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שהפכה"ההגנה",הקמתעלהוחלט

הגנהלצבאהמדינהקוםעם

הזרעיםנטמנושםהאםלישראל

נשארומההאחדות?ממשלתשל

היום?שלבצה"לוהמורשתמהאתוס

104יץספירכרמית

הערה




מעברתקופתימיימים
חושלושהדרמטית
פרשתאחרידשים
אחריוחודשייםחיתל
הראשוהמאורעות
באפרילבירושליםנים

אררמתפרקשנהבאותהמאיבחודש.0091
מחודשמנדטלקבלשמקווה"השומר"גון
הצבאיהשלטוןהעבודה.אחדותמוועידת
והיישובבדמדומיוישראלבארץהבריטי
הערשהאיוםמגלהישראלבארץהיהודי
הצבאשלפעילותםחרףמאודמוחשיבי
מתגהיהודיביישובהבריטיים.והמשטרה

מעצהאנגליםעללסמוךויכוח
הענייניםכלאתשינהלוונאורהגדולהמה

אתליטולאוהביטחוןעניינילרבות
גוףולהקיםלידייםהגורלואתהאחריות
היישובלביטחוןשידאג

ומכונןמשמעותיפרקמצויןאלהבימים
בארץרישראלהיהודיהעםשלבהיסטוריה

הצבאיהארגוןההגנהלהקמתשנה
והתנוהיהודיהיישובשלוהמרכזיהגדול
המנבתקופתישראלבארץהציוניתעה
פיעלכך0091ביוניבר31הבריטי.דט
בחשאיותמתכנסיםההגנהתולדותספר
לקבראיש08כנרתבחוותמוחלטת
אנשיכלהמשתתפיםביןהחלטות.לת
פנחסשוחטמניהשוחטישראלהשומר.
כצנלסוןגוריוןדודשניאורסון

יצחקהפרוטוקולשרתוקשרת
שומרתהיומיתהעיתונותואחרים.טבנקין
חבריכלאתמחייבת"הוועידהדממה.על

להיענותכס"והעבודהאחדות

דרישהבכלההגנהלוועדמוחלטתשמעת
שנמהוועידהמשתתפיכותביםלהגנה"
החלרעשרותכמהביןביוני51עדשכה
וכשלדרךיוצא"ההגנה"חדשגוףטות.
היישוב.אנשיעללהגןמטרתוהואכןמו
בדרנחושיםטבנקיןויצחקגולומבאליהו
בשוםממלכתי.להיותחייבשהגוףעתם
ארצהמגיעביוליבר1סקטוריאלי.לאאופן
העהנציבלתפקידונכנססמואלהרברט
אזשלטוןגםהמשיחימותלכאורהליון.
יהודי.נציבוגםרחי

הראשוןהרמטכ"ל
יוכרשלימיםמהשלהזרעיםנטמניםכך
"התנותחזור.שעודאחדות"כ"ממשלת
שלהלאומיתהתנועההייתההציוניתעה

סופרנאורמרדכיד"רישראל"
הייתה"ההגנהישראל.ארץתולדותוחוקר
דבריםשניעשתההיאשבדרך.הצבא
עשתהלאבעולםלאומיתתנועהששום
להבאופעלהחדשיםיישוביםהקימה
לארץלהיכנסיכלושלאיהודיםשלתם
היהברורכברההגבלות.בגללאחרתבדרך
בנויטפלביישובאחדשסקטורנכוןשלא
שההגנהשניםכעשרלאחרהביטחוני.שא
הכלליתההסתדרותחסותתחתהייתה
גופיםלשניעליההאחריותעברהבר1391
היהודיתהסוכנותשבדרךממלכתיים
שלהפטרוניםהיוהםהלאומי.והוועד
פריטטיתארציתמפקדהוהקימוההגנה
ושלושהמהימיןנציגיםשלושהעםהמ"א
מהשמאל".

