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ברוסיהציוניםיהודיםלארגן

ישראל".לארץלעלות

"קיבלת"השיבהצאר



יחילפניאותהלקרואוהורהמיוחדתפקודהפרסם

משמלחייליםולהסבירבגזרההרוסיהצבאדות

דיווחמפלוגהטרומפלדוריוסיף"רבטוראיעותה

היאאבלבלבדאחתידלי'נותרהשלוהפלוגהלמפקד

חייאתלחלוקרוצהשאנימאחרלפיכךהימנית.ידי

לילספקמעלתךמהודמבקשאניעמיתייעםהלחימה

לווהייתהחוליםבביתהוצבטרומפלדורואקדח'.חרב

שבשגרתהמתחיםומןלחייוהסכנהמןלהימנעהזדמנות

ושםהחזיתבקולשרתהתנדבהואזאתתחתהחפירות.

קשהפציעהשנפצעאחריגבורה.מעשיושובשובעשה

נכותו.עללהצהירהמוצדקתזכותואתטרומפלדורדחה

חייואתלהקריבשובוהציעהסכנהמןהתעלםזאתתחת

טרומפלדורבאויב.המאבקלמעןלמחצההמושבתים

מעשהושבועתו.לצוומעברמעלמולדתנולמעןתורם

שלנו.הרג'ימנטבתולדותזהבבאותיותלהיחקקראוי

אותוומעלההקדושגריגורימסדראותאתלומעניקאני

בכיר".מש"קלדרגת

ישלשבחציוןלקבל"כדיטרומפלדורכתבלאביו

בשגםאלאנעלהרוחבשאררקכללבדרךצורך

השפילשלאכבודבעלאדםאניאבלבזויה.תדלנות

דיברולאהצטיינותאותביקשולאמעולםעצמואת

אותבעלמש"קהריניזאתבכלאודותיו.עלאישעם

ו2.בדרגהלאותותומועמדבדרגהצבאיהצטיינות

בייחודובצדקבזכותאלהבכלשזכיתילומרגאהאני

מצפוניחובתי.אתמילאתיהקרב.בשדהמעשייבשל

בביתשאתםהואכרגערוצהשהייתיהיחידהדברנקי.

השמאלית".זרועיאובדןבגללתתעצבולא

5091בינוארארתורפורטמצודתאתכבשוהיפנים

רוסיםשבוייםאלף37עםיחדבשבינפלוטרומפלדור

לידחמדרהלמחנהשנשלחויהודים9371ומתוכם

בערדבפרופ'שלמחקרולפי.42בןאזוהואאוסקה

שבוייםעשרה"כלבראילןמאוניברסיטתקוטלרמן

אחריספוריםימיםסעדו.שבומסויםלשולחןשויכו

השולחנותמכלנציגיםטרומפלדורכינסלמחנהבואם

ההתאחדות".ראשליושבבובחרווהם'היהודיים'

הציונות"בראייתהארגוןמטרותואתתקנוןקבעהוא

במסגרתבפלשתינההלאומיהיהודיהמרכזכהקמת

להשתלבכמטרהמציבהארגוןהכלליתהיהודיתחייה

הציוניות".בשאיפותשניתןככל

לישראלהקיימתלקרןתרומותגייסוהארגוןחברי

ולנטיעתבירושליםלספרייהביפוספרביתלבניית

הואהלאכןלפנישנפטרהרצללזכרויער

שלהייעורמפעלנולדשבעקבותיובחולדההרצליער

השבוייםבמחנההארגוןהקמתעלבישרגםהואהקק"ל.

