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 יהבמלחמת העולם השני בצבא הבריטיהארצישראליים העבריים ששירתו החיילים שמות החללים והנעדרים מקרב 

 

 מבוא

למאמץ  הצטרפו 30,000-תושבים, מתוכם כ 500,000-קרוב למלחמת העולם השנייה מנה היישוב העברי בארץ ישראל בפרוץ 

 בעיקרהקרבות הקשים שבהם השתתפו מתנדבים אלו במהלך מלחמת העולם השנייה,  ושירתו בצבא הבריטי., התנדבו המלחמתי

, נסיגות ארוכות, יחסי כוחות גרועים, הערכות מצב שגויותהתאפיינו בכאוטיות, (, 1941)מאי  כרתיםבו (1941)אפריל יוון ב

שגויות וביכולת פיקוד ושליטה לקויים. כל אלה גרמו לתבוסות קשות,  בנסיגות ארוכות, ביחסי כוחות גרועים, בהערכות מצב

להרוגים, לנעדרים רבים, לניתוק יחידות ובודדים מיחידות האם שלהם ולאובדן שליטה על כוח האדם ואמל"ח. כתוצאה מזאת, 

ישראלי -ן בקרב הישוב הארץהתקבל מידע חלקי בלבד מהזירות השונות אודות גורל הנפגעים, הן בקרב פיקוד הצבא הבריטי וה

 והנהגתו. 

 
(. נעדריםפצועים, חללים, שבויים, ודאות לגבי מספרם המדויק של הנפגעים השונים )-עדיין קיימת אי אלהמתום המלחמה ועד ימינו 

שים על בארכיונים ואצל גורמים רשמיים קיימות רשימות נפגעים שאינן מלאות, ובחלק מהנתונים המתועדים התגלו שיבושים המק

 בירור גורלם של נפגעים אלה.

 
 התחלתי, בצבא הבריטי ה"הגנה" לשירות בחיל החפרים בשליחות שהתגייס, אחרי פטירת אבי נחום מנדל ז"ל, 2015בשנת 

ׅריםלהתעניין בקורותיו בחיל  ובשמותיהם של חבריו לנשק. במסגרת זו מצאתי בספרות ההיסטורית הסוקרת את האירועים  הַחפׇּ

בהם מתמקד מאמר זה, שקיימים פערים משמעותיים בין המקורות ככל הנוגע למספרם ולגורלם של נעדרים רבים בקרבות ביוון 

(, העלה 160-ודע דבר אודות זהותם )למעלה מובכרתים. מספרם הגבוה של הנעדרים מקרבות אלו שגורלם לא נודע ושאיש אינו י

 .אשר הביאו אותי למסע גילויים בעקבות חיילים עלומים אלותהיות, 

 
אודות החיילים שהתגייסו ומהלך קורות שונים, מידע ונתונים ממח ותינהמחקר הייתה היסטוריוגרפית המבוססת על ריכוז ו שיטת

( ואתר "יזכור" לחללי CWGCים, כדוגמת אתר החללים הבריטיים )אינטרנטי, מאגרי מידע בהסתמך על מידע ארכיוני שירותם,

 שם כגון: שינויי ושיבושים טעויות כפילויות, מערכות ישראל והצלבת המידע שנצבר ממקורות שונים. ברשימות המקוריות אותרו

  .האישי ברישום המספר טעויות, הדפסה כתוצאה מטעויות

 
נפלו לעתים רחוקות כנתון אמין יחסית, אשר רק מספרו האישי הצבאי של כל חייל,  מותהושם דגש על איבמהלך איסוף הנתונים 

שונות של כתיבת  בגרסאותתים נעשה שימוש ילע. שגגה או כפילות. לעומת זאת, בשמות החיילים חלו במקרים רבים שינויים בו

השם.  שינויים עקב התרגום לשפה האנגלית ולעתים בגין ִעיְברּות חלו לעיתיםו ,שוניםרישומים של החייל עצמו במסמכים בהשם 

 , כאשר אותרה טעות שכזו ברישומי המקור היא תוקנה בגוף המחקר.טעויות הדפסה בעת הכנת רישומי המקור חלומהשמות בחלק 

 
ים אודות מספר הנפגעים בכל אחד מהסיווגים איתרתי מסמכים בארכיון המדינה ובהם דיווחים סטטיסטיים תקופתי 2018בשנת 

 הבאים: חללים, שבויים, נעדרים ופצועים במהלך המלחמה, כפי שדווח על ידי שלישות הצבא הבריטי. מניתוח הדיווחים

הסטטיסטיים, מצאתי מענה לסוגית מספרם של החללים והנעדרים מקרב מתנדבי היישוב העברי לצבא הבריטי מהקרבות ביוון 

ליד חופי מלטה,  1/5/1943פי דיווחים סטטיסטיים מטעם הפיקוד הבריטי, עד לטביעת האונייה "ארינפורה" ביום -על ובכרתים.

