
 או מעמד על אהד כל הלים אשר להלז' הניתנים הקמעים כרובשלא

 שאול של טאמרו קטעי - כאן המובאים בדברים יש מסוים,שלב

 כוללת סקירה משום - עצמאי ;ברי לכוה-לוחם היפוד ממניחי ר, 1 ג י בא

 בטרם-היות-צ.ה"ל. ההגנה-העברית, תקופת;ל

 )פאיר1ב( אביג1ר'שאנל

םק ר פ  

-' - ,  

-  היה . עלינו שעברו השנים פל במשך 
 משפחה ואחיוף, אחים אחות מעין שלני ההגנהארגון
 דם קשרי חיים, קשרי עמל, בקשרי הקשורהאחת
 הפני- מהקשיים לרגע אף 'להתעלם רוצה איניוחזון.
 שיש סבור איני זה ברגע גם בתוכנו, שהיומיים
 הקשיים, לכל מעבר אך אותם. לטשטש צורךלנו

 והאיחודים,  הפרייו,  אמריבות,  הדיות, 'חילוקי
 אחת, משפחה מזה: ויותר אחד, . מחנההיינו.

 וחבוקים חשוקים היינו אחת. ח1ת-הגנהא
 ומות. חיים .שלבהישיקים
 יכו- איננו  האלה, ברגעים ובעיקר האל",נרגעים

 שיכלנו אלה .שנה שלושים במשך כי לזכור שלעלים
 מעצ- עצט שבמיטב, מהמיטב והבנים, האחיםהמיטב
- ; מבשרנו ובשרמנו  )האמ- העירר הגורל אשר אלה 
 ' וביניהמ. בינינו להפריד הקדים 1( עיורנם

'

 כא- הדרך, באמצע עכשיו, שדוקא הרגשה וישנה
 ' מהקשיים רבים סולקושר

 קיים בעבודתנו, שהיי
 ולא רחוקה בדרך ההולך הלך לאותו כמו -הצווך'
 את ולמקוד רוח לניאוף קט' רגע לעמוד -סלולה,
 הבאים. לימים כוח ,לאסוף כדי בה שעברנוהדרך

*
.

 . ן . .

--  -  
 יש התחיל לא ההגנה, ארגון ההגנה,

 מפו- ירושה שירשנו דברי בראשית  רמותימאין.
 שקדמו  .האפרות הגנה ומהתחלות מ"השומר=אהת

 חברי של הראשון בכנס דברי-פתיחתי בעקבות  * ..
 תע"ט--15.5.1949(. אייד )י"ג במדינת-ישראלההגנה

 ' ר 1 ח אל

 יחד עמנו אשר - וחברותןה ה נ ג ה ה חברילזכר
 זכו. ולא - זכאים היו וקיוו. לחפר נאבקו,עמלו,

 מאיל יש התחיל לא גהשומר" שגס ודאי בורץ.לנו
 נרחיק לא אם גם.. קודמים. משרשים ינק הואוגם

 בלתן )בדרך "השומרש ינק מקום מכל הרילאחור
 היהודית העצמית" "ההגנה של מהמסורתאמצעית(
 הלאר  אהתעוררות בחקוקת מזרח-אירופהבארצות
 אח"כ הפך ומאידך,.' עמנו. של והסוצ-אלית'מית
 הגולה. לגב? אשר. לערך והדננה "השומר"מפעל
 ומעודד; מאיר מחנך, -ערך

 המציאות ובחוד הישוב .בתוך ונמרץ עז במאבק.
 =השו- כבש יקרים ובקרבנות ביערה בארץ,הפרועה

  פשוט  לא  בארז; הבטחון. בשדה מקומו אתמר"
 כמו הגנהז' לארגון מ"השומר": המעבה. היה.וקל
 לצבא מההגנה המעבר .והלק;'היה וקל .סינוט.שלא
 ו  מלחמתיהחירות -במעלת קם אשה לישראלההגנה

 שלב. - יהיה, ועור - הנהו  ונפתל  ממושכבוכפי

 ישראל. מדינת של העתיד ההגנה לצבאהמעבר
 חו- מהוים 'הנם : שהם כפו . הדברים שנדעוטוב
  הפחמיות השאלות ואחת אחת, הגנה בשרשרתליות

