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 חבר הגרעין המייסד של קבוץ נחשון. 1
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יוצא דופן שתחילתו עם הקמת המדינה ומלחמת העצמאות וסופו  אירוע על לספר רוצה אניבמאמר זה       

אני וחברי נקלענו שלא מרצוננו לתוך סבך של מאבקים פוליטיים שלא  בו אירוע. בשנות החמישים הראשונות

המאמר מבוסס ברובו על  .וגרמו לנו תסכול ואכזבה לשנים רבותפסקו גם בימי המלחמה הקשים ביותר 

     לא בגד בנו. ושזיכרוננזיכרון חברי, אני מקווה על כתובים ובחלקו על זיכרוני ו מקורות

)מקלעים "ב מקקורס סמלי השתתף בל את אחד החבריםנדרש קבוץ נחשון לשלוח  1954יוני  בחודש       

היכן יעבוד, מה   - בקיבוץ של אותם ימים מוסדות הקיבוץ קבעו לכל אחד מה הוא עושה .ומרגמותבינונים( 

 הזה. לקורס לצאת שצריך מישאני הוא  הוחלטגם  כךו ,ילבש והיכן יגור

גויסתי כחוק בלשכת הגיוס  אומנם. מבפנים צבא לראות סקרן הייתי .שמחתי על החלטה זו ,האמת למען       

ואימונים  עבודה במחנה"ע, בגדנאימונים בסיסיים  עברתיו ,1950 בתחילת כבר גרעיןה חברייחד עם  בעפולה

נלחמנו במסתננים ויצאנו למארבים בשטח  ,עצמנו על שמרנובקיבוץ  .המרחבית ההגנה במסגרתו יקום בקיבוץ

 .2מדיםלא לבשתי עד שנשלחתי לקורס  אך - ההפקר

 מכל שונה שלי האישי המספר כי ליהתברר  ,שמתירכי כשהגעתי לקורס ונ ?זאת מספר אני ולמה       

 אילוו וזכויות יתר, ניסיון בעלי ,וותיקיםכ נחשבו יותר הנמוך האישי המספר בעלי החיילים .הקורס משתתפי

 חקרתילא  ךא ,מדועלא הבנתי  .מכולם סדרות בכמההייתי בעל מספר אישי גבוה  ,שהייתי מבוגר מכולם ,אני

 גם אז ."לוצה"ל הנח, גבולות גרעין בין קרה מה לבדוק החלטתישבשנים האחרונות  עד כךב עסקתיולא 

 כפי וטירונות קלט הליך עברו שלא למגויסים ניתנה אליה משתייך שאני האישיים המספרים שסידרת הבנתי

  ."טתש הכללי הגיוס חוק לפי שנדרש

                

 מה באמת קרה? .לגרעין גבולות –גבולות  מגדוד

 מגויסת הכשרה להיות עצמו הכין ,נחשון קבוץ של המייסד הגרעיןגבולות של תנועת השומר הצעיר  גדוד     

 ,בנירים להתיישבות יצאומגויסת  כהכשרה אשרגדודי התנועה הבוגרים מאיתנו  כמו ,"חהפלמ במסגרת

 גדוד, בוגרי גדוד גבולותנבנה מחניכי התנועה בארץ  הגרעין ,הראשית ההנהגה החלטת לפי. וברעם בהראל

 .חיים ובנות השכבה מראשון לציון קריית, קן תקוה חהיער מקן מרכז תל אביב, קן פת

 ,1932, 1930,1931ילידי  –גבולות השתרע על שלשה מחזורי גיוס  ודגד חניכי של יםאשטווח הגיל מאחר     

 יתגייס הגדוד שאם ברור היה ,אחד לגרעיןכל המחזורים  גיבוש היההראשית  ההנהגהשעמד בפני  אתגרה

 לפלמ"ח כיחידה אחת. ואי אפשר יהיה לגייס אותו, יתפרק ואה - שלש שניםבמרווח של  הגיוס מחזורי לפי

