
עילםיגאל

שתיהןו"ביטחון"התיישבות""
הציוניבמילוןמאודעמוסותמלים

דומהלעתיםשלנו.והישראלי
כברוהמעשיההגיונישהקשרן

המאגיה.רקנשארהמאתנו.נעלם
אלהמליםלהחזיראנסהזהבמאמר
ולעמודההיסטוריההגיונילהקשרן

האקטואלית.משמעותןעלגם
הב-משתיכילזכורהראוימן

-והמעשיתהמושגית-חינות
הת-"ביןקדימויותסדרקיים

ההתיישבותו"ביטחון".יישבות"
קודםשהקיוםכשםלביטחון,קודמת

אחתהיאהתיישבותלביטחון.

הביטחוןהאנושי.הקיוםמצורות
הביטחוןזה.קיוםלהבטיחמיועד
להתיישבות.ביחספונקציהממלא

עלדבראותולומראפשראי
ההת-לביטחון.ביחסההתיישבות

היאפונקציונלית.איננהיישבות
חיים.צורת

מצבים,לתאראמנםאפשר
קובעיטביטחונייםשיקוליםשבהם
צורתאתאחרתאוזובמידה

אפשרבן,עליתרההתיישבות.
כלכיבהפרזה,הסתכנותללאלומר
זובמידהמושפעת,התיישבותצורת

אךביטחוניים.משיקוליםאחרת,או

קודמתחיים,כצורתההתיישבות,
עללהשפיעאמנםהעשוילביטחון

ההתיישבות.צורת

רקנקבעאיננוזהקדימויותסדר
קשהזהאיןהמופשט.ההגיוןידיעל

אנשיםכיאמפירי,באופןלהראות,
שלהםההתיישבותבצורתבוחרים

עירוניתאוכפריתהתיישבות
התנהגותדפוסיפיעל-לדוגמה
זהמשמשים,שבהםלמדי,מוכרים

אינרציה,הלב,נטיותזה,בצד
מסורתחיוביחברתיות,מוסכמות

שיקוליםאידיאולוגיים.ציווייםאו
אקולוגי),(תרבותיאופיבעלי

השיקוליםהםכלכליאוחברתי
הכל,ככלותואחריכאן.השכיחים

כדילהתיישבותהולכיםאדםבני
עתידיםהםעצמם.אתלממש
ולהקדישחייהםבלאתבהלבלות

ומאמ-כישרונותיהםמיטבאתלה

יצירתםהיאהתיישבותציהם.
אוהחברתיתהתרבותית,העצמית,
להת-הולכיםהםאיןהכלכלית.

ביט-פונקציהלמלאכדייישבות

אםאלאובראשונה,בראשחונית,
זמנית,בהתיישבותמדוברכן

כלל.בדרךצבאישירותבמסגרת

מספ-עצמההציוניתההיסטוריה

היחסברבררוגמותשפעלנוקת
זושהרילביטחון,התיישבותשבין

היסודותשלושהשבההוסטוריה
התיישבותעלייה,הם:הבולטים
וביטחון.

המרכזיהנושאמהולמדיברור
שכן,אלה,יסודותשלושהמקרב

האר-בהקשרהציונות,לתולדות

גםלפעמיםקוראיםאנוצישראלי,
היהודיתההתיישבותתולדות"

אתמציעאינואישבארץ-ישראל".
בארץ-היהודיהביטחוןתולדות"
לתולדותחלופיתככותרתישראל"
מןאכן,בארץ.הציוניהמפעל

אנויבוליםהציוניתההיסטוריה
הבסיסיותהאמתותרובאתללמוד
ואףוהביטחון,ההתיישבותבנושאי
הח-הלקחיםמרביתאתלהפיק

הסטריאו-שמושגינוומכיווןשובים.
ביטחוןועלהתיישבותעלטיפיים
הצ-ההיסטוריהמןשאוביםכיום,

אתלבדוקטעםישבוודאי-יונית
המקור.
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ודחפיהמניעיההיוהראשונה,העלייהימילמן

בארץ-החדשההיהודיתההתיישבותשל

אוליאפשרואידיאולוגיים.לאומייםישראל

בחלקםנובעיםהםכימסוימת,בהפשטהלומר,
המדינית,הציונותשלהראותמנקודתלפחות(
משיקוליםוהרצל)פינסקרשלמיסודם

היהודיהעםשלבמצבוהקשוריםביטחוניים

לעיןבולטתאךאנטישמית.סביבהבתוךבגולה

התיישבותמציעהשאיננההציונית,התשובה

הביטחוןכעיגתעלשתענהבגולה,חדשה
שלמלאהעקירהלהיפך,אםכיבגולה,היהודי
למקוםוהעתקתההגלותיתהיהודיתההוויה
ועדהמסדמןחדש,יישובלבנותיששםאחר,

מאמיןאיננוהציוניהפתרוןכלומר,הטפחות.

בתנאייהתיישבות-ביטחוןשלצירוףבשום

היהודיתהישותשלביטולמציעאלאהגולה,

אולישהואאחר,במקוםמחדשובנייתהבגולה

יותר.בטוח

נייטרלי,מקוםאינוהאחרהמקוםוהנה

שלמדוקדקיםשיקוליםלאחרכאילושנבחר
נבדקושכאילולאחרוביטחוני,כלכליריאליזם

דברשלובסופואלטרנטיבייםמקומותכמה
מלכתחילהארץ-ישראל.עלהבחירהנפלה

מהווהאיננהכשלעצמהארץ-ישראלכיברור
אדרבא,אחרים.ממקומותיותרבטוחמקום
איןהעותומניהמשטרבתנאייכינותנת,הדעת

עלייהשללהתחלותבטוחמקוםארץ-ישראל
יראה,ההיסטוריוהניסיוןיהודית.והתיישבות

בארץ-הערביתהאוכלוסייהכיקצר,זמןתוך

אתבברכהלקבלמוכנהאינהובמרחב,ישראל
ההתיישבותבתוכה.היהודיתההתיישבות

שאלתאתאוליפותרתבארץ-ישראלהיהודית
בעייתיוצרתהיאאךבגולה;היהודיהביטחון
היהודיהקיוםעלהמאיימתחדשה,ביטחון

הסביבהאיימהשבהחומרה,באותההחדש
בגולה.היהודיהקיוםעלהאנטישמית

המכריע:ההבדללעיןמזדקרמידהנהאבל
למאבקלהיכנסהציונותמוכנהבארץ-ישראל

להגןבמקום,היהודיהקיוםעלולמוותלחיים
עלאחרתבררהשלהרהורשוםובלאהסוףעד

שבגולהבעודהחדשה,היהודיתההתיישבות
רקלאהמאבק,עלמראשהציונותויתרה
גםשכן,-בסיכויוהאמינהשלאמשום

ורודיםהסיכוייםנראותמידלאבארץ-ישראל
שלאמשוםובראשונהבראשאםכי
שלאמשוםהזה,למאבקשחרשישהאמינה
העםלרגלימתחתקרקעבהימצאותהאמינה
זהכימראששהסכימהומשוםבגולה,היהודי
היהודי.לעםשייכתשאינהבטריטוריהמאבק

שבאגדהאנטיאוםמיתולוגי,יצוראותווכמו
רגליוהיועודכלרק'עמוהיהשכוחוהיוונית,

ככל-היהודיהעםכךבקרקע,נטועות
-המודרניתהלאומיותתורתפיעלהעמים,

רקחייועלולהילחםכוחואתלחדשיוכל
המולדת.קרקעעלנטועבהיותו
במונחיםמדבריםאנואיןכימיד,להביןיש

שבתודעהענייןהיאלאומיותאובייקטיביים.
בצורךכרוכהכשהיאבייחודסובייקטיבית,

הנכסיםועלהלאומיהקיוםעללהילחם
עשויהלוהטתעצמיתתודעהרקהלאומיים.

