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ייהמידייתהיידית



,הערבייימרד,בהדמיםמהומותבעקבות.הבויסותהמנדטבמשטרתמעטיםיהודיםוקשוותוהשלישיםשתתאמצעעד
-בושהחל

.

lylfi,,
"

ישיאנבארץהיהודיהיישובלהגנת,דיס,יהשוטריםשללגאליתת-מסטהקמתהמניטשלטוניתשיו,
מספואתניכרבאופןלהגדילהמנדטמממשלתודיתי"היהסוכנות,בתביעתממושךמתן,משאלאחרהתןהאישור

ו
-

מטעםהנוטריםעלהממונה,,והביטחהסדרעלבשמירההחולשה"גטתמה,המשטרהאתולחזקהיהודיםשיטרים

.,תרדויהושעהיההסוכנות
למשטרהיחידיםמיסו

בידישולםששכרם,ציידברובימצוידים,סויםלבישינוטוים:הנדרותכמהפי-על"

נקראו,מהמשטרהשכרםשקהלו,צבאיברגבהומצויידיםמדיםלבישישוטרים.'גפיריסי.,יקרא,ם'ויישובמוסווה

נקראי,בלבדביישובשמירהלמשיסותונשקבמדיםוצויידישכרקיבלושלאמתתביםשוטרים,י'מוספוםשוטרים'י

"מיוהדיםטריס,ש"
שלחו,והנוטרים,למדיצרעההיתהההתהלה.דל,מיושןהיהשנשקם,הראשוניםהנוטריםעשרותגוייסו1956רמאי
הנוטריהמספראתלהגרילהשלטונותאתאילןהמאורעותמהלך.חרור-py,ובאיזורהיעדןבעתקאחדיםליישוביםרק

לצאתהורשוהם.טובהבאונותורוביםאחידיםמריםשקובלו.הארןכרחבינוטרים,800-מיותרכברהיויבספטמנר

6עד4פיגדולומספרבשירותמרים.)0,4סנ-נ,000עדהגיעהגיוסהיקף.במטעים,כשדותולשמורהיישוביםמגבולות

.הצורךבשעתלתפקידלהיקראמוכנים,מאומנים,כרזרבה"מושבעים"היו

בתגובה.כולוהיהודיהיישבשלההמהמצבאתלטובהשינתהלגאליננשקחמישיםיהודיםאלפישלנוכחותם

יחידות,סוסיםגביעלאו(ים)'מי-הנעיםהמשמדות)ברכב,ניידותיחידותהנוטריםמבין,הוקםהבטחנןמצבלהחמרת
באשנביםהתטריםחילאת,כינהבריסייסהשלטונית.עזרהולהושיטהמנתקףלמקנםבמהירוותלהגיע,יבלאלה

בשםהחטנבהוקראהזמןלאחר.ויציבהקבועהאוציתכחטיבהמוהכירו,ימי'היהו7בים,היושלהגנתיחיל,החקלאחם
הענוייםהיישוביםמשטות,

נמצע"
:כבומעחדיםלתפקידיםבהתאם,ארציתיחידיתעודאורגנוהמטויםבמסגות,,

.עוד,,,הצפגרונוטרי,החופיםמשמו,התעופהשדהנוטרי,הרכבתנוטרי

.תע,הנהי,1'ואות,הפיעלפעלוהם.לגביהםסמויהסמכם,למעשה,היתהילארגוןי,המה,היחבריגםהיוהנוטריםרוב

קיימההנוטרותמסווהתחת."הגוה"הוכחבריהבריטיתבמשטרהכשוטריםזאת,עשהיהודייםהיישוביםעלבהגונם
השיגההנוטרותובאמצעות,שלה(פרש)"השיהפלתות"אתהיהגנהז

אימי
רבומהענשקגםם'ולעתלאנשיהטוב

.והערביםהבריטיםעל

במספרהצמותםתהליךלמרות.ישראלומשטרתשראל'מדינתהקמתעד,שנים12התקחמה,הנוטרותמסגרת

בהמילאורבים.הזאתבמסגרתהבסיסי'הצנאאימתםאתיהודים000,20רכשו,"הערביהמרד"מסנףהמכייסים

נהליםהמקרמת,מסודרתמשטרתיתמסגרתהפיווכך(בריטיםרקשרתוהנכוהובפיקודזוטריםפיקודתפקידי
.משימותעלמוגירתאחריותושלפיקודיתהמבארכיהשל,ופשמעתסדרשלבוזרים

