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 אריאלה

 ״בצער גדול אנו נאלצים להודיעכם, כי בתכם, הלוחמת אריאלה,
 נפלה ביום א׳ י״ח בתמוז תש׳׳ח בעת מילוי תפקידה המלחמתי
 בירושלים. יודעים אנו כי גדול כאבכם וקשה למצוא ניחומים, אך
 מצאו נא נוחם בעובדה שבתכם היתה מראשוני הלוחמים, היא

 היתה בין המעטים אשר סללו דרך לחרות העם״.

 כך, במשפטים מאופקים משהו, הודיע נתן פרידמךילין בשם
 ״לוחמי חרות ישראל - המרכז ״, למשפחת פריזנד על מות הבת,
 לאה, במערכה על ירושלים. לאה נהרגה בהתפוצצות אדירה שאירעה
 במחסן נשק של ארגון לח״י בלב ירושלים בעיצומה של מלחמת
 השחרור. היא קיפחה את חייה ביחד עם עוד 4 מלוחמי הלח״י,

 וטרם מלאו לה י״ט שנים.

 ביום השלושים למותה, בחודש אב תש״ח, יצא לאור בטאון צעירי
 הלח״י, ״חזית הנוער״, גליון מיוחד שהוקדש ברובו ל״אריאלה״ -

 כינויה המחתרתי של לאה פריזנט, ובין היתר נכתב שם:

 ״מלחמה לנו כיום, והלב אינו רוצה להשלים, אך גם הוא קהה,
 והזכרונות - לעולם; והנה גם אריאלה נפלה. ובנופלה נוכל לציין
 ולזכור את שידענו בחייה: כי אחת היתה אריאלה, מיוחדת מכולן,
 ועל כן ידענוה כ״הנערה״ בשורותינו אנו, לוחמי חרות ישראל
 בירושלים; ובקרב חיילי ה״הגנה״ במידה שהכירוה: נערה גבוהת
 קומה, תומר שחום, יפה ושקט, עיניים שחורות ועמוקות, קשות־
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 מבט ונמרצות. כך התהלכה ביננו אריאלה. הנספידה כי מתהז לא,
 אותה אין להספיד״.

 לא היו אלה דברי מליצה ״גבוהים״ שנכתבים בסערת הכאב על
 מות חברה לוחמת שמסכת חייה נקטעו בעודה באיבה, בעיצומה של
 מערכה הרת גורל לשחרור ולעצמאות. בדפים הבאים יסופרו
 קורותיה, ילדותה והתבגרותה של אחת מלוחמות לח״י המופלאות

 שנודעה בכינויה ״אריאלה״.
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 ילדות בין הרי קרפטו־רום לתל־אביב
 (תר״ץ־תרצ״ט, 1930־1939)

 בי״ז אלול תרצ״ט, 1.9.39, היום הראשון למלחמת העולם השנייה,
 החלה שנת־הלימודים בבתי־הםפר בארץ־ישראל. בין התלמידים
 שהחלו את לימודיהם בימים מתקדרים אלה היו גם ארבעת ילדי
 משפחת פריונד. את הצעיר בבנים, משה בן השש, ליוותה אם
 המשפחה, מלכה, אל הכיתה הראשונה של תלמוד־התורה. הבכור, צבי,
 שכבר סיים ארבע שנות־לימוד, למד בכיתה ה׳ בתלמוד־תורה של
 הםתדרות־החרדים. הבת הצעירה, שושנה, החלה את שנת־הלימודים
 השניה בבית־הספר החרדי לבנות ״בית יעקב״. האחות הגדולה לאה,

 שקדמה לה ב״בית־יעקב״, החלה את לימודיה בכיתה ד׳.

 אף שרק שנתיים וחצי לפני כן עלו בני המשפחה מקרפטו־רום
 שבצ׳כוסלובקיה (לפני הכיבוש הגרמני ומסירת החבל להונגריה), לא
 חשו הילדים עצמם ״עולים חדשים״, שכן מרבית חבריהם היו ״עולים
 חדשים״... מאתים־וחמשים אלף מתוך ארבע־מאות־וחמישים אלף
 יהודי אח־ישראל בשלהי תרצ״ט עלו ארצה בשש־שבע השנים שלפני

 פרוץ המלחמה.

 קרפטו־רוס, משם הגיעו ארבעת הילדים, היווה את החבל המזרחי
 של מדינת צ׳כוסלובקיה, שהוקמה לאחר. מלחמת־העולם הראשונה

 במרכז אירופה.
 היהודים היוו יותר מ־15% מתושבי החבל, רובם דוברי אידיש.
 ״העניות היתה גדולה. היו אומרים שצ׳כוםלובקיה היא העניה מכל
 מדינות אירופה וקרפטו־רוס היא העניה מכל חלקי צ׳כוםלובקיה״, סיפר
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 יוסף־מאיר שווימר, דודה של לאה פרמנט, מצד אימה, שהגיע ארצה רק
 לאחר השואה. ״החסידות היתה נפוצה ביותר. אלא שהיו דרגות שונות
 לחסידות - קיצוניים יותר וקיצוניים פחות. רבים מיהודי קרפטו־רום,

 גם מבין החסידים, היגרו אל מעבר לים״.
 על־פי ׳אטלס ז׳בוטינםקי׳ שהופיע בשנת 1925, היו בקרפטו־רוס
 93,000 יהודים, על־פי עדותו של יוםף־מאיר שווימר, היה בית ספר
 עברי בעיירה תורן, שבקרבתה נולד יעקב שמואל פריזנד. בתי־ספר
 עבריים נפתחו גם בעיירות אחדות של קרפטו־רום ובעיר מינקץ׳ אף
 הוקמה גימנסיה עברית, שנודעה ברמתה הגבוהה, בדומה לבתי־הספר
 ״תרבות״ שבפולין, שכמה וכמה ממוריה היוו חלק מצוות ההוראה

 בגימנסיה העברית שבמונקץ׳.

 באזור םלש שבקרפטו־רום התגוררו מזה כמה וכמה דורות שתי
 משפחות פריזנד ושווימר הכהן. שניים מבני המשפחות, יעקב שמואל
 פריזנד ומלכה לבית שווימר, הקימו בעיר סלש את ביתם הראשון בשנת
 תרפ״ז. ר׳ יעקב שמואל, יהודי שומר־מצוות, אומן חרושת העץ -
 התקשה לכלכל את המשפחה ההולכת וגדלה ונאלץ לנדוד לפרנסתו
 ממקום למקום בעיירות שבין ההרים והנהרות והמשפחה המתרחבת

 עברה מעיר לעיר ומעיירה לעיירה.
 וכך קרה שצבי, בכורם של יעקב שמואל ומלכה פריזנד, נולד בטרם
 חנוכה תרפ״ט בעיר הוסט (חוםט) שעל הנהר הגדול טיסה. הבת
 השניה, לאה, נולדה בעיירה רקוביץ׳, ביום תענית־אםתר, י״ג אדר
 תר״ץ. השלישית, שושנה, נולדה בימי טבת הקרים של שנת תרצ״ב
 בעיירה מיידן. הבן הרביעי, משה, נולד בםלש, עיר נישואיהם של ר׳
 יעקב שמואל ומלכה, בקיץ תרצ״ד. סנדקו של הצעיר לבית פריזנד היה
 לא אחר מאשר הרבי מםפינקא בכבודו ובעצמו, שעבר להתגורר בסלש

 שנים אחדות קודם לכן.
 בשנת תש״ד, סיפרה לאה על נוף הילדות: ״ניצבות לנגד עיני תמונות
 מימי ילדותי אשר עברוני בין בני עמי בגולה הרחק אי־שם בין רכסי הרי
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 הקרפטים״, כתבה ביומנה ״אמנם מטושטשות התמונות עד מאיד, אבל
 מאז החילותי להתבונן בגורל עמי, עם כל מכה בלב האומה, הולכות

 ומתבהרות לי התמונות״.״
 יעקב שמואל שהיה נגר־אומן התקשה לספק את צרכי ביתו -
 והמשפחה עברה לעיר סלש, בה התגוררו יהודים רבים, ביניהם
 משפחות וייס, קליין ורייזמן - שעלו לאח־ישראל ובניהן הגיעו
 לשורות לוחמי חרות ישראל, כבני משפחת פריזנד שעלו אחריהם. אך
 גם בסלש לא היתה הפרנסה מצויה ביותר. השנה היתה שנת תרצ״ד; זה
 לא מכבר עלו הנאצים לשלטון בגרמניה, ורוחות־השנאה האנטישמיות

 הגיעו אף לקרפטו־רוס.

 אותה שנה הגיעה השמועה ליעקב שמואל כי נערכת הרשמה לכל
 המעוניין לנסוע לאח־ישראל, ל״מכביה״ השניה. ויעקב שמואל, שלא
 היה ספורטאי מקצועי, וגם לא חובב ספורט מושבע, החליט לנצל את
 ההזדמנות, נרשם כספורטאי והצליח לעלות לאח־ישראל בשנת

 תרצ״ה.
 בתחרויות הספורט - בהן השתתפו ספורטאים יהודים מכל העולם -
־ ק  לא נראו פניו של יעקב שמואל, שכן מיומו הראשון על אדמת א
 ישראל נטרד האיש לשתי מטרות: קביעת יתד לפרנסה והעלאת אשתו

^ א  וארבעת ילדיו ל
 אלא שהבעיה כמעט שלא ניתנה לפתרון, שכן תוקף אשרת־הכניסה
ח פג זמן קצר לאחר נעילת ה״מכביה״, ושהותו באח היתה א  ל
 ״בלתי־חוקית״. לא־מעטים שבאו למכביה במטרה להישאר באח
 התייאשו וירדו שוב לארצות הגולה. יעקב שמואל מצא פתרון
 מהמסובכים שנשמעו בתחבולות של ״הבלתי־ליגאלים״ שנותקו

 ממשפחותיהם שנשארו בגולה.
 מלכה פריזנד וארבעת ילדיה, הנמצאים בחסות בני המשפחה
 הקרובים בקרפטו־רום, מצפים בכליק עינים ובחוסר־סבלנות
 להתאחדות המשפחה. מכתבי הזעקה וחיפוש־פתרון משוגרים הלוך־
 ושוב. ואז עולה הרעיון בראשו של יעקב שמואל שכמעט איננו מתקבל
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 על הדעת בראשו של יהודי שומר מצוות בקפדנות חרדית: לאחר
 גרושין פיקטיביים באמצעות הדואר, תינשא אם ארבעת הבנים (גם כן
 בנישואים פיקטיביים...) לאיש מאח־ישראל בעל דרכון בריטי שיביאם

 עמו לישראל.
 ואכן, נמצא איש כזה, שהיה מוכן לקבל על עצמו את המשימה. סיפר
 ר׳ יוםף־מאיר שוימר, אחיה: ״במשך שנתיים התגוררה אחותי עם ילדיה
 אצל בני המשפחה. למה זה נמשך כל כך הרבה זמן? כיוון שכל העניין
 היה מסובך מאד. לקח זמן עד שיעקב שמואל מצא את האיש שהיה
 מוכן לבצע את התכנית המשונה. הוא מצא יהודי אחד, בשם רבי
 אלימלך, יהודי מכובד עם קפוטה שחורה מירושלים. היהודי הזה נשלח
 לםליש, שם גרה אז אחותי מלכה והילדים. הוא הגיע לשם עם דרכון
 בריטי של ממשלת פלשתינא. מה היתה התכנית? מלכה, אמם של
 הילדים, תתגרש מיעקב שמואל בעלה ותתחתן עם רבי אלימלך זה...
 חשבו שזה יקח חודש־חודשיים, אולי חצי שנה: אך זה לא הלך כל כך
 פשוט, זה לקח הרבה זמן - גירושין ע״י שליח, נישואין והנסיעה לאח
 ישראל - כל זה נמשך שנתיים. ואכן, מלכה והילדים עלו ארצה עם
 היהודי, ר׳ אלימלך. הם יצאו מסליש ברכבת לקונסטנצה שברומניה

 בחורף תרצ״ז, והגיעו לחיפה בפורים. וכל העניץ עלה כסף רב״.

 לא זמן רב ניתן היה לבני המשפחה להתענג בשמחת האיחוד. קרובי־
 משפחה להסתייע בהם בשלבים הראשונים לא היו. האב נאלץ להשקיע
 שעות־עבודה ארוכות למען כלכל את המשפחה הגדולה. מקום־מגורים
 נמצא בבית־דירות בדרום תל־אביב, בשכונת פלורנטין, לא רחוק
 ממקום העבודה וקרוב מאוד למקום בו התרחש חמש שנים אחר־כך

 רצח יאיר, הוא אברהם שטק, מחולל לוחמי חרות ישראל.
 דאגתם הראשונה של ההורים היתה התמסרות לחינוכם של הילדים,
 שכן שני הגדולים הגיעו כבר לפרק הלימודים. בהיותם דתיים־ללא־
 פשרות הכניסו את בכורם צבי בן השמונה לכיתה ג׳ בתלמוד־תורה של
 הסתדרות החרדים; לאה בת השש נשלחה לכיתה א׳ בבית־הםפר

 החרדי לבנות ״בית־יעקב״.
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 דומה היה שהיקלטות המשפחה היתה מוצלחת, אף כי תיו בתנאי
 דחקות וצפיפות. האב היה שקוע בעבודתו מבוקר עד לילה; האם
 המסורה והמרצית התמכרה לניהול הבית מרובה הילדים, בנוסף
 לעבודת משק בית אצל משפחה בתל־אביב, תוך שהם שומרים על
 קשר־מכתבים הדוק עם בני המשפחות בגולת קרפטו־רוס. אך גם הקשר

 הזה נותק עם פרוץ מלחמת־העולם.
 הנתק רב־השנים עם בני המשפחה בגולה הדוויה לא נתאחה אלא
 לאחר המלחמה, שעשתה שמות בבית ישראל שבאירופה ולא פסחה על
 יהודי קרפטו־רום. ביתה של משפחת פריזנד, שהיה בית פתוח לכל נזקק
 כבר מראשיתו, הפך להיות כתובת ראשונית לניצולים אחרי השואה. לא
 רק קרובי משפחה, אלא גם מכרים ומכירי־מכירים הגיעו לבית הצפוף
 בדרום תל־אביב. - אם ליום או לימים ושבועות. אבי המשפחה, יעקב
 שמואל, שבינתיים פתח בית־מלאכה לנגרות, אמנם היה עסוק וטרוד כל
 ימות החול, מבוקר עד לילה; אך בשבת היה מתפנה למשפחתו הגדולה
 ולניצולי־השואה, שהגיעו בטפטוף הולך וגדל. ״היו לא מעטים כאלה״,
 סיפר יוסף־מאיר, אחיה של אם המשפחה שהגיע אחרי המלחמה:
 ״אחד שלח את השני, לאו דוקא קרובי משפחה מדרגה ראשונה... מי
 שהתמסר בכל לבו להכנםת־האורחים היתה עקרת־הבית - מלכה, אם
 אוהבת ודואגת. סירי האוכל היו מלאים תמיד; ואלה נשלחו לא פעם גם

 לבית־העולים, שנמצא בקצה רחוב העליה הסמוך״.
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 התבגרות בצל השואה
 (ת״ש־תש״ד, 1940־1944)

 על פי ״הספר־הלבן״, שפורסם חדשים אחדים לפני המלחמה, בכ״ח
 אייר תרצ״ט (17.5.39), אמורה היתה אח־ישראל ליהפך למדינה
 ערבית בחסות בריטית. עם פרוץ המלחמה גרסה ההנהגה כי הציונות
 תילחם ב״ספר־הלבן״ כאילו לא קיימת מלחמה נגד גרמניה; ותשתתף
 במלחמה לצידה של בריטניה כאילו לא קיים ״הספר־הלבן״. חצי שנה
 לאחר פרוץ המלחמה, בי״ט אדר א׳ ת״ש, פירסם הנציב־העליון הבריטי
 חוק גזעני האוסר העברת קרקעות באזורים נרחבים של ארץ־ישראל
 מידי ערבים לידי יהודים. במשך ימים אחדים נערכו הפגנות סוערות
 בערי הארץ, והיו פצועים והרוגים. בג׳ אדר ב׳ אף הופעלה לראשונה
 תחנת־שידור חשאית של ה״הגנה״ - אך זו הפסיקה את שידוריה לאחר
 שלושה חדשים, ולא חידשה אותם אלא לאחר תום המלחמה, עם החל

 פעולות ה׳׳מרי״, המשותפות עם אצ״ל ולח׳׳י.
 היחסים בין ההנהגה הציונית לשלטון הבריטי עברו תמורות
 ותהפוכות במשך כל ימי המלחמה. כבר בשנת ת״ש נאסרו 43 חניכי
 קורס מפקדי מחלקות של ה״הגנה״ ביבנאל ונדונו למאסר ממושך.
 חדשים אחדים אחר־כך נערכו חיפושי נשק ביבנאל, ובבן־שמן בפיקודו
 של קצין הבולשת ג׳פרי מורטון. גם הושמעה תביעה מצד מפקד הצבא
 הבריטי באח־ישראל למסור את נשק ה״הגנה״ למי השלטון. רק
 בחודש םיון, לאחר הצטרפותה של איטליה למלחמה, והפסקת
 השמורים מתחנת־השידור החשאית של ה״הגנה״, בוטלה התביעה
 למסירת הנשק. אסירי ה״הגנה״, מיבנאל ומבן־שמן, שוחררו כעבור

 שנה לאחר ש״המוםדות״ הוציאו ״צו גיוס״ ראשון לצבא הבריטי.
 בראשית תש״א החלו להתברר ממדי גזירות העליה של ״הספר
 הלבן״. כשהחליט השלטון הבריטי לגרש מאות מעפילים לאי באוקינום
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 ההודי, הטביעו אנשי ה״הגנה״ את אניית־הגרוש ״פטריה״ במקום
 עגינתה בנמל חיפה. אלא שהתרחש אסון, כאשר 216 מן המעפילים
 המיועדים לגרוש ירדו למצולות עם האניה הטובעת. שבועיים אחר־כך
 נלקחו יותר מ־1500 מעפילים ממחנה עתלית בו היו עצורים, וגורשו

 למאוריציוס שבאוקינוס ההודי.
 לאחר שנה של שיתוף־פעולה הדוק עם הבריטים, ממחצית תש״א
 ועד למחצית תש״ב - שוב נשתבשו היחסים בין ״המוסדות הלאומיים״
 לשלטון הבריטי. בז׳ אדר תש״ב טובעה בים השחור הספינה
 ״סטרומה״, שהובילה 769 מעפילים מרומניה, לאחר ששולחה
 מקושטא, אליה הגיעו חודש לפני כן, בשל סרובה של ממשלת

 בריטניה להתיר את כניסת המעפילים.
 בשלהי שנת ת״ש התרחש פילוג בארגק הצבאי הלאומי. הרקע:
ד הבריטים.  הודעת ראש המפקדה על הפסקת פעולות האצ״ל ע
 בעקבות פרסום ההודעה, שוחרר מפקד האצ״ל דוד רזיאל, כחודשיים
 לאחר פרוץ המלחמה. רק שמונה חודשים אחר כך, שוחררו חברי

 המפקדה.
 על רקע דכוח על השיתוף עם הבריטים בימי השיא של מלחמת
 העולם, פרש חבר המפקדה אברהם שטק יאיר, מאצ״ל, והקים את
 תנועת לוחמי חרות ישראל (לח״י) שתבעה להמשיך את המלחמה

 בבריטים.

 נוכח פעילות הבולשת ומאסר רבים מחבריו נקלע הפלג של יאיר -
 ״האצ״ל־בישראל״ בשמו הראשון - לתםבוכות טראגיות, שהגיעו
 לשיאן ב״חודש שבט השחור״ של שנת תש״ב. האווירה שנוצרה סביב
 מספר תקלות הקלה על הבולשת הבריטית לפעול לחיסול המחתרת
 העברית. בט׳ שבט פרצו קצינים בריטיים לדירת־מחתרת ברחוב דיזנגוף
 30 וירו בכל הנמצאים. שנים מהם - אברהם אמפר וזליג ז״ק - נהרגו:
 השניים האחרים - משה סבוראי ויעקב לבשטיין - נפצעו, הועמדו

 לדין ועזר עליהם מאסר עולם.
 שבועיים אחר־כך, בכ״ה שבט - פרצו בלשים לעליית־גג ברחוב
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 מזרחי־ב׳ בת״א. הקצין הבריטי ג׳פרי מורטון זיהה את יאיר - וירה
 בראשו בדם קר.

 תמונות של ״שטרניסטים״ מבוקשים התנוססו מעל דפי עתונים, על
 לוחות־המודעות בערים ובמושבות. היו שנטשו, היו שהסגירו עצמם.
 בבתי־הסוהר ובמחנה־המעצר נכלאו יותר ממאה לוחמי חרות. בחוץ
 לא נותר אלא קומץ, שפעל שוב ושוב, כדי לנקום את דם יאיר וחבריו.

 שנת תש״ב היתה הרת־גורל לעם היהודי בכלל, בה החלה ההשמדה
 השטנית, השיטתית והמתוכננת - אף כי המזימה הנוראה לא נודעה
 אלא לאחר שנים אחדות. לאה פריזנט, ״העולה החדשה״, עברה מבית
 הספר החרדי לבית ספר דתי־לאומי, ״היינו ארבע חברות - לאה
 צלניקר, שרה גלעדי ולאה פריזנט״, סיפרה לאחר שנים רבות אחת
 מחברותיה, בלה המרמן, שהגיעה גם היא ללח״י: ״אצלנו בבית היה
 מועדון״. אחת מהחברות היתה לאה פריזנט. ״את אריאלה הכרתי הרבה
 שנים קודם, מתקופת לימודינו בבית־הספר ׳תלפיות׳. היא למדה
 במחזור אחד אחרי, זה היה עוד בבית־הםפר העממי. הייתי ספורטאית
 מצטיינת, בין הרצות הטובות. גם אריאלה התבלטה כספורטאית מעולה

 וכאישיות בפני עצמה״.
 בחיבור שכתבה בתש״ג, בהיותה בכיתה זי, תיארה לאה את בית־

 הספר לבנות באותן שנים:

 •ום ל״מוד״ם בכתתנו
 הפעמון צלצל והכיתה הסתדרה ועלתה לכיתה במצב־רוח מרומם

 וער.
 השעור הראשון - עברית, עם המחנך, גם הוא במצב־רוח מרומם,
 כרגיל. כשלמדנו ב׳םפר המידות׳ של הרמב״ם כי יסייג לחכמה היא
 שתיקה׳ העיר המורה כי... ׳שריבר היא התלמידה היחידה בכיתה אשר
 יודעת לשמור לשונה ולא לדבר במשך השעור׳... - דברים שעוררו צחוק

 בכיתה, כשהמורה גם הוא מצסרף לצהלה הכללית.
 םוף־סוף מגיע השעור עם המנהל: משנה. השעור אינו משעמם, אך
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 גם אינו מעניין ביותר את כיתתנו...
 ואחריו - שוב הפסקה. ובהפסקה זו מתקוטטות הבנות על התור
 למכונת־התפירה. שכן השעור הבא הוא שעור התפירה האהוב, העובר
 ברעש ובהמולה. ובסופו יוצאות אנו עם יומן מלוכלך מהערותיה של

 המורה... ועתה - הביתה 1

 רצינית יותר היתה לאה בתארה את המסע לירושלים שערכה עם
 חברותיה לכיתה בסוף שנת־הלימודים. היתה זו פעם ראשונה שדרכו

 רגליה בעיר הקודש.

 רשמים מטיול לירושלים
 בהתקרב הרכבת לעיר הקודש ירושלים ראינו מראות שעוררו את
 הרגש והרחיקו אותנו עד תקופת המלכים והשופסים. בכניסתנו העירה
 פרשה מלכת הליל את כנפיה על הקרת. היתר! דממה - אך לא כן
 בבית־הספר רוחמה, שבו לנו. מרוב התרגשות למראות שעברנו כמעם
 ולא הצלחנו להח־ם. המבנים שעברנו לידם עוררו בנו התפעלות, אף כי
 היו עתיקי־יומין ואיבדו את יופיים החיצוני. הדגשנו את הקשר בינם לבין
 האגדות והמדרשים ששמענו מפי מורינו... אך הכזיב אותנו חילול
 המקום על־ידי הכנסיות המתנוססות מעל ירושלים והמון הנוצרים

 והערבים הנוהרים ומציפים את הרחובות.
 נחמה היתה לילדות ׳תלפיות׳ נוכח המבנה המרשים של חורבת רבי

 יהודה החסיד:
 נוכח השערים שלפנינו עצמה כל אחת את עיניה מרוב הזיו וברק
 הבית... הרושם היה חזק כאשר אחת הבנות התפללה בבית־הכנםת

 בקול, וקירות הבית ענו לעומתה בהד עמום ומהדהד...
 לאחר שהמראות העתיקים קנו להם מקום בליבנו, פנינו לראות את
 המקומות שנבנו בימינו - ביחוד את הר־הצופים, שעליו מתנוססת
 האוניברםיסה העברית. רגש חדש מיוחד עורר בנו הנוף הנהדר שנראה
 מן האמפיתיאטרון של האוניברסיטה - נוף יפה, אך שומם. גם כאן
 חשנו אכזבה. חשבנו שאפשר וצריך לבנות ערים ומושבות רבות על
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 שםח זה, המשתרע עז־ לים המלח והלאה, ושיכול להיות תפארת
 לארצנו. מה חבל שרק חורבות ותלים שוממים כאן, ששועלים מהלכים

 בו.

 חיבור זה שייך עדיין ל״תקופה הדתית״ של לאה פריזנט, תקופה
 שבה היתה הילדה מקפידה על תפילה בכל יום ויום, ועל שאר מצוות
 שאנשים, וביחוד נשים, דשים בעקבם. מעניין כי תופעה זו בהתנהגותה
 של לאה התרחשה דוקא לאחר שעברה מבית־הםפר החרדי לבית־הםפר
 שהוא כאילו פחות ״אדוק״ במצוות. את רגשותיה האמונתיים ניתן
 לחוש מתוך החיבורים ״אליהו על הר הכרמל״, ״היות ירמיהו לנביא״

 ו״קבלת שבת״, שכתבה בכיתות ו׳ וזי, בשנים תש״ב ותש״ג:

 אליהו על הר הכרמל
 שנות רעב היו, וכחום היום נראו על הר הכרמל אנשים רבים, ולפניהם
 אליהו נשוא פנים. ובלי פחד ובאומץ לב מדבר הוא ומוכיח את עובדי
 האלילים... בראותם כי הקנא הגדול לאלוקי ישראל מוכיחם, ויכנעו לו
 כולם, בראותם כי הבעל אינו שולח אש... ויישאר הוא לבדו על ההר,
 ויתפלל לאלוקים כי יקיים את הבסחתו וישלח גשם ברכה על פני

 האדמה.

 היות ירמיהו לנביא
 בימים ההם אין חזון נפוץ. ויהי דבר ה׳ אל ירמיהו הנביא אשר מענתות
 בארץ בנימין, ועוד לפני היותו לנביא כבר ראו עיניו את עתיד עמו, כי
 האויב בשערי הארץ. ובאמור לו השם בראשונה את תפקידו - מאן, כי

 ידע כי לא לפי יכלתו היא. אך בלבו שמח, כי נזדמן לו לעזור לעמו.

 קבלת שבת
 השבת הקדושה התקרבה בפסיעות חשאיות. עדיין רחוקה היא,
 מאחורי ההרים. אבל רוחות קלילות הביאו ממרחק את ריח קדושתה.
 ברטט גיל כמום מחכה לה כל נפש חיה. עוד מעט ותופיע, מאירה
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 בצניעות זיו של קדושה. והכל מתכוננים, מלאכת האדם רותחת והכל
 נהיה פזיז. אנשים אינם מדברים, אלא צועקים; אין הולכים, אלא רצים.

 העולם כולו מצפה: עוד מעם ותיפח רוחו של יום החול.
 סוף סוף היא באה, שבת המלכה. מיד נגול וילון החולין מעל פני
 השמים, וירדה פרוכת של שבת על פני הארץ. נשמת האדם, אשר
 בימות החול היתה ככלב, נהפכה ותהי לבן־מלך. הבית כבר מאיר מזיו
 הקודש של שבת המלכה ונחה נפש העמלים. מעל הארץ נשתתקו

 קולות החולין הטמאים.
 אך נדלק נר שבת ראשון בשיפולי הוקיע - וכבר נדלקו נרות־שבת
 רבים בבתי היהודים, זה אחר זה. כנף המלכה הקדושה נחה על בתי

 היהודים - ואלה קיבלו את שבת המלכה בקדושה ובטהרה.

 בראשית קיץ תש״ב הגיעו הידיעות הראשונות על שואה המתחוללת
 בשטחי הכיבוש הגרמני במזרח אירופה׳, נמסר על מותם של מאות

 אלפי יהודים בפולין.
 ההדים המעטים על המתרחש באירופה הגיעו גם לאזניהם של ילדי
 ישראל. לאה היתה קוראת בשקיקה בעתונים כל שמץ מידע. זכרון
 היהודים בקרפטו־רום לא מש ממנה. גם המורים והמורות לא יכלו
 להתעלם מן המתרחש - גם אם לא אומתו עדיין הידיעות המחרידות
 המעטות. שוב ושוב נגעו נושאי השיחות והחיבורים בגורל עם ישראל.
 בכ״א טבת תש״ג, והיא בכיתה ז׳, כתבה לאה פריזנט דברים מתוך לבה
ח א ב  המתעורר ומתוך נסיונה הקצר עלי אדמות - בגולה הדוויה ו

 הנעולה:

 שה פוורה ישראל
 רבות האומות בעולם, עמים קטנים וגדולים, ולכל עם ארץ משלו -
 כאילו מעונו המיוחד של העם, וגם דת קבועה לו. גם לעמנו יש ארץ
 משכן, אבל אין היא מביאה לנו תועלת, כי רוב עמנו נמצא בגולה -
 כאילו ״נפוצו אל הסלע״ - התפזרו אל כל תפוצות תבל. אין ארץ אשר
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 לא תמצא שם משפחה יהודית ואליה לא הגיע לשם עמנו הנידח
 והנענה. כל זה בא עליו כי בניו נסשו אותו ויחפשו אחר הבעל ודתות
 אחרות; ובהגיע עת התשובה לא חזרו, כי חטאתם כתובה על לוח־לבם
 בעט בחל לבל יימחק. וכאשר רצו לבנות ולנטוע על אדמת נכר, הוכרחו
 לכרוע תחת עולם של עמים אחרים - אשר חשבו את ישראל כעם נבדל
 ויחיד בדתו, אך עזוב באפם רועה להנהיגו בדרך טובה. ואילו כאן,
 בארצנו, לעת עתה אנו שלוים וממשיכים לבנותה והיא הולכת וגדלה -

 כי עתידה להכיל עם גדול הפזור עתה בכל חלקי תבל.

 באותם ימים הגיעו ״ילדי טהרן״ הראשונים - ילדים וילדות שנותקו
 ממשפחותיהם בסערת המלחמה תקלעו למקומות נדחים ברחבי ברית־
 המועצות. בהמשך המלחמה נאספו מאות ילדים כאלה והועברו לטהק
 בירת פרם - לקראת העלאתם לאח־ישראל במסגרת ״עלית הנוער״.
 מפי עולים צעירים אלה נתוודע היישוב לסבל הנורא העובר על יהודי
 הגולה בארצות הנאנקות תחת הכובש הנאצי. בי״א שבט תש״ג נתבקשו
 תלמידות כיתה ז׳ בבית־הספר תלפיות להתייחס לנושא, כחיבור בכיתה.

 בין הכותבות גם לאה פריזנט:

 ילד• פליטים
 ילדי הפליטים האומללים, אשר תקוותם האחרונה היא להחלץ מאוץ
 הגולה הדוויה, חשבו על עתידותיהם מעבר לגבולות ארצות הגולה. הם
 חשבו כי יהיו משוחררים לנפשם, אחרי הצרות שלא יספרו מרוב אשר
 קרום בארצות הגלות - אך הם נתאכזבו מרה. נדמה כי לא ניתן עוד צו

 למשחית: הרף! כוס היגונים עוד לא שותתה עד תומה.
 הילדים הרכים האלה, אשר אולי לא זוכרים את הוריהם, אותם אולי
 אף לא ראו בעיניהם - כי בעוד הם יונקים נלקחו מהוריהם, שאינם עוד
 בחיים. עתה הם נדחים מדחי אל דחי, מגלות אל גלות, מן הפח אל
 הפחת - מגלות פולין לגלות פרס, משונאים גלויים לשונאים המעמידים
 פני אוהב ועומדים נגדנו ביום אידנו. הפליסים האלה עזבו את אוץ
 המפלצת פולניה בתקוה להגיע לארץ מולדתם, אשר עליה חשבו עוד
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 בשחר ילדותם, וששמעו רבות עליה ועל אופיוז.
 ילדים פליטים אלו, אשר לא נתאכזבו מתקוותם והם עתה בלב ים
 בדרכם לארץ התקוה שלהם, לא יכולים לתאר לעצמם את קבלת־
 הפנים במולדתם. הארץ מתכוננת לבואם של ילדים פליטים אלו.
 בזרועותיה הפתוחות מוכנה היא לחבק את העולים הראשונים מילדי
 הפליטים, ומאדמתה תקדיש להם מקומות לשבת בהם. היא מוכנה

 לקבל פליטים נוספים אשר יבואו בעקבות הראשונים.
 מתוך שלוש אפשרויות בבחינת הגמר בחיבור, בכיתה ח׳ של בית־
 הספר העממי ״תלפיות״, בקיץ תש״ד - מדוע כה נרדף עמנו? במה
 נקדם את נדחי ישראל? התגלות ה׳ לישעיהו ולירמיהו - בחרה לאה
 פריזנט באפשרות הראשונה, הנושא האקטואלי של הגורל היהודי. לאה
 ניסתה לתת תשובה באמצעות סיפור־אגדה שבנתה על המראות אשר

 סבבוה שבע שנים לפני כן בגבעות ובעמקי הנהרות.

 מדוע כה נרדף עמנו?
 שמש עגומה שלחה קרניה הראשונות וקרעה את צעיף הערפל
 שעסה את כפר היהודים השומם בין רכסי הקרפטים. בתוך הכפר
 התבלס צריף אחד בודד שנשאר לפליסה מהישוב היהודי במקום הזה.
 מתוך הצריף נשמעה איוושה ורשרוש חלוש גילה את מצוקת חייהם של
 הנמצאים בו. פנים הצריף היה שרוי עדיין בשינה והחושך השתלם בו.
 אס אס החלו קרני השמש לחדור מבעד לחרכי התרים ולהאיר את
 הכתלים הערומים של הצריף הרעוע. צעקה חלושה נשמעה מאחת
 הפינות - זו היתה נאקת בן חולה. מיד נענה האב ששכב בכורסה

 שבורה, עייף ורצוץ־אברים:
- ״מה לך בני?״ - נשמע קולו של האב כקול קוסם מאופל, אך רך
 ומלא צער ויגון, בראותו את בנו הולך ודועך. בנו יחידו, שהוא כל חייו.
- ״גשה נא אלי אבי״ - התחנן קול הנער. האב קם וניגש אל בנו,
 להתקין את מושבו במיטה. - ״אבא, רוצה אני לדבר עמך לפני לכתי

 מעמך לעד״...
 האב הרכין ראשו אל יחידו, ובבכי עצור ענהו: - ״בני, שאל ואענך״.
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- ״אבא, אשאל רבות, אך אל תפםיקני באמצע דברי, כי רבים הם
 מאד״. הנער הרך, שהזקין בלא עת, התפרץ באנחה קלה אשר איפשרה
 את דיבורו השוטף. כמעיין המתגבר פוץ וגבר קולו מפעם לפעם: ־
 ״אבי, במשך כל חיי המעטים הספקתי ללמוד ולדעת הרבה, אף כי יודע
 אני כמה קשה היה לך לאפשר לי זאת. ועל זאת אני אםיו־תודה לך,
 אבי. מכל לימודי הכרתי לדעת את סבלות בני עמי. לא רק לדעת אלא
 גם לראות ולשמוע מפי רואי דבר. אך דבר אחד אבקשך, אבי, אולי אתה

 תפתור את מועקת לבבי״...
- ״הבן לא אוכל זאת״ - המשיך הבן לאחר שהות קלה. - ״זוכר אני
 את רבנו בספרו לנו על העמלקים במדבר, שהיכו בעמנו. אך הבן לא
 יכולתי, וגם עתה הנה סתום לי כל המתרחש סביבי. עיני בהו בכל - את
 אמי בשעת הילקחה ממני ראיתי, ולבי התכווץ מרה והוא תובע
 פתרונים. אבי, אביו מדוע גורשנו מארץ אל ארץ? מדוע גזלו הגויים את
 ארצנו הקדושה?... כמה משתוקקת נפשי אליה ־ לא אוכל להביע
 במלים... פרח ונגוז אוצר־מלי עקב שפיכות הדמים שנערכו לנגד עיני ־
 ואני עומד ומחריש... אבא, היודע אתה כי מוםו־כליות תוקפני: מדוע
 החרשתי אז, בהילקח אנשי עיירתנו והצתת בתינו - איך יכולתי לעמוד

 ולראות את הנעשה בחיבוק־ידים?! הלוא חוסא אני ונפשי חסאתו..״
- ״אל נא, בני! אל נא! שא נא עיניך אלי ואענך!״ - הזדעק האב.

 הבן התנשם תכופות והד הצריף ענה להתנשמ1יותי1. האב התאמץ
 להרים את קולו השבור, וכל שתים־שלוש מלים אשר הוציא מפיו נפסקו

 על־ידי שעול חולני.
 השמש כבר נראתה במלוא זיוה - אך הנה שוב עלו עננים שחורים
 וכבדים ויציפוה - ועולמו של הקדוש־ברון־הוא דמה למאורת־תנים

 חשוכה
 ״בני, סלח לי אם אמתור במעט את דבריך״ - נרגע כאילו האב.
 ״בראשית דבריך הזכרת את עמלק, אשר אמנם הציק לעמנו. אך לא
 נוכל להשוותו אל המציקים הארורים שקמו עלינו עתה. הלא תבין, בני,
 כי עמלק פרא־נוח־־מדבר הציק גם לעמים אחרים, ולא רק לנו... ואחרי
 שגבר על עמלק חי ישראל על אדמתו, ואמונתנו לא היתה למכשול
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 לעמים אחרים. לכן יכלו בני עמנו להגן על עצמם ולאחוז מעמד גם
 במצבים נואשים. עז־ כי באחד הימים צץ מן העם קוץ ודרדר אשר יצר
 את הדת הנוצרית, שדתנו היתה לה למוקש, והשתלטה מהר בין כל
 העמים. ואז, כשגלה עמנו מארצו, השיגוהו רדיפות בזו אחר זו, אחת

 גרועה מחברתה...״
 האב הפסיק את דבריו ונשא עיניו וכפיו השמימה, כששפתיו
 ממלמלות: ״יהי שם ה׳ מבורך״... ואחר המשיך: - ״אך אל תחשוב, בני,
 כי בלכתו אל הגולה פסו הרדיפות מעל עמנו. ישראל הלך מדחי אל דחי
 ומן הפח אל הפחת. כן, כל זאת בני, בגלל שעם ישראל נפוץ בכל

 תפוצות העולם...״
 האב ניגב את הזיעה הקרה שכיסתה את מצחו ונגרה על פניו. מפי
 הבן התפרצה שוב אנחה קלה. בדמעות זולגות הוסיף האב: - ״אהה!
 גלתה שכינת ישראל יחד עמם... אל נא תפםיקני בני. אורח לא־קרוא
 מתקבל אולי בםבו־פנים יפות, אך לא בלב שלם... כך קרה גם לעמנו.
 דע לך, בני, אורח לא־קרוא הוא עמנו בארצות אשר נשאוהו רגלינו
 אליהן. בעל כרחם חיפשו אבותינו להם אומנויות פנויות למען החיות
 נפשם בארצות נכר... בכשרונותיהם כי רבו הצליחו בענפי המסחר
 ובעיםוקים מפולפלים שלא היו גלויים לפני כן, שכן את כל יגונם וצרות־
 נפשם היו מסביעים בדפי התלמוד... אלה דברי, בני, עד כמה שהיה
 באפשרותי להסביר לך... אני מקוה שהבנת את הדברים... אולי, בני,

 הוסב לך - כי יודע אני שרק בגלל מועקת לבך חלה גם גופך...״

 צריף היהודים נשאר בודד ומכונס בבקעה החשוכה־מוארת שבין
 הגבעות. במרחק הלכו ונעלמו אט־אט שתי דמויות רצוצות הנתמכות
 אחת בשניה. דומה היה שהנה הם נופלים לתוך התהום העמוקה

 שלרגלי ההר, תהום שפערה את פיה לבלוע את כל העוברים לידה.

 מי יודע כמה זמן נדדו כך, ועוד כמה פגעים פגשום בדרכם, ומי יודע
 עתה עז־ כמה עוד תנוד אומת ישראל עז־ אשר תשוב למולדתה בציון

 ותהי מנוחתם מנוחת עדן.
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 מתוך החיבורים שכתבה לאה פריזנט בשנת תש״ד, שנת־הלימודים
 האחרונה בבית־הםפר העממי, ניתן ללמוד על שטחי ההתעניינות של
 הילדה המתבגרת. בחיבורים אלה בולטת ההתפתחות האינטלקטואלית

 של לאה תוך שנה אחת. הנערה מגלה חשיבה עצמאית ומקורית.

 והיה באחרית הימים
 בפי נביא הניחומים אף תוכחות ודברי מוםר לעם. אין הוא מופיע כמי
 שבא לגנוב את לב העם ולמשכם אחרי אמונתו הוא. בפשטות דבריו
 רואים עד כמה חשובה שיבת העם אל ה׳ אלוקיו. לעם ישראל, ולשאר
 אומות העולם, חשובה אחרית הימים למען גשם את כל שאיפותיו:
 לנתק את מוסרות הזרים מעל צווארם, ולא להיות עוד נדרםים תחת
 רגלי המשעבדים; ומעניהם של ישראל לא ימשכו עוד ידם למלחמה,
 אלא להר ה׳ תצפינה עיניהם. כי רוח אלוקים אשר תהיה תוססת בקרב
 העמים הזרים תפיל פחדה על כל העמים ותפיג מהם את אכזריותם
 כלפי עם ה׳. וככל אשר יכירו את ה׳ צבאות כך תרד חשיבותם בעיני
 עצמם, כי יכירו לדעת את חםאיהם העצומים וינסו להחבא מפני הדר

 גאון ה׳, אשר שכינתו חופפת על הכל.

 וחיבור אחר:
 תשרי חודש החגים

 יושבי תבל דומים בדמותם וצלמם, אך לא ברוחם 1אמונתם. כל קיבוץ
 אנשים שלו דת משלו יקראו עם. האמונה היא המדריכה את העם לפי
 דרכיה ונתיבותיה. דרכי אמונת העמים שונות זו מזו בצוויה ובחוקיה. אם
 נרצה להכיר את אמונתם ־ נסתכל בחגיהם, בשבתות, בצומות, שהם
 הסמל החיצוני של העם. אם העם קובע לו חגים לפי ההיסטוריה שלו,
 וההיסטוריה היא יסוד אמונתו, ודאי שחשובים הם החגים לאותו עם.
 בדברי ימי עמנו התרחשו מאורעות שעל פיהם נקבעו חגינו, מאורעות
 שלא קרו לאומות אחרות; כי אמונות העמים האחרים תלויות באמונה
 שלנו, ומשלנו לקחה אמונתם... קם איזה יוזם, שהשתייך לאמונתנו,
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 והוציא־לפועל את מחשבותיו להקל על מאמיניו לקבל את חוקיו. כך
 קמו דתות הנצרות והאיסלם.

 כל מועדינו נחלקים לשניים: חגים שהוקדשו לפי דבר הי; וחגי זיכרון
 לקורות עמנו, שקבעו מנהיגי העם לדורותיו. המועדים על־פי דבר ה׳
 נקראים רגלים, שכן אבותינו נהגו בזמנם לעלות ב׳עליה לרגל׳ להר־
 הבית; אך מזמן שחרב הבית חדלו מלעלות. הרגלים הם שלושה, ועוד
 יום אחד מצאנו כתוב בתורה שהוא היום הקדוש בכל המועדים שניתנו

 על־פי ה׳ - והוא יום הכיפורים.
 במשך השנה ישנו חודש אחד שבו שמחה ועצב מתערבבים יחד.
 בחודש זה חלים ראש השנה וחג הסוכות, המהווים את השמחה. בין שני
 חגים אלו חל היום הקדוש ביותר לעמנו, היום שבו נכתבת כל נפש חיה
 לפני המקום בספר החיים. לחג זה אין כל סממן חיצוני, רק כל אדם
 מישראל שובת ביום זה. מראש־השנה עד לאחר יום הכיפורים יש עשרה
 ימים שבהם הקדוש־ברוך־הוא מבדיל עשר פעמים בין האור לחושך -
 ימים שבהם ניתנת זכות גדולה לאדם לשוב ממעשיו. ביום הכיפורים
 מתקרב האדם אל בוראו, משתדל להחזיק מעמד ביום הצום. אחר יום
 זה זחה דעתו של כל אדם ישראלי והוא מפיס עצמו כי זכה ונחתם

 לאלתר לחיים.

 הנה מתקרב חג הסוכות, שהוא אחד הרגלים, והשמחה בו רבה יותר
 משאר חגי ישראל. גם חג האסיף יקרא לחג הזה, גם חג המים, כי בו
 נידונין על המים ומתפללים על הגשם. לחג זה יש סמל חיצוני - היא
 הסוכה הנהדרת. וכן ארבעת המינים: הלולב המכונס בין עלי הערבה
 וענפי ההדס העוטרים אותו והאתרוג שלצידו מפיץ ריחו הנעים למרחוק.
 הסוכה וברכת הלולב נעשים לפי מסורת אבות. חג זה, הכולל את
 שמחת התורה, נמשך שמונה ימים. בימי המקדש רבתה השמחה ומכל
 התפוצות נהרו רבבות אלפי ישראל בימים אלה לעיר הקודש ירושלים.

 וכן נעשה גם אנו בימים שיבואו.
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 לאה מקדישה את רוב חיבוריה לנושאים היסטוריים ומחפשת
 תשובות שאלות שהעסיקו אותה:

 מה מספד לנו הסביבון
 סובב סובב הסביבון, הנה פסק וינח. תמונה זו מביאתנו רחוק רחוק,
 לימים עברו. אם נדפדף בספר ההיסטוריה של עם ישראל נמצא כ׳
 סביבון הגותי לא פסק מלהסתובב ולהעצר בכל שנה באותה נקודה -
 בחג החנ1כה. דורות ושנים חלפו־עברו, והחג חוזר ובא. בעלי חח־גבורה
 טהורה והקרבה עצמית עולים על במת ההיסטוריה. מדי שנה בשנה
 מוצא עם ישראל פך שמן קטן וזעיר בנשמתו הזכה כף להאיר את

 חשכת הגלות.
 גבורתם של המכבים, שדם מרדני ושואף מלחמה זרם בעורקיהם;
 ההקרבה הטהורה של חנה ושבעת בניה - אלו הם פכי השמן שנתנו
 יסוד לקיומו של עמנו. גם בימינו לא שכח הגורל הטוב לשהות כמה
 וכמה ימים בנקודה זאת, שכן לא פסקו עדיין מעשי גבורה - בין בגבורה

 בכוח־הזרוע ובין בהקרבה למען קידוש שמו של אל עליון...
 מנהגי החנ1כה עתיקים הם, המשחק בסביבון גם הוא עתיק, אך אין
 יודע את הסיבה למשחקו בימי החנוכה דוקא. אך אין ספק שהםביבון

 ברחש סיבובו משמיע לנו את קולות דברי ימי עמנו.
 יבוא יום וגורלו של עם ישראל הנודד יתהפך עליו, לא ישוב עוד לחפש
 מקלט־ליל ומנום מחרב האויב המתהפכת על צווארו; משיח האומה
 יינשא בראש דרכי הגאולים וזרח כבוד ישראל בין לאומים. כל זאת
 מספר לנו הסביבון המרקד על גבי השולחן, וסיבוב! נפסק עם החלשות

 כוח־הדחיפה של היד שסובבה אותו.

