
)מיל(אלוף , ר אלעד פלד"ד  

EladAutoBiography\1948Generation2009 
  24/03/2009 

1

1

  מתנועת נוער לגוף לוחם  -ח "הפלמ
  

  "עוד בטרם נולד ביטוי זה" מגש הכסף"בחרנו להיות "
  

  החוקרים התשעה עשר לתולדות כוח המגןהרצאה בכנס 
  יד טבנקין, מרכז גלילי

  ט"באדר תשס' ט   5.3.2009
 

 הקדמה ומבוא

מתנועת נוער לגוף "ח "על הפלמ, צופה-כמשתתף, נתבקשתי להביא עדות
  ".לוחם

ככזאת היא . דברי הם עדות יחיד בלבד: נתחמו גבולותיו, כבר בהגדרת הנושא

של מי , מני רבות, היא בסך הכול עדות אחת. עלולה להיות מוטית ואישית

שנה את  70ומנסה להציג היום לאחר כמעט , חווה את חוויות הדור, שהיה שם

הייתה לי הזכות . לוגאינני היסטוריון ואינני סוציו. מה שנצרב בזיכרוני ובתודעתי

יהיו מנקודת ,  אפוא, דברי. להיות בין עושי ההיסטוריה בשנים גורליות לעמנו

אני מציע . התנסה וחשב רבות על כל אלה, חווה, שראה, מבטו של משתתף

. הלוחם במלחמת העצמאות, סיפור אישי מנקודת המבט של צעיר כבן עשרים

ויותר קודת מבטו של בן השמונים ח מנ"אינני מתכוון לשפץ או להסתכל על תש

  . ט"בתשס

הדרך הנכונה : "*** שכתב, בדברי ניסיתי ללכת בעקבות דבריו של נתן אלתרמן

בטרם , לשיר את המרֶאה בעוד הוא בן חורין וחי מכוחו הוא: אינה כי אם אחת

המראה בטרם "אעשה כל מאמץ להציג את .   1"יהיה עבד ַלמשמעות וַלסמלים

או מתוך כוונות ברורות , שהודבקו לו בתום לב" עות ולסמליםיהיה עבד למשמ

  .אחרות

היא , ובעיקר לאחר למעלה משישים שנה, אמינותה ומהימנותה של עדות זיכרון

אותה ניסח ההסטוריון יואב גלבר , חרף זאת אני מקבל את הגישה. בעייתית

                                                 
 ********,   נתן אלתרמן 1
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והוא מקור  אך הוא גם איננו ניגודה המוחלט, הזיכרון אינו היסטוריה: "בכתבו

  2".היסטורי חשוב

אנשי מילואים  1000מגוייסים ו  2100ח "ערב מלחמת העצמאות מנה הפלמ

רובן חברות ההכשרות המגוייסות של , בנות 500מתוכם כ "). רזרבה"ה(

ח "מנה הפלמ 1948ביוני  1ב , ל"עם כינונו של צה.   3תנועות הנוער החלוציות

מהלך חודשי המלחמה הראשונים קלט כ ב. מגוייסים  6076בשלוש חטיבותיו  

ל "ומח) ל"גיוס חו(ל "מגוייסי גח 2000מתוכם למעלה מ , מגויסים חדשים 3000

הכשרות  44ח "שרתו בפלמ 1946לאפריל  1942בין קיץ . 4)ל"מתנדבי חו(

 1946בין יולי ). לוחמות 400לוחמים ולוחמות מהם כ  1300כ (מגוייסות 

מתוך . לוחמים ולוחמות 1500כ (הכשרות  34ח "התגייסו לפלמ 1947לנובמבר 

. היו חברי הכשרות 70%המגוייסים הסדירים ערב מלחמת העצמאות  כ  2100

). בנות 1000מתוכם כ (לוחמים ולוחמות  6000ח      כ "מנה הפלמ 1949בקיץ 

  .5)לוחמות 1000לוחמים ו  2000(היו חברי הכשרות  המגויסיםמחצית 

אחד מסימני ההיכר ”כי , מטיחים בנו "החדשיםהסטוריונים "אחדים מ

הוא הפער בין הדימוי העצמי שלהם לבין ... המובהקים של בני הדור 

, בראש מורם כי עדיין רשאי אני להציג, חרף ביקורת זו נראה לי.  6“מעשיהם

של הדור שעשה את הדרך מתנועת נוער לכוח הלוחם של , דימוי עצמי שלנו

  . ח"הפלמ –היישוב העברי המאורגן 

שנפל בשבי הלגיון הערבי , פלמחניק, דן הורוביץפרופסור היטיב להגדיר זאת 

הפלמח נתפס :  "בכתבו ,אשר בגוש עציון, בקיבוץ רבדים, במלחמת העצמאות

כשאור שבעיסת היצירה החברתית , ח"לא רק מבני דור תש, בעיני רבים

או ביתר , של הדור  בתור שכזה הוא בטא את סגנונו. בארץ- האוטנטית של דור

בכל אלה באה לידי ביטוי ... את מה שבני הדור ביקשו לראות כסגנונם  - דיוק  

המצפה להכרת , ספק אצולה ילידית, תודעת מובחרות של ספק עילית משרתת
                                                 

 295' עמ, 2007, תל אביב, ספרית אפקים, עם עובד, זיכרון ותעמולה, היסטוריה, יואב גלבר 2
ההוצאה לאור  –משרד הביטחון , 1941-1949ל "ובצה" הגנה"פלוגות המחץ ב: ח"פלמ, עזריאל רונן, אברהם זהר, מאיר פעיל 3

 127' עמ, 2008ח "תשס, תל אביב, ש ישראל גלילי"והעמותה לחקר כוח המגן ע
 477' עמ, שם 4
 .68' עמ, שם 5
  .7.5.93“ הארץ”, תום שגב 6
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בנו  השהיית, נראה לי.    7"החברה בתרומתה האיכותית לקולקטיב הלאומי

תו . יוהרה של אצולה ילידיתשאולי גם לוותה ב, תודעה של עלית משרתת

זו היה מבחן העמידה במשימות " אצולה ילידית"ל תהשתייכוההיכר של 

  . התובעניות של עלית משרתת, הקשות

כפי שנוסחו , במסגרת ההגדרות, ברצוני להציג עצמי, בטרם אפנה לנושא עצמו

 –" ח"דור הפלמ" –" ח"דור תש"בן , "צבר"אני . ,8עוז אלמוגהסוציולוג בידי 

אבי בראשית  .חברי השומר הצעירכחלוצים מפולין הורי עלו לארץ ": דור בארץ"

