




 ליקירי,

 אשתי - אלישבע,

 בתי - דפנה,

 חתני - יעקב

 ונכדי - נעה, נדב ומיכל

 ולכבודם ולזכרם של חברי -

 לוחמי תירות ישראל





 נחמיה בן-תור

 ספר תולדות לוחמי חירות ישראל
 (לח״י)



 הימנון לח״י

 חילים אלמונים / אברהם שטרן - יאיר

 בימים אדמים של פרעות ודמים,
• י 1 ד 1 • ד : \ ־ י ו ז  ו

 תילים אלמונים הננו, בלי מדים,
׳ י - • : ' ו ו • י  ־ ד • -

 וסביבנו אימה וצלמות. בלילות השחיךים של יאועו,
 : • - - ד 1 - ו ד ?

 כלנו גיסנו לכל החיים: בערים, בכפרים, את דגלנו נרים,

 ועליו: הגנה וכבוש!
1 ו • 7 ־ ד : ד  נ

 משורה משחרר רק המות!

 בימים אדמים של פרעות ודמים, ואם אנחנו נפיל ברחובות, בבתים
׳ י ד * ד ו ד נ \ ־ : • ד  ו

 בלילות השוזרים של יאוש, ויקברונו בלןלה בלאט,

 בערים, בכפרים, את דגלנו נרים, במקומנו יבואו אלפי אחרים
־ ד י י : ד • ' • ד : - • ׳ ד  ד

 ועליו: הגנה וכבוש! להגן ולשמיר עדי עד.
ז ו * ז  ו ד ד ד

 בימים אדמים של פרעות ודמים,
 1 ד • ד־ \ • ד ו ד ] ד • י

 לא גייסנו בשוט כהמון עבדים,

 כדי לשפך בנכר את דמנו. בלילות השוזרים של 2אוש,
- ־ י 1 7 - - ד ד ד  ו

 בערים, בכפרים, את דגלנו נרים,
• ד * : - ד• 7 1 ־  •.־7• '

 רצוננו: להיות לעולם בני־תורין!

 ועליו: הגנה וכבוש!
ד 1־ דד 1 • ד  ו

 תלומנו: למות בעד עמנו!

 בדמעת־אמהות שכולות מבנים
י ד - • •ך ־ י 1 * 1 

 בימים אדמים של פרעות ודמים,
ז • י ־ .- • ד ו ד ו י י ז  ו

 בלילות השוזרים של יאוש, ובדם תינוקות טהורים,

 בערים, בכפרים, את דגלנו נרים, כמו במלט נדביק הגופות־לבנים
• י - ו ד • י •״־ • 1 ־ ד• י ד  ד

 ועליו: הגנה וכבוש! ובנין המולדת נקים!
ד 1 • ־ ד  1 ד ד :

 בימים אדמים של פרעות ודמים,
 ! ד • !־ \ • ו ד ו ד • י

 ומכל עברים רבבות מכשולים
6 ד • • ו • :  ־ ד ו

 שם גורל אכזרי על דרכנו,- בלילות השחיךים של יאוש,
 ד ד ־ 1 ד • ־ ־ ו •• י

 אך אועים, מרגלים ובתי־אסורים בץרים, בכפרים, את דגלנו נרים,

 ועליו: הגנה וכבוש!
ד ו •  1 ד ד 1 ד

 לא יוכלו ל>גצ'ר בץךנו.
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 מילים ולחן: יאיר
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 החופשית!

 נחמיה בן-תור

This publication was made possible by the 

generous donation of my cousin Mr. Oscar 

Davis of New York, in memory of his son 

Andrew Davidovich - Davis, who came 

on Aliya to Israel in January 2008 with 

firm intentions of making Israel his home. 

Andrew Davis was prematurely taken from 

us just five months after his arrival in Israel. 

May his dear soul rest in peace in the free, 

peaceful state of Israel. 

Nechemia Ben-Tor 
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 המועצה האזורית"גדרות״, חבר הדירקטוריון של החברה הלאומיח לפחם ויו״ר ועדת הביקורת שלה,
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 ״תנועת החחייה". פרסם מאמרים בעחונים: "למרחב״, ״ירדן", ו״זאח הארץ".

 תחביבו: הלחין ופירסם שני תקליטים של שיריו. כתב והוציא לאור ספרים: ״היום אכתוב בעט״

 (1991), ״הבריחה הגדולה"(1993), "אהבה מעבר לחומות״(1994), "חולות זועקים"(1997), ״מאופל
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 לאלישבע ונחמיה שלושה נכדים: נועה, נדב ומיכל.
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 מניין דברי ימיה של תנועח לוחמי חירות ישראל (לח״י), אינו אלא טיפה קטנה בים הגדול של

 חולדוח העם העברי. לח״י קמה, הייתה ולחמה למען חידוש עצמאותו של העם העברי במולדתו

 ההיסטורית משנת 1940 ועד 1948. שמונה שנים בלבד.

 אבל, שמונה שנים אלה היו שנים הרות גורל, שלא היו כמותן בתיי העם מאז ומעולם. במהלך

 תקופה זאת החחוללה מלתמת העולם השנייה נגד גרמניה הנאצית, בה נחת הכורת על שישה מליונים

 מבני עם ישראל. מאורע אחר שהטביע את חותמו על גורל האומה, שלא אירע מאז המרד הגדול, הייתה

 הצתת אש המהפכה העברית בשלטון הזר בארץ-ישראל. היו אלה, כאמור, שמונה שנים בלבד.

 לח״י לא נולדה יש מאין. שורשיה היו חבויים עמוק בתוך תווית דברי הימים של העם העברי,

 בעברו ובהיסטוריה עתיקת הימים שלו, עם שהגיע למרומי המוםר והרוח שלו, בשמשו דוגמה ומופת

 לגדולי עולם. שורשים אלה, על אף אלפיים שנות גלות בניכר, היו קשורים בקשר בל-יינתק אל אדמת

 ארץ-ישראל, ארץ מולדתו, המולדת שאין בילתה.

 תורת לח״י לימדה שארץ-ישראל היא ארצו ואדמתו של העם העברי לנצח נצחים וקניינו ונחלתו

 לעולמים. לכן רק לעם העברי הזכות הבלעדית לשלוט בארץ-ישראל, ולשום עם אחר אין זכות משילה

 וזכות בעלות עליה. היות וארץ-ישראל היא מכורתו של העם העברי, כל המתיימר להיות בעליה, הוא

 שליט זר וכובש אדמה לא לו.

 אי-לכך, כל שלטון לא עברי בארץ-ישראל המונע מן העם העברי את תירותו, הוא אויב שחובה

 להילחם בו.

 תורת לחייי אמרה כי האויב הוא בריטניה. זאת היא אוחה בריטניה שעליה הטילו אומוח העולם

 להקים מחדש בארץ-ישראל את מדינת היהודים והיא בגדה בשליחותה ובהתתייבויותיה. זאת היא

 אותה בריטניה, אשר מתוך חשש שהחחזקותו של היישוב העברי בארץ-ישראל תסכן את המשך

 שלטונה בה וחפגע באינטרסים האימפריאליסטיים שלה במזרח התיכון כולו, פירסמה ב-1939 את

 "ספר הלבן״ השלישי וביטלה בזה את"הצהרת בלפור" ואת שאר החחייבויוחיה לעם ישראל ולציונות.

 זאת היא אותה בריטניה, שהפסיקה את העלייה לארץ-ישראל ואסרה על רכישת קרקעות בידי יהודים

 ברוב חלקי הארץ. ניצולי השואה שהגיעו אל חופי הארץ בחירוף נפש, גורשו בידי הבריטים חזרה אל

 הים הפתוח, אל האבדון.
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 תורת לח״י לימדה שיש לגרום לשינוי ערכין יסודי ביחס לכל המושגים שהיו מקובלים עד אז

 ביישוב העברי ובעולם היהודי:

 א. לא שתדלנות פילנטרופית למען פליטים, אלא שאיפה סבעית של העם לתיים ממלכתיים

 ריבוניים.

 ב. לא פיתרון לבעיית נרדפים ואומללים המחפשים מקלט בטות בארץ-ישראל מפני רדיפות

 ואנטישמיוח, אלא הגשמח חזונה של האומה לחידוש האדנות, לחידוש הריבונות.

 ג. לא רק פתרון לבעיית העם, אלא פתרון לבעייח הארץ.

 ד. לא כניעה לכובש הזר והמדכא, אלא מלחמה בו, ללא רחם וללא מורא.

 זאת הייתה התורה, לאורה הלכו למלחמה לוחמי חירות ישראל. בשביל לוחמי החירוח הייחה זאת

 תורת חיים שאת ציוויה קיימו יום יום, לילה לילה ללא היסוס. המלחמה הייתה קשה ואכזרית מכל:

 סבל, רדיפות מבית ומתוץ, עינויים, מאסרים, קרבנות וגרדומים. רבים נפלו בדרך, רבים נפלו בשבי

 האויב, אך רבים גם פרצו את תומות הכלא וברתו לתירות, אל התופש, שלא ניתן לדיכוי. לוחמים

 שהועמדו לדין בפני בתי הדין של האויב, הופיעו בפני שופטיהם בזקיפות קומה, גאים וחופשיים,

 ובדבריהם הצליתו לטעת בעם את ההכרה, כי בריטניה היא האויב המונע את תירותו של העם העברי

 במולדתו ולהפוך את שופטיהם ממאשימים לנאשמים.

 אמונחם של לוחמי תירות ישראל הייתה חזקה בניצתון. לא היה ספק בלבם שיש ביכולתם להשיג

 את סילוקו של השלטון הזר ולהקים תתתיו את שלטונו הריבוני של העם העברי במולדתו.

 אכן, תורת לוחמי חירות ישראל הוכיחה את עצמה כתורת אמת. תורת אמת זאת הציתה את

 האש בלבבות הנוער העברי ומשכה אל מלתמת החירות רבים מתוך כל שדרות העם ואת שאר ארגוני

 המחתרות, אשר בכוחות משותפים אילצו את הבריטים, בסופו של דבר, להרים ידיים ולהסתלק

 מארץ-ישראל. עדות לכך, הצהרתו של שר החוץ הבריטי, ארנסט בווין, אשר הודה בריש גלי כי שמונים

 אלף קלגסיו לא הספיקו לקיים את הוקיו וסדריו של השלטון הבריטי במולדתנו. זאת הייתה הטיבה

 לפשיטת הרגל של ה״מנדט״, של השלטון הזר והשלטון הדיכוי הבריטי.

 מלחמת החירוח, שבראשה צעדו לוחמי חירוח ישראל כחלוצים לפני המתנה, היא ששימשה

 יסוד להשגת העצמאות העברית בשטת מקוצץ תתילה, ומנוף לניצתונותיו חמזהירים של צבא ההגנה

 לישראל, לעתיד לבוא.

*** 

 ה״ספר תולדות לוחמי תירות ישראל(לחייי)״ כולל תמישה כרכים, אשר מתארים בהרתבה ובצורה

 ממצה ומקיפה את השתלשלות המאורעות והעובדות ההיסטוריות שהתרחשו בתקופת מלחמת

 החירות של לת״י, באופן כרונולוגי, בהתאמה לתאריכי הזמנים השוטפים של כל תקופה ותקופה.

 בשנח חשס״ח - 2007 פורסמה על-ידי משרד הביטחון ספרי, "לקסיקון לח״י", אשר עסק בתולדות

 לת״י בצורה מקוצרת ומתומצתת, שהערכים המוצגים בו חולקו לפי נושאים ולפי סדר ה־א״ב. כבר

 בשעח חיבורו של ״לקסיקון לחייי" הובהר לי כי על אף הערכים המגוונים הכלולים בלקסיקון, לא יהיה

 אפשרי להרהיב בו במידה מקיפה וכוללת את כל דברי ימיה של לחייי.
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 בנוסף על כך, נוכחתי גם לדעת כי חרף ריבוי הספרים והפירסומים שיצאו לאור עד ימינו, טרם

 נעשה ניסיון לאחד ולגבש בספר רב היקף אחד, ובעיקר, בסדר כרונולוגי, את קורוחיה של המחתרת, חוך

 שקורם בהתרחשויות של התומרים הארכיוניים: ספרות המחתרת, העיתונות, המאמרים החשובים,

 הכרוזים, שידורי תתנת השידור החשאית, העדויות הרבות והאוטנטיות של לוחמים, סיקורי משפטים

 בפני בתי-הדין הצבאיים וסקירות עדכניות בדבר המצב המדיני - הפוליטי בארץ ובעולם והדיונים

 הרעיוניים שהתנהלו בכל מהלך המלחמה.

 ״ספר תולדות לוחמי חירות ישראל״ בא למלא את החסר, ככל שנתאפשרו איסופם וריכוזם של

 החומרים תתת ידי.
*** 

 חזון המלחמה לתירותה השלמה של המולדת, עם ירושלים בירתה הנצתית, של ״לוחמי חירות

 ישראל״, טרם הוגשם במלואו. אך אין חזון מדותים הוא ולא רעיון תעתועים. חזון זה, למענו קמו והיו

 לוחמי חירות ישראל, לא ידע חמורה עד אשר יוגשם. אולי זה לא יהיה בדורנו ואולי גם לא בדורות

 הקרובים. אך הוא יקום ויהא!

 ובכוח חזון זה נאחל: חזק, חזק ונתחזק!

 נחמיה בן-תור
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 שער ראשון

 רקע היסטורי
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 פרק ראשון: המולדת והעם | 19

 פרק ראשון

 הרקע ההיסטורי: המולדת והעםי

 ארץ-ישראל היא מולדתו של העם העברי. בשביל העם העברי משפט זה הוא מושכל ראשון, אקסיומה

 מובנח מאליה, שאיננה טעונה הוכחה. כאשר יגיד הצרפחי ביחס לצרפת ארץ מולדתו, הרוסי - ביחס

 לרוסיה, האנגלי - ביחס לאיים הבריטיים, ההונגרי - ביחס לארצו וכוי.

 הקשר בין העם וארצו הוא בדרך כלל אינטימי כל כך וראשוני כל כך, עד שקשה לבוא ולהוכיחו

 באותות ובמופתים, כאשר יתקשה הבן להוכית באותות אח טיב הקשר שבינו לבין אמו או אביו.

 לא לחינם מתעוררת תמיד שרשרת סמכות (אסוציאציה) של המושגים הללו: עם-מולדת-בן-אם-

 אב. המושג מולדת נגזר בשפה העברית מן השורש"ילד״. וכן בלשונות אחרות. בלטיניח: ״פטריה"

 מן המושג ״פטר״ - אב, ומכאן בכל השפות הלטיניות: צרפתית, איטלקית, ספרדית וכוי. ברוסית -

 ״רודינה״, בדיוק כמו בשפה העברית. בפולנית: ״אויצ׳יזנה״ - בדומה לשפות הלטיניות.

 קרבת המושגים הללו ודאי לא במקרה באה. הדורות, אשר הולידו את המושגים הללו קבעו באופן

 אינסטינקטיבי אמת עובדחיח חשובה: ההזדווגות של קיבוץ אנשים מסוים עם תבל-ארץ מסוים

 בתקופת זמן מסויימת, היא המולידה את העם, את הכרתו הלאומית. בהזדווגות זו נוצרים על-ידי העם

 ערכי-חרבוח רוחניים וחומריים. ערכי התרבות הם הקובעים את הקשר הנצחי שבין העם ומולדתו.

 ומשנוצר הקשר התרבותי הזה, שוב אין להפריד בין שני אלה לעולם, אלא על-ידי השמדה גמורה של

 העם, הכחדה פיסית של כל בניו.

 כל עמי אירופה של היום - מוצאם לא מאירופה הוא. שבטים שונים נדדו מערבוח אסיה במשך

 מאות ואולי אלפי שנים. הם רעו את צאנם במקום שמצאו מרעה, נטו אוהלים - ובלחוך הצאן את

 עשב הארץ המשיכו לנדוד, מבלי להשאיר כמעט עקבות אתריהם. העשב גדל שוב במקומות שנעזבו,

 ושימש מרעה לגל תדש של שבטי רועים. עד אשר הגיעו לתבל ארץ אשר משך אותם וקשר אותם

 בעבותות קסם שאין לו פירוש. למקום זה נצמדו הרועים, התיישבו. המתרשה הפרימיטיבית פולחת

 את הזה קרקע-הבתולים, להוציא ממנו לחם. האדם בנה בית לו ולמשפחתו. השבטים השכנים התחילו

 לבוא במגע קרוב וקבוע, איחדו אח ניבי שפתם, האזינו לקולוח הטבע בארצם החדשה. כך נולדו עמי

 י ״לוחמי חירות ישראל״, כתבים כרך בי, מתזכיר לח״י לועדת האו״ם לענייני ארץ-ישראל
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 אירופה. כלום יבוא מישהו לחלוק על זכותו של העם הצרפתי לארצו? היעיז מישהו להעמיד תתת

 סימן שאלה את זכותם של הפולנים, הרוסים, הצ׳כים ושאר עמי אירופה? רק ״תורה" אחת בימינו

 אלה ניסתה לקעקע את סדרי אירופה, להשמיד עמים, לשדוד ארצות. הייתה זו ״תורת" הנאציונל-

 סוציאליזם של היטלר. אולם העמים לא קיבלו עליהם ״תורה״ זו, התקוממו נגד ״הסדר החדש״ של

 הנאצים וניצחו את היטלר.

 ארץ-ישראל הייתה למולדתו של העם העברי בחקופה היסטוריה קדומה יוחר. לארץ זו באו שבטי

 העברים במאה השלוש-עשרה לפני הספירה הרגילה. בחבל ארץ זו בא הקץ לנדודי השבטים. כאן הם

 התישבו לישיבת קבע. כאן הם יצרו את תרבותם הרותנית והתומרית. בארץ-ישראל נוצרה האמונה

 באל אחד, רוחני. אמונה זו הכריזה מלחמה על עבודת הכוכבים והמזלות, על אלילי עץ ואבן. אמונת

 הייחוד ניצחה והעלתה את עמי העולם התרבותיים לדרגת תרבות גבוהה יותר. העם האמין בכל לבו

 ונפשו, כי זאת הארץ ניתנה לו בהבטתת אלוהים ואין כוח בעולם, אשר יפר אח ההבטחה הזאת.

 אמונה זו הוריש דור לדור. עשרות דורוח של בני העם חיו ומתו בהכרה זאת ובאמונה זאת. שום מאורע

 בדרכם ההיסטורית לא ערער את האמונה שבלב.

 האדם העברי אהב את ארצו. הוא אהב את הטבע ואת הנוף של הארץ. מהם למד להעשיר את שפתו,

 לקבוע מושגים הולמים לחזיונותיו. הוא ראה את השמש טובלת בערוב היום בים התכלת שבמערב

 וקבע, כי היא שוקעת בתוך המים הרבים. את רגשותיו האינטימיים ביותר, את האשה אשר אהב, פיאר

 בהקבלות מנוף הארץ, מן הצומח והתי בה. וכה ביטא את השתפכות נפשו אל האשה-אהובתו: ״שערך

 כעדר העזים שגלשו מהר גלעד״, ״כפלה הרמון רקתך״, ״כמגדל דוד צווארך״, ״יפה את, רעיתי, כתרצה,

 נאוה כירושלים״, ״ראשך עליך ככרמל״, ״זאת קומתך דמתה לתמר״(שיר השירים).

 האינטנסיביות הזאת של האהבה למולדת הגבירה את ההכרה הלאומית, העמיקה את הכרת

 הייחוד והשוני. עמים תזקים יותר, שתרבותם התומרית גבוהה יותר, ניסו לשפוך את השפעתם על

 העם העברי, להטמיע אותו ולהפוך את ארצו לבסיס התקפה נגד מעצמות מתחירוח. מצרים מצד אחד,

 אשור ובבל מצד אחר - לחצו את לחצם הפיסי והתרבותי. אז הופיעו הנביאים אשר נטעו בלב העם

 ערכי מוסר נעלים ושמרו על דרכו העצמאית בהיסטוריה. ואף כי חרשו המעצמות השכנות על גב העם,

 לא הצליחו להכניע את חתו. לתקופה קצרה מצליתים שליטי בבל במאה השישית (לפני הספירה)

 לכבוש את ירושלים, להתריב את מקדש העם, לשלול את חירותו המדינית ולהוביל המונים לגלות.

 אולם בגולה אין העם שוכח את ארצו. הוא יושב ובוכה על נהרות בבל, השורצים דגה מזינה. על ערבים

 הוא תולה כינורוחיו בזכרו אח ציון. שוביו שואלים אוחו דברי שיר ושמחה. אך בני העם נשבעים

 את שבועת האמונים הנצחית לארצם ולבירתם ירושלים. ואך עברו שני דורות, בהזדמנות הראשונה,

 עוזבים הגולים את הבית אשר בנו להם בנכר, כדי לחזור למולדת ולבנותה על תלה.

 אויבים חדשים קמים לעם ומתנכלים לעצמאותו: יוון האדירה כובשת את ארצות המזרת ללא

 קושי כמעט ואחריה באה הקיסרוח הרומיח, בין כל הארצוח, המשלימוח עם הכיבוש הזר, הנטמעות

 בתרבות הזרה ישנה רק ארץ אתת, רק עם אהד, המגלה התנגדות נואשת. העם היהודי אינו מוותר ללא

 מלחמה ממושכת על חירות ארצו. קמים לו מנהיגים גדולים ברוח ובמת, הקוראים את העם להתמודד
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 עם כוחות האימפריות האדירות ולשמור על תרבותו ועצמאותו. משפתת התשמונאים פורקת את עול

 היוונים ופוחתת תקופת שגשוג חדשה למדינת היהודים העצמאית, העם מתרבה. מתפתחת החקלאות,

 מתפתחת המלאכה, מתפתח המסחר. הארץ פורחח מבחינה כלכלית וגם תרבותית. במקום נביאים

 קמים לו חכמי חורה, שהם גם חכמי החיים, הקובעים את מסגרח החיים של האדם כאדם וביחסיו

 עם תברו האדם. הם מכנסים את האגדות המתהלכות בפי העם וקובעים להן דפוסים ספרותיים. הם

 מלמדים את העם את חוקי ההגיינה המונעת מתלות: ואף מפארים את הארץ וקושרים לה כתרי אהבה

 ללא גבול.

 התנ״ך והתלמוד הם אך תלק קטן מיצירתו המקורית של העם בתקופת עצמאותו המדינית. אוצרות

 תרבות רבים אחרים נגוזו - ואבדו. רק הד רתוק על קיומם הגיע אלינו. אולם אף המעט שנשאר מוכיח

 מה גדולים היו הכותות, אשר נתעוררו בקרב עמנו בשבתו על אדמתו. ערכי התרבות, שנוצרו על ידו

 הפכו לנחלת העולם התרבות כולו. כמעט בכל התרבויות הלאומיות של העמים האחרים שימש תרגום

 התנ״ך יסוד מוסד לפיתות הספרות המקורית. ממנו שאבו יוצרי כל העמים השראה בספרות ובציור,

 במוסר ובתכמת ההיים. כי בספר הספרים של העם העברי ושל העולם רוכזה תמצית הטוב והיפה,

 שיצרה רוח-אנוש. בחוק המוסר ובסיפור ההיסטורי, בנובילה הקצרה ובשירת הנבואה, בהימנוני

 הטבע ובמשלים, בשירת הגבורה והניצתון ובקינת הכאב והייסורים - אם מותר להשחמש במונחים

 מודרניים להגדרת תופעות חד-פעמיות אשר חותם הכשרון האלוהי טבוע עליהן. אל ספר הספרים

 שב האדם שוב ושוב, וכן יהיה עד סוף כל הדורות. לא לחינם אמר נציגה של ברית המועצות בארגון

 האומוח המאוחדות בשעת דיון על חוזה להבטתת זכויות האדם בעולם, כי לדעתו הניסוח המוצלת

 ביותר לזכויות אלה הן עשרת הדיברות שבתורה משה. המסופר והנרמז בספר התנ״ך עוד ישמש מקור

 השראה למחוקקים ולסופרים.

 אולם הקשר שבין העם וארצו מצא את ביטויו לא רק ביצירה הרוחנית. משהופרעה היצירה על-ידי

 סכנח אויב מבחוץ, קמו המוני העם למלחמה על תירותם. כל כיבושי האויב בארץ היו שטהיים בלבד.

 כל עוד ישב העם על אדמתו, לא השלים עם השיעבוד אף לרגע אתה את השאיפה לחירוח ולפריקת

 עול הכובש עוררו גדולי הרוח. הגברים התחברו בחבורות לותמים, הקרויים בלשון זמננו ׳פרטיזאנים׳

 ופתחו במלחמת גרילה, שעלתה לכובש בדמים מרובים. ובבוא הרגע המתאים - פרצו מרידות גלויות

 והתקוממות כללית. היסטוריונים, שלא התיתסו באהדה יתרה למלתמת התירות של היהודים(כגון

 יוסף בן מתתיהו, שבגד בעמו ונהפך ליוספוס-פלאביוס, סופר החצר של קיסר אספסינוס ויורשיו),

 השאירו לנו עדות על מלחמת החירות, שהתחילה במתצית המאה הראשונה לספירה הרגילה. הייתה

 זו מלתמה עממית במלוא מובן המילה. המוני העם התנדבו למערכה ללא כפיה, מתוך רצונם החופשי,

 מתוך אהבתם למולדת ולחופש. לצד האויב הרומי נלחמו לגיוני שכירים, מאומנים במלאכת המלחמה,

 מצוידים במיטב הנשק של אותו הזמן. נגד הכוה הזה העמידו היהודים את רצונם המחושל, את כוחם

 המוסרי הנעלה, את ידיעתם היסודית בטופוגרפיה של הארץ.

 שנים על גבי שנים היה העולם עד למלתמה הנואשת שבין היהודים המגינים על תירותם לבין

 לגיונות רומי, הלותמים לכיבוש ארצות לא-להם. קשה הייתה המלחמה ומרה. הלוחמים היהודים
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 נסוגו מן הגליל חחח לחץ האויב. ניהלו קרבוח-מאסף. גרמו אבידוח קשוח לאויב. הקריבו קרבנות

 ללא-ספור בעצמם. הם התבצרו ביהודה ובעיקר בירושלים. הם ידעו, כי האויב ישים מצור על העיר

 ויכבשנה ברעב ובאילי-הברזל שלו. הם ידעו כי קדושה העיר לעם, ובתוכה - קודש הקודשים. הם

 ידעו, כי עלול האויב להתריב את עיר הקודש ואת בית-המקדש. אך הם ידעו גם כי יש דבר הקדוש

 מכל בעולם וזו - התירות. על כן נלתמו לותמי התירות היהודים על החומוח, נלחמו ברחובות ובבתים:

 ומשאפסה כל תקווה - נלחמו אף בבית המקדש, שהוצף בדם מגיני העם והארץ ועלה באש.

 היה זה בשנת 70 למניין הרגיל. הארץ חרבה: ירושלים חרבה: בית המקדש חרב. מאז חלפו שישים

 דורות. אולם כל הדורות הללו זכרו את היום הזה - תשעה באב - ומדי שנה בשנה התאבלו על התורבן.

 כל אשר ראה את האבל הזה במושבות ישראל נוכה לדעת כי לא על אסון רתוק מלב מתאבל העם.

 כאילו אך אתמול קרה הדבר. כאילו ראה המתאבל בעיניו את התורבן והוא מרגיש אותו בכל תושיו

 הפיסיים, הפותתים את מקורות דמעותיו. מי שראה זאת, היעיז להגיד כי נותק העם אי-פעם ממולדתו

 מבחינה נפשיתי!

 הארץ חרבה, ירושלים חרבה. אך העם לא נחרב. גם לאחר המפלה הצבאיח, גם לאחר שהמונים

 הובלו באניות לרומא ונמכרו שם לעבדים - לא אמר העם נואש. רומי תגגה את אחד הנצתונות

 הגדולים שלה. היא יצקה מטבע מיותד לזכר המאורע ועליה כתובת: ״יהודה נכבשה" (״יודיאה

 קאפטה"). היא הקימה שער מפואר לזכר טיטוס המנצח ועליו חקוקים עד היום הזה שבויי היהודים

 נושאים את המנורה וכלי המקדש. היא ערכה תהלוכת ניצחון, שמעטות דוגמתן בהיסטוריה הרומית.

 היא ערכה תגיגות-עם בקרקס ועל הזירה נאבקו שבויי היהודים באריות, נאבקו ונטרפו על-ידי החיות

 הרעות לקול תשואותיהם של חיות-האדם, המון רומי החוגג. אולם המוני-העם שנשארו בארצם

 לא אמרו נואש. הם ליקקו את פצעיהם וריפאום במהרה. הקזת הדם הייתה גדולה, אך גוף האומה

 התגבר בכותותיו החיוניים על החולשה. רוח העם לא נשברה. הוא האמין, כי לא במלחמה הפסיד,

 אלא במערכה אתת. והמערכה השנייה בוא תבוא במהרה. היא באה בשנות העשרים של המאה השנייה

 למניין הרגיל.

 שוב הורם נס המרד. שוב קמו גדולי הרוה, שקראו לפרוק עול שיעבוד ובראשם ר׳ עקיבא המהולל.

 העם הוליד גם את מצביאו המתונן - שמעון בר-כוכבא. רבבות התגייסו שוב לצבא התירות, שטיאטא

 את חילות הכיבוש מרוב עמדותיו בארץ. עתה יוצקים היהודים מטבעות ועליהן הכתובת ״לתירות

 ירושלים". מתעוררת התקווה, כי מרד בר-כוכבא יפתח תקופה תדשה של פריתה ושגשוג, כמו מרד

 התשמונאים. המרד בארץ-ישראל נתמך על-ידי מרידות של יהודים בשטתי כיבוש אתרים של

 האימפריה - באפריקה הצפונית, בקפריסין. רומי אוזרת אח כוחותיה. ניכרים בה כבר סימנים של

 תהליך הירידה והשקיעה, אולם עדיין כותה אתה. היא שולתת תגבורת לתיל-המצב שלה בארץ-

 ישראל - ממיטב גייסותיה. שוב מתפתתת מלחמה לחיים ולמוות. הפעם זוהי מלחמה לחיים ולמוות

 גם בשביל האימפריה הרומית, כפי שמעידים גדולי ההיסטוריונים של הזמן העתיק כמומסן הגרמני.

 בר-כוכבא מצפה למרידותיהם של עמים אחרים במזרח ובמערב, אך אלה עדיין סובלים בשקט את עול

 השיעבוד. וכך צריך העם היהודי לשאת לבדו את הלחץ הרומי. שוב נשפך דם רב בקרבות עזים ומרים.
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 ואף המערכה הזאת מסתיימת במפלת היהודים, בהחרבת ערים וכפרים, במכירת שבויים לעבדים בכל

 שווקי הקיסרות הרומית, בעקירת המונים וגירושם ממולדתם.

 בסיום המערכה הזאת יורד מסך כבד על הארץ העברית. היא חרבה ברובה ורוב העם ניתק ממנה

 ניחוק פיסי. אך הנשארים נאחזו בצפורניהם בקרקע והם עקבו בערנות אחרי כל המתרתש בעולם

 ובסביבתם. אין עדות היסטורית מפורטת על כל מה שהחרחש בארץ-ישראל באלף הראשון למניין

 הרגיל. אולם ישנם חדים ברורים למרידוח חוזרות ונשנות של האוכלוסייה העברית, ששאפה בכל פעם

 לנצל אח חולשתו והסתבכותו של השליט הזר האקטואלי בארץ, כדי להגיע שוב למעמד עצמאי ולכנס

 את פזורי-העם. אולם כל הנסיונות לא הביאו תוצאות חיוביוח, אלא דלדלו אח האוכלוסייה. מספרה

 הולך וקטן, מעמדה הולך ורפה.

 הארץ העברית נהפכת לארץ שממה. המדבר כובש את הארץ הפוריה מצד מזרח. הוא מתקדם

 קמעא-קמעא אך בקביעות ובהתמדה כלפי מערב. מדרגות ההרים, שנוצרו בידי הכורם העברי הקדמון,

 נעזבות ונהרסות. גשמי החורף סוחפים את הקרקע בערוצי הנתלים, מביאים אותו לשפת הים. כאן

 הוא נהפך לחול צהוב, המתנועע בכיוון הפוך - מערבה - וכובש שטתי קרקע פוריים. ממזרת וממערב

 באה התקפת השממה. אפיקי המים עולים על גדותיהם בימות הגשמים, מציפים את העמקים ואח

 השפלות. באין מוצא למים, בהיסתם תעלות הניקוז, ללא יד אדם מכוונת, נהפכת הברכה לקללה.

 שטתי העמקים נהפכים לאדמות ביצה, אשר בהם מקננים יתושים ללא ספור, שהם מקור הקדתת,

 המפילה תללים בקרב האוכלוסייה. האדם איננו מכריז מלתמה על הקללה הממארת. הוא בורת מפניה

 אל רכסי ההרים, ושם בונה את ביקתת התימר שלו. התרבות נסוגה נסיגה כללית. האדם אינו שולט

 בטבע, אינו מכוון אותו: הוא קרבנו. רמת חייו יורדת לדרגה הפרימיטיבית ביותר.

 הארץ, אשר הייתה מרכז של תרבות גבוהה נעלמת לגמרי מעל הבמה ההיסטורית. היא פינה נידתת,

 כתם אפל בתוך האימפריות המתחלפות - הערבית, התורכית. רק פעמיים במשך אלפיים שנה כמעט

 מתרכזת בה התענינות העולם. פעם ראשונה - בימי מסעי הנוצרים העולים על הארץ, כדי לכבוש את

 קברו של הנוצרי מידי המוסלמים ה״לא מאמינים״. פעם שנייה - בעלות עליה גנרל נפוליון בונאפרטה

 בראש צבא הריפובליקה הצרפתית המהפכנית. אולם שני מאורעות אלה אינם אלא אפיזודות בלבד.

 הארץ שרויה במשך אלף שנים בתושך.

 זאת הייתה המציאות הריאלית של הארץ מאז נידלדלה אוכלוסיתה היהודית. המציאות הריאלית

 בשביל העולם כולו. אולם אותה שעה הייתה גם מציאות אחרת למולדת העבריח בחיי עמה המפוזר.

 הניתוק הפיסי בין העם ומולדתו לא היה אף פעם גמור וריאלי בתפיסת האדם מישראל. הוא חי

 את תייו הגשמיים בנכר, כאילו בתוך חלום. ואילו חייו הממשיים היו אלה שבנפש ובחלום והם היו

 קשורים בארץ-ישראל. הפיזור בארצות הנכר לא טשטש את ההכרה הלאומית של המוני העם. הם

 לא התבוללו בתוך עמי הארצות, לא ויתרו על אמונתם ועל אופיים הלאומי. היהודי הושפל במקומות

 גלותו על-ידי תתוקה מיותרת, שקבעה לו מעמד נתות: הוא היה נתון לרדיפות בלתי פוסקות. מבחינה

 כלכלית הוא עמד כמעט תמיד מחוץ לגדר החברה הנוצרית. היהודים היו מעמד חברתי מיותד; ואף על

 פי שמילאו את מקומו של המעמד התטר באותה שעה - הועמדו מתוץ לתתום התברתי. עמים אתרים
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 במצב דומה היו בוחרים את הדרך של הסתגלות לחברה הקיימת, של טמיעה והתבוללות, או שהיו

 מתנוונים מבחינה רוחנית וגופניח. אולם בעם היהודי נחגלו כוחוח טמירים ששמרו אח קיומו הלאומי.

 הייתה זו האמונה, שלא פסקה אף שעה קלה, כי הם עתידים לשוב ביום מן הימים לארץ אבותיהם

 ולהיות שוב תופשים במולדתם. את תלאות ההווה הם ראו כאמור, כהלום. המציאות של תייהם הייתה

 באקלים אחר, בנוף אחר. בדרך מיוחדת הם פיתחו שיטה של תיים שתשמור אותם מהתנוונות. על

 השפלה על-ידי שכניהם ענו בפיתות הרגשת-עליונות. עליונות בתרבוח ובמוסר. על הפיזור המסוכן

 הם השיבו בתתליף של ריכוז טריטוריאלי: בארצות מיוחדות, בערים מיוחדות, ברובעים מיוחדים. הם

 הקיפו את עצמם בחומה, שהפרידה ביניהם לבין הסובב אותם. חומה ממש וחומה רוחנית. כתתליף

 זמני למולדת באו החוקים, שקבעו את סדר התיים לכל פרטיו.

 העם התפלל וזכר בתפילותיו את ציון וירושלים. בתפילות היה פונה אל מרכז שאיפותיו - לארצו.

 הקברות בבית העלמין נכרו בכיוון המרכז הזה, והמת נקבע כשראשו פונה לירושלים. היה זה האושר

 הגדול ביותר, כאשר אדם מישראל יכול היה לרכוש לעצמו שקית עפר מאדמת ארצו. הוא שמר אותה

 מכל משמר, למען חשמש לו בריח לאחר מותו. כי לפתות לאתר מותו רצה להרגיש את אדמת המולדת

 ללא חציצה כל שהיא.

 חגי העם היו קשורים בטבע הארץ. בחג הפסח, בפרוס הקיץ הארצישראלי וחרבוניו, התפלל

 היהודי לטל, הנותן חיים לצומח. בחג השבועות, חג הביכורים בארץ, קישט היהודי את ביתו בירק

 השדה. בתשעה באב התאבל על תורבן ארצו ומקדשו ואבלו הסתיים בתקווח הניחומים, כי אלוהים

 ישיב את עמו לארץ אבותיו. בתג הסוכות ביקשו יהודים בכל ארצות פזוריהם על הגשם שיירד בעתו

 בארץ-ישראל. שיבואו יורה ומלקוש בעתם, שלא תהא זו שנת עצירת גשמים. בט״ו בשבט - מדי שנה

 בשנה - הזכירו את ראש השנה לאילנות וטעמו מן הפרי הגדל בארץ-ישראל. הכפור והשלג בארצות

 נכר לא השכיחו מלבם את העובדה, כי בארצם פרת השקד, והגיעה העת לנטוע עץ ואילן.

 חייו הרוחניים של העם החרכזו מסביב ללימוד החורה. הם הגו בחוקים ובמשפטים שנקבעו על

 ידי חכמי החורה הקדמונים. בחלקם הגדול היו חוקים אלה קשורים בארץ-ישראל ולא חייבו אח העם

 בגולה. לא היה בית מקדש לעלות אליו לרגל. הם היו פטורים משמיטת הקרקע בשנה השביעית, כי

 רתובות הגיטו הצרים היו הקרקע היתיד מתתת לרגליהם. אולם העם לא פםת על מצוות אלה. הוא

 השתקע בהן ולמד אותן על בורין. כי לא פסקה האמונה, שיבוא יום, אולי מתר! - שהעם יצטרך לקיים

 מצוות אלו, כי יעלה בהמונו לארצו.

 ארץ-ישראל הגשמית פסקה להיות מרכז ומקור של יצירה תרבותית. אולם ארץ-ישראל שבמציאות

 הדמיון של העם הייתה מקור השראה בלתי פוסק לפייטנים ולמשוררים, לסופרים ולפילוסופים, לאנשי

 הרוח למיניהם. הגדול שבמשוררי ישראל לאחר תקופת התנ״ך ועד ימינו אלה - ר׳ יהודה הלוי - שר

 על אדמת ספרד את השירה הנצחית של ציון וירושלים. אל ירושלים ״יפה נוף, משוש תבל, קריה

 למלך רב״, נכספה נפשו ונפש האומה כולה, בכל הדורות. ובדורות מאותרים יותר ישב על גדות הנימן

 הליטאי הסופר אברהם מאפו ותיאר בסיפור בשפת המקרא המלוטשת את ״אהבת ציון״. המשורר,

 הסופר והקורא - כולם יתד ראו את מראות הטבע של ארץ מולדתם. את השרון והשומרון, הרי הגליל
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 והרי יהודה, גלעד ומואב. הנוף שבדמיונם לא התאים לנוף של ארץ-ישראל באותה שעה. בדמיונם

 הוסיפה הארץ להיות זבת תלב ודבש. הגפן והתאנה והזית הוסיפו לתת פריים, והשדה - את יבול הדגן.

 ההייתה זו התעלמות מן המציאות? לא. היה זה נוף הארץ כפי שהיה וכפי שהוא עתיד להיות, כאשר

 יישובו בניה לחוננה, ולהקים הריסותיה. את התמונה הזאת ינקו עוללים עם הלב אמם, אשר שרה להם

 שיר ערש על צימוקים ושקדים, על המולדת היחידה, שלא המירוה באתרת במשך כל הדורות.

 אולם היהודים לא הסתפקו אך בחלום המולדת על אדמת נכר. מעולם לא חדלו לנסות מחדש

 לעלות לארצם ולהשתקע בה. מעולם לא הייתה הארץ ריקה מיהודים. מלבד המעטים אשר לא ידעו

 טעם נכר מעולם. עדים אנו בכל דור ודור לגל של עליה, אם קטן הגל ואם גדול. היהודים לא באו לארץ

 אך כדי למוח ולהקבר בה, כפי שנהוג לחשוב. הם באו לחיוח בה, לחדש את מרכזי התרבות, לעבוד את

 אדמתה, לעסוק בה בכל מלאכה. באו ממזרת וממערב, מארצות הצפון והדרום. הם השחקעו בכפרים

 ובערים - בכל מקום אשר לא היה נתון לשבט שודדים. בתקופות שונות באו רבנים ויהודים סתם,

 ״חסידים״, ״פרושים״, ״מקובלים״ ובעלי מלאכה, גולי ספרד ויוצאי מזרח-אירופה. מרכזי תרבות נוצרו

 בצפת ובטבריה אשר בגליל, בחברון אשר ביהודה ואף ירושלים לא נעזבה כליל מעולם.

 הכוח הדוחף את היהודים לארצם לא היה כלכלי בלבד ולא בגלל הצרות והרדיפות נשאו עיניהם

 לציון. היה זה הכוח הפנימי החזק, השאיפה החיובית לשוב אל אדמת המולדת. מדי פעם הייחה שאיפה

 זו לובשת צורה מיסטית של ציפייה למשיח ונהייה אחר משיח שנחגלה. משיחים אלה, אשר לאחר

 כשלונם כונו בשם ״משיחי שקר״ - לא תמיד היו מיסטיקאים בעצמם. לפעמים היו אלה אנשים דגולים,

 בעלי אינטטינקט פוליטי מופלא. לנגד עיניהם הייתה תכנית פוליטית ריאלית, שהיו לה סיכויים רבים

 להתגשם, אילמלא נשתנו התנאים הפוליטיים לרעתם. נזכיר לדוגמא את דמותו של דוד הראובני,

 שהופיע ברומא בראשית המאה ה-6ו כשליתו של אתיו יוסף, מלך במדינת היהודים אשר בתיבר.

 הוא מתקבל בכבוד מלכים על ידי האפיפיור, מנהל אתו משא ומתן מדיני ונוסע בהמלצתו אל מלך

 ספרד. ידועים לדוד הראובני היתסים המתוחים שבין הנוצרים לבין האיסלם. הצעתו היא, כי הנוצרים

 והיהודים יכרתו ברית לעזרה הדדית. ובצאת צבאוח הנוצרים למלחמה נגד צבאות האיסלם ישלטו

 שוב היהודים בארצם. קרוב לודאי, שמדינח חיבר לא הייתה ולא נבראה. אולם דוד הראובני לא היה

 מתעתע. יש לשער, שתכניתו האמתית הייתה, שלאחר פרוץ המלחמה בין הנוצרים והמוסלמים, יעלה

 בידו לגייס צבא של רבבות יהודי אירופה, שיכבשו את ארץ-ישראל ויתדשו את מדינתם. סיפורו

 על מדינת היהודים בתיבר לא היה אלא תכסיס דיפלומטי, כדי להעלות את ערך הצעתו וכדי להציע

 לאפיפיור בפועל את האפשרויות שהיו קיימות בכוח. מי שמכיר את תכסיסי הדיפלומטיה של ימינו -

 כלום יגנה את תכסיסו של דוד הראובני בתחילת המאה ה-16?

 אין דמיון בהיסטוריה האנושית לאותן תנועות משיחיות, שצצו מדי פעם בקרב היהודים. מי שרוצה

 לדמותן למסעי הצלב של הנוצרים אינו אלא טועה. הצלבנים לא היו אלא אבירים, מעמד מסוים של

 נושאי נשק שמלבד המומנט הדתי דחפום למסע בעיקר נימוקים כלכליים - התרוששותם של מלכים

 ונסיכים, שלא יכלו לעמוד בהתחיבוחם כלפי שכיריהם ורצו למלא אח החסר להם - בשלל מלחמה.

 להבדיל מאלה, היו התנועות המשיתיות תנועות עממיות. הן הקיפו אנשים ונשים שהיו מוכנים לעזוב
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 יחד עם טפם את ביחם הקבוע על אדמח נכר וליטול על עצמם אח טלטולי הדרך. הם מוכנים היו

 לעזוב את רכושם בנכר, אם דל היה ואם רב, ובלבד שיזכו להגיע לארצם, אף אם יגיעו אליה בעירום

 ובחוםר כל. ואלה שהתנגדו ל״משיחי השקר״ ונלחמו בהם - התנגדותם לא נבעה מתוך ויתור על

 האמונה בשיבת ציון. להיפך: הם היו חזקים באמונתם, כי העם עתיד לשוב לארצו. אולם הם רצו

 לשמור את העם מפני האכזבה, שבאה בהכרת לאתר כל ניםיון שנכשל: מפני הייאוש שעלול להשתלט

 על ההמונים כאשר תקוותם לא תתגשם. ה״תנועות המשיחיות״ נכשלו בתפקידם המעשי. אולם רק

 החלשים שבעם היו מתאכזבים ומתיאשים. רוב העם לא היה נפגם באמונתו והיה חוזר בדבקות על

 עיקר האמונה: ״אני מאמין בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, בכל יום אחכה לו שיבוא״. כך

 יום יום, דור דור, עד דורנו זה, כאשר רבבות ומיליונים נשאו שירה זו על שפתותיהם בשעה שהובלו

 לכבשנים: ובשעה שדלחוחיהם של כבשני הגזים נסגרו מאחוריהם באופן הרמטי, עוד בקעה שירת

 ״אני מאמין״ מתוך תאי המווח.

 המאה התשע-עשרה הביאה שינויים מהפכניים ברוח העולם התרבותי. מאורעות ההיסטוריה

 התתילו להתפחח בקצב מזורז יותר. לאחר שהריפובליקה האמריקנית הצעירה הכריזה על זכויות

 האדם ושוויונם כלפי החוק, באה סערת המהפכה הצרפתית. את רעיונות המהפכה נשא נפוליון על

 גבי הכידונים של צבאו בכל רחבי אירופה. זרעי הרעיונות שנזרעו נבטו והצמיחו תנועות לאומיות

 עממיוח באיטליה ובגרמניה, באירופה המרכזיח ובבלקנים. הדור הצעיר של אירופה, שנחעורר ב״אביב

 עמים" זה, יצא להילחם על זכויוחיו הלאומיוח, לחופש מדיני וחברחי. גלי הסערה הזאח לא נעצרו

 על סף תומות הגיטו. הם פרצו אותן, הרסו אותן. הכרזת זכויות האדם חלה גם על היהודים. מעחה

 יחולו עליהם זרמי המחשבה החדשים. באין חומות הגיטו מפרידים עוד בינם לבין העמים, ייגרף

 הלק בזרם ה״אמנסיפציה״ להתבוללות, להמרת הדת ולטמיעה. אולם בשום מקום לא ילבש החהליך

 הזה צורה המונית ביותר, בשום מקום לא יגיע לידי גמר. שני הגורמים יסודיים מונעים את טמיעתו

 של העם: שלילי: התנגדות התברה הסובבת לבולל גורם זר ושונה, המתבלט בכל מקום בכשרונותיו

 ומגיע לעמדות הקדמיות של החברה: תיובי: ההכרה הלאומית של המוני העם, הלובשת צורה מודרנית

 בהשפעת הרעיונות החדשים, המתהלכים באירופה.

 במחצית השנייה של המאה התשע עשרה מקבלת השאיפה הלאומית של המוני העם ביסוס מודרני

 בחיבוריהם של ד״ר ליאון פינסקר וד״ר בנימין זאב (תאודור) הרצל. ועם הביסוס התיאורטי באה

 הפעולה המעשית, המכוונת לארגן את המוני העם לפעולה מדינית והתישבותית, שמטרתה להשיב

 את העם לארצו ולשוב ולכונן בה את מדינתו החופשית.

 מה שנעשה בארץ-ישראל מאז שנות השמונים של המאה התשע-עשרה, איננו מעיד רק על השקעה

 של כותות מדע וזיעה והון של המונים. תרכובת זו של כותות לא הייתה מספיקה להביא בתוצאותיה

 אח הפלא הגדול של חחיית הארץ. הפלא קם והיה מפני שהושקעו בו גם כותות הנפש הגדולים ביותר,

 האהבה ללא גבול לאדמה הזאת. הארץ הייתה כינור, אשר על מיתריו פרט העם האוהב אותה עד

 כלות הנפש. ואם גדולה הייתה האהבה ממרחקים, היא גדלה משנצמד האדם אל גופה, משבא ליישר

 את קמטי פניה שנחרשו באלפי שנות שממתה, משניגש להעלות על גופה העירום מעטה ירק של אילן
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 ודשא. מציאות שבחלום הפכה למציאות של ממש. הגעגועים שנצטברו במשך דורות כה רבים הפכו

 עתה למקור של פעולה, של הקרבה, של מםירות נפש. התוזרים למולדתם הכריזו מלתמה נגד המדבר

 והשממה, נגד מארת הביצות וקללת המנפות. הם קדתו ויבשו ביצות. קדתו ומתו במיטב שנותיהם.

 במוח אבי המשפחה במגפה, המשיכו בניו אחריו. ולפעמים לא נשאר למשפחה ענפה אלא שריד אחד.

 אולם הנותרים נאתזו בקרקע בצפורניהם ולא רצו עוד להיעקר ממנה. הם עקרו את מקורות המגפות.

 בלהט אהבתם קמו יישובים פורחים. בכל אשר דרכה כף רגלו של האדם העברי נםוגה השממה מן

 העמדות אשר כבשה במשך אלפי שנה.

 את עוצם הכותות הנפשיים, אשר תוללו את הפלא הזה יכול לתפוש אדם אשר היה עד לבואן

 של אניות עולים בתשכת לילה כמי שראה אנשים ונשים יורדים מעל סיפון האנייה לתוף המולדת

 הנכספת, משתטחים על הקרקע בטרם ידרכו עליה ומנשקים סלעי החוף או את התול על שפת הים -

 רק אז יתפוש המסתכל את מלוא משמעותה של הכרת המולדת בלב ההמונים, את עוצם השאיפה. הוא

 יגיע עד שורשיו של אינסטינקט-בראשית זה...

 מושכל ראשון הוא אפוא: ארץ-ישראל היא מולדתו של העם העברי, כי ארץ-ישראל הולידה את

 העם וכאן נוצרה תרבות העם.
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 פרק שני

 הרקע ההיסטורי להתבססות
 השלטון הבריטי בארץ-ישראל2

 אחת הבעיות החשובות ביותר בדיפלומטיה של המעצמות מאז המחצית השנייה של המאה התשע-

 עשרה הייתה ״בעיית המזרת״. הקיסרות העותומנית הגיעה עד החנוונוחה הגמורה. היא עמדה על

 סף ההתפוררות. כל מעצמה זרה הייתה יכולה להושיט את ידה ולקטוף את הפרי הבשל - להפיל

 את שלטונו של השולטן ו״כליף המאמינים״ ולהשתלט על השטתים הנרתבים. אולם היו יותר מדי

 מועמדים לשלל עשיר זה. ויותר משכל מעצמה התאוותה ליהנות מן הסעודה הדשנה בעצמה, היא

 חששה שמא יפול נתח שמן בחלקה של מעצמה אחרת, שתתתזק יותר מדי ואז יופרע ״שיווי המשקל״

 שבין המעצמות. הדיפלומטיה הבריטית הציגה לעצמה את התפקיד להשיג את המטרה השלילית

 והחיובית גם יחד: מצד אחד - למנוע את חדירתן של מעצמות יריבות, ומצד אתר - להכין את

 הקרקע להשתלטוח שלה על השטחים החשובים של הקיסרות העותימנית הגוססת. לשם כך השתדלה

 בריטניה להאריך ככל האפשר את תקופת גסיסתה של תורכיה, עד אשר יזדמן הרגע המתאים להגשים

 את שאיפותיה החמדניות. זו הייתה הסיבה, שבגללה עמדה בריטניה לימין השולטן ברגעי המשבר

 הקשים. הממשלה הבריטית תמכה בתורכיה המוסלמית בשעה שיוון הנוצרית נלחמה את מלחמת-

 החופש שלה. בריטניה הצילה את איסטנבול מפני הסחערוחו של אברהים פחה, בנו של נציב השולטן

 בקהיר, שמרד באדוניו. עד עכו הגיעו צבאותיו של אברהים פחה ועוד היה כוחו עמו להמשיך במסע

 דרך אנטוליה עד לאיסטנבול ולמגר שם את כסאו של השולטן. אולם חחת לתץ הדיפלומטיה הבריטית

 נאלץ היה המצביא המורד להפסיק את מסעו למצרים.

 תשיבותם של השטתים התורכיים לאנגליה לא הייתה בעושרם העצמי של הארצות הללו. מקורות-

 הנפט עוד טרם נתגלו כאן ועדיין לא היה ערכה של טיפת-נפט כערכה של טיפת-דם, כביטויו של

 זיורז׳ קלימנסו (1929-1841) בימי מלחמת-העולם הראשונה. חשיבותם המכרעת הייתה בערכם

 האסטרטגי. האימפריאליזם הבריטי היה בעצם לבלובו. התעשייה הבריטית זקוקה הייתה למקורות

 זולים של תומרי גלם ולשווקים בשביל תוצרתה. את שני אלה סיפקו לה השטתים הקולוניאליים

 2 ״לותמי חירות ישראל״, כתבים כרך בי, מתזכיר לח״י לועדת האו״ם לענייני ארץ-ישראל
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 באפריקה ובייחוד באסיה, המאוכלסים גזעים צבעוניים בעלי-דרגח החפחחות נמוכה. בריטניה

 רצתה לשמור - ויהי מה! - על מקורוח-העושר האלה. נוסף על אוצרוח-הטבע הכבירים סיפקו לה

 שטחי-האימפריה מאות מיליונים של עבדים, שמכרו אח כוחותיהם הפיסיים בזיל הזול ותמורת

 שכר-העבודה הנמוך קנו תוצרת של התעשייה הבריטית. את הודו ואת ארצוח-המזרח הרחוק צריך

 היה לשמור מכל משמר למען לא ייסתמו מקורות-השפע של יושבי האיים הבריטיים. והרי לשטתים

 אלה נשא את עיניו גם נפוליון, קיסר צרפת, ששאף להגיע לשם דרך ערבות רוסיה. והרי גם בהווה

 ישנם יריבים, וחדשים עתידים לקום ברבות הימים. על-כן תשוב היה לה לבריטניה להבטית את דרכי

 הים והיבשה, המקשרות את המטרופולין עם שטתי-האימפריה שבאסיה. מכאן נובעת ההשתלטות

 הבריטית על מיצר גיברלטר ועל מלטה. ומשצצה התכנית הצרפתית לחפירת התעלה, אשר תחבר

 את הים התיכון דרך ים-סוף עם האוקיינוס ההודי, ממהר ראש-הממשלה הבריטי להבטית לעצמו

 תלק הגון מן המניות של חברת-התעלה ויתד עם זה - גם השפעה פוליטית וצבאית במצרים. אולם

 זה בלבד לא הספיק לה. ראשית: התעלה חהיה בטוחה מפני התערבוח יריבים, אם שטחים נרחבים

 מסביבה יימצאו בפיקותה של בריטניה. שנית - אין לסמוך על נתיבי-הים בלבד. חשובה גם הדרך

 היבשתית להודו ולמזרח-הרחוק. ובייחוד שמתתילה להסתמן באופק חשיבותה של אמצאה אחת,

 העלולה לתולל מהפכה באמצעי-התתבורה ובמלתמה - הלא הוא האוירון. ושלישית - כידוע - להדוף

 את הסתננוחו של כל כוח אחר לשטח זה.

 היריבים הולכים ומתרבים ותאבונם גדל והולך. ראשית - רוסיה הצארית. זו המדינה הענקית,

 שהיא בבתינת אסיר-יבשה. סחרה מתפתת ועמו גדל הצורך בצי-מסתר עצמאי ובנמלים תופשיים

 במים חמים. הנמלים בים הבלטי אינם מספיקים. כי אין הים הבלטי אלא אגם גדול, אשר מוצאו עלול

 להיסגר כל רגע ע״י הגרמנים המחבצרים במיצר םקגרק. ואף הים השחור איננו טוב מזה. כי חוטמים

 אח יציאחו לים-החיכון - הדרדנלים, ועל מוצאו של זה שומרים הבריטים בטואץ ובגיברלטר. רוסיה

 מחחילה בלחץ בכיוונים שונים. מכאן החלום על איסטנבול והחביעה הממשיח לכיבושה ומכאן גם

 הלחץ הרוסי בכיוון פרס, כדי להגיע למפרץ הפרסי. הבריטים ממהרים לשים סכר ללחץ הזה. הם

 תומכים בתורכיה בהתנגדוחה לרוסיה מאחורי הקלעים, ובגלוי הם מודיעים לצאר, כי לא יסבלו את

 השתלטותו על פרס. כתוצאה מהתנגשות זו וממשא-ומתן בין שתי המדינות נקבעים תתומי-השפעה

 בפרס: לרוסיה הצפון, לבריטניה - הדרום. בריטניה מוותרת במקצת ובלבד למנוע את יציאת הרוסים

 למפרץ הפרסי. שהרי אילו נתגשמה שאיפה רוסית זו הייתה ממילא מתבטלת תכניתה של בריטניה

 להקים שטח-תסות בריטי רצוף ביבשה למן חופו המזרחי של הים התיכון ועד להודו.

 היריב השני של בריטניה היא צרפת. גם לה מושבות באסיה ובאפריקה ויש לה מסורת של עבודה

 תרבותית והגנה על הנוצרים בלבנון, השייך רק להלכה לתורכיה ואילו למעשה הוא נתון להשפעתה

 של צרפת. הממשלה הצרפתית רוצה להרחיק את הבסיס הזה ולקבל תתת תסותה גם את טוריה ואת

 ארץ-ישראל. היא מעוניינת בתיסולה המהיר של הקיסרות העותימנית. על כן עומדת הדיפלומטיה

 הצרפתית מאתורי איברהם פתה. אנגליה לעומתה, אינה מזדרזת, כי היא יודעת, שהזמן פועל נגד

 צרפת המתדלדלת מבחינת האוכלוסייה ועושרה ואותו הזמן פועל לטובת בריטניה, שכותותיה עדיין
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 לא נוצלו והם נמצאים עדיין במעלה.

 יריב שלישי, אולי המסוכן ביותר - הוא הקיסר הגרמני והעם הגרמני, שעודו צעיר מן העם הבריטי,

 הוא אך התחיל בכיבושיו האימפריאליסטיים וכל הדרך עודנה לפניו. הדיפלומטיה הגרמנית פועלת

 בכוח-מחץ, הדומה לכוחם של הגדודים הפרוסים הממושמעים, שאין לעמוד נגדם כאשר הוכיחה

 מלתמת פרוסיה-צרפת בשנת 1870. אך עיניה של הדיפלומטיה הגרמנית נשואוח למזרח, למדינתו

 של השולטן. אולם היא אינה מסתפקת בנתתים. היא שואפת להשתלט על הקיסרות העותימנית

 כולה ולבלוע אותה - אם אפשר בדרך ״ידידותית״. הקייזר וילהלם השני(1941-1859) נוסע לביקור

 בארץ הקודש, לכאורה, כדי להשתטח על קבר הנוצרי. אך משמעותו המעשית של ביקור-הצליינות-

 והנימוסים של הקייזר באה לידי ביטוי בתכנית הגרמנית לבניין מסילת-ברזל ברלין-בגדאד, ומשם

- עד המפרץ הפרסי.

 זהו הרקע הפוליטי של ״בעיית המזרח״ בשעה שפורצח מלחמת-העולם הראשונה. המלהמה

 מעמידה את בריטניה יחד עם רוסיה וצרפח מצד אחד של קו-החזית ולעומתן - גרמניה, קיסרות

 אוסטריה-הונגריה ואליהן מצטרפת הקיסרות העוחימניח. עיקר המלחמה מתנהל ביבשה, בשדות-

 פלנדריה, בביצות של פרוסיה המזרתית, בשדות רוסיה-הלבנה ואוקראינה. בתזיתות אלה עומדים נגד

 הצבא הקיםרי-הגרמני הצרפתים והרוסים. אולם עם כל רצונה של בריטניה לנצת את הגרמנים, אין

 היא רואה את התזיתות במערב-אירופה ובמזרתה כעיקריות לה. בתזיתות אלה אין לה מה להרווית.

 היא מתעניינת בארצוח המזרח-התיכון. שם היא מרכזת את כל מאמציה הדיפלומטיים, את מיטב

 סוכניה ה״מזרחיים״; שם היא מרכזח גם כוחות-צבא - מן המטרופולין ומארצות-האימפריה.

 שתי עובדות מכוונות עתה את מאמציה של הדיפלומטיה הבריטית:

 א. סופה של תורכיה העותומנית הוא ודאי ואין למנוע אותו עוד.

 ב. בריח-המלחמה עם צרפת ורוסיה (מעצמות ״ההסכמה הלבבית״) מתייבת הסכם אתן,

 לפחות למראית-עין, לפתות לתקופת-המלחמה, כדי שישוכנעו שיש טעם למאות אלפי

 הקרבנות הנופלים.

 המשא-והמתן הדיפלומטי הוא תשאי, כמובן, בריטניה מנהלת אותו עם שני בעלי-בריתה באופן

 נפרד. לצרפת היא מבטיחה - בהסכם שחתמו מרק סייקס הבריטי וז׳ורז׳ פיקו הצרפתי - השפעה

 בלבנט, כולל מפרץ חיפה. ולצאר הרוסי היא מבטיתה את קושטא. שני ההסכמים לא באו לידי גילוי

 אלא לאתר המלהמה. ההסכם השני פורסם על-ידי ממשלת ברית-המועצות לאתר מהפכת אוקטובר

 (נובמבר 1917).

 אולם בזה לא בא הקץ להסכמים התשאים של בריטניה. היא מנהלת גם משא-ומתן עם ממשלת

 איטליה להצטרפותה של זו למדינות ההסכמה הלבבית במלתמה נגד מעצמות המרכז. ובין שאר

 ההבטתות היא מבטיחה לממשלה האיטלקית השפעה על אזורי-החוף המערביים של תורכיה, מים

 מארמרה ועד הסנג׳ק של אלכסנדריה.

 המרכז הבריטי בקהיר מגלה פעילוח רבה גם בשטח אחר. לורנס, העתיד להתפרסם כסוכן המוכשר

 ביותר של בריטניה, רוצה להמריד את שבטי חצי אי-ערב ולהובילם למלחמת-גרילה בעורף התורכים.
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 כדי להשיג מטרה זו הוא נכנס במשא-ומתן עם חוסיין, השומר על המקומות הקדושים בשם הכליף

 המוסלמי, שהוא גם שולטן הקיסרות העותומנית-התורכית. תוסיין ובניו משתוקקים לשני דברים:

 עושר ושררה. את התשוקה הראשונה יכולה לספק בריטניה בנקל. מטבעות זהב אנגליות זורמות בשפע

 אל אמתתותיו של תוסיין. ואשר לתשוקה השנייה - כוחב מק-מהון מכחבים אדיבים לחוסיין ומבטיה

 לו להמליכו על הערבים, לאחר שתורכיה חנוצח במלחמה.

 האם זה הכול? לא! כי בינתיים מתפחחים מאורעות-מלחמה באירופה בצורה מדאיגה. הצרפחים

 והרוסים וגם האיטלקים מחבוססים בדמם. יש חשש של התמוטטות גם בחזיח-המזרח וגם במערב.

 ובריטניה אין בדעחה לשלוח מיליונים של חייליה, למען יפלו אף הם במלחמה. היא מבקשה להכניס

 למלחמה מעצמה נוספת, רעננה, השופעח כוחות, הלא היא ארצות-הברית. אולם בארצות-הברית יש

 תשיבות לדעת-הקהל. וחלק גדול מן השפעה נתון בידיהם של יהודים, שאינם דווקא אויבי-מעצמות

 המרכז ואינם דווקא מאוהדי מעצמות ה׳׳הסכמה״, שבשורותיה נמצאת רוסיה הצארית, הפוגרומיסטית,

 העוקר בעצם ימי-המלחמה ממושבותיהם המוני-יהודים, קרובי משפחה של יהודי-אמריקה. כדי

 להשפיע על יהודי-אמריקה יש לתת להם פיצוי, שיעלה בחשיבותו על סבל קרוביהם ברוסיה.

 ועוד גורם: בראש-הממשלה של ארצות-הברית עומד אותה שעה ״אידיאליסט שאין לו תקנה״

 הוא הנשיא תומס וודרו וילסון (1924-1856). לאדם זה אי-אפשר לגלות את תככי הסוכנים

 האימפריאליסטיים. אי-אפשר לספר לו על הבטחות שניתנו כדי לא להגשימן. אי-אפשר לשכנע אותו

 בתכנית על השתלטות. הוא עומד על זכות ההגדרה העצמית של העמים, עיקרון שאיננו נוח לבריטניה

 כל עיקר. שהרי אם יוגשם, הלכה למעשה, לא תשאר לבריטניה כל תקווה להשתלטות על שטחים

 נוספים של הקיסרות העותומנית. גם בשביל האידיאליטט הזה יש להמציא איזו תכנית, שתקת את

 לבו, שתיראה בעיניו כשליחות קדושה, יותר קדושה מן העקרון של"זכות ההגדרה".

 את התכנית המצויינת לסיפוקם של שני הגורמים הללו מצאה בריטניה בעזרת ההסתדרות הציונית,

 שהכריזה בחחילת המלתמה על נייטראליותה. הממשלה הבריטית מצאה צורך לעצמה להכנס במשא-

 ומתן רשמי עם מנהיגים ציוניים כדי שיקבלו מייד הבטתה, אשר תשפיע על יהדות אמריקה ודרכה על

 דעת-הקהל של ארצות-הברית. ומה גם שהבטתה זו קשורה בארץ-ישראל, שנמצאה עד כה בחחומי

 הקיסרות העותומנית. הרי על-ידי כך נוצר בסיס להדירה ״מוסרית״ של בריטניה, שלא תרגיז את

 הנשיא-האידיאליסטן של ארצות-הברית.

 זה מקורו של המכתב שנשלה ב-2 בנובמבר 1917 אל הלורד רוטשילד בתתימתו של ג׳יימס בלפור,

 מיניסטר-התוץ הבריטי; תעודה שזכתה להתפרסם כ״הצהרת בלפור״. הממשלה הבריטית דאגה

 לפרסומה הרחב בין היהודים בכל העולם ומשני עברי התזית. עצם העובדה, שבריטניה הייתה מעוניינת

 כל כך בפרסומו של המכתב הזה, בעוד שהשתדלה להעלים את שאר ההבטחוח וההסכמים, מוכיח,

 שהפרסום היה חשוב לה מעצם תוכנו ושהיא ראתה בו מסמך מוסרי, שאין להתבייש ולהביאו לידיעת

 העולם. ומכיוון שהפרסום היה לה חשוב כל כך, ראחה בעין יפה אח ההפרזה וההגזמה בערכו של

 המסמך. גל של התלהבות ושל אהדה לבריטניה הציף את העם היהודי. בכל מקום החקיימו תהלוכוח

 ועצרות-עם לכבוד המאורע. אולם כבר אז נמצאו יחידים, שלא נסתפו בזרם-ההתלהבות והצליתו
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 לחדור לעומק כוונותיה של בריטניה. הם ידעו כמה התעקשו הבריטים לנסח במכתב, כי כוונת בריטניה

 היא לסייע להקמת ״בית-לאומי יהודי בארץ-ישראל״ ולא אח ״ארץ ישראל כביח לאומי יהודי״. הם

 ידעו, כי יש טיבה לעמידתה של בריטניה דווקא על המונה המטושטש "בית לאומי". במקום מושג

 ברור והד-משמעי, המקובל בלשון המדיניות. בין אלה, שהזהירו מפני ההתלהבות המופרזת ומפני

 הכוונות האמתיות של בריטניה היו ישראל זנגויל הסופר ואחד-העם (אשר צבי גינזבורג), הוגה-

 הדעות העברי. אולם טיפות המים הקרים שנשפכו על-ידם לא יכלו לצנן את תום ההתלהבות והאהדה

 לבריטניה, שהקיפה את השדרות הרחבות ביותר של העם היהודי. ולא רק אזהרות מצד יהודים לא יכלו

 לצנן את ההתלהבות והכרת-התודה. גם המדיניוח האנטי-עבריח של בריטניה לא פקחה מייד את

 עיני היהודים ולא הזעיקה אותם להתנגדות מחושבת למדיניות זו. רק לאחר שבריטניה הורידה כליל

 את המסווה מעל פניה ואמרה להכות את העם היהודי מכת-מווח אחרונה - רק אז נתערער האמון

 בהמונים הרתבים והנוער יצא להילתם על עתיד העם ותירות המולדת.

 בתום מלתמת העולם השנייה עומד השלטון הבריטי במולדתנו במערומיו. הטנקים, המכוניות

 המשוריינות, החיילים המזויינים המסחובבים ברחובות, גדרי-התיל, ״אזורי הביטחון״, ״בתי-דין"

 צבאיים ופסקי-דין מוות - אלה הם האמצעים, אותם נוקט השלטון הבריטי, כדי לשמור על ״החוק

 והסדר״ שלו. אלה הם האמצעים היחידים, כי אין כל בסיס מוסרי וחוקי לשלטונו כאן. כי ״החוק״

 הבריטי נוגד לתוק ההיסטורי והטבעי של הארץ הזאת, שהיא מולדתו של העם העברי.
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 פרק שלישי

 השלטון הבריטי בארץ־ישראל
 עד פרוץ מלחמת העולם השנייה3

 השאלה הראשונה, הטעונה תשובה היא: כיצד הצליתה הדיפלומטיה הבריטית להתקלף מן

 ה״התתייבויות המיותרות״, שנאלצה לקבל על עצמה בתקופת-המלתמה?

 סייעו לה במידה רבה מאורעות בלתי-תלויים בכשרונותיה, ובמידה גדולה - תככי סוכניה.

 בשנת 1917 נכנסה רוסיה לתקופה של מהפכות מבית, שהתחילה בסילוקו של הצאר ניקולאי השני

 וממשלתו ונסתיימה בהקמת שלטון-המועצות בראשותו של ולדימיר איליץ אוליאנוב לנין. שלטון-

 המועצות, שהפך את סדרי-החברה הפנימיים, הפך על פיה גם את מדיניות-החוץ של הצארים.

 ממשלת-הסובייטים פרסמה את ההסכמים החשאיים של הממשלות הקודמות והודיעה על ביטולם

 ועל הסתלקות מכל כוונות של השתלטות על עמים אתרים. לכל עם ועם ניתנה הבהירה החופשית

 להצטרף אל ברית הריפובליקות הסובייטיות או להתארגן במסגרת מדינית עצמאית.

 בה במידה שממשלת בריטניה חששה מפני הניסיון התברתי הגדול, שהוחל בו ברוסיה ועשתה

 מאמצים לשם התערבות בענייני רוסיה הפנימיים, כדי להתזיר את הסדר הישן על כנו, באותה מידה

 הייתה מרוצה מהשפעת המהפכה הרוסית על מדיניות החוץ של מעצמה זו. יריב אחד ירד מן הפרק

- לפי-שעה. מה טוב שאינה נשקפת עוד סכנה לפרס הדרומית. ועוד יותר טוב, שרוסיה ויתרה גם על

 השפעתה בצפון פרס. גם איסטנבול לא תעבור עוד לידיה של מעצמה גדולה אחרת.

 גם על תביעוחיה של איטליה אפשר לעבור בנקל לסדר-היום. המלחמה גילתה את חולשתה של

 מדינה זו בשטח הצבאי, בשדות-המערכה. בסוף המלחמה גלוייה גם חולשחה חכלכלית. ועם התלש

 אין בריטניה צריכה להחחשב ולא להצטדק בפניו. המלקוח שהובסת לאיטליה תמורת הצטרפותה

 למלחמה, אינו ניתן לה.

 יריב מסוכן יותר הוא - צרפת. ״הנמר״ הצרפתי - ז׳ורז׳ קלימנסו - הוא אגוז קשה לפיצוח. הוא

 עומד בתוקף על מניעת סכנה של התקפה גרמנית שלישית נגד צרפת באירופה, אף כי בריטניה אינה

 רואה בעין יפה מצב שבו יישאר במערב-אירופה כוח צבאי אחד בלבד. וצרפת עומדת גם על הלקה

 נ״לוחמי חירות ישראל״, כתבים כרך בי, מתזכיר לח״י לועדת האו״ם לענייני ארץ-ישראל
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 בחלוקת האימפריה התורכית המנוצחת. אין באפשרותה של בריטניה לסרב לצרפת בגלוי. על-כן היא

 משתמשת במשפתת חוסיין הערבי ושולחת את בנו פייצל לדמשק. ועידת-נכבדים סוריים מכריזה

 על האמיר פייצל כמלך סוריה, אולם צרפת פועלת במהירות. בטרם תלפה תצי שנה מהכרזת המלכות

 הסורית, כובשים צבאות צרפת את דמשק ופייצל נאלץ להסתלק מכסא-המלכות ומסוריה בכלל. אנגליה

 מוכרתה, בלית-ברירה, להתתשב בעובדה הקיימת. ועידת סאן-רמו מאשרת את השלטון הצרפתי

 בטוריה בצורת ״מנדט". אולם הדיפלומטיה הבריטית אינה משלימה עם השפעתה של צרפת בארצות

 הליבנט. היא מצפה לרגע, בו תוכל לחסל את הגורם הזה ולתפוס את מקומו. עשרים ותמש שנים חיכו

 הסוכנים הבריטיים עד אשר נזדמנה השעה הכשרה. את המלאכה השלים ספירט ב-1945. הבתירות

 המתקיימות עתה בלבנון ובסוריה הן ״בחירות בריטיות״, כפי שידוע לכל משקיף אובייקטיבי.

 ומה היה בארץ-ישראל גופא? בסוף שנת 917ו מתקדמים צבאות בריטניה בהנהגתו של הגנרל

 ארמונד הנרי היימן אלנבי ממצרים לגבולות ארץ-ישראל. בצבא הכיבוש משתתפים גם גדודים עבריים,

 שגוייסו באנגליה, בארצות-הברית, ומבין יהודי ארץ-ישראל, שגורשו בחחילת המלתמה למצרים. עם

 המטה הראשי מתקדם גם הבוטניקן המפורסם אהרן אהרנסון, תושב זכרון-יעקב, המסייע להתקדמות

 הצבא בידיעותיו המדעיות הרתבות. אהרן אהרנסון זה הוא גם מייטדה של קבוצת ניל״י(ראשי תיבות:

 נצח ישראל לא ישקר) העוסקת בהעברת ידיעות צבאיות חשובות למטה הבריטי במצרים. צעירים

 אלה רוצים במפלת תורכיה ובנצחונה של בריטניה מתוך חקווה, כי עם ניצחון הבריטים חימסר הארץ

 לידי העם העברי. אחותו של אהרן אהרנסון - שרה - עונתה ע״י התורכים שניסו להוציא ממנה ידיעות

 על פעולתה של קבוצח ניל״י. כשאפסו כוחותיה לאחר ימים ולילות של עינויים, הערימה על הקצינים

 התורכיים ואיבדה עצמה לדעת ביריה מאקדח, שהיה טמון אצלה במקום סתר. חברים אחרים לאותה

 קבוצה - יוסף לישנסקי, ונעמן בלקינד - הועלו לגרדום ע״י התורכים בכלא דמשק. אהרנסון עצמו

 נעלם באופן מסתורי מעל תעלת-למנש, כאשר טט באווירון בריטי נהוג בידי טייס בריטי מלונדון

 לפאריס בימי ועידת-השלום.

 ב-8 בדצמבר 1917, כחודש אחר ״הצהרת בלפור״, נכנס אלנבי בראש צבאותיו לירושלים, שנעזבה

 ללא קרב על-ידי התורכים הנסוגים. התורכים הקימו קוו-הגנה חדש, אך הוא לא יכול היה לעמוד

 בפני לתץ הצבא הבריטי, הוא נפרץ והבריטים התקדמו צפונה. הארץ הועמדה תחת מנהל צבאי בריטי,

 שפעל בשטח הפוליטי על-פי הדרכתו של המשרד הבריטי בקהיר.

 משרד זה, שמתפקידו היה להעמיד את כל ארצות המזרח התיכון תחת השפעחה של בריטניה,

 סבור היה, כי המכשיר היעיל ביותר בידיו יהיו ראשי המשפחות וראשי השבטים הערבים. לא פעלו

 כאן נימוקים של ״רומנטיקה מזרחיח״. הםוכנים הבריטים הם בעלי-חשבון קרים יותר מדי שלבם ילך

 שבי אחרי ״רגשנות זולה״. חשבונם היה קר ומדוקדק: הערבים עדיין עומדים על דרגת-החפחחוח

 נמוכה ואפשר ״לדאוג לפיחוחם״ במשך חקופה של עשרוח שנים: הנכבדים חערביים אינם מעוניינים

 ביותר בפיתוח בני-עמם, שעלול לחחור חחת עמדתם וחחת המשטר הפיאודלי המיושן: הם שואפים

 לעושר ולשררה ואת שאיפתם זו יכולים הבריטים לספק בנקל. נמצא, ששליטים אלה הם בעלי-בריתם

 הטבעיים של בריטניה, הרוצה בשלטון עליון ובפיקוח על השטחים הנרתבים. השותפות עם ראשי-
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 המשפחות הערביוח מספקח לבריטים גם נימוק חעמולחי חשוב: הם יכולים להסוות אח שאיפת-

 הכיבוש שלהם בסיסמה של ״זכות ההגדרה העצמית״. מבין המשפחות הערביות נראית משפחה חוסיין

 מהדג׳ס מכובדת ביותר ונוחה ביותר לקבל השפעה בריטית, לורנס ה״ערבי״ מפקת על האב ובניו. לפי

 עצחו מעניקים למשפחה הזאח רוב כבוד. חוסיין-האב מוכרז כמלך בחצי-אי-ערב. פייצל בנו נשלח

 בראש רוכבי הגמלים שלו לדמשק. ולאחר שהצרפתים מגרשים אוחו משם, מעניקים לו הבריטים אח

 כתר-המלכות בעיראק. בנו האחר של חוסיין - עבדאללה - מופיע בראש כמה מאות פרשים ערביים

 ברבת-עמון והוא מצהיר, כי יש בדעתו לעלות על דמשק ולגרש משם את הצרפתים. בניגוד לצרפתים

 מחייחסים הבריטים ״ברצינות״ לאיום זה, וכדי לפייס את עבדאללה, הם מפצירים בו להישאר ברבת-

 עמון בחור שליטה הנומינלי של עבר-הירדן המזרחי, הנסגרח בפני ההחנחלוח העבריח.

 בו בזמן שהמשרד הבריטי בקהיר מתייחס באהדה גדולה כל-כך למשפחת חוסיין, היא מתייחסת

 באיבה גדלה והולכת אל שאיפותיו של העם היהודי. הסוכנים הבריטיים מכירים את הפוטנציאל

 הגדול הטמון בעם החוזר למולדתו. הם יודעים, כי היהודים לא יסתגלו אל רמת-ההיים הנמוכה של

 האוכלוסייה המקומית, אלא ירימו את רמתה של זו לדרגה שלהם. היהודים עתידים להביא תרבות

 וקידמה. הם עתידים לעורר את המזרת מתרדמתו. הבריטים אינם רוצים בזאת. כי ידוע להם מנסיונם,

 שקל יותר לשלוט באוכלוסייה נחשלת, באנשים שאינם יודעים קרוא וכתוב, הרואים בפקיד הבריטי

 הקולוניאלי יצור עליון, שיש להתבטל בפניו. הם יודעים גם, שדרכי-חחבורה אסטרטגיים בטוחים

 יותר בשעה שהם עוברים דרך מדבר, ולא דרך ארץ נושבת בצפיפות. הבריטים הם אפוא בעלי-ברית

 לנחשלות, למדבר, לשממה. יחד עם זה אויבים הם של הקידמה, של התרבות, של הפרתת השממה. כל

 זה, כמובן, לא ביחס לארצם הם, אלא ביחט לשטחי שלטונם הקולוניאלי. מטרת הבריטים היא אפוא

 להכשיל את מאמציו של העם העברי, להערים על דרכו אבני-נגף, כדי להוריד את מתח-ההקרבה ואת

 מרץ-העשייה שלו. ואכן, מייד לאתר הכיבוש מתהילים הסוכנים הבריטיים במלאכתם. הם מסיתים

 את האוכלוסייה הערבית נגד היהודים, הם מספרים לערבים, כי היהודים באו להשתלט עליהם ולגזול

 את המקומות הקדושים. הם משכנעים את הערבים כי ממשלת בריטניה אינה רוצה ביהודים בארץ-

 ישראל והיא תראה בעין יפה את גילוי התנגדותה של האוכלוסייה הערבית נגד היהודים.

 ההסתה הבריטית נותנת את אותותיה ופריה מבשיל במהרה. באפריל 1920 מתקיפים המוני

 ערבים מוסתים את משכנות היהודים בירושלים. במאי 1921 מותקפים יהודים ע״י ערבים מוסתים

 ביפו ובמקומות אתרים. בכל המקרים נשמעות בתוך המון-הפורעים הקריאות ״הממשלה עמנו!״

 הייתה זו קביעת עובדה, כי הפורעים עושים את מלאכתם בעצת השלטון, וכי לא נשקפת להם סכנה

 מצד ״כוחות-הביטחון" של הממשלה. המשטרה והצבא הבריטי אינם מופיעים במקום-הפורענות. הם

 יושבים בשקט בקסרקטיניהם. הם מופיעים רק לאחר שכותות ההגנה העצמיח של היהודים מצליחים

 להדוף את המתקיפים. רק אז מתערבים ״כוחות הביטחון״, השומרים על ״החוק והסדר״ הבריטי,

 מפרקים את נשק המגינים, אוסרים את ראשיהם ומעמידים אותם לדין - על שהעזו להגן על היי

 אחיהם ולהכשיל את תככיהם של השלטונות. ו״פסק-הדין״ הוא - שנות-מאסר רבות.

 אולם הבריטים לא התליטו עדיין אותה שעה לתסל כליל את ה״אכספרימנט הציוני״. הכושי
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 הציוני עדיין לא גמר את המלאכה, שבריטניה הייתה מעוניינת בה. כפי שראינו מקודם לא הצליחה

 בריטניה להיפטר מן היריב הצרפתי, שתבע את קיום הסכם סייקס-פיקו. לפי הסכם זה צריך היה

 איזור ההשפעה הצרפתי להשתרע עד תיפה - ועד בכלל - על תוף הים ולהקיף את הגליל. אולם היפה

 איננה נקודה, שקל לבריטים לווחר עליה. אמנם, בסוף המלחמה הקודמח חיפה איננה אלא עיירה

 מזרחית דלת-אוכלוסים ומרופשת. אבל מי שראה את המפרץ הטבעי יודע, כי כאן עתיד לקום אחד

 הנמלים החשובים במזרחו של הים התיכון - נמל מסחרי וצבאי. ואם נמל יהיה כאן, הרי הוא נחוץ לצי

 הבריטי. שכן אם יימצא בידי מעצמה אתרת, עתיד הוא ביום מן הימים לסכן את עמדותיה של בריטניה

 בקפריסין, באלכסנדריה של מצרים, בכל האגן המזרחי של הים התיכון.

 ועוד סיבה אחת: ״הצהרת בלפור״ אושרה ע״י המעצמות הגדולוח. אי-אפשר לבטלה במחי-יד

 אחת. בין המעצמות הוסכם, כי הפיקוח על הגשמתה של ״הצהרח בלפור״ יימסר לידי ממונה מבין

 המעצמות הגדולוח. מי יהיה הממונה? אין ספק שבריטניה רוצה, כי הפקתן יופקד בידיה. על-כן היא

 מעוניינת, שמנציגי הציונים תבוא הדרישה למסור את המנדט על ארץ-ישראל בידיה. ואכן, זאת גם

 תביעתם של הציונים מארצות-הברית ומאנגליה ומארצות אחרות: "יימסר המנדט לבריטניה!״

 ב-25 באפריל 1920 נקבע על־ידי המועצה העליונה של ועידת-השלום בםן-רימו, כי בריטניה

 תהיה הממונה על ארץ-ישראל.ב-24 ביולי 1922 מאשרח המועצה של חבר-הלאומים את הנוסח של

 המנדט. עוד קודם לכן מוותרת צרפח על חיפה לטובת"הבית היהודי הלאומי", ואף הגליל נכלל בתוך

 גבולות המנדט, לאתר עמידת-הגבורה של יוסף טרומפלדור ותבריו על משמר היישובים העבריים

 בצפון.

 בריטניה השיגה את מבוקשה היסודי. שלטונה בארץ-ישראל היה לעובדה קיימת באישור חבר-

 הלאומים - בזכותם של הציונים. מעתה לא תשוב לה עוד הבסיס המוסרי. היא מתהילה להתקלף מן

 ה״התתייבויות המוסריות" לגבי העם העברי, כמו שעשתה זאת לגבי בעלי-בריתה מבין המעצמות.

 בטרם יחלפו ארבעה חודשים מאישור הנוסת של המנדט - ב-1 בטפטמבר 1922 - מודיעה בריטניה,

 כי הסעיפים ביחס ל״בית הלאומי היהודי״ לא יחולו על עבר-הירדן. שלושה רבעים של שטח-הארץ

 (לפי גבולות המנדט) נותקו ונמסרו לאמיר עבדאללה, בנו של תוסיין, כדי לשכך את חמתו על גירוש

 אחיו מדמשק ולהניאו מלהכריז מלחמה על שלטון הצרפתים בסוריה. עבר-הירדן, חלקה הגדול של

 הארץ העבריח, נהפך ברצון הבריטים לשמורה(חרבט) של המדבר. עבדאללה הוא האמיר, השומר על

 המדבר בחסות הבריטים. ובטופו של דבר, בשנת 1946, הוא עולה לדרגה של ״מלך" באוסף-הבובות

 הבריטי.

 בחלקה האחר של ארץ-ישראל, בעברו המערבי של הירדן, אין ה״התפתחות״ פתאומיח כל-כך.

 מסתבר כי כאן היו האנגלים מעוניינים ביצירת ״בית לאומי יהודי״ לפי המושגים שלהם. כלומר: להרשות

 גידול מה של האוכלוסייה העברית. מן העובדה הזאת יכלה בריטניה להפיק תועלת לעצמה. ראשית:

 על ידי התהוותו של מיעוט עברי ניכר, יווצרו בארץ שני כוחות, שאפשר יהיה להתאים לגביהם את

 השיטה האימפריאליסטית הבדוקה:״הפרד ומשול״. על ידי שיסוי בלתי-פוסק בסתר אפשר להצדיק

 כלפי העולם את השתקעותו של השלטון הבריטי בארץ-ישראל לעולמים. שהרי השלטון הבריטי צריך
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 להגן על ״הבית היהודי הלאומי״ מפני התקפות הערבים, ועל האוכלוסייה הערבית - לבל ישתלטו

 עליה היהודים. בצורה כזאת אפשר להופיע בפני-העולם לא כצד מעוניין, אלא כשופט אובייקטיבי,

 שאילמלא הוא, היו שני היריבים - יהודים וערבים - טובחים ומשמידים זה את זה. שנית: ״הבעיה

 הארצישראלית״ יכולה לשמש אמצעי של סחיטה כלפי הערבים שמחוץ לארץ-ישראל, אם יתעוררו

 פעם לדרוש השתתררות מהשפעה בריטית. יותר מזה: בעזרת ״בעיה״ זו אפשר להסית את דעתם

 של ערבים מעניינים הקרובים להם יותר. אפשר להשתמש בנימוק של"הסכנה היהודית״ לליכודן של

 ארצות ערב מסביב לבריטניה.

 בשנים הראשונות לאתר אישור המנדט, בימי נציבותו של הרברט סמואל, צופה בריטניה בשוויון

 נפש לעלייה העברית ההולכת וגדלה. בשנת 1923 באים לארץ-ישראל 8,175 יהודים, בשנת 1924 -

 13,892, בשנח 1925- 34,386. אחוז היהודים בכלל האוכלוסייה איננו גדל בצורה"מדאיגה". לפי נתונים

 סטסיסטיים, שיש להתיחס אליהם בהסתייגות מהווה האוכלוסייה העברית בשנת 1923 - 11.7%

 מכלל האוכלוסייה הקבועה: בשנת 1924 - 11.8%; בשנת 1925 - 14.3% ובשנת 1926 - 16.4%.

 יש להחיחס בהסתייגות אל הסטטיסטיקה הרשמית של ממשלת פלשתינה, בייחוד בשטח

 ספירת האוכלוסייה. עד כה לא נערך אף מפלןד אחד, שיעמוד בפני ביקורת מדעית. השלטון קיבל

 את המספרים, שנמסרו לו על-ידי ראשי-כפרים שאינם יודעים קרוא וכתוב ושהיו מעוניינים להגזים

 במספר האנשים, העומדים חחח פיקוחם. ה״מפלןד״ האחרון התקיים ב-1931. מאז נקבעים המספרים

 הסטטיסטיים על פי היישובים דמיוניים של הריבוי הטבעי. בשנים האחרונות מתחשב הסטטיסטיקאי

 הרשמי במספר כרטיסי-המזון שהוצאו בזמן המלחמה, אף כי ידוע שחולקו הרבה כרטיסים כפולים

 והוצאו כרטיסי-מזון גם בשביל ״נפשות מתוח״ או"נפשוח שלא נולדו״. כידוע חולקו לפי כרטיסים

 אלה מנות קצובוח של מזונוח ומצרכים, שהיו עוברים לשוק השחור. אין ספק שהמספרים בחלק הלא-

 עברי נופתו באתוזים רבים.

 השלטון התייחס לעלייה היהודית באותה שעה בשוויון נפש. הוא לא עשה שום דבר כדי לסייע

 לעולים, כאשר קיבל על עצמו. העולים, ברובם מארצות עניות במזרת-אירופה, לא יכלו ליצור

 באמצעיהם מקורות-פרנסה לעצמם. אמנם, קמים יישובים תדשים, מתפחח המסחר, מניחים את

 היסודות לתעשייה. אך באין הון מספיק ובאין מכסי-מגן למניעת הצפת-הארץ בתוצרת תוץ זולה,

 אין התעשייה יכולה להחפחח ואף היישובים החקלאיים סובלים ממחסור בהון להשקעות ולפיחות.

 בעזרת שלטון ממלכתי עצמאי אפשר היה בנקל להתגבר על הקשיים. אך השלטון הזר איננו מעוניין

 בכך. על-כן בא בשנת 1926 משבר כלכלי, המעכב את זרם העלייה. בשנת 1926 יורד מספר העולים

 ל-13,855, בשנת 1927 - ל-3,034 ובשנת 1928 - עד 1,178. אתוז היהודים בכלל האוכלוסייה איננו

 עולה כלל.

 הבריטים סבורים היו, ש״הבית הלאומי״ הגיע עד גבול התפחחותו ומעתה יישאר במצב סטטי.

 אך במהרה נוכחו לדעת, כי הציבור העברי התגבש בשנות-המשבר ולאחר שהתאושש מן הקשיים

 הכלכליים מסתמנת העלייה בזרם-העלייה. ב-1929 מגיע מספר העולים ל-5,249. הבריטים שוב אינם

 רוצים לסמוך על גורמים אובייקטיביים, שיעכבו את זרם העלייה. בשנת 1927 באה התערבות פעילה
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 של השלטון. הומצא הכלל של "יכולת קליטה", הנותן אפשרות להתערב, לשים הגבלות. אולם בזה

 בלבד לא הסתפקו. שוב הוםתו הערבים נגד היהודים. והתוצאות לא אחרו לבוא גם הפעם. בתודש

 אוגוסט 1929 מותקפים יהודים בערים ובכפרים - בייחוד במקומוח מבודדים כגון: חברון, צפת

 וחולדה. 133 יהודים - אנשים, נשים וילדים - נרצחו ו-339 נפצעו. גם הפעם אחרו כותות"הביטחון"

 של השלטון להופיע במוקד הפורענות. גם הפעם נשמעו קריאות ״הממשלה עמנו" בשורות הפורעים.

 בחברון - במקום שנרצחו למעלה כ-70 נפשות ויוחר מ-50 נפצעו במהלך-הטבח. הקצין הזה, שמו

 ריימון קאפארטה, הוא בעל ניסיון של שירות ב״בלק אנד טאנס״ באירלנד. משנםחיימה המלאכה

 שם, הוא בא לארץ-ישראל. הוא שונא יהודים, כי הם בעלי-תרבות אירופית, כמו האנשים באירלנד,

 וכמו כל אדם אירופי אין היהודי תש להכיר בעליונותו של הבריטי. הוא עומד אפוא ונהנה, בשעה

 שדם יהודים תםרי-מגן נשפך לעיניו. עוד עתיד קצין זה לעלות בדרגה ולרצות יהודים במו ידיו, עד

 אשר הוא בורת בשנת 1946 מן הארץ, כי הוא תושש לעונש המגיע לו מצד המתתרת העברית. הקצין

 קאפארטה הוא סמל בלבד. מרבים שכמותו מורכב השירות הקולוניאלי הבריטי בארצנו. מן הדרגות

 הנמוכות ועד העמדות הגבוהות ביותר. מי שיכול - רוצח בנשקו: אחרים, שהכוח בידם - רוצחים

 באמצעות ה״תוק".

 ״מאורעות" תרפ״ט(1929) הצליתו שוב לעכב לתקופת-מה את התפתחותה של הארץ והתרבותו

 של הציבור העברי - אולם עתה אין הבריטים סומכים עוד על ״נסים״. הם מתליטים לנצל את

 ״התנגדות הערבים״, כדי לשים הגבלות ״חוקיות״ על ״הבית הלאומי״, לכבול אותו בכבלים, שאין

 לנתקם. ״ועדות-חקירה" נשלתות מעחה לארץ-ישראל בזו אחר זו. תפקידן הרשמי הוא לחקור את

 "רקע-המאורעות". אך לאמיתו של דבר ידוע ה״רקע״ לבריטים היטב-היטב. כי הם רקמו ומשכו

 בחוטים. "הוועדוח" נשלחות, כדי להכין חחת מסווה של חקירה אובייקטיבית את ההגבלות הקשורות,

 שהממשלה החליטה עליהן מראש.

 בחודשים אוקטובר-נובמבר 1929 מבקרת בארץ ״ועדח חקירה״ בראשוחו של סיר ולטר שאו. היא

 באה, כדי לחקור את סיבות המאורעוח של סוף-הקיץ. בחודש מרס 1930 מופיע הדו״ח של הוועדה,

 הכולל הצעות ל״תיקון״ המצב. ההצעות התשובות היו: הגבלת העלייה היהודית והמלצה לחקירה

 מדוייקת של בעיית הקרקע בארץ.

 בתודש מאי 1930 הגיע לארץ סיר ג׳ון הופ סימפסון, כדי לתקור את בעיית הקרקע. לאתר ביקורים

 שטתיים במכונית וטיסה באווירון מתליט ה״הוקר״ הבריטי, כי אין עוד מקום אף למתנחל נוסף, אם

 ״רמת-התיים של הפלתים צריכה להישאר במצב של עכשיו״.

 יחד עם פרסום הדו״ת של סיר ג׳ון פרסמה ממשלת בריטניה ״ספר לבן״, שקבע את מדיניותה לגבי

 ארץ-ישראל. לפי ״הספר הלבן״ צריכה הייתה העלייה היהודית להיות מוגבלת ביוחר ומכשולים רבים

 הושמו בדרך לרכישת קרקעות ופיחוחם. השפה, שבו נכתבה התעודה הזאת, לא השאירה ספק, כי

 הממשלה הבריטית חושבת להתפרק מ״התתייבויותיה״ גם להלכה.

 פרסום ״הספר הלבן״ עורר גל של מחאות בקרב יהודי ארץ-ישראל ושל העולם כולו. בפעם

 הראשונה נשמעו בין היהודים דעות על ״בגידתה״ בריטניה. התתילו להבין, כי תקוות העם היהודי
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 משמשות רק משחק בידי הדיפלומטיה הבריטית. ד״ר תיים ויצמן, נשיא ההסתדרות הציונית והסוכנות

 היהודית, הרגיש את עצמו ברקע. הוא קיבל את האזרחות הבריטית והתיישב בלונדון. הוא מסר

 לבריטניה את כשרונותיו המדעיים ואת המצאותיו. נאמנותו לבריטניה לא ידעה גבול, ובקוו זה הוא

 עיצב את מדיניותה של הסוכנות היהודית. עתה היה ברי לו, שהעם היהודי לא יקבל את קו-המדיניות

 הפרו-בריטי, אם לא יתול שינוי כלשהו שיוכל להתפרש כהחחשבות בד״ר ויצמן. הוא מביא לידיעת

 הממשלה הבריטית את המצב העדין שנוצר. בריטניה עדיין אינה רוצה שידידה ונאמנה ד״ר ויצמן

 יורחק מן ההגה של הסוכנות היהודית. וכדי להציל את עמדתו בין היהודים שולה לו רמזי מקדונאלד,

 ראש-הממשלה הבריטי, איגרת ידידותית, שבה ניטל העוקץ מן ״הספר הלבן״ מבלי לבטל את תוכנו.

 ההגבלות הבריטיות כובלות את זרם העלייה. בשנת 1930 מגיעים ארצה רק 4,944 יהודים. בשנת

 1931 - פחוח מזה - 4,075. אולם הכוחוח הדוחפים את היהודים לשוב למולדתם הם תזקים יותר

 מ״חוקי״ השלטון הזר. החל משנח 1932 גדלים המספרים במהירוח. העלייה מגיעה לממדים, שלא היו

 דוגמתם מאז שיבת-ציון לאתר גלות בבל. בשנת 1932 באים 9,553 יחודים, בשנח 1933 - 30,327,

 בשנת 1934 - 42,359, בשנת 1935 - 61,854. אחוז היהודים בתוך כלל האוכלוסייה עולה מ-18 בשנת

 1931 ל-30 בשנת 1935. אפילו חנחונים הסטטיסטיים, שיש להחייחס אליהם בהסתייגות(ראה לעיל)

 מאשרים זאת.

 על אף חקירותיו ה״מדעיות״ של סיר ג׳ון הופ-סימפסון מתיישב חלק מן העולים על הקרקע ורמת

 הייו של עובד-האדמה הערבי אינה יורדת כלל. להיפך, היא עולה בכל מקום, שבקרבתו מתיישבים

 יהודים.

 הארץ קולטת את העולים במהירות. הוכתה תותכת, כי כל ההגבלות, שהוטלו באמתלה של

 ״כושר הקליטה״ של הארץ, לא היו אלא שרירותיות ביותר. העולים מפתתים את משק הארץ. הערים

 מתרחבות, המסחר פורח, התעשייה מתבססת ומתפתחת על אף הצפת השוק בסחורות- תוץ זולות.

 מםפר היהודים בארץ-ישראל הגיע לדרגה של מיעוט ניכר, למעלה משליש האוכלוסייה הכללי.

 הבריטים מכינים טבלוח גרפיוח ונוכחים לדעת, שאף אם העלייה לא תגדל עוד בשנים הבאות, הרי

 יכולים היהודים להיהפך בעשר השנים הבאות לרוב בארץ. ואז הרי לא תהיה עוד לבריטניה כל סיבה

 להישאר בארץ על סמך המנדט. חלומות רעים מבעיתים את הבריטים. כל התוכניות שלהם עלולות

 להתפורר. כל תששותיהם - להתגשם. ובדיוק באותו זמן יוצאים ערבים שוב להתקיף יהודים. באפריל

 1936 נורות היריות הראשונות, והן הלכו ורבו מדי חודש.

 יש לציין, כי באותה תקופה פורצות הלהבות הראשונות של הדליקה העתידה להקיף אתר-כך

 את העולם כולו. איטליה הפשיסטית מתתזקת בים התיכון. היא רוצה לרשת את מקום ההשפעה

 הבריטית באיזור זה. צבאותיה מתקיפים את חבש ומאיימים על עמק הנילוס, הנמצא בחסות בריטית.

 בספרד מתמרד הגנרל פרנסיסקו, העולה על הריפובליקה בראש גדודים קולוניאליים, כשהוא נתמך

 על ידי היטלר ומוסוליני. על אף מאמציהם, אין הסוכנים הבריטיים מצליתים להבטית את נאמנותם

 של ה״שליטים״ הערביים. אף הדיקטטורים יכולים לשלם שותד ולפזר הבטתות. על כן תובט המקל,

 שהושם בידי השליטים הערביים על-ידי בריטניה, לא רק בקצה המופנה נגד היהודים. שני קצוות למקל
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 והשני תובט עתה בבריטים עצמם.

 חשבונה של הממשלה הבריטית בתקופה זו מצטיין בפיקתות יתירה, כרגיל. באיזור הים התיכון

 הגיעה בריטניה להשפעה מכרעת. אין היא יכולה עוד להרוויח מהסתבכות, אלא להפסיד. מצד שני

 ברור, כי המדינות הטוטליטריות שואפות למלתמת-כיבושים. וזה מסוכן בשביל הבריטים, אם לחצם

 יהא מופנה לאיזור-השפעה שלהם. כי אין בריטניה רוצה להילחם. היא הייתה רואה בעין יפה את

 חידושו של ״דראנג נאך אוסטן״ הגרמני, אילו פירושו של ה״מזרח״ היה - רוסיה. מלחמה בין גרמניה

 לרוסיה הייחה מחלישה את שתיהן. ואולי, כמו במלחמה הקודמת, תושגנה שתי מטרות בבח-אחת:

 גרמניה תנוצח וברוטיה יתמוטט המשטר הקומוניסטי, השנוא כל כך על הממשלה הבריטית. מחוך

 חשבון ״מפוקח״ זה אין בריטניה מגיבה על כיבוש חבש וביחס לטפרד היא יוזמת את הקו של ״אי-

 התערבות״, שפירושו הממשי הוא: איסור על הגשת עזרה לממשלה הריפובליקנית ויד תופשית לגרמניה

 ואיטליה לקיים בשדות-הקרב של ספרד את תמרוניהן הצבאיים ואח החזרה הכלליח האחרונה לפני

 הטבת העולמי, הממשמש ובא.

 אשר לתכסיסים, שהבריטים נקטו בארץ-ישראל: ב-18 באפריל 1936 - חודש אתר התחלת

 ההתנפלויות של הערבים - מודיע מיניסטר-המושבות, כי ועדה מלכותית תצא לארץ-ישראל, כדי

 לחקור שוב את סיבות-המאורעות ולהציע הצעות לתיקון המצב. ב-19 ביוני מודיעים על הרכב

 ה״ועדה המלכותית״.

 בינתיים משתדלים ה״יועצים" הבריטיים להסביר ל״שליטים״ הערבים, מה היא כוונתה האמתית

 של ממשלת בריטניה, ומבקשים מהם להשפיע על ערביי ארץ-ישראל, שיפסיקו את המהומות. המלכים

 הערביים פונים ב- 11 באוקטובר בקריאה אל הוועד הערבי העליון להפסיק את המהומות וזה נענה

 לקריאה. בארץ משתרר שקט. ב-11 בנובמבר מגיעה לארץ ה״ועדה המלכותית״, הפותתת ב״חקירה

 יסודית״ וב-18 בינואר 1937 היא עוזבת את הארץ.ב-7 ביולי אותה שנה מתפרסם הדו״ח המפורט של

 הוועדה, המנסה להוכיח, כי אין לפשר בין ההחחייבויות הכפולות כלפי היהודים וכי המנדט איננו ניתן

 להגשמה. ההצעה המעשית של הוועדה הייתה: לחלק את הארץ למדינות - יהודיח וערביה - שחהיינה

 קשורות עם בריטניה ב״חוזי-ידידות״ מיותרים, עם זכות מיוחדת לבריטניה להחזיק בהן את כוחותיה

 הצבאיים - בים, ביבשה ובאוויר.

 הממשלה הבריטית אינה חושבת, כי חלף תור הוועדות. בארץ מתתדשות שוב המהומות. ב-4

 בינואר 1938 מודיעה הממשלה הבריטית, כי ועדת-חקירה נוספת תבקר בארץ-ישראל, כדי לבדוק את

 האפשרויות המעשיות של התלוקה ולסמן גבולות. יחד עם זה היא מודיעה, כי אין היא מתחייבת כלל

 לקבל את עקרון-החלוקה. ב-27 באפריל 1938 מגיעה ועדת-החלוקה לארץ ושוהה כאן 4 תודשים.

 ב-6 באוגוטט מטרית את עצמו מלקולם מקדונלד, מיניסטר המושבות הבריטי, כדי להתייעץ עם

 הנציגים הבריטיים במקום. ב-9 בנובמבר מתפרסם הדו״ת של ״ועדת-התלוקה". הוועדה הגיעה לידי

 מסקנה, שאין אפשרוח לחלק את הארץ למדינות בעלות יכולת-קיום, הנושאות את עצמן. אולם כדי

 לצאת ידי חובח החפקיד שהוטל עליה, מציעה הוועדה, שאם יוחלט על חלוקה, חשאר מרביחה של

 הארץ בצפון ובנגב בידי בריטניה ואילו חלקה הנשאר, הקטן, יחולק בין יהודים וערבים.
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 יחד עם הדו״ת של ועדת-החקירה מפרסמת ממשלת בריטניה ״הצהרה של מדיניות״, שבה היא

 מבטלת את תכניח-החלוקה ומודיעה, כי היא - בריטניה - הוסיף לשלוט בארץ-ישראל כולה. הממשלה

 הבריטית מבשרת גם, שהיא תוסיף לעשות מאמצים להשכנת שלום והבנה בין יהודים וערבים. היא

 מזמינה את נציגי הוועד הערבי העליון, נציגי ה״שליטים" הערביים במדינות השכנות ונציגי הסוכונת

 היהודיה לוועידה מסביב ל״שולחן העגול״ בלונדון.

 ב-7 בפברואר 1939 התחילו בארמון סט. ג׳יימס בלונדון שיחות נפרדות בין נציגי הממשלה

 הבריטיח ונציגי הערבים מצד אחד ונציגיה עם משלחת הסוכנות היהודית מצד שני. השיחות מתנהלות

 עד 27 במרס. בריטניה מפרסמת בפעם הראשונה את מכחביו של מק-מהון אל חוסיין. היא מציעה

 לערבים הצעות מרחיקות-לכת בכיוון תיסול תקוותיהם של היהודים. הערבים דוחים באופן רשמי את

 ההצעות ותובעים את הפיכתה של ארץ-ישראל למדינה ערבית, שדרגת עצמאותה לא תהא פחותה

 מזו של עיראק. בגלל המצב הבין-לאומי המתות אין בריטניה מוכנה לספק את התביעה הזאת. כי על

 אף הזהב הבריטי ולמרות פעולתם החרוצה של הסוכנים וה״יועצים״ הבריטיים בחצרות ה״מלכים״

 הערביים, אין בריטניה יכולה לסמוך על נאמנותם של ״בעלי-בריחה״ במקרה של מלחמה עולמית,

 הנראית ודאית, על אף הכרזתו של נוויל צ׳מברליין, כי בהפקרת צ׳כוסלובקיה לגרמניה של היטלר הוא

 השיג את השלום בשביל הדור הזה.

 ב-17 במאי 1939 מפרסמת ממשלת בריטניה את ה״ספר הלבן״, המתיימר לקבוע סופית את גורל

 הארץ ועתידה. לפי החלטת הממשלה הבריטית עתידה ארץ-ישראל לקבל שלטון עצמי בשנת 1944.

 עד אותה שנה ייכנסו לארץ-ישראל לא יותר מ-50 אלף עולים יהודים ובתור"תסד מיותד" עוד 25

 אלף פליטים. ביחד: 75 אלף יהודים. לאחר תום התקופה הזאת לא יורשה להיכנס ארצה שום יהודי,

 אלא בהסכמת הממשלה של ״פלשתינה העצמאית״. כמו-כן מייפה ״הספר הלבן" את כוחו של הנציב

 העליון הבריטי לחוקק חוקים להגבלת רכישת-קרקע על ידי יהודים.

 ״הספר הלבן" חחדש היה מכה קשה בשביל הציונים, אשר הדגישו תמיד את ״שיתוף האינטרסים״,

 שבין בריטניה והעם היהודי. הם חיפשו ומצאו חמיד נימוקים להצדקח צעדיה העניינים של בריטניה

 ובלבד שיוכלו להציל את ה״תיאוריה״ היסודית שלהם על ״שיתוף האינטרסים״. גם עתה מצאו המנהיגים

 הציונים הסבר למכה שהונתתה ע״י בריטניה. הם הציגו את ״הספר הלבן״ כהוליה בשרשרת-הפיוס

 של הממשלה הבריטית כלפי הכוחות התוקפניים. לדעתם, נאלצה בריטניה לעשות כן, כדי למנוע את

 הצטרפות הערבים לציר. הם התנחמו בתקווה, שהמדיניות הבריטית בארץ-ישראל תשתנה לטובת

 היהודים, כאשר מדיניות-הפיוס שלה באירופה תבוא לידי סיום. אך כמו כל ה״תיאוריות״, המתעלמות

 מן המציאות הנתונה ומשלות עצמן ברצוי - כן נתבדתה גם תיאוריה זו. לציונים היו נכונות אכזבות

 מרות.

 ב-ו בספטמבר 1939 הציפו צבאות גרמניה את אדמת פולין. לא עברו אלא ימים מועטים וצרפת

 ואתריה אנגליה מכריזות מלתמה על גרמניה. תקופת-הפיוס באירופה באה אל קצה. אך במדיניות

 בריטניה בארץ לא חל כל שינוי. להיפך: ב-28 בפברואר 1940 מפרסמת ״ממשלת פלשתינה״ את

 ה״תקנות להעברת קרקעות״, הקובעים למעשה תחום מושב ליהודים בארצם.
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 הציבור העברי זועם. הפגנות נערכות ברחובוח הערים. ההמונים פוקחים לרגע קט אח עיניהם

 ורואים את התהום, שבפניה הם עומדים. הם מרגישים את ההשפלה שבחוקי-גזע הנחקקים על-ידי

 שלטון זר במולדתם. רוב הציבור מוכן לצאת למלהמה על זכויותיו. אך השלטון הבריטי מצליח לשכנע

 אח מנהיגי הציונים, כי אנגליה נלחמת נגד היטלר, שהוא אויב היהודים, ועל כן חייבים היהודים לקבל

 בשקט את הגזירות הניתכות עליהם בארץ. מנהיגי הציונים קוראים את הציבור לשמור על ״השקט

 והסדר״. בן-גוריון ממציא אח הנוסחה המטעה: ״נילחם בהיטלר כאילו לא היה קיים הספר הלבן

 ונילחם בםפר הלבן, כאילו לא היה קיים היטלר״. למעשה שוכחים מנהיגי הציונים אח חלקה השני של

 הנוסחה. הם שוכחים אוחה גם בשעה שמחחילוח להגיע הידיעוח המחרידות על ההשמדה ההמונית

 של יהודי-אירופה. אף כי ברור ביותר, ששערי-המולדת הנעולים מונעים הצלת-אחים. באסון זה,

 שבא על היהודים באירופה, אשמה בריטניה לא פחות מהיטלר. הגרמנים הקימו את מחנות-ההשמדה

 ואת תאי-הגזים. לחוך המחנות דחפה היד הבריטית המוני יהודים. כי כל ניסיון של יהודים לחפש

 הצלה הוכשל על-ידי הבריטים. אף אלה שהצליחו להימלט מן הגיהנום הוכרחו ע״י הבריטים לחזור

 לשם. הם לא זכו לחזור. הים השחור פחח לפניהם את תהומותיו, בדומה לפרשת אניית המעפילים

 "סטרומה" וייגאל" אותם מן הגיהנום, כשם שהבריטים גאלו אותם מן ההצלה.

 אפשר להבין את התנהגותם של מנהיגי הציונים, אף כי אין להצדיקה. כולם שייכים לדור הקודם,

 שהאמין כי אפשר יהיה לגאול את ארץ-ישראל בעבודה קונסטרוקטיבית בלבד. אמונה זו הייתה

 מוסרית, כל עוד התאימה למציאות, כל עוד לא היו הכבלים של השלטון הזר תזקים יותר מן הלהט

 הקונסטרוקטיבי של הציבור העברי. מה שהוקם בארץ-ישראל יש לזקוף על חשבון הדור הזה. חשבון

 עם מאזן חיובי למדי, גם בהערכה אובייקטיבית. והוא גדל, אם נזכור את העובדה, כי הכול נבנה על אפו

 של השלטון הזר, שעשה אח הכול כדי לשים מכשולים בדרכו. אולם עם כל הכבוד שיש לחלוק לדור

 הזה על המפעל אשר הקים, יש לקבוע את כשלון שיטותיו, בשעה שהשתנו התנאים האובייקטיביים,

 בשעה שהשלטון הקים חומה, שאין למוטטה אלא בכוח. הציונים פעלו לפי חוק האינרציה. חששו

 שמא יבולע לבניין אשר הוקם. הדאגה לקיים הסתירה בפניהם את הפרספקטיבה של העתיד. ואף אם

 הכירו אותה, לא עמדה בהם רותם להסיק את המסקנות המתחייבות מהערכת המצב.

 אולם בינתיים גדל בארץ דור חדש, אשר לא היה כבול למסורת של העבר: שלמד להעריך את המצב

 לא על-פי הצהרות ונאומים, אלא מתוך העובדות שעיניו ראו. הדור התדש ראה את הקיר שהוקם

 לפניו על-ידי השלטון הזר והוא החליט לפרוץ אותו. הוא הכיר סוף סוף, כי בריטניה איננה ״מנדטורי'

 הבא לעשות עמנו הסד, אלא - שלטון זר ואויב, השואף לגזול את מולדתנו לעולמים ולשלול את

 זכותנו לחיי-תירות. תגובתו של הדור הצעיר הייתה התגובה הנורמלית של כל עם נורמלי בתנאים

 כאלה: מלתמה באויב, מלתמה לחירות.



 שער שני

 לידתם וצמיחתה
 של כוחות המגן

 ואמוני המחתרות
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 פרק רביעי

 הרקע לצמיחתו של ארגון ה״הגנה"

 בעיות הביטחון בהתיישבות היהודית בעלייה הראשונה

 בעיית הביטחון בהתיישבות היהודית בארץ-ישראל החלה עוד בסוף המאה התשע-עשרה מימי

 העלייה הראשונה. המתיישבים היהודים החדשים שעלו על הקרקע, היו חשופים מרגע בואם לארץ

 לתוקפנותם ולחמדנוחם של שבטי הערבים אשר שלטו בכפרים וראו במחיישבים החדשים משיגי גבול

 בלתי רצויים ופולשים לא תוקיים, אשר אינם מקבלים את מרות שלטונם.

 הפקרות ושלטון הכות שלטו בארץ. רכושם של היהודים עורר את הערבים לנסות את כוחם

 בגניבה ובנזילה. לעומתם ניצבו המתיישבים החדשים שבאו מהגולה, מהעיירות היהודיות שזה דורות

 לא לקחו חלק במלחמות והיו חלושי-גוף. הם לא יכלו לצפות גם להגנת השלטונות התורכיים, אשר

 התנגדו למפעל ההחיישבוחי הציוני וזממו להכשילו.

 אבל רעיון שיבת-ציון נטך אומץ בלבם של המתיישבים אשר היו מעודדים על-ידי מנהיגי היישוב

 שקראו להם לאחוז בנשק ולהיות תמיד עומדים על המשמר. ואמנם כן עשו.

 בשנים הראשונות נאלצו המתיישבים להפגין עוז-רוח וכוח זרוע כדי להוכיח לשכניהם שאינם

 נרתעים מאיומים והתנפלויות ויצאו להתגונן בכל כלי הנשק שהיו ברשותם. כך היה בגדרה, ברחובות,

 בפחח-תקוה, בראשון-לציון, בזכרון-יעקב. עד מהרה למדו הערבים להכיר את נחת זרועם של

 האיכרים החדשים ולמדו לכבדם.

 במרוצת הזמן העמידו שמירה גם על בתי המושבה וגם בשדוח. השומרים היו בדרך כלל קבלני

 שמירה ערביים, אשר הפקידם היה לחפש אחרי הגנבים ולהשיב את הגזילה.

 גורם נוסף להתנגשויות היו סכסוכי הקרקעות בגלל אופן רישומן במשרדי הטאבו החורכיים.

 ההתגוננות בתקופת העלייה הראשונה התאפיינה בשלוש תקופות:

 (א) ההתגוננות הפעילה: (ב) ההתגוננות בימי שלטון פקידי הברון רוטשילד, כאשר האחריות

 לביטחון עברה מן המתיישבים אל הפקידים: (ג) ההתגוננות נמסרה לידי שומרים תקיפים ושודדים

 ערבים בימי הנהגח יק״א. בחקופה זו בא שינוי חמור בחקופח הביטחון של המושבות, עקב עזיבת

 צעירים רבים את המושבות וירידחם מן הארץ.



 48 | ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

 הביטחון בארץ עם העלייה השנייה (904ו־1914)

 עם העלייה השנייה הגיעו צעירים רבים שדגלו בהשקפות לאומיוח וסוציאליוח חדשוח שטענו, כי

 עצמאותו של העם נקנית רק בעבודה עברית ושמירה עברית על בטחונם ואין להפקידם בידי זרים.

 בלטו בהם מגיני ההגנה היהודית ברוסיה נגד הפרעות כגון: יהושע תנקין, אלכסנדר זייד, אברהם

 קריניצי, ישראל גלעדי, מנדל פורטוגל, יתזקאל ניסנוב ועוד, אשר רבים מהם היו קשורים בתנועת

 "פועלי ציון״. הופעתם של אלה הכניסה רות עוז וגבורה בלבות המתיישבים. אחד האנשים הבולטים

 אז ביישוב היה מיכאל הלפרין, שטען כי כל צעיר תייב להיות בעל נשק. הלפרין היה מבתינת ״המבשר״

 של עידן חדש, אך הוא נחשב כהוזה רעיונות בלתי מעשי.

 ב-904ו עלה ארצה מרוסיה ישראל שוחט, אשר עתיד היה למלא תפקיד מרכזי בארגון הגנתו של

 היישוב. ישראל שוחט ותבריו התליטו שיש צורך להכשיר את האנשים לחיי הגנה עצמיח ושמירה.

 ב-1907, לאתר הוועידה השלישית של ״פועלי-ציון״, נתכנסה תבורת צעירים בראשותו של

 ישראל שוחט בדירתו של יצחק בן-צבי ביפו והקימה אח הארגון ״בר-גיורא״. שוחט נבחר לראש

 ״בר-גיורא״. סיסמת הארגון הייתה: ״בדם ואש יהודה נפלה בדם ואש יהודה תקום״. זה היה הארגון

 התשאי הראשון בארץ-ישראל לאתר אלפיים שנה. תברי ״בר-גיורא״ התליטו להתרכז בגליל בתוות

 סגירה. הם התארגנו בקולקטיב וחתמו על חוזה עם מנהל התווה אליהו קראוזה, לקבל על עצמם את

 עבודות הפלתה והרפת.

 זמן מה לאחר הגיעה של החבורה לסגירה נטלו חבריה את השמירה על המושבה מידי הצ׳רקסים.

 במהרה הפך תפקיד השמירה לתפקיד הראשי של אגודת "בר-גיורא". בקיץ 1908 קיבלו על עצמם

 החברים את השמירה גם במסהה(כפר תבור).

 בשנה זו הוחלט על ידי הקולקטיב כי הגיע הזמן להרחיב את השורות ולהקים הסתדרות שומרים

 תזקה, שתגייס לשורותיה כול בחור טוב ומוכשר.

 ב-12 באפריל 1909 נתקיימה אסיפת היסוד של אגודת"השומר". כמטרות"השומר" נקבע"לפחת

 בארץ אלמנט של שומרים יהודים הראויים לעבודה זו". לחברי הוועד הראשון נבחרו: ישראל שוחט,

 ישראל גלעדי ומנדל פורטוגלי.

 מפלגח"פועלי-ציון" פנחה בקריאה אל הנוער היהודי להצטרף אל שורוח"השומר": ״בני המכבים,

 צאצאי בר-גיורא ובר-כוכבא, בואו לרשת מקום הגיבורים הנופלים אשר נפלו במלחמתם בעד חירוחם

 ועמם!"

 תוך שנה קיבל"השומר" את השמירה ביבנאל, בבית-גן ובמצפה. ב-1911 הרתיב "השומר" את

 פעילותו על חדרה ורחובות וב-1912 נמסרה לו השמירה גם בראשון-לציון ובמנחמיה. ״השומר״

 פיתח שיטות שמירה שנתבסםו על לימוד תנאי הסביבה ועל הכרת מנהגי הערבים, ונשען על מעט

 חברים קבועים, שצויידו בנשק ובסוסות.

 ב-1914 היו בארגון ״השומר" 40 תברים וכ-50 מועמדים שכירים. בתקופת שיא הגיע מספר

 השומרים ל-300. ביקורת על"השומר" מתתו אנשי"הפועל הצעיר", אשר טענו נגד הצבאיות היתרה,
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 והאשימו אותם על כי מעדיפים הם את שמירת המתיישבים על שמירת כלל האוכלוסייה. התנגדות

 קמה גם מצד האיכרים: אלה טענו כי שמירת ״השומר״ יקרה ומסכנת את היתסים עם הערבים. ב-1913

 נאלץ ״השומר״ לעזוב את שמירת חדרה ורחובות, ותבריו התרכזו שוב בגליל, התיישבו בתל-עדש

 וארגון הגנה אזורית בגליל התחתון.

 מלחמת העולם הראשונה

 עם פרוץ מלחמה העולם הראשונה באוגוסט 1914, ירד ״השומר״ למחתרת. שנים אלה היו שנים קשות

 עבור האגודה, בשל רדיפת הממשלה התורכית שהאשימה את ״השומר״ בכך, שמטרתו היא לנתק את

 הארץ מן הקיסרות העותומאנית ולהקים מדינה ציונית. ישראל שותט ואשתו מניה, גורשו לאנטוליה.

 כן גורשו פעילי ארגונים ציונים: בן-גוריון, בן-צבי ואתרים. עקב פרישת קבוצת שומרים התרופפה

 המסגרת הארגונית כולה. רק ב-1916 חזר ״השומר״ לחפקידי שמירה ברחובות ובמושבות הדרום.

 גילוי פעולתה של קבוצת ניל״י, ש״השומר״ התנגד לה, הביא לרדיפת ״השומר״ מצד השלטונות

 החורכיים ורבים מחבריו נכלאו.

 ניל״י(ר״ח: ״נצח ישראל לא ישקר״) היה ארגון יהודי שקם במהלך מלחמה העולם הראשונה, כדי

 לפעול לטובת בריטניה למען שתרורה של הארץ מעול השלטון הזר העותימאני-חורכי ולהקים בה

 מדינה עברית עצמאית.

 פרוץ המלחמה ירד על היישוב העברי כרעם ביום בהיר. במחי-יד הפכה מחצית היישוב ל״נתיני

 אויב״ ואנשיה נאלצו לוותר על תםות הקונסולים של מדינות אירופה, או לצאת לגלות. עשרות אלפים,

 ביניהם בן-גוריון ובן-צבי, בתרו ביציאה לגלות ואילו בארץ קמה תנועת ״עותומאניות״, שהטיפה

 להחאזרחות תורכיה, בהאמינם בניצחון העותימאנים במלתמה. גם ״הגדעונים״, ארגון בני המושבות

 היהודיות, אשר נמנו עם ״המתעמנים״ התייצבו לצבא התורכי מתוך הכרת חובה להנן על מולדתם. בין

 המתגייסים היו: אלכסנדר אהרנסון מזכרון יעקב ותבריו. תוך תודש אתד גילו המתנדבים כי נתונים

 הם למשטר עריצות בחנאי רעב וזוהמה. גילוי זה פקח את עיניהם. הם נכחו לדעת כי על אף התנדבותם

 אין התורכים רואים בהם נתינים שווי זכויות וחובוח. החיילים היהודים הופלו לרעה ביחס לערבים. לא

 עבר זמן רב והתורכים גילו את כוונותיהם האמתיות ובכפרים הערביים הופצו השמועות כי עוד מעט

 דם היהודים יותר ורכושם יהיה לבז. בתוך כך, הגיעו הידיעות על הטבח שערכו התורכים בארמנים.

 אתר כך באו הגזירות: סגירת בתי טפר ובתי משפט, גירוש יהודי יפו. התורכים האשימו את היישוב

 היהודי בשאיפה לעצמאות ומרידה בהם.

 אהרן אהרנסון, היה אגרונום שניהל את תתנת הנסיונות בעתלית. החחנה הייתה רכוש אמריקני

 ועובדי החהנה היו משוחררים מגיוס. אהרן ניסה לבקש את עזרת הקונסול האמריקני נגד הגירוש,

 אך הוברר לו כי ״התורכים עיבדו תכנית שטנית להשמיד את היישוב היהודי״. בהתייעצות עם עוזרו
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 אבשלום פיינברג ואתיו אלכסנדר, העלה אבשלום תכנית כיבוש הארץ בעזרת הבריטים ולהכריז על

 הקמת מדינה עברית בה. אך אהרן דחה את הרעיון כבלתי מציאותי ובמקומו החליט להקים מחתרת

 ריגול לטובת הבריטים בכדי לעזור להם בכיבוש הארץ. כך קם ארגון ניל״י. באוגוסט 1915 הגיע

 אבשלום לקהיר וקשר קשר עם ״המשרד הערבי״ הבריטי, אך הקשר לא קויים. בסוף 1915 הצטרפו

 לניל״י שרה אהרנםון, יוסף לישנסקי, נעמן בלקינד ואתרים. בקיץ 1916 יצא אהרן לאירופה והגיע

 ללונדון, שם רכש את אמונם של מדינאים ואנשי צבא ונשלח למצרים כיועץ מודיעין. בינואר 1917

 הותקפו לישנסקי ופיינברג סמוך לרפית בדרך למצרים, אבשלום נהרג ולישנסקי נפצע. מפברואר 1917

 במשך שמונה תודשים נוצר קשר קבוע בין תתנת עתלית והמודיעין הבריטי, באמצעות אנייה.

 פעילותה של ניל״י עוררה תששות ופחד בקרב היישוב, פן ימיט הדבר אסון עליו. בינתיים, אהרן

 וחבריו הצליחו לגייס כספים בחו״ל, אותם מסרו לידי הנהגת היישוב, אשר שיפר את האווירה והיחסים

 ביניהם. בפגישת אהרנסון עם ויצמן קיבל את הסכמתו של זה לפעילות ניל״י. באותה עת השיגו

 התורכים הוכתות בדבר קיום רשת ריגול בקרב היישוב ושוב תלה הסתייגות מצד מנהיגי היישוב כלפי

 ניל״י. מכאן, הלכה והתהדקה הטבעת סביב אנשי ניל״י. נעמן בלקינד, אשר יצא למצרים לחפש את

 אבשלום פיינברג, נלכד בידי התורכים ונשבר. ב-1 באוקטובר 1917 הוקפה זכרון יעקב ע״י התורכים,

 עשרות נעצרו ונאסרו, לרבות שרה אהרנסון ובני משפחתה. שרה נחקרה, עונתה וירתה בעצמה. אחרי

 כמה ימים נפטרה בייסורים גדולים. גם יוסף לישנסקי נלכד. שניים-עשר אנשים נידונו למאסר משנה

 ועד שלוש שנים. 30 איש נשלחו לצבא. לישנסקי ובלקינד הועלו לגרדום בכלא דמשק, במוצש״ק ר״ת

 טבת תרע׳׳ח ב-16 בדצמבר 1917. לישנסקי מת כגיבור ולפני שנענב על צווארו חבל התלייה, ביקש

 לומר מספר מילים. הוא אמר: ״איננו בוגדים, שנאנו את שלטון התליינים ומאסנו בו. תפרנו לו קבר. עד

 מהרה ימות שלטון התורכים בארצנו האהובה. תורכיה הארורה, אני מוסיף לך את קללותי על קללות

 הארמנים וברגעי האחרונים אני שמח על קצך המחקרב.״ שעה קלה אחרי התלייה הגיעה הבשורה על

 כניסת הצבא הבריטי לירושלים. ב-15 במאי 1919 נהרג אהרן אהרנםון בתאונת מטוס מעל תעלח

 למנש. נסיבות מותו נותרו בערפל עד היום.

 ״השומר" היה המתנגד העיקרי לניל״י, הוא ראה בקיומו של גוף זה פרישה מן המרות הציבורית של

 היישוב, שהיה בראשית התהוותו. נוספה לכך גם התנגדות אישית לאהרן אהרנסון, מנהיג ניל״י, משום

 שהעדיף פועלים ערבים על פועלים יהודים, בטענה שהם יעילים יותר. "השומר״ ארגן כינוסים בהם

 דנו כיצד להתייחס לניל״י. הועלו מספר הצעוח: אחת, להחזיק אח חבריו במאסר; ושתיים, לתסל את

 מנהיגי ניל״י, כאשר הברירה היא בין תיי מעטים לבין היי היישוב כולו. אולם, כאמור לעיל, התורכים

 גילו את סודם וחיסלו את ארגונם בטרם היה סיפק בידי ״השומר״ לפעול נגדם.

 ברבות הימים השתנה היחס העקרוני השלילי של העם אל קבוצת ניל״י והיא זוכה בהערכה בשל

 פעולותיה וקורבנותיה.

 עם כיבוש דרום הארץ בידי הבריטים נטלו חברי ״השומר״ חלק בארגון ההתנדבות לגדוד העברי,

 ולאתר כיבוש הגליל התנדבו למשטרת הרוכבים.
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 באסיפות ״השומר״ ב-1919 הצטרפו ל״השומר" אליהו גולומב, דב הוז ויצחק טבנקין, שדרשו

 את הפיכת ״השומר״ לארגון עממי רחב. באסיפה האגודה ב-1920 ניטש וויכוח בין גולומב וטבנקין,

 שדרשו את הפיכת ״השומר״ לארגון עממי רחב, לבין ישראל שוחט וחבריו, שעמדו על שמירת אופיו

 הסגור. כשלא נמצא פתרון מוסכם הוחלט לפרק את האגודה.

 עם ראשית פעולות ארגון ה״הגנה״, במאורעות תרפ״א (1921), החלו אנשי ״השומר״ בפעילות

 עצמאית, דבר שהביא למתלוקת הריפה בינם לבין הנהגת ה״הגנה״.
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 פרק חמישי

 מהקמת ה׳יהגנה" ועד להקמת
 "ההגנה הלאומית׳,

 920ו-ו193

 האירועים שקדמו להקמת ה״המה״

 עם כיבוש הארץ על-ידי הצבא הבריטי הוקם בו מנהל צבאי שפעל על פי הנחיית המשרד הבריטי

 בקהיר, שהפקידו היה להעמיד אח כל ארצוח המזרח התיכון תחת השפעת בריטניה. לשם חיזוק

 השפעתם נקטו האנגלים מדיניות ״הפרד ומשול" של האוכלוסיות המקומיות. לפיכך, בחרו במשפחות

 הפיאודליות הערביות לבעלי-בריתם ופרסמו את"הצהרת בלפור" לשם רכישת אהדתם של היהודים

 להסכמת שלטונם בארץ-ישראל. מטרתם המדינית הייתה יצירת אי-שקט וחוסר ביטחון בין העדות,

 שיאפשרו לבריטניה להיות המתווך והשופט ה״צודק״ ולמנוע התקוממויות ושפיכות-דמים. מדיניות

 זו, לפי הבריטים, תשים לאל את מאמציו של העם היהודי לעצמאותו בארץ-ישראל, שמלכתחילה

 הייתה מנוגדת למדיניות האימפריאליסטית.

 מייד, לאחר הכיבוש, התלו הסוכנים הבריטים להסית את האוכלוסייה הערבית ביהודים. הם סיפרו

 להם כי היהודים באו להשתלט על הארץ ולגזול מהערבים את המקומות הקדושים והצליחו לשכנעם

 כי בריטניה אינה רוצה ביהודים בארץ-ישראל ותראה בעין יפה את גילויי התנגדותה של האוכלוסייה

 הערבית נגד היהודים.

 הערבים יצאו בזעם נגד "הצהרת בלפור" ודרשו הקמת מדינה ערבית עצמאית בארץ ישראל.

 הממשל הצבאי הבריטי בגישתו האנטי-ציונית עודד את הפגנת הערבים ואת מעשי תוקפנותם. כדי

 לקדם את פני התוקפנות, הוקם ועד הגנה ארצי בראשוחו של זאב ז׳בוטינסקי שחבריו היו: פנחס

 רוטנברג, משה סמילנסקי, אליהו גולומב, רתל ינאית, דב הוז ואתרים.

 התנגשות מזוינת ראשונה בין כוה מזוין של היישוב בא״י לבין קבוצה לאומית ערבית מזוינת
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 אירעה בשנית חר״ף באזור ״התפר״ שבין הבריטים לצרפתים. בחודש פברואר 1920 מצאו עצמן ארבע

 נקודות התיישבות יהודיות בגליל העליון, מטולה, כפר גלעדי, חמרה ותל-חי, תחת התקפה ערבית.

 בקרב נהרגו יוסף טרומפלדור ושבעה מחבריו. היישובים פונו זמנית מתושביהם, ששבו אליהם לאחר

 דיכוי המרד ע״י הצרפתים. אותה שנה אושרה הכללת המובלעת (״אצבע הגליל״) הצפוניח בשטח

 המנדט הבריטי.

 בינואר 1920 נערכו בירושלים בעידוד הבריטים הפגנות בהשתתפות המוני ערבים שמתו נגד

 השלטון הבריטי ובעד פייצל שהודח מכסאו ע״י הצרפתים כמלך סוריה. קריאות ״מוות ליהודים״,

 המריצו אותם, בראשות ז׳בוטינסקי להתארגן להגנה. ההתפרעויות החלו בפסח חר״ף ונמשכו במשך

 ארבעה ימים. שישה יהודים נרצחו ו-211 נפצעו. ז׳בוטינסקי וחבריו נעצרו בידי הבריטים בגין החזקת

 נשק בלתי-תוקי והוא נידון ל-15 שנות מאסר וגירוש מן הארץ.

 עם קבלת ההתלטה של מעצמות ההסכמה על מסירת הנהלת א״י בתורת מנדט לבריטניה שתהיה

 אחראית להגשמת ״הצהרת בלפור״ מונה הרברט סמואל לנציב העליון בארץ-ישראל. הרברט סמואל

 הכריז על חנינה כלליח וז׳בוטינסקי וחבריו שוחררו מהכלא. בדברי ברכחו שיבח ז׳בוטינסקי את

 ה״הגנה״ אשר נוסדה בוועידת ״אתדות העבודה״ בכנרח(15 ביוני 1920) וקרא להצטרף אליה.

 הסתדרות ה״הגנה״

 בימים 15-13 ביוני 1920 התכנסה ועידת "אתדות העבודה״ בכנרת בה דנו בעניין דמותו של ארגון

 ה״הגנה״ העצמית של היישוב. הוועידה קבעה הקמת הסתדרות ״הגנה״ וכוועד הראשון שלה יכהנו

 ישראל שוחט, יוסף נחמני, יששכר סיטקוב, אליהו גולומב ודב הוז. בהחלטה נאמר כי ההסתדרות

 תדאג לטידור ענייני ההגנה ולהבטתת תוכנה הלאומי והסוציאלי של הגנה עממיח בארץ.

 ליד ״הסתדרות ההגנה״ הוקם גוף מגינים פעיל שאמור לעמוד לרשות הוועד בימי תירום. המייסדים

 שמנו 30 איש שבאו עם גלי העלייה השלישית, קראו לגוף ״גדוד העבודה״. הגדוד, בראשותו של יצחק

 לנדוברג(שדה), המשיך לטפת בקנאות את מסורת ״השומר״ בתוך שורות ה״הגנה״.

 ב-4 בדצמבר 1920 יסדו מפלגח ״אחדות העבודה״ ופועלי א״י את הסתדרות העובדים העבריים

 הכללית אשר כללה גם תפקיד של ״סידור שמירה והגנה״. מכאן עברו ענייני ההגנה ל״הסתדרוח״. נבחר

 ועד תשאי שכלל את ישראל שותט, אליהו גולומב, יוסף ברץ, תיים שטורמן, לוי שקולניק (אשכול),

 צבי נדב ויצתק שדה.

 מאורעות תרפ״א והשלכותיהם

 אתרי גירוש פייצל מסוריה, אישור המנדט על א״י ומינוי נציב עליון יהודי הרברט סמואל, שרר שקט

 קצר. אך עד מהרה התאוששו הערבים מהמכות המדיניות. בסוף 1920 הוקם ״ועד ערבי עליון״, אשר
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 תבע את הפסקת העלייה והקמת ממשלה ערבית. בעקבות הסתת הוועד ובעידוד הבריטים פרצו שוב

 מהומות דמים בתהלוכת ה-1 במאי 1921 ביפו. נרצתו 17 יהודים, ביניהם הסופר יוסף תיים ברנר.

