ההתיישבות העובדת
בהתגייסות לצבא הבריטי
החלק הציבורי והתרומה
האישית
חובב צפריר – ארכיון כפר ביל"ו

צבי קבצן
מכפר ביל"ו

חיילי הגדוד הראשון בדרך הביתה נפרדים משער הניצחון בפריז

הרקע ההיסטורי
בסוף  1939עם הכרזת המלחמה ,הכריזו המוסדות הלאומיים (*) של היישוב היהודי על מפקד שיביע את נכונות היישוב להתגייס
למלחמה באויב הגרמני .היה זה משה שרת (אז  -משה שרתוק) ,ראש המחלקה המדינית בסוכנות היהודית ,שיזם את התוכנית לגיוס
המוני לצבא הבריטי.
במפקד של כל בני "היישוב" בגילאי  ,50 – 18התפקדו  136,043גברים ונשים ,כמעט שליש מכלל "היישוב" (כ 430,000-נפש) ,וזאת
למרות שמרות המוסדות הלאומיים לא הייתה מלאה 85,781 .מתוכם היו גברים ו 50,262 -נשים 36,160 .גברים הביעו נכונות
להתגייס לצבא הבריטי (עוד  39,540הביעו נכונות להתגייס לשמירה והגנה במסגרת "היישוב"; עוד  11,290למשימות משקיות.
בפועל התגייסו לצבא הבריטי כ 30,000-מתנדבים.
בן-גוריון הכריז ב  ,12.9.1939 -ימים מספר לאחר פרוץ המלחמה ,בתל-אביב" :עלינו לעזור לצבא כאילו לא היה ספר לבן ,ועלינו
להילחם בספר הלבן כאילו לא הייתה מלחמה".
הראשונים שהתגייסו לצבא הבריטי היו  12חיילים ,אשר כבר ב 7-בספטמבר  – 1939שבוע ימים לאחר פרוץ המלחמה – התגייסו
להפעלת סוללת תותחים אנטי-אווירית במפרץ חיפה ,להגנה על בתי הזיקוק ועל נמל חיפה – הנמל עמוק המים היחיד בארץ ישראל.

בשלהי  1939ובשנת  1940התגייסו מתנדבים לחיל החפרים ,לחיל הרגלים וליחידות נוספות ,ובקיץ  1941הסתיימו הספקות .הצבא
הגרמני תקף את ברית המועצות והיה במדבר המערבי בדרכו לכיבוש תעלת סואץ – עורק החיים של האימפריה הבריטית.
ולכן הכריזו בספטמבר  1941המוסדות הלאומיים על צו גיוס של רווקים מגיל  20עד  30ונקטו אמצעים נגד המשתמטים ממילוי
הצו .הבריטים ניסו לגייס יהודים וערבים לפלוגות מיוחדות ולנטרל בכך את החסרונות שראו בגיוס יחידות עבריות הומוגניות ,אך
ללא הצלחה רבה.
(*) המוסדות הלאומיים  -המוסדות שהקימה התנועה הציונית בירושלים בתקופה שקדמה להקמת מדינת ישראל ושכללו :ההסתדרות
הציונית העולמית ,הסוכנות היהודית ,הקרן הקיימת לישראל ,קרן היסוד ,אסיפת הנבחרים ,הועד הלאומי ,הרבנות הראשית.

ההתנדבות לצבא הבריטי  -גיוס נשים
רקע
גיוס נשים לצבא בכלל ,ולצבא זר בפרט ,היה תקדים בהיסטוריה היהודית .בהיעדר עצמאות
מדינית ,גברים יהודים שירתו בצבאות המדינות שבהן הם חיו ,אבל נשים יהודיות לא שירתו
מעולם בצורה מאורגנת בצבא כלשהו .מלחמת העולם השנייה הייתה הפעם הראשונה שנשים
יהודיות לבשו מדים ועזבו את הבית כדי להגן עליו ולסייע לעם היהודי ממרחקים( .כתבה ענת
גרניט-הכהן – בספר "אישה עברייה אל הדגל".)2011 ,
המגויסות מהיישוב שירתו בשני כוחות צבאיים בריטיים 3888 :בחיל העזר של צבא היבשה
( ,(ATSו 831 -בחיל העזר של חיל האוויר ) .(WAAFבסך הכול שירתו בצבא הבריטי כ 4700 -
מגויסות ובתוכן  120אימהות (ענת גרניט-הכהן).

שלהן
העיקרית
השירות
זירת
הייתה באזור המזרח התיכון –
בעיקר במצרים ובארץ ישראל
ומקצתן בסוריה ולבנון .בשלהי
שנת  ,1944כאשר זירת הלחימה
עברה לאירופה ,הועברו כ400-
לשרת
ישראל
מארץ
חיילות
באיטליה ובאוסטריה.

שרה יוגב מניר דוד

הבוגרות הראשונות של קורס
הסמלות ב  ATS -בינואר 1942

הבנות רינה שופמן מימין וציפורה
כרמי משמאל  -מכפר יחזקאל

חופשה בקהיר
השניה משמאל רינה שופמן השלישית
הדסה רבינוביץ שפיר והרביעית נעמי
גייבר  -בנות מכפר יחזקאל

הבוגרות של קורס נהגות ATS
בצריפין (סרפנד) 1942

ליד משאית .מלפנים ומימין עומדת לונה אלעזר
מבית חנן הדסה שפיר מכפר יחזקאל וחוה ומאחור
מימין שוש ילין מירושלים ומשמאל אריקה שרון

בתמונות ,סיפורה של נערה,
אריקה שרון שהצליחה בעזרת
עליית הנוער להימלט
מגרמניה הנאצית לארץ
ישראל בטרם פרוץ מלחמת
העולם השנייה,
ובשנות המלחמה התנדבה
לשרת בצבא הבריטי ביחידת
ההובלה של ה ATS -בה שרתו
בנות מארץ ישראל.
תרומה נוספת שבאה גם
ממאגר התמונות של נדב מן
ממרחביה (מאתר
"ביתמונה") ,היא של צפורה
שחר מתל עדשים

שיירת ג'יפים משמאל
אלה קליין ומימין
רוחקה קוריס
מבלפוריה  -צילמה
אריקה שרון

במחנה מינה במצרים החיילות סורגות  -צילמה אריקה שרון

נציגות לשבט האחיות
מלכה לייפנר רונן
ממענית ,אחות ב-
ATS
במצרים 1943

מלכה רונן משמאל,
אחות בבי"ח בבארי
איטליה 1944

שרה וכסלר התגייסה
מדגניה ב' ל ATS -כאחות.
הגיעה לאיטליה ונשארה
שם לטפל בשארית
הפליטה.
באיטליה הכירה ונישאה
לישראל פישגרונד( ,לפי
הברכה מ – .)1946
עם סיום העבודה בג'וינט
חזרו לקיבוץ דגניה ב'.