 ועוצבעולמי הרוחני והרעיוני  .הרביעית ההעלייהשלישית ואמי בראשית  ההעליי

חונכתי ... , העברית הייתה לי שפת דיבור, ציוני בארץ-במערכת החינוך העברי

ית החינוך לילדי עובדים התחנכתי בב. המתיישב והשומר-לאור מיתוס החלוץ

עיתון פועלי ישראל ואני " דבר"בביתנו קראו מדי יום את . )מזרם העובדים(

את מרבית שעות ילדותי ונעורי ביליתי בקן  ".דבר לילדים"נמניתי על נאמני ה

ד "תש(ח "התנדבתי בתום לימודי התיכוניים לפלמ, "מחנות העולים"תנועת ה

ולחמתי במלחמת " הגנה"שרתי מנעורי ב ".הכשרה מגוייסת"במסגרת ) 1944

  ".  ח"פלמ –יפתח "ח ובחטיבת "העצמאות במסגרת הגדוד השלישי של הפלמ

שמנה , "צבר"של ה "גרעין הדורי"אלמוג הריני נמנה על ההגדרותיו של עוז לפי 

ששמשה , מאות אחדות ושבגורלו נפלה הזכות להשתייך לקבוצה המובילה

ככל , ומדויק, כדי להגיע לשרטוט נאמן.  ית בכללהמודל התנהגותי ליחידה הדור

    .9נעזרתי במחקריהם של מספר חוקרים, של דיוקן הדור, שאפשר

לי  השהיית, אציג ספורי מעשה, המלווים את דור הפלמח" מיתוסים"כנגד 

אף , סיפורי הנם צילום קטעי מציאות, למיטב הכרתי. הזכות לקחת בהם חלק

  .שנהשנעשו לפני קרוב לשבעים 

  

                                                 
  47' עמ, 1993, תכלת ואבק,הורוביץ 7

8 , 13-14' עמ, 1997ז "תשנ, עם עובד, ספרית אפקים, דיוקן –הצבר , עוז אלמוג   
 
, "ח"מקרה לטרון תש: הסטוריוגרפיה וזכרון("אניטה שפירא , ")מיתוס דיוקן וזכרון: ח"דור תש("עמנואל סיוון  9
" בדורם ובפרספקטיבה היסטורית, ח והפלמחיות"הפלמ("ומשה ליסק ") הצבר("עוז אלמוג , )"החרב היונ"ו

העמותה לחקר כוח המגן על שם ישראל גלילי ומשרד , שתי שבולים וחרב –ח "פלמ, )עורך(בתוך יחיעם וייץ 
 )2000ס "תש, תל אביב, הביטחון ההוצאה לאור
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רצף אידיאולוגי ורצף של שייכות ושל  –ח "תנועת הנוער החלוצית והפלמ
  פעילות

של הפעילות בתנועת " הגשמה"ח כשלב ה"משתתף ראיתי את הפלמ- כצופה

עם התבגרותי " הנמלים"לתנועה לשכבת " גויסתי". "המחנות העולים" –הנוער 

. לוזורוב בירושליםש חיים אר"בבית החינוך לילדי עובדים ע' ועליתי לכתה ד

פעילות תשע שנים של סיום בכי היעד הסופי שלי , לתנועה ידעתי" גויסתי"כש

, "הכשרה"חברות ב ההיית שמשמעותה , "הגשמה"יציאה לה תהיה בתנועה

באמצעות  אי שם ברחבי השממה, "כיבוש שממות הארץ"לעצמה  תהמייעד

  .הצטרפות לקיבוץ

 להכו. חינוך ריגושי וחינוך מעשי, יוני מקיףחינוך רע: החינוך בתנועה היה טוטלי

בתשע שנות חברותי בתנועה . בכיבוש הארץ במחרשה –" הגשמה"ממוקד ב

רעיונות , סגנון חיים ולבוש, במודע ושלא במודע נורמות התנהגות, רכשתי

  .רגישות להיבטים מסוימים והתעלמות מהאחרים, והשקפת עולם

או רכשתי בהדרגה ובעקביות עולם , יגיבשתי לעצמ" המחנות העולים"כחניך 

, חברי שחלחלו אלי ואל, רעיוניים וריגושייםשהיה בנוי על יסודות , רוחני

הבימוי והבימה היו . בעקביות ובהתמדה במשך תשע שנות חברותנו בתנועה

ו "מאורעות תרצ: שנות השלושים והארבעים המוקדמותשל ברחובות ירושלים 

עליית ילדי , בשורות השואה, אימת רומל, המלחמת העולם השניי, ח"תרצ –

נגד השלטון הבריטי " פעילות מחתרתית", הפגנות נגד ממשלת המנדט, טהראן

התפרצויות לשידורי , צביעת סיסמאות בצבע על קירות העיר, הדבקת כרוזים(

יחד עם (מעצר ובילוי קצר בבית ספר לפושעים צעירים , "קול ירושלים"רדיו 

ופעילות " הגנה"חברות ב, , )אורי אבן טוב וראובן לוי, זאביחברי לכתה רחבעם 

 .)ח ולנוטרות"לפלמ, לצבא הבריטי(והגיוס  14מחתרתית מגיל 

למלחמת העולם , שהלך והתבגר, במהלך שנות התבגרותי הייתי עד צעיר

למאבק נגד הבריטים ולחתירה , לידיעות הראשונות על השואה, השנייה

עיצבו את , אירועים אלה. ינה יהודית בארץ ישראללעצמאות מדינית להקמת מד

בשנת ". כשאהיה גדול"השפיעו על הכרתי ועל החלטתי מה אעשה , אופיי
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עמדתי בבחינות הבגרות והחלטתי , סיימתי לימודי בתיכון 1944קיץ , ד"תש

  .ח"במסגרת הפלמ" הכשרה מגוייסת"שפירושה היה , "הגשמה"לצאת ל

במהלך החינוך הרציף והעקבי בתנועת  ח היה שלב טבעי"הגיוס לפלמ

  .בבית הספר העממי התיכון בהם למדתי ובבית הורי, "המחנות העולים"

שבו נדרשתי לעמוד , הבלתי מתוכנן" בגרות"מבחן ה ההיית, מלחמת העצמאות

  . יחד עם חברי להכשרה

   .הראשית ומתחילה עדותיהעיקרי כאן מתחיל סיפורי 

  
  "מגש הכסף" –המורשת 
דור "–העצמאות היא החוויה המעצבת המרכזית שלי ושל בני דורי  מלחמת

