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המאוח-כמחוזותאשרנאייני-טאלבעיר
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לאחרשניםוכמההודו,בצבאמשנה
הצבאיהשירותמןפרשאורדשלהולדתו

וינ-גדלכאןלאנגליה.משפחתועםוחזר
ספוגההייתההביתאווירתוהתחנך.גייט
בביתלמדוהילדיםולמדנות.ספררוח

בבואזאת,עםאךפרטיים,מוריםבעזרת
ספרבכיתילמדוינגייטכיהוחלטהעת
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אתגםלראשונהפגששםבלונדון.המזרח

אשראביו,שלהדודןוינגייט,רג'ינלדסיר
רג'ינלרסירשלו.בקריירהמאודלוסייע

שלכללימושלבזמנוהיהרקס")הדודן"(
לאחר(במצריםעליוןונציבסודן

וינ-ביקשהקורסלאחרמהזמןקיצ'ינר).
מהצבאחודשיםשישהשלחופשהגייט
במצ-הערביתבלימודילהמשיךמנתעל
והמלצהרקס"הדודן"בזכותובסודן.רים

הסודניהמגןכוחמפקדאלבידיושנתן
כוח,באותוכקציןוינגייטהתקבל

ב-1941בקהירעוזרו-מתורגמנו,עקביה,ואברהםטייגני1

חברותיהיהולאבלימודיםהצטיין
שלסימניםגילהאףאלאבמיוחד,
עולאתעצמועלקיבלולאמתמרד,

הלימו-שנתשלהימיםכאחדהמשמעת.
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רושםכנראהבוהותירואלהדבריםדים.
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קונדומיניום""סודןהייתהנומינלית
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הלילהפלגות
כקציןב-1936וינגייטהגיעישראללארץ

שהייתהה-5הדיביזיהשלהמודיעין
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בישיבההסתפקלאהואבמפקדה.עין

אתבדקאלאדו"חות,ובקבלתבמשרד
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.הבריטים
העלייהעלהוחלט1938בראשית

האפשריהגבולאתלבססכדילחניתה,

וועדת"הצעתלפייהודית,מדינהשל
שכןונועז,גדולמבצעהיהזהפיל".

ישובאףקייםהיהלאוצפונהמנהריה
במרסנעשתהלחניתההעלייהיהודי.
מונהדורי)(דוסטרובסקייעקב1938.

יועצו.היהוינגייטואורדהמבצע,כמפקד

ובבורמה.באתיופיהיותרמאוחר
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לצבאלצרףטובהללוהיתרונותאתלבטל
הנאמניםהמקום.מאנשילוחמיםהסדיר

שיטותלנקוטטובכךעלונוסףלשלטון

התקפות-עצמןהכנופיותשלפעולה
הקטנותהיחידותוכו'.מארביםלילה.

חיילי-כולם(בריטייםמחייליםהורכבו

ומחייליםלמשימהשהתנדבוקבע)
שוטרים-מוספים"."בשםשנקראועבריים

ביותרניכרתהשפעההשפיעוינגייט
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החשודים.תנועתאתולשמועלהקשיב

צבי,לטירתנכנסהואזופעולהלצורך

להתירממפקדהוביקשנוסדה,עתהשזה
המפקדאליו.להילוותאנשיםלמספר
אתלהכירוינגייטהתחילובכךנאות.
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זהכיעדכךכלאותווהרשיםהעליון,
ידי-התפתחההשנייםביןלביתו.הזמינו

