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תשט"זאיירכ"זכרך1ק)(ב'

דיבליןג.סגן-אלוף

פפרכ~ת""גליונות400שדבמשקד

בביתלמסדרוןשמימיןהפועל""מרכזבמשרדי

ש-השומריםובאגונת-בת"אלילינבלוםברהוב

רוב-עםההמולה,ורבההמבקריםרבים-משמאלו

משרד-עללכסותמועיליםנמצאואלהוהמולה

לפני-כןשבועותמספררקאשרההגנה,שלמחתרת

המפקדה-הארצית)(א."ה"מ.כבודעדייץבושכנה

בעצמה.

ב"טריטוריה"קטןהדרוןכאןהוקצה1939באביב

זההיהואולי(ל,לשכה'הפועל","למרכזאשר
היתהלאיאיםהגדרתהן-ענף""אומדור""

לפרוץהחששותלרגלאשראו),במציאותנועדיין
והומרנתוניםבאיסוףלעסוקעליההוטלמלחה"ע,

למפקדתולספקבעולםהצבאיבתחוםהנעשהעל

הסוכנות-שלהמדיניתולמחלקהלמטכ"לההגנה,

וההתפת-החידושיםעלמבוררותידיעותהיהודית

התיכוןוהמזרחובאנגליהבכלל,זהבתחוםחויות

בפרט.

הגליו-שימשוהעיקרייםהאינפורמציהמקורות

גדו-עמודים36בניה,,טיימס",שלהכרסתניםנות

אנגליםשבועוניםוכןטלגרף",וה"דייליליום,לים
הנהנשלחיםשהיואלהבנושאיםוקטעי-עתונות

מאנגליה.במיוחד

מופניתהיתהכולוהעולםאזשחרדהחרדהעיקר

והש-והפצצות-מן-האוירמרעיליםגאזיםלהתקפת

הוראותלפיהאזרחית.האוכלוסיהעלאלהשלפעתם

אתלארגןהמנדטממשלתגםנתעוררה-מלונדון

הראשוניםהתפקידיםואחדבארץ,ההג"אפעולת

ל-יועץלשמש-היההלשכהעלשהוטלוהממשיים

ז".בעניןהבריטיםעםשלהבמו"מההדיניתמחלקך,

הג"אהקיצורמקור,ראשי-תיבותלחוקרי-אגב(

רביםשחושביםכפיאזרחית,הגנההיהלאבמקורו

ואויר).גאזיםנגדהגנה"יאלאהיום,

ש-המרכזיכמוסדהלשכהשימשהלשנהקרוב

העברי.בישובהג"אמעילותכלאתוארגןריכזיזם,

בשעותבארץכיוונםורמי-האויר,עלמהקריםנערכו

וכד',הגזיםהתנדפותעלהחוםהשפעתהשונות,

לשמשהיבוליםמרתפיםשלאקדיםנערכובן
-בהג"א.הכרוכותבעיותושאר-מקלטים

חומרבלשכהוהלךנצטברבאלההתעסקותתוך
והמפקדיםההגנהשאנשי-שונותצבאיותבבעיות

החששבשל-אליולהגיעכלל,בדרךיכלו,לאבה
עינא-בישאמחששצבאיתוספרותעתוגזתלהזמין

עלועלהמקבליהם,לגביהבריטיתהבולשתשל

מקצועיעתוןלאורולהוציאלנסותשעלהמידעת

ההגנה.למפקדיליגלי-למחצה""צבאי

ברלגולומב,אליהוהשתתפועל-בךבדיונים

בן-גוריון,דודלחייםויבדלוז"ל,הוזודובכצנלסון

הארצית)המפקדהראש(רטנר,יוחנןאלוףשרת,משה
אבי-ושאולההגנה),רמטכ"ל(דורייעקברב-אלוף

נקבעוכעורכיםלאור.להוצאתולגשתוהוחלטגור,
כל-לבנהואליעירגליליאלעזר-הלשכהמנהלי

שנים).כשלושבוהשתתף

רשיוןולהשיגלהשתדלשישאמרהההחלטה

המפקסיםעללהעיקלאכדי-העתוןלהוצאתרשמי

עובנוסף.(בלתי-ליגליבחומר
ה-עםבקשריווז,"'

הרשיון.בהשגת-לסייעעצמועלקיבישלטונות,



כמפעלהשלטונות,כלפילהופיע,היהצריךהירחון
כביכול,להיות,נקבעריבליןגרשוןמסחרי-פרטי.