ההתנדבות לצבא הבריטי  -גיוס הגברים
המתנדבים באו מכל גווני הקשת החברתית ,הכלכלית והאידיאולוגית של היישוב היהודי ,אך ההתנדבות הייתה כרוכה בוויכוחים הפוליטיים שרווחו
אז ביישוב.
ראשית ,כבר בשנת  1940הוגשה לבריטים הצעה של וויצמן ומנהיגי הסוכנות ,לשיתוף פעולה נרחב בתחום הצבאי ,על ידי הקמת כוח צבאי בן
 50,000איש במסגרת גג בריטית ,בהיקף ובעצמה גדולים יותר משהיו אז לארגון ה"הגנה" ,תוך גיוס יהודים בחוץ לארץ למען ארץ ישראל (יואב
גלבר" ,מקומה של ההתנדבות לצבא הבריטי במדיניות הציונית והיישובית .)"1939-1942 ,ההצעה נדחתה כי הבריטים באותה תקופה לא רצו
לפגוע בערבים במזרח התיכון ,למרות שהמופתי כבר פגש בהיטלר לצורך שת"פ.

היה גם עימות חמור עם ממשלת בריטניה ומדיניות "הספר הלבן" שלה ,מסמך שהגביל את העלייה לארץ ואת רכישת הקרקעות בה .ובנוסף,
מאחר שהצבא הגרמני בפיקודו של הגנרל רומל ,עמד בשערי מצרים ,היו שהעדיפו לדאוג לכוח אדם להגנה ישירה על היישוב עצמו.
בזמן המגעים עם הסוכנות היהודית הכינה מפקדת הצבא הבריטי בארץ ישראל את עצמה לאפשרות של ביצוע גיוס עצמאי ותוך פנייה במישרין
לישוב והסבר על חייל העזר "חייל החפרים" ,כחלק אינטגרלי מהצבא ,הזהה לו בכל הנוגע לתנאי שרות ,מדים ,סמלים ,וסיכויי קידום.
פעילות זאת הביאה ל  1500 -מגויסים התייצבו כבר בתחילת  1940לצבא הבריטי למרות ההסתייגויות של היישוב המאורגן.
"רבים" מהיישוב המאורגן ניסו להסביר את המצב הכלכלי בארץ כגורם העיקרי להתגייסות המיידית בתחילת המלחמה  1939-1940לחיל החפרים,
אבל שני סוגי מתנדבים בלטו בגיוס הזה" :עולים חדשים שהגיעו לארץ זמן קצר לפני המלחמה כאשר רבים מהם ,או בני משפחותיהם ,הספיקו
לטעום טעמו של דיכוי נאצי לפני עלייתם ארצה ,והייתה להם מוטיבציה חזקה להתמודד עם הנאצים בכל דרך אפשרית ,ולנקום .אחרים ,היו בעלי
נטייה חזקה לצבאיות ,פרי חינוך ,והם חיפשו בגיוס ובפעילות הצבאית ביטוי לאישיותם (מספריו של יואב גלבר על תולדות ההתנדבות)".
צריך לציין גם ,מבלי להיכנס לפרטים ,שהמתגייסים באותה תקופה ,בהתיישבות העובדת ,הוחרמו מבחינה חברתית ,סולקו מארגון ההגנה ,ואפילו
גורשו ממישקיהם.
היו גם רביזיוניסטים וחניכי בית"ר ,שגם בתנועתם הייתה ההתגייסות בלתי מקובלת באותה העת ,והעמדה הרשמית הייתה כי יש לצפות להקמת
צבא יהודי ולא לדחות את הקץ ,ולהתגייס בלי משמעת תנועתית.

אבל ,בקיץ  ,1941עם התקדמות הגרמנים לכוון תעלת סואץ ,הסתיימו הספקות ,והתעוררה מחדש התביעה להתגייס ,בצורה
המונית ,לצבא הבריטי .בינואר  1942החל גיוס מתנדבים וביוני  ,1942לקראת הקרב המכריע באל-עלמיין הכריזו המוסדות
הלאומיים על צו גיוס מלא.

המתגייס האולטימטיבי – מקבלת הקיטבג ,התאמת הלבוש ,והפיכתו לחייל רגלי
בפלוגה הפלשתינית של הבאפס  -הכינוי של הפלוגות בגדוד הרגימנט המלכותי של
קנט המזרחית שחנה בארץ – .The Royal East Kent Regimen

השירות הצבאי היה במגוון החילות והיחידות שאליהם התנדבו בני היישוב .הוא כלל את היחידות הבאות:
•
•
•
•
•
•
•

חיל החפרים,
חיל ההנדסה,
פלוגות התובלה,
חיל הרגלים במסגרת פלוגות ה"באפס" שהפכו ב-
 1944לחטיבה יהודית לוחמת (הבריגדה),
חיל החרושת,
חיל הקשר
חיל עזר לנשים,

•
•
•
•
•
•
•
•

חיל התותחנים,
חיל הציוד,
חיל רפואה,
חיל המודיעין,
יחידות קומנדו,
חיל האוויר המלכותי,
הצי הבריטי,
הצנחנים.

משה מוסנזון
מנען ,גם עורך
העיתון לחייל
וגם נהג משאית
עם סמל מגן
דוד ושמות ילדיו
בעברית :דבורה
(לימים עומר),
רן וגיורא
יושקו שורץ ,חביבה רייק  ,אברי
שילר מקיבוץ מענית .הגברים
לבריגדה ,וחביבה רייק לצנחנים

ישרוליק טל,
ואליק פוקסמן,
מבאר טוביה,
בטיילת בתל
אביב 1943
מהבאפס לגדוד
השני

תמרונים של ראשוני מגויסי הבאפס
באזור יריחו ב  –1941באדיבות ארכיון נען

ששה מצנחני היישוב ,עומדים מימין :ראובן
דפני מעין גב ,צדוק דורון ,אבא ברדיצ'ב.
יושבים :שוריקה ברוורמן משמיר ,אריה
פיכמן ממעגן ,וחביבה רייק ממענית.