מספר החללים והנעדרים מקרב כלל הנפגעים הארצישראליים בזירות השונות עמד על עשרות בודדות בלבד. כשבועיים לאחר 

מחללי הספינה, שמקום קבורתם לא  138לאחר שברשימות הנעדרים נכללו גם טביעתה מדווח על עליה חדה במספר הנעדרים, 

נודע. בסיכום הסטטיסטי של הפיקוד הבריטי לא נעשתה הפרדה בין הנעדרים בקרבות ביוון ובכרתים לבין הנעדרים בזירות אחרות, 

 .מחללי האונייה "ארינפורה" נחשבו בשגגה כנעדרים מהקרבות ביוון ובכרתים 138ולכן 
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אחרי שהעליתי את מסקנותיי על הכתב, הועמדו הממצאים בנושא מורכב ורגיש זה לבחינתם של מומחים בתחום תולדות הישוב 

 ,2018בארץ ישראל וההתנדבות לצבא הבריטי. הם קראו, העירו, האירו את עיניי ואישרו את ממצאי. בהמשך, במהלך אוגוסט 

 ליד היחידה להנצחת החייל במשרד הביטחון ואושרו.ממצאים אלו הוצגו ונדונו בוועדה האקדמית ש

 
 בו מתועדים שמותיהם ופרטיהם האישיים של הנפגעים מקרב מתנדבי היישוב ששירתוים הללו ונוספים, רוכזו במחקרי, הממצא

, "רשימות השבויים, החללים והנעדרים מקרב החיילים העבריים המחקר המלא במלחמת העולם השנייה.בצבא הבריטי 

, 92/2018/25תיק )שם,  ארכיון צה"ל ומשרד הביטחוןב נמצא, רצישראליים בצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה"הא

 ." שבלטרוןII-מופיע באתר האינטרנט של "מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם ההמחקר תקציר (. 2018בדצמבר  4מתאריך 

 
 המחקר במספר רשימות ייעודיות )שבויים, חללים, פצועים, נעדרים,שמותיהם ופרטיהם של החיילים שאותרו רוכזו בטבלאות 

 ייסושהתג ערבים, כוללות אינן עבריים בלבד, הן ארצישראליים לחיילים וסיווגים נוספים(. הרשימות מתייחסות נעדרים שאותרו

 השנייה.  העולם במלחמת הבריטי לצבא ישראל-בארץ

 

והמתנדבים ארצישראליים עבריים אשר שירתו בצבא הבריטי ונפלו חלל בשבי, בזירות ברשימת החללים רשומי פרטי החיילים 

חזית איטליה, הצי הבריטי, צי הסוחר הבריטי, חיל האוויר הבריטי,  1941–1940השונות, בהן: מצרים, לוב, יוון וכרתים בין השנים 

 תברשימכתוצאה מתאונות או ממחלות שונות. ישראל ובמקומות אחרים, וכן אלו שנפלו חלל במהלך השירות -שירות בארץ

  1שנפלו חלל בשבי ובעטיו. 80מהם  ,לו חלל במסגרת שירותם בצבא הבריטי, שנפחייליםשמות  626מופיעים החללים 

 

מצאתי נחמה פורתא בכך, שמספר החללים והנעדרים העבריים מקרב החיילים ששירתו במלחמת העולם השנייה בצבא , במחקרי

אני מקווה שמחקרי ישמש כמקור מידע לבני  .ואשר גורלם או שמותיהם לא נודעו, קטן בהרבה מאשר הוערך בעברהבריטי, 

 2 משפחות החיילים, לעוסקים בתחום, למערכת הביטחון, ולמתעניינים בקורות החיילים הארצישראליים במלחמת העולם השנייה.

 
ספרם הגבוה של הנעדרים בקרבות מהשנים אודות -ישים קץ לתהיות רבות בציבור שמות הנעדרים והחלליםתקוותי, שפרסום 

-ביוון ובכרתים ששמם וגורלם לא נודע. זאת, משום שבניגוד לסברה שרווחה עד לאחרונה ולפיה מספרם עמד על למעלה מ

, בירור נוסףלגבי גורלם נדרש ו אשר שמם ידוע ,נעדריםהשמספר  התבררבאמצעות הממצאים שהתגלו במחקר זה, , 160

 בלבד. 7עומד על 

 

                                                           
לחללי מערכות  חללים ששמותיהם שלא נכללו באתר "יזכור" )אתר ההנצחה 15( הודגשו שמותיהם של 1רשימת החללים )טבלה ב  1

לחללי מלחמות העולם  (Commonwealth War Graves Commissionחללים, הרשומים באתר ההנצחה הבריטי ) 11ישראל(. מהם 