הקירהארציתהמפקדה9391בשנת
ובקיצורכללימטהבשםצבאימטהמה
אתולבקר"לכווןהוטלשעליומטכ"ל
המהוראותאתולבצעהארגוןפעולות
רמטכ"ל.הציבוובראשוהארצית"פקדה
יעקבדוסטרובסקייעקבהיההראשון
הוגההגנהשלמטרותיהלמעשהדורי.
לאוראוי.1491בשנתרקבמפורשדרו
ראורמטכ"למטכ"להמונחיםלשכוח
לצה"להועברווהםבר9391בהגנהשיתם
בר8491.

עמיאורחזיד"רההתחלות.אלובחזרה
מוהלאומיתבספרייהישראלאוסףאוצר
הוק"ההסתדרותנוסףמענייןפרטסיף
ביוניוההגנה-0091תר"ףבחנוכהמה
אנשיםאותםיותראופחותשנה.אותה
זהההגנההאלה.הגופיםשניאתמקימים
וההסתדרותהיישובשלהביטחוניהגוף
שלהכלכלירחברתירארגונירפוליטיהגוף
זוכמובןזהאתלהסביראפשרהיישוב.
רמוסןועידתאחריקצתהמנדטתקופת
היהמהבאופק.מדינהלראותומתחילים
אוכלוסייההייתהנשקהיהלהם
ולאהביטחוןלנושאמודעותהייתהלא
ויישובגדולחזוןפשוטצרכיםהיוממש
להם".שנשמעמגויס

למעשההיאההגנהארגון"הנהגת
לאומית"אחדותממשלתשלהמקבילה
לאשמחברתהזוויתאתנאורד"רמספק
המרהזההגוףפעלשנה71קטואליה.
בגללקץאיןצרותעםהארציתפקדה
ביניהםרבוכךכלהםהמיוחד.המבנה
ארציתמפקדהראשמעליהםששמו
מהצדדים.אחדלאףשייךשאינורמ"א
לגממלאכותישוויוןימינו.אתמזכירזה

גדוללהיוםבניגודהשמאלאבל
מאודמוקדםפרקזהמהימין.שלושהפי
לתפיסגוריון.בןשלהממלכתיותשל
הפילוגעללהתגברחייבהיההיישובתו
ממלכתית.ברוחולפעולשלוהפוליטי
להקיםהדרךאתלמצואצריךהיהלכן
שלאאומרלאזהכולם.שלשהואגוף

09אבלאצ"לכמופרישות
תחתהיווימיןשמאלכוללמהיישוב
ההגנה".שלהזוהמטרייה

ההגנהשלמהאתוסנשארמה
הנשקטוהרשנייםואצייןמעט"לא
כולם.שלהםהביטחוןשענייניוהתפיסה
עלבר8491נלחםכךכלגוריוןבןלכן
כולהנמסרהההגנהאחד.צבאשלהקמתו
שלאצ"להסכיםלאהואאבללצה"ל
לגביגםכךאבלנפרדקיוםיהיהוללח"י
שהיההפלמ"חבהגנהמרכזיכךגוף
שזההסכיםלאגוריוןבןנפרד.מטהלו
שכוההגנהלמסורתבהתאםכךיימשך
אחד".גוףשלהמרותאתלקבלחייביםלם

לצייןראוילצה"לההגנההפיכת
האסטרטגיהשכןפורמליאקטרקהייתה
היווניהולהכולההעצמאותמלחמתשל
ההגנהשלהצבאיתלחשיבהרצוףהמשך
מפקשלתרומתםאתבתוכהששילבה
כלעלבהגנההכשרתםאתשקיבלודים

חומת
מגן

ההגנההוקמה0291ביוניבדיוקשנהלפני
בתקופתהיהודיהיישובשלהצבאיהארגון
ומטכ"לרמטכ"להמונחיםנולדושבוהמנדט
מהלישראל.הגנהלצבאהימיםברבותושהפך
האחדותלממשלתאזשלהמפקדהביןהקשר

היוםשלבצה"למהאתוסנשארומה
ויץספירכרמית

"משה מערביגלילהאקדמיתסואעדמוחמדד"ר
אלהבדואיםטיפוחיהםבניאתהובילואלוןויגאלדיין
המודיעיןמערךואל1491במאישהוקםהפלמ"חשורות
בצה"לשירותאלפתוחההדרךהייתהומכאןההגנהשל
ב8491"העצמאותבמלחמתהיהודיםלצדולחימה

הערה




ההגנההייתההצבאי"בתחום

הפלסטיניות,הכנופיותעלעדיפה
מאורגנותהיולאפעםשאף

ההגנהלוחמיומאוחדות".