 מיטב את לריח הבא  אדור הירע  היא:החשובות
 הקוד- ההגנה מדורות הירוטה תמצית אתהירושה,
 מכל - משוילת .)במיג": לרשת שידע כפימים,
 הידע : לשאול מקשה ואני זה. דורנו -.מקום(
 שאין אנן הושב בחיימז .להמחיש  וגםלרשת
 גם לכך יש לקודמינו. כבוד בלבד, כבוד שאלתזו

 העתיד. בלפי "מעשיתן חשיבות. שיוחדת,חשיבות
 הדו-  שבכל  התירוש מיזם ההגנה של  הדורותמיזוג
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 בדרךצבא%

 hw מת'ש4ט ה הק אלא קימא כתויצק והא וק % 9ז -- החז" הפתה ששתת *ות
 -- -- -- בעתיה כשעת"שראל שלהמעבטת

*
--.-- 

 שטח בעצם : אליה שפגה ינה בכל --
 '~ענתו1 כללקיועב באהטן להגנתם:הקקתץם
 וחשי באעען 1 ומרר בכפר namn יתעותגהקמת
 נשר 1 בתנארמחתרת להקטחא שנטע הרמהבאותה
 ער - בניצול ומפקדים1 מדריכים של קאדריםקמת
 1mlhna אפשרויותיהאימת של - היטלת גב%קצה

 השלטון מיזי אותן שכבשנו הליגאליותהמסגרות
 שמהי ן בהזדמעת )נזכור הראשונה העולםהלחמת בימי שקמו מהגדפים שירשן בירושה *הבריטי
 והמרקי המדריכים ראשוני את נחלנו ההםגזירים
 את נזכור ההגנה.' יד אלה בכל - ההגנה( שלזים
 הלוחמת היהוזית החטיבה ויסייט, של הלילהגות פלו- הנוטרות, חיליהספר(* א"כ )שהפכההטיילה המשטרה המשטרם .אח"כ: שקמו שהגהתניצא
 הירושה השנאר העולם גסלחמת היורדותוצאר

 ביי מכרת שצינתי וארגוני המאמן סבלשקיבלנו
 . אינה. נינה בכל אלה8ים

 חיסכו לחריץ מנס לא יתעו המחתרתכגאי
  הראשיה ובשוהה מסו-צ בכיוון הפרט . שלהרמתו
 דעת ועל ביחידות גם ולפעול להכריעלהכשרתו
 . . ' ועשית. קרב בדויזית וגםעצבו,

 55קד של ow~Dn גפ התגבש התנאיםבאותם
naun- המקצועית-הצבאית רסמצ צמצום כל שעם 
 שביש משקד יקרות. תעולות תכוית בקרבו קיפל-
 לקראת לשלחם המוסרית חוסהו פקחיי אמואת

 ללכת ככורחו בברח - ורק אך ואולי בעיקר -סכנה
 המתמרה . המאמץ : אחרים לשסיתםואעבור' פקודיו. בהאש - ל י ג ר כ ו לקראקסבעצבו
 לוויהרובה - הנשק את לצבור הקלות( )ימים הנמליםמאמץ

 להלויתו ובחויילאדץ, בארץ והמדעיכהriwn דהכי בכל  למשיגו - פדור* .,וכלדי
t~nabלבצע הכלפלאג המסיבות .בכל 1לע לשמוד 
 בארץ.אוצנה לטיסי לכל ולהעביהרלהמציאל - האחריםההמתרה תמצעי ובכל למיניהם וב"סליקים' במחסניםוצתו

 יטשו - החימית המכנית - המפורסם()התתעש* ל אצבעות . אמצאה התחלחת את גם עתהנזכור ן 5וצדקשגהבלחה 1 גם ופנסים חסוצזקים המחציים והחששות1ת* להעורי המומנעת המס-בהת' עיי לפטלו -.יאורים ו הזיגים אגבלות של בתנאים שבוצעופעולות

~pyודדות-קוצעים מצרים בתנאיימחתרת הוגנה 
 מספיקה( בלתי במידה )אכן שצידינו התחלותתויקת.