היותכינאמרהמחוזילשלטוןבסיפורושלו.המו"ל

נוטר,שימשואחרי-כןדפוסבענייניעסקובעבר
שיטפלעתוןלהוציאעיסוק,לובבקשועתה,החליט

מיו-ושיהיהוצבאיים",כלכלייםמדיניים,ג"עניינים

הרשיוןבתעודתאכן,בעיקר.חיל-הנוטריםאלעד

הופיעוזאתלמרותאך-צבאיים""המלהנמחקה

זו.כתובתנושאיםכשהםהגליונות

שלפי-אחראי,עורךשלבעיהעודנתעוררה

התפקידאוניברסיטאי.מוסמךלהיותהיהחייבהחוק

בקופת-רופא-ז"ל,גלביץשמעוןד"רעלהוטל

פטי-לאחר(האחראיכעורךהושבעאשר-חולים

מינההעו"דכעורךהופיעההמדינה,הקמתועדרתו,
מינההשופטתבתורכיוםהמוכרת-קליבנסקי

שמיר).

התקציבית.הבעיהכרגיל,למכשול,עמדהעוד

בן-גוריוןד.לבך.בסףהיהלאההגנהלמפקדת

והועה"פמ"קרן-החלוץ",לירות100סךלכךהקציב

חוברותבשלושלתמוךעליוקיגלההסתדרותשל
ל-ניגשנובאלהלחוברת.לירות30בסךראשונות

הראשון.הגליוןשלהוצאתו

אחריום-יומיים-לאוריצאהראשוןהגליון
בצנזורהחויבהחירוםחוקיולפימלחה"ע.פרוץ

יהיהמהידעלאאישזוצרהאז,שהופעלהמוקדמת
הוח-ולכן-בכללהעתוןיאסרפןחששהיהטיבה.

למלהמעלחד-פרמית.כהוברתיופץשהגליוןלט
הופיעוכךבימי""האותיותהוספו-מערכות""

אשמורות""באואחריומערכות".בימי"הקובץ

לצנזורה.הוגשולאוכולםכקבצים,-ו"מחנות"

בשורה.רבבעניןנתקבלוהראשוניםהגליונות

ב-ולהדפיסלחזורהיהצריךהראשוןהגליוןאת

בכמותשהודפסאשמורת""גליוןטפסים.תוספת

מערכות""היההזמןובמשךכולו.אזל-כפולה

.בארץ.ביותרהנפוץולירחון

המו"להשלטונות.נתעוררוה"מחנות"הופעתעם-

ברורות,לוהוסברושםשלטון-המחתלמשררינקרא
'

העתוןאתיגישלאואםהחכמה",אתמבינים"כי
להבא.

ל"מערכות"שנכתןהרשיוןישלל-לצנזורה

יוחרמו.הקבציםוגם-

נפלהצנזורה.עםהראשונההפגישהנערבהאז

שלאמוסקוביץגביהצנזורשללידיוליפולבגורלנו
הצנזורעם'לדברהעזנושלאכמובן,עמנו.ההמיר
לוהוסברבפגישת-ההיכרותהעתון.מהותעלבגלוי

לציבור,המלחמהמהלכילהסברתמיועדהעתוןכי
-הבריטילצבאהגיוסיםראשיתעם-ואח"כ(

היהודיםהחייליםאתמשמשהואכינימוקוסף~

סודשנתבררעדמסויםזמןעברהבריטי).בצבא
דורון,גפיכיום(מוסקוביץגבישלהטלליחסו

עצמוהוא-ל"מערכות",משרד-החוץ)מאנשי
מערכות"בימי"שלהגליונותואתבחי"ש,מפקדהיה

כן,לפניעודלעצמורכשו"מחנות"אשמורות""
השורה","מפקדיבפגישות

שאלתנתעוררההראשוניםהגליונותעםמיד
היהקלולאומפקדיה.השורהחברישלהכתיבה

תרמוגליליוישראלגולומבאליהולהכתיבם"."

אךבעילום-שום.שהופיעראשילמאמרלפעםמפעם
שכברמקצועייםמאמריםכותבייוחתמוכיצד
היהלכךהפתרון?בכתיבהכוחםלנסותהעיזו

ולריאןהשםמאחורילמשל,כך,שמות.ב"הדבקת"

ה-שדהיצחקעמופרטיזניות,עלשכתבקעסקי,

ברית-המועצות"גיבורליסיצין,גריגורימיור"מנוח.

שלכנויוהיה-כרמליי.גורן,משהסא"ל-
אל"מאצלדובנו.ז"ל.יצחק-אלוןוי.ידין,יגאל

ל-והפכולראשהצ"הסופיהוקפץ-הורביץצבי

ויקראהנקודהנשמטהדייןמ.ואצלהוכלי'צ.סיור
בארץ,מוכרהיהבלבדזהשבשםומונדק,מדין"."

משהד"ר"הנכוןבשמוקונספירציהלשםהוחתם
.פסטרנק".

ה-שלמקומםבקביעתגםהורחקה"הערות"

ההגנהשלמ"מיםקורסש4רגילתיאורתיאורזם.



