, אורי בן ארי. 1

   .30' עמ, שם, שם. 2

" פתח דבר"אף שהמחבר כותב ב . ( 2006, תל אביב, עורכת יונה טפר, הוצאת הקיבוץ המאוחד, בעת החנקבט, אורי בן ארי. 3

  ).      הקורא חש שבן ארי מתאר התרחשויות שנטל בהם חלק ושהוא מכיר אישית את הדמויות , בספרו שאין הוא אוטוביוגרפיה

 ההוצאה -משרד הביטחון, הוצאת מערכות-ל"צה, צבי עופר: ורךע, המאבק על דרך השריון, "סוף! נוע נוע", אורי בן ארי. 4

   .16' עמ, 1998ספטמבר , לאור

 דף 21/5341/1949, צ"א , 31.8.48  - 3.7.48מצבות כוח אדם "שנושאה " 10 חטיבה 4גדוד : "שמו מופיע בתיק היחידה. 5

:   היגוי וליקוט ידיעות, הגדוד הרביעי-"הפורצים"דוד ספר לוחמי ג, "הראל"ח "פלמ, אליהו יקיר, שאול דגן: ראו על הגדוד ; 44

, ח"ספר הפלמ, "פורצים"גדוד ה", יוחנן זריז ; 2004ספטמבר , ה"תשרי תשס, ה לוי'שרק, אביזהר נחשון, אביבה רבינוביץ

   ,1955, ז"תשט, ח בהוצאת הקיבוץ המאוחד"פלמ יוצא לאור על ידי ארגון חברי, ספר שני, מכונס וערוך בידי זרבבל גלעד

   .815 – 811' עמ

ירושלים במלחמת , מחלקת היסטוריה"ל בתיק " בענף היסטוריה של צה1961 במאי 4 -עדותו של אורי בן ארי ב: ראו. 6

; ) בדפוס 78 – 73' ושוב מעמ,  בדפוס72 – 65ומדף ,  בכתב יד64 – 56מדף  ( 292/922/1975, צ"א', עדויות ג, "הקוממיות

, הוצאת הקיבוץ המאוחד, נתן שחם: עורך, ח"תש,  הראל במערכה על ירושלים-ח"חטיבת פלמ, הראל ,צביקה דרור: ראו

   .  2005, ה"תשס

   .  108דף  , 57/5251/1949, צ"א, "מכתבים"ראו תיק . 7

 ,הארץ" המיתוס והפאתוס", דב תמרי: ראו ב" אחרי"ביקורת על ספרו של אורי בן ארי ( ; שם, אחרי, אורי בן ארי. 8

" מן המיתוס לפאתוס"ולעיתים גולש בו המחבר " פונה למיתוס ולנוסטלגיה: "תמרי טען שם  שהספר ; 4' עמ, 28.12.1994

תולדות מלחמת : על הקרבות ראו גם").  הספר דן בנורמות הצבאיות וכל המשתמע מהן. מומלץ למפקדים צעירים: "ושהוא

, ל"אלול תש, "מערכות"הוצאת , צבא הגנה לישראל, ריה במטה הכלליסיפור המערכה הוכן על ידי ענף היסטו, הקוממיות

, יד יצחק בן צבי , 44, לתולדות ארץ ישראל ויישובה, קתדרה, "ח"המערכה על ירושלים בתש ",לוי לויצהיצחק ; 1970ספטמבר 

ראו  ) 19.7.48 – 9.7.48" ( דני"במבצע " הראל"על פעילות חטיבת . 184 – 159' עמ , 1987יוני , ז"תמוז תשמ, ירושלים

" הושענא רבה"על מבצע  ; 1018/922/1975, צ"א,  "19.11.48 – 19.3.48מרכזי מבצעים ", ס"ד מחה"מ מה"תיק אג: למשל

  " חורב"ובפקודת היציאה למבצע , בפקודות לתפיסת דיר אל האווה , 1948 באוקטובר 15ראו למשל בפקודת המבצע מיום 

   . 1084/922/1975, צ"א, "מבצעים הראל", מחלקת היסטוריה: וד על מבצעים אחרים ראו בתיקע  ).7.1.49 – 22.10.48( 

אנדרטאות לכבוד נופלי חטיבת הראל , "על במותיך חלל", אסא כשר: ראו,  לוחמים שכלה החטיבה במלחמת העצמאות418( 

   ).25 – 24' עמ , 2001ס מאר, א"ניסן התשס , 11גיליון , ביטאון עמותת יד לשריון, שריון, "לדורותיה

   . 22' עמ, שם, נוע נוע סוף, אורי בן ארי. 9

בן ארי מצטייר : "בביקורת על הספר כתב אורי דרומי. ( שם, ל"המאבק על דרך השריון בצה, "סוף! נוע נוע", אורי בן ארי. 10

א את רעיונותיו על לוחמת השריון מן ובעת מבחן מוצי, מפקד נוקשה העומד על שלו ונאבק בשמרנות הצבאית, כלוחם בעל חזון

   ,18.11.1998 , 299גיליון , מוסף ספרים, הארץ, "פשוט שריונר", אורי דרומי: ראו" הכוח אל הפועל בתוקפנות ובנחרצות

   .   13 , 4' עמ

, גנה לישראלצבא ה, אביהו רונן, בעריכת מיכה פופר, פיתוח מנהיגות, ל"מנהיגות בצה, מנהיגות במחקר, על המנהיגות. 11

   . 122 – 121' עמ  ,2003דצמבר , מהדורה עשירית,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, מפקדת קצין חינוך ראשי

   . 6' עמ , 17.5.1991, השבוע, חדשות, "אנחנו היינו אמני המלחמה", רוביק רוזנטל. 12

" מלחמת קדש" ל7על תרומת חטיבה  ; 28 'עמ , 19.2.1999, מעריב, "דוגמטיות מול פתיחות מחשבתית", מאיר אמיתי. 13

, שריון,  שנים43מבצע קדש אחרי , "נלחמנו נגד כל הסיכויים וניצחנו בגדול", בני מיכלסון ושאול נגר: ראו ראיון עם בן ארי

  .  37 – 32' עמ  ,1999אוקטובר  , 6גיליון , ביטאון עמותת השריון

  ,ענר. נאור וז. מ: ליקטו והביאו לדפוס , 1967תיאורים מן המלחמה , ימי יוני :ראו, "אל גב ההר", מ אורי בן ארי"עדות אל. 14

   ששה ימי תהילה, אביעזר גולן ; 192 – 189' עמ , 1967ספטמבר , ז"אלול תשכ, "מערכות"הוצאת , צבא הגנה לישראל
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, טוריה של מלחמת ששת הימיםהיס, אריה חשביה  ;216 – 213'  עמ1967, תל אביב,  הוצאה לאור-"דקל",  )1967מלחמת ( 

   .89 – 87' עמ , 1968,  תל אביב-"לדורי"הוצאת ספרים 

   .284 , 201 , 22 , 20 – 19' עמ, שם, אחרי, אורי בן ארי. 15

   .164 , 52' עמ, שם, שם. 16
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  יצחק ארד. 5
  

  ליד העיר וילנה  svencionys בעיירה סוויינציאן 1926במבר  בנו11 -נולד ב) ( טולקה ( בדמותו של יצחק ארד 

ניתן למצוא את כל המרכיבים של סמל ממלחמת העצמאות הנושא את )  משה רודניצקי -לחיה וישראל, בירת ליטא

את פליטי המלחמה שהשתמשו בדרכי ,  הפרטיזנים-את הלוחמים, ארד מייצג את ניצולי השואה. נוכחות השואה

 .     ל במלחמת השחרור"את המעפילים ואת לוחמי צה, יציאה מאירופה לאחר השואהל" בריחה"ה

תאר ארד את תולדות חייו מיום פרוץ מלחמת העולם השנייה  ) 2" ( נעורים בלחימה"ו ) 1" ( פרשת חיים"בספריו 

 24 -פיל בח לאחר שהע"פלמל 19בגיל , ציין ארד את גיוסו" פרשת חיים"בסוף ספרו . 1939 בספטמבר 1 -ב

סיים ארד בתיאור ההתרגשות בקרב החיילים " נעורים בלחימה"את ספרו ". חנה סנש"בספינה , 1945בדצמבר 

באזור , הלוחמים שמעו זאת לאחר קרב בו הדפו. כשנודע שהוכרזה הקמת המדינה, הלוחמים שהוא נמנה עליהם

  . התקפת אויב, דיר איוב

: כתב, "דבר המחבר"ב, "נעורים בלחימה"בהקדמה לספרו . קוממיותארד קושר קשר ישיר בין השואה למלחמת ה

למרות השוני ,  הניצחון הגדול ביותר בתולדותנו-ותקומת ישראל,  השבר העמוק ביותר שפקד את עמנו-השואה"

הם קשורים ושזורים . והם מהווים פרק אחד בדברי הימים של עמנו, התרחשו ברצף אחד, באירועים ובמשמעותם

שפעלו והשפיעו על התפתחות המאורעות ועל השינוי , ה בסמיכות של זמן ובגורמים חברתיים ופוליטיים בז–זה 

ח ללא הכרה מעמיקה במשמעות "אין אפשרות להבין את הקמת המדינה בתש. המכריע שחל במציאות היהודית

 ההריגה -מגיאיותמאבקם של שרידי השואה להינתק : הטראגית של השואה והשפעתה על מה שקרה מיד לאחריה

  ". המבטחים של הארץ-ולהגיע בכל הדרכים האפשריות לחופי

ארד רואה בהקמת המדינה את שיאה של ההיסטוריה היהודית ואת השואה כחורבן הקשה ביותר שעבר על העם 

וההעפלה לקראת סיום המלחמה ומיד " בריחה"שני קטבים אלה התרחשו לאורך ציר זמן רציף כאשר ה. היהודי

ארד נטל חלק פעיל באירועים אלה . היו פועל יוצא של השואה ותגובה יהודית לאירועים שהתרחשו בה, יהלאחר

.  הגורל הובילני לחזות בשני המאורעות הדראמתיים-חוט: "כתב עוד" דבר המחבר"ב. אשר מתוארים בספריו

בריחה וההעפלה ובשורות לוחמי בשבילי ה,  יערות עם הפרטיזנים-מסלול חיי בתקופה זו עבר דרך גיטאות למעמקי

  ".ומלחמת העצמאות" ח"פלמ"ה

בלובלין למד ". תרבות"בפולין שם למד מספר שנים בבית הספר היסודי העברי ' בגיל חמש עבר עם הוריו לזאמושץ

מספר . אליה עקרו הוריו, בוורשה" תחכמוני"אחר כך למד שנה אחת בבית הספר התיכון הדתי ". יבנה"בבית הספר 

העלייה לתורה ביום בר המצווה שלו נעשתה בחיפזון רב ". הנוער הציוני"ים לפני המלחמה הצטרף לתנועת חודש

ארד מתאר בספרו את כיבוש וורשה שלווה . מחשש שהגרמנים שכבשו את ורשה יתנכלו ליהודים ולא יאפשרו אותה

, ) אלף הרוגים ופצועים 50 - כ(את האבדות הרבות , את ההרס העצום, בהפצצות קשות של חיל האוויר הגרמני

 13 - בדצמבר חצו ארד בן ה24 -ב . 1939 בספטמבר 30 -ב, את התעללות הגרמנים ביהודים לאחר כיבוש העיר

יעדם היה העיירה * ; את הנהר בוג והבריחו את הגבול לאזור שהיה בשליטת הסובייטים15 -ואחותו רחל בת ה

  .   הוריו נשארו בוורשה ואבדו בשואה. י משפחתםסוויינציאן בה נולדו ובה קיבלו אותם בנ

מ וכבשו את " תקפו כוחות גרמנים את ברה1941 ביוני 22 -ב.  כבשו כוחות סובייטים את ליטא1941 ביוני 15 -ב

מיד עם כניסתם לעיירה החלה התעללות ליטאים ביהודים והגרמנים הטילו .  ביוני נכנסו לסוויינציאן28 -ליטא וב

  שהיה ( ד " הס-של שירות המודיעין של המפלגה הנאצית) האינזצגרופן ( קבוצות מבצע ממונעות . תעליהם גזירו
  

   .    1939 באוגוסט 23 -מ,  מולוטוב לחלוקת פולין-על פי הסכם ריבנטרופ*
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   ).3( החלו מיד לאחר הפלישה לרצוח יהודים ופעילי מפלגה סובייטים , ו" הסיפ-ושל משטרת הביטחון) ס "שייך לס

  . על היהודים להתרכז בגטאות, משתפי הפעולה עם הגרמנים,  ציוו השלטונות הליטאים1941 בספטמבר 19 -ב

מלבד כמה עשרות משפחות של .  בספטמבר נודע ליהודי העיירה סווינציאן כי למחרת יגורשו למחנה פוליגון26 -ב

רוכזו כשבעת אלפים , ברוח לביילורוסיהבעלי מלאכה שהושארו על ידי הגרמנים במקום ומספר מאות שהצליח ל

נרצחו כולם על ידי משמרות , מספר קילומטרים מן המחנה, בחורשה,  בו8 - לאוקטובר ו7בין . יהודים במחנה

  .ליטאים וגרמנים

עם אחותו לגטו , ארד הצליח יחד עם  תריסר חבריו להימלט לעיירה גלובוק שם שהה בגטו עד שחזר בדצמבר

ע שהגיע לגטו תכנן ארד עם מספר חברים לצאת ליערות ולהצטרף לפרטיזנים בביילורוסיה מרג. סוויינציאן

. לאסוף נשק ולמצוא דרך להיפגש עם פרטיזנים ביער, הייתה חייבת להתארגן" ) די גרופה( "החבורה . המערבית

יהודי .  כדי לזכות בולרכוש נשק ונאלצו להפגין כוח  ביקשו תמיכה כספית מן היודנראט בגטו כדי18 –16 -בני ה

 1942 בפברואר 16 -ב. הגטו חששו מבריחתם של בני החבורה כי פירוש הדבר היה הענשת הנשארים בו בחומרה

  :ארד כתב בספרו ). 4( התארגנו 

הדילמה  ). 5( " ידענו שיבוא יום ודרך ההצלה היחידה תהיה ההתנגדות והבריחה ליערות וליום זה רצינו להתכונן"

  ? מה יהיה גורל הנשארים ? מה כוחם ? האם ניתן ללחום בגטו : הייתה קשה

אחריות לטיפול ביהודי קיבל ש, ביום בו הטילו הגרמנים על יודנראט וילנה בראשות יעקב גנס , 1943 במרץ 5 -ב

לנה לרכז את יהודי העיירה כדי להובילם בקרונות רכבת לוי, בגלל הרעב ומחלת הטיפוס שפרצה שם, גטו סוויינציאן

, יהודי העיירה הוסעו ברובם; גנס הוטעה על ידי הגרמנים.  חברים ויצאו ליער צרקלישקי22התארגנו , ולקובנה

ארד נסע בשליחות הקבוצה לוילנה . להשמדה, לפונאר, מלבד כמה מאות אנשי מקצוע ואנשי המשטרה היהודית

חליטה להישאר ביער ולא להתקומם בגטו אך הקבוצה ה. או.פ.במטרה להתאחד עם פ ) 6( ונפגש עם אבא קובנר 

לאחר ביצוע מספר פעולות חבלה בקווי טלפון .  הצטרפו לקבוצת פרטיזאנים סובייטיתביער; כפי שהציע קובנר

 אברהם . פרטיזנים60 -שמנתה כ) אפאייב 'של צ( עברו ליחידה ) איסוף מזון אצל איכרים " ( פעולות כלכליות"ו

 משלוחים על פסי 12יש לזקוף השמדת , לזכותו של הלוחם איסאק רודניצקי בלבד"...: כתב עליו בספרו* סוצקובר

בפיצוץ תחנת החשמל ,  חברים4יחד עם עוד , הוא לקח חלק). רכבת זעירה (  על הצרים 7הברזל הרחבים ושל 

חלוץ של תנועת שהייתה יחידת " ) אלגיריס'ז( "אחרת  ליחידת פרטיזנים 1943ארד עבר במאי  ). 7" ( בסווינציאן

של פליטים " מחנות משפחה"נפגש ביערות עם  במסגרת פעילותו. וקוזיאן' פרטיזנים ליטאית שפעלה ביערות נארוץ

עם ; )שמו המחתרתי ( שונה שמו לאנטולי קוניצקי  ,שפעלה ביערות קוזיאן" וילניוס"לאחר שצורף ליחידת . יהודים

פעילותו התמחה בחבלה ועם אחרים פגע בפסי רכבת   במסגרת.וזה דבק בו" טולקה"הזמן הפך שמו מאנטולי ל

חבורות הפרטיזנים נאלצו להלחם ביערות בחיילים . המזרח וברכבות שהובילו לוחמים וציוד לצבא הגרמני בחזית

" ארמיה קריובה"לחמו נגד ה, 1944מראשית שנת . מצוד שערכו עליהם, ליטאים ולטווים, גרמנים ובני בריתם

שחבריה היו אנטי , כפופה לממשלת פולין הגולה בלונדון ,"פולנים לבנים", בוצת מחתרת לאומניתק( הפולנית 

פוליטיות בשטחים שהצבא הסובייטי המתקדם מערבה עמד  שניסתה לקבוע עובדות) סובייטים ואנטישמים קיצונים 

 לפליטים יהודים שהסתתרו והתנכלו" מחנות משפחה"רבים ב אנשי מחתרת זו רצחו יהודים. לכבוש מידי הגרמנים

  .ביערות או בבתי איכרים

  המשיכה" וילניוס. " ביולי שוחררה רובה של ליטא15עד ,  נכנסו כוחות סובייטים לסוויינציאן1944 ביולי 6 -ב
  

. פרסם שירים ופואמות באידיש. היה פרטיזן, ברח מגטו וילנה בזמן מלחמת העולם השנייה, 1913 -אברהם סוצקובר נולד ב*

   .1985 -קיבל פרס ישראל בספרות אידיש ב
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על . האפוס הפרטיזאני של ארד הסתיים . 1945להילחם בכנופיות ליטאים לאומניות אנטי סובייטיות עד לאפריל 

עיטור פרטיזן מלחמת המולדת "נשיא הרפובליקה הסובייטית הליטאית את  , 1945פעילותו זו העניק לו באפריל 

        .        'סוג א" הגדולה

ועבד בשליחותה ברחבי " גורדוניה" הוא הצטרף לקיבוץ של. העפלה: לאחר סיום המלחמה הייתה מטרתו של ארד

ארד התקשר . בעיקר לאחר אירועים אנטישמיים בפולין שלאחר המלחמה, הפכה המונית" הבריחה"תנועת . פולין

ממנה התארגנה פעילות , והגיע לאיטליה)  ואוסטרית יוונית( החליף זהויות , " )חלוצים, חיילים, פרטיזנים( "ח "לפח

  .      ארד שחה אל החוף; הספינה איתה הגיע לחופי הארץ עלתה על שרטון". מוסד לעליה ב"ה

 הוא התגורר בקיבוץ יגור ועבד בענפי משק .*היה לו ברור שדרכו להמשך המאבק, ח" הצטרף לפלמ1945באפריל 

 הצטרף 1946באביב . הוא שלט בעברית והיה חדור בטחון ורצון עשייה, קליטתו שם הייתה מהירה, שונים

ביולי אותה שנה נשלח לאמן בקורס חבלה של מפקדי כיתות . ח שבסיסה היה בנען"למחלקת הטייסים של הפלמ

יצא " מחלקת הטייסים"במסגרת תפקידי . לא נטש את אימוני הטיסה, מאידך, ח שהיו ילידי הארץ"של הפלמ

  . ח"בקיבוץ רוחמה אימן קציני חבלה של הפלמ. ות העפלה ולצלם מתקנים צבאיים בריטייםלאבטח פעול

ביניהן השלכת פצצות , שונות ביצע פעולות" הגנה"של ה" שירות האוויר" חבלן ותחת -במלחמת העצמאות היה טייס

, עים ערבים בכפר יעזורפעולות נגד פור, 1948 בינואר ,כחבלן הוביל". נבי דניאל"תוצרת בית על תוקפי שיירת 

העברת עזרה רפואית ואספקת נשק , כטייס ביצע טיסות לצורכי קיום קשר ). 8(  סאדק וברמלה -דל'ואחר כך  במג

השתתף בפיצוץ הגשר על . שימש כמפקד מחלקת החבלנים בגדוד של חיים לסקוב" נחשון"במבצע . ותחמושת

ארד השתתף אחר . ץ המחנה לאחר בריחת הכוחות העיראקים סאראר וצומת חולדה ובפיצו-הכביש בין מחנה ואדי

 התקיף 1948 באפריל 22בליל ". יבוסי"במבצע , בפיקודו של מנחם רוסק, " )שער הגיא( "עם הגדוד החמישי , כך

בכיבוש ,  במאי9 -כן השתתף ב. ראח' ג- בחודש תקף הגדוד את שייך25 -ב. אותה גדודו את שועפט וכבש

' השתתף בכיבוש ביר עסלוג" חורב"במבצע . בקטע שבין נווה אילן ושער הגיא, לירושלים כבישהמשלטים שמצפון ל

   ).     9( ה אל חפיר 'ועוג

  

כמו כן שימש . לשריון  וכסגן מפקד בית הספר9כמפקד גדוד , ל כסגן מפקד גדוד"לאחר מלחמת השחרור שרת בצה

הוא . מטה רבים בתחומי המבצעים ימים מילא תפקידיבמלחמת ששת ה. ד אימונים"ם והיה ראש  מה"מדריך בפו

ארד יצא ). ם של הגייס "אג  וקצין36היה ראש מטה אוגדה ( שרת בתפקידי מטה בכירים בגייסות השריון 

בתפקידים שונים , הצבא במסגרת, כן שרת; וביקר בצבאות של מדינות מערב אירופה, ל"מטעם צה, לשליחויות

  .   יצא ללימודים אקדמאים1966 -ב. בכמה ארצות באפריקה

מלחמת "בתקופת ( , במסגרת תפקידו זה, ופעל רבות, **שרת כקצין חינוך ראשי 1972 – 1968בין השנים  

  לסגירת הפערים , ל"להקניית מורשת קרב של צה, ל בקו התעלה"שיפור המוראל של חיילי צה"ל" ) ההתשה

  .   תוך שימת לב יתרה לחיילים הקרביים,  )10 ( "ל"התרבותיים והחינוכיים של חיילי צה, החברתיים

  מ וכתב מחקרים ומאמרים רבים"בשואת  יהודי ליטא וברה, כהיסטוריון, התעמק רבות, ל"לאחר שחרורו מצה

  
ועל , מיד עם בואו ארצה, ח"הוא סיפר לי על הצטרפותו לפלמ , 2006 ביוני 25 -ב,  בשיחה שניהלתי עם יצחק ארד בביתו*

הוא לא היה ניצול שואה שסבל , רוחו הייתה איתנה. לוחם-בבואו לארץ נשא את חוויות בחרותו כפרטיזן. יגורהקליטה ב

  . הוא הרגיש שתרם למאבק בצורר, למרות כאב אובדן משפחתו וחורבן עיירתו. במחנות ריכוז

  . ביקש ממנו לקבל עליו את התפקיד ) 1994 – 1924( ל חיים בר לב "הרמטכ**
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מילא חובה לעולם שממנו "גם בתפקידו זה ". יד ושם"ר " שימש כיו1994 – 1972בין השנים  ). 11 ( *ים אלהבנושא

  .משתפי פעולה עם הנאצים, ב נגד ליטאים"עד מומחה במשפטים שנערכו בארה  ארד שימש. כדבריו, "בא

דרך המחתרת , ל פוליגון ופונארדרך גאיות ההריגה ש... והמלחמה נמשכת: "...כתב" נעורים בלחימה"בסיום ספרו 

מלחמת העצמאות ... דרך הבריחה וההעפלה והמאבק בבריטים... בגטו סוויינציאן ומלחמת הפרטיזנים ביערות

. ) ק.ש. חבריו הפרטיזנים( והמלחמה נמשכת על פני חייהם הצעירים שנקטפו של גרשקה ורובקה ...ומלחמת סיני

חללי הגדוד איתם לחם ( ימי גלינקה וזיוי 'ג, יבי'מתי וצ, . )ק.ש .שנפל ביער 17 -בן משפחתו בן ה( דוידקה ויוסקה 

  ...."והמלחמה נמשכת... במסדר הנופלים רשימה ארוכה ארוכה. ) ...ק.ש. במלחמת השחרור

  

   השתתף,אחרי המלחמה. נגד הגרמניםבאומץ רב , לחם כפרטיזן, בצעירותו ;יצחק ארד חווה את השואה

 מלחמת השחרור אשר נוכחות אחד מסמליאין ספק שהוא ;  ולחם כמפקד במלחמת הקוממיותהעפלהבו" בריחה"ב

  .      השואה קיימת בה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  .היה קרוב לליבו, "וילנה היהודית במאבק ובכיליון", פרסם את עבודת הדוקטור שלו שנושאה 1974 - ב*
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תשרי ,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, ענף השכלה, ומי קצין חינוך ראשיפרס, ספריית תרמיל, פרשת חיים, יצחק ארד. 1

   . 1974אוקטובר , ה"תשל

,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, צבא הגנה לישראל, הוצאת מערכות,  אל-מגיא החורבן להר, נעורים בלחימה, יצחק ארד. 2

ארכיון , עדויות יד ושם  O.3 חטיבה   ,VT 39 קלטת , 6811 תיק :"יד ושם"עדותו בגם ראו ;  1977, ז"תשל, תל אביב

  . ירושלים, יד ושם , המסמכים

הוצאת , ספריית פועלים, רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, יד ושם, עורך ראשי ישראל גוטמן, האנציקלופדיה של השואה. 3

   . 843 , 88 – 80' עמ  ,1990, תחל אביב, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר

   . 66' עמ, שם, הנעורים בלחימ. 4

ארויסגעגענגן דורכן פארבאנד פון , פארטיזאנער גייען: בתוך" מיין ליבלינג", קאטערגינסקי. ש: ראו אצל ; 80' עמ, שם, שם. 5

   . 134 – 128' עמ , 1944, פולישע יידן אין ארגענטינע

   .109' עמ,  שם,נעורים בלחימה. 6

  .173 – 172' עמ, ז"תש, תל אביב, הוצאת שכוי, ליבנהנתן : מיידיש, גטו וילנה, אברהם סוצקובר. 7

   .   76' עמ , 87/ אלון / 2,  ה"את,    בתיק עדויות לוחמים1.11.1986ראו ראיון עם יצחק ארד על פעולה זו מיום . 8

   , 1972אפריל , ב"ניסן תשל, ד"חוברת י, כתב עת לתיעוד ולעיון, ילקוט מורשת, "מפרשת חיים אחת", יצחק ארד. 9

   .66 – 7' עמ

רביבים , יעקב ארז ואילן כפיר: עורכים, מוטה גור) מיל ( ל "יועץ ראשי רא, אנציקלופדיה לצבא וביטחון, ל בחילו"צה: ראו. 10

   .174' עמ , 1982, מהדורת ספריית מעריב, הוצאה לאור

,  בלזץ-ריינהארד מבצע ", " אבדן ומרד-הטרבלינק: "כתב את הספרים" נעורים בלחימה"ו" פרשת חיים"בנוסף לשני ספריו . 11

תולדות השואה "הוא ערך את ". מ והשטחים המסופחים" ברה-תולדות השואה"ואת שני הכרכים של " טרבלינקה, סוביבור

הקמתם ", "בשטחי ברית המועצות הכבושים" הפתרון הסופי"אלפרד רוזנברג ו: "וכתב מאמרים רבים ביניהם" בתמונות

יהודי ברית ", " גטאות מינסק ווילנה-מ הכבושים"ההתנגדות המזוינת היהודית בשטחי ברה", "ת ההשמדהוהפעלתם של מחנו

, "הכנסיות הנוצריות ורדיפת היהודים בשטחים הכבושים של ברית המועצות", "המועצות במלחמה נגד גרמניה הנאצית

מ "להחרמת יצירות אמנות בשטחי ברה"  רוזנברגמטה מיוחד", "צורותיה ובעיותיה, הלחימה היהודית בימי הכיבוש הנאצי"

מרד ", " מולוטוב ועד לקרב סטלינגרד-מהסכם ריבנטרופ:  מחיר הניצחון-"המלחמה הפטריוטית הגדולה", "הכבושים

 1945 – 1941השואה בראי העיתונות הסובייטית ",  )"1944 – 1941( רצח היהודים בליטא תחת הכיבוש הגרמני ","בגיהינום

המחתרת היהודית הלוחמת ", "שוד רכוש היהודים בשטחי ברית המועצות בידי גרמניה הנאצית", "מ"את יהודי ברהשו", "

, "והגורמים להפסקת השמדה ) 1941 דצמבר -יוני( השמדת יהודי ליטא ", " אידיאולוגיה ומציאות-בגטאות מזרח אירופה

  ". חתמפרשת חיים א", " דרך הצלה מקורית-מחנות המשפחה ביערות"
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   . 1948השתקפות השפעת השואה במקורות התקופה הדנים במלחמת . ג

  . צבאית-בפרסומים צבאיים ובעיתונות הצבאית והבתר  השפעת השואה במקורות התקופהה שלביטוי
  

, החומרשם מרוכז כל ; ל" המידע הראשי של פרסומים צבאיים מתקופת מלחמת העצמאות נמצא בארכיון צהמאגר

החומר השייך . אישור ופתיחה לפני גילויו, חלקו עומד לעיון לרשות הציבור וחלקו חייב לעבור תהליך בקרה

 ביטויים שונים כדי לחפש בו את נוכחות השואה חיפשתי . למלחמת העצמאות עבר ברובו את התהליך ובו עיינתי

 מתקופת יחידות צבאיות עלונים שלאשר רובם נמצאים בדפי קרב של מפקדים ובפקודות יום הקשורים לשואה ב

 הנחיותל המתייחסות לקיום טכסים ו" של צהפקודותנמצאו , בעיקר, בתיקים של מחלקת ההסברה. המלחמה

של תקופת ל "דיוני מטכמעיון ב. לקיום הרצאות בנושאים שונים שהיו על סדר היום הצבאי והאזרחי באותה תקופה

ואיך פעלו לטפל בבעיות שונות הצבא הביטחון ואת מפקדי רת  את צמטרידהמלחמה אפשר היה ללמוד מה ה

 בפברואר 18 - מ,ל"שהופץ על ידי מחלקת התרבות של צה, "במחנה"עיתון  היה המקורות שבדקתיבין . שעלו

 באמצעות העורכים וכותבי מש ראי להדגשים שביקש הצבא להבליטישהוא .  ונועד גם לשימוש הציבור הרחב1948

בטאון חיל "ו" מערכות ים: "כגוןבכתבי עת צבאיים מקצועיים .  מסירת ידיעות צבאיות מוגבלותמלבד, המאמרים

, ל" בארכיון צהצילומים וסרטים, כרזותעיון ב. מעטות יותר ההתייחסויות לנושאים רלוונטים למחקר, "האויר

ל בתקופה הנבחנת "ן צה שנשלחו לארכיועלוני ישובים במערכהב. הוסיפו מימד נוסף לבחינה, מתקופת המלחמה

בהתבטאויות של , בדברים שנכתבו לקראת יום הזיכרון למרד גטו ורשה, במכתבי שליחים, בדברי לוחמיםמצאתי 

בטורים , שנפלו בקרבותניצולי שואה בהספדים ללוחמים , שנקלטו בקיבוצים" שארית הפליטה"מחברי חברות נוער 

סמלי  ,בליט את השפעות השואה על חיילים ואזרחיםמגוון בנושא החומר מ,  שנכתבו על ידי חברי היישוביםשונים

    . שהתחוללה בעת, בעיקר ,ביישובי ספרשישבו , המלחמה

        

ל לא קטלגו ולא ערכו אף לא ריכזו וסימנו את החומר של מלחמת העצמאות "יש לתת את הדעת לכך שבארכיון צה

 לכן , על פי התייחסותו ליחידות צבאיותהואת חומר בארכיון  המידה לשמירהקנ. בדרך שונה מכל חומר צבאי אחר

  ".   בין השורות"אף , לעיתים, חיפוש השפעות השואה נעשה

   

   עלוני יחידות צבאיות. 1

יצא חלקם  אשר  אחריםויומנים קרביים" יומני המערכה"" גליונות ללוחם", "עלוני שדה"בתוך חומר זה נמצאו 

בחומר .  ואף דרך הצגת המידעה הוציאה את עלוניה בדרך שונה אך תוכנם היה דומהכל יחיד*. במתכונת דפי קרב

בחינת העלונים נעשתה מתוך . יוצגו מגוון עלוני יחידות ובהם ניתן יהיה להבחין בדומה ובשונה ביניהםשייבחן להלן 

בחנתי עלונים . תתאריך הוצאת הגליון הראשון אינה בהכרח זהה ביחידות שונו. החומר שנמצא בתיקים בלבד

 ועד לתאריך האחרון של הסכם שביתת הנשק עם 1947 נובמבר 29 )" מאורעות ראשונים( "תחילת המלחמה מ

  .  ל"כפי שנמסרו לי בארכיון צה, לפי מיקומם בארגזים, הוא אקראי סדר בחינת התיקים. 1949 ביולי 20 -סוריה ב

באמצעות ניתן להכיר . כדי להכיר את מבנם, מכל יחידה ,מהםתוכנם של מספר , לעיתים, אציג, לבחינת העלונים

. )עורפית ביחידה האו  ( הלוחמתבזמן הקרבות ואת האווירה ביחידה  את חוויות החיילים והמפקדים העיון בעלונים

של הגדוד או החטיבה והשתתפו ) ת "ק(  העורכים היו בדרך כלל קציני התרבות ;הדגשים שלו, לכל עורך עלון היו

  ולשלוח חומר מתאים ה חיילים התבקשו להשתתף באופן פעיל בכתיב. מקרב אנשי המטה" יודעי כתוב"גם יבה בכת
  

  . היו יחודיים בצורתם ובשפתם, שנבחנו לעיל, שנכתבו על ידי אבא קובנר" גבעתי"דפי הקרב של חטיבת *
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לספק את עניין הלוחמים ואנשי  ואכן ניתן למצוא עלונים שהשקיעו בהם מאמץ רב כדי .כדי להעשיר את העלון

שהופצו אחדים מצאתי גם ). ' בימי ו( רוב העלונים פורסמו והופצו בסוף השבוע . ראוי" מוצר"הגדוד ולהוציא לאור 

ציינו כותבי הרשימות את שמותיהם , לעיתים. ברבים מן העלונים לא נרשם שם העורך או שמות הכותבים. בשבת

באחרים ראשי , תפקידו של הכותב בגדוד או בחטיבהצוין נו שמות מלאים ואף במקרים מסויימים צוי, הפרטיים

  ". י'ינג'ג", "טוראי: "במקומות אחרים צוינו שמות כלליים כגון; תיבות

מפוזרים בעמדות , לעיתים,  כלי הביטוי המקובל ביחידה הצבאית שחייליה היוששימשומבחינתם של העלונים ניכר 

בהנחיות המפקדים , ניתן היה להתעדכן באמצעותם בענייני היום,  יצרו את הווי היחידההעלונים. ובמשלטים שונים

. ל"הארץ ובחדשות חו  בחדשות וכן, שחייליה שרתו בה תקופה ארוכה, ביחידהלהנהגת כללי התנהגותבקשר 

 םחלק, ים קצריםסיפור מופיעים באחרים .משירה עבריתוך "בחלק מן הבטאונים שובצו קטעים ופסוקים מן התנ

 בבטאונים רבים ציינו את צו שמירת . לחיי יום יום שמרבית החיילים התגעגעו עליהםםהמתייחס להווי הצבאי וחלק

בחלק מן העלונים קראו לחיילים ".  שתוק-ראית תותח", "שמור פיך...נצור לשונך", "לפהיד : "הסודות הצבאיים

בו השתמשו בעת , ה לראות בעלונים גם כלי שתרם לרגיעהניתן הי. ואף לעברת שמותיהם ללמוד עברית ולדבר בה

, חידוני היגיון, תשבצים, יזבאטים'צ, בדיחות, שירים: היו בהם. כאשר שהו החיילים בבסיס ההפוגה מן הקרב או

  .בדרך כלל של דמויות בגדוד, שונים קריקטורות וציורים

ניסיון , כלומר,  אילוצים שונים שהמלחמה קבעהבגלל,  העלונים לא מצאתי התייחסות ישירה לשואהחלק מןאף שב

חשובים עלונים רבים ביטויים קיימים ב, של תקופת המלחמה בעיקר, צבאיים, "בוערים"בחיי יום יום ל "בצהלעסוק 

בקרב חלק מן  נוכחותהמידת ל ומהם ניתן ללמוד על "השפעות השואה ביחידות צהאשר מביעים את ומעניינים 

, ל"בצהשל עולים חדשים  והסתגלות מצאתי חיזוק לקיומן אז של בעיות קליטהי מעשה קצרים סיפורבאף . החיילים

         . ל"אנשי גח, שחלקם הגדול היה ניצולי שואה

   

בדרך כלל , פורסם   ) 1948ספטמבר , ח"יצא באלול תש' גיליון א(  )1(  "שריון ופשיטה "-8עלון ביטאון חטיבה ב

 ) הגדודלחיילי דומה קריאה פורסמה  גדודייםבעלונים (  חטיבהובו קריאה לחיילי ה" קדדבר המפ", בעמודו הראשון

, ומספר מילים לחיזוק רוח הלוחמיםאך גם דרישה למוכנות נפשית , פקודה לפני יציאה לקרב, לעיתים, שהייתה בה

בדרך כלל בעמודים , עלון עוד הופיעו ב). יצחק שדה 8 חטיבה בזמן הוצאת העלון היה מפקד ( .לגיבושם וחיזוקם

 הבעלון זה הופיע. פינה או טור או מסגרת ובהם איזכור נופלי החטיבה ונעדריה, נפרדים או בדרך בולטת אחרת

אופי החטיבה   בהם בא,קטעים נוספים בעלון.  חללים22רשימת  ) 89 - ו82מגדוד " ( ד"חללינו הי"תחת הכותרת 

דבר " :עוד הופיעו בו. "הפשיטה לכרתיה וכיבושה", "וחיל רגלים יל טנקיםח", "פעולות משולבות": לידי ביטוי היו

  על הפרק בו נכתבו בדרך כלל הנחיות לחיילים ודעות הכותבים בעניינים צבאיים שונים שעלו " ( המערכת

בשולי ", )בדיחות וציזבאטים " ( אן'תבלין לפינג", "האימון הגופני בחטיבה", "ריעות על ספלון ומדורה", ) בחטיבה

       ). מחיי יום יום של החטיבה  הערות שונות" ( בגיליון

, !"נזכור", "פרקי זמן: " הקטעים ,בין השאר, הופיעו , 1948אוקטובר , ח"של עלון החטיבה מתשרי תש' בגיליון ב

אמון הגופני ה", "הפיקודבעיות ", "רשמים ומסקנות מצילומי אוויר", )תמונות הנופלים והספדים " ( לזכר חללים"

מהרהורי ", "בלוד כיבוש שדה התעופה", "הגיגים וחוויות", )סיפור " ( שני חברים", "לחיל פשיטה רגלי ומוסע

  ".      תבלין לפינגאן", "תשבץ", "ספורט בחטיבה", "טנקיסט צעיר

ון ויוסברו להם ולעולים החדשים ייאמר מעל דפי הבטא: "...נכתב בין השאר" אל חיילי החטיבה וקציניה: "בקטע

נתרגם את . כתבו אותו בכל שפה הנוחה לכם. שלחו חומר לבטאון החטיבה. דברינו אלה על ידי הקצינים והמפקדים

. ל"עורכי העלון רצו לתת במה לעולים החדשים שרובם היה אנשי גח." הדברים והם יגיעו ללבבות ולאוזני הקוראים
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לא נמצא חומר  1949ממרס ' גיליון דב ו1948 דצמבר -מנובמבר' ליון גבג(  1949מאי , ט"מאייר תש, 'ואכן בגליון ה

: חייל החטיבה שנפל בקרב, פורסם הספדה של אמו של אשר ישראל בקר" חללינו"תחת הכותרת , )הנוגע לענין 

ל הרבה עבר ע... נאלץ לעזוב את בית הספר כדי לעזור בפרנסת המשפחה14עוד בהיותו בן ... ל"בני יחידי אשר ז"

 8עימי יחד היה מוסתר . עימי יחד נתגלגל בבונקרים וביערות. ש"בימי ילדותו ובייחוד מאז שלטון היטלר ימנערי 

. דש שהה באיטליה מתוך תקווהו ח13...תנוועם הפרטיזנים ישבנו עד שהסובייטים שחררו א...חודשים אצל נוצרי

נורתה האוניה על ...ח"הוא עלה על אונית פלמ. ליתלבסוף פקעה סבלנותו ופרץ והגיע לארץ ישראל בדרך בלתי לגא

 חודשים רצופים עד 9שם התענה , עם הגיעו לחוף נשבה בידי ארורים אלה והוגלה לקפריסין...ידי כדורי הבריטים

 חודשים לאחר עלייתו באתי גם אני 3...קשים היו יסורי הקליטה בארץ... חלומותי-שהגיע סוף סוף לארץ חלומותיו

לא בדיו אלא ...על נערי המסכן הוטל איפוא לדאוג דאגת יתר לפרנסני ולהבריא אותי...ל וסבלו הוכפללארץ ישרא

יונה . האם השבורה והאומללה. יהי זכרו ברוך. הנני מודה לכם על תשומת הלב לזכר נערי הטוב... בדם אני כותבת

               ".      ישראל בקר

בזמן  .כמה ימים והודפס על דף אחד מידי בדרך כלל פורסם ,ותו תיקהמופיע בא  )2(  8 חטיבה -עלון שדה

   בינואר3 עד 1948 באוקטובר 14 - דפים מ42מצאתי בתיק . ( הופיע מידי יום, שהתחוללו קרבות מכריעים

 : קבצים קצרים כגון הופיעופיםבד. ונכתב על ידי קצין התרבות של החטיבה" דף קרבי"העלון היה בנוי כ  ). 1949 

על " ( מכתבו של חייל", )פגישת לוחמים ורשמיהם ( " נפגשים", )על הילדים שפונו בטרם קרב " ( ילדים", "חדשות"

הווי " ( בעקבות החטיבה הלוחמת", )על טוהר כפיים באי נטילת ביזה "  ( למופת", )חלול שבת למען מטרות הקרב 

קריאות עידוד וססמאות , "מסורת החטיבה"ו, "נו לדרךשוב יצא: "למשל ,תחת הכותרות, הופיעו, בנוסף). ם "ושק

  ,"נכה באויב ונצטרף לבוני הנגב", "מסורת החטיבה, העזה", "החטיבה הכן לקראת מבחנים באים עומדת: "כגון

החטיבה עומדת דום לזכר : "או השתתפות בצער הנופלים, "העזה ואומץ לב ,בתבונה", "קדימה למרחבי הנגב" 

קרא ומסור : "בתחתית הדף נכתב!" חזק ללוחמים! ברכת אחלמה לפצועים !כבוד לחללים. חלליה שנפלו בקרב

  !" לחבריך

מאז פותחים אנו את שערינו ... יום חג היה היום בו עזבו קלגסי האויב את נמל חיפה: "...  בנובמבר נכתב8 -ב

  ..."ל עם חופשימאז נושמים אנו נשימה עמוקה ש...לרווחה לפליטי גולה וללוחמים מארצות תבל

 שהוצאה  של מחלקת תרבות וסעד של החטיבהאגרתו 9  יומן חטיבה -דף החטיבה , 9 של חטיבה 91עלון גדוד 

, בעלון הגדוד הופיעו דבריו של מפקד החטיבה ). 3(  שנמצאו בתיק  היו כלי ביטויה,"קול הגליל"על ידי מערכת 

על : "טעים אחרים שנכתבו על ידי אנשי מטה הגדוד כגוןוק חללי החטיבה 16 - ל"יזכור" דברי ,גואל לויצקי

יומן הפעולה "וכן ,  ) שכתב קצין התרבות ("בגנות הרכילות והפטפוט", "צבאנו", "עריכת חיינו הצבאיים: המשמעת

דברי מספר , כמקובל , כתב קצין התרבות ,9 יומן חטיבה -דף החטיבהבעמוד הראשון של ". התרבותית של הגדוד

   " בחטיבה" תחת הכותרת משפטים מספר דברים, בדרך כלל צוטטו על גבי העמוד הראשון ביומן. חייליםעידוד ל

 , הופיעו9בדפי חטיבה ". זוטות"הודעות שונות ב, "בארץ ובעולם"ב חדשות הזמן הופיעו ;הופיעו הודעות פנימיות

 גם משפטי עידוד שהיו מכוונים ,)בה הכל בתמציתיות ר(  מדיני -מלבד הסברים על אזור הנגב והמצב הביטחוני

 ," לפעולה נגד האויב המצרי18.10.1948יציאה בלילה " ערב ,הודפסו 8ביומן החטיבה מספר . להרמת המורל

יום " לרגל ,1948 בנובמבר 5 - מ,11ביומן החטיבה מספר !! קדימה חיילים לנצחון: "ט שבסופם קרא"דברי המח

רצוננו ...עלייתו של היהודי הבא ארצה לעבודה והאחזותו בקרקע? התיישבותמה פירוש : "... נכתב,"ההתיישבות

הננו עומדים בראשית עלייה ...לחקלאות,  לחזור לעבודה יוצרת ולחזור לטבע-בארץ הזאת לבנות את עצמנו מחדש

ורות כלום נחזור פה לאותם מק.  יש לקלוט אותם ולהשרישם בארץ-יהודים יבואו לארץמליונים . המונית לארץ
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, כלום נקים פה מחדש את העיירה היהודית ונבנה רק חיי עיר רחוקים מטבע? מכר -פרנסה גלותיים של סחר

  ששמו לא פורסם (הכותב ...". חיים של העם והארץ-המשך ההתיישבות הוא צורך? מפשטות חיים , מאדמה

ההתיישבות לבניית הארץ את דעתו על חשיבות , בטרם שככו קולות המלחמה, העלה בדף החטיבה) בעלון  

 גם באגרת .מרכיבים מרכזיים בחיי היישובשני , מלבד השאיפה לסיום המלחמה בנצחון, ולקליטת העלייה שהיו

את הגברת הייצור של התוצרת , התיישבותההדגישו הכותבים את ,  של החטיבה שיצאה לרגל אותו יום3מספר 

          .בכפר יפול באדמות הערבים הנטושות ואת קליטת העלייהאת הצורך בהקמת נקודות יישוב חדשות וט, החקלאית

   בפברואר22 -הופיעו ב )4( ח " פלמ-של חטיבת הראל" גדוד הפורצים "הוא 4של גדוד גיליון הנגב -הד הפורציםב

ואלה ", "בחזרה מן הקרב", "התקפת לילה", "מודיעין לחייל" :וההנחיות כגוןההודעות , מלבד הדיווחים, 1949

לקראת , "על צילום אחד", "נפשו של סייר", "על גרעיני התיישבות בגדוד", "עניין שבשגרה", "חורב"תולדות מבצע 

ובו מספיד הכותב את " חללינו בנגב: "קטע בשם גם ,."א.א.ידיעות א", "מכתבו של יאיר", "?לאן , "יום הגדוד

אחד מרבים שבאו אחר יסורים ותלאות . לגס הנאציפרשת חייו של נער יהודי רדוף הק: "שמואל פרידמן שנפל בקרב

עם השחרור ... הסתתר אצל פולני קומוניסט, עבר את מוראות הגיטו...להילחם עם עמו על חופש היחיד והעם

עם רדתו מהסיפון הוא ... קיבוץ לוחמי הגטו-"דרור"אז הוא מצטרף ל ...1945הצטרף לצבא האדום ונדד עימו עד 

, אל עריש-מול כביש רפיח, מדה- בכל פעולות הגדוד מאז הקרבות על בית נטיף ובןח ומשתתף"מצטרף לפלמ

  ". אלמוני כרבים מחבריו...נפל

על הדף הראשון צוירו עיירה  ). 5 ( ל"לגח עלון  הד הפורצים:  הופץ בגדוד עלון שנכתב אידיש1949בינואר 

  בעלון זה באו לידי ביטוי". י"א: " ועליו נכתבשלט שסומן בחץספינת מעפילים ומחנה מעצר שעל גדרותיו , הרוסה

הם כתבו דברים והתייחסו לצבא בו . ל דוברי אידיש בגדוד"חששותיהם ושאיפותיהם של חיילי גח, מחשבותיהם

על יציאה לפעולה , על טיול בנגב, כתבו על עולים חדשים שהגיעו זה לא מכבר, ח"תארו את עלילות הפלמ, שרתו

על , על העתיד לאחר המלחמה, בחטיבה) ר "מחת( על מחלקת התרבות , ח" על רוח הפלמ,"הבריחה"על , צבאית

    . על לוחמים שנפלו ועוד על קשיי הקליטה והווי חייהם בגדוד, על רצונם ללכת למשק, לימוד העברית

ודברים בקשר  הרהורים , באידיש,ובו הופיעו" ל"עיתון לגח"שוב רסם ופ , 1949 במרץ 15 - ב,"יום הגדוד "לקראת

בעלון זה הופיעו גם מספר דפים . דבר העורך ועוד,  מכתב מעולה חדש: ופורסמוחיים בגדודעל ה, להתיישבות

  .  ל דוברי השפה"תית שיועדו לאנשי גחפבצר

בדף :  היה בנוי במתכונת דומה לעלונים אחרים )"קרייתי"הגדוד היה שייך לחטיבת  )( 6(  42עלון גדוד , במשלט

פרוט שמות החללים " חללינו"ובסעיף " דבר מפקד הגדוד"הופיע , 1948 ביולי 5 מתאריך 1של גיליון מספר הראשון 

, "על מותו לפני שלש שנים של אליהו גולומב"ציטט העורך בסעיף , כמו כן ). חיילי הגדוד שנפלו ביום אחד 12( 

על תמיכת בריטניה , כתבו על ההפוגה" רבשע. " על זכות העלייה של יהודים לארצם,"הגנה"מדבריו של מנהיג ה

הרצל על בעיית הצלפים הערבים ואיך יש להתמודד איתה ועל מלחמת . כתב ג" עד הניצחון"ב. בפלישה הערבית

גיבוש המסגרת "על וחייל בשם יצחק כתב  ,"הגדוד במבחן"וב" שורות הגדוד"ענייני הגדוד הועלו ב. העמדות

רוח החלוציות והחברות הטובה " שנוצר בגדוד ממיזוג של חיילי הבריגדה ו"חייליומגוון של ההרכב "העל ו" האנושית

הטיפוס של החייל העברי המשרת בצבאנו "את , לדעתו, זה יצר; "הגנה"ושאר היחסים המציינים את אופייה של ה

רשמים "ב. הוקיעו את העריקים" איש צבא"קטע שנקרא ב". הפעולה התרבותית"עוד כתבו בעלון על ". הלאומי

)  אחרים 20 לוחמי הגדוד ביום אחד ופציעתם של 12לאחר נפילת ( כתב חיים על שילוב בין השכול " ממסיבה אחת

שו בו משהשת( " מולדת: "בשם הביאו קטע "מן הספרות הצבאית"ב. רצון החיים וכח ההתמדה בקרב חבריהםעל ו

חשוב ", "מכתבים למערכת: "הופיעו בעלון הגדודיעוד . "אנשי פנפילוב"מן הספר  ,)גם בעלוני יחידות אחרות 

 ,1948 באוגוסט 18 מיום ,2בעלון מספר . ותשבץ) שאלות על ההיסטוריה והגאוגרפיה של ארץ ישראל " ( ופתור
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דור זה . לא לחינם הקרבתם את חייכם, ואתם חברים יקרים: "...הופיע הספד לשלשה נופלים ובין השאר נכתב בו

הוא יודע שבדמכם הבטחתם לישראל שלא תחזור חרפת טרבלינקה ! גאה בכם,  ישראל מליון מבני6ששכל 

 קורבן העם באמצעות, הצביע על קשר הדם המתבטא בשכול הלאומיהמספיד ". יתגדל ויתקדש שמכם. ומיידנק

  . והנופלים במלחמההיהודי שהושמד באירופה

בריאות והווי השרות גם בבעיית , ף לענייני מזוןבנוס, דנו ) 7 ( 1948 באוקטובר 19מיום  עתון שרות הספקהב

  נמצאו כתבות ) 8(  "מגיש תפריט) שרות קנטינות ומזנונים ( ם "שק"בחוברת ". קליטת המגויס בשרות"

, "הניידות בפעולה", של מקס ברוד" המכתב"ובו " אחרון המכתבים", שכתב אוריאל לב ארי" יממה של אש: "כגון

האם ", "?אתם יודעים מה זה תרבות ", "ם"לתכלית שרותי שק", "אבי הארטילריה העבריתדוד ", "יזבאת'יוסקה צ"

בליווי , המופיעות, באמצע החוברת, מעניינת סדרת התמונות ברצף". בינינו לבין עצמנו", " ?קשה עורף אתה 

צילום " (  משטרהמשטרה היא", )ם "תמונת לוחמים על זחל" ( ציונות בלי מילים: "ובהן, משפט מלווה לכל אחת

תמונת ניצולת " ( -הכבשן: ברגן בלזן", )תמונתו של השחקן יוסף גולנד " ( בחורה היא בחורה", )שוטרת נאה 

  " היזהרי יש לי רימון", )תמונת פרש צבאי " ( וישראל על הסוס", )אחת הקורבנות טרם מותה או " מוזלמן", שואה

, להציג את הניגודהאם רצה העורך  ?ם "זו מן השואה בחוברת השקה קשה מה לתמונ. ועוד) לוחם מטיל רימון ( 

להראות או האם ניסה ? בין דמות מן השואה לבין דמויות לוחמים ונוער ישראלי בריא בשלהי המלחמה , את השוני

  ?או אולי עשה שימוש גרוע מאוד בשואה ? קשר בין התקופות 

במתכונת מצומצמת בגלל , שהודפסה לעיתים ) 9(  "ל צפתקו": בתקופת המצור בגליל הופיעה בצפת חוברת בשם

 מי שמונה לראש כתב" בצפת אין כל חדש: "תחת הכותרתמחסור בנייר שנגרם מניתוק דרכי התחבורה לעיר 

 המדינה לדרכנו א. ונאנו עומדים כעת במאבק קשה על זכויותי: "...ישעיהו עשני, מחלקת ההסברה של אזור צפת

ל אמרו שארץ ישראל היא אחד הדברים הנקנים "חכז.  אבל גם דרך היסורים,דרך הגאולההיהודית היא אמנם 

היסורים שלנו בגולה היו של גסיסה . יש יסורי גסיסה ויש יסורים של חבלי לידה. ואולם יש שני מיני יסורים. ביסורים

לה שנופלים חללים ואילו היסורים בארצנו של כל א, לאומית שנגמרו בהשמדתם של ששה מליונים יהודים

שיקימו לנו את ,  שלם ובריאהם חבלי לידה שיביאו לנו עם מחודש, במלחמתנו הקשה ומקדשים בדמם את ארצנו

      ...". הם נאספים אל עמם, צדיקים וקדושים שהולכים מאיתנו אינם נקראים מתים. מדינתנו העברית השלמה
אל בני צפת ! אל היישוב : "קרא העורך בראש הדף ,ח"תש' שיצאה באדר א" ) הוצאה חד פעמית( "' בחוברת ב

אחת היא ! כל משק וכל חצר יהיו לסטלינגרד שניה , כל עיר כל כפר.  נענה במלחמה שבעתיים-למבקשי מלחמה!...