 השוטרים הערבים הצטרפו אל הפורעים. הצבא הבריטי הופיע רק ביום השלישי למהומות. הפרעות

 החפשטו גם לירושלים, פחח-תקווה, הדרה ורחובות. האבירות היו קשות ביותר, כ-50 הרוגים וכ-

 150 פצועים.

 ב-2 בנובמבר 1921, עם השנה הרביעית להצהרת בלפור, הסתער המון מוסת ערבים בירושלים,

 שהיה מצויד במכשירים חדים, לעבר הרובע היהודי ורצח 7 יהודים. הם נסוגו מפני מגיני ירושלים אחר

 שמנהיגם נהרג.

 המאורעות מצאו את אנשי ה״הגנה״ בלתי מאורגנים. מחסני הנשק בתל-אביב נעלמו ותל-אביב

 עמדה חסרת אונים נגד טרור ערבי שהתתולל בלב היישוב התדש. בסופו של דבר, באה ההצלה מתיילי

 הגדוד העברי לשעבר, שהחאמנו במחנה סרפנד(צריפין) חחח פיקודו של הקולונל אליעזר מרגולין.

 בירושלים היו בידי 160 חברי ה״הגנה" רק כ-50 כלי נשק.

 לאחר המאורעות היה על ועד ה״הגנה״ לדאוג לארגון השמירה וההגנה בכול נקודות היישוב. כמו

 כן, תייב המצב התדש הקמת שירות ידיעות שיספק מידע על הנעשה בקרב הערבים. ההנהלה הציונית

 נקראה לסייע במימון רכישת נשק. הוקם בווינה(אוסטריה) ועד רכש אשר הגניב לארץ כמויות נשק

 ניכרות. כשהבריטים עלו על הברתות הנשק דרשו לפרק את ה״הגנה״ והתליטו לתלק נשק ליישובים

 היהודים לשעת חירום. ה״הגנה" סירבה להתפרק וההנהלה הציונית דרש לתת ל״הגנה" מעמד תוקי.

 התפתתות ה״הגנה״ התעכבה לא רק בגלל קשיים ארגוניים, אלא בשל הוויכות הפנימי בין קבוצת

 "השומר״ ובראשם ישראל שוחט לבין יוצאי ה׳׳גדוד העברי״, שהתרכזו סביב אליהו גולומב. אנשי

 ״השומר" דגלו בקיום ארגון הגנה מצומצם קבוע שיפעל לארגון היישובים להגנתם לא רק בעת

 פורענות. לעומת זאת סברו גולומב ותבריו, כי ״הסתדרות ההגנה״ צריכה להיוח רחבה ופחותה בפני

 כל הרוצים להצטרף אליה. בסופו של דבר, נתקבלה דעתו של גולומב. אך בשלהי 1922 התפלג"גדוד

 העבודה״. המיעוט שכלל את רוב תברי ״השומר" לשעבר תזר להיות ארגון נפרד והרוב, בעלי ההשקפות

 הסוציאליסטיות, המשיך להיות חבר ב״הגנה״ תתת מרות ״ההסתדרות״.

 השנים 1929-1922

 להלכה, לא ניתק"גדוד העבודה" את קשריו עם ארגון ה״הגנה״ של ההסתדרות, אולם למעשה, התקיימו

 בארץ בסוף 1922 שני ארגוני הגנה. פרישח חברי ״השומר" ותסידיהם ב״גדוד העבודה" הייתה מכה

 קשה לארגון ה״הגנה״. בין העוזבים היו מיטב פעילי ה״הגנה״, אנשים בעלי ניסיון, שראו בעבודתם את

 חוכן חייהם, ולא היה מי שימלא את מקומם.
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 מאורעות תרפ׳׳א (1921) העלו שוב על הפרק את תכניתו של ז׳בוטינסקי, שהצטרף להנהלה

 הציונית, להקמת גדודים עבריים ויצא בתריפות נגד ה״הגגה״ הבלתי ליגלית. הגנה עצמית איננה

 מספיקה - טען ז׳בוטינסקי - יש הכרח בכוח מגן חוקי שיגן על כל האוכלוסייה.

 בישיבת ההנהלה הציונית ב-22 בדצמבר 1922, הותלט לתבוע מהממשלה הבריטית להעניק מעמד

 חוקי ל״הגנה״, בחנאי שיורשה אימון מספיק לחברי ההגנה ותימסר להם כמות מספיקה של נשק.

 מהחלטה זו השחמע כי ארגון ה״הגנה״ לא יפסיק אח קיומו העצמאי.

 בעקבוח הוויכוח הורעו היחסים בין ה״הגנה״ לבין ההסתדרות הציוניח והחמיכה ב״הגנה״ פסקה.

 על ארגון ה״הגנה״ עבר משבר קשה והוא נדחק לקרן זווית.

 על מרכז ה״הגנה״ בשנות העשרים הוטל להמשיך בפעולתו באווירה של שוויון-נפש מצד הציבור.

 כך מתוארת תקופה זו בספר ״קיצור תולדות ההגנה״:

 ״באווירה של שוויון-נפש מצד הציבור ומנהיגיו הוטל על אנשי ההגנה בשנות העשרים להמשיך

 בפעולתם. ארגון ההגנה היה רתוק מלהקיף את כל היישוב. המושבות הגדולות לא נכנסו כמעט לתהומי

 השפעתו; מתנות ״גדוד העבודה״ התהשבו אך מעט בהוראותיו ופעלו בעיקר על-פי התדריכים של

 ישראל שותט ותבריו. ועדי הגנה המקומיים ביישובי הפועל הצעיר נהגו ברובם באדישות, ולפרקים

 אף בזלזול, כלפי מרכז ההגנה. עבודת מרכז ה״הגנה״ הצטמצמה ביישובים הקטנים שנזקקו לו מפאת

 חולשתם ובדידותם, או ביישובים שהייתה להם זיקה לאתדות העבודה. לעומת זאת מצא לו המרכז

 שדה-פעולה רחב יותר בסניפים העירוניים הגדולים - בתל-אביב, בהיפה ובירושלים, ובשכונות

 הסמוכות להן(שכונות בורוכוב ומקוה-ישראל על-יד תל-אביב ו״נשר״ על-יד חיפה).

 מבחינה ארגונית הייתה ההגנה קשורה בהסתדרות, אבל זו הייתה נתונה במשברים המורים,

 והייתה בנויה כמין פדרציה של מוסדות, שכולם היו שקועים בבעיותיהם וחיפשו מקורות-מימון

 לפעולותיהם. מרכז ההגנה בשנות העשרים היה אפוא מוסד נסתר. בראשו עמד יוסף הכט, היהיד

 מבין חברי המרכז שהקדיש להגנה את כל זמנו, והטביע את חותמו על עבודת הארגון בתקופה ההיא.

 יוסף הכט - סיפר ש. ד. יפה - הופיע לפנינו כסמכות העליונה. קיבלנו את הרושם, שהוא נושא על

 שכמו את כל נטל ההגנה בארץ. הכט עלה לארץ-ישראל מרוסיה בשנת 1912 בהיותו כבן עשרים.

 הוא היה בין המתנדבים לגדוד העברי ולקה הלק בהברתת הנשק ממתנות הצבא הבריטי למחסני

 ה״הגנה״. אחרי מאורעות מאי 1921 קרבוהו א. גולומב וד. הוז לעבודת הארגון. השתלשלות היחסים

 בין אנשי השומר לבין א. גולומב היא שהעמידה אותו בראש מרכז ההגנה מסוף 1922 ובתפקידו זה

 החזיק כתשע שנים. הכשרתו הצבאית הצטמצמה באימונים שקבל בגדוד העברי והתאימה פתות או

 יותר לרמת אימוניהם וידיעותיהם של שאר ראשי ארגון ההגנה בשנות העשרים. התכונות שהכשירוהו

 לתפקידו היו דבקות בעניין ההגנה, סודיות יתרה, אופי חזק ועקשני, סבלנות והתמדה. הוא היה אדם
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 הבורה מן הכבוד והפרסומת ותשדני עד מאוד. עמו עבד בקביעות שאול מאירוב4, שפעל בעיקר

 בצפון הארץ. רק כמה עשרות מפעילי ההגנה בסניפים היו נפגשים אישית עם יוסף הכט.

 הכט נהג למסור מפעם לפעם למזכיר ההסתדרות דוד בן-גוריון דין ותשבון על מספר תברי

 ההגנה בסניפים השונים, על כמויות הנשק ועל מהלך עבודת ההדרכה. ראשי ההסתדרות לא התערבו

 בפעולה היום-יומית של הארגון והיא התנהלה לפי הקווים שנקבעו במשך הזמן על-ידי אנשי המרכז

 ובראש וראשונה על-ידי יוסף הכט, פעילי ההגנה ומפקדיה המרכזיים.

 מקום מרכזי בתיי הארגון תפסו בשנות העשרים הסניפים העירוניים. המוסד הקבוע המרכזי

 הראשון בהגנה היה פגישת מפקדי הערים, שהייתה מתכנסת פעמים אתדות בשנה, על-פי-רוב

 בתל-אביב. בפגישות אלה נטלו הלק מפקדי שלוש הערים הגדולות ובאי-כוה אהרים של המפקדות

 העירוניות, וברובן השתתפו גם יוסף הכט ושאול מאירוב. נמסר בהן דין והשבון על העבודה השוטפת,

 נדונו הצעות שונות לשיפור האימונים ולאחידות ההדרכה בשלוש הערים, אושרו בהן נוסת השבועה

 להגנה ותקנות הארגון שחוברו בסניף תל-אביב. שלוש פעמים במרוצת שנות העשרים התכנסה גם

 מועצת הערים, שהרכב משתתפיה היה רהב יותר. במועצה הראשונה בנובמבר 1923 הוהלט על סדרי

 הלוקת הנשק ממהסני ההגנה ועל ריכוז כלים ממין אהד בכל נקודה. במועצה השנייה באוקטובר

 1924 הותלט על קיומו של ארגון הגנה אתד ומאותר ועל התנגדות לכל עבודת הגנה של ארגונים

 נפרדים. הוחלט שיש להעלות את מספר החברים בכל סניף עירוני ל-300 עד 400 איש (ביישובים

 הכפריים היו כל התושבים המסוגלים לכך נושאים בעול השמירה וההגנה). החלטה המשקפת מאבק

 נסתר בין המרכב לבין הסניפים קבעה, כי כלי העבודה (כינוי לכלי הנשק) שנרכשו על-ידי המקום

 הם רכוש המקום. במועצה זו נקבעה חוקת ההגנה. המועצה השלישית התכנסה בקיץ 1927 ובה

 הוהלט להגביר את השמירה על הסודיות ולהשמיד את הניירות ואת רשימת שמות ההברים, להקים

 בית-דין עליון ולנסת חוקת עונשין קבועה. הותלט לתייב את הוועד הפועל (של ההסתדרות)

 ואת מועצות הפועלים לשנות את ייתסם לאנשי ההגנה בעניין סידורים בעבודה ו״ולעשות את כל

 ההתאמצות לסידור האנשים הדרושים במקומות העבודה.״

 עבודת מרכז ה״הגנה״, לבד ממקרים בודדים, הייתה שגרתית, אפורה ללא אירועים מיוחדים.

 פעולה יוצאח-דופן שבוצעה על-ידי ה״הגנה״ ב-1924 הייחה רציחתו של ד״ר יעקב די-האן, עורך-

 דין, משורר וסוציאליסט יהודי בהולנד שחזר בתשובה ליהדות ולציונות. עם בואו ארצה, התאכזב

 מן היהדות החילונית ונעשה מנהיג החרדים הקיצוניים וביוזמחו פעלו החרדים בשיחוף פעולה עם

 הערבים נגד הציונות, עד שהעלה את חשד ה״הגנה״ בבגידה. די-האן חוסל בפקודתו של יוסף הכט,

 מפקד מרכז ה״הגנה״.

 מקרה נוסף של פעולה מיוחדת של ה״הגנה" היה הנחת פצצה בשכונת המוגרבים בירושלים סמוך

 לכותל המערבי בשנת 1927. בית השיח׳ המוגרבי נהרס, אבל לא היו נפגעים.

 י לימים שאול אביגור - העורך
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 זמן קצר לאחר מאורעות 1921 הותלט ב״הגנה״ לגבש קבוצת מדריכים בראשוח יצחק שדה, כדי

 לארגן קורסים לאימון בנשק קבוצות חברים במושבים. הקורס הארצי הראשון התקיים בתל-אביב

 בבניין גימנסיה ״הרצליה״ ובכפר גלעדי. בתום הקורס הוחלט לאמץ את שיטת האימונים האנגלית

 ולחלק את הארץ ל-10 מחוזות: ירושלים, יפו, הדרום, השרון, השומרון, חיפה, עמק יזרעאל, הגליל

 העליון, הגליל התחחון ועמק-הירדן.

 בתוך העבודה השגרתית ניחן דגש מיוחד להשגה אמצעי-הלחימה ולבניית מחסנים לאיכסונם.

 בין השנים 1925-1923 נבנו ארבעה מחסני-נשק מרכזיים. מחסן ראשי נחפר בשכונת בורוכוב. מחסן

 אחר בקבוצת גבע. אחרים הוקמו בכנרת ובאילת השחר. המחסנים היו פרימיטיביים והנשק נחלה

 באוחה שנה היו ברשוח ה״הגנה״ 27 מקלעים, כ-750 רובים, כ-050ו אקדחים וכ-750 רימונים.

 בצד פעילותה של ה״הגנה״ פעלה ביישוב בשנות העשרים קבוצת הפלג מיסודם של חברי ״השומר״

 לשעבר שפרשו מה״הגנה״ ב-1922. ארגון זה נקרא בפי חבריו ה״קיבוץ״, כי שוחט האמין כי ״קיבוץ

 קטן של תברים שמטרתו ברורה לו, יודע מה הוא רוצה ומאמין בדרכו, יוכל לחולל גדולוח ונצורוח

 ולמשוך אחריו המונים שילכו בעקבותיו.״

 הקיבוץ מנה כ-600 איש. חבריו דגלו בסוציאליזם ושאפו ל״קומונה כללית של כל פועלי ארץ-

 ישראל.״ אבל חוג הפועלים לא עלה אף פעם על שישים, שבעים חברים. מנהיגם היה ישראל שוחט.

 מניה אשחו, הייחה אמם של כל החברים. רוב חברי הקיבוץ התרכזו בכפר-גלעדי. חברים בודדים

 התגוררו בפלוגות ״גדוד העבודה״. שותט גר בתל-אביב. הנהגת ״גדוד העבודה״ מסרה את כל ענייני

 הביטחון לחוג המצומצם של ה״קיבוץ״.

 ״הקיבוץ״ ראה את עצמו כארגון משלים ל״הגנה״ ועסק ברכישת נשק והכשרת מפקדים לעחיד

 לבוא. הוא פעל במסגרת מתתרתית חשאית.

 במשך קיומו של ה״קיבוץ״, תבריו הספיקו לבצע מספר פעולות בלתי שגרתיות. ב-1923 תיםלו

 את קצין המשטרה הערבי תופיק ביי שנתן גיבוי לפורעי יפו ב-1921 והיה חשוד בארגון רציתות של

 יהודים בפרעות ב-1922. בנובמבר 1923 ביצע ה״קיבוץ״ שוד למימון מימוש התכניות המהפכניות שלו

 לשתרור א״י. קבוצת צעירים שלבשו מדי שוטרים בריטיים, עצרו בדרך בין כפר-גלעדי לאילת השתר

 מכונית של מבריחים יהודים שעסקו במסחר בלחי חוקי בזהב שהבריחו מביירות לא״י. כ-15,000

 לירות זהב, סכום אגדתי לפי מושגי הימים ההם, היה שללם. הכסף שימש לקניית נשק ולבניית מחסן

 מרכזי בכפר-גלעדי, שמקומו נשמר בסודיות. מתוך כמות הנשק נמסרו ל״הגנה״ 300 רובים, עשרות

 אקדחים ואלפי כדורים.

 מפעל אחר של ה״קיבוץ" היה בית-ספר למדריכים צבאיים ומפקדים בתל-יוסף, בו התקיימו

 שלושה מחזורים של קורסים בהם למדו יותר מ-50 איש. ב-1926 יצא שוחט עם שני חברים לברית-

 המועצות וקיימו מגעים עם מתלקת-התוץ של הג.פ.או(הבולשת). שוחט ביקש שברית-המועצוח

 תפרסם הצהרה כי ״היא מביטה בעין יפה על הקמת מדינה יהודית קומוניסטית בארץ-ישראל״, כן
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 ביקש שוחט מתן אפשרות להקנות לאנשיו אימון צבאי, אך מאמציו לשכנע את הסובייטים עלו

 בתוהו.

 בשובו לארץ מצא שוחט את ה״קיבוץ״ במשבר על דרכו של הארגון בין ״שמאל" ו״ימין״. בדיונים

 שנערכו בין שוחט וחבריו וגולומב הואשם ה״קיבוץ״ בקיום ארגון נפרד ובמעשי טרור. שוחט האשים

 את בן-גוריון בהוצאת דיבה. כמה אנשי ה״קיבוץ״ המתפורר בגדו בחבריהם וגילו את פרשת הבונקר

 בכפר גלעדי.

 ב-1927 הדל ״הקיבוץ״ מלהתקיים. מתסני הנשק הועברו ל״הגנה״. בפרוץ פרעות 1929 הועבר

 ל״הגנה״ גם המחסן המרכזי בכפר-גלעדי.

 דחיקת ענייני ה״הגנה״ לקרן זוויח של חיי היישוב עד לשנת 1929 עשתה את יוסף הכט ואת מפקדי

 הערים הגדולות לקובעי דרכה של ה״הגנה״. המדיניות נקבעה בכנסים ארציים שהיוו אח המסגרת

 המוסמכת של ה׳׳הגנה״(״מועצת הערים").

 כמפקדי ערים בתקופה זו שימשו: זכריה אוריאלי, ראש ה״הגנה" בירושלים כשלידו כיהן ועד מקומי

 בהרכב יצחק בן-צבי, רחל ינאית, משה אייזנשטאט, יעקב האפט ואביעזר ילין. יעקב האפט היה מפקד

 חיפה. דב גפן היה מפקד ה״הגנה״ בתל-אביב ואחריו אברהם איכר.

 בשנת 1924 התקינה ״מועצת הערים״ תוקה ל״הגנה", שהפכה בסיט לקביעת ״אושיות ה׳הגנה׳ ״

 ולגיבוש דמותה בשנות השלושים והארבעים.

 להלן קטעים עיקריים של החוקה:

 ׳׳השם: ההגנה

 המטרה: הגנה על היישוב והתכוננות למליציה עממית.

 האופי: תשאית-צבאית

 תברות: כל עברי ועברייה מבני 17 ומעלה יכולים להתקבל כהברים ב׳הגנה׳... ועליה לטפל בסידור

 ההגנה הרגילה בערים וגם שלא ע״י הבדיה, על פי"תוקת ההגנה״, שבעה חברים מקומיים, באישור

 המרכז, יהוו את הוועד בעיר. המצטרפים התרשים ייחשבו כטירונים במשך חצי שנה. המפקד וסגניו,

 הנבתרים מתוך הוועד המקומי, מהווים את מפקדת העיר. הללו יתד עם מפקדי הפלוגות(כ-70 איש

 בפלוגה) ישמשו במועצה טכנית. מדי תודש תיפגש מפקדת העיר עם כל המפקדים, במסגרת של כנס

 מפקדים. שני שליש מהם רשאים לדרוש בירור על חבר ועד. הוא הדין לגבי אנשי כל יחידה - על

 מפקדה.״

 מסכם את התקופה הזאת ספר ״קיצור תולדות ההגנה:

 ״שנות השקט תרפ״ב-תרפ״ט שעברו על ארגון ההגנה הרדימו את ערנותו, צמצמו את אופקיו
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 וגרמו במידה מםויימת אף לנסיגה ממעמדו בראשית שנות העשרים, בייחוד באשר לרכישת נשק

 מחו׳׳ל. הארגון היה נסתר ובלתי ידוע ברבים. רמת האימון והפיקוד - נמוכה, כמות הנשק מצומצמת

 ביותר. האדישות והרפיון הרחיקו ממנו חברים רבים.

 למרות כל אלה הצליח ההגנה ללכד סביבה מאות אנשים ולתנכם ברוח המסירות האמיתית. היא

 הקנתה להבריה סגולות נפשיות, שערכן עולה לעתים על ידיעת טכניות, שאפשר לקנותן על־ידי

 לימוד; רותו של טרומפלדור ותבריו שרתה על הארגון. מריבות המפלגות בארץ לא השפיעו על

 ההגנה. נוצר גוף שידע כי עליו האחריות לשלום היישוב וכי חובתו, כפי שניסח זאת עיתון ההגנה

 בתל-אביב ״על המשמר״: ׳׳להתכונן להתנגשות הבאה ולהוכית לנו ולזרים את יכולתנו להגן על

 כבודו, חייו ורכושו של העם, למען ידעו כי נוצר אצלנו אותו הכוה שהסר לנו עד כה״.

 בסוף 1928 כבר עסק הוועד הפועל הערבי בכינוס קונגרס לחידוש המאבק הערבי נגד הציונות. הבריטים

 הזדרזו לתמוך במופתי ובמועצתו בתתירחם לחיסול חציונוח.

 לאתר שבע שנות שקט פרצו שוב מעשי ההרג הערביים נגד היהודים.

 פרעות תרפ״ט (1929)

 י״ז באב תרפ״ט (23 באוגוסט 1929) הסתערו אלפי ערבים מוסתים מתפילה במסגד ״עומר״ על הר

 הבית, מול שער יפו ושער שכם בירושלים, כשהם מצויירים במקלות, בסכינים ובתרבות. משם פרצו

 אל העיר החדשה להרוג ולטבוה. בדרכם התקיפו את שכונת ימין משה, שם נתקלו בהתנגדות המגינים

 אשר לא היו ברשותם אלא 6 אקדחים ו-3 רימונים. בין התקפה להתקפה באו שוטרים בריטים כדי

 לחפש נשק אצל תושבי השכונה.

 ניסיון רציני נעשה לפרוץ לשכונה מאה שערים מצד שער שכם, אך הערבים נהדפו על-ידי אנשי

 המגן שזרקו עליהם 3 רימונים.

 בשעות הצהריים התלו מסתערים הערבים על כל שכונוח הספר של העיר החדשה. שכונות אלה

 כמעט וכולן היו מחוסרות הגנה.

 בעיר החדשה כולה שהו כ-100 מגינים. יוסף הכט, מפקד ירושלים, הזעיק לעזרה מכונת-ירייה

 מתל-אביב, אשר הטילה אימה על הערבים. בליל שבת נערכה התקפה רבתי על שכונח סנהדריה, אך

 גם כאן הצליחו המגינים להדוף את הפורעים ביריות. הגנת השכונות המערביות: גבעת-שאול, קרית-

 משה, בית-הכרם ובין-וגן הוטלה על חוליה של 5 אנשים כשלכל אחד נמסר אקדח.

 התקפה קשה נערכה גם על השכונות הדרומיות. הערבים פרצו לתוות הלימוד בתלפיות והרטו

 אותה. כך עלה בגורלה של רמת-רחל שמגיניה עזבו אותה בגלל מתםור באמצעי התגוננות כשבראשותם

 רובה אחד ומספר אקדחים בלבד. מקור חיים הותקפה על ידי ערביי בית-צפפה.

 ההתקפות על השכונות נמשכו ללא הפוגה ימים אחדים. הערבים שדדו, הטילו הרס וחורבן
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 במקומות שהצליתו להגיע אליהם. מכוניות השוטרים היו מופיעות מעת לעת ומסתלקות. בקשות

 עזרה הגיעו מכל עבר, אך כותות השלטון היו מעטים וגם המעטים לא מיהרו להושיט עזרה. נהפוך

 הוא, תחת לחץ הערבים הם פירקו אף את הנשק מהנוטרים היהודים. הבריטים הזעיקו תגבורת מחיל-

 הספר, ממצרים מהצי בים-החיכון, אשר הצליחו להשתלט על המקומות האסטרטגיים בירושלים.

 אך בינתיים פשטו המהומוח בכל הארץ.

 בחברון ביצע המון ערבי טבח ביהודים חסרי ישע. כוחות ה״הגנה״ לא היו קיימים בעיר. כאשר

 הציעו אנשי ה״הגנה״ לראשי הקהילה בחברון להציב בה יחידה חמושה, דתו אלה את ההצעה בגלל

 ״היחסים הידידותיים״, כביכול, שבין היהודים והערבים, אף המשטרה לא עשתה דבר להגנת יהודי

 חברון, אף כי הייתה בידה ידיעה מוקדמת על הוראת המופתי לרצוח ביהודים. בשבת בבוקר, ב-24

 באוגוסט, פרץ המון ערבי לרובע היהודי וטבח כ-70 נפש, רבים מהם חלמידי ישיבח-חברון.

 באותה שבת תקפו כפריי קולוניה את שכניהם היהודים במוצא ורצחו שם אח כל משפחה מקלף

 מלבד ילד קטן5. מוצא נעזבה. כן גם הר-טוב ועטרות. קבוצת חולדה שהותקפה ביום ראשון(25.8.29)

 נאבקה בתירוף נפש בפורעים. בקרב גבורה נפל מפקד המקום, אפרים צ׳יזיק, שאתותו נפלה בקרב

 בתל-תי. לבסוף בתסות המשטרה הועברו תברי הקבוצה לתל-אביב ורוביהם הותרמו ורק בקושי

 נתלצו ממאסר.

 בתיפה הוכרע המאבק על ידי התקפת נגד של ה״הגנה״, ששלתה לרובע הערבי מכונית עם עשרה

 אנשים, שפתחו באש ברחובות. בחיפה אף נעשתה הפעולה המקיפה הראשונה להעברת כות-אדם

 מריכוזי היישוב בעיר אל היישובים הקטנים: אורגנה קבוצה של 300 חברי ״הגנה״ לעזרת יישובי

 הגליל.

 בדרום הארץ לא יכלו היישובים הקטנים לעמוד בפני הפורעים. ננטשו באר-יעקב ובאר-טוביה.

 ב-29 באוגוסט הותקפו יהודי צפת, יישוב מדולדל שמנה כ-300 יהודים, שבה לא פעלה ה״הגנה״.

 בצפח נרצחו 18 יהודים ונפצעו כ-80 איש.

 גם בתל-אביב, העיר העברית הגדולה, התגלתה ה״הגנה״ בחולשתה. עם פרוץ המאורעות ב-23

 באוגוסט (1929) התפרסו יחידות ה״הגנה״ בפרברי העיר והדפו את התקפות הערבים, מבלי שאלה

 יצליחו לחדור אל תוך שכונות העיר. בתוך כך, נאלצו המגינים להתמודד עם סכנת גילוי הנשק ״הבלתי

 חוקי״ והחרמחו על-ידי הבריטים.

 בגליל הותקפה בית-אלפא. בשבוע הפרעות נרצחו 133 ונפצעו 339.

 עם השתלטות הצבא על ערי הארץ, התליט הכט להפנות את עיקר כותה של ה״הגנה״ לגליל, שבו

 נשקפה סכנה מיוחדת לנקודות היהודיות הקטנות.

 5מרדכי מקלף(1978-1920), לימים הרמטכ״ל השלישי של צה״ל.



 62 | ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

 הדעות והביקורת על תפקודה של ה״הגנה״ במאורעות תופ״ט

 לאתר פרעות תרפ״ט הפכה ה״הגנה״ לגורם ממדרגה ראשונה בעיני כל החוגים הפוליטיים היהודיים.

 קולונל פרדריק הרמן קיש הביע באותם ימים את הערכתו כי ״אין ספק שרק נוכתותה של"הגנה"

 מאורגנת יפה הצילה אזורים שלמים בירושלים, ובייחוד את העיר העתיקה מטבת... מתברר כי דברים

 אלה נכונים גם לגבי יפו, היפה וכמה מן המושבות... קיימת עתה הכרה כללית, אפילו בין רבים

 ממתנגדיה הקודמים של ה״הגנה״ שיש לקיימה ולפתחה".

 גם ז׳בוטינסקי שיבח מאוד את פעולתה של ה׳׳הגנה״ בימי הפרעות, למרות שהמשיך להיאבק

 להקמת כות צבאי יהודי תוקי. ״כולכם יודעים,״ הוא הכריז בפאריס, ״מי הציל את היישוב בארץ לאחר

 שהממשלה השאירה אותו בלי הגנה מזויינת. חייבים אנו להשתחוות אפיים ארצה לפני גיבורי ההגנה

 שלנו, לפני אותם שנפלו תללים ולפני אותם החיים עמנו, כי ההגנה היא שהצילה את היישוב באותם

 ארבעה הימים האיומים, עד שבאו החיילים האנגלים.״ ואילו בן-גוריון יצא חוצץ למען ביצורה

 וחיזוקה של ה״הגנה״.

 ברם, לצד הדעות החיוביות והחשבחות, לא חסרו גם דברי ביקורח חריפים על תפקודו הלקוי של

 הארגון ואנשיו.

 מבואה מספר"קיצור תולדות ההגנה״ ממתישה ביקורת זו באופן חד וברור:

 ״המבקרים ציינו את ומת האימונים הנמוכה של אנשי ההגנה שהלכו אל עמדותיהם באומץ, באש

 נוער בלי פחד ובלי חשבונות, אך גם בלי כל הכנה מינימלית צבאית. התאוננו על מיעוט הנשק, ובלי

 שידעו שהלק מן הנשק הלך לאיבוד בגלל תנאי האתסנה הרעים, שאלו היכן כמויות הנשק הרבות

 שנרכשו במשך שנות העשרים; ציינו את חוסר הסדר בארגון, שמצאו ביטויים בכך ששתי הערים,

 ירושלים ותל-אביב, נשארו בלי מפקדיהן הקבועים בעצם ימי המאורעות. ציינו גס כי תכניות ההגנה

 היו מיושנות ולא התאימו להשתלשלות המאורעות.״

 התוצאות המדיניות של מאורעות תרפ״ט

 התוצאות המדיניות של מאורעות תרפ״ט לא איחרו לבוא. הערבים זכו גם בקרב וגם במאבק המדיני.

 דו״ח ועדת החקירה על הפרעות, שפורטם על ידי הממשלה הבריטית ב-31 במרס 1930 קבע, שבמערב

 ארץ-ישראל יש רק 6.5 מיליון דונם אדמה הראויה לעיבוד, ולא 16 מיליון כטענת ההנהלה הציוניח וכי

 לערבים תסרה קרקע כי נושלו על-ידי היהודים. לכן אין מקום בארץ לאף יהודי נוסף.

 ב-21 באוקטובר 1930 פורסם ה״ספר הלבן״ של פאספילד שהיה זהה למסקנות ועדת סימפסון.

 ה״ספר הלבן״ הגביל את העלייה היהודית ואסר מכירת קרקעות ליהודים.

 במאורעוח חרפ״ט נחשף פרצופו האמתי של השלטון הבריטי בכל חומרתו. מניעת עזרה מהמגינים

 היהודים ושיתוף פעולה עם הפורעים הרוצתים הערבים, הצביעו בעליל על המדיניות האנטי-ציונית

 והאנטי-יהודית של בריטניה, כפי שבאה לידי ביטוי בשנים לאתר מכן.
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 פרק שישי

 ״הגנה ב׳״ ־ ״ההגנה הלאומית״

 הרקע להקמת ״ההגנה הלאומית״

 עם הקמת ה״הגנה״ ב-1920 היווה הארגון חלק ארגוני של מוסדות ההנהלה הציונית, אבל מאז פרעות

 1921 נתערער מעמדה של ה׳׳הגנה" ונוטרלה מסמכותה הכלל-יישובית, לא הועמד לרשותה כוח אדם,

 נשק ותקציבים כדי להפעיל את הארגון באופן מרכזי ויעיל.

 דווקא לאתר פרעות 1929 קיוו יוסף הכט, מפקד ה״הגנה״, וחבר עוזריו כי תתמלאנה תביעותיהם

 מהמוסדות לחישול כותות ה״הגנה" ולהרחבת המסגרת. אבל ציפיותיהם לא נתמלאו.

 ביישוב שררה תדהמה מתוצאות הפרעות אשר הביאה בעקבותיה תסיסה קשה וביקורת על

 תפקודה של ה״הגנה" להבטתת היישובים בהם לא הייתה קיימת נוכתותה של ההסתדרות כגון: הברון

 וצפת. היישובים הקטנים והמרוחקים ננטשו. הביקורת כוונה, בראש ובראשונה, נגד ההסתדרות, אשר

 ראתה את עצמה אתראית בלעדית לביטתון היישוב.

 בשל הביקורת על על הכשלונות החליטה הנהגת ההסתדרות להתערב יותר בענייני ה״הגנה".

 התערבות זו גרמה למתח רב בין מזכיר ההסתדרות דוד בן-גוריון ויוסף הכט. בסופו של דבר, מונה

 "מרכז הגנה" על-ידי ההסתדרות שכלל את: יוסף אהרונוביץ, דוד בן-גוריון, יוסף הכט, אליהו גולומב

 ושאול מאירוב. כעבור זמן מה פרש אהרונוביץ ובמקומו מונה מאיר רוטברג. כל חברי המרכז היו תברי

 מפלגוח הפועלים.

 היחסים בין הכט ושאר חברי המרכז היו עכורים, בעיקר בגלל אי-רצונו של הכט להחחלק

 בסמכויותיו עם חבריו, בהם ראה רק מוסד עזר ולא גוף מפקת. אנשי ההסתדרות טענו כי המרכז הוא

 המוסד העליון הסר למרות ההסחדרוח. הכט טען כי המוסד העליון האחראי על ה״הגנה" הוא הנהלת

 ההסתדרות הציונית והתנגד להעמדת ה״הגנה" תתת מרות מפלגתית. בימים אלה החרחש האיחוד

 בין ״אחדות העבודה" ו״הפועל הצעיר" בדמותה של מפלגת פועלי ארץ-ישראל(מפא״י) אשר העניק

 למפלגה המאוחדת הגמוניה מוחלטת בהסתדרות.

 בינתיים גבר המתת. ראשי ההסתדרות ניסו להשפיע על הכט כדי שזה ישנה את דעתו, אך הכט לא

 ויתר. לימינו עמדו רוב מפקדי ה״הגנה״, אשר למרות היותם גם הם חברי ההסתדרות, סברו כי ה״הגנה״
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 צריכה להיוח כלל יישוביח בלחי מפלגחיח. חלק מהמפקדים אף הציעו להכט לפנוח לז׳בוטינסקי, אשר

 סימל בעיניהם את האקטיביזם הצבאי.

 בסופו של דבר, הודח הכט מתפקידו ובמקומו החמנה מאיר רוטברג. ההדחה עוררה כעס רב

 וויכוחים מרים נערכו גם בסניפים. עניין המרוח על ה״הגנה״ הובא לישיבח הוועד הלאומי אשר

 החליטה להכפיף את הנהלה ה״הגנה״ למפקדה פריטטית-שוויוניח בה מספר נציגים ל״אזרחים״

 ול״הסתדרות״.

 הוועדה נענתה גם לדרישות המפקדים והחזירה את הכט לתפקידו, אך הסכסוך נמשך ובסופו טולק

 הכט מכל פעילות ב״הגנה״.

 מרירות המפקדים מחומכיו של הכט נמשכה. חלקם פרשו. משבר קשה השתרר בארגון כולו.

 אחד מתומכיו של הכט, שדגל בהשקפותיו ביחס לכפיפות ולמרות ה״הגנה״, היה אברהם תהומי,

 מפקד ה״הגנה״ בירושלים. תהומי נולד באודסה ב-903ו, החחנך בבית-ספר ריאלי ובגיל צעיר הצטרף

 להסתדרות התלמידים הציונים בעירו. הוא עבר הכשרה חקלאית, לקראת עלייתו ארצה. כשפרצו

 הפוגרומים באוקראינה בימי מהפכת אוקטובר 1917, הצטרף לצעירים, שהתארגנו להגנה עצמית. הוא

 נאסר ולאחר שהצבא האדום נכנס לאודסה שוהרר והתחיל לפעול בתנועת ״החלוץ״ בהברחת יהודים

 מרוסיה לארץ-ישראל.

 בשנת 1923 עלה ארצה עם קבוצת הברים שליווהו גם בהמשך דרכו בארץ. ביניהם היו אברהם

 בן-זיו, אליהו בן-גרא ואברהם גיורא.

 לימים, פעלו שלושתם כמפקדים ב״הגנה". תהומי השתקע בירושלים והצטרף לקבוצת פועלים

 שעסקה בסלילת כבישים. הוא השחחף בסלילה הכביש לשכונה החדשה, בית-הכרם, אף כי, כמו רבים

 מעולי רוסיה באותו זמן השתייך ל״הפועל הצעיר״, הצטרף ל״מכבי״, תנועה שהייתה לו בסיס כשהקים

 את ״הגנה״ בי, זו ״ההגנה הלאומית״.

 עם עלייתו ארצה הצטרף תהומי ל״הגנה״ בירושלים. מפקד ה״הגנה״ בירושלים היה זכריה אוריאלי

 (״זכר״). בהכירו בכישוריו של חהומי וחברו אברהם קריצ׳בסקי(״דן״), הוא שלח את שניהם לקורס

 מפקדים של חודשיים וחצי. תהומי סיים את הקורס בהצטיינות ומונה למפקד פלוגה ולסגנו של זכר.

 הוא הירבה לעטוק בהדרכה וזכה על כך בהערכה רבה. כשנפטר זכריה אוריאלי ב-1929, החמנה תהומי

 במקומו למפקד מחוז ירושלים. תהומי לא השתחף בחיים הפוליטיים והמפלגתיים.

 חהומי נבחר ל״מרכז ההגנה״ אך עד מהרה התאכזב מהרפיון שפשה בצמרת הפיקוד ומן המגמה

 לשוות לכוח הלוחם אופי של ״מליציה עממיח״.

 סיפר אברהם תהומי:

 ״יהד עם אליהו בן-תורין נבתרתי למרכז ההגנה, שנינו היינו יוצאי תנועת ׳החלוץ׳, תבר ׳הפועל

 הצעיר׳. מצאתי אז בהגנה ארגון רופף, פרימיטיבי. באימונים עסקנו בפירוק אקדחים, מפני שלא

 הייתה תעסוקה אחרת. בסך הכל היו מאורגנים בירושלים בשנת 1925 כ-00ו הברים. השבתי שיש

 לארגן סניפים נוספים מחוץ לירושלים״(ראשוני אצ״ל, עמ׳ 20)
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 לאתר פרעות תרפ״ט עלתה המודעות בציבור כלפי חפקידו של ארגון ה״הגנה" למען ביטחון היישוב.

 תהומי הצליח תוך חודשים אחדים להגביר את שורות ה״הגנה" בירושלים במאות הברים. הוא ערך

 קורסים למפקדים והרחיב את פעילות הארגון גם על היישובים מחוץ לירושלים. הוא רכש נשק והנהיג

 תינוך צבאי בשורות, אשר קנה את אמונם של המפקדים.

 בתקופה זו עדיין לא הייתה שליטה מוחלטת של מרכז ה״הגנה" על הקבוצות היישוביות שפעלו

 ברחבי היישוב ולא היה קשר קבוע בין הסניפים השונים וגם לא היה מנגנון קבוע. רוב המפקדים עבדו

 בהתנדבות.

 הכט, בהיותו מפקד ארצי של ה״הגנה" עשה מאמצים לבנות מערכת הגנתית יעילה יותר, אך בגלל

 התנגדות צמרת ההסתדרות לארגון ״מיליטריסטי", הוגבלו צעדיו.

 רעיון הצבאיות היהודית נולד מהגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה ואומץ על-ידי יוסף

 טרומפלדור. אתרי נפילתו בתל-תי המשיכו אנשי ״גדוד הגנה ועבודה״ לטפת את רעיון הצבאיות. עם

 ייסוד בית״ר והצה״ר באמצע שנות ה-20 של המאה העשרים, היה זאב ז׳בוטינסקי נושא הצבאיות

 העבריה, בהכריזו שרק כוח צבאי כזה יגן על היישוב העברי בארץ-ישראל ויקים את מדינת היהודים.

 הרעיון קנה אחיזה בלבות אנשים רבים, ביניהם אנשי רוח תברי ה״הסתדרות״: ד״ר יהושע השל ייבין,

 המשורר אורי צבי גרינברג, אב״א אחי מאיר ועוד, אשר עברו לצדו של זיבוטינסקי. כן הצטרפו לצה״ר

 בארץ פעילים גם מ״מכבי״. בין מניחי היסודות לחינוך צבאי בצה״ר היה גם ירמיהו הלפרן אשר עם

 משה רוזנברג הקים בית-ספר למדריכים אשר הקנו לחניכיהם את החינוך הצבאי. בית-ספר זה היה

 תשתית להקמת הארגון הצבאי הלאומי.

 המאבק בין ״ההסתדרות״ והצה״ר היה לאחר מאורעות תרפ״ט בעיצומו. מפא״י, בהנהגת בן-גוריון

 חתרה לכיבוש השלטון בהסתדרות הציונית וראתה בצה״ר ובז׳בוטינסקי מכשול להשגת מטרתה.

 ב-1930 קמה בארץ קבוצת"ברית הבריונים על ידי אב״א אחי מאיר, אורי צבי גרינברג ודייר י״ה

 ייבין. קבוצה זו טיפתה פעילות ציונית-קנאית וטיפחה את רעיון הדרך הצבאית.

 גישתו הצבאית ועמדתו האנטי-סוציאליסטית והבלתי-מפלגתית של תהומי, התשידו אותו בעיני

 מנהיגי ה״הסתדרות" בהתקרבות למפלגה הרביזיוניסטיח, שחששו כי הוא עלול לנתק את ה״הגנה"

 משליטתה בארגון.

 תהומי סיפר, כי הרקע למתיתות היה אידיאולוגי, לא אישי, בגלל פחד מוגזם מהשפעתו הגואה של

 ז׳בוטינסקי עליו.

 כן ראו בחשש מנהיגי ה״הסתדרות" את יחסן התיובי של המפלגות האזרחיות והדתיות למפלגה

 הרביזיוניסטיח, במיוחד לאחר מאורעות תרפ״ט. בעצם כל המפלגות שלא השחייכו ל״הםתדרות"

 תמכו בדרכו של תהומי. תהומי התפאר בחמיכה גורפח זו:
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 "מאתורי עמד אז הצי היישוב, הציונים הכלליים, המזרחי, 'אגודת ישראלי. כל אלה שלא השתייכו

 להסתדרות תמכו בדרכי בארגון. אלה שהתנגדו לי רצו בארגון פציפיסטי, ב״מיליציות עממיות״ -

 סיפר תהומי(ראשוני אצ״ל, עמי 32).

 הפילוג ב״הגנה"

 המחח בין תהומי וה״הסתדרוח" הגיע לשיאו בשלהי 1930. לאחר פרסום ה״םפר הלבן" של הלורד

 פאספילד6 הסוציאליסט, ערכה ה״הגנה" תמרון על הר הצופים שבסופו נערן מסדר, בו גינה תהומי

 את ״הצבועים, הסוציאליסטים״ באנגליה. דבריו של תהומי התפרשו בחוגי ה״הסתדרות" כפגיעה

 בסוציאליזם הארצישראלי והאשימו אותו כאיש המסכן את מעמדה של ה״הסתדרות". בעקבות

 האירוע נערך בירור בהנהגת ה״הגנה". נתמנו שני בוררים: דב יוסף(ברנדר ג׳וזף) וגרשון אגרונסקי

 (אגרון). יצחק בן-צבי העיד בבוררות נגד תהומי וטען כי הלה מקיים קשרים עם הרביזיוניסטים, אבל

 חהומי טוהר מן החשד בבוררות.

 אך ההסחה נגדו לא פסקה. אליהו גולומב הטיל על יוסף רוכל-אבידר לעקוב אחר מעשיו של תהומי

 וחבריו. המתיתות גברה עוד יותר כאשר נתגלה לחהומי כי רוכל שהיה ממפקדי ה״הגנה" בירושלים,

 העביר את מחסן הנשק בעיר העתיקה לשליטתו. רוכל, שהיה פקודו של תהומי, הועמד לדין משמעתי

 והוצא זמנית מהארגון. לאות הזדהות, פרשו עם רוכל חלק מחברי הסניף.

 ב-8 במרס 1931 יצא תהומי לארצות-הברית, אך שב לאחר שבועיים. כשרצה לחזור לתפקידו

 הודיע לו מאיר רוטברג, מרכז ה״הגנה" הארצי, שיש מפקד חדש למחוז ירושלים - אברהם איכר, מבין

 נאמני ה״הסתדרות". תהומי דרש להחזירו להפקידו, אך סורב.

 עתה התפחח מאבק עז בין תומכי תהומי לבין נאמני ה״הסתדרות". אנשי הסתדרות הציגו את

 תהומי כטרוריסט וכםוכן של ז׳בוטינסקי הרוצה להשתלט על ה״הגנה". תהומי טען כי ה״הגנה" צריכה

 להיות בלתי מפלגתית וכפופה למוסדות הכלל-יישוביים ולא ל״הסתדרות" ויש להפוך אותה לארגון

 צבאי ממש. רוב מפקדי סניף ירושלים תמכו בתהומי ובעמדתו ותמיכתם הגלויה נתקבלה במרכז

 ה״הגנה" כמרד.

 במשך פרק זמן ארוך התנהל מאבק מר בין תומכי תהומי ונאמני ה״הםתדרות" על כות השפעה

 ומחסני-הנשק, אשר נשארו ברובם בשליטת חהומי. במשא ומהן שנוהל, הובטח לנהל בירור בעניין

 טענות חהומי, בחנאי שיחזיר את הנשק. הנשק הועבר לרשות הוועד הלאומי.

 מאחר שחהומי לא הוחזר לחפקידו כמפקד ירושלים, שלחו ראשי המתמרדים הודעה למוסדות

 הלאומיים, בה הודיעו על פרישתם מה״הגנה". אל תהומי הצטרפו רוב חברי סניף ירושלים והוא הכריז

 על הקמת ארגון מחתרת חדש בשם ה״הגנה הלאומית" או"הגנה ב׳ ״ שנועד לימים כ״ארגון הצבאי

 הלאומי בארץ-ישראל״.

 6וב סידני ג׳ימז(לורד פאספילד)



 פרק שישי: "הגנה ב׳״ - ״ההגנה הלאומית״ | 67

 באביב 1931 היה הפילוג בארגון ה״הגנה״ לעובדה קיימת.

 ראשית פעילותה של ה״המה הלאומית״

 תחילת פעילות הארגון התדש נתקלה בקשיים רבים. אנשיו נותרו ללא נשק, ללא מקומות אימונים

 ובעיקר נסגרו המקורות הכספיים למימון הפעילות השוטפת. תברי הארגון נאלצו להתמודד עם בעיות

 יום-יומיות של פרנסתם ופרנסת משפחותיהם. תהומי בעצמו נקלע למצוקה אישית. עם הדחתו

 מתפקיד מפקד מחוז ירושלים הוא איבד את משרתו ונשאר ללא הכנסה. אפילו מקום מגורים לא היה

 לו. במשך תודשים רבים הוא היה מתגורר עם חברו אורי נדב במרתף עזוב.

 עקב הקשיים החלו רבים נושרים מהארגון החדש. פרשו גם חלק מהחוגים האזרחיים.

 על המתסור במימון ביסוסו של הארגון ניסה תהומי להתגבר על-ידי איסוף תרומות בקרב אוהדים.

 במרוצת הזמן נמצא פתרון הולם לבעיה הכספית. חברי ה״הגנה הלאומית״ הקימו ״ועד ידידים״ אשר

 עסק בגיוס תרומות בארץ ובתו״ל.

 בראשית דרכו הארגונית בא תהומי בדברים עם ידידו משה רוזנברג, סגנו של ירמיהו הלפרן בפיקוד

 בית-הספר לקצינים ולמדריכים של בית״ר, אשר גייס ל״הגנה ב״׳ את כל תניכי בית-הספר. בין תומכי

 תהומי בירושלים היה אורי נדב, מפעילי ה״הגנה" במחוז. הוקמה המפקדה הראשונה של הארגון, שבין

 חבריה נמנו אלכסנדר ארשבסקי, יוסף ברוורמן, אורי נדב ואברהם תהומי, שהתמנה למפקד הראשי

 של הארגון.

 בשלב ראשון פיקד תהומי על שני סניפים: על ירושלים ועל תל-אביב. כששב אברהם קריצ׳בסק׳י

 ארצה מלימודיו בחו״ל, הוא התמנה למפקד סניף ירושלים ואחר-כך עבר לתל-אביב כמפקד מחוז.

 לסגנו התמנה רוזנברג. כמפקד מחוז ירושלים מונה יוסף בר-נון. למפקד סניף חיפה התמנה אליהו

 בן-גרא. כל חברי קן בית״ר בחיפה הצטרפו לארגון החדש.

 לאט לאט החלו להחגבש סניפים חדשים גם ביישובים הקטנים יותר. צפת, שנפגעה קשה במאורעות

 תרפ״ט הייתה הראשונה שבהם. למפקד הראשון בצפת מונה יעקב שליטין ממפקדי ה״הגנה" הוותיקים

 בעיר. עם הקמת פלוגות בית״ר בגליל העליון, פעל סניף הארגון יחד עם חברי הפלוגות בהברחת

 מעפילים ארצה דרך לבנון.

 בין תברי בית״ר שהצטרפו לארגון הייתה קבוצתו של יוסף קרמון, ממפקדי סניף תל-אביב. בין

 המצטרפים היו גם בנימין זרעוני ושתי כיתות ה״שמשונים״, נערים שאומנו בשימוש בנשק בידי

 זרעוני.

 מקור נוסף לכוח אדם מצא תהומי בתנועח ״מכבי״ אשר חבריה הגיעו לארגון בהשפעתם של ראשי

 הנהלת החנועה כמו נדב ששימש כיו״ר הארצי והיה חברו של תהומי.

 למעשה מינה הארגון את הנהגת ״מכבי״ בכל הארץ והשתמש בשם ״מכבי״ למטרות בטתוניות

 שונות. בין המצטרפים לארגון הייתה גם הסקציה הימית ״זבולון״ שהוקמה על-ידי בית״ר ב-1928. עם
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 הקמת הסניפים נקבעו בארגון דפוסי מסגרת של ארגון צבאי: קבוצות, מחלקות ופלוגות. אף תארים

 צבאיים עבריים לדרגי הפיקוד.

 בשנה הראשונה לקיומו של סניף הארגון בירושלים הופעלה קבוצת משכילים שנדלקו לרעיונות

 הארגון. הוויכותים העיוניים שניהלו המפקדים והסטודנטים הפעילים מהאוניברסיטה העברית, תרמו

 להעלאת הארגון על דרך של גוף לוחם, בלתי מפלגתי. אגודות הסטודנטים ״אל על״ וה״סוהבה״,

 שתבריה היו רובם תלמידיו של פרופ' יוסף קלוזנר, תרמו תרומה נכבדה לעיצוב האידיאולוגי של

 הארגון והניחו לו התשתית האינטלקטואלית, עליה התבסס הארגון הצבאי הלאומי העתידי.

 בקבוצות אלה בלטו:

 דוד רזיאל, לימים מפקד האצ״ל ואברהם שטרן, שעתיד להיות מחולל לח״י, הלל קוק, חיים

 לובינסקי ובנימין כהן-אהרונוב.

 ה״סוחבה" עיצבה את דמותו האידיאולוגית של הארגון ואף העניקה לו את שמו הרשמי העתידי:

 ״הארגון הצבאי הלאומי בארץ-ישראל״ אשר הופיע לראשונה בביטאון ״המצודה״ ביוזמת אברהם

 קריצ׳בסקי וערך אוחו חיים שלום הלוי, איש ה״סוהבה״. בביטאון השתתפו קריצ׳בםקי, פרופ׳ קלוזנר,

 ד״ר ייבין, רזיאל, שטרן, רפאל שפירא ופרץ כרמלי. בשנוח 1933-1932 הופיעו שישה גליונוח של

 ״המצודה״. גיליון חשוון תרצ״ב(1932) ביטא את מהות הארגון וייעודו:

 ״הגנה? לא. הרבה יותר מזה. אפילו לא ארגון צבאי לאומי בלבד. בית-היוצר לנשמת אומה

 הדשה; מהפכה בנפש היהודי הזקנה; שינוי ערכין בחינוך הנוער העברי ובכיווני. סופג בתוכו כל הבר

 בשורותינו את הנאמנות לכל אותם הפרטים, שהם בלתי נפרדים מהכלל הגדול של עס ישראל הי

 ובריא, עם ישראל חופשי וחזק, עם ישראל ככל העמים. בשביל המטרה הזאת יקרות השפה העברית

 ותרבותה, יקרות העבודה העברית ותוצרתה, יקר כל שעל מאדמת המולדת, יקר כל איש אשר בשם

 ישראל יכונה...״

 ביטאון המחתרת נחן ביטוי ברור לחלוקי הדעות בין שני ״ארגוני ההגנה״.

 לאחר וויכוחים רעיוניים שהתחוללו בתוך הארגון נקבעה מטרתו: הקמת מדינה עברית משני עברי

 הירדן. שירו של אברהם שטרן ״חיילים אלמונים״ נבחר להמנון הארגון.

1936-1933 

 בשנח 1933 הוקם ״ועד מפקח״ על ״ההגנה הלאומית" מנציגי המפלגוח ״המזרחי״, ״הציונים הכלליים״

 ו״מפלגת המדינה העברית״ בראשות מאיר גרוסמן, אליו הצטרף גם ז׳בוטינסקי. על פי הסכם עם

 הוועד, הצטרפו לתהומי כל אנשי מפלגות ה״וועד" שנשארו עדיין ב״הגנה״. הקמת הוועד העניקה

 לארגון עורף ציבורי רתב אשר שימש כמוסד הפוליטי העליון של הארגון. ליד הוועד הוקמה מועצה



 פרק שישי: "הגנה ב״׳ - "ההגנה הלאומית״ 1 69

 רחבה שייצגה את המפלגות המשתתפות בהסכם.

 אמנם בשל התסות הפוליטית קיבל הארגון תנופה כללית, אך תסות זו גם גרמה לבלימח הנטייה

 המהפכנית של רוב מפקדיו. שיטת הפעילות לא נשתנחה הרבה. הארגון החדש המשיך לפעול על בסיס

 ההרגלים הנושנים שהיו מקובלים בייחמה״.

 אף-על-פי-כן, צעד הארגון מהיותו ארגון הגנה לקראת יצירת מסגרת של ארגון צבאי לאומי, לא

 רק על פי שמו, אלא גם על פי תוכנו.

 בעודה נאבקת "ההגנה הלאומית" בקשיי ביסוסו והתארגנותו של הארגון, הזדעזע היישוב

 מרציחתו של דייר חיים ארלוזורוב ב-16 ביוני 1933. ארלוזורוב היה ראש המחלקה המדינית של

 הסוכנות היהודיה. הוא נרצח בתל-אביב על שפת הים בעת ששהה שם עם אשתו.

 בראשית שנות ה-30 נטוש היה מאבק פנימי מר ביישוב בין שני הכותות הפוליטיים הגדולים:

 מפלגות הפועלים והמפלגה הרביזיוניסטית, על הבכורה בהסתדרות הציונית.

 מאבק זה הצמיח איבה עמוקה, בעיקר בין הפועלים חברי ההסתדרות הלאומית, שדרשו זכות שווה

 לקבלת עבודה ומחאו נגד קיפוחם המחפיר. גם היחסים בין הרביזיוניסטים לבין חיים ארלוזורוב היו

 מתותים, בשל התנגדות הצה״ר להסכם"הטרנספר" שתתם ארלוזורוב עם הגרמנים.

 אתרי הרצת נפוצו מיד שמועות ביישוב שארלוזורוב הוא קורבן לרצת פוליטי, אשר בוצע ביד

 הרביזיוניסטים. שמועות אלה אושרו בגלוי על ידי מנהיגי ההסתדרות. מנהיגי הרביזיוניסטים טענו

 לעלילת דם.

 המשטרה עצרה את אב״א אחי מאיר, ראש"ברית הבריונים", את אברהם סטבסקי, חבר בית״ר

 שעלה לארץ רק שלושה חדשים לפני הרצת ואת צבי רוזנבלט, חבר פלוגת העבודה של בית״ר בכפר-

 סבא. השלושה הואשמו ברצת. בסופו של דבר, שלושתם טוהרו ושוחררו מן המעצר. ערבי שהודה

 ברצח, חזר בו מהודאתו ושוחרר. ב-1955 גילה יהודה ארזי, שהיה קצין במשטרה הבריטית ופעיל

 בש״י של ה״הגנה" ובחקירה הרצח, כי רוצחיו של ארלוזורוב היו ערבים. רשמית, התעלומה עד היום

 לא נפחרה.

 מעשה הרצח הטיל צל כבד גם על יחסיהם של שני ארגוני ה״הגנה", אשר היו מתוחים בלאוו הכי.

 אנשי ה״הגנה התחקו על תנועותיהם של חברי ה״הגנה הלאומית" והיו תששות שאלה יטילו אח

 האחריות לרצח לא רק על הצה״ר אלא גם על ארגונו של תהומי. חברי ה״הגנה" הלשינו על יריביהם

 בפני המשטרה, ערכו חיפושים בדירותיהם ולא נרחעו גם מלעקוב אחר מעשיו של אברהם תהומי.

 פעילות זו של ה״הגנה" פגמה בהכרת בארגונו של תהומי. עסקנים חשובים פרשו מן הפעילוח ומבוכה

 רבה פשטה גם בקרב התברים מן השורה.

 אבל זמן מה, כאשר שככה הסערה, נטשו רבים את שורות ה״הגנה" והצטרפו ל״הגנה הלאומית",

 שכוחה הלך והתרחב בהדרגה.

 בשנים אלה שקד הארגון על רכישת נשק בכמויות גדולות, בעיקר מאירופה. תהומי בעצמו היה

 פעיל אישית בקניית תת-מקלעים מפינלנד אשר נמכרו גם למרכז ה״הגנה" תמורת תשלום הוגן.

 תהומי גייס את אברהם שטרן(יאיר) לעסוק ברכישת נשק ושלח אותו לפולין לפעול שם כאיש מנגנון
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 קבע של הארגון בענייני רכש.

 במקביל לרכישת נשק, עסקו אנשי ה״הגנה הלאומית״ בייצור כלי-נשק ביתיים, חלקי חילוף

 לאקדתים וייצור פיקות לכדורים.

 בתקופה זו הוחל גם בארגון קורסים למפקדים שנקרא קורס ״סגנים״ בהם האימונים התנהלו גם

 באש חיה.

 בראשית 1936 הונהגה בארגון חוקה אשר הסדירה את מבנה המוסדות ועבודתם. גם בזה היה

 דמיון רב למבנה של הארגון הישן של ה״הגנה״, כאשר הוועד המפקת שימש כסמכות פוליטית עליונה

 מטעם המפלגות. מרכז הוא שניהל בפועל את הארגון ושימש מעין מתלקה צבאית של הוועד המפקת.

 המפקדה הארצית, בת שלושה חברים, היא אשר ניצהה על ביצוע הפעולות.

 בשנת 1933 הוקם סניף נוסף בכפר-םבא, אליו הצטרפו מפקדים של ה״הגנה״ במקום: משה

 מולדבסקי, תנוך םטרליץ ואהרן תייכמן, אשר לימים הגיעו לדרגות פיקוד בכירות באצ״ל.

 לאחר רצח ארלוזורוב, עברו רוב תברי המפלגה הרביזיוניסטית ובית״ר בכפר-סבא מה״הגנה״

 המקומית ל״הגנה הלאומית״. הקמת סניף בכפר-סבא הייתה אות להרחבת סניפי הארגון בכל הארץ,

 במיותד במושבות בהן היו פלוגות בית״ר, ביגיהן: רמת-גן, נתניה והרצליה.

 חידוש מרענן שיש לזקוף לזכות הנהגת ה״הגנה הלאומית״ הוא חיבור חוברות הדרכה מקצועיות

 בשימוש בנשק אשר שיפרו את שיטות הלימוד והאימונים וביססו את אחידות ההדרכה.

 חוברת מקצועית ראשונה בעברית שחוברה על-ידי דוד רזיאל ואברהם שטרן(ד. ראש), הייתה

 חוברת ״האקדח״. תוברת זו אומצה לשימוש גם בקרב ה״הגנה״. כן יצאו עוד תוברות בנושא ״תרגילי

 סדר״ ו״תורת ההדרכה״ מאת דוד רזיאל. תוברות אלה תרמו לגיבוש הארגון כמתתרת צבאית.

 אם בשנת 1933, שנתיים אחרי הפילוג, לא מנתה ה״הגנה הלאומית״ אלא כ-300 חברים וציודה

 לא כלל יוחר מ-90 אקדחים, הרי באביב 1936 מנה הארגון קרוב ל-2000 איש והיו ברשותה כ-500

 כלי נשק, בהם תת-מקלעים חדשים שנרכשו, כאמור, בפינלנד ונודעו כ״וואשים״(וושינגטון), שמילאו

 תפקידם עד ליציאת הבריטים.

 ה״הגנה הלאומית״ במאורעות תוצ״ו(1936)

 לאחר הפרעות בתרפ״ט שוב שקטה הארץ שבע שנים. אבל תסיסת הערבים כנגד היישוב היהודי

 לא נרגעה בשל מדיניות ״הפרד ומשול״ של השלטון הבריטי. אבל בתנועה הלאומית הערבית חלו

 התפתחויות לא רק כנגד היישוב היהודי כי גם נגד השלטונות הבריטיים. בראש החוגים הקיצוניים

 עמד המופחי הירושלמי, חג׳ אמין אל חוםייני. עם גידול היישוב היהודי ותשש הבריטים להגעתו לרוב

 בארץ-ישראל שיסכן אח שלטונם, הורו לערבים לחדש את ההתקפות על היהודים. הפרעות החלו

 ב-19 באפריל 1936 ביפו והתפשטו לכל הארץ. הוכרזה שביתה ערבית כללית נגד העלייה היהודית,

 נגד מכירת קרקעות ערביות ליהודים ובעד כינון ממשלה, עם רוב ערבי. הפיגועים כוונו הפעם גם
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 נגד האנגלים כדי להוציאם משטחי שליטה ערביים. הפעולות התפתחו להתקפה כוללת נגד ״המפעל

 הציוני״ על כל רבדיו: יישובים, דרכים, שדות, רכוש, שוד עדרים, תחבורה. הגיע לארץ פאוז׳י אל

 קאוקג׳י, קצין בצבא העיראקי, שהועמד בראש ״המרד הערבי״ שתקף גם יתידות בריטיות. הצבא

 הבריטי שהתחזק בינתיים, הביס אוחו והכריחו לעזוב את הארץ.

 ארגון ה״הגנה״ שהכשיר את אנשיו לשמירה בעמדות מול התנפלויות של פורעים ואספסוף, לא היה

 מוכן לתפקידו. הנהגת ה״הגנה״ נתקפה מבוכה והחקשחה להחליט איזה עמדה לנקוט כלפי הפורעים

 הערבים. הסוכנות היהודית הורתה לנהוג בהתאפקות ובהבלגה ולנקוט קו של החזקה בעמדות עד

 לבואה של המשטרה הבריטית. כל שכן התנגדו המוסדות והנהגת ה״הגנה״ לפגיעה בעורף האוכלוסייה

 הערבית. ה״הגנה״ גם לא האמינה שיש בכוחה הפיזי להתמודד עם הכוחות הערביים הרבים.

 ה״הבלגה״ נתפסה על-ידי רבים כמורך-לב ובכניעה לערבים ולבריטים.

 גם הארגון היריב, ה״הגנה הלאומית״ לא ציפה לעוצמה כזאת גדולה של התפרצות הערבים. לעומת

 ה״הגנה״, שנטלה את רוב השמירה ביישובים הקטנים על כתפיה, התרכזה ה״הגנה הלאומית״ רק בערים

 ובמושבות הגדולות, אם כי גם שם רוב העמדות היו בידי ה״הגנה״. היא לא העריכה שתצטרך להתמודד

 בקרבות גרילה עם האויב הערבי, כל עוד לא קמה המדינה העברית. על כן, לא נותר לה אלא להגן על

 היישובים שבשליטת אנשיה, תוך הסדרת תלוקת אזורי השמירה בין שני הארגונים.

 חחילה לא היו הבדלים בין שני הארגונים ביחס לאופי השמירה וההגנה, אך במרוצת הזמן הסתמנו

 חלוקי דעות גם בתוך ה״הגנה הלאומית״ לגבי אופיו של המאבק. הוועד המפקח שלל פעולת גמול ואילו

 אברהם תהומי תמך בפעולות גמול מבוקרות. רוב המפקדים יצאו נגד ההבלגה. ז׳בוטינסקי בעצמו תמך

 בהבלגה, בסברו כי רק הקמת גדודים עבריים תהווה כות מגן תוקי ותזק דיו להגנת היישוב.

 עם התגברות הטרור גברו גם תביעות אנשי בית״ר והצה״ר לתגובות נמרצות. הם ראו בגמול

 חלק מדרך ההגשמה הציונית ועבורם הייתה התגובה חובה לאומיח וחינוכית, אולם תהומי אישר רק

 פעולות מצומצמות, אשר לא היה בכוהן להרתיע אח הפורעים.

 הפילוג ב״הגנה הלאומית״

 עקב התיכוכים שנתגלעו בין תהומי ואנשי הצה״ר ב״וועד המפקח" בדבר דרכו של הארגון, התל

 רוזנברג, סגנו של קריצ׳בסקי, לארגן תאים מחתרתיים של חברי בית״ר בתוך הארגון. באותו זמן כבר

 התקיים משא ומתן בין נציגי המפלגות האזרתיות ב״וועד המפקת״ לבין מפלגות ההסתדרות לשיפור

 היחסים ביניהם, תוך חתירה לאיחוד מחדש של שני פלגי ה״הגנה״. בסיכום הארעי של ההסכם נאמר,

 כי ה״הגנה״ המאותרת תעמוד למרותם של הוועד הלאומי והנהלת הסוכנות היהודית. ז׳בוטינסקי

 היה בעד איתוד הארגונים בתנאי, שאיחוד זה יבוא רק בתוך הסכם כולל בין ההסתדרות הציונית
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 לבין הצ״ח7. תהומי ראה בתנאי של ז׳בוטינסקי אקט מפלגתי-פוליטי והוא התנגד לו. אף-על-פי-כן

 הסכים תהומי לחחום על הסכם סודי עם ז׳בוטינסקי לפיו עד לאיחוד ישמש תהומי כמפקד הארגון

 שיהיה כפוף לז׳בוטינסקי.

 תהומי, אשר לא היה מעולם רביזיוניסט, נימק מאוחר יותר אח חחימחו על ההסכם בחשש שאם

 לא יחתום, ישתלטו הרביזיוניסטים על מחסני הנשק והוא יבוא למו״מ עם ה״הגנה" בידיים ריקות.

 לאחר החתימה הוא נתן הוראה לנאמניו בסניף תל-אביב ״להרחיק מייד את הרביזיוניסטים מכל

 מגע עם המחסנים". במקביל התל תהומי לזרז את המו״מ לשובה של ה״הגנה הלאומית״ ל״הגנה״, מבלי

 שיגלה ברבים את ההסכם הסודי עם ז׳בוטינסקי.

 בינתיים החליטה ״ועדת פיל״, שמונתה על-ידי הממשלה הבריטית, להציע פתרון הלוקה לארץ-

 ישראל המערבית לשתי מדינות, יהודית וערבית ושטח מינהל בריטי. המוסדות הלאומיים החלו

 בדיונים תשאיים להפיכת ה״הגנה״ לצבא עברי תשאי לקראת אפשרות של התנגדות הערבים בכות

 להקמת המדינה העברית. הדתיים וה״ציונים הכלליים״ תמכו בהצעת החלוקה לעומת הרביזיוניסטים

 אשר התנגדו. חילוקי הדעות בין נציגי הצ״ח ב״וועד המפקח" עם ה״אזרחים״ והרחיים חרצו על סיום

 פעילותה של ה״הגנה הלאומית".

 בחחילת 1937 הצביעו רוב אנשי ה״הגנה הלאומית״ בעד תכניתו של תהומי לשיבת הארגון

 ל״הגנה״. היה ברור כי אין עוד למנוע את הקרע. אווירה של פילוג השתררה בארגון.

 סיפר חנוך סטרליץ(קלעי):

 ״לקראת הפילוג ב-937ו התלכדנו, אברהם שטון, דוד וזיאל, חיים לובינסקי, חלל קוק, חיים

 שלום הלוי, כל הקבוצה הירושלמית לשעבר והקבוצה מכפר-םבא, האחים סטרליץ, אהרון חייכמן,

 משה מולדבםקי - עם אנשי פלוגת הגיוס. ידענו על קבוצה נוספת בתל-אביב בהנהגת משה רוזנברג,

 סגן מפקד מחוז ת״א, שהתארגנה במועדונים. נפגשנו לדיונים והתלטנו לפעול יהד נגד הסכם האיהוד

 עם ה״הגנה״. בתחילה רזיאל היסס מפני שכאיש צבא לא רצה לחפר משמעת. לבסוף, לאחר שיחות

 עם חבריו מן הסוחבה, שוכנע גם הוא״.

 משה רוזנברג, שהיה בעל הדרגה הגבוהה ביותר מבין אנשי הצ״ח בארגון אמר כי בלי הוראתו המפורשת

 של ז׳בוטינסקי לא יצליתו להתזיר את הארגון ל״הגנה״. באפריל 1937 עוד ניסה ז׳בוטינסקי להשפיע

 על תהומי כי יקיים את ההסכם הסודי אתו שחתם עליו, אבל תהומי לא נענה וניסה לשכנע את תבריו

 כי היישוב עומד לפני התרחשויות היסטוריות, מדינה יהודיה וצבא עברי ולכן יש הכרח בצבא אחיד.

 כמובן שלא התרחש מאומה מכל זה.

 הוחלט לערוך משאל חברים בסניפים. לקראת המשאל הופיעו בפני השורות בעיקר המפקדים

 7הסתדרות ציונית חדשה. קונגרס היסוד נערך בווינה(אוסטריה) בימים 7-12 בספטמבר 1935. זאב ז׳בוטינסקי נבחר

 לנשיא הצ׳׳ת.
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 שתמכו בהסכם האיחוד והציגו את עמדותיהם באופן חד-צדדי. ב-23 באפריל 1937 הפיצו רזיאל

 ושטרן בשם המתנגדים לאיחוד והתומכים בהמשך קיומו העצמאי של הארגון, חוזר פנימי אל

 החברים.

 משאל החברים התקיים ב-24 באפריל(1937). כ-1500 תברים עזבו את ה״הגנה הלאומית״ וחזרו

 ל״הגגה״. כ-1800 איש בחרו בקיומו העצמאי של הארגון שיוסב רשמית לארגון הצבאי הלאומי בארץ-

 ישראל.

 עוד ביום 21 באפריל נחתם זכרון דברים על האיתור אשר יעמוד למרותם של הסוכנות היהודית

 והוועד הלאומי כאשר בראש המפקדה יעמדו שאול אביגור ואברהם תהומי. המיזוג נכנס לתקוף ב-1

 במאי 1937 והיה לעובדה קיימת.
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 פרק שביעי

 האתון הצבאי הלאומי באוץ־ישואל
1940-1937 

 הצעדים הראשונים

 עוד ב-24 אפריל 1937, יום המשאל בסניפי הארגון בדבר אישור הסכם הפילוג, הופץ כרוז שנוסח על-

 ידי אברהם שטרן ודוד רזיאל בשם ״לנאמנים לשבועה״. הכרוז הודיע על הקמת האצ״ל בא״י ודיבר על

 ״השתעבדותה״ ובגידתה של הסוכנות היהודית לשלטון הזר ועל הסכמתה לקנטוניזציה:

 ״הרעיון והמטרה של האצ״ל באדץ-ישראל, שלשמה נוצר, היא האמונה שהמדינה העברית לא

 תוכל לקום בלי להישען על גוף צבאי לאומי בלתי תלוי.

 הסוכנות מקווה עכשיו לקבל אישור לפעולה תופשית לאלה העומדים תחת פקודתה. תמורת

 השתעבדות לשלטון הזר והכנעה לתכניות הקנטונחציה של הארץ. על האצ״ל בא״י הוטל להיות

 הכוח הממשי היהידי שיצטרך ויוכל להילחם לתקומתה של האומה העברית בארץ-ישראל, נגד

 המזימות של אויב חיצוני וההכנעה של אלה המוכנים לבגוד מבפנים.

 האצ״ל בא״י הועמד לאור המציאות הפוליטית לפני ההכרעה בין הכנעות למרותן של הממשלה

 והסוכנות לבין נכונות להקרבה כפולה והסתכנות כפולה. תלק מתברינו לא נמצאה בהם הנכונות

 הדרושה לתפקיד קשה זה, נכנע לסוכנות ועזב את המערכה. החלק הגדול והנאמן ממשיך בדרך

 שהיתווה האצ״ל בא״י מיום היווסדו עד הנה. כל הנסיונות שנעשו על-ידי המפקדה הקודמת במשך

 שנות קיומו של הארגון לבוא לידי איחוד עם הארגון השמאלי נכשלו, מפני שהשמאל נכנם למשא

 ומתן זה לא על בסיס ליכוד הכוחות, אלא הכנעת כות אהד בפני השני.

 העמדתו של האצ״ל תתת מרותה של הסוכנות, שהשמאל הוא בה שליט יחיד - פירושה תיסול

 ארגוננו.

 כיום קיימים בארץ שגי ארגונים אתד שמאלי כפוף למרות השמאל, שלצערנו הגדול הצטרף אליו
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 הלק מאנשינו; והשני הוא האצ׳׳ל בא״י והוא ממשיך בתפקידו להילחם על כבודה וחייה של האומה

 בתתייתה.

 אנו מאמינים בייעודה של התנועה ובכוהה להקים מתדש את היי העצמאות השלמה בגבולותיה

 ההיסטוריים של המדינה העברית. אנו מאמינים בנכונות הקרב וההקרבה,של נוער ישראל, שהציב

 לו למטרת תיים את עצמתו ועצמאותו של גרעין הכוה העברי.

 תיילים אלמונים! גרעין הכוח העברי עומד נכון לכל צו ולכל קרבן.

 משורה משתרד דק המוות!

 ת״א 23 באפריל 1937״

 בכרוז זה הופיעו לראשונה שני המושגים שלא הוזכרו בעבר בפומבי: שם הארגון - הארגון הצבאי

 הלאומי8, ללא כינוי קונספרציה, והשלטון הבריטי הוא שלטון זר, מושג שטבע אותו אב״א אחי מאיר

 בימיה של ״ברית הבריונים״.

 בכרוז בולט סגנונו המיוחד של אברהם שטרן.

 סמוך למשאל והוצאת הכרוז הוקמה ועדת ניסוח מצומצמח כדי לעבד עיקרים לארגון. הרכב

 הוועדה היה: אברהם שטרן, דוד רזיאל, אוריאל הלפרין(רטוש) ותיים לובינסקי.

 העיקרים קבעו בקיצור נמרץ:

 א. גורל העם העברי יוכרע בכות הנשק העברי על אדמת המולדת;

 ב. האצ״ל רואה כבעל ברית לו, כל יהודי התומך במטרה זו;

 ג. האצ״ל יראה כבעל ברית לו כל בן אומה אחרת המכיר בזכותו של העם העברי לעצמאותו

 במולדתו.

 ביום ה-30 באפריל 1937 שלח ז׳בוטינסקי הוראות ל׳׳עניין הארגון״, בהן קבע שהארגון ינוהל על ידי

 ״ועד מורשים" של הצ״ח, כאשר בכל חלוקי הדעוח יהיה קולו של ז׳בוטינסקי הקול המכריע. עם זאת,

 כלפי חוץ לא יהיה כל קשר בין הארגון לבין הצ״ח. הוא גם הורה שאם יתחדשו המאורעות - הארגון

 לא יבליג!

 כך קבע ז׳בוטינסקי אח מעמדו כמצביא האצ״ל.

 לאחר שהפילוג נעשה עובדה קיימת, נבחרה מפקדה לארגון: משה רוזנברג, ראש המפקדה, דוד

 רזיאל, מפקד מחוז ירושלים, אהרן תייכמן, מפקד מתח תל-אביב וחנוך קלעי(סטרליץ), מפקד מחוז

 חיפה, אברהם שטרן, מזכיר המפקדה. ליד המפקדה שימש מטה זמני שחבריו היו: חיים לובינסקי,

 כספים, הלל קוק, הסברה, אריה פוסק, מודיעין ויוסף פעמוני, שירותי בריאוח ועזרה ראשונה.

 עתה היה לאצ״ל מנהיג פוליטי, ז׳בוטינסקי, אך לא היה לו מפקד צבאי. ז׳בוטינסקי לא התערב

 בבעיות השוטפות של הארגון, מלבד מינויים של המפקדים הבכירים.

 ישמו של הארגון הצבאי הלאומי בארץ-ישראל הופיע, לראשונה, בשלהי קיץ 1932. ראה ה״מצודה״, גיליון בי, שיצא
 לציון שלוש שנים למאורעות תרפ״ט(1929).
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 ״ועד המורשים" של הצ״ח, שהיה הסמכות האזרחית של הארגון, המליץ על מינויו של רוברט

 ביטקר, עולה חדש, איש צבא ששירת בצבא"הלבן" במלחמת האזרחים ברוסיה והיה מפקד בחטיבת

 המתנדבים להגנת האוכלוסייה האירופית בתחום הזיכיון הבין-לאומי בשנחאי בדרגת קולונל, בפקדו

 על גדוד של בית״ר.

 מייד עם כניסתו להפקיד, הפעיל ביטקר אח המפקדה, חילק את התפקידים בה, קבע בהתייעצות

 עם פרופ׳ קלוזנר את סולם הדרגות: רודן, אלוף, סרן, גונדר ראשון, גונדר, רב סמל, סגן וסגן. תלק

 מתוארים אלה מקובלים גם היום בצה״ל.

 ביטקר לא ידע עברית, לא הכיר את הארץ, ידיעותיו בתולדות עם ישראל היו קלושות הרותו בינו

 לבין פקודיו הייתה בולטת. הוא נזקק תמיד לשני מתרגמנים: מאנגלית ומרוסית, שפות שהוא דובר.

 הוא לא הצליה להטביע את תותמו בשום שטה. הארגון לא הפך בתקופתו הקצרה, בה כיהן כמפקד

 האצ״ל, כארגון לוחם.

 האצ״ל לא נטש בפועל את מדיניות ה״הבלגה". כל עוד אסר ז׳בוטינסקי לבצע פעולות גמול, לא

 העז ביטקר להמרות את פיו של המצביא, פרט למקרים בודדים בהם אישר פעולות אתדות, שביצעו

 פקודיו על דעח עצמם, חוא מילא אחר מדיניות ה״הבלגה״. פעולות גמול אלה בוצעו לאחר רצת שני

 יהודים בכרכור. בירושלים הותקף באש יריות אוטובוס ערבי. נהרגו ערבים גם בשכונת רחביה ושכונת

 סנהדריה.

 בחל-אביב הוטלה פצצה ליד שוק הכרמל ונורה ערבי ברחוב ריינס. היו מספר תגובות גם ברמת-גן

 ובחיפה.

 חברי האצ״ל במחוזות הגיבו גם לאחר שהותקפו יהודים בעמק-יזרעאל ושדותיהם הוצתו

 ובירושלים נרצחו יהודים והוטלה פצצה על אוטובוס יהודי. כחגובה נורו ערבים אחדים.

 נראה היה כי תקופת ה׳׳הבלגה" הולכת ומתמוססת. ב-3 בספטמבר 1937 נורה הרב אליעזר

 גרשטיין בירושלים, כאשר עשה את דרכו אל הכותל. למחרת הוטלה פצצה על אוטובוס ערבי ברחוב

 החבשים.

 לא ארכו ימים ותקופת כהונחו של ביטקר הגיעה לקצה. ביטקר החליט לפתור את הבעיה הכספית

 של הארגון הצעיר על-ידי השיטה המהפכנית של רוסיה. בפקודתו נשדדו מבנק הפועלים בתל-אביב

 5,400 לא״י. מבצעי השוד, אנשי קבוצת "סדן" בראשות אברהם סלמן, מחסידי ״ברית הבריונים",

 שאנשיה תקפו את מדיניות ה״הבלגה" של הצ״ת, נתפסו על-ידי הקהל, הוסגרו למשטרה ונשפטו

 לשלוש שנות מאסר. ביטקר גם ציווה להטביע בירקון אתד מתברי הארגון, אשר התליט להתמסר

 למשטרה והוא חשש שהלה עלול לגלות את סודות הארגון.

 ביטקר הופיע לבירור בפולין בפני ז׳בוטינסקי, אשר אילץ אותו להתפטר, לאחר חצי שנה מאז מונה

 למפקד הארגון. במקומו מונה כמפקד משה רוזנברג.

 הערבים הופתעו מעוצמת התגובה היהודית. הוועד הערבי העליון קרא להתאפקות. תגובת

 השלטון הבריטי הייתה סדרת מעצרים בקרב פעילי הרביזיוניסטים ובית״ר. עיתון"הירדן", ביטאון

 התנועה הלאומית נסגר. הסוכנות היהודית הציעה להקים יתידת שוטרים מיותרים שימנעו את מעשי
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 הגמול מצד היהודים ואף הבטיחה לשלטונות לספק להם מקורות מידע על העוסקים בטרור.

 בתוך כך, נעשה ניסיון נוסף מצד ה״הגנה״ לאיחוד עם האצ״ל, אך השיחוח עלו על השרטון לאחר

 שז׳בוטינסקי התנה את האיחוד בקבלת ייצוג בוועד הלאומי ובמתן הכרזה שאין המוסדות הלאומיים

 מחחייבים להמנע ממעשי גמול נוכח התקפות הערבים, התחייבות שהסוכנות לא הייתה מוכנה

 לקבלה.

 ״המרד הערבי״ ושבירת ההבלגה ע״י האצ״ל

 ב-27 בספטמבר 1937 רצחו הכנופיות הערביות את לואיס אנדריוס, המושל הבריטי של מחוז הגליל

 ואחד מעוזריו. הפעם החליטו הבריטים לנקוט יד חזקה יוחר נגד הטרור שהופנה גם נגדם. הוועד

 הערבי העליון פוזר. המופתי חג׳ אמין אל-חוסייני הודח מכהונחו ב-1 באוקטובר, ושבועיים לאחר

 מכן נמלט ממסגד עומר בירושלים בתחפושת אשה. מאות עסקנים ערבים קיצוניים, מאנשי המופתי

 נכלאו. המופתי עצמו הצלית להמלס ללבנון. בריתתו ב-14 בספטמבר 1937, הייתה האות להתתדשות

 הטרור בכל עוזו. נערכו התקפות בכל הארץ. הותקפו אוטובוסים יהודיים, שדה התעופה, רכבות, רשת

 טלפונים. הפעם כוונו ההתקפות גם נגד הבריטים אך גם נגד היהודים.

 ב-9 בנובמבר 1937 נרצחו חמישה יהודים ליד קריית ענבים. הרצח עורר זעם גדול בקרב היישוב

 ואף אנשי ה״הגנה" תבעו בתוקף פעולות תגובה ונקם. אולם מדיניות ה״הבלגה״ נמשכה ללא שינוי,

 מתוך תקווה של חיזוק המדיניות הבריטית בתכנית החלוקה. אך הבריטים המשיכו לתמוך ב״מדיניות

 ׳הפרד ומשול׳ מאוזנת״.

 ב-18 בנובמבר 1937 התקינו הבריטים תקנות לשעת-חירום אשר הסמיכו את בתי-הדין הצבאיים

 לגזור עונש מוות על כל מי שייתפס בנשיאת נשק ובמעשי חבלה ויריות. היה מובן, כי גזרות אלה יוטלו

 גם על יהודים.

 משה רוזנברג, מפקד האצ״ל, דאג לשלום חייליו ונרתע מן התקנות לשעת תירום. הוא לא רצה

 לראותם עולים על הגרדום בגין נשיאת נשק והורה להימנע מפעילות צבאית, כדי לא לסכן את חיי

 לוחמיו. אבל מאתר שעד לכניסת תקנות התירום לתוקפן נשארו עוד כמה ימים, התליט האצ״ל לערוך

 מבצעי גמול שמרכזם היה ירושלים.

 פעולות הגמול התלו ב-11 בנובמבר כתגובה לרציחת תמשת היהודים ליד קריית ענבים, על רצח

 יהודי בעיר העתיקה ועל ההתנקשות בחברי ״פלוגת הכותל״. אנשי האצ״ל, באישורו של דוד רזיאל,

 מפקד מחוז ירושלים, הפעילו מוקש ליד חברת האוטובוסים הערבית. בהתפוצצות נהרגו שני ערבים

 ונפצעו חמישה.

 על ירושלים הוטל עוצר שנמשך במשך יום שישי ושבת. ביום ראשון, ב-14 בנובמבר, לאחר הסרת

 העוצר, נמשכו פעולות הגמול. ערבים נורו למוות ברחביה ובשכונת בית-ישראל. שלושה ערבים נהרגו
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 בהתקפה על אוטובוס ערבי בשכונת רוממה.

 פעולות גמול בוצעו ב-14 בנובמבר גם בשכונות ואדי ניסנס והרצליה בתיפה. הוטלה פצצה ליד

 קולנוע ״ארמון״ וברתוב הנביאים הוטלה פצצה לבית-קפה ערבי.

 בגליל פעלו תוליות האצ״ל בירי על אוטובוס בכביש טבריה-צפת ונזרקה פצצה לבית-קפה ליד

 בית-המכס בראש-פינה.

 פעולות הגמול, אשר בוצעו בעוצמה רבה ובדייקנות, גרמו לבהלה בקרב הערבים. לאחר תקופה ארוכה

 של הבלגה הם גילו, כי ליהודים ישנו כוח לוחם חשאי מאורגן אשר לא נרתע מלהגיב ביד חזקה על

 מעשי הרצח והביזה.

 פעולות התגובה של האצ״ל עוררו הד רב בארץ ואף בחוץ-לארץ. אלה היו הפעולות הראשונות

 שהאצ׳׳ל נטל את האחריות עליהן בפומבי.

 הנהלת הטוכנות גינתה את הפעולות ותבעה לעקור את הנגע שנתגלה בתוך היישוב. גם ה״הגנה״

 גינתה את מעשי הגמול של האצ״ל בשל העובדה, כי הן בוצעו שלא על דעת המוסדות הלאומיים.

 הערבים, מבוהלים מהחגלוח הכוח היהודי, החלו להטיף לשלום.

 האצ״ל עבר מהגנה ״פסיבית״ להגנה ״אקטיבית״, כהגדרת רזיאל. במאמרו ״הגנה אקטיבית״ ניתח

 רזיאל את משמעותו של היום ה-14 בנובמבר 1937:

 ״את תדפת ההבלגה גלל מעל היישוב הנוער הלאומי, על אף מיעוט הכותות שעמדו לפקודתו...

 מי שראה את פרצופי הערבים ביום הראשון ׳השחור׳ ובימים שלאחריו, יכול לתאר לעצמו איזה

 פהד נפל עליהם. כל הגבורה המתוצפת שלהם אשר במשך שנה דקרה את העיניים - נעלמה פתאום

 בבת-אתת... הנשים הערביות שהלכו אתרי מיטות ההרוגים, קיללו לא את היהודים שרצהו את

 בניהן ובעליהן, הן קיללו את המופתי בקול רם ובראש חוצות. הטרוד הערבי ושותפו הטוב והנאמן

- ההבלגה היהודית - יצרו בארץ מצב כזה שיהודי היה מוכרה להימנע מכמה עובדות, מפני שהמוות

 היה אורב בדרכים, בעוד שהערבי יכול ללכת לכל מקום שרצה ולעסוק בכל עבודה הטובה בעיניו,

 אפילו בסביבה יהודית טהורה... פעולות ההגנה בלבד לא הוכתרו בניצתון מעולם. אם תכלית

 המלחמה היא שבירת רצונו של האויב - ואת זאת אי-אפשד להשיג בלי לשבור את כוהו - ברוד

 שאי-אפשר להסתפק בפעולות הגנה גרידא... שיטת הגנה המאפשרת לאויב לתקוף כרצונו ולסגת

 כרצונו, להתארגן מתדש ולתזור ולתקוף, המסתפקת בשמירת הקיים ואינה מתכוונת לעקור מידי

 האויב את האפשרות לתקוף שנית - הגנה כזאת נקראת הגנה פסיבית, וסופה מפלה והורבן... כל

 ההיישובים האלה מוליכים אל מסקנה אתת: מי שאינו רוצה להיות מנוצה אין לו אלא לתקוף.״

 השלטונוח הבריטיים לא טמנו אח ידם בצלחת נוכת מעשי התגמול. גל של מאסרים המוניים של

 ראשי המפלגה הרביזיוניסטית ועסקניה בוצעו. הם נכלאו בכלא עכו ללא משפט. עוד בליל חצות

 ה-14 בנובמבר 1937 פשטה המשטרה על פחח-תקוה, רחובות וראשון-לציון. נערכו חיפושים ונעצרו
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 45 אנשים. כולם נכלאו בין חומות כלא עכו, ביניהם בנו של זאב ז׳בוטינסקי, ערי ואבא אחימאיר.

 המוסדוח הלאומיים חזרו להסית את היישוב נגד יריביהם הרביזיוניסטים. לעומת זאת, האשים

 ז׳בוטינסקי את הנהגת הסוכנות ואת עיתוני מפלגות השמאל בגל מאסרים.

 היום ה-4ו בנובמבר 1937 נקבע באצ״ל כמפנה ויום שבירת ה״הבלגה״ ביישוב. האצ״ל ראה

 בפעולות הגמול גישה עקרונית מבחינה מדינית, לאומיח וחינוכית. פעולות הגמול הן דרך המאבק

 להגשמת הציונות.

 אולם לאחר ה-14 בנובמבר נפםקו פעולות הגמול גם בשל התשש של התקנות לשעת תירום וגם

 משום שהארגון טרם גיבש את כוחותיו וכדי להמשיך בפעולות, עליו היה להתחזק.

 בתוך כך, הציקו למפקד הארגון משה רוזנברג, גם חבוטי מצפון לגבי רצח קרבנות חפים מפשע.

 הוא ראה את עצמו בראש ארגון צבאי ולא ארגון טרור השואף להיהפך לצבא ליגלי והסתייג מפגיעה

 בעוברי-אורח ערבים כגמול על רצח יהודים. רבים מהמפקדים היו שותפים להשקפה זו ולחיבוטי

 מצפון, אך בקבלם את הפקודה, הם ביצעו אותה ללא סייג.

 גם כאשר התחדשו מעשי הרצת והתפשטו על כל הארץ ביתר שאת, שמר האצ״ל על הפוגה...

 חודשי נובמבר ודצמבר 1937 היו רוויי דם ורצח.

 בסוף דצמבר, כשהחריפו התקפות הערבים, החליט חבר האצ״ל, נוטר ב״פלוגת הכביש" של ביח״ר

 בנחלת יצחק ליד ירושלים, יחזקאל אלטמן(בן-חור), להפר את ההבלגה על דעת עצמו. הוא ירה על

 אוטובוס ערבי ועל משאית ערבית וכשהגיעה מכונית צבאית, הוא ירה ופגע בה. הוא נמלט מן המקום

 וכאשר נודע לו שמהיריות נהרג ילד ערבי הוא התליט להסגיר את עצמו למשטרה. במשפטו טען

 להגנתו שהוא סייר באיזור המחצבה כאשר שמע נפץ יריות נבהל וירה. אלטמן נידון למוות, אך דינו

 הוחלף למאסר עולם. הוא שוהרר כעבור שש שנים.

 למרות ההפוגה שנגזרה על אנשי האצ״ל, ביצעו החברים מספר פעולות גמול על דעח עצמם ועל

 דעת המפקדים המקומיים.

 ההתמרמרות על המשך ה״הבלגה״ באצ״ל התפשטה בעיקר בפלוגות בית״ר בכלל ובגליל בפרט.

 על פלוגות אלה פיקד באצ׳׳ל משה מולדובסקי אשר אישר מדי פעם בפעם ביצוע פעולות גמול, תלקן

 לא כל כך מוצלחות.

 שלמה בן־יוסף - ראשון עולי הגרדום

 בראש הפלוגות המרדניות בגליל התייצבה פלוגת בית״ר בראש-פינה אשר חבריה לא חדלו לדרוש

 מעשי תגובה על הטרור הערבי המשתולל. התסיסה בפלוגה הגיעה לשיאה כאשר ב-16 באפריל 1938

 נהרגו שלושה יהודים ליד חניתה, ביניהם דוד (קורט) בן-גאון, לשעבר חבר הפלוגה בראש-פינה.

 בחגובה לכך, יצאו שלושה חברי פלוגת ראש-פינה, ב-21 באפריל, והחקיפו אוטובוס ערבי בכביש



 פרק שביעי: הארגון הצבאי הלאומי בא״י | 81

 ראש-פינה-צפת. השלושה: אברהם שיין, שלום ז׳ורבין ושלמה בן-יוסף, נעצרו והועמדו למשפט

 צבאי בחיפה.

 את סיפור ההתקפה תיאר שלום ז׳ורבין, הצעיר בין המתנקשים:

 ״יצאנו כל-כך מוקדם מפני שהאמנו שאחרי ביצוע תפעולה יוכל כל אתד מאתנו לחזור לעבודתו

 בלי שהםרונו יורגש. קדם לפעולה תכנון של שבועות אתדים, עקבנו אתרי תנועת המכוניות,

 וכשיצאנו קיווינו שעוד קרוב לשעה תשע בבוקר נהיה בעבודה.

 כמקום הפעולה בהרנו בקטע הכביש שבין ראש-פינה לצפת, בעיקול החד שמאחורי המושבה.

 הגענו לשם בשעה 05.30, קודם שהתתילה התנועה בדרכים. ידענו שהאוטובוס צריך להגיע בין

 השעות -07.30 08.00 ותיכנו. ממקום המארב ראינו את הקטע הסופי של הדרך שהובילה מטבריה

 לראש-פינה עד שהן מניעות לעיקול. והנה ראינו מדתוק את האוטובוס הערבי מתקרב אל המושבה.

 בהרנו במיוהד באוטובוס הזה כי ידענו שאנשי הכנופיות הערביות, בני צפת, היו יוצאים אל ההרים

 להתקפות, ממשיכים אהר-כך בדרכם לטבריה, וחוזרים עם בוקר אל בתיהם בצפת. על-פי התכנית

 נקבע שאני ואברהם שיין נתקיף את האוטובוס ביריות אקדחים ושלמה בן-יוסף יזרוק רימון.

 ההתפוצצות תהרוס את המנוע וכך יתגלגל האוטובוס לתהום על נוסעיו.

 שמענו את רעש מנוע האוטובוס שהתקרב והגברנו את דריכותנו. שלמה הכין את הרימון לפעולה

 והנה לפתע נראתה מונית יהודית שהתקרבה ועברה בינינו לבין האוטובוס הערבי. בדקה האתרונה

 ממש עלה בידו של שלמה לעכב את מגע הגפרור בפתיל. המונית היהודית והאוטובוס הערבי יצאו

 מטוות ראייתנו. לא ידענו מה לעשות: לתזור לפלוגה או להמתין לאוטובוס שיורד מצפת בשעה

 1.30 בצהריים.

 ברור היה לנו, שהסיכויים להצלתה הפעולה בשעת הירידה פחותים מאלה שבבוקר, אבל תששנו

 שאם שובנו אל הפלוגה יורגש, יתליש הדבר את דורשי פעולות התגובה. ההלטנו אפוא להישאר,

 למרות שלא הייתה לנו צידה מספקת למארב. היה זה תמסין ראשון בשנה, והישיבה הייתה קשה

 מאוד, אבל המתנו בסבלנות. עם בוא האוטובוס הערבי ירינו בו ושלמה בן־יוסף זרק את הרימון.

 הרימון לא התפוצץ והאוטובוס המשיך בדרכו כשמתוכו בוקעות צעקות הנוסעים. מיהרנו להתתמק

 מן המקום, עבדנו בריצה את ההר, ירדנו ממנו ונכנסנו לתוך הורבה עזובה. מיד לאתר שנכנסנו לשם

 נשמעו צעדים מתקרבים. אני ושלמה נשארנו בפנים ואברהם יצא לראות מי בא. הכרנו את השוטר

 היהודי, ששמו היה מזרחי. כשראה אותי שאל על מעשי. אמרתי לו ששמענו שעומד להיערך תיפוש

 ולכן הבאנו את העולים הבלתי-ליגליים לכאן. הוא ענה: ׳הישארו כאן ואני אלך להגיד שאין פה אף

 אהד׳, והלך.

 ההורבה הייתה ללא תלונות והיו בה כוכים במקומות שנועדו לתלונות. כל אהד מאתנו התחבא

 באהד הכוכים מתוך תקווה שגם אם ייכנס מישהו במקרה לחורבה לא יבהין בנו.

 אני הייתי הקרוב ביותר לדלת, ואהרי שלמה. אברהם היה הרתוק ביותר. כך עמדנו ללא אומר

 ודברים והנה שמענו את מזרתי אומר בערבית: ״הדא הון״(זה כאן). נשמעו גם צעדי אנשים. פתאום
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 תפסו אותי שוטרים אתדים והוציאו אותי התוצה. שוטר אנגלי שאל אותי אם ישנם עוד ואני עניתי

 לו שיספיק לו אתד. מזרתי התערב ואמר: ישתוק, נבל!״ ולאנגלי הוא אמר שישנם עוד. תפסו את

 שלמה ואהר-כך יצא אברהם. היו שם שוטר אנגלי אחד, שלושה שוטרים ערבים ו-3 יהודים.

 משם הובלנו כבולים לראש-פינה, משם לצפת ואתרי-כן לעכו. כל הזמן היינו נתונים לשמירה

 קפדנית, כבולים בידינו וברגלינו. לא רצו להשאיר אותנו בראש-פינה או בצפת - כפי שאמרו לנו

 השוטרים - שמא נברח והעבירתו לבית הסהר המרכזי בעכו,״ סיים שלום את סיפור ההתקפה.

 שלמה בן-יוסף, המבוגר שבין השלושה, נשפט למוות והועלה לגרדום. אברהם שיין נידון למאסר

 עולם בגלל גילו הצעיר. לשלום הועיד סניגורו, שפעל בשמו של ז׳בוטינסקי, להעמיד פנים של תולה

 רוח כדי שיוכל לטעון שאיננו אתראי על מעשיו.

 שלום הצליח לבצע את התפקיד הקשה שהוטל עליו בהצלחה יחרה. הוא נידון להיכלא בבית-

 החולים לחולי רות בעכו עם אסירים מטורפים. שהותו הממושכח של שלום במחיצה אחת עם אנשים

 שדעתם נטרפה נתנה בו לבסוף את אותותיה וערערה את עצביו.

 לאחר ישיבה של שלוש שנים הוחלט על-ידי השלטונות להעבירו למתנה מזרע ומשם הוא הגיע

 ללטרון עם כולם.

 וייצמן וז׳בוטינסקי עשו מאמצים בלונדון למנוע את ביצוע נזר-הדין, אך ללא הועיל. בקהילות

 בתוץ-לארץ נערכו הפגנות סוערות.

 ב-28 ביוני 1938 הוצא בן-יוסף להורג בקריאת ״יחי ז׳בוטינסקי״ ובשירת ״שתי גדות לירדן״ הלך

 זקוף וגאה אל הגרדום היהודי הראשון בארץ-ישראל.

 ביישוב כולו השתרר אבל כבד וזעם ההמונים געש. נערכו הפגנות ברתובות. המשטרה התערבה

 ופיזרה את המפגינים באלימות. רבים נפצעו. על הבניינים נתלו דגלים שחורים. גם על בניין ההסתדרות

 הורד דגל קלאום לחצי התורן.

 למתרת ההפגנות התכנסה הוועדה המשותפת של הצ״ח והאצ״ל כדי לדון על דרכי החגובה. חברי

 הוועדה: ד״ר בנימין לובוצקי(אליאב) ויוסף כצנלסון מטעם הצ״ח ודוד רזיאל ואברהם שטרן מטעם

 הארגון החליטו שהפעולות יכוונו לא נגד הבריטים, אלא נגד הערבים. כדי להבליט באופן נחרץ את

 עמדת מדיניות האצ״ל נגד ה״הבלגה״.

 ההחלטה כללה את פשיטת הרגל של מדיניות ה״הבלגה":

 ״עם תלייתו של בן-יוסף פשטה ההבלגה את הרגל בהכרת הציבור היהודי ובהרגשתו, והשעה

 כשרה לפתות בטרור בלתי מוגבל ובלתי מרוסן נגד הערבים על מנת להטיל עליהם אימה עד

 שיפסיקו לפגוע ביהודים."

 משמעוח ההחלטה הייתה ברורה. מכאן ואילך יגיב הארגון בחומרה שבעתיים על רצח יהודים
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 והקו ההססני בא לקצו. ההחלטה נתמכה גם על-ידי ז׳בוטינסקי אשר עוד ימים אחדים לפני תלייתו

 של בן-יוסף אישר במברק כי אם גזר-הדין סופי, יש להגיב בעוצמה.

 הדחתו של משה רוזנברג ומינויו של דוד רזיאל למפקד האצ״ל

 כדי להגיב במלוא העוצמה, על פי ההחלטה המשותפת הנ״ל של מוסדות התנועה, הכרחי היה לערוך

 שינויים בפיקוד העליון של הארגון. ההפוגה בפעולות התגובה הייתה למורת רוחם של אנשי המפקדה.

 משה רוזנברג, מתוך נאמנות לקו ההפוגה הרשמי נמנע מלאשר תכניות תגובה שהציעו מפקדים שונים

 במחוזותיהם, וזאת בטענה שבגלל התקנה התדשה, שעל פיה אפשר יהיה לדון אדם למיתה בעד החזקת

 נשק, אין להמשיך בפעולות מזוינות.

 עם זאת החביעה לפעולוח לא פסקה בקרב המפקדים ואנשי השורה גם יחד. פרט לכך, הייתה גם

 תרעומת נגד רוזנברג כי הוא אינו מתמסר כולו לענייני הארגון ומוסיף לעסוק גם בעסקיו הפרטיים.

 אי-לכך הוצעה על-ידי המפקדה למנות את דוד רזיאל לסגנו של רוזנברג. עם אישור ההצעה עבר

 רזיאל לחל-אביב ונכנס להפקידו החדש. קלעי הועבר לירושלים לשמש מפקד המחוז במקום רזיאל.

 אך התסיסה הפנימית טרם נרגעה. כעבור זמן, הציעה המפקדה למנוח אח דוד רזיאל למפקד

 הארגון במקומו של רוזנברג. רוזנברג לפני תלייחו של בן-יוסף הלך להיפרד ממנו בכלא ואח״כ יצא

 לתוץ-לארץ. מכתבו של ז׳בוטינסקי על שחרורו מתפקיד מפקד הארגון מצא אותו בדרכו לפולין.

 ז׳בוטינסקי מינה את רזיאל למפקד האצ״ל.

 דוד רזיאל (רוזנזון), נצר למשפחח רבנים מצד אביו ומצד אמו, נולד בי״ח בכסלו תרע״א (9ו

 בנובמבר 910ו) בעיירה סמורגון, ליטא שבקיסרות הרוסית. בהיותו בן שלוש וחצי עלתה המשפחה

 לארץ-ישראל. אביו שימש כמורה לעברית בתל-אביב. במלחמת העולם הראשונה גורשו על-ידי

 התורכים ושבו לרוסיה ועלו ארצה שוב ב-1923. דוד סיים את בית-הספר הריאלי ״תתכמוני" בת״א.

 עוד בילדותו פעמה בנפשו הזיקה לדמויות של גיבורי המקרא והכיסופים לגאולת העם.

 מאורעות תרפ״ט והטבח האכזרי בחברון עשו רושם עז על רזיאל. הוא היה בין ראשוני ״ההגנה

 הלאומית״ בירושלים ועד מהרה התבלט בשורותיה. נתקבל לקורס סגנים ולאחר סיום הקורס הוטלו

 עליו חפקידי פיקוד והדרכה, בהם גילה יכולח רבה. הוא ניחן בכל התכונות הדרושות של איש צבא

 מעולה: ידע מקצועי, קור-רות, מהירות התפיסה, הטלת מרות בכוח הקטם האישי והרגשת-חובה.

 הוא היה תלמיד הכם וירא שמים. היו לו סיכויים להיות רב גדול או לעשות קריירה אקדמאית.

 כותב עליו יעקב לבשטיין(אליאב) מפקודיו בירושלים:

 ׳׳הפטריוטיות שלו, השקטה בלהטה, הייתה הדורה תחושה היסטורית, שתכופות כמו נסבה עליו

 קורטוב של מיסטיות. בעודו צעיר־לימים החליט שגאולת היהודים לא תבוא אלא בכוחם וכי בשנים

 הקרובות ייעשה הצורך בחיילים צורך עליון. לכן ההל לשקוד על לימוד הצבאיות: היסטוריה צבאית,
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 מדע צבאי, ביוגרפיה צבאית, תורת כלי־הנשק, תכסיסי גרילה. הוא קרא ממקורות רבים בתאוות-

 נפש, והיה כבור-סוד שאינו מאבד טיפה. במיוהד שקד על לימוד המרד האירי, קורותיו ותכסיסיו.

 מות של תלמיד-תכם היה לו, אך רגליו עמדו איתן על קרקע המציאות: הוא לא למד את תכמת

 הצבאיות לשמה, וראה לו להובה להקנות תורה לאתרים. עם עמיתו, אברהם שטרן(יאיר), תיבר

 והוציא ספרי-לימוד מתתרתיים על האקדת, על שיטות-אימונים. הוא ניהל קורסים לשימוש בנשק

 קל ולייצור ביתי של המרי-נפץ. רזיאל הלמדן, שבשיתתו יכול היה להעמיק בפרטי אסטרטגיה

 וטקטיקה של מלחמת נפוליאון ושכתב פירוש על קלאוזביץ, דרוך היה בכל נימי נפשו לעשות את

 המתתרת העברית בית-יוצר לצבא-הגנה לישראל.״

 האצ״ל יוצא להתקפה ובתי

 לא בלב קל קיבל ז׳בוטינסקי את שינוי עמדתו ביחס להבלגה. מאז פרוץ המאורעות קיננו בו החיבוטים

 המוסריים ״ארורה היא כל מלחמה וכל צרותיה, תגר ומגן גם יחד, ואם אינך רוצה לנגוע בחף מפשע -

 גווע. ואם אינך רוצה לגווע - ירה ואל תפטפט,״ הבהיר ז׳בוטינסקי את עמדתו המעודכנח.

 לאחר שהתגבר על היסוסיו, נרתם ז׳בוטינסקי למערכת הסברה רחבה, בכתב ובעל-פה כנגד

 מדיניות ה״הבלגה".

 מערכת התגובה של האצ״ל נפתחה בכל עוזה, מייד לאחר קבלת המברק מאת ז׳בוטינסקי ועם

 מינויו של רזיאל כמפקד הארגון. באזור תל-אביב הפעיל אהרן חייכמן, מפקד המחוז, את יחידותיו.

 במרכז העיר ובפרבריה אירעו התפוצצויות וערבים רבים נפגעו. שבילים המובילים אל הפרדסים

 הערביים - מוקשו. גם סניף פתח-חקוה לקח חלק בהתקפות.

 בירושלים פעלו חברי האצ״ל בפיקודו של יעקב לבשטיין(אליאב) בכל חלקי העיר. הוטלה פצצה

 על אוטובוס סמוך לתתנת המשטרה במחנה יהודה. כהוצאה מהפיצוץ נהרגו ונפצעו מספר ערבים. כן

 נורו למוות ערבים ליד בית הקברות המוסלמי.

 בשפלה הוחקפו אוטובוסים ערביים. בחיפה פעלו יחידות האצ״ל בפיקודו של בנימין זרעוני. שני

 מוקשים החפוצצו בשוק הערבי. חבר הארגון, מחופש כסבל ערבי, ירד אל השוק ועמו שני כדי חלב

 בעלי דפנות כפולות, ממולאים בחומר נפץ ושעון והניח אותם ליד אחד הדוכנים. ההחפוצצוח הפילה

 קרבנות רבים. כעבור דקות אחדות התפוצץ מוקש נוסף שהיה קטלני יותר מהראשון. פינוי ההרוגים

 והפצועים הרבים ערך כשעתיים. הוכרז עוצר בכל תלקי העיר.

 כעבור עשרה ימים פקדו שוב חיילי האצ״ל את השוק בחיפה ופוצצו מוקש חשמלי שמשקלו היה

 כ-30 ק״ג, שהביא לקציר דמים שטרם אירע עד אותו יום. לפי הודעה רשמית נהרגו 300 ונפצעו 700

 ערבים, אך מספרם האמתי היה גדול יותר בהרבה.

 ב-6 ביולי 1938 תוסל מנהיג הכנופיות בירושלים ואילו ב-7ו ביולי אירעה התפוצצות מחרידה
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 בשוק הערבי בעיר העתיקה וכתוצאה ממנה נהרגו 10 ערבים ו-31 נפצעו. בהלה אדירה קמה בין

 האנשים. הם ברחו לכל עבר, סגרו את התנויות. כתוצאה מהפצצה פרצה שביתה ערבית בעיר העתיקה.

 בפעולות הנחת המוקשים הצטיין יעקב סיקא אחרוני, חבר ביח׳׳ר בן 17 מירושלים, שנשלח לחיפה.

 זרעוני שלת אותו לשוטט בעיר התחתית. הבוש כפייה ועקאל היה יעקב מסתובב בסמטאות, בבתי-

 קפה, במסגדים, מחפש מקומות בהם נתקהלו מפקדי הכנופיות. הוא אף התתפש למצחצח-נעליים

 וככזה היה מאחר אח ריכוזי הכנופיות.

 מאחר שהאצ״ל טרם הודיע רשמית על אחריותו לביצוע הפעולות, הזעם והאשמוח ביישוב הופנו

 שוב כלפי המפלגה הרביזיוניסטית. הסוכנות והוועד הלאומי גינו את מניחי המוקשים. ״דבר״, יומן

 ההסתדרות, קרא במאמר המערכת ״להתגונן בפני אנשי הרשע והדמים מבחוץ״. החוגים האזרחיים,

 שהיו קרובים יותר לאצ״ל עשו ניסיון להסיר את האתריות למעשי ההתנקשויות מכתפי היהודים

 ולהטילה על פרובוקטורים.

 שוב החל גל מאסרים ובתי הכלא התמלאו, בעיקר בירושלים. בן-גוריון ושרתוק(שרת) נקראו אל

 הנציב העליון ונדרשו לסייע למשטרה לאתר האתראיים להטמנת הפצצוח. המשטרה דרשה לגלוח

 מתסני נשק וסדנאות לייצור אמצעי לתימה של האצ״ל.

 התל מסע ההסתה נגד ״הפורשים״ שאינם נשמעים למרות הלאומית. בן-גוריון הכריז כי ״אם

 דורשים אנו מן הממשלה לבער טרור ערבי אנו חייבים לדרוש ממנה גם ביעור טרור יהודי...״

 ביעור הטרור היהודי, תוך שיתוף פעולה עם הבולשת הבריטית, נעשתה לסיסמת מפלגות השמאל.

 שיתוף פעולה כזה התגלה במקרה שאירע באחת הפעולות של האצ״ל בחיפה. אנשי הארגון ירו באדם

 שחשבוהו לערבי, והתברר אחר כך שהוא יהודי. אהד היורים היה אליהו רפפורט, אשר נתפס על-ידי

 הקהל, שחשבוהו לערבי ומסרוהו לידי אנשי ה״הגנה״. רפפורט הוחזק בידי ה״הגנה" במשך יומיים

 ולאחר חקירה הסגירוהו למשטרה. הוא הועבר לכלא בירושלים, הושם בצינוק ונהקר בעינויים קשים.

 הוא נדרש לגלות את חבריו ושולחיו לביצוע הפעולה. לאחר חקירה ממושכה, בה לא גילה רפפורט

 מאומה - הועבר לכלא עכו.

 בתגובה לחפיסה רפפורט על-ידי ה״הגנה״, חטפו אנשי האצ״ל חבר ה״הגנה״, זכריה קיקיון ב-1

 באוגוסט 1938. לאחר משא ומתן ממושך בין שני הארגונים, בתיווכו של ראש עיריית תל-אביב,

 שוחרר קיקיון, הואיל והוברר כי לרפפורט, אשר היה כבר בידי הבריטים, לא נשקפת סכנת גזר-דין

 מווח.

 ההלשנות והרדיפות נגד האצ״ל אילצו את תבריהם בנקיטת אמצעי זהירות חמורים.

 בעיצומן של פעולות התגובה של האצ״ל נפל הקורבן הראשון של הארגון לאחר תלייתו של בן-

 יוסף, הוא יעקב רז, חבר האצ״ל בסניף ירושלים. יעקב רז, יליד אפגניסטן, דובר ערביח, נשלח מדי פעם

 בפעם לפעולות הגובה מיוחדות בעורף הערבי.

 ב-26 ביולי 1938 יצא רז מחופש כערבי לעיר העתיקה בירושלים, נושא עמו מוקש מתובר לשעון,
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 אשר הוטמן בסל של ירקות. הוא הניח את הסל ליד אחת החנויות אשר לרוע המזל עורר את חשדם

 של סבלי השוק. רז ניסה להתחמק, אך הערבים החלו לרדוף אחריו ותפסוהו, התנפלו עליו בסכינים

 ודקרוהו 13 דקירות. אמבולנס של הצלב האדום העבירו לבית-חולים ״הדסה״. המוקש פורק והועבר

 לידי הבולשת. בבדיקה הוברר שמשקלו של המוקש היה כ-35 ק״ג. הפצצה הגדולה ביותר שנתגלתה

 על-ידי המשטרה.

 הלוחם רז הועבר לבית-החולים הממשלתי, שם נתקר ימים מספר על ידי הבולשת כדי לגלות

 את סודות המחתרת. כשחש יעקב כי אין עוד ביכולחו לעמוד בחקירות, החליט לשים קץ לחייו. הוא

 קרע מעליו אח התחבושות ולאחר גסיסה ממושכת הוציא את נשמתו, כשהוא נושא את סודותיו אלי

 קבר.

 מותו של יעקב ח השרה על חבריו בארגון אבל כבד. מפקדת האצ״ל העלתה על נס את ״החלל

 הראשון בפעולות ההתקפה איש מסירות לדוגמה, המשמעת למופת ונאמנות השלמה עד השער

 האחרון.״

 בתוך כך, נמשכו פעולות האצ״ל בערים, במושבות ובכפרים. באזור השרון פעלו יחידוח הארגון

 בכפר-סבא והתקיפו מכוניות ערביות על הכביש הראשי חל-אביב-חיפה. סניף רמת-גן עסק במיקוש

 כבישים והצבת מארבים בדרכים ואנשיו ערכו התקפות על הכפר ג׳מוסין ועל מאהל הבדואים בכפר

 סלמה בפיקודו של אהרן חייכמן.

 ב-28 באוגוסט החפוצץ מוקש ענק בשוק הערבי ביפו. כמאה ערבים נפגעו.

 בסיכום שלושת השבועות בחודש יולי 1938, מאז תליית שלמה בן-יוסף, הגיע מספר ההרוגים

 הערבים בארץ ל-140.

 השינויים ב״הגנה"

 מאורעות 1936 נטו בלבם של רבים מצמרת היישוב את הצורך כי יש לעצב במהרה כוח צבאי יהודי

 בלתי תלוי. לתפיסה זו היו שותפים, הן מבכירי ה״הגנה״ כגון: אלימלך זליקוביץ(אבנר), מפקד סניף

 ה״הגנה״ בת״א, והן דוד בן-גוריון ואחרים. ביולי 1937 נודעה תכניתו של זליקוביץ בשם ״תכנית אבנר״,

 שעיקרה הקמת כוח צבאי לכיבוש הארץ במקרה של עזיבת הבריטים, ללא התערבות של מעצמות

 אתרות. התכנית הייתה בנויה על שלושה שלבים:(1) השתלטות על אזורי ההתיישבות היהודיים.(2)

 כיבוש כל מערב ארץ-ישראל. לביצוע התכנית הוצע כוח-אדם של 43,000 לוחמים.(3) הקמת ממשלה

 יהודית.

 התכנית נדחתה על-ידי מרכז ה״הגנה״ והסוכנוח בגלל ריחוק רוב כוח האדם של היישוב. אבל

 התכנית שימשה למחשבה חדשה באסטרטגיה הצבאית של ה״הגנה״ ובשינויי המנטליות שלה בנוגע

 למיליטריזציה של היישוב בכל מקצועות התיים.
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 בקיץ 936ו הוקמו יחידות הנוטרות ששימשו מסגרת ל״הגנה״ לאימונים וקורסים צבאיים.

 הפקידם של הנוטרים היה הגנה על היישובים היהודיים בפיקוד בריטי. ב-1939 מעמד הנוטרים שודרג

 ״למשטרה היישובים העבריים״ שמנחה כ-15,000 איש וכ-1,300 מהם בשכר.

 שלב תשוב בהתפתתות התפיסה האסטרטגית מהגנה פסיבית לטיפוח הצבאיוח היה הקמח פלוגות

 השדה(פו״ש) שתעמודנה לפיקוד ה״הגנה״. תכלית הפו״ש הייחה לשמש ככוח ארצי נייד נגד הכנופיות

 הערביות. הפו״ש פורק בפברואר 1939, עם שוך המאורעות.

 בקיץ 1937 קמו פלוגות הלילה המיוחדות ביוזמתו ובפיקודו של הקצין הבריטי צ׳רלס אורד וינגייט,

 בן למשפחה סקוטיח אשר האמין ברעיון שיבח ישראל לארצו. הוא החחנך על ברכי התנ״ך ובעזרתו

 הכיר את ארץ-ישראל. הוא הפך לידידם של ראשי ה״הגנה״ והסוכנות. הוא טען שעל היהודים להגשים

 את שאיפותיהם באמצעות צבא ומלחמה - בפיקודו שלו. הוא הקים יתידות מיותרות ואימן אותן

 להתקפות לילה יזומות, בעיקר בגליל. ארגן שירות ידיעוח. וינגייט וחייליו ערכו מסעות מפרכים

 ברגל ובלילה לניצול יתרון ההפתעה והתקיף כנופיות להשמדחן. במשך כמה חודשים פעלו היתירות

 המיוחדוח של וינגייט וחיסלו כנופיות ערביות רבות. פלוגות הלילה פורקו במהלך 1939.

 בתקופת המאורעות תרצ״ו-תרצ״ט (1939-1936) הוקמו בארץ-ישראל 52 נקודות התיישבות

 בשיטת ״חומה ומגדל״ שמטרתן הייתה הגנה יעילה על היישוב בפני התקפות-הלילה של הערבים

 בשיטת בנייה, שאפשרה גם את הקמתן של נקודות התיישבות מוגנות, תוך זמן קצר. עיקרח של שיטת

 ״חומה ומגדל״ היה במהירות הקמת היישוב, בטרם יהיה טיפק בידי המשטרה הבריטית להתערב

 ולמנוע את הבנייה. ה״הגנה״ הייתה מרכזת את חבריה, וביניהם נוטרים מצויירים בנשק ליגלי, בערב

 העלייה על הקרקע; שיירת מכוניות משא הייתה מביאה למקום את חלקי המחנה המוכנים מראש.

 את החצר היו מקיפים בתומה בעלת קיר כפול, שלתוכו הומטה שכבת תצץ והייתה עמידה נגד כדורי

 רובים. במרכז החצר הועמד מגדל בגובה 13-12 מטר לתצפית בו הותקנו זרקור ופנסי איתות. המחנה

 כולו הוקף בגדר תיל. באמצע החצר הוקמו צריפי המגורים וחדר האוכל. העלייה הגדולה במסגרת

 ״חומה ומגדל״ חחרחשה ב-1938 לתניתה, שבהקמתה השתתפו 400 אנשים. מהבתינה האסטרטגית

 שימשה ״חומה ומגדל" לתפיסה צבאית הדשה, עליה הושתתה בעתיד הקמת נקודות התיישבותיות

 חדשוח ברחבי הארץ כולה.

 משא ומתן בין ה״הגנה״ והאצ״ל

 במשך תודשי 1938 התנהלו וויכותים תריפים בין גופי ההסתדרות והצ״ח ואף ה״הגנה" והאצ״ל נגררו

 לפולמוס בעל כורחם. ה״הםתדרות״ והשמאל האשימו את הרביזיוניסטים בכוונה להשתלט על הנוער
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 ולשבור את רוח הפועלים. בן-גוריון תבע מהשלטונות לחסל גם את הטרור היהודי וטען כי פעולות

 האצ״ל יכשילו את ״תכניה החלוקה״. מצד שני, האצ״ל והמוסדות הלאומיים האשימו את ה״הגנה״

 ואת המוסדות בכניעה ל״הבלגה״ והפקרת היישוב לרצת ותמס. עם זאת, לא נעלם מעיני מפקדת

 האצ״ל ההחפחחות הגדולה שהלה ב״הגנה״ מכוח מאורעוח הדמים והגידול בכוחה הצבאי. לעומת

 זאת, בגין המאסרים ההמוניים שפגעו בתשתית הארגוניח ובעורף המחתרת, התדלדלו שורוח הארגון

 ואמצעי הלחימה. האווירה הסוערת אשר שררה ביישוב היהודי, הולידה, בסופו של דבר, את הצורך

 לניהול שיחות ישירות שהפכו למשא ומתן על הסכם.

 באמצע יולי 1938 נפגשו ז׳בוטינסקי וגולומב אשר תבע התרסנות האצ״ל. זה האחרון הציע לשחף

 את חברי האצ״ל בשורות הנוטרות בתנאי שיקבלו את משמעת המוסדות וכן שהאצ״ל יפעל בהסכמת

 שני הצדדים. תשובת ז׳בוטינסקי הייתה כי האצ״ל לא יקבל מדיניות של הבלגה. גולומב אף איים כי אם

 ימשיך האצ״ל בדרך התגובה ללא אישור המוסדות, יפעל היישוב להפסקת הפעולות.

 ז׳בוטינסקי הבהיר כי אם ה״הגנה״ תפעיל כוח נגד האצ״ל ישיבו הרביזיוניסטים בגולה בהתקפה

 על חברי מפלגת השמאל. הסכסוך הלך והחרחב עם ייסוד קרן ביטחון בשם ״כופר היישוב״ על-

 ידי המוסדות שהכנסוחיה היו קודש ל״הגנה". את הכופר אולצו לשמש כל המשתמשים בשירוחים

 בלי הבדל להשתייכותם המפלגתית. כשחברי התנועה הלאומית סרבו לשלם את הכופר, ננקטו נגדם

 לעתים אמצעים אלימים.

 ב-12 באוגוסט 1938 נפתח משא ומתן בין נציגי האצ״ל וה״הגנה״ שבסיומו נתתם הסכם שסעיפיו

 העיקריים היו:

 (א) לאפשר קו פעולה משותף בין שני הארגונים הממשיכים את קיומם העצמאי;

 (ב) ועדה פריטטית חחליט על ביצוע פעולות הגנה ״יוצאות מהגדר הרגיל״;

 (ג) האצ״ל יקבל הלק מתאים בהגנה הליגלית וישותף בכל צורותיו ביחידות הצבאיות;

 (ד) ההדרכה הצבאית של האצ״ל תיעשה על-ידי מפקדיו.

 ז׳בוטינסקי נתן הסכמתו להסכם, אולם בן-גוריון הביע התנגדותו הנמרצת והצלית לשכנע את

 חבריו במוסדות לא לתתום עליו. אי-לכך, בוטל ההסכם.

 המפנה בתפיסה האסטרטגית של האצ״ל

 לאחר תלייתו של בן-יוסף חל מפנה משמעותי בחפיסה האסטרטגיה של האצ״ל. המצב הכלכלי

 הקשה, התגברותו של חקומוניזם באירופה, התנכרוחו של השלטון הבריטי ליישוב היהודי בארץ-

 ישראל, סגירת שערי הארץ בפני עליית היהודים, המאורעות שהחלו ב-1936 ושבירת ה״הבלגה" על-

 ידי האצ״ל, העלו את המתת בשורות בית״ר והאצ״ל ויצרו חסיסה רבה בקרב החברים לשינוי המדיניות

 המתונה של התנועה הלאומית. נשמעו יותר ויותר דברי ביקורת והרהורים אחרי דרכו הפוליטית של
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 ז׳בוטינסקי כלפי בריטניה שתמכה באוריינטציה בריטית בעקביות, מתוך אמונה בעתיד הליברליזם

 ובניצחון הצדק בעולם.

 הלוך רות זה בא לידי ביטוי בכינוס העולמי השלישי של בית״ר בוורשה בספטמבר 1938.

 בכינוס הזה התייצב גוש אקטיביסטי, שבראשו עמד מנחם בגין, אשר דרש רביזייה ביחס התנועה

 לשלטון הבריטי. בגין הכריז שהגיעה עת הציונות הצבאית לאתר ״הציונות המעשית״ ו״הציונות

 הפוליטית״.

 ז׳בוטינסקי ראה את עיקר המטרה של התנועה הלאומית בכיבוש השלטון בתנועה הציונית על ידי

 זכייחו של הצ״ח בבחירות לאסיפה הלאומית ולא בהתמודדות צבאית עם בריטניה. ז׳בוטינסקי גם

 לא האמין בכוחו של האצ״ל נגד הערבים ובלט בו הניגוד בו היה נתון על היותו ראש חנועה פוליטית

 תוקית לבין היותו מפקדו העליון של האצ״ל.

 עוד קודם לכן קרא בגין תיגר על ז׳בוטינסקי ועל משנתו. בגין טען ״כי אין עוד להשית את יהבנו

 על מצפון העולם,״ והזהיר מפני התמצת ההזדמנות של הגשמת הציונות בשנים רבות אם העם היהודי

 לא ייצא למלחמה.

 ז׳בוטינסקי הביע התנגדות גמורה לדברי בגין וטען ״כי שאלת הכניסה לא״י קודמח להתפרצות

 גבורה.״ אך בסופו של דבר, נוכח התמיכה הרחבה בבגין ובתומכיו, נאלץ ז׳בוטינסקי להיכנע לתביעת

 בגין לשנות את סעיף ד׳ בנדר בית״ר במקום המילים: ״אכין זרועי להגנת עמי ולא אשא זרועי אלא

 להגנה״ ל״אשא את זרועי לכיבוש מולדתי״.

 כבר בשלב זה התפתח מאבק סמוי בין חברי הצ״ח, שראו באצ״ל זרוע צבאית של התנועה, כשם

 שה״הגנה״ הייתה זרוע צבאית של הסוכנות, ובין אלה שראו באצ״ל תנועת שתרור עצמאית, שתופשית

 לקבוע את מטרותיה ודרכיה המדיניות.

 מאבק זה בתנועה הלך וגבר, ככל שתלה הרחבת פעלותיו של הארגון בתפוצות, בארגון ההעפלה,

 בהקמת תאים צבאיים חשאיים בתוך תנועת הנוער בית״ר בפולין ובליטא, ובניהול מדיניות עצמאית

 באירופה.

 הכוח המניע במאבק למען עצמאותו של האצ״ל היה אברהם שטרן(יאיר) ששימש מזכיר הארגון

 וראש השליחים של האצ״ל בפולין.

 יוסף הלר בספרו"לח״י 1949-1940״ טוען כי בפרספקטיבה היסטוריה, הפך הכינוס(השלישי של

 בית״ר) לאבן דרך בתולדות צמיתת לח״י. במהלך הכינוס נפגש יאיר לראשונה עם ישראל(שייב) אלדד

 ובפגישה השתתף גם נתן ילין(פרידמן) מור, חברי מרכז לח״י לעחיד לבוא. הכינוס היה מבחינת פרשת

 דרכים והקרע לא ניתן היה לאיחוי לאורך זמן. הפילוג באצ״ל היה מאחורי הקיר.
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 פעילות אצ״ל בפולין - שליחותו של אבוהם שטון(יאיר)

 מפברואר 1938 ועד מאי 1939 פעל אברהם שטרן, שכינויו המחתרתי היה יאיר, כשליח מפקדת האצ״ל

 בפולין. הוא נחמנה לראש מחלקת החעמולה וההסברה בחו״ל, בעיקר בפולין, ופעל ביצירת קשרים

 והעמקתם עם החוגים המדיניים והצבאיים ועם חוגי האינטליגנציה היהודיח המתבוללח.

 למגעיו של יאיר עם השלטונות הפולניים קדמו קשריו האישיים של ז׳בוטינסקי אשר נפגש עוד

 קודם לכן עם ראשי השלטון הפולני: סקלאדובסקי, ראש הממשלה ויוסף בק, שר התוץ, ועם אישי

 רמי מעלה אחרים בממשלה ההפולנית. ז׳בוטינסקי תבע מהם לסייע להגירת יהודי פולין לא רק מתוך

 מניעים אנטישמיים, אלא מתוך אינטרסים פולניים של הגירת יהודים מפולין.

 מגעים אלה של ז׳בוטינסקי הם אשר פילסו ליאיר את הדרך אל צמרת השלטון הפולני כשמסתייע

 בקשריהם האישיים של הזוג לילי והנריך שטרסמן וד״ר פיינברג, מחוגי האינטליגנציה היהודית

 המתבוללח, שנחשפו לרעיונות הציונות ונרתמו לסייע לפעילות האצ״ל. קשרי הידידוח שקשר יאיר

 עם הקונסול הפולני בירושלים, ויטולד הולניצקי, שעזר לו בהמלצותיו האישיות אל אישים במשרדי

 ההוץ והפנים הפולניים, גם סייע ליאיר לפתוח את הדלתות כשבאמתחתו טיוטת הסכם דברים שהוכן

 על-ידי הולניצקי בשם ממשלת פולניה בדבר מתן נשק למגוייסי האצ״ל, אימונם הצבאי ועלייתם

 ארצה.

 אברהם, בנם הבכור של מרדכי ולאה שטרן, נולד בי״ת בטבת תרס״ת(23.12.1907) בסובאלק, בפינת

 צפון-מזרחה של פולין, עיר שהייתה בה קהילה לאומית ושורשית של יהדות ליטאית"מתנגדת״. עם

 פרוץ מלחמח-העולם הראשונה, כאשר נכבשה העיירה בידי הגרמנים, עזבה האם עם בנה אח העיירה

 ועברה לפנים רוסיה. עם תום המלחמה השאירתו אמו בידי קרובים והזרה לסובאלק, אך אברהם רצה

 לשוב לבית הוריו וכך, באותם ימים של קומוניזם צבאי, התל הנער בן ה-14 לנדוד מערבה, בדרכים

 משובשות, בלי כסף ובלי תעודות, עד שסוף-סוף הגיע בחזרה לסובאלק. בעיירה הקטנה הייתה

 גימנסיה עברית, ואברהם נעשה מטובי תלמידיה. הוא הצטיין, במיותד, בשפות, בספרות ובהיסטוריה.

 אף עמד בראש תנועת-הצופים שם.

 בשנת תרפ״ה(1925), הפציר בהוריו שישלתוהו להמשיך בלימודיו בארץ-ישראל והם ניאותו לו.

 לאחר שירד בתוף יפו עלה לירושלים ונעשה ירושלמי בכל נפשו ובכל מאודו. שם סיים את הגימנסיה

 העברית ונרשם לאוניברטיטה העברית בהר-הצופים. כאן היה בחיר התלמידים בשפות הקלסיות

 וספרות. למרות מצבה הכספי הדחוק, החליטה האוניברסיטה להעניק לאברהם מלגה כדי שיוכל

 להשתלם בפירנצה שבאיטליה. לפני צאתו להשתלמות זו הספיק להשתתף בהגנת ירושלים במאורעות

 1929, שלקחם נתרט במעמקי נפשו ותודעתו. בשלהי 1932 החליט להפסיק את לימודיו ולהקדיש

 עצמו למלחמה לחירוח ישראל. בדרך-הטבע היה חבר ב״הגנה הלאומית״, אך עם הפילוג היה ממייסדי

 הארגון-הצבאי-הלאומי בארץ-ישראל, בשמו המחתרתי אלעזר בן יאיר, מפקד מצדה, ולאחר מכן

 ״יאיר״. לימים, כאשר נעשה דוד רזיאל מפקד הארגון, היה יאיר בעל הסמכות הרעיונית, האש והמוח.

 עם משפטו של שלמה בן-יוסף ותלייתו, גמלה בלבו התפיסה כי יש להעביר את המלחמה מפסים



 פרק שביעי: הארגון הצבאי הלאומי בא״י | 91

 אנטי-ערביים לפסים אנטי-בריטיים: ״מלחמה בשלטון הזר״. על רקע זה יצא יאיר, בשליחות לחוץ-

 לארץ ויצר קשר בלתי אמצעי עם השלטונות הפולניים. על-פי הצעותיו אורגנו אז קורסים צבאיים

 בהדרכתם של קצינים פולניים: הוא גם רכש נשק פולני ודאג להעבירו ארצה. ביהדות פולין החל

 שמו של יאיר לעבור בלחישה מפה לפה, הוקמו תאים חשאיים, אורגנה העלייה התופשית. גם נוסדו

 ביזמתו שני עיחונים: ״די-טאט״, שבועון רשמי של הארגון-הצבאי הלאומי, ו״ירושלים המשוחררח״,

 ירחון פולני בשביל חוגים מתבוללים, שלשון חדשה זו, שבה דיבר יאיר, קרבה אותם לציונות. לכאורה,

 היה הכל בשל למעש המהפכני, אולם ממש על סף המרד נאטרה כל מפקדה הארגון והגרמנים פלשו

 לפולין.

 יאיר הגיע אפוא בנובמבר 1937 לבירת פולין כנציג הארגון בתו״ל ועמו תכנית מדינית נועזת

 לשחרורה של ארץ-ישראל בכוה-הזרוע. תכניתו של יאיר התבססה על תפיסה שלפיה אם אמנם

 רואים בארץ-ישראל את מולדתנו האתת ואין בלחה, אם אמנם רק בארץ-ישראל יכול העם לזכות

 בחיי חירות, ממילא כל שלטון לא-עברי בארץ מונע מן העם את החירות שהוא זכאי לה. במקרה שלנו,

 השלטון בארץ-ישראל הוא בריטי, הוא זר לנו. לכן יש להילחם בו עד לסילוקו מן הארץ ולהחליפו

 בשלטון עברי. דבר זה לא יושג בעצומות ובאםיפות-מחאה, כדרך הממסד הציוני, אלא רק במלחמה

 ממש, בנשק ביד, וזאת יעשה הארגון-הצבאי-הלאומי בארץ-ישראל, שהוא תנועת השחרור הלאומית

 של העם העברי. הארגון מחשל את כוחו בארץ, אבל אין די בזה: המוני היהודים באירופה יכולים

 וצריכים, לשמש עתודה למלחמת-החירוח. והשעה דוחקת. מצבם של היהודים מחמיר והולך. חובה

 עלינו לפעול בדחיפות כי השעה דוחקת, וחובה עלינו לפעול לפי תכנית ברורה, שתוליך אל המטרה

 בדרך הקצרה ביוחר.

 תכניתו של יאיר הייתה אפוא להקים סניפים של הארגון-הצבאי-הלאומי בכל ארצוח אירופה

 שבהן ריכוזים של יהודים: בפולין, ברומניה, בצ׳כיה ובאוסטריה, בארצות הבלטיות ובארצות הבלקן.

 בכל עיר ועיירה יאורגנו תאים תשאיים של אצ״ל שיקיפו את טובי הנוער היהודי. בתאים אלה יתאמנו

 בפעולה מחתרתית, שאולי עוד יזדקקו לה בבואם ארצה, ויקבלו הדרכה בשימוש בנשק לסוגיו. עם הזמן

 יתלכדו התאים לפלוגות ולגדודים, עד שיום אחד, לכשיוכשרו כל התנאים הדרושים, ישימו ארבעים-

 אלף צעירים, מאומנים ומצוידים בכלי-נשק, את פעמיהם לנמלי אירופה השונים, יירדו באניות ויפליגו

 ארצה. באותה שעה יניף הארגון את נס המרד נגד הבריטים ויבוא בקרב עם השליט הזר. לדיכוי המרד

 ייאלצו הבריטים לגייס את כל כוחותיהם המזוינים בארץ - לרבות המשטרה ומשמר-החופים. בעוד

 הקרבוח נמשכים ינחחו בחופי הארץ, מראש-הנקרה עד דרומית לעזה, רבבות הבחורים המזוינים

 ויכריעו את הכוחוח הבריטיים המצויים בארץ.

 בעניין זה פעל יאיר מתוך תפיסח עקרוניח שפסילחן של מגמוח אנטישמיוח בקרב הגויים אין לה

 מקום במישור של מדיניות בין-לאומית מעשית. אדרבה: לא די שאין האנטישמיות פסולה בעינינו

 מעיקרה, אלא יש לנו עמה שיתוף-אינטרסים אובייקטיבי, שהרי אנו רצוננו להעלות את היהודים

 ממקומות ישיבתם בגכר לארץ-ישראל. יתר על כן, התגובה השלילית על אנטישמיות בפזורה היהודית

 עצמה רק מחזקת את האנטישמיות, לפי שהיא מדגישה את רצונם הפסול של היהודים להיצמד אל
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 ארצות גלותם, ואילו תכנית מדינית ארצישראלית להכשרת הגאולה משמיטה את הקרקע מתחת

 לאנטישמיוח בגולה. ובאשר ליחסים המדיניים הרצויים, עשויה תכנית זו להפוך לנו את שונאי-ישראל

 לידידים.