 פצי משוכללות(, ואחא )פרימיטיביותבפצצות-יד
 הב14ים. ביסים ולפיתוחה הנוכחיתהצבאית לתעשיתט יסוד שהניחו - הצליחו( שלא -רובם אולי . ורבים שהצליחו )נסיונות התחלות אלההיו החורות. מלחמת ובימי מאויעוח בימי - ת ו בר ל י צ ה - רבות שהועיל נשק וצו/ וכרפרימיטיביות, משוריינת מכביות חמריינפץ, החמושת, אינטש,שה ושלו- שנים של מרגמות סטנים ונוקשים,.צות-רובה,
 : התצה בקרב החינוכית-התרבותית הפעולהוהנה
 ובסמינרי ובעל-פה בכתב הכללית ההסברהפעולת
 מקורית מקצועית. ספרות . ע"י גם אס כישוטת, מדיית ומר1ז%ם מקומים קורסים עזי רק לאאית המקצועית-הצב- הרפה את להעלות .והנסיונואיונים,

 אלמנטרית סקצועית בספרות התחלנוומתורגמת.
 בהזדמנות נזכור ולתרגילי-סדר. הקל לנשקהנוגצת

 לספריה היסוד את ומהניחה ספרית."לנוטר* אתזו
 דגשה היתה .העברית. בספרותהמקצועית-הצבאית

 הדרושים המתחום לקביעת העברית,לטרפעולוגיח
 קבצי להופיע החלו ש19 שגת בסתו הצבאי.בשטח

 הרשי כבסטן כיום גם להופיע המוסיפיםהמערכות**
ובשויה. השוטת, החטיבות לישראל. הגנה צבא שלטן

 סחרר פעולה פיתחו הבלמיה, - הראשונה
 ומקצעתם, כ14ים בשטחים וועססת חיא צנפה,.חית

 הטמר גודדי של וטיפוחם %סודם אתוהממורט, הגתה המתדהרות עם הקשרים את כאןנזכור
 8ת ליתף חפתמיד Y~aDn את אקו"ם.)הגדנ"ע(
 גמל nsp ויד - הועגה שטנף בכל והאשההנערה
 כצד הוזם מתפיה Wha תחת - הפיסיכןיכולתה
 .. עצ%..הנשים

 טיק - ח"4האיר של ראשיתו שגם נשכהאל
 הצמחנו לשיאם: צמחו ל8 חיליהאיר %שי ההמה.'

 הפצלה בשטח מסויימות התחלות גם היואותם.
 )לליבם(.היטית

 וסי על הזענה .בתחמץ הפעולה ראשיתנעשתה
 אח-כ אולם ביותר. פרימיטיבית - ראשיאושוב.'
 של מאומצת מחשבה n~as בו שהירקעה -כולל ארצי תכנון . וגל יותר מתקדמים לשלביםעברנו
 כתצות כל ניצול על שהתבסס תכמן חברינו, .טובי
 החורש )הי41המשמר(* החוצם ו לחטיבותיהההגנה

 השערער המשמר השטיתכם הכלס"ת)חיליהשדה(,
 הליגאליותי. היחיזית ניצול יל כן וכסןוכוח

 חופשיה הוו התכנת עםיא זול .הגדוליםהקשייה



ךי 1 ר ד ב ח גצ
חמששיה

 בתנא-

 ו שתצת לרתק השיכרח המחתרה,

 ביניתם התחבורה ודרכי הישובים להטתיבים
 ולרכז למזג פוהקים הבלתה המאמצים אתנזכור

 עד חשובה )בחינה תקציבית מבחינה הארגתאת
 עובני את לשחרר היתה סמג%תיה שאחתסעוד,
nau~בפרנסים התקציבית מתלותם "מקומים 

 אחת להטיבה הארגה את לחשל כן וכמומקומיים(,
 האמצעים כל את נזכור ונפשית. ארמניתפטרנה
 כדי ובעיר בכפרשבלסט

 של אחת שלשלת ליצור.
 5ני- קשיים אלו הצל נפתלנו כמה הארצי,8אר1%
 המטם* הסנרם מתוך אשר עד לגצור, עלינו היהס=ם

 על לעתים )הנאבקים "ארדים 'הסקוסים*צמיג
 המרבץ את ליצהר הצלחנו שלהם(עהאבסונומיה*

 את הקישע מסרים, בשלב ואיך, ההגנה. שלד,ו4רצי
 ראשית מצערה ראשית הארצי. המטה של .11בר1
 עול הכללי המטה לבנין היסלד ממנה אך -צטעה
 לישראלי הגנה1בא

 צעד, אחרי ציד צמחה הטקטית מהשבתםוגם
 במירה )בודאי . במודת-מה ניצלנו שלב אחרישלב
 וניסית בצולם, הצבאי הנסיון את סיפקת(בלתי

 צמחה בעצם אך בארץ. ומאבקנו חינו לתנאילהתאנש
 מושיב גידול עם אופקיה ורחבו הטקטיתא8תשבה

 ושדי anw גידא צנך1מהעששטותו,
 שענג טה

 הנקהית על וההגנה ההשמירה כהיעהתהל%
 וכורים719.