ש



,מעורכותפלגוהשלוש,המרדאתלדכאהבעיטיהצבאיהמאמץבמסגרת,,הוקם(]135-ינני),'הערבמוד,ע'בשיאםי

צקפטןשלבפיקודו,.ביוממת,ברוסיות-יהודיות
'

fill"-,שנקרא,וינגייטאורדארלס

~

Dהמיוחד1תיהלילה'.

למצעבמטרה,הנפטביזומשמרכמולקת,וינגייטבהמלצתהיאאףשהוקמה,חרוד-בעין,'האש5לוגת'ילהןקדמה

הצבאילפיקודהתשה,הערדעתהכנופיותנגדלולבךללחימה5ןחו3וחלהקמתויניויטהצלת.בצוערנו,הערבחבלות

משאשיה.היהודיהיישובשלנית,יהבי0חההתיישבותיתלותו'מפעוהתרשםבארץסיירשוינגיי0לאחדהבריטי
!כגבעכדאחר)עמל-תל,חניתה,השחרבאיילתספות.)פלגותארבעחדוד-בעיןהאשלפלוגתבנוסן,היקםההצעה

',הגנה,'הידי-עלשנבחוו,יהידיסטוים,נ,5עםיחדבריטיםחוגרים1-37קציויםשלושה.יונהובכפר(וכינרתאפיקים

אנשימכיי
פעולותובייעוהחשמלוקוויהנפטיינזרשלהאבטחהמשימותאתמילאו,(',השדהות).פל.)ש',הפ1

פיית,הכנכנגדמנע,ענישה
,מעתריואחדכשייט,.לאפסכמעט.ידוהנפטנקיהפגיעות.מאזוביזת,ח.הי,הלילהיפלבות,יפעילותתוצאות
"אשייפלוגתהקמתרוטנברגפנחסיזם1935קיץבסוף.פעולתםעלהנסחטהלאות.זב!כוסיישואל,היהודים
.ניכריתת,תיצאהיוכחןגם,החוןשן,יבמערהבואדיהחשמלחברתשלה,הגבהמתח,קעללחגוהמספת

,המהיינות,הנוידות.גרילהומלחמת)עייה,ההמלחמהשיטיתושיכללונלמדו,וינגייטשלובהשראתוכהדרכתו
יהרוולהמודיעיןחחים,!'ט,שלוהיציאהלמקיםשמוךהחוקךלכוחמאדם,ההפתעהעקרון,הלילההלחימה
'הניחו.,אחרתצבאיתמסגרתמכלהפלטתאת,ייחזאלהכל,הסייסות

~
lTIOשיושמוהלחימהלשיטות

ל"ובצהח"בפלמ,"בצהבה

תם'ב"אתלהקיםהיהודיםשלבזכותםגזולוכמאמיןהציוניהמפעלכחסית,צבאימפקדרקהיהלאויגורש

השיג"הלרלהת.9ל1"הצלחתבעקבות.'הידיד,היהודיםבפינקרא,בריטניהעטפבריתשראל,-בארץ"הלאמי
.לצבאמסופחותו,,סוות,יחכמפקדישיוכשרו,יהודיםסים",מגלמאהקורסחה,לפתהצבאשלטונותאישוראת

בעיןדאושלאהמנדטת.),שלטידי-עלנבלמהותגייסשלהמגמהואולם1193!ספטמבך)ד,חר-בעיןהתקייםהקורס
מארוהבריטיםידי-עלהורחקהוא.הגיונילמפעלאהדתואתפה,

