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בורוכוב ויהודה כרוסט יוסף העורכים:



הספר בשער

 חזרו ומאז באפריקה, הבריטים שהקימו מחנה־המעצר, חוסל מאז חלפו, שנה שלושים

הגולים־העצורים. למולדת

 לוחמי בין שנתרקמה והידידות הרעות מסכת מכל כנראה, הם, חזקים והמות השנים

 במחנות־המעצר בבתי־הכלא, בצוותא, וב״ישיבה" משותפים מבצעים תוך המחתרת,

רע. או מפקד ידיד, משורותינו נעקר פעם ומדי ובגלות.

 ארבעים עמנו היו לא כבר הגולים, של לשובם העשרים חגיגות בשעת שנים, עשר לפני

 של מקומם נפקד הגולים, של ולשובם ישראל לעצמאות 30 במלאת היום, ורעים. ידידים

 חולמים מעשרים למעלה שחלפו השנים בעשר מאתנו הלכו כן, כי הנה משישים. למעלה

 מאושרים תוססים, .חיים, מלאי תכניות, מלאי אתנו, היו אתמול שעוד ולוחמים

 את הקריבו הקמתה שלמען העברית המדינה של אווירה את נושמים ומתרוננים,

חירותם.

 גלריה — מאתנו שהלכו אלה את נזכיר למדינה, 30ה־ הולדת יום את אנו חוגגים ועת

 רוח אנשי ובעט. בסיף לוחמים ומלואו. עולם מהם, אחד וכל שמות. של מרשימה

 חיילים ומאידך הצעירה, המדינה של תולדותיה מדפי ברבים רישומם שהשאירו וכלכלה,

 כאלה מתוקנת. חברה חיי יתוארו לא ותרומתם קרבנם בלי אשר ובהווה, בעבר אלמונים,

 מדי לובשים לראותם ואף בהם, שפעמה הרוח מן בילדיהם ולנסוך משפחות להקים שזכו

 נזכיר אלה ואת אלה את שיזכרם. מי נותר ולא בבדידותם, שנותרו ואחרים העברי. הצבא

חגנו. ביום

 נשמרה עת פעלנו, שבה המחתרת תנאי בגלל כי לדעת, לפתע נוכחנו להזכיר, משבאנו

 החיים על מאוד מעט דובר אכן מדי, יותר לדעת לא לפטפט. לא המצווה בקפדנות

 שנפלו כאלה חברים, מתוכנו משנעקרו שנה, 30 לאחר עתה, ידידים. בין אף הפרטיים,

 מהם רבים על אנו יודעים שונות, בנסיבות פתיל־חייהם שקופד וכאלה במערכות־ישראל,

 ובנפול באירופה, שהושמדה עניפה, למשפחה אחרון נצר היו לעתים כי וחבל. מעט, כה

עליו. לספר שיוכל מי עוד נותר לא האיש,

 להימצא עלולים רבים, פרטים ללקט הצלחנו שבהם במקרים אף כי גם, יודעים ואנו

 ולזכרם, לכבודם אלא היה לא שעשינו, כל ואנו, אי־דיוקים, אי־שם, אי־פה בהם,

ישראל. עצמאות של בספר־דברי־הימים שמם ולהנצחת

 ארבע גם אלא הנעדרים. העצורים, — הגולים החברים: את רק לא הזה בספר וכללנו

 או שונות בתקופות וברוחן, בגופן הגולים, את שליוו במינן, מיוחדות דמויות דמויות.

הדרך: כל לאורך

 לוין; אריה ר׳ הצדיק אסירי־ציון, של רבם

כהנא; דוד חיים הרב המחנה, רב

 עצמו; על שנטל בשליחות הגולים, אל בדרכו שנפטר — רודריג עזרא

 המחנה. וידיד העולם, אומות חסיד רופא, — ויליאמסון וד״ר

בשעותיהם המחנות, ועצורי הכלא אסירי עם היה זצ״ל, לוין, אריה הרב ולסיום,

 היו לבו, מעומק שיצאו ודבריו, החם מבטו לטיפתו, שלו, לחיצת־היה והיפות. הקשות

 ילווה והוא בחייהם, הנעדרים חברינו את גם ליווה הוא להכירו, שזכה לוחם לכל כצרי

 על שובצו אלה ודברים לוין, אריה ר׳ הרב של מדבריו מכיל הספר במותם. עתה אותם

אודותם. שרדו מועטים פרטים שרק לחברים שהקדשנו בדפים ידינו

 גם שרויה תהיה בתוכנו, תמיד שרויה שהיתה לוין אריה הרב של רוחו כי תפילה, אנו

בספר.

העורכים



גרינברג אורי־עבי

רים?>1א — הדויים־בזכותם
נז־ם. קול□ ... רועים בחירים, היו הם

יךם.זב וחרבם עזנפלר דוד גזע בני

 ... הרועים ממשפחת הנער בדוד וחמודים ופשוטים

 אלהים! עפר, יורוך והם

 ... מות עפר אינו גוללם עפר

 אז־ם. קךם — יצךתז עפר — זה — ממין

 והסלע, העפר הבית, הר וה — ממין

 אלמות! הם ... זה — ממין — עפר — יורוך הם

 מלבדם. הוד ןאין זולתם אמת אין

 אלא אינם — זולתם — ביקום ואנחנו

 נזפד. גם בזיום בזכותם, — חיים

...עקד לךיות חדל לקבךם המביט



 לוין ארי׳ ר׳

האסירים רב

 לביאליסטוק סמוכה עיירה באורלא, (1885) תרמ״ה בניסן ב־ו׳ נולד אריה ר׳
 עטיל. ולאמו ולמדן, יערן שהיה בינוש, בנימין ר׳ לאביו זקונים בבן הלבנה, שברוסיה

בבית. שרויה היתה מצוקה לעבוד, והפסיק קשיש אביו היה בבר אריה ר׳ שנולד שעה
 מישיבה נדד הוא תורה, למקום וגלה ביתו את אריה ר׳ עזב בשנים רך בעודו
 כנוסע ברכבת, שהגיע עד וכעילוי, ב״מתמיד" ונודע ובסלונים בסלוצק למד לישיבה,

 גילו בגלל בתלמיד בה נתקבל שלא אלא המהוללה, לוולוז׳ין לספסל, מתחת סמוי
הרך.

 על היה סמוך בנדודיו. והמשיך נואש, אמר לא וולוז־ין, לישיבת נתקבל משלא
 איסר ר׳ לגאון נודע לימים וולוז׳ין. לישיבת וחזר שגדל עד זרים, אנשים של שולחנם

 ללחם, אחת לא רעב סלוצק, בישיבת תלמידו שהיה אריה, ,ר כי זצ״ל מלצר זלמן
 ידעתי לא מדוע כשישאלוני הדין, ביום אומר "מה ואמר: בבכי פרץ מלצר, הרב קראו

 הרפה לא וצער?" דחקות מתוך תורה ולמד לשובע אכל ולא ספסל על ישן אריה שרי
שהיא. כל תרעומת בליבו לו אין בי אריה ר׳ שהבטיחו עד ממנו
 החליט רוסיה־יפאן מלחמת פרצה וכאשר בארץ־ישראל שמקומו החליט אריה ר׳

 המלצה במכתב מצוייר ומשם, לאודסה אריה ר׳ הגיע נדיבים בעזרת לדרך. לצאת
 משי, "אברך החדש, העולה את שיקבל ביפו, לבונטין ד. ז. אל לוינסקי ל. א. מהסופר

 אדר חודש בראש הגיע אפ״ק, בבנק כפקיד לעבודה — ובד׳״ מופלג חכם תלמיד
 זאת לעומת הבנקאית", "הקריירה על ויתר אריה שרי מובן יפו. לנמל (1905) תרס״ה
 קשרי קוק. הכהן יצחק אברהם הרב והגליל", "יפו של לרבה ויותר יותר התקרב
 ולמד בירושלים השתקע אריה ר׳ האחרון. הרגע עד נפסקו ולא ביניהם נקשרו ידידות

 ברלין, חיים רבי הגאונים ע״י תרס״ט, בשנת לרבנות והוסמך חיים" "תורת בישיבת
 ימיו אחרית ועד תרע״ז משנת זצ״ל. קוק הכהן יצחק אברהם ורבי סאלנט שמואל רבי

"עץ־חיים". ישיבת שליד בתלמוד־תורה רוחני משגיח שימש
 בבתי־ ערב־שבת בכל לבקר אריה ר׳ בידי מנהג היה בירושלים, שבתו בשנות
 הם מי האחיות אצל מתעניין היה הוא שם. השוהים החולים את לעודד כדי החולים,
 את מסכן היה כן הגלמודים. של מיטתם ליד משתהה והיה מבקרים אין אותם החולים

שנים במשך זכו לא ביקוריו לתחילת עד אשר למצורעים, בבית־החולים ומבקר נפשו
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 בית־החולים. כתלי בתוך החוץ מן אדם לראות
המרכזי בבית־הסוהר כרב פעולתו היא אריה ר׳ של בחייו מפוארת פרשה

 רב שישגרו ממנה וביקשו לרבנות־הראשית פנו הבריטי המנדט שלטונות בירושלים.
 מבקרות הנוצרים האסירים ואת הקאדי, פוקד הערביים האסירים שאת כשם לכלא.

 נבון שיהא רב נמצא לא עקא. דא אולם היהודים. לאסירים לרב לדאוג יש בן נזירות,
 שלא מאחר "העבריינים". עם ומועד שבת מדי להתפלל ושיתמיד "שבתו" על לוותר
 זה. של נפשו את ידע הוא כי אריה, לר׳ לפנות זצ״ל, קוק הראי״ה הציע בזה, רב נמצא

 שהבחינו הערביים, האסירים של קינאתם את אריה ר׳ של ביקורו עורר הזמן במרוצת
 בעוד וחיזוק, עידוד דברי עליו ומרעיף האסיר של ידו את לופת אריה ר׳ כיצד

 של עינם אף שינשקוה. כדי הערביים לאסירים ידו את טובו ברוב מושיט היה שהקאדי
 הדלת את פותחים היו הקאדי שבפני בעוד אריה. ברי בו, צרה היתה הסוהרים
 עצמו מרכין אריה ור■ בלבד, הפישפש את אריה ר׳ בפני פותחים הללו היו הרחבה,

ונכנס.
 כאשר השלושים שנות בראשית רק להשתנות החל אריה לר׳ השלטונות מצד היחס

 הבריונים" "ברית ראשי בכללם, הפוליטיים, האסירים ראשוני לכלא להגיע החלו
 דבירי, חיים ויבלח״א ז״ל אורנשטיין ויעקב יבין יהושע ד״ר אחימאיר, אבא ד״ר ובהם
 האוכלוסיה משגדלה ו,939 משנת החל ואחרים. הלפרין אלחנן סבוראי, משה

 להפרדת מאבק לנהל אריה ר׳ החל אצ״ל, אנשי של מאסרם עם בכלא היהודית"
 גם דרש זו הצלחה אחרי הצליח. הוא ואבן הערביים האסירים מן היהודיים האסירים

נפרד. בשר מטבח
 בקשר החם, ביחס הבריטית הבולשת הבחינה בכלא הפוליטיים האסירים ריבוי עם

 הדבר יהא שמא חששו והם לאסירים הרב בין שנרקמה העמוקה ובידידות הלבבי
 מאחר בידם עלה לא הדבר אולם מידיו, בכלא "החזקה" את להוציא ניסו לרועץ.
 נגד לוחמים למוות, הנידונים אצל ביקוריו רבות. שנים ב״משרתו" החזיק שהוא

 אצל המעצר במחנות והביקורים עצמה בפני מופלאה פרשה הם המנדט, שלטונות
 ידו ללחיצת שזכו האסירים של ליבותיהם על כתובים הם הלא ולח״י אצ״ל אסירי
אריה. ר׳ של והאבהית החמה

 ליד בסנהדריה בבית־הקברות לקבורה והובא תשכ״ט סיון בחודש נפטר אריה ר׳
רעייתו. קבר

ותוכן צורה
 רבב. ללא נקייה אך ישנה, משומשת, ירושלמית בקפוטה מתלבש היה אריה ר׳

 אף פעם למשעי. ומגוהצת היא מעומלנת אך כלל, חדשה אינה היא אף חולצתו
 צריכים חדש, בגד כשלובשים "בני, הדבר: טעם יעקב חיים הרב לבנו הסביר
..״כתמים. לנקות לומדים ישן בגד כשלובשים ואילו ללכלכו, שלא להזהר

 גם אלא שלו רק לא כתמים. ניקה הוא ימיו. כל עסק הניקוי במלאכת
...חיכוך ללא שפשוף, ללא בעדינות, ניקה הוא אחרים. של
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 דוד חיים ר׳
כהנא

המחנה רב

 שמילא הלאומיים המוסדות שליח מרצון. גולה מעין היה כהנא דוד חיים הרב
 הישיבה ראש ידי על שנבחר הרב", מרכז "ישיבת תלמיד העצורים. רב של תפקיד

 כתב, עצמו שהוא כפי אך לקבלו, מיהר לא התפקיד, עליו הוטל וכאשר זה, לתפקיד
 את נתן ולבסוף לו, הצפויים הקשיים ידיעת מתוך בקפדנות העניין את כל קודם שקל

הסכמתו.
 שהיו אנשים בישוב היו מהם. לאחד כאילו והיה הגולים עם הזדהה רגע מאותו
 השתתפות הבעת רק אלה בדברים היתה ולא לבך", שזכית "אשריך לו: אומרים
 שולחך מעל הוגלו הללו שהבנים להכרה, ביטוי אף אלא הגולים, של המר בגורלם
הצדקה. כל וללא בכפם עוול לא על מארצם והורחקו הישוב
כהנא: הרב מספר שעליהם אחרים גם והיו

 פושעים? "איזה עניתי: כאלה?" פושעים על תשמור "איך מאוד: מכובד אדם שאלני
 מפשע חפים אנשים שהם שתדעו, וטוב זה, אריות לגוב להיכנס כלל חושש אינני אני

 דבריו את להזכיר כדאי גם וכדאי לדין". הועמדו ולא נשפטו שלא כמוני, בדיוק
 כולו. הכלל על נלמד ומהם לוין אריה ר׳ הרב האסירים, אבי של והפשוטים החמים

 אנשי — לי ויקרים חביבים כה שהם האנשים, עם להתראות שתוכל בך, מקנא ״הנני
 שזכית מאושר, להיות אתה צריך בכפם. עוול לא על הסובלים מחשבה ובעלי מדות

ונשגבים". נעלים כה כאלה, אנשים לשרת
 לאנשי השלום דרישות קבלת בשעת לשיאה הגיעה כהנא הרב של התעניינותו

הוא ומושבותיה. הארץ בערי וקרוביהם משפחותיהם נשותיהם, הוריהם, מאת המחנה
 של ונשותיהם אמותיהם מצד והתאוננויות בכיות לתוכו שיספוג לעצמו תיאר

 אצל רב בתור כשכיהן הנאצים, שלטון תחת לשמוע רגיל שהיה כדרך העצורים,
 את מתאר כהנא והרב ההיפך. בדיוק — והנה כפייה. לעבודת שנשלחו היהודים

 מאומץ הגולים, מאת השלום דרישות קבלת בשעת המשפחות מהתנהגות התפעלותו
 אב. או בעל מבן, רבות, שנים ובמשך מילין אלפי המרוחקות הגולים, משפחות של לבן
 נוסף שלב — אוהב אב של רכה יד ללטיפת קטן ילד של ״געגועיו את רואה הוא

הנכסף". השחרור לקראת המדיני במאבק קדוש וקרבן
הרב: כותב וכך
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 הספיק שלא 5 בן צבר ע□ שיחה לחטוף היה לבבי, כל־כך אך ומזעזע, מחריד ...
 העניינים. עומק לתוך לחדור יודע בבר הוא והנה כהוגן, אביו את להביר אפילו

 הילד משהו?" לו למסור ברצונך האם אביך? אל נוסע שהנני אתה, "היודע שאלתיו:
 אבא פני את לראות זכותי במה עצמו, את שאל כאילו ראש, ועד רגל מכף אותי בחן

 וצברית עסיסית ובעברית הביטוי בצורת דקדק לא אף הרבה, חשב לא משלו, גדולה
 שנסע מאז גדלתי כך כל הן הביתה. שיחזור לאבא, "תאמר ניצחת: תשובה לי ענה

 תמימה בקשה אחרי להשיב, יכולתי תשובה איזו וכי ...״להכירני יוכל אם יודע ואיני
כזו? וטהורה

 אהבת ספוגים וכולם כהנא, הרב שכתב ורשימות מכתבים נותרו שם אי פה אי
 ידי על כלפיהם שהוקמה השנאה חומת נוכח הגולים עם נפשית הזדהות מולדת,

למשפחות. והערצה הרשמיים המוסדות
 את מסרו הקדושה, ארצנו ריח את להריח הספיקו שרק הגולה, בנות "אמהות

 לי: אמרה אחת אשה בעיניהן. דמעה ללא ובאומץ, בגאוה לבניהן השלום דרישת
 שיהיה ...בכיתי ולא שצחקתי לו, תאמר הכל. לי יש וב״ה בריאה שאני לבני, ״מסור

 הן אפן בזיעת אשר קשה, ועובדות עמלות אמהות הכרתי דאגות". בלי ויחיה שמח
 חודש מדי ושולחות מקמצות הן הזעומות ומפרוטותיהן יום, יום לחמן מרוויחות

 לאמיתו, המצב את מסתירות הן מבניהן אך — במעצר שנים זה הנמצא לבן, בחדשו
 שנים ארבע־חמש זה אשר צעירות, נשים היקרה. המתת את לקבל יסרבו שמא מחשש

 התקוה, את בהביען ובחרוה, בשמחה דה״ש את לי ומסרו באו לבן, בחירי את ראו לא
 על נאבקת היא איך סיפרה למשל, אחת, ונאמנה. חיה ד״ש לבעליהן למסור שאוכל
 כששניים וזאת, בעלה. לסבל מסורה שותפת להיות המאמצים כל את ועושה קיומה

 לבעלה לסייע לפרנסתם, לדאוג צריכה והיא צוארה, על נופלים ילדים שלושה או
 מוסרת היא זאת כל שחרורו. למען בהשתדלויות ימים על ימים להתרוצץ ואף העצור,

 כדי שעה, לחצי בעבודתה חופש לקבל הצליחה בקושי ורק היות ובחפזון, במהירות
 שלא ולבקש, לחזור שכחה לא הזה החפזון כל ובתוך לבעלה. ד״ש למסור להספיק

 "להיפך", העצומים. ומאמציה הקשה מצבה פרשת מכל דבר שמץ לבעלה אגלה
 משמחת יותר תמונה שאפשר, כמה עד לבעלי, למסור "תשתדל אחת, אומרת

והאמיצה". הגאה מעמידתי רצון ומשביעת
 אשר גואלת ליד המחכים בכתובים כהנא הרב של מדבריו חלק אלא זה ואין

 הלוחמת המחתרת של הקרבן גודל את יידע הנוכחי שהדור כדי לאור תוציאם
שנים. באותן והגולים
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יעקב
אורנשטייץ

)יענקלה(

 היה סבו בארץ. ששי דור בירושלים. (1913) תרע״ג באדר נולד אורנשטיין יעקב
 "חבצלת" בעתון כתב ציוני, היה אביו הקיצוניים. ומקנאיה בירושלים הרבנים מגדולי
 של למורים בסמינר ולבסוף בישיבה בחדר, למד יעקב לעברית. "הזוהר" את ותרגם

 מפא״י. של מיסודה הסוציאליסטית" ב״בחרות חבר מה וזמן ההגנה חבר היה המזרחי.
 חבר עוד עם והתגורר צאן כרועה עבר כשנה, שם שהה כפר־גלעדי, לקיבוץ הצטרף

 גרמו הקיבוץ מייסדי בין שהיו החמורים הסכסוכים תל־חי. של הריקים בבנייניה
לירושלים. ולחזור כפר־גלעדי את לעזוב להחלטתו
 אב״א עמוקות. ממנו והושפע אחימאיר אב״א ד״ר עם נפגש לירושלים בחוזרו
 יסדו ביניהם, ויעקב צעירים של מצומצמת וקבוצה יבין יהושע ד״ר אחימאיר,
 "ברית גרינברג, צבי אורי של הצעתו לפי שנקראה, חדשה מחתרת 1931 באוקטובר
 גירוש של המטרה את דגלה על שחרתה הראשונה היתה זו מחתרת הבריונים".

 ד״ר רצח בעקבות קצרים. היו הבריונים" "ברית של ימיה הארץ. מן האנגלי המשעבד
 המאורגן. הישוב מצד וההסתה ת״א של ימה שפת על ערבים שני ע״י ארלוזורוב חיים

 פרך, ועבודת מאסר חדשי לתשעה ודבירי( יבין אחימאיר, עם )יחד ונשפט יעקב נאסר
.1934 ביוני 19מ־ בירושלים המרכזי בבית־הסוהר ריצה אותם

 הקבוצה ע״י שהוצא העם", "חזית בעריכת יעקב השתתף שנים באותן
 דלים היו לרשותם שעמדו האמצעים הרביזיוניסטית. התנועה של המקסימליסטית

 עם נמנה הוא הלאומית העובדים הסתדרות היווסד עם רעב. חרפת פעם לא סבלו והם
 .1939 — 1936 מאורעות פורצים בארץ שלה. הפועל הוועד של המזכירות חברי

 האצ״ל. מוקם 1937וב־ פילוג, חל הימנית בהגנה הבלגה. על מבריז המאורגן הישוב
 שעל בקו דנים הם רזיאל, דוד עם ארוכות לשיחות נפגש הוא לשורותיו. מצטרף יעקב

 התגובה פעולות היו 1937 אוגוסט בסוף בחו״ל. ההסברה ועל לנקוט הארגון
 הנאסרים בין יעקב איש. כמאה נאסרים הפעולות בעקבות האצ״ל, של הראשונות

.1938 באפריל משם ומשתחרר עכו לכלא נשלח וה^א
 באנגלים שהמלחמה גורס הוא אין ליאיר. מצטרף יעקב באצ״ל, פילוג חל 1940 בקיץ
לת״א, לברוח מצליח הוא אך בירושלים לאסרו מבקשים האנגלים להיפסק. צריכה

7



 הפנימי העתון את ועורך תחיה" ה "עיקרי בעריכת משתתף למחתרת. ויורד
 שהיתה ירושלמית גלזנר, נעמי חברתו את לאשה נושא הוא 1941 במאי ״במחתרת״.

 בשדרות בדירתם נאסרים הם נישואיהם לאחר שבוע שטרן. ובקבוצת באצ״ל מפקדת
 בר־גיורא. ומאיר סבוראי משה פולני, יעקב זטלר, יהושע נאסרים אתם בת״א. קהק״ל

 תחילה בקירוב. שנים 5ל־ — יעקב בבית־לחם, בבית־הסוהר שנים 3ל־ נאסרת נעמי
 של המעצר במחנות ואח״ב קשים, מאסר בתנאי בארץ שונים בבתי־סוהר מוחזק הוא

וסודן. אריתריאה לטרון, מזרע,
 מפלגתי. גב בלי כעתונאי עבודה לקבל קשה ימים אותם משתחרר. הוא 1946 בינואר

 מחזיק אינו הזה העתון מפלגתי. בלתי חדש, ערב לעתון מצטרף הוא ברירה מחוסר
 כשהוא אפילו אותו, מפטרים אין יעקב של להפתעתו למפא״י. נמכר והוא מעמד
דוד". "המלך מלון פיצוץ אחרי לחדשיים, נאסר

 עם צבאי. וצנזור צה״ל לדובר סגן משמש לצבא. מתגייס הוא העצמאות במלחמת
 ב״אמר", לילה כעורך — סגירתו ואחרי ״הדור״, בעתון עובד הוא מהצבא שחרורו
 הוא 1960 בסוף ב״דבר׳. לילה כעורך ולבסוף ו״דבר״, ל״אמר" צבאי כסופר משמש
 לשמש למפא״י מושאל והוא בלילות לעבוד להמשיך יכול הוא ואין לב התקף מקבל

 וכשזו רפ״י של מקימיה עם נמנה הוא ו965ב־ .1964— 1962 מסוף לשנתיים, כדוברה
 יותר מאוחר המייסדת הורוביץ יגאל של הקבוצה עם נשאר הוא האם למפלגת חוזרת

"לעם". את
 מפרסם השלמה, ארץ־ישראל להנהלת מצטרף הימים ששת מלחמת אחרי

 משתתף "אמר". עורך לסגן מתמנה התנועה. של בדו־שבועון מאמרים בקביעות
 בי״ז מהתקף־לב נפטר והוא עוד לו עמד לא לבו אלדד. י. ד״ר של ה״חזית" בעריכת

(.1972 במאי 1) תשל״ב באייר
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שלמה
)שידלובר( איתמרי

 (1921) תרפ״א תשרי כ״ג ביום נולד יחיאל־מאיר, של בנו איתמרי, שמחה שלמה
 לבית־הספר עבר ישראל", "נצח הדתי בבית־הספר שלמד לאחר רך. בגיל ארצה ועלה

 כרימון, ידיעות מלא היה הוא התלמידים. שאר בין בידיעותיו והתבלט בחיפה הריאלי
יחד. גם והעבריים הכלליים במקצועות

 בכל לו וסייע אביו של הפרנסה בדאגות עצמו ושיתף החיים בעול נשא בנערותו עוד
 כדי הששית, הכיתה סיום עם לימודיו את להפסיק החליט הוא בחנות. בעבודה עת

 בית־הספר את עזב זאת. החלטתו את קיים גם והוא בערבים, וללמוד ביום לעבוד
 קודש היה הפנוי זמנו וכל החשמל בחברת לעבוד נכנס מצטיין, תלמיד תעודת כשבידו

בבית״ר. ולפעילות לאביו לעזרה ללימודים,
 לפניו. שהציג במטרות מאודו בבל דבק קונדס, ממעשי ומתנזר ישר־הליכות צנוע,

 רווית ובכתיבתו בהרצאותיו בית״ר, במועדון ששי יום בערבי החיה הרוח היה הוא
 שכתב מכתביו גם מצטיינים ראיה ועומק הומור באותו כאחד. והמעמיקה ההומור
אפריקה. מגולת

 על ומידיעותיו הנעלות מתכונותיו השרה אצ״ל, כאיש המשטרה ע״י משנעצר
 תמיד מתנדב, תמיד האצילה, באישיותו בנאמנותו, מופת שימש הוא למעצר. חבריו
 לו היתה שוב המדינה, קום לפני קצר זמן למולדת והוחזר מששוחרר לעזרה. מוכן

 אחרי לימודיו. על לשקוד והוסיף וברוחו בגופו ושלם בריא חזר הוא אומנותו. תורתו
 בסורבונה והוכתר הכלכלה, במדעי להשתלמות לפאריס, לחו״ל, נסע בצה״ל שירותו
לכלכלה. ד״ר בתואר

 נרשם בכך. הסתפק לא הוא בטכניון. לכלכלה מרצה בתור נתקבל מצרפת כשחזר
 הוא מוסמך. חשבון לרואה והוסמך אותה סיים בתל־אביב, חשבון לראיית לפקולטה

חשבונות. בראיית גם ועסק בטכניון להרצות המשיך
 והורים אשה אחריו והשאיר (1958) תשי״ח אלול בוי נפטר הוא בחטף. בא מותו

 וסבלו ובינה דעת ללמד וכיוונוהו הדריכוהו מסורתית, לאומית ברוח חינכוהו אשר
להגשימן. זכה שלא רבות תכניות גם השאיר הוא וגלותו. מעצרו בשנות רבות
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יצחק
)ליבוביץ( אראל

)ג׳ינגי׳(

 ידי על הועלה הוא שבשווייץ. בציריך 1918 ביולי 29ב־ נולד ויעקב, אסתר בן יצחק,
 הלכה להגשים הרצון היתה לכך כשהסיבה ,1929 באוקטובר 2ב־ לארץ־ישראל הוריו

הציונית. השאיפה את למעשה
 תוך .1937 בשנת סיים אותו ישראל, במקוה והמשיך ״הרצליה״ בגימנסיה למד הוא

 לארגון הצטרף וב״זבולון". ארצה, עלייתו מרגע החל בבית״ר, פעיל היה לימודיו בדי
ללח"י. עבר הפילוג ועם 1933 בשנת הלאומי הצבאי

 ולפולין. לציכוסלובקיה לגלית בלתי עליה ולארגון להדרכה נשלה 1939 בשנת
 ומחנות־מעצר: בתי־סוהר של פרשה חייו כל היו הזה הרגע ומן נעצר 1942 בינואר

 בשנת רק ארצה וחזר לאפריקה הוגלה 1944 בשנת עבו. לטרון, מזרע, ירושלים, יפו,
1948.

 כמפקד בשירותו המשיך הים, בחיל סגן לדרגת והגיע לישראל ההגנה בצבא שירת
ביטוח. ובשמאות בדיג עסק בהג״א. ואחר־כך יפו נמל

 בבית־העלמין לח״י בחלקת לקבורות הובא מלויקמיה. 1975 בדצמבר 13ב־ נפטר
בחולון.