 תפיסה זו של יאיר התאשרה להפליא בקשריו עם הפולנים. לא כאן המקום להפליג בתיאורשנאחה

 ובוזה של האצולה הפולנית ליהודים, אולם יאיר, בלאומיותו הגאה והעקיבה, לא די שהתקבל אצלם

 כבעל תכניות מדיניות רצויות אלא גם זכה לכבוד ולהערצה. בהמשך הדברים הכירה ממשלת פולין,

 אם גם לא רשמית, כי אכן יש לה עניין במתן סיוע ליהודים בשבירת המדיניות הבריטית למניעת

 עלייה-יהודית ואם שבירה זו כרוכה במרד מזוין לשחרורה של ארץ-ישראל, הרי מעניינה של פולין

 הוא לסייע למרד כזה.

 על רקע הבנה זו, הגיע יאיר עם ממשלת פולין לכלל הסכם שהושתת על העקרונות הבאים: האצ״ל

 ידאג לאבקואציה של יהודי פולין לארץ-ישראל, יאפשר לפולין לרכוש מעמד חשוב במזרח התיכון,

 ויעורר את יהודות העולם לתמוך במדינת פולין במאבקה נגד גרמניה הנאציח ורוסיה הקומוניסטית.

 הפולנים מצדם הבטיחו לתת נשק רב, הדרכה מקצועית-צבאית, אפשרות להקים מחנות-אימונים

 על אדמתם והקלות ביציאת היהודים המעוניינים לעלות ארצה בצורה ״בלתי-ליגלית". לפי הסכם

 זה, היה הארגון צריך לקבל 20,000 רובים ו-20 מיליון כדורים, מאות מקלעים כבדים מסוג הוצ׳קיס,

 אלפי אקדתים ורובים עם כידונים, עשרות טונוח חמרי-נפץ, וכמויות גדולות של רימונים. הנשק

 והתחמושת סופקו לבאי-כוח הארגון בפולין ישר ממחסני הצבא הפולני והועברו למחסני-ערובה.

 הם היו נתונים לפיקוחו של הצבא עד לשעה שהוצאו ממחסנים אלה לשם העברתם לארץ-ישראל.

 הרובים והאקדחים היו מועברים לארץ ב״ליפטים״, שהותקנה בהם רצפה כפולה. מכונות-היריה

 מסוג הוצ׳קיס נארזו במכבשים לסלילת כבישים ובמכבשים אלה הועברו גם כדורים לרובים צרפתיים

 ארוכים, שבעת ההיא החליפום הפולנים בייצור עצמי. חלק גדול מהנשק גם הועבר באניות שהביאו

 עולים ״בלתי-ליגליים" לתופי הארץ. הידיעות על משלוחי הנשק הזורמים מחוץ-לארץ אל מחסני

 הארגון, עודדו את השורות ונסכו תקוות תדשות בפיקוד העליון, שאנשיו ידעו כי אין זה אלא חלק

 זעיר מכמות עצומה של נשק חדיש המשוכן במחסני-ארעי של הארגון בוורשה, עד שיישלח ארצה.

 מצד שני, למימוש תכניתו של הארגון להקמת חיל-נחיתה, החלו נציגיו שבאו מארץ-ישראל, להכשיר

 בגולה קצינים וחיילים מאומנים, בעלי-הכרה וחדורי רוח-קרב, שבבוא העת ינחתו על חופי המולדת

 ויניפו בה את נס המלחמה לשהרור לאומי.

 במסגרת ההסכם עם ממשלת פולין נערך בראשית 1939, באנדריכוב שבהרי-הקרפאטים, קורס

 לקציני הארגון מארץ-ישראל, בהדרכתם של קציני-צבא פולניים ותיקים ובעלי-ניסיון. עשרים-

 ושישה ממפקדי הארגון בארץ קיבלו בקורס זה הדרכה ואימונים בהלכות צבא סדיר ולוחמת-גרילה.

 סגל-קצינים זה נועד לשמש פיקוד עליון להקמח צבא-נחיתה של"ארבעים-האלף״.

 האצ״ל יצא למרחב. ביטחונה העצמי של ההנהגה גבר. החחזקה המגמה לפרוק מהארגון אח מרותו

 של הצ״ח ולנהל מדיניות עצמאית נפרדת, שהייתה מרחיקת-לכת וקיצונית בהרבה מעמדתה הרשמית

 של המפלגה הרביזיוניסטית. הביקורת על הצ״ה גברה וגם ז׳בוטינסקי הואשם בנטיגה מעמדתו
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 הלוחמת. המתח בא לשיאו בכינוס השלישי של בית״ר ב-11 בספטמבר 1938, כפי שתואר לעיל.

 ועידת פאריס

 כדי ליישב את המחלוקת בין ז׳בוטינסקי לבין המגמות העצמאיות של האצ״ל בפולין ובארץ, כונסה

 בפברואר 1939 בפאריס שבצרפת ועידה, בהשתתפות כמה ממפקדיו הבכירים של האצ״ל שהיו נאמנים

 לז׳בוטינסקי, ביניהם: דוד רזיאל, הלל קוק, חיים לובינסקי וחיים שלום הלוי. אברהם שטרן-יאיר לא

 נכח במפגש זה, ולא יכול היה להביע את עמדתו אלא לאחר ההסכם שהתגבש. דעתו של יאיר הייתה

 נחושה כי יש לנתק את המחתרת מן התנועה הפוליטית של הצ׳׳ח ולנהל מדיניות עצמאית גם בשטח

 הפוליטי. הוא, כאמור, כפר בכך כי האצ״ל הוא הזרוע הצבאיח של הצ׳׳ח, וראה בו תנועה פוליטיח,

 דומה לתנועות השתרור באירופה במאה התשע-עשרה. לקראת הוועידה תבע יאיר עצמאות מלאה,

 הן בשטח הצבאי והן במדיני.

 כדי למנוע קרע, שתתילתו הסתמנה זה מכבר, ולמען אפשר המשך שיחוף פעולה בין החנועה

 הלאומית והארגון, הושגה פשרה: בגולה יהול מיזוג של האצ״ל עם בית״ר. שכבת המבוגרים בבית׳׳ר

 תקבל את השם אצ״ל, אך השם הכללי של שני הגופים - יהיה בית״ר. מפקד האצ״ל יהיה גם נציב בית״ר

 בארץ-ישראל. בהנהגת בית״ר העולמית ובסניפים תקום מחלקה לחינוך צבאי, ובראשה מפקד מטעם

 האצ״ל. מטרת הגוף האחיד הייתה יצירת צבא לאומי בארץ-ישראל ובגולה בהנהגת ז׳בוטינסקי.

 ביח׳׳ר והצ״ח תרמו למיזוג את העורף הציבורי הגלוי ומשאבי כוח-האדם. האצ״ל תרם את החייל

 הלוחם והמהפכן של תנועת שחרור עברי.

 דוד רזיאל התמנה כנציב בית״ר ומפקד האצ״ל בארץ-ישראל.

 כשהובא ההסכם למפקדת האצ״ל בארץ, יאיר הביע את אי-שביעוח רצונו ממנו. נוכח הישגיו

 וההשפעה שרכש בחו״ל לא ראה יאיר את עצמו מחויב להסכם והמשיך במדיניות בלתי תלויה בצ״ח

 ובבית״ר. הקרע הלך והעצים. כן החלה ההתרתקות האידיאולוגיה בין רזיאל ויאיר.

 עליית ״אף-על־פי״

 תנועת העלייה ״בלתי תוקית״ לארץ-ישראל התלה עוד בראשית שנות המנדט. תופש העלייה, שהותר

 על ידי האנגלים אחר כיבוש ארץ-ישראל ב-1918, בוטל בתחילת שנות העשרים ומספר היהודים

 שהותר להם לעלות הגיע ל-5,000 לשנה. אולם בצד העלייה המותרח, לא פסקה אף לרגע תנועח

 עלייה לארץ-ישראל בכל הדרכים ובכל האמצעים. בשנות השלושים העלו אנשי ה״שומר הצעיר״

 ופלוגות הגיוס של בית״ר יהודים דרך גבול לבנון. גם מאירופה הועלו יהודים ישירות לחופי הארץ.

 אלפי תיירים ניצלו את אשרת התייר שלהם ונשארו בארץ. גם ביוזמת ״החלוץ" והצה״ר עלו יהודים

 רבים, שחלקם נחפסו על ידי האנגלים והוחזרו לתו״ל. אך העליות הבלתי תוקיות נפסקו בתקופה
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 זו. בלחצה של ההסתדרות הציונית, עלו ארצה יהודים רק בדרך הרשמית והמותרת במסגרת מכסת

 הסרטיפיקטים שהוקצו לחברי ההסתדרות הציונית. חברי התנועה הרביזיוניסטית ובית״ר לא נכללו

 במכסה זאת. המשבר בין התנועה הציונית לבין תנועת ז׳בוטינםקי היה בעיצומו. מנהיגות הסוכנוח

 היהודיח חששה מהתפחחותה המהירה והמרשימה של בית״ר, וראתה בה איום רציני לקיומה. אנשי

 הסוכנות ראו בדאגה את גידולו המהיר של דור צעיר, בעל אידיאלים לאומיים שאש אהבת המולדת

 ושחרורה בוערת בקרבו, ואשר מוכן להקריב את חייו כדי להגשים את מטרתו ומאוויו. הם פחדו

 מאיבוד השפעתם על "התקומה הציוניח", וגמרו אומר לעצור אח הסכנה הרביזיוניסטיח, ויהי מה.

 מאתר שלא היו מסוגלים לבלום את התפתתותה של בית״ר בגולה, התליטו לסגור בפני תבריה את

 שערי ארץ-ישראל, על ידי הפסקת מתן סרטיפיקטים להם. כל זה התרחש בתקופה בה הסכנה מצד

 גרמניה הנאצית על עתידם של מיליוני היהודים היושבים בארצות אירופה, אליהן לטש היטלר את

 עיניו, החחילה להיות מוחשית. ז׳בוטינםקי עשה לילות כימים כדי לשכנע את יהדות אירופה לחסל

 אח הגולה, כל עוד לא מאוחר. בארץ-ישראל התחדשו מאורעות הדמים באביב תרצ׳׳ו בקנה מידה

 גדול והערבים פגעו ביישוב היהודי, תוך הבלגה מוחלטת מצד הנהגת היישוב ומוסדותיו הנבחרים.

 השלטון הבריטי עשה את הנ״ל כדי לעצור את התפתתותו של היישוב היהודי בארץ, תוך הפרה גסה

 של התתייבותו, שקיבל על עצמו במסגרת המנדט מטעם חבר הלאומים והצהרת בלפור. עובדות אלה

 המריצו את התנועה הרביזיוניסטית וביח״ר לחדש את העלייה ארצה בכל דרך, כדי להביא אלפים

 ורבבות אל ארץ-ישראל. היוזם לארגון העלייה, שתיקרא עלייה ב׳ שלפני מלחמת העולם השנייה,

 היה משה גלילי(קריבושין), תושב הארץ. הוא הקים ועד ציבורי בפאריס, בקיץ 1936, בשם "אף על

 פי", אשר התקשר עם נציבות בית״ר בווינה (אוטטריה) ובאמצעותה ארגן מספר מצומצם של תברי

 בית״ר, אשר לאחר תלאות רבוח הצליחו לרדת בחוף חיפה בשלום. בתתילת 1937 הגיע גלילי להסכם

 עם הנהגת בית״ר כדי לארגן עלייה מסודרת ובקנה מידה גדול. הוקם מתנה בקונטינגרון שליד וינה,

 שם נקלטו תברי בית״ר שבאו מארצות מרכז אירופה ומשם הועברו בדרך ארצות הבלקן אל האוניות,

 שהובילו אותם מנמל קונטטנצה שברומניה אל ארץ-ישראל. כשנסגרו דרכים אלה, נמצאה דרך אחרת

 שהובילה את העולים בנתיב הנהר דנובה אל אהד מנמלי רומניה או בולגריה. מכאן ואילך אורגנו

 באירופה מאות ואלפי בית׳׳רים לעלייה. באוגוסט 1937 הוביל משה גלילי שיירה שנייה של עולים

 והוריד אותם בחוף טנטורה(54 איש). ב-1938 הוקמו מתלקת עלייה בלתי ליגלית על יד נשיאות הצ״ת

 בלונדון ובנק לעלייה. לפעולה הצטרפו הקולונל ג׳וזיאה (יאשיה) קלמנט ודג׳בוד וקולונל ג׳והן הנרי

 פטרסון. בינואר 1938 הביא גלילי שיירה שלישית בת 96 בית״רים דרך אלבניה, שעלו בחוף טנטורה.

 ביוני שנה זו הגיעה ארצה שיירתו הרביעית של גלילי עם 381 בית״רים, שעלו גם הם בתוף טנטורה.

 במרס 1938 פלש היטלר לאוסטריה ועלה הכורת על יהדות אוסטריה.

 בריתת הפליטים היהודים משלטון הנאצים הפכה בסוף 1938 לזרם מעפילים, שסבבו בעולם

 וביקשו מקלט, אבל אף לא מדינה אחת לא הייתה מוכנה להתיר את כניסתם. העלייה הבלתי ליגלית

 חדלה להיות עלייה פרטית של המפלגה הרביזיונסטית ואמצעי מאבק נגד השלטון הבריטי בלבד. היא

 הפכה למטרה בפני עצמה: להציל את יהדות אירופה. העלייה הפכה למשימה לאומיח עבור התנועה
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 הלאומית והאצ״ל.

 נחתם הסכם בין בית״ר והאצ׳׳ל על תיאום בין שני הגופים לפיו אנשי האצ״ל יקבלו על עצמם את

 האחריות לארגון צוותים למלווי הספינות ועל הורדת המעפילים לחוף ופיזורם בארץ. באוגוסט 1938

 התמנה יוסף כצנלסון, נציג האצ״ל, לראש מנגנון עלייה ב׳ או ״אף-על-פי״.

 מכאן ואילך התחיל זרם הולך וגובר של אניוח אל הארץ כדלקמן: ״דרגא א׳״ ו״דרגה בי" יחד עם

 720 עולים באוקטובר ובנובמבר 1938; "דלפא״ עם 250 עולים בדצמבר 1938; ״ג׳פו״ עם 740 עולים

 בדצמבר 1938; ״אלי״(דצמבר 1938) עם 550 עולים; ו״קאטינה" (כולל מעפילי ״ג׳פו ב׳״) שטבעה

 במצולות הים עם 1463 עולים באפריל 1939.

 בסוף שנת 1938 הסתעפה רשת ארגון עלייה ב׳ על פני פולין, רומניה, אוטטריה, צ׳כוסלובקיה,

 דנציג, הונגריה, יוגוסלביה, יוון, בולגריה, שוויצריה, צרפת ובריטניה. בריטניה הפעילה לחץ על

 ממשלת יוון כדי לאסור על אניות יווניות להעלות עולים בלתי ליגליים והגבירה את אמצעי המלחמה

 נגד העלייה הבלתי ליגלית. האנייה ״אגיוס־ציוני״ עם 465 עולים הגיעה לחוף אשדוד באפריל 1939.

 באפריל 1939 הגיעה ״אסתיר״ עם 720 עולים. ב-15 במרס 1939, פלש צבא גרמניה לצ׳כיה. מרכז

 הפעולה של עלייה ב׳ לארצות אירופה המזרתית עבר לפאריס, בירת צרפת.

 מחודש מרס 1939 ועד פרוץ מלחמת העולם השנייה באו ארצה האניות הבאות: ״שיירת האלר״

 עם 400 איש, ״איגאוס ניקולס״ עם 800 עולים, ״קאטינה״, "פנגיה״, קוניפטריה״, ״אוטטיה״, ״לאס

 פארלוט״, ״צאר דושאן״, ״אטראטו״, ״קארליצה מאריה״, ״טאהי״, ״ליזל״, ״פרוסולא״, ״קולוראדו״,

 ״ברסלאו״, ״רים״, ״אסתיר״, ״ניקו״, ״פאריטה״, ״טיגר היל״, ״טריפולי״, ״אזיריס״, ״ברסלאו״,

 ״קראטובה״, ״רודני צאר״, ״נעמי יוליה״. מתחילת המלחמה ועד סוף 1942 יצאו לדרך האניות הבאות:

 ״ספירולה״, ״סטורנוס״, ״גריין״, עם 2500 עולים, ״הילדה״, ״סקריה״. ״פנצ׳ו" נטרפה בים ואנשיה זכו

 להגיע ארצה אתרי ארבע שנים(בספטמבר 1943). ״אטלנטיק״, ״פסיפיק״, ״מילוס״.

 ב-25 בנובמבר 1940 פוצצה בנמל חיפה אניית הגירוש ״פאטריה״ שעל סיפונה היו כ-1,700 אנשים

 על-ידי אנשי ה״הגנה״ כדי למנוע את גירוש העולים. האנייה טבעה ואיחה כ-268 עולים ועוד 14 אנשי

 ביטחון ומלחים בריטיים. ב-8 בדצמבר 1945, גורשו מעפילי ״אטלנטיק״ לאי מאוריציוס אשר הוחזרו

 ארצה ב-1945. ב-12 בדצמבר 1945, הפליגה האנייה ״סטרומה״ עם 769 עולים מקונסטנצה וב-24

 בפברואר 1942, ירדה למצולות בנסיבות טרגיוח על כל נוסעיה, מלבד אחד מהם שניצל.

 ב-1944 הפליגו מספר אוניות עם כמה אלפי עולים לתופי המולדת שזכו להגיע לאחר תלאות

 וייסורים למחוז חפצם.

 בתקופה 1939-1937 הייתה ורשה לבסיס המרכזי של האצ״ל בענייני העלייה, עליה ניצחו

 אברהם שטרן(יאיר), כנציג הדיפלומטי של הארגון, הלל קוק, יוסף כצנלטון, ערי ז׳בוטינסקי ויצחק

 ז׳רז׳בסקי.

 בפראג פעל מראשית 1938 ״מרכז עלייה״. עם כיבוש צ׳כוסלובקיה עבר המרכז לפאריס.

 אחד מגיבורי ההעפלה היה אברהם סטבסקי, מנאשמי משפט ארלוזורוב, אשר נהרג על חוף ימה של
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 תל-אביב בעקבות הפגזת ״אלטלנה״, אנייח הנשק של האצ״ל ב-22 ביוני 948ו, על ידי כוחוח צה״ל.

 פעולות הסברה בארץ

 מקיץ 1938, התל האצ״ל במערכת פרסומים תעמולתיים רצופים: בכרוזים, בביולטינים, בחוברות

 ובשידורים בלתי-ליגליים. בין המשתתפים הפעילים בעריכת הפרסומים האלה היה יאיר, כאחראי

 על ההסברה.

 ביולי יצא עיתון ״משואות״ שהיה מופנה אל בני הנוער. בפברואר 1938 התחיל להופיע בחיפה

 ביטאון קבוע בשפה האנגלית"The Sentinel" (ה״זקיף״), שנועד להפצה בקרב הפקידות הבריטית,

 בצבא ובמשטרה להחלשה העויינוח כלפי המחתרת. לימים, הוציא יאיר את העיתון גם בתל-אביב

 בשפות זרות אתרות. העיתון הפיץ את רעיון שיתוף הפעולה הרצויה בין הבריטים והמחתרת לתועלת

 שני הצדדים. בשעה זו האצ״ל לא ראה בבריטניה אויב, אלא שליט זר, שחרף התנכלותה לתנועה

 הציונית, ניתן לרכוש אהדתם של בריטים רבים. העיתון נסגר ע״י השלטונות כעבור כמה חודשים.

 בית-םפר לטיס

 בסוף 1938 הטילה מפקדת האצ״ל על המהנדס אברהם שכטרמן להקים בית-ספר לטיס בארץ להכשרת

 טייסים, שתפקידם יהיה לסייע למובילי אוניות המעפילים ולפלישה צבאית לארץ בעתיד. במשך קיומו

 של בית-חספר עד סוף מלחמת העולם השנייה, הוכשרו בו כ-20 טייסים.

 תחנת שידור

 למרות המאמצים שהושקעו בבניית חחנת שידור, השידור הראשון של האצ״ל התקיים רק במרס 1938

 ואחרי כן החלו בשידורים סדירים פעמיים בשבוע. רוב החומר לשידורים נכתב על-ידי יאיר, רזיאל

 וד״ר י״ה ייבין.

 משלוחי־הנשק

 ההסכם עם ממשלת פולין בדבר אספקת נשק לאצ״ל בארץ הופעל מראשית 1939, כאשר התחילו

 להגיע בפועל המשלוחים. הנשק אוחסן בבונקרים תת-קרקעיים שיוצקו מבטון, בסליקים בפרדסים,

 בתוך כדי חלב הרמטיים. חלק מהנשק נגנב על-ידי אנשי ה״הגנה" בשרון.
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 ארגון תנועות נוער ותלמידים לאצ״ל

 בשנים 1939-1936 הוקדשו מאמצים לארגן לאצ׳׳ל עתודת נוער, זולת ״בית׳׳ר״ ו׳׳מכבי", שהיו המקורות

 העיקריים של התומר האנושי הצעיר לארגון.

 בתל-אביב הוקמו תאי נוער לומד שנקראו"התאים הלאומיים״ שעסקו בצופיות והודרכו על-ידי

 אנשי האצ״ל בנושאים לאומיים ובתולדות תנועות שתרור של העמים. בירושלים אורגנו התאים בשם

 ״ברית נוער עברי לאומי(בן-על)" שמטרתם הייתה לקרב את הנוער לאצ״ל.

 עתודה חשובה נוספת היוו חברי ״בריח החשמונאים", תנועת נוער דתית שמנהיגם הרוחני היה

 הרב אברהם יצחק הכהן קוק וז׳בוטינסקי המנהיג הפוליטי. כמעט כל מפקדי הברית גוייסו לאצ״ל.

 בסוף 1937 קיבל סניף הארגון בירושלים לשורותיו תגבורת חשובה ואיכותית עם הצטרפותם של

 מדריכי ארגון הצופים"קהלת צופי מתתיהו״, שתבריו היו רובם תלמידי הגימנסיה.

 מבנה האצ׳׳ל בתקופה 1939-1937

 אתרי הפילוג ב-1937 תלו שינויים במבנה הארגוני של האצ״ל. ליד המפקדה הראשית הוקם מטה ובו

 מפקדי מחלקות. בראש המטה עמד מזכיר שתיאם בין המתלקות והמחוזות.

 כמזכיר הראשון כיהן אברהם שטרן(יאיר), אחריו יוסף קרמין, אהרן צוקרמן ומשה חסון.

 כראש מחוז ירושלים עמד דוד רזיאל ולאחר התמנותו כמפקד הארגון, חנוך קלעי, יוסף קרמין,

 בנימין זרעוני וכן נשאו בתפקיד זה לסרוגין יוסף דוקלר, משה מולדבסקי ויעקב כהן. יהושע זטלר

 שימש תקופת-מה כסגן מפקד המתוז.

 מחוז תל-אביב, שכלל את סניפי רמת-גן, בני-ברק ופתח-תקוה היה תחת פיקוחו הישיר של

 אהרן חייכמן.

 כמפקד ראשון של מחוז חיפה שימש חנוך קלעי ואחריו בנימין זרעוני, יוסף ברושי ואליהו כץ.

 מפקד המחוז בגליל, שמושבו היה בראש-פינה היה משה מולדבסקי. בראשית 1939 סופח המחוז

 למחוז חיפה.

 מחוז המושבות היה מחולק לשניים: צפון ודרום. בראש מתוז המושבות עמדו משה חסון, אליהו

 כץ ושמואל כץ.

 לפי ההערכה היו בתקופה זו באצ״ל כ-2,500 חברים.

 ״הספר הלבן״

 מתוך מגמה לקדם את מימוש המדיניות הבריטית האנטי-יהודית והאנטי-ציונית להרוס סופית את

 תקוותם של היהודים להקמת מדינה יהודית בארץ-ישראל, פרסמה ממשלת בריטניה את ״הספר
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 הלבן" השלישי ב-17 במאי 1939. לשם ביצוע מדיניות זו נחמנה כנציב עליון הרולד מק־מייכל, פקיד

 קולוניאלי, בעל דעות אנטי-יהודית ואנטי ציוניות ועוין ליבית הלאומי׳.

 קדמו ל פרסום"הספר הלבן":(1) מינויה של ועדה שהורכבה מפקידים אנגלים, שבראשה הועמד

 ג׳ון וודהד(dhead00V\), אשר קבעה כי תכנית החלוקה איננה ניתנת לביצוע;(2-כינוס ועידה ב) 8

 בפברואר 1939 בהשתתפות נציגי הערבים בא״י ובארצות ערב ונציגי היישוב היהודי בארץ ויהודים

 מכמה ארצות המערב. הדיונים התנהלו בנפרד מכיון שהערבים סירבו לשבת עם היהודים. שר

 המושבות, מלקולם מקדונלד, דיבר על אפשרות של ביטול המנדט ועל ייסוד "מדינה פלשתינאית"

 שתהיה קשורה לבריטניה, בה תהיה ליהודים זכות מיעוט, ללא כל איזור אוטונומי משלהם. ההצעה

 נדחתה גם על ידי היהודים וגם על ידי הערבים.

 עם זאת, פרצו הערבים בגילויי שמחה על בשורת המדינה הפלשתינאית ואף חידשו אח ההתנפלויות

 על היהודים. ב-25 בפברואר 1939 הטילו הערבים פצצה בירושלים ולמתרת נהרגו יהודים בחיפה.

 ב-22 בפברואר 1939 שב ארצה רזיאל במטוס עם דרכון מזוייף מהתייעצות עם ז׳בוטינסקי

 בפאריס ונעצר בשדה התעופה לוד, אך הצליח לברוח.

 מפקדת האצ״ל החליטה על מהלומת אזהרה לערבים וכן רמז לבריטים. ב-25 בפברואר 1939, אשר

 נקבע כ״יום שחור", הגיב האצ״ל בעוצמה בכל רחבי הארץ, תוך גרימת אבידות קשות לערבים. שוב

 נערכו מעצרים ועשרות אנשים נשלחו לכלא במעצר מנהלי לתקופות ארוכוח.

 ב-17 במאי 1939, הודיעה הממשלה הבריטית ב״םפר הלבן" על תכניתה, לפיה יש בכוונתה לגרום

 תוך עשר שנים להקמת מדינה עצמאית עם רוב ערבי. בתקופה זו תצומצם העלייה היהודית ל-75,000

 איש במשך תמש שנים ולאתר מכן לא תורשה עלייה נוספת אלא בהסכמת הערבים. כמו כן, מכירת

 קרקעות ליהודים תותר רק באישור מיוחד של הנציב העליון.

 פרסום"הספר הלבן" עורר גל של מחאות והתנגדות מצד יהודי העולם, שראו בו ביטול למעשה

 של"הצהרת בלפור" והתחייבויותיה של בריטניה לעם ישראל ולציונות. גם ועדת המנדטים של חבר

 הלאומים פסקה ביוני 1939 כי ״הספר הלבן״ מהווה סטייה מן ההוראות של המנדט. העניין הועבר

 למועצת התבר, אך בינתיים פרצה מלחמת העולם השנייה והמועצה הפסיקה את פעולותיה. אעפ׳׳כ,

 התחילה בריטניה לבצע את מדיניות"הספר הלבן". הגבלות העלייה הוחמרו ורכישת קרקעות על ידי

 היהודים נאסרה בחלק הארי של ארץ ישראל המערבית.

 "הספר הלבן" החדש היה מכה קשה לציונים, אשר הדגישו תמיד את"שיתוף האינטרסים", שבין

 בריטניה והעם היהודי. הם חיפשו ומצאו תמיד נימוקים להצדקה צעדיה העוינים של בריטניה ובלבד

 שיוכלו להציל את ״התיאוריה" היסודית שלהם על "שיתוף באינטרסים". גם עתה מצאו המנהיגים

 הציונים הסבר למכה שהונחחה על-ידי בריטניה. הם הציגו אח"הספר הלבן" כחוליה בשרשרת-הפיוס

 של הממשלה הבריטית כלפי הכותות התוקפניים. לדעתם, נאלצה בריטניה לעשות כן, כדי למנוע

 את הצטרפות הערבים למדינות הציר (גרמניה ובעלות בריחה). הם החנחמו בתקווה, שהמדיניות

 הבריטית בארץ-ישראל תשתנה לטובת היהודים כאשר מדיניות-הפיוס שלה באירופה תבוא לידי

 סיום. אך כמו כל"התיאוריות" המתעלמות מן המצוי ומשלות עצמן ברצוי - כן נתבדתה גם תיאוריה
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 זו. לציונים נכונו אכזבות מרות.

 הציבור העברי זעם. בליל פרסום ״הספר הלבן״ נערכה הפגנת ענק סוערת בתל-אביב שאורגנה

 על ידי אנשי האצ״ל, בית״ר והצה״ר. אלפי אנשים נהרו אל עבר משרדי הממשלה ברחוב אלנבי-כיכר

 המושבות.

 הם פרצו את שער בניין משרד הקרקעות, הרסו את המשרד ואת רהיטיו השליכו ההוצה. הדגל

 הבריטי הורד מן התורן והוצת. שוטרים וחיילים שהגיעו למקום פיזרו את המפגינים, תוך שימוש

 באלימות.

 למתרת, התקיים יום שבתון כללי לפי צו המוסדות הלאומיים.

 בהפגנות שנערכו בכל רהבי הארץ השתתפו כמאה אלף אנשים.

 מוקד ההתנגדות היה בירושלים, שם החחוללו התנגשויות דמים בין המפגינים היהודים ושוטרים

 וחיילים בריטיים, שהוזעקו לתגבורת.

 במהומות שנמשכו גם למחרת, נפצעו מעל מאה יהודים ושוטר בריטי אחד נהרג. ההחנגשויוח

 וההפגנות נמשכו ימים אחדים והופסקו רק לאחר שמפקד הצבא בארץ אםר על עריכת הפגנות. בשלב

 זה המתח המלחמתי שנצטבר בארץ מצא את ביטויו במאבק ההתיישבותי. ב-23 במאי 939ו עלו

 שישה יישובי ״חומה ומגדל״ חדשים בגליל ובשומרון.

 במרוצת הימים הצליח השלטון הבריטי לשכנע את מנהיגי הציונים, כי בריטניה נלחמת נגד היטלר,

 שהוא אויב היהודים, ועל כן תייבים לקבל בשקט את הגזירות הניתכות עליהם בארץ. מנהיגי הציונים

 קראו לציבור לשמור על ה״שקט״ וה״סדר״. בן-גוריון המציא את הנוסחה המטעה: ״נלחם בהיטלר

 כאילו אין ׳הספר הלבן׳ ונילחם ב׳םפר הלבן׳, כאילו לא קיים היטלר״.

 מעצרו של דוד וזיאל

 ב-19 במאי 1939 עלה רזיאל על מטוס בלווית אפרים אילין, כדי לטוס לפגישה בחיפה עם פנחס

 רוטנברג, יו״ר הועד הלאומי. משום מה המטוס נחח בשדה החעופה בלוד לחניית ביניים. לרוע מזלו

 של רזיאל, זכר אותו הפקיד הערבי שעצר אותו בחודש פברואר ועצרו שוב. רזיאל נלקח לחקירה אצל

 הקצין מאסגרייב, סגן מפקד הבולשת, הוא נחקר גם ע״י ג׳יילט עצמו אשר האשים אותו באחריות לכל

 פעולות הגמול נגד הערבים שבוצעו על-ידי האצ״ל ואף איים עליו בהעמדתו לדין צבאי שגזר-הדין

 עליו: מוות בתלייה!

 במרוצת החקירה הודה רזיאל כי הוא אמנם ראש מפקדת האצ״ל ואמר לג׳יילס: ״אתה לא תעמידני

 למשפט צבאי, זאת משום שאם תעז לנגוע בשערה משערות ראשי, אתה וכל עוזריך תיירו ותיהרגו על

 ידי אנשיי, ואני מבטיחך, שאנשיי מטיבים לקלוע למטרה מאנשיך״.

 לאחר שמונה-עשר ימי ישיבה בצינוק הועבר רזיאל מכלא ירושלים לעכו. בכלא עכו ישב כתדשיים

 ואחר כך הועבר למחנה המעצר בסרפנד(צריפין), שם שהה עד לשיחרורו ב-24.10.1939.
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 התקפות נגד הערבים ותחילת הפעולות נגד הבריטים

 עם מעצרו של רזיאל נתמנה תנוך(סטרליץ) קלעי, באישור ז׳בוטינסקי, לממלא מקומו של רזיאל,

 כראש המפקדה. יאיר, שהוזעק ארצה מפולין, מונה כסגנו של קלעי וכאיש הקשר בין המפקדה לבין

 ועד המורשים של הצ״ח.

 בתקופתם של קלעי ויאיר, פתת האצ״ל מ-25 במאי עד אוגוסט 1939 בשורה של פעולות חגמול

 רצופות נגד הערבים, שהתרחבו גם למבצעי תבלה ביעדים בריטיים.

 מספר תבר המפקדה, אהרן תייכמן:

 ״לאחד שרזיאל נאסר החליט המפקדה בהשפעת אברהם שטרן, כי האויב הוא בריטניה, לאתר

 ש׳הםפר הלבן׳ שם קץ להתתייבויות ממשלת המנדט לעם ישראל. באותו זמן החלטנו לפוצץ מתקנים

 ממשלתיים. נתתי הוראה למפקדי הפלוגות במתוז תל-אביב לפוצץ בלילה אתד את כל תאי הטלפון

 במהוז. מכל העיר עלו קולות נפץ. תאי הטלפון פוצצו ב-8 ביוני 1939. הפעולות המאורגנות שבוצעו

 באותה שעה עוררו הדים רבים בעיתונות. כן הטלתי על אריה יצתקי לפוצץ את פסי הרכבת שהובילו

 ליפו ולשלשל מעטפות נפץ בתיבות הדואר. פסי הרכבת נעקרו בשלושה מקומות. יצהקי היה מפקד

 פלוגה, הפלוגה ששימשה לנו מעין אגף כות-אדם. כשהתתלנו בפעולות נגד הבריטים קיבלנו מכתב

 תרעומת מרזיאל שהיה כלוא, תחילה בכלא עכו ואחר-כך במהנה-המעצר בצריפין. במכתבו התרעם

 רזיאל על שאנו עושים שטויות, כי לא בריטניה היא האויב, אלא הערבים. הוא דרש להפסיק את

 הפעולות נגד שלטון המנדט. המפקדה לא נענתה לדרישותיו.״

 הפעולות ביוני בוצעו בכול הארץ, נגד ערבים ונגד בריטים. בחיפה פתהו אנשי האצ״ל באש על קבוצת

 ערבים. שלושה ערבים נהרגו. ב-28.5 תדרה יתידה לכפר ביר-עדס ופתתה באש. עשרה ערבים נפגעו,

 בתוכם ארבע נשים וילד, בניגוד להוראות ז׳בוטינסקי לא לפגוע בנשים ובילדים.

 באותו יום פוצץ בית-הקולנוע ״רקס" בירושלים. שמונה-עשר אנשים נפגעו, ביניהם שלושה

 שוטרים בריטיים וזוג יהודים. ב-30.5 הותקפו שני אוטובוסים ערביים באזור ירושלים. עשרה אנשים

 נפגעו.

 ב-2.6 חובלה רשת קוי-הטלפון בשלושה מרכזים בירושלים. באותו יום פוצץ מוקש בטביבות

 שער יפו. חמישה ערבים נהרגו. כמעט יום יום נערכו התקפות. כרגיל, הבריטים הגיבו בחיפושים

 ובמעצרים.

 ב-9 ביוני, נעצרה תיילת האצ״ל, רתל אוהבת-עמי(חבשוש) במגרש הרוסים בירושלים, ליד בית-

 הסוהר המרכזי, כשעמה סל מזון, בו הוטמן מוקש שכוון לפיצוץ בשעת ביקורי משפחות האסירים

 הערבים. היא נידונה למאסר עולם וישבה בכלא עד צאת הבריטים מן הארץ.

 ב-0ו ביוני התפוצצו שלוש פצצות בדואר המרכזי בירושלים וגרמו נזק רב לבניין. כן שולשלו

ו ביולי התפוצצה פצצה בבית-קפה ברחוב  מעטפות נפץ לתוך תיבות הדואר, אשר פצעו ערבים. ב-
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 ממילא. הפצצה הושתלה בתוך מעיל, שיטה שהשתמשו בה גם בקולנוע ״רקס", אשר התפוצצה לאחר

 שהאנשים ביקרו בביח-הקפה, השאירו שם אח המעיל. ערבים ובריטים אחדים נפגעו.

 ב-2 אוגוסט התפוצצו שלוש פצצות באולפני בית-השידור המנדטורי ברח׳ מליסנדה בירושלים.

 נגרם הרס גדול לבניין. בפיצוץ מצאה את מותה עובדת החחנה שהייתה מעבירה ידיעות לארגון

 ונקלעה במקרה למקום. כן נהרג מהנדס ערבי.

 בהודשי מאי-יוני 1939 הוצאו להורג שלושה יהודים שהואשמו על-ידי האצ״ל בשיתוף פעולה

 עם הבולשת הבריטית: יוסף ברוורמן, סמל הבולשת, אריה פולונסקי, איש ה״הגנה״, וולנטין בק, סוכן

 בולשח יהודי שהסגיר אח חבר הארגון, יעקב קוטיק, אשר נידון למוות בתלייה, אך עונשו הוחלף

 למאסר עולם.

 התקפות האצ״ל על הערבים והבריטים הגבירו שוב את המתת בין מוסדות היישוב לבין הנהגת

 הצה״ר ובית״ר. מנהיגי השמאל הוקיעו את הפעולות והאשימו את האצ״ל בכוונות השתלטות על

 היישוב וכיבוש השלטון הפנימי. ראשי המפלגות, סופרים, אמנים ומורים פרסמו כרה משותף, תתת

 הכותרת"לא תרצח״ כמצוות התורה, וקראו ליישוב לבער בקרבו את הרע באיבו.

 כמו בעבר, נשאר הארגון בודד במאבקו נגד הערבים והבריטים.

 בתוך כך, עלתה שוב על הפרק שאלת היתסים בין המוסדות הרשמיים ומפלגות השמאל לבין הצ״ה

 והאצ״ל.

 כבר בימי ועידת ״השולחן העגול״ בלונדון, בפברואר 1939, עם היוודע תכניתה האנטי-ציונית

 של ממשלת בריטניה כלפי היהודים - החחדשו הלחצים לאיתוד מהדש של המהנה הציוני, אולם

 המאמצים לא צלתו.

 ב-9 ביולי 1939, הוזמן גולומב לפגישה עם ז׳בוטינסקי בלונדון. גולומב הציע לז׳בוטינסקי כי תקום

 מחדש הנהגה מדינית מאוחדת לתנועה הציונית כולה, כולל כוחות ה״הגנה״ והאצ״ל. מצד שני, הזהיר

 גולומב, אם האצ״ל ימשיך בפעולותיו העצמאיות, ללא מרות לאומית ״מן ההכרח שחפרוץ מלחמה

 פנימית״ ביישוב. גולומב הציע להפעיל את ההסכם לשלושה תודשים, כניסיון. סוכם, כי המשך המשא

 ומתן יימשך לקראת קיומו של הקונגרס הציוני באוגוסט 1939 כדי להשלים את פרטי ההסכם, אך בשל

 פרוץ המלהמה ההידברוח החחדשה רק אתר תתילתה של המלתמה.

 במרתפי העינויים של הבולשת

 עוד לפני פרסום ״הספר הלבן״ ובטרם חחילת פעולות התגובה של האצ״ל, נקטה הבולשת בשיטת

 עינויי עצירים חשודי המחתרת שנפלו בידה. בראש צוות המענים עמד ראלף קרנס, מפקד המחלקה
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 היהודיה בבולשת בירושלים. המענים אימצו שיטח העינויים כאמצעי להוציא סודוח מפי הנחקרים

 ומתוך תחושח ביטחון שהארגון לא יעז לגמול להם כגמולם.

 ראשון המעונים היה יוסף חכים, ממפקדיו הבכירים של האצ״ל בירושלים. לאחר פרסום ״הספר

 הלבן״ ומעשי התגובה של הארגון, תכפו מקרי העינויים. מפקדת הארגון פרסמה לציבור את הידוע לה

 על שיטת-העינויים האכזרית שהנהיגה הבולשת:

 ״הכו אותם במקלות גומי על כל גופם; מעכו את האשכים שלהם; מרטו את שער ראשם וזקנם;

 כוו את עורם בסיגריות; תלו אותם באויר על אגודלי-ידיהם ועל כפות רגליהם; יצקו קומקומי־מים,

 בזה אתר זה, לתוך קיבלתם וריאותיהם, עד שעמדו להיתנק; הכום בפאלאקות על כפות-רגליהם.״

 ב-16 ביולי 1939, נעצר מרדכי פצ׳ו, בחור דתי, שעונה קשות במשך ימים, אך לא גילה דבר. כן נעצר

 ועונה צבי אהרונוביץ׳. אף הוא עבר עינויים קשים במשך ימים אחדים. שיא מעשי העינויים בוצע בגופו

 של בנימין זרעוני, מפקד מחוז ירושלים של הארגון, שנעצר ב-5 באוגוסט 1939 לאחר שמכוניתו, בה

 נסע, זוהתה על-ידי המשטרה. חוקריו סברו כי נפל בידיהם אחד ממפקדי האצ״ל הבכירים והחליטו

 להוציא ממנו את סודות המתתרת בכל אמצעי העינויים האכזריים ביותר. במשך שישה ימים היה נתון

 זרעוני למעלליהם הסאדיסטיים של קרנס וחוקריו. כאשר לא הצליחו להוציא ממנו דבר, הועבר לתא

 סמוך לחדר המשמר, משם הצליח להימלט בלילה ולשוב כעבור שבועיים לעבודת המחתרת.

 מחלקת שירות הידיעות (מש״י)

 כדי להתגונן מפני הבולשת הארצישראלית, הוקמה באצ״ל ב-1937 מחלקת שירות ידיעות (מש׳׳י).

 המש״י יצר קשרים עם מודיעים שונים, בתוכם קציני משטרה יהודיים, שסייעו לאצ״ל. המש״י הצליח

 לחדור לגופים שונים של הממשל הבריטי, לרבות למשרדי המושלים המחוזיים, ואף למשרדי הסוכנות

 היהודית, מפא״י וההסתדרוח. הארגון מסר דוח״ות קבועים למפקדת הארגון. המחלקה פעלה ברמה

 הארצית בכפיפות למפקדת האצ״ל, וברמה המתוזית בכפיפות מפקדת המתוז. בתקופת פעילותו עמדו

 בראש המחלקה אריה פוסק ויוסף דוקלר(לקסיקון אצ״ל).

 נפילתו של אריה יצחקי

 אריה יצחקי היה מפקד פלוגה ח׳ של האצ״ל בתל-אביב וקצין המבצעים בפועל. פלוגה ח׳ ביצעה

 את רוב הפעולות באזור תל-אביב. השתחף בקורס המפקדים הגבוה שהחקיים בקרפטים בפולין. עם

 ההחלטה לפעול נגד הממשלה הורה אהרן חייכמן, מפקד מחוז ת״א, לפוצץ תאי טלפונים, תיבות דואר,

 מסילות בחל ומתקנים צבאיים שונים. אריה יצחקי ופלוגתו עסקו במשימה זו.
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 ב-6 באוגוסט 1939, בעת שיצחקי טיפל בהרכבת מעטפות נפץ, התפוצצה מעטפה בידיו. הוא נפצע

€ כדי להוציא ממנו סודותיו, . 1 . ם . -  פצעים אנושיים והועבר לבית-תולים, שם נחקר על ידי בלשי ה

 אך הוא קרע מעליו את התחבושות כדי לא להיכשל בפליטת פה. יצחקי נפטר מפצעיו. לארגון אבד

 מפקד אמיץ ודגול.

 הוצאתו להווג של ואלף קונס

 לאור העינויים של הבולשת בעצורי המחתרת פרסמה מפקדת האצ״ל כרוז אזהרה לקציני הבולשת,

 לבל ימשיכו להתעלל ולענות את עצורי הארגון, כי הם יבואו על עונשם. מאחר שהאזהרה לא נשאה

 פרי והעינויים נמשכו, אישרה מפקדת הארגון להוציא להורג את הקצין קרנס, שהיה ראש צוות

 המענים והוא בעצמו השתתף אישית בביצוע ההתעללויות. קרנס התגורר בגן רחביה, בירושלים, הוא

 היה נוהג ללכת אל ביתו בשביל העולה מ״בית-המעלות״. תפקיד ההתנקשות הוטל על יעקב(ישקה)

 לבשטיין, קצין המבצעים של האצ״ל בירושלים. לאחר עיקוב ממושך, הוהלט להטמין מוקש חשמלי

 בשביל המוביל לדירחו, שיופעל בלחיצה על כפתור ממרחק.

 ב-28 באוגוסט 1939, כשחזר קרנס בצהריים אל ביתו בלווית מנהל המחלקה הערבית בבולשת

 רונאלד בארקר, הופעל המוקש והרגם במקום.

 תכנית המוד של ז׳בוטינסקי ומעצו מפקדת האצ״ל

 בסוף 1938 התהילה להסתמן ראשיתו של מפנה חד ביחסו של ז׳בוטינסקי אל בריטניה ואל דרכי

 המאבק הפוליטי-הציוני. הבשילה בלבו ההכרה ״כי אם ייעשה ניסיון לכונן ממשלה ערבית בארץ-

 ישראל תתחולל מלחמה מרה בכל חלקי הארץ, החל בירושלים. היהודים לא יוותרו על שום דבר

 בשקט.״

 בראשית 1939 הוא הוגה תכנית של מרד בשלטון הבריטי בארץ-ישראל. במכתב צופן, בשלושה

 המשכים, שיגר ז׳בוטינסקי למפקדת האצ״ל תכנית לכיבוש הארץ. על פי התכנית צריך לבצע משימה

 משולבת: באוקטובר 1939 תגיע לחוף ארץ-ישראל אניית עולים ותעלה את אנשיה בלב הארץ, בתל-

 אביב. ז׳בוטינסקי יהיה ביניהם, האצ״ל צריך להבטית עלייתם לחוף, בכוח הזרוע. בעת ובעונה אתת

 צריכה לפרוץ התקוממות מזוינת גלויה ובה יש להשתלט על בנייני ממשלה כל כמה שניתן ובראש

 ובראשונה על בניין הממשלה בירושלים, ולהניף עליהם את הדגל הלאומי. בעמדות הללו יש להחזיק,

 בלי שים לב לקרבנות, לפחות עשרים וארבע שעות: לתפיסתו של ז׳בוטינסקי, יש להתנגד לפחות

 לאותה תקופת-זמן. בשעח הכיבוש, הקצר, של עמדוח חמפחח הממשלתיות יוכרזו על ממשלה זמנית

 של העם היהודי בעת ובעונה אחת בבירות אירופה המערביוח וארה״ב, וזו חפעל לאחר מכן בממשלה

- בגולה, כהתגלמות הריבונות היהודית בארץ-ישראל.
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 את התכנית הזו הביא אתו ארצה חיים לובינסקי, מבכירי האצ״ל, אחרי פגישתו עם ז׳בוטינסקי.

 לובינםקי ביקש לקיים ישיבה דחופה של מפקדת הארגון כדי לדון בתכנית ולהביא את תשובת המפקדה

 חזרה אל ז׳בוטינסקי בהקדם.

 ישיבת המפקדה כונסה ב-31 באוגוסט 1939 בדירח אחותו של אפרים אילין ברחוב אהרונוביץ 6

 בתל-אביב. בישיבה השתתפו תנוך קלעי, ששימש ראש המפקדה, אברהם שטרן(יאיר), אהרן תייכמן

 (דב) וחיים לובינסקי, שלמחרת היום אמור היה לטוס לאירלנד.

 בדיון נשקלו אפשרויותיה של התכנית והסיכויים להצלחחה. א׳ חייכמן מספר כי חברי המפקדה ראו

 בתכנית מפנה דרמטי בהשקפותיו של ז׳בוטינסקי, אך ציין, כי אי-אפשר יהיה לבצעה באוקטובר עקב

 מאסרם של חברי ארגון רבים. לכן, לפי שעה, יש לדחותה, אך מן ההכרח לעשות הכנות לביצועה.

 היחידי שביטל את התכנית לחלוטין היה יאיר. עבודה מאומצח של חודשים רבים בהכנח חאי

 האצ״ל בחו״ל לקראת הפלישה בשנת 1940, עמדה לדעתו, לרדת לטמיון עם ביצועה של תכניה,

 שנשאה אופי, לפי דבריו, של ״מפגן ראוות-סרק״. ועוד טען יאיר, כי ביצועה באוקטובר יביא לחיסולו

 הפיזי של הארגון בארץ.

 עוד יושבים ודנים תברי המפקדה, אל התדר התפרצו בלשים אנגליים עם אקדתים שלופים. בראש

 המתפרצים היה הקצין וילקין ואתו הקצינים הרינגטון והקט, מפקדי משטרת ת״א ויפו. נעצרו כל חברי

 המפקדה ואתם יעקב לבשטיין שהיה נוכה בישיבה. התמישה הועברו למשטרת הצפון בת״א ונחקרו

 חקירה ראשונה ע״י וילקין. במשטרה נשקלה על ידי חברי המפקדה אפשרות שחרורם בעזרת שוטר

 יהודי חבר הארגון, בתוך משטרח הצפון, אך הבריטים שחששו שהעצורים עלולים לברוח, העבירו

 אותם לכלא יפו. למחרת הועברו לידי הבולשת בירושלים.

 עם פרוץ מלחמת העולם השנייה

 לאתר הסכם ברית-המועצות-גרמניה ב-23 באוגוסט 1939, שידוע בשם ״הסכם ריבנטרופ-מולוטוב״,

 שמטרתו הייתה הימנעות מהתקפה הדדית ונקיטת נייטרליות במקרה של התקפה מן החוץ על אתד

 הצדדים החתומים על ההסכם - נחשבה מלחמת העולם כבלתי-נמנעת. אף-על-פי-כן כשנודע דבר

 ההסכם נזדעזע העולם. הוא נזדעזע משום שברית-המועצות נחשבה לבעלת ברית טבעית של אנגליה

 וצרפת נגד גרמניה וצעדה הדרמטי נתקבל כבגידה בהן ולמעשה - השלמה עם המשך תוקפנותה של

 גרמניה ופתיחת הדרך לכיבושה של פולין.

 ב-1 בספטמבר 1939, פלשו כוחות גרמניה לפולין וכשהאנגלים והצרפתים הכריזו מלתמה על

 גרמניה פרצה, למעשה, מלחמת העולם השנייה.

 הצבא הגרמני התקדם בפולין בקצב מהיר וכבר בשבוע הראשון למלחמה איים על ורשה. ימים

 אחדים לאחר מכן פלשו הרוסים לפינלנד ותקפו אח פולין ממזרח. תוך שלושה שבועות נכבשה פולין,

 אשר חולקה בין גרמניה לבין רוסיה.
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 מייד עם כיבוש פולין הוחל בכינוס היהודים בגטאות. הם חוייבו בלבישת טלאי צהוב והובלו

 לעבודות כפייה, בעיתונות נתפרסמו הידיעות הראשונות על פוגרומים וטבח שהגרמנים ערכו ביהודים.

 כרבע מיליון יהודים נרצחו עד סוף 1939.

 עם פרוץ המלחמה נמצאה התנועה הציונית במצב שבין ״הפטיש והסדן״. מצד אחד, האויב הגרמני,

 שפתח במלחמה על העולם החופשי בכלל ועל היהודים בפרט ומצד אחר, ניצבה בריטניה, שהכריזה על

 הקמת מדינה פלשתינאית לערבים והנהיגה את משסר ה״ספר הלבן״ והפסקת העלייה לארץ-ישראל,

 תוך עקירת התקווה מלב היהודים להקמת מדינה עברית.

 אולם תחושת השניות לא מנעה מהנהלת הסוכנות היהודים כבר ב-3 בספטמבר מלהזדהות עם

 בריטניה במלחמתה נגד גרמניה ופנתה אל היישוב העברי להתייצב להגנת המולדת לניצחונה של

 האימפריה הבריטית. גם הצ״ת וזאב ז׳בוטינסקי יצאו בקריאת הזדהות עם מעצמות המערב. בן-גוריון

 תבע את הסיסמה: ״נילחם בהיטלר כאילו אין יספר לבן׳ ונלחם ב׳ספר הלבן׳ כאילו אין היטלר.״

 ביום 18 בספטמר 1939 נבחר פנחס רוטנברג ליו״ר הוועד הלאומי ובהנהגה שהוקמה השתתפו

 כל המפלגות, כולל המפלגה הרביזיוניסטית. זאת הייתה הנהגח חירום. באוחו יום הוכרז על עריכת

 מפקד כללי של מתנדבים"לשירות לאומי ולעזרת הצבא הבריטי בארץ בשעה שתידרש״. האצ״ל הביע

 התנגדות למפקד וקרא לחבריו לא להשתתף בו מאתר שאין זו התגייסות לגדוד העברי. כעבור תודש

 החל גיוסם של מחנדבים יהודיים ליחידות הטכניות של הצבא הבריטי ולתיל-ההפרים. מכאן עוד

 רחוקה הייתה הדרך להקמת חטיבה לוחמת בעלת צביון יהודי מפורש ולכלל צבא יהודי ממש במלחמת

 העולם השנייה לא הגיעו הדברים כלל.

 הכרזת הפוגה של האצ״ל נגד הבריטים

 לאחר הפלישה הגרמנית לפולין והכרזת המלחמה של בריטניה וצרפת על גרמניה ועקב הודעות

 הסוכנות היהודית והצ״ח על עמידתם לצד בעלות הבריח נגד גרמניה, ראה גם האצ״ל חובה לעצמו

 לקבוע את עמדתו לשעת תירום.

 ביום 5 בטפטמבר 1939, נשלח מכתב אל מפקד הצבא הבריטי בארץ-ישראל על ידי דוד רזיאל,

 משה בן-חורין ויצחק גוריון, עסקני הצ״ח, שישבו באותה עת במחנה סרפנד, בו הכריזו על הצהרת

 אמונים לאנגליה: ״בקורתנו על שיטוח הממשלה לגבי הגשמח המנדט לא ההכוונה מעולם להיוח יחס

 עויין לממשלה הבריטית בתוך שכזאת״ נאמר במכתב.

 במכחב ביקשו העצירים לשחררם מהמעצר כדי ״לקחת חלק יחד עם האימפריה כולה במאבק׳/רזיאל

 שלת מכתבים נוספים למזכיר הכללי של הממשלה ולמפקד הבולשח ג׳יילס, הכל בידיעחם של עסקני

 הצ״ח, אך ללא התייעצוח וללא ידיעחם של חברי המפקדה.

 מכתבו של רזיאל אל ג׳יילס לא היה הראשון שכתב אל מפקד הבולשת. עוד ב-29 בדצמבר 1938
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 שלח מכחב אליו, לאחר שנודע לו, שהוחלט בבולשת לתופסו חי או מת. רזיאל אז כתב כי האצ״ל איננו

 אנטי-בריטי מתוך עקרון, אלא התנגדותו נובעת רק בגלל המדיניות הבריטית כלפי הצימוח והקמת

 המדינה העברית. הוא כתב:

 "אנו רואים את העמדה העויינת כלפי הציונות, מצידם של ניירות בריטיים ופקידים כאי־הבנה

 מצערת או כבורות... אי הבנה המורה... מתאדים אותי כאויבה של בריטניה הגדולה בפלשתינה,

 כאדם המתפש דרכים במתכוון כדי להקשות יותר על מצבה הלא-נוח של ממשלת בריטניה. זו היא

 טעות מותלטת.״

 חנוך קלעי מעיד כי במכתב זה לא נועץ רזיאל בחברי המפקדה, אם כי ידעו על המכתב. יאיר לא ראוהו

 בעין יפה, אך עדיין לא עורר רוגז ומחלוקת בין רזיאל וחברי המפקדה. רק כשנגלו מכתביו הנוספים,

 התגלה גם הפער העמוק בין רזיאל שנשאר נאמן למדיניותו של ז׳בוטינסקי, שהצהיר על הפסקת

 הלוחמה, לבין אנשי מפקדת האצ״ל.

 גם פנייחו של רזיאל אל בנימין זרעוני, שמונה לראש המפקדה אחרי מעצרו של חנוך קלעי עם

 חברי המפקדה, לחבר כרוז מטעם האצ״ל, שבוע אחרי פרוץ המלהמה, כדי להודיע על הכרזת ההפוגה

 נגד הממשלה - התריפה את המתלוקת בין רזיאל וחבריו.

 רזיאל טען שסמכותו עולה על זו של זרעוני, לכן מצא לנכון לפקד עליו גם ממחנה המעצר ופקד

 עליו לפרסם הודעה מטעם המפקדה על הפסקת פעולות האצ״ל נגד השלטון הבריטי.

 המפקדה הייתה נגד עמדתו של רזיאל. זרעוני לא נענה להוראת רזיאל וענה לו, כי ״לא אלמן

 ישראל״. משמע, יש לאצ״ל מפקדה חדשה, שכללה את משה מולדבסקי, יוסף ברושי, נסים כהן ומשה

 תסון - והיא תחליט. אבל רזיאל עמד על פרסום ההודעה והסביר כי הוא מבקש על ידי ההודעה

 לשחרר גם את חברי המפקדה, מה עוד שההחלטה על הפרסום באה לאחר הכרזתו של ז׳בוטינסקי

 בלונדון על הזדהות הצ״ח עם התזית הדמוקרטית האוסרת מלחמה על הברבריות הנאציח.

 זרעוני לא היח מסוגל לנסח הודעה על הפסקת פעולות האצ״ל שלא קדם לה משא ומתן וללא

 תמורה פוליטית. הוא ביקש את עזרתם של אחרים בניסוח. ד״ר ייבין סירב. כן אורי צבי גרינברג.

 לבסוף, לפי דברי זרעוני, אחותו של רזיאל, אסתר, היא שניסחה את ההודעה. אסתר הכחישה את הדבר

 מכל וכל. בסופו של דבר, החריף זרעוני את נוסח ההודעה אשר פורסמה בתחנח השידור החשאית,

 בכרוזים ובמודעות ברחובות למורת רוחם של חברי המפקדה היושבים במעצר.

 בהודעה, שפורסמה ב-1ו בספטמבר 1939, נאמר בין היתר:

 ״כדי לא להפריע במהלך המלחמה נגד גרמניה וכדי להקדיש מקסימום של כותות לעזרת אנגליה

 ובעלי בריתה, מהליט הארגון הצבאי הלאומי על הפסקת פעולותיו התוקפניות בארץ-ישראל,

 העלולות לפגוע בממשלה האנגלית ולסייע במידה כלשהי בידי אויבו הגדול ביותר של העם העברי

 בעולס-הנאציזם הגרמגי. מלבד הפרעות שפרעה גרמניה באתינו היהודים - הרי היא היא שסיפקה
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 את אמצעי הקיום והפעולה לטרור הערבי בארץ, והיא שהייתה המניע העיקרי של ההתנגדות

 המזויינת לתקומת העם היהודי בארצו.״

 בהודעה נדרש היישוב ללתוץ על הממשלה לשחרר את כל העצורים במתנה המעצר. אלא שלא זו בלבד

 שלא הוחל בשהרור העצירים, אלא שהמעצרים נמשכו ואף גברו מאז פרוץ המלהמה.

 המפקדה במעצר

 עם הגיע תמשת העצורים למרכז הבולשת בירושלים, הכניסו אותם למרתף, שם כבלו אותם אל

 מטותיהם והפקידו עליהם משמר. הם נחקרו בידי הקצין וילקין במשך ימים ולילות לסירוגין. לאחר

 סיום החקירה הואשמו בהריגת שני הקצינים הבריטיים קרנס ובארקר, והועברו לבית-הסוהר המרכזי

 במגרש הרוסים והוכנסו כל אחד בתא צינוק נפרד, משם הובלו להקירה במשך עשרה ימים. מן הצינוק

 הועברו לחדר מס׳ 23, בו היו כלואים עשרות עצירים יהודיים, הברי התנועה הלאומית וחברי הארגון

 שגעצרו עקב פעולוח הארגון. כאן נזדמנו יחדיו חברי המפקדה וישקה לבשטיין בפעם הראשונה מאז

 מעצרם. כחודש ימים שהו בבית-הסוהר בירושלים. לאחר שנגזר עונשם לשנת מעצר מנהלי, הם

 הועברו למחנה המעצר בסרפנד. עתה ישבה בסרפנד כל המפקדה, יחד עם דוד רזיאל, ראש המפקדה,

 שנעצר כמה חודשים קודם לכן בשדה התעופה בלוד.

 עם המפגש בין רזיאל וחברי המפקדה, התעוררו חלוקי הדעוח שהיו ביניהם זה מכבר, בכל

 חריפוחם. חברי המפקדה האשימו את רזיאל בחוסר נאמנות לרעיון המלחמה לשחרור המולדת וגינו

 אותו על ההודעה שפורסמה בשם הארגון ללא התייעצות אתם וללא הסכמתם. יאיר, שביקורתו הייתה

 התריפה ביותר על רזיאל, טען כי ללא התנאת תנאים מוקדמים יש לראות נסיגה מהעקרון שהיה יסוד

 להקמת הארגון. סיפר אהרן חייכמן:

 ״באמצע אוקטובר 1939, לאחר שהעבירו אותנו מכלא ירושלים למחנה צריפין, נפגשגו לראשונה

 עם דזיאל, מאז נאסר. גם לובינםקי וישקה לבשטיין היו עמנו. הישיבה הייתה סוערת וכל אנשי

 המהנה יכלו לשמוע את הקולות שעלו ממנה, תקפנו את רזיאל על דרך פעולתו. על שגילה את זהותו

 בבולשת מיד לאהד שנאסר, על שגילה את תפקידו באצ״ל, על שפקד על זרעוני לפרסם ההודעה

 בדבר הפסקת הפעולות נגד הבריטים. אמרנו לו שההודעה פורסמה והפנייה לג׳יילס הן חרפה לארגון.

 היו שסיפרו כי המפקדה ידעה מראש על פרסום ההודעה, אבל אין זה נכון.

 באותה ישיבה הודיע רזיאל לראשונה כי במצב שהתהווה במפקדה לא יוכל להמשיך לפעול, -

 אבל הוסיף - כי ימשיך למלא את תפקידו כל עוד המפקדה במעצר...״

 האמון בין חברי המפקדה לבין רזיאל אבד לחלוטין. פגישוחיו עם חברי הצ״ח הבכירים שהיו כלואים
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 במחנה וקשרי המכחבים הקבועים שניהל עם ד״ר אלטמן, נציג הוועד המורשה של הצ״ח בארץ, הגבירו

 את החשדות ביחס לאי-מהימנוחו וכוונותיו. ד״ר אלטמן פעל ביחד עם פנחס רוטנברג למען שחרורו

 של רזיאל.

 בוויכוחים המרים שהחנהלו בין חברי המפקדה, דרש יאיר מרזיאל את הפסקת המגעים עם

 השלטונות על שיתוף פעולה ללא הצבת תנאים ודרישות נגד. והתנאים הם: מסירת השלטון בארץ-

 ישראל לעם העברי. באותו זמן נודע כי הארגון מנהל משא ומתן מתקדם על שיתוף פעולה עם

 האינטליג׳נס הבריטי וכי עומדים לקבל תקציב מהצבא הבריטי.

 הדי הוויכוחים הקשים לא הגיעו אל עצורי המחנה חברי הארגון, אלא למקוטעין והשרו בלבותיהם

 מבוכה וחוסר מעש. עקב הניגודים החריפים שנחגלעו בין חברי המפקדה מן ההכרח היה לפעול למען

 שחרורם באופן דחוף. אכן, הושקעו מאמצים רבים, בעיקר, למען שחרורו של רזיאל. אך רזיאל לא

 הסכים להשתחרר לבדו בלי שאר חברי המפקדה. אך בסופו של דבר נכנע ללחצים גם בלי חבריו, לאחר

 שהובטח לו שגם אלה ישחחררו בקרוב וכן שאר עצירי הארגון.

 תהליכי שחרור העצירים החל בהדרגה. תחילה שוחררו מנהיגי הצ״ה: ד״ר יוניצ׳מן, פרופס, בוקשפן

 ואחרים. אבל איש מבכירי הארגון לא שותרר. גם לא רזיאל.

 באחד הימים באו למחנה ד״ר אריה אלטמן ואפרים אילין ולקחו אתם את רזיאל לפגישה עם

 רוטנברג וג׳יילס. כעבור ימים אחדים הוא שב למחנה, ארז אח חפציו והודיע שהוא משחחרר, אבל

 ייעשה אח הכל למען שחרורם של חברי המפקדה.

 דברי חייכמן:

 ׳׳התנהגותו הרגיזה אותנו. המפקדה יחד עם לובינםקי הגיבו במכתב חריף ששלחנו לו וגינינו את

 התנהגותו. על מכתב זה השיב שלא יעבוד עוד עמנו ולאחר שנשותדר יתפטר מתפקידו.״

 וסיפור מעשה השחרור של רזיאל מעטו של יעקב לבשטיין(אליאב):

 ״בוקר אחד עבדה השמועה במחנה שרזיאל נקרא למשרד הראשי, ושם גם ראינו שיירה של

 משוריינים עומדת וממתינה. לא ארכה השעה ורזיאל חזר לצריפו ובלי אומר ודברים נטל את חפציו

 והסביר לנו בקיצור שמוציאים אותו מכאן בשיירת-בטתון. הרדנו מאוד לגורלו, מתשש שמובילים

 אותו לבולשת בירושלים כדי לתקרו או לענותו, ואולי גם כדי להעמידו למשפט. בתדדתנו זו

 התאספנו, בראשות תבדי המפקדה, והתלטנו שאם יתברר כי אמנם מתנכלים בו, נכריז שביתת-רעב

 עד שיוחזר אלינו. מיד העברנו ההוצה הודעה, שהוציאו את דזיאל מן המהנה ודרשנו מהברינו בהוץ

 להתרות באנגלים שאם תפול שערה משערות ראשו של רזיאל ארצה הרי יתנו את הדין על כך.

 היה זה ביום השישי. להפתעתנו הגדולה הזר דזיאל ביום השבת, יום אתד בלבד לאתר שהסיעהו

 לירושלים, כדי לבקר אצל הברי המפקדה. הוברר לנו מיד שאין כל מקום להכרזה על שביתת-רעב

 בעבורו. השיירה שבאה לקתת את דזיאל הייתה, בעצם בבתינת מסע אל השיהרור: כבול בידיו ורגליו
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 הובל רזיאל, בשיירת המשוריינים הללו, בדי להיפגש בירושלים במלון המלך דוד עם פנחס ווטנבוג,

 במעמדו ביו״ר הוועד הלאומי, זה המוסד שהבריטים העניקו לו מידה של שליטה על היישוב העברי

 בארץ. קודם לכניסתו אל הדרו של רוטנברג במלון בירושלים הסירו הבריטים את בבליו. רוטנברג

 קיבל את פניו באמרו: ׳הנה אנו מקיימים את הפגישה שהתבטלה בזמנו ובגלל מאסרך. כדי שנשכח

 תקופה מצערת זו של מעצר, אני מציע לך להבטית לי שאם תצא לתפשי תפסיק את פעולות הארגון

 נגד הבריטים׳.

 רוטנברג הוסיף, כמובן, כי פעולות אלו מפריעות למאמץ המלהמה הבריטי נגד גרמניה הנאצית,

 ורק רזיאל, אם יצא לחופשי, יוכל להביא לידי הפסקת פעולותיו של הארגון באמת. ככל שנודע

 לדוטנברג ולשלטונות, היה הארגון מתכונן לשוב ולאהוז בנשק ולהילתם בגזירות ׳הספר הלבן׳.

 דזיאל נענה להצעתו של רוטנבדג, וכן יצא לתופשי...״

 כאמור, רזיאל שב למחנה בשבח כדי להיפגש עם חברי המפקדה לפני יציאתו לירושלים לפגישת

 הבהרה עם נציגי השלטון הבריטי ביתס לעמדותיו וכוונות מפקדת האצ״ל. רזיאל הציג טיוטה של

 תכנית, שיגיש בפני השלטונות. לפי הידוע, הוא עתיד היה לפגוש את אלן סונדרס, מפכ״ל המשטרה,

 אך הוא כלל לא נפגש עמו, אלא עם ג׳יילס וסגן מזכיר הממשלה. בפגישה זו הצהיר רזיאל כי האצ״ל

 יפסיק את פעולותיו נגד השלטון ושאנשיו מוכנים לקחת חלק פעיל במלחמה. ביום א׳ שוחרר רזיאל.

 כשתזר רזיאל הביתה מצא מכתב חתום בידי חנוך קלעי(טטרליץ) אשר האשים את רזיאל בבגידה.

 נגד רזיאל החגבשה חזית משותפת של המפקדה כולה. גם מרדכי סטרליץ ובנימין זרעוני תבעו את

 התפטרותו מראשות המפקדה.

 זמן קצר לאחר שחרורו של רזיאל, שוחררו כל העצורים בלטרון, פרט לחברי המפקדה, לובינסקי

 ולבשטיין(והקומוניטטים), בפברואר 1940 הם הועברו למחנה מזרע.

 המשך ישיבתם של חברי המפקדה במעצר עורר רוגזם של חברי הארגון על רזיאל, אשר הסתובב

 הופשי זה כמה חודשים, ועל הנהגת הצ״ח ששיתף פעולה הדוקה עם השלטונות הבריטים.

 בתוך המציאוח הזאח שרר חוטר מעש וקיפאון בפעולות הארגון בחוץ. רזיאל למעשה היה מנוטרל

 מהפיקוד הבכיר של הארגון והחברים התהלכו בהרגשה שהארגון הולך ומתפורר כליל, הן מהבחינה

 האידיאולוגית והן מהבחינה הארגונית. אל חברי המפקדה במזרע התלו להגיע ידיעות מדאיגות על

 מצבו של הארגון. הקשר בין רזיאל ובין המפקדה נוחק ולא היו כל סימנים לרצון העטקנים בחוץ לקדם

 את שהרורה.

 במזרע התייצבה המפקדה מאתורי עמדתו של יאיר שאין להפסיק את הלהימה בבריטים ללא

 קביעת תנאים מוקדמים. על האצ״ל לנהל מדיניות עצמאית, משוחררת מחסוחם של הצ׳׳ח ח׳בוטינסקי

 ולנקוט פעילות הכנה להמשך המאבק בשלטון.

 המפקדה הוציאה ממזרע הוראות שהגיע הזמן להתנתקות מהתנועה הרביזיוניטטית.

 בתוך כך, הגיעו לאזני יאיר וחבריו ידיעות עגומות נוספות על המתרחש בארגון. הברים סיפרו
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 כי חברי הארגון עוסקים בשיתוף פעולה עם האינטליג׳נס הבריטי והבולשת ועל פי הנחיוחיהם הם

 בולשים אחרי יהודים בניגוד למצפונם והשקפותיהם. הם שאלו, ללא קבלת תשובה מספקת, מי נחן

 את הפקודה להעסיק אותם בעבודות בזויות כאלה? היו מקרים של תדירות למועדוני הנוער של מפא״י,

 "השומר הצעיר" והקומוניסטים, הניירת והכרטיסיות שנמצאו שם, נמסרו לידי הבולשת.

 סיפר אבנר ארליך, מבכירי האצ״ל בסניף תל-אביב:

 ׳׳ידידי מקם גולדמן היה ממונה על מש״י (מתלקת שירות ידיעות) בתל-אביב, לאחו שנהוג

 אריה יצתקי. באתד הימים, באמצע שנות 1940, קיבל מקס הוראה ממפקד מש״י בחיפה, ישראל

 פריצקר, לאסוף תומר מתוך מועדוני ״השומר הצעיר״ ומפא״י. לפי ההוראות היו צריכים לרכז את

 כל החומר ולהניחו בהבילה על מדרכה ברהוב רמב״ם פינת אלנבי בתל-אביב. מילאנו את ההוראה.

 תדמו למועדוני שתי התנועות, צררנו הבילה והנתנו אותה במקום שנאמר לנו לשימה. מתוך סקרנות

 נשארנו בקרבת מקום, לראות מי יאסוף אותה. כעבור הצי שעה הופיעו שני בריטים ולקתו את

 ההבילה. שנינו פנינו לרזיאל ושאלנו אותו אם יש שיתוף פעולה עם הבולשת הבריטית. רזיאל ניסה

 להתתמק מתשובה. לבסוף אמר לנו כי הוא רואה מתובתו לשתדר את הברי המפקדה העצורים

 במזרע, ושיתוף פעולה עם הבריטים יזרז את שתרורם. נדהמנו מדבריו. נסענו למהנה העצורים

 במזרע ונפגשנו עם שטרן ועם חייכמן וסיפרנו להם על ההבילה ועל השיתה עם רזיאל. יאיר הגיב:

 ׳תתחיל לטפל בפילוג׳ ״.

 מספר יעקב לבשטיין:

 ״דווה לנו שהארגון נעשה בהדרכתו הטכנית הנמרצת של ראש מתלקת הידיעות של הארגון

 בעת ההיא, ישראל פדיצקד(גדליה), הבורה של סוכני הבולשת הבריטית. באמתלה שצריך לבודד

 את הנהגת היישוב העברי וה״הגנה״, הורה פריצקר לאגשי הארגון למסור אינפורמציה על ה״הגנה״

 ומפקדיה ועל ראשי היישוב. הבתורים התמימים שקיבלו את ההסברים וההנמקות הללו ללא פיקפוק,

 נכנסו בלילות למפקדות ה״הננה״, צילמו, גנבו ואספו חומר על מפקדיה, נכנסו למשרדים רשמיים

 של הועד הלאומי או הסוכנות היהודית. היו מקרים שאח מסר חומר על אחיו שהיה חבר ב״הגנה״.

 כל ההומר הזה רוכז, מויין, שוכהב והועבר לידי הבולשת הבריטית. התיקים סודרו ועובדו בצורה

 מדעית, בצירוף תרשימים, והדבר נעשה על ידי תברינו שלמדו אז בטכניון בהיפה. כאמור, מסר

 ״גדליה״ את כל ההומר כולו לידי המודיעין הבריטי, שאולי לא היו לו בארצנו ימים טובים כימים

 ההם, שבהם הצליח לקבל חומר-ביון מן האצ״ל על ה״הגנה״ ומן ה״הגנה״ על האצ״ל״.

 שיתוף הפעולה עם הבולשת גרם לחברים רבים לפרוש מהפעילוח. כשהדבר נודע ליאיר, הוא פנה

 בבקשה אליהם להתאזר בסבלנות ולהמשיך בעבודה. הוא אף אמר לחברים שבאו לבקר במחנה כי"אם

 לא נשוחרר בקרוב, חפקידכם יהיה לשחרר אותנו בכוח."
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 חברי המפקדה ויאיר בראשם, הבהירו לרזיאל ששחרורו היה, בעצם, כניעה לשלטון הבריטי,

 ושהפםקת הפעולוח הוסיפה עוון על פשע. נוכח המצב הזה החליטו חברי המפקדה להשחחרר ממחנה-

 המעצר ויהיה מה וליטול לידיהם את ניהול העניינים בחוץ. לפיכך, פנו אל רזיאל בדרישה אולטימטיבית

 לפעול לשחרורם, ואת דרישתם ליוו באיום שאם לא ישחחררו יכריזו על שביתת-רעב עד הסוף. על

 האיום - מספר יעקב לבשטיין - הודיעו גם למפקדי הערים והמחוזות כדי שיפעילו לחץ על המפקדה

 בהוץ. והנה, אף שההנהגה הרביזיוניסטית, שהשתלטה אז על הארגון - לא הייתה מעוניינת ביותר

 ביציאחם של חברי המפקדה לחופשי. הרי כל שאר מפקדי הערים והמחוזות, והמפקדים המבצעיים

 בארגון התנגדו לקו של ההנהגה הרביזיוניסטית, ולכן תבעו בחוקף אח שחרורם של חברי המפקדה,

 בין במסגרת החוק ומחוצה לה - משמע שעל הארגון בחוץ - מוסיף לבשטיין - לדאוג לבריחתם

 ממהנה המעצר, כדרישתה של המפקדה. רחשים אלה מלמטה הניעו את רזיאל לדרוש מאלטמן, שעמד

 אז בראש המפלגה הרביזיוניסטיח, לטפל בדחיפות בשחרורם של הברי המפקדה. אלטמן הבטיח,

 כנראה, לבריטים שחברי המפקדה, ויאיר בראשם, מנוטרלים בעצם ולא יוכלו לפעול מאומה לשינוי

 הקו של שיחוף-פעולה עם הבריטים. החמישה שוחררו ב-18 ביוני 1940.

 מפקדה לשעת חירום

 לאחר מאסר חברי המפקדה עבר הפיקוד הראשי לידי בנימין זרעוני, שמונה עוד בשעחו על ידי חנוך

 קלעי במקרה של מאסרו, כדי להמשיך את שרשרח הפיקוד.

 מצב הארגון הדרדר. העלייה נפסקה. מקורות הנשק וכוח האדם נותקו. רבים מטובי המפקדים רבצו

 בכלא. המצוקה הכלכלית נתנה את אותותיה בכל אנשי השורה שרבים מהם, בעיקר בפלוגות בית״ר,

 התהלכו רעבים. למרות המצב הקשה נעשו מאמצים להמשיך בפעולות הרגילות: גיוס טירונים חדשים

 ואימונים בנשק. החקיימו קורסים ארציים לסגנים, ״קול ציון הלוחמת", תחנת השידור החשאית,

 המשיכה בשידוריה.

 עם שחרורו חזר רזיאל לתפקד בתפקידו הכפול: נציב בית״ר וראש מפקדת האצ׳׳ל. כחברי המפקדה,

 במקום המפקדה במזרע, כיהנו בנימין זרעוני, משה מולדבסקי ויוסף קרמין. כאשר זרעוני נאלץ לרדת

 למתתרת בגלל היותו מבוקש על-ידי הבולשת, נתמנה קרמין לראש המפקדה בפועל. מרזיאל נמנע

 מלהחמסר לחפקיד באורח מלא מפאת בריאותו הלקויה. כעבור זמן קצר צורפו גם יוסף דוקלר ומרדכי

 סטרליץ למפקדה. הייתה זאת תקופה נעדרת מעש בה שלטו הקיפאון והתסכול. רק מאורע אחד,

 הראוי לאיזכור, הסב את תשומת לבם של אנשי היישוב בפרק זמן זה והוא מאסרם של 38 חברי האצ״ל

 במשמר-הירדן אשר דרדרו את מצבו של הארגון עוד יותר.

 ביום 17 בנובמבר 1939 עצרה המשטרה הבריטית 38 הברי אצ״ל שהשתתפו בקורס סגנים הגדול

 ביותר שהתקיים אי-פעם בארגון במשמר-הירדן, בראשותו של שלמה פוזנר. הם הועמדו למשפט
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 ונאשמו בהחזקת נשק וחומר-נפץ. על כולם נגזרו עונשי-מאסר בן שנתיים עד עשר שנים. ארבע

 הבנות ביניהם, נשפטו לשנתיים.

 יומן מלחמה

 בספטמבר-אוקטובר 1939 כפתה ברית-המועצות על המדינות הבלטיות חוזים, שלפיהם הוצבו

 כותותיה בשטתיהן. נסיונה לכפות גם על פינלנד ״תהה ידידות״ גרם למלתמה שארכה מנובמבר עד

 מרס 1940 ונסחיימה בניצחון שחשף כשלים וליקויים בצבא הסובייטי.

 ב-9 באפריל 1940, פחחו הגרמנים בהתקפה משולבת על דנמרק ונורבגיה. דנמרק נכבשה בקלות,

 אך הפלישה לנורבגיה נתקלה בהתנגדות. בתחילת יוני 1940 נכנעה נורבגיה. בבריטניה קמה ממשלת

 ליכוד לאומי. נוויל צ׳מברלין נאלץ להתפטר ובמקומו נבתר וינסטון ספנסר צ׳רצ׳יל לראש הממשלה.

 ביום הקמת ממשלת הליכוד בבריטניה, פלשו הגרמנים להולנד, בלגיה ולוכטמבורג. כעבור חמישה

 ימים נכנעה הולנד. ב-28 במאי 1840 נכנעו גם כוחות בלגיה. הגרמנים כיתרו את הכותות הבלגיים

 ואת הכוחות הצרפתיים והבריטים שחשו לעזרתם, נאלצו לפנות את צבאם מיבשח אירופה דרך

 מובלעת דנקירק.

 ב-10 ביוני הכריזה איטליה מלהמה על צרפת ובריטניה, ברצותה להתתלק בפירות ניצתונה של

 גרמניה אשר צבאותיה כבר דהרו בתוך צרפת. ארבעה ימים לאתר מכן נכבשה פאריס. צרפת איבדה

 350,000 מחייליה ומיליון וחצי מהם נפלו בשבי. בצרפת קמה ממשלת וישי בראשות המרשל פיליפ

 פטן, ששלטה על שליש משטהה של צרפת, תוך הסכם שיעבוד לגרמניה. בבריטניה הוקמה ממשלת

 גולה בראשותו של גנרל שרל דה-גול.

 מכאן ועד 22 ביוני 1941- פלישה צבאות גרמניה לתוככי ברית המועצות - עמדה בריטניה לבדה

 במערכה מול גרמניה ואיטליה. היטלר קיווה שבריטניה תבקש לעשות שלום. כשתקוותו של היטלר

 נכזבה, הוא ניסה לכפות עליה את השלום בהתקפות אוויריות אכזריות בהן נהרגו כ-30,000 איש.

 לאחר שחיל האויר הגרמני סבל אבידות כבדות, נטש היטלר את תכניתו לפלוש לבריטניה.

 במזרת ביססה ברית-המועצות את מעמדה בארצות הבלטיות וספתה את שלוש המדינות

 בסארביה וצפון בוקובינה. היטלר כפה על רומניה למסור את טראנסילבניה להונגריה ואת דרום

 דוברוג׳ה לבולגריה.

 מצב היהודים באירופה

 עם כיבוש מערב פולין, שםופהה לגרמניה, נוספו כ-2 מיליון יהודים לתחום השליטה הגרמנית. עד

 פלישת גרמניה לבריה״מ נכבשו גם דנמרק, נורבגיה, הולנד, בלגיה, לוכסמבורג, צרפת, יוגוסלביה ויוון

 וכל יהודיהן של ארצות אלה עברו לשליטת הגרמנים. בתקופה זו גברו גם הרדיפות נגד היהודים
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 בגרורותיה של גרמניה - סלובקיה, הונגריה, רומניה, קרואטיה, בולגריה וצפון אפריקה שבשלטון

 צרפת של וישי וכן אצל בעלת בריתה - איטליה.

 בתקופת טפטמבר 1939 עד אמצע 1941, קיבלה המדיניות הנאצית צביון חדש. אפשרויות ההגירה

 שהיו קלושות גם לפני המלתמה אפסו עתה לגמרי, לאהר שהעולם נחלק לשני מחנוח לוחמים. השנאה

 הקיצונית ליהודים, שהייתה טבועה באידיאולוגיה הנאצית ובמעשיהם, הועמקה עוד יותר עם פרוץ

 המלתמה. אנשי הצמרת הנאציח החלו לחפש אחר פתרונות לשאלת היהודים בתתומי שליטתם.

 בשלב זה התבטטה מדיניותם על שלילה מוחלטת של זכויות האדם והאזרח: השפלה והבלטת זהות-

 היהודים בסימני היכר מיוחדים, מניעת כל פעילות כלכלית והפיכת היהודים לעובדי-כפייה; בידודם

 וריכוזם בגטאות; התחלת הגירוש משטח הרייך לאזור-הכיבוש בפולין ובסופו של שלב זה - ריכוז

 אלפי יהודים במתנות-עבודה. אמנם בתקופה זו כבר רבו מקרי הרצה של יהודים על ידי הגרמנים, אך

 עדיין לא גובשה כל תכנית השמדה.

 בחודשי הכיבוש הראשונים הוטלו על היהודים גזירות רבות: עבודות-כפייה, איסור שינוי מקום

 מגורים, הקפאת ההון היהודי וריכוזו בבנק אהד, ענידת טלאי צהוב, סימון חנויוח, חובח סימון

 רכוש, הטלת תשלומי-חובה, גירוש יהודים משטחי הרייך המסופחים לאזור לובלין(תחום הסגור של

 לובלין).

 ביולי 1940, הועלה ״פתרון טריטוריאלי״ של בעיית היהודים בשם תכנית ״מדגסקר״ בה דובר על

 ריכוז 4 מיליון מיהודי אירופה באי מדגסקר (אפריקה), בפיקוח גרמני. החכניח ננטשה אחרי כיבוש

 האי על ידי הבריטים ועם גיבוש תכניות ההכחדה מאוהר יוחר.

 בשנות 1940-1939 הוכנסו רוב יהודי פולין לגטאות כדי לבודדם ולנצל את כוח עבודתם. יהודים

 הועסקו בעבודות-כפייה. בקיץ 1940, חלה התמרה במדיניות ניצול כות-העבודה היהודי ועשרות אלפי

 יהודים הופרדו ממשפחותיהם וקהילוחיהם והוכנסו למחנות עבודה סגורים ושמורים. כלואי המחנות

 הועסקו בביצורים, בסלילת כבישים, בבניית גשרים ובמפעלי תעשייה. הפתרון להכחדה המונית החל

 להבשיל בתכניות של הגרמנים לקראת ועידת ונזה בינואר 1942.

 המצב באוץ-ישואל

 מדיניות ה״ספר הלבן״ לא פסקה עם פרוץ המלחמה. נהפוך הוא. העלייה היהודית על פי רשיונות עלייה

 הופסקה כליל. במקביל, הוגברה מלתמת השלטון הבריטי בעלייה ״הבלתי ליגלית״. האנייה ״טיגר היל״

 הותקפה על ידי הבריטים ושניים מנוסעיה נהרגו. נעצרו מעפילי האנייה ״נעמי יוליה״ וכן של האנייה

 ״אוריון״ ומעפיליהן הושמו במעצר. כן נתפסו אניות נוספות שהגיעו לתופי הארץ. שערי הארץ נסגרו

 בפני הנמלטים מהתופת הנאצית באירופה.

 ״מצוקת היהודים היא תוצאה מרדיפותיה של גרמניה ואין ממשלת בריטניה מקבלת על עצמה
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 את האחריות על כך. ארץ-ישראל כבר תרמה את תרומתה למען בעיית הפליטים ואין ביכולתה של

 הממשלה להקל את תקנות העלייה לארץ-ישראל,״ הכריז סגן שר המושבות דיוויס בבית-הלורדים

 ב-13 בפברואר 1940.

 בעת ובעונה אחת עם המלחמה בעלייה, הכין השלטון הבריטי בארץ גזירות חדשוה נגד היישוב:

 מאסר אנשים, תיפושי נשק ותקנות איםור רכישת קרקעות.

 ב-1 באוקטובר 1939, נאסרו 43 (מ׳׳ג) חברי ה״הגנה״, שהשתתפו ביבנאל בקורם ארצי למפקדי

 מהלקות. הם הובאו למשפט צבאי וכל אהד מהם נדון ל-10 שנות מאסר.

 ב-21 בינואר 1940, הקיפו חוליות שוטרים בריטיים את כפר הנוער בן-שמן ולאחר שהשתלטו

 על המקום ערכו בו חיפוש במשך יומיים. בתיפוש נתגלו שלושה סליקים של ה״הגנה״: רובים, רימונים

 ותומר-נפץ. במשפטם, שנפתח ב-15 באפריל, הכחישו הנאשמים כל שייכות למחסנים. הכהשה זו

 עוררה ביקורת עזה בקרב היישוב, כמכתימה את כבוד ה״הגנה״. אף על פי כן הושתו על הנאשמים

 עונשים משלוש עד שבע שנות מאסר.

 בהמשך למדיניות ה״ספר הלבן״ ממאי 1939 להגביל את העלייה היהודית לארץ-ישראל ולהקים

 בה מדינה דו-לאומית תוך עשר שנים, הוציא השלטון הזר ב-28 בפברואר 1940 תקנות אשר הגבילו

 קניית קרקעות על ידי היהודים. על פי התקנות חולקה הארץ לשלושה אזורים: אזור א׳(כ-65% מא״י

 המערבית), הותרה בו קניית קרקע רק לערבים: אזור ב׳(כ-30%), שנכללו בו עמק הירדן הצפוני, עמק

 יזרעאל, חוץ מהכרמל, סביבות באר-טוביה והנגב - הותרה בו קניית קרקע רק באישורו המפורש של

 הנציב העליון: רק באזור ג׳(כ-5%), שכלל אח השרון וחלק מהשפלה עד גדרה, הותרו בו רכישות אדמה

 על ידי יהודים. בעקבות התוק, תל זעזוע עמוק נוסף ביישוב היהודי. נקבע יום שבתון ל-29 בפברואר

 1940. נערכו כנסים והפגנות בארגון ה״הגנה״. כ-20,000 איש השתתפו בהפגנה בתל-אביב, מולם

 התייצבו שוטרים ותיילים בריטיים. שוטרים נרגמו באבנים ואלה השיבו במכות באלות. בירושלים

 נפצעו כ-50 איש ונער אחד נהרג. בחיפה פרצו המפגינים לתחנת המשטרה בהדר הכרמל והשחיתו את

 תכולתה. המשטרה פרצה לבניין הטכניון ואסרה כ-50 איש. בהלווית אהד ההרוגים השחחפו 30,000

 איש. ההפגנות נמשכו כמה ימים, בהם התנהל וויכות מר בין ראשי המתונים ביישוב ובין מחייבי

 המאבק, בקשר לאופן ההתנגדות לגזרות. בעקבות כך, ועקב לתץ עירית תל-אביב בוטלה הפגנה גדולה

 בתל-אביב, שתלק מהמשתתפים שאמורים היו להשתתף בה, צויידו באמצעי תבלה, אגרופנים ואלות

 על ידי ה״הגנה״. המפלגה הרביזיוניסטית והאצ״ל לא לקחו תלק בהפגנות עקב התנגדותם ל״תחליפים״

 למאבק בכוח. האצ״ל הכריז ״כי האש והחרב של לוחמי השחרור כבר שמו קץ להרבה חוקי רשע בהרבה

 פינות בעולם, והאש והתרב של הארגון ישימו קץ אכזרי לכל הגזרות שנגזרו וייגזרו על העם היהודי

 בארץ אבותיו״. אבל הבטחה זו לא קוימה בעת ההיא בגלל הפוגה במלחמה של האצ״ל בשלטון הזר,

 שגרמה לפילוג בשורותיו.
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 הפילוג

 ביום ה-18 ביוני 1940, שבוע ימים לאחר חג השבועות, שוחררו אנשי המפקדה האחרונים ממחנה

 מזרע. יאיר היה בין אחרוני המשוחררים שיצא מן השער. איש לא קיבל את פניו בחוץ. אתו שוחררו

 גם יעקב לבשטיין וחיים לובינסקי.

 מבלי לאבד זמן, כבר למחרח, ב-19 ביוני, מיהרה המפקדה להחכנס לישיבח חירום, כדי לעמוד

 על מצב העניינים בארגון ולברר את כל משמעות האירועים שהחרחשו בחודשי חעדרוחם מפעילוח

 הארגון. הייתה זאת ישיבה סוערת על רקע חלוקי-הדעות והאשמות כלפי רזיאל. כול אנשי המפקדה

 הטיחו האשמות כבדות בפניו של רזיאל.

 הם האשימו אותו על כך: שגילה בפני גייילס את תפקידו כראש מפקדת האצ׳׳ל וסיפר וקיבל על

 עצמו את האתריות על כול פעולות הארגון: על שהחחייב אישית ללא הסכמתם וללא התייעצות אתם

 למנוע פעולות הארגון בעתיד בעת שהרוח: על שהתערב אישית במוסדות התנועה הלאומית במגמה

 להשתלט עליה: על שהרחיק אנשים מהארגון בגלל דברי ביקורת נגדו: על שניתק קשרים עם המפקדה

 במשך תודשי ישיבתם במעצר בשל רצונו לנהל את הארגון על דעת עצמו: על שלא פעל נגד גזירות

 חוקי העלייה: על שניהל משא ומתן בלתי מוצלח עם הסוכנות בעניין הקצבת כספים ועל המשא ומתן

 עם האינטליג׳נט הבריטי על בסיס תשלום והנחות בענייני עלייה ועבודה וכהנה וכהנה.

 המעשה, בו ראו החברים את שיא החומרה, הוא הקלות בה מסר למפקד הבולשת את סודות

 הארגון על עצמו ועל פעולותיו. נבצר מהם להבין וגם לסלוח לו על כי לא הבין שג׳יילס מבקש לא רק

 אותו לקחת בשבי - אלא את הארגון כולו ומדוע אם כן, באיזה חוסר אחריות - קם וגילה את כל פרטי

 פעולותיו של הארגון, מתוך הכרזת מתמסר, אם לא מוסר, על כך שהוא מפקד הארגון ובאחריותו הכל,

 באחריותו בעבר, לאמור כל פעולות הטרור נגד אנגליה ונגד ערבים עד לאותו יום, ובאתריותו לעתיד,

 כי בכוהו להפסיק את כל פעולות הטרור ברגע שיחפוץ בכך, יחפוץ ויצווה. ואמנם כך עשה ברגע

 שפרצה המלחמה, וזהו אבי אבות הפשעים אשר אין עליהם מחילה.

 נוכח אשמות תמורות אלה, שהיו מבחינת אי-אמון מוחלט, לא נותרה לחיאל כל ברירה, אלא

 להתפטר. למעשה, היוו אלה פיטורין.

 לראש המפקדה נבחר עתה יאיר על דעת כל ההברים. בעצם לפי כללי ההיררכיה, שהיו נוהגים

 במפקדה, תנוך קלעי היה אמור לקבל את התפקיד ראש המפקדה, אולם הוא ויתר עליו ברצון, כי טבור

 היה שיש לאפשר ליאיר ליישם את תוכניותיו המדיניות.

 קלעי נתמנה לסגנו של יאיר ומפקד מחוז ירושלים. אהרן חייכמן קיבל את מחוז תל-אביב וחיים

 לובינסקי צורף למפקדה.

 דבר התפטרותו של רזיאל והעמדתו של יאיר בראש הארגון נפוצו במהרה בקרב מנהיגי הצה״ר

 ובית״ר בארץ אשר נתקפו פחד מפני הלופי הגברא. הם הבינו כי משמעותם היא השתלטותו של

 יאיר על האצ״ל וערעור סמכותו של ז׳בוטינסקי כמנהיג התנועה ומצביא הארגון. היה ידוע שיאיר



 116 | ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

 מתנגד למדיניוחו של ז׳בוטינסקי, אשר מאז פרוץ המלחמה תבע הקמת צבא יהודי במסגרת הצבא

 הבריטי והכרה ברשות אזרחית מוסמכת של היהדות העולמית שתייצג את ההנהגה היהודית בוועידת

 השלום העתידה. אם יאיר יכהן כמפקד הארגון, הוא עלול לנתק את הארגון מהצה״ר כליל ויבור לו

 דרך עצמאית משלו.

 ועד המורשים, דייר אלטמן, דייר בוקשפן וש׳ יוניצ׳מן מיהרו לשכנע את רזיאל שיחזור בו

 מהתפטרותו. אלטמן טילגרף לז׳בוטינסקי ששהה אז בניו-יורק ודרש ממנו להורות מייד לרזיאל לשוב

 לתפקידו, ולחייב את יאיר להישמע להוראה זו, "כי אם לא כן האסון בלתי נמנע״.

 ב-17 ביולי הגיעה לארץ חשובחו של ז׳בוטינסקי בשני מברקים, מנוסחים בצופן מטעמי ביטחון:

 מברק אחד לרזיאל ושני ליאיר.

 במברק לחיאל נאמר:

 ״אני ממנה אותך מחדש לתפקידים, שמילאת עד כה, ביפוי-כת מלא למנות ולפטר עחרים

 ונושאי תפקידים בכל ענף שהוא במתלקתך. פרסם את הדברים הבאים: בית״רים מכל ענפי בית׳״רי

 מורתק מאתכם על־ידי הרבה מכשולים, אבל נעזר במאבקי על-ידי האמונה בכם, אני קורא אליכם:

 אל תניהו לשום דבר להפר את אתדותנו. הישמעו לנציב, שאני בוטה בו, והבטיתו לי שאתם ובית״ר,

 הנעלה במפעלי חיי, תעמדו איתנים ומאוחדים ותאפשרו לי להמשיך תוך תקוות-ניצחון במלחמה

 להגשמת הלום-המכבים הישן שלנו. הברק אשורך.״

 המברק השני נשלח אל יאיר:

 ״אני ממנה שוב את דוד ליניבסקי(רזיאל) ופוקד עליך רשמית לציית להוראה זו. אני בוטח גם

 אישית כי תקיים ללא היסוס הרמוניה בתנועתנו ערב מבחנים גדולים."

 רזיאל והנהגות הצה״ר ובית״ר הדפיסו והפיצו את העתקי המברקים בקרב השורות, אבל הסתבר עד

 מהרה כי לא היה בהם כדי לשנות את פני הדברים. המברקים של ז׳בוטינסקי לא שינו את עמדת תברי

 המפקדה שהתייצבו מאתורי השקפותיו של יאיר. התעורר תשד כי ד״ר אלטמן זייף את המברקים אשר

 לא היו חתומים. גירסה מרוככת אחרת אומרת כי ז׳בוטינסקי נסחט בלי שיעמידוהו על כל העובדות.

 ערי ז׳בוטינסקי, בנו של זאב ז׳בוטינסקי, היה סבור כי ד״ר אלטמן הזמין אח המברקים וכי המברקים

 הם נטולי תוקף מוסרי מפני שאביו לא שמע את טענותיו של הצד השני.

 נתן ילין-מור כותב בספרו"לותמי תימת ישראל":

 "להץ להחזרת רזיאל לתפקידו בא מהנהגת הצה״ר ומבית״ר. לא נעלם מעיני העסקנים המפלגתיים,

 כי השינוי שתל בפיקוד פירושו ניתוק הארגון מן התנועה התוקית. דעתם הייתה נתושה: כזאת הם
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 לא יניהו שיקדה. רזיאל נענה ללתצם ותזר בו מהתפטרותו. אך במקום להודיע על כך לפיקוד שבא

 במקומו, פנה מעל לראשו אל המתיזות והסניפים. ברור היה שתלק גדול מתברי הארגון לא ייענה

 לפנייתו של רזיאל. השורות המו מריגוגים אתריו. גם תמיכת עסקני המפלגה הייתה ללא הועיל.

 הללו תשודים היו על החברים לא פתות מרזיאל, והוא הואשם בברית עמם. דרושה הייתה התערבות

 של גורם בעל סמכות ובעל יוקרה, כזה העומד מעל לכל הסכסוכים ומעל כל הסיעות. לא היה גורם

 כזה זולתי זאב ז׳בוטינסקי. הוא נערץ היה על אנשי השורה, ועוד לפני הסכם פריס איחד באישיותו

 את תפקידי ההכרעה, להלכה ולמעשה, של התנועה הליגלית על כל שלוחותיה, ושל הארגון הצבאי

 הלאומי הבלתי תוקי. בעיני רוב אנשי התנועה היה ז׳בוטינסקי הסמכות המכרעת העליונה, לא רק

 בתוקף תאריו ותפקידיו, אלא קודם כל בזכות אישיותו הרבגונית, שמעטים מצאו בה דופי... האיש

 שלא היו בידו שום אמצעי כפיה, כפה את רצונו על תנועתו ללא עוררין. כל מי שביקש להמרות פיו

 וחלק על דעתו, מצא עצמו יום אתד מתוץ למסגרת, בשולי ההתרתשויות!

 אין איש יודע מה התרחש בלבו של ז׳בוטינםקי בקבלו בניו-יורק מברק תתום בידי שניים מראשי

 הצ״ת, בשם כל ההנהגה הרשמית, ובו בקשה למנות במפורש את דוד רזיאל למפקד הארגון ולצוות

 על יאיר לקבל את מרות המפקד. המברק הזהירו מפני ׳אסון בלתי נמנע׳, אם לא ינהג כפי שהוצע

 לו.

 ז׳בוטינסקי הכיר את רזיאל ואת יאיר כאהד. הוא היה מודע היטב לשוני באופיים, בתכונותיהם,

 ברמתם. לא נעלם מעיניו, שיאיר משוכלל מתברו, עצמאי בנתותיו, בדעותיו ובהשקפותיו. התיאוריות

 המדיניות של יאיר היו מלאות עניין ומן הראוי היה להקדיש להן תשומת-לב. את רזיאל הכיר בפריס,

 בימי הוועידה. הוא נוקשה, גם מחוספס. אבל יש לו נקודות רגישות, שדרכן ניתן לרככו. הוא איננו

 מורכב כל כך. שפתו בהירה ותגובותיו פשוטות, כמעט אפשר לחזותן מראש.״

 לא אחת עמד ז׳בוטינסקי בפני הצורך להכריע במאבק בין שני אנשים. תמיד הייתה הכרעתו לצד

 אנשים פחות יצירתיים, בעלי אופק צר יותר, שאינם מקשים קושיות, שלגביהם אין פקפוק. במקרה

 זה נוספו עוד נימוקים: עם רזיאל הגיע להסכם, ורזיאל מכבד את חתימחו. יאיר מערער על ההסכם.

 אנשים שונים העבירו לו ידיעות, שלפיהן מוסיף יאיר לחתור לקראת עצמאותו של הארגון. בנוסף על

 כך: המלצתה של הנהגח הצ״ח היא ערובה, שעם קבלתה תשרור הרמוניה בין התנועה לבין הארגון. מה

 שאין כן אם בראש הארגון יעמוד יאיר.

 כעבור תמישה ימים נתקבלה תשובתו של ז׳בוטינסקי, בשני מברקים נפרדים אל רזיאל ואל יאיר.

 אל האחד - מנוי. אל חאחר - תביעה לקבל מרות.

 הנהגת המפלגה ורזיאל הזדרזו לנצל את המברקים. מצוידים במנוי מפורש מאח המצביא, פנו

 בשמו אל השורות. הפעם, למרבה החמיהה, לא די היה גם בזה להכריע אח הכף. יאיר וחבריו לא קיבלו

 את הדין. הם טענו, שההוראה נסחטה מז׳בוטינסקי, בלי שיעמידוהו על כל העובדות. רוב המפקדים

 נהו אחר יאיר. חברי השורה הלכו לרוב אחר מפקדיהם.

 בידי שמואל מרלין נשתמרו מכתבים מאותם שבועות גורליים. ככול המסתבר נכתבו המכתבים
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 על-ידי יאיר ואחד מחברי המפקדה אל קבוצת אנשי הארגון שהגיע בפרוס מלחמת-העולם לניו-יורק.

 המכתבים כתובים בלשון הסוואה ובהחלפת השמות המקוריים בשמות מתוך צופן שידוע היה לאנשים

 בניו-יורק. המישה ימים לאתר שנתקבלו מברקיו של ז׳בוטינסקי, בעשרים ושניים באוגוסט, כתב יאיר

 אל הקבוצה הניו-יורקית:

 ״על המצב אצלנו: רזיאל פנה עורף לידידיו הקרובים שמשכו אתו יתד בעול בשנימ

 האתרונות, לי ביניהם. הוא התתבר עם ההנהגה הרשמית של המפלגה ואין יותר בינו ובינינו כל קשר.

 ז׳בוטינסקי מיהר יותר מדי במשלוח הוראותיו האחרונות, הידועות לכס ודאי. לא נענה לבקשתנו

 להשהות את התלטתו עד שיגיע מכתבנו, שהוא בדרך, ועל-ידי כך נתן לד״ר אלטמן (יו״ר הצ״ה

 בארץ-ישראל) ולרזיאל את ההרשאה שהם ציפו לה מזמן, וזה קבע באופן סופי את פרוד הלבבות

— ץ ר א  וקריעת המשפחה ב

 הארגון התפלג לשגיים: הלק שנהפך בידי המפלגה כהומר ביד היוצר; ואנתנו - שנשארנו

— ה ז  נאמנים לעצמאותנו, למסורת הפעולות שלנו וכל הכרוך ב

 אלטמן, באופן שיטתי מאז שובו ארצה, מביא לליקוידציה את כל הערכים, שלא רק אנחנו

 אלא גם ז׳בוטינםקי נלתם להם שנים. למעשה אין בינו ובין הסוכנות והועד הלאומי כל הבדל. להפך:

 בליקוידציה שלו הוא הדתיק לכת הרבה יותר מהם. רזיאל, בגלל טעויותיו היסודיות, מזדהה למעשה

 אתו. במצב זה יעשו אלטמן והאתרים הכל, ומי יודע באיזה אמצעים... כדי להפטר מאתנו. מובטהגי,

 שלו ידע ז׳בוטינםקי את הנעשה כאן, היה נוכה שהצדק עמנו. בשאלה הבוערת עמדתנו כעמדתו,

 ומסופקני אם ידוע לו שאלטמן, על-ידי התבוסנות שלו כאן, הורם למפרע את כל אשר ז׳בוטינסקי

 שואף כעת להשיג. לדאבוני ז׳בוטינסקי לא שמע אותנו. הטעו אותו ברפודטים מסולפים, ומתוך

 אמונה שנתן באנשים אלה פעם - עזר להם, אני תקוה שבלא ידיעה, לקרע של היקר לנו מכל.

 — הלב כואב למראה התורבן, אף אם גם תלקי וזמני. מעציב גם שהדברים הגיעו לידי

 כך, שהכריחו אותגו לא להשמע להוראות של ז׳בוטיגסקי. מהמתואד למעלה תביגו שלא הייתה לנו

 אפשרות כזאת. אני אמונה שז׳בוטינסקי יבין זאת. למדתי ממגו רבות. ואחד הדברים הוא, שבענינים

 רציניים ממין זה צריך לשמוע את שני הצדדים לפני הוצאת פםק-הדין —

 — בחרנו בדרך, שלדעתנו היא היחידה להצלחה ולשמירת כושר-הפעולה (של הארגון)

 ברגע כה קשה כרגע הנוכתי. על-ידי נתות זה הלכו מאתנו רבים; בתלקס עם רזיאל ושותפיו, בחלקם

 נפלו בדרך מהמת כובד.... אותם. אך אלה שגשארו, וכלל לא מעטים הם, יודעים את אשר לפנינו

 ומוכנים לכל.

 לו יכולתי, כי אז כתבתי את כל הפרשה. באין יכולת, אני מבקשכם לתכות בהתלטתכם עד

 שנתראה ונדבר פנים אל פנים. יודע אני שזה לא קל. בעיני ז׳בוטינסקי אתם מיצגים את האדם

 שהוא איש אמונו(רזיאל). אם לא תוכלו למצוא אצלו פשרה, הרי הלויאליות שלכם מתייבת אז

 להסתלק בתפקידכם ולתכות או להצטרף לעמדתנו ולהודיע על כך לידידינו כאן ולחוג הידידים

 שלכם בארצכם, ולעבוד באופן עצמאי, כפי שזה נעשה בשנה שעברה, בלי קשר עם ז׳בוטינםקי. אלה



 פרק שביעי: הארגון הצבאי הלאומי בא״י | 119

 שנתלו את עניניו בארצכם יבינו את השנוי ואת הצורך בפעילים באמריקה לשם רעיוננו, אף אם

 זה יביא לידי תכוכים עם ז׳בוטינסקי. — אני מבקש גם שהודיעו על המצב לשאר אנשינו מכאן,

 ושכולכם תעמדו בקשר בכל התנאים, מה שלא תהיה התלטת כל אתד ואחד מכם.״

 בסוף המכתב: "שלום לכולכם. אל תהיו מיואשים. הכל עוד יבוא על מקומו.״

 המכתב, שקטעים ממנו הובאו לעיל, משקף נאמנה את דרך ההסברה של יאיר באותם הימים. בהופעתו

 בפני מפקדים, פתח את דבריו במילים: ״בראשית היה הפלוג״, לצורך אזכור, שהארגון הצבאי הלאומי

 קם מתוך פילוג ופרישת מפקדו עם הצטרפותו ל״הגנה״. אף על פי כן הגיע האצ״ל בדרך החפחחותו

 להישגים גדולים. ממילא אין צורך להשוש מן המושג הזה, אם אין ברירה אחרת. בארץ, בפני שורות

 מפקדים, לא היה יאיר נתון לצנזורה של השלטון הזר, כמו במכתבו לארצות-הברית, ועל כן לא היה

 אנוס להזדקק לרמזים.

 קו-ההסברה לגבי ז׳בוטינסקי מורכב היה: ראשית, הוא שלח אח הוראוחיו על סמך דווח מסולף.

 הוא הוטעה. שנית, הוא טעה בנקטו את צעדו. משום שלא שמע את הצד האתר, עקרון שבדרך כלל

 הקפיד על שמירתו. שלישית, גם אם יעמוד ז׳בוטינסקי בהחלטתו, אין אפשרות להשמע לו, כי הרעיון

 קודם למצביא.

 המכתב המצוטט מכחיש את הגרסה כאילו סרב יאיר לפנות בדברי הסבר אל המצביא, כי הוא תתר

 לקרע בין הארגון והחנועה החוקית. כפי שמתברר פנה יאיר במכתב אל ז׳בוטינסקי. אך זה לא המתין

 עד שיגיע המכחב ופסק בעניין רק על סמך מידע שקיבל מאחד הצדדים. אין טפק שיאיר ביקש כל

 השנים להשתחרר מן התלות במפלגה. אבל לא במחיר של פילוג בארגון. כאשר עמדה הברירה - כניעה

 או פילוג - לא ההקשה יאיר לבחור ולהחליט. הוא בחר בפילוג(״לוחמי תירות ישראל״).

 הודעת המפקדה מס׳ 112

 עם מינויו של יאיר כראש המפקדה, פרסמה המפקדה ב-26 ביוני 1940, הודעה מס׳ 112 שהופצה בין

 חברי הארגון בכל הסניפים:

 ״ביום כ׳ סיון ת״ש שבה המ-דה (המפקדה) הראשית של האצ״ל להנהגה ולפיקוד.

 בימי מבוכה ואבדן עשתונות ליישוב ולעם יש רק דרך אתת לחיים ולחירות: דרך האצ״ל.

 ואלה הם העקרונות המורים את הדרך:

 א. האצ״ל תי ולוהם בנשק להקמתה של מלכות ישראל בגבולותיה ההיסטוריים. את מלחמתו זו

 יאסור האצ״ל כצבא כיבוש שיהא עברי על דגלו, על נשקו ועל קציניו, על אנשיו להשתמט בכל

 הדרבים מכל גיוס זר.

 ב. האצ״ל בורת בריתות בישראל ובגויים, אך אינו עובט את תירותו. בשום פנים הוא לא יהפך
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 למכשיר בידי בן בריתו תמורת העזרה שיתנו לו זרים; ולא ישתף פעולה עם תבוסני ה׳׳הגנה״.

 הגנתנו - התקפה. מלתמתנו - בשטת האויב.

 ג. האצ׳׳ל מציית למפקדיו המנחים אותו לקרב. בשעה זו בה נופלים עמים ונהרסות מדינות הישיבה

 באפס מעשה והצפיה לכל רעה שתבוא היא עוול. ההכרה במקרה זה או אהד יאבד העם היא

 פשע. העם לא יאבד לעולם אם ידע להאמין ולקדם את פני הבאות בנשק.

 האצ״ל הוכית אף בראשית מלתמתו את נכונותו לקרב ולהגן. לכבוד הברינו שנקפדו חייהם,

 לכבוד חברינו שקופהה הירותם - דוםג

 תקופת המלהמה הבאה עלינו עתה מחייבת את כל אנשינו לנכונות-יתר: למוות ולענויים קשים

 ממוות. הניצתון שיבוא לא בנותיות ייקנה ולא בשאננות. הנותיות למנצתיס ולא ללותמים. כל יגע-

 מלתמה, כל אובד-אמונה, כל מפקפק ורך-הלבב - יישוב לביתו.

 האצ״ל - שבט לוחמי ההירות - הנאמן לרעיונו שקודש בדמים בעבר, יוסיף ללתום עד

 הניצהון.

 תכליתו של הקרב - הכיבוש.

 וסופו של סיבלנו - התירות."

 בהודעה מס׳ 112 נקבעו עקרונות האצ״ל, בטרם התרחש הפילוג, הלכה למעשה:

 א. מלחמה להקמתה של מלכות ישראל בגבולותיה ההיסטוריים;

 ב. כריתת בריתות בארץ-ישראל ועם מדינוח-חוץ, כבן בריח עצמאי;

 ג. ציות רק למפקדים המובילים לקרב:

 ד. המטרה: כיבוש הארץ והקמת מדינה עברית חפשית ועצמאית.

 המפקדה שבראשותו של יאיר ראתה את עצמה כממשיכה החוקית של האצ״ל, כפי שנאמר במכתבה

 שנשלח לז׳בוטינסקי ב-5 ביולי 1940:

 "... המפקדה רואה עצמה כממשיכה את הסטאטוס שלנו שלא שונה עד היום. יחד עם זאת

 לזכותנו הטבעית בתור הנהלה שהייתה אחראית לכל פעולות הפירמה (האצ׳׳ל בצופן) המכריעים

 ביותר."

 על אף הסימנים שהעידו על עובדת הפילוג ההולך ונרקם לעיני הכל, לא חדלו חברי הארגון ועסקני

 המפלגה להשקיע מאמצים מלפשר ולאחות את הקרע בין שני הצדדים. משלחות של מפקדים פקדו

 את רזיאל ואת יאיר בבקשן הסברים על מניעי הפילוג ביניהם ולנסות להשלים בין הניצים. משה חסון,

 מזכיר מטה הארגון, אף הציע ליאיר ולרזיאל להתפטר כדי להעמיד בראש הארגון מפקדים צעירים

 אשר יכשירו את הקרקע לליכוד השורות מחדש. אברהם שכטרמן, אשר זימן את יאיר ורזיאל לשיתות
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 שלום בביתו אומר: ״כי בעוד בפגישה הראשונה נראו סיכויים ופתח למשא ומתן, אך בפגישה השנייה,

 בה השתתפו כל תברי המפקדה, נראה בעליל כי הרתיק כל צד ללכת וכי אין עוד אפשרות לקרבם

 מחדש.״

 דוד ניב כותב:

 ״חלוקי ההשקפות הלכו ונתעצמו בלהט הוויכוח של ימי המתיחות הגדולה ואף פשטו למישורים

 נוספים. לא חסרו גם רמזים על תיכוכים מטעמים אישיים בפיקוד העליון כמניע במניעי הקרע, אף

 על פי שיתסי רעות כנה ואמיצה שררו בין השניים בפיקוד העליון, רחשי אחווה וכבוד הדדי בין

 רזיאל ושטרן. אמנם יהסים אלה נעכרו הרבה בהדשי המעצר בצריפין ובמזרע, אבל לא היה בכך

 להעיב על אפיו הציבורי והאידיאי של הפילוג.״

 המאבק על השליטה

 מאבק עז ניטש בין שני הפלגים: מי לרזיאל כראש המפקדה ומי ליאיר. כך לפי עדותו של שלמה פוזנר

 המוזכרת בספר ״ארגמן״ של עדה אמיכל-ייבין. בערי השדה נעשתה ההלוקה, על פי רוב בהתאם

 לנטייתם ולהשפעתם של מפקדי הסניפים. גם רוב תברי בית״ר לשעבר, צייתו, בדרך כלל, להוראתו של

 ז׳בוטינסקי ונשארו נאמנים לרזיאל. לעומת זאת, רוב המפקדים בערים הגדולות נשארו נאמנים לקו

 של יאיר. לפיכך, עיקר המאבק ניטש על אותם חברים, שהיססו עדיין למי נתונה נאמנותם. לשם כך

 ערכו, בימים הראשונים, רזיאל וגם יאיר מסדרי חברים, שבהם הירצו על השקפותיהם. לאחר הפילוג

 נפגש רזיאל מספר פעמים עם כמה עשרוח מפקדים, הוא היה מוציא פנקס, בודק מי בא ומסמן אח

 שמות הנוכחים בלחיצה צפורן.

 המשבר גרם למפח נפש בקרב המפקדים ואנשי השורה. היו מקומות שבהם הביא המשבר

 להתפרקות המסגרת ולהסתלקות הברים, שהמשבר משמש להם עילה להשתחרר משבועחם למחתרח.

 הברים רבים שקעו בדיכאון-נפש, אכזבה וייאוש.

 סיפר אהרן תייכמן:

 ״בארגון החל מחול שדים, כשכל צד מנסה למשוך לצדו את החברים. אני כינסתי את מפקדי

 מתוז תל־אביב, וכנסים דומים התקיימו בכל הארץ. בכנסים הודענו לחברים כי רזיאל, בכינויו ב״ה

 (בן-הנניה) סטה מן הדרך. במתוז תל-אביב הלכו כל המפקדים אתרי.״

 ב״מערכות האצ״ל״ מספר דוד ניב כי:

 ״בניגוד למה שהתרחש בפילוג הראשון של אפריל 1937 הייתה דרך זו של הכרעה בסניפים

 יוצאת-דזפן במציאות של הפילוג מיוני 1940. ברוב הסניפים לא נתייצבו הדברים לפני מסע-
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 תעמולה נרגש, שבו נאבקו שני הצדדים על נאמנותו של כל מפקד ואיש שורה. וכן לא נקבעו הסדרים

 מרכזיים על תלוקת מחסני-נשק, קופות־תיסכון, ציוד וקרנות, וכל צד ניסה ליטול לעצמו מכל

 אלה בכל האמצעים שעמדו לרשותו. מצד אנשי ׳׳המפקדה״ אף היו נםיונות לחפקיע את פלוגות-

 הגיוס במושבות, על צריפיהן, ציודן ומקורות ההכנסה של הבריהן מרשותה של בית״ר ולהעמיד

 את כל אלה לצרכי הארגון ההדש. נסיונות אלה עירבו בסכסוך הפעיל גם יתירים וקבוצות מהוץ

 לשורות המתתרת: בית״רים וצה״רים ותיקים, שנזעקו להגן על שלמותה ושלומה של התגועה היקרה

 ללבם. בשקידה לזכות מתסני-הנשק - יסוד - מוסד במתתרת מזויינת - הגיעו הדברים בכמה

 מקומות לתגרות-ידייס. באתת ממושבות הגליל העליון אף נורתה יריה לעברו של אהד המפקדים,

 מן הנשמעים להוראתו של ז׳בוטיגסקי, שבא לשם כדי להבטית לארגונו את מהסן-הנשק של הסניף.

 בפתה-תקוה, אהד הסניפים שלא נגעה בהם יד הפילוג ועמדו בנאמנותם להודאת המצביא, הותקף

 המהסנאי המקומי והוכה על-ידי אנשים מן הצד-שכנגד, שבאו למושבה לתבוע ממנו את מסירת

 הנשק לרשותם. בירושלים פסקה מפקדת הסניף, שעמדה בנאמנותה לדוד רזיאל, עונש מכות לצעיר,

 שנטל נשק ממחסן הארגון בנחלת־יצתק כדי למסרו לרשות ׳המפקדה׳. בכמה מן המקומות ניטש

 מאבק גם על הזכות לבוא אל יחידותיו של הצד־שכגגד ולהסביר דברים לחבריהן.

 אוירה זו, שהציבה תוך ימים אתרים תברים-לנשק - נאמנים זה לזה, לארגונם האהד ולרעיונו

 המיותד - משני עבריו של המתרס, הייתה כללית ולא נעדרה אלא באותם מקומות מעטים, שבהם

 לא הגיע דבר המשבר אל השורות. אולם גילוייה התריפים ביותר ניכרו באזור המושבות, שבו שימשו

 פלוגות-הגיוס של בית״ר לארגון גם ׳קסקטון׳, גם מוקד להתפשטות במושבה כולה. ביהוד פשט

 הריב למן הימים הראשונים לפילוג, באזור מושבות הדרוס, שבו הצליה צד ׳המפקדה׳ להקדים את

 הצד-שכנגד בהפצת גירסתו על הקרע. גירסה זו אמרה כי הקרע אינו בפנים הארגון אלא בינו לבין

 מוסדות התנועה הליגלית ולכך נתלוותה גם הודאה לכל מפקדי הסניפים לא להרשות לבאי־כוהם

 של מוסדות אלה לבוא ולהסביר עמדתם, אפילו יהא צורך להשתמש בכות. אף נמנו שמות, וביניהם

 תבדי נציבות בית״ר, שנאסרה עליהם הכניסה אל בתי ׳הפלוגות׳. הוראה זו בוצעה בכל פלוגות

 הדרום, פרט לפלוגת ראשון־לציון - הגדולה בפלוגות האזור - שאליה הצליתו נציגי בית״ר להדור

 ולהבהיר להבדיה את מצב הדברים, וכך חזרה והתייצבה למרותה של תנועת-הנוער. לאתר בוא

 מברקיו-הוראותיו של ראש בית״ר מניו־יורק, חזרו רוב אנשי המתתרת שבפלוגה והצטרפו אל

 הארגון הנתון לפקודתו של דוד רזיאל. שאר פלוגות הדרום שמדו אמונים ל׳מפקדה׳, אבל לא ניתן

 להן להחזיק מעמד תדשים רבים במנותק מתנועתן־הורתן והפלוגות אתיותיהן. הן נתפרקו כולן,

 רכושן נמכר ותמורתו נמסרה לארגון ההדש בפיקודו של אברהם שטרן.״

 כאמור, המריבות החמורות ביותר התרחשו על השליטה במחסני הנשק.

 יעקב אליאב, ממקורביו של יאיר כוחב:

 ״לנו דרוש היה הנשק לפעולות של ממש. לאצ״ל, שלא תתכונן לפי שעח לפעולות, דרוש היה
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 הנשק לעתיד לבוא, אך גם הופיע הרצון למנוע נשק מאנשי יאיר, שהוי פעולותיהם עלולות היו

 להשפיע גם על אותם אנשי האצ״ל, שלא היו שלמים עם מצפונם בהפסקת הפעולות. על רקע זה

 פרצו תגרות תמורות מאוד עד כדי תטיפות. ישראל תבואה (עזרא), שהשתלט בירושלים על מהסן

 קטן, נהטף על ידי האצ״ל והותזק זמן ממושך כבול ואחר-כך נזרק לתעלה בסביבה ערבית וניצל רק

 בנס. ודברי פלג זה אף ניסו להתשיד את יאיר בקיום קשרים עם אויבים של בעלי-הברית, ומאהד

 שרזיאל ואנשיו נהנו מיהסם הטוב של השלטונות הדי מבתינת בטתונים הייתה ידם על העליונה:

 משעה שהחלו המעקבים אהרי אנשי יאיר ההלה אפוא גם המשטרה לרדוף אותם. נאלצנו לההליף

 את מקומות המפגש שלנו, התלפנו גם את השיטות שהיו נהוגות באצ׳׳ל, שאנשיו נהגו להיפגש

 בבתי־ספר, בתורשות, על שפת-הים, במשרדים ובבתי-חרושת...״.

 מצב זה של כמעט מלתמת-אתים בתוך הארגון בו רק אחמול שלשום שלטה אחוות-הנשק, הדיר

 שינה מעיני יאיר. הוא סבר כי מברקו של ז׳בוטינסקי הוא אשר חולל אח ההרס והחיש את תהליך

 ההתפרקות.

 יאיר לא חסך מאמצים למען הסבר רעיונותיו והשקפותיו על המצב אליו נקלע הארגון. הוא עבר

 מסניף לסניף ונפגש עם המפקדים והחברים. את הרצאתו היה פותת במילים: ״בראשית היה הפילוג...״

 ברצותו להדגיש תחילתה של דרך חדשה בארגון.

 בספרו ״מאצ״ל ללח״י״ כותב משה סבוראי:

 ״יאיר נפגש עם המפקדים האחראים בחיפה והסביר בהיגיון קר ובלי כל פאתוס את עמדתו

 בעניין הקו המדיני שיש לנקוט בשעת מלהמה. הכל נאמר באופן כללי. הוא סיפר על נסיונות

 המפלגה להשפיע על פעולות הארגון, הסביר את הצורך להיות עצמאיים ומתת ביקורת על הקשרים

 ושיתוף הפעולה עם השלטונות המבצעים את מדיניות ׳הספר הלבן׳. הרוב הגדול של המפקדים

 האהראים בסניף היפה השתכנעו מעמדתו והסבריו והלכו עמו...״

 יעקב לבשטיין(אליאב) סיכם בספרו את עמדותיו של יאיר על סמך הכרותו ושיחותיו הרבות אתו

 בישיבה הממושכת במחנות המעצר. לבשטיין טוען כי לגבי המפלגה הרביזיוניסטית גרס יאיר כי אין

 היא יכולה להיות תנועה לוחמת לשחרור לאומי בכל האמצעים. מתוך כך תבע יאיר שהארגון הצבאי

 הלאומי הייב להיות עצמאי בכל ומשוחרר מכל קשר אורגאני לתנועה חוקית כלשהי, שגישתה ודרך-

 פעולתה שונות לגמרי. יאיר קבע, שבית״ר צריכה להיות תנועת-נוער מחנכת בלבד, ומשעה שצעיר

 בית״רי גומר את הכשרתו הרוחנית, הרי אם מרצונו החופשי הוא עובר לאצ״ל, הריהו מנתק בזה כל

 קשר לארגון אתר, היות שכל קשר כזה עלול להזיק למחתרת. ההנהגה הרביזיוניסטית מצדה גרסה

 שהאצ״ל תייב לשרת רק אותה ואת מטרותיה, ולפעול על פי הוראותיה, שאם יתברר שפעולות של

 אצ״ל נגד ערבים או נגד בריטים, למשל, מזיקות לה מבחינה תעמולתית או מדינית, או אף מעמידות

 את ראשיה בסכנת מאסר, יש להפסיק פעילות זו או לפחות למתנה.
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 יש גם לזכור - טען יאיר - שהרביזיוניזם מבית-מדרשו של ז׳בוטינסקי תמך בשלטון המנדט הבריטי

 וראה בתיוב את שלטונה של בריטניה בארץ-ישראל, כמי שנתמנתה מטעם חבר הלאומים לסייע

 בהקמת ״הבית הלאומי״ בא״י. הרביזיוניזם היה אמנם קיצוני יותר מן הממטד הציוני בדרישותיו מן

 השלטון המנדטורי הבריטי, אבל גם מוסדות ההסתדרות הציוניח ה״ישנה״ וגם הצ״ח, גרטו שהבריטים

 חייבים לקיים את המנדט שהופקד בידיהם כדי לסייע להגשמת האידיאל הציוני. בחזית המדינית

 היה ההבדל בין שני המחנוח הציוניים, בעיקרו של דבר, הבדל שב״טון״ ולא ב״מוזיקה״. יאיר עצמו

 ראה בבריטים בתכלית הפשטות שלטון זר שצריך להילחם בו עד חרמה כדי להיפטר ממנו ולהוציאו

 מן הארץ. יאיר דרש שהארגון יופיע כלפי בריטניה והגורמים הבין-לאומיים בממשלה עברית בדרך

 ויצהיר שהוא מוכן להתייצב לצד בעלי-הברית - אם אמנם יכירו בו בממשלה זמנית של הארץ ואם

 יהיה הסכם שיבטיח לאחר תום המלחמה את הקמת המדינה העברית בא״י המשותררת, ממש כמו

 שהכירו אז בעל-הברית בממשלות זמניות של פולין, צ׳כיה, הולנד וכוי.

 יאיר רצה במשא ומתן ובכריתת ברית גלויה בין שני גורמים, בין הממשלה הזמנית היהודית לבין

 בעלי-הברית, ועד להשגתם של תנאים אלה לא היה מוכן בשום פנים להיפגע ולהפסיק את המערכה

 לתקופח המלחמה. הוא פסל כל כפיפות עיוורת לאינטרסים של השלטון הבריטי, וראה הכרח בהקמת

 מחתרת עמוקה ביותר ועצמאית, שתוכל לשמש מנוף ובסיס לכל פעולה שתידרש לשחרור הארץ -

 שפירושו ממילא גם הצלתה של יהדות אירופה.

 כך הועלו נושאים אלה בשיחותיו של יאיר והוא ביקש מהחברים לא ללכח אחרי מפקדיהם

 בהחלטתם להצטרף אל אחד מן הפלגים וכי עליהם לקבל את החלטוחיהם רק על בסיס האידיאולוגי

 של המחלוקת. הוא ניסה להסביר להם גם את ההבדל בין ״אויב״ שהוא זה שכבש את המולדת לבין

 ״צורר״, שהוא שונא ורודף יהודים. האויב הוא השלטון הזר הבריטי, שהוא האויב מס׳ 1 של העם

 העברי.

 לעומת הסבריו של יאיר, טענו אנשי רזיאל: (א) הקשרים עם האינטליג׳נס הבריטי הם כדי לנהל

 את הריגול הנגדי שלנו, שלחנו את אנשינו ליצור קשרים אלה מתוך מגמה לקיים צינור שבו נקבל

 אינפורמציה ההשובה למלחמתנו, לעבודתנו. אנו סומכים על שליתינו שלא ייכשלו. (ב) התנועה

 הרביזיוניסטית היא צור מחצבחנו, ממנה ינקנו חינוכנו, ממנה נגייס את חיילינו, ממנה נקבל חמיכה

 מוסרית. הם ערפנו הציבורי, הם משענת לנו. ואם כי נשמור על אי-תלותנו גם ביחס למנהיגי תנועה

 זו - אסור לנו לדחות אותה. (ג) על הפסקות מלחמתנו נגד הבריטים החלטתנו במשותף. אין להקשות

 עליהם במלחמה נגד היטלר, שהוא האויב מס׳ ו של עמנו. ההפסקה היא זמניח, והמלחמה תחודש

 לכשנדע כי מלחמתנו אין בה סכנת תבלה בכוחות הלוחמים בהיטלר כשגורל המלחמה העולמית כבר

 יהיה ברור ונראה לעין(סיפורו של אליהו לנקין, מפקד ״אלטלנה״).

 בכ״ט בתמוז ת״ש (4 באוגוסט 1940) נדהם היישוב מקבלת הידיעה על מוחו הפחאומי של זאב

 ז׳בוטינסקי, ששהה באמריקה, שם ניהל מערכת מדינית למען הקמת צבא עברי לצד מעצמות הברית

 שיילתם למיגורה של גרמניה הנאצית ולמען הקמת מדינה יהודית בארץ-ישראל.
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 עד למותו של ז׳בוטינסקי רבים היו ההיסוסים וההתלבטויות בקרב חברי האצ״ל לאיזה מן הפלגים

 לציית. אולם לאחר מוהו של המנהיג הפילוג היה לעובדה נתונה. עד פטירתו של ז׳בוטינסקי מאזן

 כוחותיהם של שני הצדדים היה שווה. אולם עם מותו, עבר היתרון לצדו של רזיאל, כשבכיסו של זה

 היה מצוי מינויו בכתב של ז׳בוטינסקי. ואילו יאיר הצטייר כמורד בסמכותו של ז׳בוטינסקי המצביא.

 במשך כשלושה חודשים עוד נעשו נסיונות כדי לשנות את המציאות ולהחזיר את מחוגי השעון

 אחורה. נערכו מפגשי תיווך בין רזיאל ויאיר. בנסיונות תיווך אלה השתתפו: ד״ר בנימין לובוצקי, מ׳

 רוטשטיין, ד״ר אריה אלטמן, משה חסון, ד״ר אוטו מנדל, יצחק ז׳רז׳בםקי, אברהם שכטרמן, דוד שטרן

 ועוד.

 כל הנסיונות האלה עלו בתוהו. ישנם הםוברים כי אילו רזיאל היה מוותר על ראשוח המפקדה

 ליאיר, הפילוג היה נמנע כי עבור יאיר הייתה זו שעת כושר היסטורית להגשים את תכניותיו המדיניות,

 והוא לא היה מוכן להשמיט מידיו את ההזדמנות, אולי הבלתי חוזרת, שנקרתה על דרכו.

 לפי אומדנו של יצחק צלניק, מראשי המפקדים שהצטרפו ליאיר, היו אז באצ״ל כ-2,500 חברים.

 מהם, לדעתו, כאלף הלכו עם יאיר. בתל-אביב הלכו עם יאיר כשלוש מאות מחוך כאלף, בירושלים

 כמאתיים מחוך כארבע מאוח, ובשאר חלקי הארץ שלוש מאות איש נוספים. בחיפה הלכו עם יאיר רוב

 המפקדים והחברים, כמאתיים מתוך שלוש מאות.

 גירסה נוספת המובאת על-ידי ד. ניב טוענת, כי הרוב המכריע של חיילי הסניף בירושלים נשארו

 נאמנים לרזיאל. בתל-אביב נערכו שני מסדרים ונשארו באצ״ל 90% מחברי הסניף, אבל הפיקוד הגבוה

 הלך כמעט כולו עם המפקדה. בחיפה רוב המפקדים הלכו עם יאיר. סניפי פתת-תקוה, רמת-גן, נתניה,

 צפת ומושבות הגליל העליון שמרו אמונים לחיאל.
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 תמונות
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ו נ צ ר  א
 םנו וסעו לכם ובאו הר האמרי ואל כל שכניו בערבה, בהר ובשפלה ובנגב

 ובחוף הים. ארץ הכנעני והלבנון — עד הנהר הגדל, נהר סרת. ראה נתתי

 לםניכם את הארץ. באו ורשו את הארץ, אשר נשבע ה׳ לאבתיכם, לאברהם,

 ליצחק וליעקב, לתת להם ולזרעם אחריהם•

 דברים א׳, ז—ח

 שטח התנחלות שבטי ישראל מלכות דוד ושלמה
 על־ידי יהושע

 ארץ היעוד

 מלכות ישראל שטח המנדט גבולות מאו״מי-
 בימי החשמונאים

ת ד ל ו מ  פ נ > ה
 חברון היא בסיס קדמי לארץ הנגב. מכאן פורץ אבי האומה

 לעזרת אחיו, כנגד ארבעה מלכים. ואתו — הנערים, חניכיו, בני

 חברון.

 ויבא הפליט וי1ד לאבדם העברי. והיא שכן באלני ממרא האמרי,

 אחי אשכל ואחי ענר. והם בעלי ברית אברם. וישמע אבדם כי נשבר,

 אחיו — וירק את חניכיו, ילידי ביתו, שמנה עשר ושלש מאות.

 וירדף עד דן ויחלק עליהם לילה, הוא ועבדיו, ויכם. וירדפם עד חובה

 אשר משמאל לדמשק.

, 1 ״ ט — ג ״ , י ד ת ״ י ש א ר  ב

 א נא עיניך וראה מן המקום אשד אתר, שם, צפונה ונגבה

 וימה. כי את כל הארץ אשר אתה ראה, לך אתננה,

 ־ עד עולם.

ו * ס — ד ת *״ג, ״ י ש א ר  ב



 מפת הארץ - גבולות התנחלות העם לשבטיו
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 מפת הגנת חל-חי
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 זאב ז׳בוטינסקי עם חיילי הגדודים העבריים
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 גדוד נהגי הפרדות
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 הועד הראשון של ה׳׳שומר"
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 אהרן אהרנסון שרה אהרנסון
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 ספינת הקשר ״מאנאגאם״
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 כניסתו של גנרל אלנבי לירושלים
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 תמונתו של המצביא אדמונד אלנבי
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 כיבוש ארץ ישראל על-ידי הבריטים(מפה)
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 הנציב צ׳נסלור
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 הלורד פלומר, נציב העליון השני
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 חיים וייצמן
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 הלורד פיל
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 פרק שמיני

־ 1941  שלהי 1940 ו

 ראשית ימיו של הארגון הצבאי הלאומי בישראל

 הודעת המפקדה מס׳ 112 הייתה על-פי תוכנה, רוחה ואופייה - המסמך הרשמי הראשון הקובע

 את עובדת הפילוג באצ״ל. יש סוברים כי מסמך זה הוא סימן-הדרך שפתת את מהלך תולדותיה של

 תנועת לוחמי חירות ישראל שצמחה מאוחו הפילוג. מסמך המכונן של לחייי. אולם, הודעה מס׳ 112

 טרם הצביע על גוף חדש. הידושו היה בחוכן וברוח. בשינוי הדרך. המפקדה, יאיר וחבריו, ראו את

 עצמם כיורשם החוקי של מסגרת האם, הארגון הצבאי הלאומי בארץ-ישראל ולא של הנהגתם של

 גוף מחתרתי אחר. לכן ההודעה נחחמה בשם האצ״ל בארץ-ישראל. עם היוח הפילוג בארגון עובדה

 קיימת, שני הצדדים קידשו מלחמה על חשם, אשר בסופו של דבר, נסתיים בויתורו של יאיר, בהחליפו

 את שם הארץ בשם העם: הארגון הצבאי הלאומי בישראל.

 יאיר ראה את עצמו מוסמך לדבר בשם אנשי האצ״ל בגולה, בייתוד בפולין, שבה הקים ערב

 מלחמת-העולם השנייה מחנה חלמידים וחסידים בחוג הנוער הרביזיוניסטי, וכנראה שכוונתו בשינוי

 השם הייתה להדגיש את מטרת הארגון לפעול בשם האומה כולה ולא לצמצם את פעולתו בתחומי

 הארץ בלבד.

 ההודעה הראשונה בשם החדש, הופיעה בכרוז שפורסם כהודעה מס׳ 1 בערב ראש השנה התש״א

:(2.10.1940) 

 המ.הר. של הע. בישראל
 מס׳ 1 - תש״א

 מיום ערב ואש השנה התש״א
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 השנה המסתיימת כיום הייתה שנת אסון וחורבן:

 ליהדות בעולם - גלות אירופה נהרסה כליל. יהודיה נושלו מעמדותיהם ונכלאו בגיטו.

