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ט ֲאִני ָהִייִתי ּמֵ ּתַ ִמׁשְ
ָלל י ּכְ ּתִ ׁשְ ּיַ ַאְך ֲאִני לֹא ִהְתּבַ

י ּתִ ַבׁשְ ר ּכָ ַעד ֲאׁשֶ
י ּתִ ֵלב ֶאָחד ָרַכׁשְ
ֲהָלל ת ִמּנַ ל ַהּבַ ׁשֶ

)"הורה נהלל", צבי בן יוסף, תש"א(

תקציר. מאמר זה מציע מבט אמפירי על תהליכים מוסדיים של בניית ריבונות, 
האוכלוסייה  על  מידע  מאגר  של  היווצרותו  דפוסי  אחר  התחקות  באמצעות 
ואחר אופני האכיפה שהתבססו על מאגר זה. מקרה המבחן הוא שדה הכדורגל 
העולם השנייה.  הבריטי במלחמת  לצבא  בפלשתינה-א“י בתקופת ההתנדבות 
מעמדה  לביסוס  תרמו  אזרחית  חברה  ארגוני  שבו  האופן  את  בודק  המחקר 
צבאי,  גיוס  של  מערך  להפעיל  המסוגל  כמעין-ריבון  היהודית  הסוכנות  של 
זה.  במערך  אגודות הספורט  ושל  לכדורגל  ובוחן את תפקידן של ההתאחדות 
במאמר, המבוסס על מחקר ארכיוני, מוצגים דפוסי “השתמטות“ ונתוני המחקר 
וכרטיסי שחקן שימשו אמצעי מעקב שאיפשרו את  כיצד רשימות  ממחישים 

בנייתה של ריבונות מוסדית. 

מבוא
מאמר זה דן בסוגיית גיוסם של יהודים נתיני פלשתינה המנדטורית לצבא הבריטי בשנות מלחמת 
העולם השנייה ובאופן שבו סוגיה זו באה לידי ביטוי בשדה הכדורגל. מקרה המבחן מעניין משום 
לכן,  הפוליטית.  הקשת  קצווי  מכל  וקבוצות  מוסדות  יחידים,  הפגישה  הספורטיבית  שהמסגרת 
הסמכות  לשאלת  באשר  מחקריות  תובנות  להפיק  מאפשרת  שלה  חקירה  מתודולוגית,  מבחינה 
)ובכללה גם מה שכונה "החוגים האזרחיים" או "הסקטור האזרחי",  המוסדית בחברה היישובית 

להבדיל ממפלגות הפועלים, מהסתדרות העובדים הכללית ומשלוחותיה השונות(.
באופן כללי, אפשר לומר שאין מחלוקת באשר למשמעות המושג "תקופת היישוב" ולפירושו כמצב 
של "מדינה בדרך" או "מדינה בתוך מדינה". הסכמה מושגית זו משקפת את התפיסה כי האוכלוסייה 
היהודית )הציונית( גיבשה מערך מוסדי בעל סממנים של ריבונות מדינית: סמכות בת-אכיפה שפעלה 
על בסיס לאומי במרחב גיאוגרפי נתון וכוונה כלפי אוכלוסייה הנתונה למרותו של שלטון קולוניאלי 
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באותו המרחב הגיאוגרפי. לפיכך כונתה אוכלוסייה זו — הן בזמן אמת והן בספרות המחקר — בשם 
"היישוב המאורגן", אם כי לעתים קיימת אי-בהירות רבה באשר לזהות הארגונים, להיקף הסמכות 

הארגוני ולנסיבות שבהן נחשב חלק מהאוכלוסייה למאורגן וחלק אחר לבלתי מאורגן.
מטרת הניתוח המוצע כאן היא לנסות להאיר היבטים מסוימים של האופן שבו מתארגנת ונבנית, 
מקרה  לא-מדינתיים.  בתנאים  מעין-ריבונית  מוסדית  סמכות  הצלחה,  של  אחרת  או  כזו  במידה 
המבחן הולם במיוחד משימה זו, מכיוון שגיוס צבאי הוא אחת הדרישות התובעניות ביותר שיכול 
בשאלת  המתמקדים  וכתיבה  ממחקר  להבדיל  למשל(.  מסים,  גביית  )לצד  לנתיניו  להציב  ריבון 
פוליטית  בפילוסופיה  במשפט,  למשל   — )מדינית(  ריבונות  של  והשלכותיה  היקפה  מהותה, 
ובסוציולוגיה של המדינה — מאמר זה מבקש להתחקות אחר הפרקטיקות הקונקרטיות המופעלות 
בתהליך ההרכבה של סמכות ריבונית. להבדיל מגישות פוזיטיביסטיות המדגישות את כוחו של 
הריבון "להוציא פקודות" )או אפילו להפקיע את תוקפו של החוק; ראו Schmitt, 1985(, המאמר 
אינה  זה  במאמר  לריבונות  ההתייחסות  לכן  ריבונות.  בניית  של  בטכנולוגיות  מתמקד  הנוכחי 
במישור המושגי, אלא היא נשענת על תפיסתה של ריבונות כמערך קונקרטי של יכולות מוסדיות 
שיש לתפעלו, לתחזקו, ולא פחות מכך — להפגינו ללא הרף. בראש ובראשונה, בנייתו ותחזוקו 
של מערך מעין-ריבוני כאמור כרוכים באיסוף שיטתי של מידע על האוכלוסייה, בריכוזו ובעדכונו 
השוטף, בבניית מערך טפסים ורשימות המזרים מידע, הוראות ופקודות ומבטיח מידה כלשהי של 
פומבית  ענישה  באמצעות  כוחו  את  להפגין  אכיפה המסוגל  ובתפעולו של מערך  מוסדי,  תיאום 

)והגדרה קטגורית( של סרבנים, מתנגדים ומשתמטים למיניהם.
סוגיית ההתגייסות לצבא הבריטי, שעלתה לסירוגין על סדר היום הציבורי עם פרוץ מלחמת 
לצבא  ה"התנדבות"  שאלת  בספרות  מכונה  ואילך,  מ-1942  לשיאה  והגיעה  השנייה  העולם 
הבריטי )גלבר 1979, 1981(. המושג "התנדבות" עולה בקנה אחד עם גישות מחקר שלשיטתן 
הסכמה  של  גבוהה  רמה  על  התבססה  הטרום-מדינתית  היהודית  בחברה  המוסדית  הסמכות 
חריגים  ספונטנית של  ענישה  ועל  ומשטור עצמי  וולונטריזם  רבה של  מידה  על  נורמטיבית, 
הננקטת  1995(.1 אולם העמדה  א' שפירא,   ;1981 גלבר,   ;1995 )גורני,  ומשתמטים למיניהם 
משטור  של  כמנגנון  והתנדבות  רחבה  הסכמה  של  קיומן  את  מראש  מניחה  אינה  זה  במאמר 
עצמי המסביר ציות לסמכות מוסדית. ההתנדבות, בהיותה מפתח לפעולה לטובת הקולקטיב, 
מנותחת כאן כמכשיר לבניית סמכות מעין-ריבונית בתנאים של העדר ריבונות מדינית. על פי 
ההיגיון המחקרי המוצע כאן, השתמטות אינה חיצונית למערך הריבוני )או המעין-ריבוני(, אלא 

היא חלק בלתי נפרד ממנו. 
כפי שנראה בהמשך, מקרה המבחן מלמד כי גיוסם של שחקני כדורגל לצבא הבריטי נשען על 
בנייתו של מנגנון גיוס חובה במעטפת של "התנדבות". על בסיס ניתוח המקרה המוצע כאן, המושג 
שיפותח במאמר זה יכונה "התנדבות כפויה": טכניקה מוסדית לבינוי ריבונות בתנאים של העדר 
ריבונות או טרום-ריבונות. בהקשר ההיסטורי הספציפי של החברה היהודית בפלשתינה, מקרה 
הסתדרות  במסגרת  המוסדי  הבינוי  על  הענף  למחקר  שבניגוד  מפני  תוקף  משנה  מקבל  המבחן 
העובדים ומפלגות הפועלים — שהייתה להן יכולת אכיפה משום שיכלו להציע טובין מטריאליים 
היבטים  לנתח  מיעטו  התקופה  חוקרי   —  )1995 שטרנהל,   ;1984 שפירא,  )י'  אותם  למנוע  או 

אך ראו את דבריהם של שטרנהל )1995( וי' שפירא )1984(, שכתבו על עוצמת הריכוזיות הארגונית   1
בחברה היישובית.
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של  מופעים  ולנתח  בפלשתינה  פועלית(  ראות  )מנקודת  "הלא-מאורגנת"  החברה  של  מוסדיים 
הפעלת משמעת מעין-ריבונית על הציבור היהודי בכללותו.2 

יתר על כן, ההתנדבות הכפויה בשדה הכדורגל משקפת תופעה רחבה יותר )שנחקרה אך מעט( 
שאפיינה את היישוב היהודי-ציוני בתקופת המנדט: מידת ההיענות המוגבלת למוסדות הלאומיים 
בתחומי חיים שונים, כגון מיסוי )"כופר היישוב"(, התדיינות משפטית )"משפט השלום העברי"( 
או ריסון עליית המחירים בתחום הדיור )"ספסרות"(.3 במילים אחרות, המחקר מחדד את העובדה 
ובמידה לא  וכפייה  בגיוס משאבי אכיפה  כרוך במאבקים,  ריבונית  בנייתה של סמכות  כי תהליך 
מבוטלת של כישלונות. גם מבחינה זו המאמר מדגיש את היותה של ריבונות תהליך הולך ונמשך, 

לעולם חלקי ולא יציב, המצריך תחזוק פומבי שוטף.