 שנות השואה היו שנות ההתבגרות של הילדה לאה, ואין ספק
 שההתרחשויות הנוראות השפיעו על עיצוב אופיה ודרך חייה בשנים
 המעטות שנקצבו לה ממעל. על ימים אלה כתבה לאה בשנת־חייה
 האחרונה: ״אני זוכרת תקופות בילדותי בהן השתדלתי להתלהב,
 להלהיב, להאמין ולטעת אמונה באחרים להיות אופטימית לכל דבר...״.

26 



 אך בהנף קולמוס אחד סייגה את זכרון הילדות: ״זה - כאשר הייתי
 בחברת בני־אדם; אך כאשר הייתי נשארת עם עצמי הרגשתי אחרת״.
 לאה אף תארה את המתרחש עמה בחדרי־חדרים וידעה להגדיר את
 משמעות הדברים: ״הייתי מתבודדת עם מחשבותי, עם מוסר־כליות

 והרגשה רעה. חייתי חיים כפולים: חיצוניים ופנימיים״.
 לכאורה היו אלה ימי פריחה חברתית. כל חבריה וחברותיה מאותם
 ימים זוכרים ומספרים בערגה ובגעגועים, על הילדה־הנערה החברותית,
: ח ו  הערנית והעלתה. סיפרה אחת מחברות הילדות, אלישבע ש
 ״למדנו יחד, לאה ואני, היינו חברות. היא היתה תמיד בינינו. יצאנו
 לפעולות משותפות. פעם יצאנו לירקון והיינו בסירה אחת... פעם אחרת
 שכרנו אופניים, אצל המוגרבים ביפו, ויצאנו לשוטט בין הפרדסים
 הפורחים - כל הכיתה... בסך הכל בילינו יחד וגם רקדנו אצל המורה
 יהודית בן־עטר. היינו קבוצה של בנות קבית־הםפר שהלכנו לרקוד
 אצלה. היה כיף נורא. זה היה בבית־הספר העממי. אחר־כך, כשכבר
 למדנו בגימנסיה, היינו יוצאות לפעולות שדה, מה שקראו אז חג״ם.

 ״למדנו ב׳תלפיות׳, שהיה בית־ספר דתי, אבל למדו בו גם תלמידות
 לא דתיות... אך אנחנו, כולנו, נהנינו מאד מכל מה שאפשר היה לתת
 בימים ההם לנוער - מפינת חי עד להתעמלות... בישלנו בחברותא
 בשיעורים נפלאים, שנקראו אז ׳תזונה׳. בסוף שנת הלימודים היינו
 צריכות להגיש פרדיקט על הצד הבריאותי של המזון, על הרכב ומבנה

 מאתן, על תזונה נכונה...
 ״חלק מהכיתה המשיך ללמוד ב׳גימנםיה תלפיות׳, בבנין אחר,
 שבפינת רחוב מלצ׳ט. חלק מהבנות לא עברו לגימנסיה הזו - אחדות
 עברו לגימנסיה לא דתית כמו ׳הרצליה׳, ׳בלפור׳ או בית־הספר למסחר
 ׳גאולה׳. אני לא המשכתי בגימנסיה ׳תלפיות׳, אך לאה נשארה
 בגימנסיה ואף היתה תלמידה מצטיינת - כפי שהיתה בבית־הספר

 העממי.
 ״הידידות שלנו נמשכה גם אחר כך, שכן המשכנו להשתתף באופן
 פעיל בתנועת ״צופי העדה״, כפי שעשינו בימי לימודינו בבית־הםפר
 העממי. השתייכנו ל׳גדוד הגליל׳. הפעילות בצופי העדה כללה יציאה
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 למחנות ולמסעות. זכור לי מחנה צופים אחד במקוה ישראל, שכלל גם
 שהיה לילית... בגלל הלחץ בבית, לא נשארתי בלילה והייתי צריכה
 לחזור הביתה. אף שהוריה של לאה היו דתיים לא פחות מהורי, היא
 היתה עקשנית יותר ממני ונשארה במחנה גם בלילה... כך בילינו את
 הנעורים שלנו בכיף לא נורמלי, עד שהלכנו כל אחד לדרכו. חבל

 שעברו כל כך הרבה שנים...
 ״לאה היתה בשבילי יותר מחברה, וכך גם אני בשבילה. דרך
 המחשבה, הקיצונית, שלנו היתה זהה; ייתכן שאני הייתי רגשנית
 וספונטנית יותר ממנה. היא היתה יותר שקולה, יותר מתוכננת... היו בה
 המון כריזמה וכוח־מנהיגות־ויזמה. יחד השלמנו אחת את השניה.
 כמובן שאז, בגיל הנערות, לא ניתחנו את יחסינו ההדדיים, שכן הכל
 נעשה באופן ספונטני, בלי לתת דין־וחשבק לעצמנו. לאה היתה יותר
 מחברה, היא היתה שותפה למעשי־קונדם, שותפה לצורח־מחשבה -
 אולי בגלל הרקע המשותף שלנו. היא היתה חברה שיודעת להקשיב לא
 פחות משידעה להביע דעות ומחשבות. היא הקשיבה לי - משהו

 שחסר לי בבית. לאה חסרה לי מאוד - מאז ועד היום״.
 חברה אחרת, רות וולובםקי, מעלה גם היא את דמותה של לאה:
 ״פעם פגשת בלאה - ותמיד היא תלווה אותך לאורך כל הדרך. את
 לאה זוכרת אני עוד מימי הילדות, מבית־הספר תלפיות: ילדה תמירה
 תקופה, בנוייה לתלפיות. עיניים גדולות ונוצצות. כולה אומרת נוכחות
 ובטחק. לאה בלטה בלימודים, ובהפסקות הפליאה במשחק־המחניים.
 לאה היתה לכוכבת הבלתי־מעורערת של חצר בית־הספר. בשנים
 הבאות המשיכה להתפתח והיתה לנערה מקסימה שלקחה חלק בכל

 הפעילויות בכיתה.
 ״כבר אז בלט בה הניצוץ המיוחד המסוגל להצית לבבות. תכונות
 האומץ, המסירות וההקרבה הן שהובילו אותה לחברות בארגון לוחמי
 חרות ישראל. אילו לא נקפדו חייה בגיל כה צעיר, היתה לאה ממלאת

 תפקיד נכבד במנהיגות המדינה.
 ״לאה נפלה בעת מילר תפקידה, במלחמת השחרור. תהיה נשמתה

 צרורה בצרור החיים״.
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 עוד שתי חברות - רחל פרלמוטר־שטוק ויפה שלמון־ברקוביץ -
 *אינן יכולות לשכוח את חברתן לאה: ״עוד בבית־הספר היסודי
 התגבשה חבורה של ׳ילדות טובות׳, הגרות בדרום תל־אביב ולומדות
 בבית־הספר תלפיות״, הן כותבות. ״בנוסף ללימודים בביה״ס נקשרה
 בינינו חברות אמיצה שהתבטאה בהכנת שעורי־בית, בהליכה משותפת
 לבית־הספר ובשיבה הביתה, בחברות ב׳צופי העדה׳ ובביקורים הדדיים

 זו בביתה של זו.
 ״לאה התבלטה ביפי מראיה, בעיניה הגדולות והמבריקות, בקומתה

 הזקופה ובנועם הליכותיה.
 ״כבר בגיל צעיר, בימי בית־הםפר היסודי, ניכרו בה אופיה המנהיגות,
 וכשרונותיה המגוונים. תמיד היתה מוקפת בחברות שביקשו את עצתה

 וראו בה דמות רצינית ומרכזית בחבורה.
 ״לאה היתה נערה רצינית וברוכת כשרונות, אף שלא היתה מן
 התלמידות השקרניות; עיקר מעייניה ומרצה הוקדשו לחברותא, ליחד׳,

 ובהמשך - להתמסרות בלי גבול בארגון לוחמי חרות ישראל.
 ״דמותה מעלה שוב ושוב זכרונות רבים של ידידות, חברות ורעות

 ללא־גבול.
 ״על אף שעברו יותר מחמישים שנה מאז, לאה תישאר תמיד בליבנו.
 כבר אז היינו בטוחות שהיא תגיע להיות אחת הנשים הפעילות

 והמנהיגות במדינה שתקום״.

 בועז, חברו של צבי שלמד אתו בתלמוד־תורה, ובן־בית במשפחת
 פריזנד, מספר כי ״לאה היתה פעילה בתנועת ׳צופי העדה׳. גם אני
 הייתי מקורב במשך תקופה קצרה לצופים, כשהייתי מצטרף לחברים
 שהשתייכו לעדה. יותר מאוחר הביא אותה צבי לחברה שלנו, רובנו
 השתייכנו ל׳ברית החשמונאים׳. בחברה היה גם אריה האגר חברו של
 צבי בישיבה. בתקופה מםויימת היה קשר קרוב, חברי, בין אריה ללאה.

 היא היתה בת 15 ־14 בערך״.
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 בימי סזון ומרי
 (תש״ה־תש״ו, 1945־1946)

 בי״ג אלול תש״ד החלה לאה פריזנט את לימודיה התיכוניים, והיא כבת
 ארבע־עשרה וחצי. ״כבר בגיל ארבע־עשרה נודעה בסגולותיה
 המיוחדות, כאצילת־נפש, ברוכת כשרונות ובעלת אופי חזק,
 שהשתקף במבט הרציני של עיניה״, מציינים אלה שהכירוה. בחיבור
 הראשון כתלמידת הכיתה החמישית בגימנסיה ״תלפיות״, ימים אחדים
 לפני ראש־השנה תש״ה, העלתה ״הגימנזיסטית״ הרהורים על היהודים

 בגולה.

 ״הרהורים על היהודים מולה״
 ניצבות לנגד עיני תמונות מימי ילדותי אשר עבדוני בין בני עמי בגולה
 הרחק אי־שם בין רכסי הרי הקרפסים. אמנם מטושטשות הן התמונות
 עד מאד, אבל מאז החילותי להתבונן בגומי עמי, הולכות ומתבהרות לי

 התמונות הללו יחד עם כל מכה וכל פצע סרי בלב האומה.
 ומי האשם בכל מדורי הגהנום שעברו עלינו מאז ישבנו לבטח
 בארצנו? האם לא אנו בעצמנו אשמים בכך? הרי גם אנחנו, היהודים
 בארץ־ישראל, הזנחנו את יעוד האומה הישראלית. גם אתם, יהודי
 הגולה, אשמים - אף שהגדרתם במטרתכם מטרות נשגבות, הזנחתם

 את המטרה הקדושה: קיביץ גלויות בארץ־ישראל.
 עוברים נגד עיני העיירות היהודיות אשר בהם היה שטח רחב לפעולה
 ציונית. אולם אתם בחרתם באפם מעשה ונרדמתם על גבי דפי הגמרא.
 והנה, בקצה השני, עוברים בסך היהודים הבורגנים, שדילגו בבת אחת
 הרים וגבעות בכדי להרבות עשרם ופארם. היעוד הלאומי ברח מפניהם
- או כי ברחו הם מפניו. יד הגותי לא הבחינה בין קרבנותיה. קם ונהיה

 החזון אשר חזה הרצל גדול הדור.
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 כחיצי־רעל שנונים הגיעו עדינו הידיעות המדכאות על אחינו ה0בוח׳ם
 בגיטאות, ובלי רחם נתקעו עמוק בלבנו. אך כנחמה התגבר רגש הגאוה
 והבטחון בלב והכניע תחתיו את סבלות החרב והבוז, הוא הרגש אשר
 התחבא בחביון נשמת הזקנים והצעירים. הרגש לא יכול עוד שאת את
 המחנק הכבד שהוטל ופוץ פרצה עמוקה בלב האומה... הנה תחילתה
 בימי הציונים הראשונים ובימי ׳המשכילים׳, כאשר במקום לעודד ולעזור
 התייחסו אנשי הדור הזקן בשאט־נפש אל כל ׳תעלולי׳ הדור הצעיר,
 ׳הפוחז׳... אבל לא כאז כן עתה. הנה שוב מעוררות הידיעות הנוגות
 והנועזות על גבורות היהודים בגיטו את רגש הכבוד, ולעינינו חולפת
 העיר ורשא ובתי הגיטו העלוב המתמרד... סוף סוף החליטו גם זקנינו
 להגן על חייהם גם בלי כל סיכוי. כנראה שהחליטו לא להוציא את

 נשמתם בטרם קיימו את שבועתם הלכה למעשה.

 הנה כי כן מוכיחות לנו העובדות החיות לנגד עינינו את כל המתרחש
 בין אנשי הגולה הדוויה. נמאסה העבדות השפלה. הנה מושטות
 זרועותיהם החשופות המספרות לנו על עינויי אין קץ. ידיהם
 המתאגרפות של אלה שזה עתה שוחררו מארץ החיים זועקות:

 נקמה! נקמה בכם מהרםינו הארורים!...

 יחסיה של לאה עם אחיה צבי, הגדול ממנה בשנה ומשהו, היו
 הדוקים ביותר. לאה הרבתה להחייעץ עם אחיה בכל דבר, ביחוד עם
 התבגרותה הרוחנית. בתש״ה כבר חבש צבי זו שנה שניה את ספסלי
 ישיבת הרב עמיאל בתל־אביב. אזניהם של נערי הישיבה היו קשובות
 למתרחש בקרב הישוב ושתו בצמא את דבח אנשי לח״י שהטיחו
 ב״שופטיהם״ הבריטים. סקרנות רבה נודעה מצד הנערים למקרא
 הדברים המפורשים של לוחמי חרות ישראל בבטאון ״החזית״, שהגיע
 לידיהם באורח קבוע. בין חבריו של צבי היה גם דוד סגל, הוא ״בועז״
 בלח״י. ״אני הצטרפתי ללח״י כשלמדתי בישיבת הרב עמיאל, בתחילת
 44, כשהתחילו הגיוסים החדשים, לא הרבה זמן אחרי שהצטרף חגי
 נבי׳ כסלו תש״ד], שהיה בקבוצת הדרכה, יחד עם אילן ואחרים״, סיפר
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 בועז. ״המליץ עלי חבר, שלמד אתי ועם צבי בישיבה. החבר, אף שהיה
 עולה חדש, אחד מ״ילדי טהרן״, כבר השתייך ללח״י; כינויו בלח״י היה
 אברהם. הייתי בן־בית אצל משפחת פריזנד, כמו שצבי היה בן־בית
 אצלנו, היינו חברים ממש, שכן צבי למד אתי עוד בתלמוד־תורה.
 בביתם הכרתי גם את לאה, אחותו של צבי, היא הרשימה אותי מאוד״.
 צבי הצטרף ללח״י באותה שנה, בעודו לומד בישיבה. המגייס היה
 אהוד, אליו התוודע צבי בתנועת הנוער הלאומית־דתית ״ברית
 החשמונאים״. על אף הידידות העמוקה בץ האח לאחות, לא ידעה לאה
 על השתייכותו המחתרתית של אחיה במשך חדשים רבים - שכן את
 הפעילות שלו בלח״י הסווה במסגרת הלימודים בישיבה. משנתבררו
 ללאה עיסוקיו המחתרתיים של אחיה, אולי בעקבות הקריאה בפרסומים
 המחתרתיים שהביא צבי הביתה, הביעה את רצונה להצטרף אף היא
 למחתרת של לוחמי חרות ישראל. אבל את דרכה ללח״י לא עשתה לאה
 באמצעות אחיה, אלא באמצעותו של אחד מחבריו, שכינויו בלח״י היה

 אברהם, העולה החדש מ״ילדי טהרן״.
 ״מתוך רצון לוהט לחיות במולדת חפשית באמת ושלמה״, סיפרו
 מכריה מאותם ימים, ״הצטרפה למחתרת לח״י. אופיה, והחינוך הטבעי
האח, הביאוה בגיל צעיר לשורות לוחמי חרות  שספגה מתולדות העם ו
 ישראל״. רוח זו בולטת בחיבורים שכתבה בתקופת הצטרפותה

 למחתרת, במחצית הראשונה של שנת תש״ה:

 ״האש״
 הכירה בחדר הסגור והאפל בוערת ומפיצה חום מתוק סביבה. יושבת
 אני מול הכירה ועיני צמודות אל גחלת קסנה, שאשה המתלקחת
 שולחת זיקי אש הרוצים להיתפס בשלהבת אש אדירה. מה פעוט הוא
 זיק האש בגחלת הכבוייה, אך מה אדירים הרעיונות שהיא מעוררת בי.
 כשם שרגע היא כאילו נכבית, ורגע שוב מאירה ־ כך היא מדליקה זיק
 בלבי: לזכר אותם האנשים שהאש היתה בלבם סמל קדושה, סמל
 גבורה ואהבה ודבקות בתולדותיו של עם גיבור, עם ישראל - החי אך
 ורק הודות לזיק האש האלוהי הניצת בו כפעם בפעם, זיק האש הלאומי.
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 ההורים - יעקב שמואל ומלכה פריזנד אחרי נשואיהם בקרפטו־רום



 ההורים עם ילדיהם בתל־אביב



 צבי, לאה, שושנה ומשה בתל־אביב



 *י



 אישי ישראל, נביאיו, שופטיו ומלכיו עולים ומתרוממים לנגד עיני
 מתוך שלהבת האש האדירה; האש המתלקחת לוקחת ומרחיקה את
 דמיונותי אחוו־אחור, אל ההיסטוריה שלנו. היא מעבירה לעיני את
 החנוכיה המרטטת ואשי נרותיה הקטנים מפיצים אור עדין וממלאים
 בזהב אלוהי את סיפור גבורת החשמונאים, אבותינו, המציתים בקרבנו

 עד היום את האש האלוהית הנעלה...

 עד כה ועד כה והגחלת הקטנה שלי התלקחה לאש גדולה ומאיימת
 וסילקה בפתע את הזכרונות המתוקים והעלתה במקומם זיקים רעים,
 הרוצים כאילו לשלול ולבוז את הזיק האלוהי, את הזיק הקדוש, מלב עם

 ישראל...
 אני ממשיכה להתבונן אל האש שהתלקחה פה ושם. אט אט הולכת
 היא וכבה. ושוב אני שוקעת בהרהורים: מה מוזר הוא מהלך האש
 בגחלת הקטנה. זמן כה ארוך הבהבה והיתה ממשיכה להבהב לו לא

 נסחפה בהתלקחות הגדולה...
 מה נורא כוחה של האש האכזרית הזו שנתנה מקום לאכזבה בלבי,
 האש הזרה המתבטאת במעשי האדם המגונים. וכנגדה מה קטן הוא
 הזיק הנעלה הניצת בלבות עם ישראל, הזיק שלא ידמה כלל לאש
 הגדולה המתלקחת בלבות צרינו. שתי אשים שונות הן: הזיק הטהור,
 וכנגדו - האש האכזרית הגדולה. הזיק הטהור הוא הוא המבדיל את עם
 ישראל מלהיטמע בין שאר העמים... אך הגחלת הקטנה הזו אולי

 תישאר בודדה בתוך האפר הרב שמסביב.
 כמוה - גם זיק־אש עם ישראל יישאר לעולם.

 וחיבור אחר:

 יחד גייא"
 יצא האב אל השוק ומבין מבחר הצאן בחר לו גדי אחד.

 יצא הקדוש־ברוך־הוא אל מדבר העמים כדי למכור, תמורת שני זוזים,
 תורה נשגבה. אך תנאי אחד התנה: רשאי הוא לבחור לו את הגדי הזך
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 והמעולה מכל צאן מרעיתו של הרועה. והוא בהר בגדי הצועד בראש
 העדר, גדי שמורה לצאן את דרך הישר, למען לא יינזקו בדרכם. עליו נפל
 הגורל, וזה הגדי שנקנה על־ידי האב. זהו המשל. והנמשל הוא האב
 שבמרומים אשר בחר את ישראל להיות לו לעם. האם לא בתורתו,
 שהדריכה את העם בדרך הישר, יכול היה להורות דרך בין הגויים ובזכותו

 נתקיים עד הלום?
 במשל פשסני זה מתגלמת לעינינו דמותו, יעודו ותעודתו של עם
 ישראל. אבל לזה לא נאמר די. פרשת ההתפרצויות של עמים מסונוורים
- בין אם הם קנאים לדתם ובין אם הם מקנאים בעם ישראל - קמה
 והתחוללה על ראש הגדי הזה, שהוא עם ישראל. כאשר ייצר לפעמים
 המקום בעדר, ויתנגחו ביניהם הצאן, כן צר המקום לדרי העולם. את

 חמתם ישפכו על העם היחיד לאלוקיו, על העם הנבחר.
 משל חד־גדיא הקטן מביא לפנינו דמויות שאחת שונה מחברתה.
 דמות אחת הורגת את הגדי; באה השניה להרוג את הורג הגדי,
 ומתחילה פרשה של נקמות בלי התחשב ובלי רחם. אכן, מסונוורים הם
 כולם, אבל לא זה העיקר. העיקר הוא מערכת הנקם, התאווה לרצח
 ולהרג. והנה, על פי המשל, הנקמה מביאה על כל הנקמנים את ההרס
 והאבדון על עצמם. ההרג נמשך ונמשך ואין יד שתפסיק את שלשלת
 הרצח. מחול הדמים מסתיים רק כאשר מתערבת יד נעלמה, ידו של

 העליון מכל.
 האם לא בקץ תהפוכות ההיסטוריה מסתיימת שירת החד־גדיא?
 האם לא רוצה השירה לסמל לנו את שלטונו היחיד והנצחי של הי; ואת
 נצחיותו של חד־גדיא, שאחר כל המכות שנחתו על ראשו יצא זך וטהור,
 תמים ואמיץ כבתחילה, כאשר קנהו אבא בשוק? ועוד יותר מכך: החד־
 גדיא יוצא מכור הנםיונות שעברו עליו, מצורף ובעל נםיון, כאדם שנולד
 מחדש כדי להתייצב לפני הקב״ה יוצרו ויאמר: הנני, עשה בי כטוב
 בעיניך לאחר שנקמת נקמתי, ובכנפיה נתת לי את תקות אחרית

 הימים.
 שנה שנה מסובים אנחנו מסביב לשולחן הערוך לסדר פסח, קוראים
 ומספרים ביציאת מצרים ושבים אל קורות עמנו, אל העבר שלנו. לבסוף
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 שרים אנחנו את ׳חד־גדיא׳ בלי להתעמק ברעיון המפעפע במשל
 הנשגב והנפלא. הנה כי כן ניתן לראות בדברי השיר את גרעין תולדות

 העם היהודי, קורותיו בעבר, העובר עליו בהווה ותקוותו לעתיד.

 ״ראיתיה לראשונה כאשר למדה בתלפיות״, סיפר אחד מקרובי
 משפחתה, יוסף אייזנר־ברזילי, ביום השלושים לנפילתה. ״היתה
 תלמידה מופלאה. אצילת־נפש ובעלת כשרון פורה. רק בת ארבע־עשרה
 היתה וכבר מבט רציני בעיניה המלאות חן. עליתי אז מעמק־הבכא,
 מבית־הקברות הגדול של אירופה, והיא חוקרת ומקשיבה למעשי
 הזוועות, אשר עוללו הגרמנים וההונגרים ביהודי קרפטו־רום. פליטים
 מהקרפטים התארחו אצל הוריה, והיא שואלת וחוקרת ועיניה יקוד
 נקמה. נזכרה בסביבת ההרים, שם גדלה, בתינוקות ובילדות ששיחקה
 אתם - ואינם עוד. לאה, הנערה היפהפיה, ספגה לתוכה כל הצער
 היהודי בגולה, אשר הפך ללהט נפשי אצור בגבורה זו. היא בחרה
 בתפקיד מסוכן, ממש נדלקה בשלהבת הנקמה. בפנימיותה ובעמקי
 נפשה יקדה להבה קדושה: החזון של אח ישראל. למענם יצאה

 למלחמה באויבים, למיניהם השונים״.

 עם הצטרפותה של לאה פרתנט לשורות לוחמי חרות ישראל קיבלה
 את הכינוי ״אריאלה״ - זה הכינוי בו נודעה במשך יותר משלוש שנים,
 עד יום נפילתה. אין בידינו שום עדות או מסמך על התאריך המדוייק
 של הצטרפותה ללח״י: אך באחד ממכתביה האחרונים, שכתבה בכ״ג
 אייר תש״ח לשרה, חברה שנקשרה אליה מחצית השנה לפני כן, כתבה
 אחאלה כי הדברים נכתבים ״לאחר למעלה משלוש שנות השתייכות
 ארגונית״. ניתן לשער, אם כן, כי תאריך הצטרפותה ללח ״י התרחש
 באחד הימים שמסביב לחודש שבט תש״ה - כלומר, לימים שבץ
 ההתנקשות בלורד מוין בקהיר לבין העלאתם של אליהו חכים ואליהו
 בית־צורי לגרדום. והימים ימי ״הסזון״, ימים לא קלים ללוחמת חרות

 מתחילה.
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 בשלהי אותה שנה, והיא כבר כמעט שנה בלח״י, העלתה אריאלה את
 מחשבותיה על מלחמת העולם השניה - מתוך מבט יהודי לאומי, לא
 שגרתי, אך מתוך זהירות נדרשת, כיאה ללוחמת חרות המצווה על

 קונספירציה:

 ״לקח המלחמה לעולם ולנו״
 אם נתבונן לאחור ונעלעל בדפי דברי הימים, נראה כי המלחמות
 הרבות בהיסטוריה היו גורם לשינוי פני האנושות. עלו וצפו עמים
 וארצות ״תת־קרקעיים״; ואילו ארצות שולםות ירדו ונפלו. כך גם

 במלחמה האחרונה נשתנו פני העולם.
 יש מלחמות בהן צד אחד יוצא למלחמה נגד צד שני, כדי למגר את
 שלסון הרשע, כדי להציל נסרפים מידי סורפים. המלחמה שנסתיימה
 לא מכבר אמורה היתה להיות מלחמה כזו, אך כמו במקרים דומים לא
 הגיעה המלחמה לסופה בלי סילוף המסרה. הדבר מוכיח כי מסרת
 מלחמתם לא היתה אלא מלחמה להגשמת האינסרם של האומה

 הלוחמת, ולה זכות הראשונים ליהנות מתוצאות המלחמה.
 אנגליה הכריזה מלחמה בגרמניה הנאצית שרצתה להשתלט על כל
 העולם. היא התיימרה לשחרר את העמים המשועבדים ולהשיב להם את
 חופש חייהם המדיניים והתרבותיים. מכאן מובן שעמים אשר רצו לעזור
 בשחרור העמים המשועבדים הצטרפו אף הם למלחמה, כדי לשחרר את
 העולם מעול הנאצים הזר. אף העם היהודי השתתף ב״מלחמת המצוה״

 הגדולה; אך התנאים שהכריחוהו היו שונים משל כל עם אחר.
 ההרג, הסבל, הרדיפות והעינויים - אשר עברו על בני האומה הדוויה
- קראו לבנים הבריאים היושבים במולדתם לצאת לשדה הקרב,
 למלחמת נקם בנאצי האכזרי. העם העברי לא יצא למלחמה בגרמנים
 כדי להשתחרר מעולם, שכן הם לא היו משועבדים להם בארצם. בני
 העם העברי באיץ־ישראל נתונים לשבס הבריסי, שבפקודתם

 ובהדרכתם יצאו להשתתף במלחמה.
 בניגוד לעובדה שאינטרס השחרור של האומות הלוחמות הפך אצל
 הבריסים להיות אינסרם של הרחבת האימפריה, לאינטרס של
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 השתלטות על שםחי כיבוש רחבים - מצאו עמים אחרים את עצמם עם
 גמר המלחמה תחת שלטון זר אחר. המשעבדים החדשים שוב לא היו
 נאצים אלא ארצות שנלחמו למען השחרור: בריטים, סובייטים או

 אחרים. ועובדה זו מכאיבה ומצערת כפל כפליים.
 בין העמים האלה בולט כאבו של העם העברי הלוחם, אשר באין
 מלכות ישראל עומדת על תלה קיוה כי במאמץ המלחמתי הלא־מבוטל
 שלו לא יצטרך להסתפק בהכנעת הגרמנים ובשמחת הנקם כי אם גם
 במתן זכויות לעם העברי היושב בארצו - למען אפשרות של קליטה,
 למען אפשר התפתחות בכל שטחי החיים. האם היתה בכלל זכות כזו
 לעם העברי, לחשוב על הקמת מדינה עברית לאחר גמר המלחמה?
 האם לא הבינו אישי הישוב כי הם שולחים את צעיריהם להילחם למען

 חזק ויצב את האינטרס הבריטי ולא את האינטרס של עמם?
 לא. הם לא ראו ולא הבינו זאת. הם חשבו כי חובתם להאמין בתום־
 לב ובעיוורון בהבטחות ובהצהרות, אשר לעולם לא תקויימנה. הם חשבו
 כי חובת בני הישוב בארצו להיות נתונים בין פחד לתקווה; ולעקוב
 בחודה אחרי החלטות הבריטים - מה ייעשה בפליטי החרב היהודים

 השואפים להגיע לחוף־מבטחים במולדתם העתיקה.
 עתה נפקחו העינים. בתום ההאפלה פסה האמונה התמימה. עם גמר

 המלחמה נקרע צעיף הלוט מעל פני המושלים.
 תקוות העם העברי עומדות על עברי פי תהום. המציאות המרה
 נתגלתה לעיני כל, והישוב עם ראשיו עומד נדהם מהמלחמה הקשה

 שנתכה על ראשם: הפרת האמון הבריטית.
 הישוב נדהם - כי לא ידע שהוא נלחם לחיזוק האינטרם הבריטי
 והגשמתו. הוא שכח כי לשם זה הוא יצא למלחמה - לעזור לבריטים,

 ולא שהבריטים יצאו לעזרתנו.
 המכה החזקה שהוכינו, הלקח המר שנגלה לעינינו, דיים ללמד את
 הישוב העברי בארצו שאסור לו לסמוך על אחרים, שעליו להיות עצמאי.
 הוא חייב לנהל את מלחמת קיומו ושחרורו לא בעזרת משעבדים, אלא

 כעם היודע ומרגיש כי ארץ־ישראל היא שלו, ורק שלו.
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 במחלקת הנוער

 עד לשנת תש״ד לא היתה בלח״י מחלקה מיוחדת לנוער ולצעירים. רק
 בשנת תש״ד הופנתה תשומת־לב מיוחדת לנוער והוצאו שני גליונות
 של ״החזית״ לנוער, שבהם ניתנה תמצית של המאמרים העיקריים
 שפורסמו ב״החזית״ המעמיק ורב הכמות. ״חפשו את הדרך אלינו
 ותמצאו״, נכתב במבוא לעתון הנוער, ״הקימו תאים בקרבכם, ׳למען
 החזית׳. אנחנו נמצא אתכם!״ בשבט ובאייר תש״ד הוצאו שני גלימות
 של ״המעש״ לנוער - ואז חלה הפסקה ממושכת, עד לתשרי תש״ז -
 כשהתחיל להופיע, בדפוס, בטאון מיוחד לצעירים: ״חזית הנוער״.
 שלושה גליונות של בטאון זה הופיעו בתש״ז, ושלושה בתש״ח.
 בתש״ד הוקמה, למעשה, מחלקת הנוער בלח״י. האחראי הראשון היה
 אמנון, שהדריך קורס ראשק למדריכים, בו השתתפו: עוזי, אביבה,
 יהודה, זיו, אילן וחגי. לאחר שנפצע אמנון בפעולת רכש בחולון -
 באה אילנה במקומו? באדר א׳ תש״ו, כשנאסרה אילנה, בנפול תחנת־

 השידור - באה עדית במקומה.
 לתא שהאחראי עליו היה חגי השתייכו: בועז, אריאלה, עמום ויורם.
 ״אני הצטרפתי ללח״י חצי שנה לפני אריאלה״, סיפר בועז. ״מפקדת
 מחלקת הנוער באותו זמן היתה אילנה. אך אנחנו פעלנו בלח״י עוד
 לפני שהנוער התארגן בתאים, כשאילנה עוד לא היתה מפקדת
 המחלקה, אלא מקשרת. היא לא היתה זמן רב אחראית למחלקה
 וכשנאםרה, קיבלה עדית את המחלקה. אז גיבשו אותנו כתא, שבו היו
 גם אריאלה ועמום, שלמד אתנו בישיבה, ולפני כן ב׳תחכמוני׳. חוץ
 מזה היה נוער של לח ״י שהתרכז ברחוב השחר בהדרכתו של יוסי.
 אנחנו גייסנו את יועד, שאחר כך היה מפקד שלנו... שהיה גיבור, מפקד
 על פעולות, ממש אישיות הרואית. את יורם צרפו אלינו יותר מאוחר.
 היה לנו חבר חמישי, דוד קוםובסקי־שחור, אחר־כך היה עורך־דין.
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 עשינו פעולות בחנות שמנים של אביו. יום אחד תפס אותנו אביו בשעת
 פעולה, ואיך־שהוא הצליח להוציא אותו מלח״י.

 ״לתא שלנו צרפו את אריאלה, אף שהיתה צעירה מאתנו, שכן היא
 היתה מפותחת יותר מגילה. כל אחד מחברי התא קיבל תפקיד, והיתה
 פעילות רבה בתאים שלנו. אנחנו כבר הדבקנו את הכרתים על
 ההתנקשות של חכים ובית־צורי בקהיר. באותה תקופה הפצנו גם את
 ׳החזית׳ ברח׳ פרישמן. אני משער שאריאלה כבר היתה חודשיים־
 שלושה בתנועה. יחד איתה יצאתי להפיץ את ׳החזית׳ ברחוב מאפו,
 בשכונה של ׳מעונות עובדים׳, שם גרה כל העסקתה: פינחס ספיר,
 פינחס לבון, גולדה מאירםון ועוד מנהיגים אחרים... היינו מחלקים את
 החזית על פי כתובות. ביניהם היה גם אוהד שלנו, פבזנר, מנהל

 הםפריה העירונית ׳שער־ציון׳.
 ״מסתבר שבעיני מישהו לא מצא חן שאנחנו מפיצים את ׳החזית׳
 בשכונה שלהם, הלך זה והזעיק את המשטרה הבריטית. והנה מצאנו
 את עצמנו, שני ילדים, בסכנה רצינית. שמענו רעש ולא הספקנו
 להסתובב וראינו שמאחורינו דוהר ׳ברנקרייר׳. התחלנו לרוץ ונכנסנו
 לאמו חצר ללא מוצא, עם גדר־רשת ענקית. אני לא יודע איך עברנו את
 הגדר הזו, שישה מטר גובהה. אריאלה היתה יחד אתי. אני טיפסתי, היא
 הושיטה יד, אני העליתי אותה. היא היתה ספורטאית, זריזה, גבוהה.

 איך שהוא עברנו וחמקנו.
 ״את החוברות היינו מאחסנים בתוך כדי־חלב, שהיינו מטמינים
 במקומות מסתור שונים - במגרשים ריקים, בגינות ובחצרות. היינו
 עושים זאת יחד עם חגי, שהיה האחראי על התא שלנו. בכדים היינו
 טומנים גם נשק והרבה מאוד חומר, גם חומר ארכיוני. אינני בטוח שכל

 החומר נאסף בטרם נבנו שם בניינים״.

 מלחמת־העולם נסתיימה; ה״סזון״ - מסירת חברי המחתרת לאנגלים
 על־ידי ״ההגנה״ - דעך. נערכו מגעים בין לח״י ל״הגנה״ - ויושרו גם
 ההדורים בין לחייי לאצ״ל. בוצעה במשותף פעולת־חבלה נגד גשר־
 רכבת. באנגליה עצמה אירע מהפך: ה״לייבור״ ה״פרו־ציוני״ זכה
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 בבחירות. אלא שמהר מאד התברר שאין כל שוני בין האימפריאליזם
 של צ׳רצ׳ל לאימפריאליזם של אטלי ובוח. הממשלה החדשה החליטה
 להמשיך במדיניות הםפר־הלבן ודחתה את בקשתו של הנשיא
 האמריקאי להתיר עלייתם של 100,000 פליטים יהודים לאח־ישראל.
 המגעים בין ראשי ה״הגנה״ להנהגת לח״י לאחוד הכוחות למען
 מאבק משותף בשלטון עלו על פסים מעשיים; גם הנהגת האצ״ל

 הוכנסה לתמונה - למרות משקעי ״הסזון״.
 קיץ תש״ה, בו התנהלו השיחות על הקמת ״תנועת המרי העברי״,
 היה בעייתי ללח״י - שכן בראשית אייר נפסקה הופעתו של הירחון
 ״החזית״, לאחר נפילת מכונת־ההכפלה בידי הבולשת הבריטית.
 המאמצים להקמת בית־דפום משוכלל לא נשאו פרי אלא בסוף השנה?
 ״המעש״ החל להופיע רק בחשון תש״ו. גם המאמצים להקים שוב
 תחנת־שידור לא נשאו פרי אלא בכסלו. אף על פי כן חלה בתקופה זו
 פעילות נמרצת לקראת חידוש הלחימה בהיקף ובעצמה גדולים יותר.
 הורחבו השורות, בעיקר בקרב הנוער; אורגנו מחלקות המודיעין

 והפעולות ונערכו קורסים לאימון לחימה מוגבר.

 עוד לפני שהחלה ״תנועת המרי״ בפעולותיה, כבר היתה אריאלה
 שקועה בעבודת המחתרת. נוסף לעיסוקיה בהפצת חומר ההסברה של
 לח״י החלה לעסוק גם בגיוס חברים חדשים, שכן עוד בטרם הוקמה
 מחלקת גיוס נפרדת עסקו חניכים ואחראים, כמו גם לוחמים שזה
 מקרוב באו וטירונים מתאימים, בגיוס חברים חדשים. כמה וכמה מהם
 אף היו מקיימים קשר עם אוהדים מבוגרים. ״הנהגנו שיטת גיוס
 מתוכננת״, אומרת עדית, שניהלה את מחלקת הנוער והגיוס בימי
 ״תנועת המרי״ ולאחר מכן: ״חברי לח״י, תלמידי תיכון, התבקשו לספק
 רשימות של מומלצים, שהביעו תמיכה במחתרת, כדי לשלוח להם
 חומר הסברה. היינו בוחנים את המומלץ בלי ידיעתו. ואם נמצא כשיר
- הוזמן לוועדת־קבלה. לא הנחנו אקדח על השולחן, גם לא את ספר
 התנ״ך, ולא םנוורנו את עיניו. דיברנו על סכנת מאסר, על עינויים
 אפשריים, על פציעה או מוות. עליו להיות מוכן לסבול עלבונות על
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 שהוא ׳משתמט׳ כאילו... והעיקר - לשמור סוד. רק הטובים ביותר,
 החזקים בנפשם והאיתנים באמונתם, נמצאו ראויים ליטול על עצמם את

 המשימה הקשה והמסוכנת של חברות בלח״י״.
 נמרודה היתה תלמידת כיתה י׳ בבית־הספר ״יבנה״ בתל־אביב
 כשהתגייסה ללח״י - סופר בכתבה ב״האח״(5.5.95). המגייסת שלה
 היתה אריאלה, מבוגרת ממנה בשנה, מעין ״ז׳אן ד׳ארק״... ״מיד
 הרגשתי את הקסם״, סיפרה נמרודה. ״היתה לה הופעה נערית, אבל
 מאד מושכת, גוף נוקשה, זקיפות קומה. היא שפעה מין עוצמה שקטה,
 לא מופגנת; לא בטוח אם היו מסתכלים עליה ברחוב, אבל היה בה
 נקיץ פנימי וחיצוני. פשטות לבוש, שום זיוף, שום נתמדות. מלה היתה
 מלה, חיוך היה חיוך. מבט ישר״. היא היתה, דמות של ״לוחמת
 אמיתית״. נמרודה לא השתכנעה מיד, שכן ״הפורשים״ היו מוקצים
 במשפתה אוהדת מפא״י, שאחיה חבר ב״הגנה״; אבל הדיבורים
 הישירים של לח״י על ״מיגור השלטון הזר האימפריאליסטי״ דיברו

 ללבה.
 רות, חברתה של אריאלה מילדות, מספרת כי הידידות ביניהן נמשכה
 גם אחה בית־הספר העממי. ״אריאלה המשיכה ללמוד בגימנסיה
 ׳תלפיות׳, ואני עברתי לבית־הספר למסחר. פגישתי הישירה עם אריאלה
 בפעילות מחתרתית בלח״י התרחשה כאשר נשלחתי לקבל ממנה
 כרמים להדבקה. זה היה עוד בטרם הועברתי למחלקה ר. אז נאמר לי
 לנתק את כל הקשרים הקודמים. אריאלה המשיכה לעבוד עם הנוער
 והצטיינה בהדרכה. לא נפגשתי אתה עוד - שכן היא הועברה אחר־כך
 לירושלים. אבל הקשר עמה לא נותק כליל. כאשר אחי, שהיה באצ״ל,
 נהרג בווילהלמה, ערב ההפוגה הראשונה, שלחה לי אריאלה מכתב־

 תנחומים מרגש, שאינני יכולה לשכוח אותו עד היום״.
 חברה אחרת של אריאלה, רינה, מספרת על חברתה באותם ימים
 שהאח סערה בשל פעילות המרי. ״הצטרפתי ללח״י בתחילת 46, אחרי
 הוצאתם להורג של חכים ובית צורי. אבל אני הכרתי את אריאלה עוד
 לפני שנכנסתי ללח״י. ההכרות בינינו התרחשה בקורס עזרה ראשונה
 של מגן־דוד־אדום. אריאלה נשלחה לקורס מטעם לח״י, אך אני לא
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 ידעתי על כך באותו זמן. בקורס הזה בלטנו שתינו, שתי צעירות בנות
 16, בעוד שרוב האנשים שם היו מבוגרים יותר. אריאלה הרשימה אותי
 מאוד. היא היתה בחורה יפה, תמירה וגבוהה עם עינים חכמות ויפות
 ובולטת בכל פגישה - גם מבחינה פנימית, אך קודם לכל מבחינה
 חיצונית. בקיצור: יפה ומרשימה. בגלל ההתרשמות הזאת התקרבתי
 אליה. לא ידעתי אז על השתייכותה ללח״י. שמרנו על קשר, אך לא
 רצוף. אני הייתי בשלבים הראשונים של הצטרפות ללח״י. גייס אותי
 מרדכי בן עוזיהו, דרור, שהיה חבר טוב שלי מתנועת המכבי, כמו
 יהודה תיו. אני חוזרת לאריאלה: התקשרנו והתידדנו. לאחר שסיימנו
 את הקורם המשכנו להיפגש. היא ביקרה אצלי, ואני אצלה. ההורים שלי
 לא ידעו עדיין שאני בלח״י, וגם אריאלה לא ידעה. היא היתה מבקרת
 אצלי הרבה, רק זמן קצר לפני שעזבה את הבית נודע לי שהיא בלח״י,
 נדמה לי שזה היה בזמן הדבקת כרתים. היינו המומות בתחילה, אבל
 שמחנו מאד. ממש התחבקנו, כשפתאום ראיתי אותה והיא אותי - שכן

 לפני כן חשבתי שהיא בפלמ״ח או ב׳הגנה׳.״
 הדוד של לאה, יוסף־מאיר שווימר, שהגיע ארצה באותה תקופה,
 לאחר ששרד מן השואה שעברה על יהודי קרפטו־רוס כמו על שאר
 יהודי אירופה, מספר: ״אנחנו לא הספקנו להכיר היטב את לאה.
 כשהכרנו אותה בחוץ־לאח היא היתה עוד ילדה קטנה ונחמדה.
 כשהגענו ארצה, כעשר שנים אחר־כך, היא היתה כבר נערה פורחת
 ויפהפיה; אלא שהיא היתה שקועה כבר בעיסוקיה למען המולדת,
 בלח״י. זכור לי שהיתה מסורה ביותר לתפקידה; היא ניהלה תעמולה
 וניסתה לגייס ללח״י גם את הקרובים שהגיעו מחו״ל, גם אותנו ניסתה
 לגייס... אמא שלה, מלכה, רצתה שהיא תתמסר יותר למשפחה; ואז
 לאה היתה אומרת: אמא שלי זו ארץ־ישראל, האדמה; הארץ הזו היא

 אמא שלי״.
 בכל אשר פנתה אריאלה בימים ההם השתדלה לרכוש חברים וחברות
 למחתרת לח״י, אף חעכה והדריכה את חניכיה הטיתנים בכשרץ
 ובהצלחה. התכונה להגשים בעצמה מה שהאמינה והטיפה לו הביאוה
 להתמסר לפעילות חינוכית עם הנחנו־ שנמשך לתורת המלחמה בשלטון הזר.
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 אף כי השקיעה אריאלה את עצמה בעבודת המחתרת, לא זילזלה
 בלימודיה. היא הצליחה במבחני ההיסטוריה - גם אם הנושא היה
 ״המלחמה הפלפונםית הראשונה עד שלום ניקיאם״, ביוון הקדומה?
 ואם במדעים המדוייקים; או בלשונות הזרות, כאנגלית וערבית. ובוודאי
 במדעי היהדות, ותורה שבכתב ושבעל־פה. את גישתה המקורית לא
 חששה להביע, גם לגבי אמרות חז״ל ומשלי אריות ושועלים, כפי
 שהתבטאה בחורף תש״ו - והיא כבר לוחמת לחרות ישראל זה כשנה:

 ״היה זנב לאריות ואל תה״ ראש לשועלים״
 ההרגשה אשר התעוררה בי למקרא פתגם חד׳ל זה הביאה אותי

 לנתח ולברר את משמעות הסמלים שבפתגם, ביחוד לגבי.
 האריה - הגיבור, האדיר, העריץ והמושל מקובל כסמל הגבורה

 האנושית והשלסון.
 השועל - הערום, השפל, העבד, הנכנע לאדונו האריה, מסמל את

 השפלות והערמה של בני תמותה.
 לשני הסמלים אי־אפשר ליחס שום מידה מוסרית. השלםון של האריה
 נובע מהיותו גיבור, עז־רוח ועריץ. חיות היער יראות ממנו. הוא יעשה בם
 כרצונו: ידבירם, ירמםם, יטרפם. ללא כוחו ועצמתו ספק אם היה מגיע
 לגדולה המיוחסת לו. השועל ־ גם לו קשה ליחס תכונה מוסרית

 כלשהי. כמו כל נדכא גם הוא שפל־רוח וערום.
 ה׳אריות׳ של בני האנוש הם אנשי השם, המנהיגים הרוחניים
 והמדיניים וכיוצא בהם. כולם חלק להם בשלטון העם. ביניהם יש
 מכובדים ונערצים על העם, ויש מאוסים. מתוך הגדרת המלה יודעים אנו
 כי הכוונה היא לאנשים אשר מצבם החמרי, מעמדם בחברה, כוח־זרועם
 ועריצותם הם אשר פילסו להם את הדרך לשלטון. לולא זאת לא היו
 ראויים לשלטון - לא מבחינת התכונות המוסריות, לא מבחינת היושר
 האישי, לא בשל הפעילות לטובת הכלל אשר בראשו הם מתנשאים. לא
 זו בלבד אלא שחםרי כל בסים מוסרי אלה נשענים על כוח־עליון כביכול

 ופונים תמיד לאלוהים שלהם: אלוהי הייחום, אלוהי הזרוע...
 על כן ההרגשות המתעוררות בי מנוגדות כאילו לקביעה ׳היה זנב׳...
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 אינני מוכנה להתאבק בעפר רגליהם של ׳מכובדים׳ שהצליחו להגיע
 לשלטון, אלא בעפר רגליהם של חכמים. אינני מוכנה לבטל עצמי מפני

 כבודם של ׳אריות׳ כאלה...
 חזיל, שקבעו את הסמלים הללו לבני אנוש, הם עצמם היו ראויים
 לסמל האריה. הם וכמוהם, אנשים בעלי שאר־רוח, שופטים, מלכים
 ונביאים - הם הראויים לפתגם. לא ׳אריות׳ העריצות והשלטון הבלתי
 מוסרי. גם כיום עוד רבים האנשים אשר בגלל היותם מסורים לעמם,
 בגלל גאון רוחם, יחד עם ענוותם ושפלות רוחם נעשו מכובדים בקרב
 האנשים. אך לאנשי מעלה אלה לא ׳אריות׳ ייקרא! ולאלה, לענווים, ראוי
 להיות זנב להם, להוקירם, ללמוד דעת מהם, להתאבק בעפר רגליהם.
 ה׳שועלים׳ הם אנשים שפלי רוח, אנשי המעמד הירוד. הם נכנעים
 לפני העריץ הנוגש בם. רובם אנשים אשר מלחמת חייהם קשה, מלאת
 מעצורים חמריים. לא יפלא על כן שאנשים אלה, המשתוקקים לטעום
 ממנעמי החיים, יאחזו בדרכי ערמה, בחנף ובמידות לא נעלות. יחד עם

 זה יודעים הם לעמוד בסבל, ביםורים, בחרפה ובהשפלה.
 האם צדקו חז׳׳ל באמרם לנו ׳אל תהי ראש׳ להם? קשה לענות בחיוב
 לשאלה זו, שכן גם משפט זה רב משמעות הוא. אני מדגישה ש׳היות
 ראש׳ להם משמעו להיות מנהל, מדריך ומעודד כנגד התפרצות יצרים,

 להקנות את מידת אורך־הרוח.
 ועל כן ־ כל אדם הרוצה שלא ייפגע כבודו, הן בפני עצמו והן בפני
 אחרים - אל יהי זנב לאריות. מי שרוצה להביא לידי סיפוק את דרישותיו
 הרוחניות והמוסריות - ילך אצל אנשים שארי חח, גם אם הם לא
 ה׳אריות׳ שבחבורה. כל הרוצה להביא לידי סיפוק את הרגש, את הרצון
 הטוב, להיות לעזר, למורה ולמאיר דרכם של נדכאים - יחפש את
 מקומו בין ה׳שועלים׳. ואם יש בכוח שאיפתו החזקה לעמוד בראשם

 ולהדחכם - יעשה זאת.
 לכן, לדעתי, הווה אומר: ׳מוטב להיות ראש לשועלים מאשר זנב

 לאריות׳...