10



אברהם
אהרבלאט

 המאה של השני העשור של הראשונות בשנים פולין, בירת בווארשה, נולד אברהם
 את מראש קבע זה מאוד. דתית למשפחה יותר. מאוחר קצת אולי ו,91ב־ו אולי הזאת.
 להיות וזוכה זו בדרך היה מתמיד אולי ישיבה. — ואדור־בך הדר, בנעוריו: דרכו

 התנועה על־ידי פולין יהודי טולטלו והשלושים העשרים בשנות אבל לרב. מוסמך
 אל גם הישיבה, אל גם הגיעו בלבבות, שהתעוררו העזים, הרגשות העברית. הלאומית
 אברהם אל גם הגיע ובית״ר ז־בוטינסקי זאב של המסר הטמיעה. סף על העומדים

 אמו, עם יחד ארצה, עולה שהוא וסופו בית״ר אל הוא מצטרף בחשאי אהרבלאט.
האב. מות אחרי אלמנה שנותרה
 של בפלוגת־העבודה חבר היה אם זכרון־יעקב. את למושב אברהם לו איווה בארץ

 ואולי בשחפת. לקה שהוא זאת, רק בבטחה. זכור לא — בשמירה עסק או בית״ר
 מלהצטרף ממנו מנעה לא מחלתו גם אבל מפולין. עוד המחלקה חיידקי את עמו הביא

 ולכוחותיו: לכישוריו בהתאם תפקיד, בו ולמלא הלאומי הצבאי הארגון שורות אל
הארגון. של הידיעות בשירות
 והוא הימים ארבו לא הקטנה, במושבה חשוף בהיותו יאיר. אחר הלך הפילוג בזמן

במזרע. למחנה־המעצר והוכנס הבריטית הבולשת על־ידי נעצר
 מובטחת כקזפת־בגו כל־שהוא, גופני מאמץ ללא לבריאותו. היו טובים המחנה תנאי

 מעשה. באפס הישיבה לו היתה קשה נפשית, מבחינה אך הבריטי. המלך על־ידי לו
 חציו לשניים: הארוך היום את אברהם חילק ברירה באין לפעולה. התגעגע הוא

 בתור — המישחק האופק; להרחבת — הקריאה למישחק־קלפים. וחציו לקריאה
בפעילות. הבא למתח תחליף
 ממנו. להעלים היה אי־אפשר בלטרון. המנהרה כריית על שידעו המעטים מן היה

 מפליאה. היתה מקטעי־דברים, ואפילו דבר מתוך דבר ללמוד ויכולתו חדה היתה עינו
 עם שאהיה מקווה, "אני קצר: פסוק לילין־מור אברהם אמר מוקדם בשלב עוד

ילין־מור. לו ענה מקווה", "אני שתברח". הקבוצה
 על הרבה ידע הוא מרכזי. בתפקיד הידיעות, במחלקת לפעול שב הבריחה אחרי
 לנפות ידע גם הוא בלום. אוצר מהם. אחד כל על העברי, ביישוב הפועלות הנפשות

לה. המגיעים הממדים את ידיעה לכל ולשוות אליו שהגיע החומר את
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 אך הדרוש. הזמן כל את לתפקיד הקדיש הוא רמייה. מלאכתו את עשה לא אברהם
 רופא היה אולי מהם. למצות הניתן כל את החיים מן למצות ביקש הוא הנותר בזמן

 אבה לא הוא רופאים. בעצת שאל לא הוא יותר. מרוסן אורח־חיים לנהל עליו מצווה
 שמר והוא עליו חלו המחתרת מצוות רק האישיים; לחייו באשר איסורים לקבל

 של סימן־ההיכר — וציפצוף בכבדות היה כשנושם גם לאושרו, קץ היה לא עליהן.
מריאותיו. היה עולה — השחפת מחלת

 עד הסוף. עד באפריקה. מחנות־העצורים אל מגורש והוא חוזר. מאסר — והנה
 אבל העצמאית. במדינה בארץ, שוב הוא מדינת־ישראל. קום עם המחנה התפרקות

 שוב מתערער. בריאותו מצב הנפש. ושל הגוף של הכוחות, לאימוץ מטרה עוד אין
 לו עומדים אינם כוחותיו אך המשפחתי. בתחום גם מסודרים, חיים לנהל מנסה הוא
בא. הוא מתקרב. הסוף דם. יורק בבית־חולים. קרובות לעתים מאושפז הוא עוד.

 עם יירשם שמו גם אך העצמאית. המדינה של באדמתה נטמן והוא הזבות לו עמדה
למדינה. הדרך את ריפדה אשר הלוחמת, התנועה קורבנות
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שמואל
בוטל

 והתחנך למד ש□ ,29.11.1926ב־ ה1בפתח־תק לד1נ בוטל, וישעיהו יונה בן שמואל,
הראשונים. הגולים 251 עם יחד לקניה הוגלה בו ליום עד

 שונות. קרביות ביחידות ושרת לצה״ל מיד שמואל התגייס 1948ב־ ארצה שובו עם
 בכורם בנם נולד 1955 ובספטמבר שפירא לבית דבורה את לאשה שמואל נשא 195ב־ס

בועז.
 מנת על השתחרר באשר 1957 שנת עד סרן בדרגת בצבא־קבע שרת שמואל

ארצנו. אדמת את ולעבוד חקלאי להיות — נעורים חלום להגשים
 לתפארת. משק לבנות מנת על קשות ועמל ברשפון משק רוכש הוא 1957 במאי

 יפעת. הבת נולדה 1965 ובאוקטובר נטע בתם בוטל למשפחת נולדה 1958 בדצמבר
של החממות מקימי חלוצי בין נמנה ששמואל לכך הביאו ושקידתו מרצו יוזמתו,

 שלישי. למקום והגיע הפרח בתערוכת בתחרויות השתתף ואף ליצוא ורדים
עקב למיטתו רתוק בהיותו בו. דבקה ממארת ומחלה לשמואל התאכזר הגורל אך
 .16 בן רק והוא מטרקטור בנפלו בועז בכורו בנו נהרג חוליו

בנות 2ו־ אשה בהשאירו לנצח עיניו שמואל עוצם ,29.11.1971ב־ ,45ה־ הולדתו ביום
ברשפון. חיות שעדיין

בנו. ליד ברשפון בבית־הקברות נטמן שמואל

★
 קורא היה היום בשעות עצום. אישי בעל־קסם תאר, ויפה נמוך־קומה מתולתל נער
נדרשת. פעולה כל ועושה מתאמן כרוזים מדביק ובלילה, ולומד,

 הישוב ע״י הוגדרה פעולתם )הפורשים( אלה אצ״ל נערי מקופחים היו השנים כל
בחסרת־אחריות. הרופס

מגדר־הרגיל. יוצאת וחריצות מעש איש הבל, על אהוב מבריק, נער היה שמואל
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אריה
בן־אליעזר

 חיים בת מיבל ולאמו אליעזר לאביו (,16.12.1913) תרע״ד בשנת בוילנה, נולד
סקופסקי.

 שנים ושמונה באהל הגדולה המשפחה התגוררה שנתיים .1920ב־ ארצה עלה אביו
בצריף. נוספות
 לימודיו בימי "מזרחי". של ריאלי ובבי״ס בתל־אביב "תחבמוני" בבית־ספר למד

 לבנים, בתעשיית בפרדס, עבד עצמו. את לכלכל נאלץ כבר התיכוני בבית־הספר
ובנהגות. בלוקים צנורות,

 ב־ י״ג. בן בהיותו לבית״ר הצטרף הוא ב״הגנה", חברים היו הגדולים אחיו בל בי אף
 למשך שוב נאסר 1933ב־ בירושלים. הסוהר בבית שבוע וישב לראשונה נאסר 1931

הבריונים. לברית בהשתייכות בחשוד שבועות חמשה
 וירושלים. אביב בתל הגנה בפעולות השתתף ותרצ״ו תרפ״ט מאורעות בימי
בפולניה, ביקר .1937 במאי ואצ״ל בית״ר בשליחות מהארץ יצא ראשונה פעם
 .1938 — 39 בשנים עשה בשליחות שני מסע הבלטיות. ובארצות רומניה
שמואל קוק, הלל עם השתתף שם לארצות־הברית. האצ״ל מטעם נשלח 1939 בסוף
 "ועד עברי", צבא להקמת "ועד הוועדים: בהקמת ז־בוטינסקי וערי עמי בן יצחק מרלין,

לאומי". לשחרור ו״ועד אירופה" יהודי להצלת
 לרכישת הרבה האלה הוועדים עשו הבריטים, נגד המחתרת מלחמת התגברות עם

זו. למלחמה אמריקה אזרחי של האהדה
 לפעול בדי אירופה", יהודי להצלת ה״ועד בשליחות ארצה חזר 1943 בספטמבר

 כל כי לו נתברר בארץ הנייטרלית. טורקיה דרך מגיא־הטבחה היהודים להוצאת
 כחבר נכנס בארץ. הבריטי המשטר של העוינת עמדתו בגלל תיתכן לא הצלה פעולת

הפולני. מהצבא בגין מנחם של שיחרורו למען פעל האצ״ל. של הראשית למפקדה
 אליעזר המשיך האצ״ל על הישיר הפיקוד את וקיבל שוחרר בגין שמנחם לאחר
באצ״ל. בעבודתו

 הוחזק בה לחם, לבית ומשם לירושלים, הועבר בתל־אביב. נאסר 1944 באפריל 14ב־
לעכו חדשיים של לתקופה מלטרון ללטרון, הובא משם מוחלט. בבידוד ימים חודש
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 לאסמרה עצורים 250 עם יהד ו944 באוקטובר ו9ב־ להטיסו כדי ללטרון חזרה ומעכו
שבאריתריאה.

 אחרים עצורים חמשה עם יחד העברתו מהוה אפריקה בגולת מיוחדת אפיזודה
 לשם הבריטי האינטליגינס של הסוהר בבית בבידוד חדשים שלשה הוחזק שם לקהיר.

חקירות.
 בולו המחנה עם שוב משם בסודן. בקרתגו אז שחנה הכללי העצורים למחנה הוחזר

 השלטונות בפני המחנה כנציג שימש אפריקה גולת ימי בכל במעט לאסמרה.
 כל בתיכנון פליל חלק לקח במקום. אצ״ל ומפקד המחנה ראש היה הבריטיים,
בגולה. המינהרות וחפירת הבריחות

 יעקב :אחרים עצורים ארבעה עם יחד באריתריאה מהמחנה ברח 1947 בינואר 19ב־
פרנקו. ראובן מזרחי, רחמים לח״י(, )מפקד שמיר־יזרניצקי יצחק מרידור,

 לאריס עבר משם באסמרה. הסתתר שבועות כחמשה מינהרה. דרך בוצעה הבריחה
 להתקשר הצליח משם ולילות. ימים שלושה שארכה בנסיעה במכונית מוסתר אביבה,

 יצחק עם עבר אביבה באריס חדשיים לאחר וצרפת. בארצות־הברית הרבים ידידיו עם
 שמונה נמשכה סגור קרון בתוך הנסיעה הצרפתית. שבסומלי לגייבוטי שמיר־יזרניצקי

 יזרניצקי. עם יחד ונאסר נתפס הקרון שומר מצד זהירות חוסר בגלל ולילות. ימים
 החל הבריטי הקונסול אך שחררום. זאת ובכל אמנם אותם זיהו הצרפתיים השלטונות

הסכם. על בהסתמך הסגרתם את תובע
 אך אניות, על לעלות עמדו פעמים כארבע הסגרתם. על המאבק נמשך ורבע כשנה

 והיו ההסגרה על ויתרו כבר הבריטים מפאריס. מעכבות הוראות באו פעם מדי
 הידידים הצליחו סוף סוף שם. לפחות ישארו אלה מסוכנים שאנשים מעונינים

 צרפתית מלחמה אנית על להעלותם פאריס ממשלת על להשפיע וצרפת באמריקה
בריטיים. חיפושים מפני מחוסנת שהיתה

 לצרפת. הגיעו למאי וב־ו גייבוטי את זו בדרך עזבו ו948 לאפריל 24ב־
חזר במאי( ו4) המדינה הכרזת לאחר בגולה. האצ״ל מפקדת לעבודת הצטרף שם
 "אלטלינה" בוא לפני השחרור. במלחמת הקדחתניות בפעולות והמשיך ארצה

 משותפת תכנית על שהוסכם לאחר והממשלה. ההגנה ראשי עם בפגישה השתתף
 מחופי לכשתחזור "אלטלינה" בשביל נשק של נוסף משלוח להבין כדי לצרפת חזר

הארץ.
 ארצה. חזר 1948 בספטמבר לגמרי. אחרת — בארץ הענינים התפתחו בינתים
המרכזיים. למוסדותיה חבר והיה "החרות" תנועת בהקמת השתתף
במעלה. ראשונים תפקידים ומילא כנסת1? נבחר התנועה מטעם
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יהודה
בן־דוד
)יודקה(

 בעיירה לייביש בשם נולד ונגר, ודוד בודנר לבית הדסה בן ז״ל, בן־דוד יהודה
תר״פ(. סיון )ז■ 20.5.ו920ב־ גורליצה הפולנית
 יהודה הנלהב. הציוני מאביו התייתם וחצי שש בן ומסורתית, חמה במשפחה הבכור

 במיוחד טוב. תלמיד היה ב״חדר" וגם הכללי הפולני בבית־הספר בלימודיו הצטיין
 הצעירים ולאחותו לאחיו, לאמו, מסור בן היה צעיר מגיל התנ״ך. בשעורי התעניין

מזה. למעלה ואף יכולתו במיטב חבר לכל לעזור אהב ממנו.
 ו6 בן בלורד, למדריכים מרבזי בקורס והשתתף בעיירה בית״ר לקן הצטרף ו4 בן

 ו,938 בשנת הכיפורים יום בערב בפולין. הלאומי הצבאי הארגון לשורות הצטרף
 עלייתו עם לגלית. בלתי בעליה ארצה הגיע רבות, ותלאות ממושכות ציפיות לאחר

 עד הפלוגה למפקד והיה ובשמירה בעבודה עסק המעלה. ביסוד בית״ר לפלוגת פנה
ברחובות. לפעילות ועבר )לח״י( ישראל חרות ללוחמי הצטרף הפילוג לאחר לפילוג.
 היו עכו וכלא יפו בלא מרמורק", "אבירי קבוצת עם לראשונה נעצר ו94ו במרץ

 מעצר למהנה הועבר חודש כעבור חרותו. ממנו נשללה בהם הראשונים המקומות
 מעצרו. עם השלים לא פעם אף בלטרון. מעצר למחנה ו942 בדצמבר ומשם במזרע

 לפעילות ולחזור לחופשי לצאת ומשונות שונות דרכים חיפש עצור היה בו מקום בכל
 אותו דירבנה בשואה ניספו אשר ואחותו אחיו אמו, אובדן על האיוב בשורת בלח״י.

 20ומ־ המנהרה ממתכנני היה בלטרון הזר. השלטון מידי הארץ לשיחרור במאבקו

ו.וו.ו.943ב־ דרכה שחמקו הבורחים
 בארגון ראשל״צ, בחולות בבונקר באימונים עליו עברה במחתרת פעילות שנת

בני־נוער. והדרכת בגיוס ומוקשים, יד לרימוני בית־מלאבה ובהקמת
 — יפו בכלא שוב שנית, ונעצר הבולשת קצין ע״י הוכר בת״א עוצר בזמן ו944ב־

 הודות רק הופסקו אשר ואיומים מכות נוקשות, בחקירות המעצר מלווה והפעם
 גם בחוץ. חבריו ידי על אישי תגמול במעשה ואיום יהודה ידי על החוקר שם לזיהוי
 התבנית. ביצוע לפני מעציריו 30 העברת ע״י שסוכלה בריחה תכנית נרקמה יפו בכלא

ביותר. למסוכנים שנחשבו מחבריו וו עוד עם שהה בו עכו לכלא הועבר הוא
המנדט ממשלת ע״י כבולים הוגלו אשר הראשונים 25ו בין היה ו9ו.0ו.944ב־

16



 באריתריאה, אשר באסמרה מעצר למחנה הקבוצה הועברה למחרת לסודאן. והוטסו
 למחנה שנית 11.10.1945וב־ בסודאן בקרתאגו למעצר המחנה הועבר 27.1.1945ב־

באריתריאה. באסמרה מעצר
 במכוניתם קלקול עקב חבש. היה שיעדה בבריחה יהודה השתתף 29.6.ו946ב־

 איטלקי מבצר לתוך והושלכו נתפסו הם ברגל. אריתריאה הרי דרך לברוח נאלצו
 ל־ עד שהו בו באסמרה למחנה הקבוצה חזרה מה זמן כעבור בלדיזרה. בפורטו עתיק

הרבים. בנדודיו האחרון המעצר מחנה בקניה, לגילגיל העברתם מועד ,12.3.47
 היומיומיות בעבודות בחריצותו יהודה הצטיין באפריקה המעצר תקופת בכל

 התרחשו אשר האירועים להסברת השתמש בו מעמיק ניתוח בושר בו היה במחנה.
 ביכולתו ביטוי לידי שבאו דברים — בכלל הפוליטיים והמאורעות בפרט בארץ

 זכורה בעיקר מחשבותיו. בצדקת אחרים לשכנע ולנסות להתווכח נלאית הבלתי
 על המחנה שומרי על להערים דרכים לחיפוש פוסקת הבלתי יוזמתו הקרובים לחבריו

הרף. בלי שנולדו הבריחה תכניות לבצע מנת
ישראל. למדינת — הגולים אחרוני עם ארצה יהודה חזר 12.7.ו948ב־
הוא בצ.ה.ל. כאזרח שנה ועבד בצ.ה.ל. סדיר בשרות חייל היה 1948 — 51 השנים בין

 היה בן כמו הראשונה. לכנסת רשימתה ומועמד הלוחמים במפלגת מאד פעיל היה
הארצית. המרכזית הבחירות ועדת חבר

 רבות ופעל העתון הפצת בארגון אחרונות" ב״ידיעות עבד 1951 — 68 השנים בין
 ספרים בהפצת ועסק העתון את עזב 1952 — 55 השנים בין המנהליים. העובדים בוועד

)"כל־אתר"(.
 באיזור "ספורטוטו" סוכן גם היה 1958 משנת והחל ההפצה למח׳ לעתון שובו לאחר
 משפחתו של היומיומי הקיום לביסוס קשה להיאבק היה חייב אלה בשנים הדרום.

 לחזור יוכל בו ליום להגיע מגמה מתוך נשמתו נימי בכל מסור היה ולה הקים אותה
 בכל שאף שאליה פוליטית לפעילות לחזור כדי וביסוסם ידיעותיו להעשרת ללימודים,

ולעצמאותו. ישראל לעם אהבתו להט
 פתאומי באופן נפטר ,תשל״א( סיון )ט׳ 2.6ו.971ב־ שנה, 51 לו מלאת אחרי יומיים

במוח. דם משטף
שנתיים. בגיל ובן 16 בגיל בת ,19 בגיל בן אשה, אחריו השאיר הוא
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יוסף
בץ־דוד
)יוסקה(

 יוסף מות לאחר ימים כחודש ו(,920) תר׳־פ פסח של בשביעי בירושלים נולד יוסף
 תקומת חזון בשבלבם מרוסיה, עלו עתה שזה חלוצים, זוג הוריו, הי״ד. טרומפלדור

 לבנם וקראו טרומפלדור, יוסף של ורעיונו בדרכו אמונה חדורי היו בארצו, ישראל
יוסף. — שמו על בכורם

 שם הבירה. של לבה לב כיום שהוא במקום בירושלים, דל צריף הקימו ההורים
 התנחלה כשהמשפחה הששית, שנתו עד יוסף גדל גם שם ובעלי־חיים. פרחים גידלו

 והגנה מאין יש יצירת עבודת־אדמה, תוך נחלת־יהודה, במושב שרשים והבתה
פעילה.
 העם לתקומת הלחימה וכשרוח הארץ לאדמת אמיץ קשר קשור כשהוא גדל, יוסף
 שש־ בן רק אז ויוסף (1936) בתרצ״ו הדמים מאורעות פרוץ עם בו. מפעמת בארצו
 שם למחתרת, אחר־כך מצטרף הוא ולהגנה. לשמירה בנוטר מתגייס הוא שנים, עשרה

 פורעים נגד יזומות תגובה פעולות ואימונם, אנשים גיוס נשק, רכישת פעולות: יוזם
 במזגו קיצוני ארצה. חוקיים׳־ "בלתי עולים להעלאת הלבנון גבול "גניבת" וכן ערביים

 הופיעו בבית לח״י. מקימי בין מקומו ומוצא ההבלגה עם משלים אינו ובהשקפותיו,
 עדות — התחוחה באדמה חדשות גומות נחפרו בפרדס מזוודות־נשק, ונעלמו

 העתונים כותרות הודיעו בלילות, מהבית היעדרויותיו לאחר אחת, ולא ל״סליקים",
 ניצוץ רק שתיקה, של בקשר פעולותיו את ליוו בבית אחרת. או זו צבאית" "פעולה על

דאגתה. את גילה אמא בעיני החשש
 שנקלע לאחר ופצוע שבור חבול, הביתה חזר פעם ולא יוסף על פסח לא ה״סזון"

 תגר קרא הוא אך מכותיהם, בו שהפליאו "הפועל", או "הגנה" אנשי של למארב
דרכו. בצדקת אמונה חדור הרבים, נגד מלחמה והשיב

תקופה: אותה על יוסף כתב לנשק, חבר בהספידו פעם,
 דמים, במחול מסביבנו געש פראי־מדבר גויים המון היו, שחורים ימים "והימים ...

 ללעג אלה, לכל ובנוסף ברחובותינו. בגסות־רוח היו שולטים הגדולה בריטניה וקלגסי
שבעמנו. אמונה קטני בפי בארצו, תקומת.ישראל חלום חולמי אנו היינו, ולקלס

ישראל, חרות לוחמי במסגרת אלמוני, לחייל היו דרושים ואמונה אומץ־רוח הרבה
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 לכל גויסנו "אנו השבועה: את ובלב הזה, בשלטון המרד נס את ברמה לשאת בבדי
...המוות!״ רק ישחרר משורה החיים
 בכלא חדשים שלושה ו״ישב" לראשונה נעצר שבע־עשרה בן בהיותו מעצרים. והיו

יצחק. אביו שם את נושא כשהוא עכו,
 שנת לבוא. איתרו לא הנוספים והמעצרים במחתרת פעילותו גברה השיהרור לאחר

 והפעם מעצר ועוד נוסף שיחרור אכזרית, בחקירה מלווה מעצר ושוב שיחרור, מעצר,
 שמריו. על שקט לא בהן גם אך ארוכות, שנים ארבע אפריקה. בגלות שנים לארבע

ועוד. במחנה־המעצר תרבות בפעולות השתתף ידע, קנה
 בכל לביתו. לעשות נפנה והוא מתגשם חזונו את יוסף ראה המדינה, הקמת עם

 בית ובונה חקלאי משק מקים הוא אותו, מאפיינים שכה והאהבה המרץ הלהט,
 ואהבת לעם הנאמנות למשפחה, המסירות ברוח מחנך בנותיו את לתפארת. ומשפחה
ומישען. עמוד־תווך יוסף משמש המורחבת המשפחה בני לכל המולדת.
 בשרות משתלב נדלים בלתי ובמרץ בהתלהבות מאמין, לוחם של פשטות באותה

 הכירו עבד עמם האנשים שצבר. הרב ומהנסיון מהידע תורם כשהוא בארץ, החקלאות
בבור. לו ורחשו בכשרונותיו
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 מלחמת ימי אלה היו (.26.11.1915) תרע״ו בכסלו י״ט ביום בירושלים נולד נתן
 חלקו, מנת הרעב היה כתינוק בירושלים, קשה רעב של ימים הראשונה, העולם
נס. בדרך כמעט בחיים נשאר אמו ולדברי
 יפו. שליד שלום בנוה לגור המשפחה עברה הראשונה העולם מלחמת לסוף סמוך

 אז שהיתה בישיבה מה זמן למד מכן ולאחר תחבמוני, בבי״ס לימודיו את סיים כאן
 אחד היה צריפה רמת־גן. לסביבות המשפחה עקרה השלושים שנות בראשית בת׳־א.

לרמת־גן. השייכת יצחק, רמת בשכונת הראשונים משלושת
 ארצה ועלה באוסטריה־הונגריה הוריו בית את עזב אביו בבית. ינק שרשית ציונות
 לעלות חייב שכן, כל לא וציוני שיהודי, ילדיו באזני להדגיש נהג הוא המאה. בראשית

 כך היטב. להשריש האב ידע זיבוטינסקי תורת את גם פוגרומים. של לחץ בלא גם לא״י
 בבית״ר טבעית. השלושים, שנות בראשית בית״ר, לתנועת נתן של הצטרפותו היתה.
הימית. ליחידה שהצטרפו הראשונים עם נמנה
 נטל המאורעות בתקופת רמת־גן. בסניף הראשונים בין היה האצ״ל התארגנות עם
ההבלגה. לשבירת פעילות בתוכה עת, אותה של המגוונת בפעילות חלק
 למלווה האצ״ל ע״י נתמנה הוא פי". על "אף בעליית תפקיד למלא נקרא ו938ב־

 דוד באנייתו היה הארץ מן מהפלגותיו באחת לארץ. דרכן שעשו מעפילים אניות
דבוטינסקי. זאב עם הידועה לפגישתו שיצא רזיאל

 דרכונו נתפס "ארטמיסיה", של סיפונה על בריטיים שוטרים שעשו בחיפוש ,1939ב־
 בדרכון נצטייד הוא לחוף. אנשים בהעלאת שעה אותה שסייע נתן, של הארצישראלי

 ע״י מבוקש היה מאז אך העפלה, בענייני עבודתו להמשך לאירופה שוב ויצא מזוייף
 אפשר אי בבר כאשר השניה, העולם מלחמת פרוץ אחרי אחדים חדשים המשטרה.

 הצהיר ליגלי בלתי כעולה גירושו את למנוע כדי ארצה. שב באירופה, לפעול עור היה
שנית. ונעצר שוחרר זמן כעבור מיד. ונעצר האמיתית זהותו על

 ועל התלבטויותיה על הפילוג תקופת זו היתה קשה. תקופה עבר במזרע במעצר
 שוחרר שנה כעבור מאתמול. ידידים לגבי מזה הנובעת הסבוכה היחסים מערכת
הגדודים )סרג־נט(. סמל לדרגת הגיע בו הבריטי, בצבא ההנדסה חיל ליחידת והתגייס
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 המסע הבריגדה הקמת ועם טוברוק, המערבי, המדבר מצרים, מחדש. מתחילים
 רוסי( כיבוש אזור )שהיתה לציכוסלובקיה ונסיעה הפליטה לשארית עזרה לאירופה,

 לפני שם שחיו משפחה בני של עקבותיהם על להתחקות בדי אביו, בקשת ע׳־פ
המלחמה.

 בצבא שנים משש למעלה של שירות תום עם זמן, לאחר ארצה. חזר ו946 בשנת
 שוב. נעצר וכבר שהקים בית־המלאכה את לארגן הספיק בטרם שוחרר. הבריטי,

 אניית עת ו,2.7ו.948ב־ קניה, גולי אחרוני עם ארצה חזר קניה. זמן, ולאחר לטרון,
הובאו. בה הבריטית המלחמה מאנייה לקבלם באה ישראל דגל את המניפה מלחמה

 המעגל. נסגר בצה״ל שירותו תום עם לצה״ל. התגייס קניה מגלות שובו לאחר מיד
 שלוש־עשרה שארכה נדודים, רצופה שרות תקופת לאחר רגילים אזרח לחיי שיבה
בקירוב. שנים

 האצ״ל. ולוחמת ירושלים בת גולדשמיד, לבית רבקה את לאשה נשא ו95ו בשנת
 גרעה לא הכלכלית המצוקה גם אך חלקם, מנת היו מעטים לא כלכליים קשיים

שלו. הטול ההומור בחוש פגמה ולא לבו מנדיבות
 אחריו משאיר כשהוא תש״ל, חשון ב״ח ביום פתאומי באופן נפטר ההדר, איש נתן,

 גל, יהושע שם על קרא הראשון בנו את ויוסף. יהושע־גל :בניו ושני רבקה אשתו את
בירושלים. שנפל אצ״ל מפקד
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 בנימין ר ד"

בקמן

 בית בקמניץ־פודולסק, היה בית־הוריו ברוסיה. 1895ב־ נולד ז״ל בקמן בנימין דר׳
הבריות. אצל מכובד עסקן ואביו ציוני
 משם הרומני. לצבא כרופא ומתגייס לרומניה רוסיה את בחשאי עוזב הוא 19ו9ב־
הרפואה. לימודי את לסיים במטרה ללייז׳ לבלגיה, פונה לארץ משפחתו עולה
 בעיר "הדסה" מטעם רופא — חלוצי לתפקיד מיד ונרתם ארצה עולה הוא 1925ב־
 עם הי״ד. ישעיה בנו גם נולד בעזה ו.929 עד שנים חמש משמש הוא זו בשליחות עזה.