 ליישוב בארץ - שנת אבדן עשתונות, מצוקה ואבטלה, יצירת קרנות לםתיטת כסף המונים וסיוע

 למנגנון, גיוס עברים שכירי-יום ליתידות ארצ-ישראליות שליד הצבא הבריטי;

 לע. - שגת הבלגה ופיוס, משא ומתן עם ״כפר היישוב״ התתיבויות בפגי המושלים, סיוע ללא

 מתיר לאתיתופל מתוך מאמצי שוא לשמור כלפי פנים על הילת מלתמת השתרור.

 הרתקת האתראים לתבוסגות ולכישלוגות בע. גרמה לפילוג, עתה נסתיימה תקופת הטיהור.

 קצרי־הראי ותסרי האמונה, קטני המותין ולאי-הקרב נשארו מאתוריגו לפקודת רודפי כבוד ושואפי

 שלטון, חסרים למשמעת גרגני המפלגה. אליהם נלוו אתרים, שהוטעו בזדון על-ידי תעמולת זוועה

 או נתפתו ע״י הבטחות סרק של הזרה למוטב ״הכושי יהפוך את עורו״ - להבא נידונו כל אלה

 להיפוש דרכים, לפילוגים נוספים, להעלאת הגירה של רעיונותינו ולתיקוי מעשינו.

 מהיום ואילך אסור לאיש לבוא במגע עם איש מתוץ לשורותינו, באיזו צורה שהיא.

 והתמכרתם לעבודתנו בכל לבבם ובכל נפשכם ובכל מאודכם במשנה עוז ובמשנה אמונה.

 על שכמינו הוטלו עתה שלושה תפקידים:

 א. ללכד את כל הנאמן, הגאה והלותם ביישוב ובעם ובשורות תנועת השתרור העברית.

 ב. להופיע בפני העולם כבא כת היתיד של היהדות הלותמת ולנהג מדיניות ענפה על בסים

 תיסול הגולה והפניית עורף היהדות לאירופה לאחר שתוקם בארץ ישראל מדינה עצמאית

 שבגבולותיה יהיה בכבוד העם העברי כולו.

 ג. לתוות בהקדם האפשרי ובכל האמצעים גורם, שיהא בידו להשתלט על הארץ בכת הגשק.

 בפתרוגות התיובי של שאלת-השאלות הזו תלויות תוצאות המלהמה בשבילנו וגורל האומה,

 אולי למשך כמה עשרות שנים.

 כדי להכשיר את עצמו לתפקידים הללו משנה הכת הלותם את מבנהו למבנה של מתתרת-

 מהפכנים.

 כניסתנו למלחמה מותנית:

 א. בהכרת זכותו המקודשת של עם ישראל להקים מהדש בארץ ישראל מדינה עברית עצמאית

 ובלתי תלויה, על כל האטריבוטים שלה.

 ב. בסיוע ממשי ומידי להקמת מלכות ישראל ע״י ארגון צבא המדינה, שיהא עברי על דגלו,

 נשקו וקציניו ושבידו יימסר השלטון על הארץ מיד עם כיבושה בכוהו הוא.

 הנוער העברי לא יפקיר את דמו ולא ישכיר את תרבו למלהמה לא-לו.

 על םף השנח חשניח לחיאבקות איתנים על שלטון בעולם בטוחים אנו, שמחורבן הגולה הצמה

 ההכרה שאין מזור למכות אלא הקמת המדינה.
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 שמתוכו היישוב תצמח תנועת השתרור שתנהיגהו לקראת מהפכה לאומית; ושמהע. יצמה הכוח

 הלוהט, שיוליכהו לקרב.

 תהא שנה זו שנת מתתרת ומלהמה, שנת כיבוש וניצתון.״

 בהודעת המפקדה מס׳ 1 מופיע השוני המבדיל בין התנועה הרביזיוניסטית והאצ״ל מהארגון החדש:

 ההתנגדות לשיתוף פעולה של המוסדות הלאומיים במאמץ המלחמתי נגד הגרמנים ״כי הנוער העברי

 לא יפקיר את דמו ולא ישכיר את חרבו למלחמה לא לו.״ שיתוף פעולה זה ייתכן רק אם יינתן סיוע

 ממשי ומיידי להקמת מלכות ישראל על-ידי הקמת צבא עברי על דגלו, נשקו וקציניו ובידו יימסר

 השלטון על הארץ מייד עם כיבושה בכוחו הוא: ההודעה מאשימה את האצ״ל בארץ-ישראל בהפסקת

 הפעולות נגד ממשלת המנדט עקב מלתמת-העולם, מצד אחד, ובהבלגה ופיוס כלפי היישוב, מצד

 שני.

 האצ״ל בישראל מחחייב לקבל על עצמו התחייבות להיות גורם שייהפך ל״מחתרת מהפכנים״ על

 אף השם ״ארגון צבאי״, שהיה שם אנכרוניסטי שהותלף במרוצת הזמן ל״לוחמי תירות ישראל״.

 מטרוחיה המיידיוח של החנועה החדשה ושל יאיר היו ברורות ולא היו זקוקות לפירושים: גירוש

 השלטון הזר הבריטי והקמת שלטון עברי תחתיו.

 מה שהיה דרוש עתה הוא יצירת תשתית אידיאולוגיח לטווח ארוך-זמן, המבטאה את יעדיה

 הסופיים של המחתרח החותרת להגשמת געגועיו ושאיפותיו של עם ישראל לגאולה שלמה בארץ-

 ישראל, כגון עלייה, התיישבות, חיסול הגולה, חינוך העם ועוד.

 הלשון ״מתתרת מהפכנים" נלקתה על-ידי יאיר מספרות היסטורית של המהפכה הרוסית, ממנה

 הושפע עוד בילדותו: מאבק מזוין לצורך התנקשות ביתידים, טרור אישי, על פי השקפותיהם של

 המהפכנים הסוציאליסטיים הרוסים.

 בניית מבנה ארגוני

 אולם, הצעד הראשון והדתוף ביותר, שהיה מוטל על הארגון, היה בנייתו של מבנה ארגוני. הורכבה

 מפקדה חדשה: יאיר, ראש המפקדה, בנימין זרעוני(אבנר), היה ממונה על תכנון המבצעים בזכות

 מומחיוחו בחבלה. חנוך קלעי היה ממונה על הארגון הכולל. יאיר המשיך בחפקידיו בשטח קשרי החוץ

 וההטברה. אהרן חייכמן, שהיה חבר במפקדח חמקורית, פרש זמן קצר לאחר אירוע הפילוג, לאחר

 שהחליט לא להחייצב לאף אחד מן הצדדים. גם חיים לובינטקי נשאר נייטרלי ופרש מפעולות.

 חייכמן מספר בעדותו במכון ז׳בוטינטקי:

 "בעת שהועלתה בישיבת המפקדה הצעת התקשרות עם איטליה, שיאיר גרס, שהיא עשויה
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 להציל את היישוב במקרה של ניצתון גרמני, נתלקו הדעות במפקדה ונוצרו שתי חזיתות: האחת,

 שבה נמצאו יאיר וה. קלעי, והשנייה: א. תיינמן ות. לובינסקי. אז פגו היינמן ולוביגסקי אל רזיאל,

 ובישיבה, שנערכה עמו היתנו תנאי, שיחזרו אליו, אם הוא יתנגד לגיוס לצבא הבריטי, אלא אם כן,

 תהיה לגיוס תמורה פוליטית. רזיאל הסכים לתנאי הזה, אבל בלהץ המפלגה לא נפסקה ההוראה

 לגיוס. ואז נערך כינוס של מפקדים שכולם הביעו בו אי-אמון על שגתן הוראה לגיוס, ודזיאל עזב

 את הכינוס ״באופן הפגנתי״. באותו כינוס נמצאו מפקדים שהציעו, שאת מקומו של רזיאל ימלא א.

 הייכמן. א. הייכמן סירב, מכיוון שהייתה התנגדות לצרף את לובינסקי למפקדה.״

 עם חלוף הימים הראשונים של הפילוג החברר, כי לאחר מוחו של ז׳בוטינסקי רבים מהחברים שהצטרפו

 ליאיר, הולכים ונוטשים את ארגונו. סיבות רבות היו לעזיבה: הוראחו של המצביא לפני פטירחו למנות

 מחדש את רזיאל הייתה אתת הסיבות העיקריות. היו כאלה, כפי שנאמר לעיל, אשר פרשו כביטוי של

 מחאה ותגובה למורת-רוחם על הפילוג שפגע קשה בארגון. היו אנשים אשר נשארו מחוסרי-עבודה

 בגלל פיטורים עקב הצטרפוחם למחנהו של יאיר.

 הארגון הצעיר היה צריך לתת את הדעח גם על המאסרים הרבים של חברים, אשר נאסרו לפי

 רשימות מוכנות שבידי הבולשת. מספרם של אנשי יאיר קטן בצורה מדאיגה, מצב שדרש התייתסות

 רצינית.

 על כן, מינתה המפקדה צוות של שלושה: בנימין זרעוני, יעקב אליאב - לבשטיין ועוזי ילין. עליהם

 הוטל להביא התקנת מבנה ארגוני לדיון במפקדה.

 הוחלט לבנות תאים של שלושה-ארבעה אנשים, תוך הקפדה מוחלטת על קונספירציה בין התאים

 לבין עצמם. גיוס אנשים נערך בזהירות קפדנית ביוחר. כאשר הוהלט לצרף אדם לארגון, היה המגייט

 מתקשר אליו אישית, משוחה אתו, תוהה על קנקנו, מציג לפניו את רעיוניות הארגון, ורק לאתר

 תקופה ידועה של הכשרה רעיונית היו מצרפים אוחו לחא. כאן היה חינוך אינדיבידואלי. פעמים היו

 בותנים את היתיד על-ידי ביצוע משימה מטויימת בהשפעת הקורט בפולין בחורף 1939, שטיפל גם

 בטקטיקה של טרור.

 מייד עם הפילוג ארגן יאיר קורס רעיוני לפעילים. מפעם לפעם היו המפקדים באים לתל-אביב

 לשמוע הרצאה אידיאולוגית מפיו, ומה ששמעו, הנחילו לחניכיהם בסניפים.

 המצב בסניפים בתקופת הפילוג

 בירושלים

 ירושלים, בהיותה בירת ארץ-ישראל ומרכז השלטון הבריטי, הייתה זירה מתמדת לפעילות התקפית

 לשני ארגוני המחתרת: לח״י והאצ״ל. בניגוד לערים אחרות, פעילוח המחתרות בעיר ניזונה מאהדת
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 האוכלוסייה הדתית והלאומית, עד כי רוב תברי האצ״ל בטרם הפילונ, היו יוצאי בית״ר, ברית

 החשמונאים והמפלגה הרביזיוניסטית. עם זאת, עובדה זו הייתה בעוכרי קבוצת יאיר בעת הפילוג,

 כאשר רוב רובם של אנשי סניף האצ׳׳ל בירושלים נשארו עם דוד רזיאל על סמך הפקודה מז׳בוטינסקי.

 סניף לח״י בירושלים שלאחר הפילוג מנה כמה עשרוח אנשים בלבד. היה זה סניף קטן, אולם מעולה

 מבחינה החומר האנושי. היה בו גרעין יוצא מן הכלל של לוחמים מוכשרים לפעולה, אשר היה צריך

 לאמנם ולהדריכם. יאיר מינה את יעקב אליאב (לבשטיין) - (אביאל) ממפקדיו הבכירים של הארגון,

 לפקד על סניף ירושלים. אליאב, קצין מבצעים באצ״ל ומוכר בירושלים, ירד למתתרת עמוקה.

 יעקב לבשטיין-אליאב, שהכול קראו לו ישקה, נולד ב-5 בספטמבר 1917 בעיירה ליסצ׳ינסק

 במחוז חרקוב ברוסיה להורים ציוניים שהכשירוהו לחיים בארץ-ישראל. ב-1924 עלה ארצה עם

 הוריו, שהשתקעו בתל-אביב. הוא למד בבית-הספר ״אהד העם״ ובגימנסיה ״הרצליה״. בגיל 15

 הצטרף לחוגי הנוער הלאומי ומשם לתאים הלאומיים של האצ״ל. ב-938ו השתתף בקורס מפקדים

 בכיר של האצ״ל בפולין בהדרכת הצבא הפולני. בשובו ארצה הועמד בראש הפעולות בירושלים.

 הוא נעצר ערב פרוץ המלחמה בתל-אביב עם תברי מפקדת האצ״ל וישב במעצר עד 18 ביוני 1940.

 בפילוג הצטרף ליאיר. כאמור, יאיר מינה אותו אחרי הפילוג למפקד הארגון הצבאי הלאומי בישראל

 בירושלים. בין האנשים שהצטרפו ללח״י בפילוג נמנו: משה בר-גיורא (נפל ב-1946 בפיצוץ בבתי-

 הזיקוק), ישראל תבואה(ב-1942 נפצע בפעולה ונדון ל-7 שנוח מאסר), עמנואל הנגבי(נאטר ונמלט

 מביה״ח הממשלתי בירושלים ב-1943), שלמה יעקובי(מבורחי לטרון), שאול הגלילי(מבורחי לטרון

 שנרצת על ידי הבריטים במתנה המגורשים באריתריאה ב-1946), ויוסף פרלמן. היו גם שלמה הררי,

 חיים ורחל דבירי, דוד טילמן, חנה מוסייף, דוד וולקין, אליעזר ז׳ורבין, יעקב אורנשטיין ועוד. מפלוגת

 נחלת-יצחק ליד ירושלים, הצטרפו כ-14 אנשים. רובם נשרו. היה גם עורף קטן של אזרחים מסורים,

 בעלי משפחוח, שהיו מוכנים לעזור למחתרת בסתר, בעיקר על ידי מתן מקומות מסתור ואימונים

 לנשק. םביבם היה חוג קטן של אוהדים, שסייעו בחחום ההסברה והפצת חומרי הסברה. עם הפילוג

 החל השינוי בדפוסי הארגון. הדגש הושם על יצירת חאים חשאיים קטנים ובשיטת אימונים חדישה

 לפיתוח הביטוי העצמי של הלוחם. תוך זמן קצר נעשה סניף ירושלים לסניף מבצעי.

 בתל־ אביב

 אזור תל-אביב רבתי, שכלל את גוש דן, היה בתקופת המלהמה בשלטון הבריטי מרכז פעילותם של

 כל ארגוני המחתרות. כאן שכנו מרכזי הארגונים, המפקדות הראשיות, מצבורי הנשק, ומרב כותות

 האדם.

 בעת הפילוג באצ״ל, ביוני 1940, מנה הארגון המאוחד באזור תל-אביב כ-600 הברים. על מאגר

 כוח זה התנהל מאבק חריף בין תומכי יאיר(אברהם שטרן) לבין תומכי דוד רזיאל, ראש המפקדה.

 לאחר שתרור תברי מפקדת האצ״ל ממעצרם, ביוני 1940, התקיים בתל אביב מסדר מפקדים גדול

 בראשוחו של אהרן חייכמן, חבר המפקדה ומפקד מחוז תל אביב, אשר הזדהה עם יאיר. מסדר אחר

 קויים עם נאמני רזיאל. התוצאה הייתה כי הפיקוד הגבוה הלך כמעט כולו עם יאיר, אך כ-50% מחברי
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 הסניף בחרו להישאר עם רזיאל. כעבור זמן מה, עם שובם של חייכמן וחיים לובינסקי אל רזיאל, גדל

 מספר המצטרפים לאצ״ל בסניף תל אביב עד כדי 80% - 90%.

 מקום מפקדת הפלג של יאיר, שנקראה בראשיתו ״הארגון הצבאי הלאומי בישראל״ נקבע בתל

 אביב. בין מפקדי האצ״ל באזור תל אביב רבתי שהלכו עם יאיר היו: יוסף ברושי, יהושע זטלר, יצתק

 שמיר, משה סבוראי, יעקב פולני, אבנר ארליך, מקס גולדמן, אריה קוצר, אריאל יצחק, אברהם בלאס,

 נחמיה טורנברג, מרדכי סטרליץ, עקיבא ברון, עוזי ילין, אהרן כהן, עמנואל כץ, נפחלי לובינציק, דניאל

 מסרי, גבריאל מסרי, יצחק מסרי, שלמה פוזנר, נחמן פיין, יהודה גור, ברוך בן דב, ג׳ולי טורנברג, יצחק

 צלניק ואחרים.

 בסופו של דבר, המאבק בין הפלגים, כמו ברוב חלקי הארץ, הסתיים גם בחל אביב בעליונותו

 של האצ״ל. מרבית הנשק והמקורות הכספיים של הארגון נשארו בידי אנשי רזיאל. מצב זה נתן את

 אותותיו בפעילותו של הארגון החדש גם באזור תל אביב והמרכז. בחודשים הראשונים שלאחר הפילוג

 נעשו מאמצים גדולים להנית את היסודות לפעולתו התקינה של הסניף. יוסף ברושי נתמנה לאתראי

 על הסניף. על יהושע זטלר הוטל לרכז את מחלקת הפעולות. הוחל בארגון קורסים ובלימוד נשק

 בקבוצות קטנות. נערכו אימונים בתולות הולון.

 קורס המפקדים הראשון בחל-אביב אחרי הפילוג נערך בחצר שעל גג דירתם של משפחת מוזס

 ברתוב נתמני פינת שד׳ רוטשילד. את הקורס ניהלו יוסף ברושי ואהרן צוקרמן.

 אמונים וקורםים נוטפים נערכו בביתו של משה (וולפה) דגני בבית קטן, מוקף חולות, בבת-ים

 בימי שישי ושבת.

 בקורטים אלה הרצה יאיר על האידיאולוגיה של האצ״ל בישראל(לח״י).

 עוד מקומות בהם התקיימו אמונים והדרכת נשק:

 ברחוב שד״ל בתצר;

 בביתו של משה ארז רייזמן:

 ברחוב יונה הנביא 5, בדירתו של אבישר:

 בחדרו של נחמיה טורנברג:

 בבית ספר ״בילו״ - את המפחחות טיפק יצחק רובינזון:

 על גג בית הכנסת ברחוב לבנדה:

 המתסור במשאבים כספיים, אשר נסתמו עם הפילוג, גרם לקשיים בעריכת האמונים, וכן בפעילות

 השוטפת.

 בחיפה

 אחרי הפילוג באצ״ל ב-1940 והכרזת לח״י על מלחמה בשלטון הבריטי, הפכה חיפה למסוכנת

 בערי הארץ עבור לוחמי המחתרת ויצא לה שם כ״עיר האוכלת אח לוחמיה״. היא הייחה עיר נמל

 שורצת תיילים ושוטרים בריטיים. לא הייתה כל אפשרות לעבור ברהוב מבלי להיתקל בהם בכל פינה
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 ומקום. סביבות העיר היו זרועות מחנות צבאיים והנמל היה מלא תמיד באניות מלחמה שמלחיהן

 ״כבשו״ את העיר באורת קבוע. שוטרים תמושים ומכוניות משוריינות פיטרלו ללא הרף בחלקי העיר

 השונים. בצד חנוכחות המאסיבית הזאת של הבריטים, גם תיפה היהודית לא האירה פנים ללותמי

 המחתרת. בניגוד לירושלים, חיפה הייתה מבצר השמאל, בה שלטו ה״הגנה״ וההסתדרות הכלליח

 ללא מצרים. השנאה והניכור בעיר הזאת היו מלווים אח חברי לח״י באורח קבע ולא עזבום אף לרגע.

 כל הניסיונוח להקים סניף למחתרת לח״י בעיר הקשה הזאת נתקלו בכל הזמנים בקשיים רבים ואף

 פעם לא עלה בידי התנועה לבסס את היש. הכשלונות, הרדיפות, המאסרים ובריתתם של החברים

 מן העיר, כל אימת שהקרקע התלה לבעור מתתת לרגליהם, שמו ללא כל מאמץ להגדיל את כוחה

 של המחחרח באופן ניכר. אף-על-פי-כן, בוצעו בחיפה ובסביבתה פעולות רבות, בעלות ערך צבאי,

 אטטרטגי ומדיני, אשר ללא ספק יירשמו בדפי ההיסטוריה המפוארת של לותמי תירות ישראל. בעח

 הפילוג של לחייי מהאצ״ל בקיץ 1940 שימש בנימין זרעוני כאחראי של הארגון על מחוז חיפה והצפון.

 זרעוני היה בעל כישורים צבאיים וכיהן כראש המפקדה הזמנית של האצ״ל אחרי מאסר המפקדה

 ב-1939. עול ההחארגנוח של מחתרת לח״י בחיפה הוטל על זרעוני אשר התמנה חבר במפקדתו של

 אברהם שטרן(יאיר). זרעוני הצליח להשפיע על מרבית המפקדים בטניף להצטרף אל יאיר. בעזרחם

 של משה סבוראי ואליהו רביד (מעדי). רביד היה המחסנאי הראשי של האצ״ל והעביר את מרביח

 המחסנים בחיפה לרשות לח״י. כעבור זמן מה פרש רביד מלח״י ושב אל האצ״ל בגלל אי הסכמחו

 לדרך התנועה. עם הפילוג נותרו בסניף חיפה בין 30-50 חברים. בין אנשי הסניף הפעילים נמנו אז:

 דוד בלאו(דן), שבתאי דרוקר(ציון), דוד הוליאנסקי(עמי), עזריאל ליבנת(עוזי), ירחמיאל אהרונסון

 (אלישע), האתים מאיר לנדסברג(מרתב), משה הוק(רבלה), צפוני שומרון(צפוני), דוד שומרון(עלי),

 יעקב אבנרי(יולק), אליהו חכים(בני), נחמיה טורנברג, ד״ר שמואל צדיק, דוד ינאי ופנחס אורבך, אשר

 נעצרו כעבור זמן קצר. מפקדו הראשון של סניף האצ״ל בישראל בחיפה היה יוסף ברושי, ממקורביו של

 יאיר, אשר כיהן בהפקידו זמן קצר והחליף אוחו בחפקיד יעקב אליאב"ישקה" (אביאל), אשר הועבר

 לחיפה לאחר החרמת כסף בבנק אנגלו-פלשתינה בתל-אביב ב-16 לאוקטובר 1940, כדי להעלים אח

 עקבותיו בהשתתפותו בפעולה.

 מהסניפים הקטנים יותר, כפר-סבא, ראשון-לציון וממושכות אחרות בדרום, עברו אל יאיר רוב

 החברים באצ״ל. כן הלכו עם יאיר מפקד סניף הארגון בהרצליה, יעקב פולני, ואתו קבוצת בית״רים

 מבני המושבה ומלוגת הגיוס. בנתניה הצטרף אל יאיר אהרן צוקרמן, מבכירי הארגון, ובחדרה יריב

 מבורך. בגליל העליון עברו לפלג של יאיר שלמה פוזנר, מפקד קורסים לסגנים ושלמה בן-שלמה, מפקד

 סניף ראש-פינה וכמה מפקדים מייסוד המעלה וראש-פינה.
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 חינוך צבאי

 עד הפילוג ראה האצ״ל את עצמו כארגון צבאי מובהק שהמשמעת בו הייתה מבוססת על פקודות. זה

 היה הלק מן הגישה הצבאית, מורשת אברהם תהומי וחבריו מימי ה״הגנה הלאומית״. בימי הפילוג

 התערערה במידה רבה המשמעת הצבאיח. המפקדים הבכירים היו מושמצים על ידי חניכיהם והרבה

 מיוקרתם וסמכותם אבדו או נפגעו קשה.

 אי-לכך, היה הכרת להשתית את המסגרת התדשה, ״המתתרת המהפכנית״, לא על יסודות משמעת

 עיוורת ולא על נאמנות אישית למפקדים, אלא על נאמנות לרעיון, למטרה ולדרך. כדי להכין סגל

 לוחמים מזן חדש, היה הכרח בשינוי, הן בשיטה החינוך האידיאולוגי והן בשיטת ההדרכה הצבאית.

 הונהגה שיטת אימון הדשה מהפכנית בנשק, במידה מסויימת בהשפעת הקורס בפולין בחורף

 1939, שטיפל גם בטקטיקה של טרור. הדגש היה באימון בנשק המיועד לפגוע אישית: שליפות

 מהירות, התחמקות לאחר פעולה, כיסוי וכדי, שימוש ברימונים, פצצות, מוקשים, מכונות-תופת,

 מלכודות פתאים.

 תכנית האימונים הייתה מבוססת על תרגילים מעשיים, בנשיאת נשק, העברת מזוודות עם נשק

 וחומר-נפץ, ביום התנקשויות, תיפושי-נשק, תרגולי-קרבות, תוך פיקוח ומעקב צמוד אחר האימונים

 והמשחחפים בהם. רק אנשים שנראו מחושלי-אופי ללחימה בפועל היו נשלחים ליחידות הלוחמות.

 אחרים, שברור היה כי לא יצלחו לפעולות מלחמתיות, הוקצו לתפקידים אהרים. הושם דגש על כללי

 החשאיות.

 מה היה ההבדל בתורת הלחימה הזאת של המתתרת התדשה, לעומת השיטה שהייחה נהוגה

 באצ״ל? באצ״ל הלותם התדש קיבל תינוך קבוצתי ואילו באצ״ל בישראל(לח׳׳י) קיבל המועמד לתברות

 ביחידה לותמת אימון של פרט, אימון אינדיבידואלי, לתישול הכשרתו הצבאית ולהקניית בקיאות

 בכלי-נשק והשימוש בהם בתנאים של יחיד או יחידות קטנות.

 אבל האימון הראשון שקיבל הלוחם היה בשטח האידיאולוגי-הרעיוני. מיטב הכוחות והמאמצים

 הושקעו בעניין זה. הארגון גרם, כי אין הלוחם יכול להילחם ולהקריב אח חייו אלא לאחר שהשתכנע

 בדרכו האידיאולוגית ודבק בה בקנאות שאינה יודעת פשרה. זאת לעומח האצ״ל, האידיאולוגיה הייתה

 מבוססח על חינוך מימי־הילדות, בעיקר במםגרת בית״ר, מושתתת על רגשות ועל השקפת-עולם

 לאומית-כללית. יאיר הקים את לח״י מכוח ההכרה שהכרח לגרש את הכובש הבריטי מן הארץ, כי

 בלעדי כן לא תושג עצמאות ישראל בארצו, ואילו האצ״ל עד 1944, תתר לפתרון בעיות קצרות-טוות,

 נגד גזירות של השלטון הבריטי ולביטולו, כי אלה הן אשר מונעות את הקמתה של המדינה העברית.

 החרמת כספים

 מייד, בראשית דרכה, הועמדה המחתרח החדשה בפני בעיות כספיות דחופות. הפילוג ניתק את אנשי

 יאיר ממקורות הכטפים של המפלגה הרביזיוניטטית, ששמשה עורף של תורמים לקופת המתתרת.
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 האנשים נוחת ללא מקורוח מחייה והמתסור התמור בכסף עמד לערער את מבנה המחתרת ולשים

 לאל כל פעילות לגבי העחיד.

 תחילה פעל יאיר בין האוהדים המעטים שנותרו למען גיוס תרומות לקופה הריקה. פעילי המחתרת

 גזרו על עצמם צמצומים מופלגים בהוצאות קיומם ואף השכירו את עבודתם בתנאי שכר רעב. כאשר

 כלו כל הקיצין, הציע יאיר בישיבת המפקדה לפתוח בשורה של ״אכםים״ בעלי אופי מחתרתי מובהק,

 דוגמת תנועות המחתרת הרבולוציוניות בימי המשטר הצאר ברוסיה.

 הרעיון והמטרה היו בעיני יאיר והחברים נעלים וקדושים ולא נראה כל טעם להימנע מהשגתם

 בגלל הסיבה של מחסור בכסף, גם כאשר בעיני אדם רגיל אינם נראים כשרים והוקיים.

 מקרה ההחרמה הראשון בוצע בחחילח ספטמבר 1940 בבנק יפח בירושלים. הידיעה על הוצאת

 כסף על-ידי שליח של מפעל ירושלמי נחקבלה מחבר הארגון שעבד בבנק יפת. הוצמד מעקב וביום

 הפעולה נערכו האנשים בעמדותיהם. כשיצא השליח מן הבנק, הונחתה על ראשו מכה והחיק נחטף

 מידיו. הבחורים הצליחו להגיע למקום מבטתים עם סכום הכטף שהיה פתות מהמקווה, אך המחתרת

 זכתה לתוספת של כמה אלפי לירות, שהיו נתוצות כל כך להמשך פעילותה.

 לאהר מספר ימים נעשה ניסיון נוסף להתרים כסף משלית של מאפיית ברמן בירושלים, אך השליה

 גילה התנגדות עזה ופחח בצעקות. בלית ברירה, נסוגו התוקפים מבלי לבצע את המשימה. תקרית זו

 הסתיימה במעצרו של אחד הבחורים הווחיקים בסניף ירושלים, שלמה יעקבי, והיה חשש כי תתגלה

 זהותו של הארגון ויעקבי עלול להישפט למאסר שנים רבות בעוון שוד. לפיכך, לפני מסדר הזיהוי

 במשטרה, הוזהר השליח על ידי הארגון בל יעז לזהות את יעקבי במסדר - וכך נהג. כך ניצל יעקבי

 משנים ארוכות של מאסר ונידון למעצר מנהלי בלבד במחנה מעצר.

 פעולת החרמת-כםף בהשתחפוח אנשים רבים בוצעה על-ידי הארגון החדש ב-16 בספטמבר

 1940 בסניף בנק אנגלו-פלטטין(אפ״ק) ברחוב בן-יהודה 80 (א) בתל-אביב.

 מספר ״ישקה״ לבשטיין-אליאב:

 ״יום אתד קיבלתי מיאיר הודעה דתופה לבוא מירושלים לת״א ומיהרתי להתייצב לפניו. הוא

 קיבל אותי מיד בסבר חמור ואמר: ׳ראה, אנשי רזיאל השתלטו על הקופה, ואבדו לנו כל המקורות

 הכספיים. עד שנארגן את המחלקה הכספית שלנו יעבור זמן רב, ובמצב זה של פילוג קשה לדעת

 אם יהיו תורמים. הגענו ממש עד פת לחם, ואין לנו אמצעים לניהול הארגון, על כל המתחייב

 מזה. ההחרמות הקטנות שלך בירושלים לא הועילו. לכן אין לנו ברירה אלא לבצע ההרמה גדולה,

 כלומר שוד-כספים, כדי להחזיק מעמד. אני יודע - הוסיף יאיר - שמעשי-שוד, אפילו על רקע

 אידיאליסטי, קשים יהיו מאוד על אנשינו, והם חורגים מדרך הפעולה הרגילה שלנו, אולם ההכרח

 לא יגונה. והואיל וכך, בחרתי שהדבר ייעשה על ידי המפקדים הגבוהים והמנוסים. לכן מיניתי את

 ה״פלאה״(יהושע זטלר) לעמוד בראש הפעולה, והנה הפלאת דרש בכל תוקף שאתה תהיה אחד
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 המבצעים יתד אתו, ובלי זה לא יסכים לבצע את השוד. הפעולה תוכננה על ידי בנימין זרעוני, שאתה

 הרי יודע שהוא אתר המפקדים המתוננים ביותר שלנו. והוא ציין, שהפעולה תייבת להצליח, שכן

 כשלון עכשיו, ובתחום זה, עלול להמיט שואה על הארגון״.

 הפעולה בוצעה ביום שנועד לתשלום משכורות והיו סיכויים להימצאות הרבה כסף בקופה. בקבוצה

 המבצעת השתתפו: יהושע זטלר, מפקד הפעולה, ״ישקה״ לבשטיין, סגנו, אליהו גלעדי, משה מולדבסקי,

 אברהם אמפר, זליג ז׳ק, מקס גולדמן, שמואל קפלן וגבריאל מסרי היו הנהגים.

 תיאור הפעולה: שישה אנשי מתתרת המושים ורעולי-פנים נכנסו למשרדי הבנק בצהרי-היום, ירו

 כמה יריות-הפחדה, החרימו 4,400 לירות ארצישראליות ועלו במכונית ״מרצדס״ שהוהרמה מבעליה

 לצורך הפעולה. נהג של חברת ״טכסי גורדון" שחנה בקרבח-מקום לבנק, החל לדלוק אחר המכונית,

 ואליו הצטרפה אחר-כך המשטרה שהוזעקה לסביבה. בקרן שדרוח רוטשילד ורחוב החשמונאים ירד

 אתד המשתתפים מן המכונית ומסר את סכום-הכסף המותרם לצעיר שהמתין במקום עם אופנוע.

 ואילו המכונית המשיכה בדרכה והצליחה להיעלם מעין רודפיה. בעל האופנוע, יהושע זטלר, נאסר

 לאתר זמן פעמיים על ידי המשטרה במצוד כנגד אנשי הארגון, ובפעם השנייה זוהה כמתזיק הרכב.

 הובא למשפט ב״אשמה על ניטיון לרצח ושוד״ ונידון ל-15 שנות מאטר(3.2.42).

 הםכום שהוחרם חילץ אח הארגון החדש לתקופת-מה ממצוקתו הכטפית וכך ניתן לו לממן את

 מערכת ההסברה בכתב ובעל-פה ולהחזיק את המנגנון המצומצם שהתזיק את הקיים.

 בקיץ 1941 תוכננה פעולה החרמה גדולה"בבנק עוחומן" הערבי בירושלים אשר לא צלחה. מסע

 הרדיפוח של השנה הראשונה לקיומה הטיל על המחתרת מעמסה של חברים שלא יכלו להתפרנס

 מיגיע כפיהם ונאלצו להסתתר מרודפיהם. עד מהרה התרוקנה הקופה. בקיץ ארבעים ואתת נעשה

 ניסיון לההרים סכום-כסף גדול בבנק הערבי בירושלים. הפעולה תוכננה במדוקדק לכל פרטיה.

 ביצעוה לותמים מתופשים לשוטרים בריטים, ובראשם קצין. את התפקיד הזה מלא עמיקם, הוא

 אליהו(קשאק) עמיקם, במשך שנים סופרו של ״ידיעוח אחרונות״ בכנסת. הוא דיבר אנגלית טובה וכל

 הופעתו אמרה סמכוח שלטוניח. עמו היו נציג השלסון האזרחי. לבוש הדר, שני סמלים בריטיים, שוטר

 ערבי ובלשים אתדים בבגדיהם האופייניים. בידי הקצין הבריטי היה צו-תיפוש כדין. מפקד הפעולה

 היה יוסף ברושי-כהן, חבר"בריח-הבריונים״ לשעבר. אחר חצוח הקיש אחד מן הקבוצה על דלתו

 של מנהל הבנק בשכונת שיח׳ ג׳ראח. הוצג בפניו צו-חיפוש ונאמר לו, כי הבנק שלו חשוד בעסקות

 לא-כשרוח במטבע-חוץ. על כן ניתנה הוראה לערוך בדיקה של מסמכי הבנק. המנהל, אף כי נבהל

 למראה הכבודה, מצא את התופעה טבעית כל כך, עד שלא גילה שום התנגדות ולא שאל שום שאלות.

 הוא נלווה אל השוטרים לבניין הבנק, בקרבת שער יפו. ליחר בטחון נותק מבחוץ קו-הטלפון לדירת

 המנהל. בני-משפחתו נצטוו להישאר במקום, נתונים לשמירה.

 משהגיע הקבוצה עם המנהל לבנק, הצטרפה אליה קבוצה שנייה, שהמתינה בחדר-הכניסה של

 בית קרוב, לקול קריאתו של מנהל-הבנק פחח השומר שבפנים את הדלת. מייד פורק מעליו נשקו
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 והוא הועלה למשרדים בקומה השנייה, כשמשמר מופקד עליו. הדבר לא עורר חשדות. היה זה מנוהגיה

 הרגילים של המשטרה. גם הפלחים שהקדימו לחביא את תוצרחם לשוק, לא שמו לב למתרחש. רק

 שומר-חנויות בסביבה, בראותו את התנועה הבלתי-שגרתיח סביב הבנק, הודיע בטלפון למשטרה, כי

 ראה קבוצת שוטרים ובלשים נכנסת לבנק יחד עם המנהל.

 בינתים פתח מנהל הבנק מגרות-מסמכים. לא אח אלה חיפשו הלוחמים. הקצין תבע ממנו לפחוח

 את הקופה. התברר שאפשר לפתתה רק בזוג מפתתות. האתד היה ברשות המנהל, אך האתר היה

 ברשות הגזבר בביתו. עמיקם לא אמר נואש. הוא הורה לשחרר את שומר הבנק ממעצרו ולשלות

 אותו בלוית אחד הסמלים אל הגזבר, להביא ממנו את המפתה. בטרם הספיקו להתניע את המכונית,

 נורו עליהם יריות, היורים היו שוטרים בריטים לא-מתופשים. הם נזעקו למקום עם התקבל ההודעה

 הטלפונית של שומר-החנויות.

 אתד הלותמים, עזרא תבואה, שנמצא במרפסת, שמע את היריות ואץ לדוות למפקד הפעולה.

 המפקד הורה לכל הלותמים לסגת בעד הפתח האחורי של הבניין. התברר עד מהרה שאין פתת כזה.

 בליח-ברירה פקד לפרוץ בכוח דרך הכניסה הראשית שכבר הייתה נתונה בשליטתם של הבריטים. הם

 קדמו את המתפרצים באש אקדחים, כשהם עצמם הוסים מאהורי הכותל משני צדי הפתח. בזינוק-

 פתע הגיע ברושי כהן אל דלת-ברזל, ובחסותה פתח באש על הבריטים. זה אפשר ללוחמים לפרוץ דרך

 השער. הם התקדמו, תוך יריות אתורנית, אל עבר שטת פתוה, שהוביל למלון המלך דוד, כשהם זורים

 בדרכם פלפל כדי להקהות את חושיהם של כלבי-גישוש אם יובאו למקום. אתר כך נסוגו למקומות-

 המהבוא המוכנים מראש.

 כל הלותמים הספיקו לסגת בשלום, פרט לעמיקם שנעצר ונדון לחמש שנות מאסר. בפעולה זו

 השתתפו גם ארנון, שאול הגלילי, שלימים נרצח במחנה-העצורים בסודן ויצחק שמיר, משקם לח״י

 אתרי רצה יאיר.

 הפעולה זכתה לדוות מפורט בעיתונות העברית והערבית, שידעו לספר כי באותו לילה היו בקופת

 הבנק שישים אלף לא״י. סכום זה יכול היה לשנות דברים רבים לגבי העתיד. אך הוא לא הושג. משום

 כך היה צורך לתכנן פעולות-התרמה נוספות.

 ביםום רעיוני: ״עיקרי התחייה״

 יאיר היה סבור, כי העדרו של ביסוס רעיוני-אידיאולוגי מספיק באצ״ל, הוא אשר גרם לפילוג בארגון

 ב-1940. עוד עם הקמת האצ״ל בפילוג הראשון ב-937ו, נקבעו לארגון מטרות נוקשות בנוסה צבאי

 מובהק של"הכרעת גורל העם בנשק", ללא תשתית רעיונית אידיאולוגית מדינית ופוליטית מעמיקה.

 העדר תשתית אידיאולוגית זו חולל מבוכה ואי-בהירות בדרכו של הארגון בשעת משבר הפילוג, והוא

 אשר הוביל לשיתוף פעולה עם השלטון הבריטי ולהפסקת המאבק בו.
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 כוחב דייר זאב איביאנסקי בספרו ״לח״י-צבת ראשונה״:

 "... יאיר ראה בדלות הרעיונית הזו שורש ההתדרדרות הארגונית, המוסרית והערכית של האצ״ל,

 שהביאה בסופו של דבר, בתסותה והכוונתה של המפלגה הרביזיוניסטית, לשיתוף פעולה עס השלטון

 הבריטי, כולל להסגרת חבריהם מתמול. הוא ראה בפגם את מקור נטישת השורה של רבים וטובים,

 של המבוכה, הייאוש, שהקיפו רבים. הוא האמין שלקראת ההתייצבות, במערכה גורלית, בנתיב של

 בדידות ורדיפות מכל עבר, בכוח דל, מול שלטון מגויים בכל משאבי כוחו, מה שיכריע בעמידה

 הנואשת, הוא כוחם של הרעיון והאמונה. מכאן התקדמותו בגיבוש ובירור רעיוני, בימים הקשים

 והנואשים ביותר של קיומה של המתתדת, בניסותם של העיקרים הרעיוגיים. ׳בעיקרי התהייה׳

 מוגדרת פעולת השרשת הרעיון כי גורל העם נתון בידיו הוא, כאתר ׳מתפקידי הארגון בתוך המלחמה

 והכיבוש. לשם כן, נאמר שם, דרושה ׳גשמה הדשה׳ ״.

 לפיכך, סברו יאיר והבריו לדרך ההדשה, כי הצעד הראשון לקראת תחילתה של מלתמת החירות

 בשליט הזר הוא התגבשות רעיונית לגוף המחתרחי החדש, שיש עמה תמורה יסודית בתפיסת עולמו

 של הגוף הישן - של מלחמה, לא בממשלה הגוזרת גזירות אלא בשליט זר, אויב ועל כינון ריבונות

 העם העברי על ארצו, על האדנות עליה, על תירותו ועצמאותו. אלה משימותיה של תנועת החירות

 העברית - אמר יאיר.

 יוסף הלר כותב בספרו"לת״י 1949-1940״ :

 "מייסדי האצ׳׳ל בישראל ראו בעיקרי התחיה צורך השעה, כדי לעקור מן השורש פעם אחת

 לתמיד את המבוכה הרעיונית שאיפיינה את האצ״ל. בעקרונות אלה הם הוכיתו ׳עצמאות מותלטת׳

 ובהירות מטרותיהם."

 ״עיקרי התהייה״ הם תיבור הצהרתי שיוזם ונוסה בידי יאיר כביטוי להשקפת עולמו הלאומי למען

 ישמשו בסיס אידיאולוגי ומדיני בשביל הארגון המחתרתי המהפכני החדש.

 לשם כך, הוא נקט שורה של בירורים ממושכים עם תברי מפקדת הארגון ועם אנשים שונים מהוגי

 אנשי הרות. הבירורים והניסותים נמשכו מקיץ 1940 עד פברואר 1941. כל אותה תקופה נערכו בירורים

 וויכוחים פנימיים נוקבים בתוך הארגון, המפקדים ובקרב השורות.

 במחקרו המאלף של זאב איביאנסקי, ״לחייי צבת ראשונה״(2003), מביא המחבר פרטים מרתקים

 על נסיבות החגבשוחם של העיקרים.

 "יאיר נפגש במהלך הבירורים עם אישים שונים מקצות הקשת הרעיונית חקרובה" - כותב

 איביאנסקי - ״עם המשורר יעקב כהן שחיבורו ׳משנת חיב״ד׳(ראשי תיבות של תיילים-בני-דור)

 משנות ה-30, שימש מצע רעיוני ל׳ברית הקנאים', תנועת הנוער של הפלג של מאיר גרוסמן שפרש

 מן המפלגה הרביזיוניסטית. עקבות ׳משנות חיב״ד׳ ניכרים היטב ב׳עיקרי התחיה׳. הוא נפגש גם עם
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 המשורר שאול טשרניתובסקי, אשר שירתו שימשה לו אתד ממקורות ההשראה. חנוך קלעי, שהיה

 חברו הקרוב בתקופה זו, בעצמו חיבר ראשי פרקים לעיקרים ליאיר, אשר נבחנו ותוקנו על ידי יאיר.

 חנוך נפגש עם המשורר אורי צבי גרינברג, אשר לא השתחף אמנם בניסוח העיקרים, אך השפעתו

 והשפעת ״ברית הבריונים״ ניכרות בהם מאוד.

 ״ברית הבריונים״ הייתה תנועה לאומית מהפכנית קטנה, שצמתה מהזרם המקסימליסטי של

 המפלגה הרביזיוניסטית בשנת 1930. יחם הקבוצה ד״ר אב״א אתימאיר (גייסינוביץ), סוציאליסט

 לשעבר, שהפך למתנגד חריף לסוציאליזם, אשר ריכז מסביבו חוג של משכילים וביניהם ד״ר י״ה

 ייבין וא״צ גרינברג. הקבוצה שמנתה בשיא כותה כמה עשרות תברים, טיפתה פעילות ציונית-קנאית

 לוחמת, שמטרתה העיקרית הייתה להקים תנועת מחתרת לפי כל הכללים של המחתרת, להשיג נשק

 ולפחות במלחמה נגד האנגלים. הצה״ר וז׳בוטינסקי הסתייגו מהקבוצה ודרשו את סילוקם מהתנועה.

 במרוצת הזמן הפכו להיות לוחמים קנאים נגד הנאציזם. הם הורידו דגלים של צלבי קרס מהקונסוליות

 הגרמניות, הרסו תלונות ראווה בהם הוצגו סתורות גרמניות, ערכו הפגנות נגד סגן שר המושבות

 הבריטי, ד״ר דרומונד שילס, סגן שר המושבות הבריטי. שילס ביקר בארץ-ישרא באוקטובר 1930.

 בצאתו ממלון ״פלטין״ בתל-אביב(9 באוקטובר 1930), נתקל בחבורת מפגינים חברי"ברית הבריונים״.

 זו הייתה, למעשה, ההפגנה הפוליטית הראשונה בארץ נגד שלטונות המנדט. יצאו להכשיל את מפקד

 האוכלוסין שביקש לערוך השלטון האנטי ציוני. עשרות מחברי הברית נעצרו ונשפטו למאסר. הקבוצה

 השתתפה גם בהפגנוח נגד ציד מעפילים וחבריה נשפטו לעבודת פרך. אבל מלחמתם לא נתגבשה

 למעשה בשלטון הבריטי ופעולותיהם לא באו לכלל ביטוי בשטה זה. בעקבות רצת תיים ארלוזורוב,

 ממנהיגי מפא״י, שניהל את המשא ומתן בעניין ״הסכם הטרנספר" עם גרמניה הנאצית, נעצרו אב״א

 אחימאיר וכמה מחבריו, שהתנגדו להסכם, בחשד ביצוע הרצח. הנאשמים הועמדו לדין ובסופו של

 דבר זוכו. אבל אחימאיר וחבריו הועמדו לפני בית דין צבאי ונשפטו לעונשי מאסר בעוון תברות

 בארגון בלתי תוקי. אתרי ריצוי המאסר לא שב אתימאיר להנהיג את התנועה, אשר התפרקה ונעלמה

 מן הזירה הפוליטית. האידיאולוגיה של לת״י הושפעה מ״ברית הבריונים״ ומתעמולתם ומאמריהם

 של אב״א אחימאיר ושל ד״ר ייבין אשר הביעו את השקפותיהם המהפכניות במכתב אל ז׳בוטינסקי

 במילים הבאות: ״אנו מאמינים בדרבי תנועת השחרור של העמים: סוהר, גרדום וקומות״.

 חנוך הפגיש את יאיר גם עם אחד מפעילי ״המכסימליסטים״, קרוב משפחתו, המהנדס שלום

 שלוסר. מסמך העיקרים ״המכםימליסטים״ שנכללו בנאומו שהשמיע שלוסר ב-1936, מעל דוכן

 הנאשמים בבית-המשפט הבריטי על השתתפוחו בהפגנה נגד השלטון הבריטי, עמד גם הוא לנגד

 עיניו בניסות העיקרים. קבוצת ״המכטימליטטים״ הייתה קבוצת תברים בראשות יהושע ה׳ ייבין ואורי

 צבי גרינברג, שרידי ״ברית הבריונים״. הקבוצה הטיפה לנקיטת פעולות נמרצות נגד השלטון הבריטי

 והתנגדה לדרכה של הצ״ח אחרי פרסום ״הספר הלבן״.

 במאי 1939 דרשו אנשי הסיעה לערוך הפגנה ליד בית הממשלה בתל אביב, להתפרץ לתוכו, להוריד

 את הדגל הבריטי ולהניף את הדגל העברי חחתיו ואחר כך לשרוף את מסמכי מחלקת העלייה. ההפגנה
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 נערכה על ידי האצ״ל, משכה אחריה אלפי צעירים, הוכתרה בהצלחה רבה ועוררה רושם רב בארץ

 ובעולם כולו.

 ״המכסימליסטים״ התנגדו גם לדרכו של האצ״ל ודוד רזיאל, שהכריז על שביתת נשק במלהמה

 נגד בריטניה בתקופת מלחמת העולם השנייה. לעמדתה הציונית-המכסימליסטית של הקבוצה הייתה

. ״יאיר נפגש עם אוריאל הלפדין  השפעה רבה על גיבוש השקפת עולמו של יאיר ועל דרכה של לח״י

 (יונתן דטוש), אשר באותה תקופה גיבש את משנתו הכנענית" - כותב איביאנסקי. רטוש ראה את

 ״עיקרי התהייה״, המנוגדים בתכלית ל״הלם המשתרר״ של הכנענות שהביא עמו מפאריס. ככל הנראה

 לא הביע הסתייגות מן העיקרים, אלא נשא ונתן עם יאיר על מעמדו בראשות המחתרת.

 "יאיר התשיב מאוד את ניסוה העיקרים", אומר תנוך קלעי בעדותו לאיביאנסקי. "לניתוק מן

 התנועה הרביזיוניסטית היה רקע אידיאולוגי, ומכאן התחייב ניסוהו של המצע האידיאולוגי של

 המתתרת, שיבהיר סביב מהמתלכדים".

 הרב משה םגל, שהיה מפקד ״ברית ההשמונאים״, טוען כי גם הוקת ״ברית החשמונאים״ השפיעה

 על כתיבת העיקרים של יאיר, היות שבהוקה מופיעות המילים ״מלכות ישראל״ בדרך קבע. יאיר היה

 עושה שימוש בהרצאותיו במלחמת החשמונאים, בה ראה מלתמת שתרור לאומי דתי שאותה ביקש

 להמשיך על-ידי הקמת המחתרת החדשה - אומר הרב סגל.

 נתן ילין-מור מספר:

 ״באהד הימים הגיש לי יאיר לקריאה דף-נייר ועליו רשומים שמונה-עשר סעיפים. בראש הגליון

 התנוססה כותרת: ׳עיקרי התהיה׳. קראתי אותם לפי בקשתו. מצאה הן בעיני השפה הנשגבה של

 הכתוב. נשגבת ולא נמלצת. הסכמתי למרבית העיקרים. לא נשאו תן בעיני ביטויים אהדים. אתרים

 לא היו ברורים לי. שאלתי את יאיר למהות המסמך שלנגד עיני. הוא ענה, כי לדעתו נעוצה סיבת

 המשברים בארגונים הצבאיים בתוסר הבהירות באשר למטרות ולאמצעים. כדי למנוע משברים

 בעתיד, מצא לנכון לנסת את עיקרי התתיה, שישמשו קו-מנהה למלתמתנו בעתיד, עד הניצחון

 ומעבר לו. הדבר תשוב ביתוד עתה, כאשר ניתקנו עצמנו מתנועת ז׳בוטינסקי ואנו אמורים להתפתת

 לתנועת התירות העברית האמתית.

 שוחחנו על אחדים מן העיקרים. הסבריו ומחשבותיו היו לעתים מפתיעים: כאשר דנו בפסוק

 ״שמוש בגאוניותם, מעמדם ומאודם של יתירים - וכוון מרצם, מסירותם ולהטם המהפכני של

 ההמונים למלחמת השהדוד" - הוציא יאיר לפתע הוברת של ׳ליליפוט׳, ירהון אנגלי שהיה נפוץ

 מאוד בימים ההם.

 הנה, ראה - אמר יאיר - זה ירתון אנגלי, עשוי בדרך גאונית. נפוץ ומצליה. מי עושה אותו?

 יהודים, בעיקר פליטים מהונגריה. דק השפה היא אנגלית. הכשרון הוא יהודי. האם מוגזם לקוות,

 כי יום אהד נוכל לרכז את כל ניצוצות הגאוניות היהודית כאן, ולרתום אותם לטובת העניין העברי?
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 מדוע לא יוכל להופיע ירחון כזה, אפילו בשפה האנגלית, באדץ-ישראל? כמה השפעה יכול הדבר

 להוסיף לעם העברי וכמה הכנסה לאוצר המדיגה! זו רק דוגמה. יש ממציאים גאונים בכל שטהי

 המדע, שהם יהודים. מדוע יקדישו את אונם לזרים ולא לעמם?

 תנועת התירות העברית, האמין יאיר, תוכל לאתד וללכד את כל העם; למשוך אליה את היתידים

 הגאונים ולכוון את להטם המהפכני של ההמונים.

 לעתים היה ההגיון הקר נמס מול להט האמונה. אך יאיר הטה אוזן גם להסתייגויות ממושגים

 צורמים. יש וקיבל את ההסתייגויות, כמו לגבי הבטוי ׳לשון התורה', שהזכיר במידת-מה את המושג

 ׳לשון הקודש׳, האסורה בדבור בחיי יום-יום; או לגבי הבטוי ׳המלכות השלישית׳, שעורר טעם

 לפגם, בהיותו דומה למטבע לשון גרמני: ׳הרייך השלישי׳. בטויים אלה הושמטו מן הנוסה הסופי של

 העיקרים. הוא לא קיבל את הערעור על המושג ׳אדנות׳, שאף הוא הזכיר בדרך של ההבר את אתד

 ממושגי-היסוד הגרמניים: ׳עם האדונים׳. יאיר הזכיר לי, שהמושג הופיע בשירי אורי-צבי-גרינברג,

 זמן רב לפני שהוכנס לשמוש במילון המיוהד של המפלגה הנאצית.

 תוך כדי קריאה ושיהה הצעתי ליאיר שיגויי סגנון, שנתקבלו על דעתו. לא ידעתי אז, שהיו

 עוד עוררים על כמה מעיקרי התתיה. בהם שלמה בן-שלמה, הבר ותיק של הארגון, מהפכן באופיו

 ובאורת-הייו. השגותיו בכתב פורסמו בתמציתן בעתון הפנימי ׳במתתרת׳ ויאיר השיב עליהן. לא כל

 הנמוקים של יאיר שכנעו אותי. עם זאת לא נפגמה אמונתנו ביאיר והערצנו אותו. הוספנו לראות בו

 מורה-דרך ומתוה הקו בימי המבוכה ההם.

 באחדים מעיקרי התהיה הורגשה רות דתית. יאיר לא היה דתי במובן המקובל של המלה. הוא

 היה רליגיוזי. לא היה בו שמץ של קנאות ומעולם לא ניסה להטיל את אמונותיו ומנהגיו על זולתו,

 מתבדיו ופקודיו, שברובם לא-דתיים היו. יאיר לא עשה כל מלאכה בשבת, לא כתב ולא עישן. הוא

 לא כהה בידי לעשן בליל-שבת בנוכתותו, ואף הכתיב לי מכתבים בעת הצורך. הוא לא הסתתר

 מאהורי התרוץ של ׳פקות נפש׳, אף כי לעתים היה בכתיבת המכתב משום פקוח-נפש באמת.״

 אריה קוצר, מוותיקי לח״י וממקורביו של יאיר מאשר, כי יאיר ביקש למסור אח עיקרי החחייה גם

 לעיונו של פרופ׳ קלוזנר.

 המפקדה אישרה את הנוסח של"עיקרי התהיה" אשר פורסמו בגיליון ב׳ תשון תש״א (נובמבר

 1940) של עיתון"במתתרת״, ביטאון פנימי של לה׳׳י, בו נאמר:

ה ד - מ  ״בגיליון זה של ׳במחתרת׳ מתפרסמים לראשונה עיקרי התהייה שנוסתו על ידי ה

 (כנראה:״המפקדה״). עיקרים אלה הם משאת נפשם של לותמי התירות בישראל ופשר הייהם כאחד.

 תפקידם להורות את הדרך למלהמה לגאולת העם השלמה בארץ היעודה.

 תהי תורת תירות זו חרוטה על לוח ליבם של כל הלותמים לייעוד, אלה שנשבעו לו אמונים עתה

 ואלה שימדדו שכם אהד עמנו מהר״.
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 ״עקרי התחייה״ מכילים י״ח סעיפים כדלקמן:

 ״א. העם עם ישראל הוא עם סגולה; יוצר דת הייתוד; מתוקק מוסר הנביאים נושא

 תרבות עולם; גדול במסורת הגבורה ומסירות הנפש; ברצון החיים ונות

 הסבל; באור רוחו, בביטתונו בגאולה.

 המכורה היא ארץ ישראל בתתומיה המפורשים בתורה (לזרעך נתתי את

 הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול, נהר הפרת, בראשית ט״ו, י״ת) היא

 ארץ ההיים בה ישכן לבטת העם העברי כולו.

 ב. המכורה

 ג. העם ומכורתו את ארץ ישראל כבש ישראל בהרב. בה היה לעם ובה בלבד יישוב לתחיה.

 לפיכך יש לישראל ורק לו זכות הבעלות על ארץ ישראל. זכות זו היא מוחלטת:

 היא לא פוקעת ולא תוכל לפקוע לעולם.

 ו. גאולת הארץ. 2. תקומת המלכות. 3. תתיית האומה: אין תקומת המלכות

 בלא גאולת הארץ, ואין תחיית האומה בלא תקומת המלכות.

 ד. היעוד

 ואלה תפקידי הארגון בתום המלתמה והכיבוש

 חינוך העם לאהבת התידות וטיפות נאמנות קנאית לקנייניו הנצתיים. השרשת

 הרעיון כי גורל העם נתון בידיו הוא. הדוש ההכרה ״הסיף והספר ניתנו

 מכורכין מן השמים״(ויקרא רבה, ל״ה, ת׳).

 ה. הינוך

 איתור העם כולו סביב דגלה של תנועת החירות העברית. שמוש בגאוניותס,

 מעמדם ומאודם של יתירים - וכיוון מרצם, מסירותם ולהטם המהפכני של

 ההמונים למלתמת השהרור.

 ו. אתדות

 כריתת בריתות עם בל המעונינים במלחמת הארגון המוכנים לסייע לו

 במישרים.

 ז. בריתות

 חישול הכוח הלוחם והאדרתו במכורה ובתפוצות, במחתרת ובקסרקטין,

 להיותו צבא הגאולה עברי על דגלו, נשקו ומפקדיו.

 ת. כות

 ט. מלחמה מלחמת תמיד בכל העומדים לשטן לקיום היעוד.
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 י. כיבוש כיבוש המכורה בחיל מידי זרים לאחוזת עולם.

 ואלה תפקידי התנועה בתור האדנוח והגאולה:

 יא. אדנות תידוש האדנות העברית על הארץ הגאולה.

 יב. משטר הצדק הקמת משטר חברותי ברות מוסר ישראל והצדק הנבואי, במשטר זה לא יהיה

 רעב ומובטל. בו יהיו היי אהווה, כבוד ורעות כל בני האומה באשר הם בניה,

 אות ומופת לגויים.

 יג. התייאת השממות בניין התרבות והתייאת השממות לעליית המיליונים, פדייתם ורבייתם.

 יד. משפט הזרים פתרון בעיית הזרים על ידי הילופי האוכלוסים.

 טו. קבוץ גלויות קבוץ גלויות שלם במלכות ישראל.

 טז. שלטון האדרת העם העברי להיותו גורם צבאי, מדיני, תרבותי וכלכלי ראשון במעלה

 במזרח ובחופי הים התיכון.

 יז. תהייה התייאת הלשון העברית בפי כל העם, תידוש עצמאותו ההסיטורית והרותנית

 של ישראל. צרוף האופי הלאומי בכור התהייה.

 יה. הבית בנין הבית השלישי כסמל לתור הגאולה השלמה."

 ״עיקרי התחייה״ שימשו נושא לוויכוח ולדיונים בקרב חברי המתתרת ונתקבלו באופן כללי תוך הדגשת

 העיקר: קביעת ארץ ישראל במולדתו של העם היהודי והמלחמה בשלטון הזר ושחרור המולדת.

 ב״עיקרי התהייה״ נמצאו רק נקודות חיוב וחסרו בהם הנחות יסוד שליליות כגון: האנטישמיות,

 אשר הייתה מושג מקובל על התנועה הציונית. אצל יאיר הרצון לגאולה היה טבעי ושאב את עוצמתו

 מתרבות ישראל לדורותיה ואינו בא כתגובה למעשיהם של הגויים. זו הסיבה שגם הבריטים וגם

 הערבים אינם נזכרים ב״עיקרי התהייה". טביעת המושג ״שלטון זר״ הוא מושג עקרוני לכל שלטון זר

 השולט בארץ - לדעתו של יאיר - והוא תל לגבי כל שלטון שאיננו עברי.

 לאחר פרםום ה״עיקרים״ ביקש יאיר מד״ר ישראל אלדד להטבירם ולהרתיבם, אך דברי הפרשנות

 לא נתקבלו על דעתו של יאיר ונגנזו. חברים אחרים הביעו הםתייגויוחיהם לאחר הפרםומים, בעיקר

 לגבי הסעיפים "עם סגולה", "ביח שלישי״, בהם ראו רוח דתית שלא הלמה את השקפת עולמם של

 רוב החברים. היו גם כאלה אשר טענו נגד הסעיף"משפט צדק" וששאלה זו צריכה לקבל חשובה רק
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 לאתר השגת המטרה העיקרית: הקמת המדינה העברית. וויכוחים נערכו בין שורוח החברים גם לגבי

 הביטויים: ״הקמת מלכות ישראל״ ועל משמעותן של ״בריתות״ עם כל המעונינים במלחמת הארגון

 ״המוכנים לםייע לו במישרים״. על אתדים מן הסעיפים ערערו התברים מהטעם שלשונם אינן תואמת

 את העידן המודרני.

 על מכחב למערכח ״במחתרת", שבו נמתחה ביקורת על העיקרים, ענה יאיר:

 ׳׳המערכת תשיב על ראשון ראשון ועל אחרון אחדון:

 א. בעניין שגי העיקרים - הקמת המדינה וכוח הזרוע - יש לומר שהם משמשים באמת אלף-בית

 של האידיאולוגיה. ואולם לשני העיקרים היסודיים הללו נוספו עיקרי התחיה האתרים בבחינת גימל

 ודלת. הא ועד י״ת, שכל אהד מהם בא להוסיף ולא לגרוע. מכיוון שמיום הפילוג וניתוק הקשרים

 הגמור עם הצ״ת ברור לכל, כי התתלנו להיות תנועה עצמאית, ותנועה עצמאית, המאמינה שהיא

 תהא ברבות הימים לתנועת התירות בישראל, אשר תקיים את יעודי האומה במלואן, איננה יכולה

 לצמצם את עצמה ב׳׳דלת׳׳ אמותיו של האלף-בית האידיאולוגי שקדם לפילוג. המ־דה מאמינה שהא.

 יהיה ויילהם תמיד. רוצים אנו להתוות דרך לאדגות ולשלטון, לתיי תירות וכבוד תהילה ללותמי

 חתירות ואחר כך - לאומה כולה. אלה יהיו חיי העברים בתור הבית השלישי, לכשתיכבש המולדת

 לאחוזת עולם. עלינו להיות לכת סגולה בתוך עם סגולה; כת נושאי רעיון קדוש; כת שוחרי התירות

 ולוחמיה, אשר פניהם לגאולה השלמה של האומה כולה ברוח ובתומר. כיבוש המכורה ותקומת

 המלכות, אלה הם השלבים הראשוגים. על העם העברי הגדול ללכת בדרך האדנות והשררח עד סוף

 כל הדורות.

 ב. העם העברי הנהו עם סגולה. שונאי ישראל מבתוץ, הטוענים כי נתות דרגה הנו, וממעטי

 דמותו מבפנים, שאינם מאמינים בגדולתו, לא יוכלו לשנות את העובדה הזאת. תולדותיו המופלאים,

 עטורים עטרת גבורה; קיומו ופריתתו בשהת הגלות, הגילויים הנצתיים של שכינתו העברית, שהיו

 לאור לעולם כולו ־ כל אלה יבואו ויוכיחו. מובן ממילא, שלא בגלל היותו עם סגולה ניתנה לו הזכות

 על הארץ הזאת. זכות זו ישנה לכל עם על ארץ מולדתו. לו כבושים היינו, לו לכושים דמיינו, גם אז

 הייתה לנו הזכות לחיות במולדת חפשית וגם אז היינו נלחמים על זכות זו באותה נכונות ובאותה

 התלהבות.

 ג. בעניין משטר הצדק; אמת ויציב, כי הציונות המדינית דחתה את שאלת המשטר לאתר הקמת

 המדינה. ואולם אין אנו ציונות מדינית. לו היינו מזדהים עם הציונות המדינית לא הייתה זכות

 לקיומנו הנפרד, העצמאי. אנו, כאמור, תנועה הדשה, תנועת התירות העברית, הרוצה להקים את

 מלכות ישראל ולבנותה מחדש על יסודות נצחיים של ״אהווה, כבוד ורעות" לכל בני האומה באשר

 הם בניה. אנו רוצים שבמלכות זו לא יהיה רעב ומבוטל, לא יהא נתות ומקופה. התנאים הללו אינם

 קובעים את צורת המשטר, אלא את תכנו, את מהותו. ואנשים, התושבים שיוכלו ביום מן הימים

 להתנגד לשאיפות הנאצלות הללו ואף ללהום בהן, אין להם מקום בתוכנו. מה רוצים מתנגדים

 בכוח אלה? שבני העם העברי במולדת לא יהיו"היי אתווה, כבוד ורעות", כי אס שנאת אתים, קלון
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 ושעבוד? האם הם שואפים, שיהיו בה רעבים ומובטלים? כבר כיום נתבע ונדרוש כבוד לדם וכבוד

 לזעה; כבוד לחייל וכבוד לעמל; כבוד לכובשי המכורה וכבוד לבוני המלכות, שיניחו יחד בשלח

 ובפטיש את היסודות לעתיד עמנו הגדול.

 ד. המתבר כותב כי אינו אדוק ואין לו כל סנטימנטים לבית השלישי. בעצם ההנהה הזאת ספוגה

 טעות. עניין המקדש אינו דתי דווקא וגם לאדם שאינו אדוק יכולים להיות סנטימנטים לבית, אשר

 שימש סמל מאז ומעולם לעצמאות עברית. ננתת את שני הדברים להוד: עניין הדת ועניין המקדש.

 ראשית עובדות: מלחמות היהודים ובפרט מלתמות השהרור שלהם עמדו תמיד בסימן הדת. מלתמת

 החשמונאים מלחמת הקנאים, מרד בר-כוכבא - התחוללו כולן כשהנכרי חילל את קודש קדשיה

 של האומה. אלה במכורה. ובגולה - הדת הזאת היא היא, ששמרח על חיי האומה, ההשתייכות אליה

 הייתה בנתינות המדינה; סידור בדרכיה; תורה כתוקת המדינה; וטלית כדגלה. וכל הבוגד במדינת

 הדת היה מוציא עצמו מכלל האומה, היה עוכר ישראל, מנודה ומותרם במצורע. כל מומר ומושמד -

 למת ההי היה נחשב בעיני משפחתו. והודות לקנאות דתית זו נשאר הדם הלאומי בטהרתו העברית.

 הודות לקנאות דתית זו קמה תנועת ציון ועתה תנועת ההירות, שבעורקי אנשיה זורם הדם הקדמון,

 דם המכבים והקנאים והם יבואו ויוכיתו. לפיכך שומה על כל אדם מישראל ועל כל אתר מאנשינו

 בפרט, שיכבד ויוקיר את הדת העברית, אף אם אדוק איננו.

 ועתה למקדש. כמשכן, היה הוא סמל תי לרוח האומה. ארון-הברית הלך בראש המתנה במדבר.

 ארון-הברית עבר את הירדן בדרכו למכורה, כדגל האומה נישא בקרב, נפל בשבי. בימי המלתמה

 והכיבוש היה נע ונד ורק כשקמה המלכות על תילה, בימי דוד ושלמה, נבנה המקדש. בנפול הבית,

 נפלה המלכות. היא קמה מהדש בימי החשמונאים, לאחר חנוכת הבית. נחרב הבית השני - נחרבה

 המלכות והארץ. במלתמות הקנאים היה המקדש למבצר ולא נשאר מבצר האמונה לקנאים שבכל

 הדורות. העם כולו התפלל ומתפלל לתקומתו. ובתקומתו זו יראה את סמל הגאולה השלמה.

 לבסוף בעניין הביטויים ׳לשון התורה', הימלכות השלישית׳ ו׳מלכות ישראלי. שני הביטויים

 הראשונים הותלפו בינתיים בנוסה הסופי של העיקרים, שנתפרסם בגליון ה׳ של עתוננו. הביטוי

 ׳מלכות דוד ושלמה', ׳מלכות התשמונאים׳. מלכי ישראל מלכו אז על ישראל וישראל מלך על ארצו.

 תקוותינו היא, שבקום מלכות ישראל על תילה, ימלוך העם העברי במכורה כמלוך מלך.״

 השפעת מרחק הזמן והצטרפותם של חברים חדשים למתתרת שלא התתנכו על ברכי הסעיפים הדתיים

 "והמיסטיים״ של"עיקרי התחייה", הטביעה אח חותמה על המשך דרכה של לה״י ולמעשה נשארו רק

 שלושה סעיפים עיקריים אקטואליים שהיו מקובלים על רוב החברים: גירוש השלטון הזר והקמת

 מדינה עברית ומציאח בעל בריח. שאר הסעיפים אמורים היו להידחוח לדיון לאחר השגח התירות.
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 הםבוה פנימית: ״במחתות״

 כאמור, סבר יאיר, כי העדר חינוך אידיאולוגי מעמיק באצ״ל המיתולוגי, הוא אשר היה הגורם העיקרי

 למשבר הפילוג שהתרחש על הארגון. לפיכך, אחד הצעדים הראשונים, אוחם נקט מייד אחרי הפילוג,

 הוא הוצאה לאור של ביטאון פנימי, שתפקידו להציג את הדרכים התדשות שהתהוו בתינוכם של

 הלוחמים. העיתון נועד לשמש כמדריך, מתנך ומעצב דמות לוחם חדשה, שיילחם לאור הרעיון ולמען

 הגשמחו, ולא לפי צו מנהיג.

 שישה גליונות ״במחתרת״ הופיעו התל מאוקטובר 1940 (תשרי חש״א) ועד מרם 1941 (אדר

 תש״א), שכאמור נועדו לבירורים ולדיונים בתאים בקרב החברים.

 בגיליון ב׳ הופיעו דברי הסבר למטרת הביטאון:

 "אין ספק, שתינוכם האידיאולוגי של אנשינו עד עתה היה לקוי מכמה בתינות. רבים מאד הצטרפו

 אלינו לא מתוך הכרה, ועד יום הפילוג ועד בכלל, לא היו דרכיו של האצ. נהירים להם. המ - דה לא

 התעלמה מעולם מהחשיבות הנודעת ליצירת האידיאולוגיה ועיצוב דמותו הדותנית והפוליטית של

 הח. ואולם סיבות שונות מנעו את הדבר עד היום ובימי הפילוג שילמנו מהיר יקר מאד בעד העדר

 חינוך זה. אי לזאת החליטה המדה לתקן את המעוות בהקדם האפשרי על-ידי קביעת עיקרי התתיה

 אשר להא. וציון דרכי מלחמתו.

 בדרך כלל ההסברה שבעל־פה מתוך קונטקט אישי אמיץ מהווה גורם ראשון במעלה בהקניית

 הידיעות על הנעשה והעתיד להיעשות.

 ואולם לרגלי אופיים הקונספרטיבי של חיי הא. תצטרך הסברה זו להיעשות רובה ככולה, לפתות

 עד שיימצא פתרון רצוי יותר בכתב, באמצעות העתון.

ה והוא מורה דרך להא. המדריך אותו בהלכות מלחמת ד - מ  העתון הוא כלי מבטאה של ה

 השחרור בכללן, מסביר ומפיץ אור על תופעות שונות בתיי היישוב בארץ והעם בגולה, ומחווה את

 דעתו המוסמכת של הענינים העומדים ברומו של עולם.

 רצוי א״כ שהעתון לא ישמש תומר לקריאה בלבד, אלא אף יעורר את המתשבה ויגבש את

 ההכרה.

ד להעביר, לאחר שיוקרא כל גליון, דו״ת מפורט על ההקראה, הרושם שעשו דבריו על - מ  על ה

ם ואנשים וכו׳.״ י ד -  מ

 המאמרים והרשימות שמתפרסמים בעיתון הם קצרים, מנוסתים בבהירות, במגמה לשמור על פשטות

 מחשבתית ללא ריגשה מיותרת ומליצית.
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 בגיליון א׳ של ״במתתרת", שהופיע במלאת שנה לפרוץ מלחמת העולם השנייה, פורסמה סקירה

 מפרי עטו של יאיר על המלחמה שהלפה, שהייהה לדעתו שנת מדרון ואבדן עשתונות, שנת הבלגה

 והתנוונות:

 ׳׳לפני זמן-מה מלאה שנה מיום פרוץ המלהמה'. שנה זו הייתה שנת מדרון ואגדן-עשתונות,

 שנת הבלגה והתנוונות. הכוה העברי הלותם במולדת, שידע במשך שנתיים והצי - מ-23 באפריל

 1937 עד 31 באוגוסט 1939 - להגיב בדבריו ובמעשיו, הן על מעשי הדמים של שכנינו והן על

 הפוליטיקה הזידונית של הממשלה, והםכיל לסתום ביד ברזל את פי המשטינים והמלשיגים, סטה

 מדרכו ועמד הסר אונים ומגשש כעוור בצהריים. את כבודו המיר בקלון ואף נאתז בשתי ידיו בקרנות

 ׳׳המפעל והבנין״. בשעה היסטורית גדולה, שעת מלתמת איתנים, הרת סיכויים ורבת האפשרויות

 שקט היה על מי מנותות, כדי ליהנות מן העולם במסגרת הליגליות למחצה בהסות הממשלה על

 מוסדותיה השונים. הוקי העליה הותמרו, אנשינו נידונו לשנות מאסר רבות והושמו בכלא, תוק

 הקרקעות נתקק ובמתנה, הלאה, שבראשו עמדו כושלים ותבוסנים, נשמע קול דממה דקה, מ־דים

 ולותמים נשאו ונתנו עם ה׳׳כופר״, עם הממשלה, עם הבולשת. במקום עמידה גאה על משמר

 זכויות העם במולדתו, במקום מלחמח עזח על חייו ועתידו, במקום החלומות על כיבוש המולדת -

 באו התתייבויות להימנע מפעולות ותזון כיבוש השלטון ביישוב בעזרת הממשלה. תורת המלחמה

 הוחלפה בתורת המין; המחתרת הוחלפה בכתובת ובמשרד, וכל השאיפות והאמצעים רוכזו בנקודה

 אתת - קיום המנגנון והצלת המסגרת.

 ההסתבכות בתיים הסיעתיים של התנועה שבאה כתוצאה מניסיון להשתלט עליה, מצד אתר;

 ומלתמת הסרק העלובה ב״כופר היישוב", שבאה אהרי כישלון המשא ומתן, מצד שני; שני אלה

 כאתה הקלו את ערכו של הע. גם בעיני אנשיו וגם בעיני מתנגדיו. הס נטעו בלב אנשי המפלגה את

 ההכרה שקל יהיה להשתלט על הע. בתקופת המשבר הפנימי העובר עליו. והם גם הביאו את השמאל

 לידי מסקנה שהע. לא יוכל לעמוד בפני התקפתו. וכך הכשיר ר״מ הקודם את הקרקע גם לפילוג וגם

 למפלת הרצליה".

ם הגבוהים) מתוך תאוות י - ־ מ  אלה שפרשו מאתנו, מסיבות שונות פרשו. תלקם (ביהוד בין ה

 השלטון ואמביציות אישיות; הלקם (וביחוד אנשי השורה) מתוך דבקות לבית׳׳ר ולראשה המנות;

 תלקם מתון הכרה, שאחרי מות הנשיא עלינו להתאחד ויהי מה, כי אתרת יתסלונו; תלקם מפני

 התשש, שלא ידעו לעמוד בכל הרדיפות מצד השלטונות, השמאל ואף התנועה שהשתיכו אליה עד

 עתה; חלקם מתוך תקוות שוא שמפקדים ששגו ונכשלו בעבר לא ישגו ולא ייכשלו בעתיד.

 לכל אלה נכונו אכזבות קשות ומרות: אחדות לא הוקמה, מכיון שאלה, שהתימרו להקימה, היו

 י מלחמת העולם השנייה
רמז לתקרית בפלוגת הגיוס של בית״ר בהרצליה, שבמהלכה הכו חברי ה״הגנה״ את חבר בית׳׳ר והאצ״ל, אליהו 1 0 

 שלומי(בייכס), שנפטר מפצעיו(8ו באוגוסט 1940).
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 שואפי שלטון ורודפי כבוד, הם, הם שגרמו לפילוג, כי לא אבו לוותר על שלטונם. יתר על כן; אחדי

 הפילוג הראשון ממשמש ובא פילוג שני בין תםידי המפלגה ונגרריה ובין מעטים המנסים לדגול

 בעצמאות. הדרך הפוליטית לא הוחוורה. בעניין הגיוס דו-פרצופיות וערבוביה: השמאל דוהה וימין

 מקבלת. ובינתים מגייסים בכות הפיקוד ובלהץ ההרעבה וקונים בדם המגוייםים את הזכות להתהלך

 לאור השמש בתסות השלטונות.

 למערכת הגופים הליגליים נוסף עוד גוף המתימר להיות הלמן. הוא יכול להתקיים (וגם ההגנה

 השמאלית מתקיימת), אך לחיות וללחום לא יובל עוד.״

 במאמר"על הילולה ועל מלחמה" שנכתב על ידי יאיר ויעקב אורנשטיין, מוסקת המסקנה ש״שנאת

 היהודים היא מכה שימיה כימי חורבן וגלות, ואין לה מזור, אלא הקמת המדינה העברית הגדולה, שבה

 יוכל לשבת עם ישראל כולו:

 ״הההמרה ההדרגתית של התיים, התרפת היחסים שבין עם הארץ וממשלתו לבין היהודים,

 נישולם השיטתי מכל העמדות שנתפסו במשך דורות ואף חקיקת חוקי הגזע והוצאתם לפועל - בל

 אלה לא הספיקו.

 ואייה בשעה שעלה אדולף היטלר לשלטון וניתנה בזה אות ׳אכן׳ הראשונה ליהודי הגולה, לא

 הביגוה אף יהודי גרמניה גופה, שפירוש עליה זו היא עקירת היהדות הגרמנית משורשה. יהודי

 אירופה האהרים לא זעו ולא נעו.

 כשיצא לפועל ה׳אנשלום׳ בין גרמניה ואוסטריה לא הושפעו ממנה יהודי הסודטים. וכשצורפו

 לידייך השלישי׳ גם הםודטים שקטו יהודי צ׳כיה על שמריהם. עם בליעת צ׳ביה לא התעוררו יהודי

 פולין. ומפלתה של פולין לא השפיעה אף במלוא נימה על יהודי דניה ונורבגיה. כניעתן של שתי

 הארצות הללו לא עשתה רושם ניכר על יהודי בלגיה והולנד. וכשנפלו שתי אלו רבצו יהודי צרפת

 שלוים ושאננים כל אתד תתת תאנתו וגפנו.

 עם התפוררותה של האימפריה הצרפתית נזדעזעה היהדות בעולם כולו: ׳בארזים נפלה שלהבת',

 אך יהודי רומניה, יוון וייגוסלביה, בולגריה לא השכילו הבן את המתדתש, ולא ניסו לבוא לא״י.

 מספטמבר דאשתקד ועד כניסתה של איטליה למלחמה היה הים התיכון פנוי ורבבות פליטי אירופה

 יכלו דרך רומניה מזה, ודרך יוגוסלביה מזה, להעפיל לחופי הארץ.

 ואף בארץ עצמה רבו מתבוללים וגרים, הרואים את ישיבתם בציון כגירוש והחולמים על שיבת

 אשכנז. טעות מרה בידם: אף עם מפלתו של היטלר לא תשוב יהדות אירופה לאיתנה. היטלר יכול

 ליפול, אבל תורת השנאה ליהודים שהוא לא היה בוראה אלא מגשימה, לעולם תעמוד. שנאת

 היהודים היא מכה שימיה כימי תורבן וגלות, ואין לה מזור, אלא הקמת המדינה העברית הגדולה,

 שבה יוכל לשבת עם ישראל כולו.

 היהודים אף אם יצליתו להשיב לעצמם הלק מן הזכויות האזרתיות, שנהנו מהן במספר ארצות,

 יוסיפו להיות זרים וייחשבו תמיד - גם במקרה שלא ייאמרו הדברים בקול רם ־ לגזע נחות, בזוי
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 ומנצל, שיש לעקרו משורש בהזדמנות הראשונה. והזדמנות זו בוא תבוא ולא פעם אחת.

 על תנועת השחרור בישראל לחפנות אחת ולתמיד עורף לאירופה, לגער מרגליה את עפר הגולה.

 כל קרבנות הדמים שהקדבנו, כל כופר הזהב והנפש ששלמנו לגויים צמאי דמינו היה לשוא. מן היום

 ואילך עלינו לרכז את מיטב כותנו, את שארית אמנותנו, ולגייס הכל למען מלתמתנו - מלתמת העם

 העברי לתירותו ולעתידו - במולדת.״

 מאמר נוסף בגיליון א׳ הוא"שיחת התמצית נגד הגיוס" בו קורא יאיר תגר נגד ההתגייסות ליחידות

 הצבא הבריטי, ומונה את התנאים למלתמת היהודים שהם: הכרת הזכות המקודשת של עם ישראל

 כולו להקים בתום המלהמה את מדינתו העצמאית והקמת צבא עברי על דגלו, נשקו וקציניו:

 "... לאתר שהוכרז רשמית על גיוס 400 ערבים 400-1 יהודים ליהידה של הצבא הבריטי, הופיעו

 קולות קוראים מטעם מוסדות ומפלגות שונים, ההל מן הסוכנות ומפא׳׳י וכלה בוועד הלאומי

 והצה״ר, שתמציתם:

 ״על היישוב העברי להתגייס נגד הרשע הנאצי ולהגן על המולדת״.

 ברות זו הופיעו גם כרוזים מזויפים של הא. (שבאתד מהם מוארה גם עמדתו של זאב ז׳בוטינסקי

 ז״ל באור לא נכון).

 אי לזאת יש להדגיש:

 אין גיוס לאומי נעשה גגד מישהו, אלא בראש וראשונה בעד משהו, ה׳בעד׳ קובע את ה׳נגד׳.

 כך התגייסו הפולנים במלתמת העולם בעד שתדור עמם נגד הרוסים. הם יכלו להתגייס גם נגד

 הגרמנים - וכך עשו לאחר שהאתרוגים פירקו את לגיונות פילסודסקי. האירים להמו בעד שחרור

 עמם נגד הבריטים. לו היו שולטים הגרמנים באירלנד, היו לוהמים האירים נגד הגרמנים.

 ליישוב העברי בארץ אין בעד מה להתגייס, כיון שלא ניתנה לו כל ערובה שעם הניצהון, תושג

 התירות לישראל, וכיון שעוד שרירות וקיימות כל הגזירות האנטי-ציוניות המהוות מכשולים המורים

 בדרך להקמת המדינה העברית.

 זכויותיהם הפוליטיות של יהודי ארץ ישראל גם הן קטנות מאשר זכויותיהם של יהודי אנגליה.

 כיום יהודי בארץ ישראל אינו יכול להיות מיניסטר כהוד בלישה ואף לא מושל מחוז כלורד רידינג

 שהיה משנה למלך בהודו. ועל כן אם אפשר למצוא הצדקה להתנדבות יהודים אנגלים לצבא הבריטי

 באנגליה, הרי אין כל טעם ואין הצדקה כל שהיא להתנדבות לצבא הבריטי בארץ.

 אין רצוננו לשמש בשר תותחים סתם.

 כן מתייבת הגנת היישוב:

 א. שהמגינים יימצאו במולדת. הוצאת מיטב הנוער שיתגייס מתוץ לגבולות הארץ, עלולה

 להכשיל את ההגנה.

 ב. שההגנה לא תיעשה ע״י נשק בריטי ולא תתת פיקוה בריטי. מנסיונו המר בעבר, יודע

 היישוב שבעניני הגנה הוא יכול לסמוך רק על כוחותיו הוא.
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 גם הזכויות האזרחיות שמהן ייהנו אולי(בספק גדול) יהודי אירופה, במקרה של ניצחון בריטי,

 אינן עלולות לפצות את תנועת השתדור בישראל, כי זכויות אלו אינן עלולות לפתור את שאלת

 היהודים אף לא לסייע להקמת המדינה.

 התנאים למלתמת יהודים הם:

 הכרה בזכות המקודשת של עם ישראל כולו להקים מתדש, מיד בתום המלהמה, את מדינתו

 העצמאית בארץ ישראל בגבולותיה ההיסטוריים.

 והקמת מיידית של צבא עברי על דגלו, נשקו וקציניו.

 כל עוד לא הושגו תנאים האלה, תישאר האומה העברית בלתי לותמת.

 כל יהודי המתגייס ללא מתיר, מקריב את חייו חינם ומרתיק את גאולת עמו.״

 בגיליון ב׳ עוסק המאמר"העברים הקולוניזטורים ולוחמים" מפרי עטו של יעקב אורנשטיין, שהיה

 עורכו הראשון של "במחתרת", עיתונאי ומפעילי"ברית הבריונים" והאצ״ל, שבפילוג הצטרף אל

 יאיר.

 במאמר זה הוא יוצא חוצץ נגד העבריות הכנענית של רטוש וכנגדה הוא מעמיד את העבריות

 המזדהה עם העם היהודי בתפוצוח.

 מאמר נוסף וקצר של יאיר בשם"תכנית מדגסקר", דן בגיליון ג׳ בתכניתה של גרמניה למצוא פחמן

 לשאלת היהודים על-ידי ריכוזם של יהדות אירופה באי מדגסקר. יאיר קורא לעשות הכל כדי שיהודי

 אירופה ירוכזו בארץ-ישראל:

 ״תכנית מדגסקר״

 בעתונות הציד מוסיפים לטפל בשאלה היהודית ומחפשים פתרון סופי ומותלט. כנראה שהניסיון

 להקים גיטו בלובלין בשביל כל יהודי פולין הוזנת עתה. גם תכניתו של פרנק, המושל הכללי בשטת

 הכיבוש", ״להדתיב את הגיטו ולכלול בו את כל יהודי הרייך השלישי״ אף היא לא נתקבלה על דעת

 הנאצים. ומצד שני הם כנראה מבינים שבנין גיטו בכל עיר ועיר בשטה הכיבוש, אין בו משום פתרון

 משביע רצון ובר-קיימא. לעתים יותר קרובות עולה איפא על הפרק התכנית להעברת היהודים

 למדגסקד.

 יעודו של האצ״ל הוא הקמתה של מלכות ישראל ותתיית האומה בא״י. ברור לכל איש בשודותינו,

 ודבר זה הוטעם בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים ב״עיקדי התחיה״, שהארץ היחידה, שבה יוכל

 העם העברי לשוב לתהייה, היא ארץ-ישדאל. אין ארץ בעולם שאותה נרצה או נסכים להתליף בזמן

 מן הזמנים ובאתה שהם תנאים בארץ-ישראל, היא מכורתנו ומשאת נפשנו מאז, ״מולדת מעולם

 ועד עולם".

 יי ד״ר הנס פרנק, נמנה על משתתפי ה״פוטש״ במינכן(נובמבר 1923), דיר למשפטים. לימים, אף שימש עורך דין
 אישי של היטלר, כיהן זמן קצר כשר המשפטים של הרייך השלישי, עם כיבוש פולין נתמנה כמושל הגנרל גוברנמן.

 סיים את חייו כפושע מלחמה. בית הדין הבינ״ל בנירנברג דן אותו למוות בתליה(1946).
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 ואין כל ספק שהמלחמה בהרצל בגלל תכנית אוגנדה ומלחמה בזנגביל, או טויטוויאליסטים

 אהרים הייתה מלחמת מצוה, כשם שמצוה היא ללחום בתכנית בירוביג׳ן, אלסקה או גויניאה

 ההדשה.

 יתד עם זאת ומפני כך דווקא יש צורך להפנות את תשומת לבם של כל אנשינו לעובדה, שהספד

 הלבן שם קץ למעשה לעלילה היהודית להלכה. וההתלטה להגלות את אנשי ״פטריה״ וגירושם של

 אנשי"אטלנטיק״ צפויה בהן סכנה חמורה של הפסקת העליה למעשה. יש לזכור כמו כן שבימי

 פרסום הספר-הלבן הרבתה העתונות האנגלית, בהשפעתה ובהדרכתה, כנראה של הממשלה הבריטית

 לכתוב על מתן שטת ברתבי האימפריה להתישבות יהודית. אין ספק שתכנית זו היא מסוכנת כתכנית

 התישבות יהודית במדגסקר.

 ועתה לעצם התכנית, יש להנית שהיא תעמוד על הפרק רק במקרה שגרמניה תנצה. רק אז,

 כשיוקם הסדר ההדש באירופה, ירצו להעביר משם את היהודים. לאן? זוהי שאלת השאלות. וברי

 לכל אחד מאתנו שיש לעשות את הכול, כדי שיהודי אירופה ירוכזו בארץ-ישראל. וכל זמן שלא

 נעשה כל ניסיון לבטל את תכנית מדגסקר ולהתליפה בתכנית אדץ-ישראל, אין לומר בשום אופן

 שהדבר מן הנמנע הוא.

 דבר אחד נזכירה: כל אחד מאנשינו באשר הוא שם: באמריקה הדימוקרטית, בפולין הנאצית,

 ברוסיה הסובייטית, בארץ-ישראל המפרפרת בכף האימפריאליזם הבריטי ואף במדגסקר, יהיה נאמן

 לעד בתייו ובמותו לרעיון תתיית האומה ותקומת המלכות העברית בארץ-ישראל.,

 בגיליון ד׳ שיצא בטבת תש״א(ינואר 1941) התפרסמו שני מאמרים נוספים של יאיר בנושא המלחמה

 ועל צבאיות ומהפכנות.

 ברשימה "צבאיות או מהפכנות" דן יאיר בהבדל בין ארגון צבאי ליגלי לבין תנועה מהפכנית

 חשאית:

 ״...כשאומרים ארגון צבאי מתכוונים לגוף לוחם המאורגן והמצויד כצבא סדיר והמשתמש

 בשיטות קרב התדישות. כלומר, ׳צבאי׳ הוא העיקר. כשאומרים ארגון מהפכני מתכווגים לארגון

 טרוריםטי-צבאי-פרטחני. כלומר, ׳מהפכני׳ הוא העיקר. ההבדל המהותי שבין ארגון צבאי למהפכני

 גורר הבדל באמצעים הדרושים להשגת המטרה.

 ארגון צבאי הראוי לשמו זקוק לכל האמצעים הדרושים לצבא סדיר לאימון ולמלחמה. היינו -

 אספקה, תתמושת, עורף, שדות קליעה, מפקדים מנוסים ומספר גדול של חיילים. בימיגו, כשהטכניקה

 הצבאית עומדת על רמה גבוהה מאד, חייב הצבא להתאמן לא רק בנשק קל אלא גם בנשק כבד

 לרבות טנקים ותותחים. לכיבוש הארץ בקרב גלוי הוא אף זקוק לצי ימי ואווירי.

 ארגון מהפכני זקוק לכל האמצעים שעמדו לרשות תנועות שחרור של עמים אחרים. היינו ־

 תיילים אידיאליסטים, תתמושת הדישה ונוחה להעברה, קשרים מדיניים וסיוע מעצמות המעונינות

 במלתמתו. והתשוב מכל: מפקדים מוכשרים ומנהיג-מפקד מתאים היודע את אשר לפניו.

 ארגון צבאי בלתי-ליגלי הוא, דבר והיפוכו. למעשה, ציודו לקוי מבהינה צבאית, אספקתו לקויה,
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 אפשרויות האימון מוגבלות ביותר, תמרוניו מגלים אותו למשטרה ומערערים את יסודות קיומו.

 בעיקר בארץ הנתונה לשלטון זרים שעינם פקוהה ואזנם קשבת במיותד, ובארצנו, שלא בלבד שהיא

 נתונה לשלטון זרים אף מאוכלסת ברובה ערבים, פעולותיו לאורך ימים מן הנמנע הן.

 לא כן ארגון תשאי מהפכני. תנאי תייו נותים יותר. הוא מאורגן יפה, חופש פעולתו אינו מוגבל,

 כוח הפתעתו גדול ומסוכן; קשה לתסלו ובכלל אפשרויותיו גדולות. ולבסוף אין השלטונות יודעים

 לעולם את מספרו ומעריכים אותו לפי פעלתנותו - גדלה הפעלתנות - גדל מספרו, פותתת

 הפעלתנות - פותת מספרו.

 תנועות השהרור, ברובן, מהפכניות היו בראשיתן. ורק עם שינוי התנאים הפכו לארגונים צבאיים

 במלוא מובן המלה. אין להתעלם מן העובדה שכל תנועות השתרור פעלו בתוך מדינתן ובתוך עמן.

 לא כן אנהנו, ולפיכך, כיום, המסגרת המתאימה ביותר לכוח הלוחם בארץ-ישראל לחירות האומה

 היא הארגון הצבאי המהפכני שיהיה לצבא הלאומי בעתיד.

 בתפוצות הגולה יש להקים את הארגון הצבאי הלאומי בישראל. בסיוע גורמים מדיניים המעונינים

 במלתמתו אפשר יהיה לאמנו ולציידו כהלכה. ברגע המתאים אפשר יהיה להעבירו לארץ ולכובשה.

 הארגון הוא המנוף, החלוץ, ה״נחשון״. לפי שעה הוא הייב לא להתמיץ שום הזדמנות ולעקוב

 אתרי המדיניות העולמית, ללכד את השורות, להשל את כותו וללתום את מלתמת האומה.״

 ברשימה "ההולכים בחושך", מנתת יאיר שוב את מניעי המלהמה ואת התנאים להשתתפות בה.

 ברשימה מתריע יאיר נגד שיהוף הפעולה עם השלטון הבריטי אחרי גזירות חוק הקרקעות והעלייה.

 בגיליון ד׳ הופיע גם הרצאה ראשונה במסגרת מתזור שיתות שנקבע על-ידי המפקדה לשם יצירת

 קשר אישי עם האנשים, אשר בגלל חוקי הקונספירציה שהוחמרו בזמן האהרון, נפסק הקשר בינם

 לבין מפקדיהם.

 יאיר הגיע למסקנה, כי ההסברה האידיאולוגית, שהייתה לקוייה בארגון בעבר, מתייבת את

 המפקדה לעקור מן השורש אח המבוכה הרעיוניח ולהחחיל בשיתות הסברה יסודיות עם הלוחמים:

 ״לפני כולכם הקריאו, בוודאי, את ׳עיקרי-התתיה׳. יתכן ואצל רבים מכם נתעוררה תמיהה. לשם

 מה חוזרים שוב, לאחר כל כך חרבח שנות חינוך לאומי, על דברים הידועים, לכאורה, לכולם? אולם

 השאלה, האמנם ידועים דברים אלה לכולם?

 האצ״ל נוסד בשנת 1930", קרוב לאתת עשרה שנה, הרבה קרבנות ומרץ רב הושקעו בהקמת

 ארגון זה. כל צעיר שנספת אליו, בא מתוך כוונות טהורות ומתוך כנות מתלטת לעזור להקמת המכשיר

 הגדול, הזרוע הנטויה של העם העברי, כדי להקים את המולדת העברית בגבולותיה ההיסטוריים.

 מה גרם, אפוא, שכעבור שבע שנים לאתר היווסדו הגענו לידי משבר תמוד אשר נגמר בפילוג, הוא

 ״ צ״ל 10 באפריל 1931-העורך.
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 הפילוג הנקרא בפינו"הפילוג בימי גדעון״״? ואם הכל היה כל כך בווו ומובן מאליו מדוע הגענו שלש

 שנים לאחו זה לידי משבו שני התמוה ומוקשה, לכאורה, יותו מקודמו? הוי בווו הדבו לכל אחד

 מאתנו שסיבת הפילוגים וגודמיהם לא היו כלכליים או אישיים, מדוע אם כן קדה הדבו? משמע,

 שמקום התורפה הוא דווקא בצד הרעיוני. כל אהד מהברי האצ׳׳ל הציב, כנראה, גבול מסוים לעצמו.

 עד גבול זה הוא מוכן ללכת, אולם משהגיע לגבול הריהו נרתע אתורנית. במשך עשר שנות קיומו של

 האצ״ל הגענו לשני גבולות כאלה.

 אסון משותף אהד היה לשני הארגונים. לזה שבימי גדעון ולזה שבא אהריו. במקום שהאצ״ל

 ייצור את המאורעות ויכוונם למטרותיו, הוא נתן לזמן ולגורמיו שישפיעו עליו. במקום שהוא ילך

 בראש המאורעות ויסהוף אתריו את ההמונים הוא נגרר בזנב המאורעות.

 ב-19 באפריל 1936, ביום הטבה הראשון ביפו, עמד היישוב היהודי כולו תמה ומופתע. הכיצד?

 מה קרה כאן? הוא לא הביט על הטבת כעל תוצאה טבעית של השתלשלות מאורעות מסויימים,

 הגבתו הייתה כהגבת אדם המתעורר משנת ישרים בשעה שדלקה נפלה בבית.

 אולם אם ליישוב מותר היה לתמוה, כיון שיישוב זה טומטם במשך שנים של שפע ותענוגות

 הרי אסור היה דבר זה לאצ״ל. הרי ליום כזה הכין והדויך האצ״ל את אנשיו במשך שנים. מדוע אס

 כן עמד אף הארגון תמה ומופתע? ומבוכתו זאת ארכה קרוב לשנה. רק כעבור שנה התאושש תלק

 מאנשיו ועזב את מחנה הנבוכים ופנה לדרך הנכונה.

 ברם, גם האצ״ל המחודש לא תפס, בחלקו הגדול, את המשמעות האמתית של ארגונו. הוא הביט

 על עצמו רק כעל מכשיר מוציא לפועל. ומכיון שכך תיפש את ההנהגה המדינית אשר תכוון את

 פעולותיו. ובגלל שגיאה גורלית זאת קשר את גורלו עם הצ״ה. התקשרות זאת שללה מהאצ״ל את

 עצמאותו והצרה את דרכיו על כל צעד ושעל. עדיין לא הגיעה השעה לספר על כל אותם הסכסוכים

 וההיכוכים הבלתי-פוםקים בין האצ״ל והצ׳׳ת. אולם לכשיתפרסם דבר זה ישתוממו רבים לשמוע

 עד כמה סבל האצ׳׳ל מהתקשרות זו.

 ביותר התברר דבר זה עם פרוץ המלתמה הנוכתית.

 כשפרצה המלחמה נתברר לפתע שהיהדות העולמית והיישוב בארץ בכללה, נקטו עמדה אחידה.

 מלתמה זאת היא מלחמת היהודים ולפיכך מתיצבת היהדות כולה לצד בריטניה הגדולה כבת-ברית

 ללא כל תנאים והסתיגויות. ואם ליהדות העולמית, אשר לא התרוממה אף פעם לרמה מדינית

 לאומית מותר היה לנקוט בעמדה כזאת, אם ליישוב אשר ירד מהדרך מותר היה להצטרף לעמדה

 זאת, הרי אסור היה הדבר לאצ״ל אשר יצר, כביכול, השקפה מדינית משלו ואשר לשמה לתם והקריב

 קרבנות.

 מדוע אם כן שכהו אז אלה שעמדו בראש האצ׳׳ל את העקרון הראשון שמלתמה יהודית משמעה

 אך ורק מלתמה העלולה להביא לידי הקמת מלכות ישראל ושצבא יהודי משמעו צבא עברי על

 קציניו, נשקו וסמליו? מדוע אם כן, נסתף הלק מאנשי האצ״ל אהרי מנהיגים מתעים אלה על אף כל
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 ההסברות שנתנו להם? משמע שהצד האידיאולוגי לקוי היה, משמע ששוב הגיע האצ׳׳ל לגבול מסוים

 ורק הלק מהאנשים מצאו את העוז בלבם לעבור גם את הגבול הזה.

 המפקדה התליטה, לפיכך, לעקור מן השורש, פעם אתת ולתמיד את האפשרות של מבוכה

 רעיונית. צעד מעשי ראשון תשמש החלטה על עצמאותו המותלטת של האצ׳׳ל. מעתה אהראית

 המפקדה גם להגהגה המעשית. מעתה אין כל אפשרות שגוף זר, ויהא זה הקרוב ביותר אלינו

 יוכל להשפיע על דרכי האצ׳׳ל. אולם כדי שההלטה זו תוכל לצאת לפועל יש צורך לברר לאנשים

 בדיוק נמרץ מהי מטרת האצ״ל שלשמה דורשת המפקדה ותדרוש להבא עוד יותר את הקורבנות

 המכסימליים מאנשיה. לשם כך נוסתו ׳עיקרי-התחיה׳. כל אחד ואתד מאתנו הייב לעבור היטב על

 כל העיקרים ולברר לעצמו פעם אחת ולתמיד אם עיקרים אלה מזדהים במאה אתה, ללא כל צל של

 ספק, עם אותם העיקרים שהוא מוכן להילחם עבורם. מי שאינו מוכן מוטב שיעזוב מיד, אולם אלה

 הנשארים חייבים לדעת שעיקרים אלה קבועים ואין דבר אשר יכול לשנותם.

 יתכן שנמצאים בינינו כאלה השואלים: מהו ההבדל, למעשה, בינינו לבין האצ״ל שלפני הפילוג,

 קודם לא היו פעולות וגם עכשיו אין. במחשבה זו אין כל חטא. אולם כל התושב כך מוטב שיהרהר

 בדבר בקול רם, שלא יסתיר את הדבר בלבו, מוטב שידבר עם מפקדו הישר ויקבל ממנו ביאורים.

 עברו נא על ׳עיקרי-התהיה׳. היש שם רמז כל שהוא על הבלגה באיזו צורה שהיא. אדרבה, כל

 סעיף וסעיף מדבר על פעולות. ואם עד עכשיו לא התתלנו בפעולות, סימן הדבר שעדיין לא הוסרו

 כל המכשולים, סימן שעדיין לא תוכננו כל התכניות, סימן שעדיין לא הושגו כל האמצעים. אולם

 המפקדה טורחת להסיר את המכשולים, היא שוקדת על תיכון התכניות והיא משתדלת להשיג

 את האמצעים. ובבוא היום, והוא אינו רחוק ביותר, כשיוסרו כל המכשולים, ניקרא כלנו למלחמה

 הגדולה והמכרעת להקמת מלכות ישראל.

 עד אז עלינו להתלכד סביב המפקדה, להתגבש מבהינה רעיונית ומעשית ולהכין את עצמנו ליום

 בוא הפקודה.

 (שבט, תש״א)"

 הגיליון האחרון של ״במחתרת", שהופיע כנראה באדר תש״א (גיליון וי), פורסמה כתבה בשם

 ״התלהבות״ הדנה ב״תורת הקומץ" האומרת, שמכוח התלהבותו של קומץ אנשים ואמונתם ניחן

 לשנות את עובדות ההיסטוריה. הכותב האנונימי קורא לעשיית חשבון גפש עקב משבר הפילוג ומשבר

 האמונה. והוא מטעים:

 ״״. אולם עתה נשתנו הדברים. הע. אינו רק מכשיר, איננו כלי המשמש מפלגה פוליטית מסוימת.

 לנגד עינינו ניצבת אמונה גדולה, ואנו הננו נושאי אמונה זאת. אנו בעצמנו הננו האידיאל ולוחמיו,

 ׳חולמים ולוחמים׳ כאחד. וההיסטוריה תוכית, כי אין גם מקרה אתר שקומץ אנשים הרים את נסו

 של רעיון מסוים מתוך אמונה והתלהבות כנה ומםירות־נפש, מבלי שישאירו את אותותיהם בתוך

 הקיבוץ שבו ובשבילו הם פעלו. יהיה זה קומץ קטן ביותר, בעל כוחות ממשיים חלשים ביותר -
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 בכוח אמונתו והתלהבותו הוא מצליח לשנות משהו בהיסטוריה. והנה אנו, שאין אנו חלשימ מבחינה

 ממשית, כאשר הוכחנו כבר בעבר, אנו שהננו נושאי אידיאל גדול - הייתכן להעלות על הדעת כי

 נכשלו״

 בעיתון הוקצב מדור לשאלות ותשובות של קהל הקוראים. העיתון הודפס במתכונת מצומצמת,

 במכונת כתיבה על נייר צהוב וזול והקשה על הקריאה.

 אחרי מאסרו של יעקב אורנשטיין הפקיד יאיר את עריכת הביטאון בידי נתן ילין-מור(גרא).

 הוצאתו לאור של הביטאון נפסקה אחרי רצח יאיר. היא חודשה בסיוון-תמוז תש״ה (1945)

 והגיליון האחרון הופיע בטבת תש״ח(1948) בו מאמר טיכום על חלקה של המחתרת בפינוי של הצבא

 הבריטי מארץ-ישראל.

 ״הסכם ירושלים ־ 1940״

 עוד באוקטובר 1939 סיפר מ׳ רוטשטיין, עוזרו של סוכן האינטליג׳נס הבריטי דוידסקו, לדוד רזיאל,

 מפקד האצ״ל, כי סוכני ריגול איטלקיים מציעים לתתום על הסכם בין האצ״ל לבין ממשלת איטליה.

 ההצעה, שכונתה ״הסכם ירושלים״ התבססה כביכול על האינטרסים המשותפים לשתי מדינות:

 איטליה תעזור לאצ׳׳ל מבחינה צבאית ואילו הממשלה העברית שתקום, תעזור לאיטליה לתקוע יתד

 באגן המזרח התיכון. נוסחאות שונות של ההסכם הועברו מצד לצד, אך בסופו של דבר לא יצא מן

 העניין מאומה, כנראה מאחר שחיאל התל לפעול בשירותי הבריטים. בעת המו״מ שהה אברהם שטרן

 (יאיר) בפולין ורזיאל לא יידע אוחו על המגעים. לאחר הפילוג באצ״ל חזר רוטשטיין ופנה אל אנשי

 יאיר, הפעם למשה סבוראי, שעמד בראש המודיעין של לח״י, וסיפר לו על ״הסכם ירושלים״ שהוגש

 לחיאל בזמנו. הוא הציע כי יאיר יהדש את המו״מ עם האיטלקים. גם בדיון שנערך במפקדחו ההדשה

 של יאיר, הובעה הסברה שההסכם ״מפוברק״ ע״י האינטליג׳נס הבריטי, אבל על אף החשד הסביר

 לכך, היה יאיר בדעה, כי אם כוונתו של ההסכם היא פרובוקטיבית, עדיין תשיבותו בכך, שהוא מאותה

 לבריטים, כי האצ״ל בישראל(לת״י) לא נשבע להם אמונים ואין הוא לתוץ אל הקיר אפילו בתקופת

 מלתמה. ושנית, שהתנועה מוכנה לכרות ברית עם כל גורם שיכיר בזכות עם ישראל לבעלות ולשלטון

 על הארץ. ובמקרה שאין זו פרובוקציה, הרי מוטב לבחון מה הן כוונותיהם האמתיות של האיטלקים.

 המפקדה פסלה את הצעת ההסכם. יאיר שראה בה טיוטה בלבד, תיקן אוחה מספר פעמים. המשא

 ומתן נמשך כחמישה שבועות כשבין תנאי המתתרת נכללו סעיפים על הקמת מדינה עברית משני

 עברי הירדן ועזרה לריכוז יהודי אירופה בארץ. על אחת מטיוטת ההסכם חתמו שני אנשי יאיר שלא

 היו חברי המפקדה. בסופו של דבר, הותלט להפסיק את הקשרים וההסכם לא נחחם. מסחבר, כי

 משהובא הצעה הסכם ירושלים בפעם הראשונה בפני יאיר - שניהם (גם רזיאל ב-1939) לא היו

 אמורים לדעת מהי עמדתו המדינית של מוסוליני בנושא תמיכה במדינה עבריח בעח ההיא. מה שהיה
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 ידוע לשניהם היא רק העובדה שמוסוליני התיר בשעתו פתיתת בי״ס ימי לבית״ר בצ׳יוויטאווקיה, עוד

 בינואר 1935. מכאן, שהייתה לו אהדה בסיסית לרעיון הקמתה של המדינה העברית. כאמור, ניסה

 האינטליג׳נס להפליל תחילה אח רזיאל, אך משנסוג הלה ממגמח המלחמה בבריטים בעת המלחמה,

 נמצאה המזימה מתאימה לנסותה אצל יאיר. בהיות יאיר ידוע כמי ששואף לנהל מדיניות עצמאית, קל

 היה לאינטליג׳נס לפברק מסמך כדי להבאיש אח שמו ולהטביע חותם של בוגד על מצחו, איש קושר

 קשרים עם אויבי בריטניה בשתפו פעולה עם האינטליג׳נם. גם ״היישוב המאורגן״ לא בהל בהכפשת

 שמו של יאיר ותנועתו. שלוש גרסאות של טיוטת ״הסכם ירושלים״ נמצאות בארכיוני המוסדות. לפי

 עדוחו של אחד האנשים שחתמו על אחת הטיוטות, אף אחת מן הגרסאות הקיימות איננה הגרסה

 שמפקדת לח״י דאז הסכימה לה.

 הרי הסיפור המלא מפיו של משה סבוראי, האחראי על מחלקת המודיעין של הארגון אחרי

 הפילוג:

 "לבקשת יאיר התהילה התארגנות בסניפים וכמובן גם בסגיף התיפאי, שמרבית חבריו

 ומפקדיו העמידו את עצמם לרשות המפקדה.

 יאיר ביקשני לקבל על עצמי את ריכוז שירות המודיעין של הארגון ובלית ברירה נעגיתי

 לו. לצורך זה עברתי לגור עם בני ביתי לאזור תל-אביב. אבל הגעתי לעתים קרובות גס לתיפה. משה

 רוטשטיין עמד אתי בקשר ישיר בענייני מודיעין. באחד הימים, לאחר פטירת ז׳בוטינסקי שהיכתה

 בתדהמה את כל הציבור בארץ ובייתוד את הברי האצ״ל והתנועה הלאומית, ביקש רוטשטיין להיפגש

 אתי ׳בעניין דתוף׳. נפגשתי אתו בבית אהד החברים והוא סיפר לי סיפור ׳מרתק׳. וזו תמצית

 הסיפור:

 בראשית 1939 נפגש רוטשטיין, לדבריו, עם סוכנים איטלקיים שביקשו ממנו לקשרם עם

 אנשי האצ״ל כדי לנסות לכונן שיתוף פעולה בין ממשלת איטליה והממשלה העברית העתידה לקום

 בארץ-ישראל, שיתוף פעולה שיתבסס על אינטרסים המשותפים לשתי המדינות. איטליה תעזור

 לארגון מבחיגה צבאית ואילו הממשלה העברית תעזור לאיטליה לתקוע יתד באגן המזרתי של הים

 התיכון. רוטשטיין הודיע על כך לפריצקר ולממונים עליו ואלה העבירו את הידיעה לרזיאל. לדבריו

 גם נוסהו בעניין זה טיוטות של הסכם. נוסתאות שונות של ההסכם הועברו מצד אל צד. בסופו

 של דבר לא יצא מזה כלום. לשאלתי מדוע לא יצא מזה כלום, סיפר רוטשטיין שהאיטלקים דרשו

 שעל ההסכם יתתום רזיאל או סגנו ואילו בפועל חתם עליו יהודי בשם הר-זהב, קצין נציבות בית״ר

 העובד בנציבות בית׳׳ר בארץ, במצודת זאב, והוא - רוטשטיין: "לא. האיטלקים תזרו והתקשרו אלי

 ושאלו אותי אם אני יכול ליצור קשר ביניהם לבין יאיר ואנשיו״. וכאשר שאלתיו מי האנשים ומה

 הם מציעים השיב רוטשטיין שהאנשים הם רציניים והבסיס של הצעתם הוא טיוטת ההסכם שהוצע

 בשעתו לרזיאל.

 לשאלתי אם אפשר להיפגש עמם השיב בשלילה. הוא נימק את תשובתו בסכנות של מצב

 המלתמה (זה היה באמצע אוגוסט או בסופו, בשנת 1940), אך בשלב מתקדם, אם יהיה צורך - לא
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 תהיה מניעה. למתרת השיהה נפגשתי עם יאיר ודיוותתי לו על השיהה. לא נדרשתי לתת הערכה

 לגבי אישיותו של משה רוטשטיין, שלדבריו הוא שידת עוד את ז׳בוטינסקי בהיותו בארץ וסיפק לו

 ידיעות על הנעשה בין הערבים. הוא היה מוכר גם לחנוך וגם לבנימין זרעוני שכל אהד מהם היה

 בזמנו מפקד מהוז היפה באצ׳׳ל. יאיר הופתע מעט מן הידיעה על הניסיון שהיה בעבר ליצור קשר

 עם האיטלקים. הוא אמר לי שאליו ידיעה כזאת לא הניעה מעולם. יאיר הודיעני שינסה לברר את

 העניין עם חנוך ואולי אף עם אתרים. באותם ימים ראשונים ייתכן שדיב(א׳ חייכמן) ולובינסקי טרם

 זנתו את יאיר בעקבות מברקו של ז׳בוטינסקי. יאיר לא ראה נושא זה כדתוף. אולם בפגישתנו הבאה

 אישר יאיר לפני שהתקיים משא ומתן כלשהו עם האיטלקים בזמנו של רזיאל. הוא עצמו היה אז

 בפולין. הוא אינו מבין מדוע לא הודיעוהו על כך. בדבריו נשמעה תרעומת. הוא ראה בכך מעין הוסר

 הערכה לנושא מצדו של רזיאל. אתר-כך שאל אותי מה הם מציעים. ״שיגישו הצעה״ - אמר.

 כאן ההלה סדרה של נסיעות מתל־אביב לתיפה ובהזרה. נתקבלה הצעה אי. נערך עליה

 דיון במפקדה. הועברה הצעה מתוקנת של המפקדה למשה רוטשטיין. כעבור שבוע החזיר משה

 רוטשטיין ׳הצעה מתוקנת מצדם׳ כלשונו, וחוזר חלילה פעמים רבות. תוך כדי כך היו לי מספר

 חזדמנויות לשוחח עם יאיר אך בעיקר שוחחתי עם תנוך על אישיותו של מ׳ רוטשטיין. תנוך אמר

 ותזר ואמר לי: ׳אגתנו הרי מכירים אותו. הוא עובד עם דוידסקו ועם האינטליג׳נס.׳ איש לא התייחס

 אליו באמון רב. נכון יותר יהיה לומר שהייתה כלפיו הסתייגות מלאה מצדנו ומצד המפקדה. אני זוכר

 שהנוך יעץ שכדאי לקיים מעקב סמוי אהרי מהלכיו במשך זמן מה ולגלות עם מי הוא נפגש. נםיוני

 לממש מעקב כזה נכשל מפני שלא היו לי די אנשים לכך. כעבור יומיים הוא הדגיש במעקב וידע

 איך להתרחק ולהעלים עצמו מן העוקבים. על כל פנים, היה ברור לכול שאל דברי רוטשטיין יש

 להתייחס בהסתייגות ושקיים ספק רק אם הוא נפגש בכלל עם איטלקים. אולם יאיר נימק את הקשר

 עמו בכך, שאף אם הסיפור על האיטלקים בדוי מתתילתו ועד סופו ורוטשטיין פועל כאן מטעם

 האינטליג׳נס או גורם דומה - רצוי שאלה יידעו מה הם תנאינו לשיתוף פעולה אפשרי. בעדותו של

 תנוך קלעי לפני ברוך נדל (ת׳ םטרליץ, עמוד 2 - בבית יאיר) אומר חנוך: ׳אני חשבתי מלכתהילה

 ש׳המסמך האיטלקי׳ הוא פרובוקציה וכי רוטשטיין הוא פרובוקטור. ידענו היטב שהוא סוכן בריטי

 ועובד האינטליג׳נס׳. אלה היו דברי הנוך משנת 1976.

 באותה עדות מספר תנוך: ׳בזמן המשא ומתן עם רוטשטיין על אודות ׳המסמך האיטלקי׳

 נפגשתי עם אורי צבי גרינברג, בהסכמתו של יאיר. אני העליתי את ההצעה להתייעץ אתו כיוון

 שחשבתי אותו, ואני חושב אותו גם היום, לאיש תכס. סיפרתי לאצ״ג שישנו בארץ איש הטוען כי

 יש לו קשר עם האיטלקים וכי חם רוצים לשאת ולתת עמנו. אצ״ג אמר ש׳אין לדבר עם שום אדם

 בארץ בעניין כזה ושבעל הבית האמיתי באירופה הוא גרמניה ולא איטליה ואם רוצים לגשש בכיוון

 מדיני צריך לשלוח אדם לחו״ל. אצ״ג לא ראה בעין דעה גישושים מדיניים עם גרמניה׳.

 ... יאיר הורה לי יום אהד ללכת לדירה מסוימת כדי להיפגש עם נפתלי לובינצ׳יק ולקבל

 את ההסכם חתום. הגעתי למקום המפגש, נפגשתי עם המנוח נפתלי לובינצ׳יק וראיתי את ה׳הסכם׳,

 כרוך בכורכן בצבע תכלת וסרט אדום עובר דרך שני נקבי התיוק. בכורכן היו שני דפים מודפסים. על
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 קצות הסרט הייתח מוחתמת תותמת לא ברווה על גבי עיגול גייר אדום משוגן בהיקפו, בגודל מטבע

 גדול. ההסכם היה מוכן בשני עותקים ומתוך עיון בו גוכתתי לדעת שהוא נוסת סופי של ההצעות

 הקודמות. נפתלי הודיעני שהוא מצפה לבואו של ב׳ זדעוני כדי לתתום על ההסכם יתד עמו. כינויו

 של ב׳ זרעוני בארגון אז היה בן-צבי. זרעוני לא הגיע. בינתיים סיפד לי נפתלי על הכנותיו לנסיעה

 לתו״ל. הוא לא אמר לי לאן בדיוק הוא עומד לנסוע ומה בדיוק מטרת הנסיעה, אך ידעתי שהוא נוסע

 בשליחות מדינית של יאיר.

 בינתיים הגיע לדירה יאיר ושותת עם נפתלי שלא בנוכתותי. על הכודכן שעטף את ההסכם

 היו שני פרטים בלבד: הכותרת ׳הסכם ירושלים ־ 1940׳ כתובה במכונת כתיבה בשליש העליון של

 הדף, והסרט האדום שהיה מושהל דרך נקבי התיוק וקשור ליד הנקב התתתון. על קצות הסרט היה

 מודבק העיגול האדום המשונן.

 כשיצא יאיר מחדרו יחד עם נפתלי, אמר יאיר לנפתלי לתתום וכן אמר לי לחתום בשם

 בן-צבי. עשיתי ללא היסוס כדבריו אף שידענו כולנו שכל הכרוך ב׳הסכם׳ זה מפוקפק לחלוטין.

 שני עותקי ההסכם נמסרו לידי כדי שאעבירם לרוטשטיין. כיוון שחשדנו ברוטשטיין,

 הורני יאיר לקיים את הפגישה כשמישהו מהפה עלי. בתרתי, בהסכמת יאיר, בחברי הטוב ישעיהו

 צימרמן ז׳׳ל והוא אכן ליוה אותי לאותה פגישה. הפגישה התקיימה בתיפה, ברתוב ארלוזורוב, לא

 הרהק מרהוב בלפור. התשש היה שמא יאסרוני יעל הם׳ במסירת ׳המסמך האיטלקי׳ לידי הסוכן.

 הכינונו עצמנו לקראת זה. ניקינו את כיסינו מכל רשימה, מסמך או תעודה. ניקינו את חדרו של

 צימרמן, שמא ייערך בו תיפוש אם ניכשל בשליתות. אני גרתי אז בתל-אביב, ברתוב שלמה המלך

 מול גן התיות לשעבר. הדירה לא הייתה ידועה עדיין לא לאצ״ל ולא ל׳הגנה׳.

 במשך הזמן התפרסמו כמה וכמה מסמכים מזוייפים בעניין קשריו של יאיר וארגונו עם גורמי הציר.

 על המניעים של הזיופים וזהות המזייפים יורחב הדיבור להלן.

 ברשותי תצלומים של שלוש גרסאות-כביכול של ׳הסכם ירושלים 1940׳ - הצעת הסכם בין

 האצ׳׳ל בישראל לבין איטליה (או כל מדינה אהדת). אלה מצורפים לפרק זה ומכונים: ׳גרסה אי,

 ׳גרסה ב׳ ו׳גרסה ג׳. ויש גם ׳גרסה די. זו מובאת בספרו של דוד ניב, ׳מערכות האצ׳׳ל׳, כרך ג׳ עמוד
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 אני מצהיר בזה שאף אתת מן הגרסאות הנ׳׳ל אינה הגרסה שהמפקדה הסכימה לה.

 כאן אני רוצה להתייתם לכמה נקודות המסגירות את הזיוף:

 א. כל הגרסאות הנ״ל משובשות בשגיאות כתיב והדפסה ובתיקונים. המסמך שאני מסרתי היה

 נקי מכל שגיאה ותיקון. ואין להעלות על הדעת שיאיר, הקפדן המובהק, הסכים לשלוח מסמך

 משובש או לתתום עליו או להורות למישהו מאנשיו לתתום עליו.

 ב. בגרסה ב׳ מוזכרת הממשלה האיטלקית כצד א׳, בסתירה לעדותו של הנוך קלעי הן לפני פרופ׳

 סלוצקי המובאת לעיל והן לפני ברוך נדל, ששם הממשלה צויין באות א׳. בלשונו של חנוך קלעי:



 פרק שמיני: שלהי 1941-11940 | 183

 ׳׳ניםתנו הצעת הוזה עם א׳ [היינו אפילו עם אנגליה]. ובראש סעיף על מדינה עברית משני גדות

 הירדן ועזרה לריכוז יהודי אירופה בארץ.

 ג. גרסה א׳ [רק עמוד ראשון ממנה מצוי ברשותי. נתנו לי מר הביב כנען שבשעתו גם ראיין אותי

 ארוכות] נושאת בשוליים למטה תתימה בראשי תיבות: יגל׳. ראשי תיבות אלה אמורים לרמוז על

 נפתלי לובינצ׳יק, שבאמת חתם בנוכחותי על גרסת ההסכם המוסמכת. אבל אין להעלות על הדעת

 שהוא התם בשמו או בראשי התיבות של שמו. הוא התם בכינויו המתתרתי. מלבד זה הסרה כאן

 התימה שלי, שכן גם אגי תתמתי, ובאותיות ברורות, על המסמך המקורי - זה שאושר במפקדה -

 ולא בשמי אלא בשם ׳בן צבי׳ - כינויו המחתרתי של בנימין זרעוני.

 ד. בגרסאות ב׳, ג׳ וד׳ יש מידות שונות של הסכמה למסור את ירושלים העתיקה לריבונות

 הוואתיקן ]סעיף 14 בכל שלושת הגרסאות]. דבר כזה לא היה לו זכר בהסכם הסופי שנפתלי ואני

 חתמנו עליו.

 בעניין זה כותב הנוך קלעי לדוד פדויליך שעשה איזה עבודת מחקר בנושא:

 ׳׳סעיף 14 בהסכם איגו שלנו והדבר ניכר גם בגיסותו המעורפל. גיסות זה מכוון להדגיש שצד א׳

 הוא איטליה, הקשורה בברית עם הוואתיקן״.

 ובנימין זרעוני מעיד לפני עדה אמיכל־ייבין: ׳׳לא ייתכן שהסכימו... לסעיף 14 המדבר על העיר

 העתיקה. נהפוך הוא: יאיר רצה שבעיר העתיקה ייבנה בית-המקדש״.

 ה. בגרסאות ב׳, ג׳ וד׳ יש בסעיף 13 מידות שונות של ויתור על היפה. יצויין שהקנו לבעל-ברית

 זכות להשתמש בהיפה כשם שכיום נותנת מדיגת-ישראל שירותים לצי השישי של ארה״ב בנמל

 חיפה. אבל לא יצויין שיאיר או חבריו במפקדה הסכימו לנאמר בגרסה בי, כלומר למסירת חיפה

 לריבונות זרה.

 ו. גם סעיף 11 בגרסה ב', הקובע שהים התיכון הוא ים איטלקי ־ לא ייתכן, אם כי סעיף 9

 בגרסה א׳, הקובע שהים התיכון שייך לאומות הים התיכון ־ אפשרי [ושוב: המזייפים כתבו בפירוש

 ים איטלקי ־ ללמדך שצד א׳ הוא איטליה].

 ז. בסעיף 9 בגרסאות ב׳ וג׳ ובסעיף 10 בגרסאות א׳ ודי יש ויתור על היל-אוויר והיל-ים עברי

 ומקנה למעשה לצד א׳ זכות לקיים בסיס צבאי אווירי וימי בתיפה. על סעיף זה מעיד זרעוני לפני

 עדה אמיכל-ייבין: ״אף אתד מאתנו לא היה מסכים לסעיף כזה״.

 ח. סעיף 8 בגרסאות א׳, ב׳ ת׳ מחייב בפירוש את צד ב׳ לקיים משטר קואופרטיבי/קורפורטיבי,

 היינו משטר פשיסטי, ומקנה לצד א׳ זכות להתערב כדי לשמור על המשטר האמור.

 על סעיף זה מעיד זרעוני בעדות הנ״ל: ׳אף אתד מאתנו לא היה מסכים לסעיף כזה׳, וכן: ׳לא

 דיברו כלל במפקדה על משטר פשיסטי-טוטליטרי בארץ׳.״

 משה סבוראי מסכם:

 ״סיכומו של דבר:
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 גרסאות א/ בי, ג׳ וד׳ של ׳הסבם ירושלים׳ - בולן מזוייפות. המסתמך עליהן מסתמך על מסמן

 מזוייף.*

 מי יזם את הזיופים האלהז

 אנשים שונים העלו במשך הזמן סברות שונות באשר לגורם שיזם את הזיופים ובאשר למניעים

 שלו. ואלו הן:

 א. הבריטים רצו לשתק את יאיר וארגונו ע״י התתמתו כ׳גיס תמישי/ והם שלתו את רוטשטיין.

 ב. חוגי מש״י באצ׳׳ל שבהשפעת אלטמן רצו לבטל את השפעתו של יאיר על האנשים בתרגיל

 כזה והם שלחו את דוטשטיין.

 ג. היה ׳גורם בכיר באצ״ל׳ שיזם את המהלך הזה כדי לשתק את יאיר וארגונו והשפעתם.

 ד. היה שילוב בין שתים מן המגמות הנ׳׳ל או שלושתן ושיתוף פעולה בין הגורמים הגוגעים

 בדבר.״

 יעקב אליאב(לבשטיין) כותב בספרו ״המבוקש״:

 "... הואיל ולח״י היה ארגון מחתרת העמוק ביותר, המונה אנשים מיותרים במינם במסירות

 נפשם ובכושר לחימתם, לא יכלו השלטונות לפגוע בו על ידי הלשנות ומסירות. בלת״י לא היו

 מוסרים ולא היו פרובוקטורים מבפנים, להבדיל ממתתרות אתרות. לכן ראו צורך להפעיל נגדו

 פרובוקטור מבהוץ כמשה רוטשטיין. כלפי אצ״ל ולח״י שיחק רוטשטיין משהק כפול, ולפעמים הביא

 ידיעות תסרות ערך על הבריטים ותכניותיהם, כפי הנראה ברשותם, כדי להוכית שאפשר לסמוך

 עליו. כלפי לת״י הופיע גם כמי שקשור ל״הגנה״, ללמדם שביום צרה הוא עשוי לקבל אפילו עזרה

 מן ה״הגנה״, אם ירצו לפגוע בו. הוא היה פרובוקטור אמן וכדי ליצור קשר עם המפקדה תיפש ומצא

 הוליה תלשה שבאמצעותה יוכל לזכות באמונה של זו.״

 לאתר בירור יסודי של הפרשה במפקדה, הוצא נגד רוטשטיין גזר-דין מוות שביצועו הוטל על

 ישקה. עקבותיו של רוטשטיין אבדו וגזר הדין לא בוצע מעולם.

 הרעיון להקמת תנועה אזרחית

 עם ההתנתקוח הגמורה של יאיר מהמפלגה הרביזיוניסטיח, שלמעשה מעולם לא היה חבר בה, בשל

 בלבו הרעיון להקים תנועה אזרתית שתבריה יהיו אנשי רות ובעלי שם והשפעה ביישוב, אשר תהווה

 לארגון החדש עורף ציבורי. חנוך קלעי מעיד שעוד בזמן מאסרו של רזיאל, כשהוא שימש ראש המפקדה

 ויאיר היה סגנו, כבר אז נעשו מאמצים לקרב לאצ״ל אישים, בעיקר מחוגי ״המכסימליסטים״ ו״ברית
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 הבריונים״, אשר דגלו בגירוש השלטון הזר, אך עם מאסרה של המפקדה ושתרור רזיאל, נותקו אתם

 היהסים.

 בעת הפילוג תמכו אצ״ג, ד״ר ייבין בפלג של יאיר.

 אחרי הפילוג חידש יאיר את הדיונים בינו לבין תומכיו. הוא נפגש גם עם אברהם שכטרמן, שהיה

 נציג האצ״ל בתוך הצה״ר והביע בפניו כוונה לפעול בקרב התנועה הרביזיוניסטית כדי לרכוש את

 אהדת חבריה. שכטרמן עצמו סירב להצעתו של יאיר לתמוך בו ואף הביע את פקפוקיו מיכולתו

 להצלית בהקמת תנועה פוליטית.

 מרדכי סטרליץ גם לא התלהב מהרעיון וטען כי בסופו של דבר, תיווצר תלות של המתתרת בגוף

 האזרחי שאליו עלולים להסתנן פרובוקטורים.

 בין האישים, שניסה יאיר לגייסו לרעיון הקמת תנועה אזרחית, היה אוריאל שלח-יונתן רטוש.

 רטוש - משורר, סופר ואיש רוח. נולד ב-1908 בפולין בשם אוריאל הלפרין. לימים, שמותיו

 הספרותיים היו: יוסף לוז, אוריאל שלח - יונתן רטוש. עלה ארצה ב-1920. למד בגימנסיה ״הרצליה״

 בתל-אביב, בגימנסיה העברית בירושלים ובאוניברסיטה העברית כשומע חופשי.

 תהילת דרכו הרעיונית של רטוש הייתה בחוגי המכסימליזם הרביזיוניסטי הראדיקלי באמצעות

 היכרותו חאישית עם אב״א אחימאיר. השתתף בפגישות חוג ״ברית הבריונים״. היה תבר מערכת

 ״הירדן״. הוא דגל ברעיון הצורך להינתק מן ההישענות על השלטון הבריטי והאוריינטציה הפרו-

 בריטית, ובהגדרתה של בריטניה כשלטון זר ועוין ובעקבות זאח בניהול מלחמת שחרור נגדה.

 רטוש ואברהם שטרן(יאיר) נפגשו בתחילת שנות ה-30׳ של המאה ה-20׳ במסגרת ה״הגנה

 הלאומית״, בתקופה ששניהם היו תחת השפעתם של אחימאיר, ד״ר ייבין ואצ״ג. ב-1937 הצטרף

 רטוש לאצ״ל בו פעל כמי שנושא נפשו להיות הוגה ומורה דרך רעיוני. הוא פרסם ב-1937 חוברת בשם

 "עינינו נשואות אל השלטון" בה הטיף לתתור בגלוי לשלטון עברי בא״י, בניגוד לעמדתן המוצהרת

 של מפלגות הימין והשמאל בתנועה הציונית. הקשר בין יאיר ורטוש, שנותק בגלל נסיעותיו של יאיר

 לחו״ל, תודש עם הפילוג של יאיר מהאצ״ל והקמת תנועת מחתרת עצמאית הארגון הצבאי הלאומי

 בישראל(לח״י). יאיר ביקש להיוועץ ברטוש על ״עיקרי התחייה״, אך הוא התחמק. בין השניים נחגלו

 חילוקי דעות. רטוש הציע להקים תנועה לאומיח-פוליטיח-אזרחית שלצדה חפעל גם זרוע צבאית-

 מחתרתית, בעוד יאיר צידד בגוף מתתרתי-צבאי שלרשותו תעמוד מתלקת תעמולה. הוא התכוון

 לרתום את רטוש במנגנון ההסברה של הארגון ותו לא.

 הדיונים בין שני האישים נמשכו, כשרטוש איננו מאיץ ביאיר לממש את הרעיון בהקדם. אמנם

 הגורם העיקרי הוא הזמן ואסור לבזבז אף שבוע ימים לבטלה, אבל אסור גם להתפז בבניית ייצור

 ״טלאים״ - כותב רטוש ליאיר באוגוסט 1940.

 כשהמפקדה סירבה להיפגש אתו לשמיעת תכניתו להקמת התנועה האזרחית, הופסק המשא ומתן

 ובמאי 1941 הבין רטוש כי אין טעם להמשיך במגעים.

 בהמשך מחח רטוש ביקורת קשה על לח״י באגרת "אל לוחמי חירות ישראל" מראשית 1944,

 בהאשימם בהוסר אידיאולוגיה הקיימת רק בזכות המעשה.
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 לימים, ראה רטוש את עצמו כאביה מחוללה הרוחני של לח״י, אבל בעיני יאיר ולח״י היה רטוש

 מעין סלון-מהפכן אשר עסק במלל ובפיוט, בהשאירו את המעש ומסירות-הנפש בידי המהפכנים

 הלוחמים של לח״י.

 דיכאון וחוםו־מעש

 בתקופה שלאחר הפילוג שררו דיכאון וחוסר מעש במתתרת החדשה. כמעט ולא נעשה דבר של ממש

 מחוץ לתעמולה והסברה פנימית.

 החברים החלו רוטנים על הבטלה ולחצים כבדים פשטו על המפקדה ובין השורות המדולדלות

 כתוצאה מהמאסרים התמידיים, הרדיפות והחיפושים של המשטרה והמעקבים של אנשי האצ״ל

 אחריהם. התביעה לפעולות הלכה וגברה. החברים לא היו מוכנים להשלים עם חוסר-המעש של

 הארגון. ״בשביל לא לעשות כלום לא היה צודך בפילוג,׳' רטנו. המפקדה ניסחה להסביר להם כי כדי

 לבצע פעולות נגד השלטון הבריטי, צריך קודם כל לארגן את התנועה, לצייד אותה בנשק הולם. צריך

 להקים מחלקת מודיעין יעילה שתבטיח את שלום התברים ויש להשיג כספים להתזקת המנגנון ולניהול

 המלחמה. כל הנימוקים האלה לא מצאו אוזן קשבת אצל החברים שאבדה סבלנותם. התמרמרותם

 נבעה לא מעט גם ממצוקתם הכלכלית של רובם, אשר הסחובבו רעבים ללא עבודה וחמיכה כספית.

 ישעיהו צימרמן, מקשרו של יאיר באותה תקופה, מעיד כי בהעלותו בפני יאיר את תמונת המצב,

 הוא הזהירו כי מצבם הנפשי של ההברים הולך ומדרדר. מחשש של מעקבים ומאסרים, מסתתרים

 החברים במשך כל הימים בתוך הבתים, יושבים באפס-מעשה ומשחקים קלפים. ישעיהו הציע ליאיר

 להשינ עבודה לחברים אצל קבלן אוהד, אך יאיר דחה אח ההצעה בטענה כי הארגון איננו לשכח

 עבודה.

 יעקב גלבוע(פולני), ממפקדיו הבכירים של הארגון, שהצטרף ליאיר, מספר בספרו"בלכחך בשדוח

 אימה״:

 ״המאסרים ויתסו העוין של היישוב גדמו לנו נזקים שבקושי יכולנו להתאושש מהם ולהשתקם.

 כל מאסר גרם לאבדן בעל תפקיד. פעם נאסר האתראי על הסניף, פעם מתסנאי-הנשק ופעם האוהד

 שלנו שנתן לנו מהסה או מידע. בכל פעם שמילאנו את ההסר שוב היה מאסר.

 גיוס אנשים היה מועט מאוד.

 גם כי, בשל המצב הפוליטי, היו אנשים שרצו לפעול נגד הבריטים. לא הכל הסכימו לשביתת-

 הנשק התד-צדדית שקיימה המנהיגות היהודית בזמן המלתמה...

 יאיר רצה להקים תנועה מדינית הדשה שאינה תלויה בממסד ולה זרוע צבאית הכפופה לו. אבל

 המלחמה קטעה את תגופת מפעלו באיבה, ולאט לאט הפך מתגהו לארגון קטנטן שרוב אנשיו נתונים
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 במעצר ועל האחרים נערך מצוד והם מוקעים כעוכרי ישראל וכאנשי הגייס החמישי.״

 דוד טילמן, שהיה חבר בסניף ירושלים, מתאר אח מצב הארגון החדש בירושלים אחרי הפילוג:

 ״הפעולות הראשונות של ארגון לה״י בירושלים לא העידו על הבאות. הן לא היו ממוקדות

 עדיין. בעיקר דובר בירי לעבר שוטרים בריטיים. המעקבים הצמודים אתרינו התחילו להניב תוצאות.

 כשהתברר לי שאני נתון למעקב מטעם האצ״ל הייתי מזועזע, אך זעזוע זה בטל בשישים לעומת

 החלחלה שאחזה בי כאשר הבנתי שהמעקבים הובילו לגל מאסרים מסיבי מצד הבריטים. המאסרים

 היו כל כך מדוייקים וכל כך קלים עד כי לא היה ספק כי הם היו תוצאה של הלשנות...״

 עדותו של יצחק צלניק לברוך נאדל מתארת גם היא מצב קשה ששרר בסניף ירושלים. צלניק מונה

 בסוף 1940 לאחראי על הסניף במקומו של יעקב אליאב שהועבר לחיפה. הבחורים חחו על תוסר

 הפעילות - מספר צלניק - החלה גם ירידה במורל וגם במספר האנשים. נוסף על כך, היו מעצרים,

 בעיקר של האנשים הפעילים ביותר, שההזיקו בידיהם את הקשרים, ולעתים נותקו אנשים, כאשר

 נעצרו הממונים עליהם, לנשירת האנשים תרם גם המצב הכלכלי הירוד של רבים מחברי התנועה,

 שגרם גם להתגייסות כמה מהם לצבא הבריטי, ללא אישור מצד התנועה, שהתנגדה לגיוס לצבא.