 המורה, אשר כבר הכיר את דעותיה המקוריות והעצמאיות מחיבורים
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 קודמים, לא נמנע מלהתווכח עמה בפרשנות של דברי חז״ל ובהערותיו
 כתב: ״גם אם דעתך והשקפתך, לפי שהובעו בחיבור זה, אינן בלתי
 נכונות, ואפשר להסכים אתך, בכל זאת את המאמר הנ״ל של חז״ל לא
 הבנת לאשורו״... וכפרשן מומחה לדברי חז״ל הוסיף: ״אין האריות
 שבמאמר חז״ל מסמלים אלא את הגדולים בכולם ומכל בחינה שהיא,
 וחיובית דוקא! וכן אין השועלים מסמלים אלא את הקטנים. ושוב מכל
 בחינה שהיא וביחוד שלילית״. והמסקנה של המורה: ״השאלה
 המתעוררת כאן היא אפוא: מה טוב יותר - להיות זנב (כלומר: נתון

 להשפעה) לגדולים או ראש לקטנים״... והציק, ״כמעט טוב״...

 נושא שהעסיק אותה במיוחד היתה בעיית ההנהגה. במבחן על
 ״חכמי דור אושא״, התרכזה בתכונות המנהיגות של חכמי הדור: רבן
 שמעון בן גמליאל דיבנה, נשיא הסנהדרין, שנשא את מנהיגותו ברמה;
 רבי מאיר, בעלה של האשה המופלאה ברוריה ותלמידו של רבי עקיבא,
 היה שונה ממנו בהשקפתו המדינית (אריאלה: ״ביחס ללאומיות שלו
 אנו יודעים שהוא היה מקורב לרומאים והעריכם בעין יפה; ועוד אמר,
 שכל נכרי הלומד תורה, הרי הוא ככוהן; הוא לא היה קנאי במובן
 הלאומי״); רבי יהודה עלאי (״נטה להקל במקום שרבי מאיר נטה
 להקפיד״); רבי יוסי בן־חלפתא (אריאלה, שאמה בת כהן היתה: ״ייחס
 חשיבות וכבוד לדברי חבריו, עד כי התבטא, שלו נקרא לעלות לדוכן
 היה עולה גם אם הוא איננו כהן״); רבי שמעון בר־יוחאי(״היה ידוע
 בקנאותו לעמו והתנגדותו לממשלת רומא. הוא אמר: ׳כל מה שעשתה
 ממשלת רומא - לא עשתה אלא לצורך עצמה׳. ואף שהיה ידוע בתור
 שונא הרומאים, השתתף במשלחת לקיסר רומא, להתחנן בעד עמו.״)
 דמויות אלה עיצבו את אופיה של תקופת השגשוג הרוחני שבדור

 אושא״ - סיכמה לאה.
 בנושא המנהיגות העסיק אותה מאמרו המפורסם של אחד־העם, על
 כהן ונביא, אם כי ראייתה ומסקנותיה היו שונות בתכלית מאלו של
 מורה הדרך ל״ציונות הרוחנית״. את ראייתה המיוחדת בסוגיה זו
 העלתה אריאלה לאחר זמן, כשהתמודדה עם בעיית המרות ל״הנהגה
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 המוסמכת״, או לרעיון הלאומי המקורי והיסודי.

 ״על כהן ונביא"

 מדרכם של כהן ונביא לחיות יחד, להשלים אחד את השני ולהדריך
 את העם בכוחות משותפים. הכהן הינו קרוב יותר לעם, לצרכים
 הקטנים שלו, הוא נוטר• להיסחף עם רצון העם, לעשות את רצון הקהל.
 בדרישתו מאת העם נוטה הכהן להשמיע דברים שהקהל אוהב לשמוע
 אותם. הוא רחוק מהטפת מוסר, מהצבעה על אידיאלים נשגבים,
 מקביעה ברורה של המטרה, התובעת מהפכה בחיי העם, הקרבה

 ונכונות למעשים של הנוער.
 נטל המהפכה נופל על שכמו של הנביא. הנביא הינו הכוח הדינמי
 הפועל בעם, הכוח המושך והמכוון. אין הנביא נרתע מאמור דברים
 חריפים ביותר בפני העם, גם אם עתיד הוא לשאת על כך עלבומת
 ופגיעות גוף. אין הוא נרתע מהטיח את האמת גם בפני מלך וכהן - אף

 על פי שבכך מערער הוא את יסוד הסמכות שלו.
 היחסים בין כהן ונביא יודעים עליות וירידות, הם משתנים באופן בלתי
 קבוע. יש ויכהן״ ו״נביא״ יחיו יחדיו: המלך יקרב אליו את הכוח הדינמי,
 יקבל את עצותיו. יתקן את דרכיו וישתדל לחתור להתקדמות גדולה
 יותר לקראת האידיאה שנושא הנביא. אך יש ותגיע שעה שאין המלך(או
 הכהן) והנביא יכולים לחיות יחדיו. תהום עמוקה רובצת ביניהם. המלך
 שואף לפגוע בנביא, בסענה שהוא מוח־ במלכות - כי, אכן, מרדן הנהו.
 או אז נאלץ הנביא לרדת למחתרת. הוא אינו מוכן להיכנע למלך, שכן
 המלך בגד בקודש־הקדשים של האומה; המלך פשע באמונה באל יחיד;
 או שהוא מוכר 1מפקיר את מולדתו לזרים (לעתים שלא באשמתו); או

 שהוא משתעבד לתרבות נכר.
 האם בכך אין הנביא פורק מעליו את עול המרות של הסמכות
 הלאומית? אם נשקול את מעשהו מבחינה אובייקסיבית - האם אין הוא
 מוח־ במלכות? הוא מחרף ומגדף את המלך, מנבא לו מיתות משונות:
 כלבים ילקקו את דמו; אחיו יירשנו; המלכות תהרם... יש ותובע הוא
 מעמו לא להיכנע לרבבות חיילי האויב האשורי הצרים על העיר, ללחום
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 בהם - וזאת בשעה שהעם והמלך ׳נע לבבם כנוע עצי ״ער מפני רוח׳.
 מי מהם צודק - המלך או הנביא? מי צריך לחזור בתשובה - המלך או
 הנביא? מי חוזר, תמיד, בתשובה? האם קרה פעם שנביא־זעם חזר

 בתשובה לפני מלך בשר ודם?

 בראייה היםםורית מצדדים אנו כיום בנביא יותר מאשר במלך או
 בכהן. כי בנביא אנו רואים את התגלמות הרעיונות הנשגבים ביותר,

 בצורתם הטהורה ביותר.
 כבר אמרו חכמים: אין מכירים בנביא בדורו, אלא בדורות שבאים
 אחריו; הדורות הבאים, המסוגלים להשקיף על העבר במבט היטטורי,
 יכולים לקבוע מי היה נביא הדור, מי מהם צדק. בתקופה שלנו אין עוד
 נביאים; לעומתם קיימים אידיאליםסים, קיימות תנועות מהפכניות
 הנושאות את הרעיון בצורתו הברורה ביותר, המבסאות את הרצון
 הלאומי, התרבותי, האנושי בצורה הברורה ביותר. מה שלא יצר הנביא,

 יוצרים נושאי הועיון; הם יוצרים תנועה מהפכנית, רעיונית, לוחמת.
 מכל הבחינות הוכיחה ההיםסוריה שכל תנועה מהפכנית, רמת
 המוסר שבה עלתה על הרמה המומרית של המסגרות השגרתיות, של
 המפלגות, של נושאי השלטון.. עוד לא קרה בהיסטוריה שתנועה

 הנושאת אידיאה, רעיון נשגב, תבגוד בעם ובמולדת.

 צבי, אחיה של אריאלה, הקדים אותה בהצטרפותו ללח״י. הוא נודע
 כמצטיין בלימודיו ב״ישיבת הרב עמיאל״ בתל־אביב, בה למד. אלא
 שלאחר חופשת הפסח של שנת תש״ה החליט צבי משום־מה לעזוב את
 הישיבה... ״קפיצת־הדרך״ מן הישיבה ל״גימנסיון־ערב״ לא היתה קלה.
 כדי להשלים לימודים כללים, שהחסיר בימי הישיבה, עבר למאמץ־
 לימודים מוגבר בשנת תש״ו - לא רק ב״גימנסיה״, אלא גם בביתו של
 יצחק הירשברג, המנהל והמייסד של ״גימנסיון־ערב״, שהיה אישיות
 יוצאת־דופן ומיוחדת במינה. עם זאת, לא הפסיק את פעילותו בלח״י.
 והנה, בהשתלשלות־עניינים לא צפרה, באדר ב׳ תש״ו, בשעת אימון
 בנשק, נפלטה יריה ועד מהרה הגיעו שוטרים למקום וצבי נאסר יחד עם
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 שניים מחבריו - אהוד ואבידן - הועמד לדין ונגזרו עליו שלוש שנות
 מאסר.

 כאשר נכלא צבי מאחורי םורג־ובריח, ״באשמת החזקת נשק״, ניסו
 ההורים להפסיק את פעילותה של הבת במחתרת. אלא שלאה, לא
 ניתנה ללחצים, ואף העדיפה לעזוב את קן־המשפחה החמים ולחיות
 מחוץ לבית - בבתי חברים, שהוריהם הבינו לרוח בניהם ובנותיהם

 יותר מהוריה.
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 היחסים עם ההורים

 על הפרשה העגומה של עזיבת הבית סיפרה רינה, ידידתה של אריאלה:
 ״אני ידעתי שעזבה את הבית, שכן היא באה אלי יום אחד, ממש בלי
 בגדים. אני זוכרת את היום הזה - היה יום חורף, אולי בתחילת אפריל,
 עוד היה קר, ואני נתתי לה בגדים להתחמם, נתתי לה חולצה שלי, נתתי
 לה ז׳קט - כדי שלא תקפא מקור. היא שהתה אצלי ימים אחדים.
 ההורים שלי תמהו על כך, שהרי היא גרה בתל־אביב. ההורים שלי לא
 ידעו עדיין שאני בלח״י, שכן אבא שלי היה איש ׳הגנה׳ מאוד מאוד
 פעיל. הייתי בת יחידה. אריאלה היתה אצלי כמה ימים - שלושה,
 ארבעה, אולי שבוע. אצלנו, בכלל, היה בית פתוח: באו עולים חדשים,
 והורי סייעו להם להסתגל ולהיקלט. השכבנו אותם במרפסת הסגורה.
 ההורים שלי היו מאד עסוקים, כך שמציאותה של אריאלה אצלי לא

 הפריעה להם.
 ״תקופה קצרה אחרי זה נודע לאבי שאני בלח״י, הוא תפס אותי בזמן
 הדבקת כרוזים על יד הבית... כשנודע לו, הוא קיבל את הלם חייו - אך
 הוא נאלץ להשלים עם העובדה. בהמשך הזמן, גם לאחר שחזרה
 הביתה, נפגשתי עם אריאלה עוד כמה וכמה פעמים, בעיקר בנסיבות
 של ידידות וחברות, בלי קשר לפעילות במחתרת, גם כשכבר ידעתי
 שהיא בלח״י. היא היתה באה אלי לעתים קרובות, שכן אני גרתי במקום
 מרכזי בתל־אביב. היו לנו הרבה שיחות, בעיקר על הכאב הזה, שגרשו
 אותה מן הבית, היא היתה נערה שמחה ועליזה בדרך כלל, אבל העצב
 היה משתרר עליה כאשר היינו מדברות על עניין העזיבה. אריאלה,
 כחברת מחתרת, לא היתה בחורה שחושפת את עצמה: אף אחת מאתנו
 לא נהגה לתשוף את עצמה יותר מדי, גם לא בפני החברות הקרובות.
 לא בקלות היתה מוכנה לדבר על כך. היא התגעגעה מאד הביתה. אנחנו
 לא שאלנו שאלות אז. אני מאד חיבבתי אותה וכאב לי לראות את העצב
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 שלה. היא היתה קשורה מאד למשפחה, אבל מעל לכל - לרעיק,
 למשימה, לתפקידיה״.

 חברה אחרת, רות, מספרת כי לאחר שעזבה אריאלה את בית ההורים
 החלה לעבוד כעתרת לגננת והתגוררה בגנים בהם עבדה כעוזרת, שבין
 יתר תפקידיה היתה מנקה את המקום, היו לה מפתחות. ״היא היתה
 מקובלת מאד בכל מקום, שכן היתה בחורה מסודרת. גם חברות אחרות
 נהגו ללון בגני־ילדים. שם גם היינו נאספים לפעולות. היינו עושים
 פעולות גם בבית־חרושת לטריקוטג׳ ברחוב נחלת־בנימין מול

 פלטורם״.
 כעבור שנה, כשאחת מחניכותיה הפסיקה את לימודיה בגלל הפרעות
 מצד הבית, רשמה אריאלה משפטים קצרים בנושא והזכירה את פרשת

 המשבר שעבר עליה ואת עזיבת הבית לתקופת זמן מםויימת:
 השתדלתי לשמוע על מצבה בבית, על יחם ההורים. מסתבר כי אמה
 מתייחסת אליה בצורה גרועה. אמרתי לה שהיא צריכה לראות בי אדם
 שמוכן תמיד להבין אותה ולייעץ לה בכל עת שתפנה אלי. משנודע
 בבית על השתייכותה לתנועה, נקטה אמה, אמצעים שונים כדי
 להוציאה מהתנועה. היות ויש כמה דברים דומים למשבר שחל אצלי
 בבית, אני מספרת לה בדיוק איך זה קרה אצלי, ואיך הגבתי והתגברתי
 על כל פעולה ופעולה מצד הורי. לאחר שסולקה מהבית דיברנו על
 אכזריות המלחמה. האם יש זכות להורים למנוע פעילות בניהם
 בתנועה? לדעתנו, יש הצדקה מוסרית ללוחם, גם אם מעשיו גורמים
 צער להורים. חיי משפחה לפי דרישת המוסר העברי אפשריים אך ורק
 בתנאים נורמליים - תנאי עצמאות וחרות. יש בנות שחיו תקופות
 ארוכות מחוץ לבית ולא התחשבו בהלעזה שהוציאו עליהן הבריות.
 מאידך אסור לאדם שלנו לנצל את שייכותו לתנועה כדי להימנע מלעזור

 להורים בכל עת שהוא פנוי מעבודתו התנועתית.
 לאה אהבה^את הוריה, ביחוד היתה קשורה לאמה, תכרה את כל
 התלאות אשר עיברו. על האם בשנתיים האחרונות בגולה, תוך דאגה
 יומיומית מתישה לארבעת פעוטיה, עד אשר עלה בידיהם להתאחד עם
 האב באח־ישראל. אך לאה, היתה עקשנית כמו אמה. המשבר בבית
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 שכך כעבור זמן לא רב. ההורים השלימו עם המציאות. אריאלה חזרה
 הביתה, תוך שהיא נעדרת לעתים תכופות - ימים וגם לילות. להוותם
 של ההורים, לא חלפה שנה וגם השלישית בילדיהם - שושנה -
 הצטרפה ללח״י, וכינויה: יהודית. ולאחר שנה נוספת, בפעור מלחמת
 העצמאות, בתש״ח - הצטרף ללח״י גם הבן הרביעי: משה בן הארבע־

 עשרה, הוא בועז איש לח״י.

 בד־בבד עם עזיבת הבית הפסיקה אריאלה לבוא לגימנסיה ״תלפיות״,
 ממנה לא נעדרה גם בתקופת פעילותה במחתרת. גם לאחר שהשלימו
 ההורים עם התעקשותה של הבת להמשיך בדרך המחתרת שבחרה בה,
 לא חזרה עוד ל״תלפיות״. אריאלה פנתה לדרך שהתווה אחיה כשנה
 לפני כן, אל גמנסיון הערב של יצחק הירשברג, שם למד גם אחיה צבי
 לפני מאסרו. זה היה המפלט שמצאו חברי מחתרת לא מעטים, לאחר
 שסולקו מבית־הספר בלחץ ״המוסדות הלאומיים״ בימי ״הסזון״; או
 לאלה שמצבם הכלכלי אילץ אותם לצאת לשיק־העבודה, שכן עלות
 הלימודים בבתי־הספר התיכוניים היתה גבוהה למדי. על המקלט לתאבי
 דעת למרות המציאות הקשה, סיפרו האח צבי ואחחם, שעברו בפרק־
 זמן זה או אחר את מסלול הלימודים הזה. המייסד והמנהל, יצחק
 הירשברג, היה אישיות יוצאת דופן ומיוחדת בנוף הישובי של ארץ־
 ישראל. הוא היה אידיאליסט אוהב אדם, הומניסט, עורג לתרבות יוק
 הקדומה על מלחמותיה ואליליה המאונשים. האיש, אהב את תלמידיו
 והתמכר לטיפוח תשוקת הלימודים שלהם והקדיש שעות רבות וימים
 ארוכים כדי להוסיף להם דעת ותרבות. בבית־הספר שהקים לא היתה
 חשיבות לתעודה או לגיל. תופעה לא נדירה היתה למצוא, על אותו
 םפסל־לימודים זה לצד זה, תלמידה צעירה ותלמיד המבוגר ממנה
 בשנים לא מעטות. על אף הזדהותו עם ברית־המועצות, תופעה
 מקובלת בימים ההם בצד השמאלי של המפה הפוליטית, לא נכנע
 הירשברג לצו הסילוק של אנשי אצ״ל ולח״י מבית הספר על פי דרישת
 מחלקת החינוך הישובית. והוא נסע גם לירושלים לבית־הדין הצבאי

 הבריטי, כדי לנסות ולהקל על גזר־הדין של תלמידו צבי פריזנט.
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 אין בידינו עדות ברורה על משך הזמן בו למדה אריאלה ב״גימנסיון
 ערב״. אחד מחבריה - לימים פרופסור לבלשנות וספרות בסורבון,
 טולח, ליון וטור - לא יכול לשכוח את הצעירה הנאה תאבת הדעת
 עמה למד בגימנםיון ערב. ״לאה פריזנט נ״ע נצורה מכרוני ובלבי
 כדמות אצילית, תמירה, נאה ביותר, מכונסת בעצמה, עייפה תמיד
 (לימים נודע לי על פעילותה בלח״י), ואולי לא אוכלת דיה לשובע״,
 כתב יורם בר־דוד ברשימה קצרה לזכרה. ״הערצתי אותה והייתי מאוהב
 בה, בסתרי־םתרים כמובן; קרוב לוודאי שלא עלה בדעתי שאני יכול

 להעז לחזר אחריה או להזמינה לקולנוע או למסעדה.
 ״למדנו יחד אצל מורנו הדגול יצחק הירשברג ז״ל, בשנת התיכון
 האחרונה (כנראה בשנת 1946 או 47). לעיתים היינו עושים שעורים

 בצוותא במרפסת של בית־ביאליק״.
 רק לאחר זמן נודע ליורם על אחריתה של החברה הנאה והחכמה
 לםפסל־הלימודים ועל השתייכותה המחתרתית בימי הלימודים
 המשותפים. שנים חיפש אחר עקבותיה עד שמצא את כתובתה של
 בת אחיה, הנושאת את שמה של אריאלה. מגברת עלמה טור־מלכא,
 אלמנתו של אצ״ג, ש״היטיבה להכיר אותה וגם העריצה אותה״, קיבל
 במתנה תמונה של לאה. בהקדשה לספר מפרי־עטו, על ״קפקא
 ודמויותיו״, שנתן לבתו של צבי, כתב הפרופסור־החבר: ״נפש ללאה
 פרמנט נ״ע, חברתי הטובה ללימודים אצל יצחק הירשברג ז״ל;
 ולהבדילך לחיים ארוכים, לאה פרמנט יקרה, בברכה מקרב לב. יורם

 בר־דוד״.

 כארבעים שנה אחרי נפילתה של אריאלה הופיעה ב״מעריב״ רשימה
 מפרי־עטו של חבר אחר ללימודי ה״גימנםיוך, משה לרר, על הנערה
 המיוחדת. אף שבמרחק הזמן נשתבשו במקצת הזכרונות והארועים,

 הרי מעיקרם של הדברים עולה דמותה המיוחדת של אחאלה:

 אריאלה היתה בשביעית (השמיניות היו מגוייםות) ואני התנדבתי
 לשמש לה ׳שומר ראש׳. אריאלה חרוטה מכרוני כיפהפיה.
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 הילדה הכי יפה בכיתה ניצלה כל שעת הפסקה מלימודים או
 מפעולות, כדי להדביק כרוזים של לוחמי חרות ישראל (לח ״י).
 ה׳כלניות׳ של הדיוויזיה הבריטית הששית המוטסת השתוללו אז

 ברחובות תל־אביב. אריאלה, כמו רבים וטובים, לא נרתעה.
 תפקיד ׳שומרי הראש׳ היה להזהיר את המדביק(ה). האות המוסכם:
 שריקה. אחר־כך הייתי ממשיך בדרכי כאילו דבר לא אירע. המדביקים

 היו נוטשים את פחי הדבק, זורקים את המברשת ונעלמים.
 הלכה אריאלה ברחוב נחלת־בנימין, מכיוון חנות הנעליים ׳פיל׳ אל
 עבר גן גרתנברג. אני - בטווח ביטחון מאחור. לפתע - דהירה
 מטורפת של משוריין בריטי. ראש בכומתה אדומה ביצבץ ממנו.
 בבהלתי כי רבה - שרקתי את אות התחנה של לוחמי חרות ישראל,
 שתמיד קדם לקולה המרטיט של גאולה כהן. הראש האדום לא שמע.
 אך אריאלה קלטה. במהירות נבלעה בגן גרוזנברג. אז עוד היה שם גן.
 מול הגן היה קפה ׳חרמון׳, בבעלותו של דודי. נכנסתי לשם, כבדרך
 אגב. דודתי שאלה אותי מה אני עושה בסביבה. אמרתי משהו. ציידה

 אותי בגלידה. התיישבתי. מחכה לאריאלה.
 נכנס אדם. הזמין קפה. התיישב לא הרחק ממני ולחש אל אוזני:

 ׳אתה ילד אמיץ ונחמד׳. שתה את הקפה והלך לדרכו.
 אורח, שישב לידנו, ראה את האיש שלחש על אזני. ׳אתה מכיר

 אותו?׳ - שאל.
 ׳לא׳, עניתי.

 ׳זה ישראל גלילי, ראש ההגנה׳...
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 מדריכה ואחראית
 (תש״ז, 1946־1947)

 בת שש־עשרה היתה אריאלה כאשר החלה בהדרכה. על אופיה המוצק,
 נחישותה ותושייתה, סיפרה אחת מחניכותיה, דרורה: ״הצטרפתי ללח״י
 בשנת 1946. את ועדת־הקבלה עברתי במבנה ליד גשר ראש־פינה בתל־
 אביב. ראשית דרכי בלח ״י היתה במחלקת הנוער, בתא שהאחראית
 עליו היתה אריאלה, שבלטה באופיה החזק כבר במפגשים הראשונים,
 בהם הרביצה בנו את תורת הקונספירציה והאידיאולוגיה של לח״י.
 המפגשים נערכו בפרדס, לא רחוק משתנה (הקריה), שהיתה מרכז
 הכוחות הבריטיים באזור תל־אביב. הפעילות העיקרית בתא היתה
 הדבקת עתון ״המעש״ וכרתים בשעות. הקטנות של הלילה באזור
 יהודה־הלוי־שדרות־רוטשילד. בדרך כלל לא היו בעיות מיוחדות, שכן
 אריאלה היתה דייקנית תדעה לדרבן את חניכיה. פעם נקלענו לאירוע
 מיוחד. זה התרחש כאשר החל עוצר ארבעת הימים בתל־אביב (ב׳ אב
 תש״ו, 30.7.46). כדי לבצע הדבקה אמורים היינו, שלושת חברי התא,
 להיפגש עם האחראית שלנו לפנות בוקר, בבית־הספר ביל״ו בשדרות־
 רוטשילד. לפתע שמענו רעש חזק מצד הרחוב. עד מהרה נכנםו כלי־
 רכב רבים, כולל שריוניות, לחצר בית־הספר. אריאלה, האחראית שלנו,
 לא נבהלה. בעוד החיילים זורמים לתוך החצר, הדריכה אותנו לומר כי
 אנו קיבוצניקים שנקלעו לעיר וממתינים לאוטובוס הראשון כדי לחזור
 לקיבוץ... אלא שהכיתות היו נעולות, וברשותנו היו פחיות הדבק
 וגליונות ׳המעש׳. ללא היסום ניגשה אריאלה לאחת הכיתות, ניפצה
 חלון והשליכה לשם את הדבק והכרתים. משוחררים מ׳החומר
 המרשיע׳ התיישבנו על הרצפה ופצחנו בשירה, שמשכה את ׳הכלניות׳
 לעברנו. אלה הודיעו לנו ברוב נימוס כי לא נוכל לעזוב את בית־הםפר,
 שכן הוטל עוצר על העיר תל־אביב. תושייתה של אריאלה לא נסתיימה.
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 היא הצליחה לשכנע את החיילים שירשו לנו להיכנס לבתים הסמוכים
- וכך מצאנו מחסה זמני. קבוצתנו נתפרדה ונתפזרה. על כל אחד
 מאתנו היה להמשיך מהמחסה הזמני ולחזור הביתה בכוחות עצמו.
 כאשר הגיעו החיילים אל המשפחה אצלה מצאתי מחסה - לביקורת
 תעודות־זהות ולמסדר זהוי - טענתי כי אני עחרת־בית, והורי ידאגו לי
 מאד. ואכן, הצלחתי לשכנע את החיילים שהעבירו אותי עד למחסום
 התיל, ומסרו אותי לחיילי המכלאה הבאה, ואלה - למכלאה שאחריה.

 עד שהגעתי ברוב שמחה לבית הורי הנדהמים״.
 ״אירוע דומה קרה לנו ברחוב דיזנגוף, כאשר יצאתי בשעת בוקר
 מוקדמת עם חבר לתא להדביק את ׳המעש׳. אריאלה, ששמרה עלינו,
 הבחינה בפטרול בריטי משוריין ומיהרה להזהיר אותנו. תוך שהיא
 מושכת אותנו לחצר אחד הבתים, סילקה במהירות את העתונים ואת
 הדבק. לבריטים, שהגיעו בעקבותינו, אמרה בקול שקט ובקור רוח

 שאנחנו חברי קיבוץ - שכן כולנו היינו חבושים בכובעי טמבל״.

 חניך אחר, פינחס, שנפצע בהתקפה של כוח בריטי על צריף־אמונים
 של לח״י בפאתי רעננה, מספר: ״אריאלה היתה אחראית שלי בחודשי
 התורף של שנת תש״ז. זכור לי היטב התרשמותי ממנה כאחראית עלי
 במחלקת הנוער. הכרת פניה ענתה בה תמיד: עצב ורצינות מדהימים.
 לא, איני מגזים. אף פעם לא חייכה או צחקה. אפילו אריאל הי״ד -
 שהיה נער מלא חיים, מלא עליצות ושמחה, שלשונו מגלגלת סיפורים
 חברתיים לרוב - אפילו הוא לא ׳זכה׳ להפיק חיוך ממנה. אריאלה
 הקפידה מאד על ׳דיסטנס׳, על מרחק בין חניך למדריך. בלבי חשבתי
 אז שהיא נטולת הומור. היתה נוזפת בכל מי שלא היה מגיע בזמן
 לשעור או לפגישה. תמיד ביקשה ודרשה דו״ח מלא לאחר כל הפצה או
 הדבקה. היא היתה המדריכה היחידה שלעתים פתחה את הפגישה־

 הפעולה בתרגילי־םדר.
 ״באחת השיחות הקבוצתיות העלתה אריאלה בפנינו רעיון מעניין:
 לקרוא בעתון את המדור הכלכלי במשך שבוע ימים, לחפש כל ידיעה
 או דברי פרשנות, אשר מהם ניתן לעמוד על השעבוד הכלכלי שמבצע
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 השלטון הזר באח וברחבי האימפריה הבריטית, ולאחר מכן לגזור
 ולהדביק את כל הקטעים על גליון מיוחד.

 ״חגי ז״ל, האחראי על הנוער, הופיע לפנינו כמה פעמים - מעבר
 למסך ־ והרצה על בעיות מדיניות ואידיאולוגיות. מוטיב מרכזי
 בשיחותיו היה - מעללי האימפריאליזם הבריטי ודרכי הניצול הכלכלי.
 בדבריו חשנו םטיה מכל מה שלמדנו מן האחראים שקדמו לאריאלה,
 פחות על שלטון זר ויותר־יותר על אימפריאליזם. הקו הסוטה של חגי
 בצח גם אצל אריאלה, אבל במנות הרבה יותר קטנות... היא הרבתה

 לשוחח על קונספירציה ועל דרכי־התנהגות של איש מחתרת״.
 כבר במכתב הראשון למדריכתו, ״אריאלה החביבה״, מבית־הםוהר,
 מל׳ שבט תש״ח, ביקש פינחס לדעת את דעתה של אריאלה על
 ההתפתחויות האידיאולוגיות שהתרגשו על לח ״י בחורף תש״ח:
 ״במכתבי אשתדל לנגוע בנקודות אקטואליות, כי פשוט מאד הייתי גם

 רוצה לשמוע את דעתך על עמדתה ותפקידה של התנועה להבא״.
 ״על אף הקשיחות החיצונית״, נזכר.פינחס באותו מכתב שכתב
 לאריאלה מבית־הסוהר, ״על הנקודות השליליות שבהתנהגותנו ממן
 היותך מדריכתנו אכתוב בהזדמנות אחרת״ - דאגה אריאלה מאד
 לחניכיה. בהזדמנות אחת סיפרה לי כי לא פעם היתה שרויה במתח רב
- מעת יציאתנו להדבקת כרתים, או להפצה, עד שהיינו מגיעים
 לפגישה שנקבעה לאחר הפעילות. חדשים רבים אחר־כך, כשנפגשתי
 עם אריאלה לאחר שחרורי, הכרתי אריאלה אחרת - פתוחה לגמרי.
 צחקה, והבעת פניה - לא עצב ורצינות. במשך כל השיחה לא סר

 החיוך מפניה.
 ״דמות חינוכית למופת. חיבבתי אותה מאד, אהבתי אותה״.

 מעצם העובדה שמחלקת הנוער היתה הפעילה העיקרית בהרחבת
 השורות, וריכזה גם את מחלקת הגיוס והקבלה, הרי בד־בבד עם
 פעילותה בהדרכה המשיכה אריאלה גם בנםיונות לגייס חברים חדשים
 ללח״י. בין מומלציה היו, כמובן, גם חברותיה הטובות והנאמנות
ח, מספרת:  מבית־הספר העממי ומהגימנסיה. אחת מאלה, אלישבע שו
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 ״ב־1947, לאחר שדרכינו קצת נפרדו, שכן אני עברתי לתיכון ערב,
 רצתה אריאלה שאני אצטרף ללח״י; ואכן הייתי בתנועה תקופה של
 כמה חדשים אבל לפני ההשבעה, פרשתי - והיא מאוד כעסה עלי. אחר
 כך כבר לא נפגשנו. היא עלתה לירושלים ואני, בדצמבר 47, התגייסתי
 חלקית. קראו לנו רק לקראת 15 במאי. ומאז לא פגשתי אותה עוד.
 האמת שאני מדחיקה את לאה שנים על שנים. מצד אחד אני מרגישה
 רגשות אשמה - שהיא הלכה ואני קיימת, והספקתי לעבור מסלול חיים
 נורמלי, בו בזמן שממנה זה נמנע; וחוץ מזה - נפרדנו בכעס. היא לא
 סלחה לי על זה שלא הלכתי בעקבותיה ללח״י, ואני בטוחה שהיא
 ראתה בכך ׳בגידה׳ בחברות, בצורת המחשבה שלנו אז. למה לא
 הצטרפתי? - אני לא יודעת עד היום; אולי לח״י היה בשבילי קיצוני
 מדי - כך אני חושבת, בדיעבד. אבל בעצם אין לי תשובה מספקת.
 הרבה דברים בחיים הוחלטו על ידי אמוציות, ולאו דוקא במחשבה

 הגיונית. כך שהיום, כעבור 50 שנה, בודאי אין לי תשובה על כך״.

 אריאלה היתה מדריכה אידיאלית, מהמדריכות המעולות שהיו
 במחלקת הנוער. היא לא קיבלה הכשרה מיוחדת, בדיוק כמו האחראית
 על המחלקה. היא היתה צריכה לבנות את דרכי החינוך של התאים
 אותם הדריכה בעצמה. לא עברה קורסים לחינוך, שכן רק בת שש־
 עשרה היתה. ״המחנכת אריאלה״, כינה אותה גבריאל בשנת תש״ח,

 כאשר כבר ״עלתה מדרגה״ ועברה למחלקת הפעולות

 כמרבית המדריכים במחלקת הנוער של לח״י היתה אריאלה עצמאית
 למדי בפעילותה. את תכנית־הפעולה להדרכה הכינה בעצמה,
 בהסתמכה על נםיונה הקודם בהדרכה - תוך מעקב מתמיד אחר
 התפתחות הארועים בעולם ובאח, שאותם הכתיבו בעיקר פעולות
 המחתרות - לח״י ואצ״ל - תוך תגובות המוכיחות על חוםר־אונים
 מצד ראשי השלטון הבריטי המתמוטט. אריאלה הקפידה על רישום
 הפעולות, תוך שהיא משתדלת להימנע מאיזכור פרטים מזהים. את
 רישומיה במשך שלושה חודשים של ההדרכה ריכזה אריאלה בסופה
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 של התקופה, לאחר חגי תשרי תש״ח, בפנקס מסודר למופת. ״פנקס
 המדריך״, קראה לרישומיה. ב״הקדמה״ ל״פנקם״ כותבת אריאלה:

 הפנקס הוא דוגמה של לפנקסים שיש להנהיגם אצל מדריכי תאים,
 במיוחד אצל הנוער.

 פנקס כזה, אם כי הנהלתו מעוררת קשיים, עוזר מאד בעבודה. הוא
 מאפשר ריכוז וסקירה למדריך, בעזרתו אפשר בנקל לחבר דו״ח חדשי.
 הוא חשוב גם לאחראי, כי באמצעותו אפשר לדעת מיהו המדריך

 וכיצד הוא מבצע את עבודתו.

 פיקוח וניהול המערכת המסועפת של מחלקת הנוער בלח״י מתכרים
 ב״פנקם״ רק בדרךאגב. יומיים לפני תום ההדרכה, בכ״ב תשרי, נרשם
 בו: ״לפני הצהרים שעור. הנושא: זכותה וחובתה של תנועת החרות
 לנהל את המלחמה. חזרה ושיחה אודות נושא זה. אחר־הצהרים
 מתקיימת ביקורת של מפקדת המחלקה ועוד שניים. רוצים להכיר את

 הקבוצה וידיעותיהם בשטח האידיאולוגיה״.
 הפנקס מתחיל ביום שישי, ראש־חודש אב תש״זן ומסתיים לאחר
 שלושה חודשים, ביום רביעי, כ״ד תשרי תש״ח (מ־18.7.47 עד
 8.10.47). בם״ה: 83 ימים רצופים. רק יום אחד במשך כל התקופה היו
 חניכיה של אריאלה חפשיים מפעילות במסגרת המחתרת - ביום
 הכיפורים. במשך 82 ימי־הדרכה השקיעה אריאלה כ־200 שעות
 לפעולה עם התא. מזה - 40 שעות למסעות ואימוני שדה; 75 שעות
 לשיחות קבוצתיות; ו־22 שעות לשיחות אישיות. רק בארבעה מתוך 82
 ימי הפעילות הקבוצתית נאלצה אריאלה להעדר. במשך שלושה חדשים
 היתה אחאלה נתונה בבולמוס של פעילות, יום אחר יום. ״קשה לומר
 שקדחת־העבודה שתקפה אותי חודשים מספר לפני הנסיעה [לירושלים]

 סיפקה את רעבוני״, כתבה במכתב, שבועיים לאחר תום ההדרכה.
 ארבעה מדורים ל״פנקס״: שני מדורים לתא, ככלל - ״עבודה
 אירגונית יום־יומית״, קוראת אריאלה למדור האחד; ו״פעולות, שעורים
 ומסעות קבוצתיים״ לשני. שני מדורים מוקדשים לפרט: ״הערכות
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 אישיות״, שהוא המדור הפותח את הפנקס; ו״שיחות אישיות״, שהוא
 המדור הנועל את ה״פנקם״, ומפרט את נושאי השיחה האישית עם כל

 חניך בנפרד.

 הפן הקבוצתי כולל, כאמור, שני מדורים. במדור האחד, עבודה
 אירגונית יום יומית, נכללים עניינים הנוגעים לקבוצה כגוף אוטונומי,
 כמו הקמה וטיפוח של מחסן מיוחד לתא - בכדי־חלב הרמטיים או
 במחבוא מתאים אחר - לאחסנת חומר ספרותי, אך גם כלי נשק לאימון
 חברי התא; גביית מם סמלי מכל חבר בקבוצה, לעידוד השייכות
 הקבוצתית; איסוף חומר ספרותי לספריה קבוצתית של חומר היסטורי
 ותנועתי; עידוד החניכים לקרוא עתונים, כהכנה לשיחות הקבוצתיות;
 שינון כללים ראשוניים בקונספירציה; חיפוש מקומות התכנסות לשעורי
 הקבוצה ואתרים לדיווח, וכמובן קביעת נקודות לפגישות רזרביות,
 בשעות חרום. הנושא השני במדור זה הוא הפעילות היום־יומית של
 הקבוצה במסגרת ההסברה המתגברת של לוחמי חרות ישראל, במקביל
 לפעולות המלחמתיות. ״פעילות עתונאית״ היה הכינוי המקובל לחלקם
 של הצעירים בהסברה, שכלל הדבקה של פרסומי לח״י על קירות
 הבתים בעיר ומחוץ לעיר - פעילות שכללה קבלת חומר הסברה, הכנת
 דבק ודיווח לאחר ביצוע; היתה גם הפצה של כרתים וחוברות בבתי
 כנסת (בליל שבת - רק בנים), במועדוני נוער (ליל שבת, בנות). גם
 במוצאי־שבתות נערכה הפצה - בבתי קולנוע ובטיילת שעל שפת־הים.
 היתה גם הפצה מיוחדת, לפי כתובות, לאישי ציבור, לעתונאי חוץ
 ולמערכות העתונים המקומיים. גם דיפלומטים ונציגים זרים זכו
 לתשומת לבם של הצעירים, פעילות שכללה ברור כתובות והכנת

 רשימות.
 מבדיקת הפעילות, לפי רישומיה של אחאלה, יצאו חניכיה במשך
 שלושה חדשים ל־ 11 פעולות הדבקה; 18 פעולות הפצה; ו־8 פעולות

 הפרחה בבתי־קולנוע ועל שפת־הים.
 נוסף לכך נעשתה עבודה ארגונית בארועים מיוחדים, לרוב בלתי
 מתוכננים, שבחלקם נבעו מתוך ההתרחשויות שזיעזעו את אח־ישראל
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 בחודשיים האחרונים של שנת תש״ז: בג׳ אב גורשו 4500 מעפילי
 ״אכסודום״, ובעקבות מסע־הגרוש המתמשך - לצרפת ולהמבורג
ח והעולם. ה״הגנה״ התעוררה וחבלניה פוצצו א  שבגרמניה - סערו ה
 מתקני־ראדאר וחיבלו באניית־גירוש. בתגובות לח״י והאצ״ל נהרגו
 יותר מעשרים בריטים ונפצעו יותר ממאה־ושלושים. בי״ב אב הועלו
 חביב, וייס ונקר לגרדום, וכתגמול נתלו שני םרג׳נטים בריטיים מתניה.
 בעקבות רצח יהודים על־ידי כנופיה ערבית בגן־הוואי, בכ״ד אב, באה
 פעולת־גמול של ה״הגנה׳׳ בפרדם אבו־לבן. ובמחצית אלול פורסמו

 הצעות ועדת־החקירה של האו״ם.
 מתוך רישום הפעילות היומיומי ב״פנקס״ ניתן לציין ארועים מיוחדים
 שפקדו את התא בשל המאורעות שהתרחשו אז - נוסף להדבקה
 והפצה של הכרוזים הרבים - הן כלפי המגרשים והתליינים הבריטיים,
 והן ביחס לרצחנות הערבית שגרמה לתסיסה בקוי־התפר בין השכונות
 היהודיות והערכיות - שהתרחשה בעקבות האירועים. התאור -

 בלשונה הסטנוגרפית של אריאלה:
 כיה אב [למחרת הרצח בגן־הוואי). בערב אני עסוקה ומטילה עליהם

 עבודה: תצפיות. מאוחר בערב - פגישות לדיווח.
 ל׳ אב [למחרת פעולת התגמול בפרדם אבו־לבן) ־ מסע באזור.

 ב׳־ד׳ אלול. הוסל עליהם לחפש מקום פעילות. פגישות לדיווח.
 התאמת מפתחות למקומות פעילות.

 י׳ אלול. בערב - הדבקה בעיר ומחוץ לעיר [גבעתיים], והפצת חומר
 לעתונאים וקונסוליות. חוזרים העירה. כולם פצועים, לאחר תגרה
 רביעית, עם אנשי ׳הגנה׳ שבשלוש מהן עמדה יד אנשינו על העליונה.
 אולם עתה חיכו להם קבוצות של מבוגרים, מזויינים במקלות ולבנים
 שבהם היכו בלי להבדיל בין בן לבת. אנשינו גם כן היכו כמה שיכלו, לא
 נסוגו. מידי אביגיל לא מצליחים להוציא את הכרוזים. היא מכה ובועסת.
 צביה משליכה אבנים. אבנר ויורם ויחיעם מכים עד גבול יכלתם. גבריאל

 עומד מהצד.
 תוצאות האירוע מוצאות את רישומן ביפנקם״ למחרת: י״א אלול.
 שעור בכלים נדחה מכיוון שכולם פצועים. וכעבור יומיים: י״ג אלול. לא
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 כולם יכולים היו להשתתף בביצוע התרגילים המעש•••, מחמת
 פצעיהם שנפצעו בקסטה.

 ס׳׳ז אלול. סידורים להדבקה. ההדבקה נדחית ברגע האחרון [בעקבות
 פרסום הצעות ועדת־החקירה של האו״ם לענייני ארץ־ישראל!.

 כיו אלול [לאחר הורדת מעפילי ״אכםודום״ בהמבורג!. לערב יהיו
 פנויים, ועל כן אני מטילה על כל אחד לקרוא עתון ולסמן דברים
 מיוחדים, כגון: שעבוד כלכלי, תכסיסי השלטון, תגובות הסוכנות וכו׳

 וכוי.
 כ״ט אלול (ערב ראש־השנה). אחר הצהרים מתקיימת הדבקה, לאחר

 שהורידו את הכרוזים של ההדבקה מלפנות בוקר.
 א׳ תשרי. הפרחת העתון על הטיילת בשעת התשליך.

 ביום הכיפורים - כולם חפשיים. לגמרי בלי קשר.
 כ׳ תשרי. אחו־הצהרים הפצת חוברות בחוגים שמאליים

 וקומוניסטיים.
 כ״ב תשרי. בקרה של מפקדת המחלקה. אחדים שולסים בחומר;
 אחרים מתרגשים ולא יודעים לענות. מפקדת המחלקה מדברת על

 נכונות לעבודה ולאחריות משותפת.

 האירוע המתואר ב״פנקם המדריך״ ביום י׳ אלול זכה ל״כיםוי״ בגליון
 נ״ט של ״המעש״, מאלול (ד) תש״ז, ברשימה הנושאת את הכותרת

 ״במערכה על חופש הביטוי״:

 ״מה קרה בגבעתים?״
 לא •נבעתים היתה ההתחלה. אך מה שקרה שם - נתפרסם בציבור,

 בצורה חלקית בלבד.
 •נבעתים התנפלו עשרות אנשים מבוגרים, מזויינים במקלות
 ואגרופנים, אנשי ״הישוב המאורגן״, על כמה מדביקי ״המעש״.
 המדביקים לא נסוגו. הם לא ראו הצדקה לנסיגה - והם שילמו בפצעים
 ומכות שספגו מידי בריוני־גבעתים. נערה צעירה יצאה מגבעתים ביד
 שבורה. כזאת קרה פעם ופעמיים, ורק בשלישית באו לוחמים מבוגרים
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 להגן על המדביקים והם הניסו את ה״גיבורים״־נגד־נערים־ונערות. ואז
 באה ה״תגובה״ של ה״הגנה״. אין הציבור יודע עדיין אם חלק מן
 הערבים שנהרגו בפרדם אבו־לבן היו אשמים ברצח יהודים ובהגשת
 סיוע לכנופיות. אך זאת אנו יודעים: האזרחים שהוכו על־ידי ״הכוח
 המאורגן״ ברמת־גן ורמת־יצחק ״אשמים״ באותה מידה כמו שאשמים
 היו האשה וארבעת הילדים, שנהרגו באותו פרדס. ואם שם, בפרדם,
 קרה הדבר בשוגג, הרי כאן אין תרוץ זה תופס. גם לשרות־הריגול של
 ה״הגנה״ ודאי ידוע היה כי הם מכים אנשים שאין להם כל קשר עם
 המחתרת. אך הבולשת הבריטית אינה יודעת זאת, והיא רשמה את

 הכתובות של המוכים.