  ". דור בארץ", ח"דור הפלמ", "ח"תש

מגש : "הייתי אומר, משפט אחדב" ח"דור תש"אם הייתי מתבקש להגדיר את 
הורינו  ".עקידת יצחק"ולא  "מגש הכסף" ".שעליו ניתנה מדינת היהודים ,הכסף

אנחנו בחרנו להיות . ל צווארנו את המאכלתלא עקדו אותנו ולא ניסו להפעיל ע

  .עוד בטרם נולד ביטוי זה" מגש הכסף"

  :במספר משפטים הייתי אומר "ח"דור תש"להגדיר את אם הייתי מתבקש 

שנטל , מיעוט. היה מיעוט קטן בקבוצת גילו בארץ ישראל" ח"דור תש" 

 .מנהיגות וקבע נורמות

שהאמין במספר , של ביצועאלא דור , הגותשל לא היה דור  "ח"דור תש" 

לפקודה "; "ראשונים תמיד אנחנו; "היה חזק והיית צודק" :אמיתות פשוטות

ייבצר לגול את האבן  האומנם. מאמץ מאוחד של אלף זרועות"; "תמיד אנחנו

  "?מפי הבאר

בניסן ' ז( 1948באפריל  16ה  ליום השישימחזירני " מגש הכסף"הדימוי של 

שעות מספר לאחר שצבא הוד מלכותה , ות צפתשבמבוא, בהר כנען, )ח"תש

  .פינה את הגליל העליון ואת צפת
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אני , מאיר דרזדנר מהבסיס בהר כנען, פ"ובהיעדרו של המ, פ"אני בתפקיד סמ

ׂ )1929(ט "זוכרים את הטבח בצפת במאורעות תרפה, יהודי צפת. פ"מ מ"מ

) אורי יפה( המזרחיבגליל " הגנה"מפקד ה. םקיומל יםו חרד"ובמאורעות תרצ

להעביר את  פוקדים עלי, )מולה כהן(ח "ומפקד הגדוד השלישי של הפלמ

לוחמים ולצאת עם המחלקה  35לבחור , ם"הפיקוד על פלוגתי לאחד הממי

 . של קהילת יהודי צפת" הגנה"לתגבר את כוחות ה

הפלוגה עמדה במסדר מואר . כל מי שהיה באותו לילה בהר כנען לא ישכחנו

ואני עברתי ובחרתי בשלושים וחמישה  ,ולם הקולנוע הגדולבא, בלוקסים

המשוועת לעזרה  ,שיצאו אתי שעה קלה לאחר מכן לצפת הנצורה, הנבחרים

, כי קיים סיכון, אף כי לא אמרנו זאת בקול, כולנו ידענו. נוכח אימת השמדה

, לא אשכח את המבטים של חיילי הפלוגה, ואף על פי כן. שלא נחזור לעולם

שרבים מאלה , בטוחני". לא ילך"או "  ילך"עברתי לידם כדי להחליט שעה ש

, גם במחיר המוות, ההתנדבות, ההיחלצות. לא שכחו לי זאת, שלא בחרתי

נורמת , היה אורח חיים" מגש הכסף"היותנו . הייתה כלל התנהגות מובן מאליו

ל נתן עטו שב ונכתבחיים וייצמן ו י"ע ונאמרגם בטרם , התנהגות ומצוות עשה

  .אלתרמן

אף , היינו בטוחים בכוחנו וביכולתנו, הזדהינו עם משימותינו, האמנו בשליחותנו

, החשים להציל את קהילת יהודי צפת, 18-20בני , לוחמים 35כי היינו רק 

אמונה ובטחון אלה נסינו להעביר גם . שאימת הטבח וההשמדה מרחפת עליהם

) בניסן' ח(באפריל  17השבת ה בבוקר , שעה שנכנסנו, לאוכלוסיה המפוחדת

               .ח"כשאנו שרים את שיר הפלמ

היו לגבינו בעלי  -" אנחנו לפקודה תמיד"ו" אנחנו ראשונים תמיד" – מילות השיר

המחייבת כל , כי לכל מלה יש משמעות אישית, האמנו. משמעות אישית עמוקה

כי , כדברי הרב הלר ,לגבי יהודי צפת הייתה שירה זו בשורת הנס. אחד מאתנו

התהילים שאמרו יהודי  –המעש . המעש והנס: צפת ניצלה בזכות שני דברים"

כדברי , "הדלקת ניצוץ התקווה"היא הייתה גם ". ח הגיע"שהפלמ –הנס . צפת

, לאלעד ", שכתב לי על הגיליון החגיגי של עיתונו, עורך קול צפת, ישעיהו עשני
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מפקד , ואילו מאיר מיבר". אמונה והחירותה, על שהחזיר לצפת את התקווה ***

  ":בצל המצודה"בצפת כתב בספרו " הגנה"ה

עברה כזרם חשמלי והחייתה כל נפש עייפה ***** , !"ח הגיע"הפלמ"הידיעה 
אינני יודע איך  יהודים אדוקים ומאמינים  *****. והאירה עיניים כבויות למחצה

ודע אני שבאותה שעה טעמנו אבל י, מדמיינים מה צורה תהא לבואו של המשיח
  10.אנו אחד משישים מטעם בואו של המשיח

 