 ודגד מדריכי אל 1948 למאי 29 ב שיצא 86' מס בחוזרלפני הפקודה הרשמית להקמת צה"ל,  יומיים     

 חניכיםמו גיוס צו עליהם חל שכבר 1930 ילידי מחניכים שתורכב מקובצת פלוגה הקיםהם נדרשו ל ,גבולות

והייתה למעשה הנדבך הראשון להקמת גרעין ההכשרה של  חניכים 20שמנתה כ  ,הפלוגה .שיתנדבו צעירים

                                                           
, תפקיד בדרגת סא"ל 1977השתחררתי בשנת  .לאחר מלחמת 'ששת הימים' נעניתי לפניית צה"ל והתגייסתי לשרות קבע 2

 מושל ומפקד צבאי נפת חברון. -פיקודי אחרון
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כל על הגבול הסורי והצטרפו ללוחמים חברי הקיבוץ אשר  יצאה להכשרה בקיבוץ להבות הבשןגדוד גבולות ,

 .3לא גויסו במסגרת הצה"לית הרגילהעוד נמשכה המלחמה 

         

עקב המצב הקשה בחזית הלחימה, האבדות הקשות בנפש 

 1948בתחילת חודש יוני אלפי הפצועים, החליטה הממשלה הזמנית ו

 זה צו .במסגרת הגדנ"עאימונים ל  1931ילידי שנת  17לגייס את בני ה

הגיוס  בלשכות התייצבו הם כאשרו  4הגדוד של הבנים מרבית את כלל

 .ליד-בית צומת ליד מחנהל להגיע הוראה קיבלו, הם של הצבא

 ללאו עץ רובי עם בתחילההתאמנו  הנעריםו ליוני 23 ב החלו האימונים

 .כרכור ליד 80 למחנה ועברוה םה מכן לאחר חודשכ. מדים

 

      

 

 

 

                                                           
 הספר לצה"ל במסגרת "ההגנה המרחבית". יביישובעם תום מלחמת השחרור גויסו כל חייבי הגיוס  3
 פרט לשלשה חברים שהקדימו והצליחו להתגייס דרך מטה הפלמ"ח 4
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קיומו של הגדוד כיחידה אורגנית  להמשךהיה חשש גדול  ,הגרעין בנות את כלל לא האימונים וצו מאחר      

לאחר שני חודשי  אוגוסט בסוף ראשונה לחופשה הבנים שוחררו כאשר. ולהתיישבות להכשרההמיועדת 

ההוראה  .איילון לקבוץ להגיע אלא למחנה לחזור לאש הםל להורות הראשית ההנהגה החליטה אימונים,

  5.אנו"-"אנו בשם" המשמר"על  בעתוןבאמצעות מודעה  1948 אוגוסט 30 ביוםהועברה 

 

 

התחיל להתגבש על  אשר "להנח רעיון נגד תיגר קריאתהייתה זו  למעשה אך, תמימה מודעה לכאורה       

 .1948לנובמבר  7ב  ואנשיו לקראת פרוק סופי של הפלמ"ח שהושלם כחודשיים לאחר מכן בן־גוריוןידי דוד 

שלוש הכשרות שהיו  האימונים. ממחנה"ערק"  אשר היחידי היה לא  גבולות גדוד של ההכשרה גרעין      

 6:למחנה חזרו לא)הקבה"מ(  המאוחד ולקיבוץ)הקבה"א( הארצי  לקיבוץקשורות 

 של הקבה"מ. תנועת "הנוער העובד" - גנוסר הכשרת

 "העולים"המחנות  של -מנרה  הכשרת

 גבולות של השומר הצעיר. ודגד –אילון  הכשרת

עשרות קיבוציהם הפזורים ברחבי  על ,"מוהקבה"א הקבה כמו חלוציות ציוניות תנועותש אפשר להבין איך      

 להקמת במלחמה ומבניהם מחבריהם מאות והקריבו' שבדרך'המדינה  של החשובים מהמרכיבים שהיוהארץ, 