סוגיית הגיוס: רקע כללי 
בספטמבר 1939, מיד עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, החל ביישוב מפקד התגייסות שכלל את 
1979(. מהמתפקדים לא נדרש דבר מלבד בדיקה רפואית, אך  18—36 )גלבר,  כל הגברים בגילאי 
בידי  חיוני  ולריכוז של מידע סטטיסטי  לאיסוף  מנגנון  הוא שימש  רבה.  הייתה למפקד חשיבות 
המוסדות הציוניים, ואגב כך פעל כמפגן של כוח מוסדי הן כלפי הממשל הבריטי והן כלפי הציבור 
היהודי. לימים, המידע שנאסף בו היה הבסיס לצו הגיוס הראשון לצבא הבריטי, שפרסמה הסוכנות 
היהודית. השלטון הבריטי הכיר בסוכנות כגוף היציג של היישוב מכוח כתב המנדט; המגעים בין 
הבריטים לסוכנות בעניין הגיוס לצבא הבריטי החלו ב-1939. בה בעת שקלו הבריטים את אופציית 
הגיוס הישיר, ללא התיווך המוסדי של הסוכנות, אולם זו לא עלתה בקנה אחד עם האינטרס הציוני. 
המוסדות  של  מעייניהם  בראש  עמדה  הבריטי  לצבא  ההתגייסות  לא  המלחמה,  של  זה  בשלב 
הן  המעין-ריבוני  המוסדי  כוחם  את  לבנות  שיסייע  באופן  בתיווכם,  ניהולה  עצם  אלא  הציוניים 

כלפי חוץ )הממשל הבריטי( והן כלפי פנים )האוכלוסייה היהודית(.4
בהסתדרות  והן  היהודית  בסוכנות  הן  החלטות,  והתקבלו  יוזמות  נוסחו  ו-1941   1940 בשנים 
העובדים הכללית, שמטרתן הייתה להוכיח לבריטים את נחיצותם של המוסדות היהודיים בארגון 

ה"התנדבות". במכתב שפרסמה הסוכנות ב-26 בספטמבר 1940 נקבע:

אך ראו גלעדי, 1973.  2

על היחס ל"משתמטים" מלהישמע למשפט השלום העברי ועל היחס לבעלי דירות ה"מספסרים"   3
.Shamir, 1999 בשכר דירה ראו

המאורגן  היישוב  של  והסתייגותו  מהתנכרותו  "רתיעה  עם  התמודדו  ה“ישירים“  המתגייסים   4
וגורשו  ההגנה  מארגון  סולקו  חברתית,  מבחינה  הוחרמו  ]המתגייסים[   ]...[ הזה.  לגיוס  ביחס 
לערוך  הבריטים  את  לשכנע  ויצמן  חיים  של  מאמציו  על   .)192 עמ‘   ,1979 )גלבר,  ממשקיהם" 
כזה  מגיוס  הבריטים  חששות  ועל  יהודיות  ליחידות  כפויה“  “התנדבות  על  שתתבסס  גיוס  תכנית 
 FO  ;WO 32/9502/1  ,(The National Archives of the UK( הבריטי  הלאומי  בארכיון  ראו 
E2726/2062/31. הבריטים חששו בעיקר מהתגובה הערבית ומההשלכות של גיוס יחידות יהודיות 
ההסתדרות  של  המתחזק  ממעמדה  חשש  גם  עולה  הדברים  מן  זאת,  עם  הנאצית.  התעמולה  על 

הציונית בהיותה מוסד מארגן גיוס.
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ועדה  ידי  על  מהגיוס  כפטור  שיוכר  מבלי  התחייבותו  אחרי  ימלא  שלא  מי  כל  לראות  יש 
וכו'  המפלגות  סניפי  האגודות,  הארגונים,  כל   ]...[ לאומית.  מחובה  כמשתמט   — מוסמכת 
]...[ יוציאו מתוכם את המשתמטים. ]...[ אגודה שלא תתן יד לפעולה זו תתפרסם אף היא 

כמשתמטת ממלוי חובה לאומית.5 

ניסיון לגיוס על פי  ניהול רישומים,  גיוס,  ההחלטות המעשיות של הסוכנות כללו הקמת ועדות 
ועובדים במקומות  לגייס חברי קואופרטיבים  כדי  מכסות, שימוש בכוח הכפייה של ההסתדרות 
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".6 
עם זאת, היו בקרב היישוב היהודי חילוקי דעות משמעותיים בנוגע לאופי הגיוס ולהיקפו לאורך 

כל שנות המלחמה )בן אליעזר, 1995(. גלבר מצטט מתוך תזכיר פנימי: 

הגיוס הנוכחי אין לו כל זכות להיקרא בשם זה )גיוס מתוך התנדבות(. מצד אחד הקואופרטיבים 
לזה  לקרוא  בקושי אפשר  ורק  חזק,  די  ציבורי  לחץ  חבריהם תחת  נותנים את  של התחבורה 
התנדבות חופשית. ומצד שני הרחוב משתתף בגיוס לא מתוך רגש התנדבות אלא בתור "חיל 

שכירים" לפי הרצפט האנגלי. )1979, עמ' 245)7 

עם  אחד  בקנה  עלה  שלא  כיוון  אנגלי",  "רצפט  אותו  את  יפה  בעין  ראו  לא  הציוניים  המוסדות 
שאיפתם לשמור על מעמדם כגורם סמכותי המתווך בין הממשל הבריטי לציבור היהודי. הממשל 
נוסף  ריבון  של  בקיומו  כהכרה  כמוהו  כפויה  להתנדבות  הרשאה  שמתן  הבין  מצדו,  הבריטי, 
בפלשתינה — למעשה "קריאת תיגר על מעמדה וסמכותה של ממשלת המנדט" — וניסה למנוע 

מהסוכנות להפוך את הגיוס ה"התנדבותי" לגיוס חובה )גלבר, 1981, עמ' 2(.
1941 פרסמה הסוכנות היהודית צו גיוס  חרף ההסתייגות של הממשל הבריטי, ב-2 במאי 
20—30 להתנדב לשירות צבאי והטיל סנקציות על המסרבים  שחייב את כל הרווקים שגילם 
וועדות גיוס על בסיס מקומי ועירוני.  גיוס  1941 הוקם מנגנון שכלל לשכות  להתגייס. בקיץ 
באביב 1942, כאשר איימה גרמניה לפלוש למצרים וממנה לפלשתינה, נוצר אקלים ציבורי נוח 
להשלטת משטר של משמעת יישובית בנושא הגיוס לצבא הבריטי. בתחילת קיץ 1942 הוצהר 
כי המרכז להתגייסות היישוב יהיה הגוף הביצועי של הסוכנות היהודית לעניין ההתנדבות לצבא 
הבריטי. לקראת סוף יוני של אותה שנה פרסם משה שרתוק )שרת( — ראש המחלקה המדינית 
של הסוכנות היהודית — צו גיוס כללי. במסגרת זו נקבעו קריטריונים לגיוס ולמתן פטור מגיוס, 
ונקבעו סמכויותיהן של ועדות משמעת מקומיות שתפקידן היה לטפל ב"משתמטים". במרכז 
להתגייסות הוחלט גם לרכז את שמות המשתמטים ב"ספר שחור". תקנון משמעת שכלל שורה 
1942. כמו כן נקבע שלכל מתייצב  של סנקציות כלפי משתמטים חייבי גיוס פורסם באוגוסט 

1941, ארכיון לבון, IV-104-113-101(. המכתב  מכתב ששלחה הסוכנות בתמוז תש“א )יוני-יולי   5
מוען “לכל הרשויות המקומיות! לכל ועדות הגיוס! לכל המפלגות, ההסתדרויות והארגונים!“.

פרסום בעיתונות, 16.9.1940, אצל גלבר, 1979, עמ‘ 261.  6

כי הדבר אינו  1, אם  גיוס מס‘  זהו צו  S25/5033. לפי התארוך של גלבר  הארכיון הציוני המרכזי,   7
מצוין במפורש.
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נטול אישור רשמי על  נטול תעודה או  הנענה לצו הגיוס תונפק תעודה מתאימה, כך שאדם 
היותו פטור משירות ייחשב משתמט ויהיה חשוף לסנקציות ארגוניות וחברתיות כגון חרמות 
עסקיים וחברתיים, פיטורים, סילוק ממפלגות ומארגונים או פרסום שמות משתמטים ברבים 

)גלבר, 1981(.
יכולת האכיפה של הצו הייתה גבוהה יחסית בקרב חברי ההסתדרות, משום שהיו חשופים 
הסתדרותיים  וארגונים  פועלים  מועצות  של  ולסנקציות  עבודתם  במקום  ישירות  לסנקציות 
הייתה  היהודית  האוכלוסייה  שאר  בקרב  האכיפה  יכולת  אליהם.  זיקה  להם  שהייתה  שונים 
או  לכדורגל  ההתאחדות  באמצעות  שתווכה  סמכות  הפעלת  אלו,  בנסיבות  יותר.  מוגבלת 
באמצעות מועדוני הספורט — במיוחד בכל הנוגע לצעירים בריאים בעלי פוטנציאל לשירות 

צבאי פעיל — הייתה צעד שנועד לתרום לייצובה של רשת סמכות מוסדית מעין-ריבונית. 

כדורגל בפלשתינה-א"י: היבטים ארגוניים
)יהב,  חוקרי חברה אחדים נתנו דעתם לקשר שבין כדורגל ללאומיות בפלשתינה ובישראל 
1994(. המחקר הדגיש את "העוצמה המגייסת של הספורט" )שורק, 2006, עמ' 2(, את תפקידו 
ביצירת זהות קולקטיבית ואת חלקו בעיצוב היחסים בין יהודים לערבים )בן פורת, 2002, 2003; 
Harif & Galily, 2003(. בראייה היסטורית, כותב סמיונוב )1975(, לכדורגל הייתה "משמעות 
עם  אידיאולוגית  הזדהות  ביטאה  לאגודה  הספורטאי  השתייכות  לאומית-חלוצית.  סמלית 
זרם פוליטי-חלוצי. הספורטאי בתקופת טרום המדינה ראה בעיסוקיו הספורטיביים שליחות 

לאומית-חלוצית" )שם, עמ' 26(.
בתקופה זו, שבה חיי היומיום אופיינו ברמה גבוהה של מיסוד פוליטי וזיהוי מפלגתי )הורוביץ 
וליסק, 1977(, גם שדה הכדורגל התארגן באמצעות שלוש חטיבות פוליטיות עיקריות: מכבי, 
ובית“ר.8 אגודות ספורט אלו כרכו יחד ספורט ולאומיות ברמת ההצהרה והמעשה.  הפועל 
ציוניים  לאומיים  ערכים  לייצג  שאפה  העולמית,  מכבי  מהסתדרות  חלק  שהייתה  מכבי, 
כזו  קונקרטית  עולם  להשקפת  קשר  ללא  הציבור,  כלל  על  מקובלים  שיהיו  “א-פוליטיים“ 
או אחרת, וניסתה להימנע מנקיטת עמדה בסוגיות שנויות במחלוקת )קאופמן, 2007; חריף, 
יוסף יקותיאלי, היו גם אלו שיזמו בשלהי שנות העשרים את  2011(.9 אנשי מכבי, בהנהגת 
הקמת ההתאחדות הארצישראלית לכדורגל )Palestine Football Association( כארגון יציג, 
 FIFA — Fédération Internationale( אזרחי ועל-מפלגתי, שיוכל להתקבל לשורות פיפ“א
de Football Association( )שורק, 2006(. תנאי פיפ“א חייבו התאחדויות כדורגל לאומיות 
לייצג את כל התושבים, ללא הבדל דת וגזע. בפגישה הראשונה להנעת תהליך ההצטרפות, 
שנערכה במרס 1928, השתתפו נציגי קבוצות ערביות, יהודיות ובריטיות )קאופמן, 2003(.10 

הזרוע הדתית- ובהן אליצור,  נוספות  יהודיות  אגודות ספורט  באותן שנים פעלו בפלשתינה-א“י   8
ציונית של הפועל. פעילותן אינה נסקרת במסגרת מאמר זה.