הם עומדים בשער . קמו לה צעירים שדם החשמונאים בעורקיהם.  התנערה-צפת העתיקה... אחרת אין-דרכנו

בתקופת המצור והמצוקה מצא הכותב  !"שכם אחד נגן על עירנו עד הניצחון !...זיק מעמד להח. והחלטתם נחושה

 23 ,ח"ד בניסן תש" ישהודפסה ביום' בחוברת ג. משענת רוחנית במקורות היהודיים ופירוש  דתי למצבו של העם

ובו העלה על נס את ,  ימים קודם 4ללוחמי צפת שנכתבה על ידי מפקד העיר " פקודת יום" פורסמה ,1948באפריל 

החל הקרב , בסמטאות גטאות ועל חורבות גולה יהודית,  שנים על אדמת נכרארבעלפני : "גבורת לוחמי גטו ורשה

הגבורים נלחמו מרחוב לרחוב ומבית לבית ורק בנפול ... על חייהם ועל כבוד ישראלהנואש של לוחמי הגטאות

צפת בירת הגליל לנו . לחמות הגטו יונף מחדש על מצודת צפתדגל ישראל שנשמט במ...אחרוני הלוחמים תם הקרב

 12 - מ,א" בחוברת י".ואתם הלוחמים חזקו ואימצו ויהיו גיבורי הגטאות לסמל ולציון בדרך ישראל לחרותו. תהיה

      ".י חוגגת את שחרורה ונצחונה"עיר הזהר והאר: " הוכרז1948,למאי 

  שונה, 1948בספטמבר  21 -מ( מידי יום  בתקופה מסויימת הופיע  )10(  של חטיבת כרמלי 21עלון יומי של גדוד 

יומן של ", "חיילים שואלים", "מכתבים", "חדשות: "בין הנושאים שעלו בו היו. וכלל דף אחד" ) עלון שדה"שמו ל

, "הרשימות ברוב", "בחזית הפנימית", "?מה דינם של השדות הערביים בשטח הכיבוש היהודי ", "טוראי פשוט
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לדמותו של ", "בפני מערכה כבדה" "המשטרה הצבאית", "באב' הרהורי ט", "הסברה", "מכתב מבית חולים"

 28, ג באלול"מיום כ , 2חטיבה , 21 של גדוד 51בעלון שדה מספר . ועוד" הגיע הזמן לחשוב על עתידנו","המפקד

את , בגילוי לב, ובו הביע הכותב. ) י צשתורגם מאידיש על יד" ( עולה חדש"פורסם מכתבו של , 1948בספטמבר 

טענות רבות נגדנו . יופיע הקטרוג עלינו העולים החדשים, לעיתים אף בגלוי, בהסתר, לפעמים: "אשר על ליבו

... אנו כבר עברנו משהו בעולמנו...כי רוחנו הקרבית ירודה, וביניהן האשמה כבדה כי אין אנו מצטיינים בלחימה

צעדו . יש בתוכנו אשר השקיפו אל התהום. מסתתרות שנים שהשאירו בנו צלקות עמוקות) מדי החאקי ( מאחוריהם 

ראינו אותן שטוחות , איתנו קשה לדבר על אידאות. ראו את רוח האדם בכל שפלותה חשופה וגלויה, בנתיב הגיהנום

 בין החיים שמרנו על החוט הדק שמקשר, בשעות האפל נצמדנו אל עולם זה. ברחוב ונמכרות בעד פת לחם

: בתוך נדודים ותלאות חשנו את כל נוולותה של הרוח האנושית... והחידלון וחשקנו בכל מאודנו להישאר

, ח"נערי הפלמ,  כמשב רוח רעננה הופיעו שליחי הארץ...חשדניים אנו. כל דאלים גבר, התרפסות, פרוטקציוניזם

. לשפץ דירה ולטפל בילד, להיכנס לעבודה, בשקטלו אך ניתן לנו לשבת ...אשר למדונו לרצות, מובילי אוניות

לפנות ...כדי, הרבה ימי שלווה דרושים כדי להחדיר את האמונה, הרבה שקט. נשותינו הביאו איתן תחלואים ופחד

שוב לעמוד . המאוסה והשנואה עלינו, לחזור לאווירת מחנה, נאלצנו להחלץ לגיוס. מקום להתקשרות עם נוף מולדת

 אך , ממנוודאי הכרחי הדבר ואין מנוס. שוב איננו חופשים לעצמנו; להיתבע למשפט, ע פקודותשוב לשמו, בתור

הבין לליבו של ) ? קצין התרבות ( עורך העלון הגדודי " ?מדוע טרם תבינו את כל הסבך הפסיכולוגי של איש משלנו 

טת עלייה ולהבנת מצבם של לקליהדבר  אולי יסייע ,לפרסם את מכתבוולא חשש , ניצול השואה, העולה החדש

  . החיילים החדשים

תחת , מארגנטינה" הנוער הציוני"חבר , של יצחק פישר פורסם מכתבו  )11( גדוד ה של עלון 15בגיליון מספר 

, שאין מלמדים את העולים עברית,  ובו הוא מתלונן על יחס גרוע בגדוד,"מהרהורי לבו של עולה: "הכותרת

אנו כאן . רבים מחברי רוצים לברוח חזרה: "...ומטילים עליהם קנסותות שונות שמאשימים אותם בביצוע עבר

אוי . פשוט רימו אותנו, או כקרובים בלתי רצויים שבאו לביקור טורדני, קיבלו אותנו כזרים. עזובים ומוזנחים, בודדים

 חלק מהעולים הייתה קליטת, ל"למרות המאמצים שעשו בצה...". לאותה אמת שנצטרך לספר כשנבוא הביתה

עלון , הד הגדודב". קיבוץ גלויות" היה ,בתקופת המלחמה, אחד מיעדי הצבא המובהקים ,מאידך; החדשים קשה
נתקבצו אלי אותו גוף הנקרא היום צבא , מקצווי העולם ומכל פינות ארץ "...:ף"כתב אל ,2מספר ,  )12(  43גדוד 

כולם באו להילחם את . ממחנות ריכוז וממחנות קפריסין, נותמגלויות שונות ומשו, ממרחבי העולם, ההגנה לישראל

, אשר לא הספיקו לצעוד לבושי אזרחית על אדמת המולדת, רבים רבים, ומאלה. מלחמת האומה בשחרור מולדתה

כאן בכור ההיתוך הגדול הזה נפגשים יוצאי הגלויות השונות וכאן הם חיים את . אלא נקלטו ישר למחנות הצבא

מנהגים , של הרגלים...של שפה...מחיצות על גבי מחיצות קיימות בין הגלויות הללו. נים במולדתחייהם הראשו

     ...".   נבנה את עמנו האחד. נאחד קרעים ונבטל מחיצות חוצצות...כאן נלמד לחיות חיי מולדת...ומסורות

 הירחון הודפס . בזמן המלחמה,בתל אביב, ניתן לקבל תמונה על החיים בעורף ) 13( קול המשמר האזרחי מעיון ב

המשמר ", "לחברי המשמר האזרחי: "בין הפרקים.  עותקים וכתבו בו עיתונאים ובעלי תפקידים בעיריה12,000-ב

מפקד , אחיטוב.  א:כתב" ( פקודת יום", )מ ראש העיריה ישראל רוקח " מ, אל פרלסון:כתב" ( האזרחי במערכה

" והסדר האספקה" המשמר האזרחי", )אפרים תלמי : מאת( "  במערכההישוב", "העם בעורף", )המשמר האזרחי 

, )"סאמט . ש: כתב" (  אותנו- כך אני רואה אתכם", "חלוקת הנפט כיצד ביצענו את", )מהנדס אזרחי , פוגל. א: כתב(

 ,"ת האויבהכר א", )נפתלי . פ: כתב" ( פיקוח והקהל, ספסרות", )אייזנברג. י:  מאת" (המשמר האזרחי"עם חידוש "

  ).תומס גריי : כתב" ( קרבות עיר במלחמה המודרנית","להגנתנו", "הוראות התגוננות לתושבים"
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שעסקו בענייני בתים " פקחים", שעבדה בלילות" פלוגה יומית": "מי במגוייסים " הכותבפירט" בשורותינו"בכתבה 

, כפו סדר ברחובותאש" פלוגות נודדות", ותשטיפלו בנפולת וחסימות עקב הפצצות והפגז" פלוגות ההצלה", ורישום

" האזרחיר המשמ"עוד עסק ". מגן דוד"סייעו באישפוזם ועזרו ל, שטיפלו בילדי הפליטים" משמר האזרחי"חברות ב

מגן "בעזרה ל, בחלוקת כרטיסי נפט, בהצבת שלטים, "בהפקעתםובמלחמה  שמירה על מחירי המצרכים החיוניים"ב

 , שהיות לעולים חדשיםיוגם התייחסו" אזרחיהקול המשמר " בורסמומלבד נושאים אלה פ .באיסוף תרומות דם" דוד

  .שואה ניצולי , ברובם

  אדולף ( " סיפור 8 הסברים לעולים בניקוד מלא ובעלון מספר ,1949מיוני , 7חיא פרסם בירחון מספר -בר.  י

  הפועל ר הועד"יו, אבניאל .ר ב"כתב ד, 1948מאפריל , 2בירחון מספר . על עולים שעברתו שמותיהם " )ופריץ

בוודאי : "...יהדות אירופההשמדת  את דעתו על לקח ,"בשולי השעה: "בכתבה בשם, של מרכז המפקד לשרות העם

כל עמידה והתמרדות . שלא היה בכוחם של יהודי פולין וארצות אירופה האחרות לנצח במלחמה עם השטן הנאצי

ואולם אנו יודעים היום מתוך תעודות של הנאצים כי הם . בדיכוי וכליון אכזרירת נגד הכובש בימים ההם היתה נגמ

אנו יודעים שאפילו הם נאלצו להפסיק כמה פעמים את פעולותיהם האיומות . לא רצו בשערוריות והתמרדויות

הם חלקים היו ניצולים מ, לכן ספק שאילו היו אחינו מתמרדים אין .מחשש ההתקוממות והדהוד דעת הקהל בעולם

 היו רבים רבים מהם ניצולים בבריחתם אל היערות ואל ,היו חיים בלי אשליות...ואילו. גדולים פי כמה וכמה

כזאת לא "אבל האופטימיות היהודית והאמונה ש...רבים היו בורחים...אלמלא היו מתעלמים מן האמת...הפרטיזנים

  ...".לא התקוממנומתוך תקווה זו לא מרדנו ו...היא שהיתה בעוכרינו" תתכן

קהל . מלבד כלי הסברה גם כלי ביטוי לכותבים שונים, היו בחלקם ,שלא היו מסווגים כסודיים, עלוני יחידות הצבא

קו הסברה , אמנם, לא ננקט בהם. אך גם בני משפחותיהם, היעד שלהם היו החיילים ביחידות הצבאיות השונות

ברבים מן העלונים ניתנה .  בהם הייתה די חופפתהרים שנכתבאך מתכונת עריכתם הייתה דומה ורוח הדב, אחיד

 . רוח קוראיהםעיצובמסירת מידע בעת הקרבות ואף באין ספק שהיה לעלונים משקל רב ב. במה חופשית לחיילים

על ההתקוממות  ,גם בקרב הציבור, דעה שיתכן שרווחה בתקופת מלחמת העצמאות, אבניאל ביטא את דעתו. ב

כדי לשרוד , ולהצטרף לפרטיזנים, כשם שעשו בוורשה,  היה ללחום בנשק,טען,  על היהודים.היהודית בשואה

  .  ולהינצל בשואה

  צוטטו למשל( ך "נהג העורך לצטט פסוקים מן התנ, של חטיבת הדרום ) 14(  54ביטאון גדוד מספר , הגדודב

 אך גם פסוקים משירתם של ,)ג " ס-ו' מ ,'מספר ישעיהו פרק ב', ב-ו' מספר שמואל פרק א, "שירת הים"פסוקים מ

אברהם , " )לא תשכח את רעי( "נתן אלתרמן , " )הנף את הדגל( "שלום . ש, " )שאו נס ציונה...( "טשרנחובסקי 

בכל ביטאון צוטטו גם אמרות של כמעט . ואף ציטט את סוקרטס; ושירים אחרים" ) שיר הפרטיזנים( "שלונסקי 

, "חדשות", "לפנינו: "ביניהם, בנוי מפרקים שונים, כנהוג, הביטאון היה. גאריבלדי: כגון מפקדים צבאיים ופוליטיים

, "פעולות התרבות בגדודינו", "לדמותו של האויב המצרי", "קשר ","לזכר נופלים" ,"מן הנעשה והנשמע", "הגדוד"

". למנצח על הבנות", "?במלחמה בנות ", "בנות עליך אי אי, בנות, בנות ":וגם" הטור האחרון", "חיילים מספרים"

בביטאון . העורך ניסה לשלב בביטאון מילות עידוד לחיילים ובין השאר ביקש להישען על העבר ולקחיו לשם כך

שבו הרימו יהודי גטו ורשא את , היום שנים למן אותו 5בימים אלה מלאו : "... נכתב,1948 באפריל 22 - מ,1מספר 

 הצלת - והוא-נלחמו לשם דבר אחד ויחיד) הם ...( מתוך תקווה להינצל על ידי כךיהודי ורשא לא מרדו . נס המרד

 הסתערו על - נלחמו היהודים-אולם באש הגבורה העילאית, בסיכויים שאינם, בנשק מועט. כבוד העם, כבוד ישראל

, מלחמתנו הקשהב, עידוד ואמונה, נשאב מכך כוח. כבוד העם היהודי,  כבודנו-ובזה ניצח כבודם, האויב האדיר

   , חרפת גלות, אחרי תקופות של סבל: "... נכתב,1948 באפריל 23 - מ,2בביטאון מספר  ...".אשר עוד נכונה לנו

 חיכינו -במשך השנים הארוכות של גלות ויסורים. התנער עמנו לקראת הגאולה הניכספת בו מזה אלפיים שנה...
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עברה על , בתקופתנו אנו: "... נכתב,1948 באפריל 29 מיום ,7בביטאון מספר  ...".שעת הגאולה, ת חזון זועלש

והעם ,  והעם מתנער.שלמו בחייהם בעד היותם יהודים, אחינו עבדו את הצורר...עמנו שוב עת של שמד ושיעבוד

 הדרך למולדת היא דרך, כמו אז כן גם היום...אל ארץ מולדתו הנכספת..., שוב נושא את עיניו מיבשת עינוייו והלאה

                                 ". לשנה הבאה בירושלים הבנויה...במלחמה ובקרבנות, המולדת ניקנית בדם...צרות מלחמה, של נדודים
, מעט מתנשא, "הסבר", ל רבים לגדוד"בעקבות גיוס אנשי גח, כתב גברוש, 1948מספטמבר , 12בביטאון מספר 

שארית הפליטה כוללת את יהדות אירופה המזרחית ששרדה : "...אך מלא רצון טוב לקליטת המגוייסים החדשים

  " קצטניק" הנקראים בקיצור -מאסירי מחנות הריכוז. א: בעיקר היא מורכבת. לאחר ההשמדה על ידי הגרמנים

  . כלומר יהודים שמצאו מחסה בשעת המצוקה ברוסיה הסובייטית וחזרו לפולין-רפטריאנטים. ב). מחנה ריכוז ( 

ה ציבור מאורגן ז. מבנה החברתי של שארית הפליטה הוא מיוחד במינו)ה ( ...גירה מרומניה והונגריהגלי ה. ג

פיתחו ...החיים מנוהלים על ידי הוועד המקומי...בקסרקטינים של הצבא הגרמני, היהודים מתגוררים במרוכז...יפה

,  לנפשו ואופיו של היהודי שקשה לעקרןסגנון חיים מיוחד במינו עם תוספת של הרבה תכונות שליליות שחדרו עמוק

 שהכל מגיע וכל העולם –ההרגשה , כל מיני קומבינציות חריפות שמטרתן להוציא מנות מזון נוספות, שוק שחור

 ובווין את נשמת -היטלר הרג את העם היהודי: ואמר כבר מנהיג ידוע. ההרגל לחיות על קצבה, חייב ליהודי

חבלי קליטה של עלייה היוו תמיד אחת הבעיות ...ת ההשמדה קראתם ושמעתםעל תנאי החיים במחנו...היהודי

יש להביא בחשבון שמתוך עליה מגוונת זו ...הקשות והמורכבות של חיינו בפרט בזמן מלחמה ובמסגרת הצבא

ידי אני מוציא מכלל זה שר" ( אותיות הקטנות"כוחם אינו רב ב...מספר האנשים שנותקו מספסל הלימודים בגיל צעיר

ישנו חשש פנימי ודחייה  לאנשי הקצטים... את חכמת החיים קנו להם). קובנה וריגה , היהדות המפוארת של וילנה

מה אנו יכולים לעשות ...פרק חיים איום במחנות ההשמדה שהם רוצים למחקו...בפני המסגרת הזו המזכירה להם

ה שמלחמתנו היא מלחמת העם היהודי ולא של יש לתת את ההרגש, ראשית... ?כדי להקל ולעכל את חברינו אלה 

הארצישראלי ששמע עליו " צבר"העולה החדש חושש כל הזמן מפני הפגישה עם ה. היישוב העברי בארץ גרידא

בכמה זיעה ודם עולה לנו כל שעל בארץ ...עליו לדעת , עליו לחיות את עברנו בארץ ולאהוב אותה...בגולה

 שעושה הארץ החשופה בחדשי הקיץ החמים על אדם שבא מאירופה אל תשכחו את הרושם הקשה...ובחזית

, ל לקן ההתלהבות"יהפכו את הגח, והבנה לרוח חבר, גישה, בקצת מחשבה...השופעת באילנות ומים...הירוקה

       ".    המסירות והנכונות

, "נזכור: " כגוןבביטאוןבין הסעיפים . ל"אתי מילים חמות לאנשי הגחמצ,  )15( התותחן , ביטאון חיל התותחניםב

, "הקרב על חירבת מחאז", "ם"ם לחת"שיתוף פעולה בין חי", "חלקנו במלחמה" ,"אל אנשי החיל", "דבר המפקד"

, "התותחן הותיק", "ם"להקת חת", "ספורט בחיל התותחנים", "ם"דרכה של התותחנית בחת", "מיומנו של תותחן"

' בחוברת א, הופיע, "בבדיחות הדעת", "הווי", ."מ.תותחן בגדוד נ", "התותחים הראשונים", "על ארכיון התותחנים"

האודים המוצלים מאש ; הם באו ובאים: "...כתב. ב.מ,  ומחברו) הרהורים ( " ל"גח": פרק  ,  1949מפברואר 

הכל נראה להם מבעד לערפל הדמים של . ואת החיים בה טרם הספיקו להכיר את הארץ עדיין לא ראו...ההשמדה

  :הבולטים שבהם...מגוון מאוד הוא החומר האנושי. של המחנות מלחמה ודרך סבך גדרות התיילה

טיפוס האדם שנכנע והסתגל לכל מיני תנאים ומצבים . 2.  טיפוס היהודי הנלחם על קיומו והוא רגיש מאוד לכבודו.1

אנשים אשר נפשם נהרסה בתוך . 3. יש לו כשרון הסתגלות ונטיה להתחמקות מעול וקשיים ; אבל רוחו לא נשברה

בזמן הראשון היו עצביהם מרופטים . אכולי ציניות ומושפעים ממצבי רוח שונים, הם מדוכאים. תופת ההשמדה

כעת הם עוברים תהליך של החלמה ...רצון החיים עזב אותם, וכמעט שלא היו מסוגלים לשום מאמץ גופני או נפשי

.  קרבות-הם עמדו במבחני. הרגשת זרות ונכר נקלטים לאט לאטהעולים החדשים שסבלו בהתחלה מ...והבראה
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. הארץ היא ארצם בפועל ממש. שותפות ואחריות, הדם והזיעה שהשקיעו בפעולות הקרביות יוצרים רגש של זיקה

      ".היא נקנתה בדמם והם כבר בניה בהווה ויהיו בוניה בעתיד

  ,בדרך כלל, נם שונה ממבנה העלונים שיצאו שמב"דפי קרב"בתיקי עלוני היחידות הצבאיות מצאתי 

, בקריאות עידוד, הכותב השתמש בסיסמאות. סגנונם היה נמלץ ונמרץ, הם הודפסו על דף אחד. פעם בשבוע

 הם .העומד להתבצע, לעיתים, בדף נמסרו בקיצור החדשות וגם. בציטוטים מן המקורות ומדברי מנהיגים צבאיים

בזמנים בהם נדרשו ,  או בתקופות קשות של המלחמהם לפני יציאה לקרבבקרב החיילי, בדרך כלל, הופצו

, "עלוני שדה", "פקודות יום": דפי קרב אלה נקראו. להראות מנהיגות והחלטיות ולהקנות ביטחון, המפקדים לעודד

 התאים לא; ל"לגח, לניצולי שואה, לקליטת עליה, למשל, לא נמצאו בדפי קרב אלה התייחסויות". גליונות ללוחם"

פקודות היו צריכות להינתן ומשימות , דברים היו צריכים להעשות מהר.  לעסוק בכך,בעיצומה של המלחמה, הזמן

  :נכתב  )1948  באוגוסט24- מ'בגיליון ד( ערוך כדף קרבי ובו   )16 ( חטיבת גולני של גיליון ללוחם. להתבצע

ר מאדמת ארץ ישראל תחת מרות הדגל " קמ1,500אתם הנכם אשר הבאתם , לוחמי חטיבת גולני, אתה וחבריך"

 יישובים של 62... ישובים של האויב נכנעו21... ישובים ערבים נכבשו38...בית שאן ונצרת נכבשו, טבריה...העברי

נצחת כי היתה לך אמונה : " ולחייל נאמר."...בשו ונכנעו לפני חטיבתךכ ערבים נ75,000האויב עם אוכלוסיה של 

כוח השלטון על עצמך , הלהיבו אותך חלום של חופש לעמך ועצמאות לארצך, ... היית מסור יותר,...חזקה יותר

חברים נדרשים להסביר לעולים חדשים את הכתוב : "נרשמה הערה' בגיליון א". ... עזרו לך-וידיעות מטרתך

מטה חטיבת , בת הדרוםחטי: "הוציא דף שבראשו הדפיס: אבא קובנר, "גבעתי"חטיבת קצין ההסברה של ". בגיליון

 -ס'קאמפ: "באידיש )( 17 ( ידף קרב: נקראש" מוות לפולשים ":ואת הקריאה, " המטה הקרבי,גבע"או " גבעתי

) ראו לעיל בפרק על אבא קובנר ושמעון אבידן ( דפי קרב אלה . " )FEUILLE DE COMBAT: "בצרפתית, "בלאט

                      . זק את רוח הלוחמיםחי שחשובותעמולתי תפקיד הסברתי " גבעתי"מילאו ב

חטיבת "כך גם , שלה  )18 ( יומן המערכה את ,במבנה הדפים הקרביים, ח הוציאה" של הפלמ"הראל"חטיבת גם 

 , 1948 ובסוף דצמבר "יומן מערכה" 1948אוקטובר מאמצע עד כמעט סוף  ,ח שהפיצה" של הפלמ12' חט, "הנגב

   . )19 ( "ומן  קרביי", " )עין" ( "מבצע חורב"ב

שלו שישבה בבסיס במקור ' ופלוגה ה ,מול חומותאת ו  במחנההירושלמי הוציא את " ) מוריה"גדוד  ( 61גדוד 

:  כגון,שפורסמוושירים בעלונים אלה מצאתי הלך רוח קשה במספר כתבות .  )20(  'ביטאון פלוגה החיים את 

שיר , "ההוא שמת"; )ובמותי " ( צוואה"; )ג .צ.אשל " ( בשעריךהלילה יורים  ";) שנפלו 9( לזכרם של חללינו "

שיר שכתב זאב ובסופו " המשימה בוצעה"; ומת "אמא"על מותו בחטף של חייל במלחמה שקרא , שכתב אברהם

מדוע אנו ", ותחת הכותרת)" כמה דברי כפירה (ל "לשאלת גח: "יונה כתב".  הוא מת-המשימה בוצעה: "משפט

עם קטן ...?האם מלחמה צודקת לוחמים אנו !.. ומלחמה היא לנו-אף עלינו כפו מלחמה.: "...פ.שכתב , "לוחמים

למרמס היינו למגפי . בתאי גזים ובמחנות ריכוז כותנה ואשלג השתעשעו בדמינו ובדם אחינו, אילי נפט. וחלוש אנו

צצנו את היד החומה אשר נטתה ק...עמים רבים יחד עם...המסומרים אשר קיצצו בגופנו ובנשמתנו" אינטרסים"ה

מיליוני אחינו ורבבות לוחמים יהודים גבורים בכל  והניצחון על גרמניה הנאצית ובני בריתה רווה בדם, להשמידנו...

כגיבורי ...הפחידו ונפנפו בחרב פיפיות, בתחילה איימו ...האימפריה המתרוששת בקשה להכחידנו...צבאות העולם

מלחמתנו היא צודקת ובאם תכיר לנו מדינתנו את ...הפקירו  את מסורת גבורת ישראל לאחיל יהודים עמדו בחורינו ו

  ).    21" (  לא לשווא את הקרבן העלינו-לנו לכולנו, חובתה

תאור , )ל ישראל בוגנור "סא( הכיל את דבר המפקד , בכריכה קשה, ט" שיצא בתש )22 (  חיל התחבורהןעלו

מבצע "ו, בחזית הדרום, "מבצע עין", "דרך בורמה", "מכבי", "מבצע נחשון"סיכומים על , "המלחמה בשלביה"

על תפקיד הנהגים " ( אנשים בצל", "התחבורה במערכה", "התחבורה בימי קדם"בחוברת נמצאו כתבות על ". אילת
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 בעלון לא נפקד. ועוד" על השריון", "כלי הרכב בעתיד", "פ"הטרמ", "על פלוגת ההובלה הכללית", )ופעולותיהם 

הראשונים שירדו בחוף איטליה בעקבות : "...ל" ותפקידם בחיחיילי התחבורה במלחמת העולם השנייהסיפורם של 

הם נפגשו לראשונה עם האודים המוצלים מהכבשנים והם הביאו להם את דבר . צבא הכובש היו חיילי התחבורה

 אחים – מלכד -ן דוד על המכונית משמש סמלהמג. החזירו להם את צלם האדם, עודדו רוחם, חבשו פצעיהם, הארץ

מכנסים פזורים אל , פצי הפליטים העוליםחאוספים במכוניותיהם את . מבתי נוצרים וממחנות, היוצאים ממחבואם

      ". מקום ריכוז ומכוונים אותם ארצה

ת והנחיות לקליטת בייחוד עצו, ל"עלו נושאים הקשורים לגחוה ) 23" ( ח" פלמ-יפתח"של חטיבת עלון הגדודים ב

, ל"הקמת לשכות גח, ל"הוצעו קורסים מיוחדים לבנות גח, "ל"לידיעת אנשי גח"תחת הכותרת . המגוייסים החדשים

הארחה "": בבואם לחופשה", ל של שירות תרבות"על ידי מחלקת גח,  והומלצו,ליד קציני הערים חיפה ותל אביב

טיולים וסיורים בלווית מדריכים דוברי שפות , ל"יבות לאנשי גחקיום מס, "בבתים פרטיים לפי השפה המדוברת בהם

בחוברת . והפנייתם למוסדות שונים המטפלים בעולה ומתן עזרה בסידור ענייניו האישייםל "הדרכת אנשי גח, שונות

       ,)ט "י( ' ב

ל תחת "שי גחמספר עצות לקליטת אנ. ג.נתן נ,  )24 ( גדודי החטיבה–יפתח  של הביטאון ,1949מפברואר 

לתת לעולה אפשרות ...אותם לדבר רק עברית! כן להכריח , להכריח": "...ל והנוער הארץ ישראלי"הגח: "הכותרת

" ) המסיבות יקרבו את הלבבות להבנה בין איש לרעהו" ( "עריכת מסיבות משותפות"על ידי ...". לעלות בדרגה

  .      טען, תהייה קליטתם קלה יותר" ) להשריש בין העולים את רוח החלוציות( "וקיום הכשרות 

: דן אבן אפשטיין, מפקד החטיבהכתב ,  )25 ( הד התיכון,  ביטאון חטיבת אלכסנדרונישל' דף הראשון בגיליון אב

חיסלה אחת ולתמיד את פרשת הגטאות וההובלה כצאן לטבח של , פרשת הגבורה של מלחמתנו זו לחרות"...

 וכבר פה ושם צצים לוחמים המאפילים במעשי - הביאונו לנקודת המוקד...רי נשק ומגןגברים ונשים מחוס, זקנים וטף

, אבן נשען...".  ונשיגנה-אנו לוחמים לחרות. גבורתם על מעשי הגבורה הנודעים של מצביאי ישראל בימי קדם

לשה שאינה בהליכה למוות בשואה הוא ראה חו; בימי קדם" מצביאי ישראל"על גבורת , שפורסם" דבר המפקד"ב

    .   מתאימה לגבורה היהודית הקדומה ולגבורה המתעוררת במלחמת העצמאות

:  תחת הכותרת.)עתודות מילואים ( ל "עלון פלוגתי של עמ,  )26 ( דבר הפלוגהפורסמו ב, הרהוריו של עולה חדש

שלא , הכותב. אותל של יהודים מן הגולה במלחמת העצמ" מענה לסיבת התגייסותם לצה הוא ניסה לתת"התשובה"

נאלץ , שם בגולה "...:מהלך של הקרבה אישיתכ  ל"תאר את היחלצותו מן הגולה ואת התגייסותו לצה, צוין שמו

, "יהודי מצורע"חרש קלטו אזני את כינויי החרפה .  אדוני המדינה-הייתי לבלוע כל גלולה מרה שכבדוני בה שכני

אני , הארץ היא ארצם, הם הנם הרוב. לא היה טעם למלחמה. בללא התנגחות מספקת הונחתו על ראשי מכות האוי

, עזבתי את משפחתי וברחתי מן המחנק כדי לנשום נשימה מלאה, על כן הפסקתי לימודי. הנני אזרח בלתי רצוי

ולכן אני שוכב בעמדה מוכן .  זכות הגנה על כבודי כלכל האדם-זכותי,  ארצי-כאן הארץ. ככל האדם, נשימת רווחה

כי כל קרבן כאן הוא תעודת קנייה , על חיי וחיי אחי ושום קרבן אינו יקר כי יש טעם לקרבן...להגנה על בנינו. להגנה

               ...".על הארץ הזאת

  

בכמה , בתקופת מלחמת העצמאות, לחוש את האווירה היה ל ניתן"שבארכיון צה  של העלונים הצבאייםקריאתםמ

להכיר את על פי מה שפורסם בעלונים אפשר היה . יחידות צבאיות שבעורף ובמספר יחידות הצבא הלוחמותמ

חיי היום , הלחימה בחזית. בראש סדר העדיפות של החיילים והמפקדים ביחידות הצבא, אותה עת, היוהנושאים ש

. אלה הטרידו במיוחד את החיילים, מותם של חברים לוחמיםההתמודדות עם האבל על , "דאגות קטנות"יום ו

  על דמותה , על השחרור בתום הקרבות: כגון, רחבים יותר, הועלו מחשבות על משמעותם של נושאים שונים, וסףבנ
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  נוכחותה של השואה הייתה קיימת בתודעתם של רוב הלוחמים. *ועל קליטת עלייה, על מצב המשק, של הארץ

  .     ל"דול ממגוייסי צהחלק ג, בתום המלחמה, שהיוו, ל"רובם אנשי גח, ובזכרונם של ניצולי השואה

  

  

  

  

  

  

             
,  ליום הפרוק9קונטרס החטיבה לחיילי חטיבה : עלוני יחידות נוספות שנבחנו ושלא היה בהם ביטוי רב להשפעות השואה היו*

 הד  ;36/1147/2002תיק , 30.5.1948, חיל אויר, המחלקה לתרבות, 1. גיליון מס, עלים ; 39/1147/2002תיק , ט"אייר תש

 , 4מטה חטיבה , השרות הכללי ; 34/1147/2002תיק , 1.12.1948, 1. עלון מס, ביטאון נכי המלחמה בפולשים, השיקום

 ) 3 , 2. מס( עלים  ; 1948אוגוסט  , 4מטה חטיבה , עלון גדוד החברות, החברה ; 27/1147/2002תיק , ח"סיון תש, תרבות

  1949 ומרץ 1948מדצמבר , ביטאון בסיס גדודי מרגמות כבדות ) 2 , 1עלונים ( ז פג ; 24/1147/2002תיק  , 141ביטאון גדוד 

  יומני החזית , תרבות', חזית ג ; 17/1147/2002תיק , )ללא תאריך ( חטיבת גולני , "ברק " 12של גדוד  , 1. עלון מס, גדודנו

, המצודה; מרחב ירושלים. ר.ש, ר"מחת, למבריא ; 7/1147/2002תיק  , 1948  באוקטובר 19 - ו18, 16-מ ) 3 , 2, 1. מס( 

 בספטמבר 28 -מ, ירושלים',  גיליון ב , 14 אזור 4חבל , משמר העם, ניב השכונות ; 1948גיליון ראשון מיוני , ם"עיתון החי

תיק ,  )29.8.1948 -  ב22 עד גיליון 12.7.1948 - מ1מגיליון ( יומן חטיבת ירושלים  , 6בחטיבה  ; 2/1147/2002תיק  , 1948

עלון  ; 60/1147/2002תיק  , 9גדוד , ח" פלמ– וחטיבת הנגב 7גדוד  , 12, מטה חטיבת הנגב, יומן המערכה ; 65/1147/2002

, הוצאת המחלקה לעיתונות והסברה,  )1949 עד ינואר 1948 מנובמבר 3 – 1גיליונות ( יחידת הקשר לצלב האדום , השבוי

ביטאון , מורשת; )ט "ח ומאייר תש"ב אב תש" מכ2 - ו1גיליונות (  , 79ון גדוד פשיטה ממוכן על, פלדה ; 59/1147/2002תיק 

גיליונות ( עיתון מחנה קלט מרכזי , בקלט ; 49/1147/2002תיק, ללא תאריך , 7חטיבה  , 79בית הכנסת בגדוד פשיטה ממוכן 

במבצע  ; 47/1147/2002תיק , ל"לטובת מתגייסי המחשהודפס באנגלית  ) 9ק קלט "שח  ( 9. מחנה קלט מרכזי מס,  )3 – 1

תיק , )מפקדה מרדכי מקלף ( חטיבת כרמלי , חיפה' גדוד ד, ל "החי, )ח "תש עד סיון'  מאדר א5 – 1גיליונות ( 

תיק , עלון פנימי לאינפורמציה למגוייסים דתיים, ההנהלה הארצית, " צור-אלי",איגוד ספורטיבי דתי , באיגוד; 43/1147/2002

תיק , "כרמלי"חיפה של חטיבת ' גדוד ד, במבצע ; 12/1147/2002תיק , )ש "חי( ן "ביטאון גדוד ג, במרחב ; 22/1147/2002

, "בגדודנו" ; 45/1147/2002תיק ,  )10ח "בי( בטאון החיילים הפצועים בבית חולים הצבאי , "במפצע" ; 43/1147/2002

תיק , ירושלים, "טוביה"גדוד בני הישיבות , "מבצר", ש ירושלים"חי', גדוד א, טהעלון פלוגת המ, "מחץ" , 164בטאון גדוד 

תיק , "גבעתי"חטיבת  , 51בטאון גדוד  ; 1/1147/2002תיק , 6חטיבה , עלון שרות האימון הגופני ; 63/1147/2002

גדוד , "עלון הגדוד" , 44בטאון גדוד , "ניב הכחולים", תרבות, 4חטיבה , עיתון היחידה הצבאית ביפו, "עלים" ; 10/1147/2002

, "גולני"של חטיבת " גליון ללוחם" , 19גדוד , "עלי אילת" , 1חטיבה ' בטאון גדוד א, "במערכה" ; 25/1147/2002תיק , 142

   32/1147/2002תיק , חטיבת הכרמל , 2 חטיבה 23גדוד " ניב"; 14/1147/2002תיק , חטיבת גולני, "ברק "12גדוד , "גדודנו"

עלון חטיבה , "בגליל" , 7עלון חטיבה , "ירבעל" ; 55/1147/2002תיק , )תל ליטוינסקי  ( 5מחנה , ד"מטה חטיבה אה, ביולטין

, "עלון גדוד נהגי הפרדות ; 44/1147/2002תיק  , 8 – 6עלונים , עלון חטיבת הכרמל ,"במבצע" ; 48/1147/2002תיק , 7

 3חטיבה  , 35גדוד , "דף הגדוד" , 35גדוד , פלוגה מסייעת, "עדוד" ; 61/1147/2002תיק , 17.9.1948 - מ1מספר 

תיק , אגרת למפקד, מטה חיל הים, עלון למלח" ; 54/1147/2002תיק , 3חטיבה   ,33עלון גדוד, "בשדה", "אלכסנדרוני"

 21עלון לגדוד, "ניבים" ; 46/1147/2002 , 57/1147/2002: תיקים, גדודי החטיבה בטאון, ח" פלמ-"יפתח" ; 15/1147/2002

תיק , " )לחדשים בתוכנו: "מאידיש" ( צו די נייע צווישן אונדז: "לעולים חדשים בו מופיעה פנייה באידיש ) 70 ( 1מספר 

  . 26/1147/2002תיק  ,"קריתי"יומן חטיבת , "טורים" ; 29/1147/2002
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  פקודות והנחיות. 2

היום הצבאי  שואה בתקופת מלחמת העצמאות והאם הוא הופיע על סדר ל את נושא ה"כדי לבחון איך ראו בצה

בצבא "* התרבות שרות"ביקשתי למצוא את הכוונות והעקרונות של , באמצעותם. בדקתי תיקי הסברה, אותה עת

  .  בנושא זה

? ושא האם הונחו מפקדים לדון בנ? בקשר לשואה הנחיות ברורות " ראשי פרקים להסברה"ב, למשל, האם הופיעו

למניעת התייחסות , אם כך, מה הביא? בטיפול בנושא , דווקא, שהייתה מגמה לגילוי איפוק" לחוש"האם ניתן 

  ? לשואה " ממוסדת"

במספר רב של יחידות צבאיות בהם ניתנה יד חופשית לחיילים , חטיבתיים וגדודיים ואף פלוגתיים, בעלונים צבאיים

שגויסו והשתלבו , ניצולי שואה, ל"גח אנשי .לשואה רבה ייתה התייחסותה, ולמפקדים לבטא את רגשותיהם בנושא

ומצאו בעלונים הצבאיים דרך לבטא את אשר על  השפיעו מבפנים על היחידה בה שרתו, ל בזמן המלחמה"בצה

לא נמצאה התייחסות ישירה או ביטוי ) בהערה לעיל , ראו למשל( מבחינת עלונים צבאיים אחרים  , מאידך. ליבם

, ל"של אנשי גח, יחסית, האדם ביחידה והאם היו בה מספר רב לדעתי היתה הרכב כוח, הסיבה לכך. ב לשואהר

ניתן , מכאן. והשפעתו של קצין התרבות ונטיית ליבו של מפקד היחידה מעמדו, לדעתי, כמו כן השפיעו. ניצולי שואה

" שרות תרבות", מאידך. ייחסותם לשואהבמידת הת, צבאיות שונות להבחין בין העלונים הצבאיים של יחידות

בעיקר ביום השנה , נהגו לעסוק בנושאי השואה" ממלכתיים"צבאיים  ומחלקת ההסברה שלו שהיו כפופים לכללים

, ומרד גטו ורשה, ל עסקו בעיקר בגבורה בשואה"והעוסקים בה בצה מפקדי שרות ההסברה. למרד גיטו ורשה

, של הקרבה ושל אומץ, שנדרש בתקופת המלחמה היו סמלים של גבורה מה. שימש אותם לשם כך, המוכר מכולם

, עדיין לא הכירו היטב, עדיין לא עסקו אז רבות בגבורת הפרטיזנים.   וסיפורו של מרד גטו ורשה התאים לכך

הכרה בעמידה כגבורה . ראו את העמידה היהודית בשואה כגבורה עדיין לא, את המרידות בגטאות אחרים, כנראה

  .          יותר לסיפורי ההישרדות וההצלה ה בשנים מאוחרות יותר כאשר הציבור נחשףחל

 ואף  בנשק בשואהת הלוחמיםגבור ברק לעסוק שיש , לדעתי, מסמכי ההסברה נותנים ביטוי להשקפה שרווחה

, ורטרומפלד, "השומר"גבורת : לצרף אותה למורשת הגבורה העברית הקדומה ולגבורה הארצישראלית כגון

רשימת נושאים , 1948 בספטמבר 13 -ב, שלח לקציני התרבות, דב ברגר, קצין ההסברה הארצי. "הגנה"וה

  שונים** נושאים28ופרט , כתב, "להלן רשימת נושאים להרצאות שביכלתנו לספקן ליחידות"  ).27( להרצאות 

   שנים לאחר מלחמת העולם השנייה 5 -כ. לצבא ולנצחונותיו ולאוכלוסיית ישראל, לכלכלה ,הקשורים לפוליטיקה

  "שרות תרבות"לא יכול היה , ניצולי שואה, ל"גח ל שרתו אלפי אנשי"והתרחשות השואה וכאשר בשורות צה

  
" שרות תרבות"ל" הגנה"שהיתה קיימת ב" מחלקת הסברה"הפכה , במסגרת שינוי מערך ההסברה במלחמת העצמאות*

תרבות , הקניית מורשת קרב, לימוד ידיעת הארץ, יל באמצעות פעולות הסברהל ותפקידה היה להעלות רמתו של החי"בצה

  . היתה מחלקת ההסברה שבראשה עמד קצין הסברה ארצי" שרות תרבות"גוף משנה של . והשכלה

, "הפוטנציאל הצבאי של ארצות האויב", "ארצות האויב", "גיאופוליטיקה של המזרח התיכון: "הרשימה כללה את הנושאים**

מנגנון לשירותי מדינת ", "הנעשה בקרב האויב", " פאן ערב-פאן איסלם", "מעוטים לאומיים במזרח התיכון", "באות האויבצ"

תכניות ", "בעיות התיישבות במדינת ישראל", "בעיות משקיות במדינת ישראל", "בעיות כלכליות במדינת ישראל", "ישראל

דימוגרפיה של ", "בעיות מאמץ המלחמה בישראל", "ות במדינת ישראלבעיות סוציאלי", "קליטה ופיתוח במדינת ישראל

עמידתנו במערכה ", "גולת ערב", "גולת ישראל ומדינת ישראל", "עדות באוכלוסיה היהודית בישראל", "אוכלוסית ישראל

, )"כה בפולשים כיצד נ( עמים במלחמתם בפולשים ", "עמידתנו במערכה הכלכלית", "עמידתנו במערכה הצבאית", "המדינית

 חלוץ -צבא ההגנה לישראל", "לדמות צבא ההגנה לישראל", "מבנה צבא ההגנה לישראל", "מן ההגנה לצבא ההגנה לישראל"

  ". חובותיו וזכויותיו של החייל", "העבודה וההתיישבות
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  ".ת ישראלגולת ישראל ומדינ"אלא רק ב, ובניצוליה שידון בשואה על נושא, ל"במסגרת ההסברה בצה, להמליץ

 83ומקיפה יותר ובה רחבה יותר ,  )28 ( "רשימת נושאים להסברה" שלח שרות ההסברה 1948 בנובמבר 30 -ב

תכנון . ז, התיישבות. ו, כלכלה. ה, עלייה. ד, מדינת ישראל. ג, האויב. ב, המזרח התיכון. א:  סעיפים13 -נושאים ב

עתיד . ג"י, בעיות הצבא. ב"י, מוסדות בינלאומיים. א"י,  והמדינההגולה. י, תרבות. ט, בעיות סוציאליות. ח, ופיתוח

תוכניות קליטה ", "בנתיבי ההעפלה", "העלייה למדינת ישראלבעיות : "נרשמו נושאים כגון" עליה"בסעיף . החייל

א  הנושאים לא דנו בנוש83מתוך ". ל"ל ומח"בעיות גח: "הנושא הועלה" בעיות הצבא"ובסעיף ; "במדינת ישראל

  .         הללו" בעיות הצבא"ו "עליה"בתוך סעיפי ה, כנראה, אלא, השואה

הוקצו לה , אך בגלל אילוצי המלחמה, חשיבות רבה, בתקופת המלחמה, ייחסה להסברה) ר "מחת( מחלקת תרבות 

  " יליםשבת רג-מלבד פעולות ליל",  שעות שבועיות2הוקצבו , למשל, "אלכסנדרוני"בחטיבת . לכך מספר שעות קטן

   ). 30(  הנושאים היו מגוונים והמרצים טובים מאוד ,ולדעת הלוחמים,  )29( 

, "ראשי פרקים להסברה"ב,  )31( ל "ליום ההשבעה לצה , 1948 ביוני 26 -ב, ר"שפרסמה מחת" סקירה שבועית"ב

 בדצמבר 21 - ו20 -מ, "ראשי פרקים להסברה"וב ) 32( , "כיצד קמה המדינה: "בנושא, 1948 ביולי 18מיום 

ל והמדינה הובלטו "אך צה,  הוזכרה הגולה כחלק מן העם היהודי,  )33" ( יום קיבוץ גלויות: "בנושא, 1948

לו כמהו מיליונים , למעשה לו ייחלו דורות בישראל שותפים אנו, אכן זכינו: "...נכתב" יום ההשבעה"ל. כניגודיה

מאיתנו ..בשביל חלק ...יתן ונהייה ראויים לזכות זו מי. אנו זכינו. בהם אבדו ברדיפות ובחר. הם לא זכו. בדורנו אנו

תהליך "נכתב על " כיצד קמה המדינה"ב". המוחלט הוא רגע השחרור. רגע השבועה שלנו הוא פריקת עול גלויות

אנו ...: "ועל תפקידה, שלא הקנו לעם הרגלים של חיי מדינה, "החיים בגולה במשך דורות"על  ,"שחרור מעול הגלות

חיוני  הידוק איתה הוא הכרח. אסור שענייני המדינה יעלימו מאיתנו את ענייני יהדות הגולה . הגולהיכאן שליח

הכוחות "לאחר הסבר על הרכב העליות השונות ועל, נכתב" יום קיבוץ גלויות"לקראת ...". להתפתחותה של מדינתנו

עימו  כל אחד מביא. ל"ל קיבוץ וסוג המצוי בין אנשי גחחובה מוטלת עלינו כלפי כ": "...העצומים הטמונים בהם

, מדינתנו כל אחד מבקש למלא תפקיד בהגנת ישראל ובבנין, היסטורית ותרבותית ארוכה ומכובדת, שלשלת יחוסין

  ".      י הבנה וסליחה לחולשות"ע, י יחס חברי"ע, י סבר פנים"ע: ועלינו להקל על תפקיד זה

דש פברואר ותוכנית הסברה בח" הנחייה לקציני התרבות ובה מטה שרות תרבותא  הוצי1949 בינואר 21 -ב

הפוטנציאל הצבאי של . ב, מועצת המדינה וממשלתה הזמנית. א: *הנושאים שנכללו בתכנית היו ). 34(  "1949

  .   ביאליק שירת הגבורה אצל. ה, שיחות רודוס. ד, העדות באוכלוסיית ישראל. ג, ארצות האויב

  ).35(  "הגבורה בישראל"מטה שרות תרבות את הרצאתו של אברהם לוינסון והפיץ  פרסם 1949 בפברואר 20 -ב

נעלה כאן , מאפס יכולת להקיף במסגרת זו את גבורת ישראל לכל גילוייה ההיסטוריים: "...בהקדמה להרצאתו אמר

ההדגשה במקור  ( " הנשק בלבדבכחאת גבורת ישראל בגילויה המרכזי של התגוננות , בראשי פרקים מקוצרים

קורות ומעשי גבורה בתקופת משיחי ", "מרד בר כוכבא", "החשמונאיםמלחמות ": פרקי הרצאתו כללו את. . )ק.ש

, "סערות הנגב", "ט"ח ות"גזרות ת", )ב "בימה" ( גילויים מיוחדים של שאיפות הגנה","ימי מסעי הצלב", "השקר

בפרק ". מרד הגיטו", רוסיה בימי מלחמת העולם הראשונה, " )השומר"ו" בר גיורא", ו"ביל"  ( ההגנה בארץ"

שליש עמנו . בית ישראל בגולה הוכה לרסיסים.  ישראל-העולם השנייה נגמרה בשואת מלחמת: "האחרון אמר

  בערמתו הפחדנית הצליח . על ידי התליין הנאצי לשמש מטבח מרכזי לכל יהדות אירופה ארץ פולין נבחרה. הושמד
  

ל "צה, שלמה קרון: שלי. א.בעבודת המ, ל לשואה"של מערכת ההסברה בצה, בתקופה אחרת, ראו התייחסותה, לשם השוואה*

, 1998מרץ , אוניברסיטת תל אביב,   הסברה ופרסומים של מפקדת קצין חינוך ראשי בשנות השמונים והתשעים-והשואה

  .דינה פורת' בהדרכת פרופ
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   האימים-בעצם תוקפו של שלטון. והנה קם הפלא. תנגדות הפיזית של העם היהודיאת הה הסרדיוט הנאצי להרדים

כי השטן הטבטוני עתיד לפרוס , ונדמה היה, יהודים הובלו לתאי הגזים וכבשני האש כשמליונים, של הנאצים

והרסו , וניתנאמני תנועת העבודה הצי, רובם חלוצים, ישראל-בוורשה הבירה קומץ גיבורי קם, מצודתו על כל העולם

-קומץ הגבורים שנלחם בלהט. נס המרד בוורשה ובערים אחרות היטלר והרימו את–לעיני כל העולם את אגדת 

  כי , ראשון בעולם, על משמרתו אך במותו ציוה את החיים והכריז נפל, גבורה נגד מכונת ההרס הגדולה של הנאצים

 קדושים -ובדם  גבורה-וכך חושלה בלהט. חרי החופש הנאצים יוכרע וינוצח בכוחות המאוחדים של כל שו-משטר

איזכור מרד גטו ". תנותק לעולם שלשלת היסטורית זו לא. חוליה חדשה בשלשלת הגבורה ההיסטורית של ישראל

, התאים, היהודית של כל הדורות  ציונית וצירופו למורשת הגבורה-כאירוע של גבורה יהודית, אמנם בקצרה, ורשה

, העצמאות על מידת הדיון בנושא ל בתקופת מלחמת"של צה" שרות תרבות"הבלתי כתובות של להנחיות , לדעתי

  .תכיפותו וחשיבותו, על מיקומו

  שידורי חודשפירוט , )ר "שרת ( לשרות תרבות הסברה" קול צבא הגנה לישראל" שלח מנהל 1949 במאי 4 -ב

, "שדורים מיוחדים" שנקרא 9בסעיף , הופיע, ביום השנה למרד גטו ורשה,  בחודש19 -ב.  )36(  1949אפריל 

היות שעדיין לא  ,כנראה, ל"צהבחלק מבסיסי  ביום זה התייחסו ". שידור מורדי הגיטאות-"אנחנו פה: "שידור בשם

 שלח מנהל ארכיון צבא 1949 באוגוסט 6 -ב. למרד הגטו ולגבורת לוחמיו,  )37 ( הוגדרה ההתייחסות בפקודה

 ,לא נמצא ברשימה).  38 " (ראשי פרקים להסברה:  מכתב בנידון*מחלקת הסברה, ר"הגנה לישראל אל מחת

  .  חומר המתייחס למלחמת העולם השנייה או לשואה,  נושאים51שכללה 

שהוכתבה על ידי רוח , היו פועל יוצא של מגמה, כפי שהופיעו בפקודות והנחיות, ל"ניתן להסיק שביטויי השואה בצה

     .  את העיסוק בה , עד לאחר המלחמה לפחות,שיש לדחות, התקופה

באי מוכנות , מלבד מאילוצי תקופת המלחמה, ל"אותה עת בצה, את מיעוט הטיפול בשואה, לדעתי, ניתן לתלות

ביטא את הלך , צבא העם, ל"צה. בהדחקה קולקטיבית שכוונה מלמעלה או אף בחוסר בגרות לאומית, ציבורית

  .       רצון וההכוונה של האליטה השלטתהרוח בציבור וביתר שאת את ה

  

   מתקופת המלחמהל"דיוני מטכ.3

 את בחנתי,  לשם חיפוש התייחסויות לשואה בתקופת מלחמת העצמאות,ל"במסגרת בחינת חומר צבאי בארכיון צה

עיתים בדיונים השתתף שר הביטחון ול( ל בכירים "התייחסו מפקדי צהואם ביקשתי לראות איך . דיוני המטה הכללי

  ניצולי שואה: לגורמים נושאי השפעות שואה כגון, במישרין או בעקיפין, לנושאים שונים הקשורים) שרים אחרים  גם

 מגוייסים זו -האם יחסם לקבוצת חיילים". שארית הפליטה"ולעולים חדשים מ) ל "גחבדרך כלל אנשי ( ל "חיילי צה

התבטאויות או התייחסויות לשואה כגורם בעל ,  של המלחמהבתקופות שונות, האם היו בדיונים ?הייתה ייחודית 

  לא רק גורם צבאי אלא גם חינוכי , האם הצבא היה אז? האם דיברו על קליטת עלייה ? השפעה בקרב לוחמים 

ניתן , ל"מבחינת דיוני מטכ? כפי שבן גוריון רצה לראותו ) למשל , בתחום ההתיישבות( ומשקי  " )כור היתוך( "

להכריע בסוגיות קשות , בזמן המלחמה, כשנפגשו, תגובותיהם של מפקדי הצבא הבכירים ביותרמ להתרשם

נמצאו רק . 1949ל החל מינואר "קיים בארכיון צה, ל בזמן המלחמה"תיעוד מסודר של דיוני המטכ .וגורליות למדינה

   ).39 ( **1948 באוקטובר 6 - ומ1948 ביוני 19 -מ, של ישיבות)  סטנוגרמות (שתי תיקצורות 

  
ענף הסברה והשכלה : ובמקומו הוקמו שני גופים חדשים" מטה שרות תרבות "נסגר 1950 ינואר – 1949בחודשי דצמבר *"

   .5/181/1962תיק , צ"א , 1950לשנת . ל.ה.ח הסברה והשכלה בצ"דו: ראו,  "475א ובסיס תרבות "אכ/ ל"במטכ

  .   ל"עד מארכיון צה-על פי שיחה עם מר דורון אבי**
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בן גוריון הופיע . בלעדיו, ברוב המקרים; ל בראשות שר הביטחון"של המטכ *אנשי הסגל הבכיר, בדיונים השתתפו

בישיבות מסויימות . כל צמרת הצבא את דעותיולישיבות בעת שנידונו סוגיות מהותיות או שרצה להביע בפני 

לא ניתן לקבוע דפוס השתתפות ; ל" במטכמפקדי אגפים נערכה ישיבת, לעיתים, השתתפו גם מפקדי החזיתות

ראש , בזמן המלחמה, שהיה*** יגאל ידין, אך בהעדרו, **יעקב דורי, ל"בדרך כלל הרמטכ, יושב הראש היה. קבוע

   .אגף המבצעים במטה הכללי

עמדנו .: "..אמר בן גוריון,  ביוני11 - בלאחר ההכרזה על ההפוגה הראשונה , 1948 ביוני 19 -בבישיבה שהתקיימה 

  .המערכה תהיה כבדה. לא נהיה חיילים אמיתיים אלא אם כן נעמוד על הליקויים. פחות או יותר במבחן הזה

ל "חברי המטכ".  מלחמה לחיים ולמוות-בשבילנו. אנגליה היא המנהלת את המערכה.  יגבירו כוחות–אם תתחדש 

  את ,"נגד שריון"בנשק   את המחסור,הלוחמים את הצורך לתמוך במשפחות, העלו את נושא הנפגעים הרבים

כמו .  ומניעת השתמטויות )יצחק רביןאמר  -"בתל אביב מתהלכים עשרות אלפים בגיל גיוס ( "נחיצות הגיוס המלא

אף את שמירת , )נשק אנטי טנקי " ( פיאטים" את הצורך לחזק את הישובים העומדים במערכה בחלוקת כן העלו

דברו על הצורך בקבלת .  שאת מקומותיהם בפיקוד הזוטר תופסים צעיריםהותיקים" הגנה"מעמדם של אנשי ה

התזונה הדלה המסופקת לחיילים ואת נושא העייפות הגדולה של הלוחמים והצורך  מידע על האויב והעלו את עניין

  אחד של לא היה אף יום. אפשר להכניס אנשים שלא קיבלו אימון( "...מהיר  בתוספת כח אדם שיושג בגיוס

הטרידה את המפקדים ).  טען שלמה רבינוביץ -"לא הייתה בריחה. והיה קרב קשה מאוד...ימון והכנסנו אותםא

ריכוז כוחות : בן גוריון סיכם בהצבת יעדים. ל וחוסר ריכוזיות בפיקוד"ריבוי אגפים במטכ, התרופפות המשמעת

   .בניסיון לכיבוש המשולש והכאת הליגיון

בהפסקות עד   אך נמשכה1948 ביולי 19 -ההפוגה השנייה הוכרזה ב( מה ישיבה  התקיי1948 באוקטובר 6 -ב

  והמשך המלחמה בה דנו על הנגב,  )1949 ביולי 20 -ב, הסכם שביתת הנשק האחרון עם סוריה לחתימת

ידה שוב דנו ביר).  אמר יגאל אלון -"הדרך הנכונה להגן על הנגב היא בזו שאנחנו נעבור להתקפה בעוד מועד( "...

יש לקחת את הגליל : "מטרות הצבא נקבעו". מעל גיל גיוס"אף של אנשים ש, בצורך בגיוס חובה מלא, במשמעת

  ". לשחרר את ירושלים על ידי הפעלת לחץ על העירקים ומיגור כוחם"ו" המרכזי

שק עם  בפברואר נחתם הסכם שביתת הנ24 -ב. הפולש המצרי גורש, "חורב" הסתיים מבצע 1949 בינואר 7 -ב

יום חתימת , 1949 ביולי 20ל נבחנו עד לתאריך "תקצירי דיוני מטכ. מלחמת העצמאות עמדה לפני סיומה; מצרים

  ל בתקופה"בדיוני המטכ ). 40( שלה גבול עם ישראל , האחרונה שבמדינות האויב, הסכם שביתת הנשק עם סוריה

אף שנוהל דיון בעניין , ניינים שיש בהם זיקה לשואהלא נידונו ע, זו דנו בנושאים שעניינו את הצבא בתום המלחמה

  .         ל"ל ובעיות שהתעוררו בקליטתם בארץ ובצה"אנשי גח, העולים החדשים, המגוייסים

אימונו הסופי והשלמת הכשרתו בשביל "דורי דיבר על ". טיפול בנוער על ידי הצבא"ב, למשל,  דנו1949 בינואר 7 -ב

בכך הגדיר את יעדיו , "עלינו לשים לב לכך שהנוער יצמח כאדם ולא רק כאיש לוחם: "וקבע" להכניסו לפעולה

 עמדו על סדר היום מספר נושאים ) 41 ( 1949 בינואר 10בישיבה מיום  . הנוספים של הצבא בשטח החינוך

  ,סוגי החטיבות, המסגרת לאימון מילואים לחטיבות שסבלו אבידות, מספר החטיבות במסגרת הצבא :בתוכם

  שנתון, תערוכה צבאית, שחרור חייבי גיוס העובדים במשלוח פרי בנמל תל אביב, המלחמה בתאונות הדרכים

  

  . היות שאין הדבר מעניינו של המחקר, נמנעתי מלציין את שמות כל המשתתפים או לפרט תפקידיהם*

  .1949 – 1947הראשון בשנים ל "והרמטכ" הגנה"א הראשון של ה"הרמ, 1973 – 1899, )דוסטרובסקי ( יעקב דורי **

  .ארכיאולוג ומדינאי , 1952 – 1949ל בשנים "ל השני של צה"הרמטכ , 1984 – 1917, )סוקניק ( יגאל ידין ***
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אם איננו במצב של : "...בן גוריון העלה את נושא כוח האדם היצרני המגויס). עתודות מילואים ( ל "עמ , 1931

עלייה של "(אחרים דיברו על העלייה ההמונית " ?ך נקים אותו אחר כך אי. אסור לתת למשק שייהרס, מלחמה

                 קודם להצבתם בעמדות,על גיוס טירונים והכשרתםו ) " בשלשת החדשים הקרובים75,000 – 65,000

פי עקב עלייתם מקפריסין של אל( דיברו על שחרור מוגבר   )42 ( 1949 בפברואר 4 -בישיבה ב). במשלטים ( 

 לחיילים עולים העלו את נושא השיכון. ן נשואות"  וחיילות ח36חיילים נשואים מעל גיל , בעלי מקצוע של) עולים 

ל אשר חלקן אף אינו מעוניין "ובעיקר בנות גח") עולים שאין להם שיכון סבלנותם עומדת לפקוע( "חדשים 

על , בר על שחרור מתקדם של אלפי אישבישיבות אחרות דו. בגלל מחסור בשיכון וחוסר מקצוע ,להשתחרר

תכנון "על , "הצורה הסופית של כוחות צבא ההגנה בזמן שלום"על , על שיחות שביתת הנשק ,הרזרבות למילואים

בעיית הקיצוצים ( "על הקטנת תקציב הצבא , על ריאורגניזציה של הצבא לאחר המלחמה ,"הצבא לזמן העתיד

היה מי . על מספר החיילים הנדרש לשמירת הגבולות ולקיום הביטחון, יקראדם רצוי ובע על תקן כוח, " )בצבא

בית ודיברו על פתרונות , בינתיים, לשנה אחת כדי שהצבא יהיה להם , 30לגיל  שהציע לגייס עולים מתחת

בות בישי.  מילארד דולר לקליטה2.5שדרושים ,  )43(  באפריל 16 -ב, בישיבה ,בן גוריון טען. בהתיישבות העובדת

  . לשגרה, 1949ביולי , ל עבר"צה .ל"על מבנה החילות והמטכ ,אחרות דברו על תשלומים לחיילים

  

  במחנה"שבועון . 4

, בתחילה יצא כל שבועיים ואחר כך( עיתון  , 1948 בפברואר 18 -החל מ, ל הוציאה לאור"מחלקת התרבות של צה

מידע תוך אפשרות לבקר במטרה לרכז , לדעתי ,ל בא"פרסום שבועון מטעם צה). כל שבוע  , 1948 ביוני 17 -מ

  .ל בחילות ובתפקידים השונים"חיילי צה, אותו ולהתאים אותו לקוראיו

הוא היה כלי בו ביקש הצבא להכיל את הידיעות : היות שהשבועון פורסם בציבור הייתה לכך משמעות נוספת

בעיותיו , להביא לידיעתו את פעילויות הצבא, יבורדרך לקרב את הצבא לצ, שברצונו להפיץ בקרב הציבור ומצד אחר

 כך הפך ;) צוינו שמות החללים ,"תהילת נצח לגיבורי ישראל: "תחת הכותרת( הנופלים  ולכאוב את מות והשגיו

צוטטו בו שירים וסיפורים , בין הכותבים בו היו מחשובי העיתונאים". צבא העם ",הצבאדבר  ו מהיות,השבועון נפוץ

תשובות לשאלות שחיילים " ( ישר לעניין: " כגוןוטורים קבועים ומתחלפים" פינות"הופיעו בו , וניםמתחומים ש

, "מחבר אל חבר", "חיילים כותבים", )דברי העורך " ( טורים ראשונים", "בזירה הבינלאומית", )מרבים לשאול 

 כמו כן שובצו !".אל תפטפט "אזהרות מפני תאונות דרכים והתראות של בטחון שדה , "השירות הדתי לחייל"

ציורים ותמונות מהווי  , מילות שירים ותווים,מט-בעיות שח, תשבצים, )של עמירם פרלפ  היו ןמהרבות  ( קריקטורות

דפי . להופיע בו גם פרסומותהחלו , 1948 ביוני 17 -מ .)נהגו להציג תמונת חיילת נאה , על הדף האחורי ( החיילים

ליום : "ולכתבות כגון, "שבועת החיל"ו" פקודות יום: "סום הודעות צבאיות כגוןהעיתון שימשו מקום לפר

קריאות ". ליום השנה לפטירתו של ברל כצנלסון", )יום מותו של בנימין זאב הרצל " ( בתמוז' ליום כ", "ההתיישבות

דיעות צבאיות על פורסמו י" במחנה. "הופיעו לרוב" ) בצבאנו תשלוט העברית( "עידוד לשימוש בשפה העברית 

גירסה ) ועדיין היא היום ( היתה זו . ועל הווי החיים הצבאיים על הקורה בחילות שונים, המתרחש בחזיתות השונות

. שהביאה את קול הצבא לחיילים ולאזרחים, רוב הציבור על פי דעת, מאוזנת, מסחרית, מקובצת, לציבור הרחב

בעיות התקופה הועלו וביניהן נושאים שונים , שונות הושמעו שדעותכך , ניתנה יד חופשית לכותבים שונים, מאידך

ניתן בשבועון ביטוי גם להשפעות השואה . ובעיות שיכון ופרנסה קליטת עלייה: ל ואת הציבור כגון"שהעסיקו את צה

  התאים , שנים בלבד מסיום המלחמה5, מספרם המועט בשבועון ;בסיפורים שהובאו ממלחמת העולם ומן השואה
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  . העצמאות למידת חשיפתם בציבור בתקופת מלחמת

                    : בבעיית העולים החדשים, "אחד צנחן", נגע ) 44 ( 1948 בפברואר 18מיום ' כבר בגיליון א

, קפה, תיאטרון, קולנועמי שיש לו הורים ואמצעים מבלה באופן אינטנסיבי ,  החברה מתפזרים-בחופשה"...