 ?או דיוקנים אישיים , דיוקן קיבוצי

  ? ח "לשרטט דיוקן אחיד של בני דור תש, בכלל, האם ניתן

כשם שאין אפשרות . לא היה דיוקן אחיד לבני הדור!  לא : תשובתי לכך היא

בדור הפלמח היו קיימים דיוקנים  גם. בן זמננו" ישראלי"לתאר היום דיוקן של ה

  .לכל אחד הפלמחניק שלו. רבים ושונים

מדור , זהות הישראלית בהשתנותה"בדיונה על ה, אניטה שפירא, ההיסטוריונית

יצחק רבין וחבריהם לא היוו , צבי גובר" : 11כותבת" ח לדור ילדי הנרות"הפלמ

שבו , לול חייםרבים בחרו להם מס. רוב בקרב הנוער העברי בתקופת היישוב

לימודים ושאר הנאות העולם עמדו בראש , הנאה חומרית, הצלחה אישית

לפחות , אף על פי כן אימצו אנשי היישוב ואף החברה הישראלית. מעייניהם

, את דמותו של הצבר המיתולוגי כדגם, בעשור הראשון לאחר קום המדינה

דמות חפה  לא הייתה זו. כתבנית היסוד הרצויה להם, שאליו יש לשאוף

אהבת הארץ נתגלגלה באטימות ; הישירות גבלה לא פעם בגסות: מחולשות

ההווי המשותף הקרין התנשאות כלפי מי שלא היה שייך ; כלפי העם השכן

 12הסוציולוג עוז אלמוג". אך מעלותיה הודגשו וחסרונותיה טושטשו. לקבוצה

גרעין "ח את ה"לוחמני היוו  לוחמי ולוחמות הפלמ–כי באתוס הציוני, טוען

  ".ח"דור תש"של " הדורי

" זקנים"המפקדים הבכירים היו . 22 - 17חבורות נערים ונערות בני ? מי היינו 

, עדין שלטה בנו" תנועה"שאווירת ה, חניכי תנועות נוער, מרביתנו. 35 - 25בני 
                                                 

  274'עמ, )1989(, הוצאת מילוא, של מפקד ההגנה בצפת סיפורו: בצל המצודה, מיברג – מיברמאיר  10
  248, ספרית אפקים, עם עובד, ציונים ומה שביניהם, יהודים 2007,אניטה שפירא 11
 1997ז "תשנ, תל אביב, עם עובד, אפקים, דיוקן –הצבר , עוז אלמוג 12
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עוצבנו בשנות המאבק . על מימדיה האידיאולוגיים ועל משובות הנעורים שבה

הצבאי היה משעננו - בהן הכוח הפיסי, בהתנסויותינו בפעילויות, והמלחמה

  .כמעט היחיד, ומבטחנו

כחברי וכפיקודי הייתה מגוונת , אותם הכרתי מקרוב, חבורת הפלמחניקים

נערים , בוגרי גימנסיות ותנועות נוער חלוציות, "דור בארץ"היו בה בני : ושונה

עובדים שלא סיימו חוק לימודים  והיו בה נערים, בעלי חולשות  לספר  ולמוסיקה

שהוברחו , היו בהם יוצאי סוריה, פליטי השואה, "ילדי טהראן"היו בהם , סדיר

מעפילים יוצאי מחנות המעצר , היו בהם ניצולי השואה, לארץ ישראל כילדים

כי ניתן לקבוע , לפיכך דומה". גחלייצים"ו" קפריסאים"שזכו לכינוי , בקפריסין

, בהתפתחותם האישית, היו שונים במוצאם" ורית והתואריפי הבל"ש, בבירור

או " הוא הלך בשדות"כל ניסיון לתארם כאורי מ. בחינוכם וברקעם התרבותי

  .הוא ניסיון כושל ומופרך מעיקרו" אקסודוס"כנען מ-כארי בן

היו מאפיינים משותפים , חרף ההבדלים האישיים, האם: השאלה הנשאלת היא

  ?" גרעין הדורי"ן לאפיין את ההאם נית? לבני דור זה 

הייתה קיימת במציאות דמות אחידה של איש הפלמח לנגד עינינו  אף כי לא

, אולם, שכולנו רצינו להיות כמותה, נורמטיבית, עמדה דמות אידיאלית

דן פרופסור  היטיב להגדיר זאת . מעטים הצליחו להגיע אליה, במציאות

לא רק מבני דור , פס בעיני רביםהפלמח נת":  "ח"דור הפלמ"בן  ,הורוביץ

בתור . בארץ - כשאור שבעיסת היצירה החברתית האוטנטית של דור, ח"תש

את מה שבני הדור  -או ביתר דיוק  , שכזה הוא בטא את סגנונו של הדור 

בכל אלה באה לידי ביטוי תודעת מובחרות של ספק ... ביקשו לראות כסגנונם 

המצפה להכרת החברה בתרומתה , ספק אצולה ילידית, עילית משרתת

זו " אצולה ילידית"תו ההיכר של השתייכות ל. 13"האיכותית לקולקטיב הלאומי

  . התובעניות של עלית משרתת, היה מבחן העמידה במשימות הקשות

  
 האידיאולוגיוהמימד הרוחני 

                                                 
  1993, דיוקן עצמי - ח "דור תש: תכלת ואבק, דן הורוביץ  13
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ובכתבי דן בן אמוץ מביאה גם " ילקוט הכזבים"המצטיירת ב, דמות הפלמחניק

לתאר את " ישנים"ח מבין ההיסטוריונים והסוציולוגים ה"פלמ" אוהדי"

, בעלי עולם צר ומצומצם. ללא יומרות אינטלקטואליות, הפלמחניק כאנשי ביצוע

במידה שהיו בהם רגשות רוך הם . מוגבל לדלת אמותיה של ארץ ישראל

והתייחסו , במישור החיצוני הפגינו פונקציונליזם ענייני . השתדלו להסתירם

  .14ים אנושיים כאל חולשה הראויה לגנאי לגילוי

, עמנואל מימון.אך אפילו בסביבתי הקרובה היו גם אחרים, היו וודאי גם כאלה

, דן הורוביץ. רואה בהקמת ספריה בפוריה מבצע חלוצי חשוב , שנפל בצמח

לא היה כמעט מרכיב , שעולמו הרוחני היה רחב ועמוק, 15מעיד על עצמו

רשימת הספרים שקרא , שהיה זר לו, מערבית-תבספרות התרבות האירופאי

ימי 'אביו של ג, הצייר מנחם שמי.  ראויה לכבוד בכל היכל תרבות, הוא וחבריו

, שובב, ליצן, ימי שלכם היה חברמן'ג: "כשלוש שנים לאחר שנפל, בנו על כותב

ו גדול היה ב ןצימאו. .... אינטימי וגלוי לב, ואהרון שלי היה רגשן, גיבור בקרבות

 .16.ספורט ועוד ועוד, סוציולוגיה, טכניקה, ציור, גם מוסיקה ושירה: לדעת הכל

- בפרדסי בית, בשעות הפוגה, בקרבות מבצע יואב , ק של הגדוד השלישי"ובחפ

  .של באך" טוקטה ופוגה"חנון נרגענו לצלילי תקליט חורק של 

שלא , רובשהכרתי מק, אני יכול למנות שמות רבים מחברי. ימי לא היה יחיד'ג

ה אני יכול לומר "בהכירי מקרוב רבים מלוחמי מחלקת הל .היו שונים ממנו

  .כי הייתה זו מחלקה של פרופסורים לעתיד שנפלו בטרם עת, בביטחון מלא

שכתבתי להורי בעת , ביטוי לעולמי הרוחני בשנים אלו נמצא בשני מכתבים

  . ח"שרותי בהכשרה המגויסת של הפלמ

כי כדאי שאתחיל , ותבים לי הורי מכתב ברכה ורומזיםכ 19ליום הולדתי ה 

בה , אני עונה להם מאשדות יעקב 16.11.1945ב . בחיי" תכלית"לחשוב על 

  :ח"י כמפקד כתה בפלמתשרת

                                                 
 463-475' עמ, 1992תל אביב , עם עובד אפקים , ב היונהחר, אניטה שפירא 14
 "דיוקן עצמי -ח "דור תש: תכלת ואבק" ,דן הורוביץ. 15
  209, 1952, "ימי'חברים מספרים על ג" 16
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אם נמצא אני היום במקומי . ... עשיתי מעין חשבון נפש קטן ביום הולדתי"