שאלת העבודה העברית, למשל, הייתה שנויה במחלוקת: הפועלים תמכו בעבודה עברית טהורה,   9
ואילו בני המושבות — בעבודה ערבית זולה, מטעמים כלכליים )קאופמן, 2007(.

הקבוצות הערביות לא יכלו להזדהות עם המטרות הלאומיות של ההתאחדות. גם מבחינה פורמלית   10
לא היה מעמדן שווה — נציג ערבי אחד בלבד ישב בוועידה המייסדת של ההתאחדות )היחס המספרי 
לא שיקף את שיעור הערבים באוכלוסיית המדינה(; לא היו לערבים נציגים במוסדות ההתאחדות 



־2016  סוציולוגיה ישראלית יז ]2[   77 תשע"ו

בסוף 1928 סופחה ההתאחדות לפיפ“א זמנית, ובקיץ 1929 הצטרפה אליה באופן קבוע )חריף, 
 .)2011

אם כן, מבחינה פורמלית ההתאחדות לכדורגל הייתה גוף אזרחי אוטונומי )וחלק ממנגנון 
מוסדי בינלאומי( שלא היה כפוף לשלטונות המנדט ובוודאי לא למוסדות הלאומיים. עם זאת, 
על פי חאלידי )Khalidi, 2014(, ההתאחדות עברה תהליך “ציוניזציה“ מואץ בשנים שלאחר 
מכן )אף על פי שבליגה שארגנה ההתאחדות ב-1942, מבין 27 הקבוצות ששיחקו, חמש היו 
ערביות — שלוש חיפאיות, יפואית אחת וירושלמית אחת — ומלבדן היו גם קבוצות של הצבא 

האנגלי וקבוצה יוונית לצד הקבוצות היהודיות(.11
תהליך הקמתה של הפועל החל ב-1923, עם הקמת מועדון האגודה בתל אביב, שלא האריך 
ימים. מועדון זה ויתר מועדוני הפועל הראשונים נוסדו כאגודות ספורט לפועלים בתוך מכבי, 
אך התפיסה שלפיה הניטרליות הפוליטית של מכבי מייצגת למעשה עמדה בורגנית הובילה 
1926 הוקמה ההסתדרות הארצית של הפועל, ארגון  להקמת מסגרת ספורט פועלית. במאי 
העובדים  הכללית של  וההסתדרות  לציונות,  סוציאליזם  בין  ספורט מעמדי-לאומי ששילב 
בארץ ישראל לקחה אותה תחת חסותה )בן פורת, 2007; קאופמן, 2007(.12 בפעילויות האגודה 
הונפו דגל ישראל והדגל האדום זה לצד זה והושרו המנון הפועלים העברים והאינטרנציונל 
 SWSI — Socialist( במישור הבינלאומי הצטרפה הפועל לסאס“י .)הסוציאליסטי )יהב, 1994
Workers Sports International(, ארגון שהתנגד לספורט האולימפי בטענה שזוהי מסגרת 
בורגנית ושם לעצמו למטרה לקדם את האינטרסים של הפרולטריון )בן פורת, 2007; קאופמן, 
2003(. כתוצאה מכל אלו, יחסיה של הפועל עם ההתאחדות — ארגון “א-פוליטי“ שנוסד על 

ידי מכבי — היו רצופי מתחים וחשדות ואף כללו הפסקת חברות בה.
לעומת מכבי והפועל, שהוקמו מלכתחילה כאגודות ספורט, בית“ר )שנוסדה בריגה ב-1923( 
1935 פעלו אגודות  נוער פוליטית שבמסגרתה הוקמה גם אגודת ספורט. עד  קמה כתנועת 
ספורט של בית“ר במסגרת מכבי, אך הן עזבו על רקע פרישת הרוויזיוניסטים מההסתדרות 
הציונית ולאחר החלטת מכבי להרחיקם מטקס הפתיחה של המכביה השנייה. אנשי בית“ר ראו 
זו התנכלות פוליטית בלחץ השמאל ותהו אם מכבי עודה “התאחדות ספורטיבית  בהחלטה 

לאומית בלתי מפלגתית“ )רזניק, 2003, עמ‘ 162(.
המאבקים  של  בִצלם  לכדורגל  ההתאחדות  פעלה  יציג  כארגון-על  פעילותה  מתחילת 
הפוליטיים בין מכבי והפועל, ובעוצמה נמוכה יותר גם בִצלם של מאבקים עם בית“ר )בן פורת, 
2002(. היחסים המעורערים בין שתי האגודות הדומיננטיות גרמו לכך שפעילות ההתאחדות 
לא הייתה רציפה. היו שנים שבהן הפועל לא נטלה חלק במשחקי הליגה והיו תקופות שבהן 
2003(. מתחים  התקיים שיתוף פעולה בין המועדונים משנחתמו הסכמים חדשים )קאופמן, 
ומאבקים אלו מצאו ביטוי גם בשאלת ה“התנדבות“ לצבא הבריטי. גילם ומצבם הבריאותי 

אלא בדעה מייעצת; והם שותפו במשחקי הנבחרת רק כשראשי ההתאחדות חויבו בכך )בן פורת, 
2002(, למשל במשחקי נבחרת ארץ ישראל מול הווְנֵדֶרְרס ב-1941 )חריף, 2011(.

שורק )2006( כותב כי למרות שיתוף הקבוצות הערביות והבריטיות, הדומיננטיות הציונית הייתה   11
מוחלטת ובמשחקי הנבחרת נוגנו ההמנון הבריטי והתקווה.

הפועל  הקמת   .1920 בדצמבר  הוקמה  ישראל  בארץ  העברים  הפועלים  של  הכללית  ההסתדרות   12
עלתה בקנה אחד עם מטרתה ועם יעדיה של ההסתדרות, שאחד מהם היה תעסוקתו הספורטיבית 

של הפועל בשעות הפנאי )קאופמן, 1994(.
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של שחקני הכדורגל מיצבו אותם כמועמדים מובהקים לגיוס צבאי. יתר על כן, המועדונים 
שבמסגרתם הם שיחקו היו מוקד ארגוני שאיפשר פיקוח ומעקב אחר השחקנים, וההתאחדות 

לכדורגל — בהיותה ארגון-העל היציג — נתפסה כמקור מוסדי להפעלת סמכות בנושא זה. 

כר הדשא ככר לגיוס צבאי-לאומי
באפריל 1941, עת פרסמה הסוכנות היהודית קריאה להתגייסות לצבא הבריטי, נכללו מכבי 
1941 חודשה פעילותה  זו. בספטמבר  והפועל ברשימת הארגונים שאליהם הופנתה קריאה 
של ההתאחדות, והקבוצות נדרשו לספק למזכירות את רשימת שחקניהן ואת כרטיסי השחקן 
1941 פרסמה  של כל השחקנים הרשומים בהן, לצורך ארגון מחדש של הליגה.13 באוקטובר 
הישוב העברי  "הנהלת ההתאחדות מצטרפת לתביעת  הודעה שלפיה  לכדורגל  ההתאחדות 
להגברת ההתגיסות לצבא הבריטי ומחליטה לתמוך בכל האמצעים שברשותה להגשמת צו 

זה".14
מרותה  את  לחזק  לה  שיאפשר  מתווך  ארגון  מעין  בהתאחדות  ראתה  היהודית  הסוכנות 
באגודות הספורט. כוחה הארגוני של ההתאחדות נבע מהעובדה שהנפיקה וחילקה "כרטיסי 
שחקן", שבלעדיהם לא יכולים היו שחקנים להשתתף במשחקי הליגה. החלטת ההתאחדות 
"לתמוך בכל האמצעים" בהגשמת צו הגיוס כרכה את הנפקת כרטיס השחקן באישור רשמי 
על כך שהשחקן התייצב בלשכת הגיוס ונרשם כנדרש, או לחלופין שברשות השחקן תעודת 

שחרור מגיוס. 
לקראת קיץ 1942 הודיעה הסוכנות להתאחדות:

בתקף צו הגיוס מס. 2 מטעם מוסדותינו העליונים שנתפרסם ביום 29.3.42 פקע כחן של כל 
תעודות השחרור ותעודות הארכא מחובת גיוס, בלי שום יוצא מהכלל, שניתנו ע"י ועדות 

ולשכות הגיוס שלנו ]...[ ובעליהן חיבים להתיצב בלשכות הגיוס לבירור ]...[ מחדש.15 

פנתה  היא  זו.  חדשה  מדיניות  ומביאה של  כמוציאה  לפעול,  ניסתה  או  פעלה,  ההתאחדות 
עליהם  חלה  הגיוס  שחובת  האגודות,  שחקני  כל  "על  כי  להן  והודיעה  הספורט  לאגודות 
בהתאם לצו המוסדות ושלא שוחררו ע"י ועדות הגיוס הצבוריות"16 לעבור מחדש את הליך 
הרישום בלשכות הגיוס. האגודות גם נדרשו להמציא את כרטיסי השחקן של כל השחקנים 
חייבי הגיוס המשחקים בשורותיהן, כדי שההתאחדות תוכל לבנות רשימת שחקנים מעודכנת 
ולהנפיק "פנקסים חדשים" )כרטיסי שחקן( שבאמצעותם אפשר יהיה לעקוב אחר סטטוס 

בשל הסכסוכים בין הפועל ומכבי נפגמה רציפותה של פעילות הליגה שארגנה ההתאחדות לכדורגל.   13
)קאופמן,  ההתאחדות  בהנהלת  לפריטטיות  הדרישה  רקע  על  הפועל  פרשה  למשל   1931 בינואר 
 1941 2003(. גם שנות המרד הערבי )1936—1939( פגעו ברציפותם של משחקי הליגה. באוגוסט 
נחתם הסכם חדש בין האגודות והליגה שבה לפעולה רצופה וסדירה )חוזר מס‘ 1 של ההתאחדות, 

.)IV-244-760 ,ללא תאריך, ארכיון לבון

.IV-244-760 ,חוזר מס‘ 10, 4.10.1941, ארכיון לבון  14

העתק  עם  לכדורגל,  ההתאחדות  אל  היהודית  הסוכנות  של  הגיוס  ממחלקת  מ-19.5.1942  מכתב   15
.)S25/4996 ,למחלקה המדינית של הסוכנות )הארכיון הציוני המרכזי

