בקיץ  ,1939בעת שענני המלחמה הכבדים כבר התקדרו מעל אירופה ,בדק זאב ז'בוטינסקי
תוכנית של אברהם (יאיר) שטרן להנחית בחופי הארץ צבא יהודי ,שיתפוס את השלטון מידי
הבריטים ויאפשר ליהודי אירופה להימלט ארצה מאימת הנאצים .הבדיקה העלתה שתודות
לאהדתם של שלטונות פולין דאז לאצ"ל ,אפשר יהיה לבצע את התוכנית ב 1940-ואפילו הוחל
בהכנות מעשיות לביצועה .אלא שב 1-בספטמבר  1939פלשו הנאצים לפולין ובמקום עצמאות
ניחתה על העם היהודי השואה הנוראה

בעיצומו של "המרד הערבי" בארץ-ישראל ,בשנים  ,1936-1939זכו לפתע אירגוני המחתרת היהודיים,
בעיקר האצ"ל ,בסיוע צבאי נדיב מאוד ממקור שלכאורה היה בלתי סביר לחלוטין :ממשלת פולין
האנטישמית .אומנם לא היה זה מ"אהבת מרדכי" .מאחורי הסיוע הזה ניצב הרעיון ,שאם תעזור פולין
ליהודים להשתלט על ארץ-ישראל ולהקים בה מדינה עצמאית – יעלו אליה יהודי פולין בהמוניהם וישחררו
את הפולנים מנוכחותם...
כדי לקבל החלטה זאת נדרש מממשלת פולין אומץ פוליטי ,שכן נוכח האיום הגובר מצד גרמניה הנאצית
באותם ימים ,נזקקה פולין לכל סיוע מדיני אפשרי מצד צרפת ובריטניה והיה ברור שהנשק הפולני שיימסר
לאצ"ל ול"הגנה" עלול להיות מופנה לא רק להתגוננות מפני כנופיות ערביות ,אלא גם נגד השלטון הבריטי
בארץ-ישראל .אולם הרצון להיפטר מהיהודים גבר על כל השיקולים האחרים ועד מהרה עבר העניין
לשלבים מעשיים .מלכתחילה העדיפו הפולנים את הקשר עם האצ"ל ,כי מנהיגיו ,כגון זאב ז'בוטינסקי,
ראש הצ"ח (ההסתדרות הציונית החדשה) ולאחר מכן הצה"ר (ברית הציונים הרוויזיוניסטים) ,דיברו
במונחים של כיבוש הארץ מייד ,או תוך זמן קצר ,והעברת מיליון יהודים פולנים ארצה תיכף לאחר מכן.
ואילו מנהיגי ההסתדרות הציונית הוותיקה ,כגון חיים וייצמן ,דיברו על תוכנית מצומצמת בהרבה ,שבה
תושג העצמאות רק לאחר תקופה ממושכת יותר וכי לאחר הקמת המדינה ,היא תוכל לקלוט רק עד 30
אלף יהודים פולניים בשנה .מלבד זאת היו רוב מנהיגי ההסתדרות הציונית בארץ ,כגון בן-גוריון,
סוציאליסטים ,והצמרת השלטונית בפולין הסתייגה מהם מבחינה פוליטית .לעומת זאת היו "ההוד
וההדר" של הרוויזיוניסטים קרובים לליבם של הגנרלים ששלטו אז בפולין והדבר סייע להתקרבות ביניהם.

אישיותו המרשימה של זאב ז'בוטינסקי
משכה המונים להרצאותיו בפולין.
בתצלום :ז'בוטינסקי מרצה בוורשה
בפני אולם מלא ביהודים ,בשנות ה.30-

יוסף שופמן ,לימים ח"כ מטעם תנועת החרות ,תיאר בזמנו כך את הקסם שהילך ז'בוטינסקי על שליטי פולין:
"הציונות הפוליטית בסגנונו של ז'בוטינסקי ,עם הדרישות לעצמאות יהודית בארץ ישראל ועלייה גדולה ,עוררה את
התעניינותם של חוגי השלטון בפולין ,אשר גדלה והלכה ואף הפכה לאהדה ממש ,עם ראשית פעולות התגובה של
האירגון הצבאי הלאומי נגד הערבים בשנות המאורעות .הפולנים ,על כל מגרעותיהם וחסרונותיהם ,הם עם
רומנטי ...בעל הבנה ואהדה למרד נגד כובש זר .וכאשר נתקלו לראשונה בגישה דומה גם אצל היהודים ,כלומר
אצל ז'בוטינסקי ותלמידיו ,משכה תנועה זו את לבם והלהיבה את דמיונם .ואל ז'בוטינסקי עצמו התייחסו באהבה
ובהערצה .בייחוד התיידד עם ז'בוטינסקי הרוזן לוביינסקי ,מנכ"ל משרד החוץ הפולני .הוא ממש התאהב
בז'בוטינסקי .הוא סיפר לי ,כי את השעות המעניינות ביותר בחייו בילה בשיחות עם ז'בוטינסקי "...הרוזן
לוביינסקי הביע את אהדתו גם במעשים ואירגן פגישות רבות חשיבות בין ז'בוטינסקי לבין ראשי השלטון הפולני.

ראשית ,אורגנה לז'בוטינסקי פגישה עם ה"בוס" של הרוזן לוביינסקי – שר החוץ הפולני יוזף בק (מימין בתצלום).
ז'בוטינסקי הציג בפניו תוכנית שאפתנית ל"אוואקואציה" (פינוי) מאירופה של מיליון וחצי יהודים ,מהם 750,000
מפולין ,לארץ-ישראל תוך עשר שנים .בק אהב את התוכנית והפגיש את ז'בוטינסקי עם עמיתיו בצמרת הפולנית.

הפגישה הבאה של ז'בוטינסקי
הייתה עם ראש ממשלת פולין דאז,
גנרל פליציאן סלאבוי-סקלאדקובסקי
(בתצלום משמאל) .בפגישה זו ביקש
ז'בוטינסקי שממשלת פולין תלחץ על
חבר הלאומים להשפיע על הבריטים
לפתוח את שערי ארץ-ישראל
לעלייה המונית של יהודי פולין.
בקשתו נענתה בחיוב ולפי דרישתה
של פולין נערך במועצת חבר
הלאומים (בתצלום מימין) דיון בדבר
ההגירה היהודית לארץ-ישראל .אלא שהבריטים ,שמחשש
לתגובת הערבים התנגדו נמרצות לפתיחת השערים ,מנעו
קבלת כל החלטה מעשית בנושא.
דברי שר החוץ בק בחבר הלאומים ,כפי שדווחו
להלן ב"דבר" ב ,21.9.37-מבהירים היטב את עמדת
פולין לגבי פתיחת שערי הארץ לעליית יהודים.