חיילים שנפלו חלל כתוצאה ממחלות בהן לקו בעת השירות ואינם מופיעים באתר זה )הם שוחררו כחולים  4-הראשונה והשנייה, ו

 .בא הבריטי בבתי חולים אזרחיים, אך נפטרו כתוצאה ממחלתם(. ההדגשות הן: בצהוב ובירוק בהתאמהמהשירות, טופלו על חשבון הצ
בצבע כחול, חייל שנהרג  -חלל שמקום קבורתו לא נודע )מקל"ן( מצוין ברשימת החללים בעמודת סטטוס, באופן הבא: חייל שטבע בים   2

 בצבע תכלת.– בצבע חום, חייל שנהרג בקרב אווירי -בזירה יבשתית 
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ׅריםיסים המצטבר לחיל מספר המגוי - 4טבלה   בהשוואה למספר המאותרים )יהודים וערבים( 5194–1939בשנים  הַחפׇּ

 העולם השנייה, בהשוואה למספר החיילים היעודיים שאותרו במחקר זה מוצגים בגרף להלן:נתונים מצטברים, אודות מספר החיילים היעודיים שגויסו לחיל החפרים במהלך מלחמת 

 

 
 

ׅריםשהתגייסו לחיל )יהודים וערבים( יעודיים ארצישראליים מספר מצטבר של חיילים : 1גרף מס'     3,4 במחקר נכון לכל מועד דיווח.החיילים שאותרו מספר וחו בדיווחים סטטיסטים תקופתיים בהשוואה לּודו 5194–1939בשנים  הַחפׇּ
 

 

 

, במקביל ים לצורך השלמת התמונה. יחד עם זאת התעוררו קשיים באיתורם של המתגייסים הערבים, לאור היעדר גישה למידע אודותיהם בארכיונים בריטייםנעשה מאמץ לאתר גם מתגייסים ערב נפגעים ארצישראליים יהודים. המחקר התמקד באיתורם של הערה:

 ים לא נמצאו באתרי החיפוש בהם נעשה שימוש לצרכי המחקר.ווחים אודות מתגייסים ערבילקשיי שפה ולכך שד

                                                           
 .S25, 6079\6097 ,S25\S25, 6104\S25\6034 (, תיקים:אצ"מדיווחים מקוריים אודות מספר המתגייסים, הארכיון הציוני המרכזי )  3
 .4-5והערות , שם, טבלת צבא היבשה 300, עמ' ;8419, הוצאת יד יצחק בן צבי, בין בריטים ערבים וגרמנים': דתולדות ההתנדבות, כרך יואב גלבר,   4
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 ( ופירוט הנפגעים מביניהם1941( ובכרתים )מאי 1941מערכות ביוון )אפריל במספר החיילים הארצישראליים שהשתתפו  - 5טבלה 

 

 יחידה / חיל

(חיילים וקצינים משויכים בטבלה לחילות המקור שלהם: הערה)אותרו במחקר בשמם ובמספרם האישי   

 בקרבותנפגעים כ "סה
 ביוון ובכרתים

מיוון  חיילים עבריים שפונו
 וכרתים ומדווחים

 כנפגעים בקרבות מאוחרים יותר

, חיילים עבריים שפונו מיוון וכרתים
 ולא דווחו כנפגעים

כ חיילים "סה
עבריים 

 שהגיעו ליוון

 פירוט הנפגעים העבריים כתוצאה מהקרבות ביוון ובכרתים

שלא חיילים עבריים 
ליוון עם  נשלחו

היחידות אליהן התגייסו 
  במקור

עברייםחיילים   
 שהוצבו במקור

חפרים שלא נשלחו ' לפל
 , 609, 601ליוון: פל' 

  51וקומנדו  611
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 חללים ונעדרים מקרב השבויים נפגעים מקרב החיילים המאותרים שהגיעו ליוון
ה
יד

ח
 י

רו
ב
וע

ה
 

רו
ר
ח
שו

 

ה
מ
ח
מל

 ב
לל

ח
ו 

פל
נ

 

ם
עי

פג
כנ

ו 
ח
וו

 ד
א
ל

 

ו 
גע

נפ
ך 

הל
מ
ב מל

ה
מ
ח

ה
 

חללים  שבויים
בקרבות 

ביוון 
 וכרתים 

 

 נעדרים  פצועים נעדרים
מדווחים 
שאותרו 

 וחזרו
 לשירות

מופיעים ברשימת 
", פדויי השבי"

שלגביהם לא 
מידע תומך  אותר

 כי נפלו בשבי 

חללים 
בשבי או 

 -בעטיו 
ביוון 

 ובכרתים

חללים 
בשבי או 

-בעטיו 
שלא ביוון 

 וכרתים

שבויים 
 שלא

אותרו 
כפדויי 

 שבי

 חיל החפרים
 608÷602' פל

474 1,276   5 561 82 16 1,940 1,108 11 1 7 127 22 9 33 4 161 8 23 745 59 

 14   1 419 449   15    434  1039תפעול נמלים עברית ' פל
 

10 10 1 6   
  

              81 1038תפעול נמלים ערבית ' פל
 

      
  