 במדור השני - ״שעורים קבוצתיים״ - נתנה אריאלה 33 שעורים,
 מהם כפולים, מהם חזרות על שעורים קודמים, ביחוד בנושאים
 ״כבדים״, או בנושאים הדורשים מיומנות. השעור הראשון נערך כבר
 ביום השני לפעילות התא החדש - ב׳ באב תש״ז; והאחרון -
 בשמחת־תורה, כ״ב תשרי תש״ח, יומיים לפני תום ההדרכה. כל שעור
 נמשך כשלוש שעות. בשיחות הקבוצתיות נכללו נושאים מגוונים,
 שניתן לחלק אותם לשני סוגים: עיוניים ומעשיים. ב״שעורים העיוניים״
 נכללו הנושאים הבאים: היות לוחם חרות; קונספירציה והתנהגות של
 איש מחתרת; תנועות שחרור לאומיות; מה בין לח״י לאצ״ל; סכנה
 ממשית למלחמת אחים; המלחמה - איך ונגד מי; זכותה וחובתה של
 תנועת החרות העברית לנהל את המלחמה; אידיאולוגיה ואסטרטגיה
 מדינית, הכוללת עקרונות למדיניות חוץ עברית; וכמובן: הקראה של
 חוברות ובטאונים תנועתיים. משום מה נעדרים שני נושאים לא בלתי
 חשובים: האימפריאליזם בכלל והאימפריאליזם הבריטי בפרט; וכן
 הנושא הערבי, בעיה שהעסיקה את ראשוני לוחמי חרות ישראל לפני
 הפילוג, ושניצניו המחודשים עלו וצצו בחדשים האחרונים. השעורים
 המעשיים - אמון בנשק ובשדאות - נערכו הן במקום ההתכנסות
 הקבוצתית הרגילה - לאימוני יסוד בנשק: ״כלים קטנים״, אקדחים
 ותחמושת, הכרה ופרוק. תורת השדאות נלמדה בשני מסעות קבוצתיים,
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 שאף סייעו לגיבוש הקבוצתי.
 אריאלה מפרטת בפנקסה את שיעוריה:

 היות לוחם תחת
 אופי הלוחם הוא הנושא הראשון בשיחות הקבוצתיות. ״האופי
 מתבסא בהתמדה, באומץ וביושר (הן בתור לוחם והן כאדם). אני
 מביאה דוגמאות על דמויות מתולדות התנועה, תוך הבלטה של
 התכונות הנ״ל. האופי חייב להתבטא גם במשמעת לסמכותה העליונה
 של המחתרת בכל מה שנוגע לענייניו הפרטיים של הלוחם (משפחה,
 תנועה וכוי) האופי החזק הוא המבטיח את היסוד הארגוני: הקשר,
 הפגישות והיחם אליהם, הקונמפירציה והתגברות על בעיית הבית
 והמשפחה. בכל הנושאים הללו אני משלבת דוגמאות רבות. ההקשבה
 בתא מרובה, התעניינות רבה בסיפורים מתולדות התנועה. נוצרת
 אווירה של התלהבות״. הנושא הזה לא יידון עוד בקבוצה, אך יעלה

 בשיחות האישיות.
 כללים ראשונים בהתנהגות: בחיי יום־יום, במשפחה, עם חברים. אני
 מעבירה כללים להתנהגות, בצורת שאלות. לבסוף אני מסכמת את
 הדברים הנכונים שנאמרו ושוללת את הלא־נכונים, כך שהדברים ייקלטו
 במוחם. הכל משתתפים ואין הרבה שאלות מצידם, גם לא מתעורר
 ויכוח, אף שיש מי שמביא דוגמאות נוספות. השעור נמשך שעה וחצי.
 התנהגות במאסר. אני מסבירה על פי הסדר שבחוברת. השתתפות
 ערה מצד כל חברי התא, למרות שהם מכירים את הנושא. התנהגות
 בחוץ - בעבודה, בבית־הםפר, בחברה זרה, כלפי שכנים. השעור נערך
 בצורת שאלות. כולם יודעים לענות. לבסוף אני מסכמת בקצרה.
 הקשבה כללית, בעיקר מצד אביגיל, הנמצאת במשבר משפחתי.
 התנהגות בבית ובחדר מחתרת - שעור זה נערך בצורת שאלות.
 התעניינות רבה מצד צביה, אביגיל, יחיעם ועמיחי. אצל השאר -
 ההקשבה רופפת. בסיכום של חוקי הקונספירציה אני מתעכבת בעיקר

 על עיקוב והישמרות מפני עיקוב. ההקשבה הכללית רגילה.
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 מה הם היסודות שעליהם מושתתת תנועת שחרור לאומית?
 בהדגשה על תנועת השחרור העברית, אני מצטטת מתוך החוברת
 של חגי. ההקשבה בשעור קשה, היות והנושא כבד מדי. כשאני מביאה
 דוגמאות, נעשית ההקשבה טובה יותר, אך עדיין נשמעים רחשים של
 קוצו־רוח - ואני מגיבה על כך בחריפות, ומדגישה שהשעור וההקשבה
 אינם ניתנים לבחירה חפשית, אלא זוהי חובה, גם אם נדמה להם
 שהדברים ידועים. בשעור השני - חזרה על השעור הראשון, בצורת
 שאלות. אני נותנת רגעים מספר לחשיבה, ואחר זאת אני קוראת בכינויו
 של אחד האנשים לתשובה. יורם, שאינו יודע טוב עברית, זוכר אך
 מתקשה להסביר; אביגיל זוכרת 1חוזרת מתוך זכרון; צביר! קלטה
 ומבינה; אבנר זוכר, אך תשובותיו לא מתאימות לשאלות; השאר זוכרים
 אך אינם יודעים להסביר. אחרכך עוברים להמשך הדיון על יסודות
 תנועת השחרור העברית, תוך ציון אדנות האומה על אדמתה והקשר
 לתקופת הגלות וההתעוררות הציונית. אני מדגישה את היסודות:
 אומה, מולדת, תרבות - והקשר ביניהם, תוך הבלטת המטרה:
 עצמאות. אני מסבירה את דברי בדוגמאות על תנועות שחרור בעמים
 וארצות אחרים. בשעור נוסף אנו מסכמים את הנושא, כשכל אחד צריך
 לדבר על חלק אחר. הבקיאים בנושא - יחיעם וצביה - מתוך הבנה; גם
 יורם מתוך הבנה, אף שהתקשה לבסא את עצמו, וכמוהו גם אבנר.
 אביגיל ידעה להסביר - אך מתוך זכחן בלבד. לנושא הוקדשו שלושה

 שעורים.
 שעור אחד מוקדש לשאלת איחוד שני ארגוני המחתרת, לח״י ואצ״ל.
 תחילה - סקירה היסטורית על מהות האציל לפני ההתפלגות; סיפור
 הפילוג - עמדות אציל באותם ימים, גורמי הפילוג ומהלכו. ציון ההבדל,
 שכיום מטושטש בחומר התעמולה החיצוני, השוני בראיית האויב;
 הבדלים בראייה המדינית ובמדיניות החוץ; הבדלים בדרכי המלחמה
 (הסתייגויות לשעבר); אופי הפעולות (פגיעה בגוף או באובייקטים);
 שוני במבנה ובאופי הארגוני(מסגרת צבאית או ארגון מהפכני); קשרים
 מפלגתיים (יחם לשמאל, למפלגה הרביזיוניסטית); סיכום: הבדלים
 בהתפתחות ההכרה של ההמון(שלוש דרגות בישוב)״. תוך ניתוח חומר
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 ההסברה של שני הארגונים, מאז ועד היום, העלתה אריאלה את
 השאלה האקםואלית: היש מקום לאיחוד מחודש של לח״י והאצ״ל?
 בגלל הקשרים המפלגתיים, היחס לאבות המייםד׳ם של הארגונים
 והתייחסות לתנועות השמאל; וכן על הכדאיות הארגונית והחשש

 מטשטוש המטרה.
 ההקשבה טובה. השתתפות בשאלות מצד אביגיל. צביה ואבנר.
 מתעורר ויכוח בקשר לחשש שהאצ׳׳ל עלול להפסיק את המלחמה אם
 תכריז בריטניה על מעמד של דומיניון. לאחר שכל אחד מביע את דעתו
 בקשר לאיחוד עם האצ״ל, אני מביעה את דעתי השלילית לגבי איחוד
 בתקופה זו ומנמקת את התנגדותי. הדברים מספקים גם את טיעוני

 המחייבים.

 המלחמה - איך, ונגד מי?
 האויב הוא השלטון הזר. מה הם יסודותיו?(מתוך החוברת של חגי).
 ההתעניינות בנושא זה והרצון להבין רבים יותר מאשר בכל שעור אחר.
 אני חוזרת פעמים רבות על כל פרט בצורה אחרת, וזה נקלט אצלם.
 בעיקר מעניין אותם הצד הכלכלי. הם יודעים להביא דוגמאות על
 השעבוד הכלכלי, בעיקר אלה שמתמידים בקריאת עתונים. למרות
 שהשעור בנושא הזה נמשך שלוש שעות רצופות - אין ההקשבה
 מתפוגגת. כעבור ימים אחדים גערכת חזרה על השעור, וגם היא עוברת
 תוך הקשבה והשתתפות ערה. כולם זוכרים היטב את מה שנלמד
 קודם, גם אלה שהתקשו בהבנת נושא השעבוד הכלכלי״. שעור נוסף
 בנושא, ״אנו ובריסניה״, הוא רב התעניינות. היות ועברנו כבר על נושא
 זה, אני מוצה דברי בקיצור; אולם נוגעת בכל הנקודות. מקריאה מאמר
 מתוך גליון ייז של ׳החזית׳ בנושא זה. אני מתעכבת על ניגודי
 האינסרםים, על הצהרת בלפור ועל שלטון המנדס. ההקשבה ערה

 וכללית. אין שאלות ואף לא ויכוחים בנושא זה.
 השעורים על דרכי הלחימה החלו רק במחצית התקופה, אך נמשכו
 בתכיפות עד לסוף התקופה. בשעור הראשון דנתי בשאלת המושג -
 מלחמת מחתרת; ובשאלת סיכויי הנצחון על־ידי התקוממות כללית או
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 על־יד׳ מלחמה בשלבים. התעורר ויכוח ער בקשר לנז׳כו״ הנצחון,
 ונשאלו שאלות רבות״. בשעור הבא, כעבור ימים אחדים, נערכה חזרה
 על פרקים קודמים בנושא זה, שכן אני מעוניינת בשינון רב של הנושא.
 אני ממשיכה לדבר על התנאים המוקדמים הדרושים למרד, על מושג
 המלחמה בכלל ועל תפקידי הלחימה ביצירת התנאים למרד. ההקשבה
 רבה. השעור נמשך כשעתיים״. בשעור השלישי שוב חזרה על פרקים
 קודמים בדרכי המלחמה והרחבה על תפקידי המלחמה ותגובת האויב.
 ההקשבה וההשתתפות הם כרגיל בשעורים על נושא זה. לפני שאעבור
 לפרק הדן באמצעי המלחמה, החלסתי לערוך חזרה על כל החומר -
 בלי שאלות וויכוחים - מיסודותיה של תנועת השחרור עד תפקידי
 המלחמה ותגובת האויב. החזרה לא היתה ערנית, למרות שאת החומר
 ז1כרים כולם״. בשעור החמישי: האמצעים השונים במלחמה - סחר
 אינדיבידואלי, או לחימה פרסיזנית, או מלחמת המונים. מתעוררות
 שאלות, בעיקר לגבי הסיכוי למלחמת המונים. לאבנר, שמציג שאלותיו
 באורח קסגורי, אינני מוכנה לענות עד שישנה את ניסוח הדברים.
 בשעור השישי, בחזרה על הנושא אני פונה אל כולם בשאלות, מעין
 מבחן. המשתתפים ביותר: אבנר, צביה, אביגיל, יורם ועמיחי. גבריאל
 ויורם - פחות. ״אני מחלקת שאלות בכתב, כדי שיתכוננו לחזרה
 סופית. כל אחד נדרש להרצות על שאלה אחרת. השעור המסכם,
 השביעי, בנושא דרכי המלחמה נערך בי״ג תשרי. כל אחד מרצה על

 הפרק שהטלתי עליו. כולם שולסים יפה בנושא זה.
 בכ״ד אלול, כשבועיים לאחר שחברי התא הותקפו בשעת הדבקה
 בגבעתיים, והתגברות הפעילות של ״הפלוגות המיוחדות״ ב״סזון
 הקטן״, מעלה אריאלה בעיה אקטואלית, ״שיחה בקשר למצב מלחמת־
 אחים העלולה לפרוץ״. הנושא מתרחב לשאלת הסבל במלחמה -

 פרטי ולאומי.
 מהו סבל מלחמה? האם אנו סובלים כיום? ־ אני מספרת על תקופת
 המשבר בתנועה לאחר מותו של יאיר. בתנאי משבר כאלה - מה צריכה
 להיות גישת לוחם החרות כלפי הבית? הוא צריך להיות מוכן למסור מה
 שיש לו למען לוחמים המבוקשים על־ידי בלשי השלסון הזר, בעוד הוא
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 עצמו יכול לקיים את עצמו על חשבון ההורים. מה קשה שנאת אחים,
 שעה שאתה נלחם למענם? הרחבתי את הדיבור בנושא זה. ההקשבה
 היתה רבה, תוך דריכות נפשית. הרגשתי ששיחה זו אכן השאירה את

 רישומה עליהם.

 בעשרת הימים האחרונים של תקופת ההדרכה הוקדשו רוב השיחות
 לנושא האידיאולוגי - על הציונות, מוסדותיה וארגוניה, על עקרונות
 החרות הלאומית ועל הקשר של העם העברי לארצו החל מתקופת
 הגלות עד לציונות. אולם דגש מיוחד הושם על מדיניות חוץ לא
 שגרתית, אותה פיתח יאיר בארגון הצבאי הלאומי לפני הפילוג ומלחמת

 העולם.
 עקרונות למדיניות חוץ עברית נדונו בשתי שיחות בימים האחרונים
 של תקופת ההדרכה. נושא זה, בצורה שאני מביאה אותו לפניהם, הוא
 חדש בשבילם. הם קראו את החוברת, אך לא קיבלו הרצאה מרוכזת
 ומסכמת. ההקשבה היתר! מאומצת, שכן היו עדיין עייפים מהמסע.
 בגלל ההקשבה הרופפת, שהפריעה למהלך השעור, הייתי צריכה להעיר
 אותם מפעם לפעם. לאחר הסברה ראשונה, סיכמתי בקיצור את
 הנקודות העיקריות. על אף העייפות היתה הקשבה כללית. ערנות
 ניכרה רק מצד אבנר וצביה. המשכתי בקוי־היסוד למדיניות חוץ עברית
 גם בשעור הבא. כיוון שידעו לחזור אך מעט על הנושא הנדון - נאלצתי
 לחזור על הדברים מההתחלה, תוך שאני מרבה בדוגמאות היסטוריות,
 ובעיקר מההיסטוריה הישראלית. מסתבר כי בקראי קטעים מהחוברת,
 הבינו אותה הרבה יותר טוב מאשר בהוצאה. בעיקר שמחתי להבנתו
 של יחיעם. ניכר שאבנר וצביה קלטו היטב, גם יורם. אולם הוא, כרגיל,

 התקשה בהתבטאות.
 זכותה וחובתה של תנועת החרות העברית לנהל את המלחמה - זה
 היה הנושא האחרון שהועלה בדיוני התא. זהו נושא חדש ואקטואלי -
 ביחוד כאשר אני מביאה אותו בצורה מרוכזת. פעמים רבות נשאלתי
 על־ידי אנשי התא על עמדת התנועה בקשר למרות לאומית ותגובתנו
 להאשמות, ועל תופעת ה׳פרישה׳ בכלל. היתה התעניינות רבה
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 והתפתחה שיחה ערה, אך היו גם תופעות אחרות: גבריאל כמעס
 ונרדם. עמיחי, הערני תמיד, אף הוא מראה סימני עייפות. וכך נאלצתי
 לחזור על עצמי פעמים רבות, מתוך הרגשה שאין מבינים אותי עדיין
 כראוי. הנושא נדון שוב בשיחה הקבוצתית האחרונה של התא ־ בכ״ב
 תשרי תש״ח, בשמחת־תורה, לפני הצהרים. חזרה על הנושא על־ידי
 אנשי התא, וסיכום נוסף שלי. הפעם - השתתפות וערנות מלאה אצל
 כולם. משתדלים להקשיב, כיוון שאחר הצהרים צריכה להתקיים
 ביקורת של מפקדת המחלקה, במטרה לבחון את ידיעותיהם. אחר
 הצהרים, מ־16.00 עד 18.30, מתקיימת הבקרה. אחדים שולטים היטב
 בחומר, אך יש גם מי שמתרגש ולא יודע לענות. מפקדת המחלקה
 מדברת אל כולם בקשר לנכונות עבודתם להבא ואחריותם המשותפת.

 כחוט־השני בפגישות התא נערכת הקראה של עתונות תנועתית.
 בשלהי חודש אב כותבת אריאלה:

 חצי שעה אני מקדישה לקריאת עתון ׳המעש׳ והתעכבות על רעיונות
 עיקריים מתוך המאמרים הראשיים. כולם מקשיבים, אך התעניינות לא
 רבה מצד אלעזר ואבנר. ימים אחדים אחרכך נערכת הקראת העלון
 הפנימי של מחלקה ו׳, מחלקת המודיעין של לח״י, העוסק גם בבעיות
 הזמן. בשיחה שמתעוררת משתתפים שניים מחברי התא. גם אצל
 שלושה אחרים ניכרת הקשבה רבה. בחלק הטכני של העלון - פרטים
 על חשודים ומכוניות שיש לשים לב אליחם, משתתף בעיקר יחיעם, גם
 האחרים משתדלים לזכור את הפרטים. בהקראה מתוך חוברת פנימית
 על המצב המדיני הבינלאומי מתעניינים רק מחצית מחברי התא.
 הקריאה מופרעת בשל הערה מעליבה של אבנר כלפי צביה״. בערב
 ראש השנה: - הקראה מתוך החוברת הפנימית. דנו והתווכחו בעיקר
 על המאמר ׳הדמוקרטיה בתנועה׳. אבנר טען שאין זו דמוקרטיה
 כשנותנים הוראה לאדם ואומרים לו יעשהו׳ מבלי שיידע את הסיבות.
 הסברתי לו כי מסיבות של קונספירציה חייב אדם שלנו, שהוא בעל
 הכרה, לקבל כל הוראה גם אם אינו יודע את הגורמים לה ואל לו לחקור
 יותר מדי. בהקראה מתוך החוברת על הצד הטכני של המחתרת -
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 ההקשבה פסיבית ורופפת מענ1.
 בסיכום: בדרן־כלל ההקשבה בתא סובה. התעניינות רבה במיוחד
 בסיפורים מתולדות התנועה. מלבד התעניינות והקשבה נוצרת גם
 התלהבות אצל כולם. שאלות רבות נשאלות מצד החניכים. כבר
 מתחילה חיסלתי כל נםיון של התנהגות חפשית בשעור. בעיקר
 מקפידה אני על כך בתחילה, כדי שיהיה להם יחם של קדושה לשעור
 ולא כאל פעולה בתנועת נוער. אני מקיימת הפסקה אחת או שתיים
 בכל שעור. אני שומרת על מרחק ביני לבינם, אך משתדלת לא להתנהג
 בעליונות, כמפקד על חייליו. בשעת הקראה מן העתון מקשיבים בעיקר
 אלו שכבר קראו, היות שהם מבינים את מה שאני מקריאה. האחרים
 מתקשים להבין וההקשבה רופפת. אני מסבירה רעיונות עיקריים מתוך
 המאמרים ומרחיבה מעס את החבור עליהם. אחר כך אני מחליפה את

 החוברות של התנועה בין החניכים.
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 שיעורים מעשיים

 אריאלה מפרטת את נושאי הלימוד המעשי:
 הכרת האקדח, תכונות, מיון האקדחים, טעינה, פרוק והרכבה, םיפול,
 הכדור והקליע. ראשית - אני מסבירה, ואחר כך - חזרה של כל אחד
 מחברי התא על אותם הדברים. צריך לשנן דברים כדי שיהיו שגורים. אני
 מקפידה על שקט ומשמעת, כמו במשטר צבאי - כדי שיתיחםו כראוי
 אל היכלים׳ ולמנוע מההתלהבות(ההרפתקנית לפעמים) להתפרץ. אם
 מתחילה הפרעה, אני מפסיקה את מהלך השעור עד שמשתרר שקט.
 משתדלת לא להרים את קולי. הערותי קצרות וקפדניות. כיון שהפועה
 מתרחשת מתוך התרגשות, אני מוציאה את המפריע לזמן קצר או
 שקובעת הפסקה. הם אינם רוצים לוותר על השעור. בעת ההפסקה

 אסור לנגוע ב׳כלים׳.
 השעור השני מוקדש לחזרה על מה שנלמד בעבר. הכל מתנהל
 בכבדות, שכן החומר כבר נלעם, ואולי בשל סיבות אחרות. אבנר
 מתנהג בחוצפה, אולם אני מתאפקת, ולבסוף הוא מצליח לרסן את
 עצמו; יורם מסתגר בשתיקה מסיבה שאינה ידועה; גם לעמיחי
 התנהגות בלתי מרוסנת בשל מצב־רוח מוזר. עלי לחזור על דברים
 מםויימים שוב ושוב. אני ממשיכה בשעור מתוך הקפדה על המשמעת

 ומוסיפה חומר חדש לשעור - וזה עוזר מעט.
 בשעור השלישי פגה המתיחות ששררה בשעור הקודם, לאחר חזרה
 קצרה על מה שנלמד. השעור הוא מעשי יותר - תרגילי בדיקת הכלי.
 לא כולם מבצעים בהצלחה, וזה מעורר צחוק. אני דורשת התגברות

 ואפילו מוציאה את יחיעם, שאינו יכול להתגבר על עצמו.
 לאחר שלושה שבועות מתרגלים פרוק שטחי, ניקוי והרכבה. השעור
 נדחה מיום קודם, מתנהל בכבדות ונמשך יותר משעתיים; שכן כמה
 מהחניכים מתקשים בביצוע התרגילים המעשיים, מחמת חבורות
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 שנגרמו להם בקטטה עם אנשי שמאל וסר• נתרפאו.
 בשעור החמישי ־ עבודה מעשית. מנקים ׳כלים׳. כולם עוסקים בכך.
 גבריאל מתחכך עם האחרים, וכל זה מתוך רגשי נחיתות. בלי הבלטה
 אני מרחיקה אותו מהריב. הנרגנות נמשכת עוד רגעים אחדים ואחר
 נפסקת. עבודה זו משביעה את רצונם, ובעיקר לאחר שהם מחזיקים
 ׳כלים׳ ממש בידיהם ומטפלים בהם כמומחים, דבר המשרה עליהם

 הרגשה טובה.
 כל אחד ואחד מבצע תרגול. בשעור השישי, שנמשך שעתיים וחצי,
 קשה לשמור על הריכוז, במיוחד כשחוזרים פעמים רבות על אותו
 תרגיל. ההפרעות רבות: יחיעם מתפרץ על חבריו; עמיחי משחק
 בחפצים שונים. מצילה את המצב ההפסקה לרבע שעה באמצע

 השעור.
 בשעור האחרון אנו עוברים אל נושא היריה, על הכדור ומבנהו, על
 קליברים של אקדחים. אימון על־ידי משחקים שונים, להכרת כדורים

 בקליברים שונים אף בחושך.

 פעמיים במשך תקופת ההדרכה יצא התא למסע קבוצתי - חודש
 לאחר תחילת ההדרכה; ושבועיים לפני סוף התקופה. בל׳ אב יצאו
 שבעה מחברי התא, למעט גבריאל, למסע גיבוש שנמשך כאחת־עשרה
 שעות. המסע נערך לסביבות עשר־טחנות. מטרת המסע: הליכה רבה

 ותרגילי פתור.
 אריאלה כותבת:

 מצב־רוח מרומם. אני מאפשרת ליצור הווי. מתרחצים בירקון, על־יד
 עשו־טחנות. בצהרים עורכים מדורה, צולים תפוחי־אדמה ומרתיחים
 קפה שחור. שרים, משוחחים, מתחכמים... בתרגילי הפיזור אני מקפידה
 על ביצוע מלא של כל תרגיל, גם כשאופםים הכוחות. חוזרים \זל•
 אביבה במוץ רב ובשירה. לאחר המסע חל שינוי ניכר ביחסים ביני

 לבינם: יחסים קרובים יותר, אך נשאר מרחק בין מדריך לחניך.
 ראוי לשים לב שימים אחדים לפני המסע הקבוצתי, בכ״ד אב תש״ז,
 התקיפה כנופיה ערבית את בית־הקפה ״גן הוואי״ שמעבר לירקון,

71 



 באזור המסע של התא, ורצחה ארבעה יהודים ופצעה אחרים. יום אחד
 לפני המסע התרחשה פעולת־תגובה של ה״הגנה״ על בית ערבי בפרדס
 אבו־לבן שבקרבת מקום ובו נהרגו אשה ערביה וילדיה. אלא

 שלאירועים הללו לא היתה כל השפעה על המסע המתוכנן.
 גם למסע השני, בי׳׳ד תשרי, יצאו רק שבעה חניכים - ימים אחדים
 לפני כן הודעתי על יציאה למסע איש (אמוני שדה) ללילה ויום - ערב
 סוכות וסוכות. החומר שנעבור עליו יכלול: 1) מלון צבאי; 2) ציון
 מטרה; 3) מחסה ומסתור; 4) צורות התקדמות בהסתר; 5) ניצול פני
 השסח. סיום במשחק הקשור באמוני שדה. המסע התחיל ביום א׳ אחר
 הצהרים, ערב החג. בלילה הראשון ערכנו אמוני לילה במשך שלוש
 שעות, פעם ראשונה בשבילם. ההתרשמות שלהם מהמשוט בתוך
 ח1רשות וואדיות בחשכת הלילה רבה ביותר, חוויה עמוקה. למחרת
 החילותי לעבור עמם לפי הסדר המקובל באמוני השדה, אגב סיור
 בסביבות אזור השרון. בצהרים: מדורה, שירה, הווי. חוזרים לתל־אביב
 ברגל, דרך השדות, עד לעשו־סחנות. משם - בסירות של חברת ׳שחף׳
 עז־ לשבע־טחנות, המהווה את נקודת הסיום של המסע. בסיכום ניתן

 לציין את הערך העצום של מסע הלילה, שחישל את רוח האנשים.
 לפתרון הבעיות האישיות של חברי התא הנהיגה אריאלה שני ערוצי
 טיפול: ערק קבוצתי וערוץ אישי. בערק הקבוצתי נערכו בתא ברורים
 חברתיים במקרים מיוחדים - לפתרק בעיות אישיות שחברים נתקלים
 בהם במשפחה ובחברה, או כאשר צריך היה להטיל עונש בשל
 התנהגות חמורה. לדוגמה: בכ׳ אב תש״ז צריך היה להתקיים שעור
 באידיאולוגיה, אולם אריאלה דחתה את השעור המיועד ובמקומו ערכה

 ברור לאחד החניכים במסגרת התא, כפי שרשמה ב״פנקם״:
 הקדשתי את השעור לשיחה, לאחר שהפסקתי לגבריאל את הקשר,
 משלא הופיע לחפירת המחסן; וכשבא למחרת לפגישה והסלתי עליו
 לברר כתובות, אמר שיש לו זמן לעשות את ה׳זיפת׳ הזה מחר. הדגשתי
 שקיים הלך־רוח של שגרתיות ביחס לעבודה, ותופעה זו אצל גבריאל
 היא אך חיצונית למה שמתרחש עתה אצלם. בעיקר הדגשתי זאת
 לאחר שקרה מקרה שהיו צריכים להדביק מחוץ לעיר ולא היה דבק
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 מוכן, וכך נשארו אבנר וצב׳ה להדביק בל׳ שומרים, היות והשאר לא רצו
 לחכות. כולם הרגישו שחטאו, ועליהם לחדש את מרצם. אחרת יהיו
 שוב תופעות כאלה - היום אצל גבריאל, ומחר אצל אחר - והעבודה
 אינה סובלת זאת. יש לציין ששיחה זו השפיעה עליהם, כפי שניכר

 בפגישות הבאות.
 בא׳ אלול נערך שוב ברור־חברים לגבריאל - לאחר ההחלטה לסיים
 את הפםקת־הקשר עמו הקדמתי בהסברה קצרה על סיבת העונש ועל
 התנהגותו השלילית בתקופת העונש. כל אחד מביע את דעתו בקשר
 לעתיד. כולם, מלבד יורם ואבנר שנמנעים, אומרים שיש לחדש עמו את
 הקשר, כדי להעמידו בניסיון. אני מסכמת וקובעת שכך יהיה ומקווה

 שלא תחזור התופעה של אי מילוי עבודה מכל סיבה שהיא.
 שיחה חברתית מסוג אחר נערכה בי״ח אלול תש״ז, לאחר שאביגיל

 סולקה מהבית.
 דיברנו על עמדתם של ההורים - איך עלינו לראותה ולהתייחם אליה.
 הסברה: מלוחם נדרש לפעמים לא וק להקריב את עצמו, אלא גם את
 הזולת. דיברנו על אכזריות המלחמה והבאנו דוגמאות. האם יש בכלל
 זכות להורים למנוע בעד פעילות בתנועה? לדעתנו יש הצדקה מוסרית
 להתנהגותו של הלוחם, גם אם היא גורמת צער להורים. אני מדגישה:
 חיי משפחה לפי דרישת המוסר העברי יהיו אפשריים אך ורק בתנאים
 נורמליים בהם יחיה העם - תנאי עצמאות וחרות, ושלמענם יוקרבו
 משפחות רבות בדור המלחמה. אני מדברת על יחם החברים כלפי חבר
 או חברה מסולקת מהבית. עלינו להגיש עזרה חמרית ורוחנית, להראות

 יחם אחים.

 אך את הבעיות האישיות העיקריות נהגה אריאלה לפתור באמצעות
 שיחות אישיות. 36 שיחות ניהלה עם חבח התא, 4־6 שיחות עם כל
 חניך. בםך־הכל הקדישה לכך 20 שעות. את סיכומיה והערותיה
 בשיחות האישיות עם כל אחד מהחניכים רשמה ב״פנקס״. ליד כינויו
 של כל חניך רשמה אריאלה את גילו ותקופת השתייכותו ללח״י, וכן את
 המוצא העדתי. את הסיבה לציון העדתי נימקה אריאלה בהקדמה
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 ל״פנקס״:
 המוצא, העדה, אינם מעניינים אותנו אלא בקשר לאופי התרבות׳ של
 החבר. ׳אשכנזי׳, למשל, אינו אומר ולא כלום; אך ׳חניך רומניה׳, או
 ׳חניך ליםא׳, ׳יליד הארץ וחניך ת׳׳א׳, ׳חניך בית־ישראל בירושלים׳ וכד׳

- מסייעים הרבה.

 אלעזר (אשכנזי) - נער שקט, בן 16.5, חצי שנה בתנועה, השכלה
 מצומצמת, קורא מעט, אך בעל הבנה. ממלא את המוטל עליו, אך חסר
 יזמה. עלול להיגרר אחר חבריו. נמצא בתקופת משבר בבית. מוכן
 לעשות הכל, אולם אינני בטוחה אם לא יישבר נוכח לחץ מתגבר בבית,

 גם אם ירצה להמשיך. אינו בטוח בהישארות בתנועה.
 בשיחה הראשונה (30 ד׳): אין כל דבר מיוחד שמאלצני לשוחח עמו.
 משוחחים בקשר להקרבה עצמית ומה צריכה להיות הרגשתו של לוחם
 כלפי האנשים המצטמצמים בדאגה לאינטרסים האישיים. אני רוצה
 לעורר בו התלהבות והרגשה בריאה של לוחם, הרגשת עליונות לגבי
 האנשים הבינוניים האחרים הרחוקים מענייני העם ומתכחשים לחובתם

 הלאומית - בעזרת דוגמאות על גיבורים היסטוריים.
 בשיחה השניה, יומיים אחרכך (45 די): סימנים למשבר בבית. אחיו
 לוחצים עליו ואף מאיימים. אני מציגה את אחיו, האוהדים ולא
 מצטרפים, כפחדנים. אני מקווה שעל־ידי הבוז שאני מגלה לגבי אחיו לא
 יושפע מהם, ואני מעודדת אותו מתוך תקוה שיהיה חזק ברוחו ולא

 ייכנע ללחצי אחיו ולדמעות אמו.
 השיחה השלישית (45 ד׳) מתקיימת לאחר שסולק מהבית, כמעט
 שבועיים לאחר השיחה הראש1נה: היות והוא טיפוס רגיש, הרי שכאשר
 אמרו לו ׳לך מהבית׳, לקח חפצים והלך לחדר של חבר. מפתי בו בגלל
 זה. הצגתי לפניו טיפוסים חזקים וחלשים ברוחם. ציינתי כי אין זה קשה
 לסבול כשיודעים לשם מה הסבל. אחר השיחה הלך מעודד, אך לוויתי

 את מצבו החומרי והנפשי כמעט מדי יום ביומו.
 השיחה האישית הרביעית (30 די) עם אלעזר נערכה כעבור חודש,
 לאחר שחזר הביתה: אמו חולה ואחיו לא מפסיקים מללחוץ עליו, והוא
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 נראה מדוכא במקצת. אני מסבירה לו שוב את ההכרח להתגבר על
 הלחצים. עליו להגיב בעמידה איתנה ולא להיכנע לאיומים. אף שהוא
 סופג מכות, עליו לשלול מהם את הזכות לצוות עליו. אני מייעצת לו
 לשוחח עם אמו ולדרוש את התערבותה. להתקרב אל אמו בדברים
 מרגיעים ולעזור לה בשעות הפנאי. אחר השיחה הוא, כרגיל, נרגע; אך
 אני חוששת שכל לחץ קםן שוב ישפיע עליו. על כל פנים הוא הראה

 עצמו כמוכן לסבול הכל.

 יחיעם (בולגרי) - בן 17, שנה וחצי בתנועה, גמר בי׳׳ם עממי. עובד.
 קורא ספרים ועתונים. בעל כשרון טכני, פיקח. אחראי מאד. בן־םמך
 מכל הבחינות, נמרץ וערני. בעל בטחון עצמי ותחושת עליונות כלפי
 חבריו, אך בעל אופי טוב מאד. יחסיו עם ההורים טובים, אך משתדל לא
 להצר להם. בעיה זו עומדת לו לפעמים למכשול - אך הוא מתעודד
 לאחר הסברה ושב לעבודה במרץ מוגבר ונמרץ. בטוח בהישארות

 בתנועה.
 בשיחה הראשונה: אני מדגישה את רגש האחריות שצריך להוליך את
 הלוחם להתגברות על כל המכשולים. מה צריכות להיות תגובותיו של
 לוחם לכל הסובב אותו, מתוך מסווה של אדם שקט? לדעת לבדוק
 ולבחון כל אדם, כל מקום; להיות ערני ויוזם. כי אז יוכל הלוחם להביא

 תועלת לא רק במילוי ההוראות, אלא אף סיפוק ללוחם.
 בשיחה השניה - כעבור חודש - שהיתה ממושכת יותר, סיפר על
 הוריו החולים שהוא מוכרח לעזור להם: הם מבינים אותו, אך מבקשים
 שיקדיש להם זמן רב יותר. הוא מבקש לחזור הביתה בשעה מוקדמת
 יותר. זה לא מחולשת האופי, אלא מרגש החובה להוריו. אני מסבירה לו
 את ההכרח שבעבודה ארגונית. ברגע שחבר אחד מהתא משוחרר ־ לא
 וק שתוכפל העבודה על חבריו, אלא קיים חשש שהמשימה לא תבוצע.
 אני נותנת לו דוגמאות של לוחמים שעזבו לגמרי את הבית והשאירו
 הורים תשושים לנפשם. לבסוף, לאחר שרגש האחריות והחובח כלפי

 הוריו פוסק מלהציק לו, הוא חוזר לערנות! ומצב־רוחו הטוב.
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 יורם (ספרדי) - בן 17, שנה ומעלה בתנועה, כשרוני מאד ופיקח עם
 מעט אירוניה. שלוש שנים בארץ ואינו יודע סוב עברית. סיים בי׳׳ם עממי
 בחו״ל. בעל אינטליגנציה טבעית וידע רחב בשטחים שונים. בעל רצון
 חזק להשתלם בעברית ולרכוש השכלה, אף מתמיד בקריאת עתון
 וספרים. רגש המסירות והפטריוטיות שלו כלפי התנועה עדיפים על
 נושאים אחרים, ועל כן הוא ממלא כל משימה בדייקנות ובהתלהבות.
 בעל כוח גופני רב המאפשר לו לעמוד בכבוד ובאומץ מול הפרעות
 אלימות בעבודה הארגונית. סוער באופיו אך רגיש מאד. עבר משברים
 נפשיים שאך חיזקו את רוחו. נער מחונך הדואג להוריו. ישר ומסור.

 בסוח בהישארותו בתנועה.
 עיקר מסרתי בשיחה לעמוד על אופיו, ידיעותיו וכשרונותיו. אני צריכה
 להתאים את דיבורי אל ידיעתו המעסה בעברית. אני משתדלת לתת לו
 את אפשרות הדיבור. זה קשה לי מאד, כיוון שהוא תמיד שותק, מלבד

 בעניינים פורמליים.
 השיחה השניה עמו נערכת שלושה שבועות מאוחר יותר: לאחר
 ששמעתי מפי חברו אבנר על משבר נפשי שעבר. אני מהירות ולאט
 לאט מתקרבת לגעת בעצם המשבר ומביאה לכך שהוא עצמו יספר,
 למרות שה1א טיפוס םג1ר. הוא אינו יודע או אינו רוצה להסביר את סיבת
 מצב רוחו. אני חוזרת ומדגישה: אדם צריך לראות לפניו את עבודת
 התמעה, וזה יסייע לו להתגבר על כל מכש1ל. אחר אני עוברת לשוחח

 עמו על עניינים אחרים, כדי שיוכל להתבטא מתוך שקט נפשי.
 השיחה השלישית מוקדשת ללימוד השפה: אני מסבירה לו שעליו
 לעשות זאת מיד, כיוון שאחר כך לא יהיה לו זמן לכך. ידיעת השפה
 דרושה לו משני טעמים: א) מבחינה תועלתית - העבודה הארגונית
 תדרוש ממנו ידיעה רבה בשפה העברית; ב) מבחינת הערך התרבותי
 של כל יהודי לדעת את שפתו. לבסוף אני מציעה לתת לו שעורי עברית
 בערבים שיישארו פנויים אצלי ואצלו, אולם מדגישה שאין לו להסתפק
 בכך. עליו לקרוא ספרים ממקדים ולהעזר בחברו. נראה שהשיחה

 הועילה, שכן הוא מתחיל לקרוא בכל שעת פנאי.
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 אביגיל (אשכנזיה), בת 16.5, כתשעה חדשים בתנועה. לא מפותחת
 ביותר, אך קולטת ומבינה. למדה שנה וחצי בגימנסיה, אך הפסיקה את
 לימודיה בגלל הפרעות מצד הבית. חסרה השכלה אוניברסלית. חזקה
 מאד בעבודה ארגונית ומתגברת על כל מכשול, גם מצד הבית.
 מצסיינת במסירותה ובהתנהגותה עם חבריה בתא. אין לה דרישות
 מופרזות לא מעצמה ולא מחבריה. ערנית מאד אך לא רעשנית. בטוחה

 כחברת התנועה.
 בשיחה הראשונה: השתדלתי לשמוע ממנה על מצבה בבית, על יחם
 ההורים. מסתבר כי אמה מתייחסת אליה בצורה גרועה. אמרתי לה
 שהיא צריכה לראות בי אדם שמוכן תמיד להבין אותה ולייעץ לה בכל
 עת שתפנה אלי. דיברתי על הצורך בקרבה ויחסי אחווה בין לוחמים ואף
 בין המדריך לחניך. דיברתי על חישול אופי הלוחם כדי להתגבר על
 מכשולים כמו זה שמצד אמה. היא ילדה רגישה, אף שאינה מבטאת

 זאת כלפי חוץ. תמיד עליזה וערנית.
 בשיחה השניה, שלושה שבועות אחר־כך: היא מספרת כי משנוזע
 בבית על השתייכותה לתנועה, היו תופעות של התפרצות גסה מצד
 אמה. היא מספרת על כל זאת ועל האמצעים שנקטה אמה כדי
 להוציאה מהתנועה. היות ויש כמה דברים דומים למשבר שחל אצלי
 בבית, אני מספרת לה בדיוק איך זה קרה אצלי, ואיך הגבתי והתגברתי
 על כל פעולה ופעולה מצד הורי. אני מספרת לה על הרבה מקרים
 אחרים, משברים קשים יותר, ובתנאים הרבה יותר גרועים. בהמשך
 השיחה אני שומעת מפיה כי היא מרחמת על הוריה, שידיעה זו השפיעה
 עליהם קשה. אני מסבירה לה כי לוחם צריך להבין ולהרגיש את הזולת,
 אך אסור שזה יהווה גורם מפריע בהמשך העבודה. אני מסבירה לה
 שבעצם אין היא מעוניינת לגרום יםורים להוריה. מה שהיא עושה אינו
 אלא משום שכך דורשת ממנה המלחמה והתנועה. בסוף השיחה היא

 מעודדת יותר.
 השיחה השלישית מתקיימת לאחר שלושה שבועות נוספים, לאחר
 שסולקה מהבית: היא אובדת עצות, אינה יודעת איך להסתדר, איך
 להתנהג ומה לענות לאנשים סקרנים. אני שוב נותנת לה דוגמאות
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 מבנות אחרות שחיו תקופות ארוכות מחוץ לבית ולא התחשבו בהלעזה
 שהוציאו עליהן הבריות. מסתבר שאין היא חוששת מזה, אלא מחשש
 שעניין זה יבייש ויעליב את אמה. אני מסבירה לה שאין הצדקה
 לתחושה זו, שכן בידי אמה היתה האפשרות להימנע מלםלק אותה
 מהבית. אני מכניסה בה הרגשת בסחון אישי כשאני אומרת לה
 שמספיק אם היא יודעת ומבקרת את מעשי אמה, ובוודאי שאין צורך

 לשים לב למה שמדברים הרכילאים.
 השיחה הרביעית מתקיימת בערב יום הכיפוחם. זו אווירה של תשובה
 וכפרה. ואכן: היא מבשרת לי שהיא עומדת לחזור הביתה. אני מדברת על
 יחם כלפי ההורים. אסור לאדם שלנו לנצל את העובדה שהוא בתנועה כדי
 להימנע מלעזור להורים בכל עת שהוא פנוי מעבודתו התנועתית. הכנתי
 אותה לקראת אפשרות של משבר נוסף וסילוק מן הבית. אני קולסת
 שהיא חוזרת הביתה מתוך אדישות מםויימת כלפי ההורים, אך שמחה על

 עצם העובדה שתוכל לחזור ולהתגורר בבית הוריה.
 לסיכום תקופת ההדרכה מתקיימת שיחה חמישית. אין דנים בה על
 נושא הבית: היא בדרך כלל די סגורה, ועל כן אני עורכת שיחה זו. היא
 זהירה ופקחית, ועל כן אני חוזרת ומזכירה את התכונות הדרושות

 ללוחם ושעליו להשתדל לסגל אותן לעצמו.

 צביה (תימניה) - בת 16, כשנה בתנועה. לומדת בגימנסיה במחלקה
 השישית. מפותחת בשכלה ובהתנהגותה, חושבת ומעמיקה, אך בעלת
 תפיסה לא קלה. לאחר הקליסה הופך העניין לנכס אישי שלה. חסרה
 השכלה אוניברסלית רחבה. בעלת אופי ורוח לוחמת, יחם של קדושה
 לכל משימה ועבודה תנועתית. עצמאית בהתנהגותה, בעלת רגש
 בסחון ויכולת העדפה. יודעת להחדיר רוח חיים וחברות בתא. בעלת
 יכולת לחנך את עצמה, אך מסוגלת לשמור על הקו האישי. עברה
 משבר קשה בבית, אך ממשיכה בלימודים. בעלת גישה של לוחמת

 חרות. בסוחה בהישארותה בתנועה.
 כבר בשיחה הראשונה יש לי איתר! רבות מה לשוחח. בחורה
 מעמיקה, חושבת וק1בעת לעצמה דרכי התנהגות וקווי אופי. השיחה
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 הדדית. היא מקשיבה קשב רב בשעה שאני מדברת על התכונות של
 לוחם ומספרת לה מקרים שונים בתולדות התנועה, אף שליליים. אף
 שהיא מתייחסת אל הכל ברצינות והבנה אני דורשת ממנה גילוי־לב גם
 בשעת חולשה פנימית. בהמשך אני נוגעת בשאלת הלימודים והבית,

 כדברים שאולי יתהוו בהם מכשולים בעתיד.
 השיחה השניה אינה נושאת אופי אישי, אלא הסבר נוסף על ההבדלים
 שבינינו לבין האציל, שכן זה מה שמםריד אותה. היא מקשיבה, שוקלת
 כל דבר ושואלת. אני מעוניינת שתרגיש את ההבדלים יותר מאשר

 תבינם, תוך כדי סיפור עובדות וארועים.
 בשיחה השלישית היא מבקשת שחרור מעבודה נוספת שהםלתי
 עליה, שכן לא נותר לה זמן ללימודי בית ולהכנת שעורים. לא נזפתי בה,
 אלא שאלתי אותה לדעתה, מה חשוב יותר - המלחמה או הלימודים?
 התשובה היתה ברורה. הסברתי לה מדוע אין הלימודים יכולים לשמש
 עתה מרכז בחייו של לוחם חרות, כל עוד קיים כאן השלםון הזר. יותר
 מזה: אין הבדל בין לוחם לשאר אדם, שכן בכל שעה עלולים לפגוע בכל
 אדם ולהרוס את כל הקיים כאן. הסברתי לה את חשיבות התפקיד,
 והוספתי שאנשים אחרים עובדים פי כמה וכמה. נתתי דוגמאות של
 אנשים כשרוניים שלמדו וסיימו גימנסיה, אך לבחינות הבגרות לא יכלו
 להופיע. אך גם לא לזלזל בלימודים. כבעלת אופי חזק עליה לדרוש
 מעצמה יותר מאחרים. חממתי אצלה את רגש העליונות כלפי אלה
 שאינם מקדישים חלק מזמנם למען הכלל. בהמשך נוכחתי כי השיחה

 שינתה בהרבה את גישתה והכרתה.
 השיחה הרביעית נערכה יותר מחודש אחו־כך, לאחר שאחד החברים
 פגע בעצב רגיש, בהשתייכותה העדתית: לא נגעתי במפורש בעניין זה.
 דיברתי על גישה מבוגרת לגבי חיכוכים בין לוחמים וחברים. אין אדם בא
 לתנועה כדי למצוא חבר או חברה, אף שזה רצוי למצוא יחד או ידידה
 מבין הלוחמים - אך לא זה הקבעון העליון של הלוחם. היא אמרה
 שאמנם המקרה פגע בה, אך אינה מתייחסת לכך, מאחר שהיא מכירה

 את עצמה.
 שיחה חמישית נערכה לאחר שסילקו את אביגיל מהבית: ביקשתי
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 מצביה להיות לה לחברה ידידה, ובעיקר כאשר היא מחיץ לבית ואין מי
 שיטפל בה, אפילו אם זה יהיה על חשבון לימודיה. היא קיבלה את דברי
 בהבנה והיא מוכנה לכך, למרות שבדרך כלל אין ביניהן יחסי ידידות

 מיוחדים.
 השיחה השישית נערכה בגמר תקופת ההדרכה: השתדלתי לתת לה
 את אפשרות הדיבור, ואכן שאלה ביחס לדברים שונים. הבהרתי לה
 שמדבריה ניתן לראות עז־ כמה היא מבוגרת ומפותחת ברוחה; חושבת
 על כל דבר ועל כל תופעה שבאופי בני־האדם שבאה איתם במגע;

 ושהיא משתדלת לסגל לעצמה כל תכונה טובה.