מילו אוריאל
קנר מקיבוץ
רוחמה שצנח
ברומניה 1943

מספר
המגויסים
ליחידות
השונות של
הצבא
הבריטי

טבלת מספר המתגייסים לצבא הבריטי לקוחה ממצגת של אורי איתיאל
על המגויסים לחיל החפרים שנפלו בשבי ביוון ועל מתנדבי חיל ההובלה ש  140 -מהם ,חיילי פלוגה  ,462טבעו
באוניה "ארינפורה" שהופצצה על ידי חיל האוויר הגרמני בים התיכון בדרכה לאיטליה ב  1למאי 1943

אנדרטה לברוך גורביץ
מאפיקים שטבע באוניה

תמונה כללית – של היחידות הגדולות ,מעל  1500מתנדבים
חיל הנשים (א.ט.ס)
בשלב ראשון הכין הפיקוד הבריטי קבוצה של מפקדות ארצישראליות .בינואר  1942נפתח קורס עם ששים מתנדבות ,חלקן מפקדות בהגנה.
הקורס הניב קצינות ומפקדות זוטרות יותר .לאחר מכן החל גיוס כללי .אחרי טירונות של חודש ימים ,שרתו המגויסות בארץ ,במצרים ובלבנון,
לימים גם באיטליה ובאוסטריה .הסיוע של החיילות ששרתו באירופה לניצולי השואה היה משמעותי ,בעיקר בטיפול בנשים ובילדים שביניהם.
לימים ,נהגו המתנדבות אמבולנסים ,הובילו שיירות של משאיות כבדות ,לעיתים תחת התקפות מן האוויר ,מטירה בצפון דרך המדבר המערבי
לטוברוק .מגויסות אחרות היו עוזרות לאחיות ,פקידות ,מרכזניות ,ומתקנות נשק וציוד צבאי לסוגו .כרבע מהן שרתו בחיל האוויר.
החפרים
היחידה הראשונה שגויסה במלואה מיהודי ארץ ישראל הייתה של "חפרים עוזרים" ) .(Auxiliary Military Pioneers Corpsהיה זה כוח
עזר לצבא הלוחם ,בן  9פלוגות (כ  3200 -איש) ,שעסק בחפירת עמדות וביצורים .היחידות שבהם היו חיילים יהודים השתתפו בלחימה
בצרפת ,ביון ובכרתים .בשנת  ,1941כ  1400 -מהם שהיו ביוון ו 170 -בכרתים ,נפלו בשבי ושהו בגרמניה עד תום המלחמה.
יחידות ההובלה
בתקופה הראשונה של המלחמה גויסו מתנדבים רבים מהישוב ,בעיקר נהגים ומכונאים ,לחיל ההובלה .בתחילה שרתו החיילים העברים
ביחידות מעורבות עם בריטים .לימים הפכו ליחידות ארצישראליות על מפקדיהן.
כ  5,000 -המתגייסים ששרתו בחיל ההובלה עסקו במגוון גדול של תפקידים בנוסף להובלת כוח אדם; הם הובילו נשק ,תחמושת ,דלק ומים
לכוחות במזה"ת ובצפון אפריקה" .מובילי המים" זכו לתהילה בכל החזיתות .בקרבות אל  -עלמיין נחשבה תרומתם משמעותית .אחרי שחרור
לוב סייעו אנשי חיל ההובלה לשיקום הקהילה היהודית בטריפולי 140 .מהם ,חיילי פלוגה  ,462נספו בדרכם לאירופה ,ליד מלטה ,כאשר
אונייתם "ארינפורה" הותקפה מן האוויר וטבעה.
פלוגות חיל ההובלה הגיעו לאיטליה בראש השנה  1943והיו החיילים הארצישראלים הראשונים שהגיעו לאירופה ונפגשו עם שארית הפליטה
ועם יהודי איטליה .פלוגה  178צורפה לבריגדה ויתר היחידות פוזרו ברחבי איטליה.

יחידות ההנדסה
קרוב ל –  4500איש התנדבו לחיל ההנדסה מיוני  .1940רבים מהם גויסו מראשית המלחמה בשל הכשרתם המקצועית כבוגרי הטכניון ובתי
ספר מקצועיים בארץ .תרומתם המיידית למאמץ המלחמתי הייתה חשובה ביותר .יותר מ  10פלוגות הוקמו במשך המלחמה ,והעובדה כי אנשי
החיל הזה עסקו בתנועת הרכבות במזרח התיכון ולאחר מכן באירופה ,אפשרה להם לעסוק בפעילות מחתרתית ענפה.

הבריגדה היהודית ,החי"ל,
הייתה חטיבה בצבא הבריטי שהורכבה כולה מיהודים ,בעיקר מקרב חיילי פלוגות הרגימנט הארצישראלי – הבאפס ,שכבר גויסו לצבא הבריטי
משנת  .1941בריטניה החליטה על הקמתה רק לקראת סוף מלחמת העולם השנייה  -ביולי . 1944תאריך הקמתה הרשמי  20לספטמבר .1944
אחד מיוזמי הקמתה היה משה שרת ,ראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית – המוסד העליון של היישוב היהודי בתקופת המנדט הבריטי
בארץ ישראל .המוביל הראשי בשכנוע ממשלת אנגליה בראשות צ'רציל ,היה חיים וויצמן שנהיה נשיא המדינה הראשון.
בשיאה מנתה הבריגדה כ 5,250 -חיילים .הבריגדה ,על כל יחידותיה ,שהתה בחזית מ 3 -במרץ  1945עד  25באפריל , 1945מהם שלושה
שבועות בקרבות ממשיים בקו ההגנה האחרון של הנאצים בצפון איטליה .ביולי  1945עברה החטיבה דרך גרמניה לבלגיה ,ולאחר מכן להולנד.
הצנחנים
ביישוב היו ילידי ארצות מרכז אירופה ,וטבעי היה שהצבא הבריטי ירצה להשתמש בהם למטרות חבלה ואיסוף מודיעין .המוסדות הלאומיים
ראו במשלוחם לאירופה אפשרות ליצור מגע עם היהודים בארצות האלה ,הן לשם סיוע – אם כי מצומצם – והן לשם ארגון התנועה הציונית.
היתרון של הנבחרים לשליחות היה שהם הכירו את השפות ,את קודי ההתנהגות וחלקם נראו כמו בני ארצות הכבושות 32 .ממתנדבי היישוב
הוכשרו והוצנחו באירופה .חנה סנש ועוד שישה מחבריה הוצאו להורג על ידי הגרמנים.