 ל~
 גחתי פיקשש במושבות החוסות

 עמי המרכז"ן4 ההמה בניני הקמת בעשובים*אויל
 סלולת על השקידה לטיובים, מסביב "השהוזת

 ולאגירת לתצפתו ברכותיהמים בנעפב-וצי-בטחון,
 מתדגמי אחרב חרגנו וכה. ובר מים שלישרבטו
 התקדימו ושדוהיה. רנושט על להגנהשנקודה
 גושיות הגנה לשיטת הנקודהיהחזור; עלפייגה
 אדיית. הגנה על לתכניות והגענו וגלילית.ג1"צזית
 הכסטיתי צטטנה מתחומי שלב אחרי שלב חרגנו%ע

 הסגינה משנמית-הפצילה, ייצבה לתחומיאהילה
 בימי שהתארגנו "הגורדות* מהסתידות ההלוהיוזמת.
 המבץסותיקבש ביחודות כלה לית-מצואשאורעות
 בכוי והצמצום המחתרת תנאי להלן. תוזכרנהעשצד
 בלילות קרבית פעילות של טיוחד פיתוח חייבואות

 שירות גהרני את לישראל דגנה לצבאוכרש%
 שירות-המודי* של אלה גרעינים גבי וצלאמהיעין,

 של השויעין שירות צמח - המפורסם השכי -שין
 ויטצ41צבה

 הברתה בארץן התאקלמותנו mP שנאתייחר
 ה9ד4 תצות ושמקיום הריה שבילתם ןלאיינם-טית

 רבא nr~a חדגט - בה השגמם 4שן

 י-
 כמרלי

 הסי- )הטיולינו הוצנה של והארגונית הה-נוכיתתה
 . וכה( המסעותרוס*
 בכיבושי-קרקעות הוגבה של חלקה יישכחבל
 הדשים ישוביםובהקמת

 )שמליוה-

 רק הקרקע(: על

 .רגילים4;וב- בזמנים גם לבצעם היה אאושרנכוחה
 וסנדלן עחומה ישובי יסוד של בתקופות-החירוםיהרר

 ,הנפתור ובשנות הלבן, הספר של הקרקע חוקכיסי

 ש הפעילה התנערותו חרף הבגיטי השלטון צםלים
 " ,יהפאסיבית.

 ועשיט של~האר%ן, ויח-דותו לאחדותוקינא%
 על הישובו כל 1,ןת לשתף %מקים בלתימאמצים

 תקציביים מבמתה להגנה באחריוג - שכבותיוכל
 שדנית מסגרת כל בהנסר ומוסרית. התיניתנפשית,
 וכצבית-ההשי ל*פריה"צוב למפעלי הגעטסחיבת
 שלנו וההסברה ,כ*חיהסהשבה גל את אימצנוגייסותן
 עצמם את לראות המגנה הכרת.'"ברי את חזקלמען

 ותעיב של סגינה זרוע המהוה בארבוכחברים
 המדיבעת סברותיה להגשמת הכוח , מכשירהמשרט*

 הלאומי הצבא ונרצין הציונית ההסתדרותשל
 הוחלטת לזיקה ההגנה את לחנך זג בדר(כטבעתיד.
 מרים קש"4 נפתולים לנו היו - הלאומיתלריחנות
 ומאידך גל%לקג כל על הפרישה עם פוסקיםובלחו

 אופי להגבת לששת מסייפים וצגים של באקי"ם-
 בלבד עצמית להגנה מכשירשל

- 
 תפקוד כל ;נטול

 ושחסמת את שטפפך וכשע כוינייס-ציונ*בנואופק
 לשוחלות אותה חעכם כן - הלאומיתלריבונות
 בכלל, ובוריס א"ר, או הבריסי הזר, בשלטוןגרורה
 שהם. זריםכל

