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בתקווה אל המשך המלחמה

גלגלי הזמן אינם עוצרים
עם סיום שנת  1945וראשית השנה החדשה  1946מאזן פעולות ״תנועת המרי העברי״ היה חיובי
ומעודד לעתיד לבוא .חרף האבידוח ,שנחלו כל שלושת הארגונים ,הייתה ההרגשה כי הבריטים נחלו
תבוסה ופגיעה קשה ביוקרתם ובמעמדם המדיני ואף הבינלאומי.
כל זה נעשה הודות להתלכדותם של כל הכותות המזויינים של היישוב ,אשר בפעם הראשונה
בתולדותיהם יצאו להכות במשותף בשלטון הכיבוש הבריטי.
למרות שביעות-הרצון מהמצב שנוצר ,אין לומר ששרר אמון מלא בין שלושת הארגונים .התששות
והחשדנוח מן העבר טרם פגו .לח״י והאצ״ל בדקו בקפדנוח אם אין טומנים להם פח ,ואילו ה״הגנה״
חששה מפני עליית המוניטין של ״הפורשים״ בעיני הציבור ובעיקר הנוער ,שמא יתחיל ״לפזול״
לעברם .שאלות שלא היו להן תשובות היו מתנסרות בחלל הדיונים .האם יימשך המאבק המשותף
ויוביל לכלל מלחמת תורמה בשלטון הזר ,או תבוא נסיגה עקב תגובות הקשות של הבריטים .ושאלת
המרות הלאומית עמדה כל הזמן על מדוכת הדיונים .הרי נציגי הארגונים לא ראו עין בעין אח המטרה
האסטרטגית של המאבק ,אותו נשאה עתה תנועת המרי .שמירת עצמאותו של כל ארגון סמלה את
שבירתו של האיחוד ,אשר עם כל משבר עלול הוא להתפרק .למצב מיוחד זה נתנו ביטוי חריף ,ללא
מיצרים ,עלוני ההסברה של ה׳׳הגנה״ ,בהתקיפם בצורה בלתי-פוסקת את המתתרות בשל פרישתן
ודרכי פעולתן .ככל שגברו הטונים האנטי-בריטיים בעלון אחד ,כן גברה הביקורת נגד האצ״ל ולח״י
בעלון אחר .החששות מפני הצטרפות חברי ה״יישוב המאורגן״ לארגוני-המתתרת ,לא עזבם אף לרגע.
אף על פי כן ,מבחינת המאזן הכללי של ההישגים ,יכלו לת״י וגם האצ״ל ,להתברך בתקווה בלתי
מבוטלת לגבי המשכו של המאבק המשוחף גם בעתיד.
ומאורע רדף מאורע .גלגלי הזמן לא עצרו אף לרגע.
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פיצוץ הראדאר וההתקפה על תחנות המשטרה הניידות
מבצעי ההעפלה ,שעמדו במרכז המאבק בבריטים ,התנהלו תוך קשיים רבים .האנייה ״חנה סנש״
העלתה את נוסעיה בליל תג המולד  1945בתוף נהריה ,אולם עלתה על שרטון ויצאה מכלל שימוש.
מאז הצליחו רק אוניות מעפילים מעטות להבקיע דרך אל תופי הארץ בלי שיפלו בידי הבריטים .מתקני
השמירה לאורך החופים ,שנועדו למלחמה בהעפלה ,הוסיפו לשמש מטרה ראשית ללוחמי ״תנועת
המרי העברי״ .לאתר שב 19-בינואר  1946נתפסה אניית המעפילים ״אנצו סירני״ על אנשים ,חזרה
״תנועת המרי״ והיכתה בשתי תחנות עיקריות  -בגבעת-אולגה ובראדאר שעל הכרמל.
בגבעח-אולגה הושלם מחדש בניין משטרת החופים שפוצץ כמה תודשים קודם לכן.ב 20-בינואר
 1946הצליחו שני חבלנים מן הפלמ״ח לחדור לבניין החדש ,כשהם מתחזים בצבעים ולהגניב כמה
פחים של חומר נפץ ,שהוסוו כחומרי צביעה .הם הפעילו את מנגנון ההשהיה ועזבו את המקום.
בהודעה טלפוניה הוזהרו השוטרים והחיילים לפנות את המקום .ההוראה לא נתמלאה 17 :איש נפצעו
מרסיסי ההתפוצצות ואחד מהם ,איש צבא בריטי ,מת מפצעיו.
בו בלילה נעשה ניסיון ראשון לפוצץ את הראדאר על הר הכרמל .תבלני הפלמ״ת תדרו בתשכת הליל
ללב המחנה והניתו את חומרי הנפץ במקום המתאים .לאחר מכן נמסרה הודעת האזהרה הטלפונית.
חייל בריטי הצלית ,לאתר שתבריו התרחקו מן המקום ,לפרק בעוד מועד את מנגנון ההפעלה.

הרצח באריתדיאה
מחנה הגולים המיוחד ליד המחנה הגדול באסמרה היה גרעין לפחיחחו של מחנה מעצר נוסף על
הקיים .במחנה זה שוכנו  55הגולים שהובאו לשם ב 20-בדצמבר  ,1945ביניהם אנשי לח״י והאצ״ל.
ב 17-בינואר  1946פחח אחד החיילים הסומים ,משומרי המחנה ,באש על העצורים ופצע את אליהו
עזרא ,חייל האצ״ל ,שעמד ליד הגדר .הפצוע הועבר על ידי חבריו אל פתח השער ,שם התקהלו עצורים
למשמע הירייה ותבעו את פתיתתו של השער כדי להעביר את הפצוע לקבלת עזרה רפואית .למקום
הגיעו עשרות חיילים מזוינים ,אשר תפסו עמדות סביב המתנה .על סירוב המשמר לפתיחת השער
התלו העצורים מכים בו ,ואז ניתכה עליהם אש חזקה מכל עבר .מהיריות נהרגו שני עצורים :שאול
הגלילי)ארנון( ,איש לח״י ואליהו עזרא ,איש האצ״ל ונפצעו שנים-עשר .הרצח העלה זעם כללי ביישוב.
משלחת משותפת של הוועד הלאומי ,הסוכנות היהודית והמפלגה הרביזיוניסטית ,דרשה מהנציב
העליון את החזרת העצירים לארץ ומינוי ועדת חקירה לבדיקת נסיבות הרצח .הפעם גם עיתונות
ההסתדרות הכללית יצאה נגד ההגליה ולהחזרת הגולים .לכל המחאות האלה לא היו תוצאות .העצורים
לא הותזרו ,ואילו ועדת החקירה ,שהורכבה כולה על טהרת קצינים בריטיים ,הצדיקה את היריות ואת
הרצח .אולם ה״הננה״ דרשה מלח״י ומהאצ״ל להימנע מנקמה ואיימה בביטול הסכם ״תנועת המרי״
במקרה של חגובה על הרצח באריתריאה .האיום בפיצוץ האתדות מנע את שני הארגונים מלהשיב על
הקטל המתועב באופן נפרד ,אך ההתקפות על השלטון הבריטי ומתקניו נמשכו ביתר שאת במסגרת

פרק עשרים ושבעה :בתקווה אל המשך המלחמה | 19

״תנועת המרי העברי״.
בגליון ה׳ אדר בי ,תש״ו ,הגיב ״המעש" על הודעת המפקדה הראשית של הצבא הבריטי במזרח
התיכון על רצח הלותמים באריתריאה והצהיר כי הפושעים לא יימלטו מעונשה של המחתרת וייתנו
את הדין על פשעם:

״המתירים דמנו  -דמנו מותו
הודעת המפקדה הואשית של הצבא הבויטי במזוח התיכון על הוצח באויטויאה היא אחת
מנקודת-השיא במסורח ה״חקידות״ הבדיטיות ,הידועה לשמצה .משבעת הסעיפים על ההודעה
היה מוכן מואש הסעיף האחוון עוד לפני שהתחילה ה״חקיוה״ .המסקנה הייתה מוכנה :״בית־הדין
החוקו שבחן את המקוה לפוטיו ,סביו ,כי השוטרים צדקו במעשים שעשו״.
"בית הדין החוקו״ של הצבא הבויטי לא יצא למחנה העצווים מספו  ,119אלא כדי לחבו את
ששת הסעיפים הואשונים ,שישמשו כעין הוכחה למסקנה ,שנקבעה מואש .הם לא יצאו לחקוו את
הפשע ,אלא לקבוע ניסוח מתאים להצדקת הפושעים ולהושעת הנפגעים.
הניסוח מסלף את העובדות ומעלים עובדוח ,הוא חובו בושלנות ובה .ה״חוקוים" לא מצאו
לנחוץ למםוו שמות ותאוו מדוייק של הפוטים ,שהם חקוו ,כביכול ,מה שמו של העצוו ,שהתקוב
לגדו ויוה אבן בשוטו? וכיצד נוצחו השניים? כי ש ק ו הוא ,ש ק ו גם שהשוטוים יוו אך על־יד השעו
מתוך חשש לבויחת העצווים .ש ק ו הוא ,כאילו שם ,על-יד השעו נוצחו וגפגעו העצווים .האמת
היא ,כי נפתחה אש קטלנית מנשק אוטומטי לתוך הצויפים ,על אנשים שלא ואו כלל ולא ידעו על
המתוחש בחוץ .ה״חוקוים״ מעלימים את העובדות הללו ,כי לא חוקוים הם ,אלא שותפים לפשע,
שותפים לוצח .חבויהם וצחו בנשקם ,והם נשלחו לוצוח מחדש ב״חקיותם".
אולם גם מתוך המסקנות של החוקוים מתבוו כמה זולים הם חייהם של עצווים עבוים
בעיניהם של קצינים בויטים ,בשעה שחושבים את החיים הללו להפקו ,אפשו להצדיק יויות
ווצח כתשובה על זויקת אבן .כי ו ק מתוך הנחה זו אפשו להצדיק יויות מנשק אוטומטי בעצווים
בלתי-מזוינים .כי ו ק אמתלה שפלה היא הםבותם של ה״חוקוים״ ,ש״אנשי המשמו חששו לבויחה
המונית״ .כי לא תיתכן בויחה המונית ממחנה המוותק מישובים ,הנתון בסביבה זוה לגמוי ,במוחק
של אלפי קילומטו ממטות הבויחה  -מאוץ-ישואל.
״החוקוים״ הבויטים לא עשו מלאכה נקיה אף מנקודת מבט שולחיהם .יותו מדי בולט הוא
השקו והסילוף בדין-וחשבון אשו הגישו .אנחנו לא חכינו לדין־וחשבון זה .אנו יודעים את הפוטים,
יודעים את הנסיבות ואת העובדות לאמתן .הן ידועות על אף מאמציהם של השלטונות ,שלא
יתפוסמו .הן ידועות אף-על־פי שהוב של המחנה מםוב לםפו על המקוה .כי השביעו אותו ואיימו
עליו להחזיוו בתוו עצוו ,אם יעיז לגלות את פוטי המאוועות במחנה מספו  119באויטויאה ביום
 17בינואו .1946
הודעתם של שלטונות האויב יש לה עוד בשבילנו ו ק מסיבה זו שהיא מונה את כל הגוומים
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האשמים ברצח .והם :ממשלת פלשתינה ,המפקדה הראשית של הצבא הבריטי במזוח התיכון,
המפקדה של הצבא הבריטי בסודן ,ה״חוקרים״ הבריטים ושלטונות מחנה-העצודים באדיטריאה .כל
הגורמים הללו יופיעו בחקירתנו בנתבעים ,כאחראים לרצח.
ועוד דבר מלמדת ההודעה הזאת :אם האשמים לא יבואו על ענשם ,לא יישארו מאורעות ה17-
בינואר מקרה בודד .אם הם לא יבואו על עונשם ,יירצחו עצורים עברים על כל הדמת-יד שתוכל
להתפרש על ידי שוטר זה או אחד כנסיון לפגוע בו; הם יירצחו על כל צעד ,שיוכל להראות כנסיון
לברוח; ימטירו עליהם יריות על כל תנועה ,שלא תמצא חן בעיני שומרם .גופם יהיה הפקר ,וחייהם
 גיהינום.הצדקת הרצח על-ידי ה״חוקרים״ הבריטים היא אזהרה אחרונה .היא יוצרת תקדים .אנו מחויבים
לדאוג לכך ,שלא יקדו עוד מקדים דומים .המחתרת העברית תוכיח לפושעים הבריטים ,כי דם עברי
הוא יקד; כי על כל פגיעה יוגש חשבון מדוייק ,אשר ייגבה מדמם של הרוצחים.
הפושעים ישלמו ,הם ייתבעו לדין לא על דגימת אבנים ולא על נסיון לברוח .הם ייתבעו לדין על
רצח ושפיכת דמי נקיים .הם לא יימלטו״.

לאחר הרצח פורסם גילוי דעת רשמי של המחתרת על הרצח המתועב של שבויים עבריים:

״גילו* דעת
במחנה-הריכוז של אסירי ציון באריתריאה בוצע בידי המרצחים הבריטיים פשע מחריד .נפתחה
אש על שבויים עברים מחוסרי-מגן .שניים מהם נפלו חלל; רבים נפצעו.
הממשלה הבריטית ,הרומסת בשרירות לבה כל חוק אנושי ,הודיעה כי מסיבות הפשע שבוצע
בידי עושי-דברה ,נחקרות .אך העולם התרבותי התנסה ב״חקירות״ הבריטיות ויודע את טיבן .הוא
יודע ,כי מטרתן אינה אלא לחפות על אשמתם הפלילית של השליטים הבריטים ושליחיהם ולהצדיק
את פשעיהם .על כן לא תוכר כל חקירה ביחס לאשמים הישירים במעשה הרצח ,אלא אם תיעשה
בידי גוף בין-לאומי ,כגון הצלב האדום הבין-לאומי ,בהשתתפותם של נציגי הציבור העברי.
ואילו את אבות הפשע ,את אלה שגדשו עברים ממולדתם ותפקירום למוות ולהתנוונת בנכד -
שפוט תשפוט המחתרת העברית.
ודברה ייעשה.

לוחמי חרות ישראל״
במחתרת בציון  -שבט תש״ו״
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ההתקפה על בית-הםוהר המרכזי בירושלים ־ עוד כשלון
כשברח יעקב לבשטיין)ישקה( מבית-הסוהר המרכזי בירושלים ,ב 23-בדצמבר  ,1943הבטיח
לחבריו ,אסירי לחייי ,שבהזדמנות הראשונה ידאג להוציא אותם בכוח-הזרוע מכלאם .זמן קצר אחרי
בריחחו ,החלו אנשי לח״י האסורים בהכנות ליציאה מכתלי בית-הסוהר .בחשאי ובצורה מחוכננח
ביותר ,החלו לחפור במהירות בתוך הקיר החיצוני של התא מס׳  ,18כדי שבבוא יום ההתקפה יפרצו
את השיכבה האחרונה של הקיר וייצאו החוצה לחצר ,כאשר כבר תהיה זו בשליטת הפורצים מבחוץ.
משך קרוב לשנה הוצא איפוא ,בכל לילה ,איזה הלק מן הקיר והפירצה כוסתה ונסתמה אתר-כך בלוח
של טית המורכב גבס ונתון במסגרת ,וזו מצדה הייתה מותאמת להפליא לאותו הנקב שנפרץ .בזכות
ההסתר המושלם של אותו הנקב ,עלו בחוהו כל החיפושים שערכו הבריטים ,כדי לגלות אם אסירי-
המתתרת של תא  18מנסים לעשות משהו כדי לברוח.
בסוף  1945העביר יהושע זטלר אל ישקה ידיעה לאמור ,שהנקבה שתפרו בקיר ההיצוני של תא
 18הגיעה עד לשיכבה האחרונה ,ודי בדפיקה קלה שתיפתח הנקבה וכל האסירים שבתא יוכלו לצאת.
נוסף על כך ,הודיע יהושע שד״ר ישראל שייב ,הוא אלדד ,חבר מרכז-לח״י ,נמצא עמהם בתא 18
ומתכה לפריצה הגואלת .גם אנשי האצ״ל היו מועמדים לבריחה.
לפעולה מעין זו לא היה דרוש אישור מן המפקדה של תנועת-המרי ,אף לא להודיע על הביצוע.
בשל חשיבותה הגדולה של הפעולה הוחלט לבצעה בכוחות משותפים של לח״י והאצ״ל ,להקצות לה
את טובי המפקדים ולתת את הפיקוד עליה בידי יעקב בנאי ,הוא"מזל".
תכנית הפעולה עובדה בידי ישקה וירוחם לבני)איתן( ,מפקד החטיבה הלוחמת של האצ׳׳ל.
התכנית הייחה לחסום את רחוב שבטי-ישראל משני עבריו ולהכין תסימה ליד בית-השידור ברתוב
הלני המלכה ובצורה זו גם למנוע את בואן של תגבורות ממגרש-הרוסים פנימה לעבר בית-הסוהר
המרכזי ,לבודד את התזית האחורית של בית-הסוהר הפונה אל הרחוב החסוי ולפרוץ מצד זה היישר
לחצר הכלא ,שאליה יפרצו האסירים מבפנים בדרך הנקבה .רק גדר-תיל בכניסה הפרידה בין הרתוב
לבין החצר ,ואח הגדר אפשר היה ,כמובן ,לחתוך בקלות .אם משום-מה ייתקלו האסירים מבפנים
בקושי לפרוץ בדרך הנקבה ,הרי ממש ליד הגדר נמצא מחסן-האפסניה של בית-הסוהר ,שגם את דלתו
ניתן לפוצץ על-נקלה ,כך לחדור מן המחסן לפרוזדור של בית-הסוהר ולשחרר את אסיריו של תא
 18על-ידי פריצה לתא זה מבעד לדלת-הסורגים ,סמוך למסדרון .הפעולה נקבעה ליום ה 19-בינואר
 .1946האקדמה לפעולה התנהלה כשורה .מכבי-האש אצו אל גבעת-שאול .שם הוצת צריף בודד.
באוחה שעה ,הגיעו הלוחמים אל סביבת בית-הסוהר כדי לתפוס את עמדותיהם ,מצוידים בכלי-
הנשק להתקפה ולחיפוי ,מקלע"ברן״ ,תח-מקלעים ,בקבוקי-מולוטוב ,רימונים ומוקשים .ההתקדמות
לתפיסת העמדות החלה ,אך ללוחמים ציפתה הפתעה .צבא ומשטרה ארבו להם בנקודות המכריעות.
הם פחחו באש עזה מכלי-נשק רבים .יוסף לונץ ,אחיו של אליעזר)מנחם לונץ( ,גיבור יבניאל ,ביקש
להציל את המצב .הוא שכב על הכביש והפעיל את מקלע-הברן לעבר המארב ,ניידת משוריינת .הוא
שותק עד מהרה מכיוון בלתי-צפוי :ירה ופגע בו שוטר ששמר על אולפן"קול ירושלים״ המנדטורי
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שבקרבת מקום .יוסף שתת דם .קליע נתקע בחזהו .היה זה מזלו .הקליע לא הניח לדם שיפרוץ בזרם
חזק.
התרבו היריות ,של המתקיפים בעמדות מרותקות ושל שוטרים שרוכזו מבעוד מועד להדיפת
ההתקפה .מעברים שונים הגיע קולן של צפירות-אזעקה .לא חלפו אלא דקות מעטות ,וחוצות העיר
היו מלאים רכב צבאי מכל הסוגים .אזור בית-הסוהר נותק ,הנמצאים בתוכו נלכדו במלכודת.
עם כל הצער על שנבצר ממנו לקיים מצוות פדיון-שבויים ,תייב היה מזל לקבוע ,שהפעולה נכשלה.
באין ברירה ,צריך היה להורות על נסיגה אל המכוניות הממתינות בדרך אל נבי סמואל כדי להוליכם
לתל-אביב דרך רמאללה ופחח-תקוה .כותותיו של יוסף לונץ עזבוהו .מזל תמך בו ומסרו לפיקוחו של
עלי ,שהיה לצדו .עלי תזר ליוסף לטעון את אקדחו .הוא החזיק ביד אחת ובשנייה לחץ על פצעו .כדי
לפרוץ דרך לעצמם עוד צריכים היו להשליך רימונים ולפתוח באש מקלעים נגד תמישה משורינים.
הלוחמים הצליחו להכנס אל מאה-שערים ולהיבלע בין סמטאותיה .לנקודת-הריכוז הגיעו ארבעה-
עשר .היתר נשארו בירושלים.
יוסף לונץ נמסר לטיפול של איש-אצ״ל ירושלמי .הוא אושפז בבית-כנסת .הבריטים גילוהו
למתרת-היום במהלך סריקה מדוקדקת ,והעבירוהו לבית-הסוהר בירושלים .הם עמדו להביאו למשפט,
כשהקליע בחזהו משמש הוכחה מרשיעה נגדו .לאחר מאמצים על-אנושיים ותוך יסורים ,הצליח יוסף
להוציא באצבעותיו את הקליע מחזהו .הוא שיקע אותו בתוך סבון בחדר שמונה-עשר ,לשם הוליכוהו
להתרחץ .אסור היה לו לדבר אל חבריו והוא מלמל כאילו לעצמו :״הסבון היה טוב מאד״ .האנשים
בחדר הבינו את כוונתו.
צילומי רנטגן שנעשו לו בבית-התולים הממשלתי שוב לא גילו שום קליע .לא הייתה שום
הוכחה לצורך הרשעתו .במקום התליה נאלצו הבריטים להסתפק בהעברתו למתנה-מעצר  -ללטרון,
לאריתריאה ולסודן.
סיכום האבירות היה זה :מן הלוחמים נפל אחד ,עמוס איש-אצ״ל וארבעה נפצעו .מן הבריטים
נהרגו שני קצינים ושוטרים אחדים נפצעו.
ארגוני המחתרת הצטערו ,אך לא נמנעו מלפרסם הודעה קצרה :״יתירות אצ״ל ולח״י ערכו התקפה
על בית-הםוהר המרכזי בירושלים ,כדי לשחרר אסירים .הנסיון נכשל״.
הבריטים הטילו שוב עוצר על ירושלים העברית .תושבי ירושלים ,שיצאו מבתי-הכנסת במוצאי-
שבת ,השגיחו בלוהמים היוצאים לפעולה וליוו אותם בברכותיהם ובתפילותיהם ,בנסיגתם נפתתו
לפני הלוחמים דלתות הבתים ,כשדייריהם נכונים לחבוש פצע ,להצפין ,להושיט יד עוזרת .העוצר
והמכלאות כוונו לשבירת רוחם של תושבי ירושלים .בחיפושים מבית-לבית נעלמו מן הדירות כלי-
כסף וזהב.
בעקבות הכשלון הנוסף נערך דיון רציני במרכז .גם מצד האצ״ל הושמעה ביקורת קשה על הכשלון
ועל ניהול ההתקפה של הפיקוד .הם טענו שאילו נוהלה ההתקפה בידי מפקד מטעם האצ״ל ,הפעולה
הייתה מצליחה ובחירי אסירי המתתרת היו משתתררים.
מזל כאב את הכשלון .רק פריצת כלא עכו כיפרה על כשלון זה לפרוץ את חומת בית-הכלא לשחרור
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לוחמים שבויים.
אבל כבר בפעולה הבאה של החרמת-נשק ממחנה צבאי בחולון הוכיח מזל את יכולתו לבצע
בהצלתה את המשימה.
ואילו האצ״ל במטה המשותף הודיע לנציגי לח״י כי מכאן ולהבא לא יהיו עוד פעולות משותפות
והם יסכימו רק לביצוע פעולות מתואמות על-ידי שני הארגונים ,תוך חלוקת היעדים.
סדר חדש זה הופעל כחודש לאחר-מכן בעת ההתקפות על שדות-התעופה .להוציא את ההתנקשות
בקצין קאפראטה ב 13-בפברואר  ,1946לא נערכו עוד פעולות משוחפות של האצ״ל ולח״י עד לסוף
מלחמת התרות.

תקנות לשעת חוום
ימים אחדים לאחר ההתקפה על בית-הסוהר המרכזי בירושלים ובתגובה למלחמת המתתרות
ו״תנועת המרי העברי״ ,פירסמה ממשלת פלשתינה )א״י( ב 28-בינואר " 1946תקנות הגנה לשעת
חירום״ חדשות ,אשר השלימו את ״תקנות ההגנה״ ,שפורסמו בספטמבר  .1945התקנות החדשות ייפו
את כותו של הנציב העליון להכריז כל מקום בארץ לבית-סוהר והסמיכו את מפקד הכוחות הצבאיים
לכונן ,כל אימת שימצא לנכון ״בית דין צבאי לפי דין מקוצר״ ,בראשותו של קצין אחד בלבד .לפי
התקנות היה צפוי לעונש מוות לא רק לכל הנמצא יורה מנשק חם ,נושא נשק חם ,זורק או מניח פצצה
וכיו״ב ,אלא גם לכל מי שהוא ״חבר בכל קבוצת אנשים או גוף אנשים ,שאחד מהם ,או כמה ,עברו
עבירה על תקנה זו בזמן שהיו חברי הקבוצה או הגוף ,או עוברים עבירה אחרת״.
כן ,הטילו התקנות מאסר עולם על כל נושא מדי-צבא או משטרה שלא כחוק ,מייצר נשק חם או
פוגע במתקני משטרה או צבא ושנות מאסר רבות על מתן מקלט ל״אדם הפועל נגד ביטחון הציבור״,
על אימונים בלתי חוקיים וכיו״ב .התביעה שוחררה מן החובה להוכית את אשמתו של הנאשם ,אשר
תוייב להפריך את ההאשמה נגדו ולהוכיח את תפותו מפשע  -בניגוד לכל כללי המשפט הפלילי
האוניברסלי.
תקנות החירום התדשות עוררו זעם כללי ביישוב .הן זכו לגינוי חריף מצד לשכת עורכי הדין
העבריים .תחנת השידור של לח״י הודיעה כי ״לפי חוק המחתרת יוכרו כפושעים פליליים כל פקידי
השלטון הזר הפושע ,כל חבר בארגונים הפושעים אשר שמם :אדמיניסטרציה בריטית ,צבא כיבוש
בריטי ,משטרה בריטית ,בולשת בריטית ועצם השתייכות לאחד הארגונים האלה תספיק כדי להוציא
דין מוות עליו .נשיאת נשק על ידי בריטי תיחשב לעבירה הראויה לעונש מוות .לבישת מדים של
אתד הארגונים הבריטיים הפושעים ,תשמש הוכחה להרשעה ונימוק לחיוב בדין בפרוצדורה המקוצרת
והמזורזת של המחתרת העברית.

תוכן השידור מיום כ״ט בשבט תש״ו:
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״תשובתנו על חוקי הטירור
השלטון הזו במולדתנו מקים לעצמו מצבה .הוא יודע ,כי ימי שלטונו כאן לא יאונו והוא
שוקד להקים לעצמו שם וזכו לא ו ק באוץ הזאת ,אלא בתולדות כל השלטונות בעולם .הוא שואף
להגיע לשיא ,למען ייזכו שמו בהיםטוויה כשלטון הפושע ביותו ,כשלטון צמא־הדם ביותו .לא
ו ק למעשה ,אלא גם להלכה .על כן הוא וושם בספוים וחותם בטבעת השליט תקנות וחוקים,
שלא היו דוגמתם בשום אוץ ומדינה .לא היו דוגמתם לשויוות-הלב ,לאכזויות ,לשאיפת־הוצח.
לשלטון הבויטי באוץ-ישואל תישמו לעולם זכות ה״קופיוייט״ .זכות הואשונות לחקיקת חוקים
כאלה .ייתכן שתימצאנה ממשלות ,אשו תלכנה במהוה בעקבות השלטון הבויטי הפושע .ייתכן
שהחוקים אשו פווםמו השבוע בעתון הושמי של ממשלת פלשתינה יועתקו ככתבם וכלשונם
בעתונים הושמיים של פואנקו בספוד ,של הגנואל פיוון באוגנטינה ,של המלך עבד-אל-עזיז
בסעודיה .כי עד עתה לא העיזו אף הפשיסטים השחווים ביותו ,אף השליטים העויצים ביותו,
לפוסם חוקים כאלה בגלוי ולתת גושפנקה ושמית וליגלית למעשי-וצח .מעתה הם ישתמשו
בדוגמה הבויטית בפלשתינה כדי לחקות אותה ולהעתיקה .השלטון הבויטי יזכה פעם נוספת להיות
תלוץ הדיכוי בעולם ,בהתאם למםוות הנאה שלו .הוא כבו גתן לעולם דוגמה לניצול קולוניאלי .הוא
כבו נתן לעולם דוגמה של שיטה אימפויאליסטית ,האחואית למותם והתנוונותם של עשוות ומאות
מיליונים אנשים משועבדים בעולם .הוא גם נתן לעולם את הדוגמה של מחנות-הויכוז .כי זוהי
המצאה בויטית ,שהופיעה בפעם הואשונה במלחמת-הבווים בדוום-אפויקה .הנאצים לכל היותו
שיכללו את ההמצאה הבויטית והוחיבו את ממדיה .עתה נוספה עוד דוגמה מתוצות בויטאניה.
דוגמה ,שחמצא מחקים בין כל כוחות האופל בעולם.
התקנות החדשות של השלטון הזו הן ללא תקדים בהיםטוויה .הן תשמשנה ויהאביליטאציה
וכפוה לכל המשטוים הוקובים והמקוללים ,שהיו עד כה .החוקים החמווים ביותו בווסיה הצאוית
מלביגים כשלג לעומת תקנותיה של ממשלת פלשתינה ,האדומות כתולע .בווסיה הצאוית טוחו
השלטונות וכלבי-ה-״אוכונה״ לספק לבתי-הדין הוכחות משכנעוח נגד הנאשמים בחתיוה תחת
קיומו של המשטו הוקוב .בווסיה הצאוית העמידו לדין והענישו אנשים על מעשיהם הם .שם לא
העיזו לתבוע לדין אנשים על דעותיהם ,אף אם היו אלה דעות קיצוניות ביותו ואף אם האנשים
הודו בשייכותם לאותו אוגון ,שהוים ידו על הצאו בעצמו והתיז את ואשו .ממשלת פלשתינה היא
הואשונה הקובעת עונש-מוות לכל אדם א ש ו לא יוכל להוכיח כי אינו שיך לאוגון ,החותו תחת
קיומו של השלטון הזו .כלבי-הבולשת הבויטית בפלשתינה פטווים מן הטיוחה של בקשת הוכחות.
בית-הדין הבויטי יגזוו דין-מוות לא ו ק על מעשים ,אלא גם על השקפות ודעות.
תוקים כאלה לא פווסמו גם בגומניה הנאצית .השלטון הנאצי וצח ועינה מליונים .אך גם הוא
לא העז לתת תוקף חוקי לוצח זה .הוא השתדל לטשטש את פשעיו .פקודותיו להשמדה היו סודיות
והוא וצה שתישאונה סודיות ,שלא תגענה לידיעת העולם .השלטון הבויטי מעז יותו מן הנאצים.
הוא חסו-בושה יותו מן הנאצים .הוא מפוסם את תכניות ההשמדה שלו בצוות תקנות וחוקים.
הוא יוצו תקדים משפטי ,כביכול ,לכל הפשעים שיבוצעו על-ידו ושיבוצעו על-ידי כל שלטון
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עקוב-דם בעולם בולו .השלטון הבויטי הוא מקווי .הוא אבי-אבות הפשעים בעולם .הוא סמל
ודוגמה לכל הפושעים ,לכל הווצחים ,לכל שטן ומשחית .ממנו ילמדו וכמוהו יוצו לעשות כל אלה
׳׳השואפים להשקיע את העולם לתוך תקופה של באובאויות ״חוקית״.
אך לא השאיפה ל״מקוויות״ היא המאלצת את השלטון הזו באוצנו להגיע לשיאים אלה .המצב
האוביקטיבי ,העובדות ־ הן שמאלצות אותו .בגלל העובדות הללו נאלץ שלטון בויטי לנקוט צעדים,
שלא היו דוגמתם לא בווםיה הצאוית ולא בגומניה הנאצית .כי בווסיה הצאוית היו מליוני אנשים,
שהאמיגו בבעוותם ,כי הצאו הוא שליחו של אלוהים עלי-אדמות והם מצווים על-ידי אלוהים
להכנע לו .שלטון הצאו נשען על מליונים אלה ,נהנה מתמיכתם .הלוחמים נגד הדיכוי היו מעטים
בחחילה ונשענו ו ק על אידיאליזם ואהבת החופש .בגומניה נשען המשטו הנאצי הפושע על מפלגה
של מליוני פושעים ועל אהדתו של ווב העם הגומני .המשטו הנאצי היה ביטוי לוצונם הפושע של
ההמונים הגומנים .השלטון הזו באוץ-ישואל הוא המשטו השנוא ביותו שהיה אי-פעם אי-שם
בעולם .הוא המשטו המבודד ביותו .אין באוצנו שום שכבה המונית ,אין אף חלק מן האוכלוסייה,
אשו יואה בו את מבטא-וצונו ואת שליחו .הוא שנוא על העם העבוי ושנוא על האוכלוסייה
הערבית .את תומכיו ומשרתיו הוא צריך לקנות לעצמו בשכר ,בכסף .ואף אלה  -מספום מועט.
השלטון הזר במולדתנו הוא שלטון עריצים ,הוא שלטון אויב לארץ כולה ולכל יושביה .הוא משטר
דיכוי ,המעורר זוועה.
השלטון הזר במולדתנו מרגיש ויודע ,כי הוא איננו רצוי; כי הוא שנוא ובזוי על-ידי הכל .כי כל
יושבי הארץ משתוקקים לסלקו ,רוצים להכחידו ולהרחיקו .הוא יודע ,כי אין עוד חוג ,אין קבוץ
אזרחים במולדתנו ,שירחש לו אמון ,שיתמוך בו .הוא מבודד וזר לכולם .על-כן אין הוא רואה צורך
להתחשב בדעת הקהל .אין לו מה להפסיד .הוא מבודד וזר .בשבילו נשארה רק דרך אחת ,כדי לקיים
את שלטונו כאן; דרך הטירור ,דרך ההפחדה ,דרך הרצח והדמים .הוא נמצא במצב של קוביוסטוס,
הרואה כי עתיד הוא לאבד את כל הונו במשחק הקלפים וברוב יאושו הוא מחליט להעמיד את
פרוטותיו האחרונות על הקלף היחיד והאתרון שעוד נשאר בידיו .בידי הקוביוסטוס הבריטי נשאר
עוד קלף אחד בלבד :בתי־הסוהר ומחנות-ריכוז לאלפים ולרבבות ,רצח של אסירים ושבויים ב׳׳דין״
וללא-דין ,שפיכת דמים בהמון ,חוקים אכזריים ללא תקדים.
עשתונותיו של השלטון הזר אבדו .אין הוא רוצה להודות במצב הקיים ואין הוא רוצה להסיק
ממנו מסקנות .הוא איננו רוצה להודות הודאה פומבית ,כי במולדתנו קיים מצב-מלחמה כתוצאה
מקיומו של שלטון-זר .הוא איננו רוצה להכריז ,כי אין עוד יחסי-שלום בארץ ועל-כן אין עוד תוקף
לדין צבאי של ימי-שלום .הוא עדיין רוצה ליצור רושם ,כי יושבי הארץ הזאת נתיניו הם והם מצויים
על נאמנות לחוקי השלטון .אך המצב לאמיחו הוא אחר .הציבור העברי איננו חושב את עצמו יותר
כנתון לשלטון הזר מרצונו החפשי .הוא איננו מכיר בזכות הבריטי לשלוט כאן .הוא רואה בו משפט
הכפוי עליו מאונס נגד האינטרסים שלו ,נגד שאיפותיו ,נגד עתידו .יש תהום עמוקה בין ההכרה
המשפטית של השלטון הבריטי לבין הכרת המשפט של העם העברי .התהום הזאת הביאה לידי מצב
מלחמה בין השלטון הזר לבין תנועת החופש העברית ,המבטאת את רצונו של העם כולו .אילו הכירו
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הבריטים בעובדה יסודית זו ,היו מקבלים על עצמם את עול החוקים הנהוגים במלחמה ,המקובלים
על בל צד לוחם .חוקים הקובעים זכויות וחובות שוות לבל צד .אולם השלטון הבריטי מסרב להודות
בעובדות ועל-כן הוא הופך להיות לא צד לוחם ,אלא שלטון פושע .שלטון טירוריסטי מובהק .מתוך
ההנחה הכוזבת ,בי חוקיו מחייבים את האזרח העברי ,את הלוחם העברי  -הוא קובע ענשים לפי
שרירות לבו .קובע בתי-דין ומוסר בידיהם את הסמכות הרחבה ביותר בדיני נפשות .הוא סבור ,כי
על-ידי הטלת פחד ואימה עוד יוכל להחזיר את הסדר ואת השקט הנכסף על כנו; כי הציבור יישמע
לו מיראה ,לאחר שהוא סרב להשמע מאהבה ומרצון.
טעות היא בידו .לא יצליח האויב לסובב את גלגל המאורעות אחורנית .אין כוח בעולם ,אשר
בעזרתו אפשר יהיה להטיל את מרוחו של השלטון הזר על האזרח העברי ,על הלוחם העברי .אנו
חיים על-פי חוקים אחרים ,נשמעים למרות אחרת .אנו חיים על פי החוק הטבעי ,הנובע מזכותו של
כל עם לחרות במולדתו ,מזכותו של כל עם להלחם נגד משעבד ומנצל .אנו סרים למרוחו של הרצון
העברי העצמאי ,הסוברני .תקנותיו וחוקיו של השלטון הזר אין להם שליטה עלינו ,כי אנו כופרים
בחוקיוחם ,כופרים בחוקיותו של שלטון הדמים הבריטי במולדתנו .הלוחם העברי נשבע לעקור את
השלטון הזר יחד עם חוקיו ,נשבע להשליט במולדת את החוק העברי הסוברני .הוא נתגייס למלחמת
החרות וקיבל על עצמו את חוק המחתרת העברי מתוך ידיעה ברורה ,כי עד אשר תוגשם מטרת
המלחמה ,נכונו לו חיי-סכנה .כי כל רגע יכול הוא להדרש להקריב את חייו למען המטרה הזאת.
כל אזרח עברי יודע ומבין ,כי המלחמה היא לחיים ולמוות .התקנות החדשות של האויב מאמתוח
את ההכרה הזאת בצורה הבולטת ביותר .יען כי משמעוחן ברורה :רק במחיר של כניעה גמורה יכול
האדם העברי לזכוח בחיים מידי השלטון הזר .הוא נדרש לוותר על רצונו ,שאיפותיו ,עתידו .הוא
חייב לאטום את אזניו לזעקת אחיו וקרוביו שנשארו לפליטה מהטבח באירופה .אם הוא יושיט להם
עזרה ,אם הוא יסייע להצילם  -הריהו פושע בעיני השלטון ודינו למאסר של שנים מרובוח .אם הוא
נותן יד לאלה הלוחמים את מלתמת האומה כולה  -דינו מיתה .השלטון הזר דורש כניעה גמורה
במחיר של חיים עלובים ,במחיר של התכחשות לשאיפת האומה .אולם גם החיים העלובים הללו
יהיו תלויים יום-יום בחסדו של השליט .ומה גדולים חסדיו ורחמיו של השלטון  -ידוע לנו היטב
היטב .מחר לא יהסס השלטון הפושע להקים כבשנים ותאי-גאזים .הוא יעשה זאת לא בפקודה
סודית אלא בתוקף של תקנות לשעת חרום .כי לא יהיה מי שיעכב בעדו ,שימנעהו מללכת עד סוף
דרכו בהגשמת מזימותיו.
לשלטון הזר לא נשארה דרך אחרת ,אלא הדרך של הטלת פחד ,של אימתנות ,של טירור .לעם
העברי לא נשארה דרך אחרת ,אלא דרך המלחמה האקטיבית נגד השלטון הטירוריסטי הפושע ,השנוא
והבזוי ,המדכא והמשעבד .את העם העברי לא יפחידו האיומים .לא יפחידו התקנות והחוקים .נם לא
יפחידו מחנות-ריכוז ,בתי-סוהר ותליות .מולדתנו כבר ידעה כובשים אכזרים ,העם העברי כבר טעם
טעמו של סבל והתנסה בו לא אחת .רומא הוקיעה מאות ואלפים מורדים עברים על צלבים .גם היא
כינתה אותם בשם"שודדים״ .אך הגרדומים ליבו את אש המרד וכל העם קם למלחמת חרות .קם
לפרוק את עול השלטון האויב ,קם למלחמה אשר התישה את האימפריה הרומית האדירה והתישה
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את חורבנה ושקיעתה .על צלב אחד הוקע האדם העברי ישו מנצרת ,אשר את שמו נושאים גם
הצבועים הבריטים יורשי המצליבים .האס יפחידו גרדומים את ניני המכבים הקנאים? את בניהם של
יוחנן מגוש-תלב ,של שמעון בר-גיורא ,של בר-כוכבא ,של עשרת הרוגי-מלכות? האם יירתעו מפני
תליות בני האומה העבריה ,אשר כל העולם נהפך להם לגרדום? אשר הברירה בפניהם היא :מולדת
חפשית או כליה ,חרות או מוות? אילו היו הבריטים גם נבונים במקצת ולא רק פושעים ,היו חייבים
לבקש לעצמם תשובה על שאלות אלה :ההפחיד הרצח של יאיר? האם הטיל פחד הרצח ברחוב
דיזינגוף  ?30האם לא למדו הבריטים כלום מעלייתם לגרדום של שלמה בן־יוסף בעכו ,של אליהו
בית-צורי ואליהו חכים בקהיר? אם הבריטים טרם למדו לקח ,הס עתידים ללמוד אותו ,למשבתם.
המלחמה העברית תימשך .היא תלך ותגבר ,על אף חוקי הטירור הבריטיים; היא תלך ותגבר גם
בגלל חוקי הטירור הבריטיים .אנו נלחם נגד השלטון הזר מפני שהוא זר ומונע את תרותו של העם
העברי .ונלחם בו גם מפני שהוא שלטון פלילי ,שלטון פושע ורוצח ,שלטון דמים .אנו נמדוד לו מידה
כנגד מידה .על אש נשיב באש ,על דם נשיב בדם ,על טרור נשיב בטרור .כנגד חוקי הרצח הבריטיים
נעמיד חוקים של המחתרת העברית .חוקים מקבילים ,אכזריים כמו אלה .משפט מקוצר ודין מוות
לפושעים הבריטיים ,השלטון הזר קובע ,כי אינן נחוצות עוד הוכחות ,כדי לדון אדם למיתה .אנו
רושמים זאת לפנינו ,השלטון הזר קובע ,כי לכל אדם הנמנה עם ארגון אויב חייב מיתה .גס את זה
אנו רושמים לפנינו.
לפי חוקי המחתרת העבריח ,אשר יועמדו מול חוקי הטידוד הבריטיים ,יוכרו כפושעים פליליים,
כל פקידי השלטון הזר הפושע ,כל חבר לאירגונים הפושעים ,אשר שמם :אדמיניסטראציה בריטית,
צבא-כיבוש בריטי ,משטרה בריטית ,בולשת בריטית .עצם ההשתייכות על אחד האירגונים
הטירוריסטיים הללו תספיק לחייב את הפקיד הבריטי ,את חייל-האוקופציה הבריטי ,את השוטר
הבריטי .תספיק להוציא דין מוות עליו .נשיאת נשק על-ידי בריטי חיחשב לעבירה הראויה לעונש
מוות .לבישת מדים של אחד האירוגנים הבריטים הפושעים תשמש הוכחה להרשעה ונימוק לחיוב
בדין בפרוצידורה המקוצרת והמזורזת של המחתרת העברית .לא יהא צורך לברר ולבדוק ,אם בריטי
פלוני או פלמוני פשע בעצמו .חבריו פשעו לכל הדעות והתתברותו אליהם היא הוכחה בולטת
לכוונתיו הזדוניות .עצם הסכמתו להמשיך בשירות הפושע ולבצע את חוקי הטירור קובעים את
גורלו ושמים אותו כמטרה למשפט-הצדק של המתתרת העברית.
לשלטון הבריטי יש יותר נושאי-מדים ,יותר נשק מאשר ללוחמי המחתרת העברית .על כן תהיה
לנו מלחמה קשה ורבת דמים .אולם יחד עם זה על השלטון הפושע לזכור כי בהינתן תוקף לתוקי
התגמול של המחתרת העברית ,יהא האויב זקוק לקברות רבים בשביל חלליו .כלום דאג הגגראל סיר
אלאן קאניננהם ,נציב הדמים הבריטי במולדתנו ,גם לקרקע ,כדי לקבוע בה את קלגסיו שיפלו? האם
דאג לכך בשעה שחחם על חוקי הטירור החדשים? בענין זה מוכנים אנו לפנות אליו פנייה אישית;
הקשיבה גנראל סיר אלאן-קאנינגהם! האזינה נציב-חליין! ביחד עם דאגתך לתליות בשביל
לוחמי-החופש העבריים ,אל תשכח לדאוג לקברות בשביל עושי דבריך הפושעים .ארצנו לא תוכל
להקצות למטרה זו שטחים מספיקים .על כן ניעצך להזמין אניות ,שיובילו את חלליך לקבורה
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בארצם ,אם אינן מוכן לשלחם חיים ולהפליג יתד אתם למולדתך .יהיה זה תפקיד נאה לצי הבריטי
המפואר ,העסוק היום בציד מעפילים עברים .הקשיבה  -גנראל בריטי ,נציב בריטי ,פושע בריטי,
תליין בריטי :גם עליך חעבור הכום!״
תגובח לח״י החד-משמעית לתקנות החרום נסכה ביטחון ביישוב .אין גם ספק שהיא גם זרעה
חרדה וחוסר ביטחון בקרב חוגי השלטון וחיל הכיבוש .אזהרת המתתרת השפיעה עליהם יותר מאשר
השפיעו תקנות-החרום על אנשי המחתרת ,אשר היו רגילים בחיי-סכנות והעמידה מול המוות הייתה
לחם חוקם .הבריטים לא היו רגילים בזה.

רכישת־ נשק בידי האצ״ל
באותו יום ,ב 28-לינואר  ,1946בו פורסמו תקנות-התרום ,תקפה יחידת-חיל-הקרב של האצ״ל אח
מחנה חיל-האוויר הבריטי בתל-נוף)״עקיר״( .אנשי האצ״ל ,שהיו לבושים במדי הצבא הבריטי ,הגיעו
למחנה בשתי מכוניות :בג׳יפ ובמכונית-משא גדולה .שתיהן הוחרמו מחיל ההובלה .אחרי שהשתלטו
על המחנה ,הוטענה על המשאית כמות גדולה תת-מקלעים )כ ,(600-מכונות-יריה ,מקלעי-ברן
ותחמושת .אלא שבעת הנסיגה קרתה תקלה .המשאיח שקעה בבוץ וחרף המאמצים לחלצה ,החילוץ
לא צלת ונאלצו לנטוש אותה עם רוב הנשק ,בלקחם את הכמות שניתן היה לקתת.
ב 3-בפברואר שוב חברה יחידח אצ״ל למחנה צבאי .הפעם למחנה של תיל האוויר הבריטי ברח׳
ז׳בוטינסקי בתל-אביב ,גם פה במסווה של חיילים בריטיים .הם השתלטו בקלות על המשמר והחרימו
כ 30-כלי-נשק שונים :מקלעים ,תת-מקלעים ,רובים ואקדחים.

רכישת-נשק במחנה צבאי בחולון על-ידי לח״י
הסכם ״תנועת המרי" איפשר ללח״י ולאצ״ל לבצע פעולוח מחוץ למסגרת הפעולות המזומנות
המתכוננות במקרים הבאים :פעולות לרכישת-נשק ,פעולות לשתרור אסירים ופעולות להחרמת-
כספים ,בתנאי של קבלת אישור של המטה הצבאי .אישור כזה ניתן כבדרך שיגרה והמתתרת ניצלה
זאת ככל שנקרתה ההזדמנות לכך.
לאחר שהשבוע הראשון של חודש פברואר  1946פעלו אנשי האצ״ל פעמיים בהחרמת-נשק ,הגיע
תורה של לחייי ב 6-בפברואר .1946
ליד בית-החרושת"ארצי" בשכונת אגרובנק בחולון ,היה מחנה אוהלים של חיילים אפריקנים .רק
מחסן הנשק ,מעונות הקצינים הבריטיים ושירותים שונים שוכנו בבניין גדול בן שתי קומות .תצפיות
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מדוקדקות הוכיחו ,שיש במחסן כמות נשק שניתנת לרכישה בפעולה .הנתונים הושגו מאת אחד מנערי
מחלקה הנוער ,הרצל לבשטיין ,אחיו הצעיר של ישקה ,אשר סיפר למפקדו עלי ,שאהד הצעירים שלו
בתא הסחובב בחולון וראה שם מחנה כושים .הוא התידד עם כושי אחד והלה סיפר לו שיש להם הרבה
נשק .הנער שאל את הכושי על מקום המחסן והכושי הצביע על בניין גדול בקרבת המחנה.
עלי שלת את הנער חזרה אל המחנה ,כדי להשיג פרטים נוספים מאח החייל הכושי ,איתו
התיידד.
לאתר השלמת הנתונים והמידע הנוסף שהושג ,הוכן שרטוט בידי דוד שומרון)עלי( של המחנה
וסביבתו .בתתבולות שונות חדרו אנשי לח״י לשטח המחנה ,וגם למעונות הקצינים בקומה השנייה,
ואיתרו כל פרט חשוב .למפקד הפעולה התמנה יעקב בנאי)מזל( וסגנו יעקב גרנק )דב( .בחורשת
האקליפטוסים בזכרון-מאיר ,ליד בני-ברק ,נערך ביום הפעולה תדרוך בעזרת ארגז חול ,עליו הוסברה
תכנית הפעולה .מזל הציג את התכונות הטופוגרפיות של השטח והבניינים ,קבע את האנשים ומינה
אתראיים לתפקידים השונים .מקום הריכוז ליציאה נקבע בחנות של אוהד בחולון ,שם תולק הנשק.
חלק מן האנשים הולבשו במדי צבא ,משם יצאו הלוחמים במשאית מכוסה אברזין .עם הגיעה לשער,
קפצו ממנה שני לוחמים שהשחלטו על הזקיף .חוליה נוספח פשטה על מחנה האוהלים .בשלב זה החלו
היריות .מהבניין נשמעו התפוצצויות של רימונים .נפצעו שני לוחמים .החיילים הכושים המבוהלים
התלו במנוסה .בינתיים עלתה הוליה בפיקודו של צפוני שומרון לקומה השנייה והשתלטה על אולם
הקצינים ,אשר נמלטו לתוך חדר מגוריהם .קצין אחד נהרג והשאר שותקו באש רימונים ועשן .דב כבש
את המחסן עם פיצוץ דלת הפלדה וה״סבלים״ העמיסו את הנשק על המשאית .הנסיגה שניתנה כעבור
כמה דקות ,התנהלה כמתוכנן .הנשק נפרק באחד הפרדסים ליד שכונת התקווה ולאתר מכן אוכסן
במתסן תת-קרקעי בפרדס ברעננה .השלל היה 70 :רובים 24 ,תת-מקלעים 8 ,מקלעי ״ברן״ 4 ,מרגמות
ותחמושת רבה .בפעולה השתתפו :דוד שומרון)עלי( ,צפוני שומרון ,משה רדומוסלסקי)אורי( ,משה
ערמוני)נדב()נפצע( ,פנתס גינוסר)אמנון()נפצע( ,נתן מרפיש)גד( ורבים אתרים.
לפעולה היה אפילוג דרמטי שתוצאותיו היו חמורות .כוחות הצבא והמשטרה ,שהגיעו למקום
באיחור רב ולא מצאו כל עקבות ,על פיהם יוכלו לערוך תקירה לשם גילוי מבצעי ההתקפה ,התליטו
להתנקם בתושבי המקום .החיילים הכושים ,מוסתים בידי חבריהם הבריטים ,פשטו ברחובות המושבה
כדי לפרוע בתושבים ,וגרמו נזק רב ברכוש וקרבנות אדם ,הרוגים ופצועים.
אחרי הפעולה הזאת נתמנה יעקב בנאי)מזל( לאחראי על החטיבה הלוחמח ,לאחר שישקה נשלח
לחו״ל לארגן את החטיבה הלוחמח שם.

החרמת אגרות־החוב הבריטיות
דרכים רבות היו לשלטון הבריטי כדי לפגוע ביישוב העברי .בצד מדיניות ״הספר הלבן״ ,הגבלת
העלייה ,איסור הקמת התיישבויות ,הגבלת קניית קרקעות ,פגיעה בכוח הנשק העברי ורצח וטרור -

 | 30ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

לא זנחה בריטניה גם את המלתמה הכלכלית נגד היישוב ואת הריסתו של המשק העברי עד היסוד.
אחת הדרכים לרישושה של המשק נמצאה בהוצאת כספי האזרתים מידיהם והעברתם לקופת
השלטון הזר .הדרך הפשוטה שנמצאה לכך ,הייתה הוצאת אגרות-החוב הממשלתיות ,שמטרתה
הייתה להשאיר את משק הכספי של הישוב ללא רזרבות בתקופת המעבר ממשק מלחמתי למשק של
ימי-שלום.
המחתרת החליטה לחשוף את פרצופה האמיתי של השלטון ולסכל את מזימותיו הזדוניות להריסת
כלכלתה של הישוב.
הפעולה נעשתה בכרוזים ,בעיתונים ובפנייה אל הציבור באמצעות ״קול המתתרת העברית״ של
תחנת השידור.
הרי תוכנו של שידור מיום ג׳ אדר א׳ תש״ו:
״החרימו את אגוות־החוב!

ממשלת פלשתינה מתכוננת להוציא סויה חדשה 5 :מיליון
האם תוציא ממשלת פלשתינה סויה חדשה של אגוות-חוב בסכום של חמישה מיליונים ליוותז
 על נושא זה מתנהל מזה כמה שבועוח וויכוח בין שני עתוניס עבוים גדולים .מה שעתון אהדמודיע ,מכחיש השני .ושניהם כאחד מאשימים זה את זה ,כי ידם של ספסוים באמצע .כי הידיעה
על הופעתה של סויה חדשה גוומת ליוידת השעו של אגווח החוב מן הסויות הישנות ,והכחשת
הידיעה גוומת שוב לעליית מחיון .וכן ,בין תנודות של עלייה ויוידה ,יכולים ספסוים לשלות דגים
במים עכווים אלו.
אנו יכולים להעמיד את הדבוים על נכונותם :ממשלת פלשתינה תוציא סויה חדשה של אגוות
חוב .היא תשתדל לסחוט בדון זו עוד חמישה מיליונים מן המשק העברי ,נוסף על חמשת המליונים,
שכבו הצליחה לסחוט ,וגם בזה לא תסתפק .היא תסחוט עוד ועוד ,בהתאם למגמתה הכללית :לדלדל
את המשק העבוי ,לוושש אותו ולהשאיוו בלי וזובות כספיות בתקופת המעבו ממשק מלתמתי
למשק של ימי שלום .היא עושה זאת בכל הדוכים האפשויות ,שעליהן נוחיב את הדיבוו בהזדמנות
אחות .ואגוות החוב אינן אלא סעיף אחד בתוך התכנית הכללית של ממשלת פלשתינה ,המכוונת
להחויב את הכלכלה העבוית .עד כה הצליח הנסיון בידיה ואין כל סיבה מדוע לא תמשיך בו.

ה׳׳היסטוויה״ של אגוות-החוב
בת־שגה בסך הכל היא ההיסטוויה של אגוות־החוב .ואף על-פי-כן היא מאלפת מאוד ועשיוה
במאוועות ובמוסו-השכל .לפני שנה בעוך הופיעה הסויה הואשונה בסכום של מיליון ליוות.
הפעם לא העלימה ממשלת פלשתינה את כוונותיה .לפני כשנה הופיע הקולונל הוון באסיפה חגיגית
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של התאחדות בעלי התעשייה ,בהשתתפותו של נשיא ההסתדרות הציונית ,פוופםוו ד״ו חיים
וייצמן ,שבא ארצה כדי לחוג את יום הולדתו השבעים וכדי לרתום את הציבור העברי בשיתוף-
הפעולה המחפיר עם השלטונות במלחמתם בנוער העברי הלוחם .אין צורך להציג בפני הציבור את
פרופסור וייצמן ,אך לא הכל יודעים מיהו הקולונל הרון .הוא היה הוותיק שבפקידים הבריטיים
בארצנו .הוא בא הנה עם הגנרל אלנבי ומאז מילא תפקידים שונים בצמרת של האדמיניסטראציה
הבריטית .נציבים באו ונציבים הלכו .פקידים התתלפו ,אן הקולונל הרון נשאר ועמד על משמר
הרציפות של המדיניות בארצנו .באופן רשמי היה קולונל זה מנהל מתלקת הבריאות הממשלתית.
הוא הנהיג את השיטה ,כי מהלקה זו איננה מושיטה שום עזרה לציבור העברי .הוא סגר את שירות
הבריאות הממשלתי בפני הרופא העברי ,אך לא דק במחלקה זו הייתה ניכרת השפעתו .הוא היה
שונא ציון ואויב מושבע להתפתחות העברית לא מטעם של מדיניות גבוהה בלבד ולא כתוצאה
מהוראה שהוטלה עליו מגבוה .שנאתו נבעה מתון הכרה אישית ומתון יזמה אישית .הוא היה יד
ימינו ויועצו הקרוב של מק-מיכל.
בשעה שהופיע הקולונל הבריטי הזה באסיפה של בעלי-התעשייה ,היה באופן רשמי מנהל
מחלקת ה״ריקונסטרוקציה״ ,שכוונותיה ומגמותיה ברורות לכל .מי הזמין את הקולונל הרון לאסיפה
של בעלי-התעשיהל אין אנו יודעים מי חתם על ההזמנה ,אולם הקולונל הרון ודאי צחק את צחוקו
השטני והסיק מן ההזמנה מסקנה צודקת; ההזמנה מוכיחה ,כי המזמינים לא בלבד שתסרי כבוד
אנושי ולאומי הם ,אלא שכנראה גם פקתים ביותר אינם .על כן לא צריך לשחק אתם בדיפלומטיה״.
אפשר לדבר אליהם גלויות.

קולונל הוון מדבר גלויות
ואכן ,הקולוגל הרון דיבר גלויות .הוא סיפר באותה אסיפה ,כי הממשלה עומדת להוציא אגרות חוב
בסכום כולל של עשרות מיליונים לירות ,וכי הכסף הזה יהיה מיועד למימון תכנית הריקונסטרוקציה
הממשלתית; אותה הריקונסטרוצקיה ,אשר יושב ראש הנהלת הסוכנות הציונית נשא נאום נלהב
בגנותה והכריז ,כי הציבור העברי לא ישתף פעולה בהגשמתה.

הציבור העברי מסרב ,עירית תל-אביב מזוזת
האסיפה הייתה תגיגית ובעלי-התעשיה הנאספים נהגו בקולונל הבריטי מנהג של הכנסת
אורחים .הם לא שיסעו את דבריו ,אף אחד לא קם להודיע ,כי הציבור העברי יתנגד לסחיטת סכומים
של מיליונים מכיסיו למטרות המנוגדות לאינטרסים שלו .אולם מה שלא הבינו בעלי-התעשיה
המנומסים ,הבין הציבור עצמו .למרות הפיתוי של אפשרות לזכות בגורל זה ,היו האגרות מונחות
כאבן שאין לה הופכין .היחס אליהן היה כאל שרץ מתועב ,אשר כל הנוגע בו יטמא .הציבור לא קנה
אותן .עד שקרה אותו מאורע מפורסם :ראש עירית תל-אביב נפגש עם באי-כוח השלטונות ואלה
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הבטיחו לו בי מן המיליון של אגרות התוב תקבל העיריה העברית הלוואה של שלש מאות אלף.
כתוצאה מהבטחת השלטוגות ,לא זו בלבד שעירית תל-אביב ביטלה את החרם של הציבור העברי,
אלא שהיא בעצמה נהפכה לסרסורה של ממשלת פלשתינה ופנתה אל הציבור בקריאה לקנות את
אגרות-החוב .הפנייה הביאה תוצאות .תוך ימים מספר אזלו האגרות מן השוק .המיליון הראשון
שילשל לתוך קופת הממשלה .לאחר שבועות מספר הוצאה הסריה השניה בסכום של מיליון נוסף;
וכעבור חדשים מעטים  -סריה שלישית בסכום של שלשת מיליונים לירות בבת אתת .העיריה בבר
לא הייתה צריכה לזרז את אזרחיה לקנותן .הן ניקנו ונהפכו למיצרך של ספסרות.

אבלו באושים וספגו מלקות
ראש העיריה העברית לא הודיע בשעת הוצאת הסריות החדשות אם הבטיחו לו שלוש מאות
אלף גם מכל מליון נוסף ,ופרנסי הציבור לא שאלו אותו ,אם תמורת אתנן של שלוש מאות אלף
מותר להעביר שבע מאות אלף של כסף עברי לקופה הזרה .כן לא נמצא איש אשר יגלה את
העובד,ה כי העיריה איננה צריכה כלל לתיווכה של הממשלה הזרה ,כדי לקבל הלואה מאזרחיה.
אילו פנתה אליהם העיריה בפנייה ישרה ,הייתה יכולה לקבל בלי תיווך ,לא שלש מאות אלף בלבד,
אלא מליון ויותר ,בתנאי שהכסף יוצא למטרות פרודוקטיביות .הנושא נעלם כמעט מסדר יומה של
מועצת-העיריה .כי הרגשת החטא של סיוע בסחיטת מליונים מן הצבור העברי פינתה את מקומה
להרגשת החרפה והבושה על קלות-הדעת ועל קלות-האמונה בהבטחת הממשלה .נתברר כי לא
רק שפרנסי העיר אינם יודעים להגן על האינטרסים הלאומיים שלנו ,אלא שגם סוחרים גרועים
הם ,שקל לרמותם .לא זו בלבד שמהסריות החדשות לא הובטחה לעיריה אף פרוטה אחת ,אלא
שקופת העיריה לא קבלה אף את ההלואה המובטחת מן הסריה הראשונה .מיניסטרים בריטיים כבר
הוכיחו ,שהם אינם משלמים שטרות פוליטיים החתומים בחתימה רשמית של הממשלה הבריטית,
ואף-על-פי-כן עוד נמצאים ראשי עיריות המאמינים להבטחה בעל-פה של פקיד בריטי קולוניאלי.
בשני דברים כבר דומים פרנסי תל-אביב לאותו שוטה מפורסם מן האגדה המפורסמת; הם אכלו
דגים באושים וגם מלקות ספגו .עחה נשאר בידי הבוחר התל-אביבי לקיים בהם גם את סוף האגדה:
לגרשם מן העיריה ,כדי שלא יעמדו שוטים בראשו.

הצו :להחרים את ה״אגרות״
אולם הפעולה העיקרית הנדרשת עתה היא אחרת :הציבור העברי חייב להכריז חרם על אגרות
התוב הממשלתיות .חרם גמור :לא לקנות אותן ,לא להפיץ אותן ולהחרים גם את מפיציהן .בקריאה
זו אל הציבור ליומו כל סריה שהופיעה עד כה .פנינו בכרוזים והסברנו .לדאבוננו לא הביאה קריאתנו
את התוצאות השלמות .הפצת הסריה השלישית הואטה ,אך לא הופסקה כליל .איטיות ההפצה של
הסריה קודמת גרמה לכך שהממשלה לא נזדרזה בהפצת סריה נוספת .ויש לשער שהיא בעצמה
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מפיצה עתה על-ידי סוכניה שמועות מנוגדות ,כדי לממש את דופק הציבור .על-כן צריכה לבוא
התלטה ברורה :צו לאומי הוא  -לא לקנות את האגרות .להחרים אותן ואת מפיציהן; להפריע בעד
ההפצה בכל האמצעים.
על כל אזרח עברי לזכור -

נימוק א׳ :לא לחזק את השלטון הזו
ראשית :במליונים הללו משתמש השלטון הזר למטרות אנטי-עבריות .אף כי לא נתפרסמו
עדיין מספרים מדויקים על אופן הניצול של הסכומים הללו ,הדי ידוע ,כי מהם מכסה הממשלה
את הגועונות המלאכותיים בתקציביה המנופחים .הכסף מוצא ,כדי לשחד את האמידים והאפנדיס
הערביים על-ידי מתן תמיכות בצורות שונות .על־ידי כך קושרת אותם בריטאניה לרתמתה והם
משמשים בידיה כלי-שרת בקנוניותיה נגד העם העברי .חלק מן הכסף מוצא על־ידיה להחזקת
חילות-הכיבוש ורבבות שוטרים ובלשים .השלטונות הבטיחו בשעתו להקים בכסף זה גם בתי-
סוהר מודרניים ,שלפי החוקים החדשים הם הפכו ל״מצרך חיוני״ מאד בשביל הציבור העברי .אולם
ודאי החליטה לבסוף ,בי גם בזה אין צורן ,כי מוטב להרבות בגירושים ולהחזיק את העצורים
במחנות-רכח ,הרחק מגבולוח המולדח.

נימוק ב׳ :לא לדלדל את המשק העברי
שנית :המליונים הללו יחסרו למשק העברי .על־ידי קניית אגרוח-החוב מוציאים מן המחזור
הפרודוקטיבי סכומים ,אשר יכלו לפתור כמה מן הבעיות הקשות ,אשר הציבור העברי מתלבט בהן.
מיליונים אלו ,אילו רוכזו בקופה עברית ,היו יכולים לשמש ריזרבה כספית למימון של תכניות־שיכון
רחבות ,לקליטת עולים על-ידי יצירת עמדות כלכליוח חדשות .מי שקונה אגרת חוב ממשלתית
גורם לדלדול הריזרבה-הכספית ,עוזר לשלטון האויב להשיג את מבוקשו; לגרום משבר כלכלי
וחוסר עבודה ,אשר ישמשו אמתלה נוספת למניעת עליית עברית רתבה :אמתלה מתקבלת על הדעת
בחוגים כלכליים בעולם.

נימוק גי :לא לספק הצדקה למסים חדשים
שלישית :על-ידי הפצת אגרות-החוב בסכומים של מיליוגים מקבל השלטון הזר הוכחה ,כי
הציבור העברי הוא עשיר ,וכי בכיסיו מתגלגלים סכומים גדולים ללא מטרה כלכלית ברורה .הוכחה
זו משמשת לו הצדקה להגביר את לחץ המסיםי ,להכביד את עול הארנוניות ,להמציא בכל פעם מסים
חדשים ,המעיקים על המשק העברי בלבד.
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תחילת מצור כספי על השלטון הזו
ההחלטה להחוים את אגוות החוב חייבת להקדים את ההחלטה על אי תשלום מסים .היא
צויכה לשמש התחלה למצוו כספי על השלטון הזו .אם הוא זקוק לכספים ,כדי להילחם בעם
העבוי ,יספקוה לו משלמי המסים הבויטים  -אם וצונם בכך .כי יהיה זה פשע ואוילות ,אם הצבוו
העבוי ימשיך לספק לשלטון הזו את הנשק ,המיועד למלחמה בו עצמו .בעוד שהציבוו העבוי אוזו
את כוחותיו למלחמה על חוותו וחייו ,אל יעשה באותה שעה מעשים של מתאבד לדעת .אל יספק
לשלטון את החבל ,שבו הוא מחכונן לחנוק את אחוית תקוותו של העם העבוי.
על כן אנו פונים עוד הפעם אליכם :הוכיתו את בגוותכס הפוליטית ,הוכיחו את הבנתכם .שננו
בכל מקום את המצוה :להחוים את אגוות החוב של ממשלת פלשתינה.
שודו בחחנת-השידוו של לוחמי חוות ישואל ביום ג׳ אדו א׳ תש״ו״

נסיון ההתנקשות בקצין קפראטה
עם הקצין קפראטה ) (Raymond D. Cafperataהיה למחתרת חשבון ארוך .לא רק לח״י או
האצ״ל ,אלא אף ה׳׳הגנה" שמה עליו את עינה ,בגלל מעלליו הנפשעים.
קפראטה נולד באירלנד .היה בעל גוף רחב ומוצק ,גובה בינוני .היה נשוי לאשה יפה והיו להם שני
ילדים .בשנת  1946שימש קפראטה מפקד הבולשת בצפון הארץ .בימי המאורעות ,בשנת תרפ״ט ,הוא
היה הקצין הבריטי האחראי במשטרת חברון ,ובתוקף תפקידו זה היה ממונה על שמירח בטחונם של
תושבי העיר והאזור .אך קפראטה היה שונא יהודים ,ולא רק שלא נקף אצבע לעצור בעד הרוצחים
הערבים ,אשר בזזו ורצחו ביהודים כאחוזי טירוף ,אלא אף העליב ונזף ביהודים אשר באו לבקשו לתוש
לעזרחם.
מספר מר שניאורסון מניצולי הטבח:
"בדוך לא יכולנו לעבוו ,כי בוד אבנים ניתך על ואשנו .קפואטה קיבל את המשלחת בחופות
ובגידופים .הוא לא הזמינני להכנס למשודו ,אלא גושנו מעל פניו בחופות האנגליות הידועות למדי.
ואמו :׳הלא אחת ציוויתי אתכם היהודים להיכלא בביתכם!״
ועוד מספר שניאורסון כי ״בתוך אלפי הפוועים נמצאו שוטוים אחדים והמפליא הוא כי השוטוים
הללו ,שנשאו אמש וובים על שכמם ,פווקו מנשקם ונשאו ו ק מקלות בידיהם!״)מדברי העיתונות
דאז(.
בתוך סופת דם ואש חרבה קהילת הברון היהודית .תוך שעתיים של שחיטה והרס ,חרבה ונמתקה
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הקהילה היהודית העתיקה ביותר בארץ-ישראל .בשעתיים אלה ,נערך הטבח המחריד ביותר שעבר על
כל בלהות הדמיון ,והעיר הקדושה-מקום משכן אבות האומה  -הוכתמה בדם קדושים וטהורים אשר
לא ימתה לדורות.
האחריות על שפיכת דם הקדושים הייתה מוטלת כולה על קפראטה .מאז ועד שנת  ,1946נתווספו
פשעים רבים על פשע חברון בחשבונו של קפראטה.
בי״ח בתשוון ,תש״ד (16.11.43),פתחו כוחות משטרה וצבא ,בפיקודו של קפראטה ,בפעולת חיפוש
מקיפה ברמת-הכובש .קרוב לשעה  10בבוקר הגיעו לשערי המשק כ 40-מכוניות צבא ומשטרה .באותה
שעה הקיפו את חדר המשק  800חיילים ,חמושי רובים ,וארבעה משוריינים .מייד החלו החיפושים.
בשעה  3אחה״צ נקרא מוכתר המשק אל קפראטה לאמר לו כי מחחת לרצפת אוהל אחד נמצאו
רימוני-סרק ,ודרש שיסגירו לו עשרים איש מדיירי האוהלים .המוכתר ענה כי הוא לא היה נוכח בשעת
החיפוש ולא ידוע לו על רימוני-סרק .קפראטה קורא להעלות על המכוניות קבוצת אנשים ,כ35-
במספר .אחר-כך החלו החיילים והשוטרים להכות גברים ונשים ללא אבחנה ,ביניהם גם אלה ששכבו
על הארץ .הם היכו באלות-גומי ,בקתות-הרובים ובמוטות-עץ וברזל .מספר שוטרים גילו את שנאתם
על-ידי מועל-יד וקריאת"חייל היטלר״ ,כדרך הנאצים .לנוכת התנגדות תברי הקיבוץ ,נתן קפראטה
פקודת אש ובעצמו ירה ופצע אנשים .בפעולה זו נרצח חבר הקיבוץ ,שלמה ווליניץ.

קפראטה ,כממונה על המשטרה הבריטית באזור הצפון ,היה אחראי גם על הרדיפות ,המאסרים
ועל העינויים שננקטו נגד אנשי המחחרוח ,האצ״ל ולח״י ,בצפון הארץ .הוא הואשם באחריות אישית
לעינויו של תייל אצ״ל ,אשר טרטנר ,אשר נתפס בשעת הדבקה כרוזים כשהוא פצוע קשה מידי
האנגלים .הוא הותזק במרתפי הבולשת ,בלי שהוגשה לו עזרה רפואית .אשר טרטנר עונה קשות ,אך
לא גילה דבר .כעבור זמן הוא מת בכלא עכו.
ההצעה להתנקש בחייו של קפראטה באה ממרכז לח״י .אצ״ל הסכים מייד לפעולה ,למרות שלא
גרס את שיטת הטרור האישי ולא ראה בה תועלת .״במקוה זה ,ח ו מ ו מן הכלל שקבענו לעצמנו ,שנן
היה לנו חשבון דמים אוון ליישב עם קפואטה״ ,אמר איתן לבני.
התכנית להוצאתו להורג של קפראטה הובאה לפני הנהגת תנועת המרי והיא לא הסתייגה ממנה.
הוחלט לבצע את הפעולה בכוחות משותפים של לח״י והאצ״ל.
משרדו של קפראטה שכן ברחוב המלכים בחיפה ,בשער פלמר ,לא רחוק מהנמל.
הוא התגורר עם אשתו וילדיו על הר הכרמל ,ואת דרכו מביתו למשרדי המשטרה עשה כל יום
במכונית ״פורד״ כחולה קטנה ,נהוגה בידי נהגו האישי.
התכנית אמורה הייתה להתבצע ע״י הצבת מארב ליד מלון ״כרמליה קורט״ ,בכניסה להדר הכרמל,
שבדרך מן התווילה אל העיר התחתית .על האורבים היה לפגוע בקפראטה ביריות מתת מקלעים ואחר
כך להשחיל מטען של חומר נפץ לתוך המכונית.
לאחר עריכת מעקבים ותצפיות ,נקבעה הפעולה ליום ה 13-בפברואר  .1946בבוקרו של היום,
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נערך כוח המתקיפים ,שמנה כעשרה לוחמים ,במקלט עזוב ליד המקום המיועד להתנקשות.
לאתר סקירה קצרה הוסברה התכנית .יוסף קרמרמן ,מפקד הפעולה)איש אצ״ל(; נחמיה בן-תור
)אחיה( ,סגן מפקד )איש לח׳׳י( יעקב גולדברג)איש אצ״ל( ,נבחרו כצוות המחסלים .נהג המשאית,
דניאל אטיאס)איש אצ״ל( ,יחנה את המשאית בתוך הסמטה מאחור ,וכשיגיע האות על התקרבותו
של קפראטה ,יגיח אל הכביש ויחסום את הדרך בפני מכוניתו .כשהיא תעצור ,יסחערו המחסלים על
המכונית .על קרמרמן היה לרשת בכדורים את המכונית ואת היושבים בה ,עם התת-מקלע טומיגן,
"במטרה להרוג את קפראטה״ .גולדברג ישחיל חבילת חומר נפץ לתוך המכונית ,ואילו ארזיה ,לאתר
שתי הפעולות האלה ,יפתת את דלת המכונית ויירה בקפראטה מטח יריות ,לשם וידוא ההריגה.
אולם התכנית השתבשה .לאחר שחולק הנשק והוסברו שוב דרכי הפעולה והנסיגה ,יצאה החוליה
מן המבנה והתפרסה בשטח .הבוקר היה גשום וסגרירי .בשעה  7:45הבחינה התצפית במכונית ה״פורד״
העושה את דרכה ,כמנהגו של קפראטה .נהג בה נהגו האישי .כשהגיעה המכונית לקרבת מקום המארב,
הגיהה המשאית של התוקפים אל הכביש לחסום את דרכו של קפראטה ,אולם נהגה השתהה שנייה.
שיהוי זה הספיק לנהגו של קפראטה לרדה מן הכביש להעלה סמוכה ולהמוק ממנה קדימה .מתוך
צווה המחקיפים רק אחד הלוחמים ,נחמיה בן-חור)אחיה( ,איש לח״י ,הסהער קדימה וירה מאקדחו
במכוניהו של קפראטה ,אך הכדורים לא פגעו בגופו .שני הה-המקלעים לא הופעלו .מהיריוה נפצע
אחיה ,הולץ והועבר לבית-תולים ״פעילן״ ברמת-גן רק למתרת ההתנקשות ,כי אנשי ה״הגנה״ סירבו
לאשפזו בביה-הולים באיזור היפה) .למרות שהפעולה בוצעה במסגרת ״תנועת המרי״(..
הכשלון לחסל אה קפראטה הרה לשני הארגונים .נעשו עוד נסיונוה אהדים לההנקש בהייו בבית-
קפה ״פרוסט״ שבמושבה הגרמניח בחיפה ,אליו היה בא לסעוד מדי פעם בפעם ,אך ללא הצלחה.
האיש כבר נזהר יוחר ,ולאחר כמה חודשים הועבר לקפריסין ,אך לא לפני שביצע אח חיפוש הנשק
הגדול בקיבוץ יגור בשבת השחורה ב .29.6.46-לאחר תום שירוחו ,הוא שב לאנגליה ועבר כקצין
בטיחות בתברת ספנות .הוא מת באוגוסט .1966
השתתפו בפעולה :יוסף קרמרמן ,נחמיה בן-חור )אחיה( ,דניאל אטיאס ,יצחק בן-ציון ,יעקב
גולדברג ,יעקב לוי ,אברהם ליברמן ,משה פנצ׳ב ,יעקב פנסו ,שלמה קלה ,לילי רומנו ,תנה מרפיש
ואורה.

נפלה תחנת השידור
ב 18-בפברואר  1946נפלה בידי האויב תחנת השידור השנייה של לחייי ,״קול המחתרת העברית״.
מספר גרא:
"וזה אשר קרה בערבו של שמונה-עשר בפברואר ארבעים-ושש:
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בשביל לחמם ולהכין את המשדר בא אלכס ,כרגיל ,סמוך לשעה שבע ,לחדר-הגג ברחוב השומר.
החדר היה טוב לצורך המשדר .קל היה להתקין אנטנה מתאימה על הגג אבל החדר החל לעורר
חששות מבחינת הבטחון .זה שבועות אחדים נערכו השדורים מאותו חדר והגיעה השעה לעבור
למקום אחר .אלכס כבר שכר מקום חדש והשדוד הבא אמור היה להערך ממנו .הערב הוא השדוד
האחרון מעלית-הגג ברחוב השומר מספר שלושה .את החדר הזה שכר בשעחו דן ,הוא דוד בלאו .עם
צאתו בשליחות לעירק ,לארגן שם תנועת־עליה לארץ ומחתרת לוחמת ,עבור החדר לרשותם של
צפוני)דוד סובול ,אחיו הגדול של עלי( ול״ישיש״ הוא צבי פרונין ,״הדוד המוזר״ מחוילת-אפלבוים
בתל-ליטוינסקי .ברגיל היו דיירי החדר עחבים את המקום לעת השדוד .באותו ערב נשאר ה״ישיש״
במקום ,ובלי הודעה מוקדמת הופיע גם דן ,דיירו המקורי .הוא שב מעירק לימים אחדים בשביל
לדווח למרכז ולקבל הוראות .דן השתוקק לראות את המשדר בפעולתו.
על הגג הוצב כרגיל שומר מזוין באקדח ,שקיים קשר-עין עם שומר אחר ,שעמד ברחוב ,בקרן
נחלת-בנימין-אלנבי .במקום הופיע גד .כתב-היד של חלקו בשדור היה בידו מבעוד יום .הופיעה גם
גאולה שהחלה לעיין בכתב-היד שלה.
השעון של אלכס )גד מרפיש( הורה שבע ושלושים .הוא הרכיב את אזניותיו ,שרק את סימן-
הזהוי של התחנה ,וגד קרא את קריאת-הפתיחה .אל הרמקול נגשה גאולה כהן ,והחלה לקרוא
בהתלהבות ,כדרכה .לפתע פרץ לחדר השומר שעל הגג ,מבוהל :״צבא!״ תוך כדי קריאה הרגישה
גאולה שהתרחש דבר ,והיא שאלה :״מה קרה? אלכם ניתק מיד את זרם-החשמל מן המשדר .הוא
הסביר לנוכחים :״אנו מוקפים צבא .הסתלקו מיד! אני אדאג למה שצריך.״
אלכס ארז את המשדר בשתי מזודותיו ודחף אותן אל מתחת למטה .את המפתחות השליך לגג,
כדי שיוכל למצוא אותם אם יתברר שזו בהלת-שוא .בעצמו החל יורד במדרגות .במישורת הקומה
השניה עצרוהו חיילים בשאלה :״אתה נר פה?״ אלכס השיב בשלילה ונצטוה ללכת אחריהם .ברתוב
ראה מכונית-צבא עמוסה מכשידי-גלוי.
כל הנבדים שנמצאו בבית ,בדירות ובהדר-המדדגוח ,נלקחו לחקירה .דיירי הבית שוחררו לאחד
עשרים וארבע שעות .אנשי לח״י מן החדר שעל הגג לא שוחררו .הם הספיקו להשמיד חומר כתוב,
שעלול היה לשמש עדות מרשיעה נגדם ,אך ספורי ה״אליבי״ שלהם לא הועילו .הם נשלחו ללטרון.
גאולה נשלחה לבית-הסוהר לנשים בבית־לחם .לאחר זמן הוגשו נגד אלכם וגאולה כתבי-אשום.
טביעות אצבעותיו של אלכס נמצאו על המכשירים .אך עדות מסייעת לא נמצאה לבריטים .אחרי
חצי שנה הועבר אלכס מלטרון לאריתריאה ,בלי שיערך נגדו משפט .גאולה זכתה להצטרף שוב אל
הלוחמים בחוץ לאחר בריחה דרמתית ,שעוד יסופר עליה.
היחיד מן הנוכחים בחדר־הגג שהצלית להתחמק ממאסר היה ה״ישיש״ .הוא נכנס לדירה של
שכן בקומה השניה וסיפר כי בא לבקר את בנו ,אך לא מצאו .כיון שאינו ש ש להתקל בחיילים
הבריטיים שהקיפו את הבית ,מבקש הוא להמתין בדירתם ,עד שהתיילים יעזבו את המקום .השכנים
הבינו והושיבוהו לשחק שח עם בעל-הבית .ה״ישיש״ הסיר את מקטרנו ואת כובעו .הופעתו הייתה
כה טבעית ומתאימה לישיש ,עד כי החיילים פסחו עליו והניחוהו לנפשו.״
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את נפילתה של תחנת השידור ליווה ״המעש״ בברכת עידוד לרבבות מאזיניו הנאמנים עם הבטחה
לשוב אליהם בהקדם האפשרי.
״קול המתתרת העברית עוד יבקע ויעלה״  -הבטיח העיתון:
׳׳האויב ,המצוייד באמצעי הטכניקה החדישים ,ו ש ם הצלחה לזכותו .הוא הצליח לגלות את
תחנת השידוו של לוחמי חוות ישואל .על נצחונו זה הודיעו החחנות המוובות העומדות לשוותו
באוץ ובחוץ-לאוץ .אן אנו מקוים ,כי שמחתו לא תאון .לא לאוון ימים לא יבקע הקול .הוא
ישוב .שיוות השידוו של לוחמי ח ו ו ת ישואל יחודש .הוא יווחב וישוכלל .כאשו החוחבה ושוכללה
פעולתנו לאחו כל כשלון .כי הלוחם העבוי איננו נותע מפני קשיים וכשלונות .הם משמשים לו
דובן בהמשכת פעולתו.
״קול המחתות העבוית״ יבקע שוב ,לשמחתו של הציבוו העבוי .כי ידוע לנו כמה הוא צמא
למלה החפשית ,למלה המעווות ומסביוה .ובבות ובות האזינו בהתענינות הולכה וגדלה לשידווינו
הקבועים .חוג המאזינים הנאמנים הלן והתוחב עם כל שידוו נוסף .בכל בית ,אשו בו מקלט-
ואדיו ,התאספו ידידים ושכנים פעמיים בשבוע בשעות-העוב ,מתון צפייה דווכה לשמוע את
דבונו .צעיוים חקנים ,איש ואשה הקשיב וב קשב .וובם נותנים מבע להסכמתם בניד ואש .כי
״קול המחתות״ דיבו מלבם של לוחמי האומה אל לבו של איש העם .הוא דיבו אל תבונתו ,הוא
הסביו והדויך .כי הוא ניתח את בעיות חיינו לא לפי דוישת האינטוסים של מפלגה או כת ,אלא
לאוו האינטרס של האומה כולה .על-כן היו ובבות מאזיניו אנשים מכל המפלגות .ובהאזינם ל״קול
המחתות״ ,שכחו את המפויד בינם לבין אחיהם .הם זכוו כי יש מטוה משותפת לכולנו ואויב
משותף לכולנו ,אשו בו הוא נקוא להלחם.
״קול המתתות״ יצו את המגע הקווב של ההמונים עם לוחמי ח ו ו ת ישואל .בעזותו דיבונו
באזני ובבות ,והוגשנו את דפיקות לבם ,הוגשנו בהשפעתו ,בעוכו החינוכי .גם האויב הוגיש בזה.
על-כן התאמץ להפסיק את המגע הזה ,לסתום את פינו .הוא הצליח להשתיק את הקול לזמן-מה.
אן גם השתיקה הזאת תזעק באזני הציבוד ,עד אשד ישוב להישמע הקול המעודד והמסביו ,הלוחם
והמזעיק.
האויב מפתד מפני דבר האמת של המחתרת ,הוא רוצה שהציבור יחיה על שקדיו ,על סלופיו.
את האמת הוא רודף ומדכא .אן במערכה זו שבין האמת והשקר ,תנצת האמת .כי נוסף על היותה
אמת ,היא נישאת על-ידי מיטב הנוער העברי המוכן להקריב למענה את תייו וידי הנוער העברי אינן
ריקות .הן מזויינות ואמונות.
לרבבות מאזיניו הנאמנים שולח ״קול המחתרת העברית״ את ברכותיו בדרן זו .צפו לדברנו ,חכו
לקולנו .אנו נשוב אליכם .ובתקופת ההפסקה שמאונס זכרו זאת:
האויב משוטט בחוצותינו ,בולש על כל צעד .הוא פחדן ומחוצף כאחת .יש להכות בו ,כדי לעקור
את שחצנותו המחוצפת .יש להכות בו ,כדי לעקרו מן הארץ העבריח.
באויב ־ מלחמה .ולהמוני-העם  -ברכה ועידוד .את שניהם ישוב לשאת ״קול המחתרת

פרק עשרים ושבעה :בתקווה אל המשך המלחמה | 39

העברית״.״
לאתר נפילת המשדר הוטל על יהודה לוי)שמואל( התפקיד להרכבת משדר חדש .שמואל ברוך
הכשורונות ,ששימש כאתראי על המתלקה הטכנית ,התמצא גם באלקטרוניקה .הרכבת המשדר
הושלמה ,תוך פרק זמן קצר ,בדירתו של אוהד מחתרת ,ברחוב עמק יזרעאל  -פינת הרצל בת״א ,מעל
למכבסה של ״שאול הקטן" .אחרי חיפושים קדחתניים למציאת מקום מתאים לשידור ,הוחלט להקים
את האנטנה על גגו של בית החרושת למצות של זליבנסקי ברחוב החרושת  8בח״א ,במרחק של כ50-
מטר מבית הדר ,ה״בוינגרד״ של השלטון הבריטי בת״א .החחנה שידרה בהצלחה שידורים רבים מתחת
לאפם של הבריטים.
תחנת שידור נוספח של לח״י שפעלה באזור ת״א ,הוקמה על-ידי יוסף גבעון)המהנדס( ומתניה
גינוסר)מנשה( ,שהפעיל את המשדר בכל ימי פעולתו.
גאולה כהן ,שברחה באפריל  1947מהכלא ,שבה לקריין בתחנה ,שפעלה עתה בשם ״קול לותמי
חירות ישראל״ ,עד להפסקת פעולותיה של לח״י בקיץ תש״ח .לקראת התקרבות הפינוי הבריטי ,החלה
התחנה לשדר גם תכניות מענייני-דיומא ובכללם שירים .השיר הראשון ,ששידורו היה משום חידוש
בשידורי המתתרת ,הולחן על-ידי בנימין בר-עם)לימים מלחין ישראלי ידוע( והושר מפיו של נחמיה
בן-תור)אחיה(.

ארבע שנים לנפילתו של יאיר
במלאות ארבע שנים לנפילתו של יאיר פורסמו ב״מעש״ דברי אזכרה לזכרו ולפועלו)שבט תש״ו,
גליון ד׳(:
״תש״ב  -כ״ה בשבט  -תש״ו

יאיר :״משווה ישחרר רק המות״
מעטים היינו .״וסביבנו אימה וצלמות״ .מה הרגישו אז לוחמי-החרות ,הטיב הוא לתאר בשורות
מספר ,בסגנונו הקצוב ,בביטויו הנוקב .כך כתב בתנופה באותה שנה:
"תמול ,שלשום והיום חיינו במכורה כתיי אחינו בנכר-הגלות .כמוהם כמונו מהלכים אנו בצדי
דרכים ,נחבאים מעין השמש והמשטרה .קרועים ובלויים ,אחחי צינה; יחפים למחצה ורעבים
בתכלית; רצוצים מתרוצצים אנו בלילות החורף המרעיד ,בבקשנו גג ,שיסך עלינו בפני המטר ,הניחך
בזעף על ראש-היקום; מבקשים אנו כבר לשמוט עליו את הראש היגע .בעליות שגגן נקוב; במרתפים
שרצפתן רפש; בצריפים נדתים שקורותיהם טחב ,נרתמים אנו לשעוח מספד ,דחוסים שניים שלושה
במטה .מעילנו הדולף לשמיכה לנו; כף ידנו הקרה  -לבר.
"עם שחר שוב מקדמים אנו את פני הסכנה והמצוקה ,פני העוני והרדיפות.
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״וימים קשים כאלה  -קשים כגוול לוחמי החוות באשו הם שם ,מרים כבגידת אתים  -נכונו
לנו .עד בוא יום הנקם והקוב ,יום המהפכה העבוית המקודשת״.
״אנו״  -לא הייתה מליצה בפיו :כך חי גם הוא יחד עם חייליו .בעוני ,בסבל ובסכנה.

*
יאיו בסכנה .על ואשו הוטל פוס .ידוע מה יהא גוולו ,אם ימצאוהו .חייליו המעטים ,הנאמנים
לו ,מפציוים בו:
אנו נהיה לך לחומה .אתך נהיה עד הסוף .בביתך נתבצו ובבוא האויב  -נקדם אח פניו באש .אם
נגזו  -יחד נפול .אתך  -עד הסוף.
הסתיו יאיו את התוגשותו על נאמנות זו ,את גאותו על מסיוות זו של חייליו .ובהגיונו הצלול
השיב להם:
לא! בזאת לא אחפץ .לא אקויב חיי זולתי להגנה על תיי .מעטים אנו ותפקידנו לא נגמו .לא
נוד כולנו שאולה .והנשאוים ־ ימשיכו .על-כן  -איש איש על משמותו ,איש איש לתפקידו .הלא
כה למדתיכם:
״תנועת החוות העבוית אינה תולה את קיום היעוד בשמו של האיש ,בואותה מואש ,כי נכונו
למפקדיה יסווים וגודום .ואולם ידוע תדע שבאבוד האחו ,יבוא אחו תתתיו להזיו חייו לועיון.
הועיון  -הוא עמוד-האש ההולך לפני מחנה לוחמי החוות״.
נכנעו הלוחמים לרצון מפקדם .הסתלקו איש איש אל משמותו ,איש איש אל תפקידו .והלב חוד
וכבדה המועקה :יאיר בסכנה.
עמד גם הוא על משמרתו :הוגה ,עושה ,פורה .מתכנן תכניוח למחר הקרוב והרחוק .כואב על
מות חייליו השניים ־ אברהם אמפר וזליג זיק  -שנרצחו .דואג לשלום הפצועים ,דואג להגנתם ,בין
מחשבה למחשבה ,בין דאגה לדאגה  -לאחרים  -הוא צופה גם את אתריתו בהדט-הדווי .על גבי
גליון רושמת ידו שורות קצובות:
אולי גם חסד זה לא יעש הגורל :לא אל קיר אוצג  -עלי גרדם ערוף מפרקת ,כפושע דל ,אפח
נפשי בין קרקע ומרום.
יאיר נפל .נזדעזעו הלבבות ,הורכן הראש .היד עוד טעם לחיים אם הוא איננו? היש תקווה  -אם
הוא לא יעמוד בראשנו?
הייתה המחשבה הראשונה :נקם! לתת פורקן לרגשות הסוערים .להכות באגרוף הקמוץ ,למחוץ
ראש אויבים.
אך חזקה צוואתו :לא לפעול תחת לחץ של רגשות .לחשוב חחילה .השבנו והחלטנו :לקיים
תורתו.
שאלנו את עצמנו מה היה לנו יאיר? מה היה הכוח שלטונו עלינו? מדוע הלכגו אחריו
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כמוקסמים?
שלושה אלה היו בו:
מבט בהיו .בעיני הפלדה שלו ואה את א ש ו לא ואו אחוים .מבטו חדו מבעד עופל של מושגים
מקובלים מבעד למוסכים של שקוים מוסכמים .הוא ואה את העיקו :האסון טמון בשעבוד.
מחשבה עקביח .הוא חשב עד הסוף .לא נותע ממסקנות .אם השעבוד אסון  -הגאולה היא
בחוות .המשעבד הוא אויב .ובאויב חובה להלחם בכל התנאים ובכל שעה
רצון בחל .וצון ונכוגות להגשים את המחשבה ,להפוך את המחשבה למציאות .אם הכוח בחובת
המלתמה  -קום ועשה ,ואס חומת פלדה של האויב לפניך  -נפצנה.
זאת סיגלנו לעצמנו .באבוד האיש  -הדויכתנו וותו .היא שעמדה לנו.
כואש ׳׳כנופיות מטוופים״ תואו יאיו על-ידי האויב .את גופו וצחו ואת שמו השמיצו.
אך ובים ,ובים מזכיוים עתה את שמו בהעוצה .ובים פונים אליו במחשבתם בימי מסה ומצוקה.
מדוע?
 כי כל האשליות נתבדו באכזויות ותוותו של יאיו נתאמתה. -כי טוהו חייו וקדושת מותו ,ההתמזגות השלמה של האדם עם הועיון  -היו לסמל ומופת.

*
על קבוו של יאיו מניחים מעויצים אלמונים זדי פוחים.
תלמידיו של יאיו ,לוחמי חוות ישואל ,מפאוים את זכוו בהפצת תוותו ,במלחמת החוות.
מעטים חיינו בנפול יאיו .את הדגל לא נטשנו .במקום הנופלים באו ובים אחוים .כי ווחו של
יאיו תובעת ומזעיקה נם היום:
אל הדגל! לתוות המולדת!
משיריו:
יאיו
ל״כנפיות המסופים״
מכי שגעון המלכות ,לוחמי ה ת ח ת במולדת,
• ו

\ -

י

׳  - -ו
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־

־

•  :ד י

־

 אלהי צבאות ,מקדש משטמה .אל קנא -אליך בכוו ישמעאל ,בשלכת התקוה האבדת,
ו

״ ד '

' r v - t

• - ? 1

ד

־־*ויד

דז

במוקש נתפלל ,בחבה ,במכונת-יויה:
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י

ד

י
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־

״אלוה! וחץ בדמנו צאת לשונם הנואפת
ו

ד

־

י

*

ו ד ־

ו

־

T

ד ד

המווד  -מטיוף וגואל-דם עבוי ־ עבךיןי
לקוב! קנאים ,שוב אל ת מ י זונה
אח יוסף איש יודפת.
וכל גו לפגיון האויב ,כל צואו לתלין.
ו ז

־

ו י ו

י

•ד

-

י

ד

־ד

1 - -

ד'

י
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שמים ממעל  -גלות ,והארץ מתתת  -פלשת.
ד ־ •

ד

- - .

־

 :־ ! ־ י ד י

ד

ו  

־

ים גדול מאחור; מפנים המדנו ,לא נתת,
ד

ד

י

 -ד

ד *

•

-

״ י ו ד '

־

'

עלה נעלה וירשנו ,ילדנו בקשת לרשת
ד

 1ד־

־!־־

\־ :

1

ו ד' ד

ד ? *

עד עולם  -היבשת ,הים  -מיאור עד פרת.
־ ־7

7

־ ד

ד

 :ד

•

םתיש גבורת ישראל על צחיח נכר במולדת.
ו *

־

1

־

• ! ד -

־

 • :״ ־ ד

דד

 אל מוחץ ראש מים ,מרקע משיח באש -אליף בגב אריות ,בכבשן השנאה היוקדת -
ו

"••״•»

י

דד

ו ־ ו  -י

 -־  :ד

•••׳ד

־־

בר1בה נתפלל ,במכונת-ןחה ,במוקש.
הוא יבוא ,בוא יבוא ,הגדול בימים!
ד

ד

י

דד*

' ־ ד

ארגמן-מלוכה  -כתפיו.
1 -

ו ד י

ו

ו  -ד

ד

לראשו אפךיון  -נצח הוד מרומים,
והשמש  -עטרת זהב.
ו -

ד

ד

דד

; ־ ד ד

הוא יבוא ,בוא יבוא ,הגדול בימים,
1

ד

י

-ד•

' ־ ד

י

הפורק את העל ,הגואל,
הזוקף כפופים ומתיר אסורים ־
יום חרות במלכות ישראל.
ו

־ :

• ו ד

־

יאיר״

הפלמ״ח מכה שוב בואדר
לאחר הפסקה של חודש ימים יצאה שוב יחידת פלמ״ח להכוח במחנה הרדאר .ב ,20.2.46-בליל
גשם סוחף ,הגיעו האנשים למקום.
שלוש גדרות תיל קוצצו וההבלנים התדירו את חומרי הנפץ אל מול מתקן הראדאר .המכשיר פוצץ
ברובו הגדול ואנשי הפלמ״ח נסוגו והגיעו לבסיסם ביגור ,כשכוחות הצבא הבריטי מחפשים אחריהם
בשבילים ובכבישים המובילים לחיפה.
למחרת ערכו יחידות הפלמ׳׳ח והחי״ש התקפה על יחידות של המשטרה הבריטית ה נ י י ד ת ) ? ^ , ( ? .
שחוזקה ואומנה במיוחד למלחמה במאבק היהודי .הפעולה נקבעה לליל ה  21 -בפברואר 946ו .כמטרה
לפעולה נקבעו ארבעה בסיסים של המשטרה הניידת :בשרונה הסמוכה לתל-אביב )כיום  -הקריה(,
סמוך לכפר-ויתקין ,בשפרעם ,ובג׳נין.
בשפרעם ובכפר-ויתקין בוצעה התכנית במלואה :עשרות כלי רכב ,וביניהם מכוניות משוריינות,
הושמדו .אל ג׳נין איחרה היחידה להגיע ,מחמת חיפושים שנערכו בדרך .בהימצאם סמוך למתנה
המשטרה ,נשמעו רעמי התפוצצויות מעבר שפרעם .מייד הופעלה במחנה צפירת אזעקה והיחידה
נסוגה לעמק-יזרעאל .תקלה תמורה יותר אירעה בעת ההתקפה על מחנה המשטרה הניידת כשרונה.
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כאן הייתה פעולה משוחפח לאנשי פלמ״ח וחי״ש והוסכם כי הנשק למבצע יובא ממתסני הארגון
בתל-אביב .הנשק הובא כשהוא משוח ומשומן ,וזמן יקר עבר בניקויו ובהכנתו .כשיצאו האנשים
לפעולה ,כבר הוזהרה משטרת שרונה על ההתקפות שנערכו ברתבי הארץ ,ואנשיה עמדו במצב הכן.
אש כבדה קידמה את פני המתקיפים .בכל זאת ,חדרו החבלנים אל מרכז המחנה ופוצצו כמה מן
המשורינים .היחידה נסוגה חחת אש קטלנית של האויב .ארבעה בחורים נפלו בקרב.
למחרת התקיימה הלוויתם בתל-אביב .על אנשי הפלמ״ת נאסר להשתתף בה ,לבל יזכרו על-ידי
הבלשים ,אולם אלפים רבים מתושבי תל-אביב חלקו כבוד לנופלים .״למרות הגשם השוטף והברד -
תאר את ההלוויה סופר ״דבר״  -״חיכו ההמונים בחוץ לצאת מסע האבל .החנויות ,בתי-הקפה ,העסק
והמלאכה נסגרו.

צעדו במצעד אבל חיילים מכל יחידות הצבא.

הרב הראשי לקהילת תל-

אביב ,הרב טולדנו ,ונציגי עיריית תל-אביב ,ואתריהם  -רבבות רבות".
הקרבנות בשרונה וצורת הפעולה של כוח הפלמ״ח ,אילצו את לח״י למחוח ביקורת על המבצע.
הם נפלו מפני שהתקפתם התלה מטעמים של המענות מפגיעות בנפש האנגלים  -במאותר ,לאתר
שבמקומות אחרים היו הפעולות במלוא עתן ,שוטרי ״הכוח הנייד״ הוזהרו מראש ,נאמר בהודעת
מרכז לח״י .הביקורת החמורה הופנתה נגד ההוראות הניתנות על-ידי מפקדת הפלמ״ח ללוחמים שלא
לפגוע באויב.
׳׳הלוחם העברי צריו לצאת לקרב בהכרה ,כי המלחמה היא רצינית ועליו להשיג את המטרה בכל
מחיר

חייו אינם זולים יותר מחיי קלגסיו של השלטון" - ,נאמר בדברי הביקורת.

התקפת לח״י ואצ״ל על שדות התעופה
אור ליום ה 27-בפברואר ) 1946כ״ד באדר א׳( היה לילם של ארגוני המחתרת לח״י ואצ״ל ,של
התקפה משולבת על שדות התעופה הבריטיים קסטינה ,כפר-סירקין ולוד.
הפעולה אושרה על-ידי ועדת  Xבנמוק ,כי ״מאז סיום המלחמה הוטלו על האוויריה הבריטית
בארץ תפקידים של קלון ...אווירוני סיור של האווירית עורכים צייד על ספינות מעפילים בימה של
ארץ־ישראל".
בתלקו של האצ״ל נפלו שדות-התעופה קסטינה ולוד .בקסטינה הועלו באש שלושה מטוסי
״הליפכס״ ושמונה אוירונים נוספים ניזוקו קשה .בלוד נהרסו שני מטוסים מסוג ״הנסן״ וחובלו שני
מטוסי-חובלה קלים.
בקסטינה נפל יהונחן ,חייל אצ״ל .באר-טוביה השכנה ,שנמסרה לה גופת החלל ,חלקה לו כבוד
כאילו היה איש ״הגנה״ .צעירי המושבה הציבו ליד הגופה משמר-כבוד למשך כל הלילה ובהלוויתו
השתתפו כמעט כל תושבי המושב.
לת״י התקיפה את שדה-התעופה בכפר-סירקין על-יד פתח-תקוה .בפעולה השתתפו  30לוחמי
לח״י ,בפיקודו של יעקב גרנק)״דב הבלונדיני״( .הנתונים הכלליים על שדה-התעופה נתקבלו מהאצ״ל,
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אך עובדו מחדש על ידי החטיבה הלוחמח ,על סמך פרטים שנאספו בסיורים מוקדמים בשטח .תידרוכם
של הלוחמים נערך בתורשת זכרון-מאיר ,ליד בני-ברק ,עם הסבר על ארגז-חול וקביעת החפקידים.
תלוקת הנשק נעשתה בבית-האריזה של יצתק מרקין בשכונת סגולה ליד פתת-תקוה .הלוחמים הוסעו
במכונית משא מכוסה ברזנט  -לשכונת בילינסון ,הגובלת בשדה התעופה .הבחורים התקדמו בחשיכה
לעבר הגדרות .בדיוק ב 8:30-פקד דב לפרוץ .הגדרות נחתכו והתוליות נכנסו לשטת .תשעת התבלנים
נצטוו להתקדם איש איש אל המטוס המיועד לו .כעבור דקות אחדות היו התשעה מתתת לכנפי
המטוסים והחלו קושרים את מטעני חומרי-הנפץ בין הכנף והגוף .לפתע ,הגיהה שריונית והאירה
בזרקור אה השטה .הלוהמים השתטתו על הארץ ונתנו לה להמשיך ,בלי לפגוע בה ,כדי לא להתגלות.
לאתר שההבלנים סיימו אה קשירה המטענים ,ניהנה פקודה להציה אוהם .הלוהמים הספיקו לעזוב
אה שטה שדה-ההעופה ,ואז התלו להתפוצץ המטוסים ועלו באש .תשעה מטוסי ״ספיטפיירים״ של
תיל-האויר המלכותי הושמדו .הנסיגה התנהלה כשורה דרך הפרדסים .במפקד מניין הלוהמים התברר
כי חסר אלחנן ,הוא אברהם יהודאי ,שאיבד את עינו בהתפוצצות בבתי-הזיקוק בתיפה .לאתר הגיע
הלוחמים למקום מבטחים נמצא אלחנן בריא ושלם .עוד השתחפו בפעולה :בן-עמי יולביץ )בועז(,
דוד שומרון)עלי( ,צפוני שומרון ,יצחק בן משה )בצלאלי( ,יעקב אהרוני)יורם( ועוד .ההתקפות על
שדות התעופה והשמדת עשרות מטוסים בלילה אחד ,עוררו הדים חזקים בארץ ובעולם .לאימפריה
הבריטית ניתנה מכה קשה בחומר וביוקרה .למתרת ההתקפה העבירו הבריטים את כל מסוסיהם
בארץ-ישראל למצרים .ע״י כך גם נפסקו סיורים מטוסים קלים שסיידו לאורך החופים כדי לגלות את
אניות המעפילים.
בארץ ניסו הגורמים הרשמיים להפחית מתומרת הפעולות ותירצו אותן כפעולות תגובה לציד
במעפילים .ה׳׳אשנב״ ,בטאון היישוב המאורגן ,אפילו הרתיק לכת בפשרנוחו והכריז כי ״אפילו עתה
אין היישוב רואה בבריטניה אויב .מטרתנו להוכיח ,כי בריטניה תוכל להבטיח את בסיסיה בארץ
ולהחזיק בה את חילותיה רק בברית עם עם-ישראל״.
רק"עוז״ ,בטאון אחדות-העבודה ,מתת ביקורת על מוסדות הישוב ״הכובלים ומכשילים נכונותנו
לעמוד באומץ ובגבורה בהיאבקוח״.
״המעש״ פירסם ,אף הוא ,כתבה ,בה דברי-הסבר על מטרת ההחקפה על קווי-האויר של
האימפריה:
״אור ליום כ״ה באדר א׳ התקיפו פלוגות-קרב של הנוער העברי הלוחם את קווי-האויר
הבריטיים ,הנמתחים על שטחה של מולדתנו .המטרה הפוליטית של ההתקפות הללו היא ברורה.
להצדקת מדיניותה בארצנו משתמשת בריטאניה בגלוי בנימוק זה; שלטונה בארץ-ישראל הוא חיוני
בשבילה ,כי היא משמשת מרכז לעורקי-התחבורה החשובים של האימפריה  -ביבשה ,בים ובאויר.
גם לחיילים הבריטים ,הנשלחים לשעבד את מולדתנו ,ניתנת הסברה זו ,בחוברת מיותרת ״על בעית
ארץ-ישראל״ .בחשיבות הזאת מודים גם אנו .וכיון שהנוער העברי שואף לחרות ולהרתקת המשעבד
הבריטי ,ברור מאליו ,כי המטרות של הבריטים ושלנו מנוגדות הן; הס רוצים לשמור על בטחונם של
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קווי-התחבורה ואילו אנחנו שואפים לערערם ולשבשם.
אוו ליום ב׳׳ה בארו א׳ ואו הבריטים אח בעית בטחונס של קוי-התחבווה באוו חדש :לאוו
הלהבות של מפציציהם ומטוסי-הקוב שלהם ,שעלו באש .שדות-התעופה בלוד ובקסטינה הותקפו
על-ידי הארגון הצבאי הלאומי .שדה-התעופה בכפו סיוקין היה מ ט ו ת ההתקפה של לוחמי חוות
ישראל.
בדיוק בשעה הקבועה הניחו פלוגות-הלוחמים מחשכת הלילה ותפסו את עמדותיהם .על אף
תנועתן הבלתי-פוסקת של מכוניוח-משמד של האויב ,גפדצה גדר-המחנה מבלי לעורר תשומת-
לב .יחידות התבלנים נמצאו בתוך שדה-פעולתם .לפי התכנית נתנו עמדות-החיפוי אלומות-אש.
יחידות-ההבטחה התקרבו לצריפי-המגורים של משמר-הקרקע .הקלגסים הבריטים הסתתרו
בחוריהם .הם לא גילו כל התנגדות .הלוחמים העברים שלטו על אותו חלק משדה-התעופה הגדול,
שבו חנו המטוסים .החבלנים זנקו על המטוסים .כל אחד למטרה שהוקצבה לו .רגעים מספר ארכה
הטמנת תומר הנפץ .בגמר מלאכת ההטמנה הפעילו את החומר וגםוגו לעמדות מרוחקות ,לבל ייפגעו.
כעבור זמן קצר נשמעו התפוצצויות חזקות .מטוס אחד נפגע במיכל הדלק ועלה באש .במטוסים
אחרים התפוצץ החומר בחדרי המכונות .המטוסים ניזוקו ללא תקנה .משמר-האויב אשר במכונית
משוריינת פותח באש .המקלעים ותת-מקלעים שלנו עונים באש מרוכזת .החבלנים בודקים את
התוצאות .המטרה הושגה .ניתן אות הנסיגה .לפי-הסדר הקבוע נסוגות היחידות ,נבלעות בחשכת
הלילה.
כל הלוחמים חזרו לבסיסיהם על נשקם וציודם .נכתב עוד פרק אחד במלתמה העברית לשתרור
משלטון זרים .עוד פרקים רבים צריכים להיכתב עד השגת המטרה ,עד הנצחון .אך הכוח העברי
הלוחם שוב הוכיח את יכולתו .הנוער העברי יוסיף להנחית את מכותיו .כי אנו נלחמים לא למען
קווי-תתבורה ולשעבוד ארצות של אחדים ,אנו נלחמים למען חרות המולדת שלנו .שהיא לנו שאלת
חיים ומוות.
שלטונות האויב בתעמולתם מנסים להפתית אח ערכה של המכה .הם מספדים כי צבאם הצליח
לסכל נםיונות להתקפה על שדות תעופה נוספים .גם הפעם משקר האויב .הנוער הלוחם פגע לפי
תכניותיו דק בשלושת שדות-התעופה שנזכרו .אנו מקווים ,כי גם להבא לא ידע האויב על תכניותינו
ולא יצליח להכשילן .את התכנית הכללית אנו מגלים לעולם כולו וגם לאויב :לשחרר את המולדת
ממשעבדיה .להשליט בה את העם העברי העצמאי".

התוצאה של ההתקפות על שלושת שדות-התעופה הסתכמו בהשמדח כ 40-אווירונים של חיל
האויר הבריטי .הבסיס האוירי הצבאי הועבר לאתר ההתקפות למצרים.
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הסבות דוכי המלחמה של לח״י
לאחר הפולמוס והויכותים שהתנהלו בין שלושת הארגונים על מטרות המלתמה והדרכים להשגתם,
מצא לנכון מרכז לח״י להביא בפני הציבור את עמדותיה של לח״י באופן ברור וחד-משמעי במאמר
שפורסם ב״מעש" בשבט תש״ו)גליון די( בשם"ארבע דרכי מלחמה":
״מה הן דרכי מלחמת החרות העברית בשעה זו?
כי יש להלחם על החרות ־ מעטים החולקים עתה .כי חרוח זו לא חוגש לנו על נייר אנגלי או
בקופסת־כסף  -ברור היום לכל ,כי מה שלא עשה השכל הפוליטי ,עשה הזמן הבריטי.
היו חכמים ,שהבינו את הרמז מיד .את הרמז שבניסות של הצהדת־באלפור; את הרמז שבספר
הלבן הראשון .קלימאנסו הצרפתי הבין את הרמז בשנת  1921ואמר לנציגי העם העברי" :בריטאניה
תרמה אתכם״ .אולם מה שהבין מדינאי נכרי ריאליסטן כקלימאנםו)ריאליסטן ביחס לבריטאניה
לא פחות מאשר כלפי גרמניה( לא הבינו מדינאים עברים ,תמימים באמונתם ומתלהבים לחיוכו
של מיניסטר חובב ה״בייבל״ .לא כל אחד חייב להבין רמז .הספר הלבן האחרון איננו אלא נכדו של
הראשון ,ונוסחתו של בווין איננה אלא נוסחת הצהרת-באלפוד בהוצאה גלוייה .ואין זה חשוב מה
חשבו היהודים התמימים .חשוב הוא מה שחושבים ומה שעושים הבריטים .ומפני שהיהודים לא
הבינו  -לא ראו בעיניהם ,לא שמעו באזניהם ,לא הבינו בלבם  -על-כן אחרו כל-כך במלחמתם.
על כן עוד רבים עחה המהססים.
ואיומה וודאי המכה ,אשר פקחה את עיני העוורים והתמימים .ומבישה וודאי היריקה בפנים ,אם
נזרקה המלה הזאת :מלתמת החרות העברית נגד בריטאניה.
אך עוד דנים ומתווכחים על דרכי המלחמה .עוד יש איסטניסים ו״קונסטרוקטיביסטים״ .מלל-
מהפכה בפניהם ומעשה ״קונסטרוקטיבי" בידיהם; מעריצי מהפכת־הדמים של אוקטובר ברוסיה
ומזילי דמעות על גופו של בלש ורוצת בריטי.
מה הן ,אפוא ,דרכי מלחמת החרות העברית בשעה זו ,שאנו מציעים לעם העברי היושב בארצו?
האם בהריסות בנינים נוושע? האם בהעפלת מאות? לא מ ה בלבד ולא מ ה בלבד .בכל הדרכים גם
יחד צריכה להתנהל המלחמה .וארבע הן הדרכים:

א .עליה והתישבות מעבר לחוק הבריטי
להציל יהודים ולהציל אדמה .שני אלה  -חוק קדוש הוא .אשר אין שום חוק בריטי יכול לחסלו.
קדושה כל נפש וקדושה כל פעולת-הצלה .אולם רק תמימים הם החושבים באמת ,שפעולות אלו
מספיקות .יש בהן מעט הצלה והרבה הפגנה ויש להמשיך בדרך זו בכל מחיר .אולם לא נוכל להמשיך
בה תמיד .ראשית :מפני שהאויב יגביר את אמצעי-הםתימה של דרכי־העלייה ביבשת-אירופה
ובימים; המחנק ילך ויגדל ורק מועטים יסתננו .ובינתיים אחים גוועים ברעב ובמגפה .ושנית :אין
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אנו רוצים רק להפר חוק .אנו נלחמים להקמת חוק.וחוק ראשון הוא לנו :עלייה חפשית לכל עברי,
על-כן קובעת מלתמת החרות העברית את עליית המעפילים כאחת הדרכים בלבד.

ב .התקפה על עורקי השלטון הזו
אין מלתמה בתחנות משטרה על החוף ,שהן אצבעות  -בלי מלחמה במרכזי המשטר בארץ,
המכוונים את תנועת האצבעות .אין ביכלתנו לערוך מלתמה גלוייה ממושכת נגד הצבא הבריטי .אך
יש ביכלתנו לערוך מלחמה פארטחאנית ,כאשר ערכו פארטיזאניס של טיטו ,לוחמי-מחתרת בצרפת,
אנו לא נירה באזרחים בריטיים סתם ,בנשיהם וילדיהם .אך מצווה היא להכות מן המחתרת במרכזי
הפקוד ובריכוזי המפוקדים .ולא פעם אחת בלבד .בלי הרףגלמען ידעו ,כי כוחות-כיבוש זרים הם
כאן ועל-כן ייעשה בהם כעשות כל עם לוחם בכזבשי ארצו ,בשליטיו הזרים ומדכאיו .ואם נופלים
קדמות מהם ,יזילו מנהיגים רשמיים ועתונים רשמיים דמעות-כאוות-נפשם .אף הם לא בחרו את
הקדמות מתוכנו .החלבן הזקן משכונת-התקוה והעלמה הצעירה ליד גבעת-חייס  -אף צל של
ספק אין בטהרם ותומתם .כל קצין ,חייל ושוטר בריטי שנהרג  -גדול מדי הוא אחוז הוודאות שהוא
רצחו בפועל ולמעלה מכל ספק הוא ,שהוא רוצח בכות ,ומוכן לירות בהמון עברי כל רגע שיצוו לו
על כך .אנו לא נתקיף נשים וילדים בריטיים ברחובות לונדון .אולם מצווה להמשיך ולהתקיף כוחות
מזוינים ,המוכנים לרצוח בארץ.

ג .הענשת פושעים ומארגני הדיכוי
אך אין פגיעות כאלה מתוך קרב מספיקות .ויכוחים תיאורטיים על טירור אינדיבידואלי ,שהחנהלו
לפני עשרות שנים ברוסיה ואשר פלפלנים אוהבי ויכותים אקדמאים רוצים לתדש אותם אצלנו -
ויכוחים אלה ,החיים פתרו אותם .בכל ארצות הכיבוש ועל־ידי כל תנועות החרות  -מ״לאומנים״
כאינדונזיה ועד קומוניסטים בצרפת ,מלוחמי־חופש בצרפת ועד לותמי-גיטאות ־ כולם פתרו את
הבעיה בפשטות הגיונית וטבעית; לא רק ידים רוצחות יש לשלטון הזד; יש גם ראשים פוקדים.
לא רק מכונה עיוורת קיימת .יש גם סאדיסטים צמאי-דם .ותנועת תופש ,כל תנועת חופש ,חייבת
להטיל את האחריות האישית עבור מעשי אכזריות מיוחדים על הראשים המסויימיס האלה .כך נהגו
כל לותמי־התרות בעולם ,וקומוניסטים בתוכם .וכך חייבים לנהוג גם אנתנו .אסור לנו להרשות,
שכל חייל וכל שוטר יוכל להסתתר מאחורי האמתלה של פקודה מגבוה .אל נרשה לכל פקיד להעמיד
פני צדיק ולרמוז על פקיד גבוה ממנו .אנו נלחמים בשלטון בכלל ,אולם חובה עלינו מזויין ־ הוא
פושע .בשבילו צריך להיות מוכן ומזומן כדור שחייב לפגוע בו .מי שפוקד לגרש עברים ממולדתם -
הוא פושע ודינו כדין פושע .כל האחראים למעשי-התגמול ההמוניים ,על עוצר ללא טעם ,על מעצר
ללא הבחנה ,על התעללות זדונית; כל האחראיים על מקרה אסון למעפילים  -כל אלה צריכים לבוא
על ענשס .ועליהם לדעת זאת ,כדי שלא יסתתרו יותר מאחורי האמתלה של מילוי חובה.
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אסור לה למלחמת-חרות לוותר על ד ו ן זו .אסור לה להסתפק במכונות ובתים סתם .יש
אנשים מאחורי הבתים ,ויש מכיוונים זדוניים .ידעו אלה ,כי יש גם רשימה שתורה ויש גם ידיעה
על אחריוחם ויש גם מםקנוח .ירעדו לנפשם המרצחים הגדולים והקטנים בקרבם ,ושום לידיצה לא
תפחידנו ,כאשר לא הפחידה את הצ׳כים.

ד .מוי אזרחי
שלש הדרכים דלעיל רק קטעי מלחמה הן .אין להמנע מאחת מהן ,אין לוותר על אחת מהן .אולם
דרכם היא דרך מתתרת; דרך קשה וארוכה .פי מאה יגדל כוחם וערכם אם תצטרף אליהם הדרך
הרביעית  -אשר בה ישותף הכלל  -דרך המלתמה הפוליטית ,דרך המרי האזרחי .ולא רק מרי אזרתי
פאסיבי .לא רק אי-תשלום מסים לקופת האויב ,אלא תשלום מסים לקופת ההנהגה הלאומית ,אשר
תנהל אח מלחמת-החרות .לא רק לא להכיר ולא להזדקק לחוקים הבריטיים ,כי אם להכיר ולהזדקק
לתוקי השלטון העברי .תתבורה משלנו ,דואר משלנו ,מסים משלנו ,תעודות משלנו ,בתי-דין משלנו,
משמר-אזרחי משלנו .אין זה נעשה בן-יום .אך זה מוכרח להעשות .במקום הויכותים צריכות לבוא
ההכנות .וכבר אפשר לגשת להגשמה של סעיפים מםויימים .ורק אם נלך בכל הדרכים יחד ,תהיה
המלחמה שלמה .אולי גם קצרה ,אז בוודאי מצליחה.
כי מה המטרה התכםיסית של דרכי־מלחמה אלו? המטרה הטכסיםית היא להוכית ראשית ,כי
אין החוק הבריטי מתייב אותנו .שנית ,כי לא יהיה שקט למשטר-רשע זה של בריטאניה.
ומה היא המטרה האםטרטגיח של דרכי־מלחמה אלו?  -להופיע בפני העולם כגורם של נוח,
של יכולת צבאית וכלכליח; להוכיח לעולם ,שאין אנו סוכנים של האימפריאליזם הבריטי .להוכיח
לעולם שלא נחכה לגיטו חדש אלא נקדים ונלחם לחרות עברית ,לגאולת העם וגאולת הארץ .ורק
מלתמה כזאת  -ולא נאומים ומאמרים  -תוכיח זאח .הד של מלחמה יניע לאזני העולם .ויש בעולם
אזנים ,הרוצות לשמוע את ההד .יש גם מצפון בעולם ,שיזדעזע לשמש מלחמת חרות כזאת .ויש
נם אינטרסים בעולם שיחחשבו בנו לשמע כוח ויכולת פעולה .יש עוד לוחמי חופש בעולם ויש
מעונייגים במלחמה כזאת גגד השלטון הבריטי המאמין כי יש עוד מצפון בעולם ויש מעוניינים
בעולם .ואם נהיה לוחמים נמצא אותם ,ודאי שנמצא.
המטרה האסטרטגית של המלחמה היא לא לאתר את השעה ההיסטורית ולמצוא האזנים
הקשובות ,המקשיבות גם לצד מלתמתנו וגם ליכולת מלחמתנו.״

האצ״ל פוקד את מחנה םופנד
ב 6-במרס  ,1946ביום שהגיעה הועדה האנגלו-אמריקאית לארץ ,פקדה יחידח הח״ק של האצ׳׳ל
את המחנה הצבאי הבריטי בסרפנד )צריפין( .היה זה מחנה-האימונים המרכזי של הצבא הבריטי
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במזרח-התיכון .מחסן הנשק הגדול היה במרכזו של המחנה .יחידת ת״ק של האצ״ל ,שאנשיה היו
לבושים במדי צבא בריטיים ,הצליחה לחדור למתנה אל תוך מחסן הנשק .הוחל בהטענת הנשק .כשאחד
מאנשי האצ״ל רצה לפרק מכונת-יריה מטנק ,התגלה לזקיפים הבריטים והתפתחו חילופי-יריות .אחר
מרדף קצר הצליחו אנשי האצ״ל להחחמק .אח הנשק המוחרם הטמינו בחולות ראשון-לציון .כאשר
שבו לקתתו ,חלק גדול ממנו נעלם .מפח הנפש היה גדול .אחרי הפעולה התברר כי נפצעו  5לוחמים,
ביניהם מיכאל אשבל ויוסף שמחון .ליד שכונת מולדת נעצרה מוניתם על-ידי משוריין בריטי ואשבל,
שמחון ושתי בחורות מלוות  -נעצרו .הם הוחזקו במעצר  3חודשים ,עונו קשות ,ולאחר החלמחם
הועמדו לדין על-פי תקנות שעת-החירום החדשות.
השניים כפרו בחוקיות תקנות החירום וקראו תיגר על השופטים ועל השלטון הבריטי .ב 13-ביוני
הם נידונו למוות בתליה .ב 18-ביוני נחטפו  5קצינים בריטים על-ידי האצ״ל והוחזקו כבני-ערובה
כנגד הנידונים למוות .לאחר שישה ימים שוחררו שניים מהם.
כעבור זמן קצר החליף הנציב העליון את דינם של אשבל ושמחון למאסר-עולם ,והאצ״ל שחרר
לחופשי את שלושת הקצינים הנוחרים.
בבית-הםוהר נערכה מסיבה לכבוד הניצולים .היה זה ניצתון גדול של המתתרת מול השלטון הזר.
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פרק עשרים ושמונה

ועדת החקירה האנגלו-אמריקאית

הקמת הוועדה
ב 6-במרס  1946הגיעה לארץ הוועדה המשותפת אנגלית-אמריקאית בשאלת ארץ-ישראל .הרקע
להקמת הוועדה הייתה הביקורת ההולכת והגוברת על מדיניותה של בריטניה בארצות-הברית בעניין
ארץ-ישראל .ביוני  1945שיגר הנשיא טרומן את ארל הריסון ,לבדוק את מצב הפליטים היהודים
באירופה .על סמך דו״ח הריסון המליץ טרומן בפני ממשלת בריטניה ,על מתן רשות לעלייתם של
מאה אלף יהודים לארץ .בריטניה הייתה זקוקה לעזרתה הכלכלית הדחופה של ארה״ב ,והייתה רגישה
לביקורת שהושמעה נגדה .חחת לתץ ביקורת זו ,ומתוך תקווה שתצליח בריטניה לשכנע את ארה״ב
בהגשמת תכניותיה ליישב את העקורים באירופה ,יצא בווין ,שר התוץ הבריטי ,בהכרזתו מן ה13-
בנובמבר  ,1945על הקמתה של ועדת החקירה האנגלו-אמריקאית לתקירת הבעייה .בווין קיווה גם כי
מסקנות הוועדה תאפשרנה לבריטניה את המשך שלטונה האנטי-ציוני בא׳׳י .ועדת החקירה התמנתה
ב 10.12.1945-וחבריה שישה אנגלים ושישה אמריקאים ,ביניהם שני שופטים :הבריטי ג׳ון סינגלטון
והאמריקאי ג׳וזף הצ׳יסון כיושבי ראש .בראשית ינואר  1946פתחו בגביית עדויות בוושינגטון
ובלונדון ,וכן סיירו במתנות הפליטים באירופה ובכמה מכירותיה .הוועדה עשתה בארץ כחודש ימים
וגבתה עדויות מנציגי היהודים והערבים.
בירושלים הוצפה הוועדה תזכירים של מוסדות שונים ,ובייתוד של הסוכנות היהודית .בשמונה
במרס התלה לשמוע עדויות מפי נציגי הצדדים השונים.
תברי הוועדה במלואה האזינו בסבלנות להרצאותיהם הארוכות של ויצמן ובן-גוריון .תשומת-
לבם הוקדשה בעיקרה ליחסם של השניים כלפי אלימות פוליטית.
ויצמן הודיע בברור:
״אני שונא אלימות פוליטית .אני מתנגד לה באורח בלתי-מתפשר .היא יכולה רק לגרום לנו
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נזק; לעולם אין היא יכולה להועיל לנו ,וכל שביכלתי לעשות להפסקתה  -איני יודע מה אני יכול
לעשות  -תייב להעשות ויעשה״ .הוא אמו דבוים אלה בהקשו ההתנקשות בלווד מוין .ויצמן חזו
והדגיש את עמדתו לנוכת מעשי־האלימות של החדשים האתוונים :״אני זועם עליהם .אני שונא
אותם .אלחם נגדם .וכל כמה שיש לי עוד מכוח ההשפעה באוץ זו ,ינוצל כדי להפסיקם״ .כדי לוכך
את דעתו הנתוצת הוסיף :״אינני יכול להמנע מלהבין את הסבות מדוע נדחפים צעיוים אלה אל
היאוש .במשך המלחמה אבדה להם האמונה באנושות .שעה שאני משוחח עם אדם צעיו ,הוא שואל
אותי :׳מדוע אין מושים לאבי לבוא? מדוע לא הושו לו לבוא בתקופת-המלחמהל אילו הותיוו לו,
אולי היה בחיים היום!׳ אין לי שום תשובה ואנו עומדים בפניהם כאנשים שהכשילו אותם בתפקיד
הקדוש שהופקד בידינו .על כן מעטה ,מעטה מאד השפעתנו.״
בן-גוריון נחקר ארוכות בנקודה זו ,כמעט חקירת שתי-וערב .הוא היה תמים-דעים עם ויצמן,
שאלימות אינה מביאה שום תועלח ,רק נזק .עם זאח ,לא הביע נכונות לעשות דבר למניעתה ולבעורה.
לדבריו ,עשה כן בעבר .הוא הפנה את הועדה לממשל ,המסוגל לספק לה ידיעות בענין זה .אבל לאחר
גמר המלחמה והאכזבה מן הממשלה הבריטית החדשה ,יהיה זה חסר-תועלת לפעול נגד האלימות,
כי לא יהיה שומע לו .חברי הועדה בקשו לדעת פרטים על ה״הגנה״ ועל קשריה עם הסוכנות היהודית.
בן-גוריון העיד על חוסר-ידיעה מוחלט בדבר ארגון הקרוי ״הגנה״ וממילא הכחיש את ההנחה ,כי
הסוכנות היהודית מסוגלח לצווח עליה.
חבר-הוועדה ריצ׳רד קרוסמן ,כוכב עולה בשמי ה״לייבור״ ,העיר לאחר זמן ,בצדק ,כי בן-גוריון
רצה לאחוז בחבל בשני קצותיו :בתפקידו בתור יושב-ראש הסוכנות היהודית  -לקיים את החוק
ככתבו וכלשונו :ובאותה עת להעזר בטרור ,כדי ללחוץ על הממשל .שלא כמנהיגים האיריים ,שהחליטו
לבחור באחת מן השתיים :הם ירדו למתתרת והכריזו בגלוי מלחמה על בריטניה .קרוסמן סבור ,כי גם
בן-גוריון חייב לבחור :ללכת בדרכי המנהיגים האיריים או בעקבות וייצמן ותומכיו.
במילים אלה ,חזר קרוסמן ,בלי שידע על עמדת המחתרח ,כי אין דרך ביניים .הברירה היא בין
מלחמת-חירות לבין שיתוף-פעולה עם הבריטים .לדעתם של אנשי ה״הגנה״ ,תשיבות יתרה הייתה
לעדויות ששמעה הוועדה בדבר כוחו של הישוב לעמוד בעצמו בפני הקמים עליו .עדויות אלה הגיעו
לוועדה בראשונה מצד מומחים בריטיים ,מהם כאלה שהתכוונו לרעת הישוב .תזכיר ,שהגישה ממשלת
ארץ-ישראל לוועדה ,הפליג במשקלם של ה״הגנה״ והארגונים הפורשים .מפקד הצבא הבריטי בארץ,
הגנרל ד׳ארםי' ,הביע דעתו כמומתה ,כי במקרה של פיתרון פרו-ערבי לבעיה הארץ-ישראלית ,יהיה
צורך להיאבק בארגון צבאי מוכשר מאוד ,ולהשתמש לשם כך בשלוש דיביזיות של חיילים .משנשאל
מה יקרה אם יצאו צבאות בריטניה מן הארץ ,השיב :״אזי תקבל ה׳הגנה׳ לידיה את כל הארץ למחרת
צאתנו״.
הרוויזיוניסטים ,האצ״ל ולח״י ,החרימו את הוועדה בטענת אי-תוקיותה .לח״י הביעה ביקורת קשה

 1הגנרל דארסי ג׳ון שימש כמפקד העליון של הצבא הבריטי בא״י בשנים  - 1945אפריל  .1946בתקופתו החלו
פעולות ״תנועת המרי העברי״.
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על הופעתם של וייצמן ובן-גוריון .יומיים לפני שעזבה את הארץ קיבלה הוועדה תזכיר מן ה״הגנה״
בשמה של ״תנועת המרי העברי״ .נתבעה בו הקמת מדינה עברית מייד ,ללא דחיות של תקופת מעבר.
יסודות המדינה יהיו :דמוקרטיה פוליטית וחברתית ושיוויון מותלט לכל האזרתים ,ללא הבדל דת וגזע.
ועוד כי"בארץ קיים כוח יהודי מזוין חשאי
על אחרית התקווה של עמנו.

לא ניתן להגשים שום פיתיון הסותם את הגולל

לכך יש לנו די בות.

אנו נעמיד את השלטון הבריטי

לפני ברירה :לקבל את תביעתנו החיונית או להשמידנו״ .לאיומיהם של הערבים להתמרד ולסכן את
שלום היישוב השיב התזכיר :״אין לנו כל ספק ,כי הכוח היהודי עולה עליו)על הכוח הערבי( בארגון,
באימון ,בתכנון ובציוד ,וכי אנחנו בעצמנו נוכל להתגבר על כל התקפה או הטרדה מצדו ,בלי כל עזרה
מצד הכותות הבריטים או האמריקנים״ .התזכיר נגמר במלים אלה :״היהודים הם עם ,ארץ-ישראל
שייכת לעם היהודי ,העלייה היהודית תימשך ,המדינה העברית קום תקום .מוטב שתקום בעזרתכם
מאשר נגדכם.״
התברר לחברי הועדה ,כי ״בארץ נוצר נרעין של אומה יהודית נורמלית ,וכי הישוב מסוגל לעמוד
על נפשו ועל זכויותיו במידה גדולה יותר משאפשר היה לשער קודם כן".

דו״ח הוועדה
התזכיר הוגש ללא דיון בהנהגת התנועה והוכנו לא שיקף בהכרח את השקפתה של לח׳׳י .ב 1-במאי
946ו התפרסם דו״ת ועדת ההקירה שהכיל עשר המלצוה .מצד אהד ,המליצה הוועדה כי ארץ-ישראל
לא תיהפך לעולם לא למדינה עברית ולא למדינה ערבית .מצד שני ,המליצה על הכנסת  100,000עקורים
יהודים במשך  1946וביטול ההגבלות הגזעיות על קניית קרקעות .יתד עם זאת ,המליצה הוועדה לפנות
לסוכנות היהודית בקריאה לשתף פעולה עם השלטונות ל״דיכוי" הטרוריזם והעלייה הבלתי חוקית
ולשמירה על החוק והסדר בארץ-ישראל .בטרם חלפו  24שעות מפרסום הדו״ח ,הודיע ראש ממשלת
בריטניה אטלי ,כי הממשלה הבריטית לא תדון בהגשמת המלצותיה התיוביות של הוועדה אלא לאחר
שהארגונים הלוחמים בארץ-ישראל יתפרקו מנשקם .תשובת הארגונים הוקיעה את צביעותו של
אטלי ,אך לגבי העלייה הודיעו הארגונים כי לא יפריעו את השקט הנחוץ להעלאת אחיהם למולדת.
לא עברו ימים והתברר כי הממשלה הבריטית מסתלקת מהגשמת ההמלצות של הוועדה האנגלו-
אמריקאית .בארץ התרהשו הפעולות המלתמתיות של ״תנועת המרי העברי״.

סקירת מרכז לח״י בדבר דו״ח ועדת־החקירה
בביטאון הפנימי של לחייי ״במתתרת״ פורסמה סקירה על דו״ח הוועדה האנגלו-אמריקאית.
בעיקר התייחסה הסקירה להשלכות הנובעות מהצעת הוועדה ביחס להתרת עלייתם של 100,000
יהודים ,כהצעת הנשיא טרומן ועמדתה של לח״י בקשר לתשובת"תנועת המרי העברי" להצעה) .אשר
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בסופו של דבר נדחתה על-ידי בריטניה(
הרי הסקירה:

פירסום הדו״ח של וועדת-החקירה
ההתענינות של דעת-הקהל הופנתה לדין-וחשבון של וועדת-החקירה ,שפורסם בפומביות
יתירה על-ידי הרדיו הממשלתי והעתונות העברית באחד במאי.
אין להכחיש ,כי הדו״ח נתקבל בסיפוק רב על-ידי ההמונים .לא שמו לב למסקנות המסוכנות,
שאליהן הגיעה הוועדה פה אתד .כי ארץ-ישראל לא תהיה מדינה עברית ולא מדינה ערבית ,אלא
תמיד ישלוט בה הבריטי; כי קיומו של נשק עברי עצמאי הוא סכנה לשלום העולם; כי החנון העברי
הוא לאומני ועל-כן יש לבטל את עצמאותו ולהעמידו חחת פיקוח חמור של השלטון הזר; כי
השלטון תייב להשתמש בכםפי-המס העבריים להרמת חייהם של הערבים .מכל זה העלים הציבור
את עינו .הוא ראה רק את ההמלצה החיובית היחידה על העלאת מאה אלף משרידי המחנות ,אף כי
בצידה של המלצה "חיובית״ זו הודגש בפירוש כי לאחר מכן תופסק העליה העברית ותהא תלויה
בחסדי זרים ,כלומר לא תהיה עליה כלל.
ונודה אף זאת ,ראינו את המצב בחרדה עמוקה .מצד אהד הודיעו ממקורות מוסמכים כי בווין
התתייב להגשים את ההתלטות של וועדת-החקירה במקרה שיוגש דו״ח אחיד ומוסכם .מצד שני
נודע ,כי בטרם פורסם הדו״ח באו שלוחי הוועדה להתייעץ עם בווין .נדמה היה ,איפוא ,כי יש
לנו ענין באתד התככים המסוכנים ביותר של הדיפלומטיה הבריטית .כי יש בדעתה של הממשלה
הבריטית לזרוק לציונים את העצם של עליית מאה אלף)שאת זמן העלאתם אפשר להארין לתקופה
ארוכה בהרבה משנה אתת( ,כדי לזכות בכניעתם הגמורה ובהשלמתם עם ההמלצות הקטלניות של
הוועדה .היה חשש כי בתקופת עליתם של מאת-האלף תיווצרנה בארץ על-ידי השלטון עובדות
קיימות ,אשר לעומתן גם תוםפת־הכוח הממשית שיש בעשר רבבות נוספות תהא אפסית.
ואף כי הדו״ח של הוועדה נכתב בצורה פיליטוניסטית ובלטריםטית  -שלא כראוי לתעודה
מדינית של וועדה ,אשר בה משתתפים נציגיהן של שתי מעצמות ־ דאינו אף בחלק זה של הדו״וז
יסוד לחשש .חששנו כי לב הציונים ילן שבי לא רק אחרי ההמלצה של ״מאת האלף״ ,אלא גם אחרי
"השבחים״ שפוזרו לסוכנות ול״תנועת המרי״ על דוב כוחה ,גודלה ותפארתה.
כן חששנו וציפינו בדאגה להתרחשויות נוספות .תששנו ,כי הכרזתה של הממשלה הבריטית
שתבוא בעקבות הדו״ח תחזק את המגמה הזאת ,שנראתה לנו מתושבת ומתוכננת מראש ,כדי
להבטיח את כניעתו של הציבור העברי תמורת וויתור קל ותמורת כמה מליצות רמות .על-כן
הופתענו להכרזתו המהירה של אטלי בפרלמנט הבריטי)פחות מ 24-שעות אחרי פרסום הדו״וז(,
אשר בה הפן אטלי את הקערה על פיה .הוא העמיד מיד בסימן-שאלה את ההמלצה על העלאתם
ש ל " מ א ת האלף" ואילו במפגיע העמיד את התביעה על פירוק"הצבאות הפרטיים" בארץ־ישראל
כתנאי קודם לדיון על העליה.
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נראה היה מיד :אין בדעתה של בריטניה להרשות עלייה ,אף תמורת וויתורים מוחיקי-לנת מצד
הציונים .להיפך :היא החליטה לא להשגיח עוד ולא להתחשב אף כמלוא הנימה בתביעותיהם והיא
מוכנה לדבא בל התנגדות עברית בכוח.
הכרזתו של אטלי ביטלה תוך כדי רגע את התשבונות שנעשו מאז פירסום הדו״ת של וועדת-
התקירה.במשך יממה אתת השתנה פעמיים הנוף הפוליטי מן הקצה אל הקצה.

ההודעה של ה  3 -במאי ,סיבותיה ומשמעותה
מי שרגיש לשינוי-אקלים ,ירגיש שינויים בטמפרטורה אף כשהם קלים .מי שאינו רגיש להם,
יידע להבחין רק בין קר לחם ,ללא דרגוח ביניים .כן הדבר גם ביחס לשינויים באקלים הפוליטי .מי
שרגיש ,יבחין מיד בשינוי ויידע להסיק מסקנות בטרם תבוא התפתתות נוספת .מי שאין לו סגולה
כזאת יחכה להוכחות חותכות ,אשר יהלמו על ראשו במלוא הכוח.
המונים בכללם ,אף כי יש להם איגסטיגקט ואף כי קל להשפיע עליהם לכאן ולכאן  -בכל זאת
אינם יודעים תמיד להעריך נכוחה את השינויים התכופים .וביחוד כשישנו רצון ותשוקה לראות את
העתיד באור של אופטימיות; כי הענינים יסתדרו לטובה אף ללא מאמץ מצדם וללא קרבנות .על
כן עשתה רושם והשפיעה ההמלצה "החיובית״ על העלאת מאת האלף ועל משהו הדומה לביטול
גזירות-הקרקע .ואילו ההצהרה של אטלי  -שבאה תיכף ומיד  -לא הספיקה להעמיד את הציבור
על טעותו.
הייתה גם סכנה :שמא הלק גדול מן הציבור הרוצה לראות אח אחיו וקרובי משפחתו משתתררים
מסבל המתנות ועולים לארץ  -שמא יהא נוכח לקבל את התנאי של אטלי ולהפקיר את הנשק העברי.
היה כאן סיכוי לאויב להפריד בין העם לבין לוחמיו ־ סיכוי ששום אוקופנט אינו מוותר עליו.
והייתה סכנה נוספת .חששנו שמא ימצאו הציונים דרך לפשרה עם שלטונות האויב :להשיג
ליגליזציה של ״ההגנה״ והעמדת נשקה תחת פיקוח זד .ולעומת זאת  -פירוק נשקם ותיסולם של
הארגונים המזויינים האחרים .הדבר היה עלול להיעשות על-ידי השלטונת בעזרת ה״מוםדות״ ,או
 על-ידי המוסדות בעזרת השלטונות .שתי השיטות כבר ידועות לנו מתוך הנםיון.על-כן ,כאשר הלכנו לפגישה נוספת עם נציגי ״תנועת המרי״ הבאנו בחשבון את האפשרות של
ניתוק קרוב של היחסים ואף את האפשרות של התרפת היתסים בעתיד הקרוב ,עד כדי פעולות
התקפה נגדנו והצורך להתגונן .ידענו ,כי אם העניינים יתפתחו בצורה כזאת באותו רגע ,לא יהא
הדבר נוח לנו .כי היו מנצלים ללא ספק את הנימוק התעמולתי ,שקיומנו הוא הפרעה לעלייה ,כלומר:
קיומנו מסכן את קיומם של ״מאת האלף״ .אולם היינו מוכנים לקבל את המערכה ־ אם יכפו אוחה
עלינו.
בפגישה התפתחו הדברים אחרת :נציגי ״תנועת-המרי" הבינו אף הם את משמעות הכרזתו של
אטלי .הם הציעו ,איפה ,להחזיר לו את הכדור שהוא זרק על-ידי הצהרה מתאימה אפשר להשיג
הסתייגות מפורשת מצד חברי הוועדה האמריקניים מתביעתו של אטלי ולחץ ישיר וגם בעזרת
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דעת-הקהל על הממשלה האמריקנית לצאת בגלוי נגד המדיניות הבריטית באוץ-ישואל.
לנו היה ברור ,ני בעיית העלייה המהירה של יושבי המחנות ירדה מעל הפרק .בדור היה לנו
גם נ י המדידות של הציבור בשל נך תגבר ומן הדין להנין לה את הרקע המתאים ועוד זאת :ני יש
צורך למנוע את הסכנות של הפידצה בין הציבור והלוחמים שאין לתת נשק בידי ״תנועת המרי״
לפחוח במערכה נגדנו בשעה שאינה נוחה לנו ,וכי יש לעשות כל זאת בצורה נאותה ,מבלי לוותר
על עקרונות.
על-כן הצענו לנסח הודעה בשם ״תנועת המרי״ והארגונים האתרים ,אשר תדגיש :א .כי הנשק
העברי לא יפורק ולא יקבל מרות של גורמים זרים; ב .כי המלחמה איננה נטושה על עלייתם של מאה
אלף ,אלא על חיי חרות במולדת ועל מטרה זו לא נוותר; ג .כי תביעתו של אטלי היא צביעות.
כל הסעיפים הללו נוסחו והוכנסו לתוך נוסח ההודעה .שמרנו גם על כך ,שלא יבוא שום ניסוח
על שביתת-נשק .נתקבלה בהסכמתנו הנוסחה ,כי ״אנו לא נפר את הבטחון הדרוש להעלאה אחינו״
 נוסחה הנותנת מקום לפירוש גמיש בשעת הצורך.אולם נוסף על כך הוסכם גם בעל-פה ,כי אף במקרה של עליית ״מאת האלף״ לא תהא הפסקה
בפעולות ״בלתי-חוקיות״ בעיני השלטון ,כגון :העלאת מעפילים ,עלייה על הקרקע ,התרמת נשק
וכדומה.
אולם לא זו בלבד :נציגנו טען ,כי הודעה כזאת יש לה ערך ,בשעה שהיא באה דווקא בתקופה של
פעילות מלחמתית מוגברת .שכן רק אז היא תדגיש את העובדה שהשליטה על המצב בארץ נמצאת
בידי הציבור העברי; ברצותו יחמיר את המצב וברצותו  -מפיג אותו.
עמדה זו נתקבלה והוחלט לגשת בימים הקרובים לתיכון ולביצוע של פעולות-התקפה על
השלטון.
ההודעה מטעם "תנועת המרי״ שודרה למחרת היום על-ידי ״קול ישראל״ וזכה לפירסום רב
בעולם .רובם של עתוני הארץ העתיקו את הידיעה של סוכנות ״רויטר" ,שראתה בהודעה ״שביתת-
נשק" של ״ארגוני-המחתרת״ העבריים ,מובן ,כי הסופרים הבריטיים ראו בהרהורי לבם .לנו היה
ברור ,כי אנו עומדים בפני תקופה של פעולות־מלחמה.
מעניין לציין את הרושם של ההודעה בציבור .ההמונים הבלתי-מאורגנים ראו בה תשובה נאותה
לסתימת פיו של אטלי .הצטערו עליה חוגי ״השומר הצעיר" וכל אלה שהיו מעוניינים בפתיחת
״תזית פנימית״ .כמובן שלא הצטערו על עצם ההודעה ,אלא על העובדה ,שהיא נמסרה בשם "כל
הארגונים המזויינים״ .לדעתם צריך היה לגצל את הרגע המתאים ,כדי למצוא פשרה עם הממשלה
הבריטית תמורת הסגרתם של ״הארגונים הטירוריםטים״ .הם התקיפו את הנהגת ״תנועת המרי״ ,על
שבפידםום ההודעה נתנו כאילו הכרה רשמית ל״ארגונים הפורשים" ,וזה  -ימים מספר בלבד לאתר
ההסתה בקשר להתקפה על מחנה־החנייה בתל-אביב.
אם נביא בתשבון את כל הנימוקים הללו ,נגיע לידי מסקנה ,שצעד זה היה נכון ומוצדק .אף אם
ידענו ,כי ימיו של ה״הסדר" לא יארכו ,חייבים היינו לדאוג לכך ,שהוא לא יבוטל בשעה בלתי נוהה
לנו ולהתפתתותה של המלחמה".
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בגליון ו׳ ,ניסן תש״ו ,לאחר פרסום המלצות של הוועדה ודתייתן ,מצא ״המעש״ להתייתס לכשלונה
של הוועדה ולכשלון הופעחם של מנהיגי היישוב בפניה:

׳׳כשלון

ההופעה

על הכשלונות של המדיניות הציונית נוסף עוד כשלון :ההופעה .עצם ההופעה ואיכות ההופעה.
על השגיאה שבעצם ההופעה אין להרבות דברים .עם כל המבדיל אותנו מפוופ .ויצמן ,מתבישים
אנו בזאת שהוא ,הנציג הרשמי ,הופיע בכלל בפני שנים-עשר אלה אשר רובם אינם אלא פקידונים
עושי דברם של לשכות סתר ,של חוגים מסריחי-נפט .מילא ,נציג העם העברי תייב להתייצב בפני
מלכים וראשי ממשלה ,בפני אלה אשר כות ממשי בידיהם ,או בפני שנים-עשר לא-כלומים אלה,
שערכם אפס ודעתם אפס  -בושה היא זאת ,השפלה היא זאת ,שיופיע בפניהם ,אפילו פרופ .ויצמן.
הנזק הפוליטי בהופעה ברור גם הוא ורבים וגם טובים בתוך ההסתדרות הציונית ובעתונות העברית
התרו ,וצדקו.
אולם לאחר שהחליטו והופיעו ,כדאי לראות כיצד השתמשו בבמה זו .בדיעבד אפשר היה לנצל
אסון זה של הופעה .כשהוכרח חברנו מתתיהו שמואלביץ להופיע בפני בית-דין צבאי בריטי ,היה זה
אסון .יש להימנע מ׳׳הופעות״ כאלה .אך לאחר שהופיע ,ידע להפוך את הסדר; ידע לנצל את הבמה;
ידע ליהפך מנאשם למאשים .והופעתו הפכה למפנה בדברי ימי המשפטים הפוליטיים בארץ .את זאת
לא עשו אלה שראו הכרח בהופעה לפני הוועדה.
אפשר כמובן להיכנס לפרטי ההופעה .אפשר להצביע על החולשה שהראו כל נציגינו במתן
תשובות על שאלות)בנגוד לנאומים נאים מוכנים( .אפשר גם להבין מאין חולשה זו במתן תשובות.
צעירים הם עדיין וייצמן ובן גוריון על קרקע פוליטי ברור זה של תביעה מדינית .עשרות שנים של
התעלמות מיסודות מדיניים רופפו את בטחון ההרגשה .לא נעסוק בניתוחים מפורטים; כי אין אנו
סבורים שכשלון-תשובה לסינגלטון או קרוסמן או גוי אחר יכריע לרעה ,כפי שאין אנו סבורים
שנאום יפה יכריע לטובה .לא מעלין ולא מורידין .אולם דוקא משום זה יש לשאול ולחזור ולשאול
למה לא אמרו העדים העברים את האמת וביחוד למה לא אמר בן-גוריון את האמת? זו האמת
המדברת עשרים וחמש שנים בלשון העובדות .זו האמת שמדברים עליה בכל מקום; שמזכירים אותה
בשידורי ״קול ישראל״ .האמת על הפושע הבריטי ואשמתו בכל המצב שנוצר בארץ.
גם בשם התכסיס הנבון ובעיקר בשם האמת הקדושה הידועה צריך היה לכל הפחות בן-גוריון
)וייצמן איננו מסוגל לזה לא מפאת אפיו ,לא מפאת גילו ולא מפאת ״אהבתו הבריטית״( .להפוך את
הסדר כשם שהפך מתתיהו שמואלביץ בשטח המצומצם של משפט הנשק .לא להצטדק ,לא להציג
את עצמו ואת שולחיו ,אלא להציג את התביעה .הגויים האלה יודעים את התני׳ה יודעים מי הוא
העם העברי .הם אינם כלל וכלל בורים כפי שאי-אלה עתונאיס רוצים לראות אותם .הם גם כולם
יודעים למה התכוונה הצהרת בלפור למרות הסילופים הציניים אחריה .לא הייתה כל תועלת בהזכרת
כל אלה ,ואף במלים הנמרצות ביותר .לא היה כל צורך לבסס את שאיפת העם העברי בפניהם .והיות
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שזה היה מיותר ,אפשר היה לעשות את הדבר היחיד; להגיד את האמת ורק את האמת ,ואת כל
האמת .להפוך את השופטים לנאשמים וביחוד את התלין הבריטי.
למה קרה ההפך מזה? למה לא נשמעה ההאשמה? מדוע לא אמרו מי עומד מאתורי המאורעות?
מי עומד מאחורי החרם? מי עומד מאחורי הליגה? מי עשה את הליגה? ולמה התחמק בן-גוריון
מלהגיד את האמח על האינטרסים הבריטים כאן .כל עחון בעולם ובארץ אומר זאח .כל מפקד צבא
ומשטרה מסביר זאת לתייליו .רק יו״ר הנהלת הסוכנות מדבר על הציונות ועל ארץ ישראל כעל דבר
מופשט כאילו כל זה התחולל אי-שם בקוטב הדרומי ולא בנקודת מוקד של דרכי התתבורה ובסיסי
הצבא של האימפריה הבריטית .האם גדלה קרנו הפוליטית בעיני האמריקאים ,הצרפתים או הרוסים
ע״י כך?
לו בנה נציג הסוכנות את נאומו על בסיס ניתוח האיגטרםים האימפריאליסטים )או בלשון
בלתי-מתגרה :האימפריאליים( ,לו הצביע על היסודות האלה של הצהרת בלפור ואחר כך של הליגה
העברית במקום לספר על יציאת מצרים ועל העם היהודי ,אז היה מחולק עם וייצמן בתומר ולא
חוזר על נאומו בסגנון אחד ,דק אז יכול היה להיות איזה שהוא הד לנאום גם מחוצה לבתי־הקפה
בתל-אביב.
וזה היה עיקר הכשלון .הכשלון של הדיעבד ,הכשלון האסטרטגי ,כשלון האמת ,כשלון ההגנה.
פסק הדין כמובן לא היה שונה .כשם שפסק דינו של שמואלביץ לא היה שונה אילו לא היה מטיח
בפני השופטים את האמת עליהם ועל תוקיהם .אך אם גם אין תועלת בהעלמת האמת למה לא
אמר אותה בן-גוריון? למה לא אמר להם ,כי רוצתים הם באופן ישר ובעקיפין ,כפי שאמר באספת
הנבחרים .למה לא הצביע במפורש על חלקם במות מאות אלפי-יהודים? למה לא הציג להם שאלות?
למה לא השיב אותם על ספסל הנאשמים?
ישבו"שופטים״ בריטיים וללא בושת-פנים שאלו פעם ושתים ושלוש על מיעוט ורוב ,וכיצד
ותיתכן רוצים היהודים שהם מיעוט כאן ,להחליט על גורל הארץ ,נגד דעת הרוב ,בלא בושת-פנים.
ולא פתת בן־גוריון את פיו ולא הטיח בפניהם :מי הוא זה השואל? מי הוא זה? אתם הבריטים ,מה
מספר האנשים שלכם השולט בהודו? בכמה מאות מיליונים אנשים בעולם שולטים אתם ,ארבעים
מיליונים בריטים? מה הצביעות הזאת? אתם מנינים על רוב נגד מיעוט? אתם שומרי הדמוקרטיה?
אתם לוחמי זכויות הרוב? אתם אינכם מבינים זאת? ומי בעולם יבין זאת?
במקום התנצלות והתלבטויות בשאלות רוב ומיעוט ,לו כך היה בן-גוריון עונה להם ,והיה
מסיים את הויכוח בקיצור נמרץ ואולי בתוצאות טובות יותר מצדדים אתרים .ובאותן התוצאות מצד
השופטים האנגלים ־ רק אז היה מכפר על עצם ההופעה ,על עצם ההשפלה ,על עצם השגיאה .רק
אז היה מקטין את התרפה ואת האסון.
ומבלעדי זאת :כשלון כשלון מותלט .האם עוד לא האתרון?״
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פרק עשרים ותשעה

תנועת המרי הולמת

פרשת בידיה
ביום ה ,15.3.46-שעה שוועדת החקירה האנגלו-אמריקאית ,שהייתה עדיין בארץ ,עלתה קבוצת
צעירים על אדמת ביריה ליד צפת ,בניגוד לתוקי הקרקעות של"הספר הלבן״.
היאחזויוח הפלמ״ח בעין-זיתים ובביריה היו כצנינים בעיני המשטרה ,שתשדה כי הן משמשות
בסיסים להעברת מעפילים מגבול סוריה ולפעולות מרי אחרות .לאחר חליפת יריות בין חוליית פלמ״ח
לבין השוטרים שישבו במשטרת הר-כנען ,נערך חיפוש בשתי ההיאחזויות ושני מחסני נשק קטנים
נתגלו בסמוך לביריה .כל  24אנשי ביריה)אנשי ״המחלקה הדתית״ של הפלמ״ח( נעצרו והועברו לכלא
עכו והשלטונות הודיעו ,כי"היישוב היהודי הידוע בשם ביריה ייתפס ויוחזק על-ידי כוחות הוד מלכותו
וכותות המשטרה ללא פיצוי עד להודעה חדשה" .היה זה מקרה ראשון של עקירת נקודה עברית בכוח
הצבא ,והוא נתפס כתקדים מסוכן .על ה״הגנה" הוטל להקים מחדש את ביריה על אדמתה ובקרבתה
של הנקודה הכבושה .הותלט שהפעולה תבוצע בדרך של התנגדות בלי נשק.
המבצע נקבע לי״א באדר ב׳ ,יום העלייה המסורתי לקברות חללי תל-חי .יותר מ 2,300-איש ,חברי
תנועות-נוער חלוציות וחניכי הגדנ״ע ,וכן אנשים מן הגליל ומן העמק ,אורגנו לעלייה .בחצות הליל,
אור לי״א באדר ,יצאו האנשים בגשם שוטף וברד לעבר ביריה ,כשהם עוברים בוואדיות ובשבילי הרים,
כדי לעקוף משמרות משטרה שהוצבו על הכבישים .עם שחר ,הגיעו האנשים לסביבות ביריה ,הקימו
אוהלים ,מתחו גדר והחלו בשתילת אילנות .דגל עברי הונף במחנה .השלטונות ציפו עד שיתפזר ההמון
הרב ,ולעת ערב ,כשלא נשארו במקום אלא כ50-ו איש ,הובאה תגבורת צבא ומשטרה במשוריינים
ובטנקים .המתנה ״נכבש" ,האוהלים נהרסו ,האנשים ,שגילו התנגדות פסיבית ,נגררו למכוניות
ונעצרו.
השמועה על ה״כיבוש״ פשטה בסביבה .לפי הוראות מפקד ה״הגנה״ בנפה ,יצאו מאות אנשים
מראש-פינה ומצפת ,בו בערב ,להקים את ביריה בשלישית .מכוניות עמסו והביאו מתנדבים חדשים,
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ורבני צפת התירו לאפות לחם לנאספים בעצם יום השבת .היהודים בצפת עמדו הכן לצאת בהמוניהם
אם יחדשו אנשי הצבא את התקפתם על הנקודה .בחג הפורים ) (17.3הגיעה הידיעה ,כי השלטונות
הסכימו שעשרים איש יישארו במקום וימשיכו בעבודת הנטיעה והייעוד .הניסיון לבטל יישוב יהודי
לא הצלית.
לפרשת ביריה היה המשך במשפט שנערך לחבריה .כאשר נצטוו אסירי ביריה למסור טביעת
אצבעות  -סירבו .השוטרים היכום ,כופפו את ידיהם ושברו אצבעות .האסירים הכריזו שביתת רעב.
זו הייתה פעם ראשונה ,שאסירי ״הגנה״ עונו בידי השלטונות .כמחצית שנה לאחר-מכן נורה הקצין
הבריטי ,שהיה אתראי לכך ,בירושלים .בהתייצבם לפני השופטים הודו אסירי ביריה כי הנשק שנמצא
על-יד הנקודה היה שלהם ,וכי הוא נשק מגן .כעשרים איש מהם נדונו לארבע שנות מאסר.
תגובתו של ״המעש״ על פרשת ביריה:
״ —

כי שתי פנים למעמד־ביריה .סמל כפול .ראשית :סמל לכוננותו ,לאי-כניעתו של הנוער

העברי .סמל של עם ,הנאתז בצפרניו בקרקע ושום כות בעולם לא יורידנו מעליה .סמל לעמידה
ללא רתיעה .לא לחינם דפק לב ההמונים באותם הימים בקצב לבם של המעפילים לביריה .סמל
זה  -כולו חיוב.
אך יהא זה משגה ,אם חרועח-הניצחון תחריש את קול ההגיון הפוליטי ,הרואה את העובדות
ותוצאותיהן ואיננו מושפע מהתרגשות רגעית .והגיון זה מנתת כך :ביריה העברית נכבשה על-ידי
צבא האויב .הוא השליך את מחנחליה לבית-הכלא ואת עמל-כפיהם הרם .כגודל הפדובוצקיה וכן
צריך היה להיות נודל הפעולה העברית :להחזיר את המצב לקדמותו :מתנהלים עברים במקום צבא-
הכיבוש .אך הנוער הובל לפעולה למען מטרה אחרת :ליסוד בידיה הדשה ,על-יד ביריה הכבושה;
להשגת הזכות לנטות אהלים על־ידי בתי־האבן שהצבא הזר חונה בו .המטרה הזאת הושגה .האויב
״נסוג״ ,הפסיק את מלחמתו הגלויה .אך בידיה התדשה ,בידיה ש״על-יד״ ,נתונה לםכנת-חנק .גם
לבקר בה אסור ללא נטילת רשות .היא נהפכה על-ידי השלטון למתנה-ריכוז ,אשר ליושביה ניתנה
רשות לעסוק בעבודת-אדמה.
בידיה זאת היא סמל וליקחה ברור :שיטת ״על־יד״ כשלונה וודאי ככשלון שיטת ״בתוך״ .אין
ארץ אתת יכולה לסבול שני בעלים ,כשם שאין שני מלכים יכולים להשתמש בכתר אחד .ולא שלטון
בתוך שלטון ,לא שלטון על-יד שלטון .עתה קיים במולדתנו שלטון זד .זוהי עובדה .ושלטון עברי
יכול לבוא רק במקומו".