שנים.שנמשכהורציניתעמוקהדות

לוייצמןיועץוינגייטהפךהזמןבמשך

הקשו-תזכיריםהרבהבשבילוכתבואף

עםהיהודיהכוחלהקמתלהצעותרים
בירושליםהשנייה.העולםמלחמתפרוץ

העברית.כלימודיגםוינגייטהחל
המנהלאנשיעםוינגייטשליחסיו

וינגייטהחליותרמאוחרכחדשיים

המיוחדותהלילהפלגותלהקמתבפעולה

Squads)Night.(Specialשאנשימכיוון
הנפטאתפעםמדימבעיריםהיוהכנופיות

דרךשעברלחיפהמקירקוקהנפטמצינור
תקציבלקבלוינגייטהצליחיזרעאל,עמק

זהתקציבסמךועלהנפט,מחברותמיוחד
הלילהפלגותאתלהקיםאישורלוניתן

הרג-לבריגדתמצורפותשהיוהמיוחדות,

אווטס.הבריגדירשלבפיקורו16מס'לים
הייתההמיוחדותהלילהפלגותהקמת

עצמוהוא:וינגייטשללקריירהאופיינית
ואתהכוחאתתכנןהואהרעיון,אתהגה

יצאעצמווהואלו,הדרושיםהאימונים

תכנ-אתלבצעכדילפעולותהכוחבראש

וכךובהנהגתו.כיזמתונעשההכליותיו.
גםאלאבארץ-ישראלרקלאהדברהיה

רצואילוגםאךאתו.המפגשלפנידומה
ללאשכןיכלו,לאהדבריםאתלבצע

נתפסיםהיוהבריטיהצבאשלהגושפנקא
ישראללדבריםנתןיפהביטויונאסרים.

:גלילי
בקורו-וינגייטשלכוכבושזרחשעה"

ההתחלותכברהפציעוההגנה,שלתיה
אלהשגרה,מןהגדר,מןהפריצהשל

אלהמארבים,אלהלילה,מערכות
באותהשמפקדינודומהאךההסחה,
פרוזה,כותבלאותומשוליםהיותקופה
פרוזאיקןעםנפגשהואכאשררקאשר

אמנםכילהאמיןמתעודדהריהוגדול.
הספרות...חוקיאתהואיודע

עידודהיהראשיתווינגייטעםהמפגש

המקצועיהטקטיוהחידושהיזמהמגמות

-עליואמרשדהיצחקההגנה.בקורות
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למלגתמש"קיםהכשיר1938,בספטמברחרודבעיןשנערךעברים"לסמליםה"קורס
עברים"לסמליםסר1ק"במרצהוינגייטמשמאל,חרוד,עיןבמחנהמסדרמימין,

המיוחדותהלילה

וינגייטכי-כתוביםנמצאיםוהדברים
הכושראתהמוביליות,אתאותנולימד
לצורךבלילהקילומטריםכארבעיםלהלך
אשרההפתעה,אתההסחה,אתמבצע,

ועםבפו"שבנודדת,מיזמתנוהחילונו
ונשתרשונחלבנווינגייטעםהפגישה
תורה...הלכותבשדה
עלהאצילוינגייטכילאמור,ניתן...

ובצבאעבריתכמדינהאמונהסביבותיו
היסטורית".כריאליותעברי

עברים"לסמליםקורס"

וניתןהתרבוהלילהפלגותשלפעולותיהן

1938בספטמברהכוח.אתלהגדילאישור
אשרחניכיםל-120קורסחרודבעיןנערך

נקראהזההקורסההגנה.ע"יכולםנבחרו
צרי-היווחניכיועברים"לסמליםהקורס"

הלילהבפלגותהמש"קיםלהיותכים

וינ-אולםלקום.עתידותשהיוהנוספות,

קטנות,יחידותעללאדיבראזכברגייט
בהרצאתולנואמרוכךעבריצבאעלאלא

הרא-החייליםאתם"בעברית):(בקורס

זמןאותועדהיהודי".הצבאשלשונים
צבא"המלים:אתלבטאאישהעזלא

גולומבאליהולאדורי,יעקבלאיהודי",
ההגנה.שלאחריםמנהיגיםולא

ולהיותבעצמולבואהחליטדורייעקב

התואראתלונתןוינגייט:בקורסנוכח
לעשרחולקוהחניכיםהמחנה".מפקד"
עמדמהןאחתכלובראשלימוד,כיתות

מהסמליםאחדלכלבריטי.מדריך-סמל

ע"יהובאתיואנימתורגמןצורףהללו

המתור-אתלהדריךמנתעללקורסדורי

ובתרגומםהאנגליםבמונחיםגמנים
לעברית.