.IV-244-760 ,חוזר מס‘ 10, 4.10.1941, ארכיון לבון  16
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הגיוס של השחקנים ובלעדיהם תיאסר ההשתתפות במשחקים.17 יתר על כן, תכנית הפעולה 
גיוס  חייבי  כרטיסי שחקן של  לה  להחזיר  דרישה מאגודות הספורט  כללה  של ההתאחדות 
"משתמטים" והקמת מנגנון שתפקידו להנפיק לאגודות רשימות שמיות של שחקנים חייבי 

גיוס, כדי שיוכלו להרחיק "משתמטים" ממגרשי הכדורגל.
נמרץ במיוחד,  כדורגל למנגנון אכיפה  נחשפו אפוא שחקני  בתנאים המוסדיים הקיימים 
הודות ליכולתה של הסוכנות להפעיל עליהם לחץ ישיר באמצעות ועדות הגיוס ולחץ עקיף 
על- כמוסד  עצמה  למצב  שניסתה  ההתאחדות,  וההתאחדות.  הספורט  אגודות  באמצעות 

מפלגתי המשליט את מרותו על האגודות, נדרשה כעת לבנות מסד נתונים ומערכת עדכנית 
ומתעדכנת להנפקת תעודות, אישורים וכרטיסי שחקן. בנייתו של מנגנון סמכות שכזה דרשה 
את שיתוף הפעולה של האגודות השונות, שלכל אחת מהן היה יחס שונה להתאחדות. לפיכך 
אחד התנאים החיוניים לביסוס מרותה של ההתאחדות היה יכולתה להעניק יחס שוויוני פחות 

או יותר לכל אחת מהאגודות.
מבחינת הפועל, התערבות ההתאחדות בענייני הגיוס לא הייתה מובנת מאליה. אנשי הפועל 
סרו למרות ההסתדרות ומעולם לא הסתירו את הסתייגויותיהם מהיותה של ההתאחדות ארגון 
אוטונומי לא-פועלי, הכולל בתוכו אגודות ספורט מזרמים יישוביים שהיו בעיניהם לצנינים. 
סירקין, מוועדת הכדורגל המרכזית של הפועל, הודה כי "בזמנו התנגדתי לכך שההתאחדות 
תכנס לעניני גיוס ותטפל בהם, אולם לפי החלטת מרכז 'הפועל' הוצאנו את העבודה הזאת 

לפועל".18
התערבות ההתאחדות בענייני הגיוס ממילא הקבילה לפעולות העצמאיות שנקט הפועל 
הסוכנות  עם  ישיר  ובתיאום  ההסתדרות  של  מדיניותה  במסגרת  לכן,  קודם  כבר  זה  בעניין 
היהודית. ב-1941 התארגנה אגודת הפועל לשם הרכבתן של רשימות גיוס בקרב חבריה וקיום 

.)IV-244-84 ,מדיניות זו מתבהרת מתוך ישיבת מזכירות מרכז הפועל ב-8.10.1941 )ארכיון לבון  17

4.1.1942, ארכיון לבון, IV-244-668A. סירקין אף הטיל ספק באפקטיביות של כפיית הגיוס   18
סמילנסקי,  הזאת“.  הפעולה  עזרה  לא  השחקנים  של  “להתגייסותם  הזדמנות:  באותה  ואמר 
לא  הכפויה  ההתנדבות  נגד  עקרוניים  מטעמים  ויצא  לעשות  הגדיל  הפועל,  איש  הוא  גם 
לבירור  מיוחד  דין  בבית  להשתתף  ההצעה  את  דחה  הוא  כולו.  ביישוב  אלא  בהתאחדות  רק 
פרשת רחובות )המוזכרת בהמשך המאמר( ונימק: “אני מתייחס בבוז אל המשתמטים מחובת 
ההתגייסות, ובייחוד אלה מתוך ‘המכבי‘ ו‘הפועל‘. אבל אני מתייחס בשלילה אל אמצעי ה]לא 
ברור[, שמשתמשים נגדם, כשהם מחללים את קדושת הרעיון של ההתנדבות. אלה ]לא ברור[ 
ליצור בישוב אוירה של התנדבות ]...[ בכדי לשדר אוירה כזאת — צריכים להָענות ]לא ברור[ 
אלה העלובים והאומללים שלא ידעו, מתוך הכרה ]...[ למלא את חובת ה]לא ברור[ ההיסטורית“ 
)9.11.1942, הארכיון הציוני המרכזי, S37/553(. היו בקרב אנשי הפועל גם מי שהתנגדו לעירוב 
התחומים בין ספורט ועניינים לאומיים, ובכלל זה הגיוס. עמם נמנה סירקין )ישיבת מרכז הפועל, 
18.1.1942, ארכיון לבון, IV-244-668A(. כך אמר גם באר בישיבת ההנהלה המקצועית של 
הפועל, שנערכה ב-4.11.1942: “ההנהלה המקצועית לא צריכה להתעסק בשאלות הפוליטיות 
של הספורט, אלא אך ורק בשאלות הספורטיביות" )ארכיון לבון, IV-244-668A(. במכבי אמר 
דברים דומים בן ציון פט: “אין זה מתפקידו של מוסד ספורטיבי בינלאומי ]הכוונה להתאחדות[ 
IV-244- ,להתערב בעניינים שאינם קשורים בפעילות ספורטיבית“ )24.11.1941, ארכיון לבון

.)668A
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פעולות ״למניעת השתמטות".19 מרכז הפועל ניסה לבנות מאגר מידע ומערך שליטה מרכזי 
ופנה לכל סניפיו המקומיים בדרישה לקבל את כרטיסיהם של השחקנים "אשר לא התגייסו ולא 
המציאו תעודת שחרור מועדת הגיוס במקום".20 שיתוף הפעולה של הסניפים לא היה מלא. 
סניף הפועל בעפולה, למשל, לא הגיב לדרישת ועדת הגיוס המקומית "להפסיק מתן כל עזרה" 
למשתמטים שבשורותיו.21 כשמרכז הפועל ניסה להתערב בנעשה שם ודרש מהסניף בעפולה 
לשלוח "דו"ח מפעולת התגייסותם" של השחקנים, טען הסניף כי אין ברשותו ידע מספיק כדי 
"לסמן ליד כל חייב בגיוס מה מצב התגיסותו".22 עם זאת, מרכז הפועל היה זה שקבע עבור מי 
משחקני הפועל יש לבקש מוועדות הגיוס של הסוכנות פטור מגיוס; מבחינה זו תנופת הגיוס 

סיפקה למרכז הפועל הזדמנות לחזק את אחיזתו בסניפים המקומיים של האגודה.23
אכיפת  את  והגביר  ההתאחדות  עם  פעולה  שיתף  הפועל  וההיסוסים,  ההסתייגויות  חרף 
חייבי- השחקנים  "אם  לסניפים:  הורה  הפועל  מרכז  לדוגמה,  המקומיים.  בסניפים  הגיוס 

הגיוס הכלולים ברשימות שנשלחו לכם ע"י ההתאחדות שוחררו או אינם בגיל הגיוס או שהם 
נשואים וכו' — עליכם להוכיח זאת למזכירות ההתאחדות ע"י תעודות מוסמכות".24 וכן: "על 
כל הקבוצות ]...[ להחזיר להתאחדות את כרטיסי השחקן של כל החברים אשר חובת הגיוס 
חלה עליהם ואשר לא התגייסו ולא המציאו תעודת שחרור מועדת הגיוס במקום. לשחקנים 
המשתמטים לא יורשה מהתאריך הנ"ל להשתתף בתחרויות".25 הנהלת הפועל גם הייתה מודעת 
לצורך לנהל דיונים משותפים עם מכבי; בישיבת מזכירות בנושא זה הוחלט לדון בשאלת הגיוס 

הן עם הסוכנות והן ישירות עם "אנשי המכבי".26
גם ההתאחדות עסקה בחיזוק אחיזתה באגודות, ולפעמים היה נדמה לאנשי הפועל כי הם 
יעד מועדף לשליטה. כך היה, לדעתם, במשחק שנועד להתקיים בין הפועל תל אביב למכבי 
נס ציונה. לשוער הפועל מליקה לא הייתה תעודת שחרור תקפה וערעורו לוועדת הגיוס של 

הסוכנות היה תלוי ועומד. עסקן של הפועל דיווח כי פנה לוועדת הגיוס:

]ביקשתי[ תעודה בשביל מליקה רק ליומיים, כי ביום ב' צריכה היתה להתכנס ועדת הערעורים. 

.IV-244-84 ,ישיבת מזכירות הפועל, 1.9.1941, ארכיון לבון  19

מכתב מהוועד המרכזי של הפועל לכל הסניפים וקבוצות הכדורגל, 26.10.1941, ארכיון לבון,  20
.IV-244-668A  

מכתב מוועדת הגיוס של הסוכנות בעפולה אל סניף הפועל בעיר, 18.8.1941, ארכיון לבון,  21
.IV-250-51-143B  

מכתב מהוועד המרכזי של הפועל אל סניף עפולה מיום 4.9.1941 ותשובת הסניף מיום 21.11.1941,   22
ארכיון לבון, IV-250-51-143B. אך במכתב )מתאריך לא ידוע( ששלח סניף עפולה של הפועל אל 
אחד מחבריו בעקבות הודעה מוועדת הגיוס נאמר: “הנך משתמט מחובת הגיוס ]...[ אינך יותר חבר 

.)IV-250-51-143B ,בהתאגדות הפועל“ )ארכיון לבון

בישיבת מרכז הפועל שנערכה ביום 15.9.1941 דווח כי המרכז שחרר “רק שנים מבין כל אלה שבענין   23
.)IV-244-84 ,שחרורם פנו הסניפים“ )פרוטוקול ישיבה, ארכיון לבון

.IV-244-668A ,מכתב, 11.11.1941, ארכיון לבון  24

מכתב מהוועד המרכזי של הפועל לכל הסניפים וקבוצות הכדורגל, 26.10.1941, ארכיון לבון,  25
.IV-244-668A  

.IV-244-78 ,ישיבת מזכירות הפועל, 4.5.1942, ארכיון לבון  26
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נתקיימה, תעודה  לא  ב'  ביום  הישיבה  זה שוחרר השחקן למשחק.  סמך  ועל  הבאתי תעודה 
נוספת לא קבלתי, נמסרה רק תשובה חיובית בעל פה לחבר מזכירות ההתאחדות סירקין. ביום 