אוסישקיןמנחםהציוניתהתנועהמראשילאחדבמכתב

עלייה.אפשרויותעלמידעלקבלביקשגםוהוא

למנהיגהפךהואשבויטרומפלדורהיהשבהבשנה

ייסדהואיהודים.ולאיהודיםבמחנהוהשבוייםכל

להקתספרייהספרבתימלאכההלוואות

סיועלקבלתליפניםופנהדתצורכיאספקתתיאטרון

חייליםוטליתות.תורהספרובהשגתמצותבאפייתסיוע

בידישנשלחישוכמיןטרומפלדוראתתיארונוצרים

פצעיהם.אתולרפאלדבריהםלהקשיבמנתעלאלוהים

"מורהאליוכתבמברדיצ'בקושרמשהיהודישבוי

שבזכותמפנילבמקרבלךמודהאנילגדוד.וחברנויקר

הומניזם".מהוהבנתיאיתךוהשיחותשלךהפדגוגיה

מהראשניםהיההואליפןרוסיהביןהשלוםהסכםלאחר

נשאוממנולהיפרדבאואלפיםהשבי.מןשהשתחררו

אדם".הנהאדםבן"הנהוהריעוכפייםאותו

תתקציןדרגתטרומפלדורקיבלשהשתחררלאחר

אלכסנהמלכהענדהבפטרבורגהמלוכהובארמון

העיטורהקדושגריגוריצלבאתפיודרובנה

היהלאקצינים.שאינםלחייליםברוסיההגבוהבאי

האותותארבעתכלאתשקיבלרוסיהבתולדותחייל

אותושאלהשניניקולאיהצארהקדוש.גריגורישל

"ללמודהשיבטרומפלדורויעש".רצונך

יכולאינינכותיבגללכיבפטרבורגבאוניברסיטהטים

ציוניםיהודיםלארגןליולאפשרשינייםמרפאלהיות

"קיבלת".השיבהצארישראל".לארץלעלותברוסיה

בריאותמוסדותבהקמתשעסקהגאגרינהורההרוזנת

אותומצאהשלאכיווןבדירתו.ביקרהחינוך

אחדבענייןאיתךלדבר"עליילביתהלבואממנוקשה

קצונהדרגתלקבללולסייעהציעהבפגישהלך".הנוגע

שאינוהשיבאךלההודההואאחר.דברובכלמלאה

לאכךישראל.לארץלעלותבדעתוכיבקצונהמעוניין

לו.לעזורנכונותהאתניצל

לארץלהעלותתכנןהואהמשפטיםלימודיבזמן

הציוניםפולניהאתגםאזמרוסיה

פרטים.לפרטיתכנןשאותםקיבוציםלהקיםמנתעל

ועידההאחרונהלימודיובשנתכינסלצורך

האוקראיניתבעירהקיבוץעקרונותאתלאשרבמטרה

עםנמנומהםשנייםאנשיםשבעהבההשתתפורומני.

להכיןניגשהוועידהתוםלאחרחרוד.עיןקיבוץמייסדי

תפ"אםכתבהואשמואללאחיוארצה.עלייתו

בתוארשםיכתירוניבוודאיישראלבארץמלחמהרוץ

כחיילגםשםלשרתמוכןשאניפיעלאףמפקד

אנימאמיןזרים.אצללאבביתנהיהשםהןפשוט.

שגורסתהקלישאהלמרות

תחליף"ישאדם"לכלכי

שלבמקרהקרהלאזה

היהלאטרומפלדור

שגםלאומימנהיגלנו

אנשיוגםהשמאלאנשי

היהלאהעריצו.הימין

הווייתאתשהביןמנהיג

ברמהוהמלחמההצבא

האופרטיביתהטקטית

כמוהווהאסטרטגית

הפרוטזהעםזרועי".אובדןבגללתתעצבו"שלא

חיתלהיהודי.היישובשלהביטחוןמערכתאופינקבעפה

ויקיפדיהמתוךבישראלז'בוטינסקימכוןבאדיבותלע"ממילנרקלוגרזולטןצילומים



שדותייעלובגילבשמחהאשקיףעייףואנייבואויום

הנךזרנבזהלך'לךאישלייאמרולאשליבארצישלי

עלאגןובחרבבכוחכךאישלייאמרואםזאת'.בארץ

אדעאהיהמאושרבקרבאפולואםוזכויותיי.שדותיי

נופל".אנימהלשם

קבוצתעםיחדארצהטרומפלדוריוסףעלהב2191

בצפוןמערבמגדלבחוותהקיםהואשהנהיג.סטודנטים

וכשפרצהוחצי.שנהאחרישהתפרקהקומונההכנרת

גורשהואלהתעת'מןסירבוהואהראשונההעולםמלחמת

סיפרציוןפועלימפלגתממנהיגיטבנקיןיצחקלמצרים.