ל»ל "וינג״ט"
בסוף מרס  1946הוחלט להוריד את  248נוסעיה של אנייח המעפילים ״וינגייט״ בחוף תל-אביב תוך
הנחה ,כי ברחובות העיר ובסיוע תושביה אפשר יהיה למנוע את תפיסת המעפילים בידי השלטונוח.
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לשם ביצוע הפעולה רוכזו כמה יחידוח פלמ״ח ואנשי ה״הגנה״ בתל-אביב .שלוש חגורות של אנשי
מגן הקיפו את מקום ההורדה .כמה רחובות נחסמו באוטובוסים ,במכוניות ובעגלות .התכנית הושמה
לאל ,כי הספינה נתפסה על-ידי משמרות הים הבריטים כמה עשרות קילומטרים דרומית מתל-אביב.
אולם תוך הציפייה לבוא האנייה ,אירעו בעיר כמה התנגשויות בין כוחות המשטרה הבריטית לבין
חוליות ה״הגנה״ .באתת ההתנגשויות הללו נהרגה תברת הפלמ״ח ברכה פולד .בהלווייתה השתתפו
אלפים מתושבי העיר .התנגשות זו עם הבריטים בלב תל-אביב ,הגבירה את המחיחות בין היישוב
לבין השלטונות.
כמה ימים לאחר מכן ,פשטו יתידות לח׳׳י ואצ׳׳ל על מסילת הברזל .יתידת לת״י פוצצה את גשר
הרכבת שעל נתל נעמן .בדרום פוצצו אנשי אצ״ל כמה גשרי רכבת ,מיבנה עד רחובוח .מחלקה אחת
של אצ״ל נתקלה באש נוטרי מסילת הברזל הערביים ואחד מאנשיה נהרג .בנסיגתם לעבר תל-אביב
נתקלו האנשים ביתידות צבא ,שהקיפום ואסרו  31איש מהם.

ליל המסילות
ב 2-באפריל  1946ביצעו האצ״ל ולח״י פשיטה על מסילות-הברזל וגשרים בעורקי התחבורה
בדרום ובצפון הארץ ,במגמה לנתק את קשר הרכבות בין המדינות השכנות לבין ארץ-ישראל.
בדרום הארץ תקפו חיילי האצ״ל את תתנות הרכבת ביבנה ובאשדוד ,ניתקו קווי-טלפון ,הושמדו
קטרים והותקפו ביריות שוטרי משמר מסילות-הברזל .בחילופי האש נהרג אחד מאנשי האצ״ל.
אחת המחלקות שנסוגה דרך תולות בת-ים נתגלתה על-ידי מטוס-סיור בריטי .בעקבות הגילוי,
הוחשו למקום יחידות צבא ושוטרים .הלוחמים כותרו ולאחר שהטמינו את נשקם בחולות  -נכנעו .בין
העצורים היה גם איתן)ירוחם( לבני ,מפקד החטיבה הלוחמת של האצ״ל ,שהזדהה בשם בדוי כחיים
לוסטר .שלושים ואחד החיילים הועמדו לדין ,אחד נידון למאסר-עולם והשאר ל 15-שנות מאסר.
הנאשמים כפרו בתוקיות בית-המשפט והצהירו הצהרות פוליטיות .את גזר-הדין קיבלו בשירח
ההימנון.

פיצוץ גשו ״נעמן״
באותו ליל המסילות ,ב 2-באפריל  ,1946פוצצו חבלני לח״י את גשר ״נעמן״ ליד עכו .האחראי על
הפיצוץ היה ה״קולחוזניק״) ,יעקב בנטוב( .התכנית כללה גם חבלה במסילת-הברזל ,דרומית לגשר .על
חלק זה של התכנית היה האחראי נדב )משה ערמוני( ,שהחלים מפצעיו בחולון ,ועמו שתי לוחמות:
חנה ,שלימים הייתה לאשתו ,ונילי ,היא חנה שטרן)לאחר נשואיה עם גד  -חנה מרפיש(
זוג של הסתה ,אורי)משה רדומיםלסקי( ויוסף דר ,התקרב לעבר הנוטר הערבי שעל הגשר .הם
דיברו ערביח בקול רם .כשהגיעו אליו ,איימו עליו באקדח ,כבלוהו בידיו וברגליו ,הדביקו אספלנית
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גדולה על פיו והדקו אותה בתחבושת.
ההכנות לבצוע שני חלקי התכנית הושלמו עד מהרה .המוקשים הונחו מתתת לגשר ולאורך מסילת-
הברזל .לפתע נשמע שקשוק גלגלי רכבת ,שנסעה מן המפרץ צפונה .היא אמורה לפוצץ את המוקשים
שעל המסילה ,לרדת מן הפסים ,לסבול נזקים ,אבל בזה ינצל הגשר .נדב ,שרה ונילי ניגשו בקדחתנות
לנתק את מוקשי המסילה .הם סיימו את המלאכה כאשר הרכבת הייתה קרובה .מעמדתם המוסתרת
ראו שקרונות הרכבת מלאים פועלים ,ושמחתם הייתה כפולה .לאחר שחלפה הרכבת ,חוברו המטענים
מחדש .הם הופעלו כאשר הייתה הרכבת רחוקה .תחילה נהרס הגשר בקול-נפץ חזק .מייד לאחריו עפו
באויר פסי-המסילה ,אדנים ואבנים.
שתי החוליות נסוגו בנפרד על-מנת להפגש בכפר מסריק .חוליית נדב לא מצאה אח הגשר ליד
הכפר ושוטטה לאורך הנחל .בסוף ,הגיעו שתי התוליות לכפר אושה .האחראים על ה״הגנה" במקום,
קיבלו הודעה מוקדמת על אפשרות שקבוצת לוחמי לח״י תבקש מקלט ללינת-לילה .האורחים נתקבלו
בתמימות .דאגו לכל מתסורם .לעומת הקשיים בהנהגת תנועת המרי ,המחישה העזרה שהושטה
ללוחמים בכפר אושה ,מה חשוב יוכל היות שיתוף הפעולה מבחינה מעשית ,וכמה סכנות מסוגל הוא
למנוע.

האצ״ל יוצא שוב לפעולות רכישה
עשרה ימים לאחר התקפת ״ליל המסילות״ ,התקיפו כוחות האצ״ל שני מחנות-צבא ליד נתניה,
מהם הוחרמו מספר כלי נשק .הצבא הקיף את איזור נתניה ונערכו חיפושים ,בהם לא נמצא דבר.
ב 23-באפריל התקיפו יתידות האצ״ל את משטרת רמת-גן במגמה לבצע מבצע החרמה גדול.
התדירה למשטרה נעשתה במסווה של הבאת אסירים ערבים שנחפסו בגניבה .נפרץ מחסן הנשק ,ממנו
נטענו למשאית מקלעים ,תת-מקלעים ,רובים ותחמושת .אחד השוטרים הבחין במחרחש ופתח באש
מקלע על הפורצים .עם סיום הטענת הנשק ,נסוגו הלוחמים מהבנין והגיעו עם השלל בשלום לאחד
הפרדסים ברמת-גן .בפעולה נהרגו שלושה חיילי האצ״ל .אחד הלוחמים ,דב גרונר ,נפצע ונתפס .הוא
נידון למוות והועלה לגרדום .שוטר בריטי ושוטר ערבי נהרגו בקרב.

נסיון בריחתה של גאולה כהן מכלא בית־לתם
מאז מעצרה וכליאחה בכלא בית-לחם ,חלמה גאולה רק על דבר אחד :לברוח משם ,ככל האפשר
מהר יותר!
גאולה מספרת:

2

 2״סיפורה ש ל לוחמת״
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״ואני עוד סובבת את ההומה ומתפשת מקום שאוכל דרכו לברוח .סובבת עם החומה והיא של
אבן כבדה וגבוהה .מעליה תיל מלופף ,חלקו האחד עומד נתמך במוטות ברזל וחלקו השני ,הפונה אל
התוץ ,מתנפת כרסוגי בעיגולים עיגולים על ראש החומה.״
חברותיה לכלא אמרו לה כי הבקעת חומות הכלא היא משימה בלתי אפשרית ,אלא אם כן הדבר
ייעשה בעזרת החברים מבחוץ .מחוץ לחומה סביבה ערביח עויינח והדרך לירושלים דרך סלעים
והרים.
״אין מוצא״ ריפו את ידיה.
אבל גאולה לא הרפתה ...דעתה הייתה נחושה לברוח .יום אתד ,שבועות מספר לאתר מעצרה,
היא הודיעה לעורך דינה ,מקס קריצ׳מן ,שנשלח אליה על ידי אביה ואשר בא כדי להודיעה כי הוחלט
להעמידה למשפט ,כי היא עומדת לברוח למתרת בשש בערב.
״בשש בערב״ אמרה ״בדיוק מתחלפות המשמרות ...החומה למטה כבר בלי שומרים והגג למעלה
עוד בלי שומרים"...
זאת היא שעת כושר.
למחרת היום פחחה גאולה בשעת הטיול היומי את התלון הקטן שבתוך צריף הנפט ,ממנו היו
נוטלות העצירות את הנפט למילוי התנורים .היא דאגה לפתוח אותו גם מבפנים עוד יום קודם לכן,
אשר איפשר לה להשתחל דרכו לצריף.
אחר הצהרים ,בשעת כושר מזדמנת ,היא קופצת לתוך הצריף ,שם ממתינה לסימן מאת חברותיה
להתחיל בבריחה לאחר גמר מסדר הערב.
המשך הסיפור מפי גאולה:
״היום העריב .האדים והאפיר חליפות ,התקרבתי לחלון .הצצתי דרכו בשיח הנמוך שליד החומה,
עצמתי את עיני וחיכיתי לשריקה.
עוד לא שש ,עוד רגע אחד לשש .בנותינו לא תשרוקנה לא רגע אחד לפגי שש ולא רגע אתד לפני
שתראנה בעיניהן מחלון חדרן הפונה אל השער הראשי את המשמרות המתתלפות.
המתוג דוהר לפני ואני מרגישה איך במקום לדרוך את אוזני לשמוע את השריקה אני מכווצת
את שפתי לשרוק אוה בעצמי ,ואיך מבריק ליבי למותי מברקי-תרדה :שמא שכתתי את השריקה
המוסכמת או שמא שכתו אותה חברותי? אולי כבר שרקו ולא שמעחי ,או אולי כבר מחפשים אתרי
 ההערמה במנייה לא הצליתה ,וה״תאמם" לא הייתה תאמם?עוד שלוש ,עוד שתיים ,עוד שנייה אחת לשש .בשש ביח־הםוהר חפשי לאלוהים ,שעה שבין
משמרת היום ומשמרת הלילה ,שעה שלא יום ולא לילה...״
כך היא הרהרה במחבואה במתסן .לפתע נשמעה השריקה .היא פתחה את החלון והחלה לטפס
בחומה למעלה ,נשרטת נפצעת מהאבנים המחוספסות .הגיעה לראש ההומה ...המשמרות טרם
הההלפו .עכשיו עליה לקפוץ מראש ההומה על האדמה .מהססת .הגובה מפחיד אותה ,אך היא תייבת
לקפוץ אתרה ההגלה על-ידי השומרים שיבואו עוד מעט .היא אוזרה עוז וקופצה .קוצי ברזל הלוד
דוקרים ותודרים את בשרה.
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פתאום פולח את האוויר קול צעקה באנגלית :״עמוד! מי שם?״ השומרים הגיעו ועלו הגג .ירייה.
רגליה דורכות כבר על האדמה ורצות קדימה במדרון .ושוב מצווה לעמוד .עכשיו שכבר רצה היא לא
תעצור ...היא נופלת ,קמה ,קופצת ורצה .מטרתה להגיע אל תחתית הגבעה כדי לעלות בהרים .מרחוק
נשמעים הדי יריות .היא ממשיכה במרוצה .היריות הולכות ומתקרבות ומתפקקות מעל ראשה .היא
כבר שומעת גם את קולות הרודפים .כדור אחד שורט את ירכיה הצורבת עד מוות .השוטרים משיגים
אותה .היא יודעת שנכשלה .אין עוד דרך מילוט.
מרימה את ידיה בכניעה אין-אונים לפני קני-הרובים .השוטרים מובילים אותה דרך תוצות העיר
בית-לחם חזרה אל הכלא .בדרך עומד המון ערבי שנזעק ליריות ונקהל לראות במחזה.
גאולה הוחזרה לכלא והוכנסה לצינוק למשך עשרה ימים .בערבו של היום העשירי הועלתה לקומה
השנייה של בית הכלא והוכנסה לחדרן של חברוחיה השפוטות.
בכ״ג בניסן תש״ז) (7.4.1947היא ברחה לחופש מבית-החולים הממשלתי בירושלים.

לח״י מכה בכלניות
ביום  25באפריל  ,1946התקיפה יחידה של לח״י את מחנה חיילי הרביזיה המוטסת ,שנקראו בפי
העם ״כלניות״ ,ששמעם יצא לשימצה בגלל אכזריותם ,שנמצא במגרש חניה ברחוב הירקון בתל-
אביב .המטרה הייתה רכישת-נשק.
מפקד הפעולה היה מזל )יעקב בנאי( וסגנו בועז)בן-עמי ילוביץ׳( .דב הבלונדיני)יעקב גרנק(
הופקד על פיקוד יתידת האבטחה.
הפריצה נערכה בשעה  7:30בערב .התפתחו חילופי-אש בהם נהרגו שבעה חיילים בריטים .הרובים
והחחמושת ,שהיו במקום ,הוחרמו .בעת הנסיגה הומטרה על התוקפים אש מגג בניין משטרת א.פ.ק,
אך לא נגרמו אבידות לכוח הנסוג.
הכותות הבריטיים ,שהגיעו לזירת-הקרב ,נתקלו במתסום שהציבו התוקפים .באותה עת ,כוחות
הלוחמים היו כבר בכרם התימנים ,השכונה שהייתה האוהדת ביותר למתתרת ותושביה קיבלו את
הלוחמים בברכות.
תגובת ״היישוב המאורגן״ הייתה ההיפך מזה .״קול ישראל״ טען כי ההתקפה בוצעה שלא בהסכמת
״תנועת המרי״ ,וגינה את הרג החיילים .העיתונות אף הוסיפה כינויי-גנאי חריפים ביותר.
בתגובה לכך ,הוציא מרכז לח״י הודעה לציבור ,עם דברי-הסבר על מטרת הפעולה:

׳׳הודעה
א .אור ליום כ״ה בניסן התקיפו פלוגות-קדב של לותמי תרות ישראל את פלוגת-המצב של
״הדיביזיה המוטסת״ בגבולות יפו־תל-אביב ,במטרה להתרים את ציודה .חיילי האויב ,הנמצאים
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במצב-הכן תמיד ,התנגדו בנשקם .התנגדותם הוכרעה על-ידי לוחמינו .נלקח כל הציוד שנמצא
במקום :רובים אוטומאטיים וארגזי־תתמושת.
חסימת המבואות במוקשים מגעה בעד תגבורת האויב לגשת אל מקום הפעולה .טאנקים
ומכוניות משוריינוח של האויב פנו עורף והסחלקו מבלי להכנם לקרב.
עם השגת המטרה נסוגו אנשינו על נשקם ועל המלקות על אף האש הקטלנית ממין המשטרה
הסמוך ,לא סבלנו אבדות .כל לוחמינו חזרו בשלום לבסיסיהם.
לאויב נגרמו אבדות בנפש.
ב .ההודעה הרשמית של שלטונות האויב מדברת על ״התקפה רצתנית״ ,על ״רצת בדם קר״
ומניחה כי מטרת ההתקפה הייתה ״לגרום מספד רב ככל האפשר של אבירות בנפש״.
זוהי דוגמה נוספת לשיאי הצביעות הבריטית המתועבת .על ״רצח בדם קר״ מעיזים להתאונן
אלה ,אשר רצחו אנשים בהיותם כבולים; אשר רצחו ילדים ונשים; בתל-אביב ,בשרון ובעמק־חפר;
אלה שרצתו אסירים בלתי מזוייניס באריתריאה והצדיקו את הרצח בגלוי! אשר סחבו צעירה עבריה
פצועה לבית-סוהר ומנעו ממנה עזרה רפואית.
חיילי הרביזיה המוטסת״ ,שנהרגו בשעת הפעולה בתל-אביב לא היו ילדים ,לא היו נשים ,לא
היו אסירים ,לא היו כבולים ,לא היו בלתי מזויינים ,הם היו תיילי ״הדיביזיה המוטסת הששית״.
לוחמי חרות ישראל״.

ניסן תש״ו

היה בהודעה איזכור פעולות-האיבה של השלטון נגד כל תלקי היישוב .האכזריות שבהן והעובדה
שההרוגים לא היו סתם עוברי-אורח או אנשים תמימים ,אלא תיילים אכזרים ומסוכנים ביותר של
צבא הכיבוש.

נפתלי לובינצ׳יק מת
נפתלי לובינצ׳יק ,ממקורביו של יאיר ,נפטר במתנה הגולים בנכר .הוא נעצר בשנת  ,1941בעת
שליחותו למצוא קשר עם הגרמנים לשם ניהול משא-ומתן להצלת יהדות אירופה .נפתלי היה חולה
ומותו נגרם בשל טיפול רפואי לקוי ,או העדר טיפול בכלל .בקשר לסיבת מותו ,נתגלעו סתירות בין
ההודעה הרשמית של השלטונות לבין המידע שברשות המתתרת .לח״י הוציאה מודעת-אבל לזכרו,
אשר הודבקו על קירות וחשפו את שקרי הבריטים על נסיבות מותו.
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תכנית מוויסון־גויידי
כאמור ,הקמת ועדת-החקירה האנגלו-אמריקאית לא באה ,אלא כדי לשתף את ארצות-הברית
בתכניותיה של בריטניה ולזכות בתמיכתה המדינית והכלכלית לשינוי מעמדה בארץ-ישראל.
סוכם בין שתי המדינות להקים צוות מומחים ,אשר ידון בדו״ח הוועדה ויעבד תוכנית לשם הגשמת
המלצותיה.
צוות המומתים ,שנודע בשם ״ועדת מוריסון-גריידי״ ,שקע בדיונים ,שנמשכו עד סוף יולי .1946
הלורד מוריסון הסביר את מסקנות הוועדה בנאומו בפרלמנט הבריטי ב.31.7-
כדוגמת הוועדה האנגלו-אמריקאית ,גם ועדת מוריסון הורכבה מנציגי שתי הממשלות ומטרתן
הייתה למצוא מוצא מן הסבך ,לאחר דתיית מסקנות הוועדה האנגלו-אמריקאית ע״י בריטניה.
התכנית דיברה על חלוקתה של א״י לאזורים אוטונומיים ועל הטלת איסור מוחלט על היהודים
להשתקע ברוב הגדול של שטחה .ההצעה כללה עלייה נוספת של  100,000יהודים ,שלטון עליון על
הארץ כולה ,שיהיה מסור בידי הנציב העליון הבריטי ושלטון בריטי ישיר על ירושלים ,בית-לחם
והנגב .מגמת התכנית ,כשאר התכניות ,הייתה המשך שלטונה בפועל של בריטניה בארץ-ישראל .גם
היהודים וגם הערבים דתו את התכנית .לעומת זאת ,הציעה הסוכנות היהודית הקמתה של מדינה
יהודית בגליל ,בשרון ,בשפלה ובנגב.
הנשיא טרומן פירסם ב 4.10.46-גילוי-דעת בו דחה את התכנית.
בעקבות כך ,יזמה בריטניה ועידה לכל הצדדים המעוניינים ,אך גם הערבים וגם היהודים וארה״ב
סירבו ,בסופו של דבר ,להשתתף בה ,וגם תכנית זו נגנזה.

*
בינתיים שוב נוצרה ציפייה להכרעות .״תנועת המרי״ השביתה את נשקה .לת״י דרשה ,לפי
הסיכומים ,להמשיך בפעולות נגד השלטון .ב 13-במאי  1946נתפסו שלוש אוניות מעפילים ,״אליהו
גולומב״ ,״דב הה״ ו״מקס נורדוי״ בידי הצי הבריטי ,ונוסעיהן הושמו במעצר .הכל שאלו :איפה תנועת
המרי העברי?
הסיבה לקפאון הייתה ההתרוצצות בתוך המוסדות הלאומיים ,בין המפלגות האקטיביסטיות
והמתונות ,בדבר ההתלטות הצפויות של הממשלה הבריטית לענין מסקנות ״הועדה האנגלו-
אמריקאית״ ו״ועדת מוריסון״ .בתקופת ההמתנה עצרה ״תנועת המרי״ את המשך המאבק.

נםיון חבלה באניית-מלחמה בריטית
בעוד מצפים אירגוני המחתרת להפסקת השקט הזמני ,שהשתרר בתוך ׳תנועת המרי׳ ,שלחה לח״י
לזירת המלחמה נסיון נוסף של תקיפת אובייקט בריטי בחוץ-לארץ.
בשנות  1947-1946פעלו אוניות-מלחמה בריטיות נגד ההעפלה והיו מגלות ומביאות את
המעפילים למחנות-הסגר בקפריסין .בדרך-כלל ,עגנו אוניות אלה בנמל הצבאי הבריטי באלכסנדריה.

פרק עשרים ותשעה :תנועת המרי הולמת | 67

לח״י החליטה לחבל באתת מהן .כבסיס לתכנון החבלה שימשה העובדה ,שתיילים יהודים ,ששירתו
בצי הבריטי ,היו נוסעים לחופשתם מאלכסנדריה לתיפה באוניות-מלחמה .לכן ,הועלתה האפשרות של
הכנסת מכונת תופת לאתת מאניות אלה על-ידי אחד מחיילי הצי ,יוצא ארץ-ישראל ,שיסע לחופשחו.
באפריל  1946בחר יעקב אליאב)אביאל( ,האחראי על פעולות לת״י במצרים ,בפטר פרטוש ,איש לח״י
וחייל בצי הבריטי ,לבצע את הפעולה.לאחר שהושג חרשים של המשחתת ״שוורון״ ,שהתפרסמה בצייד
ספינות מעפילים בים התיכון ,הודרך פטר בהתקנת מכונת תופת בחוך ה״קיטבג״ שלו ,שבו הוטמנו
 20ק״ג חומר נפץ מרסק)חנ״ם( ,אשר תוכנן להתפוצץ ליד מהסן הנשק של האנייה ולהטביע אותה.
לרוע המזל ,שיתף פטר בביצוע התכנית חבר ,אשר אמור היה לאבטח אותו בשעת הנחת המטען .חבר
זה עורר חשדו של אחד מקציני האנייה ,ונלקח לחקירה ,בה נשבר וגילה את כוונותיו של פטר לחבל
באנייה .פטר נעצר ,הועמד לפני בית-הדין הצבאי בחיפה ,ונידון לשש שנות מאסר.
כך נכשל הניסיון לפוצץ את המשחתת ״שוורון״ ,ניסיון שחזרה עליו לח׳׳י באירופה כשהמשחתת
באה לנמל אוסטנד בבלגיה לביקור של נימוס והפגנת כוח .הניסיון הנוסף נכשל בשל מאסרם של יעקב
אליאב ובטי קנוט בבלגיה ,אשר נשאו אתם את חומר הנפץ למטרת פיצוץ המשחתת.

משפטה של גאולה כהן
משפטה של גאולה כהן ,אשר נתפסה ונעצרה ביום  18בפברואר  1946בפשיטת הבולשת על תחנת
השידור של לח״י ברחוב השומר  3בתל-אביב התקיים בבית הדין הצבאי בירושלים באמצע יוני של
אותה שנה .גאולה הואשמה לפי כתב האישום בשתי עבירות :התזקת משדר בלי רשיון מאת השלטונוח
והחזקה בלתי חוקית של ארבעה אקדחים וארבעים-ושמונה כדורים.
כשהוקרא כתב האישום ,הכריזה גאולה כי אין צורך בתרגום ולא תשתחף במהלך המשפט ,ואת
אשר יש לה לומר היא תאמר אחר-כך בהצהרתה.
הקטגור קם לומר את דבריו:
״משמר נע של שוטרים״ סיפר״ראה באותו ליל ,השמונה-עשר בפברואר ,שני צעירים מסתובבים
לכאן ולכאן ברחוב השומר בתל-אביב .הצעירים נראו חשודים בעיני המשמר ,ונעצרו ,מבית מספר
 3דאו התיילים מזדקרת אנטנה גבוהה .הוזעקה תגבורת ,הוקפה הסביבה ,הוקף הבית .בעליית-הגג,
שדלתה הייתה פתוחה ,נמצאו ארבעה אקדחים טעונים ,משדר רדיו שהיה עוד תם משימוש ,וכן
ארנק נשים ובו תעודת זהות עם תמונת הנאשמת על שם שושנה הלוי .בחיפוש שנערך אחרי כן
בבית נמצאה גם הנאשמת כשהיא מסתתרת באחת הדירות״.
עד אחר הציג בפני בית הדין את האקדתים ואת המקרופון בו השתמשה הנאשמת...
אחר כך נתבקשה גאולה לקום ולומר אח דברה.
בהצהרתה היא אמרה:
״אינני מוצאת לראוי לענות על כתב האשמה .הודאה באשמה או אי-הודאה באה רק כשעומדים
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בפני בית-משפט שמכירים בזכותו לשפוט ולדון .האשמה קיימת רק במקום שקיימת גם זכות
למאשים להאשים.
אין אני מודה בזכותכם לשופטני ,ועל כן לא לכם עלי למסור דין ותשבון אם עשיתי ומה שעשיתי.
אני לותמת עבריה ,בת לתנועת לוחמי חירות ישראל ,רואה בכם כוח זר המשעבד את המולדת .לי יש
רק חוק אחד ויתיר שאותו המלכתי על עצמי מרצוני החופשי ,הוא חוק המחתרת העברית״
בית-המשפט הפסיק את דבריה וגער בה שאינה מדברת לעניין .פוליטיקה אינה מן העניין .הדברים
אמורים בעבירה פלילית ולא בפוליטיקה  -נזף בה אב בית-הדין שוב ושוב.
אבל גאולה המשיכה:
"...לא משום שהחוקים הוחקו כתקנות לשעת חירום ,איננו מכירים בהם ,אלא משום שהם חוקי
עם זר שאינם מתייבים את הנוער העברי .אין אנו נלחמים בחוק אלא במחוקק ,ואין אנו מבדילים בין
מחוקק טוב ורע .כל שליט זר פה הוא אויב לנו .אנו לוחמי חירות ישראל הוצאנו חוקי תירום משלנו:
כל בריטי בארץ הזאת ,שוטר ,חייל או איש בולשת ,דינו כדין אויב ואחת דתו  -למות״.
אב בית-הדין שוב הפסיק את דבריה וציווה להושיבה על הספסל ,אך גאולה לא נכנעה .היא
המשיכה את הצהרתה בלי לשים לב לאיומיו של בית-המשפט:
״בין העם העברי והמשעבד הבריטי קיים רק יחס אחד .מלחמה! לא להתגונן אני עומדת בפניכם
במשפט אלא כדי גם מפה להמשיך להלחם בכם עד חרמה ,עומדת אני לפני מה שאתם קוראים בית-
דין .ברצותכם לדון אותי אתם מבקשים להעמיד לדין את רצון התירות של האומה ,רצון שלא יכלו
לו טובים מכם ולא יוכלו לו שום כוח בעולם .התאמרו להשיג זאת בכולאכם אותי ואת חברי לנשק?
התאמרו לכלוא את הרוח? לא אנו יצרנו אותה אלא היא שיצרה אותנו ובמותנו לא תכלה״.
אחרי הפסקה קצרה של תרגום דבריה ,היא המשיכה:
״אינני יודעת״ פתהה בקול רועם ״ואינני מתעניינת בסעיפים שאתם מאשימים אותי על פיהם,
אבל יודעת אני שקיים סעיף אחד שעל פיו רשאים אתם לדון אותי למיתה .אינני יודעת אם יש
בכם די אומץ להשתמש בו כנגדי ,אולם יהא פסק  -דינכם אשר יהא  -יחםכם אלי חייב להיות כאל
שבוי  -מלחמה שנפל".
היא סיימה את הצהרתה ,אולם נשארה עומדת ומטיחה בפני השופטים דברי תוכחה לוהטים:
״...עוד הייתי מבקשת לננוע בעניין אחד .בעניין האשה העברית הלותמת .בשעה שעומדת לפניכם
צעירה לותמת רגילים אתם ,השופטים ,להעיד שאין היא אלא קורבן פיתוי של אתרים .הייתי איפוא
מבקשת להפנות את תשומת לבכם לכך שלרעיון התירות אין צורך לפתות ולקנות ליבו של אדם,
הוא עצמו כובש את האנשים שיילחמו לו והוא כבש גם אוחי .אבל אם יש ייחוד באשה זה ייחודה
עוד מימי בראשית להיות נכונה למסור עצמה כדי לברוא חיים חדשים ,חופשיים .אם לזאת אתם
קוראים פיתוי  -יבורך הפיתוי הזה״.
השופטים קמו ועזבו במהירות את האולם ,בלי להמתין לדברי התרגום.
לאחר זמן מה שבו השופטים לאולם והקריאו את פסק הדין:
״הנאשמת גאולה כהן המכונה גם שושנה הלוי נמצאה חייבת בשתי האשמות .האשמות חמורות
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הן .בית-הדין נותן את האפשרות האחרונה לנאשמת לומר משהו לזכותה".
"הנאשמת מוותרת״ מודיע המתורגמן.
עכשיו עולה על דוכן העדים קצין בולשת .הוא עד אופי מטעם התביעה .הוא מעיד על אופיה של
"קבוצת שטרן" ,היא לח״י .אופיה של קבוצה זו הוא טרוריסטי ,מסוכן ,רצחני ופושע שביצעה התקפות
והתנקשויות רבות בחיילים ושוטרים בריטיים  -מעיד הקצין  -יש לראות בה איום מתמיד לחייהם
ושלומם של אזרחי הארץ.
על גאולה נגזר עונש של תשע שנות מאסר עם המלצה ליחס מיוחד.
היה זה ב 8-ביוני  1946ביום שד״ר ישראל אלדד ,חבר מרכז לח״י שוחרר משבי מעצרו על-ידי
קבוצת לוחמים ,בראשוח דוב"הבלונדיני" )יעקב גרנק(.

שחרורו של אלדד מהשבי הבריטי
את תקופת-ההמתנה להמשך פעולות "תנועת המרי״ ניצלה לח״י להכנת תוכניות לפעולות
עתידיות ,להגברת הדרכת הלוחמים וגם לשתרורו של אלדד ממעצרו במתנה לטרון.
ישראל אלדד ,חבר מרכז לחייי ,היה עצור במחנה המעצר בלטרון .הוא נתפס על-ידי הבריטים
ב ,28.4.44-בסמוך לגימנסיה בן-יהודה בת״א ונפצע קשה בגבו בעת שנפל ממרזב ,בנסותו להימלט
מפני השוטרים .במשך חודשיים היה נחון בחגורה גבט עבה .כשמצבו הוטב ,הוא הועבר למחנה המעצר
בלטרון .במחנה המעצר הוא המשיך להההזוח כחולה הזקוק לטיפולו של אורטופד מומחה ,במטרה
להימנע מהעברתו למעצר בגלות אפריקה וכדי לנצל את הטיפול הרפואי לרקימת תכנית בריחה
אפשרית .במשך חודשים הועבר אלדד מעת לעת לטיפול במרפאתו של דייר טרוי ברחוב הנביאים 48
בירושלים .לפי התכנית ,פעולת הברחתו הייתה צריכה להתבצע בשעת ביקורו של אלדד במרפאה.
במשך שלושה שבועות עמדו שניים עשר אנשי לת״י במצב הכן ,בהמתינם לבואו של אלדד .הבריטים
שראו את אלדד בתור"אחד מטרוסט המוחות של לח״י" ,הצמידו לו שמירה מיוחדת ,ולכן היה צורך
לתכנן את חטיפתו בקפדנות .כשהביאוהו ב 8-ביוני  1946למרפאה ,נכנס עמו סרג׳נט בריטי מזוין
בתת-מקלע לחדר הרופא .השוטר נשאר בתדר ההמתנה ובחוץ ניצבו משני צדי השער שני שוטרים
מזויינים בתת-מקלעים .שניות אחדוח ,אחר שהוכנס אלדד למרפאה ,הובא לשם על אלונקה אדם,
שנראה פצוע קשה .ידיו ורגליו היו חבושות וגופו כוסה בסדין .האלונקה נישאה בידי שלושה סניטרים,
לבושי חלוקים לבנים .בפתח המרפאה הורידו השלושה את הפצוע מעל האלונקה והכניסוהו פנימה
על זרועותיהם .אך נסגרה הדלת בעד קבוצת הסניטרים והפצוע ,באה שעתו של יעקב גרנק )"רב
הבלונדיני"( ,מפקד הפעולה ,לפעול .הוא זינק אל שני השוטרים שבשער ובאקדת שלוף פירק מהם
את תת-מקלעיהם ודחפם לתוך החצר כשידיהם מורמות .איש מהם לא פצה פה :לכן ,לא השגיחו
במתרחש החיילים הבריטיים ,שהיו ברחוב קרובים למקום המעשה .גם בפנים התנהלה הפעולה
כמתוכנן" .החולה הפצוע" קפץ על רגליו והשליך מעליו את הסדין ואקדחו בידו" .הסניטרים" טיפלו
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בשוטר שבחדר ההמתנה .״הפצוע״ ,יצחק בן-משה) ,בצלאלי( פתח את הדלת לחדר הרופא ,בו שכב
אלדד בלוויית הרופא והסרג׳נט הבריטי .כשהלז ניסה לתפוש את תח-המקלע ,ירה בצלאלי ברגלו.
אלדד פרץ החוצה אל הלוחמים ,אשר נסוגו איתו במכונית ,שהמתינה להם ליד השער .בדרך התליפו
מכונית .הם המשיכו דרכם לתל-אביב דרך רמאללה ,מנזר לטרון ,לוד ,פתח-תקוה .אלדד הובא לביתו
של יצתק גורנשטיין בזכרון-מאיר .ליוו אותו דב ודרורה .דב הביא עמו גם זוג כבלים ,שבו נכבלו על-
ידי אלדד בפעם האחרונה בדרך ממחנה לטרון למרפאה בירושלים.
עם שחרורו של אלדד ,כל שלושח חברי מרכז לח״י היו חופשיים ופעלו שוב ביחד .אלדד הקל
על המעמסה מעל גרא ,בעיקר בחומר הכתיבה .במבצע זה השתתפו :יעקב גרנק )דב( ,דוד שומרון
)עלי( ,יצתק בן-משה)בצלאלי( ,אריה אפרתי)מיכאלי( ,מנתם כהן)נפתלי( ,משה רדומיסלסקי)אורי(,
דבורה בן-עמי)דרורה( ,יעקב גנור)דן( וחברי החטיבה הלותמת בירושלים ,ביניהם שתי בחורות :יעל
בן-דב)יעל( ויונה פראנק)רות(.
המחתרת הועמדה עתה בפני חידוש הפעולות בכוחות מתוגברים .כמובן ,לא עלה על דעת החברים
כי הגל הבא שיבוא ,יהיה הגל האחרון אשר ינפץ את ספינת ״תנועת המרי העברי״.

לקראת חידוש המבצעים
ב 9-ביוני  1946פעל האצ״ל בקווי התחבורה של הרכבות .פוצצו קרונות על המסילות לוד-ת״א,
לוד-חיפה ולוד-ירושלים .נערכו פיצוצים גם בתל-אביב וליד חדרה .בשידוריו קרא האצ״ל ליטול
יוזמה ולהקים ממשלה עברית זמנית ,״להרים דגל ההתקוממוח למלחמה לחיים או למות״.
ביום ה 12-ביוני הכריז בווין בוועידת ה״לייבור״ כי ביצוע המלצת הוועדה על עלייתם של מאה
אלף פליטים יהודים ,יצריך משלוח עוד דיביזיה של תיילים בריטים לארץ-ישראל ,ויגרום להוצאה
נוספת של  200מיליון ליש״ט לקופת האוצר הבריטי .״על היהודי להישאר באירופה  -אמר בווין -
לקיים את חוקי ארצו ולהיות אזרת שלה״.
גנרל ברנרד לו מונטגומרי ,שעמד להתמנות לראש המטה הכללי של ׳הקיסרות הבריטית' ,ביקר
בארץ ודרש לתת לצבא סמכויות ביצוע בטיפול המרד היהודי .ברפיח הוכן מחנה-מעצר ענקי ,בהכשרת
הקרקע לקראת אפשרות של חידוש פעולותיה של תנועת המרי.
הכרזת בווין עוררה סערת מחאות בארה״ב .במתנות העקורים בגרמניה הוכרזה שביתת-רעב.
באמצע יוני הודיע הנשיא טרומן שארה״ב עומדת על תביעתה להבאת היהודים בהקדם לארץ-
ישראל .הסוכנות היהודית מצידה הרהיבה עוז בנפשה להכריז" :ארץ-ישראל כמדינה יהודית היא
הפתרון היתיד לשאלת הארץ והעם היהודי״.
״תנועת המרי" התליטה להלום מהלומה כבדה על מערכת הגשרים לאורך גבולותיה של ארץ-
ישראל.
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ליל הגשרים
״תנועת המרי העברי״ קיבלה על עצמה להוכית ,כי סגירת שערי הארץ בפני היהודים עלולה להטיל
עול צבאי כבד על הבריטים .לשם כך נועד מבצע מיוחד ,הידוע בשם ״ליל הגשרים״ .אור ל 17-ביוני
 1946פשטו יתידות פלמ״ח על הגשרים שחיברו את ארץ-ישראל עם הארצות השכנות .הותקפו
אחד-עשר גשרים ,עשרה מהם נהרסו כליל או נפגעו קשה .המבצע ,שהקיף את גבולות הארץ בצפון,
בדרום ובמזרח ,חייב תכנון מדויק ותיאום מלא .סיורים מוקדמים נערכו כמה פעמים בשבועות שקדמו
למבצע .היחידות שהתכוננו לקתת חלק בפעולה אומנו לכך במיותד ,אף ערכו תמרונים מתאימים.
המבצע יצא לפועל בליל ירח בהיר של סיוון ודבר זה הכביד על תנועתן של היתירות .אף-על-פי-כן
עלה הכול יפה ,חוץ ממקרה האסון בגשר א-זיב.
על מחלקת פלמ״ח הוטל להרוס שני גשרים בינונים ,שעברו בכפר הערבי א-זיב )אכזיב(  -גשר
מסילת הברזל וגשר הכביש הנטויים על נחל אכזיב .היתידה הצליחה להגיע עד לגשר מסילת הברזל,
כשהרגישו בה הנוטרים הערבים ופתחו עליה באש .חוליית החבלנים הגיעה בחיפוי תבריה אל מתתת
לגשר .כדור טועה של האויב פגע במטען חומרי נפץ .הגשר נהרס כולו ,ו 13-לוחמים ,שנמצאו סמוך
למטען ,נהרגו בו במקום ועמם גם מפקד הפעולה ,נחמיה שיין .כן נהרג עוד לפני כן ,בעת ההתקרבות
לגשר ,מפקד אחר בפלמ״ח ,יחיעם וייץ .בגלל אובדן הלוחמים לא הותקף גשר הכביש ,והוא היה הגשר
היחיד שנשאר על תלו מכל הגשרים שהותקפו אותו לילה.
יחידות אחרות התקיפו ארבעה גשרים בגבול הצפוני והצפוני-מזרחי של הארץ .בקרבת מטולה
נהרסו שני גשרים :אחד  -בדרך לצידון והשני  -לעמק עיון .גשר בנות-יעקב ,שעליו עבר הכביש
לדמשק ,היווה מטרה עיקרית באזור זה .למען הבטתת הצלחתה של הפעולה ,נערכה בשעת האפס
של המבצע פעולח הטעיה באזור הר כנען .הצבא חש לאותו מקום ויתירות פלמ״ח השתלטו על הגשר
ופוצצוהו .גשר מסילת הברזל הגדול ,הנטוי על הירמוך בגבול סוריה-ארץ-ישראל ,נמצא עזוב משומריו
ופוצץ על-ידי החבלנים .כן פוצץ גשר שיך-חוסיין ממול לקיבוץ מעוז-חיים .בעיה מיוחדת ניצבה בפני
המתכננים לפגוע בגשר א-דאמיה ,הנטוי על הירדן בדרך שכם  -עבר-הירדן .הנשק וחומרי-הנפץ
הוצנעו במשאית ו 12-הלוחמים נסעו בה כפועלים ובמטיילים .כשני קילומטרים לפני הגשר ,נעצרה
המכונית והנהגים יצאו ,כביכול ,לטפל ב״תיקונה" .אוחה שעה הניחו החבלנים את חומר הנפץ מתחת
לגשר ,הפעילוהו באמצעות מנגנון השהיה והסתלקו מן המקום .מנגנון ההשהיה לא פעל משום מה,
ובשעוח הבוקר באה יחידת חיל מהנדסים בריטית לטפל במטען חומרי הנפץ .בעת שניסה קצינם לפרק
את המוקש ,התפוצץ מנגנון-מלכודת ,שהיה חבוי במטען חומר-הנפץ ,והקצין נספה יחד עם הגשר
שנהרס.
המבצע הקשה ביותר היה פיצוץ גשר אלנבי ,הנטוי על הירדן בכביש הראשי ,בין ירושלים לרבת-
עמון .הגשר נשמר היטב על-ידי יחידה מן הלגיון הערבי ויחידת חיילים בריטים .במבצע השתתפו 36
לוחמים מהגדוד הרביעי של הפלמ״ח ,שיצאו לפעולתם מבסיסם בקיבוץ בית-הערבה .הם חסמו את
הכביש המוביל מיריחו וניתקו את קווי הטלפון .בהגיעם למעבה השיחים והקנים ,שעל שפת הירדן,
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פתחו עליהם השומרים באש .בעח חילופי הירי התקדמו החבלנים אל הגשר והניחו את המטענים.
הגשר פוצץ והלוחמים נסוגו דרך מדבר יהודה לקיבוץ רמת-רתל .הגשר נפתח מחדש לתנועה רק
כשלושה חודשים לאחר שפוצץ.
שני גשרים נוספים היו גשר מסילת-הברזל וגשר הכביש ,הנטויים על נחל עזה והמובילים למצרים.
אף כאן הונח חומר הנפץ תחת חיפוי אש חזקה .גשר אחד נהרס כליל והשני  -סבל נזקים ניכרים.
האנשים נסוגו אותו לילה לקיבוץ דורות ,כשהם עוברים  40ק״מ ממקום ההתקפה ,על מנת למנוע
פגיעות ביישובים יהודים בסביבה.
הרושם הצבאי והמדיני של המבצע היה רב .נגרם נזק ביותר מרבע מיליון ליש״ט .הארץ נותקה
לזמן-מה מכל הארצות השכנות .הבריטים יכלו להיווכח ,כי הוקם כוח רציני המסוגל לשבש את
תכניותיהם הצבאיות.
התגובה הראשונה על ״ליל הגשרים״ באה בחיפושים ,שנערכו במשקים הסמוכים למקומות
הפעולה .חיפוש קשה ביותר נערך בכפר גלעדי ,שהוקף כולו על-ידי יחידות צבא ומשטרה .מאות
יהודים ,מכל ישובי הסביבה ,יצאו לעזרת המשק הנצור .סמוך לחורשת תל-חי ,פתחו אנשי חיל הספר
באש על קבוצת אנשים בלתי-מזוינים ושלושה מהם נהרגו.
״ליל הגשרים" עורר ספקות והיסוסים רבים בקרב כמה ממנהיגי התנועה הציונית ,שראו בו חריגה
מהמאבק ,כפי שהוסכם עליו עם ראשיתו .ד״ר וייצמן מתח ביקורת חריפה על המבצע ותבע להפסיק
את הפעולות עד שיידון המצב בכללותו בקונגרס הציוני ,שעתיד היה להתכנס כעבור מתצית השנה.
משה שרת הזהיר את מנהיגות התנועה הציונית כי עליה לדעת מראש ,שהשלטון הבריטי יראה עצמו
תייב להגיב על פעולות אלה ,עד כדי התקפה על היישוב .״צריכים ללכת בעיניים פקוחות לקראת זה.
זה חלק מהקורבנות העלולים להיות״.
כשבועיים לאחר ״ליל הגשרים״ ,הנחיתו השלטונות הבריטים את מכתם על היישוב  -הייתה זו
״השבת השחורה״)יספר ה״הגנה׳״(.
אך בינתיים תורה של לחייי היה להתקיף.
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פרק שלושים

התקפת לחייי על בתי־המלאכה
של הרכבות בחיפה

התכנון וההתקפה
התקפת לח״י על בתי-המלאכה של הרכבת בחיפה נערכה במסגרת המאבק של ״תנועת המרי
העברי״ ב 18-ביוני  .1946פעולה זו ,בה השתתפו מעל  40לוחמים ,הייתה הגדולה בהיקפה שבוצעה
אי-פעם על-ידי לת״י .למפקד הפעולה מונה בן-עמי יולוביץ)בועז( .מגמת ההתקפה הייתה לשבש
את דרכי התחבורה של האימפריה בארץ-ישראל .פעולה זו נועדה להיות השלישית בשורת הפעולות
שאושרו במשך שבוע ימים .קדמו לה התקפות האצ״ל בקווי החחבורה לוד-יפו ,ירושלים-לוד ,לוד-
חיפה והגדולה בפעולות ה״הגנה״ :פיצוץ הגשרים בקרבת גבולות הארץ והאסון בגשר ״אכזיב״ .ההכנות
לביצוע הפעולה ארכו שבועות .בועז בתר את הלוחמים ,ביניהם כמה בנות .הפעולה נועדה להיות
נועזת ביותר מכיוון שבתי-המלאכה היו מוקפים מכל עבריהם עמדות בריטיות חזקות .משמאלם -
שדה-תעופה צבאי ,ממולם מחסני הצבא ובתי-הזיקוק ,בהם חנו יתידות-צבא בריטיות וחיילי הלגיון
הערבי; בקרבת מקום משטרת קרית-חיים ועל-ידה מחנה שריוניות נושאות מכונות-ירייה ״ברן״

;

בצדי דרך הנסיגה היו מפוזרים מתנות צבאיים שונים ולא רתוק מהמקום  -המשטרה הניידת בשפרעם,
המצויירת במכוניות משוריינות .התנאים ומיקום האובייקטים בתוך בתי-המלאכה הושגו על-ידי חבר
לח״י ,עובד המקום ,יעקב זיק אלקלעי)צבי( .הוא תידרך את בועז והצביע על המקומות החשובים
והראויים לחבלה.
על ההכנות וחלקו של זיק אלקלעי באירועים ,הנה הסיפור מפיו:
״בועז בא לחיפה והתקשו עמי ,בדי לתכנן את הפעולה .זכות זאת נתגלגלה לידי ,מאחר שעבדתי
בבתי-המלאכה עצמם והכותים ככף-ידי .הצעתי לבועז שנבחו ב״אוביקטים״ לפיצוץ מתקנים
וחלקי-קטו שקשה למצוא להם תחליפים וחלקי-חילוף באוץ ,למען נפגע בוכבת האוצישואלית,
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פגיעה שלא במהרה תתאושש ממנה .בועז ,שהייתה לו פעולה זאת הפעולה החשובה הראשונה
שפיקד עליה ,שאף להשיג את מיטב התוצאוח ,ולאחר שיקול וברירה מרובים קבלנו כאוביקטים
עיקריים את ״גשר הקטרים״ המסתובב ,המכניס את הקטרים לבתי מלאכה ,והמהווה מיתקן שאי
אפשרות לקיים עבודת תיקונים בלעדיו; את המנופים )ה״וינצים״( ,שבעזרתם היו הבריטים מפנים
קטרים וקרונות רכבת שנוקשו וחסמו את המסילה; וכן את הקומפרסורים ואת הצילינדרים של
הקטרים ,אשר יימצאו בתוך שטת בתי-המלאכה .בתירתנו הייתה נכונה ,כפי שנתברר אחד-כך,
ושרותי הרכבות סבלו מאוד מחוסר הקומפרסורים ,אשר הושמדו בפעולה ההיא.
בועז חש באתריות שהוטלה עליו בכל כובדה .פעולתו עתידה הייתה להיות שיא הפעולות
של התנועה ,הן מבחינת היקפה והתוצאות הגדולות שניבאו לה ,והן מבתינת המספר הרב של
המשתתפים ,שדרש ביצועה .היא הייתה כרוכה בסיכון רב .בתי המלאכה של הרכבת נשמרו על
ידי נוטרים ערביים מזוינים ,והשתרעו בלב אזור גדוש מחנות צבא ,יתירות משטרה ,ומיתקני צבא
ותעשיה ,שהייתה עליהם שמירה מעולה .בבחרה את בתי המלאכה כמטרה להתקפתה ,הטילה
למעשה התנועה על כף מאזני המלחמה הבריטיים כותות ,שאבדנם עלול היה להנחית לנו מכה גדולה
יותר מכל מכה שינחית אבדן בתי המלאכה לבריטים .אך כולנו חשנו בצורך הדחוף לבצע פעולה
מקיפה וגדולה ,והתלטת המרכז אך ביטאה את הרגשת הכלל.
כל זה לא הקל את משא האתדיות שהטלה על בועז .נדרש ממנו לממש את הצורך הדתוף היה
בפעולה גדולה ,ועם זאת להימנע ככל האפשר מאבירות.
בתקופת סיורי־ההכנה שימשתי ״מורה-דרך״ לבועז ולאחדים ממפקדי המשנה שלנו ,שהכנסתיס
לפי הוראותיו לבתי המלאכה ,מוסווים כפועלים שהורים ,העובדים במקום .תלק מאזור-הפעולה
שלנו אפשר היה לדאות מחלון רכבת העוברת במסילה המקשרת את חיפה עם הצפון .איש־איש
ממפקדי המשנה הכיר מקרוב את האוביקט שיפוצץ ואת הקטע שבו יפעל .״נוחיות״ זאת בסיורים
המוקדמים שלפני הפעולה הייתה פיצוי-מה לקשיים העצומים שנכונו לנו בביצועה .היא איפשרה
מדידה מדויקת של ה״אובייקטים״ שנועדו לפיצוץ ,רישום תבניתם וכתוצאה מכך  -קביעה נכונה
של כמותו וצורתו של תומר הנפץ המיועד לאובייקטים השונים.
בועז מיצה עד תומן את הידיעות שהיו לי ,כעובד בבתי המלאכה ,והוא ערך את תכניתו במתכונת
של פשיטה צבאית ,המבוססת על ידיעה שלמה של אזור המטרה .כל הנתונים הדרושים לתכנון היו
בו ,לדעתי  -הוא לא זנח שום אפשרות או הזדמנות לבצע מראש דברים הדרושים לפעולה ,והביא
בחישוביו כל פרץ קל ערך ,שהיה עלול לסייע לנו או להקל על הביצוע .לפי הוראותיו נסעתי לתל-
אביב ,לפגוש מספר בתורים שנועדו להשתתף בפעולה ,ולהראות להם בתתנת הרכבת של תל־אביב
אילו הם חלקי־הקטר ,שאותם יפוצצו בפשיטה לבתי המלאכה .מעשה זה היה עתיד לחסוך לנו זמן
יקר ולמנוע אותנו מלטעות בשעת הפיצוצים.
נסעתי לתל-אביב ,ובשעה שנקבעה לי ,עמדתי ליד קולנוע ״שדרות״ ,מתבונן בתמונות ומתזיק
עתון בידי .השאלה בסיסמת ההתקשרות הייתה ״סלח לי ,אתה צבי מחיפה?״  -השתוממתי
כששמעתיה יוצא מפי נערון רזה ונמוך במכנסים קצרים ,שנראה לי כתלמיד בית ספר עממי .בעודני
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עומד ומסתכל בו ,בלי לדעת אילו מילים לומד לו ,הקדימני הוא ,ובקול מבוגר ומביע החלטיות פנה
אלי :״חבר ,ניגש לענינינים .אין זמן .בעוד חצי-שעה עליך לפגוש כאן עוד זוג בחורים ,לפי אותה
הסיסמה״.
התנערתי מתמהוני והלכתי עמו ועם בחור שהצטרף אלינו ,לעבר תתנת הרכבת הסמוכה ,תוך
דקות ספורות נשתנתה כליל דעתי על ה״ילד״ .שביכלתו להשתתף בפעולה הטלתי ברגע הראשון
ספק רב .בפגישותינו הבאות ובשבתנו בבית-הכלא ,נזדמן לי להכיר מקרוב ,את המרץ העצום ואת
הדוח הסוערת שמלאו עד אפס מקום ממש את גופו הדק של בני)פרתי כהן( אך כבר באותה הפגישה
תשתי במשהו מהצפון בתוכו .המשפט הראשון שאמר לי בעמדנו לראשונה ,זה מול זה ,לימדני,
כי אינני מדבר עם ילד ,אלא עם גבר הבקי ב״ענינים״ ומסוגל ליטול את היזמה לידיו ,כשדרושה
פעולה מהירה .אחר-כך ,בעמדנו ליד קטר ,הקשיב להסברים שלי ושאל שאלות עניניות אחדות,
בלי להרבות להג .הוא קלט מיד את השיעור הקצר ,ומשנפרד ממני ,נותרה בי הרגשה ,שעמדתי לפני
אישיוח חזקה ,פשוטה ומענינת כאהד.
הסברתי את מבנה הקטר לבחורים נוספים שפגשתי ,ואחר נסעתי לחיפה.
ההכנות לפעולה הלכו ונשלמו ,וכשהייתה התכנית בשלה לביצוע ,נדחתה הפעולה פעמיים.
התקשינו בבחירת מקום הריכוז שממנו יצא הכוח לפעולה ,בתחילה נבחרה לשם כך בנימינה ,אך
היא נפסלה בגלל ריחוקה מבתי המלאכה .לבסוף שכרנו דירה ריקה בקרית-חדושת ,שנמצאה בטווח
מתאים מן המטרה .בדירה זאת נקבע כדייר שאול פרחי .הוא עשה בתיפה למן סוף שנת  ,1945והיה
בעיר ללא מכר וללא קרוב משפחה .בפגישותינו היה שואל אותי ,אם ידועה לי איזו מסעדה ,שבה
מגישים מאכלים ספרדיים מבושלים בנוסח בולגריה ,כאילו ביקש למצוא בטעם המאכלים ,אח טעמו
של בית אמא .המלצתי על מסעדות אחרות ,אך אף אתת מהן לא השביעה את טעמו .בביתי הייתה
אמי מבשלת את המאכלים שביקש כל-כך .אך מתמת הקונספירציה ,לא יכולתי להזמינו לשולתננו,
על־אף רצוני העז .שבת אתת ,היה עלי לנסוע אליו לקדית חרושת בענין ההכנות לפעולה .אמרתי
לאמי ,שיוצא אני ל״פיקניק״ וביקשתיה להכין תבשילים ספרדיים .באתי לקדית-חרושת זעמי נערה
חברת-התנועה ,ושנינו נושאים בצנצנות קישואים באורז ובבשר ,עגבניות ממולאות ושאר מטעמים,
שהיה בהם כדי להשביע שלושה אוכלים רעבים .בראות שאול את תכנן של הצנצנות ,אורו עיניו ופיו
נתמלא ריר .הוא התנפל עליהן וניקה את השיירים בפרוסות לחם ,עד שהבהיקו כרחוצות .כל העת
היה מכריז :״זה מזכיר לי את אמא!״ הנערה ואני ויתרנו ברצון על חלקנו ל״בולגרי״ המאושר.
יום הפעולה נקבע סופית לי״ח בסיון ,חש״ו .ריכוז הכוח בדירה שבקריח-חרושת ,נעשה ללא
תקלה ,על אף החיפושים התמורים ,שנערכו בדרכים ,אתרי פעולת-הגשרים של הפלמ״ח .מעולם לא
נאספו לוחמים רבים כל-כך במקום-ריכוז אחד ,לא הכרתי בבת-אתת פנים חדשות רבות כל-כך.
בין התל-אביבים הבתנתי בבני הקטן ובעוד תברים שפגשתים בקשר לפעולה .היו גם בנות אתדות
 התובשות שלנו.הנשק שרוכז קודם-לכן בדירה במספר ״העברות״ ,חולק לנו .אחרי הצהרים הסביר לנו את
הפעולה האחראי למבצעים של התנועה  -הוא מזל.
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בתדר שררה דממת-ההקשבה ואלה מאתנו שלא השתתפו בסיורים וב״חדירות״ ,שמעו,
לראשונה את מטרת התקפת הלילה; לחבל בבתי המלאכה של הרכבות ,שבעמק זבולון .מזל סקר
בעזרת תרשים אח השטח ,הצביע על שדה התעופה הצבאי שבמזרת לבתי־המלאכה ,על מחסני-
הצבא ובתי הזיקוק שמדרום להם ,על משטרת קרית-חיים ,על מחנה ׳׳נושאי-ברן״ שלידה .על
המשטרה הניידת במכוניות שריון שבשפרעם הסמוכה ,ועל מחנות הצבא שבדרך הנסיגה .בתכנית
הייתה  -ניתוק בתי-המלאכה משארית האזור באמצעות מיקוש הדרכים המוליכות אליהם והצבת
מארבים-תוסמים שיתפו על המוקשים שנזרעו .לשם ביצוע התםימה ייעזרו התוסמים בתיל-
הדוקרני המונה בשולי הדרך במקומות שהמשטרה והצבא נוהגים להקים תסימות המכוונות נגדנו.
חוליות מניחי־המוקשיס ,המפוזרים במקומות־ההםימה ,תקבלנה את המוקשים בשעה שבע בערב
ממכונית ,שתעבור מנקודה לנקודה .שלטי אזהרה יוצבו לפני המוקשים ,כדי למנוע אבידות בין
בשבע ושלושים יעלה הכוה התוקף על המכנית ,יסע מקרית־חרושת לעבר בתי המלאכה.
ההתקפה הראשונה תתחיל .המכונית תעצור ליד מוסך-פת בסמוך לשער הכניסה הראשית ושניים,
מתופשים כשוטרים בריטים ,יתקרבו לשער ויתגברו על משמר הנוטרים הערבים העומד בו .אם לא
יצליחו להתגבר עליו בשקט ,יפרצו את השער בתומר נפץ .משיכבש השער ,יפרוץ דרכו כל הכות ,וכל
חוליה תשתלט על האזור המיועד לה .כל מפקדי החוליות בקרו בבתי-המלאכה והכירו את אזוריהם.
המתפים יתפו והתבלנים ישימו את חומר הנפץ במקומות שנקבעו מראש ויפעילוהו .חולית חבלה
תפרוץ את הגדר המקיפה את בתי-המלאכה ,ותכשיר בה פתח לנסיגה .אות הנסיגה יהיה שריקות
קצרות ,ובהשמעו ,ינועו כל התוליות אל הפירצה שבגדר .משם יסוג הכוח אל מקום המיפגש עם
המכונית ,שתסיע אותו חזרה לבסיס .החובשות ימתינו במכונית ויטפלו בנפגעים.
המכונית ,מכונית משא בעלת סככה ,הוכשרה לנסיגה ,תוך חילופי יריות .צופן במכונית ,אשר
יהיה מופנה בשעת נסיעת-הנסיגה ,לעבר מתנות-הצבא שבדרך ,שוריין בלוחות פלדה.
ההסברה נסתיימה בשעות בין הערביים .הוספנו להמתין בדירה עד שהחשיך .בועז ,המפקד,
התעסק בבדיקת הנשק והציוד .הוא הציג לכל אחד מאתנו שאלות על תפקידו בפעולה .התשובות
הוכיחו לו ולנו ,כי היטבנו לשנן את תפקידנו .הייתי חבלן ,וציודי כלל תרמיל כבד של תומר-נפץ
ואקדח .״בני״ הקטן והדק היה חבלן אף ,הוא ,ונשא את שנשאתי אני״.
)עד כאן דברי אלקלעי(
לאתר הסברת תכנית ההתקפה על ידי יעקב בנאי)מזל( ,האחראי על החטיבה הלוחמת ובועז,
חולק הנשק .סיסמה הקרב :״חבל באויב״ .בדיקת נשק אתרונה .בשעה  7:30בערב עולים כולם על
המשאית ששוריינה בלוחות פלדה ויוצאים אל ביצוע המשימה .בדרך יורדות כמה חוליוח ,מניחוח
מוקשים וחוסמות דרכים .המשאית נעצרת כחמישים מטר לפני שער בתי-המלאכה .שניים מהלוחמים,
לבושי מדי קצינים ,יורדים ומתקדמים אל עבר השער .תפקידם לפרוץ ולפתוח את הדרך בפני הכוח
התוקף העיקרי .הנוטרים הערבים השומרים בשער חושדים במתקרבים ופותחים עליהם באש .עתה
ניתנת הפקודה :לפרוץ! בחיפוי תת-מקלעים ורימונים נקשר מטען חומר נפץ אל השער והוא נפרץ.
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כל החוליות מסתערות אל כיוון מטרותיהן לפי התכניח .שני לוחמים נפגעו .גורם ההפתעה בטל.
רקטות מתעופפות באוויר .קריאות לעזרה .עתה משתלטים הלוחמים על השטח .החבלנים מניחים
את המטענים מתתת לקטרים ,הקרונות ,הגשרים המסתובבים וציוד אתר ,ואלה עולים באוויר ברעש
אדיר .לאחר כל איסוף הלוחמים שהשתהה כעשר דקות בגלל שני אנשים שאחרו להגיע ,ניתנת פקודת
הנסיגה .הלוחמים מגיעים למשאית הממתינה להם .בדרך כלל נוהגת לנסוע לפני הכוח מונית ,אשר
מאותת אחורה אם נתקלת במארב האויב .הפעם הנהג לא הופיע ולא הייתה אפשרות להחליפו.
המשאית עוברת ליד מחנה צבאי קטן .שני חיילים בריטיים עומדים על הכביש ומצווים ״עצור!״.
המשאית עוברת לידם ביעף .החיילים פותחים באש לעברה והלוחמים משיבים באש .לפתע ,נוטה
המשאית שמאלה ומתנגשת בעוצמה גדולה בטנק החוסם את הכביש .בטרם היה סיפק להתאושש
מהמכה ,מטר של יריות ,מכל סוגי הנשק ,ניתך עליהם .בועז פוקד :״לקפוץ מן המכונית!״ החלל מתמלא
בגניחות של פצועים .הלוחמים משיבים באש .היריות מתגברות .נפצעים לוחמים נוספים .כשנדמו
היריות ,נשמעו רק הגניחות והאנחות של הפצועים מכול העברים .גופות הנופלים נערמות במשאית
ולידה .אלה שלא נפגעו ,נדרשים להרים ידיים ואחר כך מועברים למחנה צבאי .רק לאחר חצי שעה
הגיע החובש אל הפצועים .לפנות בוקר העבירו אח השבויים לכלא חיפה ,ולעת ערב נסגרו וננעלו
מאחוריהם שערי כלא עכו.
בפעולה השתתפו  44לוחמים:

.1

אלקלעי יעקב)צבי(

.2

אפלבוים תיים)אלימלך(

.3

ארטל צבי)משה(

.4

אריה יוסף)יוז׳י(

.5

בן-הר אברהם)אליעזר(

.6

בקמן אסתר)יעל(

.7

ברמן דב)עוזי(

.8

גרשון סלבטור)אבנר(

.9

דר יוסף)תנן(

 .10דרורי יוסף)עמינדב(
 .11הפנר מלכה)רות(
 .12וילנר שמשון)שמש(
 .13ורקשטל גבריאל)שמשון(
 .14ורקשטל פרידה)ברוריה(
 .15טל ידידיה)דיקו(
 .16יהודאי אברהם)אלחנן(
 .17יולוביץ בן עמי)בועז(
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 .18יפת יוסף)תיים(
 .19כהן פרחי)בני(
 .20לנדוור אריה)עוזי(
 .21מזרחי נחומ)נח(
 .22מרפיש חנה)נילי(
 .23מרקוביץ יצחק)ארנון(
 .24נסים גרשון)צדקיהו(
 .25סינואני שמשון)גלעד(
 .26עדני דוד)שלמה(
 .27ערמוני חנה)שרה(
 .28ערמוני משה)נדב(
 .29פולק יפה)עבריה(
 .30פלדמן אשר)גדליהו(
 .31פליישמן אברהם)גדעון(
 .32פנסו נסים)אהרן(
 .33פרחי ישעיהו)יוסף(
 .34צוקרמן שמואל)אריה(
 .35קוטליצקי ברוך)אברהם(
 .36קניג יעקב)ברוך(
 .37קרילה אברהם)דיל(
 .38רבדל יהודית)אביגיל(
 .39רדומיסלסקי משה)אורי(
 .40רוטה יעקב)אורי(
 .41ריבנבך חיים)פתחיה(
 .42רצון אשר)ציון(
 .43שועלי זאב)פנחס(
 .44שמש אלברט)חיים(
נפלו :ארטל צבי ,יהודאי אברהם ,יולוביץ בן-עמי ,יפת יוסף ,לנדוור אריה ,עדני דוד ,פלדמן אשר,
פרתי ישעיהו ,צוקרמן שמואל ,רדומיסלסקי משה ,ריבנבך חיים.
הצליחו להימלט :ברמן דב ,גרשון סלבטור ,ערמוני חנה ,פולק יפה ,פליישמן אברהם ,קוטליצקי
ברוך ,קניג יעקב ,קרילה אברהם ,רוטה יעקב ,שמש אלברט .השאר הועמדו לדין צבאי.
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המשפט
משפטם של משתתפי ההתקפה על בתי-המלאכה של הרכבות בחיפה ,שערכו אנשי לח״י ב 18-ביוני
 ,1946נפתח ב 12-באוגוסט  1946בבית-הדין הצבאי בחיפה .במרכז לח״י הוחלט כי שיטת ההצהרות
של נאשמי לח״י בבתי-המשפט ,שהחלה במשפטו של צבי תבורי במאי  1944והגיעה לשיאה בדבריו
של מתתיהו שמואלביץ  -אבדה מחיוניותה ורישומה על הציבור פתת .אי לכך ,התליט מרכז לח״י
להנהיג חידוש ,שיתבטא בשיבוש הליכי המשפט הרגילים ,אשר ישים ללעג ולקלס את מנגנון המשפט
של השלטון הזר .שיירת העצורים הובאה לבית-הדין תחח ליווי משמר כבד 22 .הלוחמים והלוחמות
הופיעו בתלבושת אחידה :מכנסיים וגרביים בצבא חאקי וחולצות לבנות .בהגיעה לבית-הדין שבתוך
מחנה צבאי ,נעצרה השיירה .עיתונאים וצלמים הנציחו את בואם של הלוחמים .הכבלים הוסרו מהם
באולם בית-הדין .בראש צוות השופטים ישב קולונל פל ,קצין שונא יהודים ואויב המתתרת .מייד ,עם
תחילת המשפט ,קם תיים אפלבוים)אלימלך( והצהיר קצרות :״אנו לוחמים שנפלו בשבי .משפט של
שבויים הוא התעללות או הצגה .אין אנו רוצים להיות קרבן להתעללות ואיננו משתתפים בהצנה.
אנו דורשים לבטל את המשפט ולהעניק לנו זכויות של שבויי מלחמה״ .בית-המשפט התעלם מדבריו
והורה להמשיך במשפט .אז ניתן האות .כולם קמו על רגליהם ושרו אח המנון המחתרת "חיילים
אלמונים״ .המשפט נפסק ,הוקרא כתב האישום .הלוחמים שוב פתחו בשירה .הדיון נפסק והשופטים
יצאו להתייעצות .עם חידוש הדיון פצחו הלוחמים מחדש בשירה אדירה .הדיון נפסק והעצורים הוחזרו
לבית-הסוהר .למתרת חזר המחזה כולו על עצמו .השירה המתמדת סיכלה לחלוטין את המשך הדיון.
ביום השלישי בית-הדין בא לבית-הסוהר לקדם את המשפט .אך גם כאן ציפתה להם שירת הלוחמים,
ולא הצליתו לנהל את הדיון .בסוף היום ניתן גזר-הדין ,נוכח שירתם האדירה של הלוחמים ,אשר מנעה
מהם לשמוע את תוכנו .רק בהגיעם לבית-הסוהר נודע להם גזר-הדין 18 :הלוחמים נגזר דינם למוות.
 4הלוחמוח  -מאםר-עולם .כעבור ימים אחדים ,המיר המפקד הראשי של הצבא את גזר-דין המוות
למאסר-עולם .הוא נכנע לפחד הבריטים לתוצאותיה הקטלניות הצפויות של תלייח  18לוחמי חירוח
עבריים.

ולא חזונו לבסיס
לאחר סיום המשפט ומחן החנינה ,העלה אלימלך ,הוא חיים אפלבוים ,אחד השבויים ,את כל
הסיפור על הכתב :למן ההתקפה ,ההיתקלות במארב הבריטי ,שפיכת הדמים והשבי ,המשפט וגזר-דין
המוות בתלייה ,עד החנינה.
אלימלך הקריא את סיפורו באוזני תבריו לכלא ,אשר סייעו לו בהשלמתו ובתיקונו ,ובכך הפך
סיפורו של אלימלך לאחת התעודות ההיסטוריות האותנטיות ,הדרמטיות ו המזעזעות ביותר בתולדות
תנועת לוחמי חירות ישראל.
מרכז לח״י הוציא לאור אח הסיפור בחוברת בשם"ולא חזרנו לבסיס" .אלימלך לא זכה לראות את
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חוברתו בדפוס .היא יצאה לאור לאחר שנפל בגבורים ביום פריצת כלא עכו.
רשות הדיבור לאלימלך:

״ולא חזונו לבסיס״
אנו יוצאים לפעולה
יזם שני ,י׳׳ח בסיון תש״ו.
 ...עוב ,השמש שוקעת ,החדו מחשיך .אך זה נסתיימה ההסבוה .הוסבוה ללוחמים מ ט ו ת
ההתקפה והוסבוה תכנית הביצוע .מטות התקפתנו הלילה היא :תבלה בבתי-המלאנה של הוכבות
בעמק זבולון ,והויסת הקטוים החונים שם .מפקדי התוליות מביוים את המקומות היטב .זה מספו
ימים נעוכו תצפיות ובדיקות במקום ,ולפיהן נקבעה התכנית .כל איש יודע היטב את תפקידו .דממה.
איש איש נשקו בידו והנפש מוכנה...
השעה  .7עתה עובות המכונית מםעת־המוקשים ,מחוליה אתת של מניתי המוקשים לשניה
ומחלקת להם את ציודם בעמדותיהם.
אנו יודעים :הפעולה קשה הפעם ונועזת ביותו :משמאל לבתי-המלאכה ־ שדה־תעופה צבאי;
מולם  -מתסני הצבא ובתי-הזיקוק ,שבהם חונים כותות-צבא בויטיים ותיילי הלגיון העובי.
לא ותוק משם  -מ ש ט ו ת קוית-חיים ,ומתנה של נושאי-״בון" על ידה .בדוך נסיגתנו  -מחנות
צבאיים .והמשטוה הניידת בשפועם על מכוניותיה המשוויינות.
מפקד הפעולה בודק מתדש את ציודו של כל לותם .שוב נשאלות שאלות .הכל יודעים את
תפקידם כואוי .עוד מעט ונצא .המכונית ,אשו תסיע אותנו"לשם״ ,כבו עומדת לפני הבית .אנו
מחכים שיתעבה קצת החושך .אין אנו ווצים שידגישו התושבים שבמקום בתנועותינו ,בהיכנס
קבוצה גדולה של בתווים ונעוות במלוא תחמושתם למכונית.
השעה  7.30לשמונה נועדה התחלת התקפתנו .המפקד מוסו את סיסמת הקוב :״וזבל-באויב״.
לפי סיסמה זו נדע להכיו ,מי לנו  -ומי לצונו .ואכן ,יש צווך בזאת .שטת הפעולה גדול ,ואנו נתפזו.
ומשנתזוו להתחבו בעת הנסיגה  -תייבים אנו לדעת מי המתקוב .ועל כן הסיסמה .אשו יענה
בסיסמה  -לנו הוא.
חוליה אחו חוליה ,לפי התפקידים ,עולים אנו למכונית .ואשמים עולים החבלנים .הם יצטוכו
לזנק האחוונים מתוך המכונית .תפקידם אך לחבל ,לפוצץ ולהווס .לפניהם תתקדמנה יחידוח
התפוצות ותיפוי ,אשו תפקידן"לנקות" את השטח מהאויב .לכן :החבלנים ואשמים הם ,בעומקה
של המכוניח .אחויהם עולה יחידת-התיפוי .ואתויהם  -בפתה המכונית ממש  -יחידת ההתפוצות.
אלה לבושים מדי-משטוה בויטייס וחמושי תת־מקלעים ווימונים .עליהם לפווץ את ש ע ו בתי-

פרק שלושים :התקפת לת״י על בתי-המלאכה של הרכבות בחיפה | 81

המלאכה ולהתגבו על המשמוות המזויינים ,השומוים על השעו.
המכונית זזה .צפופים יושבים אנו בתוכה .מסתכלים איש בועהו הדמויות נואות אך במטושטש.
במוח חולפת המחשבה :״מי מאתנו לא יהזוו?״ הפעם ודאי כי יפלו מאתנו .אולם פעולה זו ,שאנו
עומדים לבצע העוב ־ עוכה ו ב מכמה בחינות :הנזק הכספי שייגום ־ גדול .ופעולה זו חהיה שלב
נוסף במטות התקפותינו :לשתק את תחבוות הוכבות באוץ; תתבווה המשמשת את השלטונות
הצבאיים בהעבות אספקה ,ציוד וצבא בין בסיסיה ב א ח ישואל לבין בסיסיה באוצות השכנות .אנו
לוחצים איש ידי ועהו ומאחלים הצלחה זה לזה .בעבונו על גשו ליד כפו-חסידים ,מנפנפים לנו
ידים לשלום ולאות ,כי הדון פתוחה .חולית מנחת-המוקשים ,א ש ו תפקידה לחסום את המעבו על
הגשו ,עומדת הכן .ליד בתי-הזיקוק אנו מווידים שתי חוליות אתוות של מניתי-מוקשים .תפקידם:
חסימת כביש הקויות וכביש צבאי המקביל לו .תפקידם קשה .התנועה על הכביש ובה .הזוקווים
של בתי-הזיקוק עוקבים אתו כל תנועה חשודה .לצידי הכביש מונחים מספו גלילים של חוטי תיל-
דוקונית .אלה הוכנו על-ידי הצבא לשם תםימת הכבישים בעת חיפושים או עוצו .את חוטי התיל
הללו יהיה על מניחי-המוקשיס למתוח לווחב הכבישים ,ולהנית שתי שווות של מוקשים בסדו של
קוביות לוח־שחמט  -לפני החיל.
המכונית ממשיכה בנסיעה .ו ח ש של תכונה עובו במכונית" .עוד מעט״  -מפליט מישהו.
» .עוד מעט ונגיע .עוד מעט ונהיה באש-הקוב .עוד דקות מספר המכונית נעצות .הגענו.
המכונית נעצות מתחת לסככה ,הנמצאת כ 50-מ ט ו לפני ש ע ו בתי-המלאכה .הסככה מסתיוה את
יוידתנו מהמכונית ומעלימה את ההתקפה הממשמשת ובאה.

בשטח בתי-המלאבה
המתפוצים ,שני לוחמים ,יוצאים מאחווי הסככה ומתקדמים בהליכה וגילה וטבעית על הכביש
המוביל לשעו .אנו עומדים מאחווי הסככה .מצפים .בקוב זה ווצים אנו למנוע ק ו מ ו ת  .אין אנו
ווצים להווג עובים ,והשומוים ליד השעו  -נוטוי וכבת עוביים .מוחוק נשמעת הקויאה :״הו
איז-דהיז?״)מי שם?(  -שומוי השעו קוואים .המתפוצים עונים :״פונדם״)ידידים( .ווצים הם
להתקוב לשעו ולצוות על הנוטוים לפתחו ללא התנגדות .אולם כנואה הוגישו הנוטוים במשהו
והענין תשוב בעיניהם .ומיד הם פותחים באש .ליד השעו יש להם עמדה של שקי-חול  -ומשם
הם יווים.
עתה הזמן יקו .קוינו שנצליח להיכנס לבתי-המלאכה בלי קוב ,בלי יויות ,ושנוכל להטמין את
מטעני תומו-הנפץ מבלי שהצבא והמשטוה ידעו על ההתקפה .ו ו ק עם ההתפוצצויות יעמדו על
המתותש .אולם עתה אסוו לאבד זמן ליד השעו ,במתנות מסביב ניתנים עתה בודאי אותות אזעקה.
אנו פותתים בהתקפה ישיוה .בתיפוי עצי האקליפטוס ,הנטועים לצידי הדון ,מתקדמים אנו לעבו
השעו .צוווות מספו מתת-מקלעים ווימון שנזוק לעמדה אינם מאפשוים לנוטוים להוציא את
ואשם .בחיפוי האש מתקדם אתד המתפוצים וקושו מטען טנ״ט של קילו לשעו ,מפעילו ומשתטח
על האוץ במותק מה ,מאתווי עץ .עובות דקה ונשמעת התפוצצות .השעו נפוץ .אנו מסתעוים

 | 82ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

קדימה .הנוטרים עוזבים את עמדתם ובורחים .חפצי-חיים הם.
עם כניסתנו לשטת בתי-המלאנה .עלינו להתפלג לחוליות־חוליות ,לעמדותיה! השונות .תולית
חיפוי אתת ושתי חוליות-חבלנים מוקצות לבתי-המלאכה .שתי חוליות חיפוי תופסות עמדות
בשתי נקודות קיצוניות משמאל לבתי-המלאכה .שתי חוליות-תבלנים רצות לקטרים ,החונים
משמאל לבתי-המלאכה ולגשר הקטרים .האגף שלי  -שתי חוליות-חיפוי ,ותולית־חבלגים אחת ־
מתקדם ימינה .תוליות-החיפוי צריכות לתפוס עמדות בשתי נקודות קיצוניות ,בימין בתי המלאכה.
אנו מתקדמים תוך כדי ריצה בשביל צר .משמאלנו בתי-המלאכה ומימיננו  -שורת קרונות משא
ועצי אקליפטוס; אחרי ריצה של עשרות מספר של צעדים אנו מוצאים הדרך הסומה בתמור ספרדי.
יש צורך לסלקו .תולית-חיפוי אתת מנסה לסלק אח המחסום ואנו תופסים עמדות מאחורי קרונות
המשא .בהחקרב האנשים למחסום ,נפתחה עליהם אש מתת-מקלעים מתוך קרון משא .אנו משיבים
באש .ותוך היריות שומעים אנו את קריאתו של פחחיה :״הוא פגע בי  -הרגו אותו!״ אריה רץ קדימה
וצועק :״בסדר״ .מכוון את אקדתו ויורה .ופתאום רואים אנו אותו צונח ארצה .גם הוא נפגע .אנו
זורקים רימון לקרון המשא ויורים מספר צרורות נוספים .היריות מהקרון נפסקו .המתסום סולק,
אנו ממשיכים בהתקדמותנו.
מתוך משרד־ההנהלה של בתי-המלאכה גורות דאקטות מאירות  -לגלות אותנו  -וראקטות
אדומות ,הקוראות לעזרה.
תפסנו את עמדותינו .עוד דקה או שתים נמשכות היריות מצד שמאל  -ואתר משתררת דממת
מות .יודעים אנו :עחה אנו השולטים בכל השטח הרחב הזה של בתי-המלאכה .עתה מטמינים
החבלנים אח מטעניהם .הם עוברים מקטר למשנהו ,ממכונה אחת לשניה וטומנים את חומר-
הנפץ .עוד רגעים מספד ולהבה עצומה ,העולה מהאגף העיקרי של בתי-המלאכה ,מאירה את פני
כל השטח ,ולאחריה מתרידה את הסביבה התפוצצות אדירה .אכן ,התכנית מוצאת אל הפועל .עתה
פוצצו את הקומפרסורים .מתהילה שורת התפוצצויות תזקות יותר זהתלשות יותר .לעתים הפסקה
של רגעים מספר בין התפוצצות אתת לשניה; ולעתים  -שתים־שלוש התפוצצויות בבת־אחת .הכל
לפי המקום ,בו מופעלים המטענים .בעקבות אחת הלהבות ,העולות והמבשרות את ההתפוצצות,
רואה אני בדמיוני את הלוחמים ,כשהם מפוצצים את הקטרים ואת המכונות - .הנה ,עתה מטפס צ.
על המנוף הגדול וקושר אליו את המטען בן  20קילו טנ״ט .עחה מניח י .את המטען בן  25קילו ־
מתחת לגשר הקטרים .הנה הוא מפעילו.
עם ההתפוצצות הראשונה ־ ממהרת תולית החבלה שלנו לגדר המקיפה את בתי-המלאכה,
הגדר בנויה עמודי-ברזל ,התקועים באדמה ופסי-ברזל מהברים ביניהם .בנדר זו עלינו לפתוח
פתח ,דרכו תחל נסיגתנו .אנו קושרים לגדר שני מטענים של טנ״ט ומפעילים אותם .כעבור רגע
 והדרך פתוחה לפנינו .עתה אנו תופסים עמדות מאתודי עצי־האקליפטוס אשר ליד הגדר .עלינולשמור על פתח זה .בו תלויה נסיגתנו .כאן אנו מצפים לחברינו ,עד אשר יסיימו את תפקידם.
ההתפוצצויות מתמעטות והולכות .אני מעיף עין על שעוני ,השעה  .8.50כבר קרוב לשעה אנו
שוהים כאן במלוי תפקידנו .מרחוק שומעים אנו מפעם לפעם התפוצצות .״המוקשים שלנו .העלתה
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עליהם תגבורת צבאית? או שמא עומדים הם מדתוק ומפוצצים אותם ביריות .הן ברצותנו למנוע
קרבנות מצד אזרחים  -העמדנו שלטי אזהרה לידם ובך קל היה להם לגלותם״ .שוב שומעים אנו
משק שרשרות-טאנק מקשקשות בזחילה על הכביש" .בנראה בבר הצליחו לפנות את המוקשים.
ועתה הם מסתובבים על כביש-הקריות ומחפשים אחרינו .הנסיגה תהיה קשה ובעיקר  -לתצות את
הכביש״  -עוברת מחשבה במותי.
גשמעות שריקות קצרות .אות הנסיגה .אני עונה בשריקות קצרות לסמן לאנשים את כיוון פתה
הגסיגה .מספר אנשים מתקדמים לעומתנו .אנו מכוונים את נשקנו ושואלים לסיסמה .הם עונים
כראוי .אנשינו הם .קבוצה אחר קבוצה מתאספים לידינו .אנו מתפקדים .שנים מאתנו נפלו :אריה
ופתחיה .אולם חסרים עוד מספר אנשים .ואין לסגת מהמקום ,מבלי לברר את אשר קרה להם .שמא
פצועים הם ואינם יכולים להגיע אלינו .מפקד-הפעולה שולח חוליה אחת לחפש אחדי החסרים.
"לא נתחיל בנסיגה ,עד אשר נמצא אותם״ .התוליה תוזרת לבחי-המלאכה .אנו שוכבים בעמדותינו
ומצפים בחרדה" .שמא נפלו אף הם״?" אחר כעשר דקות חחרת החוליה המתפשת ומביאה את
החסרים .מרעש ההתפוצצויות לא שמעו את אותות הנסינה .הוקל קצת על הלב .נאספים פרטים
אצל האנשים .כן אריה ופתתיה נפלו .״פתחיה! אשתו ובנו בן מספר חדשים יצפו לשוא לשובו.
והוא כה אהבם .לותם אמיץ וותיק היה .תמיד היה אומד :במקרה זה יצאתי שלם ־ אולם באחד
הקרבות אפול! בעצם כל אתד מאתנו חושב ויודע זאת .כזו היא המלחמה .אריה! זה לו אן הקרב
השני .בן יחיד .למד בטכניון .מהנדס-בנין רצה להיות .רצה לבנות .אולם הבין וידע ,כי אי אפשר
לבנות בתנאים אלה .ויצא להרוס .לפוצץ את השעבוד .כי לבנות את חיי עמו רצה ,ולא בסיסים
לזר-הכובש״.״
״אין לנו אפשרות לקחת את נויותיהם אתנו .עוד שלושה פצועים אתנו״ ...הנסיגה החלה ...כל
כן הרבה דם...
יצאתי קדימה עם שני הגששים .כשהיחידה כולה הולכת במרתק כ 20-מטר מאתנו .חצינו את
שדות-החול ,כשפנינו מועדות לעיר-גנים .מפעם לפעם עלינו ליפול ארצה  -כשדאקטה מאירה את
הסביבה ומשהשין* שוב ,מיד אנו ממשיכים בדרכנו .הולכים אגו במהירות  -כל רגע יקר עתה .אולם
גם בהליכחנו המהירה נזהרים אנו .אפשר מאחורי גבעת חול זו אורב האויב .אפשר מאחורי הגבעה
ההיא .במרחק כ 100-מטר לפני מחסני-הצבא אנו פונים שמאלה .ירדנו לכביש המוביל לאי־סי.אי.
לאורן כביש זה נטועות שתי שורות של עצי אקליפטוס .חוסים בצלם ,אנו מתקדמים לעבר כביש
הקריות  -כדי לחצותו.
לפתע שומעים אנו משק שרשרות-טאנק .שוב עובד משמר חיילים המתפשים אתרינו .תפסנו
עמדות הגנה בשכיבה מאחורי העצים ,כשתת-מקלעים והרימונים מוכנים .בלב מפעמת השאלה:
״הרגישו בנו אנשי הטאנק?״ אין ברצוננו לבוא אתם בקרב עתה .זמן רב מדי שהיגו בבתי־המלאכה.
ועתה  -כל רגע יקר .עוד לנו מהלו שעות בנםיגתנו .אסור לנו עתה לבוא בקרב ־ גם אם נוכל
להם .הטאנק עובר .דמויות החיילים הניצבים .ליד שני מקלעי ״ברן״ נראות לנו בברור .ישנו רצון
עז להצליף בהם מתת-מקלעים .אולם אסור .טוב כי לא הרגישו בנו .צל העצים וסיעתם המהירה
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העלימו אותנו מעיניהם .בלב מורגשת הקלה .אנו מתרוממים ועוברים בזניקה את הכביש .ושוב אנו
מתקדמים בשדה ,הזרקורים מהכרמל מאירים את הסביבה .אנו מסבים את פנינו אחורה .מבתי-
המלאכה עולה אש .באתת ההתפוצצויות האתרונה הובערה הנגריה .אכן! הרס ותורבן השארנו שם.
הגענו למכונית .היא נראית מרחוק כגוש שתור .קשה להבין בה ,כי היא עומדת בצלו של בית.
מסביבה עומדים מספר אנשים .שני נהגים ומניתי המוקשים .זה למעלה משעה הם מצפים כאן
בחרדה לשובנו .ועתה הנה באנו .אנו לותצים ידים .׳׳הצלתנו״  -אומר מי מאתנו .דומה ,כי כן הוא.
דומה ,כי עיקר המלאכה כבר נעשתה .דומה ,כי מחצית הנסיגה ,הקטע הקשה ביותר לנסיגה ,כבר
מאחורינו .מכאן שולחים אנו את הפצועים לתתנת עזרה-ראשונה .אין אנו יכולים לקחתם אתנו
בנסיגתנו הארוכה והקשה .אנו מאחלים להם הבראה ונפרדים מהם.
עולים למכונית .אני יושב בעומקה ,ליד תא הנהג .עלי לשמוע את הוראותיו של מפקד הפעולה,
היושב ליד הנהג.
המכונית זזה .ביריעה המכסה אותה נפתתים פתתים .דרכם משקיפים התוצה .התת־מקלעים
עומדים הכן .המכונית גוסעת רגעים מספר .שקט .״ודאי יצאנו כבד מתוץ למסגרת הצבא ,המקיף
את בתי-המלאכה״ .לפתע נותן מפקד הפעולה פקודת הכן .אנו נזכרים :עתה אנו עוברים אנו ליד
מחנה צבאי קטן .כמעט ודאי ,כי שומרי המתנה יצוו עלינו לעמוד ,ויהיה עלינו לבוא בתילופי יריות
אתם .אולם אין הם מהווים מעצור רציני ,ונתגבר עליו .ואמנם ,אנו שומעים  -״סטופ!״ שני חיילים,
העומדים בצד הכביש ,נותנים פקודה זו .מכוניתנו עוברת לידם וממשיכה בנסיעה .החיילים יורים
עלינו מספר צרורות ,ואנו משיבים להם באש.
דומה ,כי עברנו את המעצור הזה ,ושוב פתוהה הדרך לפנינו .פתאום מרגישים אנו ,כי מכוניתנו
גוטה שמאלה ומתנגשת במכה עזה .התנגשנו בטאנקים החוסמים את הכביש .אין אנו מספיקים
לחשוב מה קרה ,ומטר של יריות ממקלעים ,תת-מקלעים ורובים ניתך עלינו .אנו שומעים את
פקודתו של המפקד :״לקפוץ מהמכוניח!״ ומיד לאחר זה מתמלא החלל בקריאות וגניחות של אנשים,
שנפגעו ביריות .אנו משיבים אש  -לאותו כיוון ,ממנו באות הידיות .מי מאתנו משליך רימון.
הקרובים לפתח המכונית .מתחילים לקפוץ מתוכה ...האש הניתכת עלינו מתגברת .עתה היא באה
משלשה כיוונים .משמאלנו  -מצד השדה הפתוח; מאחורינו ,ומלפנינו .הקלגסים מחופרים בשדה
בשלוש שורות .את קולו של המפקד איני שומע יותר .״ודאי קפץ כבר מהמכונית ,מתא הנהג קל יותר
לקפוץ״ .תושב אני .אני מנסה לקום ממקומי ולהתקדם לפתח המכונית  -אולם קשה .מישהו נלחץ
אלי ,פורץ בזעקה את תנועתי הראשונה .פצוע .ברגלי אני גתקל בגוף שני .אף הוא גונת .לראותו איני
יכול .החשכה שולטת בכל .אני נתקל בו ונופל .כשידי לפנים .מרגיש אני ,כי הן שוקעות בנוזל סמיך
ותם ד ם ! ״ עוברת מחשבה במוחי .כל כך הרבה דם .אני קם ומנסה בכל זאת להחקדם .אולם עם כל
הזזת רגל ,מרגיש אני תתתי בשר חי ,הזועק מכאב .דומה ,כי אגי היחידי השלם בגופי .האמנם לא
גפגעתי? הייתכן? ושוב אגי טובל בדם .מרתץ דמים .האין כאן איש שלם ,מבלעדי?
*

 ...היריות נדמו .ובשקט שנשתרר נשמעו אך אנקות וזעקות של פצועים וגוססים ,עולות ובוקעות
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מתוך המכונית ומתוך התעלה שבצידי הכביש .בליל קריאות זעם וכאב ,צווחות ובקשות .צעקה:
״לבי .בלבי פגעו!״ ונוח מצוה תוך גניחה" :הרגוני .כי פגע בי האויב .מסרו לאחי ,שימשיכו במקומי.״
ולאתר זאת  -פורצת מפיו שירת ״חיילים אלמונים״ .ודממת הליל כאילו עונה לו בהד :״המשיכו
בדרכי  -תיילים אלמונים״.
אור הזרקורים הופנה אלינו .במכונית מוטלות גופות על גבי גופות .בהלקם הגדול מתים ,בתלקם
 פצועים קשה .רובם  -תת-המקלעים והאקדוחים בידיהם .כך לחמו באויב וכך נפלו .שקועים הםבשלולית דם בעומק אצבעות אחדות ,והדם ניגר ומטפטף על הכביש .שם ,על הכביש ,מוטלים עוד
חברים הרוגים ,ודם נגע בדם .א י  -ש ם מזדעזעת גופה  -פרפורי גסיסה אחרונים.
אי-פה אי-שם נשמעות שוב ידיות בודדות .פקודות נשמעות באנגלית :״הזהה!״ ״הרימו ידיכם!״
בזהירות ניגשים התיילים לגופות הפצועים והמתים .שמא אין זה אלא פת טמון להם? הכידון נוגע
בגופה .דוקר .לא! הגופה אינה זזה .הרגל מונפת .הופכים את הגופה .כן! הבטן רטושה .מתסנית של
״ברן״ הורקה לתוכה .תיוך צר ואכזרי עולה על פני הקלגס :נצחון!
הזעקות נדמו .עיני האויב מביטות אלינו .בולשון הן ,מתפשות הן .רוצות הן לראות את הפתד
מבצבץ מעינינו .השפתים מתהדקות .מתניקות את קריאות-הכאב .עברו רגעי התדהמה הראשונים,
מן המכה אשר הוכינו .לא עוד אנשים מוכים .שוב אנו לוחמים עבדים גאים ,המכירים ויודעים את
דרכם ,היודעים את האויב ,המכירים בצו המלתמה ובקרבנות שהיא דורשת .שוב לא ישמע האויב
אנקת כאב! ואשר לא נפלו...
קבוצות קבוצות ,בנות  4-3אנשים ,מובלים אנו לחוך המחנה הצבאי .משני צדי הדרך שורות
של קלגסים ו״סטנים״ בידיהם ,מכוונים אל הקבוצה העוברת .מאתורי כל קבוצה  6-5 -קלגסים,
רוביהם המכודנים מוכנים לידיה.
תכופות נשמעות קללות באנגלית .כל קבוצה מוכנסת למקום אחר .מסוכן מדי ,כנראה לרכז 20
איש ,פצועים בחלקם ,במקום אחד .עמום ,ההולך בקבוצתנו ,פצוע בכף ידו ,בכתפו ובאבר המין,
ידיו אינן מורמות כראוי .קלגס מצוה עליו להרים ידיו ,אולם הוא אינו יכול .נורתה ידיה בכוונו בלפי
הכביש .הכדור מתנפץ לרסיסים .תלקם נתקעים בזרועו של עמוס.
אנו ממשיכים ללכת .הפצועים כמעט ונופלים .אולם הולכים .הוכנסנו לחדר .חמשה אנו כאן.
שלושה מאתנו פצועים .הראשון פצוע באבר המין ,השני  -פיקת-הברך נתרסקה לו .כיצד הצלית
להגיע עד הנה  -לאלוהים פתרונים .השלישי  -שלשה כדורי ״ברן״ חדרו לחזהו .הימשיך לתיות?
מעמידים אותנו ליד הקיר ,כשידנו מורמות .מולנו התיצבו חמשה תיילים עם תת-מקלעים,
מחשש שמא נברח .הקצין מצוה לחייליו לירות בנו עם כל תנועה קלה מצדנו .הוא מסתכל בפנינו,
לראות כיצד אנו מתרשמים מדבריו .אין כל רושם .קללה נפלטה מפיו :״הארורים! רוצה הייחי לדעת
מי מאלה רצת את חברי בתל-אביב ,הייתי הורנו מיד״ .בינתיים צונתיס הפצועים ארצה .יותר לא
יכלו להחזיק מעמד .כבר מחצית השעה עומדים אנו כאן ,כשידינו מורמות .החיילים עייפו להחזיק
את נשקם מולנו .משעינים הם אותו  -מי על כסא ,ומי על שולתן .אינם גורעים עין מאתנו .מפעם
לפעם מכוונים הם את נשקם לכוון מעוין ,כמובנים לירות .רוצים הם לראות את הפחד בעינינו .הו,
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כמה רוצים הם בזאת! אולם ללא הואיל; מחייכים אנו למואה נסיונותיהם.
הגיע תובש צבאי .מרשים לנו לשבת ,אולם עלינו להתזיק את ידינו מעל ראשינו ,ואת רגלינו -
פשוטות .חובשים את הפצועים .כך יושבים אנו עוד כשעתיים .לבסוף מוציאים אותנו ,מעלים אותנו
על מכונית-משא צבאית 8-7 .בכל מכונית ,וכמספר הזה חיילים מולנו .על פעולה זו מפקח מאיור
זקן .אנו צותקים בקרבנו על התכונה הרבה הזו.
מעבירים אותנו למשטרת קרית-חיים .כאן ,באחד החדרים ,רואים אנו את ההרוגים ,שכובים
על אלונקות ומכוסים בשמיכות .חרר מלא .מכניסים אותנו אחד אחד לחדר .השאלה צצה מעצמה:
״חקירה? עינויים!״ וההתלטה איתנה; לא עינויים ,לא איומים ולא הבטתות ,יביאונו לאמידת דברים.
בתדר נמצא מרטין .שאלותיו הן פורמליות גרידא .אולם הפח טמון בהן .השאלות לכתובת נתקלו
אצל רוב התברים בתשובה סתמית" :ארץ-ישדאל״ .השאלות אינן עוברות את גדר הפורמאליות.
האם החיאשו ,לנוכח תשובותינו הלגלגניות ,מלסתוט מאתנו משהו? או שמא יהא זה בשלב השני?
כעס עצור נראה על פניו של מארטין .בזעם תופס הוא את כף היד ,כדי להטביע את האצבעוח.
מספר פעמים נשנה נסיון-ההטבעה ,אולם ללא הצלהה .האצבעות מתליקות מעל הנייר .הטביעה
מטושטשת .אין כאן כל כוונה להתננד לטביעת האצבעות ,אולם באורת אינסטינקטיבי הייתה זו
תגובה לאורח תפיסתו את כף-היד .הוא מבין ולוקח עתה את היד ביתר עדינות .ההטבעה הצליתה.
יבושם לו.
נגמרה החקירה .את החפצים ,שמצאו אצלנו ,מכניסים לתוך מעטפות מסומנות בשמותינו.
מנשה הבתין בשעונו ,שבעת החיפוש הורד ממנו והוכנס למעטפה  -שנשמט והוכנס לכיסו של אחד
הבלשים .םוף-סוף צריך למהר לפני שיסגרו את המעטפה.
אנו ,הבריאים ,מרוכזים כולנו בחדר אחד .החדר ריק לגמרי .שמיכות אין נותנים לנו .אנו יושבים
על הארץ ,מכוגסים במעגל .זו הפעם הראשונה מאז המקרה ,אנו שוב יחד .יש רצון להחליף מספר
מלים .לנתם איש את רעהו .אולם אסור ,יש אזנים לכותל .ולנחם בעצם גם אין צורך .רואה אני בעיני
האנשים :אמנם הוכינו ,אך רוחנו איתנה .אתנו גם חברה אחח .שלוש האחרות שוכבות בחדר השני;
פצועות קשה .אתת ,הפצועה בעמוד השדרה  -סמוך לאגן הירכיים  -גונחת מפעם לפעם.
מסתכל אני ביעל .חברה נהרג .היא קרבה אלי ומספרת .לא! אין היא בוכה .בשקט היא בוכה.
בשקט היא לותשת ,וכל לתש תותך בלב .כל לחש  -קריאת מלחמה ואמונה בנצתון .״לאוד הזרקורים
ראיתיו .עיניו פקוחות ,ומבטו מתייך .ניגשתי אליו .״אורי!״ אני לוחשת לו .אולם אין תשובה .אני
נוגעת בו - .איננו מדגיש .לפתע דואה אני  -כתם דם קטן על ההולצה .כדור אתד פלת את לבו״.
היא משתתקח היש לנחמה? לא .אין היא צריכה לתנחומים .״טוב לפחות ,שאתם חיים" ,היא לותשת.
כן ,כיצד קרה ונשארנו בתיים? כיצד קדה ושנים-עשר מאתנו לא נפגעו? הן מטר האש היה כה כבד,
כה מרוכז .אנו מביטים סביבנו .כולנו  -בגדינו אדומים ,כאילו עלינו זה עתה ממרתץ-דמיס .אכן!
מרתץ-דמים!...
אנו מתרחקים איש מרעהו .אין מה לדבר עוד .איך נדבר ובלב כאב צורב .דמויות הנופלים
עוברות לנגד העיניים .חסונים ,אמיצי-לב ,עזי-דוח .עזבו בית-אמם ,הלכו לקנות תרות למולדת,
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חופש לעמם ־ בדמם ,במותם .מתר תבכה אם על בנה יחידה ,אשה על בעל נעוריה ותינוק מיותם
בזרועותיה ...ועולות וצפות ההרגשות :המלתמה קשה היא .אכזרית .ממושכת .רבים יהיו הקדמות,
רבים .רבים יעלו לגרדום .אולם זהו צו יעודנו .קיבלנוהו ונמלאנו.

ב״קישלה״
השחר מבקיע .מוציאים אותנו אחד אחד .אנו עולים על מכוניות-משא צבאיות .שלוש מכוניות.
המשמר כבד .לפנינו מכונית משוריינת .לאן? ניתושיס והשערות .לירושלים? לחיפה? או אולי למקום
אחר? אנו צמאים-רעבים .החיילים היושבים מולנו שותים ,מעשנים ואוכלים את ארוחת-הבוקר
שלהם .אנו בידי האויב.
הנענו .המכוניות נעצרות בפתח ה״קישלה״ .שתי שורות צפופות של תת-מקלעים מסתדרות
מהמכונית עז־ לפתח הכלא הזמני .קצין צבאי ,אקדת ״וובלי״ בידו ,מפקת על העברתנו .ה״ברנים״ של
המשוריינים מתפים על הפעולה .עשרות ערבים סקרנים מבין העוברים ושבים מצטופפים סביבנו.
נשמעות לחישות :״ג׳ומעת איל שטרן״ .אנו יורדים מן המכוניות ,כשבת-צחוק על פנינו .נכנסים
ל״קישלה״ .גם בפנים ,קציני משטרה ואקדחים בידיהם ,חיילים עם תת-מקלעים ,סכנה! זהירות!
ב״קישלה״ עורכים תיפוש בכלינו ,שמט טבעת על ידך ,שעון או איזה חפץ שוה-כסף .יש חשש,
שמא תשתד את שומריו .התאים קטנים .מושיבים אותנו ששה-ששה בתא .את יעל מפרידים
מאתנו ,מעבירים אותה לאנף הנשים .מביאים לנו מים לתאים וגם שמיכות .אנו יושבים על הארץ
ומביטים איש ברעהו  -ובסריגים ,בית-םוהר .אנו פורצים בשירה .הערבים תמהים.
ארותת צהרים .פותתים את התאים .רק אותנו מוציאים עתה לחצר .אנו מחרחצים ומקבלים
את ארוחתנו .אוכלים תוו כדי גמיעת מים .או אף כי רעבים אנו ,אין איש אוכל יותר מרבע פיתה.
סיימנו ארותתנו ,שוב נסגרו התאים .האנשים רוצים סיגריות .״סרג׳נט״־אסיר ניגש לחלוננו .הוא
נהנה מחופש-תנועה בבית-הסוהר .הוא גם יוצא לשוק בעצמו .לעמי יש טבעת .המו״מ נסתיים.
הטבעת עבדה לרשות הערבי .כעבור שעתיים ,אנו מקבלים סיגריות .הכל אפשר להשיג כאן .אולם
נחוץ כסף.
לארוחת־הערב אנו מקבלים פיתה וזעטר)מין עשב טחון ריחני( .יעל צועקת כי קיבלה התקפת
אפנדציט .עוברות שעות ורופא אין  -הרופא יבוא מחר ,כו מבטיחים .כעת לא יתכן ,כי יבוא .אנו
סגורים בתאינו .אתא לילה .שוב אנו שרים .הדיבור עדיין קשה ,וגם לא כדאי .שמא יש מקשיבים
לדברינו .אחר שעה או יותר משתרעים אנו על ה״בורשים״)מין מזרונים מטולאים מסמרטוטים.
איש איש שקוע בהגיגיו ...התא מספיק בגודלו בדיוק לשלושה אנשים שוכבים .לילה ראשון בבית-
סוהר.
בוקר .מעירים אותנו .אנו יוצאים לעשות צרכינו .מסתובבים קצת בחצר .ה״תצר״  -גודלה 5
או  4מטרים .אנו מדברים עם יעל תוו קריאות מעבר לחומה .בינתיים מנקה אסיר את חדרנו .אחר
מחצית השעה קוראים לנו לאכול ארוחת-בוקר :פיתה ובצל .אנו לוגמים את ״תה-הבוקד״ :מים.
לזאת קוראים אנו ״תה״ ,או ״בירה קרה״.
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עוד אנו אוכלים ואווח בא .מאוטין ,׳׳ידידנו משכבו״ .בידיו צ ו ו ו תעודות-הזהות שלנו .הוא בא
לזהות את האנשים .הוא מקויא כל שם ,ומתפש לפי התמונה את האדם המתאים .הוא שואל את
מנשה לכתובתו .התשובה :״בכל מקום ובשום מקום״ .מאוטין לוטש את עיניו ומביט בתמהון .אט
אט הופך תמהונו לצחוק עומומי :״או יס ,אי אנדוסטנד״ ,מסנן הוא בין שיניו .הוא מואה לנו את
תמונת ההווגים .מישהו בינינו מפליט :״ - ...מת״ .״או; יס ,הי איז דד״ ,חוזו מאוטין בנעימת לנלוג.
אוסף את התעודות ויוצא .״שלום״!
נשבענו בלבנו .אם נצא מידי האויב ביום מן הימים ,תהא ואשית מעשינו; לחסל את מאוטין,
חיית טוף אכזוית וקוה זו  -אם לא יקדימונו אחוים ...לאחו מספו שעות מוציאים אותנו למשוד.
יש לושום מתדש את השם ,הכתובת ,הגיל וכו׳  -לאוכיון בית-הסוהו .הפקיד מוצא משום-מה
להפחית את גילגו .את כולם הוא וושם בגיל  .18כולם וווקים.
לאווחת הצהויים קבלנו לחם ,חמאה ,גבינה ונקניק .המצוכים נשלחו לנו מועד הקהילה בחיפה.
אנו תמהים .אוכלים בתיאבון ,אחו יומיים של ועב למחצה.
שעה  4אחה״צ .יום וביעי .מצווים עלינו לצאת .אנו מועבוים .לאן? אין יודע .יש אומו ללטוון,
יש אומו ליוושלים .חושבני ,לעכו .כובלים את ידיגו ואת וגלינו באזיקים  -זוגות זוגות .המאיוו
בוומפילד ,מנהל את העבוחנו .בידו אקדח ״פ.נ.״ ,ואצבעו על ההדק .״זה יהיה נסיונכם האחוון
לבוות״  -הוא מתוה בנו .האם לועג הוא לנו? או שמא באמת חושב הוא ,כי אנשים כבולים בידיהם
ובוגליהם ,מלווים תת־מקלעים ,יכולים לבווח? אין זאת ,כי אם באמת תושש הוא מפני בויתה.
התנהגותו מעידה בו .הוכנסנו לשתי מכוניות משא משטותיות גדולות ,מכוסות ביויעה .מולנו
שוטוים ו״סטנים״ בידיהם .משמו מכוניות משוויינות מלווה אותנו מפנים ומאתוו .אנו פורצים
בשיוה .הגויים משתדלים לעקוף יישובים עבויים ונוסעים במהיוות של  80ק״מ לשעה.

מבצו עבו
שעוי הבוזל הכבדים נפחחים לפני המכוניות .מכוניותינו סגווות .מסתכל אני מבעד לחלוגות של
תא הנהג .קלגס בויטי מזויין בתת-מקלע ,פותח את השעוים וסוגום מאחווינו .אנו קצת נוגשים.
״מבצו עכו״ ,נפלט מתוך פינו.
מבצו עכו .מה ובות שמענו עליך בתוץ .כמה נםיונות נעשו בין כתליו לשבוו אח ווחו של
הלותם העבוי .מימי ז׳בוטינםקי ,עד ימי בן-יוסף ועד ימינו .אולם העלו ת ו ס בנםיונות אלו .להיפך,
כאן תושלה ההכוה .עכו! פסל הדיכויים וההשפלה ,העינויים והסדיזם .עכו! סמל מלתמת התופש.
כאן נתלה העבוי הואשון תתת שלטונו של הבויטי .מה צפון לנו בין כתלים יתומות אלה? עינויים?
חקיוות? לשבזו אח ווחנו?  -אם כך  -לשוא עמלכם ,הזוים! לא יעלה בידכם .ווחו של הלותם
העבוי חזקה היא מכתלי המבצו .ואהבת החווח  -גם חבל החליה לא יחניקנה.
 ...המכוניות נעצוו .ליד הגשו ,העובו לפגי התעלה המקיפה את המבצו ,שוב מסתוות שווות
קלגסים ,מהמכוניות עד לפתח בית-הםוהו .אנו עובוים ביניהם .פווצים בשיו :״הבאנו שלום
עליכם״ .אכן ,באנו! כשבויים נתפםנו ,ובכל זאת ״הבאנו שלום לתבוים .הבאנו להם מוית המלתמה.
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בואנו מסמל את המלחמה ההולכת ומתפשטת.
מכניסים אותנו לחדר קטן .כאן נמצא מאיור נואנט ,מנהל בית-הםוהו .נמוך קומה ,צולע במלו
האתת .פניו מפיקים אכזריות .לידו מספר שוטרים ערביים .מסירים מאתנו את הכבלים ,עורכים
חיפוש .עלינו לפשוט את בגדינו .גדאנט מפקח על החיפוש .לאחר סיום החיפוש הוא אומר לנו מספר
מלים :׳׳לא מענין אותי מי אתם ,ועל מה הובאתם הנה .הנה ,אתיתם אליכם בסדר ואשתדל להקל
את ישיבתכם כאן ,עד כמה שחוקי בית־הסוהר מרשים זאת .גם עליכם להתנהג בהתאם לחוקת
בית־הסוהר״ .נאום גראנט.
מכניסים אותנו לחצר בית-הסוהר .החצר ,אורכה כ 60-מטר .חדרי האסירים מסודרים בצורת
ח׳ מול הכניסה .אנו מסתכלים לכל עבר במבטים תוהים ,במספר חלונות רואים אנו פני אסירים
עבדים ,העומדים צפופים ליד השבכות ,מנופפים לנו בידים .אין אנו מכירים כאן איש לפי מראהו.
השומרים מאיצים בנו להכנס לחדרנו .החדר האחרון בטור החדרים מספרו  .28אורכו כ 15-מ׳,
ורוחבו כ  7 -מ׳ .לא כן תיארנו לנו את תאי בית-הםוהר .דורשים אנו רשות לצאת לחצר ולהתרחץ.
בגדינו אדומים מדם .זה יומיים נושאים אנו אותם על גופותינו והם רוויי דם חברינו .אין הם מטילים
עליגו פחד ,או הרגשה לא נוחה .יודעים אנו :דמים אלו שטבלנו בהם  -לא לחינם נשפכו .דמים
אלה פי מאה ימקמו!
התרחצנו ליד הברזים אשר במרכז התצד .מכל עבר שומעים אנו קריאות :״בתי-המלאכה של
הרכבות״ .אי מפה קוראים לי בשמי .אני נושא עיני .מאנשי שוני הצועקים .ידידים מימים עברו.
חדרם מספר  .27שכנים הם לנו .מסתכלים הם בנו ,בצורתנו החיצוני .בקרועי בגדינו ובכתמי הדם.
ידועים כבר כאן מי אנו ומה קרה אתנו .אין שואלים אותנו לפרטים ,רק מסתכלים ומסחכלים.
כנראה מחרים אנו בעיניהם בבגדינו אלה .אולי מוזרה בעיניהם התגהגותנו .ייתכן כי תשבו  -תיארו
לעצמם את בואנו כבוא אבלים .לא! לא כן באנו .עומדים אנו בחצר ביח-הסוהר ,רוחצים חצי גופנו
ורגלינו ומצטחקים איש לרעהו .לא מדוכאים אנו באבלנו ,יודעים אנו :זו המלחמה ונקבלנה בנפש
שקטה על כל מאורעותיה .אם אבלים אנו על אחים-לוחמים שנפלו  -אבלנו בלב פנימה מקונן.
אשריהם ,כי במלתמת התרות נפלו  -ולא כשיות לטבח ,בכבשני-אש.
מי מאתנו שואל על ס :.היכן הוא? אני שואל על מ .אנשי-שוני מורים לנו ס .בתדר מס׳ ו .2מ׳
בחדר מס׳ וו .אנו נושאים עינינו ,לםריגי הדלת עומד צמוד אדם בעל זקן חום ,מנפנף לנו בידיו.
הכרתיו רק עתה .לידו עומד בתור שני ,אף הוא צמוד לדלת ומנופף בידו .אנו קוראים אליהם:
״שלום" .יותר מכן אין אנו יכולים לומר להם .רתוקים אנו .מה מאוד רוצים אנו לגשת אל כל אחד
מהם .אולם אי־אפשר ,השוטרים מביאים לנו אי-משם ,מחדריהם של האסירים העברים ,מגבות.
מאיצים בנו להתנגב ולחזור לחדרנו.

ויקוד העולים מן הדם
הדלת נסגרה מאחורינו .חושבים אנו ,כי מעתה שוב אנו בודדים לנפשנו כב״קישלה״ בחיפה .לא.
אין הענין כך .טרם הספקנו להתליט היכן נערוך את המזרונים ללינת הלילה הראשון בעכו ,זה עתה
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הודלקו מנווות החשמל ,ופתאום וואים אנו;  -אחד השוטוים קוב לחלון .בידיו חבילות :מכנסים
וחולצות ,לבנים ,שוקולד ומשתת שינים .קבלת־פנים זאת  -מאנשי-שוני ומהדו מס׳  ,21דבו זה
נוגע ללבנו .מוגישים אנו עזות לותמים .אין אנו יודעים כיצד להודות להם .ופתאום שומעים אנו את
קויאחם :״בואו להלון האחווי ,משם נוכל לשוחת״ .אני ממהו לתלון .מישהו צועק משם .״חצים
אתם לעשן!״ אני תמה ,סיגויות מנין! ואש?"יש לנו מספיק םיגויות וגם אש נעביו לכם .חכו וגע
קט״ .מהכיס אנו .עובויס מספו וגעים .והנה מועבוות אלינו םיגויות וחתיכת בד בועות .התבוים
יושבים בצותא ומעשנים .אנו מתחילים בשיחה .מתכננים אנו את סדו יומנו הבא .ושוב קויאתם:
״אנו מעביוים לכם משתקים ,לבלוי זמן .גם נייו ועפוונות״ .ומיד מביא שוטו את המשלות .כיצד
נודה!
שואלים אותנו על הנעשה בתוץ ,על התבוים .אנו מםפוים .נמצא ,כי יש לי מכיוים ובים ביניהם.
משותתים קצת .בסופו של דבו הם מודיעים ,כי ודאי לי מכוים ובים ביניהם .כי ודאי עייפים אנו.
מ ח ו נמשיך .אנו יושבים ופותחים בשיוה ,יודעים אנו ,כי שם ,בחדוים האחדים ,תאבים לדעת .האם
נפלנו ברוחנו .אנו שרים מלוכדת .השירה קוראת לויקוד .לא! ווחנו לא נפלה .היא איתנה משהייחה.
היא עמדה במיבחן קשה ,ועמדה בו .שוב רוקדים אנו ושרים בכל לבנו .ד ו ד מלך ישראל  -חי
וקיים!" ונדמה ,כמו הד עונה ממרחק  -מכל קצוי הארץ ,מכל קצוי תבל .ד ו ד מלך ישראל חי וקיים!״
באמונה זו נפלו אבותינו בשבעים גלויות .באמונה זו לחמו מכבי ובר-כוכבא .באמונה זו מתו אחינו
בגלות אירופה .אמונה זו לא תכבה .ד ו ד מלך ישראל תי וקיים״ .אי בעולם רוקדים ריקוד כזה! ואף
אנו ...האם אי-פעם רקדנו כבר ריקוד כזה! העולים מן הדם...
...שוב דופקים בחלון .שומר ובידיו חבילות מאנשי בידיה .אנו לוקתים מידיו :סוכריות ושוקולד,
דבלים ועוגות .בחבילה פתק :״מאנשי בידיה ־ ללוחמי החרות״ .קוראים אנו את הפתק ,חחרים
וקוראים .הלב מתמלא שמתה.אתוות-לוחמים .היכן היא בחוץ! טוב ,כי בכלא ,לפחות יודעים את
ערך האתווה .טוב כי לפתות בכלא אין אנו ״פורשים״ ...מרגישים אנו :שי זה נשלת בכנות .קבלגוהו
בתודה ובברכה.
השמש ש ו ק ע ת  -על הגגות הודלקו הזרקורים .יושבים אנו על הארץ .מישהו מאתנו חוזר ומספר
את פרשת הלילה .שוב שומע אני :״ברוריה ברחה מהמכונית ,והיא פצועה .נשאה ראשה לשמיים
עטורי כוכבים ואמרה :׳מה יפה מולדתנו ־ כדאי למות בעדה!׳ והיא אך שבועות מספר במולדת.
וחודרות המלים ותותכות בסכין בלב .נזכרים אנו באותם שנפלו .בצאתם לקרב זה ואתר  -תמיד
בת-צתוק נסוכה על הפנים .תמיד אותו השקט הנפשי ,אותה נכונות ההקרבה.
הקיש הגונג ,השעה תשע .עוד רגעים מספר  -והאור כבה .שוכבים אנו איש על מזרונו ,שקועים
בהרהורים .ובלב מהדהד עוד ריקוד העולים מן הדם.

״שבוע טוב״...
בוקר .השעה  .6אנו ערים זה כבר ,מצפים לאפשרות להפגש עם חברינו ,לשוחח אתם .השומרים
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פותתים את דלתות התווים .עתה יוצאים האםיוים לעשות צופיהם ולהתותץ .ב 7-מתחילים
בעבודותיהם השונות .את דלת חווינו אין פוחתים .אנו שואלים לסיבה .״אתם אינפם שפוטים״ -
עונים לנו .אתכם יוציאו לחצו אהו שהשפוטים ילפו לעבודתם .אין להפגיש שפוטים עם אסיוים
שלא נשפטו עדיין .האם באמת לא נוכל להפגש עם אחים לנשק ולרעיון? אנו מחפשים ד ו ן פיצד
להפגש אתם .אולם אין אנו מוצאים .עדיין ״ירוקים״ אנו בכלא .בינתיים החלה בתצר ״התעמלות״
הבוקר של האסירים .זוגות מסודרים בתור ארוך מסובבים את התצד בהליכה אטית .מסתובבים הם
במהופך לכיוון השעון .להחליף את הכיוון אסור .השוטרים עינם פקותה על חדרנו.
הביאו לנו תה ממטבח האסירים העברים .זוהי ארוחת-הבוקר של בית-הכלא .אס רצונך לאכול
ארותת-בוקר ,עליך לשמור לעצמך פיתה אתת ,שקיבלת אתמול אתרי הצהריים .מסבירים לנו את
סדר הארוחה בבית-הסוהר .בבוקר ,לפני ההליכה לעבודה ־ תה .ב1-ו ,כששבים מהעבודה ,פיתה
אחת לאיש ,עם זיתים ,או ריבה או ״לבניה״ ,תמרים וכוי .בשלוש אחה״צ מקבלים מרק )שלוש,
ארבע פעמים בשבוע  -עם בשר( ושתי פיחוח .שאחת מהן יש לשמור לתה של מתרת בבוקר.
תנאי רעב .לההזיק את האדם במצב של רעב מתמיד ,של צפיה לפת הלתם הקלוקל .בזה צריכים
להחרכז מחשבותיו של האסירים העברים ,מאנשי-שוגי ובידיה .להם יתם מיותר .הם מקבלים אוכל
מבחוץ.
...השעה  .7צלצול הגונג .ממהרים לעבודתם .חולפים רגעים מספר ,השוטרים עוצרים את
המסתובבים עדיין בחצר .שואלים לפתק מאת הרופא או החובש ,המשחרר מהעבודה לאותו יום.
התצר ריקה .עתה פותתים את דלת חדרנו וחדרם של ערבים בלתי-שפוטים .עתה עלינו לסובב
את החצר זוגות זוגות .בחצר מסתובבים מספר אסירים עברים ,שעבודתם בחצר; אהד מהם עובר
לידנו ואומר :״הכנסו לבית-הכסא; מ .מתכה שם״ .אנו מגיעים בסיבובנו לבית-הכסא וחומקים
לתוכו .בית-הכסא מסודר בצורת מתראות לעמידה ,לאורך ארבעה קירות של תדר בגודל של 8-10
מי .מתיצות לבנים בחצי הגובה של אדם חוצצות בין מחראה למחראה .הכניסות פתוחות לרוותה.
באמצע ההדר ־ ארבעה קירות בגובה של אדם ,היוצרים מעין תא פנימי  -והמסתיר את הראיה מצד
אהד של התדר לעברו השני .אנו רואים את מ .כשהוא מסתתר מאחורי אתר הקירות .אנו גיגשים
אליו ,לוחצים ידים .ידיו מלוכלכות בבצק .הוא הסתלק באמצע עבודתו במאפיה .הספקנו להתליף
מספר מלים ,והנה שוטר נכנס בקריאה :״מ - .לעבודה״ .אנו נפרדים ממנו והוא מודיע ,כי מחרתיים
 ביום השבת  -נוכל להפגש .עלינו לדרוש ,כי ינתן לנו להתפלל עם כל האסירים העברים .סוף-םוףנוכל להיפגש לשעה שעתיים.
אנו מתפיס בקוצר רות ליום השבת...
עברו שלושת רבעי השעה לםיבובנו .שוב צלצל הגונג .סוגרים אותנו בתדרנו .לבקשתנו ,הביאו
לנו ספרים .אחה״צ בא שומר והודיע לנו ,פי עלינו לקתת את חפצינו ולעבור לחדר מס׳  ,23פי
הביאו קבוצה גדולה יותר של יהודים .אנו עוברים .החדר קטן בהרבה מהחדר הקודם ,אולם מספיק
בהחלט לשיכון של  12איש .אנו שכנים לאנשי בידיה הנמצאים בחדר מס׳  .22בעבור שעתיים בערך
הגיעו החדשים :אנשי קיבוץ ״מצובה״ .הם נאסרו ביום השני ,לאחר חיפוש שנערך בקבוצה ונמצא
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בה בחור פצוע .הוא חשוד בהתקפה על גשר אכזיב בלילה הקודם .הקיבוץ העברי בכלא-עכו גדל
כפליים תוך יומיים...
שבת .השכמנו מבעוד בוקר .מצפים אנו כבר לבואו של השומר לפתות דלתנו ,ללכח לחדר מס׳
 .28שם בית-הכנסת .אנו נרגשים במקצת .כיצד תהיה קבלת הפנים .על מה תסב השיחה .שוב על
הפעולה? קשה .דומה כאילו מתטט אתה בפצע טרי מדי פעם בפעם .נראה .השוטר הופיע .פותחים
את דלת חדרנו ומוליכים אותנו לתפילה .שם כבר נמצאים שאר אנשינו .אנו לוחצים ידים ומתוודעים
איש לרעהו .שלושה דורות עומדים אנו במעגל שהצטופף בפינת החדר :מדריך ,חניך ,וחניך־החניך.
הם מבינים למצב רוחנו .הם שואלים שאלות על המצב בחוץ .סוקרים אנו בינינו את ההתקדמות
שהושגה מאז שנאסרו הם .שוב עולים וצפים ימי רדיפות-אתים ,ימי הסגרות והלשנות .מוזר ,עתה
נמצאים אנו ״אתם״ בהדר .אף ״הם״  -טירוריסטים .עולים וצפים ימי התמםרות-לכלא מרצון.
ולעומתם  -ימי יצירת היש מאין ,ימי הסבל וההתמדה .עולה וניצבת ההכרה שהושלה .הנכונות
להקרבה ,־ לעומת ימי הרפיון והתוהו בלא-דרך .עוברים אנו במבט מהיר על היצירה שיצרנו :את
רוממות ההכרה ,את ההבנה והנכונות המלחמתית .את הכוח הלותם.
דוד המאירי ניגש לתיבת הש״ץ .אנו אומרים ״קדיש״ לזכר חברינו .הן יש בהם ,אשר לא קרוב
וגואל להם .אומר הוא את ה״קדיש״ ולבותינו רוטטים  -״אחים שנפלו במלחמה לתרות המולדת״...
האהרונים? לא! קשה היא המלתמה ,ועדיין היא לפנינו ,בכל מוראה...
ארכה היום התפילה יותר מאשר בכל שבת אתרת .רוצים אנו לשהות בצוותא עם תברינו שעה
ארוכה ככל האפשר .גם הם רוצים בכך .תושבים הם כי בדידותנו מעיקה עלינו .במקצת .עדיין
עטופים אנו יגון .קשה ,קשה מאוד להשלים עם האבירות .מדי פעם חושב אתה ,שמא טעות כאן,
או חלום .מחשבים אנו מפעם לפעם וחוזרים ומחשבים את האנשים שהשתתפו בפעולה .עדיין אין
אנו יודעים בדיוק מי הם  11ההרוגים .משתדלים אנו לברר .ושוב חוזר כל אחד ומספר את אשר ראו
עיניו .האין זה חלום? הלום בלהות .הייתכן? האמנם כל אותם האנשים המחברים נפלו? ...נושאים
אנו עינינו :חבילת בגדינו הטבולים בדם ,עדיין מונתת בפינה.
 ...העריב היום .שבוע חדש עומד בפתחנו .מישהו מאתנו שואל ,אם חושבים אנו כי התקירות
נסתיימו כבר .דעותינו מתולקות .ישנם הסוברים ,כי לא יחקרונו כבר .ההוכחות מספיקות בהחלט.
אחרים סוברים ,כי יחזרו לחקרנו .אנשי בידיה סיפור ,כי שבועיים ויותר לאחר מאסרם עדיין נתקדו.
אין לדעת.
 ...הודלקו האורות .״שבוע טוב״ .משום מה נמשכים אנו כולנו לפינת החדר .אתר פותת בשיר.
השירה מלוכדת .דומה ,כי מוצאים אנו כולנו בשירה דרך לביטוי רגשות ,הפורצים ומתגברים .רגשנות?
 ייתכן .ובכל זאת ,עד כמה מבטאת השירה את רגשותינו .ועולה היא וגוברת .״אם קוצים זרועההדרך ...לא יכרע אף פעם ברך נין המכבים״ ...ומסיימים :״מדרכנו לא נתזורה  -לעולם ,לעד״.
שבוע טוב!
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ימים
יום שני ,כ׳׳ה בסיון ,תש״ו.
הבוקר ,בהיותנו בקסדוה )סיבוב בחצו( פוצה קטטה בין אםיו עבוי לעובי .שניהם ניגשו לבוז
לקהת מים באותו זמן .ומדין-ודבוים עבוו למלאכת-ידיים .מיד התפוצו בל העובים מהמטבח.
מהמאפיה ומחדויהם ,כשבידיהם פתים ,מקלות ,מטילי-בוזל ,והתלו מכים ביהודים ,שהסתובבו
בחצו .כל יהודי היה מוקף עשוות עובים מזוינים בנשק קו .בואשונה התנגדו ,אולם כוחם היה
מבוטל לעומת ההמון הערבי המשתולל .האסידים העבדים החלו נסוגים לתדויהם ומסתגוים בהם.
בינתיים ניתן על-ידי השוטרים אות-אזעקה .הופיעו שוטרים גוספים ,שסגרו את הערבים בתדויהם.
בסך הכל נפצעו  3יהודים פצעים די קשים ו ־  4נפצעו קל .זו כבר ההתקפה השניה על האסירים
העברים כאן ,במשך מחצית השנה האחרונה .ציפו לה מזמן .ידעו כי זה מספר ימים מתנהלת הסתה
על-ידי המנהל בין הערבים) .׳׳הפרד ומשול״ :בבית-הסוהר כבחוץ(.
התלטנו לנצל את המקרה הזה לתביעת בית-םוהר נפרד לאסירים העברים .נציגי החדרים נפגשו
והוחלט להתחיל בשביתת שבת  -בדרישה להקים בית-סוהר נפרד .ועד הקמת בית-סוהר כזה,
לרכז את כל האסירים העברים במקום אחד.
מעתה יוצאים כל היהודים רק אחר הצהרים ,לאתר שסוגרים את הערבים בתדריהם .ויש לנו
האפשרות להפגש עם אנשינו.
 ...היום מתחיל משפטם של  31אנשי־אצ״ל ,שנתפסו בבת-ים .אנו מחכים לראות את מהלך
המשפט .רוצים אנו לראות כיצד יופיעו הם למשפטם .עדיין אין אנו יודעים כיצד יתנהל משפטנו.

יום חמישי ,כ״ח בסיון ,תש״ז.
היום ביקר כאן קולונל האקט ,המנהל הכללי של בתי-הםוהר .משנכגם לחדרגו ,שאל את גראנט
 מי אנו .זה ענהו :״מבתי-המלאכה של הרכבות״ .האקט החל מחייך .השתדל לדבר בטון שקט ורך.שאלנו למקום מגורינו ולמשלות-היד .כל אהד מסר שם :מקום מגורים :אדץ-ישראל .־ מקצוע:
לותם תרות ,לא הבין את הענין .גראנט הסביר לו .בראותו את צורת התשובות ,התיאש מתמשכת
השאלות ,ועזב את תדמו.
לאחר שעה ,הזמין אליו את נציגי האסירים העברים .שוחחו בענין השביתה .הוא היה מוכן לסדר
את כל הסידורים ,כדי שלא יישנה המקרה .אולם הנציגים עמדו על דרישת בית-סוהר נפרד .הוא
הציע את שכם .לזאת לא הסכימו ,מקום אתר ,כנראה ,אינו מתאים לתנאי־הבטתון.

יום שבת ,ל׳ בסיון ,תש״ו 29).ביוני(
אחר הצהרים נודע לנו על החיפושים הנרחבים בארץ .בהתרגשות שומעים אנו את הידיעות על
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מאסו ״האישים החשובים״ .בלב מפעמת השאלה :האמנם? התהיה זו סוף סוף החחלת המלחמה?
ולעומתם מגרםם הספק בלב ,בלום די חזקה "תנועת המרי״ ברוחה? ־ האם חזקים ״המנהיגים״
ברותם ובהברתם? האם לא יסוגו ויכנעו לאתר בל זאת? אין לדעת .בינתיים משמשים בנפשנו תקוה
ואכזבה בערבוביה .מדי רגע נוברת ההכרה האחרת .לימים יבואו פתרונים .אולם אין לנו ספק ,כי
הגיעה תקופת משבר ביחסים - .אם יכנעו ויגלו קלונם ,אפס נכונותם ,אפס הבנתם ,או ־ ישיבו
מכה ,ותחל המלחמה ,מלתמת העם .מלתמת ההמונים.
השעה מתאימה .העת כבר הגיעה .היבינו?
בערב שומעים אנו על ביקורו של וייצמן אצל הנציב העליון .ומתחיל היאוש לכרסם .על מכה
שוב עונים המנהיגים הזקנים בשתדלנות גלותית .אך הרגישו את ידו של השלטון ,וכבר רץ ה״זקן"
לפייסו .ללא בושה.
ובכל זאת ,היבין הנוער? היתפרץ עתה הזעם ,שהצטבר בלבותיהם זה שנים? היכירו לדעת סוף-
סוף את מזימות הכליון של האויב?
למשרדי הסוכנות התפרצו בכוח ,השמידו רהיטים ,החרימו תעודות ומיםמכים .הלא זוהי
"ממשלתם" .הרי ״הם" צבא"הממשלה בדרך״ .היוכיתו זאת בפועל? הידע הצבא לענות במלחמה -
משהוכרזה עליהם מלחמה?
 ...יום שני ,והתיפושיס עדיין נמשכים .ישנה התנגדות פסיבית .אולם מוליכים למכלאות כצאן.
אלפים נאסרים ,הפצועים רבים .גם ששה הרוגים .והתגובות הן :אסיפות המוניות .שוב אותה
שיטה ישנה נושנה להפגת זעם ההמונים .שוב אותן אסיפות המוניות ,בהן עולה הנואם ומלהיב את
הקהל במליצות נבובות ומסיים בקריאה לקהל להתפזר בשקט .על אף האספות המאורגנות ,דומה
כי שוררת מבוכה ותוהו בקרב אלה החייבים ברגע זה להכריז על החחלת המלחמה ולהעמיד את
עצמם בראשה.
זה ימים שדובר גבוהה־גבוהה אצלם על התנגדות מזויינת לחיפושים .הוראות ניתנו על ימין ועל
שמאל .התפקידים חולקו זה כבר .והנה בא הרגע - .ואפס-המעש בולט בכל.

יום חמישי ,ה׳ בתמוז ,תש״ו.
היום ,לאחר ארותת הבוקר ,בא סרג׳נט לקחת שנים מאתנו ,בטענה כי לוקתים אותם לתתום
על כתב האשמה .שלחנו שני אנשים ,אשר קבענו בינינו כי ילכו ראשונים .חששנו ,כי לוקחים אותם
לחקירה ולעינויים .זה כבר הזהירונו משיטות-כזבים של אנשי הבולשת .התכוננו כי ינסו לפלג
אותנו לקבוצות קטנות ,לבל נוכל להתנגד .משתזר הסרג׳נט כעבור רבע שעה לקחת שנים נוספים,
מבלי שהתזיר את הראשונים ,סירבנו ללכת .רוצים אנו תהילה לראות את השנים ולדעת מה אתם.
הסרנ׳נט הלך וחזר כעבור רבע שעה עם מאן-דהוא מן הבולשת .תחילה איימו עלינו ,כי יקהו אותנו
בכוח .בדרך זו רצו להשפיע עלינו .משהודענו ,כי נחנגד בכוח ,הציע ,כי נשלח שנים נוספים  -והוא
עצמו)איש הבולשת( ישאר בידנו כבן-ערובה .הייתה זו הצעה מנוחכח .וקשה לקבוע ,אם חשב
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אותנו לטפשים עד כדי כך ,או שהוא עצמו טיפש היה .משנוכח ,כי הענין קשה משתיאו לעצמו,
הסכים לחכות עד שיותזוו השניים .הם תזוו לאתר הצי שעה נוספת .מפיהם נודע לנו ,כי נלקחו
לתתנת המשטרה בעכו ,כדי להתתימם על כתב האשמה .לא הייתה כל הקידה ונהגו בהם בנימוס.
כיבדו אותם בסיגריות ,אולם הם סרבו לקתת.
כתב האשמה הכיל חמישה סעיפים ,שתתום עליהם הםרג׳נט הופס .מעתה לקחו אותגו שנים
שנים ,למשטרת עכו ,המרוחקת כ 300-מטר מבית-הםוהר ,במכונית טכסי ,כשידינו כבולות ,ושלושה
אנשי בולשת ,מזויינים בתת-מקלעים ,שומרים עלינו .הקריאו לנו את כתב האשמה באנגלית .םרג׳נט
עברי ,שימש כתרגמן .התנהגותנו נקבעה מראש :ישבנו מבלי להתעניין לנמרי בכתב־האשמה; חלק
מאתנו ,משנדרשו לתתום ,כי הוקרא לפניהם כתב-האשמה ,לא פתתו את פיהם לגמרי .לא תתמו -
ולא דיברו .מספר אנשים הודיעו,כי הם אינם מכירים בחוקים  -כיון שחקק אותם שלטון־כיבוש זר,
שאין אנו מכירים בו .הודעה זו צורפה לכתב־האשמה.

יום ששי ,ז׳ בתמוז תש״ו.
היום הגיע א .הוא נפצע בידיו ועד עתה שכב בביה״ח בחיפה .הייתה זו דרישת-השלום הראשונה
מאת פצועינו .זה ימים תרדים היינו להם ,להתנהגותם .מצפים היינו לאיזו שהיא ידיעה :מי הס
שנשארו בחיים .ועתה הנה הגיע קשר חי .כולנו מקיפים אותו בשאלות .קשה לשוחח אתו .עדיין
אינו מבין את הלשון העברית ,ויש צורך לתרגם כל שאלה לשפתו .אנו שומעים דבריו תוך התרגשות
ידועה .נודע לנו כי ע .וח .שחשבנום בין הנופלים  -חיים ומבריאים .ח .אמנם ספג  3כדורים בחזהו,
קרוב ללב ,אולם לבו לא נפגע .ושוב עומדים אנו לפני השאלה המכרסמת :מי הם החללים? אין הוא
מכיר את האנשים בשמותיהם .ואי אפשר לברר ,מי הם הפצועים.
חולפים הימים ,ימי כלא אפורים ומשעממים .משתדלים אנו להעסיק עצמנו בקריאה ,אולם ללא
הצלחה .כלפי חוץ דומה ,כי אנו שקטים .כי המכה עברה עלינו ללא השפעה על הנפש .לא! אין זה
כן .משתדלים אנו ,עד כמה שאפשר ,להיות שקטים .אולם קשה .קשה להתרכז בקריאת ספר .קשה
להתרכז בעיבוד תכנית-לימודים .נפשנו זועזעה מדי ,משאפשר יהיה תוך ימים או שבועות מספר
לחזור למצב נפשי שקט .המכונית עמוסת הדם ,דמויות ההרוגים ,אנקות הפצועים ,אינן משות
מנגד עינינו .דומה ,כי שאיפה אתת דבקה כאן בכולנו :לצאת ולהשיב לאויב מכה תחת המכה אשר
הוכינו .יטבול הוא בדמו ,ירתצו הם בדמי תבריהם ,כאשר רתצנו אנתנו .יודעים אנו ,ומבינים אנו:
אין מלתמתנו ,מלחמה נקם .זוהי מלחמת שחרור  -החייבת להיות נטולת-סנטימנטים אישיים-
פרטיים .אך ,בכל זאת  -קשה ,קשה מאוד להשתלט על תאוות הנקם הבוערת.
 אין כל דבר המענין אותנו ,רק הידיעות מהחוץ .לבנו שם .ומה שמתים אנו בקראנו ׳׳שלם -נשלם״ .אכן אין זאת ,כי גס בתוץ ,מבינים לרגשותינו.
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לקראת המשפט
מתכוננים אנו לקראת משפטנו .יודעים אנו יפה ,כי כל סעיף מחמשת סע<פי האשמה נגדנו -
צופן בתוכו פסק-דין מות .מתנהלים בינינו ויכותים ,כיצד יתנהל המשפט .אנו מבינים ,כי פסק-הדין
קשור במצב הפוליטי ובחישובים פוליטיים .סבורים אנו ,כי חלק מאתנו ידונו למות ,ותלק  -למאסר.
אין אנו מאמינים ,כי יעתו לתלות כה רבים .אולם אין ספק אצלנו ,כי את האנשים אשר ידונו למוח
 יתלו .יותר מדי שפוטים למוות ניחונו .ובפרט שניחונו שני אנשי־אצ׳׳ל  -עקב תטיפות הקצינים.חושבים אנו כי יביאו בחשבון את התגובה ,במקרה של תלייה .וכדי לשמור את הפרסטיז׳ה שלהם
 ייתכן כי לא ידונו למוות  -אך אם ידונו  -יתלו.כיצד נתנהג במשפט? יש הצעות שונות .לדעתנו ,הופעת  25איש ,בנאומים ,בתנאים שלנו ־ אין
לה כל ערך ,וגם אינה ניתנת לביצוע .אתדים מציעים ,כי אתד או שנים מאתנו ימסרו הצהרות בשם
כולם .רובנו סבורים ,כי עברה בכלל עת הנאומים .ההצעה היא ,כי לא נשתתף לגמרי במשפט .על
כל שאלה ,לענות" :חרות או מוות״ .ההצעה ,בעיקרה ,מתקבלת  -אולם הסיסמה אינה מתאימה,
לדעתנו.
קבלנו בגדים מהחוץ .תולצות לבגות ,גרבי תאקי ומכנסים .מ א ת נופיע במשפט .גם נתקבלה כבר
ההחלטה ,כיצד עלינו להופיע במשפט .שוב עומדים אנו לפתוח דף חדש במלתמתנו .בצפיה מחכים
אנו לקבלת ההודעה על התאריך .הרגשות מעורבים .הנדע לעמוד? הנדע להופיע בראוי? לא! אין אנו
רוצים את רושם ההופעה .אך רוצים אנו ,כי ירגישו את רצון התרות ,המפעם בנו .לותמים עברים
אנו .על עיקרי מלתמתנו נעמוד .גם אם מוות צפון בו.
קיים תשש ,שמא אין הבנות יודעות כיצד יהא מהלך המשפט .והפצועים מה יהא עליהם? היפלגו
אותנו לשתי קבוצות ,שכל אתת תישפט לתוד?
 ...שניים מהפצועים בהיפה  -הניעו .אין מכניסים אוחס לחדרנו .מהי הסיבה ,אין אנו יודעים.
דבר זה מקשה על הכנותינו למשפט .ייתכן ,אמנם ,כי זוהי סיבת ההפרדה.

*
מדי ערב בוקעים מתדרנו  -מלות השירים ,אשר אנו משננים לעצמנו.
 ...מלון המלך דוד פוצץ .האבירות בקרב אנשי האדמיניסטרציה הגבוהה  -כבדות .פעולה
מצויינת ,ואנו מקדמים אותה בברכה .אין אנו יודעים מעשה מי היא ,אך אין ספק ,כי זוהי מכה קשה
לאדמיניסטרציה.
 ...תלייתנו נעשית בעינינו ודאית .אין ספק ,סוברים אנו ,כי עתה תוכל הממשלה להגיב תגובה
נמרצת בתלייתגו .להוכית ,כי היא תדכא את ה״טירור" .דומה ,כי גם היישוב מוכן כעת לתגובה
נמרצת .היתחילו ג ם " ה ם " בדיכוי״? מה מאוד דומה תנובת היישוב לתנובתו לאחר הוצאתו להורג
של הלורד מוין .כאז ,כן עתה ,הפהד בלב ״אנשי המוסדות" .כאז ,כן עתה ,פוחדים מפני התגובה -
ומוכנים למצוא שעיר לעזאזל .אין ספק ,תלייתנו ודאית.
הובאו עוד שלושה פצועים ,באלונקות הובאו ,והועלו לבית-התולים .עודם זקוקים לטיפול
רפואי ,וכאן ־ הטיפול אפסי .מבעד לסריגיס ראינו בשעה שהביאו אותם .כשיצאנו לחצר ,נסינו
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לדבר אליהם .־ לצעוק אליהם .אולם אסרו זאת עלינו וסילקו אותנו מקרבת בית-החולים .אסור
לנו להפנש אתם .בכל זאת ,הצליחו למתרת אתדים מאתנו לגשת אליהם ,למיטותיהם ,באמתלות
שונות .משהרנישו בזאת  -נרשו אותם .אולם מצאנו אפשרות להתכתב אתם .יודעים אנו כבר בדיוק
מי הנופלים.
והנה קבלנו את ההזמנה למשפט .בשעה  10נכנס אלינו םרג׳נט קובל ,כשבידיו תיק התביעה.
התישב לו בהרתבה ליד שולתנו והתל מדבר אלינו ,כאילו היינו ידידים ותיקים.
״הרוצים אתם לעיין בכתב האשמה?״ אמר.
״השאר טופס אחד ,נעיין אחר כך״ .ענינו לו.
הוא מקריא את שמות האנשים ,כדי להחתימם על ההזמנה למשפט .אין אנו תותמים.
״הא ,אינכם תוחמים?״ הוא מחחיל להסביר לנו ,כי הבין מראש שלא נתתום ,אולם זו חובתו.
באיתולי הצלתה במשפטנו ,הוא נפרד מאתנו ...צבוע!
בצאתו  -מתאספים אנו לקרוא את כתב-האשמה .הוא דומה לזה שהוקרא לנו במשטרת-עכו.
אולם בכל זאת נדמה ,כי משהו שונה כאן .ברגע הראשון ,אין אנו תופסים זאת .אולם תוך קריאה
נוספת ,אנו מבינים את השינוי .בכתב-האשמה הקודם היה כתוב :״אתה היית מתוך קבוצה של
 34איש ,שירו על נוטרים ,הטילו מוקשים ,זרקו רימון ,נשאו נשק ,וירו על תיילים ,במטרה לגרום
אבירות...״ שם כללו את ההרוגים בכלל האשמה .ואילו באן ,בכתב-אשמה זה ,מוזכרת קבוצה של 23
איש .כאן הורידו את ההרוגים מן המנין .בעינינו נראה הענין ,כאילו רוצים הם להשמיט מתוך מהלך
המשפט שהם מתכוננים לערוך את ענין הריגת  11החברים.
סוף סוף יודעים אנו את תאריך משפטנו :ט״ו באב ) 12באוגוסט  .(1946אנו ניגשים במרץ
לעיבוד תכנית ההופעה ,לכל מקרה שלא יקרה .אנו מחלקים את התפקידים בכל מקרה שינסו
להפסיקו בכות .אם יצליתו להפסיק את המצהיר בדבריו ,יקום שני .אם ישתיקו גם אותו ,יקום
שלישי .במקרה שינהלו את המשפט ביתידות ,אתד אתד ,נפריע את מהלך המשפט על-ידי שריקות
או שירת יתיד .ושוב מפעמת בלב השאלה :הנעמוד בסדר?  -יודעים אנו :עיני רבים נשואות אלינו.
עיני אתים לוהמים ,הרוצים לראות בהופעתנו ובעמידתנו  -עמידת באי־כוח התנועה הלוחמת.
גם שונאים נושאים עיניהם ,בתקוה שמא נכשל  -שמא תשבר רותנו וישימו לקלס את הרות
המפעמת בלב הלוהם העברי .הנעמוד? א ט ־ א ט משתרשת בנו האמונה .בטותיס אנו בהופעתנו -
בעמידתנו במשפט ־ כי תהיה כיאה לקבוצת-קרב של לוחמים עברים.
קבלנו מכתבים מבית־החולים .קיים חשש ,כי בנלל פצעיהם לא ישתפום במשפט .ז״א ,כיישפטו אותם להוד .אין הם רוצים בזאת .מודיעים אנו ,כי נתנגד ללכת למשפט ,אם לא יביאו אף
את הפצועים .צ .עדיין בבית-החולים בחיפה .אי-אפד להורידו מעל המיטה .ביחס אליו אי-אפשר
לסדר את הענין .דורשים אנו מהרופא לתת תעודה ,כי הפצועים יכולים להשתתף במשפט .הוא נותן.
גם מנהל בית-הסוהר התקשר עם התביעה הצבאית .לאחר יומיים מודיעים לנו ,כי נם הפצועים
יהיו נוכחים במשפט .מונים אנו את הימים העוברים; עוד יום תלף ,אנו במצב רות של פעולה .אכן,
יודעים אנו את הערך שיש להופעתנו בבית־הדין .לא נכזיב!

 | 98ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

טיול נעים
יום שני ,ט״ו באב ,תש״ו.
 ...היום משפטנו...
מהשכמת הבוקר מצטחצתים אנו לקראת הופעתנו במשפט .מתוחים אנו ודרוכים לקראת
ההתמודדות ,שתהיה בעוד שעות מספר.
אכן ,תביאונו למשפטכם ,מרצחים! אך לא כאשר תשבתם ותפצתם יהיה .מסתכלים אנו איש
ברעהו :התלבושות עושות רושם .מה מוזר בעינינו לראות זאת בשורותינו .אך חייבים אנו להופיע
במשפט ,כגוף אתד .והתלבושת מסמלת זאת כלפי תוץ.
מהמטבח היהודי הביאו לנו כריכים  -לאכילה בהפסקת-הצהריים של המשפט .מתכוננים הם
כי יארך משפטנו.
הגיעו המכוניות .מוציאים אותנו מחדרנו .מחדדי האסירים העברים מנופפים לנו בידים לברכה,
קוראים לנו להיות חזקים .אנו תזקים למדי.
בתדר המשמר של בית־הסוהר מחלקים אותנו לשתי קבוצות .זוגות זונות אנו נכבלים בידינו
וברגלינו .שלשלת ארוכה מקשרת את הזוגות של הקבוצה .״זהירות! הם מסוכנים!!״
ליד הגשר עומדות שתי מכוניות־משא גדולות של המשטרה ,מכוסות ביריעה .מכניסים אותנו,
קבוצה-קבוצה למכונית .מחכים אנו לראות ,כיצד יעבירו את הפצועים ,ודאי באמבולנס ־ חושבים
אנו .לא ,הנה הם .הם נראים לנו בפתח המבצר  -כשהם הולכים באטיות ,כששני אסירים תומכים
בכל אחד .יותר נכון  -הם נישאים באטיות למכונית .נם אותם מושיבים על הספסל במכונית המשא.
לכל מכונית מכניסים אלונקה ושלשה־ארבעה שוטרים ,מזוינים באקדוחים  -על כל צרה...
אנו מתפלאים .היכן המשמר? הייתכן כי יובילונו לתיפה  -בלי משמר? מי שהוא מעיר לי" :מאיור
צבאי עומד כאן ,לצד המכונית" .אכן ,עומד שם מאיור ,כשבידו אקדוח ,ולידו  -חייל מזויין בתת-
מקלע .ודאי מפקד המשמר .אולם ,היכן המשמר?
עם כניסתנו למכונית ,אנו פותתים בשידה .מבית-התולים וממשרד בית-הסוהר מסתכלים בנו
האסירים והפקידים הערביים .פניהם  -תמהון .כנראה קשה להם לתפוש .אחד האסירים הערביים
העובד בתוץ  -עובר לידנו ואומר:
"אתם שמתים; יודעים אתם ,אתכם לא יעיזו לתלות  -כאשר תלו אותנו".
אין הוא מבין ,הכרה ואמונה ,נכונות והקרבה  -מה הם.
גם הקלנסים במכונית ,יושבים כגלמים .אף הם אינם מבינים! אנשים אלה מובלים למשפט קשה,
ומצב רוחם מרומם .ואולי מתחילים הם להבין עד מה קשה תהיה מלחמתם בגו ,שירתגו הסבירה
להם זאת בבירור.
קצין משטרה ,בעל שני כוכבים  -האתראי להובלתנו  -מצווה לכסות את פתח המכונית- .
מתשש ׳׳עין-הרע" .בתוף המכונית דולקת מנורה תשמלית קטנה .אנו מסתכלים מבעד התלונות של
תא-הנהג .המסע התל.
בצאתנו מהשער אנו רואים את משמרנו :שתי מכוניות שריון ,שלש מכוגיות צבאיות וג׳יפ .על
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כל מכונית מוצב מקלע .מכוניותינו נעצרות לרגע קט .מסדרים את צורת המשמר .מכונית-משווינת
ומכונית-צבא בראש .בין המכונית שלנו למכונית-המשטרה השניה .־ מכונית צבא .ובסוף  -מכונית
צבא ושריון .הג׳יפ ,שהיו בו ,כפי הנראה ,הקצינים ,נוסע פעם לפנינו  -והפעם מאחורינו .אכן
שיירה כבדה .בהצטלבויות הדרכים עומדות מכוניות משוריינות כבדוח של הדיבחיה המוטסת,
כשהתיילים במצב הכן .הם מאותתים למשמר ,כי אפשר לעבוד .אין סכנה נשקפת .ומכוניותינו
מתקדמות במהירות של  80-85ק׳׳מ לשעה.
אכן ,זהירות ,רבותי :ענין מסוכן .שמונה עשרה ״טירוריסטים״ מובלים למשפט! כקילומטר לפני
חיפה פונות מכוניותינו ועולות בכביש בשכונה ערבית ,בדרך המובילה לתל-עמל .כאן חסום הכביש
בתיל דוקרגי לרותבו .משמרות של אנשי הלגיון הערבי וחיילים בריטים על מלוא תחמושחם שומרים
על המחסום .הסימטות ,הפונות לכביש זה ,תסומות על-ידי טאנקים קלים ,שעליהם מקלעי-״ברן״
במצב הכן .המכוניות נעצרות כ600-־ 500מ׳ לפני האזור העברי .כאן בית הלגיון הערבי .הוא מוקף
גדרות-תיל ועמדות של מקלעים .משמרות של תת-מקלעים סביבו .הדרך לתל-עמל תסומה אף
היא בתיל ,וחיילים שוכבים לצד הכביש בעמדות של מקלעים .אכן ,תזית ממש!!
רגשותינו מעורבים .רגע מסתכלים אנו בתיילים ,בכל התכונה הזאת ומתמלאים גאווה .רואים
אנו את הפחד מבצבץ בכל מעשיהם .אכן ,לא שלווה תהיה מנת־תלקכם  -הכובשים! רגע שני
ורנשותינו מופנים לכוון אתר :אפשר וההורים יהיו נוכתים במשפט! תהא זו פגישתנו הראשונה עם
בני-המשפחה מאז נפלנו בשבי .מה משתוקקים אנו לראותם .כיצד עבר עליהם משבר נפילתנו ,כיצד
הטביע מקרה זה את תותמו עליהם?
ואולי לא ירשו להם להיות נוכחים במשפט? הן גם לבקרנו בבית-הסוהר לא הורשה להם ,אף כי
לבלתי-שפוטים ישנה הרשות לקבל ביקור אתד מדי שבוע! מי ידע זדונות האויב .ודאי רוצים הם
להחזיקני בלי כל קשר עם החוץ! בעתון לא פורסם תאריך משפטנו שמא אין ההורים ובני-המשפתה
יודעים כי היום הוא.
ההרהורים נקטעים .המכוניות נעצרות ,הקלגסים פותתים את מסך־המכונית  -ומצווים לרדח.
הירידה איטית .השרשרת המקשרת אותנו מפריעה לרדת מהאוטו .מולנו עומדת קבוצת עתונאיס
וצלמים המצלמים את בואנו .אנו צותקים :״אכן ,תהיה סנסציה לעתונות הבריטית 22 .מאנשי
כנופיית-שטרן במשפט״ ...לאו מלתא זוטרתא היא.