הכוחותאתולגייסהלאומי,המאבקאתלהזין
אתהקובעיםהגורמיםובכללהלאומיים.

עלעםשלמאבקועצמתהלאומית,העצמה
התודעהלגורםשקולאינוגורםשוםקיומו,

מוטיבציה.לוקוראיםשאנוהגורםהעצמית,

לשפרכדילהםשישאלהאףהדברים,שארכל
עםשלהאסטרטגימצבואתניכרתבמידה

לכלללהגיעאפילויכוליםאינםבמלחמה,
הנכונותרוחבהםהופחהלאאםיישום

למאבק.

***

ביןהמכריעההבדלכילומרכןעלאפשר
הביטחוןמבחינתהגולה,לביןארץ-ישראל

בתנאיםולאבמוטיבציהקשורהלאומי,
המייחדיםכלשהםפיסיים,אובייקטיביים,

זההבדלאלמלאארץ-ישראל.אתלטובה
היהודיתההתיישבותהייתהלאשבמוטיבציה,

היהודיתמההתיישבותיותרמצליחהבארץ

בבירוביג'אן.אובארגנטינההחדשה

שתיהולידההציונית,החדשה,המוטיבציה

ארץ-ישראל-האחתמכריעות:החלטות

היהודי,העםשלהיחידהטבעימקומוהיא

האישעדמאבקללאאותויעקרולאשממנו

ישבארץ-ישראל-השנייההאחרון;

מדיניתטבעית,לאומית,במתכונתלהתארגן
וריבונית.
ההווייהמןנעדרואלהחיוניותהחלטותשתי

שמץאפילוהיהלאבהעדרןבגולה.היהודית
בת-קיימא,יהודיתעצמהשללפיתוחהסיכוי

האובייקטיבייםהנתוניםעםקשרללאאף

איןאוישאםהשאלהלאבגולה.אובארץ

ההבדלאתקבעההיהודילקיוםהתנגדות
ביןהאובייקטיביההבדלשכןהמכריע.

בארץ-אנטיציונותלביןבגולהאנטישמיות

העצמהאבלמכריע.כההיהלאאוליישראל
שונההייתהבארץ-ישראלשפותחההיהודית
עצמיותהחלטותעלשנתבססהכיווןלחלוטין,

היהודיהביטחוןגםשכךכיווןלחלוטין.שונות
הביטחוןמןלחלוטיןשונההיהבארץ-ישראל

בגולה.היהודי
מדגיםהשנייההעלייהשלהתחלותיהסיפור

העוליםראשוניהיובמקרהלאזה.ענייןיפה
מהומל,העצמיתההגנהאנשיזובעלייה
צעיריםהיואלה1903.בשלהיארצהשהגיעו
עמידתשהפגינוחדש,יהודידורבניאמיצים,

זאת,עםהאנטישמיים.הפורעיםכנגדגבורה
כילמסקנההגיעוהציונילחינוכםהודות

למלחמתסיכויכלאיןהגלותיותבנסיבות
לארץ-והלכוקמוהםודווקאהיהודית,הקיום

היהודיתליומרהשחרישלפחותשבהישראל,

ישירהזיקהתוךלאומיתבמתכונתלהתארגן

הזאתהקבוצהבראשמולדת.כארץהארץאל
מצאאחדותשניםשתוךחנקין,יחזקאלעמד
בר-גיורא".ושל"שלהמייסדתבחבורהעצמו

.השומר""
לארץכצנלסוןברלשלעלייתומתיאור

החלטהאותהשלטיבהעלללמודאנויכולים
ברלהחלוציות.העליותאנשיאתשליווחה

המייאשתהתווייהאתפלסטיתבצורהמתאר

כברהארצישראליתבמציאותההיתקלותשל
שהתרחשמהכל"יפו:בנמלהנחיתהביום

אסוףבן-אדםלי:לומרבאכאילויוםבאותו
עלכברמדבראינני---תקוה!כל

-והצעקותהרעשהמהומה,-ביפוהירידה

ואתאותישזרקוערבים,עםגמלים,עם
הפגישהלהיותהייתהצריכהזוחפצי...

לאנפלתימידארץ-ישראל.עםשליהראשונה
לעבדות.-נוראיותרהרבהלדברלגלות,
רוצהאחדכל-כלליהודיםשאינםיהודים

יכולתימה...דברממךלסחובממך,להרוויח

זהאבלהדרך,ואתהעמלאתבאהבהלקבל
מצדלקבלליהיהאפשרשאימשהוהיה

יוםבאותו---בארץ-ישראליהודים

הים,חוףעללעיר,מחוץקצתהתהלכתיגם

בשביליהיההחוףעלעלייתיברגעובעצם

-קודםשהיהמהכלאחרון.חוףשזהוברור,

שבשבילייודעאני---אצלי.נגמר
לבואי.הראשוןביוםנגמרארץ-ישראלעניין

לי."יהיהלאאחרחוףידעתי:

קצתלברראולימתבקשיםהיינוכאן
בשםקוראיםשאנודבראותומהולעצמנו

זהבירוראךמקורותיו:ומהםמוטיבציה""
הדיוןלצורךהמרכזי.הדיוןמנושאאותנוסיט?