 חמורים פעמים מהתרתו בתנאי עשינו ?אתוכל
 מחתוכת תנמר תם-ד אך יותר* קלים פעס*םיותר,-

 פצמים י הבריטי השלטון ספד מתמיד עוין יחסתוך
 לעת-מצחנ ואורב פסיברסצסוה ופעפעם יותרפעיל
 חמר לרדיפות ססרשת בתקופות שמגיע עויןיחס
 הי29 לאחר ההגנה נגד השסדה ססצ של ולנסעןרות

 הה* דיוק ביתר או שנכשל נסיון )אכה ' 1946.בישי

 וה4 הישיב ההננס, התטנדות סול אל mnmאץ

 הציוחת(.תשעה
 על גם פסח לא בעולם השחרור תנועותנסיח
 וסחבותי הסוהר בור לחומרת פה ניתן ואילוההגנה

 רבים רבים על רבות לספר יכולים היו בארץהמעצי
 להקופוה ובהעצר ; במאסר שתטלו הצגנה-מאנשי
 והצורר. הנר חשלטון עא וארושתקצרות
 החטיבות את להקים התהלת אלה תנאים ,הוך

 ממותש  )וש19(* השץש - שלטהמציעות-קבע
 - wo שביר ' )1941(. הפלם4ה ואה4כהשטכס,



 ייי,ן
.

 בעמק-הירדן קבע פלוגות חמש1 הנסיון את -אגב
 עשינו אלה כל )1939(. הגוש אנשי שלביזמתם

 צבא )מעין מגוייסים מבנים לקיים דרך חיפושיתוך
 התלבט- בה האיומה הדלות בתוך במחתרת(מגוייס

 ואימונים עבודה צירוף יד? על ידועה "ובמידה ;נו
 בתוך וזאת החקלאיים. המשקים על אמעמסהוהטלת,
 מתחדשים צרכים ",על תגובהמתוך - והחיצונים, הפנימיים והמכשילים המכשוליםסבך

 ושתוי
 תפיחה

 הקרבים. ולהכרעה ימי ימל מרהיקזן-ראותותחושה
 הטיבת שמילאה המכריעים החפקידים את נעכור.

 השל- עם בהתמרדדות שהעפלה, השגוייסתהפלמ"ח
 .; ןנ !ן- - אחרים. רביםוכים, ובשטחים ל4להמת-חירותנה הראשונים בחדשים.סוה

 ההגנה( )קרי העבריע המרי ו"תנועת ההנגה.ות בתקו- הקיאונו לה ומחוצה האלחוט-בארז רשתואת בארז אאופסי הקשו וש": שאת להזכירעלי
 של' ליגאלית "בלתי השידור תחנת את שהקימההיא

 למדינת-ישראל. ביהולה אח"כ שעברה ישראל""קול
 עזרה-ראשונה האחרים: השירותים גרעיניגם
 הקלשונה ועוד, תהגורה הרפואי(, השירות)גרעין
 ההגנה.שתקופת

 הכבירה הפרשה כל את אזכיר אהדבמשפט
 במפעל והפלמ"ח ההגנה השתתפות שלוהנהדרה
 בימאות, בליווי-ספינות, מבטחים, למקואותתם הבאץ עד ,העולים של המוגנת ב,,הורדהש :ההעפלה

 "ק-
 ולאחריה. המלהמה בימי העולמית, המלחמהלפני - ובמערב( )במזרה להגנה הזקוקות.צות-הגולה בתפו- עצמית הגנה של תאים וליסד מוצאםבארצות צבאי-ראשוני אלמון העולים את לחמן המעטיםנות הנסיו- את גם זו ובהזדמנות וכו'. וכו' האלחוטישר

 : של האויבת המדיניות נגד והתעמולת* הצבאיליטי, ו הפו- במאבקה הציוניך התנועה את ההגנה.שה שימ- 1939( )מאי הלבן הספר מפרסוםהחל
 ן עו-ן של .העויינת שהמדיניות ולכשהתבררבהיטלר נ המלחמה סכום עם אותו. ביטלה לא -אך הזה,המאבק ין צורת, את שינקה היטלר נגד המלהמההלאומיים. ב המוסדות בפקודת ההגנה ע"י בוצעו אלה כל -וכו' י וכף מיוחדות( פעולות - )"הפום" הבריטיהשלטון '4 נגד 'והחבלה ההס,ה' פעולות לה, הצמודותלות והמעו- ההעפלה יאבק מהמהתרת,י ישראל""קול שמיורי המאורגנות, אמדינילת ההפגנות וכו'.העברי" ז המרי "תנועת "משמר-העם", מושאלים:נשמות י פעמים המפורש, בשמה פעמים הבריטית.הממשלה 1

 ש פגו ההגנה' של המאבק נתחדש - בעינהנשארה

.