זההיהכאילומערכות""דליעלהועלהבג'וערה
ביוגוסלביהפרטיזניםפעולותעלרשימהשלתרגום

דיוןהבריטים.אצלב"מודה"היושעהשאותה.
נושא-לקרבות-עירהדרושהיחידותמבנהעל

כבקורתהופיע-הבריטיםנגדהמאבקבימיחשוב
אפיזודהלנו.וזכורהזה.בנושאאמריקאיספרעל

וה-הנשקחיפושיהמאבקבימיזההיהיאפיינית
החבריםבפנילהביארצוןהיהישובים.עלמצור
ב-הבריטיהצבאשלושיטוהיונוהגיועלתיאור
ואףלקראתם.להתכונןידעולמעןכאלה,מקרים
עלמאמרשניםמלפניבריטיצבאימעתוןנמצא
התגיםבילצנזורה,היהלאכברדורוןגביזה.נושא

ממלא-;בויחידהמפקדוהיההבריטילצבאבינתים
נתמלאהמאמרכותרת'אתבצמורה,.'כשראהמקומו
מיד.אותוופסלהגשתושבעצםהחוצפהעלחימה
?עשינומה-פרסומהעללותר.רצינולאאנואך

סוברהציבורכינאמרבוקצר,מבואלוהוספנו
כי.לעתים

לו,לגרוםסתםרוצהבחיפושיוהצבא
לצבאישכך.זהשאיןבעודוצרות,קשייםלציבור,

במקריםנוהגהואשלפיהםקבועהושיטהקבוע,אורח
שהציבורורצוי-ובמושבותבכשריםחיפושיםשל
נגדאלובפעולותהצבאפעולתדרךאתוידעיבין

הקדמהעםהבא,במאמרלקוראשיוסברכפישובים,~
לצנזורה.בתוכן,מילהשינויללאשוב,הגשנוהוכזו
בשביעות-הצנזורנענהכיצדזכורני_הגשתו,עם

בסדר,זהמבין,אניכזהמאמראוה,",ואמררצון
הצבאעלמספרימיםלפנישהגשתמאמרכאותוולא
הסבירלמפקדיםפנימיחוזר(י---אזרחיםנגד
ל-להפנותשישותשומת-הלבהמאמרהשיבות.את

'לשורה)..וממחוץלאנשיםגםבונאמר

אגשים.להכתיבבנסיונותהושקעורביםמאמצים
יצחקשלהראשוןמאמרונכתבכיצדכאןויועלה
כתב.לאמעולםכיטעןיצחקל"מערכות",שדה

יכתבתאסרוניאםרק"יהתלוצץאחדיוםמאמרים,
כשנזרמןאחדיוםאוצולנעלנוובהלצה-נגד_יתמאשר",
המערכתבחדר(שעתיםלמשךצהריםבשעותאלינו
וכךהשראות.למען-תסס""בקבוקישנייעם

מןאחר-כךשהיהשדה,י,שלהראשוןמאמרונכתב
בירחוןהקבועיםהמשתתפים

פרעם.את-סוף*סוףנשאואלהמתמידיםמאמצים
-לעתיםאמנם,שחייבהבכתיבותכוחםניסואנשים
ש-הואהעיקראך-ויסודית,רבהעריכהקרובות,

לוחמתי,יהודיתחטיבה"שליאשרתיבותט

והמשיכועוזאזרווהםבירחון,הופיעודבריהם
הש-השחרורמלחמתעדכימגלההסיכוםלכתוב.
1וחבריםמפקדיםכ-150בכתיבתםב"מערכות"תתפו

לפנישהופיעהעניניםמפתח,לנושאיםאשר
עובריםכבמחזהאךא"ב.סדרלפיאותםפירטכשנה

1לקחםוסיכוםהמאורעותשנותיונושאיםתקופות
מסעי-התפתחויותוהסברת-מלחמת-העולםראשית

מקוםוהקדשת-לארץ-החזיתהתקרבות;המלחמה
מוקדשמיוחדיקובץואף-_למלחמה-במדבביב
-גרמנייםצנחניםע"יכרתיםכיקושעם;לכך-

סוכסנים""אונגד-צנחניםלמלחמהמקוםהקדשת
פרשת-משמר-החוףהקמתעם.;ימיםאותםבלשון

ונושאיוכוח-פולש;.להמאבקנגדבחופיםהמלחמה
מל-"סוגיותלשחרורם,עמיםמלחמות-;הרביץ
בלילה.ומלהמהותנועות-מחתרת,-הפרטיזניתאמה_

י)ההי"לעללחימתנו;אופיעלוהשפעתווינגיט
ועםהבריטי.בצבאהשירותולקחאיטליה,בחזית
וגושים,הגנת-ישוביםעל,מלחמת-השחרורהתקרב