כשמדוברגםכיברמיזה,נסתפקאםדישלנו
קסמים,בתכשירמדובראיןב"מוטיבציה"

לנפקאפשראותוואשרדורשלכלהמצוי
תנאי.ללאלנו,השמוראוצרמאיזהבשפע

העליותחלוציאתשהניעההמוטיבציה

והמדינההיישובלוחמיאתהראשונות,
להישחק,להתנוון,עלולההייתהוביניהם,

שהזינוהתנאיםמשנשתנוולהיעלם,להתפוגג

תופעהכידוע,היאמוטיבציה,בעבר.אותה
לתארלמשל,מאוד,קשהמאוד,עדמותנית

מתחושהיונקתשאיננהחזקה,מוטיבציה
שללוהטתתחושהקרי:(צדקשללוהטת
שלהאלמנטרייםהמושגיםמןהנובעתקיפוח
תחושהלטפחכמובן,יכולים,אדםבניהצדק).
ללאמלאכותי,אומוטעהבאופןגםכזאת
בניכלולאזמןלאורךלאאךאמיתי;בסיס

גםזהבכלל-אנושיתחברהבכלהאדם.
שלבסיסעלשרקנמצא-לאומיתחברה
העםחלקירובאתללכדניתןאמיתיקיפוח

מתנקזתאזאואחידה.במוטיבציהולהפעילו
לכוחוהופכתאחדבאפיקהלאומיתהעצמה
כשהבסיסאואמתבסיסבהעדרואולםאדיר.

המושגיםבמבחןעומדואינומפוקפקהוא
אזאו-וצדקאמתבדברשלנוהאלמנטריים
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הלאומית,במוטיבציהלהתפלגותעדיםנהיה

ורצוןהלחימהכוחלשחיקתפנימי,לפולמוס
המוסרי.תוקפוואבדןהמאבק

ייויו,

יכולאיננווביטחוןהתיישבותבנושאדיוןשום

הראשוני,הגורםמאזכורכן,עללהתעלם,
ועלבהקשרושרקהאידיאולוגי-מוטיבציוני,

שלגםהראשונותהעובדותנקבעותבסיסו
היינוולאהביטחון.שלוגםההתיישבות

כיידענו,אלמלאכאןזהלאזכורנזקקים

התעטפוכברוהישראליתהציוניתבמחשבה
שלבהילהוהביטחוןההתיישבותמושגי

נקודתכלשלפיומוצקמיתוס-קדומים
ביטחונית,עוזנקודתהיאיהודיתהתיישבות

הםהיהודיוהביטחוןהיהודיתוההתיישבות
כוחששוםהמגדבורגי,הכדורחצאיכשני

מןובכן,ביניהם.להפרידיכולאינושבעולם
למדיםאנושלנווהציוניתהיהודיתההיסטוריה

איננהעדייןכשלעצמהיהודיתהתיישבותכי

משהיהיותרביטחוןשלאוטומטינושאמהווה

בשעתו.היהודיהגיטו
הגיטוגםהיהיכולמסויםהיסטוריבהקשר

ובהקשר-יהודיתעוזנקודתלשמשהיהודי

רצוץ.קנהומשענתתורפהנקודתאחר
כלאיןהארצישראלי,הציוניבהקשראבל

נושאביןשהתפתחההטבעיתהזיקהבדברספק
עלכלקודםההתיישבות,נושאלביןהביטחון

שהבהרנוולאחרהציונית.האידיאולוגיהבסיס

זוזיקהלבחינתניגשהבהזה,ענייןלעצמנו
וללקחיההמעשייםלצדדיההתייחסותתוך

האופרטיביים.

לעיןהבולטותהראשונותההבחנותאחת

ההתיישבותשלשהתפרסותההיא,זהבהקשר

העלייהמןהישובית,בתקופהבארץ,היהודית

נעשיתאיננההחמישיתלעלייהועדהראשונה

שיקוליםקרי:(אסטרטגיתכנוןפיעל
והקמתהקרקעותרכישתמדיניים-ביטחוניים).

דרךעלכמעטנעשותהתיישבותנקודות
ההתפתחותדרךשהיאהקלה,ההתנגדות
הזדמנויותמשנקרותכלומר,-הטבעית
השפלההחוף,שלהמישורבשטחירכישה,

ידיעלבצפיפותמיושביםשאינםוהעמקים,

ואשרההר,שטחיכמוערביתאוכלוסייה
הקרקעתוואיאתמזכירהשלהםהטופוגרפיה

פרוץעםרקאירופה.מזרחשלהחקלאית

הארץלחלוקתהתכניתוהעלאתהערביהמרד
הופכתערבית,למדינהיהודיתמדינהבין

ומתפתחאסטרטגיתכנוןלנושאההתיישבות
עללהשפיעבמגמההשעוןמחוגינגדמירוץ
העתידה,היהודיתהמדינהגבולותעיצוב

ההת-לתחומיקרוביםיהיוהטבעשמדרך

החדשה,האסטרטגית,הגישההיהודית.יישבות

ההתיישבות,בצורתגםביטוימקבלת

שללמחצההצבאיהדגםפיעלהמתבצעת
הערביהאיוםרקלאזה,דגםומגדל".חומה"

ההחלטהעצםאםכיאותו,כופהכשלעצמו,
ההתיישבותרצףתחומיאתלהרחיבהציצית
יחסית,מבודדיםלאזוריםולחדורהיהודית

היהודיתההתיישבותנמנעהשעהלאותהשעד
רכושהיושאדמותיהםאףאליהם,מכניסה
זמן.מזהיהודי

הבולטשאוסישקיןציונייםמנהיגיםכמה
ציוני,מחדלעלבשעתוהתלוננו-שבהם

באזוריהיהודיתההתיישבותנמנעהשבשלו

הכושרשעתאתלנצלהיהניתןכאילו:ההר
הסכסוךלהתלקחותשקדמהההיסטורית,
בגבגםמוצקהאחיזהולהשיגהיהודי-ערבי

גםכךאחרהצטרפוזולטענההערבי.ההר
ניתוחאךציוניים.ופובליציסטיםהיסטוריונים

ההיסטורייםוהתנאיםהנתוניםשלמפוכח

טענהזו.טענהמחזקאיננוהמנדטבתקופת
היהודיותלעליותבהקשרגםהועלתהדומה

היהודיהלאומיהביתשלפיתוחוולקצבלארץ
העלייהניסיוןוהנה,למנדט.הראשונותבשנים

בתנאיםכיהראה,והרביעיתהשלישית

ובאמצעיםבארץששררוההתחלתיים,

הציונית,התנועהשללרשותהשעמדוהכוללים

כלשלהטבעייםובצרכיםבדחפיםובהתחשב
עדייןכך(כתיקונם,בזמניםחדשה,התיישבות

העש-שנותבתחילתבאירופההזמניםנראו

קפיצתנסאתלחוללהיהאפשראירים),

להתחשבנאלץבארץהציוניהמפעלהדרך.
הארץ,שלוהפוליטיהכלכליהקליטהבכושר

שלהחוקיותההגבלותמןנתעלםאםגם

הבריטי.הממשל

בלביהודיתלהתיישבותהערביתההתנגדות
ויוקרושומרון)יהודה(הכפריהערביהאזור

קבעואלהבאזוריםהערביותהאדמותשליחסי

ההתיישבותשלההתפשטותתחומיאתהםגם
ערבייישובשטחביןהגבולותתיחוםהיהודית.