  6   1   5 1 34 1  1 72 130 15  6    109  (נהגים)חיל השירותים 

   10    1    1 3 24 2 2 15    5  חיל הרפואה
  

   1     1   1 3 42 5 1 28   3 5  חיל הציוד
  

 2   1 41 95  3 48    44  חיל הקשר
 

 2   1  
  

    3 13 17   1    16  חיל האוויר
   

    
  

 1    4 11 1 2 2    6  יחידה לסילוק פצצות
1   

    
  

  10    2   12 9    1        20  (Buffs)הבאפס ' מצורפים מפל

      6   6      מתנדבים לחיל הים
   

    
  

הכח נסוג         738הנדסה ' מחלקת חלוץ מפל
 בשלמותו

   
 

    
   

    
  

 כ  "סה
 

555 1,905 3  0 5 684 90 39 2,726 1,672 19 1  8 180 25 24 45 5 175 9 23 771 59 

 לא נפגעו
23 

 39 .          ליוון שבסבירות גבוהה שהגיעו חיילים עבריים מאומתים ואלה - 2,687
 

 
1,905 

 

74 188 23 830 

  שהגיעו ליוון.חיילים עבריים מאומתים ולא מאומתים  - 2,726 578
שנפלו חלל לאחר  11מהם 

 .השחרור מהשבי
211 

שנפלו חלל  24מהם 

 במלחמה

 שהגיעו ליווןחיילים יהודים וערבים שאותרו במחקר וסביר  - 3,304     
שבויים נוספים ברחו מהשבי,  5

 1041 ונפלו חלל לאחר שחזרו לשירות. 
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  5שהתגייסו לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה היהודים הארצישראליים שיוך חילי, מקרב החייליםמספר החללים והנעדרים לפי  – 6טבלה 

 חפרים 6שם החיל
 

 הנדסה
 

 
 שירותים

)פל'  
 התובלה(

 
 רפואה

 
 

 
 ציוד
 

 

 קשר
 

 תותחנים
 

 
רגלים 
 )באפס(

 

 
 ירואוהיל ח
 
 

 
חיל עזר 

וירי וא
 לנשים

 
חיל עזר 
 לנשים

 

 
חיל הים 
המלכותי 

 הסוחרוצי 

 
קומנדו 
ויחידות 
 מיוחדות

 
חילות 
 נוספים

 

ים ללח
ששיוכם 
החילי לא 

 אותר

סיכום 
החללים 
על ציר 

 הזמן

   .A.M.P.C. R.E. R.A.S.C. R.A.M.C. R.A.O.C. R.C.S. R.A. INF. R.A.F. W.A.A.F. A.T.S.      R.N סימול חיל בריטי
+ M.N    S.O.E.     

 
 מספר החיילים לפי שיוך חילי 

 3222 7(30824 -)סה"כ 

4651 

4951 397 1043 192 802 5258 2652 831 3888 1146 240 6502  
פל' 

תפעול 
 הנמלים 

שאר  
 יחידות

  ההנדסה

603 4048 

מספר החיילים שהגיעו ליוון לפי הערכה 
     7   50 10  100 50 30 140 35 456 1950 8מעודכנת

תחום מספרים אישים של חיילים שהגיעו 
  9(PAL/ליוון )קידומת: 

 13875-10776  
  601פל' כח חלוץ מ +

23001 
- 

23456  

 
2310-2001 

 
952-1  4050-4000  6050-6000  8612-8510 N. R.  מבוזר מבוזר N. R. N. R. מתנדבים 

 .N. R. N. R. N. R בודדים
 

  

  

חללים לפני הקרבות ביוון 
 42      20     5       1 1 3     12 ובכרתים

חללים שנהרגו בקרבות ביוון 
בשבי  , ובעקבותיהםובכרתים

 ובעטיו
53 21   6 1 1 3     3             88 

  החללים מספר
 על ציר הזמן 

שבויים ביוון מבין ה –חללים 
חזרו לשירות , ובכרתים שברחו

 נפלו חלל מאוחר יותרו
3 2                             5 

  
שנפלו לאחר הקרבות  חללים

ביוון ובכרתים ולא השתתפו 
  10במערכות אלו

35 3 37 192 9 12 3 12 89 36 6 18 11 26 1 1 491 

  
 חללים מכל חילהסה"כ 

 626 1 1 26 31 18 6 44 89 12 6 14 11 201 37 26 103 1946 - 1939בשנים 

 מספר הנעדרים 
 על ציר הזמן 

  