   ?לא חוקית לפעילות יד נותנ ,המדינה

 קיבל אשר בן־גוריוןולחזונו הממלכתי של דוד  קהילפוליט ,להיסטוריה של הקמת המדינה לחזור יששם כך ל

 .22 ה הציוני בקונגרס הבטחון תיק את עצמו על

                                                           
  "ח"הפלמ, אנו אנומהמנון הפלמ"ח: "לפקודה תמיד אנחנו ,תמיד  נגזרת -כנוי שחברי הגרעין אימצו לעצמם  5

 
לדעתי בעניין, לא מצאתי כל סימוכין שגורם כלשהו בפלמ"ח היה מעורב אך , ברור לי שהפלמ"ח ופירוקו היו ברקע של מעשה זה 6

 .הנהגות הקיבוץ המאוחד והקיבוץ הארצי במטרה לשמר את הרזרבה ההתיישבותית שלהםמשותפת של הייתה זו החלטה 
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 "חהפלמ ופרוק"ל צה הקמת

 בימי' כפי שקראנו לישוב היהודי בארץ ישראל ישובי'ה או)המעבר מ'המדינה שבדרך'  כי לכולם ברור היה

מכולם  הבעייתי הנושא .יהיה כרוך בקשיים רבים ארגוניים, כלכליים ופוליטיים 'ישראל'מדינת לטרום המדינה( 

 מטה מהם אחד לכל אשרבמלחמת העצמאות השתתפו ארבעה גופים צבאיים מאורגנים  .והצבא הבטחון היה

 שפרשו ,7"יוהלח"ל האצ - קטנים ארגונים ושני 'היישוב'ההגנה והפלמ"ח שסרו למרות הנהגת  :ומפקד מבצעי

ברור היה כי פרוק הגופים האלה הכרחי  .למעשה הממשלה שבדרך שהיולמרות 'המוסדות הלאומיים'  סרוולא 

 כדי להקים צבא ממלכתי עם פיקוד מרכזי אחד הכפוף למרות הממשלה.

הרמטכ"ל הראשון היה יעקב דורי שלחם בשורות  .1948 למאי 31 ב פורסמה"ל צה להקמת הפקודה      

לא סמך על מפקדי  בן־גוריוןהצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונה ולאחר מכן פיקד על ארגון ה "הגנה". 

את  ושנית כי לתפיסתו ,יריבתו הפוליטית ,הפועלים המאוחדתכי רובם השתייכו למפלגת  ,ראשית .הפלמ"ח

  ."הגנה"ה כמו ארצי ןארגו בניהול אוממלכתי  בצבא סיוןיבעלי נ הקמת צה"ל צריך להטיל על אנשים

 הפלג אומנם ."לבצה ושילובו פירוקו על"ל האצ ארגון עם ההסכם נחתם"ל צה להקמת הפקודה לאחר יום       

 . 1948ליוני  22ב  אלטלנה אירוע לאחר סופיתאך הוא פורק  ,ההסכם על חתם לא"ל האצ של הירושלמי

כאשר אנשיו  1948לספטמבר  17 ב סופית וחוסל"ל האצ ארגון לפרוק במקביל פורק"י הלח ארגון       

הציע את  הואהשלום שהגיש לאו"ם  תוכניתבש כיוון זאתו ברנדוטשליח האו"ם הרוזן   התנקשו בחייו של

 .עיר בשליטה בינלאומית רכלומר שהיא תישא ,ירושלים בינאום

רבים ייחסו   .ציבור הישראלימרבית המלאהדה רבה  זכהו היה גוף עצמאי במסגרת ה"הגנה" ,הפלמ"ח        

בן־גוריון הבין שאת המסגרת הזאת   .8"היהודיםמדינת  ניתנה לךהכסף עליו  מגש אנחנו" –טוייהב את לו