שיא המיפגשים של ז'בוטינסקי בוורשה היה עם
גנרל רידז-שמיגלי (מימין) ,השליט האמיתי של פולין
באותם ימים .גם מיפגש זה הסתיים ברוח טובה.
התרשמויותיהם החיוביות של שליטי פולין
מז'בוטינסקי ומתוכניותיו להקמת מדינה יהודית
בארץ-ישראל ,שתקלוט המונים מיהודי פולין ,הגיעו
בסופו של דבר למישור המעשי של סיוע להעפלת
"אף על פי" הבלתי לגלית ,שאורגנה על ידי הצ"ח,
אספקת נשק שיוברח על-ידי האצ"ל לארץ והדרכה
צבאית בפולין לחברי בית"ר וללוחמי אצ"ל.
הפולנים הודיעו לז'בוטינסקי שהם מוכנים לספק
לאצ"ל כמויות נכבדות של נשק ,במימון של
 212,000זלוטי ( 40אלף דולר באותם ימים) ,שהם
ילוו לז'בוטינסקי אישית ,תמורת "התחייבות של
כבוד" להחזירם לאחר שתוקם המדינה היהודית.
לאחר זמן העניקו הפולנים לאצ"ל עוד 100,000
זלוטי .לכספים אלה התווספו עוד כ125,000-
זלוטי ,מכיסו של מארקוביצ'י קלאֶז' – מיליונר יהודי
רומני ,שהיה "גרופי" של ז'בוטינסקי ותרם רבות
לתנועה הרוויזיוניסטית ולאצ"ל (בשנת  1938הוא
תרם לאצ"ל סכום שכיסה את כל תקציב האירגון
במשך שישה חודשים!) .אבל בסופו של דבר היו
הפולנים נדיבים כל כך בתחום זה ,שכמות הנשק
שסופקה על ידם לאצ"ל גלשה הרבה מעבר לתקציב
שבו דובר בראשונה.

בעוד ז'בוטינסקי מנהל שיחות בדרג גבוה בוורשה,
נפתח בירושלים ערוץ תקשורת נוסף בין האצ"ל
לפולנים .אברהם ("יאיר") שטרן ,מבכירי האירגון
בארץ ,שהיה דובר פולנית על בוריה ,יצר קשר
הדוק מאוד עם הקונסול הפולני בירושלים ,ויטולד
הולאניצקי .השניים הופגשו על ידי ידיד משותף,
הפסל משה צ'סלר ,שהיה
בעצמו חבר באצ"ל ,והפכו
לידידי-נפש .בפגישותיו עם
הקונסול העלה יאיר את
זהות האינטרסים בין אירגונו
לבין ממשלת פולין והסביר כי
ככל שהאצ"ל יגביר את
תקיפות התגמול נגד הטרור
הערבי בארץ ,ייחלשו
הערבים ואז תתאפשר עליית
יהודים המונית מפולין.
אברהם ("יאיר") שטרן

ויטולד הולאניצקי ,קונסול
פולין בירושלים ,עם ידידה,
לפני הגעתו ארצה

בזכות יאיר נעשה הולאניצקי תומך נלהב בציונות
ובאצ"ל .השניים אף ניסחו טיוטת זכרון דברים בין
ממשלת פולין והאצ"ל ,לפיו מתחייב האצ"ל לארגן
מחנות אימונים לצעירים יהודיים שיגייס בפולין
ואחר כך יביא אותם ארצה .ממשלת פולין מצידה
תספק לאצ"ל נשק ומחנות לאימונים ואף תשתדל,
ככל שהתנאים המדיניים יאפשרו לה ,ללחוץ על
ממשלת בריטניה להתיר את כניסת יהודי פולין
לארץ-ישראל .בסוף יולי  1938יצא יאיר לוורשה
כדי לארגן את מחנות האימונים .הולאניצקי מצידו
העביר את בקשת האצ"ל אל משרד החוץ הפולני
בוורשה .הבקשה נענתה בחיוב ובאביב 1939
נפתח בפולין קורס צבאי מיוחד למפקדי האצ"ל.
במקביל הוחל באספקת נשק פולני לאירגון.

פעילותו של יאיר בוורשה
נשענה רבות על סיועם
של הנריק שטרסמן
ואשתו אליציה (ליליה,
לילי ,איילה) .השניים היו
בני משפחות יהודיות
מתבוללות .הנריק סיים
בהצטיינות את הפקולטה
למשפטים באוניברסיטת
וורשה .הוא קיבל תואר
ד"ר למשפטים ובזכות
אישיותו מונה לפרקליט
מחוז וורשה – תפקיד
בכיר מאוד ,שרק יהודים
מעטים הגיעו לרמתו
בשירות הממשלתי
הפולני .בנוסף לכך הוא
לימד קרימינולוגיה
אליציה
הנריק
באוניברסיטה .אליציה
שטרסמן
שטרסמן
למדה בצעירותה מדעי
המדינה וספרות
באוניברסיטה בפאריז,
שם נסחפה לפעילות שמאלנית קוסמופוליטית מנותקת מהיהדות .בשובה לפולין ,נישאה אליציה להנריק.
האנטישמיות המתגברת במחצית הראשונה של שנות ה ,30-לא פסחה על הזוג .בגללה הם שבו להכיר ביהדותם ואף
הצטרפו לשורות הצה"ר .הם גם פעלו רבות למען הצה"ר בקרב חוג מכריהם המתבוללים .כשהגיע יאיר לוורשה ב-
 ,1938הוזמן להרצות בבית משפחת שטרסמן לפני מכריהם והרושם שהשאיר על המתכנסים היה כה רב ,עד כי
הקימו מועדון בשם "ירדן" ,בו נפגשו בקביעות .הרמה הגבוהה של מיפגשי המועדון משכה אליהם רבים והפכה אותו
ליעד חברתי מבוקש בקרב הצמרת היהודית בוורשה.