כ 800 -מתנדבי היישוב לצבא הבריטי נפלו במלחמה.

ניסיון ראשון לכנס את התפלגות ההתנדבות עד שנת  ,1944מכ  100 -קיבוצים ו  50מושבים
מספר המגויסים בקיבוצים
(בסוגרים מספר הנשים בתוכם)
)4( 26
איילת השחר
)3( 12
אלונים
)7( 37
אפיקים
)7( 44
אשדות יעקב
7
בארות יצחק
)4( 14
גבע
)3( 35
גבעת ברנר
)2( 31
גבעת חיים
גבת
גן שמואל
דגניה ב'
דורות
העוגן
חולדה
חולתה
חניתה
חצור
טירת צבי
יגור
כפר גלעדי
כפר מנחם
כפר סאלד

)1( 12
)1( 6
)5( 24
)2( 14
)1( 25
)1( 9
)2( 29
)3( 12
7
8
)7( 52
)4( 25
)2( 24
6

סה"כ
44

מספר המגויסים בקיבוצים
(בסוגרים מספר הנשים בתוכם)
11
כפר עציון
)2( 13
מענית
)1( 13
מעברות
)3( 12
מרחביה
)3( 14
משמר העמק
)1( 16
משמר השרון
)1( 6
נאות מרדכי
)1( 10
ניר דוד
)1( 22
נען
)3( 14
עברון
)3( 20
עין גב
9
עין החורש
)5( 17
עין השופט
)6( 52
עין חרוד
)2( 10
קבוצת שילר
)1( 10
רוחמה
)2( 17
רמת יוחנן
3
שדה אליהו
)1( 4
שדות ים
12
שער הגולן
14
שריד
)1( 13
תל יוסף

מספר המגויסים במושבים
(בסוגרים מספר הנשים בתוכם)
()5
()9
()5
()1
()1

68
24
24
15
7
8
6
4
)11( 38
)18( 70
)3( 9
6
)2( 14

באר טוביה
בית חנן
בני דרור
חרות
כפר בילו
כפר הס
כפר ורבורג
כפר חיים
כפר יחזקאל
נהלל
עין ורד
צופית
רמות השבים
סה"כ
13

גיוס חברי מושבים לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה
(מאתר תנועת המושבים)

(הנרי ניר – תולדות התנועה הקיבוצית)
תנועת המושבים

אוכלוסייה כוללת

חברים מגויסים

 45מושבים ,כ -

)12.5%( 1000

 8000נפש
מושבי העובד
הציוני
מושבי הפועל
המזרחי
מושבי פא"גי
מושבים שיתופיים

הערות:

 .1אוכלוסיית היישוב היהודי בארץ מנתה בשנת  1940כ  430,000נפש ובשנת  1946הייתה ( 500,000לפי יואב גלבר)
 .2סה"כ מספר המתנדבים מכל היישוב היה גבוה יותר ,כ  31,000 -אישה ואיש (לפי יואב גלבר)
 .3מכל מקום – תרומת ההתיישבות העובדת הייתה לפחות כפולה ביחס למתנדבי היישוב כולו.

התרומה האישית – אנשים מההתיישבות העובדת

במסגרת איסוף החומר לבניית המצגת התברר כמו תמיד ,כי מאחורי המספרים ,התמונות ,המכתבים
והסיפורים עומדות הדמויות של מתנדבים ומתנדבות ובחרתי לספר על כמה מהם ,שלפעמים גם קשורים
אלי באופן אישי.

רבקה גובר ,הידועה בכינויה 'אם הבנים' .אחת הדמויות המרכזיות בכפר ביל"ו ודמות נערצת בהתיישבות העובדת ,התגייסה לצבא כשהיא אם לשלושה
ילדים – שני בנים בתחילת שנות העשרה לחייהם ובת צעירה כבת שש .היא שירתה בצבא כמבשלת (לדבריה ,החיילות הצעירות לא הסכימו לשרת
במטבח ,ולכן הנשים המבוגרות יותר לקחו עליהן את המשימה) במחנה בסרפנד (צריפין של היום) .אף שהמחנה היה בארץ ,היא הגיעה לביתה רק
בסופי שבוע ,ואחת לשלושה חודשים קיבלה חופשה של שבוע ,כך שלא הייתה בקשר יום־יומי עם משפחתה.
וכך כתבה רבקה בספרה "רק שביל":
כאשר הייתי בעצמי כנדהמת מאותו הכוח ,אשר דחף אותי לקראת
הבלתי-נודע ,להליכתי לצבא; כאשר ההלם הכבד של סביבתי ,שהייתה
תמיד ידידותית עד אז ,היה לביטוי רב-הבעה של הגינוי בו דני אותי
כאם; בימים הקשים האלה ,כאשר בתוך נפשי כבר הייתי קרובה
להתמוטטות  -בא לביתנו בכפר ביל"ו שלמה לביא מעין חרוד .הייתה זו
לי הפעם הראשונה שראיתיו מקרוב.
הוא אמר" :סיפרו לי ,שיש לך שלושה ילדים ושהנכם בעלי משק חקלאי.
ודאי שקשה עליך ההליכה .באתי להגיד לך ,כי אין כיום בעולם אף
יהודי אחד ,שמותר לו לחשוב על עצמו כי אינו חייב להשתתף במלחמה
זו .אבל לא לכולם ישנו הכוח לצאת .אם מרגישה את שיש בך את הכוח
הזה  -לכי ואל תביטי ימינה או שמאלה" .ובכוח זה הלכתי.
הוא עצמו ,בן-הששים ,לא הצליח עדיין להידחק אל שורות הצבא,
למרות כל מאמציו .רק בשלהי  ,1942כאשר למד נהגות תחילה (ואחרי
שזייף את שנת הלידה) נמסר לי פתק ממנו שהועבר ע"י שוטרת צבאית
אנגליה" .הנני מאושר! היום קפצתי לתוך המדים".

דמותו הגבוהה והצנומה ,הדון קישוטית ,יחד עם חברו ,הדבוק בו ,בן
ציון ישראלי מכנרת ,שהיה אף הוא בן גילו של לביא – הפכו לנו
לסמל ההתנדבות במלחמת העולם השנייה.