ו' נודע לי שלא ירשו למליקה לשחק.27 

ההתאחדות  אנשי  את  לשכנע  ניסה  מצדו  הוא  כי  דיווח  בהתאחדות,  הפועל  נציג  סירקין, 
לשחרר את השוער מליקה "על יסוד ההודעה בעל פה שניתנה לי בועדת הגיוס, אולם הם לא 
הסכימו". כתוצאה מהתפתחות זו החליטה הפועל תל אביב לא להתייצב למשחק שנקבע לה, 

וההתאחדות, בתגובה שעוררה תרעומת רבה, פסקה ניצחון טכני של 0:3 למכבי נס ציונה.28
עם זאת, התרעומת של אנשי הפועל כוונה לעתים לא רק כלפי ההתאחדות, אלא גם כלפי 
ועדות גיוס מקומיות שפעלו מטעם הסוכנות. כשוועדת משמעת פנימית של הפועל הענישה 
עקב  מקלות  נסיבות  ציינה  היא  גיוס,  חייבי  שחקנים  שיתוף  בגין  לציון  ראשון  הפועל  את 
"הקיפוחים הבולטים מצד ועדת הגיוס בראשל"צ כלפי חברי 'הפועל' בו בזמן שהיא מגישה 
1942[.29 הפועל גם האשימה את מכבי בהפרות חוזרות  עזרה לארגונים אחרים" ]25 במרס 
ונשנות של מדיניות הגיוס: "'מכבי' ת"א הופיע במשחק עם שני משתמטים ומאיים בהופעה 
שתפה  פ"ת  'מכבי-אבשלום'  שלו.  המשתמטים  כל  את  לשתף  ערבית  קבוצה  נגד  הקרובה 

במשחק משתמט אחד".30
סביב  המתהווה  הסמכות  רשת  את  שהרכיבו  השונים  האלמנטים  בין  אלו  כגון  מתחים 
ועדת  מאת  מכתב  רחובות".  ב"פרשת  לשיאם  הגיעו  הבריטי  לצבא  הכפויה  ההתנדבות 
ההתגייסות היישובית ברחובות ופרוטוקול דיון שהתקיים במועצת פועלי רחובות מנהירים 
במידת מה את "המאורעות העגומים שאירעו ]בשבתות[ י"ג חשון וכ' חשון על מגרשי המכבי 
ועדת  31.1942 במועדים אלו ערכה  נובמבר  ובתחילת  והפועל" המקומיים בשלהי אוקטובר 
הגיוס ברחובות פעולה "להשלטת סדר ומשמעת של מלוי חובה בקרב תושבי רחובות" במגרשי 
הכדורגל. בתוקף הוראות שקיבלה ממרכז ההתגייסות היישובי, הודיעה ועדת הגיוס לשני 
המועדונים כי לא יוכלו לשתף בהרכביהם שחקנים "חייבי גיוס" שלא החזיקו בתעודות שחרור 

תקפות וכי חברי הוועדה יגיעו למגרשים ויבדקו את התעודות.
בפרוטוקול מועצת פועלי רחובות נכתב: 

2 משחקים שעניניהם לא היו בסדר.  במגרש הפועל היו בין משחקי ]כלומר שחקני[ הפועל 

.IV-244-668A ,פרוטוקול ישיבה, 4.1.1942, ארכיון לבון  27

שם.  28

פרוטוקול מס‘ 1, מרכז הפועל, ועדת המשמעת הפנימית לכדורגל, 25.3.1942, ארכיון לבון,  29
.IV-244-69  

 .S25/4996 המרכזי,  הציוני  הארכיון   ,13.4.1942 שרתוק,  אל  הפועל  של  המרכזי  מהוועד  מכתב   30
המחברים מודים לקורא האנונימי על התוספת הבאה: ״במשחקי הגביע של שנת 1942 נפסל הניצחון 
של מכבי ת“א 4-7 בשלב רבע הגמר על קבוצה ערבית בגלל שיתוף שחקנים חייבי גיוס. במקומה 
עלתה לחצי הגמר מכבי חיפה )חיפה עלתה לגמר בעקבות פרישת קבוצה נוספת והובסה בתוצאת 

שיא בכל תולדות משחקי גמר הגביע 12-1 ע“י בית“ר ת"א. 

מכבי  מרכז  להתגייסות,  המרכזית  הלשכה  אל  ברחובות  היישובית  ההתגייסות  מוועדת  מכתב   31
רחובות,  פועלי  מועצת   ;S37/553 המרכזי,  הציוני  הארכיון   ,26.10.1942 לכדורגל,  וההתאחדות 

.IV-250-63-240 ,12.11.1942, ארכיון לבון
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חברי "הפועל" השתדלו מתוך פטריוטיזם ספורטיבי להשיג היתר למשחקים, ולו היו משיגים 
תעודות שחרור היה הפועל מבחינה פורמלית בסדר. אבל למעשה היה אחרת... וועדת הבצוע 

באה למגרש ושם קרה מה שקרה.32 

בשבת שלאחר מכן, כך עולה ממכתבה של ועדת הגיוס, ביטלו אנשי הפועל את המשחק "בגלל 
ציון היריבה[ לסדר את התעודות". אך באותה שבת התלהטו  יכולתם ]של שחקני דגל  אי 
הרוחות במגרש מכבי המקומית, שאירחה למשחק ליגה קבוצת כדורגל משורות הצבא האנגלי. 
אנשי מכבי "סירבו למלא את דרישת מר אריה חרל"פ מוועדת ההתגייסות להוציא מהמשחק 
שני שחקנים החייבים גיוס". חרל"פ לא ויתר ופנה לבא כוח הקבוצה הצבאית בבקשה שיפסיקו 
את המשחק, ובעקבות כך פרצה מהומה במגרש: "התערבו חברי המכבי בצעקות אלה: 'הוא 
ו'הרביצו בו'".33 במכתבה למרכז להתגייסות היישוב,  שקרן' 'מפריע למחשק' ]כך במקור[ 
להמשיך  אופן  בשום  נוכל  "לא  כי  הגיוס  ועדת  הודיעה  לכדורגל  ולהתאחדות  מכבי  למרכז 
בפעולתה של ועדת הגיוס ברחובות, באם לא יופסקו משבת זו ]...[ המשחקים לכדורגל הן 

בהפועל והן במכבי".
ועדת ההתגייסות היישובית החליטה לסגור את מגרש מכבי לחודשיים ואת מגרש הפועל 
לחודש אחד. הוועדה המרכזית להטלת משמעת, שפעלה מטעם הסוכנות, אף הקימה בית 
דין מיוחד כדי לדון במקרים שבהם הן מכבי והן הפועל שיתפו במשחקיהן שחקנים שלא היו 
ברשותם תעודות שחרור. פרשת רחובות הגיעה לסיומה עם חתימת הסכם בין מכבי רחובות 
ללשכת הגיוס של הסוכנות, שאיפשר את פתיחת המגרש. מכבי התחייבה להישמע לוועדה בכל 
הנוגע לשיתופם של שחקנים חייבי גיוס ואף הסכימה לפרסם במודעות על קיום המשחקים כי 

"רשות הכניסה רק לבעלי תעודות מלוי חובה מטעם ועדת הגיוס".34
הפרשה תורמת להבנת מורכבותה של רשת השחקנים שדרכה ובאמצעותה נטוותה הסמכות 
המוסדית שהתארגנה סביב ההתנדבות הכפויה. הנהלת הפועל צייתה להנהגת ההסתדרות, 
וההסתדרות עצמה הייתה מתואמת עם הסוכנות באשר לסוגיית הגיוס לצבא הבריטי. אך אנשי 

הפועל היו ערים לכך שמצבה של מכבי שונה: 

בדרך כלל היה ברור לנו מהרגע הראשון, שאין לנו לנהל פעולה עצמאית בגיוס חברינו לצבא, 
הואיל וכולם חברי ההסתדרות שכל מנגנונה, השפעתה ומרותה הועמדו לרשות הגיוס לצבא, 
מה שאין כן עם אנשי מכבי... אשר שום מסגרת מחוץ ל"מכבי" אינה יכולה לכפות עליהם את 

הגיוס.35

 .IV-250-63-240 ,מועצת פועלי רחובות, 12.11.1942, ארכיון לבון  32

מכבי  מרכז  להתגייסות,  המרכזית  הלשכה  אל  ברחובות  היישובית  ההתגייסות  מוועדת  מכתב   33
רחובות,  פועלי  מועצת   ;S37/553 המרכזי,  הציוני  הארכיון   ,26.10.1942 לכדורגל,  וההתאחדות 

.IV-250-63-240 ,12.11.1942, ארכיון לבון

זיכרון דברים בין מכבי רחובות ללשכת הגיוס של הסוכנות היהודית ברחובות, 19.11.1942, הארכיון   34
.S37/553 ,הציוני המרכזי

IV-244-289. מרבית החומר  לבון,  2.11.1942, ארכיון  דף מידע של מרכז הפועל לחברי המרכז,   35
שבכפר  מכבי  בארכיון  הציוני.  ובארכיון  לבון  בארכיון  נאסף  זה  מאמר  מתבסס  שעליו  הארכיוני 
לא  אך  ולאומיות,  ספורט  שבין  היחס  על  עקרוניים  דיונים  המציגים  מסמכים  נמצאים  המכביה 
נמצאו בו מסמכים שהיו עשויים לסייע למחקר הנוכחי. גם בארכיון ההתאחדות לא נמצאו מסמכים 
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כריכת  סמכותה.  את  לאכוף  ביכולתה  אפוא  מוגבלת  ההתאחדות  הייתה  הפועל  מבחינת 
הכדורגל עם סוגיה לאומית שנויה במחלוקת סיפקה למכבי יתרון בלתי הוגן על הפועל על 
כר הדשא: הפועל נאלצה לוותר על שחקנים חיוניים בעוד מכבי ממשיכה ליהנות מכישוריהם 
הספורטיביים של "משתמטים". הקושי לייצב רשת שוויונית התחדד אפילו יותר כאשר היה 

מדובר בשחקני בית"ר.
בשאיפתה להתייצב כארגון סמכותי היונק את מרותו ממעמדה המעין-ריבוני של הסוכנות, 
החילה ההתאחדות את חובת ההתנדבות לצבא הבריטי גם על שחקני הכדורגל של בית"ר. 
באוקטובר 1941 שלחה ההתאחדות לבית"ר מכתב שהתריע בדבר "הפסקת פעולות השחקנים 
החייבים גיוס לצבא הבריטי".36 לפנייתה של ההתאחדות צורפה רשימת שחקני בית"ר חייבי 
הגיוס ומספרי כרטיסי השחקן שלהם. כעבור חודש שלחה ההתאחדות מכתב נוסף באותו עניין, 

ובו מפורט העונש הצפוי לאגודה אם לא תיענה לצו הגיוס היישובי: 

מוסדות ההתאחדות החליטו להפסיק את פעולות הקבוצה לכדורגל שלכם באם לא תמציאו 
]...[ הוא הדין גם במקרה שתשתפו  לנו מיד את כרטיסי השחקן שדרשנו מכם בזמנו. 
זו היא האחרונה  וידידותי(. פניתנו  שחקנים חייבי גיוס במשחקי קבוצתכם )ליגה, גביע 

בענין זה, ואי מלוי דרישתנו יגרור הפסקת פעולת קבוצתכם בלי כל הודעות מוקדמות.37 

בסופו של דבר נקטה ההתאחדות פעולת ענישה והודיעה על הוצאת כמה שחקנים של בית"ר 
תל אביב מרשימת הזכאים להשתתף במשחקים.