 במשך כל הקיץ של 1941 נמשכו פעולות ההסברה בין ההברים. הסברת-החוץ כמעט שלא פעלה

 בגלל הרגשה של איבה גוברת והולכת מצד היישוב והאנשים לא העזו לנסות ולבוא בדברים עם אנשים

 מבחוץ. נמשכו גם פעולות אימון בנשק. הייתה קבוצח חברים, בראשה ישראל תבואה, שלמה יעקבי

 ושאול הגלילי, שרטנה גלויות על חוסר המעש. הם ציפו לפעולות ממש נגד אובייקטים של השלטון

 ונגד אנשי הבולשת.

 על המעצרים ההמוניים שנערכו בקרב אנשי-יאיר בתקופה זו, מעיד משה סבוראי, שבתקופת

 הפילוג שימש האחראי על המודיעין של הארגון בתיפה והצטרף אל יאיר.

 הנפגעים הראשונים מן המעצרים היו האנשים שעבדו במתלקת המודיעין בחיפה ובתל-אביב.

 הראשונים להיעצר אחרי הפילוג היו החיפנים: דוד ינאי, פנתס אוורבוך, משה סרברו וד״ר צדיק. מייד

 עם המעצרים הופנתה אצבע מאשימה אל גדליה - הוא ישראל פריצקר, שהיה האחראי על המש׳׳י

 באצ״ל בחיפה ואחר כך מונה כאחראי ארצי והועבר לתל-אביב. פריצקר ידע כל פרט על הנעצרים.

 הוא אף ידע על כל אחד באילו מקומות בביתו הוא מסתיר מסמכים או ניירות - מספר סבוראי.

 הנעצרים הופחעו לראוח שעורכי החיפושים יודעים בדיוק לאן לגשח והיכן לחפש. פריצקר ראה

 בזה גם תפקיד ״לאומי״. הוא עזר למאמץ המלתמתי הבריטי. מן הפרטים שנצטברו מפי האנשים

 הוברר כמעט בביטחון מלא, שהמקור למאסרים בחיפה ובתל-אביב זהה והוא פריצקר ועוזריו. הרא^ה

 המשכנעת ביותר הייתה שדווקא אנשי מחלקת המודיעין היו הראשונים למעצר.

 אבנר ארליך, מראשוני העצורים לפי חוקי שעת-חירום בתל-אביב (בעדותו לפני ברוך נאדל
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 ב-1975),אומר:

 ״עם כניסת איטליה למלתמה, באותו לילה נאסרו 24 אנשים בכל הארץ לפי ושימות של פויצקר...

 המעצרים שלנו כללו מיטב האנשים ואת דוב אנשי המודיעין של לת״י.״

 דוד ניב כותב ב״מערכות האצ״ל״:

 ״למדידור (מפקד האצ״ל אתרי רזיאל) זכור כמו כן, שבאותו זמן גרם לפיטוריו של ישראל

 פריצקד(׳גדליה') שבגדר תפקידיו במש״י פיקת על העיקובים וריכזו בידיו את הרשימות והדינים

 והתשבונות. בגדר תפקידו במש״י המשיך פריצקר לקיים מגעים עם םוכני-הביון הבריטיים בהיפה

 ובמשך הזמן גם עם הבולשת הארצישראלית וריכוזם של שני סוגי הפעולה בידו ההשידוהו מצדדים

 שונים ואף רווחו רינונים שהוא מוסר לבולשת רשימות של אנשי ׳שטון׳.״

 (ב-3 בספטמבר 1943, נורה ונהרג בתל-אביב ישראל פריצקר, על ידי ה״ארגון הצבאי הלאומי

 בישראל).

 בינואר 1941 הוחלט לארגן מחדש את מחלקת המודיעין בתל-אביב, שבראשה הועמד משה

 סבוראי. אבל המחסור במשאבים כספיים הוסיף להכביד, ללא נשוא. לא היו מקומות לפעילות. חדרים

 פרטיים של חברים, שגרו עם הוריהם, שימשו משרדים לארגון. המקומות למפגשים נקבעו לרוב בגנים

 הציבוריים וברחובות. המחסור בדירות מגורים הכביד על החברים להסתתר מפני הבולשת ועוזריה

 היהודיים, אשר אסרו מלהמה על אנשי יאיר בגלל הכרזתה של המתתרת על בריטניה כשלטון זר ואויב

 העם העברי, שחובה להילהם בה.

 חבלה במחלקת העלייה בחיפה

 לאחר פעולת-ההחרמה בבנק אפ״ק, בחל-אביב, הועבר יעקב אליאב לפקד על מחוז חיפה של הארגון.

 לאחר ארגון מחדש של הסניף וקורסים ללימוד-נשק, הציע אליאב למפקדה להחחיל בפעולות נגד

 אותם גורמים במערכה השלטון הבריטי שמונעים מיהודים פליטי-חרב לבוא לארץ-ישראל. בסופו

 של דבר, נתקבלה ההלטה לביצוע פעולה נגד מחלקת-העלייה הממשלתית בהיפה.

 מחלקת העלייה של השלטון הבריטי בפלשתינה (א״י) קבעה כמה יהודים יורשו להיכנס לארץ

 וכמה יגורשו מחופיה, לפי גזירותיו של"הספר הלבן". דעה מקובלת הייתה ביישוב העברי שבמשרדי
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 מהלקה זו ישבו שונאי-ישראל הגרועים ביותר שבקרב הבריטים. פרט לכך הייתה הפקידות כולה

 ערבית, ופקידים יהודים היו בה מיעוט שבמיעוט. לעתים קרובות יצאו בני היישוב העברי להפגנות נגד

 מחלקה זו ומעשיה, שבמנעה מיהודים רשות לעלות השליכתם למעשה טרף לחיה הנאצית. המשרד

 הראשי של מחלקת-העלייה היה בירושלים ושלוחתו החיפאית הייתה בעיר התתתית, ליד המושבה

 הגרמנית. הסביבה הייתה ערבית וגם הבניין עצמו היה בבעלות ערבית. לפיכך, היה על המחקיפים

 לבסס את הפעולה על הסוואה ערבית וחדירה לתוך אוכלוסייה ערבית.

 חשיבותה של פעולה זו, שכוונה בתגובה על גירוש מעפילי ״אטלנטיק״, הייתה להוכיח לשלטון,

 שהמחתרת, שבראשה עמד אברהם שטרן, נאמנה להבטחותיה וממשיכה ללחום בבריטים על אף

 הפילוג.

 המחלקה תפסה כחמישה תדרים בקומה השנייה. הםביבה הייתה ערבית. לפיכך, היה על המתכננים

 לבסס את הפעולה על הסוואה ערביח וחדירה לתוך אוכלוסייה ערבית. זוג אוהדים אשר הייתה לו

 גישה חופשית לבניין, ערך תרשים מדויק של המבנה הפנימי שלו, צורת הדלתות והמנעולים. במנעולי

 ה״ייל״ נעשו שינויים להחלפת המנגנון במנעולים והתאמתו לפתיחת מפחח סטנדרטי אחיד. הוכנו

 מוקשי פיצוץ בצורת מעטפות נפץ אשר הוכנסו למעטפות ממשלתיות גדולות. אחד מחברי המחתרת,

 בעל חזות ערבית, הולבש במדי נער שליח ממשלתי. כשמצוייד במסמכי זיהוי מזויפים שרך את דרכו

 עם תיק מעטפות הנפץ אל משרד מתלקת העלייה. מועד התדירה לבניין נקבע לשעות המוקדמות של

 הערב, כאשר הבניין כבר היה ריק מעובדים וקהל. הבתור נכנס לבניין ופתת את הדלתות במפחח.

 אח מעטפח חנפץ, שכל אחח מהן שקלה כמה קילוגרמים, שחל בחדרים והסתלק. כעבור כעשרים

 דקות נשמעו פיצוצים עזים, מהבניין עלו להבות אש ותימרות עשן. המעטפות פיצצו את המשרדים

 והעלו אותם באש, על כל המסמכים שהיו בהם. הפעולה, שהייתה הראשונה והיחידה שנעשתה באותה

 תקופה, בוצעה ב-19 בדצמבר 1940.

 אם כי הפעולה הוצנעה ברשתות התקשורת בפקודת הצנזורה, הייתה לה משמעות רבה. הוברר,

 כי המחתרת הקיצונית והמסוכנת ביותר, ״כנופיית שטרן״, ככינויה בפי העיתונות, קמה לתחייה,

 התארגנה מתדש, והיא מכה בבריטים בשטת רגיש ביותר, הוא שטח העלייה. היות שכל פלגי היישוב

 העברי היו מאותרים בתביעה לפתות את שערי ארץ-ישראל ולהציל את שארית-הפליטה מאירופה,

 עוררה פעולה זו הד חיובי ביישוב, ואפילו ביהדות העולמית. הפעולה הייתה גם טימן עידוד בקרב

 אנשי יאיר.

 ניסיון הקשו עם גרמניה

 סעיף ז׳ ל״עיקרי התחיה״ שחובר ע״י יאיר חייב כריתת בריתוח עם כל המעוניינים במלחמת החירות
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 העברית ועם אלה המוכנים לסייע לה במישרים. עקרון זה היה יפה, על אחת כמה וכמה לגבי הסכמים

 והתקשרויוח עם גורמים זרים. אחרי הפילוג מהאצ״ל היה ידוע בחוגים מסויימים שיאיר משתדל

 ליצור קשרי חוץ עם אויבי בריטניה - עם האיטלקים ואולי גם עם הגרמנים. האינטלג׳ינס הבריטי

 הצליח להפעיל סוכן איטלקי מדומה שבא במגע עם אנשי יאיר וניהל אתם משא ומתן(ראה בנדון

 ערך ״הסכם ירושלים״). אשר לקשר עם גרמניה, מצריך הדבר ניתוח והסבר יסודי. הקשר הממשי

 הראשון עם גרמניה הנאצית הושג על-ידי ראש-המתלקה המדינית של הסוכנות היהודית הדייר תיים

 ארלוזורוב בשנת 1933. היה זה הסכם ה״העברה" (ה״טרנספר״). אמנם ההסכם היה שתדלני, ולא

 בעל אופי מדיני, אך בדיעבד הביא לעלייתם ארצה של רבבות מיהודי גרמניה והציל בזאת את תייהם

 ומקצת נכסיהם. קשר הרבה יותר רציני, שצריך היה להביא אבקואציה (פינוי) של כל יהודי ה״רייך"

 ולהציל בכך חצי מיליון יהודים תוכנן על ידי גיאורג קארסקייי, מנהיג הרביזיונסטים בגרמניה. הצעתו

 זכתה להתעניינות משרד החוץ הגרמני. באותה עח היו בהנהגה הגרמניח שחי אסכולוח כלפי היהודים

 והציונות. אחת: הריאל-פוליטיק, שגרסה שצריך לגרש את היהודים מאירופה אולי למדגסקר(תכנית

 מדקסקר) או למקום אהר; ואילו האסכולה השנייה: האידיאל-פוליטיק, נשאה נפשה להשמדתם

 הגמורה של יהודי אירופה. קארסקי ביקש את הסכמתו של ז׳בוטינסקי לתכניתו, אך ז׳בוטינסקי סירב

 מטעמים שלא היו ענייניים. הסכם אתר עם הגרמנים שיוזמו היה הרמן סגל, מנהיג רביזיוניסטי, הביא

 להצלת חייהם של יהודי דנציג ואף את העברת רכושם לארץ ישראל יותר מאוחר. הייתה גם שליחותו

 של יואל בראנד בהסכמת השלטונות הגרמנים לארץ ישראל כדי לנהל משא ומתן להצלתם של מיליון

 יהודי הונגריה, שהוכשלה על ידי הבריטים.

 בשנת 1941 מצב היהודים באירופה, שחלק גדול ממנה היה חחת כיבוש גרמני, היה בכי רע. זכויותיהם

 הופקעו, גורשו ממקומות עבודה, הוחרם רכושם, הונהגו לגביהם עבודות כפייה. יהודים נעקרו מביתם,

 בערי אירופה נכלאו בגיטאות והוכרחו לענוד טלאי צהוב. מכל התיאור הזה ניתן היה ללמוד על

 רדיפות וגזירות, אך לא היה בו שמץ של תתושת אסון העומד להתחולל. אברהם שטרן-יאיר היה

 מהיחידים ביישוב שבלבם קננה ההרדה וההרגשה המעיקה של האבדן הנורא העתיד לבוא. הוא סבר

 כי יהדות אירופה תושמד אם לא יימצא הסדר עם גרמניה. ״צריך להתחיל לדבר עם הגרמנים״, הוא

 אמר למפקדי המתתרת, ״לפחות כמו שעשו מגהיגי היישוב שגים אתדות קודם לכן". יאיר היה חדור

 הכרה בכך, כי צו השעה הוא הצלת יהדות אירופה. הוא טען כי הצלת היהודים לא תבוא מידי בריטניה,

 כי בריטניה היא אויב העם העברי, שאיננה מעוניינת בהצלת היהודים אלא בהשמדתם, אשר דרושה

 לה למען שלטון ערבי בריטי בארץ-ישראל. אי לכך, אין ברירה. צריך לשכנע את הגרמנים כי תכניתם

 לריכוז טריטוריאלי של היהודים מחוץ לארץ-ישראל(כמו מדגסקר) איננה באה בהשבון. הריכוז לא

 ייעשה על ידי הגרמנים אלא על ידי היהודים עצמם. הוא לא היה בטוח שהגרמנים ישחכנעו, אך גרט

 כי הניסיון חייב להיעשות, ואף היה מוכן לשאת בחוצאה עבור המעשה. יאיר ביקש להבחין בין שלטון

 זר על המולדת לבין כוח זר העוין לעם היהודי באשר הוא. לדעתו של יאיר, יש הבדל יסודי בין אויבים

 ראש הקהילה היהודית בברלין(גרמניה)
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 וצוררים. האויב הוא כות זר, השולט במולדת ומונע שלטון וחירות מן העם העברי. צורר הוא שונא

 יהודים בפזורה. הצורר עלול להגיע לדרגה של המן, המבקש להרוג, לאבד ולהשמיד את כל היהודים,

 אך בגלל הופעחו של צורר, אסור לדחות את המלחמה באויב, כובש מולדתנו. שכן, עצם הופעת הצורר

 היא תוצאה משיעבודה של האומה במולדת. אלמלא השיעבוד יכלה הארץ לקלוט את כל היהודים

 שנואי נפשו של הצורר. אם חובתנו היא להילחם באויב, מותר לנו להסתייע בצורר, שבמקרה הוא

 אויבו של אויבנו, סבר יאיר, אולי נצליח בדרך זו להשיג מן הצורר הפסקה בנגישוהיו ביהודים, הפסקה

 לתקופת-מה, עד שנשיג אח עצמאותנו.

 את מצבו של העם היהודי בתקופה זו היטיב לתאר נתן ילין-מור, עוזרו של יאיר, חבר מרכז לחייי

 לעתיד לבוא, בספרו"לותמי חירות ישראל":

 "מצב האומה העברית בשנות מלחמת-העולם היה גדוע יותר ממצבה של כל אומה אתות,

 במזרח ובמערב. ביתם הארעי בער על ראשם. הם עשו נסיונות להמלט מתוכו, להתרתק מן האש,

 אך איש לא עזר להם להנצל. גרוע מזה, איש לא הניה להם להנצל. חבודחים מן האש נדחפו חזרה

 אל תוך הבית הבוער, ומי שהצלית להתרחק מן התופת ולהגיע אל אמת-מים משיבת נפש, נדחף

 אל המצולות בכוח גס, באלימות. בריטניה הגדולה נלחמה למען התופש והדמוקרטיה. תופש בשביל

 מי? דמוקרטיה - היכן? היא חשבה קודם כל על התופש שלה, שעמד בסכנה. העם הבריטי צמוד

 לאורח-תיים דמוקרטי ואפילו בימים הקשים ביותר לא ויתר על תופש הביטוי, על הזכות להביע

 דעה אחרת מן המקובלת. זה מעורר רגש-כבוד כלפי אומח זאת. אבל אנו איננו בריטים. אין אנו

 אזרתי המטרופולין, המקפידה במוני הנוהל הפרלמנטרי המושלם. היינו בסך-הכל אתת הארצות

 הקולוניאליות באימפריה הבריטית הגדולה. ארץ משועבדת. ועמגו שרוי במצב גדוע משל כל שאר

 העמים. פולין היא בעלת-ברית. למענה נכנסו למלתמה, צ׳כוסלובקיה היא בעלת-ברית. גם צרפת,

 שהובסה ורק הלק קטן מעמה נאבק ממש נגד כובש ארצו. להם יש חבטחות, חוזים, ערבויות. מה

 יש לנו? יש לנו הבטתה תגינית, שלעולם לא תנית לנו בריטניה להגיע לתיי אומה תפשית ורבונית

 במולדתה. רק רסיס מן העם נמצא בארץ־ישראל. מיליונים רבים תיים בפזורה, ואלה שבאירופה

 הכבושה נתונים בסכנה גדולה ביותר. הם צריכים להגיע לארצם. הם רוצים להגיע אלינו. מה נופל

 בתלקם?

 הבה ונעשה סיכום: אנית־המעפילים ׳טיגד היל', שהגיעה להוף בליל פרוץ המלתמה, הוא ליל

 מאסר מפקדת האצ׳׳ל, נתקבלה על-ידי שומר-החוק הבריטיים ביריות. שניים מתוך אלף וארבע

 מאות הנוסעים - נהרגו. במחצית ספטמבר נעצרו ליד חוף תל-אביב שלוש סירות נושאות מעפילים

 ממרכז אירופה - מציכיה ומסלובקיה הכבושות בידי הגרמנים, ומהונגריה העומדת בתור ומוכנה

 לשלם כופר-נפשה ברדיפת יהודים. כל המעפילים הושמו במחנח־מעצר. זמן קצר לאחר מכן אירע

 כזאת לאלף ומאתים מעפילי האנייה ׳נעמי יוליה', ובינואר ארבעים - לתמש מאות מעפילי ׳אוריון׳.

 ידה של בריטניה ארוכה. אניות הצי שלה פועלות גם בסביבה קושטא ועוצרות שמונה מאות מעפילים

 מגרמניה באנייה ׳הילדה׳. אלפיים ושלוש מאות עולי ׳סקריה', שטולטלו במשך תדשים על גלי הים,

 נתפסו ליד מצרי הדרדנלים ונעצרו בהגיעם ארצה. יש ידיעות שאלפים נוספים, רבבות, צובאים על
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 הנמלים לאורך נהר הדנובה, מצפים לאפשרות הקלושה ביותר לעלות על סירות, על קליפות-אגוז

 כלשהן, כדי להציל את תייהם. הם עלולים להניע עד ייאוש, לשמע הידיעות על אשר קורה למי

 שהצליתו להפליג לפניהם.

 בריטניה מפרישה הלק מציה המלתמתי כדי להלהם בעליה העברית, האניות הללו דרושות לה

 בים-התיכון ובאוקינוס-האטלנטי במאבקה נגד הצי הגרמני, ולצורך התזקת קוי-חתחבורה הימיים,

 התיוניים לבריטניה. נראה בעליל, שהיא מתשיבה את המלחמה בהעפלה, בעם העברי, יותר מן

 המלהמה נגד גרמניה. האם אין זה שגעון, וגרוע מזה, אם בימים אלה נקראים צעירים מארץ-ישראל

 להתגייס לצבא הבריטי, להתעלם מגורל עמם, שבריטניה נלחמה בו ללא הפוגה ובלי להתרשם כלל

 מן הלויאליות של היישוב, ואפילו מהשבתת נשקו של אצ״ל?

 יאיר הי בימים ההם בתתושת המשבר שלא היה כמותו בדברי ימי העם. הוא הביע תתושה זו

 ברשימה ׳בסימן הקץ׳, שהכתיב לי, כדרכו, באתד מימי הקיץ. נאמר בה:

 ׳׳הציונות, אשר ענייניה היו יגעים מאז, עתה הקיץ הקץ עליה.

 ״בגולה - דמים בדמים נגעו, ומשטמה במשטמה. ישראל נופלים בתרב, בדבר וברעב. עיני

 מיליונים כלות לציון. לשוא. בציון משכל הספר הלבן את שארית התקוה להתערות בקרקע המולדת

 בחסד המושל. גוזר ומקיים: בא חוק הקרקעות והוריש את אדמת ישראל לזרים; המיליונים בגולה

 הופקדו הפקר דם ונפש. העליה ׳כחוק׳ היא עליה במשורה. מתי מעט, אחד מאלף. ואניות צדות על

 פני שבעה ימים מעפילים, על מנת להביאם למולדת ולהגלותם ממנה לעולם —

 בפי הציונות אין כל תשובה. את התשובה הנצתת והסופית יתן הכוח העברי הלותם. הוא כבש

 לישראל את המכורה. הוא הכה את הפולש היווני, שטמא את מקדשו. הוא עמד לו לישראל במלתמת

 הקנאים ובמרד בר-כוכבא. עתה ינתיל לעמו את הארץ היעודה לאתוזת עולם.

 אם לא יכה הכוה - יקיץ הקץ. כי הציונות, שענייניה היו יגעים מאז - עתה כלו כל קציה.

 במובאות אלו מצוי לא רק תאור ממצה ומזעזע של מצב האומה בימים ההם. יש בה קביעה

 נוספת: הציוגות הגיעה עד פשיטת־רגל גמורה; את הגאולה, בדרך שחרורה של ארץ-ישראל,

 יביא ׳הכוה העברי הלותס׳. כות זה מופיע בהגיונו של יאיר כאנטי-תיזה לציונות על כל תאריה,

 שהגיעה לתוסר-אונים רעיוני ומעשי. תנועת־השחרור הנשעגת על הכוה העברי הלוחם, היא

 רבונית במתשבותיה ובפעולותיה, ואין היא צמודה לעגלתה של הציונות השוקעת בבוץ. אין היא

 כפותה במתשבתה המדינית. תנועת־השתרור העברית תייבת לגהוג כגורם בן־תורין, התותר לנצול

 ההתמודדות העולמית לשם קדום מטרותיו של העם העברי.״

 כבר בעבר התייחס יאיר לסכנה הצפויה ליהודים עם התגברות הנאציזם. בהופעה בקורס המפקדים

 של האצ״ל בראשית 1939 באנדרוכוב שבפולין, דיבר יאיר על תכניחו לשחרור הארץ והביע הרדה לגורל

 הצפוי ליהודי אירופה מעליית הנאציזם, ואת ודאותו שהיטלר אמנם מתכוון להגשים את תכניותיו נגד

 היהודים. מסקנתו של יאיר הייתה כי השעה דותקת ויש להקדים תרופה למזימות אויבנו.

 ״בכל פגישה״ מספר אחד הלוחמים שהיה עם יאיר בימים ההם, "הנושא שתפש את כל ישותו היה
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 איך להציל את יהדות פולין הכבושה תחת הגרמנים.״

 מספר ערי ז׳בוטינסקי, שישב עם יאיר במחנה-המעצר בחורף ת״ש:

 ״על אפשרות של משא ומתן עם הגרמנים הרבינו לשותה במזרעה. באותה תקופה נתנו הגרמנים

 ליהודים לצאת מאירופה, בלי הגבלה (רצו להיפטר מהם), והאנגלים מנעו יציאה (אני ׳ישבתי׳ בשל

 פיקוד על האנייה ׳סקריה׳, שהיו בה 1,800 יהודים שיצאו מהשטת הכיבוש הגרמני). ונדמה היה לנו

 כי אפשר לשכנע את הגרמנים שיוציאו כמה רבבות יהודים, ולו אן להרגיש את הבריטים. ברור היה

 שכל יהודי היוצא מאירופה ניצל. אמנם הגרמנים הם שהפכו את אירופה לבית־מטבתייס ליהודים

 (הדבר אירע כשנתיים אחרי התקופה שעליה אני מדבר), אבל את שעריו של בית-מטבתייס זה נעלו

 מבהוץ האנגלים והאמריקאיים.״(א. ורד: לותמי תירות ישראל (א))

 יעקב גלבוע (פולני) ממפקדיו הבכירים של האצ׳׳ל אשר הצטרף ליאיר, ופרש ממנו לאחר שהתנגד

 ליצירת קשר עם גרמניה, סיפר בספרו האוטוביוגרפי ״בלכתך בשדות אימה״ על שיחות ומפגשים

 עם יאיר בנושא מדיניות הבריתות שלו, לרבות הצורך ליצור קשר עם גרמניה על סמך אינטרסים

 משותפים.

 וכך הוא מספר:

 "עוד בתהילת 1940 התברר, מהידיעות שהגיעו מאירופה ופורסמו בעיתונות, שמצב היהודים

 באירופה הנאצית, בעיקר בפולין, הוא ממש קריטי. יאיר הגיע למסקנה שיש צורך דחוף לעשות

 משהו למענם.

 במלחמה בבולשת הרודפת אותו ואת אנשיו הוא ראה מטרד מרגיז שבבוא היום יצטרכו לטפל

 בו. מה שלא נתן לו מנות היה שהתוכניות על כיבוש ראשי הגשר בארץ נופצו לרסיסים עם פרוץ

 המלחמה, ובעיקר מה שיאכל׳ אותו היה מצבם של היהודים באירופה. ובייחוד בפולין, שם היה

 הריכוז הגדול ביותר של יהודים. הוא נפרד מהם דק לפני זמן קצר והרגיש שהוא חלק מהם, בשר

 מבשרם.

 בכל פגישה שקיימתי אתו ־ הנושא העיקרי שתפש את כל ישותו היה הצלת יהדות פולין ובעיקר

 זו שתחת הכיבוש הגרמני. הרגשתי שזה לא עוזב אותו לרגע. המתזה הזה של עקירת משפחות

 מטופלות בילדים ובזקנים לא נתן לו מנוח.

 ׳לאן מובילים אותם?׳ - הוא שאל אותי. - ׳ההכינו עבורם מקומות קליטה?' ׳אתה מתאר לך׳ -

 הוא המשיך - ׳מה זה נקרא להעביר קהל כה גדול מאות קילומטרים מזרתה בזמן מלתמה?׳

 באתד הערבים נקראתי לפגישת מפקדים עם יאיר. הפגישה סודרה בבית של אוהד תנועתנו

 בקרבת שדרות רוטשילד בתל-אביב. התכנסנו בסלון הקטן של הדירה הצנועה. היו שם כ-7 איש

 שהתיישבו על הכםאות והספה. השולתן היה לפינת הסלון.
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 קבוצה של 7 איש נתשבה באותה תקופה אצלנו, מסיבות קונספירטיביות, בקהל רב. יאיר מעולם

 לא נאם לפני קהל גדול, לכל היותר לפני מסיימי קורס של אצ׳׳ל. עכשיו התנאים הורעו. יאיר הופיע

 עם שני מלוויו, התייצב מאחורי השולחן והתל להסביר לנו את תוכניותיו לעתיד. לפנינו על השולחן

 היו מונתים כמה ספרי היסטוריה עבי כרס. לאתר מבוא קצר על מצב הארגון הוא התל לנתת לפנינו

 את מצב היהדות באירופה ולאתר מכן הוא ההל לגולל לפנינו את תכניתו שהתגבשה אצלו לאתרוגה.

 הוא הסביר לנו שלאחר שצבאות גרמניה כבשו את פולין, צפוי שהיטלר ירצה לפנות את כל פולין

 מהיהודים ולהופכה לשטח גרמני שיהווה המשך טבעי לגרמניה. זהו ה׳לבנס-ראוס׳, כלומר, שטח

 המתיה הטבעי של גרמניה. וכיום ברור שהוא מפנה משם את כל היהודים. הגרמנים, לדעתו, פשוט

 אינם יודעים מה לעשות ביהודים. פעם הם מפרסמים שהם רוצים להקים עבור היהודים גיטו

 באזור לובלין שבמזרח פולין, פעם הם אומרים שאת כל יהודי אירופה הם יפנו למדגסקר, כל יום

 מתפרסמות ידיעות אתרות. אין לאף אתד מאתנו ידיעות ממקור ראשון או אפילו שני. מה שברור

 הוא שהגרמנים פשוט לא יודעים מה לעשות ביהודים. הם עוקרים אותם ממקומותיהם. אגב עקירה

 מבוצעים בהם פוגרומים. העיקר לגרשם בכות מזדהה. המערב עומד מן הצד ועסוק בענייניו.

 כאן הוא העלה את הצעתו לבוא בדברים עם הגרמנים, למרות שהם אויבים שלנו, ולנסות לכוון

 את המאורעות. צריך להתתיל לדבר עם הגרמנים. אף אהד לא ניסה זאת כאן בארץ. הרי רובו של

 העם היהודי נמצא שם ולא כאן בארץ, והם בשבי הגרמנים. צריך, לדעתו, להתקשר עם הגרמנים

 ולהציע להם שיתוף פעולה. אנו מסוגלים לפגוע בבריטים ועלינו כמובן להוכיח זאת. אפשר להציע

 להם, לדוגמה, שאנו נארגן את ההמונים היהודים העקורים לגדודי עבודה. הרי יש בין היהודים הרבה

 בעלי מקצוע. צריך לשכנע את הגרמנים שיתירו לנו לכוון את זרם היהודים העקורים לבלקנים

 ולרכזם שם. לאתר המלתמה תיפתחנה מספד אופציות שאי אפשר מלכתתילה לתזותן. העיקר

 להצילם.

 מה שברור כיום הוא שיהדות פולין נעקרת כעת ממקומה. ואם עוקרים אותם הם לא יוכלו

 להזור לשם, יהיה המנצת מי שלא יהיה.

 יאיר פתח את ספרי ההיסטוריה של דובנוב שהיו מונחים לפניו וציטט לנו ממלתמת העולם

 הראשונה. גם אז, הוא טען, נתלקה יהדות העולם לשניים. חלק נטה לצד בנות הברית ותלק לצד

 השני. לאחר שגגמרה חמלחמה אף אחד לא בא אל היהודים בטענות שהיו בצד המפסיד. הוא יודע

 שהצעד שהוא מציע לא יהיה פופולרי בעיני היישוב. אין ספק שיטיחו בפנינו שאנו נלהמים לצד

 הפשיסטים וכל העולם נלהם לצד העולם החופשי, אבל הרי אנהנו היהודים נטחנים באמצע. יצטרכו

 להסביר את המצב וזה לא יהיה קל. מוכרתים, הוא אמר, לראות את המצב באור אובייקטיבי. כל

 העם היהודי נמצא שם באירופה. שם המיליונים, יתד עם יהדות רוסיה יש שם כעשרה מיליון יהודים

 וכאן בארץ אנו פתות מהצי מיליון יהודים. העם היהודי נמצא בידי הגרמנים והם עושים בו כאוות

 נפשם.

 אסור היה למנהיגי היישוב להכריז מלהמה על גרמניה כשהעם היהודי בידי הגרמנים. זוהי

 החלטח חסרת אתריות, שהמיעוט הקטן הנמצא כאן יכריז מלתמה על מעצמה אדירה כגרמניה
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 המחזיקה בשבי כמעט את כל העם היהודי. מוכדהים לבוא בדברים עם הגרמנים. ההיסטוריה מראה

 שגם בעבר נהגו מנהיגי היהודים בעולם כך. אנו חייבים לנסות וההיסטוריה בעתיד תצטרך לשפוט

 את מעשינו. עליגו לקתת את הסיכון.

 עלי להזכיר כאן, אמד יאיר לפני הנאספים, שהגרמנים הם עם טאוטוני, ׳ייקים׳. אם הם תותמים

 על הסכם, הם מקיימים אותו.

 תראו, הוא המשיך, ב-1933 כשעלתה בגרמניה לשלטון המפלגה הנאצית, תתם מנהיג הפועלים

 דאז, היים ארלוזורוב ז׳׳ל, שהיה ראש המתלקה המדינית של הסוכנות היהודית, על הסכם ׳טרנספר׳

 (העברה) עם הנאצים. תקפו אותו מכל צד, איך הוא מנסה בכלל לדבר עם נאצים, פשיסטים,

 אנטישמים כאלה. בכל זאת נתתם ההסכם. ותראו, עד לפני כשנה הירשו הנאצים למשרד ה׳טרנספר׳

 בברלין לפעול. רק עם פרוץ המלהמה עם פולין הם סגרו אותו. אני חושב, הוא המשיך, שאילו

 ארלוזורוב המנוח היח חי כיום, הוא היה הופך עולמות שיאפשרו לו לנהל משא ומתן עם הגרמנים

 ולנסות להציל את יהדות אירופה.

 אם גרמניה תפסיד במלתמה, כפי שכולם מקווים, יתכן שיעמידו אותנו למשפט על שיתוף

 פעולה עם האויב ועלינו לקתת את הסיכון הזה בתשבון. עלי להזכירכם, הוא אמד, שישנם מצבים

 שבהם מוכרתים לדבר עם האויב. אין ברירה. תראו, הוא אמר, ז׳בוטינסקי בכבודו ובעצמו חתם

 על הסכם עם פטליורה, ראש המרצתים בזמן הפוגרומים ביהודי אוקראינה בימי מלתמת העולם

 הראשונה. על ידי כך הציל יהודים רבים. ואתם הושבים שהפולנים ה׳אנדקים׳(נ.ד. - ראשי תיבות

 של מפלגת השלטון בפולין), הם פחות אנטישמים מהאוקראינים או הגרמנים! ובכל זאת דיברנו

 אתם גלויות והגענו אתם להסכם. נתנו לנו נשק. נתנו לנו הדרכה. נתנו לנו בסיסים והבטיהו עזרה

 למימון ההעפלה ארצה. כאן, הוא המשיך, אנו לא יכולים לעזור ליהודים שבמצוקה, פרט לפגיעות

 מכאיבות בבריטים.

 עלינו לשאוף לעבור גם לאירופה, אל היהודים, ולהשתדל לכוון שם את המאורעות במידת

 היכולת ולפי האפשרויות שעלולות להתפתה שם. היהודים נשארו שם כצאן ללא רועה. צריך שארגון

 יהודי לותם כלשהו מן הארץ ייצג אותם שם.

 אני הושב שיאיר נפגש בסך הכול עם כ־40 בעלי תפקידים מכל הארץ, בכל פעם במקום אחר.

 בפגישה שבה אני השתתפתי לא שאל איש שאלות.״

 חבר נוסף, מנאמניו של יאיר אחרי הפילוג, יעקב אורנשטיין, אשר גם הוא פרש מהארגון [לח׳׳י] בגלל

 התנגדותו למהלך ההתקשרות, מביא את נימוקיו של יאיר בספרו ״בכבלים״. עדותו הנאמנה ביחס

 למניעיו האמתיים של יאיר, אינה יכולה להיות מוטלת בספק.

 כך מגולל אורנשטיין את שיחתו עם יאיר, אותה מכנה ״שיתה בלתי נעימה״:

 ״הוא הכתיש בכל תוקף את השמועה, שהוא ותבדי המפקדה מתפשים מגעים עם הציר כדי
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 לעשות ברית נגד האנגלים. זוהי, אמר, המצאה שטנית של אויביגו, אנגלים ויהודים כאחד. כל מח

 שאנו רוצים, ציין, הוא לנסות ולהציל את יהודי מזרת אירופה ומרכזה הלכודים כבר עתה בידי

 הנאצים. אנו רוצים מגע עם גרמניה, כדי להציע להם דדן איך ׳להיפטר׳ מהיהודים באירופה בלי

 לפגוע בהם, בגרמנים. והדרך הפשוטה ביותר, אם תינתן לשליתי התנועה האפשרות להגיע לאירופה

 המזרחית, הם יפעלו למען גיוסם של מאות אלפי צעירים יהודים החולמים לעלות לאדץ-ישראל

 ולהקים בה מדינה עברית (על השמדה פיסית של שישה מיליונים לא חשב אז איש אפילו בהזיות

 סיוטים נוראים ביותר). אותם מאות אלפים יתגייסו לתיל מיותר במינו. גם נשק לא יתסר לו, טען

 יאיר, כי הצבא הפולני השאיר כמעט את כל נשקו בשדה הקרב, ובנשק זה אפשר יהיה לצייד את כל

 הצבא היהודי. כל אשר נדרוש מן הגרמנים הוא לאפשר לנו להעביר את הצבא הזה להופי הארץ, וכאן

 תיפתת מלתמה באנגלים לשיתרור המולדת. היהודים יזכו במדיגה, והגרמנים ייפטרו אגב בך מבסיס

 בריטי חשוב במזרח התיכון, וגם יפתרו את שאלת היהודים באירופה. שהרי ברור, כי עם קום המדינה

 העברית ייפתחו שעריה לפני כל היהודים הנדכאים בגיטאות והם יעלו במיליוניהם.״

 אורנשטיין לא השתכנע מהטיעונים של יאיר. נימוקיו היו כי הגרמנים לא יקבלו שום הצעה, שתהא זו

 הגיונית ככל שתהא, עקב שנאתם העלולה להעבירם על דעתם. שנית, הם יעדיפו הסכם עם הערבים

 אשר בנפשם אנטישמיים ושלישית: העולם היהודי והיישוב בארץ לא יקבלו את התכנית ויראו בארגון

 סוכנים גרמנים, טיעון שיהווה נשק בידי הבולשת לשים קץ פיסי לקבוצת יאיר.

 לעדויותיו של גלבוע ואורנשטיין ביתס למניעיו של יאיר לניסיון הקשר עם גרמניה אפשר להוסיף

 גם את עדותו של אליהו לנקין, גם הוא מבכירי האצ״ל, אשר בפילוג בחר ללכת עם יאיר ואתר זמן

 קצר שב לאצ״ל. יאיר אמר לו כי מאחר שהיטלר הכריז שהוא רוצה לטהר את אירופה מיהודים ולרכזם

 במדגסקר, מה שנשאר לו לעשוח הוא לשכנע אוחו לרכזם בארץ-ישראל.

 לנקין לא השתכנע. הוא ראה בתכניח עורבא-פרח.

 ״אני משוכנע כי יאיר נאחז בתכנית הגרמנית מנימוקים טהורים, אך בעיני, אלה היו הזיות, שיכלו

 להביא לאסון... אמנם אלה היו מחשבוח מקוריוח, חריפות ביטוי, ונועזות עד כדי כך, שברגע הראשון

 זה היה מהמם את המוח שלך. היית צריך להירגע ולתשוב היטב כדי לתפוש את הרעיון.״

 עדויותיהם של השלושה הנזכרים לעיל, אשר התנגדו לתכניתו של יאיר, מאירות אור על כוונותיו

 הכנות והטהורות של יאיר למען הצלת יהדות אירופה. מצד שני, מבטאות את התלבטויותיהם של

 חברים ומפקדים רבים הקרובים ביותר של יאיר ומשקפים את המשבר הקשה שפקד את הארגון אז.

 יאיר לא רק דיבר, הוא קם ועשה. הוא הורה לבוא במגע עם הגרמנים, כדי להציע להם את תכניתו.

 את תפקיד השליה הוא הטיל על נפתלי לובינצ׳יק, אתד מנאמניו הקרובים. לובינצ׳יק היה בעל השכלה

 רהבה ושלט בשפות רבות, כולל גרמנית. הוא נולד ב-1913 במוסקבה. בפרוץ מהפכת אוקטובר(1917)

 עברה המשפחה לריגה, שם סיים לימודיו התיכוניים ונסע ללמוד היסטוריה וכלכלה בגרמניה. היה פעיל

 בארגוני סטודנטים ציוניים. בעלוה היטלר לשלטון(1933) הפסיק אח לימודיו ועלה ארצה עם אשתו
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 לנה. למד בלשנות באוניברסיטה העברית בירושלים, אך נאלץ להפסיק את לימודיו ועבד לפרנסתו

 בתברת ״לוד טריאסטינו" בתל-אביב. לובינצ׳יק היה פעיל במפלגה הרביזיוניסטית ונתשב לאהד

 הקיצוניים בה. ב-1939 הצטרף לאצ״ל, ובהוראת המפקדה הפסיק את עבודתו האזרחית והתמסר

 לעבודת המחתרת. תחילה עמד בראש מחלקת הכספים. הוא היה איש מרשים בהופעתו ומעורר כבוד.

 הוא נועד להביא תועלת רבה למתתרת בתפקידים בכירים ביותר. עם הפילוג באצ״ל, הצטרף אל יאיר

 ועד מהרה זכה להערכתו.

 בשלב התגבשות תכנית ההתקשרות עם גרמניה בלבו של יאיר, הוא הטיל על לובינצ׳יק את

 השליחות להעברת המסר.

 אחרי נפילת צרפת היו טוריה ולבנון בשליטת שלטונות וישי. הפיקוח העליון נמצא בידי ועדת

 שביתת-הנשק כדי לדון בבדיקת אפשרות סיפוהן של סוריה ולבנון לרייך השלישי.

 בסוף נובמבר 1940 נשלח ד״ר פון הנטיג, דיפלומט מקצועי שעבד במשרד החוץ הגרמני וראש

 המחלקה למזרח התיכון. החלה עלייה לרגל לביירות של משלחות ערביות, ארמניות, כורדיות ונציגים

 ערביים מארץ-ישראל.

 לובינצ׳יק תודרך לפני צאתו ללבנון על ידי דוד סיטון, שהיה האתראי על המתלקה הערבית בארגון

 ובעל קשרים עם אישים ערבים ומרמים בלבנון, שסיפקו לו ידיעות.

 בספרו"באור ובסתר" מתאר סיטון את תידרוכו ללובינצ׳יק:

 "הסברתי לו באריכות - כותב סיטון - כי עליו לנחוג מחירות רבה בפגישותיו. כשיבוא בדברים

 עם סלימאן היידר (איש הקשר הבכיר) ויתר האנשים שהמלצתי להיפגש אתם עליו לנצור את

 לשונו לבל ידעו בבירור מי הוא ומה טעם בואו לביירות. העיר שורצת בלשים, מרגלים מכל העמים

 והלשונות. שלטונם הרופף של אנשי וישי, פתת את השערים לא רק בפני שליתי הגרמנים והאיטלקים,

 אלא אף בפני סוכנים ונציגים ממדינות הברית."

 לובינצ׳יק צוייד בתעודות של סוכן מארוני. הפגישה האתרונה עמו, לפני צאתו קויימה בביתם של

 האחים אליהו, דניאל וגבריאל מסרי ברחוב דיזנגוף 89 בת״א, שכולם השתייכו למתתרת.

 ד״ר יעקב וינשל בספרו"דם על הסף" מספר כי לפני צאחו של לובינצ׳יק אמר לו יאיר: "העוסק

 בסוכנים חשאיים, אינו יודע בעצם לאיזה סכנה הוא מעמיד אח עצמו. לכן, בדרך זו, הולכים או לא

 הולכים, ואלה שבוחרים בה יודעים מראש שאינה זרועח בשושנים אלא חוכים. אפשר להרחיק לכת

 בדרך זו עד לבלי חזור ממנה אף פעם".

 לובינצ׳יק הוברח ללבנון בעזרתו של איכר מראש-פינה. יעקב אליאב טוען כי הוא הבריח את

 הגבול בעזרת כנופיית מבריחים שפעלו בין חיפה לביירות, בה השתתפו יהודים וערבים. המחתרת

 נעזרה בכנופיה להברתת נשק מביירות לארץ עבור פעילות המתתרת.

 אליאב כותב בספרו"המבוקש": "ציידתי את נפתלי לובינצ׳יק בתעודות של סוכן מארוני שבא

 לתיפה לקנות סתורות, וזאת למקדה של תקלה כלשהי בגבול, אף שנתון היה בידיהם של מבריחים
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 מקצועיים... ואכן בלי קושי עבר את הגבול ללבנון, ואני קיבלתי אישור שהגיע בשלום למתוז-

 חפצו״.

 הקשר עמו נשמר על ידי בחור יהודי מביירות בשם מוריס ליסבון שמכחביו הגיעו ליאיר. נפתלי

 לובינצ׳יק הגיע לביירות, כנראה, בסוף 1940 או בראשית ינואר 1941. הוא נתקבל על ידי פון הנטיג

 וביקש להעביר לברלין ולרומא הצעה לברית ביניהן ובין תנועת השהרור העברית, המיוצגת על ידי

 הארגון הצבאי הלאומי בישראל.

 בספר זכרונותיו של פון-הנטיג Mein Leben Eine Dienistise שיצא לאור 1962-1 (תורגם

' מספר ד״ר פון הנטיג: 1  לעברית ע״י ד״ר שלמה בן-אלקנה)5

 ״... המשלחת המיותרת במינה הגיעה מפלשתינה. מנהיגה טיפוס של קצין צעיר בעל הופעה נאה

 הציע את עצמו לשתף פעולה עם הנציונל-סוציאליסטים נגד אנשיו הוא (עמו) ובמיוחד הציונים

 האורטודוכםיס, אם היטלר יבטית את עצמאותה של פלשתינה יהודית. למשלתת היהודית יכולתי

 רק להשיב על הצעתם לברית, שהתנאי שהועמד על ידה לא יוכל אי-פעם להתקבל בהתתשב

 בידידינו הערבים ועקרונותינו הכלליים. אבל אני אישית, תמכתי מאז ומתמיד בהקמת מדינה לאומית

 ישראלית באיזור נרתב ומועדף מבחינה אקלימית. הרי גם הגשתי להיטלר פעם תזכיר שבשביל

 המדיניות הגרמנית יהיה זה בעל יתרונות לפעול עם יישות מדינית סוברנית וממשלה אתראית מאשר

 עם כותות המפחדים על פני תבל שלא ניתן להיאחז בהם והם מסוכנים יותר.״

 במרס 1970 ריאיין העיחונאי חביב כנען, תבר לת׳׳י לשעבר, את דייר פון-הנטיג בביתו על פגישתו

 עם נפתלי לובינצ׳יק ב- 941ו ואת תוכן הריאיון פירסם בעתון ״הארץ״ ב-27 במרס 1970 תתת הכותרת

 ״פגישה בביירות״.

 וכך מספר כנען מפיו של פון-הנטיג:

 ״הצעיר היהודי עשה רושם נאה. הוא נראה כקצין פרוסי. היה לבוש בקפידה וגילה כות שכנוע

 פוליטי — הוא סיפר לי על ארגוגו האנטי-בריטי ועל נכונותו להתקשר עם הרייך כדי להמשיך

 במלהמה בבריטים תמורת ההשתתפות במלהמה נגד הבריטים, הציע, כי הרייך יעזור לארגוגו להקים

 מדינה יהודית בא״י ויאפשר ליהודים מארצות הכיבוש לעלות להתיישב בה. — העברתי ידיעה

 על ביקורו למתלקה המדינית של מיניסטריון החוץ בברלין — בעת שבתי בביירות (4 שבועות)

 לא הגיעה אלי כל תשובה. בשובי לגרמניה שאלתי את פון־וייצקר (מזכיר המדינה במיניסטריון

 החוץ וראש המחלקה הפוליטית במיניסטריון) לדעתו על ההצעה היהודית. הוא לטש עיניים: ״האם

 תחשוב באמת שהרייך עלול להיות מעוניין במדינה יהודית בא״י, כאשר אנו מבקשים לקנות את

 אהדת המרתב הערבי והמוסלמי למטרות המלהמה שלנו?״ ופון-הנטיג ממשיך לספר: דעתי על

 היהודים ועל מדינה יהודית היו שונות מאלו של צמרת המדינה. פעם אמרתי להיטלר, כי תשוב

 15 י אוזכר בספר ״ארגמן״ מאת עדה אמיכל־ייבין.
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ו אותנו מההסתבכויות הבינלאומיות״.  לגומניה לעזוו ליהודים להקים להם מדינה, כי זה ישתו

 בדוחו״ת ששלח לובינצ׳יק נאמר, כי טרם הגיעו תשובות מהגרמנים ועדיין יש, לדעתו, להמתין למרות

 שעברו כבר ארבעה שבועות. אך עפ״י עדותם של חנוך קלעי במכון ז׳בוטינסקי ובנימין זרעוני מסחבר,

 כי לובינצ׳יק לא תלה תקוות גדולות בהצלחת שליחותו.

 בארכיון ״יד ושם״ ובארכיון הציוני מצוי העתק מ״הצעה של הארגון הצבאי הלאומי בפלשתינה

 לפתרון השאלה היהודית באירופה״ שנשלת מתוך הארכיון הפוליטי של משרד החוץ הגרמני בבון

-דר מארביץ, שישב בצירות ן  (תיק ק׳ 430/14). ההצעה הזו צורפה למכתבו של הנספה הימי הגרמני, פו

 הגרמנית באנקרה, שהיה גם נציג השירות הביון הגרמני, שנשלח על ידו לפון-פאפן, שנריר גרמניה

 בתורכיה. המכתב מהצירוח נשלח לברלין ב-21 בינואר 16.1941*

 להלן נוסחו המלא של הצעה הארגון כפי שנוסח כנראה על-ידי הגרמנים, מאתר שלפי עדותו של

ם הזכיר כדי להגישו לנציג הגרמני. ילין-מור אמנם לא מטיל  נתן ילין-מור לא לקח עמו לובינצ׳יק שו

 ספק בכושרו של לובינצ׳יק לתבר את המסמך, אך הוא טוען כי לא היה צורך בכך. לדעתו, הסיפור על

 התזכיר של לובינצ׳יק מקורו בטעות. אחד מעוזריו של פון הנטיג חיבר מזכר בעצמו ובלשונו שלו, על

 סמך המידע שנמסר לו על ידי לובינצ׳יק.

 להלן התזכיר:

 ״למסמך סודי מס׳ 15/41

 קוי יסוד של הצעת הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישדאל בנוגע לפתרון השאלה

 היהודית באידופה והשתתפות פעילה של האצ״ל במלחמה לצידה של גומגיה.

 לעיתים קרובות הובלט בהודעותיהם ובנאומיהם של המדינאים המוכזיים של גומניה הנאציונל

 סוציאליסטית שפתרון יסודי של שאלת היהודים באמצעות אואקוציה(׳איוופה נקיה מיהודים׳) היא

 מיסודותיו של הסדו התדש באיוופה.

 האואקואציה של ההמונים היהודים מאיוופה הינה תנאי מוקדם לפתוון השאלה היהודית. אולם

ק ע״י העברת ההמונים הללו אל המולדת של העם היהודי,  הפתוון האפשרי והסופי היתיד יתכן ו

 לאוץ ישואל, וע״י הקמת מדינה יהודית בגבולותיה ההיסטוויים.

 לפתוו את בעיית היהודים בדוך זו וע״י כך לשתוו את העם היהודי אחת ולתמיד ־ זו מטות

 הפעולה המדינית והמאבק וב-השנים של תנועת השחוור היהודית של האוגון הצבאי הלאומי

 (אצ״ל). לאצ״ל ידועה היטב הגישה האוהדת של ממשלת הרייך ומוסדותיו כלפי הפעילות הציונית

 בתוך גרמניה, לתכניות ההגירה הציונית ולכן הוא סבור כי:

 תיתכן שותפות איגטוסים בין מגמות הסדר ההדש באיוופה לפי התפיסה הגומגית והשאיפות

 הלאומיות האמיתיות של העם היהודי המיוצגות ע״י האצ״ל.

 16 * ראה נספח שני, ספרו של יוסף הלר, ״לח״י 1949-1940 (כרך שני)
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 יתכן שתוף פעולה בין גרמניה התדשה ותנועת חעברים הלאומית-העממית חמתחדשת.

 הקמת מדינת היהודים ההיסטורית על יסוד לאומי וטוטליטארי, הקשורה ביתסי ברית עם הרייך

 הגרמני תואמת את עניין שמירתן ותיזוקן של עמדות הכוה הגרמניות העתידיות במזרת הקרוב.

 מתוך שיקולים אלה פונה האצ״ל בארץ ישראל" אל ממשלת הרייך הגרמני בהצעה להשתתפות

 פעילה במלחמה לצד גרמניה, בתנאי שהשאיפות הנ״ל של תנועת השהווו הישראלית יזכו להכרה.

 הצעה זו מצד האצ׳׳ל אשר פעילותו תוכל לחול על השטת הצבאי, המדיני והמודיעיני בא״י,

 ואתרי הכנות ארגוניות מסוימות גם מתוצה לה, כרוכה בהכשרתו הצבאית של כוה האדם היהודי של

 אירופה וארגוגו במסגרת יתירות צבאיות, תתת הדרכתו והנהגתו של האצ׳׳ל והשתתפותן בפעולות

 מלחמה לשם כבושה של ארץ-ישראל במקרה ותיוצו תזית מעין זו.

 השתתפותה הבלתי ישיוה של תנועת השתווו היהודית בםדו התדש של אירופה כבו בשלב

 המכין בהקשו לפתוון תיובי-ואדיקלי של בעיית היהודים האיוופים תתזק במידה לא מעטה את

 היסודות המוסויים של הסדו התדש בעיני כל האנושות.

 שיתופה של תנועת השהרוו הישראלית תתאים גם לקו של אחד הנאומים האתרונים של קנצלר

 הו״יך הגרמני, בו הדגיש מו היטלר שהוא ינצל כל קומבינציה וקואליציה כדי לבודד את אנגליה

 ולהכותה.״

 בתזכיר זה הציע ״האצ״ל בישראל" (המכונה במסמך האצ׳׳ל בפלשתינה) לסייע לגרמניה ב״פתרון

 היסודי של שאלת היהודים באמצעות אואקוציה(פינוי) לארץ-ישראל", שבה תוקם ״מדינת היהודים

 בגבולותיה ההיסטוריים״; האצ״ל בישראל החחייב, אם יתקבל התנאי הזה, לסייע לגרמניה במובן

 המדיני, הצבאי ובשטה המודיעין בארץ-ישראל, והציע ״להכשיר הכשרה צבאית אח כוח-האדם היהודי

 של אירופה ולארגנו חחת הדרכתו והנהגחו, במסגרח יחידות צבאיות, והשתתפות בפעולות-מלתמה

 לשם כיבושה של ארץ-ישראל במקרה שתיווצר הזית מעין זו.״ מובטה להם (לגרמנים) נאמר כאן,

 שהסכם כזה ״יחזק במידה לא מעטה את היסודות המוסריים של הסדר ההדש בעיני כל האנושות.״

 לתזכיר צורפה סקירה קצרה על התהוותו, מהותו ופעולותיו של האצ״ל בפלשתינה, שבה צויין, כי

 על פי השקפת-עולמו ומבנהו של האצ״ל הוא קרוב ביותו לתנועות הטוטאליטויות של אירופה״.

 להלן הסקירה:

 ״סקיוה קצוה על התהוותו, מהותו ופעילותו של האצ״ל באוץ-ישואל

 מוצאו של האצ״לבתלקו מההגנה העצמית היהודית בא״י ומן התנועה הרביזיוניסטית(ההסתדוות

 הציונית התדשה) אשר אתה נמצא האצ״ל באתדות אישית בלתי-מתייבת באמצעותו של מר וו.

 ז׳בוטינסקי עד למותו של זה. עמדתה הפרו-אגגלית של ההסתדרות הרביזיוניסטית מנעה את תידוש

 7 ו הכוונה ל׳׳אצ״ל בישראל׳ - העורך
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 האוניה הפרסונאלית והביאה בסתיו של השנה לקרע מוחלט בינה לבין האצ״ל ובעקב זה לפילוג

 התנועה הרביזיוניסטית. מטרת האצ״ל היא הקמת מדינת היהודים בגבולותיה ההיסטוריים.

ו הזרמים הציוניים דוהה האצ׳׳ל את ההםתננות ההתישבותית כאמצעי יהיד א  בניגוד לכל ש

 ליישובה ולהשגתה ההדרגתית של האדנות על המולדת ומעלה על נס את המאבק ואת הקורבן

ץ ישואל. ו ה של א ו ו ו ת ש  כאמצעים האמיתיים היחידים למען כיבושה ו

פוסקות מצד השלטון -  עקב אופיו הלותם וגישתו האנטי אנגלית נאלץ האצ׳׳ל, תוך ודיפות בלתי

 האגגלי, לנהל בתשאי את פעילותו המדינית ואת האמון הצבאי של חבריו בא״י, האצ׳׳ל שפעולות

י פרסום הספר ת 1936 התבלט במיותד בקיץ 1939 אהו ו שלו התלו כבר בסתיו של שנ ו ו ט  ה

 הלבן האנגלי ע״י הגדרה מוצלחת של פעולתו הטרוריסטית ותבלתו בוכוש האנגלי. פעילות זו וכן

 השידורים היומיים של הראדיו החשאי, נרשמו ונםקרו ע״י העתונות העולמית רובה ככולה.

 עד לתתילת המלחמה קיים האצ׳׳ל לשכות מדיניות עצמאיות בווארשה, פריז, לונדון, ז׳נבה

ק. המשרד בווארשה עסק בעיקר באוגון והכשרה צבאית של הנוער הלאומי הציוני והוא ו ו י - ו י נ  ו

 עמד בקשר הדוק עם ההמונים היהודיים אשר עקבו במיותד בפולין בהתלהבות אתר מאבק האצ׳׳ל

 בארץ ישראל ותמכו בו בכל צורה שהיא. בווארשה הופיעו שני עתונים של האצ׳׳ל ידי טאט׳

). המשרד הוורשאי קיים קשרים הדוקים ז^\\13ת07011־»7 (׳ירושלים המשוהררת' -010113ז\  ו

 עם הממשלה הפולנית לשעבר ועם הוגי הצבא שגילו הרבה עניין והבנה לשאיפות האצ׳׳ל. כך נשלתו

 בשנת 1939 קבוצות מאורגנות של האצ׳׳ל מא״י לפולין, בה הושלמה הכשרתם הצבאית בקסרקטינים

 ע״י קציגים פולניים.

ו התנהל בין האצ׳׳ל והממשלה הפולנית לשם הפעלתה ומימושה של עזותה, הופסק ש  המו״מ א

.  עם פרוץ המלהמה, אך עקבותיו ניכרים ודאי היטב באוכיונים של הממשלה הפולנית לשעבו

 על פי השקפת עולמו ומבנהו קרוב האצ׳׳ל ביותר לתנועות הטוטאליטאריות של אירופה.

ק או נפגע באופן רציני באיזה זמן שהוא, לא ע׳׳י פעולות ת ו  כושרו הקרבי של האצ׳׳ל לא ש

נות האנגליים ושל הערבים ולא ע״י אלה של הסוציאליסטים ת המעצורים של השלטו ו ו ם  התגובה ת

 היהודים.״

 אמת, נכון הדבר, כי המשפט ״על פי השקפת-עולמו ומבנהו של האצ״ל הוא קרוב ביותר לתנועות

 הטוטאליטריות של אירופה״ הוא משפט פרובלמטי, אפילו אומלל. אבל יש לזכור, כי קרוב לוודאי

 שהמסמך לא נוסת בידי לובינצ׳יק אלא תורגם על ידי עוזרו של פון-הנטיג מפיו.

 אין גם עדות כי לובינצ׳יק אישר את תוכן המסמך בטרם העברתו לשגרירות. אפילו אין אנו יודעים אם

 הוא ראה אותו כתוב ומנוסח.

 אבל אין ספק שהמשפט שנוסת כך לא ביטא את עמדתם האידיאולוגיח של מנסחיו - כותב ד״ר

 זאב איביאנסקי, היסטוריון, יוצא לח״י, בספרו ״צבת ראשונה״(עמ׳ 374-375) - כשם שהצהרותיו

 של מולוטוב על ה״היטלריזם כהשקפה לגיטימית, ודבריו של סטאלין במברק להיטלר על ״ידידות

 שחושלה בדם״, לא שיקפו את עמדותיהם ביתס להיטלר וההיטלריזם. הם נאמרו שם, במרכז ״עולם
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 המהפכה״, באווירה של ברית, שראו בה קרש הצלה לשעה, כשם שנאמרו כאן בניסיון למניעת שואה

- אומר איביאנסקי.

 גם משפט נוסף בניסותו, כי תנועת השתרור היהודית בהשחלבוחו בסדר החדש(הנאצי) של אירופה

 תתזק את היסודות המוסריים של הסדר החדש הזה בעיני האנושות, הוא משפט בלתי קביל המעורר

 גיתוך - קובע איביאנסקי. אין קשר וגשר בין המוסר הנאצי והמוסר היהודי(שלדעת הנאצים הוא

 המצאה יהודית להרעלת האנושות) המוסר של יאיר, מנסת ״עקרי התחייה״ הוא של ״עם ישראל כעם

 סגולה: יוצר דת הייחוד: מחוקק מוסר הנביאים: נושא תרבות עולם: גדול במסורת ובמסירות הנפש:

 ברצון החיים ובכוח הסבל; באור רוחו, בבטחונו בגאולה ו״אנו בעלי מוסר נעלים. יש כוללים זאת בשם

 העם הנבחר.״ איזה קרבה יכולה להיוח בין המוסר של יאיר לבין המוסר של ״הפחרון הסופי״?

 לא קשה כאן להכיר גם ב״מס שפתיים״ של מי שהכתיב את המכתב, בחנאי שהמנסח הבינו נכון את

 כוונותיו - קובע איביאנסקי.

 אבל איביאנסקי טוען, שגם אם המסמך נוסה מן השפה ולחוץ, לשם ״מס שפתיים״ גם אז הוא

 חמור וטוב היה אילו לא היה יוצא לאוויר העולם.

 ואיביאנסקי מוסיף:

 ״אם כל מה שנאמר, או לא נאמר, כל העדויות המצויות בידינו, גס כל ניתות תסו פניות של

 אישיותו ודרכו של יאיר, מצביעים על כך, שביסוד ההכרעה הקשה והכושלת הזו עמדה התרדה לגורל

 המוני בית־ישראל וההכרה שתייבים לנסות דברים עם מי שנתפס על ידם כ׳צורר׳; כל מה שנאמר

 או לא נאמר, הובן או לא הובן, הוגש בכתב או נאמר בעל פה, במהלך ניסיון זה, שהיה בו משום

 הבעת נכונות להשתלב ב׳סדר החדש׳, היה בתינת דברים אומללים, שלא ייאמרו גם אם היו וק ׳מס

 שפתיים׳ בהימור שנידון מראש לכישלון; מאידך, הניסיון לגזור מכאן ראייה ל׳קיובה אידיאולוגית׳

 הוא תסר שתר; דומה כאילו באו לתלות במנהיגי ברית-המועצות בכל הצהרותיהם וגילוי דבריהם

 בימי תהה מולוטוב-ריבגטרופ, אהדה אידיאולוגית לאויבם בנפש; או ליהס להבדל אהדה לצאריזם

 ופלווה, כאשר ניסה דברים אליהם להצלת יהודים.״

 זמן מה אתרי קבלת הדו״ח על שליחות נפתלי לובינצ׳יק בסוריה ובלבנון וכשלונה, ששלח לו משה

 סבוראי ממזרע, הגה יאיר בתכנית נועזת יותר, אותה סיפר, בין האנשים הבודדים, ליצחק צלניק, האיש

 שבו ראה יאיר אח ממלא מקומו שינהיג אחריו את התנועה וימשיך בדרכו.

 תכנית זו הקרויה ״התכנית הפנטסטית״ מתוארת בעדותו של יצתק צלניק ״בבית יאיר״ ומובאת

 כאן כלשונה:

 ״השיתה עליה אני מדבר התנהלה בתל-אביב בקיץ או בסתיו 1941, בדירת ברושי ברתוב ז׳ן

 ז׳ורס או בדיות סבוראי ברחוב מזרחי ב׳ 8, הדירה בה נרצת יאיר. בשיתה זו נכהו רק יאיר ואני. זה

 היה בתקופת-המעבו שלי מיוושלים לתל-אביב, או אולי לאחו שכבו עבותי לתל-אביב. הייתה
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 זאת אתת משיתותינו המרובות בענייני התנועה.

 יאיר ציפה להסכם עם הגרמנים אשר יכלול ׳אקסודוס׳ של היהודים מאירופה לארץ-ישראל

 במקום מדגסקר שבאותה תקופה נכתב שהיא נועדה לשמש מקום ריכוז ליהודי אירופה. יאיר מוכן

 היה לקרוא ליהודים להצטרף כ׳גדודי-עזר׳ לצבא הגרמני, בתנאי שיופנו לתזית צפון-אפריקה וכך

 יתקרבו לארץ־ישראל ויגיעו אליה עם הצבא הגרמני או בלעדיו(על ידי עריקה, למשל). אילו הגיע

 הצבא הגרמני לארץ, היה מוכן במסגרת ההיא להקים ממשלה ׳קוויזלינגית׳. תפקיד המפקדים מן

 הדרג השני היה להקים מחתות שתתקשר עם מעצמות הברית, שלדעתו מובטח להן הניצתון הסופי

 במלתמה, בעיקר לאתר כניסתן הצפויה של ארצות הברית למלתמה. מהתרת זו צריכה הייתה להכריז

 על הממשלה ׳הקוויזלינגית׳ כממשלת בוגדים ולפעול נגדה בכות הנשק, ואפילו בטרור.

 אם מדברים על כך שביאיר הייתה כמיהה מיסטית למוות הירואי-רומנטי, כאן אני רואה אותה.

 הוא דיבר בפירוש על אפשרות שהוא ייהרג על ידי אנשי לת״י כבוגד וזה יהיה קרבנו לתקומת מלכות

 ישואל והצלת העם היהודי. הוא אמר שוק אני ועוד אנשים מהמקורבים אליו ביותו צריכים לדעת

 את האמת ואילו האתרים יצטרכו להאמין באמת ובתמים כי הוא בוגד, על כל המשתמע מכך. בזמן

 גיוס יהודי אירופה צריכה מתתרת לה״י לפעול כאן בארץ נגד הבריטים, אבל לאהד הכיבוש הגרמני,

 אם יבוא, תילתם המתתרת נגד הכובש הזר התדש ועוזריו מבית, שיהיו כביכול מכורים לו. אני יודע

 שאני אומר דברים העלולים להישמע חמורים מאוד, אך הם אותנטים. אני הסכמתי להם אז בכל לבי,

 אף כי נראו פנטסטיים. גם היום איני רואה בהם כל פסול. בממשלה ה׳קוויזלינגית׳ אמורים היו לכהן

 גם תברי מפקדה אתרים כתנוך סטרליץ ובנימין זרעוני ובוודאי ידעו גס הם על רעיון זה. תפקידי היה

 להקים את המתתרת, או נכון יותר, להיות בין מנהיגיה של המתתרת האנטי-׳קוויזליגגית׳. תשבתי

 על האפשרות של התנקשות אותה מתותרת עתידה בחיי יאיר...״

 עדותו זו של צלניק ניתנה לברוך נאדל ב-7 בעני 1972. משה סבוראי, שגם הוא מביא בספרו את עדותו

 של צלניק בדבר ״התכנית הפנטסטית״ מאמין לכל מילה שצלניק מוסר בשמו של יאיר. לדעתו, הנאמר

 מראה ״עד כמה הייתה האישיות ומה רבה הייתה המסירות והאומץ המוסרי של האדם, שהיה נכון

 לתכנן ואף להביא בפני פקודיו תכנית כזאת שהוא יהא נכון לשמש ׳קוויזלינג׳ הצפוי והמתוכנן כך

 שתבוא התנקשות בתייו על־ידי האיש שהוא עצמו ממנה מואש כראש המתתות שתפעל נגדו. וכל

 זאת כדי לנסות להציל את אהיו היהודים מן הגוול הצפוי להם בשעת מלתמה, אף שלא תזה, אף

 בומיונו העשיו, מה צפוי להם בפועל״.

 ומה קרה ללובינצ׳יק?

 סוכני האינטליג׳נס הבריטי עלו על עקבוחיו. הוא נעצר, אך שוחרר עם סיום הקירתו כי לא מצאו

ויר הצרפתי ונרשם ללימודים באוניברסיטה  ראיות נגדו. הוא נתקבל לעבודה כספרן במהנה היל-האו

 בביירות.

ם פגש את  באביב 1941 שוב נעצר לובינצ׳יק בדמשק שבסוריה ונכלא בבית-הכלא"אלקלעה״, ש
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ם מנובמבר 1939. הוא נידון לשמונה שנוח מאסר בעוון הברחח יהודים  שלמה בן-אלקנה, שישב ש

ו ב״לגיון הזרים״ הצרפתי. לובינצ׳יק נכלא בתא אחד עם בן-אלקנה במשך חודש ימים, ת ר ש  ארצה, ש

 אך לא גילה לו מאומה על סיבת מעצרו. בינתיים פלשו בעלות הברית ללבנט. לובינצ׳יק הועבר ארצה

 ונכלא במחנה המעצר מזרע. ממזרע שלח דו״ח מפורט אל יאיר על פרשת שליחוחו. הדו״ח הועתק

" מאח ו. סומרסט-מוהם. ן  בצופן בצורת ניקוד אותיות בתוך ספר"התיאטרו

 ההנהה אז הייתה כי ההצעה שהביא עמו לובינצ׳יק לא הועברה לדרגים העליונים בהירארכיה

 הגרמנית, הנהה שנסתרה במרוצת הימים.

 באוקטובר 1944 שולח לובינצ׳יק, יחד עם 250 חבריו למעצר משתי המתתרות הלותמות אצ״ל

ם נפטר ב-20 באפריל 1946 לאחר מהלה ממושכת,  ולח״י למהנה הגירוש שבאסמרה, אריתריאה, ש

 שהרופאים לא טיפלו בה כהלכה. שלוש וחצי שנים נתו עצמותיו בבית-העלמין היהודי של אסמרה עד

 שהועברו לארץ ונטמנו בירושלים, בירתה של מדינת ישראל.

 גם אתרי כשלונו של לובינצ׳יק לא זנת יאיר את המשך נסיונותיו לקשר עם גרמניה. ושוב יש לזכור

ת רעיון הקשר, הוא לא ידע מאומה על ״הפתרון הסופי״ אלא רק על גירושים  כי בשעה שיאיר הגה א

 המוניים, מתנות-ויכוז ומתנות עבודות כפייה. ועידת ואנזה נערכה רק ב-20 בפברואר 1942, שמונה

ת תכנית ההתקשרות.  ימים לאחר שיאיר נרצח על ידי הבריטים ושנה לפני שהגה א

 פרשת ניסיון ההתקשרות של יאיר עם גרמניה הועלתה לדיון בכנסת ביום 7 בינואר 1992 לציון

 50 שנה לייסוד לת״י.

 דברים להערכת הפרשה נשא ח״כ פרופ׳ דוד ליבאי מטעם מפלגת העבודה (לימים שר

 המשפטים):

 ״נכון הוא שיאיו לא יכול היה לדעת בשנים 1941-1940 על השואה וממדיה. נאמן להשקפתו

 הוא חיפש בעלי בוית למלתמתו נגד הבויטים ולא פסל על הסף התקשוות עם אויביה של בריטניה,

 הלא הם גומניה הנאצית וממשלת מוסוליני באיטליה. מתשבתו של יאיו הייתה כי ככל שגומניה

 תסתבך במלהמה היא תזדקק לבעלי-ברית. וככל שבויטניה תתלש במלהמה כך יקל עלינו לקדם

 את מטוותינו באוץ-ישואל. המגעים שקויימו אז מטעמו של יאיר לא נשאו פרי, משום שהגרמנים

 העדיפו לפעול נגד הבריטים תוך שיתוף פעולה עם מיליוני הערבים, ולא בתמיכתו של אוגון עבוי

 קט!״.

 ובהמשך דבריו אומר ליבאי:

 ״נתן ילין-מור בספרו המצויין על ׳לוחמי תירות ישראל׳ מסכם פרק זה באומרו: ׳היום, לאתר

 שידוע איך הסתיימה מלתמת-העולם השנייה ולאהר השמדת שישה מיליוני יהודים באירופה, יש
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 רבים המוכנים להודות כי יאיר היה פטריוט עברי, אך מדינאי תמים, ששינאת הבריטים העבירה

 אותו על דעתו...״

 נתן ילין-מור ממשיך ומסכם:

 ״אין אותה הכמה שלאחר מעשה מוצדקת כיום, כשם שלא היה לה צידוק בימים ההם.

 יש בתיי אומות רגעים של משבר טוטלי, שבהן מונח הגורל על חכף, לחיים או לאבדון. ברגעים

 כאלה מאבדים המושגים של מוסר שיגרתי כל משמעות. אפשר להקפיד בשמירת כל כללי המוסר

 והטוהר הנפשי ולרדת תהומה. כדי להישאר בתיים בעולם של תיות, צריך לעתים להזדקק לאמצעים

 שלכאורה הם נראים בלתי מוסריים.

 הדבר מוצדק בייתוד שעה שמטיף־המוסר מהזיק בידו אלה כבדה ומנסה לרוצץ בה את גולגלתך.

 כמובן לא כל מטרה מקדשת את כל האמצעים, אך מטרת מלתמת-הקיום, השאיפה להישאר בתיים,

 מקדשת אמצעים, שבימים כתיקונם פסולים הם.״

 מצב המלחמה ב-1941

 ב-22 ביתי 1941 פלשו שלושה מיליון חיילים של גרמניה וגרורותיה: איטליה, רומניה, הונגריה,

 סלובקיה ופינלנד לברית-המועצות, בחזיה שאורכה כ-3,000 ק״מ. בחודשים הראשונים סבל הצבא

 הסובייטי, שהיה נתות מהצבא הגרמני בכות אדם ובציוד אבידות כבדות. לבד ממיליוני היילים ואזרחים

 איבדה בריה״מ את הארצות הבלטיות בילורוםיה ואוקראינה ומשאבים טבעיים ותעשייתיים היוניים.

 בסוף 1941 עמדו הגרמנים בצפון בשערי לנינגרד: במרכז בקרבת מוסקבה: ובדרום בחצי-האי קרים

 וברוסטוב, אך לא השיגו הכרעה. החורף שהקדים לבוא היה קר ושיתק את פעולותיו של הצבא הגרמני.

 תקוות הרוסים גברה עם כניסת ארצות הברית למלהמה וציפו לסיוע.

ת הבסיס האמריקני פרל-הרבור. ארה״ב הכריזה מלחמה על  ב-7 בדצמבר 1941 התקיפו היפנים א

 יפן וכעבור ימים מספר הכריזו מעצמוח ״הציר״ האחרות מלחמה על ארה״ב.

 עוד ב-13 ביולי 1941 נחתם חוזה לסיוע הדדי בין בריה״מ ובריטניה שבעקבוחיו בא כיבוש פרס

 על ידי שתי המדינות ב-25 לאוגוסט 1941. בט1ף 1941 בריטניה הכריזה מלחמה על פינלנד, הונגריה

 ורומניה. בריה״מ חתמה על הסכם עם ממשלת פולניה הגולה בלונדון.

 בזירת המזרח התיכון הכריזה איטליה מלהמה על בעלות הבריח. ב-10 ליוני 1940 במזרה אפריקה,

 כבשו האיטלקים את ג׳יבוטי הצרפתית, סומליה הבריטית ושטח בסודן. ב-13 בספטמבר 1940 התל

 הצבא האיטלקי בהחקפה בצפון אפריקה מלוב מזרחה והתקדם כ-150 ק״מ לתוך מצרים ונעצר. ב-28
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 באוקטובר 1940 יצאו האיטלקים במלחמה נגד יוון, אך נהדפו לפנים אלבניה.

 ב-8 בדצמבר 1940 הביסו הבריטים את האיטלקים במדבר המערבי וגירשו אותם ממצרים, כבשו

 את כל קרינייקה (טוברוק ובנגזי) ותפסו 130,000 שבויים. ב-6 באפריל 1941 נכבשה הבש. אולם

 בצפון תקף בינתיים הצבא הגרמני בפיקודו של רומל, אשר הדף את הבריטים עד לגבול לוב-מצרים.

ן וישי וכעבור חודש  ב-8 ביוני 1941 פתחו הבריטים מצד א״י בהתקפה על סוריה ולבנון שבשלטו

 נכנעו הצרפתים וחתמו על שביתת נשק.

 באוגוסט 1941 תפסו הבריטים עם הרוסים את דרום פרס. עם כיבוש פרס נמלטו ממנה כמה

-גרמנים ובהם המופתי הירושלמי, אמין אל תוסייני. הם מצאו מקלט בגרמניה,  מנהיגים ערבים פרו

 שיתפו פעולה עם הנאצים במטרה לגייס לשירותה מוסלמים וערבים וקרוב לוודאי שהם לקחו הלק

 גם בהשמדת היהודים.

 בבלקן פלשו הגרמנים ב-6 באפריל 1941 ליוגוסלביה וליוון. יוגוסלביה נכנעה כעבור 10 ימים, אך

 כוחוח הפרטיזנים המשיכו להילחם.

 בצפון אפריקה פתחו הבריטים ביוזמה. בשלהי 1941, נכבשו חזרה טוברוק ובנגזי. כעבור חודש

ת הכותות הבריטים מזרתה. נגד והדף א  נעה המטוטלת לאתור. רומל פתה בהתקפת-

־ 941 ו  מצב היהודים באירופה ב

 במסגרת ההכנות לפלישה לבריה״מ, באביב 1941, קבעו הגרמנים הסדרים להכחדת-המונים, ובתוך

 כך הגיעה לידי גיבוש סופי, כנראה, התכנית להכחדה ישירה ומוחלטת של היהודים. בהכנת האמצעים

 להכחדה-המונית התבססו הגרמנים על הנסיונות שצברו במתנות-הריכוז ובביצוע תכנית סילוק

 אזרחים בלתי-רצויים מבחינה גזעית וחברתית. בראש התכנית עמדו הימלר, היידריך ואייכמן. בעת

 הפלישה לבריה״מ היו במזרח פולין 1,300,000 יהודים, בליטא 250,000 יהודים, לטביה 95,000 יהודים,

 אסטוניה 5,000 יהודים, בסרביה ובוקובינה 278,000 יהודים ובאוקראינה ובילורוסיה ובשטחים אחרים

2 מיליון יהודים. כמה אלפי יהודים הצליחו להימלט לחוך בריה״מ.  בבריה״מ למעלה מ-

 כבר בסוף יולי 1941, נרצהו בקובנה(ליטא) אלפי יהודים. עד סוף 1941 נרצחו בווילנה כ-45,000

 יהודים. באטטוניה נרצתו כ-1,000 יהודים. בבילורוסיה הוסלו 12 מהגיטאות מחוך 23 עד סוף 1941.

 אלפים נרצהו בביאליסטוק. באוקראינה המערבית ערכו הגרמנים והאוכלוםייה המקומית פוגרומים

 ביהודים כבר באמצע 1941. אלפים נספו בלבוב. בגליציה המזרתית נרצחו אלפים מיד לאחר הכיבוש.

 טבח יהודים בוצע בספטמבר 1941 בבאבי-יאר ע״י קייב, (אוקראינה).

 כאמור, במחצית השנייה של 1941 התגבשה תכנית להתלת ״הפתרון הכולל״ של היהודים בכל

 ארצות אירופה הכבושה בידי הגרמנים, וכן במדינות גרורות הנתונות להשפעתם. בסוף 1941 הוקמו

 מחנות ההשמדה חלמנו, בלז׳ץ, מיידנק. מחנה אושוויץ הוקם עוד באמצע 1940.
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 בצרפת נאסרו באמצע 1941 אלפי יהודים ונכלאו במחנה-הסגר ״דראנסי".

 המצב באוץ־ישראל ב-1941

 במתצית 1940 נפגש ד׳׳ר חיים וייצמן עם נציגי ממשלת בריטניה בדבר הקמת צבא יהודי להגנה על

ולטר אדוארד) למיניסטר ) ן י  ארץ-ישראל, אך הדיונים על כך נדחו ל-1941. עם מינויו של הלורד מו

 המושבות, אשר התנגד בתוקף לכינון צבא יהודי, נגנזה התכנית. בסוף 1941 נפתחו במוסדות הדיונים

 במאבק ציבורי בעולם למען צבא יהודי מכל העולם.

ם וכאלף היילים  באפריל 1941 עקב פלישת הגרמנים ליוון, התמוטטה אתיזת הצבא הבריטי ש

 יהודים ארצישראליים נלקחו בשבי. גם מהכיוון הצפוני-מזרהי של א״י התחולל מפנה מסוכן. ראשיד

 עלי, ראש ממשלת עיראק המודח, שהולל מרד נגד האנגלים בעזרת הגרמנים, איים לערער את אחיזת

 הבריטים בעיראק. במצב זה פנו הבריטים למוסדות היישוב בבקשת גיוס מתנדבים יהודים נוספים,

 אשר התליטו לקרוא לנשק רווקים בני 30-20. הבריטים ניצלו את מצבו האומלל של היישוב היהודי

 בא״י והמוםדות נענו לדרישותיהם ללא החחשבות עם התעלמות הבריטים מהשאיפות הלאומיות של

 העם היהודי.

 בתוך כך, הכינה ה׳׳הגנה״ קבוצה של לוחמים לקראת משימות אפשריות בארצות אויב שהתאמנה

 בלוחמה ימית. כשלושה שבועות לפני פלישת הבריטים לסוריה נקראו צעירי ה״הגנה" למבצע שמטרתה

 הייתה פיצוץ בתי-הזיקוק בטריפולי בסוריה. הקבוצה - כ״ג יורדי הסירה - יצאה בליל 18 במאי 1941.

 היא הגיעה ליעד, אך בקרב שהתפתח בין אנשיה לבין החיילים הצרפתיים נהרגו כולם ועקבותיהם לא

 נודעו.

 עקב התקדמות הצבא הגרמני במדבר המערבי לעבר מצרים וארץ-ישראל נזקק הצבא הבריטי

 לעזרת היישוב היהודי. באמצע 1941 גבר השיתוף בין הבריטים לבין היהודים בא״י.

- שמטרהה הרשמית ת ״ מ ל פ  ב-15 במאי 1941 ההליטה המפקדה הארצית על הקמת פלוגות-מחץ -

 הוכרזה קידום פני טכנת פלישה.

 תוך כדי התארגנות הפלוגות נתבקשה ה״הגנה״ להעמיד לרשות הצבא הבריטי, לשתי הטיבות

 אוםטרליות, אשר עמדו לפלוש לסוריה, 33 אנשי ״הגנה״ שיצאו עם האוסטרלים לשמש מורי דרך

 לסיור לפני הפלישה. יתידות אחרות פשטו בעקבות הצבא האוסטרלי. כך סייע גרעין פלוגות הפלמ״ת

 בכיבוש סוריה ולבנון.

 במשך 1941 התארגן הפלמ״ת. נערכו אימונים. יצתק שדה מונה למפקד הפלמ״ת. בשל הפסקת

ת הסוכנות היהודית ריהפה סכנח החפוררוח של הפלמ״ח, אשר ניצל מפירוק בגלל סכנת א  תקצוב מ

 הפלישה הגרמנית לא״י. הפלמ״ח שולב ב״תכנית הבריטית הארצישראלית״ לפינוי ארץ-ישראל,

 שתכליתה הייתה לבצע פעולות חבלה בעורף הצבא הגרמני במקרה של כיבוש א״י.
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 האצי׳ל לאתר הפילוג ־ נפילתו של דוד רזיאל

 בספר ״ראשוני האצ״ל״ מסופר, שאלה שהלכו עם רזיאל והן אלה שפרשו והלכו לעסקיהם ראו

 בפילוג מעין טרגדיה אישית. הארגון, שכה האמינו בו, אהבוהו והיו מוכנים בשורוחיו להקריב את

 הייהם - התרסק בגלל סיבות שלא היו ברורות להם. בפועל נעלמה משורות האצ״ל הגלריה המפוארת

 שפעלה בו בתקופת כהונתו של רזיאל, כמפקד האצ״ל. דמויות כמו שטרן, האחים סטרליץ, חייכמן,

 לובינסקי, זרעוני, ז׳רז׳בסקי, קרמין, לנקין, מולדובסקי, ארליך - מפקדים ולוחמים, שנחשבו לעמוד

נפש את מה שנותר - שורות מתפרקות, מדולדלות,  התווך של הארגון, נעלמו. אלה ששרדו ראו במפח-

 שרויות באפס מעשה, בייאוש. רזיאל איבד את צמרת הפיקוד, אלה שהלכו אחריו והאמינו בו. הוא

 נשאר ללא משענת איתנה. מברקו של ז׳בוטינסקי, בו מינה אותו מהדש למפקד האצ״ל, העניק לו

 סמכות ״ליגלית״, אך ללא אמון הצמרת, שהייתה לו. יותר ויותר הוא נעשה תלוי בהנהגה המפלגתית

 שבזכותה תזר למעמדו כמפקד הארגון. הקשר בינו ובין המפלגה התהדק שכנציב בית״ר הוטל עליו

 לפעול יותר ויותר במסגרת התנועה. שיתוף הפעולה בינו בין דייר אריה אלטמן התפשט על כול תלקי

 התנועה, גם על הסתדרות העובדים הלאומית.

 באשר לתנועה הרביזיוניסטית יש לסקור את הנעשה במפלגה בימים ההם.

 עם פרוץ המלחמה נראה כי הילוקי-הדעות המדיניים בינה ובין ההסתדרות הציוניה הצטמצמו ועם

 מותו של ז׳בוטינסקי ניחן לגשר בין הפערים ולהביא שוב לאיחוד השורות. הוחל במשא ומחן. בהצעח

 ההסכם שסוכמה בין הצדדים הודגש הצורך בליכוד המסגרות כדי לפעול למען מדיניות אהידה בכל

 התהומים, כאשר ״המאמצים המדיניים של עם ישראל יכוונו להקמת המדינה העברית בגבולותיה

 ההיסטוריים של ארץ-ישראל״ וכן למען הקמת צבא עברי בעת המלתמה. בשיתות בין גולומב ורזיאל

 נידון גם צירופו של האצ״ל ל״הגנה״, אשר נתקבל ברצון בשורותיו.

 ב-20 בדצמבר 1940, נחתמה בין ברל קצנלסון ואליהו גולומב, מצד מפא״י, וערי ז׳בוטינסקי ובנימין

וטת הסכם בקשר לתכנית פעולה ציונית לתקופת המלחמה וועידת השלום.  לובוצקי מצד הצה״ר, טי

 ההסכם לא נתקבל, בעיקר בשורות מפא״י ובסופו של דבר הכריע בן-גוריון והמשא ומתן הופסק.

- ו ר  הצה״ר נשאר עצמאי. דייר אלטמן הוטיף להיות יו״ר התנועה הרביזיוניסטית ולדגול בקו פ

 בריטי מובהק. האצ״ל המשיך אף הוא במסגרתו העצמאית. אולם, חילוקי-דעות נתגלעו ביניהם בעניין

 הגיוס לצבא הבריטי. הפשרה נמצאה באי-חיובם של חברי התנועה להתגייס, אלא מתוך התנדבות

י 1942), הודיע האצ״ל כי א מ ) ב ״ ש  אישית בלבד. אבל כאשר חמרכז של הצ״ח הכריז על גיוס בסיוון ת

 ״לא יתן את ידו לכל גיוס מטולף לתוך צבאות זרים כל עוד לא נתקבלה דרישתו של ז׳בוטינסקי להכרת

 עם ישראל כבן-ברית במלחמה זו״.

 הקשרים של האצ״ל עם המודיעין הבריטי נמשכו. אריה פוסק, ראש מש״י, ומשה רוזנברג פעלו במטה

 האינטליג׳נס בקהיר. יצחק ברמן עשה בתורכיה. שלושתם בשירות הבריטים. חברי פלוגות בית״ר רעבו
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 •ללחם כי נותקו ללא עבודה וללא סיוע מצד המוסדות. רזיאל והצ״ח הורו להם להתגייס לצבא הבריטי.

 חייכמן ולובינסקי שחזרו לאצ״ל וכיהנו כחברי מפקדה, פרשו ממנת בגלל התנגדותם לגיוס ורזיאל

 הקים מפקדה חדשה בהרכב: רזיאל, יעקב מרידוד, נסים כהן וירחמיאל הלוי.

 בעת הפילוג נהרג בפלוגת בית״ר הרצליה אליהו שלומי בגלל סכסוך גניבות נשק ממהסני ה״הגנה״

 והאצ״ל.

 ב-13 במאי 1941, פנה קולונל סימפסון, בשם כותות הבריטיים במזרה התיכון, ליצחק ברמן, נציג

 האצ״ל באינטליג׳נס הבריטי, והציע לו שהאצ״ל ישתתף בפעולת חבלה של מיכלי הנפט העיראקיים

 בבגדד המספקים דלק למטוסים הגרמנים. רזיאל קיבל את ההצעה ואף ההליט לעמוד בראש היחידה

ת השליחות להקמת סניף אצ״ל בעיראק וגם לשכנע את הבריטים  שתצא לעיראק. רזיאל חשב לנצל א

 שיסכימו לתטיפת המופתי הירושלמי על ידי אנשי האצ״ל. לאחר הכנה מזורזת יצאו רזיאל, מרידוד

יודעי ערבית. 1  ועוד שני אנשים 8

 ב-17 במאי 1941, הוטסו הארבעה לבסיס תיל האוויר הבריטי בהבניה. אז התברר שהסוכנים

 העיראקיים, שהיו קשורים עם הבריטיים, ברהו בשל המרד של ראשיד עלי ויש צורך לקיים סיורים

 מודיעיניים לצורך ביצוע פעולת החבלה בבגדד. ב-20 במאי יצאו אנשי החוליה לסיור ראשון. כמחצית

 השעה לאתר מכן הפציצו מטוסים גרמניים את תבניה. מההפצצה נפגעה מכוניתו של רזיאל וחוא

 והקצין הבריטי המלווה נהרגו במקום. מרידוד ויעקב סיקא ניצלו עקב יציאתם לסיור בכיוון בגדד.

 אחרי תלאות רבוח שבו להבניה ונדהמו ממותו של רזיאל. ב-30.5.41 כבשו הבריטים את בגדד,

 כשמצאו את הדרך בלתי מוגנת, על פי המידע שנמםר להם מפיהם של השניים. ב-15 בדצמבר 1955

 (כטלו תשט״ז) הועבר ארונו של רזיאל מעיראק לקפריםין ושם הובא לקבורה זמנית. במרט 1961 (ניטן

 תשכ״א) הועבר הארון למדינת ישראל ורזיאל נקבר בטקס צבאי בהר-הרצל בירושלים.

 מותו של רזיאל פגע קשה ביאיר. כשהגיעה אליו הידיעה המרה הוא נטל את סידור התפילה הקטן

 שהיה תמיד ברשותו, פרש לפינה הפונה לעיר ירושלים והחל קורא מן הטפר את מילות ״הקדיש״.

 ביום הזיכרון לנופלו פרסם ״המעש״ דברי הערכה לדמותו של רזיאל:

 ״אהבה בלי מצרים אהב את המולדת ואת האומה. אהבה עד מסירות נפש ועד בכלל. יקר היה לו

 כל וגב מאדמת המכורה והיה גכון לשפוך עליו את דמו ואת דם זולתו. אהב את האומה והיה מסוד

 בלב ונפש לה ולקנינה. ׳את האומה צויך להציל בעל כווחה', אימותו זו של נפוליון, שהעויצו ביותר,

 הייתה שגווה בפיו ובכתביו.

 ידע אהוב וידע שנוא. עזה כמוות הייתה אהבתו לועיו, לאתיו לנשק ולכל עבוי באשו הוא;

ו ומשעבד מבחוץ ולכל יריב מבית. היה מיטיב עם מיטיביו, אך ו  וקשה משאול שנאתו לכל צו, צו

 לא ידע פשוה וחנינה לגבי אויב ושטן.

 18 יעקב סיקא אהרוני ויעקב תרזי
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 איש-מלחמה היה מטבעו - בולו אומר קרב, גוו האיתן ופניו הנוקשים, שתויהם הביעו עח,

 תקיפות בלי גבול, עשו רושם כאילו עוד מעט ופרץ כסופה, יסתער ויטאטא כל מעצור ומכשול.

 ואמנם, מהונן היה כות-רצון בלתי מצוי. ״מכשולים לא נוצרו אלא כדי להתגבר עליהם״ - גם

 אימוה זו הייתה שגורה בפיו ומצויה בכתביו. היה לוחם אמיתי, הן באופיו ותכונותיו והן בידיעותיו

 והכשרתו שקנה לו בכותות עצמו. מלבד הכשרת ידיו לקרב עשה לילות כימים ושקד על תורת

 המלהמה והמערכה. להתמדתו ולכושר עבודתו לא היה גבול. בלע ושינן כל ספר שעלה בידו להשיג,

 וכתבים רבים משלו השאיר בעזבוגו....״

 שטרן ורזיאל עבדו שכם אחד במשך שנים, כרעים וכידידים, כאחים לנשק. רזיאל שקד בעיקר על

 ענייני הארגון והכשרת התיילים למלהמה. יאיר ליטש את הרעיון וניהל את הפעולה המדיניח. ודאי

 היו תילוקי-דעות ביניהם בהשקפותיהם על חפקידי הארגון. מלחמת העולם השנייה שפרצה ומצאה

 את שניהם במהנה־מעצר, העמיקה אח חילוקי-הדעות. הניגודים בהלכה נהפכו לניגוד המור ביחט

 לדרך, אשר תבור לה תנועח החירות בימי-הרת-עולם. הדרכים נפרדו גם הרעים נפרדו, ולא נפגשו

 עוד בחיים. יועציו החדשים של רזיאל העמיקו את הפירוד ובמקום האהווה באה המרירות...

 יאיר זכר לרזיאל את המעלות שהיו צפונות בו, אשר אותן הכיר ואותן שאף להנצית בהערכתו, אך

 לא נסתייעה לו השעה, כי רק תשעה חודשים רבי-סבל-והיאבקות נשארו לו, ואף אותו פקד המוות -

 בתנאים ובנסיבות שונים לגמרי.

ות  אובדנו של דוד היה מכה קשה לכולם, לכול הנוער העברי הלוחם: אבד מפקד עברי מתונן שתקו

 רבות היו גלומות בו, מפקד האומר כולו פקודה וקרב. מפקד שידע לרתק אליו את הנתונים למשמעתו

: הקדמתו לספר בן-יוסף  וקסמיו ולחשמלם במילים קצובות ומדודות או בשורות ספורות מעשה-אמן

 וקינתו על זאב ז׳בוטינסקי הם כליל העוז, ההוד והתפארח ומלאכח-מחשבח כאחד. זה היה מפקד

- ה ו ו ר היה להישאר ש ש פ א - י ת. אבל א ו מו  שאפשר היה לאהבו עד מסירות הנפש או לשנאו שנאת-

 נפש כלפיו.

 דמותו של דוד חיאל, לותם התירות המובהק, חישאר חקוקה על לוח לבו של הנוער העברי באשר

 הוא, כסמל של העברי הלוחם ושוחר-החופש, כסמל של איש מלחמה ומפקד עברי למופת.

 לאחר מותו של רזיאל עבר הפיקוד לידי יעקב מרידוד. בסחיו 1941 עדיין קשה היה לחזות עד מתי

 ישבות האצ״ל מנשקו. בינתיים נוצל הזמן לאימונים. נתקיים קורס סגנים בשוני ובערים אחרות. כן

 נתקיימו קורסים בהדרכת קצינים פולניים בדרגה גבוהה של גונדרים.

ת העבודה הסדירה בסניפים, אם כי המבנה הארגוני לא נשתנה בעיקרו.  נעשו מאמצים לתדש א

ת ניכרת בקבוצות הנוער. נוסחו מחדש ״דברות הלבב״ שסימלו את המצע הרעיוני של  חלה התפחחו

 האצ״ל.

 שיר ביתר של ז׳בוטינסקי (פאריס, 1932) אומץ להימנון החדש של הארגון, במקום ״חיילים
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 אלמונים״ של אברהם שטרן, (ירושלים, 1932).

 המחסור הכספי הביא את מפקדת הארגון לאמץ לעצמה הטלת מכםות על בעלי הון ויכולת והפעלת

 לחץ על המסרבים להיענות לפנייה, תוך שימוש בפצצות-הפהדה. פעולות אלה עוררו גל של מחאות

 וגינויים והמשטרה הגיבה במעצרים בקרב פעילי הצה״ר וביה״ר. בסופו של דבר, הוסכם בין הצה״ר,

ות התארגנות  בית״ר והאצ״ל להקים מפעל כספי קבוע בשם ״מס חזית ישראל״, שנתן לארגון שלוש שנ

 וביסוס, ואפשר פעולה סדירה, רכישת נשק וכוננות שקטה לעתיד(דברי נסים כהן).

 מעצרם של משה סבוראי, יעקב אורנשטיין, יהושע זטלו ויעקב פולני(גלבוע)

 בינואר 1941 עברו משה סבוראי ואשתו טובה לדירה בת 3 חדרים בשדרות קרן קיימת בתל-אביב.

ם יעקב אורנשטיין. בימים אלה קיבל על ת  הם השחכנו בחדר אחד ואילו בחדר נוסף בא להתגורר א

 עצמו סבוראי את תפקיד האחראי על המודיעין. יעקב אורנשטיין היה העורך של ביטאון ״במחתרת״,

 ביטאונו הפנימי של הארגון החדש.

 כעבור זמן מה, באו להתגורר עם סבוראי ואורנשטיין, באופן זמני, יהושע זטלר, האחראי על

 הפעולות בתל-אביב ויעקב פולני(גלבוע) מבכירי המפקדים של אנשי יאיר. אל דיירי הדירה נוספה גם

.  נעמי אורנשטיין, אותה נשא יעקב לאשתו

 ערב אהד נערכה בדירה מטיבה קטנה לרגל נישואיהם של הזוג אורנשטיין, תוך הפרת כל כללי

, התקיימה המסיבה, בה השתתפו אנשי כן - פי  הזהירות. היו אלה ימים של מעצרים יום יום. אף-על-

 המפקדה: יאיר, זרעוני, קלעי וכן זטלר וחברתו, פולני, אורנשטיין ואשתו וטובה ומשה סבוראי.

 למעשה, כל הצמרת של הארגון בעת ההיא.

 ב-25 במאי 1941, יומיים לפני חג השבועות, הגיעה תוליית בלשים, בפיקודו של הקצין וילקין

 לדירה, ערכה בה חיפוש ועצרה את משה סבוראי, יעקב אורנשטיין, יעקב ונעמי פולני ויהושע זטלר.

 הארבעה הובלו לתתנת המשטרה ברח׳ דיזנגוף בתל-אביב. זטלר ופולני ברחו מהמעצר עוד למחרת

 בבוקר. יעקב אורנשטיין הובא לכלא יפו, אחר כך הועבר לירושלים, משם לעכו ולמזרע.

ם שהה מספר ימים ובסוף הועבר למחנה כך נכלא בעכו, ש  משה סבוראי הועבר לכלא יפו ואחר-

 המעצר במזרע.

 בריחתם של יהושע זטלר ויעקב פולני ממשטרת הצפון

 העצורים בתחנת המשטרה בצפון תל-אביביי היו כלואים בתא צר עד הבוקר כאשר הופיע השוטר

 עם המפתתות כדי להעבירם לאולם הגדול של העצירים, זטלר ופולני התכוונו להלום בו ולהשתלט על

 19 היום משטרת תל-אביב, רח׳ דיזנגוף 231, תל-אביב
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 המפחחות. אולם השוטר הקל עליהם את המלאכה. בעת חצייתם חצר קטנה ומוקפת גדר של האולם,

 קפצו זטלר ופולני מעבר לגדר וברחו מן הבניין, בהשאירם את אורנשטיין וסבוראי שם. שניהם הצליהו

 לברוח, זטלר נעלם בין הבתים ופולני קפץ על עגלת נפט שנקרתה בדרכו ונמלט עם העגלה.

 פניית המטה הקיסרי הבריטי לאצ״ל בישראל

 בשנת 1941-1940 נתכו מכות אדירות על ראשה של בריטניה. במזרח החיכון היה מצבה בכי רע.

 הצבא האיטלקי, בפיקודו של הגנרל גרציאני, עמד בשערי מצרים. האנגלים גורשו מיונן ומכרתים.

ת-  בסוריה ישבה הוועדה הגרמנית-האיטלקית לשביתת-הנשק והכינה את הקרקע לפלישת צבאו

 הציר. המלקחיים האדירות איימו להיסגר בארץ-ישראל.

 בעיראק ובאיראן יצאו תושבים להקביל את פני הגרמנים וניסו לגרש את האנגלים מגבולוחיהם.

ת חוזה הידידות עם אנגליה כאילו כפאם השד. שבטי-ערב בארץ חיכו לבואו של  המצרים קיימו א

 המופתי הירושלמי בלווית מטה הצבא הגרמני. חאנגלים ישבו במזרח החיכון כעל גחלים לותשים.

ת תכנית הפינוי במקרה של פלישה גרמנית לארץ.  באותו זמן הכינה המפקדה הצבאית הבריטית א

 תכנית זו הקיפה את נסיגח הצבא לאסיה הרחוקה ולאפריקה הדרומית ואת הוצאת הפקידות הבריטית

 והאזרחים למקומות בטוחים.

 היישוב העברי - הקיבוץ היחידי בשטחים הנרהבים האלה, שדרש את טובת בריטניה - צפה

 בחרדה למתרחש מסביבו. על הצלת חמישים ריבוא יהודים, שסכנח כלייה צפויה להם בבוא הגרמנים

- לא חשבו הבריטים. תכנית הפינוי לא כללה אח היהודים. להם חשבו למסור חפקיד אחר.

 באביב 1941, פנו אל יאיר מן המסה הקיסרי הבריטי בקהיר, באמצעוח אנשי ביניים, כדי לגייס

 אות11אח אנשי לח״י(אז עדיין אנשי ״האצ״ל בישראל״) ״למלחמת הטרדה״ נגד הגרמנים, שהחקדמו

 אז בצפון אפריקה, במקרה שאלה ישתלטו על המזרח התיכון.

 המטה הבריטי, ביודעו כי ליאיר נוער אידיאליסטי, בעל כושר רב בפעולוח חבלה, נכון היה

 להדריכו, ולממן את פעולות הארגון ולהשאיר בידיו נשק במקרה של נסיגה. יאיר היה מודע היטב

 לסכנות הטמונות בכסף הבריטי ובשיתוף הפעולה שלא על בסיס הסכם מדיני מוגדר, כשלנגד עיניו

ם  עמד הניסיון שהתנסו בו דוד רזיאל והאצ״ל. יאיר השיב למטה בקהיר, כי אנשיו אינם משמשי

 בשר תוחחים לצבא זר. לחייי תישאר עברית ועצמאית על דגלה, נשקה ומפקדיה. ייעודו להילתם נגד

 השלטון הזר ולא לשתף עמו פעולה נגד כובש זר, העלול להחליפו ביום מן הימים. אם יקרה חלילה

 כדבר הזה - אמר יאיר - נדע להילחם נגד השלטון הזר החדש, בשל שליטתו במולדתנו. דבר לא ישתנה

ל ציון "קו ן ו  מבחינה עקרונית. את תשובתו המדינית ניסח יאיר בחחנת הרדיו התשאית של הארג

 הלותמת". היא כלולה ב״דבר הארגון הצבאי הלאומי בישראל אל מר צ׳רצ׳יל ואל ממשלת אנגליה",

 ששודר בארבע-עשר ביוני ארבעים ואתת:
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 ״קול ציון הלוחמת, קול ציון המשתחוות
 הודיו של האמון הצבאי הלאומי בישראל

 דבו האתון הצבאי הלאומי בישואל
 אל מו צ׳וצ׳יל ואל ממשלת אנגליה

 אדוני,

 לאתר שהצהיר הקנצלר של ה״וייך השלישי״, כי יש בדעתו להקים את הסדר החדש באירופה,

 לאתר שנשאלת תכופות ונמרצות, בצינעה ובפרהסיה, ע״י אישים ומוסדות, בארצך ומהוצה לה: ״מה

 מטרות המלהמה של האימפריה הבריטית?״ לאתר שניסית להשיב לשואליך, כי אין השעה כשרה

 להגדרתה של מטרת המלתמה; לאתר כל אלה, הואלת לבסוף לכנס בארמון סאן־דז׳מס את נציגי

 הדומיניונים והממשלות, בנות בריתה של בריטניה, והשמעת באזניהם את הדברים, שהתבססו על

 שלושת העקרונות הבאים:

 מלהמה עד הניצתון מתוך עזרה הדדית;

 אין שלום בן-קיים אפשרי כל זמן שהעמים משועבדים או קיים כלפיהם איום של שעבוד;

 הבסיס לשלום ולבטתון הכלל-תברתי הוא בשיתוף כל העמיס התפשיס בעולם.

 ב.

 בנתתנו את הדברים הללו, שהיכו להם בכליון-עינים כל אלה, אשר ניצחון אנגליה הוא נצחונם

 ומפלתה-מפלתם, נראה מיד, שהם נוסחו בצורה כללית ביותר, הרתוקה ככל האפשר מבהירות

 מתייבת.

 אין זה מעניננו לקבוע, אם הניתו העקרונות הללו את דעתם של הנוגעים בדבר ובאיזו מידה,

 באשר אין אנו מטפלים, ברגע, באלה, שהם שבעי-רצון, פחות או יותר, ואף לא באלה, ששיתפו

 פעולה עם ממשלת הוד מעלתו בכל התנאים וללא תמורה. כוונתנו להפנות את תשומת לבך, אדוני,

 לאותם הגורמים, שאינם שבעי רצון כל עיקר, ואשר שיתוף-פעולה שלהם מרצון מותנה בתנאים

 מסויימים. אי-שביעות רצון זו נובעת באופן טבעי מאי-מילוי התנאים לשיתוף פעולה מרצון.

 והתנאים הללו הם ביטוי מותשי יתידי למשאלותיו הלאומיות של אהד הגורמים רבי־הערך במלתמה

 זו, הוא - העם העברי.

 ג.

 לצערנו הרב אין אנו מוצאים ב״הצהרות סן-ג׳מם״ שום זכר או רמז בל שהוא, לגורלו של העם

 העברי בזמן המלתמה ולאתריה. ולא עוד, אלא שאף אתד משלושת העקרונות הכלולים בהצהרה

 אינו ניתן להתפרש בצורה שיהא בה משום הבטחת האינטרסים הלאומיים של העם העברי בארצו.

 אופיינית ומדאבת כאתת היא העובדה, שלא רק ההצהרה הנ״ל, אלא כל גילויי-הדעת שנמסרו ע׳׳י
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 תברי הממשלה השונים בזמן המלחמה, לא הזכירו את העם העברי ואת א״י. דובר בחם לעתים

 מזומנות על"יהודים״ ועל החזרת זכויותיחם המקופחות בארצות אירופה השונות. אולם דבר זה

 עלול לכל היותו, להנית את דעתם של כל היהודים המתבוללים, הרואים את תזות הכל בהשגת

 זכויותיו האזרתיות לכל פוט בגולה, ואשו ממילא זכויותיו המדיניות של כלל האומה ואדנותה

 במולדת אינם עיקר בשבילם.

 ההתעלמות הזאת ממשאלותיו הלאומיות של העם העברי ועתידו המדיני במולדתו ההיסטורית,

 ובת משמעות היא והרת־עוול ביהוד לאור הדאגה הרבה, שמגלים מדינאי בריטניה ביהס לשבטי

 עוב, המונעים את עזותם ממנה.

 ד.

 מהו המקור של הפליית האומה העברית לועה משבטי עוב? המקוו הוא פעולתם המזיקה

 והנפסדת של שגי גורמים, המשפיעים על יתסה של הממשלה לתקומתו המדינית של העם העברי

 בארץ-ישראל: א. חסידי הערבים שבין פקידי משרד המושבות, ב. ״קויסלינגים״ מזרע ישראל, שבקרב

 הסוכנות היהודית. הפקידים האנטי ציונים טוענים, כי יש להבטיה את אהדת הערבים לבריטניה

 בכל מתיר, מכיון שהם הנם בן־ברית נאמן ורב-כוח. ואולם שמירתם הקפדנית על ״הניטרליות״ של

 אבן-סעוד ושל מצרים וסירובם חמתמיד לחשתתף במאמצח המלחמתי של בריטניה באיזו צורה

 ובאיזו מידה שהיא, מצד אהד; וה״פוטש״ של ואשיד עלי בעיראק, מצד שני - דיים לעקור אחת

 ולתמיד את הדעה על נאמנות הערבים. והעובדה, שעם עזרת היל-התעופה הגרמני, עלה בידם

 להתזיק מעמד בפני הצבא הבריטי הקטן לערך, זמן כה קצר, מוכיהה את אפסות כותם.

 וה״קוויםליגגים״ היהודים, אשר כדומיהם הגויים - מעדיפים על האינטרסים של עמם הם את

 האינטוםיס של הממשלה הזוה שמידה קיבלו את שלטוגם המדומה ־ מה בפיהםל

 כתשובה על השאלה הזאת נצטט את דבריו של ד״ו וייצמן, שנאמוו בניו-יווק ביום 26 במוס

 1941. ראשית, הוא אומר, לותמים היהודים בעקיפין למען סיכוייהם של הערבים, באשר הסיכויים

 האלה קשורים בקשר בל-ינתק עם נצהונה של הדימוקרטיה ולמען הניצחון הזה תרמו ותורמים

 היהודים במימדים של גבורה.

 שנית, מוסיף ד״ו וייצמן, ביחס ליהודים, הרי הס מהווים: ״ציבור נאמן בא״י, בן תרבות, מאורגן

 יפה, תדור התלהבות קדושה לעשות כל מה שהוא יכול למען עזוו לאנגליה.

 ה.

 שתי הטענות הללו של ד״ר וייצמן - בשקר יסודן. אותם היהודים המעטים מבין המגוייסים,

 שהתנדבו לצבא הבויטי לא מתוך חוסו עבודה ולא מתוך "שנאת-המן״ והרצון לנקום את נקמת

 אתיהם בגולה, אלא מתוך מסירות־נפש אידיאליסטית, נלתמים לא לשם ניצתון הדימוקרטיה,

 שפירושו קיום כל תביעותיהם הלאומניות של קיצוני הערבים, הם נלתמים מתוך אמונה, שדמם

 השפוך יחייב את בריטניה תובה מוסרית קדושה לקיים את שאיפתו הלאומית של העם העברי
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 לתקומתו המדינית בא״י, אף במקרה שהדבר יקפח במידת-מה את השאיפות האימפריאליסטיות של

 חוזי חלום הפדרציה הפאן־ערבית.

 ובאשר ל״התלהבות הקדושה״ של העם העברי בתפוצות הגולה והיישוב העברי בארץ,

 ״לעשות כל מה שהוא יכול למען עזור לאנגליה״, הרי גם היא אינה קיימת ואינה יכולה להתקיים כל

 זמן שאין הממשלה הבריטית מפסיקה את מלתמתה בציונות על מנת לכרות ברית עם העם העברי,

 למען מלתמה משותפת ולמען גיצתון משותף שפירושו הוא:

 שלום לקיסרות הבריטית ושלטון עברי בא״י

 ואלה הם תנאי השלום והברית:

 א. מיפנה מיידי ויסודי במדיניות הממשלה לגבי העם העברי והציונות. שלב ראשון לכך הוא

 ביטול מיידי של ה״ספו הלבן״.

 ב. העברת השלטון בארץ לידי העם העברי.

 ג. מתן ערבויות מדיניות וצבאיות לתקומתה של המדינה העברית בא״י כולה, בתום המלחמה.

 ד. הקמת צבא עברי על דגלו, נשקו ומפקדיו, שיילתם בא״י ולמענה.

 תגאים אלה ־ ואלה בלבד ־ מבטאים את רצונו הלאומי של העם העברי וקיום הרצון הלאומי

 הזה במלואו הוא תכלית מלחמתה של תנועת התירות - הארגון הצבאי הלאומי בישראל.

 קול ציון הלוחמת, קול ציון המשתחוות.

 הודיו של האוגון הצבאי הלאומי בישראל.״

 פניית יצחק שדה ליאיר

 פנייה נוספת אל יאיר בתקופה זו, הפעם מחוגי היישוב, הייתה מצד יצהק שדה, אחד המפקדים הבכירים

ם עוד בימי מאורעות 1939-1936 לגיבוש התפיסה ההגנתית המבוססת ר ת  ביותר בארגון ה״הגנה״, ש

 על נקיטת יוזמה ולא רק על צפייה פסיבית להגיב על התקפות שיבואו מצד האויב.

 שדה סיפר ליאיר על הההלטה להקים פלוגות מחץ מיוחדות, שתפקידן להלום בגרמנים אם יחדרו

 לשטחה של ארץ-ישראל וכן לפעול בחזיתות אחרות כדי לבוא לעזרת היהודים. הוא הודה כי החטיבה

 החדשה - הפלמ״ח - תוקם בעזרת הבריטים, בשיתוף פעולה אתם ובהדרכתם. שדה הציע ליאיר לצרף

 את אנשי לח״י לפלוגות הללו, היות שידוע שהם ששים אל פעולות צבאיות, ויש בהם אנשים מאומנים

 היטב.

 יאיר דחה את ההצעה. הוא הסביר לשדה, שאין הוא מתכוון לאחז את עיני אנשיו בהכנות למלחמה

 נגד אויב אשר, כפי שהוא מאמין ומקווה, לא יזכה להגיע הנה ולהפסיק את המלחמה באויב הקיים.

 הגיוס לפלמ״ח נבדל בעיניו מן הגיוס לצבא הבריטי רק בנקודה אחת: בעוד הצעירים המגוייסים לצבא

 נשלחים להילחם בתזיתות רחוקות, ישארו חברי הפלמ״ח בארץ, מרותקים לחזית העיקרית. זו אמנם
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 נקודה חשובה מאוד, אך לא מכרעת. לגבי העיקר, אין הבדל ביניהם. והעיקר הוא, שצעירים עבריים

ישראל ם הבטחה לעהידה של ארץ-  מחנדבים לשיחוף פעולה עם השלטון הזר, בלי לקבל ממנו שו

 והמדינה העברית.

 גרסה שונה במקצת בפי כותבי ספר ה״הגנה״ על הפגישה בין שני האישים. יהודה סלוצקי טוען

 כי ״בימים ההם חיפש א. שטרן דרך של שלום ופשרה עם ה׳הגנה׳. עוד בראשית ימי-הפילוג גתן

 שטרן לאנשיו הוראות חמורות להימנע ממעשי תגובה נגד אנשי ה׳הגנה׳ בעקבות התנגשויות הדמים

 בהרצליה (ספר ה״הגנה״, פרק ג', עמ׳ 500).

 אתת הדרכים לקשר עם ה״הגנה" הייתה על ידי גיסו של יאיר, מפקד ותיק ב״הגנה״, נחמיה

 בורשטיין(ברוש). שטרן ביקש להיפגש עם יצהק שדה, שעסק בימים ההם בהקמת הפלמ״ח. בכ״ד

 בתשרי תש׳׳ב 15 באוקטובר ו94ו החקיימה פגישה זו. לדברי יצחק שדה הסביר שטרן כי ״אין להם

 לרביזיוניסטים ולא כלום. אינם מתנגדים לציונות המעשית ולא לציונות מדינית, אך אינם

 מאמינים בשתיהן, כי אם רק בכות. ההתיישבות אמנם טובה לעצמה, אבל אין לה ערך ציוני אם

 אינה אמצעי כוח״. [״הוא הכתיש כל קשר עם האיטלקים״, - כותב עורך ספר ה״הגנה״ - ״כי זוהי דיבה

נאת אותם בלאו הכי בצדק) ולהרשיע אותם  רביזיוניסטית שבאה להלשין עליהם לפני הממשלה(השו

 בעיני הנוער הרביזיוניסטי, שעמד להצטרף אליהם בחלקו הטוב. אנשי חבורת שטרן רואים סכנה

 גדולה בגיוט יהודים לצבא הבריטי ובפיזורם למקומות שונים, כי זה מסכן את האפשרות ליצירת רוב

 יהודי גדול״. ]

 כוונתו של שטרן בפגישתו זו הייתה - לדעחו של יצחק שדה - טוען סלוצקי, לבוא לידי הסכם עם

 ה״הגנה״ על בסיס של ״אתם לא תפריעו לנו ואנו לא נפריע לכם״.

 לגרסה זו של עורכי ספר ה״הגנה״ אין כול אישור במקורות לח״י.

 נתן ילין־מור(פרידמן) מגיע ארצה

ן-מור-גרא והצטרפותו אל קבוצת יאיר, היה אירוע דרמטי בר-תשיבות עבור  עלייתו של נתן ילי

 המחתרת וללח״י לעתיד לבוא, שכן הוא האיש אשר יעמוד בראש תנועת לוחמי חירות ישראל

 בשנתיים האתרונות לקיומה ועד להקמתה של מדינת ישראל.

 נתן נולד ב-כ״ג בסיוון תרע״ג(28 ביוני 1913) בעיר גרודנו, אז עיר פלך רוסית, שרוב תושביה היו

 יהודים. אביו שמואל, היה בנאי אומן והיה מנגן על קלרינט כתחביב. בהיותו בן שנה, פרצה מלתמת

 העולם הראשונה ואביו גויים לצבא הרוסי.

 האב לא שב מן המלתמה. האם, תנה, שנשארה ללא אמצעי קיום עם שלושת ילדיה, עברה אל בית

ת יהודיות בלבד. המקום היה לזירת קרב בין שלטון  הוריה, בעיירה ליפםק, בה החגוררו 14 משפחו

 לשלטון ונראה כי מאבקי הכות וזוועות המלהמה הטביעו את חותמם בנפשו של הנער. כבר בילדותו

 התגלה בו הצימאון להשכלה ולדעת. בן ארבע והצי התתיל ללמוד עברית. מורו היה מן המשכילים
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 הליטאיים, ומלבד תלמוד לימד אותו גם עברית, תנ״ך וחשבון. בהיותו בן שבע, קיבלה המשפחה את

 בשורת מותו של האב. בליפטק סיים חמש כיתות בבית-הספר העממי. כדי להמשיך את לימודיו שב

 לגרודנו, בעוד אמו ואחותו נשארו בבית-סבא. העיר גרודנו הייתה עיר בעלת מסורת יהודית מפוארת,

 בה התגוררו למדנים ומשכילים רבים ובה התנהלו מוסדות חינוך ותנועות אידיאולוגיות רבות, שכללו

 את התנועות הציוניות, הדתיות והקומוניסטיות.

ת השכלתו היסודית  בגרודנו התקבל נתן לגימנסיה של רשת התינוך העברית ״תרבות״. כאן רכש א

 בתרבות היהודית והעברית. כאן התפתחה בו גם האהבה לכתיבה ולדפוס.

 שתי תופעות השפיעו עליו באותה תקופה: האתת, האווירה הארצישראלית, ששררה בגימנסיה

 העברית. תנועות הנוער הציוניות התארגנו, ורוב תלמידי הגימנטיה הצטרפו אליהן. ההשפעה השנייה

 באה מן הספרות הפולנית, הרומנטית, ספרות המאבק ההירואי, שירתם של מיצ׳קביץ וסלובאצקי,

 הרומנים של סינקביץ. שתי ההשפעות האלה הובילו אותו בגיל 13 אל שורות בית״ר.בשנת 1932 סיים

 את הגימנסיה והוצע לו להיות מבקר סניפי בית״ר בכל רחבי פולין.

 בשנת 1933 עזב את עיר הולדתו והגיע לוורשה. כאן נתבקש לעבוד בנציבות בית״ר ונתמנה לקצין

ת בתינות הכניסה לפקולטה להנדסת בניין בפוליטכניקום  נציבות. בשנת 1935 סיים בהצטיינות א

 של וורשה. כבר אז הציב בראש מעייניו את עלייתו לארץ-ישראל ותיכנן להתפרנס בה כמהנדס,

 ללא תלות במנגנוני מפלגה ובעיסוקים פוליטיים. בתקופת פעילותו בבית״ר ובצה״ר התוודע למנהיגי

 התנועה הרביזיוניטטיח: זאב ז׳בוטינסקי, אורי צבי גרינברג, אב״א אחימאיר, מנחם בגין ואתרים ופעל

 במתיצתם.

 לאחר רצח ד״ר תיים ארלוזורוב, בשנת 1933, ופרישתו של ז׳בוטינסקי מההסתדרות הציונית, באו

ת בפעילות התנועה הרביזיוניטטית. נוצר פער בין הצבת המטרות וההגשמה ת  התרופפות והפגת מ

 לקיומן. בעיקר התאכזב הנוער הבית״רי מהסיכויים להגשמת מאווייו לעלית לארץ-ישראל. גם נפשו

 של נתן נקעה מהוסר המעש והורדת המתת הרעיוני. על רקע המאורעות בארץ-ישראל בשנת 1936,

ת את המטרה, וגמלה בו ההכרה כי בית״ר שוב לא ש מ ש  העמיק בו משבר האמון במסגרת שאיננה מ

ש למען ארץ-ישראל. מ  תצעיד את הנוער העברי למלתמה מ

 בקיץ 1937 חל מפנה גורלי בחייו: תברו, אברהם סטבסקי, מנאשמי משפט ארלוזורוב, הפגיש

יאיר, שפעל באותה עת בפולין בהקמת ״התאים הלאומיים" של האצ״ל. יאיר -  אותו עם אברהם שטרן

 הצליח לשכנע את נתן להצטרף לארגון, לאחר שהסביר לו, כי בארץ-ישראל קם כות עברי, תנועת

 שחרור עברית לאומית אשר חילחם לכיבוש השלטון בארץ מידי האנגלים המונעים מהעם היהודי אח

 הקמת המדינה העברית. לשם השגת מטרה זו יש להכין רבבות של נוער יהודי, לאמנם בנשק, ולהביא

 אותם לארץ-ישראל - הסביר יאיר. על פגישה זו כתב נתן בספרו ״שנות בטרם״, כי בהיפרדו מיאיר

 הרגיש וידע, כי שוב אין הוא אותו אדם שהיה לפני הפגישה. בפגישה התחייב להקדיש את תייו, מכאן

 ואילך, למען מלתמת התירות העברית בארץ-ישראל.

 נתן נרתם לפעילות בכל נפשו ומאודו. על-פי הוראות מיאיר, הוא חרש את ערי פולין ועיירותיה,

א ת בשורתו של יאיר ואת תכניתו. בכל עיר השאיר אתריו ת  נפגש עם קבוצות צעירים, הביא להם א
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להשתחף במלחמת המחתרת. כן ישראל!  נוסף של הארגון. רבים מצעירים אלה הצליחו לעלות לארץ-

 נרתם לעזרת םטבסקי, בפעולת העלייה הבלתי תוקית ״אף-על-פי״. כעבור זמן, בהמרצת יאיר, הקים

) והיה לעורכו. ש ע מ ה ) ״ ט א ט - י ד  עם ידידו, שמואל מרלין, את עיתון האצ״ל בפולין ביידיש, בשם ״

 העיתון, שלימים הפך עיתון יומי, סקר בפרוטרוט את המאורעות שהתרחשו בארץ-ישראל ואת

 פעולותיו של האצ״ל. עם זאת, לא חדל מלהתריע על החורבן המתקרב באירופה, תוך מאבק מתמיד

 נגד העיתונים היהודים הציוניים והלא ציוניים, שהטיפו להרגעת הרותות. בגיליון האחרון מיום ה-25

 באוקטובר 1939, חמישה ימים לפני פרוץ המלחמה, נכתב: ״הלילה לילה גורלי לשלום העולם״. כאשר

 נסגר העיתון, עבד נתן ימים ספורים כעורך לילה בעיתון ״מאמענט״. עם פרוץ המלחמה נשא לאישה

 את פרידה מורין ושניהם החליטו לעזוב את ורשה כדי לנוע לכיוון מזרח, בדרך לארץ-ישראל. הם עשו

ת הפצצות הגרמנים, ת  את דרכם ברכבת ללבוב יחד עם עליזה ומנתם בגין, והמשיכו בעגלה וברגל, ת

 לווילנה שבליטא, בה התרכזו מאות פליטים, חברי בית״ר והאצ״ל. אחרי שהייה של שנה בליטא, קיבלו

 היתר יציאה מהשלטונות הסובייטים ויצאו דרך קובנה, מוסקבה ואודיסה לאיסטנבול שבתורכיה,

 ומשם, דרך סוריה ולבנון, הגיעו הוא ופרידה ב-8 לינואר 1941 לארץ-ישראל.

ם הכינוי  מייד עם הגיעו ארצה, נפגש נתן עם יאיר והצטרף עם אשתו ללת״י, כשהוא נוטל את ש

 ״גרא״ ואילו פרידה בחרה בשם הכינוי ״אפרת״. תחילה מינה אותו יאיר לעוזרו הקרוב. לימים, הוטלה

 עליו עריכת העיתון הפנימי ״במחתרת״, ועד מהרה הפך אחד מאנשי סודו של יאיר ומהחברים

 המרכזיים של התנועה.

 ״הקבוצה הפולנית״

 לאחר בואו של ילין-מור ארצה הגיעה בתורף ובאביב תש״א 1941 לארץ קבוצה בת שלושים אנשים,

 חברי התאים התשאיים של האצ״ל בפולין, אשר הוסיפה תיזוק ניכר למתתרת המדולדלת של יאיר.

 קבוצה זו התלקטה בווילנה לאחר כיבוש הגרמנים והסובייטים, יחד עם אלפי פליטים אחרים וגם

ת אנשי בית״ר. מבין אלה הקים אברהם אמפר, האחראי על התאים החשאיים בפולין, גונדה  כמה מאו

 בת 100 איש, שעיקר מטרתם הייתה להגיע לארץ-ישראל. זמן קצר לפני שהשתלטו הסובייטים על

 ליטא פוזרה הגונדה ולאתר מכן תודש הקשר רק עם הנאמנים והבטותים בי1תר.

 הם הצליחו להשיג תעודות בריטיות מזויפות ולצאת דרך רוסיה לארץ. קבוצה בת עשרים ושמונה

ת גבול סוריה ולבנון ולהגיע ארצה.  איש הגיעה לנמל מרסינה שבתורכיה. חלקם הצליחו להבריח א

ישראל ועמה רב התובל, אברהם  באחד הימים הגיעה לנמל מרסינה סירת מנוע קטנה מארץ-

ת גורמי . לאחר שהצעירים שמעו מפי שליחו המיותד של יאיר א  בלאס, שליחו של אברהם שטרן(יאיר)

 הפילוג ואת קווי היסוד של יאיר, כפי שהוסברו להם מתוך י״ח ״עיקרי החהייה״, שהביאם בלאס עמו

 והקריאם להם, מצאו כל אנשי הארגון מפולין שישבו במרסינה, שדרכו של יאיר היא הנכונה וה״גונדה

 המרסינאית״ כפי שכונתה בפיהם, הצטרפה עוד במרסינה ללת״י.
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 מספר אנשל שפילמן, חבר ״הקבוצה הפולנית״!מבכירי לח׳׳י:

 "... במרסין אשר בתורכיה, על חופו של הים התיכון, בה שהינו מספר חודשים, קיימנו בחג הפסת

 מיסדר, בו התפקדנו והתכוננו לעלייה ולירידה, לעליה לארץ הנכספת ולירידח למחתרת העמוקה

 והנרדפת ביותר. ידענו על הפילוג. אברהם בלאס, רב תובל של ספינה קטנה, הגיע מא״י למרסין

 והביא דרישת שלום מאברהם אמפר. הוא סיפר לנו על הפילוג ומסר לנו את ״עיקרי התהייה״

 מודפסים על דף נייר. אמפר רצה כי לפני בואנו ארצה נדע לאן פנינו מודעות. היינו מוכנים כולנו

 ללכת אתרי יאיר בעקבות אברהם...

 הגענו באנייה ״עתיד״ לא״י ואברהם בא לפגוש אותנו בעתלית. ההתרגשות הייתה גדולה.

 בהיפה כבר דיברנו על ״תכלית״. הבשורות היו רעות ובינתיים פרצה המלתמה בין גרמגיה ורוסיה

 בעצם היום בו דרכה רגלינו על אדמת ארץ-ישראל. עם הגיענו ארצה, קרובים למטרה ולאנשים,

 הייתה התתושה נהדרת ובלתי אמצעית. לא כמו בהיותנו במותקים, כשהתלום והמציאות משמשים

 בערבוביה. הרצון לראות את הדברים יותר טובים משהיו באמת, מילא עדיין את הלב בתקוות אבל

 כאן, עם בואנו למקום, אין עוד תלומות. המצב נעשה ברור, הכל מוחשי, הכל מציאותי, והמציאות

 מרה וקשה ביותר: האויב הבריטי תזק ואכזר; היהודים רתוקים, אינם אוהדים ואף עויינים. תבוים

 ואתים מאתמול הפכו למתנגדים, ואתים מתנגדים קשים ורעים לפעמים יותר מאויבים, כי דבריהם

 קשים ומכאיבים יותר ותגובתם אכזרית, פוצעת לב ונפש, מהממת ומתישה.

 אברהם אמפר מסביר ומרגיע; אין דבר, זה קשה, אבל זאת היא הדרך היתידה, עם יאיר, למלתמה

 האמיתית נגד השלטון הזר, לשתרור המולדת. למען אתינו והורעו שנשארו אי-שם ברוסיה

 ובגרמניה, בגיטאות, מי שנשארו עדיין בבתיהם, ומי שנמצאו כלואים במתנות הריכוז, כמהים

 לגאולה ולמולדת.״

 אנשי ״הקבוצה הפולנית״ או ״הגונדה המרסינאית״ היו לעמוד השדרה של הארגון המחודש של

 לח״י. חשיבותם של האנשים הייתה בכך שלא היו ידועים לבולשת והיו יכולים לפעול ביתר תופשיות.

 חלק מהם שותף עד מהרה בפעולות. אחרים הושארו ב״רזרבה״ במקומוח שונים בארץ.

 רבים מאנשי הקבוצה: ישראל אלדד, נחן ילין-מור, אברהם אמפר, יעקב בנאי, אנשל שפילמן,

 אברהם ליברמן, דב בן טוב, דוד המאירי-בגין, טוביה דרורי, יעקב פינקלשטיין-יהל, צבי פייגלוביץ,

 צבי תבורי, יעקב בן טוב, יעקב גרנק, ברוך קוטליצקי, הסיה שפירא-ראובני, עדינה לימור, אריה בויקו,

 ברוך אבנון, אברהם שטיינברג, יוסף רוזנבוים, זאב איביינטקי, יחזקאל ארן, הנה צפורן, ואתרים,

 עתידים היו למלא תפקידים חשובים בלה״י.
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 בואו של ישראל אלדד לארץ

 חיזוק חשוב נוסף לקבוצחו של יאיר וללח״י לעחיד לבוא, בא עם עלייתו של ישראל אלדד ארצה

 באפריל 1941. הוא היה בין ״הקבוצה הפולנית״ שהצליהה לפלס את דרכה ארצה מוילנה. אלדד, מורה,

 ד״ר לפילוסופיה, איש רוח ובעל השכלה רתבה, היה פעיל בתנועה הרביזיוניסטית בפולין ותומך נלהב

 של הקו הקיצוני של יאיר.

ט׳ בחשון תרע״א 11 בנובמבר 1910 בגליציה המזרחית, בעיירה  ישראל אלדד (שייב) נולד ב-

 פודבולוצ׳יסקה במחוז טרנופול, השוכנת על גדות נהר קטן בשם זברוצ׳. היהודים, שהיוו שני

 שליש מכלל האוכלוסייה ניהלו בעיירה חיי קהילה ערים. בקהילה נימנו שלוש קבוצות יהודים: (א)

(ג) הסירים והדדים. העיירה -  האינטליגנציה, (ב) ה״עמך״, שהיו חדורים בהכרה ציונית לאומיה, ו

 הצטיינה בפעילות ציוניח מגוונח, וחוגים ללימוד השפה העברית.

 אביו, לייב שייב, היה יהודי משכיל וציוני, שרכש את השכלתו בכוחות עצמו. משפחתו רובה ככולה

 היגרה לאמריקה והוא נשאר כמעט לבדו בעיירה. מאז ומתמיד שאף לעלות לארץ ישראל. הוא היה

 ציוני בלי תנאי, לא דתי ולא סוציאליסטי. האב, הוא שעיצב את השקפת עולמו של ישראל, ונטע בו

 מילדות את אהבת ההשכלה והציונות. לייב שמר על מסורת ישראל, אך היה ליברלי בהשקפותיו.

 הקפיד ללכת לבית-הכנסת, לא עישן ולא נסע בשבת, אך לא דיקדק בכיסוי ראש.

יד ובמו ידיו בנה את רהיטי הבית ואת הצעצועים לילדים. האם, פרומה לאופר,  הצטיין במלאכת-

 שמוצאה היה ממשפחה חסידית אדוקה, הייתה אשה דינמית וכשרונית, בעלת תושייה רבה, אשר

 נישאה לבעלה בגיל 17 מתוך אהבה עזה ועל אף התנגדות הוריה. ישראל טען, כי ״היא אשר הורישה

 לי את היצריות ואת אהבת החיים״. עד פרוץ מלחמת העולם הראשונה, בשנת 1914, התפרנס האב

נת גריסים. את ארבע שנות חייו הראשונות בילה ישראל בפודבולוצ׳יסקה. עם פרוץ המלתמה  מטחי

 עזבה המשפחה אח המקום והחלה נודדת בדרכים, כיוון שלייב, אביו, נמנע מלהתגייט לצבא האוסטרי,

. שנוח המלחמה עברו על המשפחה, בת תמש הנפשות, בעוני ובדחקות לו  כי לא רצה למוח במלחמה לא־

 בעיר טרנופול. בשנת 1918 השתקעה המשפחה בלבוב, זמן קצר לפני הפוגרום שנערך ביהודים בעיר

 על-ידי הצבא הפולני. כאן פתה האב מאפייה והתפרנס ממנה בתנאים קשים.

 לייב הועיד את ישראל לגדולות. הוא רצה מאוד שיהיה סופר, כי כבר בילדותו ניכר היה בו שהוא

 ברוך כשרונות. לאתר שסיים ארבע כיתות תובה בבית-הספר העממי הפולני, הוא נשלח לגימנסיה

 היהודית במגמה הומניסטית. יתר על כן, האב שכר לו מורה פרטי ללימודי היהדות והעברית ושלת

ש שנים, עד גיל 14. בגימנסיה התל להתגבש א  אותו ללמוד בשיעורי ערב, בבית-הספר ״סוק", במשך ש

ת הבית בגיל 16 ותצי ולעבור ללמוד  אופיו העקשני, והשאיפה לעצמאות הניעה אותו לעזוב א

. באותן שנים(1929-1927) התגבשה גם השקפת עולמו הימנית והתפתחה אישיותו  בגימנסיה בלוח׳

 האינטלקטואלית. כאן התוודע לאחד-העם והתנגד להקמת מרכז רותני לעם היהודי. לעומת זאת,

 צידד בציונות המדינית ההרצליאנית. בפילוסופיה, דוגמת הנוער המשכיל, נהה אתר תורתו של ניטשה.

, ודבריו על הקמת המדינה היהודית שילהבו  בשנת 1928 שמע לראשונה את ז׳בוטינסקי שבא ללוח׳
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 אותו, אם כי טרם התליט להצטרף אל תנועתו בפועל. בגיל 18 תזר אל בית הוריו בלבוב כדי להחליט

 על עתידו.

 הוא דיכא את נטייתו לתיאטרון ובתר ללמוד בבית המדרש לרבנים בווינה וכן באוניברסיטה,

ש שנים עשה ישראל בווינה. באותן שנים החלה השקפתו הפוליטית  לתואר דוקטור לפילוסופיה. ש

 נושאת אופי מגובש יוחר. לאחר מאורעות תרפ״ט, השתתף בהפגנת המונים נגד מעשי הטבח ביהודי

 צפת והברון. שירו של אורי צבי גרינברג ״באוזני ילד אספר״, השפיע עליו השפעה עמוקה ביותר

 מבתינת ״רעידת אדמה שבלב״, משמעותה הייחה עבורו כ״קריאה לדגל״. פגישתו עמו בשנת 1932

 היזקה את השפעתו של אצ״ג על חייו. בהשפעת חברו, ד״ר זאב וולפגנג פון וייזל, התל משתתף

 בוויכוחים פוליטיים במפלגה הרביזיוניסטיח, אתה הזדהה רעיתית כבר אז. בשנת 1932 הכיר גם את

 בתיה ושיץ, בחו של סוחר חסידי, אותה עתיד היה לשאת לאשה ב-1937. בשנת 1934, בהיותו בווינה,

 נפטר אביו בפולין. ביולי אותה שנה קיבל את התואר ״דוקטור״ לפילוסופיה וסיים גם את לימודיו

 בביח המדרש לרבנים, אם כי לא ניגש לבחינות הסמכה לרבנוח. בקיץ 1935 חזר ללבוב ושימש מורה

 בעיירה הסמוכה, וולקוביסק, ובד בבד נתמנה למפקד קן בית״ר בעיירה. הוא החל מפרסם מאמרים

 בעיתונות הרביזיוניסטית, ובמהרה יצאו לו מוניטין ברתבי פולין. עם סגירת הגימנסיה בה לימד בשנת

 1937, עבר לווילנה, ושימש כמורה למקצוע היהדות, בסמינר למורים ולגננות, כן המשיך בפרסום

 מאמרים, בהם הביע את השקפתו נגד ההבלגה כלפי הערבים בארץ-ישראל ולמען נקיטת אקטיביזם

 ציוני. ב-18 באוקטובר 1938, בכינוס העולמי השלישי של בית״ר, שעמד בסימן תוקפנותו של היטלר,

ישראל והמצב  צידד בעמדתו של בגין, אשר תקף את מדיניותו המתונה של ז׳בוטינסקי בעניין ארץ-

-יאיר, אשר הציג בפניו את השקפתו והשקפת האצ״ל  באירופה. כאן נתוודע לראשונה לאברהם שטרן

 על נקיטת קו אופוזיציווני לוחם. עם פיטוריו מהסמינר, החליט באוגוסט 1939 לעבור לוורשה ועבד

 במערכת ״דער מומענט״. בנוסף על כך נתמנה לראש מתלקת התרבות בנציבות בית״ר. עם פרוץ

 מלחמה העולם השנייה החליטה נציבות בית״ר לעזוב את וורשה ואת פולין כדי לנסות להגיע לארץ-

 ישראל. הוא הגיע לווילנה יחד עם נתן פרידמן ילין-מור, לימים חבר מרכז לח״י, ומשם, באמצעות

 ניירוח מזוייפים, הצליחו לצאת את אזור הכיבוש הסובייטי ולהגיע לתורכיה. כאן נחבשרו הוא וחבריו

 על הפילוג שחל באצ״ל. רוב האנשים, לרבות ישראל, עחידים היו להצטרף אל יאיר בהגיעם לארץ.