המטבח בסרפנד

בן ציון ישראלי ובנו המגויס אהרוניק ב  1941בעת חופשת מולדת בכנרת עם האמא חיה

שלמה לביא (לבקוביץ) נולד בחנוכה תרמ"ג ( )1882בפלונסק שבפולין .היה פעיל בתנועת הנוער הציונית "אגודת עזרא"
שהקימו בפלונסק בשנת  ,1900בן-גוריון ושלמה צמח.
בארץ והיה מראשוני העלייה השנייה ומאנשי היסוד של תנועת הפועלים בארץ .עבד כפועל בפרדסים בפתח תקוה,
בכפר-סבא ,ברחובות ,סג'רה ,יבנאל ,חדרה ,ועוד .בשנת  1905השתתף בכנס היסוד של "הפועל הצעיר" .בשנת 1909
השתתף בהקמת ארגון "השומר".
במהלך מלחמת העולם הראשונה ב ,1913 -מגיעים מכפר אוריה  16חלוצים לקבל בעבודה משותפת את חוות
כנרת ( 13בחורים ו –  3בחורות) ,ביניהם בנציון ישראלי ,יצחק טבנקין ,שלמה לביא ,אהרון שידלובסקי ,אווה טבנקין,
חיה ישראלי ואחרים .התאריך  2.11.1913נקבע כייסוד לקבוצת כנרת.
כחבר קבוצת כנרת העלה בשלהי מלחמת-העולם הראשונה את רעיון "הקבוצה הגדולה" ,שתקים גדוד עבודה לכיבוש
עמק יזרעאל .וכך לביא ,נמנה עם מקימי עין-חרוד ב .1921 -
בימי מלחמת העולם השנייה ב  ,1942 -בהיותו בן  ,60התנדב שלמה לביא לצבא הבריטי ושירת כנהג ביחידת תובלה.
אחד מתוך  ,52חברות ( )6וחברים ( )46שיצאו מעין חרוד למלחמה.
בן ציון ישראלי נולד בשם בנציון צ'רנומורסקי ב ,1880בעיירה גלוכוב שבאוקראינה למשפחה יהודית מסורתית.
בשנת  ,1906לאחר פרעות קישינב ,עלה לארץ ושינה את שמו לישראלי.
ישראלי עבד בפתח תקוה עם א"ד גורדון ,שם פגש בשני רעיו ,נוח נפתולסקי ומאיר רוטברג .יחד עברו לרחובות ,שם
עברו בעבודות מזדמנות בפרדסים וסעדו ב"מטבח הפועלים" של פייגע זלצר .בן ציון נשא את חיה בתה של פייגע לאשה.
בשנת  1909הנהיג ישראלי קבוצה בת  13פועלים ובראשה שני חבריו ,נפתולסקי ורוטברג (יחדיו נקראו "חבורת יחד" או
"שלישיית יחד") ,את ההתיישבות בחוות כנרת .יחד עמם באו לקבוצה גם חיה ,אשתו וגם המשוררת רחל.
בשנות ה 30-הנהיג ישראלי שיטות מודרניות של חקלאות אינטנסיבית ברפת ובמטעי בננות ותמרים .השתתף במשך
שנים ( )1933-1953במפעל הברחת חוטרי תמרים מעירק ופרס לגידול במשקי עמק הירדן והערבה.
ערב מלחמת העולם השנייה ,יזם הקמת פלוגת חי"ש בעמק הירדן ופיקד עליה .ב 1941-חש שאין די בכך והתנדב לצבא
הבריטי והוא בן  59שנים.
מימין ,ב"צ ישראלי ,מוטקה חדש ,שמוליק שטראוס,
מאיר תמרי ומוטקה שרוני מכנרת 1945

ישראלי נספה ב –  ,1954באסון מעגן ,בעת טקס לגילוי אנדרטה שהוקמה לזכרו של פרץ גולדשטיין ,מצנחני
היישוב שצנחו מעבר לקווי האויב הנאצי במלחמת העולם השנייה.

צבי קבצן נולד ב 1902 -למשפחה יהודית יחידה בכפר אוקראיני בשם סקרילוב שהיה ממוקם כ 80 -ק"מ צפונה מהעיר המפורסמת
לבוב – בירת גליציה ,אוקראינה .הוא היה הילד ה 10 -מתוך  11הילדים שנולדו לרבקה-בריינדל ולבן-ציון קבצן .משפחת קבצן
התיישבה בכפר בין  1850ל  1860 -ועסקה בחקלאות ,במלאכה ,ובמסחר בתבואות ועצים בין רוסיה וממלכת אוסטרו-הונגריה ,אשר קו
הגבול המפריד ביניהם עבר קרוב לכפר.
המשפחה הייתה מבוססת היטב וההורים השקיעו מאמץ גדול בחינוך והשכלה לכל אחד-עשר הילדים .ההורים היו תלמידי תורה בעצמם
ומתקדמים בדעותיהם והצליחו למזג בביתם שני עולמות :חינוך והשכלה מצד אחד ועולם של מסורת ומורשת יהודית מצד שני.
המצב היה אידיאלי עד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה ב  1914 -והמהפכה ברוסיה ב  1917 -שהרסו את המציאות ,חשפו את
היהודים לרדיפות והגבלות .האחוזה החקלאית נהרסה ,המשפחה ברובה נדדה לעיירה הקרובה דרושקופל וארבעה הילדים הצעירים
מתוך האחד עשר ,התחברו לתנועות הנוער החלוציות ועלו בסופו של דבר לארץ בשנים .1924-1925
הוא התחבט בין הצטרפות לקיבוץ או למושב .חבריו ב"חבורת הדרום" ברחובות ,הקימו את קבוצת
גבע בעמק יזרעאל ,אך הוא יחד עם בחירת-ליבו צפורה ,לה נישא ב  ,1930 -הצטרפו לארגון חדש
ברחובות שעלה להתיישבות בכפר ביל"ו ב .1933 -
ב 1941 -כאשר מגיעות לארץ הידיעות על טבח היהודים בידי הנאצים מחליט צבי לצאת למלחמה,
למרות היותו בן  .39כדי שלא יידחה זייף צבי את גילו והצהיר כי נולד ב ,1907-כך "נהיה" צעיר ,דיו
כדי להתגייס.
הוא מקווה לא רק להילחם בגרמנים אלא אולי להגיע גם לעיירה ולמצוא את אביו ואת שש המשפחות
של אחיו ואחיותיו הבוגרים שלא זכו לעלות לארץ לפני פרוץ המלחמה .בסוף המלחמה היתברר כי כל
בני המשפחה מלבד בן אחותו ,הושמדו בשואה.