האופיעל-שרווןמלהמתעימלחמת-דרכים,על
אותנו..המקיפיםהשוניםערבעממישלהלוחם

מדורים-ותפעולםנשקעל.כליספרותובהעדר.
ביחידותהנוטרים.אואצל_בהגנה,שהופיענשקעל

וה-המרגמה;בםשירתושאנשינוהבריטיהצבא
מוק-וה"תת",המקלעהמכ"י,הנ"ט,והרובהפיאט,
מלוויםאלהוכל'-והתותחהאלחיטלסוגיהם,שים

ועלהתפעולשלהטכניקהעלותרשימיםתצלומים
~הטקטי.השימושאורח

עללהעלותגישושיםנעשוהבריטיםבימיעוד.
פר-ונתפרסמוומפעולותיהההגנהמתולדותהכתב

ויערות-הכרמל)וחולדהתל-חי.הגנתעלשותןקרב
האגיה(סולד"ב"הנרייטהההעפלהבמאבקופרשיות
ו-לגירוש)אקטיביתהתנגדותשגילתההראשונה

המחגבדרך*סטוןי.(שלוספרוארלוזורוב",גהיים
-(לא"י".תרת

בישובהערותהכללי,הגיוס'המדינה,קוםעם'.
הקוראיםציבורהתרחבותומכאן-צבאיותלבעיות
--הירחוןשלבצורתוהשינויבא,נ--אופיוושינוי
תוספתחגושאים,מעגלהרחבתהיריענו,_הגדלת
והמגההחנית1_סמלוגםנקבעהאועטורים.תמותת



המלחמה-העולמיתפרוץעם:הפרגודומאחורי

וה"לשכה"בישוב.והמצאותממציאיםגלנתעורר

ראשונהבדיקהוגודקתמקבלת"כ"תחבהנקבעה

בפנינו,הובאוהצעותשלותלי-תליםההצעות.את

עלםהנהיהופיעוממציאיםשלשונותודמויות
שערוןבעיניו,מרצדשבוקהמושבות,אחתבןצעיר,

עלרעיוןעמונושאסורק,ולאסופרלאהמתולתל
ה-אתשימסורלפניעמותנאיאךמעופף".טנק-"

ויצמןד"רכילושנבטיה1בל-יעבורתנאיפרטים,

הללושיתתייבולפנילאנגליםסודואתימסורלא

1עצמאיתמדינה-יהודיתתמורתולנוליתןגערובדת
מקופלעורתיקשתמידמושבה,אותהבןואמר,
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הרצוןמתעורר-השגיההחוברתהופעתעם
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ארגוןשלההסברהכמחלקתגםתשמשמערכות""
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למרצהקוראיםה"חברה"(מרצי-יו*הרשתקמת
המקיפהישקה")מרצה"אוישוה"מרצה"כזה

בכינוסיםהפ-5עבהדרכהמקבליםאשראיש,מאות
קציני-הסברהעל-ידיאוונפתיים,גלילייםגושיים,

נש-בכתבלהסברהראשי-פרקים.)"בנפותשמונו
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הסיכוןשלמרותבית-הדפוס,בעלשלומי,ישראל
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הדפס-הבלתי-ליגלי")הממשלתיהמדפיס"1בהלצה

ע"יבעיקרשנעשתה-בלילותלהדבקהוהפצתםתם
ה-לאנשיבאנגליתוחוגרותאגרות""ובןהגדנ"ע,

ועלמד-להבר""וחוברותהבריטיים,והמשטרהצבא
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בריטיצבאיורכבליווימערכות""אישמקבל-ערך
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כפיכשהיו,נשארוהיסודייםוהמשימההתפקיראך
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ה-שלאופקולהרחבתבמהלשמש"לבית-ההוצאה

העברי"".והמגןהצבאאישמפקד,

מאמציהבמיטבלמערכתחתרהזהאפיקלהעמיק

המחשבהזרמיאתבולהזרים:פעולתהשנותבכל
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שאפולאלה-העבריאיש-הצבאשלדמותולעיצוב
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חיסונםלמעןזהבשירותלהמשיךבהתמדה.כוונו

גםמערכות""תשאפנההעברייםהמגןכוחותשל
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שלאסטרטגיה"וידו-הארט
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-עקאואאך,לה.משמשגופוהואואף-בתוכהנתוןעצמוהוא
המועילדבראיןכימערכו:חלקטמוןלהיותעשויבזאתגם

ולהרהורלמחשבהאותוהמדרבןוברכאותואיש-צבאשללמחשבתו
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מהלךלסיכוםידין,יגאלרב-אלוףשלמפרי-עטומיופות,סקירה
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עבודתושולחןעלהןמובטחכהמקוםלעצמוככרקנההאטלס
עברית,משפחהשלבססרית-הביתוהןוהלומדאיש-הצבאשל
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