בנות צעדו...
אנו נכנסים לבית-המשפט .בכניסה לאורך המסדרון עומדים תיילי הלגיון הערבי ,כשבידיהם
תת-מקלעים או רובים מכודנים .מסתכלים הם בנו במבט של שמחה לאידנו .הקצין שמולנו -
אקדתו בידו  -מכניסנו לתדר ריק .כאן מסירים מאתנו את הכבלים .ליד החלונות הפונים למסדרון
מתאספים מפעם לפעם חיילים בריטים וערבים  -לחזות בנו .מחפשים אנו כה וכה .רוצים אנו לדעת
היכן הבנות .ההביאון למשפט?
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לפתע שומעים אנו קול שיוה בוקע ועולה מהחוץ .״הבאנו שלום עליכם״ .הנה הן :הבנות.
מכונית משטוה משוויינת קובה לשעו .מתוכה יוצאות הבנות .שתים מהן נתמכות ע״י שוטרות.
נם הן לא הבויאו עדיין .גם אותן מצלמים .אולם הן אינן מפסיקות את שיותן .מתייכות הן אחת
לשניה .הן נכנסות לבנין ונעלמות מעינינו .עוד רגעים מספר ודלת התרו ,בו אנו נמצאים נפחחת.
הבנות נכנסות.
כאן נפלנו בשבי ,היינו דואגים להן :מארבעתן  -אף אתת וותיקה .שלוש האחדות ,אך לפני
זמן לא רב הצטרפו לשורותינו .ובמכונית ,נפצעו שלשתן .התוכלנה לעמוד בתקירות ,בעינויים,
והן פצועות? האם לא תעווער ,ולו אצל אתת מהן ,הרות הלותמתל זה להן הקרב הראשון .האם
לא תמתוץ אותן המכה אשר הוכינו?  -במשך זמן שבתנו בבית-הםוהר וער עכשיו לא הייתה לנו
האפשרות לקבל אילו ידיעות על מצבן ,הלך-רוחן  -והדגשתן .ועתה ,הנה נפגשנו.
שירתן שבקעה ועלתה מן החוץ  -ענתה לנו על השאלות שנקרו במות .עתה ידענו :הן עמדו
בנסיון .הן חזקות בדוחן כשהיו .חבקנו להן .הייתה זו חביקת אחים  -לאחיות לנשק ולרעיון; אחיות
הלותמות מלחמת עמן ,ששמרו על כבודן.
מיד ניגשנו לסדר את עניננו .עוד מעט ונעמוד במשפט .אנו מסבירים להן את מהלך המשפט,
את התנהגותנו .הן מבינות ומסכימות לדעתנו; אין להשתתף במשפט המבויים על-ידי שלטונות-
הכיבוש נגד הלותמים.
עוד מעט יהל המשפט .מוציאים את הבנות מהתדר .מורידים אותן לאולם בית-הדין .כעבור
רגעים מספר מורידים נם אותנו בליווי של שלושה תיילים מזויינים בתת-מקלעים .על המדרגות,
היורדות לאולם ,ניצבים תיילים מזויינים) .כאן נהגו הקלגסים כנ׳נטלמנים ,גבירות  -קודמות(.

״אינטוביו״
...אולם בית-הדין נמצא בקומת הקרקע של הבנין .בעומק של שני מטרים בתוך האדמה .מבעד
לתלונות ,הנמצאים בקו-ישר עם הקרקע ,רואים אנו את המשמרות הסובבים את המין ,דומה,
כאילו הם מהלכים מעל ראשנו .במרכז האולם ניצבת במה מוקפת מעקה .מול הבמה ארבע שורות
של ספסלים וכסאות .במת הנאשמים .ממולה  -דוכן השופטים .מאתורי הבימה  -שורות ספסלים
בשביל הקהל .אנו יושבים לפי הסדר שרשמונו בכתב האשמה .מקומי בשורה השניה ,בקצה הימני
של הבמה .במתנו מוקפת משלושת עבריה שורות של שוטרים בריטים ואלות בידיהם .הצד הימני
 לעתונאים.בכניסתנו האולם ריק עדיין .רק לאתר שישבנו במקומותינו ,הוכנסו העתונאים .לידי יושב
עתונאי ועתונאית אמריקנים ,ולידם  -עתונאי צבאי ,שני עתונאים אנגלים ,ומספר עתונאים עברים.
מיד לאתר מכן  -התלו בהכנסת ה״קהל״ :מספד הורים ומספד קציני משטרה.
משישב הקהל על מקומו ,הותל בהכנסת ה״מוצגים" ,ובכניסת הקטיגורים והתדנמנים .המוצנים
ממלאים שק ,מזוודה וארגז קטן .רואים אנו את נשקנו .התת-מקלעים והמוקשים מנוחים על שולהן
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הקטיגור  -כשאיש הבולשת שומר עליהם ,ובידו תת-מקלע במצב הכן .כנראה חוששים הם ,שמא
נזנק אל נשקנו.
העתונאי האמריקני פורש לפנינו את ״פלשתיין־פוסט״ .לשותת אתנו ,אסור להם .ולכן ,ברצותו
להפנות את תשומת לבנו  -הוא פונה לעתונאית שכנתנו:
״הקראת? שוב נתפסה אניית מעפילים!״ ובו בזמן הוא מצביע באצבעו על ידיעה זו...
לידי יושב ת ,.היודע אגגלית .אני מבקשו ,שישים לב לעתון .רוצים אנו לדעת את התדשות.
בראות העתונאי ,כי הופנתה תשומת לבנו אליו ,הוא שואל את שכנתו ״מה תוכלי לספר בקיצור?״
הוא מסב את עיניו לראות ,אם אין הקלגסים המופקדים עליו מרגישים בו .משוחתיס אנו :אני
עונה ,ות .מתרגם :״מלתמתנו תימשך עד שיסתלק הכובש הזר מאדמת מולדתנו  -ותכון המדינה
העברית״ .והעתונאי רושם זאת .מספר אנשים ,שהוריהם נוכתים במשפט ,מנסים לשותת עמהם.
אולם הקלגסים מפריעים ומאיימים ,כי יוציאו את הקהל ,במקרה שתימשכנה השיחות.

גם שיו הוא נשק
״קאווט!״ ...נשמעת קויאה מפי הקצין האתואי במקום .הכל קמים על וגליהם .אנו מוסיפים
לשבת .לא לנו לתת כבוד לאלה ,הבאים לשפוט לוחמים ,כשפוט פושעים .לא לנו לתת כבוד לאלה,
המפיוים את כבוד הנשק ,וכבוד הלוחם .לא לנו לתת כבוד לכובשי מולדתנו  -למחזיקים בה בכות
הנשק .לא לנו לתת כבוד לםוגוי השעוים במולדתנו  -לווצחי אתינו.
אנו ו ק במגע אחד יכולים לבוא אתם  -במגע הקוב .ובנפלנו בידיהם ,אך לבוז יכולים אנו להם
 לשפלותם .אך לבוז לאיומים ,לענשים ,גם אם באיצטלת החוק ילבישום...נכנסים ה״שופטים״ .שלושה הם .בואשם הקולונל פל .״ידענוד ,קולונל פל הנכבד .אתה הוא
שאמות במסיבת רעיך ,כי יש לעשות ליהודים באוצנו ,כאשו עשו ליהודים בנומניה ,ואז וכל אתה
לשוב לביתך ,לאננליה ,בשלום .אתה ,המתיימו להיות שופט-צדקנו״.
ה״שופטים״ יושבים ,והקהל יושב אף הוא .התוגמן העבוי ניגש לדוכן העדים ,מנית את ידו על
התנ״ך ,ומתחיל בשבועה.
א .קם ועומד על וגליו .העתונאיס נותנים בו עיניהם בתמהון ושואלים :״מה קם זה  -והמשפט
עדיין לא התל?״ הוא מתנה וגע .באולם ה ש ת ו ו שקט .התוגמן מפסיק את שבועתו ונושא את עיניו
בתמהון .א .מצהיו:
״אנו לותמים שנפלנו בשבי .משפט של שבויים הוא התעללות או הצגה .אין אנו ווצים להיות
קובנות להתעללות  -ולא משתתפים בהצנה .אנו דוושים לבטל את המשפט ,ולהעניק לנו זכויות
של שבויי-מלחמה!״
הוא יושב .התוגמן ווצה לתוגם את דבוי ולשופטים .אולם קולונל פל מפויעו .״אין צווך״ ,הוא
אומו לתוגמן.
התוגמן השני )עובי( ניגש לדוכן להישבע .מקוה הוא עדיין ,קולונל פל ,לנהל את משפטנו
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כרגיל .הן אנתנו בידיו .זכותו לשפוט ,ותובתנו לשתק  -כן חושב הוא .אולם לא כן חושבים אנו.
אנו לא נישפט כהישפט פליליים .לא אנו נעמוד במשפט .אתה ,רעיו וממשלתך ,קולונל פל ,עומדים
במשפט-ההיסטוריה .ופסק דינה ניתן :האימפריה הבריטית הולכת ומתפוררת.
אנו כולנו קמים ושרים"חיילים אלמונים״ .שוב הופסק מהלך המשפט ,קולונל פל פונה לשופטים,
היושבים לידו .הוא לותש דבר-מה באזנם ,כשבת-צחוק של ביטול על פניו ודאי חושב הוא :יסיימו
את הימנונם ואנו נמשיך במשפט.
סיימנו את הימנוננו וישבנו .שוב גיגש התדגמן להקריא את כתב-האשמה .אנו פותתים בשירה
תוך כדי ישיבה ,בשירת"חיים אנתנו במתתרת" .בת־צחוק מרתפת על פני העתונאים .עתה מבינים
הם ,כי החלטנו להפריע את מהלך המשפט .מתיתות משתררת באולם .הקלגסים עומדים דרוכים,
מצפים הם להוראות להשתיקנו בכות .הקהל והעתונאים מצפים לראות את תגובת השופטים.
קולונל פל פונה לשני השופטים ,מדבר אליהם מספר מלים ,קם ויוצא ,ושני השופטים האחרים
אחריו .דממה באולם.
העתונאים פונים אלינו לקבל את נוסת ההצהרה .אנו מוסרים להם אותה בעברית ובאנגלית .תוך
כדי שיתתנו אתם רואה אני את העתונאי האמריקני מכסה בעתון את פנקסו .אנו מסתכלים לצדדים.
מצד שמאל קרב הקצין האהראי באולם בית-המשפט .הוא הרגיש ,כי העתונאים משוחתים עמנו.
בהליכה מהירה הוא ניגש אל סופרת"המשקיף״ ותולש מתוך פנקםה את אשר כתבה אודות המשפט.
״תקבלי זאח לאחר שייבדק"  -הוא מודיע לה ומזהיר את הקלגסים ,כי ייטיבו לשמור .בפנקסיהם
של העתונאים האנגלים והאמריקנים  -לא העיז ,כנראה ,לפגוע .מעשה זה מעורר התמרמרות בין
העתונאיס .העתונאית האמריקנית אומרת לשכנה; ״תופש העתונות בארץ-ישראל״ .אכן :זה תופש
בארץ-ישראל בכלל .בלי ספק  -התנהנות לפי סעיפי ה׳׳צ׳ארטר האטלנטי״.
חולפות דקות מספר .נכנס מאיור ברומפליד ,סגן מפקד המשטרה הפלשתינאית .הוא קרב אלינו,
מתיצב קרוב למעקה ,מולנו  -ואומד" :בית-הדין יאפשר לכל אחד מהם לומר את אשר בלבבו.
בתנאי ,שתתנהגו לפי חוקי המשפט ,תהיו שקטים ,ותאפשרו לנהל את המשפט".
מוזר .זו פעם ראשונה שמודיעים לנאשמים בבית-דין צבאי בארץ-ישראל ,שירשו להם לומר את
אשר עם לבבם .במשפט ,שהיה שבועות מספר לפני משפטנו ,משפטם של  31אנשי אצ״ל ,השתיקו
בכות את האנשים ,אשר הצהירו הצהרות פוליטיות .וכאן ,מבטיתים לתת לנו לדבר את כל אשר
עם לבבנו .הה! מה רוצים הם לנהל את המשפט בפרוצדורה הרגילה שלהם .בכל מאודם רוצים הם
לשמור על מסוה-התוק ,שלא יוסר מעל פניהם .מביגים הם ,כי דעת-הקהל תרגיש את המשונה
והמגותך שבדבר :לשפוט אנשים ,הנמצאים בידי השלטון  -שלא בנוכתותם.
מ .עונה לו :״אנו יכולים לתזור על הצהדתנו הקודמת״ .בדומפילד מהרהר רגע ועונה :״או-קי״
בהבעת פנים מאיימת  -ויוצא.
בתוץ ,כנראה ,נערכת התיעצות בין עורכי־המשפט .הקטיגור נכנס ,מסיר מעל שולתנו את
ספרי-התוקים .ויוצא .חולפת כרבע שעה - .ושוב נשמעת הקריאה :״קאורט״! ה״שופטים" נכנסים.
קולונל פל נותן הוראות להמשיך במשפט .אנו פותתים בשירה אדירה ,המשתיקה את דבריו ואת
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הקראת בתב-האשמה .עתה אין הוא מהסם הרבה .הוא מאבד את ק ו ו  -ו ו ת ו ואת השליטה על
עצביו ,בכעס הוא תופס את כובעו ,חובשו ,ויוצא במהירות מאולם בית-הדין .כששני השופטים
האחרים רצים אתריו.
שוב עוברת רבע שעה של התייעצויות והתרוצצויוח בחוץ .נכנס ברומפילד .ניגש אלינו ,ובקול
מאיים הוא מודיע :״בית-הדין יכול לשפוט אתכם שלא בפניכם ,אס אתם תמשיכו להפריע במשפט.
הברירה בפני כל אהד מכם :להיות נוכת במשפט ולשבת בשקט .או  -להשפט שלא בפניו״ .ש .מודיע
לו :״אנו שבויים  -ואנו דורשים לבטל את המשפט ולהעניק לנו זכויות של שבויים״ .ברומפילד שואל
כל אחד מאתנו לחוד ,אם הוא מזדהה עם דברי ז - .כולנו עונים :״כן״.
כעבור דקות מספר מוציאים את הקהל מהאולם .אתריהם את העתונאים .אותנו מעלים לחדר,
בו היינו לפני התתלת המשפט .מצב רוחנו טוב .עמדנו בנסיון .השגנו את אשר רצינו  -משפטנו
יתנהל בלעדינו.
שוב כובלים אותנו בשתי קבוצות ,בידינו וברגלינו .ליד השער אנו רואים את ההורים ,כשהם
עומדים מרחוק .נפנופי-ידים  -ואנו נכנסים למכונית ,תוך שידה אנו חוזרים למבצר עכו.

כך נולד ״חוק״
יום שלישי ,ט״ז באב חש״ו.
משעות הבוקר נפוצו שמועות על העברת המעפילים שנתפסו  -לאניות גירוש .שומעים אנו ,כי
בתיפה הוכרז עוצר .יש גם שמועות על מהומות ,הפגנות ,ונסיון לפרוץ לשטת הנמל.
ביתס למשפטנו  -קוינו ,כי הוא יתנהל כבר שלא בנוכתותנו .אך הנה ב  11 -לפני הצהרים מודיעים
לנו ,כי עלינו להתכונן לנסיעה לחיפה למשפט .בעוד מתצית השעה יבואו לקתתנו .השערותינו
מחולקות .יש המשערים ,כי הפעם ינסו להשתיקנו בכוח .יש הסבורים ,כי יכניסונו למשפט ביחידות;
אולם המתקבל ביותר על הדעת ,כי ינסו מחדש לנהל את המשפט כביום אתמול.
ב1.30-ו באו לקחתנו .שוב אותו סדר־ההובלה ,אולם אך הגיעו מכוניתנו לקצה עכו ,נתקבלה
הוראה לשוב .אין אנו יודעים עדיין ,משום מה ,ויתכן ,כי ההתנגשויות בחיפה לבשו מדים רציניים
ואי־אפשר לנהל את משפט .על כל פנים ,מתזירים אותנו למבצר .כשמסירים מאתנו את הכבלים,
מודיעים לנו ,כי עלינו להיות מוכנים לנסיעה בשעה שתים .כנראה  -דתיית-המשפט.
כשהובלנו בשעה שתים לחיפה ,היו הדרכים המוליכות אליה חסומות בגדרות-תיל .מדי פעם
עצרנו משמרות צבאיים לבדוק את זהותנו .בעיר היה עוצר.
 ...ושוב אותה הפרוצדורה בהכנות למשפט .ב 3-אתה״צ נכנסו ה״שופטים״ .הקולונל פל מצוה
על התרגמן להקריא את כתב האשמה .אנו פותתים בשירה .לא עברו רגעים מועטים ושוב עוזב
ה״שופט״ את האולם .מיד לאתר צאתם שב ובא אלינו המאיור ברומפילד ומודיע :״אמש הוצא על-
ידי הנציב העליון בארץ-ישראל הוק ,המייפה את כות של בית-הדין הצבאי העליון לדון נאשמים
שלא בפניהם  -אם הם מפריעים את מהלך המשפט .הברירה בידכם :להשאר בבית־הדין ,או -
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להשפט שלא בפניכם .בית־הדין יראה זאת באי-הודאה באשמה .אתם תקבלו אינפורמציה מלאה
על מהלך-המשפט .אם אתד מכם או כולכם תרצו בהמשך-המשפט להשתתף בו ,תודיעו על כך
לבית־הדין ותינתן להם הרשות לכד״.
ח .עונה לו" :אנו יכולים לתזור על הצהרתנו הקודמת״ .מיד ניתנה פקודה להוציא את הקהל
והעתונאים מהאולם ולהתזיר אותנו לכלא .אנו נפרדים מהבנות .חושבים אנו ,כי זו פגישתנו
האחרונה .עחה בטוחים אנו ,כי משפטנו ייערך שלא בפנינו .צוחקים אנו על דרכיה הנלעגות של
האדמיניסטרציה הבריטית .את הכל היא רוצה להלביש באיצטלה של החוק ומשהוכרחו לנהל את
משפטנו שלא בפנינו ,הוצא ה״תוק״ הזה במשך הלילה .ויהי ערב ויהי בוקר  -ויהי  -חוק.

מעשה בכובעים שחווים
יום חמישי ,י״ח באב ,תש״ו.
היום ״זכינו" במבקוים .בית-המשפט בא לעכו .זו הפעם הואשמה שבית-דין צבאי מנהל את
ישיבותיו במבצו-עכו .הם באו בשייוה של כ 15-מכוניות משוויינות ונושאות-צבא) .נואה שהגיעו
למסקנה ,כי יותו בטות בואם אלינו ,מאשו העבותנו אנו ,מפעם לפעם לחיפה(.
אתמול העידו עדי־הקטיגוריה 52 .במספר .כל אחד מהם אמו את אשו אמו :לא נתקו על-ידי
איש .הייתה זו עבודה קלה לקטיגור ולשופטים גם יתד) .הודעה על מהלך המשפט ,כאשר הובטת
לנו ,לא קיבלנו .אולם קראנו על כך דו״ת קצר בעתונים( .היום הם באו עם עדי הקטיגוריה ,כדי
לזהות את ה״נאשמים״.
וכך נערך הזיהוי:
הושיבו אותנו בשורה ארוכה ,לפי הסדר ,בו אנו רשומים בכתב-האשמה 22 :נאשמים .אהד
אחד נכנסו עדי-הקטיגוריה ,חיילים וקצינים ,הסתכלו כה וכה ,הצביעו על מספר אנשים כראות
עיניהם .אנשים אלה צויינו על-ידי השופטים כאנשים שזוהו כמשתתפים בהתקפה .יצויין ,כי קצין
אהד לא הצביע אף על אתר מאתנו ושניים מאתנו לא זוהו כלל .לאחר שהחיילים והקצינים גמרו
את ״עבודתם״ .נכנס לזהותנו םרג׳נט הבולשת מרטין .הוא התל מהראשון בשורה ,ועבד מאתר לשני,
כשהוא קורא בשמו .לא הייתה זו עבודה קשה כלל וכלל ללמוד על-פה  22שמות לפי הסדר של
כתב-האשמה.
כל אותה שעת הזיהויים  -ישבנו אנו ושרנו .לעגנו לזיהוי - .כי אכן היה זה צהוק .אך יש
להודות" :הם" שיתקו את תפקידיהם למופת .רצינות למופת ,אף תיוך קל...
משנסתיים ה״זיהוי" והתילונו יוצאים ,אמר לנו המאיור ברומפילד ,שעמד כל שעת ה״זיהויים"
ליד השופטים" :לא הרבה זמן תצתקו עוד" .גם מרטין עמד בתוץ .על-יד הפתת ,והראה בידו כלפי
גרונו ,כמראה תבל-תליה :״הכל מאלוהים״ ,אמר ...החושבים הם להפתידונו? לשוא! בהתנדבנו
למלחמת עמנו ,ידענו את הצפוי לנו מידי הכובשים .היינו נכונים לכך תמיד .וגם עתה אנו נכונים.
אולם ,היבינו האדונים ברומפילד ,מדטין ורעיהם ,כי לא בידיהם התיים והמוות של עמנו ,וכי גם
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ההיםטוויה אומות את דברה?

יום ששי ,י״ט באב ,תש״ו.
בבוקו חזו ובא בית-המשפט לעכו .אותנו הוציאו לתדו המשמו .שם התזיקונו במשך שעתיימ,
עד שנסתיימו התיעצויות השופטים .משנסתיימו ההתיעצויות  -בא אלינו בוומפילד בשליחות
בית-המשפט .אותה שעה היינו עסוקים באכילה חטופה של אוותת  ,11שניתנה מבית-הסוהו,
שהכילה חה וויבה .משנכנסנו וראינו בידו גליון נייו ,חשבנו :הנה ״פסק־הדין״ .אולם איש מאתנו
לא הסב אליו את תשומת לבו .ו ק משהחיצב באמצע ה ח ו ו והתל מקויא מתון הגליון את הכתוב
והחונמן חעבוי מתוגם את דבויו ,פתחנו בשיוה .חלק מאתנו שו ,כשהם יושבים על אדני החלונות,
והאתוים הסתובבו בתדו ושוו .את הקואתו בדיוק לא שמענו .התוכן נם לא עניין אותנו .אם
פסק-דין הוא ,נוכל להוודע עליו אתו-כן* .אך מקטעי־הדבוים אשו שמענו ,הסקנו כי התיעצויות
השופטים שנסתיימו ,מצאו אותנו אשמים ,וכי כל מי שיש לו למסוו עדות להגנתו ,יכול להופיע
ולהעיד .לא זיכינו אותו בכל תשובה שהיא .והוא הסתלק.
כעבוו מתצית השעה ,הכניסו אותנו לאהד מצויפי השומוים ,שפונה באוות מיותד לשמש אולם
בית-הדין .ידענו כי עתה יוקוא פסק דיננו  -לחיים או למוות .שמענו ,כי בנוהג בתי-הדין הצבאיים
הוא ,כי כשהנאשם נדון למוות  -מונח על שולחנו של ו א ש השופטים ,כובע שחוו ,אותו הוא חובש
בשעה שהוא קם להקויא את דין המווח  .לא! ו ק כובעיהם הצבאיים של השופטים היו מונחם על
נ

השולחן .הייתכן? איש מאתנו לא נידון למוות? קשה לשעו.
הושיבו אותנו כשידינו כבולות בשני טווים לאוון קיווה הצויף .מאחווינו ישבו קלגסים
מזויינים .מעניין ,עד כמה הם נזהוים .ואנו ,הוי במבצו עכו אנחנו .ובתצו ,במותק של  50צעד,
עומדות מכוניות ושויונים טעוני חיילים.
...ישבנו דקות מספו .העתונאים ,שישבו בצד ,בקובת דוכן ה׳׳שופטים״  -פניהם הביעו מתיתות
וציפיה .דומה ,כי הם  -הנידונים .ואילו אנו ישבנו שלווים ,צותקים איש לועהו ,מתלוצצים לפחדנות
המופוזת של ״תיילי הוד מלכותו״.
מישהו שואל :״אין כובעים שחווים על השולחן .התושב אתה כי אמנם אף אתד מאתנו לא נדון
למוות?״
״ייתכן כי לא ינהגו לפי הנוהג המקובל״ ,עניתי.
שני משיב :״אנו פגענו בכבודם  -ועתה הם ישיבו לנו באי נתינה כבוד לנדון למוות״.
השיתה הופסקה לקול הקויאה :״קאווט!״ נכנסו ה״שופטים״ במהיוות ,כמעט בויצה .ישבו
לשולתנם .ומיד ,בטום הספיקו לשבת כואוי ,מבלי לחבוש את כובעו על ואשו ,פתת קולונל פל
בהקואת ״פסק־הדין״.

 3רק לאהר שבועות מספר נודע לנו ,כי אין אמת בשמועה זאת.
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אנו פתחנו בשירה .״אם אמות פה בצל הבור "...מה מתאים השיר לרגע זה .הייתה זו תשובת
האמונח בנצח ישראל ,בשעה שייתכן כי שוזרים לך את חבל תלייה.
את הקראתו של הקולונל פל ,ותרגומו של התרגמן  -לא שמענו .אולם ראינו את פני העתונאים
העבדים  -והנה הם מתווירים והולכים .הן ודאי מאסר עולם קיבלנו .האם בגלל זאת התווירו פניהם?
דומה ,כמו נדים הם לנו .ואולי למיתה דנונו? אולי ...אך הן הקולונל לא קם ,וגם כובע שחור לא חבש
לראשו .אין לדעת...
להרהורים רבים ,לא ניתן לנו פנאי .עם גמר הקראת ״פסק-הדין״ עזבו ה״שופטים״ את החדר,
וצוו להחזירנו לכלא .נסינו להפרד מהבנות ,ניגשנו ללחוץ ידים ,וכאן התלו הקלגסים הודפים אותנו
התוצה .בכל זאת אנו מתאמצים לגשת אליהן .מיד ניחנה פקודה ,ומהחוץ פרצו קלגסים נוספים
מזויינים ,שנכנסו אף הם ל״מערכה״ .כאן נתגלתה ״גבורת״ הכובשים בכל הודה .כ  4 - 5 -קלגסים.
מזויינים באקדוחיס ,היו הודפים כל זוג מאתנו ,הכבולים בידיהם ,באין כל אפשרות להתנונן.
לחצר בית-הםוהר נכנסנו תוך שירה .מיד הקיפונו כל האסירים ,לדעת את פםק-הדין .אן -
אמנם ,משפטנו נסתיים ,פסק-דיננו ניתן ,אולם אנו עדיין איננו יודעים את גזר-הדין -החלטנו
להאזין לראדיו .בתדשות-העוב ודאי נשמע.

״אם אמות פה בצל הבור״
עם ערב ,ב ,5-יצאנו לחצר .מצפים היינו בקוצר-רוח לסדרת החדשות .חברינו הביעו את תששם,
כי ייתכן מאוד ופסק דיננו מוות .כולם היו מתוחים ,והורגשה אוירה מעיקה .פה ושם הופיעו אסירים
ערביים יהירים ,העובדים בחצר)מחוץ לבית הסוהר( והודיעו ,כי שמעו מפי שוטרים ,שפסק־דיננו,
מוות .רבים מהאסירים העברים לא רצו להאמין .רבים היו שאמרו ״הם לא יעיזו״ .לתלות  8ו איש
בבת אחת ,בפעם הראשונה  -לא! זה לא ייתכן!!-״ רבים היו שציפו ,כי התדשות ישתרדו אותם
מההרגשה המעיקה של מוות ,של נדונים לתליה ,במבצר עכו...
הראריו נתן את אות הזמן .השעה  .6נתאספנו סביב המקלט .שקט השתרר בהצר .מתותים
יושבים אנו  -ולבות כולנו רוטטים .דומה ,כאילו רק עתה יתרץ פסק דיננו .רק עתה ,עם ההודעה
שנשמע .לא הבנתי בדיוק את ההודעה האנגלית .אולם נדמה היה לי ,כי אני שומע ,׳׳דאד״ .הרגשתי
כאילו פסקה לרגע הלמות הלב .אני מחזיר .נשאתי עיני לראות ,כיצד מגיבים המאזינים על ההודעה.
שמא טעיתי .נדמה לי ,שידעתי בבירור ,כי לא טעיתי ,אפשר הייתה זו רק אשליה שמתתת לסף
ההכרה .רצון התיים.
דממת מות השתלטה על הקבוצה המכונסת ליד המקלט .הפנים ההליפו צבעים :האדימו ,החוירו.
אולם איש לא זע .ידעתי :אכן ,מות!
הדממה ארכה כרגע .אך היה זה רגע שנמשך בלי סוף .רציתי לשמוע מלה מפי מישהו .מלה,
שתפר את דממת המות .במקום זאת ראיתי מבטי עצב ורתמנות ...הלב ,שדומה כי פסק להלום -
התל לפתע הולם במהירות .תום עבר בנוף ,ומתנק הורגש בגרון .ודומה ,כי ברגע זה עשיתי את
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חשבון תיי ,באשו לא עשיתי מעודי במשך  21השנים שחייתי.
הכדאי? שאלה זו לא הוצגה לפני .תמיד תושש הייתי ,שמא בוגע זה יאכל את לבי :הכדאי? עודני
צעיו .התייס עדיין לפני .וצון התייס תוסס בי .וכשאעמוד מול הכוה בוווה של מות ודאי  -האם
לא תתעווו השאלה בכל קיצוניותה? זוכו אני בצאתי לפעולת-קוב בפעם הואשמה .נם אז דומה
כי נפודתי מהקוובים לי .גם אז פעמה הוגשה בלבי :ייתכן כי תפול .אולם ,לא! זו אותה הוגשה .שם
הנך נסחף בסעות-הקוב .החושים ,ההכוה ,המתשבה ,הכל נתון לביצוע המשימה ,להוצאתה לפועל.
כאן הנך ניצב מול קצב תסו-אונים .עומד ומצפה ליומך הקבוע  -בו תיתלה .קשה היא ההוגשה.
האדע לעמוד? ...והנה בא יום זה .והשאלה אינה מוצגת לפני בהכותי .אמנם קשה ,קשה לעמוד
בעמים פקוחות ולצפות למותך ,לאותו וגע בו יגש קלגס ,ווצת בויטי ,וישים את חבל-החנק על
צואוך .קשה להפוד בהכוה בוווה זו מן החיים ,מהקוובים לך ,מהיקו לך .קשה להחדיו להכוחך.
כי אכן כאן מסתיימת מלתמתך ־ עוד ימים או שבועות מספו ותוצא מחחוס היש.
תיפשתי בעיני את החבויס אשו עליהם נגזו המות .וציתי לואות ,כיצד פעלה ידיעת-המוות
עליהם .הם ישבו דוממים .תיפשתי על פניהם צל של חוטה ,של פתד .אף צל .בהתקל מבטנו ,התילונו
מתייכים .דומה ,בוגע זה נסתיים חשבון הנפש .מעתה אנו מחכים לבאות ,כשבת-צחוק על פנינו.
מ.ס .קם על וגליו .היה בקימתו זו משהו משל-אדס שהוכה מכה קשה .נשאנו אליו עמים:
היאמו מה? בקול שקט ,וווי כאב ,אמו" :וע ,חבוים ,כולכם מוות!״ חשבתי ,הישפיע דבוו זה? אולם
נדמה ,כי כולנו גמונו את חשבונותינו.
דממה השתווה בין האסיוים העבוים .יתידים ניסו פה ושם לנהמנו :״לא יעיזו״ .אולם דוקא
מלות-ניתומים אלו הכבידו על הלב .ווצים היינו באותו וגע להיות בודדים לנפשנו ,למתשבתנו.
ה״טיול״ בתצו נסתיים .נכנסנו לתדונו .משום מה תקף אותנו וגש העליצות .מתלוצצים היינו
בינינו ,כיצד ניואה בבנדינו האדומים .כיצד ניואה על הנודום .אט אט התפתחה שיחה וצינית יותו
 על החוץ .איזו תנובה תהיה לתליתנו .״חבל כי לא נואה את התגובה א ש ו תבוא אחו מותנו״ .מימאתנו הפליט ואמו ,כי היה ווצה להיות נוכח בהלויתו.
מתדוי האסיוים העבוים התלו השומוים מביאים צוכי אוכל ,פיוות ושוקולד .ווצים היינו להקל
עלינו את סבל הצפייה...
אתא ליל .ליל שבת .ובחדוי חבוינו האסיוים שקט .אין קול זמוה בוקע מהם כמקובל .אבלים
הם 18 .לוחמים עבוים בצל התליה .בהדונו עוכו התוונים את השולתן בכל טוב .משישבנו לשולתן,
שוב פתחנו בשיוה .דומה כי ווצים היינו לפתות לעולם את לבנו .שם בחדוים האחוים שם חודים
לנו ,כואבים לנו .האויוה השתקנית מעיקה עלינו ועליהם .כנואה אין הם מבינים ,כי תזקים אנו
בוותנו מספיק ,כדי לקבל את המוות בנפש שקטה .השיוה הוציאתנו מתהום הוגשת המוות .כי
השיוה דיבוה מתוך לבנו .כי ח ת י ם הם לנו .אין הם ווצים לפגוע בנו בשיותם .ועל כן פתחנו
בשיוה :״אם אמות פה בצל המו...״ ־ היא מסתיימת .״אשבוו יד זדון נוגשת״  -ואנו בצל התליה,
התבינו לאמונתנו?
עם בוקו .בצאת כל האסיוים העבוים להתותץ ולעשות צוכיהם ,לא ניתן לנו לצאת .עדין
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עמדו דמדומי-השהר והראייה לקויה .ודאי חוששים הם ,כי ביאושנו ננסה לפרוץ ולהימלט בחיפוי
התשיכה .על הנגות ניצבות קבוצות חיילים במקלעים ותת-מקלעים ,כדי לשמור בפני אפשרות של
נסיון למלטנו.
ב 7.30-הורשה לנו לצאת .החילונו אח םיבובנו בחצר בקבוצה .בחדרי היהודים עמדו צמודים
לסדיני התלונות והדלתות ,וקראו לנו שלום .אנשינו עמדו והסתכלו בנו דוממים.
הערבים ,שהסתובבו בתצר או עמדו קבוצות קבוצות ,היו מורים עלינו באצבעם בהתפעלות,
כאומרים :״אילו נידונו למיתה ,וראו בהתנהגותם״ .הסתובבנו כשאנו משוחחים בינינו וצוהקים,
כאילו לא קרה דבר .אולם בלב פנימה העיקה הרגשה משונה .ומבטי העצב והרחמים ,שעקבו אתרינו
בכל מקום ,הגבירו את המועקה.
משישבנו בתדרנו ,לאתר מתצית השעה ,לאכול את אדותת הבוקר  -נשארה כמעט כל הארוחה.
הנגיסה הראשונה שנגסנו נשארה תקועה בגרון.
ב 9-הלכנו לתפילה .שוב הקיפונו במלות-עידוד .זה בכה וזה בכה .כולם ניסו לשכנענו בהסברות
ומענות שונות  -כי נקבל הנינה .תוך כדי דיבורים אלה התפתח ויכוח קצר בינינו לבין המזכיר
והמוכתר של יגור .ויכוח על מלחמה ומאבק .על אימפריאליזם ועל חלוקה .כמיטב הויכוחים ,במיטב
הנימוקים...
...בתצר מסתובב ערבי שנידון למיתה .הוא לבוש בגדים אדומים .ידיו כבולות והוא מסתובב
בעצבנות בולטת .הוא נמצא בצינוק התלייה זה שלושה חדשים .הוא מחכה לתוצאות ערעורו
לפני מועצת-המלך .הצפיה המותתת הזאת במשך ימים ארוכים ,גורמים לו זעזוע־עצבים ממש.
בהסתכלנו בו מתעוררת אצלנו השאלה ,אם אין כוונתם של האנגלים להחזיקני כבני-ערובה -
למניעת פעולות-המתתרת ,באיום ,כי אם יפעלו  -ניתלה.
עוברים הימים בצפיה מתוחה ,מלווה רגש מועקה בלב .מבטי החברים ,שיחותיהם המכוונות
לנתמנו  -מעיקות עלינו יותר ויותר .בימים אלה רוצים היינו להיות לבדנו ,עם עצמנו .אולם עדיין
אין מעבירים אותנו לצינוק-התליה .עדיין לא תפרו בגדים אדומים בשבילנו .ומספר כה רב של
בגדים אדומים אין ,כמובן ,במחסן בית-הסוהר כמיטב המסורת הבריטית ,ללא הכנות...
ההרגשה המעיקה וההרהורים ,מונעים מאתנו את האפשרות לקרוא בספר ,או לעסוק באיזה
שהוא דבר אחר .החברים מרבים לעשן ,וחברינו האחרים משתדלים לספק לנו סיגריות ממנותיהם.
מבית הסוהר אין אנו מקבלים עדיין סינריות ,כמגיע לנידון למוות .עדיין לא הודיעו לנו באורח רשמי
מהנהלת בית-הסוהד ,כי דנו אותנו למיתה.

במדים אדומים
יום שלישי ,כ״ג באב ,תש״ו.
בעדך ב 9-בבוקר נכנס אלינו םרג׳נט קובל .הוא מבדכנו ב״בוקד טוב״ ומודיע לנו ,כי עלינו
לגשת למשרד לשם תתימה על תעודות אלו שהן .השבנו שמא הגיע כבר האישור לפסק-דיננו.
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או שמא פסק-הדין עצמו הגיע לבית הסוהו .בכל זאת התכוננו ,שמא יקהו אותנו לחדו-התליה.
החבאנו אצלנו חתיכת עפוון ,שמא לא נוכל לקבל זאת בצינוק ,ולא נוכל להתכתב עם חבוינו
בחצו .משיצאנו מחצו ביח-הסוהו והגענו למשוד אמו לנו קובל ,כי לקחונו כדי להלבישנו בבגדים
אדומים .נחבוו ,כי מחשש שמא לא נסכים ללכת להתליף את בגדינו )בעקבות הכוזתנו ,כי אנו
שבוי-מלחמה( תוציאונו במיומה.
החילונו מודדים את בנדינו .וובם תלויים עלינו כשקים .בואותנו את הואשון יוצא מהמחסן
לבוש בגדיו האדומים ,לא התאפקנו ופוצנו בצתוק .הוא נואה בעינינו כאותו לוחם במלתמת־שוווים
בצאתו לזיוה ובידו מטפתת אדומה .לחזוו לתצו ,לתדונו  -לא הוושה לנו .מכאן הוליכונו לתאים
שהוקצו לנו .ששה תאים מסודוים בצוות חי״ת ,שבמוכזם תצו די גדולה ,המשמשת כפווזדוו.
מן הפווזדוו אפשו לואות את הנעשה בתוך ששת התאים .אותנו הכניסו ל ־  4תאים 2 .תאים,
אשו תלונותיהם פונים לחוץ  -הושאוו ויקים ,מטעמי בטתון .מול תלונותינו ,הפונים אל התעלה
המקיפה את בנין בית-הסוהו ,הוצבה עמדת מקלע .ומול החווים הפונים התוצה הוצב מקלע שני.
בלילות הווו חלונותינו בזוקווים ,והחשמל בתאים נשאו דולק במשך הלילה.
כאן ,בתאים אלה ,עלינו לצפות עד לאישוו פסק-הדין או  -לחנינה .עם עוב ,בשש ,הוחלף
הקוופוול העובי ,אשו ש מ ו עלינו מאז הבוקו ,בקלגס בויטי ,אשו הותלף כל  3שעות .בשקוע שמש
קובנו כולנו לדלתות התאים  -כך שיכולנו לואות את כולם .פתחנו בשיוה .הקלגס הבויטי פקח את
עיניו בתמהון .תמה היה על נידונים למוות ,השוים בקצב ובדבקות כזאת.
משישבנו לאכול את אוותת העוב שלנו ,נגש הקלגס  -בחוד בן  23ופחח בשיתה עם ת.
והוי תוכן השיחה:
 אתם מקבוצת-שטרן?כן
 אני תושב שלא יתלו אתכם .לא יעיזו לתלות אתכם.
 לא איכפת לנו ,אם יתלו .ו ק תבל שבזה נפסקת מלתמתנו בכם .אולם אתה הוי תמות כאן -אם לא תמהו למולדחד ...ולך ,הכדאי הדבו? ואה אנו לוחמים להוותנו ,לקיומנו ,לכבודנו  -ואתה?
לנו אין מה להפסיד ,זוהי מעוכת היינו .ואילו לכם זוהי מלתמת כיבוש אימפויאליםטית .הן יודע
הנך ,כי מלתמתנו אך התהילה ,ועם ובות הימים ,יובו חלליכם מאוד.
 יודע אני ,כי אם תיתלו ,תהיה תגובתכם קשה .חושבני ,כי במקוה כזה לא אעזוב את מבצועכו במשך זמן ממושך.
 זכוו! גם אם לא ניתלה תתותב מלחמתנו ולא יעמדו לכם מבצויכם .נכה בכם עד שתסתלקומכאן .האם לא כדאי לך לשמוו על תייך? ודאי גם לך מצפה אי-שם אתות או אהובה ,הווצה לואותך
חוזו חי .היש לך בשביל מה להקריב את עצמך? הכה יקוה לך שמיות אוצות זוות ,שאליהן שולתים
אותך למוח?
השיתה הופסקה .נכנם הקצין לבקוות והקלגס תשש לדבו אתנו בנוכתותו .הקצין בודק את
המנעולים .תילופי משמרות.
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בבוקר מופיע מאיור גראנט .הוא בא לראותנו .שואל ,אם אין לנו דרישות .אנו דורשים את מנת
הסיגריות המניעה לו מבית הסוהר) .אסיר בצינוק התליה מקבל  20סיגריות ליום( .גראנט מסביר
לנו ,כי לפני יום-יומיים יצאה פקודה מאת המנהל הכללית של בתי הסוהר בארץ ,בה הוא מבטל
את הדרורון״ המיוהד הזה ,הנותן לאסיר בצינוק התליה ,כל עוד לא אושר פסק-דינו .כשהסברנו לו
שאם תיתם אלינו הוא כאל שפוטים רגילים ,כל זמן שלא אושר פםק-דיננו  -הרי אנו דורשים את
בגדינו האזרתיים  -ואת התזרתנו לחדרנו .להיותנו יתד עם כל האסירים העברים .לאתר משא־ומתן
ממושך ,הוא הואיל בטובו לצוות לתת לנו  5סיגריות ליום .״בתנאי ,שאם יבא האקט  -לא נספר לו
על כך ,כי זה בניגוד ההוק״ .כמו כן יורשה לנו להביא סיגריות בכספנו המונה במשרד.
יום יום מצפים אנו לקבלת האישור לפסק דיננו .כל אימת שאנו רואים מחלון תאינו מכונית
קצינים צבאית מתקרבת ,תושבים אנו  -״הנה!״
את העתון אנו מקבלים בקביעות יום-יום ,ואנו עוקבים בהתענינות אתרי תגובת דעת־הקהל
העברית והעולמית למשפטנו .לעתים ,בשעת הקראת העתון ,אנו פורצים בצחוק ,בראותנו מה הן
הסיבות ,שבגללן מבקשים על נפשנו .מבינים אנו יפה ,משוס מה רוב הפניות לדעת-הקהל ולמוסדות
הממשלה להתערב למען חנינתנו באה דוקא מחוג מתנגדינו .הפתד מהתגובה שתלייתנו תעורר
מבצבצת מכל שורה ושורה ממאמריהס.
מחר! כן ,בהיותנו בינינו לבין עצמנו ,הננו שלווים יותר מאשר בחצר .הרגשת המועקה ,אשר
העיקה עלינו שם  -תלפה .תאבוננו רב ומותנו פנוי בהתלט לקריאת ספרים ולימודים .הרוב מבלים
את זמנם בקריאה ולימוד מתמטיקה ואנגלית .״צידה לדרך״ מי יודע שמא גם ״שם״ זה מועיל ...מפעם
לפעם מקבלים אנו מכתבים מתברינו בתצר.
בשבת דרשנו ,כי יעבירו אותנו לתפילה יתד עם כל היהודים .אין מרשים זאת .אסור להוציאנו
לתצר .אולם מורידים אלינו את שלושת פצועינו ,ומרשים לשני אסירים עברים להיכנס אלינו עם
ספר-התורה .אנו מקבלים דוישת-שלום וידיעות מהתוץ.
אמו של ע .באה לביקור .הרשו לה להכנם .רק דלת מרושתת הפרידה ביניהם בביקור .היא
מוסרת לנו על מאמצי ההורים להשיג בעבורנו חנינה .אותות הימים נראים על פניה .משראתה אותנו
מתייכים ובמצב רוה טוב  -הוטב גס מצב רוהה.
שוב תולפים ימי-צפיה .יום דומה למשנהו .אך הצפיה הולכת וגוברת מיום ליום .כבר קרוב
לשבועיים מיום מתן פסק-דיננו ,והאישור עדיין לא הגיע .בלבנו מחחזק החשש ,כי מחזיקים אותנו
כבני-ערובה למניעת פעולות מצד המחתרת ,ומה שמתים אנו ,בקבלנו יום אהד הודעה ,כי המתתרת
תמשיך במלתמה .ואם יתברר ,כי אכן מחזיקים אותנו כבני-ערובה ,תמצא המתתרת אמצעים ,כדי
לשים לאל נסיונות אלו.

טוב
הבוקר ,בצאתנו לעשות צרכינו ,ניגש אהד האסירים הערביים העובדים כאן לאתר מאתנו ,וסיפר

פרק שלושים :התקפת לח״י על בתי-המלאכה של הרכבות בחיפה ן 111

לו ,כי שמע אמש בראדיו שניתנה לנו תנינה .בשבתנו לארוחת הבוקר סיפר זאת הבחור כבדיחה .איש
מאתנו לא האמין בזאת .בראשונה חשבנו ,כי תברנו"מותת אותנו״ אולם בהבטיתו כי אכן כן מסר
לו הערבי ,לא ידענו מה לחשוב .דעות שונות נתעוררו בנו ,ייתכן ,כי זוהי שמועת-שוא.
ב 8-בא שוטר אירי .אף הוא עם שמועה זו .לשאלתנו ,כיצד שמע זאת ,אמר .כי סרג׳נט קובל
שמע על כך ב2-ד בלילה בראדיו לונדון .לא רצינו להאמין .היה בנו איזה רנש דוהה .פתדנו שמה
נשלה את עצמנו בתקות-שוא .ולכן התיחסנו לזאת בתשד ובהססנות .מצפים היינו לעתון עברי ,כי
יגיע .אך כאילו להכעיס ,מאתר העתון להגיע ביום השישי .השוטר האירי ,בראותו את אי-אמונתנו,
הבטיח לצאת לחדרי השוטרים הבריטים ולהביא לנו את ׳׳פלשתיין־פוםט״ שלהם .אף הוא חפץ
לראות אם אמת הדבר .הוא חוזר כעבור כמתצית השעה והודיע ,כי לא מצא את העתון .פקפוקינו
גברו .החילונו מאמינים ,כי אין זו אלא מזימה שפלה לשתק בעצבינו .וכי גם הוא השוטר האירי,
מעורב בשפלות זו.
שלהנו את הבהיר המשרתנו להצר ,באמתלה של הבאת אוכל מהמטבת .ביקשנוהו שישאל את
התברים אודות השמועה .לאחר זמן מועט הוא תוזר ומודיע ,כי אף הם שמעו שמועה זו ,אולם
מייעצים לנו לא להאמין בזאת .אנו נרגשים במידה רבה .עצבינו מתותיס .קשה כבר לעיין בספר.
מצפים אנו בקוצר רות לעתון .רוצים אנו לדעת כבר את הנכון.
העתון הגיע .אנו פורשים אותו ברטט .דומה כי עוד קט ואותיות העתון יחרצו את דיננו .בעמוד
הראשון ,בטור החמישי והשישי  -ידיעה קטנה  -בכותרת גדולה  -המודיעה כי -
״המפקד הראשי החליט לחון את  18אנשי לח״י ,שנידונו למות״.-
ואלה שמוח הנדונים:
יוסף ישראלי ,שלמה שלזינגר ,שמשון וילנר ,כהן בנימין ,שמעון סינואני ,אברהם בכר ,חיים
אפלבוים ,יוסף פרנקפורט ,נסים פנסו ,אשר רצון ,ידידיה מטרנו ,זאב פוקס ,פרידה ברלין ,אסתר
גרינשטיין ,נחום מזרחי ,יוסף דאר ,יצחק מרקוביץ ,ישעיהו גרין ,נבריאל וורקשטל ,נסים גרשון,
מלכה גדנביץ ,יהודיח יחזקאל.״
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פרק שלושים ואחד

הבריטים מסתערים על היישוב

״השבת השחורה״)מבצע אגתה(
בליל שבח ,אור ל 29-ביוני  ,1946פחחו  17,000חיילים בריטים מלווים בטנקים ,במשוריינים

ובנשק כבד במבצע ,שנודע בתולדות היישוב בשם ״השבת השחורה״).(Agatha Operation
יגאל אלון ,מפקד הפלמ״ח אמר בספר ״מערכות הפלמ״ת״ כי פעולה זו לא באה בהפתעה ,והיא
תוכננה ימים רבים קודם לכן ועצם קיומה של התוכנית הייתה ידועה לש״י של ה״הגנה״ ,ללא ידיעת
התאריך.
מטרותיה של התוכנית היו) :א( לשבור את הפלמ״ח ,שהוא כוח המחץ של ה״הגנה״ והאתראי
להרסנים ביותר שבמבצעים ,שנערכו בתאום זמן עם האצ״ל ולח״י) .ב( להשאיר את ה״הגנה״ ללא
הנהגה ,על-ידי מאסר אותם ממנהיגי הסוכנות היהודית ,הידועים או החשודים כקשורים ב״הגנה״) .ג(
לגלות מסמכים ,שיספקו הוכחה ניצחת על פעילותה הבלתי-ליגלית של הסוכנות היהודית ויפיצו אור
נוסף על ארגונה של ה״הגנה״.
לאחר ״ליל הגשרים״ הגיעה פקודה מלונדון לבצע את התוכנית .עם שתר ,הוקף בניין הסוכנות
היהודית בירושלים .צבא ובלשים פתחו בתיפושים מקיפים בארכיוניו .תחנת השידור הממשלתית
פירסמה הודעה מאת הנציב העליון על החלטתו הנחושה ״לעקור את הטרוריזם והאלימות״ ,ובמסיבת
עיתונאים שנערכה בירושלים בשעות הבוקר ,הודיע המזכיר הראשי כי כל הפעולה נעשית על דעת
הממשלה בלונדון.
תברי הסוכנות היהודית ,שנמצאו אז בארץ  -משה שרתוק ,הרבי ל .מימון ,דב יוסף  -נעצרו ועמהם
יו״ר הועד הלאומי ,דוד רמז .מאמצים רבים נעשו כדי למצוא את רמ״א ה״הגנה״ ,משה סנה ,אך ללא
הצלחה .הוא הוזהר בעוד מועד ע״י הש״י ועקבותיו נעלמו.
עוצר-בית כללי הוטל על תל-אביב ,וחיפושים נערכו בבניין הוועד-הפועל של ההסתדרות
ובמוסדות אחרים בעיר .באותו יום הוטל מצור ונערכו חיפושים ב 27-ישובים ,מאיילת-השחר שבצפון
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ועד נען ורמת-רחל שבדרום .יישובים אלה היו חשודים בהחזקת בסיסי הפלמ״ח ושל מחסני-נשק של
ה״הגנה״ .כן נערכו חיפושים בשני הקיבוצים הגדולים ,גבעת-ברנר בדרום ויגור בעמק-יזרעאל .ביגור
נתגלו מחסני-סתר ,בהם נפלו לידי השלטונות  300רובים ,מאה מרגמות קטנות ולמעלה מ400,000-
כדורים ו 5,000-רימונים .המחסנים נתגלו עקב הלשנה של שני יהודים שהתגוררו במשק .בקיבוץ
מזרע נחגלה המטה הארצי של הפלמ״ח ,ובו מסמכים חשובים ,אבל רובם היו מוצפנים בכתב-סחר
ולא פוענחו.
בכל היישובים רוכזו האנשים במכלאות שהוקמו מסלילי תיל ונתבעו להזדהוח ,אך הם סירבו,
ורבים מהם ,יותר מ 2,700-איש ,נעצרו והובלו למחנות-עצורים בעתליח ,לטרון ואח״כ לרפיח.
במקומות רבים נחקלו המחפשים בהתנגדות פסיבית ,ו 3-אנשים נהרגו על-ידי חיילים בגוש חרוד.
בנען נפצעו  23אנשים.
נעצרו עוד ממנהיגי הישוב  -יצתק גרינבוים ,דב יוסף ,ד״ר זאב פון וייזל ,דוד הכהן ,ברל רפטור,
יוסף שיפמן ,דוד בר-רב-האי ,חיים הלפרן ,יצתק בן-אהרון ועוד .הרב מימון אולץ לנסוע בשבת נגד
רצונו .כאמור ,על פי הוראות ״המוסדות״ ,סירבו העצירים להזדהות במעצר .אז הודיעו השלטונות כי
הם לא ישוחררו ,עד שלא יאותו להזדהות .האיומים השפיעו והתלה הזדהות המונית ,אבל השחרורים
התנהלו בקצב איטי.
רגשי האיבה לבריטים גברו .כינויי-גנאי הוטחו כלפי החיילים ,כגון ״גסטאפו" והילדים ירקו עליהם
ושרו בפניהם את השיר ״כלניוח״ ,שהיה נפוץ אז בארץ .״החומה״ פירסמה ,בשם תנועת המרי ,כרוז
בזה הלשון" :בריטניה אסרה מלחמה על עם ישראל! עם ישראל ישיב מלחמה שערה! המרי העבוי
יימשך! המרי העברי אך החל! המתתרת העברית עומדת איתנה לשירות האומה! הלאה השלטון,
הנאצי-בריטי! הלאה בני-טיטוס הטמאים מן הארץ הקדושה! יגור התרבה :עוד נבניך ,ונבנית! תהי
העליה התופשית! תחי מדינת היהודים!״.
גם האצ״ל ולח״י פירסמו כרוזים ומודעות ,בהם תקפו את מעשי השלטון ודרשו את שחרור הארץ
משליטת זרים.
"המעש" פירסם בתמוז חש״ו)גליון ח׳( מאמר חריף נגד התנהגותה של ה״הגנה" בהבלגתה על
המצור במשק יגור ודרש לבנותו ולציידו מחדש בנשק .אל נחכה  -קראה לח״י  -לבואם של הקלגסים,
כדי להפוך את כל הארץ ליגור .יש לגרום לאויב אבידות .על חורבן יש להשיב בחורבן ועל הרג בהרג
ועל שוד הנשק יש לענות בשוד נשקו של האויב:

״מגור של יגור
T

־

את יגור יש לבנות מחדש.
את יגור יש לצייד בנשק מתדש .ולאור יגור יש לבדוק את דרך המלהמה מתדש.
בי יגור איננה מקרה ,יגור היא סמל ,אות ומופת לזה שצריך להיות ולזה שלא צריך להיות.
הכינור נעשה באמת את כל הארץ?
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האויב מוכן ומוכשר לעשות זאת ,מ ה אל יטיל איש ספקות .הרבה הטילו ספקות באפשרות
הדברים שכבד ביצעה החיה הבריטית .ואל יעיז איש להטיל עוד ספקות .אל ישלה איש את עצמו
באשליות שוא .הבריטים מסוגלים להפוך את כל הארץ ליגור.
האם נשב אנחנו ונחכה? הנחכה בכל מקום לבוא הקלגסים? הנשתטת כולנו :גברים ונשים ,זקנים
וטף  -מתתת לגלנלי הטנקים ,שידרסו אותנו ,שיחריבו אותנו?
וזה ייקרא מאבק?!
כן ,זה יעורר רתמים בעולם .זה יעורר השתתפות בצער ,זה יעורר אפילו זעם .אבל זה לא יביא
לידי מעשה ממש ולידי מעשה פוליטי משום צד.
מעונים וקדושים לא זכו עדיין לעזרה בעולם .להוקרה  -כן .למנוד-ראש  -כן .לעזרה  -לא.
לעזרה ,אם בכלל עלולה היא לבוא יכולים לצפות רק לוחמים.
כך היה לעולמים וכך יהיה.
יגור וכל הפרשה מסביב ,עלו לנו בקדמות בנפש וברכוש ,לאויב זה לא עלה בכלום.
וזה טבעה של בריטאניה :אין ״מצפונה״ מתעורר ,אם אין היא מפסידה .מין ״מצפון״ שכזה.
״משמד״ יכול אלף פעמים לכתוב שיגור זוהי מפלה מוסרית לבריטניה ,כמו שהוא כתב אהרי
שנמצא הנשק ב״תברת האשלג״ .בבריטניה סופרים את כמות האנשים הבריטים שגפלו ואת
המליונים שהפסידו .כזהו ה״מצפון״ הבריטי .והיות שיגור עלתה לה בתנם  -לא ינוע ולא יזוע כלום
ב״מצפון״ זה .כל הצירים ימחאו כף .כל ההמונים ייהנו לניצתוןזול זה ויצפו לידיעות נוספות על
״יגור״ טוטאלית בארץ.
כזהו ״מצפונה" של התיה הבריטית.
על כן:
את יגור פרקו מנשקה .את יגור החריבו .אם ניצתון זה לא יעלה לאויב בקדמות פי שבע  -אוי
לכולנו! כל הישוב ייהרס ויפורק כיגור.
נהיה ״קדושים״ .נהיה ״מעונים״ .ולא נהווה כעל ברית ,צד לותם.
״ננהג כאומה תפשית״  -אמרה גולדה מאירםון.
ואומה תפשית אינה מחכה ביגור ,אינה משחטחת מחחת לגלגלי הטאנקים.
אם האויב עובר על גופינו ,נעבור גם על גופותיו הוא.
ברור ,לא כשגוח לו .לא מלחמת תזית.
אך ברור גם :על חורבן נענה בחורבן ,על הרג בהרג ,על שוד נשק  -בשוד נשק.
תהיה קדושתגו ,קדושת לוחמים ואל תהיה קדושת מעונים.
עינוייגו  -לא גשאו פרי.
מלתמתנו  -תשא פרי.
אל תהיה הבלגה בישראל .הבלגה כזו לא קדושה היא ולא מועילה היא .ואם לא יהיה גמול ונקם
על יגור  -נכשלנו.
יידע האויב כי יש מתיר לנפש ולרכוש שלנו.
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יעשה הוא חשבון ויימצאו גם בעולם בעלי חשבונות.
כי יש חשבון לדם-מלחמה ואין חשבון לדם-עינויים.
זה החוק!״
יומיים לאחר"השבת השחורה״ התכנס הפיקוד העליון של ה״הגנה״ בתל-אביב והחליט להמשיך
במאבק ,כדי להוכית לבריטים כי פעולתם לא תרתיע את"תנועת המרי העברי" .בהתאם לכך ,הוצע
לבצע שלוש פעולות תגובה .הפלמ״ח נועד לפשוט על מחסני-הנשק של הצבא הבריטי בבת-גלים,
בהם אוחסן הנשק שהוחרם ביגור ולהחזיר נשק זה ,עם נשק בריטי נוסף ,למחסני ה״הגנה" .על אצ״ל
ולח״י הוטל לבצע שתי פעולות בירושלים .האחת ,על-ידי פגיעה בבניין המזכירות הראשית של
ממשלת המנדט ,ששכן באגף הדרומי של מלון ״המלך דוד״ בירושלים ,והשנייה על-ידי לת״י במשרדי
הממשלה בבניין ״האחים דוד" ,הסמוך לו .ועדת  Xאישרה פעולות אלה והוחל בהכנות לביצוען .בעצם
ימי ההכנות תבע נשיא הסוכנות היהודית ,חיים וייצמן ,לדחוח כל פעולה מזויינת של חנועת המרי,
עד אשר הנהלת הסוכונת ,שתתכנס בהרכב רחב ככל האפשר ,תדון ותחליט בדבר המדיניות לעתיד.
וייצמן היה משוכנע ,כי המשך הפעולות המזויינות נגד השלטון כמוהו כהכרזת מלחמה על בריטניה,
והודיע כי אם תדתה דרישתו  -יתפטר מתפקידו כנשיא ויפרסם ברבים את נימוקי התפטרותו .ועדת
 Xהחליטה ,לאחר דיון נוקב ,לקבל את תביעתו של וייצמן .לפי גירסת ה״הגנה" ,הורה הרמ״א ,משה
סנה ,בהתאם לכך ,למטה הפלמ״ח להפסיק את ההכנות לפשיטה על מחסן הנשק של הצבא הבריטי
ולמפקדי הארגונים ה״פורשים" ,לחייי ואצ״ל להשהות את פעולות החבלה בירושלים .הוא עצמו הודיע
על התפטרותו מתפקידו כרמ׳׳א ,ובמקומו מונה זמניח זאב פיינשטיין)שפר( .הוחלט כי על סנה לצאת
לפריס ,שבה עמדה להתקיים ישיבת הנהלת הסוכנות לדון במדיניות המאבק ,תוך תקווה ,כי ישיבה זו
תחליט על המשכו של המאבק .סנה הצליח להגיע לחיפה ולצאת את הארץ באניה צרפתית.
בסקירתו של"במחתרת" ,הבטאון הפנימי של לחייי ,נמחחה ביקורת קשה על התנהגות ה״הגנה"
בהקשר לתיאום פעולות הארגונים .כן נסקרו הישובי השלטון בביצוע"השבת השחורה":
"ההתקפה על בתי-המלאכה בחיפה בוצעה למתרת ההתקפות של"תנועת המרי" על הגשרים של
מםילת-הברזל בגבולות הארץ .כשבוע ימים לאתר פעולות ההתקפה של אצ״ל על רכבות נוסעים.
היה ברור כי כל הפעולות הללו הותאמו וכי יש קשר ביניהן.
"תנועת המרי" ,כמובן לא הזדהתה מבחינה אירגונית עם פעולותיהם של הארגונים האתרים .את
ההתקפה על בתי-המלאכה לא הזכיר כלל"קול-ישראל" בשידוריו .והתנהנותם בשעת ההלויה של
האתד-עשר הייתה מתפירה ומבישה ביותר .לתלויה של יחיעם וויץ שנפל בפעולת הגשרים נקראו
המונים ,ואילו אחרי ארונותיהם של אתד-עשר לותמים הלך "מנין" בלבד .היה בזה נםיון להסתייג,
להעביר קוו מפריד בין הפעולות המבוצעות על-ידי"תנועת מרי" ואלה המבוצעות על-ידי ארגונים
אתרים; אף כי לא הייתה אפשרות להפריד בתוכן ,הייתה בכל זאת מגמה מצדם להוכיה ,כי אין
שיתוף מלא בין הארגונים.

פרק שלושים ואחד :הבריטים מסתערים על היישוב | 131

על רקע זה הועמד כל ה׳׳הסדר״ בסימן-שאלה על ידי נציגנו .בי אין לסבול שההסדר יהא נוח
לצד אתר בלבד .אם מתפשים נוחיות ,דשאים גם אנו לעשות כפי שנוח לנו .אם ההסדר הוא בבחינת
״שיחות חופשיות״ .תייבות השיחות להיות תופשיות לכל הצדדים .כלומר :זכויות ותובות שווים,
סיכון ותועלת שווים .מבתינה עקרונית התנינו את המשך קיומו של ה״הםדר״ בביטול הגבלות מצד
הזמן ותוכן הפעולות .כלומר :שיש לפעול תכופות וללא הפוגות ארוכות; ואין לבחור דווקא בפעולות
בלתי-דראסטיות ולהמנע  -על-פי הוראה  -מפגיעה בנפש.
בשיחות שנתקיימו בקשר לדרישותינו נתברר כבר אז ,כי ״תנועת המרי״ הרדה מפני התפתתות
ומכינה לעצמה דרך לנסיגה .כבר אז ציטטו את המומחה הצבאי של דיילי אקספרס״ הלונדוני ,אשר
כתב לאתר פעולת-הגשדים ,כי תנועת ההתנגדות העברית היא מסוכנת מאוד מבתינה צבאית ויש
לבטלה ,לחסלה ,לבל תתפתה לסכנה רצינית עוד יותר .האיום הזה בלבד הספיק להטיל פתר על
הנהגתה של ״תנועת המרי״.
עצם ה״הסדר״ הועמד תתת סימן-שאלה .תכינו לדיון נוסף ולתשובה על דרישתנו .אך בינתים
באה השבת הגדולה  -השבת של ל' בסיוון.
השלטון האויב ההליט להנתית מהלומה מרוכזת .עוצר הוטל בערים הגדולות ,המאוכלסות
עברים .אך עיקר המהלומה הייתה מופנית לעשרות משקים .תיפושי-נשק מדוקדקים התתילו עם
הנץ השתר .מבתינה סמלית היה מעליב ביותר כיבוש בנין הסוכנות ומעצר חבריה לפי רשימה מוכנה
מראש.
תעלולי האויב באותו יום עדיין זכורים יפה .הרס ופיצוץ ,מכלאות ,מאסרים המוניים ,התרבת
רכוש ,רצת ועינויים בעתלית .היה בדור :השלטון האויב הוריד את כסיות-המשי שלו ביתס ל״ישוב
המאורגן״ .ההתפתתות הבלתי נמנעת הגיעה לשיא מסוים .השלטונות שוב אינם מבתינים בין
״טירודיסטים״ ל״אנשי מגן״ .הוא רואה את העם כולו כיחידה אתת ,בעלת רצון מאוהד ,המסכנת את
קיומו .והוא יצא להתקפת נגד.
מה היו חישוביו של האויב בתכנו את הפעולה המקפת של אותה שבת? אין ספק ,כי הוא ראה
לפניו שתי אפשרויות :או שפעולתו תשמש פרובוקציה ,שתצית את הציבור כולו ותוציאו לקרב גלוי
בתנאים בלתי-שוויס ואז תהיה ידו על העליונה .או  -שרוחו תישבר ובמקום ״המאבק" תבואנה
נסיגה וכניעה .השלטון רצה באתת משתי האפשרויות הללו .כי יותר מכל הוא תושש מפני"מלהמה
קטנה מתמדת״ ,ההורסת את עצביו :מפעולות פרטיזניות הנעשות רתבות יותר בהיקפם ,תכופות
יותר בזמן ,פעולות אשר התכסיס הטקטי שלהן הוא :פניעה ונסיגה לבסיסים ותחר הלילה מדי יום
ביומו .כי נגד מלחמה כזאת אין כותו של צבא מסודר גדול ביותר .את האפשרות הזאת רצה השלטון
למנוע .הוא רצה להטיל הכרעה :או קרב מכריע בזמן שנוח לו או נסיגה כללית.
יש לציין ,כי איש־המשק העברי וביחוד הנוער ־ עמדו על הגובה .הם מילאו את ההוראות
שניתנו להם מטעם מפקדיהם .השתטחו על הקרקע מתתת לגלגליהם של כלי-הרכב המשוריינים.
סירבו ללכת למכלאות מרצונם הטוב ,לא הסכימו להוכית את זהותם ,לא רצו לתת את טביעת
אצבעותיהם במחנות-המעצר .הם גילו רוח-קרב ונכונות .אולם ידוע ידענו ,כי נקודת הכובד איננה
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בהתנהגותו ונכונותו של איש השווה .נקודת-הבובד הייתה בדותה של ההנהגה ,המוציאה פקודות
ומטילה אותן על איש-השווה .על כן עקבנו במיוחד אחו מצב-וותמ של תבוי ההנהגה.״
״המעש״ לא חסך את שבטו גם על אי-קריאת העם אל הנשק ופתיחת מרי אזרחי כלפי שלטונות
האויב ,ובמקום זה תזרו שוב על הקומדיה המבישה של שבתון כללי ,שאינה פוגעח באויב ואינה גורמת
נזק אלא לישוב בלבד.
"חוסר עלינו חרפת השבתון" קרא ״המעש״:
״מה עושה אומה בשעה שאויב מתנפל עליה לפתע? כיצד מגיב עם על פלישת אויב מזויין
לגבולות מולדתו?
עם החפץ חיים הגיב בצורה אתת בכל הזמנים ,בכל המקומות ,בכל המשטרים .הוא נשמע לצו
ההנהגה ,היוצאח בקריאה גדולה:
״אזרחים ,אל הנשק!״
כל גבר בעם ,כל יוצא-צבא ,תופש את נשקו ,מזדרז לתטיבתו ־ להיות חומת-מגן למולדת,
לגרש את האויב מעל אדמתו ,להגן על חרות-העם.
כך נהג העם הרוסי במשטר־הצארים בבוא נפוליון בשערי-מוסקבה .כך נהג העם הרוסי
במשטר־הסובייטים .בהתנפל עליו צבא-הנאצים ה״בלתי מנוצת״ .כך הגיבו הקומונארים של פאריס
והאנגלים בימי ה״בזק״ ,ומי לא? כולם! כל אומה ,היודעת מהי מולדת ומהי תרות.
ומדוע לא נהג כך העם העברי? שנים מרובות לא יודע הציבור העברי ,כי הבריטי אויבו הוא .שנים
מרובוח הלך שולל אחרי תודת-סלף ואשליות כזב .אולם לאתר מאורעות יום-שבת של ל׳ בסיון
היה כבר ברור לכל מה המצב .ומדוע לא הוסקו המסקנות המעשיות .נם אחרי התקפת-ה״הפתעה״
של האויב?
מדוע לא נענה הציבור העברי?
התשובה היא אתת .ובבהירות:
העם לא נענה ,כי לא נקרא .הנהנתו לא הכתה בפטיש-הדצון על סדן המאורעות .היא לא
תישלה .ההנהגה הרשמית הכזיבה .כרניל זה עשרות שנים.
הקריאה ״אל הנשק! להתנגדות״ ־ לא נשמעה .נשיא-ה״סוכגות״ התשוש נפגש עם עסקנים
עירוניים ויתד הוציאו ״מאניפםט״ אל האומה:
״אל בהלה ואל יאוש!״
הציבור לא נבהל ,העם לא התיאש .הוא ציפה לקריאת-קרב ,לצו-מלהמה ,לפקודת־גיוס .תתת
זאת שמע על בהלה ויאוש .היטב הבינו ההמונים :ברכי המנהיגים רועדות מפחד ,לבם מלא יאוש.
רק בזאת תתפרש סיסמת המבוכה אחרי אותה שבת .הנהנה נבוכה בראש ציבור דרוך לקרב ,לוהט
ויוקד.
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כל מה שקדה מאז הוא פרי המבוכה ,פרי אוזלת-היד של ההנהגה .היא אחראית על מה שלא
נעשה ועל מה שנעשה.
היא אשמה על שלא הוגשמו תכניוח המלחמה .היא אשמה על השבתת הנשק העברי .והיא
אשמה על שלא נפתתה מערכה ההמונית של מדי אזרתי כלפי שלטונות האויב .היא אתראית על
מה של נעשה .וההנהגה הכושלת אתדאית גם על מה שנעשה .היא אתדאית על אותה קומדיה ,אשד
שמה שבתון כללי .כי מה יש בשבתון זה יותר מהפגנת סרק ,מלבד תתליף למלהמה ,מלבד תאווה
חולנית לסיגוף עצמי? האם פוגעת השבתת המלאכה בעיר ובכפר  -האם היא פוגעת באויב? לא!
היא פוגעת במשק העברי בלבד ,היא פוגעת בפועל שכיר היום ,היא פוגעת בתקלאות .האויב משבית
את תיי-הכלכלה בעוצר .ואף ההנהגה הכושלת עוזרת כנגדו .ואם יש הבדל בכוונות  -אין הבדל כלל
בתוצאות .רק זאת :בעוד שהעוצר בפקודת האויב מגביר את המרירות ואת הזעם  -מפיג ״העוצר
הפנימי״ את התום ומוריד את המתת .השבתון ממיט תרפה על הציבור .וגדול הקלון עוד יותר ,כי
מתובת השבתון פטורים  -לפי התלטת המוסדות  -פקידי השלטון הזר וצבאו .לבל יבולע למנגנון
הממשלתי ,לבל תיגרם לו אי-נותיות ,לבל ירגש  -הליל  -כי קיומו תלוי בציבור העברי.
מי עדיין אינו מבין את תוסר-ההגיון ,את חוסר הטעם שבשבתונינו? זה מובן לרוב רובו של
הציבור .אך הן נשמעו ער כה מתוך רגש פאטריוטי ,למען לא יוודע קלוננו בתוץ.
יש לגמור אתת ולתמיד את הפרשה המתפידה הזאת .אנו קוראים לציבור:
אם תהין ההנהגה הכושלת להטיל שוב עליכם את שבתוניה ,לשתפכם בהפגנות־סרק ,לקדאכם
לסיגוף עצמי  -אל תיענו ,אל תצייתו.
את רותם של העצורים-שבויים נעודד בהמשכת המלתמה באויב ,בו גילתם לא על ידי
שביתות-דעב ולא על-ידי שנלקה את עצמנו .כי בזאת הוא רוצה .נילתם בו באמצעים שהוא חושש
מפניהם:
בהפעלת הנשק העברי נגד רכוש ונפש ,בהריסת עצביו; בהפעלת התכנית הרהבה של מרי
אזרתי.
ייעלם השבחון כנשק מחיינו! ואם לא תוותר עליו ה״הגנה״  -יביע הציבור את מורת רותו באי-
ציות כלפיה .למען תדע ,כי ברירה אתת לפניה:
לעלות על דרך המלתמה ,או להסתלק מן הבמה הציבורית.
דרך אהדת אין.״

פיצוץ מלון ״המלך דוד״
בההילה יולי  1946נהקבל במרכז לת״י מכתב מאת הנהגת ״תנועת המרי העברי״ ,ובו אישור לביצוע
שהי פעולוה שנידונו בין הארגונים קודם לכן :האהה ,ההקפה על מקום ריכוזם של האדמיניסטרציה
הבריטיה ומפקדה הצבא הבריטי באגף הימיני הדרומי של מלון ״המלך דוד״ בירושלים ע״י האצ״ל
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)"מלונצ׳יק״ בלשון האישור( .והשנייה ,התקפה על בניין ״האחים דויד״ ,שבו התרכזו משרדי ממשלה
רבים ומרכז התקשורח ע״י כוחות לת״י .במכתב נאמר במפורש :״עליכם לבצע בהקדם האפשרי!״
הפעולות אושרו גם על ידי ״ועדת איקס״ .מאחורי האישור לביצוע הפעולה במלון"המלך דוד״ עמד,
מלבד עצם הפגיעה בשלטון הבריטי במסגרת המאבק המשותף ,גם רצונם של המוסדות הלאומיים
של היישוב להשמיד כל הוכהה שהייתה בידי הבריטים ,המקשרת א ת הסוכנות עם ה״הגנה״ ופעולות
הנועה המרי.
שהי הפעולוה נקבעו לאוהו יום ,ולה״י ביקשה ממפקדה האצ״ל להכניס שינוי בלוה הזמנים של
הביצוע .אולם ,מסיבוה אובייקטיביוה ,לא ניהן הדבר .הואיל ופעולה המלון ״המלך דוד״ הייהה השובה
יוהר ,נאלצה לח״י לבטל א ה הפעולה שלה .בגלל הילוקי דעוה בין שני הארגונים ,לא שונהה ההכניה.
יום הפעולה במלון ״המלך דוד״ נקבע ל 22-ביולי .עם קבלת אישור מ ט ה " ת נ ו ע ת המרי״ ,וועדת
^ ההלה מפקדה האצ״ל בהכנוה .הותל במעקבים ובתכנון מפורט .מפקד הפעולה נתמנה ישראל לוי
)גדעון( ולרשוהו הועמדו  23אנשים ,נשק והומר-נפץ .המטענים הוטמנו בשבעה כדי-הלב גדולים
שהוהקנו בהם שני מנגנוני-הפעלה .האהד ,לקביעה מועד הפיצוץ והשני ,למניעה טילוק הכדים או
ניטרול הפעלתם .אה הכדים הוכנן להכניס למרהף של האגף הממשלהי של המלון דרך ביה-הקפה
"רג׳נט״ ,בו סעדו הקצינים והפקידים ארותת-צהריים.
נקבעו שלוש אזהרוה טלפוניוה כדי למנוע קרבנות רבים :לעיתון"פלסטיין פוסט" ,למזכיר הראשי
ולקונסוליה הצרפהיה .הצווה המהקיף הולק ל 3-יהידוה :הסבלים ,הסימה והפריצה .מפקד הפעולה
ילבש הלבושה סודאניה ושאר המשההפים לבוש ערבי.
ביום הפעולה נערכו דברי הסבר.
מספר ישראל לוי:
׳׳נכנסנו לרחוב יוליאן .פנינו ימינה ונכנסנו לקונסוליה הצרפתית בסמטה של הקונסוליה הצרפתית.
בצד הצפוני הייתה גדר מרושתת עם תיל ובה שער כניסה קבוע שהיה פתוה ודרך שעד זה נכנס
הטנדר וירד לעבר דלת הכניסה לקומת המרתף ,שנמצאה במרחק של כ 15-מטר מגדר .הטנדר נעצר,
שני אנשים ירדו ממנו והשתלטו מיד על השוער ששמר על הכניסה והדפוהו פנימה לעבר המטבח.
לכניסה למסדרון המרתף ,מצדו השמאלי ,היה מצוי המטבת ,מהמסדרון באמצעותו הייתה יציאה
לכיוון התצר לצד מזרת .משמאל היו מדרגות שהובילו לכיוון תדד-האוכל של המלון .אורך המסדרון
היה כ 50-מטרים ורותבו  3מטרים .בקומת המרתף היו תדרי השרותיס של המלון ,כגון מחסני
אוכל ,בנדים ,ריהוט ושאר מצרכי המלון .שלושה אנשים ירדו אף הם מהטנדר והמשיכו לעבר המשך
הפרוזדור ותפסו עמדות ליד הכניסות של הפרוזדור במנמה למנוע יציאת אנשים מהמרתף.
באקדתים שלופים אספתי ביתד עם עוד שני משתלטים את כל האנשים שהיו בקומת המרתף,
כולל אלה שהיו בקפה ׳רג׳נט׳ ...את כולם ריכזנו במטבת ...אף איש לא ניסה להתנגד להוראותינו...
אני ועוד שלושה אנשים גיגשנו לטנדר ,הורדנו את הכדים ,שבעה במספר ,למטה והכניםנום פנימה.
מיד לאתר זאת ,במהירות ,כשאתר מסייע לשני בגלל כובד הכדים  -משקל כ 50-ק״ג כל אהד -
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נוונו את הכדים לעגו ה׳׳לה וג׳נס״ .עשינו דרך זו שלוש פעמים...
עם סיימי את התקנת המנגנונים נתתי הוואות נסיגה...
נכנסתי למטבת ששם היו מווכזים כל העובדים ,והודעתי להם שיעזבו את הבניין בעוד  5דקות
מאתו שהונהו חומוי-נפץ והבניין עומד להתפוצץ.״

מייד לאהר צאח ישראל מהבניין ,העביר טימן לבחורה שאצה לטלפן למרכזייה המלון והודיעה על
הנהה הפצצוה בבניין .כן הודיעה למערכה ״פלסטיין פוסט״ ולקונסוליה הצרפתית.
בינהיים ,בהוך המרהף ,ההפההו הילופי-יריוה בין המהקיפים והיילים בריטיים ,שהרגישו
בהכונוה השודוה .שניים מהברי האצ״ל נפצעו .אהד מהם נפטר אהר-כך מפצעיו.
בשעה  ,12:37עשרים ושהיים דקוה לאהר הפעלה המנגנונים על-ידי ישראל ,מפקד הפעולה,
נשמעה ההפוצצוה שהרעידה א ה העיר והרסה כליל אה האגף הדרומי של המלון.
כל האגף הדרומי בן  7הקומוה ,ההמוטט .מספר הנפגעים הסהיים ב 91-הרוגים ו 47-פצועים .בין
ההרוגים  26 -בריטים 40 ,ערבים ו 17-יהודים.
אצ״ל זקף אה ריבוי הקרבנוה להובהו של מזכיר הראשי של הממשלה ,ג׳ון שאו ,אשר נמנע מלפנוה
א ה הבניין לאהר קבלה האזהרוה .הבריטים כמובן הכהישו א ה אהריוהם בהרג הגדול.
בקשר לסיבת אי-פינוי הבנין התהלקו הדעוה .היו שסברו ,שלשאו היו שיקולים פוליטיים נסהרים
לא למנוע א ה ההרג .אבל הדעה המקובלת הייהה כי שאו לא האמין בהעזתו של האצ״ל לתקוף
א ה המטה הראשי של הצבא ,וכי הפינוי היה מנהיה על הבריטים ,בנוסף לההפוצצוה ,מכה נוספה
ביוקרהם.
א ח היישוב אחז זעזוע כללי .ראשי הסוכנוה ,הוועד הלאומי וההסהדרוה גינו בהריפוה א ה
"התועבה" והבעו ״להחקומם נגד מעשה הפשע״ .״דבר״ הכחיש כי הפעולה בוצעה באישור ״הנועה
המרי״ והטיל א ה האהריוה על ״אהד הארגונים המתבדלים".
״קול ישראל״ הסהייג מהההקפה ,אך ההקיף גם א ה השלטון הבריטי על מדיניוהו ועל אהריוהו
במעשה" .אל יישכחו פשעי הבריטים עקב פשעי האצ״ל״ ,נאמר בשידור.
בהוגי השמאל" ,בעלייה הדשה" והמהונים ב״הגנה" נשמעו בהוזקה דברי ההנגדוח להמשך המרי.
במפגש המשוהף בין נציגי האצ״ל וה״הגנה" דרש האצ״ל לפרסם אה כל האמה על הפעולה .ואילו
ה״הגנה״ ביקשה מהארגון לפרסם הודעה ,כי הפעולה כולה היא מעשה ידו של אצ״ל ואמנם בהודעה
שפירסמה לא הוזכר הלקה של ה״הגנה" ,למען לא לההריף א ה היהסים ב״הנועה המרי העברי".
האמה על מלון ״המלך דוד״ פורסמה על-ידי האצ״ל רק כעבור שנה ,לאהר פירוקה של ״תנועת
המרי״.
פיצוץ מלון ״המלך דוד״ זכה להדים אדירים בעולם כולו ,ביהוד בארצוה-הבריה ובאנגליה גופה.
הוכה לעולם ,ובעיקר לשלטון הבריטי ,כי אפילו המקומוה השמורים והמוגנים ביוהר של האימפריה
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לא יעמדו בפני התקפות של כוח המחץ של ארגוני-המחתרת בארץ-ישראל .היה ברור ,ש א ם ימשיך
המאבק המזויין בבריטים ,לא תהיה להם ברירה אלא להתקפל.
בעיית ארץ-ישראל נהפכה לבוערת ביותר בזירה הבינלאומית.

אישור תכנית מוריסון־גריידי
בינתיים החלו הבריטים בהתווית תוכנית-תגובה נגד היישוב .ב 23.7-אמר ראש ממשלת בריטניה,
קלמנט אטלי ,בפרלמנט כי יחכן ש״יגוייס כוח צבאי מיוחד לדיכוי הטרור בא״י״ .ב 25.7-פורסם ״ספר
לבן״ חדש ,ש ה ת ב ס ס על המסמכים הסודיים שנחפסו בחיפוש בבניין הסוכנות ועל השידורים של ״קול
ישראל״ ושל אצ״ל ולח״י ,וכן על המברקים שנתפסו ,שהוחלפו בין ירושלים ולונדון .כן ,נאמר בהודעה
כי ניתנו סמכויות חדשות לממשלת א״י בדיכוי הטרור.
באותו יום הודיעה ממשלת בריטניה ,שהיא אישרה עקרוניח  -לאחר שלוש ישיבות שהוקדשו
לבעיית ארץ-ישראל  -א ת הצעת התוכנית שהוכנה בידי מומחי בריטניה ,שכונתה"תוכנית מוריסון-
גריידי״.
נתן ילין-מור מסכם בספרו א ת התוכנית כך:
״לפי תכניח זו תחולק אוץ-ישואל לשלושה חלקים .שניים מהם ,יהודי ועובי ,יהיו קנטונים
נפודים ,עם בית־מחוקקים נבחו ומוסד מבצע בכל אחד .הקנטון היהודי יקיף ,לפי התכנית ,את
הישובים העבויים הקיימים ואת השטתים שביניהם .בסך-הכל ,בעוף שבעה-עשו אתוזים משטתה
של אוץ־ישואל .יוושלים ,בית-לתם והנגב נועדו להשאו בפקות ישיו של הממשלה המוכזית.
בואשה של ממשלה זו יעמוד הנציב העליון הבויטי ולידו מועצה מבצעת ממונה .בסמכותה יהיו
עגיגי ההגנה ,יתסי-תוץ ,מכס ובלו וכל ש א ו הענינים שלא יועבוו מפוושות לקנטונים.
בנאומו בבית-הנבתוים נסה הובוט מוויסון להציג את התכנית בצוות קוסמת ליהודים בכך,
שהיא תפשט את בעית העלייה לאוץ-ישואל .הפקוח אמנם ישאו בידי הממשלה המוכזית ,אבל זו
תנהג לפי המלצותיהן של ״ממשלות״ הקנטונים .״כל עוד לא יעבוו על כושו־הקליטה של החבל,
תאשו הממשלה המוכזית את העלייה המבוקשת על-ידי ממשלת החבל״ .לא יהיה בסמכותה של
הממשלה המוכזית לאשו עליה מעל להגבלות המוצעות על-ידי ממשלות הקנטונים .בווו היה
מדבויו של מוויסון ,כי בעוד שהבויטים יוכלו לדחות את התביעות העבויות באמתלה של כ ו ש ו -
קליטה מוגבל ,מוותוים הם מואש על זכות לעליה עבוית לקנטון העובי .גם לשטח שבפקוח בויטי
ישיו לא תבוא עליה .ו ק שבעה-עשו אחוזים משטחה של א ו ץ ־ י ש ו א ל המעובית יהיו פתותים
לעליה .אם יסכימו שני הצדדים ,העברי והעובי ,לתכנית המוצעת ,יוחלף המנדט בנאמנות .לטוח
וחוק תשאו הדלת פתוחה להתפתתות לקואת מדינה פדולית או לקואת הלוקה.
כוונת הבויטים בעבוו התכגית ובאמוצה הייתה בוווה :להחלץ מלהצה הגובו של מלתמת-
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השחרור העברית; להמשיך בשלטון הבריטי בארץ-ישראל על בסיס קל יותר; להתאים את המסגרת
להפיכת ארץ־ישראל בחלקה הדרומי לבסיס צבאי בריטי ביבשה ,באויר ובשני ימיה  -ים התיכון
וים סוף :להתלץ מלתצה של דעת-הקהל העולמית ,וביתוד של ארצות-הברית ,להתיר כניסתם של
עקורי המתנות ולפתות מאה אלף מהם לאדץ-ישראל; ולבסוף ,דבר שאולי תשוב היה לבריטים יותר
מכל :שותפות אמריקאית להחלטה ולבצועה מבחינה כספית.
באשר לכוונתה האהרונה התאכזבה ממשלת אטלי .ארצות-הברית הודיעה ,שאין היא מוכנה
להיות שותף לבריטניה במאמציה להשיג הסכם על בסיס ההמלצות של צוותי המומתים הבריטי
והאמריקאי .אף על פי כן שגרה ממשלת בריטניה באותו יום הזמנות לועידה בלונדון .ההזמנות
נשלתו אל המדינות התברות בליגה הערבית ולמזכיר הכללי של הליגה ,לסוכנות היהודית ,לועד
הערבי העליון ,ולאישים יהודים אתרים בממלכה המאותרת ובארץ-ישראל.
נם מי שבעיניו נראתה תוכנית-מוריסון כהתקדמות לעומת הספר הלבן ,הייב היה להודות ,כי
זו הושנה כתוצאה מפעולות הכוח העברי .מכאן קל להסיק ,שאף דורשי הפשרה חייבים היו להיות
מעונינים בהמשך הפעולות ,כדי להשיג ותורים נוספים מן הבריטים .לגבי המתתרות לא הייתה
הבעיה קיימת :תבענו פנוי גמור של הבריטים מארץ-ישראל .שום הסדר ,שלפיו ישארו הבריטים
הכות העליון בארץ ויהפכו אותה לבסיס צבאי ,לא נראה בעינינו הצעה שאפשר לדון בה.
הבריטים הבינו אף הם ,כי שום הצעה שלהם לא תזכה ליהס רציני מצד הישוב ,כל עוד קיימים
ארגונים מזוינים שהוכיתו את כשדם ושנחושה התלטתם להמשיך במלתמתם עד הנצהון ,אשר
פירושו פנוי בריטי כולל והקמת מדינה עברית רבוגית בארץ-ישראל .הבריטים לא שגו באשליות.
הם ראו ב״דכוי הטרור״ תפקיד דחוף וראשון במעלה .אם יושלט ״הזק וסדר״ בארץ ,לא יזדקקו
להסכמת הצדדים לתכניותיהם .פקודת-היום של הגנרל בדקר הייתה בטוי נאמן לעמדה זאת .רותה
ולא מסקנותיה .מובן היה שהוצאת הישוב העברי אל ״מתוץ לתתום״ לתיילים אינה האמצעי היעיל
ביותר לדכוי תנועת המרי .דרושה התרפה באמצעים.״

התגבורת ההסתות נגד המחתות
הסתתם של המוסדות ושל העיתונות ,הלכה וגברה נוכח איומי הבריטים בנקיטת אמצעי-עונשין
ופעולות חריפות נגד היישוב.
כנגד ההסתה הפראית יצא ״המעש״)אב)א( ,תש״ו( בהתקפת-נגד חריפה .המאמר ,מלבד הצער על
הקרבנות המקריים הגדולים והתקפה על השלטון הבריטי ועל ג׳ון שאו ,הוקדש רובו לחזית הפנימית.
המאמר הוכתר בשם "סכרו פי המסיתים!״.
״לא לשם ״פוליטיקה״; לא מתשש ״שמא יגידו בגת״; לא מתוך רעך מפני ״סאנקציות״ של החיה
הבריטית; וגם לא בכדי לעורר אינסטינקטים של המונים.
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אנתנו נביע את צערנו על הקרבנות העבריים ,שנספו בהפצצת מרכז השלטון האויב  -מפני
שאתים הם; מפני שלא מתון זדון שימשו פקידים אצל האויב; מפני שלא רצו במותם .מפני שרק
קרבנות מקרה היו ,ומפני שגם הם קיפחו חייהם בגלל אויב אכזרי זה ,שהטיל עלינו את ההכרת
שבמלתמת-תרות רבת-דמים.
תהא נפשם צרורה בצרור כל הקרבנות של מלתמת התרות .בפקוד העם את זכר התללים כולם
ייפקד זכרם.
וגם על הקרבנות הערבים נביע את צערנו .כי לא הם אויבינו ולא נשנאם .כי רק כלי-שרת הם
משמשים בידי השלטון ,הזר גם להם ,המנצל גם אותם בארצנו כאן ,ואת אתיהם בארצות השכנות.
גם הם היו קרבנות של מקרה ,של התסבוכת ,אשר השלטון האויב  -ורק הוא  -אתראי לה.
ומכאן ואילך  -אל התיים ועל ההיים.

התן המילל
אותו צבוע ,סיר ג׳ון שאו ,אשר לצערנו לא השיגה אותו עדיין יד הצדק ,הוא שתקן בעל כשרון.
במשך שגים הוא שיחק בתפקיד של ״ידיד היהודים״ .וכל התמימים ,שאין מתשבה פוליטית בקדקדם,
המתלקים את פקידי האויב ל״ידידים״ ו״שוגאים״  -מצאו בו ״אור מאופל״; התברכו בו :״הלוואי
וירבו כמותו בפקידות הבריטית" .הוא היה מוסיף לשחק את תפקידו כראוי; היו מוסיפים לחשוב
אותו ל״ידיד״ .אך ההליטו בלונדון כי אין עוד צורך בהסוואה של "ידידות ליהודים״ .סיר ג׳ון שאו
הוריד את המסווה ומיד התגלה פרצופו האמתי.
פעולותיו ידועות .הוא ראש הממשלה הפלשתינאית .נציב הלך וגציב בא  -וסיר שאו נשאר
בתפקידו ,כדי לשמור על הרציפות שבמדיניות הפלשתינאית .ובכל התכניות השטניות שתוכננו נגד
העם העברי  -תקוע מותו של צבוע זה .כל פעולה שבאה להצר את צעדינו  -בכל השטתים  -במותו
נולדה או אושרה על־ידו.
מי לא שם לב ליחס-הבוז שלו ,לתשובותיו המחוצפות במסיבות עם עורכי העתונים? סיר נ׳ון
דבר בציניות גסה ,התכוון להשפיל ,הוא דיבר ממרום שבתו כאחד ענק ,בן הגזע העליון ,ליצורים
שפלים.
מי אינו זוכר את הודעותיו לעתונאיס באותה השבת הזכורה .בשעה שקלגסיו רוצצו גולגלות
של אנשי-עבודה עברים; בשעה שהם הרסו עמל שנים  -אז דיבר שאו תגיגית ,מצא מקום להבטית
בהלצה ,כי ד ״ ר ויצמן לא נאסר״ .הוא גתן ביטוי להרגשת הניצחוןשלו.
והנה הצבוע נהפך לתן .והתן מילל .הוא יודע את המשהק .הוא משחק בעל-כשרון .הנה הוא
מקליט דברי-הספד על הקרבנות .למען ישמע כל העולם את קול הבכי שלו ,את רעד ההתרגשות
בקולו .כדי לעורר רחמים כלפי השלטון הנתקף ,המסכן ,ולעורר זעם נגד המתקיפים ,נגד העם העברי
הלוחם לתרותו.
סיר ג׳ון בוכה .התן מילל .בכי ״פוליטי״ ,יללה  -תכסיס מתושב .כי לא רגשות אנושיים מפעמים

פרק שלושים ואחד :הבריטים מסתערים על היישוב | 139

בצבוע זה .שאלמלי כן ־ היכן היה סיר ג׳ון כל שעה שנרצתו מיליונים ואלפים ,ומאות ועשרות וגם
יתירים? היכן היה סיר ג׳ון לאחר מעשי-הרצת בתל-אביב ,לאהר מעשי התועבה הבריטיים בשרון
ובשומרון ובגליל?
אכן סיר ג׳ון היה עסוק אותה שעה .הוא עסק בהיבור הודעות רשמיות ידועות.
ועתה מילל התן הזה .ולנו נעים לשמוע את יללת התן .לנו נעים מאוד להאזין לבכיו ,לראות את
דמעות-התנין שלו .רותנו מתקררת ,כאשר האריה הבריטי המנצח נהפך לתן .תן ממשפתת הצבועים
 -זה התפקיד המתאים לו .שישחק אותו עד סופו!

רוצים לספוג מלקות? בבקשה!
ה״מוסדות העליונים״  -הנהלות ה״םוכנות״ ו״הועד הלאומי"  -נתנו את האות ,ובעקבותיהם
הלכו עורכי רוב העתונים ,״מוסדות תתתונים״ ,מועצות ולשכות .כל אותו קומץ האנשים ,שנדמה
להם ,כי הם מיצנים את הציבור העברי .כולם נתגיסו למלאכת ההסתה והשיםוי .אין מקוריות
בטענותיהם .הן ישנות .שוב על ״פורקי-עול" ומתבדלים ו״מוציאים עצמם מכלל-ישראל״; ו״פשע
ותועבה״; עד גמירא ,עד לידי גועל.
אך לא זה עיקר חטאם .אנו יודעים כי הציבור למד משהו בשנים האתרונות .הוא שילם בעד
הלקות שכר-לימוד בדם ובקרבנות .על-כן לא ייגרר אחרי ההסתה .אך עיקר הסכנה הוא כלפי-
תוץ.
צאו וראו; לונדון שנזדעזעה  -ויש יסוד לזעזוע שלה ־ טוענת :״יש להתיש פתרון סופי לבעייה.
הדיכוי לא הועיל ולא יועיל" .ואילו ה״מוםדות" הציוניים םופקים כפים וטוענים :״הנה תראו איזה
מכות יונתתו עלינו .והם יצדקו בכל אשר יעשו לנו".
וסופר מתוכם )רו״ן ב״האדץ״( כבר נותן לאויב עצות כיצד להעניש את העם העברי; ״חיפושים
נוספים ,מאמצים למצוא ינורים ,פםקי-דין תמורים ביותר  -ללא חנינות  -במשפטים העומדים
בתור ,אולי נם עונשים קיבוציים  -כל אלה הם בגדר האפשרות״.
בפיק ברכים הם עומדים .כילד שסרת ומתכה לעונש צודק ,הם עומדים מוכנים לשלשל את
המכנסים ולספוג מלקות .ואם הס מוכנים ,וודאי ״ירביץ״ האויב.
אך ה״מוסדות״ - ,לא את המכנסיים של עצמם הם מוכנים לספוג .הם טוענים בשם הציבור .על
כן תייב הציבור להגיד להם:
אס רועדים אתם; אם מתכים אתם למלקות של האויב ומשלימים עם העובדה מראש; אם אתם
רוצים ללקות ־ בבקשה; אך בגופכם .לכו למושל ,שכבו על הספסל והכו להצלפת הפרגול .אנתנו לא
נשכב ולא נחכה ולא נקבל באהבה .לא תיפושים נוספים ,לא יגורים ולא עונשים קיבוציים.
כך צריך להגיד הציבור ל׳׳מוםדות״ .ואנו נוסיף :״פםקי-דין חמורים  -ללא הנינה״ ,אם יבואו -
נמצא דרך להגיב בכל תומר-הדין.
אנו לא נספוג מלקות .ועל מכות נדע להשיב מנה אחת אפים.
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מוסר עבדי ולא מוסו-עבדים
בואש ההסתה )מלבד ״משמו״ ,הנאמן לקו שלו( צועד הפעם ׳׳הארץ״ .ניתנה לו הזדמנות
להתתטא ו״לכפו״ על ה״סטיות״ האתוונות מקוו ״עליה הדשה״  -וובוט וולטש  -ווייצמן .וההסתה
בכל הכלים.
יש הסבו לעמדתו זו של ״האוץ״ :עתון זה מטיף בגלוי לתלוקת מולדתנו .כתוצאה מן המעוכה
הואשונה במלחמת-התוות צפה הצעה זו על הפוק .לכאווה צויך היה ״האוץ״ להיות אסיו-תודה
ל״טידוריסטים״ ,שבלעום הייתה ממשלת בויטאניה עומדת על ״הספו הלבן״ ללא שינוי .אך סופרי
״האוץ״ יודעים ,כי ה״טיווויסטים״ לא יקבלו ״פתחן״ זה .שהם ימשיכו במעוכה עד הניצתוןהמלא,
אף אם המלתמה תהא עוד אווכה וקשה .על-כן נמנע ״האוץ״ מלהודות ל״טיווויסטים״ והוא
מתגעגע ,שוויצמן יטול לידיו את הסמכות לקבל ולאשו את תכנית-התלוקה המוצעת.
אבל ״הארץ״ ,במקום להגיד דבוים מפוושים ,הולך ס ח ו ו  -ס ת ו ו ; מדפיס של מ ש ו ו ו ת אומללה
אתת ,ד ק ת  -ו ג ש ותולת מחלה ממאות ,נ״ע .ונוסף על כך :מדבו על מוסו ,על המוםו העבוי.
מהו המוסו ,אשו סופוי ״האוץ״ דבקים בו? זהו המוםו של היהודי בהומל ובקישינוב .יהודים
התיים מפונוום לפונוום ״על טהות המוסו״ .הם מוכנים לחיות כך נם כאן ,במולדת .יהודי הומל
וקישינוב גמוו את תייהם במשופות ובתאי-הגזים .ואנו מתעבים מוםו כזה .אנו מתקוממים נגדו
בכל נימי נפשנו .איננו ווצים בהיי-כלבים ,כאשו וגילים יוצאי-הומל-וקישינוב ,שהביאו לכאן את
כל התולי הנפשי משם .אנו לא נתלל את המולדת במוסו עבדים-נוצעים זה .ולא יועילו הבמות
הובות ,העומדות לושותם של ״עבדים מוסדיים״ אלה .כאן לא!
אנו יודעים מוסו אתו .אנו יודעים מוסו עבוי ,אשו לא סולף על-ידי המסלפים .אנו לא נסכים
להיות העם הנוצוי היתידי בין אומות העולם .כי לא קיבלנו את תוות הנוצוי ולא נקבלנה .ו״תוות
החסד" שלו ,בפי מזכיוי שמו הצבועים ,לזוא ולגועל היא לנו .מוסונו הוא מוסו עבוי ,מוסו של
אנשים תפשים ,האוהבים את מולדתם ועמם ,הנלחמים למען תוותם .ובמלהמה זו נשתמש בכל
האמצעים הנהוגים בזמן מלתמה .כאשו עשה בן-נון ובן-קיש ובן-ישי; כאשד עשו תשמונאים
וקנאים ובן-כוכב.
מהם למדנו מיסו .ומוסו אתו איננו עבוי ,מי שווצה במוסו-עבדים  -ינצוו אותו לעצמו וינהג
לפיהו .מי שמתגעגע ל״תיקון עולם במלכות שדי״ ילך אל ״האב הקדוש״ בוומי ויקבל ממנו הושאה
להטיף בכנסיות שלהם תחילה .לנו אין עניין בהטפה זו .לנו יש עתה עניין אחד ויחיד :להציל את
העם ולשתוו את המולדת .על פני ״כלב תי״ ,שסכנת כליית נשקפת לו כל שעה ,אנו מעדיפים את
האויה החי ,התפשי מכבלי שיעבוו.
מובן ,״אנשי המוםו״?!
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באזני האויב
את משמעות המאורעות מבין האויב יותר טוב מעםקני-הפוובינציה שלנו .הם מדברים אליו
בשפה בדורה:
אתם בותנים את התופעות מבחינה של תועלת )גם בשעה שאתם מדברים על מוםר ויושר(.
מהי התועלת ,שאתם רוצים להפיק כאן? לקיים קוי-תהבורה ,בסיסים אסטרטגיים ,על-כן אתם
מתעקשים לשלוט כאן .אך את מטרתכם לא תשיגו .הקוים ינותקו ,הבסיסים ייהרסו .מה איפוא,
התועלת בשלטונכם כאן? אם תתעקשו  -יושמדו גם שליטיכם .דיכוי לא הועיל ולא יועיל.
ככל שתקדימו להסתלק  -כן תיטיבו לעשות .זוהי הפעולה שתרבה שלום בעולם .והיא תלויה
בהתלטתכם.
אין אנו בטוחים ,כי השלטון הבריטי יהליט כך בזמן הקרוב .אן הוא יחליט ,בהכרח יהליט .כי לא
תהיה לו ברירה אתרת .וגם לנו אין ברירה אחרת ,כי חפצי-חייס אנחנו ולא עדת־מיואשים.

אל הצבור העברי
את הלקה שלמדתם בשנות־האימים האתרונות  -אל תשכתו! למדתם לדעת מיהו האויב; אתם
יודעים מי אשם באסוננו הגדול.
וגם זאת אתם יודעים כבר;
על-ידי מי ובמה נהפכה בעיית מולדתנו לבעייה הבוערת ביותר בזירה הבינלאומית.
וגם  -מי אשם בכשלונות של עשרות השנים האתרונות.
על-כן  -אל תקשיבו באדישות להסתת המסיתים .כי היא פותחת לאויב תקוה של מלתמת
אתים פנימית .כי היא מקשה את ערפו של האויב .כי היא מבטלת את הישגי המלתמה ,הנקנים בדם
ובסבל.
סכרו את פי המסיתים .הסו אותם .אל תשעו לדברי-הבלע שלהם.
עמדו איתנים עם הכותות העבריים הלותמים.״

הפקודה של הגנרל בוקר
פיצוץ מלון ״המלך דוד״ גרם לבריטים השפלה רבה ,עד כדי אבוד כושר שיקול-הדעת המדיני.
השלטון בארץ השתולל מתוך חוסר אוניו גם במישור האזרחי ,אך בעיקר במישור הצבאי .תיסכולו
של הצבא מכישלונו להגן על מבצריו מפני ארגוני המתתרת ,הקפיץ א ת מפקדו ,הגנרל ברקר ,להתנפל
על היישוב העברי בפקודות-יום שלוחת-רסן ב 26-ביולי

 ,1946בה האשים א ת העדה היהודית כולה

בשורה ארוכה של התפרצויות ,ששיאם בפיצוץ מלון ״המלך דוד" ,ובקרבנות הרבים שנגרמו .הוא
הוציא ״מחוץ לתחום״ לתיילים הבריטיים א ת כל מקומות השעשועים שבבעלות יהודית ,ואסר על כל
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מגע חברתי עם היהודים.
הרי נוסח הפקודה במלואה:
״אי-אפשר לפטור את העדה היהודית באדץ-ישראל מאתדיות על שורה אדונה של התפרצויות,
אשד הגיעה לשיא בפיצוץ הלק של משרדי-הממשלה במלון ״המלך דוד״ ,שגרם אבירות תמורות
בנפש .בלעדי תמיכה ממשית או פאסיבית של הציבור היהודי בנללו ,היו מגלים מיד את הננופיות
הטירוריסטיות ,המבצעות למעשה את המעשים הנפשעים הללו .במידה זו היהודים בארץ הזאת הם
שותפים לפשע ונושאים הלק באשמה.
התלטתי ,שהם ישאו בעונש ושיובאו לידיעתם התיעוב והאיבה התוקפים אותנו בראותנו את
התנהגותם .אסור שנלך שולל אתרי הבעות-הצער הצבועות של מנהיגיהם ומוסדותיהם המיצגים
ואף לא אהדי המתאות שלהם ,כי אין הם אתראים בשום פנים על מעשים אלה ,הואיל ואין ביכלתם
להשתלט על הטירוריסטים .אני חוזר ומדגיש ,כי אילו רצה באמת הציבור היהודי להפסיק את
הפשעים הללו ,היה יכול לעשות זאת על-ידי שיתוף פעולה ממשי אתנו.
״משום כך התלטתי ,שעם קבלת המכתב הזה תוציאו ״מתוץ לתהום״ לכל הדרגות את כל
מקומות-השעשועיס השייכים ליהודים בתי-הקפה ,מסעדות ,תנויות ומעונות פרטיים .כל תייל
בריטי אסור שיהיה לו מגע-ומשא תבדתי כלשהו עם יהודי איזה שהוא .כל מגע-ומשא בזמן מילוי
התפקיד הייב להיות קצר ככל האפשר ומוגבל בהתלט לענין.
״אני יודע יפה ,שאמצעים אלה יגרמו מידה מסוימת של אי-נותיות לתיילים ,אבל אני משוכנע,
שאם נימוקי יוסברו להם במלואם ,יודו בנחיצותם ,והם יענישו את היהודים באותה דדך  -שהגזע
הזה חושש מפניה יותר מכל גזע אתר  -על־ידי מכות על הארנקים שלהם ,ועל ידי שיוכיהו להם
את שאט-נפשנו״.
 26ביולי 1946

תתום :לוייט-גנ .א .באדקר

זו הייתה התפרצות גסה של יצרי-שנאה אנטישמיים .הדברים על הגזע היהודי ,שכספו יקר לו מכל,
הזכירו את העלילות האפלות ביותר על היהודים.
בשביל הבריטים ,םימנה פקודת-היום של גנרל ברקר ראשיתה של תקופת הטתגרות בגטו סגור,
שלא מתערבבים באוכלוסייה האזרחית היהודית .אם יבואו  -יבואו בקבוצות ,בתפקיד ,מזויינים
וחמושים בנשק .מעתה ,היחסים יושתתו על בסיס של שליט ונשלט ,בין משעבד למשועבד ,בין שלטון
זר לבין אומה לוחמח לחרותה.
שלושה ימים מאוחר יותר פשטו על גוש דן צבאותיו של ברקר ,כדי ״לחסל את המחתרות״.
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העוצר הגדול )״מבצע כריש״(
בבוקרו של ה 29-ביולי התעוררו תושבי תל-אביב לקריאות-הרמקול שבקע מהרתובות ,שהכריז
על עוצר-בית ,משעה שש בבוקר ועד להודעה חדשה .כל התושבים הוזהרו ,שהיוצא מפתח ביתו עלול
להירות.
המצור הוטל על תל-אביב ע״י השלטון הבריטי לאחר ההתקפה על"מלון המלך דוד" בירושלים.
מטרת המבצע הייתה מכוונת נגד האצ״ל ולח״י ובלשון מפקד המבצע ,המיור ג׳נרל א.ג׳ .קאסלס,
הפעולה בת״א היא ״צעד מוקדם לחיסולן של הקבוצות הטרוריסטיות" .במבצע שנקרא"מבצע כריש"
השתחפו למעלה מ 27-אלף חיילים שוטרים ואנשי בולשת.
על העיר הוטל עוצר מלא .היא הוקפה מכל צדדיה ,אין בא ואין יוצא .במשך ארבעה והצי ימים
סרקו כוהוה הצבא והמשטרה א ה רהובוה הל-אביב ,מרהפיה ,עליוה-הגג שלה ,הצרוהיה ובתיה.
כ 100,000-הושבים הובאו לההנוה בדיקה ,זיהוי והקירח 762 .איש נעצרו להקירה נוספה והועברו
למעצר במהנה רפיה .בבהי המגורים ובמוסדוה ציבור נערכו היפושים ,הוך גרימה נזקים ,הרס
וההנהגוה גסה ואכזריה כלפי ההושבים.
למרות הכוה הגדול ללא תקדים ,שהשתתף בפשיטה ,תוצאות המצור חיו דלות מבחינה הבריטים.
שני סליקים בלבד של נשק נהגלו .בביה-הספר "ההכמוני" שברהוב לילינבלום ,נהגלה מהסן של
ה״הגנה״ ובו  52מרגמוה 51 ,רובים וכמוה גדולה של כדורים ,פגזים ונפצים .במרהף ביה-הכנסה
הגדול ,ברהוב אלנבי ,נמצא מהסן נשק קטן של לה״י ובו  16הה-מקלעים והשעה אקדהים .שמש
ביה-הכנסה נוימן נאסר.
רוב אנשי לה״י והאצ״ל ,שנלכדו בהל-אביב ,הובאו לההנוה-הזיהוי ,אך אף מפקד אהד של האצ״ל
לא נעצר .מנחם בגין ,מפקד האצ״ל ,שההגורר עם משפההו ברהוב בן-נון ,הצליה להסההר .נהן ילין-
מור ,הבר מרכז לה׳׳י ,שנשא העודה זהוה בשם אשר וולינסקי ,ושינה א ה הזוה פניו על ידי השהרח
שערו ושפמו ,הובא לההנה הקירה ,נהקר ,לא זוהה ושוהרר .היים לנדאו ,הבר מפקדה האצ׳׳ל ,הההמק
מהזיהוי .אך לעומה זאח ,יצחק שמיר )מיכאל( ,הבר מרכז לה״י ,זוהה ע״י טרג׳נט הבולשה מרטין,
שהכירו מימי שבהו במהנה המעצר במזרע.
מיכאל נעצר וכעבור זמן קצר הוטס למהנה העצורים בסמבל שבאריהריאה.

היחלצותו של נתן ילץ־מור)גרא( מהעוצר הגדול
ב 29-ביולי  1946בא גרא להל-אביב מה״וילה" בהל-ליטוינסקי להיפגש עם מנהם בגין ,על-מנה
לדון במצב .השיהה ההארכה למעלה מן המשוער עד שעה הצוה הלילה .נראה היה לגרא כי יהיה זה
מסוכן לשוב להל-ליטוינסקי בשעה מאוהרה כזאה וההליט ללון בהל-אביב בדירהם של הזוג ליאה
ומילו זינגר ,ברחוב סוקולוב  ,30עולים הדשים ,אוהדי המההרה.
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בחמש ותצי לפנות בוקר התעורר משנתו ,כשאזניו קולטות קריאות רמקול על הכרזת עוצר
בתל-אביב .הוא זינק ממטחו והחלבש מהר .מוחו קלט חיש א ת בשורת האיוב :הוא לכוד במלכודת
חיפושים ,זיהוי וחקירות .אסור לו להשלים עם המצב .עליו למצוא דרך לצאת מן העיר .הוא יצא
לרחוב ,אך הרחובות כבר היו חסומים ,עליהם הופקדו חיילי ״הכלניות״ מהדיויזיה המוטסת .הוא שב,
בלית ברירה ,אל הדירה .לבו נתמלא דאגה לגבי העתיד להחרחש .בראש וראשונה הוא חרד לגורלם
של החברים האחראיים שרובם התגוררו דרומה מהצפון .אלדד שהה אמנם בשומרון במקום בטוח ,אך
מיכאל ושולמית ,עם בנם הקטן ,גרו ברחוב אדם הכהן בצפון העיר .הוא קיווה כי למיכאל ,אשר מחופש
בתור רב ,דוקא לא נשקפת סכנת גילוי.
השעות עברו במריטת עצבים ,בציפייה לבאוח .מחצית היום עברה כבר ועדיין לא היה זכר לכל
תנועה .דאגתו גברה ,כאשר שמע מהרדיו כי תל-אביב כבושה כולה על-ידי הצבא והחיילים עוברים
מרחוב לרחוב ומבית לביח ,והאנשים נלקחים למקומות ריכוז לשם זיהוי וחקירה.
השעות חלפו ועדיין לא הופיעו חיילים .בזמן הזה גיבש גרא שתי תכניות חלופיות ,בעלות סיכויים
טובים כדי לעבור בשלום א ת העוצר .לפי תוכנית אחת ,הוא ינסה לעבור בחסות החשיכה לבית-חולים
אסוחא ,שהיה כ 250-מטר מהדירה ,ושם יבקש מאחד הרופאים שינתת אותו במעי-העיוור .התוכנית
החלופית הייתה פשוטה יותר :להתחבא בין קירות שלד בניין ,בן ארבע קומות ,שהיה במרחק של 40
מטר מהדירה.
תכנית ״אסותא״ ירדה מן הפרק ,כאשר לעת ערב הוארה הטביבה באור זרקורים ונמחחו גדרות
תיל באיזור .למזלו ,גם תוכניתו השנייה נכשלה ,לאחר ששומר הבניין סירב לשתף איתו פעולה .בלית
ברירה ,נאלץ גרא לשוב אל דירח מארחיו .למחרת בבוקר ,הוא בירך א ת השומר על סירובו כשנדהם
להיווכח כי בבניין השלד החמקם מטה גדול של"הכלניות״.
מייד לאחר שסיים להתגלח ולחטוף פח שחרית ,הופיעו החיילים .כל דיירי הבית נלקחו לשולחן
הזיהוי ברחוב הסמוך .הגיע תורו של גרא .הוא הושיט א ת תעודת הזהות המזוייפת .הוא נחקר על-
ידי בלש שאלות רבות .בטופו של התחקיר ,פקד עליו השוטר להכנס למכונית ,אשר הובילה אותו עם
אנשים נוספים לסמינר למורוח"לוינסקי" ,בו מוקמה תחנת זיהוי נוספת .כשעיניו הבחינו בבואו של
גנרל בריטי למקום ,היה גרא משוכנע כי זיהו אותו והגנרל בא לזון עיניו בחפיסחו של"הטרוריסט"
המסוכן.
הוא גילה בין קהל הממתינים מספר מכרים משכבר הימים .אולם אלה לא זיהו אותו .גילוי זה הפיח
בלבו תקווה הדשה ,שמא תחפושתו תעמוד לו לעבור בשלום א ת התחקיר .כשנקרא לגשת לשולחן,
הוא בתר אינסטינקטיבית באחד הקצינים שנראה לו נעים סבר יותר מהאחרים .ואמנם בחירתו הייתה
מוצלחת .גרא נחקר ארוכות על-ידי הקצין בצורה מנומסת .עם סיום השאלות ,עליהן השיב תשובות
מדוייקות ומעוררות אמונו של הקצין ,זה מצא שהשם אשר וולינסקי אינו מופיע ברשימת המבוקשים.
אז פנה הקצין לעיין באלבום של צילומים .גרא נחרד .בעמוד השלישי של האלבום הבחין בתמונתו
של פרידמן-ילין ,אך הקצין לא מצא דמיון בינו לבין התמונה והושיט לו את תעודת-הזהות באומרו:

"."O.K. You Can Go
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כעבור זמן מה הוא הוחזר לדירה .מארחיו קיבלוהו בשמחה .העוצר הוסר כעבור שלושה ימים.
גרא ניצל ממעצר .אבל שמחת היחלצותו מטבעת הכיתור העיבה בשורות איוב שהביאה לו שולמיח,
א ש ת ו של מיכאל :מיכאל נעצר .הוא זוהה על-ידי סרג׳נט הבולשת מרטין ,שהכירו מימי שבחו במחנה
המעצר במזרע.
מעצרו של מיכאל הייתה אבידה קשה ללח״י ,אך למעשה היה זה ההישג היחידי המשמעותי של
העוצר הגדול .סרג׳נט מרטין ,א ש ר הועלה לדרגת קצין ,הוצא להורג לאחר זמן-מה על-ידי לחייי.

מעצרו של מיכאל )יצחק שמיר(
מיכאל מספר על מעצרו:
" ...תל-אביב נתתמה בצורה נמעט הרמטית .אין יוצא ואין בא .אלדד ,שהתגורר למרבה המזל
ברמת-נן הצלית לתמוק לביתו זמן קצר לפני ראשית העוצר .גרא ואני השתהינו לישיבה ומצאנו
את עצמנו תקועים .נ ל בלש בארץ-ישראל גויים לעבודה .נ ל פינה הוארה בזרקורים .כל מתסן נפרץ
מסרק ביסודיות .התוקרים שפעלו רביעיות רביעיות ,היו מצויירים באלבומי תמונות של בנירי
המחתרות.
בעת שאגשי הבולשת הגיעו לביח מגוריי ,ברחוב אד״ם הנהן ,וציוו עליי לצאת ההוצה ,הייתי
משונגע עדיין שאצלית להוליך אותם שולל .נמגהגי הייתי לבוש בתתפושת התםנונית והיעילה מאוד
של אברך תרדי מבני-ברק ־ עטור זקן ופאות ומצונף במעיל שתור וארוך .בעת שעמדתי בפתה
הדלת ,הושיטה לי שולמית בשקט את יאיר .אספתי אותו בזרועותיי וצעדתי החוצה .עמדנו שם,
רב צעיר עם תינוקו ,נבונים במקצת ,מוקנטים מתמת הרעש ,האורות וההוראות הבוטות באגגלית.
מצמצתי קלות בעיניי ,נמי שאינו מבין מנל ונל מה מתרחש מסביבו ,אבל שוטר בריטי אחד ,םרג׳נט
ט.ג .מרטין ,נעץ בי מבט נוקב .הוא בהה בגבותיי העבותות ,התרנז במתשבותיו לשניה או שתיים,
זכר אותי ,מיקם אותי ,זיהה אותי; הזיכרון שלו ,ינולתו להתדנז ,תיק המסמנים שצבא  -הנל
הצטרף יתדיו בעת ובעונה אתת .הוא לכד אותי ,אבל תכונותיו אלו ,שבאו לידי ביטוי פומבי ,עשו
אותו לאיש מסוכן מאוד מבחינתנו וליעד ברור לפעולותינו .הוא מצא את מותו בתקרית אלימה
בסתיו של אותה שנה אלימה".

לאחר זיהוי וחקירה הוטס מיכאל לאריתריאה ונכלא במחנה העצורים באסמרה .הוא ברח מהמעצר
ב 14-בינואר  ,1947והגיע למולדת סמוך ליום הכרזת המדינה ,לאחר נדידה של למעלה משנה באפריקה
ואירופה.

זמן קצר לאחר מעצרו של מיכאל ,נעצרה גם שולמית ,כשבלש הבחין בה וזיהה אותה ברחוב
ונכלאה בבית-הסוהר לנשים בביח-לחם .שני בני-הזוג נפגשו שוב לאחר הכרזת מדינת-ישראל.
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הבריטים מכים שוב ־ חיפושי נשק
מכה נוספת הונחתה על היישוב עם ראשית גירושם של המעפילים לקפריסין ,שגרם להתפרצות
הפגנה ב 13-באוגוסט  .1946כשבוע ימים לאחר מכן ,חיבלו אנשי הפלמ״ת באנית הגירוש ״אמפייר
רייבל״ בתזרה ריקה מקפריסין .בתגובה לכך ,ערכו הבריטים חיפוש בקיבוץ שדות-ים .כ 5000-חיילים
הקיפו א ת הקיבוץ ,שמספר תושביו ,כולל ילדים ותינוקות ,לא הגיע אף למאתיים .ארבע מאות
עיתונאים וצלמים הוזמנו לחזות בחיפוש .ההודעה הרשמית הכריזה כי מטרת החיפוש בקיבוץ שדות-
ים ,שידעו עליו כי הוא מרכז העלייה הבלתי-חוקית ,היא לנטות ולזהות א ת האחראים לפעולות הטרור
האחרונים״ .החיפוש נמשך יומיים והשתתפו בו גם כלבים מאומנים לחיפוש מוקשים ,אולם שום דבר
חשוב לא נמצא.
חיפושים נרחבים יותר נערכו בקיבוצים דורות ורוחמה ,כנראה בעקבות מידע שהגיע לבולשת על
מחסני-נשק מרכזיים של ה״הגנה״ הנמצאים בהם .בדורות נמצא באחד הלולים בור ,שהכיל כעשרים
מקלעים ותת-מקלעים ותחמושת )היה זה בעיקרו נשק שחוליות הפלמ״ח ,שפוצצו את הגשרים
בסביבה ,הסתירוהו במקום בעת נסיגתם( .הבריטים לא הסתפקו בחיפושיהם ,אלא גרמו במתכוון
לנזק רב למשקים ,הציתו בניינים ,שפכו ורמסו אספקה לבהמוח ,גנבו ובזזו וברוחמה סתמו באר .כוונת
המבצע הזה הייתה ברורה גם ל״הגנה״ :רמז למה שעלול לבוא על כל היישוב ועל הארץ כולה ,אם
יימשך המאבק המזויין.
הויכוח על דרכי המאבק התעורר בכל עוזו מחדש .״הארץ" ,שביטא את עמדת המתונים ,קרא
להנהלת הסוכנות להתפטר .קבוצה ממפא״י תמכה בהיאבקות פוליטיח ,אי-שיתוף עם הממשלה
בשטחים אחדים ובהגברת העלייה וההתיישבות ובהפסקת המאבק המזויין .האקטיביסטים קראו
בהגברת המאבק דווקא ולהיות נכונים למאםרים ולהרוגי-מלכות .אלה יצאו נגד המאבק הפסיבי,
שנקטו חברי המשקים בדורוח וברוחמה ,והתרעמו על אי-הגשת עזרה להם בשעת המצור.
הפולמוס על המשך המאבק ,הפסקתו או על דרכי ניהולו ,נדון בכנס מורחב של הנהלת הסוכנות
במשך כשלושה שבועות ,אשר נתכנס בפריס בראשית אוגוסט  .1946בכנס נתחזקה הנטייה לתידוש
היחסים עם הבריטים ולניהול משא-ומתן איתם .בן-גוריון הציע להפסיק א ת המאבק הצבאי עד
לכינוס הקונגרס הציוני .הכנס קיבל א ת הצעת בן-גוריון והחליט לקבל א ת תוכנית החלוקה של א״י
במקום ״תוכנית בילטמור״.

קיצה של ״תנועת המרי העברי״
הניגודים בתוך ה״הגנה״ העמיקו מאז פעולת מלון ״המלך דוד״ ולא הייתה מסוגלת הנהגתה
להחליט לאן פניה מועדות מכאן והלאה .גם בתוך ההנהגה המדינית התרוצצו הדעות ,אך וייצמן וחבר
מרעיו התנגדו במפורש לחידוש המאבק המזויין האנטי-בריטי .וייצמן איים בהתפטרות אם יימשך

פרק שלושים ואחד :הבריטים מסתערים על היישוב | 147

המאבק .כנגד זה ,התפטר משה סנה הרמ״א ,שלא היה בכוחו להתמודד עם השפעת וייצמן.
במושב ועד הפועל הציוני המורחב ,שהתכנס בפריס ,לא נפלה הכרעה בנושא המאבק והדיון בו
נדחה לחורף ,כשיתכנם הקונגרס הציוני ה 22-בבזל.
הנהגת ה״הגנה״ ,אשר נטתה להמשיך במרי ,אך ידיה היו קשורות ,פנתה אל לח״י ואצ״ל להחאזר
בסבלנות ולהמנע מפעולות עד לקונגרס.
לח״י לא האמינה בהכרעתו החיובית של הקונגרס ולכן מרכז לת״י לא ראה כל טעם והצדקה
להיענות לבקשת ה״הגנה" .לח״י חששה כי הבריטים עלולים לנצל אח ההפוגה הארוכה במאבק
לקידום ענייניהם המדיניים בזירה הבילנאומית .היה גם חשש ,שהתסיסה שפעמה בקרב אנשי ה״הגנה״
והפלמ״ח להמשכו של המאבק ,עלולה להתפוגג .אם תחודשנה הפעולות ,עשויות הן להוות לחץ על
הנהגת ה״הגנה״ להצטרף שוב אל המאבק המשותף״ - ,הניח מרכז לח׳׳י.
והיה על מה להטתמך .עלוני הפלמ׳׳ח היו גדושי מחאה נגד ההנהגה ...".גאים על חלקה של
חשיבתנו במאבק היישוב בשנה שחלפה״  -גאמו בבטאון הפלמ״ח  -״על קומתו הזקופה  -על
ועננות אי-הנניעה המפעמת בקובנו ־ על כותנו ונכונותנו המתמדת  -על עמידח חבוינו בקוב
ובסוהו  -על ליכוד שווותינו בגאות ובשפל  -נאמנים לזבום של חברינו ,אשו נפלו תללים בגבווה
במלחמת-החיים .צופים לקואת שנה הדשה ,שנח-יצירה ,העפלה והגבות המלחמה לשם השגת
מטוחנו ...חקופח־שפל במאבק מחייבת איפוא אח החטיבה לחישול כליה ...ואין עם מפקיו את
עתידו ,כמו שאין עם מאבד עצמו לדעת...״
מרכז לה״י הקדיש בששת שבועות ההפוגה גם מאמצי הסברה בפרשת השיחות לקראת ועידת
השולתן העגול בלונדון ,שדנה בתוכנית התלוקה .״המעש" תקף את הנהלת הסוכנות היהודית על
הסכמתה להשתתף בועידה על בסיס התלוקה :״נודע כי למוות ההסכמה הכללית לתוכנית ה׳מדינה׳
הידועה ,נתגלעו חלוקי-דעות חריפים בין הקיצוני בן-גוויון והמתון וייצמן .המתונים הם בעד
ה׳מדינה׳ בתוך הבסיס הבריטי ,בעוד אשר הקיצוניים הס בעד בסיס בריטי בתוך המדינה .אין
סכנה לקרע .מקווים לנוסתת פשרה :המדינה העברית שתקום בתוך הבסיס הבריטי ,לא תתננד
לבסיס בריטי בתוכה .׳התזית במולדתי .בלונדון ההצגה .ההולכים ללונדון לא בשם העם העברי הם
הולכים".
לח״י הטיחה האשמה חמורה על ראשי המנהיגים :הם מרמים את העם ,הם מרמים את הנוער!
גם האצ״ל נואש מהמשך המאבק במסגרת חנועח-המרי .הםיכויים לכינונה של הנהגה לוחמת
אפסו .אף כי נראה היה כי כלפי חוץ רוח ההנהגה איתנה ,ידוע ידעו תומכי המאבק כי ידם על התחתונה.
המרי גווע.
הליך ההתפרקות של תנועת המרי ,שלא תוכנן מרצון ,התגשם מעצמו .הדרכים שוב נפרצו ,מבלי
אפשרות לגשר עליהם .כל אחד ממרכיבי ה״מרי״ המשיך על-פי דרכו  -ובנפרד .כל אחד פנה אל העם
וביקש את אמונו .עם תידושן של פעולות לת״י ואצ״ל ,בא הקץ על קיומה של"תנועת המרי העברי״.
אבל עוד בטרם שככו ביישוב טעמה וזכרה של"תנועת המרי" ,המלהמה המשותפת ,האתדות הלוחמת
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עם ארגוני המחתרת ,הגינויים וההסתות החלו לצבור שוב תאוצה במוסדות ובעיתונות העויינת
למחתרת ,עקב החלטתה של זו לחדש את פעולותיה נגד השלטון הזר.
בסוף אוקטובר  1946גינה הוועד הפועל הציוני את ״שיטות הטרור״ וקרא לישוב ״לבודד את
הקבוצות הללו ולשלול מהן כל עידוד ,תמיכה ועזרה״ .בציבור הושמעו איומים ,בגלוי ובסתר ,להפעיל
מחדש אח נשק ״הסזון״ .באוויר החלה מנסרת שוב רותה של מלחמח-אחים.
לח״י ,מעל דפי ״המעש״ ,פנתה אל חברי הפלמ״ח בשאלות נוקבות ,עליהן דרשה את תשובותיהם
האמיתיות והכנות:

״תנועת המרי״ בעקלקלות
שאלות התובעות תשובה פומבית
"תנועת המרי השביתה את נשקה כלפי תוץ .״תנועת המרי״ מצחצחת בנשקה פלפי-פנים.
זה וזה מעוררים כמה שאלות ,אשר הציבור מעוניין לקבל תשובות עליהן.
האם נעשו ע״י ״תנועת-המרי״ פעולות-חבלה נגד השלטון הזר ,או לא נעשה ממש כאותן
הפעולות ,שבוצעו ע״י הארגונים ה״פורשים" קודם-לכןז נעשו או לא נעשו? ־ עובדה :נעשו.
נשלהו אנשים ונפלו לותמים מ״תנועת המרי״ בהתקפה על כותות ניידים של האויב בשרונה,
בהתקפה על גשר אכזיב בצפון  -נשלהו ונפלו.
למה נעשו המעשים? למה נשלחו אנשים לסכן חייהם? למה נפלו גבורים?
אחת משתי אלה :או שהמעשים היו מעשי-פשע ,או שהנסיגה היא מעשה-פשע ,בגידה בחיים
ובמתים.
אם היו סיבות שהצדיקו את הפעולות אז ,הרי סיבות אלה הוהמרו והוכפלו היום .אם צריך היה
להלתם בשלטון לפני יגור ,לפני גירוש-מעפילים ,לפני רותמה ודורות  -הרי על אתת כמה וכמה,
שיש להלתם ולהתריף את המלתמה אחרי כל אלה.
הנהגת ״תנועת-המרי" תייבת לתת דין־ותשבון פומבי .דין-והשבון לפני התיים ודין-והשבון
בפני החללים .תגיד בפירוש ,מה עמדתה עתה :תשובה או כניעה .אם היא מודה שהמעשים שנעשו
בטעות נעשו  -תחפטר ההנהגה ,ששלהה אנשים לסכנה ולמווח בטעוח .יבואו במקומה מאיר יערי,
רוברט וולטש או תבוסן אחר" ,שלא טועה" )ויבוטל יחד עם זה השם המתייב :״תנועת-המרי״( .ואם
לא הייתה זו טעות ,תסביר הנהגת ״תנועת־המרי" בפומבי :מה סיבת הנסינה לאתר מכה ראשונה
שספגה?
תודיע הנהגת"תנועת-המרי" על כניעתה ואל תבלבל מותותיהם של צעירים עברים ואל תשלה
אותם .אין זו בושה לנהול מפלה .בושה היא לשלשל את המכנסים ,לספוג מלקות ולצוות :״אני
נאבק!"

טעות שבהסתה למלחמת אחים
אולם לא רק כניעה מבוהלת כאן; לא רק שלשול מכנסים; לא רק תוסר כנות .יש כאן עוד משהו,
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אופייני מאוד ,מ ו י מאוד.
״תנועת-המרי״ נכנעה ללא כל הצדקה פוליטית ,ללא כל הצדקה ארגונית .מילא ,יבדקו חיילי
״המרי״ ומפקדיו מי האשם; יסיקו מסקנות כראות עינם .אך אין זה הכל .הרי צריך ״לפעול׳׳ .הרי יש
משדר ומוכרחים לקרוא בקול ,הרי צריך לכוון אח מרצו של הנוער .הרי יש הכרח ל״היאבק״ .לשלטון
הזר נכנעו .ובכן  -מה לפעול? עם מי להיאבק?
הנשק ה״טהור״ הופקר .יישובים עבריים הופקרו להרס ותורבן .מעפילים הופקרו להתעללות
וגרוש .עברים מוכים ברחובות יום-יום .חיפושים ומכלאות .זיהויים ועלבונות .על כל אלה:
הבלגה .אך כיוון שאין אירגון מבליג בכל הכיוונים יכול להתקיים ,יש מוצא .והוא :״פורשים״
עליכם! טירוריסטים עליכם! עלו עליהם!  -הסתה למלתמת-אתים גשמעת בשופר ה״מרי״ ומעל
ה״חומה״.
בשם מה? בשם הכניעה לאויב? בשם הנסיגה? בשם נתום נולדמן? בשם וועידת־לונדון? בשם
תכנית-התלוקה? בשם ״תגובת היישוב״?  -תשיב הנהגת ״תנועת המרי" .ועוד תשיב הנהגה זו :נגד
מי אתם מסיתים? נגד אלה שאינם מוכנים להיכנע יתד אתכם? נגד אלה שספגו מידי האויב)הזכור
לכם בעזרתו של מי?( מכות איומות ,מכות-רצת ולא נכנעו? גגד אלה שעמדו במתי-מעט ובהסתה
וברדיפות ,בעינויים ובגרדוס  -ולא נכנעו? חאת לידיעה:
ההגהגה ,אשר דרכה רצופה טעויות ,טועה אף הפעם טעות כפולה ומכופלת.
טעות ראשונה היא ,שיצליחו לתסלנו ,לשבור את כותנו ,לשתקנו .מי שלא הצלית לשבור אותנו
בתש״ב  -סיכוייו ירדו עד אפס בשנת תש״ז .כי מאז קמנו ונתעודד והגברנו תיילים.
טעות שנייה היא ,שמטעמים פאטריוטיים נשב בתיבוק ידיים במקרה שיפגעו בנו ,שנעבור
בשתיקה על התגרות והתעללות )כאותו צרפתי שוטה ,שעמד עמידת ד ו ם ״ בשעה שגנבים הריקו
את דירתו ,אנב שירת ה״מרםילייזה״( .מטעמים פאטריוטייס נתנונן נגד כל פגיעה ונשלם מידה כנגד
מידה; לא יותר ,אך גם לא פתות מזה.
טעות שלישית היא שאם יכריחו אותנו להתגונן כלפי־פנים ,יקטן כות המהץ שלנו כלפי-חוץ,
עד כי נשכח את המלתמה באויב .כזאת לא יהיה .היפוכו של דבר :נפליא את מכותינו באויב ,נכה
בו ללא-רתם .כי הוא מקור הרעה .כי הוא נושא נם באשמת התנוונותה של הנהגת עם משועבד;
כי הוא מסית ,הוא מפריד בין אתים בתככיו ומשסה את הנתונים להשפעתו במסכנים את שלטונו.
את האויב לא נשכת .להיפך :ההסתה הפנימית תזכירו לנו יותר ויותר ונפקדהו .הוא לא ישפשף ידיו
מתוך הנאה .אנו נרעיל לו הנאתו זו.
ואנו מאמינים ,כי נוסף על כל אלה יש עוד טעות בתשבונם של המסיתים .אנו מאמינים באיש-
השורה .אנו מאמינים ,כי לא יימצאו רבים ,אשר יאותו להיות שותפים לפשע של מלתמת-אתים;
ולעומתם יהיו רבים ,אשר יתנגדו לה בכל כותותיהם ויעשו הכל כדי למנעה ,כדי להעמיד את
הנהגתם על טעותה ,למנוע אותה מלתטוא ומלהחטיא.
כי מלומדי-נסיון הם .היום כבר ידוע להם מהו השכר שישלם להם האויב בעד השרותים.
המטבעות של יגור ,רותמה ,רפיה ,גירוש-מעפילים עדיין מצלצלים באזניהם.״
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תשובות מוסמכות ומספקות לא ניתנו על השאלות .אולם מעניין לקרוא את דעתו של היסטוריון
ספר ״תולדות ההגנה״ על התייחסותו של היישוב לפעולות ״תנועת המרי״ והערכתו לארגוני
המחתרת.
כותב פרופ׳ סלוצקי:
"סירובם של הארגונים הפורשים לקבל את תביעת ההפוגה של ״תנועת-המוי״ פתח לפניהם את
הדרן לפעילות עצמאית ללא סייג וללא בל פיקות ציבורי.
עשרת חדשי הפעולה במסנרת ״תנועת המרי״ הביאו להם מבתינה מסויימת חיזוק מוסרי בדעת
הציבור .במשך שנה תמימה התרגל הציבור לראותם כתלק של בותות היישוב הנאבקים עם משטר
הדיכוי הבריטי .מעחה ,שלאחר שמשטר זה הגביר את התעללותו ביישוב ,שהגיעה לשיאה עם
ההתלטה על נירוש המעפילים מהופי הארץ וכליאתם בקפריסין ,היו חלקים של ציבור מוכנים לקבל
בקורת-רוח ,גלויה או מוסתרת ,כל פניעה במשטר השנוא עליהם ,ואפילו נעשתה על-ידי הארגונים
הפורשים.
הארגונים הפורשים ,שלא היו קשורים מעתה בשום אתריות מדינית או בטתוגית ,הגיעו בתקופה
זו שלאתר ״השבת השתורה״ לשיא פעולותיהם ,והודות למזיגה של אומץ-לב שציינה את חבריהם
וכשרון התעמולה של העומדים בראשם ,אף הצליתו להוסיף ולערער את עמדתו ויוקרתו של השלטון
הבריטי ,ולרכוש אהדתם של חוגים רבים ביישוב וביחוד בקרב הנוער״)כרך גי ,חלק  ,2עמ׳ .(906

סופה של הבריגדה
בקיץ  1946פורקה הבריגדה היהודית שנוסדה בשנת  .1944הבריגדה הייתה פרי מאמציהם של
הנהגת היישוב והתנועה הציונית ,כדי להשיג ייצוג נאות ליהודים נגד גרמניה הנאצית .ההנהגה
היהודית טברה כי כוח צבאי בתוך הצבא הבריטי יחזק א ת קידום מטרותיה המדיניות .בבריגדה שירתו
כחמשת אלפים יהודים שפעלו במצרים ,בחזית צפון איטליה ומערב אירופה בעיקר בתפקידי שירותים
ואימונים .הבריטים עשו הכל כדי לא לשלחה לחזית ורק בסוף המלחמה השתתפה במספר קרבות
וחייליה עסקו בהגשת עזרה לניצולי השואה ובעלייתם לארץ-ישראל.
לח״י הזהירה א ת הציבור מפני אשליות הבטתותיה של בריטניה לגבי עתידה של הבריגדה לאחר
המלחמה ככוח עברי עצמאי .לת״י טענה שעלו הבריגדה להמשיך להתקיים וצריך להפוך אותה לצבא
העם .העם צריך לההנגד לפירוקה  -טענה לח״י וקראה לציבור להחנגד בכוח לפירוקה.
אבל בקיץ  1946ההליטה בריטניה על פירוקה של הבריגדה .כל אנשיה הוהזרו לארץ-ישראל
ושוהררו ,ללא כל ניסיון של ההנגדוה לפירוקה.
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פרק שלושים ושניים

האוו״אנטציה על בוית־המועצות

חיפוש בני-ברית
מאז פעילות מלון ״המלך דוד״ ,הלה הפוגה במאבק המזויין של ״תנועת המרי העברי״ .הפוגה זו
מאפשרה לההעכב קמעה על ההפההוהה המדיניה והאידיאולוגיה של לה״י .ההפהתות זו ,שניצניה
ההלו להבשיל עוד בשנים האהרונוה ,קיבלה משמעוה השובה בקיץ .1946
ההגדרה הברוכה של מטרה לח״י  -גירוש השלטון הזר הבריטי מארץ-ישראל  -מהקה מהורה
המדיניוה א ה ״הורה הלהץ" ,שמשמעוהה הייהה ביטול הקו-האנטי-עברי של ממשלה המנדט
וההלפהו בקו ידידוהי כלפי שאיפוהיו של העם העברי .הורה זו שלטה במדיניוה ההסהדרוה הציוניה,
כולל ההנועה הרוויזיוניסטיה .אפילו האצ״ל ,עם הידוש פעולהו ב ,1944-השהיה א ה ההקפוהיו על
שכנוע הבריטים לנהל משא-ומהן עם הארגון ,לאהר שזה הוכיה א ה כוהו.
מאז היווסדה ,נקטה לה״י בקו ברור של מדיניוה היפוש בני-בריה עם מעצמוה לשם שיהוף-
פעולה נגד בריטניה .ההיפוש אהרי האורייאנטציוה ה ה ב ס ס על הפנייה השומה-הלב של כוהוה
אנטי-בריטיים ואנטי-אימפריאליסטים על מלהמהה העקביה של המההרה העבריה בשלטון הבריטי
בארץ-ישראל ,אשר לכאורה באים בהשבון להיוה בני-בריה .ההעניינוה המההרה נסבה בראש
וראשונה כלפי בריה-המועצוה ,אחר-כך כלפי צרפה ובמידה מסויימה כלפי ארצוה-הבריה.

בין הים הבלטי והים האדויאטי
עוד בסוף  1943הופיעה ב״הזיה״ רשימה ״בין הים הבלטי והים האדריאטי״)ה״הזיה״ גליון ז׳
הש״ד( ,מפרי עטו של גרא)ילין-מור( ,בה שירטט א ה השינויים העומדים להההולל במדיניוה-ההוץ
הסובייטיה ,ברצוהה לפרוץ א ה ההיץ המדיני שהקיף אוהה בין שהי מלהמוה-עולם ,כשפניה כלפי
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המזרח-התיכון:
״היו שסברו ,כי אתרי המליצות הסתמיות שבהכרזת ״שלושת הגדולים״ בטהרן ,עומדים גם
תחים ,או  -לפתות התלטות לסידורי השלום לאתר שגרמניה תנוצת .הלא צ׳רצ׳יל ורוזבלט קבעו
זה מזמן את העיקרים הידועים ב״צ׳ארטר האטלאנטי״ ורוסיה הצטרפה לעיקרים אלה עם כניסתה
למלתמה .ומה פשוט יותר מהגשמת עקרון של תופש לכל אומה בארצה?
בהקמתה של ה״וועדה האיטלקית״ - ,בהשתתפות באי-כותן של אנגליה ,ארצות-הברית,
רוסיה וצרפת ־ רצו לראות סימן ,כי אכן הושג הסכם לשיתוף-פעולה בין המעצמות .גם ההכרזות
המשותפות לאיראן ואוסטריה שימשו כעין הוכהה .ואם ועידת-טהרן עברה בשתיקה על כל שאר
הבעיות המדיניות ,שלפתרונן הצודק כאילו מתנהלת מלהמה זאת  -רצוי לראות בשתיקה זו תכסיס
דיפלומטי ,כדי לא לתת קלפים לתעמולת־האויב ולקונטר-דיפלומטיה של גרמניה...
עבר הודש בלבד מאז הוועידה וההכרזה של ׳׳הגדולים״ והאכזבה היא שלמה .עתה גלוי כבר לכל,
כי לא זו בלבד ,שלא הושנ הסכם ,אלא שכל מעצמה מוסיפה לנהל את מדיניותה על דעת עצמה ,אף
בלי להתיעץ תחילה בבעלות־בריתה .כי מאז הוועידה חלו שינויים במצב הצבאי בחזית-המזרח:
הצבא הרוסי התקדם ותצה את גבול פולין .טרם ידוע ,אם ההתקדמות תימשך מערבה ,לתוך שטחה
המזרחי של פולין ,או שהכוח המותץ הרוסי יפנה דרומה ,לעבר שדות-הנפט של רומניה .אך מבחיגה
מדינית קיימת העובדה :בעיית פולין הועמדה על הפרק ורוסיה שואפת לפתור אותה כראות־עיניה,
בהתאם למטרותיה הניאופוליטיות.
דעת-הקהל באמריקה תוססת ,אנגליה עומדת נבוכה .מדינאים ועתונאים בארצות האנגלוסכסיות
משמיעים קולות-מתאה תנוקים .אך עתונות-רוסיה משיבה בקול רם :״סלקו ידיכם מענינים אלה.
לא נסכים להתערבות זרה בשאלות פנימיות של ברית-הסובייטים״ .ואם ההתערבות תימשך ־ שלא
לטובת רוסיה  -תדע העתוגות הדוסית לדבר בשפה חותכת עוד יותר.
שאלת־פולין משמשת לרוסיה ״שפן לנםיון״ .זוהי רק התחלה .אחריה  -לאחר שתיפתר לטובתה
 תבואנה שאלות רבות אתרות .כי המדיניות הרוסית יודעת היטב-היטב את מטרותיה והיא תנסהלהגשים אותן בכל הדרכים עד להעמדת בעלות-בדיתה בפני ״עובדות קיימות״ ,שאפשר לשנותן אך
במלתמה.

מה רוצה רוסיה?
המדיניות הרוסית הולכת בעקבות פטר הגדול ורוצה להשיג את אשר לא השיגו יקטרינה הגדולה
והצארים של המאה הי״ט .מדיניות-החוץ של אומה איננה משתנה עם שינוי המשטר הפנימי .צרפת
הרפובליקנית המשיכה את הקו המדיני של צרפת הקיסרית .וכן גם רוסיה.
מדוע מלמדים את אזרתי רוסיה הסובייטית להעריץ את פטר הגדול? ־ כי הוא קרע תלון
לאירופה ,בבנותו עיר-פטר על שפת-היס הבאלטי .כה היה הקו הגנראלי במדיניות-התוץ של
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הצארים במאה הי״ט  -השאיפה לשתרר את רוסיה מן ה״מאסו היבשתי״ ולכבוש לה מעמד של
מדינה ימית.
ארבעה כיוונים לשאיפה זאת :צפונית-מערבית  -לעבר הים הבלאטי .מכאן  -ההסכמים של
הצארים עם פרוסיה לתלוקת פולין-ליטא ,ובפעם הרביעית :ההסכם עם גרמניה בספטמבר .1939
שנית  -דרומית-מערבית :לים השתור .מכאן מלתמת-קרים ותמיכת-רוסיה במלתמת התרות של
עמי-הבלקאן נגד הממלכה העותומנית .שלישית  -דרומה :לעבר המפרץ הפרסי .מכאן המתיתות
שביהסי רוסיה-אנגליה במאה הי״ט .רביעית  -מזדהה :אל האוקיינוס השקט .מכאן מלתמת רוסיה-
יפאן של שנות 1904-5
שני הכיוונים הראשונים  -לים הבאלטי ולים השתור  -לא נראו מספיקים למעצמה הדוסית,
לאתר שהושגו  -מסיבות איסטרטגיות :המפתה לים הבלאטי נמצא בידי גרמניה; והמפתה לים
השתור  -בידי תורכיה .והיה אם תקרה מלחמה ורוסיה תימצא במהנה האויב לגרמניה ותורכיה
 הרי היא נתוקה משני נתיבים אלה ,אםידי-יבשת .כן היה במלתמה הקודמת ורוסיה התמוטטה.דומה היה המצב גם במלהמה זו ,לולא הייתה אנגליה מעוניינת לפתות את דרך-אירן)אך מי יודע
במה תהיה אנגליה מעוניינח מחר?( על כן מחפשת רוסיה פתדוגות עצמאיים .בלתי-תלויים בתסד
אהרים.
השאיפה למים התמים ,לים התפשי ,היא ראשונית במדיניות-ההוץ הרוסית .ושנייה לה  -לפרוץ
את תומת-הבידוד מסביבה ,להרוס את ה״תיץ הסניטרי״ ,שהקיף אותה ממערב ומדרום .נוסף על
התיץ הטבעי בצפון ,בדמות הים הארקטי.
להשגת שתי שאיפות אלו טרתו הרוסים בשנים האתרונות .מקודם הכינו בקפדנות יתרה את
הקלפים המתאימים ועתה הגיעה השעה למשתק הגדול  -במזרת אירופה ובדרומה.

סטלין הפיבוז
מהפכה פנימית ,ההופכת את סדר השכבות באומה ,מביאה דק שיתוק זמני בהיאבקות האומה
על מקומה ביתסים הבינלאומיים .ההפסד  -סופו יוצא בשכר ,כי המהפכה נואלת על־פי דוב
רותות רעננים מתוך ההמוגים ומפקידה את גורל האומה בידי מנהיגים בעלי יזמה ומרץ רב ,במקום
המנהיגות המגוונת שמלפני המהפכה .המהפכה הצרפתית נתנה לצרפת את נאפוליון .והמהפכה
הרוסית נתנה לרוסים את לנין ואת סטלין.
בעתונות העברית הקרתנית עוד מתנהל ויכוה בין ימין ושמאל ,אם סטלין בגד במהפכה ,או
שהוא נאמן לה .אלא ואלה רואים במהפכה מושג ערטילאי ,דוגמאטיות ,אידיאות עיוניות .ואילו
לאמיתו של דבר סטלין הוא מנהיגו של העם הרוסי התי ,שהשתתרר מכבלי עבדותו ונלתם למטרות
קונקרטיות מאוד ,למרות שמתתה של עתונות הימין ,אין סטלין ״צאר אדום״ בשביל העם הרוסי,
אף-על-פי שהוא דורש ממנו קדמות ללא גבול .ולמרות הבטחותיו של השמאל ,אין הוא בונה את
תכניותיו מתוך דרישות האינטרסים של מעמד מסוים שמתוץ לגבולות רוסיה.
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סטלין התגלה במדיניותו כאמן פיכה ,היודע לבתור את תכסיסיו ללא התרגשות וללא דוגמאטיות.
טרוצקי האשים אותו בשעתו ,כי הוא צועד ״צעד אהד שמאלה ושני צעדים ימינה״ .קשה ,כמובן,
לקבוע מהו ימין ומהו שמאל בצעדיו .אולם זה ברור :עיקרים אינם כובלים את תנועותיו בתכסיסיו.
הוא משתק בתכסיסים בהתאם לצרכי-הרגע ,אולם לנגד עיניו עומדות המטרות הסופיות.
לפני המלתמה ,כשכל המדינות היו חשודות על כוונות ה״אינטרבנציה״ ,בטרם הסתמנו בבירור
המתנות היריבים מחוץ לרוסיה ,היה נחוץ ה״קומינטרן״ ,כדי לגרום לתסיסה בפנים המתנות .עתה
אין בו צורך יותר .עתה מעוניינת רוסיה לבטל את התששות בפני ה״סכנה האדומה״ שהרגיעה את
דעת-הקהל של בעלות-בריתה .על־כן באה ההכרזה על ביטול ה״קומינטרן״ ותיסול המזכירות
המוסקבאית .המפלגות הקומוניסטיות צריכות להיות מפלגות לאומיות ,ללא קשר בינלאומי.
ואם נשמעו דעות ,המביעות ספק ברצינות הצעד הזה ,בא סטלין להוכיח ,כי תיסול ה״קומינטרן"
הוא סופי .לשם כך התתסלה המפלנה הקומוניסטית בארצות־הברית)שם הובעו התששות במיותד(
והפכה ״קלוב לוויכותים״ .כל זה ,יתד עם ביטול ה״אינטרנאציונל" כהימנונה של רוסיה והחלפתו
ב״הימגון המולדת״ .מתושב להרגיע ,לסלק את התשדות והחששות ,אולם תמורת ויתורים אלה
והסתלקותה מהתערבות בענייניהן הפנימיים של האומות האנגלו-סכסיות ,דורשת רוסיה יד תפשית
ואי-התערבות בעניניים שבינה לבין עמי אירופה המזרתית והדרומית.
חשבון מפוכת ,ריאליסטי.