ונש-נסתייםעבריםלסמליםהקורס

מיועדיםשהיוחניכיםעשרהארנו

בפשטותקראשוינגייטכמהלהשתתף
עדייןבהגנהאנוכיאםלקצינים",קורס"

עלודיברנוקציןבמילההשתמשנולא
העוי-הכוחותאבלמחלקות.מפקדיקורס

ולכלהיהודיליישובלוינגייט,נים
לקצי-והקורס-התחזקוהזאתהפעולה

עבריםלסמליםהקורסחניכיגםבוטל.נים
הכיפוריםיוםבערבלימודיהםאתשסיימו
שללמש"קיםהפכולא)1938(תרצ"ט
חייליםהיוברובםאלאחדשותיחידות

צורפואשרהשורהמןשוטרים-מוספים)(
שונים.בריטיםלגדודים

בפיקודהיהלאכברעצמווינגייט
הספר"יצאמכןלאחרקצרזמןישיר.
בוטלההחלוקהתוכנית:המפורסםהלבן"

גזירותעלהחליטההבריטיתוהממשלה

פיתוחואפשרותונגדהיהודיהיישובנגד
לאנגליה.חזרהנשלחוינגייטוקידומו.

מתערבשהואהיתהנגדוהעיקריתהטענה
במודיעיןעליוהממונהבפוליטיקה.
וינ-שלילי".דו"ח"עליוכתבבירושלים

שלבסופוזה.דו"חנגדלמערכהיצאגייט
כילוהובטחאךבוטל.לאהדו"חדבר

בצבא.בקידומויפגעלאהוא
זרשהיהופוליטיקה,צבאשלהצירוף

באותםהבריטיהצבאלקציניכל-כך
ומובן.טבעיוינגייטבשבילהיההימים,

מבצעיםביןהקייםהקשראתראההוא
והביןמסויים,פוליטימצבלביןצבאיים

עלמשפיעותהפוליטיבמעגלשהפעולות
עללהשפיעיכולותאלוהצבאי,המעגל
:וכו'התעמולתיהמעגלהכלכלי,המעגל
מתכנניםוכאשרבזהזהשלוביםהדברים
אתלשקולישהמעגלים,באחדפעילות

ברורהאחרים.המעגליםעלגםהשפעתה
הספ-וינגייט,שרכשהרחבהההשכלהכי

קראאשרהשוניםבמקצועותהרביםרים
הבעיותאתלראותלושאפשרוהםושינן,

משראהבהרבהומקיפהרחבהבצורה
אותהשלהרגילהבריטיהקציןאותן

עיטוראתקיבלאמנםוינגייטתקופה.

בפל-פעילותועלהמצויןהשירותמסדר

דבוריה","קרבעבורבמיוחד(הלילהגות

הארץאתעזבלמעשהאבלנפצע),שבו
תותחיםלסוללתהוצבהואפנים.בבושת

דרכונושלהראשוןובעמודבאנגליה.נ"מ
רשאיאינוזהבדרכוןהמחזיק"נרשם:
וינ-הירדן".ולעברישראללארץלהיכנס

זה,צורבעלבוןמעולםשכחלאגייט
שלתפקידלקבלהצליחסוףסוףוכאשר
מפקדוייוול,פלדמרשלשלבזכותו(ממש

ובעברישראלבארץהבריטייםהכוחות
למפקדמונהאשר1938,בשנתהירדן

ברא-התיכון"המזרחתוחוכ'1שלהעליון

הביאואשרהשנייההעולםמלחמתשית

לפעולאותוושלחלקהירוינגייטאת
היילהאתיופיהקיסרשלהחזרתולמען

לצידושיהיהרצההואלארצו)סילסייה

ביןלמצואשיוכלידעהואוכזהנאמןעוזר
בארץ-ישראל.חניכיו

בפגישתנועוזרו..ונתמניתיזכיתי

ציונינאוםכאזניוינגייטנשאהמחודשת

היאאתיופיהלשחרורהמלחמה"ואמר:

כמלחמההנדכאים,העמיםלמעןמלחמה
לחבשיםידידשהואמיכלהיהודים.למען
ועודליהודים".ידידגםממילאהואהרי

ובחבשכאןבעבודתך"ואמר:הוסיף
אצליחואםהרבה.לילעזורתוכלעצמה

לציונות.יותרלעזוראח"כאוכלכאן

אפוא".עובדהנךציוןלמען

אתיופיהלשחרורהמערכה
דרשוינגייט-החבשיםהפטריוטים

עםהשלימולא-זהכשםלהםשנקרא
פרצובו-1937זרים,בידימולדתםכיבוש
אנקוברבמחוזותהתרכזוהםגלוי.במרד