לכן יש לדאוג גם לחייל בשעה שהוא מבלה בעיר או . יש ביננו חברים בלי משפחות וללא קרוביםלעומת זה . בחורות

יש לתת , יש להקים מועדונים לחייל בהם יקבל משקה וארוחה קלה במחירים נוחים ושוים לכל נפש. במושבה

 המגוייסים בכל צריך להשתדל להשוות את רמת החיים של. למגוייסים הנחה גדולה בתאטראות ובבתי הקולנוע

    ...".מקום וככל האפשר

בכור ההיתוך הזה של , בנגב: "...על הצבא כקיבוץ גלויות. כתב אליהו ג ) 45(  1948 במרץ 3מיום ' בגיליון ב

בעיית , ארצות מוצא ועדות מתבלטת בבהירות רבה אחת הבעיות המרכזיות של צבאנו ההולך ומוקם ,שכבות

הכיתה . וגדולוהמיזוג הכולל והמקיף של כל חטיבות ההגנה בתוך צבא אחד בעיית קליטת החדשים , ההיתוך

, תל אביב, בוקרסט, בגדד ,חיפה: שליוותה אותנו במשך רוב ימי נדודינו היתה מורכבת ממקומות המוצא הבאים

עלינו ...דמפקדם היה איש עין חרו.  ולודביפול, )בסרביה ( אוחוטין , פתח תקווה, וינה, ירושלים, קושטא, קובנה

  ". ולטפחו להבליטו, למצוא את המכנה המשותף באופי ובגישה

 ווהודגשמיוחד ובו נכתבו וצוטטו דברים לזכר המרד ) '  ו-'ה( יצא גיליון , למרד גטו ורשההחמישי לקראת יום השנה 

   ). 46( ים בשלילת הגולה ובשאיפת העם לעצמאות מרכזיים  השואה כמרכיבלקחי

מלאה סאת : "...שניתנה בישיבת הועד הפועל הציוני הגדול בתל אביב" הכרזת העצמאות"טה בעמוד הראשון צוט

שואת ישראל בגלויות הוכיחה לעין כל מה שעלול להיות צפוי לעמנו כל עוד הוא נידון לחיות בכל מקום , שעבודנו

חלתו ויקים את עצמאותו יקום העם על נ...והנה תמו ימי שלטון המנדט...בעולם חיי מיעוט התלוי בחסדי זרים

 מעונינו -איתנו צוואת מיליוני קדושינו, איתנו מצפון העולם. נו מאוויי כל הדורות באומהתאי. לימיננו הצדק...במולדת

ואל אלוה ישראל לנו ,  מגינינו-עלינו קדושת הגבורה של לוחמינו. ואיתנו רצון החיים האיתן של מיליוני שרידינו

      ".לעזר

עברו עלינו אלפיים שנות חיים בבית ...הנה חוזרים אנו עתה לארצנו: "בין היתר, נכתב" לידת האומה"תחת הכותרת 

היאבקות אכזרית וממושכת על קיום האומה בתנאי הגולה , שנות גבורה יהודית יחידה במינה, העבדים העולמי

) שלא צוין שמו (  המחבר ...".  אלהמימי המן האגגי שזמם להכריתנו כליל ועד הנאצים ועד אויבינו בימים...והגטו

  .הציג בדבריו את רציפות הסבל היהודי בגולה ואת מורשת הגבורה היהודית

  ארגון( "ל "אי ממפקד , 1943 באפריל 23 -מ, צוטט חלק ממכתב" חמש שנים למרד גטו ורשה: "תחת הכותרת

, ל"של הרמטכ, "4 .פקודת יום מס"ודפסה באותו עמוד ה  ).47( ליצחק צוקרמן , מרדכי אנילביץ, " )יהודי לוחם

אשר בו קשר את גבורת לוחמי המרד בורשה עם גבורת  ) 1948 באפריל 19 -שחל ב" ( ליום מרד גיטו ורשה"

הנוער העברי החלוצי ...היום הננו עומדים דום לזכר גיבורי מרד הגיטו בוארשה: "לוחמי ישראל במלחמת העצמאות

הם נלחמו לכבוד עם ישראל שלא יהיה ...פשו להתקומם בנשק נגד הנאציזםף הרהיב עוז בנרדהמושפל והנ

בני , הננו בתוך המערכה. צבא הגנה לישראל מרכין דגלו על קברות חללי מרד הגיטו בהוקרה ובגאווה...למרמס

על , על מקלט לאחינו, על יישובינו, כאן אנו נלחמים על אדמתנו...בריתו וחניכיו של הנאציזם חברו יחד נגדנו

  ". מכוח גבורתם של מורדי הגיטו נשאב עוז...עצמאותנו

  1948ביוני  3מיום ' הופיעה בעמוד הראשון בגיליון ט, ל ביום מרד גטו ורשה"ברוח אותם הדברים שאמר הרמטכ

בורשה לחם : "...ובין היתר  נכתב בה" ישראלל לצבא הגנה 1. פקודת יום מס, פקודת צבא הגנה לישראל",  )48 ( 

הם לחמו , עם הכדור האחרון, הם נפלו עם הרימון האחרון, בראש פלוגות המרד היהודיות, מרדכי אנילביץ, דכימר

הקימו אחיו של מרדכי משק מלבלב והציבו לו , בנגב ליד הכביש המוליך לעזה. בבונקרים ושם גם ניספו, בחפירות
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יד מרדכי . אנו נחזור אל האדמה...חים ובטנקיםיורשיהם של משמידי גטו ורשה עלו עליהם בתות"...יד מרדכי "-שם

נוכחותה של הגבורה בשואה ;  גבורת לוחמי יד מרדכי נשזרה במורשת הגבורה של לוחמי הגטו".לנו היא ולנו תהיה

  . לית"הצה" פקודת היום"התבטאה ב

,  ולעמידהגנה נמרצת להקריאה ו אך בעיקר קרא,מידעאמצעי למסירת  ושלאחר הפלישה שימש" במחנה"שבועוני 

ירעמו ", " הפלישה החלה-המדינה קמה: " נכתב, )49 ( 1948 במאי 20 מיום ,'בגיליון ח.  ללא חתללחימה באויב

, "מדינה במלחמה", "שלבים במלחמה: "ובטורים שונים כגון". למיגור הפולשים", "אנו נישא זאת", "תותחינו

, "הגדוד יוצא להתקפה", "לקראת מערכות גורל: " כתבו'בגיליון ט. תוארו מהלכי המלחמה, "ירושלים הלוחמת"

, )רשם  .כתב י" ( מתולדות ההגנה", פינה. ועוד" כל לחי מטוסים", "מטוסינו הפציצו את עזה", "הכוחות נעו"

הגנת , גבורת יונתן החשמונאי, "קדש ברנע( "לגבורה בעם היהודי בעבר הרחוק , בגיליונות העיתון, הוקדשה

השליחים ", "1942 -גיוסים לצי הבריטי ב", "קלוגר בגדרה" השומר"( והעבר הקרוב  )פה הצלבניתירושלים בתקו

מלחמת "על ) ' בגיליון י( מלמט כתב . א: למשל, סופרים ומשוררים תרמו להעשרת העיתון,  עיתונאים )."הצנחנים

אורי אבנרי כתב בו על , "ה הקדמיתבעמד"את רשמיו  ) 51)( א "בגיליון י( אפרים תלמי כתב ,  )50" ( בר כוכבא

ומנחם תלמי כתב בו על , "חיל השריון מסתער ) "52)( ד "בגיליון י(  משה שמיר כתב, "יוסקה שפנדאו"גבורת 

  הופיע " פינת השיר והזמר"בו "פרימוסים בנגב ) "53)( ז "בגיליון ט( עמוס מוסינזון כתב , "החיות החביבות"

     ".אנו נשבעים" אורלנד עקב של ישירו,  )54 )(ג"בגיליון י( 

בצבא   עמודים הקיף נושאים רבים והיה בו מקום לדיון בנושאים שונים שעלו20 -השבועון שהכיל בממוצע כ

  ,השבעת הצבא בעיקר לפני, אך בוטאה בו, ל ורוח העם"הוא התקבל בציבור כמבטא את דעת צה .ובציבור

      ).55 ( ל" אנשי האצ,"פורשים"פי הלכת מרמרוהת

על "יהודה בן משה כתב . "שארית הפליטה" שרובם היו אנשי חזרו לעסוק בקליטת המגוייסים ) 56( ח "בגיליון י

ולא , של סבל וחוסר בית חיילים אלה רובם הגיעו אלינו לאחר שנים קשות וארוכות": "...קליטת החיילים העולים

ים אנו שלא לנהוג אדישות והסברת פנים ועל כן מצו...מעטים מהם עזבו את בתיהם מתוך מסירות לעמם בצר לו

      ...".להתעורר לפעולת קליטה של ממשאלא , בטלה בחיילים עולים אלה

ואין להם קיום זה בלא , שלשה יסודות גדולים לחיינו": "לעליה גדולה"ב אליהו -אחי. כתב ד ) 57)( ג "כ ( 3בגיליון 

תנועה חלוצית בארץ ...תנועה חלוצית בארצות הגולה:..ר כך הואמשמעו של דב...העליה, המדינה, הארץ: זה

עקירת הרגשת , היתוך מהיר ויסודי של קיבוץ הגלויות שנתקבץ לנו כאן בארץ...ל"אופי חלוצי לצה...ישראל עצמה

בין גלות אירופית לגלות , בין גלות עשירה לגלות מדולדלת, קיפוח וסילוק כל חשש הפליה בין גלות לגלות

במלחמת השחרור היה , עסק בפעילות מחתרתית נגד הנאצים, ניצול שואה, – 1921( משה בייסקי ...". יתמזרח

כתב  )  1991 -1979 -שופט בית המשפט העליון מ, ל וקצין תרבות וסעד"קצין מטה לבעיות אישיות במטכ

  בהרגשה "הישראלי הותיק על השוני בין העולה החדש ו, של העולים" חבלי הקליטה"על  "תפקיד מבחן לצבאנו"ב

על ספרו של מרדכי , "ממידנק בת קול: " תחת הכותרתדלת כתב ביקורת .א". במנטליות, )הקיפוח , הבדידות( 

   ".  נרות שאוכלו"שטרינגלר 

ל "חייל בצה, ובו ביטא את רגשותיו של ניצול שואה" העולה החדש"את בוברמן . כתב ס ) 58)( ט "כ ( 9. בגיליון מס

ובכן האסוציאציות המתעוררות אינן נעימות ואינן ...נמוך הוא ורחב...חייל פשוט כולו בחאקי: "מוניובעת אי

, לבן וקר... לא כמות שהוא שם- חםואלא שהלובן בארץ ז, האור הוא ללא ספק לבן...אפשר להרחיק הבט...צודקות

.  הגזים-ודרך החורים הללו...ומהבמסגרת עגולה ואד, על אף החורים העגולים הללו למעלה, קר מאוד. לא חם

, שכחתי שם הילדה ששיניה היו מתחלפות לה! לעזאזל ? ומי עוד . משה והרברטונחנק , נחנקה דבורה. מחניק

ורושם בפתק שם גיל ...ופראנץ הפוזל היה גוחן אל הגוויות... באמת פגום זכרוני-גדולות והיא היתה בוכה בדמעות
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קדימה ...לקברן יחד, לסחוב את הגופות החוצה, ויותר מהר, ו המחוספס לזוז מהרבקול ומין ותאריך ופוקד עלינו

בית וגן ואישה ... מלאכה כה מייגעת היא-העולה החדש שלהרים רגליים ולהציבן זו לפני זו מעולם לא פילל!...צעד 

. טמינם עמוק במגירהלה. הוא מחליט לצרור את זכרונותיו בנפטלין. צועד מלא החלטה, החדש העולה, החייל. וילד

  ...".  ימין, שמאל, שמאל ימין. חופש.  אישה וילד-ובגן. לנטוע גן. ולבנות עליו בית לקבור את העבר

ניצוצות גבורה בדרכי : " הופיעה סדרת כתבות שכתב משה פראגר תחת הכותרת )59( )א "ל ( 11החל מגיליון 

  : שסיפרו לו את שעבר עליהם   שואהפגש ניצוליבהם  באירופהביקוריו באתרים שונים ובה תאר רשמיו מ" גולה

אשר קמו ממש מתוך רמץ , שרידי הכבשנים,  פליטי השחת-ואנשים...עצמתי את עיני כי המקום הוא ברגן בלזן"

פראגר סיפר על ניצולים יהודים ...". כי העולם המשחרר מסרב לגאלם, קמו להיגאל וטרם נגאלו, המשרפות

בגיא ", "במחנות הזוועה"על תפילה שנאמרה , תנור לאפיית מצה שמורה, נה בו שוחררובמח, שהקפידו והקימו

ויכוח : ברכבת גרמנית( "על ויכוח שניהל עם יהודים בגרמניה , למרות הסכנה שבדבר, על ידי שומרי מצוות, "תופת

בתוככי ( "יית מעפילים  על לידה על אונ;" )על סוד ההליכה: בגבול הבריחה( "על הבריחה  ;" )על נקמה יהודית

         " ).   שיר מזמור לאם היהודיה", "שארית הפליטה

" ) כיצד מתה חנה", "בצפרני המענים", " עם הפרטיזנים היגוסלביים( "הובאו קטעים  ) 60)( ה "מ ( 25בגיליון 

    ."רוח גדולה באה"ספרו של יואל פלגי תוך מ

כתבות על " במלחמת העולם"הופיעו תחת הכותרת , "יום ההגנה", דרא בא"שהוקדש לי ) 61)( ח "מ ( 28בגיליון 

    ".אשרי הגפרור"ושירה  תמונות של חיים אנצו סרני ושל חנה סנש  וכןעל מרד הגטאותול "החי

, בריבוי כתבות על עניינם צבאיים, בתקופת מלחמת העצמאות, למרות צביונו הצבאי של השבועון שבא לידי ביטוי

היה , בעיקר, וטורים לתועלת החיילים" פינות", פקודות, לפרסום הודעות, מוציאו לאור, ל"ו צהבשימוש שעשה ב

מרביתן בסמוך ליום ,  הופיעו כתבות, בתקופה זו"במחנה "שבועוניב. השבועון כלי ביטוי לרחשי ליבו של הציבור

אנשי ( חיילים -ליטתם של עוליםשדנו לא רק בענייני ק , אך היו שהופיעו במועדים אחרים,השנה למרד גטו ורשה

יתכן אף שהיתה . בחברה, בעיצומה של המלחמה, להיקלט, כניצולי שואה, במאבקםגם  אלא, בצבא) ל בעיקר "גח

 ,בזיכרון השואה ובהשפעותיההתמודדות דרך של , דווקא בעיתון שיצא לאור מטעם הצבא, בפרסום כתבות אלה

       .  ל"שננקטה על ידי צה

   ). 62 ( במחנה לעולה -ל הוציא לאור עיתון נוסף לשימוש העולים החדשים" של צהשרות תרבות

ואף " קשות"לעיתים הופיעו בו הסברים מצויירים למילים . כתוב עברית קלה, היה זה עיתון מנוקד ובו דף אחד

 17 - ב.קליטהעלייה וי בעיתון הופיע אוסף ידיעות כלליות מן העולם ומישראל והוזכרו בו לרוב עניינ. תרגום באידיש

 1949 באוקטובר 10 -ב. נכתב בו על חידוש העלייה מפולין והקמת מושבי עולים חדשים, למשל, 1949באוגוסט 

 "במחנה"הוא נכתב על ידי מערכת . לא מצאתי בעיתון התייחסות לשואה. ל"נכתב בו על תנאי שרות הקבע בצה

    .    בו ביטוי לקוראיםכקובץ ידיעות וכאמצעי ללימוד עברית ולא ניתן 

  

  צילומים וסרטים, כרזות. 5

  פקודות"היו גם  אך, ברוב הכרזות היתה קריאה לגיוס.  שרובן ממלחמת העצמאותכרזות 76ל "בחנתי בארכיון צה

 מפקד הודעת: כגוןהתראות  כמו כן היו בהן. בעיר" מרכז המפקד לשרות העם"ל בירושלים ו"של מפקדת צה" יום

 של לשמירת האפלהאזהרה  .שמירת המקומות הקדושים לערביםל ולמניעת ביזה, לאחר כיבושה, ההגנה בחיפה

נאמני "התרעות של  ואף  בירושליםביצור העמדות בף להשתתקריאה ,)מפקדת משמר העם ( מפקדת מטה האוויר 

  . לא צוין תאריכןכמעט בכל הכרזות . הופיעו על גבי כרזות אחרות למניעת קנייה מרוכלים זרים" תוצרת הארץ

  : נכתב) ללא תאריך ( באחת הכרזות 



  
  

271

  . הועד הלאומי וכנסת ישראל, י"הסוכנות היהודית לא"

   !יאל הנוער העבר

  !צו התייצבות למפקד ניתן 

 להתייצב בלשכות המפקד ולהתגייס לשרות 25 – 17בגיל , מוסדות ההגנה של העם במולדת מצווים על הנוער

  .לתפקידי התיישבות וכיבוש, לשרותי המדינה, העם לכל תפקידיו לבטחון

  .זכות וחובה קדושה הן לנו שביצוע תקות ישראל ניתן בידינו

 עולה וגוברת הקריאה -מספינות ההעפלה ומאדמת האבות, מחומות גטו ורשה וממחנות נידחינו, ממודיעין ויודפת

  :האחת

  !היחלצו לשרות העם 

  !איש בל ייעדר 

  !להתפקד , הנוער

מחנות , ויצו הצעירה, הנוער התימני, הנוער הציוני, הנוער העובד, המשטרה הצעירה, בני עקיבא) מים חתו( 

נוער המפלגה , נוער מזרחי, מכבי הצעיר, התנועה המאוחדת, הסתדרות הצופים, הסתדרות השומר הצעיר, העולים

  . )63" ( נוער עזרא, צ"ב פוע"לאחהע

  לידה ואף פורסמו הייתה הודעה לגיוס על פי תאריכי,  נקראו נשים להצטרף,בכרזות אחרות נקראו חרדים להתגייס

, הרחבת השורות: חובות השעה: "...בקריאה יצא" מרכז המפקד לשרות העם בירושלים". שמות משתמטים מגיוס

   ). 64!" ( קום והתייצב ...גאולת ישראל  החשת, ביצור העמדות

   :2. הכרזה מס" ב25 – 17י מרכז המפקד לשרות העם קרא להתייצבות בנ

   !צו

  מודעות. במושבות ובכפרים, מתחילה ההתייצבות בערים ) 9.12.47( ו כסלו "דחנוכה כ' ב', ביום ג

   )65!" ( השמע לצו , נוער עברי ...הקובעות את המקום והמועד להתייצבות תתפרסמנה בכל מקום לחוד

.  ממלחמת העצמאותצילומים 1304בדקתי , ת השואהל ביטויים אחרים של השפעו"במטרה למצוא בארכיון צה

בכפרים ובערים שנכבשו על ידי , לוחמים ומפקדים מופיעות באתרי לחימה שונים, תמונותיהם של חיילים וחיילות

אין ; את המצב, במידה מסויימת ,הצילומים משקפים. בתוכם מסגדים והריסות בתים, על רקע מבנים שונים, ל"צה

 היות שהצלמים הצבאיים בחרו את מה ,וייה של חוויות הלוחמים ואין בהם ביטוי לרגשותיהםבהם די להצגה רא

עמדות , בתים הרוסים באתר קרבות, לוחמים בעמדות: התמונות מציגות ביו השאר. מתאים לצילוםשנראה להם 

 ,)בירושלים ( ים עמידה בתור למ, "זהירות צלפים"שלט , חומות ירושלים ומגדל דוד, העיר העתיקה, בירושלים

 ,פריצה לבית בעת קרב, הלאחר הפצצתבתחנה המרכזית בתל אביב הרס , משה שרתוק ונציגים מעבר הירדן

, ביד מרדכי מול קברות הלוחמים, משלט בנגב, )דורי ומשה דיין יעקב , יגאל אלון( מפקדים  , 51משוריין של גדוד 

בן גוריון עם יגאל אלון ויצחק רבין , ם"שק, שיירת משוריינים, סיור אווירי, יחידת פרשים, שיירה, עירק סווידאן

, שיירת הצלב האדום, יחידת כלבנים, ן"לוחמות ח, שבויים מצרים, )סודנים ( לוחמי אויב , דני מס, ומפקדים אחרים

לך המ, בוערת" אלטלנה", טייס ומטוסו, קשריות בפעולתן, חיילים באימונים, שבויים ישראלים חוזרים מירדן

צילום , "דגל הדיו"הנפת , מטוס מצרי שהופל, )ונעמי פולני שייקה אופיר ( להקת בידור , עבדללה בקרב חייליו

 18 -ב ). 66( תחרות ספורט ועוד , פינוי נפגעים, )נערים ממלאים שקים ( העורף נרתם להגנה  , הכרזת העצמאות

ל על סיפון אוניה "עולים חדשים ואנשי גח,  )67( האוניה ירידת עולים מן : למשל ל ניתן לראות"צילומים שנושאם גח

" הגדוד הצרפתי"אנשי , ל בנמל"קבלת פנים לאנשי גח,  )69 ( 1948לארץ בשנת  ל"כניסת עולים וגח,  )68( בנמל 

  ל "באימונים עם אנשי גח" הגנה"חברי ה, ל יושבים במעגל"אנשי גח,  )70( רוקדים לאחר ירידתם מן האוניה 
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   ).    72 ( 5מסדר בקלט מספר   ,5ל בקלט מספר "הווי גח, ) 71( 

ל בשגרת חייהם במחנות "מצאתי תמונות בהם נראים אנשי גח, ל"שנושאה גח) בתפזורת ( בקופסת צילומים 

בזמן אימונים בשדה ועל , בעת רישום לגיוס, בצעידה, בעת עמידתם למסדר, בשיעור עברית, באימונים: הקלט

לניק "עוד נמצאו בקופסה צילומים של גח. יושבים במועדון, י מדים לאחר הגיוס עולים לאוטובוסלובש, משוריין

  , באוהל, ל"דמויות שונות של אנשי גח, בשיעור עברית, באימון נשק

  וכך גם בתמונות הכלליות ממלחמת העצמאות ). 73( מתאמנים ונחים במועדון , ל לומדים"קבוצות אנשי גח

        .          לא נמצאה זיקה בין המלחמה והשואה, ל"וא גחבתמונות שנושאן ה

  מלבד אחד בו(  סרטיםלא נמצאו   )74( של סרטי וידאו וקולנוע מתקופת מלחמת העצמאות ח מצאי כללי "בדו

  :נראים) ללא קול ( בסרטים . שיש בהם התייחסות לנושאים הקשורים לשואה) נראים עולים חדשים 

, שבויי העיר העתיקה חוזרים מן השבי, בונקר בנגבה, חילופי שבויים, משטרת עירק סווידן , 1948 -ל ב"מצעד צה

, יום חיל הים,  בדרכים בערבה12קומנדקרים של חטיבה  , 8 כס זיכרון לחללי חטיבהט, "עובדה"תמונות ממבצע 

הריסות יד , מרדכי המשוחררת -חזרה ליד, ספינות חיל הים מול חופי תל אביב , 1949 -אזכרה לחללי יד מרדכי ב

, "הראל"אזכרה לחללי , "המשולש"סיפוח כפרי , מביאה עולים" עצמאות"האוניה , "חירם"תמונות ממבצע , מרדכי

 -כיבוש רמלה, )מגדל המים ( קיבוץ נגבה , ח"פלמ"כנס , ל לכפרים ערביים כבושים"כניסת צה, הקמת גדר הגבול

טכס לזכרם , במעבר מנדלבאוםעם ירדן חילופי שבויים , "שועלי שמשון", "ימבצע דנ"ב" יפתח"לוד על ידי חטיבת 

  .ירושלים העתיקה, פינוי נפגעים, שדה תעופה בלוד, ל ברמלה לאחר כיבושה"שיירה של צה, של נופלים

 תמונה חזותית משלימה של  מציגים,ל" הנשמרים בארכיון צה,צילומים וסרטים מתקופת מלחמת העצמאות, כרזות

סימוכין , חזותיתולא ב במילה הכתובה ,ליים מצאתי"בחיפוש אחר השפעותיה של השואה במקורות צה. חמההמל

    .הנחות המחקרל

  

  עלוני ישובים במערכה. 6

  *.עותקים של עלוני ישובים, לשם תיעוד וגניזה,בתקופת מלחמת העצמאות, ל קיבל"ארכיון צה

היוו שסופחו ליישוב מטעם הצבא ול "של לוחמי צה,  חבריםעלונים אלה מסייעת רבות להכרת עולמם של בחינת

  להכשרות ולעזרה,)קיבוצים לבעיקר ( חברות נוער שחלקם הגיע ליישובים ל שהשתייכו ושל צעירים ,וחלק ממגיני

כפי שהיא באה לידי ביטוי בכתיבתם בעלונים , תקופה ההיאנקודת המבט של אנשי היישובים ב. ללוחמים

מגינים של קו -היו חייליםבאזורי הספר  יםכל נושאי הנשק ביישובלמרות ש,  אזרחית,בעיקרה, ה היית,המקומיים

  , ביטוי של אזרחים ולוחמיםכלי היו העלונים . החזית

חששותיהם  ניתן ללמוד מהם רבות על שגרת החיים ועל קשיי הקרבות והמצור וכן על; בתקופת המלחמה

  ". שארית הפליטה"היו מ,  מחברות הנוערבעיקר, של הכותבים שחלקם ומחשבותיהם

הוא הוכחה , שניתן לראות בהם סמלים של מלחמת העצמאות, של חברים וחיילים ניצולי שואה, בעלונים, האיזכור

בבחינת נוכחות , ייחודי, הם כלי נוסף, אם כך, עלוני היישובים. לקיומן של השפעות שואה ביישובים בהם נכתבו

  . ורהשואה בזמן מלחמת השחר

  
יצאה לאחר מלחמת העולם  , 1978 -זוכה פרס ישראל ב, משוררת שירי ילדים,  )1981 – 1902( פיקרפלד -אנדה עמיר*

לאסוף חומר ,  מונתה על ידי הממשלה1948-ב. השנייה בשליחות למחנות של פליטי שואה בגרמניה וטיפלה שם בילדים

הקימה את המחלקה , לימים. עלוני היישובים נשלחו למשרדה). ביב  בתל א87אחד העם ' משרדה היה ברח. ( לארכיון הצבא

  .להנצחת החייל ואספה חומר ספרותי של חללי מלחמת העצמאות
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  ביישובשוכפלו , הם הודפסו על גבי מספר לא גדול של דפים: רוב עלוני היישובים היו בנויים במתכונת דומה

ובעלונים חללים בדף הראשון הזכירו את ה. לים בעמדות וחולקו בין החברים ובין החיי לא רבבמספר עותקים

מתוך . הודפסו הספדים ודברים שנכתבו על אודותם,  או ביום השלושים,לאחר נפילתם, שהופיעו בימים אחרים

.  כמו גם את אופן מותם בקרב, ואת תרומתם הייחודית ליישובנופליםההספדים ניתן להכיר את תולדות חיי ה

  הצבאיות האזוריות והמקומיות וכן חדשות מן העולםפיעו טורים בהם נכתבו החדשות בדפים הראשונים הו

 הם כללו מספר ;העורךדברי ,  בדף הראשוןהופיעו, כלל בדרך . או להיבטים פוליטיים שלהשהיו קשורות למלחמה

קראו לחברים עורכי עלונים רבים . שזה מכבר קרושלו וחוות דעתו על האירועים " אני מאמין"משפטים ובהם ה

על המתח , על תנאי חייהם, מתוך החומר ניתן ללמוד רבות על החברים. לשלוח חומר למערכת ואכן היו שנענו

, ל היו של קיבוצים"רוב העלונים שנשלחו לארכיון צה.  למרות המלחמה,שהתנהלווקשיי הקרבות ועל חיי יום יום 

 פורסמו בעלונים פקודות יום של מפקדים ,לעיתים .זוהחיים במשקים בתקופה על יחודיים פרטים  מופיעים בהם

הקדישו , ברוב המקריםאך  ".דפי קרב"ל העלונים דמואז ,  והודפסו פקודות שונות ומילות עידוד ללוחמיםבאזור

  . גם יחד,לענייני היישוב ולהודעות על המלחמהעורכיהם מקום 

את נופליה אורי פריד  ויוסף ,  1948אוגוסט  ב11 -מ ) 75 ( "דפים לחבר"קבוצת דברת הזכירה בביטאונה 

נפל בעלות " בריחה"עבד בהצלת יהודים ב"...בריחה"עלה ב, היה מראשוני החלוצים בתנועה בוינה"אורי . שטדלר

  על הגן עם פלוגתו". וחזר למשקובבריגדה " מחלקה הגרמנית"היה ב, ח"התגייס לפלמ"יוסף . רכבו על מוקש

מצא לנכון לציין פרטים ממעשי הנופלים במלחמת העולם השנייה בבריגדה  המספיד ".ובו מצא את מותו"ק עמה

  ".   בריחה"וב

 "בענפי המשק החקלאי. "השונים ידיעות שונות הקשורות לענפי המשק הופיעו  )76(  " רוחמההדי"ביטאון ב

  ,על הבנייה במשק" ןהבנייבעבודות ", כרםהמטע וה, לולה, רפתה, הביעור, המספוא פרטים על, למשל, נמסרו

, קרבותוהלביצור הקיבוץ ידיעות בקשר כמו כן הופיעו   . על העשייה בתחומים אלה" במפעלי המלאכה והתעשייה"ו

על " (תל מליחה לא זרענו", "כלות עינינו לגשם": בין הכותרות. ממגורשי קפריסין" גרעינים"לקליטת בקשר אך גם 

 דונם האדמה 550אילצונו לזנוח את , ם עתה את ישובינו בארץ ישראלימי הזעם והדמים אשר פוקדי ":כך נכתב

: בן ציון כתב(  "מהלנו בטון בזעם ובחרון", "איתנים נעמוד בשער", " ) מליחה המרוחקת מבלי לזרעם השנה-בתל

 .ר.ה.כתב מ" על הגדלת המסגרת"תחת הכותרת . )על הקמת עמדה על גג מכון המים , "אנו יוצקים עמדה"

הנמצא זה חדשים מספר , יוצאי פולין, עומדים לקבל גרעין שומרי"על כך ש, 1948 בינואר 9 -מ 23 מספר אוןבביט

כי קליטתם של הגרעינים החדשים תנער אותנו מהרגלים מיושנים ומנוונים " תקווה הביעואף " בקיבוץ עין שמר

ביטא , מאידך...". י נעוריו של הקיבוץותעלה אותנו מחדש על פסים אלה של פעילות חברתית לה הורגלנו מאז ימ

, הונגרית, רומנית: " תרעומת,"מכת עשר השפות: "תחת הכותרת, 1948 בפברואר 13 -מ ,25. בביטאון מס" חבר"

  !"    חדלו ?  מה שחר לקליטה -אוזבקית ובולגרית וכן הערבית, צרפתית וגרמנית, רוסית, פולנית, יידיש

 איש 80על , לשם הגנתו, כנראה, ברת בית החרושת למברשות לתוככי הקיבוץ בביטאון הופיעו ידיעות על הע

על התארגנות שיירות , הפוגעות בצמחיה" מתפתלות כנחשים"על חפירת תעלות קשר והגנה , שעוסקים בביצורים

ל בוני טען שיש לשתף אנשים נוספים בשמירה הלילית הקשה ומישהו כתב ע.  ועל ציפיה לשיירות שתגענהבקיבוץ

 בתוךיכול לחוש את קצב החיים בקיבוץ " הדי רוחמה"הקורא ב. נוהג לא חברי לתפוס מקומות בחדר האוכל

  . המלחמה

 , )77 ( 29מספר , "הדי רוחמה"הופיעה ב, ח"ערב פסח תש, ביום הזיכרון למרד גטו ורשה, בעיצומה של המלחמה

מראות הזוועה : "... שהוצגה אותו ערב בחדר האוכל כפי לזיכרון השואה. )ן–: שחתם ( התייחסותו של חבר הקיבוץ

ויש בעובדה הזאת כדי . כל נימי הנפש של אלה אשר לא ראום בחייםאשר ירדו עלינו מעל גבי הכתלים דובבו את 
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ואינה . להוכיח נוספות מה רב ההרג אשר עשה האויב בנפשות המעטים אשר נשארו בחיים לאחר השואה הגדולה

 מה הן חובותינו הרבים כלפי עולים - אלה אשר לא טעמו טעמו של גיהנום זה עלי אדמות,ח לנועובדה זו אלא להוכי

שר הקהל את ...ובסיומו של אותו ערב... האסון והחטאת רובצים-כי לפתח השכחה המהירה. חדשים זה מקרוב באו

מלחמה ...בגרמנים אז  מלחמה -תקופה בתוך רעותה, השתלבו הזמנים, ומבלי משים...שיר הפרטיזנים היהודים

, אותה הנאמנות לעם דווי הנושא עיניו לחיים... אותם צעירי ישראל-שם וכאן, באנגלים ושכיריהם בימים אלה

    ...".   ינקו דורות,  מגבורה נואשת זו של מורדי גיטו ורשה יונקים, ולא היה כל ספק. לחופש

   )  78 ( 1948 ביוני 4 - בביטאון במכתב תשובה שהודפס, ח"ד באייר תש"כתב בכ. החבר יוסף ש

לפני שנים , שם באירופה, ורק שמעת על המלחמה ההיא... ":לחייל שטען שיש לעצור את חיי המשק בזמן המלחמה

כאילו קרה הדבר רק , היטב,  זוכרים אותה היטב-אך רבים מהחברים היושבים במקום זה ואני בתוכם. לא רבות

ערים , בתים נעזבו, טפם, נשיהם, הם. ישאו המונים המונים בסערת מלחמהכמוץ נישא ברוח נ...תמול שלשום

, מערבות קאזאכסטן ומשלגי סיביר. לחופי הארץ...התחילו חותרים עשרות ומאות ואחר כך אלפים ורבבות...נשמו

שם באירופה לא עלה על דעתי לטפל ...הביתה, חתר הזרם ללא ליאות למולדת...ממחנות האימים וההשמדה

כל שתיל באדמתו !...ביתי הוא , משק זה אולם, לא אני בניתיה ולא אבותי, חבר, כי לא היתה זו עירי...יםבעצ

 כתבו  ניצולי השואה;כלי ביטוי לחבריה, בזמן המלחמה, הדי רוחמה נתנה" ?התבין . חתומים בחותם הדם והיזע

  .      לשכוח, ןבשום אופ, לא ניתן, על ליבם והראו כי אם מתאפשר גילוי הלבאת אשר 

כתבו  ) יקום ואחר כךגבאים נקרא על ידי חבריו תחילה (  )78( ' עלון קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ד, "בבית"

כתבה ביאטריס על בעיות הקליטה בקרב " הנוער העולה וחינוכו: "תחת הכותרת. על קליטת העליה של ניצולי שואה

  כל ילד מביא...בקיבוצים ובמוסדות שונים בארץם עולים נקלטים אלפי ילדי: "ניצולי השואה, הילדים העולים

בין הילדים העולים ישנם שני ...איתו את בעייתו הוא ויוצר מצב פרובלמטי אשר מתפקידו של המחנך הוא להסדירו

... נער עולה מביא איתו תשוקה לקצת חום וידידות...אלה שעברו במחנות ריכוז ואחרים שבאו מביתם הם: סוגים

  ...".לאדם קרוב, והרי הילדים זקוקים מיד לבית קבוע. הקיבוץ מקבל ילדים ונוער בלא הכנה דרושה

כל המזדמן כיום ...": אך הפתרון דומה ,מאודעל העולים היתה קיצונית ,  )79 )( 3. בעלון מס. ( דעתו של משה ו

הציף את הארץ כולה בצורה ללמחנה עולים נתקל בתמונה המחרידה של אבק אדם המגיע לממדים שעלולים 

האם לא נוכל להציל משהו : שתדריך את מנוחתו של כל אדם בתוכנו וניצבת השאלהדיה תמונה זו . הבלתי רצויה

נביאם לביתנו וננסה לקלטם ? האם אין זה מעשה גדול להציל מאות בני אדם מכיליון רוחני  ? מתוך המון זה

   ...".בתוכנו

על הקמת מדינה עברית בחלק של ארץ ם " האוה ההיסטורית שללהחלטבשמחה בו הגי  )80 ( "ידיעות טבעון"ב

הגענו , עם שארית הפליטה הנאנקת במחנות, בשארית כוחנו. בקע השחר לעמנו אחרי ליל בלהות ארוך: "ישראל

ורות בעלון ספדו לנפילת בני היישוב וספרו ק ".זכינו לשעת חרותנו, רחב הלב, בקע השחר...לשעה היסטורית זו

משפחתו , עבד במחנות עבודה והתחזה לנוצרי, שנחלץ מטיצין שעל יד לבוב, אדוארד גרוברבתוכם היה ; חייהם

בנו חלה בבית העולים  בבת גלים ונפטר והוא נפל , 1948עלה עם אשתו ותינוקו בפברואר , אבדה כולה בגטו

    .נכתב, "בנופלו נגדע הנצר האחרון של משפחתו"; באוקטובר

, "בענפים", "במשק", "בבית", "על הפרק: "בין השאר, היו  )81(  "עלון כפר מנחם"ת הנושאים שנידונו בכותרו

מתוך "תחת הכותרת  תמר כתבה 1949 באפריל 30 -ב". תגובות והערות", "חדר הקריאה", "ברשימות", "בועדות"

אולם , מתכווץ הלב מאימה, י הניצוליםורפאם הינך מקשיב לסי: " העולים החדשים ועל קליטתםאת דעתה על, "חיינו

הרגשה של שותפות בצער אינה צריכה לחפות ולמחוק את הסתכלותנו הרציונלית בבעיות שמלוות את אופי העליה 

נחרבו גם היסודות המהווים בסיס להתפתחות , עם ההרס והחורבן הגמור שפגע בכל אחד באופן אישי...הנוכחית
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 נהירה אחר -במקום רצון לויתור לטובת הכלל ... אנוכיות וזילזול-במקום אידאל...והיסוד עורערכל הנחות , נורמלית

עצמו , אולם יחד עם זה גדלה האחריות, הרגשת השמחה רבה, קלטנו עליה גדולה...הנוח ורצון להסתדר ,הקל

מקומות אין האוזן סובלת וצורם מאוד שב...יש צורך להקנות את השפה העברית...המוטלים עלינו התפקידים

ידהם , זר אם יכנס לחדר האוכל. הקיבוץ תשמע צירצור לשונות בכל השפות של מזרח ומערב אירופה ציבוריים של

  בקשר לקליטת עלייה, המתנשאת, הכותבת ביטאה את דעתה הנחרצת...". הצלילים המנסרים בחלל אווירנו לשמע

        .נשמעו גם קולות כאלה 1949אפריל ב; בקיבוצה

מבליטים ,  שנפלו בקרב, גבעת השלושה,בני קיבוצם,  על חיילים )82(  "עלון הגבעה"כתבו חברים בהספדים ש

! זלמן יקירי  : "1948 באפריל 4 -הספיד את חברו זלמן נירנברג שנפל ב. יעקב ג. שם את נוכחותה של השואה

בפרוץ ...שפחה גדולהגם אתה נשארת שריד ממ. מעטים נשארנו מרבים. עירי הייתן ב. אתה הלכת מאיתנו

הייתי יחד . עברתי יחד איתך את הגיהנום של היטלר, זלמן, מאז. המלחמה נטל ממך הצורר את כל היקרים לך

עד , לא פעם עמדנו על סף המוות יחד. בכל מקום שהשליכה אותנו ידם האכזרית של הנאצים, במחנות, אתך בגיטו

כאן  .בגבעה ישבת על ספסל הלימודים... מצאת את ביתךפה זלמן...שלבסוף זכינו לראות במפלתו של היטלר

, היה זלמן נער ככל הנערים: "...אריה רבינר ספד לו...". באשר נלך נזכור אותך תמיד... לאחוז רובה ביד גםלמדת

הוא נשא על שכמו את נטל ...שנשארו לנו לפליטה ממיליונים  רבים שנספו, שבאו אלינו מגיא ההריגה, השרידים

נפל "את החלל מנחם שיבר ש. הספידה שרה מ, בעלון אחר ...".הכאב והסבל של אלה שנשמדו ונטבחו, הצער

עברת איתו בכל החזיתות . ונכנסת לצבא האדום מהגסטפו לרוסיה 1941ברחת בשנת "": בקרב לשחרור הגליל

היית מדריך ...ציתהצטרפת לתנועה החלו...ושוב המשכת במצעד הניצחון, נפצעת והבראת. מלנינגרד עד קורסק

, תמיד בנדודים.  היית25רק בן ...נכנסת לארץ וירדת בחוף נהריה ובאת אלינו". עליה"הקיבוץ באונית המעפילים 

  ...".      נפלת בקרב ונקברת אי שם בגליל...במחנות, במלחמות

בין ערביי ", "עיות הפלחהמב", "נוכח המצב", "במצור: "פרסמו ידיעות וכתבות כגון ) 83( "  און-עלון קיבוץ גל"ב

על המצור והקרבות בקו הראשון " ( ללא אשליות) "זיתא , דיר יאסין, וברין'בית ג, כתבו על עירק סווידאן" ( הסביבה

מיום , 10בביטאון מספר , בתוך כל אלה כתב משה לאופר. ועוד" עמדנו במבחן", "היריות לא פסקו", )של החזית 

נלחמתי בשורות ": "...בהאבקות על החופש", תחת הכותרת, לקח השואה שהסיקאת עדותו ואת , 1948 במאי 25

בחרתי בדרך ...לא מצאתי מסגרת ואפשרות אחרת מזו, רציתי לנקום את נקמת דמנו...הצבא הפולני האנטישמי

לפי וכי יכולתי לעשות אחרת ולא להגיב כך בראותי מאות וא...אפילו במסגרת צבא זר ועוין לי, השנייה הלוחמת

או בפוגשי , בפגשי בארות מלאות גוויות ילדי ישראל טבועים...?יהודים מובלים לטבח בראש מורכן וללא התנגדות 

אבל כל זה , קשה להאמין בזאת...? אלף יהודים שהגרמנים רק פצעום וקברום חיים 15י לובלין קבר אחים של "ע

הננו עומדים הכן ...לנקום ולנקום, )בא הפולני ליהודים בצ( מטרה אחת עוד נשארה להם ...אמת מרה ואכזרית

  כי אם נוער ,אין זה נוער מפונק מילדותו...עלייתם ארצה מאות ואלפים צעירים מיד עם...לקראת כל מאמץ וקורבן

בטוחני שכל חברינו שהיו בין הפרטיזנים בחזיתות אירופה ועתה . של עם מעונה וחסר מולדת, של עם קשה עורף

לאופר כתב לחברי ". דרך אחרת אין. הם ילחמו ולא יניחו את נשקם עד לניצחון הסופי. ם למסקנותימגיעי, הם בארץ

כפי שהוא , הוא שילב את השואה. השפעה על הלוחמים, וודאי, את עדותו שהייתה לה, קוראי הביטאון, הקיבוץ

  .             ל קיומו של העםהערבי ע עם המלחמה באויב, ראה אותה ואת השאיפה לעלייה ולהצטרפות לצבא העברי

חג ", תחת הכותרת, ציטטו, ליום העצמאות הראשון, חגיגית, שהופיע,  )84 ( "על הגבעה", בעלון כפר גלעדי

 – 1845( קטעים מהמניפסט הקומוניסטי ומדבריהם של אהרון שמואל ליברמן ', ד', פסוק מישעיהו ב, "הפועלים

  ," )האמת"פרסם את העיתון הסוציאליסטי הראשון , היהודיםמראשוני הסוציאליסטים , סופר , 1880
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". מוועדת התרבות", "מפעל הספר לחבר", "ובחברה במשק: "עוד הופיעו בעלון. ושל בן גוריון* של יוסף חיים ברנר

  ":מאן דהוא על משהו"כתב ב) לא צוין שמו ( אחד החברים 

יש רק להצטער על שני ...יישר כוחם, אמצם של חבריםיש להודות שהסדר בליל הפסח עבר בהצלחה הודות למ"

והרי , אף משירי השואה לא הושר. שלא מזמן עברה על עמנו, שלא ניתן ביטוי מספיק על השואה, ראשית: דברים

ועל יד השולחנות ישבו איתנו עדים חיים של , ההד של אותה זעקת השבר עוד נשמע אפילו בחלל מדינתנו הצעירה

  למה לא דאגו לכך שאת המקומות הפנויים ימלאו חיילים הנמצאים בסביבה , ושנית...היגוןאותו העבר מלא 

לא שרו שירים לזכר השואה , בכפר גלעדי" סגנון קיבוצי"שנחוג ב, חג החרות, ט"בליל סדר פסח תש. ..."?שלנו 

מידת חשיבותה והשפעתה  שמדבריו ניתן ללמוד על עלון הקיבוץ פרסם את תלונתו של החבר. ולכבודם של ניצוליה

  .בעיניו ובעיני חבריו חברי המשק

  הכנת מסיבת חג פורסם דיון בוועדת התרבות בו הועלו ספקות בקשר עם ) 85( של בית קשת " עלון הקבוצה"ב

מספר מחברי הוועדה .  נוספים שהגיעו לחלצם3 - לוחמים במארב ו7 נפלו 1948 במרץ 16 -הפסח לאחר שב

אבלים אנו וכואבים על שבעת : "...אמרבצלאל . ו שיש לקיים את מסיבת החג למרות האבלהביעו את דעתם וטענ

  ,אירופה לאחר שהתחיל הטבח ביהודי: "...יונה הזכירה?  עלינו אך האם ניתן לדיכאון להשתלט . חברינו שנפלו

הכאב והסבל , מתוך הצער...היינו חוגגים בבוא הפסח או חג אחר את החג כבזמנים רגילים, כשישבנו במחנות ריכוז

 ימים אלה -יש לקיים את החג במלוא הביטוי והעושר האצור בו: "...הוסיף. משה כ". ...שרנו וחגונו את החג, רקדנו

  כיצד: השאלהאבדן חברינו אינו אלא חוליה נוספת בקו הרצוף והעקבי של השמדת יהודים ונשאלת ...הנם ימי מבחן

  או בדרך של, תפלוישקע לדכדוך פטליסטי ...האם יתיאש מהמשך חייו...?יחיה האדם היהודי בדור הזה 

  השתדלו, בימי ההשמדה, בגיטאות ,חברינו שבגולה... עם כל אימת הימים ואכזריות הדרך-האבקות מרה לחרותו

של מרידה , אנחנו דור של מרי...הוסיפו לכתוב, המשיכו בעבודה רעיונית ותרבותית, להמשיך בחיים ככל האפשר

יגון ושמחה משמשים בנו ...?הנוכל לוותר על חג הפסח , אנחנו דור של יצירה והגשמה, ורל היהודי הזהבג

   ".  נחוג אותו בכל הודו-יש אמת ושלמות בחגגנו את הפסח...ביהובערב

 : לכבודם1949 בינואר 21 -נכתב ב ) 86 ( "אצלנו"ובעלון  **"הגרעין על שם יוסף קפלן"קיבוץ בית זרע קלט את 

מה מאוד יקרתם ...הבאים ומתלקטים אצלנו מקפריסין, ש יוסף קפלן"אנו מברכים בתוכנו את ראשוני הגרעין ע"...

אתם שמגלמים בעצם , אתם שנשאתם על שכמכם את עול המאבק לפריצת שערים בימי המצור.  עולים-חברים, לנו

אתם והשם הנקרא , הייתם לנו לסמל -דרך המחנות ועד הנה את חפץ החיים היהודי, היותכם מימי הגיטאות

". מושטת לכם, יד אחים, ידנו. השיתוף והמסירות ואנו לימינכם נעמוד, היו נאמנים עימנו בברית העמל...עליכם

 1947  בדצמבר 19 -בעלון הקיבוץ מ. קבוצת נערים ונערות ניצולי שואה, 1947בדצמבר , לאשדות יעקב הגיעה

. בדורכה על אדמת אשדות" דרור"ר החברים הנוער והילדים את חברת נוער בברכה ובשמחה מקבל ציבו: "נכתב

  באפריל 23 -ב...". נושאת בקרבה את מראות הזוועה ואת כמיהת העלייה, אוד ושריד מיהדות פולין החרבה

בול היערות ומחנות הריכוז שהתאספו בעיירות הג, ניצולי הגיטאות) "ראו לעיל ( ם " קיבל הקיבוץ גרעין נוח1948

טולטלו באוניות , "מדבר"במחנות ה המתינו, והעזו לחלום על עלייה וחיי קיבוץ בארץ" המבול"בפולניה אחרי 

  נכתב,  )87 ( "אשדות",עולים וביומן הקיבוץ  נקלטה קבוצת1949 בינואר 27 -ב...". גורשו לקפריסין, מעפילים

  
  .א"נרצח ביפו במאורעות תרפ. מתרגם והוגה דעות, מבקר, סופר , 1921 – 1881, יוסף ברנר*

בנערותו . בוורשה , 1942ביולי , )ל "האי" ( הארגון היהודי הלוחם"מראשי המחתרת וממייסדי , 1942 – 1913, יוסף קפלן**

 בעיצומו של הגרוש הגדול 1942 בספטמבר 3 -נרצח ב. ונמנה עם מנהיגי תנועתו בפולין" השומר הצעיר"הצטרף לתנועת 

  . מוורשה
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מפדויי קפריסין שבאו אך )  חברות 3בינהם (  עולים 13אמש הגיעו למשק ": "עלייה חדשה למשק"כותרת ה תחת

חניכי תנועות הנוער הקשורות , כיה'ליטא וצ, העולים הם מיוצאי פולין).  עולים 160הביאה " ( גלילה"ב אתמול

...". עשו כשנה מאחורי גדרות בקפריסין...ולהם הכשרה והעפלה) ועוד " דרור הצעיר", "דרור( "המאוחד   בקיבוץ

, והנך מתייחד עם הוודאות הגדולה, הנה הושלך הס בחדר האוכל הגדול.: "אמרה יהודית ג" פדות עולי"ל במסיבה

בקטעי שיר , בדברי חברים והערכה, ברכנום את הפדויים. השרידים שעמדו במאבק לא אנוש ויכלו הם כי אלה

  ...".  הם שרו על ים התכלת.  שרו את שירי הגוליםהם. אמרו מילה לא הם. וקריאה

קריאה לחברי הקיבוץ לקבל , בדף הראשון, הודפסה , 1948 בינואר 16מיום , 168מספר ,  )88 ( יומן עין חרודב

 ביתנו ואל חדרינו ואחר שיחה לעתה בהגיע הילדים הצעירים א: "...שהגיעו להיקלט בו, ניצולי השואה, את הילדים

 לוויה -האימה כבת, השכול והיתמות בעיניהם.  איד עמנו-מתגלה לפנינו על המוחשיות של אידנו...מהםמקוטעת ע

, ולדחותה בזעםלהשתוקק לגילויי אהבה , הצורך העז להיצמד לאדם זר ובלתי מוכר ולהתירא מפניו, בהתנהגותם

 ומחרידה היא הפגישה  מזעזעת-ולטבול אותה בים של דמעות צורבותלחפוץ בלטיפה ...סקרנות למתרחש

עלינו להקרין . הבלתי נודע, ועיניהם הקטנות תרות אחרי החדש, ולא ידעו משק מהו...הם באו ברוח הומה...בינינו

   עלינו להפרותו באהבה והיצירה הפועמים-ובספגנו את היגון העמוק...האלה מהאור ומהחום שבנו על הילדים

  ".   בחברתנו

אז הוא הודפס על גבי דף  ( 1948 יוני -במאי, קיבוץ גם בעיצומה של ההתקפה עליו השהוציא ) 89 ( עין גבבעלון 

, "באסיפה", "איך נשמור על דמותנו: "ידיעות צבאיות ופוליטיות והודעות בענייני המשק כגון, מופיעות כנהוג, )אחד 

על העבודה בענפי , ק הזיתיםעל סיום מסי" ( בענפים", "במשק ","בשדה בריאות","בועדות", "במועצה ובמזכירות"

 בנגריה, במסגריההעבודה , מצב הסירות, על הביצורים" ( במפעלים ובמלאכה", )בגינת הנוי  ודיגה, רפתה

הגיעו אלינו : " כגון הודעות על פטירות ולידות ואףהופיעו ידיעות פנימיות שונות" מבית"תחת הכותרת . )בסנדלריה ו

החל , "מבית"ב רצף ידיעות ". ברוכים הבאים.החל מטריזיינשטט,  במחנותהוריה של ציפיקל אחרי שנים רבות

נשתתף בשמחתם של ליובקה ":  את כאב נפילתו של ניצול שואהמחדד, 1948 במאי 25מיום ,  )439 ( 4מגיליון 

  .כתבו, "ות הסבל והניתוקנ לאחר כל ש,האח והאחות ארצה) לבואם של ( ושל גיטה שזכו 

  ". ברוך בואו.  אחיו של ליובקא כדי להשתקעההגיע אלינו אילק: "...נכתב) להתקפה '  דשבוע(  ביוני 6 -ב

 ימים ספורים היה, אך זמן מועט): "...אליהו גולדברג ( נכתב הספד לאילקה ) להתקפה ' שבוע ו(  ביוני 19 -ב

היה כשנה ...חבריו  אלכחבר, כנושא בעולה המלא של האחריות הכבדה...כותיק. אך לא כחדש בא אלינו. בתוכנו

מארגני הבריחה והיה לאחד מ) היה (  ,נפצע קשה ברגלו...שרת בצבא האדום, אחר כך נמלט לרוסיה, בהכשרה

וכבר ...ימים ספורים בביתו החדש...אך זמן מועט היה בתוכנו...פעל כמדריך' בלודז...הפעילים והמוכשרים ביותר

 ,"בלי אילקה ",הספד כתב החבר פולקה , ביולי11 -ב, ם השלושיםביו". יהא זכרו צרור במפעלנו. נעקר מתוכנו

 15בעלון מיום " ?מדוע ? מדוע התאכזר הגורל לנו ? מדוע התאכזר לו הגורל : ומנקרת השאלה האיומה: "...בעלון

מטבריה לעין גב ) אילקה גולדברג -בתוכם אליהו(  נכתבה הודעה על העברת גוויות הנופלים 1949בינואר 

  .  במשק, בינואר18 ביום ,רתםוקבו

, הם בני אותה השארית( "... '  התבשרו החברים על סיום הכשרת חברת נוער ד1949 בינואר 23בעלון מיום 

   בעלון ;..." )ה בגרמניה ומאיטליה באו"ממחנות אונר, מנדודי רוסיה האסיאטית, ממחנה הריכוז, שארית הפליטה

על קליטת חברת ,  באוגוסט5 -מ,  ובעלון חודשים4 השוהה בקיבוץ בולגריהמ' חברת נוער הפורסם על ,  במרץ12 -

בעת  הקיבוץ שימשבנוסף ,  בתוכם ניצולי שואה,חברי משקושכלה נלחמה במלחמת העצמאות עין גב . 'נוער ו

                  . מספר חברות נוערתם של הכשרלבית ומקום ההיא 



  
  

279

 ) 90( " גשר", ן הקיבוץ שנקרא על שמובעלומו רסופ, 1948יל  באפר27 - שהתחוללו בבמלאת שנה לקרבות

 מתוכם היו ארבעה ;)מאיר פרידמן חיים גרושקה ויוסף שרייבר , יעקב בכר, יוסף אנגל( לחמישה שנפלו  הספדים

  אנגלףיוס: בשמונת עמודי העלון נכתבו תולדות חייהם ומותם של הנופלים והודגשו תלאותיהם בשואה. ניצולי שואה

, עבד במחנות בכריתת עצים, נוצרי-שרד לאחר ששינה זהותו לחייל פולני, נסוג עם הצבא הפולני לגבול ההונגרי

 מאיר פרידמן נמלט לרוסיה עם משפחתו .ארצההגיע לאחר המלחמה הצטרף להכשרה והבריח לאיטליה ואחר כך 

 8 שם שהה ,גורש לקפריסין, "רצלתאודור ה"ועלה ארצה בספינת מעפילים " התגלגל", למד ברוסיה, מפולין

עבדו שניהם  והסתתר עם אחותוהוא  .10כשהיה בן , שנרצחו על ידי הנאצים,  חיים גרושקה הופרד מהוריו.חודשים

 יוסף שרייבר חי בהונגריה תחת השלטון . ארצה לאחר טלטולים רביםהוא עלה. אצל איכרים בזהות בדויה

נשלח למחנה ריכוז ,  אך שרד בסלקציה,נשלח לאושוויץ, נויי רעב וצמאעבר עי,  הוכנס לגטו1944 -ב, הפשיסטי

שרד את מצעד המוות ,  לקראת סוף המלחמה הורץ עם אחרים לבוכנוולד. שעות ביום12עבד עבודת פרך , בשלזיה

ף א"עלה באוניה , "דרור"הצטרף לאחד מקיבוצי , ניצל על ידי האמריקאים, חי במסתור במחנה וחלה בטיפוס, הזה

  ,  שבועות לאחר מכן4,  הגיע ארצה1948 במרץ . חודשים7היה כלוא בקפריסין , נלכד על ידי הבריטים, "על פי

  .   נפל במערכה על גשר, באפריל27 -ב

על אחד מן .  הספידו את נופלי הקיבוץ וציינו את תלאותיהם בשואה )91( של קיבוץ גניגר עלון הקבוצה גם ב

טעם את מלוא , בעודנו ילד"...: כתב משה) אמיל ( לנדאו עמנואל , גיבור ישראל, ניגרהנופלים חניך בית הספר בג

, נמלט ביחד עם משפחתו מצפרני החיה הנאצית ונדד כשאר בני עמו, בראשית המלחמה העולמית...מרורות החיים

משם באו . גיעם לטהרןעדי ה..עם אחותו הצעירה ממנו...  בדרך אבדו לו הוריו. על פני ערבות רוסיה, מוכי הגורל

  ".  אודים מוצלים מאש הגיהנום, 1943שניהם אלינו בשנת 

הקבוצה "ונקראה , 1925בדצמבר , גבת הוקמה. נקודת מבט ייחודית על השואה מתבטאת בביטאוני הקיבוץ גבת

ניסן '  ה,משטרה פולנית ביום שבת  יהודי העיר פינסק שהוצאו להורג על ידי33על שם  " ( קדושי פינסק על שם

  ).  בעוון חשד להתארגנות בולשביקית  , 1919 באפריל 5,  ט"תרע

  ,1941-ב, שמנו, יושבי הגטו הקטןיהודי פינסק אחרוני  9,000 - הושמדו על ידי הנאצים כ1942 בדצמבר 23 -ב

  "מקלט "את גבת כינה החבר חיים, 1949 באפריל 4 -שיצא ב,  )93 ( יומן המשקבעלון  ). 92(  איש 30,000 -כ

  ,דרום אמריקאי  חברי גרעין20:  נקלטים שונים124,  איש והיו בה222 מנו חברי גבת 1948באוגוסט , ואמנם

, הנהו מקלט למאותאשר הוקם כאן והיישוב : "וכך כתב.  עולים צעירים33-ו ,  חברי נוער עולה41,  עולי הונגריה30

אפופי , מקלט לילדים ונערים שניצלו מגיא ההרגה, ומקלט לפליטי חרב ששרדו מהשואה הגדולה שירדה על עמנ

. במקלט זה שהוקם הם מוצאים ארוכה לפצעיהם ומכים שורשים באדמה הזאת, כאן. פצועי נפש וגוף, שכול ויתום

 ובצל קורתו של הבית הזה ישכנו...היום הזה אנו חונכים את הבית על שם קהילות ישראל בפינסק ובערי פולסיה

במאמצי ההצלה של שארית הפליטה ...שבשחר ילדותם חשך עליהם עולמם, עזובים, יותמיםמ, עשרות ילדים

מחדש  בו יהדהד...במאמץ משולב הוקמה מצבת זיכרון זאת, בכוחות משותפים...השתלבו יחד מאווי הקליטה שלנו

   ...".שהוחזרה להם ילדותם, צחוק הילדים

 ) 94 ( בנרבתה בעלון. תיהם ורשמיהם ואף את חלומותיהםבעלונים שונים ניתן מקום לחברים לגלות את מחשבו

: ספרה בקטע בשם. ורחל ז" הרהורים בתוך אש האויב. "כתב יצחק פ, 1948 במרץ 17מיום , קיבוץ מענית של

מי למקלטים , מי לעמדות, כולנו כאחד התחלנו לרוץ. אזעקה: "...על סיוטיה" תעלת החפירה בעמקי"

אבל , פני כל אחד חיוורים...התעלה מלאה אנשים. לא יכולתי להשתלט על עצמי. כמטורפת הייתי...ולתעלות

מחזות . עוברות וחולפות לפני עיני זכרוני תמונות מהעבר... כל מיני מחשבות-ובמוחי אני שוכבת...שקטים

מערות , תעלות. גירוש ושחיטה, גיטו. 1942ואחר כך בשנת . שכבתי בתעלה גם אז ...1939. המלחמה
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שכבתי במערה  . 1942. חזיונות, ושוב הרהורים... מודיע קול מבחוץ-!לישראל  צבא הגנה! צבא בא ...לטיםומק

והוציאו . ציפינו למוות. לא נלחמנו. אז לא התגוננו בכלל! לא ? ...המגינים שלנו האם באו גם אז? למה . וחיכיתי

ו מן התעלות ומתבוננים איש בפני יוצאים אנחנ. נגמרה ההפגזה...להשמדה  אחד מהמערות-אותנו אחד

  ".     כאילו לא קרה כלום-הרגילים למחרת היום חזרנו לחיים...רעהו

  שהיה פעיל( פורסמו רשמיו של חבר הקיבוץ מאיר ספיר  ,ט"של ערב ראש השנה תש  )95( ביטאון כנרת ב

האם :  בואך הוא שואל ;מאותספיר קושר בין השואה למלחמת העצ. במכתב שכתב לאחר ביקורו בפולין, )בהעפלה 

חוזר אני . לילה"... : ?קו מחבר בין הסבל בשואה והשכול, מלחמהוהרצף והמשכיות היסטורית בין השואה  קיים

העיר , ורשה...שמיום פרוץ אסון חורבן היהדות בימינו רציתי להגיע אליה, מפולין זאת, עכשיו ברכבת מפולין

עם כל היש היהודי הגדול על , חנויותיה, בתי מדרשיה, עם יהודיה, םרת החיים היהודייוכו, ההומה, השוקקה

 הערים את ונהולפני ורשה ראיתי את ויל...אפילו לא חורבות, אפס, לא כלום. כלום לא נשאר מכל זה, חולשתו וכוחו

, ונציםעברתי את אוש...חורבן אחד גדול שהיה מלווה במלחמת גבורה בגיטאות. ואינן והעיירות בישראל שנחרבו

מקומות ההרג והרצח ,  מקומות העינויים והרעב-והמיטות כביכול, את המחנות והצריפים...ראיתי הכל במו עיני

טליתות יהודיות של , חדר עם טליתות...חדר עם שערות...חדרי הגזים והתנורים, קיר המוות ומכון התלייה, הקר

אבל צועקות , והן מונחות בשקט בערימה, רלאךיידישע קינדע, חדרים מלאים נעלי ילדים...קדושים יהודים

האמנם זאת היא שרשרת . ומבלי משים העברתי את עצמי אליכם ואל כל אשר קרה לנו בחדשים האחרונים...נורא

 כבוד והקרבה בלי -יסורים וגבורה נואשת וחוליות של עמידת, אשר יש בה חוליות של סבל והשפלה, שרשרת, אחת

וברגעים אלה חשבתי על הילדים ....שזאת היא אמנם שרשרת אחת, הרגישלשביל דרוש הרבה מאמץ ב...סוף

על האלמנות והיתומים ...על ההורים השכולים, יקרו לי בחייהם גם במותם...על החברים, ואינם כבר...שאהבתים

  ...".  כולה ועל כנרת

  עורר רגשות ,שהגיעו להיקלט אצלם, ניצולי שואה, חברי גרעינים תנועתיים , המפגש של חברי קיבוצים עם עולים

יש שביקשו , יש שביקשו לבחון את הנקלטים בהשתלבותם בעבודה, )ראו לעיל ( יש שמצאו בהם פגמים . שונים

יש שהביעו כלפיהם רחמים וחששו מחולשותיהם ויש שהאמינו , לוחמים בקרבות-לראות את תרומתם כחיילים

וכן היות שחלקם , לשייכות הקיבוצית אליה הופנו" מותאמת"ית ה תנועת-בגין השתייכותם הפוליטית, בקליטתם

, טרם עלייתם, באירופה או בקפריסין, חלק מחברי הגרעינים עברו. חבר בתנועות נוער, בארצות מוצאם, היה

היו שראו בקליטת עלייה דרך להגדלת כוחה של התנועה הקיבוצית אליה השתייכו , בנוסף. הכשרות לקראת בואם

  .   יהודית- לאומיתואף חובה

          

נמצא חומר רב ממלחמת העצמאות הקשור למהלכי , ל"שרובם ככולם נמצאים בארכיון צה, במקורות הצבאיים

במערכה ואף של שבועון שעמדו   עלונים של יחידות צבאיות וביטאונים של ישוביםבחינתם של אך .המלחמה

סמלי , לפחדים ולתקוות של לוחמים, לזיכרונות,  ולהרהוריםמעלה שבמקומות בהם ניתן ביטוי למחשבות, "במחנה"

  .        נוכחותה של השואה קיימת, הארץ וחלקם ילידי" שארית הפליטה"חלקם מ, המלחמה

בכוח אדם ובהיערכות צבאית לעתיד ולא התייחסו כלל , בבעיות צבאיות ומשקיות, עסקו במלחמהל "דיוני מטכב

 לעסוק בענייני פקודות והנחיותלקציני החינוך והורתה ב סיפקה חומר "ת תרבותשרו"מחלקת ההסברה של . לשואה

. השכלה וידיעת הארץ ואף קראה ללימוד עברית ביחידות בהן שרתו עולים חדשים, להקנות תרבות, המדינה והצבא

 הנחייה לא היתה. במסגרת ימי הזיכרון למרד גיטו ורשה, בתוך החומר שסופק היתה התייחסות הכרחית לשואה

 שהיה "במחנה"עיתון .  ניתן להטיל זאת על אילוצי הזמן; יהודית-לעסוק בשואה כנושא מרכזי בעל חשיבות לאומית
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 לעיתונאיםפרסם כתבות וסיפורים מן השואה בעיקר לקראת יוםהזיכרון למרד אך גם נתן  ,אז כהיום בפיקוח הצבא

  אך לא , גם סיפורים מן המלחמה והשואהפורסמו בעיתון . לפרסם כתבות שהיתה בהם זיקה לשואה