צבי ,שני משמאל ,עם חבריו במדבר
המערבי במצרים 1943

בכפר ,הצטרפו אליו ארבעה מבני הנוער הצעירים :מוטי ברש ,אבנר מילרוד ,זאב סוכובולסקי ואפרים גובר בני ה 17 -עד  25ומשה אונגר הבוגר יותר .רבקה ,אמו

של אפרים גובר ,התגייסה לפני בנה ,כבר ב  1940ל A.T.S -וכאשר השתחררה ב ,1943-התגייס בנה אפרים לבריגדה .אפרים גובר נפל במלחמת השחרור ,ואחיו
הצעיר צבי ,נפל כ 4-חודשים אחריו וכך "זכתה" רבקה גובר להיקרא על ידי דוד בן גוריון "אם הבנים".
מוטי ברש וגיסו יצחק גלמודי

אפרים גובר
זאב סוחובולסקי

משמאל ,זאב וצבי ,עם חבריהם בגדוד
הראשון ,באמוני החורף בפיוג'י ,מזרחית
לרומא ,לקראת כניסה למלחמה ,דצמבר
1944

אבנר מילרוד

מוטי ,כורע
משמאל
עם צוות
התותח
בפריסה
באיטליה
בבריגדה

בנוסף לכל משימות חייו בעבודת חוץ ,במשק ובנוטרות ,פעל צבי כמדריך הנוער הבוגר בכפר ,ועם גיוסו בינואר  1942הם
באו להיפרד ממנו בביתו.

צבי ,שוכב ראשון מימין ,במוצב טימושנקו ,בחזית נהר הסניו ,באיטליה מרץ 1945

צבי וחבריו באימוני
החורף באזור פיוג'י
ממזרח לרומא ,נובמבר
1944
תמונת פרידה מציפורה והילדים

צבי עם עמירם שפרינצק

"השבוע הנפנו את דגלנו .זו הפעם הראשונה מאז התגייסנו.
וצא וראה מה חזק היה הרושם ,עת כל הגדוד עמד במרובע
והדממה הייתה כה עמוקה ,שדבריו של הרב הראשי בקראו
את פרקי התנ"ך ,שהצליח להתאים ולשלב בתוך דבריו ,נדמו
לצלצול עתיק .וכשעצמתי למספר שניות את עיני ,נדמה היה
לי כאילו נמצא אני במעמד הר סיני וקול נביא נישא כבימים
קדמונים אל בני העם המתקדשים למלחמה"
ברכות שנה טובה שנשלחו הביתה ב  -תש"ו

כתבה צפורה קבצן ל"בית במושב" בסתיו 1943

ממכתבו של צבי לרבקה גובר מיד אחרי כניעת גרמניה מ22.5.1945-
רבקה מאד יקרה

אודה ולא אבוש ,שמכתבך מיום  9.5הרעיד את נשמתי ברוח החמה
הנושבת ממנו .מסירותך הנאמנה וכאבך ,כאב עמנו ,וידידותך
המתמדת אלי ואל משפחתי העלו דמעות בעיני.
את בעיני כסמל האם העברייה והרשיתי לעצמי להגיד לך שבחייך
בפנייך .תתברכי על שזכיתם ,את ובנך להשתתף במלחמה זו....
מי רבקה ,יכול לשמוח יותר מאיתנו לבוא הניצחון .אנו ,שהשתדלנו
לשתף את עצמנו בצער וביגון הגדול שירד על ראשנו עם פרוץ
המלחמה .הוא החל בישיבתנו היום-יומית ליד תיבת הרדיו בביתי ועד
להתגייסותך ,להתגייסותי ולבסוף להתגייסותו של בנך הבכור אפרים.
רבה שמחתי כי פדיתי את נשמתי מהתייסרות מתמדת ,לו לא הלכתי
לצבא .אני יודע כי לא התגייסתי רק למען אחרים אלא גם למעני.

אגב ,בדירתנו חיה אישה גרמניה .איזה רעד ופחד גילתה אישה זו
בהופיענו בביתה .והאמיני לי כי לולא זכרתי בכל רגע ,מה עולל לנו
העם הגרמני ,לולא עמדו לפני עיני תמונות ,הרודפות אותי יום ולילה,
של נשים וילדיהם הטבוחים ומעונים ,הייתי מתיישב ומרגיע אותה שלא
תתהלך כצל וכעלה נידף.
מה אעשה ואני רואה בכל אישה את אם-האדם ואינני משלים עם הדעה
הרווחת בין בחורינו כי לא יחמלו ולא יישאו פנים לא לאישה ולא לילד
גרמני.
האם לקיים את הכתוב עין תחת עין או לנוע בין השנאה והנקמה לבין
המוסר הטבוע עמוק בלב היהודי ,שעבורו הוא מוכה מזה אלפיים שנה...