הקלפים החיוביים של רוסיה
אך רוסיה אינה מסתפקת בקלף השלילי של ניטרליות מצד בעלות -בריתה .היא דאגה גם
לקלפים היוביים בשביל העמים שבין הים הבאלטי והים האדריאתי .אין היא רוצה לבוא אליהם
ככובש ,אלא כידיד;  -להגן עליהם מפני הסכנות ,האורבות להם מן התוץ...
בספטמבר  1939ראינו אותה מספתת את הלקה המזרהי של פולין ,כדי להגן על האוקראינים
והבילורוםים ״הקרובים לנו קרבת-דם״ .מאז הלך הקרע והתרהב .הוועד הכל-סלאווי ממסוקבה
טען לאיתור העמים הסלאוויים כולם ,כדי לשים קץ לשאיפת ההשתלטות הגרמנית .ובראש האיגוד
הסלאווי הגדול צריכה ,כמובן ,לעמוד רוסיה ,כאתות הבכורה .פולנים ,צ׳כים ,סלובקים ,בולגרים,
סרבים ,קרואטים ,סלובנים  -כולם חייבים לשתף את גורלם עם עמי רוסיה ,אוקראינה !בילורוסיה
 עמי ברית־הסובייטים.ולמען הקל את פעולת האיתור מוקמת ברוסיה ״ברית הפאטריוטים הפולנים" ,שצריכה לשמש
שיווי-משקל ותתליף לממשלה הפולנית הגולה ,שעמדתה לרעיון האיתור הסלאווי היא שלילית.
בשביל היוגוסלאווים קמה ,בסיועה של רוסיה ,ממשלת יוגוסלאוויה החפשית בהנהגתו של
טיטו .מדיניותו של טיטו אף היא ברורה ,בניגוד למדיניות המלך פטר הגולה.
עם בנש כורתת רוסיה הסכם צבאי .בנש לא שכת עדיין את בגידתן של מעצמות-המערב בצ׳כיה
בסתו  1938ואינו מתיתס אליהן באימון ביתם לעתיד .לפולין הוא זוכר את טצ׳צין ואת סירובה
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לוותו על אדמת-מויבה זו נם עתה .ואילו ווסיה הייתה היתידה ,שהייתה מוכנה לבוא לעזות צ׳כיה
בצו לה .מבתינת הונשות וזכוונות העבו הקווב אפשו להבין את בנש .השאלה היא ,אם לא יהא
דומה גוולה של צ׳כיה ,בקזנסטווקציה הווסית של איוופה .לגוול המדינות הבאלטיות בשנת 1939-
) 40מקודם בוית-צבאית ובסיסים אסטואטגיים ואתו-כך  -טיפות ,בוצון העם ,כמובן(.
אולם לא סלאווים בלבד יושבים באיזוו הזה ,שבין הים הבאלטי והים האדויאתי .ישנם נם
וומנים ,יוונים והונגוים .גם להם דואגת המדיניות הרוסית .אמנם ,סיסמת הכל־סלאוויזת אינה יפה
להם .אולם בשבילם מוכנים תכסיסים אתוים .הוומנים והיוונים הם עמים נוצוים-פואבוסלוויים.
על-כן תודשה במוסקבה כהונת האפאטויאוך הפואבוסלאווי והכתותו נתקיימה בווב פאו והדו.
ולא קשה כמובן להוכית ,שרוסיה היא היוושת של תובות-יוון על-ידי הנצוות מקושטא .והעם
הבולגרי הוא סלאווי ונוצרי-מזרחי גם יתד .ואשר להונגריה  -מי שמסתכל במצבה הגיאוגרפי וואה,
כי היא תיפול כפרי בשל לתוך הסידור הכללי ,בגלל היותה מוקפת רומנים ,צ׳כים ויוגוםלאבים.
וכלפי הונגריה ,בולנריה ורומניה יש נימוק גוםף :היותן קשורות עם גרמניה ומשלות צבא לתזית-
המזרת ,נגד רוסיה .וכידוע אבוי למנוצחים.
הקלפים הם גלויים והמשתק  -בקנה-מידה גדול.

אנגליה ואמריקה לנוכח הפעילות הרוסית
אנגליה ואמריקה נמצאות בין המצרים .פולין ,יוון ,יוגוסלאביה הן בנות-בריתן.
אנגליה ערבה לשלמות גבולותיהן ויצאה למלחמה  -מבחינה פורמאלית  -כיוון שגרמניה התקיפה
את פולין .הבגידה תהיה יותר מדי גלויה .אם אגגליה תסתלק עתה באופן רשמי מהתתייבויותיה
ותפקיד אותן לגודלן ,היא תתפש גם כאן את הפשרה :תסכים למילוי תביעות הרוסים בתלקן ומצד
שגי תלחץ על הממשלות הגולות לקבל את גזר-הדין  -״מרצונן התפשי״ .השאלה היא ,אם רוסיה
תסכים לפשרה עתה ,כשכל הקלפים במשחק הם לטובתה.
אולם לא הרצון להימנע מבגידה גלויה יקבע את תכםיםיה של אגגליה )להאשמות-בגידה היא
רגילה ואין זה מעורר בה עוד רגש-בושה( .המצב הוא רציני יותר :אם רוסיה תשיג את מבוקשה
ותשתלט על השטת הגדול הזה ,לא יהא באירופה גורם שיאזן את הכותות .אירופה המערבית אף
היא תהא גתוגה לתסדה של רוסיה ואולי לא ירתק היום וצבא רוסי יעמוד על יד התעלה ,בתופי
האטלאנטיק.
זאת ועוד :רוסיה תהיה תזקה אז למדי .כדי לשתרר תלק מכותותיה לעבר המפרץ הפרסי ואף
בכיוון המזרת הרתוק .אף-על־פי שהמצרים התורכיים לא יהיו עוד השובים לרוסיה ,כיוון שתשיג
מוצא לים האדריאתי ,הרי לא תשלים עם העובדה ,שניברלטר וסואץ האנגליים יבדקו את תגועות
ציה .הצורך בים תפשי יכוון גם להבא את הצעדים המדיניים של רוסיה.
ברור ,כי רוסיה ״לאומית״ יכולה להוות לאנגליה סכנה לא פתותה מרוסיה ״אדומה״ .הדי גרמניה
לא הייתה קומוניסטית והיה הכרח להילתם בה פעמיים במשך דור אחד.
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גירול בוהה הבלתי-מוגבל של רוסיה אינו נוח גם לאוצות-הבוית .ונוסף על־כך יושבים שם
מיליוני פולנים ,ליטאים ובני עמים אחדים ,שיכריעו בקולותיהם בבהירות הבאות לנשיאות .בזה יש
להסביר את עמדתו של ווילקי כלפי עניין פולין וארצות הבאלטיות .רוזבלט עדיין לא אמר את דברו,
אך הוא ייאלץ לעשות זאת ,אם הוא מתכוון להופיע כמועמד לנשיא בפעם הרביעית.

המשחק עלול להסתבך
רוסיה מהזיקה בידיה קלפים הזקים נוספים .עד היום יתסיה הדיפלומטיים עם יפן הם תקינים.
אמריקה מעוניינת קודם־כל במזרת הרהוק ומאמינה ,שלאתר שגרמניה תנוצת ,תעביד רוסיה את
צבאותיה לתזית זו .ורוסיה ,כמובן ,הברירה בידה :אם יספקו את תביעותיה במערב  -תבוא לעזרת
אמריקה .ואם תתקל בהתגגדות כאן  -תמשיך בניטראליות שלה שם.
אך לא זו בלבד :גם יתסי רוסיה-גדמניה עלולים להשתנות מן הקצה אל הקצה והמלהמה מאז
 22ביוני  1941יכולה ליהפך ל״אפיזודה״ ול״אי-הבנה״ .למדות הכל עוד קיימת אפשרות של הסכם
דיבנטדופ-מולוטוב מהודש .בהגיע צבאות הרוסים עד הבוג הפולני .ייתכן ,שעתה תסכים גרמניה
לסגת אף עד הוויסלה ולמסור לרוסים בדרומה של אירופה יותר משמוכנות למסור לה בעלות-
בריתה.
שני קלפים אלה משמשים בידי רוסיה אמצעי-לחץ על אנגליה ואמריקה .העחיד יוכיח ,אם אלה
ייכנעו ללתץ .אם ייכנעו  -תוכל אז גרמניה להכריז על הקמתה של ״פולין חפשיח״ בגבולוח 1939
ומי יודע אם לא יימצאו פולנים רבים ,שיסכימו לסידור זה ,לאור בנידתה של אנגליה 20 .מיליון
פולנים ,שיסכימו להילהם לצידה של גרמניה מרצונם הטוב ,הם כות שעלול להשפיע על מהלך
המלתמה בעתיד.
מצד שני לא תהיינה גם אנגליה ואמריקה מעוניינות להדום את גרמניה כליל ,כדי שתוכל לשמש
תריס ושיווי משקל לעומת גידול כותה של רוסיה.
בשביל גרמניה נוצר על-ידי כך שטת רתב למשתק ולרוות מדיני ,אף במקדה שתנוצת במלהמה.
בין ה״וועד של גרמניה הדימוקדטית״ במוסקבה ו״ועדי גרמני התפשית״ באנגליה ובאמריקה יש כר
נרתב למשתק דיפלומטי ,לעמידה על המקת ולסתיטות.

ואנחנו?
במשהק הכותות הגדול באירופה אין אנו משמשים גורם .המאורעות יתגלגלו מבלי שנוכל
להשפיע עליהם בכיוון הרצוי לנו .אולם אין זאת אומרת ,שאנו משקיפים ניטרליים ,שאין להם עגיין
בסדר שייקבע שם .בין הים הבאלטי והים האדריאתי ובין גבולות גרמניה ורוסיה מלפני המלתמה
ישבו מיליונים יהודים ,התלק הער והתוסס ביותר שבאומה .שנות המלתמה הקטיגו את המספר
המותלט של היהודים בשטה זה .הלק נדול הושמד והלק שני העתיק את מקום מושבו מזרחה,
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בשטתים הנרתבים של רוסיה ,כפליטים .אך יש לשער ,שמיליונים עוד נשארו במקומותיהם )ביחוד
בארצות אירופה המרכזית והדרומית( וגורלם ייהרץ בסידור הכללי :אם יהיו אבר מדולדל ומנותק
מגוף האומה ,או שישמשו כוחות-מילואים לעם היושב בציון ולמלתמתו לתרות.
שתי תקוות גדולות עלו בתוהו בתסבוכת הביגלאומית:
בשנת  1917ניהל יוסף טרומפלדור משא-ומתן עם ממשלת קרגסקי על ייסוד צבא עברי בן מאה
אלף ,שיעבור דרך הקאוקז לארץ-ישראל .הוא אף התתיל להבין את הקאדרים לאותו צבא ־ החלוץ.
מהפכת-אוקטובד שמה לאל את התכנית הנועזת ,שהייתה יכולה לשנות את מעמדנו בארץ תכלית
שינוי.
בשנת  1938הציע יאיר לממשלות-אירופה את תכניתו להקמת צבא עברי לוחם בן ארבעים אלף,
שיאומן ויצויד בגולה ויתתוך את נורל הארץ במאמץ תד-פעמי .תכניתו מצאה אזנים קשובות ואף
נעשו הצעדים הראשונים להגשמתה :התל גיוס הלותמים ונוסדו בתי-ספר צבאיים להדרכת קצינים
וסגני־קצינים .המלחמה הרסה את התכנית ומנעה את הגשמתה.
עתה מסתכלים אנו בנשימה עצורה ומצפים לתשובה על השאלה:
הימנע הסידור התדש בין הים הבאלטי והים האדריאתי את תירוש תכניותיהם של יוסף הנלילי
ושל יאיר? הנוכל להביא בתשבון את המוני הנוער העברי באירופה כנורם מסייע רב-ערך במלתמת
שחרורנו ,או שהם ינותקו מאתנו לתקופה ממושכת ולא יוכלו להשתתף במאמצינו?
השאלה נוקבת .עוד רבות ההפתעות הצפויות לעולם בשנים הבאות .אנו חייבים להיות מוכנים
לנצל את ההזדמנויות שתיווצרנה בעתיד .כי קרוב לוודאי שתקופת ההזדמנויות לא תארך  25שנה,
בתקופה שבין שתי מלתמות־העולם שהתמצנוה.״

״עתידות הים התיכון״
לאחר ארבעה חדשים ,ברשימה על"עתידות הים התיכון" )ה״חזית״ גליון י׳ תש״ד( הצביע גרא
על העניין שמגלה ברית-המועצות בים התיכון והביע השערה ,שלאחר המלחמה תיתן דעתה לבניית
צי גדול ,שבאמצעותו תוכל לומר את דברה באיזור הים התיכון .מה גם שאיטליה הובסה וצרפת
שתשוהרר ,אף הן לא ישלימו עם השפעה בריטית בלבדית באזור:

׳׳הדו-קרב שנגמר
הדו-קרב הדרמתי שבין בריטניה הגדולה לאיטליה על השליטה ביס התיכון נסתיים בניצחון
הראשונה.
כל חופו הדרומי של עורק-היים זה לאימפריה  -למן גיברלטר ועד תעלת-םואץ  -גמצא
עתה בידי אנגליה באופן ישיר או בידי כותות בעלות־ברית ,התלויים בה .חלקה הגדול של ה״וגל"
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האיטלקית אף הוא בידיה .כבו עתה יכולות אניות בויטיות לשוט להודו בדון הקצוה גיותו.
טויפולי ,בננזי ,פאנטלויה ,טואפאני וסיואקוז תדלו מהיות עצם בנוונו של הצי הבויטי .וובו של
החוף הצפוני ,יתו עם כותים ווודום ,עדיין נמצאים בידי האויב ,אך אין כוחו של זה נדול ביס
אלא ביבשה והוא ינוצח ביבשה ,על-ידי הצבא הווסי מן המזוח ועל-ידי הצבא האמויקני-האנגלי
ממעוב ומדוום ,בבוא יום הפלישה .משתשותוונה צופת ,יוגוסלביה ,אלבניה ויוון ,יהא נצהונה של
בויטניה בים התיכון שלם.
הבא הקץ להיאבקות הכוחות בימנו הגדול? התצליה אנגליה להשליט באיזוו זה את ה״שלום
הבויטי״ שלה ,שמשמעו אלימי־נאציה של כל כוח עצמאי והבטתת שלטון-יתיד על-ידי הקמת
כותות הכפופים למוותה? ואם תצליח  -היימשך מצב זה לאורך ימים?

התעניינותה של רוסיה
השאלה תוכוע לא במעוכה הצבאית בלבד ,אלא  -ואולי :בעיקו  -במעוכה המדינית ,המתנהלת
בשקט בהדוי המשודים לענייני-תוץ של המדינות ,אולם מדי פעם מגיע הדה הבווו גם לאוזני
הקהל.
לפני זמן מה תלפה ידיעה בעתונים ,בי מ ו אידן עומד להתפטו מתפקידו .הודגש בביווו ,כי
הציבוו האנגלי אינו מווצה מאי-הבהיוות שבמדיניות התוץ של בויטניה .האשימו את אידן ,כי אין
לו מטוות פוליטיות משלו והוא מסתפק בתגובה על צעדיהן של ווסיה ואוצות-הבוית ,היודעות
את וצונן והולכות בדוכן מבלי לדאוג לכך ,אם מעשיהן הולמים את האיגטוםים של בעלת־בויתן
השלישי .אידן לא התפטו .ייתכן שהפצת הידיעה הייתה תמוון דיפלומטי ,כדי לתת תוקף-יתו
למדיניות התוץ הבויטית ביתסיה עם מדינאי ווסיה ואמויקה .אולם אף במקוה זה בווו הוא ,כי עוד
ובת השאלות השנויות במתלוקת בין ״שלושת הגדולים״ וכי שיתוף-הפעולה ביניהן לאתו המלתמה
לא יושג לאתו תיכוכים.
כוונותיה של ווסיה במוכז-איוופה ובדוומה לובשות צווה מותשת .עדיין לא בווו ,אם היא
תלך בדוך של טיפות אוצות תדשות לבוית-הסובייטים ,או תסתפק בהקמת איזוו-השפעה לאווך
גבולותיה .אולם היא מכוונת את פעילותה הצבאית והמדינית לקואת מטוותיה הגיאופוליטיות,
ואתת מהן היא :יציאה לים האיגאי ולים האדויאתי ,המפולשים מהים התיכון.
כוגע אין הצי הווסי יכול להיות סכנה למעמדו של הצי הבויטי .אולם יש לזכוו ,שכותות הצי
של כל אומה מתפתתיס בהתאם לנמלים העומדים לושותם ובהתאם לימים הפתיתים לפניהם .הצי
הווסי בים השחוו התאים לנמלים של אודיסה וסיבסטופול .אם ייפתחו לפניו נמלים חדשים וימים
חדשים ,אין ספק שהוא יגדל ויעצם .כי גדולים הם כוחוחיו הפוטנציאליים של הענק הווסי ואין הוא
תושך מאמצים להגבות מעמדו והשפעתו בעולם.
נואה ,שעל המטוה הזאת לא יוותו הקומלין בנקל .ווםיה מגלה התענייגות גדלה והולכת,
באוצות הים התיכון .נימוקים מעשיים מאוד ממויצים אותה לכך.
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מרד ה׳׳יורדים״
התיאוריה הבריטית על חלוקת העולם לאיזווי השפעה של ״שלושת הגדולים״ נתקלה בהתנגדותם
של כל שאר העמים .מתקוממים נגדה העמים ה״חלשים״ .אולם חריפה במיותד תהיה תגובתם של
אלה ,אשר עוד אתמול נמנו בסוד התזקיס ועתה רוצים להורידם לדרגה של תלויים בתםד אתרים.
הנפגעים מתפשים דרכים למניעת הסכנה הצפויה להם ולהתזרת גדולתם .ומתון כן נולי הצורן של
איתורם לגושים תזקים יותר להגנת האינטרסים שלהם.
ביטוי בולט לשאיפה זו נתן הנםין אומברטו האיטלקי מיד עם העברת השלטון לידיו .בשיתה
שהייתה לו עם בא-כותה של עתונות-תוץ )סופר פא״ט( גילה הנםין את דעתו ,כי הגיעה השעה
לשיתוף-פעולה בין איטליה וצרפת כיסוד לשיתוף-פעולה כולל יותר של כל העמים הלטיניים.
רעיון זה אינו תדש .הטיפו לו תוגים מדיניים בצרפת ,עוד לפני פרוץ המלהמה .התנגד לו
מוסוליני ,שהעדיף ברית אידיאולוגית על ברית הנובעת מצרכים גיאוגרפיים טבעיים .המלתמה
הנתילה כשלון לו ולדרכו הפוליטית .ונראה שהאתראים למדיניות האיטלקית בעתיד ־ יהיו מי
שיהיו  -למדו לקה מכשלונו.

המאחד והמפריד
העמים הלטיניים קרובים קרבת גזע  -לפתות לפי המסורת .לשונותיהם קרובות .כולם בני הדת
הקטולית .מבתינות אלה הם אתים במשפתה אתת .אולם שונות היו דרכי התפתתותם ההיסטורית
ולא פעם פרצו מריבות־דמים ביניהם .די אם נזכור ,כי בראשית המאה התשע-עשרה נלתמו צרפתים
 תתת פיקודו של נפוליון בספרדים .ואל האיטלקים פנה נפוליון בקריאה להשתתרר מעולה שלאוסטריה .נפוליון השלישי תמר בשאיפת העצמאות של העם האיטלקי .אולם כשכר על תמיכתו
זו קיבל שטתיס איטלקיים מסוימים .מוםוליני הפן את העוול הישן לתביעה פוליטית מתורשת.
המונים צעקו :׳׳התזירו את םאוויה ,ניצה ,קורסיקה וטוניס״ והעתונים הזרו על הדרישה בתוקף.
צרפת לא נכנעה לדרישה ומוסוליני ניצל את השעה הקשה לצרפת ,ביוני  ,1940כדי להוסיף מכה
על מכות גרמניה ולהיבנות מתורבנה .ואף פרנקו בתר בבעלי-ברית אידיאולוגיים ,שעזרו לו להניע
לשלטון וסייע להם כפי יכולתו בעמדתו הגייטרלית.

התנאים החדשים
התפתתות המלתמה הביאה אכזבות מרות לצרפתים ולאיטלקים גם יתד .שני העמים נתלו
מפלות בשדה-הקרב ואף כי הם ממשיכים להילחם  -כל אתד לפי תנאיו המיותרים  -הרי ברור ,כי
הם לא יהיו בין המנצתים .הם יצאו מן המלהמה הלשים משהיו .לפני שניהם יעמוד התפקיד הגדול:
לתקן את המעוות ולהרווית את אשר הפסידו ,בכות ובהשפעה.
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גם צרפת וגם איטליה הן מדינות יבשתיות וימיות כאתת .לשתיהן צפויה סכנה מצד היבשה
והים .ביבשה הן להן אויב משותף ״מסורתי" :גרמניה .זו הפעם השלישית במשך  70שנה גמצא צבא
גרמני על אדמת צרפת .איטליה נאנקה במשך מאות שנים תתת עולה של אוסטריה ועתה נלתמים
על אדמתה צבאות יורשתה של אוסטריה  -גרמניה הגדולה .אף לאתר מפלתה של גרמניה לא ייפסק
הלחץ הדימוגרפי של העם הגרמני דרומה ,כשם שלא ייפסק לחצו מזרתה .המלתמה לא שינתה את
יהס-הכותות המספרי לרעתה של גרמניה ,אלא לטובתה .גידולו של העם הצרפתי ,שהיה קטן גם
מקודם  -הופסק לגמרי על-ידי הפרדת מיליוני השבויים מנשיהם ואף הטירור הגרמני ההמוני עושה
את שלו ,וההצעות על העברת גרמנים מכל ארצות אירופה אל מולדתם ,אם אדרבה ,יגבירוהו .בפני
הלחץ הזה לא תוכלנה לעמוד צרפת ואיטליה במפורד ,אלא אם כן יעמדו מול שמונים מיליון גרמגים,
לפתות שמונים מיליון איטלקים וצרפתים מאוחדים ברצון אחד :להקים סכר בפני סכנת השטפון
הגרמני הצפויה להם.
אולם עתידם של שני העמים קשור קשר בל-יינתק עם הים ועם ארצות שמעבר לגבולות
מולדתם .עושרה של צרפת תלוי במושבותיה באפריקה הצפונית ,באפריקה המערבית ובהודו-םין.
ואילו האיטלקים זקוקים לארצות-קליטה בשביל עודף-האוכלוסין ,שאין אדמת איטליה עצמה
יכולה לפרנסם .הים התיכון הוא לשתיהן גשר ,המאתד אותן עם מושבותיהן ואין ספק ,כי לא יוותרו
מרצונן הטוב על זכויותיהן לגשר זה ,תלומו של מוםוליני  -להפוך את הים התיכון לים איטלקי
בלבד  -ננוז .אולם להשאיר את אנגליה כשלטת יתירה בים הזה לא יסכימו ,לא האיטלקים ולא
הצרפתים .כותותיהם לאתר המלהמה ,אם ילכו במפורד ,לא יספיקו להם כדי לשמש שיווי משקל
לכות הבריטי .אולם כשתהיינה מאוחדות ואליהן תצטרף גם ספרד ,לא יקשה להן להתזיר לעצמן
רבות מעמדותיהן האבודות.

בינן לבין רוסיה
בדית צבאית בין צרפת לרוסיה הייתה אתת המטרות החשובות של המדינאים הצרפתים .יש
להנית ,שאילמלא מדיניות הפיוס הבריטית ,שצרפת גגררה אחריה ,הייתה ברית זו הופכת לעובדה
בקיץ  1939ומשמשת יסוד לשלום באירופה .אך האינטרסים של שתי המדינות נפגשים שוב ומשמשים
יסוד לשיתוף-פעולה ביניהן .בעוד שאנגליה וארצות-הברית עדיין מפקפקות .אם כדאי להן להכיר
בקיומו של שלטון צרפתי סוברגי ,מגלה רוסיה את ידידותה לצרפת הלותמת בכל הזדמנות .ידידות
זו אינה לשביעות רצונם של הוני המדינאים השמרניים באנגליה ומדי פעם מכתירים שם את דה-
נול  -מצד אהד  -בתואר ״קומוניסט" ,כדי להבאיש אח ריחו בחוני הלאומיים בצרפת ומצד אחר
מתארים אותו כ״ריאקציונר" ו״מלוכני" ,מתוך תקווה ,כי על-ידי כך יזרעו פירוד בינו לבן רוסיה
הסובייטית .עד עתה לא נשאו נסיונות אלה פרי ,אך יש לשער ,כי המעוניינים ימשיכו לשאוף להפריד
בין צרפת לרוסיה ,כיוון שברית זו עלולה להיות מכוונת לא רק נגד גרמניה אלא לתת את אותותיה
אף באיזור תים התיכון.
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בין איטליה לרוסיה שררו יתסים מתוקנים למרות הניגודים התריפים במשטר של שתי המדינות.
איטליה העריפה את הנפט הרוסי ובנתה במספנותיה אניות לצי הרוסי .ומשעזבה זו את עגלת
ה׳׳ציר״ ,נוצר בסיס להידוש היתסים .עמדת הציר הרוסי בוועדה לשביתת־הנשק איננה לרעת
איטליה כלל וכלל .אף כאן ניסתה הדיפלומטיה האנגלית למנוע הידוק-יתד של הקשרים על-ידי-
שיתוף־רוסיה במילת הצי האיטלקי .אולם רוסיה ויתרה על שיתוף זה והשיבה בהכרה בממשלתו
של באדוליו ובתילופי גציגים דיפלומטיים.
אין לרוסיה יסוד להביט בעין רעה על שיתוף פעולה אמיץ בין צרפת ואיטליה ,היא מתנגדת
לפדרציות בנבולותיה ,בשעה שהיא חוששת כי ״איחודים״ אלה ישמשו תוליה ב״חיץ הסניטרי״
מסביבה .כאן אין לה להשוש לסכנה זו והיא תשאף לעודד את הכותות ,שהיא מעוניינת בהם.

עתידנו
הים הגדול רותץ גם את תופי ארצנו .לא רק את גשמי-הברכה הוא מביא לנו .הוא יכול לשמש
לאומה העברית התופשית מקור-חיים ותוסן .ועל היאבקותגו לתיי תרות ישפיע גורל הים התיכון
כולו .אם אנגליה תהא השלטת היתירה בים זה נהיה נתונים בידיה לשבט ולתסד)וכידוע ,היא רתוקה
מלהתהלד עמנו במקל־נועם( .אם יקומו לה יריבים ,חהא הברירה בידינו ,לפי יחס הגורמים אל
שאיפתנו הלאומית .אנו מניחים כי יריבים יקומו לה ,לבריטניה .הם מסתמנים כבר באופק בבהירות.
במלהמה זו נסתיים רק פרק אתר בהיאבקות הנצתית על הים התיכון .פרקים חדשים יבואו ועלינו
לדאוג לכך ,שלא ייפקד בהם מקומנו.

״הכרעות באירופה״
בשלהי קיץ  1944כתב גרא מאמר נוסף תחת הכותרת "הכרעות באירופה" )ה״חזית״ ,גליון י״ג
תש׳׳ה(.
סטלין דחה את ההזדמנות לבוא לקנדה לועידת-פסגה של ארבעת הגדולים .הקרמלין עסוק היה
בימים ההם  -סבר גרא  -בקביעת עובדות שיעצבו את פני אירופה בעתיד .מוסקבה סבורה ,כנראה,
שמוטב להכריע ולהגשים ורק אחרי-כן לנהל דיונים.
הוא הצביע על צעדיה של ברית-המועצות בפינלנד ובפולין ,ברומניה וביגוסלביה ,בבולגריה וביוון.
מצב חדש הולך ונוצר:

״מטהרן עד קוויבק
כיום אין עוד חשיבוח לדבר ,אם החלטות טהראן קוימו במלואן ואם לות הפעולות הצבאית,

 | 162ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

שנקבע שם ,נשמר על-ידי השותפים המערביים של בעלות-הבוית; אם ״התזית השנייה״ נפתחה
במועדה ,או איתרה לבוא .תשוב הוא ,שהמטרה שבגללה התכנסו בדצמבר אשתקד שלושת המנהיגים
עם מטותיהם  -תיאום הפעולות למען התשת הגיצחוןעל גרמניה  -עומדת להתגשם.
הניצתוןנראה ודאי וקרוב .צבאות הברית התקדמו באיטליה ,כבשו את רומא ומוסיפים להתקדם
 אמנם באיטיות ־ צפונה .הפלישות לצרפח הצליחו .חלקה הגדול של צרפת ופאריס הבירהשוחררו .שוחררה בריסל בבלניה והטורים הממוכנים של הצבא האמריקני הניעו עד אדמת גרמניה
גופה .צבאות רוסיה פרצו בהסתערות אדירה את קווי-הגרמנים ואת ביצוריהם ,הגיעו עד ורשה,
צלתו את הוויסלה והדרו אף לפרוסיה המזרתית .רומניה נכנעה והפכה את נשקה מול בעלת־בריתה
מאתמול .בולגריה פתתה את שעריה בפני הצבא הרוסי.
״מרתב-המתיה״ של נרמניה הולך ומצטמק .ארצות-הכיבוש ,שסיפקו לה מצרכי-מזון ,תמרי-
נלם ,כוה-עבודה ובמקרים רבים אף בשר-תותחים ,נושרות אחת מעל גופה  -יותר מהר משצורפו
וסופתו בתקופת נצתונותית .ייתכן שהצבא הגרמני ,הגםוג מעמדותיו הקדמיות ,יילתם מלחמת-
יאוש על אדמת-גרמניה .ייתכן ,שהמטה הגרמני עוד יפתיע את העולם ב״נשק-נקם״ מסוג הדש,
משוכלל יותר ואיום יותר מה״פצצה המעופפת״ .זה יכול להאריך את המלתמה בתודשים מספר.
אולם אין בכוחם של אמצאות טכניות ועקשנותו של התייל לשנות את פני העובדה ,שגרמניה נלתמת
מלתמת־הגנה .שכותותיה קטנים לעומת כותות אויביה והם הולכים ודלים .גורלה נחרץ.
הבעייה הצבאית של המלחמה הזאת הולכת ,איפוא ,ומקבלת את פתרוגה השלם ״בהתאם
לתכנית״ .כי המטרה השלילית  -להכות את האויב  -היא אתת והכל שותפים לה ,אך ככל שהצבאות
הולכים ומתקדמים ,הולכות ונתשפות הבעיות המדיניות הגדולות של אירופה .ה״סדר״ הגרמני הולך
ומתמוטט ובמקומו יש להקים סדר אחר ,את הסדר של ה״אומות המאותרות״ .אולי מונה זה
הוא מכני ואינו מגדיר שלמות אורגנית .כי האומות  -לכל אתת מהן מטרה מיותרת ,הנובעת מן
האינטרסים המיותרים .וההשקפות המדיניות של האחת ,סותרות לפעמים את אלו של השניה.
הבעיות המדיגיות של אירופה דותקות .הגיעה שעת ההכרעות בשביל רבות מהן .וכבר היום
אפשר לראות ,שאין הבנה מלאה שרויה בין הגורם הנלתם בגבולותיה המזרתיים של גרמניה ,לבין
אלה הנלתמיס בגבולותיה המערביים .אין תוכנית מוסכמת.
ועידת קוויבק  -שנתכנסה בהיכתב טורים אלה  -ודאי התכוונה להביא לידי תיאום בפעולות
המדיניות של שלושת השותפים הגדולים .אך םטלין התה על ההזמנה שנשלתה לו ,וסירב לבוא
״בגלל התפקידים הדהופים המוטלים עליו״ .על כן מובן הפירוש שניתן לוועידה זו ,כי היא תעסוק
בעיקר בבעיית המלתמה באוקינוס השקט .שכן בענייני-אירופה יכולים השניים  -רחבלט וצ׳רצ׳יל
 -להתייעץ ,אך אין בכוחם לההליט .כי האיניציאטיבה נמצאת בידי רוסיה.

האיניציאטיבה בידי רוסיה
בשלוש השנים האתרונות נשאה רוסיה אח מרביח הסבל של המלחמה .היא ספגה את המהלומות
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הקשות ביותר והקריבה את הקרבנות הגדולים ביותר גם מבתינה יחסית)פרט לעם העברי ,שבידוע
אינו נמנה על ״אומות-הברית״( וגם מבחיגה אבסולוטית .ומזה שגתיים נמצאת האינציאטיבה
האיסטרטגית בידיה והיא מה שגרמה לגרמניה את האבירות הגדולות ביותר והתישה את בוהה.
רוסיה רואה ,איפוא ,כטבעי בהחלט וכמוסרי בההלט ,שבידיה תימצא האינציאטיבה המדינית
עתה ,בהגיע תור ההכרעות .היא רוצה בשכר בהתאם לצערה בעבר .וכשם שמלתמתה הייחה עצמאית
ובלתי-תלוייה ב״תזית השניה״  -שפתיתתה נדתתה מתודש לתודש ,משנה לשנה  -כן היא תושבת
את עצמה עתה זכאית לנהל פעולה מדינית ודיפלומטית עצמאית ובלתי־תלוייה.
םטלין לא ראה אפשרות להתרחק עתה מן הקרמלין ״בגלל התפקידים הדתופים המוטלים עליו״.
אין זה תירוץ דיפלומטי לסירובו לבוא לקוויבק ,כי בעוד שבקנדה ידונו ויתייגעו ויהליפו דיעות
והשקפות ,הרי הקרמלין עסוק בימים אלה בקביעת עובדות ,שיעצבו את דמותה של אירופה בעתיד.
מוסקבה סבורה ,כנראה ,שמוטב להכריע ולהגשים ורק אתר-כך לדון ,במקום לדתות הכרעות בגלל
דיונים.

מפינלנד עד תורכיה
פינלנד יצאה מן המלחמה ושלהה מלאכי-שלום למוסקבה .המשא-ומתן מתנהל ללא פומביות
יתרה .הדיון הוא בין פינלנד ורוסיה בלבד ,כי מעצמות-המערב לא הכריזו בפועל מלחמה עליה,
רוסיה תכתיב ,איפוא ,את תנאי השלום .ויש לשער שעתה ,לאתר שהתזית הועתקה הרתק משערי
לניננרד ,לא יהיו דרישותיה של רוסיה תמורות יותר מאלה שהטילה בתתילת  .1941את מעמדה
בים הבלטי תחזק רוסיה על-ידי צירוף של שלוש המדינות הבלטיות הקטנות והבטחת השפעה
מכרעת לעצמה בפרוסיה המזרתית .עם שבירת-כותה של גרמניה ,לא תוכל עוד פינלנד לשמש בסים
איסטרטגי לפעולות איבה נגד ברית־המועצות .ונוה יהיה למוסקבה להשפיע על הלסינקי בדרך של
ידידות ,מאשר על-ידי השתלטות צבאית עליה.
הקוו הזה  -למצוא משעגת ידידותית בתוך העמים השכנים גופם ולהשיג הכרעות תוך הסכמת
האוכלוסייה ולא על-ידי כפייה צבאית  -הוא הקוו היסודי בפעולתה המדינית של מוסקבה .זה
מתבלט בעיקר בבעיית פולין.
״ועד השהרור הפולני״ ,שהוקם ברוסיה ולידיו הועברו סמכויות שלטוניות בשטתי-פולין
ששוהררו על-ידי הצבא האדום מן הכיבוש הנאצי ,תבריו פולנים )פרט לד״ר זומרשטיין היהודי(.
אפשר לטעון ,כמובן ,שוועד זה ,הרואה את עצמו כממשלת זמנית ,לא הורכב לפי הקונסטיטוציה
התוקית .אולם גם הממשלה של דה-גול ,וגם ממשלת בנש צמתו בדרך ״בלתי-קונסטיטוציונית״ זו.
ועובדה היא ,שוועד זה נמצא כבר בשטתה של פולין והוא מדבר בשם העם הפולני .את בעיית-פולין
הצליתה ,איפוא ,הדיפלומטיה הרוסית להציג כמתלוקת בתוך העם הפולני נופו ולא כסכסוך בין
רוסיה מצד אתד לבין עם פולין כולו מאידך .ההתקוממות הטרגית של המתתרת הפולנית ממצדדי
ממשלת הגולה בלונדון)שרק מרד הגיטו עולה עליו בטרגיותו( מגלה טפת מן הפתרון הצפוי בעתיד:
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אנגליה ״רצתה״ להגיש עזרה למתקוממים ,אולם לא יכלה לעשות זאת בלי הסכמתה של רוסיה .אך
רוסיה ראתה בהתקוממות הפועה רצינית לתכניותיה הצבאיות ומנעה את הנשת העזרה.
ממצב-דברים זה הספיק ללמוד ראש-הממשלה הפולנית בלונדון ,שהכרת אנגליה בתיקיות
ממשלתו אינה מעלה ואינה מורידה מתשיבותו .ואף כי אנגליה הכריזה מלתמה על גרמניה מתוך
התתייבותה לערוב לשלמות גבולותיה של פולין ,לא היא תכריע בגורלה ,והרי זה מזמן יעץ צ׳רצ׳יל
לפולנים להסכים לקוו-קרזון ,בגבול ״המתקבל על הדעת״ .בלית־ברירה מוכן מיקולייציק להגיע
לידי פשרה עם רוסיה .אך סטלין שולת אותו אל ״ועד השתרור״ ,המייצג לדעתו את האינטרסים
הפולניים.
בהתפתתות שהלה בשבועות האחרונים בבלקנים רשמה רוסיה לעצמה נצתונות דיפלומטיים
מזהירים .כניעתה של רומניה אופשרה על־ידי הכרזותיו המוקדמות של מולוטוב ,כי לא תהא
התערבות מן התוץ בעניניה הפנימיים של מלכות-מיכאל .הממשלה התדשה הכריזה מלתמה על
גרמניה מתוך תקווה שבהתנהגות זו תמהה את זכרם של פשעי רומניה בטרנסדניסטריה .אם אמנם
תתגשם תקוותה לא ידוע .אך ללא ספק יומתק דינה ,אם תוסיף לגלות ידידות לרוסיה.
פתיתת שערי רומניה הביאה את הצבא הרוסי אל גבולות בולגריה .כאן עצר הצבא את מצעדו,
כי גוצר מצב עדין :לא הייתה מלהמה בין רוסיה לבולגריה ,והציר הסובייטי לא עזב את סופיה.
ומשהתליטה ממשלת בולגריה לעזוב את ספינת-״הציר" השוקעת ,שיגרה משלתת לקהיר ,שתנהל
משא-ומתן עם באי-כותן של מעצמות-המערב ,שאתן הייתה במצב-מלתמה .אך עוד המשלהת
נושאת ונותנת ,הכריזה רוסיה מלתמה על בולגריה וזו נכגעה לה לאתר שעות מספר .הממשלה
התדשה שנוצרה בסופיה הבטיתה לבסס את מדיניותה על בסיס של ידידות עם רוסיה .הביטוי
התיצוני לידידות זו הוא :הנפת דגלים אדומים בתוצות בירת-בולגריה.
מבולגריה מובילה הדרך ליוון וליוגוסלביה .המתלוקת הפנימית בשתי ארצות אלו תסייע בידי
רוסיה למצוא את ידידיה ולהקים בהן את הסדר הרצוי לה.
בפתרון בעיות הבלקן בדותה תשיג רוסיה שתיים ממטרותיה מאז :היותה שליט יתיר בים
השחור ויציאה לים-התיכון באמצעות הים האגאי והים האדריאתי.
הסדר התדש בבלקנים נונע נגיעה ישירה לתורכיה .במצב התדש מופתת ערכם האיםטרטגי של
הדרדנלים ושאלת בטתונה מקבלת אופי המור .אך רוסיה מונעת מתורכיה את האפשרות להתערב
בקביעת-הסדר בגבולותיה .ההתקפות על תורכיה בעתונות הסובייטית תוך הטלת האשמות ,שניתוק
יתםיה עם גרמניה הוא למראית-עין בלבד ,אינן יכולות שלא לעורר תששות ,שרוסיה עוד תבוא
בדרישות ישירות כלפי תורכיה בדבר מעמדם של הדרדנלים גופם.

מערב־אירופוז
בעוד נטושה באנגליה ההיאבקות בין ״שיטת-ואנסיטארט״ לבין מתנגדיו ביתס לגרמניה והשאלה
״מה ייעשה לגרמניה?״ היא נושא לפולמוס רתב בעתונות ,עושה גם כאן רוסיה לפי דרכה המעשית
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המיותדת .מבלי לתנות לגמו המלתמה ,היא מעמידה לדין את פושעי-המלחמה המובהקים ,הנופלים
לידיה והשופטים פוסקים להם נגמולס .אין ספק ,ני נ נ ל שהתזית תתקום לעבו בולין יגדל מספו
הווצתים הנאציים ,שיבואו על עוגשם .ווסיה מודיעה גם על התלטתה להעסיק מיליונים של גומגים
בקימום הויסותיה .לא יקשה למצוא את המועמדים המתאימים במספו מספיק מבין חבוי המפלגה
הנאצית ,מן התיילים שהיו על אומת ווסיה והשתתפו בהומה .אולם ווםיה מבינה גם ,שלאתו
הוצאת מיליונים לעבודת-הכפייה עוד יישאוו עשוות מיליונים של גומנים בתוך גומניה ואלה
ישנאו נ ל שלטון שלא מבני עמם; המוצא הנואה לווסיה הוא :לתת לגומניה שלטון גומני מתאים.
וווסיה מנינה את השלטון הזה בדמות ה״וועד של גומניה התופשית״.
גם בלונדון ובגיו-יווק קיימים ועדים של ״גומנים תופשים״ ,ההולמים על גומניה דימוקוטית.
אולם הקומוניסטים שהשתתפו בהם עזבום .עיגיהם תלויות אל הוועד שבמוסקבה .איזה מן ה״וועדים
ההופשים״ יזנה להשפעה בנומניה? התשובה תלוייה בשאלה אתת :מאיזה צד תובקע תומת בולין
 ממזוח או ממעוב? והעתיד יוניח.עוד לא עבו הוושם של התינונים בין המצביאים הצופתים מצד אהד ומצביאי־הבויח מצד שני
בגלל הזנות להיננס ואשונים לחוצות הביוה הצופתית .והמושל סטלין הויץ טלגומה אישית אל
דה-גול הפותתת ב״גנול יקו״ ומנילה בונות לוגל שתוווה של פויס .ונידוע אין הניגוי ״מול יקו״
פוי וגשגות אישית .צופת ינולה להביא בתשבון את תמיכתה של ווסיה בתביעותיה ,א ש ו מעצמות
המעוב ט ו ס הביעו את ננונותן להביו בהן .ובמובן ,אין תמינה במדיניות אלא נשהיא הדדית ,נששני
הצדדים נהנים מן השיתוף.
אכן ,םטלין לא יכול היה להתפנות מן התפקידים הדחופים ,החובקים את איוופה כולה .ובלעדיו
לא נשאו לצ׳וצ׳יל וווזבלט אלא להקדיש תשומת־לב יתיוה לאוקינוס השקט ,למלתמה נגד יפן,
שווסיה אינה משתתפת בה.
ולאיוופה הגיעה שעת־ההכועות.

כיצד ישפיע המצב החדש על עתידנו?
המצב ההדש הוא בעצם התהוותו ועדיין מוקדם לגתש מה הצווה הסופית שילבש .אך אין זה
פוטו מואות את הקוו הכולל שבהתפתתות ומהעוכת האפשוויות.
התנגדותה של ווסיה לשאיפותיו הלאומיות של העם העבוי ביתס לאוץ ישואל נבעה משתי
סיבות:
א .עד המלתמה הזאת הייתה ווםיה מעוניינת בתסיסה מהפכנית באוצות השכנות ,למען הבטתת
גבולותיה .מיליונים יהודים נטולי-זכויות ונטולי בסיס כלכלי בפולין ווומניה ,ובעיקו הנועו ,שלא
ואה עתיד לעצמו בתוך המשטו הקיים באוצות אלו ,יכלו להוות את התומו המתסיס והמהפכן.
באה הציונות ובהשפעה על ההמונים העביות את התסיסה למסילות אתוות ועל-יוי כך עקוה את
הבסיס לפעולה קומוניסטית.
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ב .הציונות הובנה ברוסיה ככלי שרת בידי האימפריאליזם הבריטי ,שרוסיה התנגשה אתו
באסיה.
הסיבה הראשונה להתנגדות אינה קיימת עוד למעשה .רוסיה תשיג או לא תשיג את מטרותיה,
מבלי שהיהודים יוכלו לעזור או להזיק לה .במצב התדש שייווצר לא תהא רוסיה מעוניינת בתסיסה,
אלא להיפך  -ביציבות .ואת היציבות הזאת עלולה להרוס דווקא עובדת ההזרתם של  600אלף
פליטים יהודים לפולין ולכלכלה הפולנית ,שממנה הוצאו.
ואשר לסיבה השניה ,הרי פרשת היתםים עם בריטניה מאז ה״םפר הלבן״ מוכיתה ,שבריטניה
אינה דואה בשאיפת העם העברי כות עוזר במשטר האימפראליסטי שלה ונהפוך הוא .וגם בעם
העברי יש כבר תוניס רתבים ,שאינם רואים את עצמם קשורים עם בריטניה ללא-תנאי ואף כאלה
הנלתמים בשלטונה בארצנו בפועל.
היתול שינוי לטובה במדיניותה של רוסיה בשטח שלנו לאהד שהשתנו התנאים האובייקטיביים?
יש רמזים לתשובה תיובית .נמנה אותם:
א .נעלמו ההתקפות נגד ארץ־ישראל העברית בעתונות הסובייטית.
ב .נציגי רוסיה ־ לא-יהודים ויהודים  -אינם מסרבים עוד להסב ליד שולתן אתד עם יהודים
לאומיים בארץ־ישראל ,באנגליה ובאמריקה.
ג .בעתונות הקומוניםיטית שמהוץ לרוסיה ,בייתוד באמריקה ,מובעת ההתנגדות ל״םפר הלבן״.
ד .כחבר היהודי שב״וועד השחרור הפולני״ נבתר ד״ר זומרשטיין דווקא ,מנהיג ציוני ידוע ,וציונותו
אינה מוצנעת על-ידי הפירסומים הסובייטים הרשמיים )״ציר ציוני בסיום הפולני לשעבר״(.
ה .ברומניה ,שהצבא הסובייטי נמצא בה ,הורשה למפלנות הציוניות לתדש את פעולתן וסוכנות
הידיעות היהודית-הסובייטית העבירה את פנייתם של יהודי בוטושאני ,שתקוותם היתירה היא
בעלייה ארצה.
כמובן ,הסימנים אינם משכנעים ואינם מוכיתים .אולם יש להם תשיבות כלשהי אם נזכור שאין
מקריות בפעולותיה של רוסיה הסובייטית.
המדיגיות העברית תייבת לברר את המצב מתוך רצון להשיג את תמיכתה של רוסיה בשאיפותינו.
כי הסכמה זו פירושה :פתיתת רזרבואר של מאות אלפי יהודים לעלייה ,שתכפיל ותשלש את היישוב
העברי בקרוב.״

סימנים לשינוי מדיניות ברית-המועצות בלפי שאיפות היהודים
בשנת  1944היו כבר רמזים וסימנים לשינוי לטובה במדיניותה של ברית המועצות כלפי שאיפותיו
של העם העברי בארץ-ישראל :נעלמו ההתקפות נגד ארץ-ישראל העברית בעיתונות הסובייטית; נציגי
רוסיה כבר לא סירבו להסב אל שולחן אחד עם יהודים לאומיים בארץ-ישראל ,באנגלייה ובארה״ב:
הובעה התנגדות למדיניות ״הספר הלבן״ של בריטניה בעיתונות הסובייטית ,ברומניה הקומוניסטית
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הותר לחדש א ת הפעילות הציונית .ההתנקשות בלורד מוין פירסמה בעולם א ת נוכחותה של לח״י,
כגורם מדיני אנטי בריטי במזרח-התיכון ,עד כי אנדריי וישינסקי ,סגן שר החוץ הטובייטי ,אמר ליוסף
קלרמן ,מנהיג רוויזיוניסטי ותיק ,כי אם יראה א ת הבחורים האמיצים שהחנקשו בלורד מוין ,ימסור
להם דרישת-שלום ממנו .אף על פי ששררה אהדה גדולה בקרב דעת-הקהל בארץ וגם בקרב חברי
לח״י כלפי ברית-המועצות בגלל מלחמתה האמיצה בגרמניה הנאצית ,לח״י נהגה בזהירות בגיבוש
עמדתה ,תוך שמירה על עצמאות החלטותיה .לח״י לא רצתה להחליף את הנוכחות הבריטית בהשפעה
סובייטית .לח״י גם לא רצתה לעורר א ת חשדה של ארה״ב כלפי כוונות המחתרת ולאבד א ת תמיכתה
בשאיפות העם העברי לעצמאות .כדי להציג א ת עמדת לח״י בפני ממשלות אירופה חמזרחית ,נשלחו
שליחים לצ׳כוסלובקיה ,הונגריה ובולגריה .בבולגריה נקשר קשר הדוק עם גיאורגי דימיטרוב ,ראש
הממשלה ,אשר קשר את נציג לח״י עם שליחו של סטלין .לאחר זמן ,דימיטרוב מסר לשליח לח״י
כי דיבר עם טטלין ואמר ש״בטות אני שבסופו של דבר תהיה לכם מדינה ,אמנם מדינה לא גדולה,
אך עם זאת מדינה״ .בשבט תש״ז ,פורסמה על-ידי לח״י חוברתו של ד״ר אלדד  ,חבר מרכז לח״י,
בשם ״קווי יסוד למדיניות-חוץ עברית" ,בה נאמרו ,בין השאר ,הדברים הבאים :״יש סיכויים שרוסיה
הסובייטית תשנה את יתסה לשאיפות העם העברי .זה יכול לבוא אך ורק אם העם העברי יתן
ידו להרתקת צבאות הבריטים מהמזרת התיכון -רוסיה עתידה לסייע להעפלה העברית מנמלי
רומניה ,בולגריה ויוגוסלביה .אם זאת תהיה עלייה אנטי-בריטית ...אנו נלתמים בשלטון הבריטי,
אנו נלחמים לטובתנו .אולם מהרתקת השלטון הבריטי תצמת נם טובת ביטתון לרוסיה הסובייטית.
בשטח זה אנו רואים אפשרות להבנה הדדית ותועלת הדדית״.

לח״י ,שיסודה באסכולה הרוויזיוניסטית ידעה להעריך את משקלו של הגורם הרוסי ,ולחתור
לרכישת ידידותה של רוסיה ובתמיכתה במלחמת התירות של העם היהודי נגד האימפריה הבריטית.
והנה אותו ה״שומר הצעיר" ,שטיפח במשך שנים את הזיקה לקומוניזם ,שיתף פעולה עם הבולשת
הבריטית במלחמתה נגד כוחות המחתרת ותמך בקו הפרו-בריטי של וייצמן ,ודווקא לח״י שכל
מנהיגיה הוותיקים שבאנשיה היו יוצאי בית״ר ואנטי-קומוניסטים  -דווקא לח״י רצתה לבנות גשר
בין האינטרםים המדיניים של עם ישראל ולבין האינטרסים המדיניים של רוסיה .שכן המחשבה
המדינית של לח״י  -בדומה למחשבה המדינית של כל העמים הריבוניים בעולם  -ביססה תמיד א ת
האוריינטציה שלה על אינטרס מדיני קונקרטי משותף ,ללא כל קשר עם משטר סוציאליסטי זה או
אחר השורר בארצו של השותף המובא בתשבון .תמיכתה של ברית-המועצות בהקמת מדינה יהודית
באו׳׳ם ,ב 29-בנובמבר  ,1947הייתה ניצתון האוריינטציה הפרו-סובייטית של לח׳׳י.
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תכנית הנייטרליזציה של המזוח־התיכון
תוכנית מדינית נוספת שנגזרה מ״תוכנית האורייאנטציה על ברית-המועצות״ ונתגבשה
בלח״י בקיץ

 ,1946הייתה תוכנית "הנייטרליזציה של המזרח-התיכון" ,שתכליתה סילוק הגורמים

האימפריאליסטים הזרים ,בעיקר בריטניה ,מהמזרח-התיכון.
היה זה בימי ״תנועת המרי״ ,שעה שמנהיגי לח״י עקבו בתשומת לב אחר התבטאויותיהם של
הגורמים העולמיים השונים .בסוף מאי  1946הביע הקונגרס האמריקאי את התנגדותו להעברת
בסיסי צבא בריטיים לארץ-ישראל ותבע א ת פתיחת שעריה לעלייה יהודית .גם צ׳רצ׳יל ,אז ראש
האופוזיציה בבריטניה ,הביע דעה דומה ביתס לבסיסים הבריטים ,מתוך תשש ,שהתקנתם תרתיק
תמיכה אמריקאית במדיניות הבריטית.
חשובה הייתה גם הדעה שהופיעה ב״איזווםטיה״ ,ביטאון הממשלה הסובייטית ,כי בריטניה
מעוררת מדנים בין יהודים לערבים כדי לקיים א ת המנדט בידיה.
בההילת יוני חוותה מוסקבה א ת דעתה כי פתרון בעיית א״י הוא עניין לארגון האומות המאותרות.
הודעה זו לווהה למהרה בהאשמה ,שהמדיניוה האימפריאליסטיה של בריטניה רואה בארץ רק ראש
גשר להגנה הסואץ.
רעיון הנייטרליזציה פורסם ע״י לה״י במספר מאמרים בעיהון ״המעש״ ובהוברוה ההסברה,
שהופיעו ההל מ .1946-לראשונה הוזכר ברשימהו של נהן ילין מור בגיליון הי״ד של ״המעש״ מאלול
)אי( הש״ו במאמר " :ה מ י ה משהררה מול מזימה ההיסול" ,שהעמיד א ה הכניוהיו של ״צ׳טהם האח״,
המוה המדיני ההושב של ״הקיסרוה הבריטיה״ ,המהכוון להבטיה אה שליטהה של בריטניה באיזור
לעולמי עד ,מול רעיון הנייטרליזציה של המזרה ההיכון .מטרה בריטניה להשאיר א ה אגן המזרה
ההיכון כאיזור שומם ונהשל מבהינה כלכליה והרבוהיה ,ספק של הומרי גלם לה ולהוצרהה .ל״צ׳טהם
האח״ אין מקום לעם עברי הופשי במולדהו ולכן נהרץ עם הממשלה הבריטיה להסל א ה ניצני
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העצמאות העברית .מול תוכניות החיסול האלה יש להעמיד תוכנית עברית עצמאית שתיתן פתרון
לבעיית ארץ-ישראל על רקע האיזור כולו  -סבר ״המעש״.
הרי המאמר:
״צ׳טהאם האוז״ מתבר את התכניות הפוליטיות של האימפריאליזם הבריטי .הממשלה הבריטית
 אם ממשלת שמרנים או ״לייבור״  -מגשימה אותן)בדומה לכך היה היטלר מנשים את התכניותשעובדו באופן מדעי במשרד הגיאופוליטי של האוזהופר(.
״צ׳טהאם האוז״ איננו רואה את ארץ-ישראל כבעיה נפרדת ,מקוטעת .ארץ-ישראל יושבת בתוך
מרכז גיאופוליטי השוב ששמו ־ המזרה התיכון .פתרון הבעיה הארצישראלית היא סעיף אהד בתוך
התוכגית הכללית למזרת-התיכון ,שמטרתה להבטיח את שליטתה הגמורה של בריטאניה באיזור
זה לעולמי-עד .התכנית של ״צ׳טהאם האוז״ היא :איזור שומם ונתשל מבתינה כלכלית ותרבותית;
תמרי-גלס בשביל בריטניה )נפט ,כותנה וכוי(; שוק בשביל תוצרת בריטית; בסיסים אסטרטגים
בשביל בריטאניה  -ביבשה ,בים ובאויר .כדי להגשים תכנית זו זקוקה אנגליה לידידות ה״שליטים״
הערבים ,שגם הם מעונינים בנתשלות ״נתיניהם״ .כדי להגשים תכנית זו היא מעונינת לתסל כל גורם
מתקדם ,כל גורם עצמאי או שואף-לעצמאות מבתינה מדינית ,כלכלית ,תרבותית וצבאית.
בתכנית ״צ׳טהאם האוז״ אין מקום לעם עברי תפשי במולדתו .להיפך :תכניתו תובעת את תיסול
הניצנים הראשונים של עצמאות עברית ,של כח עברי ריבוני.
ממשלת בריטאניה  -כל ממשלה :שמרנית ו״לייבוריסטית"  -ההליטה להגשים את תכניתו של
המוה האימפריאליסטי התושב והמתכנן .היא התליטה :לתסל את תקות העם העברי .הצעותיה
ל״קאנטונים״ ,״פדראציה״ ,״אוטונומיה״ וכו׳ אינן אלא תכסיס במנמת התיםול :להרדים לפני הרצה,
לתת את הרעל בעטיפת מתק .את המדיניות הבריטית במולדתנו מבטא ביטוי-כן הגנראל בארקר
וקלנסיו הרוצתים .ולא הצעות צבועות של מדינאים בריטים.

תכנית וחבה מול מזימות-הוזיסול
הציונים אינם מבינים את המצב ,כי אין הם רוצים להבין .הס אינם רואים את האמת כי אינם
רוצים לראותה .כי הבנה וראיה מתייבים הסקת מסקנות ופעולה .והם אינם מוכנים לכך ברותם.
הם מוכגים לבלוע את הרעל-בעטיפת-המתק ,במקום לקצץ את היד הפושעת ,המגישה את סם
המוות.
הציונים בנו את מדיניותם על שותפות-בכל-תנאי)למעשה :שותפות ללא תנאי ,ללא תמורה(
עם בריטאניה .שותפות זו המיטה את כל האסונות .המנהיגים אולי יודעים זאת ,אף כי אינם מתים
בכך .אינם מודים כי אין להם תכנית אחרת ,מלבד זאת שנכשלה כשלון מתפיר כל-כך .תוסר האונים
שלהם מבצבץ מכל פעולה )או :חוסר פעולה( מכל התיעצויותיהם והכרזותיהם.
אך העם ,החפץ חיים ,אינו יכול לפשוט את הרגל עם כשלון מנהיגיו .המנהיגים חייבים לרדת
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מעל הבמה ,אן העם צריך לפעול לפי תכנית מותאמת למסיבות הזמן.
כדי שנוכל לתסל את מזימות-ההשמרה של האימפריאליזם הבריטי ,צריכה תכניתנו להיות והבה
ומקיפה כתבניתו של האויב :סעיף מול סעיף ,פרשה מול פרשה ,עלינו לראות את בעית המולדת
העברית על רקע האזור כולו ולהכניס את הרקע לתוך מסגרת תכניתנו.
רק כך נוכל לעמוד בפני תככיו של האויב ולהכרית אותו לסגת מעמדותיו.

מלחמה על בסיס של תכנית פוליטית
פעולות מלחמתיות אינן מספיקות כשהן לעצמן .פעולות אלו מבטאות את אי-ההשלמה עם
המצב הקיים ומרגישות את השאיפה לשינוי פני הדברים .אך השאלה העיקרית היא :מהו השינוי
המבוקש? מה היא מטרת המלתמה? לשם מה מבצעים את פעולות המלהמה?
התכנית הפוליטית ,המשמשת בסיס למלתמה; ההסברה הפוליטית הניתנת לפעולות ־ הן
הקובעות את הגורל לא פתות  -ואולי יותר  -מן הביצוע הטכני של פעולה זו או אתרת.
על-כן יש להבדיל בין המאבק שנאבקים לשם עלייה של מאות אלפים ,להשגת ״פתרון גרוע
פתות״ ,של אלה המבטיהים בסיסים אסטרטגיים לבריטאניה  -לבין המלהמה המתנהלת לעצמאות
מלאה וסילוקו של השלטון הזר ממולדתנו.
הציונים סבורים ,כי ההכרעה הפוליטית הפונה בצמצום המטרה והעלאתה ,ברדיפה אתרי פשרה,
אהרי הישגים הלקיים  -התביעה לסילוק השלטון הזר נראית בלתי-דיאלית בעיניהם .המציאות
הוכיתה עד עתה דבר אתר לפתות :ה״מאבק״ על מטרות תלקיות הביא כשלון מוהלט .לא  100אלף,
אלא גירוש אלפי מעפילים היא התוצאה .מצמצמי היריעה לא התתבבו על השליט הזר .להיפך :הוא
מטית בפניהם ריקות גסות יום-יום.
מלתמת-התרות לא נכשלה .היקשים היסטוריים מוכיתים ,כי היא תסתיים בניצתוןאם היא
תתנהל על בסיס של תכנית פוליטית נבונה ורתבת-ההיקף.

חרות עברית במולדת ,חופש לעמים השכנים
מטרת העם העברי ־ תרות ועצמאות במולדתו  -לא תושג כל עוד שולט האימפריאליזם
הבריטי שלטון בלי מצרים בכל ארצות המזרת התיכון ,כל זמן שתברות-הגיצול הבריטיות כופות
על הכלכלה באחור זה את דרכי"התפתחותה״ ,כל זמן שכותות בריטיים חוגים מחיפה ועד פרס
וממקורות הנילוס ועד גבולות תורכיה .כל זמן שעניני העמים והארצות נחתכים במשרד הגיאופוליטי
של בריטאניה.
בהכרזות והבטתה לקיום בסיסים בריטיים  -בטריטוריה העברית אין לקנות את לבו של
האימפריאליזם .הוא יודע ,כי הבטחה כזו רצוי לו יותר לקבל מעושי-דברו הערביים .כיוון שלהם לא
יהיה אף פעם הרצון וגם לא הכות להתכתש להבטתה זו ,מה שאין כן ביתס לעם העברי.
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לא בהכרזה על קיום של בסיסים בריטיים במולדתנו צוין ,אימא ,להתתיל ,אלא בתביעה
לסילוק הצבאות הזרים מארצנו ומן האזור כולו .כי אין כל הצדקה לשהותם כאן .ההתרעה על
ה״סכנה הסובייטית״ אינה באה אלא להסתיר כוונות תוקפניות וליצור בסיס אידיאולוגי )בשם
ה׳׳דימוקרטיה"( ומוסרי )הושטת עזרה כביכול ,לעמי המזרת התיכון( ליצר ההשתלטות הגס של
האימפריאליזם המשעבד.
תביעתנו היא :ניטראליזציה של המזרת התיכון כולו ,תופש גמור לכל העמים ,הרתקת הגורס
הזר.

עם מי? מי יתמוך?
עושי-דברים של הבריטים באזור זה לא יתמכו בתביעה זאת; לא נורי סעיד בעירק ,לא ה״מלך"
עבדאללה ,לא צדקי פתה ואף לא ה״נשיאים״ של שכנותינו בצפון .הם קשורים באימפריאליזם
הבריטי וישרתו אותו באמונה.
אך לא שכבת ה״שליטים״ הדקה תבטא את דעת העמים לאורן ימים .העמים המנוצלים
והמדוכאים עתידים להבין ולתמוך בדרישה שהיא לטובת ההמונים הרתבים ,וברבות הימים  -גם
להילחם להגשמתה .המזרח התיכון מנומר ומגוון הוא מבתינה לאומית .אך כל העמים השוכנים
בתוכו סובלים מדיכוי לאומי  -ישר או אמצעי ־ ומניצול כלכלי מהפיר.
לעומת בריטאניה נושאת-הדיכוי הייב לעמוד העם העברי גושא-התופש .ואין ספק ,כי המדוכאים
ילכו לקראת החופש .לא רק הכורדים ,הדרוזים ,האזרביג׳נים ,אלא אף עמי־ערב.
תנועת המונים תזעזע את יסודות הדיכוי ותאלץ את המדכא לסגת.
תביעה זו תזכה גם לתמיכה של גורמים בינלאומיים .יש ויתמכו בה בשם עקרון-הצדק-והתופש
)אם יש עוד רודפי-צדק בעולם( .ואתרים יתמכו בה ,כי היא עולה בד בבד עם האינטרסים שלהם.
לבריטאניה אין יותר זכות לשלוט במזרח התיכון מאשר לצרפת .ואף ברית-המועצות תהיה מעוניינת
בהרתקתה של סכנת-התקפה מגבולותיה הדרומיים.
ניטראליזציה של המזרח התיכון תשתרר את העולם מסיוט התתרות בין המעצמות באיזור זה
ומסכגת ההסתבכות הצבאית שבעקבותיה .אם הוא יהיה חפשי מכל גורם זר ,לא ילטשו אליו עינים
תמדניות .הוא יתפתת בכותותיו שלו)בעזרת ארגון האו״מ ,אם ייהפך בהמשך הזמן לארגון של שלום
בינלאומי(.
התוכנית המשתררת למזרח־התיכון  -ומולדת עברית עצמאית משולבת בתוכה כעיקרון שאין
לשנותו  -העמוד בהצלחה מול תוננית-הדיכוי של ״צ׳טהאם האוז״ .הפעולה להגשמתה תביא
בעקבותיה בעלי-ברית קרובים ורחוקים.״
בשבט הש״ז הוציא לה״י לאור הוברת בשם" :קווי יסוד למדיניוח חוץ עבריח" .שחוברה ע״י ד״ר
ישראל אלדד ,המנהה אה מצבו הגיאו-פוליטי של המזרה ההיכון ,הוך הביעה הוזרה לקבלה דרישהו
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של לח״י לנייטרליזציה של המזרח התיכון ,אשר נמצא במאבק אינטרסים כלכליים וצבאיים של רוסיה,
אמריקה וצרפח ,בעיקר נגד שליטחה של בריטניה .בחוברת נאמר כי בריטניה המתגוננת דואגת להחזיק
במזרח כאיזור חשוב ,מקפריסין ועד גבולות אפגניסטן .פה בסיסי-ים ,פה בסיסי אוויר ,פה תמרונים
ענקיים לצבא היבשת ופה המאבק על השליטה על הנפט.
אם מלחמת עולם שלישית תפרוץ בטרם תצא בריטניה מכאן  -ייהפך המזרת התיכון למה שהייתה
בלגיה בשחי המלחמות הקודמות :שדה קטל וחורבן .שלטון בריטניה במזרח התיכון גוזל מעמי המזרח
התיכון גם א ת הפיתוח וגם א ת השלום ,שהוא תנאי לפיתוח .נייטרליזציה של מזרח תיכון ,כלומר,
הוצאת הצבא הבריטי מכל אותו אזור ,תבטיח את השלום ותאפשר את הפיחוח .עם החלטת עצרת
האו״ם בכ״ט) (29בנובמבר  1947על חלוקת א״י והקמת מדינח ישראל ,הושגה לפחות באופן תיאורטי,
נייטרליזציה מצומצמת מאוד לזמן קצר ביותר של הפינה האסטרטגית החשובה ביותר במזרח התיכון,
קבע בעל המאמר.
עברו כתדשיים עד שנקלט רעיון הניטרליאזציה בתוניס המדיניים .ב׳׳המעש״ של תחילת ארבעים
ושבע סופר ,כי ׳׳השבועון הפריסאי הגדול ׳אקסיון׳)׳מעש׳( ,בטאון המפלגה הקומוניסטית הצרפתית,
הביא בגליונו מיום העשרים-ותשעה בנובמבר)ארבעים-ושש( תמצית של המאמר ׳תוכנית משתררת
מול מזמת ההסול' ,שהתפרסם בנליון יי׳ז של העיתון .מאמר זה דן בבעית הנטרליזציה של המזרת
התיכון ושתרורו משלטון-היתיד של האימפריאליזם הבריטי .התמצית ניתנה בשבועון בהבלטה.
כמו-כן הודפסה גלופה של אותו גליון במקורו״.

הייתה בפרסום זה פריצת-דרך מסוימת ,שמן הצורך להרחיבה .היה ברור ,שלא ניתן לנהל מדיניות-
חוץ של קשרים עם גורמים שונים מתוך הארץ ,שהוסיפה להיות מבודדת למעשה ונתונה לפקות קפדני
של השלטון .הצנזורה הכבידה ידה לא רק על העתונים ,אלא גם על חלופי-דברים בכתב .כצורך ראשון
במעלה שגור אנשי-מחתרת נאמנים לחוץ-לארץ ,להקמת סניפים בארצות שונות ,להכנתם לפעולות,
לגיוס כספים ,אך בעיקר לניהול פעולת-הסברה ולקשירת קשרים מדיניים עם גורמים אוהדים ,והשגת
אהדה ללח״י ,אם תוסבר להם מטרת המחתרת.

האימפריה שוקעת ־ יהודה העולה
מאמר נוסף בנושא המדיני פורסם בחשוון תש״ז על-ידי מרכז לת״י ת ח ת הכותרת "האימפריה
השוקעת  -יהודה העולה" .מטרת כתבה זו הייתה להוכיח על-ידי ניתוח מצבה הפוליטי ,הכלכלי,
הצבאי והסוציולוגי של בריטניה ,שישנה אפשרות ממשית להתגבר על כוחותיה ולגרשה מארץ-
ישראל.
יש לזכור ,שבהנהגת היישוב שררה עדיין הפסיכולוגיה העכברית האומרת ,שאין בעולם חיה חזקה
מהחתול ,וגולדה מאירסון הצטדקה ,אפילו באחד מנאומיה ב947-ו ,שתנועת הפועלים לא דרשה כלל
ולא אמרה מעולם "אנגליה ,צאי מארץ-ישראל" ,וכי דרישתה הייתה לא יותר מאשר קיום המנדט.
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והסיבה לכך הייתה ,חוסר האמונה של ההנהגה הציונית לגרום לסילוקה האפשרי של בריטניה האוחזת
באימפריה עולמית ,על-ידי העם העברי הקטן והתלש.
לכן ,בא המאמר לשכנע את היישוב כי סילוקה של בריטניה מארץ-ישראל דבר ריאלי הוא בעת
העכשווית ,כאשר כותה שוקע מול כותו של העם העברי שהולך וגובר:

׳׳האויב
במשך שנים ארובות הסברנו לציבור העבוי שבדיטאניה היא האויב של שאיפת-התרות העברית,
וכי יש לקדש מלהמה עליה .בתהילה אטם רוב הצבור את אזניו משמוע את דבר האמת ועצם את
עיניו מראות את מעשי הפשע האיומים של הבריטים ,השותפים לרצת מיליוני אתינו באירופה,
האשמים בדיכוי אכזרי של העם העברי במולדתו .עכשיו אי-אפשר להתתמק יותר .אי-אפשר לאטום
אזנים ולעצום עינים ,כי השודדים המזויינים של האימפריה הבריטית אינם משאירים במנותה אף את
ה״לויאליסטים״ ומתעללים וםותבים למכלאות נם את ״נאמני התוק והסדר״ אנשי"עליה הדשה".
עכשיו תפש כבר רובו של הציבור ,כי בריטאניה היא אויב.
איננו משלים את עצמנו :אמנם ,הציבור במולדת ומיליונים בתפוצות וביהוד הנוער העברי כבר
סיגלו לעצמם אמת פשוטה וברורה זו ,אך המנהיגים השונים ,הדוברים הרשמיים ,מכוני דעת הקהל
וכל אלה המתיימרים לייצג את העם העברי ,מוסיפים לגמגם ולערפל את המצב בצורה מסוכנת
למדי ,משום שמפתדים הם במאד מאד מהמסקנות הנובעות מהכרזה מפורשת של מלתמה נגד
בדיטאניה .ידוע היטב שאי-אפשר לגייס את כל כותותיו של עם למלתמה ,אם אין הוא יודע בדיוק
נמרץ מיהו אויבו .עמים רבים באירופה ,שהיו מסונלים ומוכנים ללחום למען תרותס ,נכנעו להיטלר
ללא התנגדות ,מפני שהקוויםלינגים טשטשו את האמת והצליתו לפלג את העמים הללו בטענה
שגרמניה איננה האויב ,שבתשבון הסופי היא דורשת טובתם ומשום כך יש לשתף אתה פעולה.
אותו דבר קרה גם באדץ-ישראל .גם המנהיגים הציוניים ,נאמני בריטניה במזיד ,וגרוריהם
בשוגג  -טענו כל הזמן שאין היא אויבתנו ,וכל הצרה היא ״הספר הלבן״ ,וכמובן  -גם לותמי התופש
העבריים .הקהל ברובו האמין פעם שאמנם ״הספר הלבן״ הארור הוא האויב ,ואנשים נבונים רבים
קיבלו בתור מטבעות טובים את ההסברים האוויליים והמנותכים ,שבריטאניה אמנם דורשת טובתנו,
שצ׳רצ׳יל הוא ידידנו ,ושבבוא הזמן תתקיימנה כל ההבטתות ומדינה עברית תתנוסס לתפארת
בהסכמתה המלאה של לונדון .מה ששייך לספר הלבן  -טענו הללו  -הוא פרי תככיהם של קומץ
ריאקציונרים ,של כמה וכמה פקידי מיניסטריון אנטישמיים ,של אדמיניסטרציה ארצישראלית אנטי
עברית וכו׳ וכוי .מובן מאליו שהציבור העברי  -הימין והשמאל כאחד  -חיכו בכליון עיניים לעליתו
של בווין לשלטון.
ה״משיח" בווין עשה באמת שרות גדול לעם העברי .אילו היה מיניסטר בריטי זה יותר נבון
ופתות גס ופטפטן ייתכן שהיה מצלית לרמות את הציונים ,כמו שרימה אותם צ׳רצ׳יל .אך הוא,
בטפשותו ,תציג את אלילת האימפריה הבריטית בכל מערומיה לעיני הציונים המבולבלים וגרם לכך
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שהמתוניס שביניהם אף הם נהיו ״קיצוניים״ כביכול.
ובכל זאת יש להאמין למיניסטר הבריטי הטוען כי אין הוא רוצה בקוויסלינגים יהודים .כל
זמן שוייצמן ישנו ,הם באמת אינם דרושים לו .וייצמן נתמך ״מאהורי הקלעים״ על ידי היסודות
האנוכיים והפהדניים הנמצאים בכל המפלגות.
התבוסנים פונים בזעקת בהלה אל הקהל ואל הנוער :״אל תהיו תמומי-מות! מי אנתנו ומה
כותנו? על ידי מעשים נמהרים תביאו ,הס והלילה ,להתרבת ה״ישוב״ .הזדינו בסבלנות ,הצדק הוא
על צדנו  -וסוף הצדק לנצת...״
עם אלה אין לנו ויכות .כל ויכוה לא יועיל במקום שהאופי מעכב .דברינו מכוונים אל המוני
העם ,היודעים כבר ללא שמץ ספק מיהו האויב ,ולפניהם הננו רוצים לגולל את כל האפשרויות של
מלתמת תרות ישראל.

כוחה של בריטאניה
״אין בעולם כולו תיה תזקה מהתתול״ ־ התליטו העכברים ממשליו המפורסמים של קרילוב .אין
בעולם מעצמה תזקה מבריטאניה  -תשבו העסקנים הציונים עוד לפני שנים מעטות .והנה  -ממש
לעינינו  -עברה בריטאניה ,על אף גצתונה במלתמה ,מדרגה של מעצמה מסוג א׳ לדרגה של מעצמה
מסוג בי .ועדיין מוסיפה היא להתגלגל במדרון המשופע לקראת ההתמוטטות הסופית.
הבה גראה מה הם גבולות העצמה הבריטית :מה הן נקודות התורפה שלה ,ובאיזה שטתים עדיין
כותה אתה.
בעבר היו לבריטאניה שלושה מקורות עיקריים שעליהם התבססה עצמתה הכלכלית .ראשית,
בריטאניה ,הייתה המרכז העולמי הראשון במעלה של הבנקאות והביטות; שנית ,םחר-החוץ הבריטי
היה אהד הגורמים האדירים ביותר בשוקי העולם ,והגורם המכריע בגבולות האימפריה ,פרט לקנדה;
שלישית ,בריטאניה השקיעה סכומים עצומים בעשרות ארצות זרות  -במכרות ,במסילות-בדזל,
במטעים ,בזכיונות  -וההכנסות מהשקעות אלו זרמו ללונדון והעשירו את הכיס הבריטי .בריטאניה,
הייתה איפוא ,המלות-בריבית והמנצל הבינלאומי הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית .עשרות אומות
נאלצו להתכיר את כלכלתן תמורת הלוואות בריטיות ,כדי שיהיה להן כסף לקנות ,תתת לתץ
הכפיה ,תוצרת בריטית ולהזרים לארנק הלונדוני הון תועפות בעד כל מיני שדותים ,ש״אווגנו" ע ל ־
ידי הבריטים על אדמתן הן .האימפריאליזם הבריטי לא הסתפק בשוקים הקולוניאליים הרתוקים
ורכש לעצמו"מושבות" כלכליות אף באירופה :בעשרות השנים הראשונות אחרי המלתמה העולמית
הקודמת שלטה בריטאניה שלטון כלכלי בהולנד ,דנמרק ,נורבניה ,פינלנד ,אסטוניה ,לטביה ,יוון
ופורטונל.

מה המצב כיום הזה?
ממלווה נהפכה בריטאניה ללווה השקוע עד צוארו בתובות ענקיים .החוב הלאומי שלה מתקרב

 | 176ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

לסכום האדיר של  25מיליארד ליטראות שטרליננ .היא נאלצה מ מ ן המלחמה למכור חלק גדול
ממפעליה והשקעותיה בארצות הזרות והיא עומדת בפני ההכרח למכור בעתיד הקרוב גם אח
השאר .המומהים העולמיים לפיננםיים תרצו כבר את משפטם :לוגדון הדלה מלהיות מרכז עולמי
לכספים ולשרותים אתרים; למראית-עין מוסיפה היא עדיין ׳׳להזיע״ ולעשות רושם של מרכז ,אך
לאמתו של דבר זורמים תמיד הכספים והשרותים המסהריים בערוץ אהד עם הסתר הבינלאומי
הכללי ־ והערוץ הזה הוזז מבירת אנגליה ועבר למרכזים אתרים .וכאן גוגעים אנו בנקודה העיקרית
בחייה הכלכליים של בריטאניה בסחר-האכספורט שלה .כשאנשי הכלכלה הבריטיים ראו בתורבנם
של שניים מתוך שלשת מקורותיהם התשובים ביותר  -ההון להלוואות והשירותים מצד אחד,
וההשקעות בתוץ לארץ מצד שני  -ניסו לתזק את המקור השלישי ,היחידי שנשאר עד .האכספורט
שותק במידה ניכרת עקב המלתמה ,בשעה שצריך היה להסתפק בסתירות התכד-והשאל ולכוון את
כל התעשיה הבריטית לייצור הנשק .כדי לחדשו הפריחו הסוחרים הבריטיים את היססמה ,שלמדו
בבית-מדרשו של שר-הכספים של היטלר ״אכספורט או מוות!״ הממשלה הבריטית נקטה בכל
האמצעים האפשריים כדי לזרז את התעשיה ולפתת את מערכת התתבורה בים ובאויר .האנגלים
נאלצו להסתפק בקיצוב מזונות ובמוצרים תעשייתיים הכרחיים ביותר ,ביון שכל המרץ והכסף הוטל
על כף המאזנים של האכספורט.
אך ברור ,שגם היסוד השלישי של העצמה הבריטית הולך ומתערער ואין ספק ,שסופו
להתמוטט.
מצד אתר סגורים ומסוגרים השווקים בארצות הנמצאות באיזור ההשפעה הסובייטי; ואילו
בשוקים האהרים הולך ומסתמן יותר ויוצר צלו של הענק האמריקאי .הבריטים היו גאים תמיד
על ציים המלתמתי והמםתוי .לפני המלתמה היה הצי הבריטי שוה בנדלו לצי האמריקאי; ואילו
עתה גדול הצי האמריקאי פי אהד והצי מכל ציי העולם ,מצורפים יתדיו .קיבולו של הצי המסחרי
האמריקאי הגיע בשנת  1939ל 12-מיליוני טונות מתוך  82מיליון שהיוו אז את הנפת העולמי ,וכיום
מגיע קיבולו ל 57-מיליוני טוגות מתוך גפת כללי של  92מיליון .האווירית האזרתית האמריקאית
מתכננת גם היא לדתות לקרן זוית את האויריה הבריטית .היא הכינה תכנית להובלת שמונה אתוז
של כל הנוסעים והמשאית בעולם במתירים זולים ,שלא יוכל להיות מתחרה להם.
ומה המצב בתעשיה ובשדה תעשית האכספורט הבריטית?
ייצור אריגי-הכותנה של בריטאניה הולך ויורד מזה שנים רבות .בשנת  1913תייתה התפוקה
של ענף זה  7מיליארד יארדים ,ואלו בשנת  1939רק מיליארד ו 400-מיליון בלבד .בימי המלחמה,
על אף המאמץ התעשיתי הגדול לא עלה הייצור על מיליארד ושש מאות מיליונים יארדים ,אם כי
התצרוכת העולמית גדלה בשלושים והמשה אתוז .סיבת הירידה הזאת נתקרה על-ידי משלחת
מומתים בריטית ,בראשותו של סיר פרגק פאט ,ששוגרה לאמריקה בשנים האתרונות של המלתמה.
משלתת זו גילחה ,שפיריון העבודה בבריטאניה בענף האריגה הוא נמוך לגבי פריון העבודה באמריקה
בשיעור מ־ 18עד  40אתוז ,ובענף הטויה מ 56-עד  67אהוז ,בשעה שבאמריקה היו  600אלף נולים
אוטומאטיים היו בבריטניה רק  14אלף בלבד .בדין-ותשבון של פאט נאמר ,שתעשית הטקסטיל
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הבריטית מיושנת ומפגרת ב 30-25-שנה לגבי התעשיה האמריקנית.
במצב עוד יותר רע נמצאים מכרות הפהם ,שהם אהד היסודות התשובים ביותר בכלכלתה של
בריטאניה .בסוף המלתמה נערכה הקירה יסודית במצב של תעשית הפהם ,אולם הדין-ותשבון נשאר
סודי; אע״פ כן נתגלו כמה ׳׳סודות״ והוברר שתעשית הפתם בבריטאניה נמצאת מבתינה טכנית בשפל
המדרגה ושהכורה האמריקאי מפיק פי ארבע יותר פהם מהכורה הבריטי .הפהם היה לפני המלתמה
 70אתוז מכל סתורות האכםפורט הבריטיות מבתינת המשקל ו 12-אתוז מבחינת הערך הכספי .אך
נוסף לכל משמש הפתם מקור כוה בשביל התעשיה ,התתבורה והתימום בבריטאניה ,שהרי בריטאניה
עניה בכות הידרו-תשמלי והיא נאלצת להביא מתו״ל  95אתוז מכל השמנים הדרושים לה ,תעשית
הפתם סובלת במדה רבה ממתסור בכות אדם  -אך על נושא זה נרתיב את הדיבור אתר־כך.
בתעשית הפתם קשורה קשר תזק תעשית הפלדה .לשם ייצור טונה אתת פלדה יש צורך בשתי
טונות של פהם והמשבר הממושך בתעשית הפתם הביא בעקבותיו עלית מתירים של  50אתה ויותר
בתעשית הפלדה .יוצא שמוצרי הפלדה הבריטיים המפגרים באיכותם לעומת המוצרים האמריקניים,
עולים יתד עם זאת יותר ביוקר.
עם תעשיה נתשלת כזו נכנסה בריטאניה להתתרות בשווקים העולמיים בסיסמה ״אכספורט או
מוות״.
שני גורמים סייעו לבריטאניה במסע האכספורט שלה בשנה הראשונה שלאחר המלחמה .הגורם
האתר הוא גוש השטרלינג ,שלפי תנאי המילווה האמריקאי הוא רשאי עוד להתקיים במשך שנה
מיום מתן המילווה .והגורם השני הוא  -הרעב הגדול לסתורות באירופה ובמקומות אתרים בעולם.
גורמים אלה נתנו לבריטאניה את ההזדמנות לאכספורט של  800מיליון לירות לשנה .אם להסתמך
על המספר ממתצית הראשונה של שנת .1946
אך אנשי הכלכלה הבריטים לא צהלו ולא שמתו על כך .הם מיטיבים לדעת ,שהישג זה אינו
אלא הישג מדומה ,ראשית :הס אומרים בעצמם ,שבכדי להתזיק מעמד זקוקה בריטאיה לכל הפתות
לאכספורט כפול בגדלו ,כלומר :לאכםפורט בשיער מיליארד ושש מאות מיליון שטרליגג לשנה.
שנית :התנאים הנוהים לכיבוש השוקים יהיו קיימים רק זמן קצר בלבד; כעבור שנה־שנתיים ישמשו
כל השוקים שלא גסגרו על־ידי הרוסים ושישותררו מכבלי נוש השטרלינג  -מטרה להתקפתו
האדירה והבלתי מנוצתת של האכספורט האמריקני .שלישית :הסטאטיםטיקה מגלה להם עד כמה
האכספורט הבריטי הנוכתי הוא בלתי־בריא .המספרים מגלים ,שרק באירופה ובאפריקה היה לסתר
הבריטי מאזן חיובי .אירופה הרעבה ,שבשנת  1938הייתה מוכרת לבריטאניה מדי תודש בהודש ב9-
ותצי מליון לירות יותר משהייתה קונה ממנה ,קנתה בחדשים האחרונים כמעט ב 12-מיליון יוחר
משמכרה .וגם באפריקה היה לבריטאניה מאזן תיובי הרשי של  3.6מליון לעומת  0.8מליון ב.1938-
בכל השווקים הגדולים האתרים ,בעיקר באמריקה הצפוגית ,אבל גם באמריקה המרכזית והדרומית,
באוסטרליה וניו-זילנדיה ,באסיה המערבית ובהודו)א״י היא נושא להוד ,שבהזדמנות אתרת נהזור
אליו( נסתיימו המאזנים המסהריים התרשים של בריטאגיה בגרעוגות גדולים .הגרעון הכללי התדשי
במאי וכן נם ביוני היה כ 31-מליון ליטראות שטרלינג .המאזן השלילי במסתר עם יבשת אמריקה
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הצפונית והדרומית מגיע ל 40-מליון ליטראות ,כלומר יותר מנפלים בהשוואה עם שנת .1938
המומתים הבריטיים מטיבים לדעת שהאכספורט ליבשת אירופה ,המורכב עתה בעיקר ממנשירי
ייצור שהתעשיה האירופית זקוקה להם לשם תידוש עבודתה ,לא יכול להמשך זמן רב .אירופה
תתהיל בקרוב לייצר בעצמה בהיקף גדול למדי ואז תתזור בריטאניה למאזנה השלילי גם ביבשת זו.
היסוד השלישי והאתרון לעצמתה הכלכלית של בריטאניה בנוי על בסיס רעוע ויום התפוררות
הבלתי-נמנעת הולך ומתקרב בצעדי ענק.
הנה כי כן ,מקומץ מספרים ועובדות אלה ,המאירים את העינים יותר מכל תוכתה אתרת ,למדים
אנהנו מה הן נקודות התורפה של העצמה הבריטית לשעבר בשטה הכלכלי .עתה נעבור לנקודה
אתרת שיש לה תשיבות כלכלית וצבאית כאתת :בעית כות האדם.
שיעור הילודה בבדיטאניה והיתס המסוכן בין מספר הזקנים והמזדקנים לבין מספר הצעירים -
יוצרים משבר קשה בשטת כות-האדם ,הדרוש להנעת גלנלי התעשיה הבריטית וקיום צבא מספיק
לשמירה על האימפריה.
בתעשית הבריטית שורר מתסור בידים עובדות .תעשית הפתם ,שהיא יסוד הכלכלה הבריטית,
סובלת מהשתמטויות רבות ,כי הפועלים מעדיפים לעבוד פתות ולהקדיש את הזמן הפנוי לשעשועים.
לא הועיל עד כה שום איום ושום פיתוי  -וידים עובדות אתרות למלא את התסר אינו בנמצא.
מספר הפועלים-הגבדים בתעשיה הבריטית כולה גדל לעומת  1939ב 157-אלף בלבד .אמנם,
נתוספו מיליון ומאתים אלף פועלות ,אך תלק ניכר מתן יעזוב את העבודה ,ובזמן הקרוב יצטמצם
גם מספר הגברים  -אתרי שהמזדקנים גם הם יעזבו את העבודה לפי תכנית הפנסיות אשר פורסמה
ע״י הממשלה ,ואתרי שיצטמצם גם מספר הנערים העובדים עם הרמתה של דרגת הגיל אשר נקבעה
בשביל ילדים תייבי-למוד.
מספר התיילים המשרתים בצבא הבריטי הועמד עד סף  1946על מיליון ומאתים אלף וכמו כן
נקבע ,שהצי מיליון פועלים יעבדו בייצור הנשק ובסיפוק הצרכים הצבאיים האתרים .הפרופיסור
קול ,נשיא התברה הפאביאנית באנגליה ,מפקפק בנכונות התישוב הממשלתי הנ״ל .הוא סבור ,שצבא
בן מיליון ומאתים אלף זקוק לתעשיה שתעסיק שני מיליון פועלים .ובמקרה כזה לא יהיו שום
סיכויים להרתבת הייצור לצרכי האכספורט .נוצר ,איפוא ,מעגל-קסמים :אם יוגדל הצבא ,יצומצם
האכםפורט ופשיטת-הרגל המותלטת הנראית באופק תבוא ביתר מהירות ואם יועבר מספר הפועלים
הדרוש לתעשית סתורות האכספורט ,לא יהיה כות־אדם מספיק בשביל הצבא.
המומהיס הבריטיים הביעו את תקוותם ,שבימי שלום אפשר יהית לגייס צבא של שלושת רבעי
מיליון .אולם הנםיונות לגיוס מתנדבים ,שנעשו בזמן האתרון ,נסתיימו בכשלון גמור .בריטאניה לא
תוכל ,איפוא ,לקיים צבא כה גדול בימי השלום  -ולא רק בגלל המתסור בכות האדם ,אלא גם עקב
גורמים פסיכולוגיים השובים ,המרופפים את דריכותו של הציבור הבריטי.
הציבור הבריטי עייף מהמלתמה .מסע האכספורט שולל ממנו את המצרכים שהוא רעב להם
מזה שנים רבות .המזון בבריטאניה בלתי-מספיק ותד-גוני .האנגלים הם נטולי אידיאלים )אפילו
כאלה ,שמקורם בצביעות ובאתהת־עינים( הוץ מאידיאל אתר :לתיות בתנאים נותים יותר ,לאכול
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טוב ולהשתעשע ככל האפשר יותר .לפיכך הניעה הזנות ופריעת המוסר בבריטניה למימדים בלתי-
משוערים .לפיכך התליטה הממשלה "לעודד״ את הקהל בהבטתה שבשנה הבאה יוגדל ייצור הבירה
בארבעה מיליוני חביות .ולפיכך ממהר בווין לעודד את צבאותיו על ידי מתן תופש פעולה ליצרים
הסאדיםטיים האפלים ועל-ידי הרשאה לשדוד ולננוב)דוגמאוח  -מיותרות(.
מובן מאליו ,שאף האמצעים הנפשעים הללו לא יוכלו לעכב את תהליך התרופפוחם הפסיכולוגית
של הבריטים :כות האדם שלה יילך ויצטמצם לא רק מבהינה מספרית ,אלא גם מבתינת ערכו
ומשקלו.
כאלה הס הכותות החמרייס וכוחות האדם העומדים לרשותה של בריטאניה שהיא נתונה כיוס
ללתץ ניכר מבפנים בתוך האימפריה ,ללתץ תשאי אך מכאיב מצד אמריקה וללהץ מסוכן עד למאוד
מצד רוסיה.
שקיעתה של האימפריה הבריטית היא ודאית .ושום דבר לא יוכל להציל אותה .עם כל זה אין
להתעלם מגורם חשוב אתר ,שבמסיבות אתרות ובתנאים אהרים כבר הציל אותה לא פעם .וגם
עכשיו יש בכוהו  -אם לא להציל ,הרי לפתות להאריך את תקופת הגסיסה .גורם זה הוא בעצם
הנשק היהידי שנשאר עוד בידי הבריטים :הנסיון הגדול באתיזת השלטון בידים ובשימוש בתכסיס
הישן-נושן ששמו"הפרד ומשול"; כשרון התככים והתרתור המתבטא בנוסתא" :הבא לידי כך ,ששני
יריביך העיקריים ישברו זה את זה ,או השתדל לשבור בעזרת אויב מס׳  2את האויב מס׳  - 1ואתר-
כך תתפש דרך דומה לשבירת בעל-בריתך השנוא עליך" .הגיס התמישי הבריטי ,הפועל בכל העולם
)בעיקר באמריקה( והיודע לכוון את התעמולה בצורה כזו שהשתור יהיה לבן והלבן ייראה כשתור.
עד כה הצליתו הבריטים בתכסיסיהם אלה מכיון שהיריב היה על פי רוב עם קולוניאלי נתשל,
שאפשר היה לפלגו על נקלה ושנשק התעמולה היה זר לו בכלל.
עלינו לזכור תמיד ,שלא הטנקים והמטוסים הם נשקה העיקרי של בריטאניה אלא תככים,
מזימות אפלות ,הסתה ,הרס מבפנים ,״קויסלינגיזציה״ של יריבה וכוי .על גבנו אנו נפלו כבר הצלפות
השוט הזה ,ואל נהיה קצרי זכרון לשכות אותן.
איננו עם קולוניאלי .גם אנתנו יודעים פרק בתעמולה; גם אנהנו מסוגלים להשיג הישגים של
ממש ע״י משא ומתן עם נורמים מסויימים )אבל לא במשא-ומתן לונדוני בין משרתי-בריטאניה
"המעופפים״ לבין ״האדם העליון" בוין או קריץ׳-ג׳ונס!(; גם אנתנו יכולים להבין אינטריגה מהי,
וכיצד מפעילים אותה.
אם נרצה להיות סוברניים עוד לפני היות המדינה העברית ,אם נשכיל לקתת לעצמאות תופש
הפעולה המלא בשדה המדיניות והדיפלומטיה העולמית ,מבלי לפזול כל הזמן כלפי ארמון הנציב או
דאוניגג סטריט עשר ,הרי אז נדע להכות את בריטאניה בנשקה היא ,ואז ניווכת ,שגם התרב המסוכנת
היתירה שנשארה לה  -גם היא תישמט מידיה.

כוחו של העם העברי
כותו של עמנו הוא גורם גמיש מאוד ,העלול להצטמק במדה מבהילה .אך הוא מסוגל גם להתרהב
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ולהתפשט לממדים בלתי־משוערים .המפתח להצטמקותו או להתרחבותו הוא בידי ההנהגה .בשפה
מתמטית אפשר לומר ,שכוחו של העם הוא פונקציה ישרה של כשרון הנהגה .אם ערכה של ההנהגה
הוא אפסי ,נם כוהו של העם שוה לאפם .בפונקציה זאת ,המציינת את כוהו הפוטנציאלי של העם
העברי ,יש נם ערכים קבועים ,בלתי משתנים ,מה הם?
ראשית ,המספר  12מיליון ,שהוא לדעת רבים מספר היהודים התיים כיום בעולם .אין אנו
יודעים ,אם המספר הוא נכון .הוא לא גודל אמנם ,אך גם לא קטן .הוא גדול ממספר האוכלוסים
בשלשה דומיניונים :אוסטרליה ,אפריקה הדרומית וזילגדיה התדשה גם יתד .הוא גדול במקצת
מאוכלוסית הדומיניון הרביעי קנדה .וזה לא מעס .פירושו של דבר ,שישנו מלאי גדול למדי לשאיבת
כות-אדם בשביל מלתמת התרות העברית .כאשר בריטאניה יוצאת למלהמה ,היא נאלצת לשמור
על שטתים מסוימים בעלי נקודות תורפה רגישות ,העשויות להפגע בנקל .כמו כן היא צריכה נם
לדאוג את כל דאגותיה הכלכליות ,דאגות התעשיה וכוח האדם .העם העברי פטור מכל הדאגות הללו.
אם לא נתעכב על הציבור העברי במולדת ,שהוא פרשה להוד ,הרי רובו של העם מפוזר בכל רתבי
העולם ,אין הוא זקוק לתילות מצב שישמרו על טריטוריות כל שהן ,אין הוא צריך לדאוג לתעשיתו
 תעשיות רבות של עמים זרים תהיינה מוכנות למכור לו את מכשירי המלהמה הדרושים  -ואיןהוא צריך להפנות כל הזמן את פניו אתורה ולשלוה מבטים מבוהלים כלפי היריבים העיקריים,
המתכים בכליון עינים ליום ,בו יתגברו הקשיים באימפריה הבריטית .העם העברי יכול להיות גורם
רואה-ואינו-נראה במלתמה בין דוד וגלית בצורתה המודרנית .הוא איגו צריך לדאוג אלא לכות-
אדם בשביל תזיתות הקרב בלבד ,ועובדה זו משנה במרה גדולה מאוד את הפרופורציה של  12מיליון
יהודים כנגד  45מיליוני אנגלים.
שנית ,העם העברי הוא עם בעל כותות רותניים עצומים ,עם בעל מסורת של יסורים וסבל א ל -
אנושי ולבסוף  -עם עשיר מאין כמוהו באידיאליםטים ,שהקריבו את תייהם נם בשבילו ועוד יותר
בשביל זרים .עובדה זו היא השובה במדה יוצאת מהכלל .כי בעוד שהצבא הבריטי נהפך לצבא פרוע
של שודדים וגנבים ,יוכל הנוער העברי להעמיד נגדו כותות תזקים של צעירים העשויים ללא-תת
והמוכנים להקריב כל קרבן שיידרש מהם .וזהו יתרון כביר.
שלישית ,העם העברי הוא אהד העמים התרבותיים ביותר בעולם כולו .הוא עשיר לא רק בהוגי-
דעות ,משוררים ,סופדים ותועמלנים ,אלא נם באנשי מדע גדולים .בממציאיס ,בטכנאים וכדומה.
בזמננו זהו גורם בעל תשיבות יתרה ,גורם תמאזן במדה ניכרת את יתרונו המספרי של האויב .מובן,
שאם מתנהלת מלתמת בין שתי מעצמות עולמיות פתות או יותר שוות בכוחותיה! הרי אז ישנה
תשיבות לא רק לעליונות הטכנית הזמנית ,אלא גם למספרים ,לכוה האדם שיצטרך לקיים תעשיות
וצבאות במשך השנים הארוכות של ההאבקות .אך שונה הוא המצב כשמדובר במלתמת תרות
של כות רואה־ואינו-נראה ,אשר לרשותו עומדים מותות מזהירים המסוגלים לספק לו כלי־נשק
הרשים ומפתיעים .הוא איננו זקוק כלל לצבא של מיליונים.
יש ויש אפשרות לארגן בכל רחבי העולם צבאות־מתתרת שיוכלו לערוך התקפות-פתע על
מטרות מכל המינים  -מהצירויות המרותקות ביותר של ארץ האויב ועד למועצות השלטון ולמפעלים
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המרכזיים בלב המטרופולין שלה .יש ויש אפשרות לחבל באניות האויב בכל נחלי העולם ולפגוע
במטוסים הצבאיים והאזרתיים בכל שדות-התעופה על פני כדור-הארץ .זוהי שאלה של דמיון
יוצר ,של תיכנון ,של ארגון ואימון האנשים .את כל זה אפשר להנשים כשישנו אידיאל המלהיב את
הלבבות.
״האדם הקדמון״ הממלא עדיין תפקיד תשוב בציבורנו אינו מסוגל להאמין לאפשרויות הכבירות
של מלתמת התרות העברית בכל רתבי תבל.
אך האמת היא  -שאם תרצו אין זו אגדה.

החזית העיקרית  -ארץ-ישואל
נשאלת השאלה :מדוע לא הוקמה עד כה התזית העולמית של המלתמה ננד בריטניה? מדוע לא
הוקמה סמכות עברית ממשלתית במתתרת שתנית יסוד לדיפלומטיה עברית חדשה ,לניצו הטכניקה
הפוליטית נגד בריטאניה ,לקשירת קשרים עם גורמים שונים ולתיפוש בעלי-ברית ,שיתמכו בגלוי
או בתשאי במלהמה? ומדוע לא הוקמו מכשירי מלתמה בעלי אופי אזרתי :מנננוני-תעמולה אדירים,
מנגנוני הרם כלכלי וכוי?
התשובה היא זו :המלתמה לתרות ישראל בהיקף עולמי יכולה להשאר אגדה  -אם הקטע העיקרי
של תזיתנו ,הקטע שבמולרת ,יוסיף לסבול מהלקויים המסוכגים המצויים בו כיום.
כאן ,בארץ־ישראל ,הוא מקור התולשה .כאן המעצור העיקרי בדרך לגאולה.
אמרנו ,שכותו של עמנו הוא פונקציה של ההנהגה .הבה נראה מה עשתה ההנהגה וכל הנגררים
אחריה לצמצומו ואף לדיכויו של הכות העברי.
א( ההגהגה הציונית מייצגת למעשה כל השנים את האינטרסים של בריטאניה כלפי הס העברי.
ההנהגה הזאת עשתה באמונה את רצון קונה .לתכלית זו היא לימדה אותנו בעבר ומלמדת אותנו גם
כיום ,שבריטאניה היא לא אויב אלא ״שותף״.
ב( ההנהגה נתנה הכשר למהצה לכל פשעיו של ה״שותף״ ובמידה נדולה הצדיקה אותו בזה
שהשתדלה להסביר לציבור העברי את ״קשייו״ .פעם היו קשיים אלה תתירות גרמניה ואיטליה;
בפעם אתרת ־ העולם הערבי והמוסלמים בכללם; ועכשיו ־ רוסיה .אסור ללתוץ על בריטאניה יתר
על המידה ,מכיון שיש לה ״קשיים״ .היא ה״שותף״ שלנו ,ואם יכולנו לתכות בסבלנות במשך אלפיים
שנה ,עלינו להזדיין בסבלנות ולתכות ,לטובת ״שותפנו״ הנאמן.
ג( ההנהגה התלישה את הכוח העברי על-ידי התררת שני תסביכים מסוכנים לתוך ההמונים:
חסביך הנחיתות  -״מי אנתנו ומה כותנו לעומת בריטאניה״  -ותסב? של שביעות הרצון העצמית
 ״אנתנו יוצרים ובונים בכל התנאים״ ו״בריטאניה והעולם כולו סופם להתרשם מהישגינו הנפלאיםולתת לנו את ארץ-ישראל״ .במשך תקופת-זמן ארוכה האמין הקהל בשני הדברים הללו  -עד
שנוכת לדעת ,שה״שותף״ מבין אך ורק את לשון הכוה ,וכי בעצם הוא מתרשם מהישגינו התרשמות
הפוכה :בריטאניה זקוקה למדבריות במזרח-התיכון; כוחו של העם העברי בארץ־ישראל מפתת
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אותה; היא מעולם לא ואתה בו ״שותף״; היא רואה בו כיום אויב מסוכן ,שיש לחסלו.
ד( ההנהגה והכפופים לה שיתפו פעולה עם האויב ועם הבולשת שלו .ההנהגה היא ,איפוא,
שותפת לאתויות לקיומם של מתנות-הסגו ובתי־םוהו מלאים צעיוים עבוים במולדת ובנכו.
ה( ההגהגה דימתה את העם בכל פעולותיה המדיניות .לשם אתיזת-עינים הוכוזו הכוזות על
עלית מיליון יהודים מאירופה ועל מדינה עברית לאלתר ,אד למעשה נסוגה ההנהגה הזאת מכל
עמדותיה וקיבלה את הדיקטט של בריטאניה על תיסול שאיפותיו של העם העברי על-ידי תכנית
התלוקה .ההגהגה הזאת הולכת ללונדון לתתום על כניעתה.
ו( ההנהנה אתראית על כך שלנוכת הפשעים התמורים ביותר של הבריטים בארץ־ישראל עדיין
מוסיפה היא לדבר על ״טוהר הנשק״ שלה ועל הזהירות הרבה שהיא נזהרת לבל יקופתו ,תלילה,
תייהם של אויבים .האויב רואה בכך סימן תולשה ,והוא מסיק מכאן ,שאפשר ללתוץ עוד יותר ולנהוג
בהפקדות עוד יותר גדולה ,כי לתנובה רצינית מדי אין לצפות.
ההגהגה והנשמעים לה אתראים ,איפוא ,במישרין לזוועת הגרושים לקפריסין ,לתרפת מצור
תל-אביב ,להרס ביגור ולתורבן רותמה ודורות .להקמת ״המצודה״ בירושלים ולכל צורות הדיכוי של
האוכלוסייה העברית בא״י .כל זה אפשר היה למנוע ,אילו היה האויב יורע שיקבל מכה תתת מכה
ושתהיה פעולת-עונשין אתרי כל מעשה-פשע שייעשה מצדו.
ו( ההנהנה אתראית על כל הכשלונות המדיניים ,על כל ״ועדות-התקירה" על כל ״הספרים
הלבנים" ,על כל הוקי־הגיטו ואוירת הגיטו ,שהושלטו ע״י הבריטים בארץ-ישראל ,כי ההנהגה
שימשה ת מ ת מכשיר בידי בריטאניה ־ מכשיר לריסון הציבור העברי וכבילת כות התנגדותו.
ההנהגה והנשמעים לה אתראים ,איפוא ,במישרין לזוועות הברירה וויתור על ה״נוהיות"
וה״שלטון״ הניתנים לה על ידי הבריטים ותפיסת עמדה של הנהגה לותמת ,או  -רכישת הסרה של
בריטאניה מתרש תמורת ההתחייבות המפורשת לשמש שוב מכשיר לריסון העם העברי .פירושה
המתי של התתייבות זו יהיה הפעם :דיכוי הלוהמים המכונים בשם ״פורשים״.
הריצה אל בווין והתתנונים לפניו נותנים יסוד לחשוב ,שההנהגה איננה רוצה לוותר על ה״נותיות״
וה״שלטון" .אבל יכולים אנו להבטית להם שאת ההתתייבות שהיא תתן לבריטים לא יהיה בכותה
למלא .היא תעלה בלי-ספק את הטענה,שיש להציל את הקיים; היא תלתש אולי את הלחש השטני,
שאם ירוסן ה״טרור" יפסיק בווין את היפושי"הנשק הטהור״; היא תנסה אולי לפתות את הקהל
בשמועות שונות על ״סיכויים טובים תדשים" על"גישה הדשה" מצד הבריטים לבעית ארץ-ישראל,
על ימות המשיה ההולכים וקרבים.
אנו מקוים שהפעם כל זה לא יצליתה .ההנהגה צריכה ללכת ולפנות את המקום להנהגה הדשה
שלא תהיה מכשיר-ריסון בריטי ,אלא מכשיר־מכוון במלתמת-התדות של העם העברי .הנוער
העברי צריך לקתת את גורל העם לידיו.
הברירה בארץ-ישראל נשמטה כיום מ ת י הבריטים ומתי עושי-רצונם .הברירה היא בתי העם.
הוא יכול להתליט על כך ,אם אדץ-ישדאל תהיה הר־געש בשביל בריטים או הר-געש בשביל
עברים; אם כל עברי זקן וצעיר ,יפתדו לעבור ברתובות עריהם וכפריהם .או שכל בריטי יפתד לעבור
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ברתוב ויפתד לשבת מאתורי גדרות תיל כפולים ומכופלים; אם יישפך דם עברי או דם בריטי; אם
ייתרב רכוש עברי או ייתרב רכוש בריטי.
אם בארץ-ישראל תבער להבה גדולה ,אין שמץ ספק בדבר שהיא תעבור לכל מרכזי היהדות,
ואז תפולנה מהלומות על בריטאניה בכל אתר ואתר .אבל אם בארץ-ישראל תהבהב שלהבת ננסית
הרי אז אין תקווה לשתרורו של העם העברי .הוא יהיה למרמס ולמשיסה בארץ מולדתו ,כמו שהיה
למשיסה בניטאות-הנכר.
אם הנוער העברי ישלים עם מעשי-הזוועה של הבריטים ישמש הדבר הוכהה לכך ,כי העם
העברי אינו ראוי לחרות .אבל אנתנו משוכנעים ,שהנוער העברי לא ישלים ונם לא יתן לרסן את
עצמו על ידי הגהגה תבוםנית.
הסיסמה צריכה להיות :לגשק!
הסיסמה צריכה להיות :מוות לאויב ,חרות למולדת ולעם!״
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פרק שלושים וארבעה

כלללי ההתנהגות במחתרת
והמבנה הארגוני של לח״י בשנים 1948-1946

הצד הטכני של המחתות
עם מאסרו ביולי  1946של יצחק שמיר )״מיכאל״( ,חבר מרכז לחייי ,שהיה האחראי על הארגון
והמבצעים ,חל שינוי יסודי גם בצורת הארגון של המחתרת.
מיכאל השתית את התנועה על יסודות של קונספירציה )תשאיות( כמעט מושלמת והשליט בה
חוקים של נוהג שהתאימו לקבוצת מהפכנים ,המחופרת היטב מתחת לפני השטח ,שאנשיה מגיחים
במפחיע להנחית את מכותיהם באויב .הארגון היה מבוסס על תאים מצומצמים ,שלהלכה לא היה
צריך להיות קשר ביניהם ,כדי למנוע דליפת ידיעות על הנעשה בתוך התנועה .עם התרחבוח התפקידים
המלחמתיים ,הכרח היה להפגיש כמה תאים ביחד לפעולה משותפת .הריכוזיות החמורה בצורת הארגון
הקשתה על הרחבת השורות והרתיעה רבים מפני השגב וההילה שיצרה הסודיות מסביב למחתרת
ואנשיה .התרחבות התפקידים יצרה צורך דחוף להרתבת השורות.
אי לכך ,סבר מרכז לח״י ,כי בעקבות השינוי האסטרטגי והטקטי ,הגיעה השעה לערוך שינויים
יסודיים גם בשיטת הארגון של התנועה ,וכי חלפה שיטת הריכוזיות הקפדנית והגיעה תקופת
הדיצנטרליזציה .האחראים לסניפים ולמחלקות קיבלו סמכויות יותר רחבות.
חופש הפעולה שלהם ,בכל הנוגע לארגון החנועה ,הורחב .הותלט לפתח בכל סניף את המחלקות
השונות בהתאם לתנאי המקום .מחלקת הידיעות זכחה לטיפוח נמרץ והסחעפה לכיוונים שונים:
בולשת ,משטרה ,צבא ,עיתונות ,היישוב העברי ,רכבות ,דואר ועוד .הושם דגש בגיוס לוחמים תדשים,
כולל אינטלקטואלים .מחלקת הנוער אורגנה מחדש .נקבעו דפוסים לקבלת טירונים והכשרתם .הונהגו
קורסים אידיאולוגים .הוכשרו מדריכים .חטיבה לוחמת מוגברת הוקמה עוד לפני שנה .עם זאת ,כדי
להגביר את תחושת הצורך בזהירות מירבית מפני הצטרפות אלמנטים בלתי רצויים למחתרת ,הוקמה
יחידה לביטתון פנימי ,אשר סייעה במידה רבה להגברת הזהירות ולמניעת כשלונות ,כלקח מן העבר.
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לצד ההכשרה האידיאולוגית והמלתמתית של הלוחמים הורגש הצורך להביא לידיעת הלוחמים גם
את הצד הטכני של המחתרת ,את המבנה שלה ,את הכרחיותה ואת כללי ההתנהגות ,לפיהם מחוייבים
חברי המחתרת לנהוג ולהתנהל בחייהם היום-יומיים.
לשם כך ,הוציא המרכז חוברת הדרכה ,אשר שרטטה בפרוטרוט אח דרכי המלחמה של האויב
בלותמי המחתרת מחד גיסא ,ואת דרכי ההתגוננות של המתתרת כנגד האויב ,מאידך גיסא .התוברת
הופצה בין השורות וכלליה נלמדו בקורסים הרעיוניים ובקורסים להדרכה צבאית:

״הצד הטכני של המחתות
הקדמה
ובות דובו על הצד המוסוי והאידיאולוגי של המחתות .אד מעט נאמו על הצד הטכני של יסוד
קיומה .אמנם ,ניתנו הסבוות ו מ ת לצוות ההתנהנות והוקי הזהיוות הובים והשונים .אד ט ו ס
נעשה נסיון לנתת את בנין-המתתות מבתינה יסודית ושיטתית ולהסיק לפי ניתות זה את דוד
ההתגהגות שלנו  -וזאת אומוים אנו לעשות עתה.
ואשית אנו ווצים שיובן הדבו :הננו תנועה לותמת במתתות .מדוע במתתות?  -כי האויב
וב ועצום מאתנו ,ולו אמצעים להשמידנו ,אם הוא ידע למצוא אותנו .מכאן ,שתייביס אנו להיות
נעלמים מעיניו .נעלמים לגמוי ,וככל שנצלית מאת ,כן יגדלו סיכויינו לפעול בסדו ובלי אבידות
והפועות ,העלולות לפגום בעצם התפתתותנו ופעולתנו .אם כי הדבוים פשוטים ומובנים ,אנו
אומוים אותם בכל זאת ,כי אנו דוושים מהאנשים להבין ,שאין מספיק התואו ״מחתות״ ,בכדי
להיות במתתות )למשל הנהנת ה״הננה״ מפטמת את אנשיה בוומנטיקה של מתתות ומובן שזהו
זיוף בדוי ,ואם אין השלטון מתסלם הוי מסבה פשוטה שאין המצב מושה לו לעשות זאת עתה,
וכשיוכל  -ימצאם בנקל( ,ואין זה מספיק שאין מספוים לשכנים ולתבוים על ההשתיכות למהתות,
בכדי לקבוע שאנו מתתות .המתתות דוושת צווה ותנאי-תיים מיותדים ,ווק אם נבינם מהיסוד
נוכל להתשב כאנשי מתתות.
אנו דוושים מהאנשים תשומת לב ומתשבה עד הסוף .בואשית שנת תש״ג ניתנה הוואה ״לתםל
את בתי הסוהו״ ע״י התגוננות מ ש ק מפני מאסו .אף המציאות הוכיתתנו ,שאין אפשוות לקיים זאת
בכת הנשק .אד אף עתה אנו אומוים :״לתסל את בתי הסוהו״ ,עלינו להבין שאסון כרוך בכל מאסו.
אסון של הפסקת עבודה ,אסון של פיווק מהנוף ההי והפועל .לכן ,אל יהיו בתוכנו מאסוים שבוצעו
מתמת טעות או חוסו ידיעה ,חוסו־נסיון ואי-המה שלנו .יהי כל מאסו ״מוצדק״ ,כלומו :שלא
באשמתנו מבתינה מתתותית שלנו ,כי אתות פשע יהי .לא נהמו בתובות זו כוגיל בהוצאת הוואות
להתנהגות מתתותית ,כי לכל הוואה יש יסוד ויש סיבה ,אנו בהונו להסביו את היסוד וסיבותיו,
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ובעקבותיו תבואנה ההוואות שתובננה בבהיוות .אמנם יאמוו ודאי חבוים ובים ,שדבוים ובים
בתובות זו בותם יפה כתאוויה בלבד ,אך מציאות המלהמה מחייבת תנאים אתוים .על בן נשיב
מואש :אנו קבענו בזאת את החוקים הוצוייס להבטחה ,אך אם מסיבה זו או אחות ,תתייב הפעילות
הפוה הכותית של חוקי ההבטתה ,הוי יש לקתת בתשבון ,שמצד שני מסננים נם את הפעילות ,ולפי
תשבון של תועלת ונזק יש לשקול את הצעדים .אן האמוו בזאת הוא למקוים הכותיים בלבד.

פוק א׳
ואשית עלינו לבתון :מתתות לשם מה? המלהמה באויב מתייבת פעולות בנשק ,בתעמולה,
בתנוך ,בכלכלה ,במדיניות ונוי .אך היות והאויב וב וחזק מאתנו בכוח ובאמצעים ,עומדת בפנינו
הבויוה :א .מלחמה גלויה ומיואשח ,ב .כניעה ,ג .מלחמה אווכה באמצעים מיוחדים ,שיבטיחו את
אפשוות הפעילות .אנו בהונו בדוך השלישית .נקטנו אמצעי בטתון הנקוא מתתות ,מתוך חשבון
של הבטתת הפעילות.
כשם שאנו תוקוים ולומדים את מהות האויב ,כדי לדעת להכות בו ולהזיק לו מאוד ,כן נלמד
אח דוכי מלחמתו בנו ואפשוויותיו ,בכדי לקבוע את דוכי הבטתון שלנו ,או ,מיסות אתו :את מבנה
תמתתות ואת צוות פעילותה) .אנו ממליצים בדוך כלל על קביעת מבנה המתתות וצוות פעילוחה
)ולא מלתמתה!( מתוך נקודת ואות של האויב ופעילותו לגבינו.
בידי האויב אמצעי מלהמה שונים בנו)אנו מתכוונים כאן במלה ״אויב״ אף לגוף יהודי העלול
לשות את האויב במישוין או בעקיפין(.
.1

יציות מצב פוליטי ישובי לועתגו ,ע״י סכסוכים ,הבטחות ושיתוף פעולה עם גוומים
פנימיים.

.2

ה ת ו ו ת סוכנים לשווותינו.

.3

התתקות.

.4

תפושים וזהויים בבתים ובוחובות.

.5

תקיות אנשים ע״י הבולשת.

.6

התנקשות מזויינת בשעת פעולה שלנו.
נדון על כל סעיף לתוד) :ננתת בזאת את הסכנות בלבד ,ועל הדובים למניעתן בפוקים
הבאים(.

.1

כננד יציות מצב פוליטי לועתנו ישנן דוכים פוליטיות ,ועל כך לא נדון כאן .אך במקוה

שהדוכים הפוליטיות שלנו נכשלו ואנו עומדים בפני שיתוף פעולה של אהד הגופים הישוביים עם
השלטון הזו גגדנו ,אנו עומדים בפני מצב קשה מאוד .מצב שבו יהודים ובים הופכים לבוגדים,
אויבים ,מוגלים ומלשינים  -זוהי סכנה ,שיש לתשוב אותה כאילו היא תמיד בנמצא ,מסיבה פשוטה
שזהי סכנה המאיימת ת מ ת עלינו )אמנם ,לסכנה זו יש תקופות שפל וגאות ,אך היא בכל זאת
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קיימת( .לכן עלינו לנקוט מראש צעדי הגנה מתאימים ,כדי שבבוא השעה לא תהינה פרצות ,שדוכן
יוכלו הבוגדים לנבור ולהזיק .והפרצות עלולות דוקא להתהוות מלמפרע ,מתוך אופטימיות ושאננות
של איש המתתרת ,הסבור שאינו תייב להזהד מאוד משכניו היהודיים ,שלפי דעתו הרי אינם שכירי
השלטון ולכן גם אופפת אותו הרגשת ידידות ,ומהשבה שאף אם ידעו השכנים לא ילשינו עליו .אין
כל הצדקה להרגשה זאת ביהוד כשזה נעשה מתוך אי-זהירות של איש המתתרת ולא מתוך צורך
והכרח .לשם מניעת ההתגלות ע״י הסובבים אותנו ,אנו נוקטים בשיטת ההסוואה.
.2

סכנת התדירה של סוכנים זרים לשורותינו קיימת מצר השלטון הזר ,ועוד יוחר מצד

הנורמים בישוב המנוגדים לנו ,שסכנתם רבה בשעה שהמצב הפוליטי הישובי הוא לרעתנו .מתובתה
של מתלקת הגיוס ומתלקת הידיעות להקפיד על כשרותם של המתגיסים או האנשים הבאים בקשרים
אתנו בכלל .אך במיותד תלה האתריות על האדם המציע את המתניים או המקשר אותו .אמנם ,אנו
מעוניינים בגיוס מוגבר ובקשרים מרובים .אך נזכור ,שהתדרת סוכן אחד דיה להרוס ולהתריב תלק
גדול מבנינינו ולהצעידנו אהורה במאוד מאוד .ולכן יש לשקול היטב את ההצעה הנמסרת לגיוס
ולהתקשרות ולמסור את המקסימום הידוע על המוצע .ובמקרה שאין למוסר ידיעות רבות ,או שאינו
מכיר את המוצע זמן רב ,או שאינו בטות במאת האתוזים ,עליו להודיע זאת בברור עם מסירת
ההצעה .אנו מזהירים :אין זו סכנה תיאורטית או דמיונית בלבד ,זו סכנה אקטואלית מאוד ,כי אין
ספק שקיימים גורמים המשתדלים לחתור תתתנו .מוטב שנתן את דעתנו על כך מלמפרע ולא נטמין
ראשנו בתול האשליות.
בכדי למנוע או לגרוע מההרס העלול להנדס במקרה שסוכן זר תדר לשורותינו ,נוקטים אנו
שיטת פיזור ובידוד האנשים והעניינים )היכרות וידיעה מינימלית ההכרחית לפעילותו של אדם(.
.3

התתקות פירושה ריגול ע״י עיקוב ,הסתכלות ,התענינות ,האזנה לשיתות ,בדיקת מכתבים

ונידות וכדומה .המתתקים עלולים להיות זדים ,שכנים ,חברים לעבודה או לבילוי ,או אנשים
המשתדלים להופיע כ״ידידים״ ,כדי לזכות באמון הנעקב ,וכדומה.
במקרה שנתגלה אהד מאנשינו ,או נתשד ,הריהו נתון לסכנת ההתתקות וביחוד עיקוב .העוקב
יוצא מתוך ההנחה שלנעקב יש ודאי קשרים עם חבריו למתתרת או עם הממונים עליו או עם
הנתונים להוראותיו ולשם נילויים יש ללכת אהדת ,לראות באיזה מקומות ועם איזה אנשים הוא
גפגש  -מה שישמש לנילוי נוסף או לביסוס ההשד .העיקוב מהווה סכנה רצינית מאוד ,שהכרה
ללמדה ולהשמר מפניה ,כי זו אתת הדרכים שהאויב יכול תמיד להשתמש בה ,כדי להרהיב את
ידיעותיו עלינו ,אם אין אנו מתוסנים נגדה.

.4

התיפושים בבתים וברתובות מהווים גורם מפריע ,מטריד ומסוכן .יש תיפושים ,שמטרתם

העיקרית מציאת נשק .וישנם כאלה ,שמטרתם מציאת אנשים מבוקשים או חשודים ,או נירות,
מכתבים או מסמכים של המתתרת .אין לקבוע כי מכיון שנערך היום תיפוש באותו אזור יעבור זמן
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רב עד שיעוך חיפוש שני ולכן אפשר שלא להקפיד בינתים .להיפך  -יש לקבוע שבבל שעה ומקום
עלול להתקים תיפוש או זהוי ,ולהיות תמיד מוכן לכך .סכנת החיפושים בותובות קימת ביחוד
בהובלת משאות ,נידות ,פגישות ,תצפיות ,וכדומה .כדי להתגונן כנגד זהויים והיפושים בותובות
ובבתים אנו נוקטים בשיטת ההסואה וההםתדה.
.5

תקירת אנשים ע׳׳י הבולשת מהווה סכנה רצינית .אנו מבדילים בזאת בין תקירת קהל

סתם בזהויים וחיפושים .ובין תקירתם בתנאי מעצר ,וכן בין תקירת עצורם סתם ,ועצורים מאנשי
המתתרת או הקרובים אליהו או הקשורים אתה.
הסיכון בתקירת סתם אנשים ,שאינם מן המחתרת ,נובע מהעובדה שלעתים נודעים דברים
לקהל ,או לתוג מסוים ,אודות ענין או אדם מסוים של המתתרת .אין לסמוך על סודיות של איש
ההמון ,ואין לסמוך ,שמורא התוקר-האויב לא יכשילנו ,ולא יפתת את פיו במקרה שישאלוהו אודות
אדם מבוקש הקרוב לחוג שלו ,או עגין הקרוב לחוג עניניו .אך סכנה זו היא קטנה לעומת סכנת
התקירה בתנאי מעצר .כי אז הלחץ גדול יותר והרצון להשתחרר מעיק .והאדם רך הלב ,או שלא
הונך עדיין לכך ,שכל מאוייו יהיו אך להשתתר ולתזור לתיק משפתתו ,אשתו אז אהובתו ועסקיו,
עלול להיענות לכל תקירה ולהשיב לתוקר-האויב כמידת ידיעותיו ולגרום לאסונות במקרים שאמנם
יש לו ידיעות על המתתדת .או שאף עצור שאין לו ידיעות עלול להתפתות ולהסכים לשרת את
הבולשת ,לפחות באופן חד-פעמי ,תמורת שתרורו .בחקירת אנשים עצורים משורותינו או הקשורים
אלינו ,אנו מבדילים בין תקירת עצורים ששיכותם ברורה לחוקרים ,או קיים חשד עליהם ובין אלה
שנעצרו סתם ואין יודעים אודותם דבר .במקרה האחרון נוכל לקבוע שאין סכנה בחקירה .היא
מסוכנת לכל היותר לנחקר ,אם אין לו הםואה מתאימה .אך במקרה שישנן ידיעות על הנעצר ,מתוך
שהוא נתפס בשעת מעשה ,או שנודעו אודותיו דברים ברודים או תשודים ,או שנמצאו עובדות
בכליו ,הריהו נתון לתקירה קפדנית המלווה במקרים מםויימים במכות ואף בעינויים .יש סיכון
בתקירה זו .והעובדות הוכיתו שהיו אנשים שלא יכלו לעמוד בנסיון ונשברו ונכנעו ונענו לתוקרים-
האויבים והמיטו תרפה ואסונות על המחתרת .בכדי להתגונן בפני סכנת התקירות בתוץ ובמעצר של
אנשים שאינם מן המתתרת ,אנו נוקטים בשיטת הסודיות המותלטת של אנשינו וענינינו כלפי חוץ
ובהםואה מתאימה.
בכדי להתגונן בפני תקירת עצורים מאנשינו שהשתייכותם ברורה ,אנו נוקטים שיטת הפיזור
והבידוד של האנשים והענינים )מינימום של ידיעה הכרחית לכל אדם(.
)אמנם תנוך ההמונים יכול להתשב אף הוא כאמצעי התגוננו למקרה הראשון ,אך אין זה מעניננו
לדון על כך כאן(.
.6

כננד התנקשות מזויינת בשעת פעולה שלנו  -קיימת תורה צבאית מתאימה ,ואין זה

מעניננו לדון בתוברת זו.
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פרק ב׳
קבענו ובררנו בזאת את דרכי המלחמה של האויב בנו ,לפי סדר של גודל הסכנה .אך בנדי להבהיר
יפה את דרכי ההבטתה )ובתור סיכום( ,נתלק את הסכנות לפי סדר אתר :סכנות מבתוץ וסכנות
מבפנים  -ועמן נסכם את המסקנות.
סכנות מבתוץ:
.1

יצירת מצב פוליטי ישובי לרעתנו ושיתוף פעולה עם גורמים ישוביים .מסקנה :בעיקר
הסואה.

.2

התתקות ,מסקנה :הםואה והבטתת מפני התתקות.

.3

תיפושיס חהויים בבתים וברתובות .מסקנה :הסואה והסתרה.

.4

תקירת אנשים שאינם במתתרת על-ידי הבולשת .מסקנה :סודיות מוחלטת כלפי תוץ.

סכנות מבפנים:
.5

התדרת סוכנים לשורותינו .מסקנה :פיזור ובידוד פנימי.

.6

תקירת אנשים מהמתתרת או הקשורים עמה ע״י הבולשת .מסקנה :פיזור ובתור פנימי.

הסואה:
המושג"מחתרת" פרושו הפשוט הוא מהילה או תפירה תת-קרקעית .זהו המושג הסמלי של
המתתרת .במובן אתר נוכל לפרש ,שמתתרת פירושה גוף התותר תתת יסודות גוף אתר ,שהוא שואף
למוטטו .אנו נוטים לקבל את המובן השני של המלה בהסכמה לצד הסמלי בלבד של המובן השני.
המתתרת אינה מהילה ,ואינה יכולה להיות כזו .יסוד המתתרת אינו ההסתדרות ,כי אם ההסואה.
האת אנו יכולים לקבוע כעקרון ,מבלי להתתשב בדונמאות המציאות שלנו או של תנועות מתתרת
אחרות .אנשי תמתתרת תייבים להיות "תוקיים" בלתי מוכרים אמנם ,המציאות הוכיתה שאנשי
מתתרת רבים מתגלים מתוך פעילוחם או שכאלה שנאסרו ונמלטו ממאסר ,הצטרפו למחתרת ופעלו
בה ,למרות היותם מוכרים .אך ברור ומובן שככל שרבים במתתרת המסתתרים ,רבים יותר הקשיים
והסיכון הנובעים מכך)אין אנו באים כל עיקר לשלול בזאת את זכותם של אנשינו ה״בלתי הוקיים"
לא ע״י אי שתופס של ה״בלתי תוקייס" ,כי אם ע״י שמירה על"וזוקיותס" של ה״תוקייס"(.
ההסואה היא כיסוי המציאות בנונים המתאימים לסביבה ולמצב .אנו נוטים להסכים לעקרון
של אי־התבלטות .ואם נסכים להתבלטות במקרים מיוהדים ,הרי אך ורק להתבלטות מנוגדת לנו
או רתוקה ושונה מאתנו ,ואף זאת בזהירות ,למשל ,אס איש המחתרת ,הנר בסביבה בורגנית-
אזרתית ,יבליט דעות קומוניסטיות מובן שאיש לא יתשוד בו בהשתינות אלינו .אך הוא יעורר
ענין ותושמת לב ואף ישמש נושא לשיתות השכנים .ואין זה טוב שהשכנים מתענינים ,כי גדולים
הסיכויים להיכשל .לכן אנו אומרים :אם להתבלט .הרי בזהירות ולרוב רצוי ־ לא להתבלט )אנב,
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לקתנו לדוגמא דעות קומוניסטיות  -אך אין אנו מיעצים לאף אחד מאנשינו להופיע נקומוניסט .ני
הבולשת מתעניינת בהם .ויתנן שיאסרו בעתת הקרוב(.
אילו הייתה לאנשינו צורה פיזית מיותרת שלא נ נ ל אדם ואדם ,הרי היינו עומדים בפני מצב קשה,
שאף ההסואה הטובה ביותר לא הייתה מועילה בו ,אך אנו הננו בצלמנו ובדמותנו נ נ ל האדם ברחוב,
ואין אפשרות לזהותנו על סמך פרצופנו בלבד .אך אפשר ואפשר לזהותנו ,אם יש בקווי התנהגותנו
פרטים המעוררים חשד .לנן נדאג להסואת המציאות שלנו ,ישותנו ופעולותנו בגוונים אתרים,
אזרתיים ,מנוגדים לנו או שונים מאתנו .יש לחשב זאת מנקודת ראוחם של השכנים ,המנדים,
העבודה החיצוניח .אנו חייבם לקבוע ,שכלפי חוץ הננו לא יותר מאשר אזרתיס רגילים עם דעותיהם
וצורת תייהם .ואזרתים רגילים ישנם למאות אלפים ולכן עלינו להטמע ביניהם ,כי זו הגנתנו .כדי
להיטמע תייבים אנו להתאים את עצמנו לסביבה .אם נגור בשכונת-עוגי גדאג שביתגו ישא אף הוא
את תותם הדלות ולבושנו יהיה פשוט ,בכדי שתהיה הצדקה בזאת לסיבת מגורינו ולא נתבלט בעיני
השכנים ולא נעורר בהם ענין בנלל תנאי קיומנו ,שאינם הולמים את הסביבה .ולהיפך ,בסביבה
בורננית ,נתאים עצמנו למנהני הסביבה והלכותיה .כן עומדות בפנינו הבעיות הבאות :עבודה  -הן
כל אזרת רגיל עובד ,ולכן אף אנו תייבים לעבוד או ל׳׳עבוד״ ,ולהתאים אף זאת לשאר המסיבות.
כי אדם שאינו עובד או אינו לומד או אינו עוסק במשהו אתר המתקבל על הדעת ,תשוד הוא.
בנוגע להשתיכות ארגונית  -הן כל אזרת רגיל משתייך קרוב ל׳׳משהו״; למפלגה פוליטית או ארגון
ספורטיבי ,לאגודה מקצועית או לתונ מסוים וכדומה ,ואף זאת בהתאם למצבנו ,מגורנו ,עבודתנו,
מכריגו וכוי .הגרים בשכונות העוגי ומתאימים יפה את עצמם לסביבה יכולים שלא להשתייך לשום
מפלגה פוליטית ,כי אם להסתדרות עובדים כל שהיא ,או גם לאגודה מקצועית ,או רק לארגון עדתי
בלבד)כמובן בהתאם לעבודה ,ארץ מוצא ,מצב ההשכלת האמיתית ,או מצב ההשכלה שבו מופיעים
בהתאם לסביבה( .בדרך כלל רצוי להשתייך למשהו ,ולשאת תעודות מתאימות לערות ,כי אם לא
משתייכים עלולים לתשוד שמסתירים השתייכות אתרת .הברה  -הן לכל אזרת תברים ותברות או
מכרים ולא טוב אם ביתם של אנשי-המתתרת יהיה משולל מכרים ,אך אסור שיבקרו בו ערב רב של
אנשים ,שאין להם הופעה אתידה ואינם מתאימים להופעתנו התיצונית ולסביבה ,וכן אסור שמספר
המבקרים יהיה למעלה מתנועת מבקרים רגילה .יש לדאוג שתהיה תנועת מבקרים בדירה ,אך יותר
מכך יש לדאוג שזו תתאים למקום ותיראה נורמלית .לא טוב כשמופיעה הבורה של בתורים ויושבת
בתדר ומתלתשת .ראשית רצוי שיופיעו עם בתורה אתת לפחות ,ככל הנוער ההולך בטל או נוער
הארגונים ה״תוקיים״ .ובהדר יש להרעיש ,לננן ולתתלהב כתבורה המבלה בנעימים .נוסף ,לא טוב
להסתגר בתדר מוגף תריסים .כמובן אם המצב דורש זאת ,הרי הכרת הוא :אך יש למעט בכך ,כי
ההסתגרות ,אם אין הצדקה מאתוריה ,תשודה.
בילוי  -הן כל אזרת רגיל לבלות ערביו בצורה זו או אתרת .נם אנו תייבים ל״בלות" .אפשר לספר
על שעורי ערב ובזאת יבינו השכנים את סיבות ההליכה מהבית בכל ערב .אך יש לדאוג להתאמת
הרושם התיצוני לכך .צ י ? שיראו השכנים שיוצאים עם ספרים ומתברות .אפשר גם אתרת .במקום
לימוד ,להיראות כאדם המבלה את כל זמנו עם בתירת-לבו .ו״בתירת לבו״ זו תצטרך להופיע תכופות
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והשכנים יראו שזוג הנאהבים יוצא בערב לבלות ביתס .ואף זאת ,כמובן ,יש להתאים לסביבה
ולמצב .בדרך כלל אין אפשרות לקבוע בדיקנות כיצד לנהונ וכיצד להסוות ,כי הדבר תלוי באדם
עצמו ,בעבדו ,בחבריו ,במכריו ובדרך הפעילות של התנועה .יש להתאים את כל המצבים האלה
יתדיו ולתשב מכל הבחינות ,בכדי ליצור הסוואה מתאימה ,כי אתרת יגרום הדבר רק לתקלות .אנו
משאירים זאת ליזמתו של כל פרט ,אך נוכל לקבוע כעקרון מותלט :הסואת ההופעה התיצונית היא
הכרתית ומבוצעת ע״י התאמה לסובב וטמיעה בו.
אנו יודעים עובדות על מספר אנשים ,שמרוב מסירות ולהט נפשי אינם מסוגלים לתשוב ולדאוג
לקטנות ,כגון לבוש מתאים ,הופעה מתאימה וכוי .אנו מציינים זאת בחולשת ולא כגבורת התרוממות
מעל התיים הקטנוניים .כי אין זה נדרש מבתינת הנוחיות של כל פרט מאתנו .צורך הקיום דורש
זאת ,ולכן יש לקימו .אהדת  -כרוך הדבר בתדרים"מםריתים״ ואנשים שנתשדו בבית וברתוב ולכן
מסתתרים ,או גורמים נזק ע״י גילוי הבריהם וכדומה .דיברנו בזאת על ההםואה בנוגע לאישיות
התיצונית של איש המתתרת והכרוך בה .־ אך אנו גורסים הסואה לפעילות )השקטה( של אנשי
המתתרת על כל צעד ושעל .יש לתשב את ההסוואה לפני כל פעולות :פגישות ,פגישות קשר ,הובלת
הבילות ,סיורים וכדומה.
אך ראשית נדבר על מקום הפעילות :אם המקום הוא מקום מגורים ,הרי ההסוואה היא המגורים.
אך יש לדאוג)כפי שאמרנו לעיל( שהתנועה במקום תהיה נורמלית או שתימצא הצדקה מתאימה
לאי נורמליותה .במקרה שמקום הפעילות אינו מקום מגורים ,הרי יש לדאוג שכלפי תוץ ייראה הדבר
כעסק רגיל ,או  -רצוי יותר שבאמת יהיה המקום מעורב בעסקים אזרחיים ,שישמש הצדקה לתנועה
מתאימה ,להובלח חבילות או להתזקת תמרים וכדומה.
בנוגע לפגישות :רעה היא הדרך לקבוע פנישות בפינת הרתובות ,וביתוד בפינת רתובות בודדים,
מסיבה פשוטה ,שאדם העומד בפינת רתוב ־ בולט)ובכלל האדם העומד  -בולט( .אין אנו אומדים,
הוא מעורר תשר  -לאו דוקא  -אך הוא מעורר התעניינות .וההתעניינות נובלת בתשר .ואין זה רצוי
כלל ,לא מבתינת הסביבה ולא מבתינת מכדים ,או בלשי־משטרה או אנשי שרות-ידיעות של גוף
ישובי מסוים .לכן יש למצוא דדך אתרת של פגישות .הרצוי ביותר :להסוות את הפגישות המכוונות
הבולטות ל״פגישות מקריות״ ,שאינן מעוררות תשומת לב .לדוגמא :נבתר בלוק של ארבעה רתובות
ונקבע מלמפרע שבשעה מםויימת ילך לו אהד מנקודה אתת לשניה והשני בהיפוכן .ובאהד המקומות
ייפגשו בו בקריאות תפתעה או שמתה ,וילכו יתדיו הלאה)אפשר לתפש ולמצוא אף דוגמאות אתרות,
אלא שלא כדי להעלות הכל על הניר ,ומוטב שהאנשים יתשבו ויגיעו בעצמם לכך  -אנו נותנים כאן
את הכיוון הכללי בלבד ,ולא את הפרטים .אפשר להיפגש לאו דווקא ברתובות .אך יש לדאוג תמיד
שמספר המבקרים ,צורתם והתנהגותם וסיבת בואם לאותו מקום תתאים ת מ ת למציאות האזרחית
הסובבת .נוסף לכך רצוי שלכל מבקר במקום תהיה הצדקה"חוקית״ לסיבת הסתובבות במקום ,על
כל מקרה שהוא עלול להתקר על כך .בעיקר רצוי לדאוג ,שלכל פגישה ,אף ברתוב ,יקבעו מלמפרע
הצדקה ״חוקית״ )אליבי( מתאימה לסיבת הפגישה ויסוד ההיכרות שבין הנפגשים לכל מקרה של
מעצר ברתוב ותקירה .יש לדייק בפגישות רתוב ולמנוע בזאת הסתובבות וצפיה מיותרים .במקרה
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שיש הכות בתצפית או צפית ממושכת ,יש לדאוג להסואתה .בלתי וגיל וחשוד הוא אדם השוהה
זמן ממושך בסביבה אתת ללא כל הצדקה נואית לעין ולכן צויד לדאוג שתהיה לו הצדקה .טבעי
ווגיל הוא הווכל ,השוהה על מקומו וכן מצתצת געלים וכדומה .טבעי ופשוט הוא האדם המתקן את
אפניו שנתקלקלו במשך שעה או למעלה .וכן ביתס לכלי וכב אתוים .טבעי הוא זוג נאהבים השוהה
אווכות בלילה בפתת או בתצו אהד הבתים .יש לדאוג להתאים תמיד את הצווך למצב ולמציאות
בהתתשב עם התפקיד ועם האנשים שעליהם מול התפקיד .בקשו להובלת תבילות בווו ,כי הבילה
מסכנת את נשאה  -מבתינת המשטוה או תשד מצד מכוים וזוים ,כי הבילה סתם ,שלא בווו מה
היא מכילה ,עלולה לעווו השד .ולכן כדאי לדאוג שאמנם ״יהיה בווו״ מה היא מכילה ,על-ידי
הסואתה ,הן ע״י קופסא או עטיפה אתות של פיומה מסויימת ,או סל יוקות וכדומה .בהתאם למצב,
לצורך ולסביבה.
גווע מאוד המנהנ של וישום או קויאת ענינים בפנקסים וניוות בותובות בצווה המואה בוווות,
כי כאן פגישה אוגונית)אין אנו מתנגדים לכך ,אם קיימת הסואה של עסק מסתוי ,אך כמובן הוחוב,
ושעות העוב ,ובתווים צעירים לא יתאימו לכך( .אפשו להכנם לתדו מדוגות .כן אין להותיב לשם
הקונספירציה  -כמה צעדים ממקום הפגישה את אתר האנשים הנפגשים ,בכדי שלא ישמע את
אשר מרבדים ,כי הצופה בדתוב יבתין מיד בתנועה חשודה ובלתי רגילה .מוטב לשלוח לכמה רגעים
מהמקום את הבתור שאינו תייב לשמוע ,או שייכנס לאתר הבתים ,וכדומה .ומובן שאין לקבוע בשם
הקונספירציה פגישה לכמה אנשים שיש עמהם ענינים שונים פגישות בכמה קצות רתוב אתר ולרוץ
מאתר למשנהו ,כי הקהל ירגיש בזאת.

הבטחה מפני התחקות:
בעצם אין אפשרות להבטית מפני התחקות ,אן אפשר ללמוד את דרכי ההתתקות ואת דרכי
ההתגוננות מפניה .קבענו לעיל שהתתקות מבוצעת על-ידי עיקוב ,התענינות ,האזנה לשיתות,
בקורת מכתבים וכדומה ־ המבוצעת על-ידי אנשים זרים לאדם שמתתקים אתריו או תברים
לעבודה ,או שכנים ,או מכרים המשתדלים להיראות כידידים בכדי לזכות באמון האדם ולהתקרב
אליו ולתקור בסתר את מעשיו.

הקשו:
העיקוב מבוסס על הקשר .כל ארגון הוא כמות אנשים שהועידו לעצמם מטרה והם פועלים
במשותף לפי דרגות ותפקידים שונים ובראשם מרכז המנהל ,מכוון ומסיק .הגורם שבעזרתו מהוברים
האנשים הוא הקשר .קשר רופף גורם לרפיון הפועלים ופעילות הארגון .היפוכו  -קשר הדוק .בארגון
״הוקי״ אינה קיימת שאלת הקשר בתור בעיה ,כי הקשר בין האנשים מבוצע על-ידי אסיפות רבות
משתתפים ,הזמנות הנשלתות בדואר או על-ידי שליתים ,הודעות בעתונים וכוי .לא כן בארגון
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תשאי ,התיב לשמוו על חשאיותם של תבויו ומקומותיו ולכן אף על הקשו וצוותו שבין אדם
לאדם ובין אדם למקום הפעילות ,ולהיפד .כי הקשו הוא ש ו ש ו ת המתבות אדם לרעהו ,ביצוו בזאת
הטיבה ארגונית אתת ־ וזהו היסוד לעיקוב ,שהנתתו הנכונה היא ,שכל פעיל באוגון הוא הוליה
בשרשרת זו ,מלפניו חוליות ומאתוריו תוליות .לכן יש ללכת בעקבותיו ,בכדי להכיר אותן התוליות
ואתר כך ללכת אף בעקבותיהן וכן להרהיב הלאה והלאה עד לידי גילוי כל חתוליות ואת מרכזן.
הקשר הוא תשוב בהתלט ואין אפשרות לוותר עליו ולו אף בזמגים הקשים ביותר .כי הפסקת הקשר
בין החוליות תגרום לנזק ארגוני ורוחגי רב .אך הקשר הוא גם מסוכן בתכלית .לכן נדאג להעלים
את הקשר שבין תוליה למשנה באופן כזה שכלפי המתחקה מבחוץ ,אם אף הגיע לידי גילוי חוליה
אתת ,תהא זו תוליה בודדת ולא תוביל בעקבותיה לתוליות אתרות .נציין שעיקובים מוסרים ידיעות
על תנועות של אגשים ומכאן אפשר גם להסיק על צורת הפעילות ומקומות פעילות  -וזוהי סכנה
רצינית.
מעיקוב יש להשמר תמת .כי ,ראשית ,לא תמיד אפשר לדעת מי הוא האדם בתוכנו הידוע
ונהשד על-ידי האויב וגופים אתרים .ייתכן מתוך טעות קלה של איש המתתרת עצמו )לדוגמה:
פתקא שנפלה מכיס( שאינו מעלה בדעתו שדבר זה יגרום לגילוי; וייתכן ,מתוך עיקוב אתרי איש
מתתדת אתר או אתר מקום פעילות שהראשון נפגש בהם מבלי לתשוד בדבר .ויש לקתת בתשבון
שאין תוצאות העיקובים נגדנו מורגשות .וזוהי סכנת רצינית ,כי עיקובים שיטתיים ,שאינם מביאים
בעקבותיהם תוצאות מידיות המעוררות את מתיתות הנעקבים ומגבירה אח חשדנותם ־ הנם בעלי
סיכויים לתוצאות בעלות ערך רב ,שתורגשנה יפה באתד הימים.
היות ואין אפשרות לקבוע מי מאנשי המתתרת או מקומות פעילותם נודעו או שנתשדו ע ל ־
ידי האויב או גורמים אחרים .אנו מסיקים שכל אדם בכל עת ובכל מקום תייב להשמד מעיקוב.
במלים אתרות נאמר ,שאין ללכת ממקום מתתרת אהד למשנהו מבלי להיות בטוח שאין עוקב
מאתור .באמרנו ״מקום מתתרת״ אנו מתכוונים אפילו לפגישות רתוב .העוקב יכול ללכת אף בעקבות
הנפגשים האתרים או שיסתפק רק בהכרת הפרצופים ובזאת נותנים לו סיכויים גדולים לזהוי אותם
האנשים במשך הזמן ולגילוי מקומותיהם ולהכרת פרצופים אתרים דרכם  -מתוך שוטטות ברהובות,
וכפי שאמרנו לעיל אנו חוזרים ,שאם ההפסד הזה לא יורגש מ ת הוא בודאי יורגש בעתת.
השוטטות ברתובות זוהי נקתה רגישה אתת ,שטרם בגרנו דיינו בכדי להשמר ממנה ,ואולי אף
התנאים והצרכים הגפשיים מקשים על ההיגמלות ממנה; אך יש להבינה היטב ,בכדי לראות את
האסונות הכרוכים בה ,ולהכרית את עצמנו להיגמל מהרנל דע זה .אם אנו אומרים ,שיש לשמור על
תשאיות הקשר של ארגון מתתרת ,בכדי שכל פרט יהווה הוליה בודדת כלפי הוץ ולא יוביל בעקבותיו
זרים המעוניינים לגלות את השרשרת ,הרי ברור ומובן ,ששוטטות ברתובות בזוגות או קבוצות מצד
אנשי המתתרת ולוא אף למטרות עבתה ,נתשבת לפשע קונםפידטיבי מאוד רציני ,מלבד במקרים
שהוברר שהתפקיד דורש שישוטטו יתדיו .ועל אתת כמה וכמה פשע הוא שוטטות של מספר אנשים
לשם בילוי זמן בלבד .יש להבין ולזכור כי יש עינים המעונינות לראות וללכת בעקבות השרשרת
ויש ת י ם רושמים מה שהעינים רואות וישנם אנשים המנצלים זאת לרעתנו .אם לא היום אזי מתר
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בודאי .ההתתקות היא בעצם בילוש .יסוד הבילוש הוא ניצול עקבות או סימנים וטעויות שהשאיר
אתריו האדם שמעונינים בו ,בכדי לפתח הקידה שתוביל לגילויו או לגילוי מעשיו .לפיכך קבענו
למפרע ,שבכדי להתגונן יש ללמוד את הסכנה .אך אנו נסתפק כאן במסירת כמה קוים להבהרה
ולפתות מתשבה.
 .1אי קביעות :הקביעות היא אויב המתתרת.
 .2פיזור :הריכוז הוא אויב המתתרת.
 .3העלמת עקבות :עקבות מובילות לגילוי אנשים ומקומות.
הטקטיקה של המתתרת תייבת להיות קלת-תגועה ובלתי קבועה .הקביעות עוזרת בהרבה
לבלש .כי תנועה קבועה בתקופה ממושכת מזדקרת לעין ומעוררת את התענינותו .אם יש לאותה
תנועה הסואה מתאימה ,הרי אין הסיכון רב .אך בכל זאת אנו אומרים ,שאף בהסואה המתאימה
אין להשתמש במקום אתר בתקופה ממושכת ,כי ישנם כמה דרכים להגיע למקום־מתתרת כדרכי
התתקות ,וביניהם דרבים שאינן תלויות במקום המתתרת ,כי אם באנשי המחתרת המבקרים במקום,
כלומר במקרה שמתתקים אתרי עקבות אהד המבקרים במקום ,ועל ידו מגיעים למקום .וזוהי
סכנה שלעולם אל לנו להיות בטותיס מפניה ,למדות הזהירות מפני התתקות .לפיכך אנו אומרים
שבמדת תאפשרות יש לשנות את מקומות הפעילות מעת לעת .וכן נאמר ביתס לפגישות רתוב
פנישות במקום קבוע הן בעצם כתובות .והיות והן מבוצעות ברתוב הרי הן משמשות ראווה לעיני
כל ותשמשנה מטרה לעוקב ,או שתעוררנה חשד בקביעתן ,ובתור כתובת יכולות לשמש כמקום
לתפישת אנשים .על כתובות )ממש( אין אנו יכולים לוותר מסיבות מובנות ,אך אווילי מאוד הוא
אם הפגישות אף הן תיהפכנה לכתובת .בה בשעה שמקומות פגישה ישנם לרוב בכל עיר וכפר ,נוהגים
לעתים לתת אצלנו הוראות על מקומות שאין להפגש בהם .אין אנו שוללים את ערך ההוראות האלו,
כי לרוב מקורן בנקודת הראות של תיפושי האויב .אך אנו אומרים :אין תוק על מקומות שאין חיפוש
בהם יש חוק של אי-קביעות ואי-רכוז .אין להפנש באותו מקום ובאותו אזור יותר מפעם אתת
ולעולם לא להחרכז בשטח מצומצם של העיר בה בשעה שכל העיר לפנינו  -למרות אי הנותיות,
כמרתקים ,שהדבר עלול לגרום .זוהי דרך ההבטתה העיקרית העלולה להעמיד את המתחקה בפני
קשיים עצומים.
בדברנו על אי ריכוז אין אנו מתכוונים רק לפגישות כי אם  -ובעיקר  -על מקומות פעולה .אין
לרכז במקום פעילות אהד ענינים רבים .ואנשים רבים .כי במקרה והמתתקה הגיע למקום הפעילות,
ריכוז רב יעמיד אותו בפני שבילים אתדים של פעולות ופעילות שלנו ,ויאפשר לו גילויים רבים
 וסיכון רב לנו .וכן בנוגע לתיפוש או מאסר העלול לבוא בעקבות ההתתקות .תיפוש במקום כזעלול לנרום לתפישח חומר רב ,העלול לספק ידיעות על כיווני פעילות שונים )עובדה ,רת׳ השומר
 3בת״א ,והמתסן בדיזיגגוף  86בת״א( .מאסר באותו מקום עלול לנרום לשיתוק אותם הכיוונים או
לפתות להפריע לעבודתם .לכן נקבע בתור כלל :כל פעילות מסכנת את עצמה ואת פועליה .ריכוז
של פעילויות ופעילים מהווה סכנה גדולה פי כמה .כי כל פעילות מסכנת את עצמה ואת הפעילויות
האתרות .אותו כלל אנו גורסים כלפי ריכוז אנשים במקומות מנורים וריכוז חומר.
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אמונו לעיל שההתתקות מנצלת עקבות וסמנים .לדוגמא :איש המתתות השאיל לחבוו במחתות
ספו קויאה שהושאל בשמו בספויה .למתות נעוץ חיפוש אצל התבו ונמצא הםפו .ולפי הספויה
גילו את המשאיל .דוגמא שניה :בשעת פעולה מאבד אהד האנשים מטפתת .הוא אינו שם לב ביותו
לובו .למתות נאסו ,כי על המטפתת היה סימן ומספו המכבסה ולפיה גילו את בעלה .דוגמה
שלישית :אדם בא לפנישה בותוב או למקום פעילות באופנים .מספו האופנים נושם על-ידי
המתחקה ולפיו מזהים אח האדם .לא נוכל ,כמסקנה ,לקבוע חוק כיצד לנהוג .ההוק היתידי הוא
אמון בטקטיקת הויגול והויגול הנגדי .יש לתשוב על כל צעד ,ולו הקטן ביותו .כי במקוה שטועים,
ינצל זאת הבלש לועתנו.
בקשו לסימנים נוסיף :שאין לספוג כתב דיו בספוג נקי ,כי אפשו לתפוס כמה מלים ולקווא
באמצעות מואה ,כן אין ללתוץ בשעת כתיבה על גבי הניו מתשש של סימנים בניו שמתתתיו .ניו
פחם שהשתמשו בו להדפסה יש להשמיד מ ת כי אפשו לקווא בו את המודפס .ניוות יש להשמת
באש ולא לקווע לפיסות)ואם קווע הוי לפזו לכל וות( ,כי את פיסות הניו אפשו לאחד בסבלנות
ולקוא את הכתוב .לאתו ההשמדה  -יש לפזו את האפו כי ניו שווף ,כשהוא בשלמותו ,אף הוא
יכול לתת אפשוות לקווא בו באמצעים כימיים.
על מקום פעילות יש לשמוו היטב מפני התתקות .שמיוה מפני עיקוב עם כל כניסה למקום היא
מובנה מאליה .אף כל תנועה שלנו בותוב שהיא קוובה או סמוכה למקום הפעילות עוזות למתתקה.
ואשית ,תנועה תשודה מומזת על אזוו המקום .שנית ,פנישות הסמוכות למקום ,במטוה להכנס
למקום ,מגלות אותו בצווה מהיוה וקלה .אין להפגש ליד מקום פעילות במטוה להכנס אליו בשום
פנים ,כי במקוה שמתהקים אהוי אהד האנשים מביתו ,או שואוהו בפגישה והתיצבו להסתכל עד
סיום הפגישה ,יגיעו בקלות למקום .גוסף על כך ,פגישה זו עלולה לעווו תשומת לב בסביבה ,כי אין
אזותים נוהגים בצווה זו .יש להפגש באזוו אתו לגמוי ממקום הפעילות ,או  -אם הדבו הכוהי הוי
ממותק של לפתות שנים שלושה ותובות.