אך נראה כי בעניין בית"ר לא הייתה ההתאחדות מתואמת כהלכה עם הסוכנות היהודית. 
ההתאחדות ניסתה לפעול באופן שוויוני כלפי כל מועדוני הכדורגל שפעלו במסגרתה, אולם 
לסוכנות היו יחסים מורכבים עם אנשי ההסתדרות הציונית החדשה )התנועה הרוויזיוניסטית(, 
שבית"ר השתייכה אליה.38 התוצאה הייתה שבית"ר עקפה את ההתאחדות והגיעה להבנות 
הוציאה   1941 במהלך  הפועל(.  עם  לא  )אך  הסוכנות  ועם  הכללית  ההסתדרות  עם  משלה 
ההתאחדות משורותיה שחקנים חייבי גיוס מכל האגודות, אך מדיון במזכירות מרכז הפועל 
מצוידים  כשהם  לפעילות  חזרו  בית"ר  של  המשתמטים  השחקנים  כי  עולה   1942 בתחילת 

בתעודות שחרור שהונפקו להם על ידי הסוכנות.
אנשי  של  טענותיהם  הזדמנויות.  בכמה  הזה  העניינים  מצב  על  תרעומת  הביעו  בהפועל 
האגודה כרכו טיעונים לאומיים עם טיעונים ספורטיביים.39 היו מהם שסברו כי היחס המיוחד 
שמקבלת אגודת בית"ר יצר אי-שוויון ספורטיבי: "חוצפתם עוברת כל גבול", נכתב על אנשי 
בית"ר. "הם מציעים למשתמטי 'הפועל' ו'מכבי' להכנס לקבוצתם ומבטיחים לקבל שחרורים 

רלוונטיים. המידע על מכבי במאמר זה מבוסס על מסמכים שנמצאו בארכיון הציוני. 

16.10.1941, ארכיון מכון ז‘בוטינסקי בישראל, ב10—7/8.  36

16.11.1941, ארכיון מכון ז‘בוטינסקי בישראל, ב10—7/8.  37

המרכזי,  הציוני  הארכיון   ,13.4.1942( שרתוק  משה  אל  הפועל  של  המרכזי  מהוועד  במכתב   38
נחושה  מצח  בעלי  הנם  ובית“ר  החדשה[  הציונית  ]ההסתדרות  הצ“ח  “אנשי  נכתב:   ,)S25/4996
ויכולים לשחרר שחרורים מטעמי תנועה ו‘טעמים ישוביים‘ לשחקני כדורגל ובאותו זמן להתקיף 

בעתון את הסוכנות על חוסר שחרור אנשיהם“.

באותו מכתב נאמר: “שחרור הבית“רים הכניס דמורליזציה בחוגי הספורט, שעד כה עמדו בתוקף על   39
קיום צו הגיוס של הסוכנות ]...[ וההשפעה החנוכית על הנוער בארץ“ )שם(. 
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מהסוכנות".40 בכך בית"ר גם מעודדת השתמטות ברמה הציבורית הכללית וגם נהנית מיתרון על 
כר הדשא: "קבוצת בית"ר עולה בעזרתם ]של בעלי תעודת פטור[ ]... ו[אין קבוצות 'הפועל' 
אשר חבריהם הלכו לצבא או הוצאו כמשתמטים, יכולות להתחרות בקבוצות בית"ר".41 במקום 
אחר נטען כי "לאחר מו"מ עם מוסדות בגיוס של הרוויזיוניסטים שוחררו בין 19 פעילים גם 
8 שחקני כדורגל, מהטובים בקבוצתם בת"א ובמקומות אחרים. יש מהם כאלה העובדים יחד 
עם שחקנים שלנו אשר הוצאו מקב' ת"א על אי-מילוי חובתם לגיוס".42 מרכז הפועל לא ניסה 
לטפל בעניין באמצעות ההתאחדות, אלא החליט "להביא את ענין שחרורם של שחקני הביתר 

לחברינו בוע"הפ המטפלים בגיוס".43
תגובתה של הסוכנות לפניותיה של הפועל לא הייתה חד-משמעית. הסוכנות השיבה להפועל 
)ולהתאחדות( כי לאחר הוצאת צו הגיוס החדש פקעו כל תעודות השחרור הקודמות, ובכלל 
זה התעודות שניתנו לאנשי בית"ר )ולאנשי ההסתדרות הציונית החדשה בכלל(. המשמעות 
המעשית הייתה כי "יהיה דיון מחודש בכל מקרה", אך בכך לא התחייבה הסוכנות שלא להמשיך 

ולהעניק לאנשי בית"ר יחס מיוחד בהשוואה לאגודות אחרות.44 

רשימות וכרטיסים: ריבונות בפעולה
הסתדרות העובדים הכללית, אגודת הפועל של ההסתדרות, ההתאחדות לכדורגל, אגודת מכבי 
שיזמה את הקמתה, אגודות הספורט וסניפיהן המקומיים — כל אלה פעלו כשלוחות נפרדות 
והיה צורך לחבר ביניהן ולוודא כי הן מתואמות פחות או יותר. אך כדי שתתקיים רשת יציבה 
למקום את האלמנטים  שיוליכו ממקום  חומריים"  ב"שחקנים  צורך  היה  כאלו,  של קשרים 

40  שם. 

ב-Palestine Post מתאריך זה מצוין שרבינוביץ שיחק בעבר בהפועל תל אביב ומשפר מאוד את   41
בית“ר תל אביב לקראת משחקה מול הומנטמן ביירות )Betar will be strong, 1942(. עניין הגיוס 
“אחד  נכתב:  שרתוק  משה  אל  הפועל  של  המרכזי  מהוועד  במכתב  כלל.  שם  מוזכר  לא  והשחרור 
למרץ  מ-27  פוסט‘  וב‘פלסטין  בית“ר(,  )של  זו  ברשת  נתפס  כבר  רבינוביץ,  ‘הפועל‘,  ממשתמטי 
המשוחררים  על  נוסף  מסוריה,  ‘הומנטמן‘  נגד  במשחק  הופיע  הבית“ר   ]...[ הדבר.  את  מזכירים 
גם עם המשתמט הידוע, שלא קבל שחרור, אבא זלינינסקי“ )13.4.1942, הארכיון הציוני המרכזי, 

.)S25/4996

.IV-244-84 ,דברי החב‘ סירקין, ישיבת מזכירות מרכז הפועל, 18.1.1942, ארכיון לבון  42

בישיבה מוזכרת גם “הבועה התל אביבית“. סירקין אומר: “המשתמטים מכל קבוצות ת“א נתכנסו   43
את  בקש  “]גולומב[  וכן  ת“א“;  מ‘הפועל‘  המשתמטים  גם  ביניהם  במשחקים,  להתחיל  והחליטו 
שמות השחקנים של בית“ר המשתמטים מגיוס. הרשימה ]...[ הומצאה לו על ידינו ]אנשי הפועל[ 
בית“ר  שחקני  כל  להופעת  מאד  הופתענו  שבוע-שבועיים  לאחר   .]1942[ ש.ז.  בינואר  ב-26 
המשתמטים עם תעודות שחרור של הסוכנות ]אף שהשמות הועברו לגולומב, איש ההסתדרות[“. 

במכתב המזכירות המדינית של הסוכנות להתאחדות לכדורגל ולמרכז הפועל )26.5.1942, הארכיון   44
S25/4996( נאמר: “בתשובה למכתבכם מיום 13.4 ע“י מ. שרתוק בנדון שחרורם  הציוני המרכזי, 
של שחקני כדורגל חייבי גיוס המשתייכים לבית“ר ועוד, הרינו ממציאים לכם ]...[ מכתב מחלקת 
הגיוס שלנו אל התאחדות כדורגל מיום 19 לח.ז. במכתב נקבע שכל תעודות השחרור הוחלו לפי צו 

הגיוס החדש ויהיה דיון מחודש בכל מקרה“.
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הנחוצים למלאכת התיאום הרשתי של המרות המוסדית. השחקנים הראשיים שתיארנו כאן היו 
רשימות ותעודות שנעו משלוחה לשלוחה, והזיקות שהן יצרו בין המקומות השונים הללו בנו 
את רשת ההתנדבות הכפויה לצבא הבריטי בקרב קבוצות הכדורגל: רשימות שחקני הכדורגל 
הרשומים בכל סניף של כל אגודה, רשימות החייבים בגיוס של הסוכנות ובהן נתוניהם האישיים 
וסטטוס הגיוס שלהם, רשימות משתמטים ותעודות שחרור מטעם ועדות הגיוס של הסוכנות.45

הרשימות, התעודות והכרטיסים היו בתנועה מתמדת בין כל הגופים שהשתתפו בבניית 
לכדורגל  ההתאחדות  האגודות,  מרכזי  המקומיות,  הקבוצות  הכדורגל:  בשדה  הגיוס  מנגנון 
וועדות הגיוס והערר של הסוכנות. לעתים כללו הרשימות רק שמות של שחקנים ולעתים 
כללו גם את סטטוס הגיוס שלהם, את גילם, את כתובתם או את מקום עבודתם. לעתים היו 
באופן שוטף:  לעדכנן  צורך  והיה  סטטיות  היו  לא  הרשימות  כך,  או  כך  חלקיות.  הרשימות 
חייבי גיוס נישאו, עזבו את הארץ, חלו, נדרשו לתפקידים מיוחדים, או עברו את גיל הגיוס, 
מאגודה  עברו  או  מפעילות  פרשו  שחקנים  כן,  על  יתר  גיוס.  לגיל  הגיעו  אחרים  ושחקנים 
לאגודה, ושחקנים חדשים הצטרפו לפעילות. כדי לייצב את הרשת, תנועת הרשימות פעלה גם 
כמנגנון של תיקון טעויות, התנגדויות ועררים.46 כפי שאפשר לראות בתמונות 1 ו-2 ברשימת 
השחקנים של מכבי ראשון לציון, במהלך הפצתן של הרשימות לגורמים השונים הן הורכבו, 
שונו ותוקנו, וכל גורם הוסיף, גרע, תיקן והעיר על רשימת הבסיס של חייבי גיוס או פטורי 

גיוס. כך נוצר תהליך משא ומתן שעניינו ייצוב הידע על האוכלוסייה הרלוונטית.