יאיר הציע לאליציה להוציא דו-שבועון בפולנית והיא נעתה
לו בחיוב .כתב העת ,שלאחר מכן הפך לשבועון ,נקרא
"ירושלים המשוחררת" ופורסמו בו מאמרים ברמה
אינטלקטואלית גבוהה ,על נושאים יהודיים שונים ,כולל
התפתחות הכוח הלוחם היהודי בארץ-ישראל.
בשער הגליון מס'  5של כתב העת הופיע לראשונה סמל
היד האוחזת ברובה ,על רקע מפת ארץ-ישראל השלמה,
עם המילים !( Tylko Takרק כך !) – סיסמת הלגיון הפולני,
שבמלחמת העולם
הראשונה לחם לצד
הגרמנים ,לשיחרור פולין
מהשלטון הרוסי.
הסמל שורטט ע"י
הגרפיקאי של השבועון,
האצ""לל..
של האצ
סמלו של
למעלה ::סמלו
למעלה
ד"ר באואר ,לפי הצעת
של
גליון  55של
שער גליון
משמאל ::שער
משמאל
המשוחררת""
ירושלים המשוחררת
""ירושלים
אליציה .תוך זמן קצר
)
בוטינסקי
)
בוטינסקי
'
ז
'
ז
מכון
מכון
ארכיון
ארכיון
תצלום
תצלום
((
אימץ אותו האצ"ל כסמלו
הרשמי והוא הופיע מאז על כל פירסומי האירגון.
השבועון זכה לתפוצה של כ 4,000-עותקים והיה מבוקש
אפילו על ידי פולנים מצמרת השלטון והחברה בוורשה.
תמיכת קוראיו הנלהבים ,רבי ההשפעה ,סייעה רבות ליאיר
בפעילותו בפולין.
אגב ,יאיר ,שכבר אז חלק על מדיניות ז'בוטינסקי כלפי
האנגלים ,שנראתה לו פושרת מידיי ,לא דיווח לו כי סיכם
עם הפולנים על קורס קצינים צבאי מיוחד לצמרת מפקדי
האצ"ל .הדבר גרם לז'בוטינסקי מבוכה ,כאשר נשאל ע"י
הפולנים מה דעתו על הקורס והוא לא ידע במה מדובר...

נאמנים להסכמיהם
עם ז'בוטינסקי,
החלו הפולנים
לספק לאצ"ל כמויות
גדולות של נשק.
באותה תקופה היו
בשימוש הצבא
הפולני  24סוגים
שונים של רובים
ישנים ,שהוחלט
להחליפם ברובה
אחד :העתק פולני
של "מאוזר "98
גרמני .מחסני הצבא
התמלאו אז באלפי
רובים צרפתיים
עודפים מתוצרת
"לבל" ו"ברתייה",
שאפשר היה
למוסרם לאצ"ל
מייד ,ביחד עם
מאות מכונות יריה
צרפתיות מדגם
"הוצ'קיס" (שגם הן
הוצאו אז מהשירות
בצבא) ,מיליוני
כדורים וכמות גדולה
של חומרי חבלה.

צוות הפעלה של מכונת
ירייה "הוצ'קיס" ,חמוש גם
ברובים צרפתיים

החץ הלבן מורה על הבית ברחוב
צגלאנה  ,8בו אוחסן הנשק הרב
שקיבל האצ"ל מהפולנים.
( תצלום לוויין של )Google

הנשק אוחסן במיבנה ששכרו השטרסמנים ברחוב צגלאנה  ,8בפרבר מרוחק של ורשה .יעקב מרידור ,מבכירי
האצ"ל ,שטיפל אז בהברחת הנשק ארצה ,טען ,כי תכולת המחסן הספיקה לחימוש דיוויזיית חי"ר פולנית מלאה.
אך הכמויות המדוייקות של הנשק שסופק על ידי הפולנים לאצ"ל אינן ידועות בביטחה ,בין השאר כי ארכיון
הצבא הפולני אבד בחלקו במלחמת העולם השנייה .לדברי יעקב מרידור ,אוחסנו ברחוב צגלאנה  20אלף רובים
וכן  500מכונות יריה ,מהן  200מדגם "הוצ'קיס" .לעומת זאת מספרת אליציה שטרסמן בזכרונותיה ,כי הפולנים
סיפקו לאצ"ל עד סוף קיץ " 1939רק"  8000רובים ו 1.2-מיליון כדורים.
ההבדל בין גירסות מרידור ושטרסמן מוסבר בכך ,שהצבא הפולני אומנם התחייב לספק לאצ"ל  20אלף רובים,
אבל עד פרוץ המלחמה הספיק למסור רק  8000מהרובים הללו.

בתצלום :רובה "מאוזר "98
מתוצרת פולין .ההבדלים
בין רובה זה לרובה מאותו
דגם מתוצרת גרמניה,
מעטים מאוד .אחד מהם
הוא החריץ המסומן בחץ
לבן ,שהוכנס בגחון הרובה
הפולני כדי לשפר את
האחיזה בו בעת ירי.

גם אם נקבל את גירסת שטרסמן ,היה די בנשק שסופק ,כדי לעורר התרגשות רבה .מרידור מספר,
כי "כאשר נכנסתי למחסן לראשונה ,כמעט התעלפתי .בבניין הצר הזה אוחסנו מאות ארגזים של
נשק קל ותחמושת – והייתי מוכן לנשק כל אחד מהם".
אליציה שטרסמן מספרת בזכרונותיה ,כי הפולנים סיפקו את הנשק בשלושה משלוחים .הראשון בהם
היה בסתיו  ,1938השני באביב  1939והשלישי ,שהיה הגדול מכולם ,בקיץ של אותה שנה .משלוח
זה נשאר בסופו של דבר בוורשה .היא מספרת גם ,שהפולנים חדלו בשלב מסויים לספק את הרובים
הצרפתיים הישנים ובמקומם מסרו רובים חדשים ,מדגם "מאוזר  ,"98שיוצרו במפעל פולני למען
הצבא .לדבריה ,שויפו מרובים אלה שמו של המפעל ומספר הרובה ,לפני מסירתם לאצ"ל ,כדי למנוע
מהביון הבריטי לדעת מה מקורם ,אם ייתפסו לפני שיגיעו ליעדם.
ממיסמכי הארכיון הצבאי הפולני ששרדו למרות הכל את המלחמה ניתן ללמוד ,כי אחד המשלוחים
כלל  500רובים "ללא כידונים וחגורות וללא סימון בית-החרושת ,ארוז בארגזים רגילים במחיר של
 125זלוטים לרובה" ומיליון כדורים .כן הוזמנו  40תת-מקלעים ו 250,000-כדורים עבורם.