נימוהארץ.אתיציאתובענייןעמושוחחטרומפלדור

מלחמהפוליטיציוניהיההעיקריהנימוקשנייםהיוקיו

לאכיהציונותהגשמתאתלקרבסיכוימתוךטורקיהנגד

אישינימוקגםהיההטורקים.דרךציוניתתקומהתהיה

אתיפרכחייללרוסיהאמוניםנשבעטרומפלדור

משטרהשינויעלרוסיהבתוךלהילחםיכולהואשבועתו.

החוץ.מןבהיילחםלאפניםבשוםאך

ז'בוטינסקיאתטרומפלדורבאלכסנדריה

גדודלהקיםשמתאמץוכמיצבאיכעיתונאיאזפקד

ארץבחזיתהבריטיהצבאבמסגרתשיילחםיהודי

אנשיםהצטרפוואליהםפעולהשיתפוהשנייםראל.

להםוהציעהיוזמיםאתאכזבהבריטיהפיקודנוספים.

במשישתלבפרדותלהובלהאספקהגדודלהקים

בטורקיהגליפוליהאיחצילכיבושמתוכנןבריטיבצע

הדרדנלים.למצריממערבהאירופית

לדעתנוהסכיםלאלבדו"טרומפלדורז'בוטינסקילפי

שירותביןבהבדלתגזימואלאמר.כחיילים''נדוןנא

בלעדיהםהםצבאואלהאלהההובלה.ושירותהרובה

לאלהסכנהאותהרובפיהיאהסכנהוגםאפשר

היאאצלכםההתנגדותסיבתכילחשודנוטהאניולאלה.

'פרדות'ילדותי.סלחוניה'פרדה'המילה

בפרטגנאילשםחמוריםכעיןשהואמי

הואסוס'גםטרומפלדוראמרביידיש''אבלביידיש.

גדודלנוהציעולוזאתובכלפערד''ביסטגנאי

הצרפאצלבכבוד.ההצעהקיבלתםבטחרוכבים

ישואולםuaemahcמהמילהמעליבגידוףלךאיןתים

בהםוהשירותבאנגליהוגםהצרפתיבצבאגמליםגדודי

רבותי'.שטותגדולה.להצטיינותנחשב

אםחשובאינוזהאחרת''חזיתיאמר"ומה

ארץאתלשחרר'כדיטרומפלדוראמרכחייליםנדון

טובואםהטורקיםאתלשבורכלקודםצריךישראל

'איך'שאלתמהנגבמהצפוןאותםלשבוריותר

חזיתהיאחזיתכזובמלחמהמהות.שאלתולא

הישיאחריואניההואבלילההחלטנולאציון'.

אניאבלאדוניצודקלטרומפלדוראמרתי

לי".ענהאכנס'אולי'ואניאכנס'.לאכזהלגדוד

לוחמים056שמנהתובלהגדודהקיםטרומפלדור

.5191באפרילב1אמוניםנשבעוהמגויסיםיהודים.

זנישראלהציוניהפעילההשבעהלטקס

כיאותרואההואהגדודשבהקמתקבעובומברקגוויל

הצנזורהאולםאנגליה.שלבחסותהתהיהישראלארץ

הקולונלהמג"דשלנאומומנוסחזאתמחקההצבאית

"סימןכדלהלןהמברקנוסחאתשינהוהואפטרסוןג'ון

פטהיומין".עתיקתארצואלישראלישובשבקרוב

ז'בוטינסקישהקיםהגדודעלשנתייםבעודיפקדרסון

שלבגדודסמג"דהיהטרומפלדורבינתייםבלונדון.