 :בשלבים זאת לעשות בחר הוא לכן ."יוהלח"ל האצ הפורשים ארגוני את כמו לפרק ניתן לא

  .ההגנה של" האוויר"שירות ל "חהפלמ של הטייסים מחלקת הועברה 1947 בנובמבר כבר      

בן־    דרש ,שריג נחום של בפיקודו הראשון הגדוד את הנצור"ח הוריד לנגב הפלמכאשר  1947 בדצמבר      

 .הפלמ"ח סרב להוראה  המט .כי יחידות הפלמ"ח בנגב יוכפפו למרות המטה הכללי גוריון

" הנגב"חטיבת  תוקם הנצור בנגב ההגנה כוחות לומכ כי הוסכם, 9גלילי ישראללאחר התערבותו של  רק      

 ארגונית אך ,מבצעית מבחינה רק הארצי למטה כפופה תהיההחטיבה  כי סוכם. שריג נחום של בפיקודו

 ."חהפלמ מטה באחריות תישאר

כאשר הוקמה מפלגת מפ"ם )האיחוד בין "אחדות העבודה" ו "השומר הצעיר"( גברו  ,1948 בינוארכבר        

 .יהפוך להיות צבא מפלגתי עצמאי ,אשר מרבית מפקדיו השתייכו ל מפ"ם ,שהפלמ"ח  בן־גוריוןחששותיו של 

                                                           
, הפלמ"ח )פלוגות המחצ( הוקם 1920היא הארגון הצבאי של היישוב היהודי והתנועה הציונית הארגון הוקם ב שנת  ההגנה 7

מאנשי ההגנה בעזרת הצבא הבריטי מתוך כוונה להקים כח גרילה בעת החשש לפלישת הנאצים לארץ ישראל.  1941בשנת 
נסקי. ארגון ישפרשו מארגון ההגנה בראשותו של זאב ז'בוט ע"י אנשים 1931)ארגון צבאי לאומי(הוקם בשנת  האצ"לארגון 

 ע"י לוחמים שפרשו מה אצ"ל בראשותו של יאיר שטרן. 1940)לוחמי חרות ישראל( הוקם בשנת  לח"יה
נהוג היה ו 1947שפורסם לראשונה ב"טור השביעי" של עתון "דבר"  בדצמבר שיר  .קטע משירו של נתן אלתרמן "מגש הכסף" 8

 בעיקר בשנים הראשונות לאחר המלחמה. בטקסי יום הזיכרוןלהקריאו 
 (ההגנה של הארצית המפקדה ראש) א"הרמ בתפקיד שימש אשר נען קיבוץ חבר 9
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 .ולערער על שלטונה של מפא"י בהנהגת המדינה הבטחון תיק כמחזיק בסמכויותיו לפגוע היהמצב שעלול 

  ."חהפלמ לפרוק במאמציו שאת ביתר משיךהכרה זו דרבנה אותו לה

אנשי הפלוגה נדרשו לעבור  , 11בפיקודו של יוסף טבנקין שהיה 10"ם הפליפורק  1948מרץ  בחודש       

הוראה זו גרמה לחלק גדול של אנשי הפלוגה  .כיחידה עצמאית ולהתגייס כיחידים לשרות הימי של ההגנה ולא

 לא הוראה קיבלו הגיוס לשכות. לסרב להצטרף לשרות הימי והם חזרו למסגרת הגדוד הרביעי כלוחמי חי"ר

 "ל.במטכ אדם כוח אגף שוריאלא רק בא ,"חלפלמ חדשים מגויסים להעביר

במאי  3ב  בן־גוריוןפירק את הפלמ"ח, הודח על ידי  בן־גוריוןלא הסכים עם הדרך שבה ש ,גלילי ישראל       

 ובכל ראשי האגפים בהגנה התנגדו לפיטוריו של גלילי  .12יש רמטכ"ל ו מאחרמיותר  ובטענה שתפקיד 1948

"מרד  נקרא זה רועישאם גלילי לא חוזר הם לא יוכלו להמשיך בתפקידם )לימים א בן־גוריוןללמאי הודיעו  6