בכניסה לבית הקברות הצבאי הבריטי
ברוונה ,צפון איטליה

עם שארית הפליטה
במסגרת הכוחות של בעלות הברית שפלשו לאיטליה בשנת  ,1943הגיעו מצפון אפריקה גם יחידות תובלה ושירותים ממגויסי
היישוב היהודי בא"י לצבא הבריטי .בשלהי שנת  1944הגיעה לאיטליה גם הבריגאדה היהודית (החי"ל) .אנשי יחידות אלה יצרו
את הקשר הראשון עם הפליטים היהודים ניצולי השואה באיטליה והקימו עבורם מחנות ,מטבחים ומחסני הלבשה.
הבריגדה ,על כל יחידותיה ,שהתה בחזית ,בקרבות ממשיים לאורך נהר הסניו ,קו הביצורים האחרון של גרמניה הנאצית בצפון איטליה,
מתחילת מרץ ועד אמצע אפריל  .1945לאחר הבקעת הקו ,מנוחה והתארגנות ,ולאחר כניעת הגרמנים ב  9במאי  ,1945הועברו גדודי
הבריגדה לאזור העיר האיטלקית טרוויזיו ,במשולש הגבולות בין איטליה ,יוגוסלביה ואוסטריה.
עיר זאת נהפכה עד מהרה לתחנת מעבר בלתי חוקית של יהודים עקורים ,ממזרח וממרכז אירופה שנעו לכיוון הנמלים באגן הים
התיכון .מנמלים אלה עלו לאחר מכן הפליטים לארץ ישראל.
חיילי הבריגדה היהודית שפגשו את הניצולים ,ניצלו את מעמדם ואת האמצעים שעמדו לרשותם לטובת הניצולים ,תוך יצירת בסיס
ארגוני ,לוגיסטי לטובת ארגון ה"בריחה" ,והעלייה הבלתי לגלית לארץ ישראל .חלקם אף נשארו באירופה לאחר שחרורם מ"הבריגדה"
כדי להמשיך בפעילות .בהמשך נטל על עצמו המוסד לעלייה ב' של ההגנה ,שהוקם כדי לסייע ליהודים לעלות לארץ ישראל למרות
האיסור שהטילו שלטונות המנדט הבריטי ,את ניהול הבריחה.
בין כל העוסקים במלאכה התבלטה במיוחד קבוצה של אנשי ה'הגנה' ששרתו ביחידת ההובלה  462של הצבא הבריטי
שהתמקמה לאחר כיבוש איטליה במילאנו .בהנהגתו של רס"פ היחידה אליהו כהן (לימים האלוף בן חור) הם גיבשו במהלך שנת
 1944ותחילת  1945את 'החבורה' – קבוצה שנטלה על עצמה לעסוק בהובלת הפליטים ובאיסוף הובלה ואחסון ציוד עבורם.
לפעילות 'החבורה' צורפו גם אנשים מיחידות הובלה אחרות ,ובשיא פעילותה היא הפעילה כ 50-משאיות .עם הגעתו לאיטליה של
יהודה ארזי לרכז את נושא ההעפלה ,הוא מצא בקבוצת 'החבורה' מסגרת אידיאלית לתמיכה בפעילותו .בראש 'החבורה'
עמדו ישראל ליברטובסקי (לימים מנכ"ל מספנות ישראל) ,שלהבת פראייר (לימים מנכ"ל הועדה לאנרגיה אטומית) ומאיר דוידזון
(לימים מג"ד גדוד  51בגבעתי במלחמת השחרור (מתוך אתר 'החבורה').

׳החבורה׳ נקראה גם יחידת ( T.T.G.ר"ת של "טלחאס טיזי גשפטן" – "עסקי שק בתחת" בתרגום לעברית) ,שם ששיקף את
המודוס אופרנדי שלה :זיוף מסמכים והשגת מזון ,דלק וציוד בדרכים לא חוקיות .הם השתמשו במשאיות של הצבא הבריטי על
מנת להוביל פליטים וציוד ,לעיתים תוך שימוש במסמכים מזויפים של יחידות פיקטיביות.
שלושה ספורים קצרים לסיום של הסאגה הבלתי נגמרת של הפגישה עם רבבות ניצולי השואה ,שהתחלתי בה :מכתבו של יצחק
ליבנה מעין החורש ,סיפורו של עמוס אלחנן מהגדוד השלישי ,ושל מיודענו צבי קבצן מהגדוד הראשון.
מיצחק ליבנה מקיבוץ עין החורש

החבורה  -במחנות הפליטים בחוות ההכשרה בפירנסולה ,צפון איטליה

סיפור משפחת אלחנן " -מקובנה לרחובות" כתב שמואל אלחנן ,ו" -מחוץ לאופק ,מעבר לרחוב" כתב חנוך
ברטוב
האב ,יצחק אלחנן ,מצאצאי הרב יצחק אלחנן ספקטור ,מגדולי ישראל של המאה ה ,19-ורב בקובנה שתחת
שלטון הצאר הרוסי .ב ,1924-בברלין ,נשא יצחק לאשה את שולמית רוזנבלום ,בתו של ציוני שהיה גאה על
ייחוסו המגיע עד רש"י .ב 1933-עלו הוריה המבוגרים של שולמית ארצה ,בעוד שיצחק אלחנן ורעייתו שולמית
נשארו בקובנה כדי לנהל עסק משפחתי גדול.
בקובנה נולדו ליצחק ולשולמית שלושה בנים  -עמוס ( ,)1925בנימין ,רבי )1926( ,וצעיר הבנים ,שמואל
( .)1930עם פרוץ מלחמת העולם הצליחו ההורים לשלוח ארצה את שני הבנים הבוגרים ,עמוס ובנימין ,שגדלו
אצל הסב והסבה ,הורי שולמית ,למדו בגימנסיה ("בלפור") בת"א ,השתלבו בגדנ"ע ובהגנה.

ב ,1942 -התגייס עמוס הבכור בן ה  17לגדוד השלישי של הבריגדה .וכך כתב לאחיו בנימין בארץ:

שמואל ,יצחק ,שולמית ,עמוס ובנימין 1946

לא ידעו אבא ואמא כי גמרנו לימודינו ,כי הלכתי לצבא .בעבורם הלכתי ,על פעולותיהם ,על בכי שמואל וגעגועיו
רציתי לשלם לאויב .לנקום בנאצי ,על הכל ,על הכל ...האזכה בכך?
עמוס ,השתתף בלחימה בצפון איטליה ובמעבר לטרוויזיו עם סיומה .הוא החל לחפש את הוריו (שהופרדו בזמן חיסול הגטו ,ולא ידעו איש על רעהו) .ויום אחד הגיע
לעיירה פונטבה בצפון איטליה בה נבנה מחנה מעבר לעולים כדי לפגוש חבר.

בערב אמר לו מישהו ,שזה עתה הגיעה למחנה משאית ממינכן "ובה אולי יש מישהו ששמע על אבא שלך" .עמוס ניגש למשאית ובאותו רגע קפץ ממנה שמואל ,אחיו
הצעיר .וכך כתב לאחיו בנימין בארץ:

בערב נסעתי לבית הפליטים ,והתברר לי כי מי שחיפשנו איננו… ואני התכוננתי לחזור לבסיס .וכשאני עומד כך,
הגיעה מכונית ,וכשאני מסתכל אליה – הכרתי את שמואל יורד ממנה .רצתי למכונית והנה גם אבא! ובינתיים ניגש
אלינו גם אדם ,מכר של אבא מתקופת הגטו ,ומסר לו ד”ש מאמא ועל מקום הימצאה .