 מן שהסתלק עד - ביתו-ישאת הבריטי השלטון
 הזר. השלטון של והפקידים ההתלים אחרון.הקרץ

 במלחמת השתתפותנו פרשת, היא מנוחדתפרשה
 המת- המוני בכהה - גלויה השתתפות באירופה:העם שרידי ולהצלת היטלר שי למיגורו השניה . העלם'
 ונסתרת-בהקמץ והאויר, הים היבשה, לחילותנדבים.

 העברי'להופיע ההיטל על'.זכות. בעמידההיהודיות, היהיזזת של דמותן בעיצוב ההגנה מילאהמכריע תפקיד 'ולוחמי-מהתרת. צנהןים של נבחרות.קבוצות
 היהווית ההטיבה בהשמת דגלו, תחתבהזית7הקרב

 בכוחה וק .ההיסטורית. משימתה. ובמילויהלוחמת
 היו. לאשר אלה כל היו ההגנה שלוהשראתך
 החישוק אולי ההגנה היתה המדיגה יסודעד

 מכסיי במידה מיבש וליכד שאיהד העיקני הציבורי.
 הישוק מכל יותר נישוב. השונים ההוגים את. .'מלית
 במעמדות אנשים אחת להטיבה וחישק שריתקזה - ההגנה, הישוק היה אחרת מסגרת מכל יותראהה,

 שום להם היתה שלא אנשים אלה בכלל -4תיים מפלג- בלתי תם שתיפה ואנשים שוניםומפלגות
 נפגש ההגנה במסגרת כאן להגנה.: שייכותם ע"ןרק וחלוצית פוריה ציבורית ;לפעילות נתקרבו מהםכמה - ואגב ההגנה". "מפלגת אם! בלתי אחרתמפלגה
 -- - בלבד. וכיהודי - כיהובי - אחיו עםהיהודי

.-7 7- -  בצירופם המהוים וסגולותדגוף, כוחות-גוףולפיתוח מסויימים כוהות-נפש מסויימות, תכונות-נפשתוח לפי- כונתי הנפשלת-הרוחנית. זו היתההייאשה שעיקר - זאת שכל - לודאי קרוב 
 ועל האישית הירותו על. ללחום הנכול ן-המולדת בן- - ההדש היהודי האדם של בעיצובו היסודאת

 הכרה של ובשעה כוהותיה אחרית עד, עשלירות
 בתוך הזה, הלאבק 'בתוך: הייו. את לתת נ-אחרון
 של הצעיר ;הדור. :גדל הזה החינור ברכי על הלוחם.: .המי- של ההדש הטיפוס והתחנה קם הזלת,הפעולה
 במלהמת המלאכה עיקר ~ אא געשןהלוחמים

- -הירותנו..

..7- -  -  מעט אלמלא עצמנו. נשלה:את אל אך 
4 הדרכים ובבל מאמצינו באחרית שצברנר.הציוד  

 מאמין )ואני יתכן עומד.לנה היה לא הרוה כוהגם
= מתכופפים, היינו שלאבזאת(  נשברים. היינו אך 
 , דם א ה ח ו כ להישמד. עלולים היינו : כן עליתר
 לכרה זקוק היותלוף

 רמה. ברש ממשת של 'ע, :שהימטתן הנשי
 להיות יסוד-5ה באמת לנו היש עצמנו: אתשנשאל הקי