לאחר קבלת הנשק מהפולנים ,היה מרידור צריך לדאוג להברחתו ארצה .אחת הדרכים לכך הייתה
להטמין אותו במכונות כבדות שונות ,כגון בדודי מכונות כביסה תעשייתיות לניקוי יבש (מעין זו שבתצלום
ההדגמה משמאל) .המכונות הועברו בדרך היבשה לנמל קונסטנצה שברומניה או לנמל וארנה בבולגריה
והוטענו שם על אוניות שהפליגו לחיפה .פקידי המכס ברומניה שוחדו כדי שלא יבדקו את המטענים הללו,
ואילו בבולגריה לא היה לאף אחד עניין במשלוחים ולכן לא היה צריך לשחד שם איש .הוכחה ליעילות
השיטה מהווה העובדה ,שהבריטים לא גילו אף מטען נשק מוברח אחד ,שנשלח בדרך זאת.
אליציה שטרסמן מספרת על
משלוח אחד שבו הוברחו ארצה
 15מכונות יריה "הוצ'קיס" ו300-
רובים .משלוח זה הגיע ארצה
באונייה שהפליגה מקונסטנצה .אך
היו עוד משלוחים ,שמסיבות של
קונספירציה אין עליהם כל דיווח.
ההברחה האחרונה הייתה של
ארגז שבו הוסתרו שתי מכונות
יריה "הוצ'קיס" 130 ,רובים
צרפתיים משומשים וכמה מאות
אקדחים מתוצרת פולין .הארגז
נשלח לכתובתו הפרטית של
מרידור ברמת -גן שלושה שבועות לפני הפלישה הנאצית והוא הגיע ליעדו לאחר פרוץ המלחמה .מרידור
החביא את הארגז הזה בחצר ביתו.
יש לציין ,כי הפולנים סיפקו נשק גם ל"הגנה" ,אך זאת כעיסקה כלכלית טהורה ,במחיר מלא .בסך הכל
הועברו ל"הגנה"  2570רובים ו 225-מקלעים .אלא שהמודיעין הבריטי גילה זאת וממשלת בריטניה דרשה
מהפולנים להפסיק את המשלוחים מייד .הפולנים נאלצו להיענות – וערוץ הרכש הזה של ה"הגנה" נחסם.

קצין פולני (למעלה מימין) מלמד
חברי בית"ר צעירים לירות ברובה.
(תצלום :ארכיון מכון ז'בוטינסקי)

במקביל לאספקת הנשק ,החלו קציני צבא פולניים לאמן חברי בית"ר בירי ובהכנת מטעני חבלה.
המתאמנים היו חברי תאים סודיים של האצ"ל ,שצצו בתוך שורות בית"ר בפולין בעידודו של יאיר.

הכנה צבאית הייתה חובה בכל בתי הספר התיכוניים בפולין .לחברי
בית"ר נערכו קורסים דומים בהדרכת חיילים יהודיים משוחררים.
בתצלום :שיעור תרגילי סדר צבאיים בחצר בית ספר תיכון בפולין.
גולת הכותרת של ההדרכה הצבאית הפולנית שהוענקה לאצ"ל הייתה קורס המפקדים המתקדם ,שנערך במשך
ארבעה חודשים תמימים בקיץ  .1939לקורס הזה הגיעו במיוחד מהארץ  25מבכירי המפקדים באצ"ל .כדי שלא
לעורר חשד ,הם יצאו את הארץ בנפרד והתרכזו בקרקוב ,כשהם נזהרים שלא להתבלט .אחד מהם ,אליהו לנקין,
לימים מפקד ה"אלטלנה" ,סיפר כי " בוקר אחד נסענו ברכבת לתחנה נידחת ,שם חיכו לנו עגלות רתומות
לסוסים ...לאחר נסיעה איטית בשלג וביערות הגענו לפיסגת הר ועליו בית בן שלוש קומות וחצר רחבת ידיים.
סביב – יערות עד .אין נפש חיה .כאן היה בסיס הקורס".

הבסיס נמצא בהרי
באסקיד ,שבלב
הקרפטים בדרום
פולין ,כ 15-ק"מ
מדרום לעיירה
אנדריכוב .המקום
נבחר משתי סיבות.
האחת – דלילות
אוכלוסייתו .השנייה –
נופי האיזור דומים
לנופי הגליל.
הקורס הוכן בקפידה
רבה על ידי "הדיוויזיה
השנייה" (המודיעין
הצבאי הפולני),
בשיתוף שני אנשי
רכס באסקיד בדרום פולין,
משרד החוץ הפולני -
האיזור בו נערך הקורס
אפולוניוס זאריכטה
וויקטור דרימר .לקורס
היו שני חלקים :אימון
צבאי סדיר ואימון במלחמת גרילה .החלק הראשון כלל אימון הפרט ,הכיתה והמחלקה ,הרצאות על הפעלת
גופים גדולים יותר ,טקטיקה צבאית וטופוגרפיה .החלק השני כלל הכרת אמצעי חבלה ,שיטות לוחמה פרטיזנית
ובניית תאים מחתרתיים.
מספר לנקין עוד" :יום יום היינו יוצאים ליערות לאימונים .הסביבה רעמה מקולות נפץ אדירים ,טרטור נשק
אוטומטי ויריות רובים .התוכנית היתה רחבה מאוד והזמן מצומצם ,לכן היו האימונים אינטנסיביים ביותר .היינו
יוצאים למסעות ארוכים בבוקר השכם וחוזרים בלילה לבסיס  -עייפים ,קפואים ,מזוהמים אך מלאי סיפוק .רוחנו
היתה מרוממת והקצינים הפולנים היו מלאי התפעלות מכושר עמידתנו ורצוננו העז ללמוד".
המדריכים הפולניים הירצו ,כמובן ,בפולנית ,שפה שרוב החניכים הכירו ותרגמו למען השאר ,שלא ידעו פולנית.