בקרבות ביוון  נעדרים
 6                        1 5 בשבי  , ובעקבותיהםובכרתים

לאחר הקרבות ביוון נעדרים 
לא השתתפו שובכרתים 

 במערכות אלו 
               1 1 

 מכל חיל הנעדריםסה"כ 
 7 1                            1 5 1946 - 1939בשנים 

 
 

 

                                                           
 , לטרון.II-מוזיאון הלוחם היהודי במלחמת העולם ה, מחקר השמור ב2220באפריל  29מהדורה שנייה,  בצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה",ששירתו יוסף שקד, "רשימות השבויים, החללים והנעדרים מקרב החיילים הארצישראליים העבריים   5
 התגייס החייל במקור, ולא לחיל שבמסגרתו נפל חלל.השיוך החילי מתייחס לחיל, אליו   6
 .300-303עמ' שם, , 1984, הוצאת יד יצחק בן צבי, תולדות ההתנדבות, כרך ד': בין בריטים ערבים וגרמניםיואב גלבר,   7

 .92/2018-25הביטחון, תיק מערכת ארכיון צה"ל ו, 2018בדצמבר  4 מהדורה ראשונה, במלחמת העולם השנייה",בצבא הבריטי ששירתו יוסף שקד, "רשימות השבויים, החללים והנעדרים מקרב החיילים הארצישראליים העבריים   8

 ולא קיבלו מספר אישי. ,היו מתנדבים הים, שחייליו אשר הגיעו ליוון-למעט חיל  9

 .1945 - 1939מכלל החיילים שהתגייסו בשנים   10
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 סיכום

 ריכוז הממצאים מכלל טבלאות המחקר .א

  יתכן שישנם  .מספר זה אינו סופי. ההשתתפו בקרבות ביוון ובכרתים 1,672. מאלה, 1,725 –סך כל השבויים ששמם אותר

 .או לא אומת כי נפלו בשבי, שבויים נוספים ששמם לא אותר

  זה מידע אותר במחקר לא המופיעה באינטרנט, ואשר לגביהם"בית פדויי השבי" סך כל השמות מבין אלו המופיעים ברשימת 

 חיילים ששירתו בצבא הבריטי. 55מאלה אותרו שמותיהם ומספרם האישי של  .76 –נפילתם בשבי  נוסף במקורות אחרים אודות

 ת ברשימה.חיילים שעל פי מספרם האישי סביר שנרשמו בטעו 12-שהגיעו ליוון ושלגביהם קיימת סבירות החיילים  25מהם 

  השתתפו בקרבות ביוון ובכרתים 166מאלה,  .171 –בהצלחה סך כל החיילים שנפלו בשבי וברחו ממנו. 

 השתתפו בקרבות ביוון ובכרתים 180מאלה,  .181 – אך לא נפלו בשבי, סך כל החיילים שדווחו רשמית כנעדרים. 

  1941בשנת  29מהם  ,224 –סך כל החיילים שדווחו רשמית כפצועים, ולא נפלו בשבי או דווחו בהמשך כחללים. 

  7 – נדרש בירור נוסף אודות גורלםאשר עבריים הליים אארצישרהשבויים הו נעדריםהחללים, הסך כל. 

 חיילים 659 מאלה .813 –תום הקרבות ביוון מספר החיילים שהגיעו ליוון, אך לא דווחו רשמית כנפגעים והמשיכו בשירותם ב 

 .החפרים בחיל ששירתו יעודיים

  חיילים 169 מאלה .188 – חיילים הארצישראליים העבריים שלא נפגעו, ולא נשלחו למערכה ביוון עם יחידותיהםהסך כל 

 .החפרים בחיל ששירתו יעודיים

  745 –והתגייסו לחיל החפרים לפלוגות שלא נשלחו ליוון  ,חיילים הארצישראליים העבריים שלא נפגעוהסך כל. 

  מקרב. מתו בשבי האויב או כתוצאה ממנו 80מאלו  .626 – שנפלו חלל במסגרת שירותם בצבא הבריטי החייליםסך כל 

 שנהרגו 64-ו אוויר בקרבות ונהרגו שהופלו 8, בים שטבעו 186 מהם ,נודע לא קבורתם שמקום חללים הינם 258, החללים

 .מהשבי בריחה עקב או בשבי היותם מהם נהרגו בעת 39כאשר , ביבשה מקרבות כתוצאה

 

 מספר החיילים שהגיעו ליוון .ב

חיילים ארצישראליים )יהודים וערבים(, מהם למעלה  3,500-לפי המחקר זה, בהערכה מעודכנת, הגיעו ליוון בסך הכל כ

חיילים יעודיים מפלוגת  450היו חיילים יעודיים מחיל החפרים,  1950-. מקרב החיילים היהודיים, כחיילים עבריים 2,800-מ

חיילים מחילות נוספים  210-חיילים מפלוגות ההובלה בחיל השירותים, כ 140-, לפחות כ1039תפעול הנמלים העברית 

היחידה לסילוק  ,”באפס”מצורפים מפלוגות ה)שונות בודדים מיחידות  30-כ( ו50-, חיל אוויר100-, קשר30-, ציוד30-)רפואה

 גודלה הוערך במחקר (בשלום משם חולצו חייליה וכל 738 הנדסה מפלוגה חלוץ מחלקת ליוון עוד הגיעהפצצות, חיל הים(. 