אני צריך  הרי הרבה .וממלא את אשר חייב היום לעשות נער עברי בארץ

ייתכן ולולא אתם הייתי נמצא במקום אחר ועושה מעשה אחר ... להודות לכם 

 ןהאשה המעונה והגבר הפחד, עומדים לפני עיני תמיד הילד היהודי המוכה.... 

ודאי קראתם (קה וחבריה בגיטאות 'ולעומתם רוז ,בשעות פוגרומים ,בגולה

וחברינו ' רמן ומרדכי אנילביץוצביה ויצחק צוק, קה'והיא רוז"). להבות באפר"ב

דרכם , העושים את מעשיהם בלי פרסומת הם הם סוללי הדרך, עלומי השם

  ."  ****. ... ודרכי

בלילה הדרמטי של החלטת עצרת האומות המאוחדות על הקמת מדינת 

מכין סדרת אימונים , הייתי ברמות נפתלי 1947בנובמבר  29ליל ה , ישראל

, אולי, שלמחרת היום תתחיל, הרגשתי. בדההרגשתי הייתה כ. למחלקתי

  :כתבתי מרמות נפתלי להורי בירושלים  30.11.47למחרת היום ב . המלחמה

אני כותב לאור . כאן אין אור רב. *** עתה ודאי רב האור ברחובות, שלום יקרים"
  ***. כי אין רחובות כאן, אף הרחובות אינם מוארים. מנורת נפט

. אולם איני יודע משום מה שמחתי אינה שלמה**** . ניסו לערוך כאן מסיבה
כי , נדמה לי. הן יום שמחה היום. איני יכול להסביר לעצמי מדוע. היא פגומה

העיתונים . אין בה נכונות, שמחת ההמונים בעיר ובמושבה אין עמה תוכן ממשי
את ייסורי , ידתה הקשיםכותבים מדינה יהודית ואני בעיני רוחי רואה את חבלי ל

האם כל השרים ומתהוללים : ואני שואל את עצמי. הקמתה שידרשו אדם ורכוש
גבול הארץ והמדינה היהודית , על הגבול, ברחובות מוכנים לשבת כאן עמי

  .אני שואל ומפחד לענות לעצמי מחשש שמא תהיה התשובה ספקנית. העתידה
 ****. מ מגבול הלבנון"ק 4כ , ברמות נפתלי, אני נמצא בגליל העליון.... 

אני מרוצה ומלא : אם לענות בקיצור. תשאלוני כיצד אני מרגיש וכיצד אני חי
  ...."אני בקו הראשון : כי כתפי נושאות בעול וכי מצפוני שקט, סיפוק

  

 ". מגש הכסף"שני מכתבים אלה רומזים כיצד נוצק 
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  ן של הנוער הישראליאקטיביזם כמאפיי – "מגש הכסף"כור ההיתוך של 

  : מקורות מארבעהבאו " מגש הכסף"חומרי הגלם ליציקת 

אתוס "בנוסח ה) עם גוון סוציאליסטי(אמונה ציונית לוחמנית   .א
 .של תנועת העבודה הציונית" האופנסיבי

העמדת המחויבות למשימות הלאומיות מעל המאוויים האישיים   .ב

   .ולפניהם

רך הלאומי והמחויבות האישית כוחני כביטוי לצו- העמדת המאבק הפיסי  .ג

  .לקחת בו חלק

השילוב בין . דילמות מוסריות במלחמה -" טוהר הנשק"תסמונת   .ד

 – )קימרלינג( "החרדה ליכולת הקיום והחרדה ללגיטימיות הקיום"

הדיסוננס הקוגניטיבי בין ההידרדרות לשימוש טוטלי בכוח לבין עולם 

בודה הציונית והצורך של תנועת הע" אתוס הדפנסיבי"תוצר ה, הערכים

  .הנפשי להרגיש צודקים

שניסוחן התבסס , אלה נוצקו לעקרונות של אמונה והשקפת עולם" חומרי גלם"

ים "האדמור, שלנו" מורי הדור"י "שנאמרו ונכתבו ע, על טקסטים וסיסמאות

  . החילוניים של דורנו

ובמיוחד ( בית הספר, ביצירת עולמנו הרוחני ובעיצובו חברו יחדיו בית ההורים

גדלנו על . ותנועות הנוער החלוציות) של הסתדרות העובדים" בתי החינוך"

חזרנו ; למדנו אותן בבית הספר; אותן שיננו ודקלמנו, אמונה במלים ובסיסמאות

 הן היו תלויות על קירות המועדונים. ח"ובפלמ" הגנה"ב, עליהן בתנועות הנוער

דקלמנו אותן  ".סידורי התפילה"ל טקסטים אלה היו תחליף חילוני. ובתי הספר

בטקסי חנוכה . שחפשנו, שקישרו בין הווה לעבר ההירואי, במסעות ובטקסים

החיים אינם תכלית  .גבורת הנואשים(במצדה , )חי-תל(א באדר "י, )המכבים(

המתורגמת , בהגדה של פסח) כי יש דברים היקרים יותר מן החיים, להכו
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המתנכל , והמקדשת את משה ההורג מצרי ")כנעני"בניב (ישראלית -לעברית

 .לעבד יהודי

למסלול " חלוצי"שהובילו את הנוער ה, בקטעים הבאים נציג את דפוסי החשיבה

  .לוחמני בעל האתוס האופנסיבי-האקטיביסטי

  

  "יהודי הגלותי"שלילת ה -" שלילת הגלות" - אמונה ציונית 

שני טקסטים ". הגלות שלילת"האמונה הציונית שלנו ושל מחנכינו נשענה על  

של יוסף " הוא אמר לה"של חיים הזז ו" הדרשה: "מכוננים בטאו זאת בתמצית

  . חיים ברנר

  ":הדרשה"של הזז ב, וכך אומר יודקה
שלא אנחנו עשינו . ... זו עובדה. אני אתחיל מזה שאין לנו היסטוריה כלל... "

 . כי אם הגויים עשו אותה לנו, את ההיסטוריה שלנו
אולי גם שני , אלא שני דברים שונים זה מזה, ין הציונות והיהדות דבר אחדא... 