כמעטהיהיהודיתהתיישבותשטחלבין
הטופוגרפיים,לנתוניםלבבשיםטבעי","

ששררווהמדינייםהכלכלייםהדמוגרפיים,

הערבי.המרדלפרוץעדהמנדטבתקופתבארץ

שחרגוטריטוריאלייםאייםאותםכן,עליתר
אדמותדוגמתהטבעי,הרצףמןהמידהעליתר

מבחינהמימושלכללהגיעולאבגולן,הברון

תנאיםגםכילומרניתןכךועלהתיישבותית.

שלההתפשטותגבולאתהכתיבולוגיסטיים
התיישבותהייתהאילוהיהודית.ההתיישבות

העליון,בגליליחסיתוצפופהרצופהיהודית

יהודיתהתיישבותרואיםשהיינולוודאיקרוב

באצבעהיהודיתההתיישבותאךבגולן,גם
ומרוחקמנותקאיבחינתבעצמההייתההגליל

ובעמקבשרוןהיהודי,ההתיישבותיהרצףמן
לוגיסטית.*מבחינהבעיהוהוותהיזרעאל,

ועלהתיישבותירצףעלמדבריםכשאנו
אנוברצף,המותניםלוגיסטייםשיקולים
בתקופההמנדט.תקופתעלבעיקרמדברים

היהודיתההתיישבותבהתחלותהעותומנית,
רצףשלבמונחיםלדברקשהבארץ-ישראל
ידיעלמיוצגתכולהההתיישבותהתיישבותי.

בגליל,-מזהזהמנותקיםאייםכמה
אלהאייםובשפלה.בשרוןהכרמל,בשיפולי

ואפשרבודדות.נקודותידיעלמיוצגיםעצמם
הןהיהודיתההתיישבותהתחלותכילומר

הביטויאצלנוזכהכןעלוכינקודה,התחלות
למשמעותבצדק,התיישבות",'נקודת"
הציוניתההתיישבותיתהפילוסופיהמיוחדת.
התיישבותנקודותיצירתשלהייתההבסיסית

בשטח,קטנותעובדותיצירתבארץ-ישראל:
להצטרףהעתידותשם",ודונםפהדונם"
גדולה,יהודיתהתיישבותלמפתהימיםברבות
שמגבלותיוספקאיןגדול.יהודייישוב

אתשאילץהעותומני,המשטרשלהמיוחדות
להסתנןהראשוניםוהמתיישביםהעולים

ארץ-שלהפיסייםקשייהגםכמולארץ,

העלייהלסינוןהםאףשפעלוישראל,

שלעיצובהעלהשפיעואלהוההתיישבות,
במסגרתההתיישבותית.הציוניתהפילוסופיה

הביטחוןשלהראשוניםהמושגיםגםעוצבוזו
היישובי.

ביטחון"עללדברקשההאמתלמען
שקשהמשוםהעותומנית;בתקופההיישוב"

לנוהמוכרתבמשמעותיישוב""עללדבראף
עללדבראפשראבלהמנדטורית.בתקופה
היהודית.ההתיישבותנקודתשלביטחונה

התחלות-הןההתיישבותשהתחלותוכשם

התחלות-הןהביטחוןהתחלותגםכןנקודה,

הבסיסיתהטבעיתהזיקהנקבעהבכךנקודה.
בארץ-ההתיישבותיותהיסודעובדותבין

זיקההביטחוניות.היסודעובדותלביןישראל

עדהציונית,בתודעהעמוקכהנשתרשהזו

קוםלאחרהממלכתי,לעידןבמעברשגם
הישראליתהתודעההשתחררהלאהמדינה,
ולהיפך.ההתיישבות,בהקשרהביטחוןמראיית

היסטוריהלכלהריאפייניתזוטבעיתזיקה

להת-דומיםבקוויםשהתפתחההתיישבותית

הווהבארץ.החדשהיהודיהיישובשלפתחותו
קולוניזציה)(ההתיישבותמבצעיבכלאומר:

כימוצאיםאנוההיסטוריהמןלנוהמוכרים

הפ-בעקבותמתפתחתהביטחוניתהפעילות

המעניינתהאפיזודהאתלהוכירראויזהבהקשר*
עבר-הירדן,אמירעבדאללה,שלבהצעתוהקשורה
להתיישבותח1מדאלמכנרהשלושים,שנוחבתחילת
כ--הע'וראדמות(המזרחיתהירדןבבקעתיהודית

ובחיובבמהירותהגיבההציציתההנהלהדונם).70,000
אנתההאדמות,לרכישתאופציהלהוקנתהזוהצעהעל

מעלל1כ1הענייןשירדעדשנים,כמהכמשךחידשה
ונסיגתולתכניתהכלליתהערביתח1דגנתההבשלהפרק,
מידהבאיזולשאול:אפשרהתכנית.מןעבדאללהשל

גםהאופציהאתלממשמסוגלתהציוניתההנהגההייתה
ספקניתהיאכךעלוהתשובה-הערביםהתנגדואלמלא

רקכנראה,להתגשם,יכלהמזרחה"ת1טשפחהה"מאד.עד
ארץ-במערבמספיקהתיישבותילחץהתהמתלאחר

ישראל.
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חדשההיאחזותהקמת

הקדימויותסדרזהוההתיישבותית.עילות
נקודתכלכיהעובדהבשלרקולוהטבעי,

ומוקפתמבודדתכשהיאבעיקרהתיישבות,
מהרהעדנזקקתעוינת,אףאוזרהסביבה
להתקייםכדיעצמיתהגנהכושרלהוכיח
כושרכלפיה.התנגדותלגלותהעלולהבסביבה

עלכמובןנמדדמבודדתנקודהשלההישרדות
שמפעילההנוגדניםעללהתגבריכולתהפי

הואנקודהשלכוחהואולםהזרה.הסביבה
בעצמתגםתלוייםסיכוייהכןועלמוגבל,תמיד

זוכשסביבההזרה.הסביבהשלההתנגדות
קלושים-עזההתנגדותמלכתחילהמגלה

אףאומעמדלהחזיקהנקודהשלסיכוייה
אםאלאהחדשה,בסביבהראשונהיתדלתקוע

חוץ,ממקורותעצמהלתגבר17נקודהתוכלכן,
שלוחהאוליבההרואהלוגיסטיממערך

שלו.קדומנית
בתקופההיהודיותההתיישבותנקודות

והשנייה,הראשונההעלייהבימיהעותומנית,

להתמודדונאלצוזרהערביתבסביבהנשתלו
המתחמןהנובעיםוחיכוכיםבעיותעםמיד

ואולםהזרה.הסביבהלביןשבינןהטבעי
לביןהיהודיותהנקודותביןשנוצרהניגוד

סכסוךשללממדיםהגיעלאהערביתהסביבה
שגילתהההתנגדותכןועלכולל,לאומי

הסכסוכיםנחרצת.הייתהלאהערביתהסביבה
לרובשכנים,סכסוכיהםלפרקיםהמתגלעים

מקומי,אופיבעליכוחמבחניאואי-הבנהפרי
בסביבה.הדומיננטיהגורםמיהולקבועכדי

ביןהסימביוזהתהליכיכילומרכמעטאפשר

הסביבהלביןהראשונותהיהודיותהמושבות

גילוייהםוביןבשטח,הניכריםהםהערבית
ההשקפהמנקודתלגינויזכושגם-הבולטים

אתמוצאיםאנו-הציונית-הלאומית
במושבות.הערביתוהשמירההערביתהעבודה
הראשוניםשהגינוייםהדבראפייניאך