 במיוחד מתמסר הוא שם לראש־פינה, עובר הוא בעיר היהודית הקהילה התחסלות
הקדחת. ורפוי לחקר

 הוא באן ובדידות. קדחת מוכת ונידחת, קטנה מושבה אז והיא ו953ב־ הגיע לנתניה
 הוא בה ברמת־טיומקין בית״ר פלוגת — הלאומית התנועה אנשי עם לראשונה נפגש
 למרות הרבים. הקדחת לחולי מזור להביא החומה, סוסתו על רכוב יום מדי מבקר
 מגויסי אל נפשו נקשרה "המכבי", לארגון עצמו ושייך התנועה חבר עדיין היה שלא

 ואז מאתנו, לאחד הפך אשר עד ונתהדקו הלכו אלה קשרים הדדית. באהבה בית״ר
וראשון. לראש
 הן נרדפת שהיתה עת ביותר, הקשות מתקופותיה באחת לתנועה הצטרף בקמן דר׳

 בוחר הוא בה הדרך כי ידע הוא הבריטיים. השלטונות ע״י והן ה״ישוב־המאורגן" ע״י
בכבוד. בו ועמד לקרבן נבון היה הוא אך קלה תהיה לא

 נאבק מסור, לוחם מזה פחות לא אך דוגמתו, שאין ונאמן מסור רופא היה הוא
 לדוגמא היה שם וגם ובעתלית אפריקה בגלות בלטרון, וישב נאסר עמו. לחרות
אותו. הסובבים לכל ולכבוד

 בהיכנסו האיש היה צעיר לא כבר כי עקבותיהם, את בו השאירו התלאות אך
 הקשה המכה את אך בליבו. לחוש החל בסודן במעצר בהיותו בבר היסורים. לשביל

 יחידו בנו נפל עת ו,956ב־ סיני במבצע הגורל לו הנחית בריאותו את ערערה אשר
 הזכה נשמתו את החזיר והוא ליבו עוד לו עמד לא 196ב־ו נולד. בה העיר עזה בשערי
.66 בן והוא לבוראו

 היה הוא העיר. תושבי כל על ונערץ אהוב ומסירות, יושר של סמל היה בקמן דר׳
ומתמסר. אוהב ורופא לזולת מסור חבר העיריה, מועצת חבר

ולוחם. ידיד רופא, — בגין מנחם אותו מכנה לזכרו שהוקדש בספר
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מאיר
בר־גיורא

)מאירקה(

 .1935ב־ לארץ ועלה 1918 בשנת בפולין נולד ומשה. דבורה של בנם

 באפריקה. המעצר מחנות ועד ממזרע המעצרים נתיב בל את עבר
חבריו. על ואהוב מוצק גוף מבנה בעל ספורטאי,

בחיל־הים. ושירת כמהנדס לימודיו את סיים
 במרץ 9ב־ מפצעיו ונפטר 1949 במרץ 6ב־ רעננה על־יד דרכים בתאונת נספה הוא

תש״ט(. אדר )חי 1949
בנחלת־יצחק. לקבורות הובא

בעי ליבא רחמנא
וה שבלב הכוונה העיקר כן, אם בעי׳, ליבא ׳רחמנא "והרי, אריה: לר׳ לו אמרו
לה?" טפלות מצוות

 ירושלמית לאשה נודע ׳ששת־הימים׳ מלחמת בימי שהיה: במעשה להם השיב
 חשה מיד "תל־השומר". בביה״ח מאושפז והוא קשה נפצע בנה כי אחת

 לה: השיב בנה. מצב על ושאלה המחלקה בראש בכניסתה נתקלה לבקרו.
 והנה בנה, למיטת נגשה קמעא, מעודדת, לדאגה". מקום אין "ברוך־השם,

 האם זעקה מעיניו. אחת איבד אף חבושות, פניו קטועה, רגלו עיניה. חושכות
 "העיקר הרופא: השיב לדאגה׳?" מקום ׳אין לי אמרת "והרי הרופא: כלפי בכאב,
 בסדר, אמנם "הלב האם: מררה מוות". מסכנת ויצא נפגם, ולא נפגע לא שהלב

...״הוא איברים קטוע והרי האיברים? היכן אך
 שלמים? איברים בלי ללב ערך מה אך הלב, והעיקר בעי׳ ליבא רחמנא "אמנם

 והפוגם שבאדם גידים ושס״ה איברים רמ״ח כנגד הן מכוונות המצוות תרי״ג
...״ פוגם הוא מאיבריו באחד במצווה,
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משה
ברקוביץ

 נדלה בלתי ומרץ ביוזמה נעוריו מימי והצטיין ,27.3.ו914ב־ שבליטא בפוניבז׳ נולד
 לדרגת הגיע מהר חיש מפותח. ביקורתי ובחוש בתבונה לזה ובנוסף ארגון, ובושר
במקום. בית״ר קן מפקד

 יום לו שנישאה צפורה רעייתו עם יחד בסרטיפיקט ארצה עלה 1934 בפברואר ו4ב־
 איך לשאול הלך בבואו מיד בתל־אביב. עירונית עבודה לפלוגת נכנסו ומיד בן, לפני

הפלוגה. כל של לגיוסה דאג הקשר את וכשקיבל לאצ״ל, להצטרף אפשר
 די, היה לא זה הסוערת לרוחו אך היחידות, לאחת וצורף מדריכים קורס עבר משה

 שם אליה. והצטרף טובים יותר לחימה אמצעי ישנם ב״הגנה" כי מפקדו מפי שמע ואז
 דיין משה אלון, יגאל עם יחד שדה מפקדי בקורס גם והשתתף בדרגה מהר חיש עלה

וינגייט. של בהנהגתו ויתקין בכפר ואחרים
 אמונים שמר הפילוג בזמן לאצ״ל. חזר והוא מהר התנפצה מה״הגנה" אשלייתו

 יואב", "גונדר עתה משה, ממלא מרידוד יעקב של בפיקודו רזיאל. דוד למפקדו
 כדי הפועל( הוועד )חבר בהסתדרות עסקנותו את נוטש ואף חשובים, תפקידים
באצ״ל. לפעולה להתמסר

 עכו, לטרון, יפו, ובמחנות: בבתי־כלא שהה ומאז נעצר 1944 שנת בנובמבר
 אחרוני ועם המדינה קום עם ,1948 בשנת רק ארצה חזר הוא וקניה. סודן אריתריאה,

ביולי. 12 התש״ח, סיון ב״ח — הגולים
 מקום בממשלה, בעבודה בוחר הוא אך בתנועה, עבודה שובו עם למשה מציעים

 ביחסי שירותו שנות במשך התמחה הוא העבודה. במשרד ואחר־כך הפנים במשרד
 זה כל עבודה. בסכסוכי יחיד כבורר גם בתוכם רבי־אחריות, תפקידים ומילא עבודה

 תמיד בתנועה, תמיד היה הוא הלאומית. העובדים בהסתדרות פעילותו על נוסף
 היה בריאותו, על ישמור בי בפניו מתחננת שהיתה לרעייתו לישיבה. מישיבה בריצות

הנסתר". ההוד למען ונפש, דם הפקר רפש, הוא שקט "בי פעם: לא עונה
 כרע 11.9.1971 תשל״א, באלול בכ״ב לו. עמד לא לבו בריאותו. את הפקיר הוא ואבן

בניו. ושלושת רעייתו את אחריו מותיר כשהוא ,57 בן והוא ונפל
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גרשון
גרדובסקי

 דליטא. שבפולין סובאלקי בן הוא גראדובסקי, גרשון האמיתי שמו ברנר, חיים
 הגדולה העליה עם ו,935 בשנת עברי. תיכון בבית־ספר ולמד בית״ר חניך היה גרשון

 בבית״ר. פעיל היה בארץ ו.8 בן אז והוא בלתי־חוקי; באורח ארעה בא ה״מכביה" של
 ב־ .החשמל״ ב״חברת פקיד משרת קיבל שסוף־סוף עד שונות, במלאכות עסק הוא
 ולא בויכוחים נכנס לא פעם אף מפקדים. קורס עבר שנה ובעבור לאע״ל העטרף ו939

 בשנת סירב בשתיים ומנהליו, חבריו הופתעו לכן, השקפותיו, את לזולת להסביר ניסה
 על וקיבל תקיפה היתה עמדתו הבריטי. העבא לשורות הגיוס לפקודת להישמע ו94ו

 בתל־ ישראל" חזית "מס במשרדי לעבוד החל הוא העבודה. את ועזב הדין את עצמו
אביב.

אחדות. קבוצות להדרכת ששימש קטן, נשק מחסן הופקד בדירתו
כדור נפלט מכונת־יריה, של לטעינה נסיון בזמן אסון, מקרה אירע תש״ג בשבועות

 עם במקום התאסף רב קהל ברגלו. השכנים אחד את ופצע הסמוכה לדירה וחדר
 אך להימלט, הספיק גרשון מספר. דקות בעבור הגיעה והמשטרה היריה קול הישמע

שלו. תעודת־הזהות הדברים ומכלל הוחרם בחדר שהיה מה בל
 עבר לבסוף בפתח־תקוה. בהסתר חי חדשים כמה ובמשך תל־אביב את עזב גרשון

 "מס של הירושלמי בסניף לעבוד החל — ברנר חיים — חדש שם ותחת לירושלים
ישראל". חזית

 כעבור הלאומית. התנועה מוסדות של אחרים פקידים עם יחד נאסר ו944 באפריל
 אחדים שבועות והוחזק שנית נאסר גרשון זמן. לאורך לא אך שוחרר. אחדים ימים

 ושלחה למשפט להעמידו בדי מספיקות הוכחות היו לא למשטרה ירושלים. בבלא
 כעבור לסודן. הועבר אתם ויחד אריתריאה לגלות 25ה־ו עם הוטס משם ללטרון. אותו

מאסר. שנות ו5ל־ ונדון צבאי למשפט הועמד ארצה. הוחזר קצר זמן
 בגולה. בעודו שהתחיל בלימודים המשיך הוא בירושלים. בבית־הבלא נכלא גרשון

 במידה התמחה האחרון במקצוע וגיאוגרפיה. היסטוריה היו עליו החביבים המקצועות
במאסר. לחבריו מורה לשמש שנתבקש כזו,

זה. לבית־סוהר אחרים אסירים קבוצת עם גרשון הועבר עכו התקפת לפני קצר זמן
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 המכוניות המזל. לו שיחק לא אך המשתחררים. בחשבון גרשון היה ההתקפה עם 4
 התפתח צבאי, במחסום נתקלו נסיגתם בדרך והמשתחררים המתקיפים את שהובילו

 והמכונית נפצע האחרונה נהג אך דרך. לעצמן הבקיעו הראשונות המכוניות קרב,
 חיילים של יריות מטר תחת ברגל, והתקדמו המכונית את עזבו נוסעיה עץ. על עלתה

גראדובסקי. גרשון היה ביניהם נפצעו. כולם בריטיים.
 עזרה להם הוגשה לא באשר מתו ושם הממשלתי לבית־החולים נלקחו הפצועים

לבית־החולים. בדרך (4.5.47) תש״ז באייר, בי״ד נשמתו את נפח גרשון רפואית.
 נשמתו. נימי בכל ולמולדתו לעמו מסור עצמו. בתוך וסגור צנוע היה חייו ימי כל

לבו. התפלץ ביהודים הנאצים שערכו הטבח על הראשונות הידיעות כשהגיעו
 אחת דודה רק לו היתה ובארץ בפולין, נשארו משפחתו ובני הוריו גלמוד, היה בארץ
 עד נאמן היה ולה סיפוק מצא בה הארגון. משפחת היתה משפחתו לקרבו. ידעה שלא
האחרון. יומו
במותו. היה 30 בן
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 היה וולפה צמח אביו .1914 בשנת שבליטא ראסיין בעיר נולד )דגני( וולפה משה
ובנותיו. בניו את גם כך שחינך ציוני גדול, משק בעל חקלאי
 בסלבודקה בישיבה למד ואחר־בך "יבנה" בבית־הספר לימודיו את התחיל משה

 להכשרה ויצא החלוץ לתנועת הצטרף לחייו 1ה־ד בשנת בראסיין. העברית ובגימנסיה
ארצה. עלה 1933 ובשנת

 התעניין לא הוא ל״הגנה". להצטרף לו והציעו דגני משה אל פנו שנה חצי לאחר
היהודים. חיי על שיגן צבאי בארגון חבר להיות היתה מטרתו בל פוליטיים, בפלגים

 סיסמת את לקבל יכלו שלא אלה בין היה הוא המאורעות. פרצו מה זמן בעבור
 גרם ואף ביותר עליו והשפיע אחד בהיר ביום עיניו לנגד שקרה המאורע ההבלגה.

ביפו. החולים בבית שעבדו אחיות שתי של הרצח היה ל״אצ״ל", להצטרף להחלטתו
 היה השניה מלחמת־העולם פרוץ ולפני מ״בים קורס דגני עבר המאורעות בתקופת

 השתייך כבר זמן אותו ליגאלית. בלתי עליה לארגן כדי לאירופה להישלח מועמד
 לכל מפולין שהגיע נשק ולחלוקת למיון לקבלה, אחראי והיה פעיל באופן לאצ״ל
ללח״י. עבר הפילוג בזמן בארץ. אצ״ל סניפי
 בין היה הוא הלח״י. חוסל כמעט הבריטים, על־ידי יאיר של הרצחו לאחר 1942ב־
 בשוד השתתף מבן לאחר שנה התנועה. את מחדש להקים שהתחילו החברים קומץ
חודשים. לבמה נעצר ממנו שכתוצאה גדול
 שהצליח עד שנים, 4 שארכה לתקופה האחרונה, בפעם דגני משה נעצר 1944ב־

 הוא כך. אחר מיד שהוקם ולצה״ל למחתרת מחדש ולהצטרף המעצר ממחנה לברוח
 המנהרה לחפירת אחראי והיה ולקניה לאריתריאה שהוגלו הראשונים בין היה

באריתריאה. הגדולה
 מומחה, מנהרות חופר של שם לו שיצא ולאחר ללטרון, ארצה הוחזר 1947 בתחילת

 לפני ימים שבוע הלשנה, עקב נתגלתה המנהרה אולם המנהרה, בחפירת שם התחיל
הבריחה.

 לצה״ל. התגייס לח״י חיילי עם ויחד למחתרת חזר מלטרון, לברוח הצליח 1948ב־
בקבוצה התגייסו אשר הלח״י, מן חבריו עם דגני אליו התגייס צה״ל של הקמתו עם
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 שדה יצחק אשר ,8 חטיבה הראשונה השריון חטיבת את יסדו ההיא בתקופה שלמה.
 שנת אמצע עד זה בתפקיד שימש הוא .82 בגדוד כקצין־תתבורה מונה מפקדה. היה

 עד שימש בו תפקיד גייסית, סדנה מפקד מונה נוספים, תפקידים מילוי לאחר .1949
שיחרורו.
 התרבו, יותר, חדישים נעשו הטנקים השתכללו, האמצעים גדלה, התפתחה, הסדנה

 הזמן את למצוא תמיד בידו כשעולה כרגיל, ולפיקודיו לאנשיו לדאוג המשיך דגני אך
החייל. של הקטנות בבעיות אפילו לטפל

עדיף? מי
 ישנן אד□ בכל כי שבהם. הראשון עדיף? מי שקר", ו״שונא אמת" "אוהב

 תראה אזי אמת, אוהב של בתכונה אתה נחון אם שקר: ושל אמת של מידות
 תבחין הנך, שקר שונא א□ זאת לעומת הנך. ומאושר בלבד, החיוב את בחברך

 אתה רואה כי בעולמך מקומך את מוצא אינך ולפיכך בלבד, שבזולת השקר בצד
עולמך... חשך ובכך שבזולת השלילי הצד את רק
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מאיר
דוידוביץ

 חברי□ מפי למידע פרט פתח־תקוה, בן דוידוביץ, מאיר הצעיר על פרטים שרדו לא
 מיו□ ו״דבר" "הארץ" בעתוני כרוניקה וידיעות גורל, מובת למשפחה בן היה שהוא

בנוסח: 25.3.1951
 הראשי ברחוב קשה פצוע מוטל בבוקר אתמול נמצא מפתח־תקוה דוידוביץ "מאיר

מפצעיו. מת ושם "הירקון" לבית־החולים הועבר הדואר. ליד בעיר
 שהפיל השערה ישנה להתאבד. עומד שהוא ממכיריו לכמה הודיע כן לפני יום
 שקפץ בשעה שנפגע אומרת אחרת והשערה קומות שלוש בן סמוך מבית עצמו

ממכונית.
ברוחו". ומדוכא עזוב התהלך .29 בן היה דוידוביץ מאיר

★
 פעיל היה בפתח־תקוה. אבשלום" ב״מבבי חבר היה בן לפני .16 בגיל לאצ״ל הצטרף

 פעילות התובעים מן להיותו שנוסף בכך בה והתבלט המעולות הגונדות באחת
כלל־ציוניים. אידיאולוגיים בנושאים לעסוק הרבה מבצעית,

 קשר תפקידי בשמחה מבצע והיה פעולה לכל להתנדב הראשונים מן תמיד היה
חדשות. משימות לקבלת במוקד יום יום ומתייצב

 במו העיר. בחוצות סיסמאות בתיבת על ממונה היה ו944 בשנת המרד כשהוכרז
 את ליווה והנאה המסודר ידו כתב ובצבע. במברשת הבתים קירות על כתב ידיו

 ההיסטוריה", "למען סיסמאות במה נשארו היום ועד רבות שנים במשך העיר תושבי
בניסוחן. עזר או בעצמו שייזם באלה ביניהן

 הפריע לא הדבר ובהבנה. באהבה קבל המשמעת עול ואת גבול ידעה לא מסירותו
 המלחמה מטרות על ואחרים עצמו ע□ התווכח ותמיד ובקורתי תאב־דעת להיות לו

לרשותנו. שעמדו הדלים והאמצעים
 עצמו בתוך הסתגר הוא והחמיר. הלך המאסר ובתקופת תקין היה לא בריאותו מצב

מצוקתו. גודל את הבינו חברים קומץ ורק
 מזבחה. על שנפל וסופה והתעצמה הלבה תמיד, בו שבערה הפנימית האש
29ברוך. זכרו יהיה



נחמן
דויטש

 לארץ עלה וילנה. בסביבות גדל ברוסיה. ר913 בשנת נולד שמריהו, בן דויטש, נחמן
 ושם ראש־פינה ברמת־גן, שוטר היה מכן ולאחר בזברון־יעקב גפיר היה ו.936 בשנת
)קיטי(. רות אשתו את הכיר

 בעכו, אסור היה ללח״י. השתייכותו בגלל הבריטים על־ידי נאסר 1939 בשנת
.1945 בשנת השתחרר ומשם וסודן אריתריאה לטרון, במזרע,
 מסובך ניתוח ועבר חלה וקרני. אלדד ילדיו שני נולדו שם ברמת־גן, ביתו את הקים

ו.00% לנכה נהפך מכך ובתוצאה
 שירים. לכתוב אהב דויטש נחמן
.29/1/77 בתאריך נפטר

לראש־הממשלה "הברכה׳
 כדי מלגלותן, היה נזהר כי אם ברורות, דעות לו היו פנים מדיניות בעניני גם
בישראל. שר להיות שזכה מי על לא בייחוד ישראל, על חלילה, לקטרג, שלא

 זצ״ל. הרצוג הלוי איזיק יצחק הראשי הרב של לביתו אריה ר• נזדמן פעם
 הרב של בביתו הוא אף מצוי היה בן־גוריון, דוד מר דאז, הממשלה ראש

 אריה ר׳ נבוך לא ראש־הממשלה. את שיברך הראשי הרב ממנו ביקש הרצוג.
 תמיהה של מבט ב״ג בו נעץ ...כסאו״ את בקרוב שיפנה מברכו ״הנני ואמר:
 וכשסיפר ..ישראל״. מלך לדוד ״יפנהו ואמר: אריה ר׳ הוסיף ״האמנם?״ ושאל:
..נכון?״. מכך, להיפגע היה יכול לא ״הרי והוסיף: בהנאה חייך מעשה, אותו
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ראובן
)פרנקו( דרורי

 עמוקה. ציבורית תחושה בעל אדם לפגוש. היה שניתן רגילים הבלתי הטיפוסים מן
 עצמו. על שקיבל שליחות אותה מעל קדימה זבות בשום הביר לא ציבור בשליח

 האישיים, בחייו הבית״רי. ההדר של ההתגלמות שהיה ספק בל אין אישית, מבחינה
 גם אבל בנדיבות, באצילות, הרגשת נגע, אשר בכל — האציליים במנהגיו בעיסוקיו,
משפחתו. וגם עצמו כלפי באכזריות

 ובחיי הציבוריים בחייו התגלמות אצלו היווה הבית״רי שההדר מידה באותה אולם
 אין אותו. הסובב העולם לגבי לו האופיינית בציניות התייחס שלו, האישיים היום־יום

 הג׳ונגל את וכן מערומיו בבל האדם של האמיתי הגיונגל את הביר שהוא ספק בל
 לגבי שההערכה ומעניין העולם. מלחמות שתי בין העולם ושל אירופה של המדיני
מדרכו. אותו הסיטה ולא שלו הפנימי בהדר בירסמה לא אותו הסובב

 משפחתו מוצא כי מספר היה הוא הספרדי. במוצאו מאד גאה היה בולגריה, כיליד
 שלפי "פרנקו", השם על היתה גאוותו עיקר אולם .Las Tres Fontes מהכפר מספרד

שני. בית חורבן לאחר ברומא יהודה גלות בתקופת השם מוצא דבריו
 הבלקנים מחופי ליגליות הבלתי מהעליות רבות של ובמארגן רבות שפות בדובר

 התנועה במסגרת לאחריה, ומיד השניה העולם מלחמת פרוץ לפני התיכון והים
 כבעל המלחמה בזמן הבריטי הצבא שלטונות מצאוהו — הדבוטינסקאית הלאומית

 לפני יהודים אלפי שהציל מי בעלות־הברית. של המודיעין שרות בשביל גדול ערך
 לתרום גם נחלץ — ״אף־על־פי״ עליית וביצוע ארגון ע״י השניה העולם מלחמת פרוץ

הנאצי. לאויב התבוסה בהנחלת תרומתו את
 שום לו עמדה לא — ו944 בהתחלת בארץ הבריטי השלטון נגד המרד בפרוץ אולם

 בריטי, כחייל המלחמתי המאמץ במסגרת שרת אותם הבריטיים השלטונות אצל זכות
 אריתריאה לגולת האימפריה, עבור כמסוכנים שהוחזקו אחרים, עם יחד הוגלה והוא

 אנושיים, ערבים בשומר במחנך, במפקד, כאדם, גדולתו, בכל התגלה שם וקניה.
 על לחרות". הדרך "ארוכה הסיפור של החשובים היסודות אחד הלא הם ומעשיו
 עמו, כשכוחו ונקטף ספר לכתוב זכה שלא וחבל — דורות להתחנך יכלו סיפוריו
שנותיו. במיטב
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 אתו להיפגש יוכלו שלא הגולים ציבור לכל וגם וכחבר, כאדם לרבים חסר הוא
ישראל. למדינת שלושים של החגיגית בהזדמנות

 ובארץ בגולה עוד עבד שאתם אלפים לאותם חסר הוא הגולים, לעיבור מחוץ אולם
 היא הציבורית דרבו השנים. בל זה אקטיוויסט חסר להם הלאומית. התנועה במסגרת
ישראל. מדינת הקמת למען במאבקם ציון־דרך להם שסימנה

עמו ומעלה עולה
לכאו ממי? גדול מי — זכות״ לכף חברו את ו״הדן מידותיו״, על ״המעביר

 כן לא אולם ולהבליג. להתאפק חייב הוא שהרי מידותיו, על המעביר זה, רה,
 אך רע. לו שעולל למי בסלחו עשה, יפה מעשה מידותיו, על שמעביר שהרי הדבר:
 הרי זכות, לכף חברך את דן כשאתה זאת, לעומת בעוותו. נשאר בו, שפגע חברו

יותר... גבוהה למדרגה עמך חברך את מעלה גם אלא מתעלה רק לא שאתה
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 מולדתו, עיר לידה של התיכון בבית־הספר לימודיו את סיים )הגלילי( פורמן שאול
הצפונית־מזרחית. בפולין קטנה מחוז עיר

 להעפיל רבים מאמצים לאחר הצליח ו,939 בשנת המלחמה, פרוץ לפני קצר זמן
 שם את ירושלים. שליד בנחלת־יצחק בית״ר לפלוגת הצטרף למולדת בבואו ;ארצה

הגלילי. שאול נקרא ומאז עברי לשם החליף הנכרי משפחתו
 רעב חיי היו החיים מצא. ולא פעילות, בה למצוא ציפה הוא איבזבתהו, הפלוגה

 בתקופת לחוש רוצה שהתגייס בית״רי פרודוקטיבית. ובלתי קשה ועבודה וסבל
 הפלוגה מטרותיו. להגשמת עוזר הוא שבעבודתו לחוש יצירה. של טעמה את השנתים

 טבעו רק טעם. ללא סבל הוא לה. שציפה הסיפוק הרגשת את לו נתנה לא
 הפילוג הסובלים, החברים ואת הפלוגה את זמן בטרם לעזוב נתנו לא האידיאליסטי

 )אברהם ליאיר להצטרף שהחליטו חברים עוד עם יחד להיסוסים, קץ שם ו940 של
הלוחמת. התנועה במסגרת לפעול החל שם לירושלים. ועלה הפלוגה את עזב שטרן(,
 בחדרו ׳■ארנון" הוא שאול נאסר ו94ו בשנת בחופש, להיות הרבה לא הוא

 העצורים למחנה שאול הובא בירושלים בבית־הסוהר קצרה שהות אחר בירושלים.
מזרע.

 אלא במעצר, רב זמן לשהות לא החליט אחרים וכרבים קשה, היה בחוץ המצב
 קיום על קשות ונאבקו בחוץ שנשארו החברים לאותם האפשרי בהקדם להצטרף
 עלינו שכפה הבטלה תקופת את לנצל שיש גרס שאול הלוחם. אופיה ועל התנועה
 שוב שיצטרף לאחר בתנועה, אחד כל של האישי כושרו את להגביר כדי הזה השלטון
 לכשרונותיו בהתאם אינטנסיבית, בלמידה להשיג אפשר זו מטרה בחוץ. לעבודה

 לא הוא מאסרו. תקופת בכל נמרצות שלמד שאול, נהג וכך אחד. כל של ולנטיותיו
 חיי של השטחים בכל פעיל חלק נטל הוא להיפך, לימודיו; של האמות בדי הסתגר
 אסיר חיי של ברומם העומדות בבעיות וכלה היום־יום בחיי החל הקטנה, חברתנו
 התגנב הקשים מזרע בימי עליהן. עומד היה ובעקשנות תקיפות היו דעותיו פוליטי.

 תמורת נשק לשביתת הצעות הבולשת מטעם הוגשו ימים באותם רבים. ללבות הספק
 לעמוד כח עצרו שלא היו ובדומה. שיחרורים, במאסר, הקלות אישיים: ויתורים
אם כי היסס, לא הוא החליט. לבסוף ובחן. שקל מה זמן מיד. החליט לא שאול בנסיון.
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 תנועתנו. את שהטרידו השאלות לכל המבוססת התשובה את בקרבו הבין
מספר הבריחה. לשם הקשה העבודה ואתם לטרון ימי הגיעו מזרע. ימי חלפו

 המקסימום את לתת היה חייב אחד בל מרובים. והתפקידים היה מועט העובדים
גבול. ללא וזהירות יזמה בשרון, גופני, כוח מאומצת, בעבודת־מוח ולהשתתף

 הצעות הציע שאול בהצלחתה, האמין מאתנו אחד בל שלא דמיונית תכנית זו היתה
ולהקלתה. העבודה לשיפור רבות

 היה מייגע עבודה יום לאחר נשתנה. לא המרומם הרוח מצב אך עייפים, היו הכל
 והיה הזמר את אהב הוא שירים. ושר לשולחן שמסביב החבריה בין מתיישב שאול
 מי ובל המחנה, בבל מוניטין יצאו שלו השירים למחברת עבריים. שירים אחר להוט

אליו. פונה היה שיר של מילותיו את להשיג שרצה
 על ידע האנגלית השפה את לימודיו. את הזניח לא הקדחתנית העבודה בזמן אף

 מילא שאותו לתפקיד שאול נבחר חיצוני, לנציג זקוק המחנה וכשהיה בוריה,
ובהצלחה. במסירות
 הצטרף הוא לריק. היו לא במעצר לימודיו מלטרון. שברחו 20ה־ בין היה שאול
 מדופק ממושך די זמן מנותק היותו למרות שונים, אחראיים תפקידים ומילא לעבודה

מקומו. את מיד מצא התנועה,
 ומהם אדמיניסטרטיביים תפקידים מהם קרב, תפקידי מהם מילא, רבים תפקידים

 הראשון להם. מופת בשמשו מזרז היה לו הכפופים את לחלוטין. שונה אופי בעלי
 קור את איבד לא מעולם אך לאזניו, קרוב כדורים שרקו פעם לא בקרב. אף לביצוע

צורך. בשעת המיצר מן אנשיו את ומחלץ סכנה, בשעת פועל היה צלול ובראש רוחו,
 אפריקה. גלות איל למעצר והועבר תפקידו מילוי בשעת בחיפה נאסר 1945 בשנת

 הבריטי השלטון של הנאמנים עבדיו ע״י נורה הוא המרצחת. היד השיגתהו שם
אסמרה. שליד בסמבל העצורים במחנה
בירושלים. בשיך־באדר לקבורות הובא

סוד שמירת
ממך... יותר סודך מלגלות יזהר לא רעך שהרי תגל, אל לאחר סודך
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 במרץ .1923 לאוגוסט 23ב־ שבפולניה בלבוב נולד הוך, ומרים אלכסנדר בן משה
 1938וב־ ותיכון, עממי בבי״ס למד שם בחיפה. שהתיישבה משפחתו עם עלה 1934

 )יאיר(, שטרן אברהם של בראשותו ישראל בארץ הלאומי הצבאי לארגון הצטרף
)לח״י(. ישראל" חירות ל״לודומי ואחר־כך

 עכו; בכלא ונכלא בחיפה, הפועל ברחוב הפעולות אחת בשעת נאסר 17.9.ו943ב־
 ואחר לאריתריאה הוגלה הגולים ראשוני ועם בלטרון, המעצר למחנה הועבר משם

 ועמד למשנהו, אחד מעצר ממחנה התגולל שנים חמש במשך ולקניה. לסודן כך
ועינויים. בחקירות

 שניתנה ההארכה את לנצל מבלי ומיד, ו948ב־ מקניה הגולים אחרוני עם ארצה חזר
"גולני". בחטיבת 13 לגדוד לצה״ל, התגייס קניה, לגולי ישראל ממשלת ע״י

 נגד מעטים של בקרב 23ו.2.48ב־ נפל )חורב( "עין" ובמבצע לנגב, ירד יחידתו עם
יונס. חן בקירבת 86 משלט על רבים,

 של הצבאית בחלקה קבע לקבורת הועבר 11.8.49וב־ שבנגב, בגבולות ארעית נקבר
בחיפה. בית־הקברות
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דוד
הורן

 הגלה לשם ,1/5/1916 בסיביר נולד ז״ל, הורן ובלומה הלוי למל של בנם הורן, דוד
 אמו בעירו. ענפה ציונית פעילות עקב הראשונה העולם מלחמת בשלהי אביו

המשפחה. בני עם בעלה אל הצטרפה
 והתיישבה הרביעית( )העליה ו925ב־ פולין דרך המשפחה הגיעה לארץ־ישראל

חלומו. את להגשים וזכה רבות שנים המשפחה אבי ערג אליה העיר בירושלים,
 היהודית הגאוה את הלאומית, ההכרה את בביתו ז״ל דוד ספג נעוריו משחר
 הופך מהרה ועד בית״ר לתנועת מצטרף דוד ועצמאותה. ישראל בתקומת והאמונה

הרבים. חניכיו ובקרב בירושלים הנוער בקרב לרב־השפעה להיות
 חייו הפכו בירושלים, הגרמנית הקונסוליה מעל הקרס צלב דגל הורדת עם ו,934ב־

 אורח היה המנדט בימי הזה. השלטון נגד ומלחמות מאבקים של מתמשכת לשרשרת
 אחרים ובבתי־בלא בלטרון בירושלים, המרכזי בבית־הסוהר בעכו, בבית־הכלא קבוע

 הראשונה הרגל בדור קבוצת מקימי בין היה ו936ב־ נשברה. לא רוחו אולם בארץ,
רב. וחיל היסטוריה עשתה לימים אשר בירושלים

 בזכרון־יעקב, העברית העבודה לכיבוש עבודה מחנות של המרכז הוא ו937ב־
 התנועה מוותיקי לרבים זכורה היום עד בראש־פינה. הטבק ובמטעי רחובות בפרדסי

 רבים אחריה שהצעירה החצוצרה וקול ועליזות חיים רוח שהפיחה המפוחית נגינת
ספורט. ובימי במחנות בכנסים,

 היה הוא ז״ל. דוד של מקומו נפקד לא לאפריקה המחתרת לוחמי של הגלייתם עם
וזכה. האמין צפה, וממרחקים הראשונים 251 בין

 גם פגה לא דוד של פעילותו קמה. העברית והמדינה נגמרה הקוממיות מלחמת
 ושוב מוריה", "מצודת — זיבוטינסקי ז. שם על במסדר גם בירושלים, התנועה בסניף

האדומים. במעלה לשמירה התנדבות
 התנועה את שפקדו המשברים ולמרות דרכו בצדקת האמין האחרונים רגעיו עד

והמאמינים. הנאמנים בין נשאר הלאומית
 בדרך לצדו שעמדה אביבה רעייתו את אחריו השאיר 61 בן והוא מאתנו לכתו עם

 משפחתו בני יתר ואת לרוחו בהתאם לחנך השביל שאותם ובנותיו בנו את הקשה,
אליו. קשורים והיו שאהבוהו
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יעקב
הטמן

 — ברית־המועצות בשטח ביום — ווהלין שבמחוז לובומל בעיר 1916 בשנת נולד
 5 עוד בבית היו מלבדו ז״ל. ומרים ז״ל שמואל־צבי ר׳ אמידים: ולהורים חסידים בבית
ואחות. אחים 4 — ילדים

 ללמוד התחיל חול לימודי ואילו ובישיבה, בבית־המדרש בחדר, למד קודש לימודי
פרטיים. מורים אצל שנים 8מ־ יותר ואח״ב "תרבות", בבי״ס אי, בכיתה אחת, שנה

 לובושיצקי של קטן" "כוכב בעתון בעברית הראשון מאמרו את פרסם 1930 בשנת
 גם שנה ובאותה לובלין" חכמי ל״ישיבת כניסה בבחינות נבחן 1931 בשנת בלודד.