גרעין של , וקומץ אנשים בראשה) הציונות! ...... (דברים הסותרים זה את זה
ולא שאחרים , בכוחו ורצונו, עם היוצר לו את תולדות ימיו בעצמו. ... עם אחר

  .17."..היסטוריה ולא פנקס של קהילה , עושים אותן לו
העלבון והבושה , את השאיפה לכוח ואת הנכונות להפעילו ינקנו מתחושת הכאב

. המושפל ומשלים עם השפלתו, המפחד מהגוי המכה, בגינו של היהודי המוכה

רצינו להיות . להישיר מבט מול מכינו ולהשיב מכות כגמולם, רצינו לזקוף גב

  :כתבואת המילים לכך נתן לנו ברנר  ב. לא יהודי הגלות, אחרים

–בנדנוד , בי נשבוע נשבעתי בחיוורת לחייו המוארכות של אבי ההרוג... "
, בעקימה המשונה של שפתיו הצהובות, האימה שהיה אז בעיניו המהופכות

בהתבוססו בדמו ונפשו , סופי-נשבע אני באותו הרגע האחרון האין. המתחננות
   .18. "נקם אקח*** , טרם יצאה

שבו , "אתוס הלוחמני האופנסיבי"יע והצידוק להיה לגבי המנ" הוא אמר לה"

  .האמנתי ולפיו ניסיתי לפעול

  
                                                 

ח "תשכ, תל אביב, הוצאת עם עובד, כל כתבי חיים הזז, )סיפורים(אבנים רותחות ,  "הדרשה", חיים הזז 17
 219-237' עמ, 1968

, 596-601' עמ', כרך א, כתבים, מתוך  יוסף חיים ברנר, "דף מקוטע מקונטרס קטן: הוא אמר לה", ברנר.ח.י 18
 חד"תשל, ספרית פועלים - הוצאת הקיבוץ המאוחד
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  ; העמדת המחויבות למשימות הלאומיות מעל המאוויים האישיים ולפניהם

-המאבק לקיום ולעצמאות יהודית בארץ ישראל  -העמדת המשימה הלאומית 

 אשביטכפי , במוקד ההתנהגות האישית והכפפת המאוויים האישיים לעליונות זו

  :זאת המנון הפלמח

  ,תמיד אנחנו ראשונים"
  ,לאור היום ובמחשך  
  -תמיד אנחנו  לפקודה  
  "אנו הפלמח, אנו  
  

  :כאילו מפינו, כותב ,את חבריו,"ספר המשוגע"מתאר בהחיים גורי 
  .היו לי חברים חרשים"
  כאשר ביקשו מתנדב אחד  
  ,כי לא שמעו היטב, באו עשרה  
  ם לשובוכאשר אמרו לה  
, 1986, גורי" (כמו אוריה, נשארו ליד אוהל המטה  

230(  
  

ח בהר כנען "של הגדוד השלישי של הפלמ' פלוגה א, בחדר האוכל של פלוגתנו

ממנהיגי תנועת החרות  ,תלויה סיסמה גדולה מדברי גריבלדי ההיית

אני . ולא מזונות, אין עימדי בשבילכם לא שכר: " שאמר לאנשיו, האיטלקית
אך כל האוהב את מולדתו ולא . מסעות יגעים ומוות, צמא, יחכם רעבמבט

- דברי גריבלדי היו התרגום לעברית" .יקום וילך אחרי, בדבר שפתים בלבד

י חבורת "ע, כך הם התקבלו במרומי הר כנען .ח"ישראלית של רוח הפלמ

  .ח"הפלמ

, ין אני ליאם א: "הסיסמה. הרגשנו כי עלינו מוטל עולה של ההיסטוריה היהודית

, כל אחד חש. הייתה לגבינו הנחיית התנהגות? " מה אני, מי לי וכשאני לעצמי 

" רעות"שהאחריות היא כולה שלו ואין להעבירה לזולתו ויחד עם זאת הרגשת 

 .חיים גורי, כפי שהיטיב לתארה משוררנו וחברנו, אדירה
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נערים ונערות  ,היינו כמו בני הנוער של היום. דורנו לא היה דור של נפילים

אלא שמול אלה עמדה . תאווי חיים, עליזים, אוהבים, מכל שכבות העם, רגילים

  .ההכרה שאנו עומסים על גבינו את גורל עם ישראל

ימס 'או ג, מסוגו של רמבו" גיבורים"ח לא היו "הלוחמים במערכות ישראל בתש

יבים אנו שחי, שאנו עושים את הדבר, מה שהדריך אותנו הייתה התחושה. בונד

זוהי הרוח שפיעמה . לא יהיה אחר שיעשה זאת, שאם לא נעשה זאת, לעשות

  .שאנו מנסים להנחיל לדורות הבאים אחרינו, זוהי המורשת. ח"בנו בתש

  
היה מעין הלמות תופי , ו"שנכתב בראשית מאורעות תרצ, שלום. שירו של ש

  :כשאנו מדקלמים אותו, היער
  
  "?אתה מוכן"

 שאל הקול
  ...לילבדמי ה

****  
  התוכל לעזוב"

  בית ורחוב
  "?מודע וגואל

****  
  התדע לצעוד"

   –רחוק מאוד 
  ..."ולא לרעוד

****  
  ,אז טול בידך את האור"

   –ולך ללא חזור 
  ..."ואל תביט לאחור

  
  ,נטלתי בידי את האור"

  ,אני הולך ללא חזור
 19..."אינני מביט לאחור

  

  הצורך בהקמת כוח צבאי והנכונות להילחם 

מונעים ברצון . ומתביישים בהם, הסבל והפחד, סולדים מהיסטורית הכאב

. להפעילוחתרנו לבניית כוח וגיבשנו נכונות " יהודי הגלותי"הנקמה ובדחיית ה

                                                 
  545, ז"תרצ, חבס: ב". קולות בלילה",שלום.ש 19
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כוחני ביטוי לצורך לאומי וטיפחנו מחויבות אישית לקחת בו - ראינו במאבק הפיסי