בסוןשראל"
במלחמת)ליי1גליה.הגחן.19!,

.(מטוסבתאונתקהתבוומהלחויתנשלחהשנייההעולם

הנפטקילאבטחתהמשמרפלגת.בהדרגה,פורקהן,5.511-לם,הכריטשד,נוקקלא'"הערבהמרד"כשנחלש

]9)1באוקס1ברוקפורקהתחשמל.קלאבטחתוהמלגה1939בוזליפירקה

הם.הישראליתתצבאיתהמוהיגוהעםכךאחושנמתכניםהצבאיתהכשרתםאת.קבל,הליליםת.יפלג'בשירות

1"
ח,1ת,ק11"ד,מ"י"נשסות,ד,ט,,)],1,שממוזשתוושנ11

"
,)5"נוחננתץ,ים"יוהב1,ש,ק71,נ"נתנתן

.באודהיהיריכ



,,'התה,מה1931-בשפושו,'"בארגון"מאנשיחלקידי-עלחשאימחתרתיכארגץ193,-בנוסדהלאומיהצבאיהארגון

שלרעיצימושטסךל"האצ.הריזטיוניססיתעה.]והתר"גיתאנשיעםחד'
להסתדרזחקה,הדיקה,קיים"הערביהמרד,

יחסיאתשאפיינההקשההעויפת.מצביאואתדבוטינסקיאב,במנהעהראה,יסטיתן]זטיו,הר)החדשההציונית

התרבהובשאלתהמרתבשאלתת,זמהמחלוקוהפוליטיתאזלזגית,החירבזהותמההבדליםנבעהה'ודאצ'הגנוד"ה

ושללן,יהיישובשלהנבחויסהמיסדותלמרותהכפיפותבחובת,כפן,ל"האצזממשיכז",בוארנין.הערביתלאלימות

רובהאוחותיד-האשגלסמל.גדי)בטרורלהגיבישהעדפיהטרורשעלגרסוהם.'הבלגוף"השיטתאתמוחלטבאופז
עברומשנייהידיתמדינהשלקיומהבזכותהארץחבריאמונתאתמבטא-הירוןעברימשניישראלארץרקעעל

אש.בריטיםאועובים,להגשמתהשיפורעמיבכלאמונתםלמעןבמקלהיאבקנכונותםואת,הירדן
וזנושבואשיתל"

אלא,ית)מוימרותלשוםכרופהשאינהלמחתרתבהךרגההפד,הטזטיוייסטיתהמפסהמוסדותלמוזתף,כפהיה

ל'האציהיההשנייההעולםמלחמתוראשית'הערבףהמרד,יבשנות.בלבדלמפקדה

:

TYD1,נגדמה,האללפעילותבאסף
עלרימץריקת,בעתןל'האצישל"הגרדוםייעוליראשץ,יוסף-בןשלמהשלתלייתולאחרובייחודובריטיםעובים

ליוואנשהאחריםיסטים),ףוויזיגזומיםעםיחד.ענפההעפלהכפעולתגם,(38,6.29-כפינהראשיד-עלערביאוטובוס
חולהשנייההעולסמלחמתבפרוץ.ר"ביתחברירובם,מעפיליםרבבותהארץלחופיוהנחיתואנתה

גפיקווץ,האוויי למאמןוהצטרףהבריטיםנגזמפעילותו,רזיאלוזדשל
נהרסמאנשיווחוליהל'האנמפקד.הבריטיהמלחמתי

עםהפעולהשיתוףפסק,בנעמנחםשל5יקודזתחת,1944-ב.שבעיראקבהבניהאווודיתמהפצצהלמשימהבדרכם

מוסדותעללהתקפותחודהארגזן.בבריסיסמרדעלהכרוזל,זהאצ,נמשכתהעולמיתהמלחמהבעיד,הבריטים

,י"זלהיל'אצחבוירובם,,500-לקרוב)עוזריםמאותהכריסיםהגלו,בתחבה.בריטייםמשטרהימתקגיהאזרחיהמנהל
במבצעישנמלטומהםהיו.ל194-גהמניטמיזםעדהעצוריםקו,הוהוכאז,זקניהסודן,באריתריאהמעצרלמחסת

'ישזב,ה'שלהנבחויםהמיסדותשבפקודת,"ההתהשלפעולהמשיתוףהבריטיםנהםהמעצרוםגביצוע.מעזיםבריחה

לפעולותהאציירהנטרףהעולסמלחמתלאחר.(,סוון,יהטים,לבראותםוהסגורהליו,חי,האוגזזממפקדימאותעצבה