 בסופו של החודש הראשון לפעילותה של אריאלה עם התא החדש,
 בכ׳־כ״ח אב, התכנס בציריך שבשווייץ הוועד־הפועל־הציוני והחליט
 ״להושיט תמיכה מלאה לישוב המאורגן במאמציו נגד הפורשים
 וארגוניהם״, תוך קביעה ש״ההנהלה תערוך פעולת הסברה מקיפה
 ויעילה״ - שכן ״תמיכה בארגוני הפורשים מהווה הפרת המשמעת

 הציונית״.
 בשעורים האידיאולוגיים של התא רבו השאלות מצד החניכים בנושא
 שחזר ועלה בפרסומי ״המוסדות הלאומיים״ ואף בכרת ״החומה״ של
 ה״הגנה״: ״המשמעת הציונית״ והמרות ל״הנהגה״ שנבחרה ב״בחירות
 דמוקרטיות״. זה לא היה נושא חדש. הוא שקע בימי ״תנועת המרי״,
 אך חזר ועלה בתקופת המלחמה הסוערת - לאחר ״השבת השחורה״
 ונטישת האחדות הלוחמת על־ידי ה״הגנה״. יום אחד לפני תום

 ההדרכה רשמה אריאלה ב״פנקס ההדרכה״ את משפט המפתח:
 פעמים רבות נשאלתי על־ידי אנשי התא על עמדת התנועה בקשר
 למרות לאומית ותגובתנו להאשמות ועל תופעת ה׳פרישה׳ בכלל.
 היתה התעניינות רבה והתפתחה שיחה ערה. לפני שעברה לתפקידה
 החדש, העלתה אריאלה על הכתב באריכות את מחשבותיה ומסקנותיה
 בעניין מרות הכלל והזכות להפר אותה והיחס לסמכות הלאומית, היא
 קבעה כי מרות לרעיון קודמת למרות להנהגה והסמכות הלאומית

 מקובלת רק אם היא נאמנה לרעיון הלאומי וסיכמה:
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 אנו תובעים מרות לאומית, אנו מקבלים ומוכנים לקבל מרות
 לאומית: א. מרות לרעיון, למטרה, קודמת למרות להנהגה. ב. מרות

 לסמכות לאומית הנאמנה לרעיון הלאומי.
 על הסמכות הלאומית לקבוע בברור:

 1. המטרה - ריבונות המולדת העברית.
 2. זכות הבעלות עליה ־ לעם העברי.

 3. מי שולט במולדת - מי משעבדה ומונע את הגשמת המטרה.
 בפשטות: מיהו האויב.

 4. הסקת מלוא המסקנות ההגיוניות מהמציאות הזו.
 תענה ההנהגה על שאלות אלה, תחסל את הוסר הבהירות, או
 תסתור בניין ויסודות אלה ותוכיח את אפסותם - ואז היא מחסלת את

 הפרישה.
 אם היא מערפלת - סימן שהיא מסתירה, משתמסת מהאמת
 ומהמציאות. אם היא משתמסת - היא בוגדת ופורשת מהנאמנות
 לרעיון, ותהיינה הסיבות אשר תהיינה, ואם המציאות היא כזו ־ הכרח

 וחובה לפרוש.

 הדרכת התא עמדה לפני סיום. אריאלה החלה להכין את המלצותיה
 האישיות לחניכים: מי ילך למחלקת הפעולות; מי יועבר למחלקה ף,
 למודיעין; מי יישאר במחלקת הנוער ומי יישלח לקורסים משלימים.
 אריאלה עצמה עמדה לפני פרשת־דרכים: האם תמשיך בדרך ההדרכה,
 או שתעבור למחלקה אחרת. כאשר בחנה את עצמה הגיעה למסקנה,
 שנוכח הצלחתה בהדרכה לא יסכימו לוותר עליה במחלקת הנוער
 והגיוס. אבל אריאלה החליטה, שמחובתה לסלול לעצמה נתיב אחר -
 להחליף את אזור הפעילות. מכל המקומות שמחוץ לתל־אביב קסמה

 לה ירושלים,
 ירושלים היתה יעד מבוקש לכל ה״פייטרים״ שבלח״י - וביחוד
 כאשר ירושלים כולה, העתיקה והחדשה, נועדה להמשיך להישלט על
 ידי שלטון זר, ״בינלאומי״, לפי החלטת האו״ם. התחרות בין מבקשי
 ירושלים בלח״י היתה רבה - ואריאלה זכתה בה בשל כישוריה ובשל
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 יכולת העבודה הטוטאלית שלה. עידית, האחראית על מחלקת הנוער
 והגיוס בתל־אביב וגוש דן, מאשרת: ״אריאלה ביקשה במפורש לעבור
 לירושלים. אני לא יכולתי לסרב לה, מה עוד שהיא ביצעה את תפקידה
 בצורה המעולה ביותר. ידעתי שהיו לה בעיות אישיות, גם הניתוק
 מאחיה, וגם פרשת ניתוק קשרים עם אחד מהמובילים במחלקת

 הנוער״.

 המלחמה נגד השלטון הזר הגיעה לפרשת־דרכים. החלה תקופה
 חדשה ומכרעת בתולדות אח־ישראל.
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 תש״ח: במלחמה לחרות ירושלים

 בראשית תש״ח לא נמנו בסניף לח״י בירושלים (בקוד המחתרתי:
 ״טבריה״; חיפה, באותו קוד, זכתה לכינוי: ״צפת״) אלא כעשרים־
 שלושים פעילים. מחסני־הנשק כללו מספר תת־מקלעים ואקדחים, וכן
 כמות גדלה והולכת של חומר־נפץ, ברובו מייצור עצמי, שעד מהרה
 התגלה כנכס־לחימה רב־ערך. עם פרסום המלצות ועדת־החקירה
 לענייני אח־ישראל של האו״ם וכשהחל להתבהר האופק המדיני, עם
 הודעת שר־המושבות הבריטי על פינוי מוקדם של כוחות בריטניה
 מאח־ישראל - החלה להיכנס לתודעת ראשי הארגונים הלוחמים
 היהודיים כי עליהם להתארגן לקראת מלחמה עם האויב הערבי על
 השליטה באח־ישראל. אבל סניף לח״י־ירושלים הזעיר, המחתרתי, לא
 היה בנוי למלחמה כנגד הכוחות הערביים המקומיים, שעתידים
 להסתייע בעידוד בריטי וב״מתנךבים״ מארצות־ערב השכנות, שיתחילו
 לזרום ארצה כבר בשלבי הפינד הבריטי הראשונים. המלחמה, כפי
 שהיא עתידה להתפתח, תתבע נשק אחר וכמובן, כוחות לוחמים

 בממדים שונים לגמרי.

 בץ חלוצי התגבורת החדשה ללח״י ירושלים היתה גם אריאלה, שזה
 עתה סיימה את תקופת ההדרכה בת שלושת החדשים בתל־אביב. היא
 אמורה היתה להיכנס גם שם לעבודת ההדרכה, שטח שבו הצטיינה עד
 כה. היא הגיעה לבירה בראש־חודש חשון תש״ח, אך העבודה המעשית
 התעכבה משום מה. על הימים הראשונים שלה בירושלים סיפרה
 אריאלה במכתב־תשובה לא־מחתרתי שכתבה לאחד מירמיה, ברק,
 איש לח״י, ששהה בבית־ההבראה בקרית־ענבים. תאריך המכתב: ט׳
 חשון תש״ח (23.10.47), שבוע לאחר שהגיעה לירושלים. מלבד
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 חילופי־דעות בנושאים עיוניים וערכיים, סיפרה אריאלה על קורות ימיה
 הראשונים ב״טבריה״. המכתב נשלח בדואר רגיל; על כן ממכרים

 הנושאים הקשורים במחתרת אך במרומז:
 את מכתבך מה־ 21 לח׳׳ז קיבלתי ב־23 בו - וכבר אני עונה לך. אני
 עדיין נמצאת בדירת קרובתי [דבורה], דבר המפריע מאז־ וגורם לי
 קשיים. ׳מצבי׳ [התפקיד בלח״י] עדיין לא ברור, אולם אני סבלנית למדי
 ושומרת על מצב־רוחי הטוב... איני אחראית לצורה בה יובעו מחשבותי,
 שוודאי תהיה מעורפלת... חמצב כאן [בסניף לח״י] מיוחד; מלבד
 ביקורת והסתכלות מסביב אין מה לעשות... אתמול היתה לי הזדמנות
 לשוחח עם אדם אחד על עניינים שונים כשעתים־שלוש וביניהם על
 החופש. גם הוא, כמוך, אינו מאמין בחופש הפרט... חבל שלא תספיק

 לענות לי. אך עוד נםפיק להתראות בירושלים.
 לאחר שבועיים, בט״ו חשון (29.10), הריצה אריאלה מכתב נוסף
 לברק: את מכתבך קיבלתי אתמול שעות מספר לאחר שהגיע אל
 קרובתי, היות והייתי בתל־אביב. זו הפעם השניה מאז שהותי כאן
 שנסעתי הביתה. אודה ולא אבוש, לא מתוך געגועים אל הבית או אל

 אחד מבני הבית, אלא פשוט מתוך צורך לסדר לי כמה ענינים.
 אני רוצה לכתוב ולספר לך על מצבי החמרי והנפשי מהרגע שנכנסתי
 כאן לעבודה. קשה לומר שקדחת־העםדה שתקפה אותי בחודשים
 שלפני הנסיעה [לירושלים] סיפקה את רעבונה. העניינים כאן די יגעים
 ונרדמים. מצד אחד נותן דבר זה אפשרות של פעילות ורצון לשנות את
 המצב, לחדש, להזריק זריקות מרץ. אך מצד שני עלול המר׳ן שלי אף
 הוא לשקוע לאט לאט. זה טבעו של המרץ: הוא תוקף אותך, אחר
 עוזבך ומשאיר אותך תוהה, אדיש ומדכא. לשמחתי אינני מאותם בני־
 האדם המתייאשים מהר. אני יודעת לדחוף את עצמי קדימה - ודבר זה

 עוזר לי.
 האווירה החברתית, סוגי האנשים - שונים כאן מאשר בתל־אביב, אך
 רגילים באותה מידה; ואני דוקא חיפשתי משהו חדש וזר, בלתי רגיל.
 חלק מהאנשים שנפגשתי עמם הם די מעניינים ויש מקום להתפתחות
 שיחות על נושאים שונים - כשיחה עם אותו בחור, שאת שיחתנו
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 הזכרתי במכתב הקודם. אתה יכול לתאר לעצמך כי הבחורה שהיכרתי
 כאן הפכה מיד להיות חברתי, אבל רק חברה ולא ידידה, בחורה
 שבתכונתה היכולת להתיידד מיד עם כל אדם; וזה עזר לי להיכנס
 לעניינים השוספים כאן... שוחחנו ופספטנו רבות. אך לאחר יומיים־
 שלושה הרגשתי ריקנות מבהילה ואף מוםו־כליות ־ כל אחת סיפרה
 על עצמה. הצטערתי שגיליתי לה טפח מחיי הפרסיים (אולם לא דברים

 שאחרים אינם יודעים אותם).
 אני מרגישה כל העת אווירת חג. יתכן שזה נובע מן התנאים בהם אני
 נמצאת, או מפני שהמקום חדש בשבילי. לפעמים אני מםוגלה לטעות
 בכיוון הרוחות, לטעות בין ימיני לשמאלי, מתוך סחרחורת שאופפת

 אדם המגיע למקום חדש והכל נוצץ בעיניו.
 עתה אני יושבת וכותבת בחדרי. גם זה משמש לי להרגשה טובה, אך
 גם מעיקה מעט, כשאני מכרת בעבודה הכרוכה בחיים עצמאיים. אני
 שונאת לדאוג לתנאים החמריים, לא מתוך פינוק; פשוט איני מוצאת

 סיפוק נפשי בכך. עדיין אינני ׳בעלת־בית׳.
 מצאתי חן בעיני בעלת־הבית שלי ובעלה, אך הייתי מוותרת להם על
 כך. אתה מתאר לך ודאי שזה עלול גם לפעמים לגרום לכאב־ראש ועוד

 צרות מסוג זה...
 אני משתדלת לא להיכנס למצבי־רוח, להיות ערה ופעילה; התנאים
 גם מאפשרים זאת ־ אם אני יודעת ליצור או לכוון אותם. זהו בערך

 מצבי במשך השבועיים האלה כאן.
 אני מחפשת אפשרויות לשוחח על בעיות יסוד עם בני־אדם שאוכל
 גם לשמוע מהם את דעתם וגם ללמוד מהם. היום, למשל, שוב ׳חטפתי׳
 שיחה עם אדם אחד, אולם למסקנות לא הגענו בשום השקפה וגישה.
 לבקר בקרית־ענבים אצלך לא אוכל. אך אתה להסתדר בירושלים ודאי
 תוכל בקלות. נוכל להחליף ביתר רחבות התרשמויות מתקופה של

 שבועיים מעניינים.

 כשאריאלה הגיעה לירושלים התגוררה תחילה אצל קרובתה דבורה,
 שביתה המשיך לשמש כתובת עיקרית להתקשרות המשפחה עם הבת
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 לאה. לאחר שבוע עברה לדירת מחתרת משותפת עם אביבה, ברחוב
 עזה שברחביה.

 מספרת אביבה: ״בגלל אופי עבודתי - במחלקה וי, מחלקת
 המודיעין - לא יכולתי להיות פתוחה מדי אל אריאלה, ששיוועה
 לידידות במקום החדש, הרחק ממשפחתה״. ואכן היחסים בין השתיים,
 שהתגוררו בין אותם כתלים חודשים ארוכים, לא הצטיינו כל כך
 בחברות הדוקה. כפעילה ותיקה במודיעין לא היתה אביבה יכולה

 להרבות בשיחה גם עם דמות ידידותית וחברותית כאריאלה.
 אחת מידידותיה הקרובות של אריאלה היתה האחראית שרה, שעסקה
 בעיקר בגיוס ואחר כך קיבלה מידי אריאלה את מחלקת הנוער.
 ״אריאלה היתה באה אלי, אך אני לא סרתי אליה״, ספרה שרה. ״שכן
 היא התגוררה עם אביבה בחדר על־יד ׳מנורה׳, זה היה חדר שאסור
 לעורר בו חשד. היינו נפגשות בדירה שלי שעל־יד המעון של ויצ״ו,
 ממול לממילא. היתה זו דירה של שני חדרים גדולים, ששם היו נפגשים
 רבים מאנשי לח״י. לפני כן התגוררתי ברחוב אבן־עזרא, אך נאלצתי
 להחליף את הדירה בגלל אוריאלה הקטנה, שהיתה בת חצי שנה
 כשבאתי לירושלים, והיתה מטופלת על ידי זוג זקנים. כשהחלה מצוקת
 מזון לקחתי את אוריאלה אלי הביתה. הטיפול באוריאלה עבר לידי
 שושנה, אחותו של בחני - ואני יכולתי להמשיך בפעילות. מזון
 לתינוקת השגנו ממחסני המזון הממשלתיים, משם החרימה המחתרת
 אבקת־חלב וקורנפלקס. גם חברי מחתרת היו באים אלי, כשהיו
 רעבים״. מספרת אפרת: ״שרה היתה שונה מהאחרים, הייתי אצלה
 הרבה, שכן היא היתה במצב מאד לא טוב. אני לקחתי את ה׳פיצקלה׳
 הזאת עלי... שרה הסתובבה בכל מקום שצריך ועזבה את הקטנה עלי...
 (לאחר הרבה זמן אמרה שכיום היא מבינה כמה חשוב לטפל בילדים
 בעודם קטנים). את אריאלה פגשתי הרבה אצל שרה. אריאלה היתה
 בת־בית אצלנו, אפילו את הכביסה שלה היתה עושה אצל אמא שלי.״
 שרה: ״אריאלה התיידדה עמי סמוך לבואה לירושלים. כבר בפגישה
 הראשונה נוצר בינינו ׳קליק׳, כימיה מיוחדת. הכרתי אותה היטב, שכן
 היתה באה אלי פעמים רבות. נקשרנו בקשרים עמוקים וחזקים,
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 שנמשכו גם לאחר שחזרתי לתל־אביב. היתה בינינו פתיחות מיוחדת -
 אף שאני הייתי בת 21, אם לתינוקת, והיא היתה רק בת 18. אך היא
 היתה מפותחת יותר מגילה, רצינית יותר, מבוגרת מבנות גילה. אבל
 היא היתה זקוקה למישהו קרוב, ידיד, שיוכל לסייע לה להתגבר על

 הניתוק ממשפחתה ומידידיה.
 ״עוד כשעםקה בהדרכה, במחלקת הנוער, היתה מאמנת את הצעירים
 באמוני־שדה; היא עסקה בכך בהתנדבות, שכן זה לא היה תפקידה;
 מחלקת הנוער לא עסקה באמון צבאי, אלא בהדבקת כרחים ובחינוך
 אידיאולוגי. זה היה השוני בין גישתה של אריאלה לגישתי, שכן אני

 נהגתי לשלוח את הצעירים בתאים שלי לקורסים, להתאמן בנשק״.
 לאחר שבועיים של תהיה ובדיקה, תוך שהיא יורדת שוב ושוב
 לשפלה, ״לסידור עניינים״, נכנסה אריאלה למסלול העבודה עם הנוער
 בירושלים. פעולה ראשונה: החלפת הכינוי - כפי שעשתה עם חניכי
 התא האחרון שלה בתל־אביב. מעתה יהא כינויה החדש: ״אביחיל״.
 למה, ומדוע - אין מי שיודע בברור. השערה: המשמעות, לעשות חיל.
 שם זה קשור עם דמות ידועה בהיסטוריה היהודית: אסתר המלכה.
 אביחיל היה אביה הבנימיני של המלכה. הצליל הגברי של השם מזכיר

 דמות אחרת, הקשורה בדוד המלך: אביגיל.
 פעולה שניה: אימון אינטנסיבי של הנוער באמוני־שדה - ותחילה
 האחראים על התאים. סיפר אחד מהם, אלנקם: ״התרגשות רבה אחזה
 בכולנו כאשר הופיעה אחראית חדשה למחלקה. כינויה הראשון
 אביחיל, ולאחר מכן אריאלה. אריאלה היתה בעלת יופי נדיר. ואף כי
 הייתי ביישן גדול לא יכולתי להתיק את עיני מפניה. צמאתי לראות את
 חיוכה. אבל אריאלה לא חייכה. ניכר בעליל כי משהו, שנסתר מאתנו,
 מטריד אותה. החברים סיפרו כי הניתוק מהוריה הגרים בשפלה קשה

 עליה מאד.
 ״ובכל זאת שאפתי לראות חיוך על פניה היפים. הייתי מתלוצץ על
 נושאים שונים בתקוה לסחוט ממנה חיוך. ואכן, לפעמים עלה הדבר
 בידי. שפתיה היו נפקחות בחיוך ופניה הקודרות האירו. ולאחר זמן,
 כשהיינו נזכרים באריאלה, לא יכולנו לראות אותה בעיני רוחנו אלא
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 כך: יפה ומחייכת.
 ״הערצנו את אריאלה לא רק בשל יופיה. היא היתה חברת מחתרת
 במלוא מובן המלה. למן הרגע הראשון שהגיעה לירושלים השקיעה
 עצמה בעבודה בתחומים שונים ורבים: ארגון קורסים, הסברה, אימונים

 גופניים.
 ״פעם אמרה לנו אריאלה לרדת לשפלה במדי צופים. נפגשנו ובמשך
 יומיים אימנה אותנו באימוני שדה ליד הירקון - א״ש־יום וא״ש־לילה.
 זחלנו בחולות, בין שיחים ובתוך קוצים. בנוכחותה של אריאלה לא היה
 דבר קשה מת. כל אחד רצה להצליח, להתעלות על עצמו. ומה גדולה
 היתה גאוותי כאשר עלה במי להגיע ראשון למטרה לאחר זחילה
 קשה״. את מחלקת־הנוער בירושלים ניהלה אריאלה בשיתוף־פעולה
 הדוק עם דרור, שהיה אחראי על ההדרכה של לוחמי חרות ישראל
 בירושלים, עד נפילתו בתאונת־אמונים. סיפר על כך אלנקם, ששני
 נושאים הטרידו אותו בימי שלטון הבריטים האחרונים - חטיפתו של
 חברו אלכסנדר רובוביץ ורצונו־הצעתו להתנקש בחיי מק־מילן, מפקד
 הצבא הבריטי באח־ישראל. ״חיים היה מופיע בחלומות הלילה״,
 מספר אלנקם. ״אה, אילו נפגשנו פתאום באמצע הרחוב, הייתי מדבר
 איתו על דא ועל הא. מעניין מה היה אומר על כוכבה ועל אריאלה.״
 פעם אחרת, הוא מספר: ״הוזמנתי ל׳חממה׳ - חדר ברחוב ענתבי
 שבשכונת נחלת־צדוק, שאחד מקירותיו היה עשוי זכוכית. אמרו לי
 שצפויה לי פגישה מעניינת. - בחדר ישב דרור, בחור נמח שניהל
 ביחד עם אריאלה את ענייני הנוער. אהבתי מאד לעבוד בהדרכתו, וגם
 הוא אהב להעזר בי וסמך עלי. גם הוא גם אריאלה היו שומעים ברצק
 את הצעותי, ומשתדלים להגשים אותן. אילו נהגו כך ב׳חטיבה׳ - כבר

 מזמן היינו שולחים את מק־מילן לעולם הבא - חשבתי לעצמי״.

 לא עבר חודש מאז הגיעה לירושלים, נרעשה אריאלה למשמע
 הידיעה על רצח חמישה צעירים - נערים ונערות - בבית בודד בפרבר
 של המושבה רעננה, ששימש כמקום אימון של לח״י. כמעט כל אלה
 שנהרגו ונאסרו שם היו חניכים ומגוייסים של אריאלה, אחראית מחלקת
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 הנוער בירושלים, לבה יצא אל חניכיה, אך התפקיד החדש בירושלים
 מנע ממנה לפרוש כנפיים ולתזור לתל־אביב, כדי להיות בקרבתם של

 חניכיה המודאגים - גם אלה שלא נפגעו.
 על מה שקרה בצריף הבודד ברעננה, סיפר אחד מחניכיה, פינחס:
 ״לאחר תקופת פעילות במחלקת הנוער, נעשינו שאפתנים יותר. רצינו
 להיות ׳לוחמים׳. אף כי היינו מאד צעירים, הרגשנו כי עברנו למעלה
 ממחצית הדרך אל המטרה. על פעולות לוחמה לא העזנו לחשוב עדיין.
 לאחר שהתנסינו בהפצה ותצפיות, הועבר חלק מהתא למחלקה ו׳,
 וחלק אחר - ואני בתוכם - למחלקת הגיוס. צריכים היינו להיות
 ראשונים להפעלת הגיוס על־ידי מגע ישיר בין נוער לנוער. לקראת
 תפקידינו החדשים צרפו אותנו לקורס, שמחציתו מהתא שלנו, ומחצית

 שניה מתא אחר״.
 ״להשתמש בנשק היה חלום: וכשהודיעו לי ולאחרים שאנחנו
 מועמדים לקורס נשק, היינו ברקיע השביעי״, סיפרה נמרודה, גם היא

 חניכה של אריאלה, ממשתתפות הקורס ברעננה.
 בכ״ט חשון, ביום השלישי לקורס, הופתעו המשתתפים - 8 חניכים,
 מדריך וחובשת־מבשלת - על־ידי ״מאות שוטרים ופרשים״ בריטים.
 אלה פתחו באש תופת על הצעירים המנסים להימלט אל הפרדס

 הסמוך.
י היתה  ״נפצעתי בכתף. כדור פגע בי. נכנם מהגב ויצא מלפנים. מ
 משותקת״, סיפר פינחס. ״ראיתי את אריאל שוכב בשדה ומרגלו זב דם.
 אורה צעקה: ׳רוצחים שפלים!׳. ואז השתרר שקט...באו שוטרים
 בריטיים וגם שוטר יהודי אחד, שפנה אלי: ׳האם יש לך תעודת־
 זהות?!׳ כשאני שרוע על הקרקע ודמי ניגר צעקתי אליו: ׳האם אינך
 רואה שכולם פצועים כאן?! דרושה מיד עזרה־ראשונה... תאמר את זה
 לאדונים שלך!׳ בעזרת השוטר הזה הצלחתי להתרומם ולהגיע לקרבת
 הבית, שם ריכזו אותנו הבריטים. כאן ראיתי את נמרודה ואת אבישי,
 שלא נפגעו, ואת אריאל על אלונקה. אורה שכבה על האח ולא פסקה
 להאנח... חשבתי שמלבד נמרודה ואבישי רק אני נותרתי בחיים, שכן

 אורה ואריאל מתו בדרך״.
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 חודשיים אחר כך - כשהשלטון הבריטי מתפורר ומתדרדר,
 כשהאםירות והעצירות היהודיות כבר הועברו מן הכלא בבית־לחם
 למחנה עתלית - הובאו ״ילדי־רעננה״ למשפט בבית־הדין הצבאי
 הבריטי בירושלים: אבישי, שהצליח לחמוק לפרדס סמוך ונתפס;
 פינחס, שנפצע; נמרודה, הבת היחידה שלא נפגעה; ויוסף שלם, שקפץ
 מהחלון ונצמד לקיר - נדונו למאסר עולם. נגד חיים ריקלין, שנעצר
 בקרבת מקום, לא היו הוכחות והוא לא הובא למשפט בבית־הדין

 הצבאי.

 אריאלה התקשרה עם המשפחות השכולות ועם ההורים של העצורים
 ועם חניכיה שאיבדו את חבריהם. היא כתבה מכתבים לכל הצעירים
 שהשאירה בתל־אביב - רצתה לדעת את הקורות אותם ואם לא נפגעו
 בעקיפין. הדאגה להם נתמשכה לכל אורך חייה הקצרים. כאשר ירדה
 לשפלה, בהפוגה הראשונה, לאחר ניתוק של חודשים, נפגשה עם
 חניכיה אשר השתחררו בינתיים מ״מאסר העולם״ שגזרו עליהם
 הבריטים הרוצחים. ״פגשתי את אריאלה לאחר שחרורי״, סיפר פינחס.
 ״באתי לבקרה בביתה בתל־אביב. אריאלה היתה פתוחה לגמרי. חיבקה
 אותי חזק מאד. הבעת פניה - לא עצב ורצינות. במשך כל השיחה לא

 סר החיוך מפניה״.

 חודשיים לאחר אירועי רעננה, בכ״ט טבת, העבירה נמרודה מכתב
 נרגש לאריאלה. ״יקרה מאד״, כתבה. ״מה נפלא הדבר שכתבת! אני
 פשוט אילמת. אץ מלים בפי להביע את שמחתי בקבלי את מכתבך.
 אפתעה לא צפויה. את נעלמת מאופקי. שמעתי, אמנם, שעזבת את
 העיר ופשוט לא תארתי לעצמי שאקבל ממך מכתב. אני קוראת את
 מכתבך שוב ושוב פעמים רבות. מה רבה מסירותך ודאגתך, אריאלה!
 הרי כה רבות הדאגות בחוץ, וביחוד דאגותיך. את עסוקה וטרודה ויש
 לך צרות משלך ועניינים שלך. ומכתבך הוא כה לבבי, עד שאני

 מתחילה להביט על עצמי מגבוה.
 בבית־הםוהר שהיתי חודש וחצי, וכאן, במחנה עתלית, אני שוהה
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 כבר כשבועיים. היה לי הרבה זמן לחשוב, יותר מדי. בית־סוהר, הצד
 התיובי שבו הוא שאדם הכלוא בו יש לו אפשרויות יוצאות מהכלל
 לבקר ולשפוט באופן אובייקטיבי בהחלט על הנעשה בחוץ במובן כללי
 וגם לתהות על חייו הפרטיים. הה מסיבה פשוטה: את נמצאת מהצד,

 מחשבתך לא נפרעת ע״י שום גורמים, החיים הם יציבים וחדגוניים.
 נכון הוא שלך, יותר מאשר לכל אחת אחרת, יכולה אני לגלות את
 המתרחש אצלי. את עוררת מפנה בחיי מאז נכנסתי למחתרת... דוקא
 עתה, כשהייתי מסוגלת לקבל על עצמי(שאלה אם היו נותנים) המון
 עבודה, לעבוד במלוא הקיטור, דוקא עתה נאםרתי. זה כל כך מרגיז, זה
 איום. התשוקה לעבודה היא כה רבה אצלי, זוהי מין קדחת שאינה
 נותנת מנוחה. תוקפת אותי מין תשוקה לברוח מכאן - לשבור, לנפץ,
 למרוד! אבל אני מדי חלשה בשביל זה. אזיקים הם איתנים ואותם קשה
ן הראשץ מ  להזיז ממקומם. אני זוכרת בבית־לחם, איך שבתחילה מ
 הייתי כולי מלאה תכניות של בריחה. ורעיון זה רדף אחרי כמו דיבוק.
 לא היה לילה שלא חלמתי שברחתי, או משהו כזה. עתה הסיכויים
 ליציאה הם רבים יותר. יש אצלנו הרגשה שממן הקרוב משתחררים.
 הרגשה זו אינה נותנת מנוח. אני אופטימית מאד, אני מתנחמת בזה

 שעוד עבודה רבה שבעתיים מחכה לי בחוץ לכשאשתחרר.
 ״אריאלה יקרה, אני מודה לך בעד טוב לבך. אבי בודאי ישמח
 לקראתך. כתבי לי עליו הרבה, על מצב־רוחו, מעשיו וכר. אני אינני
 זקוקה לשום דבר מיוחד. יש לי כל הדרוש. עבודות־יד שונות הן
 לוקסוס שאיני יכולה להרשות לעצמי. ישנם הרבה אנשים בחוץ
 הזקוקים לדברים חיוניים יותר. אותם הדברים שיש לי אין להם. זאת

 אני יודעת מנםיוני.
 ״אני רואה אותך לעתים קרובות בדמיוני. תמונות רבות עוברות לנגד
 עיני. מקרים רבים מקשרים אותי אליך. כל התקופה של מחוץ לבית
 נראית לעיני בברור: את הרגשת את עצמך כאחראית לי. דאגת לכל
 צרכי. ואף עתה את משתדלת שוב לעזור לי. אין מלים בפי. אני אוהבת

 אותך באמת, רגישותך והתנהגותך ראויים לאהבה ולכבוד.
 ״הייתי יכולה לכתוב עוד הרבה, אבל המקום לא מרשה. כתבי לי על
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 כל מה שמעניין אותך, ואני אענה לך ברצון. כתבי גם על העניינים
 בחוץ, וביחוד על עצמך.״

 למרות צוק העתים, לא נותק הקשר. במכתב שנשתמר, מז׳ אדר־ב
 (10.3.48), כותבת נמרודה לאריאלה ממחנה המעצר בעתלית: ״עלי
 לבקש את סליחתך על שעד עתה לא עניתי על מכתבך. אילו היית
 במקומי ודאי שגם את היית נוהגת כמוני. מאז קבלי את מכתבך רבו
 השינויים והתמורות במחנה. כל יום עובר מביא אתו הפתעות חדשות.
 ואין פלא שלא כתבתי. החלטתי לחכות ולכתוב על הלטרונים. לאחר
 שבאו אלה, חכיתי לבוא הירושלמים ועתה יושבת אני בחדר התרבות
 וכותבת ולאזני מגיעים קולותיהם של הבחורים מעבר לגדרות,
 המשוחחים עם הבנות. האוירה עלמה וחגיגית. םוף־סוף באו אלה אשר
 כה דאגנו לשלומם. סוף סוף זכיתי להכיר את לוחמינו שנפלו בשבי,

 וביניהם גם אחיך.
 ״כשראיתי את אחיך מעבר לגדר, מיד הכרתי שזהו זה. ביקשתי ממנו
 שיוריד לרגע את כובעו, ויכולתי לראות את המצח האופייני לשניכם,
 ונזכרתי בך. אגב, הוא הוסיף למכתבי זה פתק אליך. אתמול הצטלמנו,
 כשכמה בנות על הגדר למעלה וכמה בחורים מהעבר השני, וביניהם
 אחיך. ראיתי את חברי לקורס. אבישי נראה מצויץ. הוא התבגר,
 והחברה מחבבים אותו מאד. יש אפשרות לצאת לביקורים משותפים
 עם הבחורים. הבנות מזמינות את מי שיש ברצונן. אני מעוניינת להיפגש

 עם אחיך ולשוחח אתו, ויתכן שבשבת אזמינו.
 ״אילו היה באפשרותי, לפחות, לראותך פנים־אל־פנים - כי אז
 יכולתי לספר לך כל כך הרבה! הן כה רבות המחשבות וההרגשות

 הממלאות אותי.
 ״אני מבטיחה לכתוב לך להבא הרבה יותר. מאת המאחלת לך כל

 טוב - נמרודה״.
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 המנדט הבריטי תם

 שבועיים לאחר ארועי רעננה רעשה האח לקול מצהלות המוני יהודים
 בערי הארץ וככרותיה. עצרת האומות המאוחדות החליטה על תום
 המנדט הבריטי וחלוקת האח בין היהודים והערבים. ירושלים היהודית
 נכנסה למבחן האש לפני כל ישוב אחר באח. נוצר מצב חדש, שהצריך
 מאמצים חדשים, גדולים ורבים. צריך היה להגביר את מאמצי הגיוס,
 להגדיל את מחסן הנשק והתחמושת ולרענן את שיטות האמונים -
 מלוחמת מחתרת למלחמה גלויה: לחימה בשטח בנר וקרבות על כל

 הר וגבעה.
 וכך חלפו שבועיים נוספים עד שהצליחה אריאלה להשתחרר
 מתפקידה כאחראית על מחלקת הנוער בירושלים. העילה לרדת לתל־
 אביב היתה כדי ״להשתתף בקורם אידיאולוגי מרכזי לאחראים מרכזיים
 מכל סניפי התנועה, שנערך על־ידי בית־הלחמי - בהשתתפותם
 הפעילה של נפתלי בן־יהודה ואלדד״ - כפי שמספרת שרה, ידידתה

 של אריאלה, שאף קיבלה את האחריות למחלקת הנוער.
 באותם ימים התחילה בלח״י חתירה לקראת הופעה פוליטית.
 ״תנועתנו עומדת בפני התפתחות מתמדת והצטרפות חוגי נוער רבים״,
 פותח בית־הלחמי את ״התכנית לעבודה חינוכית של הנוער״, שהועלתה
 על־ידיו בכסלו תש״ח. ״תפקידינו המדיניים מתרחבים אף הם. בתור
 תנועה פוליטית עלינו לקבוע עמדה בכל שטחי־החיים של האומה.
 שאיפתנו היא לשלב במלחמת החרות את הכוחות הקשורים גם בחיים
 הכלכליים והתרבותיים, ומשום כך רצוי שכל חברינו יעמיקו את
 ידיעותיהם. שומה עלינו לעמוד גם על השאלות המנסרות באוררו של
 עולם וללמוד תופעות מקבילות ממלחמות־חרות של עמים אחרים...
 נשתדל להרחיב את אופקיו המדיניים של הלוחם, להעמיק את
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 מחשבתו, לחנך את רגשותיו ולחזק את ביסוסו הרעיוני״.
 אריאלה אמורה היתה לחזור לירושלים, לאחר גמר הקורס
 האידיאולוגי. אולם במכתב תשובה ששיגרה אריאלה לשרה, ידידתה
 וממלאת־מקומה במחלקת הנוער בירושלים - בכ״ד טבת תש״ח
 (6.1.48), אולי בהשפעת ההצלחה של החטיבה הלוחמת בפיצוץ
 ה״סאראיה״, מפקדת הכנופיות הערביות ביפו, יומיים לפני כן -
 הודיעה אריאלה שהיא נשארת בתל־אביב: את מכתבי הקודם כתבתי
 לך לפני שידעתי שאין אני חוזרת לסבריה. על כך נודע לי באחור. היות
 ובית־הלחמי המסודר מסר את הפתק מעמיחי לאריה כשבוע לאחר

 שהגיע לתל־אביב. התקדמות העבודה אצלכם משמחת אותי.
 יתכן שייראה לך מוזר ומלאכותי אם אומר שגם לפני שידעתי כי
 העניינים יתפתחו בצורה זו; וכשחשבתי לחזור לטבריה, חשבתי שטוב
 יהיה אם לא אקבל את המחלקה חזרה ואם אעבור לעבודה אחרת, אוכל
 לעבוד ביתר יעילות. איני יודעת ממה זה נבע, אם בשל אבדן בטחון

 עצמי או משנוכחתי כי התנאים האובייקטיביים לא יאפשרו לי זאת.
 חשוב לי לדעת מהו הלך־הרוחות בין המדריכים, לאחר קבלת
 ההסברות על ההמשך שלנו לעתיד. מה דעתם בקשר למצע
 הםוציאליססי שלנו? האם נתעוררו חילוקי־דעות? מה דעתך את

 בקשר לזה? ומה דעתם של החברים המוכרים לי משם?.
 השאלות הללו העסיקו והטרידו מאד את אריאלה. יתכן מאד
 שנושאים אלה שינו שוב את דעתה של אריאלה והיא החליטה לא
 להישאר בתל־אביב ולשוב לירושלים. השערה זו מקבלת חיזוק במכתב
 שכתב אחיה של אריאלה, צבי, מבית־הםוהר, בי׳ שבט (.21.148):
 ״לאריאלה. קיבלתי את מכתבך ואת הפתק שבו את מודיעה שהעברת
 לטבריה. שמחתי כי שוב נהיה קרובים אחד לשני. בשבוע שעבר כתבתי

 להורים - שבוע הביתה ושבוע לך.
 ״בנוגע לשאלתך על דעתי בעניין ההשקפה הסוציאליסטית, הרי ודאי
 שדעתי היא חיובית, ושתנועתנו צריכה לנקוט בקו זה לא רק כאמצעי
 ובתכסיס אלא כאחת המטרות, יחד עם המטרה של שחרור ארץ־ישראל
 השלמה. צריכה להיות תכנית של מדינה עברית עם משטר סוציאליסטי
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 קיצוני. הדבר לא צריך להתבטא כתכנית אוטופית לעתיד אלא כדבר
 ממשי יום יומי. כמובן שאיננו יכולים להילחם כעת עבור משטר זה, כי
 עדיין ישנו שלטץ שצריך תחילה לחסלו. אולם הגבה לעניינים שוטפים
 צריכה להיות. ואמנם ישנה. שלשום קראנו בעתוננו הלגלי [״מברק״]
 על הצורך לנקוט אמצעים חריפים נגד הספסרים וכי הקנס שמוטל

 עליהם הוא מועט.
 ״באותו יום שקיבלתי את מכתבך קראתי מכתב מחברה של אחד
 הבחורים פה ובו הביעה את דעתה על נושא זה. ומעניין, שדעתה היא
 בניגוד לדעתך. בין היתר היא כותבת שכל התעמולה הסוציאליסטית
 היא רק תכסיס ואחיזת־עינים לשם השגת המטרה, והיא כותבת שהרוב
 נוטה לדעה זו, דבר שכמעט קשה לי להאמין. אולי כדאי שתכתבי ביתר
 פרטות על הדברים הידועים לך, על הוויכוחים סביב נושא זה. כתבי
 דברים כהווייתם, כך שאקבל תמונה מלאה. הבחורים פה מעוניינים בכל
 דעה סביב הנושא. מעניין כי בעת שהתעוררו הוויכוחים בחוץ התעוררו
 ויכוחים גם פה. לרעיון הזה מתנגדים הוותיקים שבתנועה. ואלו

 הדורשים נקיטת קו חיובי בנושא זה הם דוקא הצעירים (לא בגיל).
 ״אבקש ממך, שתכתבי בפרוטרוט ולא מכתב קצר עם המון עניינים

 מקוטעים״.

 בין המשתתפים בקורס האידיאולוגי בתל־אביב היה גם איש לח״י
 מחיפה (״צפת״), ידידיה - דמות שאמורה להיכנס לחייה של אריאלה
 בחדשי חייה האחרונים. בכ״ה טבת (7.1), לאחר גמר הקורס, כתב
 ידידיה לאריאלה: ״אחותי הלוחמת. לא שלל מליצות, לא התפארות. רק
 מספר מלים בלשון לוחמים פשוטה וברורה. לכל בני המשפחה, באשר
 הם שם, מרגיש אני אהבה ורעות. אליך נוצר בי רגש נוסף. אמנם רק
 מספר ימים מכירים אנו איש את רעהו, אבל כנראה אהבה באה כדי

 לטעת נצנים ראשונים״.

 לבה של אריאלה לא עמד לה כעד ההפצרות הנואשות. בתשובה
 לאהובת לבו הריץ לה מכתב ארוך, בו הרחיב את תאור פעולותיו:
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 ״ט׳ אדר־ב. לאחותי אריאלה, שלום! קיבלתי את מכתבך. ביום
ץ ענק  חמישי ז׳ אדר־ב׳ אחרי חצות יצאנו לפעולה. המטרה: להרוס מי
 בן 4 קומות, מבוצר היטב ומרכז הפורעים לכל החלק המזרחי של
 חיפה. אנשי ה׳הגנה׳, וגם אנו כבר יצאנו לפני כן לאותה פעולה. הפעם
 אנו יוצאים עם רצון ברזל: לבצע ויהי מה! לא לכם צריך אני לספר מה
 זה להתקדם עם חומר תחת אש מקלעים חזקה. אנו זוחלים בשדה פתוה
 במורד תלול, רימונים מתפוצצים, ואנו משיבים אש... ראשון נפגע
 המפקד, שזחל ראשון. הוא נפגע בראשו(אחר כך התברר שרק חתך
 לא־עמוק בראשו והוא בריא ושלם). אנו ממשיכים להתקדם, ואנו כבר
 מספר מטרים מהמטרה, והחבלנים עומדים לזנק - ולפתע אני מרגיש
 צרור חולף ליד ראשי ונתקע בבטנו של החבלן שמאחורי. אש נפתחה
 עלינו גם מהצד, וממשוריין שליד העמדה הערביח. אם כי לוחם לא
 עחב את נשקו, וחבלן לא מפקיר את החומר - הרי חברי הגוסס יקר לי
 לא פחות... ניתנת הפקודה: לסגת! בשארית כוחותי אני נושא את
 בנימין, שבטנו מרוטשת, אף כי ספק אם הוא יחזיק מעמד. הנסיגה היא
 במעלה ההר, תחת גשם עופרת. רגעי נסיגה אלה לא אשכח לעולם.