אחריםובצבאותהבריטיבצבאמרכיביה,

התא־זוחשיבההשנייה.העולםבמלחמת

פיינה

$TS1$התאפיינה$TS1$

$DN2$התאפיינה$DN2$ממוסדת.מסגרתבהיעדרהזמןרוב

הרא־וחצישבשבועייםלהזכירגםראוי

שונים

$TS1$הראשונים$TS1$

$DN2$הראשונים$DN2$שבלמההיאההגנההמדינה,של
בלילהרקקםוצה"לערב,צבאותאת

."1948ביוניה־13במאיל־1שבין

בפ־גוריוןבןדבריאתמצטטנאורד"ר

קודת

$TS1$בפקודת$TS1$

$DN2$בפקודת$DN2$עםבתש"ח:צה"להקמתשלהיום"

ממחתרתההגנהיצאהישראלמדינתהקמת

התכ־הניסיון,בליסדיר...לצבאונהפכה

נון,

$TS1$,התכנון$TS1$

$DN2$,התכנון$DN2$ורוחהנאמנותוהפיקוד,הפעולהכושר

עומדהיישובהיהלאההגנה,שלהגבורה

בששתעליושבאהאיוםהדמיםבמבחן

למדינתמגיעיםהיינוולאהאלההחודשים

ישראלעםשלהימיםדבריבספרישראל.
יישכ־שלאובגאוןבהודההגנהפרקיזרח

חו

$TS1$יישכחו$TS1$

$DN2$יישכחו$DN2$."לנצח

בחוגמרצהבוימל,יאירד"ר

ומיישראלארץלימודילהיסטוריה,

חייבשהגוףהוחלט

ממלכתי.להיות

שלאימוניםבסיס

ההגנה

אומראורנים,במכללתישראלחשבת

הציוניהפרויקטשלהמטרההגשמתכי

מדינההקמתכלומרהמודרני־אירופי,

חייבה,19487היהודיללאוםיהודית

מקסי־וניתוקהפרדהבידול,שלתהליך
מליים

$TS1$מקסימליים$TS1$
$DN2$מקסימליים$DN2$.אתתמידהיוו"הערביםמהערבים

לפערבנוסףוכך,הארץ.אוכלוסייתרוב
שאלתעלהפוליטיתולתחרותהתרבותי

מהרהבידול,הולידהארץ,עלהשליטה

מטבעולבסוף,נוספיםרביםפעריםמאוד,

התנגשויותואףעוינותשנאה,הדברים,

בתחו־"כמובוימל.ד"רמסבירדמים",

מים

$TS1$בתחומים$TS1$

$DN2$בתחומים$DN2$שבהםרבים,מודרנייםכלכליים

הער־עלעליונותהשיגהציוניהפרויקט

בים,

$TS1$,הערבים$TS1$

$DN2$,הערבים$DN2$גםהמאוחרותה־03שנותבסוףכבר

עלעדיפהההגנההייתההצבאיבתחום
היולאפעםשאףהפלסטיניות,הכנופיות

מצייןההגנהאתרומאוחדות.מאורגנות
שבןמשעהבעיקרואילך,1947מקיץכי

היהודית,הסוכנותהנהלתיו"רגוריון,

החלההביטחון׳,׳תיקאתעצמועלקיבל
ולמלחמהמקיףלמאבקלהתכונןההגנה

צבאותעםואףארץ־ישראלערבייעם

ההשתל־בתכנוןואומנם,ערב.מדינות
טות

$TS1$ההשתלטות$TS1$
$DN2$ההשתלטות$DN2$ההשת־ולבסוףהארץעלהצבאית

לטות

$TS1$ההשתלטות$TS1$

$DN2$ההשתלטות$DN2$,התפקידאתההגנהקיבלהעצמה
עדהרחיבהבמשימה,עמדההיאהמרכזי.
גםוהביאה,החלוקהגבולותאתמאוד