,461.1.2בירושלים'וזדישמלך"כמלזןהחבלהפעולת.בריטייםמתקניםעלעדת.)התקפותביצע.,העבריהמריהוזעק"
גרמה,זיהוייםערבים,בריטיט,ש,אכמאהנהרגושבה,האזרחיהממשלומיעזהבויטיהצבאממקדתשלמשכנםמקום

הגזעיהמבצע.בריטייםומחמתתחבצנהכלי,מתקניםעלתע,בהתקפהמשנךאציל."העבריהמרייתמעת'לפודוק
הארניןאךהצליחהפורצהמרצע,מהכלאי"ולחל'אצדי'אסושחרור(4.5.4,;.עבלכלאהפריצההיהביותרוהמוצלח

D) 'Vל"אצשלבמלחמתו.ם,יאסורפצועים,גים,בהרכבדמחיר
,ביותרקשותבפעולותהצדןיםשניקטו)בכריטיס
מעיוהארגזןחברימבין"הגרדוםפרזלישלומספרם

האהילנגדהסוזף"אתחידשה"הנהגנה.כךעל

]מה"הנוותס1,ו

מ"החמזה"
ס'ס'הנו

חנונים,,לון
ק

אגשיקונ,,,נחן,וון-נקם"
ה,,ש,משנציתניגוש.,.

הקמתעם.זתד'גהחשובההקרביתפעולתוהייתהביפי
.הירושלמיתהיחידהמלבד.ל"האצוחידות.בהשתלבול"צה

ממשלתמרותאתיל,האצהפדהראשונהההפוגהבמהלך

מאזליהנשקמשלוחהעכרתלמבועשניסהבעתוצהירהישראל

שרהוראתפי-עלצהיל,ליד,מאיריפהשהובאה,ל"אצשל

,ת,!ו::::::::י;:::יןן,יי::ו"הנס
העצמאותמלחמתבמהלך.ביושלים"לחי,אנש.מד

מנהיןיין"
ה,

1,החרזתתזזית-ת,ס,,11חייהי,,!"
ה,מ,ו,

,,גה,שו,הזו,,,1"
ששששההקןגהזך,ת"

,ת,החשאת,,,,!חןן,שן")7"1
פןיםותימי



להקמתעדוכעל940ן-בשהוקםעברימחתרתארגון

,יאיר,שטרןאבוהםהיההארזוןמיייר.1945-בל"צה
ל"האצמפקדיבכיריעםשנמס,המהתרתקבכיסם ,השנייההעולםבמלחמתמפקדתולהחלמתהתנגד.

-בארךהבריטיהשלטוןמדצבאיתמפעילותלחדול

צבאיתנך)טי,הפרהצבאעםפעולהולשתףישראל
חבריםקבוצתבראשפרששטרן."הציר"מדינות

ך::::::ב:::::::נ::
ריכ1נ1ת-מטותםהגשמתלמעןבבריטיםובמאבקם

עםמגעמחיפושנרתעילא-ישראל-בארןיהודית
'למפקז.כאיטליהסטי,והפשבגרמניההנאציהשלטון (שלושהשלמשותףפיקודואחריויאירובתחילההארגון

D1'DIDהיילאהם,חבריולגביהעליונההסמכותהיתה

שאליה,יסטית)הרבטיזההסתדרותשללא,אחותמרותלכל
.'המאורגןיהיישובמיסדותשלולאאידאולעיתעקהקוימו

אתלכבוששאףהואלבתןמרחיקיהעהארגוןשלועדיו

ליעדיובסגוד.ישראלמלכותאתבהולכותישראל-ארן
שניתכלבמשך,מאודמצומצםחבויימספרהיה

nlNDנמהעלעלהלאקימו

i

,הקיטנישי'האהטרורבשיטתלשימושהיבילהביציעלאפשרויותהיעדיםביןהפער_ פעילותאתשאפיעה
את.רצחבויטיםושנטרים,הבריטיהשלטתבידיאנשיהנרדמו11פעילותשיטתבגלל.הלחיי

אתחייבהי"בלחהבריטוםנלחמישבההנחרצות.כמחבואהתגלהבובמקום,3142בפברואר,יאור,י"הלחמפקד
,הברעלנבימוגבלותבלתיסמכוייהעלשומרוהפיקוד,מאדממודרתהפעילתשכה,עמוקהלמחהרתלרדתהאומן

למימיותדיןור)הוצאתכדיעד

'