גנרל קאזימייז' פאבריצי

הקורס הסתיים באוגוסט  .1939למיבחני הסיום הגיעו גנרל
קאזימייז' פאבריצי מהמטכ"ל הפולני ושני קולונלים
מ"הדיוויזיה השנייה" – יוזף סמולנסקי ותדיאוש פלצ'ינסקי.
לנקין מספר ,כי לפני הבחינות נערך מיסדר חגיגי" .הגנרל
ואברהם שטרן ,שגם הוא הגיע לאירוע ,עברו בין השורות.
הגנרל שוחח עם כל חניך וחניך ולהפתעתו גילה ,כי הם נקבצו
מכל קצווי העולם ,החל מסין וכלה בדרום-אמריקה( .אליהו
לנקין עצמו היה נציב בית"ר בסין לפני שעלה ארצה ב.)1933-
"הבחינות עברו בהצלחה יוצאת מגדר הרגיל והבוחנים לא
הסתירו את התפעלותם ואת הערכתם נוכח רמת הידיעות
הגבוהה של החניכים .המדריך הראשי אמר בגילוי-לב ,כי אימן
הרבה קצינים מבני עמו ,אך מימיו לא היה לו סיפוק רב כל כך
מהתוצאות ,כמו בקורס הזה .הם ברכונו להצלחה במלחמתנו.
"לבסוף הגיע תורו של שטרן .תחילה נאם בפולנית ,אמר בה
דברי תודה והשווה את המלחמה שלנו למלחמת השיחרור
הפולנית .אחר כך עבר לעברית וסיפר על התוכנית לכיבוש
הארץ על ידי צבא של נוער עברי חמוש מהארץ ומהגולה (ראה
בעמוד הבא); על הכשרה צבאית של הנוער הזה וההכנות
להעברת אנשים מאומנים מן הגולה לחופי המולדת על נשקם.
כן נודע אז לחניכים לראשונה על רכישת כמויות גדולות של
נשק למען האירגון בפולין".

רוב משתתפי הקורס חזרו לארץ מייד עם סיומו אולם כמה מהם ובראשם יעקב מרידור ,נותרו בפולין כדי לסייע
בהברחת הנשק הפולני ארצה .אלא שתוך זמן קצר פרצה המלחמה וכולם נאלצו להימלט מפולין .ההיסטוריון
פרופ' יהודה לפידות קובע ,כי " קורס הקצינים בפולין חולל מיפנה יסודי בהדרכה ובאימונים של האירגון,
ותוצאותיו ניכרו במערכותיו גם בשלבים מאוחרים .בתחילת הפעולות נגד הבריטים ,נעשה שימוש רב בידע
שנרכש בקורס להכנת מוקשים חשמליים ומוקשי מגע למיניהם .כן נוצל הידע שנתקבל מהפולנים ,בהכנת
משדרים חשאיים ,אירגון פעולות עיקוב וטכניקות נוספות הקשורות לפעילות מחתרתית".

בתצלום :אוניית
הנוסעים הפולנית
"פולאסקי" ,שאנשי
האצ"ל ביקשו לרכוש,
כדי להעביר בה מפולין
ארצה אלפי לוחמים
יהודיים חמושים,
שישתלטו על ארץ
ישראל ויקימו בה
מדינה יהודית.
קבלת הנשק הפולני הרב והאימונים הצבאיים שניתנו לחברי בית"ר בפולין ,עמדו ללא ספק מאחורי "תוכנית 40
האלף" של יאיר .לפי תוכנית מרחיקת לכת זו ,היה האצ"ל עתיד להקים בפולין צבא של  40אלף לוחמים יהודיים
מאומנים היטב ,שיפליגו באוניות לחופי הארץ ,ישתלטו עליה בכוח ,יסלקו את השלטון הבריטי ויקימו מדינה
יהודית עצמאית .לדעת יאיר ,אפשר היה לבצע את התוכנית תוך שנתיים לאחר אישורה.
ז'בוטינסקי נרתע בתחילה מהתוכנית השאפתנית ,כי חשש שאינה מעשית .אבל נוכח פירסום "הספר הלבן"
במאי  1939ורוחות המלחמה המתגברות באירופה ,החליט בכל זאת לבדוק את ההיתכנות של פלישה זאת –
אם כי במימדים צנועים בהרבה .לפי תוכניתו ,יפליג הכוח היהודי החמוש ,עם ז'בוטינסקי בראשו ,באוניית
מעפילים אחת לחוף תל-אביב וכאשר ינחת ,יכריזו חברי האצ"ל בארץ על התקוממות חמושה ,יתפסו את בנייני
הממשלה בירושלים ליממה אחת לפחות ויניפו עליהם את הדגל הלאומי .באותו זמן יוכרז על הקמת ממשלה
עברית זמנית – ואם הבריטים יגברו על המתקוממים ,תפעל הממשלה הזאת בגולה .ז'בוטינסקי הטיל על יוחנן
בדר (לימים ח"כ מטעם "חרות") לבדוק אם התוכנית ניתנת לביצוע .מסקנת בדר הייתה שהתוכנית אכן מעשית
וכי אפשר יהיה לבצעה בקיץ .1940
ההכנות הרבות לביצוע התוכנית הגיעו אפילו לשלב שבו התקיימו דיונים בין נציגי האצ"ל לחברת הספנות
הפולנית "גדיניה-אמריקה" ,על רכישת אחת מאוניות הנוסעים הגדולות של החברה" ,פולאסקי" ,כדי להעביר
בה את הכוח היהודי ארצה .אבל פלישת הגרמנים לפולין ב 1-בספטמבר  ,1939שמה קץ לכל התוכנית.