בדרוםאשרכג'ימהלאדיס-אכבה,מזרחה
בגוג'אם.-הכלועלבבגמדיר,מערב,

ראםהיהבאנקוברהפטריוטיםמנהיג
אגבפעולותיואתשניהלארגאי.אבבה

לסירוגין.כביכול,נשק,ושביתותהתקפות

הנילוסאשרגוג'אם,היההמרדמרכז

מאזשימשזהמחוזאותו:סובבהכחול
ומתמיד

מלוךבימיאףלמרידות,קן
לראשונה.סלסייההיילה
למלחמה.איטליהכניסתעםמיד
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---הגחליםאתלנצלהבריטיםהחליטו

ושלחובאתיופיההמרדשלהלוחשות

שלבראשותו101(מס'(צבאיתמשלחת
כהרישהתמקמהסנדפורד,אלוף-משנה

פעולותאתלהגבירהיהותפקידהסקאלה
לפטריוטיםהסיועאתרלרכזהגרילה

החבשים.

וניתןלחרטוםוינגייטנשלחזמןלאחר

המטהקציןשלהתפקידכאמור,לו,

הרא-צעדוהגרילה.פעולותעלהממונה

סנדפורד,עםלהיפגשהיהט2יגניועולשון
הבעיהאתללמודכדי

במקום.

ומגדלחומהיישאמולדת","לידהמיוחדותהלילהבלגיתאנשייב"משאית

וינ-חזרסנדפורדעםהפגישהלאחר

וייוולהגנרלבפגיהתייצבלקהיר,גייט

היואלהאשרתוכניותיו,אתוהציע

:עיקריהן
קציןמרכזככלפעולה",מרכזי"יוקמו

ו-200בריטייםסמליםוחמישהאחד

אולקניהשברחוהפליטיםמןחבשים
בפניםהפטריוטיםמתוךשיגויסואנשים

יישלחהללומה"מרכזים"אחדכלחבש.

הגברתלשםחבששלהמחוזותלאחדמיד

היאא'דרגה(זוב'בדרגההגרילהפעולות

חבורותושלבודדיםשלחבלהפעולות

גדולותכנופיות""-ב'דרגהקטנות:

מצוי-יהיוהפעולהמרכזייחסי).באופן

ובחמריבמוקשיםברובים,במקלעים,דים

מוק-הנחתגשרים,פיצוץלשםלרובנפץ

יאומנוכךעלנוסףוכד'.בדרכיםשים

הספרוגדודהחבשייםהגדודיםכהלכה
שיירותלליווירקתחילהשנועדהסודני,

שתת-בעתבקרבותפעילחלקיקחהנשק,

סלסייההיילהאתיופיהקיסרבחברתטייגנ1יכלומר,:הגרילהמלחמתשלג'דרגהחיל
חבורותעםסדיריםצבאכוחותשיתוף

וינגייטהדגישוזאת-הכלועלהגרילה.

ייכנססלסייההיילההקיסר,-במיוחד

אתלעזרתוויזעיקצבאו"בראש"לחבש

אישנגעה".בלבבוהאומהצרת"אשרכל

קודםשנכנעמיכללרעה,יופלהלא
ותח-ונשקלו.יימחלעוונו-לאיטלקים

למכביר...יהיומושת
ככתבן.בוצעוהתכניותכללאכרגיל,

ל"מרכזיבאשרקושיהיהבעיקר

הבריטיהאדםשכוחמאחרהפעולה",

למשי-התאיםתמידלאלוינגייטשניתן

וינגייטאשרמהסוגויזומותעצמאיותמות

.תכנן
מתכניותיוכמהכיפעםכתבוינגייט

מאחריפהבעיןנתקבלןלאוהצעותיו
מלחמתשלבנושאהספר".לפישאינן"
באותםרשמיים.ספריםהיולאגרילה
נחשבתגרילהמלחמתהייתהלאימים

המלחמה".כללי"לפיהמותרתכפעילות

לתכניותיוכלליאישורשקיבללאחר

לטפלאישיבאופןהספיקשעודולאחר

החבשיםהחייליםשלובאימוניםבהדרכה
1941מאילאדיס-אטבה,הניצחוןמצעדבראשטייגני1נכנסתייפיה"שסיירלא"י

198385פברואר286,מערכות