והשמירההעבודהגילוייכלפיהמוטחים
החי-ממקורותיהבאיםבמושבותהערבית

אחד-העם!),(הציוניתהתנועהשלצוניים

אךהתיישבווטרםארצהעלושטרםמאנשים
ואתבטהרתההלאומיתהרוחאתמייצגיםהם

בטרםעודהציונותשלהצרופיםהאידיאלים
אךהארצישראלית.המציאותעםבמגעהתנסו
ואףציוןחיבתבימיהציוניתשהתנועהמכיוון
מחוסרתחלשה,תנועההיאהרצלבימי

לתמוךגםבכוחהואיןואמצעים,משאבים
הברון(הראשונותבמושבותממששלתמיכה

ההתיישבותהתחלותאתשמצילהוארוטשילד
היאאיןכלכלית),מהתמוטטותהיהודית

מפנילמחרבותכלשהיהגנהלהציעגםמסוגלת
מסוגלתהיאאיןהכלובסךהערבית,הסביבה
היהודייםהחייםבעיצובממשיבאופןלהתערב
עםלהשתנותעתידזהמצבבארץ.החדשים
הציונית,התנועהשלוהתחזקותהגידולה
משקלבעלמדינילגורםהפיכתהעםובעיקר
מהת-כתוצאהוהבינלאומית,המקומיתבזירה

לפיואולםבריטניה.עםהציונותשלקשרותה

ההתיישבותנקודותשלהישרדותןכושרשעה
בכושררבהבמידהתלויהראשונותהיהודיות
שני,מצדהסביבתיים.לתנאיםהסתגלותן
יחסאותומגלהאיננההערביתהסביבה

הניגודלכשיתפתחתגלהשאותואנטגוניסטי

וערביםיהודיםביןלאומיסכסוךשללממדים

רואיםהערביםאיןשעהלפיארץ-ישראל.על
העלייהשלהצנועותבהתחלותכזהאיום

ההת-נתקלהאילוהיהודית.וההתיישבות

באוכלוסייהמלכתחילה,היהודית,יישבות

איןמפותחת,לאומיתתודעהבעלתמאורגנת

אתלתקועמצליחההייתהשלאספקכמעט
זובסוגיהבארץ-ישראל.הראשונותיתרותיה
הפתרון"ואמר:בן-גוריוןדודפעםהתבטא

המיוחדתמהמציאותנובעשהואכשםהציוני
קשורהואכךהיהודי,העםשאלתשלבמינה

ארץ-ישראל.שלבמינהמיוחדתמציאותעם

שהיא,כמותהיהודיהעםשאלתהייתהאילו

אלאשהיא,כמותהייתהלאארץ-ישראלאבל
8בההיובלגיה,כמונגידמיושבת,הייתה
מפותחים,תושביםמיליוןו-8תושביםמיליון

שבלגיהכמוהפחותלכלבנויההייתהוהארץ
היהודי,העםשאלתקיוםעםגםאזי-בנויה

חוששנישנה,2,000לפניהעברקיוםעםגם
דברים(אפשרית."הייתהלאשהציונות

ינואר,מפא"י,מועצתשלה-21במושב

.)1944

י,י,י,

העלייהלהתחלותהרצלהתנגדכידוע,
עלשלאבארץ-ישראל,היהודיתוההתיישבות

אותןהגדירהואמוקדם.מדיניהסכםבסיס
שאיננהכזאת,הסתננותכיוטעןכ"הסתננות"

סופהבארץהמדיניהשלטוןדעתעלנעשית
שמעברגבולישמקוםומכלרע,בכילהסתיים

בדרכילגדולהיהודיהיישוביוכללאלו

הזהלגבולעדהיישוביגיעוכאשרהסתננות,
להגבילויפעלוומטרדאיוםהשלטונותבויראו

בראייתוהרצל,אותו.לבטלאףאואותו
וראשונהבראשהתייחסהמובהקת,המדינית
והחוקיהריבונילממשלהעותומני,לשלטון

האוכלוסיהאלהתייחסלאהואבארץ.
בהשוואהמשניגורםראהשבההערבית,
הציונות"ביןהוויכוחהמדיני.לשלטון

שימיוהמעשית",הציונות"לביןהמדינית"
ניתןאםהשאלהעלנסבהציונות,כימי

המדיני.להסדרההתיישבותמעשהאתלהקדים
מורכבתתשובההשיבההציוניתההיסטוריה

היהודיתההתיישבותהתחלותללאזו.לשאלה

שלהמדיניההישגאתלתארקשההחדשה,
ללאכיספקכלאיןזאת,עםבלפור;הצהרת
היהודיתההתיישבותהייתהבלפורהצהרת
מגיעהיהלאהיהמהוהיישובלחנקנידונה

משטרתחתהגיעשאליהםלממדיםלעולם
המנדט.

שלאלהבטיחכדיחיוניהיההמדיניההסדר
והתיישבותהגירהבפניחוקימחסוםיושם

עדייןמדיניהסדרשוםואולםבארץ.יהודית

שליחסהשאלתאתלפתורכדיבוהיהלא
הי-שללהשתרשותםהמקומיתהאוכלוסייה

שהיההעם,אחדבארץ-ישראל.הדרם
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המדיניתהציונותשלהחריפיםממתנגדיה
ביןגםהיהבמקרהלאההרצליאנית,

ובאיוםהערביתבבעיהלהבחיןהראשונים

כיבחו"ללהאמיןאנורגילים"בה:הגלום
הדומהעםמדבר,פראיכולםהםהערבים
הנעשהאתמביניםואינםרואיםואינםלחמור
--היא.גדולהשגיאהאבללהם.מסביב

יושביובייחודהערבים,ומביניםרואים
הםאבלבארץ,וחפצנומעשינואתהערים,
שאינםלפייודעים,כלאעצמםועושיםמחשים

לעתידותיהם,סכנהשוםעתהבמעשינורואים

להוציאאותנו,גםלנצלאפואמשתדליםוהם

לאל-ידם,בהיותהחדשיםהאורחיםמןתועלת

לפי---בלבם,לנושוחקיםזהועם

רב,מחירוחולאבןבעדלהםמשלמיםשאנו

אםואולםבחלום,גםלפניםראולאאשר
בארץ-ישראלעמנובניחייאשרעת,תבוא

רגליהרבהאומעטשידחקועדכך,כליתפתחו

אתזהיניחנקלהעללאאזהארץ,עם
מקומו..."