בתצלום :מטוסים גרמניים מפציצים את
וורשה ומעלים אותה בלהבות ,בעת המצור על
העיר בספטמבר .1939

בסוף אוגוסט  1939היו השטרסמנים בעיצומן של הכנות
למשלוח גדול מקודמיו של נשק לארץ ,דרך נמל גדיניה שליד
דנציג .אולם משלוח זה לא יצא כלל ,כי ב 1-בספטמבר פלשו
הנאצים לפולין .הנריק שטרסמן ,שהיה קצין מילואים בדרגת
פורוצ'ניק (סגן) ,גוייס מייד ונשלח לארמיית הקרפטים,
שהייתה מוצבת בגבול פולין-ברית המועצות .אליציה נשארה
בוורשה לבדה עם שני ילדיהם ,אנדז'יי בן ה 8-ופיוטר בן ה.5-
כשצרו הנאצים על וורשה והחלו להפציץ אותה ,הבינה כי
הנשק שבידה אבוד .היא גם ידעה שמגיני העיר זקוקים לכל
רובה וכדור שיוכלו להשיג  -והחליטה למסור להם את הנשק.
לאחר שנים סיפרה אליציה ,כי "בשעת הפצצה קשה יצאתי מן
המרתף אל מטה מפקד העיר ,הגנרל צ'ומה ,בכיכר
פילסודסקי .לא נתנו לי להגיע אל הגנרל .בקושי שיכנעתי סמל
שיביא אליי איזה קצין .לבסוף יצא אליי קצין בדרגת קפטן.
אמרתי לו' :אני יודעת מקום בעיר שיש בו כמות גדולה של
נשק ותחמושת'.
"'את משוגעת' ,אמר לי הקפטן במנוד ראש' .זוהי האמת
ואפשר לבדוק זאת' ,עניתי .בקושי שכנעתי מיור אחד ועוד
כמה קצינים לנסוע עמי לרחוב צגלאנה .פרצנו את הדלת
וצריך היה לראות את פניהם של הקצינים (ואת פני שלי) לנוכח
הנשק הרב שנתגלה לעינינו ...אמרתי למיור' :אני צריכה לקבל
מכם קבלה על כך .אני מבינה שמה שאני אומרת נשמע מוזר,
אבל אני חייבת שתהיה לי הוכחה שמסרתי לכם את הנשק'.
קיבלתי קבלה ,שאחר-כך השארתיה אצל גוי אחד...
"בשעת הפרידה אמר לי המיור' :יכול אני להבטיח לך ,שאחרי
המלחמה הזו לא את ,לא ידידיך ולא אנחנו נשכח את הרגע
הזה ואתם לא תתחרטו על-כך לעולם'".

אליציה שטרסמן סיפרה עוד ,כי "לאחר שקיבלו את
הנשק ,החזירו אותי הקצינים במכונית הביתה .ישבתי
במכונית מתוך תחושה שחשך עלי עולמי ...כשנפרדנו
היה כבר אחרי ההפצצה .כל ורשה עלתה בלהבות".
העיר עמדה בגבורה נגד הצבא הנאצי במשך שלושה
שבועות ,אך כשהגיע מספר ההרוגים בה לכ 30-אלף,
היה למגינים ברור כי מצבם חסר תקווה ואין עוד טעם
להילחם .ב 27-בספטמבר הוסכם עם הגרמנים על
הפסקת אש וב 1-באוקטובר הם נכנסו העירה.
בינואר  1940הצליחה אליציה להימלט מוורשה
לאיטליה עם שני בניה .הם המתינו בטריאסט ארבעה
חודשים לסרטיפיקט שאורגן להם בארץ והצליחו
להפליג משם באונייה ,שהגיעה לחיפה עשרה ימים
לפני שאיטליה הצטרפה למלחמה לצד הגרמנים.
לעומת זאת לא שפר גורלו של אבי המשפחה ,הנריק
שטרסמן .כשהרוסים נטלו את "ליטרת הבשר" שלהם
והשתלטו לפי הסכם ריבנטרופ-מולוטוב ,על חלקה
המזרחי של פולין ,נפל הנריק שטרסמן בשבי הרוסי.
באפריל  1940נרצחו בהוראת סטאלין כ 22-אלף
קצינים פולניים שבויים ,חלקם ביער קאטין שליד
סמולנסק והשאר במקומות אחרים .הנריק שטרסמן
הוצא אז להורג בכלא חארקוב.
אליציה גידלה את בניהם בארץ בעצמה .שמו של
אנדז'יי הוחלף לגבריאל וברבות הימים הוא נעשה
לאחד מבכירי העיתונאים ב"מעריב" ואחר כך לשופט.
שמו של פיוטר הוחלף לאבניאל והוא "עיברת" את שם
ָטר .כ 30-שנה הוא היה סגן ראש
משפחתו ל-ל ָ
הביטחון ב"אל על" וכיום הוא פעיל בעמותות של
ותיקי חיל הים וביה"ס לקציני ים.

הרובים של מגיני וורשה ב1939-
מוטלים לאחר כיבושה בערימות
ברחובות העיר .ביניהם מצויים,
ללא ספק ,הרובים שנועדו לאצ"ל
– ולא הספיקו להגיע ארצה.

הפלישה הנאצית שמה קץ ,כמובן ,גם להופעת
השבועון "ירושלים המשוחררת" .אומנם המערכת
הספיקה להכין עוד גליון אחד – ה 50-במספר –
של השבועון ,אבל כבר בתחילת ההפצצות
הגרמניות על וורשה נפלה פצצה אחת על בית
הדפוס שבו היה הגליון מוכן להדפסה – וכל
התבניות של אותיות העופרת שנועדו להיכנס
למכונת הדפוס ,התפזרו לכל עבר בהתפוצצות.
היה זה צליל סיום אלים ,מעין אות לבאות...
משמאל :שער גליון  ,49הגליון האחרון של
"ירושלים המשוחררת" ,שיצא לאור .התאריך
שמתנוסס עליו – ה 1-בספטמבר  – 1939מעורר
צמרמורת .שכן ממש באותו יום פלשו הגרמנים
לפולין ופתחו בכך את מלחמת העולם השנייה –
ואת השואה שעברה על יהדות אירופה.