 נפלה ההכרעה בהלם". היהודית "הגימנסיה של השישית לביתה כניסה בבחינות
 עבר ומשם הנ״ל, בגימנסיה וחצי שנה למד ואמנם בישיבה, ולא בגימנסיה שימשיך

הבגרות. תעודת את 1934 בשנת קיבל ובה בקובל לגימנסיה
 עלה 1936 ובשנת בלובומל, בית״ר מפקד בתפקיד ושימש בפולין עוד נשאר שנתיים

 כל הושמדה השואה בשנות בירושלים. העברית האוניברסיטה של כסטודנט ארצה
בארה״ב. הנמצא אחד, לשריד פרט משפחתו,
 במקצועות העברית, באוניברסיטה לימודיו חוק את השלים 1940־1936 בשנים

 הגמר ובחינות הגמר לעבודת והתכונן עברית, וספרות חקלאות כלכלה, המישניים
 הימים מאורעות בגלל נשתבש הדבר אך ישראל, עם של היסטוריה הראשי במקצוע

ובעקבותיה. המלחמה ערב ההם,
 הפועל הוועד חבר היה 1939 משנת בירושלים. בית״ר מפקד היה 1938/9 בשנים

 של הדדית עזרה וקופת המלווה קופת מנהל הסטודנטים, התאחדות של הארצי
 "יבנה הרביזיוניסטים הסטודנטים הסתדרות ויו״ר בירושלים הסטודנטים הסתדרות
 פעיל היה רבים. מאמרים בו ופרסם "משואות" כתב־העת במערכת השתתף ויודפת",

בירושלים. המטה ומזכיר הנוער פלוגות מפקד הסטודנטים, גונדת כמפקד באצ״ל
 יחידת למפקד נתמנה גרמנית, לפלישה והחשש אל־עלמין קרב ערב ,1942 בשנת
בירושלים. הרשת את אירגן ואף אצ״ל, של האנטי־גרמנית הריגול
 הראשונים הגולים עם הוגלה ואח״ב לאטרון למחנה ונשלח נעצר 1944 ביולי

.1948 אוגוסט עד שנים, 4מ־ יותר במעצר והוחזק לאריתריאה־סודן־קניה,
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 חברים )עם וערך יסד קניה", "בגלות היומי העתון עורך היה בגלות המעצר בתקופת
 המעצר "ספר ואת "בדד", מדינית ומחשבה ספרות לענייני בתב־העת את נוספים(

והגלות".
 העתון ייסוד ועם "חרות", השבועון לעורך נתמנה קניה מגלות ארצה שובו עם
 של התפקיד את קיבל קצר זמן וכעבור פנים־ושבת, עורך תחילה היה "חרות" היומי

ראשי. עורך־לילה
 העברית האוניברסיטה )מוסמכת שנהב־שינבין אביבה את לאשה נשא ו95ב־ו

בביוכימיה(.
 לציון, בראשון הריאלית בגימנסיה ולעברית להיסטוריה מורה היה ו949/50 בשנים
 על נוסף — בת״א ״הרצליה״ בגימנסיה כנ״ל מורה היה ו953/4ו־ ו952/3 ובשנים
 של "היסטוריה הראשי במקצוע הגמר לבחינת ניגש ו952ב־ "חרות". בעתון עבודתו

הרוח". למרעי "מוסמך התואר את וקיבל ישראל", עם
 ו957 בסוף "דביר". הספרים הוצאת מנהל לתפקיד במכרז זכה ו956 בתחילת

 היומי בעתון ראשי כעורך־לילה הפעם — לעתונאות וחזר ב״דביר״ מעבודתו התפטר
ו.965 ינואר עד עבד ובו "הבקר",

 תל־אביב־יפו עירית של החינוך במחלקת על־כך נוסף עבד ו959 אוקטובר מחודש
 מנהל סגן מ״מ לתפקיד נתמנה ו964 שבסוף עד תיכון, לחינוך פדגוגי עוזר בתפקיד

 אח״ב הוחלף התפקיד "הבקר". בעתון עבודתו את עזב זה ובעקבות לחינוך, המחלקה
 שימש ו969ומ־ תל־אביב־יפו בעירית תיכון לחינוך המחלקה מנהל מ״מ לתפקיד
תל־אביב־יפו. עירית של החינוך באגף על־יסודי לחינוך המחלקה מנהל בתפקיד

מחקרי. אופי בעלי רבים ומהם ובבתבי־עת, היומית בעתונות מאמרים מאות פירסם
 גם עסק לעבודתו נוסף עירית־ת״א־יפו. של ותרבות" "חינוך כתב־העת את ערך כן

 הורוויץ הלוי ישעיה "ר׳ בנושא ישראל עם של בהיסטוריה שלו הדוקטורט בעבודת
 בן־ששון הלל חיים הפרום׳ בהדרכת והשפעתו", פעלו אישיותו — הקדוש( )השל״ה

בירושלים. העברית מהאוניברסיטה
 תשל״ג אייר בי״ג חציה, במעבר חצה עת קטלנית, דרכים בתאונת נהרג הוא

 אשתו את אחריו השאיר חינוכית. בשליחות שבאנגליה בלונדון בהיותו (,14.5.73)
 לרפואה בביה״ס לרפואה תלמידים שניהם ושמואל־אפרים, מרים ילדים, ושני אביבה,

תל־אביב. אוניברסיטת של
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 בשערו באון צעד הוא ו.944 שנת בשלהי בלטרון המעצר למהנה הגיע ויניצקי דב
 להצטרף שבא יחידי אורח היה לא הוא פניו. על נסוך שובבני כשחיוך האדמוני,
 אשר פתה־תקוה אנשי אלה ה״מלבסים", קבוצת בראש הלך הוא הבריטי. ל״פנסיון"

 הטלת לאחר הבריטים, שערכו הראשון ההמוני במצוד המציאות יקר כשלל נאספו
היהודים". הטרוריסטים "מבצר פתח־תקוה, העיר על כללי עוצר

 לגדרות מבעד הבולשת. של מבחינתה בדאי היה המצוד אבן כי לומר ניתן כיום
 מלוחמיה התרוקנה האצ״ל ערש פתח־תקוה בי היה ודומה הבאים פני את בחנו התיל

ומפקדיה.
 האח מופיע והנה לטרון. של הוותיקים "אזרחיה" על כבר נמנו וברוך ז״ל יוסף אחיו

התיל. גדרות מאחרי שנכלאה ויניצקי, לבית השלישיה את המשלים השלישי
 היה באופיו האצ״ל. לשורות אותו סחף אשר ללהט יתפלא לא דב את שהכיר מי

 אוירת את להוסיף יש בך ועל מחשבה. כושר ובעל מחשבה בהיר ותוסס, דינמי
בקנאות. במעט הגובלת לאומית רוח שופעת המשפחה
 להקים הצליח כאשר גם אולם האלקטרוניקה, לשטח רב את הפנו הטכניים כישוריו

 ובית המחתרתית, לפעילות נתון ראשו היה בשנים, צעיר ועודנו בתל־אביב עסק
 ראשונה תקופה זו היתה מלחמה. כלי ריכוז של גדול למרכז להיות הפך העסק

הבריטי. בשלטון המרד הכרזת עם האצ״ל, של המלחמתית לפעילותו
 להעבירם צורך היה בן ועל האצ״ל של המלחמה בלי היו דלים תקופה באותה

 שוגר ומכאן דב, של חנותו נקבעה ריכוז למקום ההתקפה. יעדי אל מחבואם ממקום
 בך על חשב מי אולם ויתפש, במקרה לו צפוי מה דב ידע ידוע היעד. אל החומר
והולכת? הגוברת מלחמה בעיתות

 לאריתריאה. המגורשים 25ו על נמנה דב והלאה. ממנו הרוגע היה התיל מאחורי גם
 במעצר דווקא אולם ללימודים, לרשותו שעמד הרב הזמן את לנצל חשב לראשונה

 ידי על עליו הוטל אשר את למלא כדי ביממה נוספות שעות לו חסרות בי היה דומה
 בעבודת טרוד היה אשר האלקטרונאים צוות על נמנה כי עסוק, תמיד היה דב מפקדיו.

הלוחמים. לבריחות מתמידות בהכנות נמלים
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 עליו. הוטל אשר כל מילא המחתרת בתקופת — המעש איש כאמור, היה, רב
 ליאות ללא וחתר נמשך היסוסי□ ללא רבות. שהה לא המדינה קום עם ארעה ובחורו

 יועאי בפני סגור כגוף היה זה שחיל כיוון זה, יעד להשיג קל היה לא חיל־האויר. למדי
 כישוריו מירב להפיק יוכל זה בחיל כי הכרה חדור בהיותו אולם האע״ל,

 בעבודתו בהישגי□ שחש עת כל היה מאושר ומה יעדו את והשיג נאבק האלקטרוניים,
האחרון. יומו עד אהב אותו החיל במסגרת
 שנשא ולאחר לעעמו, בית להקים היה קל לא מחתרתית עשיה של זה ברקע מעויד

לעעמו. הכלכלית התשתית את בונה החל בנות, שתי לו ילדה אשר רעיתו את
 שנה, 44 בן והוא תש״ל בכסלו ב־ד׳ עת ללא משפחתו מחיק אותו גדע האכזר הגורל

 עלומיו מיטב את הקדיש אשר רב והכלכלה. המסחר בשלבי עלייתו תנופת ובעצם
 את לראות האושר מנת ממנו נמנעה אך בהקמתה לראות זבה המדינה, תקומת למען

אהב. בה אותה במדינה השלטון לכס עולים וחלם לחם עימם ומפקדיו חבריו

אנכי..." נמוך "אדם
 אריה ר׳ את מרחוק ראה ראשון־לציון(, עירית ראש — )לשעבר שפטל אריה

 לא ברם, בנוח. הרגיש ולא לראשו כיפה חבש לא כי מלפגשו, להמנע היה וחפץ
 על כבודו לי "יסלח אריה: לר׳ הלה אמר נפגשו כאשר כן. לעשות בידו סיפק היה

 חובש אם מבחין ואיני אני, נמוך "אדם אריה: ר׳ השיבו כובע". חובש אני שאין
 כתפיו, על יהיה אדם של שראשו מוטב מקום, מכל לאו. אם לראשו כובע אדם

ראשו..." על כובעו מאשר
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 ספוגת למשפחה בן תרע״ד; בתמוז בי״ז בפתדו־תקוה נולד )י.נץ( ז״ל ויניצקי יוסף
ולאום. דת ערכי שולבו בה מולדת, אהבת

 הקריאה אל נמשך בפ״ת, העממי בית־הספר בכיתות בלמדו נעוריו, משחר
 ויצירה לכתיבה השראה שאב ומהם המקורות, אל רותק אהבה בעבותות והכתיבה.

האחרון. יומו עד ממנו הרפתה ולא השנים במרוצת וגברה הלכה אשר
 את לקירבו וסופג המקורות למעמקי צולל הישיבה, אולפנת את עובר ז״ל יוסף

 בית״ריה ליוכבד, נישואיו לאחר גם השרשית. היהדות ביסודות והמרגש היפה
 העתונות אל יוסף נמשך הנר אל כפרפר הרוח. עולם את עוזב יוסף אין מפולין,

מאושר. והוא רב סיפוקו ממנה, אין פרנסה כי ואם הלאומית
 הערבית בשפה שולט בהיותו הלאומית. העתונות בשמי שביט ככוכב דרך יוסף

 העבודה עם בבד בד התארגנותה. עם באצ״ל הערבית למחלקה רבות סייע
 וקולעות, נוקבות היו הצלפותיו הפיליטוני. במישור חדש סגנון בעטו יצר המחתרתית,

 מהמכות פחות לא לבריטים, יוסף של עטו הכאיב בבריטים האצי׳ל מרד ובפרוץ
 מפקד בגין, מנחם ע״י להיקרא יוסף זכה בכדי לא האצ״ל. של הקרב חיילי שהנחילו

חת. ללא לוחם יוסף היה כך לוחם. עתונאי דאז, האצ״ל
 למחנות חבריו 250 עם הוגלה מאז התיל, מאחורי כלוא בהיותו מעצרו לאחר גם

 לא הכתובה המילה בעצמת אמונתו העט. את יוסף נטש לא שבאפריקה, הגולים
 את ליווה אשר יומי, בעתון הגולים מחנה זכה הברוכה, וליזמתו לכך תודות נפגמה.

 באריתריאה, אשר באסמרה המחנה שערי היפתח מרגע אפריקה בערבות ציון גולי
בקניה. אשר בגילגיל לחיסולו ועד

 באמצעות לתרום ידע ובכשרונו הגולים, עתון את יוסף ערך קצרות להפסקות פרט
העצורים. למוראל זה קטן עתון

 בלהט יוסף נסחף הצעירה, ישראל למדינת הגולים בחזור גאולה, שעת ובבוא
 גם גועשים. ים לגלי דמו שלו הפיליטונים ולהצליף. להמשיך ולכתוב, לכתוב נעורים
 תובעת התקופה להיפך, העט. את להניח העת הגיעה טרם המדינה, תקומת לאחר

 סבל עקובת ארוכה כה מערכה לאחר רכשנו, אשר את חלילה נפסיד לבל עירנות
ודמים.
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 מקצת קיבץ בהם ספריו, את בקראנו אנו חשים בכך פשרות. איש היה לא יוסף
 את יוסף לעצמו אימץ ו״יונים", "ניצים" מושגי על ידענו בטרם רבות שנים מכתביו.

 בידי למדינה הוחדר אשר והעיוות השקר בל את רחמים ללא התוקף "נץ", העט שם
להקמתה. התנגדותם חרף בה, ששלטו אלה

 בזו שחיתות של התגלות כל נוכח דאב ולבו בציבור יוסף הסתובב מרורים אכול
 עטו כי גוו, זקוף כי אם בפיסגה היה בודד אך העתונות, פיסגת אל הגיע יוסך זו. אחר

למכירה. ניתן לא
 הוא עליו. המר גורלו השלטון. בהגה אוחזים אמונה קטני בראותו באכזבה חש יוסף

 ,6.9.65 תשכ״ה באלול ב־י׳ לשלטון. הנצחון בתרועת עולים חבריו את לראות זכה לא
 העם אהבת ספוגי מאמרים שופע כשרונות, ברוך ועטו מעלה של לישיבה נקרא

לעד. שבת והמולדת,

המשיח... של שמו
 המשיח", של "שמו הירושלמי: הסוהר בבית הכלואים ל״ילדיו" הסביר פעם
 כי למה? כך וכל העולם", בריאת לפני שנבראו הדברים בין "הוא בגמרא, נאמר

 רגע ולו נחיה, כיצד אבל — הרבים בעוונותינו המשיח בלי גם אנו חיים הרי
המשיח?"... של ו מ ש בלי אחד,
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 תרפ״ג בניסן י״ד ביום נולד כפר־סבא. של מראשוני־בוניה — האב וחנה. בן־ציון בן
 בכפר־סבא, יסודי בבית־ספר לימודיו את שסיים לאחר בפתח־תקוה. (31.3.1923)

בפתח־תקוה. התיכון בבית־הספר בלימודיו המשיך
 עבר ו940 בשנת זה בארגון הפילוג אחרי אצ״ל. של לשכבת־הנוער הצטרף י״ד בגיל
 של שונים במקצועות השתלם שנות־מעצרו שש במשך נאסר. ו942 ובראשית ללח״י

 מחנות־המעצר כל את עבר פוליטי עציר בתור תיכון. בבית־ספר תבנית־הלימודים
 גולי־ עם יחד שוחרר וקניה(. אריתריאה סודן, לטרון, )מזרע, ובגולת־אפריקה בארץ
ו.948 בקיץ לארץ הגולה מן הועברו בשאלה קניה

תחרויות. בהרבה והצטיין כדורגלן היה
 בקרבות והצטיין הגליל בכיבוש השתתף לצה״ל, התגייס ארצה שובו עם מיד

 באלול י״ד ביום קצין־הדרבה. בתור בנגב שונים במשלטים שירת כמפקד־מחלקה.
 האויב על־ידי שהוטמן אנטי־טנקי מוקש על מכוניתו עלתה (27.8.1950) תש״י

למותו. גרמה זו והתפוצצות — ונתרסקה
 היפצעו בשעת המלא ביטוים את מצאו לידידיו הרבה ומסירותו ומזגו טוב־לבו

 במילא הוא בי בו, מאשר הפצועים בחבריו יטפל שהוא מוטב כי לרופאו, כשהעיר
למות. הולך

בכפר־סבא. בבית־הקברות למנוחת־עולמים הובא
 אחרי לזכרו; כסף גביע בכפר־סבא "הפועל" לקבוצת המשפחה נדבה נפלו אחרי

המנצחת. לקבוצה בפרס הגביע את המשפחה מגישה השנתית ההתחרות

★
 בצד אנדרטא הוקמה ולזכרם מפקדים 4 עוד בתאונה נספו זטלר אפרים עם יחד

גוברין. בבית הצבאי המחנה שממול הכביש
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יהושע
זילבר

 בין היה בבריסק, לבית״ר בצעירותו הצטרף בהלם. ו905ב־ נולד זילבר יהושע
 כשברשותו בפולין נאסר ו935ב־ בתלם. בית״ר קן מפקד היה בפולניה. בית״ר ראשוני

ארצה. להבריח עמד אותו הפולני, מהצבא נשק
 והוגלה ו944ב־ נאסר שונים. בשטחים לאצ״ל סייע בארץ ו.938 בשנת עלה

החרות. בתנועת פעיל היה ו.946 בשנת מאריתריאה השתחרר לאריתריאה.

★
 היהודי הנוער בקרב ובכתב, בעל־פה ז׳בוטינסקי, תורת בהפצת עצמו את שיתף

 תל־ לחופי שהובאה באניית־מעפילים, ארצה עלה המחוז. ובעיירות הולדתו בעיר
באירופה. הצה״ר מטעם ליגלית בלתי לעליה והמרכז האצ״ל שליחי על־ידי אביב,

 השניה, העולם מלחמת פרוץ לאחר קצר וזמן האצ״ל, לשירות מיד התגייס בארץ
 אותו. שפקדה קשה מחלה בשל מהצבא שוחרר שנה בעבור הבריטי. לצבא התגייס

 עם הטובים קשריו את ניצל באצ״ל, ובפעיל מסחר, בעיסקי ידו שלח החלמתו, עם
ה״ארגון". עבור נשק רבש לצרבי בארץ אז ששהו פולניים, קצינים

 עד שהה בה לקניה, ונשלח נאסר מזוודות־נשק, 2 עם נתפש הרכש ממקרי באחד
המדינה. קום

 היכולת בעלי בקרב רבות גם ופעל הכלכליים, עסקיו את חידש ארצה, שובו עם
השונים. התנועה למפעלי תרומות לגייס

ו.969 דצמבר בשלהי נפטר
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 הבן היה וציונים. טובים יהודים להורים שברוסיה באוקראינה 19וו בשנת נולד
הילדים. מרובת במשפחתו האהוב
 תל־אביב אל היישר ו,920 בשנת ואחיותיו אחיו ושבעת הוריו עם ארצה עלה
 ביתו התנים. השתוללו שבהם — ערביים פרדסים חולות, כולה אז. של הקטנה

 הלבנים בית בו עומד והיום — צריף במקומו נבנה מבן שלאחר אוהל, היה הראשון
.5 במרמורק

 בתלמידים המצטיינים מן שמוליק היה בבית, ששררו הקשים החיים תנאי אף על
 ה״ריאלי" התיכון בביה״ס המשיך התיכוניים לימודיו את "תחכמוני". היסודי בביה״ס

בבית״ר. פעילותו התחילה — בתיכון בהיותו דאז. בת״א
 רב. אישי קסם ובעל מעולה, גופני כושר בעל וחביב שובב ילד היה שמוליק

האופנועים לטיול טובים חברים קבוצת עם יצא ב״בית״ר" פעילותו במסגרת
באירופה. המפורסם

 הצנועים המפקדים אחד היה ב״אצ״ל". פעיל חבר שמוליק היה המדינה קום לפני
 הצד על הבל ועשה במעשיו מאודו בכל האמין קשוח. זאת ועם חביב היה והענוים.

 ממש להילחם שיצאו הראשונים בין והיה "הדר" לקבוצת השתייך טוב. היותר
ובאנגלים. בערבים

 שהגיעו מעפילים אניות מפקד היה ג׳ורג־י, ג׳וני היה המחתרתי שכינויו שמוליק,
 והן מהים הן — הסכנות בל חרף מעפילים. אלפי והעלה הכבושה. מאירופה

 ובצידוק במעשיו החזקה אמונתו בגלל וזאת עשתונותיו את איבד לא מהאנגלים,
היהודים. מדינת של הקמתה

 מצוד לאחר הבריטית. המשטרה ע״י מבוקש והיה בארץ גם לחם זאת עם יחד
 במעצר, גם סודן. קניה, לאריתריאה, הוטס ומשם לטרון בכלא וישב נתפס — שנערך
 חבריו עם יחד וברח אמונתו את שמוליק איבד לא מהארץ, מילין אלפי במרחק

 ראשו כשעל המדינה הקמת עד המחתרתית בפעילותו המשיך ארצה בהגיעו מהכלא.
"גרדום"(. היה )דינו הבריטית המשטרה מידי פרס מוטל

 היה אביו אשר — ״מכורה״ לקואופרטיב שמוליק הצטרף המדינה קום לאחר
תל־אביב. לבנין זיפזיף הובילו גמלים ועל ממיסדיו
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 לאחר חלתה 194ב־ו לו שנישאה רחל, אשתו הפרטיים. בחייו נחת רווה לא שמוליק
 הקדיש לה אשר צפורה בתו נולדה 1947ב־ מותה. עד לאיתנה שבה ולא ספורות שנים

ואם. אב עבורה והיה חייו את
 נכדותיו שתי בדמות האחרונות בשנותיו דוקא היה הקשים בחייו היחידי הפיצוי

 סוף סוף בי היה וכשנראה ומלואו. עולם עבורו היו והן למופת סב היה והדר. סיגל
 חלה גילו, מכפי הרבה צעיר ונראה ברוחו ובריא צעיר עדיין והוא מלא לאושר הגיע

תשל״ח. א■ אדר ט• ,1978 בפברואר ו6ב־ נפטר הוא עוד. קם לא ממנה אשר במחלה
 מאור ובורח עניו כה היה ששמוליק לי "צר שמיר: יצחק הכנסת יו״ר אמר קברו על

 לו לתת יכולנו ולא לנו הגיע עשה אשר שכל כולנו חשבנו שבך מכיון הזרקורים,
לו". ולהודות כגמולו

במקומן ושב התכבד
רו והוא אחר, במקום טמונים העושר, כן האושר, כי לאדם, לו נדמה לפרקים,

 ושב התכבד כלומר, עדיף", תעשה ואל — ״שב כי: לדעת עליו ברם אחריהם. דף
אחר... במקום — ש״העדיף״ סבור תהיה ואל במקומך
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יעקב
יונדוף

)ינוש(

 ולאמו )עו״ד( נחום לאביו (,21.5.1916) תרע״ו אייר י״ח )פולין(, בוג ע״נ בבריסק נולד
פרידמן. לבית פינקלה
 איש היה הוא אלמוני. להישאר תמיד ששאף בביר, ומפקד נועז לוחם היה הוא
 של נציגם ושימש בכלא ישב הוא לח״י. אנשי עם קשרים בחשאי שקיים ותיק, אצ״ל
 שחש עסקים, איש היה הוא זה. לארגון רשמית עדיין, השתייך לא אך אצ״ל, עצורי
 היה הוא ללא־גבול. אהבה והנדכאים החלכאים את ואהב מבעלי־ממון, נפשית סלידה

דיעותיו. חופש על לשמור שביקש כיוון בבדידות, חי ימיו מרבית אולם איש־רעים,
יאנוש. בשם כל בפי המכונה יונדוף, יעקב היה הוא

 ציבורית אישיות בבריסק, ידוע עורך־דין — מאביו יאנוש נתייתם שלוש בן בהיותו
 בנה אל שהעבירה אצילת־נפש, אשה אמו, ידי על וחונך גודל יאנוש משביל. ואדם

ולנבסי־רוח. לעקרונות כבוד של יחס
 עברי, בבית־ספר למד יאנוש לקובל. המשפחה עברה האב, מות אחרי קצר זמן

 לבית״ר, הצטרף כן לפני מספר שנים לימודיו. את עזב 16 בגיל אך ״תרבות״, בגימנסיה
 — בית״ר קן מפקד ולהיות בעיר. בית״ר קן למפקד מונה מתבגר, נער אך ובעודו
הגימנסיה! את לסיים מאשר לאומית, מבחינה יותר, חשוב

 בפרס זבה 1933 ובשנת בית״ר, של הגליל מיפקדת לחבר יאנוש נתמנה שנתיים מקץ
לארץ־ישראל. לעלייה סרטיפיקט — לבית״רי אז להעניק ניתן אותו ביותר, הגבוה

חיפה. בחוף יאנוש ירד 1933 באפריל
 בדרכה בהם ולחמה ובית״רים, רביזיוניסטים אהבה לא אז של האדומה" "חיפה
 הוא העבודה". ב״עיר יום־עבודה לקבל ליאנוש היה קשה הרעבה. — המיוחדת
 בניינים הריסת ב... מה זמן ועסק בניין, כפועל ושם פה עבד עלובים, בחדרים התגורר

 ועסק המלח בים האשלג במפעל עבד לתל־אביב, נסע מחיפה, דחקוהו באשר ישנים.
היד. אל הבא בכל

 הלאומית, העובדים הסתדרות סניף את יאנוש ייסד שם לחיפה. שוב עבר הוא
 הכללית ההסתדרות אשר העבודה, יום את ולרביזיוניסטים לבית״רים לספק שנועדה
לקבל הסכים לא אך בחיפה, ה.ע.ל. מזכ״ל היה יאנוש לקבלו. להם לאפשר סירבה
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 חברה מטעם סחורות לבדיקת כאחראי חיפה בנמל עבד הוא עבודתו. תמורת שכר
פרטית.

 הלאומית בהסתדרות חבריו ידיעת ללא בחשאי, יאנוש הצטרף 1935 בשנת
 בה ולהקים האנגלים, את מהארץ לגרש ששאף מחתרתי, צבאי לארגון ובבית״ר,

 של התפתחותו בתולדות כלל מוזכר שאינו גוף זה היה עברי. צבא עם עברי שלטון
הלוחם. העברי הכוח

 שונים, בתחומים פעיל והיה האצ״ל, עם הדוק קשר יאנוש קיים 1937 בשנת החל
לאצ״ל. רשמית השתייך לא ו940 שנת עד אך לעצורים, וסיוע ידיעות איסוף כגון

 תגמול פעולות אז שניהלו אצ״ל, מחברי עשרות עם יחד יאנוש, נעצר ו 939 בתחילת
 ושם למיבצר־עכו, הועבר יאנוש בריטים. קצינים תקפו ואף הערבים, נגד נרחבות

 שהוקם חדש למחנה־מעצר העצורים הועברו 1939 בקיץ העצורים. כנציג לשמש נבחר
שמסביב. הבריטי הצבא מחנות בין בצריפין,

 אולם, מהעצורים. שלושה של המעצר שנת נסתיימה למחנה, בואם לאחר קצר זמן
 העצורים, נוספת. בשנה מעצרם הארכת על הודעה השלושה קיבלו שיחרור תחת

 ואף בארץ, גלים היכתה השביתה כללית. בשביתת־רעב פתחו יאנוש, של בהנהגתו
ארוכות. בה דנו הבריטי בפרלמנט
 מיאנוש, הוקסם רזיאל האצ״ל. של מפקדו רזיאל, דוד את יאנוש הכיר בצריפין

 והמודיעין. הכספים אנשי מחשובי פעיל, לאיש־אצ״ל והפך רזיאל, את העריץ יאנוש
 מגע תמיד קיים אך רזיאל, אחרי יאנוש הלך באצ״ל והפילוג העצורים שיחדור עם

ללח״י. קשר להשיג רצו אשר לאנשים, סייע גם פעמים ומיספר לח״י, אנשי עם כלשהו
 רזיאל של מותו לאחר חשובים, בתפקידים באצ״ל יאנוש שירת ו943— 1941 בשנים

מפתח. בנקודות לפעילות האירגון, של החדש מפקדו מרידור, יעקב אותו קירב
 הצליחו שלא מיבצעים בשורת דווקא היה יונדוף יעקב של פעילותו ששיא יתכן

 נעצר 1944 בשנת באפריקה. המעצר ממחנות נועזים בריחה נסיונות מיספר לכאורה.
 עם הוטס, שנה אותה אוקטובר ובאמצע בלטרון, המעצר למחנה הועבר שנית, יאנוש

ואריתריאה. קניה בסודאן, הגירוש למחנות והלח״י, האצ״ל אנשי 251
 תמיד הציע הוא מהמחנה. תוכניות־הבריחה מרבית של ההוגה היה יונדוף יעקב
 יאנוש הפך וכך בבריתות חלק יקח עצמו שהוא בכך תוכניותיו יעילות את להוכיח
האצ״ל. של הבורחים" ל״אלוף

 החרות", "תנועת מקימי בין יאנוש היה לארץ, העצורים של ושובם המדינה קום עם
 מפעילות פרש קצר זמן לאחר אולם, לכנסת. חבריה רשימת וקובעי מארגניה בין

במיסחר. עוסק והחל בתנועה
 וכאשר כסף, אחרי רדף לא הוא במיסחר. עסק זאת ובכל עסקים איש היה לא הוא

 מהמימסד מהשלטון, מרוצה היה לא הוא אחרים. עם המעט את חילק מעט, אף לו היה
 לאב זכו ובנו בתו ילדיו. כלפי — רך היה אחד במקום ורק מתנועת־חרות. לא וגם

ודואג. אוהב מסור,
 לבגין שוב ומסר התנועה, של כללי למזכיר נתמנה החרות לתנועת משבר בתקופת

התנועה. את יאנוש עזב כשנתיים בתום אבל ונאמנה. שלימה תנועה
הלהיבוהו. שלא היבוא, בעסקי לעסוק שב יונדוף יעקב

 לא להביען, שיוכל וכדי רשמי. קו מכל שונות מאוד, עצמאיות ריעות הביע יאנוש
לפרנסתו. בתנועה תלוי להיות רצה

 עם להישאר שיוכל "כדי מרידור, עליו אמר חבריו", מכל להיפרד מוכן היה "הוא
 באישיותו אך אלמוניותו. על בתוקף לשמור שרצה האלמונים, גדול היה הוא דיעותיו.