~
St)Wמדורהבריטיםהצלינהכמעםהקיניינםהותיקותאמצעילמרות.אא)בלתי

המנהעיכ"אחדיםהצליחומרשימהנויהותבסדרת.ונכלאוהואשמו,נתפסואנשייועכאשי,הארנוןשללחוסולו
)יצחק)

יזרניצקיי
.להיומחתרתאתמחדשולהקיםמלט,לה,אלדז(1שייבוישראלמור-ילק(פרידת,נתן,שמרו

התיכץהמזיחעמיניעלהמיפקד,תישבשרשהיהמי,מויןהלזרדנחייהתנקשותהיתההארנוןשלהשיאפעילת
האיפסוניתהאישיהטרירכדרךשנקטו,צוויבית,ואליהחכים.אליה,י"הלחמצעירישמם.בריטניהבממשלת
שעירר,הרצחנעקנוה.בקהירתט,)ונשפטו,נתפסו,(441.6וגכמכתית,נהגואתהבריטיחשוזסנודרגולארגו
השלםמלחמת3ת1ם.המחתרתפעולותאתלהבקיק,לחיעלהיישובהנהגתכפתה,כולובעולםקשותתגגטה

צבימהטתעלהונקפותביצעהשבמסגרתה,"העבויהמויתמעת"לוהצטרפהפעילותהאתהמחתרתחידשה
.ועודתעופהשדות,רוכבתשלהמלאלהבתיכגווןחשוביםבריטייםבמתקניםחבלות,נשקהשגתלשטבריטיים

-:בריטייםואזרחיםחיוליםגד)אישיטרודבפעוטתאנשיההמשיכובזקבו

מהסורותסבלהדדכחשבראשיתי"לח
~

מפשלותיחסיבמיפןסבלהלא,'חי1וגנהימצדוהןל"האצצד"הןהלשנות

נשפטו,הבריטיםביפי.נתפימנעשיתרקס(ואפלס.מפעלותלחדולה'ת.לדריששנענתהמשום,"הגנת'וןשל"סזון"ה תקוש,

"
מסנהוט.111,יניסתתמנטאןאחלום.קה,נאנוסמומחתת,והתל,אוננותמאסן

ה11ני
נס,

ש1י1ת;ת1"

3עוביסימפגתהרשחתרןנשעההעצמאותמלחמתעד.הארתןשלהקטןלהיקפויחסיתול-0הוההבריטיהצבאעם
948גמאיבסוףל"צההקמהעם.ערבםעלנהתקפחנ,ל'האציעםויחדבנפרד,ופעלהיעדיהאתשינתהבמלהמק

,3יוושליםרק.המהנהמוסדותסרותאתעלוהם.וקיבלושדה.יבפיקודשמונהלחטיבה3סו1כזע'להאנשימאמותצטופו
Rllשלהשלטוןלתחוםמחנןנחשבהשצעיניהכ

~
lbהמפקדתבפקודת.להתקיפןהארעןד,חמשישראלמדעת

כמגמהבאוןפעלאשר-ם"י14מסעםהמתויך.ברנדלטהרוזן,1948בספטמבו,בירושליםיצחי"לחשלהחשאית

.ולפיריקולהוקמהיןהטרמןלהוצאת,"'לה.ממפקדי3מקלמאסיהביאהזופעולה,נשקושביתתאשלהפסקתלהביא .עצמאיתכמהלנהימיםלאקאריכהוומבלגה.ס,הליחמתנועת:נשם15ליטיתמפלגה,פיוניםעם,הקעתע'לחולמי.

נ,ה11יש1יי,קמי,י
"

,(:rm,ההקונדני

"
.החשקהתפופהגפייואתהתלוהאת,נמקןהוהונקבתהאישית



היקםבפועל.שדהיצחקשלבפיקודי,מחריבליותתשעהקמתעלגגהי,י,רשלהארצותהמפקדהפקדה941נ,כמא
משוצוותים."ההגנהשלהמבצעיותהמשימותלושיתהעימדתארציתמגרוסתבה,חטשלראשיתהשהייפלצותשש

,הבריסהצבאעפוחבלניםדרןכמוכופעליח"הפלטשלהיאשוהתהפלחות

:

W)DWמפלישההחשש'גבחעם.לסוריה

שתי.הגרמניהכיבישמפנווהתמנעתהכרמלעלהתבצריתשללאפשרותההכנהמשימתח"הפלמעלהוטלה,גרמנית
ארןאתיכבושאםהנאציהאייבנגדגדולהפעילותלמטרתהוקמו,("השחר'ל"והערבית"הגומנית"מיוהדותמחלקות

גרילהלמלחמתייעדו,הצנחניםשלהאימיןומסגרת"הייבלקניתהמחלקהגם.וסוריהשראל'
הנאציבכיבוש

לליחמתסדיריםמאימוניםח"הפלממגיייסינהני,הבריטיםעם"החשאיהשיתין,בתקיפת.יהודיםולהצלתבאיריפה
מדינותפלישתסכנתחלוףעם,אולם.הברוייהצבאשליהווכהבמימץ,העמקמשמרבחורשתאימוניםבהחגהמנוו,ק

כחטיבהח"הפלמקיוםהמשך,ח"מהפלמחסוהםאתהבריטיםהסירו,"היניר

;

~ RDtfllDהפיכתיבאמצעיתהנבטח
בתנאיםח"הפלמת,מחלקאיכסוןאתעצמםעלקיבלוהמשקים.העיבדתההתיישבותבקיבוציומתאמןעובדלכוח
ובינ)העזבותיהתיישבותח"הפלמריקתאתחיזקההסדו.וחופשיתלאימיניםושביעייםלעבודהבחודששביעייםשל

ממנחןכאזממפקוי
למסלולהחלוציותהתערתנועותהכשוסתהצטרפותעםהתעצםוהקשו.העבודהלתועת,

שלהמוחלטתהמרותאתעצירםעלקיכליוחייליוח"הפלממפקדי.144טמקין)ח"הפלמ"המגיייסיתההכשרות"

ית,ביי".מי"ס,ימטו::::םע:7:::::ן::יי:י:::ך!ןב::ןן:'ן::::::ן':::::::ן:
יכילתהאתלמצותנדרשההפלמייוחטיפת.מקצועייםוחילתהתקפייםביחותהעתבבואיתפתחומהב.טייסים

-הפליגם-ח"הפלמשלהימיתגה,הפלאנשי.העילםמלחמתלאחרבבריטיםהמאבקבעתשוניםבתחומיםהמבצעית
(שםאימינםוגם)בקפריסיןאיבארןלחוףהורדתםועדבאירופההמעפיליםמארגץ,ההעפלהפעיליתבכלחלקלקחו

ומורכבותץעחתפעולותוביצעמרכזיתפקידח"הפלממילא()946עליעד1945מבמבר;העברההמויתנועת"במסגרת
הגשהולילהרךאךמתקת,המשטרהתחנותעלהפשיטות,הרכביתליל,לעתליתהפריצה,כגון,ארצימידהבקנהלעתים

הארמנינשלהטרורפעוליתיהפסקההמוססתמאמציבמסגרת

אציילעםהכיחמגעיריבאתח"הפלמחבריביצעיק"לח:לאריג

מן,גהמיליא,כהי-היראאנשיגוייסוהעצמאותמלחמתבתחילת

היישוביםעלהגעהמגוייסיםחבריהםעםויחדח"הפלמשל
11'ולהדרכיטאת,אבטח,הערביתהמתקפהמפסהעבריים

,רביםמגוייסיםח"לפלמנוסטהמלחמהשלבעיצומה.שיירות
כוהיתיי.נשים000,1-מייתרבהט00,7כ-להגיעלוחמיוומטפר

(wl(חולקי wפתחי'":החייתיתבכלשלחמוחטיבית
,בצפין,

ה1גנ'ה,ובסיניוהפרוזדורירושליםבחייתי,הראל",יבנגבבמוכו

(15.!.481שראל'שלהעצמאיתהכרזתלאחר.הגובבחזית

העדובמתקפותהבלימהנקרבותמכריעחלקח"הפלמנטל

בדחואילתסיגי,בצפץהליטאניעד,הגיעושחמיו,שלאחריהם

בשלב.חבריהתעדותלמרות,1141בסתיופורקח"הפלממטה

עימישלטישובי,ח"הפלמהכשרותהקימוהמלחמהשלהאחרץ
השיבוליםלסמלמשמעיתמשנהינת1יהחדשיםהארןגבולית