האימונים הצבאיים שניתנו לחברי בית"ר בפולין בפיקוחו של
יאיר ,נתנו בימי השואה את אותותיהם במרד גטו וורשה
ובמרידות במספר גיטאות אחרים.
לפי יומנו של הגנרל הנאצי יורגן שטרופ ,שפיקד על חיסול
המרד בגטו ורשה ,התמקדה הלחימה אז בכיכר מורנובסקי,
שם התבסס "האירגון הצבאי היהודי" (אצ"י) ,שחלק ניכר
מחבריו היו בוגרי הקורסים הצבאיים של בית"ר .בפרוץ המרד
בליל הסדר תש"ג ,הניפו מפקדי האירגון ,פאבל פרנקל וסגנו
ליאון רודל ,על גג בית מס'  7בכיכר מורנובסקי ,שני דגלים:
הדגל הפולני האדום-לבן ,והדגל היהודי הכחול-לבן( .על פי
גירסה אחרת ,הונפו הדגלים על ידי נער ונערה מחברי אצ"י –
יאצק אייזנר וחברתו האלינה) .הדגלים נראו בכל רחבי ורשה
וראש הגסטפו הימלר נזעם והורה לגנרל סטרופ "להסיר את
הדגלים מייד ובכל מחיר" .אך למרות כל מאמצי הגרמנים,

על גג זה
הונפו הדגלים

כיכר מורנובסקי
לאחר המרד בגטו.

הם לא הצליחו להגיע מייד אל הדגלים .רק לאחר
ארבעה ימי לחימה ,כאשר חוסל המקלע שהוצב
סמוך לדגלים ,עלה בידי הגרמנים להורידם.
בפסח תשע"ג ,במלאת  70שנה למרד גטו ורשה,
הוציא דואר ישראל בול (למעלה) ,בו מופיע ציור
של מפקד אצ"י ,פאבל פרנקל ,על רקע הבניין
הבוער בגטו ,כששני הדגלים מתנוססים מעליו.

"הקורפוס הפולני
השני" ,צבאו של
גנרל אנדרס ,הגיע
ארצה מבריה"מ דרך
איראן ,ב.1942-
התלאות שעברו
החיילים ניכרו בהם
היטב :מדיהם היו
קרועים ובלויים והם
נזקקו להתאוששות
פיזית ולאימונים
רבים .ביניהם היו
כמה אלפי יהודים אך
כ 4000-מהם מיהרו
לערוק כשהגיעו
ארצה .המפקדים
הפולניים "לא עשו
עניין" מכך ולא נקטו
צעדים נגד העריקים.

חיילים פולנים מצבא אנדרס,
לבושים בליל של מדים ,מצטלמים
בחופשה בחוף תל אביב

תהפוכות המלחמה הפגישו ב 1942-שוב ,את יעקב מרידור עם גנרל פאבריצי .הפעם בארץ ישראל.
מרידור היה אז מפקד האצ"ל ואילו גנרל פאבריצי הגיע ארצה עם צבא אנדרס .הצבא הפולני שהה אז
בארץ חודשים רבים ,שבמהלכם התאמן לקראת הקרבות שהיו צפויים לו באיטליה .במהלך הזמן הזה
חודש הקשר הטוב שנוצר בין מרידור לפאבריצי עוד בקורס מפקדי האצ"ל בקרפטים .עד מהרה ביקש
מרידור מפאבריצי לסייע בפתרון בעיות שהטרידו אז את האצ"ל בארץ – והגנרל הפולני נעתר לו.

אחת הבעיות של
האצ"ל אז הייתה
הצורך בהתאמת הכוח
הלוחם של האירגון
לתנאים שנוצרו
כתוצאה ממלחמת
העולם השנייה.
פאבריצי בדק את
הנושא והמליץ לבצע
פעולות מחתרת
נועזות ,על ידי מסגרת
קטנה יחסית ,אשר
תורכב מלוחמים
צעירים ואמיצים,
שייבחרו מתוך כלל
חברי האצ"ל .ההמלצה
אומצה על-ידי מרידור
אחת הפעולות הראשונות של האצ"ל לאחר הכרזת המרד :פיצוץ בניין מרכז הבולשת
ומיפקדת האצ"ל
הבריטית ,בלב מגרש הרוסים בירושלים ,במרץ ( .1944תצלום :אמריקן קולוני)
והיחידה שהוקמה
כונתה בשם "האדומים" .חברי היחידה ,שמספרם לא עלה על  ,200שמרו על סודיות מירבית ,אפילו בפני
חברי האירגון שלא נכללו ביחידה .הם נבחרו בקפדנות ,פעלו ביחידות קטנות – עד שבעה אנשים ביחידה
– ועברו קורסים שהכשירו אותם לפעולות מיוחדות.
עם הכרזת המרד של האצ"ל נגד הבריטים ,בתחילת  ,1944נתנו ההדרכה והייעוץ הפולניים את
אותותיהם בתוצאות המרשימות של ההתקפות ומעשי החבלה שביצעו מאז ואילך לוחמי האצ"ל במרכזי
השלטון והצבא הבריטיים ברחבי הארץ.