 באפריל 1941, עלה על החוף בחיפה. אח מושבו הראשון קבע בירושלים. מייד עם הגיעו לארץ,

 נפגש עם יאיר והצטרף ללת״י. את עבודתו הראשונה קיבל ב״מוסד ביאליק", בהמלצת ידיד נעורי!,

 דייר קורץ. בסוף 1941 עברו הוא ובתיה לתל-אביב, והוא התל לפרסם מאמרים בעיתון הרביזיוניסטי

 ״המשקיף״. במתתרת היה קשור עם יאיר אשר הטיל עליו לכתוב פרשנות מרהיבה על ״עיקרי התתיה״.

 אך היא לא נתפרסמה, לפי דברי אלדד, ״בגלל הלהט הרב בו נכתבה והסגנון הגבוה שלא היה לטעמו

 של יאיר". שייב ערך יחד עם יאיר את ביטאון לח״י ״במחתרת״, בו הובעה הדרישה לפתות במערכה

 נגד בריטניה גם בשעה שהיא נלחמת בצורר הגרמני, בהיותה שלטון זר המונע את תירותו של העם

 העברי במולדחו.
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 הקמת תחנת השידוד של האצ״ל בישראל

 אליעזר סירקיס, שהיח מומחה לאלקטרוניקה ובניית משדרים, היה האיש שבנה עם שני חבריו את

 המשדר הראשון של האצ״ל בשנת 1938. עם הצטרפותו אל יאיר בפילוג, הוא הביא עמו את המשדר

 ללח״י. כשנה לאחר הפילוג, חידש יאיר על גלי האתר את מתקפת התעמולה בשאיפה להגיע אל המוני

 בית-ישראל, כדי שיבינו על מה ומדוע ממשיכה המחתרת במדיניותה האנטי-בריטית.

 המשדר היה בנוי בתוך מזוודה קטנה, אותה היו הטכנאים מעבירים ממקום למקום, ולאחר התקנת

 האנטנות על גג סמוך למקום השידור ובדיקת תקינותן, היו מםתלקים מן המקום. השידור היה נמשך

 בין עשר לחמש-עשרה דקות, מתוך העיקרון, שאין להמשיך בשידור זמן רב יותר, כדי שהמשטרה לא

 תוכל לאתר את מקום השידור. טכנאי הרדיו היו ממתינים ומאזינים לשידור בקרבת מקום, ומייד עם

 גמר השידור, היו עולים לחדר, אורזים את המשדר במזוודה ומעבירים אותו למקום מבטחים.

 לאתר הפסקה ארוכה של תתנת השידור מאז הפילוג, ההליט יאיר כי הגיע הזמן לשלב את שידורי

 הרדיו במעגל ההסברה. הוא סבר, כי התעמולה על גלי האתר הוא אמצעי ההסברה היעיל והמשפיע

 ביותר של המתתרת להסברת מטרותיה ודרכי מלתמתה בקרב הציבור.

 השידור הראשון התקיים במוצ״ש, י״ט בסיון תש״א, 14 ביוני 1941. בשידור זה, שכונה ״דבר

 הארגון הצבאי הלאומי בישראל אל מר צ׳רצ׳יל ואל ממשלת אנגליה״, ניתנה תשובתו של יאיר לפניית

 האינטליג׳נס הבריטי בקהיר אליו, לפיה נתבקש לשתף פעולה עם הבריטים, אם וכאשר המזרת התיכון

 יפול בידי הגרמנים.

 סביר להניח, כי יאיר הוא אשר שימש קריין השידור.

 השידור החל בשריקת פתיחה של השורה הראשונה של הימנון לח״י ״חיילים אלמונים״ ובקריאה

 המסורתית מימי האצ״ל ב״קול ציון הלוחמת, קול ציון המשתחררת״, הרדיו של ״הארגון הצבאי

ת גיוסם של יהודי היישוב המתנדבים  הלאומי בישראל״. את דברי השידור כולו כתב יאיר, בו תקף א

 לבוא לעזרת בריטניה, בלא תמורה מדינית.

 בשידור הזה השמיע יאיר לראשונה את השם החדש ״לוחמי תירות ישראל״.

 בשידורים הבאים קריין משה סבוראי, בעל קול בס עמוק.

 על כך מספר סבוראי:

 ״זמן מה לאתר בריתתי, באחת מפגישותיי עם יאיר, אמר לי יאיר שהיה רוצה שאשמש כקריין

 בתחנת-השידור שלנו. לדעתו, קולי העמוק - הוא מה שנקרא ׳ראדיופוני׳ ־ ויישמע היטב אפילו

 במשדר הקטן שלנו...

 מובן מאליו שתשובתי הייתה חיובית, ובמוצאי-שבת של חנוכה תש״ב ב-12.12.41 שידרתי

 שידור ראשון מחדר חגג של נלי פישר-לגגםפלדר, ברחוב שמשון בתל-אביב. אני זוכר עד היום את

 ראשית השידור. התרגשתי בו מאוד:

 ׳נוער עברי, בזמן הזה בוער העולם באש המלחמה, והיהדות בעולם כולו נטרפת בים הדם.
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 בזמן הזה יוצאים לותמי התירות בעמים לגאולת ארצם מידי הפולש הזר ששיעבדם. ובו בזמן טובע

 היישוב העברי ביוון ההתרפסות והספסדות, ביוון הלעז והזנות. וראש המתייוונים בזמן הזה כבימים

 ההם, כורעים ומשתתווים בפני השלטון הזר...׳

 בשידור הראשון הייתי כאמור, נרגש מאוד. זה היה במוצאי-שבת. עד כמה שזכור לי פתקים עם

 הודעה על השידור ועל אורך הגל היו מופצים ימים מספר לפני השידור בבתי־הקולנוע ואף מודבקים

 על קירות בתי-העיר. בשעות היום היו הטכנאים שלנו מתקנים את האנטנה שנראתה כאנטנה רגילה

 של רדיו ובערב היה מבוצע השידור.

 שידור שגי שידרתי ב-27.12.41 והפעם מהדר שעל גג אהד, בםימטה היוצאת מרהוב עמק-

 יזרעאל. אנשי הרדיו שלנו בניצותו של אליעזר סירקיס התקינו את האגטגה על הגג יאיר לא היה

 שקט והוא אמו לי שיהיה בקרבת מקום בזמן השידור, יהד עם מישהו מהחברים. גם הפעם לא נמשך

 השידור יותר מ־10-12 דקות, כדי להיות בטותים שהבולשת לא תספיק לאכן את מקום השידור.

 בפעם הזאת פנה השידור לבית־ישראל:

 ׳עשרים ושש מדינות התתייבו לא לכרות שלום נפרד עם מדינות היציר׳. על ההצהרה תתמו בצד

 המעצמות הגדולות גם המדינות הזעיוות קוסטה־ויקה, האיטי ואפילו לוכםנבורג.

 כל גוי קטן, כל זאטוט לאומי, כל זנב אוד עשן יש לו מקום תתת השמש, יש לו מולדת עלי

 אדמות, יש לו בית.

 והעם העברי הגדול, זה שהעמיד מקרבו שופטים וגיבורים, מחוקקים ומלכים, עם סגולה, יוצו

 דת הייחוד ומוסר הנביאים, הוא נע ונד, נרדף ומושפל, מנודה ובזוי. מספר בניו הטבוחים במלהמה

 עולה על מספר כל אזרהי לוכסנבורג... אין מדברים עליו, אין משגיהים בו, אין רוצים בו, הוא אינו

 נמצא...

 נוער עברי! רב שבענו בוז מידי הזרים. קצה נפשנו בתםד לאומים: בוא אלינו לתבוע בכות,

 לכבוש בנשק, לקנות בדם!״

 בשידוו השני כמעט שאיועה תקלה וכמעט שנאםונו. היה עמי עוד חבו אתד. יאיר לא היה

 שקט והסתובב לא הרתק מן הבית שמגגו ירדנו. השידור היה ממושך מעט מן הקודם או שכך וק

 נואה לנו. כשיודנו במדרגות הבית והגענו כבר עד סמוך להצר, פגשנו שני בלשים שאלו בעברית

 עילגת על איזו כתובת. הואנו להם באצבע בכיוון למעלה והסתלקנו. הם המשיכו לעלות במדוגות

 ואנו מיהונו לפגוש את יאיו ולהזהיוו שימהו להסתלק מן המקום. הטכנאים שהיכו למטה לא עלו

 לתדר השידור עד שהוברר להם שהבלשים הסתלקו. המשדו ניצל איך שהוא והוותק מן המקום.

 הכל שוב עבר בשלום.״

 בשידור זה קרא סבוראי מן הכתוב, ובהלק השני היה הקריין יאיר.

 הייחה זו הפעם האחרונה שיאיר שידר. בשידור תקף יאיר את הסוכנות והרביזיוניסטים אשר
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 מקריבים את האינטרס הלאומי-האידיאי למען האינטרס המפלגתי וקרא לנוער העברי להתגייס

 למחתרת.

ת מיקומו של המשדר, אך האנשים, כולל יאיר, הצליתו  בכול השידורים האלה איתרה המשטרה א

 להימלט בעוד מועד.

 בשידורים הבאים קריין טוביה חן-ציון, שנבחר לתפקיד על-ידי יאיר בביתו של אליעזר מסרי

 ברתוב דיזנגוף בתל-אביב. מקום נוסף ממנו שודרו שידורי הרדיו ההשאי היה מבניין קטן ברחוב

 רבינוביץ ליד שוק הכרמל בתל-אביב.

 מכאן ואילך שידר טוביה ללא הפסק עד לרציחתו של יאיר בכייה בשבט תש׳׳ב (12 בפברואר

.(1942 

 שידורי הרדיו של האצ״ל בישראל פסקו אחרי רצח יאיר למשך כשלוש שנים וחודשו בה׳ בכסלו

(דצמבר 1945) לאתר התארגנות מחדש וביסוסה של המתתרת.  תש״ו

 בריחתו של משה סבוראי ממחנה מזרע

בתל-אביב ב-25 למאי 1941 יתד עם יהושע זטלר, 2  משה סבוראי, כזכור, נעצר בדירתו בשדרות קק״ל 0

 יעקב פולני(גלבוע) ויעקב אורנשטיין.

 זטלר ופולני נמלטו מתתנת המשטרה הצפון בתל-אביב ואילו הוא הועבר למחנה המעצר במזרע.

 במהנה היו מכונסים רוב אנשי לח״י שנעצרו בשנה האחרונה. סבוראי חיפש כל דרך אפשרית כדי

ם חימצא ש  לברוח מהמחנה. וכך צץ בראשו הרעיון לנטוע לחיפה לטיפול אצל רופא שיניים ואולי מ

ת התברים בתוץ שיש לבצע בריתה גדולה ועליהם להתארגן לקבלת  איזו דרך לברות כדי לשכנע א

 הבורחים. באתד הימים יצא סבוראי עם עשרה אסירים בליווי שוטרים לעיר. עם סיום הטיפול הרפואי

 הוא הציע לשוטרים המלווים ללכת לסעוד משהו באתת המסעדות הקרובות, עד שהאהרים יסיימו את

 הטיפול. השוטרים נענו ברצון להצעה. סבוראי הזמין מייד כמה בקבוקי בירה ודאג שהשוטרים ישתו

 כאוות נפשם. אלה, לאחר שמילאו את כרסם במשקה ונזקקו לשירותים, התירו גם לסבוראי לצאת

 לשם ללא ליווי צמוד. בנצלו את ההזדמנות, יצא משה מן המסעדה וברח לתופש. ב-27 בנובמבר 1941,

 כעבור שלושה שבועות הוא שידר בתתנת השידור התשאית.

 בריחתו של זליג ז׳ק ממעצר

 בריתה נוספת ממעצר בשלהי 1941 בוצעה על ידי זליג זיק, איש קבוצת יאיר. זליק זיק נולד בלטביה

 ב-1915. למד בבתי-ספר עבריים. בנערותו הצטרף לבית״ר 1ב-1938 עלה ארצה. בארץ התגייס

 לפלוגת בית״ר והיה מפקד פלוגח רחובות וחבר אצ״ל. בפילוג ב-1940 הצטרף אל יאיר. הוא נעצר

 באחד הימים בשלהי 1941 על ידי הבולשת במחנה הצבאי בו עבד כאזרח. לאחר מעצרו עמדו להעבירו

 20 היום שד׳ בן-גוריון, בתל-אביב
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 לבולשת ביפו. כבלוהו לאסיר ערבי והעלו את שניהם לרכבת. במשך כל הנסיעה הוא עמל לשחרר את

ו  המנעול של אזק היד שכבל את ידו אל ידו של האסיר השני. לבסוף עלה הדבר בידו, אבל כדי ששומרי

 לא ירגישו בדבר הוא לא משך את ידו החוצה. בלוד העבירו אותם השוטרים מרכבת לרכבת. זליג ניצל

 את ההזדמנות, הוציא את ידו מן הכבל והחל לרוץ בכל כוחותיו אל הפרדסים הקרובים. השוטרים רדפו

 אתריו אך לא השיגוהו. הוא נבלע בפרדסים ורודפיו אבדו את עקבותיו. זליג רץ עד שהגיעו לרתובות

ת ערימת קש. מאוחר יותר התגלה בפני האיכר אשר דאג שיחרחץ, נתן ח  והחחבא בתצרו של איכר ת

 לו בגדים נקיים ואוכל ושילח אותו בברכת הדרך. הוא חזר לפעילותו במתתרת. בריתתו של זליג הפיחה

 תקווה וגאווה בלבו של יאיר אשר היה אוחה עח נרדף ומבוקש על ידי המשטרה.

 המשבר במפקדה - פרישתם של חנוך קלעי ובנימין זרעוני

ן הדדי, חילוקי דעות והאשמות הדדיות בקרב -אמו  בשלהי קיץ 1941 התלו להסתמן בקיעים של אי

 הברי המפקדה. על מצב העניינים המסובך והמסוכן שנתגלע בצמרת הארגון, מעיד יצתק צלניק, אתר

 מבכירי המפקדים ומנאמניו של יאיר באותה עת שליווה אותו עד סופו המר. צלניק היה עד ראיה

 ושמיעה לכל אותם האירועים שהביאו את הארגון למשבר האמון ולבסוף לפרישתם של שני חברי

 המפקדה: תנוך קלעי(סטרליץ) ובנימין זרעוני.

 במשך כשנה המתינה התנועה, בעיקר לתוצאות הפעולה, או לנסיונות הפעולה המדינית שיזם יאיר.

 בינתיים עסקה התנועה בהסברה מצומצמת, כלפי חוץ, לפי האמצעים, בשידורים ועלונים ובהעמקת

 ההסברה האידיאולוגית בתוך השורות. התברים בשורות התנועה היו אז בעלי הכרה אידיאולוגית

 מגובשת, אך לא די הצורך, כפי שהתברר אחר-כך, כי היא לא עמדה במבתן של תקופת חוסר המעש,

 שבה הייתה שרויה התנועה אז.

 יאיר לא פקפק אז באמיתות העיקרון הראשי - מלתמה בשלטון הזר עד גירושו. העייפות הנפשית

 הייתה בסיטואציה של נצתונות היטלר בזירת המלחמה ובהעדר תכנית מעשית ברורה של המכניקה

 של ביצוע גירוש הבריטים. לא ניתן היה להצביע על סדרה מתוכננת של פעולות רצופות שבאופן הגיוני

 יוליכו לתכלית של גירוש הבריטים. לא ניתן היה לאור האווירה הכללית, שעם גבור פעולות הארגון,

 יצטרף אל מלחמתו חלק ניכר של היישוב, עד כדי מלחמה כוללת ורצופה בבריטים.

 בשנת 1941 הוקדש גם זמן ומרץ רב לביצור בטתונה של המתתרת, על ידי העמקתה ועל ידי תכנון

 פעולות מעקב נגד הבולשת - כדי לפגוע כמסוכנים שבהם. דובר אז על התנקשות בקצין ווילקין. נעשו

 חיפושים אחרי מציאת אמצעים כספיים, ולנוכח האיבה הכללית הופנתה המהשבה לאמצעי אחד

 בלבד - השוד.

 באוגוסט 1941 נעשה ניסיון ההרמה של הבנק הערבי בירושלים אשר נכשל(ראה סעיף החרמת

 כספים). ״אילו הצליתה הפעולה המדינית״ - אומד צלניק - ״חייתה נפתרת ממילא גם הבעיה

 הכספית, והיו נמצאים האמצעים גם להשגת כלי מלחמה, וגם להבטחת בטחונם של חלק מאנשי

 המתתרת הפעילים.״ היה אמנם נשק מועט מדי, אך לצורך פעולות טרור הספיק הנשק שהיה ברשות
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 הארגון.

 הכשלונות הרצופים שפקדו את הארגון ריפו את רוהם של שני הברי המפקדה של יאיר. משנתברר כי

 אין סיכוי לפתור את בעיית קשרי-החוץ עם מדינות הציר וגם המצוקה הכספית איננה ניתנת לפתרון

- החלו להופיע סימנים להתערערות האמונה בלבותיהם של קלעי וזרעוני. לערעור בטחונם העצמי

 בדרכה של המתתרת ואמונם ביכולתה בהשגת מטרתה, תרמה גם האווירה העויינת ששררה ביישוב

 כלפי אנשי קבוצת יאיר והוקעתם בכינויי-גנאי של ״רוצהים, שודדים״, ״גייס המישי", ״אויבי העם״

 וכד׳.

 יעקב אליאב, שהיה אף הוא מעורה בעניינים באופן אישי, מעיד: "נמסר כי שניהם (תנוך קלעי

 ומימין זרעוני) תולקיס על דרכו של יאיר והם סבורים כי אין טעם להילתם בבריטים בעיצומה של

 מלתמת-העולס, ולא עוד אלא שמן הראוי לעזור למאמץ-המלהמה נגד גרמניה הנאצית ולתכות

 ולראות איד יפול דבר בתוך המלתמה״.

 מספר בנימין זרעוני:

 ״אני הייתי בעד פעולות נגד הבריטים. ח. קלעי התנגד לכך, אבל היתנה את התנגדותו בכך, שאם

 בישיבת המפקדה אני אבוא לכלל הסכמה עם יאיר, הוא יישאר ויקבל את מרותה של המפקדה.

 באתי גם על דעתו של ח. קלעי בדברים עם אנשי האצ״ל, משה סגל ויעקב מרידוד, בהצעה לאיתור.

 שותתנו ארוכות במשך מספר לילות על הביצוע הטכני לקראת האיתור, כשהתנאי שלי היח, שאנו

 מצטרפים על בסיס של שווה בשווה. על מנת לנטרל את התנגדותו של יאיר, תשבנו לאסור אותו

 ולהתזיקו בתנאים טובים, שישב ויכתוב שידים. האיתור לא יצא לפועל, בגלל העובדה שיעקב

 מרידוד דרש, שהאיחוד יהיה על בסים של 60 אחוז לאצ״ל ולנו רק 40 אחוז. לשם האיחוד, הייתי

 מוכן עם תנוך קלעי, לקתת הופש לתקופת-מה״.

 באווירת משבר, תשדנות הדדית ומחלוקות קשות כונסה המפקדה של האצ״ל בישראל בשלהי 1941

 לישיבת בירור, בניסיון ליישוב ההדורים ולמציאת פתרון למתלוקות בין הבריה.

 הישיבה התקיימה בדירחה של משפחת מסרי בקרבת כיכר דיזנגוף. המפקדה מנתה אז את יאיר,

 קלעי וזרעוני(אבנר). בנוסף להם נוכחו: יוסף ברושי, יהושע זטלר, מרדכי ומיכאל סטרליץ, ישקה-

 יעקב אליאב(לבשטיין) ויצהק צלניק.

 את הישיבה פחח יאיר, שמסר דו״ת על הפעילות המדינית, על ניסיון הקשר עם מעצמוח הציר,

 באמצעות לובינצ׳יק. הוא סיכם ואמר שניסיון זה נכשל, בגלל אי-רצונם של הגרמנים לקשור קשר

 זה, אך הודיע כי אינו אומר נואש בתהום זה. בהמשך דבריו אמר שאף אם נסתם הגולל על ניסיון זה,

 הארגון צריך לצאת לפעולה של ממש נגד השלטון. תחילה יש להתוות תכנית פעולה לזמן קצר, נגד

, ובהמשך - נגד אובייקטים של השלטון כגון, משרדי מחלקת העלייה. 0 . 1 . ם -  בלשי ה

 ״יאיר הוסיף״ - מספר צלניק - ״כי חחבדים זומנו לפגישה זאת מפני שחתנועה נמצאת על

 פרשת-דרכים, עקב הכישלון בניסיון לקשור את הקשר המדיני, ובקרב חברי המפקדה נהלקו הדעות
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 בדבר העתיד, ולנוכת מתלוקת זו נאלצה המפקדה לכנס את בכירי המפקדים״.

 הדובר השני אחרי יאיר היה תנוך קלעי. הוא הסביר שהוא האיש אשר הציע שיאיר יעמוד בראש

 האצ״ל אחרי התפטרותו של רזיאל, אף כי הוא עצמו היה סגנו של רזיאל. הוא אמר שחמך בכל לבו

 בתכנית המדינית של יאיר, והוא עומד גם עכשיו מאחורי"עיקרי התחיה״, אך באופן מעשי ראה

 את התנועה כניל״י בהתתדשותה, ועם כשלון הניסיון הניל״אי אינו רואה דרך אתרת, אלא הקפאת

 הפעילות לתקופת-מה, קבלת תסות של התנועה הרביזיוניסטית כדי למנוע המשך הפגיעות בתנועה על

 ידי השלטון, ואולי הגיע הזמן לחתור לאיחוד מהדש עם האצ״ל. קלעי הוסיף, שאינו מאמין באפשרות

 מעשית של פעולה בעתיד הנראה לעין, לאור המצוקה החומרית. כן, הוא אינו רואה גם תכלית מדינית

 נגד השלטון במצב הקיים. קלעי דיבר ברגשנות ודבריו נשמעו כנים.

 אתרי קלעי נתן זרעוני סקירה על ניסיון השוד בבנק הערבי שנכשל. בהמשך נשאלו שאלות מפי

 החברים, בעיקר אל קלעי, אשר חזר על השקפותיו והסביר כי גמר בדעתו שאין תכלית להמשיך את

 קיומו הפעיל של הארגון, והוא אישית יפרוש בכל מקרה.

 על שאלת מעמדו של כנס המפקדים שכונסה על ידי המפקדה השיב יאיר, כי הסבה לכך הוסר

 היכולת של המפקדה להגיע לדעה אחידה בשאלות שהתעוררו ולכן היה צורך ב״איםטנציה״ רחבה כדי

 להכריע במחלוקת.

 יצחק צלניק מספר, כי לאחר המפגש של היום הראשון ניסה לשכנע אותו קלעי בצדקת דעותיו.

 הוא חזר על עיקרי דבריו, אך ״הגניב לתוכם נימה אישית של מרירות כלפי יאיר. יאיר הוא אדם

 שאינו יודע להפסיד״. באוזני צלניק נשמעו דבריו של קלעי צורמים, מכיון שהשתמע מהם שהמניעים

 של יאיר, הם בעיקר, אישיים, ושהוא מושך אתריו את התנועה להרפתקאות, לא משום שהוא משוכנע

 בצדקת דרכו, אלא כדי להוכיח את מנהיגותו האישית. ״השתמע מדבריו - אומר צלניק - שגס יאיר,

 כמוהו, אינו רואה כל מוצא ברור מן המצוקה, אך הוא מוכן לסכן את התנועה כולח, ובלבד שלא

 להודות בכשלונו״.

 דברי קלעי השפיעו על צלניק השפעה שלילית. הוא מעיד:

 "לא הסתרתי ממנו באותו ערב, שאני נוטה לקבל את דבריו של יאיר. למען האמת נראה לי המצב

 קשה ביותר, אך לא ראיתי הצדקה, ואף לא זכות לאיש מאתגו, להחליט על היסול הארגון. אפשרות

 כזאת לא עלתה כלל על דעתי, אך אני מודה שלא ראיתי לנגד עיני דרך מעשית ברורה לצאת מן

 המצב, שבו הייגו גתוגים מכל הבתיגות. מעולם לא תשבתי שהארגון הוא מעשה ידיהם של יחידים,

 אלא שהוא פועל יוצא של התפתחות היסטורית בלתי נמנעת. הייתי מושפעת אולי מן הדיאלקטיקה

 המרכסיסטית, ולא תשבתי שמישהו מאתנו יכול לתולל תנועה מהפכנית או להפסיקה."

 למתרת נמשכו הדיונים בדירת מסרי. זרעוני היה ראשון הדוברים. הוא ניתה בהרצאתו את מצב

 התנועה בהרתבה והגיע למסקנה שהיא מסוגלת לפעול. ״עקרונית - אמר - הוא מקבל את עיקרי
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 הדברים שהשמיע יאיר. הוא אישית לא יתס תשיבות למומנט של ניל״י ולקשר המדיני עם מדינות-

 הציר, והעיקר בעיניו הוא בפעולה המעשית. מכאן הגיע למסקנתו שתנאי יתיד והכרתי להמשך

 פעילותו של הארגון הוא הדהתו של יאיר מראשות הארגון. לא האידיאות הן העיקר, אלא העשייה.

 יאיר אינו מסוגל לנהל את הארגון בדרך מעשית. זרעוני הוסיף ואמר, כי הוא רואה את עצמו כמועמד

 מתאים יתיד להגהגת הארגון והציע למנות אותו לתפקיד ואש הארגון.

 דבריו של זרעוני הדהימו את כול החברים. עד אותה שעה איש לא הטיל ספק כלשהו במעמדו הנעלה

 של יאיר. יאיר היה בעיני רוב האנשים, אולי בעיני כולם, הוגה-הדעות המתווה את הדרך ומנהיג את

 הארגון. כשנשאל זרעוני כיצד הוא רואה את שיתוף-הפעולה בינו ובין יאיר, אילו נתקבלה הצעתו, הוא

 השיב שיאיר ימשיך לכתוב, יהיה המדינאי והוגה-הדעות של הארגון, אך כל הניהול המעשי והאתריות

 להנהגה יהיו שלו, של זרעוני. הוא לא השכיל למנות את פגמיו של יאיר והתלטותיו השגויות אשר כולן

 עברו את אישורן של המפקדה.

 לאחר דבריו של זרעוניו נטלו שאר התברים את רשות הדיבור. כולם דיברו בזכותו של יאיר ואיש

 לא הסכים עם הצעותיו של זרעוני.

 כול אותה עת ישב יאיר ושתק ולא אמר מילה. הדיונים נמשכו שעות. בסופו של הערב - מספר

 צלניק - ביקש לשוחח אתו זרעוני. לא התכלית, שלמענה מופעל הכוח, היא העיקר - אמר לו זרעוני

- אלא הכוה עצמו. היהודים אחרי אובדן עצמאותם, סבלו בעיקר בגלל תולשתם. התהייה היהודית

 היא תחיית הכוח, המתגלם ביצירה בארץ-ישראל, ובעיקר בהתעצמות תודעת הכוח העצמי. זו הסיבה

 שאין הוא מוכן לתמוך ברעיונו של קלעי(הנוך) ל׳׳הקפאה", כלומר להצפנת הכוח, ולכן הוא תומך

 בדרכו של יאיר, הדוגלח בגילוי הכוח, בכל התנאים ובכל הנסיבות. הוא שוב חזר ואמר שיאיר אינו

 האיש, המסוגל לבנות כוח, להנהיגו ולהפעילו. בסוף השיחה זרעוני ביקש את צלניק לתמוך במועמדותו

 להנהלת התנועה.

 תשובתו של צלניק, כמו שלקלעי, הייתה שלילית, באמרו כי ההנהגה אינה ביצוע, אלא התוויית

 דרך והנתיית הארגון בדרך הזאת ולשם כך נתוצים בעיקר חזון, כושר ניתות ושיקול-דעת, שרק יאיר

 ניתן בהם.

 הפגישה השלישית התקיימה גם היא בבית מסרי. זרעוני המשיך בהטחת הביקורת שלו ביאיר.

 צלניק בעדותו הרטרוספקטיבית, לאחר ריחוק של שנים רבות מהאירועים אומר, כי כשלונו של

 יאיר היה בשטה ההסברה והתעמולה שהוא היה מופקד עליהם. כפי הנראה, שני הכלים העיקריים,

 המשדר והעלונים, לא היו יעילים די צורכם, ולא הדרו ללב העם. אז לא היה ידוע עד כמה מנותקת

 התנועה מדעת הקהל. יכול להיות ש״הקדמנו בפעולות, והשעה לא הייתה עדיין כשרה לכך, מבתינת

 דעת הקהל, שחש כי מאיימת עליו באורח מוחשי ואקטואלי סכנה של כיבוש גרמני.״ אבל צלניק היה

 סבור שאשמת הכישלון רובצת לא רק על יאיר, אלא על כל המפקדה, כולל זרעוני וקלעי.

 כשראה זרעוני שהצעתו ליטול את הפיקוד על עצמו אינה זוכה לתמיכה, וכדי להסיר מעל עצמו כל
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 תשד של רדיפת שררה, הוא הציע למנ1ת את צלניק לתפקיד המפקד הראשי.

 צלניק התנגד להצעה זו בכל תוקף מאחר שלא תשב את עצמו מוכשר להנהיג את התנועה. גם קלעי

 הביע התנגדותו הנמרצת הן למינויו של זרעוני והן לזה של צלניק. הדיונים נסתיימו. הדרמה הגיעה

 לשיאה. קלעי וזרעוני הודיעו על פרישתם ועזבו את המקום.

 במשך כל עת הוויכוחים והמתלקות בין יאיר לבין תברי מפקדתו, חי יאיר במתת ומועקת־לב

 תמידיים, אשר בהכרח נתנו בו סימני דאגה ומבוכה שניתן היה להכיר על פניו ובהתנהגותו.

 על ימים אלה מספר נתן ילין-מור, מי שהיה עוזרו הקרוב בעת ההיא ופגש אותו כמעט מדי יום

 ביומו:

 בשל ההכנות ליציאתי לסוריה, ראשית השליתות, זקוק הייתי ליותר ימי-הופשה בשבוע. נהגתי

 לראות את יאיר כל עת שהתפניתי. הוא היה נתון בדאגה. הברי המפקדה שלו, תנוך םטרליץ ובנימין

 זרעוני, ההלו להשיג על דרכו ולערער על יסודות, שנראו מוסכמים בעת הפלוג. יאיר ספד לי, שאף

 התלו לערער על השמוש במונה ״השלטון הזר״, שרווה היה בתומו שערכתי. לדעתם יושבת בריטניה

 בארץ-ישראל בתוקף מנדט מחבו-הלאומים. הם מצאו, תוך קריאה ב״המשקיף״, בטאון המפלגה

 הרווקיוניסטית, כי חל כנראה שנוי מוחיק-לכת באצ״ל, שכן החלו להתפרסם בעתון מאמרים

 ״אקטיוויסטיים״. הם לא ידעו את אשר ידע יאיר ולא גלה להם, כי מאמרים אלה נכתבו בידי שני

 אנשי התנועה שהגיעו לאתרונה מווילנה: האהד, ד״ר ישראל שייב, והאתר - נתן פרידמן-ילין, כפי

 שנקראתי אז. אני הייתי תותם על המאמרים בשמות מושאלים. המסקנה שהסיקו סטרליץ וזרעוני

 הייתה, שנוצר יסוד למשא-ומתן עם אנשי רזיאל על איתוד מתדש.

 יאיר לא אבה לשמוע. הוא אמר לשניים, כי מי בארגון היריב שנוכת בצדקת דרכנו ובצורך לתקן

 את העמדות המוטעות ־ שיבוא אלינו. נקבל אותם, אם יתברר שאכן מחשבתם במחשבתנו. הוא,

 יאיר, איננו יכול להציע להם שום ותור של פשרה.

 היתסים התריפו. זרעוני, כפי שספר לי יאיר, התל לדרוש פעולות נגד הבריטים. מיד. וכי למה

 התפלגנו מרזיאל? שאל. האם לא מפני שהתגגדנו לשביתת-נשק, לאפם מעשה? יאיר יכול היה

 להשיב בנמוקים רבים: רעיוניים, מדיניים, טכניים, אם שניים עושים - או אינם עושים - אותו דבר

 בפרק-זמן מסוים, אין זאת אומרת ששניהם דומים או זהים. יש הבדל יסודי בין הסבות, ההנמקות

 והמטרות.

 הוכותים התלהטו. יאיר לא הרבה לספו עליהם. לעתים ואה צורך לפרוק מלבו מועקה שבאה

 עליו בפגישותיו עם חברי המפקדה. כך ספו לי באחד הערבים, כי בותחת הפולמוס התבטא כלפיו

 אהד מהם במלים קשות ביותר. דבר איום. אף על פי כן, אמד יאיר, אין הוא ירא מפגיו. הוא לא

 יעשה כל רע. הוא תשש מהאתר. אנשים המכירים אותו היטב אמרו ליאיר, כי בעיניו אין שום אמצעי

 פסול.

 הרף התשש לתייו התנגד יאיר לכל הצעה של מפקדים בכירים, שבקשו לנקוט פעולת־מנע

 המורה. הוא הודיע כי יסרב לאשר פעולה כזאת, גם אם ישלם על כך בתייו. סוף סוף התנסו יחד
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 במלהמה ובסבל. הוויכוהים במפקדה שיתקו הרבה מכושר הפעולח של הארגון.

 המפקדה אמורה הייתה להפעיל את האנשים בפעולה ארגונית, בהדרכה ובאימונים. יאיר צריך

 היה להקדיש את זמנו לפעולה פוליטית, להסברה, להעמקה ועיונית. בעוד יאיר עושה את שהטיל

 על עצמו בדבקות במשך כל שעוה היום, ומקדיש את כל ערביו לפגישות עם אנשים, ישבו אהדים

 בטל, בין שלא הפעילו בין שלא הופעלו. דוה רעה החלה משתררת.״

 הפגישה הרביעית והחמישית התקיימו במשך יומיים רצופים בביתו של יוסף ברושי. השתתפו בהן

 יאיר, יהושע זטלר, יוסף ברושי, יעקב אליאב, מרדכי ומיכאל םטרליץ, יצתק צלניק ויצתק (יהודה)

 יזרניצקי(שמיר).

 ״הישיבות נערכו במתת נפשי כבד אצל התברים והכניס אותם למעין הלם״ - מספר צלניק. הקרע

 הזה בארגון היה שיאה של הטרגדיה במחזה. בישיבות אלה כוננה מפקדה חדשה. יאיר הציע את צלניק

 כמפקד אזור ירושלים וכראש המטה, ברושי כמפקד אזור ח״א, אליאב, כמפקד אזור היפה. זטלר מונה

 כקצין מבצעים ארצי במקומו של זרעוני. מאוחר יותר מילא גם את תפקיד ראש המטה.

 בישיבות נקבעה גם תכנית פעולה לעתיד לבוא, אשר הוכנה על ידי יאיר והוקראה על ידו מגיליון

 נייר, שעיקריה היו המשך נסיונות הקשר המדיני עם מעצמות-הציר והמשך הפעולות נגד הבריטים,

 בעיקר נגד הבולשת. ״אף על פי שלא הצלתנו בניסיון ליצור קשר מדיני עם מעצמות-הציר אסור

 להפסיק את פעולותינו נגד האנגלים. בדרך פעולה זו, יש להעדיף פעולות מכוונות בעיקר נגד

 הבולשת, מפני שזאת פעולה נגד השלטון ובה בעת פעולה להבטתת המשך הקיום והפעולות שלנו".

 כך אמר יאיר לפי עדותו של צלניק.

 פרישת קלעי וזרעוני נתנה אותותיה גם בתברי המפקדה. צלניק מספר כי בשיתה עם ברושי, מנאמניו

 של יאיר, הביע הלה ספקות, לא בצדקת הדרך, אלא בסיכויי ההצלתה. הוא תשש, שבלי שני חברי

 המפקדה שפרשו, יישלל מהארגון כושר המעשה וחזה שתורות ביחס למצב הארגוני. בין היתר, הוא

 חשש פן יעזבו רבים את התנועה בגלל השניים. באותה עת היו בארגון עדיין כ-200 חברים. כנראה

 מתוכם היו כאלה שעזבו את הארגון בגלל השניים. בין המפקדים הבכירים והמוכשרים שעזב היה גם

 יעקב פולני(גלבוע). ביום אתד בסתיו 1941 הלך אל יאיר ואמר לו: ״אני לא יכול להמשיך אתך בארגון

 מפני שהתתלתי לפקפק בדרכנו האידיאולוגית. אינני יכול לסבול שרואים בי בוגד בעם היהודי או

 משתף פעולה עם הגרמנים״.

 קלעי וזרעוני הסגירו את עצמם למשטרה זמן מה לאתר פרישתם, וזה השפיע עוד יותר וגרם לגל

 של ייאוש ואכזבה אצל החברים. אחרי פרישתם של השניים נסע צלניק לחיפה ונודע לו על תהליך של

 עזיבת תברים ניכרת. חלקם פרשו לחיים אזרחיים, חלקם החגייסו לצבא הבריטי.

 המשבר השפיע גם על מפקד נועז כיעקב אליאב, אשר טען כי הוא תש צורך עז ללמוד ומשפחתו

 מוכנה לממן לו את לימודיו בביירות. יאיר הביע התנגדות והתפלא מאוד ש״ישקה״ מעלה אפשרות

 כזאת על הדעת. הדבר הכאיב לו כי חיבב את ״ישקה״, שהיה גם קרוב משפחתו. הוא ראה בתופעה זו
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 כעין רצון של בריחה מן המערכה.

 מעצרם של שבעה אנשי קבוצת יאיר בתל־אביב

 יהושע זטלר, שהיה השוד בהשתתפותו בשוד בנק אפ״ק בתל-אביב והיה מבוקש על ידי המשטרה,

ן בתל-באביב. ו -טוב ברחוב לוינטקי-פינת שדרות הר-צי ת טימן ח פ ש  התגורר זמנית בדירתה של מ

 הבן יצהק, היה הבר אצ״ל שהצטרף אל יאיר בפילוג. בעם 2 בדצמבר 1941 הגיעו האנגלים לדירת

 סימן-טוב, כנראה כתוצאה מהלשנה. בהישמע הדפיקות בדלת, נכנס זטלר, ששהה באותה עת בדירה,

ת וכתובות. בתוך כך, פתח זטלר  לתוך האינטרסול. יצחק נתקר על ידי הבלשים, כדי להוציא ממנו שמו

 לרגע את דלת האינטרסול כדי לשאוב אוויר ואז הבהינו בו האנגלים ותפסו אותו.

 באותו יום תוכנן בדירה מפגש של חברי הארגון, אשר בהגיעם לדירה, נעצרו. בין הנעצרים היו

, ברושי ודניאל מסרי. השוטרים עצרו גם את אברהם  מלבד זטלר וסימן-טוב, גם יזרניצקי(שמיר)

ע הצעיר של יצחק, שהיה אז בן 16 ואת אריה בוייקו. ח  סימן-טוב, א

ם החגורר עם חברו, אף  כשנעצר יזרניצקי, נמצא בכיסו פתק, שרשומה הייתה בו כתובח חדרו, ש

 הוא חבר המחתרת, דוד אורלובסקי, ברחוב בורוכוב 48 בתל-אביב. כאשר אורלובסקי הגיע הביתה

זהות  באותו יום, חיכו לו כבר השוטרים בפנים ועצרו אותו. בחיפוש שנערך בחדר נמצאה תעודת-

יפתשלזטלר וחותמות. י ו  מז

ות  כל העצורים הובלו למשטרת יפו, אחר כך למזרע וללטרון. זטלר הועמד לדין ונידון ל-15 שנ

 מאטר בעוון שוד בבנק אפ״ק.

 בסימן היחלצות מן המיצר

 לאחר מעצרם של השבעה, ביניהם חברי המטה, שוב היה צורך לחזור ולארגן את השורות. עם יאיר

 נשארו עתה צלניק ואליאב, שכנהו במטה. סבוראי, אשר ברח ממזרע, התייצב מייד לעבודה ויאיר מינה

 אותו לטפל בטניף תל-אביב ובכל הקשור למודיעין.

 על תקופה רבת קשיים וסבל זו מספר סבוראי, שהיה עד ראייה למתרחש:

 ״ב-7 בדצמבר הגיעו האתראים מחיפה וירושלים לתל-אביב, ומהם יחד עם יאיר ועמדי, הורכבה

 המפקדה הזמנית. הכרח היה בדבר כדי להתל בארגון מחדש - האנשים היו פחות מנוסים או חסרי

 ניסיון לגמרי בתפקידים אתראיים במקומות שונים. האנשים היססו לקבל את התפקיד והאחריות,

 ויאיר היה מעודדם. הפגישה עם יאיר הייתה מעשית, וויכותי הסרק שהיו כה אפייניים לתקופה

 הקודמת - נעלמו כליל. האנשים היו מועטים, ובעלי ניסיון ארגוני ומעשי היו עוד יותר מועטים

 מהם ואין ספק שהאתריות שהוטלה עליהם היתה כבדה והם הכירו בזאת. אך המרירות שהצטברה
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 בלבם והבטלה שהייתה עד כה, יתד עם רצונו והכרתו של יאיר בהכרת בפעולות נגד האויב - דהפה

 את כולם לעבודה מאומצת וקדתתנית. הוחלט על חדוש פעולת המשדר. יאיר יכין את התומר לכך.

 נקבעה התכנית של הבריתה ממזרע בקויה הכלליים והוטלו על שמעון(צלניק) ההכנות הראשונות

 בכיוון זה. הוצאת מספר אנשים ממזרע היה צורך היוני. במזרע היו כבר אז קרוב ל-40 איש, ממיטב

 האנשים, ויאיר ככולנו ראה בהם את היסוד לעבודת הארגון לעתיד. זו הייתה צריכה להיות אתת

 מן הפעולות הראשונות שתשיבותן הייתה מרובה; הוקצב לכך תקציב מיותד שלא נגעו בו לשום

 פעולה אתרת. לבסוף הותלט גם על שורת פעולות פגיעה באויב. לפי תכנית זו של פעולות נגד

 האויב היו צריכות להיות מספר פגיעות נגד ראשי השלטון, מבצעי המדיניות האנטי-ציוגית בארץ

 ובמזרח התיכון, מספר פגיעות נגד ראשי השלטון, מבצעי המדיניות האנטי-ציוגית בארץ ובמזרת

 התיכון, מספר פגיעות בראשי הבולשת והמשטרה, וביניהם גם מספר יהודים כאזהרח לאחרים.

 מלבד העבודות בשטת התעמולה, שיאיר הטיל על עצמו, הוא הציע לקבל על עצמו גם פגישות עם

 אנשים שונים מקורסים שהוחל בארגונם ואפילו עם קבוצות רגילות. הוא רצה להחדיר באורח אישי

 את ההכרה בלב האנשים. את העבודה הזאת - התדרת ההכרה ולימוד התורה לאנשינו ־ החשיב

 מאוד ולא רצה בזה לסמוך על אתרים. אתרים גם לא היו מוכשרים ופנויים לעבודות מסוג זה. אך

 גם בעבודה המעשית התעניין במידה שלא ידענו עליה מקודם. אנו הכרנוהו כאיש האידיאולוגיה

 והמדיניות, אנו הכרנוהו כמנית היסודות לתורת השהרור שלנו וכמגשימה למעשה בפעולות מדיניות

 שונות, אך לא ראינוהו כאיש המעשה בשטח הארגוגי. וכעת התל מתגלה לפנינו באור הדש של איש

 המעשה. באתד ה״טיולים״ שלנו הוא גגע גם בשאלה זו, במלים אלו בערך: עד כה לא התערבתי אף

 פעם בשאלות האומניות המעשיות. סמכתי בעיקו על תנוך ועל אבנו. ואינו את אשר נעשה עד כה

 על ידיהם - ועתה הם אינם. עבודת הבהווים קשה והם גם תסוי ניסיון. על כן התלטתי להתעניין

 בהם להבא.

 התפקיד הארגוני המרכזי הוטל על שמעון. הוא לא רצה להצר בצעדיו, אבל לדעת על כל

 פעולותיו ולהשגית עליהן. לשם זה היה גוהג לשאול הסברים ולהעיר הערות, שבהן היה מעיד על

 הנקודות החלשות פה ושם. הוא לא רצה להכביד הרבה בנידון זה, כי רצה ששמעון יעמוד במהרה

 על רגליו ויהא עצמאי, אבל הראה התעניינות מדובה שבשבילנו הייתה דבר הדש. אין ספק שזה

 עודדנו מאוד.

 שבוע לפני הנוכה תש״ב.

 חקשר עם מזרע חוזק. נשלת אליהם כל התומר שנתפרסם בתוץ והשידורים ששודרו. יאיר היה

 כותב אליהם כמעט בכל דואר. מהאנשים במזרע קיווה יאיר לגדולות עם הוצאת התכנית הבריחח

 לפועל. למזרע הועברו עוד קודם לכן מספר כלים קטנים, שהיו צריכים לשמש להם עזר בבריתה.

 וממזרע הגיע דואר שבוע לפני תנוכה. בדואר נתקבלה גם תנוכיה מעשה עץ־זית, עבודת הבהווים

 משם. זוכרני שבעבודה הזו התלו עוד בהיותי שם. ואת הדתיפה לכך נתנו מכתבם של ״השניים"

 מלא העלילות והתבוסנות; ומכתב של יאיר שהגיע אהד כך. וההנוכיה והמכתב הקטן שצורף אליה

 הייתה תשובת הבתורים משם. זו הייתה התשובה השניה לנעשה בתוץ. כי בתשובה הראשונה הודיעו
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 בתורים משם, שהם עומדים לצד הרעיון שיאיר מיצגו והם מוכנים לכל מה שידרש מהם כדי לקחת

 בהקדם חלק פעיל בעבודה. הפעם הייתה תשובת החנוכיה ליאיר בצרוף המכתב הקצר שהכיל את

 המשפט: ״לחשמונאי שבימינו מהייליו בשבי״ ־ הבעת רגשות הבהירים כלפיו. יאיר ידע להעריך

 את רגשות הבחורים ממזרע, וביגיהם כאלה שעליהם עברו המשברים מאז גדעון ואה׳׳כ ב״ה ועכשיו

 פעולות החתירה של ׳׳השניים״ והם הרי נמצאים בשבי...

 המתנה הסמלית הזו וההקדשה ־ נגעו מאד ללבנו. אור שפע מפניו בהתזיקו את המתנה ובקראו

 את השורה בכתב, המצורפת אליה. מתנה זו ונאמנות האנשים שהובעה בהקדשה - היו אהד מתאורות

 המעטים בתקופת הסבל רבת הצרות שעברה עליו בסוף ימיו. הוא הרגיש את אשר רתשו כלפיו

 תלמידיו והיילי הרעיון, שאותו הוא ניסה לההדיר בלב האנשים. ועוד באותו מעמד ביקש מאשתו

 שתקנה הנוכיה לבתורים והוא עצמו ישב לכתוב להם מכתב. תושבני שזהו אהד מן המכתבים מלאי

 ההתרגשות המרובה ביותר שיאיר כתב. הוא כתב לחם על חנוכה ועל סמלי חנוכה ועל הנעשה בחוץ.

 הוא סיפר להם בגלוי מה מעטים אנו ומה רבים האויבים בארץ והצוררים בגולה והרודפים ומענים

 את ישראל. וההכרה והמצפון דורשים: מלחמה! האם נוכל? האם נצליח! כמו כן רמז להם במכתב על

 ההכנות הראשונות שנעשו בקשר לבריתה וסיים בתקוה, שבקרוב עוד ניפגש בעבודה למען הרעיון

 בהוץ: זה היה בסוף כסליו תש״ב, כעבור הדשיים, בכ״ה בשבט הוא כבר לא היה בתיים.

 בפגישה שבה הוחלט על הפעולות באויב, הבהיר יאיר את עמדתו לשאלה נגד מי עלינו לפעול

 בראשונה. בתנאים בהם נמצאנו אז. היו שטענו שרדיפות המשטרה נגדנו ורדיפות היהודים מימין

 ומשמאל ותעמולת הזוועה שהם מנהלים, מתייבים פעולה ותעמולה שכנגד. רבים ראו בפעולות נקם

 נגד הבוגדים ופגיעות במשטרה, את העיקר. יאיר התנגד לכך בתוקף. את הפעולות צריך לנהל מתוך

 נקודת מבט פוליטית גרידא. אין לדבר על פעולות נקם כלל. על כן צריך בראש וראשונה לפעול נגד

 מיצגי השלטון ומבצעי הפוליטיקה האנטי-ציונית בארץ ובמזרת התיכון. בארץ היה אז מק-מיכל

 ובקהיר ישב הלורד ליטלטון, מי שהנית את היסודות לליגה הערבית ולכל מה שנעשה אתר כך

 במדיניות של הבריטים במזרת התיכון. המטרה צריכה להיות ברורה - מכות באויב בכל מקום שהוא

 נמצא. וככל שנדבה להפיל בו קרבגות, באותה מידה גגבר ונלך ובאותה מידה נתליש את מעמדו

 כאן. האסון לא היה במלשינות לסוגיה וברדיפות המשטרה. הם רדפונו מפני שהיינו חלשים, ומפני

 שישבנו בתבוק ידים וקוו שיהםלוגו. הם פעלו במיותד נגדנו, מפני שאנו הכרנום בלי כל מסוה וידענו

 שהם הם אויבינו. על כן ראו בנו המסוכן שבאויביהם. אין זאת אומרת, שאין לעשות מאומה נגד

 המשטרה, הבולשת ומשרתיה, אך את הפעולות נגדם נעשה בין יתר הפעולות ולא כעיקר. בפעולות

 ההתקפה נגד האויב צריך להשהדל להפיל מספר גדול של קרבנות ממנו, ועד כמה שאפשר פתות

 לפגוע ביהודים ואפילו הם משרתיו. דם האויב קודם לכל. אפילו לדם בוגדים יהודים. לפעולות צריך

 שיהיה ערך פוליטי ולא מעשי נקם. על העקרון הזה הוא הזר מספר פעמים.״
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 הוצאתו להורג של הבלש יעקב צפיוף

 כמו בכל העולם, גם בתנועות המתתרות בארץ-ישראל צמחו פרובוקטורים, מלשינים ובוגדים והיו

 שוטרים ובלשים יהודים ששיתפו פעולה עם השלטון הזר במלחמתו נגד המתתרות. לשירות בבולשת

ה ת ו ש  ובאינטליג׳נם בחרו המחתרות חמיד בחזקים באופיים, אבל לא כולם השכילו לעמוד בפני פיתוי ו

 למרבה המזל, מעטים היו בלח״י מעשי הפרובוקציה והבגידה. על המפורסם שבהם, מקרהו של אברהם

ידי גנזך הבולשת הבריטי לאחר 50 שנה - יובא להלן. ראוי לציון, שלה׳׳י  וילנצ׳יק, כפי שפורסם על-

 מעולם לא שלתה אנשים לעבוד בבולשת ולקבל משם את שכרם והעדיפה לקבל ידיעות משוטרים

 ומבלשים בדרך של שכנוע, ועל ידי אזהרות ואיומים כלפי טרבנים. עם זאת, פעלו בתוך המשטרה

 והבולשת אנשים אשר למרות האיומים והאזהרות של המחתרת, סירבו להושיט את עזרתם, ואף

 שיתפו פעולה עם הבריטים בהסגרת לותמים עבריים ותפישתם. היו מספר מקרים של מעשי בגידה

 ופרובוקציה שלא מתוך מסגרת לח״י שהיו מכוונים נגד המחתרת או נגד היישוב העברי. לת״י פעלה

 במקצת מן המקרים להענשתם ולהתראתם של בוגדים ומשתפי-פעולה על ידי הוצאתם להורג.

 פעולות אלה נתקבלו ביישוב בדרך כלל בהבנה ובסלחנות. ביום 16 בנובמבר 1941 התנקשו אנשי

 האצ״ל בישראל בשוטר החרש היהודי יעקב צפיוף מרחובות. הוא נדון למווח ע״י המחתרת על מסירת

 תבריה לידי הבולשת. הוא נורה בצאתו מן הקולנוע ומת במקום. לאחר ההתנקשות נעצרו שבעה

 חשודים מראשון-לציון, נידונו למעצר אדמיניסטרטיבי ונלקחו למחנה מזרע.

 שליחותו של נתן ילין־מור(גרא)

 כישלון שליתותו של נפתלי לובינצ׳יק אל הגרמנים לעניין הצעת הארגון לפתרון בעיית יהודי אירופה,

 לא ריפה את ידיו של יאיר. הוא שב והגה ברעיונות נועזים כדי למצוא פתת לפתות להצלתם התלקית

 של יהדות אירופה מכליה. בעיקר הוא סבר כי היות שממשלות ארצות הבלקן עדיין שמרו על עצמאותן

 היחסית, לא מן הנמנע הוא להברית יהודים באמצעות סיוען של אותן ארצות דרך נמליהן בים התיכון

ת בארצות אלה, בהסכמת ר ת ה  לארץ-ישראל. לשם ארגון היהודים לעלייה - סבר יאיר - תקום מ

 הממשלות, אשר תפעל לנתב את היהודים בדרכי הבריתה. מה שיניע את המדינות לשיתוף פעולה הוא

 האינטרס להיפטר מהם אתת ולתמיד.

תן ילין-מור, עוזרו נ  על המתשבות והתכניות שהתרוצצו במותו של יאיר בעת ההיא מעיד גרא-

 הקרוב, שנמצא צמוד אליו בשנת 1941 וניהל אתו שיחות רבות בנושא הקשרים המדיניים. ליאיר ברור

 היה, כי חייב להעשות ניסיון נוסף להגיע לברית עם אחד הצדדים המעורבים במלתמה. אם בריטניה

 אינה זזה מעמדותיה נגד העם העברי ועוד מהדיפה את המלחמה נגדו, חייבים למצוא דרכים להביך

 אותה, לגרום לה צרות וסיבוכים, להעמיד אותה בפני קשיים צבאיים ומדיניים. יאיר סבור היה, כי

 המנוף העיקרי בפעולה זו צריך להיות כרוך בתכנית להצלת אלפים ורבבות יהודים מאירופה והבאתם

 לארץ-ישראל. מאין יכולים הם להגיע הנה? מנמלי הים התיכון. מאין יגיעו לנמלים אלה? מארצות
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 אירופה. הקרובים ביותר לנמלים הם היהודים בארצות הבלקן ואירופה התיכונה. לשם תנועה המונית

 של היהודים והעלאתם לאניות דרושה הסכמת הממשלות, הנתונות לפיקוח גרמני, אך שומרות עדיין

 על מידה של ריבונות.

 אילו יכול שליח הארגון להגיע לארצות הבלקן! מה יעשה שם? יהא עליו לשחק משחק מסובך

 מאוד. כיון שהפיקוח הוא בידי גרמנים, אי-אפשר שלא לבוא בדברים אתם. יש להסביר להם ולשכנע

 אותם, כי בריטניה היא האויב בגלל היותו שלטון זר במולדח היהודים. על כן מצווים להילחם בה

 בכל מצב ובכל הנסיבות. אולם המלחמה עשויה להיות יעילה יותר, אם תושט ליהודים עזרה. יש

 דרך עיקרית לשיבוש תכניותיה של בריטניה במזרח התיכון, להרבות את קשייה הצבאיים והמדיניים:

 משלות רבבות ומאות אלפי יהודים בזרם גובר והולך לארץ-ישראל. הניסיון מוכיח שהאנגלים לא

 יסכימו להכניסם לארץ. אולם לא יהיו לה די אניות לגרשם לאיים רתוקים. לא תהיה להם ברירה, אלא

 להקים בארץ מחנות-ריכוז רבים ולהחזיק בהם את העולים שיבואו בהמוניהם. זה יעורר את התנגדות

 הערבים, שיתששו מהצפת ארץ-ישראל ביהודים. אף אם יוחזקו במחנוח-ריכוז, לא יהיה לערבים כל

 ביטתון כי בתום המלתמה תגרש אותם בריטניה מן הארץ. ביישוב העברי ובקרב יהודי אמריקה יעוררו

 פעולות הבריטים רגשי זעם. מהתפתתות כזאת, כך יוסבר, תהיה גרמניה נשכרת בכל הכיוונים. מלבד

 גרימת קשיים ניכרים לאהבה, היא תפתור בעיה הנראית בעיניה כבעלת חשיבות ממדרגה ראשונה:

 ״שחרור אירופה מן היהודים״.

 אך אין לסמוך על משא-ומתן עם הגרמנים ולהמתין באפס-מעשה לתוצאותיו. יש לנצל אח

 העובדה, שבארצות הבלקן עוד נותרה לממשלות המקומיות מידה מסוימת של עצמאות. על כן יש

 לבוא אתן בדברים ולהסביר לכל אתת מהן, לפי תנאי המקום והזמן, את התועלת במשלות יהודים

 לארץ-ישראל. יש נימוקים לרוב שאפשר להעזר בהם, כדי לשכנע את השליטים המקומים. קרוב לוודאי

 שהם מטילים ספק בנצתונה הסופי של גרמניה והם הוששים לגורלם האישי והלאומי לאתר מפלתה.

 מן הראוי להסביר להם, שיחסם אל היהודים ואל תכניתנו להצלתם ישמש אבן-בוהן בשבילם ועשוי

 להכריע לגבי היתס כלפיהם בתום המלחמה, עם ניצחון בריטניה ובעלות-בריתה. דעת-הקהל, בייחוד

 בארצות-הברית, תעמוד לימינם - אם מעשיהם למען הצלת היהודים יעמדו לצדם. מכל מקום, הסיכון

 שהם נוטלים על עצמם אינו גדול מדי: פעולה אנטי-גרמנית אינה נדרשת מהם: עזרה בהסעת יהודים

 לארץ-ישראל תהיה להם לרצון. באותה עת מבטיחים הם לעצמם דעת-קהל אוהדת במחנה האחר.

 יהסם של היהודים לשיתות תהיה מותנית, כמובן, במידת הצלתתה. אם תהיה להם אפשרות לצאת

 מאירופה או אפילו תקווה סבירה כי תורם יגיע, לא יהיה גבול לנכונותם לשרת את העניין המשותף.

 צריך להמריץ אותם, ובייחוד את הצעירים שבהם, להתרכז בערי-הנמל הקרובות ביותר, להשיג כלי-

 שיט בכל דרך שהיא, ולהפליג אל הופי ארץ-ישראל.

 ייתכן שהמאורעות בזירות הצבאיות יחפחחו מהר יותר מכפי שנראה. ייתכן שהגרמנים יחושו

 את קצם המתקרב ויחליטו לחסל את יהודי אירופה בטרם ירדו מן הבמה. על כן יש צורך לדאוג גם

 להתארגנותם של היהודים ביחידות התנגדות, למען יהיו נכונים לעמוד על נפשם בעת הצורך.

 אפשרויות רבות, לעתים סותרות זו את זו. תפקידים קשים. מי יכול לקבל עליו להיות שלית למכלול
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 תפקידים כה מגוון ומסובך? על מי אפשר להטיל זאת? - שאל יאיר.

 אולי היה זה יאיר שרמז ראשון, כי הוא רואה בגרא איש מתאים להוציא לפועל את התכנית

 שהתגבשה בשיתות ממושכות. אולי היה זה ילין-מור עצמו שגישש אם היה יאיר רואה בו מועמד

 מתאים לתפקיד. מכל מקום, כשהוא הביע את נכונותו לצאת לשליחות ולנטות - יאיר היה שבע-רצון.

 וכדי לעודדו, הוא הזכיר לו את פעולותיו המוצלחות בפולין.

ישראל הייתה מנותקת מן העולם  אבל זה לא היה פשוט. איך הוא יגיע לארצות הבלקן? ארץ-

 לבני-תמותה רגילים. הדרך ההגיונית והיחידה נראתה דרך תורכיה. להגיע לאיסטנבול ומשם לעבור

 לתורכיה האירופית, הגובלת בארצות הבלקן. לצורך זה יש לעבור את לבנון ואת סוריה. צריך להבריח

 הרבה גבולות. האין אפשרות לצמצם את המספר? נודע לו, כי הקבלן הירושלמי שמעון דיסקין מבצע

 עבודות רחבות-היקף בסוריה. הוא מקים שדות-תעופה לחיל-האויר הבריטי סמוך לגבול התורכי,

נגד לעבר אירופה, כשתגיע  כדי לקדם אפשרות של התקפה גרמנית וכדי ליצור בסיסים להתקפת-

 השעה. מדוע לא להעזר בבריטים, כדי לקדם את שליחותו? אצל קבלן זה עבד מהנדס מכר. גרא הצטייד

 בהמלצות והציע את מועמדותו.

ת הארץ, צייד אותו יאיר בתומר עובדתי שיכול להיות לו לעזר. הוא מסר לו שמות  בטרם יצא גרא א

 במקומות שונים ואסמכתאות כדי לזכות באמונם של האנשים שיפנה אליהם. הם קבעו טדרה של

 סימנים, כדי שיוכלו לההקשר זה עם זה ולקבל תשובות דרך קושטא. יאיר קבע, כי בעת הצורך,

 להוכחת אמינותו של נתן, תעשה בארץ פעולה מסויימת והודעה עליה תפורסם בתתנת-השידור של

 המחתרת.

ש מהדמיון בין שני הארגונים, של יאיר ושל רזיאל. קשה מאוד להבחין ביניהם. הוא אמר ש  גרא ח

 ליאיר שמא רצוי להחליף את השם. תשובת יאיר הייתה כי הוא הוגה בדבר, אך טרם החליט על כך.

 אבל בפגישתם הנוטפת יאיר הציג בפני נתן הצעה: ״לוחמי תירות ישראל״ כשם חדש לתנועה. אבל

ת השם החדש בתייו.  יאיר לא זכה להנהיג א

 לפני יציאת גרא את הארץ הלך עם יאיר להתייעץ עם מיכאל יכינםון. יכינסון מספר, כי הזהיר את

 יאיר מפני ניסיון נוסף לקשור קשרים עם הגרמנים בדרך שפעל לובינצ׳יק והציע תכנית משלו: שיתרור

 רבבות יהודים על ידי הגרמנים ומשלוחם באניות לארץ-ישראל. התמורה לגרמנים תהיה בהיפטרותם

 מיהודים והחלשת עמדתה המוסרית של אנגליה, במקרה שתתקיף את האניות.

 הועלה רעיון להביא את ההצעה בפני השגריר הגרמני פון פאפן בתורכיה. הוכן תזכיר בראשי

 תיבות, אך התכנית הוקפאה מפאת הרדיפות שגברו אחרי יאיר.

ם עבד כעובד מדידות. א בסוריה, ש האו אל-  גרא הגיע בחחילת ינואר 1942 למקום הקרוי באב-

 כאן קשר קשר עם תושבים סוריים שתמורת סכום כסף מוכנים היו להעבירו לתורכיה. אולם לפתע

 קיבל גרא מכתב מיאיר לעכב את המשך נסיעחו ולחזור לארץ כדי ליטול על עצמו את ענייני ההסברה

 של המחתרת. היה זה לאחר התפרצות המשטרה הבריטית לדירה בדיזנגוף 30 בתל-אביב ורציחתם
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 של אברהם אמפר, תברו, אתו עבר גלגולים וסכנות במשך השנים האחרונות וזליג זיק. כאבו של גרא

 היה עמוק.

 בעוד הוא מתכנן את שובו לארץ נעצר גרא על-ידי שוטרים צרפתיים ואנשים דוברי אנגלית

 אשר פקדו אותו במקום עבודתו. הוא הובל לחלב ומשם ברכבת לביירות. בדרך הצליח להשמיד את

 מכתביהם של יאיר ופרידה רעייתו שנכתבו אליו, ושמתוך רשלנות שכח לבער אותם קודם לכן.

 בביירות שהה גרא יומיים בבית־הכלא המרכזי. בראש הנקרה הוא נמסר לידי משמר שוטרים

 בריטיים תמושים ונכבלו ידיו.

 גרא הובל לכלא היפה ולמתרת הובל למשרדי הבולשת ביפו, כאן ציפה לו זעזוע קשה כאשר

 היומנאי, שגבה ממנו את פרטיו האישיים, אמר לו כי אברהם שטרן נהרג לפני ימים אחדים בידי

 המשטרה. הידיעה על רצה יאיר זיעזעה את גרא עד עומק נפשו, אך אסור היה לו להראות את רגשותיו

 בפני השוטרים. כעבור זמן קצר הועבר גרא לכלא יפו. כאן סיפר לו אהד העצירים כי יאיר אכן נרצה

, כלואה באגף הנשים. מייד  ושהתנועה נמצאת בהתפוררות מותלטת. בכלא נודע לגרא כי פרידה אשתו

 ביקש לראותה ומבוקשו ניתן לו ללא קושי. הפגישה הייתה נרגשת. פרידה האשימה את עצמה במעצרו

 של גרא.

 בערב נסיעתו של גרא לסוריה, פרידה העמידה את דירתם לרשות המתתרת. הדירה רהשה פעילות,

 רבים באו לשהות בה ולהשתמש במקום. באתד מימי פברואר 1942 הגיעה המשטרה לדירה, כנראה

 כתוצאה מהלשנה. פרידה ואתה בחורה נוספת, נאסרו. בארנקה של פרידה נמצא פתק ועליו כתובתו

 של גרא בסוריה. כך הגיע גרא לכלא.

 הפגישה עם פרידה ערכה עשר דקות. אחר כך הם הופרדו שוב. הפעם לתקופה של קרוב לחמש

 שנים. אבל אז לא ידעו זאת. כעבור ימים אהדים הועבר גרא לכלא עכו ומשם למהנה המעצר במזרע.
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 פרק תשיעי

1942 

 בסימן הכנות לפעולות נגד המשטרה הבריטית

 עד למעצרם של שבעה חברי המתתרת ב-2 בדצמבר 1941 התנגדו בכירים בארגון, ובראשם יאיר,

 להפניית עיקר הכוח של המחתרת נגד הבולשת והמשטרה הבריטית בנימ1ק, שבל ייחשב הדבר

-משרה זוטרים ומשניים, לעומת ריכוז המלחמה בנושאי השלטון האחראיים ושאי  כמאבק נקמני נגד נ

 למדיניות האויבת כלפי היישוב.

 המעצר של שבעה אנשים פעילים הוכית כי הבולשת החלה לנהל את מאבקה בארגון בהצלחה

 הולכת וגוברת ומאבק זה עלול להפיל קורבנוח נוספים בעחיד. בעח האחרונה התנהלה עבודת ארגון

 מתורשת, הדרכה ואימונים, כן בהסברה. מעצרים נוספים עלולים היו לקטוע את ההתאוששות

 והצמיתה ואף לסכן במידה רבה את עצם קיומו של הארגון. בנסיבות אלה תל שינוי מכריע בדעתו של

 יאיר. הוא הגיע למסקנה כי נוכה האיומים הנשקפים יש לשנות את הטקטיקה ולהחחיל לפגוע בחזקה

 במנגנון הבולשת הבריטית, בעיקר באותם קצינים ושוטרים אשר מתמחים במלהמה נגד המחתרת.

 כיצד לנהל את המערכה? לא נעלם מעיני התברים שפתיתת ההתנקשויות באנשי הבולשת תביא

 בעקבותיה תגובות חריפות נגד המחתרת, לקראתן יש להתכונן באיבן. יש להכין מקומות מסתור,

 לדאוג לפרנסת המתתבאים. צריך גם לרענן את מלאי אמצעי-הלחימה שנתדלדלו. המסקנה: בטרם

 יצא הארגון לפעולוח ההקפה צריך להצטייד בכסף, בהרבה כסף. מהשלל שנלקח בבנק אפיק, כמעט

 שלא נוחר כלום. נטיון ההחרמה בבנק הערבי לפני כמה הודשים נכשל. הקופה ריקה. לא יעלה על

 הדעת להפסיק אח המלחמה באויב בגלל מחסור בכסף. צריך אם כן, להכין פעולה גדולה על מנח

 לפתור את הבעיה הכספית לתקופה ארוכה.

 בישיבת המפקדה המורחבת בדצמבר 1941 הובאה תכנית לשדוד קופאי של ״המשביר המרכזי״

 בדרכו מן הבנק. התכנית הוכנה על ידי יצחק יזרניצקי(שמיר) ויוסף ברושי, אשר נעצרו ב-2 בדצמבר

 ולא הספיקו לתקן את הפגמים שנמצאו בה. יאיר וזטלר התנגדו לתכנית, אך צלניק אישר אותה על
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 דעת עצמו, מבלי לדעח על החנגדותו של יאיר.

ש בתיקו של הקופאי כאלף  מכל מקום, הפעולה יצאה לפועל ב-9 בינואר 1942, מתוך הנחה שי

 לא״י.

 נסיון החרמת כסף מקופאי של ״המשביר המרכזי״ בת״א

: (  הפעולה תוארה מפי אחד המשתתפים, יהושע בקר(ישראלי

 ״ביום תמישי, בתאריך 8 בינואר, בשעח 18:00, הגעת* לחדר המתתדתי שלנו ברתוב מוצקין 18

 בתל אביב, ושם פגשתי את סיומקה שקיבל את התפקיד של מפקד הפעולה, את ניטים ראובן, את

 ׳הפרימוס׳ כינויו של מאירי, את אייזיק ועוד מישהו מרמת-גן שלא ידעתי את שמו.

 יצחק צלניק, שהיה מפקד הפעולות של לח״י באותו זמן, הסביר לנו שוב ושוב שהמצב הכספי

 אצלנו הוא בכי רע ועליגו להשיג כסף בכל מתיר, והוא שוב הדגיש בפנינו שהמטרה הקדושה מקדשת

 את כל האמצעים. צלניק חילק לנו אקדחים, נגנים פולנים, ואמר לנו שעלינו להשתמש באקדתים

 אך ורק כדי להפתיד את הקהל ולירות רק באוויר בזמן הצורך. ואם ניתפס בזמן הפעולה על ידי

 המשטרה אסור לנו בשום אופן למסור את הכתובת של התדר ברהוב מוצקין.

 תכנית הפעולה הייתה הפעם כדלקמן: סיומקה עוקב אחרי האדם עם התיק, ואהרי שהוא רואה

 שהאיש מוציא כסף מהקופה בבנק, הוא הולך אחריו ומסמן לנו על ידי נענוע בראשו מלמלעלה

 למטה, לאות שיש לבצע את הפעולה. אני מנתית מכה על ראשו של האדם בצינור העטוף בעיתונים

 שבידי, וניםיס (ניצ׳קו) תוטף מידיו את התיק עם הכסף, ואנו מסתלקים מהמקום דרך התצרות

 שבין הבתים ברחוב אהד העם לכיוון שדרות רוטשילד. את התיק עם הכסף אנו מוסרים לאייזיק,

 שמתכה בשדרות רוטשילד על אופנוע. ׳פרימוס׳ ־ תפקידו לשלוף את האקדת ולעכב את האנשים

 מלרדוף אתרינו, והאיש שלנו מרמת-גן צריך להשליך רימוני רעש כדי לגרום למהומה ופתד בקרב

 הקהל שנמצא בסביבה, ובכך למנוע את המרדף אתרינו. ישנתי בלילה בתדר ברתוב מוצקין, ולמתדת

 בבוקר, בשעה שמונה, עמדתי יתד עם ניצ׳קו בתתנת האוטובוס מס׳ 12 ברתוב אהד העם מול

 גמנםית ׳הרצליה׳. ׳הפרימוס׳ עמד בחצר בין שני הבתים ברחוב אהד העם בדרך הנסיגה שלנו, לפי

 התכנית, מוכן לעכב ביום באקדתו את הרודפים אתרינו, אם יהיו כאלה. בשעה 8.30 בקירוב ראיתי

 את סיומקה הולך אתרי האיש עם התיק, והוא מסמן לנו כנענוע בראשו מלמעלה למטה, האות

 לביצוע הפעולה. האיש עם התיק התקרב לתחנת האוטובוס ואז, כפי שצלניק הורה לי, הנתתתי

 בעזרת הצינור מכה על ראשו, וניצ׳קו ניסה לתטוף את התיק עם הכסף מידיו של האיש, שנאבק

 קשה איתו. באתי לעזרתו של ניצ׳קו והוצאתי את התיק עם הכסף מידיו של האיש, ורצנו שנינו דרך

 ההצרות של הבתים ברחוב אהד העם, כפי שתוכנן מראש, לשדרות רוטשילד. ראיתי את ׳פרימוס׳
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 עומד בתצר ולא מנסה לבצע את חלקו בפעולה.

 צעקתי אליו תוך בדי ריצה בחצר, שלוף את האקדח ועצור את הקהל שרץ אתרינו! אבל הוא לא

 הגיב ולא ניסה כלל למנוע מהקהל לרדוף אתרינו. הגענו לשדרות רוטשילד, וראיתי את אייזיק יושב

 על הכיסא האחורי של האופנוע, מסרתי לו את התיק עם הכסף, והוא הסתלק מיד באופנוע. ניצ׳קו

 ואני המשכנו לרוץ בתוך שדרות רוטשילד, והקהל הרב שהיה על יד תחנת האוטובוס רץ אחרינו

 וצועק: ׳תיפסו אותם! שודדים!׳ כאשר הגענו לרתוב לילינבלום, נפרדנו. ניצ׳קו פנה לרתוב בצד ימין,

 ואני פניתי לתוך סמטא בצד שמאל; אתר כך התבדר לי שזו סמטה עיוורת שבסופה נמצא המתסן

 של קולנוע יעדן׳. המהסן היה נעול בדלת ברזל. במאמץ על אנושי פרצתי את דלת הברזל ונכנסתי

 לתוך המתסן. חיפשתי יציאה מהמחסן, אבל לא מצאתי שום אפשרות לצאת מהמחסן תוץ מאשר

 דלת הברזל שדרכה נכנסתי. בינתיים שמעתי צעקות ושאגות של הקהל, שהתקרב אל המתםן.

 ניסיתי לנעול את הדלת מבפנים אבל זה היה בלתי אפשרי, כי המנעול נשבר. בתוך המתםן מצאתי

 ארגז גדול והתלטתי להתחבא מאחורי הארגז בתקוה שלא יגלו אותי. תשבתי, שאהרי שהקהל יתפזר,

 אצא בשקט מהמהסן ואסע הביתה לכפו-סבא. פתאום שמעתי צעקה באנגלית: ׳הנדס אפ!׳ וראיתי

 לוע של אקדח מכוון אלי ממרתק של מטר אתד בערך, ומיד שמעתי ירייה. יריתי בכיוון התקרה,

 וקפצתי מאחורי הארגז לכיוון הדלת של המתסן. באותו רגע שמעתי עוד ירייה מאתורי, וראיתי

 שאדם מצד ימין שלי נופל על הכביש. הייתה זו ירייה שנייה, שהשוטר האנגלי יוה בכיוון שלי

 ופגע באדם שהיה בתוך הקהל. יריתי שוב באוויר כלפי מעלה, וצעקתי לעבר הקהל שהצטופף בתוך

 הסמטה: ׳הצידה! פנו דרך!׳ והקהל אמנם נשמע לי ופינה לי דרך, כך שיכולתי לצאת מתוך הסמטה

 הצרח לעבר רחוב לילינבלום. כאשר הייתי עדיין בתוך הסמטה, שמעתי שוב ירייה וראיתי אדם נפגע

 מהיריות של השוטר האנגלי, שהמשיך לירות בכיוון אלי ללא הפסק. כאשר הגעתי לסוף הסמטה,

 הרגשתי כדור הולף ליד ואשי; הוא נווה על ידי השוטר האנגלי. יריתי שוב באוויר כלפי מעלה כדי

 להפחיד את השוטר האנגלי ואת הקהל שעמד בדרכי ומנע ממני להסתלק מהמקום. ואמנם, הצלחתי

 לברוה מהסמטה הצרה, והקהל הרב לא רדף אחרי עוד, אבל צעקו בלי הפסק לכיוון האנשים שהלכו

 ברחוב לילינבלום, שיתפסו אותי. הטמנתי את האקדח מתתת למעילי, ופניתי לכיוון הרחוב ההוצה

 את רתוב לילינבלום. אהד האנשים, שהלך ברהוב לילינבלום, שמע כנראה את צעקות הקהל בסמטה

 לתפוס אותי, ניסה להתקרב אלי, ואז יריתי באויר שתי יריות, שהבריתו אותו מיד.

 חשבתי, שהנה יצאתי מכלל סכנה. הטמנתי שוב את האקדח מתתת למעיל ופניתי בהליכה רגילה

 לכיוון רחוב שבזי. ברחוב שבזי התנפלו עלי שני אנשים שיצאו מהצד של אהד הבתים, ואחרי מאבק

 קצר הם השתלטו עלי. השוטרים, שבינתיים הצטרפו למרדף אהרי, הגיעו לרחוב שבזי, אסרו אותי

 והביאו אותי לתתנת המשטרה ברחוב יהודה הלוי.

 בתתנת המשטרה כלאו אותי בתא המעצר, ושם הוכיתי קשות על-ידי השוטרים בכל איברי

 גופי. לאתר כשעתיים הכניסו השוטרים לתא המעצר את נסים ראובן(ניצ׳קו) והוא אמר לי בלתש:

 'תגיד שהשלישי היה המאירי׳. לא ידעתי שגם הוא נתפס ולא הבנתי מה כוונתו ומי זה המאירי.

 נלקחתי מייד לחקירה, והחוקרים היו הקצינים וילקין ומורטון והקצין היהודי גולדמן שתירגם את
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 השאלות של הקצינים הבריטיים. לכל השאלות שלהם עניתי רק שאני דורש עורך-דין ולא מוכן

 למסור שום עדות. מפי וילקין שמעתי שניצ׳קו מסר כבר עדות, האומרת שאנתנו התכנסנו אמש

 בחדר ברחוב מוצקין בתל-אביב והתלטנו לעשות שוד, ועוד כל מיני פרטים. לשמע העדות הזאת

 הזדעזעתי והכתשתי בכל תוקף את כל העדות הזאת. סיומקה הזהיר אותנו לפני שיצאנו לפעולה,

 שלא נמסור בשום אופן את הכתובת ברתוב מוצקין, כי בהדר היו אקדהים שהיו מיועדים לפעולה

 נגד וילקין. לאתר שערכו לי זיהוי על ידי שני האנשים שתפסו אותי בדתוב שבזי, ואשר לא זיהו

 אותי בכלל כמשתתף בפעולה, הקצין היהודי גולדמן הזר שנית על הזיהוי, והפעם הזיהוי היה לא

 בפנים כי אם מאתורי הגב. וכאשר המזהים שתפסו אותי עמדו מאתורי, הקצין גולדמן סימן להם

 לשים את ידם על גבי, וזאת כדי לאשר כי אני אמנם השתתפתי בפעולה. לאתר שערכו לי את הזיהוי

 השני, ולאתר ששוב תקרו אותי, העבירו את שניגו, כבולים בידיים וברגליים, לבית-הסוהר ביפו.

 בבית-הסוהר ביפו הכניסו אותנו לצינוק והפקידו עלינו שוטר בריטי, ששמר עלינו עשרים וארבע

 שעות ביממה.״

, שהיה האחראי על הפעולה, יהושע בקר (ישראלי), נסים ו(סיומקה) ן זי : שמעו  בפעולה השתתפו

.( וני)(׳פרימוס׳  ראובן(ניצ׳קו) ואריה המאירי(ג׳

 בתוך מנוםת הבחורים נורו יריות גם מאקדותיהם שלהם ומשל השוטרים הבריטיים. הסרג׳נט

 הבריטי, שירה על יהושע בקר, העליל עליו שהוא פגע בשני היהודים שנהרגו.

 יאיר הורה לשכור את עורכי-הדין, מקס זליגמן ומקס קריצ׳מן, שייצגו את הנאשמים במשפט.

 מסדר הזיהוי זוייף על ידי הקצין היהודי גולדמן ואילו נסים ראובן הודה באשמה.

 במשפט שנערך ב-25 בפברואר 1942, נידון יהושע בקר למוות, ואילו על ראובן נסים נגזרו 14

ות מאטר. הערעור שהוגש לבית-המשפט העליון - נדהה. ב-18 באפריל 1942 זכה בקר להנינה  שנ

 ודינו נגזר למאסר-עולם.

 מבונת־תופת ברחוב יעל 8 בתל-אמב

 ב-21 בינואר 1942 זעקה מעל כל העמודים הראשונים של עיתוני הבוקר ידיעה שהרעישה את כל

 הארץ:

 רתוב יעל 8

־ אביב ל ת  פשע מחריד ב
 בהתפוצצות מכונת-תופת נהוג מיג׳ור שלמה שיף

 נפצעו 2 קצינים יהודים, 1 בריטי ו-2 שוטרים יהודים

 הלויה המונית לנרצח. דברים תדיפים מפי המספידים נגד ׳כנופיה שודדים מהוםרי מצפון

 לאומי׳.
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 אתמול בבוקר בשעה 9:20 נשמע קול נפץ מדירה ברחוב יעל 8 בתל־אביב. המשטרה נשלחה

 מיד למקום כדי לבדו את נסיבות המקרה. לכשנכנסו אנשי המשטרה לבית נשמעה התפוצצות שניה

 שבאה - כפי שמשערים - ממכונת תופת.

 כתוצאת ההתפוצצות השניה נהרג המיג׳ור שיף, ואילו הקצין גולדמאן, דיכטר וטאדטון(בריטי)

 נפצעו קשה.

 השוטר ליסוגורסקי נפצע באופן רציני והשוטר שליין נפצע באופן קל.

 הפצועים הועברו לבתי הולים בעיר.

 הלק מן הקומה השניה של הבית ברתוב יעל נהרס.

 המשטרה פתחה מיד בהקירה מקיפה.

 מותו הטראגי של מפקת משטרת תל-אביב, הקצין שלמה שיף, שנספה בשעת התפוצצות מכונת

 תופת בקומה השניה בבית מספר 8 ברחוב יעל בתל-אביב ופציעתם של שלושת הקצינים טאוטון

 (בריטי), גולדמאן ודיכטאר ושני שוטרים, ליזנובסקי ושליין, זעזע אתמול את כל העיר. מעשה זה,

 שבא לאתר מעשה.

 לשמע ההתפוצצות קמה מהומה רבה בסביבה, רבים תשבו שהיתה הפצצה ומיהרו למקלטים.

 אולם מיד לאתר כן נוכתו לדעת באסון הנורא. באו מיד קציגים ממשטרת תל-אביב ומיפו והתהילו

 בהקירה מפורטת בענין זה.

 כפי שמשערים היה זה מעשה התנקשות אכזרי מעין כמוהו. שתי ההתפוצצויות הראשונות באו

 כדי לרמות את הקצינים, שיגיעו למקום וינסו לפתות את הדלת ואז תתפוצץ מכונת־התופת ותרצח

 אותם נפש.

 כפי שמוסרים התגורר באותו תדר צעיר אתד. מיד לאתר ההתפוצצויות הגיעו למקום

 האמבולאנסים של ׳מגן דוד אדום׳ והעבירו את הפצועים ל׳אסותא׳. אתר כך העבירו את גופת הקצין

 שיף ואת הקצינים גולדמאן ודיכטאר ואת השוטרים לבית-ההולים העירוני. הקצין טארטון נשאר

 ב׳אסותא׳. מצבו המור ביותר. הוא התתיל את פעולתו בתל-אביב רק שלשום. הוא ידוע באומץ לבו

 וקיבל את המדאליה של המלך למשטרה על אומץ לבו שהראה בימי המאורעות בארץ.

 הפצועים קשה נותחו.

 ׳הארץ׳, יום ד׳, ג׳ תש״ב(21 בינואר 1942)

 ובהמשך נאמר(׳הארץ׳):

 ׳׳על המקרה מוסרים לנו פרטים דלקמן:

 אתמול בשעה 8.40 נשמעו בסביבות רחוב יעל שתי התפוצצויות קלות בזו אתר זו. נתברר

 שהתפוצצויות אלה באות מן הקומה העליונה של הבית ברהוב יעל מספר 8 מיד הודיעו על הדבר
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 למשטרה, וכפי שמוסרים לסופרנו, טלפנו לכל קצין וקצין לתוד. באו מיד מפקת משטרת תל-אביב,

 הקצין שיף, הקצין הבריטי טארטון, הקצין גולדמאן והקצין דיכטאר ושוטרים תל-אביביים ובריטיים

 הקיפו את הבית ועלו לקומת הגג ששם היה תדר דירה אהד, בו אירעו ההתפוצצויות, אמדו לגשת

 לפתות את הדלת ומצאוה סגורה. הקצין שיף נכנס ללא תת, ראשון לתדר, והנה אירעה התפוצצות

 איומה. ההדר נהרס כולו ורסיסי מכונת התופת נתפזרו לעברים ופגעו בקציגים שהיו על הגג, ליד

 התדר, ובשוטרים. גופו של הקצין שיף נוקב ככברה מן הרסיסים. הרבה רסיסים ריסקו את פניו, גם

 כובעו נוקב כולו. הקצין טארטון גפגע בגב, בגופו ובעיקר ברגליו. הקצין גולדמאן קלט גם הוא כמה

 וכמה רסיסים בגופו ובאתת מרגליו, שנפגעה קשה ביותר. הקצין דיכטאר נפגע פגיעה קלה יותר

 ושני השוטרים נפצעו פצעים קלים. לשמע ההתפוצצות קמה מהומה רבה בסביבה. רבים חשבו

 שהיתה הפצצה ומיהרו למקלטים. אולם מיד לאתר מכן נוכתו לדעת באסון הנורא, באו מיד קצינים

 ממשטרת תל-אביב ומיפו והתחילו בחקירה מפורטת בענין זה.

 כפי שמשערים היה זה מעשה התנקשות אכזרי מאין כמוהו. שתי ההתפוצצויות הראשונות באו

 כדי לרמות את הקציגים, שיגיעו למקום וינסו לפתות את הדלת ואז תתפוצץ מכונת-התופת ותרצה

 אותם נפש.

 כפי שמוסרים התגורר באותו תדר צעיר אתד.

 פרס 2000 לא״י למגלי הרוצחים

 נודע לנו כי המפקד הכללי של המשטרה התליט על מתן פרס של 2000 לא״י למי שיתן למשטרה

 ידיעות שיביאו למאסר של רוצתי סגן מפקד משטרת תל-אביב הקצין שלמה שיף והקצינים נתום

 גולדמאן וי.נ. טארטון.״

 הרעיון להכין מוקש מלכודת לאנשי הבולשת הבריטית העלו אנשי יאיר במהנה המעצר מזרע. הוא

 הובא למפקדה המחתרת על ידי משה סבוראי שברח בסוף 1941. המפקדה אישרה את הפעולה ואת

 ביצועה הטילה על יעקב אליאב. יאיר ראה בפעולה זו פעולת-תגובה למעשיהם האכזריים של הבלשים

 הבריטיים שהחעללו ביהושע בקר ונסים ראובן אחר תפישתם בעת פעולת-שוד. כל יום ההולף בלי

 פעולת-עוגשין, עלול להגביר אח בטחונם העצמי של הבלשים ולהאיץ את מסע הרדיפות והעינויים

 נגד הלוחמים.

 ״פעולת העונשין הייתה תשובה ודתופה בעיני יאיר עד כדי כך, שלצורך ביצועה והצלתתה הסכים

 לתפקיד את אחד ההדרים המעטים שברשות המתתרת, חדר על גג הבית מספד 8 ברתוב יעל, בעל

 כניסח נפרדת״, אומר גרא.

 עוד בזמן האצ״ל המאוחד, בשנת 1939, חוסלו ראשי הבולשת הבריטית שהצטיינו בפעולחם

 נגד הארגון, כאשר רוסקו הקצינים קרנס ובארקר, ראשי המחלקה היהודית בבולשת, על-ידי מוקש

כן באה הפוגה בפעולות הבולשת נגד המתתרת. פסקו העינויים ולא היו מעצרים, -  בירושלים. אתרי
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 אף שבראש המתלקה היהודית התיצב הקצין וילקין, שהיה מומתה שאין שני לו בלתימה נגד המחתרת.

 אולם עד-מהרה התאוששה הבולשת, ובראש האגף ללהימה ביהודים הוצב הקצין הבכיר מורטון

 מן הבולשת הבריטית, שתחתיו עמד וילקין ששירת אותו בכל. מורטון ווילקין הוציאו חוזר לאנשי

 הבולשת הבריטית שבו נאמר כי אם ייתקל אחד מהם באיש לה״י או אף במי שהשוד כאיש ״קבוצת

 שטרן״ הרי עליו לירות בו מייד על-מנת להרגו, בלי הקירה ובלי משפט, ואין לעצור אותו אלא להביאו

 מת לבולשת. אפילו מפקדי־משטרה יהודים המריצו את אנשיהם למצוא ולהרוג את אנשי שטרן

 ובראש ובראשונה את יאיר מפקדם, אף הבטיחו להם מענק גדול אחר־כך. ברי היה אפוא שרק מי

 שיירה ראשון יש לו סיכוי להישאר בתיים, שאם לא כן יקיץ על הארגון הקץ, במוקדם או במאוחר,

 וחשוב מזה - מלחמת־החירות תוכה מכה אנושה. על רקע זה הוחלט, בישיבה מיוחדת של המפקדה,

 ללכוד ולחסל את אנשי הבולשת, מורטון ווילקין, ואת עוזריהם, על-פי דוגמת מה שנעשה לקרנס

 ובארקר בזמנו.

 וילקין היה הנחש שבחבורה. הוא היה ערום ופיקה, וראוי להזכיר שוב שהיה מעורה ביישוב העברי

 ובבעיותיו, וידע היטב עברית מאתר שהתגורר בקרב היהודים וזמן רב הייחה לו חברה יהודיה, היא בחו

 של בר בורוכוב, מאבות הציונות הסוציאליסטית. מורטון, שכאמור היה גבוה בדרגה מווילקין, היה בעל

 עיטורים רבים של הקיסרות הבריטית, שבהם זכה בעיקר בשל תכונת האלימות והרצתנות שבלטה

 באופיו. הוא נהג פשוט לרצוח את קרבנותיו, ללא בדיקה וללא משפט. דרך החיסול הפיזי היתה דרכו

 במשטרה הבריטית בארץ־ישראל. הוא הרג ערבים ללא משפט, והוא גם שניצח על חיפושי־הנשק

 האלימים ביותר בקיבוצים, שלא אתת הסתיימו ברציחחם של חברי־קיבוץ. מורטון הנצית את מעלליו

 בספרו, אשר קרא לו Just The Job (הוצאת הודר את סטאוטון, לונדון, 1957) , מורטון השכיל להבין

 שהמחתרת תעשה הכל כדי להוציאו להורג. נוסף על כך ודאי גם קיבל ידיעות־מודיעין ממקורות

 שונים, ואף ראשוניים, על הכוונת לחסלו בהזדמנות הראשונה. משהתל לרדוף את אנשי ה״הגנה״

 ולהתפרץ לקיבוצים תוך כדי חיפושי נשק, נעשה אויב מס׳ 1 בעיני הישוב כלו. משום כך נשמר מאוד

 לנפשו, שינה מדי פעם את הרגליו ולפרקים התליף את מקום־מגוריו, אף שדירתו הקבועה הייתה

תמיד היה מוקף שומרי־ראש, נושא 2  במחנה המבוצר של הבריטים בשרונה הגרמנית שליד תל־אביב. 1

 אפודת־שריון וידו על הדק אקדהו. גם וילקין ידע להיזהר היטב, אולם הוא ביסס את הגנתו על יטודוח

 של ערמה. תמיד ניסה להצטייר בעיני אנשי המחתרת כמי שמתנגד לעינויים ומוקיר את שאיפותיהם

 הלאומיות, ושבעצם הוא נמצא במתלקה היהודית של הבולשת רק כדי לעזור ל״הגנה״. למעשה היה

 האיש יד־ימינו של מורטון, המות הזוכר והתושב בשבילו, ובלעדיו טפק אם היה השגו של מורטון גדול

 כל־כך.

 על תכנונה וביצועה של הפעולה מספר ״ישקה״(יעקב אליאב), עליו הוטלה משימת הביצוע, בספרו

 ״המבוקש״:

 21 היום מתתם קריית הממשלה(משרד הביטחון), ברחוב קפלן, בתל-אביב.
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 ׳׳כל אותה עת הגיעונו ידיעות שהמשטרה תעשה הכל כדי להסלנו, שמענו בי במסדד-שוטרים

 ברתובות תבע הקצין שיף מאנשיו לתפוס את יאיר תי או מת. םמוך לכך גם אירעה תקרית היריות

 על יאיר. יאיר וסבוראי נפגשו עם שלמה פוזנר, שעמד בזמנו בראש 38 אסירי הקורס "במשמר הירדן

 ושוהרר בימים ההם. הם שוטטו יתד ברתוב מאופל, ובעת שיתתם הופיע משוריין־משטרה והאיר

 עליהם בזרקור. הם התלו להתרתק, וכאשר פתה עליהם המשוריין באש פתתו בריצה וכד הצליתו

 להתתמק. ברור היה לנו כי המשטרה עוקבת אתרינו ואורבת לנו. הגענו אפוא לכלל דעה שאם לא

 נפיל אנתנו אימה על המשטרה הרינו צפויים לתיסול, ומאהר ששני הקצינים, וילקין ומורטון, החזיקו

 בידיהם את התוטים המובילים אלינו, ההליטה מפקדתנו לתםלם. משימה זו הופקדה בידי, כאמור.

 בהתבסס על ההנתה שתשוקתו של מורטון לתפוס אנשי לת״י שקולה כנגד הקפדתו על בטחונו

 האישי, ובשים לב לכד שמורטון רגיל לפעול פעולה ישירה, תיכננתי את המלכודת שתשים קץ לתייו.

 וכד היתה התכנית: אהד מבתורינו יפוצץ כמות קטנה של חומר-נפץ בחדרו, והשכנים ישמעו; הוא

 גם יזרה כתמי-דם בהדרו ועל המדרגות, כאילו היתה כאן התפוצצות-נפל ואחד הלוחמים נפצע.

 הנתתי שהידיעה תועבר מיד אל מורטון למרכז הבולשת בתל-אביב, והוא יבוא להדר כדי לתפוס

 את הפצוע ולעלות באמצעותו על עקבותיו של הארגון. רציתי שמודטון והנלווים אליו, שביניהם

 יהיה ודאי הקצין וילקין, יתפוצצו כולם יתד. התוכנית היתה אפוא להטמין באותו תדר מכונת תופת

 שפיצוצן יבוא על-ידי בקרה-ממרתק ולא על ידי הפעלה ישירה. בצורה זו רציתי למנוע אבידות

 בלתי מזוהות.

 לא עבר זמן רב וסניף תל-אביב מצא את התדר, תדרם של שני תברים צעירים ומסורים, ואת

 האדם. המלאכה הוטלח על חברנו סיומקה (שמעון זיו), סיומקה היה מפקד ותיק במתתרת, אמיץ

 ומנוסה ועשוי לבלי-תת, וידעתי שאת המוטל עליו יבצע בצורה המושלמת ביותר.

 לציוד הכנתן של מכונות התופת עברתי למספר ימים לתל-אביב וגרתי באהד החדרים של

 אנשי המתתדת. רוצה לומר: ביום נתתי, ובלילה יצאתי לעבידתי בהדר על הגג בוהוב יעל 8 בתל-

 אביב, שנועד לשמש מלכודת לפריצי התיות הבריטיים. וכד עשיתי את המלאכה: בשידה, ליד הדלת

 מבפנים, באותו הדר שעל הגג, הטמנתי כ-25 ק״ג תנ״ם, מסוג בלאסטינג-ג׳לטיין, תומד-הנפץ בעל

 העצמה הגבוהה ביותר שהיה אז בהישג-ידינו. חומר זה הטמגתי בתיד קופסת-פה סגורה היטב,

 ובתור תומר הנפץ נתתי חמישה גפצים מתוברים בטור, וכל אחד מהם תקוע בתוד מאייץ העשוי

 צמר-גפן מפוצץ או טנ״ט, להגברתה של עוצמת הפיצוץ. מספרם הרב של הנפצים נועד להבטיח

 את הפיצוץ ואת ההומוגניות בהתלקתות. מסביב להומר הנפץ הכנסתי כ-15 ק״ג מסמרות מכל

 הסוגים, שלפני כן םופגו תומצת־מלה והומצה גפריתנית כדי שיזהמו ככל האפשר את פצעיהם של

 הנפגעים. שברי-ברזל אלה באו בין דפנות הפה שעטפו את תומר הנפץ לבין דפנות הפת התיצוניים

 של מכונת-התופת. כל הדפנות האלה הולחמו היטב כדי שחומר הנפץ יתפוצץ תתת הלחץ ומחצו

 יוגבר בהרבה.

 22 קורס סגנים של האצ״ל במשמר הירדן בפיקוד שלמה פוזנר ומרדכי מאיר. המפקדים והחניכים נתפסו על-ידי
 השלטונות ב-17 בנטבמבר 1939.



 פרק תשיעי: 1942 | 247

 ממכונת-התופת משכתי תוט לעבר הגגון של תדר־הגג הקטן הזה וקבעתי אותו על שני עמודים

 בצורת אנטנה, לצורך הסוואה. מכאן משכתי את ההוט לעבר מקומו של מפעיל המוקש. מקום זה

 בתרתי על גג הבנין הרביעי מן הבגין שבדתוב יעל. על גג זה, שהיה גבוה קצת יותר מן התדר של

 מכונת-התופת, היתה תצפית יוצאת מן-הכלל על פתתו של תדר זה. הואיל והבנין של המפעיל

 עמד ברחוב אחר, ולאחר הפעולה היה יכול לרדת בשקט לרתוב האתר באין מפריע ובאין משגיח,

 ולהסתלק למקום מבטהיס. הוט-ההפעלה הסתיים בשקע והוצנע היטב על גגו של אותו בנין-

 העמדה לבל יתגלה לפני הפעולה. אצל המפעיל תהיה סוללה משולשת, מחוברת בטור ועליה לתצן

 להזרים או להפסיק את ההשמל לפיצוצה של מכונת-התופת, ועל הסוללה תקע שיכנס לשקע

 תוט-המוקש כאשר התייצב המפעיל על משמרתו לפוצץ את מכונת-התופת ברגע הנכון. ועכשיו

 פניתי להטמנת המלכודת השניה.

 מצאתי לנכון להכין שתי מלכודות, כדי שאם משום־מה ינצלו מורטון ווילקין מזו שאטמין בתדר

 על הגג יילכדו במוקש-הדרכים שיוטמן בשביל המוליך מן הרתוב לפתתו של אותו בנין. לא היה

 לנו שום ספק כי מורטון ווילקין אכן יבואו לבנין בעקבות פיצוצו של הנפץ, ובוודאי יבואו לאחד

 שתתפוצץ מכונת-התופת מסוג ה״פוגז״, שלמדתי עליו בקורס בפולין, בשביל המוליך לפתתו של

 הבנין ברתוב יעל. לפני כן כבר עברו עלי כשלוש שעות של עבודה מאומצת ביותר. עבודה זו בלילה

 כרוכה בבעיות מיוחדות. מצד אחד, העבודה בחוץ עלולה להתגלות, ומצד שני - עבודת-השמל

 דורשת מומחיות גדולה בעיניים ובידיים, ובעיקר שיטתיות ודייקנות, שהרי אתה מתעסק בתוטים

 ובברגים קטנים ביותר, ומובן שאינך יכול להאיר את מקום-עבודתך ועליך לעשות את המלאכה אגב

 מישוש בידיים וראייה חדה בעיניים.

 שומרים הקיפוני להתראה ולהגגה, בצורות שונות של הסוואה: זוג נאהבים כביכול בתוך

 מונית, עוד זוג מסוג אתר בקרן-רתובות, ועוד אהד שהסתובב על גג סמוך והשגית. עם כל אלה

 היה עלי לעשות מאמץ גדול כדי לעבוד בתכלית ההסתר. את השלב הראשון במלאכה גמרתי בלי

 לעורר כל תשדות בסביבה, ועכשיו פניתי להטמנת המוקש בשביל. המוקש שאותו הטמנתי עכשיו,

 ב-942ו, נגד מווטון ווילקין, היה בערך מאותו סוג שהטמנתי ב-1939 כנגד הקצינים קרנס ובארקר

 בירושלים. היה זה תרוט מפת, בגובה כ־50 ס״מ, שקטרו בתלקו העליון, הפונה כלפי מעלה, 30 ם״מ.

ו ק״ג חג״ם מסוג בלאסטיגג-ג׳לטיין. מעל חומר-הגפץ 5 ־  בהלקו התתתון של החרוט הטמנתי כ

 שמנו מהיצה של פת, הדוקה היטב לדפנות ההרוט, ומעליו הנתנו כ־10 ק״ג מסמרות ושברי-ברזל,

 טבולים בתומצות הרגילות שלגו, ומעל לכל אלה הלהמנו שוב מהיצה מפח. סגירות אלו מסביב

 נועדו לאפשר להצים גבוהים ביותר של תומר-הנפץ בהתפוצצו וריסוק מושלם של האנשים שידרנו

 על המוקש הזה.

 האדמה בשביל היתה דכה ובלי כל קושי אפשר היה להטמין את המוקש בתוכה. ליד השביל

 התרומם בנין בן שלוש קומות שעמד סמוך לזה של רחוב יעל 8, שעליו היה החדר על הגג ובו

 מכונת-התופת. משכתי חוט על גגו של הבנין הסמוך ואת קצהו של השקע שבו, קשרתי על הגג,

 מוצנע כיאות. המפעיל על גג זה היה צריך להפעיל, בסוללה מסוג זו שהיתה גס למפעיל שעל הגג
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 שני, את מוקש-השביל לחיסולם של אותם הקצינים הבריטיים שלא חוסלו בתון החזר.

 למניעת תקלות במערכת, ערכתי לבסוף בדיקות-מבתן לשלמותם של מעגלי-הזרם. הזרמתי

 זרם נמוך למערכות של כל אהד מן המוקשים, זרם נמוך שלא יוכל לפוצץ את הנפצים התשמליים

 אולם היה בו כדי להראות לבוהן שאכן עובר הזרם מן הסוללה בדרך התוטים והנפצים, וחוזו-חלילה

- רוצה לומר: מעגל-זרם תקין ללא תקלה. מבתנים אלה תשובים ביותר להבטתת הפעולה.

 שתי המלכודות מוכנות היו אפוא לטרפן, ולסיומקה נותרו עוד שעות אתדות להתהפך על מיטתו

 ולנות. את מלאכתי שלי סיימתי בארבע-ותצי בבוקר לערך, ואת הפתיון עמדנו להפעיל ב-9.30

 בבוקר; עד אז ודאי כבר יהיו מורטון ווילקין במשרדיהם, ויקבלו את הידיעה שהשתוקקנו כלכך

 להעבירה אליהם בנאמנות. עד לאותה שעה הפקדתי שומרים על המלכודות. פרק-הזמן שבין הכנתו

 של מתקן־פיצוץ המיועד להפעלה מאותרת יותר עד לעצם הפעלתו הוא רגיש ומסוכן ביותר. אם

 תתגלה המזימה תוכל המשטרה לתכות לבואם של המפעילים ולעצדן, והבור שגכרה לקרבן יהיה

 למלכודת למפעילים עצמם. וכבר היו דברים מעולם.

 לפנות-בוקר הלכתי לתדר בקרבת-מקום, ששימש מקום-ריכוז לצורך פעולה זו, בדירתם של

 אוהדים בדוקים ביותר, שלא ידעו דבר על הפעולה. למקום זה צריך היה לבוא האתראי להבטהה

 ולדווח לי אם יקרה משהו שלא בהתאם לתכנית. לכאן גם צריכים היו לבוא שני מפעיליהן של

 מכונות-התופת. הואיל ולפעולה זו נודעה תשיבות גורלית כמעט לארגוננו היו המפעילים האלה

 צריכים להיות אנשים נאמנים ביותר, קנאים למשימתם במידה שאין למעלה ממנה, ועם זאת קרי-

 מזג, שקולים ואמיצים. בחרתי אפוא למשימה זו בשנים מבתירי חברינו: האתר היה ברוך תבו

 ותיק ומסור ביותר, שלימים ברת מלטרון בבריהה המפורסמת, ואשר ניהן בכל התכונות הדרושות

 לביצוע המשימה בצורה מושלמת, ועליו הוטל להפעיל את מכונת-התופת בתדר שעל הגג; השני

 היה יהושע אשר מאז הצטרף למתתרת בקטנותו אפפו אותו אגדות של הקרב, מסירות ואומץ לבלי

 תת. היתה לי הרגשה ששניהם יעשו את מלאכתם נאמנה. השגיים רגילים היו כבר לבוא לתדר זה

 כדי לקבל הוראות, ואף לתמרן את עלייתם וגסיגתם מעמדת-הפעולה שלהם. ברוך בא בשעה 8

 ויהושע ־ ב-8.45 הכל לפי מיטב הנוהג של חשאיות מתתרתית. כשבאו אלי הסברתי להם את

 משימתם. אמרתי להם חד-משמעית שהמלכודת מיועדת למורטון ולווילקין, ואם הם לא יבואו אין

 להפעיל את מכונת-התופת ומוטב שתיתפס ובלבד שלא יפלו קדמות שלא ההלטנו עליהם. ברוך

 אמר שהוא מכיר את מורטון ואת וילקין היטב, שהרי תקרו אותו לפני כליאתו בבית-הסוהר וגם

 כשהיה במתנות מזרע ולטרון ראה את מורטון ווילקין; לכן אין כל תשש שיטעה בזיהויים. הוא גם

 הדגיש לפני שראייתו טובה ולא תבגוד בו, ובתשע-ותצי לערך, המועד שנקבע להתנקשות, ממילא

 לא יהיה כל תשש של זיהוי מוטעה. אף שריתוק עמדתו של ברוך הקשה על זיהוי הקרבנות, הרי

 מצד שני נות היה להגיע למקום הפעולה ולהסתלק ממנו בלי להסתכן במאומה. אצל יהושע היו

 קשיים הפוכים: עמדתו היתה על גג בנין של שלוש קומות, המשקיף במישרים על השביל; בלי בל

 קושי אפשר היה להשקיף ממעל ולראות את הדורכים על המוקש הטמון בשביל, ולפוצצם בצורה

 המושלמת ביותר. אולם הנתתי שיהיה על יהושע לסגל בתוך קהל סקרנים שוודאי יעלו על הגג
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 אתרי הפיצוץ, אף שמגסיוני למדתי לדעת שאם אתה נוהג בקור-רות ובאיפוק ומסגל את תגובותיך

 ותנועותיו לסובבים אותך הרי במצב זה בריחתך קלה עוד יותר. היו מקוים שבתור משלנו שהיה

 צריך לסגת התאים את עצמו לקהל הרודף אחריו וצעק גם הוא ״תפסו את הגנב״ ממש כשוטרים

 שרדפו אתריו, וכך נבלע בקהל ללא הכד. עוד בעיה עמדה לפני יהושע, והוא העלה אותה לפני; בזמן

 הפיצוץ אפשר שיהיו סמוך למוקש סתם אנשים, מלבד מורטון ווילקין. אני הנחתי בוודאות שאין

 לערערה, על סמך נםיוני, שהמשטרה תבודד מיד את המקום ולא תרשה לאזרהיס להיות בסמוך

 ולהיכנס לבנין, שהרי עם עלולים להפריע לתקירה, מה-עוד שברור יהיה לכל כי הענין הוא פוליטי,

 וקשה לדעת באיזו מידה האזרחים אוהדים את הפעולה הנדונה. אפשר היה, כמובן, לשער שיתד עם

 וילקין ומורטון יבואו כל הבלשים כולם, אנגלים לכל דבר; ואפילו יהיה בקרבם יהודי כלשהו, הרי

 דינו תמוד אף מזה של הבלשים האנגלים באשר הוא בבתינת בוגד בעמו. אם אפוא ייהרגו יהד עם

 וילקין ומורטון כמה בלשים אנגלים, ואפילו איזה בוגד יהודי, אין הדבר נוגד את התכנית ואת הכוונה

 לתיסול המתלקה היהודית בבולשת הבריטית. לכן אמרתי ליהושע: ״הפעלת המוקש על-ידך היא

 הפעולה התשובה ביותר שמפקדת הארגון, ויאיר בראשה, מצפים לה. עליך לבצע ויהי-מה, ואפילו

 ייהרגו עוברי-אורת תמימים. היסול המהלקה היהודית של הבולשת הוא ערובה לקיום לת״י, ואפילו

 לתיי מתוללו. עליך לבצע, גם אם יהיו הייך שלך בסכנה". למותר היה להגיד זאת ליהושע, שידוע

 היה לכולנו כי חייו אין להם כל משקל בעיניו לעומת דבקותו בפעולה. הוא אף לא הניד עפעף כאשר

 דיברתי אליו בנימה הדיפה ופסקנית כל-כך. הוא היה אז נער, ואילו מאהרי היו כבר כמה וכמה שנים

 של פעולה במתתרת בדרגות גבוהות. הוא קיבל את הוראותי כדבר המובן-מאליו, לתץ את ידי, וללא

 רתיעה יצא לפעולה.

 ברוך ויהושע היו צריכים לתפוס את עמדותיהם על הגגות בהישמע פיצוץ-הפתיון של סיומקה.

 באותו רגע היה אהד השכנים עתיד לטלפן למשטרה, כך הערכנו, ואז תתתיל המלכודת לפעול. קרוב

 לשעה 9 בא אלי האתראי להבטתת מקום-הפעולה ודיוות שהכל בסדר. אם גם לשמע הפיצוץ היו

 יהושע וברוך צריכים לעלות לגגות, הרי ההבטתה היתה צריכה אז להתרחק קצת מעמדות-התצפית

 שלה ומצד שני להישאר בקרבת-מקום, על נתיב נסיגתם של ברוך ויהושע, שמא יצטרכו להתערב

 ולהצילם מאיזה גורם שינסה להפריע להם בנסיגתם. ראש־מתלקת-הידיעות שלנו בתל-אביב גם

 הודיעני שמודטון ווילקין אכן נכנסו ב-8.30 למשרדיהם. לולא באו, יכולים היינו לדתות את הפעולה

 עד לשעת-כושר אחרת. הכל היה מוכן, ואני נתתי אות לםיומקה להתחיל במבצע.

 עוד לפני כן שתט םיומקה תרנגולת והקיז את דמח לתוך מיכל פלסטי, וכאשר נתתי את האות

 לתתילת הפעולה הדליק פתיל-בטתון באורך תצי מטר, סגר את הדלת והתתיל לרדת במדרגות, תוך

 שהוא מזליף את הדם עליהן. סיומקה לא הרחיק מן הבנין כאשר נשמע פיצוץ מעל לחדר שעל גג

 הבנין שברתוב יעל 8. השכנים מיהרו לצאת לתדר־המדרגות. אהד מהם ראה, כפי הנראה את הדם

 השפוך, וטילפן למשטרה. הקריאה הגיעה מיד למשרדו של מורטון במפקדת המשטרה של מהוז

 תל-אביב, אולם אותה שעה היו מורטון ווילקין בישיבה השובה מאד במשרד סמוך, וכאשר הועברה

 הידיעה אל מורטון ביקש את הקציף שיף, שהיה אז מפקד משטרת מתה תל-אביב, לקתת מספר
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 קצינים ובלשים ולהוש למקום הפיצוץ, כדי שלא לאבד זמן. מורטון הבטיח לשיף שהוא ווילקין

 יבואו מיד אהריו למקום האירוע. שיף, עם סגנו גולדמן וחבר עוזריו, מיהרו כמצוות אדוניהם לרהוב

 יעל 8. מורטון עוד השכיל לצרף אליהם את הקצין הבריטי טרטון, מי שתלה בזמנו את שלמה בן-

 יוסף בכלא עכו, בעבור פעולת-תגמול גד ערבים. מורטון צירף את טרטון כדי שישגיה בכל-זאת

 על פעולותיו של הקצין היהודי. ההבורה אצה-רצה לרתוב יעל 8, כפי שתזינו, אולם מורטון ווילקין

 לא היו בתוכה. הם באו וזיהו את הדם שעל המדרגות כדמו של בתור שנפצע וברת מן המקום,

 והתקדמו במהירות לעבר התדר שעל הגג. בראש הקבוצה רץ הקצין שיף, כדי להיות ראשון שיתפוס

 אנשי-מתתרת פצועים, אם נשארו כאלה. אהריו דלק הקצין גולדמן, עוזרו הצמוד והקרוב של שיף,

 ואהריהם התקדם הבריטי טרטון כדי להשגית מן העורף על מעשיהם של שני הראשונים. ברוך ראה

 אותם בהתקדמותם, משעה שנכגסו לגג ופנו לעבר הדלת של ההדר. הקצין שיף היה גבה-קומה

 ורתב־כתפיים, ובמידה ניכרת דמה למורטון. גם המדים הדומים הקשו על הזיהוי המדויק. טרטון

 דמה בכל לווילקין, ולברוך לא היה כל ספק שהקצינים מורטון ווילקין בידו. הוא הנית אצבעו על

 הלתצן ועקב בדריכות אחר ההולכים. שיף עבר בריצה את מרחק המטרים המעטים בין פתח הגג

 לבין הדלת של הדר-התופת. השלושה התקדמו ואקדהים שלופים בידיהם. ברוך לא הרבה לשגות

 בדמיונות ולתץ על הלתצן. מכונת־התופת התפוצצה. התדר הועף לכל הצדדים, עד למרהק מאות

 מטרים מזירת ההתפוצצות. יהד עם שברי ההדר הועפו לכל עבר אבריהם המרוסקים של שלושת

 הקצינים שהתפרצו לחדר. ההתנקשות ברתוב יעל התדתשה ב-20.1.1942.

 ברוך הסיר את הכפפות שהיו לו על ידיו כדי לא להשאיר טביעות-אצבעות על מתקן-ההפעלה

 ההשמלי, הסיר את כובעו, סידר את בגדיו כיאות, וירד במדרגות לרתוב כדי לתת להבטהה שבקירבת-

 מקום סימן שיצא בשלום מעמדתו והוא הולך לנקודת-המפגש האהרונה.

 לשמע הפיצוץ עלו כמה מן הדיירים הסמוכים לגגות כדי לראות את הנעשה בסביבה. רוב

 הגברים הלכו כבר לעבודה, וקהל הסקרנים היה מורכב נשים וזקנים. גם לגגו של יהושע עלו, כפי

 הנראה, מספר סקרגים, ואף הוא היה ביגיהם כסקרן שעלה מן הרתוב ושאל אותם: ״מה קרה? מה

 קרה?״ הסקרנים עצמם לא יכלו לספר ליהושע הרבה. כשעלו הללו לגג לא ראו כבר כמעט שום דבר

 מלבד תמדות-העשן המתאבכות ממקום הפעולה. אולם יהושע עמד ליד המעקה הצופה על שביל

 מכוגת-התופת. בעמידתו סוכך בגופו על קצה ההוט ההשמלי שהוליך מן המוקש למטה, בידיו היה

 מתקן-ההפעלה, וצריך היה רק להכניס את התקע לשקע של חוט חשמלי זה, ללחוץ על הלחצן -

 ולבצע מה שהוטל עליו. הכל היה מוכן, והוא התזיק את מתקן-ההפעלה ביד אמונה ועל ידיו כפפות

 לטישטושן של טביעות-האצבעות. הכל עמדו סביבו, ובעצם היפו עליו כסקרנים. יהושע ראה את

 שיף, גולדמן וטרטון בכניסתם לבנין. ראה גם את הפיצוץ, וברי היה לו שברוך נכשל בזיהוי האנשים

 שפוצץ. עכשיו ברור היה לו שבידיו נתונה הצלתתה של הפעולה כולה, ובעצם נתון בידיו גורל

 הארגון, שהרי אם לא יתםל עכשיו את מורטון ווילקין יהסלו הם את הארגון ויהרגו את מנהיגיו

 אחד-אהד, ובראש-וראשונה את מתולל לת״י, הוא יאיר.

 המאורעות התפתחו במהירות. כאשר מיהר מורטון לצאת לבנין הבולשת לרחוב יעל 8 קיבל
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 ידיעה על ההתפוצצות בתדר שעל הגג. הוא לא התעכב לקבל פרטים נוספים ופנה בדהרה למקום

 הפיצוץ: הוא ווילקין במכונית אתת, וקבוצת בלשים בשתי מכוניות נוספות. מן הגג ראה יהושע את

. וכאן, ברגע שהיה יהושע צריך ללתוץ על ן  המכוניות של מורטון ווילקין נעצרות בחריקה ליד המי

 הלתצן ולפטור את המתתרת העברית מאויביה המסוכנים ביותר, היסס ולא להץ. מיד ההליט על

 נסיגה. כשעבר על ידי היה תיוור ונרעש, ואני הייתי כמי שבלעה אותי האדמה.״

 יהושע כהן לא הפעיל את המוקש, כי ראה קהל רב של אזרתים סובבים את הבלשים האנגלים. אמנם

 סוכלה הצלחת ההתנקשות, אך ניצלו חייהם של יהודים רבים. הייתה זאת הוראתו של יאיר: לא לפגוע

 ביהודים.

 הפגיעה בשני קצינים יהודים, שיף וגולדמן, עוררה גל של זעם בקרב היישוב העברי. הצער והרוגז

 הטבעי של הציבור הודרך וסופת בידי ראשי הקהל למפלגותיו ובידי העיתונות לכל זרמיה.

 כתב ״דבר״ במאמר-מערכת למחרח הפעולה ברחוב יעל:

 ׳דבר אהד ברור בכל הבהירות וכבר נתתם בדם: הכנופיה הזאת מוכנה ועלולה להחריב את הישוב

 העברי בא״י. התגוננות בפניה היא תפקיד ישובי ולאומי ממדרגה ראשונה. התפקיד הזה מוטל על

 הישוב ועל כל אחד ואחד בו לעזור לגלוי הפושעים.״

 הקריאה לתזית לאומית-יישובית אחידה ומלוכדת נגד המחתרת, הובנה היטב והתקבלה באהדה

 בחלק הלא-הסתדרותי. במאמר-מערכת כהב ביטאון החוגים האזרחיים, ״הארץ״:

 ״שוב הזדעזע הישוב לשמיעת ידיעה על רצח חדש. — כיזם דרושים מעשים. מעשים מצד

 השלטון ומצד הצבור המאורגן. כל פשע תדש העובר ללא עונש; כל יום נוסף לכנופיות - מגדילים

 את האסון״.

 ״המשקיף״, עתון התנועה הלאומית, אשר מעליו הוסיפה להתנוסס הכתובת ״בהשתתפותו

 הקבועה של זאב ז׳בוטינסקי״, נתונה במסגרת שהורה מאז מותו, הצטרף בנימה מהוססת, אך בסגנון

 ברור מאוד:

 ״דוקא בימים אלה נמצאה יד של פושע ומטורף אשר גרמה לאסון הגדול שהסעיר את כל

ת אהד אשר לא יזדעזע בעמקי ע ד - ר  הרותות. וכלום יש בכל הישוב העברי, על כל מפלגותיו וזרמיו, ב

 נפשו לשמע מעשי השפלות האלה? — ההפקרות והפשע שהשתלטו בחייו הפגימייס של הישוב

 הגיעו אתמול לשיאם, ומניעת השנותם הוא צו השעה.״

 עיריית תל-אביב פרסמה הודעה שזעקה: ״תבוער התועבה מקרב הישוב. תובת כל אזרת היא
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 להוקיע בכל מקום והזדמנות, ללא רתיעה והסתיגות, את מעשי הזדון והפשע ולהושיט יד נאמנה

 למלהמה עד תרמה בפושעים״.

 לא נאמר במפורש, אך ברור היה למי צריך להושיט יד נאמנה: לשלטון.

 ועד קהילת ירושלים מטר התתיבות פומבית: ״לא ננות ולא נשקוט עד שתקוצץ היד הפושעת״.

 לוויות הקרבנות נוצלו להגברת השסוי. ראש עיריית תל-אביב אמר בהלוויה הקצין שיף: ״אני

 מזהיר מקבר זה, שטרם נסתם עליו הגולל, שאם תייך נגדעו ללא עת וללא סבה וללא צורך, לא תקצר

 ידנו ולא ננות עד תקוצץ היד הפושעת״.

 בהלווית הקצין גולדמן צעק למחרת היום הקצין בן-אפרים: ״אני נשבע כאן ליד קברך, ואם גם

. ״  נצטרך לשלם בתיינו, ננקום את דמך ואת דם שיף המנות. נשמיד את הרוצתים —

 רק הלווית הקצין הבריטי טורטון נערכה בשקט, ללא נאומי-הםתה נגד ״היד הפושעת״. הבריטים

 לא היו זקוקים לכך. הם קיבלו יפוי-כוח מלא מידי מנהיגי היישוב לפעול ככל העולה על רוחם.

 ״משלחת היישוב״ שהתייצבה לפני המזכיר הכללי של ממשלת א״י הביעה את דעחה כי על הממשלה

 לפעול לתיסול ״כנופיית הפושעים״ וכל איש ביישוב יגיש לה את עזרתו לגילוי ״המרצחים״.

 דמם של אברהם שטרן ואנשיו הותר. הייהם היו הפקר.

 כדי לשכך מעט את אוירת השנאה כלפי המחתרת ולהסביר את מניעיה בפעולותיה נגד אנשי

 הבולשת הבריטית ומשתפי הפעולה היהודיים פרסם הארגון כרוז והודעה:

ה ע ד ו ה  ״

 בקשר עם התפוצצות ברה׳ יעל ברצוננו לברר את הדברים הבאים:

 הרקע המדיני. זה ששים דורות נמקים מיליונים יהודים, אסירי עוני וברזל, בשבעים גלויותיהם.

 לתם הוקם הוא קלון ורעב, פיזור ושעבוד. ואף תמישים ריבוא יהודים בא״י משועבדים לשלטון

 הזר, שלקח מהם כל דבר שאפשר היה לקחת ולא נתן להם שום דבר שתייב היה לתיתו. נעילת

 שערי מולדת בפני פליטי המוות במתנות־הסגר. תועבת ״פאטריה״; גרושם האכזרי של מעפילי

 ״אטלאנטיק״ מארצם לגלות מאוריציוס, בה נספו כבר 54 איש. הצהרות רשמיות על אחודן של

 א״י וסוריה, שפירושו, גיטו במלכות פראי ערב פורעי גזירותיו לכלותינו כליל. עתה צריך להיות

 ברור לכל, דבר הברור לנו מכבר: ממשלת המאנדאט היא אויב הציונות, ועל כן היא לא תושיענו.

 רק השלטון העברי. הוא והוא בלבד, יתן מולדת לגולים, תרות למשועבדיס, להם לרעבים, אך תנאי

 קודם לכיבוש השלטון העברי, הוא מיגורו של השלטון הקיים. ובשעה שהמשטרה ניצבת על משמר

 השלטון הזה ומשטרו האנטי-ציוני יש ללתום בה.
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 במשטרת א״י משרתים ערבים, אנגלים ויהודים. לערבים אין כמעט מגע עם עניני היהודים.

 האנגלים, האוסרים את מתגגדיהם, ממלאים את תובתם. אך יהודי, המסגיר לידי השלטון האויב את

 בגי-עמו, לוחמי חדותו, מתכחש לתובתו הלאומית; הוא בוגד ועוכר ישראל.

 רקע הפעולה: בראשית מלהמתנו נגד הטרור הערבי, ביצעגו מספר פעולות חתגוננות והמתנו

 בידיה את שוטרי ההרש: בראוורמאן, באק, פולונסקי. בימי מלתמתנו ב״ספר הלבן״ נוקש בירושלים

 הקצין קארנס, רב הטבתים הבריטי, מהוץ להוצאה לפועל של פסק-דין מוות על הבלש צופיוף

 מרתובות. בהודעה שפרסמנו לאתר המעשה כתבנו כי מותו צריך לשמש התראה לכל שוטרי החרש,

 מקצועיים כתובבים. ואולם המשטרה לא נרתעה. אי-לזאת, ההלטנו להכות לא בשליתים אלא

 בשולהיהם. התלטתנו הוצאה לפועל.

 הנפגעים: הקצין הבריטי טורטון, הוא האיש, שהעלה לגרדום את שלמה בן יוסף. הקצין שיף

 עבד את השלטון הזר במקלו. את מקלו המתולל רתץ בדם פועלים רעבים בפתה תקוה ובדם הנוער

 הלאומי. שהפגין נגד ציד ״הבלתי־לגאליים״. את מקלו זה שיבר - לדבריו - על גבי אסירינו. לבסוף

 התמכר כולו להסגרת לותמי תרות ישראל לאדוניו הבריטיים. הקצין גולדמאן היה עוזרו הנאמן של

 הקצין שיף.

 הלקה: הקצינים והשוטרים היחידים וכל איש בישוב נדרשים למלא את חובתם הלאומית ולעמוד

 לימיננו, למען תקומת המלכות העברית בציון. אנו מתרים פעם נוספת בכל המלשינים שכירי השלטון

 הזר ומשרתיו, כי אם לא יתדלו מיד לסייע לו, נוסיף ללתום בהם עד הרמה. ידנו תשיגם באשר הם

 שם. ושום כות לא יצילם מעברתנו.

 הארגון הצבאי הלאומי בישראל״

 ההודעה הייתה מעין אזהרה לכול מי שמשרת ומשתף פעולה עם השלטון הבריטי נגד לוחמי המתתרת.

 מאותר יותר פורסם כי הקצין שיף אסף עוד בדצמבר 1941 את כל הנוטרים היהודיים באזור השרון

 וציווה עליהם למצוא ולהביא אליו את שטרן תי או מת.

 הרצח ברחוב דיזנגוף 30 בתל-אביב

 לאחר כשלון ההתנקשות ברחוב יעל 8, החליטה המשטרה להסיר את הכפפות ולהגביר את המצור

 על שארית חברי המחתרת שנותרו כדי לעקור אותה מן השורש ולא לבחול בכל האמצעים, לרבוח

 שלא לעצור עוד את חברי ״קבוצת שטרן״, אלא להורגם במקום. ראשי הבולשת ידעו כי ההלטה זו לא

 תעורר התנגדות גם אצל הנהגת היישוב היהודי, המשתפת פעולה עם השלטון נגד אנשי המחתרת.

 בהלך-רות מלחמתי זה, שהכל מותר, הגיעה המשטרה ביום שלישי, ה-27 בינואר 1942, לבית
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 מספר 30 ברחוב דיזנגוף בחל-אביב, כשבידה ידיעה מבוססת על חנועה חשודה של אנשים בדירח

 בקומה השלישית. לאחר חמש עשרה שנה מאוחר יוחר הודה ג׳פרי מורטון בספרו Just the Job כי

 הייתה זו הלשנה ממקור יהודי.

 שלושה שוטרים בריטיים: הקצין מורטון, והסרג׳נטים וודד ודיי עלו לקומה השלישית והתפרצו

 לתוך הדירה עם אקדחים שלופים, היישר אל החדר שמצד שמאל לחדר הכניסה.

 בחדר הזה התנהל קורס לנשק של המחתרת, אשר רק לפני ימים אחדים הועבר לשם מדירה מרחוב

 הרמן כהן 6, בה התגוררה משפחת ילין-מור ונוצלה על ידי המחתרת לאתר נסיעתו של גרא לסוריה.

 המשך תיאורם של האירועים, אשר התרחשו לאחר התפרצותם של השוטרים לחדר, מסופר מפיו

 של יעקב אליאב, אהד הנפגעים גיבורי הפרשה הטרגית:

 ״ב-27 בינואר 1942 באתי מירושלים, שבה שימשתי מפקד-הםניף של המתתרת, לערוך קורס

 מקוצר ואינטנסיבי למפקדי הל-אביב. בהשכמת הבוקר, כשלא היו ברתובות הרבה עובריס-ושבים

 ולא היה מי שיזהה אותי, הגעתי לחדר השכור שברח׳ דיזינגוף 30. בבואי היו כבר בחדר משה

 סבוראי, אשר זה-מקרוב נתמנה מפקד סניף תל-אביב, אברהם אמפר, שהתמנה מפקד התטיבה

 הלותמת בנפת תל-אביב, וזליג זיק, אחד המפקדים המעולים במתוז תל-אביב, שגם שכר את

 התדר. התדר נבתר, לפי שיקול-דעתם של מפקדי תל-אביב, במקום ההשאי והמובטח ביותר מפני

 הבולשת, ובו הייתי אמור אפוא להיפגש עם מפקדים אלה: סברה היתה שכאן נהיה כולנו מוגנים

 מעין רעה. התדר נשכר שבועיים לפני המפגש, ולכן היתה ההנתה שעדיין לא נתגלה לבולשת ולא

 יוכל להיות לנו למלכודת. מצד שני, היתה לתדר כניסה ויציאה נפרדת. לפיכך סברנו שמשפתת מסר,

 שממנה גשכר תדר זה שבדירתה, לא תרגיש בתדיגות שבסדרי-הייו של זליג זיק, שלא יצא מן התדר

 אלא בשעות הערב ורק בשעות-לילה מאותרות היה הוזר להדרו.

 אולם כמה דברים לא הביאו אנשי תל-אביב בתשבון. ראשית, הם התעלמו ממהול־השדים

 שפרץ נגד לת״י אהרי ההתנקשות ברהוב יעל 8. הבריטים ידעו בי זה הזמן היאה לתיסול המתתרת

 הלותמת לשיתרור לאומי, וגם מנהיגי הציבור, העתונות והאדם ברתוב נלכדו ברשתם והסיתו

 לתיסולם של אנשי לה״י באשר הם שם. שנית, התעלמו מן העובדה שהמשטרה הכריזה על פרס

 בסך 2,000 לא״י למי שיגלה את האנשים שהטמינו את המוקשים ברתוב יעל 8. ואכן, מורטון מציין

 בספרו כי הידיעה על כך שבחדר שברחוב דיזינגוף 30 נמצאים אנשי-מתתות התקבלה מאדם שהיה

 נהג באגד שלאהר-מכן בא על שכרו בשל כך. סיבה שלישית לכך שנתגלה מקומנו למשטרה הבריטית

 היתה העובדה שזליג ז׳ק שכר את החדר אצל משפהה בלתי-מוכרת, ולהוסיף עוון על פשע מבחינה

 מתתרתית נקבע הדר מפוקפק זה כמקום כינוסם של מפקדים לאימונים מתתרתיים. דבר רביעי

 שלא חובא בחשבון והתנקם בנו היה זה שאך שבוע-ימים קודם שישכור את התדר, ברת׳ זליג זיק

 מידי המשטרה הבריטית. ומעשה שהיה כך היה: הוא נתפס באתת המושבות בדרום ונכלא בכלא

 יפו, אולם כאשר העבירו אותו ברכבת, יתד עם יצתק יזרניצקי(שמיר)(לימים שר-התוץ בממשלת
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 בגין), "מכלא יפו למתנה המעצר מזרע, מצא לו שעת-כושד בלוד ונמלט. המשטרה הבריטית הפיצה

 את תמונותיו על-מנת לתפסו, ואפשר מאוד שאלה שהשכירו לו את ההדר זיהו אותו על-פי אלבום

 שהוצג לפניהם במשטרה כאשר מסר אותו מודיע למורטון או למי מאנשיו כי משהו תשוד מתרקם

 בתדר שאותו שכר זליג זיק.

 כשהגעתי למקום עליתי לקומה שלישית ודפקתי בדלת־הכניסה הפונה היישר למדרגות את

 דפיקת-הסיסמה שלנו. הכניסוני לחדר, שבו כבר היו משה סבוראי, הוא מפקד תל־אביב והבר

 המפקדה הראשית, ועמו אברהם אמפר וכן בעל ההדר, זליג זיק. מיד התתלתי בהדרכת הנוכתים.

 אברהם אמפר הביא עמו רימון-סרק לצרכי לימוד וכן אבזרים השמליים, כולל שעון-כיס,

 שלא היה להם שום ערך צבאי. תוך כדי הדרכה הסתייעתי ברישומים, ולעתים בשירטוטים, לצורך

 הסברה. האימון היה מרוכז עד כדי כך שלא התפנינו לאכול מאומה. רציתי להנתיל לאנשים כל מה

 שדרוש כדי שלא אצטרך לתזור שוב מירושלים לתל-אביב. בשעה 4 לערך סיימתי את פרק האימון

 שקבעתי לאותו יום, אולם נשארנו בתדר עד שיתשיך. נותרו לנו אפוא כשעתיים, ובזמן זה אמרנו

 לחטוף איזה כריך ולגלגל שיתת-תולין על בעיות המתתרת. כשהיתה השעה בין ארבע ותצי לחמש

 שכב משה סבוראי על מיטה בצד השמאלי של חתדר וקרא ספר על תולדות הסוציאל־רבולוציונדים

 ברוסיה, זליג זיק שכב על מיטה מתקפלת בצד הימני של התדר וקרא עיתון ואברהם אמפר ישב על

 הכיסא ליד ההלון וסיפר לי על דרך ההרפתקאות שלו כשברת מפולין ובדרך רוסיה ותורכיה הגיע

 בניירות מזויפים לארץ-ישראל. אני עמדתי ליד התלון ומדי-פעם השקפתי התוצה. בדיעבד יכול אני

 לומר כי הרגשתי באיזו תנועה של אדם המעורר השד, יהודי שעמד מול הבנין והשקיף אל קומותיו

 העליונות, ספק בלש ספק מודיע. היתה לי איזו הרגשה בלתי-נוחה אולם כנגד זה השתעשעתי

 במתשבה שעוד־מעט אצא מן התדר ואסע בתזרה לירושלים. לאתר ששהיתי רגע קט ליד התלון

 נכנסתי לשירותים, בעברי בפתה המקשר אל התדר שלנו לדירה שממנה נשכר הדר זה. לא הספקתי

 לנעול את הדלת של תדר השירותים כאשר שמעתי כמין דפיקה רועדת על הדלת התיצונית הפונה

 מן הדירה אל הדר-המדרגות. ההוש הששי כבר התעורר בי והייתי דרוך לבאות כאשר שמעתי את

 בעלת־הבית ניגשת בצעדים מאוששים לדלת כדי לפתהה. שמעתי את הדלת נפתתת ולאחר-מכן

 את צעקתה הכבושה של האשה, שבריצה נפתדת נסוגה מן הדלת לפנים הדירה. כהיה בסוגר הייתי,

 וכבר כל חושי דרוכים. שמעתי פסיעות חשאיות של בלשים הנכנסים למסדרון ופונים מיד שמאלה

 כדי להיכנס לתדר שלנו באותו הפתת שממנו יצאתי לפני דקות-מספר. עוד אני תוכך בדעתי מה

 לעשות - כי כבר בדור היה לי שנלכדנו - ולפתע אני שומע מטתי-אש. לסירוגים נשמעו שלושה-

 ארבעה מטתים של אש אוטומאטית, ולאהר -מכן הפסקה קלה ושוב יריות. תהילה נדהמתי, כי זו

 פעם ראשונה פתחה עלינו המשטרה באש ללא הבהנה וללא זיהוי על-מנת להרגנו, אולם כעבור עוד

 רגע תפסתי שאכן הבריטים הורגים את תבךי-לתדר הניצבים מולם ללא מגן.

 עם היריות שמעתי את הקללות הבריטיות הנמרצות הידועות לי: ״יהודים מטונפים! יהודים

 נבזים״. אותה שעה שכב זליג זיק על מיטה מתקפלת בתדר ועיין בספר. משה סבוראי שכב על מיטה

 23 וראש הממשלה בשנים: 1992-1986,1984-1983
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 ליד החלון, גם הוא ספד בידו. באשו שמעו את הדלת נפתחת לא שמו לב תחילה, שכן חשבו בי אני

 הוא ההוזר, אולם מיד קפצו ממקומותיהם. בפתה עמדו שלושה פריצי-תיות: בראש צעד מורטון,

 לימינו הםרג׳נט וודוורד, ולשמאלו הסרג׳נט דיי, שלושתם באקדהיס שלופים. הבתורים שהופתעו

 הרימו ידיהם.

 מורטון נכנס, עמד באמצע התדר, פניו פני רוצת ועיניו מתרוצצות, לפתע כיון את אקדהו אל

 אברהם אמפר וירה שלוש יריות בבטנו. מיד אהר-כך הפנה את אקדהו וירה שלוש יריות אל זליג זיק,

 ושוב הסתובב וירה שתי יריות במשה סבוראי. לאתר שכבר נפל סבוראי ניגש אליו מורטון וממרהק

 של מטו אתד כיון את אקדחו אל רקתו וירה עוד כדור.

 מיד אהר-כך התפרצו אל התדר עדת בלשים בריטיים, בואשותו של וילקין הם בעטו בפצועים

 הגונהים, הפכו אותם מצד אל צד, ירקו בפניהם וצתקו בקול. נשמעו גם קללות ״לאומיות" על

 השוכבים ועל עמם גם יתד.