אך ללא תפקיד  ,להנהגה גלילי הוחזר נכנע, ביטל את הפיטורים לאחר הסכם פשרה שבה בן־גוריון .("הגנרלים

 מטה את לעקוף הוראה ניתנה למאי 23 ב כברויכול היה להמשיך במגמת פרוק הפלמ"ח,  בן־גוריוןכך  .רשמי

 יחידת פורקה אוגוסט חודש במהלך ."חהפלמ לחטיבות"ל מהמטכ ישירות מבצעיות פקודות ולהעביר"ח הפלמ

 ואנשיה הועברו לשרות המודיעין. "חהפלמ של המסתערבים

בהדרגה מהצבא והופנו להקמת  שוחררו, "חהפלמ חטיבות של הליבה את שהיוו ,ההכשרות המגויסות      

הוקמו  1948 באוקטוברו יפתח קיבוץ הוקם 1948 באוגוסט .לאורך קווי הפסקת האש משלט יישובישרשרת 

הוקמו ע"י הכשרות  1949עד סוף שנת  .הראלו הצוב ציםקיבוה :ירושלים בפרוזדור המשלט ישובייראשוני 

בן־מהמהלך הזה  .ישובים חדשים לאורך גבולות המדינה 20 ,הקרבות בתום מהצבאהפלמ"ח ששוחררו 

 של הפלמ"ח וגם ביצור גבולות המדינה. האידאולוגיפזור הגרעין  גם :"הרוויח" פעמיים גוריון

 "ח.הפלמ מטה לפרוק הרשמית הפקודההוצאה  1948 לנובמבר 7 ב     

גבולות עושה את צעדיו הראשונים לקראת הכרתו כהכשרה מגויסת במסגרת הפלמ"ח  גרעיןעת  באותהו     

 .בחוץ נשארנוואנחנו  לפנינו נסגרהלפלמ"ח  הדלת –

 

 "להנח הקמת

צריך למצוא פתרון לגרעיני  הסופי של הפלמ"ח ולפירוק יזםש לתהליכים במקבילש בכך הכיר ן־גוריוןב      

החלוצית הקיימת ועתיד הקמת  ההתיישבות של העתודהלהיות  שיועדוההכשרה של יוצאי תנועות הנוער 

 .המדינה גבולות לאורךישובים חדשים 

 בסיכוםו  .ההכשרות בנושא לדוןתנועות הנוער  של מועצה כונסה ,1931מיד לאחר גיוס ילידי  ,יולי תחילתב     

 :נאמר לבצוע ההצעות בין, ההכשרות לארגון הצעההבטחון  משרד  אלהדיון הועברה 

                                                           
 .של הפלמ"ח הפלוגה הימית של הפלמ"ח השתייכה לגדוד הרביעי 10
ולאחר מכן החליף את  של הפלמ"ח מפקד הגדוד הרביעי)טבנקין בן קיבוץ עין חרוד ממפלגת 'אחדות העבודה' )יוספלה(יוסף  11

  .1950בשנת   ונאלץ להתפטרהתעמת רבות עם בן גוריון יצחק רבין כמפקד חט' הראל( אשר 
 1947 ב ההגנה"ל לרמטכ מונה דורי יעקב 12
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 לא 1931 שילידיכל זמן שהמצב הצבאי של מדינת ישראל יאפשר זאת עלינו לשמור על כך "

 ."לצבא יגויסו

 .""חהפלמ מטה ליד 1931"תוקם מסגרת מיוחדת של הכשרות תנועות הנוער ילדי  

 תנועות כוח באי, "חהפלמ"י ע שתמונה"הנהלת ההכשרות תהיה מורכבת ממפקדה צבאית 

 13."ההתיישבות וזרמי החקלאי המרכז, הנוער

 בן־גוריון של דעתו על התקבל לא הנוער תנועות הכשרות של עתידן בקביעת"ח הפלמ שילוב של הרעיון      

חבריו  אתבנושא ולגיבוש המלצות  לדיון הזמין הוא ."חהפלמ פרוק של האחרונים בשלבים עסוקשכבר היה 