אחד משושביני ההסכמים בין אצ"ל לפולנים – הקונסול הפולני בירושלים,
ויטולד הולאניצקי – נפל קורבן לרצח מיסתורי ותמוה בימי מלחמת העצמאות.
הולאניצקי ,שהיה מתומכי הממשלה הפולנית הגולה בלונדון ,הודח מתפקידו על
ידי השלטונות החדשים ,הקומוניסטיים ,בוורשה .אבל הוא המשיך לגור
בירושלים ועבד בממשלת המנדט :תחילה היה צנזור ראשי בדואר של ירושלים,
אחרי כן עבר לשמש בתפקיד מינהלי במחלקת התעשיות הכבדות ומשם עבר
למחלקת הפיקוח על נכסי האוייב .כל אותו זמן שמר הולאניצקי על קשר טוב עם
המנהיגות היהודית בארץ ועם אירגוני המחתרת .הוא אפילו סייע לקק"ל לקבל
רכוש של יהודים שניספו בגרמניה.
כשפרצה מלחמת העצמאות ,החליט הולאניצקי לעבור ללונדון עם אשתו ושלוש
בנותיו .אבל יום לפני נסיעתם ,ב ,26.2.1948-בלכתו ברחוב בנימין מטודלה
בירושלים ,בו גר ,ניגשו אליו שני אנשים ,אמרו לו שהם מה"הגנה" וביקשו
שיצטרף אליהם .למחרת נמצאה גופתו ,כפותת ידיים ונקובת כדורים ,ליד הכפר
הערבי שייך באדר (כיום גבעת רם) .אלמוני הודיע בטלפון למערכות העיתונים ,ב ,2011-בעיקבות חשיפת הסיבה
האמיתית לרצח הולאניצקי,
כי הולאניצקי הוצא להורג על ידי הלח"י ,בגלל סיועו לערבים .ההודעה הייתה
הוזמנה ארצה אחת משלוש
תמוהה מאוד ,נוכח אהדתו של הולאניצקי לציונות והקשרים הידידותיים
האמיצים שהיו לו עם מייסד הלח"י ,יאיר .נתן ילין-מור ,מראשי הלח"י במלחמת בנותיו ,ברברה (בתצלום) ,מעצבת
העצמאות ,נשאל כעבור שנים לסיבת הרצח .תשובתו המתחמקת הייתה ,אופנה ידועה בלונדון ,ונערכה לה
"פגישת פיוס" עם בנו של יאיר.
שהדבר נעשה בגלל שמועה שהולאניצקי מסייע לערבים .אולם באחד מספריו
כתב ילין-מור ,כי הרצח בוצע בטעות וכי הוא מצטער על כך.
ב 2011-צצה לפתע גירסה שונה לגמרי לגבי נסיבות הרצח :ההיסטוריונים איזבלה גינור וגדעון רמז ממכון טרומן
באוניברסיטה העברית ,החוקרים את חתרנותה של בריה"מ בישראל ,קובעים ,כי נתן ילין-מור פשוט שיקר ואנשי
הלח"י ידעו בדיוק מה הם עושים .שכן הולאניצקי החל זמן מה לפני כן לסייע לפעילות האנטי קומוניסטית של
שירותי הביון האמריקאי ,בהאמינו שהוא פועל בכך לטובת ארצו .לדברי החוקרים ,שררה בקרב הלח"י בימי
המאבק נגד הבריטים בארץ ,אהדה לברית המועצות ,בגלל העמדה האנטי-בריטית שלה כחלק ממדיניות
המלחמה הקרה .אנשי לח"י גם האמינו ,שהסובייטים יתמכו במדינה היהודית לאחר הקמתה .הרצח של "הסוכן
האמריקאי" הולאניצקי בוצע ,איפוא ,כשירות של הלח"י לברית-המועצות...

באפריל  ,1948כארבעה חודשים לאחר פרוץ מלחמת העצמאות,
יצא צה"ל למיבצע ההתקפי הגדול הראשון שלו באותה מלחמה:
"מיבצע נחשון" .הקושי הגדול ביותר של מתכנני המיבצע היה
המחסור החמור בנשק .יוסף אבידר ,האחראי לאספקה בצה"ל
באותם ימים ,מספר ,כי "כדי לחמש כראוי את הגדודים והיחידות
האחרות שהוקצו ל'מיבצע נחשון' ,היה עלי 'להפשיט' את החטיבות
האחרות ממחצית חימושן ,שהיה דל בלאו הכי ,ולרכזו למיבצע.
כאשר יצא מלשכתי מפקד חטיבת 'קרייתי' בארבע לפנות בוקר ,היה
חיוור כסיד ,שכן נאלצתי להעביר מחטיבתו את מרבית הרובים
והמקלעים ולהשאיר ברשותו רק את רובי הנוטרים...
"לאושרנו הגיע באותו לילה ...המטוס המיוחל ...ובו המשלוח
מב ֶטן המטוס פורקו באישון לילה
הראשון של הנשק שנרכש בצ'כיהֶ .
 200רובים ו 40-מקלעים קלים עם תחמושת  7.92מ"מ .למחרת
היום הגיעה אוניית-הרכש 'נורה' ,שנשאה עמה את החלק העיקרי
של הנשק הצ'כי 4,300 :רובים ו 200-מקלעים קלים ,ועמם כחמישה
מיליון כדורים".
רק לאחר "מיבצע נחשון" במלחמת
תוך שבועות ספורים מאז הגעת הנשק הזה ,צוייד כל חייל קרבי
העצמאות ,היה לצה"ל די נשק לצייד כל בצה"ל ברובה אישי וכל כיתה ומחלקה צוידה בנשק יחידתי לפי
חייל קרבי ברובה אישי .בתצלום :חיילי
גבעתי חמושים ברובים צ'כיים בקייץ  .1948התקן .לזכות נשק זה אפשר לזקוף את כל הישגי צה"ל בשלהי
(תצלום :אוסף זולטן קלוגר ,לע"מ) מלחמת העצמאות.
למרות המימרה הידועה ש"אין 'אילו' בהיסטוריה" ,קשה שלא להרהר בעצב ,כמה שונים יכלו להיות פני
המדינה ,אילו כבר בפרוץ מלחמת העצמאות ,כארבעה חודשים לפני "מיבצע נחשון" ,הייתה בידי כוחות
המגן הישראליים כמות נשק גדולה פי ארבעה מעיסקת הנשק הצ'כית  -אותם  20אלף הרובים ,מאות
מכונות הירייה ומיליוני הכדורים ,שהעניקה פולין לאצ"ל – אך נמוגו כעשן בפרוץ מלחמת העולם השנייה.

סיום בקול דממה דקה
עם פירוק האצ"ל אחרי פרשת "אלטלנה",
הגיע למחסני צה"ל כל הנשק של האירגון,
כולל הרובים והמקלעים שסופקו על ידי פולין.
ייתכן כי השרידים האחרונים של נשק זה הם
הרובים ומכונות הירייה הצרפתיים ,המוזכרים
בדו"ח מצבת הנשק של צה"ל בשלהי מלחמת
העצמאות ומסומנים כאן במסגרות אדומות
(משמאל) .צה"ל כמעט לא השתמש בנשק
הצרפתי המיושן .בתחילה הוא הוקצה להגנה
המרחבית של יישובי הספר ,אך גם שם
הוחלף עד מהרה בנשק חדיש יותר .ואם הוא
לא נמכר אחרי כן למדינה כלשהי בעולם
השלישי – הוא נגרט והותך ,פרט לכמה
דוגמיות שנותרו במוזיאונים.

מצגת זאת מבוססת בעיקרה על שני מקורות:
A marriage of convenience: the New
Zionist Organization and the Polish
Government 1936-1939,
by Dr. Laurence Weinbaum.
פרק "האצ"ל בפולין" ,מתוך "לידתה של
מחתרת" ,מאת פרופ' יהודה לפידות ,באתר
האינטרנט "דעת" ללימודי יהדות ורוח ,של
מכללת הרצוג בגוש עציון.