 בבית־החולים נותח בנימץ, אך ספק אם יחיה.
 ״אלה הם רגעי הבחינה לרוחנו. עכשיו מרגיש אני קצת ממה
 שהרגישו.׳העולים מן הדם׳ (׳ולא חזרנו לבסיס׳...) שרחצו בדם
 חבריהם. דם, גניחת פצוע, שריקת כדורים, פקודות, גשם, בוץ, ׳אבקת־

 כסף׳, ושוב אש ודם. זו בריתנו את האח, זו מלחמתנו.
 ״נודע שאמריקה חזרה בה מתמיכה בהחלטת העם. אולי גם בן־גוריון
 יחזור בו. אך אנו לא נחזור ולא נסטה מדרכנו. אנו נמשיך. אותנו -
 משורה לא משחרר גם המות! כי גם הנופלים ממשיכים במלחמה. האם

 אץ יאיר ממשיך איתנו, גם אחרי נפלו?
 ״בזאת אסיים. רצוני לאמור לך שרצוני עז לראותך. בעוד חודש ייסגר
 המוסד שאני לומד בו [הטכניון]. ואז, כשאהיה בגיוס מלא, אדאג לכך

 שנימצא יחד. שלך ידידיה״.
 במכתב מכ״ה ניסן, עשרה ימים לפני הכרזת המדינה, מספר ידידיה
 לאריאלה סיפור מופלא, שגם מסביר את הפרש הזמן הגדול בין שני
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 המכתבים: חודש וחצי.
 ״קיבלתי את מכתביך רק לפני יומיים. בא׳ בניסן נאסרתי ע״י
 ה׳הגנה׳, ערכו לי משפט ודנו אותי לשנתיים עבודת־פרך בנגב. הם
 האשימו אותי בבגידה בארגון ה׳הגנה׳ ובהצטרפות ללח״י - אף שכבר
 יותר משנה יודעים הם שאני בתנועה... כשלושה שבועות ישבתי אצלם
 במעצר - ובתנועה לא יחנו על כך, היות ובצפת [חיפה] חשבו שנסעתי
 עם החברה לקורס, ובקורס חשבו שנשארתי בצפת. כשנודע בתנועה
 שנאסרתי, דרשו מה׳הגנה׳ לשחרר אותי מיד; וכשהם סרבו - פרצו
 חברינו בלילה למחנה שלהם ושחררוני - ומיד העבירוני לקורס
 הקומנדו, ששם היו חברי מצפת. לחזור אינני יכול, ואני נזהר גם לא

 לישון בתל־אביב בבית, היות והם עלולים לאסרני שנית.
 ״עכשיו אני במחנה ה׳היכון׳ בגיוס מלא. אנו מוכנים ומצויירים לצאת
 לפעולות. אמנם עזבתי את עירי, ואיני יודע מה יהיה עם שנת הלימודים
 האחרונה שנשארה לי לסיים את הטכניון. אבל אני חי חיי מעש
 אמיתיים, עובדים קשה ומתעייפים? עכשיו אני מרגיש בכל ישותי את

 חיי התנועה, על קשיים ויפייס גם יחד.״

 תוספת לוחמים קטנה הגיעה ללח״י־ירושלים בי׳ אדר־א תש״ח
 (20.2.48), עם בריחתם של שנים־עשר לוחמים מבית־הםוהר המרכזי
 בירושלים. בץ היוצאים - שמונה אנשי לח ״י וארבעה אנשי אצ״ל -
 אף כי רק שלושה מבורחי־הכלא נשארו בירושלים, כתגבורת פיקודית

 למחנה לחייי המתגבר.
 סיפור החילוץ מעבר לחומות ולחיל של מגרש־הרוסים נשמע כאגדה
 לחובבי ספרות בדיונית. תחילת הסיפור - אחרי החלטת האו״ם,
 כשהאסירים היהודים מכלא עכו הועברו לבית־הםוהר בירושלים. לאחר
 קטטה עם ערבים, בה קיפח חייו חובש יהודי, הפרידו הבריטים בין
 העמים. בבית־הכלא ליהודים שרתו יהודים, ועל האגף הערבי היו
 ממונים ערבים ושוטרים בריטיים על כולם. בחדר אחד שכנו אנשי
 האצ״ל, ואילו אנשי לח״י השתכנו בתא אחר. בדאגתם עם התפתחות
 המלחמה - מצאו יותר־מנחמה במכתב שקיבלו ממפקד לח״י, לאחר
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 הגיעם מעכו. מאיר, אשר בילה בכלא ירושלים יותר מארבע שנים, כתב
 אל חבריו מפורשות: ״באתי כדי לשחררכם. זוהי משימתי הראשונה

 במעלה. תוכלו לסמוך עלי״.
 התכנית היתה - להימלט דרך תעלות הביוב. מסייע מבחוץ נמצא
 בדמותו של אוהד המחתרת, מנהל במחלקת העבודות הציבוריות. אותו
ק לכלא, אבל בתוך ח  איש התחיל לבנות ״ספטינג״ (בור ספיגה) מ
 החצר המגודרת. את העבודה ביצעו שלושה ״פועלים״ חברי לח״י.
 חופרי המנהרה נאלצו להתגבר על הרבה בעיות. הקשה מכולן - חשדו
 של ״מומחה בריחות״ בחטי, שכמעט וגילה את הפתח. היציאה מן
 ה״םפטיע״ וממגרש־הרוםים, תחת עיניהם הפקוחות של שוטרים
 בריטיים וערביים היתה דרמתית. אך 12 לוחמי מחתרת הצליחו לצאת
 לחופש. הבורח השלושה־עשר היה באמת ביש־מזל - הוא נעצר

 ביציאתו מבור־הספיגה.
 אחאלה טיפלה בקבלתם של הבורחים. למחרת כתב צבי לאחותו:
 ״מסרי לאהוד [אחד מן הבורחים, חבר ותיק של צבי ואחאלה, מתקופת
 בריח־החשמונאים] שקיבלתי את מכתביו ובקרוב אענה לו. פרטים על
 הבחחה תקבלי ממנו. כמובן שאני מצטער שלא יכולתי להיות בין
 הזוחלים״. ואחר כך: ״פרטים על הנעשה פה ועל המאורעות בשבועות
 האחרונים תוכלו לשמוע מפי הבחוחם שנשאו רגליהם לא מזמן. אינני
 כותב הרבה הפעם, כי אינני כותב בדרך הרגילה״. ובמכתב לאחר
ן היציאה - והשמחה היתה רבה״.  שבוע: ״אהוד כתב לי שפגשך ממ
 כן קיבלנו מכתב מאחד מהשנים שנתפסו על־ידי קצין אנגלי, ששחררם

 ואיפשר להם להמשיך בדרכם. אמו דפיקת לב.״
ן האחרון לא טוב ביותר,  באותו מכתב כותב צבי: ״מצב רוחנו ממ
 ביחוד מאז הבחחה. תאח לך: בשורה רודפת בשורה. האחת -
 מבשרת על האהדה שרוחשת האוכלוסיה כלפינו: השניה - על העבודה
 המתקדמת בחוץ. עם בוא הבשורה - כולם שמחים: ומשנהו -
 מתעצבים. לכל הרוחות! האם לא יכולנו ברגעים אלה להיות בחוץ? ״
 אריאלה לא חזרה למחלקת הנוער. עמיחי, האחראי על החטיבה
 הלוחמת, ציפה לה בכליק־עינים. סמוך מאוד להצטרפותה לחטיבה
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 החלה אריאלה בהדרכה בשדאות ובאמוני נשק. אם עד כה הצטמצם
 נםיונה בנשק קל, באקדחים ורימונים, הנה עתה צריך היה להדריך את
 לוחמי החטיבה ההולכת וגדלה גם ברובים ובמקלעים ובחבלה. זו היתה
 תקופה שבמדות חומר־הנפץ מתוצרת יחודית של לח״י הלכו וגדלו,
 וחלק ניכר מן התוצרת, מ״אבקת הכסף״, הגיע לירושלים ונערם
 במחסנים. אריאלה לא הסתפקה בהדרכה ובאמונים, היא יצאה
 לפעולות בעצמה, ופעולות החטיבה הלוחמת של לח״י בירושלים הלכו

 ורבו, כפי שסיפר אהוד:
 ״כאשר ברחנו מבית הסוהר, נשארתי בירושלים ופעלתי עם עמיחי.
 פעולה ראשונה שלי: פיצוץ בית בקטמון. זה היה בתחילת מרס. יצאנו
 מגבעת שאול. גם אריאלה השתתפה בפעולה. מאד מאוד התרשמתי
 ממנה. היא היתה אחראית על בדיקת המעבר בדרך למטרה. כשהגענו
 קרוב נפתחה עלינו אש, אך לא היו לנו נפגעים. היתה לי הזכות
 להשתתף עם אריאלה גם בפעולה אחרת. זה היה מסע ארוך. יצאנו
 מ׳תלפיות׳ (לא השכונה שבדרום העיר, אלא מוסד ילדים של
 ההסתדרות הציונית בשם זה, ליד המקום בו נמצא הר המנוחות כיום.
 היה שם צריף, ששימש כבםיס־יציאה לאנשינו). המטרה היתה לפוצץ
 את בית המוכתר בשועפט. עלינו היה להגיע לשיך־ג׳רח ולשועפת דרך
 הוואדי, שבק רמות לרמת־אשכול כיום. עברנו דרך ליפתא, שכבר היתה
 ריקה מערבים אך עוד לא היתה בידינו. למטה בוואדי, היה מעיין, מי
 נפתוח, שממנו לקחו מים לבית־המקדש. צרפו אותי למחלקה שפקדה
 עליה אריאלה. אריאלה בראש ואני כסגן שלה נוכחתי שהיא מכירה את
 השטח היטב. היה לילה ללא ירח ואריאלה הצליחה לנווט את הכח
 בחושך ללא היסוס. שמתי לב כי לכל האנשים היתה הערצה גדולה אל
 אריאלה שכמוה לא ראיתי לגבי אחראים אחרים. ההתנהגות שלה,

^ היו למופת. ו  הבטחון העצמי יחד עם הענווה ללא ש

 משרבו פיגועי הערבים משיךג׳רח לעבר שכונת בית־ישראל, פנו
 התושבים אל לח״י. מפקדי החטיבה הלוחמת החליטו לעבור להתקפת־
 נגד. אך היתה בעייה: השכונה הערבית נמצאת על גבעה, ובקרבת־
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 מקום מצויות עמדות בית־הספר־לשוטרים, וגם מחנה־צבא. הוחלט
 לפוצץ שישה בתים, ובכך ליצור מרחב בק השכונה היהודית לערבית.
 הפעולה בוצעה בליל ד׳ שבט. מוקשים הונחו על דרכי־הגישה, אך
 בשל האש העזה מן העמדות הבריטיות הסתפקו לוחמי לח״י בפיצוץ

 ארבעה מתוך ששת הבתים המיועדים.
 על פעולה שאריאלה פעלה בה בצוות הפיקודי, סיפר גבריאל, כתב
 ״מברק״: ״שיחה שקטה מתנהלת בשלישיה מודאגת המצפה לקולות
 הנפץ משכונת קטמון, המשמשת מטרתם של הלוחמים. הנהג במכונית
 החשוכה תולה בה עיניו, אדם שראה רבות בחייו, מסכם בחיוך: ׳טוב
 אריאלה, את נוסכת בטחון, החבריה ישובו שלמים׳. כן היא נסכה
 בטחון במבצעי חבלה, בלילות הקשים ומניחות אל מעבר קווי ארב
 ראשונה תסתער.״ אריאלה קיבלה לידיה גם את הטיפול בחברי התנועה
 הכלואים בירושלים. סיפר יחזקאל, מכלואי תש״ב: ״כשהשתחררתי
 מבית־הםוהר המרכזי בירושלים, בכ״ט שבט תש״ח(9.2.48), והוטבעה
 חותמת־הפראז׳ על כף יחי - נתקבלתי על־ידי אריאלה, שהביאה אותי
 לפגישה עם מאיר, מפקד לח״י בירושלים. זו היתה פגישתי הראשונה
 והאחרונה עם נערה מופלאה זו, ששמעתי עליה רבות. היא עשתה עלי

 רושם עצום, אף שלא החלפנו בינינו מלים רבות.
 ״עוד באותו ערב לקח אותי מאיר לאחת מהפעולות הרבות שבוצעו
 בירושלים על־ידי לח״י כנגד האויב הערבי. עד כמה שזכור לי היתה זו
 התקפה על קטמון״. במכתב שהעביר צבי לאחותו, למחרת, בל׳ שבט,
 שאל: ״הנפגשת עם יחזקאל? הוא ודאי מסר לך פרטים על הנעשה
 פה״. והוא לא שוכח להזכיר לה ש״עדיין לא ענית על השאלות הנוגעות

 לעתיד הארגון בצורה מפורטת, שאלה ששאלתי אותך פעם״.

 במכתב מי״ט אדר־א מבשר לה צבי כי מעבירים את שארית
 הכלואים היהודים מירושלים לעתלית. לכאורה היה עליה לשמוח, שכן
 הוא יוצא מבין חומות הכלא; ומעתלית הדרך לחופש קצרה יותר. אבל
 הקרבה הגיאוגרפית, בירושלים, תמה. ״אנו עומדים כעת בסימן ההכנות
 להעברה לעתלית. מחר, יום ב׳, אנו נוסעים״, מבשר צבי. ״אנחנו
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 נוסעים בשתי קבוצות. אני נוסע בקבוצה א׳, שתיסע מחר [כ׳ אדר־א].
 ודאי תשמעו את שירתנו ברחובות העיר״. צבי חש את העצב שהדבר
 יגרום לאחותו: ״חבל שאצטרך להיפרד מחברתך מרחק כה רב״. אך
 הוא מנחם אותה: ״יתכן ותוכלי לבקרני - ונוכל שוב לראות איש את

 רעהו פנים אל פנים, אני כבר רוצה לראותך״.

 שבועיים את״כ קיבלה את מכתבו הראשק של צבי ממחנה עתלית -
 מז׳ אדר־ב תש״ח (10.3.48): ״שלום רב יקירה!״, כותב צבי. ״זה
 השבוע השני שאנו נמצאים במחנה החדש בעתלית. בשבוע שעבר
 הודעתי לך על בואי הנה, אולם נודע לי שהמכתב לא הגיע לתעודתו

 והושמד בדרך.
 ״קשה לתאר את גודל השינוי בין ירושלים לפה, צדדים חיוביים
 ושליליים בו - הכל מנקודת מבט של אסיר. באנו לעולם חדש
 לחלוטין, ממש חופש ביחס לירושלים. כאן אפשר לטייל 24 שעות
 ביממה. כשנתיים לא ידעתי מה זה לילה ומה הם כוכבים. כל מה
 שראינו היה מבעד לסורג. ללכת חפשי - ולהרגיש את הלילה, את
 עומק חשכתו, את קסם כוכביו הנוצצים - קשה להשיג. שטח המחנה,
 שאפשר להסתובב בו, גדול פי עשרים מזה של ירושלים, בלי הגזמה.
 הולכים והולכים, ואין סוף. בימים הראשונים, כשהסתובבתי עם
 העצורים, הייתי הולך עשרים מטר - ואינסטינקטיבית חוזר על עקבותי.
 אנשים היו מתפלאים ושואלים: מה הוא חתר? הרי עדיין רב המרחק -
 בירושלים רגילים היינו ללכת 20 מטר - וסיבוב אחורה. התנאים כאן
 מצויינים לעומת ירושלים: קנטין עם רדיו מאפשר לקנות מיני מתיקה
 ומשקה. חדר עם שולחן פינג־פונג, חנות כל־בו, ועוד ועוד. אלא
 שבירושלים היו עוברים עלינו הימים במהירות רבה, אולי בגלל
 החלוקה הקצובה של היום, שהיה קצר וחולף במהירות. גם השבועות
 והחדשים חלפו מהר. ואילו כאן - היום נמשך כנצח, שכן הערב כאן
 מתחיל רק ב־12.00 בלילה... יתכן כי כאשר נתחיל להתעסק במשהו,

 בלימודים, גם פה יעבור הזמן מהר, יתכן.
 ״עדיין לא קיבלתי ממך כל מכתב מאז בריחת החברה, אף שכתבתי
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 כבר שני מכתבים. כיצד התרשמת מהחברים שהסתלקו? כתבי על
 הנעשה עמך, על בריאותך ובמה את מתעסקת. פשוט רצוני לראות את

 כתב־ידך״.
 צבי השתחרר ממחנה עתלית ימים אחדים אחרי פורים, בי״ט אדר־ב
 (30.3), ומיהר להודיע על כך לאריאלה. משלא קיבל תשובה, שלח
 בכ״ח אדר־ב מכתב נוסף באמצעות חברים שעמדו לעלות לירושלים.
 ״שלום רב יקירה!״, כתב לאחותו. ״כבר שלחתי לך מכתב וגם מברק.
 יש לי כל כך הרבה לספר ולשוחח אתך, אבל איני יכול להעלות את
 הדברים על הנייר, שכן הכל בעניינים אישיים. אני אשאיר זאת
 להזדמנות שנוכל לשוחח יחד. בכל אופן אבקש ממך שאם הדרך לא

 תהיה בטוחה, אל תחזרי. אולי תבואי לעבוד פה?״.

 בי״ב אדר־א תש״ח (22.2.48), יומים אחרי בריחת שנים־עשר לוחמי
 מחתרת מבית־הםוהר המרכזי בירושלים, התרחשה בירושלים זוועה
 בריטית: ב־6.30 בבוקר עצרו שלוש משאיות צבאיות במרכז ירושלים,
 ברחוב בן־יהודה. נהגי המשאיות האנגלים ירדו מהן, נכנסו למשוריין
 שפתח בדהירה לעבר שכונת מחנה־יהודה. אחר כך התפוצצו המשאיות
 ובהתפוצצות האדירה קרסו ארבעה בתי־קומות וארבעה אחרים נפגעו
 קשה. 49 יהודים נהרגו, 140 נפצעו. זו היתה תוצאה של מאות

 קילוגרמים חומר־נפץ שבתוך המשאיות הבריטיות.
 עוד באותו יום הזדחה אריאלה לשלוח מכתב־הרגעה למשפחה
 בתל־אביב. אריאלה ידעה שהמשפחה תדאג מאד. ואכן ידעה הבת את
 נפש אמה. במכתב שכתבה מלכה פריזנד לבתה (באידיש, כהרגלה)
 בט״ז אדר־א (26.2) כתבה: ״לאה היקרה! את מכתבך על האירועים
 הקשים קיבלנו רק עכשיו. ביום ראשון שלחתי לך מברק, אבל עד
 עכשיו לא קיבלתי תשובה. לאה האהובה, אמנם את שואלת איך
 השפיעה עלינו הבריחה מבית־הםוהר - אבל אני מאד דאגתי ועד
 שנודע לי על שלומכם עברו עלי הרבה דפיקות־לב. שאלוהים יעזור לי,
 שלא אצטרך לעבור חרדות כאלה עוד פעם. אני מתפללת שכולם

 ישתחרר בקרוב.
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 ״לאה האהובה! אל תדאגי לגבי העבודה של אבא ולשלומנו... כאשר
 תחליטי לבוא הביתה, השתדלי לנסוע רק במשוריין... לאה היקרה,
 כתבי לי את הפירמה של הרדיו של דבורה. יכול להיות שאני אקנה רדיו
 בכסף של שושנה. משמח אותי שיש לך רדיו בחדר. כתבי לי כל מה
 שעובר עליך. אני מבקשת ממך להסתובב מה שפחות ברחובות. מסרי

 ד״ש ליוסף אייזנר. תהיי בריאה עם הרבה נשיקות מאתנו״.
 למכתב של אמא צרפו בני המשפחה משפטים קצרים: ״קראתי
 מכתבך ואני שמח על מצב הרוח הטוב שלך. אני מתפלל שנזכה
 לתוצאות טובות, למרות ההרס״, כותב אחד. ואחר, או אחרת, כותב:
 ״שלום לך לאה. הייתי אצל דבורה לדעת מה שלומך אחרי ההתפוצצות.
 ותיכף כשחזרת הרגעתי את אמא״. למחרת כתב הדוד, יוסף מאיר

 שוימר מכתב מיוחד:
 ״ב״ה תל־אביב יום ו׳. שלום רב לאה היקרה תחי׳!

 ״את מכתבך אתמול קיבלנו. הננו שמחים מאד שמצבך בסדר, כי
 אחרי האסון הגדול מה שקרה בירושלים לא היה לנו שום ידיעה ממך,
 ובפרט האמא שלך היתה מודאגה מאד שלא יכלה לישץ בלילות. אנחנו
 מבקשים אותך מאד שתזהרי עליך ותדאגי על זה שיהיה לנו תמיד
 ידיעות ממך. אצלנו הכל בסדר, אך מצב הבטחון לא לגמרי בסדר,

 בפרט בסביבותינו. היריות כמעט לא נפסקות.
 ״תכתבי לנו מה שלום צבי. אנחנו מאחלים לך שמטרתך תגיע למחח

 חפצך, ושתחזרי תיכף בשלום הביתה״.
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 קשרים עם הבית

 כבר מראשית חודש שבט תש״ז, עם שובה של אריאלה לירושלים,
 ולמרות תנאי התחבורה הלא סדירים בין תל־אביב לירושלים, נשמר
 הקשר בין משפחת פריזנד בתל־אביב לשני הילדים בירושלים. נוצר
 מהלך משולש משולב: המשפחה בתל־אביב - לאה במחתרת
 בירושלים - צבי בבית־הםוהר המרכזי במגרש־הרוםים. בי׳ שבט
 כותב צבי לאריאלה: ״שמחתי לקבל את מכתבך שבו את מודיעה
 שהועברת לטבריה וכי שוב נהיה קרובים אחד לשני. בשבוע שעבר
 כתבתי להורים - שבוע אני כותב הביתה ושבוע אליך״. ובמכתב אחר:
 ״שוב אני חוזר בשמחה לכתוב לך, לאחר שבשבועיים לא התכתבנו.
 בשבוע שעבר כתבתי מכתב להורים. הייתי מוכרח לכתוב להם, כדי
 להרגיע את רוחם לאחר המאורעות שארעו פה... תארי לך, מדי שבוע

 בשבוע מכתב - ממש שיא 1״.
 בתנאי התוהו־ובוהו מחפשת אריאלה ומנצלת כל הזדמנות וכל
 אפשרות להתקשר עם בני המשפחה. בי״ח שבט (29.1) מדווחת לה
 רותי, חברתה למחתרת ומן העבר: ״על אף רעם התותחים, והזמזום
 המונוטוני הנשמע בסביבות םלמה ובתל־אביב כולה, הצלחתי לפלס לי
 דרך אליכם הביתה. אמך היתה חצי ישנה חצי מנמנמת. תחילה לא
 שמה לב, אך כשאמרתי לה ׳מכתב מלאהלה - מיד קמה. אני הקראתי
 לה, אך אוי־ואבוי להקראה ולפרושים שלי; את הכל זקפתי על חשבון
 כתב־ידך הבלתי־ברור. היא סיפרה לי ששלחה לך מצרכים. כמו־כן
 ניחמתי אותה שהמקום בו את נמצאת אינו בסכנה, והיא יכולה להיות
 שקטה. אמרתי שאני יכולה להעביר מכתבים וחבילות, שלא יעלה לה
 בכסף, ואני אבוא לקחתם. דעי לך כי אינני עושה זאת כדי לחפות על
 מה שכתבתי לך במכתב הראשון, כי אם מתוך יחס של לוחמת ללוחמת.
 ולא איכפת לי איך שתביני, העיקר שאני אמלא את חובתי בנאמנות;
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תק מזה, אילו היית כותבת, הייתי ניגשת אליכם עוד קודם לכן.  ו
 ״דרישת־שלום לך מהקטנים שלך. הם קצת מנדנדים. אין עבודה, אך
 לא נורא. ד״ש מיוחדת לך מבועז. נעמי יצאה לקורס. ד״ש לכולם -

 ממני ומנילי, לך ולאביבה״.

 האם מיהרה להשיב, עוד באותו יום: ״לאה האהובה״, כתבה. ״את
 כל המכתבים שלך קיבלנו. השבוע כתבתי לך מכתב וגם שלחתי
 חבילה. אצלנו הכל בסדר, רק שהיריות מתרבות ומחחזקות. לאה
 האהובה, את כותבת שאת מתכננת לבוא הביתה. הייתי רוצה שתבואי,
 אבל לא כדי לחזור. שכן הדרך מסוכנת מאד. כתבי על כל מה שקורה
 אתך, אך אני מבקשת ממך, לאה האהובה, לא להסתובב הרבה ברחוב.
 יש לנו צרות עם משה, שבגלל המצב אין לו סבלנות ללימודים. אני

 מסיימת בנשיקות רבות״.
 כאמא יהודיה טיפוסית הדואגת לגחליה כותבת מלכה פריזנד, בכ״ט
 שבט(9.2), באידיש כמובן: ״לאה היקרה. קיבלנו את המכתב שלך. את
 יכולה להבין את השמחה שלי כאשר אני מקבלת דרישת־שלום...
 כתבתי מכתב לצבי - ולא קיבלתי תשובה, ואני מאד מודאגת. כתבי לי
 כל מה שמתרחש אצלך. אני מבקשת ממך שלא ללכת למקומות
 מסוכנים. אני מאחלת לך בריאות ושולחת לך המון נשיקות, גם מאבא

 שנמצא בבית המלאכה״.
 על אף שלא ויתרה על אמונתה ועל דרכה המיוחדת, לא פסה אהבתה
 של אריאלה לאמה, למרות דברים קשים שכתבה אליה. באחד
 המכתבים היא מבקשת מאחותה שושנה ״לקנות דבר־מה לאמא״,
 ליום־ההולדת שלה. שונה היה היחס של לאה לאביה. כמי שטרוד
 בהבאת הפרנסה מבוקר עד ליל, לא הירבה האב בכלל לכתוב אגרות
 אף לקרובים ומכרים; את ״המלאכה״ הזו השאיר לזוגתו. בין כל
 המכתבים שהוחלפו בין המשפחה לאריאלה לא מצאנו אלא שורה
 אחת, שצרף האב למכתב שכתבה שושנה לאחותה: ״אני דורש

 בשלומך ומאחל לך כל טוב. מאת אביך יעקב פריזנד.״
 בתענית־אםתר, יום־ההולדת השמונה־עשרה של אריאלה, י״ג אדר־ב
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 (24.3), כותבת האם המתגעגעת לראות את פני בתה: ״לאה האהובה
 שלי. בשבוע שעבר לא כתבתי לך, שכן חכיתי שתבואי לשבת״.
 האכזבה והתקוה עולים מכל מלה. באותו יום הותקפו שיירות - בדרך
 לירושלים ומירושלים לעטרות. ההתקפות הערביות נמשכו שעות רבות.
 כעשחם אוטובוסים ומשאיות נפגעו, שבעה־עשר יהודים נהרגו
 ושישה־עשר נפצעו. ״עכשיו, לאה האהובה, אינני יודעת אם תבואי״,
 כותבת האם. ״כאשר קורה אסון כזה לאוטובוס אגד - אני מאד דואגת
 לך, לאה האהובה; ועל כל המצב שלנו עד עכשיו. קוויתי שאי־פעם
 ישתפר, אבל עכשיו רק אלוהים יודע מה יהיה״. האם דואגת לבת
 האהובה, אבל היא עצמה מוכנה להסתכן כדי לראות את הבן הבכור
 שהועבר מבית־הסוהר בירושלים למחנה המעצר בעתלית. ״יכול להיות
 שאני אסע ביום חמישי לעתלית״, ממשיכה האם. ההחלטה מותנית:

 ״אם יהיה אוטו משוריין״.
 נפש האם נכמר על ילדיה: ״אצלנו אין שינוי, רק צריך סבלנות
 לילדים. כתבי לי מה שלומך. איך האוכל ומה נשמע אצל דבורה ? ואם
 את נפגשת עם יוסף י מסרי להם ד״ש. אין לי עוד סבלנות לכתוב. תהיי
 בריאה עם המון נשיקות מאתנו וד״ש למשפחת וייס. אמא שלך המקווה'

 לראות אותך בקרוב״.
 אחיה של האם, הדוד יוםף־מאיר, מצרף שורות אחדות: ״שלום רב
 לאה היקרה תחי׳. חכינו לביאתך הביתה על שבת, אבל כנראה לא היה
 לך אפשרות. דברתי עם אחד מה שיצא מעתלית ומסר שלכולם שלום.
 יש להם אוכל מספיק וגם אפשר להם לטייל כל היום, רק הם מודאגים
 בשביל המצב, ממה שגם אנחנו מודאגים. מה שלומך? תכתבי הכל

 ממך״.

 אריאלה אינה שוכחת את אחותה ואחיה שבבית אכא־אמא בתל־
 אביב - שושנה ומשה. כבר בשנה שעברה הצטרפה שושנה לשורות
 לוחמי תרות ישראל. בתנאי הפינוי הבריטי, עם התרופפות החשאיות,
 מרשה שושנה בת השש־עשרה להתיר מעט את רסן הקונספירציה. בכל
 מכתביה מדווחת שושנה, היא יהודית בלח״י, מהמתרחש בין נוער
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 לח״י. היא יודעת על מעשיה והסתכנויותיה של האחות הגדולה - והיא
 קצת דואגת.

 בכ״א שבט כותבת שושנה: ״קיבלנו את מכתבך הקצר בשמחה. האם
 את נמצאת בסביבה מסוכנת? אמא ואבא מרגישים טוב, אבא אינו עובד
 קשה עכשיו. משה, כפי שכתבתי לך, מתקדם יפה בלימודיו ומכין ברצק
 שעורים. אני עזבתי את העבודה עם הילדים מסיבה שהיה לי קשה וגם

 משכורת נמוכה. אני מקוה לקבל עבודה מהתנועה לכל היום״.
 היא עדיין לא מספרת לאחותה שגם האח הקטן, משה, הצטרף ללח״י
 וכינויו: בועז. אבל בסוף המכתב היא מגלה לאחותה את הכינוי של
 האחראי שלה, המוכר לאריאלה: ״דרישת־שלום ונשיקות חמות מכל

 בני המשפחה, מחברותי ומדוד האחראי שלי״.
 במכתביה לצבי מזכירה לו אריאלה לא לזנוח את האחות הצעירה.
 במכתב תשובה הוא כותב לאריאלה: ״בנוגע ליהודית, הריני באמת
 מצטער על שלא כתבתי לה עד עתה ואעשה זאת בפעם הבאה. אני
 מתאר לעצמי כמה קשה מצבה - אם תראיה מסרי לה ממני נשיקות

 חמות מאד״.
 בטרם נסתיים חודש שבט, כותבת שושנה ללאה: ״קיבלנו את
 מכתביך. שמחנו מאד למכתבו של צבי, כי זה זמן רב שלא קיבלנו
 מכתב ממנו. לפני כשבוע שלחנו לו מכתב ע״י התנועה ולא קיבלנו

 תשובה. בכתבך אליו תשאלי אותו אם קיבל את המכתב.
 ״בבית הכל בסדר, כולם מרגישים טוב. בסביבתנו אין סכנה. משה

 מרגיש טוב״.
 עיקר מכתבה של שושנה - ענייני התנועה. ״אני כתבתי לך בקשר
 לעבודתי במכתב קצר שהעברתי דרך התנועה, ואין לי מה להוסיף״,
 מספרת שושנה, אך אינה מגלה שהיא עובדת עם חבר המרכז גרא. ״אני
 עובדת רק חצי יום - מ־7.15 עד 2.30, ביום שלישי אני חפשיה לגמרי,

 כך שאני יכולה לעזור בבית.
 ״העבירו אותי לתא חדש, אני נמצאת יחד עם בן־ציק, חניך שלך
 לשעבר. בערבים אני עסוקה שלוש פעמיים בשבוע: פעמיים שיחה,
 ופעם כלים. כל ליל שישי אנו יוצאים לשמירה מחוץ לעיר, רק ללילה.
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 דרישת שלום מבן־ציון, דרורה, נילי ורחל״.
 במכתב הבא, מט׳ אדר א׳, מפרטת שושנה יותר. בעבודתה עם חבר
 המרכז יש לשושנה קשר רצוף יותר לאחותה. ״את הדואר תוכלי
 להעביר לי ע״י יוסקה המקשר. אני נפגשת אתו בקשר לעבודתי ארבע
 פעמים ביום״, היא כותבת. הצעירים שעבדו במסגרת הארגונית רוכזו
 בתא מיוחד. היו שם מקשרות ועובדי בית־הדפום וההפצה. אחד מהם,
 בן־ציון, היה חניך של אריאלה והומלץ על־ידיה לעבוד בבית־הדפוס
 המחתרתי. הוא לא הפסיק לספר את מעלותיה של אריאלה: ״אני נמצא
 בתא מיוחד שקוראים לו ׳תא הסטודנטים׳, כי הוא מורכב מאנשים
 שעובדים עבודה תנועתית יום־יומית. אנחנו שתי בנות וארבעה בנים.

 האחראי שלנו הוא שמעון״.
 שושנה מדווחת ללאה על המצב בבית: ״היחסים ביני לבין ההורים
 טובים מאד, כמו שהיו לפני כן. בסביבה אצלנו שקט בערב, כי העוצר
 חודש, לאחר ההתקפה שלנו [של לח״י] באבו־כביר. במרכז מסחרי אין
 שום דבר מיוחד. בבית כבר יודעים שמשה נמצא בברית־החשמונאים
 [כהסוואה, כלפי הבית, לפעילותו בלח״י]. הוא יצא היום לשמירה
 ללילה. אני מסיימת בתקוה לראותך בקרוב בבית. דרישת־שלום מאריה.

 אחותך אוהבתך״.
 למכתב הזה הוסיפה אמא שורות אחדות: ״לאה האהובה. את המלים
 המעטות הללו אני כותבת לך בהתרגשות רבה, שכן אני מחכה למשה
 שיחזור הביתה, אך שושנה אומרת לי שהוא לא יחזור, כיוון שהלך
 לשמירה. אינני מבינה אתו התנהגות זו, שלוקחים ילד בן 13, בלי להגיד
 להורים שהילד לא ישוב הביתה בלילה... אני מוכרחה לכתוב לך, לאה
 אהובה, שהתנהגות כזאת מרגיזה אותי מאד. לקחת ילד כזה ולשלוח
 אותו לשמירה. אני מבקשת שתאמרי זאת למפקדים שלך. בבריאות

 ובמלוא הנשיקות, מאמא״.
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 אהבה באש

 סמוך לעלייתה השניה
 לירושלים, בראשית חודש
 שבט, נכנסה לחייה של
 אריאלה דמות מופלאה,
 מטובי לוחמי חרות ישראל.
 לבחור, יששכר הוברמן,
 שנודע בכינויו המחתרתי
 כיענקלה, היה עבר קרבי לא
 מבוטל. הוא היה מבוגר
 מאריאלה בכשלוש שנים.
 בחור תמיר, ספורטאי מנעוריו,
 פעיל ומדריך לחינוך גופני.
 בביוגרפיה שלו מסופר כי

ם הצטרף ללח״י עם הגברת ד ר ט ו נ ב ב ר ק ל ב פ  יששכר־יענקלה הוברמן נ
 פעילות המחתרת, ועד מהרה
 מצא את עצמו בשורה הראשונה בפעולות נועזות ומסוכנות, כבפיצוץ
 בסים המשטרה הבריטית כשרונה. באחת הפעולות אף נפצע קשה, אך
 גופו החזק סייע לו לחזור במהרה לשורת הלוחמים הראשונה. זקוף
 ואמיץ, שופע עליזות ומעודד את הרוחות, היה בין ראשי לח״י־ירושלים

 היוצאים אלי קרב.
 יעקב ואריאלה מתיידדים ומתאהבים, יחד רוקמים הם את חזון
 עתידם המשותף ואף קבעו מועד לחתונתם. אך בינתיים מתפתחים
 המאורעות ומתחוללת המלחמה. יענקלה נאלץ לדחות את תכניותיו

 הפרטיות.

 ״בת הזוג״, אריאלה, תיארה את האיש, אשר נועדו לו עלילות,
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 במכתב וביומן. התיאור מצטיין בגילוי־לב: זכרונו של יענקלה התעורר
 בי היום באופן מיוחד... האין זה טבעי, כאשר הכיסופים הפועמים
 בנפשה של בת־גילי יפנו ביתר־שאת אל אותו האחד שהלך לבלי־
 שוב?... מתמיד לא היה רגש האהבה מפותח אצלי ביותר. אך אם כבר
 נוצרה הדדיות ביני לבין אדם אחר, היתה זו הדדיות קיצונית ומלאה,
 הדדיות אפילו בדברים הפעוטים שבחיים. יותר שאפתי לטפח ידידות
 טהורה מאשר ערגה, או אהבה, או כיסופים, או איך שתקראו לזאת.
 מובן ששני דברים אלה יפים הם, כאשר משלימים הם אחד את השני -

 יחם כזה היה קיים ביני לבין יענקלה.
 נכון, הוא שנקשר אלי, יותר מאשר אני אליו; והוא, יותר ממני, חתר
 ליצור את השותפות ־ אפילו בדברים החמריים, היומיומיים. הוא היה

 זקוק לידידות ואהבה, ואף ידע לתת את שניהם, באמ1ן בלתי־מוגבל.
 מבטו הילדותי, הבהיר והזך, היה ננעץ לתוך עיני; מבט מלא אושר של
 ילד. אכן, נשמתו היתה זכה, כנשמת ילד שלא חטא. אושר בריא, שפרץ
 ממצפון שקט ונקי, מילא אותו. לעתים רחוקות ידע מצבי־רוח גרועים,
 שסיבתם היתה התנהגות רעה או ריב בין אנשים, דברים שהיו זרים לו.
 בכשרון וטוב־לב ידע לדחוק ולמחוק כל ריב ושנאה בין אנשים - בין אם

 בחכמתו כי רבה ובין אם בהערות שקטות וענוות.
 עצם נוכחותו דיכאה בך מיד כל מחרות, כל רצון רע. עצם העובדה
 שהיית מוכרח למלא פיך צחוק לדבריו, ללא הפוגה, היה מפיג כל רוח
 רעה... לא פעם, כאשר ה״תי מרגישה כי איזשהו רצון וע, או קפריזה, או
 התבטאות לא־הוגנת כלפי אנשים, עולים בתוכי - הרי רק הודות

 לנוכחותו של יענקלה היו נעצרים ונעלמים כאילו לא היו.
 ביומן הקצר, שכתבה בל״ג בעומר תש״ח, ניסתה אריאלה להחיות
 את הדמות השרשית: דמותו של יענקלה עולה לנגד עיני מבין כל עצם
 ועצם אשר בשטח - אם בפקדו על אנשיו באמון, אם בטפםו על צלע
 ההר כדי להגיע אל הכביש ולקבוע מקום להנחת המוקשים, ואם בשעה
 שהוא יושב לנוח עם החבריא על־יד בריכת־המים אשר במורד, מתחכם
 ומבדר ומעלה את מצב־הרוח בחכמותיו הלבביות הרגילות והפשוטות;
 או שהוא נועץ בי מבטים וחיוכים מלאי אושר, ומכנה אותי בכינויי חיבה
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 וגנאי שונים.
 על האנרגיה האצורה בו, על יכולת העבודה של יענקלה, סיפרה
 אריאלה: פגשתי בו בערב, ואגב פספוס, שביעות־רצון וסיפוק תיאר לי
 את יום־עבודתו - זו היתה פעם יחידה שעשה זאת - תוך כדי עבודה.
 לדבריו, היה לו יום גדוש בעבודה, אך העבודה מגוונת ומעניינת. בבוקר
 הלך להחרים מכונית לצורך פעולה. אחר כך יצא לפעולה. אחר־הצהרים
 שוב עיסוק: אמון בנשק, ובערב - הלך לשדר בתחנת השידור של לודי.
 ואריאלה הוסיפה: קשה להשתחרר מדמותו, מאופיו, מאישיותו,
 מתנועותיו ומכל הווייתו של יענקלה. לפעמים אני שוהה שעות בלילה
 במחנה אשר בליפתא, וצופה אל המקום המעלה אותו בצורות כה

 רבות.
 בהפוגה הראשונה ירדה אריאלה מירושלים לתל־אביב. צורך חזק
 היה לי להיות אצל הוריו, סיפרה, ליהפך להם לבת ממש. הייתי רוצה

 שיידעו שהייתי חברתו.
 גם לאחר שחזרה ירושלימה, סיפרה אריאלה, לא פסקה אצלי
 ההרגשה בחסרונו של יענקלה - געגועים, כיסופים וערגה. ההרגשה
 החזקה היא הרגשת אשמה וחסא לזכרו של יענקלה. נדמה לי שאני
 בוגדת בכל חלומותיו שארג לעתיד המשותף שלנו. במכתב תנחומים
 שכתבה אריאלה להוריו של יענקלה, בי״א תמת תש״ח, שבוע לפני
 נפילתה של אריאלה עצמה, כתבה בלשון רבים, אף שביטאה בכך את
 תחושתה האישית: אנו, אשר היינו קרובים אל הלוחם יעקב - הכרנוהו

 מקרוב, חיינו עם חוויותיו ושאיפותיו - מרגישים בחסרונו, בהעדרו.

 כדי לתאם את כיבוש דיר־יםין עם הפעולה לכיבושו מחדש של
 הקסטל, שנועד להערך בכ״ט אדר־ב(9.4) עם שחר, נפגשו נציגי לח״י
- דרור ועמום - עם נציגי המחת של ה״הגנה״ והגדוד הרביעי של
 הפלמ״ח, בכ״ח אדר־ב (8.4). התאום נקבע, על אף היסוסו של מפקד
 לח ״י לגבי התאריך, שעלול היה לגרור את הפעילות אל תוך השבת,

 דבר שהיה יוצר בעיות בקרב הדתיים הרבים שבלח״י ואצ״ל.
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 עם לוחמים בירושלים

 מסדר של אנשי לחייי בירושלים



 שמה של אריאלה על תת־המקלע, חרוט בידיה



 אריאלח, לוחמת בירושלים



 מפקדי לח״י בירושלים - מאיר, עמיחי ויוסף - היו בעמדת הפיקוד.
 על ״החטיבה הלוחמת״ של לח״י בשטח, שהיתה כאמור בגודל של
 מחלקה, פיקד יועד; עזרו לו האחראי על ההדרכה, זמיר, ואחראי
 המודיעין, עמוס; בין מפקדי החוליות היו יששכר, עמום, גיורא, ג׳ימי
 ומישקה; וכמובן גם צמד החברים, יענקלה ואריאלה. בקרב זה עמדו
 למבחן מאמצי ההדרכה בחטיבה, ביחוד בשדאות, נושא אותו ריכזה
 אריאלה בעלת הנסיק בהדרכת צעירי לח ״י במחלקת הנוער במשך שנה
 ויותר. הבעיה היתה כיצד יבוא לביטוי תפקודם של הלוחמים במבנה
 הטופוגרפי ההררי של ירושלים, השונה בתכלית מן המישור התל־
 אביבי. ראוי לזכור, כי כאשר החלה אריאלה להדריך את הירושלמים
 בא״ש יום ובא״ש לילה, נאלצה להוריד את המתאמנים לשפלה. נוסף
 לכך היתה הבעיה של מבנה פיקודי, שכן עד להתקפה על דיר־יסין לא
ה צבאי מ  טרחו מפקדי ״החטיבה הלוחמת״ של לח״י לעסוק בהקמת מ
- כיתות ומחלקות. בכל הפעולות שבוצעו עד כה פעלו חוליות קטנות,
 שצורפו לצורך מבצעי מסויים. אריאלה לא השאירה בכתובים את
 חומותיה מן הקרב המתיש בדיר־יםין. את אירועי הקרב בדיר יסין
 העלה על הכתב אלנקם, חניכה של אריאלה, שלחם עם יענקלה בשלב

 הראשון של הקרב, בחוליית משוריין־הרמקול.
 בלילה, לאחר שכבשו את הקסטל, מצאו הערבים את גופת מפקדם.
 עם בוקר, לשמע הקרב בדיר־יםין, ובטרם יסגרו עליהם התוקפים את
 דרך הנסיגה בוואדי עין־כרם - נטשו אחרוני הכנופיות את ההר ומיהרו
 לירושלים, להביא את גופת ה״שאהיד״ לקבורה. בשעה 06.20, לאחר
 הפגזה שהחלה ב־04.30, בדיוק בשעה שהחלה ההתקפה על דיר־יסין,

 עלתה יחידת פלמ״ח על הקסטל - ללא התנגדות.

 ערב פסח תש״ח היה יום של תקוות ואכזבות ליהודי ירושלים. בי״ד
 ניסן (23.4) החל ״מבצע יבוסי״, שמטרתו להשתלט על הכפרים
 הערביים שמצפון לירושלים. במבצע, בפיקודו של יצחק שדה, לקחו
 תלק חטיבת ״עציוני״ הירושלמית וחטיבת ״הראל״ של הפלמ״ח.
 תוצאות הקרב, בעיקר מזרת נבי םמואל, היו קשות מאד: 38 הרוגים,

113 



 ו־40 פצועים. גם הכפרים שנכבשו, ננטשו. המבצע נמשך ימים אחדים,
 ללא תוצאות ממשיות.

 אותו יום היה קשה גם לאריאלה. זו פעם ראשונה שעמדה להסב
 ל״סדר״ שלא במחיצת המשפחה. אריאלה ויענקלה, כמו גם עמיחי
 ואחראים אחרים, התמנו להסב לסדר חג החרות אצל שניאורםון

 ה״סבא״ של לח״י ירושלים.
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 הקרב על נוטרדם

 לקראת יציאת הכוחות הבריטיים מירושלים תכננה מפקדת ה׳הגנה׳
 להקים קו־הגנה במרחק מאות מטרים ממערב לעיר־העתיקה, מקביל
 לחומה - מבית־הםפר לשוטרים בצפון, עד לבנק אפ״ק במרכז, ודרומה

 עד לשכונות ימין־משה ותלפיות.
 ״בעוד מאות ערבים זורמים מתוך העיר־העתיקה, דרך שער־שכם״ -
 כתב דב יוסף, מושל ירושלים - נכבש מתחם נוטרדם, המרוחק שבעה
 מטרים בלבד מחומת העיר־העתיקה. ״הקרב מסביב לאכסנית־נוטרדם
 והמנזר־הצרפתי היה קשה מאד. הבריטים [שהחזיקו בבניין כחלק
 ממתחם־הבטחון, ״בווינגרד״] עזבוהו פתאום, ולא החזירוהו לממונים.
 השערים נשארו פתוחים לרווחה, ומיד זרמו לתוכו מאות ערבים,
 מצויירים במרגמות, רובים ומכונות־יריה... הם אמרו לכומר־הממונה כי
 באו ׳להגן על הכמרים מפני הציונים׳. הערבים המשיכו בבתה, אף
 לאחר שנאמר להם כי הבניץ הזה שייך לצרפתים, וכי אין הוא זקוק
 להגנה שלהם. הערבים ישבו בבניין פחות משעה, עד אשר הגיעה
 קבוצה של כעשרים בחורים יהודים, של אחד מארגוני הפורשים, וגרשו

 אותם״.
 בין אותם ״עשרים בחורים יהודים של אחד מארגוני הפורשים״ -
 לח״י - שכבשו את מתחם נוטרדם, היו גם עמיחי ויענקלה ואריאלה
 ואבנר. סיפר עמיחי, הבכיר מאנשי לח״י שם, שאף שלט בצרפתית:
 ״נכנסנו לשם, ומיד בא הכומר. אמרתי לו: ׳תשמע, מסייה, כל
 הפציינטים חייבים להישאר בחדרים!׳ היו שם ערבים ומיסיונרים,
 והזהרתי כי כל מי שיוציא את ראשו יקבל כדור. לנשארים בחדרים -

 לא יקרה דבר.
 ״החלטנו להתקדם לעבר המבנה השני של מתחם נוטרדם, זה שגובל
 בחומה, לא רחוק מהשער־החדש. הסברתי לאחיות כי עליהן להישאר
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 בחדרים. היתה שם טרסה, שממנה ניתן לעלות על החומה - ועליה
 ישבו ערבים בעמדות מבוצרות. שם התחיל העניין להתפתח באופן
 רציני. התחיל קרב יריות רצחני. עיקר הנפגעים - מאלה שנמצאו על
 המשטח הקרוב לחומה. החזקנו בעמדה זו, שהיתה עמדה קיצונית,
 כפתח־חדירה לעיר־העתיקה, שכן לא רחוק משם, פחות משלוש־מאות
 מטר בקו־אווירי, השתרע הרובע הארמני, ומן האזור הארמני לרובע

 היהודי המרחק קצר ביותר״.