 של הנוער לאגף כך לשם שגויס אפיקים מקיבוץ שימרוני קאלי את ובראשםהעובדת  מההתיישבותלמפלגה 

  .בנושא ההכשרות וההתיישבות  לעסוק כדי הבטחון משרד

 –חלוצית צבאית  להכשרהמסמך הממליץ להקים חטיבה עצמאית  גוריון־בןלהועבר  1948ליולי  29 ב       

 .הנוער תנועות נציגי של מייעצת ועדה תהיה הליד כאשר ,הבטחון משרד למרות נתונה שתהיה (.ח.צ.ה)

גויסו עדיין ואת ההכשרות של תנועות  לא אשרו במשקים כברתכלול את כל ההכשרות הנמצאות  החטיבה

החטיבה את חניכי עלית הנוער במועד גיוסן ואת ההכשרות  תכלולכן  כמו, גיוסן מועד יגיע כאשר שיוקמוהנוער 

 והאימונים 14החקלאית ההכשרה בין נכון לשילוב תדאג החטיבה. 80הנמצאות במחנה  1931של ילידי 

  .התנועתיים והגרעינים ההכשרות של החברתית השלמות על שמירה כדי תוך הצבאיים

 ."להנח של להקמתו הבסיס את למעשה היווה זה מסמך

 

 ילידי לגיוס בהקשר הנוער תנועות כל ממזכירויות מבוהל מכתב בן־גוריוןעשרה ימים לאחר מכן קיבל       

 סיוםב. כלשהי צבאית לחטיבה קשורה תהיה לא לגרעינים שתוקם המיוחדת המסגרת כי בקשה ובו 1931

 :נכתב מסמךה

 ".הגרעינים להתפרקות וחוששים הדיונים התפתחות אחר בחרדה עוקבים אנו"  

 .בנושא דחוף דיון והתבקש ההכשרות לשלמות דאגה הובעה כן וכמו

בין בן גוריון ונציגי והוסכם הנושא כן נדון   אך כנראה שמאחורי הקלעים דיון משותף בנושא לא התקיים,       

ושלושת העובדה היא שהגרעינים הקשורים למפא"י חזרו למחנה האימונים ) ,התנועות הקשורות במפא"י

 הגרעינים הקשורים למפ"ם לא חזרו(.

ה המצורף כאן ובו מביע בן־גוריון הסכמ 1948לאוגוסט  16 תשובת בן־גוריון ניתנה במכתב מתאריך ה       

 ,אך מתנה זאת במצב הבטחונילדרישות של תנועות הנוער  כללית

  ".בתוך תנאי המלחמה שאפשר כמה עד תשמר הגרעינים שלמות"וכך כתב: 

 .נוער חלוצי לוחם –את המושג  בן־גוריוןלראשונה  טבע במכתב זה 

                                                           
 4/7/1948מועצת תנועות הנוער למשרד הבטחון  13
 חקלאית. במסגרת חוק שרות הבטחון נקבע כי כל מתגייס חדש יעבור שנה של הכשרה 14
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 מיום ישיבה סיכוםמ יםטוציטה ."םלמפ הקשורות הנוער תנועותלא מספקת את הנהגת  בן־גוריון תשובת       

  :מסבירים מדוע לספטמבר 1 ה

 "ל" הנח בצורת לנוער חדשה מסגרת בהקמת טעם אין"

  " לוחמת חלוצית חטיבה"ח הפלמ"

 הכשרות  של במסגרת למשקים ההתיישבותיות הנוער תנועות של הגרעינים את מיד להעביר"

 "ח".לפלמ מגויסות

הכעס והאכזבה מפרוק  .(80)מחנה  האימונים למחנה חזרו לא הכשרות שלוש, לעילכפי שציינתי  ,ואכן     

הביא לכך  ,וההכרה בכך שחלומנו הגדול להתארגן להכשרה מגויסת במסגרת הפלמ"ח נגוז ונעלם ,הפלמ"ח