 בדרךצבא
 המדינה(. יסודלאחר )גם אמת-מציאותנו של ;האכזרית הראיהאת : ההגנה מן צבאנו ויקרש יתן. ומיוהנעלות. הרמות המליצות כל פני על בראשיתו קטן יהיהולו המעשה את והעדיף הפצומצם, גם ולו -:יוני המעשה חשיבות להעריך ם. י י ק י ע ה - ר ק י על ילחתיר לעיקי לראות הטפל, ומהכוחנו בהקמת העיקר מה לדעת העיקר, את להערירלמדנו בהגנה בעבודתנו מעורפלות. במליצות אותהןעטור מגלי מחיצות, ללא - שהיא כסו האכזריתציאות המ- את לראות איתנו חינך - המלה( שלהפשוט )במובנה ההטוב של הפיסי לקרמו האחריותמפעל ההגנה, מפעל נסוו: ביושר-לב כך על לצנותעשרה עלינו שתורשנה והרוחנית החמרית שהירושהןיוצים
 לקטנות,' ללוז מבלי לגדולות החתירהאת
 ולריק2ות' להתראות ליהירות, והשבילה הבתאת

 ' ל"טיחע; -המתנפחת
.. . 

 ולמופת הכנה לעמל ל"ריצות, האמיני; הכבודאת

ן
 הפשטות, אח

 ל"עצם., גע*ם."ענין'נןיאחתירא והעדפת חוץ(,כלפי הטתיאה 'ללא. העמיתיה הצניעותי
 - אחרים. חישובים כל %י עלהעניו"(

ן
 )וחשוב שלטוניים אמצעים רשום תמורה להן: י שאין החלוצית. וההתנדבית' risj1Nn הנכונוון את

_: 
 את' ללוקק "לחשבת והתנדבותנכוצת ~קרניז. איה 1אונ44 שסוף-סול ערוך לאין -כמובן

 -. ; . ; אנו.חפצי-חיית *6 *5*12 .

ל -.. .~. ' . לאובקותיו. היכנעוסבלי ( לו אחנף מבלי - חייל לכל החברית וגשאת  

נ - המוחלט ואליכוד העליונה האחריותאת  של. העליון 'התפקיד קיוםלקראת

% מדינאמי דצנ" ..והירותנו.

  של:.העם מעצלו עצם הייתנואת
 לרוע. נ_

מ לבט- .5לערוב באמונה לשרתו שאיפתה אחת אשר:- נוחי ל יצר של צל כל .דיכוי ומתוך יכולתה בתטציתחרנו ען ושרדתה. ירצונה את עליולכפות  .- לעם" ה,,ש(רית מושג של קרנו הרמתאת
. 

מ; הו מבת על' העליונה, לדרגתו - והממצה הטהורבמובנו ש ילא שירות להיות חייבהדגל 1ד לישר*ל. הגלה בצבא חבר כל בלבלההדירו
 ההצנה ענין היה האחרונות השנים עד - -- *.

. 

 בל, ענג]ים בישוב היו תמיד תמיד, ה-שוב. מןשלא רל אנשים של כמעט לדגר, "משתעים" שלעניינם- בת

'ה לימי-חירום ,)פרט, הוה אפשר ההגנה בשטח _מעהויי להשי אך סמנו. חלק רק היתה שההגנה משולב:- כמאם הושג - הושג אשר כל שלנוי וכו' החינוך:ה הבגי ההתישבות, מפעלי את מספקת במידה אעריךה, של האחרון אהיה יותר. דוחקים - יותר וישוביםינו -  של'תפקידיה ומרחיקה מעמוקה הבנהה מתון לה לסייע וטרחה ההגנה יימין שעמדה ד.י מ לר 1 מ צ מ ו צ מ ציווית מנהעות שכבת של 5בסיועהת - לדבר "המשתעים" ההברים "ותם הודות רק 
 החיוניי~

 .. ההכרעה.ימיז בבוא -7 לעתיד-לבוא ההיסטורית שליחותה :חסליוםץ יום-

 אחת( יד כף של האצבעותבמנין לסגות אפשר מספרן גא" האהרוטת בשנים'.רק
 הוא. זה שעגנן ראו.והכל העינים נפקחו -

 ואז, העוקרים. עיקר
 ' . קדימה.. אחת גבתוינקנו

; " .
' 

 השנים כל אי אלה,שגתוכם,1יו - שהזכיחי, לדקר "המשתעים" - אותם ודוקא .
 ימן האורבות בסכלות הד שחש המיוחדהאינסטינקט אואי בחהיפות-יחי