 . )חיילים 25-בכ

 

מחיל החפרים,  500-מהם כ .כפי שהוערך קודם לכן 400חיילים ערבים, ולא  600-נמצא במחקר, כי ליוון הגיעו למעלה מ

בפלוגת תפעול  150-ל 100ויתרתם בין  607בפלוגה הערבית השלמה  300-(, כ604-ו 602בפלוגות המעורבות ) 200מתוכם 

החיילים שציין וילסון אכן היו  2,200-. כמו כן נמצא שגלבר צדק בהערכתו לגבי מכתבו של וילסון, ו1038הנמלים הערבית 

וכוח חלוץ מהפלוגה המעורבת  604, 602והמעורבות:  609, 608, 606, 605, 603ריות במלואן: מפלוגות החפרים )העב

חיילים  1,950-שוילסון כלל את החיילים היהודים והערבים בפלוגות אלו כמקשה אחת, מהם כ (. הערכת המחבר היא601

 חיילים ערבים ששירתו בפלוגות המעורבות. 200-יהודים ועוד למעלה מ
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חיילים ארצישראליים )יהודים וערבים( שהגיעו ליוון.  3,304המחקר, אותרו בשמם ובמספרם האישי נכון למועד פרסום 

חיילים יעודיים  1,940קרב החיילים היהודיים אותרו ערבים. מ 578-חיילים ארצישראליים עבריים ו 2,726מאלה אותרו 

 לערך, היו מיחידות וחילות נוספים.  330-, השאר, כ1039ברית פלוגת תפעול הנמלים העחיילים מ 450-מחיל החפרים ו

( 1941החיילים הארצישראליים שהגיעו ליוון ואלה מהם שנפלו בשבי במערכות ביוון )אפריל  הערכות קודמות של מספר

 מול ממצאי המחקר מפורטים בטבלה שלהלן: (1941ובכרתים )מאי 

 חיל/יחידה

 ותהערכהגיעו ליוון לפי 
)גלבר, תולדות  תוקיימ

ההתנדבות, כרך א', עמ' 
369) 

 ממצאי המחקר

הגיעו ליוון לפי 
 מעודכנתהערכה 

 אותרו בשמם ובמספרם האישי

הגיעו ליוון 
 בוודאות

יוון, סביר שהגיעו ל
אך לא אותר מידע 

 זו תומך בהנחה

סך הכל 
עבריים 

 שהגיעו ליוון
  עבריים ערבים עבריים ערבים עבריים ערבים עבריים לאום

חיל החפרים פל' 
602÷608 

1,660  
ממכתבו  1,800) 

 של גנרל וילסון(
400  1,950  500 1,924  495 16 1,940 

פל' תפעול נמלים 
 1039עברית מס' 

440  456  449   449 

פל' תפעול נמלים 
 1038ערבית מס' 

   
  100 -

150 
 83   

 חיל השירותים
 (נהגים) 

100  140  115  15 130 

 חיל הרפואה

200 

 30  22  2 24 
 42 5  37  50  חיל הציוד
 95   95  100  חיל הקשר
 17   17   50  חיל האוויר

 11 1  10  10   יחידה לסילוק פצצות
מצורפים מפל' 

 (Buffs) "באפס"ה
  10  12   12 

 6   6  6   מתנדבים לחיל הים
מחלקת חלוץ מפל' 

 738הנדסה 
  25  

הכוח נסוג 
 בשלמותו 

 )לא זוהו בשמם(  

 סה"כ הגיעו ליוון
2,400 

(2,560) 
400 2,827 

600   - 
650 

2,687 578 39 2,726 

 
ומעלה מוערכים מול  2,800חיילים ) 75-הפער בין ההערכה לממצאים, לגבי מספר החיילים העבריים שהגיעו ליוון, עומד על כ

 12הבהירות באשר למספר החיילים שהגיעו ליוון מחיל האוויר, מאלו אותרו -באישאותרו(. ניתן להסביר את הפער  2,726

כן, עלו קשיים בזיהוי חיילי כוח -כמו  11לערך )בהסתמך על ממצאיו של גלבר לפיהם מספרם היה "כמה עשרות"(. 50מתוך 

חימוש ורפואה( שלא זוהו בשמם. ובזיהוי חיילים שהגיעו ליוון מחילות נוספים )תובלה, ציוד,  738החלוץ מפלוגת הנדסה 

בהיעדר מידע, היה קושי לזהות חיילים אלה מבין כלל החיילים באותם החילות שאכן הגיעו ליוון ובתום הקרבות נסוגו ושבו 

חיילים המוזכרים במקורות שונים, וקיים ספק לגבי נכונות המידע  40-לא נכללו במניין המאותרים כ ליחידותיהם.