 . הקים כדי לעזור לו בפרוק הפלמ"ח בן־גוריוןששראינו בנח"ל גוף 

הרמטכ"ל יעקב דורי על הקמת הנח"ל  ודיעה 1948לספטמבר  12ב  .בהחלטתו נחוש היה בן־גוריוןאך        

מדור הנח"ל  וקםה כך לשם. 80 במחנה המתאמנים 1931 ילידי גיוס הוא הבסיס כאשר"ע, הגדנבמסגרת 
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 נציגי של המייעצת המועצה הוקמה וליד אשרשימרוני  קבאגף הנוער של משרד הבטחון בראשותו של אלי

 ל שנקבעהנציגי השוה"צ לא הגיעו לישיבה הראשונה  .ביולי 29ה מתאריךשהוצע במסמך  כפי הנוער תנועות

 .הוזמנו לא שהם היא הסיבה כי טענו אך ,1948 לנובמבר 24

)היו ההכשרות הראשונות של הנח"ל  חמשחקלאית ואימונים  להכשרהמהמחנה  יצאולאוקטובר  10 ב      

 הועברו ההכשרות .(החופשהאלה ההכשרות הקשורות למפלגת מפא"י אשר המשיכו במחנה האימונים לאחר 

זו אולי הפלוגה הראשונה של הנח"ל אשר  הייתה .אליהו ושדה צבי טירת ,גבת גבע, רמת דוד, – לקיבוצים

בבסיס חיל האוויר  פעיל לשרותמחלקה אחת מתוכה  להקצות נדרשהבנוסף להכשרה החקלאית בקיבוצים 

 .המחנה על הברמת דוד למטרות סיוע קרקעי ושמיר

ראשית  הייתה ,גויסו טרםכולל הבנות ש ,בשלמותן לקיבוצים הגיעו ההכשרותש העובדה כי לי נראה     

 ."להנח של החיוביקיומו  עובדתבשל השוה"צ  ההשלמהו ההכרהתהליך 

 התהוצאו"ל בצה עצמאית כמסגרת"ל הנח חיל להקמת הרשמית הפקודה פורסמה 1949לנובמבר  24ב      

  ממסגרת הגדנ"ע.

 ובקרבנוהחלטה זו קיבעה סופית את מעמדו של הנח"ל כמסגרת היחידה לשילוב של צבא והתיישבות,       

 .זו במסגרת להשתלב מקום לנוחשבו שיש  אשרחברים קטן של מספר  ההי

 

 ?התנועתי החזון מגשימי או יםעריק

איומים בצעדים  בני הגרעין לא חזרו למחנה האימונים והחל עימות בין התנועה למשרד הביטחון כולל 

   -פונה ההנהגה הראשית של השוה"צ למשרד הבטחון  26/10/1948בתאריך  משפטיים,

 הזמנה כל היום עד קבלתי לא: מכתבו על שימרוני. לא תשובתי את להעביראבקשכם "

 .תשובה ונשיב בדבר נדון הזמנה קבלת לאחר"ל, הנח במועצת להשתתף

 :  15פנייתו של ברוך רוזנטל  ובעניין

עם הדיון בדבר השתתפותנו במועצת הנח"ל נדון גם לבטח בכל הבעיה, וכדי להשאיר פתח "

ל"פתרון קונסטרוקטיבי" והיות שלמעשה לא נגמר בינינו הדיון באופן סופי מאז מכתבכם 

 ".מסוים לזמן המשפטיים הצעדים את לדחות רוזנטל. ב מ בקשנוהאחרון, 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 מנהל מרכז הגיוס במשרד הבטחון 15
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 שימרוני למשרד הבטחון: קוהנה תגובתו החריפה של אלי

 

 

 בין העימותים על 16-18בני  ונערות נערים, ידענו אנו, חניכי גדוד גבולות  מהכל הפעילות הזאת  עםו        

    מלחמת  שלאותה תקופה סוערת  בכולהפוליטיים  המהלכיםו דרכנו עתיד על הראשית וההנהגה הצבא גורמי