*

ההסתרה:
ההםתוה מהוה אמצעי בטתון כנגד תיפושים בבתים ובותובות .לא נבוא לפוט כאן את צוות
ההסתות; תלוי הדבו ביוזמת כל פוט ובאמצעים העומדים לושותנו .וכן לא כדאי ללמוד בכלל
שיטת הסתוה אהתה ,כי ע ל  -ת י כך גדולים הסיכויים לגילויים ,ומכאן אף גדולים הסיכויים לגילוי
תמוים שהסתיוו .כאמוו אנו מםביוים בזאת את היסוד התיאווטי ונותנים כיוון ופתת למהשבה
עצמית .הסתוה לשם מה? אין מקום בטוח מתיפושים ,לא בית ולא ותוב .אין לבטות ביעילות של
מקום מבתינת מצבו הגיאוגופי או סביבתו השאננה .לכל מקום עלול להגיע האויב-המתפש .בגילוי
של נשק וחמוים אחוים  -הנזק בווו :איבוד דבוים יקוים .אך גילוי ניוות עלול להיות תמוו יותו,
כמובן :אין כוונתנו בזאת לתובוות ועתונים להפצה ,כי אם לתושימים ,תכניות ,ושימוח חומו
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פנימי ,ידיעות ,שיטות עבודה ,איסוף אינפורמציה ובדומה .חומו זה עלול  -בתפיסתו  -לגלות הרבה
מפנימיותנו ופעילותנו ולכן יגרום לנזקים ואסונות רבים העלולים להכביד על התנועה לזמן ארוך.
לכן אנו מהמירים בהתזקת נידות ובהסתדתם .ובדרך כלל יש למעט בהתזקת נירות  -כמובן מבלי
שהעבודה תיפגע מזה  -ואם להתזיק יש לדאוג שלא לכתוב דברים סודיים ושמות ,ולו אף בכתב
ס ת ר ) כ י גם הוא עלול להתגלוח( ,וביחוד לא להחזיק רשימת שמות של אנשים שלנו או הקשורים
עמנו ,או המועמדים להצטרפות אלינו ,ואם להתזיק ,הדי לזמן קצר ובכתב סודי ,או כתב-רמזים,
שהיא ברור לכותב עצמו ,ולדאונ להסתרה היעילה )ולא הבטותה ,כי אין הסתרה בטותה(.
בנוגע להסתרה בדתוב  -מוטב שלא לשאת נידות ברתוב ,או לפתות למעט בנשיאה ולדאוג שלא
לשאת פתקאות בעלות תוכן המסכן ענינים או אנשים ,ואם הכרת לשאת ברתוב ,הדי דק בצורת כתב
סתר או רמזים ,ובלתי מובן לקורא הזר ,ולהתזיק זאת במקומות סתר ,כי הרתוב מבתינה זו מסוכן.

סודיות מוחלטת כלפי חוץ:
״חוץ״ נקרא בפינו כל מי שאינו שייך או קשור למתתרת בתור תלק מארנונה .מכרים או ידידים
או מקורבי משפחה של אנשי המחתרת נתשבים אף הם ״מתוץ למתתרת״ למרות קרבתם האישית
לאנשי המתתרת .בהיקף כללי נאמר ,שיש לשמור על הסודיות הקפדניח כלפי שכנים ,חברים לעבודה
או לימוד ,מכרים ,ידידים ,בתורה וכדומה .אין לסמוך על אף ידיד .ופשע הוא אם מתגלים בפניו
שלא לצורך הכרתי .אנו מבינים שקימים מצבים כלפי משפתה או כלפי אדם המקורב מאוד ,שההגיון
מתייב וההכרה לוהץ להתגלות בפניו .אך אין לעשות זאת על דעתו העצמית של כל פרט ,כי אם יש
לבקש רשות על כך מהאתראי .אך פושע יהא האדם המספר לאנשים מהתוץ על פעילותו ופעילות
אתרים במתתרת  -ולו גם לידידו הטוב ביותר או אף לאיש משפתתו; לא רק מסיבת התשש
מ״ידיד״  -מרנל ,כי אם גם ידיד ממש .ראשית ,לשם מה יש צורך בפטפוטים על עניני המתתרת?
תועלת בודאי אינה ,ורק נזק עלול להיות .זוהי תולשה של נשים זקנות בשוק או רבדבנות עלובה.
והנזק? ברור .כי יתכן שאותו ידיד משתייך לגוף אתר .המדובר בידיד ממש  -לפטפוט יש גלגלים;
יתכן שלאותו ידיד יש את או ידיד אהד או אהובה שבפניהם הוא גלוי ומספר את כל סודותיו ,וכן
הלאה מפה לאוזן ,ולרוב כך הוא המצב .וננית אף שאין הידיד פטפטן ,הרי ידוע שכאשר מתתקים
אתרי אדם ,משתדלים להוורע אודותיו דרך מכריו .האפשר לסמוך על ארם שלא תונך ולא תי כאיש
מתתרת שלא ייכשל בהתתקות זו? וננית שאף פקת הוא ולא ייכשל  -יתכן מאוד שמתר ייאסר
אותו איש מהתרת המפטפט ,והבולשת תתקור אודותיו את אנשי משפתתו ,ידידיו ,מכריו ,בתורתו;
האפשר לסמוך ולבטות באדם שלא תונך במתתרת ,שלא ייכשל ולא יתפתה בפני לתץ של חקירה
ואיומים )העלולים להיות מלווים בלהץ פיסי( ולא יגלה מה שנודע לו מהפטפוטים? וישנן עובדות
רבות על אנשים שנכשלו .הכדאי לבטות בכך? והעיקר ־ לשם מה? למה לנו הסיכון המיותר הזה?!
ולכן נאמר לפטפטן :״אם אופי של אשה זקנה לך :אמור שלום ללותמים וכלך לך בין נשים זקנות
וספק את תאוותך זו .אם רברבן אתה ,כלך לך להברה אתרת שתתאים לך ולררישותיך אלה .אין
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מקומך אצלנו ,כי הנזק שתביא ,וב בלי ספק מתועלתן״.
אך ברור שמתגלים ל״חוץ״ סודות לא רק מפטפוטים כי אם גם ממקרים מיוחדים )לדונמא:
הפלטת יריה ,התפוצצות( .אך יותר מכך בגלל התנהגות בלתי מתאימה ,הסוטה מעקרוגות ההסואה
שקבענו לעיל .בפרק ההסואה קבענו ,שאין לסמוך על שכנים ובכלל על הסובב ולכן יש להסתוות
בפניו .האם נוכל לסמוך שלא יישברו גם בפני לתץ של תקירה ומאסר? או לתץ ופתויים מצד גוף
פנימי ישובי? מכאן גם התיוב לצורך בהסוואה.

כנגד סכנות מבפנים:
פיזור ובידוד )ידיעה מינימלית הכרתית(.
תשאיות אנשי המתתרת ופעילותה אינה אך כלפי תוץ ,כי אם באותה הומרה כלפי פנים .כי
הסכנה הגדולה ביותר עלולה לצמות מבפנים ,במקרה שתדר זר לתוכנו ,במטרה לגרום נזק .כפי
שקבענו לעיל ,אנו נזהרים בגיוס אנשים ,אך לעולם לא נקבע שאנו מוגנים בוודאות גגד כל תדירת
זר .והיות ואין אפשרות לדעת זאת מת ,מסיבה זאת שלא תמיד מנוצלות מיד הידיעות הנאספות
אודותינו והן עלולות להזיק בעתיד)כפי שהסברנו לעיל( ,אנו קובעים לכן בתאוריה שיש זר בתוכנו.
לפיכך משתלדים שכל אדם יידע ויכיר את המינימום הדרוש לו לפעילותו .לפיכך נקבע פיזור ובידוד
של ענינים ,ומכאן גם של אנשים .כל מהלקה מהווה אבר בפני עצמו ,שאין לו קשר עם האברים
האתרים ,כי אם רק דרך מרכז המהלקה ,המהווה את הקשר שבין אנשי המהלקה לכלל התנועה .יש
לשמור על סודיות מותלטת שבין מהלקה למהלקה .פושע הוא איש מהלקה אתת ,המספר לאיש
מהלקה שניה על מצבו ומצב המתלקה ,ולוא הפרטים השטתיים ביותר .מלבד מקרים מיותרים
שיורשו ע״יהאתראים ,אין להרשות קשרים בלתי רשמיים בין אנשי המתלקות .וכן אין אנשי מחלקה
אתת תייבים לפטפט ביניהם על המצב הטכני של המתלקה השניה .יש לדאוג לבידוד המתלקות .נוסף
על כך בתוך כל מהלקה עצמה נפרדים האנשים לתפקידיהם .כל פרט תייב לדעת אך את תפקידו
ועניניו ולהכיר רק את האנשים הדרושים לו בקשר לתפקידו ,כן יש לשמור על אלמוניותו של כל פרט
ולהמנע ממסירת שמות נכונים וכתבות)אף מקום עבודה או כל מקום אתר שדרכו אפשר לנלות את
הפרט(  -מלבד ,אם הדבר נדרש באמת לצורך לפעילות.
אך במקרים רבים מתגלים דברים מתוך שיחות בלתי זהירות)פטפוטים!(  -הזהרנו כי בתאוריה
יש זר בתוכנו  -למעשה איננו יודעים ,הר עלול לנצל את שיתות להרתבת ידיעותיו .לדוגמא :בשיתה
בטלה יושבים אנשי מחתרת שאינם מכירים איש את רעהו ומשוחחים שיתות חולין ,ותיות ואינם
רוצים להתגלות ,הריהם מספרים רק ברמזים .למתרת ידושו שוב באוחם הרמזים ,ויקימו להם
דגלים .מתרתים יראה הגוף והראש .זהו התהליך והמעונין להסיק מרמזים ושיתות כאלו ,יסיק ויגיע
לתוצאות .כי לרוב מספיק פרט קטן בכדי לזהות אדם .מספיק לדעת את סוג העבודה של האדם
בכדי למצוא בהתתקות קפדנית את מקום העבודה ,ואתר-כך את מקום מגוריו וזהותו .דוגמא אתרת
לשיתה בלתי זהירה :אתר מספר לתברו ,שאינו עובד כי במקום עבודתו פרצה שביתה .היות ובאותו
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זמן קימת שביתה בבית״ר יהלומים מסוים ,נניח ,יבין השני שהוא עובד במקום הזה ויאמר זאת
לראשון .הראשון יתשוב שהיות ונכשל ,ממילא יודעים כבר ולכן יספר פרטים על מקום עבודתו,
ומכאן לגילויו וזהויו המותק קצר .יש להזהר בשיתות בטלות אף בהזכרת שמות ופרטים של הברים
אתרים ,כי אף דרכם אפשר לזהות את המספר .יש להמנע מלהלוות ע״י תברים למתתרת ולוא אף
למרחק כמה רתובות מהבית בשעה שהולכים לכתובת כל שהיא הקשורה באישיותו של כל פרט או
במקום פעילות שאין האהרים מכירים .כי בהתתקות נוספת בהמשך הזמן יגיעו לבית .כן אין לעולם
לדבר ללא צורך הכרתי על מקומות פגישה וזמני פגישה.
וכשם ששללנו בתריפות את השוטטות ברתובות מבתינת סכנת ההתתקות ,אנו שוללים זאת
מבתינת הזר שבתוכנו .כי ברור הוא שבזאת ניתנות לו האפשרויות המצויינות)גם בעזרת המתתקים
האחרים מבחוץ( לגילוי המשך התוליות בשרשרת .ושוב אנו תחרים אם לא תורגשנה התוצאות מיד
 הן תורנשנה בלי כל ספק בעתיד .וכשם ששללנו את הפטפוט או רכילות בין אנשי המתתרת עלאנשי המתתרח ,על המחלקות ,פעילותן ואנשיהן ,על המרכז וכוי ,הכרוך בגילוי סודות שאינם לצורך
הבנת האידיאולוגיה של המתתרת או פעולתה ומצבה במובן הכללי השטתי בלבד ,פשע המור הוא.
אין לפטפט ולהזכיר שמות וכינויים שונים של אנשים ,שלא לצורך העבודה ,ומובן שבפני אנשים
שאינם מכירים את אלה שהמדבר בהם ,אין לדבר כלל ולו אף בכינויים וברמזים ,ולו אף לצורך
העבודה ,כי המעוניין לדעת ישתמש מתר באותם הכינויים בפטפוט עם אתרים ,אשר יתשבו שהוא
בוודאי מכיר את אותם האנשים ויפטפטו בגלוי לפניו .כן אין לספר על מהלך פעולות ,או על אנשים
שפעלו)אם אהד האנשים מעונין לצורך פעילותו לדעת את צורת ביצוע הפעולה תינתן לו הסברה
ע״י האתראי -באם ימצא לנתוץ( .נוסף על כן יש לתמנע משאלות שאינן בגדר התפקיד ,כי מוטב
ליצור אוירה כזו ששאלות טכניות שאינן נוגעות לשואל תיראנה תשורות בעיני הנשאל ולהקשות
בזאת על המעונין לדעת ,מאשר אוירה תפשית של שאלות ותשובות על נושאים שאין כל פרט תייב
לדעתם ,ולהקל בזאת על המעונין לדעת ולהעשיר על-ידי כך את ידיעותיו.
פטפוטים פנימיים הס המםכניס ביותר ,כי הם מגלים את המצב הפנימי ששום זר אינו תייב
לדעת.
הסברנו בזאת את ההכרה בידיעה מנימלית מחשש חדירת זר .אך את אותם הנימוקים בדיוק אנו
גורסים כלפי הסכנה של תקירת אנשינו ע״י הבולשת .אמנם אגו גאים באנשינו ,בעמידתם בפעולה,
בפני תקירה ,בבית-דין ובפני גרדום ואנו בטותים שכל אתד יתזיק מעמד יפה בפני עינויים ופיתויים,
אך עובדה היא שקרו מקרים בכל תנועות המתתרת ואף בתנועתנו שטעו בהערכת אדם שהשבוהו
לבטות ומוצק והלה נשבר בפני המענה-התוקר ונילת לו סודותיו .מספיקה עובדה אתת ממצרים
שפורסמה ברבים ונכווינו בה כדי ללמדנו את תומרת הסכנה )ענין םדובסקי( .למור מנסיון!
בכל פעולה משטתי התיים רגילים אנשים ללמוד מנסיונם בעבר ומנסיון קודמיהם .לא כל שכן
בענינים העדינים של המתתרת .טוב אם מגיעים למסקנות הנכונות לפני נםיון מר; אך רע מאוד ,אם
למרות הנםיון טרם למדים .הנםיון הוכית ,שכל פעילות של המתתדת ,ולו הקטנה והשקטה ביותר,
כרוכה בסיכון ,כל פנישה כרוכה בסיכון .כל כניסה למקום מתתרת או לביקור בבית איש המתתרת
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כרוכים בסיכון ,כי ייתכן שנודע לאויב על מקום הפגישה למפרע או ע״י פתקה שנתפסה ,או פטפוט
של מישהו וייתכן שמקום המחתרת או בית איש המתתרת שיש לבוא אליו נתפס וקיים שם מארב.
אלו הם מקרים שקרו לא אחת ואין לדעת למפרע אם לא יקדו שנית.
בנוגע לפגישות .לפגישה צריך להופיע אך ורק האדם הנדרש ,אין ללוות תבר לפגישה ולהיות נוכה
בה .מספיק סיכון לאתד .אין לבוא לפגישות בבתי מגורים של אנשי מחתרת ,או למקומות פעילות
מתתרתיים  -אין לבקר בהם אלא לצורך .המבקר בחדר מסתכן שלא לצורך ולכן תוטא הוא)עובדה:
תפיסה האנשים ברח׳ השומר  .(3אין להילוות אל אדם ההולך למקום מתתרת ולהכנס עמו לשם
שלא לצורך .מספיק שאתד מסתכן .נוסף ,הנסיון ,הורנו ,שמקום-מתתרת או בית מגורים עלולים
לההפך למלכודת ,אם הם נתפסים ע״י האויב המכין מארב בפנים ,מתוך תשבון שאין שאר אנשי
המתתדת יודעים שהמקום נתפס ולכן בודאי יבואו לשם .נביא כעובדה את מקרה מאסרו של יצתק
םימן-טוב )מהעשריס מלטרון שנהרג מיד לאתר הבריתה( ,שהמשטרה ארבה בביתו ותפסה מספר
אנשים .וכן את תפיסת משרד האצ״ל עם כמה בתורים ברה׳ הרצל בת״א .ומכאן הוק הוא ההכרה
לדאוג שהאנשים ידעו אם נתפס המקום או לא ,לפני שיכנסו פנימה .מבתינה דומה במקצת נאמר
בקשר לפגישות :אין לקבוע יותר מפגישה אתת במקום אהד בהבדל של זמן מועט ,כי אם נודע לאויב
או למתתקה מקום הפנישה וזמנה ,או בלי זמנה ,יקים הוא מארב במקום ויאסוף את כל הצעירים
השורים שהרמנו למקום .תעודות זהות או כל תעודה אתרת או כל חפץ שדרכו אפשר לזהות את
בעליו יש לשאת תמיד על הגוף או לשמור בקרבת הגוף .כאשר נמצאים בכל מקום פעילות או כל
מקום מתתדתי אתר .אין להשאיר את התעודות לעולם במקום מתתרת .רבים המקרים שאנשים
נפלו בפת בגלל תעודות זהות או עקבות שאנשים השאירו מתוך בהלה או הזנתה)עובדה :השומר .(3
יש להזהר מאוד בכתיבת פתקאות וביתוד בשמות וכתובות ,ואם יש הכרת לכתוב ,הרי תובה לדאוג
שהכתיבה תהיה זהירה במאוד מאוד .הנסיון הורנו ,שנאסרו די אנשים מתוך כך שנתפסה פתקה
ובה פרטים על פגישה )עם סיסמא או בלי סיסמא( והבולשת הופיעה במקום ותפסה את האדם .כן
נאסרו רבים מתוך הצעות ניום שנתפסו .יש להנהיג כתב סתר לשם כך ואם יקשה הדבר ,הרי לפתות
לא לכתוב את מקום הפגישה ולא להתזיק סתם נידות מסוג זה .ואס להתזיק ,הרי בצודה בטותה)יש
לשמור על סודיות העתידים להתנייס כעל סודיות אנשינו ,כי תלק מהם עתיד להיות שלנו ,ואף אם
לא  -אין לשלות יהודים לכלא בריטי(.״

אווח חיי הלוחמים במחתות
כיצד היו אנשי לה״י במההרה? האם כפי שכהב אברהם שטרן)יאיר( באהד משיריו בטהב אפלה-
מרהף ,בהדרים עלובים בשכונוח העוני או בחדרים מרווהים בבהי עשירים? האם הההלכו כ״גנבים
בלילה״ ,או שהיו מופיעים גם ברהובוה הסואנים של הערים הגדולוה לאור היום? ההשובה היא :אורה
החיים של אנשי המחחרח החחלק לשניים :לאלה שהיו מבוקשים על ידי הבולשה ולאלה שהיו אורה
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חיים ליגלי ,כל אחד בביתו ,בקרב משפחתו ובעבודתו ,תוך הסתרת השתייכותם למחתרת .אבל כל
חברי לח״י היו מגוייסים לעבודה במחתרת  24שעות ביממה .עבורם המשפחה ,הלימודים ,הקריירה
והפרנסה היו משניים ,כל חייהם נקבעו לפי צרכי המחתרת.
אורח חייהם של הבלתי ליגליים המבוקשים על ידי השלטונות היה שונה בתכלית השינוי מחייהם
של חבריהם הבלתי ידועים בציבור אנשי לח״י .אורח חייהם של הנרדפים ,תנאי דיורם וכלכלחם היו
תלויים בזמן ,במקום ,בהלכי הרוח בקרב האוכלוסייה ,במצב הביטחון וכמובן  -במצב הקופה .לעיתים
לא הייתה עבורם ברירה אלא להתגלגל בחולות בת-ים ,חולון או ראשון לציון ,בפרדסים ,בצריפים
דולפים ,בחדרים צרים ואפלים במרתפים או על גגות ואף במקלטים ציבוריים ובגינות ציבוריות.
אך באו גם ימים ,בהם נפתתו בפני אנשי המתתרת הדירות המפוארות ביותר של סוחרים,
תעשיינים ,רופאים ומהנדסים ועורכי-דין .לעיחים היו הלוחמים נפגשים בסימטאות בשעת לילה
בלבד ,ואילו בתקופה יותר מאוחרת היה החבר מובא לפגישה עם ראשי לח״י באמצע היום ,במרכזה
של תל-אביב בחדר בין רחוב אלנבי וכרם התימנים ,או בדירה נאה ברחוב שינקין .בלח״י שררה אחוות
לוחמים במלוא מובן המילה .כל אחד היה מוכן לעשוח למען חברו הכול כדי לעזור לו ,ולא רק במילוי
תפקידו המחתרתי הישיר.
החברים הבלתי-ידועים בהשתייכותם למחתרת ,אשר המשיכו א ת חייהם הפרטיים כרגיל בביתם,
בעבודתם ובסביבתם והצליחו למצוא עבודה ,והשתכרו די למחייתם ,העמידו לרוב א ת שכרם לרשות
המתתרת .סכום שדי היה בו לפרנס בצמצום אדם אחד ,חייב היה לפרנס ארבעה או חמישה .לא תמיד
הייתה אפשרות לקנות הרבה יותר מלתם .היו אוכלים אותו יחד עם מים מורתחים ,בלי תמצית תה
ובלי סוכר .לעיתים היו קוטפים בפרדס פרי הדר .אז הייתה סעודת מלכים.
אנשי המנגנון ,למן חברי המרכז ועד אחרון המקשרים ,קיבלו הקצבה תדשית לכיסוי כל הוצאותיהם:
מזון ,שכר דירה ואף סיגריות למעשנים .הסכום נקבע לפי מספר הנפשות ,שחלויוח היו במקבלו.
התברים הידועים למשטרה היו מופיעים בתתפושת .האופייניות בתחפושות היו :זקן ,שפם ,שיער
צבוע ,משקפיים ,בגדי נשים ,חליפות מהודרות וכוי.
הקווים האופייניים ביותר בשביל חיי המחתרת היו המתיחות הנפשית הבלתי פוסקת והערנות
התמידית לסכנה להן היו נתונים האנשים ,לא רק בשעת קרב או פעולה מסוכנת אחרת ,אלא יום יום
ושעה שעה ,במשך שנים ארוכות .שהרי כל אחד ואחד ידע כי מידי רגע הוא עלול להיהרג ,להיאסר,
להישלח לעינויים ,להיכלא לשנים ארוכות בביח-הסוהר או להישלח אל מחוץ לגבולות המולדת,
לגלות .וכל אהד היה נתון גם ללחץ הדאגה לחברים האחרים :הנה הוא איחר לבוא לפגישה או לא
הופיע בכלל  -מה אירע לו? ובעיתון הצהריים הופיעה ידיעה שהמשטרה גילתה בבית אחד מכונת
סטנסיל של המחתרת ,וידיעה אחרת מספרת על מעצרו של מישהו במושבה ליד תל אביב ...החברים
היו שרויים במתח תמיד גם מאימת התיפושים ,המעקבים ,המרדפים מתוץ ומבית .קשה במיוחד היה
סבלם של הזוגות הנשואים המעטים שהיו בתנועה.
כשמנסים להעריך מתיתות ולתץ נפשי עצום ומתמיד זה על העצבים ,נדמה שהעמידה בו היא
גבורה אשר איננה נופלת מזו המתגלה בלהט הקרב.
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מתיתות זו ליוותה א ת חבר המחתרת גם בשבתו מאחורי סורג ובריח או מאחורי גדרות התיל של
מחנות העצירים .מתי ייצא לחופש? כעבור חודשים או לאתר עשר שנים? מתהלכים היו במתח בלתי
פוסק במשך חודשים ושנים ,ודאגה וצער אכלו את לבם .אולם על פניהם לא היה זכר לכל זה .להיפך:
הפנים שותקות ועליזות .יש ״לשבת״ בכבוד ,יש לחזק ולעודד אח לבם של החברים האחרים ,יש ללכת
בראש זקוף ולשמש דוגמה לנערים הטובים המובאים למעצר לעשרות ולמאות ..ובתוך כך ,לתכנן
תכניח בריחה  -כך היו מחזקים א ת עצמם .במחתרת הייתה שוררת קונספירציה" .חשאיות עמוקה.
איש לא ידע יותר מאשר היה צריך לדעת .כל נייר ופתק הושמד מייד עם קריאחו .החברים קראו
לעצמם בכינויים .בדרך כלל ,לא ידעו את שמם האמיתי ואת מקום מגוריהם ועבודתם של חבריהם.
הם סיגלו לעצמם כתבי סתר ,תעודות זהות מזויפות ועוד .כך חיו לוחמי חירות ישראל במחתרת
כשמסביבם אימה ,רדיפות ,כלא ,מרחץ-דמים וצלמוות.

המבנה הארגוני של לח״י ־ כללי
המבנה הארגוני של לת״י התגבש בתקופת הביניים בין ההתנקשות במיניסטר המדינה הבריטי
למזרה-ההיכון הלורד מוין בשלהי

 ,1944לבין תידוש הפעולות שהושהו לתקופה קצרה ,וההפהה

לאהר מכן בההאם לצרכים והנסיבוה וגידולה של ההנועה בארץ ובהוץ-לארץ.
בראש ההנועה עמד ״המרכז״ שמנה שלושה הברים ,לו היו כפופים כל הסניפים וכל המהלקוה.
בשלהי המההרה פעלה לידו מזכירוה מצומצמה.
סניפי לח׳׳י באוע

גוש דן-הל-אביב ,ירושלים ,היפה ,הגליל ,גוש דן ,שרון ושומרון.
סניפי לח • בהוץ-לאוץ
,,

אנגליה ,ארה״ב ,צרפה ,איטליה ,הונגריה ,צ׳כוסלובקיה ,בולגריה ,עיראק ומצרים.
החטיבה הלוחמת

מהי כה-אדם ,מה׳ הכנון ,מה׳ הדרכה ,מהסנאוה ,מהי טכניה  -ה ה נ ה שידור ,מה׳ החבורה ,מה׳
רפואיה ומה׳ היעוד)זיופים(.
מתלל!ת המודיעין)ליגה ו׳(

היו בה  11ענפים :בולשה ,משטרה ,צבא ,אדמיניסטרציה ,דואר ,רכבוה ,נמלים ,יישובים ,כספים,
עיהונוה וענייני ערבים.

 4באותם ימים פירוש המונח ״קונספירציה״ היה :סודיות ומידור)ולא ,כפי שמקובל ,קשר נגד שלטון או שליט(
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מתלסות מרכזיות

הסברה ,גיוס ,נוער וטירונות ,כספים ,אוהדים ,דפוס.

עיקרי המחלקות שפעלו בלחי׳י
החטיבה הלותמת ־ המבנה הארגוני
המבנה הארגוני של ״החטיבה הלוחמת" בלח״י תואר על-ידי יעקב בנאי )מזל( ,שהיה מפקד
החטיבה בתקופה של .1948-1946
בראש החטיבה עמד מפקד התטיבה ולידו מטה שכלל א ת מפקד החטיבה ,סגנו יעקב גרנק )״רב
הבלונדיני״( ,מפקד מחלקת תכנון ,מפקד מתלקת ההדרכה ,מפקד המחלקה הטכנית ומפקד מחלקת
המודיעין שנהנתה מאוטונומיה מבצעית.
מבנה החטיבה כלל שבע מחלקות ,שבראש כל אחת עמד מפקד שהיה כפוף למפקד החטיבה
הארצית ,שקיבל א ת ההוראות ממרכז לח״י .כמו כן ,היו כפופים לו כל מפקדי מחלקת הפעולוח
בסניפים השונים.
להלן המחלקות:
א .מתלמת נוח-אדם

כאחראי על המחלקה שימש עמנואל הנגבי)אדם( .מחלקה זו עסקה בצד הארגוני של החטיבה
הלוחמת .החטיבה הייתה מורכבת מכיתות-כיתות .לכל כיתה היה מחסן נשק כיתתי ובו גם מדים
שונים .בתל-אביב הגיע מספר הכיתות הלוחמות לעשר .תקן הנשק של כל כיתה היה :תולית מקלע
״ברן" ,בת שני אנשים ,אקדח לכל איש ,חוליית תת-מקלענים בת  4אנשים ,חוליית רובאים ,בת 3
אנשים ,ורימון אחד עם  6רימוני ״מילס״ .סך הכל 10 :אנשים.
ב .מתלמת תכנוו

עבודת המחלקה רוכזה בידי מפקד החטיבה ,יעקב בנאי)מזל( .המחלקה עסקה באורת מתמיד
בהכנת תכניות מבצעיות שונות ,תצפיות וסיורים ,תרשימים וכוי .במחלקה נאספו במרוצת הזמן
תיקי פעולה ,שנשמרו במחסנים וכתובים בכתב סתר.
ג.

מתלקת הדרכה

מהלקה ההדרכה הייהה האחראית על ההדרכה הצבאית .הקורסים נמשכו על פי רוב בין שבוע
ימים לשלושה שבועוה .הם נערכו לרוב בהדרים סגורים ,מהוסר מקומוה פהוהים בטוהים.
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ההדרכה כללה את לימודם של כל סוגי הנשק ,רימונים וחבלה .כמפקדי מחלקת ההדרכה כיהנו
לסירוגין :צפוני שומרון ודוד שומרון)עלי(.
ד .מחלהת המחסגאות
זאת הייתה מחלקה ארצית ולה מחסנים מרכזיים ,שלא היו קשורים בסניפים הבודדים .מקומות
למחסנים סיפקה מחלקח האוהדים .במחסנים היו ,בנוסף לנשק ,גם מדים צבאיים ומשטרתיים,
תעודות ומסמכים ממשלתיים .כמפקדי המחלקה שימשו :צבי פייגלביץ )רמי( ואברהם ליברמן
)גדעון(.
כלי הנשק של המחתרת נשמרו במקומות מחבוא שונים מפני חיפושי הבריטים .בחחילת דרכו
המשיכה לחייי להשתמש בשיטות המסורתיות למציאת מקומות מסתור ,כפי שהיה מקובל באצ׳׳ל.
״סליקים" נפוצים נטמנו בבתי-כנםת ,שם נבנו מקומוח מחבוא מתתת לארון הקודש .למשל
בירושלים ,אחד הסליקים ההשובים היה בבית-הכנסת בשכונת הבוכרים .הבריטים נזהרו שלא
לפגוע בקדושת הפולחן הדתי ונמנעו מעריכת חיפושים בבתי-כנסת ,והמתתרת ניצלה את הסייג
הזה לטובתה.
נמצאו מקומות סתר יעילים גם במוסדות סעד ,כגון :בתי יתומים ,שהועמדו לרשות המתתרת
ע״י הבעלים או המנהלים .כמובן ,עקב הצרכים הרבים ,המחתרת נזדקקה גם לבתים פרטיים ,אפילו
למקומות ציבוריים שונים.
הנשק והציוד האחר הוטמנו בדרך-כלל בכדי חלב ,שהיו עשויים מתכת ונסגרים הרמטית .לעיתים
גם חוברו שני כדי חלב בהלחמה ,כדי להגדיל אח האורך ,לאחסון רובים ומקלעים .עוד מעלה טובה
הייתה לכדים האלה והיא :שאפשר היה להשיגם בקלות מידי מחלקי התלב של"תנובה" ,אשר היו
מניחים אותם בבוקר השכם ברתובות ,במקומות שונים ,ללא השגחה .לאתר שנוקה הכד מן התלב,
הוא נמרח מבפנים בשמן ומבחוץ בצבע מיניום ואחר-כך בזפת ,כדי לשמור עליו מהשפעת הלחות
והמים.
כלי הנשק המגורזים נעטפו בנייר פרגאמנט והוכנסו לתוך הכד ,אשר נסגר בסגר הרמטי
ונטמן בתוך מחפורת באדמח ,לאחר שהיא דופנה בבטון או במתקן קרשים עם מכסה סודי .כך היה
הכד נתון בתוך מיכל מוצפן באדמה והציוד נשמר בו היטב .היו מחסנים לאקדחים ,לתת מקלעים,
לחומרי נפץ ולאביזרים של פצצות ומכונות תופת.
המחבואים האלה נועדו לשמש לאורך זמן .אולם היה צורך גם למחסנים קטנים לשימוש
היום-יומי של המחתרת .מחסנים ארעיים כאלה נקבעו גם במקומות אשר הוזכרו לעיל ,וגם
במחסנים של בתים פרטיים או בתוך הבחים ממש .מחסנים קטנים כאלה הותקנו בקירות כפולים,
בתוך רצפות ,בתוך רהיטים או מחחתם ,בעליות גג ,במרתפים ובמקומות אחרים הנוחים לגישה
ולהסתה העיקרון היה לבנות בצורה שתקשה מאוד על הבולשת לאתרם במכשור האלקטרוני
שעמד לרשותה .נוסף על ההסתרה הנייחת ,היה צורך להמציא ולהתקין אמצעי הסתרה ניידים,
לשם העברת נשק ותחמושת מן המחסנים לבסיסי היציאה לפעולות קרב .מחבואים ניידים אלה
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הותקנו בתוך תיקי נשים ,בעיקר בתיקים הגדולים ,בתוך מזוודות שהיו הפועלים רגילים לקחת בהן
אוכל ובקופסאות שבהן נשמרו כלי עבודתם ,או בארגזים שרוכבי אופניים מעבירים בהם מצרכים
למיניהם .לעיתים היו מתקינים מחבוא טוב גם בתוך מכונית ,בעיקר להעברת ציוד מעיר לעיר.
במרוצת הזמן ,נבנו על-ידי המחלקה הטכנית גם מקומות סתר גדולים ומשוכללים.
לנתן ילין-מור ,חבר מרכז לח״י ,נבנה חדר מסתור של קיר כפול .גם לדייר אלדד נבנה סליק
משוכלל .נבנו גם בונקרים עמוקים ורבי מימדים .בונקר כזה היה בתוך בית-מלאכה ברתוב בלפור
בת״א ,סמוך לבי״ח"הדסה" .במרתף בית-הכנסת הגדול בתל-אביב הוטמנה כמות גדולה של נשק,
אשר נתגלה בחיפושים שערכו הבריטים בעוצר הגדול.
בונקר תת-קרקעי מתותכם נבנה בביתו של חבר לחייי יצחק גזית בבני-ברק ,מאחורי קירות כפולים
של חדר הילדים .בונקר זה התגלה לאחר  60שנה בעת עבודת הריסה ע״י טרקטור.
נחפרו בונקרים והוטמנו כדי חלב מלאי נשק בכל אזור פרדסי השרון.
ברחוב טבריה בחיפה קיים היה מחסן נשק ,אשר היה מוגף בתריס פח כבד ,בו הותקן מוקש שהיה
אמור להתפוצץ אם נפתת התריס לא לפי קוד חפחיחה.
על מחסני הנשק היו אחראים המחסנאים .תפקידם היה לדאוג לשמירתם התקינה של כלי
הנשק ,חומרי החבלה והציוד האחר .מידי פעם היה על חמחסנאי לפחוח את המחסן ,לבדוק את
תקינות כלי-הנשק ולחזור לאחסנו .כל אקדח היה יקר ביוחר .כל אביזר לחימה ,כל כדור ,כל גרם
של תומר נפץ היה אוצר בלום.
המחסנאים היו מבוקשים ביותר על-ידי הבולשת שמטבע הדברים רצתה להניח ידה על
הציוד ,ועל ידי כך לפגוע בכושר הפעולה של המחתרח .גם אנשי ה״הגנה" ,הארגון היריב ,שהתנגד
למלחמת החירות של לחייי ,היו עוקבים אחרי הפעולות והאנשים ,כדי לתפוס את מקומות המחבוא
של נשק המחתרת .לכן ,כל מחסנאי טיפל במספר מוגבל של מחסני נשק ולא ידע על מחסניהם של
עמיתיו המחסנאים האחרים.
ה .המחלסה הטכנית
המתלקה הטכנית הייתה ארצית .המתלקה קמה בהדרגה כדי לענות בכל פעם על צרכים
דחופים ,והתפתחה יחד עם החפחחות התנועה ,עד שהייתה ליתידה עצמאית .בימי בראשית היו
הבעיות של המחלקה הטכניח טיפול בנשק ואחסנתו והכנת אמצעי לחימה .עיקר העבודה של
העוסקים בנושא הייתה בניה או חפירה של מקומות מתבוא לנשק והכנת הנשק ותומרי הנפץ
לשימוש בלחימה .במקביל ,קם צורך בבניית מקומות מחבוא לאנשי המחתרת .עבודות אלו לא
התבצעו על-ידי אותם אנשים דרך קבע ,אלא מדי פעם על-ידי מי שהיו לו כישורים לכך והיה פנוי
למלאכה .במשך הזמן התפתחה הפעילות מעבודה חשאית במקומות מתבוא לעבודה בתסות בתי-
מלאכה כשרים ,ששימשו לעבודות מזדמנות בשוק הפחוח וכמוצר לוואי עסקו בתיקונים וייצור של
כלי נשק ופיחוח וייצור של אמצעי לחימה אחרים .ערב מלתמת השחרור הוקמו מתקנים בלעדיים
לייצור של אמצעי לחימה .באותה תקופה כבר יוצרו על-ידי לח״י חומרי-נפץ ולאחר-מכן ת ת -

 | 206ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

מקלעים ,מרגמות ופגזי מרגמה.
הייתה מעבדה מיוחדת למנגנוני הדלקה )ראש ומצית( ובה הוכנו גם פיקות לכדורים .נעשו
גם ניסיונות לייצר משתיקי-קול על אקדחים ורובים .כן ,הורכבה במחלקה גם ת ח נ ת שידור.
בתי-המלאכה של המחלקה הטכנית היו באיזור תל-אביב .אחד מהם נמצא ברחוב בלפור ,מול
בית-החולים ״הדסה״ ,בחצי מרתף ,בו נבנה גם מחסן סתר .ברחוב דיזינגוף  ,80במחסן המרכזי
של החטיבה הלוחמת ,שכנה המעבדה הכימיח .המסגריה של יצחק גזית בבני-ברק שימשה ב י ה -
מלאכה לייצור ת ת  -מ ק ל ע ״סטן" .חומר נפץ יוצר במסגריה שעל גג ביתו של יהושע זליבנםקי
ברח׳ שבזי  65בת״א ,בפרדס נטוש בסוף רחוב לבנדה בת״א ובבני-ברק .בבית-מלאכה של אליהו
אלוני ויעקב מייזלם ברחוב מזרחי ב׳  58בת״א ייצרו מוקשים .ב 1946-אירעה התפוצצות בביח-
המלאכה והמקום נעזב.
כאחראי על המחלקה שימש יהודה לוי)שמואל( .סגנו היה יעקב גנור)דן( .כן ,פעלו במחלקה
יעקב תרותי)דרורי( ,אליהו אלוני)התרנגול( ומנחם שפס)יחזקאל(.
)ראה ערכים ״ייצור חומרי נפץ״ ,״ייצור פצצות ומוקשים״ ,״ייצור תת-מקלע״.
ו.

מחלקת התעבורה

בתל-אביב היו ללח״י שלוש תתנות מוניות ובעיקר הצטיינה ת ת נ ת ״החשמונאים״ ,שכמעט
כל נהג בה היה קשור עם התנועה .היו גם בעלי משאיות ואופנועים ,שהשתמשה בהם התנועה.
כאהראי על המהלקה שימש :אפרים פירסטנברג)פיסקה(.
ז .מתל!7ה רפואית
גם זאה הייהה מהלקה ארציה שבראשה עמד רופא ,אוהד המההרה .כאהראי ראשון שימש
ד״ר ז .פאול ,נציב ביה״ר צ׳כוסלובקיה לשעבר ,אהריו ד״ר ליטמנוביץ .ד״ר מנשה אשכנזי היה ראש
המחלקה האחרון ,שחחגייס אחר-כך עם כל אנשי לה״י ונהיה לרופא הגדודי של גדוד  .82המהלקה
הרפואיה הייהה עצמאיה ורק בעה ביצוע הפעולוה הייהה סרה למרוה ההטיבה הלוהמח .פרט
לרופאים האהראיים ,היו במהלקה גם רופאים נוספים שרוכזו בהיאום .בירושלים בלט במסירוהו
ד״ר יצהק הפנר וברמה-גן שירה ד״ר אוסקר רוזנברג.
למהלקה היה קשר גם עם מנההים ידועי שם שהבולט ביניהם היה פרופ׳ מקס מרכוס מבי״ה
״הדסה״ בהל-אביב ,שהיה אוהד המההרה ובמרפאהו מצאו מקלט זמני  20הבורהים מלטרון
לאהר הגיעם להל-אביב.
ריכוז המהסן הרפואי היה בידי משה ברוך .המהלקה הייהה קשורה גם עם מספר בהי חולים
פרטיים כגון :בי״ה "פעילן״ ברמה-גן ובי״ה של ד״ר דנציגר ברה׳ מונטיפיורי בה״א .אישיוה
בולטה דומיננטיה במהלקה הייהה יהודיה שיקמוני)הקופאיה( ,שבאהריוהה היה הטיפול הרפואי
בפצועים ובהולים.
הברוה פעילוה א ת ר ת ששירתו במהלקה היו רבקה ליברמן)כרמי( ,צפורה דרורי ,המר הג׳ינג׳יה,
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יהודית זליבנסקי)עתידה( ,רינה אהרוני)שרה(.
המחלקה הייתה קשורה עם מספר דירות של אוהדים ,אשר צוידו במכשור רפואי בסיסי ,כדי
לבצע בהן ניתותים קטנים .צילומי רנטגן ,תרופות וחומרי עזר רפואיים נתקבלו מקופת תולים
הלאומית באמצעות יהודית שקמוני .קורסים לעזרה ראשונה אורגנו בכל חלקי הארץ .רמת-גן
שימשה כמרכז לארגון קורסים אלה ,שבראשם עמד נפתלי פרנקל ,אשר העמיד גם א ת האמבולנסים
לרשות המחתרת.
לכל פעולה קרבית יצאו רופא ושני תובשים ,עם שתי אלונקות ,כאשר בקרבת מקום הוקמו
נקודות איסוף לפצועים ומוצב ארעי לביצוע ניתותים דחופים.

סוגי נשק ומקורות רכישה של אמצעי-מלחמה
הנשק שהיה ברשות לח״י עם הפילוג באצ״ל ,מקורו באספקת נשק פולני במסגרת הסכם חשאי בין
הממשלה הפולנית ונציג האצ״ל ,יאיר ,ב.1938-
בהסכם נקבע כי האצ׳׳ל ידאג לפינוי יהודי פולניה לארץ-ישראל ולחיזוק מעמדה של פולין במאבקה
נגד גרמניה הנאצית ורוסיה הקומוניסטית.
תמורת עזרה זו התחייבה הממשלה הפולנית לספק לארגון נשק רב ,אימונים והדרכה צבאית.
ואמנם נשק ותחמושת בכמות גדולה סופקו לבאי-כוח הארגון ישר ממחסני הצבא הפולני והועברו
למחסני ערובה ת ח ת פיקוחו של הצבא הפולני .הרובים והאקדחים היו מועברים לארץ ב״ליפטים״
שהותקנה בהם ריצפה כפולה .מכונות הירייה ,מסוג הוצ׳קס ותחמושחם נארזו במכבשים לסלילת
כבישים .חלק גדול מהנשק גם הועבר באניוח שהביאו עולים בלחי ליגליים לחופי הארץ .הנשק שהגיע
לארץ נטמן ופוזר בכל סניפי הארגון .פרוץ מלחמת העולם שמה קץ למשלוחי הנשק.
בעת הפילוג התנהלו מאבקים קשים בין שני הפלגים על מתסני הנשק .כמות הנשק שנשארה
ברשותה של לח״י שימשה א ת התנועה בעיקר בתקופה הראשונה לקיומה.
הנשק שהיה ברשות לח״י כלל סוגים שונים ומגוונים ,שהשתנו מידי תקופה ותקופה .לא הרי
הכמויוח והסוגים בתחילת דרכה של המחתרת ,כהרי הכמויות בסופה.
בראשית ,כלי הנשק העיקרי ,שהיה מצוי בכמויות שאיפשרו אימונים ותרגול לכל החברים,
היה האקדח .האקדח היה מקובל ככלי נשק ״אידיאלי״ לצורך הגנה עצמיח ,כמו גם לפעולת תגובה
והתנקשות אפשרית.
מלאי האקדחים שבמחסני התנועה הצטיין בריבוי הטיפוסים והסוגים.
בין האקדתים ששימשו א ת המתתרת בכל התקופות היו :״קולט״  -קוטר  11.43מ״מ ,הטוען 5
כדורים; ״מאוזר״  -קוטר  7.63ס״מ ,הטוען  10כדורים :״בראונינג״  -קוטר  9מ״מ ,הטוען  8כדורים;
״פראבלום״  -קוטר  9מ״מ ,הטוען  8כדורים :״ברטה״ האיטלקית :״פ.נ.״)) .F.Nמתוצרת קנדה ובלגיה
 -קוטר  9מ ״ מ  ,הטוען עם מחםנית של  14כדורים .ל״מאוזר״ היו מהברים אל הידית גם ק ת של עץ,
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ואז האקדח יכול היה לשמש כעין רובה קטן .ל״פראבלום״ ניתן היה לחבר קנים ארוכים של  152מ״מ,
שהגדילו א ת טווח הירי ואת כוח העצירה של כדוריו.
היו משחמשים גם "בשטייאר״ האוסטרי ,וב״שטאייר" ההונגרי .היה גם אקדח קטן ,״פי.בי".
האיטלקי .מסוג האקדחים התופיים היה בשימוש ״הנאגן״ הפולני  -קוטר  7.62מ״מ הטוען  7כדורים.
הנאגן הפולני היה האקדח הפופולרי בלח״י .הוא התחבב על האנשים בגלל קלות משקלו ומבנהו
הפשוט והמוצק  -ובגלל דיוקו ,בטיחותו ומיעוט מעצוריו .הוא שימש יפה א ת אנשי הארגון בפעולות
הגנה והתקפה כאחת .היה עוד ״הוובלי טקוט״  -אנגלי  -הטוען  6כדורים וכן"סמיט אנד וואסון".
מבין התת-מקלעים נמצאו ת ת  -מ ק ל ע פיני המכונה :״וואש״ ,התת-מקלע ״תומפסון״ ,תוצרת
ארצות-הברית ,קליבר  0.45אינץ׳ ושימש כנשק התקפי בעיקר בהתנקשויות אישיות; ״הסטן״ תוצרת
אנגליה ,קליבר  9מ״מ ,שהיה ה ת ת מקלע הנפוץ ביותר.
בחודשים האחרונים החל ייצורו העצמי של ״הסטן״ במת׳ הטכנית של לת״י .בלת״י היו גם עשרות
מקלעים מסוג ״ברן״.
בנוסף לכלי הנשק הנ״ל ,היו ברשוחה של לח״י ,כמות גדולה של רובים אנגליים ,אשר הושגו
בפעולות רכש מהצבא והמשטרה הבריטית וכן מספר מרגמות קלות ,רימוני יד מסוג ״מילס״ ,רימוני
עשן ,רימוני רעש מתוצרח עצמיח וחומרי נפץ מכל הסוגים.
מקור נוסף לרכישת נשק בשנות מלתמת העולם היו חיילים חברי המחתרת ואוהדים ,מגוייסי
הצבא הבריטי והבריגדה היהודית .הם היו מנצלים א ת חופשותיהם בארץ להבאת נשק ותתמושת,
בתוך חפציהם האישיים .עם התארגנות סניף לח״י במצרים ,הושם הדגש להברחה הולכת וגוברת של
נשק .בשנת  1946הועברה לארץ ,בסיוע ה״הגנה״ ,משאית טעונה נשק ותחמושת שנרכשו מהבדואים
מעודף הצבאות שלחמו במדבר המערבי.
כמויות נשק מזדמנות נרכשו בכסף מספקים ערבים .ספק כזה היה מוכתר הכפר אבו-גוש שקנה
א ת הנשק מהלגיון הערבי .אולם ,מירב הנשק שנרכש ,היה ע״י פשיטות החטיבה הלוחמת של לח״י
על מחנות הצבא והמשטרה .ביום ה׳ באדר ,תש״ו) (5.2.1946התקיפו כוחוח לח״י מחנה צבאי בחולון
והשלל שנלקח הסתכם ב 4-מרגמות 8 ,מקלעי ״ברן״ 24 ,תת-מקלעים ו 70-רובים .בכ״ד בניסן תש״ו,
תקפו לוחמי לח״י מחנה צבאי קטן במגרש החניה ברחוב הירקון בת״א ,בו שכנו חיילי ״הדויזיה
המוטסת״ ,״הכלניות״ .בהתקפה זו הותרמה כמות נשק גדולה .בשנת  1947החל ייצור עצמי של תומרי
נפץ והה-מקלעי ״סטן״.
במאי  1948היו ברשוה לה״י כ 400-אקדהים 100 ,רובים 500 ,הה-מקלעים 50,מקלעים1000 ,
רימוני-יד 5 ,טון הומרי נפץ 5 ,מרגמוה.
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ייצור חומו נפץ
לימוד מהותם של חומרי-נפץ לסוגיהם ,כולל נפצים ומאיצים ,התבסס בלת״י על ספרות צבאית
מקצועית ומחתרתית .הדגש הושם בראש ובראשונה על חומרי-נפץ ,שניתן היה להשיג בארץ ,ולאחר
מכן במשלוחים ,שהתקבלו בדרכים תשאיות מחו״ל .מדובר היה בחנ״ם )חומר-נפץ מרסק( מסוג
הבלאסטינג ג׳לטין ,ט י  .א נ  .ט י  , ( 1 ^ . 1 ) .דינאמיט וצמר-גפן מתפוצץ ,וכן חנ״ה)חומר נפץ הודף( מסוג
אבק שריפה .תשומת-לב מיוחדת הופנתה לייצור עצמי של חומר-נפץ ,שכן לעיתים קשה היה מאוד
להשיג חומר ממקורות אחרים .ראשית כל ,השתדלו אנשי המקצוע להשיג את הדרוש ממקורות גלויים
כבתי-מרקחת וחנויות לממכר חומרים כימיים .נקנה מלח ברטולטי ,כלורט אשלגן או פוטש ,שעורבב
בכלי-עץ עם  50%אבקת סוכר דק שיצר חנ״ם .בקבוקי"מולוטוב״ הוכנו מחומר דליק ,בתוםפת חומצה
גופריתנית .על כל העבודות וההמצאות בראשית קיומה של לח״י היה אחראי יעקב אליאב ,שהיה
המומחה מס׳  1לחומרי-נפץ בלח״י .בשנים  ,1948-1946עלה בידי לח״י על-פי הצלחת נסיונו של יעקב
חרותי)דרורי( ,לייצר חומרי-נפץ ,ששימש א ת החטיבה הלוחמת בשלבים האחרונים של המלחמה
בבריטים וכן במאבק הדמים נגד הערבים .חומר-נפץ זה היה מורכב מחומצה חנקנית ומאמוניאק
)אמוניום-ניטרת( ,ומכאן גם השם שניתן לו .מקום הייצור של החומר ,שכונה ״טרוטיל" ,היה בבית-
מלאכה קטן על גג ביתו של יהושע זליבנסקי ברחוב שבזי  65בת״א .יהושע היה כימאי ,שסיפק א ת
חומר-הגלם והדריך א ת השימוש בו .התוצאה הייתה  -חומר נפץ הודף בעל עוצמה רבה .כשהמקום
נעשה תשוד ,הועתק הייצור למבנה נטוש בפרדס של שייח עלי ,בסוף רחוב לבנדה וכיסויו היה :בית-
תרושת"כרמי״ לצבע ולזיבול .כאן הופק  60ק״ג חומר-נפץ ליום .במרוצת הזמן שוכללו שיטות ,אשר
שינו א ת תכונותיו של החומר והפכוהו מחומר-הדף לחומר-נפץ מרסק .בסוף  1947הואץ קצב הייצור
ובית-המלאכה הועתק לבני-ברק .העבודה התנהלה בשתי משמרות והתפוקה הגיעה לתצי טון ביממה.
ב 18-באפריל  1948השתלט האצ״ל על רכבת חחמושת בריטית בין חדרה לבנימינה ,ונטל שלל של
 20אלף פצצות מרגמה  3אינטש .הפגזים שנותרו בשטח נאטפו ע״י אנשי לח״י ,פורקו מהמרעומים
והטי.נ.טי שבהם שימש לייצור כל מכסת חומר-נפץ המרסק שהייחה דרושה אז .חומר-הנפץ מתוצרת
לח״י הוכיח עצמו כתומר-נפץ מעולה .עוצמת ההרס שלו היכתה בהלם אפילו א ת הבריטים .די היה
בכמות של כ 450-ק״ג ,כדי לפוצץ א ת בניין ה״סארייה" ביפו ,משכן ״הוועד הלאומי הערבי״ .הייצור
הופקד בידי יהודה לוי ,מפקד המחלקה הטכנית .לידו עזרו יהושע זליבנסקי ,יעקב גנור)דן( ,יעקב יהל,
חיים משען ,חיים רבינא ויעקב חרותי .עד פירוקה ,בסוף מאי  ,1948הספיקה לח״י לייצר עשרות טונות
של תומר-נפץ ,ששימשו בפעולות נגד הבריטים והערבים כאחד .עם התגייסות חטיבת לח״י לצה״ל,
הועברו בתי-המלאכה וכמות גדולה של חומר-נפץ לרשות הצבא.
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ייצור פצצות ומוקשים
לצד ייצור חומרי-הנפץ ,שקדה לח״י לייצר חומרי-עזר להתקנת והרכבת פצצות ומוקשים על
סוגיהם .הנפצים הרגילים והחשמלאים נבחנו מבפנים ,כדי לאחרם ולהשחמש בהם בלי גלי-הפח
הנוקשה שעטפם .נלמדו המכשירים והאמצעים בפיצוץ נפצים והתרגול בהם .בפתילים הרגילים נעשה
חתך של צלב בראשם ועליו נזרתה ערימה קטנה של מלח ברטולטי עם סוכר ,שכוסה בנייר-פרגאמנט
או גומי ונקשר לראש הפחיל .אחר כך פותחה שיטה יעילה יותר :בראש הפתיל יצקו טיפח גפריח של
גפרורים מעורבבת בדבק .שיפשוף על הגפרית או הצתתה בסיגריה בוערת ,היו מדליקים א ת הפחיל.
א ת הפתיל הרועם היו מדליקים בעזרת פיצוץ נפץ ,שהיה קשור אליו ומופעל על-ידי פתיל ביטחון.
הנפצים החשמליים היו משני סוגים :אלה המופעלים על-ידי זרם חלופים ואלה המופעלים על-ידי
זרם ישר .בדרך כלל ,השתמשו בזרם הישר ,שהיה מופק מסוללות מכול הסוגים ,ואת הסוללות והנפצים
היו מחברים בטור .לשם בדיקת הולכתו התקינה של הזרם בנפצים והעוצמה הדרושים לפיצוצים,
השתמשו במכשירי בדיקה מתאימים .להפעלת מוקשים ומכונות תופת היו דרושים אמצעים משני
סוגים :אלה שהפעילו מוקשים והיו זקוקים לאיזה גורם חיצוני שיפעיל א ת המוקש ,ואמצעים להפעלת
מכונת-תופת ,שהיו בעצם שעוני-זמן .מנגנונים אלה התבססו בעיקר על שעוני יד וכיס .נוסף על כך,
היו מחגים חשמלים לסוגיהם בשלב מאוחר יותר ועפרונות-השהייה כימיים ,שהפעילו א ת מכונת
התופת .ייצורם והתקנתם של מוקשים ומכונות-תופת התבססו על תיחכום ,הסוואה ומילכוד ,ועל
מירב האילתור .בשנים  1948-1946הופעלו מוקשי הדרכים שיוצרו ,כולם בשיטות שונות של הפעלה:
השמליה ,ידניה או אוטומטיה .להפעלה ידניה שימשה קופסת לחיצה ,שהכילה סוללות חשמליות
והההברה לכבל השמלי ארוך אל הנפץ שבהור מטען הומר הנפץ .להיצה על הכפהור הפעילה א ה
המטען .ההפעלה הידניה שימשה לפגיעה בכלי רכב על הכביש .המוקש היה מוסווה ומוטמן לצד הדרך,
והמפעיל היה לוהץ על מהג ההפעלה של הקופסה כשהיה כלי הרכב בטווה .היה כאן עניין של הוש
יוהר מאשר דיוק ,והסרון נוסף :המפעיל לא יכול היה להסהלק מהשטה אלא לאהר הההפוצצוה.
ההפעלה האוטומטיה שימשה בעיקר להורדה רכבוה מהפסים .כאן השהמשו במוקש ,שכלל בהוכו א ה
הסוללוה ואה כל המערכה .מהמוקש יצא כבל השמלי ,שבקצהו היה מהג ההפעלה .מנגנון מהוהכם
מנע הפעלה על ידי קרוניה ביקורה קלה שנסעה לפני הקטר .הסרונו של מוקש כזה הוא ,שהיה נוה
לגילוי ,ודרש עבודה רבה להסוואהו ולהסוואה ההוט שהוביל ממנו אל מהג ההפעלה .במשך הזמן
למדו אנשי מהלקה הפעולוה להניה א ה המוקש מ ה ה ה לפס הרכבה מצדו הפנימי ,במרהק ניכר לפני
הרכבה .פיצוץ כזה ,של מוקש קטן יהסיה ,היה מעיף א ה פס הרכבה כלפי הוץ במרהק של כעשרים
מטר לפני הקטר ,שהיה יורד מהמסילה ,וגורר אהריו א ה הקרונוה שהיו הורסים הלק ניכר מהמסילה.
פיצוץ מחחה לקטר ממש הצריך כמוה כפולה של הומר נפץ ,כדי לגרום לנזק ממשי שישהווה לנזק
שבהורדה הרכבה מהמסילה .א ה קופסאוה הפה למוקשים ,שהוזמנו בכל מיני צורוה ניהנוח להסוואה,
היה עושה ״אדון כהן״ ,פהה סלוניקאי .מאהורי ייצור הפצצוה ,המוקשים ומכונוה ההופה עמדו יעקב
אליאב)אביאל( ,בעל ההכשרה הצבאיה הטובה ביוהר בלה״י ובעל כושר המצאה בשטה ההבלה ,וכן
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אנשי המחלקה הטכנית ,יהודה הלוי)שמואל( ,יעקב חרותי)דרורי( ,יעקב גנור)דן( ,אליעזר בן-עמי
)התפוז המתפוצץ(.
)לקסיקון לח״י(

ייצור ״סטנים״
בשלהי  1947החלה לח״י לייצר ת ת  -מ ק ל ע ״סטן״ בייצור עצמי .מקום הייצור היה במסגריה של
יצחק גורשטיין)גזית( בבני-ברק ,אשר יחד ע ם אחיו ,שלום ,ניהל א ת עבודת הייצור .בשלב מאוחר
צורף גם חיים רבינא לעבודה .דגם תת-המקלע נלקח מהסטן האנגלי .תחילה יוצר הקנה ,וכאשר
הורכב על הסטן המקורי ,הוא עמד בניסיון הירי .במרוצת הזמן התגברו על שאר הבעיות :ייצור הסדן,
הצינה ,הקפיצים ושאר החלקים .הקתות יוצרו מעץ .בשלב זה הוחלט ליצר ב ב ת  -א ח ת אלף ״סטנים״.
העבודה שוכללה ואף נרכשו מחרטות ומכשירים מכניים שונים .עד מאי  1948ייצרו שש מאות ה ה -
מקלעים באיכות טובה ובמהיר עלות זול .ייצור התמ״קים נפסק עם פירוקה של לח״י והצטרפות
ההברים לצה״ל .כיום נוהר רק ״סטן״ אהד מהוצרה לה״י למזכרה ,והוא שמור אצל משפתת יצחק
גזיה ,כשמלים"הוצרה לה״י״ מהנוססוה עליו.
)לקסיקון לה״י(

מחלקת הדרכה צבאית וקורסים
מהלקה הדרכה צבאיה מסודרה וממוסדה הוקמה בלה׳׳י ב ,1945-אהרי הההנקשוה בלורד מוין,
במסגרה הכניוה הארגון בהקופה ההפוגה הקצרה בפעולוה שלאהר הההנקשוה .ההפקיד של הקמה
ההטיבה הלוהמה ,לרבוה ההדרכה הצבאיה ואימון אנשיה ,הוטל בההילה  1945על הבר לה״י ווהיק
יעקב אליאב)ישקה()אביאל( ,אשר השהלב מהדש בפעילוה המההרה לאהר עזיבהו א ה הקיבוץ ,בו
מצא מסהור אהרי בריההו מביה-הםוהר בירושלים .אביאל היה בעל ההכשרה הצבאיה הטובה ביוהר
בלה״י .הוא היה אהד מבוגרי הקורס"הפולני" באנדריכוב ,סמוך לפרוץ מלהמה העולם השנייה .בנוסף
על הידיעוה הצבאיוה הרהבוה  -שימוש בסוגי נשק רבים ,הבלה ,קרבוה רהוב וכד׳ ,שרכש שם ,הוסיף
אביאל להשהלם בכוהוה עצמו .יכולהו לקלוט ידע צבאי בלימוד עצמי היה גדול .היה לו גם כושר
המצאה בשטה צבאי ובייהוד בענף ההבלה :הכנה מוקשים ,מכונוה-הופה ,פצצוה ,רימונים וכוי .הוא
היה היהיד באוהם ימים שידע להכנן פעולה צבאיה להפעלה יהידוה גדולוה יוהר מאשר היה בידיעהם
של אנשים אהרים .לסגנו של אביאל ההמנה"מזל"  -יעקב בנאי ,אשר ירש א ה מקומו בשנה ,1946
לאהר שיגורו של אביאל להוץ-לארץ בהום ארגון ההסיבה הלוהמה.
כצעד ראשון ,נערך בהדרכה אליאב קורס מרכזי ראשון להקמה צווה מפקדים להטיבה .הקורס
ההקיים בהדר-רמהיים ,בצריף שבפרדס ,סמוך לכביש הראשי .השההפו בו המישה לוהמים :יעקב

 | 212ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

בנאי)מזל( ,משה בר-גיורא )ישראל( ,יעקב בנטוב )״הקולחוזניק״( ,יעקב גרנק )דב( ,שהתפרסם
כ״הבלונדיני הגבוה״ ושלמה יעקבי)ראובן(.
בקורס זה נתגבשו דפוסים ומסורת לקורסים הבאים שיקויימו אחריו ברצף ובתדירות גוברח.
הקורס השני התקיים במושב ״קדימה״ שבשרון בביתו של מנשה עלי  -שומר הפרדסים .מאז התקיימו
קורסים כמעט באופן מתמיד מזכרון-יעקב בצפון ועד גדרה שבדרום .במרוצת הזמן הוכן סגל מדריכים
מוכשר.
בראש מחלקת ההדרכה עמד צפוני שומרון .עם יציאת צפוני בשליחות החנועה לחו״ל ,קיבל א ת
המחלקה אחיו ,דוד שומרון)עלי( ,אשר היה בוגר המחזור השני של קורס המפקדים .חכניח הלימודים
של קורסי המפקדים כלל ,מלבד לימוד יסודי מאוד של הנשק והשימוש בו  -בכל הצורות האפשריות -
גם פרק בחומרי נפץ ,הטיפול בהם ,הרכבח מטענים ומוקשים וחישוב כמות המטעים לפי סוגי מטרות,
תכנון פעולות והחקפות על מטרות אויב ,טקטיקה של מלחמת גרילה פרטיזנית ,בשיטח ״פגע וברח״,
לחימה בשטח בנוי ,שדאות יום ולילה ותכנון התנקשויות מסוגים שונים.
בקורסים אלה נבחנו היתסים האישיים בין המשתתפים :בין מפקדים ופקודיהם ,בין לוחמים
ולותמות לבין עצמם .הושם דגש על קיומם של כללי משמעת קפדניים בעת השיעורים והאימונים,
ויחס שווה בין הבחורים והבתורות ,משתתפי הקורס.
תנאי ההדרכה והאימונים בלח״י לא דמו לאלה של צבא כלשהו או אפילו לא לאלה של ה״הגנה״,
אשר לרשותח עמדו שטחים נרחבים בקיבוצים ,במוסדות ציבור ובמושבים .שדה האימונים של
המחתרת היה תמיד בית קטן ,בודד ומרוחק עד כמה שאפשר ממקומות מגורים צפופים ,בו נערכו
השיעורים והחרגילים בחדר סגור ומסוגר שגודלו היה יכול להיוח ארבעה על ארבעה מטרים או מעט
יוחר .בחדרים כאלה נלמדו כל המקצועות .המטווח חורגל לחוך דיסקיח חרורה שהמדריך החזיק
מול עינו .רק אחרי הקורס היו קובעים מטווח בחולוח וגם אז ,מטעמי חיסכון ,ירה כל חניך מספר
כדורים מוגבל ,והטיל רימון אחד או שניים בלבד .לימים ,כאשר גברו פעולוח רחבות ההיקף ,הודרכו
חניכי חקורסים בשדאות ובשטח פחוח .שטח אימונים לשדאוח ב 1947-שימשו האזורים בין זכרון-
יעקב לבח-שלמה ,אליהם יצאו החניכים במטווה של קבוצת נוער בטיול .הקורסים התנהלו בדרך
כלל במתזוריות ,וזאת כדי שהנשק המשמש לצרכי הקורס יישאר חחח שמירה מחמדת .לעיתים הוכן
על-ידי המחלקה הטכנית מחסן נשק בחוך רצפח החדר ,להחביא בו א ת הכלים והחומרים .כדי לתת
לבית מראה של בית מגורים רגיל ,הוכנסו בו שולתן ,כיסאות וחלקי ריהוט שונים ,כמה מיטות ברזל עם
מזרנים ושמיכות .לכל קורס צורפה א ת ת לוחמות כטבחית ,עליה הוטל לבשל למשתתפי הקורס .לא
כל הנערות במתתרת התמתו בבישול ואיכות המזון הייתה תלויה במזלם הטוב או הרע של החניכים
בבחירתה של הטבחית .א ת מצרכי המזון סיפקה המקשרת של מתלקת ההדרכה ,שקנתה בעיר או
במושבה ,כדי שהכמות הגדולה לא תעורר חשד בחנות המקומית .לימים ,ערכה מתלקת ההדרכה
חוברות הדרכה ,אשר היו לעזר רב למדריכים .חוברות אלה הודפסו במכונות שיכפול וכורכו במספר
עותקים עבור המדריכים.
סדר היום בקורס היה נוקשה ומבוסס על זמן קצוב שנשמר בקפדנות .קימה ב 5:30-לפנות בוקר.
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אתר-כך עשיית צרכים ראשוניים :שירותים ,גילות ורחצת בוקר .בהמשך ,סידור המיטות ,ניקוי החדר
ושטיפחו ,החעמלוח-בוקר  -בח עשרים דקות ,ארוחת בוקר.
לאחר ארוחת הבוקר החלו השיעורים ,שנמשכו חמישים דקות ,עם הפסקוח בנוח עשר דקוח.
הפסקת הצהריים הייחה בח מחצית השעה מ2:30-ו עד  .13:00אחרי הארוחה נמשכו האימונים.
ב 16:30-הפסקת תה ו/או קפה ולתם בריבה לרבע שעה.
האימונים הסתיימו ב 18:30-ועד  19:30ניתנה לחניכים חופשה לטפל בעניינים האישיים שלהם.
בזמן הזה ניתן היה לנקות א ת נשק האימונים או א ת הנשק האישי ,אותו נשא עמו כל חניך ,או לעסוק
בצחצוח נעליים ,כביסת בגדים ,תיקונים ,כתיבת פתקים למשלוח על-ידי המקשרת וכוי .ב21:30-
ניחנה לחניכים שהות של מחצית השעה להכין א ת המצעים לשינח הלילה ,בדרך-כלל ,מזרונים
פרושים על הרצפה .השינה הייתה בבגדים ובנעליים ,כשכל אחד צמוד לנשקו האישי .כיבוי אורות
ב 22:00-בלילה.
הקורסים הצבאיים נמשכו משבוע ימים עד שלושה שבועות ,לפי סוגי הקורס ובסיומם שובצו
החניכים ,כל אחד בחפקידו ,בחטיבה הלוחמת.
עשרות רבות של קורסים ואימונים צבאיים החקיימו במהלך מלחמתה של לח״י ,בהם קיבלו מאות
לותמים א ת הכשרתם הצבאית.
)לקסיקון לח״י(

המודיעין בלח״י
אחד היסודות החשובים ,בלעדיו אין קיום לגוף מחתרתי ,הוא המידע המודיעיני .לגורם זה שני
תפקידים :הגנתי והתקפי .הגנתי ,לצורך שמירה על קיומה של מתתרת ,התגוננות בפני כוונותיו של
השלטון לפגוע באנשים ,בנשק ,במקומות מסתור ואימונים ,מצד אהד ,והתקפי למען תכנון פעולות
ומבצעים נגד השלטון הזר ,מצד אתר.
באצ״ל פעלה מחלקת מודיעין מאורגנת .לאחר הפילוג ,לא הצליחה לח״י להקים שירות ידיעות
מאורגן וממוסד במשך תקופה ארוכה.
באזור תל-אביב וגוש דן ,שהיה מרכז פעילותה של התנועה הצעירה ,הועמד בראש המחלקה
הארצית משה סבוראי)אלון( ,שריכז א ת פעולות המודיעין של האצ״ל באזור חיפה לפני הפילוג.
לאחר פציעתו ומאםרו ב ,27.1.42-נפסקו פעולות המודיעין כמעט כליל ,ורק עם בריחתם של עשרים
חברי לח״י מלטרון בנובמבר  1943החלו ניצני המחלקה לצמוח מחדש.
ארגון המחלקה הוטל על אהרון ארנבלט)אהרן( ,אחד הבורחים ,שעסק גם לפני מעצרו בענייני
מודיעין .יהודה גור)בועז( מונה כעוזרו .לשניים צורפו כאחראים דוד בלאו)דן( וצפוני שומרון)צפוני(,
וכן כמה בחורים ובחורות :דוד בגין)גלבוע( ,נתן מרפיש )גד( ,רחל אבנון)כרמלה( ,אברהם בהרב
)יואל( ,יחיאל עמית )יעקב( ,צבי ליפשיץ ,מולה הולצמן ויצחק חסון)יוסי( ,שלימים עתיד לעמוד
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בראש המחלקה.
העבודה בשלב זה הייתה בלתי מאורגנת ובלתי שיטתית .לא היה מרכז ארצי שירכז א ת כל המידע
שנאסף ,וכל הסניפים ,בעיקר הסניפים הגדולים ,פעלו באופן עצמאי ,והזרימו א ת החומר במישרין אל
מרכז לח״י.
עד נובמבר  1944התרכזה המחלקה בעיקר בבילוש אחר זרועות השלטון ,גם זה בקנה מידה
מצומצם .בגלל הניסיון המר שהצטבר מפעולות-המודיעין באצ״ל ,הייתה בשנים הראשונות בלח״י
רתיעה מבילוש אחרי הארגונים העבריים והמפלגות השונוח ,וקיים היה חשש שהחומר המודיעיני
הסודי יתגלגל ,בשל תקלה כלשהי ,לידי הבריטים וישמש להם מדריך למאסרים.
בטוף

 ,1944כשגברה הסכנה של מלחמת ״אחים" ומאות חברי הפלמ״ח וה״הגנה״ הציפו א ת

רחובות הערים ,במטרה לפגוע באנשי המתתרת ,נולד צורך דחוף באיסוף מידע על ה״הגנה" והמוסדות,
שהניעו אותה להתארגן כנגד פעולותיהם המםוכנות וגם להגיב בעת שיתגלה הכרח .בתחילת"הסיזון",
הצליחה המחלקה לאסוף פרטים רבים על אנשי ש״י)שירות הידיעות של ה׳יהגנה"( ,שמותיהם ,מקומות
מגוריהם ומשרדיהם ,מכוניותיהם ,על מספריהן המדוייקים ,דרכי פעולתם ,בתי-קפה שבהם ביקרו.
נהשפו הברי ה״הגנה״ שעקבו א ה ר אנשי לה״י .זוהו אנשי פלמ״ת שהתנדבו לפעולה נגד ״הפורשים״
והאהראים עליהם.
עבודה זו הוטלה על יצהק הסון)לוט ,יוסי( ,מווהיקי המההרה ,שקרא ליהידה ההדשה בשם :״ליגה
וי" או"מהלקה ו׳ ״.
במרוצה הזמן הוכנו גם כרטיסיוה על זרועוה השלטון ,שפעלו במישרין נגד המההרה :המשטרה,
הבולשה ,האינטליג׳נס הצבאי ,המינהל האזרהי .רוכזו ידיעוה על הנועוהיהם של ראשי"השלטון".
הושגו מסמכים וטפסים ממשלהיים שנועדו לשמש א ה המההרה .הושגו ידיעוה על מברקים ומכהבים,
שהגיעו לכהובוה שעניינו א ה המודיעין .טלפונים מסוימים היו נהונים לציטוט קבוע של המהלקה .דעה
המהלקה הייהה נהונה גם לריכוז ידיעוה על אובייקטים האמורים לשמש מטרה לההקפה המההרה:
בצבא ,בנמלים ,ברשת מסילות-הברזל וברכבוה.
בבהירה האנשים המגוייסים למת׳ המודיעין ,הושם דגש על קבלת אנשים בעלי תכונות של
אינטואיציה )"הוש שישי"( ,כישרון פסיכולוגי בניהוה נפשו של האדם ,ההמדה בביצוע המשימה
ושמירה הסודיוה.
בעבודהה שקדה המהלקה ,בראשוה יוסי ,להגיש דוה״וה מודיעין עובדהיים אובייקטיביים ונמנעה
מלהציג פרשנויוה אישיוה מגמהיוה ,כדי להשפיע על הקן המדיני של ההנועה.
כשאיסוף המידע גדל ,התליטה המתלקה להוציא עלון אינפורמטיבי בשם ״הדעה״ ,אשר הופץ
בצורה מצונזרה בין התברים והאהראים.
משנה  1947מונה יצהק הסון)יוסי( לאהראי על מהלקה המודיעין המאוהדה הארציה .כסגנו פעל
מאיר פוני)שאול(.
סניפי מהלקה המודיעין פעלו בירושלים ובהיפה .בירושלים הוקמה מהלקה מודיעין מאורגנה רק
ב 1946-על-ידי יצהק הסון)יוסי(.
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אחרי הפילוג מאצ״ל היו ראשי הסניף אחראיים גם על איסוף המודיעין בגלל מיעוט האנשים,
שנשארו אחרי המאסרים הרבים .אחרי רצת יאיר שותקו כלל פעולות הסניף לתקופה ארוכה וחודשו
עם הרה-ארגון של לח״י ב 1944-על-ידי יצחק שמיר.
ב 1946-נשלח יוסי לירושלים ,כדי לארגן א ת מחלקת המודיעין במקום .עזרה לידו שרה חסון
)נוריח( בעבודה המשרדית והמינהלית .היא גם עמדה בקשרים עם עתונאים :משרד חיחידה היה
בבית-הספר ״תלפיות״ ,בהסכמתו של מנהל ביח-הספר בשם בן-חור.
החל בתקופה זו ,ועד היציאה מן המתתרת ,פותחו קשרים מסועפים עם אנשים רבים נושאי
תפקידים בבולשת ,במשטרה ,בצבא ,בעיתונות ועוד .ב 1947-החליף מאיר פוני)שאול( א ת יוסי ,ששב
לתל-אביב ונתמנה לראש מחלקת המודיעין הארצית.
בתקופה זו הופיע עלון ידיעות יומי בעריכתה של יפה בדיאן)אביבה( ,משה אדלשטיין)עמום(.
על הקשרים בענייני ערבים היה ממונה דוד סיטון)גשורי( ,עיתונאי שעבד בעיתון ״הבוקר״ .כן,
פעלו במתלקה עזרא יכין)אלנקם( ,אפרים כהן)ישראל( ,יוסף נומברג)עמיקם( ,יעל בן-דב )יעל(,
לאה דר)שלומית( ,שמואל גירון)אביגדור( ,בן-ישראל חיים)הלל( ,סטנלי גולדפוט)ירמיהו( ,עיתונאי
שייצג עיתונות-חוץ.
ראובן-רומק גרינברג)אלחנן( יצר קשר עם משפחת אבו-גוש ,ועסק בין היתר ,ברכישת נשק
מהערבים .דוד רובוביץ סיפק ללח״י ידיעות ודו״חות סודיים של הצבא והמודיעין הבריטי ,עד יציאת
הבריטים מארץ-ישראל.
גם בחיפה לא היה שירות מודיעין ממוסד במשך כל תקופח קיומה של לח״י ,ומדי פעם בפעם היה
צורך לשוב ולארגנו מחדש.
לפני הפילוג היה משה סבוראי האחראי על המודיעין .אחרי הפילוג הוא נתמנה לאחראי הארצי
של מחלקת המודיעין ,אך המשיך לפעול גם בחיפה .פעילי המחלקה בתקופה זו היו דוד ינאי)ינוביץ(,
פנחס אוורבוך)פיניה( ,משה םרברו)אחי-שרה( ,ד״ר שמואל צדיק )יוליוס( ,אך אלה נעצרו מייד
בעקבות הלשנתו של ישראל פריצקר ,מראשי המודיעין של האצ״ל.
עד הקמחה של מחלקת המודיעין הארצית טופלו ענייני המודיעין בתיפה והאזור בידי האחראים
על הסניף ,בשיתופם של אנשים שנשלחו לחיפה ממרכז הארץ .בתקופה זו ריכז א ת איסוף הידיעות
שמעון בר-יהושע )זאב( ,עד למעצרו .באביב  1947שימש צבי ז׳בנר )זהבי( כאחראי על שירות
המודיעין בחיפה .במקביל לו פעלה בסניף מלכה בנטוב )מיכל( שריכזה א ת הידיעות על המשטרה,
הצבא ,בתי-הזיקוק ועוד .פעיל אחר היה משה טסלר .מיכל קיימה קשרים עם הקצין מפקד הדיוויזיה
המוטסת בעיר :עם רופא של בחי-הזיקוק :עם אחות בית-חולים רמב״ם ,עם ספר ,אצלו היה נהוג
להסתפר הטרג׳נט קילי מהבולשת ועם מודיעים רבים אחרים .השירות המודיעיני של לח״י נעזר רבות
גם בשמעון ברניצקי ,בעל עסקים ,שהיו לו קשרים רבים ומםועפים עם אנשי צבא ומשטרה בריטים.
בבתי-הזיקוק פעל הרי רון)אורי( שעבד שם כלבורנט .אלקלעי יעקב )צבי( ,שהתקבל לעבודה
בבתי-המלאכה של הרכבת בחיפה ,סיפק תרשימים ומפות על המתקנים ,שעל פיהם ביצעה לח״י א ת
ההתקפה על בתי-המלאכה.
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פעילה נוספת במחלקח המודיעין בתקופה  1947-1946הייחה חיה בן-דוד )מיכה( .למחלקה היו
א ח ת  -ע ש ר ה תת-מחלקות שנקראו ענפים:
א .ענף הבולשת

תפקידו היה לקשור קשרים עם יהודים שעבדו בבולשת הבריטית ,וכן לחסל או לגלות
מלשינים וסוכנים של הבולשח ולפקח על טיפוסים ,שהבולשת הייתה מנצלת אותם גם כנגד
המחחרת .ענף זח קיים פיקוח מתמיד על יהודים ,שעמדו בקשרי מסחר עם הבריטים ,אשר שימשו
או יכלו לשמש לאויב מקור אינפורמציה,לפעמים שלא מדעת ובשוגג .שיטת העבודה הייתה של
איום והפעלת לחץ .מעולם לא ניסתה לח״י לקנות סוכנים בכסף .בתקופת  1948-1947קויימה
גם האזנה לרשת הטלפונים של הבולשת .הענף קיים קשרים גם עם איש קשר שעבד ^Area
 ,(Security Office (A.S.0שלוחת האינטליג׳נס הבריטי ,שעסקה בעניינים מקומיים ואזוריים,
בכללם ״הטרור״ היהודי .החדרת סוכנים אל מחנה האויב לא הייתה קבילה על מרכז לח״י ,אשר
גרס כי כפילות התפקיד עלולה להשפיע על הסוכן להזדהות דווקא עם עמדת האויב.
ב .ענף המשטרה

תפקיד הענף היה למצוא בכל תחנת משטרה איש קשר אמין ,כדי שכל ידיעה המגיעה
למשטרה הגיע גם למחלקה ו׳ .רבים מן המודיעים האלה היו גם קשורים עם ה״הגנה״ או האצ״ל
או עם שניהם .אבל לא רק עם שוטרים נקשרו קשרים ,אלא גם עם קציני משטרה ,בעלי דרגות
גבוהות .הבכיר שביניהם היה הקצין קרמר ,מפקד משטרת מחוז ת״א .הוא נתשב כאיש אמונם של
הבריטים וחחילה סירב להצעת שליחת המחתרת לםייע לארגון ,אך לאחר שנודע לו כי בעצם לח״י
הוציאה עליו פסק-דין מוות ,והוא יעוכב רק א ם יאות לשתף פעולה  -הוא ניאות להסכים .ואכן,
הוא עזר רבות .בין היתר ,הוא העביר ,לפי הוראות לח״י ,שוטרים וקצינים למקומות שונים ,בהם
הייתה מעוניינת המחתרת .הוא מסר ידיעות חשובות על כוונות הבריטים לערוך תיפושים ועוצר,
הוא סיפק א ת רשימת כל הבלשים והסוכנים המסוכנים ואת תמונותיהם .הוא גם הודיע על קיומו
של ה״בוקס״ ,תא האזנה לשיחותיהם של אנשי הבולשת ,ש  4 0 -קווים בו היו מיועדים להאזנת
שיחותיהם של מנהיגי היישוב היהודיים .הוא מ ס ר גם א ת שמותיהם של כל העובדים היהודים
ב״בוקס״ ,אשר מסרו א ת תוכן השיחות למחלקה ו׳ .ידיעות בעלות תשיבות הועברו גם ל״הגנה״
באמצעות הקצין תבורי ,לימים המפקח הכללי של משטרת ישראל .קצינים נוספים שעמדו בקשר
עם המחלקה היו הקצינים :זינגר ,לוסטיג ,צחנוביץ ,פין ,רוזנשטיין ,שטיינברג ,אבא טאלוב מ ת ל -
אביב והקצין באום ,מפקד משטרת חיפה .קשר חשוב נוצר עם דוד תדהר ,לשעבר קצין משטרה,
אשר דרכו הכירה המחחרת אנשי בולשת מה״אינטליג׳נס סרוויס" .באמצעותו נודע גם על אנשים
שהיו מסוכנים למחתרות.
ג .ענף הצבא
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עיקר תפקידו של הענף היה לרכז ידיעות על הצבא בשביל החטיבה הלוחמת ,לרבות ידיעות
על מרכזי הקומוניקציה ,הטלפון ,הטלגרף וכוי ,לשם חבלה שיטתית בהם .האנשים ששירתו את
המחתרת היו בעיקר יהודים שעבדו במחנות הצבא .הם מילאו חפקיד חשוב באספקת מידע על
מחסני הנשק ,על דרכי הגישה במחנה וחנועח החיילים.
גם התיילים היהודיים ששירתו בצבא הבריטי היו לעזר רב באספקת ידיעות .חיילים אלה היו חלק
בלתי נפרד מהתנועה ופעלו על פי הוראותיה .חיילים השתתפו בהתנקשות בלורד מוין ורבים מהם
אף נעצרו והובאו למחנה לטרון .החיילים לקתו תלק נכבד גם בהברחת נשק ללח״י .בראש היחידה
עמד צבי ז׳בנר)זהבי( ,שהיה טכנאי אלקטרוניקה ומסריט במתנות צבא .פעיל נוטף בענף זה היה
שמעון בכר)יפתח(.
בתחילת  1948גוייס ללח״י דוד רובוביץ שעבד כמנהל מדור רישום וציוד באגף האספקה
והתובלה  11^8.€של המטה הכללי של הצבא הבריטי בארץ-ישראל .מכאן ועד פינויו של
הצבא הבריטי ב 1948-הגיעו ללח״י באמצעות רובוביץ כל הידיעוח והדו״חות הםודיים שעברו
לעיונו ,לרבות על תנועות הצבא ,דו״חות סודיים של המודיעין הבריטי שנועדו לקצינים הבריטים
הבכירים.
ד .ענף הדואר

עסק בפיקוח על מכתבים ,מברקים ומשלותי יהלומים .קוימה גם האזנה שיטתית בין מרכזי
טלפונים מסוימים ,אשר הניבה השגת ידיעות חשובות.
גם כאן נעזרה המחתרת ביהודים רבים שעבדו בדואר הממשלתי .בלה הברמן)רות( עבדה בדואר
בת״א ודרכה נתקבלו ונשלחו מכתבים גם לחו״ל .בירושלים עבד בדואר עזרא יכין)אלנקם( .בעזרת
מנהל במחלקת הטלפונים בוצעה החבלה כשרונה.
ה .ענף אדמיניסטרציה אזרחית

בנוסף לידיעות שענף זה היה מלקט על כל תנועות ראשי השלטון האזרחי ותכניותיהם,
היה לו גם תפקיד מיוחד :להשיג מסמכים וטפסים ממשלתיים שונים .מרבית הקשרים של ענף
זה היו בירושלים .אדם בשם שחר סיפק א ת תעודות הזהות שהיו דרושות עבור המבוקשים ע״י
המשטרה.
ו .ענף הרכבות

ענף זה פותח במיוחד בתש״ז ,כאשר רוכזו התקפות בלתי-פוסקות על התחבורה ולמעשה
שותקה תנועת הרכבות .גם כאן הסתייעה התנועה בעובדים יהודיים .נקשרו קשרים עם נהגי
רכבות ,פקידים ומנהלי תחנות עובדי ״הצ׳אקרים״ ,שבדקו א ת פסי הרכבות וגלגלי הקטרים
והקרונות .המידע המקיף איפשר להודיע לעובדי הרכבת היהודיים לנקוט אמצעי זהירות לפני כל
פעולת-חבלה ברכבות.
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ברכבות הועבר חלק רב של הדואר הרשמי של ממשלת פלשתינה )א״י( .גפיר יהודי שהיה
ממונה על הדואר ברכבת ,מסר כל מכתב שהיה מסומן כ״םודי" לידי נציג לח״י בעת חניית הרכבת
בלוד .המעטפות נפתחו ,נקראו ואף צולמו חלק מהמכתבים.
ז.

ענף הנמלים

השיבוהו של ענף הנמלים עלהה עם החרפה המלהמה של הבריטים בהעפלה.
ה .ענף יישובי

פוהה בימי ״הסזון״ .בעיקר נאספו ידיעוה על הש״י ועל הנעשה במפלגוה השונוה ולא פעם
הגיעו ידיעוה השובוה ואזהרוה מפי ראשי ציבור וראשי מפלגוה שמטעמים שונים רצו לעזור
למההרה  -או להזיק לאהרים .לה״י מנעה ההדרה סוכנים אל ש ו ח ה ה״הגנה" מחשש של הזדהוה
הסוכן עם עמדה היריבה.
בידי הענף נמצאו רשימוה וכרטיסייה עשירה על ראשי הש״י וה״הגנה" ,אשר שימשו הומר
יעיל לאמצעי הגובה בשעה הצורך .ריכז א ה הענף שרגא גפני)אלישע(.
ט .ענף כספי

על ענף זה הוטל ליזום מבצעי ההרמה ולהכין פעולוה כספיוה וההרמוה וכיו״ב .השיבוהו של
המידע היה בדיוקו אשר קבע בדרך-כלל א ה הצלהה הפעולה.
הענף עסק זמן מסוים בזיוף שטרי לירוה שטרלינג ,אך ללא הצלהה .לעומה זאה ,הצליה הענף
להפיץ הקופה-מה אגרוה הוב מזוייפוה של ממשלה המנדט .אהד המודיעים שסיפק ידיעוה
השובוה על מקורוה כספיים היה דוד הכהן רוזנטל.
י .ענף העיתונות וקשרי חוץ

ענף העיתונות סיפק מידע באמצעות עיתונאים ,ביניהם כתבי חוץ.
הוא עמד בפיקות ישיר של המרכז .קוים קשר עם הגוש המזרתי ועם ברית-המועצות באמצעות
פקיד השגרירות הפולנית וגם הסכם לתילופי מידע עם השגרירות הצרפתית בביירות .היה גם קשר
קבוע עם הצנזור הראשי אריה זיו ,שסיפק חומר על אותן ידיעות שנפסלו .בענף עסקו :בחור בשם
״פילון״)כינוי( ,עיהונאי במערכה ״הארץ״ ,זאב בדיאן)גבי( שהיה האחראי על הקשרים.
יא .הענף הערבי

למרוה המוניטין הרב שיצא ללה״י בקרב הערבים ,לא רבו הקשרים עמם .פרט לכפר אבו-גוש ,לא
נמצאו ערבים משהפי-פעולה ,עם המההרה ,אם כי היו קשרים עם ערבים בודדים ,אשר הביאו
הועלה רבה במסירה מידע בהקופה שלאהר ה 29-בנובמבר  ,1947כאשר ההלו ההנגשויוה אהם.
היו גם קשרי ס ה ר  -נ ש ק עם ערבים יהירים .קוימו קשרים אמיצים גם עם יהודים בעלי עמדה וידע
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בעולם הערבי ואף עם משפחח יוסף אבו-גוש ,שסייעה ללח״י בנשק ובהברחת גאולה כהן מבית
הכלא .היחידה הערבית הוקמה ב ,1947-אליה צורפו אוהד לח״י מפתח-תקוה בשם תגיר )בן-
אריה( ,בעל יחסים רבים עם היישוב הערבי ,דוד סיטון)גשורי( ,עיתונאי בעיתון ״הבוקר״ ,שני
בחורים ילידי עיראק ומצרים ,משה אדלשטיין)עמוס( ,נחמיה בן-תור)ארזיה(.
בשנת  1947קיימה המחלקה קורס ארצי בו השתתפו כ  5 -ו לוחמים ,אנשי מחלקת המודיעין.
עם האחראים והפעילים של מחלקה ו׳ באיזור המרכז נמנו :יצחק חסון)יוסי( ,מאיר פוני
)שאול( ,מנתם ריבנבך)מרדכי( ,מלכה בן טוב)מיכל( ,נתן מרפיש)גד( ,צבי ז׳בנר)זהבי( ,שרגא
גפני)אלישע( ,שמעון בכר)יפתה( ,אברהם בהרב)יואל( ,משה אדלשטיין)עמוט( ,יעקב יהל)דוד(,
זאב בדיאן)גבי( ,יפה בדיאן)אביבה( ,בלה הברמן)רות( ,נחמיה בן-תור )אחיה( ,תסון שרה
)נורית( ,תגי אשד )תגי( ,יהושע שירצקי)זיו( ,שאול אלוני ,תיים בן-ישראל )הלל( ,נתן גרנביץ
)פנחס( ,גרשון לאה)רזיה( ,עודד קור-אל)עודד( ,ישראל קניג)שמעון(.
)לקסיקון לח״י(

מחלקת גיוס וועדת קבלה
עד  1946הייחה בלח״י מחלקה מיוחדת שעסקה בצורה מסודרת בגיוסם וקבלתם של לוחמים
למתתרת .עוד בתקופת ״תנועת המרי״ עמד מרכז לח״י על הצורך בשינוי שיטת הארגון הריכוזית
והקפדנית ,אשר מנעה מהתנועה התפתחות מהירה ,לפי צורך השעה.
במסגרת תכנית הרה-ארגון ,הושם דגש מיוחד לפעולת גיוס אנשים חדשים למחתרת .למחלקת
הגיוס ,שבראשה עמד אריה שלם)בנימין( ,הוזרמו כוחות נוספים ומתאימים ,אשר עסקו בגיוס אנשים
מקרב שכבות גיל המבוגרות של האוכלוסייה .עד מהרה נשאה פעולת המחלקה תוצאות מבורכות.
התברר ,כי לחייי הייתה אבן שואבת לכוחות מגוונים מכל רבדי יישוב .שיטת הגיוס שונתה ושוכללה.
לעומת שיטת ההמלצות האישיות על אנשים ,שהייתה נהוגה בעבר ,נחבקשו חברי לח״י ,תלמידי התיכון
והםמינרים ,מקומות עבודה ,מוסדות ועוד ,לספק רשימות של אנשים ופרטים מלאים על דעותיהם
ואופיים .אחר-כך ,נשלח אל האנשים הומר הסברה כפעולת ״ריכוך״ ,כמו עיתון ״המעש״ ,חוברות על
נושאים פוליטיים ,כרוזים של החנה השידור של לחייי וכוי .רק לאחר זמן-מה נשלח אל אלה שנבחרו
הבר ג;ים ,אשר הפקידו היה לשכנע א ה המועמדים בצדקה הדרך הרעיוניה של המההרה ,שהיא דרך
המלחמה היהידה להשגה הריבונוה ושהרור המולדה מהשלטון הזר.
בשיהוה אלה הוסברה ,בדרך-כלל ,בפשטוה ההיזה של לח״י :כי העם בציון אינו עם של מהנהלים
ומהיישבים בלבד ,אלא עם של אדוני הארץ ,שהייב לגרש מהוכה א ה הכובש הזר :כי גם ״הצהרה
בלפור" איננה מבהינה מגילה זכויוה ,שבכוהה להעניק לעם א ה זכוה הבעלוה על ארצו ,כי זכוה זו
שייכה לעם מכוה האדנוה! כי אין להיצמד עוד בקשרי הידידוה עם בריטניה ,אלא לנהוג כלפיה כשליט
זר :כי אין לה״י נלהמה לביטול ״הספר הלבן" או לקבלה רשיונוה עלייה לפליטי השואה ,אלא לסילוק
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הבריטים לחלוטין ולצמיתות; כי יש לחתור לאפשרות של שיתוף-פעולה יהודי-ערבי לגירוש בריטניה
ולחתור לנייטרליזציה של המזרח-התיכון מכוחוח אימפריאליסטים זרים ,ועוד כהנה וכהנה.
בתקופה שלאחר פירוק ״תנועת המרי העברי" גבר זרם הצטרפותם של צעירים ,סטודנטים
ומשכילים לשורות לח״י .אלה ראו א ת תנועת המרי ,בה תלו תקוות רבות ,הולכת ומתפוררת .משבר
חמור ,עמוק ורחב החחולל בנפש הצעירים ,בעיקר אצל חברי ה״הגנה" .לאחר שה״הגנה״ פרשה מן
המלחמה ,לא ראו עוד טעם להיות חברים בה ורבים מתוכם הצטרפו ללח״י .המועמדים שהביעו רצונם
להצטרף למחתרת נבחנו ונבדקו בבדיקות מדוקדקוח ,ככל האפשר .אלה שנמצאו כשרים  -הוזמנו
לועדת קבלה.
בניגוד לטקס הקבלה הפאטטי ,שהיה מקובל באצ״ל ,הונהג בלת״י טקס פשוט וענייני למדי .ללא
אקדח על הושלחן ,ללא ספר תנ״ך וזרקור מסנוור לתוך העיניים וללא שבועת אמונים .בדרך-כלל,
התקיים הטקס במקלטים ציבוריים או במבנים עזובים בגנים ובפרדסים .רק אפילת המקום ,שהסתירה
את דמויות אנשי צוות המראיינים ,השרתה אווירת מסתורין מסביב .המועמד הובא למקום בעיניים
קשורות והיה עליו לעמוד במבחן התשובות לשאלות ,לתיאורי הקשיים והסכנות המצפים לו במחתרת:
רדיפות ,מאסר ,עינויים ומוות.
אלה שעמדו במבחן ועדת הקבלה ונתקבלו למסגרת המחתרת ,הועברו למחלקת הטירונות כדי
לעבור תקופת הכשרה מתאימה.
בתקופה  1945-1944כיהנו חברי ועדת הקבלה :הרצל עמיקם )עמיקם( ,פנחס גינוסר )אמנון(,
וגאולה כהן)אילנה( .ב 1946-הוטל ריכוז הוועדה על רות קוטליצקי)עדית( ,עמה השתתף יחזקאל
שטיין)דב( .עם נסיעתו של יחזקאל לחו״ל ,הצטרף לוועדה אריה שלם)בנימין( ,אשר נעשה האחראי
לריכוזה .הוועדה פעלה בהרכב זה ,ובצירוף חבר נוטף ,עד ליציאת לח״י מן המחתרת ב.1948-

מחלקת הנוער והטירונות
עם התארגנותה מחדש של לח״י ב ,1944-שוקמו בה המחלקות הישנות ,וכן הוקמו מחלקוח
חדשוח שלא היו קיימות קודם לכן .אחת המתלקות החדשות ,שהפכה במרוצת הזמן לאבן-יסוד של
אספקת עתודה של לוחמים למחתרת לח״י ,הייתה מחלקת הנוער והטירונות ,אשר הייתה מורכבח
משתי יחידות .1 :נוער עד גיל  .2.17טירונים מעל גיל  .17המחלקה לא הייתה מחלקה ארצית והטיפול
בצעירים נעשה בכל סניף ,בראשותו של האחראי על אותה מחלקה .מחלקות הנוער והטירונות היו
קיימות בירושלים ,בחיפה ,אך בעיקר בחל-אביב ובגוש דן ,שנחשבה המחלקה המרכזית ,ממנה ינקו
דעה והדרכה שאר הסניפים.
יסודותיה של מחלקת הנוער והטירונות באיזור חל-אביב וגוש דן הונחו באמצע  ,1944כשהוטל
על הרצל)ורהפטיג( עמיקם)עמיקם( ,מבורחי לטרון ,בנוסף על יתר תפקידיו ,לעסוק בארגון הנוער.
אז הוחל לראשונה להעסיק א ת הנוער בצורה מאורגנת בהדבקת כרוזים תחת שמירה בטחונים של
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מבוגרים .כשהרצל נשלח בשליחוח לאירופה ,בספטמבר  ,1945הטיפול בארגון הנוער עבר לידי פנחס
גינוסר)אמנון( וגאולה כהן)אילנה(.
לאחר מאסרה של גאולה ,הועמדה בפברואר  1946בראש המחלקה רות קוטליצקי )עדית(,
שהצטרפה ללח״י ב 1943-לאחר שירוח קצר בפלמ״ח ,ומילאה תפקיד זה עד להתגייסותה לצה״ל
ב .1948-עדית הייתה מארגנת מצויינת בעלת יד חזקה ,ובהנהלתה הלכה המחלקה והחרחבה ללא
הכר.
עם התבססות המחתרת ,הוצאת עלוני הסברה ועיתונים ושידורי ״קול המחתרת העברית״  -החלו
להצטרף ללח״י צעירים וצעירות מכל הזרמים וההוגים .באו צעירים שהתתנכו בבית״ר או בתנועת
ברית-החשמונאים ,ועם הזמן הגיעו גם צעירים ,חניכי מפלגוח השמאל :״הנוער העובד״ ו״השומר
הצעיר" ,נערים דתיים ותרדים .כל אלה השתכנעו שיש לגרש א ת הבריטים מן הארץ ולהקים בה א ת
מדינת היהודים.
לא כל הצעירים גוייסו בפעולה מכוונת של המחתרת .היו רבים שביקשו דרך אל לח״י מיוזמתם.
לרוב ,ארבו למדביקי"המעש" וביקשו מהם קשר ,לאתר שהביעו א ת רצונם להתגייס לשורות לח״י .היו
שהביאו עמם פתקים מוכנים ובהם פרטים על עצמם.
תפקידיה של מחלקת הנוער והטירונות היו :גיוס נוער וצעירים לשורות ,הכשרתם וחינוכם לרעיון
המלחמה של לח״י וחישול אופיים לחשאיות וטודיות.
גיל הצעירים שהתקבלו לנוער נע מ 14-ועד  17שנה .לאחר גמר תקופת הכשרתם ,הועברו הטירונים
או הנוער המתבגר לאחת המחלקות שתאמו א ת כישוריהם האישיים.
בתינוכם של הצעירים התמקדו המדריכים בהקניית ערכים אנושיים ולאומיים :אהבת האדם ,העם
והמולדת ,בהכרח המלחמה בשלטון הזר ובטיפוח השאיפה לחופש ולחירות .כן ,הושם דגש מיוחד
לתשאיות ולחישול אופיים.
כל נער ונערה ,שהיו מועמדים לגיוס למחתרת ,נבחנו בידי הגייסים של המחלקה בדקדקנות ולאחר
שנמצאו כשרים  -הוזמנו לועדת קבלה) .ראה ערך ״מחלקת גיוס וועדוח קבלה״(.
התניכים שובצו במסגרת ת א נוער ,שמנה בין ארבעה לתמישה נערים ונערות ,שהכירו זה א ת זו
בכינוי בלבד .אף אחד לא ידע א ת שמו האמיתי של חברו לתא ובוודאי לא א ת כתובתו או כול פרט
מזהה אהר ,כמו מקום לימודים או עבודה .דבר זה בא להבטיח ,שאם אחד מהם נתפס בידי הבריטים,
ואף הוכה ונהקר בעינויים ולא עמדו כוהוהיו לשמור על סודו  -לא יכול לספר יוהר מכינוייהם של
הבריו להא ,להאר אה הזוהם והו לא.
בהקופה גידולה של המהלקה ,מונו בה מרכזים למספר האים ,שכל אהד מהם היה אהראי על ריכוז
שלושה או ארבעה האים .מרכזי ומדריכי ההאים הוהלפו לפי הצורך.
המדריכים החייחסו אל הצעירים בקשיחוה ,העמידו אוהם במבהנים שונים ,ודרשו מהם להיוה
שלמים עם עצמם ועם העקרונוה הרעיוניים של המההרח .ואמנם אלה הזדהו עם דרכה של לה״י
הזדהוה גמורה .בדרך-כלל סבורים היו ,שמלהמה ההירוה הארך לפהוה כל שנוה הייהם והם היו
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נכונים להקדישם לה .רבים נזרקו מבית-הספר ,או הפסיקו א ת לימודיהם מרצון ,כדי להקדיש א ת כל
זמנם למחתרת .רבים גם הגיעו לידי סכסוכים עם הוריהם על רקע פעילותם במחתרת .במקרים אתרים
נאלצו הצעירים אף לעזוב א ת בתיהם בגיל צעיר בגלל מעשי הלשנות והתגלות השתייכותם לתנועה.
תוקי המחתרת הקפדניים ,אשר הטילו על היחיד אחריות אישית כבדה ,גרמו לא א ת ת לנשירת
צעירים בתקופת הטירונות בלח״י .אחדים סולקו ,כי לא נמצאו מתאימים .אחרים שחסרו א ת עוצמת-
הנפש הדרושה ,הסתלקו מיוזמתם ,כי נוכתו לדעת שלא יוכלו לעמוד בכל תביעות המחתרת.
תנאי העבודה במחלקה היו קשים מנשוא .כל העבודה הארגונית התנהלה ברובה ברחוב ,ברשות
הרבים .לא היו משרדים או דירות ,לא היו מקומות לאיחסון מידע .כל מידע נרשם בזכרון בלבד ,אשר
שימש כמחשב ביולוגי ,הזוכר ומוחק פרטים ,לפי הזמן והצורך.
העבודה העיקרית של צעירי מתלקת הנוער והטירונות הייתה הדבקת כרוזים והפצת חומרי
הסברה אחרים .הם הועסקו גם בעיקובים ובתצפיות אחרי חיילים ,שוטרים ועויינים מבית .בגיל
מבוגר יותר נשלתו לקורסים אידיאולוגיים בהדרכת מיטב המדריכים ולמדו תורת הנשק של המחתרת,
לפי כישוריהם ולפי הצרכים ,עד שהשתלבו בעבודה הסדירה בתום תקופת הטירונות.
חמישה נערים ונערות נרצתו על-ידי הבריטים ב ,1947-בעת קורס נשק ברעננה .הנער אלכסנדר
רובוביץ נחטף בעת הדבקח כרוזים בירושלים ונרצח אחר-כך.
להלן רשימה חלקית של שמוח אחראים במחלקת הנוער והטירונות באיזור תל-אביב וגוש דן לפי
א״ב:
אליאב הרצל)שאול( ז״ל
אדלשטיין משה)עמוס(
אשד)אדלשטיין( חגי)חגי( ז״ל
בוקסבאום מנחם)ירמיהו( ז״ל
בן דב יעל)יעל(
בן חזקיה מרדכי)דרור( ז״ל
גבריאלי איתן)איתן(
גולדשטיין יחזקאל)אבנר(
גולן עופרה
זליבנסקי פתחיה)יועד( ז״ל
טורנברג ג׳ולי)חוה( ז״ל
טסלר משה)דוד(
יוסיפוף בצלאל)יוסי(
ירקוני ישראל)נחמיה(
כהן בן ציון)ברק(
מיידן)מיודובניק( איתן)עוזי(
מייזלס אהובה)אילנה(
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מנדלר פרץ)אהוד( ז״ל
סגל דוד)בועז(
פריזנט לאה)אריאלה( ז״ל
פריזנט צבי)טוביה(
פראנק צבי)אליעזר(
קוטליצקי ברוך)אברהם( ז״ל
ראובני ניסים)ניצ׳קו( ז״ל
רכט משה)יהוא( ז״ל
שטיין יחזקאל)דב(
שמשוני נחמן)דוד(
שמאי מאיר)גדעון(
שפיצר דוד)יגאל(

לקראה הכרזה המדינה הוקם במהנה רמה-יאיר בשייה׳-מוניס מהנה-נוער לה״י על-ידי רוח
קוטליצקי)עדיה( ובריכוזם של בן-ציון כהן)ברק( ,פרץ מנדלר)אהוד( ,היה בן-דוד)מיכה( ,בו הוכננה
עבודה הינוכיה ומעשיה לקראה הבאוה .הנוער הלוהם יצא מן המההרה ורבים ההגייסו לצה״ל לפני
גיל הגיוס.
בירושלים ובהיפה פעולוה הנוער היו כפופוה לאהראיים על הסניפים ולממונים על הנוער.

מחלקת האוהדים
בשנה הש״ב ) ,(1942הייהה לה״י מנוהקה כמעט כליל מהציבור .אנשיה נרדפו עד צוואר וכונו
״כנופייה מטורפים ,מוכי שיגעון המלכוה״ ,ככהוב בשירו של אברהם שטרן)יאיר(.
הברי המההרה נעצרו ונרצהו .בעה ההיא לא היה עורף אוהד להושיט עזרה ללוהמים .יאיר נרצה,
כי לא נמצא לו מהסה ומהבוא מפני מבקשי נפשו .בלמדו מהניסיון הטרגי של שנה הש״ב ,שקד
יצהק שמיר)מיכאל( אהר בריההו ממהנה המעצר במזרע ,להקים לארגון המההדש עורף ציבורי של
אוהדים ,אשר יסייע למההרה בסיפוק צרכיה הרבים .הוא ידע כי אין המההרה יכולה לההקיים ללא
ציבור אוהדים מסור ומקריב .על כן נקב,ע כי אופי העורף הזה יהיה סודי  -קונספרטיבי ובעל מעמד של.
מעין הטיבה ביניים בין הלוהמים לאוהדים ,אשר יספק למההרה אה מלוא עזרהו לפי צרכיה :שיכון,
כספים ,עזרה רפואיה ,קשרים ציבוריים ,ידיעוה על המהרהש במוסדוה השלטון ועוד.
הקמה מהלקה האוהדים הוטלה על אלישע ,הוא ירהמיאל אהרונסון ,בהור אינטליגנטי ,סטודנט
בטכניון ,אשר הועבר לשם כך מהיפה להל-אביב.
אלישע ניגש לעבודה במרץ .האווירה ,שנה אהרי רצה יאיר ,הייהה שונה .רבים יוהר נדבקו
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ב״טירוף לוחמי חירות ישראל״ .אלישע קשר קשרים והרחיבם .הושגו בתים לקליטת לוחמים פצועים
ומבוקשים .צורפו אל אלישע אנשים מוכשרים ומסורים שסייעו בפיתוח העבודה .על חיים דבירי
וצבי שניידרמן  -אשל מוותיקי ״ברית-הבריונים״ ,הוטל לארגן א ת התרמת הכספים .הם לא הסתפקו
בביקורים אצל בעלי אמצעים ,שהשמועה אמרה עליהם כי התבטאו בתיוב על רעיונות לח״י ופעולותיה.
לעיתים הגיעו גם אל המחנגדים ,והיה צורך לפצח א ת סירובם הראשון בנימוקים כבדי משקל ובשיתות
ארוכות ,שלא תמיד הועילו .לפעמים עמדו המחרימים אף מול איומים ,כי יסגירו אותם למשטרה.
במקרה אחד ,אף הגיע הסכסוך ביניהם לבין בעליו של מפעל תעשייתי גדול ,עד אריה שנקר ,נשיא
החאחדות בעלי התעשייה ,שמצא לנכון להתערב ולפשר .אולם בדרך כלל ,נענו הנחבעים מרצון וכל
אחד תרם כיכולחו.
לעיתים נתקלו המתרימים בחוסר אמון לגבי זהותם של החורמים הפוטנציאליים ,לאחר שנתגלו
מקרים בהם גורמים פליליים הציגו א ת עצמם כאנשי לת״י .במקרים מסויימים די היה בהסתמכות על
זיהוי על-ידי אחד המכרים השותפים .ברוב המקרים הציעו המתרימים קביעת סיסמת זיהוי בגיליון
״החזית״.
נסרקו רוב המוסדות הפיננסיים .ממוסדות אלה נשאבו המלצות וקשרים אל אנשי עסקים ,סוחרים,
בעלי תעשייה ובעלי אמצעים .ראשי ערים ,כמו אברהם קריניצי ועובד בן עמי ,היו בן הראשונים
שנרתמו לעזור ללח״י.
במקביל ,הושם דגש ליצירת קשרים עם כל רבדי היישוב ,לשם גיוס עזרתם בכל השטחים .חודשו
הקשרים עם ותיקי מפלגות הימין שנותקו מאז הפילוג.
א ת פעולת ״הריכוך״ עם האנשים ביצעו תאים אחרים במחתרת ,על-ידי הספקת ספרות מחתרתית
לעיון ולמחשבה לידי המועמדים לפני הריאיון עם נציגי לח״י .נוצרו קשרים עם אנשי אוניברסיטה,
פרופסורים ,סופרים ,משוררים ,אנשי תיאטרון ובוהמה ,מרכסיסטים ,׳סלון קומוניסטים׳ בלתי
מאורגנים ,״מפא״יניקים״ אמינים ותברי הוועד הפועל של ההסתדרות ,רבנים ומנהיגי מפלגות וסחם
יהודים טובים של ארץ-ישראל .מבין אנשי מתלקת האוהדים בלטו מספר תברי ברית הבריונים
לשעבר :צבי ליכטר ,אלחנן הלפרין ,גרשון שץ ובנימין גור ,שבתיהם שימשו לאיכסון חברים ,משרדים
ופצועים.
אחרי נפילתו של אלישע מכדורי הבריטים במרס  ,1944הופרדו ,לפי החלטת המרכז ,נושאי העורף
לשתי מחלקוח:
.1

מחלקת האוהדים בניהולו של דוד בלאו )דן( ,אשר נעזר בד״ר יעקב פרויינד מהנהגת
הסתדרות הציונים הכללית ב׳ ,בפסח פייבל )אוריאל( ,יוסף ולקר ,עקיבא וישראל ברון,
שלושתם מהנהגת הסתדרות העובדים הלאומית .יוסף ולקר ויוסף וילנר פעלו רבות בהשגת
מקומוח עבודח במחי הניקיון של עיריית תל-אביב עבור אנשי לח״י .המחלקה קיימה קשרים
עם אנשי ציבור בולטים ,ביניהם :פרופ׳ יוטף קלאוזנר ,בן-ציון שץ ,ד״ר אלימלך רימלט .עם
יציאתו של דן בשליחות המתתרח לעיראק ,בקיץ  ,1945הופקדה המחלקה בידי שלמה פוזנר
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)יחיאל ,איקס ,אורי(.
.2

מחלקת הכספים והגזברות נמסרה לאחריותו של שלמה פוזנר )יחיאל( מוותיקי המחחרת,
שנאסר ב 1938-בקורס האצ״ל במשמר-הירדן והצטרף לללח״י ביושבו בבית-הסוהר אחרי
הפילוג.

אחרי שלמה פוזנר שימשו צבי מרסה ,שלמה יעקובי)שמעון ,לוי( ושמואל קפלן)אשר( כאחראיים
גם על מחלקת האוהדים וגם על מחלקת הכספים.
הטיפול השוטף באוהדים ובכספים בסניפים הופקד בידי האחראים על הסניפים.
במרוצח הימים ,נוצרה שכבה רחבה של אוהדים ,אשר עזרתם למחתרת שימשה מסד וסעד בל
יסולא בפז .עשרות לותמים מצאו מקלט בבתי-אוהדים .מרפאות ,רופאים ואחיות התגייסו לעזרח
הפצועים .בבתיהם של האוהדים נערכו קורסים אידיאולוגיים ולימוד נשק .משרדים הועמדו לקיום
מפגשים ,סופקו ידיעות תשובות על מוסדות השלטון ,הוסתרו מחבואי נשק בבתי אוהדים ,עיתונאים,
מהנדסים ,כימאים ובעלי מקצועות תופשיים וטכניים העמידו עצמם לשירות המחתרת .שוטרים
וקצינים יהודים היו קשורים ע ם המודיעין של לחייי וכהנה וכהנה.
עורף האוהדים של לה״י היה ציבור נאמן ומסור ,שרבים מהבריו שילמו א ה מהיר העמדה עצמם
לרשוה המההרה במאסרים ארוכים במהנוה מעצר ובבהי-הסוהר.
)ראה ערך"העורף הציבורי(.

תמונות
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גשר בנות יעקב

תמונות | 231

אנשי לח״י מה 18-מובאים למשפט
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תמונות I

מבצר עכו
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קבוצח אנשי לח״י בכלא עכו

תמונות | 235
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חיילים בריטים מחפשים נשק בקיבוץ יגור

תמונות | 237

מצבור נשק שנתגלה ביגור
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גנרל דמפסי וגנרל ברקר
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MOST SECRET 7f7039

"

3

CIPHER TELEGRAM

This maiaage will nel ba dJilrlbuted euUida British Government Depajtrnenla
or Hcadquarlere or re-litnj mined, even In cipher, wiUioul being peraphrfc
(Menage• milked O.T.P. need not be para phift«d).'

ADVANCE c o n
Rgod.

B Aug U6.

D.T.0,

021910B A u g .

F r o m : - 0 i n G U l a U e Eaat Land F o r o m , .
To

I- Wnr O f f l o e .

U03T Hfl.niDIATE.
TOP 3S0RET.

010/1099

MABCOT.

Personal f o r GiQB ftwm Dempoay.
Palestine,

I was with Darker In Paleatlna

lie 1• h i s uouol buoyant

morning.
FIH3T,

Tol Aviv,

f i n i s h e s t h i s evening.

this

self.

i'hla has gone smoothly a n d .
By l a s t night n i n e t y :thousand

had. already..been seroened.

Of theaa f i v e hundred odd

have bean dotained of whom f i f t y , f i v e , are b e l i e v e d to
be t e r r o r i s t s .

I aonslder i t a very s a t i s f a c t o r y

operation.
SECOND.

Joruoalom.

Tlie Cantonment plan whioh
-

I mentioned to you before 1• goinn ahead A l l and i t
w i l l I o!n euro leoocn the rials, of unpleasant d l o a s t o r a .
There w i l l be two array area• and-one P o l l o o area,

JJurker

hope•' to! havo thorn completely ready and osouplod by Wed
7 Aug,

There w i l l then bo no o u t l i e r s at n i g h t ,

Xhe o i v i l area i s being planned and p r o v i s i o n a l l y r o g u l s i t i o n o d
but I understand that Cunningham l a not.going to move h i e
people into i t y e t .
Tllliib.

The l e t t e r .

Barker r e a l i s e s n o - hot?

dflngorou• the w r i t t e n (7word omitted) oan b e .
Message C o n t r o l .
6 Advance c o p i e e . t o MA t o GIGS ,"at 2315hra 2 Aug US.
1 copy to be returned to Message Control', Room 1*6,
with d l B t r b n .

מכתב למטה הכללי של הקיסרות של העוצר הגדול
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 6שוטרים בריטיים הרוגים בין ירושלים ללוד
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הנציב העליון קניגהם וגנרל מונטגומרי

תמונות 243 1

מוקש מלכודת בשכונת הבוכרים בירושלים
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סיור חיילים בריטיים ליד מסילת הברזל

FREEDOM or SLAVERY
LIFE o r D E A T H
The FIGHTERS for the F R E E D O M OF
ISRAEL who, (or seven years, have been
at the forefront of Jewish resistance and
who today, are in the vanguard of Jewish
defence, call for the
I M M E D I A T E U N I F I C A T I O N OF A L L THE
JEWISH FIGHTING FORCES O N THE
FOLLOWINC P R O G R A M :
1. The complete withdrawal at once of the B r i t i i h invader from
Eretz Urael.
2. T h e abolition ol the illegal immigration quotas imposed by
the British invader. Free the Jewish prisoners in the displaced
persons camp••
3. L i f t the embargo. Stop B r i t i s h and A m e r i c a n sabotage of the
U . N . decision. A l l arms and materiel to the Jews.

Britun

Jewsih

4. The elimination of the vacillation which has thus far
characterized the policy of the Jewish Agency
Not a single
settlement, not a single K i b b u t z , should be surrendered to
A r a b bluff! and British treachery.
5. Drastic punishment of the A r a b rioleri and their
instigators who are responsible for the shedding of
blood.

6. Save the 800,000 Jews in the Moslem W o r l d . Demand that
the U . N . punish the A r a b Leaders responsible for the A d e n
massacre.
7. For a free and independent Jewish foreign policy in the U . N .
and throughout the world.
Free all the Jewish Patriots who axe in the British concentra
tion camps.

!MERCIAN FRIENDS OF THE FIGHTERS FOR THE FREEDOM OF ISRAEL

6.

g

Hotel Sharon, 223 Wesl « l h Street, New York 19, N . Y., PLaza 7-0175-S

( כ ר ו ז ש ל י ד י ד י לח״ י ב א ו ־ ה י ב ) צ י ל ו ם

p

•גי

FRONT

DE COMBAT

L1IEI1TIII

fllllft

HÉBREU

LI

DANS CE NUMERO:

PERIODIQBE DEI [1181111111 HBR

doux

Ne 16

1. La droit «t la force du *,veto'*.
S. L e s Anglais ne quitteront pas le Deys que contraints.
3. Les
déclarations.
4. L a Tamise s» jette dans le Rhin•
5. Défendons l ' i n t é g r i t é du pays.
6. 5 7 0 7 • 5TOB.
7. Face é la menaoe arabe•
8. Pour l'Indépendanoe de l'Egypte.
9. Epargnons à notre pays le sort des Indes.
lf>. Le pouvoir chancelle  ־abattons-le.
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פרק שלושים וחמישה

מנגנוני הדיכוי של השלטון הזו

מנגנוני הדיכוי
בתקופתו של השלטון הזר הבריטי בארץ-ישראל הוקמו מספר מנגנוני-דיכוי ,שתפקידם היה
להכשיל א ת מאמצי העם העברי להקמת מדינתו ולהילחם עד חורמה בלוחמי החירות ,שהכריזו
מלתמה על שלטונו ולםילוקו מן הארץ.
מנגנונים אלה היו:
.1

המשטרה הבריטית.

.2

הבולשת הבריטית.

.3

בתי-הדין הצבאיים.

.4

בתי-הםוהר.

.5

גרדומים.

המשטרה הבריטית
המשטרה הבריטית בארץ-ישראל ,שהוקמה בשנת  ,1918אחרי כיבוש ארץ-ישראל על-ידי צבאות
בריטניה ,הייתה צבא-הדיכוי של השלטון הזר ,זרועו המזויינת של שלטון זה ,שתפקידו היה לגזול מן
העם העברי את מולדתו לעולמי-עד.
התנהגותה של המשטרה הייתה תמיד ביטוי בולט למדיניותו של השלטון .וזה  -כוונתו הייתה
תמיד :להכשיל ,לשים קץ להתפחחות העברית .וכשם שמדיניותו של השלטון עברה כמה שלבים -
מתככים בטתר ,עד מכות קשות בגלוי  -כן פשטה ולבשה צורה פעולתה של המשטרה .הכיוון נשאר
אותו כיוון .בתקופת מלחמת המחתרת הוא הופיע ללא מםווה ,בכל שנאת-ישראל שבו.
בשנת תרפ״ט שוטו שבטי המדבר והוסתו לפרוע ביישוב העברי .השיטה וההםתה יצאו מן
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המזכירות הראשית ,שהייתה מרכז השלטון .בפני ועדת-החקירה של שאו הוםר במקצת הלוט מעל
חלקו של לוק ,המזכיר הראשי של ממשלת פלשתינה ,בארגון מאורעות אב תרפ״ט .הפרטים לא באו
לידי גילוי ,כי אז נעשתה הפעולה בטתר .ובפני אותה הוועדה נגולה במקצת גם פרשת התנהגותה של
המשטרה הבריטית בעצם ימי הדמים ולפניהם .קציני משטרה גבוהים שוטטו במשך שבועות בכפרים
הערביים ו״הסבירו״ להם את סכנת ההשתלטות העברית ,ו״רמזו״ על הפעולה הנדרשת מן הערבים.
אלה הבינו את ההסברה ואת הרמז וניצלו את האפשרות לתת פורקן לאינסטינקטים שלהם :לרצוח,
לאנוס ולשדוד .המשטרה ידעה בדיוק היכן היא צריכה לאתר בהופעתה ,כדי לתת שהות למרצחים
לעשות את מלאכתם .סיסמתם של הפורעים "הממשלה אתנו"  -לא נוצרה בדמיונם המזרחי .היא
ביטאה עובדות.
בשנת תרצ״ב ,עם התעצמותה של העלייה העברית ,הוטל על המשטרה לשים מחסום לה.
השוטרים הבריטים החלו לשוטט בחוצות-היישוב ,כדי לגלות ״תיירים״ עברים ולגרשם מן הארץ.
ובשנות תרצ״ח-תרצ״ט הופקד השוטר הבריטי כזקיף מכודן לשמור על חופי הארץ בפני ״פלישתם״
של עברים ,השבים אל מולדתם באניות רעועות ,לאתר נדודים של תודשים על גלי הים הסוערים.
בפרשת מלחמתו של השלטון הזר בעלייה העברית ,ייזכרו לא רק הפרקים של ״פאטריה״ ו״סטרומה״
 עקובי-הדם .בין שני הסמלים האלה " -פאטריה״ ו״טטרומה״  -קבע השלטון את הפרק של גירושמעפילים בכוח לאי-הגזירה .לא רבים ביישוב יודעים את הפרק הזה ,שבו נתגלמה השנאה ותאוות-
הדם של המשטרה :באישון-לילה הופיעו אלפי שוטרים במחנה בעתלית ,שבו נכלאו המעפילים.
הם נדרשו להתלבש ולהתכונן ל״דרך״ .המעפילים ידעו את הצפוי להם וסירבו למלא את הפקודות.
הם תקעו את צפרניהם בקרקע המולדת ,רצו להיצמד אליה למען לא יינתקו ממנה עוד .ואז ,״עברו״
השוטרים במקלות ובקתות-הרובים ,אשר בידיהם ,על גופות המעפילים ,הפליאו את מכותיהם ,רמסו
ברגליהם ,מבלי להבתין בין גבר לאשה .שעות נמשך הקרב הזה בין הקלגסים המזויינים לבין מתוסרי-
המגן ,ו״נצחון״ המשטרה לא איחר לבוא :פצועים ושותתי דם ,רבים ללא-הכרה ,הועמסו המעפילים
על המכוניות ומשם על האניה .זעקתם לא הגיעה לאוזני היישוב ,שישן את שנת-הלילה הרגילה,
בהינחק האניה מעל חוף המולדת ,כדי להוביל את המעפילים למאוריציוס.
ואז הכריז מיניסטר-המושבות הבריטי בפרלמנט כי ״אין הוכחוח ,שכל המגורשים למאוריציוס
מתייחסים באיבה לעניינן של בעלות-הברית״...
על יחסם ל״עניני בריטניה״ ,עבר בשתיקה .יתסם מובן.
פרשיות חולדה ורמת-הכובש זכורות לכל .המקומות נכבשו על-ידי מאות שוטרים ,מזויינים בנשק
אוטומטי .השלטון החליט לפרק את היישוב מנשקו והמשטרה התהילה להוציא את ההחלטה אל
הפועל .כי השלטון ידע ,שהנשק עלול היה להיות מופעל בשעה שלא תהיה עוד כל תקווה ליישוב,
והשלטון ידע גם כי מדיניותו מובילה ומכוונת לקראת שלילה התקווה.
בחולדה וברמת-הכובש הייתה התנהגותה של המשטרה דומה להתנהגותה במתנה-המעפילים
בעתלית .אותה השנאה ,אותה תאוות-ההשתוללות ,המכות באלות ובקתות רובים ואף  -יריוח.
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ברמת-הכובש היה גם קורבן.
היישוב הזדעזע ובימי רמת-הכובש באה התמרמרותו לידי ביטוי בתגובה מאותרת .תגובה זו וגם
סיבות אחרות ,אילצו את השלטון להפסיק ,לפי-שעה ,את פעולתו .בין שאר הסיבות ,שבגללן הופסקו
חיפושי-הנשק בצורה זו ,הייתה :גילוי פעילותם של לוחמי חירות ישראל ,שהם יותר מסוכנים ,כי
אין הם רוצים לחכות במלחמתם עד ״אבדן כל תקווה״ .לכן ,היו מכוונים מאמצי השלטון והמשטרה
לקראת חיסולם של לוחמי חירות ישראל .וכאן קרו מקרים ,אשר לא הגיעו לידיעח הציבור:
הוקפה קרית-שאול על-ידי כוחות גדולים של משטרח ,מזויינים בטנקים קלים ומכונות-יריה
לרוב .היה זה בלילה .במשך שעות בלשו זרקורים גדולים את כל הסביבה .השוטרים חיפשו בפרדסים.
כאשר קמו אנשי המושב לעבודה ראו כי הם נמצאים במצור ורבה הייתה ביניהם הבהלה .אולם ,קציני
המשטרה הבריטיים הגבוהים ,שהיו אחראים לחיפוש ,הזמינו את המוכתר והודיעו לו בעברית המסוננת
שלהם :״לא לפחד ...כאן לא רמת הכובש ,לא חיפוש-נשק .רק מחפשים אנשי-שטרן .כששמע המובחר
דברים אלה ,אורו פניו ודלתות הבתים נפחחו לרווחה בפני הקלגסים .הם נכנםו באין מפריע לכל חדר,
פשפשו בכל תור וקבצו את כל הגברים בעדר אחד .וכשלא נשאר יוחר איש בביחו ,החחילה הביקורת
המדוקדקת ,שארכה שעה ארוכה.
התיפוש נגמר לשביעות-רצונם של שני הצדדים .לותמי תירות ישראל לא נתפשו בקריית-שאול,
אולם לא על זה שמתה המשטרה .היה מקום לשמתתה ,כי בקריית-שאול הופר העיקרון :שהכפר
העברי אינו מקבל עליו עול מצור מרצון ,שאין הוא פותח את דלתות בתיו בפני הקלגסים הבולשים.
שמתת המשטרה הבריטית הייתה מוצדקת.
לא הייתה מוצדקת שמתתם של חושבי המקום העברים ,אף-על-פי שהם טוהרו מן ה״חשד״ של
איכסון לוחמי חירות ישראל בגבולות מושבם .כי כל בר-דעת יבין ,שחיפוש ״אנשי שטרן״ המסוכנים
יכול בכל רגע להיהפך בידי המשטרה לאמתלה נוחה ,כשם שבתולדה וברמת-הכובש שימשה להם
אמתלה :חיפוש אחרי עריקים מן הצבא הפולני .אמרו :״עריקים״ וחיפשו  -נשק .אומרים ״אנשי
שטרן״ ויחפשו  -נשק .ואם העיקרון הופר  -מאין יקחו אנשי הכפר העברי את העוז להתנגד בשעה
שיווכחו כי טעו? ובשעה שיזעיקו את דעת הקהל ,התהיה להבא מאוחדח בחגובחה?
לא .לא היה על מה לשמוח .וההוראה שניתנה ,לבלתי התנגד לחיפושים כאלה ,היא מוטעיח
ומזיקה לכלל .כי טובת הכלל דורשת :להתנגד להיפושי המשטרה ותהא האמחלה אשר חהיה .הכוונה
של השלטון ברורה :להרגיל את היישוב העברי להשלים עם תעלולי אוקופציה מפורשת .ואם הרעל
מוכנס לגוף בצורת טיפות מרות ,או שעוטפים אותו בדברי מתיקה ,אתת התוצאה :סם-מוות הוא .את
זה יש להבין ועוד קיימת האפשרות לתקן את המעוות.

בהתגלות סימנים בולטים של מלתמת חירות לאומית נקטה המשטרה הבריטית באמצע-דיכוי
תמורים ביותר .היה להם ,לבריטים ,נסיון עשיר בשטח זה ושיטותיהם הן שיטות-״הסטנדרט" .אין
הן שונות בארץ-ישראל .לגבי תנועת החירות העברית ,מאלה שהשתמשו בהן באפריקה הדרומית,
באירלנד ושבהן הוסיפו לדכא את העם ההודי.
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הגילוי האכזרי ביותר של הדיכוי הוא  -הרצת בידי המשטרה .לא הריגה בהתנגשות מזויינת בקרב,
אלא רצח בכוונה תחילה של אנשים בלתי מזויינים .המשטרה התחילה בשיטה זו בארץ בחודש שבט
תש״ב :רצת אברהם שטרן)יאיר( ,אברהם אמפר וזליג ז׳ק ,היא עשתה זאת לפי הוראתו המפורשת של
דוגלאס האריס ,ה״נציב לענינים מיוחדים״ ,יד-ימינו של מק-מייכל .השלטון פקד והמשטרה הוציאה
לפועל  -בדם קר ובאכזריות .רצח ווליניץ הי״ד היה המשך לרציחות באותו חודש שבט .כי השלטון לא
תמיד בדק את השלט הארגוני של קורבנותיו .הוא הכה את אלה שגילו התנגדות .שלשום היו קורבנות
הרצח לוחמי חירות ישראל; אתמול  -חבר בקיבוץ ״רמת-הכובש״.
אך לא ברצח בלבד שאף השלטון לדכא .לרשות המשטרה הועמדו מחנוח-ריכוז ,שבהם הוחזקו
צעירים עברים במשך שנים רבות .הכלואים במתנות לא נתפשו בשעת פעולה .דיה הייחה הלשנה
בלתי-מבוססת מצד מישהו ,כדי שהאדם יימצא פתאום מאחורי הגדרות .את היסוד ״החוקי״ היוו
ה״תקנות לשעת תירום״ .את ה״תקנות״ קבע השליט והוא שהוציא אותן לפועל .איש לא מנע בעדו
מלחוקק חוקים הנוחים לו.
החוקים היו נוחים גם למשטרה ,שהמשחמש בהם לסיפוק יצריה הפליליים .גבר ,אשר שוטר שם
עינו באשחו הצעירה ,נשלח למחנה ,מתוך תקווה שבהעדרו יעלה בידו לכפות על האשה את רצונו.
בני אמידים נשלחו למחנה ,כדי שאפשר יהיה לסחוט מהוריהם סכומי-כסף הגונים בעד הבטחת
השחרור.
במחנות ישבו העצורים מבודדים מכל קשר עם משפחותיהם ,שלא כנהוג לגבי עבריינים פליליים,
לא ניתן לעצורים הפוליטיים לראות אח הוריהם ,נשיהם וילדיהם .עצורים הכלואים במחנות שנים,
לא ראו את קרוביהם זה למעלה משנתיים .מזונם של העצורים נגנב בחלקו הגדול על-ידי הנהלת
המחנה.
טיפול רפואי ,הראוי לשמו ,לא ניתן לעצור בעת חליו .שני מקרי מוות נגרמו על-ידי כך :יוסף
מרדכי ז״ל מת ממחלת הטיפוס ,כי לא הועבר לבית-חולים ,אלא לאחר שניטלה ממנו הכרתו :ניסן
מנדלקורן ז״ל מת לאחר עינויים קשים לפני ימים מספר ממחלת הקיבה ,כי לא ניתן לו הריפוי בזמן,
וכשתקפה עליו מחלתו ,נתנה הבולשת הוראות לטפל בו ״בצורה מתאימה״ ,שייפטרו ממנו במהרה,
וגם זריקות מזיקות הוזרקו לו במזיד.
גם בני-ערובה לקחה המשטרה כאמצעי-לחץ ,במקרה שהיא ביקשה לאסור אדם חשוד ולא מצאה
אותו .אב זקן  -במקום הבן או הבת .אתות ,במקום האח או האחות :אשה  -במקום בעלה המבוקש.
והמשטרה החרברבה :״מוטב שישבו אלף חפים מפשע משיתהלך אחד מסוכן בחופש :ו״אם יהיה
צורך ,נכלא במחנות את היישוב כולו״...
במשפטים נתגלה"סוד״:
המשטרה סחטה הודאות מפי אטירים בעזרת איומים ועינויים.
שיטות החקירה של הבולשת הבריטיח )שהיא מחלקה משטרתית( בארץ היא אופייניות לכל
משטר של דיכוי .בהיתפש ״חשוד״ התחילה החקירה בפיתויים ובהבטחות .אמרו לנאסר ,כי הבולשת
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דורשת אך א ת טובתו ועל-כן מוטב שיגלה"הכל״ .אם יודה ,יקלו בעונשו .אם יגלה א ת שמות חבריו
״השותפים לפשע״  -ישחררוהו מייד ,מבלי להביאו למשפט .על-פי-רוב ,דבר על לבו בשם גילו הצעיר
ועתידו ובשם משפחתו ,שעקשנותו עלולה לגרום לה סבל מיותר.
משישיב הנאסר כי אין לו על מה להודות ושלא יגלה דבר ,בא תור האיומים .עליו לבתור  -אמרו
לו  -א ת ת משתיים :או שיספר מייד או שיעשוהו בעל מום בעינויים קשים ,ואף ירצחוהו נפש .וכדי
לתת תוקף ממשי יותר לעינויים ,אף שביימו הצגה :הוציאו א ת הנאסר מחוץ לעיר ,שורות שוטרים
עמדו עם כלים שלופים בידי כל אחד מוכנים ליריה .לנאסר אמרו ,כי בהינתן הפקודה ,עליו להתחיל
לרוץ ובאותה שעה יתנו השוטרים אש והוא ייהרג .ועוד הפעם נתנו לו שהות להימלך בדעתו ״ברגע
האחרון" .כל הבימוי מכוון לשבור א ת עצביו ורצונו של הנאסר ,שימסור א ת ההודאה ה״נחוצה״.
ואם האיומים לא הועילו ,בא הפרק האחרון ,המזעזע ביותר ,העינויים.
כדי לגלות א ת סודות ארגוני המחתרות האצ״ל ולח״י ,ולחסלם ,לא נרתעה המשטרה והבולשת
הבריטית מחקירות מלוות עינויי גוף .תחילה הפעילו החוקרים הבריטים א ת העינויים מתוך תחושת
ביטתון שה״הגנה הלאומית״ ,או האצ״ל ,לא יעזו להשיב להם כגמולם .ואכן ,בתקופה שלפני מלחמת
העולם השנייה ,משום מה נמנעה תגובה למעשי העינויים החוזרים ונשנים.
ראשון המעונים באותה תקופה ,בה החל האצ״ל לפעול נגד הבריטים לפני הפילוג ,היה יוסף חכים,
מפקד בכיר בסניף ירושלים ,אשר נתפס ועונה קשות במרכז משטרת ירושלים.
משחידש הארגון את התקפותיו לאחר פרסום ״הספר הלבן״ ,תכפו מקרי העינויים .בראש החוקרים
המענים עמד ראלף קרנס ,מפקד המחלקה היהודית בבולשת .הוא נהג עם שוטריו להכות את חעצירים
במקלות גומי על גבי גופם :למעוך א ת אשכיהם :למרוט א ת שערות ראשם וזקנם :לכבות סיגריות
על עורם :לתלותם באוויר על אגודלי ידיהם וכפות רגליהם :לצקת קומקומי מים בזה אחר זה לתוך
קיבתם וריאותיהם ,עד שעמדו להיחנק :להכותם ב״פלקות״ על כפות רגליהם וכיו״ב .הוא השתתף
גם בעינוייהן של נשים .רחל אוהבת-עמי)חבשוש( נתפסה בירושלים ביוני  1939עם מטען חומר
נפץ ,שעמדה להכניס לתוך השוק הערבי .היא נתשפה ע״י הקהל ,נאסרה ועונתה קשות ,כולל כיבוי
סיגריות על פטמות שדה .עונו קשות באותה תקופה מרדכי פצ׳ו ובנימין זרעוני ,לימים חבר מפקדתו
של אברהם שטרן)יאיר( .פצ׳ו עונה שבוע ימים בעינויים קשים ,ביניהם :כיבוי סיגריות על גופו ומכות
בגופו עם פלקות .כשלא גילה דבר ,הועבר לכלא המרכזי בירושלים ונכלא בצינוק .פצ׳ו היה הקורבן
הראשון לעינויי ״הדרגה השלישית״ .בנימין זרעוני עבר עינויי תופת במשך כשבוע ימים :מכות ,מעיכת
איברי המין ,מריטת שערות ,בליעת מים בכוח ,קשירת איברים ומשיכתם בחבל ותלייתם ,הרעבה,
מניעת שינה ועוד.
קרנס וחברו ברקר ,הוצאו להורג על-ידי האצ״ל ב 26.8.39-באמצעות הפעלת מוקש .לאחר
הוצאתם להורג של שני הקצינים פחתו העינויים ,והתחדשו ביתר שאח לאחר הפילוג .המקרה הבולט
והחמור של עינויי חבר לת״י ,הוא מקרהו של אליהו קורב .הוא נאסר בנתניה ב ,31.10.43-הועמד לדין
וזוכה .הוחזק במאסר אדמיניסטרטיבי עד אפריל  .1944יום אתד נלקה על-ידי אנשי הבולשת מחוץ
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לירושלים ועונה שם במשך ימים אתדים.
זהו סיפורו האישי:
" ...מאז הגיעי לשם ועד העוב כיבדוני במכות באוזניים ,הטיחו את ואשי בקיו ,נתליתי פעמים
ובות באזני ,עד שנקועו .אחו כך הוכיתי על ידי ׳בני האוץ האצילים׳ בצוואו והמכות ניתנו הפעם
ביד שטוחה .להלן היכו על גולגולתי במוט בוזל ,וכתוצאה מכל מכה הייתי מתעלף ,הם דשו את כל
גופי וזיכו את איבוי המין שלי בטיפול יסודי .אחו כך שמו הטבטונים הנכבדים לוח עץ על גבי וחבטו
בו ...אחו כך ומםו את חזי בוגליהם ואובעה ׳אגשים׳ קיבעו אותי לוצפה על ידיד הטילם את כל
כובד גופותיהם על ואשי ווגלי .החמישי היה מוים אותי במשכו באיבו המין שלי.
כך זה נמשך ימים מספו ,בהם חזוו חלילה על התוגילים המתואוים .אחו כך נלקחתי למקום
אחו ,בו באו לידי שימוש שיטות אחוות .אחת מהן  -לדוגמא  -האיםוו להשתמש בבית הכבוד.
סיובתי לקבל אוכל במשך שבעה ימים .ב־ 29באפויל הותזו לבית הסוהו המוכזי ביוושלים מטווף
למחצה...״

שום מוסד לא קם להזעיק א ת היישוב ואת העולם על מעשי זוועה אלה .השלטון הבריטי הכחיש
א ת עובדת העינויים ברוב שקריו.
על אף ההכחשות ,המשיכה הבולשת לענות לוחמים עבריים ולח״י הודיעה והזהירה א ת הבריטים
כי היא רואה א ת עצמה חופשית להגיב על פשעים אלה לפי החלטתה ,בהתאם לגודל הפשע ,נגד
האחראיים למשטר העינויים.
ביום ו׳ י״ב בתשרי תש״ה ,1944-הוציא לחייי להורג א ת טומס וילקין ,רב הבלשים האחראי
למחלקה היחודית בבולשת .אחרי הוצאתו להורג של וילקין פחתו באופן משמעותי העינויים של
תוקרי הבולשת ,אשר נרתעו לפגוע בעצירים מאימת המחתרת .מקרה עינויים בולט נוסף ,הוא עינויו
של אשר טרטנר ,איש האצ׳׳ל ,אשר נתפט ונפצע בעת הדבקת כרוזים ועונה במרתפי הבולשת ומת
מפצעיו בכלא עכו בשנת  .1946בשל כך ,ובחגובה למעשיו האחרים ביצעו לח״י והאצ״ל ניסיון לחטל
א ת הקצין קאפארטה ,שהיה אתראי על המשטרה הבריטית בצפון ,אך הניסיון נכשל.
בדצמבר  1946נתפסו על-ידי המשטרה חוליה בת  5אנשי האצ״ל שיצאה לבצע פעולת הלקאה
כתגובה להלקאת בנימין קמתי ,שנידון בין היתר גם ל 18-מלקות .אנשי האצ״ל עונו קשות במאסר.
אחד מהם ,אברהם מזרחי ,מת מהתעללוח .אליעזר קשאני ,יחיאל דרזנר ומרדכי אלקחי נידונו למוות
והועלו לגרדום ,חיים גולובסקי)גלעד( ,הצעיר שבחבורה נידון למאסר עולם.
ב ,6.5.1947-חטפו הבריטים בירושלים אח אחד מנערי לח״י ,אלכסנדר רובוביץ )חיים( ,בעח
הדבקת כרוזים .הוא עונה קשות בידי חוטפיו ,נרצח ונקבר במקום בלתי ידוע .בתגובה שלחה לח״י
״מעטפה מתפוצצת״ לביתו של מייג׳ור רון פראן בלונדון ,שהיה אחראי לרצח ,אך במקומו נהרג אחיו,
והוא ניצל.
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הבולשת של משטרת אוץ»-שואל )0י.א».די(
הבולשת של השלטון הזר הייתה אויבה המושבע של המחתרת .אויב שחתר בכל כוחו לפגוע
במסגרחה ובחבריה .חוקי המלחמה תייבו א ת המתתרת להשיב לפגיעותיה של הבולשת מכה א ת ת
אפיים .היה איפוא הכרח בל-יגונה להלחם ללא רתיעה בבלשיה ובקציניה ,אשר סיכנו א ח קיומה של
המחתרת סיכון חמור וקיומי .פעולות-נקם בוצעו נגד בלשים ,אשר עינו ורצחו לוחמי מ ת ת ר ת כמו:
מורטון ווילקין.
מחלקת החקירות הפליליות במשטרה הבריטית בארץ-ישראל בתקופת השלטון הבריטי
) (Criminal Investigation Departmentהוקמה ב920-ו ,עם העברת השלטון הצבאי לידי
הנציב העליון הרברט םמואל .למפקדה הראשון מונה יוג׳ין קוויגלי) .(Quigleyבראשית דרכה עסקה
המחלקה בסיוע לאיסוף חומר עבור התביעה ורק במרוצת השנים הרחיבה א ת פעילותה לחקירת
פשעים ממש .ב ,1930-עם החמנותו של הקצין גיוזף ברודהארטט) ,(Broudhurstאיש בולשת ותיק
מסקוטלנד-יארד ,הוחל ,בצד החקירה הפלילית ,לעסוק בחקירות פוליטיות במגזר היהודי והערבי גם
יחד ,במיוחד נגד המפלגה הקומוניסטית הארצישראלית ) ,(P.K.Pא ם כי קודם לכן בוצעו מעקבים
אחרי ה״הגנה״ בעקבות גילוי משלוחי נשק בנמל יפו.
ב 1932-הוחלף ברודהארסט בקצין הארי ריימ ) ,(Riceששירת במשטרת קניה ,אשר פיתח א ת
המחלקה והרחיב א ת שיתוף הפעולה עם שאר גופי החקירה והמודיעין שפעלו בארץ .בתקופחו הוחל
הפיקוח על העלייה ״הבלתי ליגאלית״ של היהודים ועל כניסתם לארץ ,וכן חמעקב א ח ר התארגנויות
של גופים לאומיים ולאומניים יהודים וערביים.
בסתיו  1938מונה למפקד המחלקה הקצין ארחור ג׳ילס ) ,(Gilesשהיה קצין מצטיין ומשכיל,
שהאנגלים והערבים כאחד קראו לו ״ביי״ ,זכר לתואר הכבוד שקיבל מ א ת ממשלת מצרים בזכות
שירותו הטוב במשטרח פורט-סעיד .לאחר שפורקה המשטרה הבריטית במצרים ,בעקבות החוזה
האנגלו-מצרי משנת  ,1936הועבר ג׳ילס למשטרת ארץ-ישראל כמומחה לעניינים ערביים ,אולם
עד מהרה הוצב בראש הםי.איי.די והתמסר לגיבוש אופייה .הוא הביא מהסקוטלנד-יארד מומחים
להדרכת אנשיו ,שלח קצינים בריטיים להשתלמות מיותדת לאנגליה ודאג לכך שאנשיו יראו בעבודתם
מקצוע קבוע וממושך .כדי לגבש א ת הבולשת המדינית ולייעל א ת פעולתה ,הנהיג ג׳יילס מענקים
ותוספות מיוחדות לעובדים בדרגותיהם השונות ודאג לקידומם של שוטרים שנמצאו מתאימים
לדרישותיה המיוחדות .לפי הערכתו של ג׳יילס ,התבטאו דרישות מיוחדות אלו בשנאת יהודים עד כדי
רצון לחיסולם .כך העלה ג׳יילס לדרגות פיקוד גבוהות א ת מקורביו שניחנו בתכונות כאלה .ג׳יילס בא
ב 21.1.42-לביח ברח׳ דיזינגוף  30בת״א ,כדי לחזות במו עיניו בהרג שעשה הקצין מורטון באנשי לחייי
בפקודתו ולראות בהנאה איך שוכבים הפצועים על אלונקה ,מפרפרים בין חיים ומוות.
הוא נולד בקפריסין ב .1899-היה חניך ב י ת  -ס פ ר אנגלי ,שלט בשפות רבות .ב 1946-הועלה בדרגה
והתמנה לסגן המפקח הכללי של המשטרה .ג׳יילט עזב א ת הארץ בגלל מחלחו .הוא נפטר ב.1960-
יחד עם ג׳יילס עבדה קבוצת קצינים אנגליים :ג׳ופרי מורטון) ,(Mortonהממונה על המחלקה במחוז
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לוד-יפו ,טומס וילקין) ,(Wilkinשהיה המומחה בתחום היהודי ,ריצ׳ארד קטלינג) ,(Catlingג׳והן
בריאנט) ,(Brianceג׳והן פורד) ,(Ffordeרוברט שואו) ( Shawוג׳והן או-סאליבן)).O'sullivan
קצינים אלה היו הלוחמים במחלקה נגד ארגוני המחתרות .בלשים נוספים ששירתו ב־ס 01.הם:
מפקד מחלקת החקירות בירושלים בשנות שלטון הבריטי האחרונוח ,רוי טרנר ) ,(Turnerהקצין
מסגרב ) ,(Musgraveא.א .קונקווסט ) ,(Conquestמפקד מחלקת החקירות בחיפה ,ט.ג׳ .מרטין
) ,(Martinדניאל דיי) (Dayועוד .מטה הבולשת הבריטית שכן במגרש הרוסים בירושלים וכלל
שמונה מתלקות :המתלקה היהודית ,המתלקה הערבית ,המחלקה לעניינים אירופיים ,מחלקת הצנזורה,
המחלקה המשפטית ,המחלקה לטיפול בעצורים ,המחלקה להאזנה טלפונית והגינזך הפוליטי .המחלקה
היהודית הייתה הגדולה שבכולן מבחינח כוח אדם שעמד לרשותה ,תקציבה וציודה ,כי האנגלים חששו
מן היהודים יותר מן הערבים .עם התפתחות מלחמת המתתרות בשלטון הבריטי תוגברה מהלקה
זו בקצינים ושוטרים יהודיים וכן במספר ניכר של מודיעים בשכר מתוך היישוב העברי .עם התרפת
הפעולות של המחתרות ,חל צמצום ניכר בשיתופם של קצינים ושוטרים יהודים במדור המדיני של
הבולשת ,כי נתגלה שאלה שומרים אמונים למוסדות היישוב העברי ,ל״הגנה״ ,לאצ״ל ואף ללח״י .לכן
הרבתה המחלקה להזדקק למודיעים פרטיים שמחוץ לשירות ,שקצתם עבדו במשכורת מלאה וקצתם
קיבלו תשלום בעד ידיעות שנתאמתו .במחלקה שוריינו גם מספר קצינים ושוטרים ערבים .עמדות
המפתח במחלקה המדינית היו כולן בידי קצינים בריטיים ,רובם בעלי וותק במשטרת פלשתינה)א״י(,
שנבחרו לתפקידם לאחר בדיקה קפדנית .קנה המידה העיקרי בבחירתם היה שנאתם ליהודים והם
קודמו עד מהרה בסולם הפיקוד .הקצינים ג׳ופרי מורטון וטומס וילקין הועלו לדרגת פיקוד גבוהה.
מורטון רצח א ת מנהיג לח״י ,אברהם שטרן-יאיר ואח חברי לח״י ,אברהם אמפר וזליג זיק .ראלף
קרנט ,שנתמנה ב 939-ו למנהל המתלקה היהודית הצטיין בעינויים של אנשי האצ״ל .וילקין היה
המסוכן בבלשי חבולשת במרדף אחר לותמי המחתרות .מסוף  1938ההלה הבולשת לפעול נגד ההעפלה
היהודית ובשנות ה 40-הראשונות הייתה הבולשת מעורבת בגילוי מחסני נשק של היישוב המאורגן.
שירותי המודיעין של כל ארגוני המחתרות פעלו רבות להתדרת סוכניהם לתוך שירות הבולשת .לצורך
זה הסתייעו בקציני משטרה ושוטרים יהודיים .הללו סיפקו ידיעות ממקור ראשון על המתרקם בתחום
המדיני ,רשימות של אנשים העומדים להיאסר ,העתקי מכתבים ומסמכים שונים .לח״י והאצ״ל לחמו
מלחמת תורמה באנשי הבולשת הבריטים ומשרתיהם היהודים .האצ״ל טמן מלכודת מוות לקצינים
קרנס וברקר .לח״י הוציאה להורג אח הקצינים וילקין ,קונקווסט ,מרטין ועוד מספר בלשים ומלשינים
יהודים ששיתפו פעולה עם הבולשת נגד המחתרת .קצינים ובלשים בריטים אחרים נמלטו מן הארץ
לאחר ניסיונוח התנקשות בחייהם .עם חיסול השלטון הבריטי ב ,1948-רבים מאנשי הבולשת עברו
לשרת במושבות הבריטיות בתפקידים בכירים.
להלן ראשי תיבות וכינויים שהשתמשה בהם הבולשת המצויים בתיקי  GI.D-nשבארכיון
ה״הגנה״:

האצ״ל National Military Organiaztion- N.M.0 -
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A.S.P - Assistant Superintendent Of Police - פקד
H.M.F - His Majesty's Forces - כוחות הוד מלכותו
High Grade Source H.G.S — מקור באיכות טובה מאוד
A.I.G -Assistent Inspector General -  דרגתו של מפקד הבולשת,עוזר מפכ׳׳ל
A/A.I.G - Acting A.I.G - ממלא מקום מפקד הבולשת
D.I.B - Disitict Intelligence Branch - ענף הבולשת במחוז
Area Security Officer Under
D.C0.M.I.I
Defence Security Officer
MI0
-5-D.C.
Non Commissionner Officer - N.C.0 - מפקד שאינו קצין
Less - כינוי ללח״י

- A.S.0

N.Lf - National Labor Federation - הסתדרות העובדים הלאומיח
G.S.I- General Staff Intelligence - אגף המודיעין הצבאי
A.D.C - Assistant District Commissioner - קצין מנהל אזרחי מתחי
D.S.P - District Superintendent of Police - מפקד מחוז במשטרה
(S.I.B - Special Investigation Branch (R.A.F. Police - יתידת חקירות של ח״א
Attorney General Office -A.G.0 C.S.C. - Central Security Committee - ועדת בטחון מרכזית
.S.G - לח״י
F.F.I - לח״י

Military LiaisonOfficer^M16- M.L.0 Senior Intelligence Officer R.a.f
-S.I.0
Naval Liaison Officer -N.L.0 טעם הצי הבריטי
F.L.0  ־Flag Laison Officer
(S.O (i) - Staff Officer (intelligence - קצין מודיעין
O.B.E - Order Of The British Empire - אות הצטיינות בריטיח
J.S.P - Jewish Settlement Police - משטרת הישובים העבריים
Chief Intelligence Officer- פ.א.קצין מודיעין בכיר)ר

בתי הדין הצבאיים
 אשר,"ישראל היו חוטים בצל אגדת השקר הגדולה על"הצדק הבריטי-הדין הבריטיים בארץ-בתי
 הוא נתן מסווה.דין זה התגלה לא אתת- אבל פרצופו האמיתי של בית.היה טאבו שאסור לבקרו
ידי השלטונות- שהוכנו בשבילו על,דין- הוא הוציא פטקי.של ״צדק״ לחוקי הגזל ותעלולי השליטים
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המוציאים לפועל .הוא היה ידו השמאלית של משטר הדיכוי ,הרוחצת את היד הימנית המגואלת
בדם .הניצולים מכדורי המשטרה ברחוב דיזינגוף  30בת״א הועמדו לדין)ולא השוטרים הרוצחים
הבריטים שרצחו את חבריהם( .כל ההוכחות היו לזכות הנאשמים ולהרשעת הרוצחים מן המשטרה,
על כן ,התקיים המשפט מאחורי דלתיים סגורות ,וגזר הדין היה :שנות מאסר רבות לנאשמים העבריים
)ולא לשוטרים הרוצחים( ,כי ״הנציב לעניינים מיוחדים״ ציווה להרשיעם ולעשותם בלתי מזיקים.
כשהובאו בפני בתי הדין הוכתות על עינויים במרתף הבולשת ,כאשר אושרה עובדה זו על ידי עדים
וראיות אמינות ,השופטים דחו ראיות אלה ,תוך הבעת אמון בעדויות השקריות של השוטרים המענים,
שהכחישו את העובדות בעזות מצת ,אף כי ידוע היה להם היטב מי דובר אמת ומי משקר .בית הדין
העליון לערעורים של השלטון הזר היה דוחה בציניות כל תלונה שהוגשה אליו ע״י אסיר נגד הנהלת
בית הסוהר והיה פוסק לטובת השלטונות על-פי תוות דעתו של נציגם .בדרך-כלל ,נדתו בשרירות כל
הערעורים שהוגשו על פסקי-הדין של הערכאות הנמוכות בנושאים בעלי משמעות מדינית לאומית.
בית הדין הבריטי ,לרבות בית-הדין הצבאי ,שימש את האינטרסים הקולוניאלים של האימפריה
הבריטית .על כן ,ציווה בית הדין להשליך את הלוחמים העבריים מאחורי סורג ובריח לשנים ארוכות
ולהעלותם על גרדום ,הכול לפי הצורך הקולוניאלי המכריע .בית-הדין הבריטי בארץ-ישראל היה כלי
שרת בידי שלטון הכובש הזר .לוחמי חירות ישראל לא הכירו בזכות לדון את לוחמי המתתרות ,שניהלו
מלחמת שחרור נגד אדונו ,השלטון הבריטי .הם חבעו להכיר בהם כשבויי מלחמה ולנהוג כלפיהם לפי
משפט המלחמה המוכר על-ידי הקהיליה הבינלאומית.