  היה ביטוי רב יותר בגלל שמפקדי יחידות צבאיות וקציני תרבות התירועלונים צבאיים ב. במידה רבה

  בעלוני ישובים. למשל, לכתוב מהרהורי ליבם ולא הגבילו כתיבתם לתאריך מסוים, רובם ניצולי שואה, לחיילים

ה יד חופשית לחברים ולחיילים לכתוב ולהביע רגשות בנושאי השכול  נתנ,בתקופת מלחמת העצמאות, *רבים

  .  והסבל בשואה

היו ההתבטאויות , מן המפקדה הראשית, "מלמעלה" עליהם היה פיקוח בכלי ביטוי צבאייםניתן להסיק מכך ש

 הרצון .קורותיהם בשואהאת  היו חיילים שכתבו ,יותר חופשיתיד ככל שניתנה . הקשורות בשואה מעטות יותר

בגלל עוצמת נוכחותה , בזמן מלחמת השחרור ,היו קיימיםהם  אך , לא היו אומנם שכיחים מאוד,והצורך להתבטא

     . של השואה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
תיק , "עלי מנרה" ; 40/1036/2002תיק , העמק" במשמר"ביטאון : צ הם"עלוני ישובים במערכה נוספים שנבחנו בא*

 -פינתנו; 36/1036/2002, עלון קיבוץ השומר הצעיר עמיר, "בבית" ; 38/1036/2002, ח צובה"ץ פלמקיבו ; 39/1036/2002

 ; 30/1036/2002, "נירים"' י ט"קיבוץ א, "יחדיו" ; 32/1036/2002, עלון כפר סאלד, "בתוכנו" ; 35/1036/2002, קריית ענבים

, עלון טירת צבי, "בטירה" ; 16/1036/2002, משמר הנגב ; 21/1036/2002, גנוסר ; 25/1036/2002, "ידיעות עין השופט"

 ; 11/1036/2002, דורות ; 8/1036/2002, עלון קבוצת גבע, "בגבע" ; 7/1036/2002, "יומן איילת השחר" ; 5/1036/2002

, יםמעוז חי ; 4/1036/2002, בכאברי" בן עמי"עלון של גרעין  ; 6/1036/2002,  משק יפתח-"יפתח"; יומן גברעם

 ; 19/1036/2002', רשומות דגניה ב" ; 17/1036/2002, של השומר הצעיר חצור' קיבוץ ג, "על התל" ; 14/1036/2002

, עיתון חברת הנוער העולה בנגבה, "חברתנו" ; 27/1036/2002, רמת יוחנן, עיתון לשאלות חברה ומשק, "ברמה"

  .56/1036/2002, קול נגבה ; 46/1036/2002
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   .2002/114741/, )מספר משלוח ותיק ( , צ"א, "שריון ופשיטה "– 8ן חטיבה לון בטאוע. 1

מספר , חילות ושרותים, "חטיבת שריון ופשיטה"ב  12עלון גדוד  (  .2002/114741/, צ"א , 7גדוד  , 8 חטיבה –עלון שדה . 2

 בדצמבר 16 -מ,  8 היא חטיבה ,"חטיבת שריון ופשיטה" ב12 של גדוד 27ועלון שדה מספר  1948 בדצמבר 13מיום ,  24

    ).60/1147/2002צ בתיק "נמצאים בא,  1948

 שתאריכו 11 עד מספר 1948בספטמבר  19 שתאריכו 1ממספר  ( 9 יומן חטיבה -דף החטיבה; 9 של חטיבה 91עלון גדוד . 3

   .40/1147/2002, צ"א,  )2 – 1מספר  ( אגרת לחייל ;  )1948 בנובמבר 5

   .39/1147/2002, צ"א, ח" פלמ4גדוד , גיליון הנגב -הד הפורצים. 4

  .  שם, צ"א, 1949ינואר , ח" פלמ-הראל, "הפורצים" 4גדוד , 1מספר , הד הפורצים. 5

   .36/1147/2002, צ "א , 42 עלון גדוד ,במשלט. 6

 , 1948 באוקטובר 19, מ סוכות"חוה' יום ג', גיליון א , 1בסיס מספר , יוצא לאור על ידי אחראי לתרבות, עתון שרות הספקה. 7

   . 35/1147/2002, צ"א

  .שם, צ"א , 1949ינואר , ט"טבת תש, מגיש תפריט) מזנונים , קנטינות, שרות ( שקם. 8

יוצא לאור בפקודת מפקד העיר צפת מטעם : "באחרות צוין; בלבד" קול צפת"כותרת החוברות הראשונות היה ( , קול צפת. 9

   . 33/1147/2002, צ"א, ) חוברות 11כ בתיק "סה". ץ ישראלארגון ההגנה העברי באר

   .2002/114731/, צ"א,  )1948 באוקטובר 8 ביוני עד 18 -בתיק נמצאו דפים מ ( ,חטיבת כרמלי , 21גדוד , עלון יומי. 10

   .2002/114730/, צ"א , 1948 בנובמבר 19, ט"ז חשוון תש" י,יום ששי,  )68 ( 15גיליון  , 21עלון גדוד . 11

   .24/1147/2002, צ"א , 30.12.1948, ט"ח כסלו תש"כ, יום חמישי , 2מספר  , 43 עלון גדוד -הד הגדוד. 12

 שפורסם בתשרי 8 עד מספר 1948מרץ , ח"תש'  שפורסם באדר א1ממספר ( ירחון פנימי לחברים , קול המשמר האזרחי. 13

   .21/1147/2002, צ"א,  )1949ספטמבר , ט"תש

,  והאחרון שנמצא בתיק1948 באפריל 22 -הראשון פורסם ב,  ביטאונים12בתיק נמצאו  ( 54ביטאון גדוד , דודהג. 14

   .    13/1147/2002, צ"א, )על גביהם צוינה נען כבסיס הגדוד  . 1948בספטמבר 

    .17/1147/2002, צ"א , 1949פברואר , ט"שבט תש', חוברת א, ביטאון חיל התותחנים, התותחן. 15

   באוגוסט 24 -מ' גיליון ד , 1948 באוגוסט 13 -מ' גיליון ג, 1948 ביולי 23 -מ' גיליון א( , חטיבת גולני, גיליון ללוחם. 16

   .11/1147/2002, צ"א,  )1948

   .6/1147/2002: גם,  7/1147/2002, צ"א, מטה חטיבת גבעתי, חזית הדרום, דף קרבי. 17

   13 ועד מספר 1948 בדצמבר 28 - מ2בתיק נמצאו יומנים ממספר " ( הראל" -ח"חטיבת פלמ, יומן המערכה. 18

,  )1948 באפריל 19 - מועלון הראל 1949 בדצמבר 17 -מ" הראל"פקודת יום לחטיבת "כן נמצאו בתיק  ; 1949 בינואר 11 -מ

   . 38/1147/2002, צ"א

   .60/1147/2002, צ"א: ו ראשל חטיבת הנגב" יומן קרבי", "יומן הקרב", "יומן המערכה. "19

הוצא לאור ביזמתם של , 'בטאון פלוגה ה ; 61גדוד מוריה  , 1עתון מספר , א"יוצא לאור על ידי מחנה קכעמס, במחנה. 20

   .64/1147/2002, צ"א , 61גדוד מוריה , מול חומות; "מקור חיים"החברים בבסיס 

  .שם,  מוריה61גדוד  , 1עתון מספר , במחנה. 21

   . 59/1147/2002, צ"א, ט"תש,  חיל התחבורהעלון. 22

 1948 מאוקטובר 3 , 1948 באוגוסט 12 - מ1.  עלונים5נמצאו בתיק " ( יפתח"בחיל , )ח "פלמ( יפתח , עלון הגדודים. 23

,  11 חטיבה -ח"יפת" שירון" ו,המטה) יפתח  ( 11חטיבה , "ידיעות החטיבה" עלונים של 2בתיק היו עוד ). ואחד מנובמבר 

   .    52/1147/2002 ,צ"א

על חשיבות ההכשרות ;  58/1147/2002, צ "א , 1949פברואר , )ט "י( חוברת ב , ביטאון גדודי החטיבה, יפתח -ח"פלמ. 24

, צ"א , 1949ינואר , ט"טבת תש) ח "י( ' חוברת א, )יפתח  ( 11חטיבה ,  בבטאון הגדודיםל ראו גם"הצבאיות לקליטת אנשי גח

51/1147/2002.     
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ח והשני מחודש אב "הראשון מתמוז תש,  גיליונות2בתיק נמצאו ( ,  )3חטיבה ( ביטאון חטיבת אלכסנדרוני , הד התיכון. 25

    . 50/1147/2002, צ"א, )ח "תש

   .20/1147/2002, צ"א , 1949ינואר , ט"טבת תש, ל"עמ ',גדוד ד, עלון פלוגתי , 1מספר , דבר הפלוגה. 26

: ראו גם;  41 דף 10/284/1949תיק , צ"א , 13.9.1948 , 907 / 2/ הס , הסברה, שרות תרבות, "הרצאותנושאים ל". 27

,  שרות תרבות,ובה רשימת נושאים דומה 29.11.1948  -דב ברגר ב, ששלח קצין ההסברה" תכנית לקורס לארבעה חודשים"

    . 3/794/1950תיק , צ"א , 1400/ הסברה

   . 141 – 139דפים  , 10/284/1949, צ"א , 30.11.1948, הסברה, שרות תרבות, "רהרשימת נושאים להסב". 28

 2/794/1950תיק , צ"א, "פעולת הסברה ותרבות בגדודים: " על1948 ביוני 20ראו מכתב קצין התרבות החטיבתי מיום . 29

   . 220דף 

   :207 דף 3/794/1950, צ"א , 271  /1/  הס  , 1948 ביוני 22 מיום "רשימת מרצים ומבחר הרצאות": ראו. 30

השיגי ": סמבורסקי. ש, "המדע והמלחמה": ליבוביץ. י, "ענייני לשון": טורטשינר. ה.נ, "חיי התרבות בישראל":אסף . ש

הכימיה : "קצלסקי. א, "ירושלים בימי קדם": מיזלר. ב, "י"תכנית לאודרמילק ופיתוח התעשיה בא": יורדן.  י,"הפיסיקה

, "תנועות משיחיות בישראל": שלום. ג, "שאלות בתולדות ישראל": דינבורג. ב, "עם ישראל בשעה זו": טרטקובר. א ,"והמלחמה

מדינה ": שאקי.י, "הנגב": טשרנוביץ. י, "העולם הערבי": שמעוני.י, "מרד בר כוכבא": ייבין. ש, "מדע ואמונה": פרנקל. ה.א

    ."ירושלים במצור בימי קדם": אלון. ג, "וחברה

  ראו  ; 81 – 79 דפים 7/794/1950, צ"א , 26.6.1948, ר"מחת, " )קול צבא ההגנה"שודרה ב( סקירה שבועית . 31

   .2/794/1950, צ"גם בא

   .308 – 307 דפים 7/794/1950, צ"א , 18.7.1948, ר"מחת, ראשי פרקים להסברה. 32

   .7/794/1950, צ"א , 21.12.1948 -מ" אלות ותשובותש" ו20.12.1948, הסברה, שרות תרבות, ראשי פרקים להסברה. 33

   .  322. דף מס  , 3/794/1950, צ"א , 21.1.1949 , 1897 / 3/ הס , הסברה, מטה שרות תרבות. 34

    14/284/1949תיק , צ"א , 20.2.1949 ,הסברה, מטה שרות תרבות, "הגבורה בישראל", אברהם לוינסון. 35

    .54 – 48 דפים 

מכתב מפקד בסיס שרות תרבות : ראו;  285 דף 25/794/1950, צ"א , 4.5.1949, קול צבא הגנה לישראל,  תרבותשרות. 36

 והודעה על קיום אזכרות למורדי הגיטאות 1949 באפריל 19 -ב, "יום החזית"על קיומו של ,  הסברה- למטה שרות תרבות472

   . 334דף ,  25/794/1950, צ"א, באותו יום

, הנחייה, ל"באדיבות דורון מארכיון צה, מצאתי , 22.7.1966 – 30.3.1965, טכסים: שנושאה, א"כת ראש אכבתיק לש. 37

של הרב " יזכור" ובו נוסח 1965 באפריל 29 -שחל אותה שנה ב" יום הזיכרון לשואה ולגבורה"לקיום , התייחסות לראשונה

   ,171דפים   ,140/705/1968, צ"א. טכס התייחדות וקטעי קריאה, ל"הראשי לצה

 – 1.3.1978, "משטר ומשמעת הסברה ליום השואה: " שלישות שנושאו128תיק בסיס : ראו גם;  177 , 175 – 174 

     .246/119/1981, צ"א, ובו פקודות לקיום הטכס , 14.6.1978

ר "ששלחה מחת" ראשי פרקים להסברה"בעניין השלמת סדרת , מחלקת הסברה, ר"ל למחת"מכתב מנהל ארכיון צה. 38

   . 87 – 85דפים ,  25/794/1950, צ"א , 6.8.1949 מיום 3876 / 49 / 33/ ל , לארכיון

, קוד הגבוהיכנס סגל הפ, ל" ישיבות המטכ– 18/ א : ל שנושאו"ראו תיק לשכת הרמטכ; ל"עד מארכיון צה-לפי דורון אבי. 39

   .21 – 3דפים  , 172/121/1950, צ"א

 2כרך , 1949 בפברואר 25 עד 1949 בינואר 7 מתאריך 1 כרך : כרכים3( , דיוני המטה הכללי, צבא הגנה לישראל. 40

  .  צ"א,  )1949 באוגוסט 31 עד 1949 ביוני 5 מתאריך 3כרך  , 1949 במאי 30 עד 1949 במרץ 1מתאריך 

  . שם , 1כרך  , 7 /18/ א ,  ישיבת המטה הכללי של צבא הגנה לישראל. 41

  .שם , 1כרך  , 21/  18/ א , ל"ישיבת המטכ. 42

  .שם , 2כרך  , 38 / 18/ א , ל"ישיבת המטכ. 43

   .3' עמ,  18.2.1948, ח"תש', אדר א', יום ד', גיליון א, במחנה. 44
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   .3' עמ,  3.3.1948, ח"תש' ב אדר א"כ, יום רביעי', ליון ביג, במחנה, "מברקים מן הדרך", .אליהו ג. 45

   .16.4.1948, בניסן' ד, יום ששי' ,  ו–' גיליון ה, במחנה. 46

, ביערות, במחנות, בין החומות, ספר מלחמת הגיטאות: ראו" חלום חיי קם והיה" נוסח המכתב המלא  . ( 6' עמ, שם, שם. 47

ש "בית לוחמי הגיטאות ע, הוצאת הקיבוץ המאוחד, "למרחב"מהדורה שלישית לקוראי , משה בסוק, ערוך בידי יצחק צוקרמן

   ).  158' עמ , 1956, ק קצנלסוןיצח

   .1' עמ , 3.6.1948, ח"ה אייר תש"כ, יום חמישי' גיליון ט, במחנה. 48

   . 20.5.1948, ח"תש, א אייר"י, יום חמישי', גיליון ח, במחנה. 49

   .6 'עמ , 17.6.1948, ח" אייר תש,  יום חמישי' ,גיליון י, במחנה. 50

     .4' עמ , 24.6.1948, ח"ז סיון תש"י, ייום חמיש, א"גיליון י, במחנה. 51

   .2' עמ , 15.7.1948, ח תמוז, יום חמישי, ד"גיליון י, במחנה. 52

   .5' עמ , 29.7.1948, ח"ב תמוז תש"כ', יום ה, ז"גיליון ט, במחנה. 53

   .6' עמ , 8.7.1948, ח"תש, תמוז' א, יום חמישי, ג"גיליון י, במחנה. 54

 , 1.7.1948, ח"ד סיון תש"כ, יום חמישי, ב"גיליון י, במחנה, "ל"מרידת האצ" ; 1' עמ, שם, א"גיליון י, "מול הנבלה": ראו. 55

  . 3' עמ , 23.9.1948, ח"תש, ט אלול"י, )ד "כ ( 4גיליון , במחנה, "לביעור הנגע", אחי אליהו. ד;  1' עמ

  . 7' עמ , 12.8.1948, ח"אב תש' ז', יום ה, ח"גיליון י, במחנה. 56

   . 16.9.1948ב אלול "י, יום חמישי , )ג "כ ( 3גיליון , במחנה. 57

   .28.10.1948, ה תשרי"כ, יום חמישי, )ט "כ ( 9גיליון , במחנה. 58

 ( 14כתבותיו של פראגר נמצאו גם בגיליון מספר  . ( 11.11.1948, ט"חשון תש' ט, יום חמישי, )א "ל ( 11גיליון , במחנה. 59

 -מ) ז "ל ( 17 גיליון מספר  ,16.12.1948מיום ) ו "ל ( 16גיליון  , 9.12.1948מיום ) ה "ל ( 15גיליון  , 2.12.1948מיום ) ד "ל

    ). 13.1.1949מיום ) ' מ ( 20גיליון  , 23.12.1948

   .17.2.1949, ט"ח שבט תש"יום חמישי י, )ה "מ ( 25גיליון , במחנה. 60

   . 10.3.1949, ט"תש, אדר'  חמישי טיום, ) ח "מ ( 28גיליון , במחנה. 61

 70עיתונים ממספר נמסרו לי ל "בארכיון צה . (צ"א , 475בסיס תרבות , ל"צהשרות תרבות של הוצאת , במחנה לעולה. 62

   ).25.12.1949 מתאריך 152 ועד מספר 12.8.1949תאריך מ

  .צ"א , Jpg 24. כרזה מס. 63

  .צ"א , Jpg  654.כרזה מס. 64

  .צ"א , Jpg 26. סכרזה מ. 65

  .   צ"א, )תמונות שנסרקו ומוספרו במחשב ( אוסף תצלומים . 66

   . 3710. תמונה מס, צ"א, ל"גח:  נושא,תצלומים.  67

   . 3729. תמונה מס, שם. 68

  .'  ב3693' ,  ב3691: תמונות, שם. 69

   .55382תמונה , שם. 70

  .'  א3006תמונה , שם. 71

   .'  א2885, '  א2863: תמונות, שם. 72

    .  ) ארכיוניעל גבי כל תמונה נרשם מספר ( .צ"א, ל"גח: נושא,  בתפזורתקופסת תצלומים. 73

    .צ "א, ל"דובר צה: גוף מעביר,  סרטים למעיינים-מלחמת העצמאות,  דוח מצאי כללי-סרטי וידאו וקולנוע. 74

    .33/1036/2002, צ"א , 11.8.1948, ח" תשבאב' ו,  " דברת-קבוצת זרעים" ביטאון , 34מספר , דפים לחבר. 75

חבר , ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל: "בראש הדף נכתבה השייכות התנועתית של המשק( 

    " ).הקבוצות
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ים נמצאה 16.12.1949 ועד 26.12.1947ביטאונים מתאריך בחנתי ( , "בקורת והערכה, עלון לאינפורמציה", הדי רוחמה. 76

   . 44/1036/2002, צ"א, )בכרך אחד 

   .6' עמ , 23.4.1948, ח"ערב פסח תש, בקרת והערכה, עלון לאינפורמציה, הדי רוחמה. 77

, צ"א , 5' עמ , 1.7.1949, ט"תמוז תש' ד,  )99 ( 2. מס', שנה ה',  קיבוץ השומר הצעיר ארצישראלי ד, בבית. 78

26/1036/2002 .   

     .3' עמ , 15.7.1949,  )100 ( 3. מס, שם. 79

 , 22.12.1948, ט" כסלו תש'כ - ו18.12.1947, ח"טבת תש'  ה, )פנימי (  עלון איפורמטיבי של ועד טבעון ,ידיעות טבעון. 80

   .43/1036/2002, צ"א

   .31/1036/2002, צ"א,  )21.6.1949 - מ12 עד מספר 13.11.1948 - מ3ממספר ( , עלון כפר מנחם. 81

ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים ,  )2.2.1949 - מ1163 עד מספר 6.4.1948 - מ1116ממספר ( , הגבעהעלון . 82

   .42/1036/2002, צ"א, גבעת השלושה, הקיבוץ המאוחד, בארץ ישראל

   14 ובחנתי עד מספר 1.11.1946 - מ1בכרך מצאתי עלונים ממספר  (  און בבית גוברין-ביטאון קיבוץ גל. 83

   . 41/1036/2002, צ"א,  )20.10.1948 -מ

   .38/1036/2002, צ"א, למדינת ישראל' שנה א, ט"אייר תש' א, כפר גלעדי ,355מספר , על הגבעה. 84

   .5/1036/2002   , צ"א, 14.4.1948, ח" ניסן תש, )24 ( 1מספר ,  בית קשת-ע"קבוצת החוגים והנו, עלון הקבוצה. 85

   . 1/1036/2002, צ"א,  )2.9.1949 - מ5ט עד מספר "ה תש" ער1ממספר ( ר הצעיר בית זרע עלון קיבוץ השומ, אצלנו. 86

  ,צ"א ,אשדות יעקב, הקיבוץ המאוחד, ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, אשדות. 87

   1095ם ממספר יומני; 22/1036/2002 בתיק  15.10.1948 - מ1094 עד מספר 7.11.1947 - מ1032יומנים ממספר ( 

  . ) 23/1036/2002  בתיק 16.9.1949 - מ1123 עד מספר 22.10.1948 -מ

 168נבחנו יומנים ממספר ( , הקיבוץ המאוחד, ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, יומן עין חרוד. 88

   . 49/1036/2002, צ"א,  )20.5.1949 מתאריך 240 עד 16.1.1948מתאריך 

  מיום ) 495 ( 32 ועד מספר 23.4.1948מיום  ) 435 ( 24עלונים ממספר : בכרך (  עין גב במערכה או גבעין . 89

    .24/1036/2002, צ"א, ) 20.5.1948 - ב1 - לפי מיספור חדש שהתחיל מ5.8.1949

, צ"א , 28.4.1949, ט"ט ניסן תש"כ, הקיבוץ המאוחד, ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל, גשר. 90

47/1036/2002.   

של שנה  ) 142( '  ז עד מספר27.2.1948 תאריךמ, של שנה שישית ) 131( ' עלונים ממספר י( גניגר , עלון הקבוצה. 91

     . 45/1036/2002, צ"א,  )16.6.1949שביעית מתאריך 

, ספריית פועלים, יד ושם , שראל גוטמןעורך ראשי י, כרך רביעי, האנציקלופדיה של השואה, "פינסק", שמואל ספקטור. 92

   .973 – 972' עמ , 1990

  12.12.1947 מיום 14של שנה  ) 501 ( 7נבחנו עלונים  מיומן ( ש קדושי פינסק "הקבוצה ע, גבת, יומן המשק. 93

   . 50/1036/2002, צ"א,  )22.4.1949מיום , 15שנה  ) 638 ( 20ועד מספר 

   .  51/1036/2002, צ"א , 17.3.1948 , 1מספר , שנה רביעית, "מענית"הצעיר עלון קיבוץ השומר , בנרבתה. 94

, צ"א, 1948אוקטובר ,  82מספר , ט"ש תש"ערה, ח"שנתון תש, ביטאון כנרת, "אחרי ביקור בפוליןספיר מכתב ממאיר ". 95

     .46 – 45' עמ , 48/1036/2002

  

  

  

  

  

  



  
  

286

    חריםביטויי נוכחות השואה בתקופת המלחמה במקורות א
  

נקודת . שאינם צבאיים, חיפשתי במקורות אחרים, חיזוק לקיומה של נוכחות השואה בתקופת מלחמת העצמאות

מתקופת  תצלומים. חשובה להשלמת התמונה, חלקם שעבד בשרות המדינה וחלקם עצמאי, אזרחים של מבטה

רוכזו בארכיון הציוני , די פרטיםמקורם מאוספים או שנמסרו על יואשר שנמסרו על ידי צלמים שונים , המלחמה

, "מרכז המפקד", "מפעל השקל ","קרן קיימת לישראל: "  כגון שפורסמו והופצו על ידי גורמים שוניםכרזות. המרכזי

. מקור לבחינת הלך הרוח בציבור ולהבנת צרכי השעה, לדעתי,  לשמשות יכול,יוצאי קהילות שונות בשואהעל ידי ו

עדויות ניצולי . הם תרומה חזותית נוספתשל תקופת המלחמה " יומני כרמל: "ות כגוןחדש בעיקר יומני, סרטים
ולעיתים המשפחתי , בעדויות שעיקרן מסירת סיפורם האישי.  מקור ייחודיןה" יד ושם" שרוכזו בארכיוני שואה

ממשלה "של ה מתוך מסמכים .קיימות התייחסויות למלחמת העצמאות, "שארית הפליטה"והקהילתי של שרידי 

 ובגנזך כנסתהון ארכינמצאים ב אשר ,הממשלה הראשונה והכנסת הראשונה, "מועצת המדינה הזמנית"ו" הזמנית

קליטת ב, למשל, בהם התייחסות לענייני השעה הקשורים ישואשר  , ישיבות שערכו מנהיגי העםובתקצירי ,המדינה

 שפורסמו בתקופת המלחמה ונות יומית וכתבי עתעית. ניתן לבחון נקודת מבט נוספת, עולים חדשים ניצולי שואה

את המצוקות ואת הנושאים שעלו על הפרק בחיי היום , עוזרים להכיר את ההווי, על הלך הרוח, מחד ,מטילים אור

בעל חשיבות וראוי , לדעת הכותבים, ניתן ללמוד מה היה אז, מבחינת הנושאים שנדונו בכתבי העת ,ומאידך, יום

          .  ולמחקר לבחינה

  

  
  כרזות וסרטים, אוספי תצלומים. 1

מצאתי תמונות שניתן היה לאתרם על פי נושאים רלוונטים , בארכיון הציוני המרכזי בירושלים ,אוסף הצילומיםב 

מלחמת : "תחת נושאים כגון, שיש בהן זיקה לשואה המלחממתקופת הבחרתי לחפש תמונות .  המחקרעבודתל

. ועוד" קפריסין", "פליטים", "ל"מח", "ל"גח", "ניצולי שואה", "מלחמת השחרור, "מלחמת הקוממיות, "העצמאות

היות שלתצלומים יש אך . את סמלי המלחמה, מנקודת מבטם של הצלמים, מתוך מגוון התצלומים ניתן היה לאתר

, בי כרזותנים ועל גבעיתו לאחר פרסומם, בקרב הציבור, בתקופת המלחמה,  הם יצרוכוח הסברתי ותעמולתי רב

 ואף גיבשה ,מבנה ייחודי אף אומנהיג צבאי , גיבור- לוחם: למשל, חוויה שחיזקה את דמותו של הסמל המוחשי

 את אווירת ההמחישמתקופה זו תצלומים ם של  בחינת.ניצחון והכרעה בקרב, עמידה במצור: כגון סמלים רוחניים

  . בהל "של אנשי גח ,המלחמה כמו גם את מקומם

מצעד עם דגלים ועליהם . טכס אזכרה לקרבנות השואה. פולין: " תמונות ביניהן11נמצאו " שואה"תחת הנושא 

 ). 2( " )1949( מצבת זיכרון לקרבנות השואה בגולה . משמר העמק",  )"1 )( 1948( כתובות בפולנית ובאידיש 

". ורבנות השואה הנאציתלזכר ק, 1947 בשנת ,הציוני האירופאי בקרלוביבארי הכינוס"מספר תצלומים היו מ

  כי מקבל ילדים ניצולים מפולניה 'קצין הגבול הצ. כיה' צ-גבול פולין ":ל"גחנראו ניצולי שואה ולוחם צילומים אחרים ב

 שנמצאו ל"מח תצלומים של לוחמי 3  ).4( " )1948(  בדרום ,ל בצבא הגנה לישראל"אנשי גח" ,") 3 )( 1947( 

בו נראו (  "הקוממיות מלחמת",  )"1949( ל מהחברים הראשונים של הקיבוץ "י מחשני אנש. קיבוץ אכזיב: "הראו

   ).  5)( בו נראה טייס יושב במטוסו  )"( 1948( ל "טיסת מח", )ישראל לוחמים פורסים דגל 

נערות תל אביב מחכות ", "בדיקות רפואיות: " היו בין היתר תמונות שבתאורן נכתב"גיוס" צילומים בנושא 34 -ב

   )".1948( גיוס אזרחים במלחמת השחרור ", "משרד גיוס של משמר העם", "לפני משרד הגיוס

   )".1948( הגיוס הכללי בישוב היהודי בארץ ישראל לשם הגנתו והגנת ארצו : "תאור של מספר תמונות היה זהה
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,  מתגייסים הממתינים בתורצילומי, 1948 במאי 15 כרזות המודיעות על הגיוס הכללי ביום ם שלתצלומי, עוד נמצאו

  .מגוייסים חדשים על משאיות בדרכם למחנות הקלט

 , )6( "18.10.1948"  נגבה"ילדים מרומניה מגיעים ארצה באניה : " בתוכן;"פליטים" תמונות נמצאו בנושא 63

   ,  )8( " )1949( פליטי קפריסין האחרונים מגיעים לחיפה . נמל חיפה",  )7( "מחנה הקיץ לילדי פליטים מגרמניה"

 ,למשל, נמצאו" פליטים"עוד בנושא  ). 9( " )1947קיץ ( עם יתומי פליטים " דגניה"ו" כנרת"קבוצות , "החלוץ הצעיר"

, ם ארצהעלייתאת רגע  ;לאחר יציאת אחרוני הפליטים ממנו, תמונות המתארות את סגירת שערי המחנה בקפריסין

צילומים שונים .  למחנות העולים,באוטובוסים, ואת העברתם,  תינוקותבידיהםשפליטים של  ,בנמל חיפה, 1947 -ב

 תמונות ובהן 207 נמצאו "קפריסין"תחת הנושא . פליטי שואהשרובם , של משפחות עוליםבאוסף הארכיון היו 

, "לנדחים היהודים במחנות בקפריסין) בארץ (איסוף תלבושות ", קבוצות מעפילים, מחנות נוער: תצלומים של

  ".כפר הילדים -מחנה בקפריסין", "החזרת גולי קפריסין", "ירוש פליטים לקפריסיןג"

:  תחת הנושא250, "מלחמת העצמאות" תמונות תחת הנושא 66:  נמצאו באוסףהמלחמהתמונות רבות של 

 נראים.  מגוון רב של אירועים ואתרים צולמו".מלחמת הקוממיות: " תמונות תחת הנושא459, "מלחמת השחרור"

חיילי , כפרים וערים כבושים, ביקורי מנהיגים במחנות ובחזית, אנשי ישובים ומפקדים,  לוחמים-חיילים: בתצלומים

נות מהווי ו תמ.מגדלי מים בישובים שניזוקו, שנכבשו) משטרות ( מבצרים , רכב אויב שהושמד, אויב בכניעתם

  ל "טכס השבעת צה, תפילה בעמדה בכפר עציון: בתוכן; נמצאו לרוב ) 10(   והאזרחים בזמן הקרבותהחיילים

, שיירות בנגב, חיילים במשוריין,  )"1949( יום הצבא בתל אביב ", מגוייסים בדרכם למחנות, )ח "בתמוז תש' בכ( 

של ישובים תצלומים . תעלות חפורות, ל"סוללת תותחים של צה, לוחמים בעמדות, תורים למים בירושלים הנצורה

. חתימת הסכמי שביתת הנשק השונות צולמו אף הן. שכונות ירושלים, ניצנים, דגניה, ת אשלבי: למשל ,במערכה

  . בתי קברות צבאיים וטכסי קבורת חללים עוד צולמו

למשל , באוסף תצלומים שונים אחרים המאפיינים את התקופה ואף בהם ניתן למצוא זיקה לשואה או להיבטיה

שני יתומים מרדיפות הנאצים . עליית המעפילים לארץ ישראל: "כגון, ורהליד כל תמונה נכתב תיא. "נאצי"בנושא 

שני דגלים נאצים שנועדו לארץ ישראל בידי חיילים שכבשום במושבה הגרמנית ",  )11"( באירופה בנמל חיפה

ווית הל",  )13 )"( 1949יולי (  אלף קורבנות הנאצים בתל אביב 200קבורת האפר של ",  )12"( 1948, בירושלים 

. חולתא",  )14"( 26.6.1949 מחנות השמדה ביום 30 - אלף קורבנות הנאצים באוסטריה מ200עפר סמלית של 

   ).     15(  )"1948( קורבן נאצי לשעבר אשר הפך לדייג 

  ואף) השואה או לניצולי (  לזיקה בין מלחמת העצמאות והשואה המעטהתייחסות  הבאוסף התצלומים נמצא

להרס ולסבל , ללוחמים ולקורבנות, לקרבות, למצור , בתקופת המלחמה,שימת הלב ניתנה. ל"גחללוחמים אנשי 

 היומית מציאותהצלמי המלחמה ראו מבעד למצלמה את . לניצחונות ולהשגים – בתום התקופה הקשהו, שנגרמו

 -אנושיתלא הדגישו את המורכבות ה, לדעתי, רובם; הראויה לפרסוםוהעמידו אותה בראש סדר העדיפות 

ההסתגלות האיטית של העולים לחייהם , המחסור במזון ובדיור, הקליטה הקשה( החברתית של אותה תקופה 

          .   ברובם של התצלומים שנאספו בארכיון, באופן בולט ,לכן אין השואה נוכחת, )החדשים 

  ,"שואה" כרזות תחת הנושא בבדיקה על פי נושאים נמצאו חמש. כרזות 2967בארכיון הציוני המרכזי נאספו 

שמהן ניתן ללמוד על האווירה בארץ בנושאי התקופה אך רבות הכרזות  ,רובן מתקופה מאוחרת לתקופת המלחמה

מבחינת כולן .  בעיני מפיצי הכרזות,שוניםעניינים על מה שעמד על סדר היום ועל חשיבותם של , בתקופת המלחמה

השימוש בכרזות כגורם על גם  ניתן לקבל תמונה מקפת )תנו עד לתקופ כרזות ממלחמת העולם השנייה ו,באוסף( 

 ששימש את הרשויות בנוסף לרדיו ולעיתונות חשובבולט ו, הכרזות שימשו כלי נוסף.  תעמולתי ופרסומי-הסברתי

  . של אותה תקופה
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רזות הופיע שם המוסד על חלק מן הכ. ברוב המקרים הוא לא הופיע, תאריך הוצאתן, לעיתים, על גבי הכרזות הופיע

.  והפצתןאת מועד פרסומן  ולהעריך ניתן היה לשער , רוב הכרזותמבחינת תוכנן של . ל"קק:  למשל,מפיץ הכרזות

, באמצעות נקודת המבט של המעצבים, הציגו,  וגודלםצבעם,  אופי הציורים והאיורים השונים,עליהןהחומר הכתוב 

רובן ניתלו על עמודי . ריע ולהשפיע על הציבור שהכרזות הובאו לידיעתולהת, את רצון הגורמים המפרסמים להודיע

על חלקן של הכרזות . על לוחות פרסום במקומות ציבוריים,  אחרות; בדרך כלל בעריםים הנפוצהפרסום העגולים

      .   מן המקורותעל אחרות צוטטו פסוקים שונים, נוסחה סיסמה או קריאה בנוסח תעמולתי

  " קרקע וגאולים", "מפעל השקל", "עלייה", "העפלה: "ןכגו נמצאו מספר כרזות רב  והעלייההעפלהבנושא ה

תקנות שעת ", "ביטחון והגנה", "גיוס": כגון נמצאו כרזות מלחמהבנושא ה". כור היתוך", )ל "מודעות של קק( 

וכרזה  )" 1949(  מיוחד צו קריאה לשרות" ,)"המלווה העממי ( מלווה מלחמה  ","שוק שחור", "קיצוב ","חרום

בשטחי אויב והובאו טמנו לחללי המלחמה שנ  על קיום הלוויות בה נמסרו פרטים,1949 בנובמבר 17 -בשפורסמה 

בלב , עוליםספינות מעפילים או אוניות  ,בדרך כלל, עלייה צוירוההעפלה והבכרזות  ). 16( בהר הרצל  לקבורה ובש

כולנו למען העלייה : " על אחת מהן נרשם; )17 ( המוני עולים יורדים מהןו בלב הסערה או בעת עגינתן בחוף ,ים

   ).         18( " וקליטתה

צוירה זרוע , למשל, על כרזה אחת; בדרך כלל על רקע דגל המולדת, על גבי כרזות הגיוס צוירו חיילים על נשקם

   ).19( " רות העם לש35 – 26כל בני : " על רקע דגל המדינה שנכתב בהאמיצה אוחזת בנשק

בדרך כלל הוצגה . באימונים, בצעידה, חיילים בעמדות: על מודעות אחרות הודפסו תמונות שונות מן המלחמה כגון

חוץ מכרזות שעליהן הופיעו הודעות שונות .  )20 (  חזות נחרצת ובוטחת,"ביטחון והגנה"ו" גיוס "בכרזות

: קריאה לציבור להתנהג על פי צרכי המשק בעת המלחמההופיעו כרזות שמטרתן  , )21( המתייחסות לגיוס 

 גדולה שחורה דכף י: בכרזות אלה צוירו למשל. "שוק שחור"על הימנעות ואזהרה מו ) 22( " קיצוב"הודעות על 

לרגל יום השנה ) אנקוריון ( וורביצק . בכרזה שעיצב מ   ).23( ומאיימת או נחש שחור המציג ניבי ארס מאיימים 

על רקע בית כנסת , בצבע צהוב, באותיות ענק, צויר ) 1943 בספטמבר 24 – 23 -ב( הסופי של גטו וילנה לחיסולו 

לזכר , 1948 בספטמבר 27 -שיתקיים ב, "ליל אזכרה"על  בכרזה פורסמה הודעה. שם העיר וילנה, הרוס ושרוף

סופר וחוקר יהדות  ?, – 1905( לויזנר ישראל ק, )אנטק ( יצחק צוקרמן  , אברהם סוצקובר: ובין הנואמים* הניספים

 במאי הופיעו כרזות המביעות סולידריות עם פועלי העולם אך המעצבים הוסיפו גם 1לרגל  ).  24)( ליטא והשואה 

וצויר מבנה " לעלייה ופדות במולדת: "נכתב, על גבי שתי כרזות, למשל, 1945 במאי 1 -ב . ציוניים-יהודיים היבטים

" כי לי נקם ושילם: "בכרזה אחרת נכתב. שממנו יוצא טור ארוך של פליטים נושאי טלאי צהוב קרסבצורת צלב  סדוק

"  אי הבל אחיך-קין: " נכתב1947 במאי של 1בכרזת יום  ). 25( חיילים מסתערים ) וליש  –מכנר : עיצבו( וצוירו 

   ). 26( ירופה צבועה שחור מפת א מצעד אנשים נושאי דגל ישראל על רקע)  וליש -מכנר: עיצוב( וצויר 

  , בעלייה ובקשיי הזמן,  העוסקות בקליטהכרזותניתן למצוא ב, שיש בהן זיקה ישירה לשואה על אף מיעוט הכרזות

  
כרזות , 1945 – 1941יצאו בשנים  , 1939 בספטמבר 1 -ב, לרגל יום השנה לפלישה לפולין ולתחילת מלחמת העולם השנייה*

: ובה נכתב) אנקוריון ( וורביצק . עיצב מ, "יום יהדות פולין" ל1941את כרזת . עם יהדות פוליןהמביעות הזדהות היישוב 

שעיצבו , הופיע בכרזה 1942 -ב ). kra 933כרזה ( ועליה צוירה קבוצת פליטים על רקע עיירה העולה באש " לניצחון ולתחייה"

בכרזה שעיצב יוסף בשנת    ).kra 1120כרזה ( ימינו טלאי צהוב ציור של יהודי דתי כבול בשרשראות ועל זרוע ,  סטרוסקי-וינד

  שמור שארית : "בכרזה  נכתב1944 -ב. נצבע אדום המדמה דם" יום יהדות פולין: "והמשפט!" בדמייך חיי : " נכתב1943

כרזה " יום יהדות פולין"ל )אנקוריון ( וורביצק .  עיצב שוב מ1945 -ב ). kra 1106כרזה )( פרסום פיקהולץ : עיצוב!" ( ישראל 

   ).  kra 880כרזה ( על רקע מפת פולין , עקורים ושרופים באש, ובה צייר עצים שבורים
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חשש מן הבאות ועמידה בפני אתגרים הנובעים מן המלחמה ,  ובהן קריאה לצמצום*הלך רוח המתאים לתקופה

       .       ניצולי שואההיו בם רוש, עצמה ומן השינויים החברתיים שחלו עם עלייתם של עולים חדשים

, סרטיםנמצאים  )  Steven Spielberg Jewish film Archive( **"ארכיון שפילברג לסרטים בנושאים יהודיים"ב 

 1905( נתן אקסלרוד חיפשתי בעיקר את יומני התקופה של . טייפ מתקופת מלחמת העצמאות-חלקם על גבי וידאו

יומן " את 1936 -החברה הפיקה החל מ". סרטי כרמל" את 1935 -שייסד ב) אלי במאי ומפיק סרטים ישר , 1987 –

את חיי היישוב בתקופת מלחמת  אקסלרוד תיעד. תחילה כיומן חדשות שבועי אילם ואחר כך עם קול, "כרמל

בארכיון נמצאים סרטים ". כרמל יומן"שתפס את מקום " יומן גבע"העצמאות ומספר שנים אחריה עד להקמת 

, ברעיונות המנחים של המחקר לצורך תמיכה, ביקשתי לבחון. חרים יותר של יוצרים שהשתמשו בחומר מסרטיומאו

,  סרטים על מלחמת העצמאות225מצאתי. מתקופת מלחמת העצמאות שיש בהם זיקה לשואה, סרטים מן הארכיון

שרואים בהם קשר בין , שונותבשנים   שנוצרו36,  שנוצרו בשנים שונות שניתן לראות בהם התייחסות לשואה57

  .המלחמה והשואה  שנוצרו בשנות המלחמה ושיש בהם קשר בין4, מלחמת העצמאות לשואה

 ותיקימנאום בן גוריון בחיפה לפני , נראות תמונות משחרור צפת ומירון ) 27 ( 1949סלרוד משנת קבסרטו של א

מפתיחת , בנווה יער" יום שדה"מ, ת אתלטיקהמתחרו,  באזכרה לנופלים***מנאומו של יוסף שפרינצק, "הגנה"ה

מחגיגת חג , דוד בן גוריון ואחריםו בהשתתפות פולה ,הפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים

מחנוכת בית החייל בבאר שבע , ם" קבלת ישראל כחברה באוםמנאומו של משה שרת ע, השבועות בגן ילדים

ביקור , ח אלישע בחיפה"חנוכת בי, הקמת גדר בגבול המשולש:  בסרטעוד. בהשתתפות שפרינצק ויגאל אלון

 בנוכחות חיים ,ם שהושמדו בשואההבאה לקבורה של אפר יהודים אוסטרי ,ביישוב חקלאי ****שפרינצק ומשה אונא

הצגת כתב האמנה של שגריר צרפת בישראל , שיקום ובנייה מחדש של יישובים שנפגעו במלחמה, ויצמן ואחרים

ירושלים על ידי שר ל הרכבת קוחנוכת , יום הצבא בנוכחות שר הביטחון, "הפועל ים"מועדון ,  הנשיא חיים ויצמןלידי

הבאת ,  יום השנה לשחרור נמל חיפה,בכיתת לימוד בנצרת ר"ביקור זלמן שז, ומכובדים *****דוד רמז, התחבורה

 – 1947ת הסרטים האחרים בתחום השנים נושאי שלש. ארונו של הרצל לקבורה בישראל בנוכחות מנהיגי העם

  וסרט אחד  ) 28( כוסלובקיה בתקופת השואה 'שני סרטים על יהודי צ:  אשר יש בהם איזכור של השואה הם1949

  
: פורסמו לרגל קיום אירועים שונים וכדי להסב תשומת לב לנושאים שונים כגון) מלבד אלה שצוינו לעיל ( רוב הכרזות *

, חקלאות בארץ ישראל, התפתחות היישוב, זהירות בדרכים, התנדבות, תוצרת הארץ, תנועות נוער, ל"קקיערות , התיישבות

, חגים, פרחים, דמותו של הרצל, מ"יהדות ברה, יום העצמאות, "קופסה הכחולה"ה, ל"סיקול אדמות קק, קריאה לחיסכון במים

הקיבוץ ", ימאות ישראלית, מפלגות ופרסום לבחירות, טיבליםפס, בריאות והיגיינה, ספרים, קולנוע, צעדות, מגביות ותרומות

, מטבעות, "יום האם", מחול, ועידות שונות, תיאטרון, מירוץ הלפיד, "אגודת הפועל", תערוכות בולים, תעופה, ספורט, "המאוחד

יום , )חיים וייצמן , קיבוטינס'זאב ז: למשל( אישים שונים , תעשייה, קרן היסוד והמגביות, עתיקות הארץ, בטיחות בעבודה

כרזות שונות הן . מוסיקה, ייעול, )כרזות  עליהן אוירו מילים שימושיות בניקוד מלא בליווי קריקטורות ( לימוד עברית , ירושלים

  .           מצרכי מזון ועוד, חברות תעופה, כרזות המפרסמות בנקים

  . הר הצופים בירושלים, ק ולנטי באוניברסיטה העברית'הארכיון נמצא בביתן ג** 

בסוכנות , כיהן בתפקידים רבים בהסתדרות הציונית, י"היה מראשי הפועל הצעיר ומפא ) 1959 – 1885( יוסף שפרינצק *** 

, רב ערך: ראו. 1959 – 1949ר הכנסת בין השנים  "ר מועצת המדינה הזמנית ויו"היה יו. ובהסתדרות העובדים הכללית

    .  681' עמ, 2004, מ"קבוצת סטימצקי בע, עורך יעקב שביט , 21 -ה ופדיה שימושית למאה אנציקל, לקסיקון סטימצקי

  . חבר כנסת וסגן שר החינוך והתרבות, ל"והמפד" הקיבוץ הדתי"מראשי ,  )1989 – 1902( משה אונא **** 

, העובדים העבריים ואחד מראשיההסתדרות ו, "אחדות העבודה ",ממנהיגי תנועת העבודה,  )1951 – 1886( דוד רמז  ***** 

   ). 1951 – 1950( ושר החינוך  ) 1950 – 1948( שר התחבורה , חבר כנסת, "וועד הלאומי"ר ה"יו
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, שנועדו לייצור מרכיבים של נשק אטומי" מים כבדים"שחיבלה בספינה נושאת  על תנועת המחתרת הנורבגית

       ). 29( הגרמני במלחמת העולם השנייה  לשימוש הצבא

 אך רובם 50 - מספר סרטים משנות ה הסרטים שיש בהם איזכור השואה ומלחמת העצמאות נמצאו36ברשימת 

 נקודת המבט של יוצרים ישראלים ואחרים בשנות השמונים  .90 - וה80- שנוצרו בשנות הסרטים מאוחרים

 ואף של יוצרי סרטים בשנות הייתה שונה מזו של יוצרים בשנות המלחמה, והתשעים על מלחמת העצמאות והשואה

   *. באו לידי ביטוי בסרטים מאוחרים אלה,שלהמרחק הזמן ומודעות רבה לשואה ולהיבטים שונים . החמישים

 שהיה צלם של **שוויג יוסף שהפיק שמואל" בא היום"והשני  )  30( אחד של אקסלרוד ,  1950בשני סרטים משנת 

ניתן לראות שיש איזכור של השואה אך לא בא בהם לידי ,  )31( סרטים ומפיק במאי של הסוכנות היהודית  ,ל"הקק

ו בשבט על ידי " את נטיעות ט,בין השאר, בסרטו מציג אקסלרוד. ביטוי קשר ברור בין השואה ומלחמת העצמאות

, בהמבורג" נחשון"דגל ישראל מתנופף מעל הספינה את , הקמת כפר שמריהואת , עירל רמת גן את הפיכת, ל"קק

.  חדש מחיפה לירושלים דרך תל אביבכת קו רכבתושר התחבורה רמז בטכס חנאת , טכס בתל חי, שלג בירושלים

ביקורו בארץ של צילום , מנחם בגין נואם,  מושב משמר הירדן מיושב מחדש לאחר הריסתו במלחמה:עוד בסרט

הפטריארך הלטיני בביקורו , לתעמולת בחירות של פועלי ארץ ישרא, כומר בלגי שהציל ילדים יהודים בשואה

, חנוכת שכונת תל גנים, ג בעומר"חגיגות ל, ד"הקמת ישוב של חב, הבאתם לקבורה של עצמות חנה סנש, בחיפה

נקל לראות .  שנים להיווסדה15נהריה חוגגת , הזמר אדי קנטור בביקורו בישראל, יגאל ידין מבקר במאהל בדואי

שהקו המחבר בין הקטעים הוא חיי  תיעוד אירועים של התקופה,  מסוים של אקסלרוד מציגים מצב"סרטי כרמל"ש

, נושא מסוים אין בהם הבלטה של , מלבד גאוות הקוממיות וקיבוץ הגלויות, אין בסרטים אמירה;בארץ היום יום

, מלבד תיאור שלבים בהקמת המדינה, אינו מעלה רעיון" בא היום"גם הסרט  . הצגת החדשות: העיקריתמטרתם

נראה שצלמי הסרט ניסו להראות . בשנתיים הראשונות למדינה, קיבוץ  הגלויות וכיבוש השממה, הצבאיאבק המ

מוצגות .  או לקבל מהם מידע בלבד, קובץ של סרטונים ותמונות שהצופים בהם יוכלו להסיק את מסקנותיהם שלהם

בן גוריון , ריטי מורד ודגל ישראל מונףדגל ב, שדרה בתל אביב, עמק יזרעאל, יישוב ליד הכנרת, תמונות נוף: בו

, מצעד צבאי, חיילים באימונים, מפציץ מצרי, אנשים מאזינים להכרזת העצמאות ברדיו, מכריז על הקמת המדינה

, בחירות בישראל, שבויים מצרים, לוחמים במשמר הירדן, כיבוש באר שבע, חיילים וטנקים בקרב, ערביי יפו נכנעים

עולים , ניצולי שואה מגיעים לישראל, ם"דגל ישראל מונף באו,  חילופי שבויים עם ירדן,מושב הכנסת הראשונה

הקמת , עבודה בנמל חיפה, עבודה בייקב ובפרדס, רועי צאן, נטיעות, תמונות מחיי קיבוץ, חדשים מגיעים ליישוב

  .      נה לחיפהעולים חדשים מגיעים בספי, חיפה, רחוב בתל אביב, יפ במדבר'ג, בתים ביישובים חדשים

  .לא מצאתי זיקה לשואה, המציגים אוסף סרטוני חדשות, משנות החמישים המוקדמות, אף בסרטים תיעודיים אלה

  

 שהפיקו אדומי ערן ודורות אליעזר בו מוצגים סצינות ממלחמת  :"DA0907 "ONE PEOPLE ONE STAR ראו למשל*

רדיפות ( צילומים מן השואה , צילומי ניצולי שואה ופליטים יהודים, ראלצילומי אתרים יהודים עליהם מתנוסס דגל יש, השחרור

; שחרור חטופי אנטבה ועוד, "שלום הגליל"מלחמת , רצח הספורטאים הישראלים במינכן, )י הנאצים ורכבות שילוח "יהודים ע

 אוסף בית לוחמי  מתוך1972שנת  מ)   LLH191 גם( " VT LH104 "  YEARS OF JEWISH HISTORY 2000  הסרטוכן

אשר בו סקירת ההיסטוריה של העם מתקופת  ) GERDA STEINITZ FREIBERG( הגיטאות ואוסף גרדה שטיניץ פרייברג 

  .  שם, ארכיון שפילברג, השואה ועד לאחר מלחמת ששת העמים

, "ל יוסף שוויגאוסף שמוא"של שמואל שוויג הנקרא ם קובץ של שלושה סרטי, ש שפילברג"בארכיון הסרטים ע ,ראו** 

ייבוש , צילומי עולים חדשים במעברה, צילומים מיום העצמאות השלישי: בסרטיו. המתעדים את השנים הראשונות של המדינה

  .   ועוד לקבורההרצלבנימין זאב עצמות הבאת , החולה
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  נושא רב חשיבותעדיין אין השואה , של שנות המלחמה והשנים הראשונות לאחריה, גם כאן בכלי תעמולה חזותי זה

תמונות של ניצולי שואה ועולים חדשים נמצאים בפסיפס הבונה את הסרט ואינן . שיש לטפל בו בתשומת לב מיוחדת

   .      בשל לכך,כנראה, לא היה, על פי דעת מפיקי הסרטים, הציבור*. בולטות

  

טיבן שפילברג נותנים תמונה רחבה הכרזות והסרטים שנבחנו בארכיון הציוני המרכזי ובארכיון ס, אוספי התצלומים

ביטוי רב , ובתחום השנים בהן התחוללה המלחמה, בתוך החומר הרב, אין בהם. ומעניינת של מלחמת העצמאות

  .             לשואה וכל שכן אין בהם זיקה ברורה בין השואה ומלחמת העצמאות

הם שצמצמו את , בניית הארץ לאחריהאותם אילוצי הזמן שנוצרו בגין המלחמה וסדר יום שהתאים לתקופת 

הצופה היום בסרטים אלה עשוי למצוא שכוונת הבמאים ויוצרי הסרטים היתה להצביע על אירועים . ההתייחסות הזו

נועדו ,  לדעתי. את הקשר בין השואה ומלחמת העצמאות,אף שלא במודע, מתוך הרצף ההיסטורי היהודי ולהצניע

בעצמם הותירו בידי הצופים ליצור יוצריהם  ; ישראלית-זק מודעות וגאווה יהודיתלח, לספק מידע, הסרטים אותה עת

      . לא הצביעו עליושהם  את הקשר בין השואה למלחמה
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

של " הבלתי לגאליים: "שואהעל מלחמת העצמאות ועל ה, על ההעפלה סרטים 3בסרטים העומדים למכירה בארכיון מצאתי *

ישראל נולדה : "שבו שלשה סרטים" אוסף נורמן לוריא"'; עלייה ב"איר לוין ובו תיאור עלייתם ארצה של ניצולי שואה בהסופר מ

בו סיפורו של ניצול " מחר הוא יום נפלא"על מלחמת העצמאות והמאבק על ירושלים ו" ירושלים עירי", "ישראל במערכה, "מחדש

  .     שואה המשתקם בכפר בן שמן



  
  

292

   *ת ניצולי שואה כמקור לבחינת סמלי המלחמהעדויו  .2

  

שהן בעצם קורות  ,עדויות. בירושלים נמצא תיעוד רב של עדויות ניצולי שואה שנאספו במשך השנים" יד ושם"ב 

תרומתן לחיזוק תודעת השואה ולזיכרונה היא ; עדיין נאספות מניצולי שואה ולעיתים אף מבני משפחותיהם, חיים

 שנכתבו שירה וקולנוע, ספרות: כגון, טרפות לאמצעי ביטוי רבים אחרים של תקופת השואה הן מצ,רבת חשיבות

הוא על קורות הניצול " יד ושם"הדגש בעדויות שנמסרו ב.  אך עיקרם משנות הששים,ונוצרו החל משנות החמישים

 מציאת : ובהיה וקליטהעלי: ההתייחסויות לנושאים אחרים כגון. או הניצולה בתקופת מלחמת העולם השניה ובשואה

רבים ניצולי .  היא מועטה יותר,שתתפות במלחמת העצמאותהיחס הישראלים הותיקים וה, קשיי שפה, מקור פרנסה

אך יש , כסיום פרק חיים ותחילת חיים חדשים, השואה המסיימים את עדותם במספר משפטים על עלייתם ארצה

יד "מסירת העדות ל. ם אירועים שונים שלקחו בהם חלק ואף מתאריהשתתפותם במלחמת העצמאותהמציינים את 

הרקע מובילות לתיאור בדרך כלל   שנעשית באמצעות מראיינים מטעם המוסד והעדים עונים לשאלות מנחות" ושם

עיקר העדות עוסקת בתיאור מונחה . המלחמהפרוץ  לפני הם אירועים בחיילתיאור ואחר כך "בית אבא" והמשפחתי

. ותאריכים דמויות ,מקומות: כגוןי העדים בתקופת השואה תוך איזכור פרטים רבים ככל האפשר של האירועים בחי

מתבססות העדויות על תיאור אירועים שהייתה להם , את סיפורו מן העבר, על פי זיכרונו, היות שכל עד מוסר

 ,טראומטית-שיתאי כחוויה ה זוראה תקופ ולחם במלחמת העצמאותחלקם ש. על העדים, רגשית, השפעה רבה

מזכיר חלק מהניצולים , בתוך עדויותיהם שבמרכזן השואה. את השתתפותו בה, בדרך כלל בקיצור, מתאר בעדות

מרחיב  מן הניצולים ,קטן אומנם, אחרחלק אך , את העלייה ארצה והמלחמה במשפט אחד או במספר משפטים

  .         ומציין את מלחמת השחרור כפרק משמעותי בחייו

מלחמת ", "מלחמת העצמאות ":לא נמצאות, " )שואה"יחד עם  (  העדויות הנושאים שעל פיהם מסווגותבין 

" ל"גח", "ל"צה ","ישראל ":הנושאיםמתוך , חומר מעניין ,עדויותבמצאתי אך , "מלחמת השחרור"או " הקוממיות

נמצאו ,  למרות זאת,החיפושצמצמו את אפשרויות " יד ושם"מגבלות עריכת החומר והכנתו כעדות ב. "עלייה"ו

. **מלחמת העצמאותל םהתייחסות ניצולי ן ובה,נותנות נקודת מבט ייחודיתה ,עדויות המחזקות את הנחות המחקר

  בעדויות יש ביטוי להשקפתם של הניצולים 
  

  .על קרבות שונים שהשתתפו בהם ועל השכול, אירועים שונים שהתרחשו במלחמהעל 

 אלה מתוכם שנשאו את נוכחות ;את המלחמה, במעשיהם ובגבורתם,  היו שסימלובין לוחמי מלחמת העצמאות

    . קיומה הדגישו את,בהן תארו את השתתפותם וחוויותיהם בה,  ומסרו עדויותיהםהשואה

את ניצולי השואה במלחמת , לדעתו, מילה שדירבנה, ***הנקמה דיבר בעדותו על  )32 ( מנחם פייבלוביץ-פנחס

 שהיסס ,הוא פנה לאחד הלוחמים, עמדה ליפולהמגינים יפר על קרב רמת רחל כשרוח הלוחמים הוא ס. העצמאות

  נאצים , גרמניםמתנדבים שבין חייליו היו גם הערבי  והזכיר לו את הצורך היהודי בנקמה באויב ,בקרב ונטה לסגת

ן שהניח ושלדעתו הציל אותו בהזכירו את האמונה היהודית ואת התפילי. מוסלמים-אוקראינים ויוגוסלבים, לשעבר

  לזכור את ,  יהודית ואף ישראלית-טען פייבלוביץ שחובה מוסרית, לאחר שחלה במחלה קשה, במחנה, ממוות

  
  .בחרתי מתוך העדויות רק את אלה בהן יש התייחסות למלחמת השחרור, לצורך המחקר*

 בנושאי 308, 1948בשנת " עלייה"ו" שואה" בנושאי 508 ,"ישראל"ו" שואה" בנושאי 1661: בחיפוש עדויות רלוונטיות העליתי**

  ". ל"וגח" שואה" בנושאי 8, "ל"צה"ו" שואה" בנושאי 12, 1949בשנת " עלייה"ו" שואה"

  .ק.ש. כל ההדגשות שלי***
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  תשובתו המוחצת, ישראל הפורחת והמשגשגת היא סמל הנקמה על טבח שש מאות רבבות הקדושים: "כי, השואה

      ...". על השואה שהחריבה שמנה וסלתה של עם ישראלשל נצח ישראל

אך בנו נאסר על ידי הגסטפו והוצא להורג ,  סיפר שמצא מקלט אצל גויים בכפר וכך ניצל )33 ( אברהם גלוגובסקי

בקרב על , 1948 ביולי 12-ב, שעלה ארצה ונפל ,שקושמחה גרנ, לאחר השחרור אימץ ילד יהודי יתום. *בדרנסי

  .   הכפול שחווה העד הוא מרכז עדותושכול ה.ראש העין

 ,בגרמניה" שארית הפליטה"עבד במחנות , "דרור"שהיה חבר בסיפר בעדותו  ) 34( )חורובסקי ( שמואל חורב 

את . שרת במלחמת השחרור בחטיבת הנגב ול"עלה והתגייס לצההוא . ל"בארגון התנועה ובגיוס צעירים לגח

, אני מודה". שארית הפליטה"פעילותי במחנות הייתה בעיקר בקרב נוער של עיקר : "...השואה ניסה להדחיק

 ברחתי - שנה בארץ ושנים רבות לא נגעתי בנושא40אני כבר ... התחמקתי-שכמעט ולא העלינו את נושא השואה

  ".  מזה

זוכר שיכולתי אני : "..."כוחות המגן"התגייס ללהנדר שנדר את קורותיו בשואה ואת סיפר  ) 35 ( שמחה אפלבוים

. קיבלנו אוכל והיינו פחות או יותר מסודרים וגם שערות התחילו לצמוח, יכולתי בגד ללבוש, כבר לעמוד על הרגליים

הדבר העיקרי .  אקים מצבה להורי,אם אוכל. אני עולה ארצה, אני לא מחפש שום דבר: אז אני נדרתי נדר ואמרתי

עוד סיפר על ההתארגנות לעלייה ".  מקום אנחנו חייבים מדינהידענו שבאיזה...אשתתף בכוחות המגן: במיוחד

על ההכשרה באפיקים ואחר כך על הקמת , על המעצר בעתלית, "תל חי"על ההעפלה באוניה , "בריגדה"בעזרת ה

כי ראינו את הקשר בין , נוסף לזה נתנו את השם נצר סרני. מענף כרות, השורש נצר זה ענף שיוצא מן: "... נצר סרני

 גזעים מגזע כרות של -ובין הנצרים שהקימו את המשק הזה, לעזור ליהודים מעבר לקווי האויב שיצא, נצו סרניא

, במלחמת קדש, השתתפתי פיזית במלחמת השחרור. הנדר השני היה שאשתתף בכוחות המגן...בשואה המשפחות

סיפר אפלבוים איך , ט"בר סמחכשהיה כ, במלחמת יום הכיפורים...". ששת הימים ובמלחמת הכיפורים במלחמת

מי שרוצה שיעלה : "...כאשר המצב בחזית היה קשה וכך אמר להם, חייליו לעלות ולהילחם נגד הסורים דירבן את

אבל אני לא רוצה שיקרה , אתם את שלכם כבר עשיתם. אני לא אכריח אתכם. שלא רוצה שלא יעלה מי, על טנק

וכולם , היה שקט, היה הס.  שיקרה לדור שלכם מה שקרה לדור שליאני לא רוצה...לבני משפחתי לכם מה שקרה