ח'הפלמיחטיבותפירקוהמלחמהבתום.ח,הפלמישלוהחרב

.הצבאיהשירותאתעזבוממפקדיוורבים

,ביותרהשיביםצבאייםת,יסודל'לצהיהירישח"הפלמ,ואילם

.הליחמוםבחתיתמרכזיבלרןוהחברותהרעותא
.הארןיהכרתהסיוריםמורשתש

מקורייםפתרונותהמחייב,כערדבמשימההדבקותש

'

ollylll

ובחובתהנבחרהמדיניהדרגשלבסמכותוההכרהש

.מרותםאתלקבלהצבאיהדרג
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'כמהבאמצעותהולהשיגהתנדבות
~

lTY,
.היהודיהעםגאויביבארץהיהוויהיישורללחימתומוכרגלויהיטוילתת(1
הצויניתוהתבעההיישובשלהמדימותהדרישותבצדקת,ובגרורותיהבגרמניההנלחמות,הבריתבנותבהכרתלוכוח[2

.המלחמהבתום
.הפיקודוברמתהטחמיסברמת,צבאיוידענסיוןלרכישזן

ליחידותבעיקך,הבריטיהיבאליחידותישראל-ארןמיהודיאלפיםהתנדבוהשנייההעולסמלחמתשלהראשוניתבשנים

שהשתייכהתפריסי"
מהם(ההנדסהלחיל,

באלןונשבורביםחלליםפלו)שנה,יווןלחויתומהםצרפתלחדתשנשלחי
-.מאותוחמש

היתהמהבריטיםהמתמדתהדרישה.המלחמהמהלקבכל'ב,הייש'הנהגתאתהעסיקההבריטילצבאהגעסשנוגחת
שחששו,הבריטיםיהודיתדירותהולהקיםיהודיתלאימיתזהותבעלותביחידותלשרתהיישובלמתנדבילאפשר

אישרו,יהוריותלאומיותלמסגרתצדדית-חןהכרהממתןלהימנעירצוהיישדהנהגתשלהפוליטיותטהנוומת
עללהכרזהעד,היהודיםלדרישותבהדרגהנענוברירהמהוסרוק.ההודי10ערגיסשל)ארץעשראליותיהירותבתהילה
לב1רקעעלהתבלתפסישנוסמלאתנשאווחייליה"הבריגדה"שנקראה,ל,חי,'הלוחמתהיהודיתהחטיבה"הקמת
.זהובדודמגןיביניהם

הבריגדה,
.עודושירגתירביאישירות,תותחנים,קשך,הנדסה,תובלהויחידותוגליתחילגדודימשלושההורכבה'

שברחושואהפליטיגםהצטרפולחטיבה.קנסהיליד,יהודי,בנימיןפראנקארנסטהבריגדירהיההחטיבהמפקד

יסיס,המג1אתלהשאירשירשוהע.הגיוסעלויכוחהתנהלהיישובבתיךגם.מגיייסיס000,5-כמנוויהרמאירופה
הגייסאתלעודדהמוסדתהתקשווהיישובהשלטוןיהדיכשהחמירי.ורחיקותלחזיתותלשליחתםוהתנגדונווך
עשותשמביןהעובדהעלגב,הסתמכאלהיוגולאעצמאיתלמסגדחגיוסהמחויביםהקויתיגבנופיטניהלעזרוג

שלחמו,הבריטיהקומנדושל51יחידהחייליבמו,האויבעםפעילקרבילמגעמאותנמהרקהגיעיהמתנדביםאלפי
.שואבעזותפקידימלאוהמגוייסיםשאר_באיטליהסאניוהנהריד-עלבקרבות,שהשתתפ,ל"החיואנשיאפרוקהבצפון

בשורתאתלהםוהביאוהשנאהשרידיעםמגע,שיצייס)הראשיהיו,הבריגדהי"ואנשיהשונותביחידותהמגוייסים

"'1נאוו11תינייס,שנשיקומסנטתוחשבתנקשמקאהזההממושהנבמננואי-און
מאיתנה,נדיחה

.944נביוניפנוקה'הבריגדהי".המתנדביםבהדרגהשוחררוהמלחמתבתום

נוהלולדוגמההסדירההלחימהיסודותבהנהגתבעיקרלביטויבאה,ל"לצהוהחסלהבריטיהצבאמגוייסיתרימה