 .מחיל החפרים( אודותיהם )מרביתם

 

 1979לעומת הערכה משנת לפי ממצאי המחקר מספר החללים והנעדרים בקרבות ביוון ובכרתים  .ג

מממצאי המחקר עולה, שסך כל הנעדרים והחללים כתוצאה מהקרבות ביוון ובכרתים ועד לסיום המלחמה ששמם אותר 

מכאן, שההערכה אצל גלבר . אך גורלם לא נודענעדרים ששמם ידוע  6-חללים ו 88חיילים, מהם  94 בוודאות עומד על

איננה , "חיילים אלמונים ונצר אחרון"כאשר חלק גדול מהם: ", חללים 200-ששיעור האבידות בנפש היה קרוב ל"

                                                           
 .693' עמ, ; שם8419, הוצאת יד יצחק בן צבי, בין בריטים ערבים וגרמנים': דתולדות ההתנדבות, כרך  יואב גלבר,  11

 .104-102עמ' שם, 
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"הרישומים בא.ת.ה. ובמזכירות אגוד החיילים  ההערה שכתב גלבר ביחס לשיעור האבדות הגבוה ולפיה ואילו  12מאוששת,

לאור ממצאי המחקר, ניתן לומר כי מספרם של חיילים   13היא הנכונה. המשוחררים מצביעים על מספר נמוך הרבה יותר."

 חיילים 2,700-למעלה מ האישי ובמספרם בשמותיהם זוהו כן,-כמונעדרים ששמם אינו ידוע והם נצר אחרון קטן ביותר. 

כרך חיילים מההערכה הקודמת המופיעה בספרו של גלבר,  300-ליוון. ממצא זה גבוה לבדו בכ שהגיעו עבריים אלייםארצישר

 14חיילים עבריים. 2,400 , לפיה הגיעו ליווןא'

 

 מהקרבות ביוון ובכרתיםסוגית הנעדרים ל והקשרה 1943"ארינפורה" בשנת  אונייהפרשת טביעתה של ה .ד

"החישוב שנעשה על ידי השלטונות הצביע בסופו  :1984 שפורסם בשנת ,כרך ד' ,ההתנדבותתולדות גלבר כותב בספרו 

מידע   15נהרגו בעת שביים". 12איש נחשבו כנעדרים והיה ידוע כי  169שבויים עבריים מן הארץ. עוד  1514של דבר על 

באשר לנפגעים מקרב החיילים העבריים , ובו דיווחים סטטיסטיים שוטפים של הפיקוד הבריטי בריטי זה הוא חלק מתוכן מסמך

  16)סימול בריטי מקורי(. D/95/41. המסמך נמצא בארכיון המדינה בתיק השונות במזרח התיכוןהלחימה בצבא הבריטי בזירות 

מתאריך בתיק ישנם דיווחים סטטיסטיים שוטפים נוספים המוצגים באותה המתכונת של המסמך לעיל. במסמך המקורי, 

פירוט של הנפגעים בחתכים הבאים: חללים בקרב, חללים מפציעות, פצועים, נעדרים, , מופיע 5/9/1943ונכון ליום  6/9/1943

החללים  פירוט הנ"ל, מופיעדיווח ב לנפגעים עבריים ונפגעים ערבים. זאת בחלוקה .חללים בשירותושבויים, חללים בשבי 

. על פי המסמך 89-, חללים בשירות רגיל ומתאונות10-בשדה אונות, מת12-, בשבי8-, מפציעות39-העבריים כדלקמן: בקרב

 1,514מספר השבויים העבריים שצוינו במסמך עמד על  .חללים עבריים 158 בסך הכלבצבא הבריטי בזירות השונות  תועדו

י, וחזרו עד כולל את מספר השבויים שהצליחו לברוח מהשב מניין השבויים איננו. 168עבריים עמד על הומספר הנעדרים 

 לשירות. לתאריך המסמך

 

 ספר, ומ122 החללים העבריים עמד על מספרכי , נמצא 16/5/1943ונכון ליום  18/5/1943מיום  בדיווח סטטיסטי שוטף

עמדה  ,23/5/1943ונכון ליום  25/5/1943 בדיווח מיוםשבוע מאוחר יותר,  38.17החיילים העבריים הנעדרים עמד על 

. מכאן שבין שני הדיווחים השבועיים מספר החללים חיילים נעדרים עבריים 187חללים עבריים ועל  125על  רשימהה