אפלבוים ששרד את . בימים הראשונים למלחמת יום הכיפורים היתה ישראל נתונה לאיום קיומי ".עלו על הטנקים

ולכן השתמש בטיעון החזק ביותר שיכול " אין ברירה"מלחמות ישראל ידע שמלחמה זו היא מלחמת  השואה ואת

  .                  כדי לעודד את חייליו לצאת לקרבלקח השואה הוא השתמש ב, חייליו ון בפניהיה לטע

סיפר , תאר את הווי הקהילה ואת עברה, סיפר על חייו בעיירה יהודית שעלה עליה הכורת ) 36 ( אברהם שוסטרמן

על  את מאסרו ,נתיב הבריחהבהמשך עדותו תאר את . בפרוטרוט על דמויות בעיירתו ועל שנאת השכנים הפולנים

  :בסיום עדותו חתם. ולבסוף את עלייתו ארצהידי הבריטים 

.  את אישיותו, בעיני,מבטאת, בסיום עדותו, חתימתו כך ". 221. צ. סגן שוסטרמן אברהם ד40719/8,  24.5.54" 

   את הקשר בין הראה הוא, יתר על כן. על זאת גאוותי, ל"אני חייל בצה, שרדתי את השואה: רצה לומרשוסטרמן 

  .               בשיא, וחייו בהווה, בשפל, עברו בשואה

   )37 ( זעירא צבישאיפתם של ניצולי השואה לביטחון פרטי ולבית לאומי לאחר החורבן מתבטאת גם בעדותו של 

וד פעם שכל כדי שלא יקרה ע, מאוד רצינו שתהיה מדינה ונעלה ארצה: "...כיה ושרת בתל נוף'שעבר קורס טיס בצ

  למה: "שאלה..." מדינה עם צבא, ושתהיה מדינה ושנוכל להגן על עצמנו, עם בעולם יעשה איתנו מה שהוא רוצה

  
 ,האנציקלופדיה של השואה, "מחנה איסוף ומעצר של יהודי צרפת שממנו נשלחו למחנות עבודה והשמדה ) "Drancy( דרנסי *

   .  335 – 333' עמ, עליםספריית פו, יד ושם, עורך ראשי ישראל גוטמן
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 מטרתו  ...". יולי משהו כזה-זה היה בחודש יוני. ללכת להילחם בישראל במלחמת העצמאות: " תשובה*"?התנדבת 

, המעבר החד מן השואה למלחמה, מצד אחר. הוא ראה זאת כיעד, ל והשתתפות במלחמה"גיוס לצה, היתה

כניצולי שואה , הביאה את זעירא, לאומיהשתתפות במאמץ ממציאות של חולשה וכאב למציאות של רוממות רוח ו

  ,שואה כשהגעת ארצה כניצול: שאלה: "...להרחקה מכוונת של העבר מן התודעה, הדחקהלמצב של , רבים אחרים

לא סיפרתי כי רציתי להיות כמו כולם ואף אחד לא סיפר יותר : "תשובה? סיפרת מה שעבר עליך לחברה הישראלית 

ידעתי שאין לי . ורציתי להיות כמו אחרים, הרגשתי התחמקות ממני, י הוצאתי רק איזה רמז קטן ביותרואם אנ. מידי

  ...".        משפחה ואני צריך להתחתן כמה שיותר מהר

,  באנו ארצה46 -ב: "... סיפר,לאחר שתאר את קורות חייו בשואה. ניסה להשכיח את עברו ) 38 ( קפל יוסףגם 

" הגנה"היינו ה...קיבלנו מדריכים מניצנים והתכוננו לצאת להתיישבות, הלכנו לעצמאות, יהודהקיבלנו מקום באבן 

אתה "*: *שאלה...". ואחר כך כשפרצה מלחמת השחרור אז השתתפנו בכל הקרבות. והתאמנו כל הזמן עם נשק

קיבלנו נשק מהנוטרים , הש ליל"עשינו א. ח בהתחלה"היינו בפלמ. ל"הייתי חייל בצה: "תשובה" ?ל "היית חייל בצה

. לא סיפרתי את כל העבר שלי אני בהתחלה. יש לי אישה וארבעה ילדים...היהודים וככה אנחנו השתרשנו בארץ

, כשהם גדולים וחסונים, אבל עכשיו כבר. מכל החוויות שאני עברתי, בלי פחד מכל הדברים. רציתי שיגדלו נורמלים

   ..." אז אני יותר פתוח לספר מה שעבר עלינו

האם ההשתתפות במלחמת העצמאות בה נטלו . רגשות אשם, ניצולי שואה רבים, מלבד רצון ההדחקה נשאו איתם

הגבירה את הרגשות , חלק ובה לחמו כתף אל כתף עם בני הארץ שלא ידעו את השואה ושהקרינו ביטחון ושליטה

  חלק מהחברה הישראלית אליהם גרם  האם יחס? האלה 

   ?שתרומתם לחברה הקולטת היא בשרות הצבאי ובהגנה על המולדת האם חשבו  ?לכך 

על ...". לא גייסו אותי, זה כבר הייתי זקן, חוץ מלבנון"  ששרת בכל מלחמות ישראל ***סיפר ) 39 ( אברהם צביאלי

שמרתי ...  והעבירו אותנו משם"עציוני" של חטיבת 64הייתי בגדוד : "...העיד, שרותו במלחמת השחרור

ועל רגשות ההדחקה והאשם ...". אבל משהו עברית פה ושם ידעתי, כולל המפקדים, רובנו דיברנו אידיש...רדםבנוט

, אם שמעו קצת, פה שמעו. מעט מאוד סיפרתי לאשתי, כי סיפורים ממני הם לא שמעו עד משפט אייכמן: "...אמר

שגם , זה לא כמו היום, זה גרמו התקופהו. ואין לי הסבר אחר...אני הלכתי כצאן לטבח, בקיצור...אבל לא הרבה

, מעדותו של צביאלי ניתן להסיק שלגביו...". הוא אדם שיכול להילחם על נפשו לא פחות, ...חלק לפחות, דתיים

הוא ראה . הגורם ששחרר מחסומים נפשיים שאיפשרו לו לספר את קורות חייו בשואההיה , 1961 -משפט אייכמן ב

 ניזון מקליפות תפוחי, עבד עבודות כפייה, הוא הסתתר ונתפס, ו נשלחו להשמדההורי; את עברו כתקופת שפל

סבל ממכת כינים נוראית וראה במותם , תופעות של קניבליזם* *** )MAUTHAUSEN( ראה במאוטהאוזן , אדמה

  ל ולחם במלחמת השחרור באזור"התגייס במסגרת גח, "בריחה"בסיום המלחמה היה פעיל בארגון ה. אלפים של

  .  ירושלים

  ,באמצעות השרות הצבאילהתקבל לחברה הישראלית  הרצוןחוזר תיאור  ) 40 ( עדי) פורוצקי ( רבון בעדותו של 

  

  
   .1.3.2000 עד  9.2.2000המראיין היה דב גד והעדות ניתנה בין *

  .יצחק אלפרוביץ , 1991באוגוסט , ראיין**

  . משה נאמן1.1.2001 עד 25.12.2000 -ראיין מ***

מתוכם ,  119,000 - אסירים ונספו בו כ199,404מחנה ריכוז באוסטריה עילית שעברו בו ובמחנות המשנה בקרבתו  ****

   .662 – 657' עמ, שם, האנציקלופדיה של השואה,  יהודים38,120
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ר מתא, יליד ליטא) פורוצקי ( רבון  . הסתרת היותו ניצול שואה והדחקת העבר בפני בני המשפחה, ומודגשות

  את, 1941באוגוסט , לגטו את הכניסה, את סגירת הגבולות,  )KAUNAS( בעדותו את הפצצת עיירתו קאונס 

שליד  ) STUTTHOF( שליחתו למחנה הריכוז בשטוטהוף את , ההתחמקות מהאקציה הראשונה ומאקציית הילדים

מראשוני מחנות הריכוז ,  )DACHAU( דכאו מחנה הריכוז אחר כך ללו, בשפך הויסלה בפולין) גדנסק ( העיר דנציג 

צעדת "רעב ומחלות אך הצליח לשרוד גם , בעקבות עבודה קשה" מוזלמן"רבון הפך ל. שהוקם ליד העיר מינכן

:  *בעדותו נשאל. ל בתפקידים מיוחדים"ל ושרת בצה"הצטרף לגח',  בעלייה ד1948 -עלה ב ,לאחר השחרור". מוות

, האם זה עזר לך,  והיית פעיל והיית כמו כל ישראלי אחר ותרמת למדינהל"זה שמיד התגייסת ומיד היית בצה"

: לא רציתי שיבואו ויגידו. ותנלא רציתי שיסתכלו עלי ברחמ. אני רציתי להיות צבר. בטח: "תשובה" ?מבחינה נפשית 

הייתי . ברלא ידעו שאני לא צ: "תשובה" ?קיבלו אותך כך : " שאלה."אני רציתי להיות צבר. זה בא מהמשרפות

, ידעתי עברית פרפקט ודיברתי כמו שאני מדבר היום, תוך פחות מחודש...ה עולים'במחלקה שהיינו בה שני חבר

 אז שלא יבואו .כי אני הייתי יליד הארץ כמעט, והייתי גאה, חלק מהפלוגה וחלק מהצבא, והייתי חלק מהמחלקה

למרות שהיו לי , רציתי להיות כמו כל אחד ברחוב, הגלותלא רציתי להרגיש שבאתי מ. זה בא מהגלות, תשמע: ויגידו

לא ידעה שאני יוצא הבת  שלי ...אחד מאלה שיוצאים עם מכנסיים קצרים, ה'רציתי להיות אחד מהחבר, אכזבות

ולא רציתי לגדל אותה בתור אחת מילדות . כי לא סיפרתי ובבית לא דיברו על זה, 13עד שהגיעה לגיל , שואה

לא יכול להיות . היא לא האמינה. קראתי לה וסיפרתי לה והיא נכנסה להיסטריה, ביום השואה, 13בגיל . השואה

 שאבא שלה שהצטייר כדמות כזו ,אז בשבילה היתה אכזבה נוראית...פתאום יוצא שואה, הגיבור, שאבא שלה החייל

                      ...".כמו שהשכן ההוא שם, פתאום הוא יוצא שואה, חיובית

רבון נשא את :  האחד; אך גם שונים זה מזה, שני יסודות הקשורים זה בזה) פורצקי ( יתן לראות בעדותו של רבון נ

, להיחשפותו עד שהגיע המועד המתאים, אך היה מוסתר בינתיים ונדחק הצידה, שאינו ניתן להתרה, משא השואה

צידדה בשלילת  שבאותם הזמנים, לחברהשהקנו לו כרטיס כניסה , ל וההשתתפות במלחמה"השרות בצה: והשני

; משולבות בדמותו השואה והמלחמה היו, על פי עדותו של רבון. הגולה ובהבלטת הגבורה הצבאית הישראלית

. המרכיב את אישיותו להתעלם מן השילוב הזה, ברבות הימים, למרות אילוצי התקופה ולחצי החברה לא יכול היה

גם את השואה  כמו, ל"איש הגח, את הלוחם, שנלחמו במלחמת העצמאותכרבים מניצולי השואה , רבון מסמל

  .              שממנה בא

 ) 41 ( נוסבאום יוסף. ל ובחברה"היקלטותם בצהל כחלק מתהליך "עדים אחרים סיפרו על הצטרפותם לגח

...". ישר מהאוניה. באכל אחד שנרשם לעלייה התגייס לצ.  אז התגייס18כל מי שהיה מגיל . פשוט מאודזה :"...סיפר

  ". ל"רק פה שהתגייסנו לצה. לא .לא: "תשובה" ?ל "עשו לכם אימונים בחו*: "*שאלה

  , התגייס ברוסיה, ברח עם אחיו לרוסיה, ***שגדל בבית היתומים של יאנוש קורצקסיפר   )42 ( פרלה יצחק

השתתף במלחמת , ל"ע ארצה עם גחהגי, "בריחה"חזר לפולין לאחר המלחמה והשתתף ב, לצבא הפולני, 1943 -ב

  . ל" מצה1950 -העצמאות והשתחרר ב

. ל והיה לו חלק בניצחון במלחמה" ניתן להבחין בקורת רוח על שתרם מנסיונו לצה )43 ( פליקס באטוסבעדותו של 

   לצבא שוחרר וגויס, נפל בשבי הרוסי , 1939 -שוחרר והתגייס בשנית ב , 1938 -גויס לצבא הפולני בהוא סיפר ש
  

  .מרים אביעזר , 26.5.1998 -ראיינה אותו ב*

  . מרים אביעזר , 5.7.1998 -ב, ראיינה**

. גילה עניין רב במפעל הציוני, סופר ומחנך יהודי בפולין, שם העט של הנריק גולדשמידט,  )1942 – 1879( ק 'יאנוש קורצ***

  .    העובדים וכל הילדים לגירוש ולהשמדה בטרבלינקהעם סגל , 1942באוגוסט , יצא. הקים בית יתומים יהודי בוורשה
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  .לצבא העממי הפולני שהוקם ברוסיה ושוחרר בדרגת סגן אלוף, 1943 -ב, חזר וצורף. נלחם בקרבות רבים, האדום

  :בעדותו סיפר. ולחם במלחמת השחרור" הגנה"ח ול"הצטרף לפלמ. לארץ" בריחה" הגיע בדרכי ה1947במאי 

   של חטיבה82הייתי מפקד גדוד . הייתי מפקד גדוד במלחמת השחרור... אני הייתי כל הזמן בצבאבאופן אוטומטי"...

  היה לי חלק מרכזי". דני"אחר כך כבשתי את שדה התעופה לוד במבצע ...לחמתי שם, כפר עאנא... של יצחק שדה8

  ..."  לחמתי במלחמת סיני ובמלחמת ששת הימים...ה'הייתי בפלוג"...דני"במבצע 

על בלבול ,  סיפר על גיוס מהיר )44 ( טורנשרייבר מנחם. יצולי שואה אחרים ראו את שרותם במלחמה בדרך שונהנ

באותו היום היה כבר מצב   ...1948בשנת . לחיל התותחנים, לצבא...בשלושים במרץ גייסו אותי: "...וקשיי שפה

  לאנשים ששרתו...מצב קשה מאוד שמה היה, תיכף לחזית הלטרונית) כל מיני יחידות ( אז לקחו אותם , קשה

, 1941ביוני . לאחר התבוסה לגרמנים שהתפרק ,טורנשרייבר שרת בחיל התותחנים הפולני( בחיל תותחנים 

היינו שם כמה ...לא לקחו אותנו לשום מקום. ארגנו יחידות של חיל תותחנים. ) ק.ש. הרוסי  התותחניםללחיהצטרף 

היו ...שמה זה כבר היה מחנה הרבה יותר גדול, הגענו לפרדס כץ...מ" מ20תח של ימים עד שקיבלנו איזשהוא תו

, מ ואחרי זה קיבלנו תותח" מ120היו מרגמות צרפתיות ...התחילו להגיע תותחים...היו דוברי פולנית, דוברי רוסית

 מיני שפות כיוון שהרוב לא כמובן שחיפשו כל... קראו לו"גדוד מצב הכן" ,402 הייתי בגדוד...מ" מ65, יק'הנאפוליונצ

שלחו אותנו ...הלכנו לעמדות ברוממה, קיבלנו הפגזות...מרומניה, באו עולים חדשים מהונגריה. דיבר עברית

    ".  השתחררתי1949בשנת ... לעמדות קדמיות בירושלים ומשם ירינו על נבי סמואל עד שבאה ההפוגה

, 1940 לאחר סגירתו באפריל על הגטו והתנאים הקשים בו', ודזסיפר בעדותו על נערותו בל ) 45 ( גרינבוים חיים

על מות אביו ועל  ) B – 7603מספר אסיר ( רוש לאושויץ יעל הג, על תמותה רבה בגלל רעב ותנאי תברואה ירודים

דרך חבל , על הפינוי מאושויץ,  צעירים130עוד סיפר על עבודתו בחקלאות עם עוד . שילוח אמו ואחותו להשמדה

על אנטישמיות פולנית ורצח , על צעדת מוות ששרד,  ) SACHSENHAUSEN* (לזקסנהאוזן, כיה'ודטים בצהס

ניצול שואה  , שנאלץ,אך ראה פגם בכך, ל" דרך איטליה והתגייס לצה1946 -הוא עלה ב. יהודים לאחר השחרור

אחר : "שאלות ". 1946ביוני : "תשובה" ?מתי הגעת ארצה **: "גרינבוים נשאל. לשרת, ששרד יחיד מכל משפחתו

, "איזו שאלה: "תשובות". ?באיזו חטיבה ", "?השתתפת במלחמת השחרור ", "?ל "או לצה" הגנה"כך גוייסת ל

ולהיות ...אני שנשארתי יחיד מכל המשפחה הייתי צריך ללכת לצבא להילחם . 32גדוד " אלכסנדרוני"בחטיבת "

           ...."כל החיים במילואים

על , בפולין ) LWOW( ולבוב  )  STANISLAWOW(סיפרה על החיים בגטאות סטניסלבוב  ) 46 ( דבלוםעדה גול

על העבודה בחקלאות , על אמה שנלקחה, על השגת התעודות המזוייפות, על הנדודים, המחבוא בזמן האקציות

ומר ועבודתה בבית ובמחנה תל השעל האימונים בבית ליד , ל"על העלייה ארצה עם גח,  עד השחרורבגרמניה

לא היה לי למי לספר מה עובר עלי : "...ועל הבדידות , ועל העצב והכעס על כך שאיבדה את שנות בחרותה5חולים 

  ...".     למי לספר מה עבר עלי ומה הרגשתי לא היה לי. ואחר כך בעצם לא יכולתי לספר 

נמצאים מאפיינים   להישרדותם , *** על ידי אשתושנמסרו,  )47)( מיקלוש ( ברגידה מרדכי בסיפור חייו ומותו של 

ברגידה עבר את כל . ל"ח ושרתו בצה"לאחר שהתנדבו לפלמ, שהפכו לוחמים בזמן המלחמה, ניצולי שואה של

  בהונגריה ) CHELOS( נשלחה כל משפחתו  משלוס 1944 -ב. בה נפצע, מן השואה למלחמה השלבים

  

רובם ,  מחנות משנה61 - אלף אסירים עברו או הוחזקו בו וב200 -כ.  לברליןית מזרח-ניתצפוששכן   מחנה ריכוז-זקסנהאוזן*

      .    מיד עם בואם,הוצאו שם להורג שבויים רוסים ש18,000 -בנוסף לכ,  אסירים מתו בו30,000. עבד במפעלים שונים

   .יצחק אלפרוביץ, 28.2.1996 -ב ,ראיין אותו** 

  . לרותי טאובר, 17.4.1996 -ב,  עדותמסרה, ברגידה דרורה, אשתו***
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  .  אך הוא שרד שם ואף ממחלת הטיפוס החלים, בירקנאו-לאושוויץ

כשהתפוצץ ,  ניצל שוב ממוות1973 -ב.  התייסר כשנשמעו עדויות במשפט אייכמן1961-ב,  הקים משפחה1952 -ב

הוריו ואחיו הקטן ( במחנה אושוויץ ...": סיפרה, דרורה, אשתו. ל בתאונה"צהאך נהרג באחד מבסיסי , פגז לידו

 13בן ; "קומנדו-שייס" ב, בניקוי מחראות  והוא הועסק*  "קאפו"דודותיו שיחדו . הוא שרד את כל הסלקציות. ניספו

. באחת הסלקציות הוא נתפס והוא נשלח לתאי הגזים...והוא החליט לא להתנגד,  באיזשהו מצב הוא נשבר,)היה 

 50ופתאום נפתחו הדלתות והוציאו , ופרק בתהילים" שמע ישראל"אמר ...הוא התפשט, הוא כבר היה מוכן לכל

 עלה עם עליית 1946בשנת . ( זה היה גורלו. והוא היה ביניהם, ילדים מתאי הגזים לפרק קרונות תפוחי אדמה

, רמלה, וש צפתהוא לחם לכיב...ח" של הפלמ3 -הגדוד ה...ח"הוא התגייס לפלמ" )...החייל העברי"הנוער באוניה 

 הוא 1951בשנת .  הוא קיבל כדור ביד ולאחר שיקום הוא נשלח לחיל ההנדסה. לוד ובכיבוש לוד הוא נפצע

צעקות , בלילה היו לו סיוטים איומים...במשפט אייכמן ...על מחפר, התחיל לעבוד על טרקטור... ל"השתחרר מצה

הוא התחיל   (...ל"וא נסע לעשות עבודה במחנה צה כשה1976בשנת ...הוא השתתף בכל המלחמות. ובכי נוראים

  ...". זה היה שבוע לפני יום השואה . 46 והוא בן ,זה התפוצץ והוא קיפח את חייו,  )לעסוק בחומר נפץ

  

 ;המלחמהקשר בין השואה ובין קיום הל ,ים והוכחות חיזוקהתקבלו ) 48(  ביד ושם עדויות ניצולי שואהחינת במ

    .    קשר זה משמעות ותוקףל נתנו,  בזמן המלחמהל" לצההתגייסוש הניצולים עדויות
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  אחד האסירים שמונה מטעם מפקדת מחנה הריכוז לעמוד בראש יחידת עבודה תפקיד שמילא" )ראש: "מאיטלקית" ( קאפו**"

. תפקידו" יעילות"גרמנים ותוגמל בהתאם להוא שימש כלי בידי ה. לזרז ולהשגיח על עבודתם, תפקידו היה לפקח. של אסירים

  .   ניסו לעזור לאסירים על אף סיכון חייהם, בודדים אחרים, כאמצעי להישרדותם שלהם, רבים השתמשו בכוחם ובמעמדם לרעה
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   כנסתמסמכים מן ה. 3
  

נושאים תוך מ ,פרוטוקולים של דיוני מועצת העם ומועצת המדינה הזמנית:  כגוןמתוך בחינת מסמכים מן הכנסת

הממשלה המועמדת , תרשומות של ישיבות הממשלה הזמניתכן מו ,ישיבות הכנסת הראשונהשעלו לדיון ב

, התייחסו, האם הרשות המחוקקת והרשות המבצעת, ניסיתי למצוא, * ועדות שונותמסמכיבוהממשלה הראשונה ו

שארית " ייחסו מנהיגי העם אל איך הת כמו כן ניסיתי לגלות.לשואה ולפליטיה, בתקופת מלחמת העצמאות

באמצעות , וההעפלה ולאחר הקמת המדינה" הבריחה"באמצעות , שרבים מהם עשו, ניצולי השואה, "הפליטה

האם ? סוגיית הטיפול בקבוצה גדולה זו של עולים " סדר היום"האם עלתה על ? את דרכם לארץ ישראל , העלייה

? את צרכיהם המיוחדים , את בעיות הקליטה שלהם,  נבחרי העם, האם הבינו?התייחסו אליהם בשימת לב מיוחדת 

מחוסר רצון להתמודד שעוכבו בגלל אילוצי הזמן או , דחו אירועי מלחמת העצמאות את הטיפול בניצולי השואההאם 

העסיקו את נבחרי העם והסיחו את דעתם מהטיפול בניצולים או " בוערות"האם הבעיות ה? עם בעיה קשה זו 

  .יותר" נוח", עתידי, ו התעלמות ודחיקת ההתמודדות עם הבעיה לזמן אחרשהייתה ז

 בימיה ,מן הציבור או מן השלטונות, ליחס אליהם לבחון את תגובתם של הניצולים ,אין זה מעניינו של המחקר

 , עלואך שאלות אלה , בתקופה זו**הזיכרון הפרטי מול הזיכרון הציבוריאף לא לבחון את , הראשונים של המדינה

   . נבחן,"שארית הפליטה" הדן בהתייחסות מוסדות השלטון ל,לנושא חומרשכ

מכתב לדוד בן גוריון ראש הממשלה ושר הביטחון וביקש )*** הלפנביין  (  שלח מרדכי שנהבי1948 בנובמבר 1 -ב

בעיר בין שורת המעשים והמפעלים שעם תקומתם יחזקו את התאחזותנו ,  )49(  "יד ושם", יפקד מקום"ש

צריכה להשמע ההבטחה שאומנם יקום מפעל הזיכרון הלאומי לטבוחי  )ישיבת הממשלה ( בישיבה זו ...ירושלים

 3מכתבו התקבל במשרד הביטחון ביום  ). 50(  ..."השואה וללוחמים ולנופלים בישראל בכל שדות הקרב שלנו

  :   על התשובה, "מזכיר",  לחודש חתם17 -ב. בנובמבר

   תל אביב14רח לילינבלום , כי שנהבימר מרד' לכב"

  .נ.א

.  דנא והצטער מאוד שהמכתב הגיע אחר הישיבה בירושלים1 - ראש הממשלה בקשני לענות על מכתבו מיום ה

בישיבה זו לא דנה הממשלה בעוד כמה עניינים חשובים ולדעת ראש הממשלה ספק אם אפשר יהיה לגשת למפעל 

  .בטרם נגמרה המלחמה" יד ושם"

   רבבכבוד

   ) 51*"( ***)מזכיר ( דוד מושין 

  
  .החומר לנושא זה נמצא בארכיון הכנסת ובגנזך המדינה*

אוניברסיטת , בית הספר להיסטוריה, נעמה שפי: עורכת , 57, זמנים, "זכרון פרטי וזכרון ציבורי: השואה", אניטה שפירא: ראו**

 -משרד הביטחון, עורך יואל רפל, תודעת השואה במדינת ישראל, ויזכרון סמוי זכרון גל: גם ; 13 – 4' עמ , 1996/7, תל אביב

   . 1998, ח"תשנ,  מכון ללימודי השואה-משואה, ההוצאה לאור

. היה מראשוני בית אלפא ומשמר העמק,  )1919 -עלה ב( איש חינוך ופעיל בהתיישבות  ). 1983 – 1900( מרדכי שנהבי ***

" ועדת יד ושם"היה חבר .  להקמת יד לקרבנות יהדות אירופה שנספתה בשואה הגה לראשונה את התכנית1942בספטמבר 

   .  1953 -ב" חוק יד ושם"ויזם את 

ש והופקד על " צורף לתע1949 -ב. היה מזכיר במשרד הביטחון). אנגליה ( בגולה " הגנה"חבר ה, 1944 -ב, דוד מושין היה****

  .   קשרי חוץ
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" מפעל הזיכרן הלאומי" קריאתו של שנהבי לדון ולהבטיח בממשלה את הקמת  גרמו לדחיית*אילוצי המלחמההאם 

האם חשב ראש ? לבין נופלי מלחמת העצמאות " טבוחי השואה"האם ביקשה ההנהגה להפריד בין נושא ? 

לפני ובעוד המלחמה מתחוללת , שאין זה הזמן הנכון, שהתנהלותו הדומיננטית הכתיבה את סדר היום ,הממשלה

סגנון מנהיגותו של דוד בן גוריון ?  וזיכרון השואה בכלל זה ,לדון בנושאי זיכרון , הצבא המצריגירושל" ורבח"מבצע 

,  עדיין נשאלת השאלה מדוע לא נערך,מאידך,  )52( אף שהוא כאב אותו מאוד , הקשה על העיסוק בנושא השואה

        ? בממשלה  נושא השואה  כללמדוע לא הועלה?   דיון בנושא,לפחות

דיונים ערכו נשלא , למשל, ניתן ללמוד ) 53( ג "יב ו"כים יכר, "ט" תש**תרשומת ישיבות הממשלה הזמנית"מ

 בישיבות הממשלה . מיום קבלת המכתב ועד ליום בו נשלחה התשובה שדחתה את קריאתו של מר שנהבי,בנושא

 על ידי שר ,הובאו סקירות צבאיות, הטיפלו בסדר היום של הישיבה הבא, בתקופה זו עלו כמה שאילתות הבהרה

, "פקודת האזרחות"הועלתה הצעת , )***שרתוק ( שרת משה , שר החוץונשמעו סקירות מדיניות על ידי , הביטחון

על סדר היום עלו . דנו בכשרות בצבא וביחסים בין ההסתדרות הציונית למדינת ישראל ובמעמד הסוכנות היהודית

דנו ביחסי ,  נשמעו דברי חברי ועדת השרים לענייני חינוך. "חוקת הבחירות"ו, "קו הרכבת: "גם סוגיות כגון

  ועדת חקירה על מעשי הצבא "על כמו כן דובר שם . למדינת ישראל ובמעמד הסוכנות הציוניתההסתדרות הציונית 

 69 -ו יהודים אלף 713 מסר את תוצאות מפקד התושבים בו נמנו **** ושר הפנים יצחק גרינבוים"בשטחים כבושים

   .  )54( " )פרט לגליל הצפוני( "אלף ערבים 

שעסקו  עלו נושאים רבי חשיבות ,הממשלה הראשונה וכן של ישיבות הממשלה הזמניתעל סדר היום של ישיבות 

 םבחודשי, בסיום הדיון היה עליהן לקבל החלטות    במטרה להקים. בסוגיות שבהן היו הממשלות חייבות לדון

, בתקופת שלטון המנדט,  של היישוב העברינישלטו המוסדה. מערכת שלטונית יעילה, יום המדינה לקהראשונים

, ששמש כזרוע המבצעת של ההסתדרות הציונית העולמית וייצג אותה ביישוב בארץ ישראל, בימי טרום המדינה

היוו את מועצת "  ישראללכנסתהוועד הלאומי "הסוכנות היהודית ביחד עם ". הסוכנות היהודית לארץ ישראל"היתה 

היו בעצם סמכויות השלטון האוטונומי , שבראשה עמד דוד בן גוריון, בידי חברי הסוכנות". הממשלה שבדרך", העם

 מכאן שלממשלות הראשונות בראשות. ובזרועותיה" הגנה"כמו כן שליטה ב, בזמן המנדטשהוקנו להם , של היישוב

        . היה ניסיון שלטוני, לשעבר הלאומי בסוכנות ובוועדבן גוריון וחברים אחרים

רשימת , "פקודת ייסוד המדינה", תקנון הישיבות: בנושאים כגון, אם כך, דנו הראשונותבישיבות הממשלה הזמנית 

חלוקת , "הוראות מעבר", תקציב ומיסים, סדרי השלטון, ל"שאלת הנציגויות בחו, חברי מועצת המדינה הזמנית

  בדרך כלל , בישיבות הממשלה קיבלו סקירות ). 55" ( נשיא מועצת המדינה"יצמן להתיקים ובחירת חיים ו

  
 בחודש כבשו כוחותינו 9 -ב. דל ואת ברברה וחזר ליד מרדכי לאחר נסיגת צבא מצרים'ל את מג" בנובמבר כבש צה5בתאריך *

  .    עפה וממשלט קרטיה-מבית,  סואידן- בחודש נסוגו המצרים מהכפר עיראק10 -ב, סואידן-את מצודת עיראק

   .1949 במרץ 8 וכיהנה עד 1948 במאי 14 -הוקמה ב,  שרים13בת , הממשלה הזמנית**

, ראש המחלקה המדינית של הסוכנות, י"ואחר כך במפא" אחדות העבודה"פעיל ב,  )1965 – 1894)( שרתוק ( משה שרת ***

כיהן כשר החוץ בממשלות בן גוריון , חבר כנסת,  השניהממקימי הבריגדה היהודית במלחמת העולם, 1948 – 1933בשנים 

  .    1955 – 1954והיה ראש הממשלה בין השנים 

, "היינט"ואת " העולם", "הצפירה"ערך שם את , מראשי התנועה הציונית של יהודי פולין ) 1970 – 1879( יצחק גרינבוים ****

שנבחרה לקיים " ועדת הארבעה"היה חבר ב. ת הציונית העולמיתהיה חבר הנהלת הסוכנות היהודית וההסתדרו, 1933 -עלה ב

היה חבר מועצת המדינה הזמנית . בזמן השואה" ועד ההצלה"עמד בראש , קשרים עם יהודי פולין בזמן מלחמת העולם השניה

   ). 1949 – 1948( ושר הפנים הראשון בממשלה הזמנית 
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,   שונים בהתאם לנושאים שעל סדר היום*שאילתות לשריםהוצגו , על המצב הצבאי והמדיני, בתחילת הישיבות

  השר שפירא . בישיבה השנייה דנו בין השאר בנושא העלייה. בדרך כלל בסופן, הצבעות והתקבלו החלטות נערכו

השר ".  איש7,000מוכנים לצאת החודש מאירופה בלבד ...העליה לארץ עומדת בשיאה: "דיווח,  )1970 –1902( 

כן . העובדה שחלקם ניצולי שואה לא דווחה; או על ההיערכות לקליטתם, הרכב האנושי של העוליםעל ה לא דיווח

   ).         56( בעיצומה של המלחמה , לספינות, הגנה, את הבקשה לפנות לבריטים ולבקש ליווי העלה השר

, עון בשתי שעות קדימההעתקת הש, מינוי נציגים: עד הישיבה הששית לא דנו בענין העלייה אלא בנושאים כגון

ם "החלטת מועצת הביטחון של האו, 1948פקודת סדרי השלטון והמשפט , הרכב המנגנון, חלוקת התיקים, הדגל

,  לענייני ביטחון"ועדת החמישה", חלוקת התיקים,  שעות36לצוות על היהודים והערבים להפסיק את האש תוך 

דיון על תקנות לשעת חירום , ל"פקודת צה,  מועצת המדינהכינוס,  תעודת רישום אוניות,מינוי הרשם הממשלתי

בישיבה הששית . אישור שופטים, ל"פקודת צה, ריכוז המשרדים בשרונה, סדרי עבודה בשעת אזעקה, בדבר הגיוס

הוא חשוב לא בגלל מצב . העניין החשוב הוא ענין העלייה ): "1964 – 1901( טען שר החקלאות אהרון ציזלינג 

אם , בעניין העלייה: " השר שפירא הוסיף...". בגלל התוצאות המדיניות אחר כך כי אם) גם בגללו ( קא המלחמה דוו

בקפריסין בלבד יש לנו . הסלקציה היא בידינו.  אלפים בחור ובחורה25 -החודש כ אפשר יהיה להכניס, נעשה מאמץ

 ביוני יכנסו 15 - במאי עד ל15 -מ.  אלף18 -לפי צו הגיוס זה אפילו יותר. המינים  אלף איש בגיל הגיוס משני13

בטמפו זה אפשר יהיה להכניס בשבועיים .  איש4,500ייסוד המדינה נכנסו  מיום.  אלפים איש7 -מאירופה כ

היה , בתקופה זו של המלחמה, השיקול). 57" ( קפריסין זו פרשה בפני עצמה ,בלי קפריסין, 3,000הקרובים עוד 

. נדחו, עניינים אחרים שנבעו ממנה; מאמץ לבצעה לייה של לוחמים היתה חשובה ונעשההע. זרוז עלייה לשם גיוס

: סיכם ראש הממשלה, ח על המצב המדיני והצבאי ועל התקדמות העלייה"לאחר מסירת דו, בישיבה השביעית

קמת נקודות ה. ד, הגברת האימונים. ג, הייצור הגברת. ב, הזנת ירושלים. א: אציין בקצרה מה נעשה עם ההפוגה"

: אותה עת, דברים ברורים על העלייה הנדרשת בישיבה השמינית אמר השר שפירא". הגברת העלייה. ה, חדשות

הכוונה , מאומנים או מאומנים למחצה, לגיוס מיידי בחודש ההפוגה נצטרך להתרכז בעיקר בסוג עולים בחשבון"...

 אלף מועמדים 13 -ברומניה ובולגריה יש כ. ). ק. ש,שם היו רוב נמלי היציאה( צרפת ואיטליה , היא לגרמניה

יש ...כדי שלא תהיה זו עלייה צבאית בלבד, לגיוון אלפיים אלף בגיל הגיוס ועוד 13 -בקפריסין יש כ...לעלייה
בכל זאת הם הסכימו לוותר , . )ק.ש. הדגשות שלי ( יוצאי המחנות- בקפריסין אנשים שמכבידים מאוד על העניין

באותה ישיבה סקר שר  ). 58" ( את העניין ושבני שאם נצרף אלפיים מסוגים אחרים נוכל לסדרח...על התור

 מאומנים 3,000 -כ..ח"מאומנים בפלמ 2,500 כאשר התחלנו במלחמה היו לנו: "...  הביטחון את מצבת הלוחמים

  ,  שמאז תחילת המלחמהעוד סיפר". לוחמים הם.. אלף 23רק ... אלף איש40כיום מגוייסים בגיוס מלא ..ש"בחי

אחוז גדול של : "מתוכם,  חיילים והשאר אזרחים1,126,  איש2,500 -נהרגו ונפצעו כ, 1948 בנובמבר 30 -ב

על פי צרכי הצבא , העלייה הייתה חייבת להיות בררנית, הכוח הלוחם נפגע". כי הם הולכים ראשונים, מפקדים

     .  היו חייבים לחכות" יוצאי המחנות", והמדינה

  
: הוצע בתחילה( שר העבודה והבינוי , מרדכי בנטוב, ראש הממשלה ושר הבטחון, דוד בן גוריון: חברי הממשלה הזמנית היו*

בכור שלום , )כספים : הוצע בתחילה( שר האוצר , אליעזר קפלן, שר הסעד, הרב יצחק מאיר לוין, )עבודות ציבוריות וכוח אדם 

הרב , התעשיה והאספקה, שר המסחר ,פרץ ברנשטיין, )ערבים ומשטרה: הוצע בתחילה( שר המשטרה והמיעוטים , שטרית

, שר המשפטים, )פנחס רוזן ( רוזנבליט  פליכס, )לענייני ירושלים : הוצע בתחילה( שר הדתות ונפגעי מלחמה , הכהן פישמן. ל.י

משה , שר התחבורה, דוד רמז, החקלאות  שר,אהרון ציזלינג, שר הפנים, יצחק גרינבוים, שר העליה והבריאות, משה שפירא

  .      מזכיר הממשלה, זאב שרף, שר החוץ, )שרת ( שרתוק 
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 אלף מקפריסין 12מהם ,  אלף עולים20 סיפר השר שפירא בישיבת הממשלה שתוכנית להעלות 1948 ביוני 27 -ב

כפי , ולא רק אלה שבגיל גיוס, "אנגליה החליטה לאסור בכלל יציאת אנשים מקפריסין",  אלף מאירופה הופרה8 -ו

מלבד העליה עצמה קיימת שאלת הקליטה וכאשר צריך לקלוט נשים וילדים : "בנוסף אמר. טען, שהתכוונה בתחילה

   ).    59..."(  אין זה עניין פשוט-וזקנים

אמר בן , די הבריטיםבישיבה בה דנו בעניין ליווי העולים מקפריסין על י. 1948 ביולי 14 -שיקולי העליה נידונו גם ב

הדגשה ( למעמסה על היישוב  שיפלו,  איש4,000;  איש מוכשרים לגיוס9,000בקפריסין נמצאים שם : "...גוריון

שוב .  )60( ..."השאלה היא אם לעכב את עלייתם של אלה שלהם בלבד מניחים האנגלים לעלות. ). ק.ש. שלי

חשבה ,  ביולי9 -ב, לאחר פקיעת ההפוגה, צומה של המלחמהבעי. כשירים לגיוסאלה שלא היו נבחנה עלייתם של 

המלחמה עיכבה ; חיכו במחנות בקפריסין, חלקם ניצולי שואה, עולים חדשים. הצבאעל צרכי , *בין היתר, הממשלה

       .עלייתם ארצה

  . נשמעו תלונות שרים על ההצעה להטיל מיסי עליה על עולים חדשים 1948 באוגוסט 8 -בישיבה ב

  כך נהוג . באים ארצה לא רק חלוצים בלבד ובמשך הזמן יבואו לאו דווקא חלוצים: "...אמר **קפלןאליעזר ר הש

בין , בספטמבר דנו.  באוגוסט29 - ב ןנדו" עליית גברים בגיל צבא".  )61( ..." גם באמריקה) לגבות מיסי עליה  ( 

על משכורות וסמכויות ועל , גונים הטרוריסטייםעל רצח ברנדוט והאר, היתר על שכר הפקידים והפועלים בממשלה

, באוקטובר עסקו בבחירות. על החינוך ותקציב המדינה ועל הצנזורה והכשרות במדינה, ם"משלחת ישראל לאו

דיווח  בנובמבר נמסר 18 -ב. בקטיף פרי ההדר, ברישום התושבים, במצב הכספי ובמלווה, במלחמה ביוקר המחיה

דנו במחסור במקומות  ,1948 בדצמבר 1 -ישיבה בב . נפש מהונגריה4,000 -בולגריה ואיש מ 3,000על עליה של 

 החליטה 1949 בינואר 9 -ב  ).62( שמחנות הצבא יפנו מקום לעשרות אלפי עולים בה ואף הציעו *** לאיכסון עולים

קשרים עם : "ושא עלה על סדר היום הנ1949 במרץ 2 -ב ). 63( ליישב עולים בכפרי ערבים נטושים  הממשלה

מה : "...השר שפירא אמר שם. זאת בהתייחסות לתביעות אזרחים לאפשר להם למשוך נכסיהם משם, "גרמניה

שרבנים הטילו חרם לא לחזור לספרד ולא לסחור איתה לאחר (  לא קרה לנו בספרד -שקרה לנו על ידי הגרמנים

אם היא ?  תוכל מדינת ישראל לסחור עם ארץ זו האם. הדם עוד לא נתייבש. אין לזה כל דמיון, )גירוש ספרד 

, היהודי הפשוט...זה לא יתקבל על, יהודי העולם לא יבינו זאת; יהיה בזה משום עובדה מביישת אותנו, תעשה זאת

!" זכור את אשר עשה לך עמלק : " הוסיף,  )1951 – 1886( שר התחבורה דוד רמז ". ואני מציע לדחות הצעה זו

האם נוכל לחדש עכשיו יחסים עם . גרמניה נחשבת לאויב: "אמר ) 1976 – 1895( ( ר שטרית שר  המשטרה בכו

אין החלטה זו חלה על עולים הרוצים :"הממשלה רשמה לפניה ש". אני נגד זה? מיליון יהודים  6גרמניה ששחטה 

לבלתי : "חלטה הייתההה". לרכוש להם סחורות בגרמניה ועל טרנסאקציות הנובעות מהעברת הון יהודי מגרמניה

   ).64" ( החלטה זו אינה חלה על העברת רכוש של עולים הבאים מגרמניה לישראל. חדש קשרי מסחר עם גרמניה

  בחלוקת תיקים, דנו בתכנית הממשלה החדשה, 1949 בחודש 7 - במרץ וב3 -ב, הממשלה המועמדתבישיבות 
  

דנו בבתי הזיקוק ובקבלת פקידים נוספים ,  הוצגו מספר שאילתות, נשמעה סקירה מדינית וצבאית1948 ביולי 9 -בישיבה ב*

פולקה , תשובת הערבים למתווך, דנו בין היתר בעניין משרד הביטחון, למשל , 11.7.1948 -ב. ושמעו פרטים על המצב בחזית

 ,)די מתנגדי הצעתו נרצח בירושלים על י, ם בין הנהלת היישוב לערבים"המתווך מטעם האו , 17.9.1948 – 1895( ברנדוט 

    . בין היתר על סמכות בתי הדין הרבניים ועל בית הדין העליון, דנו 14.7.1948 -ב; ועדת הסמלים

.  אלף איש20 -כמתוכם נמצאים במחנות עולים ,  אלף עולים100 - הגיעו כ1948 שמתחילת שנת  בישיבההשר קפלן מסר***

  . 25,000 - איש ובדצמבר כ22,400הוא צפה שבנובמבר יגיעו עוד 

  .  שר האוצר הראשון, ומנהל מחלקת הכספים שלה ) 1948 – 1933( חבר הנהלת הסוכנות ,  )1952 – 1891( אליעזר קפלן **
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 ועד סוף 1949 במרץ 10 -החל מ ,*הממשלה הראשונהבישיבות   ).65" ( אחריות קולקטיבית"וסמכויות וב

פקודת , פקודת חיילים משוחררים, סדר היום לישיבות הכנסת, ידיםפק, תקנון:  דנו בנושאים שונים כגון,המלחמה

כמו כן קיבלו השרים סקירות ; תקציב המדינהו  חלוקת תיקים, ועדות הכנסת, תקציב החינוך, מבקר המדינה

         ).    66( מדיניות וצבאיות 

, של המדינה הצעירה  סוגיותדברו על העליה וקשייה כחלק ממכלול, השונות בתקופת המלחמהבישיבות הממשלה 

המלחמה ; שיש לעסוק בהםייחודיים  כנושאים על סדר היוםאז  ולא עלופליטיה השואה נראה ש; שיש לטפל בהן

      . ומלאכת יצירת המדינה העברית מיקדו את כל המאמצים הלאומיים

לא ניתן , 1949  באפריל 6 -מ ל שישיבותיה התקיימו הח, ועדה לענייני חוץ ובטחוןוהמתוך בחינת פרוטוקולים של 

 ביולי 20 -סוריה ב עד לחתימת הסכם שביתת הנשק האחרון עם, למצוא חומר בדיונים שנערכו בתקופת המלחמה

הוועדה דנה ". הפליטה שארית"לבעיות קליטת , ל"לגיוס גח, לפליטי השואה, למשל, על נושאים הקשורים, 1949

, הסוהר ותנאי השבויים מצב בתי, ל"הטלת עונש מוות בצה, ת השיפוטחוק, תקנות לשעת חירום: בנושאים כגון

זכויות חיילים , הביטחון עניין אזורי, 1949ט "חוק כלי הירייה תש, סדרי העבודה של הוועדה, המשא ומתן עם סוריה

   ).   67( ועוד 

 עסקו החינוך והתרבות ועדתוב: ועדות אחרות של הכנסת לא נמצאו נושאים הקשורים לשואהוגם בסדר היום של 

בקווי היסוד של חוקת החינוך בעקבות הרצאת מנהל , בהרצאת שר החינוך והתרבות, למשל, בתקופה הנדונה

כמו כן דנו . בשחרור ממס מותרות של מוסדות אומנות, בשאלת הזכאים לחינוך, בתקציב החינוך, מחלקת החינוך

, דנו בתקציבועדת הכספים וב ). 68( הסתייגויות ושינויים ובחוק חינוך חובה והכנסתם בו של   בענייני תרבות

בחוק , בחוק שטרי מקרקעין, ל"בהקלות למשקיעים ועידוד השקעות מחו, במלווה האמריקאי, בתקנות לשעת חרום

  בפנייה , למשל, עסקועדה לשרותים ציבוריים ווב ). 69( לתיקון מס הכנסה ובתיקונים בו ובחוק שטרי מקרקעין 

עסקו , בין היתר. ת לקבלת תקציב לטיפול רפואי בעולים ובדרישה מן הממשלה להקציב סכומי כסף למטרה זולסוכנו

  ,בתקציב משרד הסעד, במצב האישפוז בארץ, במשרד לנפגעי מלחמה, שם עוד בענייני משרד הסעד ופעולותיו

  ת חולים לשם הגשת עזרה רפואיתבמצב בתי היתומים ובפעולות קופ, בבעיית גיוס אחיות, בארץ" הדסה"בפעולות 

  בפני הוועדה על קליטת העולים, 1949 באוגוסט 23 -ב,  ממרכז קופת חולים דיווח**משה סורוקה ). 70( לעולים 

אולם יש לנו , אין בידנו מספרים מדוייקים איפה והיכן נקלטו העולים שעזבו את המחנות: "החדשים ומצב בריאותם

 עולים -על הכשרת רופאים...". לוד וכן על הכפרים הנטושים, רמלה, עכו: יוחדים כגוןמספרים על ריכוזי העולים המ

חלקם הגדול היה במחנות וחלקם הגדול . יש להדריך באופן מיוחד ולסגלם לתנאי הארץ ולמחלות הארץ: "...אמר

  קלה על העולים בוועדה זו דנו במתן שרות רפואי ובה ). 71" ( נאלץ היה להפסיק את הלימודים עקב המלחמה

  ;מקום בערים ובכפרים ערבים שננטשו או התרוקנו בחלקם במלחמה, עקב מספרם הגדול, החדשים שנמצא להם
  

שר הקיצוב , דב יוסף, ראש הממשלה ושר הביטחון, דוד בן גוריון: היו ) 30.10.1950 – 8.3.1949( חברי הממשלה הראשונה *

שרת , )מאיר ( גולדה מאירסון , שר הסעד, יצחק מאיר לוי) יק החקלאות במהלך כהונת הממשלה קיבל את ת( והאספקה 

במהלך כהונת ( שר האוצר , אליעזר קפלן, שר הדתות ונפגעי מלחמה, יהודה לייב הכהן פישמן, העבודה וביטוח לאומי

שר , ר"זלמן שז, ורהשר התחב, דוד רמז, שר המשפטים, )רוזן ( פנחס רוזנבליט , )הממשלה קיבל את תיק המסחר והתעשיה 

במהלך כהונת הממשלה קיבל ( שר הפנים והעליה , משה שפירא חיים, שר המשטרה, בכור שלום שטרית, החינוך והתרבות

  .שר החוץ, משה שרת, )את תיק הבריאות 

, בדותמע, בתי חולים ומרפאות, היה אחראי להקמת מוסדות רפואיים, איש מנהל רפואי,  )1972 – 1903( משה סורוקה **

  . היה חבר מרכז קופת חולים של ההסתדרות. בתי ספר לסיעוד ועוד, מכוני מחקר
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סדר לנושאים שעלו על  תאמוועדות ונושאי הדיון ב. עדה זו ולא באחרותו בועניין ניצולי השואה לא עלה כנושא ייחודי

            .   הראשונההכנסת היום של

  

מחזקת ,  בתקופת המלחמה"דברי הכנסת" ו"מועצת המדינה הזמנית", "מועצת העם"  דיוניים שלבחינת פרוטוקול

ישיבות אשר על סדר היום שלהן עלו נושאים הקשורים , בתקופה זו, *בבית המחוקקים, את הטענה שלא נערכו

 במאי 4 -שתיים ב, שערכה ארבע ישיבות, בשני כרכי פרוטוקול הדיונים של מועצת העם. בשואה או בניצוליה

 10 עד 1948 במאי 16 -מ ובארבעים ישיבות מועצת המדינה הזמנית שערכה ישיבות, 1948 במאי 14 -ושתיים ב

   נושאים שיש בהם התייחסות לשואה,  בין הנושאים שעלו על סדר היום, בתוכן העניינים, לא נמצאו1949בפברואר 

 )72(     .     

בנוסח ההכרזה על , ת יושב ראש מועצת העםבהודע,  עסקו בסקירת המצב המדיני והצבאימועצת העםישיבות 

סקירות ראש :  עסקו במגוון נושאים כגוןמועצת המדינה הזמניתישיבות . הקמת המדינה ובהכרזה על הקמתה

פקודת , פקודת ימי מנוחה, האוניותפקודת , פקודות הבולים, התקציב, פקודת סדרי השלטון והמשפט, הממשלה

השר שפירא מסר פירוט ;  עלה נושא העליה9-בישיבה ה. קודת מס הכנסה פ,פקודת פרי הדר, עובדי הממשלה

מניעת הפקעת שערים  ובסרטי ראינועב, בפקודות המטבע, למשל, בישיבות אחרות דנו. מספרי העולים והאוניות

, פקודת משקאות משכריםב, שטחי השיפוטב, שעת חירוםבחוקים ל, כמו כן דנו בפקודות העיריות. וספסרות

פקודת ב, פקודת הבנקאותב, פקודת המלווה העממי ומלווה המלחמהב, מלחמה ביוקר החיים ב,  הנמליםפקודתב

         . בענייני מנהל וכוח אדםדנו ופקודת העתיקות ב ופקודת מרשם התושביםב, פקודת בריאות העםב, מכס ומס בלו

 שעלו בישיבות שנערכו בתקופת בין הנושאים, כמעט,  לא נמצאה )73( **דברי הכנסתבתוכן העניינים של 

, 1949 מאי -שנערכו באפריל, 29 -25בישיבות .  ניצולי שואהל"לאנשי גח או התייחסות לפליטי השואה, המלחמה

 בהודעת ראש הממשלה .ונערך דיון בנושא" הודעת הממשלה על קליטת עלייה והמלחמה ביוקר החיים"נתקבלה 

.  אלף יהודים210 -מאז קום המדינה עלו ארצה למעלה מ: " אמר,ליהעל קליטת הע, 1949 באפריל 26 -ב, בכנסת

הרבה עשרות ... אלף עולים102 -חודשים עלו ארצה למעלה מבפחות מארבעה ,  ועד אתמול1949מראשית ינואר 

מדרום , מקאנאדה, באו יהודים מאוסטרליה; אך עלו לא רק עקורים; אלפים ממחנות הריכוז בגרמניה ובאוסטריה

, דיבר בן גוריון על השיכון והאכסון של העולים, בנוסף להודעתו זו ). 74..."( מאמריקה הצפונית והדרומית, האפריק

ל "אנשי גח, על הפניית עולים, על דאגתו לעולים, על הצורך בקיבוץ גלויות, על יוקר החיים, על המחסור בעבודה

  .             להתיישבות ועל בעיות המשק, ל"ומח

  מצבה המדיני של, חוקת העיריות: לאחר דיון בסעיפים אחרים כגון, 1949 ביוני 22ביום , ארבעים וששבישיבה ה

  

היא ההנהלה הארץ ישראלית של , הנציגות הנבחרת של התנועה הציונית: "הוחלט, 1948 במרץ 1 -ב, במליאת הועד הלאומי*

יהיו מועצת ממשלה זמנית של המדינה , ועד הלאומיוהנציגות הנבחרת של כנסת ישראל היא הנהלת ה ,הסוכנות היהודית

מועצת "המוסד העליון נקרא . ל שהתקבלו יחד עם הסוכנות היהודית"הועד הפועל הציוני אישר את ההחלטות הנ". היהודית

, ל בתל אביב"בישיבה בבית קק, 1948 למאי 14 -ב.  חברים13נבחרה ממנה ובה היו " מנהלת העם. " חברים37ומנה " העם

 25 -ב נערכו, לאסיפה המכוננת ,בחירות". ממשלה הזמנית"ל" מנהלת העם"ו" מועצת המדינה הזמנית"ל" מועצת העם"הפכה 

, תפקודה ותפוקתה, הכנסת, שבח וייס:  ראו.כנסת:  בית המחוקקים,רשמית, נקרא 1949 בפברואר 16 -ב. 1949בינואר 

בבניין , במוזיאון תל אביב בית המחוקקים  נערכו ישיבות1949ט סוף עד כמע. 11 – 3' עמ, 1977, תל אביב, הוצאת אחיאסף

  .בירושלים" בית פרומין" העתיקה הכנסת מושבה ל26.12.1949 -ב, "סן רימו"ובמלון " קסם"קולנוע 

הקשורים לעבודת הפרוטוקול הרשמי המתוקן והמודפס של הדברים הנאמרים במליאת הכנסת ונספחים  :"דברי הכנסת"**

  .  'תשובות שרים וכו, מסקנות של ועדות הכנסת, החלטות, ה כגון הצעות חוקהמליא



  
  

304

חוק הגנת החייל , חוק כלי היריה, )סמכויות עירית תל אביב ( חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום , ירושלים

ה סיון "כ: "..."העלאת אפר הקדושים לירושלים"את ההודעה על , צקניוסף שפרי, קרא יושב ראש הכנסת, )דירה ( 

אפרם של אלה . אשר יובאו לקבר ישראל, חללי השואה הנאצית,  אחים ואחיות200,000הגיע לארץ ארון אפרם של 

אל כל ,  שם יאספו אל עמם,מכאן יועלו לירושלים עיר קודש. את עלייתם למולדת חיים, אשר חלמנו את בואם אלינו

דורות על דורות ישאו . יע את רחשי לבנו לעליה הקדושה הזאתאין ביכולתנו להב. הקדושים לנו בחייהם ובמותם

באפרם המפרה יניבו את אדמת המולדת , בדם אחינו אלה יחיו, ן הזה בלבבםבהחיים והבונים את אבל החור

את כנסת , אני מבקש את עשרת חברינו בירושלים לייצג אותנו. ומיסוריהם ישאבו און לשכינת ישראל הניצחת

   ).75" (  ובטכס קבורת האפר בירושלים בהלוויה,ישראל

  

הממשלה ;  בכינונן של מערכות חוקים ותקנות, וועדותיה השונותהרשות המחוקקת עסקה , בתקופת המלחמה

נערך היישוב ; הצבא עסק בלחימה קשה ובגיוס חיילים חדשים; ושריה עמלו על ייצוב מערכת שלטונית דמוקרטית

מבחינה , נראה שמערכות השלטון לא היו עדיין ערוכות להתמודד. יי המשק קש למרות גלי עלייה גדוליםלקלוט

בסדר היום של הרשות המחוקקת והמבצעת אין ". שארית הפליטה"עם משא השואה שהובא ארצה על ידי , לאומית

בעת , הוא נשמר; אחרתהעשייה הממלכתית דחתה את זיכרון השואה לתקופה , ביטוי לנוכחות השואהכמעט 

              .    ידי נושאיוב, ההיא
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   עיתונות יומית וכתבי עת . 4

חלק  של ,נקודת המבטלמוד על ל, לדעתי, מבחינת כתבי עת ועיתונות יומית בתקופת מלחמת העצמאות ניתן

ו תושהעסיקו א  , ואף אישייםונושאים ציבוריים אחרים ,  מדיניים וצבאיים למשל,עניינים שוניםעל  ,ציבורמה

תחושות  ,באו,  באותה תקופהפורסמו ובעיתונים יומיים ש, מסוימת בסדירות,כתבי עת שיצאו לאורב. בתקופה זו

ניתן , עיתונאים שזו היתה מלאכתם, בדרך כלל, אף שהכותבים על ענייני ציבור ובעיות הזמן היו. לידי ביטוי, הציבור

מה הובלט ומה , עיות התקופה ולהבין מה היה סדר היום הציבוריאת רוח הזמן ואת ב" לחוש"באמצעות כתיבתם 

 ,בתקופת המלחמה הובלטו הידיעות הצבאיות והמדיניות. פחדיו ושמחותיו, לבטיו, מה היו צרכי הציבור, הוסתר בו

שמהם ניתן להסיק על חיי הציבור הישראלי אחרים של אך מתוך עיתונות התקופה ניתן למצוא גם היבטים שונים 

אופן ההתמודדות עם בעיות משקיות שהתבטאו במחסור  במזון , יחס הציבור לעולים חדשים: ידת חשיבותם כגוןמ

, שנגרמו במלחמה בשל המצור, של אזרחים וחיילים , משתניםמצבים נפשייםאופן התמודדות עם וכן , ובשיכון

באמצעות ; ה של מצב הרוח ביישובהעיתונים אספקלרי כמו כן הציגו .האויבשל ההפצצות והצליפות , ההפגזות

 ניתן ללמוד על ,כתבות מרכזיות ושוליות ואף נושאי בדיחות וקריקטורות, שירים שפורסמו, ניתוח נושאי מאמרים

               .     ההווי והלך הנפש בקרב הציבור

 השואה בתקופת מלחמת בו אפשר יהיה לגלות את מידת נוכחות, להציג צד נוסף, כתבי עת ועיתוני התקופה עשויים

  .העצמאות

התייחסות  אשר בהם ביקשתי למצוא 1949 – 1947 שפורסמו בין השנים *כתבי עתרחב בחנתי מספר מתוך מגוון 

   . לשואה ולניצוליה

תפקידו "איזנשטדט על . ש: 1947 בינואר ,בגיליון הראשון, למשל, כתבו,  )76( בטאון הציבור האקדמאי , אדניםב

יחיד "זאב פלק על , "טכנולוגיה והומניזם"משה ימר על , "היישוב והפורשים"חושף על .י.ב, "יישובשל הסטודנט ב

כרזות ובה  ,"בצלאל"בבית הנכאת  "צגהושה, את התערוכה, "מאחורי הסורג" במאמרו יוחנן זאב שק תאר. "ומדינה

, המתארים את חומות גטו ורשה, "רגמאחורי הסו" ו"בין החומות: " כגון, של מעפילים,"מתוך הזיכרון", ציוריםו

לוח תקופות השנה בטרייזנשטאט וכן ציור המתאר גירוש , הווי בגטו, תמונות מגטו טריזיינשטאט, טיפוסים מן הגטו

על הסטודנט האמריקאי בארץ , "הועידה העולמית של הסטודנטים היהודיים"כתבו על " בינינו"במדור  .מעפילים

הנגב : "על, למשל" בעם ובארץ"במדור , כתבו, 1947מפברואר ', בגיליון ב. ב" מארהבעיות הסטודנטים ישראל ועל

שיטת ", "חכמת ישראל: "על כתבו" דברי עיון"במדור ". עם קצינים יהודים סובייטים", "ובעיות התיישבותינו בו

  ,"פרים וספריםסו"כתבו על  "בספרות ובאומנות"במדור ". לבעיית המדע והמוסר", "המנדטים ומשטר הנאמנות

על ההזנחה ", "טיול אחד","בראשית: "כתבו" בינינו"במדור . ופרסמו שלשה שירים" על קשרינו עם התיאטרון "

": מפעל היסטורי בלבטיו" ציינו הקמתו של1947 יולי -בביטאון של יוני". נוף הסטודנטים בטכניון"ועל " בגימנסיות

אך עלו בו גם בעיות , הסטודנטים התייחסו הכותבים להווי, אוןבביט". לשלב הגשמה" יד ושם"עתה נכנס מפעל "

נגע הכותב בהתייחסות , "בצלאל"באמצעות תיאור התערוכה שהוצגה ב. ספרות ומדע, התקופה וענייני תרבות

  .            לשואה, ערב המלחמה, אמנים

". לתקומת התורה בארץ קדשינו, תלביצור היהדו: "כוונת הביטאון, בדף הראשון, פורסמה ) 77 ( עתרתבכתב עת 

. י.שכתב א" פרקי הדרכה", )"המטרה והשאיפה ( המגמה והתכנית עם העתרת : "בתוכן העניינים הופיעו סעיפיו

  "תורת הרב", מרגלית. מאת הרב א" ניצוצות", פ"חרל. מ.מאת הרב י" הליכות גאולת ישראל וארצו", ל"הכהן קוק זצ

  
, ספרא. קרית אדמונד י, הנמצא באוניברסיטה העברית" בית הספרים הלאומי והאניברסיטאי"נעזרתי במדור כתבי עת של *

  .ירושלים, גבעת רם



  
  

306

, מגן .מ .שכתב י" שני המאורות", טכורש. פ.מאת הרב כ" שמחת בית השואבה", הלוי אושפיזאי. מ.מאת הרב י

נכתבו פסוקים שונים " אור הגנוז: "בסעיף. ףצור. מאת א" אגרות הרב"ו  רמון . שכתב י")הרגשות ( ל "הרב קוק זצ"