עבודה  במקומות  עובדים  של  למשל  קודמות,  רשימות  של  קיומן  מאין.  יש  התהוו  לא  הרשימות   45
לגיוס שפרסמה  קריאה  ראו  הנתונים.  לבניית מאגר  חיוני  היה  אזרחיים,  בארגונים  חברים  או של 

.S25/5033 ,הסוכנות, 29.4.1941, הארכיון הציוני המרכזי

הכלולים  הגיוס  חייבי  השחקנים  “אם  מקומיים:  לסניפים  הפועל  מרכז  בין  התכתבות  למשל  ראו   46
 — וכו‘  נשואים  שהם  או  הגיוס  בגיל  אינם  או  שוחררו  ההתאחדות  ע“י  לכם  שנשלחו  ברשימות 
בכמה  הפועל  לסניפי  )מכתב  מוסמכות“  תעודות  ע“י  ההתאחדות  למזכירות  זאת  להוכיח  עליכם 
ללשכת  אביב  תל  ממכבי  מכתב  וכן   ;)IV-244-668A לבון,  ארכיון   ,11.11.1941 ומושבות,  ערים 
הגיוס של הסוכנות בתגובה לרשימת משתמטים שהוגשה לה )19.3.1942, הארכיון הציוני המרכזי, 
S37/894(: “כל השמות הנזכרים ברשימתכם בתור משתמטים מהגיוס, מחוץ לח‘ גינזבורג שהנהו 
נשוי טרי ומשוחרר מהגיוס, אינם מופיעים כיום ברשימת חברי אגודתנו ולאנשים אלה אין כרטיסי-

חבר שלנו“ )התאריך הנ“ל הוא התאריך המודפס על המכתב. משום מה, בחותמת “התקבל“ מצוין 
“ברשימתנו  שכן  הגיוס,  לוועדת  הפועל  שמעבירה  נגדית“  “רשימה  וכן   ;)24.2.1942 התאריך 
גיל( ואלה, אחרי שהוכיחו לנו זאת, נשארו בפעולה“.  הראשונה נפלו שגיאות )מצב משפחתי או 
ברשימה המצורפת מפורטים שמותיהם של אלה שחויבו בגיוס “ע“י ועדת הגיוס הצבורית בת“א“ 
16 שמות, ל-15 מתוכם מצורפת כתובת, ולעשרה מהם מצוין אף מקום  ולא עשו כן. היא כוללת 

.)S37/894 ,עבודתם )19.3.1942, הארכיון הציוני המרכזי
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תמונות 1, 2: רשימת השחקנים במכבי ראשון לציון47 

.S37/1780 ,24.3.1943, הארכיון הציוני המרכזי  47
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הגיוס  ללשכת  אביב  תל  הפועל  של  במכתב  למשל,  ניכרת,  רשימות  חילופי  של  ערה  תנועה 
"'הפועל' ת"א הוציא  כי  נכתב  גיוס שהתקבלה מהסוכנות  של הסוכנות. בתגובה לרשימת חייבי 
ושלא  בגיוס  החיבים  חבריו  כל  את  התאגדותנו,  מוסדות  במקור[  ]כך  החלטה  לפי  משורותיו, 
ש"ברשימתנו  ציינה  גם  הפועל  אבל  המוסמכים".  המוסדות  מאת  שחרורם  על  תעודות  המציאו 
הראשונה נפלו שגיאות ]...[ ואלה, אחרי שהוכיחו לנו זאת, נשארו בפעולה", וכן ש"ברור כבר, 
כי החיבים בגיוס אינם ולא יהיו בהתאגדותנו. לא ידוע לנו כלום על האנשים הכלולים ברשימתכם 

הנוספת".48
קרה שאגודה אחת ביקשה מוועדות הגיוס של הסוכנות רשימות של "חייבי גיוס" המשחקים 
רשימות  את  הגיוס  לוועדות  ששלח  לפני  משלו  רשימות  הרכיב  הפועל  מרכז  אחרת.49  באגודה 
השחקנים )שאותן קיבל מסניפים מקומיים( שעבורם ביקש פטור.50 גם ההתאחדות עסקה במשלוח 
גיוס  החייבים  השחקנים  פעולות  "הפסקת  בדבר  אביב  תל  בית"ר  שקיבלה  להודעה  רשימות: 
גילם ומספר כרטיס השחקן שלהם )תמונה  לצבא הבריטי" צורפה רשימה עם שמות השחקנים, 
3(. במקרה אחר שלחה מחלקת ההתגייסות בירושלים מכתב ללשכת ההתגייסות בנס ציונה ובו 
של  בגיוס  מצבם  את  לציין  נבקשכם  פעולתכם.  שבתחום  'מכבי'  חברי  כדורגל,  שחקני  "רשימת 

החברים הנ"ל".51 
המוצר החשוב ביותר שעוצב על ידי תנועת המסמכים בין המוסדות השונים היה כרטיס השחקן. 
כרטיס השחקן גילם באופן חומרי ומוחשי את כריכתה של פעילות ספורטיבית עם כפיפות לריבון. 
1941 דרשה ההתאחדות לכדורגל מכל האגודות "להמציא לה את כל כרטיסי השחקן  באוקטובר 
של השחקנים, חייבי ]ה[גיוס".52 מרכז הפועל פנה בעצמו לכל הסניפים המקומיים ודרש להחזיר 
שחרור  תעודת  המציאו  ולא  התגייסו  לא  "אשר  השחקנים  של  השחקן  כרטיסי  את  להתאחדות 

מועדת הגיוס במקום".53
לפיכך,  המקומיים.  המועדונים  בידי  הוחזקו  לשחקנים  ההתאחדות  שהנפיקה  השחקן  כרטיסי 
מועדונים אלו היו לצומת דרכים מרכזי בתנועת הרשימות והתעודות שנועדה להבטיח כי כרטיסי 
שחקן של משתמטים יוחזרו להתאחדות. את השפעתם המכרעת של סניפים מקומיים על יציבותה 
דנה  הפועל  ועדת משמעת של  הפועל.  מרכז  עליהם  הלחץ שהפעיל  של רשת הסמכות ממחיש 
שמע  לא  הסניף  "ועד  כי  ופסקה  לציון,  ראשון  הפועל  ידי  על  גיוס"  "חייבי  שיתוף  של  במקרה 
ההתאגדותית  המשמעת  ממסגרת  יצאו  הגיוס,  חייבי  אי-שיתוף  על  'הפועל'  מרכז  לאזהרות 
ומתוך כך אנו מציעים למרכז לפטר את ועד הסניף, ולאסור על חבריו הנוכחים להבחר שנית תוך 

.S37/894 ,מכתב מהפועל תל אביב, 25.6.1942, הארכיון הציוני המרכזי  48

ההתאחדות  של  מכתבה  ל“העתק  בבקשה  בעיר  הגיוס  ללשכת  ירושלים  הפועל  פנתה  למשל  כך   49
הא“י לכדור רגל לקבוצת מכבי ירושלים בקשר עם האישור של שתוף שחקניהם חייבי גיוס“ )מכתב 

.)S37/1780 ,מהפועל ירושלים, 18.5.1942, הארכיון הציוני המרכזי

.IV-244-84 ,ישיבות מרכז הפועל מ-1.9.1941 ו מ-15.9.1941, ארכיון לבון  50

.S37/1780 ,מכתב ורשימה, 4.3.1943, הארכיון הציוני המרכזי  51

.IV-244-760 ,חוזר מס‘ 10 של ההתאחדות, 4.10.1941, ארכיון לבון  52

מכתב מהוועד המרכזי של הפועל לכל הסניפים וקבוצות הכדורגל, 26.10.1941, ארכיון לבון,  53
.IV-244-668A  
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תמונה 3: מכתב מההתאחדות לכדורגל אל בית“ר תל אביב54

שנה אחת".55 מרכז הפועל דרש מהסניפים את שמות החברים שפעולתם הופסקה, "למען יוצאו 
מההתאגדות בעוון השתמטותם",56 וכן הודיע על ניתוק קשרים עם סניפים שלא שלחו למרכז את 

16.10.1941, ארכיון מכון ז‘בוטינסקי בישראל, ב10—7/8.  54

.IV-244-69 ,פרוטוקול ועדת המשמעת הפנימית לכדורגל של מרכז הפועל, 25.3.1942, ארכיון לבון  55

מהמושבות,  מהערים,  המגוייסים  שמות  את  “לפרסם  גם  הוחלט   )15.10.1941( ישיבה  באותה   56
שמות  אלא  משתמטים,  שמות  לפרסם  לא   — הפוכה  פעולה  במעין  וקבוצים“  קבוצות  מושבים, 

ממלאי חובה.
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רשימת המגויסים וחייבי הגיוס שלהם.57 אך גם שליטת מרכז הפועל — ולאחר מכן ההתאחדות — 
בסניפים המקומיים לא הייתה מלאה, והאחרונים המשיכו להיות נקודה חלשה ברשת.58

במקום האחרון ברשת הקשרים הזאת ניצב שופט הכדורגל, שבאישורו את תוקף הכרטיס וידא 
לריבון.59  כנתין הכפוף  זהותו  גם את  ארגונית( אלא  גיל, שייכות  )שם,  זהות השחקן  רק את  לא 
הרשת לא תמיד פעלה ויציבותה כמנגנון ריבוני הועמדה למבחן בכל משחק. בפרשה שבה התברר 
עניין שיתוף שחקנים צ'כים לא-רשומים במשחק בין מכבי נס ציונה לדגל ציון, הודה השופט בן 
והבטיחו  לו את כרטיסיהם לבדיקה בתחילת המשחק  ציונה התחמקו מלהגיש  נס  כי אנשי  יוסף 
להציגם במחצית. הוא אכן קיבל אז 11 כרטיסים, אך לא בדק אם הם מתאימים לשחקנים, כי האמין 

לנציג נס ציונה, ובכלל, הוא נוהג לזהות שחקנים עם כרטיסיהם רק לעתים רחוקות.60
לבסוף, יש לתת את הדעת גם לאופן שבו רשת הסמכות הריבונית שהורכבה סביב ההתנדבות 
הכפויה לצבא הבריטי שימרה וייצרה הבדלים בין האגודות השונות. אין ספק כי מרכז הפועל היה 
ובתחזוקה. אגודת הפועל פעלה לא רק מכוח סמכותה של  השחקן הנמרץ ביותר בבניית הרשת 
הגיבוי  נתנה את מלוא  הגיוס  ישירה להסתדרות העובדים, שבעניין  בזיקה  גם  ההתאחדות, אלא 
לסוכנות היהודית. יתר על כן, נראה כי יוזמות הפועל בנוגע לאכיפת הגיוס חיזקו גם את מעמדה 
של ההתאחדות כסוכנת של הסוכנות היהודית. יכולתו של שחקן הפועל להחזיק כרטיס שחקן חרף 
היותו חייב בגיוס הייתה לפיכך קטנה יחסית לזו של שחקנים באגודות אחרות. כרטיס של שחקן 
בית"ר, לעומת זאת, גילם דווקא את זהותו של המחזיק בו ככזה שיכולתו לקבל פטור מגיוס נובעת 
ממיקומו בשולי הקולקטיב. אגודת מכבי, במערך זה של שונות, התמקמה במרכז: היא לא ניהלה 
מערך רשימות משלה ולא יזמה פעולות כדוגמת הפועל, אך גם לא ראתה בחברותה בהתאחדות 
משום הזדמנות להשיג לחבריה פטור מגיוס. מכבי צייתה להתאחדות ציות פסיבי, ושיתפה חייבי 
גיוס כל עוד כרטיסי השחקן של המשחקים בשורות אגודותיה השונות חמקו ממערך הרשימות 

השחורות.