 18נעדרים! 149-במצבת הנעדרים העבריים "קפצה" בתוך שבוע אחד  אילוחללים בלבד, ו 3-העבריים עלה ב

 

 נעדרים עבריים מיחידת ההובלה 138 בעיקר מהוספתם שלמוסברת , 187-ל 38-במספר הנעדרים העבריים מ ההחד עלייהה

462 ,( General Transport, RASC462) ( "שהיו על סיפון האנייה "ארינפּורהErinpura)  1/5/1943שטובעה בתאריך 

ק"מ צפונית  50-על ידי מטוסי חיל האוויר הגרמני, כוהופצצה בדרכה מנמל אלכסנדריה למלטה שטה  אונייהבים התיכון. ה

                                                           
, הוצאת יד יצחק 9391-1942תולדות ההתנדבות, כרך א': ההתנדבות ומקומה במדיניות הציונית והיישובית  יואב גלבר,  12

 .369' עמ, ; שם1979בן צבי, 
 .279הערה  ,369עמ' שם,   13
 .369' עמ, שם  14
 .164והערה  160עמ' שם,  ,וגרמנים ערביםבין בריטים ': דתולדות ההתנדבות, כרך  יואב גלבר,  15
: מקורי סימול, PALESTINIAN SOLDIERS, VOL. 2: התיק תיאור, 40/109-מ: פיזי מזהה, המדינה . ארכיון164הערה   16

Vol. II 95/41 File No. D/ ,שם התיק המקורי שם. 384' עמ, 1/1/1943 עד 1/1/1941 -תקופת החומר מ: 

PALESTINIAN & BRITISH INTERNEES & P.O.W's IN ENEMY & ENEMY OCCUPIED 

TERRITORIES; STATISTICS OF KILLED & MISSING. 
 .183' עמ, התיק בארכיון המדינה  17
 .918' עמ, התיק בארכיון המדינה  18



 

 39           שנייהשמות החללים והנעדרים מקרב החיילים הארצישראליים ששירתו בצבא הבריטי במלחמת העולם ה         למחבר  הזכויות שמורותכל  ©

הם  1943על מספר הטובעים מהאסון דווח בצינורות הדיווח המקובלים של הפיקוד הבריטי ומסוף חודש מאי לנמל בנגאזי. 

 נכללו בדו"חות הסטטיסטיים במניין כלל הנעדרים, בו לא הייתה הפרדה בין היחידות השונות.

 

יבשתיים לפי דיווחים ועד לסוף המלחמה, על מנת לאתר את מספר הנעדרים בקרבות ה 25/5/1943לפיכך, החל מיום 

נעדרים שהם  138סטטיסטיים של הפיקוד הבריטי, יש להפחית מסך כל הנעדרים המדּווחים, בכל אחד מהדוחות הסטטיסטיים, 

תולדות , שרק חלק ממנו מובא בספרו של גלבר, 6/9/1943מחללי האונייה "ארינפורה". כך גם לגבי הדיווח הסטיטיסטי מיום 

, דווח 6/9/1943נעדרים. כלומר, מלבד חללי האונייה ביום  169(, ושם צוינו 164והערה  160)שם, עמ'  ’ההתנדבות, כרך ד

 .10-קטן מ ששמם ידועכיום מספרם של נעדרים נעדרים עבריים נוספים מכלל הזירות. מנתוני מחקר הנוכחי נמצא, כי  31על 

 .לגבי גורלם נדרש בירור נוסףו ,ימהשב שוחררוי אותר מידע כאשר לא מקרבות ביוון ובכרתים, מרביתם שבויים 

 

 סוף דבר .ה

-ומעלה החיילים העבריים שהתגייסו לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה, אותרו במהלך המחקר מעל ל 30,000מקרב 

נפלו חלל  626, מהם 10%-נפגעים שונים )חללים, פצועים, שבויים ונעדרים(, כך ששיעור הנפגעים הכולל היה גבוה מ 3,000

במסגרת השירות בצבא הבריטי. עובדה זו מלמדת על הנחישות ועל ההקרבה הבלתי רגילה של החיילים הארצישראליים מקרב 

 הישוב.

 

כל  ששמם ידוע, אך גורלם לא נודע ועשרות חללים שאין מידע על מקום קבורתם. למשפחותבודדים כיום, ישנן עדיין נעדרים 

יודעות מה עלה בגורל יקירם, זהו פצע פתוח מאז ועד הלום. החובה המוסרית היא שלנו, ממשיכי אחד ואחד מהם, שאינן 

 מורשתם, ושל הרשויות הנוגעות בדבר לנסות ולברר את הפרטים מה עלה בגורלם עד תום.

 

 . sefinet60@gmail.comבדוא"ל:  פנו למחבר אנא, לתקנן אשר ברצונכם מוצאים אתם טעויות או השמטות חלילה אם

mailto:sefinet60@gmail.com
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