כמג"דשימשחודשובמשךהפרדותנהגיגדודפטרסון

אניכמה"בביתביומנורשםלגליפוליכשהגיעבפועל.

בבית".שהננישמח

המיאיאןהבריטיהגנרלבגליפוליהמבצעמפקד

"דערביידישהיומיהיהודילעיתוןבראיוןאמרלטון

לדעתבוודאיאותך"יענייןיורקבניולאורשיצאטאג"

הידועככלטהורה.יהודיתיחידהפקודתיתחתשנלחמת

הזה.כדברשקרההנוצריבעידןהראשונההפעםזולי

ידיעלבאכזריותגורשוזויחידההמהוויםהאנשים

חסמשפחותוהופיעולמצריםמירושליםהטורקים

מתוכםהוקםשלםתובלהגדודללחם.ורעבותכלרות

שונאיםהםאותםהטורקיםנגדעמיבהתנדבותלשירות

פרדותמוביליכגדודרשמיתהוכרואלהחייליםכמובן.

מיםבהביאםרבאומץגילוהחייליםיתרוכלוהקצינים

הלוחמים.לקוויםכבדהאשתחתותחמושתאספקה

מןלבאומץבשלוקיבלידיעלהומלץהחייליםמןאחד

גבורה".עיטורהמלך

אתעבדוהגדוד"חייליהמילטוןכתבלז'בוטינסקי

ולפעמיםופצצותכדוריםאשבשקטעבודתם

כיהחזיתמאנשייותראףנשגבהלבגבורתהראולידומה

הסכנה".אתלשכוחהקרבבשיכרוןמסתייעיםהאחרונים

מילאהגדודנפצעו.וחמישהבקרבנפלומאנשיו21

זכהבגליפוליהבריטיהנפלבמבצעחשובתפקיד

המלאחרהמפה.עלהציונותושםרבהלתהילה

ללונדוןהגיעווטרומפלדורפטרסוןפורק.הגדודבצע

לוחמיםגדודישלושהלהקיםלז'בוטינסקיוסייעו

לובלפור.הצהרתאתלהשיגולוויצמןיהודים

הראשוןלגדודגרעיןהיווהפרדותנהגיגדודשלחמים

בלונדון.ז'בוטינסקישהקים

מאוניברסיטתגליליזיווהפרופ'שלמחקרהפיעל

לרוסיהטרומפלדורכששבהבריתבארצותראטגרס

שלארציכללאיגודבהקמתעסקהוא7191ביוני

ויחיישראלארץלכיבושיהודיםגייסיהודיםחיילים

הבולשביקיםבידיהשלטוןתפיסתעצמית.להגנהדות

סיכאוקראינהעצמאותוההכרזהאוקטוברבסוף

ומחשבתומרצוכלאתהפנההואאזתוכניותיו.אתלה

מלחמתכדיתוךישראללארץיהודיםעוליםלהכשרת

שהקיםברוסיההחלוץארגוןבמסגרתשםהאזרחים

קרים.האיבחציהכשרהמשקיולהקמת

המלנוחסרמספר.מתיהחלוציםאחד

שלהגדולההתעודהאתעצמועלשיקבלהרוחנינהיג

ההיסטוריהאשרהדברקרהוכאןהמונית.תנועהיצירת

בהנההצורךשבבוארבותפעמיםנתברכההיהודית

לכך.המיועדהאישפתאוםכאילומופיערוחנית

החלוץ".בתנועתגםקרה

החלוץשלהיסודקונגרסלקראתשפרסםבחוברת

הגיאופוליטיתחשיבותהאתטרומפלדורהדגישהארצי

פרשתעלומיקומהסואץלתעלתקרבתהישראלארץשל

החלעלבריטניהבירךהואולמצרים.להודודרכים

הפקדתהשלבדרךישראלבארץאחיזתהאתלבצרטתה

תקדיםחסרתהזדמנותנפתחהבכךהיהודי.העםבידי

פרופ'שלבמחקרהשמובאכפילדבריוהמונית.לעלייה
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