 ברור היה לי שלאתר שיעשו כלה בתברי יערכו היורים ביקורת קפדנית בדירה, וכאשר ימצאו

 את בית-השימוש נעול יירו על-מנת להרוג את מי שנמצא מאתורי הדלת. ואמנם לאתר שהיו

 שלושת תברי מוטלים מתבוססים בדמם מיהר מורטון, יהד עם הסמלים וודוורד ודיי, לבדוק את

 הדירה. מיד לאתר שיצא את חדר־ההריגה ניסה את הדלת של בית-השימוש, וכיון שנמצא נעולה

 פתח באש וחטיח בה שמונה כדורים. אותה שעה כבר לא הייתי בהדר-השירותים. כשהעפתי מבט

 ממנו בעד אשנב קטן שפנה ההוצה לא השגתתי באיש, אולם ליד האשנב ראיתי צינור חמוביל למטה

 ועליו שריגי שית מטפס. כהרף-עין התלטתי לצאת מן האשנב, לרדת בעזרת הצינור לקומה השניה,

 ולהסתתר שם. רגלי שלותות קדימה ואני מהזיק בידי במשקוף התלון, נתליתי בציגור והתתלתי

 לגלוש למטה. לא הספקתי עדיין לייצב את גופי על הצינור ומטר-יריות נפתת עלי מלמטה. השפלתי

 מבטי וראיתי שבלשים בריטים יורים עלי בכל כלי-נשקם תוך כדי קללות נמרצות. בידי וברגלי

 לפתתי היטב את הצינור ובהיותי כבר במרחק שני מטרים מן האשנב ומטה צעקתי אל האנגלים

 בלשוגם שאני יורד אליהם ושיפסיקו לירות. דברי רק הלהיבו אותם והם אף הגבירו את האש תוך

 שהם קוראים קריאות-זירוז זה אל זה. כשהייתי קרוב לקומה השניה הרגשתי פתאום שפלג-גופי

 התהתון כמו התאבן. מיששתי את אגן-הירכיים שממנו התפשט השיתוק והרגשתי שידי מגואלות

 בדם הזורם לאורך רגלי ומקלה מהם למטה. בשארית כותותי נאתזתי בצינור ובשריגים והוספתי

 לצנות, תוך שהיריות מזמזמות סביבי. לבסוף צנתתי ארצה, פצוע ושותת-דם. הבריטים התנפלו עלי

 מיד בבעיטות ובמהלומות בקתות-רובים, סתבו אותי אל מאהרי המין והטילוני על הקרקע, וכאן

 התהילו המכות לאמיתן.

 תשוש הייתי, כל מתצית-גופי התתתונה משותקת, והרגשתי שקצי קרוב. ספק-מעולף הייתי

 וספק ער, וכמתצית השעה עינו אותי, אך כאשד התעוררתי לרגעים מעלפוני היתה לי הרגשה שאני

 פצוע קשה ואיבדתי דם רב. החלטתי אפוא למכור את חיי במחיר יקר. קמתי על רגלי הכושלות,

 ומתנודד מאפיסת-כותות קראתי אל הבריטים: ׳אתם הבריטים יורים ופוצעים אנשי בלי לגלות את

 זהותם ובלי משפט. אולם אנו, הלותמים לתירות מולדתנו, נכה בכם כפל-כפליים. בעבור שאתם
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 פוצעים אותנו, את לותמי-החופש, יהרגו בכם תבוינו!״ אזרתי בות וקראתי: ״תחי מלחמת השיחרוו

 העברית!׳ הואיל וסבור הייתי כי נפצעתי פצעי-מוות אמרתי לתפוס כלי-נשק מאתד הבריטים

 העומדים מולי, לירות בהם ולנסות לפרוץ לי דרך אל התופש. עשיתי תנועה מאיימת, אולם הם

 קפצו לאתור ותפסו עמדה במרהק-מה ממני. אז כלו כותותי, מותי התערפל מאבדן דם, ואני צנתתי

 שוב ארצה. שכבתי פרקדן וכאשר פקתתי את עיני עדיין עמדו הבריטים סביבי, מוכנים לירות בי אם

 אעשה אחו תנועה תשודה. אולם םביב-סביב, בתצרות הגובלות עם ההצר שבה הייתי מוטל, על

 הגגות, על המרפסת ובתלונות, ניצבו גברים, נשים וטף לתזות במהזה. הקהל שמסביב הציל אותי,

 כפי הנראה, והבריטים לא העזו לירות בי ולרצהגי קבל-עם ועדה. בתוך כל הציבור הזה ראיתי שתי

 עיניים שתורות ובוערות כאש, עיניים קסומות שנתקעו בלבי כתץ תם ושלוה והזכירו לי את עיניה

 של הברתי הנה, שכה השתוקקתי לראותן באותם רגעים הרי-גורל. הרגשתי שאני נישא על גלי

 אהבה גדולה, ועתה הרגשתי כי אכן יש תותלת. כל הזמן הרגשתי אפיםת-כותות בשל אבדן-הדם

 והתתלתי לתוש צמרמורת בכל גופי. כך שכבתי כשעה והצי, ובתוך פרק-זמן זה ביקרוני שני ידידי

 הוותיקים, הרוצה הקצין מורטון, שמדי־פעם ירד מן הבנין בו שכבו הפצועים שירה בהם וניגש אלי

 בריצה כדי לזהותני ונראה היה כמי שאתוז-פתד-מוות מקדמותיו וגם ידידי הוותיק הקצין וילקין,

 שהזר ודיפדף באלבום שהיה בידו ולא הצליה לזהותני. הוא עזב אותי לאנתות ופנה אל ההדר שבו

־  שכבו פצועינו כדי להטמין בו אקדת ורימון, וזאת כדי שאפשר יהיה להאשים אותו לפי תוקי

 החירום, שהרי האנגלים לא מצאו נשק בהדרנו ולא היה להם שום כיסוי משפטי לרציחת אנשים

 ללא ידיעת זהותם.

 כשעתיים לאתר שנפצענו, בעודי מוטל על הארץ, והנה ניגשו אלי בתנועות זריזות ותקיפות רופא

 אתד ושני תובשים נושאי אלונקה, שעל ידיהם סרטי מגן־דוד־אדום. הם הרימו אותי, הפשילו את

 מכנסי, בדקו את פצעי. כאשר גהרתי על הרופא לתש באזני: ׳פצעיך קלים ואתה תצא בריא ושלם.

 הכדור עבר את עכוזך אולם יצא והפצע אינו המור׳. הוא הוסיף ולתש: ׳היה הזק! המנוולים האלה

 ישלמו בעד מעשיהם!׳ הואיל וידעתי שרופאי מגן-דוד-אדום ואנשיו הם הבדי ״הגנה" מסורים,

 התהזקה בי רוחי לשמע דעתו על האנגלים.

 לאתר שתבשו אותי אנשי מגן-דוד-אדום, עלו למעלה. שם היתה מלאכתם קשה יותר, אפילו

 נואשת. משה סבוראי ספג שלושה כדורים - אחד בכתף, אתד ברגל, אתד בסנטר. כאשר קרב אליו

 מורטון בשכבו על הרצפה וירה כדור לרקתו הזק משה אינסטיגקטיבית את ראשו והכדור פגע

 בסנטר. הייתה לו אפוא תקוה להתלים מפצעיו, אולם אמפר וזיק נפגעו בקיבה ובכבד, כשפצעם

 מורטון בעוד הם עומדים בידיים מורמות, וכפי הנראה היה מצבם נואש. הרופא תבש אותם, וכדי

 להקל מייסוריהם רצה להזריק להם זריקות מורפיום. אולם האנגלים מנעו זאת ממנו. הם לא

 היו מוכנים להקל את ייסורינו שכן קיוו שבכל-זאת נמות אחרי-כן. הרופא מחה בכל תוקף על

 שהבריטים מגבילים אותו בהגשת עזרה רפואית, אולם ללא הועיל מאומה.

 בעוד אני שוכב על האלונקה ומתהיל להרהר איך ימשיך עכשיו הארגון בפעולתו, בהיות ארבעה

 ממפקדיו הבכירים בשבי האויב, הקיפו אותי פתאום מפקדים גבוהים וידועים-לשימצה של המשטרה
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 הבריטית. בראש הקבוצה עמד מפקד הבולשת ג׳יילס ועמו הקט, פורד מפקד משטרת •פו והרינגטון,

 מפקד משטרת תל-אביב. הארבעה עמדו לידי והסתכלו בי בעיניים מזרות-אימה. תוך כדי כך

 התלווה אליהם וילקין, כמו להראות להם את מעשיו להתפאר. הוא עילעל באלבום אנשי המתתרת

 שלו וחזר ואמר שאינו מזהה את פרצופי שלי. בו-ברגע התלטתי לגלות את זהותי. הרגשתי שבמקום

 הזה ובשעה הזאת לא יהרגו אותי האנגלים גם אם אגלה את זהותי, שהרי עברו שעות אחדות מאז

 נפצעתי, מגן-דוד־אדוס כבר טיפל בי, ומסביב היה קהל רב. כמו כן ברי היה לי שאתר גילוי זהותי

 ימהרו הבלשים לבקר בדירת הורי כדי לערוך שם היפוש, וכך יוודע להורי על מאסרי והם יתקשרו

 מיד לעורך-דין שידאג לכך שהבריטים לא יהרגו אותי בעודני בידיהם. היה זה סידור שעליו הסכמתי

 עם הודי קודם, על כל צרה שלא תבוא. בעוד הארבעה ניצבים למראשותי והקצין וילקין עמהם

 חייכתי ואמרתי שאינני רוצה להכביד על עבודתם ולכן אומר להם כי שמי לא בירנבוים, כרשום

 בתעודת-הזהות שלי, אלא יעקב לבשטיין.

 כאשר שמעו את שמי עמדו המומים כאילו הכישם נהש וניצנוץ רצהני היה בעיניהם. הקט,

 ששיניו כמו נקשו זו לזו, סינן והפטיר: ׳סוף סוף תפסנו את זה שרצת את קרנם ובארקר ב-1939,

 זה שעשה את המוקשים נגד אנשינו. סוף-םוף הוא בידינו!׳

 לאחר ששכבנו שעות מתבוססים בדמנו ולא מתנו מפצעינו, ובינתיים כבר רד הערב, תששו

 הבריטים, מן הסתם, אולי ינסו הברינו לשתדר אותנו מידיהם בשעות החשכה. מכל-מקום,
2  התליטו להעביר אותנו למקום־מבטהים באגף־האסירים בבית-התולים הממשלתי ביפו (כיום4

 ביה״ת ׳דונולו׳). לבם לא נתנם להעביר אותנו באמבולנסים אלא הזמינו שריוניות, וכשהגיעו הללו

 תפסו אותנו בידיגו וברגלינו וממש זרקו אותנו לתוכן. לאתר כשלושת-רבעי שעה הוכנסנו לבית-

 התולים.

 גררו אותי בידי וברגלי והטילוני על מיטה, אולם מעתה והלאה הייתי בידיים אמונות של אתיות

 דתמניות. רובן היו ערביות, אולם להפתעתי הגדולה ראיתי ביניהן גם יהודייה אתת ולא עוד אלא

 מוכרת. היא לא נתנה כל אות של היכרות, אולם בעיניה ניצת זיק של עצבנות וניכר היה בה שהיא

 מזהה אותי. הרגשתי זאת גם לפי הטיפול שנתנה לי, הצורה שבה התקינה לי את הכר וסידרה את

 מיטתי. כאשר מצאתי רגע של כושר לא היססתי ואמרתי לה מה כתובתם של הוריי וביקשתיה

 למסור להם דרישת-שלום. גם נתתי לה את שעוני כדי שיזהו אותי לפיו. בו-בערב מילאה את

 בקשתי והביאה דרישתי להוריי, שמפיה נודע להם כי פצעי קלים וכעבור זמן קצר אהלים ואהיה

 כאהד האדם.

 העתונות העברית הודיעה למתרת בקיצור מה שהכתיבה לה המשטרה הבריטית: ׳ברחוב

 דיזיגגוף 30 הופיע המשטרה כדי לערוך חיפוש בתדר השוד. נמצאו שם ארבעה בתורים, החשודים

 בהשתייכות ל׳כנופיית שטרן׳. הייתה התנגשות בין המשטרה והבתורים. בשעת ההתנגשות נפצעו
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 שניים מהבתורים. אחד מן הנמצאים ניסה להימלט מבעד לחלון, אולם גם הוא נתפס. בחדר נמצא

 חומר-נפץ ונשק לרוב׳. גם האצ׳׳ל לא תתאפק מלנצל לצרכיו שלו את הצלחתם של הבריטים. בכרוז

 שפירסם אז נכתב לאמור: ׳קבוצת שטרן ־ קבוצה קטנה ומבודדת ללא בסיס מוסרי וללא תכנית

 מדינית - הוכיהה שאין בכותה לעמוד בקרב, אנשיה נכנעו מיד. כן הוסר מעליהם אתת ולתמיד

 התואר של כות עברי לותם.׳ שכבנו כולנו בתדר אתד: אני ליד דלת-הכניםה, מולי בצדו השני של

 התדר זליג ז׳ק, לשמאלי ליד ההלון משה סבוראי, ומולו בצד השני של ההדר, מימין לזליג ז׳ק,

 אברהם אמפר. אני ומשה סבוראי, שפצעינו קלים היו, נכבלנו ברגלינו ובידינו בשרשרות-ברזל

 למיטה, ולכן היה עלינו לשכב כל הזמן על הגב, שכן מצד אתד תששו הבריטים מפני נסיון חילוץ

 מבתוץ ומצד שני פשוט רצו לענותנו. נוסף על כך היה בית-התולים כולו מוקף משמרות כבדים של

 משטרה, שריוניות התלמים, שוטרים תמושים במקלעים ובתת-מקלעים, שמרו על התדר שלנו, וגם

 על הגגות מסביב לבית־התולים הוצבו משמרות בעמדות מבוקרות.

 אברהם אמפר וזליג ז׳ק היו פצועים פצעים אנושים. הם נותהו מיד עם בואם לבית-התולים:

 בשמונה גותה זיק. ב-9 אמפר - שגיהם כבד שלדים. אולם למחרת היום, כאשר התעוררו מן

 ההרדמה, סבלו ייסורי-גיהנום בדומיה. בטניהם תפחו, ומעיניהם השקועות בתוריהן כבר ניבט

 מלאך-המוות. לרגעים פסקה נשימתם לגמרי. מזמן לזמן היה הכרח להזריק להם זריקות־מורפיום,

 אולם ההשפעה היתה קצרת-מועד וייסוריהם עצמו והלכו. נתנו להם הזנה מלאכותית והאוכל

 המימי נטף טיפות-טיפות אל קיבותיהם המרוסקות, אלא שמיד היו תוזרים ומקיאים אותו. הרף

 כל הייסורים האלה לא הסתלקה מהם הכרתם, וברגעים של הקלה בין כאב לכאב, בין עינוי לעינוי,

 נשמעו מפיהם דברים שלא יימתו מזכרונם ומנשמתם של שומעיהם: ׳טוב למות כשיודעים שיש לזה

 טעם׳ - ׳טוב לסבול כשיודעים שהסבל הזה יינקם׳ - ׳אולי יבוא יום והיישוב יידע כי אנו הייליו

 הייגו, לא רק הייליו של יאיר, לא רק של הארגון - כי אם הייליו האלמונים הנאמנים הראשונים של

 היישוב, של העם׳.

 ליד מיטותינו וביניהן הסתובבו בלשים בריטיים, ושני חברינו לא רצו להראות להם את גודל סבלם.

 כשראינו אותם מתפתלים בכאביהם קראנו למנהלת האנגלית של בית־התולים ודרשנו להעבירם

 לבית-ההולים ׳הדסה׳, או לפתות שפרופ׳ מרכוס (מנתה מפורסם, שהיה מאוהדי המתתרת) יבוא

 מ׳הדסה׳ לבקרם. היא ענתה לנו שתעביר את דרישתנו לממונים עליה ותתזיר לנו תשובה בהקדם

 האפשרי.

 אותה שעה, בבוקר השכם, נכנס מורטון לתדרנו. הוא התרוצץ בהדר כאדם המתפעל ממעשי

 גבורתו ומנצחונו שלו. ההבעה הרצחנית לא סרה מפניו. הוא הציץ בזליג תהילה ואתר-כך באמפר,

 פנה אל משה, ועם צאתו ניצב ליד מיטתי והכריז: ׳ואתה, יהודי מטונף, יש לך מזל!׳ לא התאפקתי,

 כמובן, ומדדתי לו באותה מידה. מאז נהג מורטון לבקר אותנו מדי בוקר, כדי לראות מי מאתנו נפטר

 במשך היום ומי נותר, ובצאתו את הדרנו היה מכבד אותי בקללה השגורה בפיו, ואני עניתי לו כמידת

 יכולתי.

 תכונת המשמרות בהדר הפצועים לא פסקה, וגם קציני-משטרה גבוהים היו נכנסים אלינו
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 כפעם-בפעם. שוטרים ובלשים לעשרות מילאו את גית-התולים ואת חדרנו. תצר בית־התולים

 דמתה למחנה צבאי במצב־הכן.

 המנהלת לא גילת ענין מיוחד במתן עזרה לחברינו הפצועים ותשובתה בוששה לבוא. ביום

 השלישי הכרזנו שביתת-רעב, משה ואני, ואמרנו למנהלת שלא נטעם דבר כל עוד לא תזמין את

 פרופ׳ מרכוס. אז אמנם התרככה והבטיתה שאכן תזמין את פרופ׳ מרכוס, אך אנו לא היינו מוכנים

 להאמין לה ולרופאים שבאו לדבר בשמה, כשם שלא נרתענו מן האיומים של קציני-הבולשת. גם

 ביום הרביעי המשכנו לצום, אולם בצהרי היום נדמה היה כאילו הוקל לחברינו הפצועים. זליג

 קם משנתו ורותו טובה עליו, אף התבדח ואמר שהכדורים שספג תיסנו אותו לגמרי ועכשיו יוכל

 לעמוד בלי מורא בפני כדורים נוספים. אברהם ההרה־התזיק אתריו וגם ביקש למסור דרישת-שלום

 לתברים הלותמים בתוץ ואף לקרוביו. כך עברו עליהם ארבעה ימים של הבלי-נםיסה עד שביום

 הראשון, 1 בפברואר, נרדמו שניהם לשעה קלה. לפנות בוקר נדמה היה כי הוקל להם קצת, אולם

 בהקיצם גברו יםוריהם ואף טיפת-דם לא נראתה בפניהם. קרוב לשעה 12 הש זליג זיק ברע לפתע

 פתאום וצנת על משכבו אתודנית. הזעקנו את האתות, אולם זליג כבר עצם את עיניו לנצח. כשעה

 לאתר שנפטר תש גם אברהם ברע צנה על משכבו והוציא את נשמתו.׳

 משפטם של משה סבוראי ויעקב לבשטיין

ן צבאי ב-27 באפריל  לאהר החלמתם של שני הלותמים סבוראי ולבשטיין הועמדו בפני בית-די

.1942 

 להלן דו״ח ממהלך המשפט כפי שפורסס בתוברת ״איך נפלו לוחמי חרות״, הוצאת לוחמי תירות

 ישראל, שבט חש״ד:

 ״משפט משה סבוראי ויעקב לבשטיין

 בבית-הדין חצבאי, במחנה הצבא ע״ש גנרל אלנבי בירושלים, ביום 27 באפריל 1942

ת לשונו עמל ואון ח  אלה פיהו מלא ומרמות ותך ת
 דד ד י• • 1 ד י ־ ־ 1 דד ז ז ד

 (תהלים י, ז)

 התכונה למשפט

 כרגיל עורך בית-הדין הצבאי את ישיבותיו בביתו המיותר, הנמצא בםימטה מול מלון־המלך־

 דוד, ליד בניין הצעירים הנוצרים. זו הפעם הראשונה שבית-הדין התליף את מקומו ועבר למתנה

 צבאי. המשטרה טוענת כי יש חשש לשיהרור הנאשמים בכוה הזרוע ועל כן אין המקום הקבוע

 בטות כל צרכו.

 מקום הישיבה מוקף משמרות חזקות של צבא ושוטרים, המזוינים מכף רגל ועד קדקוד. ברתובות

 הצדדים, ליד הפינות ובמבואות הבתים, שורצים בלשים אנגליים וערביים, על גגות הבתים ובנקודות
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 מצפה מוצבות מכונות־יריה.

 לתצר המתנה נכנס אוטו משוריין. מהפתת האתורי יוצאים שני הנאשמים. ידיהם ורגליהם

 כבולות. מובילים אותם לצריף גדול, המשמש אולם לישיבות בית־הדין הצבאי.

 בשעה 9 בבוקר נכנס לאולם תבר-השופטים. ליד שולהן הםגיגוריה נמצאים עו׳׳1 זליגמן, המלמד

^ גויטין פרקליטו של יעקב לבשטיין, ועוזריהם. בפינה מרוחקת ע  סניגוריה על משה סבוראי, ו

 במקצת יושב הקטיגור ועוזרו. ליד שולתן השופטים ניצב המתרגם הרשמי המושבע (יהודי).

 בדלתיים סגורות

 לפני התתלת הדיון קם הקטיגור ממקומו ומוסר בקשה לבית-הדין:

 ״מטעמים שונים, שאין ביכולתי לפרטם, אני מבקש מכבוד השופטים לסגור את דלתות בית-

 המשפט. בהתאם לבקשתי זאת אני מבקש להרתיק מאולם בית המשפט את עוזריהם של הסניגורים

 (שני עורכי דין ממשרדיהם של הסגיגורים, שבאו לסייע להם בהגנה) וכן את המתרגם הרשמי של

 בית-המשפט, שיוכל להופיע רק כאשר יידרש״.

 יושב־הראש מסכים בלי כל היסוס למלא את בקשת הקטיגור. עורכי-הדין, העוזרים והמתרגם

 עוזבים את האולם. נשארים השופטים, שני הסניגורים והקטיגור. על הנאשמים שומרים ששה

 שוטרים בריטיים מזוינים.

 מקריאים את כתב-האשמה: משה סבוראי ויעקב לבשטיין נאשמים בזה שבהיתפסם ביום 27

 בינואר 1942, בתדר בדהוב דיזיגגוף 30, נמצאו בהדר שני רימונים, נפץ, אקדת וכדורים.

 עדותו של הרוצח מורטון

 על דוכן-העדים עולה הקצין מורטון, נשבע כתוק, ולשאלותיו של הקטיגור הוא עונה:

 ״ביום השלישי, 27 לינואר 1942, קיבלתי הודעה תשאית כי בחדר דיזינגוף 30 נמצאים בתורים

 אהדים המעוררים תשר. אספתי מיד בלשים ושוטרים במספר מספיק ונסעתי למקום שכתובתו

 גמםרה לי. קרוב לשעה 4 אהר-הצהריים הגעתי למקום. הקפתי את הבית בשרשרת שוטרים ובלשים

 ואני, יתד עם שני סרג׳נטים בריטיים, עליתי לקומה גי, אל דירתה של משפתת מסר, במקום שהיה

 התדר המסומן. פרצתי לתדר דרך הדלת שפנתה אל מסדרון הדירה, לעיני נגלו שלושה בחורים

 המעוררים חשד. פקדתי עליהם בעברית: ״אל תעמוד״, אולם הם לא שמעו לפקודתי. הם קמו על

 רגליהם, ולפיכך - כדי למנוע אבירות מיותרות בין אנשי המשטרה - נאלץ הייתי לירות בהם...

 הסניגור: הקצין מורטון הלך לרצוה בכוונה תהילה

 הסגיגור התתיל לתקור את מורטון.

 שאלה: מה הן ההוראות שנתת לשוטריך? תשובה: להשתמש בכל האמצעים, כדי למנוע את

 בריתתם של התשודים. ש: מה הם האמצעים שרמזת עליהם? ת: כל האמצעים. ש: האם גם את

 רשות היריה: ת: לא, זאת לא אמרתי. ש: האם בהתאם לתקנון המשטרה מותר לירות בכל אדם, כדי

 למנוע את בריחתו ואפילו אם הוא מראה נםיון לברות? ת: לפי התקנון אסור לירות, אולם המקרה

 הזה היה מיוחד במינו...
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 יושב-הראש: במה הוא מיוהד במינו: ת: האנשים היו השורים. ש: האם בבל אדם המעורר חשד

 מותר לירות? ת: רציתי למנוע אבירות מכוחות המשטרה.

 אם אין הוא מוצא הן בעיניו? מורטון עונה מתוך עצבנות: הנני קצין-משטרה ומילאתי את

 תובתי.

 היו״ר רוצה להרגיע את מורטון ופונה לסניגור: אין אנו דנים כאן בענין היריות... הסניגור: בין כה

 וכה לא יגיעו דברינו אל מתוץ לכתלי האולם הזה, אבל אגי רוצה להוכית שהקצין מורטון, בלווית

 כנופיית הבלשים שלו, באו בכוונה תהילה לרצוה אנשים בלי כל היסוס, וכוונה זו שופכת אור מיותר

 על הנאשמים היושבים בזה, אשר יד ההשגחה הצילתם - הנני משוכנע - למרות רצונו העז של

 הקצין מורטון לרצהם...

 היו׳׳ר אני נאלץ לציין שאינני נוטה להשוב שמוצדק היה לירות באנשים מפני שהם מעוררים

 תשד בלבד, אולם אין בית-הדין דן בזה...

 מורטון משקר והוזר: ״היה זה מקרה מיותד במינו״

 הםגיגור ממשיך לתקור את מורטון: האם בדברי הפקודה שלך פנית אל כל הנמצאים בהדר? ת:

 כן. ש: ידוע לך שהמלים ״אל תעמוד״ הם ציווי בלשון-יחיד, מופנים לאדם אחד בלבד? ת: אינגי

 יודע את פירושם המדויק, אולם תשבתי שהם בלשון-רבים. ש: א׳ מורטון, זה עשרות בשנים שאני

 קרוב לענייני המשטרה מתוך הפראקטיקה המשפטית שלי ועדיין לא שמעתי במשך כל השנים האלו

 שקצין משטרה יפקד במלים ״אל תעמוד״. כרגיל הוא מצווה לעמוד בידיים מורמות. ת: המקרה היה

 מיותד במינו. ש: רצית לומר: היתה כוונה מיותרת? ת: כרצונך, אני ציויתי כפי שמצאתי לנתוץ.

 ש: באיזה מצב היו שלושת האנשים בעת שנכנסת לתדר? ת: זליג ז׳ק שכב על המיטה מימין

 לפתה, אברהם אמפר ישב על הכיסא ליד ההלון ומשה סבוראי שכב על מיטה משמאל לפתה. ש: ומה

 עשו כשפקדת עליהם ״אל תעמוד״? ת: משה סבוראי עשה תנועה השודה לעבר מעיל שהיה תלוי על

 התלון, ולכן יריתי בו לראשונה. אברהם אמפר קם מהכסא וזליג ז׳ק הרים מתצית גופו העליונה. ש:

 מדוע ירית בזלינ זיק? ת: מפני שהוא התנועע. ש: האם הוא קם? ת: לא. ש: כמה כדורים ירית בו?

 ת: שניים או שלושה. ש: האם כדור אהד לא היה מספיק? ת: תשבתי שלא. ש: האם לא נכון היה

 לירות מקודם באויר, לשם התראה? ח: חשבתי אתרת. ש: האס תשבת בהתאם לתוק? ת: המקרה

 היה מיוהד במינו. ש: ואם אומד לך שבהתאם לפצעי הכדורים בשיפולי הבטן הוא מוכרת היה לעמוד

 בעת שירית, או שאתה מוכרה היית לעמוד על התקרה?... מורטון מושך בכתפיו: אינני זוכר, ובכלל:

 מה זה תשוב? הסניגור: זה תשוב, כדי לקבוע את אמיתות דבריך ואת יושר כוונותיך בעת התפדצותך.

 ת: הנני קצין-משטרה, תארי ותפקידי אתראים ליושרי. הסניגור: זאת יוכיתו הרופאים שבדקו את

 הפצועים. כמה כדורים ירית במשה סבוראי? ת: שניים או שלושה, אינני זוכר. ש: באיזה מצב הוא

 היה בעת שירית? ת: פנה בכיוון למעיל. ש: האם הוא הגיע למעיל בעת שירית? ת: לא. ש: ואם אני

 אומר לך שהוא עמד בידים מורמות בזמן שירית בו? ת: לא, הוא היה שכוב למהצה. הסניגור אל

 השופטים: בבקשה לציין זאת. אני אוכית שהוא עמד וידיו היו מורמות. אל מורטון: איזה צד מגופו

 היה מופנה אליך בזמן שירית בו? ת: הצד הימני. ש: האם לא נכון יהיה להגיד כי ידיו המורמות
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 שימשו מכסה לראשו שנמצא ביניהן? באן מתערב הקטיגור ומותה נגד ריבוי השאלות.

 היו״ר: השאלות באמת רבות ואינן שייכות לעגין, בכל-זאת ארשה לסניגור להמשיך, אולם

 אבקשו לקצר.

 הסניגור ממשיך לשאול: הידית במשה סבוראי את כל היריות בבת-אתת? ת: כן. ש: מה עשה

 משה מיד לאהד הפציעה? ת: כמדמני שנפל מיד על הרצפה. ש: מאיזה מרתק ירית בו? ת: ממרתק

 של מטרים אהדים. ש: הלא ניגשת אל משה כשזה שכב על הארץ, פצוע משני כדוריך הראשונים,

 וממרתק של מטר או גם קרוב יותר מזה, הושטת את אקדתך לעבר רקתו וידית עוד פעם נוספת?

 ת: לא. ש: משה הפנה את ראשו והכדור נתקע בלסת התתתונה. האם לא תודה בזה? ת: לא, אני

 הושב שלא, אינני זוכר. ש: רק מסביב לפצע הזה, בלסת התתתונה, יש צריבה. האם אין זה מוכית כי

 ירית ממרתק קטן ביותר? ת: לא בדקתי את הפצע... ש: והרי בשני הפצעים האתרים אין כל צריבה.

 ת: כבר אמרתי שלא בדקתי את הפצעים. ש: הרי לפי דבריך היה צדו הימני של משה מופנה אליך,

 וכיצד תסביר שהכדור נתקע בלסת התתתונה מצד שמאל? ת: אינני יודע, לא בדקתי את הפצע. ש:

 א׳ מורטון, האין הוכתות אלו מספיקות לערער את האמון באמיתות דבריך? - מורטון מתייך, מביט

 לעבר הקטיגור, ומשיב: אני קצין-משטרה ונשבעתי כהוק.

 הקטיגור מוהה על דברי הםגיגור.

 הםגיגוד ממשיך: כמה יריות ירית בדלת של בית-הכיסא?

 ת: תמש או שש יריות. ש: מדוע ירית בדלת הנעולה של בית-הכיסא? ת: כדי למנוע אבירות

 נוספות מכותות המשטרה, ש: הידעת מי נמצא בפנים? ת: לא. ש: ואיך זה העזת לירות מבלי לברד

 תהילה? הן יכלו להיות שם אשה או ילד. ת: אני קצין-משטרה והנני אתראי על מעשי... הסניגור,

 בהיוך: האם זה שהיה בפנים, מאתודי הדלת הנעולה, עורר השד? - מורטון רוצה לענות, אך הסניגור

 ממשיך: האם גם אל האדם הזה, שהיה בפנים, פנית בפקודת ״אל תעמוד״? השופטים צוחקים.

 הסניגור ממשיך: האם לא אמרת בבית-התולים שאתה מצטער מאד על שלא הצלתת להרוג גם את

 שני הפצועים, שגשארו בתיים? ת: ייתכן, אינני זוכר...

 המשטרה הבריטית בארץ-ישראל ־ סניף הגיסטאפו הנאצית

 הסגיגור: א׳ מורטון, האם המעשה הזה שעשית איננו מזכיר את תעלולי הגיסטפו של הנאצים,

 שכל העולם רואה אותם כפריצי-תיות?

 הקטיגור קופץ ממקומו ומוחה על שאלתו של הסניגור. תוך רעש עונה מורטון בחיוך: אני משרת

 במשטרה הפלשתינאית...

 הסניגור ממשיך: המוסרת המשטרה לפעמים הודעות רשמיות? ת:כן. ש: האם ההודעות הנוגעות

 בפעולות סי.אי.די.־יפו מובאות לידיעתך? ת: כן. ש: מהו תוכן ההודעה שנתפרסמה לאהד מעשה

 הרצת ברת׳ דיזנגוף 30: ת: אינני זוכר.

 הסניגור מקריא את ההודעה שנדפסה ב״הבוקר״, שלפיה פתחו הבחורים שנמצאו בחדר ביריות



 264 | ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

 על כותות המשטרה, ולפיכך נאלצה המשטרה לענות באש. לאהד היאבקות קצרה פרצה חמשטרה

 את ההדר ומצאה בו שלושה בתורים פצועים. ש: האם הודעה זו נכונה? ת: לא. ש: בהתלט לא?

 ת: בהתלט לא. ש: ומדוע ניתנה הודעה כוזבת זו? ת: אינני יודע. ש: האם לא היה בזה רצון מיותד

 להעלים את האמת מעיני העולם? ת: אינני יודע. ש: האם לא רצתה המשטרה להצדיק בזה את

 מעשיה בפני הישוב העברי? ת: ראשית, כתבה זאת העתונות העברית, ושנית - אינני מתעניין

 ברגשות היישוב העברי...

 עדותו של הםרג׳נט ודוורד

 על דוכן העדים עולה הסרג׳נט ודוודד מםי.אי.די.-יפו(העדה: םדג׳נט זה תזר ונתפרסם ממשפט

 הנשק נגד אליהו סחרוב. הוא זה שאסר את םתרוב בנסעו ברתוב והוא ש״מצא״ בביתו את הכדור

 שעליו נדון סתדוב לשבע שנות מאסר).

 לשאלת הקטיגור מספר העד: ביום 27 בינואר קיבלתי פקודה מהקצין מורטון להצטרף לפלוגת

 בלשים ושוטרים שהיה עליהם לאסור קבוצת בתורים תשודים. נסענו לרתוב דיזיגגוף 30, הקפנו

 תחילה את הבית, ואהר־כך עלינו - אני, הקצין מורטון ועוד סרג׳נט אהד - אל הקומה השלישית.

 צלצלנו בדלת של משפתת מסר, וכשהדלת נפתהה פנינו מיד שמאלה, אל דלת שהובילתנו לתדר שבו

 נמצאו שלושה בתורים. הקצין מודטון פקד עליהם לא לזוז, אולם הם לא נשמעו לו ולפיכך הוא ירה

 בהם ופצעם. כעבור זמן-מה הוטל עלי לערוך תיפוש בהדר ובבגדי הפצועים. ואילו תוצאת ההיפוש:

 במגירה סגורה של ארון, שעמד ליד התלון, מצאתי 2 רימונים בלתי־טעונים (מצביע על המוצגים

 המונתים לפני השופטים) ונפץ אתד, במעיל אתר מצאתי אקדח מטיפוס בראונינג, טעון במתסניתו

 כ-5 כדורים. בבגדי האסירים מצאתי תעודות-זהות, אשר לאחר זמן חוכח שהן מזויפות. כן מצאתי

 משקפיים עם זכוכיות פשוטות. במקטורן של משה סבוראי מצאתי את הכתבים הללו(מצביע על

 המוצגים המתאימים). נוסף על כך נמצאו בתדר תוברות של ״מערכות״ וספרי-השימוש לנוטרים:

 ״האקדת" ו״הרובה״.

 הסניגור: מה הן ההוראות שניתנו לך על-ידי הקצין מורטון? ת: להשתמש בכל האמצעים כדי

 לאסור את האנשים, ש: האם האנשים שבתדר ניסו לברות? ת: לא. ש: האם הם ניסו לפגוע בכם? ת:

 לא, אבל הם עוררו השד. ש: איזה חשד? ת: כל אחד דן לפי ראות עיניו. ש: המותר לירות בכל אדם

 המעורר תשד? ת: אני לא יריתי. ש: מדוע לא עזרת ״להציל״ את הייו של הקצין מורטון? ת: המצב

 לא דרש זאת. ש: מדוע לא ירית גם אתה באנשים? - העד תושב רגע קט ומשיב: הקצין מורטון

 היה אתראי לפעולה. ש: מה עשה משה סבוראי בשעה שהופעתם בתדר? ת: הרכין את גופו לעבר

 מעיל תלוי, תפסו וכאילו רצה לזרוק אותו על ראשיגו. ש: כך.. והאם הוא זרק אותו? ת: לא, הוא לא

 הספיק. ש: אימתי פתת מורטון ביריות על משה סבוראי? ת: בעת שהתזיק את המעיל בידו. ש: אתה

 בטוה בזה? - וודוורד מגלה סימני עצבנות: כן, כך אני זוכר. ש: םרג׳נט ודוורד, לפני כמחצית שעה

 העיד כאן הקצין מורטון שמשה סבוראי לא הגיע למעיל ולא תפסו. כיצד אתה מסביר את הסתירות?

 ת: יתכן שלא, זכרוני אינו מובהק. ש: האם ננית שנכונים דבריך, כיצד אפשר להסביר שאין נקבי
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 כדורים במעיל הנדון? ת: לא בדקתי את המעיל. ש: העמד הקצין מווטון במקום אחד כל זמן שיוה?

 ת: יתכן שהתנועע, אבל אינני זוכר. ש: האם המעיל התלוי עורר אחה שהוא תשד? ת: לא. ש: באיזה

 מכיסי המעיל מצאת את האקדת? ת: אינני זוכר. ש: האם לפני שמצאת את האקדת במעיל תשבת

 שסבוראי רוצה לתפוס אותו? ת: הוא עשה תנועה השודה. ש: ומהו ההגיון בהטלת המעיל עליכם,

 אס היה עליו לתפוס את האקדת בלבד? ת: לדעתי, לא היה בזה כל הגיון. ש: ואני אומר לך, סרג׳נט

 ודוורד, שסבוראי עמד בידיים מורמות, ואז ירה בו מורטון. ת: אינני זוכר זאת.

 כיצד נערך החיפוש

 הסניגור: נעבור עתה לחיפוש: האס בקי אתה בפרוצדורה של חיפושים? ת: כן. ש: הערכת כבר

 תיפושים רבים? ת: כן. ש: הידוע לך, שבהתאם לתוק יש צורך שמוכתר המקום, או לפתות אהד

 השכנים, יהיה נוכה בזמן התיפוש? ת: כן. ש: ומדוע היפשת לבדך? ת: היו עוד בלשים, והקצין וילקין.

 הסניגור: והרי אין זה מעלה ולא מוריד, כי כך לפי התוק נדרש עד אזרתי. ת: עתה מסתפקים בנוכתות

 המשטרה בלבד... ש: מי פקד עליך לערוך את החיפוש? ת: הקצין וילקין. ש: מתי הגיע וילקין לחדר?

 ת: כרגע שעה לאחר היריות. ש: מדוע לא תיפשת מיד לאתר היריות?

 תיכו לקצין וילקין שיביא אקדת

 ת: הייתי צריך להכות לקצין וילקין. ש: מפני מה? ת: כך היו ההוראות. ש: והאם היה נשק בבגדי

 הפצועים, הרי יכלו לפגוע בכם? ת: לא תששתי לזאת. ת: מדוע? ת: מפני שהפצועים היו במצב כזה

 שלא יכלו להזיק לשום איש. ש: מדוע גירשת את בעלת-הדידה מההדר? הרי יכול היית להשתמש בה

 בתור עדה. ת: לא היה לי צורך בשום עדים... ש: ואני אומר לך שהייתה לך כוונה מיותרת בחכותך

 לוילקין. ת: לא היתה כל כוונה. הסניגור: ואני אומר לך, םרג׳נט ודוורד, שוילקין הכניס אקדת לתדר

 כדי שאתה תמצא אותו בשעת התיפוש. האם לא תודה בכך?

 הקטיגור קם ממקומו ומותה בכל תקף על דברי הסניגור. היו״ר דורש מהסניגור לא לפגוע בכבוד

 המשטרה״.

 הסניגור: אדוני יושב-הראש, אני משוכנע כי האקדח הזה הוכנס על-ידי הקצין וילקין לתדר שבו

 נמצאו הנאשמים. סרג׳נט ודוורד יודע על כך ומעלים זאת מידיעת בית-הדין. המשטרה ביימה כאן

 משתק מגונה. היא רצתה לרצות את כל האנשים שנכתו בהדר. היא הכניסה נשק לחדר, כדי להצדיק

 במקצת את מעשיה, כפי שעשתה בהודעת-הכזב שלה, שמסרה לעתונות.

 יושב-הראש: עליך להוכיח את דבריך בעובדות.

 הסניגור: לדאבוני, היו במקום רק אנשי המשטרה, שקיבלו הוראות מיוהדות. אולם אני משתדל

 להוכיח את דברי תוך כדי שאלותי.

 היו״ר: אני פוטר את העד מלענות על השאלה האהרונה.

 הסגיגור ממשיך לשאול: מה עשית בתפצים שמצאת? ת: ביררתי אותם ושמתים לתוך תיק. ש:

 הסימנת את מקום הימצאם? ת: כן. הסניגור: הראה לי, בבקשה, את הסימון. העד מגיש לסניגור את
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 תוברות ״מערכות״ המסומנות. הסניגור: כך, זהו הסימון? ת: כן.

 הסניגור ניגש ומסתכל בשאר הניירות - בפתקאות שלפי דברי העד נמצאו בבגדי משה סבוראי,

 ובתרשימים אשר לדבריו נמצאו במקטורנו של יעקב לבשטיין.

 הסניגור: מדוע אין מוצגים אלה מסומנים? ת: לא מצאתי לנהוץ לסמנם. ש: הרי כאן מוצגים

 לעשרות, את כולם הכנסת לתיק אהד וכיצד אתה זוכר את מקום הימצאם? ת: עובדה היא, שאני

 זוכר. ש: הרי לפני-הצהריים הודית שזכרונך איגו מובהק. ת: את מקום המוצגים הללו הנני זוכר...

 ראשי פרקים להרצאה

 קוראים למתורגמן הרשמי, כדי שיתרגם את הניירות שנמצאו בכיסי בגדיו של משה סבוראי,

 המסומנים ״ראשי-פרקים להרצאה״, ואלה ראשי-הפרקים:

 האגגלים הם האויב הראשון של האומה העברית. מהרגע בו הונף הדגל הבריטי בארץ-ישראל

 הוכרזה מלהמה בין העם העברי למשעבד האגגלי. הכרזת בלפור והמגדט הפלשתיגאי הם חלק

 מאמצעי־תעמולה, שתפקידם להסוות את הרצון האנוכי של האנגלים לשלוט פה בארץ ולהפוך

 את בעליה היהירים העברים לעבדים. המשעבד הבריטי הוא האשם העיקרי בהשמדת יהודי הגולה,

 כי הוא מנע את התזרת האומה למולדתה. האנגלי מעוניין בהכתרת היהודים, כדי להיפטר מאומה

 שתילתם לתירותה בארץ-ישראל. על כן: מלתמה לנו באגגלי, מלתמת-מצוה. מולדת נכבשת בדם

 בניה־לוחמיה. המלחמה מרה ונואשת ואין בה פשרות.

 היא תיערך לאורך כל התזית ובכל האמצעים. האגגלי השתלט על המקורות הכספיים והכלכליים

 בארץ, הוא שיעבד את ההוק והצדק למטרות השתלטותו. הוא יצר רשת מסועפת של אמצעים

 משטרתיים, כדי לשעבד את העם ולמצוץ את לשד עצמותיו. על כן לא תיתכן לעת-עתה מלהמה

 גלוייה. עלינו להשתמש באמצעים אשר אין למשעבד שליטה עליהם וידו לא תשיגם - במתתרת.

 המתתרת בציון היא שלטון עברי עצמאי במכורה. מן המתתרת ייתלצו הלותמים לתירות עמם

 וארצם. שלושה שלבים במלחמה לתירות: א) טרור - פגיעות בנושאי השלטון ועוזריו, כדי לערער

 את היסודות של שלטון המשעבד בארץ. ב) מלהמה פרטיזנית - פגיעה במבנה שלטונו. ג) מרד

 וגירוש המשעבד מן הארץ, יצירת שלטון סוברני של העם העברי במכורה.

 כתום שמיעת התרגום, צורפו הכתבים על-ידי יושב-הראש אל התיק המשפטי.

 אתר היורים מעיד

 העד הבא בלש בריטי מסיאי.די.-יפו(״אלק טרננט״ - י.א.) לשאלת הקטיגור הוא מספר את

 הסיפור הידוע, ההולך ונשנה בפי כל העדים. הוא מוסיף: אני עמדתי מאהורי הבנין, בקרן הימנית

 שלו. שמרתי על פתה הכניסה. כעבור רגעים מספר שמעתי קול יריות, שבא מכיוון הקומות העליונות

 של הבנין. פתאום ראיתי שצעיר אתד (מצביע על יעקב לבשטיין) יוצא דרך אשנב של הקומה

 השלישית ומתתיל לרדת למטה, בהחזיקו בצינור המיס. ראיתי שהוא עושה תנועות תשורות לעבר

 מכנסיו, ועל כן יריתי בו. הוא המשיך לרדת. למטה תפסתיו, הובלתי אותו אל מאהורי הבנין, ושם
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 השגחתי עליו.

 הסניגור פותת בהקירה: מה הן ההוראות שקיבלת? ת: להשתמש בכל האמצעים. ש: גם לירות?

 ת: כן. ש: לשם מה? ת: כדי למנוע בריהה. ש: האם יעקב לבשטיין היה יכול לבווה ממך? ת: לא. ש:

 למה, אפוא, ירית בו? ת: הוא עשה תנועה השודה לעבר מכנסיו. ש: החיפשת במכנסיו לאתר שירד?

 ת: כן. ש: המצאת משהו? ת: לא. ש: למה, אפוא, צריך היה לבשטיין לעשות תנועות תשורות לעבר

 המכנסיים. ת: אינני יודע. ש: האפשר לגלוש בצינור בלי לעשות תנועות בידיים לעבר המכנסיים?

 ת: לא, בדיוק אינני יודע. ש: ההיה הכרח לירות? ת: המקרה היה מיותד במינו. ש: הקטיגור מתערב.

 היו״ר מבטל את השאלה.

 עוד בלש מעיד

 על דוכן־העדים עולה בלש בריטי נוסף מסי.אי.די.-יפו. לשאלותיו של הקטיגור הוא עונה:

 אני הופקדתי לשמור על מבואות המין. רגעים אהדים לאהד שהגענו נשמעו יריות מהמין,

 ולאהר-זמן-מה הובא הנאשם יעקב לבשטיין. הוא היה פצוע. השכיבו אותו על הארץ ואני הופקדתי

 לשמור עליו. בעת שכבו על הארץ הוא פנה אל הסובבים אותו וקרא באנגלית: "פצעתם אותי. אני

 הולך למות, כיאה ללותם-תירות, אולם תברי ינקמו את דמי. תתי תירות ישראל!״

 הסניגור מוותר על הקידה עד זה.

 עדותו של מומהה לנשק

 המומתה לנשק של המשטרה עוגה לשאלותיו של הקטיגור: זה הנשק המוצג. בתנתי והגעתי

 למסקנות דלהלן: מוצג מס׳ א׳ - רימון פולני. הוא היה ממולא חומר-נפץ. אולם מנגנון-ההצתה

 היה סתום בפקק העשוי מנייר. מוצג ב׳ - מנגנון־הצתה מתוצרת־בית. הוא לא היה ממולא בשום

 תומר-נפץ. מוצג ד׳ - אקדת מטיפוס בראונינג, בעל מקור שבור. במתםנית נמצאו 5 כדורים. להלן

 הובא לפני גליון שעליו היו מודבקות פיסות נייר קטנות. על פיסות נייר אלו הבתנתי בתרשים, שלפי

 מיטב הבתנתי זהו תרשים של מכונת-תופת תשמלית, המופעלת בעזרת שעון. כדי להבהיר לכבוד

 השופטים את התרשים, הבאתי בזה צילום של תרשים מדויק לפי ציורי-אני.

 שניים מהשופטים - עוזרי הבולשת״.

 הסניגור חוקר: מתי בדקת את המוצגים? ת: כהדשיים לאהד המקרה. ש: איזה מקדה? ת: מקרה

 היריות. ש: מניין היה ידוע לך על היריות? ת: כל אנשי המשטרה דיברו על זאת. ש: אם כן, אפוא,

 לפגי שבדקת את המוצגים ידעת לאיזה ענין הם שייכים? ת: כן. ש: הנתנו לך הוראות מיותרות לפני

 הבדיקה? ת: לא. ש: היש עוזרים בבדיקותיך? ת: לא.

 הסניגור: הבט סביבך וראה אם יש כאן, בבית-משפט זה, אנשים שהיו גוכתים בעת בדיקותיך? -

 המומתה מסובב את ראשו מתוך אי-נוחיות ומשיב: לא, מובן שלא. הסניגור: הבט היטב. ־ המומהה
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 מעיף עין על שני השופטים, היושבים משני עברי היו״ר, מצביע עליהם ואומר: כן, אלה השניים

 נוכהו בעת בדיקותי.

 היו״ו זוקף את ראשו מתוך תמיהה, ומפנה את ראשו ימינה ושמאלה, לעבר שני השופטים. הם

 מאשרים את דברי המומהה מתוך ניענוע-ראש. היו״ר מניע את ראשו בתמיהה.

 הסניגור מבקש להדגיש עובדה זו בפרטיכל.

 היו״ר: מובן שאעשה זאת...

 מהו תרשים של מכונת-תופת

 הםגיגור ממשיך להקור: האם האקדה היה תקין לשימוש? ת: לא. ש: רצית לומר - איננו יורה?

 ת: כן. ש: נעבור לתרשים - הבקי אתה בתרשימים של מכונת-תופת? ת: כן. הסניגור נוטל את

 פיסות הנייר המודבקות יחדיו ושואל: מהו התרשים אשר בעיניך הוא זה של מכונת-תופת? ת:

 העיגול באמצע הגליון. ש: אגי דואה כאן עיגול לא מושלם וקטן היוצא מראשו. זה הוא? ת: כן,

 בדיוק. ש: הנכון הוא שבכל מכונת-תופת חשמלית נהוץ מקור זרם חשמלי? ת: כמובן. הסניגור נוטל

 את התרשים שהכין המומתה: איפה הוא מקור הזרם התשמלי בתרשים שלך? המומחה מראה על

 התרשים. ש: כלומר, מקור הזרם התשמלי מסומן כרגיל בקו ארוך ולידו קו מופסק? ת: כן, בדיוק כך.

 ש: אגי רואה בתרשים שלך שהשעון מצוין כסוגד הזרם. ת: כן. ש: הדיטונטורים מצויגים בתרשים

 שלך כשרשרת של התנגדות? ת: כן, נכון. ש: הנכון הדבר שמעגל הזרם מוכרת להיות סגור, פרט

 לשעון המצוין במיותד כמפתח לסגירת הזרם? ת: כן, המעגל מוכרת להיות סגור. ש: ועתה נשתדל

 להשוות את שגי התרשימים: הרואה אתה ציון של מפתת סוגר? ת: לא. ש: הרואה אתה ציון של

 התנגדויות בתרשים המוצג? ת: לא. ש: הגכון הדבר שקו העיגול נפסק ואיננו סוגר את המעגל? ת:

 גכון. ש: ואהרי כל אלה, הבטות אתה שהתרשים המוצג מציין מכונת-תופת תשמלית? ת: מצויר

 כאן עיגול. על-פי רוב מכונות-תופת תשמליות מצוירות בעיגול. ש: האם כל עיגול הוא תרשים של

 מכונת-תופת? ת: לא. ש: הבטות אתה לתלוטין שהתרשים מציין מכוגת-תופת? ת: כך אגי תושב.

 ש: הבטות אתה? ת: בקווים כלליים. הסניגור: אני מודה לך.

 הוכרזה הפסקה לרבע שעה. השופטים יוצאים להינפש.

 הסניגור מבקש - בית הדין דוהה

 עם פתיחת ישיבת בית-הדין נואם הסניגור קצרות. הוא מורה על הסתירות שבעדויות

 הקטיגוריה וטוען כי אין כל הוכחה להאשמת הנאשמים. על כן הוא מבקש לשחררם לפני שמיעת

 עדי הסניגוריה.

 בית הדין דוהה את בקשת הסניגור ומתליט כי יש לשמוע את העדים.

 עדות המנתה ג׳וזף מ׳הדסה׳ ירושלים

 ראשון לעדי הסניגוריה מופיע המנתת ד״ר ג׳וזף מבית-ההולים ׳הדסה׳ בירושלים. לשאלות
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 הסניגור הוא משיב: בדקתי את משה סבוראי. מצאתי בגופו שלושה פצעי כדורים. פצע אחד בחלק

 העליון של היד, ליד עצם-הברית, שני - בשוק, ופצע שלישי בלסת התתתונה, מצד שמאל.

 שאלה: מה דעתך על מצב היד בעת שהכדור תדר לתוכה? ת: לאהד בדיקה יסודית באתי לכלל

 דעה שהיד הזאת היתה מוכרהה להיות מורמה למעלה. ש: ומה מסקנתך ביתם לפצע בשוק? ת:

 מכיוון שהפצע הוא בהלק העליון של השוק, מן ההכרה היה שחנפצע יעמוד. ש: ומח ביחס לפצע

 בלסת התתתונה? ת: יש לי הרושם שפצע זה הוא תוצאה של ידיה ממרתק קטן ביותר. יש סימנים

 של צריבה. הסימנים אינם ברורים ביותר מכיוון שכבד עבד זמן רב מיום הפציעה.

 בעלת-הדידה, גב׳ מסר, מעידה שלפני המקרה לא ראתה אף פעם את הנאשמים בהדר שהושכר

 על-ידה לזליג זיק.

 מומהה לכתב-יד

 ה׳ גור־אריה מעיד: אני צייר ומומהה לכתבי-יד. עובד במקצוע זה כ־30 שנה. במומתיותי

 הסתייעה המשטרה פעמים רבות. בדקתי את כתב-ידו של יעקב לבשטיין ואת יכולת השירטוט שלו.

 כן בדקתי את כתב-היד ואת התרשים המצוידים על גבי פיסות הנייר. לאהד עיון מדובה ביותר באתי

 לכלל מסקנה שכתב-היד והתרשים אינם של יעקב לבשטיין.

 הקטיגור כמעט אינו תוקד את עד הסניגוריה.

 נאום הסניגור

 כתום שמיעת העדים קם הסניגור ונשא את נאומו:

 שופטים נכבדים! משפט זה התנהל באווירת לתץ מיותרת. עצם העובדה שבית-הדין הועבר

 ממקומו הקבוע אל המהנה הצבאי הזה; התכונה מסביב והמשמרות המוגברות בכל פינה - כל זה

 מוכרת לעודד מתשבות נוגות על אוירת להץ מיוהדת. שהמשטרה ניצלה מומנט זה כדי להשפיע

 השפעה פסיכולוגית למען היובם בדין של הנאשמים. זוהי הפעם הראשונה מאז הקמת בית-המשפט

 בארץ זו שכל מהלך המשפט מתנהל בדלתיים סגורות. הורתקו מן האולם העוזרים של עורכי-הדין,

 שנשבעו כחוק לטוהר מקצועם. אף במתורגמן הרשמי, פקיד ממשלתי, לא ניתן אמון. ועומדת השאלה

 בכל אימתה המשוועת: מדוע העלימו את דבר האמת? מדוע נערך משפט זה בדלתיים סגורות?

 התשובה היא אתת: כאן היתה קנוניה שפלה מצד המשטרה הבריטית בארץ-ישראל, המושתתת על

 יסודות המשטרה המפורסמת באירלנד בשנות 1920-21 והיונקת את השראתה הרותנית מהגיסטפו

 הנאצית.

 קצין-משטרה גבוה, בלוויית בלשים בריטיים, הלכו לפי הוראותיהם של נושאי-השלטון בארץ

 הזאת ודצתו יהודים בלי משפט ובלי הצדקה. ולאהר הרצה הכניסו אקדת להדר, כדי לכלוא את

 הפצועים במאסר. מהמעשה עצמו לא תששו, כי הרי השלטון בידי המשטרה הוא ומי יערער על

 מעשיה! ואולם מפני פירסום מעשה-הזוועה שלהם הששו ופהדו. על כן פידסמו הודעת-כזב, כדי

 להצדיק את הרצה. סיפרו כאילו היתה התנגשוה בין המשטרה ובין אנשים ״השורים״. ואהרי כל
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 אלה, מובן מאליו שיש הכרת לערוך את המשפט בדלתיים סגורות. בחקירת שתי-ועוב הוכחתי

 שהמשפט בוים בצורה בלתי-מוצלתת בההלט. אולם - הדלתיים הסגורות ואין מה לתשוש!

 ועוד עובדה אתת, שאני גתקל בה בפעם הראשונה בפרקטיקה המקצועית שלי. אדוגי יושב הראש!

 שניים מהשופטים שצריכים לבוא למשפט בלתי-משותדים, ללא כל דעה קדומה, השתתפו בעצמם

 בבדיקת המוצגים. הם ידעו על המשפט הזה לפני שבאו הנה. הם ידעו את מטרת בדיקת המוצגים.

 ועתה הם יושבים כאן כדי לדון בגורל הנאשמים. אגי יכול רק לומר: ״לאלוהים הפתרונים״.

 שופטים נכבדים! הרשוני-נא לטעון לפניכם לא כבמשפט צבאי אל כבמשפט רגיל. הרי אתם

 פטורים מלנמק את פסקי־דינכם ויש לכם תופש גמור במתן פסק־הדין. על כן אדמה לעצמי שאני

 עומד בפני בית-דין רגיל, חמבוסס על חוקים ידועים, המדריכים וקובעים את דעתו.

 נתתיל בעדות של הקצין מורטון. היו לו הוראות מיותרות. הוא בא ובלי אומר ודברים רצח

 ופצע. הטענה על תנועות האנשים היא מגותכת. מעדותו ומעדותם של השאר ברור שההוראות

 היו: לרוצת בכל מצב שהוא. ואם ניתנו הוראות כאלו - ולפי תשובותיהם של העדים אין ספק

 שניתנו - יש להתייתם אל אמיתות דבריהם ביתס מיותד: בתוקף ההוראות המיותרות הס נצטוו

 להאשים את שולהי, שבמקרה נשארו בחיים. מורטון טוען שמשה סבוראי עשה תנועה לעבר מעיל

 ידוע. והנה נתגלה מעדותו של המומהה לנשק שבמעיל היה אקרה מקולקל. לשם מה, אפוא, היה

 על משה סבוראי ליטול אקדח זה? הרי הוא לא יכול היה לירות בו! מורטון טוען שמשה סבוראי

 ישב על המיטה ופנה לעבר המעיל בשעה שירו בו. והנה שמענו את עדותו של דייר נ׳וזף מבית־

 ההולים ״הדסה״ בירושלים, בר-סמכא מובהק, הטוען שמשה סבוראי בוודאי עמד על רגליו, וידיו

 מורמות, בעת שהוא נורה. אין כל יסוד שלא להאמין לרופא מומהה, שהסיק את מסקנותיו על יסוד

 בדיקה גופנית. מורטון טען שסבוראי לא הגיע למעיל, והנה מסר לגו סרג׳נט ודוורד כי הוא תפס

 את המעיל והתכונן לזרוק אותו. מי הוא הדובר אמת משניהם? תוששני שאף לא אתד מהם... ועתה

 אל וודוורד: גם עדותו נתערערה על־ידי עדותו של ד״ר ג׳וזף. לאתר היריות מן ההגיון היה שיתפש

 לפתות בכיסי הפצועים, והגה דבר תמוה: הוא לא עשה זאת. הוא היכה לקצין וילקין. על כך ניתנו

 לו הוראות מיותרות. כשבא וילקינם גורשה בעלת הבית מן ההדר. מדוע? יש לי הרושם, ואני בטות

 שהוא מתאים למציאות, כי האקדה הוכנס להדר על־ידי וילקין.

 וכיצד נערן התיפוש? ערך אותו וודוודד בנוכתות בלשים בריטיים בלבד. אף-על-פי שהוא יכול

 היה להסתייע בעדותה של בעלת-הבית, הוא לא עשה זאת. הוא אסף מוצגים לעשרות, תלק מהם

 סימן ותלק ללא סימן. את כולם שם לתוך תיק אהד. כיצד יכול היה לאהד שלושה חודשים לקבוע

 בדיוק את מקום הימצאם? תהילה טען שזכרונו אינו מובהק - אולם ביחס לקביעת המוצגים הוא

 זוכר היטב. האם הכל כאן כשורה? כל אדם בלתי-משוהד יגיד בהתלט: לא!

 עלי לציין עוד שהרימונים שנמצאו היו סגורים בתוך מגירה, שהיתה שייכת לבעלת התדר.

 מעדותה של בעלת-הדירה אנו למדים כי ההדר נשכר כהודש לפני המקרה על־ידי זליג זיק המנות.

 היא לא ראתה אף פעם את הנאשמים בתדר. ואשר לתרשים של מכונת-התופת: כבוד השופטים.

 זה מגותך מאד ולא אתעכב על זה. מספיק שהמומהה עצמו הודה שאין הוא בטוח אם זהו תרשים
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 של מכונת-תופת. ובותי השופטים, אם אפשו להפוך בל עיגול לתושים של מכונת-תופת, הוי רוב

 האנשים צויכים לשבת על םפסל-הנאשמיס. נוסף על בך הבאתי את עדותו הוודאית של מו גור-

 אויה, שהכתב על גבי התושים וכן התושיס גופו אינם של יעקב לבשטיין. לאהו כל זה אני מסכם:

 אין כל הוכהה שעל-פיה אפשר להאשים את שולתי בנשיאת נשק. הם באו לתדו זמן קצו לפני

 המקרה, ולא היה להם מושג על מציאות נשק בהדר.

 על כן אני מבקש מבית־המשפט לשתרר את הנאשמים.

 פסק הדין

 לאהד דברי הקטיגור יוצאים השופטים להתייעצות. בשובם הם מודיעים: אנו מוצאים את משה

 סבוראי ויעקב לבשטיין תייבים בנשיאת נשק - אנו דנים אותם למאסר-עולם.

 השניים ריצו את עונשם בכלא המרכזי בירושלים. יעקב אליאב ברח מהכלא ביום 24 בדצמבר 1043

 ומשה סבוראי ברח ב-20 לפברואר 1948.
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 וצח יאיר

 בשבועות האהרונים המשיך יאיר בנדודיו והחליף את מקום מחבואו כמעט מדי יום ביומו. אחרי

 אירוע הרצח ברחוב דיזנגוף 30 בתל-אביב הוא נמנע מלשוב לדירת משפחת סבוראי ושהה אצל נלי

כך מצא מקלט בדירתו של ד״ר ליטמנוביץ. הינדה, אשתו של אהיו דוד (שטרן),  לנגםפלדר. אתר-

 הייתה מביאה לו אוכל ומנקה את הדירה. לילה אחד שב אל הדירה ברחוב מזרחי ב׳ 8", הרף הסכנה

 הטמונה בה, אחרי מעצרו של סבוראי, אך לא היה לו עוד מקום להניח בו את ראשו.

 ביום 30 בינואר פורסמה תמונתו של יאיר בעיתונות ועל גבי לותות המודעות בערים. במודעה

4 בפברואר  הוכרז פרס של 1,000 לא״י לכל מי שיביא למאסרו של יאיר. כעבור ארבעה ימים, ביום ה-

 פורסמה שוב תמונחו וחמישה אנשים נוספים, ביניהם בנימין זרעוני וחנוך קלעי, אשר הסגירו את

 עצמם למשטרה.

 עוד לפני פרסום התמונות השקיעו כמה תברים את כל מרצם כדי למצוא מקום מחבוא בטוה ליאיר.

 הוצעו הצעות אתדות, שנראו מעשיות, ביניהן העברתו ל״בתי אונגרן״ כתלמיד ישיבה והעברתו לחדר

 בירושלים שנשכרה עבורו על-ידי אחד החברים. הוצע להכניסו לתוך ארגז עץ גדול, למכונית משא

 גדולה המובילה רהיטים וכך להעבירו, אך לא נמצאו מספיק אנשים לביצוע ההעברה. מישהו הציע

ש שיכירו אותו. ש  להלבישו בגדי אישה וכך להוציאו מדירת סבוראי. יאיר דחה את התוכנית מתוך ח

 כול חודש ינואר חלף בנסיונוח חיפושים אחרי מציאת פתרון נאות לשכן את יאיר. בסופו של דבר,

ן ת העברתו מדי פעם בפעם בנימוק שאי ת ינואר הוא יעבור לירושלים. אך יאיר דחה א  הותלט שבראשי

 הוא יכול להפסיק את ארגונה מחדש של המחתרת ולמענו דרושה נוכחותו בתל-אביב. המצוד על

 יאיר ועל אנשיו המעטים הלך ונסגר יותר ויותר. פעילות המשטרה וליבוי יצרים ע״י התקשורת גרמו

ש גם כ״גיים מ ש  לכך שרובו של הישוב ראה ביאיר ״גנגסטר״ העומד בראש ״כנופיית שודדים״ ואשר מ

 תמישי״ בעת מלתמה נגד הגרמנים ויש לתסלו. אבל על אף המצוד עליו, המשיך יאיר להיפגש עם

 אנשיו ודאג לענייני הארגון. לאתר פרסומן של תמונות ה״מבוקשים״ והפרס הגבוה על ראשו, הייתה

ו נתתם. אף על פי כן לא נקט שום פעולה נ  זו רק שאלה של זמן - מתי ייתפס. בלבו ידע יאיר שגזר-די

 כדי לעזוב את תל-אביב. תתושתו זו של יאיר על קצו המתקרב הסתמכה לא מעט על הידיעות שהגיעו

 מג׳ מורטון, שנתן הוראות ״שלא לאסור את שטרן״.

ת תייו למען המולדת,  תחושה הקץ, הקורבן האישי שמלחמת התירות תדרוש ממנו להקריב א

 לוותה את יאיר לכל אורך הזמן. ענד בשנת 1940, אתרי הפילוג, הוא אמר אל קבוצת מפקדים:

 ״אפילו עלינו, קבוצה קטנה כמו שהננו, למלא תפקיד אהד בלבד, דיינו, כי זהו תפקיד היסטורי.

 עלינו להופיע בחיידק ואשון שבאוסו יכניס וקב באותה אימפריה עולמית, שהרימה עתה ידה עלינו.

 25 היום רתוב אברהם שטרן(יאיר) ע״ש מחולל לח״י ומפקדו הראשון
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 וזאת כדי לעשות, אפילו נגווה במווסת הפצע האנוש שנגרום לה.״

 בשיתה עם יצתק שמיר באישון לילה, דיבר יאיר בביטתון גמור כי קצו קרוב. ״כי אם יתפשו אותי,

 ברור לי שיהרגו אותי ויאמרו שברחתי."

 נתן ילין-מור מספר:

 ״..״. הוא נשא בלבו את תתושת הקץ. הוא נשא אותה בשלוות נפש, בהשלמה עם הגורל. לא

 הייתה זו הפעם היתירה שיאיר דיבר על קיצו. באתת הפגישות בתדרי שותתנו על תומח-השינאה

 העבה, המוקמת סביב המהתות ומבודדת אותה. על חברי המפלגה הסוטים; על הרדיפות הגוברות

 מצד הבולשת הבריטית.

 תוך פירוט עובדות וקביעת עמדות, שמערכיו אומר ללא התרגשות, כאדם המשיה בדברים של

 יום-יום: הוא רוצה לסיים כמה עניינים הנראים לו השובים. לנסת רעיוגות פוליטיים, שהוא מהרהר

 בהם רבות; לפרט דרכי מלהמה; לקבוע הנהיות ארגוניות. אין הוא יודע עד מתי יהיה מסוגל לעשות

 זאת. אין לו אשליות. אם הבריטים יתפסוהו, לא יוליכו אותו למאסר ולא יועידו לו ענויים. הם

 ירצתו אותו מיד, ויפרסמו הודעה רשמית שירו בו בנסותו לברות...״

 לאתר פרסומן של התמונות, מצבו של יאיר הופך למסוכן ביותר, ללא נשוא. הוא הופך לשיחת היום.

 עתה יוכלו עשרות אלפי סקרנים להכירו בנקל. הייתה זו שאלה של פרק זמן קצר מתי ייתפס. בלבו

 ידע יאיר, שגזר-דינו נתתם והתנהגותו העידה עליו, שהוא קיבל את עובדת הליכתו לקראת מוות

 בטוח בשלווה ובקור-רות מופלא. עדיין לא נקט שום פעולה ממשית כדי להסתלק מתל-אביב ולעבור

 לירושלים.

 על אחת מהפגישות האתרונות אתו סופר מפי חבר:

 ״נכנסתי לתדר. הוא ישב רכון על גבי עתון, שקוע. אי אפשר היה להחליט, אס שקוע במאמר

 או בתוך עצמו.

 עבדו כמה דקות עד שהבהין שמישהו יושב על ידו, הרים את ראשו במבוכה קלה על שלא

 הרגיש בבואי.

 כולו אומר - יגון. פגיו עייפים, עייפים מאוד. היגון התרכז ביהוד מסביב לשפתיו. העיניים

 העמיקו מאוד והתעקשו מאוד. וזה היה עשרה ימים לפגי הסוף.

 היו דברים קרובים, קרובים מאוד ללב, לרגע, דברים של תיים ומוות. אולם הוא, כדרכו, התגבר

 ועבר לענין שעליו הייגו צריכים לדון, אף כי הוא היה רתוק מדאגותיו הקשות, קשות מאוד בשעה

 זו. דובר על איזו תוברת אידיאולוגית, שעובדה על פי הצעתו ואשר הוגשה לו. הוא כבר קרא את
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 מרביתה. היא טובה, אף כי הוא תיאר לעצמו אותה קצת אתרת, באופייה אתרת; יותר שקופה

 מבהינה רעיונית, יותר מגתתת, קרה. וזו שהוגשה לו עשוייה מיקשה אתת, מיקשה אש, רגש, אמונה,

 ביטתון; אך, כמובן שגם זה טוב. זהו עניין של אופי, טמפרמנט, זהו גם עניין של קהל קוראים מיוהד.

 רוב הפרקים םוף-סוף ניתנים לעיבוד כזה. אולם הפרק על בעלי-ברית פוליטיים דורש מעשיות

 יותר מפאתוס.

 כך דיבר. עבר בקשר עם זה אל תכניותיו הרחבות להקמת הוצאת ספרים לאומית בהיקף גדול,

 עם הבר משתתפים ממיטב הוגי הדעות ובעלי הביטוי. דרוש לנו תינוך לאומי מאלף-בית, אין בכלל

 דבר כזה. ישגן ברושורות ואף הן שטתיות מאוד. אין היסטוריה עברית מבתיגה לאומית, אין סיפור

 עברי לאומי וישנם הוכתות לביצוע. יש רק לצאת למרתב מבתינת היכולת הכספית...

 כך דיבר. וקשה היה מאוד להכיר איזה מאמץ עצום דרוש היה לשיהה מעין זו בשעה זו, כשתמונתו

 מודבקת על כל בית ובית בכל עתון ועתון. כשכלבים על ארבע ועל שתיים מתרוצצים ומהטטים

 בכל פינה ופינה. כשרבבות עיניים בולשות מכל עבר ומתפשות אותו, את ראשו ואת הפרס שהוכרז

 על ראשו.

 השיתה נסבה על התוברת הפנימית להודש שבט. התומר הוקרא, סודר.

 קמנו. עתה יש לרדת. יש לצאת לרהוב - והרהוב - איום. ברוכים העבים שכיסו במקצת את

 הירה הבהיר במלואו. והאנשים הרי ממש הולכים ומאירים לך בפנםיהם בפנים. זוועה. אין פתד,

 יש רק הרפה, תרפה שכזו. לרגלי משהו נסבה השיהה על אמו. כן, אמו... הוא שמה מאוד שהיא

 הסתדרה בעבודה. שם, היא קברה את בעלה, את אביו, היא נסעה הנה... ומה מרגישה אם יהודיה

 שכזו בראותה את תמונת בנה מעל כל תומות העיר, ופרס על ראשו. מה מרגישה היא, האם? על כן

 טוב שקיבלה עבודה, זה יעסיק אותה מעט, אף כי מאתורי כל עבודה ועבודה הולם לב אם יהודיה

 בפתד איום, איום. בנה בכורה מורדף ככלב! היא גנבה גבול וברתה בליל הודף קשה מידי נאצים. היא

 הצליהה לצאת מידי בולשביקים. ובנה בכורה - פה בארץ...

 שאלתי על מצב הבטתון. לא טוב, ענה, הציבור יצא מדעתו, באמת יצא מדעתו. וכיצד אין הוא

 מבין דבר פשוט כזה, שעל עצמו גוזר הוא פסק דין? וכיצד אין הוא רואה את האוייב? וזו העתונות

 "הלאומית״ כביכול...

 התקרבנו יותר ויותר למאורעות הימים האהרוגים.

 כן - ודאי שנפלו קורבנות, ודאי שהם לא היו הכרחיים. אולם, מה לעשות? כשתוטבים עצים,

 ניתזים צרורות, שבבים...

 העזתי לשאול: ואס לא רק צרורות, שבבים? ואם תפול גם דליקה בארזים, ואם יפלו גם עצים

 גדולים?

 הוא לא ענה כלום. ענן גדול ומבורך צף וכיסה את השמים. היה כל כך הושך.

 הגענו לרתוב ריק. ממרתק עמד מישהו. נעמדנו. נפרדנו. לתיצת יד הזקה וקצרה. שלום.

 להתראות...

 מאהורי שמעתי: הלה שניגש אליו אמר בקול רועד: איתרת קצת, כבר הייתי מודאג מאוד...



 פרק תשיעי: 1942 | 275

 הרהוב היה ריק מאוד, היה תושך מאוד. שמעתי עוד רק את קול צעדי ואת הלמות לבי.

 היתה עלטה, היה עצוב מאוד בליל זה ברתובות תל-אביב.״

 אח ימיו האחרונים בילה יאיר בדירת משפהת סבוראי. הוא נמנע מלצאת החוצה וקיים את הקשר עם

 החברים באמצעות יצחק צלניק והמקשרת שלו תסיה שפירא, אשר הביאה לו את הדואר והעיתונים

 וקיבלה ממנו את מכתביו אל החוץ.

 יצתק צלניק מספר כי בימים אלה התגשמה תוכניתו להעברת יאיר לירושלים:

 ״נשכרה הדירה בסביבה שקטה, שאינה משמשת מעבד בין שכונותיה של ירושלים; היתה זו דירה

 ששכרו דוד טילמן ואשתו בשכונת שמעון הצדיק, בדרך לשייה ג׳ארה. זו שכונה רגועה, מנותקת

 במקצת, ועם זאת שוכנת בקרבת עורק תהבורה. גרו בה אנשים שונים ומשונים. ותשבנו שזה מקום

 שאין מרבים בו בשאלות... הודעתי ליאיר שיש דירה בירושלים. בתקופה זו היינו נפגשים יום יום

 לכמה שעות.״

 כאמור, ההצעה הייתה כי יאיר יועבר לירושלים בתחפושת אשה, אך הוא סלד מכך. לאור התנגדותו

 החליט צלניק לפעול בכיוון של השגת משאית עם נהג ועוזר מהימנים, אך הדבר לא עלה בידו.

 רוני, לעומת זאת, מםפרת, כי כמה ימים לפני הרצח, שלח לה יאיר פתק, ובו ביקש ממנה שתעביר

 אליו מערכת בגדים שלה. רוני הבינה שהמטרה היא שיאיר יתחפש לאשה.

 כשל״הגנה״ נודע על כוונת מורטון לרצות את יאיר, שלה אליו אליהו גולומב, ראש ה״הגנה״, את

 נחמיה ברוש, גיסו של יאיר, שהיה מפקד החי״ש בירושלים, כדי להציע לו תסותה של ה״הגנה״ עליו

 במשך תקופת המלהמה ולהסתירו באהד הקיבוצים. יאיר דוחה את ההצעה. גם כפר-סבא, הנחתה

 להשפעת אנשי האצ״ל, מציעה לו מחסה בבית-אריזה. גם להם ניתנת אותה תשובת טירוב.

 עם רוני הספיק להיפגש ביום שבאה אליו עם נחמיה אחיה. הוא שאל אותה אם היא אינה כועסת

 עליו וביקש ממנה שתאמר לו כי היא אוהבת אותו. במכתבה האחרון של רוני אל יאיר, אשר כבר

 לא הגיע לידיו, היא כתבה לו שהיא מתלבטת אם לקרוא לבנם שיוולד ״יאיר״, כשמו המתתרתי, או

 ״אלישיב״, ש״אלוהים ישיב לי על כול סבלי״. הצי שנה אתרי מותו של יאיר נולד לה בן וקראה לו

 ״יאיר״.

 את זמנו ביום בילה יאיר בקריאת ספרים, בכתיבת מכתבים ובשיחות עם טובה סבוראי.

 הוא הרבה לדבר על רוני ועל אמו שרתש לה אהבה גדולה. האם שהגיעה ארצה בשנת 1941, לא

 זכתה לראות את בנה כל הזמן הזה של מרדפים ונדודים, אלא פעמים ספורות בלבד. דבר זה כאב לו

 מאוד.

 השמועה על כוונתו של מורטון להרוג את יאיר הגיעה גם אל התנועה הרביזיוניסטית. שמשון

 יוניצ׳מן, שלא חדל להעביר הודעות אזהרה לאנשי יאיר, העביר באמצעות נהמיה טורנברג הצעת
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 מקלט ליאיר, בשם יעקב מרידוד, מפקד האצ״ל, ״עד יעבור זעם״.

 ההצעה הועברה לג׳ולי טורנברג וממנה למקשרת של יאיר, תטיה שפירא.

ר בדירתם של משה וטובה ת ת ס ה  ב-12 בפברואר 1942, בשעות הבוקר באה הסיה אל יאיר, ש

 סבוראי ברחוב מזרתי ב׳ 8 בתל-אביב ומסרה לו את מכתבו של יוניצ׳מן. יאיר קרא את המכתב וישב

 להשיב עליו:

 ״שלום רב,

 [א] אני מאשר בזה את קבלת הרפורט שלד, הידיעה שנמסרה לי על ידי יש לה עול. תודה

 לו בשמי. תשובתי היא במובן שלילית; אני לא מאלה המסגירים את עצמם מרצון בידי המשטרה, או

 עושי רצונה ומשרתיה משמאל ומימין(גם השמאל מוכן לדאוג לשלומי אם אמסר בידיו). דבר זה

 אינד צריד כמובן למסור ל ב).

 [ב] באשר לשיתוף פעולה, הרי אם מעשה ברת׳ דיזינגוף (שאותו הם מתכוננים לנקום) או מעשה

 עטלית(שעליו הם פרסמו כרוז בלתי מתייב) פקתו את עיניהם וגילו להם מהו פרצופו האמיתי של

 השלטון הזר, אני מוכן לשמוע את הצעותיהם על פעולות גגדו.

 [ג] בעניין השיהה הפרטית שהייתה לד, הרי אם לדעתף היו בה דברים מענייגים, העבר לי את

 תוכגה.

 כ״ה שבט תש״ב״

 מכאן החלו האירועים מתגלגלים במהירות.

 לגבי המשך האירועים מספרת טובה סבוראי, שהייתה עם יאיר בשעחו האהרונה:

 "יומו האתרון של יאיר

 ביקור מוקדם בבוקר

 כ״ה בשבט תש״ב(12.2.42). בוקר. מוקדם מאוד. יאיר ואני ישנים עדיין. פתאום נשמעת שריטה

 בדלת הכניסה. שנינו מתעוררים באתת. סביבנו אפלולית.

 אנו מביטים זה בפגי זה מבלי להוציא הגה מן הפה. מי זה יכול להיות?

 ושוב שריטה. מישהו מעבר לדלת הנעולה מצפה שאפתה לו. מי זה שורט שם? הרי זליג זיק, 'אהי׳

 הנלבב, מת מפצעיו לפני ימים אהדים מן היריות שירה בו הרוצת ג׳פרי מורטון. תרותי - אברהם

 אמפר - נרצח גם הוא יתד עמו. שניהם טמונים עתה בקברם הרענן מתלת יצהק. ומשה שלי? - הוא

 שוכב תתת משמר כבד, פצוע וחסר אונים, בבית-החולים הממשלתי ביפו.

 מי אס כן יכול לעמוד שם? שמעון (יצחק צלניק)? לא. הוא נסע אתמול לירושלים. חסיה,

 המקשרת הנאמנה שלנו שנהגה לבוא מדי בוקר בשבע ותצי בקירוב, להביא דואר ועיתונים ליאיר

 ולערוך קניות עבורגו? הסיה הרי תדלה לבוא לאתר שהרגישה שעוקבים אתריה. ריבונו של עולםנ

 מי זה יכול להיות? ומה עלי לעשות? האם לפתות?
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 היבטתי בפניו של יאיר, מצפה להנחייתו, והוא אכן הניע בראשו לאות הן כשהוא מביט בדלת.

 קמתי אפוא ממיטתי ופתתתי. בהוץ עמדה הסיה! היא ולא אתרת. משכתי אותה במהירות פנימה

 וסגרתי אתריה את הדלת.

 ״קרה משהו?״ - שאלתי.

 ״נאלצתי לבוא. יש כאן דואר דהוף לעזריה [כלומר ליאיר]״.

 קר. קר מאוד בתדרנו הלה. נדמה לי שתסיה רועדת. יאיר מציע שתיכנס למיטתי ותתתמם מעט.

 היא מקבלת את הצעתו ברצון.

 ״הישארי כאן לפי שעה. בשום אופן אל תצאי בשעה מוקדמת זו. הדבר עלול לעורר תשד״ -

 מזהיר יאיר.

 הוא עובר על הדואר ויושב במיטתו להשיב עליו. שתינו משותתות בלתש, משתדלות שלא יופרע

 בשעת הקריאה והכתיבה.

 הסיה מספרת לי מה מתרתש בתוץ: הברים נוספים נאסרו בימים האתרונים. יאיר שומע את

 המילה ׳מאסרים׳ ומבקש לדעת מי נאסר. היא מספרת. כמו כן היא מספרת כי שמועה מהלכת בין

 החברים וביישוב כי עזריה, כלומר יאיר, נמלט לתוץ לארץ. השמועה משעשעת אותו והוא צוחק.

 הוספנו לשכב במיטה, בשקט, כדי שעזריה לא יופרע בכתיבתו כשהוא מסב במיטתו. בשעה 7.30

 עמדה תסיה לצאת מן הבית ובידה הדואר שמסר לה יאיר. יאיר נפרד מהסיה כשהוא מתלוצץ ומבקש

 ״למסור ד״ש לתברים ממני, מתוץ לארץ״.

 הסיה יוצאת ויאיר מתתיל לצעוד הלוך ושוב בתדר, שקוע במתשבות. גם אני, שעסקתי במשק

 הבית, הייתי טרודה במתשבות. דאגתי למשה, אישי הפצוע. הדאגות לא הרפו ממני זה שבועיים

 ימים, מאז שנודע לי שמשה נורה, נפצע ונכלא ואני אינני יכולה לסייע לו במאומה. אפילו לראות את

 פניו ולדעת מה שלומו - נבצר ממגי.

 ״מסתובבים על הגג!״

 לפתע ראיתי את יאיר מתקרב בצעדים קלילים לדלת המפרידה בין תדרנו לפרוזדור, נצמד אליה

 במלוא גופו וגורר אותה לעבר הקיר, כך שתסתיר אותו מהתלון. התקרבתי אליו והוא לתש לי:

 ״מסתובבים על הגג מתבוננים בנו דרך חרכי התריסים״.

 ניגשתי אל התריסים שהיו מוגפים תמיד והורדתי את הפסים שהיו פתותים קמעה.

 משום מה לא תשדתי בדבר. לבי לא ניבא לי כל רע.

 תיארתי לי שבעל הבית ואשתו עלו לגג לתלות כביסה. אמנם השעה הייתה מוקדמת במקצת,

 אך מאתר שידעתי כי המפתה לגג נמצא בידי בעל הבית בלבד - לא תששתי. רציתי רק להבטית

 שהוא ורעייתו התביבים לא יבתינו בי, שמא יאמרו לערוך ביקור שכגים ויאיר ייאלץ להיכלא בארון

 ולשהות שם בעוד אנו מפטפטים. לכן היגפתי היטב את התריסים ואף לא הצצתי החוצה, שלא

 יבהינו בי שאני ערה.

 ״האם מוכנה כבר ארותת הבוקר של שלוש קומות?״ - שאל יאיר בהיוך שובב ובהבעה של אדם
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 המצפה למטעמים. לאהרונה, מאז הדלה הסיה לבוא, תםרנו ירקות ואכלנו בבוקר את התפריט

 שלהלן: פרוסות להם לבן מרותות במרגרינה ־ קומה אי; מעליהן שכבת גבינה לבנה - קומה בי;

 ומעל לבל זה שכבת ריבה - קומה ג׳. לזאת הוספנו כוס תה. יאיר כיגה תפריט זה בשם ׳אדותת

 הבוקר של שלוש קומות׳.

 הארוהה נמשכה רק דקות ספורות. קמתי מן השולתן, העמדתי נתת בשר קטן על הפתילייה

 לארותת הצהריים, הדתתי את הכלים הספורים, התכרבלתי בשמיכה אפורה מעל להלוק הארוך

 והסוודר העבה והשתרעתי על המיטה. יאיר, כהרגלו, ישב וכתב ליד השולתן ועיין בספרים. מצעיו

 כבר סודרו בארגז המיועד להם מתתת למיטתו.

 לכאורה בוקר רגיל.

 נשמעה נקישה קלה ועדינה בדלת.

 לא תלף זמן רב מאז שכבתי לנות. השעה הייתה תשע בבוקר. אולי רגעים אתדים מאותר יותר.

 פתאום אני שומעת נקישה קלה ועדינה בדלת.

 נדרכנו. יאיר נכנס מיד לארון כפי שגהג לעשות מאז פורסמו תמונותיו בכל פעם שמישהו בא

 לבקרגו. סגרתי אתריו את דלת הארון ופניתי לדלת הכניסה. מי זה יכול להיות?

 פתתתי. מולי עמד ׳מיודעי׳ קצין הבולשת הג׳יגג׳י וילקינס, ומאתוריו - שגי בלשים בריטיים

 נוספים, גבוהי קומה ובהירי פנים. הייתי המומה.

 ״מה שלומך, טובה?״ ־ שאלה במתק שפתיים. אתר כך הוסיף בנימה של הטפת מוסר: ״מדוע

 אינך באה לבקר את משה הפצוע?״

 הוא הכיר אותי מאז אסר את משה ושאר התברים שלנו בדירה שברתוב קק״ל 48 בת״א, לפני

 כתשעה הודשים, ומעוד הזדמנויות בבולשת ביפו.

 הוא ידע כמובן מדוע אינני באה לבקר את משה: משום שידעתי שהבולשת יודעת שסייעתי

 למשה בכריתתו ממזרע ושהצטרפתי אליו לדירת המתתרת, ועל כן גם אני מבוקשת. אדיבותו ומתק

 שפתיו לא הטעו אותי. מה עוד הוא יודע? ולשם מה הוא בא לכאן?

 וילקינס אמר שמצבו של משה הוטב ומעבירים אותו לכלא בירושלים. השיהה בינינו נמשכה אגב

 עמידה בפרוזדור כשהוא סמוך לדלת הכגיסה הפתותה ומאהוריו שגי הבלשים שלא הוציאו הגה מן

 הפה. ״באתי לקתת בגדים עבור משה״ - אמר.

 הנתתי אותם עומדים בפרוזדור ונכנסתי להדר. הוצאתי צרור לבנים מן הארון ואת ההליפה

 שהייתה תלויה על דלת התדר. הגשתי את הבגדים לוילקינס.

 וילקינס לא הלך עדיין. הוא המשיך לשוהה עמי והזר על ההצעה שהציע לפגי זמן רב, כאשר עצר

 את משה. אז ניסה לשכנע אותי שעלי להשפיע על משה לפרוש מן המאבק בבריטים. ״מה יוצא לו

 מן המלהמה הזאת? הרי יש לו אישה חולה וילדה קטנה... הגיע הזמן שידאג להם!״

 זמן רב עבר מאז הגיעו וילקיגס ובלשיו, ועדיין הוא עומד בפרוזדור, מדבר ושואל. הדאגה ליאיר
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 כמעט שיתקה אותי. שאלותיו הדוו וק בקושי להכרתי ותשובותי היו קצוות, לקוניות. התאמצתי

 בכל כותי שלא לגלות את חודתי. ניסיתי להואות שלוה.

 מדוע אינו עווך תיפוש כמקובל? עד מתי ישהה כאן? האם הוא מצפה שיבוא מישהו מתבוי

 המתתרת לביקור? האם הוא מקווה להעלות דג שמן בתכתו?

 נראה כי וילקינס תש בפיזור נפשי, ואולי גואש מן התקווה שאתפתה להאמין ב׳ידידותו׳ ובמתק

 שפתיו. בבת אתת שינה את טעמו. הוא הריס פתאום את קולו ופניו האדימו מכעס עצור: ״אתם

 רוצתיס, אתם! אתם שודדים! כולכם... כל אנשי שטרן!״ - הטיה בפני ושאל: ״מה היה ברחוב יעל

 8? מה?!״

 לא עניתי.

 ״אין דבר. סופכם יהיה מד, כסופם של זליג ז׳ק ואברהם אמפר. את כולכם עוד נוביל לנתלת

 יצתק!״

 מול עיני ניצב כמו חי זליג שלגו הגבוה, רחב הכתפיים, התסון, תיוכו התמידי שפוך על פניו.

 זליג אחי למתתרת שהיכרתיו רק לפני שישה שבועות ומן הרגע הראשון נקשרה נפשו בנפשנו. כיוון

 שבעל הבית הכיר אותו כאהי - הוא יכול היה לבוא אלינו גם בשעות היום ולהרעיף עליגו שפע

 אופטימיות והומור, רעות ואהבת אהים, אנו - יאיר, משה ואני - השבנו לו באותה מטבע.

 כל כד קל ופשוט היה לאהוב אותו, לתת אמון באיש הצעיר וההם הזה. אפילו חרותיק שלנו,

 ילדה ביישנית בת שנתיים, ניאותה לנסוע מבית אמי בהיפה בתברת ה׳דוד׳ הבלתי מוכר לה שכבש

 את לבה. ובמשך כל הנסיעה באוטובוס מהיפה לתל-אביב ישבה על ברכיו ויהד הגיעו לדירה

 מתייכים וקורנים משמתה. ואת האה האהוב והנלבב הזה רצתו בדם קר כשידיו מורמות הבלשים

 השפלים וילקינס - הניצב מולי - ומורטון חברו.

 ואת ׳תרותי׳ - אברהם אמפר - ראיתי גגד עיני כפי שהכרתיו מן הביקור היחיד שביקר בביתנו.

 זה היה לאתר היריות שנורו לעבר יאיר, שלמה פוזנר ומשה. תרותי בא אז להיוודע מה שלום יאיר

 משום שדוני דאגה לו מאוד. איזה צעיר נאה היה! וגם בו ירה הרוצה העומד מולי, הוא או הברו.

 ידי תרותי היו מורמות וירו בו. ואת בעלי משה פצעו, וגם את ישקה תברו. שניהם עדיין בידיו

 ובידי חבריו המגואלות בדם. ועכשיו הוא בא ומאיים לסיים את המלאכה ולשלות את כולנו לגתלת

 יצהק.

 ״וילקינם... אני עוד אזכה לראות את כולכם בורהים מארצנו״

 ״וילקינס, תקשיב ותשמע״ - עניתי לו בזעם - ״אני עוד אזכה לראות את כולכם בורחים

 מארצנו״. רק אלוהים יודע איך נועזתי אז, בתודש פברואר שנת 1942, להוציא משפט זה מפי. אך

 עובדה שאמרתי זאת. וגם זכיתי לכך!

 המסכות נפלו. וילקינס הנרגז ציוה לערוך תיפוש. שני הבלשים שעמדו דוממים במשך כל השיהה

 התתילו בהיפוש. אני התיישבתי על הםפה בתדר. וילקינס ניגש לשולתן ובדק בדקדקנות כל פיסת

 נייר שנמצאה עליו, עיין ברצועות הנייר הלבנות והצרות שיאיר נהג לכתוב עליהן. האם הוא מזהה
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 את הכתב? האם הוא יודע שבעל חכתב נמצא עמנו כאן בתדר?

 אהד הבלשים יצא לגג והזר כעבור דקות ספורות ועמו שתי שכנות מן הבניין כדי שתהיינה

 גוכתות בשעה התיפוש. עתה שקעו הבלשים בהיפוש מדוקדק. הם פתתו כל דלת, בדקו באדון

 הספרים, בארון הלבנים, עד שהבלש הגבוה הגיע לאותו תא באדון הבגדים שבו הסתתר יאיר.

 ״אנא, אלוהים... אנא עשה שלא יבתינו ביאיר" - התפללתי בלי קול.

 עמדתי ליד הספה בארשת שלוה. הבלש הגבוה פתת את דלת הארון. אני עמדתי בדיוק מול

 האוון. נתגלתה שווה של בגדים תלויים. לבי ועד בקובי. הבלש דתף את ידיו אל בין הבגדים ונתקל

 בגופו של יאיו.

 הוא משך אותו אליו.

 דאיתי אותו מושיט את ידו ומנית אותה על הכיס האתורי של מכנסיו, במקום שההזיק אקדת.

 זינקתי ממקומי ועמדתי בין יאיר לבין הבלש. "לא לירות" - אמרתי - "לא לירות, או שתירה

 בי".

 וילקינס ניגש לארון בשקט האופייני לו. הוא הוריד את ידו של הבלש מן האקדת, התקרב אל

 יאיו ובטון וך נענע אצבעו מול פניו ואמר: "אברהם... אברהם..."

ק נהיוי אפו זעו  יאיר עמד מולם בפתה האוון היווו ושקט, מתעלם מוילקינס והבלשים. ו

 קמעה.

 הבלש הושיב את יאיר על הספה שבפינת ההדר, בין הדלת לארון, נטל כיסא והתיישב מול יאיר.

 ביד אתת אתז בשתי ידיו הרזות והעדינות של יאיר ובידו השנייה כיוון את קנה האקדה לאפו. בדלת

 ניצב הבלש השני. זה כיוון אקדח נוסף אל ואשו של יאיר.

 מוילקינם הורה לי לשבת על הספה ליד יאיר. ישבתי. כעבור דקות ספורות ביקש יאיר שאביא

 לו את נעליו שעמדו בפינה מאהורי הדלת. קמתי למלא את בקשתו.

 "טובה, את בידי המשטרה עכשיו" - העיר וילקינם.

 ״אני יודעת״ ־ עניתי, וגיגשתי להביא את הנעליים השתורות, המצותצתות עד ברק, מבלי

 שוילקינס יפריע לי.

 יאיר נעל את הנעליים. שני בלשים נוספים נכנסו לתדר ובידיהם אזיקים. הבלש שהתזיק בידי

 יאיר הניח להן לרגע, לקת את האזיקים וכבל אותן.

 וילקינס ניגש לארון הספרים, לקת משם מספר עיתונים, ניגש אל השכנות והציג לפניהן את

 תמונותיו של יאיר שהיו מודפסות בעיתונים.

 ״אתן רואות, זה הרוצת. סוף סוף תפסנו אותו״ - אמר.

 הנשים המבוהלות הביטו בתמונות ובפני יאיר העדינות והאציליות ופניהן הביעו תמיהה. כך

 נראה רוצה?

 ״אל תאמינו לו״ - נכנסתי לדברי וילקיגס. ״האיש הזה הוא אדם יקר ויהודי גדול האוהב את

 עמו וארצו״.

 ״טובה״. לא כדאי לענות לו״ - אמר לי יאיר בשקט האופייני לו.
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 היו אלה המלים האתוונות ששמעתי מפי >איו.

 בלשים נוספים הגיעו. כולם היו גבוהים, בהירים, בעלי תווי פנים אנגליים טיפוסיים (ביניהם

 הקצין ג׳פרי מורטון, מפקד הבולשת באזור ת״א. נ׳ב״ת)

 כמה מהם ניגשו אל הארון, שלפו משם מספר פריטים מלבנים והתבדתו. לאט לאט התמלא

 ההדר בבלשים. הם היו שרויים במצב רות מרומם, ממש שיכורי ניצתון. והנה נכנם להדר בצעדים

 איטיים אדם בעל מראה פנים שונה להלוטין. זה היה יהודי מאיר פנים ושערו שתור והלק. בידו

 היה תיק. זיהיתי אותו מיד. זה היה האיש שראה אותי שלושה לילות לפני־כן ואשר הכרתיו עוד מן

 החיפוש שערך בדירתנו שברתוב קרן קיימת 48 לפני תשעה תודשים, יתד עם וילקינס ואהרים. אי

 אפשר היה לטעות בו: איש בולשת יהודי בשירותם של הבריטים. הוא נעמד ממש מולנו, היושבים

 על הספה, והתבונן ממושכות בפני יאיר ברצינות ובשקט. כעבור דקות מספר הוא יצא מן ההדר

 מאופק ושקט כפי שנכנס.

 תוך דקות אתדות התהוללה מהומה. שוטרת הגיעח במיוחד, לקחה אותי למטבהון וערכה היפוש

 על גופי. אהד כך אמרו לי להתלבש ותתחילו לדחוף אותי בגסות לעבר המדרגות. קראתי לוילקינס

 שיפסיק את ההתנהגות הפרועה, אך הוא נעלם פתאום מן ההדר. גם השכנות שהוזמנו להיות עדות

 לחיפוש הובלו - כמעט גורשו - החוצה. ראיתי אותן יורדות אתרי במדרגות ומסתלקות במהירות.

 יצאנו מתדר המדרגות למדרכה. סמוך לה עמדה מכונית קטנה ולידה עמד וילקינס. מעבר לרהוב

 עמדה משאית. הבנתי שהיא נועדה להעביר את יאיר לכלא.

 ידעתי מיד: הם רצתו את יאיר כשידיו כבולות

 הורו לי להיכנס למכונית ולהתיישב בה. שמתי לב שוילקינס מרים את ראשו ונושא את עיניו

 לגג, לעבר דירתנו. זזתי אל החלון והבטתי גם אני אל הגג

 פתאום פלתו שלוש יריות את האויר.

 ידעתי מיד: הם רצחו את יאיר כשידיו כבולות.

 כאב והדון ללא גבול הציפו אותי ותנקו את קולי.

 הוצאתי את ראשי מן התלון וקראתי: "שוטרים בלי מדים רצתו את יאיר שטרןנ שוטרים בלי

 מדים רצתו את יאיר שטרן!״

 מורטון ירה ביאיר בגבו ורצת אותו נפש בדם קר. מורטון הכחיש את האשמת הרצח וטען כי יאיר

 נורה בעת שניסה להימלט. השקר הזה נסתר על ידי עד ראייה שהיה במקום הרצה, השוטר הבריטי

 ברנרד סטמפ שעבד עם וילקין במשרדי הבולשת ביפו. סטמפ העיד, במעין צוואה, שמסר על ערש

 דווי לעיתונאית אילנה צור, כי באותו בוקר יצאו וילקין, הוא והנהג לכתובת ברחוב מזרחי ב׳ לתיפוש

 שגרתי. האישה פתחה את הדלח. בחיפוש מצאו את יאיר מסתתר בארון. םטמפ זיהה אותו. וילקין

 הזעיק את מורטון וזה שלת אותו לתחנה עם האישה. אתרי לכתו של וילקין, מורטון ניגש אל יאיר,
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 משך אותו והעמידו על רגליו, גרר אותו לכיוון הדלת או החלון, סובב אותו וירה בו.

 ״מורטון עם האקדה ביד, ירה בו פעם אתת. שטרן גפל מיד לאתר הירייה הראשונה, מעוצמת

 הירייה. גם סטוארט (קצין בריטי) התזיק אקדת בידו וירה גם הוא...״ - סיפר סטמפ.

 זו עדותו של שוטר בריטי שהיה נוכח בעת הרצח, אותה מסר לפני מותו, לפיה יאיר נרצח בדם קר

 על ידי קצין הבולשת ג׳ופרי מורטון.

 מורטון טען אתר־כך ששטרן ניסה להימלט דרך החלון. על גרסת השקר הזו של מורטון, שלפיה

 ניסה יאיר לברות ולכן ירה בו, הגיב סטמפ באותו ריאיון:

 "... זה מגותך. אין בכך שמץ של אמת. אפילו האדם שכתב את זה יודע שאין זה נכון... לא הייתה

 לשטרן שום אפשרות לברות. הוא היה מוקף. לא היה לו נשק. עשינו היפוש. הוא היה במעצר יותר

 משעה. לא היה לו שום סיכוי לבדות. במקרה זה, לפי דעתי, האיש נהרג במזיד ובכוונה תהילה. זו

 לא הייתה טעות בזיהוי האדם. זה היה האדם הנכון שגהרג בדרך שאין לקבל אותה. אסור היה להרוג

 אותו כך. הייתי קורא לזה רצה. המשטרה הרגה אותו. הוא לא היה תמוש. לא היה לו שום סיכוי

 להימלט על נפשו."

 בקשר לנסיבות גילוי הדירה בה החחבא יאיר, קיימות גרסאות שונות.

 גרסה אחת היא גרסתו של ג׳ופרי מורטון, הרוצח, כי המשטרה הגיעה למקום על-פי פליטת-פה

 של משה סבוראי בבית-החולים בו שכב פצוע עם חברו, יעקב לבשטיין. בשעת ביקורה של אמו של

 לבשטיין הוא מסר לה את כתובת הדירה ברת׳ מזרתי ב׳ 8. השוטר הבריטי, שהיה מופקד על שמירת

 האסירים וידע עברית, שמע את דברי סבוראי ומיהר למשרדו של מורטון כדי לדווח לו. מורטון טען,

 כי על פי הידיעה הזו הגיעה המשטרה לדירה בה נמצא יאיר.

 סבוראי לא התכחש לעובדה שמסר את הכתובת לגב׳ לבשטיין, והאשים את עצמו במותו של יאיר

 במשך שנים רבות, עד שביקש את נפשו למות מרוב ייסורי נפשו ומצפונו.

 לאחר שסבוראי ברח מביח-סוהר בירושלים, ב-948ו, דרש ממרכז לח״י להקים ועדת חקירה לשם

 בדיקות הנסיבות והדרך, בה הגיעו האנגלים אל מהבואו של יאיר, כי אבה נפשו הפצועה לדעת האם

 זה הוא, שמטר לאמו של ישקה את כתובתו, הביא את הרוצת מורטון לדירה, או שמא הגיע לשם בדרך

 אחרת.

 סבוראי מצא חיזוק בהאשמה העצמית שלו בעדוחו של מורטון במשפטם של אליאב וסבוראי,

 שסיפר, כי הגיע לרחוב מזרחי ב׳ לאחר שהסמל האירי שמע את כתובתם של סבוראי ואשתו בעת

 שסבוראי אמר אותה לאמו של ישקה.

 לא ייפלא אפוא שסבוראי השתוקק להגיע אל תקר העובדות שהחרחשו.
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 בקשתו של סבוראי לא נתקבלה על ידי מרכז לת״י. תשובת המרכז הייתה כי ״אין צורך בחקירת

 הנושא״ ודי בכך, כי הוא, סבוראי, יעלה על הכתב את כל הידוע לו.

-מור(גרא) חבר מרכז לח״י, אמר בספרו ״לוחמי חרות ישראל״, (עמי 22) בנדון: ״ראיתי ן לי  נתן י

 כי הדבר הנאות ביותר הוא להשאיר את הנושא בגדר אותן קושיות ובעיות שאליהו התשבי יתרצן

 בבוא העת.״

 סבוראי מעיד על כך, כי תשובת המרכז לא סיפקה אותו כלל וכלל והמשיך להתייסר בשל חוסר

 הוודאות על נסיבות גילוי מהבואו של יאיר. הוא ואשתו טובה, לא חסכו כל עמל למען חשיפת פרטים

 ועובדות שיבהירו את החעלומה הנוראה שהעיבה צל כבד על חייהם. במרוצת הימים הצליחו לאהר

 אנשים, לגלות פרטים נוספים ולהשיג עדויות בתצהירים, אשר לפי דבריהם זורקים אור תדש על

 נסיבות רצח יאיר, ועשויים להוכיח ״כי גירםת מורטון גירסת שקר היא״.

 את חומר הראיות הנ״ל שנאסף, חשף משה סבוראי, לראשונה לציבור, בשנת 1989 בספרו ושל

 טובה ״מאצ״ל ללח״י״, וזאת 45 שנים לאחר שהאירועים הדרמטיים החרחשו.

 במרוצת כל אותן עשרות שנים התפרסמו פרסומים רבים אשר כללו גם את הגרסה שהבולשח

 הבריטית הגיעה לדירתה של משפחת סבוראי, בה התתבא יאיר, בשל פליטת הפה של משה סבוראי.

 באתד מימי שנת 1988, ביקר משה סבוראי בבית-יאיר, מוזיאון לה״י, הנמצא בבניין בו נרצה יאיר,

 לצורך איסוף תומר לכתיבת ספר אוטוביוגרפי שלו ושל אשתו טובה, וגילה בין קלטות הזכרונות של

 אנשי לח״י קלטת שהוקלטה מפיו של אנשל שפילמן ז״ל, מנהל ״בית יאיר״.

 בקלטת, אשר תומללה, סיפר אנשל שפילמן - אף הוא מוותיקי מחתרת לח״י, אשר היה כלוא עם

 משה טבוראי בתא אחד בבית-הסוהר בירושלים בשנות הארבעים, על אירועים שאירעו בבית-הסוהר

 וכן על נסיבוח רציחתו של יאיר.

 לעניין נסיבות נפילתו של יאיר לידי הבריטים והרצחו טען אנשל שפילמן בקלטת כי משה סבוראי

 סיפר את כתובתו לאמו של ישקה אליאב, בעת שהשוטר הבריטי עמד בקרבת מקום ושמע את דבריו

 ו״בכה כנראה גילו את התדר בו הוסתר יאיר״.

 משה סבוראי, שנפגע מהדברים האמורים בקלטת, תבע מאנשל שפילמן להתנצל, תהילה רק בגין

 אירועי בית-הסוהר ואח׳׳כ גם בשל האמירה בעניין גילוי מתבואו של יאיר. בסופו של דבר, הוא הגיש

 תביעה לביהמ״ש בגין הוצאת דיבה עליו.

ן קבע בית-המשפט המתוזי בת״א, כי המשטרה לא הגיעה לכתובתו של יאיר בשל  בפסק־הדי

 פליטת-הפה של סבוראי.
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 גרסה אחרת, כי מקום מתבואו של יאיר נתגלה עקב הלשנה - לא הוכחה. הפרס שהיה קבוע על

 ראשו של יאיר מעולם לא שולם. מכול מקום, לא פורסם דבר.

 לגרסה נוספח, כי יאיר נמצא בחיפוש שגרתי יש ביסוס הגיוני כי השוטר סטמפ אמר במפורש,

 שיצאו לביקור שיגרתי לכתובת ברתוב מזרתי בי, אבל ברור שלא הייתה להם ידיעה על הימצאו של

 יאיר שם.

 טפק אם משפט הדיבה פתר את תעלומת גילוי מתבואו של יאיר.

 נאמר בפסק-הדין, שרצח יאיר, מנהיג לוחמי חרות ישראל, ונסיבות תפיסתו על ידי הבולשת

 הבריטית, הם אירועים בעלי משמעות היסטורים אשר נותנים כר נרהב להיסטוריונים לעסוק בהם.

 אלא שכללו של המשפט להתגדר בד׳ אמותיו של החוק בלבד, והוא שולל מבית-המשפט את השימוש

 בכליו של ההיסטוריון, אשר לצדו עומדים אמצעים כמעט בלתי-מוגבלים לבחינת האירועים.

 גם מטרותיהם של שני המוסדות: המשפט וההיסטוריון, לא בהכרח מטרות זהות הן. המשפט

 חותר להגיע ל״אמת משפטית״, בעוד ההיסטוריון מחפש את ה״אמת ההיסטורית״. אין זאת אומרת,

 שלא יתכנו אירועים היסטוריים, אשר מתמזגות בהם שתי האמיתות. יתכנו אף יתכנו. אך כאמור לא

 בהכרח.

 במשפט סבוראי נגד שפילמן דתה בית-המשפט מראש את איצטלח ההיסטוריון, והחליט לגהוג בו

 כמו בכל משפט רגיל אתר. זו הסיבה גם שבגינה התליט בית-המשפט לפסול ראיות שלדעתו היו בלתי

 קבילות לפי דיני הראיות, אם כי בהחלט כשרות לשמש ראיות טובות עבור ההיטטוריון.

 בפסק-דינו ציין בית-המשפט, כי ״ההיסטוריון יכול להסתמך גם על דברים שנאמרו שלא על פי

 כללי הראיות, על קטעי עיתונות, על עדויות שמיעה, על מסקנות והערכות. שופט תייב בכל מקרה,

 ועל אתת כמה וכמה בנסיבות משפט כזה, להזהר מלהסתמך על דברים שאינם עומדים באמות-

 המידה המגבילות...״(עמי 10).

 כמובן, החלטת בית-המשפט לא לאפשר הגשת ראיות, שאינן עומדות באמות-המידה של כללי

 הראיות, כפי שסבר, הגבילה בהכרח את בית-המשפט להתרכז רק בתומר הראיות, שהותר להביא

 בפניו ולקבוע את ה״אמת״ רק על פיהם, כפי שאמר כב׳ הנשיא בפסק-הדין(עמ׳ 10).

 זו גם הסיבה ש״אמת" שנפסקה בפסק-הדין, היא אך ורק ״האמת״ המשפטית ולא האמת

 ההיסטורית, ובלשון פסק-הדין: ״איגגה האמת הצרופה".

 וכךאמרבית-המשפט:
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 "אין זו האמת הצרופה ־ אם בכלל ניתן להגיע אליה. אך זו ה׳אמת׳ המשפטית שבתיק זה. זו

 ה׳אמת׳ שבה השתכנעתי על-פי הערכתי את עדויות העדים, על-פי התרשמותי מעדויותיהם, על

 פי השוואתן של הראיות זו לזו והסיוע שניתן, או לא ניתן, להסתייע בו מראיה זו או מעדות אתרת

 לחברתה...״(עמי 10).

 (המדכאות המצויינות במילה ״אמת״ הן במקור).

 הלוויתו של יאיר נערכה באותו יום, 12 כ״ה בשבט תש״ב, בפברואר 1942 בבית-הקברות בנתלת-

 יצחק בשעה 15:00, בנוכחות אתיו דוד ואשתו הינדה, האם ובלשים וחיילים בריטיים.

 יאיר נרצה. הבולשת וכל משחפי הפעולה עם הבריטים נשמו לרווחה. אבל המרד לא מת. דמו של

 יאיר הזין את שלהבת המלהמה בשלטון הזר עד שקמה מדינת ישראל התופשית.

 יאיר היה אציל-נפש, משורר ומדינאי. עברי בשורשו וברצונו, קלאטי בהופעתו, בלבושו ובדיבורו.

 בעל צלילוח מחשבח, מחשבה שקולה ורומנטיקה של חזון. כותו הכובש היה בניתותיו ההגיוניים

 ובניסוח הדיאלקטי של נימוקיו.

 תשע מהדורות של שיריו בעברית הופיעו ב״הוצאת יאיר״ הקרויה על שמו. שיריו תורגמו במלואם

 לרוסית ובחלקם לשפוח אחרות. שירים חוברו לזכרו; מאמריו פורסמו בחייו ואחרי מותו.

 עשרות עבודות נכתבו בבתי-ספר ועבודות-מחקר באוניברסיטאות, על שיריו ועל דרכו. הישוב

ת שמו ומאות רבות של לוחמים  כוכב-יאיר, עשרות רחובות בערי ישראל ומושבותיה נושאים א

 ומשפתותיהם, מוקירי תורתו ומוקירי זכרו, כולל נשיאי המדינה, ראשי ממשלות ישראל, נציגי משרד

ת הנדר אשר נדר בשירו ״תיילים  חביטחון וארגוני נוער, עולים לקברו של האיש, שקיים בתייו א

 אלמונים״.
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 המשורר יאיר

 יאיר הוא משורר בשנות השלושים של חמאת, שכתב שירה עברית בארץ-ישראל אך קיבל את

 שורשיו מהשירה הרוסית התשובה, בת זמנו: בגיל המשפיע הוא הי ברוסיה המהפכנית וספג ממקור

 ראשון את כות שירתה. כמשוררי אירופה ההדשניים בזמנו הוא יודע את הקשר בין פעילות במעשה

 ההיסטורי לבין מעשהו הרותני בכתיבת השירה. יאיר המשורר הוא דוגמה ארץ-ישראלית ליוצר

 בין שתי מלתמוה העולם, שכתיבתו ותייו מבטאים-במשותף-גיגוד מהותי בין אלימות השלטון,

 לבין איש רות הכותב שירה בוטה נגד אכזריות ואלימות השלטון. נוסף על כך יאיר תש והבין את

 הסתירות בתוכן תי ופעל: כמשורר לא תמים הבין את הגיגוד בין רצונו להיות ״תייל אלמוני״ לבין

 בתירתו להיות משודר, ייתודי, שאין בו שמץ אלמוגיות ואין בו שמץ ויתור על הכשרון האישי.

 ״מתבדות פירנצה״ הן המתבדות בהן כתב רבים משיריו בעיר הרנסנט האיטלקית, בה שהה בשנת

 1934 כדוקטורנט מצטיין. ב״מתברות פירנצה״ נשמרה עבודתו הספרותית בתקופה הסטודנטיאלית

 שלו: מאות על טיוטות, תאריכים, שורות, שברי שורות, פסוקי תני׳ך, ואף כשלושים שירים מגובשים

 ההוזרים זה ליד זה בכמה נסתים. כבר ב-1934 יאיר מכין ועורך לדפוס את קובץ שיריו.

 במהלך השנים הוא המשיך לכתוב ולערוך מתדש את שיריו. עם פרוץ מלתמת העולם השנייה,

 כשנתיים לפני הרצתו, כתב פואמה, ״לאמהות שלנו״. שמה הראשון ״על תטא שתטאנו״(להורים

 שלגו) מסגיר רגשות-אשם כלפי ההורים שנשארו באירופה. זו פואמה אישית, המפגישה בדרכי דמיון

 והרהורים צעיר בארץ-ישראל עם אמו באירופה שבמלתמת העולם השגייה. דומה שזהו קול שירי

 ראשון בארץ-ישראל המבטא רגשות אשם של צעיר ציוני נאמן הכואב על שהותיר את הוריו בגולה

 ועלה ״להגשים״ את עולמו הלאומי. זו הייתה מודעות תדשה ומפתיעה לסתירה טראגית בין הגשמת

 הזון הבנים, הזון הציונות, לבין ההורים שנותרו בגולה.

 עובדת היותו משורר הוזכרה בספרים שונים באופן שולי ומרושל. לפעמים כקישוט, לפעמים

 כהערת שוליים קטנה. היותו משורר לא נדון כנושא לעצמו. לא נדונו קשרים בין בחירות שבתר

 בדרכי הייו, לבין עולמו השירי. ״מובן״ שלא נדונו שיריו כבעלי עניין וערך לעצמם. יאיר הוא

 ״המשורר המקולל״ של ״המדינה שבדרך״, כי הוא כתב בתוך שירת הדור שלו, ועם זה שירתו לא

 הוכרה ולא התקבלה על ידי דורו שלו. יאיר הוא ״המשורר המקולל״ גם מכיוון שהוא עצמו תרם

 לחסרונו ממפת השירה של זמנו. הוא כתב והמעיט לפרסם, למרות שנתבקש(עשרה שירים שלו ראו

 אור בתייו). יאיר ערך את קובץ שיריו והוא אישית עיכב שנים את הוצאתו לאור, מתמת לבטים של

 תיפוש שלמות ומתמת סתירה פנימית בין אידיאל של תייל אלמוני, אתד מרבים, לבין משורר היודע

 שהוא משורר, אישיות שאינה נבלעת בהמונים.

 נסיבות הייו ושיריו - כלשון המשורר פםטרנק (שיאיר הכיר והעריך את שירתו), השירה היתה

 לו ״לא דיקלומים בלבד אך אומץ / למלוא אובדן בכובד ראש / וכאן האמנות נגמרת / נושמים

 גורל ואדמה״.

 (יאירה גינוסר)
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 בצל חיסול האצ״ל בישראל

ת יסוד1תי1. נדמה היה כי הכל נגמר.  מותו של יאיר היכה בתדהמה אה חברי הארגון וזיעזע אנושות א

 המהפכה שהצית יאיר, כבתה. בלבות השרידים המעטים שנשארו נאמנים ליאיר ונותרו עתה ללא

 מנהיג, ללא מורה, כרסמו הייאוש, תוסר-התקווה, תחושת האבדון. תלקם נשברו ופרשו לביתם. אלה

 שנוחרו - נשבעו להמשיך ולנקום. ״לשווא עלץ השלטון הזר כי חיסל את הכוח הלוחם היתיד, שעמד

ת תשובתם לציבור, לשוא נשמו לרוותה משרתי השלטון היהודים,  על דרך ביצוע מזימותיו״, הודיעו א

ת אזנם העבדודית למזוזת הפריץ נותם ובוצע א  שהאמינו כי נדם הקול והכוח המזעזע אותם משאנ

 הבריטי. אנו ממשיכים — ״לוחמי תירות ישראל לא יניחו את הנשק מידם ויוםיפו להלהם עד חרמה

 בשלטון הזר המדכאנו״.

 כל סגל הפיקוד הבכיר נתדלדל. רק שלושה נותרו: יצחק צלניק, שהיה סגנו של יאיר ומפקד מחוז

 ירושלים, צבי פרונין ומפקד תל-אביבו ונחמיה טורנברג, אשר שימש מפקד זמני של מחוז חיפה.

 יצתק צלניק, הבכיר בדרגה, הועמד בראש הארגון. סניף תיפה היה משולל יכולת פעולה. נשארו בו

 מעטים ספורים. פרונין, אף הוא, הביע מידה רבה של פסימיות בסיכויי התאוששות. בתל-אביב פרשה

ש לקיומם של פרובוקטורים שחדרו ש ת  מפעילות קבוצה בת כ-35 איש, בהנהגת טוביה תן-ציון, מ

 לתנועה. אשר לירושלים המגמה הייתה הפוכה. אמנם לא נותרו אנשים מרובים, מספרם נאמד רק

 בעשרות, אשר דתקו בצלניק לפעול בהקדם האפשרי ולנקום נקמה עזה באנגלים. צלניק, בזכרו את

-נקמה נמהרים. יאיר אמר אחרי אירועי  דברי יאיר, סבר כי הארגון תייב להתאפק ולא להיתפש למעשי

 דיזנגוף 30, כי ״אין להתפס למעשי־נקמה נמהרים וצריך לשקול בקור־רוה ובדעה צלולה את צעדינו

 להבא ואת דרך מלתמתנו, שהיא גם נקמה".

 יצהק לא קיווה הרבה מבחינת יכולת הארגון להמשיך, אבל בשלב זה היה לו ברור שיש להמשיך

 בכל תנאי. הוא לא פקפק בהמשך קיומה של התנועה באופן מוחלט או חיסול פיזי. הוא גם זכר מה

 שאמר לו יאיר כי קיומה של התנועה שמור היטב על ידי הבריטים במחנות-המעצר. אם תיפול התנועה

 בתוץ, ימשיכו את מלחמתה החברים בכלא. עתודה נוספת עמדה הכן, והיא טמויה מעיני הבריטים,

 היא ״הקבוצה הפולנית״, עליה שמר יאיר מכל משמר.

 תכניות נקם

נקם נרתבות: ות- י  צלניק, שבידיו היו כל החוטים המחברים את המעטים שנותרו, החל בהכנת תכנ

 תכנון החנקשוח בקצין מורטון, רוצחו של יאיר, בהעדר מודיעין. לא נערך חחקיר כלשהו בקשר

 לאמינות המידע על מעשיו של מורטון, אך צלניק סמך על המקורות של התברים.

 פעולה שנייה שתוכננה, הייתה ההתנקשות במפקד המשטרה הבריטית, י.מ. מק-קונל. התוכנית

 הוצעה על ידי משה בר-גיורא וישראל תבואה, מםניף ירושלים. תכנית זו הייתה בת שני שלבים.
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 מספר יצחק צלניק:

 ״עיקרה של התכנית היה מילכוד מכוניתו של מפקד חמשטרה, שלאחר מעקב היח ידוע, כי חוא

 נוהג מידי בוקר לצאת מביתו שבטלביה, או בשכונה שקטה דומה, ולנהוג בעצמו במכוניתו. מעקב

 ממושך אישר שהוא נוהג בעצמו במכונית, אוסף את הנהג בדרכו, וממשיך לנהוג עד מטה המשטרה.

 — הרעיון היה למקש את הדרך לבית-הקבוות האנגלי שבהר ציון, ליד המיסיון האגגליקני.

 הכוונה הייתה לערוך טבה בכל ראשי השלטון-האזרהי, צבאי והמשטרתי, שהיו אמורים להשתתף

 בלוויה.״

ש מהשתתפותם של מנהיגים ש  צלניק אישר את הפעולה, אך לחלק הזה של הפיצוץ הוא התנגד. הוא ת

 יהודים כגון הרבנים הראשיים, יצחק בן-צבי, דוד בן־גוריון ועוד, אשר עלולים להיפגע מהפיצוץ. צלניק

 מעיד כי הוא חס על חייהם למרות שיתוף הפעולה שלהם עם הבריטים בחיסול אנשי המחתרת.

ת למכוניתו של מק-קונל, שעמדה ח ת - 21 באפריל 1942 בלילה התגנב משה בר-גיורא אל מ  ב

ת שמירה. הוא הטמין את המוקש הגדול בצ1רה כזאת שקשר ת1ט לגלגלים ת  במוסך ההווילה שלו, ת

 האחוריים כדי שכאשר יסחובב הגלגל ייכרך עליו החוט וימשוך מחג חשמלי שיסגור את מעגל-הזרם,

 וכך יפעיל את המוקש. והנה בשלב התחלתי זה קרה הכישלון הראשון, או שהמעקב לא היה מספיק,

נל.  וכך לא נודע כי הראשון המתניע את המכונית ומוציא אותה מן המוסך הוא נהגו הערבי של מק-קו

ת המכונית מן המוסך, אלא נהגו הערבי, וכך נהרג נל הוא שהוציא א  מכל-מקום, אותו בוקר לא מק-קו

 לא מפקד המשטרה, אלא נהגו - שלא אליו, כמובן, כוון המוקש.

 הנהג הערבי בוודאי לא היה זכאי להלוויה ממלכתית ולפיכך, נשארה בעיה רצינית של פירוק

- ר  המוקשים שכבר הוטמנו בתוך גדרות-האבן אשר משני צדדיו של המסלול המיועד להלוויה על ה

 ציון. אבל כאשר החקרבו הבחורים שהטמינו את המוקשים, כדי לפרקם, הבתינו שהאזור מוקף שוטרים

 ובלשים, אשר כנראה גילו אח המזימה. למרבה המזל הצליחו הבחורים להימלט.

 גם נםיון ההתנקשות השני נכשל. הוטמן מוקש בשביל שהוביל לשרונה(הקריה בת׳׳א היום) ואשר

 דרכו היה נוסע הקצין ג׳ופרי מורטון, רוצתו של יאיר, בקביעות לעבודתו. המוקש, שהופעל על-ידי זוג

 שהעמיד פנים של מתעלסים באהבה בצד הדרך, התפוצץ, אך מורטון לא נהרג.

 ב-22 באפריל 1942 נעשה נסיון התנקשות נוסף בחיי קולונל אלן סונדרם, המפקח הראשי של

. הונהה פצצה גדולה בדרך נסיעתו של םונדרס, סמוך לביתו. הפצצה נתגלתה ( ת פלשתינה(א״י ר ט ש  מ

 ופורקה.

 כשלונות נסיונותיהם של חברי הארגון האחרונים ששרדו, לפגוע באנשי-השלטון, הפך את
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 אכזבתם לכדי ייאוש. עזרתו של הייש1ב בהיס1ל המחתרת של יאיר הניבה פרי 1הת1צאות דיבת בעד

 עצמן.

נאצית מסוכנת, שצריך לשאוף -  ״האצ״ל בישראל" נתפס בתודעת היהודים כתבורת קנאים פרו

 לפירוקה. שירות הידיעות של ה״הגנה" - הש״י, נקרא לפעול נגד הארגון והרדיפוח אחרי ההברים הלכו

 וגברו. הוטל על מספר חוליות מקרב יחידוח הפלמ״ח לחפש אחריהם ולתפסם. ״פעולה זו לא נמשכה

ן(ספר הפלמ״ה, עמ׳ 808)  הרבה זמן ונסתיימה בשיתוקם הזמני של הארגונים הללו״, מספר יגאל אלו

"לפי עדות ראשי הש״י מילאו הבחורים את תפקידם הבלתי-נעים באומץ, בהכרה ובכושר  ומוסיף כי

 ביצוע גבוה..." האמת היא כי הפעולות לא כוונו נגד"הפורשים" ככלל, אלא נגד האצ׳׳ל בישראל(לת״י)

 בלבד.

 מעצרם של ישראל תבואה ומשה בר-גיורא

 לא ימים רבים זכו ישראל תבואה ומשה בר-גיורא, מתכנני פעולת-הנקם נגד הקצין מק-קונל,

 להתהלך הופשיים בירושלים. הבריטים עשו כמיטב יכולתם ללכוד אותם, תיים או מתים, כי ידעו

 שהללו לא ינוהו ולא ישקטו עד שיפגעו בהם פגיעות קשות. בוקר אתד, כאשר הסתתרו שניהם

 בביח אחד בגבעת-שאול בירושלים הפתיעום שוטרים ובלשים בריטיים שהקיפום סביב ותוך כדי

 יריות התפרצו ללכדם. ברגע האהרון ממש נמלטו מן הבית לשדה, ומשם רצו למחצבה עזובה. היו

 חילופי-יריות, ישראל הבואה נפצע בצדו ומשה בר-גיורא נלכד כאשר הקיפוהו הבריטים מכל עבר.

 השניים הרגישו שבין הבריטים נמצא אחד מצעירי הארגון שידע על מקום מחבואם בגבעת-שאול.

 הבריטים עצרו אוחו ואחר-כך שחררוהו, כנראה כדי לעקוב אתריו ולגלות על ידי כך אח מהבואם של

 ישראל ומשה. לאחר שחרורו ביקש הצעיר, כנראה למצוא קשר אל השניים, כדי להמשיך בפעילותו

 המתתרתית, ומבלי משים גילה בכך את מחבואם.

ות מאסר על חברות בארגון בלתי-תוקי.  בר-גיורא ותבואה הועמדו לדין ונשפטו ל-7 שנ

 המשך המעצרים

 אירועי-הדמים ברחוב יעל 8 ובדיזנגוף 30, בתל-אביב, הביאו עמם גל מעצרים מחודש והסגרה עצמית

 של חברי הארגון. עוד לפני רצח יאיר פרסמה, כאמור, המשטרה את תמונותיהם של שישה פעילי

 הארגון, בהודיעה על הקצבת פרסים על הסגרתם: אברהם שטרן, יעקב פולני, גחמן שולמן, זרעוני

. 2 6  בנימין, תנוך סטרליץ(קלעי) ואהרן צוקרמן

 ביום 4 בפברואר 1942 הסגירו עצמם למשטרה קלעי וזרעוני. בחיפוש בהיפה נעצרו אהרן צוקרמן

 ונחמן שולמן.

 26 אהרן צוקרמן(1910-1948) היה חבר האצ״ל ונפל בשורותיו במערכה על יפו, ב-28 באפריל 1948.
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 ב-12 לינואר 1942, נעצר בחל-אביב מיכאל בן-יוסף, מפעילי המפקדים בתל-אביב. הוא שכר

 דירה ברחוב הרצל 67 בשם תברו, שמואל סוקניק, בה נערך באותו יום אימון באקדח ובטעות נפלטה

 ירייה. השכנים מבוהלים מרעם הירייה, הזעיקו ללא היסוס אח המשטרה ובטרם היה סיפק בידי מיכה

נשק בלתי חוקית, הועמד לדין ונידון ל-10 שנות  להסתלק, נעצר עם האקדח. הוא הואשם בתזקת-

 מאסר.

 עשרות חברים נוספים נעצרו בכול הארץ, חלקם בסיוען הפעיל של הסוכנות היהודית וה״הגנה",

 אשר הגבירה את קצב החטיפות. אנשים היו נעלמים מבתיהם ורק לאחר זמן-מה היו מודיעים לבני-

 משפתותיהם כי הם שבויים בידי ה״הגנה״ ו״שלום להם,. חטופים אלה נחקרו על ידי שוביהם, תוך

 שימוש באמצעי עינויים קשים ולאהר מכן היו נמסרים לידי הבולשת. בין ההטופים היו, אליהו לוי,

 פסח רוזין, יעקב הרשמן ואפרים זטלר, אחיו של יהושע זטלר מכפר-סבא, אשר עונו קשות.

 אפרים סיפר לחבריו למעצר שה״הגנה״ הטפה אותו ועינתה אוחו עינויים קשים במשך שלושה ימים.

ר ותולים אותו בידיו הקשורות על חבל: עיגוי ידוע של האינקוויזיציה,  מעניו היו קושרים את ידיו מאחו

 עינוי מקובל בימי הביניים. אתרי תלייה כזאת במשך שעה, היו מורידים אותו, חוקרים ותולים שוב.

-משא, הועבר לאהד הכבישים והושלך להעלה. כעבור דקות מספר, טו  לאחר מכן, הוטען הנער על או

 בטרם הספיק להתאושש ולהסיר אח הסמרטוטים שהושמו על פניו, נעצרה מכוניה שממנה יצאו אנשי

 הבולשת הבריטית, שלא באו למקום במקרה.

 בתום החקירה הוסגרו למשטרה ונשלחו למחנות-מעצר בו ישבו שנים ארוכות. הלק מן התטופים

 נשארו שבורים בגופם וברוחם לכל חייהם.

 חטיפתו ומעצרו של יעקב פולני(גלבוע)

 אחד החטופים שהוסגרו לידי הבולשת היה יעקב פולני(גלבוע), מעוזריו של יאיר, שנוכח המשטמה

 ליאיר התערערה אמונתו ופרש. נדמה היה כי מצא מנוחה בקיבוץ ״מעלה-ההמישה״. אלא שביום אחד

 באו לקיבוץ שלושה גברים. ״בוא אחרינו,״ פקדו עליו.

 פולני מספר:

 "הכניסו אותי לטנדר סגור, קשרו לי את הידיים ומטפתת עבה על העיניים. הובילו אותי אל

 קרבת המשק... הורידו אותי מהטנדר והושיבו אותי בידיים כפותות ועיניים קשורות, לפני הוקריי.

 החלו לחקוו אותי מה מעשיי בקיבוץ, מדוע הוגנו עכשיו את הקצינים היהודים בותוב יעל בת״א
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 ומה ידוע לי בכלל על ארגון לה״י והבריו... הסברתי להם שעברו כבר תמישה תודשים מאז עזבתי

 את הארגון וניתקתי את הקשר איתם לחלוטין

 אתר-כך הסיעו אותי למקום אתר, ושוב תקרו אותי אגשים אהדיס. הדבר נמשך כמה ימים.״

 ושוב הסיעו אותי. הורידו את הסמרטוט מהעיגיים והאיש שהסיע אותי הציג את עצמו: יהודה

 ארזי, קצין משטרה הקשור עם ה׳׳הגנה". אתה מבוקש על ידי השלטונות... לאתר התייעצות ההלטנו

 למסור אותך לבולשת הבריטית.״ אני מביא אותך כעת למגרש הרוסים ומוסר אותך ישר לידי גיילס,

 מפקד הסי.אי.די. הוא הבטיח לנו כי הם לא יפגעו בך...

 נעצרנו על ידי כגיםה צרה, על ידי גדר תיל המשולשת והגבוהה שהקיפה את מגוש הרוסים

 בירושלים. הוא העמיד את מכוניתו על המדרכה באלכסון, צמודה לגדר-התיל ואמר לי לצאת. יצאתי

 ועמדתי בין גדר-התיל לבין מכוניתו. אז הוא אמר: ׳דע לך שאותך ואת יאיר רוצים הי או מתי.

י הוביל אח פולני לחדרו של ג׳יילס, עמד דום בפני הבריטי ואמר: ׳׳הבאתי לך את יעקב פולני ח  א

 (פוליאקוב)״.

 ג׳יילס העיף מבט עליו וציווה על השוטר הערבי: ״קח אותו לזינזנה". פולני נלקח אחר הקירה

 למחנה מעצר למזרע ומשם ללטרון ולאפריקה.

 ושוב פרטומי ״מבוקשים״. המשטרה פרסמה תמונותיהם של יהושע כהן, צבי פרונין ונחמיה

 טורנברג ומבטיתה פרס של 200 לא״י לראשו של כל אתד מהם.

 חגורת המצוד מתהדקת ללא מוצא. ב-5 במאי 1942 מסגיר את עצמו למשטרה יצתק צלניק,

 מיואש ושבור ברוחו.

 הסגרתו העצמית של יצחק צלניק לידי המשטרה

 למה צלניק, המפקד האהרון של הארגון הצבאי הלאומי בישראל אחרי יאיר, החייאש? למה נשברה

 רוחו ונכנע? למה הסגיר את עצמו לידי האויב בו נלחם שנים?

 צלניק מסביר את הסיבות לכניעתו בהתערערות האמון בו של החוג המוביל בסניף ירושלים

 והתשדות בכוונות קונספרטיביות נגדו.

 הרקע להתערערות היתסים נוצר - לפי דבריו - עם התנגדותו לביצוע פעולת המיקוש והפיצוץ

נל שלו היה מצליח, עלול היה להרוג אנשי ציבור יהודים קו  בבית-הקברות בשעת הלוויתו של מק-

 רבים.

 זהו סיפורו של יצתק צלניק שהעלה על הכתב בריאיונות שנתן:

 "... בקשר לפעולה זו התרהשה התפתתות מוזרה. ימים לא רבים אתרי הדיון בה, אמרו לי ישראל

 תבואה (עזרא) ותבריו שנסים בתמרס השוד בעיניהם כמשתף פעולה. דבריהם היו מבולבלים מעט
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 ולא היה ברור לי אם מדובר בשיתוף פעולה עם האצ׳׳ל, עם ה׳׳הגנח" או עם הבולשת הבריטים לא

 קיבלתי את חשדם, ואמרתי להם זאת. הסקתי מסקנה שהם זוממים להשתלט על הנשק, כדי לבצע

 את הפעולה ולפרוק מעליהם את סמכותי. שניאורסון אמר לי שהם מסתובבים ברתובות בלי כל

 תשומת לב לזהירות הנדרשת, כשהם נושאים נשק. קיבלתי את דבריו. הוא אף הוסיף: ׳אנשים אלה

 מסוכנים׳.

 ״. שניאודסון אמר לי עוד דבר: ׳מתרקמות כל מיני מזימות, ואתה צריך להיות זהיר׳. דבריו

 היו סתומים ואני אמרתי לו, בתוקף תפקידי, כמובן שעליו להיות רגוע ושאני הושב שהכל יסתדר.

 עם עבור הימים נבט זרע התשדות, אם כי לא ידעתי במה בדיוק לתשוד. התגוננתי בנפשי מרמזים

 סתומים על בגידות ועל מסירת-גשק ל׳הגנה׳. סיפרו שבתל-אביב נפלו מהסני־נשק בידי ה׳הגנה',

 כתוצאה מבגידות. קיבלתי את העובדה, שאכן נפלו מתסני-נשק ואנשים בידי ה׳הגנה׳ ו/או בידי

 הבריטים, אך לא האמנתי בבגידות וסרבתי להטות את אזניי לסברות אלה. גם כיום אני מאמין שלא

 היו בגידות. הייתה רשלנות בענין הקונספרציה. הייתה מבוכה והוסר אמצעים, שהביאו לאי-נקיטת

 צעדי-זהירות נכונים, והיה הרבה ביש מזל״.

 נסינו להתארגן. רציתי לדעת מהו ה׳יש׳ שלנו, וקשה היה להגיע לחקר האמת, לידיעת

 העובדות.

 הלהיטות של אנשי ירושלים, שבאה לידי ביטוי באה בעיקר על ידי הרביעיה המגובשת, הגיעה

 לכך שהודיעו לי במפורש - הארבעה - על המצב.

 י., דומני, היה זה שבא אלי ערב אתד, ואמר לי שתבריו מתוכננים להשתלט על המתסנים ולמרוד

 בי. הוא הציע שנעשה משהו נגד זה, אך אני תשתי בבירור, כי הוא נשלה על ידם. הוא ידע ׳לשתק

 את הטמבל׳ ולכן שלתו אותו. לא עשיתי דבר ופטרתי אותו בלא כלום, אך הסקתי מהמצב מסקנות

 מרתיקות לכת. שוב אותה תכונה לא מהפכנית שלי ותוסר שאפתנות. התלטתי שלא אלחם על כבוד

 מדומה או על שלטון כביכול. מתוך תוסר שאפתנות ורתיעה משפיכות-דמים התלטתי להסתלק

 מהמאבק כביכול על ההנהגה.