משפט מלחמה
לפי תוקי המלתמה המוכרים על-ידי המשפט הבינלאומי אסור להעמיד לדין את שבויי המלחמה,
אסור להוציא ממנו הודעות בכוח ,אסור להענישו על מילוי חובתו הלאומית .על-פי מנהגי המלחמה
יש להחזיק שבויי מלחמה במחנות-שבויים עד סוף המלחמה.
תביעה זו הועלתה באופן נמרץ על-ידי נאשמי המתתרת .סוגיה זו של משפט מלחמה נידונה
בהרחבה בגליון י״א של עיתון ״החזית״ תחת הכותרת" :חביעחנו :משפט מלחמה".

״תביעתנו :משפט-מלחמה
חוקי המלחמה הולכים ומשתנים מדוד לדור ,בשם שהנשק להתקפה ולהגנה משתנה והולך.
מה וב המוחק ומה ובו התמווות מאז אותה מלחמה ,שעליה מסופו נ ס פ ו שמואל א' )פרק י׳׳ז(,
כש״פלשתים עומדים אל ההו מזה וישואל עומדים אל ההו מזה והגיא בינים״ .שגי המתנות עומדים
עווכים לקוב ,אולם אין הם מסתעוים האחד על אויבו .במקום זה יוצא איש-הביניים גולית מגת,
שבו גתגלם כל החוסן של הגזע הפלשתי :״גבהו ש ש אמות וזות״ .הוא מבליט גם את הטכניקה
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הצבאית של פלשתים באותה תקופה; ׳׳כובע נחושת על ראשו ושריון קשקשים הוא לבוש ומשקל
השויון חמשת אלפים שקלים נחושת .ומצחת נחושת על וגליו וכידון נחושת בין כתפיו .וחץ חניתו
כמנוו אווגים ולהבת חניתו ש ש מאות שקלים בוזל ונושא הצינה הולך לפניו״ .איש-הביניים מתוף
מעוכות ישואל ומציע :״בוו לכם איש ויוד אלי ,אם יוכל להלחם אתי והכני והיינו לכם לעבדים,
ואם אני אוכל לו והכיתיו ,והייתם לנו לעבדים״ .ולעומתו יוצא דוד ,״געו אדמוגי עם יפה מואה״,
מקלו בידו ו״וזמשה חלוקי אבנים מן הנחל בכלי הוועים אשו לו ובילקוט וקלעו בידו״ .״וישלח דוד
את ידו אל הכלי ויקח משם אבן ויקלע ויך את הפלשתי אל מצחו ,ותטבע האבן במצחו ,ויפול על
פניו אוצה - .ויואו הפלשתים כי מת גיבווים וינוסו״.
מדוע בדחו פלשתים משדה־הקוב? הלא בטכסיסי-מלחמה ובציוד היו כוחותיהם גדולים לאין-
ערוך מכוחותיו של מחנה-ישואל ,והם יכלו לנצח על-ידי הכנסת כל צבאותיהם לקוב .אלא שזה
היה נגד החוק ,שלפיו סימלה מפלתו של איש-הבינייס את מפלתו של המחנה שממנו יצא.
בימי־הביניים באו האביוים במקומם של אנשי הביניים היחידים .לא תמיד ביטא מספו האביוים
את כוחה הממשי של המדינה ושל השליט ,ששכו אותם .אך אם ניגפו האביוים במלחמה והייתה זו
מפלתה של המדיגה כולה .כי זה היה החוק השליט באותה תקופה.
אף במלחמה הקודמת ,שבה השתתפו מיליונים ובים של חיילים משני הצדדים ,עוד היו קיימים
המושגים ״חזית״ ו״עווף״ .ה״חזית״ הייתה במקום שהצבאות התנגשו זה מול זה .כל השאו -
השטחים והאזוחים  -נכללו במושג ״עווף״ ,שאין ק ש ו ״חוקי״ בינו ובין המלחמה.
מלחמה זו הכניסה שינוי גמוו במושגי המלחמה ,אין עוד עתה היאבקות של צבא מול צבא
בלבד .אנו עדים למלחמה של אומות ,כחטיבות שלמות ובלתי-מחולקות .האומה מגייסת את כל
כוחותיה ,ללא שיוו ,לשם הניצחון בשדה-הקוב .המלחמה מתנהלת בבתי-התוושת בשדות-
התבואה ,במכוות הפחם ואף בעתונות ובודיו .כל הכוחות מגויסים הם ,כל השויוים דווכים  -איש
איש לתפקידו; אולם הכל מכוון לקואת המטוה המוכזית האחת במלתמתה של האומה .כל האומה
היא מחנה-צבא אחד גדול וכל השטח  -חזית אחת ,ללא עווף וללא מתחמקים ומשתמטים .על
כן אין המלחמה הזאת מתנהלת בשדות הקוב בלבד .המטוס אינו מסתפק בהפצצת קווי-הצבא של
האויב .הוא מעמיק חדוו לטויטוויה של השונא והוום ללא וחמים בתי־חוושת ומפעלי-תעשייה,
מבלי להביא בחשבון אם מפעלים אלה מייצוים נשק לצבא או צוכי-מזון והלבשה לאוכלוסייה
ה״אזוחית״ .המטוה היא להווס את כל מוכזי-העצבים של האומה האויבת ,את כוחה להתגייסות
ולהתנגדות .המטוה היא :גוימה נזק חומוי וווחני גם יחד ,הום טוטלי ,כי ו ק באופן כזה יישבו
כוחו של האויב.
ואף בשעה שהאומה נחלה תבוסה צבאית ,אין היא אומות נואש ואין היא מקבלת על עצמה את
עול הכיבוש .עם היעלמו של החייל במדים משדה-הקוב ,מופיע צבא המחתות ,צבא ללא מדים,
הממשיך את המלחמה בפולש באמצעים העומדים לושותו :באקדח ,בוובה ובמכונת-יויה הוא
מקצץ בכובשים-הפולשים ובדינמיט הוא משבש את דוכי התחבווה החיוניים של האויב ,מפוצץ
ו כ מ ת נושאות תחמושת ,הוום בתי-חוושת.
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במובן שנות לו ,לאוקופנט ,לתאו את צבא המחתות בכנופיה שודדים ורוצחים ,טיווויסטים
נטולי-מצפון ,המביאים נזק לעמם ,שכאילו השלים עם השיעבוד .ובהתפש לוחם-הגוילה הוא
מועמד לדין כשודד וווצח .בית-דינו של הכובש פוסק :מיתה או שנים ובות של מאסו ועבודת-
פוך.
אך במצב דבוים זה נפוצו פוצים בזמן האחוון .צנחנים המודדים מאחווי קווי-האויב אינם
נחשבים עוד למוגלים .ואף ביחס לפוטיזנים גופם מתחוללת תמווה .הפרטיזנים של טיטו
ביוגוסלביה הוכוו כצד לוחם גם על־ידי הגומנים ,אף כי שם אינה קיימת חזית סדיוה ואף כי אין הם
פועלים על דעת הממשלה היוגולסבית הגולה .ובימים האחוונים הודיעה סוכנות"וויטו״ הבויטית
מאלז׳יו)לפי ״פלשתין פוסט" מיום ו 1ביוני( ,ש״מו דלה-וויג׳וי ,המוושה לעניני פנים )בממשלה
הצופתית הזמנית( פיוסם פוטים על הכוזה ,שכוחות המחתות המזויינים )בצופת( מהווים חלק
אינטגולי של הצבא הצופתי .הם ייהנו מכל הפויבלגיות והיתוונות של הצבא הצופתי לפי החוקים
הקיימים .עליהם חלים התנאים הכלליים שנקבעו בחוזה-האג ביחס למשפטים ולמנהגים במלחמה
יבשתית״.
חוזה-האג שהוזכו ,קובע בין השאו את הנהוג ביחס לשבויי-מלחמה .לפיו אסוו להעמיד לדין
את השבוי .אםוו להוציא ממגו הודעות בכוח ,אםוו להענישו באיזו צווה שהיא על מלאו את חובתו
הלאומית .יש להחזיקו במחנה-שבויים עד גמו המלחמה.
יש לקוות ,שהכוה פוומלית זו תהיה כללית מ מ ן הקווב והיא תאשו את המצב הקיים; שצבא־
המתתות ,לוחמי-הגוילה ,הפוטיזנים ,הם צבא-האומה והם ושאים להיהנות מזכויות של צבא
במדים ,אף כי חובותיהם קשים לאין-עווך ,מסוכנים הובה יותו מחובותיו של חייל בצבא סדיו.
לעובדות אלה יהיו נאלצים להסתגל גם כובשי אוצנו .העובדה ,שקיים בשטח הכיבוש ,ששמו
״פלשתינה״ בפי הכובש ,גוף לוחם ,הכופו בזכות הזו לשלוט כאן  -עובדה זו יוצות מצב משפטי
חדש .כפיוה זו בחוקיותו של השלטון הזו מבוטאת בפומבי על-ידי לוחם-המחתות העבוי וכמותו
חושבים המונים ובים ,אשו ט ו ס מצאו את העוז להביע את דעתם בגלוי לוחמי החוות גס נוהגים
בחייהם בהתאם להכותם .אין הם מקבלים על עצמם את עול חוקיו של השליט ונכנעים אך לחוקי
המתתות ,ששלטונותיה הם בשבילם בשעה זו השלטונות החוקיים היהודים באוץ .כי הם מבטאים
את הוצון העבוי לחוות.
לוחם המחתות העבוית הוא חייל לא פחות מן הפוטיזן היוגוסלבי ומלוחם המחתות הצופתי.
ודוישתגו להכיו במתתות העבוית כבצד לוחם איגה פתות מוצדקת.
כובש אוצנו יצטוך סוף-סוף להשלים עם העובדה ,כי פה מתנהלת מלתמה .הוא הזו  -לוחם
לקיום שלטונו במולדתנו .הוא משתמש במלחמתו בנשק מורוני ,בהטלת פחד ,באלמות .ולעומתו
עומד צבא המתתדת העברית ,הלוחם לחרות מולדתו האחת והיחידה ואף הוא משתמש באמצעים
הנהוגים במלחמות ימינו אלה .יש הבדל ברמתם המוסרית של שני הכוחות .כי האחד מגן על רכוש-
זרים שחצליח להשתלט עליו בתככים ובמרמה; והשני נלחם למען אפשרות של חיים ,לחרותו ,על
כבודו .אולם לא עם השליט הזר נתווכח על צדק ויושר ,אך עובדה היא שיש להתחשב בה; שני
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הבוהות נמצאים במצב של מלחמה ,ואף אם בוחותיו החומריים של האויב גדולים משלנו בשלב
זה של המלתמה ,לא נניח את נשקנו .אל המעטים ,שהרימו את דגל המלהמה יצטרפו רבים ואנו
מאמינים ,בי סוף הניצחוןלבוא.
האויב השתדל לתאר אותנו ב״גאנגסטרים״ ו״בנופיות שודדים״ ,בפושעים שפעולותיהם נחמות
מן האינסטיגקטים לשפיבת דמים .עמידתם הגאה והאמיצה של לוחמי המחתרת העברית ,הסברתם
בכתב ובעל פה ,הזימו את מאמציו של הכובש .עתה ידועה האמת גם בישוב גם בחוגים פוליטיים
חשובים המתעגינים בנעשה בארצנו .האויב נאלץ כבד להעמיד הסברה פוליטית משלו לעומת הסברתו
הפוליטית של לותם החרות .אגו גמשין להתקיפו בדברים ,כשם שנמשיך להתקיפו בנשק ולא תהיה
לו ברירה אחרת ,אלא להשלים עם המצב החדש ולהסיק מכאן את המסקנות המתאימות.
אין אנו משלים את עצמנו ,שמחר יבוא הדבר ,האויב ודאי ימשיך להסתתר תחת מסווה ה״חוק״,
שהוא עצמו קבע לתועלתו .הוא יוסיף להעמיד לוחמים שבויים למשפט ,יוסיף לדון אותם לשנות
מאסר רבות ואולי אף יהיו להעלות לוחמים לגרדום .אולם אנו מדרישתנו לא נזוז; הננו צד לוחם
במלחמה זו שבין כובש המולדת העברית לבין העם העברי החותר לעצמאות .לוחם החרות חייב
להיהנות מחוקי המלחמה שנקבעו באורח בינלאומי .שבוייגו אינם פושעים פליליים וחוקיו של
הכובש אינם חלים עליהם .אין לשום בית-דין סמכות לשפוט אותם על מלאם את חובתם הלאומית
בהתגייםם למלחמת-החרות .אין רשות לדונם לבית-סוהר ורצח הוא  -העלאתם לגרדום.
האויב הוא חזק ויש בידו אמצעי־טירור מרובים .אולם אין ידיעה זו משחררת אותנו מחובתנו
להילחם לחרות ואין היא מרפה את ידינו .כן לא נירתע מפגי בתי־סוהר וגררום .אולם אם האויב
יוסיף ללכת בדרך זו של מלחמה בנו ,שהיא מנוגדת למשפט-המלחמה הבינלאומי ,ייחשב לו הדבר
לפשע .ואף אנו נראה את עצמנו חופשים להגיב על פשעים אלה באמצעים החמורים ביותר .עד אשד
יבין השונא ,כי הפסד פשעיו מרובה מן השכר שהוא מפיק מהם.
הבריטים תומכים בצבא המחתרת באירופה .הם מגישים לפרטיזנים של טיטו תמיכה חומרית
ופוליטית .הם ודאי גם הסכימו להכרזתם האחרונה של השלטונות הצרפתיים .הם יהיו נאלצים
להכיר םוף־םוף גם בעובדה הפוליטית של מלחמתנו לחרות.
תנאי המלחמה של ימינו ודרכיה השתנו .חייל־המחתרת הוא חייל-האומה .ותביעתנו היא
מוצדקת :משפט-מלחמה לשני הצדדים הלוחמים.
או ששני הצדדים יכירו כלל הזה או  -שנהיה חופשים לפעול ללא חוקים ,באויבינו.״

הגרדום
מובן שדרישותיה של לח״י להכיר במחתרת העברית כבצד לוחם לא נתקבלו על-ידי השלטון
הזר ,אשר המשיך להסתתר מאחורי מסווה ״החוק״ ,שהוא עצמו קבע לתועלתו .הבריטים הוטיפו
להעמיד לדין לוחמי מחתרות שבויים וגזרו דינם לשנות מאסר רבות והעלום לגרדום עד סמוך לחיסול
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שלטונם בארץ .גם המאמר שפורסם באותו גליון י״א של ״החזית״ ,תש״ד בשם ״הגרדום״ עוסק בנושא
האקטואלי של הוצאה להורג של לוחמים על-ידי השלטון הזר ובותן את יעילותו של עונש זה להרתעת
מהפכנים ומורדים נגד המלכות .המסקנה :במקום בו עומד היום גרדום  -שם תוקם מחר מצבת זכרון
לניצחון החירות על העריצות.

״גרדום״
הגרדום הוא סמל .הוא מסמל את סיומה של תקופה ותחילתה של תקופה חדשה ביחסים שבין
השלטון וה׳׳נשלטים״ .הוא מגלה בבהירות שאין במותה את פשיטת הרגל המוסרית של השלטון:
לא זו בלבד שאין הוא מבטא עוד את רצון־העם ,אלא שהוא נהפך לשלטון שנוא ,מדכא ,הפועל נגד
האינטרסים של ההמונים בניגוד לרצונם.
השלטון העריץ  -וכל שלטון ,הפועל בניגוד לשאיפות-העם הוא עריץ  -נוקט באמצעים שונים.
כדי לעקור כל גילויי התנגדות בתחומיו .הוא מעוניין בבערותם של ההמונים ,כדי שלא יעמדו על
נכליו .הוא קונה את חלושי-האופי שבין ההמונים למען ישמשו סוכניו ומגידי תהילתו .הוא מדבר
בשפת חלקלקות ומעתיר אמרי-נועס ובאותה שעה הוא מוצץ את דם קורבנו כעלוקה.
לא רבים הם בתתילת המכירים את אופיו העריץ של השלטון ומעטים הם המעיזים להפוך את
ההכרה למעשה; להכריז מלחמה עליו לשם מיגורו ,למען החופש .אך ידוע ידע העריץ ,כי מעטים
אלה צופנים סכנה לעצם קיומו הוא שואף למיגורם .בתי-הםוהר ,עבודת-פרך ,גירוש  -זהו נשקו
של השלטון נגד הלוחמים .וכשאין אלה מועילים להפחיד ולעקור את המרדנים ,הוא אוחז באמצעי
האתרון העומד לרשותו  -בגרדום ,ברציחת הלוחמים.
מהו אמצעי זה בשביל השלטון :הגרדום חייב להוכיח להמונים ,כי אין הוא נכנע ללחץ ,שכוחו
אתו ומנוי וגמור עמו להחזיק במעמו בכל מחיר .לא את הפרט מתכוון השלטון להעלות לגרדום ,אלא
את שאיפת החרות עצמה ולהפחיד את אלה ,שעתידים מחר להצטרף אל הלוחמים.
ובשביל התנועה הלוחמת? הוכחה נוספת  -האחרונה  -שהחופש לא יושג על-ידי תיקונים
חלקיים ובדרך של התפתחות; שאין עוד כל אפשרות להשלים בין שאיפת החרות ועצם קיומו של
השלטון העריץ .הגרדום הוא התהום ,אשר מעליו לא יגשרו עוד גשרים של ׳׳הבנה׳ ופשרות .השאלה
,

היא אחרת מעתה :אנחנו או הוא  -מי מאתנו ינצח ומי יפול  -במלתמה.

*
היעיל הוא הנשק הזה ,שהשלטון אוחז בו גגד הלוחמים? העוזר הוא לביסוסו? אלפי שנות
היסטוריה אנושית נתנו את התשובה  -השלילית.
מאות ואלפי מורדים עברים הוקעו על צלבים על-ידי נציבי-רומא על הטיפם להתקומם נגד
המלכות הרשעה .אולם הרוחות לא נרגעו על-ידי כך .הם נסערו יותר ויותר וגופות המוקעים עוררו
את העם להתלכד ולצאת למלחמה הגדולה נגד האדירה במדינות .רומא ניצחה במלחמה זו ,אך
יסודותיה נתערערו ואילו רוח העברים לא נשברה ,וכעבור שני דורות בלבד הקיז בר-כוכבא מתדש
את דמו של עם-טיטוס.
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משטר העריצות ברוסיה העלה לגרדום עשרות של לוחמים לחופש ההמונים ,אך אחרי כל נחשול
של דמים הוא ראה צורך לעצמו לוותר להמונים  -ולוא למראית-עין בלבד  -על-ידי שיתופם
בקביעת החזקה .אולם ויתוריו לא עמדו לו להצילו .הגרדום תבע סילוק גמור של התליינים ,ללא
פשרה וללא חצאי-פתוונים .הפרשה האחרונה בהיאבקות הזאת ידועה :היא נכתבה במרתפי ארמון-
החורף המלכותי  -בהתזת ראשיהם של העריצים.
באירלנד הוצאו להורג ,אחרי כשלונו של מרד-פסחא ) ,(1916עשרות לוחמים איריים .הועלה
לגרדום  -בעוון ״בגידה במולדת״)הבריטית(  -איש־התרומות אציל-הרוח ,סיר רוג׳ר קייסמנט.
אך אלה דווקא ליכדו את המוני העם האירי מסביב ללוחמיו ,המלחמה גברה והשלטון השגוא נאלץ
היה בסופו של דבר להכיר ,כי לא יוכל עוד להישאר בארץ לא-לו ,אם לא יעלה לגרדום את העם
כולו והוא עזב את אירלנד לעם האירי.
כיום הפכה אירופה כולה לגרדום .הגרמגים מוציאים להורג המונים רבים ,אך תנועות המרד לא
נעקרו .הן מוסיפות להתנגד ,מוסיפות להילחם ,מגבירות חיילים וסופן לנצח.
כי כן מלמדת ההיסטוריה של דורות רחוקים ודורות קרובים :במקום הדיכוי ־ שם השאיפה
לחופש .במקום השאיפה לחופש  -שם המלחמה לחרות .במקום המלחמה נגד הדיכוי  -שם הגרדום,
ובמקום שעומד היום גרדום  -שם תוקם מתר מצבת-זכרון לניצחון החופש על העריצות.

*
מי מן העריצים רוצה ללמוד מן העבר? אף לא אחד .לא מושלי גרמניה ולא מושלי בריטניה .אילו
רצו ללמוד ,היו מתעמקים באפיזודה ״קטנה״ מחייו של נפוליון המהולל .וכה מסופר בספרי הימים:
עטור-נצחונות .מאמין בתעודה שהוטלה עליו על ידי ההשגחה העליונה .עבר נפוליון מבירת
מדינה אחת לשניה .כל העמים היו עפר לרגליו .הכל קיבלו את סמכותו העליונה .מושלים ורוזנים
כרעו על ברכיהם לפניו .וכן הגיע עד וינה וגם שם קיבלוהו המונים בתרועת-גיל ונסיכים כרעו ברך.
אולם בתוך הקולות החוגגים חדרה פתאום שריקת הכדור שנשלח על-ידי עלם אוסטרי צעיר ־ אל
לבו של נפוליון .הכדור החטיא את המטרה והעלם נתפש .הקיסר ציווה להביאו לפניו .וכששאלו
לפשר מעשהו שמע את תשובת העלם :אתה גזלת את חרות ארצי; אתה אויבי ועל כן רציתי להמיתך
 הוא לא התחרט ולא ביקש חנינה.ולקיסר ,השואל מה היה עושה אילו שלחוהו לחופשי ,השיב כדבר המובן מאליו :הייתי מנסה את
מזלי שנית ומקווה אני ,שהפעם הייתי מצליח...
הקיסר גזר את דינו של העלם :מיתה .הוא ציווה להודיעו איך יקבל הצעיר את המוות המתקרב
וכיצד יתנהג ברגעיו האתרוגים .וכשהודיעוהו כי שקט היה העלם ובאומץ־לב הלך לקראת סופו -
שקע הקיסר בהרהורים נוגים .כי אותה שעה ידע שנפרץ פרץ באמונה ,שהוא מביא ״חופש ,שוויון
ואחווה״ לעמים .הצעיר ראהו כמדכא וכך יראוהו מחר רבים .ונפוליון ידע ,כי אפשר לנצח בשדה־
הקרב ,אפשר להכות נשק בנשק ,אך אין אפשרות לנצח בנשק את הלבבות האמיצים ואין לכבול את
רוח החופש.
מאז עמדה דמותו של העלם האוסטרי לנגד עיניו .הוא ראהו בכל אשר הלך .הוא לא חדל מלהרהר
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בו ומלשוחח עליו גם בערוב ימיו ,בבדידותו בסט.הלנה .מי יודע אם עיניו של הצעיר הזה ,שעלה
לגרדום בגבורה ובאומץ-לב ,לא גרמו למפלותיו של הגדול במצביאים יותר מתבםיםי־המלחמה של
קוטוזוב ,יותר מוולינגטון  -יותר מן הקואליציה האירופית בולה!
הצעיר מראש-פינה ,שנתלה ביום א׳ דראש-חודש תמוז תדצ״ח על-ידי תליין בריטי בארץ־
ישראל העברית ,סיים אף הוא תקופה ופתח תקופה חדשה במאבקה של האומה לחיי חרות .הגרדום
פקת עיניים לראות ,כי השלטון הזר יסבול ציונות קטנה ,קבוצת-כנפיים ,אך לא ירצה לוותר על עצם
שלטונו כאן ולא יימנע מלהשתמש באלימות כלפי אלה ,החותרים לחיי-לאום חופשיים ועצמאיים
במולדת .ומצד אחד הוכיח הגרדום ,כי קם לאומה נוער חדש ,אשר רעיון החרות אינו בשבילו עניין
שברגשנות מטושטשת; נוער שאינו מוכן לבקש ,להתחנן ולהזיל דמעות .קם גוער ,אשר המולדת
העברית היא לו האידיאל הנשגב ,אשר למענו יש להילחם ולהקריב את הגוף ואת הנפש.
לבן-יוסף ,ולחבריו השניים לא ניתן להופיע בפני ״בית-הדין״ הבריטי במלוא קומתם ,לתבוע
את עלבונם של עשרות קורבנות יהודים ,להכריז קבל עם ,כי מעתה ידבר שפה אחות הצעיר העברי
במולדת ,העומדים עליהם  -עסקגי מפלגה הרכרוכיים  -ציוו לבקש רחמים על חייהם יען כי
״ילדים״ הם השלושה מראש־פינה ואף ״בלתי שפויים בדעתם״ .אך שלמה בן-יוסף ,שעליו הטיל
הגוול להיות הווג-מלכות ראשון תחת שלטון בריטניה ,ידע להתרומם ולעלות במעלה הגבורה.
העלם העבוי הלך לקואת המוות בשיוה על שפתיו ,בואש מודם ,בקומה זקופה .הוא ודאי הוגיש,
שאחדים צועדים ובים כמוהו ,אשו את גבוותו יקדשו ,ושיגשימו את שלא ניתן לו להגשים.

*
קבוו של בן-יוסף לא נשאו בודד .מלחמת החוות תובעת קוובנות .וקבוות נוספו ביוושלים,
בתל-אביב ,בחיפה ,ובטבויה .הם נפלו במלחמה נגד השלטון הזו במולדת .הם נפלו מכדווי האויב
המדכא והמשעבד .המלחמה נמשכת .האויב הקים גודום ועוד לוחמים ובים יעלו עליו בשיוה
ובגבורה .עד אשר יתמוטט הגרדום ואתו השלטון העריץ .והאומה החופשית תקים אנדוטת-הניצחון
במקומו .זאת ידע בן-יוסף ועל כן עלה לגרדום ברינה.
זאת יודע כל לוחם עברי .והוא מוכן".

בתי-הםוהו
בתי-הסוהר הם מסימני-ההיכר היותר בולטים של כל שלטון שיעבוד ודיכוי .השלטון הבריטי
בארץ-ישראל לא היה יוצא מן הכלל מעובדה זו .מתחילת שלטונו ,עם כיבוש הארץ ,ועד תיסול
שלטונה במאי  ,1948קיימה ממשלת פלשתינה בתי-סוהר ומחנות מעצר ,בהם נאסרו מאחורי סורג
ובריח אלפי יהודים וערבים ,חלקם הגדול לותמי המחתרת העבריים שמרדו בשלטון הזר .בתי-הסוהר
העיקריים היו :בית-הכלא בעכו ,בית-הסוהר המרכזי בירושלים ובית-הסוהר לנשים בבית-לחם.
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כלא עכו
מבצר עכו שימש בית כלא מרכזי לארץ-ישראל בימי השלטון הבריטי ,בו נכלאו ,החל מראשית
כיבוש ארץ-ישראל ע״י הבריטים ועד להקמת מדינת ישראל ,לוחמים יהודים מארגוני ה״הגנה״,
האצ״ל ולח״י וגם אסירים ערבים.
האסיר המפורסם בכלא היה זאב ז׳בוטינסקי ,אשר ריצה בו א ת עונשו בגין ההגנה על ירושלים
בפרעות תר״ף).(1920
מבנה בית הכלא היה הלק ממבצר ישן ,שנבנה במאה ה 12-על-ידי הצלבנים הצרפתיים .מתוך
מבצר זה התגוננו נגד הםלג׳וקים והמונגולים עד נפילתה הסופית של עכו .המבנה בו היו כלואים
האסירים היהודים הוקם על-ידי דהאר אל עמר ,שליט הגליל בתקופה  . 1775-1743המושל ג׳אזר פחה
בנה מעל המבצר העתיק מבנה ,ששימש מעין קסרקטין ואורווה לסוסים .בית-הסוהר ,שהיה מתחם
מגודר עם מבנים ומתקנים שונים ,שכן בחלק הצפון-מערבי של העיר העתיקה .מצפון וממזרח היה
מוקף חפיר פנימי וחיצוני ליד גדר בית-הסוהר וחלקו המערבי גבל בים .בין הים לחומה ,חצץ כביש
שהוליך לכניסה המערבית של העיר העתיקה .הכניסה לבית-הסוהר הייתה דרך השער הכפול בצד
המערבי .אחרי מעבר השער ,במרחק כ 70-מי ,נמצא גשר הנטוי מעל החפיר הפנימי ,שמוביל אל שטח
המבצר עצמו .בית הכלא נבנה בצורת מלבן ,ששתיים מצלעותיו נוצלו להחזקת האסירים :בדרומית
ישבו האסירים הערבים וכמזרחית ,האסירים היהודים .באגף החדש ,שפנה לים ,נמצאו שני מטבחים,
ליהודים ולערבים ,מקלחות ,בתי-שימוש ושירותים.
בסוף האגף המערבי נמצאו הצמוקים .הבניין בן  3קומות .באגף הצפוני נמצאה מנהלת בית-
הסוהר .בחלק מקומת הקרקע נמצאו תאי הנידונים למוות ותדר הגרדום .בקומה השלישית שכן בית
החולים .בשעות היום והלילה הופקדה שמירה על שלושת האגפים הנמוכים .זקופים חמושים ברובים
מסוג ״גרינר״ ,רובה ציד חד קני ,טעון תרמילי נחושת ,ובהם ״שרוטים״ ג׳ולות הפלדה גדולות וקטלניות
 סיירו על הגגות.מנהל בית-הכלא היה הקצין גראנט ,שנקרא בכינויו ״פישקה החיגר״ ,אדם גוץ ,צולע ומכוער ,אשר
שלט ביד רמה .תקנותיו והמשטרה שהשליט היו דרקוניים וכרוכים בדיכוי פיסי ונפשי של חיי היום
יום ,ושמטרותיהם היו להפעיל לחץ מתמיד על האסיר ע״י עבודה קשה ,עונשים ,תיפושים ,ביקורת,
משפטים ,צינוק ,מחסור במזון ,בסיגריות ,בצמצום ביקורים ועוד.
ב 1946-הוא הוחלף בקצין קלאו ,מנהל בית-הכלא המרכזי בירושלים.
כלא עכו היה מבצר שמור היטב ,ממנו לא ברת אסיר מעולם עד ה 4-במאי  .1947ביום זה פרצו את
חומת בית-הסוהר לוחמי האצ״ל ושחררו  41חברי אצ״ל ולח״י.
בכלא עכו עלו לגרדום י״ג לותמי תירות עבריים.

בית-הסוהד המרכזי בירושלים
בית-הסוהר המרכזי בירושלים היה סגור ומסוגר כמבצר ,ששכן בבניין מאתורי מגרש הרוסים,
ששימש בעבר בית-הארחה ושמו ״מוסקבה״ והוכשר לבית-סוהר על-ידי הבריטים .בתקופת מלחמת
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המחתרות ישבו בו מאות אסירים ,רובם ערבים .בחלק הפנימי של הבניין היו תאים שקירותיהם עבים
מטר ויותר ,סגורים על סוגר ובריח ,ובכל פינה שמירה מעולה .אל לב המבצר הסגור היו מחוברים
משרדי בית-הסוהר ובחלק זה הוחזקו גם העצירים לפני משפטם .למשרדים אלה היה מחובר בית-
מלאכה של ייצור צלבים .זה היה מעגל השמירה השני .מחוץ לכתלי בית-הסוהר ,הייתה החצר החיצונית
ובה בתי-מלאכה לייצור מצבות לסגל הבריטי .לאחר השעה ארבע ,לאחר שכל העצירים היו נכלאים
בתאיהם ,שימשה החצר מקום טיול לאסירים בעלי זכויות יתר ,רב״טים וסמלים ,ולממונים על שירותי
בית-הסוהר .מעבר לגדר של חצר זו ,בשטח מוגבה מטרים אחדים מבית-הסוהר עצמו ,היה צריף
המגורים של מר וילסון ,מנהל בית-הסוהר .על גג בית-הסוהר הסתובבו בלי הרף זקיפים וכן למטה,
בחצר ,משמרות קבע של שוטרים בריטיים .בפינת הבניין ,מצד רח׳ סנט פאול ,מול צריף מכבי-אש,
היה מעון המגורים של השוטרים הבריטיים שהיה קשור עם גג בית-הסוהר .בפינה הדרום-מערבית
של בניין בית-הסוהר היה מחסן ,ממנו הובילה דלח שמאלה ,למחסן שני וממנו כניסה לפרוזדור הגדול
של הכלא .משני צדי הפרוזדור הארוך היו חדרי האסירים .בשנים  1948-1940ישבו בכלא זה כ500-
אסירים ,מהם כ 70-יהודים ,בעיקר אנשי לחייי ,האצ״ל וה״הגנה" .חדר  18היה של אסירי לחייי ,חדר
 19של אסירי האצ״ל וחדר  23היה של אסירי ה״הגנה" .בבית-הסוהר עשו השלטונות כל אשר לאל
ידם ,כדי לשלול מן האדם א ת זהותו ואת אישיותו .האסיר היה חייב ללבוש בגדי אסירים .הוא ישן
על מזרן סמרטוטים ,שנודע בשם"בורש" ,על רצפת תאו .במשך הלילה עשה א ת צרכיו בתוך עביט,
הקרוי"קרדל" ,שעמד בפינת התא המלא אסירים השוכבים איש ליד רעהו ,עד אפס מקום .קימה ב5-
בבוקר ל״תמאם" :ספירת האסירים .אחרי ה״תמאם" רחצה במספר כוסות מים .הגילוח היה אסור .אך
למרות האיסור היו כולם מגולחים בסכיני גילוח מוברחות .אחרי ניקוי החדרים כל האסירים השפוטים
הלכו לעבוד בבית-מלאכה :סנדלרות ,חייטות ,נגרות ,פחחות ,מסגרות ובדפוס .עובדים עד וו .ב11-
שוב"תמאם" ,ארוחת-צהריים וחזרה לעבודה עד  .2:40בשעה  2:45טיול"קאסדרה" ב״תכורה" ,בתצר
וחלוקת שתי סיגריות .משעה  4נסגרו כל האסירים בתאיהם עד למתרת בבוקר .האוכל סופק מהחדרים
של האםירים הפוליטיים העבריים שהוכנו על-ידי הטבח .כן התקבל גיליון של עיתון"הארץ" שהועבר
לקריאה מתא לתא .לקראת השבתות והחגים האסירים היו מתכוננים במיותד ,מתקלחים ,מסתפרים
ומתלבשים .בערב שבתוח וחגים מתכנסים בבית-הכנסת ,אומרים קידוש על תלה ויין ומקבלים א ת
פני ר׳ אריה לוין ,רב האסירים ,שהביא להם שמחה ואורה בתפילותיו ובדרשותיו .בחגים תלו ביקורי
הקרובים .בבית-הסוהר בירושלים היה תדר גרדום בו היו תולים א ת נידוני המוות הערביים .בכלא זה
פוצצו א ת עצמם משה ברזאני ,חבר לח״י ומאיר פיינשטיין ,תבר אצ״ל ,לפני עלייתם לגרדום .מבית-
הסוהר בירושלים נערכו מספר בריתות של תברי לח״י ואצ״ל .היום משמש בניין בית-הסוהר מוזיאון
של אסירי המחתרות שליד יחידת המוזיאונים במשרד הביטחון.

בית-הסוהו לנשים ,בית-לחם
בבית-הסוהר לנשים בבית-לחם היו כלואות בין  180-150העצורות והאסירות של המחתרות
בתקופת השלטון הבריטי בארץ-ישראל .היה זה בניין גדול שהתנשא על גבעה רמה ,שדמה לטירה
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עתיקת יומין מימי הביניים .חומת אבן גבוהה ,שגדר תיל בראשה ,הקיפה א ת הבניין ושער ברזל גדול
חלוד שימש ככניסה לתוכו .כדי להיכנס לבניין ,היה צורך למשוך במוט ברזל ,שהיה תלוי לימין השער.
בשנות הארבעים היה ג׳ק גראהם המפקד של בית-הסוהר ובית-המעצר אבל מי שניהלה אותם בפועל
הייתה אשתו  -ויולט גראהם  -האשה היחידה באנגליה ששירתה במשטרה הבריטית בארץ-ישראל.
ויולט שנאה את האסירות היהודיות והן קראו לה בלעג ״המלאך הלבן״ בגלל תלבושת הקיץ הלבנה
שלה ,שהיוותה ניגוד מושלם לשוט שהחזיקה תמיד בידה ,שוט שבו היכתה אותן לא פעם .היא שלטה
ביד רמה גם בסוהרות שהיו ברובן ערביות ונוצריות .על פתיחת השער הופקדה סוהרת לבושה בבגדי
נזירה ,שהייתה מצוידת במפתח ענק בגודל כחצי מטר .מהשער הובילה הדרך לחצר עשויה קומות
קומות ,ובה גינה יפה ששימשה א ת מנהל בית-הסוהר והסוהרות .מהתצר ,התחנה הבאה הייתה
המשרד ,בו נבדקה העצירה המובאת לכאן והיו נוטלים ממנה את כל תפציה האישיים :שעון ,סיגריות,
מדים ,עיפרון ועט ,ראי .מכאן הצעד הבא אל מחסני הבגדים .שוב החיפוש בבגדים ועל הגוף .כאן
הלבישו על העצירה בגדים חדשים של אסירה .כדי להגיע לתאים היה צריך לעבור על פני חדרים
ומחסנים ,עד מטבח האסירות .ימינה למטבח נמצא גרם מדרגות לקומה השנייה ,שבקצהו ניצב שער
ברזל מסורג .הדרך המשיכה להוביל בתוך מדרגות צרות שוב אל שער נוסף .ממול המדרגות נמצאו
חדריהן של מוכות הגורל :חולות רוח ,שנכלאו לתקופה בלתי מוגבלת .ושוב מדרגות אין ספור .אחרי
״הויה דלרוזה״ הזו הגיעו סוף סוף אל תאי עצירות המחתרת .בבניין הישן שוכנו תחילה גם האסירות
השפוטות וגם העצירות שנעצרו במעצר מנהלי)אדמיניסטרטיבי( לפי חוקי שעת חירום .לימים ,שוכן
מחנה המעצר בבניין ששימש בעבר וילה לנוצרי עשיר ,שנקרא בפי העצירות ה׳׳וילה״ .בבית-הסוהר
בבית-לתם היו עצורות בתקופה  1947-1939עשרות בנות מחברות לח״י ואצ״ל ,חלקן שפוטות
לתקופת מ א ס ר ארוכות ,לרבות מאסר-עולם .מספר בנות מה״הגנה״ נכלאו בכלא בית-לתם לתודשים
ספורים בלבד .החיים בבית-הסוהר לנשים בבית-לתם ,לעומת תנאי מעצרם של הגברים בלטרון,
היו קשים והעצירות היו נתונות בתנאים של ב י ת ־ ס ו ה ר ממש ,גם לאחר שהועברו ל״וילה״ .תנאים
אלה היו מבחינת סאדיזם והתעללות מתמדת בצלם אדם .קשה ומרה הייתה מלחמתן של העצירות
היהודיות למען זכויות אנוש מינימליות בין כתלי הכלא .המאבק כלל :שיפורים בתנאי אספקת המזון
וטיב האוכל; בעיית חוסר המים ,תוספת המקלחות ,שיפור בטיפול רפואי ובתנאי הדיור הגרועים
והטחובים ,שגרמו לעצירות רבות לחלות .לבנות לא נתאפשר לעסוק בפעילות גופנית וספורט ,ולא
ניתן לקיים לימודים בהעדר מקום מתאים .בחדרים שררה צפיפות ,בכל חדר שכנו  10-5בנות .א ת רוב
זמנן בילו בקריאה ,בלימודים עצמיים ובעיםוק בעבודות-היד למתנות.
עבודות-יד אלו שימשו ,בדרך-כלל ,אמצעי להברחת דואר וקיום קשר עם החוץ .נמצאו גם תתבולות
אחרות להברתת דואר ,כמו בעקב הנעליים ,שנשלחו החוצה לתיקון ,ובשילוחן בחזרה .הבנות סבלו
קשה גם מהקור העז ששרר בכלא ,בעיקר בחורף ,אך גם בקיץ החום לא הגיע לחדרים ולחצרות .החיים
בין העצירות והאסירות היו חיי שיתוף ,אתווה ועזרה הדדית .א ת יישוב המחלוקות פתרו באסיפות
כלליות .הן ניהלו ״קומונה״ ,בה חילקו ביניהן א ת כל המתנות והחבילות שנתקבלו מבחוץ .סדר היום
בכלא היה :קימה  6:30בבוקר ,עד שעה  8רחיצה ,אכילה וניקוי חדרים .משעה  8עיסוק בעבודות שונות.
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העצירות לא חויבו בעבודה ועסקו בקריאה ,לימודים ועבודות-יד .מידי יום נערך טיול בוקר .א ח ר -
הצהריים נוצל לשיתות ,לוויכוחים ולהכנת תכניות לחגים .העצירות המינהליות נהנו ״מיחס מיוחד״.
האסירות השפוטות בילו א ת רוב הזמן בתדרים ,פרט לשעות הטיול .א ת שעת כיבוי האורות בתדרים
הצליחו הבנות להאריך עד השעות המאוחרות .בביקורים היה שוני בין השפוטות לבין העצירות.
השפוטות יכלו לקבל ביקור אחד לחודשיים בהגבלת מספר המבקרים ובימי חג-ביקורים ללא הגבלה.
אצל העצירות יכלו לבקר כל שבוע וכל חג  -בחגים ללא הגבלה .בתגי ישראל ערכו הבנות את התפילות
בעצמן .אורח קבוע בימות השבוע היה הרב אריה לוין ,רב האסירים והאסירות ,שהפך א ת יום ההול
לחג ולאושר לעצירות ,בנסחו חמימות ,אמונה ואהבה בלבבות הבנות .בימי זיכרון היו נערכים טקסי
זיכרון למנהיגי האומה ,רזיאל ,יאיר ועולי הגרדום .בתקופת שהותן בכלא ,נאלצו הבנות להגן על
זכויותיהן בכות ובתקיפות :בשביתות-רעב ,בהתפרצויות למשרד בית-הסוהר ובשריפת ניירות.
פעם ,כאשר רצו להפריד בין בנות לח״י והאצ״ל ,התמרדו בנות לח״י וסירבו להיכנס לחדריהן.
גם כשהוכנסו בכוח המשיכו במרידה .כעונש ,הן פוזרו בין החדרים ,נלקחו מהן מטותיהן ונעליהן והן
נשארו סגורות בחדריהן במשך חודשיים .כן ,נשללו מהן זכויות הביקורים .אבל הלוחמות האמיצות
הוכיחו אח עוז רוחן וגבורתן גם בתוך הסורג והתיל .התמרדות נוספת של בנות האצ״ל ולח״י בכלא
אירעה לאחר החלטת כ״ט בנובמבר  1947על חלוקת הארץ .סכנת חיים ממשית ריחפה על ראשי קומץ
העצירות בלב העיר הערבית הפורעת .השוטרים הבריטים שיתפו פעולה עם הערבים וחילקו להם
נשק .באין עזרה מבתוץ ,שוב החליטו הבנות לפעול בעצמן .הן סרבו להיכנס לחדרים ונשארו בחוץ כל
הלילה .למחרת פרצו א ת הגדר המפרידה בין שני חלקי החצר ,ופלשו לשטח התצר שהיה סגור כל שנות
מעצרן .הן פרצו אל משרד בית-הסוהר ,שרפו את הניירות ,ניתקו א ת הטלפון והוציאו א ת המפתחות
מידי הסוהרות .הבנות הכינו שמן רותת ומים רותחים ,כדי להטילם על השוטרים שעמדו להסתער
עליהן .במשא-ומתן הושג הסכם כי כל האסירות תועברנה בימים הקרובים למקום א ת ר בשפלה.
ואמנם ב 28-בדצמבר  1947הועברו כל האסירות והעצירות היהודיות מבית-לחם למחנה-המעצר
בעתלית .ממחנה זה ברחו כמה בנות מהאצ״ל ומלח״י ,ויתרן שוחררו עם צאת הבריטים א ת הארץ.
ארבע בנות לח״י ,שהועברו למשטרת פתח-תקווה ,שוחררו בכוח ע״י חבריהן עם התקרב פינוי
השלטון הבריטי.
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פרק שלושים ושישה

ההעפלה והקמת ״שובים

לשנה טובה תלחמו
בגליון ״המעש״ של ראש-השנה תש״ז הופיע מאמר ראשי בכותרת ״לשנה טובה תלחמו״ .הייתה
זו ברכת שנה טובה לכל לוחמי החרות בארץ.

׳׳לשנה טובה תלחמו
לאחינו שבויי-הגולה ולאחים שבויי מלחמה בציון; לאחים במחנות אירופה ובמחנות-קפויםין;
לאתים בבתי-הכלא במולדת ובמחנות גירוש באריטריאה  -שולחים לוחמי חרות ישראל את ברכת
השנה המתחדשת:
לשנה טובה תגאלו!
לאחים שמחוץ לחומות־הבלא ,מתוץ לגדחת-התיל ,בה נשא דברנו:
אחים  -שבעי-גלות וצמאי־גאולה:
לשנה טובה תלחמו!
לשנה טובה לא תגתבו ,לשנה טובה לא תחתמו  -אם לא תלחמו.
ואם יפה כוחן של תשובה ,של תפילה ,של צדקה במלכות השמים  -אין כוחן יפה במלכות
הרשע.
ואם ניתנה הרשות בידי שמים לחתוך את גזר דיננו  -״מי לחיים ומי למוות ,מי באש ומי במים״
 אל תופקד ואל תופקר רשות זו בידי שלטון הרשע.כי מנהיגי ישראל כופרים בכות חסדי שמים ומאמינים בכוח חסדי הגויים.
עניים ממעש ,גרעשים ונפחדים ,הם עומדים בפני כל קלגס ,בפגי כל גנראל ונציב ומפילים
תחנוניהם.
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הם הולכים לדין הבויטי .הם מפקידים ומפקיוים את גוול העם ואת מ ו ל הארץ בפנ< בית-דין
של האדונים הבויטים ומשותיהם.
הם יכתבו מאות אלפי אחים למוות ולועב ולמגפה במחנות איוופה בחווף ההולך ובא .הם
חותכים לנו קצבה :מי באש הווצחים הבויטיים באוץ; מי במים מספינות־המעפילים; מי בחוב
ווצחי-פולין; מי במגפות של מחנות מומניה.
את זה כותבים וחותמים בלונדון הטמאה.
לשנה דעה מאוד הם כותבים שם .לשנה רעה מאוד הם חותמים שם .ומנהיגי-הציונים כותבים
וחותמים עמהם.
הם כותבים וחותמים את גזר דיננו למוות .הם כותבים ותותמים את גזר דיננו למכלאות .הם
כותבים וחותמים לנו את קצנו.
על כן נקרא אל אחים בכל אתר ואתר:
לא תכתבו לחיים ולא תחתמו לחרות  -אם לא תלחמו לאלתר!
אל יופקד ,אל יופקר גזר דיננו בידי מרצחי-בריטניה ,בידי מנהיגים נכנעים .התפללו לחסדי
שמים ,אבל תלחמו ברשעי-הארץ.
היו עניי-מעש כלפי שמים ,אך אדירי-מעש כלפי שלטון השטן.
היו מתני-תוקף הקדושה אולם משברי תוקף הטומאה.
לשנה טובה תלחמו!״

אכן הייתה תש״ז שנה טובה .שנת מלחמה .לראש השנה תש״ת סיכם עיתון ״הארץ" א ת תוצאות
המלחמה הזאת במילים הבאות" :בשנת תש״ז נמשך הטרור כמעט ללא הפוגה ,מלבד הפסקות אחדות
)למשל בתקופת הקונגרס הציוני( .מבצעי הטרור הם אצ״ל ולח״י ,מאחר ש״תנועת המרי״ הפסיקה
את פעולותיה )מלבד תגובות בודדות על גירושי המעפילים( בקיץ  .1946אין לך יום כמעט בו לא
הוחרדו אזרחי הארץ על-ידי יריות וקולות של מוקשים ופצצות ...היוזמה המדינית ביישוב עברה
מידי המוסדות הנבחרים של התנועה הציונית אל ארגוני הפורשים...״

על ההעפלה
אמנם תנועת ההעפלה הגיעה לשיאה בשנת תש״ז ,אך תחילתה בתנועת יהודים מן הגולה אל
ארץ-ישראל משנת  ,1934שתתרו להגיע אל המולדת בניגוד לרצונו של השלטון הבריטי.
ה״העפלה״ נקראה גם ״עלייה בלתי חוקית״ ועלייה בי .בעוד תחילתה של ההעפלה נתאפיינה
במניעים בלתי פוליטיים ,וברובה אורגנה על-ידי יוזמה פרטית ,הרי שמהמתצית השנייה של שנות
ה 30-בוצעה על-ידי גופים מדיניים ,כאמצעי מאבק פוליטי בולט ורב חשיבות נגד השלטון הבריטי.
בהעפלה לקחו חלק גם מפלגות השמאל ,באמצעות ה-״הגנה״ ,וגם המפלגה הרביזיוניסטית ,באמצעות
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האצ״ל ובית״ר .בתקופה הנ״ל עלו ארצה כ 120-אלף מעפילים .לאחר פרסום ה״ספר הלבן״ ,הפכה
ההעפלה לכלי מאבק ראשון במעלה לעצמאות היישוב והעם היהודי בארץ-ישראל.
ההעפלה קיבלה תנופה גדולה עם התקרבות סיומה של מלתמת העולם השנייה ,כאשר מאות אלפי
יהודים ששרדו ממחנות-המוות באירופה ,החלו לנדוד בכל הדרכים ,כדי לפרוץ נתיבים מערבה במטרה
להגיע לארץ-ישראל .הייתה זאת ״תנועת הבריחה״ ,שיזמו אותה פרטיזנים ואנשי מחתרת יהודים
שלחמו בנאצים .עם סוף המלחמה הגיעו עשרות אלפים לגרמניה ,אוסטריה ואיטליה ,שם נסתייעו
בתיילי הבריגדה היהודית .במרוצת הזמן התפרסה ״תנועת הבריחה״ על כל ארצות אירופה ,כולל
הצלת יהודים מאתורי ״מסך הברזל״ .עם מיסודה נמסר ניהולה של התנועה לידי המוסד לעלייה ב׳ של
ה״הגנה״.
הבריטים ניסו למנוע בכל דרך א ת כניסת המעפילים ,ניצולי השואה באירופה לארץ ,פעלו למניעת
הפלגותיהם מחופי אירופה ,החזירו ללב ים ספינות שנלכדו ועל ידי כך גזרו א ת גורלם למוות ,ירו על
ספינות ובאנשים ,עצרו במחנות הסגר א ת אלה שהצליחו להגיע לתוף וגירשו אותם לארצות גזירה.
הדוגמה הבולטת של גירוש ניצולים הייתה ״יציאת אירופה״)״אקסודוס״( ,אשר גורשה על 4,000
נוסעיה לגרמיה בקיץ  .1947כאמור ,עלו ארצה במסגרת ההעפלה כ20,000-ו נפש ב20-ו אוניות.
ז׳בוטינסקי קרא למימוש העפלה עוד בראשית ) 1932ראה מאמרו ״על אוואנטוריזם״ מפברואר
(1932

ואילו בן-גוריון ותנועת העבודה התנגדו לכך בתוקף ותמכו בסוכנות היהודית עד שלהי .1938

העלייה וההתיישבות במאבק ההגנה בשנת תש״ז
עליות-כיבוש בשנת תש״ו
שנת תש״ז הייתה אחת השנים הקשות בתולדות ארגון ה״הגנה״ מבחינת הרגשתם העצמית של
חבריו .ההפוגה במאבק המזוין ,שכפו על הארגון המוסדות הלאומיים ,בשעה שהארגונים הפורשים
)לחייי ואצ״ל( ,המשיכו בו ואנשיהם חרפו נפשם בהתקיפם א ת הבריטים ,העיקה על התברים.
ההתיישבות הכיבושית וההעפלה מילאו תפקיד גדול בחיי הארגון ,אולם אופיין הפסיבי מבחינה
צבאית לא סיפק א ת ה״הגנה" כארגון לוחם.
אחד מגילויו של המאבק בבריטים הייתה ההתיישבות הכיבושית באזורים שמחוץ לתחום המותר
ליהודים .יותר משלושים יישובים הוקמו בשנת תש״ז בפינות הארץ השונות .רובם ככולם היו יישובי
כיבוש מובהקים ,מהם שבאו לפתוח בפני המתיישב היהודי אזורים חדשים ,מהם שבאו לחזק גושי
ישובים ותיקים 14 .ישובים הוקמו בנגב הצפוני - 5 ,בשפלה - 3 ,בהרי יהודה - 4 ,בשרון - 6 ,בגליל .בין
המתיישבים היו חיילים משוחררים ,מעפילים וחניכי תנועות הנוער החלוציות בארץ ובגולה וחלקם
הגדול  -הכשרות מגויסות שסיימו א ת שירותם בפלמ״ח.
בי״א בתשרי תש״ז) ,(6.10.1946לאחר שנות שפל ארוכות בהתיישבות ,מאז ימי"חומה ומגדל",
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עלו על הקרקע במשך יום אחד א ח ת  -ע ש ר ה נקודות חדשות בשפלה ובנגב הצפוני .הגופים העולים
ריכזו א ת קבוצות העלייה שלהם ביישובים הוותיקים שבדרום ,מרותמה ועד לגבולות ולרביבים.
עשרות רבות של משאיות הביאו תיל ,עמודים ,קירות צריפים ,כלי עבודה ,וכן כדי חלב ובלוני חמצן,
שבהם הועברו נשק ותחמושת .במוצאי יום הכיפורים יצאו קבוצות העלייה למקומות שנועדו להן.
ה״הגנה״ קיבלה עליה א ת ארגון בטחונה של הפעולה כולה .כל חברי ה״הגנה״ בדרום גויסו לפעולה.
לכל נקודה הוצמד מפקד ,שארגן א ת שמירתה .מחלקה מוגברת של פלמ״ח נשלחה להבטתת הפעולה
ויתירות סיירים סיירו בסביבה.
היישובים שהוקמו היו :שובל ,משמר הנגב ,נבטים ,חצרים ,בארי ,תקומה ,כפר דרום ,נירים ואורים,
צפונית יותר  -גלאון וקדמה.
כמה חודשים לאחר מכן הוחל בהנחת קו מים בנגב ,מבארות ניר-עם דרומה .הקו עבר בשטתים,
שבהם שכנו כפרים ערבים ונדדו שבטי בדוים ,נעשו הסכמים עמהם ,לפיהם הובטחו להם ברזי מים
לאורך הקו .העבודה נמשכה כשנה ואנשי היישובים התפרנסו ממנה שנה הראשונה להתיישבותם.
זמן קצר לאחר עליית ו  1הנקודות ,הוקם בכל א ת ת מהן ״בית ביטחון״ .היה זה בית בן שתי קומות,
שנבנה מבטון מזוין עם אשנב ירי וחורים למדוכות .מידותיו היו ארבעה על ארבעה מטרים והוא הוקף
גדר תיל דוקרני .בבניין נשמרה מנת מזון לחודש ימים ותרופות .בקורס למפקדי עמדות ,שהתקיים
בבארות-יצתק ,נאמר לתניכים ,ש״התגוננות ל כל ישוב מחחילה ליד הגדרות )של המשק( ובשעת
משבר נסוגים לבית הביטחון״ .תכנית זו הייתה מבוססת על ההנחה ,שהיישובים לא יצטרכו לעמוד
בפני התקפות של נשק כבד.
ב  -בפברואר  1947חוזקה שרשרת היישובים בנגב הצפוני עם עלייתם לקרקע של המושבים
מבטחים ,שורשים ועלומים .צפונית יותר ,סמוך לניר-עם ,הוקם קיבוץ סעד .בעצם ימי הדיונים
באומות המאוחדות השלימו חלוצה ואופקים א ת מנין ט״ז הנקודות ,שהשתרעו מבארות-יצחק בצפון
עד רביבים בדרום ,והבטיחו את המאחז בנגב כחלק בלתי נפרד של המדינה היהודית.
בשנת  1947נעשה מאמץ לחזק א ת היתד היתידה ,שתקע היישוב העברי בהרי חברון .נוסף על
כפר-עציון שהוקם ב 1942-ועל משואות-יצחק ,שהוקמה חודשים הראשונים לאחר תום מלתמת
העולם השנייה ,עלו עוד שתי נקודות .אנשי המתלקה הדתית של הפלמ״ח עלו על אדמת עין-צורים
וקבוצת ״רבדים״ של ״השומר הצעיר״ הצטרפה אליהם בחורף  .1947במקום אחר בהרי יהודה נוסדה
נוה אילן ,שלישית לקריית ענבים ולמעלה החמישה ,בדרך מירושלים לשפלה.
יישובים נוספים עלו אותה שנה על הקרקע ,ובהם כאלה שערכם היה רב להגנת היישוב כמו יתיעם
בגליל המערבי ,מעין-ברוך ונאות-מרדכי בצפון עמק החולה .בעת העליית לאדמת נאות-מרדכי,
אירעה התנגשות עם תושבי הכפר הערבי זאויה ,על רקע של סכסוך קרקעות ,שלא יושב בין קוני
האדמה לבין תלק מתושבי הכפר .בהתנגשות נהרגו שני אנשי מגן יהודים .קבוצה נוספת  -איל -
התיישבה אותה שנה על אדמות דרדרה ,מזרחית לימת החולה .יישובים אלה ,שנאחזו בגליל ערב
מלחמת הקוממיות ,חזקו א ת מערך ההתיישבות היהודית בגבולות סוריה וסייעו להכללת הגליל
העליון בתחומיה של מדינת-ישראל) .קיצור ״ספר ההגנה״(
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ההעפלה במרכז המאבק
א ת הביטוי הנמרץ ביותר למאבק היישובי המאורגן נתנה בשנת תש״ז ההעפלה .מספרם ההולך
וגדל של המעפילים ,שמילאו ברבבותיהם א ת מחנות המעצר בקפריסין ,מחזות ההעברה בכוח לאניות
הגירוש ,שלוו לעתים בהפגנות בתיפה ,פרשת"אקסודוס" ,שהסעירה א ת דעת הקהל העולמית וצלן
של שתי האניות הגדולות  -שני ה״פאנים״  -שהעלו על טיפונן שבט יהודי שלם  -יותר מ15,000-
איש  -כל אלה שימשו גורם מדיני ראשון במעלה במערכת המאבקים ,שמוטטו א ת משטר ״הספר
הלבן״ ואת רצונם של הבריטים להישאר בארץ.
התתום שניתן היה לחסידי המאבק המזוין להתגדר בו היה הפגיעה באניות הגירוש .ביצוען של
פעולות אלה הוטל בדרך כלל על חוליית ימאים מצומצמת בפלמ״ח ,שלא עלתה על  24איש .הם
התאמנו בפעולות חבלה בלב ים ,ובעיקר בהצמדת מוקשים לאניות ותבלה בהן .פעולות אלה נתקלו
בשמירה מעולה ומוגברת של כוחות הצבא והצי הבריטים ,ובסופו של דבר פסקו אניות הגירוש לעגון
בחיפה והועברו לנמלי קפריסין .אולם חבלני הפלי״ם הגיעו גם לשם.
אל פעולת חוליית הימאים נוספה פעולה ״יבשתית" א ת ת והיא ההתקפה הכפולה על מתקני
הראדאר הבריטים שעל הר הכרמל לאחר גירוש האניה"יציאת אירופה תש״ז״ .האנשים יצאו מבסיסם
בשער-העמקים והתחלקו לשני ראשים ,האחד יצא למתקן הראדאר בראש הכרמל המערבי והאחר
במזרח הכרמל .במתקן המערבי נתקלו המתקיפים באש חזקה ,והצליחו רק להוציאו מכלל פעולה לכמה
שבועות .אחד המתקיפים ,אליעזר ארקין ,נפצע פצעים אנושים ,נפל בשבי הבריטים ומת מפצעיו.
ההתקפה על המתקן המזרחי עלתה יפה .לאתר שנפרצו שתי גדרות התיל שהקיפו א ת המתקן  -תחנת
אלחוט צבאית  -הגיעו החבלנים ליעדם ותחת אש החיילים במתנה  -פוצצוהו.
כל אותה שנה הייתה תסיסה חריפה בקרב חברי ה״הגנה״ ,שדעתם לא הייתה נוחה מצמצום
פעולות המאבק ומהפסקת המאבק המזוין .נשמעה הטענה ,כי כל עול המאבק הוטל על המעפילים,
ובשיח"תלוקת התפקידים״ ת א ר נתן אלתרמן א ת זוועת התקפת החיילים על האנייה ״כנסת ישראל"
ושאל מה חלקו של היישוב במאבק זה ומה זכותו להטיל א ת כל נטל מאבקו על המעפילים" .בעניין
זה ־ כתב המשורר  -נעשתה חלוקת תפקידים שאיננה לפי חלוקת הכותות".
)קיצור ״ספר ההגנה״(

תנועת המרי העברי  -אוניות מעפילים
בתקופת המאבק המזוין של "תנועת המרי העברי״ ,הובאו לארץ  14אוניות מעפילים ע״י
ה״הגנה״:
״ברל כצנלסון"
״חנה סנש״
״אנצו סירני"
וינגייט״
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״תל חי״
״מכס נורדוי ״
״אליהו גולומב״
״דב הוב״
״חביבה רייק״
״יאשיהו ווג׳וווד״
״ביריה״
״הגנה״
״החייל העברי"
״יגור״
כל האוניות עם למעלה מ 10,000-עולים ,נתפסו על-ידי הבריטים .רובם נכלאו במחנה המעצר
בעתלית ומאמצע  1946הוגלו העולים לקפריסין.

קפריסין  -מחנות מעצר
ב 1946-תש״ז החלו הבריטים לגרש לאי קפריסין מעפילים שספינותיהם נתפסו .בשנים

-1946

 1948גורשו והוחזקו במתנות-מעצר בקפריסין  52,000מעפילים.
המחנות הראשונים הוקמו בקיץ  ,1946לא הרחק מפמגוסטה ונקראו מתנות הקיץ .הם כללו בעיקר
אוהלים .כמה חודשים לאחר מכן ,כשגבר זרם המעפילים ,הקימו הבריטים קבוצה חדשה של מחנות,
שנקראו מחנות החורף .אלה כללו בנייה קשה ובהם היו תנאי החיים נסבלים מעט יותר .גדרות תיל
כפולות הקיפו א ת המחנות וזקיפים חמושים שמרו על המעפילים יומם ולילה .בלילות הוארו המחנות
בזרקורים חזקים.
המעפילים שגורשו לקפריסין היו מתוסכלים ואף מיואשים .הלק ניכר מהם עבר את אימי השואה,
הפליג בים בספינות ההעפלה בתנאים קשים ועל סף הגיעו לחוף מבטחים  -נכלא במחנות מעצר.
מצב רוחם של הכלואים שופר במקצת כאשר בנובמבר  1946העמידו הבריטים לרשות המגורשים
מידי חודש ,מחצית ממכסת הסרטיפיקטים .גם בואן של משלחות מטעם הסוכנות היהודית ,הג׳וינט
וה״הגנה״ ,שכללו מורים ,אחיות ,מטפלות ,עובדי סעד ומדריכים ,הקל במעט על חיי העצורים.
בעיה בפני עצמה היווה המזון .הבריטים התייחסו לעצורים כלשבויי מלחמה וםיפקו להם מנות
מזון מוקטנות  -כדי  6%ממנתו של חייל בריטי .כמויות מצומקות אלו לא הספיקו לאנשים צעירים
ובריאים ,ובוודאי לא לאלפי ילדים במתנות.
הסוכנות היהודית סיפקה למתנות באופן קבוע כמויות גדולות של מצרכי מזון ,שהעלו את רמת
הקלוריות וגיוונו את התפריט .המחנות נוהלו על-ידי המעפילים עצמם שהקימו נציגות ,שהיא
אחראית לכל הנעשה בתוך המחנות .כן קויימו מערכות משטרה ובתי משפט ,שהבטיתו א ת קיום
החיים הטדירים .במחנות טיפלו הסוכנות היהודית ,הג׳וינט ,שליתי התנועות והמפלגות ,וכן מובילי
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הספינות מטעם הפלמ״ח ,שנעצרו אף הם.
משלחת הפלמ״ח ,שהגיעה לקפריסין ב ,1947-ארגנה ואימנה א ת שורות המגינים ,זרוע ה״הגנה"
במחנות ,שהקיפה אלפים .חוליות קומנדו של הפלמ״ח ניצלו א ת המחנות בקפריסין כבסיס ,בטרם
פוצצו מספר אוניות גירוש בריטיות ליד חופי קפריסין.
במחנות פעלו בתי-ספר וגני-ילדים ונערכו פעולות תרבות וחינוך מגוונות .כן נערכו הרצאות
והשתלמויות והוצאו כתבי-עת .עם קום המדינה ,לא פתחו הבריטים א ת שערי מחנות קפריסין ,כפי
שהבטיתו תחילה ,הם הרשו רק את עלייתם של הבלתי-לוחמים ,נשים וילדים.
כעשרת אלפים איש ,רובם בגיל גיוס ,הוחזקו על-ידי הבריטים במחנות עד פברואר ) 1949הלק לא
גדול מהם הצליח לחמוק בעזרת מנהרות שנתפרו והגיעו ארצה בספינה המיוחדת(.
בינואר

 ,1948לאחר בוא שני ״המאנים״ לקפריסין ,הוחזקו במחנות  30אלף מעפילים ,המספר

הגדול ביותר שהיה בהם בעת ובעונה אחת .ביום קום המדינה היו במחנות  22,500נפש .במשך שלושים
החודשים ,בהם הוחזקו המעפילים במחנות קפריסין ,נולדו להם  2,000ילדים.
)לקסיקון ה״הגנה״(.
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פרק שלושים ושבעה

חידוש הפעולות

הוצאתו להורג של הקצין ט.ג .מרטין
ט.ג .מרטין היה קצין בולשת ,אשר גרם במישרין למאסרו של יצחק שמיר)מיכאל( ,חבר מרכז לחייי,
בעוצר הגדול בת״א .מרטין זכה לפרסום רב בעיתוני בריטניה והוצג כגיבור בעל תושייה ,אביר ללא
חת במלחמתו נגד ״הטרוריסטים" .הוא היה בעל טביעת עין תדה ותכונתו זו גרמה למחתרת נזקים
קשים .הוא שזיהה את ארנון)שאול הגלילי( ,מבורחי לטרון ,ואסרו ,למען יישלח לסודן ,שם מצא את
מותו מכדורי חיילים .מאסרו של מיכאל נהשב לו להישג גדול .בזכותו עלה בדרגה ,צויין לשבת וקיבל
אפשרות לצאת לסיור נופש לחוץ-לארץ .לח״י התליטה לתסל את מרטין מהר ככל האפשר.
את ביצוע ההתנקשות מתאר יעקב בנאי)מזל(:
׳׳מחלקת הפעולות קיבלה אפוא הוראה להכין ולבצע חיסול קצין הבולשת מוטין לשם בטחונה
של המחתרת.
לא עברו שבועות מעטים אחרי העוצר ,והפעולה בוצעה .את הפרטים המדוייקים עליו סיפקה
מחלקת הידיעות .תיאורו ,הרגליו ,מקום עבודה ,שעות צאתו ובואו לביתו וכוי .מטה המבצעים
עיבד לפיהם תכנית לנסיון וקבע את המבצעים .התלו התצפיות של המבצעים לשם הכרת הפרטים,
בדיקתם ואימות התכנית .אחד אהד היו מטיילים במעלותיה ובמורדותיה של עיר הכרמל ,בלוויית
מחלקת הידיעות .בשעות הקבועות היו נפגשים בקצין מרטין ומזהים אותו .המטיילים המוסווים
נראו טבעיים כל-כך ,מבלים להנאתם ,עד כי עינו החדה של הבלש שהכירה את מיכאל במבט ראשון,
לא הבחינה הפעם בסכנה.
הבדיקות הקיפו את כל אזור מגוריו ודרכו לעבודה ,כדי לקבוע את המקום המדוייק לביצוע
הפעולה .חשוב היה לדעת מיהם תושבי הסביבה ואם יש בה משטרה וצבא ,מהן הדרכים הקצרות
ביותר ,שבהן עלולה להגיע המשטרה הניידת.
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מוטין היה גו במושבה הגומנית בחיפה .הוא היה וגיל ללכת למשודו לעבודה בכל בוקו .לאחו
תצפיות ועיקובים של ימים מספו הושלמה תוכנית הפעולה :בקובת ביתו יש מגוש טניס .בלכתו
לעבודה הוא וגיל לעבור על-יד המגוש .הלוחמים יכולים לאווב לו במקום הזה אם יהיו מחופשים
כשחקני-טניס .בוגע שהבלש יתקרב ,הם יוכלו לעזוב את מכשיוי המשחק ולאחוז באקדחים
הטמונים איתם .לא היה כמעט ספק ,שמטות הפעולה תושג .מוטין לא יתחמק מן הכדווים המוכנים
בשבילו .אולם קיימת גם מטות-משנה :הכל צויך להיעשות ,כדי שהלוחמים יוכלו לסגת למקום
בטוח .לשם כך גקבע ,כי בעיר ,למטה ,יתהלכו חברים אתרים לשם פעולת הסחה .בהישמע היויות
מן המושבה הגרמנית צריך כל אחד מהם להשליך רימון רעש .במהומה שתקום עליהם להסתלק עם
קהל העוברים ושבים .המשטרה ודאי תחוש למקום ההתפוצצויות ובאותה עת יספיקו המתנקשים
לגשת אגב ריצה למכונית שתסיע אותם הרחק ממקום הפעולה .מובן מאליו כי על המכונית התנוססו
מספרים מזוייפים כדי שלא יוכלו לגלותה ,במקרה שמישהו מן הקהל ישגיח במספר וימסור אותו
למשטרה .כל הדרכים לנסיגת המתנקשים ברגל ולנסיגת המכונית נבדקו לפרטי פרטיהם .לא הייתה
כמעט אבן בסביבה ,שלא הכירוה.
התוכנית הייתה שלמה .המבצעים נמצאו במקומותיהם הקבועים ,אך גם במקרה זה ,כמו לרוב
בשאר פעולות מאותו סוג ,לא בוצעה הפעולה במועד הראשון שנקבע לה.
עברו ימים .׳שחקני הטניס׳ הופיעו יום יום ליד המגרש .הם לא עלו על המגרש ,כי לא ידעו את
הספורט הזה .העמידה ליד המגרש נעשתה יותר ויותר מסוכנת .היה חשש ,כי יהא הכרח להסתלק
מן התוכנית הזאת ולהתחיל את הכל מחדש .אך בטרם הוחלט על כך סופית ,הוצאה הפעולה לפועל
ב.9.9.1946-
מרטין לא איחר הפעם .הוא יצא מפתת ביתו ופנה בכיוון מגרש-הטניס .הוא הבתין בשני
השחקנים כשהיה קרוב אליהם ותקע בהם את מבטו החודר .בעיניו נצנץ ברק מיוחד במינו .בודאי
הכיר בפנים המתוחים של'השחקנים׳ כי לא למגרש הטניס נתון לבם ,אך ׳הטניסאים׳ לא השאירו
לו זמן למחשבה ולהחלטה .באורח אינטנסיבי נמשכה ידו אל עבר האקדח התלוי לצדו .אך אותה
שעה כבר הריקו שני אקדחים את מטענם במטרה .גם הפעם היו אלה אקדחים טופיים ,המבטיחים
פעולה מהירה מדוייקת ומונעת כמעט אפשרות של מעצורים ,אך בנוסף לכלים אלה עוד היו ברשות
הבחורים אקדחים אוטומטיים ורימונים ,לשם הגנה והבטחת הנסיגה במקדה של צורך.
ההתפוצצויות של דימוני-הרעש בחלקי העיר השונים גרמו למהומה גדולה .הלוחמים נסוגו
בסדר ובמהירות .פיסקה )אפרים פירםטנברג( ,שנהרג במעלה עקרבים כנהג אוטובוס שהותקף על-
ידי הערבים ,חיכה במכונית שלו שהעבירה את המתנקשים למקום מבטחים.
מרחוק עוד נשמעה יללת אשתו של הבלש ,שבבתה על גורל בעלה .הוא התבוסס בדמו ,עיניו
החודרות היו כבויות .הוא לא יוסיף עוד לסכן את שלומה של המחתרת ולא יסכל את מלחמתה״.
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חבלה בבניין האינטליג׳נם הבריטי ביפו
ב 9-בספטמבר 946ו ,בו הוצא להורג הקצין מרטין בתיפה ,תקפו יחידות לח״י את בניין האינטליג׳נס
הבריטי ביפו .פעולה זו הייתה הפעולה של לח״י לאחר פירוקה של ״תנועת המרי״ .מפקד הפעולה היה
״דב הבלונדיני״)יעקב גרנק( .על התוליה הראשונה ,שאמורה הייתה להשתלט על שני נוטרים ערבים
ששמרו על הבנין ,היה אחראי דיל )אברהם קרולה( .עוד התוליה ,שבפיקודו של דיל ,התקרבה אל
הבית ,והנוטרים פתחו באש על הלוחמים .אף שהיה מנוסה בפעולות ולא היה חסר אומץ-לב ,סבור
היה דיל כי הפעולה נכשלה ,משום שלא ניתן להתקרב אל הבניין ולמקשו .הוא הורה לסגת .באותה
שנייה נשמעה לפתע קללה ברוסית ולאחריה שאגה בעברית:
״קדימה  -אחרי!״
השואג היה דב .עד עתה עמד במרחק מסוים והמתין להשתלטות על הנוטרים .כדי להוליך לבניין את
חוליית-החבלנים .כשראה את המתרתש ,לא אמר נואש .הוא קפץ ומשך את הלותמים אתריו .פקודיו,
שהכירו את קולו ,שוב לא נתנו לבם לסכנה ולהגיון שבהתקפה .עם דב חשו עצמם בטוחים .הם פעלו
כאחוזים בחבלי-קסם .אף אחד לא חשב על העלול לקרות לו .שכן ,בהשמע היריות הראשונות ,יצא
למרפסת הבניין מפקד האינטליג׳נס ,קפטן דורן ,והתל יורה מאקדתו .בפקודתו של דב חוסלו במהרה
הנוטרים ,ודורן נקטל בצרור ארוך מתת-מקלע .אל עבר הפתחים כוונה אש מרוכזת של הלוחמים,
ובחפויה הוטמנו מטעני חומר-נפץ במקומות המיועדים לכך .לאתר השהיה לנסיגת הלוחמים ,קרס
הבניין תחתיו והמסמכים ,שגנוזים היו בו ,הושמדו ברובם.
בפעולה זו נפצע דיל בגבו ולדבר היו תוצאות ,שעוד יסופר בהן.
למחרת היום ידעו העיתונים למסור עדויות-אופי לזכותו של דורן ולהפליג בשבחו על אהדתו
ליהודים .העדים היו מעולי רומניה ,שדורן הציל ,כביכול את חייהם ,בהעניקו להם התרי-כניסה לארץ-
ישראל .לא הוכתשו העובדות .לא הייתה שום הוכתה סותרת ,אבל בפרסומם הוצג הצד האפל של
קצין האינטליג׳נס הבריטי :לפני מלחמת-העולם הוצב ברומניה ותפקידו העיקרי היה למנוע העפלה
לארץ-ישראל מפולין דרך נמל-קונסטנצה הרומני .הוא גילה ,בעוד מועד ,את התקרבותה של קבוצת-
מעפילים גדולה מפולין ומן הארצות הבלטיות ,ובלחצו אסרה ממשלת רומניה את מעברם ארצה .רק
מעטים מהמעפילים הצליחו להסתנן לרומניה ולהפליג ארצה .רובם ,כמעט אלפיים גברים ונשים,
הותזרו אל מקומות מוצאם .כעבור שבועות מעטים כבר נפלו מאות מהם במלחמת פולין-גרמניה.
רובם נשחקו אתרי-כן במחנות-המוות הגרמניים ובערבות-רוסיה הרחוקות.
ההודעה הוציאה את הרוח ממפרשי ההסתה המתודשת ,שביקשו בטאוני היישוב הרשמי לפתח.
לח״י הייתה אמונה על מסירת עובדות נכונות .גם ההגיון היה עם המחתרת .לדעת רוב הציבור:
מעשי-החסד של דורן עם יחידים לא באו ,אלא לחפות על התאכזרותו כלפי הרבים ,במניעת עלייתם,
שפירושה המעשי היה  -שליחתם למוות בטוח ,במלתמות לא-להם ,במתנות-השמדה ובדרכי-הפקר.
בין המעפילים ,שהוחזרו בהתערבותו של דורן ,היו עשרות מתאי הארגון בפולין ,שאילו הגיעו ארצה,
היו מקדמים את מלחמת-החרות ותורמים את תרומתם למערכה.
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השלטונות הגיבו בהכרזת עוצר בתל-אביב וברמת-גן .ברמת-גן נערך זיהוי כללי של כל הגברים
בגילאי  .60-15נערכו חיפושים במוסדות ציבור ,בבתי-כנסת ובגני-העיר .העוצר נמשך עד לפנות-
ערב .כמאה חשודים נעצרו ונשלחו למחנה-העצורים ברפיח.

המערכה על התנועה בדרכים
המערכה על התנועה בדרכי הארץ החלה בשבועות הראשונים של שנת תש״ז)אוקטובר .(1946
המערכה כללה הסתערות על כבישי הארץ ,וכן על מסילות-הברזל.
חחילה הטילו הבריטים עוצר אחר מעשי התקפה של המחתרות ,על-מנת לשבש א ת דרכי-
נסיגתן .לאחר מכן ,השימוש בעוצר נהפך לאמצעי בדיכוי היישוב העברי ,וכדי להכריחו לשתף פעולה
נגד המחתרת .עם זאת ,היה העוצר גם כלי למניעתן והגבלת תנועותיהן של ארגוני המחתרות והגנה
נגד התקפותיהן על מחנות הצבא.
לחייי התליטה לסכל א ת מזימת השלטון ולהפוך א ת הקערה על פיה .הואיל ולא היה חשש לגרימת
אבידות ליהודים ,כי בעוצר נעו על הכבישים רק מכוניות בריטיות ,הוחלט לזרוע על כבישי הארץ
מוקשי דמה ,אשר חסמו א ת הכבישים לרוחבם" .מוקשים" אלה הצליחו לשתק א ת תנועת-הצבא לזמן
ממושך .התיילים ירו ב״מוקשים" ,כדי לפוצצם עד שנתגלה להם שהם נטולי חומר-נפץ .בלילות הבאים
שוכלל"המשחק" .באחת מחמשת"המוקשים" שנקשרו יחד ,הושתל מוקש אמיתי אחד אשר התפוצץ,
כאשר ירדו החיילים לסלק אותם וגרמו לאבירות בנפש.
כאשר הצליחו אנשי המחלקה הטכנית לייצר מוקשים חשמליים ,אלה הונחו על הכביש בצורת
אבני דרכים ,לבנה או חבית ,שהיו מחוברים לחוט חשמלי שהוביל אל צידי הכביש .במקום ארב לוחם,
אשר הפעיל א ת המתג על-ידי לחיצה .בדרך זו נהרגו ונפצעו עשרות רבות של תיילים .דרך נוספת של
מאבק בעוצר הדרכים הייתה מילכודם של כבלי הטלפון ,אשר נותקו וכאשר באו טכנאי הצבא לתקנם,
הותקפו על-ידי יחידת לת״י.
ואיך הגיב ״המעש"? הרי כתבה מתשוון)א( תש״ז:

׳״עוצר בדרכי העולם׳
עוצר ברחובות ירושלים .עוצר בכבישי ארץ-ישראל .ואנחנו פתחנו במערכה נגד העוצר ברחובות
ונגד העוצר בכבישים.
בל ייסגר אדם עברי בביתו ,בל ייסגר בעירו.
ובתחומי העוצר בעיר ,ובתחומי העוצר בכבישי הארץ  -נכה באויב ,במטיל העוצר ושומרו.
מכוניות-ראדאר מגששות ,פעולות עונשין .כל אלה לא יעמדו להם.
אולם -
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לא זו היא כמובן מטרת-המלחמה .הבריטים עושים בשנים האחרונות מאמץ להפוך את כל
הבעיה לבעיית ׳׳העדה היהודית" בארץ .לצמצם את נושאי הסכסוך ,לצמצם את היקף הסכסוך.
נסיונם הראשי היה להביא לידי סכסוך בין ״העדה היהודית״ ו׳׳העדה הערבית״ .לאחר שזה לא
הצליח ,לאחר שלוחמי החרות העברים הצליחו להצביע במעשיהם על האויב האחד של העם העברי
בדרן גאולתו ,עברו הבריטים לתכסיס שני :עיקר הבעיה מעתה ־ ״השקט והסדר בארץ לטובת כל
אזרחיה״ .ויש להודות :תכסיס זה הצליח במידה רבה .יש עתונים בארץ ,ויש מפלגות בארץ ,ויש גם
מוסדות בארץ ,שקיבלו  -ביודעים או בלא יודעים  -את הנוסחה הזאת .נולד מושג חלקלק :״מעגל-
קסמים״ .מעגל קסמים  -כביכול  -של רצח ועוצר ועוצר ורצח .ואם יש מעגל-קסמים הרי שיש
לנתקו בנקודה אחת .הקיצונים דורשים לבטל את העוצר תחילה .ה״מתונים״ מתאמצים ויתאמצו
עוד יותר להפסיק את הטירור תחלה ,כדי שייפסק העוצר .כך הצליחו הבריטים להפוך את ״הסוכנות
היהודית" ואת הועד הפועל הציוני המצומצם )באמת ־ מצומצם (...״לדאגת השקט והסדר בארץ
לטובת האזרחים״ .השקט בארץ הפך לנושא משא ומתן .וזאת הצלחת הבריטים.
ועל כן יכול סוכן בריטי ,המעמיד פני ידיד ,לבכות מעל דפי ״הארץ״ על ״מעגל-הקסמים״ היה,
להשתתף בצער הסובלים מהעוצר ולתבוע ,״הבנה״ משני הצדדים ,לטובת שני הצדדים.
על כן ייאמר לכל הוועדים המצומצמים והמצמצמים ולכל הסוכנים הבריטיים הגלויים
והמוסווים.
העוצר ברחובות-ירושלים ובכבישי-ציון הוא רק חלק קטן מהעוצר הכללי ,שבריטניה הטילה
עלינו בכל דרכי העולם .מגבולות פולין ועד גבולות איטליה .מחופי איטליה ועד חופי הארץ הזאת
 בכל דרכי היבשה והים משוטטים משמרות-הצי לשמור על עוצר הדרכים ,על עוצר דרכי העםהעברי למולדת.
בעוצר הזה יש להלחם מלחמה טוטאלית ,בשבירת העוצר ובשבירת העוצרים.
ביום מן הימים יעשה השליט את חשבונות וימצא ,כי העוצר בירושלים והעוצר בכבישים עולה
לו בהרבה יותר קרבנות מאשר מספר הקרבנות ,שבגללם הטיל את העוצר ,ואז ודאי יחליט לבטל
אותו .ולשווא יצפו המצפים להפסקת מלחמתנו .היא לא באה בגלל עוצר-הדרכים והיא לא תיפסק
עם ביטולו.
לא ה״עדה היהודית״היא נושא המלחמה כפי שרוצה היה מר אטלי וסוכנו מר אלםטון ולא
ה״ישוב״ העברי .וכל זמן שלא יבוטל העוצר על דרכי העם העברי למולדת העברית יוטמנו מוקשים
מתחת לכל גלגלי האימפריה הבריטית.
מוקשים ־ בכל המובנים ,בכל הצורות ,גם מוקשים ממש.
האימפריה הטילה עוצר בדרכי גאולתו של העם העברי.
העם העברי יענה ב״מוקשים״ בכל דרכי האימפריה הבריטית".
הרכבת הייתה מיועדת בעיקר לתנועה בין-ארצית :ממצרים ,דרך ארץ-ישראל ללבנון ובחזרה.
מטילת הברזל שימשה עורק תחבורה תשוב להעברת נשק ,ציוד ודלק.
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לח״י החליטה לחבל ברכבת באורח שיטתי ,בקצב גובר והולך.
ב 9-באוקטובר הותקפה רכבת-צבא בקו חיפה-קנטרה ונגרמו נזקים לקטר ולמסילה .ב22-
באוקטובר פוצצה רכבת בקרבת ירושלים .הרכבת וקרון-המשמר ירדו מן המסילה שניזוקה .ב-ו
בנובמבר פוצצה מסילת-הברזל ליד קלקיליה .בליל ה 14-בנובמבר הותקפו שתי רכבות :ליד בית״ר
וליד ראש-העין ולמתרת חובלה רכבת-משא ליד קלקיליה .ב  6 -ו בנובמבר שוב פוצצה רכבת ליד
בית״ר .הקטר והקרונות ירדו מן המסילה .חובלו גם כבלי טלגרף צבאי באזור השרון .בעת התיקונים
התפוצצו מוקשים שהוטמנו להם במלכודת .בכל הפעולות הללו נגרמו אבידות רבות לאויב.
גם הסניף הירושלמי של לח׳׳י לקח חלק ב״תגיגה״ .הוטמנו מוקשים על הכבישים לפני העוצר ,אשר
התפוצצו בעת העוצר ,מבלי שניתן היה להבחין בהם .ב 24-באוקטובר נפצעו  11חיילים ממוקשים
ברחוב יפו ,ברחוב המלך ג׳ורג׳ ובשכונת מאה שערים .ב 27-באוקטובר נפצעו  10שוטרים באורח
קשה .באותו יום נהרגו  6שוטרים בפיצוץ במכונית משטרה בתחנת מאה שערים .כן חובלה רכבת בקו
יפו לוד .למחרת התקיפה לח״י דרומית לבנימינה רכבת משוריינת של דביזית-הטנקים בקו תיפה-לוד
והעיפה באויר א ת המשמר ,שהיה מזויין בשני תותחים ומכונות-יריה כבדות.
בהמשך הצטרף גם האצ״ל לחיסול העוצר בדרכים .בחיפה פוצץ צינור הנפט המוביל מבתי-הזיקוק
לנמל ,לתדלוק אוניות מלחמה בריטיות .ב 10.9.46-חיבלו אנשי אצ״ל ב ־  7קווים של מסילת-ברזל.
למחרת ניתקו קווי טלפון וטלגרף תת-קרקעי ,שחיבר א ת הצבא הבריטי בארץ עם המפקדה הראשית
במזרת-התיכון.
ב 20-לספטמבר פוצץ האצ״ל חבית ממולאה בחומר-נפץ בתחנת הרכבת המזרחית בחיפה .ב30-
באוקטובר חדרה יחידת אצ׳׳ל לתחנת הרכבת בירושלים והניחה בה מזוודה טעונה חומר נפץ ,אולם
החיילים הבחינו בחוליה ושניים מהם נעצרו .בעת נסיון פירוק המזוודה ,זו התפוצצה ,וגרמה להרס רב
לתחנה .החבלן נהרג .ב 11-בנובמבר נהרסה תחנת הרכבת באותה שיטה.
במשך  3ימים ,ב 9-17-ו בנובמבר  ,1946הונחו מוקשים על-ידי לח״י ואצ״ל בכל קווי מסילות
הברזל הראשיים .עובדי הרכבת הכריזו שביתת עבודה .שותקה תנועת הרכבות לחלוטין ונותקה
התחבורה בין הארץ לבין הארצות השכנות .אלפי חיילים הועמדו על המשמר .עמדות שמירה הוקמו
במרתקים של כמה מטרים זו מזו .משמרות נודדים בדקו לאורך הקו ,וחבלני הצבא פוצצו והרחיקו
מוקשים ,אם נמצאו.
העוצר הנגדי של המחתרות במשך שישה שבועות של חודשי תשרי-תשוון ת ש ״ ז ) ס פ ט מ ב ר -
נובמבר  (1946אילצו א ת השלטון להודות בתבוסתו ועוצר הדרכים בוטל.
לח״י פרסמה הודעות לציבור על הפעולות לגירוש הבריטים מכבישי הארץ ,אשר הודבקו על
הקירות ועל לותות המודעות ועשו רושם רב בעם.

׳׳לוחמי חדות ישראל
הודעה
בראשית תש׳׳ז פתחנו בפעולה מתוכננת ומתמדת לגירוש קלגסי-האויב ורכבו מכבישי הארץ
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ודרכיה בשעות הלילה ,לפתיחת דרכי-המולדת לתנועת האזרח העברי ולשיבוש דוכי-התחבורה
של האויב.
עד עתה בוצעו ע״י לוחמי חרות ישראל  -מאז התחלת שנת תש׳׳ז  -הפעולות דלהלן:
א.

ביום ו׳ בתשרי  -התקפה על משמרות צבאיים בכביש לוד ובכביש חיפה-תל-אביב .מכונית
צבאית נפגעה .חייל בריטי נפצע.

ב.

ביום י״ר בתשרי  -הותקפה רכבת מובילה צבא בריטי בקו חיפה-קנטרה .הקטר והמסילה
ניזוקו.

ג.

ביום י׳ ¥בתשרי  -נחסמו במוקשים כבישי הארץ העיקריים .בכביש ירושלים־יפו התפוצץ
מוקש .שני חיילים בריטיים גהרגו .ששה חיילים נפצעו .מכונית-משטרה עלתה על מוקש
ונפגעה.

ד.

ביום י״ט בתשרי  -נחסמו במוקשים כבישים במקומות רבים .מכונית-משטרה הותקפה
וגתרסקה .נוסעיה גפצעו.

ה.

ביום כ״א בתשרי  -נותק קו-הטלגרף הראשי חיפה-תל-אביב .בשעת תיקון הקו התפוצצו
מוקשים.

ו.

ביום כ״ג בתשרי  -נחסמו במוקשים כבישי-הארץ בסביבת נתניה ,פתח-תקוה ,בנימינה
וחדרה .בכל המקומות הנ׳׳ל הותקפו כלי-רכב צבאיים .מכוניות נתרסקו ,חיילים נפצעו.

ז.

ביום כ״ח בתשרי  -נותק קו-הטלגרף הצבאי חיפה לתל-אביב .מכונית-הצבא הותקפה.
המכונית נתרסקה ,קצין וחייל נפצעו.

ח.

ביום כ״ו בתשרי  -הותקפה רכבת מיוחדת ע׳׳י ביתר במבואות ירושלים .שני קטרי-הרים
כבדים הוצאו מכלל שימוש .הנזק נאמד בארבעים אלף לא״י .בסביבת חיפה הותקפה וניזוקה
מכונית צבאית.

ט.

ביום כ״ח בתשרי  -הותקפה ונתרםקה מכונית צבאית בסביבת חדרה.

י.

ביום כ״ט בתשרי  -התקפה מרוכזת על עמדות חיילי האויב ,המופקדים על שמירת העוצר
בתחומי ירושלים העברית .גתפוצצו פצצות ברחובות יפו ,המלך ג׳ורג׳ ומאה שערים .ו ו
חיילים גפגעו.

יא .ביום כ״ט בתשרי  -נותקו קוי-הטלגרף הצבאי ירושלים-ביירות וירושלים-קהיר.
יב .ביום ב׳ בחשון  -הותקפה בירושלים שיירה צבאית ,שחזרה משמירה על העוצר .שתי
מכוניות נתרסקו ועלו באש .שני חיילים בריטייים נהרגו ושניים נפצעו.
יג.

ביום ו׳ בחשון  -הותקפה מכונית צבאית בסביבות וילהלמה .המכונית נתרסקה ועלתה
באש .שני חיילים בריטיים גהדגו .שני חיילים גפצעו.

יד .ביום ז׳ בחשון  -הותקפה מכונית צבאית ליד חיפה .המכונית ניזוקה.
טו .ביום ז׳ בחשון  -הותקפה רכבת בקו חיפה-לוד .הקטר ניזוק קשה.
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משמרות של לוחמי חרות ישראל ,המפקחים על התנועה בכבישים בלילות ,מעידים ,בי תנועת
כלי-הרכב של האויב פסקה כמעט לחלוטין.
למעשה הוטל עוצר-לילה על צבא-הכיבוש הזר .החיילים סגורים בלילות במתנותיהם
וקסרקטיניהם ואסורה עלהם היציאה .רק במקרים דחופים ויוצאים מן הכלל יוצאת מכונית-צבא
לדרך.
ישובים עברים במולדת לא ייהפכו לנו למכלאות!
דרכי המולדת לא תהיינה סגורות בפני הלוחם העברי!
האויב יבוא על גמולו  -על ההתעללות ועל כל פשעיו.
הוא יגורש מן הדרכים ומארצנו כולה!
לוחמי חרות ישראל׳׳

במחתרת  -חשון תש׳׳ז

בראשית כסלו הודיעו לח״י ואצ״ל כי מאחר שמשלוח פרי-ההדר תלוי במידה רבה בתנועה הסדירה
של הרכבות ,התליטו ״להפסיק זמנית א ת ההתקפות על רשת הרכבות בארץ״.
ההתקפות על מסילות-הברזל נפסקו לשלושה וחצי חודשים עד לאביב תש״ז.1947-

״לוחמי חרות ישראל
הודעה
א .פעולות המלחמה נגד השלטון הזר ,קלגםיו ,שריונו ודרכי-התחבורה שלו  -נמשכות בהתמדה
וברציפות .מאז פרסום הודעתנו האחרונה בוצעו על-ידי לוחמי חרות ישראל הפעולות דלהלן:
.1

ביום ט׳ בחשון  -הותקפה שיירה של מכוניות צבאיות בכביש יפו-לוד .שתי מכוניות
נתרסקו .שמונה-עשר חיילים בריטיים נפצעו.

.2

ביום י׳ בחשון  -נותק קו-הטלגדף הצבאי ירושלים-ביירות ,בין חדרה ופרדס-חנה .אנשי
"חיל המהנדסים״ של האויב לא הצליחו לגלות את מקום הניתוק ונאלצו לעקור את הכבל
התת-קרקעי לאורן של  8קילומטר ולהחליפו באחר.

.3

ביום י״א בחשון  -הותקפה רכבת-משא בקו חיפה-לוד ,בקרבת הכפר קלקיליה .הקטר
וקרונות אחדים נתרסקו והוצאו מכלל שימוש .המק נאמד ב 30-אלף לא״י.

.4

באותו יום הותקפה רכבת בקו ירושלים־לוד בקרבת תתנת-ביתר .הקטר וקרונות אתדים
ירדו מהפסים.

ביום ג׳ י״ג בחשון ,לאתר ששה שבועות של התקפות על כלי-רכב צבאיים ,שבוצעו ע״י לוחמי
חרות ישראל בשעות הלילה ,נאלצו שלטונות-האויב לבטל את עוצר הלילה בכל כבישי הארץ,
שארך  -בהפסקות  -שנה תמימה.
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.5

אור ליום י׳׳ב בחשון ,נותק קו הטלגרף הצבאי ירושלים-ביירות בשני מקומות בסביבת
זכרון-יעקב.

.6

ביום ט״ו בחשון  -באו בוחות-האויב אל מחסן-נשק ארעי של לוחמי חרות ישראל
בשכונת הבוכרים שבירושלים .הפעלו אמצעי-ההבטחה המיוחדים .על בילוש אחרי נשק
עברי שילמו בחייהם  2סרג׳נטים בריטיים ו 2-שוטרים בריטיים ממרכז הבולשת בירושלים.
הםרג׳נטים  -איםטן והלדט  -היו מן המומחים החשובים ביותר במרכז הבולשת ללחמה
בארגוני-המחתרת העבריים וממונים על החיפושים בבתים ועל המצוד והזהוייס ברחובות
הבירה העברית.

ביום ט״ו בחשון אסרו שלטונות הצבא של האויב על קלגסיהם להלן מזויינים בחוצות הערים.
.7

ביום ט״ו בחשון  -נותק קו-הטלנרף הצבאי ירושלים-ביירות ,בין חדרה פרדם-חנה.

.8

אור ליום י׳׳ז בחשון ,נעקרו פסי מםילת-הברזל לאוךר  80מטר בקו חיפה-לוד בסביבת
הכפר קלקיליה.

.9

ביום י׳׳ז בחשון  -נותק קו-הטלגרף הצבאי ירושלים-ביירות ,בסביבת רעננה.

 .10ביום י״ט בחשון  -הותקף משמר-שודים ,שנסע בקרונית-רכבת בקו ירושלים-לוד .שני
שוטרים בריטיים נהרגו.
 .11באותו יום הותקפה רכבת-משא במבואות תל-אביב .הקטר נתרסק והוצא מכלל שימוש.
נעקרו פסים באורן• של כ 40-מטר .הנזק נאמד ב 25-אלף לא״י.
 .12אור ליום כ׳ בחשון  -הותקף משמר-שוטרים בריטיים במבואות-ירושלים .מכונית
המשטרה נתרסקה .עשרה שוטרים בריטיים נפצעו.
 .13ביום כ״א בחשון  -הותקפה רכבת משורינת של דיביזית הטאנקים הראשונה בקו חיפה-
לוד ,דרומית לבנימינה .הרכבת הייתה מזוינת בשני תותחים ובמכונות-יריה כבדות מסוג
״בראונינג" .המשורינים הועפו באויר ונתרסקו .נשמעו התפוצצויות של פגזי-התותחים
והכדורים של מכונות-היריה .שלשה חיילים נפצעו.
כתוצאה מהתקפות לוחמי חרות ישראל הוצאו מכלל שימוש בחודש האחרון  8קטרים וקרונות
רבים .שלטונות הכיבוש נאלצו לבטל את נסיעת-הרכבות בלילות .תכנית-המסעות הנורמלית
בוטלה ובתחבורה ברכבות השתרר אי-םדר גמור.
ב .פעולות נגד הרכבות גפגעו  -לצערגו  -ג ם שוטרים ועובדי-וכבת ערבים .לכל עובדי-הרכבת
נשלחו מכתבים ,שבהם העמידו אותם על הסכנה שבנסיעה ברכבות בגלל היותן מטרה להתקפות
התחרות ונישנות.
במחתרת ־ חשון תש׳ץ

לוחמי חרות ישראל׳׳
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״לוחמי חרות ישראל
הודעה
א.

המחתרת העברית פתתה בשורת התקפות על דרכי התחבורה של השלטון הבריטי בארץ,
המשמשים להעברת צבאו וציודו .כתוצאה מהתקפות אלו הופסקה תנועת הרכבת .השלטון
חידש אותה בחלקה תחת משמד כבד של צבא .אולם המחתרת העברית הוכיחה ,שאין צבא
כזה מונע אותה מלבצע את פעולותיה.

ב.

האנדרלמוסיה בשירות הרכבות גורמת נזקים גם לכלכלה האזרחית וביתוד לענף הפרדסנות,
המפרנס אלפי משפחות עבריות וערביות .אף כי כל עם יודע  -ואף העם העברי חייב לדעת
 כי אין מלחמה בלי קדמות ברכוש ובנפש; ונסיון דורנו הוכיח בעליל ,כי רתיעה מפניקרבנות הכרוכים מלחמה אקטיבית ,מביאה במישרים לכלייה מוחלטת ,בכל זאת החלטנו
 בהתחשב בדחיפות הרבה שבעונת שיווק פרי-ההדר  -להפסיק זמנית את ההתקפות עלדשת הרכבות בארץ.

ג.

ענפי הכלכלה האחרים נתבעים בזה לנצל את התקופה הזאת ,כדי לעבור לאמצעי-הובלה
אחרים .להבא לא יובאו בחשבון נימוקים של נזק כלכלי.

ד.

עם סיום עונת ההעברה של פדי ההדר יווכח האויב לדעת כי לא יעמדו לו שדיוניו ומשמרותיו
הכבדים.
לוחמי חרות ישראלי׳

במחתרת  -חשון תש׳׳ז

נסמן ההתנקשות בגנרל בוקר
ללח״י היה חשבון אישי עם הגנרל אווילין ברקר ,מפקד כוחות הצבא הבריטי בארץ-ישראל
בתקופה מאי  - 1946תחילת  .1947הוא מונה ע׳׳י גנרל מונטגומרי ,כדי לדכא ביד ברזל א ת ארגוני
המחתרת היהודיים .עשה קריירה צבאית מרשימה .בשנות ה 30-נשלח לארץ בפעם הראשונה ,כדי
לתגבר את כותות הצבא שעסק בדיכוי המרד הערבי .הוא לקח חלק בשבירת המרד ובבריחתו של
קאוקג׳י לעבר הירדן .השתתף במלתמת העולם השנייה בפיקודו של מונטגומרי.
גנרל ברקר היה מבין קובעי-המדיניות ,תוך התייעצות עם הנציב העליון והמזכיר הראשי של
הממשלה .הוא גם היה אתראי על ביצוע ההתלטות.
איש מתנשא ,בעל רגשות אנטישמיים ואנטי-ציוניים גזעניים .פרצופו האמיתי התגלה זמן קצר
לאחר הגיעו ארצה .לאחר הפיצוץ במלון ״המלך דוד" בירושלים בחודש יולי  ,1946הוציא פקודת יום
מלאת ארס בההאשים א ת העדה היהודית כולה בהתפרצויות של ״הכנופיות הטרוריסטיות" .הוא
ציווה על החיילים הבריטים לנתק כל מגע עם היהודים ,לא לקנות אצלם ,לא לבלות בבתי-קפה ובתי
שעשועים יהודיים והצהיר כי יש להעניש א ת היהודים במקום שהכי כואב להם ,בכיסם ,״במכות על
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ארנקיהם״.
פקודת היום שלו השניאה עליו א ת היישוב העברי .לח״י החליטה כי חובה לסלק א ת הגנרל ,למען
יווכח היישוב שוב ,כי יש יד מענישה של אלה המתנכרים לו ומבזים אותו ואת כבודו הלאומי.
נקבע לבצע א ת הפעולה בשיתוף עם האצ״ל ,אף כי ללח״י היה יותר נסיון בפעולות אינדיבידואליות,
אבל גם לאצ״ל היה עניין בחיסולו של ברקר וההערכה הייתה ,שהפעולה המשותפת תהיה לתועלת
פוליטית ותוסיף מבחינה צבאית .ברקר היה זהיר מאוד .הוא ידע א ת הסכנה בה היה נתון ונזהר מאוד.
תמיד היה מוקף שומרים חמושים .הוא לא נסע קבע באותו מסלול ואף החליף א ת מספר לוחיות
המכונית .אבל על טיול הבוקר שלו לא ויתר .הוא נהג ללכת ברגל כל בוקר משעה  8למשרדו במלון
״המלך דוד״ ,מוקף מספר שומרי ראש מזויינים ,אשר נתנו לגופו כיסוי מלא מפני פגיעה.
אנשי האצ״ל הציעו לפגוע בו מתוך החלק האחורי של מכונית משוריינת ,עליו יותקנו שתי מכונות-
יריה שימטירו אש על הגנרל ומלוויו .התוכנית נדחתה בגלל תשש לאי-דיוק הירי ופגיעה בעוברים
ושבים ,חפים מפשע .גם תכניות אתרות נדונו ונדחו .בסופו של דבר ,נתקבלה תוכניתו של מזל)יעקב
בנאי( .לפי התכנית ,ליד הבית ,שם היה אמור לעבור ברקר ,הועמדה עגלת תינוק ,שבתוכה בובת-צמר,
מלווה על-ידי ״מטפלת לבושה בחלוק לבן .בתוך העגלה הוטמנה פצצה של  40ק״ג חומר נפץ ו 20-ק״ג
מסמרים ,שצריך היה להפעיל על-ידי מגע חשמלי.
״המטפלת״ ,יעל)יעל בן-דב( ,חברת לח״י ,חיכתה עם העגלה יומיים לפמלית הגנרל ,אך הוא לא
הגיע .התכנית בוטלה והגנרל ניצל .אחר כך התברר ,כי ברקר נסע לקהיר להיפגש עם המפקד העליון
של הצבא למזרח התיכון .בתאריך שובו ,הוטמן מוקש ליד ליפתא ,אך התכונה שמסביב לו ,עוררה
חשדותיהם של החיילים הבריטים והוחלט להפעילו ת ח ת ג׳יפ מלא חיילים .הגנרל ניצל שוב .ארבעה
חיילים נהרגו .עוד פעמיים הוכנו מוקשים בקרבת שדה התעופה עטרות ,אך חוטי המוקש נחגלו וחייו
של ברקר ניצלו שוב.
ברקר עזב א ת הארץ בתחילת  ,1947אך הניסיונות לפגוע בו לא פסקו גם באנגליה .האצ״ל תיכנן
למקש א ת הכביש המוביל לביתו ,אך בגלל חשדות הסקוטלנד-יארד המבצע בוטל .במסגרת סדרת
מעטפות נפץ ,שנשלחה לכל חברי הממשלה הבריטית ולראשי השלטון על-ידי לח״י ,קיבל גם הגנרל
ברקר מעטפה למשרדו .שלישו של הגנרל גילה א ת המעטפה בעוד מועד ,וכך ניצלו חייו שוב.

כשלון וכישת-כםף מבנק פ.ק,או
קופת המחתרת שוב הלכה והתרוקנה .מאז הפעולה הכספית האחרונה ,בה הוחרמו יהלומים בשווי
של  35,000לא״י ,עברה כבר שנה וצרכיה של המחתרת היו רבים ודחופים.
הוחלט איפוא לבצע פעולת התרמה ,שאיננה דורשת תכנון ממושך .מחי המודיעין של לחייי סיפקה
לחטיבה הלוחמת מידע על פקיד פולני שמעביר כסף מבנק ברקליס לבנק פ.ק.או הפולני ברחוב אלנבי
בתל-אביב .לפי המידע ,הפקיד היה מלווה בידי שוטר יהודי בלבד.
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התוכנית נראתה פשוטה וקלה.ביצועה הופקד בידי דב הבלונדיני .ב 3.12.46-יצאה חוליית בחורים
לפעולה .משהבחינו בפקיד ,נושא התיק ,ניגש אליו דב עם אקדת שלוף ,ודרש ממנו למסור א ת התיק
ע ם הכסף ,מבלי לשים לב לשוטר היהודי ,אשר התבלבל וירה שני כדורים ישר בבטנו של דב .דב זב דם,
פצוע קשה ,מנע מחברו לירות בשוטר היהודי ,והציל א ת חייו .הפקיד הפולני ברח עם הכסף .הבחורים
מיהרו לקחת א ת דב לבית-חולים ״הדסה״ שבקרבת מקום.
מזל)יעקב בנאי( הוזעק על-ידי אחד הבחורים ,אשר דיווח לו על המקרה והוא אץ לבית-חולים.
שם כבר הצטופפו שוטרים יהודים רבים .כשהוסבר להם שהפצוע הוא איש לח״י ,הם הסתלקו מן
המקום.
מזל מיהר למחלקה הכירורגית .במקום היו  5שוטרים יהודים ,בראשם סמל .מזל הסביר להם א ת
המצב והודיע כי בכוונתו להוציא א ת דב מבית-החולים ,כי אחרת א ם ייתפס על-ידי הבריטים ,הוא
יהיה צפוי לעונש מוות.
בינתיים דב הוכנס לחדר הניתוח .המנתח הוא פרופ׳ מרקוס .והנה ,רגע של מתח .פתאום עולים
במדרגות שני שוטרים בריטיים חמושים ,ופונים אל השוטרים היהודים .אלה מחליטים לסייע לבחורים
ומדווחים לבריטים כי הפצוע מת .הבריטים יורדים לחפש בחדר המתים .הנה מגיעה המונית שהוזמנה
להעברתו של דב .סוף טוף נפתחת הדלת ודב מוצא על אלונקה .עתה פקדו הבחורים על השוטרים
להרים ידיים .דב מובל התוצה ,מוכנס למונית ומובל לבית-חולים פרטי הקבוע העומד לשירותה של
המחתרת.
דב ניצל ונרפא ,אך אחד החברים שנפצע אף הוא בפעולה ,מוטקה )מנחם ריבנבך( ,נפח א ת
נשמתו.
זו הייתה פציעתו השנייה של דב בתודש דצמבר ,שצילו ליווה אותו עד נפילתו בקרב.
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פרק שלושים ושמונה

הקונגרס הציוני הכ׳׳ב והמשך פעולות חבלה

משלחת לח״< לקונגרס
ב 9-בדצמבר  1946התכנס בבאזל שבשווייץ הקונגרס הציוני הכ״ב .על סדר יומו של הקונגרס עמד,
בין השאר ,ההכרעה על המשך המאבק האנטי-בריטי .כדי להשפיע על תוצאות ההצבעה ,הסכימו
אצ״ל ולת״י ,על-פי פניית המצדדים במאבק ,להפסיק א ת פעולותיהם למשך דיוני הקונגרס.
לח״י לא החשיבה א ת הקונגרס הציוני כציון דרך .לא האמינה כי מלבד נאומים והצהרות ,מסוגלים
צירי הקונגרס להחליט החלטות משמעותיות ,אשר ישנו א ת המצב .בוודאי הישועה לא תבוא מבאזל
 סבר מרכז לח״י  -אלא ממה שיתרחש בפועל בארץ-ישראל .אף על פי כן אין המחתרת יכולה לפעולבחלל ריק .כשם שהצליחה לח״י לשנות לטובה א ת דעת הקהל בארץ ,יש לעשות גם בעולם בזירה
הפוליטית הציונית ,ובמת הקונגרס עשויה לשמש הזדמנות טובה להשמיע א ת דבר המחתרת באוזני
מאות צירים מעשרות ארצות התבל באופן בלתי אמצעי .שיקולים אלה גרמו למרכז לח״י להתליט על
שיגור משלחת מיוחדת לקונגרס הציוני.
המשלתת הורכבה משלושה אנשים :הראשון ״רשדל" ,ד״ר יעקב ירדור)לדרמן( ,יליד רומניה,
עורך-דין וקצין נציבות בית״ר רומניה .הוא היה פעיל בארגון עלייה ״אף על פי״ .באפריל  ,1944עלה
ארצה עם אשתו סוזה ,אף היא מוסמכת למשפטים ועם בנם רודי .עם עלותו ארצה ,קשר קשר עם
לחייי .רשדל פעל בקרב אנשי העורף של לח״י ,ומכאן הוציא אותו גרא ,כדי לשגרו במשלחת לבאזל.
החבר השני היה כינויו"ידידיה" .שמו האזרתי צבי מךסה ,יליד פולין .בווארשה ניהל א ת המועדון
הלאומי ,שם הכיר אותו גרא ,אשר קירב אותו ללת״י בארץ .עם בריתתו של גרא מלטרון ,התמסר
ידידיה כולו למתתרת וטיפל בענייני גיוס כספים.
השלישי ,כינויו היה"לוין" ושמו עקיבא ברון ,דמות ידועה בחוגים הלאומיים בארץ .יליד קישינוב
שבבסרביה היה .בארץ היה מבין יוזמי"ארגון עובדי ההסתדרות הלאומית״ .הוא נמנה עם הסיעה
"המכסימליסטית" במפלגה הרביזיוניסטית.
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גרא היה סבור כי שלושת האישים יוכלו לפעול בתוץ-לארץ בהקמת סניפים וגיוס כספים ואנשים
למחתרת ,לאתר סיום הקונגרס.
עם בואם לבאזל ,המתינו להם יחזקאל שטיין ואשתו אולגה ,סטודנטים לרפואה ,שלמדו בז׳נבה
והתגייסו לשורות לחייי .הם שכפלו תזכיר" ,לוחמי חרות ישראל אל צירי הקונגרס הציוני הב״ב
בבאזל" ,שכתב אלדד בארץ.
בתזכיר הוסברה בקצרה עמדת לח״י ,כי ״נקודת הכובד במולדת היא במלחמת שתרורה מידי
האימפריה הבוגדנית והשוקעת״.

תזכיר לח״י לחברי הקונגרס
להלן נתונים בזה דברי הסברה ,אשר חולקו בין צירי הקונגרס הציוני הכ״ב בבאזל על-ידי לוחמי
חירות ישראל .הדברים ניתנים במלואם .מכאן ילמד הקורא על מידת האמת שבידיעות שהופיעו
בעיתונים מסויימים ,כאילו נשלחו על-ידי לח״י מכתבי איום לצירי הקונגרס.
״קוגגרס ציוני זה הוא קונגרס-יובל-התמישים של התגועה הציונית .לצירי קונגרס זה ואורחיו
מגישה תנועת לוחמי חרות ישראל את הדפים האלה .תפקידם לציין בראשי פרקים את הנחות-
היסוד של התנועה.
שגי גורמים נפגשו בתקומת התנועה הציוגית :א .התגברות החברה הלאומית; ב .התגברות
האנטישמיות .שיחרורו של העם העברי והעלאתו על מפת העם  -זו הייתה האידיאה היסודית של
הרצל :חינוך ,ארגון והצלת העם .השיקולים הראציוגליים לא גרתעו גם ממציאת טריטוריה אי-שם
בעולם לשם הצלתו וארגונו של העם העברי לחיי מדינה .אולם הזרמים ההיסטוריים העמוקים גברו.
ותנועת העם הגדולה הופנתה ציונה .בכל זאת נשארה הנחת־היםד של הציוגות"תכנית באזל" על
ניסוחה "המקלטים החיית העם והצלתו .הנחת-יסוד זו גרמה עד כה וגורמת עוד היום סיבוכים
רעיוניים ומדיניים .שונאי-ציון יהודיים מבפנים ושונאי-ציון לא-יהודיים מבחוץ מציעים כל מיני
אלטרגטיבות להצלה; שיווי זכויות ומקומות הגירה שונים.
ייתכן מאוד שתהליך היסטורי זה היה הכרחי .אין קפיצות בהיסטוריה .לא הייתה מחשבה
לאומית-מדינית לפני הציוגות .היא יצרה אותה .לא היה כל גוף עברי של ממש בארץ-ישראל לפני
הציונות .היא יצרה איתו .בכל שלושת השטחים הנזכרים לעיל :חינוך ,ארגון הצלה  -הצליחה
הציונות במידת-מה; ולא כאן המקום לניתות מדוע לא הצליחה בשלמות .על זה מתווכחים הזרמים
השונים בתוך התנועה הציונית .להסברת"המהפכה הקופרגיקאית״ של עמדתנו נחוצה לנו בעיקר
קביעת האמת הזאת :מושג המרכז של הציונות היה העם העברי.
וכשם ששני גורמים )פנימי  -התעוררות ,חיצוני  -האנטישמיות( ,הולידו את התנועה הציונית
לפני חמישים שנה .כן הולידו שני גורמים את התנועה החדשה .את תנועת לוחמי חרות ישראל,
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ושונ :גורם פנימי וגורם חיצוני.

הגורם הפנימי
התהוותו וגידולו של ה׳׳ישוב העברי״ בארץ כגוף חי אורגני ,הולידו את מושג המולדת העברית
לא עוד בארץ של הגירה והצלה ,כי אם בממשות ארצית-מדינית .אם החינוך הציוני בעולם שאל
את שאלת היסוד שלו :״מה צפוי לעם העברי?״  -נתנסחה כאן בארץ שאלה אחרת :״מה צפוי לארץ
העברית?״ לא ,חלילה ,הנתקות מהעם ,בי אם העברת נקודת הכובד .וזהו תהליך טבעי והכרחי.
הציונות שאלה" :איך להביא את העם לארץ?״ תנועת לח״י שואלת :״איך לתת את הארץ לעם?״ ואם
התעוררה המחשבה הציונית בגולה בעיקר מתוך בעיית האנטישמיות ,לא היה כל מקום למחשבה
זו בארץ .ואין פלא ,שנתעוררו ספיקות ביחס לבסיס שלילי זה של האנטישמיות .וכי אין להביא
את העם לארץ אם אין אנטישמיות? וכי תנועת החדות העברית צריכה לחכות לרדיפות ולמתנות־
פליטים? כשבאים היום ליהודי אמריקה או דרום-אפריקה ,עדיין מדברים אליהם בסגנון זה :בשם
פליטי-ישראל מהיום או בשם הצפוי להם מחר .הלך מחשבה זה הוא האופייני לתנועה הציונית.
אין פלא שדוו זה ,צעיר ודינאמי שקם בארץ-ישראל ,חושב מחשבת יסוד אחרת ,מחשבה שאינה
תלויה בעליות ומורדות אנטישמיים בעולם; מחשבת ״חרות" ולא מחשבת ״הצלה״ .ואך טבעי הוא,
שבמרכזה עומד המושג ״שחרור המולדת".
הציונות על כל זרמיה ופלגיה ראתה ראייה יפה ,דאייה מקרוב ,את העם ובעיותיו; אך הציונות
לא ראתה ראייה פוליטית את ארץ-ישראל .הציונות העלתה על המפה את עם ישראל והתעלמה
ממציאות מפת ארץ-שראל .זו הייתה ארץ הגירה ,ארץ התישבות ,אך היא לא נראתה כיתירה
פוליטית שילובה בעולם פוליטי מסוים .הכוח הרוחני של הציונות לא הספיק לראות גם את הצד
הטריטוריאלי-פוליטי; על כל פנים ־ לא ראייה מרוכזת .וכשם שההתעוררות הלאומית לפני חמישים
שנה לא הייתה מספיקה לחולל את הציונות ,אלא זקוקה הייתה להתגברות האנטישמיות מבחוץ ,בן
ודאי לא היו מספיקים ניצני מחשבת החירות שנולדה בארץ ,לולא באה הדחיפה מהחוץ :המדיניות
האנטי־עברית המהריפה של בריטניה .הרצון לציונות היה גם לפני הרצל ,אך ההכרח של הציונות
הוכר רק עם הרצל ,יליד דרייפוס .הרצון לשחרור פוליטי של ארץ-ישראל היה תאי גם לפני תנועת
לח״י .אך תנועתנו הבהירה את ההכרה והיא עצמה נולדה מתוך משפט ׳׳דרייפום הבריטי״ ,מתוך
מדיניותה האנטי-עברית של ״ממשלת המאנדאט״ .אנטישמיות הייתה בצרפת לפני דרייפום .וקו
אנטי-עברי בבריטאניה לפני ״הספר הלבן״ .אולם זה כמו זה שימשו ככותל קשה ,שהראש העברי
הוטח בו הטחה קשה כזאת ,עד שנפקתו העיניים .וזהו הגורם החיצוני.

הגורם החיצוני
מתנגדי הציונים רגילים היו להסביר כל התפרצות אנטישמית כמקרית ולא הכרחית .הם ניסו
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)ומנסים גם היום( להסביר באותות ובמופתים כי אך ״גל עובר הוא״ ולהיפך :האנטישמיות מתנקמת
בעמים עצמם .הגויים עצמם מעוניינים בהשמדתה .לעומתם עמדו הרצל ונורדאו והוכיחו בהגיון
ובנסיון־ברזל ,שלא מקרים כאן ,כי אם הכרחיות .אם האנטישמיות באה פעם מימין ופעם משמאל,
פעם מקתולים ופעם מפרוטםטנטיס ,פעם מלאומנים ופעם מבינלאומנים ,פעם בגלל התבוללות -
הרי לא מקרים כאן ,כי אם ניגוד הכרחי ואין מקום לישראל בגויים.
דיאלקטיקה זו חוזרת בהשקיפנו על תנועת החרות העברית לא מנקודת-המרכז של העם ,כי אם
מנקודת ראות המרכז של הארץ .התנועה הציונית עסקה ועוסקת עוד היום בהסברת הקו האנטי־
עברי על בריטאגיה בדרן מקרה ובדרן ״גל-חולף״ ו״קוניונקטורה רעה״ .הצהרת בלפור לציונים ,כמוה
כאמנסיפציה ליהודי אירופה כולה .לא הרדיפות הן בנות רגע ,כי אם מתן הזכויות .כן היה באירופה
וכן הוא בארץ-ישראל .אם הגבלת זכויותיו כאן באה פעם מידי שמרנים ופעם מידי לייבוריסטים,
פעם בגלל לחץ-ערבים ופעם בגלל פחד מפני ־ הציר .פעם בגלל "כושר קליטה" ופעם "מטעמים
פוליטיים"; ואם הדבר לא רק שנמשן ,אלא הולן ומחמיר אף לנוכח אימת הפליטים  -מתעוררת
ומתגבשת ההכרה; יש ניגוד הכרחי בין האינטרסים של האימפריאליזם הבריטי לבין האינטרסים של
העם העברי .וכשם שלא הועילו כרכורי המתבוללים למיניהם ופלפוליהם ,כן לא יועילו כרכוריהם
ופלפוליהם של הציונים למיניהם להוכיח ,כי אין גיגוד אינטרסים .במידה שמעטים ותלשים היינו ,לא
יכולנו לראות אותו ,כי הוא היה קטן .האימפריאליזם הבריטי לא התנגד ואינו מתנגד גם היום ל״בית
לאומי״ עם אוניברסיטה ועם קיבוצים חקלאיים למופת .אימתי גברה ההתנגדות? עם גידולו המספרי
של העם העברי בארצו ,עם תקומתה של כלכלה תעשיתית דינאמית ,עם תקומת כוחה האדיר
של ה״הסתדרות״ ,עם הופעת הנוער העברי המאורגן המאומן .כל כוח מפותח ואורגן ,בעל דרגה
תרבותית גבוהה ,בעל קידמה חברותית ,בעל עצמאות של ממש ,כל כוח כזה מסכן את האינטרסים
האימפריאליסטיים .כוח כזה עלול לדחות את רגלי התעשיה הבריטית משווקי המזרח כולו .כוח כזה
עלול להתנגד למטרות האיםטרטגיות־הצבאיות .לא התנגדות דאשיד-עלי ,כי אם התנגדות שקשה
יהיה לשבור אותה .ארץ-ישראל עברית לא תהא כעבר-הירדן עבדאללית ואף לא כעדב-סעודית.
האינטרסים הם מנוגדים .וכל מדינאי בריטי ,שמרן או לייבוריסט ,שומר קודם כל על האינטרסים
של האימפריה ,זוהי האמת של התפתחות היחסים .בכוח לחץ כזה או אחר ייתכן שיצליחו הציונים
להכניס עוד כמה עשרות אלפי יהודים .את העיקר לא ישברו :את התנגדותה של בריטאניה לחרות
עברית בארץ-ישראל.
הציוגות התעלמה כל השנים מהחוליות האלה .חוליות ההתגגדות הבריטית ההולכת וגוברת עם
גידול כותו של העם העברי במולדת .הציוגות לא הסתכלה במפה כדי לראות מהי הארץ הזאת בשביל
האימפריה .ה״םפר הלבן״ היה הטחה בכותל .אן כנראה בלתי מספיקה .כנראה שכוח האינרציה עצום
הוא .כנראה שקשה לה לתנועה להתחיל לחשוב בקטגוריות פוליטיות חדשות .הציונות  -ביחוד
לאור הטרגדיה של הפליטים  -מרוכזת עדיין ב״בעיית היהודים" במידה כזאת ,שאין היא מסוגלת
להעביר את נקודת הכובד שלה לבעיית הארץ מבחינת מדיניות החוץ.
ניצני הרעיונות על חרות פוליטית ,בתוספת ההכרה של ניגוד האינטרסים האמיתי בין בריטאניה
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לעם העברי ־ שני אלה הולידו את תנועת לוחמי חרות ישראל.

המולדת העברית  -אייך?
הפעולה הציונית :החזרת העם העברי למולדתו ,יבולה הייתה להימשך בדרך פוריה ושקטה ,לו
מולדת זו עמדה לרשות העם או התנועה הציונית .כל השנים ,מימי הצהרת בלפור ,התנהגו הציונים
כאילו היא עומדת לרשותם .במידה מצומצמת היא עמדה לרשותם והם ניצלו את זה .ויפה עשו .כך
נוצר ראש-גשר .אולם האויב  -וכך אנו מכנים את בדיטאניה  -הכיר בהכנת ראש הגשר הזה והוא
לא ירשה עוד את התרחבותו .ובכן :אם עוד הייתה הצדקה אסטרטגית לדבקות הציונית בבדיטאניה
עד היום ,אין לה כל הצדקה מהיום .והתפקיד של היום הוא :המולדת העברית לעם העברי.
וייצמן פנה בקריאתו המפורסמת" :עם ישראל  -אייך?״ הוא קרא כך מתוך אמונה ,כי המולדת
ישנה ועל העם דק לבוא .לכאורה נדמה ,שכך היה .אך גם זו טעות .לו באו ב־920ו לארץ-ישראל
חצי מיליון יהודים ,היו הבריטים מוציאים אז את ה״ספר הלבן״ של  .1939כי המדיניות האנטי-
עברית היא פונקציה של התגברותנו בארץ .אולם אז ,מותר היה לו עוד לוייצמן לשגות .סוף סוף
הייתה זו התחלת הברית ,ומשום מה היה לבריטאניה ״שם טוב״ אצלנו.
היום נהפכו הקלפים .היום עומד העם העברי ברחבי אירופה וקורא לוייצמן :המולדת העברית -
אייך? והיא איננה .היא סגורה .ועל ידי בריטאניה היא לא תיפתח למאות אלפים.
לפני עשרים וחמש שנה חיפשה הציונות את העם העברי בשביל המולדת .היום נלחמת תנועת
לח״י למולדת בשביל העם העברי .וזוהי ״המהפכה הקופרניקאית״ שהיא הכרחית .אם אין הציונות
רוצה ליהפך ל״היא׳ם״ בתוספת אוטונומיה מצומצמת.

מדיניות-חוץ עברית
״המולדת העברית  -אייך?״  -את השאלה הזאת לא שאלה הציונות .ואם שאלה  -ענתה בפשטות:
המולדת העברית  -בפיקוח המאנדטור הבריטי .זו הייתה אמת ,אך לא כל האמת .כל האמת הייתה,
והיא :המולדת העברית ,ארץ-ישראל ,נמצאת בידי שלטון האימפריה הבריטית .זמנית  -בצורת
מאנדט ועם אדמיניסטרציה אזרחית ,באם יהיה צורך תשתנה הצורה המשפטית והשלטון יהיה
צבאי .מותר היה לה לציונות לנצל את"הזמניות״ הזאת של צורת-המאנדט .אסור היה לה לראות
בזה את האמת .ראייה מוטעית זו גרמה וגורמת להרבה דיוני-סרק .המאנדט היה בשביל בריטאניה,
ולא בריטאניה בשביל המנדט .כל זמן שהיה נוח ,התקשטה בריטאניה באיצטלה המאנדטורית .ורק
הציונים ראו במאנדט ממשות פוליטית ,שאפשר לתבוע בשמה .אמונה זו ואי-חדירה אל מעבר
לתפאורות ,היא היא שחסמה את הדרך למדיניות-חוץ עברית ,נוסף על אי עמידתה בארץ-ישראל
עמידה טריטוריאלית-פוליטית־קונקרטית .הצרפתים ראו אחרת את מציאותה של בריטאניה
בארץ-ישראל .הם הבינו אותח אחרת מאז ,והם הרגישו אותה בממשות בימי המלחמה האחרונה.
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ואף הדוסים תפשו אותה אחות .הם הבינו תמיד מהו"המאנדאט״ .ואין ספק ,שאחת הסיבות של
האנטי-ציונות הסובייטית היא ואייה זו של הסוס הציוני הותום בעגלת האימפויאליזם .ואם אפשר
היה עוד לפני עשרים שנה לדבר על שגגה ,אין לדבר עליה עוד היום .כל תכניות ה״חלוקה״ וכל
תכניות הדומיניון ,אינן אלא אישור רשמי מצד הציונים ,שהציונות נוסדה לשרת את האימפריאליזם
הבריטי.
׳׳המולדת העברית  -איין?״  -בחיק האימפריאליזם הבריטי! ואין כל סימנים שבריטאניה עומדת
לוותר על עמדתה זו כאן .להיפך ,ואין גם כל סימנים שהיא רוצה בעם העברי כבעל-ברית.
מתוך הכרה מדיניח זו קובעת תנועת לוחמי חרות ישראל את הקוו של מדיניות החוץ שלה.
בראש וראשונה חייב העם העברי לנער מעצמו את צל ה״םוםה ברכבי האימפריה״ .תנועת השתרור
העברית חייבת להלחם בהם ,מפני שהם עומדים למכשול לגאולתו של העם העברי; מפני שהם
משמשים מגן לאינטרסים האימפריאליסטיים של בריטאניה בכל המזרח; מפני שהם עלולים להפוך
את אוצנו לזיות-דמים במלחמת העולם הבאה .המזרח התיכון עומד בפני בעיות של פיתוח כלכלי
ותרבותי .בדרך פיתוח זו עומדת לשטן בויטאניה בשותפות השליטים והפיאודלים באוצות המזוח
התיכון .אמריקה מוכנה לתת תמיכה לפיתוח זה ועל המזרח התיכון לקדם את פני אמריקה בנידון
זה ,בתנאי שהיא לא תרצה לרשת את מקום בדיטאניה גם מבחינה צבאית .תנועת החרות העברית
שואפת  -לניטראליזציה של המזרח התיכון .ניטראליזציה מסכלת התנגשויות בין האימפריות.
בעזרת הליגה הערבית נלחמת בריטאניה בכל השפעה פוליטית סובייטית ,השפעה תרבותית צרפתית,
השפעה כלכלית אמריקאית .אולם כל ההשפעות האלה ,אס אין כיבוש צבאי אתן ואם אין צימצום
הפיתוח והעצמאות אתן  -אינן מסוכנות .מסוכנת ומחניקה היא דק דרך השלטון הבריטי .וראשית
כל מסכנת ומחניקה את העם העברי ושאיפתו .וכאן לא תהיה כל פשרה .כל זמן שיהיה צבא בריטי
בארץ-ישראל ואינטרסים צבאיים בריטיים ,לא תהיה עצמאות של ממש לעם העברי ,אבל גם לא
למצרים ,גם לא לסוריה ,גם לא ללבנון ,גם לא לעיראק .על כן מסוגלת מלחמת החרות העברית נגד
האימפריאליזם הבריטי בכל המזרח התיכון להיות לתועלת להרבה עמים משועבדים ולזכות בהבנה
אצל רוב מעצמות העולם שאינן דואות בעין יפה את שלטון היחיד של בריטאניה במזרח התיכון.

המלחמה
עצם המלחמה  -אין לנו ספק בהכרחיותה ,אין זה מאבק למיכםת סטרפיקטים .אין זה מאבק
ל״מדינה״ מדומה בחלקה של הארץ בין מחנות צבא בריטי העושה תמרונים לקראת מלחמת העולם
השלישית .זוהי מלחמה להוצאת הבריטים מארץ-ישראל .כי רק שחרורה של הארץ יאפשר את
שחרורו של העם .פיתוחה של הארץ יאפשר את שלומה של הארץ ואת שלומו של המזרת התיכון
כולו; גם לטובת שלומם של עמי-ערב השכנים .כל יחס אחר מאשר יחס של מלחמה לא יביא את
הגשמת המטרה העברית ,לא יביא את פיתוח הארץ .כל הצעת ״בסיסים צבאיים״ לבריטאניה היא
עבדות  -כי זוהי אהבה מצד אחד .היא אסון  -כי זוהי הכנסת העם העברי לתוך מלחמת הקיום של
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האימפריה הבריטית.
על כן מצווים אנו להלחם בשלטון הבריטי בארץ לא כי הוא ״רע״ ,אלא מפני שהוא שלטון זר,
שלטון אימפריאליסטי .דרכי המלחמה הזאת מותנים בכותות העומדים ברשותנו .כשיתפוש העם
העברי כולו את האמת הזאת כפי שאנו תפשנו אותה ,תהא זו מלחמה של העם העברי כולו בכל
שטחי החיים .תהא זו תעמולה בעולם כולו נגד האימפריאליזם הבריטי .ויהיה זה חרם כלכלי .אולם
כל אלה אינם מספיקים בלי ערעור עיקר השלטון בארץ .עיקר השלטון הבריטי הוא בסיסו הצבאי,
בטחונו הצבאי ,צנורות הנפט ,דרכי התחבורח .לוחמי חרות ישראל יקעקעו ויחזרו ויקעקעו את כל
יסודות השלטון ואת כל בסיסיו אלה בלי-הפםק.
ואם הציונות טרם הגיעה לבגרות מדינית; ואם היא טרם נשתחררה מכבלי השתעבדותה
לאימפריה; ואם היא טרם נתפכחה מתמימותה וראייתה הבלתי-מציאותית ,אין זה מחייב את
תנועת החרות העברית .ואם התנועה הציונית תראה מטעמי פרסטיג׳ה לנחוץ לנדות אותנו ולהלחם
בנו  -לא אותנו היא תדכא ,אלא את כבודה ,כבוד הנציגות הרשמית של העם העברי .כי אין העולם
כולו רואה בעין יפה את הברית הזאת ,היהזדית-בריטית .ישתתרר הקונגרס הציוני מברית-אסון זו.
ישתחרר העם העברי משרותו זה .אל יהיה נשיאה של התנועה הציונית בעל-מניות של התעשיה
הבריטית .לא זה העיקר ,אך זהו הסמל וזוהי החרפה.
תנועת לוחמי חרות ישראל נלחמת לשחרורה של ארץ-ישראל מידי השלטון הזר .אנו רואים
מיהו השלטון ולמה הוא יושב כאן ועל כן אנו נלחמים באימפריאליזם הבריטי .ומלחמתנו  -בכל
מקום ובכל האמצעים .היא לא תוכרע היום ולא מחר .המלחמה קשה ,כי האויב עצום .אך האויב
נמצא בשקיעה בעולם.
נקודת הכובד  -במולדת ובמלחמת שחדווה מידי האימפריה הבוגדת והשוקעת.״

הביקורת על דיוני הקונגרס
דיוני הקונגרס היו כפי שתזתה לח״י .רפיסות בדיונים ללא כל רעיונות חדשים ותבוסתנות עד כדי
זוועה .מצד שני ,גינוי חריף ל״טרור״ והפסקת המאבק המזויין.
לחייי מתחה ביקורת תריפה על שהקונגרס ,אשר הדגיש הדגשה יתרה את שאלת הפליטים ,העלייה
וההתיישבות ,וכמובן את הנזק המדיני שבטרור ,ולא דן במידה מספקת בשאלות השלטון המדיני,
הכלכלי והצבאי של בריטניה בארץ-ישראל בפרט ובמזרח-התיכון בכלל.
"המעש" העלה שאלות אלה במאמר בגליון כ״ח כסלו)ד( תש״ז תחת הכותרת" :הידוז הכוגגוס
הציוני בבעיית א״י?"
"השאלה נראית תמוהה במקצת.
ואמנם מסרה סוכנות הידיעות הצרפתית כי"אחת הנקודות העיקריות של סדר היום של הקונגרס
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הציוני תהיה ללא-ספק עמדת הקונגרס לגבי הבעיה הארצישראלית״.
והתכמים ממערכת ״דבר" מילאו פיהם צחוק ,בקראם גוסח זה ולעגו לעג רב למוסר ידיעה זו.
ביחוד לועג ״דבר״ ל״ללא ספק״ הלזה .אולם אנו סבורים ,שפחות מכל ראוי ״ללא ספק״ זה ללעג,
כי אכן ,ספק גדול מאוד הוא אם ידון הקונגרס הציוני בבעיית ארץ-ישראל .אם לדון מתוך הנסיון
של הקונגרסים שבעבר ,הדי ודאי הוא שלא תונו בה ,כי לא דנו בה אף פעם; ואף אם לדון במהלך
הקונגרס בימיו הראשונים ־ אפשר להגיד כמעט בבטחה; בהרבה בעיות ידונו בו בקונגרס .פחות
מכל :בבעיית ארץ-ישראל.
כי באמרנו ״בעיות ארץ-ישראל״ אל לנו להסתפק בבעיות העליה העברית ובעיות היחסים עם
הערבים .הבעיות האלה רציניות הן מאוד .אולם בבואנו לראותן ראייה מדינית ,עלינו להעמידן כשדה
ראייה מלא .בכל ההיקף.
בעולם היהדות הבית־מורשית בגולה נפוץ הביטוי :״העולם אומר״ או ״העולם שואל״ .השתמשו
בביטוי זה בשיג ושיח על פירושו של פסוק בתורה ,או פרט פלוני בתייו של גדול-תורה אחר .תוכן
מצומצם במסגרת-ביטוי רחבה כל כך כמו ״העולם״.
מאחר שפירוש הפסוקים או תיי גדולי התורה חיו עיקר ענינם של היהודים האלה ,לא היססו
לדבר ברחבות כזו על"העולם״ השואל והעונה .משהו מצומצם זה עבר בירושה לציונים ,אמנם
בשבילנו עיקר הבעיה הארץ-ישראלית היא מדינתנו ,עליתנו ויחסנו עם הערבים .אולם האם גם
העולם רואה בזה את עיקר בעיית ארץ-ישראלז מכל מיני טעמים הוא ודאי מתעניין גם בבעיות
אלה .מי מתוך רצון להיפטר מהיהודים; מי מתוך רצון לרכוש אהדת יהודים לבחירות; מי מתוך רצון
וצורך למשוך את לב הערבים; מי מתוך אידיאליזם טהור; מי מתוך שנאת-ישראל לתאבון .אולם כל
ההתעניינויות הללו הם בקוו השני .לא הם הקובעים את יחסי המעצמות והאומות לבעיות ארץ-
ישראל .ואם מדינאי ציוני קורא :״העולם אינו יכול להתעלם מבעיות הפליטים״ ,או ״העולם מעריך
את המפעל החלוצי שלנו ,את החיאת המדבר״ .או ״על ידי מעשי טירור אנו מאבדים את אהדת
העולם" .הרי ״מדינאי" ציוני זה מוכיח על ידי כן ,שהוא אולי ציוני טוב מאוד ,אך ״מדינאי״ רע מאוד.
כי העולם רואה את הדברים בפרופורציה אחרת לגמרי .כי עם כל חשיבות בעיית הפליטים ,עם כל
האהדה האישית למפעלים חלוציים ,עם כל ההערכה לתורת המוסר של היהדות ולשגב הפציפזם
העברי ,עם כל אלה רואה העולם המדיני בבעיה הארץ-ישראלית בשורה הראשונה בעיית השלטון
הבריטי המדיני ,הצבאי והכלכלי בארץ הזאת כחלק מהמזרת התיכון.
זהו ענינו של העולם המציאותי המדיני .מנקודת ראות זו הוא ידון בהתאם ליחסו לאימפריה
הבריטית ולמזרח התיכון.
במצב המדיני הנוכחי הבעייה הארצישראלית היא בעיית שליטתה הצבאית של בריטניה בארץ-
ישראל ,אם כבסיס התגוננות ,אם כבסיס התקפה ביחס לרוסיה הסובייטית .זו היא בעיית צנורות
לנפט האימפריה ,שדות תעופה לאימפריה ,מעבר לצבא האימפריה בקרבת מקום לםואץ .אלה בשורת
האינטרסים הראשונה .בשניה :שמירה על המונופול הכלכלי של האימפריה .בשלישית :פיקוח מדיני
על הארצות האלה ,וזה אומר :הקמת ״מדינות״ עצמאיות וממשלות ״עצמאיות״ מהסוג הידוע.
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זוהי הבעיה הארץ-ישראלית בעיני בריטניה מאחורי הצעיפיםי המרובים והוועידות הלונדוניות.
האינטרסים המשותפים של אמריקה מרשים לגלות אמת זו רק על ידי אופוזיציה של ואלאס.
האינטרסים המנוגדים של רוסיה מרשים ומצווים עליה לגלות אמת זו במלואה .וגם במדינות אחרות
כותבים כך ורואים בך את הבעייה .רק במקום אחד אין מנתחים בגלוי את הדברים האלה .לשווא
תחפשו רמז על כל אלה בנאום הגדול של וייצמן ,שלמרות הכל הוא מופיע בעולם כנציג הרשמי של
העם והציונות.
הציונים אף פעם לא דנו בצד הזה ,כלומר לא דנו בבעייה הארץ־ישראלית בהיקפה המדיני .ארץ-
ישראל לא הייתה על המפה העולמית; היא הייתה על מפת ההיסטוריה העברית ועל מפת האימפריה
הבריטית .את הבינלאומיות ראו ב״בעיית היהודים״ בלבד .לא רצו לראות את הבינלאומיות בבעיות
הארץ.
וכשהעולם המדיני שואל היום :מהו יחסה של הציונות לבעייה הארץ-ישראלית ,הדי לפני
שהוא מתעניין בבעיות העליה או בחלוקה ,הוא מתעניין לדעת :מה יחסה של הציונות לאינטרסים
הבריטים המנויים לעיל.
תשובה לשאלה זו יכולה לקבוע את גורלנו בארץ הזאת .ולא צריך ללעוג לנוסחה של סוכנות
הידיעות הצרפתית .צריך לראות את ״העולם״ לא במובן ״העולם״ של יהודי ממוטלה :״העולם
אומר״.
מי שבא לקבוע קו מדיני חייב לראות מציאות מדינית .אפשר להחליט לכאן או לכאן .אפשר
לשקול כך או כך .אך יש לכנות את הילד בשמו ויש לראות את כל הספקנות .האמיר עבדאללה נהנה
מאוד מ״עצמאותו״ .העולם המדיני רואה בעיניים אחרות את עצמאותו״ זו .אולי מתגעגעים גם
ציונים ל״מדינה״ כזאת  -יחליטו הם .זה ענינם .אך למען השם :בעיניים פקוחות ובלי הררי כזבים.
זה מגוחך ,זה מזיק .והעיקר :אין מרמים אלא את עצמם .אל יגידו שהם מטפלים בבעיה הארץ-
ישראלית .אין הם מטפלים בה .הס מתעלמים ממנה.
וייצמן ,בן-גוריון ,וכל השאר השמיעו עד כה נאומים ראויים לאספות עם .נאומי בחירות.
בבעיות ארץ-ישראל מהצד המדיני העולמי שבה  -לא נגעו ,כי אכן לא מדינאים הם.
הקונגרס הציוני לא דן בבעיה האוץ-ישראלית ועל כן לא התקדם אף צעד לקראת היציאה
מהסימטה הסמוייה.
רש תבן.
התזכיר של לת״י חולק לכל צירי הקונגרס .הפעולה התרכזה בהסברה בעל-פה .בפעם הראשונה
שמעו עשרות ,אולי מאות אנשים שעסקו בפעולות ציוניות ,הסבר מוסמך על דרכה של לח״י ,השקפותיה
ומעשיה .גם מטעם האצ״ל פעלה משלחת ,שקראה להקמת ממשלה עברית וצבא שחרור לאומי.
אחרי הקונגרס הגיע ארצה ד״ר עמנואל נויימן ,מראשי ההסתדרות הציונית בארצות-הברית
ונפגש עם גרא ,כדי להכיר יותר את השקפותיה של לת׳׳י ,אותן שמע משליחי התנועה בקונגרס ולמד
מהתזכיר שהוגש לצירים .גרא הופתע לטובה מהדעות שהשמיע ד״ר נויימן ביחס לדרכה של המתתרת,

 | 296ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

והיו סיכויים טובים שההסתדרות הציונית באמריקה תנקוט קו מדיני תקיף ובלתי מתפשר יותר כלפי
בריטניה ביחסה אל בעיית ארץ-ישראל.
כצפוי ,לא הביא הקונגרס ישועה להמשך המאבק .אמנם בקונגרס עצמו נמצאו תומכים ואוהדים
לאצ״ל וללח״י ,מטעם הסיעה הרביזיוניסטית ,בה היו  41צירים)מתוך  ,(370אך היה זה מיעוט מזערי
)כ .(12%-מאיר גרוסמן קרא ״להקמת ממשלה יהודית לאומית ,אשר תנהיג א ת העם בגולה ואת
ההתנגדות בארץ-ישראל״ .אבל רובם של הצירים הסתייגו מדרך המאבק האקטיבי ,ביניהם אנשי
השמאל :ברל לוקר ,משה שרתוק ואיש הפועל המזרחי ש.ז .שרגאי ,אשר שלל שני ארגוני התנגדות
וקרא למרות אתת .משה סנה קרא ״להתנגדות מתוך אחריות ,כי העדר התנגדות מתוך אתריות גורם
להתנגדות בלי אחריות״.
החלטת הקונגרס הייתה:
׳׳כי עם תמיכתו בזכות הישוב להיאבק עם משטר הדיכוי הקיים בארץ ,שולל ומגנה הקונגרס
מעשי רצח ושפיכת דמי נקיים כאמצעים של מלחמה פוליטית  -פעולות הטרור של קבוצות
מסויימות בארץ-ישראל ,שפרשו מכלל הציבור מתוך הפרת המשמעת של המוסדות הלאומיים
העליונים ,מסלפות את אופיו האמיתי של הישוב בעיני העולם ואינן מקדמות אלא מכשילות את
מאבקו הצודק .הקוגגרס מכריז על תמיכתה המלאה של התנועה הציונית בישוב ובמאמציו גגד
הטרור .הוא קורא את חברי הקבוצות הפורשות להימנע משפיכות-דמים ולקבל עליהם את המרות
הלאומית של הישוב המאורגן והתנועה הציונית״.

החלטת הקונגרס הציוני הכ״ב שמה קץ לכל תקווה לחידוש המרי .האכזבה הייתה מנת חלקם גם
של רבים מראשי ה״הגנה״ והפלמ״ח ואנשי השורה ,אשר קיוו להמשכת המאבק והגברתו.
לא רק נסיגה מותלטת מדרך המאבק הייתה בהחלטה ,אלא אף איום מרומז של חידוש הפעולות
העוינות של ה״הגנה" נגד הארגונים ,הממשיכים א ת מלחמת החרות נגד השלטון הבריטי ,ואשר
כונו בהתלטה ״קבוצות פורשות״ או ״קבוצות טרור״ ,כמו שנהגו לכנותם לפני הקמת ״תנועת המרי
העברי״.

ליל ההלקאות
חידוש פעולות המחתרות ,לאחר פירוק "תנועת המרי״ ,החל במשפטם של שני תברי אצ״ל,
שהועמדו לדין ב 11-בדצמבר  1946בפני בית-דין צבאי ,באשמת נשיאת נשק ,ונידונו ל 18-שנות
מאסר כל אחד .נוסף על כך ,הוטל על הצעירים עונש של  18מקלות בשוט .עונש מלקות היה נהוג
בארץ בימי השלטון התורכי .עונש מלקות היה נהוג גם במוסדות החינוך ובכלא הבריטי לעבריינים
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צעירים בבריטניה .היישוב העברי קיבל א ת עונש המלקות בהשפלת כבוד האדם ,וראו בו כתם בנוהג
המשפטי בארץ .אנשי האצ״ל ראו בעונש המלקות התעללות בכבוד הלותם היהודי והזהירו כי א ם יוצא
עונש המלקות לפועל ,יטילו אותו עונש על קציני הצבא הבריטי .העונש אמנם הוצא לפועל לגבי אחד
הצעירים והאצ״ל ,כתגובה לכך ,תפש שלושה סרג׳נטים ומייג׳ור אחד וכל אחד מהם הולקה  18מלקות.
ושוב הוזהרו השלטונות כי א ם ״יעזו בעתיד לפגוע בגופם ובכבודם האנושי של צעירים עבריים ,לא
עוד נגיב בשוט  -נגיב באש".
הבריטים נכנעו .כדי לא לבצע א ת העונש לגבי הצעיר השני ,ולאתר שהוא סירב לבקש א ת ביטולו,
נאלצו הבריטים לתקן א ת החוק ,והורידו א ת הגיל ,עליו חל העונש מ 18-ל.16-
הדיה של ההלקאה התפרסמו ברחבי העולם .הבריטים הועמדו במצב עגום.
אבל האצ״ל שילם מחיר גבוה בעד ליל ההלקאות .הבריטים עצרו מכונית שרצתה לפרוץ מחסום
דרכים ,שבה תמישה אנשי אצ״ל וברשותם שוטים להלקאה .אחרי מעצרם הם עונו במשך כמה ימים.
אחד העצורים ,אברהם מזרחי ,מת מידי מעניו .האחרים הועמדו לדין ונשפטו למוות.