    . ל"ופירושיהם ודברי חז

, והובאו דברי" בציונות וביהדות מול פני הרעה: "כתב אברהם את ,"עקיבא"של תנועת  ) 78 ( בנתיבבכתב העת 

ד של זהו צד אח": "...בפרוס השלום"תחת הכותרת , ו"ראש השנה תש'  בגליון ב,יעקב. ק, "הסולל"חבר קבוצת 

חרוטה דמותו , התחתון, בצידו השני). המאבק לשלום לאחר מלחמת העולם השניה ( המטבע של הגורל העולמי 

כלום אין זה המשך ישיר . הלא עינינו חוזות באלפי יהודים נאנקים במחנות הסגר. של העם היהודי במאבק השלום

כלום שלום .  זהו רק מונח במילון הדיפלומטיה"שלום" ה,כלפינו היהודים, למה נשלה את עצמנו? של סבל המלחמה 

 -"עצבנות התושבים", הממשלה הפולנית רואה כאן אי הבנה אמנם?  לנו בעת אשר בקרקוב העיר נשחטים יהודים

טיפות הדם . שהבחין שדם נשפך בכל האנדרלמוסיה הזאת, אך עוד לא קם אחד, כאן היא אוסרת ושם משחררת

עוד כתבו  ...".זהו בודאי אינו השלום...שותתות אף הן, במטבח הנאצי...קיזושכבר ה, האחרונות של היהודי

, !"  חד הם-דת ישראל ולאומיות ישראלית", "עקיבא"לאוריינטציה הפוליטית של תנועת ", "חזון והגשמה": "נתיב"ב

 נכתבו ביקורות על "ספרות וסופרים"במדור ". רטר של הרצל'תכנית הצ", )בוטינסקי 'ז. על פי ז" ( אנו והעברים"

" הגלות בשתי אספקלריות בספרות"קטע בשם והובאו , ) עלמין -קרב אלסיפור מ" ( 9142החייל "על , יצירות הזז

, "החינוך החברתי בתנועת הנוער", "בהדרכה", "בקן התנועה: "היו" נתיב"פרקים נוספים ב. וקטע לזכרו של ביאליק

הלילה "כתבו את " רשמי עט"תחת הכותרת ).  עליית יוצאי התנועה על" ( עם בוא העולים", "חוויות ורשמים"

  " ).סבאישראל "סיפור מיסטי של הצלתם של יהודים מידי הנאצים על ידי " ( ביער"ו" האחרון באונית מעפילים

על " ( הפו–תיל תיל ", "בנתיב לבעיות השעה: "קטעים כגוןח הביאו העורכים "מתוך הבטאון לראש השנה תש

  על ההעפלה ועל הציפיה , בו כתבה נעמי על השואה" ( שאר ישוב", ) ריכוז נאצים ומחנות בריטיים מחנות

). על החילוניות " ( ההתנכרות" חיים אבני כתב את ."הגשמה וחינוך, חלוציות", "מכתב לחיל בריטי", )למעפילים 

: כתבו עניינים פנימיים של הקן כגוןנ" בקן ובתנועה" שירים ובסעיף 11הופיעו " ספרות וביקורת"תחת הכותרת 

מלמדים על , הנושאים שנבחרואוסף הקטעים ו,  של כתב העתמבנהו. ועוד" בין כתלינו", מסעות הדרכה, טיולים

  .   זיקה ברורה לערכי העם ולעברועל ו לאומית של אנשי קן התנועה בירושלים-המעורבות הדתית

ט צוטטו "בגיליון סיון תש: שונים ו ענייני עליההובא וכנות היהודיתשהוצא על ידי הס ) 79(  דפי עליהכתב העת ב

 .  בענייני עליה,1949 במאי 15 – 5 - במושבו בירושלים ב,בועד הפועל הציוני, דוד בן גוריון, דברי ראש הממשלה

 מטרת .יהודים סבלו בעולם גם לפני בואו של היטלר : "...*הובאו דברי ברל לוקר" שיבת ציון"תחת הכותרת 

אענה לכם ? מתי תתגשם הציונות : ואם תשאלוני. תנועתנו להבא תהיה העברת מאות אלפים ומיליונים לארץ

רק עם : ואני אומר" רק עם אחרון היהודי גם אחרית תקוותנו": שם נאמר. בשינוי סגנון" התקווה"במשפט אחד משיר 

 ;"לקיבוץ נדחי ישראל: " תחת הכותרת**רי יצחק רפאלצוטטו דב...". אחרון היהודי הרוצה לעלות גם אחרית תקוותנו

:  וכן דברי צבי הרמן שהיה ראש מחלקת הקליטה,לעליית הילד והנוערהובאו דברי משה קול שהיה ראש המחלקה 

. אולם על יד הקמת המדינה היהודית לא נתגשם החזון הציוני, חזון קוממיות ישראל נתגשם בדם ואש של המלחמה"

המטרה . מחולל מהפכות ותמורות נפשיות אולם נתגשם רק חלק, מאיר לבבות, ן חלק חשובנתגשם מן החזו

 כמו כן פורסמו החלטות הועד הפועל הציוני לגבי תוכניות ...".הסופית של הציונות היתה קיבוץ גלויות בישראל

  מתן , חולים ונכים, יםמאמץ להעלות זקנ, עולים להכשרה הפניית, חופשיתעליה , פנייה לאומות: העליה ואלה היו

  

  . עסקן ציוני וחבר כנסת, 1971 – 1887, ברל לוקר*

  . ראש מחלקת העליה בסוכנות היהודית, מראשי הציונות הדתית , 1999 – 1914,  יצחק רפאל**
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, לשיכון עולים, בנוסף פורסמו תוכניות לקליטה. העליה ועדות שיטפלו בנושאי מינוי, הקלות במכס ובמיסים לעולים

  הופיעו דבריהם של, ט"מתמוז תש" דפי עליה"ב. ונוער ולהשתתפות ההתיישבות העובדת בקליטה לעליית ילדים

 לוי ', ובעברו איש עליה בשהיה ראש מחלקת הקליטה,  יהודה ברגינסקי,*)מאיר ( גולדה מאירסון , דוד בן גוריון

כתב העת . ינים שונים של העליה וקליטתהענישהתייחסו ל, שהיה אז מנהל מחלקת ההתיישבות ואחרים, **אשכול

 .י הופיעה כתבתה של ג"בכתב העת מתשרי תש.  הוקדש לענייני מכס ושרותי נמל,ט" מחודש אב תש,"דפי עליה"

 ,"הפסיכיאטר היהודי בוינה", "'הנערה מלודז: "ובה סיפורי ניצולי שואה ועולים כגון" העלייה השביעית"סמואלס 

המחלקה לעלית , שהוצא על יד הסוכנות,  )80 ( דפיםגם ב". הלילה האחרון", "ה לישראלבספינ", "יוצאים לדרך"

בכתב עת זה מופיעות סקירות על .  של המשרד באירופהנייני עליה אך מנקודת מבטעעסקו ב,  באירופהילדים ונוער

: המיועדים לעליה כגוןהכרת הארץ וההיסטוריה של ארץ ישראל לחניכים , ל והנחיות ללימוד עברית"הפעילות בחו

  "רשמים", ) הולנד -אפלדורן( " אילניה"כפר הנוער ", )"אוסטריה ( ח "מתוך דונתונים , "על עלית הנוער בגולה"

חינוך לחיי ", "הערות דידקטיות ללימוד ידיעת הארץ", "צעדים ראשונים ללימוד היסטוריה", מכפר הנוער בקפריסין

עלית הנוער לקראת תפקידים חדשים  ","כפר הנוער בן שמן", "ר.ס.ס. בסמבעיות החינוך", "כפר בארץ ישראל

, "הרהורי מדריך שחזר משליחותו בגולה", "שינויים בדמותו של הנוער העולה", "עלית הנוער באיסופה", "בגולה

י העת  בכתבהלא נמצא.  יוחדה לעליית נוער מצפון אפריקה1949 פברואר - חוברת ינואר. ועוד"מהנעשה באיטליה"

אף שניתן לשער שחלק מהעולים הצעירים והמועמדים לעליה , התייחסות רבה לשואה, של הסוכנות שעסקו בעליה

מתוך מבט  ,תחוםבבכתבי העת האלה יש התייחסות לעליה וליעדיה ולפעולות שנעשו . אירופה היו ניצולי שואהמ

  .    יהמטרותיעדי העליה ולשם השגת זאת , לעתיד

, "פרץ. ל.נבואתו של י": הופיעו מאמרים כגון, 1948שפורסם בחודש מאי " חרות" של תנועת  )81  (אשבכתב העת 

הפעם הנשיא ", "מכתב למנחם בגין", "דרך המלך של המחתרת", "המציאות כמות שהיא", " לא טמבל-י"נערת לח

לא ", "פרשת דיר יאסין", "לבטלנים עליך ישרא", "ל משדר"אצ", "הקרב על יפו", "עידוד ללב דואב", "רק מפטפט

ראשי הסוכנות , "מועצת הזקנים"הכותב טרוניה כנגד  הביע" ל"יריקה בזכרו של אנילביץ ז:"במאמר . ועוד" תפחידונו

  .    מחדליהם על, אותה עת, ומנהיגי העם

  :פורסמו מאמרים של סופרים והוגי דעות כגון ) 82" ( שבועון לספרות ולענייני חברה", דורותב

של יעקב " ניסוח ",*של יוסף קלוזנר" מלכות בית חשמונאי ומלכות כוזר", א"פליכס יבי. של ב" רשיות השעהפ"

בעקבות  ":כתב ****ץייוסף וי,  "75יוסף קלויזנר בן " צבי וויסלבסקי כתב , ***של יעקב כהן" אשירה שיר", **פיכמן

 ביקורותוו כן פורסמו בכתב העת שיחות עם סופרים כמ". י"בית הכנסת הארבהגשר : "כתב *****נח שטרן, "המדינה

התייחסו , "מפה ומשם", "קול הקורא", "מכלי אל כלי", "אמנים ואומנות", "מעבר לים: "בטורים שונים כגון. ספרות

, "במערכה"בו, שמות הנופלים, "יזכור"נרשמו תחת הכותרת ,  )83"(  מפלגתי- בין-ביטאון אל", בחןב. לענייני הזמן

הובאו קטעים מנאומי ,  ניתן בכתב העת ביטוי למצב הפוליטי הפנימי,בסדרת כתבות. נה סקירה על הקרבותנית

" מכתבים למערכת מספרים", "מכתבים לאמן צעיר"פורסמו , "בעיות החברה הקיבוצית"נדונו , ראש הממשלה

שכתב בנימין " נים ממשפחהאחד מעיר וש"במסגרת הביקורת כתב נח גריס על . וקטעים מספרים בתחומים שונים

   הופיעו שני צילומים בתבנית גדולה של חלק מאנדרטת ,1948 במאי 12 - מ,'בחוברת ז)******. טננבוים ( טנא 
  

  ראש ממשלת ישראל , חברת כנסת, אז שרת העבודה והביטוח העממישהייתה  , 1979 – 1898, גולדה מאיר*

   .1974 – 1969 -מ

  .1969 עד 1963 -מ, ראש הממשלה השלישי של ישראל, 1969 – 1895, לוי אשכול**

  .בעמוד הבאבהערות " צקלון"וב" בחן"ב, דורות"כותבים בשמות *
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היעוד ההיסטורי של "על " המשך וקיום"הגבורה שפיסל רפפורט נתן לזכר לוחמי הגיטאות ונח גריס כתב ב

, הם הפכו מחולמים ללוחמים "...:" היערהפרטיזנים וקבוצות, מחנות הסגר וההשמדה, השלשלת מלוחמי הגיטאות

לחופש המחשבה "בבימה שניתנה !". המשך : הם קיימו את צו ההיסטוריה שלנו, הם המשיכו את שרשרת הגבורה

  . גם לזיכרון השואה, מלבד התייחסויות להווה ולעשיה בתקופת המלחמה, היה מקום בכתב העת, "והביטוי

הביא מבחר תרגומים של מאמרים וקטעים " אמנות ומדע פופולרי, ספרות" שעסק ב )84 ( צקלוןעת הכתב 

בישיבה של ", "אנשים צעירים", "מוסקבה בעיני קאריקטוריסט צרפתי", "תיאטרון בתוך הביזנס: " ספרותיים כגון

קונסטנטין , הובאו מפרי עטם של ברנרד שאו, בכתב העת". דמוקראט-נאצי: הכל יתכן", "ניצשה", "מטה

הינריך , שופנהואר, קוורושפ, אק רוסו'אן ז'ז, מארק טווין, הנריק איבסן, אפק'קארל צ, סינקלר לואיס, יפאוסטובסק

שכתב אנטוני " אלגיה על העיירות היהודיות בפולין" פורסמה  1947נובמבר בחוברת . היינה ואחרים

                     :ותרגם בנימין טננבוים******* סלונימסקי

  כבר בפולין איננהעיירה יהודית "

  וולמין וברוד, חרבישוב, בקרצב

  הדולקים שם בצנע, שווא נרות תבקש

  ותקשיב לניגון מבתי כנסיות

  הבלויים נעלמו, אחרוני השרידים

  ...ובחול דם כסה ונמחו עקבות כל

  על פלנטה אחרת הירחים כבר יארו...

  כי ביעף הם עקרו מזה אלם עכור

  "....עיירות כבר אינן

  

 רובם עסקו בעניינים מקצועיים שונים . בעברית ובלועזית כתבי עת175 -מלחמת העצמאות הופיעו בארץ כבתקופת 

או שעשויה היתה ,  בהםההופיעשבחרתי מתוכם אלה . הצבאאו פורסמו מטעם עיריות ואגודות שונות ואף על ידי 

 נוכחותה ******** במספר כתבי עתניתן לומר שהיתה קיימת, מבחינתם". שארית הפליטה"ול זיקה לשואה ,להופיע

  .   אף שלא היתה מודגשת, של השואה

       
  .   היסטוריון וחוקר הספרות העברית החדשה, 1958 – 1874, יוסף קלוזנר*

  .משורר ועורך עברי , 1958 – 1881, יעקב פיכמן**

  .עורך ומחזאי עברי, משורר, 1961 – 1881, יעקב כהן***

  .ל ופעיל בהתיישבות"מראשי הקק , 1973 – 1890, יוסף וויץ****

  .משורר ומתרגם עברי, 1960 – 1912, נח שטרן*****

  .עסק בספרות השואה, סופר ומתרגם עברי , 1999 – 1914, )טננבוים ( בנימין טנא ******

ן  חיים זליג הראשו" צפירה"היה נכדו של עורך ה( סופר פולני ממוצא יהודי , 1976 – 1875, אנטוני סלונימסקי*******

  . פרסם שירים על השואה,  )1904 – 1810סלונימסקי 

ביטאון לבעיות האשה : האשה במדינה: "למשל,  היו1949 – 1947שפורסמו בין השנים , לא צבאיים, כתבי עת נוספים********

ידיעות מנהל ", "העבודהירחון ", "דפי העובד הציוני", "ס הריאלי בחיפה"במת תלמידי בית בירם של ביה: דעות", והמדינה

ידיעות כלכליות מן ",  של משרד האספקה והקיצוב1949דין וחשבון ,  של המשטרה1949דין וחשבון שנתי , "ההסברה

, "רבעון לחקר בעיות הילד: מגמות", של משרד התחבורה" לקט מעיתוני היום", של משרד התעשיה והמסחר" העיתונות היומית

  ארגון , פעולות ארגון עזרא, " למחשבת חרות ישראל-סלם", "ות סוכני המכס והתחבורה בישראלביטאון התאגד: מכס ותעבורה"
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את רוב הציבור היהודי בארץ , בתקופת מלחמת העצמאות, לדעתי, מתוך העיתונות היומית בחרתי עיתונים שיצגו

מן , חרות ואת קיף המשמן הימין את,  בתחילהמשמרשנקרא , על המשמרמעיתונות השמאל בחרתי את . ישראל

 נתן הצפה" מזרחי"עיתון תנועת ה. שהוגדרו עיתונים עצמאיים או בלתי תלוים, מעריב והארץהמרכז את העיתונים 

, בפשקווילים של הרחוב החרדי.  לאומית-נקודת מבט שייצגה את הקבוצה בציבור הנשענת על האמונה הדתית

  . התייחסות ייחודית לאירועי הזמן, לשווא, חיפשתי

ניתן , בעקבות הצלחות מדיניות וצבאיות או בימי משבר וזיכרון, בעיקר בימי רוממות רוח, מבחינת עיתונים יומיים

 מפלגתי מסוים מבליט דגשים על פי -עיון בעיתונים המייצגים זרם תנועתי; ללמוד היטב על דגשים בשיח הציבורי

, בהודעות ובכותרות ראשיות. תם ניתן להשוות ביניהםמשינויים באופן הצג, קווים שנקבעו על ידי עורכי העיתון

לצורך . סיפורים וזכרונות, כתבות, אך בדרך כלל הם מצויינים בצמוד לטורים, לא מופיעים שמות הכותבים, בעיקר

, ידיעות המבטאות את רוחו וכן כתבות, בעיקר, נבחנו עיתונים מתקופת המלחמה בלבד ונבחרו מהם, המחקר

  .     שיש בהן זיקה לשואה ולפליטיההכרזות והודעות

לאחוות , לסוציאליזם, עיתון יומי לציונות: "והיא מופיעה בדף הראשון תחת שמו,  הכריז על זהותו*על המשמרעיתון 

דף ובו מדורים , דף לידיעות שונות של התנועה, דף ראשון למידע צבאי ופוליטי: ארבעת דפי העיתון הכילו". עמים

 30 -ב. בתי קולנוע ופרסומות ודף ידיעות כלליות, ופרטים על הצגות תיאטרון" ראדיו", "ני הארץעל פ", "אספורט"כ

דווח על השמחה  ). 85" (  אושרה החלוקה13 קולות נגד 33ברוב של : " נכתב בכותרת ראשית1947בנובמבר 

והועברו , "אושין ויגור"ניה עם האו" עליית התינוקות" נפש הגיעו ב1,420: "והמוני החוגגים בתל אביב ועל כך ש

 גל שמחה והתרגשות עצומה הציף את מחנות: " בדצמבר יחד עם דיווח על כך ש1 -ב. למחנה קליטה ברעננה

תחת , "בעין בוחנת"בטור שנקרא ". שבעה חללים נפלו אתמול מיד מרצחים: "נמסר על תחילת המאורעות" קפריסין

  לחיסול משטר ,  שמחו והריעו לקריעת גזירות ההפליה הגזעיתההמונים: "...נכתב" למחרת ההכרעה"הכותרת 
  

אגרת ", "שבועון מנקד לעולה: פרוזדור", "עלון עובדי מחלקת התרבות של המדינה: בשער העליה",  החרדי בארץ ישראלהנוער

מוניסטית שיצא מטעם סיעת המפלגה הקו" קול הפועל", השומר הצעיר, של המחלקה לנוער של הקיבוץ הארצי" למדריך

, שהוציאה לאור המשמרת הספרדית הצעירה" במערכה", "הירחון לכל: תפריט", "שוטר ישראל", הישראלית בהסתדרות

שהוציאו " העבריה לקטנים",עלון חברת הילדים בפתח תקוה, "עבוד ולמד", "מהנעשה במועצת פועלי ירושלים: במועצה"

ווירשאפט און , דעמאקראטישע וואכנשריפט פאר פאליטיק: פריי ישראל", בירושלים' ת לבנות א"מוסדות החינוך המסונפים לת

ביטאון נוער : קול סיני", )מסחר ותרבות , ביטאון דמוקרטי שבועי לפוליטיקה: ישראל החופשית: מאידישבתרגום " ( קולטור

, "ת הספר הממלכתי דתי ביבנהניב תלמידי בי: צפרירים", שהוציאה הסתדרות הצופים העבריים בארץ ישראל" שבילים", "סיני

שהוציאה המפלגה הקומוניסטית וברית הנוער הקומוניסטי " קול המגויס", "שבועון ארצישראלי לספורט: קול הספורט"

אור היום " "ביטאון הסתדרות הפועלים החקלאים: בכפר", "קבצים לתולדות תנועת העבודה בישראל: אסופות", הישראלית

עלון חברת הילדים : עבוד ולמד", "לעולים לגרדום ובפיהם שירה: עיתון הנוער: משואות", "בטרם", "לענייני הישוב והציונות

: מבחר פסקי דין", "ביטאון להדרכה לאומית מעשית במדינת ישראל: העם בביתו", "בבית ספר ערב חנוער עובד בפתח תקוה

ביטאון פנימי : הגידו בדן", "לענייני צרכנות שיתופית: דפים", "ר בארץ ישראל"ביטאון בית: בסער", "במשפטי עירית תל אביב

רבעון לביטוח : חקרי עבודה", )השבוע בישראל : מאידיש" ( די ווך אין ישראל", "חוברות לענייני החיים: היא והוא", "של חברי דן

דין של בתי המשפט המחוזיים קובץ פסקי : המשפט", "ביטאון לענייני היהדות ומאור שבתורה: יהדות", "סוציאלי ותחיקת עבודה

 UN PAYS EN, "קובץ לבירור בעיות ההשתלמות של הנוער הדתי העובד: נתיבות חינוך", "בארץ ישראל

CONSTRUCTION: REVUE BI-MENSUELLE ILLUSTREE ) ויר א חודשי מ- דו עת-כתב, מדינה בבנייה: מצרפתית(  , 

INFORMATIONBLATT DER ALIJA CHADASHA OWEDET )ועוד ) עובדתחדשה דף מידע לעליה : גרמניתמ .   

  ". על המשמר"ל" משמר"שונה שמו מ, 1364בגיליון , 1948 בינואר 25 -ב*
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  בני הישוב שלבם מתחמץ בקרבם לקול זעקת. לכשלון אויבנו ומשטיננו, לתקוות העצמאות הקרובה, לאטרון ורפיח

ברבבות המצפים בכיליון , והנודדים בדרכים גדרות התילשליבם הולם עם גורל האלפים החיים בין , פליטי המחנות

, שערים פתוחים ואוניות חופשיות באות  שמח אלי גיל לסיכוי הקרוב של-עינים לאימוץ שארי בשרם ששרדו להם

   ).          86..."( לקץ ציד המעפילים בים וביבשה

 חנויות 40", " יפו-ת השקט בגבול תל אביבפורעים מנסים להפר א: " רבו הידיעות על אירועי דמים1947מדצמבר 

חמישה יהודים נהרגו ועשרות נפצעו בהשתוללות ", "יריות על נוטרים", "מחסומים בדרכים", "ניזוקו בירושלים

  ". הפורעים

נבנה : " תחת הכותרת*נמסרו דברי מאיר יערי, "מ"תורשה עלייה מברה: " ציפיות עורכיובעיתוןבוטאו  בחודש 4 -ב

המדינה תיכון על יסודות של דימוקרטיה ריבונית : "וצוטטו דברי בן גוריון" ישראל בדרך סוציאליסטיתאת ארץ 

בכותרת ". על ארגוני הפורשים להתפרק: "הגנה: " בדצמבר נכתב בכותרת ראשית5 -ב". פועלית ונאמנות חלוצית

אילזה קוך המכשפה : "לחמהנכתב על הקלה בעונשה של פושעת המ" פסיפס הימים"בטור , "מתנת חג המולד"

ילדה בן בבית הסוהר ...נידונה למאסר עולם...אימת הנשים היהודיות, במחנה בוכנוולד. ס.אשת מפקד ס, מבוכנוולד

ובה ראה בציונות דרך לפתרון " לראות נכוחה "** פורסמה כתבתו של יהודה טובין4בעמוד . ..."בלאנדסברג בבווריה

רצתה להשמידנו ...רצתה לעשות בנו כלה) גרמניה ( היא , מטרה ראדיקלית ביותרביחס אלינו היתה ה: "...הגלות

אנו לא נחדל להיות אובייקט לשנאה . הציונות חשפה את סיבות האנטישמיות והסבירה אותן הסבר היטב...כעם

איך ? היטלר איך הוכרע העם בהמוניו לטבח בידי ...ולהשמדה כל עוד לא יבוא שינוי מהפכני בצורת קיומנו הלאומי

פועל . עדיין לא נמצא בנו העוז והכוח הפנימי לנתח את קורות השנים האחרונות כדי ללמוד לקח? עמד בימי השואה 

אך למעננו ולמען הדורות הבאים אסור לנו . כאן חוק ההתעלמות ממה שעשוי לזעזע את שווי המשקל הנפשי שלנו

    ).87( ..."להתעלם מן האמת

 יהודים 75": נכתבויום למחרת " פוגרום על יהודים נערך בחלב שבסוריה": על הרעה במצב בדצמבר דווח 10 -ב

  ".ששה נפלו חלל בין גבולות לנירים: " נמסרובכותרת הראשית" נרצחו בפרעות עדן

חלק מסיפורה של ניצולת שואה רחל זוננשיין , כמעט במלוא העמוד, פורסם" גורל" בדצמבר תחת הכותרת 12 -ב

 ,"פרופסורים"תחת הכותרת ,  בחודש פורסמה ביקורת19 -ב. הות בדויה כיאנינה אירנשקה בזמן השואהשאימצה ז

בו תואר , "פרופסורים של היטלר",  ) Max Weinreich *** ( על ספרו של מקס ויינרייך,מלכין. ב.שנכתבה על ידי ד

" משמר"פרסם , ארצה* ***ל קסטנרלקראת בואו של ישרא, אותו יום חלקו של המדע ברצח שביצע המשטר הנאצי

מ חגגה "ברה: "בכותרת ראשית" משמר" בחודש פרסם 22 -ב". פנים אל פנים עם אייכמן: "קולב בשם. כתבה של א

  קרבות עזים מתחוללים במבואות העיר מוקדן "בעמוד הראשון ש, דווח יום למחרת".  לסטלין58 -את יום ההולדת ה

  ר הפגינו.ס.ס.הבחירות בס"על ש, מ"עיתון המפלגה הקומוניסטית בברה, "פרוודה"מכמו כן צוטטה ידיעה , )"סין ( 

   מתלייני23 -דין מוות ל"ידיעה שפורסמה אותו יום היתה על ". לשלום ולהכשלת הריאקציה, את רצון העם להגנה

  בשם , השלישי על תערוכת תנועות המרי ברייך *****רגינסקי'קצ.  בחודש הובאה ביקורת של ש26 -ב". אושויץ

  

     .היה חבר כנסת, ם"השומר הצעיר ומפ, מנהיג הקיבוץ הארצי, 1987 – 1897, מאיר יערי*

    .איש הקיבוץ הארצי, פובליציסט ואיש רוח, חוקר ועורך, יהודה טובין**

  .וילנהב)  "המוסד למחקר יהודי" YIVO ( א"ייוומייסד , סופר ולשונאי אידיש , 1969 – 1893, מקס ויינרייך***
נרצח על ידי קיצונים , מראשי התנועה הציונית ברומניה ובהונגריה, משפטן ועיתונאי, 1957 – 1906,  ישראל קסטנר****

  .   ושיתף פעולה עם הנאצים במלחמה" מכר נשמתו לשטן"בתואנה ש

  ".אביב"ול" נארפו"כתב את המילים ל, סופר ומשורר אידיש של תקופת השואה, פרטיזן, רגינסקי'שמערקע קצ*****
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 בחודש 25 -ב .סבלם של הגרמנים במלחמה, דווקא,  שנערכה בשטוטגארט בגרמניה ובה הודגש,"שהתנגדוהללו "

  .  על אסורי מחנות הריכוז וסבלם,"על סף המוות"פורסם סיפורה של מייזל גיטל 

 נעמוד בה במלוא -ו מלחמההוכרזה עלינ: "...דבריו של בן גוריון,  פורסמו בכותרת הראשית1948 בינואר 2 -ב

המדיניות הציונית ...השלטון הבריטי מועל בתפקידו, ם"תלמידי הנאצים ועוזריהם הכריזו מלחמה גם על או...כוחנו

התחזור גרמניה למוטב "רשמי ביקור ב, אלי לבלכתב  בחודש 9 - ב. )88( "והמזרחב מושתתת על אחדות בין המער

  * בינואר הובאו דברים מהרצאתו של יעקב חזן23 -ב ".פטים עממיים רחמניםשו"ובהם תאר משפטי נאצים בפני  "?

אחדות העבודה פועלי "ו" השומר הצעיר" בחודש דווח על האיחוד בין 25 -ב". איחוד מפלגות השמאל צו התקופה"

  ". מצע האיחוד"ופורסם " ם" מפ-מפלגת הפועלים המאוחדת"והקמת " ציון

 1948 באפריל 12 - ב.מספר כתבותוהוקדשו לכך " שנה למאניפסט הקומוניסטימאה " לפברואר דווח על 8 -ב

   .ועד הפועל הציוניבישיבת לילה של ה, **שנקראה על ידי זלמן רובשוב, פורסמה ההודעה על הכרזת העצמאות

והנה .": "..בכוח הרוח"תחת הכותרת  לרגל יום השנה למרד גטו ורשה פורסמו דברי יצחק טבנקין,  באפריל16 -ב

הגיטו עולה . מעטים מול רבים, ימים שבועות וחדשים מתנהלים קרבות. פרץ מרד של קומץ בחורים ובחורות יהודים

דווקא קבוצת ...בקרב עמם ואיזו בדידות...לא אנושית ולא לוחמת, . )ק.ש, עם הפולנים( באש ואין סולידריות 

עמדו במבחן האהבה  "החלוץ"פלגי .  הם העזו-צבאשלא היו ב, מחוסרי ניסיון, חברים מחוסרי נשק, "החלוץ"

לחברת ולאהבת  ,לאחווה, לאידאל, שנתחנכו לקנאות" דרור"ו" גורדוניה", "עקיבא"אנשי ...הנאמנות והאחווה

נפש לערך אינם  טשטוש ערכים או שיויון. כי האהבה לערך היא העומדת גם במבחן המלחמה.  הם שעמדו-ערכיהם

   ).89 " (רוח ההגשמה האישית שעמדה במבחן, היתה זו רוח ההגנה העצמית...ןעומדים לאדם ביום מבח

: הם קראו: "***חייקה גרוסמןשל , " עמדת קרב של העם-הגיטו" :באותו גיליון הופיע כתבות של טוביה בוזינקובסקי

של , "זייפי התעודותמחתרת מ: "של רפי פרידל, " ירושלים- וארשה-מינסק: "דובר. של מ, "העם היהודי לא תם עדיין

: קצרגינסקי. וש" שבילים בין החורבות: "אהרון נירנשטיין כתב". כך נכלאו חצי מיליון יהודים באורח חוקי: "נח גריס

שתרגם בנימין טננבוים והופיע " זה ביתנו עוד לא בית"יאנוסוביץ . פורסם שירו של י". בשורת המרד בגיטו וילנה"

" משמר" באפריל פרסם 19 -ב. רטו רפפתןאנדרטה לזכר מורדי הגיטו שפיסל נצילום אחת מדמויות הלוחמים ב

דבר : " באפריל29 -ב, פורסמו,  במאי1לקראת ". יום זיכרון ויום פקודה, מרד ווארשה"כתבות נוספות תחת הכותרת 

עלים דבר מפלגת הפו"ו" גלויות במולדת לקיבוץ, הועד הפועל של ההסתדרות לאחדות פועלים בארץ ובעולם

 31" בנובמבר חגג העיתון 5 -ב". הסוציאליסטית לברית עם המהפכה, לחלוציות לוחמת, המאוחדת להגנת המולדת

פורסמו כתבות שונות , וסטלין ולרוחב שני עמודים והופיעו תמונותיהם של לנין" שנה למהפכה האוקטוברית הגדולה

  . ירדן ולבנון, מצרים,  שהתנהל בין ישראלמ"מויים ועל  דיווחו בעיתון על קרבות והשגים צבא1949בינואר . בעניין

 בחודש פורסמה כתבתו של 21 -ב". בכוח הנשק ובאהבת האדם שחררו הקומוניסטים את סין: " בחודש דווח17 -ב

  ****מתוך הפואימה של יצחק קצנלסון" ראשית הסוף: "וקטע בשם" עם יצחק קצנלסון בגטו וארשה"יצחק צוקרמן 

  
  ".   הקיבוץ הארצי"ם ו"מראשי מפ. ומנהיגו בפולין ובארץ" השומר הצעיר"חלוץ ו"מייסד ה, 1992 – 1899 ,יעקב חזן*

הנשיא השלישי "  דבר"עורך עיתון , מראשי תנועת הפועלים בארץ ישראל, 1974 – 1899, )רובשוב ( ר " שניאור שז-זלמן** 

  .ריוןעיתונאי והיסטו, סופר,  )1974 – 1963( של מדינת ישראל 

  .ם והמערך" מטעם מפכ"ח, פרטיזנית וחברת מחתרת בגיטאות ליטא ופולין, 1996 – 1919, )אורקין ( חייקה גרוסמן ***

בזמן המלחמה " דרור"תמך בתנועת . משורר ומחזאי יהודי בפולין, סופר , 1944 – 1886, )בוקי בן יגלי ( יצחק קצנלסון ****

מוזיאון בית . "נספה באושוויץ. ושירים המבטאים את אימי השואה" פנקס וויטל"את , "בעלחני"ו" איוב"כתב את המחזות . והמרד

  . נקרא על שמו, בקיבוץ" לוחמי הגיטאות
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הוגה הדעות והמנהיג "קוסטנטינוב על . כתב פ,  שנים למותו של לנין25, אותו יום". השיר על העם היהודי שנהרג"

 פרסם ,לקראת הבחירות, 1949 בינואר 23 -ב". אליזם במשנתו של לניןהדת והסוצי"ואריה גלברד כתב על " הדגול

 תביא עצמאות אמת -ם"מפ,  כניעה למערב ולימין מבית-י"מפא, עבדות פאשיסטית תביא -חירות: "העיתון

 28 -וב לפברואר הודיע העיתון על חתימת הסכם שביתת נשק בין ישראל למצרים 25 -ב". ודימוקרטיה עממית

נירנברג   דוח על סיום משפטי1949 באפריל 16 -ב.  תחילת הדיונים על הסכם שביתת הנשק עם לבנוןבחודש על 

הגיטאות ליד  על גבעת הקיבוץ על שם לוחמי", למחרת היום" מעמד הזכרון לגטו וארשה" בחודש על קיום 17 -וב

של " יצא יהודי"מ  והודפסו קטעים באפריל הקדיש העיתון עמוד שלם ליום הזיכרון למרד גיטו ורשה19 -ב". נהריה

עוד הופיעה ביום זה  .קולב עם נתן רפופורט. פורסמה שיחה שערך א" מצבת הזיכרון"תחת הכותרת . יצחק קצנלסון

החל הדיון : "הידיעה  בחודש פורסמה22 -ב. שכתבה חייקה גרוסמן" למען כבוד העם וחייו"בעיתון כתבה בשם 

  .          מלחמת העצמאות הסתיימה". הנשקהמעשי עם סוריה על הסכם שביתת 

בכותרת עיתון .  משקפים את הצד הימני של המפה הפוליטית בתקופת מלחמת העצמאותחרות והמשקיף העיתונים

עיתון יומי : "הופיע שרטוט מפת ארץ ישראל השלמה על שני צדי הירדן ובהמשך לשמו נכתבה הגדרתו" המשקיף"

אם אשכחך ירושלים תשכח ": הפסוק". בוטינסקי'בהשתתפותו הקבועה של זאב ז": בשולי הכותרת צוין" לאומי

ל "הרבו בעיתון לכתוב על פעולות האצ.  זיקת העיתון וקוראיו למולדת הופיע לעיתים תכופות כבא לציין את,"ימיני

פולמוס נגד ר ודברי "ל ובית" הודעות של חברי אצ וכןונותיור וקטעים מזיכפרסמו דברי מנחם בגין, במלחמה

העיתון ניסה להטיל אור על הארגון ולפרסם את .  וכשלון מהלכיההההנהגנגד פעולות ו, לפני עזיבתם, הבריטים

:  פורסם1947 בנובמבר 30' ביום א. ם ועודיל העולים לגרדום ואסיריו בבתי כלא בריטי"הוזכרו גיבורי האצ, משנתו

"  נמנעים10 -ו  נגד13 בעד 33האומות ברוב של לה בארגון החלטה גורלית נתקב, הוחלט על חלוקת ארץ ישראל"

   ).90( "  אחוז מעל אדמת המולדת85המוני ישראל לא ישלימו עם ניתוק של : "בהמשך נכתב

" גורל שארית הפליטה בוינה: "כגוןהופיעו כתבות " סופרינו בחוץ לארץ כותבים"תחת הכותרת ,  בדצמבר5 -ב

בתחתית העמוד . פקלר. השכתב . ) ק.ש. הכוונה להולנד" ( או תלייני יהודיםגם שם נמצ", אבידליה. שכתב י

על תערוכה של לובה גורדוס  שהיתה נפוצה לאחר השואה וכן ביקורת" ניצולים מחפשים קרוביהם: "הופיעה מודעה

 -ב". ום יום בהםהטרגדיות של חיי הי הוויה של מחנות ריכוז על כל"בה הוצגה " דמויות מן הגיטו"בשם " גלריה כץ"ב

  *.יעקב גנס שכתב חיים ליטאי על" ראש היודנראט נפל: " בדצמבר הופיעה כתבה בשם12

 בפברואר נכתב בכותרת 27 -ב". מן הגיטו אל הפרטיזנים ביער":  בינואר פורסמה שוב כתבה של ליטאי בשם1 -ב

בעקבות זריקת רימוני " ( תל אביב יהודים בלב 100 -גרמה לפציעת כ" הגנה"ב פקודת טירוף של מפקד: "ראשית

  ).הפחדה  

  " ).הדסה"בשיירת " ( נים נרצחו בירושליםימגוחולים , אחיות,  רופאים36" : באפריל דווח ש14 -ב

 באפריל היתה התייחסות 23 -ב". החל ברישום שמות קרבנות השואה" יד ושם: "' באפריל פורסם בעמוד ד19 -ב

, **כצנלסון. שכתב ק" מגיטו ורשה ועד דיר יאסין: "הופיעו כתבות כגון; ו ורשהרבה יותר ליום הזיכרון למרד גיט

ר "בחולצות בית"ו, לאזאר. שכתב ח" הארגון הצבאי הלאומי במרד גיטו וורשה", מרגולין. שכתב י" מרד הגיטאות"

: כתב הדם" של בורשה והשניה" אנדרטת הזיכרון למורדים"אחת של , בדף הופיעו גם שתי תמונות". על המתרסים

       ).     שנכתבה בדם "יהודים נקמה"" ( אידן נקמה

  , אף שלא כימי השואה בפולין הם ימינו אלה: "... ישראלית לאור השואה-ל בהוויה היהודית"כצנלסון מיקם את אצ. ק

  
  . בגטו וילנה" יודנראט"מפקד המשטרה היהודית ויושב ראש ה, 1943 – 1905, יעקב גנס*

  . ל ובמפלגת חרות"חבר באצ, איש התנועה הרוויזיוניסטית, עיתונאי ומתרגם, סופר, 2000 – 1907, נלסוןקלמן כצ**
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  בזה שהם מקבלים על עצמם אחריות לחיי הקולקטיב היהודי כולו" הפורשים"ייחודם של . כי קם גורם חדש ביהדות

 הרצופה כזבים" מוסרית"לא אחריות , עהולא אחריות של ויכוח עם הנהגה גרו, ולא אחריות של מיקוח עם המשמיד

אלא אחריות לוחמת המחייבת את בעליה לשפוך דמו עד הינצל אחרון היהודים ועד , ומלווית לעיתים קרובות עריקות

היא מצמיחה , ומתוך שהאחריות לחיי הכלל היא הכבדה ביותר במדיניות...היגאל הזרת האחרונה מאדמת המולדת

עם המניעים  באשר היא מחוברת, אשר היא יונקת ממעיינות התהום של שמירת הגזעב, כוחות עצומים בנושאיה

  , "ל על יפו"התקפה עזה של אצ" באפריל דווח על 26 - ב ).91..."( האדירים ביותר של הבלתי מודע

מתחת לכותרת הופיעו ". הוקמה מדינת ישראל: "בכותרת גדולה, בדף הראשון,  פרסם העיתון1948 במאי 16 -ב

: העיתון פרסם הכרזות כגון". ל"דבר המפקד הראשי של האצ"הצהרת העצמאות ו, בוטינסקי'ילומיהם של הרצל וזצ

נשמע לחוקי ", "ל נוטש את המחתרת בגבולות המדינה העברית העצמאית"אצ", " בחרות יקצורו-הזורעים בדם"

ווח י ד1948 ביולי 1 -ב ). 92" ( מהלמלחמת גאולה של ארצנו השל: "הכריז* ר"הצה". המדינה ונכבד את ממשלתה

נסתיים השלטון הבריטי בארץ ", " שנות כיבוש31 אחר ,החייל הבריטי האחרון עזב את אדמת המולדת: "העיתון 

 Ein: תחת הכותרת ,שרתוקמשה כתגובה לנאומו של , ר אלף" של דבאותו גיליון הופיעו דברי הפולמוס". ישראל

Volk, Ein Reich* *מדינה אחת, צבא אחד, עם אחד:  "...ת המחלוקות הפוליטיות העמוקות בציבור שהבליטו א ,

האיש האחראי ביותר בעד שפיכת דם יהודי ובעד : "...על פי דבריו(  הן המילים שמר שרתוק  ,מדיניות אחת

קל מאוד צלצולן נתקל...חזר עליהן בנאומו כמה פעמים בשינויים קלים אך לא בלתי חשובים "...)אלטלנה"השמדת 

והסיסמה הזאת מעוררת , לגרמנית ונתקשרו ברעיון השלטון הטוטליטרי מהסוג האכזרי ביותר מן הזמן שתורגמו

  ...".       מסוכנות באופן מיוחד אצלנו אסוציאציות

ר והפולמוס עם "על בית,  בחודש כתבו על גולי קניה10 -ב". היום עומדת להתחדש המלחמה: " ביולי פורסם9 -ב

גונדת " בחודש תארו את 19 -ל בגזרות השונות וב" על לוחמי אצ, בין היתר, בחודש כתבו18 -ב, ם" ומפי"מפא

  ".    הלאטרונים

שהיה " המשקיף"משלים את עיתון  ,1948 באוקטובר 3 -יצא לאור בש ,עיתון יומי בהוצאת תנועת החרות, חרות

". לחרות האדם, לצדק סוציאלי, לקיבוץ גלויות, ת הארץלשלמו: "בכותרת העיתון הודפס. יתון יומי רוויזיוניסטיע

 הודעות ,מלבד ידיעות צבאיות ומדיניות רבות שפורסמו בגיליונותיו בכל תקופת המלחמה, בגיליונו הראשון הופיעו

, ***ייבין. ה.שכתב י" חבלי גיבושה של תנועת שחרור", "תנועת החרות החלה בפעולתה בירושלים: "וכתבות כגון

. שכתב א" חרות ואמת", ****שכתב שמואל מרלין" רק כך חדש", כצנלסון. שכתב ק"  של תנועת החרותדגלה"

שכתב שמואל " השקר הגדול ומפיציו", ל בירושלים שכתב הסופר אביעזר גולדשטיין"מלחמת האצ", ברזילי

בוטינסקי בשם 'גרפיה של זאב זכמו כן הופיעו בעיתון פרק זיכרונות אישיים של מנחם בגין ופרקים ממונו. ******ץ"כ

   ).93( שכתב יעקב ווינשל  ,"בו'ז"

  
) בחינה מחדש ( תנועה ומפלגה ציונית עולמית שנוסדה במטרה לבצע רוויזיה , "ברית הציונים הרוויזיוניסטים "-ר"הצה* 

התנועה . נדט בארץ ישראליושב ראש ההנהלה הציונית כלפי ממשלת בריטניה מחזיקת המ, במדיניותו הפייסנית של חיים ויצמן

; מן ההנהגה הציונית ומן ההסתדרות הציונית, 1923 בינואר 18 -ב, בוטינסקי'לאחר פרישתו של זאב ז, 1925הוקמה באפריל 

   . 1935 -היא פרשה מן התנועה הציונית הכללית ב

  . נאצית בגרמניהסיסמת בחירות של המפלגה ה, "מנהיג אחד, אחת) אימפריה ( ממלכה , עם אחד: "מגרמנית**

  .סופר ועורך מראשי הזרם המכסימליסטי בתנועה הרוויזיוניסטית , 1970 – 1891, יהושע השל ייבין***

  . היה חבר כנסת, ל ופעיל רוויזיוניסטי"מראשי האצ , 1955 – 1910, שמואל מרלין****

   ).1978 – 1977 ( כ ושר ההסברה"ח, ר"מראשי הצה, ל"לוחם באצ,  עיתונאי– 1914, ץ"שמואל כ*****
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  ".משנה יומית"ילמד רב , "יום זיכרון לזכר קרובינו קדושי אירופה" באוקטובר דווח בעיתון שלרגל 7 -ב

, גרמניה: " בחודש נמסרה ידיעה אחרת10 -ב".  נאצים140האמריקאים ביטלו תליית "בידיעה אחרת נכתב ש

שנאת "ועל " אנטישמיות בבוליביה"ובר נמסר על  באוקט12 -בידיעות ב". נתפסה בקפה בתל אביב. ס.פעילת ס

בוטינסקי אוסף חומר על 'מכון ז: " בחודש דווח15 -ב). הולנד " (  שנה ללא אנטישמיות400ישראל במדינה שהיתה 

הפושעת הנאצית תזכה , כי אילזה קוך, בזעם" חרות" באוקטובר דווחו   ב24 -ב. "ריים"מלחמת הפארטיזנים הבית

  .  גנרל האמריקאי קלייבחנינה מידי ה

ועל אירועים  על מפקד העם, עד סוף השנה דיווח העיתון על השגים צבאיים אך גם על קשיי קליטת העליה

לקרוא לצומת  ועדת השמות של עירית תל אביב והשכונות העבריות החליטה: " בנובמבר דווח29 -ב. אנטישמיים

חזרה מביקורו  שבדרכו,  דווח העיתון1949 בינואר 10 -ב. " אבו כביר ככר מורדי הגיטאות- סלמה-הדרכים הרצל

ילדה ניצולת  ,"אוד מוצל מאש", משפחת פוקס בארץ, עצר בגין בפריז ומשם הביא למשפחתה, ב"המוצלח בארה

חורבן גיטו  פורסם על הוצאה לאור של ספרים חדשים על" יהודים הוגים וכותבים: "בטור,  בחודש21 -ב. שואה

  ,לשצינסקי וספרו של יעקב' ספר זיכרון לחללי לודג, על מאידאנק* ספרו של מרדכי שטריגלר, וזכרועוד ה. וארשה

פסח ביער בין  "סיפור בשם,  בעיתון** באפריל כתב חיים לזר15 -ב". תחיה, שואה, משבר ",סוציולוג וסטסטיטיקן

      .בעיתון כתבות רבות  לא הוקדשו1949 שנת שלמרד גיטו ורשה לרגל יום  ."פרטיזנים

, מטרתם היתה לדווח. ללא תלות מפלגתית או תנועתית, "עצמאיים " יומייםהוגדרו עיתונים מעריב והארץעיתוני 

להתייחס , כוונתם היתה לבטא את דעת הציבור. ללא זיקה כלשהי לזרם רעיוני ובכך להתנער מהשפעות שונות

   נוסד "הארץ"ן עיתו. משקיות וציבוריות ללא העדפה, לסוגיות פוליטיות

  יצא לאור " מעריב"הגיליון הראשון של עיתון .  היה גרשום שוקן1939 -עורכו מ, ציוני ושימש כלי ביטוי 1919 -ב

דפסו הוו " ינה היהודיתהוחלט על הקמת המד: "1947 בנובמבר 30 - ב,פורסם בדף הראשון של עיתון הארץ

" הפגנת שמחה בתל אביב"דווח על , באותו עמוד הופיעו הודעות פוליטיות שונות .תמונותיהם של הרצל וחיים וייצמן

והופיעו " מ בליל שבת"הישיבה הדרמטית של אסיפת או"בעמוד השני דווח על . והופיעה תמונה של חוגגים בעיר

 בתי שרות: כגון, ידיעות שונותעל הופעות וכינוסים ו פורסמו מודעות בעמוד השלישי. הודעות שונות מן הארץ

התאחדות בעלי " בתל אביב ו הופיעו הודעות על הצגות בתיאטראות השונים,בצד שמאל של הדף, בטור. מרקחת

בעמוד הרביעי . חיפה וירושלים, פרסמה את הסרטים שהופיעו בבתי הקולנוע בתל אביב" הקולנוע בארץ ישראל

בעמוד זה הופיעו . והופיע צילום של עולים חדשים"  תינוקות והוריהם הגיעו לארץ מקפריסין1,420: "ח בעיתון שדוו

בהחלטה , בכתבות שונות,  בדצמבר עסקו1 -ב ). 94 ( חתונות ופטירות ופרסומות שונות, גם הודעות על אירוסים

 שנערכו בירושלים ,מים מהחגיגות שלאחר ההחלטהבעמוד הרביעי הופיעו צילו. ם והודיעו על פעולות צבאיות"באו

שעיקרן היה דיון , "ראיתי שמעתי"ו" מיום ליום: "חדשים בחודש דצמבר נוספו טורים .בתל אביב" כסית"ובקפה 

, "מעיתונות העולם", "מאורעות יום אתמול בארץ", "מכתבים למערכת", "מודעות לכל", "לאשה ולבית", פוליטי

, "כלכלה וביטוח" "רשומות מוסיקליות", "בעולם הספרות והאמנות", "לם המדע והטכנולוגיהבעו", "ספורט הארץ"

, בנוסף". בנק ובורסה", "מכל הארץ", "הכלל והפרט: "הופיעו, על גבי דף או שניים, "חיינו הכלכליים"ותחת הכותרת

  .         מודעות אבל ופרסומות, הופיעו ידיעות שונות

  ".  מצבה של ורשה"כתב את , סופר תקופת השואה וההעפלה , 1997 -נפטר ב, לזר) ליטאי ( חיים **

         .      עזריאל קרליבך, אותה עת,  ועורכו היה1948 בפברואר 15 -ב

  ,כתבה של הסופר אלחנן אינדלמן , 3בעמוד , הופיעה, קראת יום השנה למרד גטו ורשהל, 1948 באפריל 16 -ב
  

  .כתב על תקופת השואה, סופר אידיש, 1998 – 1921, מרדכי שטריגלר*
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על פרוץ , על האקציות, על ההליכה למוות,  בה סיפר על חוויותיו בגטו,"טוביום השנה לפרוץ המרד בגי" :בשם

 4 -ב" הבימה"בבית , "היום עצרת עם בתל אביב בשנה החמישית למרד הגיטו: " באפריל דווח19 -ב ). 95( המרד 

 בחודש 20 -ב  ).96"..." ( הבימה"מספר מצומצם של כרטיסי כניסה יחולק ליד קופת . הכניסה לפי הזמנות. צ"אחה

כבכל . רוצח אביו ביער,  על נקמתו של פרטיזן יהודי באיכר"הקבר ביער* "פורסם שירו של אורי צבי גרינברג

, "היום יוכרז על הקמת המדינה: " בחודש הודעות על הקמת המדינה כגון17 במאי עד 14 -הופיעו ב, העיתונים

ויצמן הנשיא ", "הזמנית אל תושבי מדינת ישראלבר הממשלה ד", "קמה מדינת ישראל: מתגשם חלום הדורות"

הופיעו צילומים של בן גוריון ,  בנוסף."ברית המועצות הכירה במדינת ישראל", "הראשון של מועצת מדינת ישראל

גל שמחה "פורסמו ידיעות על .  ושל הכרזת העצמאותשל חיים ויצמן, של שרי הממשלה הזמנית, ביום ההכרזה

 באפריל 19 -ב. ידיעות על המלחמה הופיעו בהבלטה". קורת גג לעולים ולפליטים"בר על ודו" במחנות קפריסין

מצבה חיה : "סופר" מורדי הגיטאות התנחלו בגליל: " דווח על טכס מיוחד לזכר מרד גיטו ורשה ותחת הכותרת1949

של קיבוץ מורדי  בצורת נקודת התיישבות חדשה ,לזכר מרד גטו ווארשה הוקמה אתמול אחר הצהרים ליד עכו

    ". הגיטאות

ביקר . ) ק.ש. ם"וורן אוסטין נציג אמריקה באו( אוסטין : " באפריל היתה18הכותרת הראשית של עיתון מעריב ביום 

לפני חמש "תחת הכותרות , בעמוד השני". לונדון מקווה לפלישת עבדאללה: "ובכותרת משנה נכתב" אצל ויצמן

היום לאחר חמש שנים מרגישים אנו ביתר שאת את : "...נכתב" גיבוריםאיך נפלו "ו" שנים בגיטו ווארשה

לא עוד : היא משמשת לנו אות ואזהרה. האקטואליות הטראגית של מלחמת הגבורה שהתלקחה בתוך חומות הגיטו

נפלו גיבורי גיטו , על שפתם" ציון"בעלות , בתפילת הגאולה. מלחמה:  יש רק תשובה אחת לאויב! גיטו וכניעה 

באותו עמוד הובא קטע מספרו של משה  ). 97" ( חופשי במולדתו חיי עם,  ציוו לנו את החיים-ובמותם, וארשהו

הופיעו ,  נכתב עוד על שיירות לירושלים2בעמוד . ונפילת מורדיו בו תאר את הרס גיטו ורשה" גזע כרות"גלבלום 

". אופרה הממלכתית"ב" תאיס", הבכורהורשמים מהצגת , הקאמרי בתיאטרון" נערת הפקר"ביקורת על ההצגה 

ממשלת פלשתינה חדלה לגבות "ופרסמו ש" שוק השחור"על ה, "המלאי מוכרים את"ב, בין היתר,  כתבו3בעמוד 

" מעריב לספורטאים"ידיעות שונות והמדור . הודעות על נשואים וברכות ,בתחתית העמוד הופיעו פרסומות". מיסים

העיתון עסק באירועים ; לא פורסמו ידיעות או כתבות בנושא השואה , בו21 ועד  באפריל19 -ב. 4הופיעו בעמוד 

  .בנושא הצבאיים והמדיניים ופרסם דיווחים וידיעות

  .         אחת מטעויותיו חסרות הרגישות של המפרסם, לדעתי, היה, בשלהי מלחמת העצמאות, היפה והבוטח

  .ראו לעיל". שקם מגיש תפריט"השתמש גם עורך העלון הצבאי , לשם השוואה דומה, באותה תמונה**

הנציב הבריטי האחרון עזב : "ובכותרות משנה!" תחי מדינתנו ! המנדט מת : "בכותרת ראשית  במאי נכתב14 -ב

 נכתבו ידיעות הכרזת העצמאותבימים שלאחר ". ת השלטוןממשלת מדינת ישראל מקבלת לידה א", "את הארץ

עיקר , בתקופה זו, מסירת מידע בקשר למלחמה ולהשלכותיה היו. שונות על הקרבות ועל הצלחות הצבא הישראלי

ובצד " ילדי השואה מציגים יצירותיהם: " בפברואר דווח על תערוכה בפריס תחת הכותרת4 - ב.תפקידו של העיתון

: שתי תמונות" זה מול זה"הופיעו תחת הכותרת  1949 בפברואר 11 -ב .ע צילום של אחת היצירותהידיעה הופי

בעלת מבט , ראשה עטוף מטפחת, "מוזלמן", מן המחנותמורעבת של אישה "  הכבשן- בלזן-ברגן"אחת שנקראה 

.  )98 (  צעיף ססגונייפה וחייכנית ולראשה, של צעירה ישראלית בריאה"  הלפיד-נגבה"והאחרת שנקראה , מיוסר

  לשם השוואה עם הישראלי , בשואה טרם מותה, או של אשה, בתמונתה של הניצולה, על גבי העיתון, **השימוש

  
היה חבר כנסת מטעם תנועת , כתב באידיש ובעברית, רר ואידיאולוג ימנימשו , 1981 – 1896, )ג "אצ( אורי צבי גרינברג *

  .1957 -זוכה פרס ישראל לספרות ב. החרות
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מאיר  על ידי הרב ,1937 באוגוסט 3, ז " אב תרצ- ו מנחם"שנוסד בכ" עיתון התנועה העולמית של המזרחי", הצפה

, 1947בסוף , בדרך כללשמנה , מבנה העיתון.  הלאומית בישראל-הוא כלי ביטויה של התנועה הדתית *ברלין

 -הדף השני יועד לכתבות בעלות אופי דתי, העמוד הראשון הכיל ידיעות מדיניות וצבאיות:  היה,ארבעה עמודים

ידיעות ,  לאומי-בדף השלישי הופיעו ידיעות מחיי הישוב הדתי, ם של היישוב ולציון אירועים חשובי ציוני-לאומי

קולנוע ושידורי רדיו וכן פרסום , שהכילו הודעות על הצגות תיאטרון" זוטות" ו"חידושי טכניקה ומדע", כלכליות שונות

ות חברתיות ועל בדף הרביעי פורסמו ידיעות על פעילוי, "היהודית המדור לחיפוש קרובים שעל יד הסוכנות"

  .  לידות ופטירות, נישואים

האומות המאוחדות אישרו הקמת מדינה עברית ברוב ", "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה: " בנובמבר נכתב30 -ב

" על תלי החרבות של פולין היהודית" ובכתבה "משפט תלייני אושוויץ"בעמוד השני דווח על ".  קולות13 נגד 33של 

 בדצמבר פורסמה בדף הראשון קריאת המרכז העולמי של 1 -ב. רות בפולין וגורלן בשואהסופר על ערים ועיי

 ). 99" ( לביסוס מדינת ישראל ולתחיית תורת ישראל בתוך אדמת הקודש, לאחריות, לאחדות, לתפילה", "המזרחי"

ן הסופי בישיבת תעודה רשמית של הפתרו, "כך תוכננה השמדת היהודים: " הופיעה כתבה בשם1948 במרץ 19 -ב

   "פלוגות העבודה"ד הפושעים הנאצים אנשי "מתוך משפט נירנברג נגד כ , 1942ראשי הנאצים בראשית שנת 

 )100(  .  

 באפריל פורסמה הכרזת הרבנות הראשית לארץ ישראל שנחתמה על ידי הרבנים איזיק הלוי הרצוג ובן ציון 19 -ב

מלחמת הגבורה של גיטו ווארשה שגאוני העיר וצדיקיה ראו בה היום תמלאנה חמש שנים ל: " עוזיאל-מאיר חי

 ואנו שארית הפליטה במרכזה של יהדות פוליןשל יום מר ונמהר זה יום פקודה לרבבות . מלחמה לשם קידוש השם

להגביר את שורות מגינינו בארץ ...ד"קוראים לכל יישובינו בארץ להתייחד ברטט קודש עם זכרם של קדושינו הי

מוכרז בזה יום זיכרון בלימוד פרק משנה בסדר קדושים ...ק בבטחונו בצור ישראל וגואלו במאבק הנוכחיולהתחז

בין ,  באותו גיליון דווח ).101..."( ואמירת קדיש דרבנן על ידי כל הציבור והדלקת נרות נשמה בכל בתי הכנסיות

 ייצוג -הערובה לכך, ל יסוד מדינת ישראלתהא תורת ישרא: "ובהן" המזרחי"היתר על החלטות הכינוס העולמי של 

היתר אכילת אורז וקטניות "התפרסמו הודעות על " חזית הכלכלית"ב ".בגופים המעצבים עצמאותנו" המזרחי"

לשון ", "המשנה היומית: "הופיעו" מוסדות ואישים"בטור ". מדוכת הכשרות" ועל מועצת חדרה שישבה על "בפסח

במלאות חמש שנים למרד גיטו ורשה , ח"בערב פסח תש. ועוד"  פסח לקפריסיןמשלוחי", "ותרבות לעולה החדש

" בת השמים"המתוק הזה מימי ההשכלה " התרבות"הרדמנו את עצמנו בסם ": "...לזכר המרד "**כתב אונגרפלד

ות רק תוצאותיה של תרדמה פושעת זאת הביאו וגרמו לכך שקהיל. והחווינו קידה לכל גראמופון בלשון הטיבטוני

מי היה יכול . לתאי החנק ולכבשנות השריפה, למחנות ההשמדה, שלמות הלכו בזקניהם ובנעוריהם וברצונם הטוב

כי מסוגלים הם להיהפך בין לילה אחד למרצחים שפלים ומתועבים , המשכיל והמתורבת הזה בבני העםלחשוד 

כלום היה ... סוגדים לתרבותו המסולפתאילו לא היינו? למרמה ולזדון בעולם , כמותם לשפלות אשר לא היו עוד

ברור ? ששה מליונים יהודים , בערך, להשמיד בקלות כזאת ובזמן קצר כזה, הברלינית הטמאה עולה בידי המפלצת

קומץ המתמרדים בגיטו , כשם שעשו זאת במאוחר מאוד...קהילה מתקוממת ועומדת על נפשה כי אילו היתה כל

אין לראות את הצבת מצבת הזיכרון לחללי ... מצליח להוציא את זממו השטנישהאשמדאי לא היה  וודאי, ווארשה

  אלא משום שאין דרכנו לפי , אינה מביעה אף חלק מאלף של טראגדיה זו..המצבה... עתה כצעד מוצלח גיטו ווארשה

  . ונשיאה" המזרחי"ממנהיגי תנועת , רב וסופר , 1949 – 1880, בר אילן) ברלין (מאיר *

  אלא, ולא בהיכלות מפוארים העמיד עם ישראל מצבות זיכרון לקדושי...זכר קדושים, לכבד באופן כזה המסורת

  

  .  סופר וחוקר היהדות, 1983 – 1898, משה אונגרפלד**
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  ..."וינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך...אלא גם בתפילה, של כל יחיד ובלב הכלל ולא בלב בלבד בליבו ובנפשו

בין מלחמת המוות למלחמת ", כתב דונש, "מישלטים: "גיליון כתבו אחרים על המרד והשלכותיו באותו ). 102( 

מסימטאות "שמחה בונים אורבאך כתב , גן צבי. י"  לשעתו ולדורות-מרד הגיטו", נייפלד. א כתב הרב, "החיים

  . שכתב דוד פינסקי" קידוש השם"והובא תרגום של" הגיטו

 ,"כפר עציון נפל שדוד: "ובכותרת משנה, "הלילה תקום המדינה העברית: " ראשיתבו נכתב בכותרת,  למאי14 -ב

וברטט קודש נשואות עיננו למרום בהלל והודאה לצור ישראל על הגאולה : "..."המזרחי"קראה ישיבת הנהלת 

על שלום נצח ) כון תי( וכי מדינת ישראל בארצו , להכניע ולמגר כליל את צרינו , את זרועות מגיננו' יאמץ ד...והפדות

   ).103..." ( ושלוות עולמים 

           

אזהרה "ובו קריאת " נטורי קרטא של היהדות החרדית"על ידי , מודעת קיר, פשקווילח פורסם "ג ניסן תש"בכ

הציונים : "...בה הצהירו על הבדלותם המוחלטת מן היישוב הציוני והתנגדותם לגיוס" להנהגת הציונים וועד הלאומי

אנו מודיעים ליהודים היוצאים מועד ...ז שלהם"ל עבור הע"ופקרים עומדים להוביל את כל היישוב כצאן לטבח רחהמ

גילויי ...ועליכם לעמוד נגד משתלטים אלה במסירות נפש כי קרוב מאד שיש בדרכם...אל לכם להכנע ...הלאומי

         ).104" ( ו" ולא לעבור חק מחייבים למסור נפשם על זה"י דין  תוה"עריות ושפיכות דמים שעפ

  

מסקירת כתבי העת והעיתונים היומיים של  בתקופת מלחמת העצמאות מצטייר מעט מדמותו של היישוב העברי

השואה ; לא נזנח הזיכרון האישי והלאומי, תחת אילוצי הזמן וריבוי האירועים, בעיצומה של המלחמה. התקופה

     .ורוחו דרכו , מידתו על פי שמצא לה ביטוי,היתה נוכחת בכל עיתון
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  . שם , phg 1024550תמונה . 1

  . שם , phg 1010010תמונה . 2

  .שם , phps 1333348תמונה . 3

  . שם , phps 1337098תמונה . 4

  .שם,  1010404phg  , 1088438 phl , 1088437 phl :תמונות. 5

  .שם , phrs 1436726 תמונה :ראו למשל. 6

  . שם , phrs, 1436240 – 1436239תמונות . 7

  .שם , phg , 1333493 – 1333492תמונות . 8

  . שם , phg 1023858תמונה . 9

  .שם , phg , 1010067 phg ,1010073phg  , 1010299 phg 1010070: ראו למשל תמונות. 10

  . אוסף תצלומים, מ"אצ , phg 1009256תמונה . 11

  . שם, מ"אצ,  phg 1011329תמונה . 12

  . שם , phps 1330719תמונה . 13

  . שם , pho 13633749תמונה . 14

  .   שם , phkh 1276373תמונה . 15

  .  מ"אצ,אוסף כרזות  , kra 1893כרזה . 16

" כור היתוך"בכרזות  . kra , 148 kra , 149 kra ,217 – 218 kra ,220 kra , 251 kra , 1338 kra 31: ראו למשל כרזות. 17

   נכתבה קריאה ליצירת קשר חברי עם העולים החדשים ,באחרת;  )kra 121כרזה ( ידיים משולבות , למשל, צוירו

   ). kra 929כרזה ( 

  . שם , kra 178כרזה . 18

   . שם , kra 1787 כרזה .19

את ור להתגייס ולפנות הקוראת לציב) ללא תאריך  (  kra 1377בכרזה  . kra ,370 – 372 kra 69: ותכרז,  למשל,ראו. 20

  אתה לא תשתמט ממילוי ", !"אתה לא תתרחק מתשובה : " נכתב,חרים או לבני משפחותיהםומקום העבודה לחיילים מש

    ). kra 705כרזה  ( 1949שרגאי גל עיצב כרזה שפורסמה לרגל יום העצמאות . !"חובה 

לבני , פקודת גיוס;  )kra 1867כרזה ( , שר הביטחון,  גוריוןהחתומה על ידי דוד בן" צו קריאה לשרות מיוחד: "ראו למשל. 21

תקנות שעת ";  )kra 1869כרזה " ( להתייצב אל השירות המלא: "ובה הם נקראו" מרכז המפקד"חתומה על ידי , 36 – 25

   ).kra 595 – 593כרזות " ( חרום

    .שם,  kra 617 – 612כרזות , למשל, ראו. 22

   .שם,  kra , 264 kra , 589 kra , 720 kra , 1547 kra 262 :כרזות, למשל, ראו. 23

  . שם , kra 1121כרזה . 24

  .שם , kra 983 – 982: ראו כרזות. 25

  . שם , kra 1018כרזה . 26

, ש סטיבן שפילברג"ארכיון הסרטים היהודיים ע ,  VT AX33 1949, "סרטי כרמל"חברת , מפיק, נתן אקסלרוד. 27

   . רית בירושליםהאוניברסיטה העב

28 .VT DA0079 1947 ,ו- JJ00210 1947 , שם, ש שפילברג"ארכיון ע .  

