
אליהו גולומב

"שר הביטחון של המדינה בדרך"

1945-1893

ר אפרים לפיד"ר מרדכי נאור וד"ד



תולדות

1893–נולד ברוסיה •

"הרצליה"בן המחזור הראשון בגימנסיה –16עלה לארץ בן •

.הראשונההתגייס לצבא הבריטי במלחמת העולם •

40בוטינסקי בגדוד 'עם ז" העברייםגדודים "לחם ב•

.העולם השנייהסמוך לתום מלחמת , משטף דם במוח1945ביוני נפטר •
•



"הגנה"פעילות ב

חבר הוועד הראשון–1920יוני •

(א"מ)חבר המפקדה הארצית -1931•

: מרכזיות שהוביל משימות •
ח"הפלמהקמת ; הבריטילצבא גיוס ; ומגדלחומה ;  העפלה;  רכש•



ההעפלה

,ספינותלרכוש,האמצעיםאתלהשיגשקדהוא":גליליישראל•
.החופיםעלהמעפיליםהעלאתאתולארגןעובדים-חברלמשוך

בלילותבחופיםהבחוריםעםהיה.מאודובכלזולפעולההתמכר
."ההורדהובלילותהמתוחההציפייה

•



"המרד הערבי"

:"הגנה"בחדשהתפיסה–"הגדראתלצאת"•

ולהכותהמרחביםאללצאתיש,היישוביםבתוךלהתבצרבמקום"•
."התארגנותםלפניבתוקפים

פלוגות)ש"הפו,"הנודדת"הקמתאתשיזמו,חורבןואליהושדהיצחק•
.הנחשוניםבמבצעיהםתומךבומצאו,הלילהופלגות(השדה

•



ח"הקמת הפלמ

גולומב  נתכנסו בבית אליהו [ 1940ביוני ]עם היוודע דבר כניעת צרפת •

ישראל גלילי ומשה סנה לדון מה על  , יעקב דורי, יצחק שדה

לעשות נוכח סכנת כיבוש המזרח התיכון בידי צבאות " הגנה"ה

. איטליה וגרמניה

.ח"הפלמזה נזרע למעשה הזרע של במפגש •



"מגדלור מבהיק"

.השאיר זאת לאחרים". הגנה"לא שאף ולא רצה להיות מפקד ה•

,  בכל מעשה ומפעל שהיו שלבי היאבקות וכיבוש בהגשמת החזון, בכל תכנית"•
היוזמת ומבצעת כל מה שכרוך , הרוח החיה, המדריך, היה אליהו החלוץ

(.יעקב דורי" )בהסתערות, בהעפלה, בהעזה

, שאף להגיע לכל מקום, מיוחדותלא הסתפק בלשלוח אחרים למשימות •
.לראות במו עיניו איך הפעולות מתבצעות

".פעולהלהגיע אתם להסכם ולשיתוף מוטב "–עם הערבים תפיסתו ליחסים •



'ההגנה'המפקד הבלתי מוכתר של 

לא מילא גולומב כל תפקיד לרוב "( : דורי)דוסטרובסקייעקב , "הגנה"ל ה"רמטכ•
".האחרונהובכל זאת הייתה שמורה לו זכות המילה , "הגנה"רשמי ב

.ולשכנעםאנשיםלהפעילמולדוכישרוןנחישות,ידע,סמכותשלשילובבוהיה•

הדגיש יותר מאחרים כי בלי העזה לא יקום מפעל  . הייתה בו איזו משובת נעורים•
גם אם נהיה מחוננים בכל המעלות והכישרונות ומוכשרים בכל ההכשרות  , כשלנו

.שבעולם

נפשו סלדה  . שמח במיוחד לכל גילוי של גבורה יהודית אמיתית בארץ ובגולה•
.  מפחדנות

גלילי,דורי,סנה,שדה,גולומב–" החמישיה"–1942בחורשת משמר העמק : בתמונה •



שעשו ניסיםהגיסים 

(        שרתוק)משה שרת •

הוזדב •

(אביגור)מאירובשאול •

אליהו גולומב•



הנצחתו

משרדי ארגון יוצאי  , ארכיון ההגנה, מוזאון ההגנה–בית אליהו גולומב •
ההגנה

ש אליהו גולומב"פרס ביטחון ישראל ע•

ל"הקיבוץ הראשון של הנח, קיבוץ ניר אליהו בשרון•

שכונת יד אליהו בתל אביב•

(אחד מכינוייו)' דלין'ו' אליהו גולומב'המעפילים אניות•