אתרקלאלראותאפואהקדיםאחד-העם

הישרהיחסאתגםאםכיהערבית,הנוכחות

התגברותלביןהיהודיהביתשלגידולובין

אחד-העםגילהזובסוגיההערבית.ההתנגדות

המחנהבקרברביםהלכהמבעליתבונהיתר
לעניינימומחיםשהוחזקוכאלהביניהםהציוני,

שתרבינהככלכיסבוריםשהיוהערבים,

ויפוץשירבהככלבשטח,הציוניותהעובדות

עםלהשליםהערביםימהרוכןהיהודי,הישוב

הנחרצות.העובדות
לאומי,כסכסוךהיהוז=-ערבי,הסכסוך

לגורםהציונותהופכתבוהרגעמןמתחיל
הצהרתבזכותבארץ-ישראל,דומיננטימדיני

והולך,מסליםזהסכסוךהמנדט.וכתבבלפור

ביטחוניתמבחינההיהודי.היישובשגדלככל

עמדשבפניוהאיוםכילומראפשרטהורה,
או(בלפורהצהרתלמחרתהיהודי,היישוב
התפרצותנוכחהמלחמה),סיוםלאחרתיכף

ההישגכגחולגדולהיהאפשרית,ערבית

במיוחדחמורזהאיוםהציונות.שלהמדיני

היישובשלהזעיריםולממדיולמצבולבבשים
שלבכוחואיןהמלחמה.סיוםעםהיהודי,
התקפהבפנילעמודהקטןהיהמרהיישוב
לחופתבעצםנזקקוהואכוללת,ערבית

תל-חי,פרשתהבריטי.הצבאשלהביטחון

1921מאיומאורעות1920אפרילמאורעות
למדי.מכאיבהבצורהזהענייןהוכיחו

וייןו,

לשלטוןהמעברבשלבלעיןבולטיםלקחיםשני
היהודיתההתיישבותא)הבריטי:המנדטורי

המ-גבולותיהקביעתלשםמספיקהאיננה

;לבואלעתידהיהודיתארץ-ישראלשלדיניים

מסוגלתאיננהעדייןהיההיתההתיישבותב)

עםשנוצרהחדשהביטחוניהאיוםבפנילעמוד

במרחב.הערביתהלאומיתהתנועההופעת

גבולותעיצובעלהציוני-בריטיומתןבמשא

ומעשיתמוסריתחשיבותכמובןישהמנדט
יהודיותמושבותשקיימותלעובדה,חיונית

כמובןהציוניתההנהגהאךבארץ-ישראל;
ארץ-גבולותאתלהתוותמעוניינתאיננה

פיעלהלאומיהביתלקוםעתידשבהישראל

שעה.באותההיהודיתההתיישבותהתפשטות
לאומיתתפיסהפיעלנקבעיםהגבולות

תפיסהכוללת,וגיאו-פוליטיתהיסטורית,

קיימתישותכאלארץ-ישראלאלהמתייחסת

העתידהכיישותהיהודיהלאומיהביתואל

בארץ-ישראלמספיקמרחבפניעללקום

אפשרותמכללמוציאהאיננההתפיסה(
היהודיתהמדינהאוהלאומיהביתשגבולות

ארץ-לגבולותחופפיםיהיולבואשלעתיד

והד-המזרחייםהצפוניים,גבולותיהישראל).

עובדותפיעלנקבעיםאינםהארץשלרומיים
שיקוליםפיעלאםכיהציונית,ההתיישבות

היהודיתההתיישבותנתוניטהורים.מדיניים

שניתןמכדימדי,דליםהמנדטתקופתבפתח

לגבולותכלשהידרישהעליהםלבססיהיה
בעתיד.היהודיתהמדינה

הגבולכיהבריטיםוביןבינינוהוסכםוכך
ארץשלהמיםמקורותאתלהקיףצריךהצפוני
כיהוסכםוהליטני;החרמוןשהםושראל,

הברזלמסילתאתיעבורלאהמזרחיהגבול
אופחותזההיהאהדרומיוהגבולהחיג'אזית;

בהסכםב-1906,כברשהותווהלגבוליותר
התורכים.עלהבריטיםשכפו

בשניםאלה,בגבולותשחלוהשינוייםגם

מדינייםאילוציםפריהיו1922-1920,

הצרפתי-ערביבסכסוךשמקורםוצבאיים,

יהודייםיישוביםשללמציאותםבסוריה.

עלהשפעהספקבליהייתההגלילבאצבע
;הצפוניבגבוללבסוףשהושגההפשרהעיצוב

רקביטוילידיבאהזושהשפעההיאהאמתאך
להציעעליהםכילצרפתיםברורשהיהלאחר

בהסכםשהושגהזועלנוספתפשרהלבריטים
הצרפתיםשלהתרככותם1919.בסוףדוביל,

שבשתיקההסכמהלהשיגרצונםרקעעלבאה

ואילומדמשק.פייסלשללסילוקובריטית

הבכוראחיולעבדאללה,עבר-הירדןהענקת

הבריטיבמאמץכרוכההייתהפייסל,של

עלולפצותהההאשמיתהמשפחהאתלהרגיע
בסוריה.שאיפותיהסיכול

-בשטחוהצבאייםהמדינייםהגורמים

ישועליהםוערביים,צרפתייםבריטיים,

הדומיננטייםהםהציוניםאתגםלהוסיף

בארץ-ישראלהמקומיתלאוכלוסייהבשטח.

משקלהיהלאזהבכללהקטןהיהודיוליישוב
גורלונקבעשבהזו,הרת-עולםבשעהמכריע
המערכותמשידודכתוצאההאזור,שלהמדיני

כשאנוהראשונה.העולםמלחמתשהביאה
הגורמיםביןהציוניתההסתדרותאתכוללים

הג-בעיצובהמשתתפיםהחשוביםהמדיניים

מופיעההיאכילזכורעלינובאזור,בולות

שמייצגכמיבינלאומי,מדיניכגורםזהברגע
העםבעייתעולמי,גודלבסדרמדיניתבעיה

יהודייישובשלבעייתודווקאולאוהיהודי,

לעומתבעשרההבטלבארץ-ישראלקטן
המקומי,הערביהיישוב

הגורםאתשייצגהגוףהמדיניתהבחינהמן
הצבאיהממשלבתקופתבארץ-ישראלהציוני

המשלחת"או(הציריםועדהיההבריטי,
הציריםועדוייצמן.עמדשבראשוהציונית")