29 .VT LH165 1947 ,שם, שם.   

30 .VT AX36 ( EXELROD NO. 36 ) 1950 ) אין 1951של שנת " יומן כרמל" גם ב.שם, ארכיון שפילברג,  )"סרטי כרמל"מ 

   .שם , VT AX39 1951: שינוי בעריכה ובתוכן ראו

31 . VT NT02 1,2 "THE DAY CAME" ) שם, ארכיון שפילברג, מפיק שמואל שוויג,  )"סרטי כרמל"מבוסס על.  

  . ירושלים, יד ושם, ארכיון המסמכים, O . 3חטיבת עדויות יד ושם  , 1055 תיק  ,מנחם פייבלוביץ-עדות פנחס. 32
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  . שם, )באידיש  ( 3518  תיק,עדות אברהם גלוגובסקי. 33

  .שם , 4853תיק , )חורובסקי ( עדות שמואל חורב . 34

  .שם , 4561תיק , עדות שמחה אפלבוים. 35

  .שם , 487תיק , עדות שוסטרמן אברהם. 36

  . שם, )VT – 2629קלטת  ( 11501תיק , עדות צבי זעירא. 37

  .שם,  )C 033 – 2436קלטת  ( 6608תיק , עדות קפל יוסף. 38

  .שם,  )VT – 2961קלטת  ( 11813 תיק, עדות צביאלי אברהם. 39

  . שם, )ׂ VT – 1910קלטת  ( 10776תיק , עדי) פורוצקי ( עדות רבון . 40

  .שם , 10845תיק , עדות נוסבאום יוסף. 41

  .שם,  )VT– 2164קלטת  ( 11118תיק , צחקעדות פרלה י. 42

  .שם,  )VT /81קלטת  ( 6480תיק , עדות פליקס באטוס. 43

  .שם,  )C 033 / 3789קלטת  ( 8570תיק , רייבר מנחםעדות טורנש. 44

  .שם,  )C 033 / 4463קלטת  ( 9472תיק , עדות גרינבוים חיים. 45

  .  שם,  ) VT 4497קלטת (  , 12273תיק , עדות עדה גולדבלום. 46

   . 12421 תיק 

  . שם , 9701תיק , ל"ז) מיקלוש ( עדותה של ברגידה דרורה בשם בעלה מרדכי . 47

תיק , פארי פינקוס ; VT /5673קלטת , שפר צבי: של, "ל" גח-"שואה"ו" ל" צה-"שואה"בנושאי  עדויות נוספות ,למשל ,ראו . 48

קלטת , לוקסברג אליהו ; 12105תיק , זקס עובדיה ; 10326תיק , סוקולובסקי זאב ; VT /4216קלטת , דורון יחיאלי ; 11626

1795/VT  ; הרמן  ; 11707תיק , אביגדור) רנוצקי 'צ( רוזנצוויג  ; 8373תיק , יטיבור מרדכ, ברדוש ; 7922תיק , ברם משה

קליין  ; 7950תיק , אלרואי הבדלה ; VT/ 3443קלטת, סטרולוביץ מרדכי ; 9566תיק , זלמנוביץ משה ; VT/ 3489קלטת , יעקב

  ,שול אברהם ; VT /3488קלטת , מילר יוסף ; 2179תיק , נוימן דוד ; 9423תיק, הכטמן משה ; VT /2503קלטת , מיכאל

, "1945 – 1942מרדכי שנהבי ורעיונות ההנצחה הראשונים של השואה בארץ ישראל : זכר חלום לברכה", מולי ברוג: ראו. 49

    . 2004, רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, יד ושם, 'ל, קובץ מחקרים, יד ושם

  -'  ג: בתיק. )4020תיק מקורי ( , 5564/3 -ג,  המדינה) גנזך ( ארכיון  ,"תיק הנצחת זכר השואה"עותק מכתבו ב: ראו. 50

, ארכיון המדינה במשרדי הממשלה, תיקי מדינת ישראל, משרד הדתות, "4/1948 – 3/1947ישיבת ועדה מקצועית ", 4730/34

  אשר זרח ורהפטיג , 26.6.1947  -ו 18.3.1947 תאריכיםמצאתי תזכורות מפגישות מנהלי הארכיון הציוני עם אנשי יד ושם ב

זוכה פרס ישראל על תרומה מיוחדת , שר הדתות, כ"  ח,1947 -חבר הוועד הלאומי ב, "המזרחי"איש תנועת , 2002 – 1906( 

   ".מוסד מרכזי לדוקומנטציה ליד ושם בארץ ישראל" הוחלט להקים 20.7.1947 -ב. השתתף בהן ) 1983 -בלחברה ולמדינה 

        ).שם  , 6253/11 –גל : שרד הדתותראו גם תיק מ( 

  .  שם,  )824/51/4538 , במסמכי משרד ראש הממשלה ,סימולו( ראו עותק המכתב . 51

, מאסף לתולדות התנועה הציונית והיישוב היהודי בארץ ישראל, הציונות, "בן גוריון ושואת יהודי אירופה", דינה פורת: ראו. 52

     .314 – 293' עמ, 1987, ז"תשמ, הוצאת הקיבוץ המאוחד, באוניברסיטת תל אבי, ב"מאסף י

, 4.11.1948ט מיום "ש/י , 3.11.1948מיום , ט"ש/ט: ישיבות, ב"כרך י ,ט"תש כל ישיבת הממשלה הזמנית-פרטי: ראו. 53

ט מיום "ש/ד"י , 14.111948ט מיום "ש/ג"י: ישיבות, ג"כרך י ; 10.11.1948ט מיום "ש/ב"י , 7.11.1948ט מיום "ש/א"י

  .ארכיון המדינה , 17.11.1948

  .  שם , 17.11.1948, ט"ש/ד"י, כל ישיבת הממשלה הזמנית-פרטי: ראו. 54

  .  שם , 16.5.1948 , 1/48,  כל ישיבת הממשלה הזמנית-פרטי. 55

  .  שם , 19.5.1948, 2/48כל ישיבה -פרטי: ראו. 56

  . שם , 30.5.1948 , 6/48ישיבה . 57

  .שם , 6.6.1948,  8/48ישיבה . 58
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  .    שם ,34'  עמ ,27.6.1948, שח /ג"ישיבה י, "תרשומת ישיבות הממשלה הזמנית"של ' כרך ד: ראו. 59

  .  שם,24'  עמ,14.7.1948, שח/ ח "ישיבה י. 60

  .שם, 35' עמ , 8.8.1948, שח /  ה"ישיבה כ. 61

  .שם , 1.12.1948, שט / 'ישיבה כ. 62

  .שם , 9.1.1949, שט / ג "ישיבה ל. 63

  . שם , 2.3.1949, שט / ח "ישיבה מ. 64

  .  שם, שט/ ב -ו, שט/ישיבות א ', כרך א, ט"תש, תרשומת ישיבות הממשלה המועמדת. 65

  . שם,  )1949עד יולי ( '  ט-'ראו כרכים א,  ט"תש, תרשומת ישיבות הממשלה הראשונה. 66

 ביולי 18 עד 1949 באפריל 6 -מ  (,מדינת ישראל, משרדי הממשלה, "וביטחוןפרוטוקולים של הוועדה לענייני חוץ " :ראו. 67

  . ארכיון המדינה , 7561/5 -א , 7561/4 -א , 7561/3 -א , 7561/2 -א , 7561/1 -א : בתיקים  )1949

ארכיון ', שב אמו,  הכנסת הראשונה:כרך, ועדות הכנסת , 7.9.1949 – 5.4.1949, ד"כ-ישיבות א, ועדת החינוך והתרבות. 68

   . הכנסת

   .  ארכיון הכנסת', מושב א, הכנסת הראשונה,  )5.8.1949 – 4.4.1949( '  ל-'ישיבות א, ועדת הכספים. 69

', מושב א, כרך הכנסת הראשונה, ועדות הכנסת , 30.8.1949 – 5.4.1949, ז" י-ישיבות א, הועדה לשרותים ציבוריים. 70

  . ארכיון הכנסת

  .שם , 21, 5' עמ , 23.8.1949 ,ישיבת הועדה לשרותים ציבוריים: ודברי אחרים ב דבריו ראו. 71

' א בכרך א" כ-'ישיבות א( ושל מועצת המדינה הזמנית ) ' בכרך א'  ד-'ישיבות א( של מועצת העם , פרוטוקול הדיונים: ראו. 72

  . ארכיון הכנסת, )' בכרך ב'  מ-ב"וכ

כרך  ; 1949 ביוני 29 – 1949 בפברואר 14 -מ, ט" מ-ישיבות א, )ז " י-'חוברות א( אשון כרך ר, מושב ראשון, דברי הכנסת. 73

   . ארכיון הכנסת , 1949 בספטמבר 12 – 1949 ביולי 4 -מ',  פ-'ישיבות נ, )ח " כ-ח"חוברות י( שני 

   . שם, דברי הכנסת,  )1949 אפריל 26, ט"ז ניסן תש"כ( הישיבה העשרים וחמש : ראו. 74

  . שם, דברי הכנסת,  )1949 יוני 22, ט"ה סיון תש"כ( הישיבה הארבעים ושש :  ראו.75

  חוברות , ירושלים, האוניברסיטה העברית, הוצאת התאחדות הסטודנטים בארץ ישראל, בטאון הציבור האקדמאי, אדנים. 76

בית הספרים הלאומי   ,JNST ,  PA 1965, מדור כתבי עת , 1947יוני -עד חוברת יולי 1947ינואר , ז" מטבת תש, ו-א

  . ירושלים, והאוניברסיטאי

  ז"אלול תש, אושפיזאי. י.בעריכת הרב מ, ניבון ספרותי במערכת המחשבה הישראלית המקורית, שלום ואמת, תרתע. 77

PA1949 ,שם .  

הוצאת ועדת , ז" תש-ו"ש מראש השנה ת,ט גליונות"קובץ מאמרים נבחרים מתוך י, "עקיבא"אגודת הנוער העברי , בנתיב. 78

  .שם , PA 2008 , ז" תשאש השנהר, קן ירושלים, "עקיבא"התרבות של הנוער העברי 

  . שם , PA 1801, )י " תשרי תש-ט" סיון תש (,ירושלים, מחלקת העליה, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, דפי עליה. 79

, המחלקה לעלית ילדים ונוער, וכנות היהודית לארץ ישראלהס, לענייני התנועה של עלית ילדים ונוער באירופה, דפים. 80

   ,1949 אפריל –מרץ מ' גיליון זעד  1948מרץ שיצא ב' אמגיליון , הוצאת המחלקה לחינוך ולהדרכה, המשרד הקונטיננטלי

 PA 1794 ,שם   .  

  . שם, F 2003 295 ) 1(  , 1948מאי , "חרות"תנועת , מיכאל יא: עריכה, פולמוס וביקורת, דו שבועון לפובליציסטיקה, אש. 81

  , טברסקי.  הוצאת נ,יוצא לאור על ידי אגודת הסופרים העבריים בישראל, שבועון לספרות ולענייני חברה, דורות. 82

  . שם , PFI 3664, 1949 דצמבר -ספטמבר,  תל אביב, י" תש-ט"תש

, "צוות", 12.5.1948 – 23.1.1948 -מ',  ז-' חוברות א, מפלגתי- בין-ביטאון אל, בימה לחופש המחשבה והביטוי, בחן. 83

    . שם,  PA 2068, מובא לדפוס על ידי גרשון אוסטרובסקי

המדע והמחשבה , מתורגמים מלשונות לועזיות להכרת הספרות( ה 'רפורטאז, מדע פופולארי, אמנות, ספרות, צקלון. 84

  .שם , PA 4667 , 1948 – 1947, ל"חמו, בעולם
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   .30.11.1947 , 1316גיליון ,  לאחוות עמים-לסוציאליזם, עיתון יומי לציונות, משמר. 85

   .1.12.1947, 1317גיליון , משמר. 86

   .5.12.1947, 1321גיליון ,  משמר. 87

   .2.1.1948, 1345גיליון , משמר. 88

   .16.4.1948 ,3'  עמ,1435גיליון , משמר. 89

   .30.11.1947 , 2667ן גיליו, עיתון יומי לאומי, המשקיף. 90

   .23.4.1948 , 2791גיליון , המשקיף. 91

   .16.5.1948 , 2809גיליון , המשקיף. 92

   .3.10.1948 , 1גיליון , לחרות האדם, לצדק סוציאלי, לקיבוץ גלויות, לשלמות הארץ, חרות. 93

   .30.11.1947 , 8586גיליון ', שנה ל, הארץ. 94

  . 16.4.1948, ח"ניסן תש' ז', ם ויו , 8705גיליון , הארץ. 95

         . 19.4.1948, ח"ניסן תש' י , 8707גיליון , הארץ. 96

   . 18.4.1948, הקטע הופיע ללא שם מחבר, מעריב. 97

    .11.2.1949,  שם, מעריב. 98

   .1.12.1947, עיתון התנועה העולמית של המזרחי, הצפה. 99

   .5' עמ , 19.3.1948, 3108גיליון , הצפה. 100

   .19.4.1948,  ח"ניסן תש' י ,3134גיליון , הצפה. 101

   . 23.4.1948 , 3138גיליון , הצפה. 102

   .14.5.1948 , 3156גיליון , הצפה. 103

, ה"תשס, יד יצחק בן צבי, תל אביב, מוזיאון ארץ ישראל, מודעות קיר וכרזות פולמוס ברחוב החרדי, פשקווילים: ראו. 104

   .103' עמ , 2005
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  ניתוח ומסקנות
 החברה הישראלית במטרה האישית והלאומית שלנבחנו סמלים ומיתוסים המרכיבים את הזהות עבודת המחקר ב

מרכזית לסמלים ולמיתוסים משמעות . בתקופת מלחמת העצמאות קיומה של נוכחות השואהלבחון את מידת 

יתר על  .רבת חשיבות היא ,חת קיומן או העדרן של השפעות השואההוכ ההישענות עליהם כבסיס ל ולכןבתרבות

בחינתם לאור השואה אף , חלקם של סמלים ומיתוסים שנוצרו במלחמת העצמאות נתקדש בזיכרון הלאומי ולכן, כן

חלקם מקרי , מתוך מגוון רחב של מקרים. ההנחה בדבר קיומה אותה עתמחזקת את , בעייתית, לעיתים, שהיא

  קיומה של נוכחות השואהבדבר, שהוצגו בתחילת העבודה, הוכחו הנחות היסוד, אמצעות מקורות ראשונייםוב, בוחן

על  זאת על פי כתיבתם ועדויותיהם וכן ,בקרב מפקדים וחיילים שלחמו בה ובמספר אירועים מרכזיים של המלחמה

את מפריכה , אותה עת, האישי,  הפרטיבעיקר בזיכרוןקיומה של נוכחות השואה . ביטויים ספרותיים ועתונאייםפי 

על העדרות השפעות שואה בשנים הראשונות למדינה בגלל ,  )1 ( בספרות המחקרית שמצאה לה ביטוי ,טענהה

  ניצולי מקרב העולים החדשים שכללוציבור גדול , לכאורה, ובגין סיבות פסיכולוגיות שליוו" ממלכתיות"העדפת ה

  . ל" אנשי גחשחלקם היה  רביםשואה

ומהם  ,נוצרו סמלים ,בתקופת המאבק והמצור ובעת הקרבות, דווקא במהלך מלחמת השחרורמחקר זה העלה ש

באה לידי ביטוי , מהיותה רוחנית, נוכחות השואה. להשפעות השואהשנתנו ביטוי , שניתן להגדירם כסמלי המלחמה

 -רגשי, בזמן המלחמה היה לה תפקיד מוגדר. קולקטיבי ואף כגורם פוליטי ומוראלי-כמנוף לאומיהציבורי במישור 

 היא הייתה קיימת ,מצד אחר.  אתוס האדרת גבורה והקרבהנוצר; צבאיים-ששימש את הצרכים הלאומיים, תעמולתי

ניצולי שואה רבים ביקשו ומצאו במה לביטוי ,  אך כפי שעולה מן המחקר."חבויה", בקרב רבים בתת ההכרה

 במידה שונה הייתה קיימתוכחות השואה לומר שנ, אם כךיתן נ. מה של המלחמהרגשותיהם ומחשבותיהם אף בעיצו

מעטה בשניהם היתה נוכחות השואה  .הפרטי במישור ובמישור הציבורי :ובאה לידי ביטוי בשני רבדים ובשני אופנים
 "צנע"ב, בשנות החמישים הייתה הציבוריות הישראלית עסוקה בקשיי הקליטה.  לתקופה שלאחר המלחמהיחסית

שעסקו בשואה והחל תהליך בשנות הששים החלו להופיע ביטויים ספרותיים . בתנופת בניית המדינה הצעירהו

ביטוי חופשי , כוחם הנפשיעמד להם  ש, שמנע מניצולי שואה )2 ( "גורם עושק"השתחררות מגורם ההדחקה אותו 

המאדיר את הניצולים ואת , שהוא גם עכשווי,  הזו נוצר אתוסבעקבות ההשתחררות הנפשית. לזיכרונותיהם ולכאבם

    . הישרדותם בשואה-עמידתם, מאבקם

אילוצי . ו שהציבוריות הישראלית היתה שרויה בבהלך הרוח שהשפיעו על נוכחות השואה היו תלויים הגורמים

ל כוד שההתמודדות עם צל השואה לנוכח פני ניצוליה ויתכן אף ייסורי המיל, המצב הכלכלי והחברתי, המלחמה

פער הזמן בין פעולות ההשמדה וניסיונות " ( פערי הזמן והיחס" שהפכה למנהיגות המדינה ו,הנהלת הסוכנות אז

שהיה טרוד בענייני , ככלל, לזה של יחסו של הציבור, שפעלו ככל יכולתם, יחידיםההצלה ופער היחס בין התנהגות 

תרמו להלך הרוח שהביא ו גרמו לתסכול מנהיגותישהם  , )3 )( עשה את כל שניתן היה לעשותהיישוב ושלא 

   .לטפל בנושא כה טעון ומהותי" השעה לא הייתה יפה". מסדר היום, צלהעד יעבור , לדחיקת השואה

נמצא לו מקום בזמן , ואף שלא היה רב מאוד ביטוי במישור הפרטי, כאמור, היה, למרות הלך רוח ציבורי זה

    . דווקא בזמן המלחמה מבליטה את חוזקה, ת השואהנוכחו. כפי שהוכח בעבודה, המלחמה

לא רק בסמלים ובמיתוסים שנוצרו , גם בסמלים מוחשיים שנוצרו בעת הקרבותבאה ליד ביטוי  נוכחות השואה

קהילתי ולאומי של נוכחות , ככל שגדל הצורך לביטוי אישי. בעקבות אירועים שונים שהיו להם השלכות רוחניות

                     .   ביטויה בסמלים מוחשיים ונוצר קשר בין השואה והתקומה, אמהבהת, השואה גדל גם

  

ביטחון והגשמה , בתקופת המאבק הלאומי על זהות, מתום מלחמת העולם השנייה ועד למלחמת העצמאות
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 ההמשכיות ההיסטורית היהודית ממלחמת העולם השנייה והשואה למלחמת. לשואה תפקיד והשפעהויציונית ה

השפעתה של השואה על התהליכים על בין האירועים ו ושימוש באמירות נחרצות על קיומו של הקשר העצמאות

   .לאומית-השפיע מאוד על הניצולים ועל מידת יצירת השייכות שלהם למאבק וליצירה הציונית, שיצרו אותו

הוביל , ר מלחמת העולם השניהבאירופה שלאח" בית הקברות היהודי" שהיה מכוון לשם יציאה מ"בריחה"הליך הת

סופה של התנתקות מארצות , לגבי ניצולי שואה רבים, היתה" הבריחה"מכאן ש. בחלקו לעלייה לארץ ישראל

אף שרבים מיהודי אירופה שלפני המלחמה .  קיבוץ גלויותשלמסע שסופו מימוש חלום ציוני ראשיתו של מולדתם ו

שהיתה מכאן שנוכחות השואה . היתה צפויה, בסיום התהליך, פויההשואה הביאה לכך שעלייה כ, לא היו ציונים

שימשה עוד צעד  העפלהה.  העתידי הקליטהמתהליךבלתי נפרד חלק היתה ובסמליה " בריחה" בתהליך השזורה

" גורמים רוויזיוניסטיים"אך גם , בעיקר" הגנה"אנשי ה, כאן חברו כוחות מן היישוב. במאבק העקורים לעלייה

 "שארית הפליטה"לסמלים מן השואה שנשאו אנשי  בנוסף ,סמלים ארצישראליים,  שולבומיתוס ההעפלהבו, למאבק

. מלחמת העולם השניהשחלקם היו לוחמים בנאצים בתקופת , שהפעילים שבתוכם היו אנשי תנועות הנוער הציוניות

, לאחר המלחמה ,יעדיה היו, תכאחד מהישגי הציונו, עוד בתקופה שלפני השואה,  ניתן לראותהתיישבותאף שאת ה

חברי , ניצולי שואה, עם בואם ארצה, המשיכו לבנותמיתוס ההתיישבות את  . גדולהקיבוץ גלויות וקליטת עלייה

שהצטרפו להתיישבות " שארית הפליטה"אמנם לא היו רבים מקרב אנשי . שתרמו לחיזוקו, בעיקר, תנועות הנוער

     .    ה תפקיד חשובאך במלחמת העצמאות היה להם ב, העובדת

 ,יותר מכל, התקופה שבין סיום מלחמת העולם השנייה ועד מלחמת העצמאות התאפיינה בתולדות היישוב בארץ

באה לידי , האכזבה מאי מימוש זכות בניית הבית הלאומי היהודי.  בשלטון הבריטיהמחתרותכתקופה של מאבק 

ולן היו נתונות להשפעות השואה והסיקו מסקנות ישירות המחתרות כ. צבאי, בעיקרו כוחנישהיה , ביטוי במרי

מלבד השימוש שעשו המחתרות בסמלים מן המסורת .  משמידיו-מהחולשה של העם היהודי בגולה מול אויביו

השפעות . סמלים מן החורבן הועלו בתעמולה המחתרתיתהלם השואה גרם לכך ש, היהודית וההיסטוריה היהודית

  .  מנהיגי המחתרות ושימשו מנוף למאבק הצבאי ולהקצנה בוהשואה היו בולטות בקרב

כפי שבא ליד , גם אל מול עוינות הערבים המתגברת, המאבק המתמשך לקיום יישות יהודית ולחיזוקה בארץ ישראל

 היהודיים מסורתוההרחוק סמלים מן העבר . מצא בשואה בסיס רוחני, בהעפלה ובמרי המחתרות, "בריחה"ביטוי ב

 , כבר בימים שלפני מלחמת השחרור,הפכה, בעיקר גבורת הפרטיזנים ולוחמי הגיטאות, גבורה בשואה. הםשינו פני

  .לחלק ממורשת הגבורה היהודית

  

הצורך . אלא גם כוחות נפשיים עצומים ,גבתה מהיישוב לא רק קורבנות בנפש ופצועים רבים מלחמת העצמאות

מול כוחות אויב , בעזרת ציוד ונשק חסר ובתנאי מצור, רכיםביישובים ובד, תחילה עם מעט לוחמים, להתמודד

שינה את סדרי , צבאות ערב הפולשיםמואחר כך , שקיבלו סיוע מערביי הארצות הערביות השכנות, מקומיים רבים

 ;בעיקר על ההווה, שהתבססו, רבי עוצמה, המאבק הוליד סמלים ומיתוסים חדשים. העדיפות היישובית והלאומית

המנהיגות ראתה ".  וורשה-תל חי-מצדה"טען שאין ליצור בתודעה את השרשרת ההיסטורית , למשל, ןיגאל אלו

של , הגורלי, בשואה ובהשלכותיה גורמים שעלולים להסיט את תשומת הלב של האזרחים ממאמץ המלחמה העיקרי

קו אחרים שהיו בהם בעיקר אלה שהציגו את הגבורה ונדח, נבחרו מאפיינים מסויימים של השואה .אותם ימים

מאפיינים דומים , במספר מקרי בוחן,  בעבודת המחקרנבחנו ,השוני הרבלמרות . חוסר מנהיגות וגלותיות, חולשה

מפקדים ולוחמים , אותה עת, מצבי חרום ומצור מצאובאירועים מן הקרבות וב. סמלים מן השואהובסמלי התקופה ב

 וגבורת גבורת ירושלים במצור. מקרים מסויימים בשואהשנייה ואף לדימיון לאירועים ולמצבי לחץ ממלחמת העולם ה

למרות , המאבק הנואש של לוחמי העיר העתיקה הושוואירועי  . לגבורת העיר סטלינגרד,למשל,  הושוולוחמי נגבה
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  .גבורת הלוחמים בגיטו ורשהל,  מהותיים בין שניהםהבדלים

" משם"יצרה את הקשר בין אלה שבאו , בקרבות, ל"אנשי גחחלקם הגדול , ניצולי שואה, השתתפותם של לוחמים

שיתוף הפעולה . ישראלי -הארץשל ההגנה והמאבק הצבאי המחתרתי לבין ילידי הארץ שהתחנכו על העקרונות 

 ,לדעתי, מה שגרם, של ילידי הארץ בהגרע מעט מהדומיננטיות אך הזה הזין את מורשת הגבורה הארצישראלית 

המנהגים , אי הכרת השפה, קשיי הקליטה. בצל, ל"לוחמי גח, מדתם של חלק מניצולי השואהלהע, בצורה מכוונת

הביאו לכך , הבטחון העצמי המהוסס, חוסר הניסיון, חוסר המיומנות בשליטה בנשק אצל חלק מן החיילים, השונים

יתוס לטרון נשא את מ.  )4 ( הלוחמיםמבין גרועים יותר ל ל"חיילי גחנחשבו חלק מ, שבעיקר בתחילת המלחמה

הובהרו בו פרטים שונים שתיקנו מעט את הרגשת , ברבות הימיםעד ש ,ל" לוחמי גחשל, שעבר מפה לאוזן, םסיפור

גשר עד : " למשל,המצויים במספר פרקים בעבודת המחקר" גבעתי"אור קרבות חטיבת יבת. העוול שנגרם להם שם

 לניצולי השואה. ל"לוחמי הגחנושא השתלבותם ותרומתם של  נבחן ,"אבא קובנר ושמעון אבידן", "נגבה ","הלום

בתודעת של נוכחות השואה  היה חלק נכבד בחיזוקה ,למשל,  ביערותפרטיזניםשחלקם נלחם באויב הגרמני כ

  .ל בזמן המלחמה"הציבור ובצה

; השואה כמקרי בחן כדי להציג נקודת מבט נוספת לקיומה של נוכחות מפקדיםבעבודת המחקר נבחנו מספר 

ניתן היה להוכיח שלא רק בקרב חיילים שחלקם גוייס בחיפזון למלחמה ושנשאו עימם את באמצעות קורות חייהם 

היו רגישים לנושא השואה , ושמעון אבידן יגאל אלון, למשל, אלא גם מפקדים, משא השואה שזה מכבר נחלצו ממנה

 היה פרטיזן שאיבד את משפחתו יצחק ארד, "אהבא מן השו" אבא קובנר. בקרב חייליהם והושפעו אף הם ממנה

,  הושפע מן האנטישמיות בגרמניהאורי בן ארי. בנוסף כתב וחקר אותה. בשואה ואחר כך לחם במלחמת העצמאות

  .ל" לעוצמת צה,בעקבות סיפור חייו בגרמניה, לחם במלחמת השחרור ותרם תרומה, נחלץ מציפורני הנאצים

אך אין ספק שלקח השואה , נראה שלא? שיקול דעתם בעת ניהול מערכות הקרב ב, כך בעקבות, האם היה שינוי

  . גורם בראיית הקרב הכוללת ובהכרה בצרכיהם של חייליהם, המודע אף שהיה בתת, היווה

  

  .ל"של גורמים שונים בצה, אותה עת, פרסומים צבאיים מתקופת המלחמה מטילים אור על יחסם לשואה

 הצבא ובמחלקות ההסברה שלו ההתייחסות היתה פחותה יותר מאשר ביחידות מתוך המחקר עולה שבפיקוד

? " התחייבות רגשית"האם ניתן לתלות את מידת ההתייחסות לשואה בחשש מ. שונותוביחידות עורפיות השדה 

האם יתכן ? מן ההיררכיה הצבאית המצריכה קבלת הוראות מלמעלה בעניינים מהותיים ? מחוסר הנחיות ברורות 

הקביעה שהעלו חוקרים בעניין העלמות נוכחות השואה ? ידת ההתייחסות נבעה מהשפעות ההנהגה הפוליטית שמ

 םהתייחסותלגבי נכונה   )6 ( " השתקה-תופעת השתיקה "מה של וקיו) 5 ( בשנים הראשונות לאחר הקמת המדינה

, קו בה הרבה או דנו בה בגלוילא עס" מלמעלה. " )7 (  הדורסופרי חלק משל הרשות המחוקקת של ,של הממשל

ואולם .  בשלב התאוששות לאחר השואההיה הניצולים עצמםחלק מאף  ; )8( נושאים אחרים היו אז על הפרק 

נראתה על גבי , ניבטה מעיני העולים החדשים, "ריחפה באויר"נוכחות השואה בתקופת מלחמת העצמאות 

   . ושם ניתן לה ביטוי ייחודיחתבשדה ובעורף הייתה נוכ, כאמור ,ובשטח. זרועותיהם

, אמנם בהיסוס, היתה דווקא נטיה להתבטא ,ניצולי השואה ששרתו בכל יחידות הצבאבקרב , כפי שעולה מהמחקר 

 שמפקדי יחידות עלונים צבאייםבהדבר בא לידי ביטוי . אך היה ביטוי כואב לחוויותיהם בשואה, לעיתים בשפת אם

 עלוני הישוביםמגם בחלק . ל להביע בהם את דעתם ולספר על חוויותיהם בצבא"התירו לחיילי גח הסברה וקציני

 בעקבות מלחמת העצמאות ואימת הכיליוןהוא בלט שם דווקא יתכן ש, קיים ביטוי בולט של השואה, שעמדו במערכה

 יםהספדאיזכור השואה ב .גרם לרצון לכתוב ולהתבטאהוא שוהמחודשת והלחץ הנפשי שנוצר בעקבותיה  ) 9( 

לעיתים , קורות חייו של הנופל שכללו את סבלו בשואה;  הוא רב ובולטשנישאו ונכתבו בישובים בתקופת המלחמה
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  .         הוזכרו כנדבך נוסף באישיותו ובגבורתו במלחמת הקוממיות ,בנאצים כפרטיזןאת עובדת היותו לוחם 

שהיה לה ביטוי בעלונים צבאיים כפי , "תיקהתופעת הש"לחלוטין ליש לציין שלא ניתן להצביע על מגמה הפוכה 

 את שמוכיחמה , במקורות שצויינו, לויה וגברורה, קיומה של התייחסות לשואההוכחת ל ע אלא ,ובעלוני ישובים

הלם "היתה חלק מ" תופעת השתיקה"נראה ש. ביחידות הצבאיות ו בישוביםמהרסוי פאתקיומה בקרב פרטים ו

למרכיבים נבחרים . בזיכרון הקולקטיבישל השואה למקומה " ממלכתית"ייחסות באה לידי ביטוי בהתש" התקומה

,  הזכירוטרם, "עמידה"אך את ה, נמצא מקום במורשת הגבורה של העם, כגון גבורתם של לוחמי גטו ורשה, מתוכה

  .   80 -אלא רק החל משנות ה

 מתוך אלה ניתן .במלחמת העצמאות נותנים נקודת מבט הכרחית לבחינת השפעותיה של השואה מקורות התקופה

של נוכחות השואה ברשויות , וזאת מנקודת המבט של היום, לעיתים, המפתיעה, במידה המועטה, היה להיווכח

  . החקיקה והביצוע של המדינה הצעירה ובכלי התקשורת שלה

  

השואה אמנם נוכחות , לדעתי ולאור המחקר, אך, במלחמת העצמאות השתמשו בסמלים ממלחמת העולם השניה

היא גם לא היתה שולית אך , מספר שנים לאחר התרחשותה לא היתה בולטת כפי שהיתה אולי צריכה להיות

שתאם להלך הרוח , מלמעלה  שהוכתב,"ממלכתי"עיצוב זיכרון ניתן אם כך להצביע על . בתקופת מלחמת העצמאות

  . בזמני עצב ושכול וברגעי משבר בפומבי" םלא בוכי"למשל בקביעה ש, לאווירת העשייה ודחיקת הרגשות, בציבור

או נוצר בגלל ההתעלמות ממנה בתקופה " מלמעלה"האם הוכתב היחס לשואה ? האם עוצב נוהל התנהגות זה 

ומתוך השקפה לאומיים  -או ממניעים עקרוניים, מחוסר היכולת להתמודד, התעלמות שנבעה מן ההלם, ההיא

ראה שהלך רוח זה היה מקובל בחוגי המחתרות וההנהגה היישובית  נ,מכל מקום ?שהזמן לא בשל לעסוק בה 

  . ידיה סמכה עליו

הזיכרון  בעיקר סמוך ליום, בה היה לשואה מקום, של אותה תקופה בעיתונותביטוי גם  עיצוב זיכרון זה בא לידי

בו  )וצי לא עוצב עדיין זיכרון קיב(  שהיה בו ביטוי שונה לשואה זיכרון פרטיהתעצב  כמו כן. למורדי גיטו ורשה

 בקרב, לזיכרון הפרטי היה ביטוי בשטח. עם אסונותיו ועברו, משפחתו הקרובה יחד עם, הניצול, התמודד הפרט

  .הלוחמים כפי שעולה מן המקורות

כחלק מן הזיכרון הקולקטיבי של , להקמת המדינה, בעיקר, תפקידה המשולש של השואה כאחד הבסיסים המוסריים

הוכר ביתר שאת לאחר ,  וכמוקד כוח ונושא לקח לקיומו של העם בביטחון )10 ( את עצב החורבןהעם הנושא 

, הנרטיב הציוני הכריז. נראו הדברים אחרת, לאחר ששקע אבק הקרבות,  לאחר המלחמה.עצמאותהמלחמת 

שאותה מבקש הירואית לכאורה -על ניצולי השואה כעל נציגיה של היהדות הגלותית הפסיבית והאנטי", תחילה

. חלה התייצבות בטחונית והחלו קליטת עלייה ובנייה, לאחר חלוף טראומות המלחמה. )11" ( למגר" היהודי החדש"

בעבר ולנסות ולהבין את , בהדרגה ,לעסוק, שהפך יישות לאומית מוגדרת בעלת יעדים חינוכיים, אז התפנה היישוב

מבין אך . חה תרומתם החשובה להשגת הניצחון במלחמהלאחר שהוכ,  השואה ולשלבם בעשייה הלאומיתניצולי

היו שכתבו והביעו , את זיכרונותיואף שחלקם דחק , או שהיו מושפעים ממנה" משם"ניצולי השואה שבאו , הפרטים

  . השפעתה מוכיחים את מידת,  סמלים ממלחמה זו  נושאי נוכחות השואה,ואכן. את רגשותיהם גם במהלכה

  

במחקרים שונים . ח"תיקון עוול שנעשה לעולים החדשים לוחמי תש תרומה ללהוסיף מחקרה יש בתוצאות עבודת

 פסיכיאטרים צוטטו כמי שהגדירו את . הזקוקים ללווי פסיכולוגי )12 ( "קלינאים"כ  בארץניצולי השואהרבים מהוצגו 

יות קשות בגין טראומות השואה הסובלים מאין ספור של תופעות פסיכולוג ) 13 ( "תסמונת הניצול"הניצולים כנושאי 

תרומתם את בתוך המלחמה ו תיפקודם את לבחון אלא ,לא היה זה מעניינו של המחקר לעסוק בחולשותיהם. שחוו
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  .     להצלחתה

" צברים"ל ולוחמים ניצולי שואה אחרים שנלחמו שכם אל שכם עם לוחמים "אנשי גחמן המקורות עולה ש, יתר על כן

יש . ל ומכל לוחם בישובים שעמדו במערכה"שנדרשו מכל חייל צה, חוות לוחמים ועזרה לזולתא, גילו העזה וגבורה

עוול עשו מי  אך ;היו אף שערקו, היו שהתנהלותם החיילית היתה פגומה, שבין הלוחמים כולם היו שפחדו לשער

דרשו ניצולי שואה , מים ברבות הי. במלחמת העצמאות,ל" לוחמי צה, אצבע מאשימה כלפי ציבור ניצולי שואהושהפנ

לא הודגשה , ומאבקי אליטות" ממלכתיות"בגלל פגעי ה, שלעיתים ) 14(  הכרה בתרומתם למלחמת השחרור

  . בעיתונות ואף במורשת הזיכרון,  )15( בשירה  ,בספרות, במידה הראויה, עוצמת החורבן

, במידה הראויה ,מנהיגי היישוב, תה עתאו ,לא הגיבו,  )16 ( אדישות לשואה* על פי חנוך ברטוב, אף שלא היתה

טראומת " בגלל אותה ,ניצולי השואה עצמםבהשתיקה תעלומת  את תלוויש ש, לשבר ההיסטורי שעבר העם היהודי

בין הניצול המעיד ובין מי שעדות ",  )17(  בספרו**  שמזכיר אהרון אפלפלד"ברית של שתיקה"האם אותה ". הניצול

שיכחת " "עצבות", "רצון לישון", "שיכחה נפלאה", "בריחה", "ריחוק"שהביאה להיא "  אליומכוונת היתה, כביכול, זו

,  השתקה נבעה-השתיקה". אי אפשר שלא לספר" הם חשו שאך,רצו לספר, אפלפלד כדברי, ניצולי שואה? " הדעת

" הראוי"ועד מדחיית המ, הן מאי מוכנות הצד המאזין לשמוע, לדעתי, העצמאות בשנים שלאחר סיום מלחמת

  .           והן מן הכאב הפרטי והקבוצתי של ניצולי השואה, מוצדקת בלתי, מהתעלמות, להקשבה

   ).18(  במחקרים פסיכולוגיים שונים ,אחר כך, אין במקורות המחקר התייחסות לחולשות ניצולי השואה כפי שהועלו

" חברות הנוער"ואלה שהשתייכו למערכה שהלוחמים בנרמז לא , מתקופת מלחמת העצמאות, במקורות שנבחנו

סיוטים ", "דיכאון", "דאגה מחידוש הדיכוי", "חרדה כרונית": המלווה בלוקים באותה תסמונת  , למשל,בקיבוצים

, "חוסר ריכוז", "היפוכונדריה", "עייפות", "הימנעות מכל מגע חברתי", "הפרעות פסיכוסומטיות", "חוזרים ונשנים

שינוי עמוק בזהות האישית ואף שינוי עבר של ניצולי שואה שחלקם ו "וחשדנות כלפי העולםעוינות ", "נרגנות"

אי "ו, "קשיי הסתגלות" שגילו תופעות של , גם שניצולי שואה נפגעו מנטליתבהםלא צוין . בתפיסת הזהות העצמית

שסבלו , ת וסגירות נפשית עד כדי אטימו, שבודדו את עצמם ואיבדו אמון בבני אדם,"יכולת לחיות באופן נורמלי

בגלל השפלות שנשאו על גבם את אשמת ההישרדות והרגישו בושה אישית , םתמקיהיון מלחוות רגשות בגלל הדחק

שימוש  על , בתקופת השואה, שהתבססו" הדחקה-הכחשה"שמלבד תופעות הראו  ) 19(  מחקרים נוספים .העבר

 ואף על יצירת מערכת היכרויות אישיות) רים ופסוקי תפילה כתיבת שי( מילים  או שבוטאו באמצעות  רחבדימיוןב

, ניסו חלק מניצולי השואה להימנע מאבל,  לאחר תקופת השואה;קבלת תמיכה מניצולים אחריםשם ל, חדשה

העולם ( בין הניצולים לעולם " הסכם שתיקה שמקורה בושה. "ואף הטילו על עצמם שתיקה, כמנגנון של הכחשה

בגלל חוסר יכולתו להסביר את אשמתו , להאזין  מרצון הניצולים לשכוח ומרצון העולם לדחות ולאנבע, )שמחוץ להם 

  .    אמון ופיצוי, ולספק להם אהבה לקבל את הניצולים, שלו

  כל עוד עסק, כל עוד המערכה היתה בעיצומה, נשכחו ונדחקו, מלחמת העצמאות הביאה לכך שרגשות אלה הוסתרו

  במקום שיכלו לבטא כאבם והיה מי. לוחמים ניצולי שואה התאימו עצמם למציאות.  והלאומיהיישוב במאבק הקיומי

  .  לשתוק, גם כדרך התגוננות אישית, הם נאלצו, לא היה מוכן לכך" העולם"במקום ש, חלקם דיבר וכתב, שהאזין

  
  

ראש , אליק ועגנון וכן פרסי יצחק שדהבי, שלונסקי, זוכה פרסי אוסישקין, מתרגם ועיתונאי, סופר , - 1926, חנוך ברטוב*

  .  על כתביו, הממשלה ונשיא המדינה

 ובפרסי עליית 1983 -זכה בפרס ישראל לספרות יפה ב. עלה בעלית הנוער, ניצול שואה, סופר , -1932, אהרון אפלפלד**

  .  הנוער לספרות יפה וכן בפרס ברנר ובפרס מילוא לספרות
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  צולי שואה ובייחוד עניין גיוסם של בנים יחידים לא הורחב בדיון שלעיל משוםיחסה של הנהגת הצבא ללוחמים ני

  .  נעלה אותו בקצרה כאןאך מפאת חשיבותו , שכבר נידון בהרחבה בבמות אחרות

 ש"ח ולא לחי"לא לפלמ,  לשרות קרביבנים יחידיםהתקבלה הוראה על פיה נקבע שאין לגייס , 1948בסוף פברואר 

ועדת הביטחון קיבלה . ה שיש למנוע כריתת המשך המשפחה במקרה שבן יחיד יפול בקרבהטיעון הי;  )20( 

אך דאגת ההנהגה  ). 21" ( צורך לאומי ראשוני להבטיח המשכן של מאות ואלפי משפחות"החלטה זו על סמך 

. ל" אנשי גחבתוכם לוחמים, "שארית הפליטה"לא כללה בנים יחידים אנשי , הביטחונית להמשכיות דור ילידי הארץ

הגדרת בן יחיד *.  לבנים יחידים ולמנוע אסון עם נפילה אפשרית של בן יחיד בקרבהוריםההוראה באה להקל על 

 בנים יחידים לתפקידים מנהלתיים לגייס הכוונה היתה ".בן יחיד להורים החיים בארץ ואין לו אחות": לצורך כך היתה

  העם דנובישיבות הועד הפועל של מרכז המפקד לשרות . בקרבכדי למנוע השתתפותם ) חיל משמר ( מ "או לחי

מספר מכתבים , לישראל גלילי שהיה אז ראש המפקדה הארצית, בקשר לכך, באפשרויות יישום ההוראה ונשלחו

   ).אשכולהתייעצו בעניין גם עם לוי . ( בקשר לחיילים נשואים שהם בנים יחידים, למשל, ובהם נשאלו שאלות

כדי להתמודד עם מקצת , ל"ל להמשיך וללמוד בחו"לבנים יחידים אנשי גיוס חו, למשל, יבות לאפשרעוד הציעו ביש

  כבר בנים יחידים שהתאימו להגדרה ששרתו,  עורפיות- ליחידות מנהלתיותלהעבירהומלץ , בנוסף. הבעייה

הוראה קשה כי מדובר נאמר עוד שביצוע ה, 1948 במרץ 30 -בשנערכה  ,בישיבת הוועד הפועל. ביחידות קרביות

א לגלילי ובו נכתב שעולים רבים ניצולי שואה הינם בנים "אכ/ל" באפריל נשלח מכתב ממטכ4--ב". חציו של הצבא"ב

 נשלח מכתב 1948 באפריל 5 -ב. מ מסוכן"אף השרות בחי, כי בגלל המצב, מ בעייתית"יחידים והעברתם לחי

את ,  של החטיבה שהיו בה בנים יחידים רבים9 בגדוד, יתן לבצעובו תלונה שלא נ" בשם המפקד" גבעתי"-לגלילי מ

  .כי ביצועה עלול להביא לפירוק הגדוד כולו, ההוראה

ל הלוחמות ואף "ההוראה עוררה מורת רוח רבה ביחידות צה. עצם ההגדרה של בן יחיד פגעה בניצולי שואה יתומים

. לביצועה, "ח" פלמ-הראל"מפקד חטיבת ,  )1987 – 1921( יש עדות על התנגדות באופן מודע של יוסף טבנקין 

בכוח אדם לוחם והתנגדות , אותה עת, המחסור, עקב דרישות המלחמה, הקושי ביישום ההוראה, מכל מקום

   .על הנייר,  נשארה בעיקרשההוראה לשחררהביאו לכך , מפקדים ולוחמים ביחידות לוחמות

התבטא , כח המחסור בכוח אדם בתקופת מלחמת העצמאותלנו, חוסר ההבנה והאטימות כלפי טראומת השואה

, החלטה מן ה,ברובם, ל"לוחמי גח, עגמת נפשם וחששם של ניצולי שואה. באי יישומה של ההוראה בקרב ניצוליה

המלחמה דחקו גם את העניין הזה מתודעת אילוצי הזמן ולחץ . התבטאו במספר עלוני יחידות צבאיות ובעדויות

, האם דמותם חסרת האונים של ניצולי השואה? " שארית הפליטה"זה עוד מחדל בקליטת עולי האם היה . ההנהגה

? היא שהביאה ליחס זה , העולם השנייה בעיני הציבור בארץ כפי שתוארה לאחר מלחמת, מלבד הלוחמים מקרבם

יתנה בקרב אך רוח רובם היתה א, לבטא את תחושותיהם מתוך המקורות נראה שניצולי השואה ביקשו אומנם

  . ותיפקודם בו היה כשאר החיילים

  

סמלי ; לא יכולה הייתה שלא להתקיים בתקופת מלחמת השחרור, בה עסקה עבודת המחקר, נוכחות השואה

ודחיית ההכרה בהשפעתה של  ) 22( למרות המתח בין תודעת השואה ותודעת המדינה . המלחמה נשאו אותה

עקב , נמצאו במחקר עדויות להימצאותה ולהשפעתה,  התרחשותההשואה קודם לתקופת מלחמת העצמאות ובעת

אף שאי אפשר למדוד את השפעת השואה ; עוצמת השבר שחוללה וקיומה של רציפות הזיכרון ההיסטורי בכל תנאי

  .    אין ספק בקיומה

  
  . עניין בנים יחידיםל ובחינת תיקים רלוונטים ל"עד מארכיון צה-עם דורון אבי , 2006 בנובמבר 28 -ב, על פי שיחה*
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תפיסות של יהדות וציונות והתגובות לשואה במדינת ישראל בשנים הראשונות לקיום , "ממלכתיות ושואה",  יחיא-ליעזר דוןא. 1

 ; 188 – 167' עמ , 1983, אוניברסיטת בר אילן, עורך אברהם רובינשטיין, מחקרים בציונות הדתית, בשבילי התחייה, המדינה

עות מעצבי דעת הקהל מחד גיסא ומחקר השואה מאידך גיסא על התפתחות הדיון החינוכי ותוכניות הלימוד השפ, נילי קרן

, עבודת דוקטור,  1981 – 1948בנושא השואה בבתי הספר העל יסודיים ובחינוך הבלתי פורמלי בישראל בין השנים 

   . 1985, האוניברסיטה העברית

, ש חיים וייצמן"המכון לחקר הציונות וישראל ע, זהות וזיכרון בסיפורת הדור השני, ביוגרפיה, קרעי עבר, איריס מילנר. 2

   .2003, תל אביב, עם עובד, אוניברסיטת תל אביב
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   . 314 – 253' עמ, 1971, תל אביב, ירושלים, מ"אנציקלופדיה של גלויות בע   

   . 1959ינואר , ט"תשי, תל אביב, ספרי גדיש, כפר על גדות הירדן, ברץ יוסף

  .  1981, הוצאת הקיבוץ המאוחד,  ישראל-תולדות ההתיישבות היהודית בארץ,  שנות התיישבות100, גבתי חיים

  .  2004אפריל ,  תל אביב , 54הוצאת ותיקי גדוד , במלחמת העצמאות" גבעתי "54גדוד 

  הוצאת , ספריית פועלים, יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, האנציקלופדיה של השואה,  ) עורך ראשי( גוטמן ישראל

   . 1990, תל אביב, מ"השומר הצעיר בע, קיבוץ הארציה   

  .ט"תש, תל אביב, הוצאת אופקים , 1947-8המערכה על העיר ,  להבות בשמי ירושלים, גולדשטיין אביעזר

  .1968,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, הדרכה והסברה, קצין חינוך ראשי, מלחמת העצמאות, גולן אביעזר

  .1967, תל אביב,  הוצאה לאור-"דקל",  )1967מלחמת  ( להששה ימי תהי, גולן אביעזר

    .1978, ח"תשל,  הקיבוץ הדתי-בית ספר שדה כפר עציון,  יעקב-כינס ועיבד יוחנן בו, חמישים שנות מאבק ויצירה, גוש עציון

  רבות תורנית בית ספר שדה כפר עציון בשיתוף המחלקה לת, הוצאת המדרשה למורשת הר חברון, גוש עציון לתולדותיו

  .  א"תשל, במשרד החינוך והתרבות   

   .1977, ז"תשל, תל אביב, בוטינסקי בישראל'מכון ז, )ל "אצ( הארגון הצבאי הלאומי , גני פסח

  .  1961, תל אביב, "יסוד"הוצאת , פורצי המחסומים, גפן אבא

  . 1998,  אפריל-מרץ ,צליה לאומנותמוזיאון הר, המוזיאון הרוסי הממלכתי, מושג+ סמל= תמונה, גרובמן מיכאיל

  מראשית יישובם ועד לגזירות , יצירתם הרוחנית, דרכם בהנהגת הציבור, קורותיהם, חכמי אשכנז הראשונים, גרוסמן אברהם

  .  ט"תשמ, ירושלים, האוניברסיטה העברית, מאגנס. הוצאת ספרים על שם י,  )1096( ו "תתנ   

   מעפילים 32,000 - מתנדבים אמריקאים שהביאו יותר מ240סיפורם העלום של , הודיםהצי הסודי של הי, גרינפילד מורי

  1994, ד"תשנ,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, גפן בית הוצאה לאור , 1948 – 1946בשנים    

  ר מדו, ענף תורה והסברה, מפקדת קצין חינוך ראשי, מערך שעור, הקרב על ניצנים במלחמת הקוממיות, גרשוביץ משה

  .ללא תאריך, מורשת קרב   

   , אביבה רבינוביץ:   היגוי וליקוט ידיעות, הגדוד הרביעי-"הפורצים"ספר לוחמי גדוד , "הראל"ח "פלמ, יקיר אליהו, דגן שאול

  .2004ספטמבר , ה לוי'שרק, אביזהר נחשון   
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  .1995דצמבר , גבעת חביבה, "רייד יע"הוצאת , האיש שהיה לחטיבה, שמעון אבידן גבעתי, יקיר אליהו, דגן שאול

  .1961, תל אביב, "דבר"הוצאת ,  שנות הקבוצה50סיפור , דרכה של דגניה', דגניה א

  בית לוחמי הגטאות על שם יצחק קצנלסון למורשת השואה ,  שנה למרד גטו וארשה60, גיבורים ונואשים, ) עורך דור דני

   .  2003,  ולגבורה, דור שני לשואה, והמרד   

  .1959, תל אביב, מ"הוצאת מסדה בע, על גדות ירדן וכנרת, ין שמואלדי

  .ג"תשכ, ג בעומר"ל, כנס חטיבת גבעתי, חטיבת גבעתי, דף קרבי

   .  2005, הוצאת הקיבוץ המאוחד, נתן שחם: עורך, ח"תש,  הראל במערכה על ירושלים-ח"חטיבת פלמ, הראל, דרור צביקה

   .1990יולי ,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, הוצאת הקיבוץ המאוחד,  פעמייםקיבוץ שנבנה, ניצנים, דרור צביקה

  .2001, קיבוץ דליה, מערכות, בדרך אל העיר ובנגב, ח במלחמת העצמאות בירושלים"הגדוד החמישי של הפלמ, דרך אש

  .    יםאין מספור עמוד , 1972, ב"תשל, הוצאת הקיבוץ המאוחד, אלבום, יצחק שדה,  ) עורך( דרך שלמה

  .1988, ספריית פועלים, חברה להוצאת אנציקלופדיות, כרך עשרים ואחד, האנציקלופדיה העברית

  .1946 דצמבר – 1944ינואר , )א ( תקופת המרד ', כרך ג, אוסף מקורות ומסמכים, הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל

  .ד"תשכ, מורשת, בית לוחמי הגטאות, יד ושם, ביץערך אהרן מאירו, פרקי מאבק ומרי של יחיד ועדה, הם עמדו על נפשם
  .1970, הועד הציבורי להוצאת ספר יוסף ברץ, עורך יוסף שפירא, ספר יוסף ברץ, "המערכה בדגניה"

  .     י"תש, ירושלים, קריית ספר, ט" ת-ח"גזרות ת, כתבי מקורות לתולדות ישראל, הנדל מיכאל

  .1966, המאוחדהקיבוץ , ספר יון מצולה, הנובר נתן נטע

   . 1998,  נגבה, השחרור פינוי האוכלוסייה הבלתי לוחמת בתקופת מלחמת , 1949 דצמבר – 1948מאי , הפינוי מנגבה

  .1990, ן"תש,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, ח"סיפורה של שיירה באביב תש, שיירת יחיעם, הראובני עמנואל

  .2003,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, אטלס כרטא, ראלאתרי קרבות בארץ יש, גיחון מרדכי, אלך יהודהו

  כרך , דבר האקדמיה הישראלית למדעים, דין וחשבון ארכיאולוגי, ארץ ישראל אחרי חורבן בית ראשון. ויינברג שאול ש

  .ל"תש, ירושלים, הדפסה מוקדמת , 13חוברת , רביעי   

  .1977, יבתל אב, הוצאת אחיאסף, תפקודה ותפוקתה, הכנסת, וייס שבח

  ההוצאה , משרד הביטחון, העמותה לחקר כוח המגן על שם ישראל גלילי,  שתי שיבולים וחרב-ח"פלמ,  )עורך( , וייץ יחיעם

  .  2000, ס"תש, לאור   

   .1956, ידיעות אחרונות, אנציקלופדיה לידיעת הארץ, וילנאי זאב

  . ט"תשי, ירושלים, הסוכנות היהודית, נוער והחלוץמחלקת ה, ל"קק, גלעד לגיבורים במלחמת השחרור, וילנאי זאב

  .ט"תש, ירושלים, ל"הלשכה הראשית של הקק, המערכה לשחרור ישראל, וילנאי זאב

  .314 – 278' עמ, 11כרך , אנציקלופדיה של גלויות, " 1905ה " תרס1903ג "תרס, הפוגרומים בביסאראביה", דודויניצקי 

  .1996, ו"תשנ, חזית הדרום בין סיני לחברון, חמת העצמאותלוחמי חרות ישראל במל, ורד אברהם

   ,1982מאי , עורך משה סלע', ב'-א' חוב', שנה כ, 66/67,  האומה, "ל"פרקים בקורות התהוותו של האצ", זהבי יוסף

   .   118 – 112' עמ   

  .1998, במחנה, הוצאה לאור ה-משרד הביטחון, בני קשת, ל"חמישים שנות צה, מאה שנות מאבק, זיו חני יואב גלבר

  .  196 ?,חיפה, תל אביב, ירושלים, סטימצקי , האטלס ההיסטורי לתולדות העמים וישראל, עורך, זיו מיכאל

  .19.1.1973, חותם, על המשמר, "ה"הל", זמיר ישראל

  . 1964ינואר , מערכות, ל"צה, חטיבת אלכסנדרוני במלחמת הקוממיות

  .ללא תאריך, "מערכות"הוצאת , ל"צה, "החטיבות והחילות במלחמת השחרור", ח"פלמ, חטיבת הנגב במערכה

  .2002ספטמבר , "מוריה"עמותת ותיקי גדוד , ש הירושלמית"חטיבת החי, ח"חטיבת עציוני בתש

   . 1999, איגוד החיילים המשוחררים בישראל, הבריגדה ושארית הפליטה, חטר ישי אהרון

  העמותה לחקר מערכות , "ז"יציאת אירופה תש"פרשת אניית המעפילים , יתי הסיפור האמאקסודוס, חלמיש אביבה

  .1990, תל אביב, עם עובד, אוניברסיטת תל אביב, ההעפלה על שם שאול אביגור   

  .1968,  תל אביב-"לדורי"הוצאת ספרים , היסטוריה של מלחמת ששת הימים, חשביה אריה

   .1982 ,תל אביב,  עקד ,1945 – 1939   גיבורי התהילה-ילדי הגיטו, טורקוב יונס

  עלי זית , "הגנה"שמונים שנה לארגון ה, חומת מגן, "פינוי קיבוץ יד מרדכי במלחמת העצמאות: קרב יד מרדכי", טורקן שגיא

   .204 – 185' עמ, 2002, ארכיון ההגנה, ההוצאה לאור, העמותה לחקר כוח המגן משרד הביטחון, עורך דני הדרי', וחרב ד   

  .)? ( א "תשמ', דגניה א, לקטו וערכו בן יעקב יונה ושיאון מרים, א" תשמ-א"תרע,  ליובל השבעים–' דגניה א, טעם ראשונים
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  .)?  ( 1949,  מרדכי -י קיבוץ יד"הוצא ע, ח"ד אייר תש" י-ח"אייר תש' ט, יד מרדכי במערכה

   חוברת     " הגנה"הוצאת המרכז לתולדות כוח המגן ה,  "1949 – 1947לחימת הערבים במלחמת העצמאות : " בנושאיום עיון

  .1990, פברואר',    ט

  .16 – 10' עמ, ו"ניסן תשכ, ח"כרך מ', ד, 175 – 174, בית ההוצאה של צבא הגנה לישראל, מערכות, "יומה של ניצנים"

   .1960, ך"תש, ירושלים ותל אביב, הוצאת שוקן , 1948מצור ירושלים , קריה נאמנה, יוסף דב

   . 1955, משרד הביטחון, הוצאת ממשלת ישראל,  פרשיות חייהם ומותם של הנופלים במלחמת הקוממיות בישראל-יזכר