מכונית-תופת בםופנד
לאתר ביטול עוצר הדרכים ,נתפנה מרכז לח״י לחשוב על פעולות מרוכזות יותר ,שיציגו את
השלטון בחוסר-אוניו ,עד כדי הבאתו לפשיטת רגל ולהציגו לעיני העולם בכל מערומיו :גם כשלטון
דיכוי וגם כחדל-אישים.
הראשון בסידרת פעולות אלה הייתה החדרת מכונית-תופת למחנה הצבאי בסרפנד ,הוא צריפין.
הפרשה החלה כאשר נודע למחלקת המודיעין של לח״י ,שישנה משרה ביחידה מיוחדת לביעור
המלריה ,שהייתה מסונפת ליחידת-צבא בריטית שתנתה בצריפין .ההצעה הופנתה לחבר לח״י ,יעקב
פנסו ,שכינויו היה גואל ,חייל משוחרר מהצבא הבריטי.
גואל היה יליד ירושלים ,חבר בית״ר .הוא התגייס לצבא הבריטי בגיל צעיר מגיל הגיוס ,בניגוד
להסכמת הוריו .בהיותו משרת במצריים גוייס ללת״י .בצבא השתלם בחבלה ,אשר הביאה תועלת
למחתרת בעתיד .לאתר שהלשינו עליו הוריו בפני שלטונות הצבא על גילו הצעיר  -הוא שוחרר ומייד
נכנס לפעילות המתתרת במחלקת הפעולות.
הימים היו ימי הכנת ההתנקשות בלורד מוין וגואל קיבל הוראה ממפקדיו בלח״י להתגייס מחדש
לצבא ,הפעם לצי .הוא הועבר לאלכסנדריה ופעל בהברחת נשק .בסוף שירותו שוחרר מהצבא ושב
לפעילותו במחתרת.
גואל קיבל א ת המשרה ביחידת המלריה ,ועד מהרה היה לבן-בית במחנה צריפין .הוא הופקד
על הסעת פועלים ערבים לריסוס הוואדיות נגד יתושים סביב הכפרים הערבים .בינתיים שקד גואל
על הכנת תוכנית פעולה .בין יתר התוכניות שהציע גואל לבצע במתנה ,נתקבלה תוכנית של הטמנת
מכונת-תופת ליד מטה פיקוד הדרום במחנה .התוכנית נראתה לא מסובכת.
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התוכנית נבדקה ונמצאה ברת-ביצוע ,ואושרה על-ידי המרכז .לאתר כמה בדיקות נוספות ,הותלט
לבצע א ת הפעולה ב 15-בדצמבר  .1946באותו יום לקח גואל א ח ת מהמשאיות הצבאיות ,מילא כרטיס
עבודה ,ניגש לתחנת-דלק ומילא אותה בדלק.
מן המהנה הסיע גואל א ת המשאית הישר לגן-מאיר בתל-אביב .אנשי המחלקה הטכנית מילאו
את המשאית בחצי טון חומר-נפץ וחצי טון רסיסי מתכת .המטען מולכד מלכודת כפולה ,בהפעלה
ובפירוק.
גואל שב למחנה ונסע הישר למטה פיקוד הדרום .הוא העמיד א ת המכונית ליד אחד הצריפים.
משאתד השוטרים הצבאיים הורה לו להסתלק משם ,אמר לו גואל שהמשאית התקלקלה והוא בא
לקחת אחרת במקומה .בטרם זז כוון גואל א ת שעון המוקש.
לפתע הגיעו שתי מכוניות מלאות עם שבויים איטלקיים ,ונעצרו ליד מכוניתו של גואל .גואל,
ברצותו למנוע קרבנות חפים מפשע ,פנה בלית-ברירה לנהגו היהודי של אחד המשאיות וביקש ממנו
להסתלק מיד מהמקום .בלי לשאול שאלות ,הםתלקו המכוניות עם השבויים.
עתה הגיעה גם שעתו של גואל להסתלק .הוא יצא בהליכה דרך שער יפו .בחוץ המתין לו פיסקה
אפרים פירסטנברג במונית.
הד ההתפוצצות נשמע בהתקרב המונית לתל-אביב .למחרת נודע ,כי בהתפוצצות נהרסו כליל
צריפים רבים ונהרגו ונפצעו עשרות חיילים.
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פרק שלושים ותשעה

פעילות לחייי בהוץ־לאוץ

כללי
עוד בתחילת תש״ז ,בחשוון ,פורסמה על-ידי לחייי החוברת"האימפריה השוסעת  -יהודה העולה"
בה נאמר בין השאר:
״ ...יש ויש אפשרות לארגן בכל רחבי העולם צבאות מחתרת עבריים שיוכלו לערוך התקפות-
פתע על מטרות מכל המינים  -מהציריות המרוחקות ביותר של ארץ האויב ועד למועצות השלטון
ולמפעלים המרכזיים בלב המטרופולין שלה .יש אפשרות לחבל באוניות האויב בכל מימי העולם
ולפגוע המטוסיו הצבאיים והאזרחיים בכל שדות התעופה על פני כדור הארץ...״
ואכן ,בשנת תש״ז החלו אפשרויות אלו להתגשם בהדרגה :בלונדון הופעלו מוקשים על-ידי לחייי
במועדון הקצינים הבריטיים ובמשרד המושבות הבריטי ,ביום העלתם לגרדום של דב גרונר וחבריו,
נתגלתה במשרד המושבות בלונדון פצצה ,שהונחה על-ידי לחייי והיה בכוחה להרוס את כל הבניין;
לחייי ערכה תכניות להפציץ את לונדון מאווירונים פרטיים שבסיסם בצרפת -,שרים ופקידים בריטיים
חשובים באנגליה החלו לקבל בדואר מעטפות-נפץ וכוי.
כל הפעולות האלה היו מבחינת התחלה בלבד ,אך הן פגעו קשה בפרסטיז׳ה של בריטניה ופתחו
אופקים חדשים בפני הנוער העברי בגולה .יחידים ממנו  -אף כאלה שהיו רחוקים מהיהדות  -הצטרפו
למלחמת התירות של העם העברי והצטרפותם של המונים נהייתה רק שאלה של זמן.
פעילות זו של לח״י נתאפשרה על-ידי שילוח שליחי המתתרת מהארץ לארצות הגולה והקמתן
של תשתיות מדיניות וצבאיות מחתרתיות ,אשר תשמשנה עמדה קדמית לביצוע מדיניותה המדינית
והצבאית של לחייי.
כצעד ראשון להנחת יסודות לתשתיות אלה ,ניסחה לחייי קווי-מדיניות חוץ עצמאיים ,שמטרתה
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הייתה להשתהרר מטבורה של בריטניה ,שרצתה בחיסול הציונות ומנעה הקמתה של מדינה עברית
ולתפש בעל ברית וקשרים המזדהים עם האינטרסים של העם העברי)קרי ״תוכנית הנייטרליזציה של
המזרח-התיכון״(.
הד ראשון ל״תכנית הנייטרליזציה של המזרח-התיכון״ של לח״י נמצא בהוגים המדיניים של צרפת
בפרסום מאמר ,שהופיע בשבועון הפריסאי הגדול ״אקסיון״ בתודש נובמבר  ,1946אשר דן בחיוב
בתכנית של לח״י ותמך בשחרור של המזרח התיכון משלטון היחיד של האימפריאליזם הבריטי .מרכז
לח״י ראה בפרסום זה פריצת דרך חשובה לקליטת המסר המדיני של המתתרת בקרב גורמי חוץ ,והחליט
להרחיב את הפירצה ע״י שיגור אנשי מחתרת נאמנים לחוץ לארץ להקמת סניפים בארצות שונות,
להכנת תשתית למבצעים ,לגיוס כספים ,לניהול פעולות הסברה ,לקשירת קשרים מדיניים עם גורמים
אוהדים ובעלי אינטרסים תואמים למדיניות המתתרת .נציגים ושליחים אלה של לח״י מילאו תפקיד
תשוב ביותר של פעילות לח״י בחו״ל .הם עסקו בהסברה ,בקשרים עם ראשי מדינות ודיפלומטים,
בגיוס אהדה ותמיכה מדינית מצד ממשלות ואישיים חשובים ,וכן בגיוס חברים ורכישת נשק ובתכנון
וביצוע פגיעות באובייקטים בריטיים .פריס הייתה למרכז לכל פעילות המחתרת באירופה ,ובמידה
מסויימת גם מעבר לאוקיאנוס .מלבד הסניפים במצרים ,עיראק ,איטליה וצרפת ,נפרסה פעילות לח״י
גם בצ׳כוסלובקיה ,בולגריה והונגריה שבמרכז אירופה ובמזרחה.
המצב במזרח אירופה היה שונה מהמצב ששרר באירופה המערבית .במזרח לא היו יעדים
ומיתקנים בריטיים .את היהודים שנותרו בחיים ,לא היה צורך לזרז לעלייה .צריך היה רק לסלול להם
דרך בהסרת המכשולים החוקיים והמדיניים .המטרה הראשית הייתה אם כן :להציג בפני השלטונות
את מלתמת לח״י ובאמצעותה את מאבק היישוב העברי כולו ,בתור מלחמת שחרור לאומי ודרכן של
ארצות המזרת להעביר את המסר המדיני למוסקבה ,מתוך תקווה שברית-המועצות תגלה ברבות
הימים עמדה אוהדת לשאיפת השחרור של העם העברי מהשלטון הזר הבריטי האימפריאליסטי.
מלחמת המחתרת האנטי-בריטית והאנטי-אימפריאליסטית הייתה תנאי ראשון לבתינה מחודשת,
שנערכה במוסקבה לגבי בעיית ארץ-ישראל .לא במעט תרם לכך המגע האישי בין שליחי לח״י לבין
ראשי השלטון בארצות מזרח אירופה.
סניפי לחייי פעלו גם בארצות-הברית .סניף אחר קם בבריטניה .היו גם מגעים עם הצרפתים בלבנון
ובסוריה.
עם סיום מלתמת העולם ,נוצרה האפשרות להרחבת ההסברה בארצות אירופה ואמריקה .שליחי
לת״י דאגו להדפסת תומר בלשונות שונות :אנגלית ,צרפתית ,ספרדית ,פורטוגזית ,רוסית ,בולגרית,
גרמנית ויידיש והפצתו בין כל המעוניינים.
פעילותה של לח״י בחו״ל נפסקה לאחר הקמת מדינת ישראל.
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פעילות לח״י במצרים
סניף לח״י במצרים היה הראשון בסניפי לח״י בחוץ-לארץ .ארגון הסניף הוטל על בנימין גפנר,
חייל ששירת בצבא הבריטי ,בסוף

 ,1942לאחר בריחתו של מיכאל )יצחק שמיר( ממתנה-המעצר

במזרע.
גפנר ,יליד ביאליסטוק ,פוליןי ,תבר בית״ר מנעוריו ,למד בצרפת ועלה ארצה ב .1936-ב1937-
התגייס לאצ״ל וב 1939-נאסר עם חברי קורס של האצ״ל במשמר הירדן .הוא נידון ל 7-שנות מאסר
וישב בכלא עכו כשנתיים .עם הפילוג באצ״ל ,הצטרף ללח״י .אחר שחרורו מהמאסר ,בהעדר קשר,
התגייס לצבא הבריטי .אחרי בריחת מיכאל ,הוא שב לפעילות ומיכאל הטיל עליו לארגן סניף לח״י
במצרים .הוא לקח לעצמו א ת הכינוי ״אמיר".
באותה עת היו במצרים כ 10-חיילים ,אשר היה להם עבר מתתרתי או שהיו בעלי השקפות
לאומיות .גפנר יצר איתם קשר והקים א ת סניף לחייי .חברים אלה עסקו בעיקר בעבודת מודיעין,
בהברחת-נשק למחתרת בארץ ובהפצת תומר הסברה.
עם עזיבתו של גפנר את מצרים ביוני  ,1943עקב השתתפותו בפלישת בעלות-הברית בסיציליה
ואת״כ בפעילות קומנדו בשטח גרמניה ,הועברו סמכויותיו כראש סניף לחייי ליוסף סיטנר )גלילי(,
ששירת בחיל-האויר .לידו עזרו גרשון הורוביץ ,שאול מורשצ׳יק ,עמרם קהתי ,יפה תבואה ,עדה
ליבוביץ ,רות גרוסברד ,וינדמן עמנואל ,צבי פיינברג ,אריה שלם ואחרים ,כולם חיילים בצבא הבריטי.
צבי פיינברג נהרג ב 1944-במצרים .בעדויות שנמסרו ע״י קצין בריטי נאמר ,כי פיינברג נהרג בידי
גורמים יהודיים עויינים ללת״י.
בתקופה זו הוכנה תכנית ההתנקשות בלורד מוין ,אשר הנחיתה מכה קשה על הבריטים .בהכנות
השתתפו גם חברים מקומיים ,שגוייסו מקרב הקהילה היהודית .את הפעולה ביצעו אליהו חכים
ואליהו בית-צורי ,שני חברי לח״י שנשלחו למצרים מן הארץ .השניים עסקו גם ברכישת נשק ושליחתו
למתתרת בארץ.
אחרי הוצאתו להורג של הלורד מוין ,המיניסטר התושב הבריטי למזרח-התיכון ותלייתם של חכים
ובית-צורי ,הופסקה זמנית פעילות לח״י במצרים ,עקב מעצרו של רפאל סדובסקי ,אוהד לחייי ,אשר
גילה לבולשת א ת שמותיהם של רוב אנשי המחתרת הפעילים והתחדשה מאוחר יותר ,עם בואו של
ישקה ,יעקב אליאב ,למצרים בתחילת .1946
ישקה הוברח מן הארץ למצרים במדי חייל ארצישראלי הנמצא בחופשת מולדת .ליווה אותו
ברכבת תייל ,איש לחייי ,בשם"עקשני" ,אשר הוצמד לו כמאבטח ,שתפקידו לעזור לו לעבור א ת כל
נקודות-הביקורת של המשטרה הצבאית הבריטית ולהביאו למקום-מבטחים במצרים ,שממנו יוכל
להתחיל בעבודה.
הוא הגיע בשלום לאלכסנדריה והתייצב בדירתה של אחת מחברות המתתרת .הוא החליף את
המדים בבגדים אזרחיים של מלתי צי הסוחר ,והצטייד בתעודת ימאי.
החברים שכרו לו חדר אצל אלמנה יהודיה ,אשר טיפלה בו יפה ,כאילו היה בנה.
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עם בואו לאלכסנדריה התל ישקה לארגן תאי פעולה .בתוך מחנות הצבא הוא א י ת ן שלוש קבוצות-
תאים של תיילים יהודים בשלוש הערים של מצרים .הוא הדריכם על יסוד ארבעה עיקרי האימונים של
לח״י :פיתוח ההכרה ,חישול האופי ,לימוד כלי-נשק ותימרון ארחוח-ביצוע מחתרתיים .ישקה שם לו
למטרה לעבור לפעולה מעשית לאתר תקופה קצרה ,ככל האפשר.
באלכסנדריה ובקהיר הוקמו גם תאים של בני-נוער מקומיים ,שגוייסו ואומנו במטגרת חשאית
ביותר .נוער זה היה שונה ברקעו תכלית שינוי מן הנוער שבא אל שורות המתתרת בארץ .הבחורים
היהודים המצרים אהבו א ת ארץ-ישראל ,קצתם אף הספיקו לקבל תינוך ציוני ,אך בעיקר התחנכו
על שמועות וידיעות שהגיעו אליהם מן הארץ ומן המגע עם חיילים ארץ-ישראליים ,ששירתו בצבא
הבריטי במצרים .צריך היה להקנות להם א ת שני היסודות הראשונים של הכרה וחישול האופי ,אבל
הכרח ממש היה זה להחדיר בהם ,עד עומק ישותם ,א ת עניין ההתנהגות התשאית ,שמירת-הסוד .על
כך שקדו ישקה וחברי לח״י האחרים ,ששירתו ביתידות הבריטיות .הם השתדלו לחנך א ת הצעירים
הללו א ח ד  -א ח ד על יסודות הפעילויות המחתרתיות ,נוסח לח״י .חינוך זה אכן הבשיל פרי הילולים,
שיכלו לשמש סמל ומופת אפילו לאנשי לח״י ותיקים בארץ-ישראל ,כפי שהוכיח לאחר מכן .במיוחד
הצטיין מבחינה זו מוריס אגיון ,שבתוקף תכונותיו ,תבונתו ותושייתו ,נעשה מרכזם של אנשי לח״י מן
הנוער היהודי המצרי .הוא היה בן למשפתה מיותםת באלכסנדריה .אביו היה חכם דת בהלכות הדת
המוסלמית ,שחכמי דת מצריים ביקשו לשאול בעצתו .למרות שהאב לא היה ציוני ,נמשך הבן מוריס
ללח״י ,ביחוד לאחר ההתנקשות בלורד מוין .הוא נאסר בעת ביצוע הברחת נשק ,יתד עם ברוך דגני
)גאזי( ,ונידון ל 5-שנות מאסר .הוא עלה לארץ ב ,1951-לאחר ריצוי עונשו.
אחרי ההתחלות ,שנעשו עוד ביוזמת גפנר ויוסף סיטנר ,פעלו במקום תקופה מסויימת הרצל
עמיקם ,צפוני שומרון ויהודה גור ,לפני העברתם לאירופה .נשלחו למצרים גם שליחים מיוחדים מטעם
מרכז לח״י .אחד מהם היה גאזי ,יליד פולין וחניך בית״ר ,שעלה ארצה ב .1939-עם פרוץ המלחמה
התגייט לצבא הבריטי ,ושם גוייס ללח״י על-ידי יוסף סיטנר .באחד מביקוריו בארץ ,הוא קיבל הוראה
לערוק מן הצבא ,אך כשנתברר כי בצבא יוכל להביא תועלת מרובה יותר ,נצטווה לחזור ולהחגייט.
הוא ריצה עונש מ א ס ר על עריקות והוצב בקפריסין ,בתור אתראי למתסן נשק .דבר זה נתן לו אפשרות
לעסוק בהברחת-נשק למחתרת .מקפריסין הוא נשלח לצפון-אפריקה .ב 1944-הוא שוחרר מהצבא,
ונשלח על-ידי המרכז למצרים לשמש עוזרו של ישקה .הוא עסק בסניף בריכוז אוהדים ,בגיוס פעילים
צעירים ואימונם בנשק ובחומרי-נפץ ,בגיוס כספים ,בחיפוש בעלי-ברית בקרב המצרים ובהעברת
נשק לארץ .באחת הפעולות ,בעת הכנות בהעברת שתי טונות של חומר-נפץ לארץ ,עלה גאזי על
מארב של הבולשת המצרית .הוא נחקר בעינויים ,אך הוא לא הודה ולא גילה מאומה .הוא נשפט עם
מוריס אגיון ,שנתפס איתו ,ל 5-שנות מאסר .אתר ריצוי עונשו הוא הזר ארצה ,כבר למדינת ישראל
התופשית.

פעילות סניף לת״י ועלילותיו ,נסקרו במפורט על-ידי ישקה בספרו ״המבוקש״ בפרק המיועד
למצריים.
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על ישקה היה לפתור מספר בעיות ,שהיו קשורות בעצם מהותה של פעילות לחייי מחוץ לארץ-
ישראל ,בעיות שבאין להם פתרון נכון ,יכלו להמיט שואה על פעילות זו כולה.
במצרים ,למשל ,לא יכלו הוריהם של אותם חברים מסורים ,שקמו לתנועה שם ,להבין כלל איך
תיתכן בארצם פעילות מחתרתית לטובת ארץ-ישראל ,או איך יכולים בניהם לאהוד את לחייי ולהעלות
על דעתם איזו צורה של טרור אנטי-בריטי .הם ראו בבריטים לא רק מקור פרנסה ,אלא בסיס לקיומם
ממש ,המגינים עליהם מפני המצרים .ממילא היה מובן ,שאי-אפשר היה להשתמש בדירות ההורים
לצרכי פגישות ,הדרכה ואימונים .במצרים גם אי-אפשר היה להיפגש בגלוי ,או לשבת בבית-קפה,
שבכולם שרצו בלשים וסוכני-הריגול הנגדיים למיניהם .נוסף על כך ,בכל בית הגון בעריה הגדולות של
מצרים היו שוערים סודאנים ,שהיו קשורים עם המשטרה והיו מוסרים על כל תנועה חשודה .המשטרה
והבולשת היו תחת פיקות והכשרה בריטיים.
כדי להתגבר על קשיים אלה ,הוקם לפי הצעתו של מוריס אגיון בית-ספר ערב לשפות באלכסנדריה,
אשר שימש מסווה לפעילות המחתרתית .בבית-הספר היו כל המורים וכל התלמידים חברי לח״י ,אם
כי היו תלמידים אשר באו מהחוץ ושילמו שכר לימוד ,ממנו הוחזק בית-הספר מבחינה כלכלית.
בקהיר ובאלכסנדריה קויימו מפגשים גם במועדונים ,שהקימו יהודי מצרים למען החיילים היהודים
מארץ־ישראל.
מגמתו של ישקה בהקמת התאים והדרכתם הייתה ,להפוך אותם ,מהר ככל האפשר ,ליחידות
מבצעיות ולפתוח במצרים חזית שנייה להסוואתם של כוחות הדיכוי הבריטיים מארץ-ישראל אל
מוקד נוסף של פעילות מתתרתית .חשוב היה גם לעורר את כוחות-השחרור המצריים למלחמה
בבריטים ,ולהקל גם בכך מלחצם של האנגלים על היישוב העברי בארץ-ישראל .אכן ,היו בעת ההיא
הרבה הפגנות ופעולות אלימות למיניהן נגד הכוחות הבריטיים במצרים ,ובמספר שיחות שנוהלו עם
מנהיגים מצריים מהפכניים ,בירכו הללו על פעילות לח״י במצרים ,ואף ביקשו שיתוף-פעולה.
עם הנחת התשתיות ,הוחל בהכנת תוכניות לביצוע פגיעות באובייקטים בריטיים .כיעד ראשון
נבחרה המפקדה הראשית של הצבא הבריטי במזרת-התיכון בקהיר .ידיעות על המפקדה נתקבלו
מאלכסנדר אהרונסון ,אוהד לח״י מושבע ,אשר היה מסור למתתרת ללא גבול .באותה עת ,הוא שירת
ביתידה בריטית ששכנה ממש בתוך אותה מפקדה .הוא סיפק לישקה תרשים של אותה מפקדה ,על
משרדיה וכל אשר בהם ,הליכי עבודה וסדריה .בהסתמך על חומר הידיעות הזה הסתבר כי אין כל קושי
להכניס לשם מזוודה של חומר-נפץ ,או מעיל נפץ ,להניחם במחסן-הנשק וחומרי-החבלה שבחצר
המפקדה ,וכך לגרום נזק גדול העשוי להכוח הדים בעולם כולו.
לאחר עבודה מאומצת של חודש ימים ,הוכנה תוכנית פיצוץ המפקדה הראשית של הצבא הבריטי
למזרח-התיכון .מחסן־הנשק גבל עם קיר משרדו של המפקד הראשי הבריטי .אי-לכך ,היה סיכוי לא
רק להרוס את הבסיס ,אלא אולי לפגוע גם במפקד הראשי עצמו .למרבה הצער התברר כי המפקד יצא
למסע בארצות המזרח התיכון ,ולאחר מכן הוא עתיד לצאת לאנגליה ולא ישוב אלא כעבור חודשיים
לערך.
לאחר לבטים רבים ,הוחלט לחכות חודשיים עד שובו ,ובינתיים לתכנן ולבצע פעולה אחרת.
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הפעולה שתוכננה ,הייתה רכישת-נשק והעברתו לארץ .חומרי המלחמה ,שהיו נתוצים למחתרת,
מצויים היו בריכוז גדול במדבר המערבי ,שבו ניטשו קודם משך שנים קרבות בין הבריטים והאיטלקים
ובינם לבין הגרמנים .אגב נסיגתם והתקדמותם ,השאירו הכוחות הלוחמים חומרי-מלחמה למכביר
במחסנים עזובים על פני הקרקע ,או במטמורות בתוך האדמה .חומרי-המלחמה נאספו ונשמרו על-
ידי הבדואים המשוטטים במדבר המערבי ,והללו גם סחרו בהם ומכרום לכל המרבה במחיר.
מוריס אגיון הוא אשר מצא קשר אל הבדואים האלה .הוא יצר מגע עם בנו של שייך המושל על
שבט גדול במדבר המערבי ,ובמצודתו היו מחסנים גדולים של נשק גנוב .המשא-ומתן נוהל בהדרכתו
ובפיקוחו של ישקה ובסופו הוסכם לרכוש חומרי-נפץ ,אביזרי פיצוץ ,אקדחים ,תת־מקלעים ותתמושת.
נקבע גם המחיר ,וסוכם לבצע את העיסקה תוך שבועיים-שלושה.
ראשית כל ,היה צורך לדאוג להכנת מסמכים להעברת משאית שתוביל את הנשק .את הבעיה פתר
אחד החיילים ,שהיה ממונה על המסמכים של חיל התובלה .שם של החייל היה אברהם פרידמן ,אשר
בעצם היה תבר ה״הגנה״ ,אך עם זאת ,אוהד מובהק של לח״י והיה מוכן לעזור בכל .הוא קיבל על עצמו
את המשימה וכעבור שבוע ימים הוא הביא את כל המסמכים הדרושים חתומים כדת וכדין .עתה
נותרה הבעיה של השגת משאית מן הסוג המשמש את יתידת התובלה הבריטית לשם העברת הנשק.
גם בעייה זו נפתרה על-ידי התבר ״עקשני״ ,אשר השיג טבעת שבאמצעותה ניתן היה להוציא משאית
מן המתנה לאתר תיקון .עם השגת המסמכים והמשאית ,נסעו אנשי לח״י לאיזור מתםן הנשק ,שם
נארז הנשק והועמס על משאית ,עליה הוטבע סימן היחידה הצבאית.
עם הבוקר ,גילה נהג המשאית ,שמשון וילנר ,שהמכונית במצב בלתי תקין .הם יצאו לדרך ,לאחר
שהצטיידו בכמות מים גדולה ,בהם מילאו את המקרן)רדיאטור( המקולקל הנוזל של המשאית ,מידי
כמה קילומטרים .המטרה הייתה להגיע ליחידה הצבאית של הנמל ,בה שירת החבר שהשיג את המכונית
ולנטות ולהשיג שם מקרן חדש.
כן ,התכונן להודיע לאתראי מטעם ה״הגנה״ במתנה על המשאית טעונת הנשק ולבקש את עזרתו
בחילוץ הסבך .החלק הפגום הוחלף .לרוע המזל ,הגיע בינתיים למחנה האחראי על ה״הגנה״ ,אשר נתן
הוראה לאנשיו לתפוס את המשאית .אליאב הודיע לו כי אם יעשה כן ,ייתן הוראה לפוצץ את המשאית
בתוך המחנה .לאחר שגם החיילים אוהדי המחתרת התייצבו לצדו של אליאב ,הוחל במשא ומתן בינו
לבין האחראי על ה״הגנה".
בטופו של דבר ,התחייב נציג ה״הגנה״ ,לוי אברהמי ,להעביר את כל מטען המשאית לארץ ולמסור
את חומרי הנפץ ,הנשק הקל והתחמושת לידי לת״י ,פרט למכשירי הקשר הצבאיים ותתנת האלחוט
המרכזית והמשאית עצמה ,שימסרו לרשות ה״הגנה״ .ההסכם אושר ע״י מפקדת ה״הגנה״ בארץ דרך
קשר אלחוטי.
המשאית אכן הועברה בלי קושי ע״י ה״הגנה״ לארץ וחומרי הנפץ והנשק נמסרו ללח״י ,כמוסכם.
לאחר שהמשאית העמוסה חומר-חבלה הועברה לארץ בהצלחה ,הועלתה על הפרק תוכנית פיצוצה
של אוניית מלחמה בריטית .אוניות מלחמה בריטיות פעלו אז נגד ההעפלה והיו מביאות את המעפילים
למחנה-מעצר בקפריסין .את האונייה ״יציאת אירופה״ אף העיזו הבריטים להחזיר לגרמניה .בדרך-
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כלל ,עגנו האוניות הללו בנמל הצבאי הבריטי באלכסנדריה .לח״י החליטה שיש לחבל באחת מהן .בסיס
לתיכנון שימשה העובדה שחיילי הצי הבריטי ,ובהם צעירים מארץ-ישראל ,היו נוסעים לחופשתם
מאלכסנדריה לחיפה באוניות מלתמה .ישקה חיפש איפוא אפשרות להכניס לאחת האוניות מכונת-
תופת על-ידי אחד מחיילי הצי יוצאי ארץ-ישראל ,שיסע לחופשה לתיפה באונית מלחמה של הצי.
בין חיילי הצי היה חבר לח״י מסור ,פטר פרטוש ,יליד הונגריה ,שסמוך לבואו ארצה ,במסגרת
עליית-הנוער ,התגייס לצי המלכותי .משראה מה הבריטים מעוללים למעפילים בים-התיכון ,התגייס
ללא היסוס למחתרת לת״י והביע נכונות לבצע כל פעולה שתוטל עליו .פטר היה עשוי ללא חת ובעל
תושיה וכושר התמדה .כאשר הודעה לו המשימה  -נענה ברצון ללא פקפוק.
לאחר שנתקבל התרשים של המשחתת "שוורון" ,שעגנה באלכסנדריה והתפרסמה בציוד ספינות-
המעפילים במזרח הים-התיכון ,הודרך פטר על-ידי ישקה בהתקנת מכונת-תופת בתוך ״הקיטבג"
שלו ,שבו צויידו חיילי הצי היוצאים לחופשה .נקבע כי פטר יפעיל את הפצצה הממולכדת ליד מחסן-
הנשק של המשחתת ,כדי שאם יתפוצץ המחסן תטבע המשחתת כולה .בילקוט הוטמן  20ק״ג חנ״מ,
כמות שדיה בה להטביע את המחשתת .פטר החליט לבצע את הפיצוץ כשתהיה האוניה בקירבת
חיפה .התכנית הייתה מעולה והיו כל הסיכויים להצלחתה .אולם פטר ,אולי בגלל השמירה המעולה
על המשחתת ,שיתף בסודו ,מיוזמתו שלו ,חבר קרוב שלו ,אשר אמור היה לאבטח אותו בשעה שיניח
את הילקוט הממולכד ליד מחסן-הנשק .חברו של פטר ,שלא הודרך כחבר-מחתרת ולא היה בעל נסיון
בכללי הזהירות ,עורר חשדו של אחד הקצינים ,אשר לקחו לחקירה .החבר נשבר וסיפר על כוונותיו
של פטר .פטר נעצר ,הועמד בפני בית-דין צבאי בחיפה ונידון ל 6-שנות מאסר .הוא ברח מהכלא לפני
הכרזת מדינת-ישראל.
כך נכשל הנסיון לפוצץ את המשחתת ״שוורון" ,נסיון שחברי לח״י חזרו עליו כעבור זמן מה ,בעת
כהונתו של ישקה כממונה על החטיבה הלוחמת של לח״י באירופה ,כשבא ״שוורון״ לנמל אוסטנד
בבלגיה לביקור של נימוס והפגנת-כוח.
בתום מחצית שנה לישיבתו של ישקה במצרים ,נעשה חשבון מאזן הפעולות .אכן הוקמה חטיבה
לוחמת .תאים הומוגניים בשלוש הערים הגדולות ,שקצתם תיילים ארצישראלים מן הצבא הבריטי
וקצתם בני-נוער מקומי .חברי התאים היו כבר מאומנים היטב ,למדו פרק באידיאולוגיה ,חישלו את
אופיים וקנו להם כושר-פעולה ,הן כיהידים והן כשותפים לתא .ההצלחה בהעברתם של חומרי-
מלחמה לארץ מזה והכשלון בפיצוץ המשתתת ,סייעו לחברים להפיק לקחים והם המשיכו לחפש
אפשרויות נוספות להעברת חומרי-מלחמה ארצה ,כשם שהמשיכו בתכנון פעולה נועזת במפקדה
הקיסרית הבריטית בקהיר ועוד.
בכללו של דבר ,היה בסניף המצרי מוראל גבוה מאוד ,לאחר שהתאושש מן החורבן שבא עליו
בעקבות ההתנקשות בלורד מוין.
השעה הייתה כשרה כשישקה יצא לאירופה ,כדי להעביר את מלתמת לחייי ללונדון ,למרכז העצבים
של האימפריה הבריטית.
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משנתקבל האישור ממרכז לח״י  -ישקה עזב א ת מצרים ונסע לפריס ,בה הקים א ת מפקדת
התטיבה הלותמת באירופה.
עקב מעצרים של ברוך דגני ומורים אגיון ועזיבתו של ישקה א ת מצרים ,נשלה למצרים על-ידי
מרכז לחייי בתחילת  1947אבשלום ,הוא אהרון כהן .אבשלום היה בן העדה התימנית ,תבר לח״י
ותיק .הוא דיבר ערבית על בוריה .בשנות ה 30-של המאה העשרים הצטרף להגנה הלאומית וממנה
עבר לאצ״ל ,בו פעל במשימות מסוכנות .הוא נאסר עם משתתפי קורס הידוע במשמר הירדן ונידון
ל 10-שנות מאסר .עם שחרורו הוא הצטרף ללת״י ,בה מילא תפקידים שונים ,בעיקר ברכישת-נשק
מערבים.
באותם תתומים פעל אבשלום במצרים .בימים ההם עוד רענן היה בקרב השכבה המשכילה
המצרית זכרם של אליהו חכים ואליהו בית-צורי .אבשלום שכפל חומר הסברה של לח״י בערבית
ושלחו לכתובות רבות .אחרי החלטת כ״ט בנובמבר באו״ם ,פתחו ראשי המשטר המצרי בתעמולה
נמרצת נגד הקמת מדינה עברית ,להכשרת דעת הקהל לקראת פלישה אפשרית לארץ .אבשלום המשיך
בפעולתו .לאחר קום המדינה ותחילת הפלישה ,הוא נוכח לדעת כי שוב אין לו מה לעשות במצרים .הוא
ניסה לצאת בדרכון מזוייף לאיטליה .בנמל אלכסנדריה נאסר והועמד למשפט .תחילה הואשם בריגול
ונשקף לו גזר-דין חמור ביותר .אך התובע הצבאי לא הצליח למצוא הוכתות נגדו .על כן ,הואשם
בכניסה בלתי-חוקית למצרים ונסיון ליציאה ממנה שלא כחוק ,וכן בהברחת כספים ,אף כי הסכום
שנמצא ברשותו היה זעום .פסק-הדין היה :שלושה חודשי-מאםר על כל אחת מן העבירות וקנסות
בסך של אלף וחמש מאות לירות מצריות .באין לו כסף לשלם א ת הקנסות ,הוטלו עליו עוד שני פרקי-
מ א ס ר של שלושה חודשים .גם לאחר שריצה א ת המאסר ,לא ניאותו לשתררו .הודיעו לו שיחזיקוהו
בבית-הסוהר ,עד אשר ״תשוחרר פלשתין״ .אבשלום הכריז שביתת-רעב .רק אז ,במאי שנת חמישים,
ניתנה לו ת ע ו ד ת  -מ ס ע והותר לו לצאת לאיטליה ,שם נכנס למחנה-עולים בנמל ברינדיזי וביוני הגיע
ארצה ,בתור עולה תדש כביכול.
סניף לח״י במצרים ,שרשם דפים חשובים בתולדות מלחמת השחרור ,התפרק .חבריו הגיעו במשך
הזמן לארץ.

פעולות לח״י בעיראק
על אף התשיבות שייחסה לח״י לקיום פעילותיה בארצות אירופה ,לא זנחה גם א ת הניסיונות
להקמת סניפים בארצות המזרח-התיכון .בנוסף למצרים ,נבחרה עיראק כיעד למשלוח שלית של
המתתרת .ההצעה לצעד זה באה מצד אחד מחברי לחייי ,אלברט שמש ,צעיר מעולי עיראק ,שמצא א ת
דרכו אל לח״י סמוך לעלייתו ארצה ב.1944-
אלברט היה יליד בגדה למד בבית-ספר תיכון .בטרם מלאו לו  20שנה כבר היה קשור עם שליחי
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ה״הגנה״ מארץ-ישראל ומעורב בענייני עלייה בלתי-ליגלית .הוא טיפל בהשגת דרכונים ותיעוד
מסוגים שונים ,כדי לאפשר ליהודי עיראק לעלות לארץ-ישראל .ב ,1944-לאחר שנחשד על-ידי
השלטונות בפעילות בלתי-חוקית ,עלה ארצה .הוא התיישב בתיפה ובהשפעת בן-דודו הצטרף ללח״י.
למרות שאלברט היה מבוקש על-ידי השלטונות העיראקיים בגלל פעילות בלתי-חוקית ,הוא לא היסט
לצאת בשליחות לעיראק.
בשלהי קיץ

 ,1945עוד בטרם קמה תנועת המרי העברי ,יצאו השניים ,אלברט ודן)דוד בלאו(,

שנבחר על-ידי מרכז לח״י לשליתות .דן ,יליד צרפת ,חבר אצ״ל מ ,1938-הצטרף ללח״י בפילוג .מאז
הוא מילא תפקידים אחראיים במתתרת.
על אלברט הוטל לנסוע עם דן ,כדי להדריכו ולסייע לו בצעדיו הראשונים.
דן ואלברט הולבשו במדי תיילים בריטיים וצויידו בתעודות מתאימות ,שהונפקו על-ידי המחתרת.
הם הוכנסו למחנה מעבר צבאי בבת-גלים ליד חיפה ושם הצטרפו לשיירה שהתקדמה אל צמח ,ומשם
דרך עבר-הירדן המשיכו היישר לבגדד .הם הגיעו לעיר באחד מימי ספטמבר .1945
בשביל מרכז לח׳׳י עיראק הייתה ארץ בלתי-נודעת .לא התנהלו שם פעולות כלשהן מטעם לח״י
קודם לכן ולא היו בנמצא קשרים אישיים או קבוצתיים עם אנשים ,או גופים ,או מוסדות כלשהם.
על כן ,נבצר מן המרכז להדריך א ת דן בצורה מדוייקת על מטרות שליתותו ופעולתו בעיראק .לא
הייתה ברירה אלא לסמוך על האינטליגנציה של דן ועל תושייתו וכישוריו להתמצא בעצמו בתנאי
המקום ובבתירת הנושאים ,בהם יעסוק במשך שהותו שם .רק באורח כללי צויינו לפני דן אחדים
מתחומי הפעולה העיקריים :ראשית כל ,עליו יהיה להקים סניף לח״י בעיראק ,אשר יהיה נכון לקבל
עליו א ת כל החובות והתפקידים המוטלים על סניפי לח״י בחוץ-לארץ .עליו יהיה להכיר לצעירים
היהודים א ת התורה הרעיונית של לת״י ,לאמנם בנשק קל ולהכין אותם לפעולות צבאיות במקום.
עיראק הייתה משופעת במתקני-נפט חשובים וחיוניים לאימפריה הבריטית .כל פגיעה באינטרסים
הללו ,תפגע קשות בכלכלתה ובעיקר ביוקרתה של בריטניה .מצד שני ,מכה במתקני-נפט תרים א ת
קרנה של המחתרת העברית בזירה הבינלאומית ,ביהוד שפעולה כזאת מבוצעת הרחק מבסיס האם
שלה בארץ-ישראל .נלקחה בתשבון גם מציאת מקורות נשק וציוד צבאי זולים יותר והעברתם לארץ
ללא קשיים מרובים.
לח״י לא התכוונה לעסוק בענייני עלייה .לא היה לה לא נסיון ולא אמצעים .הכוונה הייתה לגייס את
הצעירים למתתרת ,לשם קידום מטרותיה וכשתגיע ש ע ת ם לעלות לארץ-ישראל ,יעשו זאת באמצעות
ארגון ה״הגנה״ ,שהייתה פעילה מאוד בשטח זה.
זמן-מה לאחר הגיע דן לבגדד ,קיבל הזמנה להיפגש עם נציג ה״הגנה״ במקום .דן היה בטות כי איש
ה״הגנה״ כוונתו למנוע ממנו פעולות מחתרתיות של לח״י ,ובא לפגישה מתוך חששות כבדים .אבל
כשפגש א ת שלית ה״הגנה״ ,רוות לו .התברר ,כי האיש אינו אלא דן רם ,חבר קיבוץ חניתה ,אשר היה
עצור במחנה לטרון עם אנשי לת״י ,א י ת ם פיתח יחסי-קירבה והערכה ,עד כי אלה הציעו לו לברוח
יחד עמהם דרך המנהרה ב943-ו .בין השניים הוסכם על שיתוף-פעולה וסיוע הדדי באותם השטחים
המאפשרים שיתוף.
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אלברט שב ארצה כעבור שבועיים ,לאתר שסייע לדן לקשור את הקשרים הראשונים עם יהודים
מקומיים ,בעיקר צעירים ,לצורך הקמת הסניף.
עבודת הארגון נתקלה בקשיים מרובים .האוכלוסייה היהודית ,שמנתה כאלף נפש ,הייתה בטראומה
ובפתד מזכרונות הפוגרום של ראשיד עלי בעת מלחמת העולם השנייה ,בו נרצתו מאות מיהודי בגדה
הם חששו מלקחת חלק בפעילות פוליטית בלתי-חוקית ,אשר עלולה הייתה לדעתם להביא כליון פיזי
עליהם ועל משפתותיהם .אף על פי כן ,עד מהרה הוקם גרעין הסניף .הורכבה קבוצת צעירים ראשונה,
בה השתתפו שבעה בחורים ושתי בחורות .בין אנשי הקבוצה נמנו :ויקטור סיילס ,ששימש סגן המנהל
הכללי של משרד התתבורה ושלמה פריזת ,הבר ועד הקהילה בבגדה הקבוצה אומנה בידי דן בשימוש
באקדחים ואחר סיום האימונים עברו אנשיה מטווח ירי חי בבית בד ,שהועמד לרשות המתתרת על-
ידי בעליו ,נעים דנגור ,אשר סיכן לא רק את רכושו ,אלא גם את חייו .בקורס השני מספר המשתתפים
היה גדול יותר .תוך זמן קצר נוספו למסגרת גם אוהדים שסייעו במתן שירותים שונים.
דן עשה נסיונות ליצור קשר עם התנועות המהפכניות העירקיות ,שצעירים יהודים עמדו בראשן
והיו קובעי-ההלכות בהן .לפי הצעתו של רופא יהודי ,קיים דן שיחה ארוכה עם מורה עירקי ,שנראה
יחפן ומסכן .המורה הסביר ,שהוא בא לשוחח עם איש ״קבוצת שטרן״ ,לא מפני שאוהד הוא את
השאיפות הלאומיות שלה ,אלא משום שהינה אנטי-בריטית .יתכן שהסתירה בין הלאומיות הערבית
והלאומיות ה״ציונית״ אינה ניתנת לגישור כלל .אבל בתנאים הנתונים מתחייב שיתוף-פעולה בין
שתיהן למלתמה באימפריאליזם הבריטי .דן התרשם מאוד מן השיחה ומבן-שיחו .הוא הביע דעתו
כי אנשים כמו המורה הזה ,היחפן והמסכן ,ישנו בעתיד את פני עירק .המורה הציע לדן להפגש עם
סטודנט מאוניברסיטת בגדה גם זה עשה על דן רושם דומה .הקשר עם המורה והסטודנט ניתק בשל
צאתו של דן מעיראק .רק לאחר תריסר שנים התברר לדן כי השניים מילאו תפקידים בכירים בעירק
שלאחר מהפכת-קאסם :האחד היה האשם ג׳אואד ,שר-החוץ העירקי ,והשני היה שאואף ,מי שעשה
נסיון להדיח את קאסם ,לסיים את היריבות רבת-השנים בין בגדד לקהיר ולקשור את עירק בפדרציה
עם מצרים.
כשפעילותו של דן נסתננה אל השלטונות העיראקיים והחלה הקרקע בוערת תחת רגליו ,הוא מיהר
לעזוב את עיראק ושב ארצה בפברואר .1946
עם בואו ,הציע להחליפו בשליח אחר ולצרף אליו את גאולה כהן ,קריינית לח״י ,בגלל כישוריה
וידיעתה את הלשון הערבית שבפיה .אבל בגלל הדעות הקדומות והחברתיות סביר היה להניח כי
היהודים בעיראק לא יקבלו על עצמם פקודות מנערה.
בעוד עניין השליחות לעיראק נמצא בדיון ובשיקול במרכז ,נעצרו גאולה ודן בעת שידור תחנת
הרדיו החשאית של המחתרת .השליחות לעיראק לא חודשה .חלק מחברי המחתרת הגיעו במשך הזמן
לארץ.
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פעילות לח״י באיטליה
ראשית התארגונתה של לח״י באיטליה החלה עם שליתותו של איש לח׳׳י ותיק ,מבורחי מחנה
המעצר לטרון ,הרצל עמיקם )ורהפטוג( ,בשנת  ,1945לאחר סיום מלחמת העולם באירופה .הרצל,
יליד לטביה ,למד בגימנסיה העברית .עוד בילדותו הצטרף לבית״ר .בגיל  15כבר היה מפקד קן בריגה.
עלה ארצה ב 1939-בעליית ״אף על פי״ ,התגייס לפלוגת בית״ר ושימש מפקד הפלוגה בנס-ציונה,
גוייס לאצ״ל ובפילוג הלך עם יאיר ,נעצר ב 1941-ונכלא במזרע ובלטרון .היה בין  20בורחי לח״י בדרך
מנהרה מלטרון .אחרי בריחתו עבד עם נוער לח״י .באחד מימי ספטמבר  1945קרא לו מיכאל)יצחק
שמיר( לשיחה והציע לו לצאת לאירופה בשליחות המתתרת ,על-מנת ליצור קשר ראשוני עם שארית
הפליטה והפרטיזנים ,בעלי העבר הבית״רי .הוא לא נלהב ביותר .חבל היה לו לעזוב א ת צאן טיפוחיו,
הנוער ,עתיד המחתרת .אך בהמשך השיחה הצליח מיכאל לשכנעו בתשיבות המשימה והוא נישבה
בחבל התפקיד ובפני ההתפחויות הצפונות ברעיון הנועז.
דרך יציאתו מן הארץ של הרצל נקבעה כחייל הבריגדה היהודית .חיילי הבריגדה היו נוהגים לבוא
לארץ ל״חופשה גדולה״ ,ובסופה היו חוזרים לאירופה בקבוצוח של מאה וחמישים איש וממתינים
במחנה סרפנד)צריפין( ליציאה באוניה .אי־לכך ,אריה גולדפרב ,סרג׳נט בצבא הבריטי ,מכרו של גרא
עוד מווארשה ,סיפק להרצל פנקס חייל המשרת ב״רויאל אינג׳ינירס״ .חבר לח״י אחר השיג תעודות
כניסה למחנה ומדים מתאימים .שמו בתעודות נקבע כאהרון ריכנברג .הוראותיו האתרונות של מיכאל
היו להגיע לכל ארץ באירופה ,לאן שתוביל אותו האוניה.
הרצל התייצב במחנה .חיש מהר לומד א ת הנהלים ,א ת מנהגי החיילים ,מתרגל לאורח התיים
היומיומי של החיילים .ביום העשירי לשהותו במחנה הוא עולה סוף סוף על משאית בדרך לנמל חיפה.
כדי לעקוף א ת הביקורת של המשטרה הצבאית ,הוא מתנדב לשאת א ת מזוודותיו של קצין בריטי,
שבעזרתו עובר א ת הביקורת ללא קושי .אתר-כך מתברר כי קצין זה הוא רופא יהודי התוזר ליחידתו.
כשתיילי המשטרה הצבאית עורכים ב י ק ו ר ת ־ פ ת ע על האונייה ,מגלה הרצל שוב א ת תושייתו לאילתור.
הוא יוזם משתק ברידג׳ והבודקים פוסתים על בדיקת המשתקים.
על האונייה התוודע הרצל לשני תיילים יהודיים ,אשר מביעים עמדות לאומיות קיצוניות .הרצל
מתליט לגלות א ת זהותו האמיתית ואת תפקידו כשליח לח״י .השניים עזרו לו ככל שיכלו ועידכנו אותו
על איטליה ,נוהגי המדינה ,דרכי התחבורה ואפשרויות התנועה .הרצל ידע מספר שפות ,אך האיטלקית
לא הייתה שגורה בפיו.
האוניה הגיעה בשלום לטורנטו .הרצל הועבר עם כל החיילים למתנה מעבר ,משם הוא יוצא לעיר
בארי .בבארי הוא נכנס למועדון החיילים היהודים .הוא מספר לחיילים א ת החדשות מן הארץ ועל
פעולות המחתרת .כאן הוא מצטרף אל הרב הצבאי היהודי ,אשר עורך ביקורים במתנות אצל חיילים
יהודים בדרום איטליה בתוקף תפקידו .הרצל מציג א ת עצמו כשליח הסוכנות היהודית ,שעליו לבקר
במתנות הפליטים ומצליח לבקר איתו אצל שרידי השואה במחנות העקורים ,כדי להביא להם א ת דבר
לח״י .הפגישה עם שרידי השואה ,שעברו א ת כל מדורי הגיהנום איבדו א ת יקיריהם ,גרמה לו לזעזוע
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עמוק .הוא הבין ,שעד שלא יספוג לתוכו את כל הנוראות ,לא יוכל למצוא כוח בנפשו לפנות אליהם
ולא ימצא עמם לשון משותפת.
ימים ולילות ישב עם שרידי גטאות ווארשה ,קובנה ,וינה ,סוסנוביץ ,בנדין ושמע מהם את סיפורי
הזוועות .לאחר ההלם הראשון ,החליט לגשת לפעולה.
הוא סר לעיירה סנטה מריה דה באני ,שם הוקם קיבוץ ״קדימה״ ,שנחשב לקיבוץ בית״ר .הוא יצר
קשר עם התאים הלאומיים של האצ״ל בפולין ,שהיוו את הפוטנציאל הטבעי לשכנוע ,אך עובדת
הפילוג באצ״ל וקיומם של שני ארגונים נפרדים ,עוררו אצלם שאלות רבות .לאחר שסיפר להם על
תברים וותיקים ,כמו ישראל אלדד ,נתן ילין-מור ואברהם אמפר ,שהלכו עם יאיר ,הביעו רבים
הסכמתם לפעול למען לח״י ולקבל עליהם תפקידים.
הרצל המשיך הלאה .בעזרתו של הרב פרידמן ונהגו ,סייר הרצל במחנות הדרום .הוא הקים שם
תאים והחל בהדרכתם ,תוך מורת רוחם של אנשי נציבות בית״ר ,שנתארגנו באיטליה והפריעו מצידם
לפעילותם של הרצל ולת״י.
לאתר שלושה שבועות שהייה בדרום ,פשט הרצל את מדיו ואימץ לו זהות חדשה :יעקב שמוקלד,
פליט מבוכנוולד.
העבודה הראשונה שנעשתה הייתה ארגון תאים .הצטרפו אנשים שהיו מוכנים לפעולה .עתה הגיע
שלב התעמולה והסברת דרך לח״י .צריך היה להדפיס ולהפיץ חומר תעמולה והגיעה העת לפעולות
מדיניות ותקשורתיות.
הרצל מעביר את הפעולות לעיר הבירה רומא ,שם היה מרכז העניינים .שם גם נמצאו האנשים
הקובעים.
ברומא הופיע הרצל בלבוש אזרתי והתייצב במשטרה ,כדי להירשם כפליט יהודי מהשואה .ברומא
גויסו חברי התאים הלאומים לשעבר .עד מהרה התלה פעילות ענפה .חוברו כרוזים בשפות שונות,
שהביאו את דבר לח״י לשארית הפליטה ,וגם לתודעה הציבורית הרחבה כשהמסר הוא :מלחמת לח״י
בבריטים עברה לאדמת אירופה .נמצא בית-דפוס שהדפים את הכרוזים ,אשר הופצו במקומות ריכוז
יהודיים ,בקלאבים )מועדונים( של המתנות הצבאיים" ,בקיבוצים״ היהודיים מחוץ לרומא ובין חיילי
הבריגדה היהודית .הכרוזים עוררו הדים עזים .שפת המחתרת הייתה ברורה וחדרה אל הלב .המוני
פליטים ,שנחסמה דרכם על־ידי הגזרות על העלייה והיו מלאי שנאה אל הבריטים ,הגיבו בהתלהבות
לתוכנם של הכרוזים ואלה הגיעו גם אל העיתונות ,אשר עטה על המסר ש״המחתרת העברית הגיעה
על מנת להכות באנגלים״ ,בנימת שמחה לאיד .באיטליה של לאחר המלחמה נשבו רוחות אנטי-
בריטיות ,שעל המחתרת היה לנצלו לקידום פעילותה .על אף ההתנכלות והקשיים ,שאנשי ה״הגנה״
ובית״ר הערימו על דרך פעילותה של לת״י באיטליה ,גברו בה ההתארגנות והגיוס לשורותיה .כעבור
זמן מה הופיע עלון קבוע מתורגם לשפות שונות .מסר לח״י הגיע עתה לעיתונות .פורסם ריאיון
נרחב עם עורכו הראשי של העיתון הנפוץ ״איל טמפו״ ,אשר קיבל תגובה אוהדת ביותר לדרכה
של לח״י .גם רעיון ״הנייטרליזציה של המזרח-התיכון״ מהאימפריאליזם הבריטי קנה נפשות רבות
אצל האינטלקטואלים האיטלקיים .אט אט נקשרו קשרים מדיניים .ראשי המפלגות הקומוניסטיות
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הסוציאליסטיות החלו מתעניינים בלת״י ובפעולותיה .העיתונות הקומוניסטית בערי השדה ,בנפולי,
בבארי הקדישו מקום למלחמתה של לח״י בארץ ולדרך הרעיונית שלה .גם עם יהודי איטליה נקשרו
קשרים ,ביניהם משפחות רמות-יחס ,בעלות חשיבות ועמדה בקרב השלטונות והעם האיטלקי .עזרה
רבה הוגשה למחתרת על-ידי דייר צפלר ,מנהל מכון רפואי בבארי ,שהפגיש א ת הרצל עם אנשים
פוליטיים בעלי השפעה .כדי להמשיך בהרחבת הפעילות ,נחוץ היה כוח אדם מיומן נוסף וכסף .ברומא
פגש עמיקם א ת זלמן רבדל ,תברו לילדות ,אשר שירת בבריגדה היהודית .זלמן הצטרף ללח״י ,כעבור
זמן הוא ערק מן הצבא והפך לעוזרו של עמיקם .נשכרה דירה במרכז רומא עם מרתף ,אשר שימש
מחסן לדברי דפוס ונשק .עזר רב נמצא גם בהצטרפותו של ד״ר ויקטור אלבו ,קצין צבא רומני ,חבר
בית״ר .הוא שלט היטב באיטלקית ועסק בתרגומים .מספר פעמים יצא אלבו לרומניה ,כדי להבריח
קבוצות פליטים ממזרת אירופה דרך יוגוסלביה לאיטליה .הוא איתר מביניהם א ת אותם האנשים
שהביעו רצונם לפעול ,ועמיקם גייס אותם ללח״י .כעבור תשעה חודשים יצא אלבו בשליחות לח״י
לדרום-אמריקה .ביוני  1946התמנה אברהם בלאס ,חבר לח״י ותיק ,למנהל ״אורט״ באיטליה .הוא
עשה מאמצים כדי להשיג א ת תמיכת בית״ר בפעולות לח׳׳י באיטליה ,ללא הצלתה .תרומתו של בלאס
להתפתתות סניף לח״י באיטליה הייתה משמעותית .בתפקידו כמנהל ״אורט״ ,הוא שאף להקמת
רשת בתי-ספר ימיים בריכוזי הפליטים היהודים ,כדי להכין אנשי-ים עבור הצי העברי העתידי .נוכח
התנגדות הבריטים ,הוא החליט להתמקד בהקמת רשת בתי ספר מקצועיים .הרצל התמנה למנהל על
מחנות הדרום .בכיסוי זה הוא הצליח לגייס אנשים למחתרת .בלאס גם פתר את הבעיות הכספיות
של הסניף והזרים כסף לצרכים השוטפים .התמנותו כאחראי לחינוך המקצועי מטעם ״אונ׳רא״ לכלל
הפליטים לאירופה ,שאיפשרה לו לנוע באופן חופשי גם במטוסים בכל אירופה ,סייעה ביצירת קשרים
ענפים עם אישים בעלי השפעה ומעמד כלכלי ופיתחה גיוס משאבים כספיים לצורך מימון פעולות
של ממש עבור לח״י .עזרה כספית הושגה גם מ״הוועד להצלת האומה״ בראשות הלל קוק ושמואל
מרלין ,אשר הגיע לרומא .בשלהי  1946בא לרומא יעקב אליאב ,שהיה אתראי על סניף לח״י בפריס,
כדי להעביר קורס לנשק לכמה ממפקדי התנועה באיטליה .כעת הגיעה העת להתחיל לפעול בפעולות
מבצעיות נגד יעדים בריטיים.
בסוף שנת  1946נקרא הרצל לעזוב א ת איטליה ולהצטרף אל ישקה)יעקב לבשטיין-אליאב( .לצורך
גניבת הגבול ,נשלח אליו בחור בשם ז׳אק ,חבר מאק״י לשעבר ,שהביא שני מבריחי גבול מקצועיים,
איטלקי וצרפתי .הדרך אל הגבול ארכה שלושה ימים .הם יצאו בנתיב שהיה בשימוש גם של ה״הגנה״
ושל האצ״ל .בהרים נתקלה החבורה בקצין צרפתי .המבריחים ברתו וז׳אק עבר א ת הגבול בעזרת
הדרכון הצרפתי .הרצל נעזב לבדו עם הקצין .תושייתו של הרצל שוב הצילה אותה ממעצר .לאחר שהוא
סיפר לקצין סיפור בדים באיטלקית רצוצה על חיפוש עבודה ,כדי להביא פרנסה למשפחתו ,שיחרר
אותו הקצין ועזר לו לעבור א ת הגבול .בעיירה לה-פונטין הוא פגש א ת שני המבריחים ,שיכנע אותם
להמשיך וללוות אותו עד ניצה ,שם קבע להיפגש עם ז׳אק .משם נסעו השניים לפריס אל ישקה.
הרצל שהה בצרפת חודשים אחדים ופעל שם להרתבת הסניף הצרפתי ולארגונו .הוא שב לאיטליה
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בקיץ

 ,1947כדי לנהל שם מתדש א ת ענייני המחתרת .אברהם בלאס סידר לו שוב משרה ב״אורט״

והעמיד לרשותו גם מכונית ,כדי שיוכל לנוע באופן חופשי במחנות ,בהם היו תאים של לח״י.
לקראת סוף שנת  1947נשלח לאיטליה על-ידי מרכז לחייי דב הבלונדיני)יעקב גרנק( .הוא אמור
היה לעמוד בראש צוות מובחר שיכין עצמו לפעולות פיגוע בלב השלטון בלונדון .הרצל ריכז חמישה
אנשים ,בעלי כושר גופני ונפשי גבוה ,ביניהם זיאמקה ,אברהם הרצבורג ושלמה זינגר ,ודב העביר להם
קורס מרוכז בשימוש בנשק .קונטה ,הרוזן םלווטורה קורסיני ,קצין בצבא מוסוליני ,בנו של מי שהיה
ראש משטרת רומא ,עמד בקשרים עם הרצל ועזר לו רבות ,בין היתר ,העמיד א ת הווילה שלו לרשות
הקורס ואף השתתף בו בעצמו .לרוזן קורסיני לא היה עניין מיוחד במלחמת התרות של לח״י ,אולם
הוא שנא א ת האנגלים והיה נכון לעשות כל דבר על מנת לפגוע בהם.
עם סיום החלק התיאורטי של הקורס ביקש דב לאתר מקום מתאים למטווה .דב ,זיאמקה וקורסיני
יצאו לחפש שטת מתאים ומצאו מתצבה נטושה שהתאימה למטווח.
ביום הראשון של המטווח קרה הבלתי-צפוי .האיגודים המקצועיים הכריזו על שביתה ואיימו
לחבל במסילת-הברזל .בקרבת המחצבה עברה מסילה צדדית ,בה הועמד משמר של קרביניירים ,אשר
בשמעם א ת היריות מן המטווח חשבו שעומדים להיות מותקפים .ללא היסוס הסתערו על מקום
המטווח ואסרו א ת הבחורים ,אשר נכנעו ללא קרב.
במהלך כל ימי הפעילות באיטליה ,כמו בארצות אירופה האתרות ,קיבלו אנשי המחתרת על עצמם
כלל ברזל :לא לפגוע בתושבי הארץ המארחת ובוודאי לא לפגוע באנשי הרשות .דב שמר על הכלל
המקודש וכל השישה הובלו למעצר.
המכה הייתה חמורה ביותר .המעצר קטע לא רק א ת ההכנות לפעולות באנגליה ,אלא גם א ת
פעילותם של האנשים שעמדו בראש קבוצות אחרות של המתתרת ,והיה חשש שדירתו של זיאמקה,
בה התגורר הרצל ולאחרונה גם דב ,תיחשף .שבועיים לפני כן השתעשע דב המנוסה במחשבה לבצע
שוד ב״אמריקן אקספרס״ ,שוד שעשוי היה ,לפי הערכתו ,להזרים לקופת המתתרת כ 20-אלף דולר,
לצורכי פעולות מסיביות באנגליה .בדיונים הועלה תשש שלא יהיה אפשר להמנע מפגיעה בעוברי-
אורח או אפילו בשוטרים איטלקיים .התוכנית נגנזה.
קונטה סלווטורה קורסיני שוחרר במהרה בזכות יחוסו ,אבל פירסום המעשה גרם לעצירת קידום
הקריירה שלו למשך שנים אחדות .האחרים הועמדו למשפט .באמצעות האוהדים שגייס בזמנו ,דאג
הרצל להעמיד להם עורך-דין מטעם הקהילה היהודית והוא לימד עליהם סניגוריה ,ללא איזכור שם
לח״י ,או מ ת ת ר ת בכלל .אברהם הרצברג ,ניצול שואה ,שהיה נשוי ליהודיה איטלקיה ,נשא נאום הגנה
רב רושם.
דב זכה לכבוד גדול ,כאשר הראה א ת הצלקות שעל גופו ,אשר נגרמו כאילו מהקרבות עם הגרמנים
בהיותו פרטיזן ,ששוחרר לפני האחרים וגורש יחד עם זיאמקה מאיטליה .זיאמקה התגנב בחזרה
לאיטליה עוד בליל גירושו ,דרך מעבר הברנר וב 1948-חזר ארצה .דב שב ארצה מייד.
לאחר התלטת התלוקה ב 29-בנובמבר  ,1947הוסטה נקודת הכובד של לח״י אל העלייה ורכישת-
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נשק .אנשי לח״י נצטוו להסתנן בין אנשי ה״הגנה״ והאצ״ל ולעלות איתם ארצה.
הרצל ריכז את פעילותו ברכישת-נשק .איטליה של אחרי המלחמה הייתה מאגר גדול ושוק פרוע
של כלי נשק מכל הסוגים .נשק גרמני שנשאר לאתר הנסיגה ונשק אנגלי ואמריקאי .השוק היה של
מוכרים ,קונים ומתווכים ודרוש היה רק כסף .באו ערבים ,שליחי ה״הגנה" ושליתי האצ״ל .לחבורה
הזאת הצטרף גם הרצל .הקשר עם סותרי הנשק נעשה באמצעות קפטן קיארי ,פרטיזן לשעבר ,שהכיר
את כל העוסקים בסחר-נשק .הוא והרצל שכרו מחסן ליד טורינו .את הכסף ,בסך 10,000־ דולר ,קיבל
הרצל מאפרים אילין בהלוואה שאף פעם לא הוחזרה .קיארי קנה טנדר ,צבע אותו בצבע מכוניות
המשטרה ולקח כנהג אחד מפקודיו הפרטיזנים .בטנדר הזה היו נוסעים אל מחסני המוכרים ומובילים
את הנשק שנקנה אל המחסן בטורינו ,שם הוכנו חביות-עץ ,בהן נאח ונעטף הנשק בסמרטוטים
משומנים וכוסה בגבס.
משלות הנשק היה מסובך יותר .גם בעניין זה נעזרו באפרים אילין ,שהיה בעל קשרים עם מבריתי
סתורות בנמל גנואה .על המשלוחים היה נרשם היעד :ג׳יבוטי או פורט סעיד ומשם היה ממשיך לחיפה.
כדי שיעבור המשלוח בשלום את הביקורת בנמל המוצא ,היה הדבר מוסדר עם האיש הנכון במכס.
המוכס ,שלא יכול היה למנוע את הבדיקה ,פתח לפי הקוד שנמסר לו ,כל חבית תמישית מכל המטען,
שמנה שלושים יתידות .אלה הכילו גבס בלבד ,וכל האחרות אצרו בקרבן את המטען היקר.
המשלוח הראשון אכן הגיע לידי מרכז לח״י והועבר לירושלים ערב הכרזת המדינה.
הרצל נשאר באיטליה עוד חודשיים ,כדי לארגן ולשגר את משלוח הנשק השני ,שהגיע לארץ רק
לאתר הוצאתו להורג של הרוזן פולקה ברנדוט בירושלים .הרצל שהגיע לארץ ,זיהה בעצמו את החביות
בנמל חיפה וכל הנשק הרב נמסר באמצעות נחמיה ארגוב לצה״ל.
סניף לח״י באיטליה התפרק עם הכרזת מדינת-ישראל.

פעילות לח״י בצרפת
פעילות לת׳׳י בצרפת החלה בשלהי  ,1946עם הגיעו של ישקה )יעקב אליאב( לפריס ממצרים,
לאחר פעילות בת חצי שנה ,כדי להקים בבירת צרפת את מרכז פעילותה של המחתרת באירופה.
פריס ,הבירה הצרפתית ,הייתה אז מרכז מדיני חשוב .חרף המצוקה שלאחר המלחמה ,פרחו בה
השאיפות לעולם מתוקן יותר וצרפת הרשמית ,שיצאה מן המלחמה פצועה במובנים רבים ,זכרה
לבריטים מעשי-עוול שונים ,וביחוד את סילוקה מלבנון ומסוריה .הלך-הרוחות בחוגים הרשמיים
ובציבור הצרפתי היה אנטי-בריטי מובהק .היה יסוד להנית כי השלטון הצרפתי יעלים עין מכל פעולה
אנטי-בריטית ,שתעשה מתתומי צרפת ,אם רק לא תתגלה ולא תעורר מחאה בריטית רשמית .ואשר
לדעת-הקהל ,אפשר היה לצפות כי העיתונות הצרפתית  -מימין ומשמאל  -יקדמו בברכה כל פעולה
מסוג זה.
גם מהבחינה היהודית הייתה פריס מרכז .מלבד היהודים המקומיים ,שהסתתרו בעת המלחמה
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ועתה חזרו לעיר האורות ,נהרו לפריס גם עקורים רבים מן המחנות ומארצות אירופה המזרחית
שעברו להשפעה סובייטית.
עם בואו של ישקה לפריס ,לא היו בידיו אלא כמה כתובות של אוהדי המחתרת וכן כתובתו של
הסופר קנוט ,לשעבר אחד מגיבורי המחתרת האנטי-נאצית ה״מאקי״ הצרפתי ,שפעלה נגד הכיבוש
הגרמני במלחמת העולם השנייה .ישקה פנה אליו מייד והסביר לו א ת מטרת המלחמה של לח״י.
הוא אהד מאוד את המחתרת ,אולם השיב כי כסופר רצונו להתרכז בעיקר ביצירתו הספרותית ,כמו
גם בעבודתו ב״מרכז היהודי" בפריס ,בראשו עמד .עם זאת ,הוא הפנה א ת ישקה אל בתו החורגת,
בטי קנוט-לזרוז ,בחורה צעירה ואמיצה ,מנוסה אף היא בפעולת המחתרת האנטי-נאצית בצרפת,
שסביבה קם חוג של אוהדים למלתמת-השיחרור בארץ-ישראל.
בטי הייתה ילידת פריס .אמה הייתה בתו של המלחין הרוסי סקריאבין ומולוטוב ,שר החוץ
הטובייטי היה בן-דודה של אמה אריאדנה ,אשר הייתה פעילה במחתרת נגד הגרמנים .אריאדנה
נתפסה והוצאה להורג בהיותה בת  .38בטי הייתה אז בת  16וגם היא הייתה פעילה במחתרת .אתרי
שחרור צרפת היא הייתה כתבת צבאית בעיתון ״קומבה" .מכוניתה עלתה על מוקש ונפצעה קשה.
בבית-החולים כתבה ספר על הקרבות שזכה להצלתה רבה .היו לה קשרים מצויינים ומסועפים עם
העיתונות ,ועם הצטרפותה ללח״י והקמת המחלקה לקשרים מדיניים ,ההסברה והתעמולה ,היא
הופקדה על מחלקת ההסברה והייתה המקשרת עם עורכי העיתונים החשובים ועם כתבי העיתונות
הזרה ,בעיקר האמריקאית.
כאשר ויאצ׳יסלב מולוטוב ,שר-התוץ הסובייטי ,הגיע לפריס ב ,1947-באה אליו בטי בשם לת״י
וביקשה ממנו א ת תמיכת ברית-המועצות במלחמתה נגד בריטניה .יש להניח כי שיחה זו תרמה
תרומת-מה להתגבשות העמדה הסובייטית הסופית בעניין פתרון בעיית ארץ-ישראל.
בטי הייתה א ת ו ז ת  -א ש והתלהבות .האינטליגנציה שלה הייתה גבוהה והיה לה כושר ביטוי נהדר.
היא ביקשה להשתתף אף בפעולה מלחמתית ומבוקשה ניתן לה במרוצת-הזמן.
סביב לבטי קם חוג של אוהדים למלתמת השחרור בארץ-ישראל ,אשר גוייסו על-ידי בטי וישקה
ללח״י.

מייד ,לאתר בואו של ישקה ,קישרה אותו עם אחד הבחורים ,שבמרוצת הזמן היה עמוד השידרה של
פעולת סניף לח״י בצרפת בקרב הסטודנטים והנוער וגם בעבודה הארגונית .שמו היה טיבי רוזנברגר
)מתיתיהו אילת( שנטל א ת הכינוי וולטר .הוא בא לפריז אחר המלחמה מהונגריה ,עם אשתו חוה,
בדרכם לארץ-ישראל ,אך בינתיים הצטרפו למתתרת והוטלו עליהם תפקידים במקום .ידו של וולטר
הייתה ,כאמור ,בתתומים רבים .הוא עמד לרשותו של ישקה בעבודה ארגונית ובהכנת פעולות .באותה
עת היה קשור עם ד׳׳ר ירדור לצורך קשרים פוליטיים.
פול )רוברט מזרחי( היה הבולט בקרב הסטודנטים מן הסורבון שהצטרפו ללח״י .הוא למד
פילוסופיה מפיו של ז׳אן פול םרטר ,הפרופסור המהולל ,אשר תיבב א ת פול והעריך אותו מאוד.
לימים ,נאסר פול ,יחד עם חברו ז׳יטן)זיק מרטינםקי( ,במצוד שנערך בלחץ הבריטים .בהדרם במלון
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נתגלה נשק ,ובלית ברירה ,נאלצו הצרפתים להעמידם לדין .ז׳ן פול טרטר הצטרף לבקשת שחרורם של
השניים מהכלא ואף הופיע לעדות בבית-המשפט ,כדי להעיד על אופיו הטוב של פול .הוא הביע את
דעתו כי תלמידו ,בהיותו חבר לח״י ,הוא לוחם-חופש ,וכי מלחמתה של לח״י היא מלתמה לשחרור
לאומי לשחרור עמו.
דברי טרטר עוררו הדים חזקים בחוגים רבים בצרפת.
בחוג של וולטר היו גם שרל ואשתו ליליאן ,אף הם פליטים מהונגריה ,שרל הוא קריאל גרדוש,
הוא ״דוש״ הקריקטוריסט המפורסם ב״מעריב" ,לאתר שעלה ארצה והשתלב בחיי התרבות בארץ .בין
הפועלים היה גם שאול)מאיר גרוס( ,אף הוא מהונגריה.
בשלב השני ,פנה ישקה לארגון עורף מתתרתי .עורף זה התבסס בעיקר על יהודים ,שקנו להם איזה
בסיס כלכלי בפריס ,שהיו בעלי דירות ,בתי-חרושת ,מחסנים וכיו״ב .כל אלה היו חשובים כמקומות
ללימוד ,הדרכה ,לאיחסון נשק ,למעבדה ולסוגים שונים של פעולה מסייעת.
בראש האוהדים האלה היה יהודי צרפתי בשם שומאכר ,בעל מפעל לייצור מכנסיים ,שדירתו,
מפעלו ומחסניו נעשו לבסיס לפעולות לח״י בצרפת.
אוהד ,שהגיש עזרה בל תסולא בפז מכל השאר ולא ידע גבול להתלהבותו ,היה רופא יהודי-צרפתי,
מפורסם ,שביתו ,ששכן באתד הרובעים המפוארים של פריס ,היה פתוח לפני אנשי לח״י ,ובחווילה
שלו גם הסתיר את האנשים שפעלו בלונדון.
מן האוהדים האלה הופקה גם עזרה כספית .אך גיוס-הכספים העיקרי נוהל בין פריפריה רחבה
יותר של יהודים ונוצרים ,שתרמו לתנועה בעין יפה .הכסף שנאסף ,איפשר למחתרת לפעול ,לא רק
בצרפת ובאירופה ,אלא גם להקצות סכומים לרכישת-נשק בשביל המתתרת בארץ.
בין האוהדים החשובים ,שאצלו מצאה המחתרת אוזן קשבת ,היה אתד מסותרי הרהיטים הגדולים
בצרפת .הוא יצר קשר עם תעשיין גדול בשם תשלם ,שהיה קולונל בשירותים החשאיים באנגליה,
ועוזרו של דה-גול בגלותו שם .בגלל הרקע הבריטי של האיש ,היה היסוס להיפגש עמו ,ורק לאחר
שהובטח כי הוא ישר ושתקן ,הוחלט לפגוש אותו.
״אני לא ציוני וכל הדברים שמסביב לארץ-ישראל אינם מעניינים אותי״ ,סיכם האיש את השיחה.
״אבל העובדה שיהודים כה מעטים מסוגלים להכות באימפריה הבריטית ,והמכות כה אפקטיביות,
מביאה אותי להכרה שאני יהודי וגורמת לי להתגאות בכך .אני אתמוך בכם״.
אותו תעשיין תרם כסף למתתרת ,המליץ על כמה מידידיו ,והפך במרוצת הזמן לידיד גדול של
ישראל.
איש אחד בשם לשך ,שהצטרף ללח״י בפריס ,הביא תועלת רבה מסוג אחר למחתרת .הוא היה
בית״רי מריגה ,שלחם במחתרת הצרפתית וסרן בלגיון הזרים .מקצועו היה מהנדס אלקטרוניקה
שראשו היה מלא רעיונות טכניים ,והשתתף בתיכנון פעולות ובהכנותן.
בין האוהדים הפעילים ,שהושיטו עזרה רבת-חשיבות למתתרת ,בלט אלכסנדר אהתנסון ,אחיהם
הצעיר של אהרון אהתנסון ושרה ,אשר שירת שנים רבות באינטליג׳נס הבריטי .אחרי המלחמה הוא
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התנער מן האוריאנטציה הבריטית ופנה מיוזמתו ללח״י.
אהרונסון היה תקיף בהכרתו ,שכדי להשיג את עצמאות ישראל ,יש להכות בבריטים במלוא
העוצמה בבירתם שלהם .הוא פרש מכל עיסוקיו האחרים והתמסר בכל מאודו לפעולות המחתרת.
הוא עזר לקשור קשרים עם גורמים היוצאים מן הכלל שהיו לו בפריס .הוא סייע בכספים .הוא העמיד
לרשות לח״י את מלון"טרמונוס" ,שהיה בבעלותו ,ליד תחנת-הרכבת סן-לזאר ,את המכונית שלו
עם נהגו ,ואפילו את הדירות והתווילות שהיו ברשותו .הוא לא חסך שום דבר שיכול היה לקדם את
מאבקה של המחתרת .אבל חשובה מכל ,הייתה הדרכתו בתחום הפעילות המדינית .הוא גרס כי
פעולות לח״י בלונדון חייבות להתמקד בפגיעות במנהיגות הבריטית ,ובעיקר באנשי הממשלה וכמו
כן במוסדות השלטון ,כגון :מיניסטריונים בית-הנבחרים ,בית-הלורדים וכו .בנוסף על כך ,הטיף
לפגיעות במוסדות-ציבור ,כדי לגרום צרות ומצוקה לציבור הבריטי .אהרונסון יעץ גם היכן לפעול
ובאיזה עוצמה ואיך לנצל פעולות מבתינה תעמולתית ולהגביר את רישומן.
על אוהדי המחתרת נמנו גם טייסים ,שבזמן המלחמה שירתו בצבאות צרפת במזרת-התיכון .הם
סיפקו ללח״י ידיעות תשובות מאוד ,כגון על מפעל-הבריטים בעיראק.
העורכים וכתבי העיתונות שימשו למחתרת צינור לפירסומים על לח״י ,לשידור פקודות-יום
ולראיונות .הראיונות נערכו במסווה של סודיות ,חוך שהמרואיין יושב בחדר מאחורי מסך שהסתיר
אותו מעין העיתונאי .באחד הימים נפגש ישקה עם משה פרלמן ,סופרו של היומון האמריקאי-
הפריסאי ״ניו-יורק הרולד טריביון״ בטרקלין של מלון ״המלך ג׳ורג׳ החמישי״ בפריס ,בעת שהשתכנה
בקומותיו העליונות המשלחת הבריטית לוועידת השלום ,בראשותו של שר החוץ ארנסט בווין .המלון
נשמר היטב מפני טרוריסטים העלולים לבוא מארץ-ישראל ,אולם פרלמן הצלית להשיג לישקה
רשיון-כניסה .בראיון אמר ישקה לפרלמן שלולא הקפידה לח״י כל-כך שלא לפגוע בנייטרליות של
צרפת ,הייתה מפוצצת את המלון הזה בלי קושי ועושה אותו גל חרבות ,כמו שנעשה הדבר במלון
״המלך דוד״ בירושלים .והראיה לדבר ,שהצליח איש לח״י להיכנס לטרקלינו של המלון ולעבור את כל
המשמרות.
הראיון התפרסם למתרת היום בעיתונו של פרלמן ועשה רושם מזעזע על הבריטים .ממקורות
מהימנים נודע אחר-כך ,שלמרות השמירה המעולה של מוסדות-הביטחון הבריטיים על בווין לא
היה האיש עולה על משכבו בטרם יציץ בכבודו ובעצמו מתתת למיטה לראות אם לא הוטמנה תחתיה
מכונת-תופת.
בסוף  1946נקרא הרצל עמיקם ,האתראי על סניף לת״י באיטליה ,להצטרף אל יעקב אליאב .בעת
ההיא באו גם ד״ר יעקב ירדור ,צבי מרסה ועקיבא ברון לחזק את סניף לת״י בצרפת .השלושה היו שליחי
לח״י לקונגרס הציוני הכ״ב בבאזל ,ולאחר סיום הקונגרס נצטוו על ידי מרכז לח״י לעבור לפריס.
מייד עם הגיעם לצרפת ,הופקד ד״ר ירדור )רשד״ל( לעמוד בראש המהלקה המדינית וההסברה.
הוא קשר קשרים עם העיתונים ״לה סואר״ ,״הומניטה״ ,״ניו יורק הרולד טריביון״ ,״טריביון דה נסיון״
ו״קומבה״ ,אשר תודרכו לפרסם כתבות על הנעשה בארץ.
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נ ק ש ר ק ש ר א מ י ץ ע ם ה ס ו פ ר ה צ ר פ ת י רוז׳ה ואיאן ,א ש ר ח ז ר מ ב י ק ו ר ב א ר ץ מ ש ו כ נ ע ב צ ד ק ת דרכה
ש ל לת״י .ע ם שובו ,ה ו א ק י ש ר א ת ירדור ע ם א י ש י ם ק ו ב ע י ם ב מ פ ל ג ה ה ס ו צ י א ל י ס ט י ת ה צ ר פ ת י ת ,
במפלגה ה ק ו מ ו נ י ס ט י ת  ,ב ת ו ג י ם ש ו נ י ם א ת ר י ם ובארגון מ ת ת ר ת ב א ס ק י .
צבי מ ר ס ה נ ר ת ם ל פ ע ו ל ו ת גיוס כ ס פ י ם ו ע ק י ב א ברון ס י י ע ב י צ י ר ת ק ש ר י ם ע ם חוגי ה ר ו ו י ז י ו נ י ס ט י ם
ו ב ה ס ב ר ה ביידיש .ה ר צ ל ע ס ק ב פ ע ו ל ו ת גיוס ו ה כ נ ת פ ע ו ל ו ת מ ב צ ע י ו ת  .א ב ר ה ם ב ל א ס סייע ,א ף הוא,
לחיזוק ה ס נ י ף ו ה ש ת ת ף ב מ ש א ו מ ת ן המדיני ש ה ת נ ה ל ע ם ה צ ר פ ת י ם  .ד״ר ש מ ו א ל א ר י א ל  ,ע ם ק ש ר י ו
המצויינים ,ת ר ם לכינון י ת ס י ם ט ו ב י ם ע ם א נ ש י ה ש י ר ו ת י ם ה ח ש א י י ם ה צ ר פ ת י י ם  ,ש א י פ ש ר ו ללח״י
ולאצ״ל לפעול כ מ ע ט ב א ו ר ח חופשי.
מ ח ל ק ת ה ה ס ב ר ה ש ל לח״י ל א י ר ו פ ה ה ו צ י א ה ירחון ב ש ם ״ ל א י נ ד פ נ ד א נ ס ״ ) ה ע צ מ א ו ת (  ,ש ז כ ה
ל ת פ ו צ ה רבה .מ ל ב ד זה ,נשלחו ח ו מ ר י ת ע מ ו ל ה ב ד ו א ר ל א נ ש י ם נ ב ת ר י ם  ,לכל ה ע י ת ו נ י ם והנציגויות
ה ד י פ ל ו מ ט י ו ת  .ב מ י ש ו ר ה מ ד י נ י ה ו ש ם ד ג ש מ י ו ח ד ועיקרי על י צ י ר ת ק ש ר י ם ע ם ה צ ר פ ת י ם  ,ש ע ד י י ן
נ ט ר ו א י ב ה לבריטניה ,ש נ י ש ל ו א ו ת ם מ ן ה ל ב א נ ט  .א ת ה ק ש ר ה ק י ם ש מ ע ו ן ברניצקי ,א ו ה ד לח״י ,ל א ח ר
כיבוש לבנון בידי ה ב ר י ט י ם וכוחות ד ה  -ג ו ל  .ב ע ת ה ה י א  ,ה י ה ללח״י נציג בלבנון ,ג ב ר י א ל מ ס ר י  ,ש ק ש ר
ק ש ר י ם ע ם הקולונל א ל כ ס נ ד ר י  ,נציג ד ה  -ג ו ל בביירות ,והוחל ע מ ו מ ש א ו מ ת ן ל א פ ש ר ו ת ש ל ע ז ר ה
צ ר פ ת י ת ב מ ל ת מ ת לח״י נגד ה ב ר י ט י ם ב א ר ץ  -י ש ר א ל  .ה ס ו פ ר ו ה ע י ת ו נ א י רוז׳ה ו א י א ן )ROGER
 ,(VAILLANDק ו מ ו נ י ס ט פעיל ,היה לעזר רב ל ת נ ו ע ה ב ע י ק ר בחוגי ה ש מ א ל ה צ ר פ ת י .
ס ו כ ם  ,כי ע ם שובו ש ל הקולונל ל צ ר פ ת ייצור ע מ ו ק ש ר נציג לח״י ל ה מ ש ך ה מ ג ע י ם .
י ש ק ה בהיותו ב פ ר י ס ה ת ח ק ה א ח ר י ע ק ב ו ת י ו ש ל א ל כ ס נ ד ר י .
ל א ק ל היה הדבר ,ב מ ש ר ד החוץ ה צ ר פ ת י נודע לו כי א ל כ ס נ ד ר י מונה למושל ביזרטה .פ ע מ י י ם הוא
כ ת ב לו לפי ה כ ת ו ב ת ש נ י ת נ ה לו ,א ך ל א ב א ה ת ש ו ב ה .
יום א ח ד  ,א ח ר  -ה צ ה ר י י ם  ,הודיע ל י ש ק ה ש ו מ ר המלון כי א ד ם ח ש ו ב מ א ו ד מ ב ק ש ל ר א ו ת ו  .י ש ק ה
פ ג ש א ד ם ג ב ו ה  -ק ו מ ה  ,בן א צ י ל י ם לפי חזותו ,מ ת ז י ק ב מ ק ל ובמונוקל בעינו ו ל ר א ש ו מ ג ב ע ת  ,כ ד ר כ ם ש ל
א נ ש י ם ח ש ו ב י ם  .כ א ש ר זיהה א ת י ש ק ה ה ו א ח י ב ק ה ו ו ת י ש נ ט ש א ת כל ה ר ש מ י ו ת  .ב ש י ח ה ה ו א ה ב ט י ח
כי י ק ש ר בין נציגי ה מ ת ת ר ת לבין א ו ת ם מ ו ס ד ו ת צ ר פ ת י י ם  ,א י ת ם ניתן יהיה לנהל א ת ה מ ש א  -ו מ ת ן .
סוכם על צורת הקשר.
י ש ק ה הודיע למרכז ב א ר ץ ע ל ה ה ת פ ת ח ו י ו ת ו ב י ק ש להרכיב מ ש ל ת ת מ ט ע ם לת״י לניהול ה מ ש א
ו מ ת ן ע ם ה צ ר פ ת י ם  .כ ע ב ו ר י מ י ם א ח ד י ם הגיעו ל פ ר י ס ג ב ר י א ל מ ס ר י  ,ד״ר ירדור ו א ב ר ה ם ב ל א ס  ,א ש ר
י ח ד ע ם י ש ק ה היוו א ת מ ש ל ת ת ה מ ח ת ר ת מ ט ע ם ה מ ת ת ר ת .
ב ר א ש ה מ ש ל ת ת ה צ ר פ ת י ת  ,ב ת א ר ב ע ה א נ ש י ם  ,ע מ ד א נ ד ר ה בלומל ,ל ש ע ב ר ר א ש ל ש כ ת ו ש ל ליאון
בלום ,ב ע ת ש כ י ה ן כ ר א ש המפלגה ה ס ו צ י א ל י ס ט י ת ה צ ר פ ת י ת ו כ ר א ש מ מ ש ל ת ה ש ל צ ר פ ת לפני מ ל ח מ ת
ה ע ו ל ם השנייה .א ו ת ה ש ע ה ע מ ד ב ר א ש מ מ ש ל ת צ ר פ ת פול ר א מ ד י י ה  ,ה ס ו צ י א ל י ס ט  ,ובלומל ביצע
ש ל י ח ו י ו ת מדיניות ח ש ו ב ו ת ב י ו ת ר מ ט ע ם ה מ מ ש ל ה .
א נ ד ר ה בלומל ה י ה יהודי ,א ו ה ד ה מ פ ע ל הציוני ,ש ב ז מ נ י ם ש ו נ י ם היה ג ם נ ש י א ה פ ד ר צ י ה הציונית
ב צ ר פ ת  ,א ו ל ם ב ש ל ב זה ס ב ו ר היה ש ר ק פ ע ו ל ה נגד ה א נ ג ל י ם ת ק ד ם א ת היישוב ה ע ב ר י ל ק ר א ת ש ח ר ו ר
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לאומי .לכן ,קיבל עליו לעמוד בראש המשלחת הצרפתית בשיחות עם לת״י ,תוך שהוא מגלה אהדה
מפורשת למתתרת.
המשא-ומתן התנהל ברוח טובה ועניינית.
מבחינת הצרפתים היה הבסיס למשא-ומתן המאבק עם מורדי אלג׳יריה המוסלמים ,שנלחמו אז
בצרפתים בתמת-זעם .הם גם רצו שלאחר קבלת העצמאות תזכור המתתרת את חסדה של צרפת
עימה ותעזור לה לחזור ,בצורה זו או אתרת ,ללבאנט.
משלחת לחייי ביקשה אספקת-נשק ,בסיס צבאי חשאי למלחמה בלונדון ,אפשרות אמונים בנשק
את היהודים שבמחנות-העקורים בצרפת והקמת תחנת-שידור ,שתשדר לרחבי תבל.
בלומל הצהיר כי מבחינה עקרונית צרפת מוכנה לבוא לידי הסכם עם לת״י.
פגישות אחדות התקיימו בעניינים טכניים עם אנשי מקצוע צרפתיים .הצרפתים ניאותו לאפשר
לאנשי לח״י להתאמן בבתי-ספר לקצינים משלהם המתמחים בלוחמה זעירה ,אך לא שכתו לדון גם
בצורת האפשרויות של פעילות אנשי לח״י באלג׳יריה.
הפגישות הטכניות העידו כי המשא-ומתן מתנהל כשורה .אולם בפגישת-הסיכום הודיע בלומל כי
גם אם כל הגורמים המעוניינים מרוצים מן הפגישות הטכניות וברור להם שיתכן שיתוף-פעולה הפורה
ביותר ,הרי יש קושי במימון הדברים .הממשלה הצרפתית ,שעיינה בחשאי בהצעת ההסכם ,אינה יכולה
לפעול בגלוי ,שהרי וודאי יוודע הדבר לבריטים וייעשה פתת לסכטוך פוליטי .לכן ,נבדקת האפשרות
לממן את הפעילות באמצעות השירותים החשאיים .אך אם גם יעבור זמן-מה עד למימושו של ההםכם
הרי הוא ,בלומל ,מקווה ,שבסופו של דבר ,תזכה לח״י לתיזוק רציני בניהול מלתמתו בבריטים.
הפגישות עם אנדרה בלומל נמשכו ביחידות בבית-קפה "פלור" .מפגישות אלה נוצר קשר של
קבע אל ממשלת צרפת באמצעותו של ד״ר שמואל אריאל .אריאל היה עיתונאי ,מפעילי ההעפלה
הרוויזיוניסטית ברומניה ובעל קשרים נרחבים בחוגי השלטון .הוא היה ממארגני האניה"סטרומה",
פעל בטיפוח קשרי התנועה הרוויזיוניסטית עם שלטונות צרפת וסייע למחתרות האצ״ל ולח״י .אריאל
השכיל להשפיע על הרשויות הדיפלומטיות והאחרות של ממשלת צרפת .באמצעות אשה נפלאה,
שהייתה מגיבורות המחתרת הצרפתית ורבה הייתה השפעתה על הממשלה עם שיחרורה של צרפת,
היא מרת וידרה ,הצלית דייר אריאל להשפיע על הממשלה שתגלה אהדה מרתיקת-לכת לפליטים
היהודים המצויים בתחום פיקותה ולפעולות המחתרת של לח״י ואצ״ל על אדמת צרפת .הודות לד״ר
אריאל ,הושגו ללא קושי תעודות מעבר צרפתיות ,חוקיות וכשרות ועל סמך זה יכלו אנשי לח״י לנוע
בכל רחבי אירופה .באמצעותו איפשרו הצרפתים להפוך את צרפת ,בעיקר את פריס ,לבסיס פעולות
לח״י נגד הבריטים בלונדון.
דייר אריאל היה מרבה להיפגש עם ראש"המשרד השני" ,האחראי לכל שירותי-הבטחון בצרפת
ועקב פגישות אלו נתאפשר לפעול על תנאי ,שהפעולות הממשיות תצאנה לא מצרפת במישרין אלא
מארצות שכנות ,כדי לא לסבך את צרפת בסיכטוך דיפלומטי עם אנגליה .באמצעות מחםנאי של הצבא
הצרפתי נרכש נשק רב אשר מאותר יותר הועמס על האונייה"אלטלנה" יחד עם משלוחי הנשק של
האצ״ל .באמצעות קשרים עם השלטונות הצרפתיים ודייר אריאל נתאפשרה הבאתם לפאריס של יצחק
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שמיר ,אריה בן אליעזר ושלמה בן-שלמה ואתרים ,שברחו ממתנות המעצר באריתריאה בראשית
.1948

פעילות נגד יעדים ממשלתיים בריטים מצופת
בינתיים לא שקט ישקה על השמרים ולא הקדיש את זמנו רק לפעולות ארגוניות גרידא .הוא הכין
אנשים ותוכניות לפעולה .המצב בארץ חייב להוכיח ,כי לא רק כאן הבריטים הם חסרי-אונים מול
המחתרת ,אלא שזו מסוגלת להעביר את המלחמה גם לבתיהם  -לאנגליה .את הפעולות מתאר ישקה
בפרוטרוט בספרו.
חבלה במיניסטריון המלחמה בלונדון
לפעולה הראשונה בלונדון יעד ישקה את ז׳אק מרטינסקי)ז׳יטן( ,בחור צעיר ,אזרח צרפתי ,שעוד
הספיק להילתם בשורות המאקי ולפני השתרור לתם בשורות צבא צרפת החופשית של דה-גול .בקרבות
נפצע ברגלו והותקנה לו רגל תותבת .למרות כל מה שעבר עליו ,היה ז׳אק נלהב לפעולות לח״י ,קנאי
לאידיאולוגיה שלה וגם איש אמיץ וקר-רוח ,היודע לפעול בזריזות ולעמוד במצבים של לתץ .לכן ,הוא
נבחר לביצוע הפעולה הראשונה בלונדון ,בגלל תכונותיו ,בגלל הרגל התותבת שלו ,ובגלל היותו בעל
אזרחות צרפתית .הרי רק בעלי דרכון צרפתי היו פטורים מן הצורך באשרה לאנגליה .ז׳אק עבר אימון
מזורז ויסודי כדי להכשירו לפעולה .היעד היה המיניטטריון המלחמה הבריטי .השיטה שנבחרה הייתה
לשלוח למתלקה לפיתוח אמצעי-לחימה שבאותו מיניסטריון ,חבילה על שמו של גנרל ידוע ,שבזמן
מן הזמנים היה גם מפקד צבא-הכיבוש הבריטי בארץ-ישראל .מחלקה זו ,ואף הגנרל עצמו ,שהיה
מהנדס ,היו מקבלים לצורך עבודתם כל מיני חבילות ,המצאות וחומרים מסוגים שונים .לכן ,תוכנן
שחבילה ,שתישלח למחלקה ,לא תעורר חשד מיוחד ,תגיע ליעדה ותעשה את שלה .ידיעה זו נתקבלה
כמובן ,מאלכסנדר אהרונסון ,שהיה מספק ידיעות מסוג זה על כל המיניסטריונים  -בלי שיידע מאומה
על הפעולה עצמה.
על סמך נתונים אלה נקבע ,שמרטינסקי ישלח למיניסטריון-המלחמה קופסה ,שבה יהיה רימון-
מילס ופתיל-הבטחון יסולק והפיקה תושם בו במישרים על הנפץ ,לאתר שימולא אבק שריפה המתלקת
בן-רגע .כך ,כאשר ישחרר המנוף את הנוקר הקפיצי ,יכה הנוקר בפיקה ויצית אותה ,זו תדליק מייד את
אבק-השריפה ,והוא מצדו ידליק מייד את הכספית הרועמת שבתוך הנפץ ,ובן-רגע תבוא ההתפוצצות.
לאחר שהוכן הרימון ,כשהוא מפורק ,הוכנס לתוך רגלו התותבת של מרטינסקי .רגל זו שימשה אפוא
מסתור להעברת הרימון ללונדון .בכניסה מחוץ-לארץ ללונדון היה כל אדם ,גבר כאשה ,חייב בבדיקה
גופנית תמורה וקפדנית בנמל-התעופה .מרטינםקי כתב תחילה לאחד מקרוביו ,שהתגורר אז בלונדון,
ולאחר שהצטייר בניירות המתאימים ,קבע עם קרובו זה שיתכה לו בשדה-התעופה .מרטינסקי בא
ללונדון כאזרח צרפתי ,שברשותו גם אותות-הצטיינות מימי המלחמה בגרמנים ,וכשהגיעו השוטרים,
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שתיפשו בכליו ועל גופו אל רגלו התותבת ,התנצלו שהם חייבים למשש גם אותה .בלי קושי עבר א ת
הביקורת ,ומשהגיע ללונדון ניגש אל המתלקה לדואר שמור בדואר המרכזי וקיבל שם מעטפה.
במעטפה היה מפתח של תא לשמירת־חפצים בתתנת-הרכבת ״ויקטוריה״ .כאשר ניגש לתיבה
זו ,מצא בה חומרי-אריזה שהיו נהוגים במוסדות הממשלה וגם קופסה מיותרת ,שבה תומרי-אריזה
פנימיים והמדבקות המקובלות לחבילות" ,בשירות הוד-מלכותו" ,ששימשו לסימון דברי-משלות של
משרדי-ממשלה בריטיים.
ישקה דאג לכך שמרטינטקי יקבל את החומרים האלה בדרכי-הקשר החשאיות ,שהיו קרויות
"?)שלשים" .כך היו עכשיו בידי מרטינסקי הרימון וחמרי-האריזה .הוא לקת א ת הרימון ,שבו המנוף
מתזיק בנוקר הקפיצי ,הוציא את הנצרה ,ובעוד יד אחת מחזיקה במנוף ,לבל ישתחרר הנוקר ועטף א ת
הרימון בנייר-האריזה ,שעליו טבוע מכל הצדדים"בשירות הוד-מלכותו" .אחר-כך ,הכניס א ת הרימון
לתוך קופסה ,שבה עצרה הדפן א ת המנוף מלהשתתרר וכן ,כמובן ,מלשתרר את הנוקר .גם על הקופסה
היה הסימון הרשמי של מוטדות הממשלה הבריטיים .לאחר שכיסה א ת הקופסה במכסה המתאים לה,
חזר ועטף א ת כולה בנייר-האריזה הרשמי ,הדומה לצילופאן ,הדביק א ת האריזה כדין וגם קשר אותה
בחבל ,כנהוג ,ועל קצה החבל הניח חומר-חותם והטביע עליו א ת סמל בית-המלוכה הבריטי ,כנהוג
במשרדי-הממשלה .על הקופסה הדביק עכשיו מדבקה ועליה נרשם שמו של הגנרל ,ראש המחלקה
לפיתוח אמצעי-לחימה במיניסטריון-המלחמה הבריטי .על החלק הימני העליון של המדבקה היה
רשום ״פרטי וסודי״ ,כדי שיימסר המשלוח לגנרל אישית והוא עצמו יפתח אותה ,או שתפתח אותה
מזכירתו בנוכתותו.
הייתה שעה של לפנות-ערב 17:00 ,אחר-הצהריים בקירוב ,המועד הרגיל למשלוח חבילות מעין
אלו מטעם המיניסטריונים הבריטיים השונים הסמוכים לדואר הראשי שליד כיכר-טראפאלגר .תוכנן
שהתבילה תגיע לתעודתה רק למחרת ,כדי שבינתיים יספיק מרטינסקי לחזור בשלום לבסיסו בפריס.
ואכן ,כשעה לאחר שיגור החבילה כבר נפגש ישקה עם מרטינסקי בפריס ושתו להצלחת הפעולה ,כפי
שהיה נהוג בארץ.
למחרת ,סמוך לשעה  ,11:00התפוצצה החבילה במיניסטריון-המלחמה הבריטי .הגנרל ופקידים
נוספים עמו נפצעו קשה ,והרס ניכר נגרם לבניין .בשעה

 12:00כבר נשלחו לשגרירויות השונות

בבירת צרפת ולמערכות העתונים היומיים בצרפת ובאנגליה הודעות מוכנות מראש על זהותם של
המבצעים .ממשלת בריטניה נדהמה וזועזעה ,שכן הרגישה בעליל כי בלונדון נפתחה תזית שנייה
במלחמה לשיחרורה של ארץ-ישראל .ברי היה לשלטונות ,שאין זו אלא סנונית ראשונה שלאחריו
יוגבר כח-המחץ ותרבינה האבירות .הסקוטלנד-יארד הוזעק מייד והציב משמרות ואנשי-אבטחה על
כל המיניסטריונים ועל השרים עצמם .לכל שר הוצמד שומר אישי וכשהיה שר יוצא ממשרדו הייתה
מכונית של בלשים נלווית אליו ,כדי לשמור עליו מפני טרוריסטים ארצישראלים בלונדון הבירה.
ככל פעולה מצליחה ,הזריקה גם פעולה זו ,כמובן ,דם חדש בעורקיו של סניף לת״י בפריס כמו גם
בלבות אנשי לח״י שבלונדון.
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נסיון חבלה במשרד המושבות הבריטי
אחרי הפיצוץ במיניסטריון-המלתמה הבריטי ,החלו מייד בתיכנון פיגועים נוספים במוסדות
ממשלתיים בלונדון ,במגמה לפגוע באישים מרכזיים ובעוזריהם .עכשיו הגיע בטי קנוט ללונדון,
וכשהיא מצוידת במטען החבלה הצליחה לחדור למשרד-המושבות הבריטי .את המטען השאירה
באחד מבתי-השירותים שבבניין ,ושם נתגלה בלי שיגרום כל נזק .אבל הרושם הפסיכולוגי של גילוי
הפצצה מבחינת דעת-הקהל וההתנהגות המוסדות ,היה חזק ביותר .בטי ,מכל מקום ,חזרה בשלום
לצרפת ,אף שבמשך זמן-מה לא ניתן להחזיקה בפריס והיה צורך להסתירה בחווילת-פאר בטוחה של
אחד מאוהד לח״י בדרומה של צרפת.
להלן תיאור פעולתה של בטי ,כפי שהופיע בעתונות הבריטית בלונדון ,ובספר זכרונותיו של
המפקד הראשי של הסקוטלנד-יארד .אותה עת הופיע התיאור של יעקב לבשטיין-אליאב בעיתון
בריטי ,לאחר שהסקוטלנד-יארד גילה את זהותו של ״התעמלן הטרוריסטי היהודי הנודע״ באמצעות
טביעות אצבעות על שעון הנפץ של הפצצה במשרד המושבות.
ליאונרד בארט מספר כיצד גילה עקבות חברת לח״י ,שהכניסה פצצת-זמן למשרד המושבות.
״מבצעי הטרוריסטים היהודים בבריטניה עומדים בראש רשימת ההתנקשויות הנועזות ביותר ,בהן
נתקלתי אי-פעם״.
כותב בארט:

״בך לחמתי בטרוריסטים היהודים  /ליאונרד בארט ,מפקד הסקוטלנד-יאדד
עוד שנים מספר בטרם החלו טרוריסטים אלה לפעול בשיטתגו ,קיימנו מגע הדוק עם משטרת
פלשתינה )א״י( .מרבית אנשי המחלקה המיוחדת של הסקוטלנד-יארד שיננו את הפרטים האישיים
שעל ראשי הטרוריסטים ,והיו מסוגלים להכירם לפי תצלומיהם ,שהועברו לנו בקביעות .אבל השנים
חלפו  -ודבר לא אירע.
אחר ,בשנת  ,1946התחילו להתחולל מאורעות מוזרים למדי .תהילה אירעה התפוצצות בשגרירות
הבריטית ברומא ,איש לא לכד את מבצעי החבלה .איש לא ידע את מניעיה .אבל מאותו רגע ואילך
היה ברור לנו כי סכנת הטרור הולכת וקרבה אלינו במהירות .ואכן ,כעבור שבועות מספר השתלהבה
החזית הבריטית עצמה.

תירוץ מצויין
ב 15-לאפריל  1947גיגשה אשה נמוכת קומה ,יפת תואר ,בעלת שיער שתור ומסולסל אל
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הכניסה הואשית למשוד המושבות בלונדון .סיפווה היה מ ח ו ביותו .היא הסביוה במבטא זו כי
אחד מגוביה ניתק ממקומו והחליק כלפי מטה ,וביקשה ושות להיכנס אל מלתחת הנשים ,כדי לטפל
בתקלה.
הבקשה הייתה תמימה עד כדי כך שאנשי משוד הביטחון מיהוו למלאה .אחת מעובדות הנקיון
של המשוד הוליכה את הצעירה אל המלתחה .מאותו יותו טענה העובדת כי היא לא הבחינה בכל
חבילה בידי הצעידה ,אך הוסיפה מיד כי האוותת המהוה נשאה את מעילה על זוועה.
׳ייתכן כי משהו הוסתו מהתת למעיל׳ ,טענה העובדת .היא לא טעתה .מתחת למעיל הוטמנה
פצצה זמן ארוזה בהבילה ועטופה בגליונות העיתונים"איבנינג סטאנדארד״ ^ י י ל י טלגואף״)קווב
לוודאי שהמהנקשה העדיפה אה העיהונוה הימניה הבריטיה( .הצעירה הצליהה להטמין אה ההבילה
במלההה ולהסהלק.

השעון בגד
מנגנון הזמן של הפצצה הופעל על ידי שעון כיס .הההפוצצוה נקבעה לאהה משענה אהרי
הצהריים המוקדמוה.
אולם הפצצה לא ההפוצצה .הסיבה לכך ההבררה בעה הבדיקה המשטרהיה; אהד ממהוגי השעון
היה לתוץ מדי אל הזגוגית שלו  -והשעון כולו עמד מלכת בטרם הגיעו המהוגים אל שעה האפס.
או שהגבוה לא הפעילה השעון .היה לנו מזל .שאילולא כן היה נפער במשרד המושבוה תור גדול לא
פתוה מזה שנפער כשנה לפני כן במלון המלך דוד ביוושליס .המהנקשים השאיוו מאהוויהם עיקבוה
השובים .על שעון הכיס נתגלתה טביעת בוהן ברורה של טעמלן טרוריסטי יהודי נודע) .היה זה יעקב
לבשטין)אליאב( מיהרנו לצאה בעיקבוה האיש והצעירה שתורת השיער .אבל איתרגו אה המועד.
השניים כבר עזבו אה בריטניה.
לא עבר זמן רב ועיקבוה הבורהים נהגלו לנו .באתד הימים קיבלתי קריאה טלפונית דהופה
ממשטרה בריסל; המשטרה הבלגיה עצרה שני אנשים עמוסי הומר נפץ בקירבה הגבול הצרפהי.
הוקריה הזמינו אוהגו לבוא ולעקוב אהרי הקידה ההשודים.
למהדה בבוקר טס המפקד ג׳ורג׳ ווילקינסון לבריסל .הוא גילה כי האישה ,אזרהיה צופהיה,
נעצרה בעה בדיקה מכס ברכבה המהירה פאריס-בריםל .בכליה נמצאו עשרים מטילי הומר נפץ,
סוללוה ,פהילים ומסמכים מהשתים .גבר ,אשר כינה אה עצמו בשם אליאב ונראה נושא אה
מזוודהה ,נעצר אף הוא.
אהד מעובדי המכס הבהין כי אליאב נשא שעון כיס ,שהיה זהה כמעט להלוטין עם השעון
שנמצא בבית השימוש של משרד המושבוה הבריטי .אולם בעה בדיקה מאוהרה יוהר נעלם השעון
ואיננו .אף על פי כן הצליה ווילקינסון לזהוה אה האיש לפי הצלקה שעל זרועו .ההשוד היה ,כמובן,
אהד מראשי הטרוריסטים היהודים .הטרוריסטים נלכדו ,אך לא הגיעו לידינו .אמנה ההסגרה שבין
בריטניה ובלגיה לא איפשרה לנו לדרוש אה הסגרהם של עבריינים מדיניים .לא הייהה לנו ברירה
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אלא להסתפק בתפקיד של משקיפים בעת משפטם של השניים ,שנערך בעיר הבלגית מונס״.

עד כאן דברי בארט.

ושוב מיניסטריון המושבות הבריטי
סמוך לאתר-מכן ,ביקרה באוניברסיטת סורבון בפאריז משלחת מטעם משרד-המושבות הבריטי,
וסטודנט אחד שעליו הוטל לארחה ,מבכירי תלמידיו של ז׳ן-פול סארטר ,היה דווקא איש לח״י ,רובר
מזרחי)פול( .הוא התגלה כמארח יוצא-מגדר-הרגיל וקנה לו חברים טובים מקרב אנשי המשלחת .עם
תום הביקור בפאריס ,נתבקש מזרחי על-ידי כמה מתברי המשלתת ,בכל לשון של בקשה ,לבוא ללונדון
ולבקר אצלם במשרד-המושבות הבריטי .הם הוסיפו ,שינהגו בו הכנסת-אורחים יפה ככל שנהג בהם
הוא עצמו בפריז .הוא הודה להם מאוד וניאות ברצון להזמנה .לאתר שמסר על הסיפור לישקה ,החל
הלה לתכנן את ניצול ביקורו של מזרחי במשרד-המושבות הבריטי בצורה המכובדת ביותר.
מפיו של מזרחי למד ישקה שבמשרד-המושבות יש חדרי-נופש כעין מועדון מיותס ,נוסח-
אנגליה ,שאליו באים רק הפקידים הבכירים .מועדון זה נכלל ברשימת המקומות שהוזמן לבקר בהם
בלונדון .לבסוף ,אליאב הגיע לכלל מסקנה שבמסיבות אלו מכשיר-הפעולה המתאים ביותר הוא מעיל
מתפוצץ ,מסוג אותו מעיל שהמציא והפעיל ב939-ד בפיצוצו של קולנוע"רקס" בירושלים .מזרחי כתב
לאחד מחבריו הפקידים במשרד-המושבות ,והלז התזיר לו בהזמנה אישית לביקור בלונדון כאורת
הפקידות של אותו משרד.
הנה כי כן ,קנו למזרחי מעיל עבה ,ולפי הגיזרה האנגלית דווקה ,כדי שייראה בן-בית בלונדון.
במקום הכריות על הכתפיים ,הגב והחזה הוכנס תומר-נפץ מסוג בלאסטינג ג׳לאטין ,שהורות לנסיון
שנרכש במלחמת-העולם השנייה ,הייתה עצמתו גדולה עכשיו הרבה יותר משהייתה ב939-ו ,לכן
נמסר בידיו השעון הרגיל של ישקה ,שאותו המציא עוד בארץ-ישראל ואשר שימש אותו בפיצוצים
רבים .הוא הדריך היטב את מזרחי איך לכוון א ת השעון ולחבר אותו לפני לכתו למשרד-המושבות .כל
המערכת נמצאה תקינה ,והנפצים התשמליים פעלו ללא דופי כשם שפעל השעון ללא מעצור.
בשערי אנגליה נבדק מזרתי בדיקה מדוקדקת ,אולם הידיים המנוסות שעברו על-פני המעיל מצאו
שהוא תפור כדת-וכדין ,לפי מיטב האופנה הבריטית ,ואין בו כל פסול .בלונדון התקשר מזרתי עם ידידו
הקרוב מפקידי משרד-המושבות ,והלז קיבל אותו במאור-פנים והציג אותו גם לפני שאר התברים של
המשלתת שביקרה קודם-לכן בסורבון .יחד עם חברו ,ביקר מזרתי באתרים ההיסטוריים של לונדון,
כמו גם במוסדות-ממשלה .המארחים ,לא די שטיפלו בו כיאה לאורת רצוי ונכבד ,אלא גם ביקשוהו
להרצות לפניהם על יחסי צרפת ואנגליה במושבות .מזרחי נענה להזמנה ברצון ,ואחר-כך בתום שבוע
ביקורו ,ערב צאתו א ת אנגליה בדרכו לשוב לצרפת ,ערכו לו מארחיו מסיבה חגיגית במועדון המיותס
שבמשרד-המושבות .לשעה  12:00נקבעה ארוחה חגיגית ,במועד המקובל לארותות ממין זה ,שהרי
בערב משרד-המושבות נסגר מחמת בעיות הקשורות באבטחה מפני הטירוריסטים היהודים .אותו
יום גם לא עבדו במשרד אחר-הצהריים וממילא היו הפקידים נשארים לאחר הסעודה במועדון לשם
משתקים ושיחות .המועדון היה מלא אפוא פקידים בכירים ,וזו הייתה השעה היאה להפעלתה של
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מכונת-התופת הטרוריסטית.
עכשיו הכין מזרחי את המעיל המתפוצץ .הוא בדק את התיבורים התשמליים ,את הסוללות והנפצים.
בדק את עצמתן של הסוללות השונות האמורות להפעיל את כל המערכת ,וכן בדק היטב את השעון
ועשה חשבון מדויק של הזמנים ,מאז חיבור השעון עד לבואו למשרד-המושבות .הוא ידע היטב כמה
זמן תארך הסעודה ,שבדרכן של סעודות רשמיות ודאי תתתיל בדיוק ותסתיים בדיוק במועד ,וחישב
גם כמה זמן יהיה עליו לנסוע במונית לשדה-התעופה .לאחר שבדק כהלכה את הכל ,לרבות המעיל
ואבזריו ,לבש את מעילו ושם פעמיו אל משרד-המושבות .הוא עלה בכבש-המדרגות ולפני כניסתו
לאולם תלה בעצמו את מעילו במתלחה ,שהייתה גובלת ממש עם האולם .הוא ראה לנכון לתלות את
המעיל ליד פתח האולם ,כדי שבין המעיל לבין היושבים באולם תהיה חציצה מעטה ביותר .הוא לא
נזקק ,כמובן ,לאיש־המלתחה ,שעמד לידו והושיט יד לקבל את המעיל .הוא ויתר על שירותיו ותלה
אותו בעצמו ,ובכך הפגין חוסר נימוס אלמנטארי לפי מושגי הגנטלמנים האנגלים .הללו ודאי סלתו
לו ואמרו בלבם :״וכי מה כבר אפשר לדרוש מצרפתי בתחום זה של נימוס אלמנטארי?״ לאחר שתלה
באבירות את המעיל ,נכנס לאולם .כאן קיבלו אותו יפה והיו לו עוד כמה דקות לברך את המסובים
ולהודות להם על האירוח הנפלא .לאחר הסעודה הטובה נפרד ממלוויו .הם ידעו שהוא חוזר בו-ביום
אחר-הצהריים לצרפת ,וכמנהג האנגלים המכבדים את רצון אורתיהם לא הפצירו בו להישאר .כך
נפרד מהם בלבביות ,ואיש לא שם לב לכך שמזרתי עוזב את האולם ויוצא לדרכו בלי מעיל.
בסיפוק ובהתרוממות-הרוח יצא מזרחי ממשרד-המושבות .בצעדים קלילים צעד אל משרד-
המוניות ,שבו הפקיד את מזוודתו למשמרת ,ומייד שכר מונית ופנה לשדה-התעופה ,כדי שלא לאחר
למטוס שיביא אותו לפריס .חישוב הזמנים היה מכוון לכך ,שמעיל-הנפץ יתפוצץ כאשר יהיה כבר
המטוס באויר .ואכן ,משניתקו גלגלי המטוס ממסלול התעופה והמטוס עצמו שם פניו לעבר פריס,
התפוצץ המעיל במשרד-המושבות הבריטי .ההרס היה רב ,אחדים נהרגו ועשרות נפצעו .זאת כבר
נמסר במהדורת-החדשות של הבי.בי.סי .בפריס כאשר ישב מזרחי עם ישקה .פניו מפיקים שמחה
וקורת-רות עילאית ,וסיפר לו את פרטי פעולתו.
הביצוע היה מושלם .נלמד ממנו לקח מועיל ,שעיקרו הוא ששום שמירה ואבטתה אינן יכולות
לעמוד בפני תיכנון מחוכם ורב-תחבולות של פעולת טרור .בכל חומה בצורה אפשר תמיד למצוא
פירצה או סדק ,ובהם אפשר להשתיל פעולת-טרור ולבצעה על-פי התיכנון לכל פרטיו.
על הפעולה הודע מיד לעתונות ולרשתות-הראדיו בצרפת ובאנגליה ,וההודעות נשלתו גם
לשגרירויות בבירה הצרפתית .בהודעה זו נאמר ,שפעולות אלו הן התחלה בלבד ולח״י תוסיף להכות
בבירה הבריטית ,במנהיגות ובמוסדות הראשיים של השלטון ,עד שייצאו צבאות הכיבוש הבריטיים
מארץ-ישראל.

הנסיון להתנקש בהובוט מוויסון
מאמצים רבים ,אמצעים וזמן היה צריך להקדיש לכל פעולה .לא כל הפעולות צלתו ,ולעיתים,
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חרף המאמצים ,עלו אלה בתוהו ,ולאו דווקא מחמת טעות או ליקויים ,אלא מפני אותם דברים שאין
לחזותם מראש.
מן העיתונות נודע ,שהרברט מוריסון ,בעבר טגנו של ראש-הממשלה ,קלמנט אטלי ,מנהיג בית-
הנבתרים ושר-התוץ של אנגליה ,בא להיפגש בריוויירה הצרפתית עם בתו .נאמנים לקו שככל שאישיות
גדולה יותר ,כן תהיה גם המכה בעלת תהודה גדולה יותר ,יצאו הרצל וטיבי רוזנברגר ובתורה נוספת,
להתתקות על עקבותיהם לאורך עיירות-הנופש בריוויירה ,בקאן ובמונטה-קרלו .בטריקה השיטתית
במלונות ובחופים ,לא נמצאו השניים .גם מעקב אתר העיתונות המקומית על דיווחים של אירועים
ציבוריים ותברתיים ,לא העלו דבר .לאתר סריקת האיזור הגיעו למלון גדול ,על גבול איטליה ,שהיה
בעל חוף רחצה פרטי .הכניסה למלון כבר היה בה מן הסכנה ,מאחר שלבעלי תעודות זמניות בצרפת
אסור היה להתקרב אל אזור הגבול .העוקבים קנו איפוא בגדי רחצה ,שכרו סירת-מנוע ויצאו לשוט
בים .ממול למלון ,קפצו למים הקרים )היה זה בחודש אפריל( ושחו ״להנאתם" .והנה ,א ת מי ראו
עיניהם ,אם לא א ת מוריסון ואת בתו ,ששימשה כמזכירתו ,ובדיוק אז רשמה כתבה מפיו.
מאותו רגע היו האב ובתו ת ח ת מעקב צמוד .הוזעקו מפריס ישקה ועוד כמה חברים ,והחבורה
תכננה לפגוע בבריטי בהיכנסו לתחנת-הרכבת ,בדרכו חזרה הביתה .הכל נעשה כשורה .שני בחורים
חמושים באקדתים המתינו בכניסה לרכבת ,הרצל וישקה ישבו בבית-הקפה שממול ,ובאמתחתם
רימוני-עשן לחיפוי .אלא שלא כמצופה ,לא נכנס מוריסון בשער הראשי והובל אל הרכבת הישר מן
המסילה.
האכזבה הייתה מרה .בעיקר משום שההזדמנויות לפגוע באישים בריטיים ביבשת עצמה היו
נדירות ורק בודדים יכלו להגיע ללונדון ולפעול בה .לאחר דיון ושיקול הוחלט על דרך חדשה ,ניצול
שירותי-הדואר הבינלאומיים.

מעטפות מתפוצצות
משלוח מעטפות מתפוצצות הייהת המצאה מקורית של לחייי .הרעיון ,אותו הגה ישקה אליאב,
כוונתו הייתה לפגוע במנהיגותה של בריטניה ובשרי ממשלתה באמצעות מעטפת-נפץ שתישלח
רשמית אל השר עצמו ,שתתפוצץ כאשר יפתחו אותה וכמות חומר-הנפץ שתהיה בתוכה ,די יהיה בה
להרוג אותו.
ב 1947-הומצאה אפוא"הפטנט" של מעטפות-נפץ.
הכנתן של מעטפות כאלו דורשת כלים מיוחדים וידע מקצועי רב בתהום של טכניקה עדינה ,וזאת
לאתר שהממציא מכין ,כמובן ,למבצע תרשימים מדויקים לפעולה על-פיהם .בדרך-כלל ,מלכודות-
תופת מעין אלו ,מכינים במעבדות של שירותי-ביטחון ממלכתיים ,ואילו סניף לח״י נאלץ לעשות
זאת בפריס בלי להיעזר בשום מעבדה .ישקה הכין גם א ת התרשימים .ההמצאה גופה התבססה על
היסודות הבאים :חומר-נפץ מסוג בלאסטינג ג׳לאטין ,באיכות מעולה ,המפתח כוח-פיצוץ של 9,000
עד  10,000מטר בשניה ,שדי בו להמית אדם אחד לפתות .משקל החומר היה בן רבע לחצי ק״ג ,והוא
בא בצורה של נרות .בזכות הפלאסטיות שלו אפשר היה להכניסו בצורה מתאימה לתוך המעטפה,
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וזאת על-ידי שהיו עוברים עליו במעגילה של עץ ,עד שנעשה דק ביותר ,ממש כגליון דק של קרטון,
ובגלל הפלאסטיות הזאת יכלה המעטפה להיות גמישה ,עד שקשה היה מאד להרגיש שמצוי בתוכה
חומר כלשהו ,פרט לנייר .כרגיל ,בחר ישקה בחומר טרי שנות לעבוד בו ועצמתו לא תיפגע ,ושאינו
מפיק אדי-רעל המשפיעים קשה על המטפלים בתומר .השתמשו בנפצים מן הסוג המופעל בזרם-
חשמל ישר ולא בחשמל-חילופים .פרט זה יש לו תשיבות גדולה ,שכן מעטפות-נפץ מופעלות על-ידי
סוללות ,שהן בעלות זרם ישר ,כמובן ,ואם אין משגיתים על כך היטב לא תתפוצץ המעטפה אם
יהיו בה נפצים חשמליים ,המכוונים להפעלה בזרם-חילופים .בדרך-כלל ,נבדקו נפצים אלה על-ידי
וולטומטר ,כדי להיווכח שהולכת הזרם תקינה ,וכאשר תוזרם בהם עצמת הזרם הדרוש לפיצוצם ,תבוא
ההתפוצצות מכוח הלחץ של ההתנגדות בתוך הנפץ התשמלי .הסוללות נבתרו מתוצרתו של בית-
החרושת"אבררדי״ ,שהיה מייצר אז סוללות קטנות ופחוסות ,שאפשר היה להכניסן למעטפה בצורה
שלא ירגיש אדם כי יש בתוכה משהו ,מלבד הניירות.
להבטתת הפיצוץ השתמשו בשני נפצים ,גם בשתי סוללות ,כדי להזרים זרם בעצמה שתספיק
לפיצוץ הנפצים .לפני הרכבת המעטפה בודקים את הסוללה ,ובמיכל סגור במיוחד ,הקולט את קול
הנפץ וםופג את כולו מפוצצים את הנפץ.
הרכיב החשוב ביותר של מעטפת-נפץ הוא מנגנון-ההפעלה .עם פתיחת המעטפה היה מנגנון זה
צריך לחבר את מעגל הזרם מן הסוללות אל הנפצים ,להביא להתפוצצותם ,ובעקבות כך ,להתפוצצותו
של תומר-הנפץ ,על-מנת שיפגע ביעד המבוקש .לכן ,הומצא מנגנון בסיסי ,שכאשר הוכנס לתוך
המעטפה ,היה נשען על הדופן הפנימית של המעטפה וכך היה יוצר את הניתוק ,ובהיפתח המעטפה
היה הקפיץ פועל באופן חפשי ,מחבר את מעגל הזרם ,ומביא להתפוצצותה של המעטפה.
את כל הרכיבים הנזכרים היו קושרים לקרטון דק וגמיש ,כדי שניתן יהיה להכניס את כולם בלי
קושי לתוך המעטפה .כך היו שמים על אותו הקרטון את חומר-הנפץ וקושרים אותו בחוט דקיק
לקרטון .בתוך חומר-הנפץ ,במקום שהיו חייבים לתקוע את הנפצים ,היו מכניסים מאיצים מפוררים,
כדי לא לפגוע בגמישותה של המעטפה .גם את הסוללות היו קושרים לאותו גליון-קרטון ובתתתית
הגליון היו קושרים אליו את מנגנון-ההפעלה ,תוך שמערכת הקפיצים מופנית לחלק התחתון של
המעטפה .לפני הכנסתו של מתקן זה ,מנגנון-ההפעלה צריך להיות מנותק ,כמובן ,אולם לאחר שיוכנס
כל מתקן-הפיצוץ לתוך המעטפה ,תהיה מערכת הקפיצים תייבת לנתק את המאגר של הזרם החשמלי
וכך להישלת אל יעדה :רק כאשר יפתח הקרבן המיועד את המעטפה ,ישתתרר אפוא הקפיץ ויסגור
את מעגל-הזרם.
זו הייתה פעולה מסוכנת ביותר ,וכדי שלא יתרתש פיצוץ קודם עם הכנסתו של מתקן-הפיצוץ
למעטפה ,היו מנתקים את הנפצים ומחברים במקומם נורת-חשמל קטנה ,שזרם התשמל של הסוללות
מספיק להדלקתה .וכך היו מכניסים את מנגנון-הפיצוץ לתוך המעטפה כשהנפצים מנותקים ונורת-
התשמל דולקת .אם הוכנס המנגנון כהלכה ,תוך שהוא נשען יפה על דופן המעטפת ,הייתה נורת-
התשמל כבה ,שהרי השענתו של מנגנון-ההפעלה על הדופן הייתה מנתקת את מעגל הזרם החשמלי.
עכשיו היו חייבים כאילו לסגור את המעטפה ,וזאת תוך כדי הקפדה על כך שמנגנון-ההפעלה יישאר
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מנותק .אז היה אחד מתזיק את המעטפה בצורה הנאותה ,בעוד חברו מוציא את הנורה ,שכבר דלקה
קודם ועכשיו כבתה ,והיה מחבר את הנפצים למערכת הזרם התשמלי .כך היו סוגרים את המעטפה,
שתהיה מוכנה להתפוצץ ביעדה)תאור מסרט של ישקה(.
מתקני-הנפץ נשלחו במעטפות בריטיות רשמיות ,אפורות ,שעליהן רשום למעלה"בשירות הוד-
מלכותו" .הייתה זו ההסוואה הטובה ביותר ,שכן בעיניהם של מקבלי המעטפות בלונדון  -שרי-ממשלה,
פקידים בכירים ומפקדים גבוהים  -היה זה דבר מובן מאליו שהמעטפות מגיעות משגרירויות בריטיות
שונות ללונדון .על המעטפה העליונה נרשמו שמו וכתובתו של הנמען ,אולם המעטפה ,שבה מנגנון
הנפץ גופו ,הושמה בתוך מעטפה נוספת שגם עליה נרשם שם השר ולמעלה ,בפינה ,נרשם"אישי וסודי".
נהוג היה ,כמובן ,שמעטפה מעין זו תפתת מזכירתו של השר או של הפקיד הבכיר הנמען ,אך לאחר
שתפתח המזכירה את המעטפה הראשונה ותמצא מעטפה פנימית שעליה רשום"אישי וסודי" ,הרי
לא תפתח אותה ,אלא תעביר אותה כפי שהיא לידי ה״לקוח" ,והוא עצמו יפתה וייפגע .מלאכה יגעה
למדי הייתה זו לגלות במדויק את שמות ה״לקותות״ ,כלומר השרים ,הגנרלים והפקידים הבכירים .כדי
לאסוף את הידיעות הדרושות ,נלקטו מן הנציגויות הבריטיות פירסומים ממשלתיים רשמיים ,שציינו
את שמותיהם של האנשים השונים וכן את תאריהם וכתובותיהם .הסתייעו גם בעתונות הבריטית,
בעיקר ב״טיימס" ,וכן נעזרו במכון הבריטי ללימודי-תוץ ,שהיו לו משרדים בפאריז .כך נאספו בערך
שבעים שמות וכתובות.
כדי למלא שבעים מעטפות ,נזדקקו לכמות גדולה למדי של חומרי-נפץ ונפצים .זאת לא ניתן
היה להשיג בפריס ובסביבתה .באמצעות אחד מחברי לח״י ,נקשר קשר אל מנהל-מכרות אחד באזור
מארסיי ,והוא ניאות למסור לתבר ממתסני המכרות שלו את חומר-הנפץ והנפצים הדרושים.
כפי שכבר נאמר ,לח״י התחייבה שלא לפגוע בנייטראליות של צרפת ,תוך כדי הכנתן של פעולות
על אדמתה .אף שבצרפת היו מרכיבים את מכונות-התופת ,ובה היו מאמנים את הבחורים ,השתדלו
אלה ,ככל האפשר ,לא לפעול במישרים מצרפת .כדי להימנע מלשגר מעטפות-נפץ ,שיהיו עליהן בולים
צרפתיים ,הוחלט לשלות אותן מארצות שכנות ,בעיקר מאיטליה וזאת משום רכישת נסיון בגניבת
הגבול האיטלקי .ידע זה נרכש בזכותם של שניים מחברים ,שהיו עמודי-התווך בתטיבה הלוחמת
באירופה  -הרצל עמיקם ,שבא לצרפת מאיטליה ,לאחר שגנב את הגבול ליד חוף הים-התיכון,
וז׳ימקה רבדל ,שהיה חייל בבריגדה היהודית ובתום מלחמת-העולם ערק ממנה והצטרף לפעולות
לח״י באירופה .עליו הוטל אפוא העברתן של מעטפות-הנפץ לאיטליה.
הוא לקח את רוב המעטפות ,קרוב לששים ,העמיט אותן על גבו ,וכמטייל לפי תומו עבר את הגבול
האיטלקי ליד סן-רימו .שם היה הגבול רוחש מטיילים ,מטפסי-הרים ושוחרי שמש ים-תיכונית .הוא
הגיע לטורינו ,וכאן שלח את המעטפות ,מבתי-דואר שונים ,תוך שדפיקות-לב עזות ביותר מלוות
כל מעטפה ומעטפה .פקיד-הדואר היה מדביק את הבולים על המעטפה בנוכחותו ,ומייד לאחר-כך
מחתים את הכול בדפיקה חזקה ביותר של חותם-הדואר .לטוב-המזל לא היה במקום המיועד להדבקת
הבולים שום מנגנון שמכה מעין זו תוכל להפעילו ,ובכל-זאת הייתה כל מכה כזאת מעוררת את החשש
להתפוצצות המעטפה.
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פקיד-הדואר בטורינו ,שלידו באה המעטפה ,סבור היה מ ן ־ ה ס ת ם שז׳ימקה הוא פקיד קונסולארי
בריטי ,ולכן שקד על כך שמעטפות השגרירות תישלחנה ליעדן חיש-מהר .בין מקבלי המעטפות היו
גם ארנטט בווין ,אנטוני אדן ,ראש הממשלה ,תברי ממשלה ומפקדי צבא והפקידות הגבוהה .גם גנרל
בארקר ,הידוע לשימצה ,מפקד הצבא הבריטי בא״י לשעבר ,קיבל מעטפת-נפץ אשר נפתתה ע״י
שלישו ,אשר גילה א ת המעטפה הממולכדת והזעיק א ת כוחות הביטחון .בעקבות גילוי זה ,נחשפו גם
שאר המעטפות ולא נגרם נזק לאיש ,אבל משלוח המעטפות לעשרות רבות של אנשי רמי מעלה מתוגי
השלטון בלונדון הטיל בהלה בחוגים אלה.

מאסרם של יעקב אליאב ובטי קנוט בבלגיה
בתוקף התתייבות לח״י לא לבצע פעולות נגד יעדים בריטיים בצרפת ,תוכנן להעביר חלק
מהפעילות על אדמת בלגיה השכנה .בבלגיה התכוון יעקב אליאב ,ראש המבצעים של לח״י באירופה,
לחבל במשחתת הבריטית ,לפעול נגד השגרירות הבריטית בבריםל ונגד מפקדת הצבא הבריטי
במערב אירופה ,ששכנה אז בבירתה של בלגיה ,וגם לשלוח מעיר זו מעטפות מתפוצצות ללונדון.
בגלל תשיבות הפעולות ,נטל על עצמו אליאב א ת תכנונן וביצוען ולצורך זה התליט לנסוע לבריסל
בלווית בטי קנוט ,שנשאה על גופה חומר-חבלה הדרוש לפיצוץ המשחתת ״שוורון״ ,שניסיון קודם
לפוצצה נכשל ב 1946-באלכסנדריה .כן נלווה אליהם טיבי רוזנברגר-אילת)וולטר( שנשא במזוודתו,
כפולת התתתית ,מעטפות מתפוצצות .עקב שיקול דעת מוטעה ,הוחלט לצאת לבלגיה במקום ברכבת
האכספרס  -בה ביקורת המכס לא הייתה קפדנית ביותר ,ברכבת רגילה ,בה ערכו מוכסי הגבול ביקורת
מדוקדקת למדי .ואמנם בהיפוש על גופה של בטי ,נתגלה הומר-הנפץ והשניים נעצרו .רוזנברג הצליח
להתתמק ולשוב לפריס .במזוודתה של בטי נמצאו גם מעטפות נפץ שהיו מיועדות לאנשים רמי-מעלה
בריטיים כגון :שאו ,שהיה אז המזכיר הראשי במימשל הבריטי בארץ-ישראל ,המפקד הראשי של
צבא בריטניה במזרח-התיכון ,גנרל ברקר ,מפקד צבא בריטניה בארץ-ישראל .מעטפה אחת ,ממנה
בצבץ חוט-חשמל ,עוררה בהלה בקרב המוכסים והם נסו בבהלה ומסביב נערכה נגדם קבוצת שוטרים
חמושים ,אשר כבלו א ת ידי שניהם והפרידו ביניהם.
השניים הובאו לעיר המתוז מונס ,סמוך לגבול הצרפתי ונחקרו שם בחקירה מדוקדקת .לאחר
חקירתו הראשונית של ישקה ,שהעלתה חרס ,הוא נחבש בבית-הסוהר המקומי ,שם נמשכה חקירתו
על-ידי ראש משטרת בלגיה ,מפקד הבולשת הבלגית ואחד מקציני הסקוטלנד-יארד הבריטי ,אשר
חשף א ת זהותו האמיתית ,אך ישקה הכחיש א ת דברי הקצין .לאור השוואת טביעות אצבעותיו עם
אלו שהיו בידי הבריטים ,התברר מעל לכל ספק ,שיעקב אליאב הוא איש המבצעים המבוקש של לח״י,
שברת מבית-הסוהר בירושלים והבריטים דרשו את הסגרתו לידיהם.
עם מאטרו של ישקה לא התקשה הסקוטלנד-יארד לתפוס ,שלח״י החליטה לצאת למיתקפה של
מעטפות-נפץ על אישים ומוסדות בלונדון הבירה .כל הנוגעים בדבר קיבלו מייד הוראה לא לפתוח
מעטפות הנשלחות אליהם ,אלא למסרן תחילה לבדיקת המומחים של הסקוטלנד-יארד .כך נתפסו
המעטפות ששלה ז׳ימקה מטורינו שבאיטליה וכן המעטפות שנותרו במזוודתו של רוזנברגר ,ושאותן
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שלח מבריסל ,בירת בלגיה .יתר על כן :אחד ממפקדי הסקוטלנז־־יאו־ד ,שהיה אחראי למלחמה נגד
הטרור ,ג׳ורג׳ ווילקינסון ,טס לבלגיה וקיבל שם את טביעות-האצבעות הראשונות ,שנלקחו מישקה עם
בואו למשטרת מונס .על-נקלה התברר לו מי אותו בחור תמים או מיתמם ,שנעצר יחד עם הצרפתיה
הנאוה ,כי כאשר הוצגו תמונותיה בפני אותו שומר ממשרד-המושבות שממנו ביקשה הצעירה פעם
רשות לסדר את גרביה בחדר-השירותים של המיניסטריון ,זכר הלז פתאום כי יש איזה דמיון ביניהן.
מעתה ,לא היה לאנגלים ולבלגים כל ספק בזהותו של האדם ,שנתפס בגבול הבלגי וברור היה להם כי
בא על-מנת לשלוח מבלגיה את מעטפות-הנפץ ולטפל טיפול נמרץ ביעדים בריטיים בבלגיה גופה -
כולל המשחתת"שוורון״.
אבל ,בעוד ישקה יושב בבית-הסוהר במונס וזוכה לטיפול מיוחד ,הצליחו אנשי הסקוטלנד-יארד
למנוע את התפוצצות! של שבעים מעטפות-הנפץ שהגיעו למשרדיהם של שרי-הממשלה ,מפקדים
עליונים ופקידים בכירים בבריטניה .אולם ,אף הצלחה זו שלהם די היה לעורר אימה ופתד ,עד כדי כך,
שעצם שיגורן של המעטפות השיג אולי לא פחות ממה שאפשר היה להשיג ,אילו אכן התפוצצו אחדות
מהן .האנגלים חששו שבעקבות גל זה יבואו גלים נוספים ,ובקרוב .משמרות כבדים הוצבו על בנייני
המיניסטריונים .לכל שר בממשלה ניתן משמר מיותד ,ומכונית מלאה בלשים ליוותה את מכוניתו.
שמירה הוצבה גם על המעונות הפרטיים של השרים .ובינתיים התלו השלטונות הבריטיים להפעיל
על שלטונות בלגיה לתץ כבד להסגרתו של ישקה .תחילה טענו כי על המוקש שהוכנס למיניסטריון
הבריטי ולא התפוצץ ,נמצאו טביעות-אצבעות שלו ,הוכתה ברורה לכך שהשתתף בעצמו בהכנת
הפצצה ובהתדרתה .נוסף על כך ,ברור היה שהוא הרכיב את מעטפות-הנפץ ,שנשלתו לאנגליה עכשיו
ומעשה זה הוליך למעשה פלילי בלונדון.
מייד ,לאחר שנסע רוזנברגר לבריסל ושלח את המעטפות בדואר הבלגי ,תזר בו-בלילה ברכבת-
אקספרס לפריס ,כדי להודיע להרצל עמיקם על מה שקרה בגבול הבלגי לישקה .הרצל הניח ,כמובן,
שהבריטים יגלו מייד את זהותו ויעשו הכל כדי להשיג את הסגרתו .נוסף על כך ,חתר להשיג בשבילו
מאסר מקוצר ככל האפשר ,כדי שיוכל לחזור לפעילות .ואמנם ,הרצל השיג את מבוקשו.
הרצל לא חסך כל מאמץ ותושיה לסיכול מזימתם של האנגלים .עמדה לו היכרות ישקה עם אנדרה
בלומל ,אשר כששמע על מאסרו בבלגיה ,נחלץ לעזרתו ואפילו השיג את סכומי-הכסף הגדולים,
שנדרשו למאמץ זה מאת גי דה-רוטשילד ,שתרם את הכספים ברצון ,בעיקר מתוך גישתו האנושית.
הרצל ראה במאסרו של ישקה טרגדיה כפולה .האחת  -קטיעת פעילותו המחתרתית שכבר הפכה
לאגדה ,והשניה  -הסכנה שהבריטים ידרשו את הסגרתו .אך יומיים קודם התפרסמה תמונתו ב״דיילי
מיתר״ הלונדוני ,עם סיפור בריחתו הנועזת מכלא ירושלים ,בריחה שהיכתה בתדהמה את הבריטים.
ההשערה שלהם הייתה כי ישקה הצליח לעזוב את הארץ והוא פועל על אדמת אירופה ומנהל משם
את מלחמתו בבריטים .השלכות מאסרו לגבי המחתרת היו כפולות אף הן :הפסקת פעילות הענפה
כמומחה לחומרי-נפץ ,כממציא פתרונות לבעיות מסוכנות וכמפקד; ופגיעה ביוקרתה של המחתרת,
עובדה שאותה ימהרו הבריטים לנצל לצרכיהם ללא ספק.
ואולי יותר מכל אלה ,היה זה גורלו של ישקה שנגע ללבו של הרצל .עברו אך תמישה שבועות מאז
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נולדה בתו אירית ופחות משנה מאז הצטרפה אליו חנה ,נגד רצון הוריה .הרצל תשש שישקה ,אם
יוסגר ,לא יצא חי מידיהם של הבריטים ,שידעו על מומתיותו במנגנוני שעונים ,ויחסו לו כל פעולה
בכל מקום בו נתבצעה בשיטה זו .והחרדה לגורלו של ישקה ,היא שהניעה את הרצל לחפש בקדחתנות
פתרונות במקום שאחרים לא העלו בדעתם.
והייתה גם דאגה לבטי קנוט .אותה בתורה מסתורית ,שהציתה את דמיונם של עתונאים וקוראים
ברחבי תבל ,״נערת הדינמיט״ בפי הבריטים .אלומה בדמותה ובתוארה .והנה גם היא נחשפה סוף סוף.
וטבעי היה שהבריטים ,שאך זה ניצחו במלחמת העולם השנייה ,שהיו מוצבים בבלגיה ,כמו בשאר
ארצות מערב אירופה ,שנוכחותם ומעורבותם היו דומיננטיים בכל מקום ,יצליחו להשפיע על הבלגים
להסגיר את שניהם.
צעדו הראשון של הרצל היה אל אנדרה בלומל באמצעות ד״ר ירדור .בלומל הציע לפנות אל עורך-
דין קרטון דה-וויאר ,שהיה פרקליט מהולל והיועץ המשפטי של בית-המלוכה הבלגי .״אם תשיגו את
דה-וויאר ,הוא כבר ימצא תקדים משפטי שימנע את ההסגרה" ,אמר.
הרצל מוכן לנסוע לבלגיה ,אבל דרוש גם כסף .הרצל ממהר לפגוש את אברשה בלאס ואומר לו כי
דרוש מאה אלף פרנק עבור ההגנה של ישקה .שניהם עושים את דרכם אל אלכסנדר אהרונסון .אחרי
שהלז שומע את העובדות העושות עליו רושם גדול ,הוא פותח את ארנקו ומשלשל לידיהם סכום
העולה על הסכום המבוקש.
עתה טס הרצל לבריסל .בהעברת הכטף מטפל טיבי רוזנברגר .הרצל התקבל לראיון אצל דה-וויאר,
עורך-הדין המפורםם הפרו-בריטי ,המסרב תהילה לשמוע אותו .לקח להרצל כמה שעות ,עד שהצלית
לשכנע את דה-וויאר שיש כאן סיפור אנושי ורגשי של אדם ,שבעצם הוא סיפורו של העם היהודי.
הרצל תיאר בפניו את מצב היהודים בעולם ,את החלום הציוני ,סיפר על היישוב בארץ-ישראל ,על
פליטי החרב המתדפקים על שערי הארץ הנעולים ועל המלחמה בבריטים ,על רצח יאיר ועל לחייי.
דה-וויאר נכנע לדבריו המרגשים של הרצל ,וכאשר שמע שיש בטוחה לשכר הטירחה היקר ,הסכים
לקבל על עצמו את התיק ואף לא התנגד שהדבר יתפרסם בעיתונות הבלגית.
הרצל לא בזבז את זמנו .ללא שהות הוא התקשר עם שני עיתונים והודיע להם בשם סניף לח״י
בבלגיה כי היועץ המשפטי של בית-המלוכה קיבל על עצמו לטפל בתיק של יעקב לבשטיין ,וידרוש
להעמיד אותו לדין בבלגיה ויתנגד להסגרתו לבריטים.
ההודעה התפרסמה בהבלטה בעיתונות .בסופו של דבר ,בנו של דה-וויאר ייצג את הגנתה של
בטי קנוט ועורך-דין אחר קיבל על עצמו את הגנת ישקה .כל זה בעצה אתת עם אנדרה בלומל והלורד
רוטשילד ששילם.
מספר ישקה:
"תוך כדי אותן תקירות זכיתי לשני ביקורים מפתיעים .בביקור הראשון בא אלי אנדרה בלומל,
הפרקליט הנודע ,שקודם-לכן עמד בראש הוועדה הצרפתית שנשאה-ונתנה עמנו בפאריז על
שיתוף-פעולה ,ועתה הגיע עם שני עורכי-דין ,שאחד מהם בנו של קרטון דוויאר ,מי שהיה אז
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שר־המשפטים של בלגיה :עורך-הדין השני היה אמור להגן עלי ,ואילו קרטון דוויאו קיבל עליו את
הגנתה של בטי .הם באו לקבוע עמי את קו ההגנה בבית המשפט .לעת הזאת כבר קיבלתי אישור מן
המרכז בארץ שאוכל להופיע בפני בית-הדין הבלגי ולהציג בו בגלוי את מטרות המלחמה של לח״י.
קרטון דוויאר ובלומל הסכימו בהחלט עם קו זה .בלומל גם הודיעני שצרפת כבר הגישה בקשה
להסגרתי ,שהרי אם ימצאוני אשם בהעברת תומרי-נפץ משמע שפשעתי כבר בצרפת ,וממילא צרפת
היא הזכאית לקבל אותי ראשונה ,ומשעה שיסגירו אותי לצרפת ידאג בלומל לכך שאשתתרר מיד
תנה הביאה לי את החלטתו של מרכז לח״י שעל-פיה אוכל להופיע בפני שובי בבלגיה כאיש
לחייי לכל דבר ולעמוד בבית-הדין לא כנאשם אלא כמאשים .בפגישתי הקרובה עם השופט-החוקר
הסברתי לו סוף־סוף שאני איש לחייי והשמעתי באזגיו הרצאה ארוכה על האידיאולוגיה ומטרות-
המלחמה שלנו בארץ-ישראל .הוא התעניין ,ובתשק רב רשם את הדברים כדי להגיע אל אחרית-דבר
והיא שאני מודה ,כמובן ,שבאתי לבלגיה לבצע את מעשי-הטרור המתבקשים מן האידיאולוגיה
שלנו .וכאן צפוי היה לאכזבה .אני התזקתי בטענתי שבאתי לבלגיה רק כדי לנהל תעמולה .אמרתי
שדרכנו היא בפעלות-טרור בארץ־ישראל ובאנגליה אולם אין לנו כל יסוד להתנכל לבלגיה ,ונזהרים
אנו שלא להפר את הנייטראליות של ארץ נחמדה זו ,שתעה סבל כה רב תחת הכיבוש הגרמני.
כאשר דרש ממני למסור את שמותיהם של אנשי-לח״י בבלגיה פקעה סבלנותי והצגתי לו שאלה
בוטה" :האם שיתפת אתה פעולה עם הכיבוש הגרמני?״ כפי שציפיתי ,הזדעזע האיש עד עומק נפשו,
קם מכיסאו ואמר :״אדוני ,אני הייתי בתנועת-המחתרת הבלגית בזמן הכיבוש הגרמני ,לתמתי
נגד הכיבוש ואף נאםרתי ורק בזכות המזל ניצלתי .ואני מבקשך שלא להעליב אותי" .זאת בדיוק
רציתי להשיג אצלו ,ועכשיו אמרתי לו שאני מעריך את פעלו נגד הגרמנים ,כיאה לאיש בלגי בעל
כבוד לאומי ,ושאלתי אותו" :האם אתה חושב שאני צריך לבגוד בחברי ולמסור לך את אנשי־לח״י
בבלגיה ,כדי שאפשר יהיה להאשים אותי שבגדתי בעמי?" הוא ישב על מקומו ושתק ,עד שזרתה
בת-צחוק בעיניו והוא השיב לי" :ניצתת אותי .אתה צודק .לא אחקור אותך עוד ,ואין לי בדירה אלא
להעמיד אותך לדין ,בתקווה שבית-הדין הבלגי יטה אוזן לטענותיך ויוציא פסק-דין צודק״.
ואמנם שבועיים לאחר ישיבה אחרונה זו עם השופט־החוקר הובאתי בפני בית-המשפט הבלגי
בעיר מונס כנאשם בסיוע בהעברתם של חומרי-נפץ לבלגיה לשם ביצוע פעולזת-טרור נגד הבריטים
בארץ זו .התכוננתי למשפט באופן יסודי ,כתבתי את נאומי בקפידה ולמדתי אותו היטב ,ובמעמד זה
בולו ראיתי הזדמנות נוספת לקדש מלחמה על אויבנו הבריטי.
כשבאו הסוהרים לקתתני ,סמוך לשעה  8בבוקר ,כבר הייתי לבוש חליפה וענוו עניבה ,מגולח
ומסורק למשעי .בצאתי מפתת בית-הסוהר המתינה לי מרכבה סגורה ,רתומה לשני סוסים בלגיים
כבדי־גוף ,ונתבקשתי להיכנס לעגלה מאהוד .בתוכה קיבלוני ארבעה שוטרים חמושים ,הרכב הצליף
בשוטו באויר והמרכבה החלה לנסוע .בדרך ראיתי והנה בעיניו של אחד הז׳אנדרמים הבלגיים,
ההדורים במדיהם הנאפוליאוניים ,ניצת מעין חיוך של השתתפוה .לפהע לחש על אזני בבהירות:
"שמע ישראל" .היה זה יהודי בלגי בז׳גדארמריה הבלגית!מתפילותיו זכר ,מן-הםתם ,רק את הביטוי
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׳׳שמע ישראל".
בית-המשפט היה מוקף ז׳נדארמים מכל עבר וכאשר אך ירדתי מן המרכבה ה״מלבותית" של
בית־הסוהר כיתרו אותי עתונאים וצילמוגי שוב ושוב .גם באולם בית־המשפט עטו עלי עתונאים,
למרות מאמציהם של השוטרים ,וניסו להוציא מפי פרטים מפרטים שונים .לא חסכתי במלים,
כמובן ,אולם בתוך כל ההתרגשות התאמצתי לשקול כל מלה היוצאת מפי לבל יתפרשו הדברים
שלא כהלכה.
היה זה בית-דין מתחי ושלושה שופטים ישבו בו לדין .עורך־הדין קרטון דוויאר ייצג את בטי
קנוט ,כאמור ,ואילו אותי ייצג עורך-הדין דיפראן שקיבל הדרכה מקרטון דוויאר .בפתיחת המשפט
כפרתי בכתב-האישום ,שהתייחס למעטפות-הנפץ ולחמרי-נפץ שנועדו למשחתת הבריטים
וליעדים בריטיים בבירת בלגיה ,אולם הודיתי שאני חבר במחתרת-לח׳׳י ,ובנאום אדון סברתי מדוע
אני חבר בה ומה מטרות מלתמתנז לשיחרור לאומי במולדתנו .מוזר היה הדבר בעיני שאב בית־הדין
לא שיסע את דברי אלא מדי-פעם אף החווה תנועות שונות לרמוז שהוא מבין לרוחי .לאחר-מכן
נשאו עורכי-הדין את דברם ושוב הסתמכו על דוגמות ממלחמתם של עמים אחרים לשיחרור לאומי,
ובעיקר על מלתמתה של המתתרת הבלגית נגד הכובש הגרמני .בתום הטיעונים של שני הצדדים
פרש בית-הדין להתייעצות .הקטיגור דרש פסק-דין של חמש שנות מאסר בהסתמן על חוק בלגי
מ .1882-אולם מתון דבריו-הוא ,ובייחוד מתגובותיהם של השופטים ,תשתי כי אין לה לדרישה זו
אחיזה במציאות החקיקתית בהווה .גם םניגורינו לא טרחו במיוחד להפרין דרישה זו .לאתר שטיכסו
עצה משן שעה יצאו השופטים והודיעו על גזר-דין של שנת מאסר לבטי קנוט ושמונה חדשים לי.
הואיל ועד למשפט כבר ישבתי ארבעה חדשים בבית-הסוהר לא נותרו לי עוד אלא ארבעה חדשים,
ודומה היה עלי כאילו אני כבר יוצא לחפשי.
בקומי מדוכן-הנאשמים כבר לא הייתה השמירה עלי תזקה כל-כן ,ויכולתי למסור לעתונאים
את הצהרותי שלח״י ימשין עכשיו ביתר שאת בפעולותיו באירופה וכי המטרה תהיה בראש-
וראשונה לונדון ,עד שיסיקו הבריטים את המסקנה המתחייבת מן המצב ויעזבו את ארץ-ישראל.
כאשר צעדתי בין הספסלים של בית-המשפט קם מעל ספסל אחד אדם בגיל-העמידה שלתץ את
ידי ואמר בעברית" :חזק ואמץ! אני מנדלבאוס" .כן הכרתי סוף־םוף אותו יהודי ממונס שהיטיב עמי
בבית-הםוהר ובלי להכירני העתיר עלי מכל טוב.
בשובי לבית-הסוהר הייתה התנהגותם של הסוהרים תפשית יותר והרגשתי שגס הם וגם מנהל
בית-הסוהר ,שאצלו ביקרתי לאתר מתן פםק-הדין ,מסבירים לי פנים .השלט"איש הדינמיט" הוסר
מעל דלת תאי ,הורשיתי לטייל זמן רב יותר בכל יום  -ובחצר שכבר היו בה אסירים נוספים; כן גם
רשאי הייתי לצאת יותר פעמים מתאי ואף לעסוק בעבודות-חוץ ,ואגב כן לבוא במגע עם אסירים
אחרים .לא ארכו הימים והודיעוני כי בתום מאסרי יסגירו אותי לצרפת ,כמו שהבטיח לי אנדרה
בלומל בשעתו .שבוע לפני יום השיתרור קיבלתי ידיעה משמתת שגם בטי קנוט קיבלה חנינה מן
המלכה-האם וגם היא עומדת להשתחרר לאחר שריצתה שמונה חדשי מאסר.
ביום השיחרזר גלקתתי במכונית אל הגבול הצרפתי ,וכאן עטו עלי אגשי הבולשת הצרפתית
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ובידיהם צו-הסגרה .הם עשו את מלאכתם נאמנה ומיד כבלו את ידי ואף קשרו אוחי לכםאי.
והנה בעוד אנוכי מנסה להשלים עם מצבי החדש ,נפתחה הדלת ולא אחות אלא חנה אשתי נכנסה
לחדו .כהוף-עין טולטלתי לפסגות של אושו וכל סבלות העבר נעלמו כלא היו .העיניים הגדולות
והשתורות של תגה הציתו את לבי והרגשתי נכונה ש ע ת רגע קט אהיה חבוק בזרועותיה .היא נואתה
מאושרת והודיעה לי שבעוד מספר ימים אצא לחופשי .וכל מעשי הצרפתים הם לתפאורה בלבד .היא
מיקדה את מבטה בי ומאוששת עזבה את החדר .תחת משמר כבד לקחוני למשטרת העיר ואלנסיאן,
לכאורה כדי להושיב אותי במאסר עד שיותלט על גורלי .הבלשים ,שכפי הנראה באו מפאריז ,הביאו
אותי למפקד-המשטרה המקומי ,שמיד הזמין אותי לחדרו .בתחילה העמיד פנים של חומרה ואמר
לי :״אני יודע הכל על אודותיך .לא תוכל להעלים ממני דבר .הגד לי  -בינינו לבין עצמנו  -אתה
באמת הרגת אנגלים?״ אינסטינקטיבית כפרתי בכן ,כמובן .אולם גם הוא ציפה להכחשתי ואמר לי:
״מובן שאתה מכחיש ,ולא חשבתי אחרת .לא שאלתי אותך לצרכי חקירה ,כמובן .היחסים בינינו הם
עכשיו יחסים שבין ידידים .ואשר להכחשתך ,הרי אם אמנם היא כנה אינך שווה בעיני ולא-כלום.
את הבריטים יש להרוג בכל מקום שאפשר למצוא אותם .הם שקרנים שאין להם תקנה ,וכך שלטו
על העולם כולו .אני תזיתי בזאת מבשרי .הייתי בסוריה ובלבנון כחייל בצבא ,׳צרפת החפשית׳ של
דה־גול ,ואף ששפכנו את דמנו כדי לעזור לבריטים בלבאנט ,הרי לאחר שהשתלטו על סוריה ולבנון
השליכו אותנו כנצר נתעב .לכן אני אוהד ומעריץ את מלתמתכם ,ואם אתה הוא ששלחת מעטפות-
נפץ ללונדון ,ואם אתה הוא האחראי לפיצוצים שהיו במשרדי-הממשלה הבריטיים בלונדון ,כפי
שהתפרסם בעתונות ,הרי למרות הכתשתך אני מעריך אותך״ .הוא שלף בקבוק יין ואנו שתינו
״לחיים״ ,והוא התלהט והכריז :״נשתה לכבוד מלחמת השיחרור הלאומי של ארץ-ישראל ,נשתה
להמשך הפעולות שלכם נגד לונדון ולזריעת הרם בבירתם של האנגלים״.
אחרי הדברים האלה ,תוך שאנו גפרדיס בלחיצות־יד זבתיבוקים ,אמר לי שבינתיים אין לו ברירה
אלא לשימני במאסר ,אולם תוך זמן קצר אצא מכאן בכבוד .בינתיים הקדים והורה לאהד השוטרים
שלו לעזור לי בסחיבת המזוודה ,וכך עמס שוטר צרפתי את מזוודתי על כתפיו ,הוא לפנים ואני
מאחור ,ואחריו אגי גכנס לתשמלית באותה העיר הציורית זאלנסיאן .התשמלית הוליכה אותנו עד
לבית-האםורים שבעיר ,ולאחד רישומים ,חיפושים ובדיקות כדת וכדין ,הכניסו אותי שם לחדר
אחד יחד עם פושעים ,רוצחים ואנסים .מיד חשתי כבתוך שלי ,אלא שכעבור שלושה ימים נקראתי
למשרד בית-האסורים ושם הודיעוני שאני משותרר .אגב כך קיבלתי אישור רשמי להמשך ישיבתי
בצרפת .במשרד בית-האסורים תיכה לי גם ידידי ,מפקד משטרת העיר ,שנפרד ממני לבבית ושוב
הזכיר לי שלא אשכח להרוג אנגלים ככל שאוכל וברכתו תלווה אותי בכל מקום...״

עם מאסרו של ישקה ,נשלח לצרפת צפוני שומרון)ויקטור( ,מוותיקי לח״י .אבל עד בואו ,שותקה
כמעט הפעילות המלחמתית של לח״י על אדמת אירופה .עם זאת ,גם ללא פעולות מבצעיות ,פרתה
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לה הפעילות התעמולתית והמדינית .מתלקת ההסברה הוציאה דו-שבועון בשפה הצרפתית ,פירסמה
תוברת ביידיש והרחיבה א ת הקשר עם העתונות .בעניין זה עסקו ,בעיקר בצרפת ,אבל גם באיטליה
המשיך לפעול הסניף ,וכן גם בבלגיה .חברים חדשים מטוניס וממרוקו גוייסו למחתרת והתלו גישושים
להגיע לצ׳כוסלובקיה ולהונגריה.
באחד הימים ,הופיע בפריס הרב ברוך קורפ ,שהיה מקורב לחוגי לח״י בארצות-הברית והציע
להרצל ולצפוני תוכנית של ארגון צנחנים יהודים מאמריקה ,שיצנחו בארץ-ישראל כאקט מלחמתי נגד
הבריטים .כן הציע הרב קורפ תוכנית אקטואלית יותר .הוא היה מוכן לממן שכירת מטוס דו-מנועי עם
טייס ,אשר יפציץ א ת לונדון מן האוויר.
באותם הימים ,היו כותרות רבות בעיתונות העולם מוקדשות לספינת המעפילים ״אקסודוס״
)״יציאת אירופה תש״ז״( .הרצון לפעולת גמול נגד האנגלים המתעללים בשרידי החורבן בער
בלבותיהם .ובנוסף ,מאותו נימוק עצמו ,הייתה האווירה הציבורית באירופה ובאמריקה נוחה ,מאין
כמוה ,לפעולת-תגמול .התכנית הייתה בשלבי ביצוע מתקדמים ,כשהטייס חלה לפתע .ידידי לחייי
בארה״ב הבטיחו לרב קורף לגייס טייס אחר במקומו .הטייס המתליף ,הקנדי גילברט ,נתגלה כסוכן
האינטליג׳נס הבריטי ,והוא שהכשיל א ת המבצע .למרבה המזל ,חל שינוי של הרגע האחרון בתכנית.
מאתר שמתכנניו לא הסכימו לדחות עוד א ת המבצע והפצצות לא היו מוכנות עדיין  -הוחלט בשלב
ראשון להטיל על לונדון כרוזים של המתתרת .מאחר שהסוכן הסגיר א ת סוד המבצע ,נעצרו אנשי
לח״י בפריס כשבידיהם כרוזים ,ביניהם צפוני שומרון ,האחראי על סניף לח״י בצרפת לאחר מאסרו
של ישקה אליאב ,הרצל עמיקם ,חוה רוזנברג ואחרים .כולם נכלאו באגף הפוליטי של בית-הכלא הענק
"לה סנטה" ,שנבנה עוד בימי הקיסר נפוליאון ה .1-בחקירותיהם הצהירו אנשי לח״י על אופי מלתמתם
נגד הבריטים ועל ידידותם לצרפת .צפוני תיאר בפני השופט התוקר הפוליטי הראשי של צרפת באותם
הימים ,גולטי ,כיצד גירשו הבריטים א ת הצרפתים מסוריה ולבנון ,הסבר שנפל על אוזניים קשובות
ביותר .כבר מקץ חודש ימים שוחררו כל עצורי ״פרשת המטוס" ללא משפט ,וזאת תודות לאנדרה
בלומל .בהוצאות המשפט נשא שוב הברון גי דה-רוטשילד.