אתאםכיהקטןהיהודיהיישובאתייצגלא
יהדותאתובעצםהעולמיתהציוניתהתנועה

עלוהציריםועדשלומעמדוסמכותוהעולם.
שייצגהזמני,הוועדשלסמכותועלערוךלאין

לומר,ניתןאסטרטגייםבמונחיםהיישוב.את
הלוגיסטיהמערךאתייצגהציריםועדכי

הוהניתןאשרואתהיהודיהעםשלהעולמי
מדיניים.באמצעיםהזההמערךמןלהשיג

הגדודיםכילומר,ניתןממשמונחיםבאותם
אתייצגוהראשונההעולםבמלחמתהעבריים

הצבאית.הבחינהמןהעולמיהיהודיהמערך

שלהמקוריתתפיסתוהייתהזוואמנם,
הגדודיםבאמצעות;הגדודיםיוזםז'בוטינסקי,

בבתהיהודיהגורםאתלהפוךז'בוטינסקיביקש

מבחינהגםבארץ-ישראל,לדומיננטיאחת

כמובן.בריטית,בחסותצבאית,
הזרועביןזומעניינתהשוואהוהנה,
בפתחהציונותשלהצבאיתוהזרועהמדינית
היכןכלקודםאותנומלמדתהמנדטתקופת

הלוגיסטיהמערךשלהעיקרימיקומוהיה

בארץ-היהלאהואשעה.באותההציוני

היהודיהמערךשלטיבוכן,עליתרישראל.

המדיניתהזרועאתהזיןשהואכזההיההעולמי

הזרועאתמאשרהצלחהוביתררצוןביתר
רבהבמידההיוהעברייםהגדודיםהצבאית.
ישכמעטאותה,לברואהיהשניתןפיקציה,

העולםמלחמתשלהחירוםבנסיבותרקמאין,
ניתןלאשובהמלחמהלאחראךהראשונה;

עלאלאהעבריים,הגדודיםאתלקייםהיה
מגבלותגברווכאןארצישראליים.מתנדבים

הגדודשלהפעולהאפשרויותעלהמקום
העברי.

הייתההציונותשלהמדיניתשהזרועבעוד

ואי-תלותהעצמאותהאתלקייםיכולה

המנדטמשטרבתנאייגםהבריטיתבמערכת

עםפעולהשיתוףללאכיהיהכשברורוגם

הביתלהגשמתסיכויכלאיןהמנדטממשלת

צבאלקייםהיהניתןלאהנההיהודי;הלאומי
אלאגלוייה,לגליתבצורהבארץ-ישראל,יהודי

המשמעותהבריטי.לצבאמוחלטתכפיפותתוך
היהניתןשלאהייתה,זומגבלהשלהמעשית

משטרבמסגרתסדיריהודיצבאלהפעיל

להיעלםנידונוהעברייםהגדודיםהמנדט.

הבלחי-לגלי.ההגנה,לארגוןמקוםולפנות

מעניינת:אפשרותמצטיירתכאןואולם

העבריים,הגדודיםאתלקייםהיהניתןאילו

מלכתחילהמפקיעשהיהמצבבארץנוצרהיה
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היהאפשרהערבית;ההתנגדותיכולתאת
כוחהעלערוךלאיןעולהשהיהכוחלהפעיל

כלקודםהמקומית,הערביתהאוכלוסיהשל
שברמתאוכלוסיההייתהשזוהעובדהבשל

מסוגלתהייתהלאשלההחברתי-מדיניהארגון
שאנוהיהודיהצבאגם(צבאלהעמידכלל

למקורותהודותרקאפשריהיהעליומדברים
הארציש-היישובילמערךשמחוץהלוגיסטיים

ראלי).

עשויההייתהבארץיהודיצבאשלנוכחותו
עלהערביתהסביבהשלעליונותהאתלהפקיע
ול-המבודדותהיהודיותההתיישבותנקודות

ההתיישבותמעשהלכלביטחוןחופתהעניק
תפקידולהיותהיהצריךבעצם,זה,היהודית.

כמעטהיההצורךהיהודי.הצבאשל
היישובבארץ.הכוחותיחסילאוראובייקטיבי

לעמודמסוגלהיהלאשהוא,כמותהיהודי,
יהודיתהתיישבותנקודתהערבי,היישובבפני

התנפלותבפנילעמודמסוגלתהייתהלא
האמתזועליה.הנזעקתהערביתהסביבה

שלהראשוןבעשורלנוהנשקפתהביטחונית
מאורעות(תל-חיקרבלמןהמנדט,תקופת
מאורעות(חולדהקרבועד1920(הגליל,
.)1929

י,יי.,

שתילהבנתלהגיעאפשרתל-חיפרשתמניתוח

נקודתשלהיסודיותהביטחוניותהמגבלות
לוגיסטית.היאהראשונההמגבלהההתיישבות.

מגןכוחלהחזיקמסוגלתאיננההנקודה
אליהמגיעכשהואגםימים,לאורךהמספיק,

להןשקנוהטענותאחתהחוץ.מןכתגבורת
תל-חינפילתלאחרהיישוביתבתודעהאחיזה

הזריםולאאדישותגילהשהיישובהייתה,

מועד.בעודתל-חילהגנתמספיקהתגבורת
מכילהוהיאצרכהכלמדויקתאיננהזוטענה

יכולהיהבוודאיהיישובאפיינית.הטעייה

להגנתהתגייסותשליותרגדולהמידהלגלות
המתנדביםשמספרהיאהאמתאךהגליל;

במשךתל-חיאתלתגברזאתבכלשעלו
מכפיגדולהיהלנפילתה,שקדמוהשבועות

הבודדותההתיישבותנקודותשלהקיבוליכולת
הייתהתל-חישלהאמתיתהבעיהבאזור.

שלהזרמהולאמגיניםשלמסודרתתחלופה
נמצאותל-חיעלהקרבבשעתנוספים.כוחות
תל-חי-(העבריותהנקודותארבעבתחום

שלמספיקמספרומטולה)חמרה-כפר-גלעדי
במקוםרוכזושאילומ-100(,למעלה(מגינים
ערבית.התקפהכללהדוףמסוגליםהיואחד,

בכללהחזיקכדיגםפוצל,הזההכוחאך
כלאתלהחזיקניתןשלאמשוםוגםהמרחב
כפר-גלעדי),אותל-חי(אחדבמקוםהמגינים

ארוכים.שבועותמשך

נהנההואבאזור,הבריטיהצבאנכחכאשר
ביישובתלויהיהשלאעצמאי,לוגיסטיממערך
יכלוהבריטיםבמקום.הערביאוהיהודי