ואיך נסגר מעגל:
שמואל אלחנן האח של עמוס ,ויוסי ,בנו של צבי קבצן ,מתקבלים ל"כדורי" בשנת  .1946כל הכתה מתגייסת בדצמבר  1947לגדוד
הראשון של הפלמ"ח ,ומשתתפת יחד בכל קרבות הגדוד :משמר העמק ,צפת ,מלכיה ,רמלה – לוד ,ושחרור הנגב .הם חברים עד
עצם היום הזה (עברו בלי עין הרע .)90

הסיפור של צבי קבצן
הגענו לטרוויזיו ובמסגרת תפקידנו התחלנו לקלוט את הניצולים שהגיעו מכל רחבי אירופה.
החיילים עזרו לניצולים לרדת והם זרמו אל המגורים .
כל הזמן סקרתי את הפנים ,אולי אזהה את בני משפחתי ,אולי ניצל מי שהוא מעיירתנו שהייתה בחבל וולין?
פתאום הבחנתי בשני גברים שצעדו יחד .עצרתי אותם ,הסתכלתי בפניהם ושאלתי באידיש ,האם אתם ממשפחת ישכיל? האם יש לכם אח בשם
אריה ישכיל?
נראה היה כי הם הולכים להתעלף .ואז הם השיבו ,כן ,אריה זה אחינו הגדול ,איך הכרת אותנו? האם אתה מהמשפחה שלנו?

לא ,אמרתי להם ,אבל האח שלכם אריה ,הוא שכן שלי ,שגר על ידי בכפר ביל"ו.
ועוד באותו יום שלחתי לו את תמונת שני אחיו שנצלו מהשואה.

לתוספת ,סיפורים של חיילי הבריגדה

על פסח בחזית הסניו כתב יצחק (אופנהיימר) אריאל מטירת צבי:

משמאל יצחק אריאל איזי לוין
וחבריהם מהגדוד הראשון
בבריגדה

על חנוכה אחרי החזית ,כשהבריגדה הגיעה להולנד ,כתב לילדים סבא יצחק איזי לוין מטירת
צבי:
פעם הייתי בחוץ לארץ כחייל .היה חורף .שלג לבן עטף את העצים ,את האדמה ואת הבתים .והנה :חנוכה! ולי ,אין
חנוכייה ואין שמן ואין נרות .שאלתי את החיילים החברים בצבא :הם אפילו לא זכרו שחנוכה הגיע .הלכתי לחנות
בכפר ההולנדי הקטן ורציתי לקנות נרות או שמן .הם הסתכלו עלי בתימהון :אתה לא יודע שאין שמן ואין נרות
בכל הסביבה כי הייתה מלחמה קשה ולא נשאר כלום.
אז יעץ אחר :אולי תשאל במנזר של הנוצרים ,הם שמרו אולי על נרות בשביל הכנסייה שלהם.
הלכתי בשלג עד הכנסייה הרחוקה ,צלצלתי בשער ופתחה לי נזירה .בקשתי ממנה נרות ,כי אני יהודי ורוצה
להדליק נרות חנוכה.
אתה יהודי? יש לנו כאן ילדה קטנה יהודייה שהצלנו מן האויב .קראו לילדה והיא מסרה לי דרישת שלום בשביל
הדוד בארץ ישראל .ואז נתנו גם נרות .רצתי למחנה הצבאי ,לקחתי  9כובעי פלדה מן החיילים וככה הייתה לי
חנוכייה להדליק נרות .וכל החיילים רקדו מסביב ושרו "מעוז צור" וליהודים הייתה אורה ושמחה .שלכם סבא.

ועוד סיפור
מתוך ספרו של
אבנר רז מגבע
"בחזרה מהירח"

דוגמא למחקר מגמתי – מענף הקונספירציה
"מאמר זה התחקה אחר האופן שבו מדיניות המוסדות הלאומיים בעניין הגיוס לצבא הבריטי נבנתה והופעלה בשטח ,והמקרה
שנבחן הוא שדה הכדורגל" .המחברים (*).
הפתיח – הודעה רשמית של הסוכנות היהודית על גיוס לפלוגות חיל הרגלים מה  16לספטמבר  1940בתאום עם הצבא הבריטי

"ההחלטות המעשיות של הסוכנות כללו הקמת ועדות גיוס ,ניהול רישומים ,ניסיון לגיוס על פי מכסות ,שימוש בכוח הכפייה של
ההסתדרות כדי לגייס חברי קואופרטיבים ועובדים במקומות עבודה מאורגנים וניסיון להטיל קנסות על "משתמטים" .כבר בשלב זה
היו חברי אגודות ספורט יעד פוטנציאלי לגיוס .הסוכנות פרסמה הודעה לארגונים שונים ,ובהם אגודות הספורט ,שלפיה " אין
להשתחרר ממילוי החובה לעם לפי שיקול אישי בלבד ,אלא לפי הכרעתן של ועדות הגיוס המוסמכות .ועדות הגיוס תמסורנה תעודות
לאלו ששוחררו על ידן מחובת הגיוס" .ציטוט מיואב גלבר – תולדות ההתנדבות :ההתנדבות ומקומה במדיניות הציונית והיישובית,
 ,1942 —1939כפרסום בעיתונות( .לא הצלחתי להגיע למקור ,חובב).
"ממצאי המאמר הנוכחי תורמים להשקפה שלפיה מידת ההיענות המצפונית-אידיאולוגית או רוח ההתנדבות היישובית אינן יכולות להסביר היטב את
רמת הציות לציפיות המוסדיות של ההנהלה הציונית או אפילו של הסתדרות העובדים הכללית .תגובת מועדוני הכדורגל והכדורגלנים באגודות
השונות להתנדבות הכפויה אינה מעידה כי המחויבות הלאומית גברה על המחויבות הספורטיבית בעת המפגש בין ספורט ללאומיות" .המחברים (*)

"ניכר כי לבם של כדורגלנים רבים היה מסור למשחק ולא לשירות בצבא הבריטי בפקודת המוסדות הציוניים .גם מועדוני הכדורגל היו
מחויבים לניצחונות על כר הדשא ולא בשדה הקרב" .המחברים (*)
מסקנה" :מבחינות רבות ,ולא רק בתנאים של העדר ריבונות מדינית פורמלית ,סדקים וחרכים הם חלק מכל מערך ריבוני .למעשה ,ההתמודדות
המוסדית המתמדת עם גילויים של התנגדות ושל התחמקות ,ממלאת תפקיד פעיל בהקמה ,בתיחזוק ובשכלול של המערך הריבוני באשר הוא".
המחברים (*)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) רתם כסלו ורונן שמיר .2016 ,אנגלים ,ציונים וכדורגל ,על התנדבות כפויה ובניית ריבונות .בעיתון ,JSTOR
עיתון של החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה ,אוניברסיטת תל-אביב ,כרך  ,17חוברת  ,2תשע"ו.