 הקרב על נוטרדם נמשך יומיים - ביום שישי וביום שבת, ה׳־ו׳ אייר.
 סיפר אבנר: ״למחרת, שבת, המשכנו והרחבנו את אזור שליטתנו על
ת הגובלים עם חומת העיר העתיקה. אופיה המחתרתי של תנועתנו  מו
 עד כה הכתיב את דרכי פעולתנו, שהיו רחוקות מסדר צבאי.
 האימפרוביזציה והאלתור שלטו בכל, ולצד ראשית התארגנות כמו־
 צבאית נמצאו לא מעט אנשים בלי תפקיד מוגדר, אשר רגע מסרים
 עשויים להיות אחראים על משימה חשובה: ובמשנהו, לוחמים מן
 השורה - בלא לראות בכך פחיתות במעמדם״. אבנר מבהיר את מהלך
 קבוצתו: ״כאשר התקדמו אל הממה שכמעט צמוד לחומה, שלטו
 כוחותינו על כיכר־ברקליס משני עבריה. לפתע נשמע זמזום חד ומשהו
בה עיני ונחבט בקיר שלשמאלי ונקב את המרזב. מריה נוספת  חלף מו
 נפגע אחד הבחורים שלידי. אני הייתי אחראי על קבוצה קטנה, שכונתה
 ׳עתודה׳ או ׳רזרבה׳, שאמורה היתה להצטרף לכוח העיקרי, בהתאם
 להתפתחות הקרב. זכור לי כי כשהצטרפנו, הקבוצה הקטנה שלנו, אל
 יענקלה ואריאלה - שחיפשו דרך להשתלט על מנזר נוטרדם - היתה
 שם קבוצה נוספת, בפיקודו של יואב הארוך, שפנתה לבניין נוטרדם
 מכיוון אחר, מצד החצר. אנחנו פנינו אל הכניסה למגדל הכנסיה. אנשי
 הכנסיה ניסו למנוע בעדנו, אך לא התחשבנו בהתנגדותם והמשכנו

 להתקדם״.
 ׳ענקלה פי׳ן את הדרך לתוך בניין נוסח־ם, שהיה שלב נוסף
 בהתקדמותנו, בפעולה היסםורית זו, רשמה אריאלה. הייתי יחד עמו, בין
 המתקדמים לתפוס עמדות בתוך בניין זה. הוא, כרגיל וכמפקד, הלך
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 קדימה - לבדוק את המקום החדש, כרגיל. היה לו רגש־אחריות עז כלפי
 האנשים, ואף פעם לא שלח אחד קדימה, מבלי שהוא יבדוק בעצמו את
 המקום. גם כאן, לאחר שעלינו על גג הבניין, רצה לראות איזה שטח של
 האויב מתגלה מעברו השני של הגג. נשארנו על־יד הפתח - אבנר עם

 הברן ואני.
 אבנר: ״בהמשך, מצאתי את עצמי בחברת יענקלה ואריאלה, כשאנו
 מתקדמים לתור אחר גגות נישאים, מהם ניתן יהיה לשלוט על חומת
 העיר־העתיקה. בסך הכל מנתה הקבוצה שלנו כשישה־שבעה לוחמים,
 חמושים במקלע בק, בשק רימוני־יד פולניים וםטנים מתוצרת עצמית.
 ״חדרנו לבניין נוטח־ם, הצבנו לוחמים בפתחים והגענו עד לגג. חדר־
 המדרגות בנוי היה כמגדל עם חרכי־יריה. לקרבת הגג הגענו חמישה.
 הלוחם עם הברן הופקד על החרך העליק: שני, עם סטן, סייע בידו

 ועמם גם שק רימונים. יענקלה, אריאלה ואני פנינו אל הגג.
 ״המעמד ההירארכי בין יענקלה לביני לא היה ברור, שכן אני הייתי
 שייך לשכבת ה׳אחראים׳ הראשונים בלח״י; מאידך הייתי ׳מנוטרל׳
 בשנים האחרונות מפעילות בשל מאסרי, בעוד יענקלה נודע כלוחם נועז
 שהצטיין בהחדרת מכונית התופת לבסיס הבריטי כשרונה. ועל כן
 הכרתי בעליונותו המבצעית, אף כי לא היו בינינו יחסי פקוד־מפקד.
 הצבת הלוחמים נעשתה במעץ התייעצות בץ שלושתנו. בעלותנו
 במדרגות היה יענקלה בראש. כאשר הגענו עד הכניסה לגג חשבנו אף

 אנו, אריאלה ואני, להיכנס עמו״.
 ההמשך - מעטה של אריאלה, שבועיים אחר ההתרחשות: שרקו
 כדורים - והוא זחל. עברו כשלושה רגעים - ויענקלה לא חזר. חשד
 התעורר בלבי, שמא נפגע. לאחר שאמרתי זאת לאבנר, הסביר לי כי הגג
 ארוך, ועדיין לא הספיק לחזור. החילותי לקרוא לו - ואין מענה. כאן
 אריאלה עוברת ללשון הווה: אבנר משתיקני, בנימוק שהאויב יבחין כי
 עלינו על גג בניין •טרדם. אך מאחר שאין הוא חוזר, כעבור שבע דקות
 בערך, אני זוחלת החוצה אל הגג. הגג קסן. בקצהו השני - פסל המנזר.
 לרגליו שוכב יענקלה על בסט בתוך שלולית עצומה של דם - חסר־

 הכרה.
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 אבנר: ״המתנו ליד פתח הכניסה אל הגג במשך דקות ארוכות. יריות
 ניתכו כל אותה עת. משבושש יענקלה לחזור - עלינו שנינו אל הגג.
 מצאנו את יענקלה שוכב שרוע ליד ארובה, כדור בראשו, מחרחר

 חרחורי־גסיסה...״.
 אריאלה: מוח׳ פועל בקצב מלא: אם נשפך ממנו דם כל־כך רב, אין
 כבר סיכויים לחייו. אך לא יתכן! הרי הוא צעיר ובריא בגופו. ואם הפצע

 אינו במקום מסוכן, הוא יינצל...
 תוך כדי מחשבה אני כבר מחפשת את מקום הפגיעה. הפצע מתגלה
- בראש. קראתי אל אבנר. הוא נזדרז אלינו. החילונו למשוך את
 יענקלה, ולאחר שראיתי כי לא נוכל לעשות זאת במהירות, קראתי

 לחבר נוסף, שהיה בחיפוי בחדר המדרגות.
 אבנר: ״נטלתיו באצילי ידיו, ובעזרת אריאלה משכתיו אל עבר
 הפתח. עד שהגענו אל מגדל המדרגות הייתי ספוג כולי בדם שפעפע
 מראשו של יענקלה. אריאלה היתה המומה. הזעקנו אנשים. ואני
 נשארתי במגדל המדרגות. היו איתי עוד שניים, אחד עם סטן ואחד עם
 ברן. כשהודיע לי הברניםט כי אין לו עוד כדורים, שלחתי אותו אל

 החצר, לחפש ולהביא עוד תחמושת״.
 אריאלה: עד שהורידו את יענקלה והכניסוהו לבית־החולים של אותו
 בניין, ועד שהגיעה העזרה־הראשונה שלנו, התחלפו בי ההרגשות משניה
 לשניה - בין תקווה לחשש. אולי הכינו אותי למפרע למותו. מוסיף
 אבנר: ״אריאלה, המומה והלומה, הצטרפה אל הלוחמים אשר פינו את

 יענקלה אל בית־החולים; אך הוא נפטר עוד לפני שהגיע לשם״.
 ממשיכה אפרת: ״אני יושבת בפינה, בגן־העיריה, שקועה בתוך
 עצמי, ואיני מסוגלת להפסיק מלחשוב על עפרה, שהיתה - ואיננה.
 אבל המלחמה בעיצומה. צרורות־אש ניתכים מדי פעם בפעם. והנה

 מגיעה בריצה אריאלה, נסערת, ידיה ובגדיה מגואלים בדם.
 ״אריאלה היתה מפקדת קרבית. היא הגיעה אלינו מתל־אביב ונעשתה
 לחברתי הטובה, ובית הורי שימש לה כבית בירושלים. באותו זמן הגיע
 מתל־אביב גם יענקלה, אחד הלוחמים הנועזים של לח״י, גבור ואמיץ־
 לב. בחור זה, מעולם לא מש החיוך משפתיו: תמיד נסך בנו הרבה

118 



 ביטתון ואופטימיות. עכשיו אריאלה בוכה ואומרת: ׳אפרת, איך אוכל
 לרתוץ את ידי. זה הדם של יענקלה׳. שתינו יושבות חבוקות ובוכות״.
 אבנר ממשיך את סיפור הקרב על בניין נוטרדם: ״משאזלה
 התחמושת של הבק והסטן, ולאחר שיצא הברניסט להביא תחמושת,
 נטלתי אני את הברן לידי. אך האיש לא חזר. עד כה ועד כה נשמעו
 שאגות מקפיאות דם מתוך החצר, שרחשה עשרות חיילים במדים. היו
 אלה עירקים, שעודדו עצמם בזעקות ושאגות־קרב. שתיים־שלוש יריות
 בודדות שיריתי לעברם הביאו לתגובה דומה מצד העירקים שלמטה.
 מחשש לנסיונות התפרצות של הערבים לעבר הכניסה למגדל־המדרגות
- נטלתי רימון, שלפתי את הפין, ולאחר המתנה של שניה שמטתי אותו
 מחרך־הירי. כך השלכתי חמישה רימונים, רימון אחר רימון, אל החצר
 שמתחתי - אך לא שמעתי כל התפוצצות: ובכל זאת החלה מנוסה של
 העירקים מן החצר. הצצתי כלפי מטה וראיתי את אחרוני הנמלטים.
 הרימונים שלי, שלא התפוצצו, נותרו בבדידות מזהירה. נראה
 שהרימונים הפולניים הללו היו ישנים, ומי יודע כמה זמן בילו

 בסליקים טהובים.
 ״בהערכת־מצב מהירה שיערתי שפוטנציאל־האיום שבהם לא יחזיק
 מעמד זמן רב - והאויב ינסה לחזור לחצר, כדי להשתלט על המבנה בו
 נותרנו שני אנשים בלבד. ליתר בטחון הטלתי רימונים נוספים - אך אף
 אחד מהם לא התפוצץ. לא המתנתי עוד. יחד עם חברי שעטנו
 במדרגות, ודרך אולם גדול יצאנו לחצר האחורית, שנשלטה על־ידי
 חברינו שנמצאו בכניסה של הבניין הסמוך. בנפנוף ידים אותתו לנו כי
 המעבר חפשי. במהירות חצינו את השטח הגלוי והצטרפנו אל

 כוחותינו״.
 ואבנר ממשיך:

 ״אנחנו על הגג. אני נמצא ליד המעקה, הסמוך למעקה גבוה ממנו,
 ושומע קולות. בקפיצה אני מגיע למעקה הנמוך, ורואה בעבר השני
 צעיר לבוש בקפידה וחגור אקדח, המדבר־שואל בערבית מתובלת
 באיטלקית עילגת: ׳מין פוםילרה הון?׳... יריתי בו מהטומי שבידי -

 וקפצתי למטה.
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 ״טיפסתי אל המפלס הגבוה, כדי להוציא את שרון מבדידותו.
 מצאתיו שרוע ליד פתח הגג והוא צולף ברובהו אל עבר גג סמוך,
 הגבוה מאתנו בכמחצית המטר. הוא הצביע על הברן שניצב על התרגל

 במרכז הגג, השטוח והחשוף, הרחק ממנו.
 ״המשכתי בזחילה איטית, על אף הכדורים שנצלפו לעברי. חמישה־
 עשר המטרים נראו כחמישה־עשר קילומטרים. הנה אני קרב אל

 המקלע. עוד מעט אגיע אליו ו׳אטאטא׳ את הגג שממול.
 ״לפתע חשתי חבטה ברקתי השמאלית ונפלתי על פני - וראשי
 נשמט אל רצפת הגג... הכרתי אבדה לשניות ספורות. מששבתי
 לעשתונותי, חשתי כאב עמום ברקה וטיפות דם נשרו בקילוח דק. הברן
 נמצא כמעט בהשג־יד. עוד שתיים־שלוש זחילות ואני מגיע אליו... אלא
 שתקפה אותי לפתע תחושה חריפה, בוודאות מוחלטת שאין למעלה
 ממנה, שהמשך המאמץ במצבי, פירוש אחד לו: הקץ! - שכן בטרם
 אצליח להגיע אל המקלע יפלח כדור־של־צלף את גופי. בזחילה
 כושלת, אחורה, הגעתי למדרגות, כשהדם מטפטף מרקתי על חולצתי
 ומתערב בדמו של יענקלה... אחרי ארבעה ימים השתחררתי מבית־

 החולים״.
 גם אריאלה, שלפני שעה קלה התבוססה בדמו של יענקלה והתייגעה
 בחילוצו, הצטרפה לקרב על ״גג־המוות״. היה צורך שיאמר לי אחד
 ממנהלי הקרב לגשת עם נשקי לעמדה הקיצונית בחזית, רשמה
 אריאלה באותו ליל ל״ג־בעומר תש״ח היה זה על גג שאחרי נוסח־ם.
 גגיהמות קראנו לו, מאז נהרג עליו עוד חבר יקר - יהושע, ועשרות

 נפצעו. הייתי במקום עד שהחליטו לפנותו.
 אפרת ממשיכה ומספרת: ״מרכזים את ההרוגים. אחרי עפרה הביאו
 את יענקלה. אחריו מורידים גם את יהושע ואחריו גם את גבריאל. איתי

 נמצאת אריאלה.
 ״האש שניתכה עד כה לםרוגין נעשתה צפופה יותר ומתמשכת. מן
 העמדות מוסיפים להגיע פצועים. התחמושת פוחתת והולכת. אחת
 הצהריים אנו מבחינים בתגבורת של ערבים המתקרבת ומתמקמת
 מאחורינו, בבית שמעל לגן־העיריה. הם למעלה ואנחנו למטה. הם
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 יורים בנו ממרחק אפם, יורים ופוגעים. למרות זאת אנו מצליחים
 להשתלט שוב על ׳בית הבייבל׳ הסמוך ומחמקמים בו(ביח זה שימש
 אותנו לאורך כל מלחמת תש״ח כעמדה קדמית וכבסיס שממנו יצאנו

 לפעולות)״.
 מספר לוחמי לח״י במתחם נוטרדם הלך והצטמצם. חוליה ערבית
 הצליחה לחדור לבית־התנ״ך ולהשתלט עליו. בו־בזמן פגע רימון ערבי
 בקבוצה גדולה של אנשי לח״י שהתרכזו בגן־הציבורי הקטן - ושוב
 נפגעו לוחמים. הכוחות שלא נפגעו נערכו מחדש, אך מתחם נוטרדם
 ננטש. הכוח השתלט שוב על בית־התנ״ך, והחל להתבצר כנגד התקפת־
 נגד. ״קיבלתי הוראה לפנות את הדואר־הישן ולחזור לבניין־ברקלים״,
 סיפר אלנקם. ״הלב היה כבד על נפילת החברים. שוב היינו צריכים
 לחצות את רחבת ברקליס. אש מעל החומות שטפה את הכיכר באש

 עזה״.
 אלנקם מסכם את מה שהתרחש בחזית של לח״י עד לערב: ״קיווינו
 שהתגבורת תגיע בכל רגע... רצינו להאמין שה׳הגנה׳ תשלח כוח קטן
 להחזיק בעמדות שכבשנו עד כה. אך בינתים נפלו עוד לוחמים, ונפצעו
 עוד ועוד... נאלצנו להודיע ל׳הגנה׳ כי לא נוכל להחזיק בכל הבניינים
 שכבשנו - יותר ממחצית לוחמינו נפגעו. אך הקרב נמשך. נשארנו שם

 עד הלילה״.
 אפרת: ״רק לפנות ערב הצלחנו לפנות את אחרוני הפצועים וחזרנו
 ל׳מחנה אלדד׳ שבליפתא. בדרך למחנה עברתי ליד בית־המרקחת של
 אבי ברחוב יפו. יום שבת היה - אך בית־המרקחת היה פתוח. נכנסתי
 לרגע. אבא, שחרד מאד לשלומי, צייד אותי בתרופות בתוספת עצות

 ותפילות״.
 אריאלה: לאחר שהתחילה הנסיגה הרשיתי לעצמי לחזור לבסיס.
 הריאקציה שנתעוררה בי יכלה עכשיו להתפוץ כרצונה - לאחר

 שבלמתי אותה לצורך של שעות־קרב נוספות.

 בקרבות היומיים למרגלות החומה נפלו ארבעה מטובי לוחמי חרות
 ירושלים, ו־32 נפצעו, 8 מהם קשה. ל׳הגנה׳ היו שני הרוגים ושבעה
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 פצועים. ליד החללים ניצבו חבריהם, מכל הארגונים הלוחמים, ביניהם
 גם לוחמת חרות ישראל, אריאלה, סיפרה על תחושותיה הקשות:
 במשמו־הכבוד. שעות קשות ביותר. מלחמה קשה להתגברות. אך
 המחשבה אינה פוסקת מלהעביר לפניך מקרים ומאורעות, הערות,

 תנועות, וכל מהותו של האדם, הלוחם היקר לך שהלך.

* 
 בל״ג־בעומר תש״ח, י״ח באייר, יום לפני נפילתו של הרובע־היהודי
 בעיר־העתיקה, רשמה אריאלה ביומנה את תחושותיה: לפנות ערב. אני
 יושבת במוח־ ליפתא (כפר ערבי שפונה על־ידי אנשינו), לרגלי ליפתא
 התחתונה״, הרי יהודה לפני וירושלים מאחורי. שטח הררי גלוי שבין
 רכסיו מתגלים כפרים ערביים: בית־איקםה, נבי־םמואל; לא רחוק מהם
 יותר מדי - אני רואה נקודות עבריות. אני רואה את כל השטח - עז־

 אבו־גוש, ועז־ המנזר הלטרוני.
 במוח־ ההר של ליפתא־העליונה זורם פלג של מעיין, וממנו והלאה
 נמשך השביל בוואדי ובין רכסי ההרים עד לבית־איקםה ונבי־םמואל,
 המשמשת עתה נקודה חיונית לאויב, שממנה מתקיפים בתותחים את
 ירושלים העברית, והחל מהיום הם מכוונים את האש אל כל מכונית

 הנוסעת בכביש.
 הפגזים פוגעים באותו קטע של הכביש אשר עליו הנחנו לפני
 כשלושה שבועות(עוד בתקופה אשר הבריטים ישבו בירושלים) מוקשים

 למיקוש מכוניות האויב ־ בפיקודו של יענקלה.
 השמש השוקעת במערב והפגזים המתפוצצים על הכביש המשחיר
 מעלים את דמותו של יענקלה - אם בפקדו על אנשיו בשעת האמון;
 אם בטפםו על צלע ההר כדי להגיע אל הכביש ולקבוע מקום להנחת
 המוקשים; ואם בשעה שהוא יושב לנוח עם החבחא על־יד בחכת־המים
 אשר במורד, והוא מתחכם ומבדר את מצב־הרוח בחכמותיו הלבביות
 הרגילות והפשוטות; או שהוא מעץ בי את מבטו ומחייך אלי חיוכים

 מלאי אושר, ומכנה אותי בכינויי חיבה וגנאי שונים.
 והיא מוסיפה: עברו כשבועיים מאז מותו של יענקלה על בניין
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 נוםח־ם, רק לעתים רחוקות ״דע מצבי־רוח חלים. בכשרון של םוב־לב
 יחל למחוק כל ריב ושנאה בין אנשים.

 על אותו לילה, בחברת אריאלה, סיפר גבריאל: ״זכורה לי שיחה
 בשעת ערב מאוחרת לאחר נפלו של חבר, חבר טוב, אמיץ ועליז, ידיד־
 נפש לאריאלה. בין הדמדומים כשהלב נצבט מתוגה רכה בדמדומים,
 ועוטפת הכל, עמדנו יחד והשקפנו מבעד לחלון אל העמק המשתרע
 לרגלינו, ועל ההרים העוטרים אותו ומתלכדים בנקודה גבוהה ונישאה
- נבי־סמואל. היה שקט. מעל מעלה־החמישה וקרית־ענבים נישאו
 ענני עשן מנפצי פגזים, אך כאן לא שמעת ולו בת־קול. רק נצנוצים

 אדומים ויפים נראו על רקע ההרים מסביב, נצנוצים שמוות בם.
 ״אריאלה בכתה בקול חרישי, ואמרה: ׳את יענקלה אל תספיד,
ח והעוז, אל מ  יענקלה אינו נזקק להספדים, כי הוא היה התגלמות ה

 תםפיד אותו׳.
 ״כך, מלים קשות ופשוטות שנחרתו בזכרון. ולא הספרתי, כי צדקה.

 ״גם אותה לא אספיד - גם היא כמותו״.
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 בין השפלה לירושלים

 יותר מחודש נמשך הנתק המוחלט בין אריאלה לבני המשפחה. ״כבר
 כמה פעמים ניסיתי לכתוב לך באמצעים ובדרכים שונות״, כתב צבי
 לאחותו בט״ז אייר לאחר שחרורו מבית הסוהר. ״אולם עד כמה שידוע
 לי, המכתבים לא הגיעו אליך בגלל אי־הקשר אליכם. הרבה מאד יש לי
 לכתוב לך; האמיני לי שיש לי כל כך הרבה לכתוב, עד שאיני יודע במה
 להתחיל״. צבי שלא ראה את אחותו מאז מאסרו, יותר משנתיים, שואל:
 ״העיקר, מה נשמע אתך? לפחות נקבל איזו פריסת־שלום ממך. מאוד
 מאוד היינו רוצים לראותך, וביחוד אני, כך שנוכל לשוחח רבות לא רק
 על עניינים ארגוניים, אלא גם על עניינים אישיים״. והוא מדווח לאחותו
 על המתרחש במשפחה: ״בבית הכל בסדר, מלבד הדאגה לשלומך
 שהיא העיקרית... משה לא לומד, בגלל ההפצצות. שלומי ושלום

 ההורים והמכרים טוב.״
 אריאלה כותבת לחברתה, בכ״ג אייר: היש לך אפשרות להתקשר עם
 אחי ולספר לו על כל מה שמתרחש אצלי? אודה לך מאד. על צורת
 קיומנו כאן תוכלי לשמוע מאלה החוזרים תל־אביבה.״. במכתב חוזרת
 אריאלה ומבהירה: שרה יקרה! שוב אני מוכרחה להדגיש שאני כותבת
 מתוך ספק רב אם מכתבי זה יגיע לתעודתו. אך אני כותבת, כי בכל
 זאת יש תקוה שאוכל להעביר לך את מה שאני כל־כך רוצה להשמיע
 לך. לא כתבתי לך עד עכשיו, וגם לו הייתי כותבת לא היה מגיע
 המכתב. גם לא כתבתי - מסיבה שאני עצמי התכוננתי לנסוע לתל־
 אביב. קיבלתי רשות לכך - לאחר מותו של יענקלה. גם מאיר וסבא

 התכוננו לנסוע. היום אין מדברים על נסיעה״.
 ביום חמישי, י׳ םיון תש״ח (17.6.48), הצליחה אריאלה להגיע סוף־
 סוף לביקור בתל־אביב. המשפחה קיבלה את לאה בשמחה רבה, ביחוד
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 רבתה שמחתו של צבי, הרואה אותה לראשונה מאז שחרורו מהכלא.
 כאן היו לה מספר משימות. קודם כל - לגשת אל משפחתו של
 יענקלה. הו היתה משימה לא קלה. כבר חלף יותר מחודש ימים מאז
 נפל יענקלה בקרב על נוטרדם. אך הרגשות והמחשבות והסביבה סיבכו
 ועירבלו את המשך דרכה של אריאלה. זכרונו של יענקלה התעורר בי
 היום באופן מיוחד, כתבה ביומן, בל״ג בעומר. את השותפות הזו, את
 ההדדיות, לא יכלה אריאלה לעקור מלבה, אני נזכרת בעוד רגש שפעם
 לאחר מותו. ידעתי שכל החברים והחברות יודעים כי הייתי חברתו; ואף
 ידעתי שנועצים בי מבטים, מבטי רחמים או השתתפות בצער. עניין זה
 העיק עלי, ורציתי למנוע אותו. ראשית - רגש הרחמים; לא רק ששנאתי
 אותו, אלא שתמיד הוא מזכיר לך שאתה אומלל, ואז זו נהפכת
 לאומללות עלובה. שנית - אם משתתפים בצערך, אם החברים חאים
 לפניהם דמות שיש להשתתף בצערו על אבדן חבר שהיה יקר גם להם,
 זה מזכיר אותו גם להם; ודבר זה לא רצוי בין חבר לוחמים, שרוחם
 צריכה להיות איתנה ומעודדת. על כן חשבתי והתלבטתי באיזו צורה
 עלי להתנהג כדי שלא אזכיר להם את צערי. משונה ומוזר ולא נוח היה
 להתהלך כך בימים הראשונים בין החברים, עם הרגשה בלב שמבט
 כולם משתתף עמך. בהמשך חלף רגש זה, ויחד עמו השתנתה

 התנהגותי.
 ימים אחדים אחר כך, במכתב לחברתה שרה, חזרה אריאלה לנושא:
 אני יודעת שלא אוכל להעלות על הנייר את כל הדברים שנצטברו בלב,
 את כל אותם הדברים שכל כך חפצתי להשמיעם באזני מישהו - ולא
 יכולתי. הרגשתי בחםחנך. כנראה שאינני יכולה להיות גלויה יותר

 מאשר לבן־אדם אחד, ולכל היותר - שניים. השני... איננו כבר.
 יהיה זה ארוך מדי לתאר לך את הריאקציה שגרמה מותו של יענקלה.
 אך את יכולה לתאר לך שזה השפיע קשה, ועז־ היום קשה לי להשתחרר
- ולפעמים בלי הפסקה של שניה - מדמותו, מתנועותיו וכל הווייתו של

 יענקלה.
 לי קשה לתאר, אך לך לגמרי לא קשה להבין, למרות שלכאורה עוד
 היו היחסים בינינו רחוקים מאלו שלך עם אלימלך. סלחי על שאני נוגעת
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 בנקודה שוודאי מכאיבה לך. אך הלוא רבות היינו נוהגות לשוחח על כך.
 ישנם כאלה האומרים שמוסב היה אילו הייתי עוזבת את מעגל החיים
 הזה, שדמותו של יענקלה קשורה אליו, את המקום הזה שכל עצם
 ועצם בו מזכירים לי אותו. אך אני, להפך. המקום אהוב עלי יותר.
 לפעמים אני שוהה שעות רבות בלילה בחוץ, במחנה אשר בליפתא,
 וצופה אל המקום הזה, שמעלה לפני את יענקלה בצורות כה רבות

 ושונות.
 חבל שאינני יכולה לדבר עמך על אופיו ואישיותו - למרות שאפשר
 לעשות זאת עם כל אחד, אך במיוחד הייתי רוצה לדבר עמך, עם אחי או
 עם הוריו. צורך חזק היה לי להיות אצל הוריו, ליהפך להם לבת ממש.
 אך משום שהתכוננתי לנסוע, אפילו מכתב לא כתבתי להם. הייתי רוצה
 שידעו שהייתי חברתו, ושדאגתי לכל חפציו אחרי כן, אלא שלא היתה לי

 עדיין אפשחת להעבירם.
 שרה, אני עוד בוכה לעתים קרובות, אך לא לפני אנשים. לכן אל
 תתפלאי על הםנסימנסליות הזו שבמכתבי. זה כבר יומיים־שלושה שלא
 בכיתי. מקרה מותו הסראגי של דרור הקשה אותי לגמרי. את פרשות־

 המוות האלה אתאר לך לכשנתראה.
 מובן שהעבודה משכיחה את האסון הפרטי. אך אין זה משחררני
 ממחשבות וניתוחים של דברים שונים הקשורים ביענקלה. נדמה לי
 שאין צערי 1כאבי על אסוני הפרסי רבים כל כך; אלא שהכאב גדול יותר
 כשהנך עושה את חשבון האדם שהלך וכמה שהפסיד בחייו שאך זה
 החל בהם. יהיה זה מגוחך לחשוב שאני בוכה על עצמי, אני האומללה,
 שאיבדתי כל אשר בחיים. אך את ודאי תביני אותי, ועוד לאחר שתוכלי

 לשמוע ממני פרסים.
 אריאלה יצאה לבקר אצל אחיה צבי ואצל חבריה בגדוד הקומנדו
 במחנה תל־ליטבינםקי. השמחה היתה רבה. שמה של אריאלה נודע
 בקרב רבים מאנשי לח״י, גם אצל אלה שלא הכירוה בתקופת המחתרת.
 מספרת יהודית: ״אריאלה הגיעה מירושלים לביקור במחנה. שמעתי
 רבות על מעשי גבורתה ואומץ לבה בקרב על חומות העיר העתיקה.
 היא השאירה עלי רושם נהדר - בחורה יפהפיה, זקופת קומה, ועיניה
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 נוצצות ובולטות במבט נמח. היא נפתחה אלי מיד כשהצגתי את עצמי.
 זו היתה פעם ראשונה שנפגשתי עמה. נפרדנו בברכת ׳להתראות׳ -
 אבל זו היתה פגישתנו האחרונה״. חניכיה התרפקו עליה. למרות

 קשיחותה במדריכה - אהבוה כולם.
 בתל־אביב מתחדשת הידידות עם ידידיה המאוהב בה, אבל אריאלה
 מלאה ספקות אותם היא מעלה במכתב לחברתה שרה, מיד לאחר
 שחזרה לירושלים: שרה יקרה! אני מתלבסת בדבר שכל כך רציתי
 לשיח אותו לפניך. אם הבנת או לא הבנת - נתתי תשובה חיובית
 לידידיה... יותר נכון - אהבתו הפכה זאת לעובדה, מבלי שאני אצםרך
 עוד לדבר על כך. אם אנתח זאת, אווכח שהיה זה מצורך נפשי באהבה

 במצבי זה.
 במשך מספר הימים האלה שנפגשתי עמו לא דיברתי על יענקלה,
 ומכל מה שחברתי עליו לא יכול היה לקבל תמונה ברורה על יחסינו
 בעבר. הוא שמע על כך שיענקלה היה חברי הטוב, אך מבחינה נפשית
 לא יכול היה לקבל זאת ברצינות, כיוון שבאהבתו היה נדמה לו שאני
 שלו מזמן, וכי כולם הפכו את ידידותנו לעובדה, מבלי שלי יהא חלק

 ביצירת שמועה זו.
 לאחר שחזרתי ירושלימה - וגם במשך הזמן ששהיתי בתל־אביב -
 לא פסקה הרגשת הצער בחסרונו של יענקלה. הגעגועים, הכיסופים
 והערגה הופנו אל יענקלה. בקיצור: קשה לומר שהרגשתי אהבה

 מיוחדת לידידיה.
 בליל ששי בשעה מאוחרת המשכנו אני וידידיה להסתובב כמעט עד

 הבוקר.
 הרביתי לקשקש בקשר לאחי ואמי. אך לא הם הגורמים לסיבוך
 הרגשות״. ההרגשה החזקה היא הרגשת אשמה וחטא לזכרו של
 יענקלה. נדמה לי שאני בוגדת בכל חלומותיו שארג לעתיד המשותף
 שלנו. אך כשאני בוחנת את הצד השני של המטבע, אני נוכחת כי רצוי
 שיהיה לי חבר, שאוכל לחלק עמו את כל הרגשות, - וכזהו יכול להיות

 ידידיה.
 שרה, קשה לבקש עצה בעניין כזה. אך אני מקווה כי אם תשפטי לפי
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 הרגשתך, את ודאי תדעי לייעץ איך לנהוג. חשבתי לכתוב לידידיה מכתב
 גלוי. במילא חייתי לשוחח עמו על כל ההתלבטויות, אך לא הספקתי.
 הוא סיפר לי יותר מאשר אני לו. עכשיו אחכה ממך לתשובה, ואחר כך

 אכתוב לידידיה. לכן אבקש ממך לעשות זאת מהר יותר.
 סלחי לי שרה על שאני מבלבלת את ראשך בדברים קסנים כאלה. אך

 אני מאמינה שברצונך לעזור לי.
 לאחר שבוע השיבה שרה לאריאלה שהיתה כבר בירושלים: ״אם כי
 יכולה אני להבין את רגשותיך, הרי אין אני רשאית לקבוע את חייך.
 ואם השאלה היא רצינית לדידך, העלי את החלטתך מתוכך, ואף ראשך
 אל נא ייפקד! מהמרחק של ירושלים מתל־אביב את יכולה להסתכל
 בפרספקטיבה אחרת מאשר בהיותך כאן. ואין ספק שתדעי מה לעשות״.
 אלא שאריאלה לא הספיקה לעשות שימוש בעצתה של שרה, שכן
 בימים המעטים שנותרו עד לחידוש הקרבות היתה שקועה ראשה ורובה
 בהכנת אנשיה לקרב הקרב. במכתב קצר שכתבה לאחותה, שושנה, בין
 קרב לקרב ב״עשרת הימים״, ביקשה אותה אריאלה: ״אם את מכירה
 את שרה, שושנה, מסרי לה ד״ש ולבתה אוריאלה״. והיא מדגישה
 בקיצור 1נ1רץ: ״קבלתי את מכתבה ומכתבי כולם. אין לי פנאי לענות״.
 יחד עם המכתב של שרה קיבלה אריאלה מכתב־געגועים מידידיה:
 ״אינני יודע אם קיבלת כבר את מכתבי הקודם אשר שלחתי לך לפני
 כמה ימים, אבל היות ונמצא כאן חבר שלכם מירושלים אני צמא לכתוב
 לך כמה מלים. לאחר שנסעת, קוויתי שנוכל פעם לנסוע בשבת, כמה
 חברה, לירושלים והתכוננו לעשות זאת: אבל בינתים התברר שאי
 אפשר אף להעביר דואר, והמכתב הראשון הוחזר אלי. את צבי אני
 פוגש לעתים רחוקות. אבל הקרירות שבה היינו נפגשים מיד לאחר

 שנסעת - נעלמה, ואנו חברים טובים״.

 בהפוגה השניה. רק בי״א תמוז תש״ח (18.7.48), עם ההתפרקות מן
 המתח הרב של הקרבות במערב ירושלים ובנםיון לכבוש את העיר
 העתיקה, ומן הימים הארוכים של הכנות לקרב שלפני כן, יכולה היתה
 אריאלה להתפנות ולכתוב להוריו של יענקלה. היה זה מבצע לא קל
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 לאריאלה. היא כתבה טיוטה ועוד טיוטה עד שיצא דבר מתוקן פחות או
 יותר מתחת ידיה. נוסף למכתב השאירה אריאלה גם טיוטה אחת. להלן

 המכתב.

 עילום רב להורי לוחם הי״ד יקרים!
 לפני שאודה לכם על התמונה היקרה ששלחתם לי, הרי עלי להתנצל

 על שלא כתבתי לכם עד עתה.
 קשה להצטדק על דבר שכזה, אך בודאי תבינו שהתנאים כאן אינם

 מאפשרים למחשבה ולזמן להתפנות לכתיבה [למכתבים].
 הנה ה־18 לחדש, יומיים לאחר נםיון מחודש לכבוש את העיר

 העתיקה, שלא הצליח.
 גם כן נפלו לוחמים משורות האצ״ל וההגנה, ומשורותינו נפצעו רבים.
 שבוע לפני כן נעשה נםיון לכבוש את עין־כרם. נפלו ארבעה מטובי

 לוחמינו. ביניהם המפקד שהספיק להיות רק שבוע ימים בירושלים.
 הנה הרוח העברית שאף פעם אינה שוקעת גם לאחר כשלונות. החזון
 של חרות ירושלים ש1מר עליה, ורוח זו היא הנותנת את הרצון לחדש

 את המלחמה לשחרור ירושלים. אף כי עולה בקרבנות - תבורך!
 הנה הרוח העברית שאף פעם אינה שוקעת גם לאחר כשלונות. החזון
 לשחרור ירושלים שומר עליה ורוח זו היא הנותנת ללוחמים את הרצון
 לחדש את המלחמה לשחרור ירושלים. אף כי עולה בקרבנות - תבורך!
 העם מקריב מסובי בניו, את מיסב הנוער העברי החפץ ללחום
 לשחרור המולדת - אך אשרי היודעים לחשוב כי זהו הכרח היסטורי.
 ואלה במותם מצווים לנו את החרות והחופש היקרים מכל ואשר ברוחם

 לחמו ונפלו.
 אין אנו בני האדם, כל אחד בפני עצמו. כל אחד מאתנו קשור לכלל

 אשר בתוכו אנו חיים ואשר מעצב את דמות חיינו וצורתם.
 אנו, אשר היינו קרובים אל הלוחם יעקב - הכרנוהו מקרוב, חיינו עם

 חוויותיו!שאיפותיו - מרגישים בחסרונו, בהעדרו.
 אך אל נשכח. הוא בן הכלל - העם והמולדת, השואפים והלוחמים

 לחרותם.
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 על מזבח חרות זו מקריבה המלחמה ללא אבחנה.
 מובן - אשרי הנופל במלחמה עצמה, במלחמה להגשמת מםרת

 הכלל.
 איני רוצה להרבות בדברים. אני מקוה שתבינו את הלך מחשבותי

 ותבלמו את זעמכם. ובגאון תבליגו על הצער והכאב.
 המלחמה באזור ירושלים, שהיתה צריכה להסתיים אתמול ב־5.30

 בבוקר, לא פסקה; והלילה היתה הרעשה כבדה.
 אני מסיימת את מכתבי הפעם, עם בקשת סליחה נוספת על שלא

 כתבתי עד עתה.
 לא היה אפשרי כל סידור להעברת הגופה, או בואכם ירושלימה.

 היו חזקים! שלכם

 אריאלה [לאה.]

 את המכתב להוריו של יענקלה עיכבה אריאלה שלושה ימים. היו לה
 עיסוקים רבים, ביחוד בקליטת תגבורות של חברי לח״י צעירים מן
 השפלה, וכן אחדים מן הגולים שחזרו אך זה עתה ממחנות המעצר
 באפריקה המשוונית. בי״ד תמת (21.7) כתבה אריאלה את המכתב

 האחרון לבני משפחתה:
 שלום רב לכם בני משפחתי היקרים!

 קיבלתי את החבילה ששלחת לי, אמא. גם דבורה קיבלה את החבילה
 בשביל יוסף.

 רב תודות. בינתים לא דרוש לי מאומה. כאן בירושלים אין סובלים
 עתה כל מחסור. אפילו שוקולד ופיחת משיגים בשפע. לכן אין צורך
 לשלוח מתל־אביב. אנו חיים עדיין במחנה. מה יהיה מעתה - עדיין לא

 ברור. מובן, אם ההפוגה תימשך.
 בימים האחרונים הגיעו אלינו כמה בחורים מתל־אביב, ביניהם גם
 הצעירים. קבלתי את המכתבים ממשה ליבר. הוא מרגיש כאן מצוין וגם

 חבריו. אין להוריהם מה לדאוג.
 בין השאר באו לכאן גם עול׳ קניה. נמצא אצלנו במחנה אחיו של
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 א״כנבו׳ם. הוא ממר ל׳ ד״ש ממשה רייזמן. מסרו לו ד׳׳ש חזרה בשמי.
 שמעתי ששושנה עובדת במועדון שלנו. קיבלת׳ ד״ש מג׳ימי שלנו,
 שהיה עם גבם בתל־אביב וחזר היום. הוא מאד מבסוט משושנה. הוא
 אומר: איזה אחות יש לך, יא חביבי ו הוא מסר, כמו כן, שהקומנדו חזר
 לחופש מהנגב. האם גם צבי בין אלה שנסעו לנגב? קיבלתי את הפתק
 שלו ושל שושנה. כתוב לי, צבי, במפורס ־ היכן אתה נמצא עכשיו? מה

 תפקידך בצבא?
 מאד כאב לי כאשר שמעתי על מותם של האנשים שנפלו בבית־

 נבאלה. גם כאן נפלו ארבעה, ביניהם עוזי, המכר שלנו.
 על משה שמעתי שיצא לקורס. מה עם לימודיו? מה שלומך, אמא?

 ואתה, אבא, איך העבודה האזרחית?
 אני מבקשת מכם לכתוב לי הכל, במפורט, על כל בני המשפחה. איך
 מרגישה אסתר וכל הילדים הקטנים? במקרה שהם מצטלמים - אבקש

 מכם לשלוח לי תמונות.
 מסרו ד״ש חמה לכולם - בני המשפחה, החברים והחברות.

 אצלנו שקס. מהפעולה על העיר העתיקה יצאנו בחסד, לעומת
 פעולות אחרות בשיתוף עם ההגנה.

 אני מצרפת מכתב להוריו של יענקלה. אבקשך, שושנה, להעבירו.
 בקשו מכולם שיכתבו. בברכות חמות ונשיקות. שלכם לאה.
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 היום האחרון

 שבעה־עשר בתמה, היום בו הבקיע האויב את חומת ירושלים בימי
 בית־המקדש הראשון, חל בשנת תש״ח בשבת. היה זה אך שבוע לאחר
 הנםיון של לוחמי ירושלים להבקיע את החומה כשהאויב הערבי הוא
 הנצור מעבר לחומה. החיים במחנה המרכזי של לח״י ירושלים, היו

 קשים. הכל זכרו את כשלון ״מבצע קדם״.
 כאשר החמה עמדה להשיק לראשי האילנות במערב, בשעה נוגה זו
 נשמעה התפוצצות אדירה ומחרידה. לאלה שנזעקו למקום התגלה
 האסון: התפוצצות במחסן הנשק. הטרגדיה היתה נוראה: חמישה

 לוחמים נהרגו - מן הטובים שבלוחמים.

 ברשותנו שתי גרסאות על מה שהתרחש באותו יום. האחת, גרסתו
 של בועז, מכרה הוותיק של אריאלה, ובן־בית במשפחת פריזנד:
 ״באותו ערב היינו צריכים לצאת לפעולה״, סיפר בועז. ״אינני זוכר כיום
 מה היתה מטרת הפעולה. כל אחד מאתנו קיבל ציוד אלמנטרי לקראת
 הפעולה. בניגוד למה שמקובל, לא אריאלה היתה אחראית על מחסן־
 הנשק ב׳מחנה דרור׳, אלא זמיר. אריאלה אך סייעה לו, וכדרכה לפעול
 בכל מקום שיכלה, וכאחראית מרכזית, נמצאה גם היא במחסן באותו
 יום ובאותה שעה. זמיר היה אחד משלושה חברי לח״י שהגיעו בימי
 מלחמת־העולם ביחד מרומניה: זמיר, גבי ויגאל, המדריך שנהרג עם

 הילדים ברעננה.
 ״מחסן־הנשק היה בשניים־שלושה חדרים, בתוך חצר, עם חלונות
 מסורגים״, ממשיך בועז. ״וכך אפשר היה להיכנס למחסן ולצאת ממנו
 רק דרך הדלת, שלידה היה מונח שק עם רימונים, ׳פיטרדות׳. אריאלה
 חילקה את הנשק לאנשים. היא ישבה ליד שולחן, מול הדלת. כל אחד
 היה נכנם ומקבל ממנה את הנשק שלו: וכשיצא - הושיט יד אל השק
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 ולקח פיטרדה אחת או שתים. אין עדות ברורה על סיבת ההתפוצצות״,
 אומר בועז.

 בי״ז תמוז תש״ט, במלאות שנה לנפילתה של אריאלה וחבריה
 במחםן־הנשק שבמחנה־דרור, הועלה סיפור הטרגדיה המחרידה מעל
 דפי ״המעש״ המחודש, בטאון מפלגת ״הלוחמים״: ״י״ח בתמוז. בעצם
 ימי ההפוגה השניה, מסתובבת אריאלה, המפקדת האהובה - זו שהיתה
 מפורסמת בירושלים בקרב כל הגופים הלוחמים כלוחמת ומדריכה
 למופת - בבסיס. אריאלה מנסה לעלות על ג׳יפ כדי ׳לפלוש׳ לשפלה
 בדרך־בורמה ולראות את הוריה. משום מה היא דוחה נסיעתה

 ו׳בינתיים׳ ניגשת לעזור בסידורים במחסן התחמושת.
 ״זמיר, המדריך - איש מחתרת, שהשתתף בקרבות נגד הבריטים ונגד
 הצבאות הפולשים - הולך גם הוא לעשות משהו בינתיים במחסן אותו
 יום, אחר־הצהרים, עליו להתחיל בהדרכת ה׳חדשים׳ שבאו למחנה.
 החדשים הללו ותיקים־שבוותיקים המה, חחרי קניה, אך חכמתם
 נתיישנה מעט בשנות המאסר הבריטי. עתה יש ללמדם שימוש בנשק

 חדיש ובשיטות־לחימה חדשות.
 ״ועוד עתרת שם כוכבה, הלותמת הצעירה, שהספיקה בימי חייה
 הקצרים גם לשבת במאסר בריטי וגם להיפצע בשעת ההתקפה על העיר

 העתיקה.
 ״ועוד שניים: מיכאל - הנשק הצנוע שאינו אוהב להתבלט - ועתי
 בן הלל, כמעט ילד, והוא מסתובב במחנה, בכל מקום יש לו
 ׳פרוטקציה׳, איש אינו עומד בפני קסמו. עם השומר משתתף הוא

 בשמירת לילה למרות ההוראות (מי יתנגד לוי).
 ״ולמחסן איך הגיע? קל להאשים לאחר מעשה, אך גם הקשוח
 שברבי־הסמלים לא היה עלול למנוע כניסתו שמה, ומה עוד עתי
 הצעירק נהג תמיד באחריות, ואנו תקופה ארוכה מאד לא ידענו כמעט

 אסון בחמרי־נפץ עד שידענו.
 ״איך קרתה ההתפוצצות - לא נדע, וגם לא נוכל לדעת. הארבעה -
 זמיר, כוכבה, מיכאל ועוזי - נמצאו מיד מתים. אריאלה נשארה בחיים
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 עוד מספר שעות, אך גם מפיה אי־אפשר היה להציל דבר ברור״.

 הטרגדיה במחנה של לח״י החרידה את אלנקם, לוחם במחלקתה של
 אריאלה, שנפצע בנסיון ההתקפה על העיר העתיקה. לימים סיפר על

 אותו רגע בו נודעה לו הטרגדיה:
 ״בעודי שוכב פצוע - באו מדי פעם חברים לבקרני. אריאלה באה,

 וכוכבה היקרה לי, תמיר ומיכאל, וכל האחרים.
 ״בוקר אחד אני חש כי פני המבקרים חפויוח. - ׳מה קרה?׳

- ׳כלום׳ - הם אומרים, ומתחמקים ממבטי.
- ׳מה כלום ? מה אתם מסתירים ?׳

 ״לאט לאט מתברר הכל: היתה תאונה במחנה. התפוצצות. חמשה
 נהרגו.

 אריאלה היפה והמופלאה.
 זמיר, המפקד המסור והרציני.

 כוכבה הלוחמת הצעירה.
 מיכאל בן שכונתי.

 עתי הקטן, בן זקוניו של הלל הזקן ושל כולנו.
 כשנשארתי עם עצמי, בכיתי, בדמעות ובלא דמעות. בכיתי על חיים,
 על בן־ציון, על יענקלה, על דרור, על עתי ואריאלה. ובכיתי על כוכבה.

 כה רבים נפלו - והגאולה לא באה״.

 אריאלה נפלה בי״ח בתמת תש״ח 25.7.1948.
 בת שמונה־עשרה וחצי במותה.
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 דברי חברים

 ב״שלושים״ לנפילתם של אריאלה וחבריה, באב תש״ח, חודשה
 הופעתו של בטאון צעירי לח״י, ״חזית הנוער״. גליון ז׳ זה של הבטאון
 הוקדש ברובו ללחימתם של לח״י ירושלים. בשער: תצלום של
 אריאלה, רובה על שכמה, והיא צופה במשקפת אל מעבר להרים
 הרחוקים. גם מכתב־הניחומים של אריאלה להוריו של יענקלה
 מתפרסם; גם שירו של עמוס, איש־מודיעץ של לח״י־ירושלים, נושא
 את הכותרת ״אריאלה״. כותרת זו, במסגרת שחורה, מתנוססת גם היא

 בראש רשימתו של ״ג.״ - הוא גבריאל, הכתב של ״מברק״:

 הימים ימי מלחמה. הנוער העברי יצא להילחם, והוא נופל במלחמה
 על רעיונותיו.

 כותרות בעתון אינן אומרות לך מאומה, כי הלב קהה למוות. עד כמה
 זה אכזרי, אך - האמת. ואתה, ששיחק לך מזלך, אתה הקורא כותרת זו
- ממשיך במסלול חייך. המתים מתו - החיים עושים את שלהם. ואין
 קהות זאת באה משום שאינך מכיר את הנופל בקרב, כי גם בשמעך על
 מות חבר, וחבר טוב, אתה מתאושש כיום מהצער ומהתדהמה במהרה.
 כיום אין תופעה זו, ומוות שמה, מייחדת לה מקום נכבד עתיר רגשות

 בלבך.
 אמנם מלחמה לנו כיום, והלב אינו רוצה להשלים; אך גם הוא קהה,

 כן; אך הזכרונות - לעולם.
 והנה גם אריאלה נפלה.

 ובנפלה - נוכל לציין ולזכור את שידענו בחייה. כי אחת היתה
 אריאלה, מיוחדת מכולן. ועל־כן ידענוה כ״הנערה״ בשורותינו אנו,
 לוחמי חרות ישראל, בירושלים; ובקרב חיילי ה״הגנה״ - במידה
 שהכיתה: נערה גבוהת קומה, תומר שחום, יפה, ושקט: עינים שחורות
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 ״חזית הנוער״, בטאון של לח״י, מוקדש לאריאלה ביום השלושים לנפילתה



 ועמוקות, קשות מבט ונמרצות.
 כך התהלכה בינינו אריאלה.