 להסתכן, תמיד ומוכן נועזים חלומות חולם החיים, לאפרוריות מעל לכל, מעל היה
להגשימם". כדי

48



 שמשון ר ד"
יוניצ׳מן

 בתקופה )פולין רוסיה שבווהלין, ברובנה (19.2.1907) תרס״ז באדר הי ביום נולד
 לפראג יצא בלוצק התיכוניים לימודיו שסיים לאחר העולם(. מלחמות שתי שבין

 לעסוק כדי לא אבל לפולין, חזר התואר קבלת ואתרי רפואה ללמוד שבציכוסלובקיה
 ורב־להט ברוך־כשרון כנואם והצה״ר. בית״ר בפעילות עצמו לשקע אלא ברפואה

 גם נתמנה הוא לרעיונותיה. נפשות ועשה רבות בקהילות התנועה, בשליחות עבר,
 העבודה לפלוגת ונתגייס לארץ־ישראל עלה 28ו.0ו.935 בפולין, בית״ר נציבות קצין

 ואחר־בך למפקדה היה הפלוגה, אנשי של עבודות־הכפיים בכל עשה שם פינה. בראש
העליון. בגליל הפלוגות כל למפקד

 וסביבותיה פינה בראש בטחוניים ושיאי־מתח בארץ מאורעות־דמים של זו בתקופה
 של וכאבה טרחה משאה, נשא הגליל" "גדוד וכמפקד מוסף(, )שוטר בגפיר גם שירת
 תקופת תום לאחר .29.6.38ב־ לגרדום שעלה וחניכו, בן־עירו בן־יוסף, שלמה פרשת
 בית״ר. נציב נתמנה (18.1ו)1937 ובסוף בארץ־ישראל בית״ר נציבות קצין שימש גיוסו

 תפקידים ומילא החדשה הציונית ההסתדרות של המורשים" "ועד חבר היה כן
 בית״ר ראש הצ״ח, נשיא זיבוטינסקי זאב עם ישיר מגע תוך העולמית בתנועה חשובים
הלאומי. הצבאי הארגון ומצביא
 קובע תפקיד מילא והסברה, חינוך חלוצית, להגשמה בלים לבנות נטייתו מכוח

 גרעיני תרצ״ט, במאורעות בית״ר של ומגדל חומה ישוב "תל־צור", להקמת במשימה
 פינה, בראש עליית־הנוער חברת הירדן, ובמשמר בנהריה בית״ריים ההתיישבות

 מיוחדות משימות מילא בן בישראל". ז׳בוטינסקי ו״מכון "המשקיף" היומי העתון
 במאמץ־ הסיבייטים עם קשרים ליצירת לטהרן שליחות־ ביניהן האצ״ל, מטעם

 עם חשובים קשרים גם קשר המלחמה בימי המשותף. הגרמני האויב כנגד המלחמה
 שונות בדרגות קצינים סייעו ובזכותם בארץ, החונה הפולני הצבא של הגבוה הפיקוד
 המזויין מאבקה חידוש עם למחתרת שהועילו ומודיעינית צבאית בהדרכה לאצ״ל

הבריטיים. בשלטונות
 (,1944 )אביב הארצישראלית הבולשת על־ידי נעצר זה מאבק חידוש לאחר קצר זמן
 נתבלט במעצר לאריתריאה. ,251 ה־ במשלוח הוגלה, ואחר־כך בלטרון למעצר נשלח

בעזרה במסירות, וגם במחנה החיים תחומי בכל המגוונת ובמעורבותו במנהיגותו
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 לכלא 9ו..45ב־ שנלקחו המחנה אנשי ששת בין היה הוא נזקק. לכל ובעידוד החברית
 פעילותו על ונחקר חדשים כשלושה הוחזק שם מקום בקהיר, הבריטי האינטליגינס

 ובין בתנועתו, מלאה לפעילות חזר ,27.5.46ב־ המעצר מן שוחרר הוא המחתרת. למען
 הפליטה שארית בקרב ובית״ר הצה״ר בהחייאת במעלה ראשון תפקיד מילא השאר

 ציבורית להם, וסייע הגולים מחנה עם הדוק מגע קיים תקופה אותה כל באירופה.
יכלתו. ככל ואישית,
 ההנהלה כיושב־ראש מרכזיים תפקידים במילוי המשיך המדינה הקמת לאחר

 של הוועה׳־פ חבר הציוני, הפועל הוועד נשיאות חבר חרות־הצה״ר, של העולמית
 בכנסת החרות תנועת מטעם כחבר־כנסת שימש גם ועוד. העולמי היהודי הקונגרס

 ואהבת־הבריות הליכותיו נועם עממיותו, האישי, קסמו בזכות והרביעית. השלישית
 אחת ולא שונים ממחנות הפוליטיים יריביו מצד גם ואמון כבור חיבה, אליו משך שבו
ביניהם. פישר אף

 הציבורית בפעילותו שולבו ומאז ורטהיימר, לבית חנה את לאשה נשא 29.4.49ב־
סתירה. ובאין פרץ באין הרמוניים, חיי־משפחה הסוערת

 יום לאחר בירושלים, ו(96ו במארס 21) תשכ״א בניסן די ביום נפטר יוניצימן שמשון
 — פינה ראש של בבית־העלמין למנוחות הובא צוואתו פי על בכנסת. פעילות של
בן־יוסף. שלמה של קברו ליד
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 בבית־ספר למד בתל־אביב. (1924) וזרפ״ד בשבט אי ביום נולד ובלומה. יעקב בן
 וברבות "בני־עקיבא" בתנועת פעיל מדריך היה שם בכפר־סבא, וב״ישיבה" "מזרחי"

 הלך הצעיר, גילו בגלל למחתרת לצרפו משסירבו לח״י. של המחתרת חבר הימים
 עבד בבפר־סבא שורותיה. על להימנות ראוי והוא שבגר לאות רובה, עמו והביא
להוריו. ועזר חקלאי כפועל

 בבית לעבוד ועבר המושבה את לעזוב מנחם נאלץ לטרון מכלואי 20 בריחת לאחר
 שנת ובסוף בירושלים פעל נוער. כמדריך לתל־אביב הועבר לח״י. מחתרת של הדפוס

בחיפה. לח״י לסניף נשלח 1946
 נעצר ומנחם מארב הושם בחיפה הבולשת במפקד ההתנקשות נסיון גילוי עם

 ושדה־ גדר־התיל את לעבור הצליח לברוח, נועז נסיון עשה שם ללטרון. ונשלח
 אלו בין היה עבו כלא פריצת עם המחנה. מן הרחק בבר כשהוא נתפס אך מוקשים,
 התלאות מכל כתוצאה הבריחה. מנהרת בחפירת השתתף ושם לקניה, שהוגלו

 במחנה־ מיטת־חליו על שבועות ושכב המוח קרום בדלקת חלה עליו שעברו והנדודים
העצורים.

 לשירות אותו פסלה הרפואית הוועדה לצבא. התגייס לארץ קניה גולי החזרת עם
 לפלוגת נתקבל הרופאים. על והערים אחר במקום שנית התייצב הוא אך פעיל,

קומנדו.
 בית־גוברין. מבואות על בקרב (1948 באוקטובר 27) תש״ט בתשרי בב״ד נפל

 בזחל, אחר־כך בשלקחוהו במערכה. ולהמשיך להניחו מחבריו ביקש בפגז משנפצע
 העזרה לתחנת שהובא עד אך ממנו, הוצא מנחם באש. ועלה בפגז הרבב בלי נפגע

 נפתלי, לו קראו במחתרת בכפר־ורבורג. למחרת נקבר ומת. רב דם איבד הראשונה
תוליק. — ובשם־חיבה

51

מנחם

כה!
)פלקה(



 פרוץ ועם שברוסיה, בטמבוב ו914 בשנת נולד חפשית. למשפחה בן היה נפתלי
 להשתלם נסע אחר לימודיו. חוק את סיים גם ובה לריגה, משפחתו עברה המהפכה

 וניסה זמנו ניצל שם ובכלבלה־מדינית. בתולדות־העמים ברלין, של באוניברסיטה
 כשחזר לתחיה. הקמה לארץ נחוצה שזו בקוותו יציקת־מתכת, במלאכת גם כוחותיו

הציונית. הסטודנטים אגודת בעבודת — ורובו ראשו השתקע לריגה
 לעיר ירושלים בבחירת לו טעמים שני ארצה. אשתו עם עולה הוא ו934 בשנת
 העיר מן התאכזב לא הוא הצופים. הר על והמכללה העיר של קדושתה מושבו:

 החדשות ושכונותיה המרופשות סימטאותיה על אותה, לאהוב ויותר יותר ונתקשר
 כדי מסולפת. ומצאה טהורה תורה אחרי חיזר הוא אותו. הכזיבה המכללה והעתיקות,

 הקיצוניים מן היה תמיד בעבודות־בניין. בחדווה עמל אשתו ואת עצמו את לקיים
 יאיר עם הלך גלגוליה, בכל המכסימליסטית הסיעה חבר הרביזיוניסטית, בתנועה

תפקידו. מילוי בשעת נאסר זמן ולאחר יאיר, של מצירו מיוחדת להערכה וזכה הי״ד,
 ונראה האומה, בנבסי והתעמק חפשית למשפחה הבן חזר מזרע, במעצר במכורה,

 אף היטב. עכל ועיבלם קדמונים מדברי בצמאון שתה הוא נפשו. אליו חזרה כאילו
 התנ״ך בתוך ומצא חזר המטמונים את עתיקות־הימים. במילים חיים להפיח הצליח

 הפניות בל ולמרות טובתו, שוחרי את בעוורונו שאט הישוב ממיסיונרים: שנתקבל
 לטפל בידו השהות היתה עתה הקדושים. הספרים מן ספר ל״מטורפים" לחלק סרב

 השיג כאשר שמח מאוד הר־הצופים. על הסתופף בהם בזמנים עוד השתוקק באשר
החסידית. התנועה תולדות ספר

 בצידי־הדרך ונעלמו רוחם חלשה רבים נוהים נירצח. הי״ד יאיר — הרעם פגע וכאן
 מקזמים המשיכו! — לצוואה והאזין האבל מן עצמו ניתק הי״ד נפתלי מחסה. לחפש

בראשו. מתרוצצות ותכניות הצריפים, את סבב סחור־סחור איתן. גבוה, רזה, התהלך,
 ידיעות והסתננו כשהגיעו עבו. למבצר הי״ד נפתלי את העביר המדכא השלטון
 ממחלתו סבל אז בבר ודאי בחיפה. בבית־החולים הי״ד נפתלי היה החוץ, מן ראשונות

 מצטנף היה תכופות לעתים החולי. טיב על לעמוד הצליחו לא הרופאים אך מת, ממנה
 אך לטמיון. היורד הזמן על הצטער מאוד־מאוד אנחה. בלי עיניו ונשא במיטתו
מבשרים. כצפרירי־שחר לו היו החוץ מן הידיעות
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 בריחת על הידיעה הכלא לתוך גונבה באשר — לבו את כבשה ללא־גבול שמחה
ערבים. ולשינוי להתעוררות סימן בכך ראה הוא מלטרון. העשרים

 רעים תנאים הסוהר, בתוך נתון היה שבהם והמבישים, הבלתי־אנושיים התנאים
זקופה. ובקומה הוא־צעד בעיניו, נחשבו לא אסיר־פלילי, משל

 להצטרף בדי במאבק, שישתתף קיוה בגולה, במלחמתו גם המשיך זקיפות באותה
 שידע בלי בו שקיננה המחלה, אל אחרת. או זו בדרך ארצה להגיע ושסופו ללוחמים,

 שנראתה רפואית, לבדיקה בשלקחוהו דעתו. נתן לא נאות, טיפול שיטפל ובלי שמה
 נקטל. במפתיע ובאן הנכספת. מטרתו למען גופו על לשמור רצה שמחה, גילה רצינית,

 באותו עוד ובלתי־מנוסה. צעיר רופא לו שנתן החריפות הזריקות מן ונחלש הלך הוא
 שלא נצטער הוא פניו. אל ידו עם להגיע ביכלתו שאין לפתע חש מותו, לפני יום בוקר,
 לחבריו: מסר העזה שאיפתו את בשבילו. זאת עושה ושחבר ידיו, במו להתגלח יובל
ארצה". עצמותי שתעלו רצוני יקרה, אשר לי יקרה "אם

 לעכו, ממזרע שנטלטל לאחר נשמתו הוציא מוקדמת, בוקר בשעת פסח, של בשביעי
לאסמרה. שוב ומסודן לסודן מאסמרה לאסמרה, מעכו

 עמו את ראה הוא ;ובהינשאה האש בהתלבות ראה הוא — במותו ניחמו אחד דבר
לצוארו. הרעמה ובצמוח עור עליו בהיקרם
...״ ולסבל לאחריות הראשונים ״מן הספידוהו: ולוחמים חבריו
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 תל־ מחוז מפקד את אף בקירב□ לראות אצ״ל חיילי הופתעו לא יפו, על בהסתערות
 חיבבו, הכל שכן באצ״ל: ביותר החשובים התפקידים באחד שנשא האיש, — אביב
 נתמזגו ועוז־רוח במעש שותפות שהאחריות, המפקד, את דווקא בו והעריכו כיבדו

מופלאה. למזיגה בנפשו
 אשר ושרה, ישראל להוריו (18ו.0ו.9ו6) תרע״ז בתשרי בכ״ב בהר־טוב נולד יוסף
 המולדת. ולשחרור המשעבד לגירוש רבות שתרמה לוחמים, משפחת וחינכו גידלו
 בשנת מושבתו. על הערביים הפורעים של הרצחנית להתקפה עד יוסף היה ילד, בעודו

 אך הבית, בפרנסת להוריו לסייע נאלץ צעיר מגיל לפתח־תקוה. המשפחה עקרה ו930
 היסטוריה גיאוגרפיה, לימודי על שקד במיוחד ולהשתלם: ללמוד הוסיף בערבים

 את בוריה על למד ושם במגדל־צדק, במחצבה לעבוד עבר ו935 בשנת ואנגלית.
 פעיל היה עבודה. כמנהל ונתמנה במקצועו התמחה הזמן במרוצת הפיצוץ. מלאכת
 ולאחר ל״הגנה", הצטרף תרצ״ו ,"מאורעות׳ פרוץ ועם "מכבי־אבשלום" באגודת
בעמדות. לשמירה יצא מקצועיים, קורסים מספר שסיים
 על־ידי נאסר הימים באותם חייו. בדרך התמורה חלה ההבלגה שבירת בימי

 לצריפין, והועבר — פעילים אצ״ל חברי שהיו אחיו, את חיפשה אשר — המשטרה
 ובמיוחד הפוליטיים, העצורים של המחשבה ודרך הלך־הרוחות על מקרוב עמד שם

 ומסורת. דת שומר היה העצורים. בין הוא אף שהיה רזיאל, דוד של מאישיותו הושפע
 יוסף של בלבו טריפה. לאכול מאשר מחסור לסבול העדיף שבמחנה הקשים בתנאים

 כאשר ואמנם, הלוחמים. אל ולהצטרף המבליגים שורות את לנטוש ההחלטה גמלה
 שעמדו מפקדיו, הפועל. אל החלטתו את הוציא למעצרו, חדשים ארבעה מקץ שוחרר

 סניף כמפקד שימש ו942 בשנת כבר באחריות. ויותר יותר שיתפוהו טיבו, על מיד
 כמפקד ונתמנה "אביתר" בכינוי גונדר לדרגת הועלה המרד חידוש עם פתח־תקוה.

הלאומי. הצבאי הארגון לפעולות ראשי בסיס ששימש פתח־תקוה, מחוז
 היה בגלות גם לאריתריאה. הוגלה בלטרון קצרה שהייה ואחרי נעצר, ו944 בשנת

 בקיאות וגילה פעיל חלק נטל היתר, בין אצ״ל. אנשי של לפעילותם האחראים אחד
נתמנה לארץ, שובו עם צו־שחרור. עבירו הגיע ו946 בשנת המנהרות. בחפירת רבה
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 רבה ברכה וראה ופיתוחו המחוז ביסוס על שקד כימים לילות תל־אביב. מחוז כמפקד
בעמלו.

 במשימה חלקו היה גדול יפו. על הסתער הלאומי הצבאי והארגון הפקודה יום בא
 הרביעי ביום עמהם. הוא גם כאמור, יצא, להתקפה, הפלוגות כשיצאו זו. כבירה

 את לחסום יצאה חבלנים פלוגת בריטיים. טאנקים ע״י נגד התקפת נערכה להסתערות
 צרור אש. והמטיר הגיח האויב של משורין בראשה. ויוסף בניינים פיצוץ ע״י הרחובות

 תש״ח ניסן בב׳ נפטר בלילה ובו "הדסה", הולים לבית נלקח והוא בבטנו פגע כדורים
(29.4.1948.)
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 משה ר ד"
לוריה

 תעשיה בעל שמואל, לאביו (,3.4.1891) תרנ״א רוסיה, צפון וולוגדה, בעיר נולד
 הטבע ומדעי רפואה בוולוגדה, בגימנסיה ב״חדר", למד מקומי. ציבורי עסקן וסוחר,

 וגמר ברלין באוניברסיטת ילדים בריפוי השתלם וקיוב, פטרבורג באוניברסיטאות
 היהודי בבית־החולים כרופא לעבוד החל 1917ב־ בתי־ספר. לרופאי מיוחד קורס

 והילד האם בית של ומנהל רופא מייסד, 1919 —21ב־ בקיוב. העירוני החולים ובבית
שם. מידבקות למחלות הצבאי בבית־החולים לשעות־קבלה ורופא בקיוב

 ואוסף בתעמולה חי, במחלקה גימנזיסט בהיותו ו,908ב־ ציונית בפעילות התחיל
 אגודת ראש היה 1909ב־ אופנהיימר. פרופי של הקואופרטיבית הקרן למען בספים

 הסטודנטים באגודת הוועד חבר היה 1909 — 10ב־ ביזמתו. שנוסדה בוולוגדה הציונים
 ההגנה חבר ובמחוז, בקיוב ציון צעירי תנועת מראשי 1911 — 17ב־ בפטרבורג. הציונים
 הדימוקרטית הפרקציה של ראש מייסד, 1917 — 20 בשנות בקיוב. היהודית העצמית
 ברוסית חדשה" "משמרת השבועון עורך הלבנה, וברוסיה שבאוקראינה ציון בצעירי
 ציוניות בשאלות חוברות כמה ביניהן ובאידית, ברוסית שלה החוברות הוצאת ומנהל

 הציוני הועד יו״ר סגן בקיוב, הקהלה ועד חבר היה 1917ב־ עטו. מפרי ומדיניות
 צעירי של השניה ולועידה בפטרוגראד הכל־רוסית הציונית לועידה ציר באוקראינה,

 מפלגת של המרכז חבר 1920 — 22 בשנת העיונית. הציונית האגודה חבר 1919ב־ ציון.
)התאחדות(. ציון צעירי העבודה
 כציר השתתפותו תוך הבולשבית רוסיה של הבולשת על־ידי נאסר 1922 במאי
 מאסר, לשנתים נידון הוועידה, משתתפי כל עם יחד בקיוב, הנ״ל המפלגה בוועידת

 ולאדימיר לעיר גורש אח״ב רופא, בתור העסיקוהו בו קיוב, ליד למחנה־הסגר הועבר
 ומרצה והילד האם בית ושל תינוקות בית של רופא־מנהל היה שם רוסיה, שבצפון

 1923 בספטמבר הציבור. ובריאות רפואה בשרותי שונים מסוגים לעובדים בקורסים

 בריאות )לטיפוח "אחה" בחברת מזכיר היה לברלין, יצא מרוסיה. וגורש חנינה קיבל
 הרחבת לתכנית השלילי יחסו בגלל אך במפלגה, לעבודה שוב נכנס היהודים(,
 תרבותית. בעבודה רק בה לעסוק הורשה בהתלהבות, בה תמכה שהמפלגה הסוכנות

והציונות "הרדיקלים על )ברוסית( ספרו את שם ה״התאחדות" הוציאה זמן באותו
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 של הממשי ערכה הגזמת כלפי )באידית( והזיה" "מציאות בשם חוברת העמלנית",
חוברות. 2 ועוד בלפור, הצהרת

 קופת־ מטע□ ילדי□ כרופא לעבודה ונתקבל ארצה הגיע תרפ״ה רבא בהושענה
 בגלל ארץ־ישראל. פועלי מפלגת חבר זמן־מה והיה המרכזי העמק לישובי חולים

 העמלנים הציונים הסת׳ סניף )יסוד ה״הסתדרות" לקו מנוגדת פוליטית פעילות
 את לעזוב הוכרח הסוכנות( הרחבת נגד ב״ראזסווייט" מאמרים וכתיבת בעפולה
 א׳ ובמרפאה פרטית בפרקטיקה כרופא־ילדים עובד והחל לתל־אביב עבר משרתו.

 המרפאה, מנהל גם היה מה וזמן בת״א הארצית העברית הרפואית ההסתדרות של
 יו״ר אחדות שנים במשך שונים, בתפקידי□ הרפואית בהסתדרות פעיל עסקן

 הנהלת חבר ודיירים, שבנים של עממית התאחדות יו״ר מלאכה, בעלי התאחדות
 ובוועד הנוער בארגון פעיל היה בחולון. א׳ השכנים שכונת ומייסד עממי" "שיכון

 ללשון המוסד ובוועד העברית להשלטת האגודה בוועד הקה״ק, של המקומי
 המדיניות והשקפותיו הרצל "תיאודור ספרו את ו926ב־ פירסם ולתרבות.

 ציר בת״א. העברים הרופאים של הראשון העולמי בקונגרס ציר היה והחברתיות".
הרופאים. ציבור של שונות ומדעיות ארגוניות בוועידות ומרצה
 ההרצליסטים הציונים הסת׳ ראש ואח״ב העמלני□ הציונים הסת׳ ראש היה

 הרביזיוניסטי□ בהסת׳ פעיל חבר ואילך ו938מ־ בארץ־ישראל. חדשה" "משמרת
 פירסם ובמוסדותיה. העליונה בהנהגתה מרכזיים תפקידים כמה ומילא ובהצ״ח
 "הארץ", היומיים ובעתונים הצעיר", ב״הפועל ב״העולם", פוליטיים מאמרים
א״י. בית״ר ובבטאון ו״המשקיף" "הבוקר"
 בלטרון, במחנה־ההסגר ונבלא חירום שנת חוקי לפי הבולשת ע״י נאסר ו944 במאי
 אסמרה שליד למחנה־הסגר פוליטיים אסירים 251 עם יחד 19ו.0.44ב־ הועבר

 משם שוחרר 23.2.45ב־ בסודאן. למחנה־הסגר 25.1.45ב־ הועברו משם שבאריתריאה,
 לפיקוח נתון היה אח״ב וגם בית במאסר היה חדשים 6 במשך הביתה. והוחזר

ושוחרר. מחדש נעצר 1946 וביולי המשטרה,
(.2.2.61) תשב״א שבט ט״ז בתל־אביב נפטר
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 עלה שבפולין. קוברין בעיר 17.5.1921 תרפ״א, אייר טי ביום נולד ויונה, משה בן
 בשטח רב כשרון וגילה טכניות לעבודות מובהקת נטיה בעל היה .1937 בשנת לארץ

 תרצ״ט. — גי במחזור וסיים בחיפה העברי הטכניון שליד המקצועי בביה״ס למה זה.
כחרט־מתכת. עבד מבן לאחר

 לקניה־ הגלה ומשם בלטרון עצור היה נעצר. ופעמיים בית״ר לתנועת השתייך
אריתריאה.

 הנדסה ב״מפעלי במקצועו והשתלם המשפחתיים לחייו התמסר שיחרורו לאחר
 שבט ב״ג וביום במפרץ השמירה בארגון טיפל הקוממיות מלחמת פרוץ עם חיפה".
לחיפה. בדרך רושמיה ואדי של הגשר ליד זה תפקידו מילוי בשעת נפל (3.2.48) תש״ח
הבאים: הפרטים נמסרו מותו על

 התקפה גם התחילה שעה ובאותה רושמיה גשר דרך התנועה נפתחה 5ל־ סמוך
 אל אוטומטי מנשק יריות נורו בכביש. שעברו מכוניות על הפורעים של מרוכזת
הגשר. דרך לבתיהם פועלים שהעבירו משא, ומכוניות נוסעים מכוניות
 50 בן חרש ברוך נהרגו: שנים נפגעו. אחרות אולם בשלום עברו מכוניות במה

קירשטין־גרינשפון. החרושת בית מעובדי 35 בן מדניצקי וגדליהו מוצקין מקרית
ובת. אשה הניח בחיפה. הצבאי בבית־הקברות עולמים למנוחות הובא
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טוביה
)הוכגליק( מזלי

 אבי החליט 1924 בשנת לאומי. דתי בבית שבפולניה בוורשה 1914 בשנת נולד טוביה
ארעה. עלתה המשפחה וכל בפולניה, עתיד אין שליהודים המשפחה

 היה הוא ישראל". "נצח לבית־הספר נבנם טוביה בפתח־תקוה, השתקעה המשפחה
לעדק. מפותח חוש ובעל טוב, ותלמיד מוכשר ילד ועירני. עליז תוסס, ילד

 לצמוח. וחדל תכופות לעיתים חלה הוא טוב. היה לא טוביה של בריאותו מצב
 חמור. בלבלי משבר 1929 בשנת פרץ לכך בנוסף האם. את מאוד ודיבא הדאיג הדבר

 שלו הצדק לחוש רבות הזדמנויות ניתנו הזאת בתקופה לוורשה. חזרה המשפחה
פולניים. בני־נוער של עלבונות על באגרוף גם להגיב

 מיד. מקומו את מצא הוא בתנועה בית״ר. לשורות טוביה הצטרף 1932 — 33 בשנת
 הזדהה הוא בכלל. מקרית היתה לא ל״מסדה" כך ואחר בית״ר לשורות הצטרפותו

 עמוק טבוע היה היהודית המדינה ורעיון הלאומית התנועה רעיון עם ושכלו בלבו
 בעיניו. קשה היה לא תפקיד שום לפעילות. לבו בבל התמסר הוא בתנועה בלבו.

ותעמולה. הסברה בהדרכה, התבלט בעיקר
 הלימודים ספסל את הזניח הוא הציוני לקונגרס הבחירות לפני ו933 —34 בשנת
 — הציבוריים בגנים סובב ארוכים ימים הסברה. לעבודת ונרתם למורים בסמינר

 ללבות מסילה מצא אשר עד לנפשו מנוה מצא לא הוא היהודי. הנוער מפגש מקום
 לשאלות להקשיב סבלנות בו היתה ונימק. שכנע הטיף, הסביר, הוא היהודי. הנוער

והעריצוהו. אהבוהו ב״מסדה" חניכיו ובשלוה. בלהט עליהן ולענות
 בפילוג החל הלאומית. התנועה בתוך לפילוגים התנגד הוא בצעירותו עוד

 מאומרי מעולם היה לא הוא זאת למרות אצ״ל־לח״י. לפילוג ועד זיבוטינסקי־גרוסמן
 הקשים המבקרים ומן המתמרדים מן היה הוא הנבון. הוא ההיפך דבר. לבל ההן

 הדרך מן סטה שורה, איש אפילו או מדריך שמפקד, לו היה שנראה ברגע ביותר.
 זו התנהגותו פעם שלא למרות האמת, על נפשו את למסור מובן היה הוא הישרה,

אישי. באופן לו הזיקה
 הארץ. שערי פתיחת למען גדולה הפגנה ורשה ברחובות נערכה 1934 בשנת
 ההפגנה מהמארגנים. אחד היה וטוביה הלאומית. התנועה ידי על אורגנה ההפגנה

כאשר הלאומי. הדגל ונושא הצועדים ראשוני בין היה טוביה להפליא. מאורגנת היתה
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 נתקלה נוצרים(, ידי על ברובו )המאוכלס קהזמךשלקובק לרחוב ההפגנה הגיעה
 את להוציא ורצו המפגינים על שהתנפלו אנטישמים, סטודנטים בקבוצת ההפגנה

 על שכוב עצמו מצא טוביה מאוד. קשה ידיים תגרת פרצה נושאו. מידי הלאומי הדגל
 את תרצחו אל "אלוהי, וצעקה: חזרה פולניה אשה עבר. מכל מכות וסופג הכביש

 שער תכלת, עיני עם תמים נער פני פניו גילו. מכפי צעיר נראה טוביה הזה". הילד
ורודות. ולחיים בלונדיני
 כדי אורגן הנוער בוורשה. הלאומיים התאים מארגני בין טוביה היה 1936 בשנת

 קניית למניעת נוספים חברים עם יחד טוביה פעל כן כמו קל. בנשק שימוש ללמוד
 לוחמי ובין ורשה גיטו מורדי בין מאוחר יותר נמצאו ב״מסדה" חניכיו גרמנית. תוצרת

בארץ. המחתרת
 עבר זו בתקופה טוביה. מלבד ארצה לעלות המשפחה בני כל הצליחו 1934 בשנת

הלפרין. ירמיהו של בפיקודו למדריכים קורס טוביה
 למדריכים קורס עבר טוביה לבית״ר. ועבר "מסדה" את טוביה עזב ו936 בשנת
 מספר נרחב. פעולה שדה טוביה מצא בבית״ר בזילונקה. הלפרין ירמיהו של בפיקודו
 לוורשה. מחוץ ודלה קטנה בעיירה בית״ר קן מפקד היה ארצה עלייתו לפני חודשים

 ביקר הוא העיירה. לאנשי וידיד כיועץ אם כי הקן, כמפקד רק לא במקום שימש הוא
 לפני לארץ־ישראל. העליה בתקוות חייהם את האיר ובעיקר עזר עודד, ניחם, בבתים,
 כאשר כמיותמים הרגישו הם בדמעות. ממנו ונפרדו לתחנת־הרכבת ליווהו הם עלייתו

 סובלים אנשים והמבין. הרחב הלב בעלי לאנשים היה שייך טוביה אותם. עזב הוא
 לעיתים אדם. הוא באשר באדם האמין הוא קשבת. אוזן תמיד אצלו מצאו ונדכאים
ויושרו. תמימותו את רעים אנשים ניצלו תכופות
 הלאומי, הצבאי לארגון ואחר־כך הלאומית ההגנה לשורות הצטרף ארצה בבואו

השקפותיו. על ענה אשר
 שאפשר היה משוכנע רב. צער לו גרם 40ה־ בשנות ובלח״י באצ״ל חל אשר הפילוג

 שתי עם אמיץ בקשר עמד מאז המחתרת. של כוחה את ולהאדיר אותו למנוע היה
 המחתרת, לאנשי פתוח היה המשפחה בית יכולתו. לפי עזר אחת ולכל המחתרות,

 נחשב המחתרת אנשי בעיני ומזון. מחסה בו לקבל היה יכול האנשים מן אחד וכל
לוחמת. משפחה כבית הבית

 251 עם יחד לאפריקה הוגלה זמן וכעבור הבריטים ידי על טוביה נאסר 1944 בשנת

 1946 שנת בסוף המחתרת. מחנות בין לגשר ממאמציו פסק לא שם גם העצורים.