רובשללהיווצרותלצה"ל,הפכהכאשר

ההגנה:מורשתהיהודית.במדינהיהודי

שימורהקרבה,התנדבותיות,העם,צבא

תחתמהפלסטיניםוהבידולהעליונות

מו־עלהתבססותהמדיני,הדרגמרות

דיעין

$TS1$מודיעין$TS1$

$DN2$מודיעין$DN2$איתנו,נותרואלהכלמעולה

הזה".היוםעצםעדבצה"ל,

רבותללמודאפשרכיוםבדרוםרואים

לאתדירות.המתפרסמותמהכותרות
לארגוןקשרכמובןוישכך,היהזהתמיד
בחטי־מרצהסואעד,מוחמרד"רההגנה.

בה

$TS1$בחטיבה$TS1$

$DN2$בחטיבה$DN2$גלילבאקדמיתהתיכוןהמזרחללימודי

וההז־החיוביהקשר"למרותאומר:מערבי,

דהות

$TS1$וההזדהות$TS1$

$DN2$וההזדהות$DN2$הצעי־שלוההתנדבותהמדינה,עם
רים

$TS1$הצעירים$TS1$
$DN2$הצעירים$DN2$השונות,הביטחוןלזרועותהבדואים
פתוחהדלתמהוויםשלהםהקיפוחרגשי

לפ־העלוליםרצוייםלאגורמיםלחדירת

גוע

$TS1$לפגוע$TS1$

$DN2$לפגוע$DN2$היחסים".במרקם

קוםלפנירבזמןכימזכירסואעדד"ר
שב־וגםמשפחותיחידים,ישראל,מדינת

טים

$TS1$שבטים$TS1$

$DN2$שבטים$DN2$בגורלגורלםאתקשרושלמיםבדואים

אלו"קשריםיהודים.ומתיישביםלוחמים
סוףמאזורכושם.חייהםאתאחתלאסיכנו
המרדפרוץבעקבותבעיקרה־03,שנות

ה־03,שנותשלהשנייהבמחציתהערבי
אקטיביתמדיניותלנקוטהיהודיםהחלו
ער־גורמיםנגדצבאיותפעולהדרכישל
ביים

$TS1$ערביים$TS1$
$DN2$ערביים$DN2$.צעי־בידיהוצגהזותפיסהעוינים

רים,

$TS1$,צעירים$TS1$

$DN2$,צעירים$DN2$ישראל,שלהמייסדים׳ל׳אבותבנים
והת־צעירבגילשהגיעואובארץשנולדו

גבשו

$TS1$והתגבשו$TS1$

$DN2$והתגבשו$DN2$ה־03שנותבסוףסוציולוגי׳ל׳דור

סואעד.ד"ראומרה־04",שנותובתחילת

הקשריםאתניצלוהחדשההקבוצה"אנשי
הבדואיםשבטיעםלהוריהםשהיוהאישיים

ערבים־בגורמיםלמאבקאותםלרתוםכדי

פלסטיניים־לאומיים,
$TS1$,ערביםפלסטינייםלאומיים$TS1$

$DN2$,ערביםפלסטינייםלאומיים$DN2$התנועהנגדשפעלו
אלוןיגאלהיהודית.וההתיישבותהציונית
ולצדםשבהם,הבולטיםביןהיודייןומשה

בניוכןזייד,גיוראכמוהשומרים,בניפעלו

משפ־ביישובים.ביטחוןופעילימושבים

אל־מזאריב,ערבבניאתטיפחהדייןחת
אל־הייבערבבניאתטיפחהאלוןמשפחת
קשריהםעלמספריםואלוןדייןואחרים.

שמירהבעתנערותם,בימיהבדואיםעם

מוטילובבניפעלובנגבויבולים.שדותעל

הבדואיםעםקשריםוקשרוצביברוששון

טיפו־בניאתהובילוואלוןדייןבסביבה.