 הנםפידה כי מתה? לא, אותה אין להספיד.

 שוב נחזור למסלול חיינו, לא איתה נחזור.
 שוב ניאלץ להילחם בודדים - והיא איננה. וקולה השופע בטחון
 ואחריות לא יתבע אותם. ושוב לא נימשך אחרי התלהבותה אל המעש

 המיועד - ורק נזכור. כי מה נותר לנו עוד?

 הינה היא עמלה במחסן הנשק. היא עובדת למעלה מכוחותיה. והיא
 טרודה ביום ובלילה. ואתה - אל תעז לקראה אל המנוחה, תשובה
 אחת בפיה: יש לעשות זאת. ואתה יודע, היא צודקת. והיא מחליטה
 ומגשימה. בחורה במחסן נשק, בלב ירושלים. ירושלים עכורת קלגסים
 בריטים, זוממת וטומנת סכנות מוות. והיא, בשלה, ברחובות מתרוצצת

 עם הנשק, ועושה לתפקידה היא איננה עוד.
 וכיצד, בשמחה עצורה, עומדת היא לפני אנשיה - חגורת נשק,
 ומסבירה, מפקדת. אריאלה הלוחמת, אריאלה החברה. כזאת הכירוה
 רבים, ולא ממחננו דוקא: ועל כן נישא שמה בפי כל: ועל כן, לכל
 מקום שפנית, נשאלת: אריאלה?!.. דמותה דמות גבורות מני קדם,

 מבצעיה שיר גבורה כזה היא איננה עוד.
 בשדה הקרב - המפקדת, ראשונה תסתער. ומבצעי חבלה בלילות
 הקשים - גם פה ראשונה. ובגיחות אל מעבר קווי האויב - ההיה

 מישהו כמוה? היש כמותה?

 עוד אחת נפלה: המחנכת אריאלה.
 והנוער העברי נלחם ברחבי המולדת - נלחם אפור, ויגע, ונחוש
 החלטה. בבוא היום יתחנך על גבוריו, הוא ידע את אריאלה כדמות,

 כסמל לתקופה.
 מדריכת הנוער, מחנכת. נערה עדינת נשמה ומבורכת כשרונות.
 מהראשונות שנענו לצו המלחמה - בטרם היו צווי הגיוס למיניהם,
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 בהיות רק האחד... זה שבלב.
 בבוא היום נעטוף את דמותה בשירים ובאגדות. שמה יינשא בפי
 ההולכים לקרבות, במחשבת המגשימים הצעירים. אריאלה תהיה סמל

 לנוער העברי המחדש מסורתו הלאומית, סמל לדור כובשי המולדת.
 או־אז תעלה אריאלה מנבכי העבר הקרוב אל במת העם כנכס

 גבורתו.
 ואנו ששכלנוה? אנו נמשיך דמומים, חוכרים; והלב עמום המהלומות
 מזה שנים, יחלים - כי הוא מחלים תמיד. אך לעינינו תינשא דמותה

 השוקטת והיפה עד בוא היום.
 לזכרך אריאלה אנו צועדים!

 ועמוס איש המודיעין של לחייי בירושלים כתב שיר שהתפרסם גם
 הוא ב״חזית הנוער״ בכותרת ״אריאלה״:

 הלילות קראו אליך מלילות המבצעים
 הרוחות שרקו אליך מואדיות שבהרים
 הם חובקים עתה את העולם ולזכרך,

 שוב חולפים הם חרש אל הבקרים.

 לילות אפלים, לילות שמורים, המה יספידו
 ישאו קינתם אפלה בעיניך,

 נשאה כתמר - קומתך
 רוחות בהרים המה יםפידוך, ותמר מתמרים.

 ועת באפק, שחר יולד מתנצנץ בטל,
 ישא הוא את זכרך, כשיר שבשירים,

 תכיר את צחוקך, כזמר מי יובל.
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 ורעם מדרדר אנקת עולם כואבת, עת יתנפץ
 אל סלעי הריך, ירושלים

 יגוע אל כתלי חומתך
 יתהדהדו אחריו רעמי הנפץ הטובים

 ששלחנו עמך בהרים

 ולילות קוראים אליך מלילות המבצעים.



 לזכר אריאלה שלנו הירושלמית

 יהושע זטלר(מאיר), מפקד לח״י בירושלים, כתב דברי הספד, שנים
 רבות אחרי שנפלה:

 קשה לרשום זיכרונות ובעיקר לצלול לאותם ימים ופעולות של
 מלחמתנו לשחרור ירושלים ולעמידה בפח. באותם ימים מלאי קרבות

 וקורבנות ודם יקר שנשפך.
 נתבקשתי על ידי המשפחה להעלות את דמותה של אריאלה, ובדחילו
 ורחימו אני מעז לחזות באותן תמונות וחוויות של אותה דמות קסומה
 ואצילה המהלכת ברחובות וסמטאות הבירה של אותם ימים ולילות
 חמושה בנשק ורימונים. מובילה בעקבותיה טור של לוחמות ולוחמים
 מלאים הוד ואבירות, ומלאים רוח קדושים. והם בעקבות כל לוחמינו
 מפוצצים וכובשים מבצרים של טרוריסטים ערבים, כובשים את שיך
 באדר, ליפתה עילית ותחתית, דיר יאסין, קטמון ובקרבות על חומות

 הבירה הכבושה.
 ואני זוכר אותה בשובה מהקרבות, מלא דאגה לשלומה ואני לוחץ
 אותה לליבי ומנגב את פחם אבק השריפה שדבק לגופה ואת דם חברינו

 הפצועים שהייתה ספוגה בהם.
 אני נזכר באותה פגישה ראשונה כשהיא מדברת, מפצירה ודורשת
 לאפשר לה להצטרף לשורות החטיבה הלוחמת ולא להתחשב בגילה
 הצעיר ולא יכולתי לעמוד נגד תחינותיה אלה וכמו אתמול אני חוזה
 בעיניה היפות כשהיא ממלמלת ״מאיר, אתה מסכים, באמת אתה
 מסכים״. ומילים אלה חרוטות עמוק בלבי כל הימים. אני אוהב את
 שירת דבורה הנביאה, אך חיי אריאלה הקצרים מלאי קדושה, אהבה
 והוד הם מלאי שירה למלחמת השחרור של עמנו ושחרור ירושלים. הרי
 היא אחת ויחידה החקוקה בסלעי ירושלים, שצריכה לשמש דמות

 היסטורית מלארת חן והדר כשהאקדח והפצצה צמודים לגופה.
 אריאלה נלקחה מאתנו באסון מחסן הנשק במחנה טלביה, בי״ח תמת

 תש״ח יחד עם זמיר, כוכבה, עוזי הקטן ומיכאל.
 אוקטובר 2000

141 



 מכתבו של הרב אריה לוין, רב האסירים

 אריה לוין, רבם, מעודדם ומלוום של אנשי המחתרות, כתב
 למשפחה:

 מנחם אב תש״ח
 המנחם ציון ובונה ירושלם הוא ינחם את ידידי היקר מוה״ר יעקב
 פריזנט הי״ו ואת כל משפחתך היקרה הדוויה והנדכאה ובציון תנוחמו.
 אכן עמדתי ע״י הגווי׳ אריאל׳ בין יתר הגוויות הקדושות. בביה״ח
 הורדתי דמעות. השתתפתי בהלווית׳. שמעתי מספרים אחרי מיטתה
 מאוצר כוחותיה הרוחניים, מחייה הטהורים, מעשיה שהיה למופת.
 צנועה וישרה בהנהגתה בין חברותיה. והיא היתה נכונה למסור נפשה

 בעד מולדתה. ברוך יהי׳ זכר נשמתה הק׳.
 אמנם לא ידעתי כי זו לאה פריזנט. בתכם היקרה אוצר נחמד. לא
 מצאתי בקרבי די אונים ובפי עטי די מילין להביע נטפי ניחומים לאסונם
 הגדול ולאבלם הכבד... מה אומר ומה אדבר, אין אומר ואין דברים.
 הצור תמים פעלו, כי כל דרכיו משפט. ולוקח נפשות במשפט, צדיק

 וישר הוא. נפשה הטהורה תשבע נעימות נצח, תשכון מרומים.
 וישקיף ד׳ וירא וירחם שארית עמו. יכנס צולעה ונידחה מקצות

 האח. רוכב ערבות ירפא שבורי לבבות וישיב לב בנים על אבות.
 אז יקומו דחי׳ ישני עפר בשוב ד׳ את שיבת ציון. ומאפל יגון יאיר
 עליכם ועכ״י(ועל כל ישראל) אור נחמת אמת. ולא יוסיף לדאבה עוד,

 ונם יגון ואנחה.
 המשתתף בצערכם ומצפה לרחמי שמים, לישועה קרובה ולגאולה

 שלמה. ארי׳ לוין.
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 קרובה ללבי

 כתבה חנה ערמוני, היא שרה בכינוייה, חברתה הטובה של אריאלה:
 אם אני רוצה למצוא מקבילה לאריאלה, בדמות מופת היסטורית, כדי
 שנוכל לתאר לעצמנו את השפעתה עלינו, אני מוצאת אותה בדמות
 אחת בלבד, ז׳אן ד׳ארק. כמוה גם היא יצאה לקרב פנים־אל־פנים למען
 מטרה נעלה. למען ארצה. באומץ לב, כמו הגיבורה הצרפתית. גם היא
 רתקה אליה בהערצה, רבים. היא פשוט הייתה אבן שואבת. וכמו ז׳אן

 ד׳ארק גם היא מתה מוות דומה, זו על המוקד וזו באש.
 היא מתה צעירה מאוד. כבת תשע־עשר שנים בלבד. המחשבה, על
 מה שהיא החמיצה - שכן שנות־החיים של אדם על כל חוויותיהם,
 נמנעו ממנה, - גורם לי תחושה של עינוי. היא הייתה קרובה ללבי
 ולבה היה פתוח אלי. סיפרה לי את מחשבותיה, את התלבטויותיה, והיו
 לה. אהבת האדם שבה הייתה כל כך רבה, עד שתמיד ראתה את עצמה
 חייבת עוד ועוד. יש אולי נחמה בעובדה, שהיא הספיקה משך שנות
 חייה המעטים, להגשים מה שרוב רובם של בני־אדם לא מגשימים גם
 במאה שנות חיים. הכרתי את מזגה הסוער, ואת האינטנסיביות בה חיה.
 בכל מה שעשתה הייתה בשורה הראשונה. כל יום שעבר בשלום היה
 חוויה. לא תמיד מוצלחת. הייתה קשורה בלב ונפש לחברים שלחמו
ח גורל, וכל ו  לצידה. וחברים נפלו סביבה. כשכל יום שעובר הוא יום ח
 יום הוא פסק־דין של חיים ומוות. זמן כזה אורכו שונה לגמרי מכל
 אורך זמן נורמלי. בתקופת זמן קצרה זו חייב אדם, אדם מועצם רגש

 כמו אריאלה, להכיל את כל החיים בעת קצרה. האם זה אפשרי?
 הכרתי אותה כשבאתי לירושלים, לקבל מידיה את מחלקת הנוער.
 והמחשבה הראשונה שחלפה במוחי, כשלחצה לי יד אמיצה, אמרתי
 לעצמי איזו בחורה יפה ובעלת אישיות יש לנו במחתרת. עשתה רושם
 של מפקדת. הזכירה לי אמזונה. מיד נקשרה ידידות חמה בינינו וגילוי
 לב. גיליתי בה אדם מאמין באמונה שלמה ביכולת שלנו לגרש את
 הבריטים הזרים, ולהקים מדינה עצמאית יהודית. אם יש צורך להקריב

 את החיים.
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 בכל פעם שאני חושבת עליה, אני מנסה להעלות איזה מעשה שעשינו
 יחד. איזו פעולה, או אירוע, ואין. אנחנו לא שירתנו באותה מחלקה.
 היא במחלקה, שיצאה לכל הפעולות, לא פעם כמפקדת חוליה. ואני

 מקורקעת כאחראית על מחלקת הנוער של ירושלים.
 פגישותינו התרחשו בזמני ביניים. בין השיטין. בזמן מנוחת הלוחם.
 אופיין היה אישי. שיחות בירור שאלות השעה. על מהות החיים,
 פילוסופיה עליהם. על יחסים בין החברים. על אהבה ורגשות. וכל זאת
 באריזה אחת. קשור ודבוק. אבל אני זוכרת את שיחתנו האחרונה, אחרי
 שעזבתי את ירושלים, בתל אביב. אחרי שיענקלה נהרג על גג המוות.
 משך כל ימי המצור על ירושלים אריאלה ויענקלה פעלו יחד. יומם
 ולילה. ואין תימה, ששני אנשים כה מקסימים נמשכו זה לזו בעוצמה.
 הם נחשבו בעיני החברים הירושלמים כזוג מן השמיים. ואז, יענקלה

 חטף את הכדור בראשו. ונהרג על המקום.
 אני פגשתי אותה זמן מה אחרי כן. הצצתי אל הכאב העמוק שנבע
 מעיניה. ״אני לא נשברת״ אמרה לי ״אבל אני כל כך זקוקה היום
 לאהבה שלו. כל כך זקוקה לאהבה.״ הרגשתי שהיא נמצאת במצב של
 זעזוע והלם רגשי. הבנתי אותה היטב. גם אני עברתי גורל דומה. ״את
 זכאית לאהבה.״ השבתי להתלבטויות שלה. ״בכל יום שאת חיה.״ ״אני
 לא רוצה להיראות כלא נאמנה לזכרו של יענקלה, ואת הרי יודעת״. כן,

 ידעתי.
 כעבור חודש או משהו, נהרגו חמישה חברים במחסן הנשק
. ביניהם אריאלה. היא לא נהרגה מיד. י ״ ח  והתחמושת שלנו במחנה ל

 היא נאבקה בכוויותיה עוד שעות, ונפחה נשמתה הגדולה.
 אלהים, חשבתי, האם אתה יודע איזו נשמה קיבלת אך עתה?
 התפללתי בלבי שהזמן הקצר שנשאר לה לחיות, מאז שיחתנו

 האחרונה, שהזמן הזה לא עבר עליה רק בצער ובלא אהבה.

 אוקטובר 2000
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 העולם שבו פעלה אריאלה

 מאת פנחס גינוםר

 כארבע שנים הייתה לאה פריזנט(היא אריאלה) חברה פעילה בארגון
 המחתרת ״לוחמי חרות ישראל״ (לח״י). היא התגייסה ללח״י
 בתחילת 1945, בהיותה כבת שש עשרה ונפלה בשורותיו, בשלבים
 האחרונים של מלחמת השחרור, והיא כבת תשע עשרה. כדי להבין
 כהלכה את דבריה שבכתב ושבעל פה ואת דברי מכריה וחבריה
 עליה, יש צורך להכיר את מעגלי העולם שבתוכו חייתה ובעיקר את
 מעגלו של אותו ארגון מחתרת שלו הקדישה את מיטב שנות בגרותה.

 עם פרסום הספר הלבן ביוני 1939, שהיה אמור לשים קץ למפעל
 הציוני, נעשתה ההתנגשות בין היישוב העברי והתנועה הציונית ובין
 השלטון הבריטי באח ישראל לבלתי נמנעת. מה שמנע מהצד היהודי
 להגיב על הצעדים הבריטיים האנטי ציוניים היה פרק מלחמת העולם
 השנייה ב־1 בספטמבר 1939. בריטניה הייתה אז הכוח המרכזי שעמד
 מול השתלטות הנאצים על אירופה ואולי על העולם כולו. טבעי היה
 שהיהודים יתמכו בה, שכן ניצחון אויבי בריטניה היה מוביל להכחדתם.
 יתר על כן, כניסת איטליה למלחמה לצד הנאצים עשתה את היישוב
 העברי בעל בחת מקומי חשוב לכוחות הבריטיים הן מבחינה צבאית
 והן מבחינת הייצור המלחמתי. באותו מצב נמנעה מפקדת הצבא
 הבחטי מלממש צעדים כגון פירוק ״ההגנה״ (הכוח הצבאי החוקי
 למחצה, רחב ההיקף, שעמד לרשות ״היישוב המאורגן״) מנשקה, להפך
- היא נעזרה בה ועזרה לה, בחזית הםוחת למשל. עם יציאת איטליה
 ממעגל המלחמה, הפסיקו הבריטים את שיתוף הפעולה עם כוחות
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 ההגנה וחידשו את הרדיפות נגדם.
 הסנטימנט של היישוב כלפי בריטניה היה בתהליך של שינוי. ראשית,
 מאז ההתקפה הנאצית על ברית המועצות (22.6.1941) חדלה בריטניה
 להיות הכוח המרכזי בחזית האנטי נאצית, שנית, הסכנה ליישוב
 התרחקה מאד מאז כניעת איטליה (1943), שלישית, בשלהי 1942
 התברר והלך שהנאצים משמידים באורח שיטתי את היהודים שתחת
 שלטונם, אך בנות הברית אינן יוצאות מגדרן כדי להפסיק את הטבח או
 לסייע לקודמות להינצל. השלטונות האמריקנים והבריטיים הסתירו את
 דבר הטבח ואף לחצו על המוסדות היהודים לשתף פעולה בהסתרה זו.
 בלטה בדידות גורלם של היהודים אפילו בקרב אויבי הנאציזם. במיוחד
 הרגיזה את היישוב ההתנכלות של הבריטים להעפלה, התנכלות
 שמשמעותה הייתה מניעת הצלתם של יהודים מצפרני הנאצים. במהלך
 1943 נעשה ברור למדי שגרמניה הנאצית ובנות בריתה ינחלו בסופו של
 דבר מפלה ניצחת. אמנם המלחמה בחזית הרוסית סערה עדיין במלוא
 עתה, אך החל מן המפלה שנחלו הגרמנים בקורםק מ10.7.1943 הלך
ח למעשה ח  הצבא הנאצי ממפלה למפלה. בחזית המזרח הרחוק נ
 גורלה של יפן בסוף 1944 משנחלו צייה מפלה והאמריקנים כבשו את

 אוקינאוה.
 היישוב המאורגן, שהיו לו קשרים מסועפים ביותר עם השלטון
 הבריטי ועם ממשלת בריטניה ושהייתה לו מסורת של ניהול מדיניות
 בחסותה של בריטניה, החל לגשש בצעדים זהירים אל אפשרות של
 התנגשות, בצד המשך שיתוף פעולה מסרם שאפשרו הבריטים. ב־
 20.9.1944 הוקמה החטיבה היהודית הלוחמת (החי״ל) במסגרת הצבא
 הבריטי, מצד שני פעלו כוחות ההגנה להפר כמה מגזרות הספר הלבן

 בעיקר בתחום ההעפלה.
 הארגון הצבאי הלאומי(האצ״ל), שהיה למעשה הזרוע החמושה של
 התנועה הרביזיוניסטית, ראה עד פרסום הספר הלבן את הערבים כאויב
 המסוכן ביותר, אך עם פרסום הספר הלבן עלה על מסלול ההתנגשות
 עם השלטון והניח בצד את המלחמה בערבים. משפרצה מלחמת העולם
 השנייה העמיד האצ״ל את עצמו לשרות מאמץ המלחמה של בריטניה.
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 רבים מחייליו התגייסו לצבאה ומפקדו אף נפל בעיראק בשליחות אותו
 מאמץ מלחמתי. ההתפתחויות במהלך המלחמה שהחכרו לעיל הובילו
 את אצ״ל, שכאמור, היה בתחילת המלחמה הגוף העקבי ביותר בשיתוף
 פעולה מלא עם הבריטים, להכריז ב־1 בפברואר 1944 מלחמה על
 שלטונם באח ישראל. מן ההכרזה ואילך החל האצ״ל בשורה של
 פעולות חבלה נגד אובייקטים של השלטק והפעילות הזו התנהלה תוך
 שיתוף פעולה בץ האצ״ל ובין לח״י שקדם לו בפעילות האנטי בריטית.
 אחת התגובות של השלטון הבריטי היה הגליית 251 עצירי אצ״ל ולח״י
 למחנות מעצר באפריקה. שיא אותה הפעילות האנטי בריטית, עד
 הקמת ״תנועת המרי״ הייתה ההתנקשות בלורד מדן. לורד מוין היה
 השר התושב של בריטניה במזרח התיכק ונהרג בקהיר ב־6.11.1944
. ההתנקשות גרמה לזעזוע גדול ולא ניתן יותר י ״ ח  מכדורי אנשי ל
 להתייחם לפעילות ״הפורשים״ (כעד של ״היישוב המאורגן״ לאצ״ל

 וללח״י גם יחד) כאל מטרד בצד הדרך של המדיניות הציונית.
 ״היישוב המאורגן״ לא היה מוכן להשלים עם כך שאצ״ל ולח״י
 ישתלטו על ניהול המדיניות של הישוב והעם היהודי כלפי בריטניה, מה
 גם שמלחמת העולם נמשכה עדיין והאוריינטציה השלטת ביישוב
 נותרה בעיקרה פרו בריטית. ״היישוב המאורגן״ פעל לשתק את
 הפורשים בחטיפות, בסיכול פעולות, בהסגרה לשלטונות וגם בדרכים
 אחרות. פעילות זו נקראה ״הסזון״ והיא נמשכה עד קיץ 1945. ואמנם
 מתחילת שנת 1945 ועד תום מלחמת העולם לא התנהלה יותר פעילות

 אנטי בריטית מטעם הפורשים.
 עם סיום מלחמת העולם השנייה, או סמוך לה, התבררו חמש
 התפתחדות שהייתה להן השלכה חשובה על גורל אח ישראל. האחת
ת הברית המערביות מצד אחד ובין - פרצה ״המלחמה הקרה״ בין מו
 ברית המועצות ובנות בריתה מצד שני. כל המערכת הבינלאומית
 הסתדרה בהתאם לכך. השנייה - האימפריה הבריטית התחילה
 להתפורר ו״היהלום שבכתר״, הודו, זכתה בעצמאות ב־1947. שלישית
- הוקם ״ארגון האומות המאוחדות״ שהיה לו משקל רציני בקביעת
 סוגיות של מדיניות בינלאומית והיו לו הרבה יותר ״שיניים״ מאשר
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 ל״חבר הלאומים״ שהוקם אחר מלחמת העולם הראשונה. רביעית -
 ברית המועצות ואתה המחנה הקומוניסטי כולו שינו את עמדתם לגבי
 המפעל הציוני, ממתנגד מר ועיקש לבן ברית פוטנציאלי והיא נעשתה
 אחת מאבני הפינה החשובות ביותר של הסדר העולמי החדש? חמישית
- עם גמר המלחמה הוחרפה בעיית ״שארית הפליטה״, ניצולי הטבח
 הנאצי. מאות אלפי יהודים התרכזו במחנות העקורים. מספרם גדל והלך
 ולא היה מי שישוש לקלוט אותם. היישוב והתנועה הציונית התרכזו

 בתביעה להעבירם לאח־ישראל והבריטים סרבו.
 מערכת היחסים בין העם היהודי ובין הבריטים התקרבה להתפוצצות,
 אך ההתפוצצות התעכבה כי ״היישוב המאורגן״ תלה תקוות רבות
 במפלגת הלייבור הבריטית שבוועידותיה התקבלו החלטות פרד
 ציוניות. בבחירות של יולי 1945 זכתה אותה מפלגה ואז הוברר שהיא
 איננה מתכוונת לשנות ממדיניות הספר הלבן. הקרע בץ היישוב
 המאורגן ובין השלטון הבריטי הביא להפעלת יחידות מובחרות של
 ה״ההגנה״ נגד מוסדות השלטק הבריטי ואנשיו. ב־1 באוקטובר 1945
 החלה לפעול ״תנועת המרי״ שהייתה מסגרת־גג ל״הגנה״, לאצ״ל
. במשך עשרה חודשים פעלו שלושת הארגונים באופן מתואם. י ללח״  ו

 בגלל לחץ דעת הקהל הבינלאומית, בעיקר האמריקנית, בשאלת
 הפליטים היהודיים, בגלל הצורך הבחטי בתמיכה אמריקנית ובגלל
 לחץ הפעילות של ״תנועת המרי״ ערבו הבריטים את אמריקה בבעיית
 ארץ ישראל והקימו ועדת חקירה אנגלו־אמריקאית בדצמבר 1945.
 הוועדה הגישה את הדין וחשבון שלה באפריל 1946 ובו שלוש

 המלצות עיקריות:
 מדיניות הספר הלבן סותרת את המנדט שבזכותו שולטת בריטניה
 באח ישראל. יש להעלות מייד 100,000 פליטים יהודים דש לפרק את
 נשקם של הארגונים המזדנים היהודיים. הבריטים דחו למעשה את
 ההמלצה להעלאה מיידית של 100,000 פליטים, למרות שתנועת המרי,
 על דעת כל הארגונים המשתייכים אליה, הצהירה על נכונות להפוגה
 אם ההעלאה תתבצע. הסירוב החריף את תגובתה של ״תנועת המרי״.
 הבריטים גמלו במאסרים המוניים, בהחרמת מחסני נשק של ״ההגנה״,
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 במאסר חברי הנהלת הסוכנות היהודית ועוד. ביולי פוצץ אצ״ל את
 מלון המלך דוד שהיה מרכז האדמיניסטרציה הבריטית. בפיצוץ נהרגו
 כמאה אנשים. ״ההגנה״ מיהרה להתנער מן הפעולה ו״תנועת המרי״
 נתפרקה. ב־5 באוגוסט 1946 החליטה הנהלת הסוכנות להפסיק את
 הפעילות האלימה, אלא במידה שהייתה דרושה להגן על ההעפלה ועל
 פעולות התיישבות שהשלטונות ראו אותן כבלתי חוקיות (״מאבק
 צמוד״). אצ״ל ולח״י המשיכו בפעילות אנטי בריטית חריפה שנתקלה
 בהפרעות מצד ״ההגנה״(״הסזון הקטן״ החל מפברואר 1947). פעולה
 מרשימה ביותר הייתה פריצת כלא עכו בידי אצ״ל 4.5.1947. כחודש
 ימים קודם לכן העבירה בריטניה, שחיפשה מוצא מן הםבך האר׳ף

 ישראלי, את הבעיה לעצרת מיוחדת של ארגון האומות המאוחדות.
 ב־29 בנובמבר 1947 קיבלה עצרת האו״ם (בתמיכה משותפת של
 ברית־המועצות וארצות־הברית) החלטה על חלוקת אח־ישראל
 למדינה יהודית ולמדינה ערבית, בעוד שירושלים ובית־לחם יהיו
 אזור בינלאומי. פעילות הבריטים לסכל את מימוש ההחלטה לא פסקה.
 הם הצליחו לגרור אתם את האמריקנים ואלה שתפו אתם פעולה גם
 במאמצים לעצור את ההעפלה. לאחר החלטת עצרת האו״ם התחיל
 המאבק המזוין של ערביי אח־ישראל נגד הקמת המדינה היהודית.
 ביישוב העברי רווחה הדעה שמה של בריטניה בתוקפנותם של
 הערבים. הצבא הבריטי עדיין לא עזב את האח והיו חיילים בריטיים
 שבצעו פעולות טרור נגד יהודים, עם כל זאת נפסק למעשה המאבק

 היהודי בריטי והחל המאבק היהודי־ערבי.
 ב־15 במאי 1948 הוכרז על הקמתה של מדינת ישראל והוקם צבא
 ההגנה לישראל (צה״ל) ופורקו כל הארגונים היהודים המזוינים -
 ״ההגנה״, אצ״ל ולח״י, אלא שמתת המדינה וביטול הארגונים לא
 הוחלו על ירושלים, שכאמור נועדה להיות בינלאומית. אחר הכחת
 המדינה פלשו צבאות מדינות הליגה הערבית לשטח אח־ישראל. פרצה
 מלחמה ישראלית־ערבית כוללת כשהצד הערבי נתמך במי הבתטים
 וברית־המועצות נעשתה (עוד לפני הקמת המדינה) המשענת
 הבינלאומית העיקתת של הצד הישראלי, בדיפלומטיה ובהספקת
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 נשק. קרבות מרים התנהלו בירושלים, תוך תיאום בין ״ההגנה״,
. י ״ ח ל  ששמשה הכוח הדומינאנטי, ובין הכוחות העצמאיים של אצ״ל ו
 פורמאלית הייתה ירושלים בינלאומית. למעשה רובה היה במי היהודים

 ומיעוטה בידי הלגיון הערבי וכוחות ערביים נוספים.

ת •שואל (לח״י) ח  מעגל לוחמי ת

 הארגון הצבאי הלאומי, נשא החל מסוף שנות השלושים את דגל
 התגובה האלימה על התוקפנות האנטי־יהודית של ערביי פלשתינה
 (מדיניות ה״תגובה״) אבל מאז פרסום הספר הלבן הוא עלה, יותר מכל
 ארגון אחר ביישוב ולפני כל ארגון אחר ביישוב, על מסלול המאבק נגד
 השלטון הבריטי וזנח למעשה את המלחמה בערבים. משפרצה מלחמת
 העולם השנייה בלט אותו אצ״ל יותר מכל האחרים בנטישה מלאה של
 המאבק נגד הבריטים והוא התייצב ללא סייג לצדם. הטלטלה העזה
 הזאת מצד לצד הביאה לפילוג בארגק שהוכרז עליו ב־18 ביוני 1940.
 הרוב בארגון קיבל אז את הקו של התייצבות לצד בריטניה ארבת
 גרמניה הנאצית ואת מרות המפלגה הרביזיוניסטית. המיעוט תבע
ד השלטק הבריטי. אותו מיעוט הוא שהפך  להמשיך בקו המאבק ע
 להיות למחתרת ״לוחמי חרות ישראל״, שמייסדה וראשה היה אברהם

 שטק הוא ״יאיר״.
 התנתקותו של לח״י מן התנועה הרביזיוניסטית המריצה פיתוח משנה
 עצמאית. הנקודות החשובות באותה משנה, שנודעה בשעתה כ״עיקרי
 התחייה״, היו אבחנה בין ״אויב״ לבין ״צורר״. ארב הוא מי ששולט
 במולדתי ומונע ממני את הריבונות בה. בו יש לנהוג כשם שנוהג כל עם
 משועבד במשעבדיו. צורר הוא מי שמציק ליהודים ורודף אותם, אך
 אינו שולט בארץ־ישראל. כיוון שהאינטרס העליון של העם היהודי הוא
 היותו ריבון במולדתו ולא ״פתרון שאלת היהודים״, עליו לרכז את כל
^ הבעייה איננה ביטול הספר הלבן א  מאמציו ללחום בשלטון הזר ב
 אלא ביטול השלטון הבריטי בארץ־ישראל. הנקודה השנייה המסתעפת
 ממנה הייתה ראיית השלטון הבריטי כאויב. אם כי ב״עיקרי התחייה״
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 הוגדרו ערביי ארץ־ישראל כזרים הייתה בלח״י התעלמות למעשה מן
 הסכסוך היהודי־ערבי. מכאן התחיל שינוי ביחסה של המחתרת לצד
 הערבי, שינוי שבהמשך הביא לראיית העמים הערביים כבני־ברית

 פוטנציאליים וחיפוש ״מודוס וויונדי״ עם ערביי אח־ישראל.
 בתוך אותו פרק זמן התנהלו גישושים למשא ומתן בין ״יאיר״ ובין
 איטליה וגרמניה. הם התנהלו לפני שנודעה התכנית להשמדת יהודי
 אירופה. גישושים אלה לא העלו דבר ולא יכלו להעלות דבר, אך במידה
 שמשהו מהם דלף היה בכך כדי לבודד לחלוטין את לח״י ביישוב.
 מטבע הנסיבות נרדפה מחתרת לח״י גם במי כוחות השלטק, גם בידי
 ״היישוב המאורגן״, - ומה שהיה מסוכן מכול - גם בידי חלק
 מחבריהם לשעבר(כלומר אלה שהלכו בימי הפילוג אל אצ״ל) שהכירו
 כל אחד מחבריה. הרדיפות הצליחו לפגוע קשות במחתרת, חבריה
 נאסרו, מקומות המסתור שלה נחשפו ונשקה נשלל ממנה. היחסים בץ
 שני הפלגים הורעלו. פעולות בלתי מוצלחות, שהפילו חללים מקריים,
 הגבירו את הבידוד הציבורי של הארגון, שממילא שחה אז נגד הזרם
 של דעת הקהל היהודית והמכה האנושה ביותר הייתה מותו של ״יאיר״
 הכבול שהמשטרה הבריטית ירתה בגבו(12 בפברואר 1942). המצב
 הקשה הביא למבוכה פנימית ולמחלוקות פנימיות שגרמו לחלק מן
 החברים שלא נאסרו ולא נהרגו לנתק את הקשרים עם הארגץ.
 המחתרת שותקה למעשה, אך הצליחה לשרוד, בזכות קבוצות קטנות
 שמנו יחד פחות מ־20 חברים ששמרו על הגחלת מחוץ לבתי הכלא. ב־
 16 באוגוסט 1942, משברח יצחק יזרניצקי (שמיר) ממעצרו במחנה
 המעצר במזרע, התחילה תקופת השיקום. ראשית, הפסיק יצחק שמיר
 את המאמץ לנקום את מותו של יאיר ולהתרכז בבניין התנועה: בהקמת
 מוסדות יציבים, בחיזוק הלכידות האידיאולוגית, בשיפור היכולת
 הארגונית והמבצעית, בהעמקת הקונספראציה ובעיקר בשיקום מעמדה
 הציבורי של המחתרת. כל זה צלח, גם משום שהאווירה הציבורית

 מסוף 1942 ואילך נעשתה יותר אנטי בריטית.
 הוקם מרכז שמנה שלושה מנהיגים: נתן ילין מור(שכינויו היה גרא)
 המנהיג הפוליטי, יצחק שמיר (שכינויו מיכאל) הראש הארגוני
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 והמבצעי וישראל שייב (שכינוי אלדד), איש ההסברה והאידיאולוגיה.
 המחתרת פעלה בזהירות ובעקביות לברר ולהעמיק את רעיונותיה
 ולהפיצם. ביולי 1943 הופיע הגיליון הראשון של הירחון ״החזית״
 שתפקידו היה לפלס דרך לרעיונותיה של המחתרח בקרב העילית
 האינטלקטואלית ביישוב ולפרש לעומק את המצב המדיני. ההשקעה
 בכתיבה, בהדפסה ובהפצה של ״החזית״ תבעה חלק ניכר מן היכולת
 של המחתרת אך זה היה בעיניה, באותו פרק זמן, חשוב יותר מפעילות

 צבאית.
 שיקום המחתרת תבע החזרת חברים ותיקים ומנוסים מן המאסר אל
 המלחמה ואכן נעשה מאמץ רציני ביותר בבריחוח מן הכלא, כאשר
 מצד אחד חותרים האסירים אל החופש, בחפירת מנהרות ובתחבולות
 שונות, ומצד שני החברים שנותרו בחוץ מכינים להם מקומות מסתור
 ואפשרויות לאימונים ולפעולה. הבריחה החשובה ביותר הייתה
 המלטותם של 20 חברים מלטרק ב־1 בנובמבר 1943 ובהם ״גרא״.
 הוקם ופותח מערך מודיעץ. יחד עם זאת הושקעו מאמצים באימונים
 צבאיים ובחינוך אידאולוגי ופוליטי. בהבדל מ״ההגנה״ ומהאצ״ל לא
 היו ללח״י ארגונים לגאליים (תנועות נוער, ארגוני ספורט, איגודים
 מקצועיים) שבעזרתם אפשר בקלות יחסית לגייס חברים חדשים
 למחתרת. הגיוס היה אינדבידואלי. הכמות הייתה קטנה, אך איכות
 המתגייסים החדשים, רובם צעיחם, הייתה גבוהה. נדרש מהם לא רק
 להיות מוכנים להסתכן ולעמוד בקשיים של חיי מחתרת, אלא גם יכולת
 אינטלקטואלית להתמצא בבעיות העומדות לפני העם ובחילוקי הדעות
 בץ הארגונים השונים. אחת הסוגיות המרכזיות שצריך היה להתמודד
 אתה הייתה סוגיית ״הפרישה״. דהיינו, צריך היה להשיב על הטענה
 שיש מוסדות לאומיים נבחרים המנהלים את המערכה ואסור לגוף שלא
 הוסמך לכך ליטול לידיו את ניהול המדיניות כלפי גורמי חוץ.
 המתגייסים החדשים נעשו יותר ויותר עמוד השדרה האנושי של

 המחתרת.
 בתחילת 1944 חידש לח״י את פעילותו המלחמתית האנטי בריטית.
 במקביל פעל גם האצ״ל. בשנת 1944 חידש לח״י אמצעי חשוב של
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 מאבק ציבורי שערער את הלגטימיות של השלטון. אנשי לח״י
 שהועמדו לדין צבאי כפרו בזכות הבריטים לדון אותם ובזכותם לשלוט
 בארץ. בכך הם הסתכנו בחשש לגזרי־דין חמורים מאד, עד גזר־דין
 מוות. נאומי הנדונים פורסמו בהרחבה בעתונות היומית והגיעו לרבבות
 רבות. בין שאר פעילויות לח״י באותה שנה היו שלוש התנקשויות נפל
 בנציב העליון, אך ב־6 בנובמבר של אותה שנה הצליחו שני אנשי לח ״י
 להרוג בקהיר את הלורד מוין, שהיה השר התושב של האימפריה
 הבריטית במזרח התיכק. לפעולה זו נודעה חשיבות בכמה מובנים.
 ראשית - היא הוציאה את הסכסוך מן המסגרת של אח־ישראל
 (מסגרת שאיפשרה בנקל לדרדר אותו שוב לסכסוך יהודי־ערבי)
 והעניקה לו משמעות בינלאומית. היישוב היהודי נעשה מתוך כך בן־
 ברית פוטנציאלי ליריבי האימפריה הבריטית. שנית - בדעת הקהל
 הערבית, האנטי־בריטית, החלו להשמע קולות של תביעה לשיתוף עם
 הציונים נגד האימפריאליזם הבריטי חאת גם בזכות תוכן נאומיהם של
 שני המתנקשים, שנדונו למוות והוצאו להורג (22.3.45), שלישית -
 ״היישוב המאורגן״ הטיל את מלוא כובד משקלו נגד אפשרות של
 פעילות עצמאית של אצ״ל ושל לח״י בשאלות של מדיניות החוץ
 הציונית. כיוון שאצ״ל, בהיותו יריב ותיק יותר וחזק הרבה יותר, נתפס
 כמסוכן מבץ שחי המחתרות הונחתה עליו המכה העיקרית והוא נאלץ
 להפסיק את פעילותו. לח״י לא נפגע כמעט ואנשי אצ״ל טענו שנתן ילק
 מור הגיע להסכם חשאי עם ראשי ההגנה שלא לפעול עד תום המלחמה

 ומשום כך הניחו להם.

 הרטוריקה של לח״י ערבה לאוני ״היישוב המאורגן״ ומנהיגיו הרבה
 יותר מזו של אצ״ל, בכך שהיא העלתה על נם תנועות מחתרת
 סוציאליסטיות וקומוניסטיות שלחמו בגרמנים וביפאנים. מכל מקום
 שתי המחתרות הפסיקו לפעול עד סוף המלחמה וגם נוצרו ערוצי
 הידברות בין לח״י ובק ״היישוב המאורגן״, ערוצים שסייעו להקים את
 ״תנועת המרי״ שהחלה לפעול בתחילת אוקטובר 1945. במקביל
 להתחדשות הפעילות בתחילת 1944 החלה להתפתח בלח״י, שחשבה
 במונחים של המדיניות הבינלאומית, אוריינטציה על ברית המועצות,
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 חאת עוד לפני שהסובייטים אותתו שהם מתכוונים לשנות את יחסם
 למפעל התחייה הלאומי היהודי באח ישראל. כל ההתפתחויות האלה
- היחס לאימפריאליזם הבריטי, האוריינטאציה הפרו־םובייטית, רמזים
 לאפשרות שיתוף פעולה יהודי ערבי, מיתון העוינות בין לח״י ל״יישוב
 המאורגן״ יצרו את הבסיס להתפתחות בלח״י לכוון של אהדה

 לסוציאליזם.

. הוא י ״ ח  הקמת ״תנועת המרי״ הגדילה את יכולת הפעילות של ל
 עבר מהתנקשויות אישיות לפעולות רחבות הרבה יותר (כמה מהן
 בשיתוף עם אצ״ל) שחייבו הפעלה מתואמת של עשרות. מאגרי הנשק
 שלו גדלו ולוחמיו נתקלו באהדה ברחוב. גמול הפעילות הביא לגמול
 באבירות. המכה הגדולה ביותר אז הייתה בפעולת החבלה של בתי
 המלאכה של הרכבת בחיפה שבה נהרגו 11 לוחמים ונתפסו 22. הוא גם
 יצא למרחב מבחינת המאבק על דעת הקהל. עם תחילת ״תנועת המרי״
 הוחלף הירחון ״החזית״ בשבועון ״המעש״ שתפוצתו הייתה גדולה
 הרבה יותר ואופיו היה יותר פוליטי ואקטואלי. לערך באותו זמן החלה
 לפעול פעמיים בשבוע תחנת השידור החשאית של לח״י: ״קול
 המחתרת העברית״ שהגיבה במהירות על האירועים. כעבור מספר

 חדשים גילתה הבולשת את התחנה (15 בפברואר 1946).

 כפי שסופר לעיל, התפרקה ״תנועת המרי״ כעבור עשרה חדשי
 פעילות. לח״י ואצ״ל העצימו את פעילותם נגד מטרות בריטיות. לח״י
 ערך התנקשות שלא צלחה בגנרל בארקר, מפקד הצבא הבריטי בארץ
 (22.9.46). בשנת 1947 בלבד בצע לח״י לבדו 150 התקפות כמה מהן
 מרשימות ואחדות מהן בחוץ לאח. שיתוף הפעולה והתיאום בין אצ״ל
 ולח ״י וכן רדיפת שתי המחתרות בידי היישוב המאורגן(הםזק הקטן),
 קרבו את שתיהן זו לזו, אם כי רבו אנשי לח״י שנטו שמאלה וחלקם
 הגדול הצביעו, בשלהי 1946, בעד ״אחדות העבודה״ בבחירות
 לקונגרס הציוני ה־22. ב־4 במאי 1947 פח אצ״ל את כלא עכו ושיחרר
. אצ״ל הציע ללח״י איחוד, אך ההבדלים י ״ ח ל  עשרות חברי אצ״ל ו
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 שהעמיקו מנעו את מימוש ההצעה.
 החלטת עצרת האו״ם בנובמבר 1947 נתקבלה בלח״י באי־הםכמה, כי
 חלוקת האח היתה פסולה בעיניו. לח ״י הניח שהבריטים לא יעזבו
 והערבים לא יפתחו במלחמה. המציאות טפחה על פניו. לח״י השתדל
 למנוע פריצת מלחמה יהודית־ערבית אך ללא הצלחה. בעל כרחו נאלץ
 להחלץ לחזית נגד הכוחות הערביים. ההתקפה האחרונה נגד הבריטים

 (פגיעה ברכבת צבאית) התרחשה ב־29.2.48.
 לח״י לא האמין בכך שהסוכנות היהודית ובן־גוריון בראשה תכריז
 על מדינה ותקים צבא. הוא העריך שהיא תכנע ללחצים אנגלו־
 אמריקנים ותמנע מלהשען על עזרה סובייטית וגם תמנע מלהמשיך
 בהעפלה. הנשק מצ׳כוסלובקיה שנפרק באח, החל מ־1 באפריל
 והכרזת המדינה ב־15 במאי של אותה שנה, הפריכו את החשדות של
 לח״י בהנהגת ״היישוב המאורגן״. לח״י החליט לקבל על עצמו את
 כללי המשחק של מדינה ריבונית. ב־29 במאי 1948 נערך המסדר הגלוי
 של לח״י וכ־700 חברים התפקדו לשורות צה״ל. חברי לח״י בצה״ל
 התרכזו בחטיבה 8 בפיקודו של יצחק שדה והשתתפו בקרבות בדרום.
 אבל לח״י רצה לפעול בשני ערוצים נוספים: ערוץ ירושלים וערוץ
 המפלגה הלגאלית. כיוון שירושלים לא צורפה למדינת ישראל שמר
 סניף לח״י בבירה, שמנה כ־300 לוחמים, על עצמאותו אך פעל לרוב
 בתיאום עם ״ההגנה״. החזית שלו הייתה בהכרח החזית הערבית.
 הממשלה הנפיקה ללח״י 50 צווי שחרור כדי שיוכל להקים תשתית של

 מפלגה ותנועת נוער.
 שתי התפתחויות הביאו למשבר חלקי בין לח״י לבין ממשלת ישראל.
 הראשון היה ״ההפוגה הראשונה״ (הפסקת לחימה מוסכמת בין
 היהודים ובין הערבים) מ־11 ביוני 1948 עד 9 ביולי, שלח״י ראה בה
 כניעה ובגידה. השני היה פרשת האנייה ״אלטלינה״ של אצ״ל שנשאה
 גם נשק לחטיבה הירושלמית של לח״י והוטבעה בתותחי צה״ל ב־
 22.6.48. הנהגת לח״י סברה שמן הראוי היה לרכז יותר כוחות
 בירושלים שבה היתה הצדקה לקיום נפרד ושבה משקל הפעילות של
 חברי לח״י היה יחסית גדול מאשר בכל גזרה אחרת של החזית. הוחלט
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 שכ־200 ממיטב הלוחמים של לח״י שהיו בצה״ל יערקו לסניף לח״י
 בירושלים. ההחלטה לא יצאה לפועל כיוון שאלה שהיו מופקדים על
 כך לא בצעו אותה. סדר היום של לח״י בצה״ל ובשטח מדינת ישראל
ק לירושלים החלו ח  היה שונה מסדר היום של לח״י בירושלים. מ
 בהכנות לפעולה פוליטית ליגאלית ובירושלים נמשכו חיים של יחידה
 עצמאית לוחמת. ב־18.7.48 הוכרזה ההפוגה השנייה שלא נקבע זמן
 לסיומה. הקרבות לא נתחדשו, אך ב־25.7.48 נהרגה אריאלה עם חברים

 נוספים בהתפוצצות מחסן נשק של לח ״י בירושלים.
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 העמותה להנצחת מורשת לוחמי חרות ישראל(לחייי) וחלליהם

 ״עוד געלה *וגיס נירוסיליס.
מ פיסיופיה<\רץ וטאווי הרוח. ר  כי היא הלנ. הי» ט

 איץ חרות נלעריה...
 כאז כץ עמה מייד הטטכע.

 חרומ ירושליס\־
 (׳המעוז״, כסלי-תעי״ח)

 האת לתעודה
י  פ

 לחס/ה בקרבות לח"׳ בירושלים במצור,
 השתתף/ה בהגנתה, בשבירת המצור עלית,

 בהסרת סכנת #נאום ירושלים, בהרחבת גבולותיה,
 וקביעתם כמסד לבירת ישראל.

/ 

¿ 1 0 . 
 יהושע זטלר(מאיר)

 מפקד כוחות לירי
 בירושלים במצור

 יצחק שמיר(מיכאל)
 חבר מרכז לו רי

̂שעבר  ראש הממשלה 

 יאיר שטרן
 יו׳ר ועד העמותה
 נציג ״דור ההמשך״

 ניתן ביום ד׳ תשרי תשג״ט - 24 בספטמבר 998ו

 גמלאות יובל למדינת ישראל
 בעצרת חגיגית של חטיבת לח״י בירושלים

 במוסיאון אסירי המחתרות - ירושלים
 בית-הסוהר המרכזי בירושלים בימי השלטון הבריס׳







 מבשרי ירושלים החדשה
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