ארצה. והגיע טוביה שוחרר
 ויצחק. רינה ילדים, שני לו ונולדו התחתן הוא 1947 בשנת
 לצבא. טוביה התגייס עברי צבא הקמת על והוכרז המדינה הוכרזה כאשר

וגם ולייעץ להם להקשיב תמיד היה מוכן ילדיו, של בחייהם עצמו את שיתף הוא
 לבני־ ואהבתו הרבה עזרתו האחרונים. לימיו מחוץ מדוכא, היה לא מעולם לעזור.

 הבית שייך־מוניס. שכונת התגורר, בה השכונה למען בפעולותיו ביטוי לידי באה אדם
 שהוא. עניין בכל מהשכונה אדם לכל להקשיב מוכן היה הוא אחד. לכל פתוח היה
 לכמה עזר פעם לא העוני. שכונות ועדי ובפעילות השכונה ועד בהקמת פעיל היה

המשטרה. עם הסתבכו כאשר צעירים נערים
 למען לחם הוא ממנו. מאושר אדם היה לא לצה״ל, התגייסה בתו כאשר ,1967 בשנת

 מחובותיה אחת את פורעת — בצבא משרתת בתו והנה עברי, וצבא עברית מדינה
 אבן כל אהב המדינה. את אהב הוא בצבא. בת לו שיש מלספר פסק לא הוא למדינה.

 למרות אושר. מרוב נפשו את ידע לא ירושלים שוחררה כאשר בה. רקיע פיסת וכל
 הארץ חלקי בכל נסע הוא לכותל. רב מרחק והלך בה לבקר נסע הקשה הפיזי מצבו

 סיון ב־י״א שנתיים, כעבור ואכן יותר. לראותה יזכה שלא ניחש כאילו המשוחררת,
רב. סבל לאחר ונפטר חלה ,1969 — תשכ״ט
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ברוך
מזרחי
בן־אברהם( )אברהם

 שמו: ונקרא ומסונפת גדולה ערבית למשפחה (1927) תרע״ז בשנת בצפת נולד
לעינין. אבו חמודה

 בבית־הספר קיבל חינוכו את בהם. ודבק עברים ילדים עם מתרועע היה בילדותו
 חמודה החליט הזה, בית־הספר של השביעית הכיתה כבוגר בצפת. הממשלתי הערבי
 על ולתהות המקומי כי״ח בבית־הספר הערביים מחבריו קבוצה עם יחד פעם לבקר

 חמודה של התענינותם את ריתקו המופלאה והמשמעת המופתי הסדר שם. הנעשה
 יצר תכפו. הביקורים הממשלתי. ספרם בית על מכריע יתרון בכך ראו הם וחבריו.

 הנ״ל בתי־הספר של הגבוהות הכיתות חניכי של מאורגנות פגישות הוליד הסקרנות
 לבוא. אחרו לא התוצאות ביותר. נרחב חוג הזמן במשך הקיפה ההדדית וההתוודעות

 בית־הספר בספסלי הממשלתי בית־הספר ספסלי את להמיר החליטו וחבריו חמודה
 מיפיה ובעיקר הלימודים, מן החינוך, משיטת בית־הספר, מסדרי התפעל הוא העברי.
 חזקה לחיבה הזמן, במרוצת הביאה, השפה אל זו חיבה העברית. השפה של המיוחד

 התנ״ך סיפורי נבראה. שמתוכו העם אל יוצריה, אל השפה, מחוללי אל יותר ועזה
 לאט לאט ומפרים. עשירים דמיוניים יסודות גבול, ידעה שלא להתלהבותו הוסיפו

 בתי־ לפתחי הביאתהו סקרנותו אבריו. רמ״ח בכל יהודי עצמו את להרגיש החל
 קסמו המסורתיים המנהגים ובל היהודיים חבריו בבתי וחגים בשבתות נוכח הכנסת.

 שאביו בך לידי הדברים שהגיעו עד ורפו, הלכו משפחתו עם קשריו פלאים. קסמי לו
 אמו מות טרף. אוכל אינני — חוצות בראש עונה והוא צהרים לארוחת מזמינו

 תוך ביתו את עזב הימים באחד המכריע. הצעד לזרועות דחפהו יהודי, ממוצא שהיתה
יהודי". להיות "רוצה נחושה החלטה ובלבו ונאצה רוגז דברי
 וחזר נדחה הראשיים. הרבנים אל המלצה במכתבי מצויד לירושלים, ונסע קם

 קיבל ו.6 בגיל אבינו אברהם של לבריתו נכנס הצליח. בשלישית ובשניה. בראשונה
שלם. בלב והתפלל תפילין הניח בטלית, התעטף בבוקר בוקר ומדי שמים עול עליו

 את קיבל עברי כשם מפעיליה. לאחד והפך לבית״ר הצטרף מספר שבועות לאחר
מזרחי". "ברוך השם

 בשפה עצמאי באופן השתלם עברי. במשרד כפקיד עבד לחיפה, עבר מצפת
ה״ארגון לחוגי והתקרב מעטים חדשים עברו לא בוריה. על שידעה עד העברית
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 סיפרו למעצר חבריו לטרון. סורגי בין עצמו את מצא אחד בוקר הלאומי". הצבאי
 מעליו וינער איסלמיותו על יכריז אם להשתחרר ההזדמנות פעם לו ניתנה כי עליו

 והיא ליהודים שייכת הזו הארץ לאומי, אני, "יהודי בעקשנותו: והוא וציונות. יהדות
 קניה דרן־ עבר אפריקה, בערבות גם להשתזף בגורלו עלה ...להם״ תהיה היה גם

 פעילותו לציון. ושב אפריקה מגלות לבסוף שוחרר הימים ובאחד ואריתריאה
 שמצא עד וגבורה אומץ במעשי בהם הצטיין בקרבות. השתתף מיד. החלה במחתרת

מלחמתי: תפקיד במלאו הטראגי מותו את
 זה, לתפקיד ברוך נבחר לג׳נין תופת מכונת להכנסת תבנית תובנה באשר

 לו שיחק לא אבל הזה, המסוכן התפקיד את עליו קיבל רב, בסיפוק אבל בהתרגשות,
הכנופיות. ע״י להורג והוצא נעצר לג׳נין, בואו עם מיר המזל.

ו(.8.4ו.948) תש״ח בניסן בטי היה הדבר
 הובא 1969 באוקטובר 9 וביום עצמותיו, נתגלו ג׳נין ליד נפילתו אחרי שנים 2ו

בנתניה. הצבאי בבית־הקברות צבאי בטקס למנוחות
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רחמים
מזרחי

 ותיכון. עממי בבית־ספר למד (.24.4.1924) תרפ״ד בניסן בכי נולד ורבקה, יצחק בן
 — בן־עמי בכינוי — אצ״ל למחתרת הצטרף 1938וב־ בית״ר בתנועת בילדותו נתחנך

פעיליה. מטובי והיה
 סטר למקומו, נצמד כשהמקלען גיאלא, ובית מלחה בין משלט, על בהסתערות

 ואחרי — ההר במעלה להסתער והמשיך המקלע את מידו תפש לחיו, על רחמים
 המפקדים מבחירי אחד מזרחי, רחמים נפל בך כדורים. מצרור נפגע מספר צעדים
מכשול. מכל נרתע ולא מהו פחד ידע שלא הלאומי, הצבאי בארגון
 — אביו פיקוד ותחת בנוטר, התגייס צעיר בגיל עוד מנעוריו. רחמים היה נועז לוחם

 פעל הר־הצופים. שעל "הדסה" ביה״ח משמר על עמד — במשטרה סמל שהיה
המערבי. הכותל על־יד יוה״ב במוצאי בשופר התוקעים בין והיה בבית״ר
 ועם ללטרון, הועבר ואח״ב ב״קישלה" הוחזק הבולשת, על־ידי נעצר 1944 בשנת
לאריתריאה. הוגלה הגולים ראשוני

 הבריחה בהבנות ומקשר חלוץ היה הבריחה. בתכניות והפעילים היוזמים מראשי
 לחפשי יצא הבריחה אחרי מהמקום. והוצאתם הסתתרותם וסידור 54ה־ של הגדולה

 בעיר חפשי תושב נשאר ולצו לתכנית ובהתאם ,1945 בנובמבר חברים שלושה עוד עם
 נשא הסגרתו. בעד פרס והבטיחה תמונתו את פירסמה שהבולשת בזמן בו אסמרה,
 הסבנה ובתוך רמשים ובין בזוהמה אפריקני דיור של התלאות בל את בגבורה

 לעיני שבמחנה החברים עם קשרים יום־יום לקיים השכיל להיתפס. התמידית
 ואף זרות, בדמויות להופיע שחקני וכושר ואיפורים התחפשויות בעזרת — השומרים
 שיחה כדי תוך אחד שולחן ליד הבריטיים הקצינים במסעדת בכבוד להתארח
 סוף אך הגדולה, השיירה לבריחת בהצלחה עזר וראשיה. הבולשת קציני עם ידידותית

ונתפס. ברח ושוב למחנה. והוחזרו בתוכם והוא בולם נתפסו סוף
 וחזר חברתו את לאשה נשא וכאן למולדת, רחמים הוחזר הגולים אחרוני עם

 הוצב ישראל לצבא בירושלים אצ״ל יחידות הצטרפות עם ירושלים. באצ״ל לשירות
 בהם ברגעים ואף אופטימי, עליז תמיד הבירה. בחזית פעל אשר חורון", "בית לגדוד

פיו. מעל הנצחי החיוך סר לא מנגד נפשו את השליך
בירושלים. נטמן (.20.10.1948) תש״ט תשרי בי״ז נפל
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דב
מיינר

 ועלה בלבוב מקצועי בבית־ספר למד .2.3.1919ב־ )פולין( בסטרי נולד מיינר דב
 כבר היו במספר, חמישה האחים, יתר אחד. ואח הוריו עם ו936 בשנת לארץ־ישראל
 פעיל היה בנוטר. ואחר־כך בפרדסים עבר בבפר־סבא, גר בארץ בארץ־ישראל.

האנגלים. ע״י פעמים כמה ונאסר בבית״ר
 משפחה קרובת להביא על־מנת לפולין חזר המלחמה( פרוץ )לפני ו939 בשנת

 העולם מלחמת פרוץ עם לארץ לחזור נאלץ אך ובתה, האלמנה אחותו עם ולהיפגש
 בתור מיינר אליעזר אחיו אצל בתל־אביב לעבוד החל מפולין שחזר אחרי השניה.
מסגר.

 האגף אנשי עם מעורב שהיה אליעזר אחיו אצל ז״ל פגלין עמיחי הופיע הזמן באותו
 אז החלו ואחיו הוא לאצ״ל. מרגמות פגזי לייצר בהצעה בא פגלין ה״הגנה". של הימני
 והשני זכור( לא המשפחה )שם שרגא צעירים: שני עוד עם יחד מרגמה, פגזי ליצר

 המשטרה והופיעה עליהם הלשינו פגזים, 120 לייצר שהצליחו אחרי טויט״. ״משה
 רופא אצל בביקור היה שבמקרה אליעזר מאחיו חוץ כולם, את ואסרה הבריטית

שעה. באותה שיניים
 הועבר ומשם לטרון למחנה הועבר והוא מרב, חוץ כולם שוחררו בירורים אחרי

המחנה. את ששיחררו עד היה שם ואריתראה. קניה לגלות
 רב־סמל. בדרגת כנשק שימש שם לצה״ל, והתגייס לכפר־סבא חזר 1948 בשנת
שלושה להם ונולדו מכפר־סבא גורוחובסקי לבית רחל עם התחתן 1949 בשנת
 בטון. מערבלי לייצר והחל בתל־אביב מסגריה הקים הוא ורן. שלומית מאשה, ילדים:

הישן בבית־העלמין קבור הוא .7.1.1975 בשבט, בט״ו פתאומי באופן נפטר מיינר דב
בכפר־סבא.
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רפאל

מיקה

 ובצעירותו "תחבמוני", בביה״ס למד (.6.8.1923) תרפ״ג באב בב״ד בירושלים נולד
 ביקש הבריטי. האוויר לחיל התגייס העולם מלחמת פרוץ עם בית״ר. לשורות הצטרף

 העברית ביחידה הראשונים בין היה לו. ניתן ולא היהודית, לבריגדה להצטרף
האוויר. בחיל הראשונה

 הלאומי הצבאי לארגון והעבירם וחמרי־נפץ נשק אסף הבריטי בצבא שירותו בעת
 את להוציא כדי מוקשים, בשדות פצצות בפירוק עצמו את סיכן פעם ולא — בארץ
 רפאל נאסר 1945 ובשנת בצבא, גם פעלה ההלשנה שיטת אצ״ל. בשביל הנפץ חומר

 ט״ז ביום השמיני, במשלוח וקניה, אריתריאה לגלות ומשם לטרון, למחנה והועבר
 או לשחררו סירבו הבריטים אך מחלתו, נתגלתה קניה בגלות (.20.12.45) תש״ו בטבת
 וחצי שלוש אחרי רק להצילו. סיכויים היו באשר ארצה, בלבד לניתוח להעבירו אפילו
 מדי. מאוחר כבר היה אך ארצה. הוחזר הגולים, מחנה חיסול עם בגלות, מעצר שנות

 נשמתו. את הוציא (24.8.1948) תש״ח באב ובי״ט חייו, את להציל הצליח לא הניתוח
אי. באדר בשייך נקבר צבאית. הלויה לו ערך הלאומי הצבאי הארגון
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 אליהו
מרידור

 ביום ,זלמה ולאמו שלמה לאביו נולד ויזיבולובסקי( )מקודם: מרידוד אליהו
שברוסיה. לנינגראר( )היום: בפטרסבורג 20.7.1914
 פולין־ שבגבול גרייבו לעיירה המשפחה עברה והמהפכה המלחמה תלאות לאחר

 למד תרבותה ואת העברית השפה את ונערותו. ילדותו ימי את אליהו עבר שם ליטא.
 עברי יסודי בבית־ספר למד בגרייבו רחבה. אירופאית השבלה עם יחד מילדות, בבית

ומפקדיה. ממדריכיה לאחד והיה לבית״ר הצטרף שם כללי. תיכון ובבית־ספר
 באוניברסיטה משפטים ללמוד לוורשה עבר התיכון בבית־הספר לימודיו סיום עם
 ואחרים(. בגין מנחם עם )יחד והרביזיוניסטים היהודים הסטודנטים מפעילי והיה

ז׳בוטינסקי. זאב בית״ר ראש של ידיו על מים לצקת זכה גם ההן בשנים
 לפלוגת והתגייס ארצה עלה 1936 בשנת המשפטים לימודי את שסיים לאחר מיד
 ימי באותם להבטיח כדי היהודי, הרובע גבול בקצה אז שישבה בית״ר, של הכותל

 ובירושלים הכותל, ליד והתפילה העתיקה בעיר היהודי היישוב המשך את המאורעות
 ומפקד בית״ר קן למפקד היה שם האחרון. יומו ועד מכן לאחר גם גורלו את קשר

 בפיקודו האצ״ל של הראשית המפקדה חבר אליהו היה 1943 — 1942 בשנים באצ״ל.
 .31.3.1944ב־ מעצרו עד שימש בו תפקיד בירושלים, האצ״ל ומפקד מרידור יעקב של

 פעולות ועל מפקדים קורסי על פיקד ובאצ״ל ומדריכים חניכים דור גידל בבית״ר
מ.ד.א.(. )בנין יפו ברחוב הבריטית הבולשת בניין על ההתקפה כגון מבצעיות,

 במחנות וישב הבריטים ע״י רבות פעמים נעצר המדינה לקום ועד ארצה עלה מאז
 ב־ .בירושלים המרכזי ובבית־הסוהר בקישלה בלטרון, בעכו, ובבתי־הסוהר מעצר

 ובסודאן. באריתריאה אליהו ישב כאן לאפריקה. 251ה־ בין הוגלה ו9ו.0ו.944
 בקהיר, בבית־הסוהר קשות ובחקירות מבודד במעצר בילה ו 945 ינואר־מרץ בחדשים

 יוניצ׳מן, שמשון אליעזר, בן אריה מרידור, )יעקב בכירים מפקדים ששה עוד עם יחד
 לאחר מיד ושוחרר. ארצה הוחזר 1946 בקיץ הלל(. ויעקב קשת בן־ציון גרמנט, ניקו
היישוב. ראשי עם יחד ו94ד בקיץ ושוב דוד, המלך מלון פיצוץ לאחר שוב נעצר מכן

 האצ״ל כוחות על ופיקד בירושלים האצ״ל מפקדי בין היה המדינה קום עם בקרבות
 באחת הראיה את ואיבד נפצע — לשוטרים בית־הספר גג על — שם בשיח־גיראח.

שזכה עד שנים במשך ונאבק בצה״ל מילואים לשירות נפסל זו נכותו בגלל מעיניו.
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 לו שהוצע למרות וזאת הירושלמי, המרגמות בגדוד כטוראי קרבי לשירות והוצב
 כנסת חבר כשהיה גם המשיך זה בתפקידו הצבאי. המשפטי בשירות קצין לשמש

מילואים. משירות פטור ולמעשה
 לעורכי־דין בבחינות לעמוד עליו היה עלייתו, לאחר בארץ במקצועו לעסוק כדי
 בתקופות אלא בחינות לאותן להתבונן התפנה לא הלאומיים עיסוקיו מרוב זרים.

 לאסיר האחת ובידו ברגלו רתוק בית־סוהר, של במכונית לבחינה שהגיע והיה מעצר,
 נזקק כעורך־דין, לשמש הרשיון את משקיבל הבריטי. החוק ספרי השנייה ובידו פלילי

 במחתרת. ההתנדבות לעבודת באצטלה גם המנדאט תקופת בל במשך למקצועו
 עצמאי לעורך־דין היה אח״ב בירושלים; ושיץ אפרים ד״ר של במשרד עבד תחילה
 גם ימיו. כל בו ועסק ובארץ בירושלים זה במקצועו נודע המדינה קום לאחר בבירה.

 גם למיניהם, וועדות בגופים בחבר גם פרס, לקבל מנת על שלא הכלל את שירת באן
לאומיים. ובעניינים לנזקקים משפטי בסיוע
 התנועה סניף יו״ר היה שנים במשך מראשוניה. היה החרות תנועת הקמת עם

 זה בתפקיד ושירת החרות תנועת מטעם הכנסת בחבר נבחר ו959 בשנת בירושלים.
 וזכה שונות מסיעות חברים על מקובל היה בכנסת מותו. עד שנים, משבע למעלה

ומשפט. חקיקה בענייני תרומתו על ובעיקר הפרלמנטרית עבודתו על רבה להערכה
 בבית״ר חניכתו שהיתה טננבלאט לבית רעננה את לאשה אליהו נשא ו943 בשנת

 )מכינויי דן :להם נולדו ילדים ארבעה ימיו. כל אותו ליוותה והיא באצ״ל ופיקודתו
סלי. אביטל, רעננה(, של )מכינוייה חגית במחתרת(, אליהו

ו.6.10ו.966 ביום בירושלים מחלה, לאחר נפטר, אליהו

ירא־שמיים? מיהו
 היום עשיתי מה מדאגה: בלילות לישון יכול שאינו זה הוא אמיתי שמיים ירא

ביסורים. מדוכא יהודי של סבלו להקל כדי
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נתן
מרפיש

סן(1)נ

 שבתאי להוריו במשפחה, שלישי כבן ו(924) תרפ״ה בטבת בב׳ בווארשה נולד נתן
 עלה שש בן בהיותו בתעלוליו. וידוע מאוד ער ילד נתן היה בילדותו מרפיש. ולאה
 של מוצאה לעיר עברה המשפחה בפולין. נשארו המשפחה בני שאר ואילו ארצה אביו
 השפה יסודות את לו שהקנה "תרבות" בביה״ס לימודיו את נתן התחיל ושם האם

העברית.
לאב. והצטרפה 1934 בשנת ארצה המשפחה עלתה שנתיים לאחר
את התחיל נתן יפו. יד על "מכבי" בשכונת היה המשפחה של הראשון מגוריה מקום
 מכיוון ידידיה. בן־ציון היה עליו האהובים ממוריו ואחד העם" "אחד בביה״ס לימודיו
 של לתלמידו והיה "ביאליק" לביה״ס נתן עבר מגוריו, ממקום רחוק היה שביה״ס

אשמן. אהרן
 הקשור וכל המאורעות עקב שפירא. בשכונת לגור המשפחה עברה 1936 במאורעות

 מקרשים ומקלעים רובים כלי־נשק, וב״יצור" בחיילים לשחק הילדים התחילו בהם
 הקשור בכל לעירנותו ספק ללא גרמה 1936 במאורעות נתן שעבר החוויה ועצים.

בבטחון.
 עבר אחת ובעונה בעת לאצ״ל. התגייס מבן לאחר ובשנה לבית״ר נתן נכנס 13 בגיל
ללח״י. הצטרף ואז לפילוג עד באצ״ל חבר היה הוא הצעיר". ל״מכבי
 קריין להיות עליו שהוטל עד משימות מיני כל מילא זה ובשם גר היה במחתרת שמו
 :אז שאל הוא התלהב. לא ואף הקריינות, אל אץ לא הוא המחתרתית. השידור בתחנת

 פעולות פירושן "פעולות" בהן?". להשתתף אוכל לא האם פעולות? על יהיה "ומה
 השידור תחנת ליד — משמרתו על נעצר הוא אך בהן. גם להשתתף הוסיף ואבן קרב.

לח״י. של
 אחרי ומיד באפריקה, המעצר במחנות מעשה באפס לשהות עליו נגזר אחדות שנים

 והמורעבת הנצורה לירושלים נשלח הוא לח״י. במסגרת חלקו את לתת המשיך שחזר
לח״י. לוחמי של המחנה כמפקד ושימש

 "רשימת של הבחירות מערכת לניהול עצמו את הקדיש לתל־אביב, כשחזר
כמנהל עבד הוא לביתו. לעשות החל אחר־בך רק הראשונה. לבנסת הלוחמים"
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 חברתו )נילי(, שטרן חנה את 1950 בשנת לאשה נשא ״הארץ״. של המודעות מחלקת
דורית. בתו — 1953 ובשנת יאיר בנו נולד 1951ב־ לח״י. ממחתרת

 הוא ושונים. רבים בשטחים לפעול הוסיף הוא אך לו, הקרובים את הדאיג לבו מצב
 ברוח בבת־צחוק, ידו על נחתכו מסובכים עסק ענייני ואפילו אדם, לכל ידידות הקרין
 עם יחד אחרים. של לטעויות וסלחנות ותרנות גם עמוקה, חיים שמחת בו היתה טובה.

ושויון. צדק של עקרוניים בנושאים ויתר לא זה
 נקרא אשר בן, יאיר לבנו נולד מותו אחרי .11.1.1972 תשל״ב, טבת בכ״ד נפטר הוא

נתן. — שמו על

מדי... גבוהה מדרגה
 השיבו — אחת- רגל על כולה התורה ״למדני ובקשו הזקן להלל שבא לגר
 שהיה עקיבא כרבי השיבו לא ומדוע תעביד". לא לחברך סאני דעלך "מה הלל:

 אינו גוי שכזו, מדרגה כי כולה"? התורה כל זו — כמוך׳ לרעך ״׳ואהבת אומר:
להבין... מסוגל
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משה
נחמד

 המדאן בעיר 1912 בשנת במשפחה השלישי כבן נולד נחמד, וחנה רחמים בן משה,
 למד בהמדאן ומרדכי. אסתר של קברותיהם המסורת לפי בה שנמצאים העיר )פרס(,

 רב היה בדרך סבלם אחיו. ושלושת הוריו עם ארצה עלייתו עד "אליאנס" בבית־ספר
 חודש במשך ערב מדבר דרך בעגלות שוב ומעירק עירק, עד בעגלות נסיעות מאוד:
 חלב עד הדרך נמשכה כך ביום. ומשרב בלילות מקור סבלו מכות, קיבלו ימים.

 אשר במכונית היה מבירות האחרון השלב שבלבנון. לבירות ברכב ומשם )סוריה(,
ופצועים. הרוגים היו הנוסעים בשבץ בתעלה, התהפכה

 ואחר־כך בתלמוד־תורה אחת שנה משה למד ושם לירושלים הגיעה המשפחה
 הוא לאצ״ל, הצטרף אחר־כך ומיד לימודיו את בהצטיינות סיים "אליאנס", בבית־ספר

הצעיר. ודוד ממנו הגדול יצחק אחיו, ושני
 באצ״ל, היה העיקרי עיסוקו אך בסיטונות, נייר מכירות בסוכן לעבוד התחיל הוא

 היה בחיפה, בגונדר נתמנה כשחזר הארגון. מטעם לפולין חדשים לשלושה נשלח ואף
ספרים. עמם והחליף אנגליים שוטרים עם התיידד במקום, המשטרה בבניין מבקר

 שוטרים ממששים בלילות הוריו. בבית ולילה יומם אותו מחפשים בירושלים
 שלחו כחודשיים ואחרי אותו עינו נתפס. לבסוף חמה. היא האם מיטתו את אנגליים

למעצר. לחבריו וצרפתית אנגלית להורות התחיל שם לקניה. אותו
 אך הממשלה, ממשרדי באחד משרה קיבל הוא ארצה. הוחזר המדינה הקמת עם

 ימים 3 ואחרי נותח במוח, גידול קיבל ועלבון צער מרוב לו. מתאנים היו עליו הממונים
 והורים יתומה קטנה בת אלמנה, אשה אחריו משאיר כשהוא לבוראו, נפשו מסר

שכולים.
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 אליהו יששכר
נקר צבי

 הכלכלי המצב בחיפה. (21.9.1927) תרפ״ז באלול כ״ד ביום נולד וסרח. אברהם בן
 בעול־ למשוך עוזר היה היסודי בבית־הספר ללימודיו צאתו ולפני ירוד היה הוריו של

 ט״ו לגיל כשהגיע אולם לעבודה נכנס היסודי בית־הספר את סיימו אחרי הפרנסה.
 אחרי הנאצית. במפלצת לנקום רצון מתוך גילו( את )בהעלימו הבריטי לצבא התנדב

לשחררו. הוריו בידי עלה שונים מאמצים
 נאסר, לאצ״ל השתייכותו מתוך בית״ר. של בתנועת־הנוער פעיל היה מנעוריו

 באריתריאה. למחנה־העצורים נשלח אף זמן וכעבור בלטרון למחנה־המעצר נשלח
 למד המחנה של ועדת־התרבות ובאמצעות עצמית להשתלמות הזמן את ניצל שם

 שיחרורו עם בחיפה העברי לטכניון להיכנס הבנה מתוך וחשמלאות מתמטיקה שפות,
לארץ. הוחזר גולה של שנות־סבל שלוש אחרי מהמעצר.

 מפקד לדרגת והגיע במחתרת מפעולתו פסק לא אך ברדיו לעבוד החל שיחרורו עם
 בקרבות והשתתף חבריו עם יחד לצה״ל הסתפח מלחמת־הקוממיות בימי באצ״ל.

אחרות. ובפעולות בתול־ברם בג׳נין, ברמלה, בחיפה, בוואדי־ניסנאס
 ונכנס לחשמלאות־מטוסים קורס סיים לחיל־האויר, עבר שירות־החובה את בגמרו

 הוקירוהו ידידיו תפקיד. כל למילוי המתנדבים בין האמיצים מן היה קציני־טיס. לקורס
 בכסלו ב״ו ביום תפקידו, מילוי בשעת בו. התגאתה ומשפחתו איש־המעש היותו על

בחיפה. הצבאי בבית־הקברות למנוחת־עולמים והובא נפל (,25.12.1951) תשי״ב
 על־ סגן־משנה דרגת לו הוענקה נפלו, אחרי חדשים במה הרביעי, העצמאות ביום

 לאמר: כתוב ממפקדו קיבלה שהמשפחה באיגרת־התנחומים חיל־האויר. אלוף ידי
 לטיס". מתקבלים בחירי־הנוער כאלה ורק וברוחו, בגופו בריא היה, כביר רצון "בעל
לו. מיועדות שהיו כנפי־הטיס את גם המשפחה קיבלה לאיגרת נוסף

 בעל־הנס מאיר ,ר שם על הכנסת לבית פרוכת עם על־שמו ספר־תורה הכניסו הוריו
לחיל־האויר. בתחרויות־כדורגל על־שמו נודד גביע תרמו בן בחיפה.
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 )הרמץ( צבי
סגל

 (.13.11.1901) תרס״ב 1בכסל ב׳ ביו□ פולין בפלוצק, נולד
 דנציג. בעיר הרביזיוניסטית התנועה מראשי היה למסחר. גבוה בית־ספר סיים

— שלמה קהילה הצלת למען פעולתו ע□ הגיעה סגל הרמן של הגדולה שעתו
 דמיון אופיו: של הגוונים בל ביותר מוחשי ביטוי לידי באו כאן דנציג. יהודי קהילת
 ואומץ דינמיות הכל: ומעל לזולת לעזור השאיפה ארגון, כושר שכנוע, כוח ומעוף,

לב.
 לו להיות, יכול שהיה למה להדגמה דנציג יהודי הצלת נסיון את להפוך הצליח הוא
 האבקואציה תורת את מועד בעוד מקבלת והציונית הבלל־יהודית המנהיגות היתה

כולה. באירופה ז־בוטינסקי זאב של
 דנציג, יהודי של ההצלה מיבצע ביצוע לשם ממנה יצא ,1938 בשנת ארצה עלה הוא

 התנועה יו״ר סגן בתפקיד כיהן הפוליטית. פעילותו את בארץ המשיך ומשחזר
הרביזיוניסטית.

 המחתרת, לראשי ועד בית סגל צבי של מעונו שימש הראשונות הארבעים בשנות
 למחנות־ריכוז, שהוגלה עד ומבחוץ, מבית ומאונו, מהונו תרם הוא לחישולה אשר
 ובמחנה עכו בכלא ישב אחרים. הצית בהן התלהבותו־אמונתו את נשא גם שם מקום

 למעצר שהוגלו (251) העצורים של הראשונה הקבוצה על נמנה בלטרון. המעצר
וסודן. באריתריאה
 וכאשר הלאומית, התנועה של המזרח בכותל מקומו את שוב תפס ארצה משהוחזר

 מועצת וחבר העצמאות מגילת חותמי בין היה ישראל, מדינת הקמת על הוכרז
המדינה.