עם שחרורו של ישקה מהכלא הוא שב לפריס .היה זה בתחילת  .1948הוא כינס ללא שהות א ת
מפקדי לח״י בפריס ,כדי לחדש א ת הפעילות נגד הבריטים .ישקה סבר כי במידה ידועה מוצו דרכי
המלחמה המקובלות והחל ,על דעת עצמו ,לפתח מתשבות על אמצעי-מלחמה בלתי קונבציונאליות.
התוכנית שנראתה לו כבעלת סיכויים אפקטיביים ,הייתה זיהום מקורות המים בלונדון בחיידקים
פעילים ביותר של תולירע.
נראה היה כי לוחמה בקטריולוגית תוכל להיות מהלומה שתזעזע א ת אשיות בריטניה ותנתית
מכה ניצחת במאבקנו לשיחרור לאומי .לצורך זה נשלח אפוא ללונדון אחד מטובי האנשים" ,ברטראן",
שהיה אחראי למחלקת-המים בעיריית פריס ומכרים היו לו גם בסגל-העובדים של מערכת-המים
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הלונדונית .אגב נסיעה לחופשה הספיק לברר אל-נכון ,היכן נמצאים מאגרי-המים בלונדון ,ואיך
אפשר להגיע אליהם ולהזריק לתוכם תרבית מרוכזת של חיידקי חולירע ,כדי לחולל מגיפה בלונדון.
לצורך לוחמה בקטריולוגית עמדו לרשות המתתרת מקורות מעולים ביותר .במכון-פאסטר
שבפריס ,שאמור היה לםפק חיידקים של חולירע להתקפה על לונדון ,עבדו הרבה רופאים יהודיים,
תלקם הגדול מניצולי השואה .הם התלהבו מתורתה של לת״י וראו בה את דרך-המלך למלחמה על
עצמאות ישראל .אותם ניצולי-שואה היו מוכנים לתת יד לכל פעולה שתקדם את מלחמת לחייי.
תכניתו של ישקה הייתה שהרופאים הללו ,שטיפלו במכון שלהם בתיידקים מסוכנים ביותר ,יקתו
נסיוב מרוכז של תולירע ויטילו אותו בלונדון ,באותם מאגרים שמהם באים מימיהם של התושבים,
ואשר על מקומם נלמד מן הידיעות שסיפק המהנדס ,המומחה למקורות-מים בעיריית פאריז)שלא
ידע ,כמובן ,מה צורך יש בידיעות מעין אלו( .כדי לגרום מגיפה בלונדון צריך היה להפיץ את החיידקים
בצורה שיחדרו למערכת המים ויגיעו ממש לפתחי הצרכנים בבת-אתת ,והיה צורך לאלף שפופרות
המלאות חיידקי תולירע מסוכנים ביותר.
מוסיף יעקב אליאב:
״ —

ביקשתי אפוא מחברינו הרופאים במבון-פאםטר ליצור אל תרביות שתתאמנה לאלף

שפופרות .דרוש היה פרק-זמן מסוים לרבייתן של תרביות אלו ,ומיד לאחר שנתתי את ההוראה החלו
אנשינו במכון להכין את המבוקש ,וזאת בצורה החשאית ביותר .תוך כדי כך התחלתי להכשיר עשרה
מטובי חבירנו שאותם ייחדתי להעברת השפופרות לונדון והטלתן לתוך מקווי־המים המרכזיים
בבירה הבריטית .אימנתי אותם אחד-אחד ,וכל אחד מהם קיבל ממני מפה של לונדון כדי ללמוד
היטב את הדרכים לגשת ליעדו ולסגת ממנו ,וידיעתם באנגלית די היה בה כדי להתמצא בלונדון,
למלא את המשימה ולתזור בשלום לצרפת .אם גם לא ידעו אל-גכון מה צריכים לגרום בפעולתם
הרי הבינו שעתידה היא לשבש את מערכת-המים הלונדונית; דבר זה יגרום קשיים לאוכלוסייה,
שבעקבותיהם תקום זעקה ציבורית גדולה גגד הטירוריסטים הארצישראלים ,ולחץ ציבורי זה ודאי
יניע את ממשלת בריטניה לעיין מחדש ,ובמשגה כובד-ראש ,בהמשך נוכתותה בארץ-ישראל.
תרבית החיידקים היו צריכות להימצא בשפופרות פחוסות של זכוכית ,וכל מעביר קיבל מזוודה
כפולת־תחתית-ודפנות; השפופרות שהוטמנו בתתתית ובדפנות היו עטופות צמר־גפן כדי לשמרן
מכל מכה וזעזוע ,ואחרות היו צריכות להיתפר בתוך מקטרנו של המעביר ,אף הן עטופות צמד-גפן
ואותו תומר־ריפוד המקובל במקטרנים .הכל היה מוכן לפעולה ,אלא שהדברים התעכבו לאחר
שהחליטה עצרת-האו״ם על חלוקתה של ארץ־ישראל והקמת מדינה עברית ואילו הבריטים מצדם
הודיעו על נכונותם לפנות את הארץ .כך התגשמה סוף-סוף תקוותנו לשיחרזר ,וממילא בטל הצורך
להכות מכה אנושה באוכלוסייה הבריטית האזרחית בלונדון.
בשלב זה הורה מרכז-לח״י על הפסקת כל הפעולות גגד האנגלים בתוץ-לארץ ופקד להתרכז
בהדיפת הכוחות הערביים שהתארגנו להשמדת היישוב העברי עם צאת הבריטים .אף שבלי ספק
היינו מבצעים את משימת הלוחמה הבקטריולוגית שלנו בצורה יסודית ביותר ,הרי כאשר נתקבלה
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ההוראה על ביטולה נשמנו כולנו לרווחה; אחדי ככלות הכל לא ששנו לפגוע בהמוני אוכלוסים שאין
להם קשר ישר למלחמתנו בארץ-ישראל .מכל-מקוס ,עם הפסקת הפעולות גגד הבריטים בלונדון
וביבשת-אירופה ,ועם שהתלהט המאבק על המדינה כנגד ערביי הארץ והארצות השכנות ,החלטתי
לסיים את שליחותי באירופה ולהקדים את שובי לארץ־ישראל.״

כאמור ,״תוכנית החולירע״ הייתה פרי יוזמתו של ישקה ,ללא ידיעתו וללא אישורו של מרכז לח״י.
ספק גדול הוא אם המרכז היה נותן את ידו לניהול מלחמה בלתי-קונבנציונלית מעין זו שתיכנן ישקה,
כי מדיניות לח״י הייתה מניעת פגיעה מכוונת באנשים חפים מפשע ,מדיניות שנשמרה ,הלכה למעשה,
בכל שנות מלחמתה.
בארץ-ישראל התנהלו כבר הקרבות עם הערבים .ישקה התכונן להפסיק את פעילותו ופעולות סניף
לת״י בצרפת .בטרם שובו הוא הציב לעצמו מספר יעדים ,אותם לא רצה להתמיץ ,ביניהם השתלמות
מקצועית בהכנת חומרי-נפץ ,תחום מקצועיותו.
על מחנה אוהדי התנועה נתמנתה פרופסורית מפורסמת לכימיה בסורבון ,והיא הביעה נכונות
לתת בידיו תכניות מפורטות ביותר בתחום זה ,שהיו בגדר המצאה מיוחדת לצבא הצרפתי .מובן,
שחוק-הסודות-הרשמיים היה חל על המצאה מעין זו ,אולם אותה אוהדת רוסיה ,נוצריה אדוקה,
ראתה משימה קדושה ,מאין כמותה ,בסיוע לחידוש עצמאותו של העם היהודי בארצו .יתר על כן,
בנעוריה הייתה אשה זו פעילה בשורות הס.ר .הרוסי שלחם במשטר הצארי ,וכבר אז עסקה ככימאית
בהכנת דינמיט .באחרונה ,המציאה חומר-נפץ מעולה ביותר והסכימה למסור ללח״י את כל תהליך
הכנתו .ישקה העביר את התכניות לארץ ,מקום שהכימאים של לח״י השתמשו בהן לייצור חומר-נפץ,
שעמד היטב במלחמה נגד הערבים.
משימה נוטפת ,בה התרכז ישקה בימים אלה ,הייתה השגת ידיעות על קווי-הנפט בעיראק
מטייסים בריטיים ,ששימשו בחיל-האויר בימי מלחמת-העולם ושירתו עיראק .ידיעות אלה נמסרו
לגורמים צבאיים בארץ.
בשטח המדיני-הדיפלומטי נקשרו קשרים טובים עם גורמים רוסיים ,יוגוסלביים ובאסקיים.
לשגרירות הסובייטית בפריס נשלח דרך קבע חומר בכתב על מאבקה של לח״י נגד האימפריאליזם
הבריטי .באחד מביקוריהם האחרונים של ישקה ובטי בשגרירות ,מסרו השניים למזכיר הראשון
הסברים מפורטים על דרך פעולתה של המתתרת .הם ביקשו עזרה מדינית ,עזרה בנשק ואפשרות
לאמן יהודים על אדמת רוסיה לקראת עלייתם לארץ-ישראל.
ליוגוסלבים היה יחס מיוחד למלחמת המחתרת .הם לתמו נגד הגרמנים ובהיותם קומוניסטים,
הם שנאו את הבריטים ואת האימפריאליזם הבריטי .בפגישות עם נציגיהם הוברר כי ללא ספק יש
צד משותף בין מלחמת-השיחרור של יוגוסלביה ובין מלחמת המחתרת בארץ נגד הבריטים ,ולאחר
שיקומה של יוגוסלביה תיתכן הגשת עזרה מצידם למאבקם של היהודים.
מנהיגי הבאסקים ישבו בפריס וניהלו את מלתמת החרות שלהם נגד משטרו של פרנקו .הם היו
זקוקים להדרכה מקצועית ,לאימון בלוחמת-טרור ולאביזרי-לחימה בתחום זה .בפגישות איתם

פרק שלושים ותשעה :פעילות לחייי בחוץ-לארץ | 337

הוסכם עם נציגיהם ,שלח״י תיתן להם הדרכה צבאית תמורת אספקת-נשק .להסכם זה היה סיכוי טוב
להתממש ,אלמלא הפסקת פעילות לח״י בפריס.
כשהמופתי ,חאג׳ אמין אל חוסייני ,מצא מקלט בפריס ,ונודע הדבר ברבים ,החל ישקה לתכנן
התנקשות בו ,אך המופתי נעלם.
בסוף פעילות הסניף בפריס ,באו לשם פסח פייבל וכן שלמה בן-שלמה ודוד ינאי ,שברחו מהמעצר
באפריקה .שלמה בן-שלמה ,אשר הגיע לפריס בסוף אפריל  1946קיבל את האתריות על הסניף אחר
צאתם של דייר ירדור וישקה .זמן קצר שהה שם גם יצחק שמיר )מיכאל( ,אחרי בריתתו ממחנה-
המעצר באפריקה.
שלמה בן-שלמה ,יליד בולגריה ,שהיה מוותיקי המחתרת ,התקשה בניהול ענייני הסניף .כשבועיים
לפני הכרזת המדינה המצב בתנועה היה בלתי ברור לחלוטין .עם בואו ,נותק הקשר עם מרכז לחייי
בארץ .גם למרכז לא היה מידע על מצב העניינים בחו״ל .כל הידיעות נשאבו מהעיתונות האנגלית
והאמריקאית .במצב מעורפל זה קשה היה להופיע בפני הגורמים השונים ולשכנעם בתמיכתם בתנועה.
הדבר הראשון שעשה בן-שלמה היה יסודו של העיתון"ארץ-ישראל״ ,אשר עסק בהסברת עמדתה
של לח״י והמצב בארץ-ישראל ,לעומת עמדותיהן של הנהלת הסוכנות היהודית והמדיניות הבריטית.
בצ׳כיה ובהונגריה יצאו תוברות ״המעש״.
במשך התודשים הבאים ,בהם המשיכו לפעול כמה סניפים בריכוז הסניף בפריס ,נעשו נסיונות
ליצירת קשרים ,בעיקר עם נציגי מדינות זרות ,אולם תוסר תשובה ברורה בעניין דרכה התדשה של
התנועה היה בעוכריה.
עם ההתנקשות בברנדוט השתנו עמדותיהם של היהודים ,שנתקפו בפחד והסתייגו מהמעשה .גם
העיתונות הקומוניסטית בצרפת גינתה את הפעולה ,בהאשימה את המתנקשים בשיתוף-פעולה עם
הבריטים.
גם בארצות מזרח-אירופה חל שינוי כלפי לח״י .בארצות בהן הותרה פעילותה של התנועה -
נאסרה הפעילות והחברים גורשו.
נוכח השתנות המצב וצוק העיתים  -הופסקה פעילותה של לח״י בהוץ-לארץ ,אשר ארכה למעשה
פחות משנתיים .היו לה השגים לא מבוטלים במזרח ובמערב.
לח״י הפכה לגורם מדיני בעל חשיבות בינלאומית עד הפינוי הבריטי והקמת מדינת-ישראל.

פעילות לח״י בבולגריה
פעילות לת״י בבולגריה התבססה למעשה על שליחותו המדינית המיותרת של יצחק מרקין .מרקין
היה בעל משק בסגולה ,צפונית לפתח-תקוה ,אף כי היה אדם בגיל העמידה ,שעבר את שנתו החמשים,
נתפס לרעיונות לח״י והעמיד לרשותה את כל אמצעיו .בביתו נערכו קורסים בהפעלת נשק .הפרדסים
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הסמוכים שימשו בעת הצורך מסתור ללוחמים ואיפשרו הסתלקות נוחה .מרקין היה איש תמים,
ש ת פ ס א ת רעיונות המתתרת בפשטותם .מעלה גדולה נוספת הייתה לו :מיודד היה עם גיאורגי-
דימיטרוב ,מראשי המפלגה הקומוניסטית בבולגריה בין שתי מלחמות-העולם .תוך סיכון עצמו הציל
מרקין א ת ידידו ממאסר שעלול היה להסתיים במותו .כשנודע כי דימיטרוב נאסר בגרמניה והואשם
על-ידי הנאצים בהצתת הרייכסטאג ,שלח מרקין אלף לירות שטרלינג להגנתו ,ממקום מושבו באותה
עת ,מצרים .היה ברור ,שמכל המנהיגים באירופה המזרחית ,דימיטרוב הוא המקורב ביותר לקרמלין
וקו-טלפון ישיר מחבר אותו עם סטלין .פגישת מרקין עם דימיטרוב ידידו עשויה הייתה להערכת לח״י
להביא תועלת מרובה לענין העברי .המציאות הוכיחה ,כי ההערכה הייתה נכונה.
להלן עדותו האישית של יצחק מרקין ,כפי שסיפר ליעקב וויינשל ,שהתפרסמה בעיתון ״הבוקר״
ביום ה ־  5ו במאיר 964ו .
5

יצתק מרקין נולד בקרגולה ,רוסיה ,1.4.1893 ,לאביו ,ר׳ הלל מרקין ולאמו ,שרה בת דוד )דני(
מזא״ב .הוא קיבל חינוך מסורתי וכללי בתורכיה.
על קורותיו במלחמת העולם הראשונה והיכרותו עם דימיטרוב ,מספר מרקין:
״במלחמת העולם הראשונה ,בשתורכיה לחמה ברוסים ,נאלצתי בנתין רוסי ,להגר מקושטא
לסופיה .הייתי אז רק בן  .16גתקבלתי בפקיד בתברת טבק ופה נשארתי לעבוד בתמש שנים .ובאן
מעט רומנטיקה .הכרתי בתורה יתומה ורציתי לשאת אותה לאישה) .היום היא אשתי( ,אך אז הדבר
לא היה פשוט ובלי התערבותו של אותו דימיטדוב ,נראה הדבר תסר תקווה .הורי התנגדו לנשואי
ואני נטשתי אותם .הם אף הצליתו ,בעזרת המלך פרדיננד ,בכבודו ובעצמו ,לתת הוראות גירוש
נגדה מסופיה למקום הולדתה .אחד מחברי המליץ לפנות לדימיטרוב ,שתפס עמדה בולטת בתנועת
הפועלים .דימיטרוב הביאני למפקד העיר ולפי הוראותיו מסרתי עדות ,שאף אני לא הבנתי את
תוכנה .כשעזבנו את המקום ,פנה אלי דימיטרוב ששיתף את עצמו בכאבי :׳עתה הכל בסדר .מעבירים
אותה לבית-החולים ונותר לי זמן לפעול׳.
בהתאם להוראותיו הגשתי תלונה אישית לשר הפנים וכעבור זמן מה קמה סערה בפרלמנט
הבולגרי :׳כיצד איפשר המלך לגרש נתינה בולגרית מהבירה ללא כל הוכחה נגדה?׳ לאתר תקרית
מרעישה זו רחב אף לבו של המלך ופקודתו הייתה להשאיר אותה בעיר .דימיטדוב אף המציא לי
פנקס משפתתי מעיריית סופיה -.זמן קצר לאחר מכן הוא פנה אלי והציע לי להצטרף למפלגת
׳הסוציאליסטים השמאליים׳ שבבולגריה .סירתי בכל תוקף ,תוך הנמקה שאני יהודי ואינני תושב
להישאר כאן .אולם חרף זאת ,הוא ביקשגי לעמוד אתו בקשר .לאמיתו של דבר ,כבר קשור הייתי עם
האגרכו־קומוגיםטים ,אך זאת העלמתי ממנו״.

הגיעה המהפכה הבולשביסטית .מרקין ממשיך א ת סיפורו:
״בינתיים הגיעה שנת  1917ועמה המהפכה הבולשביסטית ברוסיה .תוהו ובוהו עולמי .ממשלת

 5ראה גם ערך ״נחום יצחק מרקין״ אינציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו ,מאת דוד תדהר)כרך .(19
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בולגריה עושה את כל המאמצים נדי לשלוט במצב ,לרבות על-ידי נקיטת אמצעים חמודים .שליחים
קומוניסטים באים מרוסיה לסופיה .הפעם פונה אלי דימיטרוב ומבקש את עזרתי כעובד בפירמה
מסחרית לטבק שיש לו קשרים עם הממשלה .עניתי לו שאעשה כל מה שביקש ממני ,רק הדבר יהיה
באפשרותי.

דימיטרוב הסתבך בצרות .ניתכו עליו גזירות .עקבו אחריו בכל מקום ,ביקשו לאסרו ,אם לא גרוע
מזה .מרקין הביא אותו אישית לגבול היוגוטלבי והבריח אותו את הגבול.
מרקין ממשיך:
״מסרו לי כי התגלתה עזרתי לבריחת דימיטרוב ונשקפה לי סכנה ,שלא רק שיאסרוני ,אלא אף
שיהרגוני באמצע הרחוב ככלב .אז בסיוע אלמונית ,סודר עבורי דרכון פולני ובאין ברירה ,החלפתי
את מקום מגורי למצרים למשך שנים רבות .התבססתי ומצבי החומרי היה תקין ,לפתע נודע לי
מתון העיתונות ,שדימיטרוב גאםר על-ידי היטלר באשמת הצתת הרייכסטאג וחייו נתונים בסכנה.
בלא להרבות מחשבה וללא דיחוי ,העברתי מכספי  1000לירות סטרלינג ,לצורן הגנתו .זאת עשיתי
באמצעות אשתו לובה ,אותה הכרתי היטב״.

באשר לשליחותו בשם לח״י אל דימיטרוב ,כדי ליצור קשר עם סטלין ,מספר מרקין:
"בשנים  1945-6הייתי חבר לח״י .האמנתי בפעולות ולא בדיבורים .ארגון זה נראה לי כפעיל
ממש ,אף כי אני כשלעצמי תמיד הייתי בלתי מפלגתי .סתם יהודי .אולם חשבתי אם די בכן
שנגרש את האנגלים מן הארץ? זה בלבד אינו מספיק .מי יכיר בנו באס נכדק על מדינה עצמאית?
דומני ,שהמפלגות שלנו באותה תקופה ,לא התעמקו בקושייה זו .הדבר החריתי .האמנתי כי דווקא
שהרוסים יהיו נכונים להסכים עם זאת ,מאתר וסמכתי על קשר ידידותי דווקא עמו ,עם גיאורגי
דימיטרוב ,ממקורבי םטלין עצמו ואכן יש לנסות ....לבוא איתו במגע מהארץ ,אין כל יכולת .ואילו
האנגלים אינם גהפזים להוציא דרכוגים במקרים מפוקפקים מעין אלה .גם אנשי הציבור ראו כאן רק
הרפתקאות ותו לא .היחידים שתמכו אז בי או ברעיוני ,היו אנשי לח״י .ד״ר דגון צייד אותי ב״תעודה
רפואית״ המעידה שחולה אני ,ושאת מחלתי ניתן לרפא רק בחו״ל ,בייחוד צ׳כוסלובקיה .הגעתי
לשווייץ .מכאן התקשרתי עם השגריר הבולגרי .הלה סרב לתת לי דרכון לבולגריה .מקום הימצאו של
דימיטרוב ..לעומת זאת ,נאות להעביר את מכתבי האישי אליו .הוא אמר לי שאולי אצטרן לחכות
חודשים מספר .כבר חשבתי כי אולי כדאי בינתיים לתזור ארצה.
לפתע ,מברק ממוסקבה :אשרת הכניסה אושרה .אן כדי להבין את סיפורי ,יש לחזור
אתורנית״.

*
״וכאשר המתנתי בשווייץ שבועות מספר לתשובת דימיטרוב ,אם מוכן הוא לקבלני אצלו בסופיה,
מובטח היה לי כי לא יסרב והודות לו ,אגיע גם לסטלין עצמו .משקיבלתי את תשובתו החיובית
המזמינה אותי אליו ,נתגלה קושי מיוחד :יוגוסלביה מסרבת לתת לי אשרת מעבר וזה מעמת אותי
בפני מבוי סתום .ואז ,כפי שכבר סופר ,פניתי לשגרירות הרוסית בג׳נבה .המזכיר הראשי אמר לי
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לכתוב לו מכתב ולפוט בו את העניין שאני מבקש לדון בו עם השגריר .אמרתי לו כי אוכל לגלות את
העניין רק לשגריר עצמו .בסופו של דבר הכניס אותי אל השגריר .בארבע עיניים גיליתי לו ,כי בפני
הקונסול היוגוסלבי נמקתי את מטרת נסיעתי ,בתביעה לירושה משפחתית ותו לא.
בסופם של הדברים ,קיבלתי את האשור אשר איפשר לי לנסוע למחוז חפצי ונסעתי לפראג .עוד
בהיותי בשווייץ קשרתי קשר עם ״הבונים החופשיים״ .הדבר נראה לי לטובת העניין ,הואיל וידעתי
כי גם ראש ממשלת צ׳כיה חבר במסדר הזה .ואכן ,לאחר שהדקתי את הקשר עם הבונים החופשיים
המקומיים ,קבלני בנש בלבביות .גיליתי לו את מטרת נסיעתי .על בקשתי לעזור במשהו ,ענה :׳האינך
יודע כי בעיני סטלין והרוסים אני בחזקת טרפה? עזרתי במקרה זה עלולה רק להפריע׳ כשגיליתי לו
את כוונתי להפגש עם דימיטרוב ,הוא אמר לי שאכן רק דימיטרוב יכול לעזור לי.
ואכן ,לאחר חודשים מספר ,התאמתו דבריו .נסיעתי לבולגריה נתעכבה מחמת שיבושי רכבות.
נתקעתי במחצית הדרך ...כשטילפנתי לדימיטרוב ,שטרם הגיע למשרדו ,ענה לי מזכירו שדימיטרוב
כבר שאל עלי ,והוא בטות שאני בדרך אליו .הוא אמר שיתקשר עמו וימסור לי את תשובתו .ואמנם,
לאתר שעתיים ,שמעתי שוטרים וקצינים קוראים בשמי בקול רם .חשבתי שעומדים לאםרני .אולם
קרה היפוכו של דבר .בידיהם הייתה מצוייה פקודה להביאני מעיירת הגבול ,שם שהיתי ,היישר אל
דימיטרוב ,אף קרון רכבת מיוחד הועמד לרשותי ,כדי להעבירני לסופיה .בתחנת הרכבת התוספו
קצינים ופקידים שונים ,נדהמים ושואלים על האיש ,שלמענו נשלה הקרון המיוחד.

סוף סוף הגיע מרקין לסופיה .על פגישתו עם ידידו דימיטרוב ,מוסיף לספר:
״אך הגעתי לסופיה ,לקראתי צעד מזכירו של דימיטרוב ,גריגורב .רצונו היה להסיעני היישר
אל "וילה ומיה״ ,לפנים תחילתו של המלך ועתה מקום מגוריו של דימיטרוב כראש ממשלה .אני
סירבתי .רצוני היה להסתפק רק בחדר צנוע ברחוב ״צאר םמיון״.
למתרת ,משהגיע לארמונו והודיעו לו על בואי ,הוא עצמו ירד במדרגות לקבלני .אנו עלינו לתדר
עבודתו הפרטי .הוא הראה בידו כי אני אהיה הראשון להיכנס לחדרו .סירבתי .בירכתי אותו :׳כנהוג,
לכל אדם ימי שמחה מעטים מאוד .ולי  -שלושה ימי חדווה האחד ־ כשהכרתיך לראשונה .השני -
כשהברחתיך דרך הגבול .והשלישי  -כשהינך מקבלני היום דווקא כראש ממשלה׳ .הוא התרגש .הוא
העמיד לרשותי ׳כרטיס לבן׳ המאפשר לכל המחזיק בו להתהלך חופשי ׳בלי כסף׳ ובכל מקום ,אולם
אני סירבתי לקבלו מטעם פשוט שגיליתיו לדימיטרוב :׳לקתתי בחשבון שבאותה סופיה שורצים
סוכנים בריטיים בכל אתר ואתר ויש להיזהר מסקרנותם׳.
כשנפגשנו ביום השני ,נגשתי ישר לעניין .אמרתי לו :׳הינך מכרני די .לא באתי אליך כפרט ,אלא
כארצישראלי ואפילו כבא-כוחו של לח״י ,שעל דגלו חרות :שחרור המולדת .ועתה ,כל אשר דרוש
לי הוא קשר עם םטלין ,כדי לקבל סיוע בצורת משלוח־נשק והדרכה בידי מומחים ללוחמת-מארב.
מבין אני כי בולגריה אינה רשאית לעזור לנו ,אך רוסיה  -כן!׳
בן-שיתי ניגש מייד לטלפון ,הרים את השפופרת )היה לו קשר ישיר עם הקרמלין ואף סטלין
עצמו( .שיחתו עם סטלין נמשכה כעשר דקות .לאוזני הגיעו ,כמובן ,רק דבריו של דימיטרוב שהוא
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מסו לסטלין:
׳על-ידי יושב חבוי וידידי הטוב ביותו .הוא קווב לי מאוד .יש לו תכנית כלשהי בעניין פלשתינה
והוא רוצה דווקא להתקשו אתן׳.
כשנסתיימה השיחה ,הוא מסר לי :יזה יהיה׳!
ושוב נפרדנו .ביום השלישי הכריז בפני דימיטרוב :׳סע למוסקווה!׳ ביקשתיו שיתלווה אלי ,אך
הוא ענה לי :׳אתה עצמך טענת כי כאן שורצים סוכנים אנגליים ,אפילו אמריקאיים .הדבר יתגלה .׳...
אני התעקשתי .אמרתי לו כי אם אני אסע לבדי ,לא אמנע מלהיפגש עם יהודים במוסקבה .ואז ,בלי
לומר מילה ,השיב דימיטרוב' :אתה צודק׳ .הוא התקשר שוב עם סטלין וגם הפעם בנוכחותי .בסוף
שיחה בת חמש דקות אמר לי כי שליח מיותד מסטלין יגיע לסופיה כדי להיפגש אתי.
חלפו רק ימים מספר ולפתע הופיע אצלי בארבע לפגות בוקר גריגורב ,מזכירו של דימיטרוב.
הוא הביאני לחווילה מתוץ לעיר והשאירני לבדי .אישה זקנה ,שקיבלה את פני ,הודיעתני כי בעוד
רבע שעה יבוא ׳׳האיש״.
ואמנם ,כעבור זמן מה הופיע השליח .אני הזדהיתי בשמי המלא .הוא הסתייג ואמר לי שלא יגלה
את שמו האמיתי .אני מסרתי לו מה שהיה לי לומר והוא רשם את דברי בשקט .השאלה שהטרידתני
הייתה מה חושבת רוסיה? שאלתי אותו :׳אם יווצר מצב והאנגלים ייאלצו לעזוב את הארץ ,האתם
הרוסים ,תכירו במדינת ישראל שתקום?׳ אולם אותו עניינו שאלות צדדיות :כמה חברים מונה
הארגון ,כמות הנשק שברשותו ,כמה קומוניסטים יש בין התברים?׳ אני סיפקתי את סקרנותו עד
כמה שאפשר ,בלי להרבות בפרטים .אמרתי לו כי לא אוכל למסור לו את כל התשובות מבלי לתקשר
עם מטה לח׳׳י בארץ...
הוא עזבני .ושוב נראה לי הדבר כמבוי סתום .יום לפני נסיעתו של השליח חזרה למוסקבה
הוא הציע שנלך לטייל העירה .הסתובבנו ברחובות סופיה .דברנו צרפתית ,אבל היגויו היו כשל גוי
רוסי .לפתע הוא הציע לי ,שאם יותר קל בשבילי ,נוכל לדבר באידיש ,אם כי לא הודה בפני במפורש
שהוא יהודי ...לפתע הוא אמו :׳יש לכם בארץ בסך הכל שלושה קומוניסטים בקרב לח״י ,ודרך אגב,
הרשימה המלאה של כל החברים כבר מזמן בתינו והעתק ישנו בידי ידידך דימיטרוב עצמו  .עלי
6

לנסוע .אס תשמע איזה דבר חדש מאתנו ,הרי רק מדימיטרוב עצמו׳.
חלפו כשמונה עשרה ימים .לא היה יום מבלי שאפגש עם ידידי .הוא היה מרוצה להחזיקני עד
כמה שאפשר יותר .אני אמרתי לו שאני חייל שהתגייס למחתרת ואין לי אפשרות לבלות את זמני
בחוץ-לארץ.
פתאום הוא הטיל לעברי הכרזה שזיעזתני כולה:

 6לסיפור על ״הרשימה המלאה״ אין כל אחיזה במציאות .בתקופה זו אנשי לח״י היו שבויים במחתרת עמוקה
ושמותיהם האמיתיים היו חסויים אפילו מחבריהם.
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׳אתרי שדיברתי עם סטלין ,בטותגי שבסופו של דבר תהיה לבם מדינה )בבולגרית :׳׳דירז׳בה״(,
אמנם קטנטונת ,אך לבטח תהייה...׳
אני :׳אם בן ,מדוע אתם אינכם משתתפים במאמצינו? עזרו לנו׳
תשובתו הייתה :׳בשורותיכם ישנם רק שלושה קומוניסטים׳
דימיטרוב :יזה דבר אחר .אתם לא מפלגה קומוניסטית .ובייחוד לנו שבראש ממשתלכם יהיה
אדם ושמו בן-גוריון והוא בעינינו הסוציאליסט הגרוע בעולם ,גרוע אפילו מבווין האנגלי׳.

*

בשטח אחר האירה ההצלחה פנים למרקין .הוא ביקש מדימיטרוב להתיר לצעירים יהודים לצאת
מבולגריה לארץ-ישראל .דימיטרוב עשה כבקשתו והורה למשרדים השונים לנהוג באהדה כלפי
המבקשים לעלות .הדבר עורר רוגז אצל אישים במפלגה ובממשל.
במרכזם עמד שר האוצר הבולגרי ,שהביע את תמיהתו על שניתן לםוג אנשים הטוב והיעיל ביותר
לעזוב את בולגריה .דימיטרוב ,שהיה ער מאוד לביקורת ,החל מהסס.
מרקין פעל לפיזור ההיסוסים בנימוקים מוסריים:
׳׳האם אתה עצמך לא היית יושב ראש הקומינטרן במוסקבה ,עמדה עולמית בדרג ו ס ביותר.
ובכל זאת ,בהזדמגות הראשונה ,כשאך יכולת לחזור למולדתך ולהיות פעיל כאן בין בני עמן ,עזבת
הכל למעגם? והאם אותו דבר אינו קדוש גם ליהודים? האם לא תתן להם את ההזדמנות להצטרף על
עמם במולדתם? האין הצדק העליון מחייב זאת?
ואז באה פקודתו הסופית :׳כל הרוצה לעזוב  -יעזוב! אולם בהגבלה אחת :כל מהגר לא יטול
עמו יותר מעשרה קילוגרם מטען.
בייחוד רגזו על צעד זה הקומוניסטים היהודים ,שלגביהם היה זה כתקיעת סכין בגב .הס אף גרמו
צרות .גם על כך התגברתי .ניתנה לי אפילו גישה חופשית לכל בתי-הדפוס ,לשם הדפסת כרוזים
הקוראים לעלייה ובהם פרטים מלאים על מלחמת לח״י בארץ .כמו-כן הורשיתי להפיצם ביד רחבה,
כמובן ,בקרב היהודים.

בעניין רכישת-נשק הסביר דימיטרוב כי ברית המועצות לא תמכור נשק ישירות ,אבל יש מקור
בלתי נדלה ,הוא צ׳כוסלובקיה.
מרקין אומר:
״גם על משלוח נשק לארץ דיברתי אתו .הוא אמר :׳רוסיה לא תיתן לכם נשק ולו אפילו כבר
הקמתם את מדיגתבם .אך ברירה בידכם והיא טובה מאוד :אם לא מרוסיה ,יש לקבלו מצ׳כוםלובקיה.
גם על זה חשבתי׳.
לפי בקשתו ,מסרתי לו תזכיר מפורט ברוח לאומית על תולדות העם היהודי ,על מלחמות ־
השחרור שלנו ואף את בר-כוכבא לא שכחתי .העתקו אמנם בבולגרית ,ברם שומר אני עליו מאוד.
מסמך יקר הוא לי.
ועוד דבר נשאר חרות מכרוני .כבר בהיותו רתוק למיטתו ,הוציא פקודה נוספת לתיקון ההוראות
הקודמות בעניין העלייה ,לפיה יהודי בולגריה היוצאים לארץ-ישראל ,יורשו לקחת את כל רכושם,
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כל אשר ירצו ,ללא הגבלה׳.

הידיעות ממרקין וההוראות אליו ,הועברו באמצעות פריס .בהתכתבות זכה ראש ממשלת בולגריה
לכינוי עברי-גד ,ראשי תיבות של שמו :גיאורגי דימיטרוב .לימים ,חלה דימיטרוב במתלה ממארת,
ובהיותו מרותק למיתת חוליו  -נפסק הקשר הישיר עמו .מכאן הקשר הישיר בין מרקין ודימיטרוב
נערך בכתב.

פעילות לח״י בצ׳כוסלובקיה
היסוד לפעילות לח״י בצ׳כוסלובקיה הונח באמצע  1947והסתעף בראשית .1948
טויית הקשרים הראשונים עם נציגי השלטון הצ׳כוסלובקי נעשתה בידי יהודה גור)בועז( ,מוותיקי
מחתרת לח״י ומהבורחים ממחנה המעצר לטרון .לאחר שהות של מחצית שנת פעילות ארגונית
במצרים ,הוא הגיע לפריס ומשם הצטרף אל משלתת לח״י לוועידת הנוער הדמוקרטי ,שהתקיימה
בפראג ,בה ראתה לח׳׳י הזדמנות להפצת מידע על המחתרת ולקשירת קשרי ידידות עם משלחות
רבות .ואומנם נקשרו יתסים ידידותיים עם משלתות שונות ,ובייחוד ע ם משלחות מאירופה המזרחית.
בועז נשאר בפראג לאחר שובה של המשלחת לפריס .כאן הוא הקדיש מאמץ רב לרכישת נשק .מקורות
אספקה אלה ,בראשם מנהלי ״סקודה״ ,סיפקו לאתר מכן כמויות גדולות של סוגי נשק שונים לסוכנות
ול״הגנה״.
לצ׳כוסלובקיה נשלה דן ,הוא דוד בלאו .מאז מעצרו ישב בלטרון .מתלת-ריאות הצילה אותו
מגירוש לאפריקה .הוא תבע שישהררוהו או יעבידוהו לבית-תולים לתולי ריאות .יום אתד ,בהיותו
בבית-החולים ,נצטווה להכנס לחדר מיותד .המתין לו שם ג׳יילס ,ראש-הבולשת .הוא הודיע לדן
שהבולשת מוכנה לשחררו ,בתנאי שיצא א ת הארץ לכל מקום שהוא רוצה .׳׳לבית-חולים בארץ לא
נשלת אותך; אבל לחו׳׳ל גתיר לך לצאת .תציק קצת לאיגטליג׳נס הבריטי באירופה ,במקום להציק

לנו״ .הבולשת הייתה מוכנה להביא א ת דן מן המחנה ישר לאווירון .דן השיב כי אין לו כסף בשביל
נסיעה לחו״ל .ג׳יילס תמה :״מה זאת אומרת? אתה רוצה לספר לי ,שלקבוצת שטרן אין כסף בשביל
לממן את נסיעתך? ובכן תודיע לפרידמן-ילין בשמי ,שאילו היה הוא מחזיק אותי במצבך ,לא היה
נוהג עמי באורח ג׳נטלמני כמוני .הוא לא היה משחרר אותי לשם רפוי באירופה .אני ג׳נטלמן יותר
ממנו .אני משחרר אותך ,אבל בתנאי שלא תשאר בארץ״.

כעבור זמן-מה שוחרר דן בלי שיבטיח לעזוב א ת הארץ .הוא יצא לבית-הבראה בצפת ובהיותו
שם נעשו הסידורים לנסיעתו ,לכאורה לצורך ריפוי בשוויץ .היעד האמיתי היה פראג .הוא הגיע לשם
בפברואר  .1948הימים היו ימי המהפיכה ,שהעבירה א ת השלטון במדינה לידי המפלגה הקומוניסטית.
דן החליף א ת בועז ,שעד עתה תילק א ת זמנו בין צ׳כוסלובקיה ולהונגריה ,ומעתה קבע א ת מושבו
בבודפשט.
למרות המצב הבלתי-יציב במדינה ,נקבעו לשלית לח״י שלוש משימות :ארגון נוער יהודי לעלייה,
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רכישת נשק וקשירת קשרים עם גורמי השלטון .במקום נמצאו אז קבוצות צעירים יהודים ויהודים
יוצאי המתנות ,ילידי סלובקיה ורוסיה הקרפטית ,אשר שימשו אובייקט לפעילות המחתרת .דן
צוייד בתעודת עיתונאי ובהמלצות של שני אנשים צרפתים חשובים ,ידועי שם בעמדותיהם הפרו-
סובייטיות :אנדריי אולמן ,עורך ה״טריביון דה לה נסיון״ ורוז׳ה ואיוון ,סופר ועורך ה״קומבה״,
מאנשי מתתרת ״המאקי״ בתקופת המלחמה .מכתבים אלה היו מופנים לקופצ׳קי ,מיניסטר ההסברה
בממשלת גוטוולד ,לאנדריי סימון ,עורך ה״רודה פרבו״ ,הביטאון הרשמי של המפלגה ,לוחם הבריגדה
הבינלאומית בספרד ,ממייסדי המפלגה הקומוניטטית הצ׳כית והבר הועד המרכזי שלה.
שיחתו הראשונה של דן עם אנדרי סימון לא הייתה נעימה ביותר..סימון היה יהודי ,קומוניסט-
דוקטרינר .הוא לא יכול היה להבין כלל ,איך יתכן שהוא ,אשר נלחם בימי נעוריו נגד ההתבדלות
היהודית ,יעזור עתה בטיפוח הדעה היריבה  -על עצמאות יהודית בארץ-ישראל .הוא חקר את דן
ארוכות ונדמה היה ,כי הקשר נדון לכשלון .נראה ,שלפי אות מגבוה או לאחר שהתגבר סימון על
רגשותיו ,קיבל דן כעבור ימים אחדים הודעה ,שעליו לפנות אל איש מסוים ב״רודה פרבו״ ,שיקבל
ממנו חומר לפרסום .דן ניצל את הצינור הזה כראוי וידיעות שהמציא על לת״י ועל מאבק היישוב,
התפרטמו בבטאון לעתים קרובות .בנוסף ,קיבל דן רשות להוציא ביוליטין והקצבת-נייר לצורך זה.
הביוליטין ,שכלל הרבה ידיעות על המתרחש בארץ ומאמרים מדיניים ,אשר הועתקו מעתוני לח׳׳י
בארץ ,שוגר ביותר מאלפים עותקים לחברי הממשלה הצ׳כית ,לכל צירי הפרלמנט ,לראשי העיריות
ולכל פעילי-המפלגה החשובים  -לכתובותיהם שהומצאו לדן רשמית .בתקופה ההיא היה זה החומר
הלא-צ׳כי היחיד שהופיע ברחבי המדינה ללא פיקוח השלטונות.
מכתב המלצה נוסף היה מיועד אל בדריך גמינדר ,חבר הפוליטבירו ,שהיה הממונה העליון מטעם
המפלגה הקומוניסטית על מיניסטריון התוץ ועל שר החוץ קלמנטיס ,לאחר התאבדותו של יאן מסריק.
האיש הרביעי ,אליו נועד מכתב המלצה ,היה ד״ר אנגל ,סגן אלוף ,שתפקידו הרשמי היה ראש תיל
הרפואה במטה הכללי ,אך מעמדו וכוח השפעתו חרגו הרבה מעבר לתפקידו המוצהר .במערך המפלגתי
היה במקום השני אחרי סלנסקי ,המזכ״ל.
ידידים נאמנים למחתרת קנה דן באישיותם של הזוג אנגל ,שניהם רופאים ובעלי דרגות צבאיות.
הוא  -סגן-אלוף ,היא  -רב-סרן .שניהם מילאו תפקידים במנהל הרפואי של מיניסטריון ההגנה .אך
חשיבותו של ד׳׳ר אנגל חרגה מעבר לתפקידו .הוא היה אחד ממשלחת-השלושה הצ׳כית שחתמה על
התלטת-הגינוי לטיטו .הזוג גר בחוילה מתוץ לפראג ודן היה מוזמן לעתים לביתם ,לסעוד על שולחנם.
כשהסתבך פעם בועז בגבול צ׳כיה-הונגריה בשל אשרה מזוייפת ,אץ דן ללא הודעה מוקדמת לבית דייר
אנגל ובהתערבותו שותרר בועז לאתר מעצר קצר.
ד״ר אנגל יעץ לדן גם בפעולתו נגד מכירת נשק צ׳כי למדינות-ערב ,תפקיד שדן אימץ לעצמו
מיוזמתו .הקו הרשמי של צ׳כיה ,כמו כל שאר ארצות הגוש המזרחי ,היה של אהדה מובהקת לישראל.
אך פה ושם עוד ישבו בעמדות-מפתח אנשים שמפלגותיהם הודחו מן השלטון .אם מפאת רוגזם
המדיני ואם מגנטיות אנטי-יהודיות ,פעלו אלה נגד הקו הרשמי .איש מסוג זה ישב גם ב״זברויובקה״,
בית-החרושת הגדול לנשק .הוא יעץ לערבים איך לעקוף את האמברגו על מכירת-נשק להם והדריך
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אותם להתקשר עם קונסוליות דרום-אמריקאיות ,שתמורת אלפי דולרים הסכימו לרשום א ת העסקות
על שמם .בעזרת אנשיו ,היה דן מגלה א ת עושי-העסקות ומוסר א ת הפרטים לד״ר אנגל .די היה בזה
כדי לבטל א ת העיסקה .כך בוטלה ע י ס ק ת  -נ ש ק של חצי מיליון דולר בשביל הצבא הסורי.
מכשולים רבים נערמו על דרך הפעולה המדינית של לח״י בצ׳כוסלובקיה.
הסיבה העיקרית לכך הייתה היריבות העמוקה בין שני החוגים המדיניים השליטים.
חוג אחד מנה א ת אנשי המחתרת של המפלגה הקומוניסטית בתקופת הכיבוש הנאצי .התוג השני
התרכז סביב הגנרל סבובודה ,מפקד הצבא הצ׳כי ,שאנשיו שלטו בשירות הביטחון ובמשרד ההגנה
לעומת החוג הראשון ,שאחז א ת רסן השלטון באמצעות ראש-הממשלה ,גוטוולד וזפוטוצקי ,יורשו.
קשרים טובים נוצרו בין לח״י ואנשי השלטון הצ׳כי במשך אחד-עשר החודשים ,בהם הותר קיומו של
הסניף בצ׳כוסלובקיה .אלה ראו בעין יפה א ת מלתמתם של לח״י באימפריאליזם הבריטי כמלחמת
שחרור של העם היהודי ,והיו רוצים לראות א ת לח״י מייצג את התנועה הקומוניסטית בארץ-ישראל,
גם בלי שתהיה מפלגה קומוניסטית במוצהר .העיקר היה התוכן.
עיקר הסיוע לפעילות לח״י בצ׳כיה הושט על ידי נציג שר התוץ ,יוסף יוסט ,אשר פעל למען
המתתרת ממש במסירות בלתי-רגילה .הוא עתיד היה גם לבקר בישראל לאחר הקמתה ,אך הביקור
נמנע ממנו בגלל מעצרו בתתילת  ,1949עם תתילת הטיהורים בשלטון .הוא היה כלוא  14שנים.
ללח״י היה משרד גלוי ברחוב יצ׳נה  11בפראג ,לא רחוק מבניין המוזיאון במרכז העיר ,אשר רחש
פעילות במשך כל היום :פגישות עם חברים ואוהדים ,הדפסת חומר הסברה ועבודות תרגום ,בהן
השתתפו בקביעות עד  15איש.
לימים ,הגיעו לפראג שליחים נוספים של לח״י :עקיבא ברון ,שאמור היה לפתח פעולת-גיוס
כספים בקרב היהודים מעיקורי המחנות ולנהל פעולות הסברה בקרב הצעירים ויואל ברנד ,שבא לעזור
בפעילות מדינית ,בשל היכרותו א ת המנהיגות הקומוניסטית מתקופת נעוריו .גם הזוג יחזקאל ואולגה
שטיין ,שלמדו רפואה בבאזל ,הגיעו לעזור לדן .יוסף הגלילי)חפשן( ,מיוצאי ״ברית הבריונים" ,שהה
אף הוא בפראג תקופה קצרה .כולם שהו בצ׳כוסלובקיה רק תקופה מוגבלת.
קשריו של דן עם הצמרת טובים היו עד כדי כך ,ששמואל מיקוניס ,המזכיר הכללי של המפלגה
הקומוניסטית הפלשתינאית ,שביקר בפראג ,ביקש א ת עזרתו להגיע לד״ר אנגל; אך זה התחמק מן
הפגישה .לא א ח ת שמע דן מפי אנשי-שיחו ,כי היו רואים בעין יפה אילו ייצגה לח״י א ת התנועה
הקומוניסטית בארץ-ישראל ,גם בלי שתהיה מפלגה קומוניסטית במוצהר .העיקר היה בעיניהם התוכן.
הם הכירו בלח״י בתור תנועת שחרור אנטי-אימפריאליסטית; אבל כדי להתקבל למחנה הקומוניסטי
חסר היה עמדה מרכסיסטית .דן לא יכול ולא רצה להציג א ת לח״י א ת ר ת משהיה במציאות .על כן,
ניתן היה לשער שביום מן הימים עלול לבוא ניתוק המגעים והיחסים הטובים .עוד הספיק דן לתרום
א ת חלקו לפתיחת שערי ה״זברויובקה״ לרכישות נשק ,שאלמלא הן ,ספק אם יכלה ישראל הצעירה
לעמוד על נפשה בקיץ ארבעים-ושמונה .בעוד האהדה ללח״י בפרט ,ולישראל בכלל ,עמדה בשיאה,
ובחלונות-הראווה של סוכנות הידיעות הרשמית צ׳ה-טה-קא תופסות תמונות מן התזית הארץ-
ישראלית א ת מרבית השטח - ,בא השינוי.

346

| ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

בתור אות לו ,שימש מאמרו של איליה א ר נ ב ו ת ב״פרבדה״ המוסקבאי ,שהועתק בעיתונים
קומוניטטיים החשובים בכל ארצות הגוש המזרחי ובמערב .אהדת השלטון למתתרת ולמדינת ישראל
נגוזה ,כאשר התברר לסובייטים שאין למדינה הצעירה הנאבקת על קיומה כל כוונה להפוך לגרורה של
ברית-המועצות.
בסביבות טפטמבר  1948כתב דן על המצב לגרא )נתן ילין-מור( ,שהתכונן לבוא לצ׳כוסלובקיה.
הוא רצה להיפגש עם כמה מאנשי המפתת בשלטון ,עמם היה קשור דן ולא הוציא מגדר האפשרות
להמשיך בעזרתם לשיחות במוסקבה ,כפי שכתב לו .דן הסביר לו את התנאים הקשורים שהוצגו לו ועל
השינוי לרעה שחל בשטח ,שמקורו במוסקבה .התלהבותו של גרא צוננה על-ידי דן והביקור בוטל.
בסוף דצמבר  1948החלו המאסרים .דן נאסר בינואר  1949למשך שישה ימים והוחזק במיניסטריון
הפנים ,בתנאים טובים יחסית .הוא נחקר על פעולתו בפראג ,והואשם בחתירה נגד המשטר ובהסתת
יהודים לעלייה ארצה .דן הסתמך על האישים שהתירו לו לפעול .רבים מהם היו כבר מאחורי סורגים,
מואשמים בקשר להדיח א ת גוטוולד.
דן נצטווה לכתוב א ת תולדות חייו ,א ת הפרוגרמה של לח״י ואת האידיאולוגיה שלו .בחקירה
נוספת ביקשו להוכיח ,שלח״י הוא גורם אנטי-סובייטי; שאנשיו מעמידים פנים של אוהדי המשטר
הפרוגרסיבי ,ולמעשה הם תתרנים במסווה של בעלי-ברית .אין להעלות על הדעת ,אמרו החוקרים,
שבצ׳כיה יסתובבו להם אנשים ממדינתו השוביניסטית של בן-גוריון .טינתם כלפי ראש-הממשלה של
ישראל נבעה לא רק מסיבות אידיאולוגיות .היה גם עניין מעשי ,ששיבש א ת היתםים :עורך-דין יהודי
מקבוצת ריצין ,שכטה שמו ,שהציע ,בהסכמת שלטונות ציכיה ,לארגן גדוד צ׳כי קומוניסטי ,שיבוא
לארץ-ישראל להילתם בצד מדינת-ישראל .גדוד זה אמור היה להיות משקל-נגד למח׳׳ל ,המתנדבים
שהגיעו מן המערב .בן-גוריון מוכן היה להתיר א ת בואם בתור יחידים ,אבל בשום אופן לא בתור
חטיבה.
אולי עמדה לדן התערבותו של אחד מאנשי-הקשר שלו ,שלא סר חנו ,ואולי זכות התנהגותו
המופתית כל עת שהותו בפראג .החוקרים הדגישו כי ידוע להם ,שבניגוד לכל שאר השליחים הוא היה
מחליף א ת מטבע-התוץ שלו בבנק הממלכתי ,אף כי השער בשוק השחור גבוה היה פי חמישה-עשר:
שבמקום לנוע במוניות ,כפי שנהגו האחרים ,הוא היה הולך ברגל או נוסע בחשמלית; שסועד היה
במסעדות פועלים זולות ולא ביקר במקומות-בילוי .דן שוחרר לאחר חמישה ימים ,בתנאי שיעזוב מייד
א ת צ׳כיה .הוא יצא לגבול אוסטריה בלי אשרה .שם המתינו לו אנשי לח״י שסידרו לו א ת התעודות
הדרושות .לאתר שבועות אחדים הגיע ארצה .יחד עמו שוחררה גם מזכירתו ,דבורה וייס ,אותה נשא
לאישה כעבור זמן והגיעה גם היא לארץ.
בזה בא הקץ לפעילותה של לת׳׳י בצ׳כוסלובקיה.
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פעילות לחייי בהונגריה
שליח לחייי הגיע לבודפשט ,בירת הונגריה ,באמצע שנת  .1947היה זה בועז)יהודה גור-וייס(,
מוותיקי המתתרת ומבורחי לטרון .בועז היה יליד סלובקיה ודובר השפה ההונגרית .הקשר הראשון
נוצר בהתכתבות בין האחים רחנברגר )אילת( ,שאחד מהם ,מתיתיהו)וולטר( טיבי ,פעל אז בסניף
האירופי של לח״י בפריס והשני ,ישראל ,שכיהן כקצין נציבות בית״ר בבודפשט .הפעילות קיבלה
תנופה עם בואו של בועז .לחייי פעלה בהונגריה בשלושה תחומים:
א .הסברה לשם רכישת אוהדים לרעיונות של מלחמת המחתרת בארץ .אוהדי לח״י בבודפשט
ובעיר שופרון מימנו את כל פעולות לח״י בהונגריה ושיחררו את התנועה מהעברת תקציבים
״דA 1£1״ )המעש( ,כמו של
מהמרכז .עיקר פעולות ההסברה התמקד בפירסום העיתון
עיחון המחתרת בארץ .העיתון הופץ באמצעות הדואר באלפי עותקים .במחצית השנייה של
שנת  1948יצאו לאור שלושה גיליונות של העיתון.
ב .ארגון תאים לשם הקמת תשתית פעילות פוליטית ומלחמתית נגד בריטניה ,כל עוד תמשיך
לשלוט בארץ-ישראל .בין פעילי התאים בלט ישראל אילת ,אתיו של וולטר ,שהיה לעוזרו
האישי של בועז .עזרו לידם :יהודית פזקש ,שנישאה לימים לשלמה בן-שלמה ,ממנהיגי לח״י
הוותיקים ,שושנה אילת ,אשתו של ישראל וקיטי ליברייך ,שנישאה לבועז ועוד.
ג .נתיב בריחה .לחייי הצליחה לארגן קו בריחה עצמאי ,אשר דרכו עלו ארצה כל חבריו ,מספר
אוהדים ויהודים סתם ,שמימנו בכספם את בריחתם מהונגריה .נתיב הבריחה של לח״י
מהונגריה הוכיח את עצמו ,כאשר רוב דרכי הבריחה האחרות נסתמו זה מכבר.
סניף לח״י בהונגריה ,שמרכזו היה בבודפשט ,המשיך לפעול גם לאחר הכרזתה של מדינת-ישראל.
סיוע רחב ללח״י בהונגריה הושט על-ידי תנועת בית״ר ,אשר התבטא בתחום הרוחני-מוסרי בצורת
פרסום אוהד ,ואף בתהום המעשי ,כגון :עזרה ממשית בפעולות.
ערב אחד נאסר בועז ,כשעיתונים בידו .הוא נחקר עד למחרת בצהריים .עשרות אנשים ,חוקרים
מנוסים ומתלמדים ,השתתפו בתקירה ,שהתנהלה ליד שולחן ארוך .החוקרים הוחלפו מדי פעם .ליד
שואל השאלות ישב מזכיר שרשם פרוטוקול של מהלך-החקירה .כשמילא הלה דף ,הוצא הכתוב לתדר
אתר ,שם ישבו כנראה הממונים האמיתיים על החקירה ,לאתר שהסביר מי הוא ובשם מי הוא פועל,
נדרש בועז לכתוב את תולדות תייו ותזכיר על לח״י .אחרי זה באו שאלות חדשות .היה ויכוח ,אבל
בנימה אוהדת .עם החוקרים נימנו גם חברי תנועות-נוער ציוניות לשעבר .אהד מהם ,שהציג עצמו
בתור חבר ״השומר הצעיר״ בעבר ,ניסה להאשים את בועז שהוא סוכן השירות החשאי הבריטי,
ושהחומר שנתפס אצלו אינו אלא הסוואה .בועז השיב ברוגזה כי נראה שהחוקר הוא בור פוליטי
גמור .זמן קצר לאתר שאותו דף מן הפרוטוקול הועבר לחדר השני ,נכנס שליח ולחש משהו על אוזנו
של החוקר .זה קם והסתלק מייד .במקומו בא חוקר אחר ,אך במקום להוסיף ולשאול שאלות ,הודיע
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לבועז חגיגית:
"החלטתנו היא ,שאתה חופשי .מותר לך להמשיך בפעילותך ,בלי שנוכל לתת לך היתר דשמי
ותמיכה כפי שביקשת .אנו נעלים עין מפעילותך".

לאחר מעצרו ושחרורו של בועז ,קיבלה פעילות התאים צביון תשאי יותר וחבריה ירדו למחתרת
עמוק יותר .למרות הבטחות הבולשת ונוכח מעשי השלטון הקומוניסטי ,החליט מרכז לח״י להחזיר
א ת בועז ארצה .עם עזיבתו ,סניף לח״י בהונגריה חדל להתקיים .חברי כל התאים עלו ארצה במתצית
הראשונה של  1949בנתיב הבריחה העצמאי של לח׳׳י.

פעילות לח״י באנגליה
הנחת היסוד לסניף לח״י באנגליה נתאפשרה עם נסיעתו של חבר לת״י ,יעקב חרותי ,מתל-אביב
לאנגליה בספטמבר  ,1947כדי ללמוד משפטים באוניברסיטת לונדון ,אך המשימה האמיתית שמאחורי
הנסיעה הייתה להקים סניף של לח״י באנגליה .מבחינת פעילותה של לח״י בחוץ-לארץ ,הייתה אנגליה
בסוף שנת  1947מדבר שממה ללא כל נקודת־אחיזה.
א ת פעילותה נגד אנגליה ביצעה לח״י בהנהגתו של ישקה)יעקב אליאב( מאדמת צרפת.
בחודש מרס  1947נשלח זיק מרטינסקי ,אחד מפעילי לח״י בצרפת ,לאנגליה ומשם שיגר חבילת
נפץ למחלקת פיתוח אמצעי לחימה במיניסטריון ההגנה הבריטי בלונדון .מספר פקידים ,ביניהם גנרל,
נפצעו קשה.
באפריל  1947שוגרה בטי קנוט ,לוחמת לח״י אמיצה ,להטמין מוקש במשרד המושבות הבריטי.
כמו כן ,נשלחו מעטפות-נפץ לכל חברי הממשלה הבריטית ,לתברי הואפוזיציה ולגנרל אוולין ברקר.
פעולות אלה לא צלחו בגלל גילוין המוקדם .באותה עת החדיר רוברט מזרחי ,מפעילי לח״י בצרפת,
מעיל נפץ לתוך משרד המושבות .בפעולה נהרגו ונפצעו כמה אנשים .עם מאםרם של יעקב אליאב ובטי
קנוט בבלגיה ,חלה הפסקה בפעילות לח״י באנגליה.
עם הגיעו ללונדון השתכן חרותי בדירת אמו ,סמוך למרכז העיר .הייתה זו דירה מתאימה לצרכיו
של סטודנט ,שעליו היה להתחיל חיים חדשים בארץ זרה וחדשה ,בה גם התנאים הכלכליים לא היו
קלים .עברו כשלוש שנים מסיומה של המלחמה ,ההריסות פונו ממרבית האיזורים המופצצים ,אך
עקבות ההרס היו בכל מקום .אבל החיים חזרו למסלולם ולונדון שוב הייתה עיר חיה ותוססת .רק
המצב הכלכלי היה בשפל והצנע היה בעיצומו ,דבר שהשפיע על גיוס אמצעים הדרושים להקמת סניף
לפעילות לת׳׳י.
לעזרתו של תרותי באו שני חברי לח״י מהארץ ואמורים היו לפעול יחד עמו בהקמת הסניף :מאיר
רוטסקופ )עוזי( וחנוך פרידמן .השניים באו לאנגליה ,מכיוון שהוריהם שלתום ללמוד כדי להרחיקם
מפעילות מחתרתית בארץ.
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השלושה אמורים היו לפעול ב ה ק מ ת סניף ל מ ח ת ר ת  .חרותי קבע א ת מרתף ב י ת  -א ב י ו של חנוך,
שהיה ב ע ל דרכון בריטי ,ב ש כ ו נ ת וייטצ׳פל ,כ מ ר כ ז הפעילות .שכונה זו הייתה מ ר כ ז ה ח י י ם היהודים ש ל
ה מ ע מ ד הבינוני הנמוך ודלת ה ע ם בלונדון.
ה ס י כ ו י י ם ל ה ק מ ת ת ש ת י ת ל ס נ י ף לחייי ה י ו ט ו ב י ם  .ה ת ק ו פ ה ה י י ת ה ל א ח ר ה ח ל ט ת ה א ו ״ ם ב כ ״ ט
)(29

בנובמבר

 .1947מ ל ח מ ת ה כ נ ו פ י ו ת ה ע ר ב י ו ת ב א ר ץ  -י ש ר א ל נ ג ד ה י י ש ו ב ה י ה ו ד י ה י י ת ה ב ע י צ ו מ ה .

גל ה א ה ד ה באירופה ובארה״ב ליהודים ב א ר ץ היה בשיאו .אבל הקשיים האובייקטיביים ש ע מ ד ו
בפני חרותי וחבריו היו רבים .ל מ ר ו ת נסיונו ה מ ח ת ר ת י בארץ וההדרכה ש ע ב ר לפני הנסיעה ב מ ר ב י ת
הסוגיות שדרשו פתרון ,נתקל חרותי במציאות שלא הכירה .נסיונו בארגון תנועת מ ח ת ר ת  ,בעיקר ללא
אוכלוסייה ת ו מ כ ת ומחוץ לגבולות הארץ ,שאף לאפס .הבדידות הייתה מ ו ח ל ט ת  .האנגלית שבפיו ובפי
חבריו הייתה דלה .לא היו ב ר ש ו ת ם נשק ומקומות מ ס ת ו ר ופרט לכסף הפרטי ש ל ה ם למחיה ,לא היו
ל ה ם מקורות מימון לצורכי ה מ ת ת ר ת .
ק ש ר ר א ש ו ן ע ם יהודי ה מ ק ו ם נוצר ב א מ צ ע ו ת י ה ו ד ה ב ן  -א ר י ה  ,א י ש הצה׳׳ר ה ו ו ת י ק  ,ש ה ת ג ו ר ר
באנגליה .הקשר ע ם הארץ קויים ע ם אריה שלם)בנימיין( באמצעות חליפת מ כ ת ב י ם קבועה.
צעד ראשון בדרך להקמת הארגון ע ם ת ש ת י ת מינימלית היה ניסיון לגייס אוהדים וצעירים מתברי
בית״ר ,א ם כי צ ע י ר י ם א י ד י א ל י ס ט י י ם א ל ה ע ל ו ל י ם היו ל ש מ ש כ ת ו ב ת ר א ש ו נ ה ג ם ל ב ו ל ש ת ה ב ר י ט י ת .
א ט א ט נקשרו קשרים ע ם מספר אנשים ,ולימים נוספו מגוייסים חדשים באמצעותם .המטרה הייתה
ליצור קשר ע ם אנשים שהביעו הזדהות ע ם העיקרון הבסיסי של הקמת מדינה יהודית בארץ-ישראל,
והיו נכונים לעזור ג ם לגופים מ ת ת ר ת י י ם .
ב ש ל ב זה ,ה י י ת ה בידי ת ר ו ת י ה מ ל צ ה ע ל י ה ו ד י ב ע ל א מ צ ע י ם מ ח ס י ד י ז ׳ ב ו ט י נ ס ק י  .ה מ מ ל י ץ ה י ה ב נ ו
שכבר נמנה ע ל ש ו ר ת ה א ו ה ד י ם  .ח ר ו ת י ק ב ע א י ת ו פגישה ,ובשלב זה נ ק ב ע ביניהם ש ח ר ו ת י ידאג להביא
ל ו א ת ע ת ו ן ״ ה מ ע ש ״  ,ב ט א ו ן ל ח ״ י  ,ו ג ם ס י ס מ ה מ ו ס כ מ ת כ ה ו כ ת ה ל כ ך ש ה ו א מ י י צ ג א ת לח״י .ה י י ת ה ז ו
שיטה שבארץ ה ש ת מ ש ו בה בדרך שיגרה .כל א ד ם שדרש הוכחה מ מ ת ר י ם כספים או מאיש שבא לגייס
א נ ש י ם ל ש ו ר ו ת ה מ ח ת ר ת ע ל שייכותו ללח״י ,ב ח ר ס י ס מ ה מ ס ו י י מ ת ו ה ס י ס מ ה ה ת פ ר ס מ ה ב מ ד ו ר נפרד
ב ע ת ו ן ״המעש" ,שחולק ב ב ת י ם והודבק על קירות ב ר ח ו ב ו ת הערים.
חרותי התקשר עם בנימין בארץ והעביר לו א ת ה ס י ס מ ה וכתובת למשלוח העיתון.
״המעש״ הגיע ללונדון בקביעות לפי כ ת ו ב ת ו של אפרים ,א ח ד האוהדים ,שהייתה כ ת ו ב ת ו של
מ ו ס ד יהודי ,א י ת ו היה קשור אפרים.
ע ם קבלת העיתון ה ת ק ש ר ח מ ת י ע ם התורם ,אשר קיבל גם הוא א ת א ו ת ו עיתון וזה הזמין אותו
לביתו .ה ת ו ר ם סיפר כי יומיים קודם לכן ה ת ק ש ר אליו א י ש אצ״ל שהגיע לאנגליה וביקש תרומה .ל א ח ר
מ כ ן  ,ה ו א ה ו צ י א מ א ר נ ק ו ח ב י ל ת ש ט ר ו ת ו נ ת ן ל ו א ת מ ח צ י ת ה  500 ,פ א ו נ ד  .ה ו ן ע ת ק ב א ו ת ה ת ק ו פ ה  .א ת
החצי השני ש מ ר ל א י ש האצ״ל .ה כ ס ף ש י מ ש לכיסוי ה ו צ א ו ת ה ס נ י ף ש י מ ו ש יעיל.
ב י נ ת י י ם ה צ ט ר ף ל מ ע ג ל ה מ ג ו י י ס י ם זוג ,ל ל א י ל ד י ם ו ל ל א ר ק ע פ ו ל י ט י  ,א ש ר ה ע מ י ד ו ל ר ש ו ת ה מ ח ת ר ת
א ת דירתם .הדירה שימשה לדירת מסתור ,בה בנה חרותי מ ח ס ן ע ם דלת נ ס ת ר ת במרווח שבין רצפת
העץ ותקרת הקומה שמתחתיה.
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את כלי-הנשק הביאה אחת הבנות מיוזמתה .היה זה אקדח וולטר גרמני קוטר  7.65מ״מ עם כמה
פגמים שתוקנו .חנוך נסע לאירופה .הוא ביקר אצל עקיבא ברון בפריס וצפוני שומרון שגר באנטוורפן,
משם הביאו אקדח נוסף ,בעל קוטר  9מ״מ במצב תקין.
לכתובתו של אפרים הגיע מכשיר רדיו נייד מסניף לח״י בארצות-הברית .הסוללה במכשיר פורקה
מתוכנה והוכנסה לתוכה כמות של למעלה מקילוגרם של ג׳ילגנייט ,חומר נפץ מסוג דינמיט בעל ריח
אופייני .למרבה המזל ,לא הייתה כל ביקורת של ממש בדואר .הנפצים החשמליים והרגילים וכמות
של פתיל השהייה ,שהוטמנו בתוך התחתית של הרדיו עצמו ,אוכסנו יחד עם תומרי-הנפץ במחסן.
במרוצת הזמן נתקבלו עוד אביזרים נוספים שנשלחו מארה״ב בתוך עיתונים מקופלים בדואר רגיל.
בשלב זה הוקמה תשתית מינימלית לפעילות ,למרות העובדה כי הכל הוקם מן היסוד.
המשימות שהוטלו על הסניף ממרכז לח״י בארץ ,היו כלליות ביותר בנוגע להקמת הסניף .לעומת
זאת ,נתקבלה רשימת אובייקטים ומטרות אישיות ,בהם יש להתרכז ולהכין תוכניות מבצעיות.
בראש רשימת המבוקשים על-ידי לת״י באנגליה עמד ארנסט בווין ,שר-החוץ בממשלת ״הלייבור",
שהיה הרוח החיה במלחמה ביישוב היהודי ובסגירת שערי הארץ בפני פליטי השואה .בווין ,שפרט
להיותו בור וחסר-כל השכלה ,היה גם צר אופקים וגס רוח ואף היה רחוק מאוד מלתזות את הנולד .הוא
סימל את הרשעות של ממשלת בריטניה באותה תקופה והיה האחראי הישיר למדיניות של ממשלת
המנדט בארץ-ישראל ,מדיניות הדיכוי כלפי היישוב העברי והמלחמה במעפילים ושימש הכוה המניע
שמאחורי סילוקם בכוח ולהגלייתם של עשרות אלפי מעפילים .מעצרה של האוניה"יציאת אירופה״
והגלייתם של ארבעת אלפים ותמש מאות המעפילים שעליה בחזרה למחנות-עקורים לגרמניה ,נעשו
תוך תכנון מוקדם ומפורט ביוזמתו ובעצה אחת עם ראש הממשלה קלמנט אטלי ושר המושבות הבריטי.
רק עוורונו הפוליטי של בווין גרם לו להכריז מלחמה על היישוב היהודי בארץ-ישראל ולהקדים את
מלתמת השחרור .במצב החדש של התעוררות התנועות הלאומיות ברחבי תבל ,מלתמתו של בווין לא
רק שלא עצרה ,אלא אף עודדה את שקיעתה של האימפריה הבריטית ,שבתוך שנות דור סולקה מכל
עמדת השפעה משמעותית באסיה ובאפריקה.
אם כן ,המטרה העיקרית הייתה בווין .הוא היה האיש ,שפרט לליקוט ידיעות שיגרתי מקריאה
בעיתונים ומשידורי החדשות או תכניות הרדיו ,נוהלה פעילות יזומה אחריו .לשכתו של בווין הייתה
במשרד החוץ ,מול בניין משרד ראש-הממשלה בדאונינג סטריט בלונדון .הוא היה מגיע כל בוקר
למשרדו במכונית שרד שחורה גדולה ובולטת למרחוק ללא ליווי כלשהו ונכנס למשרד בפתח האחורי,
בו עמד דרך קבע שוטר בלתי חמוש .התצפיות במקום היו קלות ולא עוררו כל תשומת לב .הועלו
אפשרוית פגיעה אחדות .אחת ,התנקשות אישית בבווין לאור היום ,אך ללא נסיגה מתוכננת היטב,
היא נראתה בעדיפות משנית .האפשרות השנייה ,קלה יחסית לביצוע ,הייתה הטמנת מוקש מוסווה
בין מעבר הולכי הרגל לנתיב הנסיעה של המכונית מתחת לשער .אלא שכאן הסיכון היה הפגיעה
באזרחים תפים מפשע .בינתים הוזמנה כמות נוספת של חומר נפץ מארה״ב .קוד הפעולה שניתן על-
ידי מרכז לת״י בארץ להתנקשות בבווין היה :״שמעון״.
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ה ז ד מ נ ו ת לביצוע ה ת נ ק ש ו ת בבווין צצה ע ם כינוס ועידת שרי החוץ של ״ א ר ב ע ת הגדולים״ :א ר צ ו ת -
הברית ,ב ר י ת  -ה מ ו ע צ ו ת  ,צרפת ואנגליה לדיון בבעיות הנובעות מ ח ל ו ק ת ה של אירופה בכלל וגרמניה,
בפרט .הוועידה התקיימה ב א ת ד הבניינים הסמוכים ל״פל-מל״ ,מבנה שנשאר ש ל ם ושימש לצרכי
הוועידה .מרבית הבניינים באיזור היו ח ר ב י ם למחצה .עיי ההריסות פונו זה מכבר ,א ך הרבה בניינים
ה מ ת י נ ו לשיפוץ ו נ ו ת ר ו ש ל ד י ם נ ט ו ש י ם  .בלילה היה ה א י ז ו ר ש ו מ ם מ א ד ם  .חנוך יצא ע ם א ח ת ה ב נ ו ת
ל ש ו ט ט בסביבה .הוא סיפר כי ב ע ת שנמצאו ,הוא ובת לווייתו ,קרובים ל כ נ י ס ת הבנין ,לא ה ב ח י נ ו ב כ ל
ה ב ט ח ה ראויה של א נ ש י ם שיצאו מן הבניין וניתן היה לבצע ה ת נ ק ש ו ת בקלות ,תוך שימוש ב א ק ד ח .
גם דרך הנסיגה הייתה קלה במיוחד .מהבנין הובילה סימטה שוממה באורך של כמה מאות מ ט ר י ם
ב ל ב ד א ל כיכר פיקדילי ש ה י י ת ה ה ו מ ה א ד ם  .ל א נ ו ת ר זמן רב .ת ר ו ת י ואנשיו ה ח ל ו ב ת כ נ ו ן הפעולה.
באותו יום ,ללא קשר לאירועי הימים ,אלא בהמשך לדיווחים הקודמים שנשלחו לארץ  -הגיעה הוראה
מ ה מ ר כ ז לעזוב א ת ״ ש מ ע ו ן ״ ) ס י מ ן הקוד של בווין(.

ה י ע ד ה ש נ י ב ח ש י ב ו ת ו ל פ ע ו ל ת לחייי ב א נ ג ל י ה ה י ה ה ג נ ר ל א ו י ל י ן ב ר ק ר .
שנת
התמנה

 1946ה י י ת ה ש נ ת ש י א ב מ ל ח מ ת ם ש ל י ה ו ד י א ר ץ  -י ש ר א ל ב ב ר י ט י ם  .ב ר א ש י ת א ו ת ה ש נ ה
פילדמרשל מונטגומרי ל ר א ש ה מ ט ה הקיסרי והפעילות המדינית והצבאית כנגד יהודי

א ר ץ  -י ש ר א ל ת ו א מ ה בינו לבין בווין ,כ א ש ר גנרל ברקר ,הוא עושה ד ב ר ם בארץ ב כ ל הנוגע לפעילות
הצבאית.
שנת

 1946ר א ת ה א ת ה ק מ ת ה ש ל ת נ ו ע ת ה מ ר י  -ת נ ו ע ה צ ב א י ת מ ש ו ת פ ת ל כ ל ה א ר ג ו נ י ם ה י ה ו ד י ם

ב א ר ץ  -י ש ר א ל  -ה״הגנה״ ,האצ״ל ולח״י  -ו א ת שיא הפעילות ה מ ש ו ת פ ת בליל הגשרים ,בו נותקה
התנועה היבשתית בין א ר ץ  -י ש ר א ל לבין כל שכנותיה .ב א ו ת ה שנה ביצע הצבא הבריטי ב ר א ש ו ת ו
של ברקר פעילות ענפה כגגד כלל האוכלוסייה .במבצע של עוצר ותיפושי נשק בכל הישובים שעמדו
לרשותה של ההגנה )השבת השחורה( ,מעצר ראשי הסוכנות וראשי הערים היהודיות ,ועוצר כולל
ב ת ל  -א ב י ב ) ״ ה ע ו צ ר הגדול״(.
מ ל ת מ ת ח ר מ ה א ס ר הצבא הבריטי עוד לפני כן על ההעפלה שאורגנה ל א ח ר ה מ ל ת מ ה ע ל  -י ד י
ה״הגנה״ ועשרות אלפי מעפילים גורשו מתופי הארץ.
מיולי

 1946ו א י ל ך  ,ב ע ק ב ו ת ה פ ג י ע ה ב מ נ ג נ ו נ י ה ״ ה ג נ ה "  ,ד ע כ ה מ ל ח מ ת ה ש ל ת נ ו ע ת ה מ ר י ו א י ל ו

מ ל ח מ ת ם של הארגון הצבאי הלאומי ותנועת לוחמי ח ר ו ת ישראל גברה והלכה ,ולאחר אמצע שנת
1946

ה ת ח י ל ו ה ב ר י ט י ם ל ה ס ג ר ב מ ת נ ו ת  .בשנה זו ג ם נדונו שבויי ה מ ת ת ר ו ת למוות .ג ז ר  -ד י ן מ ו ו ת ע ל

א נ ש י אצי׳ל :ש מ ח ו ן ו א ש ב ל ב ו ט ל ל א ח ר ח ט י פ ת ק צ י נ י ם ב ר י ט י ם ב י ו ל י א ו ת ה ש נ ה  .נ ס י ו נ ו ת ה ת נ ק ש ו ת
ב ב ר ק ר ב ס ו ף א ו ת ה ש נ ה נ כ ש ל ו ו ב ת ח י ל ת י נ ו א ר  1947ה ו ט ל ג ז ר  -ד י ן מ ו ו ת ע ל ד ב ג ר ו נ ר  ,ש נ פ צ ע ו נ ע צ ר
בהתקפת האצ״ל על מ ש ט ר ת רמת-גן.
ל מ ת ר ת ה ט ל ת ג ז ר  -ד י ן מ ו ו ת על גרונר ה ת ק י י מ ה בלונדון ועידה ב ה ש ת ת פ ו ת שר התוץ בווין ,הנציב
העליון קנינגהאם ,מונטגומרי וברקר .שבועיים ל א ח ר מכן אישר ברקר א ת ג ז ר  -ד י ן ה מ ו ו ת על גרונר.
ל א ח ר ת ט י פ ת ק צ י ן ו ש ו פ ט ב ר י ט י ם נ ד ח ה ב י צ ו ע ג ז ר  -ה ד י ן  .ב ע ש י ר י ל א פ ר י ל  1947א י ש ר ב ר ק ר ג ז ר י  -ד י ן
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מוות נוספים של שבויי הארגון הצבאי הלאומי ויומיים לאחר מכן ברה מן הארץ בהסתר .גזרי-הדין
שהוטלו על דב גרונר ,יחיאל דרזנר ,אליעזר קשאני ומרדכי אלקחי בוצעו ימים ספורים לאחר בריחתו
של ברקר .ברקר היה ונשאר הסמל לרצח אסירי המתתרות.
כתובתו של ברקר נתגלתה לאחר חיפוש לא קשה במיוחד .השיקולים של דרך לפגוע בו היו זהים
לשיקולים שהדריכו את לחייי בקשר לפאראן .תוסר אפשרות למעקב קבוע ,קושי גדול בהמתנה ונסיגה.
הפתרון היה זהה .כשנה לאחר אישור גזרי-דין המוות ובריחתו של ברקר מארץ-ישראל נשלח אליו
עיתון מגולגל ,בצורה זהה לזו של משלוח שבועונים למנויים .כשהגיע הדואר לא היה ברקר בבית.
אשתו התחילה לפתות את העטיפה בשבתה במיטה ,ותוך כדי טיפול בעטיפה החיצונית הרגישה בריח
האופייני לעיתון .היה זה ריחו של חומר-הנפץ .הוזעקה המשטרה והמטען נוטרל .מקריאה בעיתונים
הוברר כי כל הנמענים הפוטנציאליים למשלות מעטפות-נפץ כבר הוזהרו.
המטרה השלישית הייתה מכוונת נגד מייג׳ור רוי פאראן ,אשר בשנת  1947חטף את הנער אלכסנדר
רובוביץ ,חבר לח״י בירושלים ,ועינה ורצח אותו .את הגופה קברו פאראן וחבריו במקום בלתי-נודע
ולא נמצאה עד עצם היום הזה.
זהותם של פאראן וחבריו נתגלתה ופורסמה ,הוא עצמו ״נעצר לחקירה״ ,ממנה ברח לדמשק,
בעזרת חוקריו .כשהפרשה נתגלתה ותפשה תאוצה הוסגר פאראן למשטרה הבריטית בא״י ,הועמד
לדין בדלתיים סגורות ,זוכה מיד ונשלח בחזרה לביתו באנגליה.
ברוב סכלותם של קובעי המדיניות בממשלת הלייבור לא הועלם פאראן מעין הציבור ,אלא הועלה
אל הכותרות .בהמלצת גורמי השלטון בבריטניה הוענק לו אות הצטיינות בארמון המלוכה ,זמן קצר
לאתר שנמלט על נפשו מארץ-ישראל .מדוע ולמה? על רצח נער חטוף והעלמת גווייתו? ...לממשלת
בריטניה דאז הפתרונים.
מעשה זה העלה את פאראן לא רק אל הכותרות ,אלא גם אל ראש הרשימה .צילומים שלו פורסמו
בעיתונות במעמד מתן האות ,בצירוף רקע קצר של תולדות תיים וכתובת מלאה של מקום מגוריו.
טיפול אישי בפאראן באנגליה ,הצריך תשתית הרבה יותר רחבה ורצינית ,מאשר התשתית הדלה
שעמדה לרשות לח״י .כדי לבצע מה שנקרא ״פעולה אישית״ מסוג זה מבלי להיכשל ,היה צורך במעקבים
ממושכים מבלי למשוך תשומת-לב ,כדי לקבוע מקום ושיטה לביצוע הפעולה .כעיקרון ,לפני כל פעולה
יש לקבוע נתיב נסיגה בטוח או מאובטת .מאתר שדובר בעיר זרה לחלוטין ,ללא דירת מסתור כלשהי,
הייתה הנסיגה כרוכה בנסיעה ישירות מעיר השדה בה גר פאראן אל לונדון ,נסיעה שהייתה אמורה
לערוך שעות ,בו בזמן שהמצור יכול היה להתחיל תוך דקות .פעולה אישית לא באה בחשבון באמצעים
שעמדו לרשות התנועה .הסיכוי היה קטן והסיכון בכל השלבים היה גדול מדי .הוחלט איפוא על משלוח
דואר ממולכד .הידע והאמצעים לפעולה מסוג זה היה בהישג-יד.
לכתובתו של פאראן נשלח ספר מהודר של כתבי שקספיר ארוז יפה וממולכד .הספר היה ממוען
אישית אל ח י פאראן והמשלוח התקבל על הדעת לאור הפרסום החיובי שזכה לו גיבור היום החדש
באנגליה.
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אתיו של פאראן היה בבית ב ע ת שהגיע הדואר ,ה ת ע ל ם מ ה כ ת ו ב ת הברורה ,פ ת ת א ת החבילה
ונהרג במקום.
פ ע י ל ו ת ו ש ל ס נ י ף ל ח ״ י ב א נ ג ל י ה  ,ש מ נ ה כ מ ה ע ש ר ו ת ח ב ר י ם  ,ה ו פ ס ק ה ב ח ו ד ש מ א י  1948ע ם ה ק מ ת
מ ד י נ ת  -י ש ר א ל ושובם של יעקב ת מ ת י וחבריו לארץ.

פעילות לוז״י באוצות-הבוית
סניף לת״י ב א ר צ ו ת  -ה ב ר י ת ה ה ל לפעול ע ם הגעתו של בנימין גפנר )אמיר( ל ש ם ב א מ צ ע

.1947

גפנר שוחרר מ מ ח נ ה  -ה מ ע צ ר באפריקה בזכות הישגיו והצטיינותו ביחידה ה מ י ו ח ד ת בצבא הבריטי,
והורשה לעזוב א ת הארץ ב א מ ת ל ה של ניתותי עיניים .עמו פעלו צפוני שומרון ,בועז עברון והרצל
אליאב .ע ם בואו של גפנר לניו-יורק ,החל בגיוס חברים מכל השכבות :מבית״ר ,מההוגים הדתיים
האורתודוכסיים של הישיבות

,Borough Parler

מקרב צעירים בעלי השקפות שמאליות ,מאנשי

ה ב ו ה מ ה ש ש ה ו בוילג׳ .ת ו ך ח ו ד ש י ם מ ס פ ר ה ו ק מ ו שני ארגונים:

.1

American Friends Of The Fighters for the Freedoom of Israël

 ,שהחל לעסוק

ב ת ע מ ו ל ה ו ב ה ס ב ר ת דרך ה מ ל ח מ ה של לח״י בשלטון הזר הבריטי ב א ר ץ  -י ש ר א ל ובהוצאת
פרסומים ,בגיוס תברים וכספים .בראש הקבוצה הזאת ע מ ד ניקולם קוסבירג ,א ד ם מבריק,
קומוניסט לשעבר.
.2

ארגון נוער ״ארצה״ ,שכלל עשרות צעירים ש ע ס ק ו ב ה פ צ ת תומר ת ע מ ו ל ה ברחובות ,שמעו
הרצאות אידיאולוגיות על לח״י ולמדו שימוש בנשק בניו-ג׳רסי.

בניו-יורק הוצא באורח סדיר ביטאון לח״י באנגלית ושמו

Jérusalem CaUing

 ,״ירושלים

קוראת״ .נוצרו קשרים ע ם עיתונאים יהודים ,ביניהם ב ן  -צ י ו ן גולדברג ,ח ת נ ו של שלום עליכם,
ש פ י ר ם ם ב״מארגען ז׳שורנאל״ ס ד ר ת מ א מ ר י ם א ו ה ד י ם ע ל לח״י .ב  1 4 -ביולי

 1947ה ק ד י ש ״ ה נ י ו -

יורק ט י י מ ס ״ ד י ו ו ח מ פ ו ר ט ע ל לת״י ב ע מ ו ד ה ר א ש ו ן  .ב א ר צ ו ת  -ה ב ר י ת ק ו י י מ ו מ ג ע י ם ו ש י ת ו ת ע ם נציג
ת נ ו ע ו ת מהפכניות באירופה ,בהן ״אלאס״ היווני ,ש ה ו ב ס בסוף מ ל ת מ ת  -ה ע ו ל ם  .מאנשי הצבא האירי
הרפובליקני ביקשה לת״י ב ס י ס י ם באירלנד עבור לוחמיו ,שפעלו ב א ו ת ה שעה באנגליה .המגע א י ת ם
נ ו צ ר ב א מ צ ע ו ת ו י ל י א ם זיף ,מ י ל י ו נ ר א מ ר י ק א י  ,ש כ ת ב ב ז מ נ ו א ת

ה ס פ ר ,The Rape of Palestine

והיה

ת ו מ ך נלהב ב ה ש ק פ ת ה ובדרכה של לח״י ו ת ר ם לה כ ס פ י ם בעין יפה.

גפנר חיפש קשרים ע ם א ו ה ד י  -ה ש מ א ל בקרב היהודים ,כדי לקרבם למאבק העברי לחרות.
בחיפושיו הגיע גם א ל פ ס ח נוביק ,עורך ה ב ט א ו ן ה ק ו מ ו נ י ס ט י ״מארגן פרייהייט״ .ל א ח ר ש י ח ה ב ת 
שעה ,ביתידות ,ש ב ה ש א ל ש א ל ו ת ר ב ו ת וקיבל ת ש ו ב ו ת על כולן ,יצא נוביק מן החדר .הוא ח ז ר ל א ח ר
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דקות אחדות בלווית גבר צנום ותמיר .באידית אמר לבן-לווייתו" :הבתור הזה בא אליי מטעם קבוצת-
שטרן״ .ובפנותו אל גפנר אמר :׳׳כפי שכבר אמרתי לך וכפי שהוכחתי לך ,אתם פשיסטים ,משרתי
האימפריאליזם״ .כל משפט נוסף התל בקביעה :״כפי שכבר אמרתי לך״; אף כי עד אותו רגע לא אמר
נוביק דבר ,מטוב ועד רע .גפנר הבין ,שנוביק מכין לעצמו ״אליבי" ,בנוכחות קומיסר לענייני כשרות
קומוניסטית .הוא מצא לנכון לסיים את השיתה בפסוק קצר :״מר נוביק ,אם תרצה ואם לא תרצה ,אנו
בסירה אחת" .גפנר יצא ממשרדם ,כשמלווה אותו הרגשה של תיעוב .לאתר עשרים ותמש שנה הגיע
פסח נוביק ארצה ,מוקא מן המפלגה הקומוניסטית ,מוכתם בתור בוגד וסוטה.
פגישה הרת-תוצאות הייתה לגפנר עם הנרי ולס ,שניסה בשנת ארבעים ושבע להקים את המפלגה
הפרוגרסיבית ,בנוסף על שתי המפלגות הקיימות ולהתחרות על כהונת נשיא ארצות-הברית .את
הפגישה הסדיר בוריס פרנל ,איש השמאל ומיליונר יהודי-אמריקאי ,שהיה בעל מכרות-אורניום
בקניה .גפנר נפגש עם ולס בבית-מלון לא מפואר בעיר ניו-היבן במדינת קונקטיקט .הוא סיפר
למדינאי האמריקאי על לח״י ,על מלחמתה ועל מדיניות-החוץ שלה ,על רעיון הנייטרליזציה של
המזרח-התיכון ועל היות מלחמת לח״י גם מלחמת הערבים נגד אויב משותף .ולס שאל שאלות ,אך
מיעט בדיבור .הוא בתן את הבחור הישראלי במבט חד מזווית עיניו ,שנראה מבט של אי-אמון .לאחר
יותר משעה הפסיק ולס את השיתה ,כדי לשאת נאום בפני סטודנטים באוניברסיטת ״ייל״ והציע
להפגש שוב כעבור שעתיים.
בשעה הקבועה תודשה השיחה וארכה למעלה משעתיים .לבסוף ,הודיעו ולס כי הוא מסכים בהחלט
עם השקפות לחייי במדיניות הבינלאומית ,אך אינו יכול להזדהות עם שיטות-מאבקה האלימות .עם
זאת ,הביע רצון להמשיך בקשר והזמין את גפנר להיות נוכח באותו ערב בעת נאומו באסיפה פומבית.
בנאום הזה ,לפני קהל של יותר משלושת אלפים ,הפתיע ולס את גפנר בהכללת רעיון הנייטרליזציה
של המזרה-התיכון בין העקרונות שילהם עליהם במדיניות האמריקאית.
בעזרתו של ולס ,שעמו נפגש גפנר עוד פעמים אחדות ,נפתחו בפני לח״י דרכי-גישה אל יהודים,
חברי המפלגה הפרוגרסיבית או מצדדיה ,שעד אז היו רחוקים משאיפות העם העברי וממלחמת-
המתתרת .רבים מהם היו אמידים .חוגים אלה עזרו לסניף לח״י בארצות-הברית להתבסס .ביחוד רבה
הייתה עזרתם בעיר שיקאגו.
בזכרונו של גפנר חרותה עד היום דמותו של הנרי ולס :חקלאי ,שפניו שזופות וחרושות רוחות-
סערה ,שיער דליל ,שיניים מצהיבות ,עיניים איריות  -תכולות ,פקחות וחודרות  -והרגשת "צער-
העולם" במבע פניו ובצורת דיבורו.
סניף לת״י בארצות-הברית הגיש עזרה ישירה לסניף התזית באנגליה .באמצעות המייג׳ור וייזר,
עורך הביטאון"הליגיון היהודי" ,הושגה רשימת חברי הארגון ונשלחו להם פרסומי לת״י בקביעות דרך
סניף המחתרת באנגליה .סניף לחייי בארצות-הברית אירגן משלוחים חשובים של חומר-נפץ לאנגליה,
ארוזים במקררים ,במקלט רדיו ובאביזרים חשמליים שונים .מסניף ארה״ב נשלחו כספים למרכז לח״י
בפריס לקניית נשק ולמימון הוצאות סניפי לח״י השונים בצ׳כוסלובקיה ,בולגריה והונגריה .כן ,שלח
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הסניף דרכונים וכסף בתוך כריכות של ס פ ר י ם לעצורי לח״י ב מ ח נ ו ת ה מ ע צ ר באפריקה .תוג ידידי לת״י
ב א ר צ ו ת  -ה ב ר י ת התברך באנשים מוכשרים ורבי השפעה בתיי ההברה והפוליטיקה .בין אלה נמנו עו״ד
ז ׳ ו ז פ ס ו ן ו א ש ת ו  ,ה ס ו פ ר ה מ ש ו ר ר מ י י ק ל פ ר נ ק ל  ,ש ע ר ך ל ש ו נ י ת א ת כ ל פ ר ס ו מ י לחייי ו ה ר ב ב ר ו ך ק ו ר פ ,
ש א י ת ן א ת מסיבות העיתונאים .פעלו עוד ב א ר צ ו ת  -ה ב ר י ת ברכה שומרון ,שהייתה ה א ח ר א י ת על
שיקגו ,שהגיעה לארה״ב ב  , 1 9 4 7 -ל א ח ר ש ש ו ח ר ר ה מ מ א ס ר ב ב י ת  -ה ס ו ה ר ב ב י ת  -ל ח ם  .ל א ח ר ה כ ר ז ת
המדינה הגיע לארה״ב צפוני שומרון ,א ש ר התליף א ת גפנר ביולי

Horizons

 1948ו ה ו צ י א א ת

Politically

 ,שבעריכתו השתתף תיאו זיבנברג)הבן(.

פעילותה של טניף לת״י בארה״ב הייתה בעיקר פוליטית ונמשכה גם לאתר הקמת המדינה ,אך
הופסקה זמן קצר אתריה והסניף נטגר.
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א
א ב י ש ר  ,ע ו ד ד  ,ספר חברון ,ה ו צ א ת ״ כ ת ר ״  ,ת ש ״ ל
א ו פ י ר  ,י ה ו ש ע  ,ראשוני אצ״ל  ,1940-1931ה ו צ א ת ה ע מ ו ת ה ל י ד ר א ש ו נ י א צ ״ ל 2002 ,
א ו ק ו ן  ,ש ל מ ה  ,גולי קניה ,ס י פ ו ר י ם  ,ת ״ א 1995 ,
א ו ר ן  ,ר ם  ,ימים אדומים ,ה ו צ א ת ״ ק ש ת ״ 2006 ,
א ו ר נ ש ט י י ן  ,י ע ק ב  ,בכבלים ,ה ו צ א ת ח ו ג י ד י ד י ם  ,ת ״ א  ,ה ת ש ל ״ ג 1973 -
א ח י  -מ א י ר  ,א ב ״ א  ,ברית הבריונים ,ה ו צ א ת ״ ה ו ו ע ד ל ה ו צ א ת כ ת ב י א ח י מ א י ר " 1972 ,
א ח י  -מ א י ר  ,י ו ס י ) ע ו ר ך (  ,י צ ח ק ש מ י ר  ,כסלע איתן ,ה ו צ א ת ״ י ד י ע ו ת א ח ר ו נ ו ת "  ,ס פ ר י ח מ ד מ כ ו ן
ז ׳ ב ו ט י נ ס ק י 2008 -
א י ב י א נ ס ק י  ,ז א ב  ,על התנגדות ומרד ,ה ו צ א ת ״ י א י ר ״ 1991 ,
א י ב י א נ ס ק י  ,ז א ב  ,הטרור האישי ,ת ״ א 1997 ,
א י ב י א נ ס ק י  ,ז א ב  ,לח״י צבת ראשונה ,ה ו צ א ת ״ י א י ר " 2003 ,
א ל ד ד  ,י ש ר א ל  ,מ ע ש ו ראשון ,ה ו צ א ת ״ ה ד ר "  ,ה ת ש ל ״ ו  ] 1975 -מ ה ד ו ר ה ש נ י י ה [
א ל ד ד  ,י ש ר א ל  ,פוצצנו מ ט ו ס י ם בריטיים ,ה ו צ א ת " ה ד ר "  ,ה ת ש ל ׳ ׳ ה
א ל ו ן  ,י ג א ל  ,מערכות פלמ״ח ,ה ו צ א ת ״ ה ק י ב ו ץ ה מ א ו ח ד ״ ת ״ א  ,ה ת ש כ ״ ו 1966 -
א ל י א ב  ,י ע ק ב  ,המבוקש ,ה ו צ א ת ״ ב מ ח ת ר ת ״ 1983 ,
א ל י א ש  ,ש ו ל מ י ת  ,גולי אצ״ל ולח״י במחנות מעצר באפריקה ,1948-1944 ,ה ו צ א ת ״ א ו נ י ב ר ס י ט ת
ב ר  -א י ל ו ״ 1996 ,
א ל פ ס י  ,י צ ח ק  ,הארגון הצבאי הלאומי בא״י ,מ כ ו ן ז ׳ ב ו ט י נ ס ק י  ,1990 ,ה ו צ א ת " ה ד ר " 1986 ,
א ל פ ס י  ,י צ ח ק ) ע ו ר ך (  ,הארגון הצבאי הלאומי בא״י ,מ כ ו ן ז ׳ ס ו ט י נ ס ק י  ,א ו ס ף מ ק ו ר ו ת
1998
א מ י כ ל  ,י י ב י ן ע ד ה  ,בארגמן חייו ש ל יאיר ,א ב ר ה ם ש ט ר ן  " ,ה ו צ א ת ה ד ר ״ 1986 ,
א מ י כ ל  ,י י ב י ן ע ד ה  ,סמבטיון ,ה ו צ א ת ס פ ר י ם ״ ב י ת א ל "  ,ה ת ש נ ״ ה 1995 -
א נ ש ל  ,ש פ י ל מ ן  ,אדם ולוחם ,ה ו צ א ת ״ י א י ר "  ,ה ת ש נ ״ ה 1995 -
א פ ל ב א ו ם  ,ח י י ם  ,בכל מאודם ,ה ו צ א ת " י א י ר "  ,ה ת ש מ ״ ד
א ש ד  ,ח ג י  ,זה לא ר ק החום המלוח ,ה ו צ א ת ד ב י ר 1991 ,
ארכיון תולדות ״ההגנה״
ארכיון ״הקיבוץ המאוחד״
ארכיון ״בית יאיר״
ארכיון צה״ל
ארכיון דויד שטרן

1937-
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ב
ב ג י ן  ,מ נ ח ם  ,המרד ,ה ו צ א ת ״ א ח י א ס ף ״ 1950 ,
ב ג י ן  ,מ נ ח ם  ,במחתות 4 ,כ ר כ י ם  ,ה ו צ א ת " ה ד ר ״  ,ת ״ א  ,ה ת ש ׳ ׳ ט
ב ל  ,ג ׳  ,ב ו י י ר  ,ציון ה ל ו ה מ ת  -מ א ב ק האצ׳׳ל ולח״י ל ת ק ו מ ת י ש ו א ל  ,ה ו צ א ת " א ח י א ס ף "  ,ו מ כ ו ן
ז ׳ ב ו ט י נ ס ק י 1987 ,
במחתרת ,ח ו ב ר ת פ נ י מ י ת ש ל ל ח י י י
ב נ א י  ,י ע ק ב  ,חיילים אלמונים ,ה ו צ א ת ח ו ג י ד י ד י ם 1985 ,
ב נ א י  ,י ע ק ב ) ע ו ר ך (  ,מ ק ו ר ו ת לתולדות תנועת לוחמי ח י ו ו ת ישראל ,ה ו צ א ת " י א י ר "  ,ה ת ש ס ״ ו ,
2006
ב ן  -ג ו ר י ו ן  ,ד ו ד  ,במערכה ,ה ו צ א ת " ע ם ע ו ב ד " 1957 ,
בן-דוד ,יהודה ,ה ו צ א ת המשפחה ,התשל״ג
ב ן  -י ש ר א ל  ,ח י י ם  ,בלח״י בצה״ל ואח״ב ,ה ו צ א ת מ ש ר ד ה ב י ט ח ו ן 2003 ,
ב ן  -ת ו ר  ,נ ח מ י ה  ,היום אכתוב בעט ,ה ו צ א ת " י א י ר "  ,ה ת ש נ ״ א 1991 ,
ב ן  -ת ו ר  ,נ ח מ י ה  ,הבריחה הגדולה ,ה ו צ א ת " ב ו ר ס י "  ,ה ת ש נ ״ ג 1993 -
ב ן  -ת ו ר  ,נ ח מ י ה  ,לח״י אנשים ) ,ע ו ר ך ר א ש י ( ה ו צ א ת " י א י ר "  ,ה ת ש ס ״ ב 2002 -
ב ן  -ת ו ר  ,נ ח מ י ה  ,לקסיקון לח״י ,ה ה ו צ א ה ל א ו ר ש ל מ ש ר ד ה ב ט ח ו ן  ,ה ת ש ס ״ ז 2007 -
ב ן  -ת ו ר  ,נ ח מ י ה  ,נושאי לפיד החירות ,ה ו צ א ת " י א י ר "  ,ה ת ש ס ״ ח 2008 -
ב ר נ ד ו ט  ,פ ו ל ק ה  ,לירושלים ,ה ו צ א ת " א ח י א ס ף " 1952 ,
ב ר נ ד  ,י ו א ל ו ה נ ז י  ,ה ש ט ן והנפש ,ה ו צ א ת " ל ד ו ר י " 1960 ,
ב ר נ ר  ,א ו ר י  ,הפלמ״ת ,לוחמיו ומבצעיו1978 ,
ב ט ל  ,נ י ק ו ל ס  ,ה מ ש ו ל ש הארצישראלי ,בריטים ,יהודים וערבים  ,1948-1935ה ו צ א ת " ע י ד נ י ם ״
ו ״ י ד י ע ו ת א ח ר ו נ ו ת " 1979 ,

ג
ג ו ל ן  ,א ב י ע ז ר  ,מ ל ח מ ת העצמאות ,מ ש ר ד ה ב י ט ח ו ן 1985 ,
ג ו ל ן  ,ש מ ע ו ן  ,מרות ומאבק בימי המרי ,ה ו צ א ת ה ק י ב ו ץ ה מ א ו ח ד 1988 ,
ג ו ל נ י  ,י ר ד נ ה  ,המיתוס ש ל דיר-יאסין ,ה ו צ א ת " ה ד ר ״ 1976 ,
ג י ט ל י ן  ,י א ן  ,פריצת כלא עבו ,ס פ ר י י ת ה מ ר ד 1980 ,
ג י נ ו ם ר  ,י א י ר ה  ,לא בשבילנו ש ר הסקסופון ,ה ו צ א ת " י א י ר "  ,ה ת ש נ ״ ח 1998 -
ג י נ ו ס ר  ,פ נ ח ס  ,בצאת לח״י מן המחתרת ,ה ו צ א ת א ו נ י ב ר ס י ט ת ב ר  -א י ל ן  ,ה ת ש מ ״ ה 1985 -
ג ל ב ו ע  ,י ע ק ב  ,בלכתך בשדות אימה ,ה ו צ א ת " י א י ר ״ 1989 ,
ג ל ב ר  ,נ.מ .הצהרת בלפור ותולדותיה ,ה ו צ א ת ה ה נ ה ל ה ה צ י ו נ י ת  ,ה ת ר צ ״ ט
ג ל ע ד י  ,ל א ה  ,עליהן לא כתבו ,ה ו צ א ת ״ י א י ר " 1997 ,
ג ר א נ ד ו ס  ,ג א ר ס י ה ג י א ו ר ג  ,כ ן נולדה מדינת ישראל ,ה ו צ א ת " א ח י א ס ף "  ,ה ת ש ס ״ ט
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ד
ד ב י ר י  ,ח י י ם  ,יום אביב ש ל א יישכח ,ה ו צ א ת " י א י ר " 1986 ,
ד ו ב ק י ן  ,א ל י ה ו  ,העלייה וההצלה בשנות השואה ,ה ו צ א ת " ר א ו ב ן מ ם "  ,ת ש ״ ו
ד י י ן  ,מ ש ה  ,א ב נ י ד ר ך  ,הוצאת ״עידנים״ ,י ר ו ש ל י ם ו ת ׳ ׳ א 1976 ,

ה
האינציקלופדיה העברית
ה ל ר  ,י ו ס ף  ,״לח״י 1948-1940״ ,ה ו צ א ת מ ר כ ז ש ז ״ ר  ,י ר ו ש ל י ם  ,ה ת ש מ ״ ט
ה פ נ ר  ,מ ל כ ה  ,בדמי חיי ,ה ו צ א ת " ה ד ר ״ 1978 ,

ו
ו י י נ ש ל  ,י ע ק ב  ,״הדם אשר בסף״ ,ה ו צ א ת " י א י ר " 1978 ,
ו ר ד  ,א ב ר ה ם  ,הסנה בועד באש ,ה ו צ א ת ״ ת נ ו פ ה "  ,ה ת ש ״ י 1950 -
ו ר ד  ,א ב ר ה ם  ,לוחמי ת י ו ו ת ישראל במלחמת העצמאות ,ה ו צ א ת " י א י ר ״  ,ה ת ש נ ״ ט 1998 -
ו ר ד  ,א ב ר ה ם  ,אריאלה ,ה ו צ א ת ה מ ש פ ח ה  ,ה ת ש ס ״ א 2001 -

ז
ז ׳ ב ו ט י נ ס ק י  ,ז א ב  ,האיש ומשנתו ,ע ו ר ך י ו ס ף נ ד ב ה  ,ה ו צ א ת מ ש ר ד ה ב י ט ח ו ן 1980 ,
ז ׳ ב ו ט י נ ס ק י  ,ז א ב  ,הזית המלחמה ש ל ע ם ישראל ,ה ת ש ״ א
ז ׳ ב ו ט י נ ס ק י  ,ז א ב  ,כתבים  8ו כרכים ,ה ו צ א ת ע ר י ז ׳ ב ו ט י נ ס ק י ו ״ ע מ י ח י ״  ,ה ת ש י ״ ג
ז ׳ ב ו ט י נ ס ק י  ,ז א ב  ,ש א ל ת ההגנה ב א ר ץ  -י ש ו א ל  ,י ר ו ש ל י ם  ,ת ר פ ״ ט
ז ט ל ר  ,י ה ו ש ע  ,לוחם חירות ירושלים ,ה ו צ א ת ״ פ ו ר ת " 2007 ,
ז כ ר י ה  ,ר א ו ב ן  ,ימים ולילות בלטרון ,ס פ ר י י ת ה מ ר ד 1978 ,
ז ל י ב נ ס ק י  ,י ה ו ש ע  ,תל-אביב
ז ר ע ו נ י  ,ב נ י מ י ן  ,ג א ו ן  ,נדיב ואכזר ,ה ו צ א ת " מ י ל ו א " 1992 ,

ח
ה״חזית" ,ע י ת ו ן ל ח ״ י ב מ ח ת ר ת
ח ט י ב ת ה״זקן״ במערכה ,ה ו צ א ת מ ט כ ״ ל  ,ק צ י ן ח י נ ו ך ר א ש י ו מ פ ק ד ח ט י ב ת 8
ח ס ו ן  ,י צ ח ק  ,הזקן ואני ,ה ו צ א ת ״ ב ר י ר ו ת "  ,ה ת ש נ ׳ ׳ ג 1993 -
ח ר ו ב י  ,א ל ד ד  ,הבולשת הבריטית  -סי .איי .די ,.ה ו צ א ת א ו נ י ב ר ס י ט ת ח י פ ה ] ע ב ו ד ת מ ח ק ר [
ח י ר ו ת י  ,י ע ק ב  ,א מ ת א ח ת ולא שתיים ,ה ו צ א ת " י א י ר ״  ,ה ת ש ס ״ ח 2008 -
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ט
ט י ל מ ן  ,ד ו ד  ,מגב ריקבון לחיילים אלמונים״ ה ו צ א ת ה מ ח ב ר  ,ה ת ש נ ״ ד 1993 -
ט ל  ,צ ב י  ,געוים ב מ ח ת ו ת  ,ה ו צ א ת ״ י א י ר ״  ,ה ת ש מ ׳ ׳ ט 1989 -

י
י ו ס ף  ,ב ר נ ר ד  ,השלטון ה ב ו י ט י ב א ו ץ  -י ש ו א ל  ,ה ו צ א ת מ ו ס ד ב י א ל י ק  ,ה ת ש ״ ח
י כ י ן  ,ע ז ר א  ,סיפורו ש ל אלגקם ,ה ו צ א ת ״ ה ד ר ״ 1977 ,
י כ י ן  ,ע ז ר א  ,ייבנה ,ה ו צ א ת ״ י ר ו ן ג ו ל ן ״  ,ה ת ש נ ״ ו 1996 -
י ל י ן  -מ ו ר  ,נ ת ן  ,לוחמי חירות ישראל ,ה ו צ א ת ״ ש י ק ו מ נ ה ״ 1974 ,
י ל י ן  -מ ו ר  ,נ ת ן  ,שנים בטרם ,ה ו צ א ת ״ מ ר ת ״ 1990 ,
י ע ק ב י  ,ש ל מ ה  ,חופשי ,ה ו צ א ת ח  .י ע ק ב י ה פ ק ו ת 1997 ,
י ע ר י  -פ ו ל ס ק י ן  ,י ע ק ב  ,פ ר ש ת ניל״י ,ה ו צ א ת ״ ע י ד י ת ״  ,ת ש ״ ח
י ש ר א ל י  ,י ה ו ש ע  ,בבגדים אדומים ,ה פ ק ה ע צ מ י ת  ,ה ת ש ״ ס ־ 2000

כ
כ ה ן  ,ג א ו ל ה  ,סיפורה ש ל לוחמת ,ה ו צ א ת ״ י א י ר ״  ,ה ת ש מ ״ ז 1987 -
כ ה ן  ,ג א ו ל ה  ,מפגש היסטורי ,ה ת ש מ ״ ו ־ 1986
כ ה ן  ,ג א ו ל ה  ,אין לי כ ו ח להיות עייפה ,ה ו צ א ת ״ ר א ו ב ן מ ס ״  ,ה ת ש ס ״ ח 2008 -
כ נ ע ן  ,ח ב י ב  ,בצאת הבריטים ,ה ו צ א ת ״ ג ד י ש ״ 1958 ,

ל
ל ב נ י  ,א י ת ן  ,המעמד ,ה ו צ א ת ״ ע י ד נ י ם ״ 1987 ,
ל ב נ ת  ,ש ו ל מ י ת  ,ה ש מ י ם קרובים יותר ,ה ו צ א ת ״ י א י ר ״ 1989 ,
ל ב  -ע מ י  ,ש ל מ ה  ,במאבק ובמדד ,ה ו צ א ת מ ש ר ד ה ב י ט ח ו ן 1984 ,
ל ב  -ע מ י  ,ש ל מ ה  ,ארגוני ה מ ח ת ר ת ב א ר ץ ־ י ש ר א ל 1946-1943
לוחמי החופש בישראל ,ה ו צ א ת ש  .פ ר י ד מ ן  ,ה ת ש ט ״ ו
לוחמי ח י ו ו ת י ש ו א ל  ,כ ת ב י ם  2 ,כ ר כ י ם  ,ה ו ע ד ל ה ו צ א ת כ ת ב י ל ח ״ י  ,ת ״ א ת ש ״ ט  -ת ש ״ ך
ל ו ר ך  ,נ ת נ א ל  ,ק ו ו ו ת מ ל ח מ ת העצמאות ,ה ו צ א ת ״ מ ס ד ה ״ 1966 ,
ל ז ר  -ל י ט א י  ,ח י י ם  ,אף על פי ,ה ו צ א ת ב ר י ת ח י י ל י ה א צ ״ ל 1988 ,
ל ז ר  -ל י ט א י  ,ח י י ם  ,מ ב צ ו עכו ,ה ו צ א ת ״ ש ל ח "  ,ה ת ש י ״ ג
ל י ב ר מ ן  ,א ב ר ה ם  ,עלילות לוחמים ,ה ו צ א ת " י א י ר "  ,ה ת ש נ ״ ב 1992 -
ל י ר ו ן  -א ל ט ש ו ל ר  ,א ה ר ן  ,ירושלים העתיקה במצוו ובקוב ,ה ו צ א ת " מ ע ר כ ו ת "  ,ה ת ש י ״ ז
ל נ ק י ן  ,א ל י ה ו  ,סיפורו ש ל מפקד אלטלנה ,ה ו צ א ת " ה ד ר ״  ,ה ת ש כ ״ ז
ל פ י ד ו ת  ,י ה ו ד ה  ,הסיזון  -ציד אחים ,מ כ ו ן ז ׳ ב ו ט י נ ס ק י 1994 ,
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נאור ,אריה ,דוד רזיאל המפקד הראשי ש ל האצ״ל ,הוצאה לאור של משרד הביטחון1990 ,
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סייקס ,כריסטופר ,מבלפור עד בווין ,הוצאת ״מערכות״1966 ,
ספר תולדות ה׳הגנה׳ ,הוצאת ״עם עובד״ ,תשט״ו-תשל״ב
ספר הפלמ״ח ,בעריכת גלעד זרובבל ,הוצאת ״הקיבוץ המאוחד״ ,ת״א ,התשי״ג

362

| ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

ספר השומר ,הוצאת ״דביר״ ,התשי״ז
ספר מאורעות תרצ״ו ,הוצאת ״דבר״ ,תרצ״ז
ספר מעצר הגלות ,הוצאת ״ברד״ ,התש״ח
ע
עמידרור ,צילה ,במעצר בית לחם ,הוצאת ״הדר״1977 ,
עמרמי ,יעקב ,ביביוגרפיה שימושית ,הוצאת ״הדר״1 9 9 0 , 1 9 7 5 ,
פ
פראנק ,ג׳רלד ,המעש ,הוצאת ״רשפים״1963 ,
פראנק ,צבי ,לח״י מאין ולאן ,הוצאת ״יאיר״,

1992

צ
צמרת ,צבי ,לח״י ,הוצאת משרד החינוך והתרבות1978 ,
צמרת ,צבי ,הפעילות החינוכית בלח״י ,הוצאת האוניברסיטיה העברית ,עבודת גמר מ.א.
ק
קוצר ,אריה ,מרבד אדומ ,הוצאת ״מקדה״ ,התשל״ז
קוצר ,אריה ,בדם מפציע שחר ,התשי״ד
קיסטר ,יוסף ,האצ״ל ,הוצאת משרד הביטחון ,התשנ״ו  996 -ך
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ישראל( ,הוצאת ״אחיאסף״ ,התש״ז
קרוסמן ,ריצ׳רד ,שליחות ארצישראלית ,הוצאת ״ספריית הפועלים ,מרחביה1947 ,
ר
רובוביץ ,דוד ,בשרותם של הבריטים ,ה״הגנה״ ,האצ״ל והלח״י ,הוצאת ״אור-טל״
רוזנפלד ,שלום)עורך( ,לכבוש את ההר ,ספר שלמה בן-יוסף ,הוצאת"הדר״ ו״מעריב״,
רז ,שמחה ,איש צדיק היה ,ירושלים1973 ,
רזיאל ,דוד ,מכון ז׳בוטינסקי ,התשט״ז
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ש
שביט ,יעקב ,גולדשטיין יעקב וחיים באר )עורכים( ,לקסיקון האישים של ארץ־ישראל,
 ,1948-1799הוצאת"עם עובד״1983 ,
שביט ,יעקב ,עונת הצייד ,הוצאת"יריב-הדר"1976 ,
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ש ג ב  ,ת ו ם  ,ימי כלניות ,ה ו צ א ת ״ כ ת ר ׳ 1999 /
ש ו מ ר ו ן  ,ד ו ד  ,גוייסנו לכל החיים ,ה ו צ א ת מ ש ר ד ה ב י ט ח ו ן ו ה ו צ א ת ״ י א י ר "  ,ה ת ש מ ״ ה
ש ו מ ר ו ן  ,ד ו ד  ,מ ה ת ר ת מאונס ,ה ו צ א ת ״ י א י ר ״  ,ה ת ש נ ״ א
ש ט י י ן  ,מ ש ה  ,ביום שירות ,ה ו צ א ת " א ו ר  -ע ם ״ 1986 ,
ש ט ר ן  ,א ב ר ה ם  ,בדמי לעד תחיי ,ה ו צ א ת ״ י א י ר ״  ,ה ת ש ל ״ ט  979 -ו
ש ט ר ן  ,א מ י ר ה  ,הארכיון ש ל יאיר שהוטמן בכד ,מ כ ו ן ז ׳ ב ו ט י נ ס ק י 1984 ,
ש ל ג  ,י א י ר  ,רוח במדבר ,ס י פ ו ר ו ש ל י ה ו ש ע כ ה ן  ,ה ו צ א ת מ ש ר ד ה ב י ט ח ו ן 1998 ,
ש ל ם  ,ח י י ם  ,לנגב ,ה ו צ א ת ״ י א י ר ״  ,ה ת ש מ ״ ח 1988 -
ש ל ת י א ל  ,ד ו ד  ,ירושלים תש״ח ,ה ו צ א ת מ ש ר ד ה ב י ט ח ו ן 1981 ,
ש מ ו א ל ב י ץ  ,מ ת ת י ה ו  ,בימים אדומים ,ה ו צ א ת מ ש ר ד ה ב י ט ח ו ן  ,מ ה ד ו ר ה מ ח ו ד ש ת 1978 ,
ש מ י ר  ,י צ ח ק  ,סיכומו ש ל דבר ,ה ו צ א ת ״ ע י ד נ י ם  -י ד י ע ו ת א ח ר ו נ ו ת ״  ,ה ת ש נ ״ ד 1994 -
ש מ י ר  ,מ ש ה  ,י א י ר  ,הוצאת ״זמורה-ביתן"2001 ,
ש פ י ל מ ן  ,א נ ש ל  ,בך ברחנו לחזית ,ה ו צ א ת ״ ה מ ד ר ש ה ה ל א ו מ י ת ״ 1979 ,
ש פ י ל מ ן  ,א נ ש ל  ,אדם ולוחם ,ס פ ר ל ז כ ר ו  ,ה ו צ א ת ״ י א י ר ״  ,ה ת ש נ ״ ה 1995 -
ש ק ד  ,א  , .תהומי אברהם לוחם וחולם ,ה ה ו צ א ה ה ל א ו מ י ת 1959 ,

ת
ת ד ה ר  ,ד ו ד  ,אינציקלופידיה לחלוצי היישוב ובוניו
תולדות מ ל ח מ ת הקוממיות ,ה ו צ א ת ״ מ ע ר כ ו ת ״ 1959 ,
ת ל מ י  ,א פ ר י ם  ,לקסיקון ציון ,ה ו צ א ת ״ מ ע ר י ב ״ 1996 ,
ת ל מ י  ,א פ ר י ם  ,מה ומי במאבק ,ה ו צ א ת ״ ס פ ר י י ת ד ב ר ״ 1976 ,
ת ל מ י  ,מ נ ח ם  ,בך התגונן ישראל :פ ר ש ת ההתגוננות והמאבק מימי השומרים ועד ה ק מ ת
מדינת ישראל ,ה ו צ א ת ״ ע מ י ח י ״  ,ה ת ש י ״ ד
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רשימת תמונות א׳
 .1שוד הרכבת על ידי לחייי ליד חדרה
 .2ועדת החקירה האנגלית  -אמריקאית
 .3גשרנעמן
 .4״ליל הגשרים"  -גשר אלנבי
 .5אנדרטה לזכר הנופלים בהתקפה על בתי-המלאכה
 .6מלון המלך דוד
 .7״העוצר הגדול״ בתל-אביב
 .8חשודים מובלים לחקירה
 .9הקצין ריימונד קאפרטה
 .10החיפוש בקיבוץ שדות-ים
 .11חברות לח״י מובאות למשפט
 .12עצירי לטרון
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רשימת תמונות ב׳
ו.

בתי המלאכה של הרכבת בחיפה

.2

גשר בנות יעקב

.3

אנשי לח״י מ ה  1 8 -מובאים למשפט

.4

ב נ י י ן ה א י נ ט ל י ג ׳ נ ס ה ב ר י ט י ב י פ ו ל א ח ר פ י צ ו צ ו ע״י לחייי

.5

מבצר עכו

.6

קבוצת אנשי לח״י בכלא עכו

.7

בית הסוהר לנשים ב י ת  -ל ח ם

.8

חיילים ב ר י ט י ם מ ח פ ש י ם נשק בקיבוץ יגור

.9

מצבור נשק שנתגלה ביגור

.10

גנרל דמפסי וגנרל ברקר

וו .מכתב למטה הכללי של הקיסרות על העוצר הגדול
.12

חיפוש בקיבוץ ש ד ו ת  -י ם

13.

 6שוטרים בריטיים הרוגים בין ירושלים ללוד

.14

הנציב העליון קניגהם וגנרל מונטגומרי

.15

מוקש מלכודת בשכונת הבוכרים בירושלים

.16

סיור חיילים בריטיים ליד מסילת הברזל

.17

פרסומי לח״י בחוץ-לארץ
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355,354,353,302,301

דנציגר ,ד״ר

206

גרא ,נ ת ן י ל י ן  -מ ו ר , 1 5 1 , 1 4 5 , 1 4 4 , 1 4 3 , 7 0 , 3 6 , 9

דר ,יוסף

77,61

346,309 ,295 ,288 ,287,161 ,157

דר ,ל א ה

215

263,93,89

גראנט ,מג׳ור

315

גרדוש ,קרל וליליאן

352,351,299,62

גרונר ,ד ב
גרוס ,מ א י ר

315

גרוסברד ,רות

301

גרוםמן ,מאיר

296
341,340

גריגורב
גרינבוים ,יצתק

128

גרינברג ,רומק ,ראובן

215

גרנביץ ,נ ת ן
גרנק ,י ע ק ב ) ד ב (

219,111
,212,203,70,69,64,43,29
312,277

דרורי ,ציפורה
דרזנר ,יחיאל

211,209,206,77
352,252

ה
האקט ,קולונל
האריס ,דוגלאס

110,93
250

הברמן ,בלה

219,217

הגלילי ,יוסף

345

הגלילי ,ש א ו ל

275,18

הולצמן ,מולה

213

הורוביץ ,גרשון

301

היטלר ,אדולף

339,176,170,35
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הכהן ,רוזנטל ,דוד

218,145,144,128

הלפרין ,אלתנן

224

הלפרן ,תיים

128

המאירי ,דוד

92

הנגבי ,ע מ נ ו א ל ) א ד ם (

203

הפנר ,יצתק ,ד״ר

206

ורקשטל ,גבריאל

77

ורקשטל ,פרידה

77

ז
ז׳בוטינסקי ,זאב

363 ,362,361 ,360,359,358

הפנר ,מלכה

77

ז׳בנר ,זוהבי ,צבי

הצ׳יסון ,ג׳וזף

51

ז ׳ ו ז פ ס ו ן  ,עו׳׳ד

הרון ,קולונל

31,30

הריסון ,ארל

51

הרצל ,זאב ,בנימין

290,289,288,200,39

,357,349,269,263,88,28

219,217,215
355
166,163

זומרשטיין ,ד״ר

359,21

זטלר ,יהושע

355

זיבנברג ,ת י א ו
זיו ,א ר י ה

ו

219,218

זינגר ,מילו וליאה

143

ואיאן ,רוזיה

317

זינגר ,קצין מ ש ט ר ה

216

וויינשל ,יעקב

338

זינגר ,ש ל מ ה

312

זיף ,ו י ל י א ם

353

350,347,328,315,314

זליבנסקי ,יהודית

207

148,140

זליבנסקי ,יהושע

209,206,39

262

זליבנסקי ,פתתיה

222

זפוטוצקי

345

ו ו י ל ק י נ ס ו ן  ,ג׳ורג׳
וולטר ,מתתיהו אילת
וולטש ,רוברט
וולינגטון ,אדמירל
ווליניץ ,ש ל מ ה

329,322

250,35

וייזר ,מג׳ור

354

וייס ,ד ב ו ר ה

347,346

וייץ ,י ח י ע ם

71

ו י י צ מ ן  ,ת י י ם ,146 ,130,94 ,72 ,58 ,57 ,53 ,52 , 3 1
295 ,291 ,175,167,147
וילנר ,יוסף
וילנר ,ש מ ש ו ן
וילסון ,קצין
וילקין ,ט ו מ ס

224
304,111,77
264
254,252

וינדמן ,עמנואל

301

וישינסקי ,אנדריי

167

ולס ,הנרי

354

ולקר ,יוסף

224

ורד

359

ז׳ק ,ז ל י ג

348 ,314 ,254 ,250 ,73 ,40

זרעוני ,בנימין

359,251

ח
תכים ,אליהו
תכים ,יוסף
תסון ,יצתק)יוסי ,לוט(
תסון ,שרה

306,301,27
251
219,214,213
215

ת ר ו ת י  ,י ע ק ב 353,351,349,348,211,209,206 . .

ט
טאלוב ,אבא ,קצין מ ש ט ר ה

216

ט ו ר נ ב ר ג  ,ג׳ולי

222

טיטו ,גנרל יוסף ב ר ח

259,258,154,47

מפתח שמות 371 I

77

י ש ק ה  ,א ל י א ב  ,י ע ק ב ,303,302,301,211,29,21 .

222,215

,317 ,316 ,315 ,314 ,313 ,311 ,306 ,305 ,304

69

,329 ,328 ,327 ,326 ,325 ,324 ,323 ,320 ,319

70,66,53,51

348 ,337,336,335 ,334,330

טל ,ידידיה
טסלר ,משה
טרוי ,ד״ר
טרומן ,הרי
טרומפלדור ,יוסף

157

טרוצקי ,ליאון

154
252,35

טרטנר ,אשר
טרנר ,רוי

254

יאיר ,א ב ר ה ם ש ט ר ן

360

ישראלי ,יהושע

כ
כהן ,אהרון

306

כהן ,אפרים

215

כהן ,בן-ציון

223

,5,4

כהן ,גאולה

308,219,68,67,62,39,37,9

,200,157 ,145 ,65 ,42 ,41 ,40,39,27 ,13 ,9,8 ,6

כהן ,מ נ ח ם

70

,310 ,309 ,266 ,254 ,251 ,250 ,223 ,215 ,207

כהן ,פרחי

75

363 ,362 ,361 ,360 ,359 ,358 ,357 ,330
78,77,44

יהודאי ,א ב ר ה ם

219,209

יהל ,י ע ק ב

27

יותנן מגוש הלב

ל
לב
לבני ,ירוחם ,א י ת ן

360
360,209,61,35,21

78,77,73,44

לבנת ,שולמית

360

יוסט ,יוסף

345

לב-עמי,שלמה

360

יוסיפוף ,בצלאל

222

לבשטיין ,אליאב ,יעקב

יולביץ ,ב ן ־ ע מ י

,22,27,36,39,77,78

1

2

,

,251 ,250,224 ,219,215,157,128,127,111,88
362 ,361 ,360 ,359 ,345 ,302 ,262
יכין ,ע ז ר א

217,215

ילין-מור ,נתן)גרא(,205,169,151,143,136,9.
360 ,346 ,310

לבשטיין,הרצל
לובינצ׳יק ,נפתלי
לוי ,י ה ו ד ה ) ש מ ו א ל (
לוי ,י ע ק ב
לוי ,ישראל
לוין ,ר׳ אריה

330,321,311,21
29
65,9
304,209,206,39
36
134
287,266,264

ינאי ,דוד

337,215

לונץ ,יוסף

22,21

יעקבי ,שלמה

360,212

לונץ,מנתם ,אליעזר

22,21

לוסטיג ,קצין מ ש ט ר ה

216

לוק ,מזכיר ה ר א ש י

248

לוקר ,קרל

296

ירדור ,יעקב ,ד ״ ר 3 3 7 , 3 3 0 , 3 1 7 , 3 1 6 , 3 1 4 , 2 8 7 . . .

ליבוביץ ,ע ד ה

301

222

ליברייך ,לילי

347

יערי ,מ א י ר
יפת ,יוסף
יקטרינה ,הגדולה

ירקוני ,ישראל
ישו ,מ נ צ ר ת

148
321,78
152

27

ליברמן ,א ב ר ה ם

206,204,36
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206,204,36

ליברמן ,רבקה

מק-מייכל ,ה ח ל ד

250

ליטמנוביץ ,ד״ר

206

מרדכי ,יוסף

ליכטר ,צבי

224

מרטין ,סרג׳נט ,ט י ג ״ , 2 5 4 , 1 4 5 , 1 4 3 , 1 0 4 , 8 6 , 1 0

ליפשיץ ,צבי

213

277,276 ,275

270,251,250,222,219

לנדאו ,היים

143

מ ר ט י נ ס ק י  ,זיק

348,320,319,314

לנדוור,אריה

78

מחדור ,אליהו

361

לנין ,ולדימיר ,איליץ

153

מ ר כ ו ס  ,מקס ,פרופ׳

206

לנקין ,אליהו

360

מרלין ,שמואל

311

לשך ,מ ה נ ד ס

315

מרסה ,צבי
מרפיש ,תנה)נילי(

מ

מרפיש ,נ ת ן ) ג ד (

מוין ,ל ו ר ד , 3 0 1 , 2 9 7 , 2 1 7 , 2 1 1 , 2 0 2 , 1 6 7 , 9 6 , 5 2 .

מרקוביץ ,יצחק

מולוטוב ,ואצ׳סלב

317,225
78,61,36
219,213,37,29
111,78

305 ,302

מרקין ,יצתק

343,342,340,339,338,44

314,209,164,156,21

משען ,תיים

209

מונטגומרי ,ב מ ר ד  ,גנרל366,351,284,242,70..
מוסוליני ,בניטו

312,160,159

נ

מורטון ,ג׳ולרי

361,254,253

נאפוליון ,בונופרטה

מוריסון ,לורד ה ר ב ר ט 3 2 5 , 1 3 7 , 1 3 6 , 6 6 , 1 1 , 9 . . . .
מורשצ׳יק ,שאול
מזרתי ,אברהם
מזרתי ,נתום
מזרתי ,רוברט ,פול
מיידן ,א י ת ן
מייזלס ,אהובה

301

נוביק ,פ ס ת

153
354,353

נויימן ,ע מ נ ו א ל

295

נוימן ,שמש ביה״כ

143

111,78

נומברג ,יוסף

215

348,324,323,314

נורדאו ,מקס

290

נורי ,ס ע י ד

172

297,252

222
222,206

נסים ,גרשון

111,78

מיכאל ,יצחק ש מ י ר , 1 6 4 , 1 4 5 , 1 4 4 , 1 4 3 , 4 9 , 1 0 . .
337,309,301 ,275 ,223,185
מימון .ל .הרב

349,311,128,127

ס
סבובודה ,גנרל

345

מיקולייציק

164

סבוראי ,משה

מיקונים ,שמואל

345

סגל ,דוד

223,212

מנדלקורן ,ניסן

250

סדובסקי ,רפאל

301,199

מנדלר ,פרץ

223

סטלין ,יוסף ופרופ'

מסגרב ,קצין

254

342 ,341 ,340 ,339 ,338 ,167 ,165 ,164

מסרי ,גבריאל

317

סיטון ,דוד

219,215

ס י ט נ ר  ,יוסף ,גלילי

302,301

מסריק,יאן

344,62

361,215,213

,163,162,161,154,153

מ פ ת ח ש מ ו ת 373 I

סיילס ,ויקטור

308

פיינשטיץ ,זאב)שפר(

130

סימון ,אנדריי

344

פיינשטיין ,מ א י ר

264

ס י נ ג ל ט ו ן  ,ג׳ון

51

פין ,קצין מ ש ט ר ה

216

111,78

סינואני ,שמשון

150

סלוצקי ,יהודה

296,147,130,127

סנה ,משה
סרברו ,משה

24

פירון ,גנרל
פירסטנברג ,אפרים
פל ,ק ו ל ו נ ל

,349,106,105,103,102,101,79
351

215
315,314

טרטר ,ז׳אןפול

פלדמן ,אשר
פליישמן ,א ב ר ה ם

ע
עבד-אל-עזיז
עברון ,בועז
עזרא ,אליהו
עלי ,דוד ש ו מ ר ו ן

298,276,206

78
78

פנסו ,יעקב)גואל(

297,36

24

פנסו ,נסים

111,78

353

פנצ׳ב ,מ ש ה

36

217,215,18,8

פצ׳ו ,מ ר ד כ י

251

פראן ,רון ,מגייר

252

,40,37,29,25,22

,331 ,308 ,290,212 ,209 ,204 ,84 ,75 ,70 ,68 ,44

פראנק ,יונה

70

341 ,340 ,333 ,332

פראנק ,צבי

223

פרדיננד,מלך

338

פ ר ו י י נ ד  ,י ע ק ב דייר

224

עמיקם ,הרצל

,311,310,309,302,220,215

334 ,330 ,329 ,327 ,325 ,317 ,316 ,313 ,312
עמית ,יחיאל

213

פ

פרונין ,צבי

37

פרחי ,ישעיהו

78

פרטוש ,פטר

305,67

264,206

פרידמן ,חנוך

348,310,304,144

176

פריזנט ,לאה

223

פריזנט ,צבי

223

פולד ,ב ר כ ה

61

פריזת ,שלמה

308

פולק ,יפה

78

פריצקר ,ישראל

215

פרלמן ,משה

316

פאול ,ז  .ד ״ ר
פאט ,פרנק
פוזנר ,ש ל מ ה

פון וייזל ,ז א ב

225,224

128

פוני ,מ א י ר

219,215,214

פרנקו ,גנרל

פורד ,ג׳והן

254,36,35,8

פרנקל ,מייקל

355

347

פרנקל ,נפתלי

207

פזקש ,יהודית
פטר ,הגדול

305,154,152,67

פייבל ,פ ס ה

337,224

פייגלביץ ,צ ב י ) ר מ י (

204

צדיק ,ש מ ו א ל

פיינברג ,צבי

301

צוקרמן ,שמואל

337,159,24

215,47
78
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צתנוביץ ,קצין מ ש ט ר ה

216

קנוט ,סופר

314

צפלר,ד״ר

311

קניג ,יעקב

78

צ׳רצ׳יל ,ו י נ ס ט ו ן

174,169,164,152

219

קניג ,ישראל
קניגהם ,איליין ,גנרל

ק

366,242
225

קפלן ,ש מ ו א ל

קאסלס ,מג׳ור גנרל

143

קרוסמן ,ריצ׳רד

קאסם ,גנרל

308

קרילה ,א ב ר ה ם

78

קריניצי ,א ב ר ה ם

224

קהתי ,ע מ ר ם

301

קריץ׳-ג׳ונס ,ארתור

179

קובל ,סרג׳נט

111,109,108,97

קרמר ,קצין מ ש ט ר ה

קוויגלי ,יוג׳ין

253

קרמרמן ,יוסף

קוטוזוב ,גנרל

262

קרנס ,ראלף

קאפראטה ,ריימונד

23

קוטליצקי ,ברוך

223,78

קוטליצקי ,רות

221,220

57,52

216
36
254,251
157

קרנסקי ,אלכסנדר

352,252

קשאני ,אליעזר

קול ,פ ר ו פ ס ו ר

178

קונקווטט ,א .א

254

ו

קוסבירג ,ניקולס

353

ראובני ,נסים

223

קופצ׳קי

344

ראמדייה ,סול

317

קוק ,הלל

311

ראשיד ,עלי

308,290

קור-אל ,עודד

219

רבדל ,זלמן

327,311

קורב ,אליהו

251

רבדל ,יהודית

קורסיני ,פ ל ב ט ו ר ה  ,ה ז ן

312

רבינא ,היים

78
211,209

רדומוסלסקי ,משה)אורי(

29

קורפ,ברוך ,רב

355,334

קטלינג ,ריצ׳רד

254

רובוביץ ,א ל כ ס נ ד ר

קיארי ,קפטן

313

רובוביץ ,דוד

קייסמנט ,רוג׳ר

261

רוזבלט ,דנינו בנימין

165,162,156,152

קלאו ,קצין

263

רוזנברג ,אוסקר ,ד״ר

328,206

קלאוזנר ,יוסף,פרופ׳

224

רוזנברגר ,אילת

330,329,328,325,314

רחנברגר ,טיבי

330,329,328,325,314

רוזנברגר ,מ ת ת י ה ו

330,329,328,325,314

קלה ,ש ל מ ה 3 5 1 , 3 5 0 , 2 1 0 , 1 9 4 , 1 0 4 , 8 5 , 3 6 , 2 1 .
קלימאנסו

46

קלמנטיס

344

רוזנשטיין ,קצין מ ש ט ר ה

קלרמן ,יוסף

167

רוטה ,יעקב

קמתי ,בנימין

252

רוטסקופ,מאיר

קנוט ,בטי

348,332,330,328,321,314,67

רוטשילד ,גיי-דה

352,252,222
217,215

216
78
348
334,330,329

מ פ ת ח שמות 375 I

שיפמן,יוסף

128

36

רומנו ,לילי
רון ,הרי

215

שיקמוני ,יהודית

206

ת ש ל ם  ,קולונל

315

שירצקי ,יהושע

219

שכטה

346

78

ריבנבך ,תיים

286,219

שלם ,א ר י ה , 3 0 1 , 2 7 1 , 2 2 0 , 2 1 9 , 1 5 8 , 9 5 , 8 4 , 8 3 .

ריבנטרופ

156

363,351,349

ריבנבך ,מ נ ח ם

רייס ,הרי

253

שמאי ,מאיר

רימלט ,אלימלך

224

שמואלביץ ,מתתיהו

רכט ,משה

223

שמחון ,יוסף

רם ,ד ן

307

שמיר ,י צ ח ק ) מ י כ א ל ( , 2 2 3 , 2 1 5 , 1 8 5 , 1 4 5 , 1 4 3 . . . .

רמז ,דוד

127

363 ,361 ,357 ,337 ,319 ,309 ,301 ,275

רפטור,ברל

128

שמעון בר-גיורא

27

רצון ,א ש ר

111

שמש ,אלברט

327,306,143,109,78,77

שמשוני ,נחמן

223

שניידרמן ,צבי

224

שנקר ,אריה

224

ש
328,248,138,137,135

שאו ,ג׳ון

254

שואו ,רוברט
שולמית ,שמיר
שומאכר
שומרון ,ברכה
שומרון ,דוד)עלי(

351,49

363,357

360,357

שפיצר ,דוד

315

שפס ,מ נ ח ם

206

355

שומרון ,צ פ ו נ י . 3 3 4 , 3 0 2 , 2 1 3 , 2 1 2 , 2 0 4 , 4 4 , 2 9 . .
355,353

שטיין ,יתזקאל

363,79,58,57

223

363,212,204,70,44,29

שועלי ,זאב

שפילמן ,אנשל

223

שץ,בן-ציון

224

שץ ,ג ר ש ו ן

224

ש ר ג א י  ,ש .ז

296

שרת ,משה ,שרטוק

72

78
345,288,223,220

ת

שטיינברג ,קצין מ ש ט ר ה

216

ת ב ו א ה  ,יפה

301

שטרן ,אברהם ,״יאיר״

,5,4

תגיר ,ב ן א ר י ה

219

,251 ,250,249,223,200,109,99,87,69,61 ,13
354,343,308,254
שיין ,נתמיה

71

תדהר ,דוד
ת מ ר הג׳ינג׳ינת

338,216
206

מ פ ת ת מקומות 377 I

מפתח מקומות
א
א-דאמיה
אוסטנד
אוסטריה

,173 ,170 ,166 ,164 ,161 ,160 ,158 ,157 ,156
71
305,67

,312 ,303 ,299 ,285 ,253 ,208 ,202 ,178 ,176
,331 ,329 ,325 ,324 ,323 ,320 ,319 ,318 ,315
354 ,353 ,352 ,351 ,350 ,349 ,348

346,269,160,159,152
180,177

אנדריכוב

211

350,299,270

אנטוורפן

350

אורים

270

אסטוניה

175

א-זיב

71

אוסטרליה
אופקים

איטליה

,162 ,161 ,160 ,159 ,157 ,150 ,11

,311 ,310 ,309 ,306 ,300 ,279 ,269 ,202 ,181

איילת-השתר
אינדונזיה
אירופה

350,177,166

אסיה

145,18

אסמרה
אפגניסטן

173

334 ,327 ,325 ,316,313,312

א פ ר י ק ה ,289 ,249 ,180 ,177 ,160 ,145 ,69 , 2 4 . . . .

127

357 ,355 ,353 ,350 ,343 ,337 ,302

47

א ר ה ״ ב 355 ,354 ,350 ,334 ,202 ,167 ,70,66 ,51

,46,26,10

א ר י ת ר י א ה ,145 ,143 ,65 ,37 ,22 ,20 ,19 ,18 , 9 . . . .
319

,155 ,154 ,153 ,152 ,150,145 ,90,70 ,67,65 ,51
,165 ,164 ,163 ,162 ,161 ,160 ,158 ,157 ,156

ארצות הברית

,261 ,259 ,221 ,182 ,178 ,177 ,175 ,174 ,167

,208 ,160,158,156,154 ,152 ,151 ,137,135 ,66

,304 ,302 ,300 ,291 ,290 ,271 ,269 ,268 ,267

355 ,354 ,353 ,351 ,350 ,334 ,300,295

,317 ,314 ,313 ,312 ,311 ,310 ,309 ,306 ,305

ארץ ישראל

,25,24,19,10

,337 ,336 ,334 ,332 ,330 ,329 ,328 ,327 ,318

,70 ,67 ,66 ,61 ,58 ,56 ,54 ,53 ,52 ,51 ,44 ,43 ,35

353 ,351 ,350 ,349 ,343 ,338

,145 ,142 ,137 ,136 ,103 ,102,93 ,86 ,81 ,73 ,71

353 ,261 ,249 ,34

,174 ,173 ,170 ,169 ,166 ,165 ,157 ,151 ,150

אירן

153

,249 ,247 ,224 ,217 ,215 ,207 ,183 ,182 ,181

אלבניה

158

,277 ,269 ,268 ,264 ,263 ,262 ,256 ,255 ,253

אלג׳יריה

318

,292 ,291 ,290 ,289 ,288 ,287 ,284 ,279 ,278

,305,303,302,301,297,67,66

,307 ,305 ,303 ,302 ,300 ,296 ,295 ,294 ,293

328 ,306

,328 ,324 ,323 ,320 ,319 ,317 ,316 ,315 ,314

,285,201,143,118,71,37,31

,342 ,337 ,336 ,335 ,334 ,333 ,332 ,331 ,330

377 ,367 ,365

,352 ,351 ,350 ,349 ,347 ,346 ,345 ,344 ,343

296 ,179 ,177 ,176 ,166 ,152

362 ,360,359,353

אירלנד

אלכסנדריה

אלנבי)גשר(

אמריקה
אנגליה

,155 ,153 ,152 ,135 ,101 ,36 ,11

אשדוד

,51,11,7

61,8
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,178 ,177 ,176 ,175 ,174 ,172 ,171 ,170 ,140
באזל

345 ,316,288 ,287

292 ,291 ,290 ,289 ,183 ,182 ,181 ,180 ,179

270

,51,44,30

בארות-יצחק

בריטניה

43

,150 ,137 ,136 ,130 ,129 ,128 ,66,55 ,54 ,53 ,52

בארי

311,309,270

,174 ,173 ,170 ,169 ,166 ,161 ,158 ,157 ,151

בגדד

308,306

,262 ,261 ,248 ,247 ,220 ,219 ,181 ,179 ,176

156

,297 ,296 ,295 ,294 ,293 ,289 ,279 ,275 ,268

באר-טוביה

בוג

347,344,8

בודפשט
בוטושאני

,325 ,322 ,321 ,320 ,317 ,314 ,307 ,300 ,299
352 ,350 ,347 ,335 ,334 ,329 ,328

166

בולגריה,202,167,164,162,161,155,75,11....
354 ,343 ,342 ,341 ,340,339 ,338 ,337 ,300

ברינדיזי
בריסל
ברית המועצות

306
330 ,329 ,328 ,322,162
,166,163,161,157,151,10

ביאליםטוק

301

ביזרטה

317

351 ,346,342 ,314 ,300 ,218 ,172 ,169 ,167

בי״ת ״פעילן״

206

307,130

317,283,282,281,218

ביירות

154

בילורוסיה

272 ,92 ,91 ,90 ,60 ,59 ,9

ביריה

בית הסוהר המרכזי בירושלים
ב י ת  -ת ו ל י ם ״פעילן״

252
36

בת-גלים
בת-ים
בת-שלמה

,302 ,301 ,297 ,287 ,280 ,206 ,167 ,8

בית״ר

349 ,347,311 ,310,309
בלגיה

,329 ,328 ,322 ,305 ,207 ,173 ,162 ,67
348 ,334 ,332 ,331 ,330

בלקן

164

בנגזי

158

בנדין

310

בנות יעקב
בני-ברק
בנימינה

366,230
211,209,206,205,145,44,29
283,281,280,209,75

בסט.הלנה

262

בסרביה

287

בריטאניה

,129,48,46,44,33,24

212

ג
ג ב ו ל ו ת ,201,175,160,156,153,132,130,64 . . .
349 ,270,249

ב י ת  -ל ת ם ,262 ,235 ,145 ,136 ,66 ,64 ,62 ,37 , 9 .
366 ,355 ,266 ,265 ,264

201,93,61

גבעת-אולגה

18

גבעת-ברנר

128

גבעת-תיים

47

גדרה

212

גוש ד ן

222,220,213,202,142

ג׳יבוטי

313

גיברלטר

157,155

גלאון

270

ג׳נבה

340

גנואה

313

ג׳נין
גרמניה

42
,46,25,24

,162 ,160,159 ,156,155 ,153 ,152 ,150,101 ,70
,268 ,261 ,207 ,181 ,174 ,167 ,165 ,164 ,163
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350,338 ,304 ,301 ,277 ,269

זכרון-מאיר

70,44,29

דורות

261,260,146,92,72

תבחן

357,270,35,34

דמשק

352,71

תח־ה

,283 ,282 ,281 ,280 ,261 ,209 ,115 ,70

דנמרק

175

דרדנלים

164

חולדה

דרדרה

270

חולה

270

289,24

חולון

208,201,61,29,28,23,9

חיפה

,67 ,44 ,42 ,36 ,35 ,9 ,8

דרום-אפריקה

ה

365 ,310
249,248

,98 ,97 ,96 ,95 ,89,88 ,87 ,79 ,77 ,75 ,74 ,73 ,70
270,263 ,202,59

,220,216 ,215 ,213 ,205 ,202,130,104 ,103 ,99

הגליל
הדר הכרמל

35

,282 ,281 ,280 ,277 ,276 ,271 ,262 ,254 ,229

הדר-רמתיים

211

366 ,361 ,359 ,313 ,309 ,307 ,305 ,283

הודו

158

חלוצה

270

הודו-סין

160

תניתה

307

הולנד

175

תצרים

270

הומל

140

הונגריה

,314,305,300,202,167,155,11,8
354 ,348 ,347 ,344 ,337 ,334 ,315

ט
טבריה

262,205

163

טהרן

161,152

271,35,18

טוניס

334,159

71,59

טורינו

313

טורנטו

309

טראפאני

158

ואלנסיאן

333

טריפולי

158

ובמונטה-קרלו

325

טרנסדניסטריה

164

הלסינקי
ה ר הכרמל
ה ר כנען

ו

וושינגטון

51

וילהלמה

281

וינה
ורשה

310,261
162

יבניאל

21

י ג ו ר ,182 ,149 ,148 ,130 ,129 ,128 ,108 ,42 , 3 6 . .

ז
זכרון-יעקב

יבנה

61

366 ,272 ,237 ,236
283,212,8

יוגוסלביה

340,336,311,258,164,158
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175,164 ,161 ,155

ימן

370,270,130,71

יחיעם
ים האדריאטי

151,10

ל
לבנון

334 ,333 ,317 ,313 ,300 ,292 ,279
311

לה-פונטין

יםהאיגאי

158

לוד

ים הארקטי

153

ל ו נ ח ץ ,319,299,176,174,149,139,111 ,51 , 4 7

ים הבלטי

163,151,10

352 ,348 ,335 ,334 ,333 ,332 ,323

ים השהור
יפאן

366,241 ,218,70 ,45,43

164,158,153

לטביה

309,175

153

לטרון

,70,69,37,22,8

יפ,280 ,277 ,254 ,253 ,232 ,209 ,73 ,64 ,10 ,8..1

,275 ,265 ,220 ,217,213 ,206 ,200,128,126 ,88

366 ,298 ,282 ,281

365 ,359 ,347 ,343 ,309 ,307 ,287

307 ,306 ,301 ,290 ,284 ,225 ,71

ירדן

,63,60,51,23,22,21,9,8,6

ירושלים

,133,130,127 ,88,87 ,73,71,70,69,67 ,66,64

ליטא

153

ליפתא

285

לנינגרד

163

,215 ,214 ,211 ,206 ,204 ,202 ,182 ,143 ,136
,254 ,252 ,251 ,243 ,241 ,223 ,222 ,220 ,217

מ

,283 ,282 ,281 ,280 ,279 ,278 ,264 ,263 ,262

מאה-שערים

,352 ,329 ,328 ,323 ,322 ,316 ,313 ,297 ,284

מאוריציוס

248

מארסיי

327

מונטה-קרלו

325

366 ,363 ,362 ,361 ,360 ,359 ,358 ,353

281,280,22

ירמוך

71

כפר-חסידים

81

346,342 ,341 ,300

218,208

מ ז ר ת ה ת י כ ו ן ,172,171,170,169,167,20,19 . . . .

כפראושה

62

303,300 ,294 ,292,173

כפר גלעדי

72

כפר דרום

270

מונס

כ
כפר אבו-גוש

331,329,328,323

מוסקבה,263,169,165,163,161,156,155,132

מזרע
מטולה

309,301,223,145,143,128
71

כפר-ויתקין

42

כפר מסריק

62

כפרסירקין

45

ממונס

כפר-סירקין

43

מעוז-תיים

71

270

מעין-ברוך

270

מעלה החמישה

270

כפר-עציון
כרם התימנים
כרמל
כרתים

201,64
275 ,271 ,84,35,18
158,73

מלון ״המלך דוד״

,141,135,134,133,130,9
316,285 ,284,151 ,146,142

מצרים

332

,67,58,45,44,11

,303 ,302 ,301 ,300 ,292 ,253 ,208 ,171 ,150,72
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343,339,338 ,308,306 ,305

334 ,333 ,313 ,300 ,292 ,270 ,71 ,59

סוריה

מרוקו

334

סיבסטופול

158

משואות-יצתק

270

סיראקוז

158

306,301,225

סלובקיה

347,344

משמר הירדן
משמר הנגב

270

נ

סמבל

143

ס נ ט ה מריהד ה באני

310

סן-רימו

327

נאות-מרדכי

270

סעד

נבטים

270

סרפנד

נבי ס מ ו א ל
נגב

272,270,204
309,297,48,11,9

22
270,269,136,66

נוה אילן

270

עבר-הירדן

נורבגיה

175

עזה

נהל נעמן

61

307,284,71
84,72,21
285

עטרות

ניו-ג׳רסי

353

עין-זיתים

59

ניו-היבן

354

עין-צורים

270

ניו-זילנדיה

177

עיר-גנים

83

ניו-יורק

353,316

עירק

308,172,37

ניצה

311,159

עכו

,80,77 ,61 ,59 ,35 ,27 ,22

נירים

270

,233 ,109 ,106 ,105 ,104 ,103 ,97 ,95 ,92 ,89 ,88

ניר-עם

270

366 ,360 ,358 ,301 ,263 ,262 ,252 ,234

309,8

80,76

נס-ציונה
״נעמו״ ,גשר

365,117,61,9

עמק זבולון
עמק-תפר

נען

128

עמק יזרעאל

נפולי

311

עתלית

נתניה

281,251,62,8

ם
סאוויה
סגולה
סואץ
סודן
סוםנוביץ
סופיה

פאנטלריה

65
128,42,39
272 ,266 ,248,131 ,128

158

159

פ ו ל י ן ,207 ,164 ,163 ,156 ,155 ,154 ,153 , 1 5 2 . . . .

338,55,44

302 ,287 ,279 ,277 ,268

294,169,157,155
275,22,20
310
341,340,339,338,164

פורטוגל
פורט סעיד
פינלנד

175
313,253
175,163,161

פ ל ש ת י נ ה ,254 ,248 ,218 ,34 ,32 ,30 ,24 ,23 , 2 0 . .
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361 ,341 ,321 ,262 ,258
פמגוסטה
פראג

272
346 ,345 ,344 ,343 ,340

קונקטיקט

354

קורסיקה

159

קושטא

338,155

283,282

קישינוב

287,140

פרוסיה

163,162,153

קלקיליה

283,282,280

פרידמן

374,360,348,310,304,144

פרדס-תנה

קנדה

פ ר י ס ,313 ,311 ,306 ,300 ,165 ,147 ,146 , 1 3 0 . . . .

קנטרה

,325 ,324 ,321 ,320 ,318 ,317 ,316 ,315 ,314

קסטינה

354 ,350 ,347 ,343 ,337 ,336 ,334 ,329 ,328
פרס

207,180,175,163,161
281,280
45,43

ק פ ר י ס י ן ,267 ,253 ,182 ,173 ,150 ,146 ,66 , 3 6 . . . .
304 ,302 ,273 ,272 ,271

171,40
קרגולה

338

צ

קריית ענבים

270

קרים

153

צ ׳ כ ו ס ל ו ב ק י ה ,339,334,300,206,202,167,11 . .

קרית-תיים

פתת-תקוה

338,281,219,70,44,43,22

354 ,346 ,345 ,344 ,343 ,342
צ׳כיה

346 ,345 ,344 ,340 ,337 ,155 ,154

צמת

307

צפת

343,60,59

צריפין

309,297,48

קרית-תרושת
קרית-שאול

ראש-העין

צ ר פ ת ,160 ,159 ,158 ,157 ,153 ,152 ,151 ,47 ,11
,299 ,289 ,258 ,202 ,173 ,172 ,165 ,162 ,161

ראש-פינה

,317 ,316 ,315 ,314 ,313 ,311 ,307 ,301 ,300

רביבים

,328 ,327 ,325 ,324 ,323 ,321 ,320 ,319 ,318

רבת-עמון

ק

76,75
249

ו
ראשון-לציון

351 ,348 ,337 ,336 ,335 ,334 ,333 ,332 ,331

86,80,76,73

רודוס

280
201,49,8
262,59
270
71
158

רותמה

270,182,149,148,146

תמא

321,312,311 ,310,260 ,162,26

קאוקז

157

ת מ נ י ה ,167 ,166 ,165 ,164 ,162 ,161 ,155 , 1 5 2 .

קאן

325

318,287 ,277

קדימה
קדמה

310 ,277,212 ,83,82 ,64 ,36

רוסיה

,152,47,46,25,24

270

,162 ,161 ,160 ,158 ,157 ,156 ,155 ,154 ,153

ק ה י ר 361,308,305 ,303 ,302 ,285 ,281 ,164 , 2 7

,207 ,181 ,179 ,173 ,167 ,166 ,165 ,164 ,163

310

344 ,342 ,341 ,339 ,338 ,336 ,295 ,277 ,261

162,161

315,309

קובנה
קוויבק
 :קונסטנצה

277

ריגה
ריוויירה

325
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רמאללה

70,22

רמת-גן

351 ,278 ,207 ,206 ,145 ,62 ,36 ,8
250,249,248,35

רמת הכובש
רמת-יאיר

223

רמת-רתל

128,72

רעננה

93,71,8

שכם
שער-העמקים
שפרעם

271
80,76,73,42

שמן

280,269,212 ,205,202 ,139,66,65

שמנה

217,148,43,42

283,222,29
278,149,143,128,70

רפיח

ת
תורכיה

ש

תל-אביב

171,164,163,153
,56 ,43 ,42 ,32 ,31 ,28 ,22

366,365,240,146,124

,130 ,127 ,121 ,85 ,74 ,70,67 ,65 ,64 ,61 ,60 ,58

שובל

270

,205 ,203 ,202 ,201 ,182 ,145 ,144 ,143 ,139

שוויץ

343

,262 ,224 ,223 ,222 ,220 ,216 ,215 ,213 ,206

ש ו מ מ ן ,302 ,213 ,212 ,204 ,202 ,139 ,70,44 , 2 9

365 ,359 ,351,348 ,298 ,285 ,283 ,281 ,278

375 ,373 ,363 ,355,353 ,350,334

272 ,72 ,59

שדות-ים

תל-תי

שיית׳-מוניס

223

שיך-חוםיין

71

תל-נוף

28

354

תל-עמל

99

שיקאגו
שכונת בילינסון

44

שכונת התקווה

29

תל-ליטוינסקי

תקומה

143,37

270

ספר

תולדות
לוחמי חירות ישראל)לח״י(
מאת :נחמיה בן-תור
תורת לוחמי חירות ישראל לימדה כי מכורתו של עם ישראל
היא ארץ-ישראל ,בה היה לעם ובה ישוב ליצור ולהתפתח,
ולכן רק לו הזכות עליה .לפיכך ,ייעודו של העם הוא לגאול את
הארץ ולהקים בה את האדנות העברית וכל שלטון לא עברי
בארץ-ישראל ,המונע מן העם את חירותו ,הוא זר ואויב.
האויב הוא בריטניה  -קבעה לחייי  -וחובה להילחם בה ,עד
לסילוקה מארץ-ישראל.
לח״י קמה ונלחמה במחתרת למען חידוש עצמאותו של העם
העברי במולדתו ההיסטורית בין השנים  ,1948-1940שנים
של קרבות-גבורה ,הקרבת הגוף והנפש ,שנים עקובות-דם
וגרדומיס.
ייעודו של ספר זה הוא תיאור תולדותיה של מלחמת לוחמי
חירות ישראל ,על כל פרטיה ושלביה ,בדרך לגירושו של
השלטון הזר מארץ-ישראל ולהקמתה של המדינה העברית.

כרך שלישי
)(1946

כולל :הגברת המלחמה בבריטים — "תנועת המרי" הולמת:
התקפות על תחנוח — משטרה ,הראדר ,על מחנות — צבא,
שדות — תעופה ,״ליל הרכבות״ ,״ליל הגשרים״ ,ההתקפה על
בתי-המלאכה של הרכבות בחיפה — הסתערות של הבריטים
על היישוב — העוצר הגדול — חיפושי-נשק — מדיניות-תוץ
של לח״י — אוריינטציה על ברית-המועצות — נייטרליזציה
של המזרח התיכון — ועדת-החקירה האנגלו-אמריקאית —
מנגנוני הדיכוי של השלטון הזר — פעילות לחייי בחוץ-לארץ
ועוד...
כל הכרכים כוללים מאמרים רבים מעיתונות המחתרת,
תמונות ,כרוזים ,מודעות ,סקירות מדיניות מעודכנות ,שידורי
תחנת השידור החשאית של לח״י ותיאורי פעולות ,אירועים
וקרבות מפי הלוחמים עצמם.