  :את הצידוק לגישה זו ספגנו מהדברים הבאים. חלק

, ויכולת להיות ישר – חזקהיה ! היה חזק -השואף ליושר ולצדק אתה " •
   20!צודקויכולת להיות 

. הכרח ההתאבקות: מכאן. ******* עצמאות ישראל: הציונות משמעה....  •
  . ... לא חיים שקטים אלא עמידה בשער, לא חיים שלווים

 ובישבו יום בו  עדאל ישקוט ואל ינחם ואל יפוג האבל ***  יזכור ישראל  •
 21.אדמתו השדודה וגאלישראל 

  ,קדוש הדם •
  ,קדושים חיי אדם

  ,אבל גם את חיינו נקדש ונוקיר
  :וידע כל אורב מאחרי כל קיר

  22! את דמנו לא נפקיר
  

  דילמות מוסריות במלחמה -" טוהר הנשק"תסמונת 

החרדה ליכולת הקיום "ניסינו לישב את הניגוד בין . דורנו היה דור ללא אשליות

אשר הביאה אותנו לחיפוש אחר , )קימרלינג" (ה ללגיטימיות הקיוםלבין החרד

כאשר , דימויי הצדק בכל אשר עשינו ויצרה אצלנו דיסוננס קוגניטיבי עמוק

חי -גדלנו על מיתוס תל. מעשינו עמדו בניגוד לערכי מוסר וצדק אוניברסאליים

מאחורי שצנחו  , אנשי הפלמח, הצנחנים. ספור השואה היה טרי אתנו. ומצדה

ששם בפינו , כל אלה הביאונו להרגשה. מרד הגטאות, קווי הנאצים באירופה

, רצינו לשרוד ולחיות בעולם". היה חזק והיית צודק: "המשורר דוד שמעוני 

והן בארץ ישראל , הן במלחמת העולם השנייה, ששפת הכוח הכריעה בו

, ידענו. צמאותחי ועד מלחמת הע-מימי תל, במאבק האלים בינינו לבין הערבים

לפיכך בנינו כוח והתכוננו . יפה להספדים בלבד, כי צדק שאין מאחוריו כוח

  .להשתמש בו ביום פקודה

הקהילה . ח"בערב פסח תש, שפרסמתי בצפת, ביטוי לכך נתתי בפקודת יום 

: איננו יודעים כיצד יסתיים הקרב על צפת .היהודית בצפת נצורה ומאוימת
                                                 

תל , "עם עובד"הוצאת , כתבי סופרים, פרקי שירה ומחשבה: בחשאי: בתוך, "היה חזק", דוד שמעונוביץ 20
 143-144' עמ, ה"תש, אביב

  פ"א באדר תר"בי, חי- שכתב ברל כצנלסון לאחר נפילת השמונה בתל" יזכור"מתוך   21
  51' עמ, ז"תרצ, חבס: ב. שמעונוביץ. ד, !את דמנו לא נפקיר! לא 22 
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ודת היום קישרה בינינו לבין גבורתם הנואשת של גיבורי פק. או ניפול, הננצח בו

  .מרד גטו וארשה

בסמטאות גטאות ועל חרבות גולה יהודית החל , על אדמת ניכר, שנים 4לפני 
, מעטים נגד רבים. הקרב הנואש של לוחמי הגטאות על חייהם ועל כבוד ישראל

אך חדורי עוז , ללא קשר ומבודדים, בכוח ובנשק מול שריון ואוירה של אויבים
 .נפש ונכונות הקרבה עמדו אחינו במערכה

הגיבורים נלחמו מרחוב לרחוב ומבית לבית ורק בנפול אחרוני הלוחמים תם .... 
  .הקרב

דגל ישראל שנשמט במלחמות הגטו יונף מחדש על ! .... לוחמי צפת הקשיבו
ויהיו , ואתם הלוחמים חזקו ואימצו. צפת בירת הגליל לנו תהיה. מצודת צפת

  . גיבורי הגטאות לסמל ולציון בדרך ישראל לחירותו
  מפקד העיר 

  19.4.48,  ח"בניסן תש' י

    

ידענו . בחדשים הראשונים של המלחמה גלינו גם את אכזריותה, ח"בחורף תש

פעלנו ". אנחנו או הם", כי מלחמה זו הנה מלחמה לחיים או למוות, והאמנו

ט "שחיטות יהודים בצפת בתרפ. אכזריותלעתים בחמת זעם ובמיצוי יצרי נקם ו

אחוזי חרדה ויצר , ששמענו משרידי הטבח, היו לגבינו מציאות חיים, ו"ובתרצ

  . נקם

פרצנו לתוכה ופוצצנו עשרות מבתיה לא חשבנו על תושבי , כשפשטנו אל סעסע

. אם לא יורתעו ואם לא ימנעו כתוצאה מכך מלטבחנו, אלא על גורלנו, הבתים

נשים , באלפי אנשים, בבוקר שלאחר הקרב על צפת, כשחזינו, ויחד עם זאת

לא ירינו , עולים במעלות הר מירון ונסים על נפשותיהם לא זינבנו בהם, וטף

  .אלא הנחנו להם לנוס באין מפריע, בהם בשמחה ובצחוק

לחיות ככל העמים , כל  שרצינו היה בטחון ושלום. היינו בטוחים בצדקת דרכנו

, שאולי מבחינתה היא הייתה צודקת, והנה נתקלנו בחומת איבה .וככל בני אנוש

כפסע היה המרחק בין כשלון , לעתים. אולם לנו לא הותירה מקום בארץ הזאת

  . ואובדן לבין הניצחון

שיירת , ה גיבורי גוש עציון"ל, שסבלו כוחות ההגנה בארץ, האבדות הכבדות

: המחישו לנו אמת איומה כל אלה, לצפת ולגליל, השיירות לירושלים, יחיעם
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, מכיוון שרצינו בחיים. במלחמה זו המנצח נשאר בחיים. אנחנו או הם

  . השתוקקנו לחיים נורמליים ושלווים ולפיכך היינו נחושים לנצח

המדווח לנציב העליון , הערכה דומה לשלנו העריך גם מושל מחוז הגליל הבריטי

  : מנקודת ראותו  של המצב" רציונלית"באפריל ומציג הערכה  14ב 

הטבח . .... הם ברורים) Armageddon" ( גוג ומגוג"הסימנים של מלחמת "