 באשקלון תיירות עיר להקמת והתמסר פוליטית מפעילות פרש האחרונות בשנותיו
ומרצו. העשיר דמיונו כל את זה במפעל נוסך כשהוא ברנע, —

 איש־שיחה ובחכמה. בתורה וגדוש מלא ספרא, מלא צנא — היה רוח שאר איש
 אנין־ ובקי. חריף כשל וחן, קסם רצופה שנונה לשון וחכמת־חיים. ידע שופע היה,

 לבבות לרכוש הבריות, עם להתהלך כשרונו דבריו. נשמעו ובנחת ואסטניס הדעת
 ויוצרת, מפליאה בדינמיות ובחכמת־חיים, רבת־חן בפיקחות מחונן בהיותו ולשכנע,

ומעש. איש־חזון של שילוב בו היה אנושי. חום מלא רגש ובלב ומתכנן, חושב במוח

72



 הארץ־ישראלית. ובכלכלה הלוחמת בציונות שונים: בתחומים לעשות הירבה ואמנם,
 פני על לנסוע הירבה האחרונות בשנים בעצמו. מבצעם והיה רעיונות, שופע היה סגל

 בקרקע שרשים ולהכות מרכושם בישראל להשקיע יהודים הון בעלי ועניין התפוצות
המולדת.

 והכלכלית, הציבורית פעילותו מתח את החליש לא שפקדתהו, לב מחלת אף על
 ידידיו, בל על אהוד היה הוא וביצורה. המדינה לפיתוח לעתיד ותבניות חלומות ורקם

והוקירוהו. חיבבוהו — במגע אתו שבאו וכל
 וכן העבריים במקורות ובקי תלמיד־חכם הבריות, עם מעורה היה, נעים איש־שיחה

 בלי־ רוכש היה ובהתמדה רבות, בשפות שלט האנושית. התרבות שבילי לו נהירין היו
ידיעותיו. את ומעמיק נוספות לשונות הרף

 הובא (.24.9.1965) תשכ״ה באלול כ״ז ביום בתל־אביב נפטר סגל )הרמן( צבי
בתל־אביב. )טרומפלדור( הישן בבית־העלמין לקבורות

בעצמו הטוב
 גמזו איש נחום לטבעביד". — רחמנא דעביד מאי ״כל אומר: היה עקיבא רבי

 עקיבא רבי של שגישתו בעוד הוא: ביניהם ההבדל לטובה". זו "גם אומר: היה
 גמזו, איש נחום לדעת הרי טוב, ממנו יופק דבר של בסופו יארע, אשר כל היא
עצמו... הטוב מעתה כבר הוא שארע מה
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 שבע. בן היה תרפ״ט מאורעות כשפרצו ו(.922) תרפ״ב בשנת נולד ורינה. נסים בן
 אחת בשמשפחתו, הגנה. מחוסרי יהודי□ של האיום הרצה את ראה ילד של בעיניו

 חלילי הבינוי אליה נדבק לירושלים, ועברה חברון את עזבה בארץ, העתיקות
 פעמי□ אליה חזר וכשהתבגר העתיקה מולדתו עיר את שבח לא אליהו הילד )חברוני(.
אחדות.

 בבית־הספר תלמיד בהיותו עוד למעשה. שאיפה כולה היתה חייו פרשת
 הרוח נהיה מהר חיש בירושלים. הצעיר בית״ר לשורות הצטרף בירושלים "תחכמוני"

 כגון כלשהי, לפעולה מתנדבים כשנדרשו הבירה. של הבית״רי הנוער בקרב החיה
 בין היה הגרמנית, הצירות בניין מעל הנאצי הדגל הורדת לשם או בלעז מלחמה

הראשונים.
 אצל רגיל בלתי בעוז לנוטרות. התגייס בלבד( 17 )בן הצעיר גילו למרות ת״ש, בשנת

 על נדודיו פרשת התחילה מאז צבאיים. לחיים ויצא הוריו בית את עזב בשנותיו צעיר
 נבאללה, בבית למקום. ממקום משכנו את מעתיק היה דרור כציפור הארץ. פני

 רענן, אליהו מופיע היה מקום בכל — ובפתח־תקוה בירושלים ובחיפה, בראש־העין
להקריב. מוכן לעשות, מוכן אותו, המקיפים החיים לגבי וער צוהל
 את לאמן שאף כרימון: תכניות מלא היה מאז הלאומי, הצבאי לארגון נספח ו940ב־
 הספיק לא למקום, ממקום נדודיו בגלל אבל לפעול. גם — בלבד זאת ולא ;לקרב ידיו

 החזק אופיו מבחינת לו מגיעה שהיתה העמדה את ולתפוש ההכנה תקופת את לגמור
הרבה. ועירנותו
 בפתח־ אחד, מקרה זכור נמצא. בו מקום בכל לרגליו נר שימש הלאומי הכבוד

 מן מעט כשהתרחקו ופתאום, בית״ר, מקן צעירה ליוו חבריו ושני כשאליהו תקוה,
 בריטיים חיילים קבוצת ומצאו עקבותיהם על חזרו הם צעקותיה. את שמעו המקום,
 יצאו ואלה זרועם נחת את לחיילים הראו וחבריו אליהו חדרה. דלת את לפרוץ מנסים

ועין. בשן העניין מן
 הקרובים חבריו אבל לצבא, להתגייס רצה הוא צבאי, במחנה בנוטר עבד וחצי שנה

 במולדת. חשוב יותר הרבה תפקיד ממלא אותו ראו הם זאת. על שיוותר עליו השפיעו
כוחו את וניסה התפקיד מן התפטר שלבסוף עד ;בחיפה הפעם — כנוטר המשיך הוא
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 מוקף היה שהה בו מקום בבל ברמת־גן. "פרימן" ובבית־החרושת בנתניה כפועל
מהם. לו נודעת היתה יתרה וחיבה רבים חברים

 תאו בתוך הסתגר כאן ללטרון. ונשלח בפתח־תקוה בדירתו נעצר תש״ה באלול
 להשלים לו היה קשה פגה. הרגילה עליזותו ובמלאכת־יד. בלימודים ימיו את ובילה

 הספיק והוא מלחמה, מתנהלת כשבחוץ במעצר רבים ימים לשהות שעליו העובדה עם
 המיטה מן והציאוהו הלילה באישון וכשהופיעו המעט; מן מעט אך בה להשתתף

 זהותו את גילה לא העצורים במיפקד הגורל. מן להתחמק החליט — לגלות להטיסו
 את אימץ אז גם המוטסים. לשורות והוכנס נכבל עליו הצביע שמישהו לאחר ורק

לשוא. כי אם לדבר, להתנגד כוחותיו שארית
 הקרבן היה (7.1.1946) תש״ו בשבט ב־ט״ו סודניים חיילים ע״י 55ה־ מחנה כשהותקף

 חיים קיפד גופו את שפילח הכדור לח״י. איש הגלילי, שאול נפל אחריו הראשון.
הרבה. כה שהבטיחו יקרים,

במולדת. לקבורה המדינה הקמת אחרי הובאו ההרוגים גוויות

ישראל אהבת ומהי
 גרידא, במחשבה חובה ידי לצאת אין אך בתורה. גדול יסוד — ישראל אהבת

 גמול, לשו□ ליחל ואין ממש. ובפועל הלב עד הנוגעת פנימית בהרגשה אלא
שכרך. לשל□ הגמול בעל ונאמן
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שמואל

עפר
)סמי(

 ארצה, לעלות ששאף הראשונים אחד והיה בסופיה לבית״ר השתייך בולגריה, יליד
לגאלית. בלתי בעליה 1939 בשנת עלה הוא עשה. גם וכן

 אותו זוכרים חבריו הז־בוטינסקאי. לרעיון אמונים תמיד ושמר בית״ר בפלוגת היה
תושיה. ובעל מוכשר כאדם
 וקניה. סודן אריתריאה, בלטרון, שנים כשבע וישב המעצרים בהתחלת נעצר הוא

 בבל אהבוהו. והכל האחרים לבל עוזר היה העדינה. ובנפשו בטוב־לבו הצטיין במעצר
המחנה. כספר גם שימש הגלויות

בנות. ושתי אשה אחריו השאיר הוא
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מנחם
פרימן

)דובה(

 שידוע, ככל .19.3.1923ב־ שבפולין בלודז׳ נולד וחנה, כתריאל של בנם פריימן, מנחם
 התלונן לא הוא כי אם קשה, היה בבית הכלכלי והמצב צעיר בגיל מאמו מנחם נתייתם
חבריו. באוזני כך על מעולם
 לגאלית הבלתי בעליה ארצה עלה ערב. בל בקן מבקר והיה לבית״ר הצטרף 14 בגיל

 ולאצ״ל, בראש־פינה בית״ר לפלוגת הצטרף בואו עם ו.939 בפסח והגיע בית״ר של
 כינוייו לעקרון. תקופה באותה עבר הוא יאיר. עם הלך 1940 בשנת הפילוג ובעת

ו״שמואל". "סמסון" היו במחתרת
 אותו זוכר אינו חבריו מבין ואיש קר־מזג טוב, חבר ורחב־גרם. גבה־קומה היה הוא
רב. או כועס

 קניה גלות לטרון, מזרע, המחנות: של המסלול אורך לכל ועבר 1941ב־ נאסר
ואריתריאה.

 .1948/50 בשנות בצה״ל שירת הבריטים. צאת אחרי הגולים יתר עם ארצה הוחזר
לפירוקו. עד יאיר" "נוה לח״י יוצאי בקיבוץ חבר היה

 את הקים ושם ורד עין בת ניפומנישצי, לבית יהודית את לאשה נשא 1957 בשנת
 ורד. בעין במשקו ואחר־כך עבודה, כמנהל בניין בחברת עבד הראשונות בשנים ביתו.
תובלה. חברת שותפים עם הקים הזמן ובמרוצת משאית רכש 1970 בשנת

 הבן ענת. ובת יאיר בן אשה, אחריו השאיר (.19.9.70) תש״ל אלול כ״ד ביום נפטר
בצה״ל. כעת משרת ,18.5 יאיר,
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שמואל

צדיק

 למד בגרמניה .1934 בשנת לארץ עלה שבגרמניה. ברסלאו בעיר 1912 בשנת נולד
 זאב של מחסידיו הפך בסטודנט ומשפטים. מדינית כלכלה באוניברסיטאות

 היה כן פינה. ראש במושבה בית״ר מדריך היה מורו. בדרבי המשיך בארץ זיבוטינסקי.
 חבר היה מכן ולאחר לאצ״ל הצטרף השופר. תקיעות בזמן המערבי הכותל שומרי בין

 בירושלים, בבתי־סוהר ישב "יוליוס". היה כינויו המודיעין. על אחראי לח״י. מחתרת
המחתרת. גולי דובר גם היה היתר בין ואריתריאה. סודן לקניה, הוגלה בעכו,
מחתרת. אסירי של בוועד פעלה אמו

 בכיר פקיד מכן ולאחר בצפון הנטוש הרכוש על ממונה היה המדינה קום ,אחרי
 הסברה. מינהל מטעם הרצה שונות, ציבוריות בפעילויות עסק "עמידר". בחברת

 בניה של בתכנית־אב )פורמוזה( בטייואן המאוחדות האומות יועץ נתמנה 1966 בשנת
ממשלתית.

ערבית. וביניהן שפות ב־ד שלט בארץ. המיעוטים עם בקשרים הצטיין
הישן קברות בבית נקבר .20.9.1969ב־ נפטר אנושה מחלה ועקב כקצין שרת בצבא
בחיפה.

 — אברהם ובועז ,1956ב־ נולד יאיר וילדים: מן. לבית רות אשה, אחריו השאיר
1959.
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זאב
צוויג

 בעפולה בבית־הספר למד (.19.5.1922) תרפ׳יב באייר בב״א נולד ודווה, שמואל בן
 בראיה עסק "מונטיפיורי", בביה״ס רדיו טכנאות ואהר־כך בתל־אביב, וב״תחכמוני"

בטיס. והתעניין
 העיר, צפון של כיבושה את המתכננים בין זאב היה יפו, על המערכה בהיפתח

 מפקדים עם עלה למערכה הראשון ביום התכנית. בביצוע השתתף יחידתו ובראש
 את שהטרידו אנגליים, צלפים עמדת להם להראות כדי תצפית, לעמדת אחדים

והרגו. בראשו כדור פגע לפתע המתקדמים. כוחותינו

 התנועה למשרדי בלכתו תל־אביב, בית״ר מראשוני אביו, אל זאב נלווה ילד בעודו
 עשר בגיל הצטרף כאשר והמרצה, עידוד קיבל מאמו ואף בית״ר; ולמועדון הלאומית
 להצלחתו ותודות מפקדים, לקורס נשלח שנה, ארבע־עשרה לו מלאו אך לבית״ר.

 בית״ר במרתף הקן. כמפקד בהתבגרו נתמנה העבודה, ובארגון בהדרכה הרבה
 שממנו האסון, קרהו אף כתליו ובין זמנו, מרבית את בילה בת״א שב״מצודת־זאב"

 לפיקוח ונתון למיטתו רתוק היה ושנתיים רגלו, נקעה הימים באחד מותו: יום עד סבל
 בלבד זו לא מומו; הרתיעו לא בן פי על ואף קשות צלע מחוליו, קם כאשר רפואי.
הלאומי. הצבאי לארגון התגייס גם אלא בבית״ר, לעבודתו שחזר

 לאריתריאה, הוגלה כך ואחר בלטרון הוחזק נאסר, (8.9.44) תש״ד באלול ,כ ביום
 שלמד המקצוע בהנדסת־רדיו, ידיעותיו להשלמת ניצל המעצר זמן את וקניה. סודן

 אך הלקויה, בריאותו בשל ארצה הוחזר גלות שנות שתי אחרי "מונטפיורי". בביה״ס
 שלושה בעבור ורק בלטרון, במעצר להחזיקו הבריטים הוסיפו לשחררו, במקום
 שיחרורו עם מספר. לחדשים שנית נעצר והוא רב, זמן חלף לא שיחררוהו. חדשים

 עשה זה ובתפקידו בתל־אביב, 5 גדוד כמפקד נתמנה באצ״ל, פעילה לעבודה נכנס
 ההדרכה, למחלקת צורף זה תפקיד על נוסף והכשרתם. גיבושם אנשיו, לאימון רבות
 בשטח בעיקר — למפקדים ובהשתלמויות בקורסים ובהדרכה בפיקוח עסק וכאן

מנגנוני־מוקשים. והרכבת החבלה, הפיצוץ,
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 המפקחים ועם המארגנים עם זאב נמנה תל־אביב, בגבולות אצ״ל עמדות הקמת עם
 הים. מצד מנשיה ניתוק רעיון את הגה הימים אותם יפו. בגבול והסיורים השמירה על
 נפצע כאשר דבר. לכל ודאג מקום בכל נמצא ההליכה, את עליו שהקשה מומו, אף על

 הקרבות כשהתחילו לעמדות. שב ומיד בבית־החולים אחד לילה שכב קל, באופן
לחזית. שיצא הראשונים בין זאב היה יפו, לכיבוש
בנחלה־יצחק. נטמן (.25.4.1948) תש״ח בניסן בט״ז נפל הוא

ומלווה לווה
 במועדו; חובו שיפרע רשע; לווה יהא שלא לווה: לגבי ישנם מיוחדים דינים

צדק. שלו הן שיהא
 ליד יסור שלא יגוש; שלא למלווה: מיוחדים דינים נקבעו לעומת־זאת,

וכיוצא־באלה. חובו את לפרוע במה לו שאין יודע והוא הלווה של פתחו
 הוא, דיניו והמלווה הוא, דינו לומד הלווה אם הדבר טוב "מה אריה: ו" אמר
 יהא לא אז המלווה, של דינו ישנן והלווה הלווה, דיני המלווה ילמד אם אולם

עולם..." של תיקונו משום בכך
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(.5.12.1910) תרע״א בכסלו בד׳ נולד ומרים, אברהם־שלמה בן
ולמעשים למצוות חינכוהו יראי־שמים הוריו בפולין. אשר בוורשה נולד אהרן
 והתגייס ארצה עלה 1931 ובשנת ציוניים, בארגוני־נוער פעיל היה מצעירותו טובים.

 כיאה תרבותית. ובפעילות החברה חיי בגיבוש חלקו היה ורב בחדרה, בית״ר לפלוגת
"אהרונצ׳יק". החיבה בשם כינוהו אשר לחניכיו מופת באורח־חייו שימש למפקד,
 גרעין מעין שהיוו הגיוס, בוגרי של קבוצה עם יחד לתל־בנימין עבר 1933 בשנת

 הכיפורים ובמוצאי־יום הבריטי, האויב גזירת את הפר שנה באותה התיישבותי.
 בכלא. כשבועיים והוחזק נאסר הוא המערבי. הכותל ליד בשופר תקע (1933) תרצ״ד

 תוך והתרחבה. שהלבה המחתרת לעבודת מתמסר והתל לחדרה, שב שיחרורו עם
 כל ובנימינה. זברון־יעקב בחדרה, לאומית" "הגנה סניפי לארגן הצליח קצרה תקופה

 אחד היה ההבלגה שבירת בשנות שכבר כך הצבאיות, ידיעותיו בהרחבת עסק הזמן
שבמדריביו. המעולים ומן הלאומי הצבאי בארגון הגבוהים המפקדים

 נחשד לח״י, את עזב אח״ב כי ואם "יאיר״־שטרן, אל הצטרף באצ״ל הפילוג בימי
 במעצר והוחזק נאסר הוא הסגרתו. בעד לא״י 200 של פרס והובטח לח״י הנהגת בחבר

 המעצר שנות את וקניה. סודן באריתריאה, למעצר הוגלה כך ואחר ובלטרון, במזרע
רבים. בשטחים ידיעותיו להעמקת ניצל והגלות

 את יחדש שלא עליו להשפיע הזקנים הוריו ניסו ,1947 בשנת ארצה שובו עם
 לבסוף פנקסים. בהנהלת ועסק פרק־זמן עמם נמצא להרגיעם כדי במחתרת. פעילותו

הלאומי. הצבאי הארגון לפקודת עצמו והעמיד לתל־אביב, עבר
 דבר יחסר שלא בדי טרח רבות האספקה. תפקיד את אהרן קיבל יפו על בהתקפה

 יצא כאשר האפשרי. בהקדם האספקה את להחיש ברצותו הסתבן אחת ולא בחזית,
 השיגו מנשיה, בסימטאות סריקה לפעולת המודיעין( )מחלקת "דלק" אנשי קבוצת עם

 נפל הוא הירש. ואפרים גריזק נח — זאת בפעולה — נפלו אתו יחד והרגו. אויב כדור
בחדרה. נטמן (.30.4.1948) תש״ח בניסן בב״א

 להתגבר יבול ולא למשבב אביו נפל קצר זמן כעבור להוריו. קשה מבה היה מותו
הוא. גם נפטר שנה חצי אחרי האסון. גודל על
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הלוחמים: אחד עמיחי, סיפר הגורלי הקרב על
 של ועדיף עצום אש בבוח נשבר התבנית לפי הרגלים להתקדמות ראשון נסיון ...

 להתקדם נוסף נסיון ערבנו בעמדות. ומבוצר בהלכה ערוך כוח ניצב מולנו האויב.
 להפתיע מנת על )תחנת־הרכבת( מת באיזור לעבור החשכה, ניצול ותוך שריון בחסות

 סיורים של מוקדמת הבנה אף על הוא, אף נכשל זה נסיון העורף. מן האויב את
 זאת בכל הצליח זו בהתקפה שני גל אבדות. וכמה כמה סבלו כוחותינו ותצפיות.

 כוח בעלי שריונים נגדה והפעיל מיד אותה ניתק האויב אך אחת. ערבית עמדה לכבוש
 לסגת דבר של בסופו הצליחו בובשיה אך נותקו, זו לעמדה הגישה דרכי כל עדיף. אש

ממנה.
 ומרחוב לבית מבית קרבות לערוך הקיימים בתנאים אפשרות כל אין כי הוברר

זו: בשיטה שפת־הים אל הדרך את להבקיע איפוא הוחלט ...לרחוב
 רחובות לאורך לוה זה מחוברים בתים קירות פריצת ידי על התקדמו חיילינו

 נחסם העיר, מרכז עם מנשיה את המקשר השמאלי, האגף נפץ. המרי בעזרת שלמים,
 של התקרבותם את מנע זה טכסיס הרחובות. לתוך והפיכתם בנינים פיצוץ ידי על

 בתים, גושי שני בין המפריד ברחוב ביחוד גלוי, בשטח הכרחי במעבר האויב. משוריני
 יצא אחד חייל :המדרכה אל הבית מתוך שקי־חול הטילו החיילים :זה טכסיס הופעל
 את לבנות הוסיף והוא שקים לו הוסיפו חבריו הראשונים. השקים מאחרי מחסה ותפס

 הועברו למאות ושקים לראשון, נוספים חיילים הצטרפו המיתרס כשגדל המחסום.
 שהמשיכו המתקדמות, היחידות למעבר חריר בלתי מחסום שהוקם עד ליד מיד

 ואת האויב של יתרונו את ביטל זה טכסיס החדש. הבתים בגוש קירות בפריצת
 האויב עמדות אל מיוחדים התקדמות דרבי לפלס הברח היה זאת בכל בציוד. עדיפותו
 שהובאו פיאטים ידי על חוסלו מבוצרות עמדות שתי בתים. עליהן ולהפוך

במשורינים.
 אחת עמדה רק נותרה בוקר ולפנות הפוגה ללא הטור התקדם הלילה כל במשך

 נסתיים. הראשון השלב גדול; אש ריכוז לאחר נשברה זו עמדה הים. ובין בינינו
הנפגעים. את לאסוף יצאו האלונקאים

82



מאיר
צפניה

 בשנות לארץ־ישראל שעלתה למשפחה בירושלים העתיקה בעיר ו922 בשנת נולד
ו.9ה־ המאה של החמישים
 רדיו טכנאות מקצוע ללימוד פנה היסודי, בבית־הספר לימודיו את שסיים לאחר
 ללמוד היה אפשר שבו בריטי למכון נרשם זה לצורך עליו. חביב שהיה וחשמל
ההתכתבות. בשיטת בחינות ולהגיש
 לעבוד התחיל בו בירושלים, בדואר לעבודה התקבל שנה, 15 בן בהיותו ,1937 בשנת

השידור. בתחנת הרדיו בתחום כמתלמד
לאצ״ל. הצטרף מבן לאחר כשנה
 בארץ, הבריטי השלטון של באובייקטים לפגוע האצ״ל החל באשר ,1939 בשנת

 לנזק גרם אשר הפיצוץ בעקבות הרדיו. באולפן נפץ חומרי להניח האצ״ל עליו הטיל
 המעצר במחנה ונכלא הפעולה בביצוע כחשוד נעצר הרדיו, שידורי ולהפסקת רב

מספר. חודשים כעבור שוחרר הוכחות מחוסר במזרע.
לח״י. של לפלג הצטרף באצ״ל הפילוג חל כאשר
 המשטרה ע״י נמצאו אשר נפץ וחומרי נשק בהחזקת כחשוד נעצר 1941 בשנת

 מעצר במחנות משפט ללא הוחזק הוכחות מחוסר גר. שבו הבית גג על הבריטית
 עד הוחזק שם וקניה, סודן באריתריאה, המעצר למחנות מכן לאחר והוטס בארץ

ישראל. מדינת להקמת
 שירות של שנים מספר ולאחר צה״ל של האויר בחיל שירת השחרור במלחמת

רב־סרן. בדרגת מצה״ל פרש הקבע בצבא
 כטכנאי מכן ולאחר לוד, התעופה בשדה מטוסים בבדק התחיל כאזרח עבודתו את
"מקורות". המים בחברת באלקטרוניקה ראשי

ובת. בן אשה, השאיר וממושכת. קשה מחלה לאחר 1975 יולי בחודש נפטר
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עמרם
קהתי

)עמרמל(

 בחרותו, בימי תורני. חינוך וקיבל יראי־שמיים להורים בהונגריה נולד קהתי עמרם
 מן ערק לימים הבריטי. לצבא והתגייס ארצה עלה השניה, בעולם מלחמת בראשית

 השתתף בירושלים. ואחר־כך בחיפה פעיל היה לח״י. לשורות והצטרף הזה הצבא
מק־מייקל. הבריטי העליון הנציב בחיי ההתנקשות בפעולת
 המעצר למחנה כשהגיע לסודן. ואחר־כך לאריתריאה הוגלה — שנאסר לאחר
 עמרם כשהצטרף )שכן לכאן" שהגעתי מתבייש "אני מחבריו: לאחד אמר באסמרה

 כבר — עמרם נאסר כאשר בשבי. חי ליפול לא הוראת־קבע זו במחתרת היתה ללח״י,
 בסודן המעצר ממחנה הראשון הבריחה בנסיון השתתף לימים זו(. הוראה בוטלה

 יפה עלה לא הנסיון מחבריו. שניים עוד עם יחד ההגליה( מאז השניה )הבריחה
למחנה. והוחזרו נתפסו והבורחים

 הרבה ישראל. מדינת שהוכרזה לאחר הגולים חבריו רוב עם יחד הגלות מן חזר
 מקצת ועתיקות, מטבעות באיסוף אף ובמקצת והקבלה המדרש בחקר לעסוק

"סולם". בבתב־העת נדפסו ממאמריו
 השלוש לאלה התורה: ואהבת המולדת אהבת העם, אהבת לו: היו אהבות שלוש
חשבון. ללא ובנאמנות בלהט גבול, ללא בהתלהבות כולו, התמסר
 היה מטבעו ובמשאלותיו. בשאיפותיו ברצונו, במינו. מיוחד היה, פליאה מדרש

 מניין? דבר, בל של שורשו היה מחפש ממנו. רחוקים היו ומלאכותיות חיקוי מקורי.
לשלמות. להגיע טרח כך כיצד? למה?
 בידיים החלטתו את הגשים ארצה לעלות כשהחליט שקר. לדבר מסוגל היה לא

 בתלאות וסוריה, טורקיה יוון, בולגריה, דרך וברגל. ברכב גבולות הבריח ריקות.
 בעבודות כוחו ניסה התחתן, ארצה, והגיע שוחרר כאשר משנה. למעלה שנמשכו

 ב״ידיעות כמגיה מקומו שמצא עד פרדס, בניין, כביש, בתי־חרושת, — שונות
האחרונות. שנותיו בתריסר עבד כאן אחרונות".

בנים. ושני אשה הותיר ממארת. ממחלה נפטר
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★
 העם ותולדות הקבלה בשטח רבים וחיבורים מאמרים אחריו השאיר קהתי עמרם
 עקב פורסמו לא מאמרים הרבה וכשרונותיו. זמנו מיטב את תמיד הקדיש שלחקרן
מהם: כמה למנות הראוי מן אחרות, מסיבות או אריכותם

יש־מאין(. בריאה ועל אצילות )על תכליתית בפרספקטיבה אלוה־עולם א.
ותפקידיהן. השתלשלותן הספירות, — הקבלה בתורת והתהוות הוויה ב.
עי. בקרב יהושע של הטקטיקה ג.
ההלכה. לפי מנע מלחמת ד.
 )פורסם(. סיחון במלחמת משה של הטקטיקה על ה.

למאות. מגיע המאמרים מספר
 כ־ המכיל הקבלה" מונחי "אוצר על "אנציקלופדיה העשיר הספרותי עזבונו בתוך

שנה. 20 כתביו את לפרסם שלא ביקש בצוואתו כתיבה. במכונת המודפסים דפים סססו
 המלוקטים עמנו בתולדות גבורה פרקי המכיל לבקרים" "זרועים ספר כתב כן כמו

פורסמו. הפרקים רוב והמדרש. התלמוד מספרות
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(.1923) תרפ״ג בשנת נולד ומזל, צ׳יליבי בן
 כבפעמים טול־כרם. מול קרע, בכפר ניטש חיים, השתתף שבו האחרון הקרב
 והרגו חזהו את אויב בדור פלח הפעם אולם הפורצים, מראשוני כאן גם היה קודמות,
במקום.
 לפני ועוד ארצה, עלה 1945 בשנת בית״ר. חבר ומצעירותו חיים היה בולגריה יליד

 בפעולות משתתף והחל הלאומי הצבאי הארגון לשורות הצטרף בעבודה, שהסתדר
 על־ידי נתפשו חבלה, לפעולת אחדים לוחמים בחברת יצא כאשר הימים, באחד קרב.
הבריטית. הבולשת לידי אותם הסגירו והם ה״הגנה", אנשי

 אחדות שנים והוחזק הוגלה בך ואחר בלטרון, במעצר במחנה תחילה הוחזק חיים
 וידיד טוב־לב צנוע, בבחור נודע ולגלות למעצר חבריו בין וקניה. סודן באריתריאה,

שונים. בשטחים להשתלמות ניצל המעצר שנות את נאמן.
 לצבא מיד התגייס הוא ארצה. וחזר ממעצרו שוחרר הבריטים, שלטון חיסול עם רק

 נטמן (.3.11.1948) תש״ט בחשון באי שנפל עד פעיל, חלק נטל אחדים בקרבות ישראל.
בנתניה.

★
 25 בן למולדת. הקדיש חייו כל משפחה. ולגדל אישה לשאת זכה לא קונורטי חיים

בנפלו. היה
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שמואל
קפלן

)שמואלקה(

תיכונית. השכלה בעל .1914 בשנת שבפולין בביאליסטוק נולד
היה בורשה. מדריכים בקורס השתתף "בית״ר". לתנועת הצטרף ו4 בן נער בהיותו
 רדפו ההן בשנים שקולניק. לבית דבורה אשתו עם ארצה עלה ו933 ובשנת בהכשרה

 בעירית עבודה קיבל 1936 בשנת עבודה. השיג שמואליקה רב ובקושי בית״ר, חברי את
 בשנים מלכותית ממש משרה זו היתה הנקיון. במחלקת משאית נהג בתור תל־אביב

ההן.
 עם הלאומי". הצבאי ל״ארגון זה אחרי בית״ר, לתנועת שמואליקה נצטרף בארץ
 ודבק מרץ בעל צעיר היה אפשרית. פעולה בבל השתתף הוא ל״לח״י". הצטרף הפילוג

 בהורדת השתתף נשק, עם הביות ומביא גדולה במשאית לחיפה נוסע היה במשימה.

 נפשו את חרף פעם לא כן במו לילה. ללינת אורחים הביתה הביא פעם ולא מעפילים.
 הרובים של קליעים סימני מלאה והמכונה חוזר, היה לעתים מחיפה. הללו בנסיעות

הבריטיים.
 היה אותו. ועצרו הביתה באו ביום בו .1940ב־ "אפק" בבנק הראשון בשוד השתתף

 בשבע הסתכם שזה עד שנה עוד לו הוסיפו שנה כל ובבה אדמיניסטרטיבי, מעצר זה
 ובסוף עכו לטרון, מזרע, אז. קיימים שהיו המעצר מחנות בכל שהה הוא מעצר. שנות

לקניה. 251 עם יחד הוגלה

 שמיר ליצחק עזר בחורים. 20 ברחו שדרכה המנהרה, בכריית השתתף בלטרון
 באותו מקום. לבל גישה לו והיתה במחנה בחפשיות הסתובב והוא היות בזמנו, לברוח
 גרמנים נטפלו אחד יום חמישי. לגייס שנחשבו גרמניים, אזרחים גם עצורים היו מחנה

 חמתו בו בערה לשמואל׳קה, הדבר נודע באשר שלנו. הבחורים לאחד אחדים
 הוא ניצל. אחד אח ורק היטלר, קלגסי בידי הושמדה הענפה משפחתו בל להשחית.