,משמעת,היניעה-;כגון,גדיללבאילארגךהחיתייםשערהנהליובהנהגתמודרנייםנשקנלישלבתפעול,(א,פזצטי,קוב
.מחמתואוגוןנשק'ובלרבביםשלשוטןתפעול,דרגותוסמנימדים



בארץעדייןששלטהבריטנוהישראלבארץם,לערבהיהודיםביןההסורשאלתים,באיתונה,1947שנתבמהלך

הנהגת.האוץאתיעזבוכיתותיהכיוהודיעה,לכסלואוהגאתאתמחרשלהגדירבקשה,להשניתןתמנדטמתיקף

,-אוו,ונד,ם,אקסמית,,,התנורן)ישגיהניה,,צויי-,ננואשות,היישם
שואי

נאות)ס,ס)שואה,ננ,

-ההנהגהת,למרתון)שהיה,ביישובהגדולהכיחבארגוןלכתמרחיקישיניווםגעשווונהווה_השכנותעובמדינית
000.46-כאזשמנה,"היהסהאלגץ

"~oll_ניכרכאופןהואצו:ובמבנהבתקציבשיגייס1'ההעקרייםהשיגוייס
שלהםעצמייייצורל"ובחוכארץותחמושתנשקרכישת)"יהתעייש,וי,הרכש,יפעולית

"
,הארץבכל"הייהגנהיהבוי,

"י)אלכסנדרי,,',לבווני":שכוניהטיבותלחמשהולקו,(פלמייח)המחץולפלוניתחיישן)השדהלחילשהשתיכו
.המגויוסתח"הפלמוחטיגת"עצייני,,"נבעתי","קרייתי"

עלשהופקד,"העםלשירותהמפקד,מרב"בהקמתהושלמווהם,ם'באףההגרעהלמועדבטסיךנעשיאלהצעדים

.הצפויההמלחמהלקראתבארץ'היהודהיישובמקרבניספיםמתנדביםגתם

הנושליםיאיזיךוערביתת'הוד',ישראלבארןמדינותשתיהקמתעלם"באוההחלטהלמחרתפרצהאכןהמלחמה

אציל,"הגנה"ה,היושיבשלהכוחיאוגוגי,האינהבפעולותפתחולהחלטהשהתנגדיהארךערביי.לאומי-נץכמרחב

ואולם,הכוללתהמלחמהתתונתהתנהרהלאעדייןויגוארבדצמבר.בדרכואהדכל,גמולבפעולותהשוכו,ולחייי
הבריטיהשלטוןבעוד.ם,רבקרבנה.טבלדע,היהודייההשוב,עתםבכלהקרבותהתנהלוכבוימארסבפברואר

יישיניםמתקי,ה.בזהלהלחםהירוביםהכיתותאתמשאודכשהיא,השרמסהאוןמאזוריבהדרגהממקפליי"
.מצירעליהםוהיטלהמרכומןהתיישבותואזורי
הראשתבחודש

חטיבותממטסיאלתהצטופוהכאיםבחדשים.בפוך,הסדירהחילשהיה,ח"הפלמניצבלחימה"
(n(היכנסוואחריהםהחיש lYDכלאת"העה'היפיקידתיגבוהגדילס.,)הבעקבות.החושיםהמתסיסים

חטיפותמאי-באפוילהוקמוואחריהן"כרמלי"גולת"לחטיבות"לנוני'חטיבתאתיפיצלחטיביתיי
אפריל-מארסבחדשיםהיאאףהתפצלה9-לעלהגדודיהשמספרח"הפלמחטיבת.8חטיבה."מכבי","עירד"

י"ילחיל'אצמפקדותעםנמוציםמגעיםהתקחסואפרילחודשבמהלך."וכפתחי'הראל","יעגב,חטיבותלשלוש
העצמאותהכרזתמועדלקראתאךקשתםרצופיהייהמגעים.המלחמתיתבפעילותפעולהשיתוףלהשיגבמטרה

.ניכרתהתקדמיתהושגה,ישראלמדינתשל
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