 'נמנעת. .הבלחי הק"סטיו*ה ]האקרבות; .והן'יום
 מ~

 נגד, שוה, בלידה!~התדיעו
 %ה, שבשאננות העיוררן

 -ן בנדבר". קוראכ,:קול לעתים קילס והיה .גודדים היו כמגוחכים, יא4ילי;' כטרדנים נראו קרובות ולעתים והזהירו,1הזרו שהזהירר. אלץ והם, 'שבבהלה. 'ההכנות ונגד שכחה.'
- - 

 .... . .,י ,.י. ,..
--  :. עיקהיות אויב חזיתות  בשתי 'פעלנו -נ 

 יחב- היה עיד 111939 אכן, ומנה. קודם פרצה אילו - בהכרעתנולהסתיים .. היתה שמוכרחה הת"ודדות - ישירהוהתעודדות "אפשרות נביל קצה עד - להתחמק ומכוונ,ברורנו במגמה מיותרת :פרובוקציה" מכל הימנעות -דד ומאין נשק-ההגנה, טוהר על מכסימלית שמירהאגב - הציוני הבנין מפעל את ולהבטיח ללוות לוחנו כלמצו אי- הוה; שתכנו קו אויבינו? ;עם בנפתולינושלנו "האסטרטגי" הקו. היה .הנכת להעריך: וננטאם ל8- נסתכל הבה הערבית. והחזית' הבריטית ?חזית.

 עצמאותנו את לעצמנו וכבשנו הזר השלטון שלבלח הכו הסערת את פרצנו - מסויימותריוח-פוליטיות היסטו ובמסיבות הפנימיים כוחותינו צמיחתבות בצק אשר עד  ומאבקנו  בינדרי1י הטשבנוכך



פג

.
 ההגנה לארגך: ההשבעה;פכם ~

(..

 בהויית לשח למששיהם .ומורתם .השעמום שמת 08מ.
~b9W 

w% 
 לקבלת החט-כות סיקרי וצי יתיגו אשר הטמקדים יתר ושמעמד העיר* אוהגפה

 י . להם. שתוקצוהסועסדים

 84לם או בחדר ייעדך היא אאת בבת בועודים של לחבורות יסודרהמכס

 הטירונים את הסקב~ט החיטט שתמץנ ש ליריבת וטותקן 48 כבסעיףמסודר
 ה-קמה כמנידיהם. נשבו הביעמיים דרגותיהם. סדר ולפי הראשונה בשורהישבו

 לדום הנוכחים כל את יקרא הישפע שי ה*טפן המצפיע הנוכחים כל אתיפקוד
 . המפקד: כל .את )ספע( פן ל-סוימסור

 P~an השת )בצמידה( ההשר. אשיות חת הנוכחים גפני יקרא )הימפע(היצפן

 לועם-ים בקשר לאוצל לטכהים "1 אם ישאל הע )בושיכם(* יו פקודה של ,השני
 הצ. היש בשם כי יהיע* זאת ולאחר שנשאלו השאלות על ויענה יסבירשהקרינו

W אנסנים לבדית כאן התנורם כל את להשניע  שמד11א h  הטשחום את הזהיר 

 פיו1ע9 נמצא אם ולכו אמו יצן לכל תראה. מהם אהד כל בי נכרתה זו בריתבי

 . ~ . האחרון. ברגע שיסתלק מוסב מהססחשר

 השבועג טסת את ויקריא יזם לעפ"חת הנוכחים 5ל את יקרא זאתלאחר

 אתיש אמוק נסוק כל על הפריט והמועצרים פסוקים, פסוקים סיהתד סקסלשי
 ובמעסיו .הו בפו ויחסים לשולחן 6ה5יעמוים אחד כל יקרא ההשבעהבתם

 השבועה. נוסח שפס עי היספןשל
 לפקודת וימסרם לחטיבות המועמדים ול חלוקתם על הייצפן יזויע להלאחר
 אן קורא ~nav אח-18לם לאאר-ששו צוזב הימפן לקבלתם. שנקבעו.המפקדים

 את שקיבלו דומפקזים ההשבששב טכס מסתים. בזה דום. לעמידת הטנחיםאת
 ובסדרן בשקט מהמקום קותם ויתשרו הדרוש, הקשר את אחד כל עם יקבעוסימניהם

 תש014 בצחור, יחג אהברותש מהפסידה 33 סעיו .)פחוד