 אותם לאשפז הכרח שהיה בך בדי עד מכותיו את בהם הפליא האשמים, את מצא
בבית־החולים.

 בדיוק הביתה והגיע השתחרר 1947 בשנת ורק לקניה. אותו שהגלו היום הגיע
בשבת.
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 עולה של בתנאים שנים, שבע של היעדרות אחרי חדשים בחיים להתחיל צורך היה
 וקניית למכירת מתווך מונית, נהג בתור לעבוד התחיל הוא הטבות, בלי אבל חדש,

 לבחורים בקשר התנועה בשליחות לצרפת שמואליקה נשלח תקופה באותה מכוניות.
 חודש בין שם לשהות אמור והיה נסע הוא הערביות. מהארצות להגיע שהצטרבו
 לביתו באו נהרג, שברנדוט אחרי ברנדוט. רצח עם השתנתה התכנית אולם לחדשיים

 הוא חדשיים חודש במקום וכך ארצה. שובו את שיעכב לו הודיע אשתו אותו. לחפש
חדשים. תשעה במשך לבית מחוץ שוב שהה

 מהתיכון עבר שמאי למורות. סמינר גמרה טובה הבת התבגרו. בינתיים הילדים
 מסירותו את מאביו ירש הוא לצבא. והתגייס סיימו לא אך כדורי, בבית־ספר ללמוד

טוב. וחבר טוב קצין טוב, חייל היה במטרה. ודבקותו
 שלוש בן ילד עם אשה והשאיר בנפלו היה 28 בן חלל. נפל סיני במלחמת 1967 בשנת

 שמו על ונקראת נפל, ששמאי אחרי ימים שבוע נולדה הילדה נולדה. שטרם ובת
שמית.

 של לדמותו בספר ניכר חלק טבת שבתי המחבר מקדיש בצריח" "חשופים בספר
בנפלו. היה רס״ן שמאי.

 נפל והבן המדינה למען לחם האב .61 בן בהיותו 1975 בשנת נפטר שמואל׳קה
למענה.
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אליעזר

קשאני

(.18.3.1923) תרפ״ג בניסן בא׳ לד1נ נמלכה, בן־ציון בן
 דרזנר, ויחיאל גרונר דב אלקדוי, מרדכי עם יחד עבו בכלא לגרדום עלה אליעזר

 הוא גם צעד ולגורל, למלחמה כחבריו ירושלים. מכלא במפתיע שהועברו אחרי
 יבול לא בכלא בה שחלה שיגרון מחלת בגלל כי ואם •— שפתיו על "התקוה" כששירת

 הוא כוחותיו. בשארית קוממיות צעד הגרדום לחדר הרי רגליו, על כראוי לעמוד היה
 שמר והלוחם, האדם גאוות גאוותו, על חנינה. שיבקש משפחתו להפצרות נענה לא
האחרון. הרגע עד

 יחיאל גולובסקי, חיים אלקחי, מרדכי עם יחד ההלקאות" ב״יום נשבה אליעזר
 נרצח אף ומזרחי נאצית, באכזריות הבריטים על־ידי עונו הם מזרחי. ואברהם דרזנר
מעניו. על־ידי
 פרנסת בעול נשא צעיר מגיל בילדים. ומטופלים עניים להורים בן פתח־תקוה, יליד

 רק בפרדס. בעבודות או בסיידות אם אביו, של הזרעונים דוכן ליד אם המשפחה,
 כראוי לתמוך היה ויכול יפה, להשתבר החל בנתניה, יהלומים ליטוש למד כאשר

במשפחתו.
 גמיש גוף בעל מצטיין, כספורטאי נתפרסם והוא "מכבי", חברי עם נמנה מצעירותו

 ובתחרויות. וטיולים במסיבות רבה פעילות וגילה החברה, בחיי מעורה היה להפליא.
 ואוהב גלוי־לב היה זאת עם מכריו. כל על נתחבב ובנועם־הליכותיו ביושרו בפשטותו,

 גם כאשר ה״סיזון", בימי והנתקף. החלש לעזרת בבואו עצמו את סיכן פעם ולא צדק,
 והכריז אליעזר קם אצ״ל, מאנשי השורות "טיהור" לעשות דרשו פתח־תקוה ב״מבבי"

 בהשתייכות אז נחשד הוא מלשינות". זאת כאן, תעשו לא זה "את בהתרגשות:
מסויימת. לתקופה "מכבי" משורות והורחק ל״פורשים"

 שאין הסביר הוא לגייסו. נסיונות נעשו כי אם אצ״ל, חבר אז היה לא אליעזר
 שהוא לפני יותר לדעת רוצה והוא הצורך, כל לו נהירה אצ״ל של האידיאולוגיה

 נאסר שהצטרף לפני עוד אך למחתרת, יותר אותו קירב מ״מכבי" הגירוש מחליט.
 במחנה לאריתריאד. 251ה־ עם הוגלה ומשם ללטרון, והועבר בטירור" כ״חשוד
 חברים לקבל נהגו לא כי ואם לאצ״ל, להצטרף ההחלטה בלבו גמלה בגולה המעצר

יצא וכך הכלל. מן כיוצא נהגו אליעזר של במקרה הרי המעצר, מחנה בתוך למחתרת
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 והגלות מהמעצר שוחרר — לכך יסוד בלי בטירור" כ״חשוד נאסר אשר שאליעזר
 ממשכורתו חלק הפריש מהמעצר, שיחרורו עם פעיל. אצ״ל כאיש למולדת וחזר

שם. בעילום החבילות את שלח לעתים לעצורים. חבילות למשלוח
 ואח״ב התעמולה במחלקת תחילה באצ״ל, שונים תפקידים ממלא התחיל אליעזר

 ושפיים, רשפון הקיבוצים לעזרת שחשו הצעירים, מאות בין גם היה הוא הקרב. בחיל
 נעצר זאת בהזדמנות חיפושים. בהם לערוך במגמה הבריטי הצבא על־ידי הוקפו אשר

 והוחזק נאסר שוב ו,946 בשנת דוד", "המלך מלון פיצוץ אחרי שוחרר. זמן־מה ובעבור
 יזמה וכשגילה יותר, אחראיים תפקידים אליעזר על הוטלו הזמן במשך יום. ו6 בלטרון

 להשתתף נקרא בקורס היותו בימי סגנים. לקורס נשלח והתמצאות, ובושד־החלטה
נשבה. זאת ובפעולה אצ״ל, לוחם הלקאת על בתגובה בריטי, של ההלקאה במיבצע

 בשירת הגיב המוות, פס״ד על ובשהוברז הצבאי, בית־הדין בדיוני השתתף לא הוא
 אליעזר והורי המשפט, מועד על למשפחות הודיעו לא השלטונות הלאומי. ההמנון

 להצלת במערבה פתחו בחרדה ירושלים". ב״קול שידור בשעת פסק־הדין על שמעו
 נענה לא הוא אך חנינה, בקשת על יחתום בי עליו שישפיע פרקליט, שלחו הם בנם,

 הצרה, כל היא "זאת השיב: הוריו, על לחשוב הפרקליט משביקשו להפצרותיו.
 האומה על גם לחשוב צריך ומשפחתנו. עצמנו על מדי יותר חושבים שאנחנו

והמולדת".
 את בצאתם לפרקליט אמר השיחה, בשעת נובח שהיה הבריטיים, הקצינים אחד

 The boy will never sign. They decided either to live as free men or to die and he :התא
,will die. You needn’t wait. בני־ לחיות או החליטו הם לעולם. יחתום לא הזה )"הנער 

לתשובתו"(. לצפות מה לך אין ימות. הזה הצעיר וגם למות, או חורין
 וכחש, הלך החסון גופו קשה, בשיגרון חלה ירושלים, בבלא והצינה הטחב בגלל

 הוא עוד בל — רפואי טיפול לדרוש סירב זאת בכל רגליו. על לעמוד בכוחו היה ולא.
 את ממנה להסתיר מאמצים הגביר אצלו, לבקר אמו בבוא שבוע, מדי בשלשלאות.

 גרונר רב האשנב. אל לגשת בכוחו היה לא המחלה גבור עם אולם מחלתו. דבר
 הבן סבל את להעלים מנת על כך, כדי תוך ומתבדחים בו תומכים היו דרזנר ויחיאל
 :שחוק בבת השיב חבריו, בו תומכים מה משום בשאלה אליו פנתה כאשר האם. מעיגי

יותר". ולא קל פצע כלום, "לא
 עם האחרונה "פגישתי האם: סיפרה וחבריו אליעזר עם האחרונה פגישתה על

 הביאו בני את לפנה״צ. סו בשעה בשבת לי היתה אחד, בתא כלואים שחיו הארבעה,
 ולא קשה ברבמטיזם שחלה מפני ודרזנר, גרונר חבריו אתי לשיחה בית־הסוהר לחלון

 בני. מצבך, מה אותו: שאלתי המשפחה. בענייני אתו דיברתי רגליו. על לעמוד יבול
 לי: והשיב לריפוי, לבית־חולים להיכנס ביקשתיו לי. תדאגי אל טוב, יהיה לי: אמר
 ממנו כשנפרדתי חברי. עם להיות לי ומוטב רגלי, את כובלים שהם מפני מסבים, אינני

 מתוך "תקוה" שמה את וקראנו כן לפני יומיים בת נולדה אריה לאחיו כי סיפרתי,
 זה ...לך ״תודה כולם: בשם לי אמר גרונר רב הנידונים. של גאולתם שתבוא אמונה

 האחרונה המלה היתה וזו "שלום", בני: לי אמר כשהלכתי לבנו...". עד נוגע
׳מפיו". ששמעתי

בצפת. נטמן ו(.6.4ו.947) תש״ז בניסן בב״ו לגרדום עלה הוא
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פנחס

)טוכמן( רון

(.1923) תרפ״ג בשנת )פולין( בלובלין נולד
 הצטרפותו עם לבית״ר, הצטרף צעיר בגיל בירושלים. וחונך גדל ,6 בגיל ארצה עלה
"מזרחי". למורים בסמינר לימודיו את לנטוש אולץ הלאומי הצבאי לארגון
 הראשונים. הגולים 251 עם לקניה והגלייתו למאסרו עד בארגון במפקד שימש הוא
את לאשה נשא אחר־כך ומיד כשנתיים, אחרי מהמעצר שוחרר בריאותו מצב עקב
 לאומית. בקופת־חולים בעבודתו והתחיל בבית״ר. חניכתו חסיה,

האצ״ל גדודי של הראשי המטה שליש שימש כאשר ירושלים על המצור בימי
 כדי אחת חופשה שעת אף על ויתר ולא נפשו את מסבן היה הבירה, הגנת על שלחמו

אשתו והורי הוריו ואת משפחתו את ולראות לבוא
 הנהלת וכחבר ההנהלה כחבר המס, לשכת כמנהל רבות שנים שימש הוא

 החרות. בתנועת התווך מעמודי כאחד שימש הלאומית. העובדים הסתדרות
 וכמנהל ירושלים בעירית שונות בוועדות הלאומית התנועה כנציג נבחר בירושלים

בארץ. הכדורגל בהתאחדות ונציגם בירושלים בית״ר הכדורגל קבוצת
(.1962) תשכ״ג בתמוז כ״ה ביום נתניה של בימה טבע

 בתוכם: ומוקיריו, ממכיריו רבים ידי על שנכתבו הדברים מעידים אישיותו על
גבול, ידע שלא במרץ, רבוטינסקי תנועת של במערכותיה עמד רון פנחס :בגין מנחם

 עיניים נקר לא וגם — נשבר לא בהצלחותיה: שמח הוא תנאי. ידעה שלא בנאמנות,
 בימי כוחה גרעין את משמשים תנועה, בונים רון, פנחס כמו אנשים, קשים. בימים —

הנצחון. אל אותה ומוליכים נסיגה,
 עז־לבב, אמיץ־כוח, רון היה אלעזר, בן ובפנחס שמו, היה פנחס :שוסטק אליעזר

ומבוכה. משבר בשעות קינאה מעטה וחוגר תקיף־מעש
 רפיון־אונים, השתלט כשמסביב חזק, היה הוא אנשים, נמצאו כשלא איש, היה הוא
תעיה. סכנת כשהתקרבה הנכונה, הדרך את תמיד מצא והוא

 לעזור מוכן היה תמיד הטובה. המלה את נזקק לכל מצא פנחס מלמדוביץ: דוד
לבו. ומטוב מעזרתו והנהנים אליו הפונים היו מאוד רבים רבים, ולכן לזולת,

 של ביותר הטוב במובן מהכלל יוצא ביצועיסט היה רון פנחס אקסלרוד: אברהם
כשהועלה סרק. תכניות מתכנן או העקרה ההלכה איש היה לא הוא הזה. המושג
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 מיד וניגש השרוולים את מפשיל היה לעבודה, חבריו ובעיני בעיניו נראה והוא רעיון
ומושלם. יסודי מהיר, תמיד היה שלו והביצוע לביצוע.
 הבריא, בהגיונו במגע עמו הבאים את הקסים הוא רון: פנחס היה מקסים לזר: חיים
הרחבה. ובהבנתו המעמיקים בניתוחיו שלו, והמלוטש המהוקצע הדיבור בחתך

הנרדף
 נאמר: כך על הדין; לשורת מעבר לנהוג שהקפיד על חינם אד□ נרדף אחת לא

 והחסד הטוב על חיי ימי כל רדפוני — חיי׳ ימי כל ירדפוני וחסד טוב אך
הבריות... ע□ שגמלתי
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אליהו

רפופורט

 שיער חדים, שקויהם חרושי־סבל פנים שחמחם, רזה, בינונית, קומה בעל היה הוא
 לב, גלוי ישר, חיוך. אותן מאיר לעתים אשר וחודרות, עמוקות עיניים ומתולתל, שחור
 בדעת תלוי ולא ראש, כובד של עיון מתוך תמיד השיג אותה אשר שלו, לאמת נאמן

 למד פרוזה. בעצמו כתב אף ולעתים לקרוא הרבה ובשירה, בספרות התעניין אחרים.
בו. והפך בו הפך תנ״ך,
 בתקופת המחנה שבתוך השונים והחוגים הסיעות שבין היחסים מן מרוצה היה לא

 לחלוטין. מהם והתרחק כליל התאכזב המחתרתיים הארגונים מן והגלות. המעצר
 פעמיים(, "פורש" שהיה פי על )אף הציבור מן פרישה של הפרשה את לסיים רצה

הכלליים. למוסדותיו ולהצטרף הישוב עם להתמזג
 מן רציני היה בי סיפרו בחיפה, בית״ר במועדון המאורעות בשנות שהכירוהו אלה

 ממקרה, תוצאה היתה לא בחר שבה הדרך יותר. מבוססת היתה והכרתו האחרים
 בעיקר בוריה. על וידעה הרוסית, הספרות מן הרבה שאב מעמיקה. מחשיבה אלא

 במידה והעריץ אהב אותה אשר המשכלת, והאשה הרופאה אמו דמותו בעיצוב סייעה
 בפיו מצויה היתה הצורך ובשעת עלומים, מרץ מלא היה תקופה אותה מצויה. לא

 וקור־רוח. תעוזה גילה המלא. חלקו את נתן ההגבה בפעולות מבדחת, או טוב מילה
 הבולשת. לידי הלילה באישון ונמסר, ה״הגנה" ידי על נחטף פעולה, לאחר פעם,

 לאט החלים ושם לעכו, אותו העבירה ואחרי־בן קשים עינויים אותו עינתה הבולשת
 בה אשר "האישיאס", תחילת זו היתה בנראה, בגבו. כאבים לחוש המשיך כי אם לאט,
השני. במאסרו לו הציק

 ליאיר. הצטרף ו940ב־ ממזרע ששוחרר לאחר ולמזרע. לצריפין נתגלגל מעכו
 הבית מאסר מחמת ביותר, פעיל היה שלא פי על אף רבים, על השפיעה זו הצטרפותו

 קבוצה על שעברו הגדולים הזעזועים עם ו,942 בתחילת המשטרה. ידי על עליו שהוטל
 שתקרתו דל״ת, בצורת קטן בחדר גג, בעליית אז היה דר דבאון. אותו תקף שטרן,

 בדי לפעולה, לצאת תקופה באותה רצה עבד. ולא במעט מאוד. ונמוכה משופעת
 היתה לא זו מלאכה אך מסגרות, היה מקצועו דכאונו. את אחרת או זו בצורה לסיים
 הסתדר ואחר־כך "פטריה", האניה על במסגר עבד מסוים זמן ביותר. עליו חביבה
בתקופת המושבות, באחת התחבא בחודש בחיפה. הגדולים מבתי־החרושת באחד
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 אמו. מאסר בגלל למשטרה עצמו להסגיר הוכרח אך יאיר, רצח אחרי הרדיפות
251 עם והוגלה ללטרון הוחזר ולעכו, ללטרון נתגלגל במזרע, חבוש היה שוב

 היו ויותר. יותר לו הציקה מחלתו פוליטית. פעילות מכל פרש במזרע עוד הגולים.
 מן ריחוקו למרות בי ההרגשה, לזרא. לו היה הכל גבו. את לזקוף היה יכול שלא ימים

 עד שביתת־רעב להכריז מחשבה לידי הביאתהו לגורלו, דואג אין שנים זה המחתרות
 לארץ, הוטס והוא פרי, אמו מאמצי נשאו ,1946 במאי שעה, אותה דוקא אלא, מוות.
 לו סייעה בחוץ שוחרר. מבן ולאחר בלטרון, היה חבוש יומיים .23ה־ קבוצת בתוך

 ואחר־בך ב״הדסה", כסניטר בעבודה אותו וסידרה הכללית העובדים הסתדרות
עניין. בה מצא כי העבודה, מן מרוצה היה כמורה.

 עודנו והוא לעולמו, הלך הוא חותמם. את בו טבעו הקשות המעצר ושנות העינויים
צעיר.

ירושלים... על המתאבל כל
וכ הצדקת, אשתו קבר את אריה ר׳ פקד בית־מקדשנו, חרב בו אב חודש בימי
 אשתו, על האהוב, מתו על אדם בוכה "כמה אמר: הכותל אל ופניו רועד שהוא

 הרבה בדמעות עליו הוא בוכה ויקר? קרוב מדמו, ודם מבשרו בשר בנו, או אמו
 עוד: ולא לאחר־מכן. מה זמן עליו ולהתאבל לבכותו מוסיף אף פטירתו, בשעת
 הלך דמעה. מקור חרב הטבע בדרך כי עוד, לבכות כח אין שנה־שנתיים כעבור
הלב׳. מן שישתכח המת על נגזרה ו׳גזירה לעולמנו פונים ואנו לעולמו הנפטר

 בעת עמו חיינו שלא שחרב, אבנים בית בית־המקדש, חורבן על פלא: זה וראה י
 יהודים בוכים עליו — שנים אלפי לפני שחרב מקרוב, הכרנוהו שלא תפארתו,

 ויש יהיו, אשר בכל יהודים בשנים, מאות שנה, שנה שליש, בדמעות ומתאבלים
דמעות... הרבה עוד יש דמעות, עוד

 מת. לא בית־המקדש לפנינו. מונח מת שלא ללמדנו הוא: אות רק פלא, "ולא
 ואיננו. הוא מת עוד.־ ולא אחת, ועוד אחת בוכים יקר, גדול, קדוש, ולו מת, על

 אות — להוריד דמעות בנו יש אם לבכות, כח בנו יש אם וכאן, לקחו. האלוקים
תקווה..." שיש הוא אות מת, לא חי, — עליו בוכים שאנו שמה הוא
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שמעון
)שוחט( שכטר

 משפחתו עם עבר 4 בן בהיותו ו(.925) תרפ״ה אייר בב׳ המעלה ביסוד נולד שמעון
 האצ״ל במסגרת לאצ״ל. גיוס היה שהמשכו בבית״ר והשתלב התחנך גדל, בה לצפת

 אתא, בכפר הנפט צינור על אצ״ל בפעולת — ו945 במאי רבות. בפעולות השתתף
 ובסוף וללטרון לעכו הועבר משם ביגור, במעצר הוחזק מחבריו, שלושה עם נחטף

שנים. משלוש למעלה ישב בה לקניה הוגלה
 חברתו, באביו, לבית פנינה את לאשה נשא ו,948 ביולי בשובו המדינה, קום עם

בבית־לחם. אצ״ל אסירת
 שיחרורו, עם ו,950ב־ הראשון. המרגמות קציני קורס את בו וגמר לצה״ל התגייס

 עבר ובו לצה״ל חזר ו952ב־ הירדן. במשמר להתיישבות צפת גרעין מייסדי עם עלה
 סיום עם ו. בבה״ד מדריך גבעתי, בחטיבת 52 בגדוד מ״פ בקסטל, מא״ז רבים: שלבים

 משפחתו עם עבר ו961ב־ בדרום. הנח״ל למפקדת ומשם בגולני לשרת עבר מ״פ קורס
 פיקוד לקורס יצא שבמהלכם בכירים בתפקידים הדרום בפיקוד ושרת לבאר־שבע

ומטה.
 ישראל מקרקעי במינהל עבד שרותו. בעת לו שנגרמה נכות עקב מצה״ל שוחרר

והדרום. ירושלים מחוז מנהל של בתפקיד
 מנהל של בתפקיד ו976ב־ החזירוהו אליה לשוב השנים כל ורצונו לצפת אהבתו

 נפשו משאת את זה בתפקיד ראה הוא הגליל. יהוד במסגרת בירית" "ישוב פרויקט
 טיולים ע״י במקום, נעוריו ימי את מחדש יום כל לשחזר מאושר היה חייו. ומפעל

הישוב. ותיקי עם ופגישות צפת בסימטאות
 בבית־העלמין לקבורה הובא מנכותו. כתוצאה נפטר, נפסקה. באמצע חייו שירת

נכדיו. וארבעת ילדיו שלושת אשתו, — משפחתו גרה שם בבאר־שבע,
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קלמן
שלומוביץ

 איש מטבעו היה כי לנו נטר לא הוא אבל "נלסון" אותו כנינו העין על הרטיה בגלל
 מחצבה לו יש בבליות כי טען הוא חולי. ידוע היה טובה. ברוח מומו עם והשלים עליז
 קורות ואת ערירי כנראה, היה, שעבר. הרבים בנתוחים שם שנמצאו האבנים בגלל
וחבל. להשיג בידנו עלה לא שלו ותמונה חייו

וסתום גלוי
 ממה "יותר להגידו. משתדל להגיד, מה באמת לו שיש מי בידך: כלל נקוט
להניק". רוצה הפרה — לינוק רוצה שהעגל

 בסגנון יבחר לכן להגיד. מה לו שאין סימן סתומה, בלשון דבריו שמנסח ומי
במליצותיו... נפשות ולצוד לנסות כדי זה, מעורפל
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יעקב
)נרדימון( שלפר

)יענקלה(

 בנתניה בית״ר לפלוגת והצטרף ו939 בשנת ארצה עלה בלץ, בעיר ברומניה, נולד
ו.94ו בשנת ללח״י עבר הפילוג עם הלאומי. הצבאי ולארגון

 .1948 בשנת רק שוחרר המעצר, מחנות כל את ועבר בנתניה נעצר שנה באותה
ממארת במחלה חלה ו955ב־ כך, אחר שנה .1954 בשנת אשה נשא נרדימון יעקב
.1956 באפריל 2ב־ בנו, של הולדתו ביום ונפטר
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שבתאי
שמידט

)שפס(

 1914 מרץ תרע״ד, באדר בא■ נולד שמידט, ושרה־אלקה פסח־ברל בן שבתאי,
 הולדתו בעיירת ובישיבה בחדר קיבל השכלתו את בפולין. אשר אורלה בעיירה
 לשורות הצטרף נעוריו משחר בביאליסטוק. תרבות העברית בגימנסיה מכן ולאחר
 לאחר בחדרה. בית״ר לפלוגת הצטרף ארצה הגיעו עם .1933 בשנת לארץ ועלה בית״ר

באצ״ל. פעולותו עם בבר בד שונות בעבודות ועסק לת״א עבר מכן
 ומשהוקם האדום בחלק היה הוא "אריה". היה במחתרת וכינויו סמל היתה דרגתו

 נגד שונות ובפעולות זהב החרמת נשק, החרמת בפעולות השתתף אליו. הצטרף הח״ק
 בגל נעצר הוא ואימונים. מפגש כמקום שימש מסחרי מרכז שברח׳ ביתו הבריטים.
 הגלה מכן ולאחר בלטרון שנה כחצי עצור היה .1944 ינואר בתחילת הראשון

 יתר כל עם ארצה חזר שנים. 4 וקניה סודן אריתריאה, בגלות עצור והיה לאפריקה
.1948 ביולי המדינה קום לאחר הגולים
 דרגתו המילואים. לשורות גויס גילו מפאת לצ.ה.ל. התגייס ארצה שובו עם מיד
 ערס על סמל. לדרגת והגיע בתל־אביב המכס בבית לעבוד החל הוא סמל. היתה בצבא

החרות. בתנועת חבר היה השנים בל הקצונה. קבלת על לו הודיעו דוי
 שנה. 52 בן והוא .1966 ינואר תשכ״ה, כסלו בי״ג לב ממחלת נפטר הוא

שתי רזיאל, דוד הראשון אצ״ל מפקד של שמו על הנקרא בן אשה, אחריו השאיר
ונכדים. בנות
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 (,18.6.1927) תרפ״ז בסיון בי״ח לין1שבפ בוורשה נולד והינדה, דוד בן יחיאל,
 יחיאל גדל ובה בחיפה, השתקעו הם ארצה. הוריו עם עלה שנים שבע לו ובמלאות

 כמכונאי עבר ואח״ב בטכניון, זמן־מה למד כי״ח, הספר בית את סיים הוא ולמד.
"פורר". במוסך

 לוחמים והסגירה חטפה רדפה, האדומה" "חיפה אצ״ל. לשורות הצטרף נער בעודו
 נסיון בעלי אנשים של מקומם את למלא הכבדה המשימה הוטלה הצעירים ועל רבים,
 נפשם בכל לעבודה שנרתמו מאלה, היה יחיאל ובקרבות. בהדרכה מחתרת, בחיי

ביותר. הקשים בתנאים אף נואש אמרו ולא ומאודם,
 לקניה. 251ה־ עם הוגלה ואחר־כך בלטרון, הוחזק הוא, גם נעצר הימים באחד

 לתפקידי במיוחד והתמסר חיפה, בסניף לעבודה חזר שנתיים, בעבור שוחרר כאשר
וחינוך. הדרכה

 ולכושרו לאומץ־לבו למסירותו, ותודות ישראל, לצבא התגייס הקרבות פרוץ עם
 אנשיו את הכין מחלקה, כמפקד נתמנה כאשר סגן. לדרגת הועלה בקרב, אנשים לנהל
הקרבות. מבחן לקראת בולה הפלוגה חיילי את ואימן

 בדף ונפל. יחיאל נפגע לנגב, הדרך את שחסם ,113 משלט על ההסתערות בשעת
 שש בן תותח כי נאמר כך, אחר ימים שלושה שהופיע "גבעתי", חטיבת של הקרבי

 מפקדיו נתנו זו בדרך "יחיאל". שמו: את ישא המצרים, מידי שנלקח ליטראות,
ולהוקרתם. להערכתם ביטוי ופיקודיו

בכפר־ורבורג. נטמן (.17.10.1948) תש״ט בתשרי בי״ד נפל
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רודריג
עזרא
מצווה( )שליח

 "בני־ברית" לשכת נשיא כי ידיעה העצורים קיבלו הפורים חג לאחר מספר ימים
 את יצא הוא לעזרה. תכניות ועמו לביקור, אליהם יצא רודריג, עזרא מר במצרים,
חי. לכל חיים שבק המחנה פתח על וממש לאסמרה־העיר, הגיע מצרים,
 במעצר וכמה כמה אחת ועל — במעצר שרוי היה שלא לאדם, לספר קשה

 העולם, מן המרוחק במחנה־כלא, יהודית אישיות ביקור של ערכו רב מה — שבגלות,
וממודע. מקרוב מארץ־ישראל,

 עד היה שלא היהודי הוא, דבר, עליו ידעו לא שהגולים ממצרים, היהודי הוא,
 מארצם, שגורשו אחיו, שלוש־מאות אל לבוא והחליט קם — ולתלאותיהם לגירושם

 יקר יהודי כי ידעו הם אך רודריג, עזרא את הכירו לא הגולים ולעודדם. להם לעזור
אליהם. אותו הריץ — במחנה הרצח לשמע שנזדעזע ולבו היה,

שבגלות. שלהם הכנסת בבית אזכרה, תפילת לערוך צריכים היו קבלת־פנים במקום
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ויליאמסון ר ד"

 של נפשם אהוב היה אך פרטי. שם בלי ויליאמסון. ד״ר במחנה: ידוע היה כך
העצירים.

 אפיזודות רק אישיים, פרטים אחריו נותרו לא המחנה. של השיניים רופא היה הוא
הזה. ה״גוי" של נפשו גודל על אור השופכים וסיפורים

 הטיפול סוגי לבל תעריפון ויליאמסון ד״ר עם קבעו בי העצירים סיפרו למשל, בך,
 של שמחירו להם נסתבר הראשון, החדשי החשבון לאישור להם משהוגש בשיניים.

 חייבים היו הבריטיים השלטונות אלא העצירים ולא הואיל בחשבון. הוכפל טיפול כל
 לתשלום החשבון את ואישרו עמו, אלוהים יהי מילא, בלבם: העצירים אמרו לשלם,
שהוא. במות
 אדם עם להיפגש ביקש למחנה, ויליאמסון ד״ר בא מהשלטונות ההמחאה קבלת עם

 לחרות בארץ־ישראל הלוחמים לבחורים תרומתו — ההמחאה את לו ומסר מהימן
ולמולדתם. עמם

 כאן ולהשתקע לבוא ארצה, הגולים החזרת ועם המדינה הקמת עם רצה, גם הוא
 שיתמנו האנשים כל בין מהלכים לי יהיו אמר: לכך, משכנע נימוק לו היה בארץ.
בארצכם. והמדינה הצבא לראשי לשרים, בקרוב

 מה וכי ישראל. הגויים ככל שלא בידו, שטעות לשוא לו להסביר ניסו העצירים
בישראל. אינו מאליו, ומובן מסתבר והגיוני, פשוט לו שנראה

 כתב הפסח, חג מערבי באחד ויליאמסון ד״ר על בורוכוב יהודה שפירסם ברשימה
השאר: בין

 הגויים כל על חמתך שפוך — קריאה לאותה ובהגיעכם בהגדה הערב בקראכם
 ידיד היקר, ויליאמסון לד״ר פרט הגויים, כל על הוסיפו: אנא — ידעוך, לא אשר

המחתרת.
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