אחראזורבכלגםכמוזה,באזורלהחזיק
הביטחונייםלצרכיםמותאםצבאיכוחבארץ,

היישובההתיישבותיים.בתנאיםתלותוללא

מערךלספקמסוגלהיהלאדאזהיהודי
מלאכותיים""באמצעיםלא-כזהלוגיסטי

ולאמקום)בקרבתצבאיבסיסבנייתידיעל(
ההת-עיבויידיעל(טבעיים""באמצעים

תנאיםרקלאבמקום).היהודיתיישבות
הסיסייםהתנאיםגם:בעדוזאתמנעומדיניים

שלהכולליםמשאביומספיקים.היולא
בכוחהמנדט,תקופתבפתחהיהודי,היישוב

כמובןאפשרולאחומרייםובאמצעיםאדם
הקמתלאובוודאיצפופהיהודיתהתיישבות

צבאיים.בסיסים

ההתיישבותנקודתשלהשנייההמגבלה

שלבפילוסופיהקשורההיאפחות.לאחמורה
מתחילהזופילוסופיהההתיישבותית.המגננה
מפקירים.איןהתיישבותשנקודתבעיקרון
כלעלהגנהקרבאמנםמבטיחזהעיקרון
עדייןמבטיחהואאיןאךהתיישבות:נקודת
צבאייםשיקוליםפיעלהקרבשלנכוןניהול

קרבתיאוםמבטיחהואאיןבייחודטהורים.
התיישבותנקודותמשתיהמורכבבמתחםהגנה

ההתיישבות,נקודתלזו.זוהסמוכותיותר,או

אוקדמימוצבאיזהאינהזו,פילוסופיהפיעל
שיקוליםפישעלצבאי,הגנהבמערךאחורי

אותולנטושאואותולהקריבניתןטקטיים
התיישבותנקודתמתוכנן,הגנהקרבבמהלך

זומגיניה.הםאנשיהלעצמה.תכליתהיא
נמצאכןעלעולמם.זהביתם.זהאדמתם.
תוךבנויהכשהיאאףהתיישבותשנקודת

תוואיעל(הגנהשלטקטייםבצרכיםהתחשבות

מהווההיאהריהגנה),וקוויביצוריםעםשולט
הטבעייםהמרחקיםבשלרקלאלעצמה,יחידה
אלאסמוכות,התיישבותנקודותלביןבינה
אצלהדומיננטיהשיקולבשלכלקודם

מחיר.בכללהגןישנקודתםשעלהמתיישבים,

עוזנקודתכןעלהופכתהתיישבותנקודת
אךעילאית;מוטיבציהבעליהםשמגיניה

חלקהיאאיןבה.שמצוילמהמוגבלכוחה
הגנה.ממערךממשי

כפר-תל-חי.בקרבכברלעיןהזדקרזהמצב

שאיןבמידהלתל-חיסמוכההייתהגלעדי

כפרהייתהלאואף-על-פי-כןממנה.למעלה
תל-חי.בקרבממשיבאופןמעורבתגלעדי

מנעמוקדםתכנוןהעדרכילומרכמובןאפשר
שפרץשעההנקודות,שתיביןפעילדודיסיוע
המגבלותמןחלקכברהואזהליקויאך;הקרב

העדרההתיישבות.נקודותשלהטבעיות
פוליטייםמניגודיםאחדמצדנבעהתכנון

גלעדיכפראנשיביןמסוימיםוחברתיים
המצו-מהכוחותשני,מצדתל-חי;*לאנשי

אילהחזיק,נקודהכלשיכלהמאודעדמצמים

לבצעאורציניתתגבורתלהפרישהיהאפשר
אתלחשוףבליבשטח,מאיימתגיחהאיזו

כפר-אנשיכיבוש.שללסכנהעצמההנקודה

נקודתם,עלהגנהבעמדותעצמםערכוגלעדי

תל-חיסביבהמתרחשעלצופיםשהםעם

נקודתםעלצפויההתקפהלקראתודרוכים

ירדהחשכהרדתועםהקרבכשוךרקשלהם.

בתל-התרחשמהלבדוקגלעדימכפרקטןכוח

תי.
נקודותעלהבנויהגנהמתחםשלמגבלותיו
פימכאיבהבצורההתגלוסמוכותהתיישבות

הקמתערביותר,מאוחרתבתקופהכמה
מבחינתעציון.גושעלבקרבהמדינה,

התכנוןהאימון,האדם,וכוחהאמצעים
גושביןכלללהשוותאיןהמצטבר,והניסיון

תל-חי-כפר-גלעדי-מטולה,לבין1948עציון

נפילתו.ערביגושתיולוחמיםכ-1920500.

הגנהמתחםלכליחסיתיפה,מצוידיםהיוהם
מולהגושכרעכןפיעלאףבארץ.אחרדומה

כילומרניתןהערכי.הלגיוןשלהתקפתו
גוש-עציוןשללנפילתוהעיקריתהסיבה

מהאךהמגננה.שללקויבתכנוןנעוצההייתה
רקישכךעלכידומה?הזההליקויביסודעמד

הפילוסופיהשלאילוציהאחת:תשובה
נקודתלהפקיראיןכיהגורסתההתיישבותית

שלהמגננהתכנוןאתוגוזרתהתיישבות
אקסטנ-הייתההגושהגנתבהתאם.המתחם

בהתחשבמלכתחילה,לפיצולומועדתסיבית
אתשהרכיבוהנקודותארבעשלבמציאותן

מתהםהגושהיווהלאדברשללאמתוהגוש.
הוכרעהגושעלהקרבממש.שלהגנה

השטחעלהערביםמשהשתלטובמהירות
שתיביןשהפרידהגוש,מרכזשלהגבוה

מש-הדרומיות.לשתיהצפוניותהנקודות

הוכרע-עציוןכפר-אחתנקודההוכרעה
שההכרעהלומרכמעטאפשר(כולוהגוש
שלהקדומניתהעמדהמשהוכרעהכברנפלה
הגושלוחמימיטבנפלושבההרוסי,המנזר

ומפקדיו).

לולוצג

לוחמיכלרוכזואילוכילומר,אפשרכמעט

שונההקרבגורלהיהאחת,בנקודהעציוןגוש
קרבעלגםלומראפשרזהמעיןדברבמקצת.
האירועיםביןהאחדהחשובההבדלתל-חי.

העליוןבגלילהבודדותהנקודותשבעודהוא,
הסביבהבפנילעמודמסוגלותהיולאב-1920
כזאת.עמידהליכולתעציוןגושהגיעהערבית,
הייתהלא-כשלעצמה-הערביתהסביבה

מאורעותמאזהגוש.אתלהכריעמסוגלת
מסוגלתהערביתהסביבהאיןשוב1936

אפילויהודית,התיישבותנקודתלהכריע

עלשנמנוכפר-גלעדי,אנשיביןשררהמתיחותי
הפועל"עלשנמנוחל-חיאנשילביןפועלי-ציון""

השומר."אמריהתרכזובכפר-גלעדיכן,עליתד:הצעיד"
הביטחוניתמנהיגותואתלקבלמוכניםהיולאואלההגאים

בקיומההכירובקושיהסעוררין:ללאטרומפלדורשל
הקרובה.בשכנותםחל-חישלהעצמאי
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