אין כל אבירות במלחמת . שיתרחשו בעתיד, בדיר יסין ישמש מתכונת לאירועים

חלוקה אוטומטית תתבצע כאשר . אזרחים וההשמדה של קהילות היא ודאית

   23."ר קו חזית ברוראז ורק אז ייווצ. החזקים יותר יחסלו את החלשים

, היינו במלחמה שבטית, אכן. שלאחר מעשה, אינני רוצה להתפתל בצביעות

בחרנו . ונגל קובעים מי לחיים ומי למוות'כאשר חוקי הג, ללא מדינה וחוקים

לא , שלא שיקרנו, להגנתנו אומר. גם מחיר מוסרי, לעתים, בחיים ושילמנו

ית הקשה של שמירת מוסר הצדקנו זאת וחיינו אז ועתה בדילמה המוסר

  .במלחמת קיום

  :גם אם לא יצדיקום, יסבירו זאת, נתן אלתרמן, אולי דברי המשורר

 - בהיות הרי, בליל מצור
  ,אויב ממול וים ִמָגב
  עמד העם וִַיָבֵרא
  .לחיות באור צריו

  להעתיק מציר אל ציר
  בגוף היש. את גלגלו

  לֵהָאֵחז ָלַעד ִבְמחיר
  24 .חטא תחת חטא ואש מול אש

  .קרב אביון וקשיח"
  . תאומיםרישו ורשעו  

  25." חנינה ושביה בו אין
*********  

  באין, וִּצדקה עם ֶחְטָאה
  ,ַמְסֶוה עליהם ַוֲאֵפר

........  
  והעת כמו עיר שבה

                                                 
 8תיק , 157מיכל , מ-25חטיבה , ארכיון יד טבנקין 23

  117' עמ. א"תשל, הקבוץ המאוחד' הוצ .אלתרמן. נ. עיר היונה. ליל תמורה 24
 86' עמ, "עיר היונה" 25
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  כל דין עשוי בראש חוצות
  ופני היונה וִאבחת חרבה
  26.הן דמות פניה הֶנֱחצות

  

  והמסגרת הצבאית" רוח תנועת הנוער"

. ח ראינו כהמשך טבעי ומתבקש של החינוך התנועתי"ת פעילותנו בפלמא

לא ראינו עצמנו . ולא חיילים סדירים" פרטיזנים"היינו ". הגשמה"ח היה ה"הפלמ

". מחזקת השלח האחת ידו עושה במלאכה והשניי"אלא ב, "קלגסים"

שנת , 1944החל בשנת . שלב במסלול התנועתי ההמגויסת היית" הכשרה"ה

  .ח בעינינו שלב במסלול התנועתי"היה הפלמ" ם ההכשרותהסכ"

. הפעילות הצבאית הלכה וגברה. שהמציאות והמלחמה עשו את שלהן, אלא

אירועי . הבנים עברו בהדרגה לתפקידי לחימה בלבד והבנות נדחקו לשירותים

עם , 1948בשלהי קיץ , המלחמה הקשו על הפעילות החברתית והתנועתית וכך

עם גלי , 1949בשלהי . לנגב הלך האופי התנועתי והתפוגג "יפתח"ירידת 

ח הסתים הפרק החשוב "פירוק המסגרות ופירוק הפלמ, ל"השחרור מצה

  .המנסה לשלב מסגרת צבאית עם רוח תנועתית, "עם לוחם"והמיוחד של 

  

  סכום

? בטווח של כשישים שנה אנו שואלים האם הלכנו בדרך הנכונה , במבט לאחור

שיישאר ממורשת דור , מה הייתי מבקש? עדיין דרוש " סףמגש הכ"האם 

  ?ח "הפלמ

" משבר האירני"במלחמת לבנון השנייה וב, "עופרת יצוקה"במבצע כי , נראה לי

כי , מתברר" עוטף עזה"ויותר מכל במלחמת ההתשה בשדרות וב, הנוכחי

יא ה" ?הלנצח תאכל חרב: "השאלה. קיומנו כאן במזרח התיכון אינו מובן מאליו

  . עדיין אתנו

  :כותבת לי אמי בין היתר,  שנה 19במלאות לי ,  כשנה לפני מלחמת העצמאות

                                                 
  7-8' עמ. א"תשל, הקבוץ המאוחד' הוצ. אלתרמן. נ. עיר היונה. שיר פותח 26  
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 25.11.46ירושלים 
  !אלעד יקירי 

בך אני רואה  ***. הלא אין אנו רק הורים אשר עשו את החובה כלפי ילדיהם"…
  . את עצמי

אותו ו. אינני מצטערת על החינוך אשר נתנו לך: לא פעם אני אחזור על זה …
  …. החינוך אנו ממשיכים לתת גם לאבי

לו הייתי מאמינה . תחזקנה ידיכם. אין בכל העולם נוער טוב כמו הנוער שלנו …
את התפילה הזאת אני תמיד נושאת . הייתי מתפללת לשלומכם ולבריאותכם

  .אמא, נשיקות לך ולהתראות. בלבי
  

עדיין " נורמליות"ך הלפיכ .אינו מובטחש ,מדינת ישראל עדיין נאבקת על קיומה

השאיפה ליצור כאן מדינה , האמונה הציונית. היא בבחינת מותרות אצלנו

, עדיין תקף" היה חזק והיית צודק. "וחברה למופת הן עדיין צורך חיים בעבורנו

  ".היה צודק והיית חזק: "אולם דורש השלמה

עורך  ,תשובתו של משה בילינסוןתקפה עדיין , "?הלנצח תאכל חרב", ולשאלה

  :לפני כשבעים ושתים שנה, ו"בפרוץ מאורעות תרצשכתב , דבר

עד שכוחו של ישראל ? עד מתי . ******  עד שיישבר כוח האויב? עד מתי 
עד שהנלהב . באשר הוא שם, .בארצו ידון למפרע לתבוסה כל התקפת אויב

: ידע, בכל מחנות האויבים באשר הם שם, ביותר והנועז ביותר במחנה האויב
כי הכרח החיים אתו ואמת החיים , ין אמצעי לשבור את כוח ישראל בארצוא

  27."זהו טעם המערכה. ואין דרך בלתי אם להשלים אתו, אתו
  

שהיה , ח ולמסלול חיי"לשרות בפלמ שהביאני , החינוך התנועתיזוהי תמצית 
  . כולו בשירות הציבור

  

 

                                                 
  259-260, ז"תרצ, חבס: ב 23.6.36דבר היום . בילינסון. מ 27