ראו מכתב מהוועד המרכזי  כן  כמו   .IV-244-84 לבון,  1.9.1941, ארכיון  ישיבת מזכירות הפועל,   57
של הפועל בתל אביב לסניף הפועל בעפולה )4.9.1941, ארכיון לבון, IV-250-51-143B (: “ישיבה 
סניפכם  עם  והספורטיביים  הארגוניים  הקשרים  את  לנתק  החליטה   ]...[ המזכירות  של  מיוחדת 
ובהופעות“, על מנת ש“ישפטו החברים מה עוללה  ולאסור על חבריכם כל השתתפות בתחרויות 

להם הזנחה נטולת-אחריות של מזכירות סניפם“, שלא סיפקה למרכז את רשימות חייבי הגיוס.

סניפים  ישנם  “בינתיים   :)IV-244-81 לבון,  ארכיון   ,17.11.1941( הפועל  מרכז  מזכירות  ישיבת  ראו   58
כל  לא  כי  המתגיסים  רשימות  עדיין  הושלמו  לא   ]...[ בהופעות.  חייבי-גיוס  היום  עד  שמשתפים 
 :)IV-244-67 ,הסניפים נענים ועוזרים במידה הדרושה“. ראו גם חוזר מס‘ 18 )29.10.1941, ארכיון לבון
“מרובים הם חברי ‘הפועל‘ בערים ובמושבות, אשר חובת הגיוס חלה עליהם והם לא מלאו את חובתם 

זו עד היום“.

בתנאים ובמקומות אחרים שבהם מתרחשת ומתופעלת ריבונות, כגון מעברי גבול, ממלא הדרכון   59
אותו תפקיד.

בישראל,  ז‘בוטינסקי  מכון  ארכיון   ,9.1.1941 לכדורגל,  ההתאחדות  של  המשמעת  בוועדת  בירור   60
ב10—7/8. מכל מקום, עמדתנו במאמר זה היא שהריבונות צריכה תמיד להיות מופעלת, ולעולם 

 .)performance( היא עומדת במבחן היומיומי של ביצוע
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סיכום
חוקרים רבים הדגישו את מרכזיותם של מוסדות לאומיים בארגון ובמשמוע של החברה היהודית 
התשתית  לצד  הזאת,  המוסדית-ארגונית  שהיכולת  ספק  אין  בפלשתינה-א"י.  הטרום-מדינית 
בין  בפלשתינה-א"י  שכוננה  המנדטורית  המדינה  במסגרת  הבריטים  שיצרו  המשפטית-ארגונית 
1921 ל-1948, שימשה בסיס משמעותי למוסדות המדינה הישראלית לאחר 1948. חוקרים רבים 
גם הבליטו את השפעתם של מוסדות פועליים על המשמעת הלאומית ואת חולשתם היחסית של 
ארגונים שלא היו חלק מהמנגנון הפועלי-הסתדרותי. מחקרים על הסתדרות העובדים הכללית, 
מועצות פועלים ומפלגות הפועלים חשפו כיצד השליטו אלו את מרותם וביססו את סמכותם לא 
רק על בסיס אידיאולוגי, אלא גם באמצעות הטובין החומריים )תנאים סוציאליים, משרות ומינוף 
תנאי שכר( שהיה ביכולתם להציע ובאמצעות מנגנון סנקציות ששלל הטבות וחסם נגישות לאותם 
טובין חומריים. אך המחקר הסוציולוגי וההיסטורי על פלשתינה-א"י אינו עוסק בדרך כלל בשאלת 
הסמכות המוסדית כלפי החברה היהודית בכללותה — אוכלוסייה שלפחות חלקה כונתה בתקופה 

המדוברת בשם "החוגים האזרחיים" )או "הסקטור האזרחי"(. 
הבריטי  לצבא  הגיוס  בעניין  הלאומיים  המוסדות  מדיניות  שבו  האופן  אחר  התחקה  זה  מאמר 
נבנתה והופעלה בשטח, והמקרה שנבחן הוא שדה הכדורגל. מרבית המחקרים שעסקו בהיסטוריה 
ובסוציולוגיה של הכדורגל בפלשתינה המנדטורית מתייחסים לנעשה על כר הדשא וסביבו כאל 
ראי ששיקף את התנאים החברתיים והפוליטיים של התקופה, ובפרט את טיבם של היחסים בין 
יהודים וערבים ובין יהודים ובריטים )Harif & Galily, 2003(. חאלידי, למשל, כותב במחקרו על 
הכדורגל הערבי-פלסטיני בתקופת המנדט: "במאמר זה אני טוען כי בראי הכדורגל השתקף המצב 

.)Khalidi, 2014, p. 74( "הפוליטי, הכלכלי והחברתי בפלשתינה
זה גורסת כי ההסדרים שתוארו בו לא היו רק שיקוף של  העמדה המחקרית שהוצגה במאמר 
תפקיד  שיחקו  אלו  הסדרים  בפלשתינה;  הכדורגל  שדה  התממש  שבו  הרחב  הפוליטי  ההקשר 
של  גיוסם  בעניין  שהתגבשו  ההסדרים  מעין-ריבונית.  פוליטית  מציאות  של  ובייצובה  ביצירתה 
שחקני כדורגל, על השונות שביטאו ועל יכולת ההתחמקות מהם, שימשו כלי בבנייתו של מערך 
מעין-ריבוני; וריבונות, במאמר זה, נותחה כתוצר חברתי המופיע מתוך פעולתה של רשת שחקנים 
הטרוגנית — שחקני כדורגל, מנהלים ועסקנים באגודות הספורט, שופטים וכרטיסי שחקן, רשימות 
בהתאחדות,  רלוונטיים  גורמים  של  פעולה  והוראות  מידע  דפי  פטור,  ורשימות  גיוס  חייבי  של 
בהסתדרות ובסוכנות, ואף משתמטים ומבקשי פטור. המכשיר שהומשג ותואר במאמר, ששימש 
זה איפשר פעולה  כונה בשם “התנדבות כפויה“. מכשיר  בונת-הריבונות,  חלק מרשת השחקנים 
בסיס  על  משמוע  כטכניקת  פעל  הוא   — הבריטי  השלטון   — הריבון  כלפי  דו-כיוונית:  מוסדית 
התנדבותי, ואילו כלפי האוכלוסייה הממושמעת הוא פעל כמנגנון אכיפה מעין-מדינתי. פעולה 
שהיו  הריבון  כלפי  וההתרסה  החתרנות  את  לרכך  המעין-ריבוני  למערך  איפשרה  זו  דו-כיוונית 
כרוכות בהפעלתה של “ריבונות בתוך ריבונות“, מבלי לוותר על הפעלת טכניקות של כפייה על 

האוכלוסייה העוברת תהליך של משמוע ריבוני. 
למדי,  נוקשה  מפלגתי  מפתח  פי  על  התפלגה  בפלשתינה  הטרום-מדינתית  היהודית  החברה 
שמצא את ביטויו גם בכדורגל, אך בממצא הזה אין רבותא. גם על המחלוקת הציבורית בשאלת 
ההתגייסות לצבא הבריטי כבר נכתב בעבר. אך ממצאי המאמר הנוכחי תורמים להשקפה שלפיה 
מידת ההיענות המצפונית-אידיאולוגית או רוח ההתנדבות היישובית אינן יכולות להסביר היטב 
העובדים  הסתדרות  של  אפילו  או  הציונית  ההנהלה  של  המוסדיות  לציפיות  הציות  רמת  את 
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הכללית. תגובת מועדוני הכדורגל והכדורגלנים באגודות השונות להתנדבות הכפויה אינה מעידה 
כי המחויבות הלאומית גברה על המחויבות הספורטיבית בעת המפגש בין ספורט ללאומיות. כמו 
במילות השיר בפתח המאמר, ניכר כי לבם של כדורגלנים רבים היה מסור למשחק ולא לשירות 
בצבא הבריטי בפקודת המוסדות הציוניים. גם מועדוני הכדורגל היו מחויבים לניצחונות על כר 
גיוס״ בהרכבן  ולא בשדה הקרב. מחד גיסא, לעתים מזומנות עובדת שיתופם של ״חייבי  הדשא 
של קבוצות הטרידה את היריבות משיקולים ספורטיביים )או לפחות מתוך רצון לנצח בכל מחיר(, 
את  לאכוף  המוסדי  הניסיון  גם  גיסא,  מאידך  הלאומיים.  המוסדות  בסמכות  פגיעה  מטעמי  ולא 
ההתנדבות לצבא הבריטי נבע לפחות בחלקו מהרצון להפעיל את מועדוני הספורט כאבני בניין של 

הרכבת מערך ריבוני, ולא רק משיקולים צרופים של תרומה למאבק המלחמתי. 
מקרה המבחן שנדון כאן מלמד שהמוסדות הלאומיים וההתאחדות לכדורגל השיגו את יעדיהם 
רק במידה חלקית, ולפיכך אפשר לכנות את רשת הסמכות שהתהוותה סביב הגיוס בשם "ריבונות 
סדוקה"; אך מבחינות רבות, ולא רק בתנאים של העדר ריבונות מדינית פורמלית, סדקים וחרכים 
גילויים של התנגדות  ריבוני. למעשה, ההתמודדות המוסדית המתמדת עם  הם חלק מכל מערך 

ושל התחמקות ממלאת תפקיד פעיל בהקמה, בתחזוק ובשכלול של המערך הריבוני באשר הוא. 
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