  , דרכינו בהעפלה, "…הביתה"חוברת  , 1947בקפריסין " טוסיה אלטמן"מתוך עלון קבוצת , "שנית נולדנו", יחיאלי ברוך

    .ה"תשכ, הוצאת קיבוץ גזית   

  , סיפורו של פרק עלום , 1947 – 1946, ז" תש-ו"תש. ב.צ.מ, ח באיטליה"פלוגת הפלמ,  )ליקט וחיבר, רךע(   יפהר משה

  הקמתה ואימונה באירופה של יחידה לוחמת מצעירים ניצולי השואה בידי חיילים מהבריגדה היהודית שהתנדבו להישאר    

  .  1993,  "הגנה"ההמרכז לתולדות כוח המגן , שם עם תום מלחמת העולם השנייה   

  .1993, מ" בע1988ם "תמוז מולי, ח"המערכה על הדרך לירושלים בתש, דרך בורמה, יצחקי אריה

  .2005יולי , עמותת ותיקי הנגב, ח ועד היום"חטיבת הנגב מפלמ, )אריק ( יצחקי אריה 

  .  105 – 82' עמ , 1990 , מודן,תמוז מולים, עמק איילון ואתריו, " לטרון העקובה מדם-מלחמת העצמאות", יצחקי אריה

  .47 – 42' עמ , 2004מאי , עורך שאול נגר , 20,  שריון, " )ח"דרך פלמ" מ" ( מהמצור בירושלים לקרבות לטרון", ירקוני איתן

  .ג"תשי,  אביבתל, עמיחי, ליקט סידר וערך אפרים תלמי, ט" תש-ח" תש-פרקים ממלחמת העצמאות, ישראל במערכה

  .י"תש, ערוך בידי ברכה חבס, הוצאת קבוצת כנרת, כנרת בימי מבחן, "מצוות עשה", ישראלי בנציון

  כרך , ספרי זיכרון לארצות הגולה ועדותיה, אנציקלופדיה של גלויות , 1947 – 1945" הבריחה הגדולה מפולין", כהן יוחנן

  .526 – 525' עמ, 1973, ירושלים, מ"אנציקלופדיה של גלויות בע, "אחריתה של יהדות פולין: "' חלק ב,עשר-שנים   

  .ט"תשכ, ירושלים, מן מגלת תענית עד רבי משה בן מימון, ספרות ההיסטוריא הישראלית, כהנא אברהם

  .1983, ג"תשמ,  תל אביב-הוצאת האגודה להנצחה, י"קיצור תולדות לח, לוחמי חרות ישראל, ץ עמנואל"כ

  .1988, על שם אברהם שטרן, "יאיר"הוצאת , האיש שקיים את הנדר, מעשמרדות ו) עורכים ( כרוסט יוסף ואנשל שפילמן 

   .1992, יוני, ב"תשנ, סיון, עורך מרדכי יעקובוביץ,  )1950 – 1938(, בנתיבי ההעפלה והקליטה, כרמי ישראל

  .  25 – 24' מע , 2001מארס  , 11, שריון, "אנדרטאות לכבוד נופלי חטיבת הראל לדורותיה, "על במותיך חלל", כשר אסא

   .1963אוקטובר , הוצאת מערכות, צבא הגנה לישראל, זיוי שורר: תרגום, השמש לא עמד דום, לארקין מרגרט

  .1959, ט"אב תשי, י"הועד להוצאת כתבי לח', כתבים א, לוחמי חרות ישראל 

  .1982פברואר , ב"שבט תשמ, על שם אברהם שטרן" יאיר"הוצאת ', כתבים ב, לוחמי חרות ישראל

   . 10.9.1968, מעריב, "הדרך שהצילה את ירושלים", לוי יצחק

   .184 – 159' עמ , 1987יוני , ירושלים, יד יצחק בן צבי , 44,  קתדרה, "ח"המערכה על ירושלים בתש", יצחק, לוי לויצה

   הוצאת איגוד יוצאי ליטא ," 1945 – 1941השואה ", כרך רביעי, יהדות ליטא, "תחילת הבריחה מליטה לארץ ישראל", לוין דב

   .  478 – 475' עמ , 1984, תל אביב,    בישראל

  מורשת , ילקוט מורשת, " )מגילות העדות"מתוך ההקדמה לספר ( , "של אבא קובנר" מגילות העדות"בפרוש ", לוריא שלום

  .17 – 9' עמ , 1994אפריל , ו"גיליון נ, בית עדות על שם מרדכי אנילביץ   

   -מאי , 178 – 177חוברת , א"כרך כ, מולד, "מרשימות מלחמת העצמאות בירושלים"  דאם-מבין עמדות נוטר "לורך נתנאל

   . 214 – 209' עמ , 1963יוני    

  .ח"תשי, תל אביב, מסדה, קורות מלחמת העצמאות, לורך נתנאל

  ברית ,  פי- על-בורי לציון יובל עליית אףהוצאת הוועד הצי, בוטינסקי'של תנועת ז' עליה ב,  פי- על-אף,  ליטאי חיים-לזר

  .1988, ח"תשמ, ל"חיילי האצ   

  .ה"אייר תשס , 8 ) 693( ,  עמודים, "ומי יזכור את הזוכרים", לזר רותי

  .1998אפריל , תל אביב , הוצאת בן יוסף, חמישים שנה להקמת מדינת ישראל, ויסעו ויחנו, לנצמן אברהם
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   ,1989, ך דוד פריטלעור ,12, יהודי ברית המועצות, "ברוסיה" הפרוטוקולים של זקני ציון"מבשרי ", דודקוב שאול

  .111 – 101' עמ   

  ,  )1349 – 1096,  ט"א ק"ו ה"א תתנ"ד" ( מגפה השחורה"ו עד ה"מימי גזירות תתנ, כרך שני, ישראל בגולה, דינור בן ציון

  .1965,  ירושלים,מוסד ביאליק, דביר תל אביב   

  כתב עת  , 2חוברת  , 1כרך , שיחות, "ניצולהמטפל מול ה: החברה הישראלית מול טראומה מאורגנת או", דסברג חיים

  , ספרית פועלים, האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה,  החטיבה הקלינית-הסתדרות הפסיכולוגים, ישראלי לפסיכותרפיה   

   .103 – 98' עמ, 1987פברואר    

    , עורך דוד זילברקלנג', ל, יד ושם, "ח"דיוקנה של שארית הפלטה בסיפורת של דור תש, "אנשים אחרים הם", הולצמן אבנר

  .293 – 271'  עמ,2002  , ירושלים,יד ושם   

  .25 – 5' עמ , 1999,  מכללה ירושלים, א"כ , מכלול, "פנים רבות למנורה", הומינר תרצה

  .1980, ם"תש, תל אביב, עם עובד', א,  ספרותית-אנתולוגיה היסטורית, ספר הגבורה, )סידר ( היילפרין ישראל 

   -הוצאת הסתדרות המזרחי, עורך שמחה רז, קובץ הציונות הדתית, " מבצע פלשת-הקרב על אשדוד", שניר אליהו-זאנה

  .593 – 588' עמ, 2000, א"תשס, ירושלים, הפועל המזרחי המרכז העולמי   

  .2002, משרד הביטחון, תל אביב, )קבץ ( שמונים שנה לארגון ההגנה , חומת מגן

  , עורך מרדכי נאור, פרשיות נבחרות וחומרי עזר, סיכומים, מקורות, ח"ירושלים בתש, "לים במצור ובקרבירוש", חשביה אריה  

  .18 – 9' עמ, ג"תשמ, ירושלים, מרכז רחל ינאית בן צבי  , 2, סדרת עידן   

  .121 – 102' עמ,  2000 , 10, עיונים בתקומת ישראל, " ?1948מי בלם את המצרים במלחמת ", טל דוד

  המרכז לחקר , ר לתולדות ישראל"מרכז זלמן שז, קובץ מאמרים, ירושלים בתודעה ובעשייה הציונית,  ) עורכת( סקי חגיתלב

  .ט"תשמ, ירושלים, האוניברסיטה העברית בירושלים, הציונות והיישוב   

  הוצאת הסתדרות הפועל המזרחי , עורך שמחה רז, קובץ הציונות הדתית, "ציונות ומדינת ישראל, לאומיות יהודית", לוי יהודה

  .632 – 618' עמ , 2000, א"תשס, ירושלים, המרכז העולמי   

  .68 – 59' עמ , 1985אפריל ,  תל אביב-תל יצחק, ג"י ,משואה, " פגישות ראשונות עם ניצולים-בבריגדה", מאירי שמואל 

  חוברת , סידרת חוברות עיון, ריות ובעיות יסודימי עיון בפרשיות היסטו, כנס פעילי הבריחה באירופה,  מעלילות הבריחה

   על שם אפרים -הועד הארצי לחקר והנצחת הבריחה, התנועה הקיבוצית המאוחדת, יד טבנקין, עריכה בנקו אדר, ט"נ   

   .1986ספטמבר , ל"דקל ז   
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   . 124 – 115' עמ , 1987מרץ , ירושלים, יד יצחק בן צבי , 43, קתדרה, "בן גוריון ובערבות הנגב", נאור מרדכי

  יד יצחק בן  , 7עידן , פרשיות נבחרות וחומר עזר, סיכומים, מקורות, ח"גוש עציון מראשיתו עד תש,  ) עורך( נאור מרדכי

  .1986,  ירושלים, צבי   

  .1982,  םירושלי, יד יצחק בן צבי, 1סידרת עידן , פרשיות נבחרות, סיכומים, מקורות, ' עליה ב,  )עורך( , נאור מרדכי

  , יד יצחק בן צבי, מרכז רחל ינאית בן צבי ללימודי ירושלים לנוער, 2, סדרת עידן, ח"ירושלים בתש,  ) עורך (,נאור מרדכי

  .ג"תשמ, ירושלים   

  , מרכז רחל ינאית בן צבי ללימודי ירושלים , 10, סדרת עידן , 1949 – 1948, שנה ראשונה לעצמאות,  )עורך( , נאור מרדכי

  .1988, ירושלים   

  שארית הפליטה , בריחים של שתיקה,  "1948 – 1945הערכות היישוב לקראת קליטת עולי שארית הפליטה ", סימרוט דויד

   .274 – 253' עמ, ס"תש, משואה,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, עורך יואל רפל, ח"כ, משואה, וארץ ישראל   

   .1955, הקיבוץ המאוחד, ח"ארגון חברי הפלמ, עד בהשתתפות מתי מגדמכונס וערוך בידי זרובבל גל, ח"ספר הפלמ

  מחקר :  של חטיבת גבעתי בחוליקאת 54האנדרטה לזכר חללי גדוד , " ברדתך לנגב זכור אותנו-ההלך", עזריהו מעוז

  וצאת הספרים ה, קרית שדה בוקר, המרכז למורשת בן גוריון , 5,  עיונים בתקומת ישראל, "בהנצחת מלחמת העצמאות   

   .365 – 336' עמ , 1995, של אוניברסיטת בן גוריון בנגב   

  ', ג', קובץ א, תעודות ודברי ספרות לקביעת הדמות של יהדותה, רשימות, זיכרונות, דברי מחקר, על אדמת ביסראביה

  .ט"תשי, א"ת, הוצאת איחוד האירגונים של יוצאי ביסראביה   

  .1996, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, כרך רביעי, אשל באר שבע,  ביהדותהמיתוס,  ) עורכת( פדה חביבה

  . 314 – 293 ,1987 ,הוצאת הקיבוץ המאוחד, אוניברסיטת תל אביב, ב"י, הציונות, "בן גוריון ושואת יהודי אירופה", פורת דינה

   , )1945 לנובמבר 1942במבר בתקופה שבין נו" ( י לתהליך השמדת יהודי אירופה"תגובת המחתרות בא"פרייס אריה 
   .81 – 51' עמ , 1980, אפריל, תל אביב, תל יצחק, יד לחברי תנועות הנוער הציוניות בשואה ובמרי, משואה' , ח, משואה   

  הוצאת הקיבוץ , אוניברסיטת תל אביב, ח"י, הציונות, "היהדות החרדית והדתית בירושלים בתקופת המצור", פרנקל יובל

   . 289 – 247' עמ , 1994, המאוחד   

   בית , הוצאת הקיבוץ המאוחד, ביערות, במחנות, בין החומות, ספר מלחמות הגטאות,  ) עורכים( צוקרמן יצחק ובסוק משה

  . ד"תשי, ניסן, לוחמי הגטאות   

  משרד , יליהעמותה לחקר כוח המגן על שם ישראל גל, דיון מחודש, ט" תש-ח"מלחמת העצמאות תש,  )עורך(  קדיש אלון

  .2004, ד"תשס,  ההוצאה לאור-הביטחון   

   .55 – 47' עמ , 1982, ירושלים, יד בן צבי, עורך מרדכי נאור, 'עלייה ב, "ההעפלה בשירי אלתרמן", קדמי אילנה

  .1988, תל אביב, ספריית פועלים, ילקוט מורשת על שם מרדכי אנילביץ, משלו ועליו, קובנר אבא

  ,     ירושלים, "הגנה"הוצאת פעילי משמר העם וארגון חברי ה , 1949 – 1947, ט" תש-ח"תש, בירושליםקובץ חיל משמר העם 

  .1964,    אפריל

  .1978יוני  , 264 – 263, מערכות, "קובץ תעודות ממלחמת העצמאות"

  , תל יצחק, שואה ובמרייד לחברי תנועות הנוער הציוניות ב, משואה, משואה, "מלחמת הגבורה של קיבוץ ניצנים", קול משה

  ,   1945, תדמית שארית הפליטה בעיני השליחים הארצישראליים למחנות העקורים בגרמניה, "בין תקווה לחרדה", קינן עירית

העפלה   

  .203 – 195' עמ, 1984אפריל , תל אביב   

   .229 – 211' עמ , 1990, אוניברסיטת תל אביב, עורכת אניטה שפירא, 

  משותף , המכון לחקר תקופת השואה, ד"י, דפים לחקר תקופת השואה, "אימת הכיליון: השואה והמדינה"', רקובר סם ר

   .   49 – 21' עמ , 1997, ז"תשנ, לאוניברסיטת חיפה ולבית לוחמי הגיטאות   

  , יטת תל אביבאוניברס, ו"ט, הציונות, "פוליטיקה של שוליים, אידיאולוגיה של שוליים, "כנענים"י וה"לח", שביט יעקב

   . 248 – 237' עמ, 1990, הוצאת הקיבוץ המאוחד   

  העמותה לחקר מערכות , ההעפלה ושארית הפליטה, הבריחה, מאסף לתולדות ההצלה,  העפלה,  ) עורכת (שפירא אניטה

  .1990, ן"תש, תל אביב, עם עובד, אוניברסיטת תל אביב, ההעפלה על שם שאול אביגור   

   .41 – 9' עמ , 1994, ה"תשנ , 10קובץ , אלפים, "ח"מקרה לטרון תש: יסטוריוגרפיה וזיכרוןה", שפירא אניטה

   . 4 – 3' עמ, ם" תש-סיוון, במה לתנועה הקיבוצית, ה"ע, שדמות, "מי יתן", שריג נחום
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  מחקר
  .2002,  ספרותהוצאת מחברות ל, ש הראשון בקרבות ירושלים"גדוד החי , ח"בתש מוריה בירושלים, מאיראביזוהר 

  .1974, מ"בית הוצאה כתר ירושלים בע, דוד בן גוריון מעצב המדינה, אביחי אברהם

    המחלקה לארגון ולהסברה של ההסתדרות הציונית , בתפוצות הגולה, "הפוגרום הסופי בעיר ההריגה", אבני שמעיה

   .197 – 195' עמ , 1978 , 83/84חוברת , ט"שנה י, העולמית   

  ההסתדרות הציונית , המחלקה להסברה, עורך יורם בק , 35,  כיוונים, "היישוב היהודי בעיר העתיקה", יעקבאדלשטיין 

  .82 – 67' עמ , 1987מאי ,  ירושלים, העולמית   

  .ד"תשי, עם עובד, מרדכי חלמיש: מיידיש , 1943 – 1939, בחוצות ורשה, אוירבך רחל

  .1963, ג"תשכ, תל אביב, רההוצאת המנו, מרד גטו וארשה, אוירבך רחל

   . 7 – 6' עמ , 1984, יולי ,  )55 ( 5גיליון ', ט, מול-עת, "סמל למרד: לולב ומעשרות", אופנהיימר אהרון

  יוצא לאור על ידי קבוצת צעירים מהתנועות , ו"גיליון ל, במה לתנועה הקיבוצית, שדמות, "מיתוס וסמל", אוקו סיני

   . 88 – 85' מע, ל"חורף תש, הקיבוציות   

  , יד יצחק בן צבי, עורך מרדכי נאור, 1960 – 1900, ישוב הנגב, "היישובים במערכות הנגב במלחמת העצמאות", אורן אלחנן

   . 127 – 100' עמ, ו"תשמ, ירושלים   

  אלי עורכים אבשלום שמו, ארץ הנגב " 1949 עד שנת 1939במאבק ובמלחמת העצמאות משנת , הנגב במרי",אורן אלחנן

  , המכון לחקר המדבר, החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב, החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת בן גוריון, ויהודה גרדוס   

   .413 – 389' עמ , 1979, הוצאה לאור של משרד הביטחון, שדה בוקר   

  .   125 – 109' עמ , 1979, אוקטובר , 27, מערכות, " והביטחון-ייעודה ויעדיה, ההתיישבות", אורן אלחנן

  .ח"תשל, ירושלים, יד יצחק בן צבי, 1947 – 1936, אסטרטגיה יישובית בטרם מדינה, התיישבות בשנות מאבק, אורן אלחנן

  , יד יצחק בן צבי, 54, קתדרה, "עד הכרזת העצמאות, ח"מקומה של ירושלים במדיניות הביטחון בתש", אורן אלחנן

   .185 – 173' עמ , 1989, דצמבר, ירושלים   

  הוצאת יד , עורך מרדכי נאור , 1949 – 1948שנה ראשונה לעצמאות , "מבלימת הפלישה להכרעת המלחמה", אורן אלחנן

   .  48 – 27' עמ, ח"תשמ, ירושלים, יצחק בן צבי   

  עורך ,  מחודשדיון, ט" תש-ח"מלחמת העצמאות תש, "מערכות ותוצאות, שלבים,  מטרות-מלחמת העצמאות", אורן אלחנן

   .76 – 33' עמ, ד"תשס,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, "הגנה"העמותה לחקר כוח המגן ה, אלון קדיש   

  קריית, המרכז למורשת בן גוריון , 8כרך , עיונים בתקומת ישראל, " בין מיתוס למחקר-ח"מערכות לטרון בתש", אורן אלחנן

   . 85 – 78 , 1998, ח"תשנ, בן גוריון בנגבהוצאת הספרים של אוניברסיטת , שדה בוקר   

  מחברות , יד טבנקין , 1948 – 1946תנועות הנוער במחנות המעפילים בקפריסין , לחיות אחרת, להתחיל אחרת, אורן מנחם

   . 1984, המכון לחקר כוח המגן, ב"י, מחקר   

   .1985, ה"תשמ, ות והוצאת הקיבוץ המאוחדבית לוחמי הגטא, חינוך נוער בקפריסין, מנגד תראה את הארץ, אורן מנחם

  .2004, קשת הוצאה לאור, עורך יוסף שביט, תל אביב: המטרה, אורן רם

   . 2002, הוצאה לאור, קשת, עורך יוסף שביט, לטרון, אורן רם

  .    190 – 159' עמ, ז"תמוז תשמ, 44, קתדרה"  בשולי הדיון על ירושלים במלחמת השחרור", אייזן אברהם

   .57 , 47 – 40 ,  1993,  דצמבר-נובמבר , 333, מערכות, "ח" הלוחם בן דור תש-המיתוסים הציונים של הצבר", מוג עוזאל

   .  1997, ז"תשנ, תל אביב, הוצאת עם עובד, ספריית אפקים,  דיוקן-הצבר, אלמוג עוז

  הספרייה הציונית על יד , ת ומחקרים מסו-אנטישמיות, ציונות, לאומיות, "המשיחיות כאתגר לציונות", אלמוג שמואל

   .105 – 101' עמ, ב"תשנ, ירושלים, הסתדרות הציונית העולמית   

  המרכז , מרכז זלמן שזר , 1945 – 1815, לאומיות ואנטישמיות באירופה המודרנית, תולדות האנטישמיות, אלמוג שמואל

  .   ח"תשמ, ירושלים, הבינלאומי לחקר האנטישמיות   

   . 30' עמ, 1986 מאי -אפריל, בארץ ישראל, "חודש אייר סמל לקוממיות ישראל", חקאלפסי יצ

  החברה לחקירת ארץ ישראל , א"י, מחקרים בגיאוגרפיה של ישראל, " ספר בישראל-דגמים של התיישבות", אפרת אלישע

  .99 – 87' עמ, ם"תש, ירושלים, ועתיקותיה   

  ,  )2 – 1( , ו"כרך מ, ד"סתיו חורף תשמ, התנועה הקיבוצית המאוחדת, מבפנים, "מורשה ומיתוס בגבורת ישראל", אראלי נרי

   .  187 – 183' עמ , 1983דצמבר , עין חרוד   

    -ח"מלחמת העצמאות תש,  "1949 אפריל – 1947המערכה הצבאית בירושלים במלחמת העצמאות נובמבר ", ארנולד משה
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  .388 – 341' עמ , 2004,   ההוצאה לאור-משרד הביטחון,  העמותה לחקר כוח המגן, עורך אלון קדיש, דיון מחודש, ט"תש   

  ', עלי זית וחרב ד,  חומת מגן, "המערכה על הרובע היהודי בעיר העתיקה של ירושלים במלחמת העצמאות", ארנולד משה

  .184 – 157' עמ , 2002, נהארכיון ההג,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון,  העמותה לחקר כוח המגן, עורך דני הדרי   

   .  1970, ניו יורק, הוצאת ראנדום, עברית שושנה שוורץ, ספריית פועלים, מורשת, הבריחה, באואר יהודה

  , א"תשנ, ירושלים, יד ושם, עדינה דרכסלר, עורכים ישראל גוטמן, 1948 – 1944  שארית הפליטה, "הבריחה", יהודהבאואר 

   . 51 – 45' עמ   

   חיבור לשם קבלת תואר ,זיכרון השואה והנצחתה בתנועות הקיבוציות, "המצא מנוחה נכונה לזעקה ולתקווה", הבאלף מיכ

   .2002, האוניברסיטה העברית, דוקטור לפילוסופיה   

  המרכז לתולדות כוח , עורך אברהם זוהר, תרומת העלייה במלחמת העצמאות, "שורות המגינים בקפריסין", בוגנר נחום

   .   39 – 28' עמ ,1992, פברואר, החברה הישראלית להיסטוריה צבאית ליד אוניברסיטת תל אביב, "הגנה"ן ההמג   

  , ל מאגנס"הוצאת ספרים של שם י', חוברת ד, שנה סז, תרביץ, )ן "אדר" ( ביאורים באגדות החורבן באבות דרבי נתן"

   .529 – 483 'עמ, ח"תשנ,  אלול-תמוז, ירושלים, האוניברסיטה העברית   

   . 2000, הוצאת ספרים יבנה, יהושע אורנשטיין, מאנגלית כרמית גיא, סטלינגרד, ביוור אנטוני

  , תל אביב, ההסתדרות הציונית העולמית , 1גיליון , כיוונים חדשים, "מי מפחד מניפוץ מיתוסים",  רוטנשטרייך אפרת-בלברג

  .114 – 106' עמ , 1999, דצמבר   

  המרכז לתולדות כוח המגן , כנס החוקרים השני לתולדות כוח המגן,  "1948 – 1946ההגנה באירופה  ",דוד יהודה-בן

   .  23' עמ , 1992מרץ , תל אביב, "הגנה"ה   

  , השלוחה הישראלית', טורו קולג, עבודת גמר לתואר שני בלימודי יהדות, ה"פרשת הל, "מחלקת ההר", בן יעקב יוחנן

  .2004יוני , ד"סיון תשס,  בלימודי יהדותהתכנית לתואר שני   

  , האוניברסיטה הפתוחה , 3יחידה , שנאת ישראל ואנטישמיות, פנחס ביבלניק, לאה לשם, יוסף גולדשטיין, בן נתן פיליפ

   1985     .  

  ונחמת , צרות עם ישראל במשך הדורות, ספר גלויות ישראל, "על חורבן בית ראשון ושני" , בצרי שלמה בן דוד שלום

  .  ט"תשנ, ירושלים, ליקט וערך שלמה בצרי, ישראל   

  בית , אוניברסיטת תל אביב , 4, ישראל , "ח"דימויי העורף בקרב לוחמים בתש: אנשי החזית, אנשי העורף",  און מרדכי-בר

   . 35 – 7' עמ , 2003, הספר למדעי היהדות   המכון לחקר הציונות וישראל   

  דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי , "מל משיחי בתקופה הרומית המאוחרת ובתקופה הביזנטיתהמנורה כס", ג דן"בר

     62 – 59' עמ, ו"תשמ, ירושלים, הוצאת האיגוד העולמי למדעי היהדות, תולדות עם ישראל, כרך ראשון' חטיבה ב, היהדות   

   , 1967 – 1946, מאמריקה הלטינית בתנועה הקיבוציתבוגרי תנועות הנוער החלוציות , בראשית היה החלום, גיל שלמה-בר

    .2005, יד טבנקין, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב, הציונות ומורשת בן גוריון, מכון בן גוריון לחקר ישראל   

  חיבור לשם קבלת   ,1948 – 1945מדיניותה ופעילותה בשיקום ובקליטה של שארית הפליטה , עליית הנוער,  גיל שלמה-בר

  .1995, אוקטובר, האוניברסיטה העברית, תואר דוקטור לפילוסופיה   

  , " ולנופלים במערכות ישראל`השואה והגבורה`אנדרטות משותפות להנצחת : על מזבח העם והמולדת", ברוטין בתיה

   . 171 – 155' עמ , 2003, ד"סתיו תשס, אוניברסיטת תל אביב , 4 , ישראל   

   .149 – 141' עמ, ס"תש, ירושלים, יהודים מול הצלב, "נשים בקידוש השם", מרדכיברויאר 

  משרד " הגנה"המרכז לתולדות כוח המגן ה , 1948 – 1941המאבק על הנגב , הנגב בהתיישבות ובמלחמה, ברזנר עמיעד

  .1994,  ההוצאה לאור-הביטחון   

  משרד , עורך יואל רפל, תודעת השואה במדינת ישראל, כרון גלויזי, זיכרון סמוי, "שיר על ספת הפסיכיאטר", גביש עפר

   . 214 – 197' עמ , 1998, ח"תשנ,  מכון ללימודי השואה-משואה,  ההוצאה לאור-הביטחון   

  .  110 – 101' עמ , 1989, דצמבר,  )21 ( 3, יעד, "הקיבוץ במבחן העלייה בשנות המדינה הראשונות", גבע ישי

  .1985,  ירושלים, מרכז זלמן שזר, הודים בפולין אחרי מלחמת העולם השניההי, גוטמן ישראל

  , תל אביב, בית עדות על שם מרדכי אנילביץ, מורשת, מרדכי אנילביץ ולחימת גיטו וארשה, מרד הנצורים, גוטמן ישראל

   1993.    

    168 – 167' עמ, 1987 , 7, ניברסיטה הפתוחההאו, שנאת ישראל ואנטישמיות, "הפרוטוקולים של זקני ציון", גולדשטיין  יוסף

   . 167 – 164' עמ , 1987 ,7,  האוניברסיטה הפתוחה, שנאת ישראל ואנטישמיות, "פרעות ועלילות, גירושים", גולדשטיין יוסף

   – 1945האקטיביזם בתנועת העבודה מול האקטיביזם במחתרות הפורשות בשנים , מרות ומאבק בימי מרי, גולן שמעון 
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  .1988, הוצאת הקיבוץ המאוחד, מכון גלילי לחקר כוח המגן, יד טבנקין, 1946   

   . 1986, תל אביב, "יאיר"הוצאת , י"על יאיר ומחתרת לח, על עולם שחרב , …בלכתך בשדות אימה, )פולני ( גלבוע יעקב 

  .2003,  אביב , 22גיליון , יאוריה וביקורתת, ביאליק והפוגרום בקישינוב, " המחלה המבישה ביותר-חוסר כוח", גלוזמן מיכאל

  ו בראי הכרונוגראפיה הנוצרית של המחצית הראשונה "גזירות תתנ, "פרעות ביהודים בראי הספרות הנוצרית", גראבויס אריה

   . 13 – 7' עמ, א, ז"תשנ, עץ הדעת, של המאה השתים עשרה   

  העמותה לחקר כוח , 4, עצמאות, אירועים ופרשות קרב, אותמלחמת העצמ"  מחלקת ההר והמבצע לזכרם-ה"ל", גרטל גיל

   . 10' עמ, המגן על שם ישראל גלילי   

   .  210 – 187' עמ, ח"תשנ , 38, מדעי היהדות, "ההיסטורית והמחקרית, המיתוס במציאות ההכרתית", גרינולד איתמר

    .ם"תש, וץ המאוחדהוצאת הקיב , 1948 – 1919, מצרים בין ייחוד לאחדות, ישראלגרשוני 

   .39' עמ , 1987אפריל  , 308, מערכות, שתי שאלות מרכזיות על קרבות לטרון", דויטש יהודה

  עליה והגירה בשנות ,  )"1948 – 1945(  מסוף מלחמת העולם ועד הקמת מדינת ישראל -"שארית הפליטה", דומיניץ יהודה

  , ס"תש, ירושלים, הספרייה הציונית  , 1961 – 1935שאלות עליה והגירה מדיניות המוסדות הציוניים ב, מצוקה ובימי תקוה   

   .134 – 120' עמ   

  תפיסות של יהדות וציונות והתגובות לשואה במדינת ישראל בשנים הראשונות לקיום , "ממלכתיות ושואה",  יחיא אליעזר-דון

  .188 – 167' עמ , 1983, ר אילןאוניברסיטת ב, עורך אברהם רובינשטיין, בשבילי התחייה, המדינה   

  .ו"תשט, תל אביב, מסדה ותנועת המושבים,  שנות תנועת מושבי העובדים35 ,…כחולמים, דיין שמואל

   .1999, ט"תשנ, הוצאה לאור, הד ארצי, יעקב אהרונסון: מאנגלית, הדור השני, בצל השואה, האס אהרון

  דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי ,  "1940ל בשנת "פילוג באצי בעקבות ה"האוריינטציה המדינית של לח", הדר דוד

   .151 – 145' עמ, ו"תשמ, ירושלים, האיגוד העולמי למדעי היהדות, כרך שני', חטיבה ב, היהדות   

  .ה" תשמ,אוניברסיטת בן גוריון, הקיבוץ המאוחד, 1948 – 1945' פרשיות עליה ב, פליטים מנצחים אימפריה, הדרי זאב וניה

   .140 – 118'  עמ, ס"תש, ירושלים, יהודים מול הצלב, "ויהודי אירופה בימי הביניים" הצלב הדוקר", אלימלךהורוביץ 

  .6 – 5' עמ , 1980, א"תשמ, חורף, תל אביב , 15,  נופים, " חי המיתוס והאפוס-הגנת תל", הורוביץ גבריאל

   . 140 – 129' עמ , 2001, נובמבר ,23שנה  , 151 – 150 ,אריאל, "ראשית התיישבות העולים בנגב", הכהן דבורה

   . 218 – 215' עמ , 1963 יוני -מאי , 178 – 177חוברות , א"כ, מולד, "שליחות שנכשלה", .א.הלוי א

  ', כרך ב, יהדות זמננו,  "1948 – 1947,  לוחמי חרות ישראל והשאלה הערבית, בין משיחיות לריאליזם פוליטי", הלר יוסף

  .374 – 337' עמ, ה"תשמ, ירושלים, האוניברסיטה העברית, ל מאגנס"הוצאת ספרים על שם י   

  מרכז זלמן  , 1948 – 1936המדיניות הציונית בשנים , במאבק למדינה, "תוכנית הפעולה הציונית לאחר המלחמה", הלר יוסף

   . 348 – 345' עמ , 1996, ירושלים, שזר לתולדות ישראל   

  המרכז לחקר , מכללת בית ברל,  מחקרי חג, "אבלות תשעה באב בדורות הראשונים לאחר חורבן בית המקדש", הרמן דב

  .95 – 86' עמ, ס"תש, תשרי, מועדי ישראל   

   .10' עמ , 1990, ספטמבר, הד החינוך, "לבוש נעלים ביום כיפור; הסוכה סמל לארעיות", לבובי צביה, הרפרנס גרשום

  תל ', ספר כ,  העבר, ) שרשיו ותולדותיו – 1903הפוגרום בקישינב ( , "רום הפתיחה של המאה העשריםפוג", וולחונסקי דב

   .194 – 176' עמ, ג"תשל, אלול, אביב   

  עבודה  , 1948 – 1947הסיעוד כחלק משרותי הבריאות היהודיים בקרבות ירושלים בתקופת מלחמת העצמאות , וייס דורית

  .182 – 102' עמ , 1993, אוקטובר , החוג לסיעוד, הפקולטה לרפואה, סיטת תל אביבאוניבר, לתואר מוסמך   

  , הוצאת הספרים על שם מאגנס , 3, יהדות זמננו, "ראשית הקשר בין חיילי הבריגדה לבין שארית הפליטה", וייץ יחיעם

  .246 – 227' עמ, ו"תשמ, האוניברסיטה העברית בירושלים   

   .  2003, האוניברסיטה הפתוחה, מחשבות על מצב המקצוע,  מיתוס או מציאות-ההיסטורי, וינריב אלעזר

  .   1947, מרחביה, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, ספריית פועלים, התנחלותנו בתקופת הסער, ויץ יוסף

  .1992, ספרי חמד, ידיעות אחרונות, מיתוסים ודילמות של הביטחון הלאומי הישראלי, הקשר הגורדי, ולד עמנואל

  המרכז  ," מלחמת העצמאות-סוגיות בביטחון ישראל: "סמינר, התיישבות חדשה במלחמת העצמאות, )עורך (זוהר אברהם 

  אוקטובר , החברה הישראלית להיסטריה צבאית ליד אוניברסיטת תל אביב, יד טבנקין, "הגנה"לתולדות כוח המגן ה   

   1992.  

   . 120 – 101' עמ , 2001, נובמבר , 23שנה  , 151 – 150,  אריאל, "ית בנגבלתולדות ההתיישבות החקלא", זיוון זאב

  , "יצירה והתפשטות של טקסי האבלות: ו בספרי המנהגים בימי הביניים ובעת החדשה"גזירות תתנ", )אריק ( זימר יצחק 
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   .170 – 157' עמ, ס"תש, ירושלים, יהודים מול הצלב   

  המכון ליהדות , האוניברסיטה העברית בירושלים , 10כרך  ,  יהדות זמננו, "ה" מיתוס הלראשית צמיחתו של", מוטיזעירא 

   . 71 – 41'  עמ, ו"תשנ, ירושלים, זמננו על שם אברהם הרמן   

   . 56 – 49' עמ , 1992,  )125( ח "ל, גשר, "העם היהודי והשואה במשנתו המדינית של מנחם בגין", ק משה"ז

  .1957, סיפור קורותיה של עליה בית, עריםפורצי הש, חבס ברכה

   .       1999, ישראל, דרך הבכא של פליטי השואה מהשחרור עד הגיעם למולדת, הבריגדה ושארית הפליטה, ישי אהרן-חטר

  , ירושלים, ר לתולדות ישראל"מרכז זלמן שז, תרגום אירית סיון , 1096ו "תתנ, מסע הצלב הראשון והיהודים, חזן רוברט

   2000.   

   .      99 – 90' עמ , 1981, אוניברסיטת תל אביב, הוצאת עמיקם , 3, דפי אלעזר" ובהעפלה" בריחה"ב" ההגנה", חלמיש אביבה

   .1968, ההוצאה לאור -משרד הביטחון, הוצאת מערכות, צבא הגנה לישראל, "ידיעות אחרונות",  גדעונים, טבת שבתי

  ו בהיסטוריה "גזרות תתנ, יהודים מול הצלב, "ו"ורדיפות תתנ ) 1099 – 1095( ון  מסע הצלב הראש-מבוא", טוך מיכאל

  . הוצאת ספרים על שם י, אהרן קידר, אורה לימור, רמי כהן'ג, מיכאל טוך, עורכים יום טוב עסיס, ובהיסטוריוגרפיה   

   . 15 – 11' עמ, ס"תש, ירושלים, האוניברסיטה העברית, מאגנס   

  מוציאים , זמורה ביתן, אוניברסיטת תל אביב, 80,  זמנים, "?מדוע כן , ואם לא , 1948ישראל ניצחה במלחמת האם ", טל דוד

  .54 – 42'  עמ , 2002, סתיו, לאור   

  חלק , עורך אלון קדיש, דיון מחודש, ט" תש-ח"תש, מלחמת העצמאות, "הכרעה צבאית בצל התגוששות מדינית", טל דוד

   . 440 – 439' עמ , 2004,  ההוצאה לאור- כוח המגן משרד הביטחוןהעמותה לחקר', א   

  עורך אלון , דיון מחודש, ט" תש-ח"מלחמת העצמאות תש,  "1948המלחמה הישראלית ירדנית , הקרב על ירושלים", טל דוד

   .  339 – 307' עמ , 2004, ההוצאה לאור, משרד הביטחון, העמותה לחקר כוח המגן, קדיש   

   . 417 – 410' עמ ,1984,  )3( , ו"מ, התנועה הקיבוצית המאוחדת, מבפנים, "הערות על החינוך לערכי גבורה", אלטפר יג

  , אוניברסיטת  בן גוריון בנגב, יד יצחק בן צבי , 1952 – 1948, ניצולי השואה במדינת ישראל, אחים זרים, יבלונקה חנה

   .1994, ירושלים   

  .1998, ירושלים, יד ושם, עשור ראשון, ניצולי השואה בארץ, העזהבאור התכלת , יבלונקה חנה

  .2002, תל אביב , תמוז , 1956 – 1936, מיתוס ומציאות, אתוס, טוהר הנשק, יהב דן

  .  90 – 33' עמ, ג"תשנ' א, ח"שנה נ, ציון, " מעלילות קדושים לעלילות דם-הדם והעלילה, הנקם והקללה", ישראל יעקביובל 

  ,ס"תש, ירושלים, יהודים מול הצלב, "השפה והסמלים של הכרוניקות העבריות בימי מסעי הצלב", אל יעקביובל ישר

   .117 – 101' עמ   

   .10 – 8' עמ ,2001, מאי,   )156 ( 4גיליון , ו"כ, מול-עת, "דגלי המדפיסים", יערי אברהם 

  .1988, תמוז, המערכה על הדרך לירושלים, דרך בורמה, יצחקי אריה

  .1982,  ירושלים, כנה, כרכים ראשון ושני, המערכה על הדרך לירושלים, לטרון, יצחקי אריה

   .157 – 141' עמ, ו"תשנ, ירושלים', ב, א"ס, ציון, "יוספוס פלוויוס ותיאורי החורבן בספרות התלמודית",  טרן ענת-ישראלי

  .ח"תשנ,  קיץ-אביב, שליםירו, מוזיאון ישראל,  גלגולו של סמל-לאור המנורה, ישראלי יעל

  סדרת מחקרים בתולדות חיל , ענף היסטוריה ומידע של חיל האוויר, תולדות חיל האוויר במלחמת העצמאות, כהן אבי

  .  255 – 251' עמ , 2004, תל אביב,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, צבא הגנה לישראל, הוצאת חיל אוויר, האוויר   

  החברה , ציון, " החברתי-סיפורי קידוש השם בהקשרם התרבותי:  המאורעות והעלילות-ו"גזירות תתנ", רמי'כהן ג

   .  206 – 169' עמ, ד"תשנ, ג-ב, ט"שנה נ, ההיסטורית הישראלית   

  .1995, תל אביב, משואה,  ביתן-זמורה , 1946 – 1945פולין , "הבריחה", עוברים כל גבול, כהן יוחנן

  .1967, ב"תשל, ספרית אפקים, ם עובדע, הכשר לרצח עם, כוהן נורמן

  המרכז לתולדות כוח המגן  ,1948 ביוני 11 - במאי15, בלימת הפלישה, "חזית הצפון בבלימת הפלישה", כרמל משה

   .37 – 35' עמ , 1992יולי , החברה הישראלית להיסטוריה צבאית ליד אוניברסיטת תל אביב, "הגנה"ה   

  מחורבן ממלכת , תולדות בית דוד, "המשיחיות מכיבוש פומפיוס ועד לאחר מרד בר כוכבאבית דויד והתקוות " ,לאור יעקב

   , 1959, ירושלים, האוניברסיטה העברית, ל מאגנס"הוצאת ספרים על שם י, יהודה ועד לאחר חורבן הבית השני   

  .147 – 141' עמ   

   .    1972,  ספריית מעריב, ירושלים, וידנפלד וניקולסון, אמירתרגום אהרון , ירושלים, ירושלים, לארי קולינס, דומיניקלאפייר 

  , תל אביב, ההוצאה לאור,  משרד הביטחון,1948 – 1918, י"לח, ל"אצ, "הגנה", במאבק ובמרד, שלמה) לוי ( לב עמי 
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   1979.  

   .  52 – 44' עמ, 1978, דצמבר, ז"שנה י ,56 ' חוברת א,האומה, "על מיתוס התחייה של המכבים", לוז אהוד

  ,1988, ח"תשמ,   מדעי היהדות,ספר השנה של אוניברסיטת בר אילן, " מיתולוגיזציה- מיתולוגיזציה או רי-די", לוי זאב

   .227 – 205' עמ   

  , אסופת מאמרי הגות ומחקר במחשבת ישראל, טורא, "על המיתוס בהשקפתם של מרטין בובר ופרנץ רוזנצווייג", לוי זאב

   .  319 – 306' עמ, ט"תשמ, הקיבוץ המאוחד, אורנים, לימודי יהדותהמרכז ל   

  , צבא הגנה לישראל, "מערכות"הוצאת , ירושלים בקרבות מלחמת העצמאות, תשעה קבין, יצחק) לויצה ( לוי 

  .1986,   ההוצאה לאור-משרד הביטחון   

  ההסתדרות הציונית , הוצאת המחלקה להסברה, בקעורך יורם  , 25, כיוונים, "ירושלים במלחמת העצמאות", לורך נתנאל

   .102 – 83' עמ , 1987מאי , ירושלים, העולמית   

   .175 – 151 , 1978אפריל , יד יצחק בן צבי,  7, קתדרה, " בשולי המאבק על ירושלים-מזלה של עיר הבחירה", לורך נתנאל

  חיבור כעבודת גמר לקראת ,   באירופה1948 – 1945שנים ב, "העפלה"וה" בריחה"וינט בפעולות ה'מעורבות הג, ליבנה ענת

  .1989, אוגוסט, ט"תשמ, אלול, באוניברסיטת תל אביב" מוסמך למדעי הרוח"התואר    

   . 15 – 6' עמ, ז"חורף תשנ, ד"י, דימוי, "יהדות ומיתוס", ליבס יהודה

  המכון לחקר , 23, קשר, ירושלים במלחמת העצמאותהעיתונות ב, "עיר נצורה ועיתונים בה הרבה", לימור יחיאל ואינס גבל

   .  44 – 25' עמ , 1998מאי , אוניברסיטת תל אביב, העיתונות היהודית   

  עורך אייל , דברי הכנס הרביעי, חידושים בחקר ירושלים, "ירושלים והמקדש בין חורבן הבית לימי שיבת ציון", ליפשיץ עודד 

   . 39 – 27' עמ, ד בן צביי, אוניברסיטת בר אילן, ברוך   

  , עורך יהודה איזנברג', קובץ ו, מכלול, )פרק מתוך עבודת גמר ( , "חורבן בית המקדש במגילת איכה", ליפשיץ צופיה

   .  26 – 21' ג עמ"תשנ, סיון, מכללה ירושלים לבנות   

  .1957אוגוסט , ז"אלול תשי, כותמער, צבא הגנה לישראל, ירושלים העתיקה במצור ובקרב, אהרון) אלטשולר ( לירון 

  . 6 – 4' עמ , 1995, ה"סיון תשנ , 6, בשביל הזיכרון, "השואה בפרספקטיבה של יובל בחינוך הישראלי", לם צבי

  ספטמבר ,  )58 ( 5גיליון , 10שנה , נתיב, " חולשה צבאית או פרי מדיניות-ח"חלוקתה של ירושלים בתש", לפידות יהודה

   .  53 – 48' עמ , 1997   

  משרד , "ההגנה"המרכז לתולדות כוח המגן , שורשיה של קהילת המודיעין הישראלית,  שירות הידיעות-י"הש, לפן אסא

   .1997, ההוצאה לאור, הביטחון   

  , א"תשנ, יד יצחק בן צבי, 15, סדרת עידן, ירושלים בימי בית ראשון, "ל"בית המקדש הראשון באגדות חז", חננאלמאק 

  .194 – 184' עמ   

  מהתקופה הפרהיסטורית ועד עליית , תולדות ארץ ישראל, "תקופת האימפריה העברית ומלכויות ישראל ויהודה", מזר בנימין

   .   200 – 198' עמ, ההוצאה לאור, משרד הבטחון', כרך א, עורך יואל רפל, יים"הבילו   

  , 104, אריאל, "הקרב על ירושלים במלחמת העצמאות: "בתוך" המאבק על הרובע היהודי בעיר העתיקה", מיכאלי עובד

   .159 – 148;  82 – 55' עמ, 1994נובמבר ,  ירושלים, הוצאת ספרים אריאל, שנה שש עשרה   

   , 1987 דצמבר  ,יד יצחק בן צבי , 46  ,קתדרה, "קורות עיצובו של סמל מדינת ישראל: מנורה וענפי זית", מישורי אלכסנדר

   . 187 – 178' עמ   

  ,  )306( ' חוברת ו,  ד"כרך ס, ג"שנה ל,  בצרון, "רב צעיר גזר תענית ציבור והזכרה לקדושי קישינוב", מלאכי אליעזר רפאל

   .  299' עמ, ג"תשל,  אב-תמוז, ניו יורק   

   .183 – 177' עמ, א"שנת, ירושלים, יד יצחק בן צבי, 15, עידן, ירושלים בימי בית ראשון, "חורבן בית ראשון", מלמט אברהם

  ההסתדרות , הוצאת המחלקה להסברה, עורך יורם בק , 15, כיוונים, "י בראי ביקורתי"ההיסטוריוגרפיה של לח", מרגלית דן

   .  116 – 83' עמ, 1982מאי , ירושלים, הציונית העולמית   

  על שם ישראל " הגנה"ות כוח המגן ההמרכז לתולד, גיוס חוץ לארץ במלחמת העצמאות, גחלת לוחמת, מרקוביצקי יעקב

   .1995, ה"תשנ,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, גלילי   

  המרכז לתולדות כוח המגן ,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, ח"היחידות היבשתיות המיוחדות של הפלמ, מרקוביצקי יעקב

  .  1989, ט"תשמ, תל אביב, "הגנה"ה   

, עורך יוסי אחימאיר, א"שנה מ , 154גיליון , האומה, "שה מתמשכות שערערו את שלטון המנדאטהתקפות הת: המרד", מרקוביצקי יעקב

   .  59 – 44' עמ , 2003דצמבר , בוטינסקי'הוצאת המסדר על שם זאב ז
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  , ב" תשנח אייר"כ,  המרכז לחקר מועדי ישראל,    בית ברלמחקרי חג,  "1948 קיץ –אביב , דוד בן גוריון וירושלים", נאור מרדכי

   .119 – 112' עמ 

  , 23שנה  , 151 – 150 , אריאל, "הועדה שהוקמה להצלת יישובי הנגב במלחמת העצמאות, "ועדת הנגב", נאור מרדכי

   .  128 – 121' עמ , 2001נובמבר    

  .   1978, מאי, תל אביב, ההוצאה לאור, משרד הביטחון , 1948 – 1934, ההעפלה, נאור מרדכי

  , מאי, אוניברסיטת תל אביב, המכון לחקר העיתונות היהודית , 9, קשר, "עיתונות המחתרת בארץ ישראל", ינאור מרדכ

   . 31 – 23' עמ , 1991   

  החברה ', חוברת א, ז"שנה מ,  ציון, "ח בנמירוב"למשמעותה של שבועת אמונים של יהודים לקוזקים בגזירת ת", נדב מרדכי

  .82 – 77' עמ, ב"תשמ, שליםירו, ההיסטורית הישראלית   

  פרקים בתולדות כוח המגן , צבא המדינה שבדרך, "י עד גמר מלחמת העולם השנייה"ל והלח"התפתחות האצ", ניב דוד

  .158 – 141' עמ , 1988, "הגנה"המרכז לתולדות כוח המגן ה,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, העברי   

  דוקטור "חיבור לשם קבלת תואר , "אפוקליפסה הסורית של ברוך"יון הגאולה בחורבן ירושלים ורע,  גרינשטיין רבקה-ניר

   .1996דצמבר , אוניברסיטת תל אביב, "לפילוסופיה   

  , ערך שמואל אלמוג, שנאת ישראל לדורותיה, "גישת האפיפיורים ליהודים:  ישראל או אהבת הכנסיה-שנאת", סטאו קנת

   .  111 – 91' עמ , 1980, ם"תש, ירושלים, ר"הוצאת מרכז זלמן שז   

  , משרד הביטחון, צבא הגנה לישראל, הוצאת מערכות, "מרכז כובד"סדרת , דיוקן וזיכרון, מיתוס, ח"דור תש, סיון עמנואל

  .1991, תל אביב, ההוצאה לאור   

  הוצאת ההנהלה , קרסל. עורך ג' , קובץ ג, על אדמת ביסירביה, "דעת הקהל הרוסית על פרעות קישינוב", סלוצקי יהודה

   .  135 – 124' עמ, ג"תשס, הישראלית של הקונגרס היהודי העולמי   

  , יד יצחק בן צבי, 57,  קתדרה, " בחינה מחודשת-יחסי עבדאללה וממשלת ישראל במלחמת העצמאות", אברהםסלע 

   .      162 – 120' עמ , 1990ספטמבר    

  מוסמך " עבודת גמר לקראת התואר ,ום קישינב בפרספקטיבה היסטוריתפוגר, "שבכל דור ודור", סמוליאר לירון

  .2003, אוקטובר, אוניברסיטת תל אביב, "אוניברסיטה   

  .1988, ירושלים, הוצאת יד יצחק בן צבי, 1945 – 1939, דרך בים, דליהעופר 

  מחקר : בחוליקאת" גבעתי"יבת  של חט54האנדרטה לזכר חללי גדוד , " ברדתך לנגב זכור אותנו-ההלך", עזריה מעוז

   .365 – 336' עמ , 1995ה "תשנ, 5, עיונים, "בהנצחת מלחמת העצמאות   

   173 – 160  , 1996מרס , יד יצחק בן צבי, 79, קתדרה, "יד מרדכי ובארות יצחק,  נגבה-מגדלי מים בנוף הזיכרון", עזריה מעוז

   -אוצר התערוכה ועורך הקטלוג , 1993 – 1891מגדלי מים בישראל , "מרדכינגבה ויד : מגדלי מים בנוף הזיכרון", עזריה מעוז

      40 – 37' עמ, אוניברסיטת תל אביב, מרדכי עומר   

  יד יצחק , 106,קתדרה, "סיפורם של שרידי המשוריינים בשער הגיא", )חיים גורי " ( שלד הברזל שותק כמו רעי", עזריה מעוז

   .138 – 119' עמ, ג"סטבת תש, ירושלים, בן צבי   

  הוצאת ספרים , מנהל התרבות ומועצת המוזיאונים,  משרד החינוך והתרבות,מוזיאונים בישראל, )עורכים ( ענבר יהודית ואלי שילר 

  .1990, ירושלים, אריאל   

  דה להוצאה היחי, ה"תמ, אוניברסיטת תל אביב, מיתוס ומציאות: הפסיביות כסימנה של יהדות הגולה, פונקשטיין עמוס

    . 11 – 3' עמ , 1982, לאור   
  , צבא הגנה לישראל, פיתוח מנהיגות, ל"מנהיגות בצה, מנהיגות במחקר, על המנהיגות, )עורכים ( אביהו רונן , פופר מיכה

   .2003דצמבר , מהדורה עשירית,  ההוצאה לאור-משרד הביטחון, מפקדת קצין חינוך ראשי   

  . 9 – 4' עמ, 1997פברואר , יד ושם , 20, בשביל הזיכרון, "ל מושג הגבורהאבא קובנר ע", פורת דינה

  .1987, תל אביב, עם עובד, ספריית אפקים , 1945 – 1942היישוב נוכח השואה , הנהגה במילכוד, פורת דינה

    אוניברסיטת ,פיספר יובל לדניאל קאר, "ותפיסתו ההיסטורית של אבא קובנר את בית התפוצות" מגילות האש", פורת דינה

  .  ה" רנ-ה"רמ' עמ, ו"תשנ, תל אביב, הפקולטה למדעי הרוח, תל אביב   

  .2000, תל אביב, יד ושם, עם עובד, פרשת חייו של אבא קובנר, מעבר לגשמי, פורת דינה

  , 1984מאי , 23 ,כיוונים,  )1983 – 1900י "פרק בתולדות החינוך בא( , "עלייתו ונפילתו של המיתוס החלוצי", פירר רות

   . 23 – 5' עמ   
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  .  ח"תש, תל אביב, הוצאת עם עובד, שירי העת והעיתון, הטור השביעי, אלתרמן נתן

   . 19 – 16' עמ, ז"חורף תשנ, ד"גיליון י, אמנות ותרבות יהודית, כתב עת לספרות, דימוי, "המיתוס והנפש", אנקורי מיכה

  .26.2.1948, ח"תשז באדר "ט, א"י,  מאזנים, "ירושלים מעוז לנו", בורלא יהודה

   .1995, תל אביב, הקיבוץ המאוחד,  עיון בשירת אבא קובנר, עד קץ הבדיה,  יוסף גינור צביה-בן
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   .   194' עמ   
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   .1981,    ירושלים

   .1993, ג"תשנ, ליםמוסד ביאליק ירוש, עורך ומביא לאור שלום לוריא, מגילות העדות, קובנר אבא

  , השומר הצעיר הוצאת הקיבוץ הארצי, לכל, ספריית פועלים, מהדורה ששית, שעת האפס, פנים אל פנים, קובנר אבא
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   .1955, מרחביה   

  .  1955, מרחביה, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, לכל, ספריית פועלים, הצומת, פנים אל פנים, קובנר אבא

  , מרחביה, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, ספריית פועלים, מהדורה שנייה, פואמה, הדרוםפרידה מ, קובנר אבא
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  .1973, ג"תשל, הוצאת הקיבוץ המאוחד, הספר הקטן, קובנר אבא

  .1971, ב"תשל, ירושלים ותל אביב, הוצאת שוקן, מחקרים בשירתם, ביאליק וטשרנחובסקי, קורצוויל ברוך
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 Memory and the Making of Israeli National Tradition Collective: Recovered Roots,Yael Zerubavel, :   ביקורת על הספר  

University of Chicago Press, Chicago 1995                                                                                                               
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   .5 – 4' עמ ,1988 ,  1,  פסיפס , 1987 – 1918, לזכרו של אבא קובנר, "על אחריותו של המשורר", רצבי שלום
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   . 67 – 42' עמ, 1994 , 10, אלפיים, "מצדה והשואה כמטפורות היסטוריות: ותמות הזיכרון וזיכרון המו" ,זרובבל יעל
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The Presence of the Holocaust in the Symbols and Myths of Israel’s War of 
Independence   

ABSTRACT 

The present study examines the imprint of the Holocaust on the symbols and myths of Israel’s 

War of Independence, based on archival and historical material, literary sources, and newspaper 

accounts, in addition to various publications of the Israel Defense Forces that were uncovered for 

the first time by the author of the study in the course of the research. The sources point to the 

influence of the Holocaust on the fighters themselves; members of frontline communities; 

commanders, including senior military personnel; and government bodies. This subject has not 

been addressed in the research to date.  

The study consists of three chapters, which focus in turn on the notion of symbol and 

myth; the presence of the Holocaust in the symbols and myths of the pre-State Jewish 

community from the end of World War II to the War of Independence; and the impact of the 

Holocaust in shaping the symbols and myths of the War of Independence.  

The first chapter examines three topics: (a) the concept of “symbol” in its concrete and 

abstract forms; (b) the emergence and validity of myths; and (c) symbols and myths during three 

periods of crisis in Jewish history—the destruction of the First and Second Temples, the pogroms 

of 1096 (during the First Crusade), and the Kishinev pogrom in the modern era (1903). In 

addition to various definitions of symbol and myth in general, this chapter deals with the 

existence of symbols and myths among Jews, the process of their creation, the factors that 

shape them, and their power and validity. The aim of the first chapter is to explore the 

significance of symbol and myth, which constitute a basic component of our topic of study.  

The discussion of the preceding periods highlights the potency of symbols in Jewish 

tradition, their continuing presence throughout history, and the reciprocal influence of symbols 

from one period on those of another. It has already been shown that symbols created in a given 

period of crisis and assimilated into the national historical memory have an impact on the 

symbols of a different crisis period and are even factors in shaping them. The first chapter lays 

the foundation for the basic assumptions of the study regarding the effect of traumatic events in 

times of crisis on various groups in society.  

The second chapter, which deals with the imprint of the Holocaust on the symbols and 

myths of pre-State Israeli society from the close of World War II until Israel’s War of 

Independence, serves as a transition to the period that is the focus of the study. Moreover, by 

examining the presence of the Holocaust in the events and processes of the period, some of 

them in Europe and others in pre-State Palestine, the Holocaust and its after-effects are linked 

with the War of Independence, which is their direct extension: for example, via the Briha 

organization, which brought Holocaust survivors to Palestine; the Ha’apala illegal immigration 



  
  

357

campaign; the overall settlement enterprise; and the military struggle of the pre-State 

undergrounds against British Mandatory rule, with their attendant symbols. At times, these 

symbols are those of the War of Independence, albeit with different characteristics.  

The third chapter, consisting of three sections, discusses the impact of the Holocaust on 

the creation of the symbols and myths1 of the War of Independence, and the differences and 

similarities between their respective symbols. The work method was inductive, proceeding from 

individual facts to general conclusions arrived at on the basis of test cases. Several outstanding 

battles have been selected which, in the author’s opinion, reflect the influence of symbols from 

Jewish history and the Holocaust on the symbols of the War of Independence. Fighters and 

defenders in these battles are cited as symbols of the War of Independence, alongside concrete 

symbols that emerged from the War. Tales of heroism and sacrifice in battle, as well as 

destruction, disappointment, and defeat, are included among the abstract symbols.  

                                                          

The test cases examined in section one of the third chapter consist of the “convoy 

period,” marked by military inferiority, weapons shortages, and the safeguarding of the convoys’ 

access to communities under siege; the heroism of the platoon of “the 35,” which served as a 

symbol of noble sacrifice, fighting “to the finish,” and the continuation of the legacy of the Hebrew 

fighter; Jerusalem under siege, one of the outstanding symbols of the War; the Latrun battles, 

where the Israeli forces suffered a string of defeats; and the Ad Halom bridge, a symbol of the 

fight against the invading forces from Egypt and a turning point of the war in the South.  

In various locales where decisive battles took place (Negba, Ramat Rahel, Degania, 

Nitzanim and Yad Mordechai), several symbols of the War were found that harked back to the 

Holocaust in some way. The imprint of the Holocaust on these communities is reflected in their 

fighters—among them Holocaust survivors, mostly belonging to GAHAL (Jewish foreign 

conscripts) and the Hevrat No’ar youth communities housed on kibbutzim—as well as in such 

concrete symbols as Yad Mordechai itself (named for the leader of the Warsaw Ghetto uprising, 

Mordecai Anielewicz) and the water tower on Kibbutz Negba, to name a few.  

The second section of the chapter offers an additional means of observing the impact of 

the Holocaust on the symbols and myths of the War of Independence through the personalities of 

six commanders who can be seen as symbolizing the War: Yigal Allon, Abba Kovner, Shimon 

Avidan, Uri Ben Ari and Yitzhak Arad, along with Ephraim Dekel, whose period as commander of 

SHAI (Haganah intelligence) and Briha served as an important transition that had an impact on 

the War. The life histories of these figures during World War II and the War of Independence 

point to the effects of the Holocaust, which was a constant presence in their thoughts and 

actions.  

In order to examine the impact of the Holocaust as reflected in contemporary sources 
 

1 “Myth” is used throughout in both its positive and negative connotations.  
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relating to the War of Independence, two types of material were studied (as presented in the third 

section of the chapter): 

1. Assorted military publications, and army or army-related newspapers. Much of this material 

was obtained from the IDF Archives, including pamphlets; bulletins; log books of various army 

units, some of them on the front lines and others based in the rear; IDF wartime orders and 

directives, mostly from the Culture and Information Service; General Staff discussions from the 

same period; photographs and posters; articles and announcements relating to the Holocaust in 

the army weekly, Bamahane; and leaflets from frontline communities, which were sent to the IDF 

Archives for documentation and storage. This material offers an overview of the effects of the 

Holocaust as reflected in the symbols of the War: the fighters, the settlers, the kibbutz members, 

and the members of Hevrat Ha-No’ar in their youth-movement training programs, all of whom 

contributed to the war effort. Their statements, recorded in the pamphlets, support the basic 

premises of this study. 

2. Collections of contemporary photographs, posters and newsreels offer further proof of the 

lingering presence of the Holocaust in the War of Independence. Documents and transcripts from 

the pre-State Provisional Government and the First Government of Israel, and from Knesset 

plenums and committees, shed light on the attitude of the leadership to the new immigrants, most 

of them members of GAHAL and Holocaust survivors. Testimonies gathered by Yad Vashem of 

Holocaust survivors who took part in the War of Independence add yet another element. 

Likewise, close scrutiny of the daily wartime press, focusing on notices and journalistic pieces, 

and of the research and discussion topics that preoccupied scholars, through articles appearing 

in periodicals during wartime and under siege, shed further light on the public’s state of mind and 

areas of concern. 

The wealth and diversity of the material analyzed—and at times, what was written 

“between the lines” or accorded less prominence—served to reinforce the basic assumptions of 

the study, namely, that the shadow of the Holocaust exerted a powerful, lasting, and obvious 

influence on the Israeli national consciousness in 1948-1949, and that the unique national 

symbols and myths that were created by those who fought in the War of Independence and 

became rooted in the country’s collective memory, were shaped by various motifs of the Jewish 

people’s struggle throughout their national history, including the period of the Holocaust.  
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