חיהם

$TS1$טיפוחיהם$TS1$

$DN2$טיפוחיהם$DN2$שהוקםהפלמ"חשורותאלהבדואים
ההג־שלהמודיעיןמערךואל1941במאי

נה,

$TS1$,ההגנה$TS1$

$DN2$,ההגנה$DN2$שירותאלפתוחההדרךהייתהומכאן

במלחמתהיהודיםלצדולחימהבצה"ל

."19487העצמאות

היהודיםלעזרתשהתגייסוהראשונים

בדואיםהיוכקבוצה,,19487במלחמה

נפ־1948"בראשיתאל־הייב.ערבמשבט

גשו

$TS1$נפגשו$TS1$

$DN2$נפגשו$DN2$עםאלון,יגאלבגליל,הפלמ"חמפקד

ערבשיח׳אבו־יוסף,איסמאעילחוסיין

"בפגישהסואעד.ד"רמצייןאל־הייב",

שבטוורצוןרצונואתהשיח׳הביעהזאת

בבריתהיהודיםבגורלגורלואתלקשור

מה־בדואית,)יחידההפל"היבאנשידמים.

כפר

$TS1$מהכפר$TS1$

$DN2$מהכפר$DN2$לצדשלחמההעליון,שבגלילטובא
הש־כס"ו(העצמאות;במלחמתהיהודים

תתפו

$TS1$השתתפו$TS1$

$DN2$השתתפו$DN2$שהת־,1948בקרבותהיהודיםלצד

נהלו
$TS1$שהתנהלו$TS1$

$DN2$שהתנהלו$DN2$העליון.בגלילהערבייםהכוחותמול
הרא־הבריתנולדהאלופעולהמשיתופי

שונה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$שהצמי־בריתלבדואים,יהודיםבין

חה

$TS1$שהצמיחה$TS1$

$DN2$שהצמיחה$DN2$הגששיםיחידתאתיותרמאוחרבשלב

מבניוחייליםקציניםשבהיחידהבצה"ל,

הזמןבמשךהפכוהבדואיתהאוכלוסייה

והלוחמיםהמפקדיםשלה.התווךלעמודי

ליחידהקשוריםשהיוהפלמ"חמארגון
עליה".לספרמרביםזו,מיוחדת

החילקשרהבולטותהדוגמאותאחת

היישובשלההגנהלמאמציהבדואיםבין

אל־מג׳יד)עבדירקוניעמוםהיאהיהודי

זר־שבביתמזאריבבשבטשהתגוררחד׳ר(

זיר

$TS1$זרזיר$TS1$

$DN2$זרזיר$DN2$היהודים,עםטוביםשכנותיחסיורקם
שירתלימיםמנהלל.דייןמשהעםובמיוחד

ואףאלוףסגןלדרגתוהגיעבצה"לירקוני
בד־"גםסיני.צפוןשלצבאימושלשימש

רום

$TS1$בדרום$TS1$

$DN2$בדרום$DN2$הבדואיםביןהדוקקשרנוצרהארץ

"הידועסואעד.ד"רממשיךליהודים",
אבו־מועמרעודההשייח׳עםהואשבהם
העםבמאבקשתמךאל־עזאזמה,שבטשל
צעיריםעודדואףעמו,והזדהההיהודי
לצה"ל".להתגייסרבים

הבדואיםהתגייסות

אנשיעםאמיציםקשריםהיולדרוזים

עודחושי,אבאעםובמיוחדבחיפה,ההגנה
הב־עםומהידוע.זההמדינה.הקמתלפני

דואים?

$TS1$?הבדואים$TS1$

$DN2$?הבדואים$DN2$הב־עםהמעורעריםהיחסיםעל

ארץתולדותחוקר)בתמונה(,נאורמרדכיד"ר
ראשמעליהםששמוביניהם,רבוכךכל"הםישראל:

שוויוןימינו.אתמזכירזהמשויך.לאארציתמפקדה
שלושהפיגדולהיהאזהשמאלאבללגמרי,מלאכותי

גוריון"בןשלמהממלכתיותמוקדםפרקזהומהימין.

ההגנה"מורשת

עצםעדנותרה

הזה".ד"רהיום

בוימליאיר

פרטייםצילומים

הערה