 כיגסתי שוב את ההנהגה (כבר לא קראנו לעצמנו ׳מפקדה׳), פרונין ונהמיה טורנברג. ביקשתי

 מהם לוודא היכן אוכל למצוא מתבוא לעת הצורך. אמרתי להם במפורש (הדבר היה באפריל 42׳),

 שאם יפורסם בעיתון שאני מבוקש, ולא אצלית למצוא מקום מהבוא, אאלץ, בהתהשב במצבי

 המשפתתי, להתמסר לידי המשטרה.״

 הרגשתי הייתה שאס אגי מגהיג את התגועה וסמכותי אינה מעורערת, ואף אם יש קשיים

 ארגוניים וצרות צרודות, אך קיים הדבר היסודי - האמון ההדדי ואתוות-הלוהמים, אסור שיעמדו

 נגד עיני שיקולים אישיים או משפתתיים כלשהם. לא שכתתי את עמדתו של יאיר בנושא זה. אבל

 משהיה ברור לי, כי כל רקמת הרעות והאמון נקרעה ובתל־אביב ובתיפה התפורר הכל, בשל תוסר

 אמון הדדי, ובעיקר בשל הוסר אמון בהגהגה, והתפשטו שמועות שיש בוגדים בין השורות, שמועות

 שקנו לעצמן מאמינים רבים. לא האמנתי בזאת אז, ואינני מאמין בכך כיום (דומני שהייתי היתיד

 שלא האמין בזאת) ומשקמה קבוצה שקראה בגלוי תיגר על סמכותי, והייתה מוכנה למרוד ולעשות
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 על דעת עצמה ונגד רצוני מעשים בשם התנועה, שוב לא ראיתי את עצמי מנהיג. מה עוד ששמי לא

 היה מפורסם, ולא הותזקתי מנהיג, כך שהסגרתי העצמית לא הייתה עשויה לפגוע קשות בתנועה.

 מדברי לפרונין ולטורנברג, היה ברור להם שאני פורש מהפיקוד, אף מבלי שאומר זאת במפורש.

 אמרתי להם שאנסה גם אני למצוא מקום סתר לזמן ממושך וכי אני מבקש שינסו גם הם למצוא

 בשבילי מקום כזה, ואם לא יימצא אני אסגיר את עצמי. הדאיגה אותי המתשבה שמא יתפרצו

 הבריטים לדירתי בידיות, ואשתי ובתי תפגענה...״

 היות שצלניק לא מצא עידוד אצל פרונין וטורנברג כי הם בעצמם היו אובדי-עצות וחסרי-יכולת

 לסייע, ניסה בעצמו למצוא לו מקום סתר בכותות עצמו אצל בני משפתתו ומכריו ללא הצלהה. אחרי

 נסיונות ההתנקשות האחרונים התפרסמה בעיתונים סדרת תמונות ״מבוקשים״ של הברי האצ״ל

 בישראל, ובין השמות היה גם שמו של צלניק.

 לאתר התייעצות עם ידידים, הוא הסגיר את עצמו ב-5 במאי 1942 באמצעות משרד עורכי הדין

 סלומון ושות׳ מחיפה לידי הקצין קונקווסט, מפקד הבולשת בתיפה.

ם ישב כמה תודשים. מעכו  צלניק נלקה למטה הבולשת בירושלים, ולאהר הקירה הועבר לעכו, ש

 הועבר למזרע. ביושבו בכלא הופצה שמועה בקרב החברים על היותו פרובוקטור, אשר נתגלתה

 כשמועה שאין לה כל יסוד ראייתי.

 צלניק מספר, כי במהנה המעצר באריתריאה, לשם הועבר לאחר מכן, ניגש אליו יצחק שמיר, חבר

ם ואמר לו: "אני דואה הובה לעצמי להודיע לך רשמית שבעיני התנועה  מרכז לת״י, שהיה גם כלוא ש

 אין שמץ של תשד בך."

 התבוננות מרגשת לתוך פרשת התמסרותו של יצתק צלניק, מתוארת בפיו של נתן ילין-מור, גם

ם בשורת ש ל נכשל. מי א נ קו  חוא חבר מרכז לח״י. הוא מתייתם לתכנית הפעולה שביצועה נגד מק-

 הכשלונות, שואל גרא, והוא מנסה לתת תשובות לפי מיטב ההגיון הרטורי האופייני לו:

 "... מי אשם בכך?

 אולי פזיזות והעדר זמן לתכנן על סמך בדיקות יסודיות והתתשבות בכל הנתונים והאפשרויות?

 אולי סדרה של מקרים, שבאמת לא ניתן לתזותם מראש? אולי שגיאות טכניות שהיו כמעט בלתי-

 נמנעות באוירה של שלהוב ודחיקת הקץ?

 תשובה על שאלות אלו ניתן להפיק מהקידה יסודית וראיון כל האנשים שהיו מעורבים בהכנת

 הפעולות שנכשלו. לצורך זה נדרשו הוקרים אובייקטיביים, שלא הייתה להם נגיעה בדבר. כאלה לא

 היו בנמצא באותם הימים.

 באין יכולת ללכת בדרך הנכונה והקשה, נמלטים בדרך־כלל אל המוצא הקל. מה קל יותר מאשר

 להעלות תשדות ולהשתכנע באמיתותן? כך נהפכות לאחר זמן השערות בלתי-מבוססות לעובדות

 מוכתות.

 אנשים נתנו דעתם על העובדה, כי ראש הארגון לאחר מות יאיר, שמטבע הדברים ידע על כל
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 התכניות, נמצא לא אתת במצב דחוק, אך תמיד שיחק לו המזל והוא התהמק מבלי להפגע. האם

 באמת רק מזל? ושמא אין הוא אלא פרובוקטור שנשתל בארגון כדי להכשילוז בראיה שטתית לא

 היה הסבר אתר לשרשרת המקרים. מי יודע, אולי הוא שמסר גם את יאיר לידי מבקשי נפשו מן

 הבולשת ועתה הותר הוא להשלמת מלאכת ההרס?

 כל התשדות נרקמו מאתורי גבו של יצהק צלניק. הוא לא ידע עליהם ואף לא יכול להעלותם על

 הדעת. גלה את אזנו יהודה־ליב שניאורסון, שלא האמין בשמועות.

 יהושע כהן זוכר, שבאתד הערבים הוזמן לביתו של הבר, להתייעצות על המצב. רוב המתכנסים

 היו צעירים בני גילו. עד מהרה עלתה התיזה על מציאותו של פרובוקטור בשורות, בתפקיד אהראי.

 במפורש הוזכר שמו של שמעון, הוא יצתק צלניק, בכינויו המתתרתי. שום הוכתות של ממש לא

 הובאו. יהושע שמע את התשדות ופנה אל תבריו:

 ראו, אינני יודע אם האויב לא יצלית להכות בנו גם בעתיד. מזה אין להבהל. במכות לא יצלית

 לתסל אותנו. אך הוא עלול להצליה, אם יתדור בכם תיידק התשדות ההדדיים. אני שואל: אנו

 מאמינים איש לרעהו? אין אנו תושדים זה בזה? אם כן הבה ונתהיל הכל מתדש.

 יצתק לא ידע על הפגישה שבה אמר יהושע את דבריו. השמועות על היותו השוד הלכו ופשטו,

 הלכו ותכפו. יתס האנשים אליו לא היה עוד כתמול. שיקול מפוכח אמר לו, כי תפקידו במתתרת

 הסתיים. אף אם ישכגע בטוהר כפו, עלולים התשדות לתזור ואף לגבור אתר כשלון נוסף. אין גם

 ודאות שישכנע את כולם. די שימצא אהד שיוסיף להשוד. ברגע מסוים מסוגל אהד כזה לעשות דין

 לעצמו ולתסל אותו. המתתרת תוצג אז בפני הצבור באור שלילי ביותר. בכנופיה המסלקת תשבונות

 פנימיים. עלולה להתתיל שרשרת של רציתות, שתסתיים בהרס התנועה.

 לאחר לבטים רבים החליט יצחק, כי מאסרו הוא האמצעי היהיד להציל את תייו ואת עתיד

 המתתרת כאהד. הוא עזר למשטרה לאסרו, בהסגירו את עצמו לידיה. הוא הועבר למבצר עכו."

 ב-10 במאי 1942, המישה ימים לאחר שהסגיר אח עצמו יצחק צלניק, הלך בעקבותיו גם נחמיה

 טורנברג. רק צבי פרונין ויהושע כהן היו היחידים שהחזיקו מעמד ולא התמסרו. היחידים מהווהיקים

 שנשארו לפליטה.

 מעצרם של חמישה פעילים בחיפה

 ב-12 במאי 1942 הונחתה מכה קשה נוספת על הארגון עם מעצרם בתיפה של קבוצת הברים

ן זיו, שכולם קראו לו ״סיומקה״, מהמפקדים הפעילים,  פעילים וותיקים שנוחרו עדיין חופשיים. שמעו

 נשאר, עקב הרדיפות והמאסרים, ללא קורת-גג. הוחלט לשלוח אותו לסניף היפה, כדי להפגש עם

ם היכן לשכן אותו. בתיפה ישן סיומקה בדירתו של הבר אהד, שמעון ת ם ולסכם א  התברים הפעילים ש

 בר-יהושע, ברחוב החלוץ 15. יחד עמו היו באותה עת עמנואל הנגבי, שמעון לוקשן, יולק אבנרי
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 ונלי פישר, כולם חברים וותיקי הארגון. לפתע הוקפה הדירה בשעה 3:00 לפנות-בוקר על-ידי כוחות

 גדולים של המשטרה האנגליח וכל החברים שנמצאו בדירה נעצרו. לא היה ספק בדבר, כי המשטרה

 הגיעה לכתובת הדירה כתוצאה מהלשנה.

 כל הבחורים נכלאו במחנה מזרע ואילו נלי הועברה לכלא בית-לחם.

 פרשת ״קבוצת טוביה״

ן) טברה, כי רציחתם של ו ינסקי(חן-צי  קבוצת אנשי האצ׳׳ל בישראל, שבראשה עמד טוביה חנצ׳

, אברהם אמפר, זליג זיק וכן המאסרים ההמוניים של החברים, הם תוצאה של ר) יאי )  אברהם שטרן

 בוגדנות והימצאות פרובוקטורים ומלשינים שחדרו לשורוח בשליחותה של ה״הגנה״ או של הבולשת

 הבריטית וכל עוד הם נמצאים בתוך הארגון, לא ניתן להתארגן כראוי ולבצע פעולות. הקבוצה הפסיקה

 את פעולותיה, ירדה למחתרת עמוקה וניתקה את הקשרים עם כל אדם שעלול היה להוביל אליה את

 השלטונות. היא הוציאה חוברת פנימית בשם ״לאש״, אשר חינכה אח אנשיה ברוח דתית-לאומית

 צרופה. הקבוצה הייתה הראשונה שהשתמשה בפרסומיה הפנימיים בשם ״לוחמי חירות ישראל״.

 הקבוצה התנגדה לביצוע פעולות נקם, נוסת ״תמות נפשי עם פלישתים״, כפי שהציע אז זקן

 הלוחמים, צבי פרונין.

 הקבוצה פעלה בנפרד כשנה ואנשיה הזרו כבודדים וכקבוצה לפעילות מלאה לחיקה של לח״י

כך בכל מחלקות  מיד לאחר בריתתו של מיכאל (יצחק שמיר). רבים מחברי הקבוצה הצטיינו אחר-

 המחתרת והיוו גרעין חשוב להתארגנותה מחדש של לח״י.

ון:  הרי עדות אישית של טוביה הן-צי

 ״רצת אברהם שטרן-יאיר, בכ״ה בשבט תש״ב, 12.2.1942, ושגיים מטובי המפקדים, אברהם

 אמפר וזליג זיק, שבועיים לפני בן, ברחוב דיזנגוף 30 בתל-אביב, השאיר את המתתרת מדממת

 ומדולדלת ממפקדים שנאסרו או חתמסרו.

 צבי פרונין, בכינויו ׳הישיש׳ אשר נותר המפקד בסבב דרגת ההתארגנות לאחר רצת יאיר, מזמן

 את טוביה תנצינסקי, בכינויו ׳הושע׳ לשיתת עבודה.

 הוא מציג בפניו תכנית פעולה המבטאת פסימיות ועיקרה תכנון פעולות נקם בבריטים, שכותרתן

 ׳תמות נפשי עם פלישתיס׳.

 התכנית אינה נראית לטוביה. נימוקיו רבים: פעולות נקמה אינה מלתמת שתדור, והתאבדות ודאי

 שלא. אחרי המכות הקשות שספגנו וכישלון רוב הפעולות והביצועים שתוכננו צריך לבתון ולבדוק

 מה הגורם שהביא עלינו את כל האסונות האלה ואולי מצוי בתוכנו פרובוקטור?

 יש להשיג אמצעים לקיום המחתרת ולמצוא דרך להגן על עצמנו ועל תאי הנוער שאיגם מזוהים
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 כתברים בארגון, בפני רדיפות הישוב והתנבלותם. מסקנתו: ללמוד משגיאות העבר ולעשות להבראת

 המצב.

 לבנות את המתתרת יותר עמוקה ולקבוע כללי תשאיות קפדניים.

 תפקידנו היא מלתמת שהדור. השגת המטרה זו נקמה אמיתית.

 נסיונו לשכנע את ה׳ישיש׳ לא צלת.

 במפגש של מספר מפקדים: צבי זלוצ׳בסקי, אייזיק פוגן, מגתם ברגר, יעקב מיכאילוביץ ודוד

 אבישר, מדווה טוביה על פגישתו ועל תוצאותיו. יהד התליטו להתארגן בנפרד, כממשיכי דרכו של

 יאיר.

 כצעד ראשון הותלט לשנות את מבגה הארגון: להתאים אותו לתנאים שבמציאות. דהיינו, לוותר

 על צבאיות ולעבור לתפיסה של מהות, לתנועה מהפכנית.

 כתוצאה מכך, השם יוסב מ״ארגון צבאי לאומי בישראל״, ל״לותמי תירות ישראלי׳ בראשי תיבות

 ל.ת.י.
 החלטות נוספות: לרדת למתתרת אמיתית ועמוקה, כפי שגרם יאיר בתייו ולהקשות על זיהוי

 התברים מבתוץ וכך למנוע את מעצרם.

 להוציא לאור כתב עת תופשי בשם ל.א.ש. ראשי תיבות: לזכר אברהם שטרן. והדרכת בני הנוער

 הגלהבים לרעיון, שיהיו מאורגנים בקבוצות קטנות של שלושה ארבעה, תתת הנהגתם של המפקדים,

 לנכונות ומוטיבציה. ללכת לאש ובאש.

 כל המפקדים ובואשם טוביה, היו מודעים לכך, שאין להם הכישורים לעמוד בואש ולהנהיג

 תנועה כזאת בהמשכה, לכל האורך, ותפשו את האנשים אשר יוכלו למלא תפקיד זה.

 דמותו של יצחק יזרניצקי מיכאל(לימים יצתק שמיד), שישב במעצר במזרע, עלתה מיד כמועמד

 מתאים. מתוך היכרות אישית של טוביה עמו. ואכן, מיכאל דוות על כך במכתב שהועבר אליו מספר

 תודשים לפני בריתתו מן המעצר במזרע. התשובה שהתקבלה ממנו הייתה: ׳תבורכו!׳

 מיד עם ההתארגנות ההדשה, וההכנה לפעילות, זומנו התניכים לפגישות אישיות. לקבל מהם את

 תגובותיהם. רובם הביעו את הסמכתם הגמורה וענו אמן.

 מרביתם היו בני נוער תניכי תנועת בית״ר, בני עקיבא, צופי העדה וברית התשמונאים: חיים

 אפלבוים, האתים אברהם ויוסף רשלבך, תיים אתישר, מנתם קליין, מרדכי גראוויס, ברוך קוטליצקי,

 יעקב גרנק (דב), אברהם בהרב, שמואל צוקרמן, שמואל בורנשטיין, יעקב גרינברג, משה רייזמן,

 יעקב יצתקי, צבי ליפץ, אסתר מור, יתיאל קרופצ׳יק, נתן מרפיש, מאיר פוני, אריה ומרים אשר שם

 משפתתם לא זכור לנו ועוד... אסתי קייזלר-הנציון, שהייתה שותפה להתארגנות ההדשה. אצלה

 הופקדה גם מזוודה אשר הכילה את אוסף המצע האידיאולוגי ואת עיקרי התהיה ועוד... תומר רב.

 על פי קוים אלה קיבלו החניכים את היגוכם האידיאולוגי.
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 בהתאם להתלטות, הולקו ההניכים לתאים של שלושה-ארבעה הברים, סה׳׳כ כעשרה תאיס כל

 אתד מן התבוים בחר את הכינוי בו ישתמש במתתרת.

 הפעילות הייתה למעשה פעילות של הכנה והכשרה לקראת מלתמת המתתרת שתתפתת עם

 המיזוג המתודש, לאתר שמיכאל יקבל לידיו את הנהגת המתתרת בעתיד; אימון בשימוש באקדתים,

 שליפות מהירות, פירוק והרכבה. הכרת מבואות העיר, על המעברים מן התצרות כאפשרות

 להתתמקות בשעת צורך.

 'הותרמו' מכונת כתיבה וסטנסיל, לעבודת המערכת להוצאת כתב העת.

 תוך זמן קצר הצטרפו הברים נוספים: דוד המאירי-בגין(בן־דודו של מנהם בגין), יוסף גלב-

 זהבי, שרה בורנשטיין ותנה גלברד-אפלבוים־ערמוני, יצהק בן-משה (בצלאלי), היה עדיין במדים

 והעביר לתניכיס שיעור לשימוש בסכין. גויס גס שמואל שניצר, עיתונאי מוכשר(מאוחר יותר עודד

 ׳מעריב׳).

 התברים ההדשים הגישו בינתיים הצעות נוספות. דוד בגין הציע לבוא בקשר עם מנהם בגין,

 בן-דודו. שמואל שגיצר אמור היה לפגוש ולתהות על קנקנו, אך תשובת בגין הייתה, שכל עוד הוא

 לובש מדים (של הצבא הפולני צבא אנדרם) אין הוא תובר לפעילות מסוג זה.

 יוסף זהבי שמע הרצאות מפי דייו ישראל שייב והציע לפנות אליו. היה גם נסיון להבור לתנועת

 ׳עם לוהם׳ בהנהגת בנימין לובוצקי(אליאב). את השיחות עמו ניהל שמואל שניצר. הועלתה תכנית

 במסגרת משולבת עם פעילי אצ״ל, להשתלט על ארמון הנציב.

 לשם כך, זומגו מספר תברי לת״י לקורס מיותד, משותף. המבצע עצמו לא יצא אל הפועל, אך

 בקורס זה בו השתתפה גם גאולה כהן, נבטו הניצנים הראשונים בהתלטתה, לתבור למתתרת לת׳׳י.

 ב־9.1942.ו עם בריתתו של מיכאל-יצתק יזרניצקי. ממזרע יתד עם אליהו גלעדי, התקיימה

 הפגישה בין מיכאל לבין טוביה ושניצר. הם מדווהים למיכאל על המצב ומעמידים את עצמם

 לרשותו. הצעתו של טוביה הייתה לשמר את היתירה בשלמותה תתת פיקודו. בעקבות זה נשלהה

 קבוצה מתברי התאים לקורס בתולות תולון בהדרכת אליהו גלעדי.

 באותו זמן מיכאל קושר ומאגד פזורים ובונה את אצ׳׳ל בישראל מהדש.

 המיזוג המלא בין הקבוצות ותלוקתם מתדש, בתוך המערך הכללי הל בתאריך 1.8.1943.

 שם המתתרת המאותרת הוסב ל״לותמי תירות ישראל״ מאז ועד היום, במקום הארגון הצבאי

 הלאומי בישראל.

 תקופת קיומה של קבוצת טוביה, כהמישה עשר הודשים.

 תרומתה, בשמירת אלמוניותם של קבוצות צעירים זו(בין שלושים לארבעים איש) נגד הלשנות

 ומאסר עד שיפוג הערפל אתרי רצת יאיר. להכינם לעידן רלבנטי יותר בעל אופי מהפכני ומתתדת

 עמוקה יותר ובמיותר למנוע מלתמת נקמות ולהיכהד.״
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 על סף החידלון

ם היה  רוב רובה של התנועה היה נמצא במהנה העצורים ובבתי-הוסהר בעכו ובירושלים. מצב הרוה ש

 קשה מאוד. רבים נשברו. ייאוש כרסם בלבבות. גם קומץ הנאמנים שנשאר, לא התאושש עדיין אחרי

 רצת יאיר במידה מספקת כדי לשקול ולנתת את המצב כדבעי ולההליט על דרכה של התנועה להבא.

 כשמסתכלים הסתכלות רטרוספקטיבית באותו קומץ אנשים של ״קבוצת שטרן" ההרוסה, שהתהלך

 ללא כל מליצה בגיא צלמוות ממש, ונחשולי שנאה מציפים אותו מכל עבריו: כשמסתכלים באותם

 צעירים מעטים שהתהלכו בידיים ריקות, כשבכל רגע נשקפה להם סכנת כדור, מאסר ועינויים, עולה

 בזיכרון שירו של יאיר ל״כנופיות המטורפים״, שיר המחחיל במילים: ״מוכי שגעון המלכות, לותמי

 החירות במולדת״. כי אכן רק אנשים מוכי אידיאל עד לשיגעון היו מסוגלים לקיים גרעין מחתרתי

 באותם חנאים ללא-נשוא, ולא להשבר ולא להתייאש.

 יתר על כן: המצב הטרגי הגביר את מרצם ועקשנותם ולהטם. הם נשבעו ללחום ללא רתיעה ויהי

ות אורב על כול צעד, אף על פי שהיד ריקה ואין בה נשק...  מה - אף על פי שהמו

 על הקיר מופיעים שני כרוזים נגד הגיוס. חיבר אותם הד״ר ישראל אלדד. הוא יודע שהם כקול

ם במעמקים התתפרו יתירים והם ש - י א  קורא במדבר, ובכל זאת חשוב המעשה: היישוב שומע ש

 מוסיפים להשמיע את ״הלא!״ שלהם.

 כיום נודע ברבים על שיתותיהם של שלושת ה״ציונים״ הגדולים, רוזבלט, סטלין וצ׳רצ׳יל, על

תו ״ידיד יהודים״ רוזבלט הרשה לעצמו  שתיקתם לנוכה השמדת היהודים באירופה. כיום ידוע שאו

ת מיליוני ש ו את המתשבה שאין הוא יודע מה לתת לאיבן-סעוד - אולי את ש  להעלות על שפתי

 היהודים שבאמריקה. אולם אז האמינו היהודים בארץ-ישראל בשלושה ה״צדיקים״ הללו והעריצום

 והיו מוכנים להקריב קרבנוח על מזבח ה״דמוקרטיה״ הלותמת. ורק בלב אנשיה של ״קבוצת שטרן״

 הזעירה הוסיפה לקנן החרדה העמוקה לגורל יהודי אירופה ולגורל היישוב עצמו - שהרי צבאות

 הגרמנים עמדו אז במרחק של 75 מילין מאלכסנדריה!

 היישוב בארץ מוסיף באותה תקופה להיות נאמן בלב ונפש ל״דמוקרטיות". הוא נהנה מהגיאות

ת זוועת ״סטרומה״. הוא מתעלם מכך שמאוקטובר 1941 עד מאי 1942 הגיעו ארצה  הכלכלית ושוכת א

 בסך הכול 1061 עולים ושולח את בניו לצבאותיה של ממשלת המנדט. הוא כועס על לוחמי החירות

2 המסרב 8 ן עם היפאנים, על נהרו ת מ ו - א ש מו שמים!) מ 2 המעז לדרוש(שו  של עמים אתרים, על גנדי7

 לשתף-פעולה עם הבריטים והולך לבית-הסוהר, על העם ההודי כולו המרשה לעצמו לבגוד בבריטניה

 ולשפוך את דמם של שוטרים בריטיים ברתובות כלכותה ובומביי...

 ועוד פרט מפתיע: דוזקא בא1תה שנה אפלה, שנת 1942, מחחיל להחארגן גרעין לח״י במצרים. כמה

 מתברי לת״י שאיבדו את הקשר עם המתתרת עקב מאסר מפקדיהם, התגייסו לצבא כדי ״להתתפר״

 27 מהנדס קרמצ׳נד(״מהטמה״) גנדי(1948-1869). במלחמת העולם השנייה נקט מדיניות של נייטרליות עויינת
 לבריטים וזאת על אף העבודה שמליוני הודים שרתו בצבא הבריטי. הסכים לחלוקתה של הודו כתנאי לקבל עצמאותה.

 נרצח ע״י קנאי מתנגד(1948).
 28 גווהלאל נהרו(1964-1889). מדינאי הודי. ראש ממשלת הודו(1964-1947).
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ת אפשרויות השירות למתתרת דווקא במסגרת זו שאנשי יאיר  ולהסוות את עצמם, וכדי לבחון א

כך תפקיד מכריע בארגון  ניהלו נגדה תעמולה כה נמרצת. בין אלה היו יוסף סיטנר-גלילי שמלא אחר-

 ההתנקשות בלורד מוין ובנימין גפנר.

 ובכן, על אף המהלומות שהומטרו על קבוצת יאיר היא ממשיכה ללא לאות בפעילותה, וגם במחנה

 העצורים במזרע החלה תסיםה ולאט לאט הלך והתגבש גרעין הזק של נאמנים. דומה שהיישוב שכח

 עליהם, אבל לא השלטונות הבריטיים. לאימפריה יש מסורת מדינית של מאות בשנים וחוש מדיני

 כביר. היא אינה בטוחה כלל וכלל שהצליחה להכריע את קומץ ה״טרוריסטים״ העבריים.

 אגדת יהושע כהן - מקלט בפרדסים

 יהושע כהן וצבי פרונין, שני השרידים שנותרו מרעידת-האדמה שפקדה את המחתרת, שצילומיהם

־כסף על ראשם, תיים או מתים, היו היהירים שלא נכנעו ולא  פורסמו בעיתונים כמבוקשים עם פרםי

 הסגירו את עצמם לבולשת. הם היו הוותיקים ובעלי הניסיון מבין פעילי הארגון. האחד, פרונין, היה

 האחראי על אזור תל-אביב, קשיש מיהושע בחמש-עשרה שנה, יליד ריגה וותיק באצ״ל. עבר קורס

 גבוה למפקדים בפולין בהדרכת הצבא הפולני ב-1939. בשנח 1940 הצטרף ליאיר וב-941ו שימש

 כאחראי על סניף חיפה. לעומתו, יהושע היה צעיר, יליד הארץ, נולד ב-1922 בתל-אביב. הוריו עלו

 ארצה מלטביה ב-1921 והמשפחה התיישבה בכפר-סבא. בן 14 היה כשהצטרף ל״הגנה הלאומית״

 ואחר-כך לאצ״ל. בקיץ 1938, בימי המאורעות, השתתף בפעולת גמול נגד ערבים. עם הפילוג באצ״ל,

 הצטרף ללח״י.

 הידיעה על רצח יאיר הגיע אל יהושע בראשון-לציון. הידיעה הכתה אותו, כמו את חבריו, בתדהמה.

ת המלחמה בכל מתיר. אם נופלים לותמים, באים אתרים  אך עד מהרה התעשת וקבע: יש להמשיך א

 למלא מקומם. מטרתו הראשונה לא להתפס. יאיר נרצה. שאר תברי הארגון הבכירים נהפסו או הסגירו

 עצמם. יהושע מתליט לשאת אתו נשק תמיד. לא להתפס. הוא לא ייתפם חי. אם נגזר עליו להלכד, אז

 מוטב להילתם ואולי יצליה להימלט. אם לאו, לפתות יקה עמו אל הקבר כמה מאויביו.

 אתרי פרסום תמונתו ברבים והתמסרותו של צלניק, כאשר עניבת-החנק מתחילה להכרך סביב

 צווארו, הוא לוקה את תברתו מילדות, נתה, ועובר אתה לתוך פרדסי רעננה. כאן במעבי העצים ימצא

 לו מקלט זמני מרודפיו. מצרכי מזון כמעט ולא היו להם. יהושע ונהה ניזונו מלחם ותפוחי-זהב.

 אט אט החלו להיווצר קשרים בין השרידים המעטים שנשארו בחוץ ובין יהושע, ה״זאב הבודד״

 בפרדס, והחלו לבוא אליו, אהד אחד. החברים שראו אותו לראשונה התרשמו עמוקות ממראהו

 המיוחד. לפניהם הופיע ״בחור צעיר, מגודל זקן, בלוריתו שחורה כזפת, עיניו יוקדות ומאירות גם

 בתושך, בגדיו בלויים ובידיו זוג נעליים מרופטות״(לותמי תירות ישראל, עמי 88).

 יהושע ידע להפיח במכריו תקווה ונכונוח להמשך המלחמה בשלטון הזר. ״לא הכל אבוד״, היה

 אומר ולחברים לא היה גבול להערצחם אליו.
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 כשפרונין בא אליו לפרדס הצהיר שבהיותו בעל הווחק הוא בכיר בדרגה, - הוא לא החווכח אתו.

 הנותרים נהו אחרי יהושע, הצעיר שמקיים בגופו וברוחו את הנדר. הוא היה לסמל.

 שמו של יהושע הגיע גם אל אנשל שפילמן, אחד מחברי ה״קבוצה הפולנית״, שבבואו ארצה התייצב

 לפני יאיר. אחרי התמסרותו של צלניק, הוא וחבריו נשארו מנותקים מהתנועה. גם הם היו נחושים

 להמשיך, אך באין מנהיגות ובחדשים בארץ, הם היו זקוקים למורי-דרך, לוותיקים שידריכום בהמשך

 דרכם. מששמעו על יהושע כהן, הפכו כל אבן כדי להיפגש עמו, עד שהצליח אנשל להגיע אל מקום

 מחבואו של יהושע בפרדסי רעננה.

 להלן סיפורו של אנשל:

 ״םיומקה-שמעון זיו הפגיש אותי בתל-אביב עם שתי קבוצות בחורים והודיע לי, שאצטרך לרכז

 את סניף תל-אביב. כעבור מספר ימים קרא לפגישה בהיפה, בה השתתפו בל האתראים והפעילים.

 בפגישה זאת הקריא כרוזים מוכנים לפירסוס והכריז על ארגונה מהדש של המתתות. ישנתי

 באותו הלילה בתדרו של יולק (אמרי), במיטתו של נחמיה טורנברג. למחרת חזרתי לתל־אביב.

 אהרי מספר ימים נאסרו בהדר זה 7 מאנשינו וסיומקה בראשם... מאסר זה תיסל את בל התכניות,

 שעובדו בפגישה הנ״ל, על מתבריהם ונושאם.

 יהושע כהן וצבי פרונין, שגם צילומיהם פורסמו בעתונים ופרסי כסף הובטהו למי שיביא

 לתפיסתם, תיים או מתים, היו היחידים שהתזיקו מעמד ולא התמסרו. הם היו היהירים מהוותיקים

 שנשארו לפליטה. להם תיכינו, שיבואו ויקבלו את הנהלת המתתרת וארגונה מהדש, כי הנותרים היו

 צעירים מדי, והמבוגרים מבינינו היו הדשים בארץ. הכשלונות לא הפתידונו, נכונותנו להמשיך היתה

 ללא רתיעה. אבל בשנים אלה זה לא מספיק היה. היפשנו מנהיגים. והם ישבו בבתי-הםוהר.

 תיפשתי קשר לשני אנשים אלה, שלא הכרתים לפני כן. באחד הימים באה נחה (נהמה)(שרה)

 אל תיםיה (שפירא), שהיתה פעילה עוד בהייו של יאיר, והיתה הקשרת שלו עד יומו האתרון. היא

 השתתפה אתר-כך בהתנקשויות במפקדי המשטרה - שנכשלו. היא היתה מוכרת לרוב אנשינו, ולא

 לתינם היוותה את מרכז הקשר בתקופה ההיא.

 חיסיה קראה לי, ונסעתי עם שרה לפגוש את יהושע כהן בסביבות כפר-םבא-רעננה. נתה, נערה

 צעירה זריזה ותיננית, עזבה את בית הוריה בכפר-סבא והצטרפה ליהושע בימים קשים ומסוכנים

 אלה, בהם נע ונד יהושע בפרדסים ובתורשות בשולי מושבות השרון - נרדף על צוואר על ידי

 מבקשי נפשו, אנגלים ויהודים. היא היתה הקשרת שלו, סיפקה לו ידיעות מהנעשה בסביבתו,

 והביאה לו אוכל בתשכת הלילות, אם השיגה את האמצעים לכך.

 אי-אפשר לתאר את קיומו של יהושע כהן בתקופה ההיא, מבהיגה פיסית, בלי עזרתה ופעילותה

 של נהה. וקשה להעריך את מלוא יעילותה בתקופה ההיא ולאתריה, בעבודה הקשה האתדאית של

 המתתרת, עד אשר נאסרה ונכלאה בבית-לתם.
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 כדאי להזכיר גם את עזרתו של אליהו קורב ליהושע. הוא גם שימש תקופת־מה בתור מחסנאי

 ראשי של הנשק המועט שנשאר לפליטה, עד אשר לא עמד יותר במתת הנפשי והפיסי הקשה, הלה,

 נשבר והתמסר לידי המשטרה.

 מענין לציין שהשוטרים היהודים בנתניה לא האמינו למשמע אוזניהם, לא האמינו לסיפורו ולא

 רצו לקבלו למאסר, התייהסו אל זה כאל הלצה - מכיוון שאז כבר ידוע היה בארץ ש׳׳אנשי שטרן"

 אינם מתמסרים למשטרה ושהרעה שרווהה אז, כי אין מקום סתר בארץ הקטנה שלנו, שלא יגלוה

 הבלשים, הופרכה לתלוטין.

 המשטרה הבריטית, על כל שוטריה, בלשיה האנגלים והיהודים כאהד, וכלבי הגישוש לא גילו

 ולא תפסו את יהושע כהן ואת צבי פרונין, ולא אסרו עוד אף אהד מאנשינו, אשר הדריכו כל כך את

 מנותתם. אמנם לא עשינו עדיין שום פעולה ראויה לשמה, אבל התכוננו לכן והם ידעו שזה יבוא.

 הם פהדו מן הנקמה שתבוא, כי היא נתבקשה מאליה אתרי כל אשר עוללו לנו בדיזינגוף 30, עם רצת

 יאיר, עם המאסרים, העינויים ועוד...

 נכנסנו לפרדס, מסביב חושך היה, נהה התקדמה הראשונה ואני אהריה, מפלס לעצמי דרך בסבך

 הענפים. היא התקדמה במהירות, ללא קשיים, מתוך הרגל כנראה, או מתוך ידיעת המקום - ואני

 מתאמץ להמשיך אתריה ולא לפגר, כדי לא לאבד את עקבותיה בתושך.

 לא מצאנוהו במקום המיועד, ונהה היתה מודאגת. היא עזבתו בליל אמש ומאז - מי יודע מה

 קרה לו. אני נתרדתי למהשבה זאת. אם גם הוא נפל - מה יהיה כעת. הן יהושע סימל את אי-

 הכניעה לאוייב והיה מקור ההתמרדות המתודשת. אסור לצעוק ולקרוא בקול, נהה מהליטה בכל

 זאת לשרוק שריקה מסויימת קבועה ביניהם, דומני שזה היה קטע ממרסיליזה. ואכן, ענתה שריקה

 לעומתנו. הוקל לי, ונהה תייכה והיתה שבעת רצון. התקדמנו לכיוון השריקה. כעבור מספר דקות

 הופיע יהושע בין העצים והפליט בקולו הצרוד והתנוק: "אני תושש שהרגישו בי בעלי-הפררס, בואו

 ונסתלק מכאן". זזנו במהירות מהמקום. הוא הוליך ואנו התקדמנו בעקבותיו. התרחקנו מהמקום,

 עברנו להורשה סמוכה ונעצמו...

 אז ראיתיו בפעם הראשונה.

 מגודל זקן, לבוש בגדים בלים ורטובים מטל, יתף ונעלים קרועות בידיו. עיניו השחורות נוצצות

 בתושך כגתלים. קול דיבורו שקט ותנוק מתוך זהירות.

 אהרי שמסרה לו כריכים שהביאה אתה מתל-אביב, הסתלקה נהה מן המקום. כנראה כדי להכין

 מקום לינה ואולי מתוך זהירות, לא להקשיב לשיתה בעניינים השאיים.

 שוההנו על הכל. הוא שאל פרטים על האנשים שנותרו והעומדים לרשותנו, על נכונותם להקרבה

 ולהמשכת הדרך. סיפר לי על אליעזר בן-עמי, בהוד צעיר ומוכשר מבהמה טכנית, הגר ברתובות,

 שיש להעבירו לתל-אביב, על אהיו הצעיר נפתלי ועל טדי פלאי בכפר־סבא, שאפשר יהיה להכניסם

 לעבודה במשך הזמן. הוא סיפר איך השניים לקהו מאמהותיהם - האתד את טבעת הקידושין והשני

 שרשרת-זהב - והעבירו אותם אליו, על מנת שישתמש בשווים בצר לו. הוא היה בטוה שישנם

 נערים ובוגרים, שהיו רוצים לעזור לנו אבל אין להם כתובת לפנות אליה או שהם מפתדים. אותם
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 צריך במשך הזמן ללקט ולנצל לטובת המחתרת.

 יהושע היה בטות שאפשר לההזיק מעמד, להקים כוה ולהגבירו על־ידי הוצאת אנשים ממתנות

 המעצר במזרע, שם יושבים ממיטב המפקדים ואנשי המתתרת המנוסים. קבענו שנכין מקום והוא

 יעבור לתל-אביב בזמן הקרוב ביותר.

 עזבתי את יהושע הדור הרגשת בטהון, שאמנם נעשה ונצלית, מושפע ומוקסם מאיש מתתרת

 אגדי זה.

 באהד הלילות הגיע יהושע לתל-אביב, דומני רכוב על אופנים. לבוש היה בגדי נוטר; כובע

 אוםטראלי רתב שוליים לראשו, מעיל גשם תאקי, כשפניו מכוסות במטפתת, כאילו שיניו כואבות,

 למען לא יכירוהו. כי קל מאוד היה להכירו לפי התמונות שנתפרסמו בעתונות והתנוססו על הקירות

 בכל עיר וכפר. בנקל אפשר היה להבתין בטיפוס מיותד זה, בהילוכו המתנדנד ונוטה במקצת הצדה,

 במבנה גופו הצנום, הגבוה והשביר, בפניו ועיניו. מי שראה פנים ועיניים אלה פעם אתת, לא ישכהם

 במהרה. היה בו דמיון רב לדמותו של אבשלום פיינברג, גבור ניל״י.

 יהושע היה תולם ולותם, תמים, ובעל אינטואיציה טבעית מפותחת. לא פעם הציל אותו הוש זה

 מגפילה בידי שליהי האוייב מבקשי נפשו, ששרצו ב׳׳יישוב״ בכל פינה.

 הבריטים הורו לתפשו תי או מת. ויהושע נשא עמו נשק, שלא מש מידיו. הנשק הצילו לא פעם

 מנפילה בפה, ומאז נעשה האקדות מלוום הקבוע והיעיל של כל פעילי המתתרת.

 היו מקרים שאנשים הכירוהו ופהדו להסתכן ולמסרו, כבמקרה עם אותו שוטר, שניסה לעצרו

 ותתת איום באקדוה עזבו לנפשו. אהד כך, כשנודע לו בדיוק מי היה האיש, התפטר השוטר

 מהמשטרה, והשתדל שצעדו זה יגיע לאזני יהושע.

 אכן, היו אלה ימים קשים ומרים מאוד; לא קורת גג ולא אמצעי קיום, לא בגדים ולא אוכל,

 פשוטו כמשמעו. וכל זה בזמן שה״יישוב״ על כל שדרותיו חי היי וווהה, עשה כספים ועסקים

 פורתים עם צבאות הברית, שמילאו את הארץ ועברוה לאורכה ולרוהבה.

 ה״יישוב״ היה שבע ושבע רצון, שאנן ומאושר. מאד הרה להם על כל ׳׳הטרדה״ ועל אותו יוצא

 דופן בצורת מתתרת של ״שטרניסטים״...

 רק הקומץ הקטן הזה של בתורים ובנות צעירים, בלתי מנוסים, בלי עבר עשיר של תיי מתתרת

 קשים, ניסו ״לשתות נגד הזרם״, בלי נשק כמעט, בלי מכשירים, בלי בסיסים, בלי עורף ציבורי, ובלי

 אמצעי קיום מינימליסטיים, אבל הדורי הכרה היו בצדקת דרכם - דרכו של יאיר; המלתמה בשלטון

 הזר עד מיגורו וסילוקו. עד שהדור המולדת למען העם העברי, בעלי הארץ הזאת.

 דעות אלה ואמונה זאת, תישלו את השרידים מאנשי יאיר ונתנה בהם את כות הסבל, כת

 ההתאפקות וההתנזדות מכל תענוגות ההיים, מהיי הנוער הקלים והעליזים של הימים ההם.

 צבי פרונין התאכסן אצל משפתת מכירים באתת המושבות ובאותם הימים הופיע לתל־אביב.

 נפגשתי והוא הסביר לי, שלפי דרגתו ותפקידו שמילא בארגון, הרי שהוא יתפוס את מקומו של

 צלניק, שהתמסר למשטרה, בתור ראש הארגון.

 הוא הזר למושבה, גידל זקן ואתרי מספר שבועות חזר לתל־אביב, שכר חדר בשדרות רוטשילד,
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 נשתנה פרידמן משמשת לו נקשרת.

 פדונין תשב, שאין בינתיים אפשרות של פעולה ארגונית ואין אפשרות של גיוס אנשים והרהבת

 השורות, אהרי נל הנשלונות שמצאו אותנו. הוא התנגד להצעתי לארגן צעירים במסגרת נפרדת,

 מסגרת נוער למען המתתרת, שממנה נקבל גם מילואים למתתרת עצמה. דעתו היתה, שרק אנשים

 מבוגרים ומהוגנים, בעלי הנדה, יבולים להתקבל לתנועה ובינתיים יש להנין ולבצע פעולות נקם

 תזקות ומקיפות ואהר-נך לתנות עד יעבור זעם...

 פרוגין הוא אדם שקט, המסתפק במועט, בעל הלינות עדינות, ונימוס יוצא מהנלל, ושמת

 בתלקו. יתד עם זאת היתה נהושה התלטתו, לא להתמסר, למרות הקשיים ולהתתיל הנל מהדש

 בבוא הזמן.

 בית קרובי, בצפון תל-אביב, אצלם גרתי, שימש לא פעם מקום מפגש לאנשינו. הם אמנם לא

 ידעו בדיוק מי הם הנפגשים ובמה המדובר, הם גם לא היו ממתנגדי המתתרת, אבל לא שאלו שאלות

 ולא הביעו התנגדות לנך. באהדה ובנבוד הם קיבלו נל אתד שבא בצל קורתם. בבית זה הפגשתי

 את דייר שייב עם פרונין, הם ישבו בתדר השני ושותתו, נשאלישע ואני יושבים בתדר הראשון

 ו״מעבדים״ נרה, שהיבר הדוקטור״ נגד הגיוס. אנו מקצרים ומשנים. הנרוז נראה היה לנו ארוך

 מדי ומליצי מדי. זה היה הנרוז השני. הראשון היה קצר ובו הודענו על קיום המתתרת ועל המלהמה

 בבריטים אשד תתתדש, ובוא תבוא בקרוב...

 אהרי הפגישה אמר לי הדוקטור: ״תמיד אותו הדבר; ההתתרות על המנהיגות. מי יודע, אם יצא

 מזה משהו״.

 הרגעתי והבטחתיו שהפעם הנל יהיה בסדר.

 אהד נך הפגשתיו עם יהושע נהן בתורשה של שנונת מוגטיפיורי. יהושע דיבר על הצורך ביצירת

 קשר עם ההודים בעלי בריתנו הטבעיים...

 הדוקטור התרשם מיהושע. הוא לא ראה ולא פגש מעודו טיפוס נזה. אז נתב עבורנו מאמרים

 בשביל ב״מתתרת" את ״תורבן בית שלישי״ ואת ה״וידוי״.

 יהושע נתב את שידו המפורסם בתקופה ההיא"מאופל מתתרת״, שגם מנגינה מתאימה נמצאה

 לו. שיר זה הפך נמעט להמנון הימים ההם. וזה השיר:

 מאפל מתתךת, בין נבלים וסורג,

 בוקעת שירת המרדות,

 זה שיר התותלת, מנגיגת העורג
- ד  ד ־ r r י ־ ו • ־ •

 ליום השהרור, יום הפדות.
 : - • 1 י - 1

 היום בו נשבענו לנופלים בדרך;

 ידינו תפשה לא תטוש;
T • י I T •  ז

 התרב הונפה - השב לא נדעה,
- ־ T T י T T l T T  ־

 עד ארץ זי לנו ננביש.
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 לא, בלי גג ופת לחם,

 אף זדון חמדת בצע,

 או אח ביום רע כי יבגד,

 שוט נוגש אח בכלא

 או כדור אץ לרצח
; ־  ד י ז

 לא יעצרו השלהבת מיקד.

 היום בו נשבענו לנופלים בדרן;
 ׳1x1 ־ 1דליי-• '

 במלתמת שהדור והדרור

 עוד נשפוך דם אויב

ה י ; ל  ונכה שיק ע

 עד יבוא לציון יום האור.
' ד י  ־ ד ו

 מי ומי ההולכים?

 בין הבתורים באותם ימים שהורים ואומללים היו אברהם רוזנפלד (שלה), דוד לוקשין, פנתס

 גינוםר (אמנון), יצתק תסון(לבן) ו״תיימקה״(גולדברג). יתר אנשי הקבוצות נהטפו ונאסרו.

 אברהם פליישמן והמאירי(ג׳וני) גרו יחד בחדר-מקלט ברחוב גאולה, סמוך לשפת הים. הדרם

 שימש כמקום לקורס בנשק, בית דפוס להכפלות של כרוזים ותוברות"במתתרת״, שהוצאנו בימים

 ההם. יותר מאוהד הדפסנו שם גם את ׳׳התזית״, כשהכתבניות היו חיסיה ודרורה. היינו טובלים

 בזיעה ומתעלפים ממש מרוב הולשה, מתמת האויר המהניק ששרר במקום, כשהכל סגור ומסוגר,

 ומפני שהיינו רעבים ממש ללתם.

 גם מזל (יעקב בנאי, שהתתבא במשטרת היישובים העבריים בעמק יזרעאל), כשהיה בא לביקור

 בתל־אביב, עזר בהכפלת התומר, שנעשה במכונת-יד קטנה, מכיוון שזה היה המכשיר ׳׳השקט״

 ביותר למטרה זאת. ברשותנו גם לא היה מכשיר יותר טוב. מזל היה עובד ומתנשף. הוא לא היה רגיל

 למחגק כזה. מזל בא מן האויר התופשי של שדות העמק והגליל, בהם היה משוטט כנוטר. אבל הוא

 היה שבע רצון, כי הרגיש ש״עשה משהו״. נוסף לאלה נשארו לפליטה קבוצת בנות.

 אהרי מאסרה של ג׳ולי, היתה אלישבע אתראית על קבוצת הבנות, ביניהן היה(קלרה הבנשטרט),

 שחדרה ברחוב נתמני, על גג אהד הבתים, שימש מקום אימונים לבנות ומקום לינה לכל מהוםרי הגג,

 שברתו ממקומות מגוריהם כשהם נרדפים על-ידי הבולשת הבריטית ומשרתיהם, חבלשים היהודים,

 ששרצו בכל פינה. היו נם עדינה, חנה פרידמן, קלרץ׳, שריקה, רחל ורות, אתותו של תיימקה, פסת

 שחורי ויורם.

 וכמובן, היתה הקבוצה ה״פולנית״, שהגיעה ארצה יתד אתי בשנת 1941, ושהיו בלתי מוכרים

 ולא חשודים במשטרה, ויכלו להסתובב באופן תפשי ולמלא כל שליחות ופעולה שהוטלה עליהם.

 כולם כאתד בתורים טובים ורציניים, הדורי הכרה בצדקת רעיוננו ולהוטים למעש, מוכנים להקריב
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 את עצמם בקרב נגד השלטון הזר במולדתנו. ביניהם היו: אברהם שטיינברג, אברהם ליברמן, בוקי

 אייגביגדר, דב בן-טוב, דוד המאירי-בגין, טוביה דרורי, יעקב פינקלשטיין, צבי פייגלביץ, צבי תבווי,

 שהגיעו ממוסקבה בתור מגוייסים לצבא הפולני ואתרי אשר ישבו תקופת-מה במהנה עתלית עזבו

 את הפולנים והצטרפו, כולם כאהד ובשמהה, בהזרה למתתרת - לשמה באו ארצה. כן הגיע עם

 הצבא הפולני יעקב בניס (קולהוזניק), שנאסר ברוסיה בזמן שניסה לעבור את הגבול לרומניה

 בשליתותנו, עוד בהיותנו ברוסיה.

 עם הקבוצה ה״פולגית״ הגיעו ארצה מספר בית״רים צעירים והם: יתיאל קרופצ׳יק, יעקב גרנק

 (דיב), שהתפרסם אתר כך בפעולותיו הנועזות ביותר בשם ״הבלונדיני הגבוה״, והברו ברוך קוטליצקי,

 שהיה פעיל יתד אתם במתתרת. שלשתם היו בפלוגת הגיוס בראש-פינה, שהיה מקום בטוה. הם רצו

 להצטרף מיד לעבודת המחתרת, אבל עצרתי בעדם והוריתי שיתכו עד שייקראו. אבל אהרי ביקורו

 של אבא אתימאיר בראש-פינה, שם הרצה על הצורך בהפסקת המלחמה נגד הבריטים בזמן המלחמה

 בגרמנים, עזבו כולם את חפלוגח וחזרו לתל-אביב.

 צעירים אלה ודוד בגין הצטרפו אהר-כך לקיבוצו של טוביה, אשר קיימה מסגרת נפרדת, והפסיקו

 לתקופת-מה כל קשר אתנו, מתוך פהד של פרובוקטורים, הנמצאים כביכול בשורות. פהד זה בא

 בגלל המכות והכשלונות שנהלנו אז. הם תשבו גם ש״מסוכן לפעול כי יתסלו את כולנו״. הם התנגדו

 לדרישתו של צבי פרוגין - על פעולות נקם ו״תמות נפשי עם פלשתים״. הוציאו הומר פנימי בשם

 "לאש" ותינכו את אנשיהם ברוח דתית לאומית צרופה. בצורה זאת בודדו את עצמם והסתלקו

 הצידה, על מנת שיוכלו להישאר לפליטה ולקצור את פירות פעולותינו, אתרי שאנו בטת ״נושמד״,

 ואז רק אז הם יהיו מוכנים להמשיך במלהמה, כשהם מאומנים היטב ומתתרתם עמוקה והזקה.

 קבוצה זו, עם טוביה ואסתר בראשם, חזרו לפעילות מיד אחרי בריחתו של מיכאל. כדאי להזכיר

 גם את אנשי הקבוצה הזאת שהצטיינו אתר-כך בפעולות המתתרת והם אלימלך ושרה, עדית, משה

 רייזמן צוקרמן(שנפל בבתי המלאכה), דוד אבישר, האתים רלשבך, צהובי.

 בגבעת רמב״ם וברמת־גן היו נהמיה בן-תור(וינטר), אריה רוזנזון ויתזקאל אורינגל.

 בירושלים נשאר אדם אתד בשם וולק (דוד). אותו לא הכרתי אלא לפי התיאור שתיארו לי אהד

 האנשים. עם תיאור זה נסעתי לירושלים, ניצבתי בפתח בית-החרושת פרידמן בשעת גמר העבודה,

 כשכל הפועלים עוזבים בעשרותיהם את המפעל, והסתכלתי בפני כל אהד. דוד יצא בין האתרונים.

 הוא בודאי תשד, שאני איש בולשת וכנראה-שהתויר במקצת למראה הסתכלותי בו. וזה שימש לי

 הוכהה, שאכן זהו דוד. עקבתי אתריו כברת דרך, הוא מיהר לדרכו, תוך כדי הסתכלות אתורנית מדי

 פעם בפעם. קראתי בשמו. הוא נעצר והתויר. מסרתי לו ד״ש מאדם שהוא מכיר ורכשתי את אמונו.

 באותו ערב ערכנו תצפית במקום מסוים והדבקנו שנינו כרוזים בירושלים. ההדבקה נמשכה כמעט

 עד אור הבוקר. פעמיים התהמקנו משוטרים בריטים שהרגישו בנו. לא הפסקנו, עברנו ב״קפיצות"

 מאזור לאזור וסיימנו את המלאכה. את הדבק הכינה לנו אשתו של טילמן, שהיה עצור במזרע.

 בהיפה היה סניף קטן אבל כמעט מסודר. בראשו עמד אלישע ואתו דוד בלאו (דן), שמעון

 שימנסקי, האהים (צפוני ועלי) ואליהו חכים. יותר מאוהד התווספו עליהם ברוך, ציון ואליעזר
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 מיבניאל. שלשתם נפלו בקרב עם הבריטים ועמדו בו בגבורה עילאית עד נשימתם האחרונה.

 עם צבא אנדרם הגיעו תיים ליטוין ולנדוור(שנפל בבתי-המלאכה).

 התאמנו משק, הדבקנו כרוזים. ה״קולתוזניק" (מטוב) ובן-עמי עבדו על ה״פטנטים״ של מוקשים

 ומשתיקי־קול לאקדהים, שלא פעם היו ל׳׳מגבירי-קול״. קורב, הג׳יגג׳י ובדל העבירו סליקים והכינו

 סליקים הדשים.

 התקיימגו על פרי הדר ועגבניות מהשדה, ישקה העביר ״מגבית כספית״ בבית הסוהר בירושלים

 ושלת את"הכסף״ ההוצה. המשכורות הדלות של הלק מאנשינו שעבדו הוכנסו ל״קומוגה".

 לא עסקנו בפעולות ההרמה, כל זמן שלא התתלנו בפעולות מלתמתיות. התלטנו שלא להתרים

 דבר מאיש דק בגלל זה שאנו רעבים. ומי זה מפהד מרעב בכלל? ומה זה בכלל רעב, לעומת הרעיון

 הגדול, הממלא את כל הדרי הלב באש לוהטת ויוקדת, אשר תפרוץ במשך הזמן ותהיה ללהבה גדולה,

 שלא יכבוה עוד, עד הנצהון....

 בינתיים נהלש הגוף מתנאים איומים אלה ויהושע כורע ומתעלף מרוב הולשה בדרך לתולות

 אשר בחולון, מקום אימונינו המרכזי ו״ביתנו״ הבטוח ביותר. שם יש לנו כדים באדמה. אנו ממלאים

 אותם מים בערבים. כל התנועה שלנו לשם ובהזרה נעשית בלילות וחאימונים באקדחים, רימונים

 ״תתים״ ופיצוץ, מתקיימים לאור היום. אין ההדים מגיעים ליישוב. וגס אם נשמע הד של פיצוץ,

 תושבים תושבי הולון, שאלה הס אנשי ה״הגנה״, שגם הס מתאמנים בתולות אלה (בשבתות).

 שטתי תול אלה שייכים לנו ופה אנו מרגישים יותר בטתון מכל מקום אתר.

 אמנון ודוד נשלהו כמדריכים למכבי הצעיר וגייסו צעירים. מהם באו לנו הבתורים עוזי דרור,

 שגפל בירושלים וגיל, שנהרג בעבודה פרטית, אתרי שעבר את כל תקופת המתתרת ומלתמת השהרור.

 מהשומר הצעיר בא עוזי הג׳יגג׳י, שנפל בעין-כרם וצבי פרגק. מבית״ר. - יעקב בקמן, רבקה תיק

 (קרני), אורי ופתתיה (שנפלו בבתי-המלאכה) ועוד בהורים נהדרים אהרים - מסוגים שונים.

 כמובן שהלומנו היה, בריתת אנשינו ממזרע, שם ישבו במעצר נתן פרידמן-ילין, יצתק שמיר

 ועוד אנשי מתתרת ותיקים ומפקדים השובים. על בריהה מבתי הסוהר בירושלים או מעכו לא העזנו

 לחשוב. וכי מי יוכל לברוח מהמבצרים האלה? אבל ממזרע? מהנה מעצר, הרי אפשרי הדבר. ואכן

 קיבלנו ידיעה ש-5 מחברינו מתכוננים לברות ומבקשים את עזרתנו מבחוץ.

 נשלתתי לתיפה על מנת לפקת על ההכנות לקראת קבלת חבורחים. מצאתי את אלישע בחדרו,

 כשלפניו קופצים דום דוד, ואתריו עלי, שיוצאים בשליתות דתופה (אצלם עוד נהגו לקפוץ דום בפני

 המפקד, אצלנו בתל-אביב ביטלגו כבר את כל גינוני הצבאיות התיצוניים). אלישע מספר, שהם

 רוצים לבצע פעולה כספית הלילה; אני מתנגד ומסביר לו שזה עלול לגרום צרות ולהפריע לבריהה.

 הוא משתכנע ומקבל דעתי.

 היסיה ודוד נשלתו ביום מסוים לעבר גדרות מזרע, כדי לקבל משם את הסימנים הקבועים.

 אנשינו עומדים על יד הגדר, מרימים ידיהם, מאותתים, כמעט וקוראים אהד לשני.

 שמעון שימנסקי ואני מסתובבים על-יד הגדרות ובסביבה, לקבוע דרך נסיגה לכל מקרה ומקרה.

 ה״קולתוזניק״ בא ובדירתו הפנויה של אתיו של אליהו תכים, שנסע לתוץ לארץ, פתה מעבדה: הרכיב
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 מוקשים לפצוץ עמודי חשמל או טלפון. גם אני חש בראשי ובתילה איומה תוקפת אותי בגלל אותה

 סיבה, ואולי גם בגלל הרעב המציק.

 אי-אפשר להסתובב בתוץ. אי־אפשר לפתות תלונות לאויר הצת. בתוץ איפול ואזעקות. צריך

 לעבוד ולהספיק. והעיקר ־ בשקט, שאף אתד מהשכנים לא ירגיש כלל מה נעשה בדירה סגורה זו.

 בתצות יוצאים אלישע ודוד עם אקדוהים עבור 5 בורהים, נוסף על נשק אישי שלהם. הס

 נושאים אתם גם זוגות נעלים בשביל הכורתים שיצאו בודאי יתפים. הם יושבים כל הלילה ע״י

 הגדרות. עם הופעת מכוניות צבאיות הנכנסות למחנה ויוצאוה ממנו, נצמדים הם לאדמה, כדי שלא

 ירגישו בהם. מתוהים ודרוכים לכל רשרוש קל, רובצים הם ומצפים לרגע הגדול. אך לשוא. הם לא

 יצאו בלילה זה. גם לא למתרת. התאכזבנו קשה. הזרתי לתל-אביב למסור ליהושע, המצפה בכליון

 עינים ל׳׳אורתים״, אני מצרף לפתק שנשלה אליהם את המשפט הבא, "אגו זוהלים ככלבים מסביב

 לגדרות ואתם ישנים".

 כעבור מספר ימים ואפרים מביא ידיעה, שהובאה על-ידי נתן מקדית-מוצקין; מיכאל ואליהו

 ברהו ממזרע בלי כל עזרה ונמצאים בהיפה. נסעתי עם נתה להביאם, והבאנום״. השמתה היתה

 גדולה מאד. יזו הפעם ראשונה באה שמחה אל מעוננו׳. אכן, הגיע האדם שיקה לידיו את העניניס.

 האדם שהיה כל כך דרוש לנו. האדם הנכון - במקום הנכון - בזמן הנכון."

 אלדד נרתם לעבודת ההסברה

 אנשל שפילמן ויהושע כהן החליטו שחובה להמשיך ולבסס את המחתרת מבחינה רעיונית, מעשה

 שלא נעשה מספיק בימי יאיר והמרדפים. חסיה שפירא, המקשרת של יאיר, מה״קבוצה הפולנית״

 נשלחת אל ד״ר ישראל שייב (אלדד), מורה בגמנסיה בן-יהודה בת׳׳א, כדי לשכנעו לשתף פעולה .

 הוא נאות ללא היסוס, שכן נוכח לדעת כי המחתרת של יאיר לא שבקה חיים כליל ועדיין יש נסיונות

 להקימה מחדש.

 "נקבעה פגישה. בפגישה השתתפו אלדד, יהושע ואנשל. יהושע הגיע מהפרדסים בלבוש נוטר.

 בשיהה הייתה תמימות-דעים בקשר לצורך בארגונה מהדש של המתתרת, אבל אלדד היה םפקטי" ־

 מספר אנשל שפילמן - ״כי כאשר יהושע פרש את תכגיתו איך ישיגו כסף לארגון ואיך יווצר קשר עם

 לוחמי חירות של עמים אתרים כמו הודו, ובתמורה לנשק שהודו תספק למתתרת, אנשי המתתרת

 יאמנו את ההודים - השיחה לא נשאה אופי מציאותי הגיוני ביותר לדעתו של אלדד". ועוד מספר

 אנשל כי"לא יצא מהשיתות האלה שום דבר, לא יהיה ארגון ולא יהיה כלום, כיוון שחילוקי הריעות

 והתתרות האישית יתגברו על הכל", כפי שהסיק משיחתו של צבי פרונין שטען לבכורת המנהיגות

 בארגון.

 אבל על יהושע הייתה לאלדד דעה טובה. הוא אומר על אותה פגישה עם יהושע בין עצי הפרדסים

 בשכונת מונטיופיורי בת״א:
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 ״בין פרדסים מאחורי העיר אני נפגש עם יהושע בהן. הראשון מבין אלה שאני נפגש עמם

 שמורגש בו כוח. הוא אינו מדבר על סמכויותיו הפורמליות. סמכותו באופיו, אנו מדברים על

 ההנהגותנו למקרה פלישה גרמנית. דומל בשער. ישנה ידיעה על שבעים אוירונים המוכנים כל רגע

 לפנות את כל הנהגת היישוב. הצה״ר נלהם על אהוזים. לפי שעה הובטתו להם שני מקומות בלבד.

 יהושע כהן אינו מבין הרבה ׳תכמות/ הפרינציפ הוא: מלתמה נגד כל שלטון זד והסל. על מה יש

 פה לדון. ודאי שיהיה קשה ביותר. אין לנו הרים. אין לנו יערות (יערותיו של יהושע לפי שעה עצי

 פרי-הדר גמדים. וגבעות שייה-מוניס הם הריו של פרטיזן זה מבטן ולידה). בו אני מרגיש לראשונה

 נקודת אהיזה אבל כוח יוזמה אין בו. הוא זקוק למפקד. אבל אני חוזר מהפגישה מעודד. לאור היום

 הוא הולך עמי לתוך העיר. שכונת התקווה. תמונותיו בכל מקום אבל דמותו מסכנת אותו יותר

 מתמוגותיו. גבוה, עטור זקן, שתור, קול נוהם עמוקות ושתי העיניים - שני ׳במים׳ ״.

 (״מעשר ראשון, ע׳ פ״ב)

 אלדד נרתם לעבודת ההסברה. הוא כתב כמה כרוזים שפורסמו על הקירות. הכרוז הראשון אבד.

 הכרוז השני הוא פונה אל העם העברי במולדת וקורא לו לא להתגייס לצבא הבריטי ולא להקריב את

 תלבו ודמו על מזבת זר וקורא להצטרף לצבא הלאום - צבא המתתרת, אל לותמי תירות ישראל. ב-4

 באוגוסט הוא מנסח כרוז נוסף נגד הגיוס לצבא זר.

 בשלהי 1942 תידש אלדד את העיחון הפנימי של ״במחתרת״ שנפסקה אחרי רצח יאיר. רק החוברת

 בה פורסם מאמרו של אלדד ׳׳החזית השנייה של עם ישראל״, נותר לפליטה. במאמר זה ביסס אלדד

ם עד כיה הייתה חזית ראשונה שהיא מלתמת התגוננות, הרי מעתה יש א  את הקביעה האידיאולוגית, ש

 לפתות בתזית שנייה, שתהיה מלתמת התקפה וכיבוש:

 ״אנו פותתים את (גגד השלטון הזר) התזית השניה של העם העברי, כלומר התזית המכריעה

 את גורלו לא רק בהווה כי אם לדורות, את, תזית השתרור. ותזית זו תהי בלי רתמים, כל האמצעים

 כשרים למענה. כי לא מלתמה לנו בשם קדמות היטלר, מלתמתנו עמוקה היא מזאת. מלתמתנו

 קדושה היא, מלתמתנו היא בשם כל קרבגות הגולה שהיתה, שהווה ואשר יכולה גם להיות בפלשתינה

 זו אף בעתיד, אם לא תוקם מלכות ישראל, אשר תעמידנו בשורה אתת עם כל העמים. וכל המתיצב

 נגדנו במלתמת גאולה ושתרור זו - אויב היא לנו.

 אין לנו מה לאבד בחזית הכללית. קיבוץ אתד פחות או יותר בגולה איננו בעל הכרעה היסטורית.

 אין אנו נדיבים-פילנטרופיים. אכזרים אנו להלקי העם למען גאול את כולו. אכזרים גהיה לגבי הווה,

 כדי לשתרר לתמיד. זהו ההבדל העמוק בין ׳תזית ראשונה׳ ובין ׳הזית שניה׳ של העם העברי."
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 מחנה המעצר במזרע

 המחנה והעצירים

ם מצפון לעכו. אורכו היה כקילומטר ורוחבו כ-150 י ה - ח פ  מהנה המעצר מזרע השתרע לאורך ש

ת נתינים של ארצות האויב שהיו  מטר. הוא היה מתולק למספר מהנות משנה. במחנה האחד היו מאו

 בפלשתינה ולשלטונות הבריטיים היה ספק בנאמנותם. הם נקראו בפי כל: "האינטרניסטים". בדרך-

 כלל הם נעצרו כתוצאה מהלשנוח, והבריטים העדיפו שהם יישבו מאחורי סורג ובריח, למרות שכלפי

 רבים מהם החשדות לא היו מבוססים.

 במחנה האחר כלאו הבריטים את שרידי הכנופיות הערביות שהשתתפו במאורעוח 1936-1939.

ש שיחקשרו עם הנאצים כדי לשמש מרגלים או מחבלים ויפגעו ש ח  הבריטים נמנעו מלשחררם מ

 במאמץ המלחמחי של בעלות-הברית.

 המחנה של העצורים היהודים נחשב למחנה ״הטרוריסטים״, והיו כלואים בו כמאתיים עצירים. היו

ר - ועם דרכו, ולא היה כל טעם לנסות ולהסתיר את זהותם. אי י -  בו עצירים שזוהו עם אברהם שטרן

 כמה עשרוה עצירים היו חברי חאצ״ל, שנקראו בפי חבריהם, אנשי יאיר; ״בתניקים״, ראשי תיבות של

 בן-חנניה, כינויו של רזיאל, ואילו אלה קראו להם ״פלגניקים״(גזור מהמילה ״פילוג״). אלה הוחזקו

 בגלל השד השלטונות במעשי סחיטח כספים ל״קרן הברזל״ של האצ״ל. בשני צריפים נוספים השתכנו

 ה״נייטרילסטים״, בחורים שאהרי הפילוג באצ״ל הכריזו על אי-הזדהות עם אף לא אחד מן הצדדים:

 יאיר או רזיאל.

 בפועל בין ה״נייטרליסטים״ היו גם כאלה שהעדיפו שלא להזדהות, כי השלטונות הבריטיים לא

 הכירו אותם, ובשל כך הם חשבו שסיכוייהם להשתחרר יהיו טובים יותר, אם לא יתרועעו עם אנשי

 שטרן. ביניהם היו אתדים שהמעצר שבר את רותם ומטרתם היהידה והמהירה הייתה אתת: להשתתרר

 בהקדם האפשרי.

 נראה שהמהנה היה נעול וסגור ושאין כל אפשרות לפרוץ אותו ולהסתלק. הוא היה מוקף בגדר

 תיל דוקרני בגובה של המישה מטרים. מאהורי הגדר היה מגרש ריק, ומאחורי המגרש הייתה גדר

 נוספח מחושמלת, עשויה תיל דוקרני, אך פתות גבוהה מהראשונה. על הגדר המחושמלת נתלו במספר

 מקומות שלטים עם ציורי גולגולח ומחחתם כתובת אזהרה: "סכנת מוות - מתח גבוה!״ כל נניעה קלה

 בגדר זו מפעילה אח צופרי האזעקה, ובהישמע קול הצפירה מגיחים מאות שוטרים בריטים וערבים

 תמושים ברובים, מוכנים לירות בכל מי שיתקרב לגדר. מאחורי הגדר המחושמלח, במרחק של מטרים

 אחדים, יש גדר שלישית פנימית של תיל דוקרני, שבתוכה ניצבים צריפי האסירים.

 לאורך הגדרות ניצבים מגדלי שמירה עשויים עץ. בכל מגדל כזה יושב שוטר בריטי ובידו רובה.

וח ראייתם מגיע עד  בלילה כל המחנה שטוף אור מפנסי החשמל החזקים ומאורות הזרקורים, שטו

 לקוטר של 200 מטר. אלה בולשים ושומרים כל לילה, כשלאורך הגדרות מתהלכים שוטרים ערבים

. זה היה ו ינו שאפשר לעקוף רק בדרך האוויר או מחחתי ׳  חמושים ברובים. הגדרות נדמות כקו-מאז

ת 1942. רוב רובם של אנשי לחייי ואוהדיהם היו כלואים  מצבם של העצירים במחנה מזרע בקיץ של שנ
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 בתקופה זו במזרע ובעכו, בעוד שבחוץ נשאר רק קומץ קטן של בחורים בלתי מנוסים, שעש1 הכל כדי

 שלא תיכבה האש של המהפכה העברית.

 יאיר נרצח בכ״ה בשבט התש״ב על-ידי קלגסים בריטים. אחרי הרצח נשאר ארגון לח״י ללא ראש

 וללא מנהיג. בין אסירי ״מזרע״ היו מיטב הבתורים ומיטב המפקדים, והם לא השלימו עם המפלה.

 הם ידעו שהתנועה הובסה בקרב, אך המלחמה בשלטון הזר טרם הסחיימה והיו נחושים בדעתם

 להמשיך בה עד לנצתון. ״יש לארגן מהדש את התנועה״, התליטו נתרצות. ימים ולילות הוגיעו הם את

 מותותיהם בחיפוש אחר תשובות לשאלות הרבוח שהטרידו אוחם, במטרה להפיק לקחים מכשלונות

 המחתרת בעבר. במוחם הם בנו את המחתרת מהדש, ושעות על גבי שעות השקיעו בתכנון המבנה

 החדש עד לפרטיו הקטנים, כמו הקמת תאים, בעלי צביון קונספרטיבי חמור, קביעת צורוח של כתבי

 טתר, אופי הקורםים האידיולוגיים והצבאיים שיקבלו הלוהמים ועוד. היה ברור לכל שכדי לשקם את

 הריסות התנועה ולהקימה מחדש, יש להעמיד בראשה מפקדים בעלי ניסיון מחתרתי עשיר, שכן מחוץ

 לכוחלי המחנות של העצירים כבר לא היו כאלה.

 במצב נתון לא עמדה כלל על הפרק השאלה, מה לעשות. היה ברור שיש לברוח ומייד ושרק חכניח

 בריתה תציל את המצב.

 היי השגרה במחנה

 בינתיים התנהלו היי השגרה במחנה. היחסים בין הקבוצות השונות היו רעים. בין חברי קבוצת יאיר

 ואנשי האצ״ל שררו יהסי איבה ושנאה, משקעי הפילוג. במחנות האהרים של האינטרניסטים והערבים

 שלטו בכיפה ראשי עצירים שהיו מוכנים למכור את חבריהם תמורת טובת-הנאה כלשהי לטובת

 עצמם. העצירים היהודים נזהרו מלקיים עם אלה יחסים כלשהם.

 במחנה היה מטבח כשר שנוהל בידי העצירים, חדר כביסה, בו היה כל אחד מכבס את כבסיו. היה

 גם בית-כנסת, שהיה קרוב לים. בשבת התנהלה חפילה בציבור.

 בכל צריף היה אחראי. האחראים ביחד היוו את ההנהגה הפנימית של המתנה, שבראשם עמד

 ״הסופרוויזר״, שייצג את המהנה כלפי המפקדה הבריטית. תפקידו היה גם להעביר את הוראוח המפקד

 לידיעת העצירים ולדאוג למילויין.

 אם כי הימים היו ארוכים במזרע, בעיני העצירים הם היו קצרים. המחנה הפך לבית-מדרש,

 ל״אוניברסיטה״, לבית-ספר יסודי ותיכון גם יהד. התברים מצאו עניין בלימודי מתמטיקה, אנגלית

 ועסקו בקריאה. בהג הפסח קיימו ״סדרים״ נפרדים, כי הברי האצ״ל סירבו לשבת עם ה״פלגניקים״.

 בחגים נערכו גם ביקורי קרובים. לרוב אנשי קבוצת יאיר לא היו משפתות. במקום בני משפהה הם

 היו זוכים בשליחות של המחתרח בחוץ, אשר היו מגניבות מכתבים בסתר. יום רדף יום. הימים היו

 ארוכים וגם קצרים.

 אלה היו חיי השיגרה במחנה.
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 הגנרל נלנטיין מציע שביתת-נשק

 באהד הימים בקיץ 1942 ה1פיעה במהנה מזרע פמליה המורכבת מקציני צבא בריטיים, שבראשם

 קצין המטה הבריטי במזרה-התיכון, הגנרל בלנטיין, מפקד המחנה גרנט, קציני בולשת עם מפקדם,

 ג׳יילס. העצירים נדרשו להתכנס באתד הצריפים לשמוע את דברי הפמליה. מטרת בואו הייתה

ת אנשי לח״י הווחיקים שישפיעו על יהושע כהן, לוחם ללא תת, שלא הסגיר את עצמו לידי  לשכנע א

 הבולשת ומפרדסי השרון ניהל עם קומץ חברים את המשך המלחמה בבריטים. הוא הציע לחברים לדון

 בתביעותיהם הפוליטיות תמורת הפסקת הטרור. הם, האנגלים, יבואו לקראתם ויעזרו להם במילוי

 בקשותיהם. אם יצליחו לשכנע את יהושע כהן, ישתררו את כולם. אם לא, איים - יגרש אותם מן

 הארץ ולא ישובו אליה עוד. כתכסיס ביקשו החברים להיפגש עם חבריהם האסירים הכלואים בעכו.

 בפגישה התברית, בה דובר יותר בתכניות בריתה, מאשר בהצעת הגנרל, הותלט להשיב תשובה בת

ש נקודות:  ש

 1. מסירת השלטון האזרהי לידי העם העברי מייד:

 2. בריטניה תורשה להתזיק בארץ-ישראל את צבא1תיה עד ס1ף המלהמה:

 3. הפיקוח על העלייה יעבור מיד לידי השלטון העברי;

 4. שיתוף הסוכנות היהודית במשא ומתן;

ט למשך חודש, עד לסיום המשא ומתן: ק  5. הבטחת ש

 6. במקרה של התקדמות הגרמנים לתוך מצרים ונסיגת הצבא הבריטי יימסרו כל מחסני

 הנשק ליישוב העברי. המחתרת חילחם בגרמנים כשלטון זר.

 המתיר שנדרש בששת הסעיפים, כה רהוק היה מן התמורה שהבריטים מוכנים היו לשלם, עד כי

- ר מ ו ו ידחו - מעיד נתן ילין-מור. עם זאת היה בהם כדי לספק ח נ  מלכתחילה לא היה ספק שתנאי

מתן את הסוכנות היהודית. ו  מחשבה לבריטים וגם לעורר השדות בלבותיהם. הנה דרשנו לשתף במשא-

ת ורק תלוקת תפקידים מבדילה ביניהם? אלה יורים ת  כלום אין זה מוכית, כי כל היהודים הם בדעה א

 וממקשים, ואלה כותבים מכתבים ומארגנים הפגנות ושביתות. ודאי יש הסכמה ביניהם וכל המריבות

 בין המוסדות הרשמיים של היישוב והמחתרת אינן אלא משחק להוליך שולל את הבריטים.

 אילו היה כך באמת! הבריטים טעו. אך גם התשדות היו שווים משהו. דתיית תביעותינו באה

נות והעבירו את ית-משטרה מסורגת-תלו נ  בצורה בלתי-שגרתית: במקום תשובה ישירה באה מכו

 שני האנשים שדיברו בשמנו - שמואל צדיק ודוד ינאי - למעצר-בידוד בעכו. כדי ״לפנות״ להם

 מקום, העבירו משם למתנה-מזרע את הוותיקים בין השבעה: יצתק צלניק ויעקב אורנשטיין. פעולה

 זו הייתה בניגוד להבטחה המפורשת שנתן הגנרל בלנטיין, באישורו של ג׳יילס, כי מי שידבר בשם

 ה״שטרניסטים״ לא יאונה לו כל רע. הפגיעה לא הייתה קשה במיוחד; אבל היא אישרה פעם נוספת

 את דעתנו, כי אין לסמוך על הבטחות הבריטים, בקטנות כבגדולות, ולא נותר אלא להילחם בהם עד

 הסוף: עד קץ שלטונם או עד קצנו.
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 ה״נטרליים״ זכו למפח-נפש. היה הלום גדול והוא נגוז מהר. באותה עת הותשו ההכנות לבריתה.

 אחת התכניות כמעט הסתיימה באסון. התכנית הייתה נועזת מאוד, דמיונית. מבוססת הייתה על

 החחמקות מצריף באישון-לילה, זתילה באפלה, תתכו שלוש גדרות-התיל שהקיפו אח המחנה,

 והתחמקות מעיני השוטרים הרבים, שחלקם ישבו במגדלי-חצפיח צפופים, מצויירים בזרקורים,

 וחלקם האחר - מזויינים בתת-מקלעים - צעדו כל הלילה במסדרון שבין שתי הגדרות הפנימיות,

 כשכל אתד מהם מופקד על קטע של עשרות מטרים. התצפיות הליליות אחר נוהגי השמירה, נתנו

 להלכה מקום להנחה, כי אפשר לחתוך את הגדרות ולהתהמק מעיני השוטרים ברגע שהם מפנים עורף

 לנקודה מסוימח ומחרחקים ממנה. למעשה היו האפשרויות למקרים בלתי-צפויים כה מרובות, עד

 שרק אופטימיסט מושבע או הוזה הזיות, מסוגל היה להניח, שהכול יעבור בשלום. אך הרצון לברוח מן

 המעצר ולהצטרף אל החזית כה הזק היה, עד כי הותלט לנסות את התכנית גם בידיעה ברורה כמעט,

 שלא הכל יעבור בשלום. אם יגלה אחד השוטרים את הבורתים ויפעיל את מנגנון האזעקה, ישתמשו

 הבורתים בנשק ויפרצו להם דרך התוצה - עד שתבוא התגבורת המוזעקח. בחוף יחכו להם חברים

 מבתוץ ברכב ויסיעו אותם מהר ממקום הטכנה. אכן, לא הנשק היווה את הבעיה. מזה חודשים אתדים

 הצליחו להבריח אל המחנה שני אקדחים שמיועדים היו בעיקר להדרכה, אך גם לשימוש נגד האויב

 בעת הצורך.

 התכנית הועמדה בסימן-שאלה בשל נסיון-הבריחה של שישה עצורים ערבים ממתנה סמוך. היו

 להם כל הסכויים להצליח. אולם אחד מהם נתקף פתד והלשין על הבריו. הנהלת המחנה הגבירה את

 אמצעי-השמירה לא רק סביב המחנה הערבי. בייהוד סביב המחנה שלנו הוגבר הפיקוח. אך לימים

 אהדים בלבד, עדיין עומדים היינו ב״משא-ומתן״ עם האינטליג׳נס ומפקד המחנה ודאי הניח שבפרק

 זמן זה הם לא יעשו נסיונות בריחה מן המחנה שלנו - אמר נתן ילין-מור.

 על הבריחות מבתי-הכלא

 בריחות מבתי-הסוהר ומחנות־המעצר הן בנות לווייה קבועות של כל מלחמח חירות.

 כשם שבית-הסוהר ומחנה המעצר, הם מסימני ההיכר הבולטים של השיעבוד והדיכוי, כן מאפיינות

 ומציינות הבריתות מבתי-הכלא את המאבקים לחופש ולשחרור. כך היה בכול ארץ, אשר נכבשה בידי

 זרים, כך היה גם בארץ-ישראל. היו שניסו לקבוע ולהוכיה שלא ככל הארצות המשועבדות ארץ-ישראל

 ולא ככל השלטונות הזרים השלטון הבריטי אשר שולט בארץ. עד שבאו גלי המאסרים ובעקבותיהם

 סדרת הבריחוח הנועזוח של הלוחמים והמחישו והוכיחו בעליל שבארץ-ישראל מתנהלת מלתמת-

 שחרור של העם היהודי נגד השלטון הבריטי הזר והמשעבד.

 הפורצים מחומות בתי-הסוהר ומגדרות התיל של מתנות-המעצר, ביטאו בבריחותיהם את הרצון

 העברי לתופש שלא ניתן לדיכוי ונתנו דוגמה ומופת לנוער ולציבור היהודי כולו, כי במסירות ובהעזה

 אפשר לנפץ כל מכשול ומעצור בדרך למטרה.
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 רבות מן הבריתות היו ראשונות במינן בהיסטוריה של היישוב בארץ-ישראל. חל1צי הבריחות

נתם ותושייתם שלהם. באין להם כורתים קודמים מהם ילמדו  היו צריכים לחצוב תכניותיהם מתכו

 ובדרכיהם יילכו. בתכניותיהם, בתחבולותיהם ובדרכי הביצוע, הם הניחו יסודות למבצעי-תעוזה

 יהודיים שבאו והתפשטו לכל שכבות וחוגי העם וסללו את הדרך להיווצרו של עם לוחם, היודע להגן

 על אדמתו וחירותו.

 הבורחים מבתי-הסוהר לא נמלטו כדי לשפר את תנאי תייהם, שברוב המקרים לא היו קשים

 מנשוא. היו ימים אשר בהם המקום הבטוח ביוחר להישאר בחיים, היה בית-הסוהר, אך אסירי

 המתתרת מאסו ב״ביטחון" זה. שאיפתם הייתה להצטרף לחבריהם הלוחמים בחזיח, כדי להגביר את

 המלהמה ולקרב את השחרור.

 דרכם של הכורתים הייתה רצופה סכנות אין ספור, בשעת הבריחה ולאחריה, ואם כי כמה מהם

 מצאו את מותם מכדורי אויב, לא נרתעו תבריהם שנשארו בכלא, והמשיכו בנסיונות הבריהה, כדי

 להגיע לתזית ולהתליף את ״ביטחון״ הכלא בסכנות החזית. בעימות מתמיד בין המשעבדים והלותמים

ת דרכי ואמצעי לחימתו ובתחרות זו הוכיתו תמיד הבריחות המוצלחות, כי  השתדל כל ״צד״ לשכלל א

 כל אמצעי-הדיכוי לא יצליתו לעצור ולבלום את הדהף היהודי לעצמאוח ולחירות. כל פריצה מן הכלא

 עודדה והפיחה תקוות הדשות בלבבות הלותמים, וריפתה את רוחם של האויבים המשעבדים.

 כך הזרימו הבריתות לשורות הלותמים תגבורת יקרה והשובה. בריחחם של שגיים ב-1 בספטמבר

 1942, ממזרע, הייתה הסנונית הראשונה בשרשרת הבריחות של לוחמי חרות ישראל מבתי-הכלא של

 השלטון הזר.

 בריחתם של יצחק יזרניצקי(שמיר) ואליהו גלעדי ממחנה המעצר מזרע

 אנשי יאיר לא היו כשאר העצירים. ״מה ההבדל בין אנשי שטרן לבין האחרים?״ היו נוהגים לשאול

 במחנה. ״אתה יכול להבדיל ביניהם מייד עם בוא העציר לכלא״ היו משיבים וותיקי המחנה. ״אם הוא

 ישאל ׳איך בורתים מכאן? תדע שהוא שייך ל״קבוצת שטרן", ואילו אם בפיו השאלה: 'איפה יש קולב

 כדי לתלות עליו את הבגדים? דע שאין הוא משתייך לקבוצת שטרן״.

 כאמור, מהיום הראשון לבואם של אנשי יאיר למחנה רקמו קבוצת חברים תכניות בריתה, ביניהן

נות ומשונות שביצוען דרש מחשבה ותחכום. התכנית הראשונה המעשית שנרקמה שנראתה  תכניות שו

 בת-ביצוע מידי, הייתה בריחת כמה תברים על-ידי תיתוך גדרי התיל והימלטם החוצה. החברים בחרו

 מתוכם שלושה ותיקים. ביתס לראשון לא היה כל ספק. היה זה יצתק יזרניצ׳קי(שמיר) שלימים נודע

ים עם ראש גדול, עם גבות עבותות. הוא נעצר  בכינוי ״מיכאל״. הוא היה נמוך-קומה, רחב-כתפי

 בתחילת דצמבר 1941. בשבועות האחרונים לפני מעצרו שיתף אותו יאיר במטה המפקדה. עם הבאתו

 למזרע הוא נבתר לראש עצירי קבוצת יאיר. ותקו בארגון, הכרתו היסודית את הארץ 1את הייש1ב,

 קשריו הענפים עם אנשי הארגון וידידיו ובנוסף, דעתו השקולה, הריאליזם הצמוד לתנאי המציאות
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 ויחד עם העזה אישית - כל אלה הכשירוהו להיות ראשון.

 הבחירה לגבי המועמד הנוסף לבריחה הייתה בידי מיכאל, בעיקר מפני שעליו יהיה לעבוד אחו

 בהקמת המתתרת מהריסתה. הוא בהר באליהו גלעדי. אליהו נולד ב-1915 בטרנסילבניה, רומניה בשם

 אליהו גרין. נשלה ללמוד בישיבה בסטמר, אך התמרד, עזב את הבית והתפרנס מעבודת רצענוה. הצטרף

 לבית״ר בה היה פעיל ונודע כבעל אישיות תזקה, תקיף ובעל כושר ארגוני. כשגויים לצבא הרומני, לא

 ראה טעם לשרת בצבא זר, 1ב-1938 ערק וברת להונגריה, בתקווה שימצא דרך לעלות ארצה. בבודפשט

 נעצר בעוון כניסה בלתי-הוקית להונגריה. הוא פנה לעזרה למנהיגי התנועה הרביזיוניסטית. לאתר

ת שמו  שבדקו על זהותו ברומניה, שתררהו ממעצר וצרפוהו לאניית מעפילים. משהגיע ארצה, עברת א

 ל״גלעדי״ והצטרף לפלוגת בית״ר בזכרון-יעקב ומשם לבאר-יעקב. גוייס לאצ״ל והיה אחד מהמפקדים

 בו בפילוג. ב-1940 הצטרף אל יאיר. עם גל המעצרים נעצר גם הוא ונכלא במחנה מזרע.

 גלעדי היה מהפכן מטבעו. הוא לא קיבל מוסכמות כאילו הן מובנות מאליהן ולא נשמע לסמכות.

 בקרב התברים היו לו מעריצים רבים, אשר היו מוכנים ללכת אתריו ואתו באש ובמים. מועמדותו

, לימים הבר  לבריתה עם יצתק יזרניצקי הייתה מוסכמת ללא עוררין. אבל לא בעיני נתן ילין-מור(גרא)

 מרכז לח״י. במשך ישיבתם ביחד במחנה הוא הספיק להכיר אח אופיו, רוחו והשקפותיו וסבר כי גלעדי

ת הלכתו המהפכנית אל מעבר לגבול המפריד בין מהפכנות לניהליזם. הוא שמע ממנו דוגל  פיתח א

 בדעותיו של האנרכיסט פיסארב משנות השישים של המאה התשע-עשרה שהכריז: ״מה שניתן לנפוץ,

 הייב להיות מנופץ״ כל שיעמוד מפני המהלומה הוא בריא; אשר יתעופף לרסיסים, הוא פסולת. בכל

 מקרה - הכה נמרצות, ימינה ושמאלה; שום נזק לא ייגרם ואף איגו יכול להגרם מזה״.

 אליהו גלעדי היה משותרר מכל דעה קדומה, מכל אדיקות, מהתתייבות כלשהי ומכל נאמנות

 לאידיאל ולאדם. הוא היה מהפכן מקצועי ובתור כזה מסוכן למחתרת.

 גרא העיר למיכאל על השקפת-עולמו של אליהו והזהירו מפני העלול להתרחש בחוץ. דעתו הייתה

 כי אליהו ניחן בסגולות החשובות מאוד בשלב זה: דמיון, העזה, אומץ-לב, חוסר הרגשת כל פחד.

 גרא אומר:

 ״אגי הייתי סבור, כי סגולות טובות ותשובות אלו עלולות להיות לרועץ אם אין הן מבוקרות

 בתבוגה, בשקול-דעת, בראית-הםכנות ואף בפהד מפניהן. מיכאל היה איתן בדעתו. הוא סמך על

 הבטתותיו של אליהו, שלא יעשה בהוץ דבר בלי הסכמתו ואשורו.

 סיימתי את השיחה עם מיכאל בענין זה באזהרה, שהיתה גם בקשה: אף אם יעמוד גלעדי

 בהבטתתו בזמן הראשון. אין ספק בלבי שהוא ישתחרר מפקוה באהד הימים. ודאי יגיעו לידי שליפת

 אקדתים. ביקשתי את מיכאל, שיהיה ער לסכנה ויעמוד על המשמר; שיהיה הוא הראשון אשר ישלוף

 ויפעיל את אקדתו. באו ימים ומיכאל זכר."

-  המועמד השלישי, שמעון זיו (סיומקה) נבתר על-ידי מיכאל, כנראה בשל נאמנותו הבלתי
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 מסוייגת ליאיר בחודשיים האתרונים לפני מעצרו. בניסיון הראשון תתכו השלושה את הגדר הפנימית

ם את צרכיו בתעלה הפריע להם לחתוך את הגדר ם במקרה ועשה ש  הראשונה. שוטר ערבי שהיה ש

 החיצונית. למזלם הצליחו השלושה לשוב לצריפיהם מבלי להתגלות.

 בליל ה-31 באוגוסט 1942 עשו, הפעם רק מיכאל וגלעדי, ניסיון נוסף לברוח.

ם  לפני הבריתה סיפר גרא למיכאל על כוונתו של יאיר, בהודשים האחרונים לחייו, לשנות את ש

 החנועה מהארגון הצבאי הלאומי ל״לוחמי תירות ישראל", בקיצור לחייי. הוא לא זכה.

 "עתה, - אמר גרא - עם כניסתנו לתקופה הדשה, מן הראוי לעשות שנוי זה, כדי שלא יזהו אותנו

 בטעות עם אצ״ל ושיהיה בדור, כי פתתנו תקופה הדשה. השם התדש יעיד, כי שוב אין אנו רואים

 את עצמנו ארגון צבאי בלבד, אלא תנועה פוליטית, הלותמת למען המטרה הפוליטית הכוללת: תרות

 ישראל."

ת רוב חבריה לא הכיר. גם יעץ לו להתקשר עם ד״ר א  כן, עדכן אותו על ה״קבוצה הפולנית" ש

 ישראל שייב, באותה עת מורה בבית-ספר תיכון בתל-אביב.

 סיפור הבריחה עצמו מתואר מפיו של מיכאל:

ת ר ת ח מ ה ל ס י נ ע - כ ר ז מ ה מ ח י ר ב " 

ת ניתכו על חמתתרת בזו  כעל גבי גתלים ישבתי במהנה הריכוז במזרע בשנת תש״ב, מכות קשו

 אהד זו: הרצת בדיזנגוף 30, רצת יאיר, תטיפות, עינויים, מאסרים בלי סוף. ללא נשוא היה הסבל של

 ישיבה מאתורי התיל, באפם מעשה.

 יום יום היינו נוטלים את העתון בידים רועדות והעינים היו מתפשות, אינסטינקטיבית, ידיעות

- ם ו  על אסונות תדשים. ושידיעות אלה היו באות, היו נקפצים האגרופים, היה מתרתה הדם ואהרי י

נים. ־או ן -מהנה משעממים ואפורים. זה היה זעם אי י -המשקל של הי י ו ו  יומיים היה תוזר הכל לשי

 וידענו: המוצא היחידי מהזעם למעשה - היא הבריחה. זהו תנאי קודם לחידוש הפעולה. לתתיית

 המתתרת.

ר י א ל י ה ש א ו ו צ - ת ד ו ק  פ

 על הדרך הזאת הצביע יאיר ימים ספורים לפני הרצחו. במכתבו האחרון אלינו במזרע. מכתב אשר

 בו, באה לידי ביטוי מהריד, הרגשת הקץ המתקרב. הוא כתב, שעניבה ההנק סביבו הולכת ומתהדקת,

ם בתבדים הצעירים והנאמנים, העומדים איתנים בסערת הרדיפות, אך  ואת כל תקוותו הוא ש

 חברים אלה הם בלתי מנוסים וללא כוחות מדריכים ומפקדים - הם לא יתזיקו מעמד. על כן הכרחי

 הוא, שמספר הברים ותיקים ומגוסים יברתו ממזרע, כדי להצטרף למתתרת ולהגביר את כותה בשעת

ת וביגיהם היה גם שמי. ו מ  משבר זו. הוא קרא במספר ש
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 זו היתה פקודה, שהפכה אחרי ימים אתדים צוואה.

 אך כיצד מקיימים את הצוו?

 אז לא היתה עדיין ״שגרה״ של בריתות, כפי שהיתה בשנים שלאהר-כך. צריך היה להתתיל, וכל

 התהלה היא קשה ומלווה היסוסים וספקות.

 נוסף על הקשיים שביציאה מהמתנה, שנשמר שמירה מעולה באותם הימים, לא ידענו לאן נבוא

 לאתר שנהיה מתוץ לגדר. המתתרת נהרבה כמעט כליל, כל הכתובות שידענו לא היה בהן ממש.

 כולן נתגלו לבולשת. ה׳יישוב׳ הלשין והסגיר. ידידים מאתמול היו אהוזים פהד והתתמקו מכל מגע.

 עצורים הדשים שבאו זה עתה מהתוץ, פסקו הלכה: ׳אי-אפשר להסתתר בארץ. תתזיק מעמד שבוע,

 שבועיים, אולי הודש, אך לא יותר.'

 לא רצינו להשלים עם הוסר-המוצא. לא יכולנו להסכים לעובדה, שנסתם הגולל על המתתרת

 הלותמת, בטרם הספיקה אף להנתית את מכותיה הראשונות על ראש האויב.

 כואבים וזועמים היינו מסתובבים מסביב לצריפים ומנתהים בפעם המאה ואתת את מאורעות

 ההדשים האתרונים. תוך העבדת ביקורת אכזרית על עצמנו, על כל אהד מאתנו, על כל מעשה

 שעשינו ולא עשינו והמסקנה היתה אתת: המלהמה באויב הבריטי היא הכרת. האויב ניצח בקרבות

 הראשונים בגלל חוסר נסיוננו ושגיאותנו; יש ללמוד מהכשלונות ולהכין קרבות חדשים והתקפות

 תדשות.

 אין ערובה שבנסיבות הבאות נצלית יותר, אך אין דרך אתרת. שבע ניפול ושבעתיים נקום ־

 זוהי דרך המלהמה של מעטים נגד רבים. כוהנו בהתמדה ובעקשנות, צריך על כן להמשיך. משמע:

 לברוה.

 כאשר אסיר מתליט לברות, אין דבר אשר ימנע זאת ממנו, מלבד - שינוי בהתלטתו.

 כל ההוטים רוכזו במטרה אתת ויחידה... לברוה. הימים והלילות שזתלו קודם עד כדי יציאת

 הנשמה עברו עתה מהר בהכנות, תיכנון תכניות ותצפיות. תכניות רבות הועלו, ואף נעשו נסיונות

 שלא הצליהו. עד שנולדה התכניה, שבוצעה בהצלהה.

 במוהו של מי צצה לראשונה התכנית הזאת - קשה לקבוע. אתדים מבינינו תבעו לעצמם את

 ה״קופירייט" עליה ואיש לא יכול היה לפסוק, למי באמת מגיעה זכות זו. כנראה שהיא היתה יצירה

 קולקטיבית של ההוג המצומצם של אנשי-האמונים, שעסקו בתיכנון הבריהה.

 התכנית היתה פשוטה מאוד והגיונית מאוד. שלוש גדרות הקיפו את המהגה שלגו. שתים פנימיות

 ואחת חיצונית. הפנימיות נשמרו היטב וכמעט מן הנמנע היה לחמוק בעדן, מבלי שהשומרים ירגישו.

 צריך היה, איפוא, לצאת ברשות מהגדרות הפנימיות, להסתתר בתהום המהנה שביניהן לבין הגדר

 התיצוגית, ובלילה לעבור את הגדר התיצונית ולהמוק אל ההופש.

 בין הגדר הפנימית והחיצונית היו משרדי המהנה, תתנות השמירה והמהסנים. במשך היום היו

 אנשים אתדים מאתנו יוצאים לשם, לסידורים במשרד וקניות מצרכים בקנטינה. המקום היהידי שבא

 בתשבון, לשמש מקום-מתבוא במשך היום, היה מתםן קטן של מיטות ושמיכה, שהיו מבקרים בו

 לעתים רתוקות.
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 בדי להגשים את התבנית, היה צורן להתגבר על מספר קשיים והם:

 א. כיצד לצאת מתהום הגדרות הפגימיוה ולא להזור אהר-בך, בי השוטרים הערבים היו רושמים

 תמיד את מספר האנשים היוצאים והתוזרים.

 ב. כיצד להיכנס למתסן אשר היה תמיד נעול ונמצא בקרבת הקנטיגה ומקומות מגוריהם של

 השוטרים?

 ג. איך לסדר את מיפקד הלילה, מבלי שירגישו בהעדרנו. כי אם ירגישו, יהפשו בכל המהנה

 וימצאונו.

 ד. איך להבטיה, שלא יעלה בדעתו של הממונה על המהסן להיכנס פתאום למתסן ולשים לאל את

 תכניתנו.

 לאתר שיקולים רבים ובדיקות שונות מצאנו פתרון לכל הבעיות האלה. את סידור המיפקד לקהו

 על עצמם ההברים שהשתתפו בהכנת הענין. ואילו את סתימת יתר התורים נטלו על ״שמואל׳קה״

 הוא שמואל קפלן ׳׳כל יכול" במהנה.

 הודות לכשרוגו המיוחד של שמואל׳קה להתידד עם אגשים מכל הסוגים ולרכוש במהירות את

 אמונם, רכש לו בזמן קצר תופש-תנועה גמור בשטת המתנה. העצורים היו מתלוצצים, שהוא - ולא

 המפקד הבריטי - מנהל את המהנה. לא היה חור במהנה, שהוא לא תחב בו את אפו. ולא היה מקום,

 שלא היה יוצא ונכנס בו.

 את יכולתו זאת שלא תסולא בפז, בתנאים של מתנה-הסגר, העמיד שמואל׳קה לרשות הבודהים.

 ואין לתאר את הצלתת הבריהה בלי עזרתו, כשם שמן הנמנע היה לאתר שנה להוציא לפועל את

 בריתת העשרים מלאטדון, בלי קשריו ושדותיו המיותרים במינם.

 שמואל׳קה היה ממונה על הקניות בקאנטינה מטעם מתנה העצורים העברים ובתפקיד זה היה

 יוצא יום-יום עמוס סלים לסידור הקניות. יום אהד הפכתי ל׳ינושא כליו״ הקבוע ועזרתי לו בסתיבת

 המצרכים למהנה. לשאלות תמהון של הברים-למעצד שלא היו רגילים לראותני בתפקיד כזה, עניתי

 שאני עושה זאת לשם הפגת השעמום. ומי לא יאמין לעצור, כי משתעמם הוא? השוטרים והעצורים

 הורגלו כך לראותני יוצא ונכנס במהנה. שמואל מצא הזדמנות להיכנס למתסן יתד עם המהםנאי

 ולפתוח מבפגים את ההלון מבלי שהלה ירגיש בכך. כך, שלשם כניסה למתסן הייתי צריך רק לדהוף

 דתיפה קלה את ההלון ולהכנס דרכו בקפיצה פנימה. התלון היה בתתום ראייתם של השומרים על

 שני מגדלי השמירה, שהיו בקצוות המחנה. על כן צריך היה לבהור ברגע, שבו שני השומרים מפנים

 את ראשם לכיוון אתר ואז לקפוץ פנימה, כהרף-עין. לאהד הכניסה למהםן, היה צריך שמואל׳יק

 להישאר בתוץ ולהשתמש בכל דרכי השפעתו כדי למנוע את המהסנאים מלהכנס למתסן, אם הדבר

 יעלה בדעתם. נדברנו, שאם לא יועיל מאומה, והמחסנאי יתעקש - יסתכן שמוא׳לקה ויציע לו

 ״מתת-יד״.

 לאתר שיצאנו מספר פעמים ותרנו את כל האפשרויות, נקבע יום לביצוע - היה זה ג׳ באלול.
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 יצאנו לבושים כרגיל, מצוידים בצבת ובמספד לירות, שאספנו בין הבתורים ותכינו לשעת-כושר.

 הכל הלך למישדים. הסתובבנו קצת על-יד הקנטינה ואחר רגעים אתדים כבר שכבנו במתסן, מכוסים

 במזרונים ובשמיכות. היה זה בערך בשהים-עשרה בצהרים והיינו צריכים לשכב כך עד השכה. כל

 שעה שהלפה ללא תקלה גוללה אבן מהלב. בשעות אהרי-הצהריים היינו מתוהים, כי היתה זו שעה

 שבה נשקפה הסכנה של ביקוד מהסנאי. הרגעים זהלו והמתוגים התקדמו עד שבשעה ארבע, בערך,

 שמענו את קולו העבה של שמואל׳קה, שעבר על יד ההלון ודיבר כאילו אל עצמו. ״אצלי, הכל

 בסדר, עכשיו הכל תלוי בכם״ והלך לו. בקושי התאפקתי מלהביע בקול את שמתתי. ידענו שסכנת

 המהסנאי הלפה.

 עתה התתלנו מצפים במתיהות לתפקיד הערב. בשעה 7 בערב נשמעה הצפירה, הקוראת את

 העצורים להכנס לצריפים ולתכות למיפקד. עצרנו נשימתנו ותיכינו. שמענו את דפיקות הלב והשעון

 וליווינו בדמיוננו את השוטרים, העוברים מצריף לצריף ופוקדים את התברים. ״הנה הם בצריף מספר

 1, צריפו של שמואל׳קה המתלוצץ ודאי עם השוטרים, כדי להעלים את מתיתותו. והנה הם עובדים

 לצריף מספר 2, צריפו של נהן, ההרד לגורלנו, עתה הם כבר בצריף מספר 3, בו כמעט כולם הם

 משלנו, הם נכנסים לצריף מספר 4, לצריפנו. התברים ודאי נרגשים קצת ופניהם תוורות. אך לא זה

 ההשוב: ההספיקו ההבדים מהצריפים שכבר נפקדו לקפוץ דרך התלון לצריפנו ולמלא את המספר

 הרגיל? זאת השאלה הגורלית ברגע זה.

 שקט בכל המהנה, כפי הנראה הכל בסדר. כי אתרת, אילו היו מרגישים בהעדרנו, היו נותנים

 אות-אזעקה וכל המהנה היה רועש... עוברת הצי שעה ומגיע אלינו קול שירה מצריפי ההברים.

 סימן הוא, שהמיפקד עבר בסדר. עלינו רק לעבור את הגדר, שבינה לבין הלון המתסן בו אנו שוכבים,

 מפרידים 50 מטרים בלבד.

ם י י ו פ י צ ת ל ם ב י ל ו ש כ  מ

 אנו ממתינים לשעה תשע, עת נפסקת התנועה במהנה וההשכה היא גמורה. אני מתקרב בזהירות

 לתלון, פותת אותו בשקט ומציץ ההוצה. לכל השדים! שוב קושי. הפעם - בלתי צפוי לגמרי. אחה

 שוטר ערבי שלא יכול להרדם בתוך הבית בגלל ההום, הוציא לו את מיטתו ההוצה, והעמידה

 בדיוק על־יד הלון המהסן. מקום אהד לא יכול היה לבהור לו! אנו מקללים הדש. מה לעשות? אנו

 מתקרבים שוב בזהירות להלון ומציצים ההוצה. הערבי שוכב לו, אך קשה לקבוע אם הוא ישן או

 ער, למזלגו אין הוא רגיל כנראה לנהור. כך היכינו עד שעה אתת-עשרה. יותר לא יכולנו לתכות.

 היינו צריכים עוד ללכת בדגל דרך ארוכה למדי ואם נתמהמה, עלולים אנו להיכשל. התהלנו גולשים

 מחחלון. כשאך הרחקנו בזחילה מספר מטרים, התרומם לפתע פתאום הערבי ממשכבו ונשאר

 במצב ישיבה. השבנו שהכל אבוד, אך מתוך הוסר רצון להשלים עם חכשלון נצמדנו אל הקרקע,

 ונשארנו שוכבים דוממים, מבלי להניע אבר. אינני יודע כמה זמן הלף במצב זה. אך פתאום שכב

 הערבי שוב והפך את גבו אלינו. נשמנו לרווהה והמשכנו לזתול. שמענו על ידנו את שיתותיהם של

 השומרים וסיסמות-השמירה, אך לא תששנו מפניהם, כי כל תשומת לבם היתה מרוכזת בשמירה
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 על הגדרות הפנימיות. ואילו אנחנו היינו מספר מטרים מאהורי גבם, מבלי שהם בכלל יתאוו

 לעצמם כזאת. מפעם לפעם היו פוקדות אותנו קרני הזרקור, אך ידענו שםכגתן איגה מרובה ביותר.

ר ד ג  מ ת ו ץ ל

 את התיל לא קל היה לתתוך. יתכן שהצבת לא היתה מהמשובתות, ויתכן שהתרגשותנו הפריעה.

 עודנו מזיעים על-יד הגדר ופתאום הואר כל השטת באור פנסי מכוניות שהתקרבו למקום שבו הייגו

 שכובים. לאורך הגדר היתה דרך עפר, שבה היו עוברות לפעמים מכוניות צבאיות בדרכן למתנה צבא

 סמוך. שוב השבנו שהכל אבוד, אך מחוסר ברירה נשארנו שוכבים במקומתינו. אירע נס, המכונית

 עברה מבלי להתעכב. לא השגיתו בנו. לאתר זאת ההלטנו לא להתעכב יותר במקום מסוכן זה, לא

 לסמוך על הצבת ולעבור בכל מהיר דרך הוטי התיל. עברנו. קצת שריטות בידים וברגלים, מספר

 קרעים בהולצה ובמכנסים. אך מה זה חשוב? אנהנו מהוץ לגדר.

 רק בורה מהכלא יודע את הרגשת האושר הנפלא ברגע הראשון של ההופש. הדגשה, המשכיהה

 אפילו את הסכנות שעודן מרובות, כל עוד נמצא הבורת בקרבת כלאו. זר לא יבין זאת.

ד י ד ם י ה ע נ ו ש א ה ר ש י ג  פ

 מאושרים ועייפים המשכנו בדרכנו לתיפה. עקפנו את עכו, ירדנו מהכביש, כדי להימנע מפגישות

 בלתי נעימות. הלכנו לאורך הקישון. כאשר הגענו לסביבת כפר מטריק, התלטנו ללון בשדה ולתכות

 לאור הבוקר. השבוננו היה פשוט: אם בריתתנו לא נתגלתה עד עתה, היא לא תתגלה ודאי עד

 הבוקר. ועל כן מוטב לנו להכות ולהכנס לקריות באור היום. השתרענו על האדמה וניסינו לישון.

 היינו צמאים ולא יכולנו להרדם. ניסינו לשתות ממי הנהר, אך זה לא הועיל לנו, רועדים מקור

 ומתוסר סבלנות תיכינו לעלות השחר, ועם סימני היום הראשונים, עלינו על הכביש וצעדנו לעבר

 קרית-מוצקין.

 במקום זה היתה לי כתובת של ידיד מתו׳׳ל. בארץ טרם ראיתיו, אך ידעתי שבפולין הוא השתייך

 לתאי האצ׳׳ל. בטתתי, אף אם לא ירצה לעזור, לפתות לא יסגיר. תששתי רק שלא יכירני, כי לא

 ראיתיו למעלה מעשר שנים, והפעם שיהק לנו המזל. בהתקרבנו לביתו, הוא יצא בדרכו לעבודה.

 הכרתיו מיד ועצרתי אותו. תלופי ברכות: ׳מה אתה עושה פה, מנין אתה בא בשעה כזאת?׳ ׳ממזרע׳.

 יהא? מתי שתררו אותךז׳ ׳שתררתי את עצמי׳. והראיתי לו את הצבת, כדי להםוך בדיבורים. הוא הבין

 ולתיצת יד נוספת הוכיחה, שנתקלתי בידיד. לביתו לא הכניס אותנו, כי נשוי היה ולא כל הנשים הן

 בבעליהן. הוא נסע אתנו באוטובוס לחיפה.

 בהיפה היתה לי כתובתו של אלישע (שנפל כעבור שנתיים ברתוב מזא״ה בת״א), אך לא מצאנו

 אותו בביתו. הוא הלך לעבוד והיה צריך להזור רק בערב. היות ולא ידעתי את אפשרויותיו של

 אלישע והבל היה על כל רגע, ביקשתי מהיריד מקרית-מוצקין לנסוע לת״א ולהתקשר עם תבר

 ותיק, שאמנם לא ידעתי אם הוא נשאר נאמן, אך היות וקשרו אותנו עבודה משותפת וסיכון משותף

 של שנים, סמכתי עליו והייתי בטוח בעזרתו. גם בו לא טעיתי. הוא היה אהד המעטים, שנשארו
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 נאמנים ושלמים לאתר סופת שבט תש״ב. הידיד נסע לת״א ואנו הסתובבנו כל חיום בחוצות חיפח.

 בערב מצאנו את אלישע, ששמת מאוד לבואנו וממש רקד משמהה. מקום לינה סידר לנו אליהו

 תכים (שנתלה אהד כך בקהיר, לאהר ההתנקשות בלורד מוין), בדירת אהיו, שהיה אז בתו׳יל ולא

 ידע כמובן, לאילו צרכים משמשת דירתו.

 באותו לילה, זוכרני, פקדו אוירונים איטלקיים את היפה וצפירת-האזעקה העירה אותנו משנתנו.

 למקלט לא ירדנו, כי לא ידוע במי אפשר להיתקל במקלט זה ומשתי הסכנות היתה נראית לנו סכנת

 ההפצצה קטנה יותר. המשכנו.

 למחרת היום הגיעו מתל-אביב, כתוצאה מנסיעת הידיד מקרית-מוצקין, אנשל ונהה. הם באו

 להעבירנו לתל-אביב. בואם עודדגי. אות הוא, כי קיים ארגון ויש במח להתחיל ועל מי לבנות.

י נ ל ו ן פ י צ י ק ד מ  ב

 אנשל ונחה הביאו אתם מדים של נוטר ושל קצין פולני, וכמובן 2 אקדותים בשבילנו. לבשנו את

 המדים ויצאנו לדרך. היות ובתוף תיאט היו בודקים בימים ההם תעודות זהות ותעודות כאלה לא

 היו לנו, ההלטגו לעבוד במקום זה, ברגל ובאותו זמן יתעכב אנשל בעיר, ישכור מכונית ובדרך ישגיה

 בנו כאילו במקרה ויאסוף אותנו למכונית.

 צעדתי בכביש תיפה־ת״א במדי קצין פולני. שקוע במתשבות על הדרכים הטובות ביותר להתתלת

 עבודתי, ולפתע באה מולי קבוצת פועלים החוזרים מעבודתם במחנה הצבאי וביניהם - בתור שהיה

 שוטר במזרע ושותרר מתפקידו אך לפני שבועות מספר. מיהרתי להפנות את פני לבל ישגית בי, אך

 איתרתי: הוא הכירני ומיד ניגש אלי: יא, אתה, מה שלומך? מתי שותררת?׳ ותוך כדי דיבור הבהין

 במדי הפולניים והסתכל בי שוב בתמיהה: ׳אתה בצבא הפולני? כיצד זה?׳ לא היתה לי ברירה, שמתי

 בו מבט זועם, הפלטתי קללה פולנית הדיפה, פקדתי עליו בפולנית, שיסתלק מיד ולא יבלבל את

 המות, והמשכתי בדרכי. הוא נשאר עומד נדהם, התהיל מגמגם ׳הביטו, כבר לא נאה לו לדבר אתי׳.

 המשיך ללכת, כנראה מתוך ספק, אם לא טעה בזהותי.

 עודגי הולך, גרגז בגלל הפגישה המיותרת בהתלט, ומעוצבן על שהמכונית מאתרת לבוא והנה

- עוד פגישה ׳נעימה׳: למולי באה מכונית פרטית ומוכרת ונהג בה - מי? גראנט, מפקד בית הסוהר

 בעכו, שמחגה הריכוז במזרע היה נתון לפיקותו, והוא הכירני היטב. היתה זו הרגשה בלתי געימה.

 הפניתי פני הצדה והוא עבד על ידי מבלי להרגיש בי. אילו היה מדגיש בי, היה זה ׳עסק בישי, אמגם

 הייגו יכולים לדפוק בו ולהסלו. אך במקום זה לא היתה כל דרך נסיגה והכביש המה אותה שעה

 ממכוגיות צבא בריטי.

 ׳בינתיים משתק המזל׳, השבתי לי אותה שעה. ׳נראה, מה יביא המתר׳.

ן ה ע כ ש ו ה ל י ״ ש ו ת ו כ ל מ  ״

 ביגתיים הגיעה מאתורינו המכונית ויאספה׳ אותנו. לנהג לא היה כל מושג את מי הוא מוביל.

 רותנו היתה טובה עלינו ונתנו את קולנו בשיר. נסענו לתל-אביב, אך לא הגענו אליה. בתל-אביב
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 רבתי לא היה לנו באותו זמן אף הדר, שאפשר היה להתגורר בביטחה. על כן ירדנו על יד מקום

 ׳המטה הראשי׳ של לחייי בימים ההם: ההורשה על־יד רעננה. החורשה הזאת והפרדסים סביבה היוו

 אז את ׳מדינתו׳ של יהושע כהן, שהיה עוד נער ובכל זאת הוכרז על ראשו פרס של 1000 לירות.

 בין הפרדסים וההורשות האלה הוא הרגיש את עצמו ׳כמו בבית׳. חדשים ארוכים הוא בילה כאן.

 נרדף על ידי השלטון הבריטי והיישובי, ניזון מתפוהי-זהב ולהם, שהיתה מביאה לו תברתו הנאמנה

 והזריזה. מי שהיו מפקדיו לא עמדו במבחן והסגירו את עצמם, אך הוא התליט לשמור על הגחלת

 ולא להאסר ויהי מה! האקדות לא מש מידו והוא ששמר עליו בימי התהפוכות ההם. בין העצים

 האלה הוא הסובב, אכול זעם, אתרי רצת יאיר. את זעמו וכאבו ביטא בשיר מפורסם של המתתרת:

 ״מאופל מתתרת״.

 עשינו את הלילה בחורשה. למחרת היום הופיע יהושע. מגודל זקן-פרא, שתום, רזה. הוא העלה

 בדמיוני תמונה של קנאי עברי קדמון, המסתתר במערות יהודה מתמת הרומאים ובעלי בריתם

 הבוגדים.

 מובן הדבר, שלא עסקנו אז בדמיונות ובדברי שירה. התתלתי מיד מברר את אפשרויות הפעולה

 בימים הקרובים. התיעצנו כיצד ליצור את התנאים המוקדמים ההכרהיים לפעולה של המתתרת.

 התלטנו לכנס בתורשה ישיבה של ׳המפקדה הזמנית׳, כדי לקבוע את סדרי העבודה בעתיד הקרוב.

 לישיבה, שהתקיימה כעבור יומיים, באו חמשה חברים, צבי פרונין, יהושע כהן, אלישע, אנשל

 ונהה. אהוז ניכר ממספר ההברים הכללי באותה התקופה. כמעט כל ההמישה היו בלתי מנוסים

 בעבודת־מחתרת, אך מתה כזה, התלהבות כזאת ונכונות כזאת לא ראיתי אף פעם בשורותינו לפני

 מאסרי. ידעתי אז, בהורשה, שאין זה המשך בלבד של מה שהיה. זוהי התהלה של תקופה הדשה

 ושל תנועה הדשה.

ב י ב ל - א ת ה ב נ ו ש א ה ר ש י ג  פ

 לאהד הישיבה התפזרו כולם, ואילו אני שוב ניסיתי את מזלי ושלתתי את נחה העירה, לבקש

 מקלט בשבילי אצל ידיד ותיק, שאמנם לא היה פעיל באותו זמן, אך קשרי ידידות אמיצים קשרו

 אותנו מזמן עבודתנו באצ״ל לפני הפילוג ואתריו. בקשתיה לקבוע לי פגישה אתו בעיר, אם יסכים

 לאכסן אותי בדירתו לזמן מה. גם במקרה זה ידעתי, שאס לא יסכים, לא יסגיר. בימים ההם, הכרחי

 היה לעשות חשבון זה בכל מקרה ומקרה.

 נחה חזרה ובפיה תשובה חיובית. ופגישה קבעה לי בקרן הרתובות אחד-העם־הלבנון. עזבנו

 את התורשה ויצאנו ברגל לתל-אביב, מבתינת הבטהון היה זה ׳אמצעי התהבורה׳ הטוב ביותר.

 הלכנו דרך אדמות אבו־קישק, שיך ממיס, עברנו את הירקון ובהתחלת הערב נכנסנו לרתוב דיזנגוף

 בתל-אביב.

 לא הייתי רגיל אז להמולת העיר והלכתי כשיכור ברחובותיה. מיהרתי לפגישה בקרן הרחובות

 אהד-העם־הלבנון. כשהתקרבתי למקום הפגישה, האטתי את צעדי. ימי יודע?׳ הלף רעיון במותי,

 ׳אתרי שבט חייבים לנהוג בזהירות', ואחרי הכל, זו לי פגישת-מחתרת ראשונה ברתובות תל־אביב.
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 ושל שאר העצירים? לכן היה עליהם לתהבל ולהמציא המצאות שונוח כדי להשיג את המטרה בדרך

 שלא תעורר חשד. אחדים מן הבחורים קיבלו הדרכה כיצד להעמיד פנים שהתייאשו מדרכה הקיצונית

 של"קבוצת שטרן" ועשו הכול כדי שהדבר יגיע לאזניהם של יריביה וגם של הבריטים. במשך הזה עוד

 ייאלצו להמשיך גם בלטרון. הכול היו צריכים להאמין בכך שהצריף אינו מאכלס רק את"הטרוריטטים

 המסוכנים ביותר" של המהנה. גם עצם ריכוזם של המיועדים לבריחה עורר בעיות לא מעטות. כאמור,

 הלק מהעצירים היה מפוזר בצריפים השונים, ולעתים ביתד עם ידידים ותיקים, והתעוררה השאלה:

 כיצד מפרידים בין הברים מבלי שהפרידה תעורר את תשדם של הנשארים. הרי יש לשמור על הסוד

 גם בפני הטוב שבחברים.

 כך הלך והחרם גרעין הבורחים בצריף מספר 3 במחנה מזרע. אולם לגבי גרא, ראש העצירים של

 נאמני-יאיר, הוחלט שימשיך לגור בנפרד מהגרעין כדי להסיר לגמרי את החשד מהריכוז המופרז של

 הברי הקבוצת תתת קורת-גג אחד.

 בעיה נוספח שהטרידה אח חבחורים, ושנדרש לה פתרון דתוף הייתה, איך לסלק את האדמה מן

 המנהרה ולפזרה. היה ברור לכל, כי בלי למצוא פתרון נאות לבעיה הזאח, לא יהיה כל סיכוי סביר לבצע

 את התוכנית.

 לאחר דיונים ממושכים ועריכת הישובים אינטופיים, נמצא פתרון תיאורטי גם לכך. הותלט לעבד

 גינות-ירק וגינות פרחים מסביב לצריף מן האדמה שתצטבר בחפירות, כשהאדמה הטרייה והלחה

 שתוצא מן המנהרה תגורף בקביעות ובחריצות על-ידי הגננים. כך תתקבלנה הגינות על-ידי שלטונות

 המחנה כתופעה רגילה ואמינה.

 כדי שלהיטות הבתורים לעסוק פתאום בעבודת-גינון לא תיראה מוזרה ותעורר השד, הותלט

 לבצע את התוכנית באופן הדרגתי. הם שכנעו את"הנייטרליסטים" שהם יהיו אשר יציעו את הצעת

 טיפות הגינות באסיפה הכללית של המחנה, כדי שהיוזמה לא תבוא מצדם. למחרת האסיפה, הסכים

 גם מפקד המהנה לרעיון הגינון והיה מאושר מכך כי סוף סוף ביטלו העצירים את התנגדותם לעבודת-

 כפיים. הבחורים ההלו בעבודה מבלי לאבד זמן. ההלו בכך"הנייטרליסטים" ואתר-כך הצטרפו אליהם

 האחרים. איש לא יכול היה להעלות על דעתו מי היו יוזמי הרעיון.

 בעחיד יווכחו הכל לדעת כי התתבולה על הקמת גינות-הירק במזרע, ואחר-כך בלטרון, הייחה

 אהד הרעיונות המבריקים שסייע לקבוצת-הבורהים לבצע בהצלהה את תכנית-הבריחה.

 עד למועד הקרוב ליום ההעברה נותר עוד עניין תשוב אתד שהגשמהו הייתה גורלית להצלתת

 תכנית הבריחה: ריכוזם של כל עשרים המועמדים לבריחה בצריף מס׳ 4 בלטרון. ברור שהדבר היה

 תייב להתבצע עם הגעת העצירים למחנה ההדש. גם לבעייה זו נמצא הפתרון. במפקדת המתנה הוחלט

 לשגר ללטרון קבוצת חלוצים, אשר תפקידה יהיה לנקות את הצריפים, להכניס לתוכם את הרהיטים:

 שולתנות, ספסלים ומיטות. שמואלק׳ה דאג שבקבוצה הזו ייכללו כמה בחורים מחמועמדים לבריתה,
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 בראשם עמנואל הנגבי, מהוותיקים, עליו ניתן לסמוך שיבצע את השליחות על הצד הטוב בי1תר. על

 הנגבי לתפוס ולהחזיק בצריף עד שיגיעו כל ההבחורים.

 נקבע מועד ההעברה. עדיין נותרו סידורים אחדים לעשוח. במשך חודשים רבים החדירו הבחורים

 מכשירים וכלים שונים שעשויים לסייע בעבודת ההפירה. את הכלים ארזו והחדירו לתוך הארונות,

 לשולחנות, לספסלים שיישלחו עם העצירים. דאגה מיוחדת הייתה נתונה לשני אקדחים שהיו ברשות

 הבחורים. גם לכך נמצא פתרון. האקדחים הוכנסו לתוך קרש חלול אשר הוצמד לאחד משולתנות

 המטבח וסומן בסימן זיהוי.

 עם הכנח האקדחים למשלוח הושלמו למעשה כל הפעולות שתכננו הבחורים לפני ההעברה

 ללטרון.

 יומן מלחמה

1942 

- נגד נועזת ובלתי  21.1 מתקפה גרמנית בצפון אפריקה לכיוון מצרים. רומל פתח בהתקפת-

 צפויה והתקרב במהירות לעבר מצרים. הכותות הבריטיים, שנחלשו מאוד בקרבות

ר-  הקשים שקדמו לנצחונם נםוגו אל מעבר לג׳בל-אחדר ונעצרו בקו גזאלה-בי

 חכים, מערבית לטוברוק. כאן שני הצבאות הפסיקו את הלחימה למשך ארבעה חודשים

 כדי להחליף כותות.

 4.2 מצטפא נחאס התמנה לראש הממשלה במצרים בלחץ הבריטים.

 15.2 סינגפור נכנעה ליפנים.

ת כיבוש אינדונזיה ההולנדית.  9.3 היפנים השלימו א

ת כיבוש בורמה.  20.5 היפנים השלימו א

 27.5 נתחדשה מתקפת הגרמנים לתוך מצרים, אך נתקלים בהתנגדות עזה של בעלות-הברית.

ר של בעלות הברית על קלן שבגרמניה(1,000 מפציצים השתתפו בפעולה זו). י ו  30.5 התקפת-או

 4-6.6 צי ארה״ב הביס את היפנים בקרב ״מדווי״.

 28.6 מתקפה גרמנית כללית בדרום מזרח החזית ברוסיה.

 30.6 הבריטים במצרים נהדפו עד לאל-עלמיין.

 9.7 המתקפה הגרמנית ברוסיה התפצלה לכיוון סטלינגרד ולכיוון הקאווקז.

גד מתוכננת ראשונה של ארה״ב: הנתיתות באיי-שלמה. נ  7.8 מתקפת-
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גד בריטית באל-עלמיין. כעבור שלושה ימים פרצו החילות הבריטים, נ  23.10 התקפת-

 האוסטרליים והניו-זילנדים פרץ עמוק בהלק הצפוני של החזית. הקרב המכריע

 התחולל ב-2.11 והגרמנים החלו בנסיגה בהשאירם אחריהם 25,000 הרוגים ופצועים,

 30,000 שבויים ו-450 טנקים.

 8.11 נתיתת בעלות-הברית בקזבלנקה מרוקו, אוראן ואלג׳יר(אלגייריה).

 11.11צרפת של וישי נכבשה בידי הגרמנים.

גד הרוסית בסטלינגרד.  19.11 ההלה התקפת-הנ

 מצב יהודי אירופה ב־1942

 בתתילת 1942 ביקשו ראשי ״המשרד הראשי לבטתון הרייך״ להכין תוכניות מפורטות לריכוזם

 ולגירושם של מליוני היהודים שנמצאו בתחום שליטחם, למחנות שבהם הוכנו ושוכללו השיטות

 והאמצעים להמתה המונית ומהירה. לכן כונטה ב-20 בינואר 1942 התייעצות בברלין ״ועידת

 ואנזה״בהשתתפות נציגי משרדים ממשלתיים, המפלגה הנאצית וראשי האט אט. והמשטרה ונדונו

 בה הדרכים להתשת ״הפתרון הסופי״ ל-11 מיליון יהודי אירופה. למעשה, הוחל בהכחדה המונית עוד

 לפני ״ועידת ואמה".

ות בלז׳ץ, אליו הובאו ל 1942 שולהו 37,000 יהודי לובלין להשמדה במחנה-המו  בחודש מרס-אפרי

 במהלך חודשים אלה גם יהודי גליציה המזרתית. בלבוב היו שתי אקציות: במרס נשלחו לבלז׳ץ 15,000

 יהודים ובאוגוסט 50,000. עד אפריל 1943 נרצחו בבלז׳ץ כ-450,000 יהודים. בקיץ גורשו כל יהודי

 קרקוב לבלז׳ץ. מחוך כ-300,000 יהודי מחוז ראדום נשארו בסוף השנה רק כ-30,000.

 ב-22 ביולי 1942 פורסמו מודעות על פינוי יהודי ורשה ״מזרחה״. הגירוש נמשך עד 12 בספטמבר

 1942 שבמהלכו הוצאו והומתו כ־265,000 מיהודי ורשה. אתרי טפטמבר נשארו בורשה כ-60,000

 יהודים.

 באוגוסט 1942 גורשו לטרבלינקה גם יהודי ישובים במחוז ורשה. נערכו גירושים של אלפי יהודים

 למהנה אושוויץ.

 בחדשי יולי-אוגוסט 1942 נשלתו מדראנסי, צרפת, 22,000 יהודים להשמדה באושוויץ ומפארים

 כ-13,000. בקיץ מסרה ממשלת ווישי לידי הגרמנים 12,000 יהודים בעלי אזרחות זרה.

 תהליך השמדתם של כ-65,000 יהודי יוון התל ביולי 1942. באותו תודש גוייסו יהודי סלוניקי

 לעבודת-כפייה ורק אחרי תשלום כופר כספי בוטלה הגזירה. עד עתה שום צעד ממשי לא נעשה

 להצלת יהודים או למניעת חיסולם.



 פרק תשיעי: 1942 | 327

 המצב באוץ־ישראל ב־1942

 במדיניות

 עוד בם1ף 1941 קיבלה הוועידה השנתית ה-44 של ההסתדרות הציונית בארצות-הברית, שנתכנסה

ישראל כקהילה עברית בתוך התחומים  באוהיו, פה אחד, החלטה התובעת ״להקים מחדש את ארץ-

 ההיסטוריים״.

 התלטה זו נתקבלה ב-10 במאי 1942 בוועידה מיוחדת במלון ״בילטמור״ בניו-יורק, בהשתתפותם

 של נציגי כל המפלגות בהסתדרוה ציוני אמריקה ושל ויצמן ובן-גוריון.

 עיקר ההחלטה הוא סעיף ח׳:

 ״הוועידה מצהירה, כי סדו-העולם החדש בבוא הנצתון, על יסודות השלום והצדק והשוויון,

 אינו אפשרי אלא אם תיפתת בו שאלת הוסר המולדת היהודית פתרון מוהלט.

 הוועידה דורשת כי ייפתתו שערי ארץ-ישראל, כי יותן לסוכנות היהודית כות השגתה על העלייה

 לארץ־ישראל וכוח שלטון לבנות את הארץ, בכלל זה פיתוחה של אדמת הבור הבלתי-נושבת,־ כי

 תהא ארץ-ישראל לקחיליה יהודית, שלובה במהנה הדימוקרטי התדש של העולם.

 אז ורק אז יתוקן מעוות-הדורות ביתס לעם ישראל.״

 ב-10 בנובמבר 1942 אישר הוועד הפועל הציוני את ההתלטה ברוב קולות גדול.

 ביישוב

 מפחד התקפה חוזרת על הגרמנים בחזיתות הוכרז ב-27 במרס 1942 צו גיוס שני שכוון לגברים בגיל

 30-20. באפריל הוכרז על גיוס ״חיל-עזר לנשים״. ואילו ב-21 ביוני 1942 הכריז המרכז להתגייסות על

 ״צו להתגייסות כללית״. בשנת 1942 חחגייסו לצבא הבריטי למעלה מ-10,000 יהודים.

 באמצע השנה התעורר פולמוס בנושא הגיוס. ישראל גלילי, יעקב חזן תבעו גיוס ״ללא מדים״

 לפלמ״ח. בין הנצים נערכו התנגשויות אלימות אשר פחתו לאחר המפנה בחזית מצרים.

ת וקרובה. היישוב על כל שדרותיו נתפס למבוכה. כיבוש  סכנת הפלישה ב-1942 הפכה ממשי

 הארץ בידי הגרמנים התפרש כאפשרות של השמדת היישוב היהודי. בין הסוכנות היהודית וה״הגנה״

 נתגלעו תילוקי-דעות בקשר לעמדה שיש לנקוט. ראשי ה״הגנה״ סברו כי יש להילחם בגרמנים עד

 הסוף, גם אם אין סיכוי לגבור עליהם. ואילו מנהיגי המוסדות גרסו כי יש להסיג את עיקר כותו של

 היישוב יתד עם נסיגת הבריטים.

 התוכנית ששורטטה ריכזה את עיקר האוכלוסייה היהודית של היישוב בחלק הצפוני של הארץ:

 חיפה, הכרמל, עמק יזרעאל וההרים טביב לו. באזור זה יתנהל מאבק התגוננות ממושך, ככל האפשר.

 באזורים אחרים יפעלו כותות-גרילה, אשר יזנבו בפולשים. המטרה הייתה להחזיק מעמד ולעכב אח
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 הגרמנים עד שהבריטים יתאששו וישובו לכבוש את הארץ מחדש. תוכנית זו נקראה ״תוכנית הצפון״.

 עד 26 ביוני 1942 גוייסו לפלמ״ח אלף אנשים בלבד בגלל חוסר תקציב. ב-3 ליולי 942ו, כאשר

 סכנת הפלישה התגברה, נשלחו לדרום הארץ כמה מיחידות הפלמ״ח, כדי להאט את התקדמותם של

 הטנקים הגרמנים לכשיפרצו.

 במקביל ל״תוכנית הצפון״ תכנן גם האצ״ל תכנית מלהמה משלו, לפיה הנוער העברי יילחם

 בגרמנים בפיקוד עברי ולמען המדינה העברית. התוכנית כוללת שני שלבים: פעולה בעורף הערבים

 כדי לנטרל אותם מלתקוף את היהודים ולאלצם להתגונן. בשלב השני, יתרכזו לוחמי האצ״ל בעיר

 העתיקה בירושלים ויכריזו על הקמת מדינה עברית, עליה יגנו עד האיש האחרון.

 הסכם האום בין שני המחנות לא יצא לפועל, לאחר שאנשי הסוכנות דרשו מהאצ״ל למסור לידיהם

 אח נשקם, כחנאי מוקדם להסדר.

 בחלוף הסכנה עם נצתון מונטגומרי באל-עלמיין בתחילח נובמבר ונחיתת כוחוח אייזנהאור

 בצפון-אפריקה הוסר האיום על המזרח-התיכון. כך הוסרו גם תוכניות ההתגוננות מעל הפרק.

 בשלהי 1942 הופסקה התמיכה הבריטית בפלמ׳׳ח, וההלה תקופת רדיפה אחרי ההברים. תנאי

ת בסיסן  המתתרת והמצוקה הכלכלית הכתיבו שיטת פעולה מיותרת במינה. פלומת הפלמ״ח קבע1 א

 בקיבוצים וחבריהן חלקו את זמנם בין עבודה לאימונים. העבודה מימנה את שהותם במשק ואת תקופות

ת הכשרות תנועוח הנוער החלוציות והכשירה אוחם להתיישבות.  האימונים ובו בזמן גיבשה א

 גם האצ״ל, דוגמת הפלמ״ח, היה בהקפאה עמוקה. אולם בשלהי 1942, כשנתקבלו הידיעות

ם של יהודי אירופה, התעוררה בשורות תסיסה למען פעולות י נ המו  המוסמכות הראשונות על השמדת־

 הצלה, אך ללא תוצאות ממשיות. הועלתה גם הצעה לפעולת-נקם, שלא במסגרת הרשמית של האצ״ל,

 לפיה אמורות היו שתי יחידות לתקוף בעת ובעונה אחת את ווילהלמה ושרונה. התכנית בוטלה על ידי

 יעקב מרידוד, מפקד האצ״ל.

 בעלייה ־ ״םטוומה״

 הטרגדיה של ההעפלה הגיעה לשיאה עם פרשת האנייה"סטרומה״. שערי ארצות-הכיבוש נסגרו

 בפני הנמלטים ושערי הכניסה לארץ נהסמו על-ידי השלטון הבריטי, במסגרת מדיניות ״הספר הלבן״.

 אף על פי כן גמשכה חתירתם של פליטי החרב לארץ-ישראל, בארגונם של ההסתדרות הציונית הישנה

 והחדשה, גם יחד, בתלאות, בייסורים ובאסונות. ב-1942 טרם שככה הדרמה של ״פטריה״ ו״אטלנטיק״.

 ברל כצנלסון אמר לתבריו, שהוא איננו יודע מה היה נורא יותר: זוועת"פטריה״ או חרפח ״אטלנטיק"

 ואילו אליהו גולומב התבטא כי בשבילו ״יום אטלנטיק״ היה יום שחור יותר ״מיום פטריה״. יום שתור,

 כי היישוב לא השתחף במאבק של המעפילים. הוא לא נלחם בשלטון הזר המונע בזדון הצלת חייהם
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.  של הנסים מן הגהינום והנה באה פרשת"סטרומה"

 ב-12 בדצמבר 1941 הורם העוגן והאנייה הפליגה לים הפתות כשעל סיפונה 769 יהודים פליטים

 שניסו למלט את נפשותיהם מאימת משטר הרצח שהטילה גרמניה בשטהי הכיבוש שלה באירופה.

 ספינת גרר רומנית העבירה אותה דרך שדות המוקשים הזרועים לאורך התוף. בין נוסעי האנייה היו

 מאה בית״רים, נשים וילדים במספר רב. הצפיפות הייתה נוראית. כבר בתתילת המסע התברר כי

 המנוע לא תקין. גם מכשיר הקשר היה מקולקל. ב-15 בדצמבר הגיעה האנייה לקושטא והונף עליה דגל

 צהוב, דגל של הטגר שהוטל ע״י התורכים. היה מתסור במזון, במים ובתרופות. בד בבד נעשו מאמצים

 על ידי גורמים ציוניים ברחבי העולם להשיג טרטיפיקטים עבור העולים, אולם הממשלה הבריטית

ר הפלגה האנייה לארץ-ישראל.  סירבה להיענות לדרישות המוסדות ודרשה מתורכיה שתאסו

 ב-23 בפברואר 1942 הפליגה ״סטרומה״ מקושטא ובעשר בלילה הגיעה לים השהור. למחרת

 בבוקר נשמע קול נפץ אדיר באנייה ותוך דקות אתדות ירדה תהומה. כל נוסעיה, זולת אחד, ניספו.

 אחרי האסון, הטילו המעצמות המעורבות בדבר, זה על זה, את האתריות לאסון. התורכים האשימו

 את הרומנים בהרשותם את הפלגת האנייה. לפי רדיו רומא האנייה טובעה על ידי צוללת סובייטית.

 הבריטים טענו כי האנייה עלתה על מוקש או טורפדה על ידי צוללת גרמנית. לאסון ״סטרומה״ היה הד

 תקשורתי גדול ביישוב, בעולם היהודי ובעולם כולו.

 היישוב היהודי עטה אבל כבד. התקיימו הפגנות זעם. בארה״ב התפרסמו מאמרים רבים שקראו

 תיגר על האדישות וחוסר המעש בטיפול בפליטים. גם בבית הלורדים ובפרלמנט הבריטי נמתחה

 ביקורת על מדיניות הממשלה, אך כל זאת לא השפיע עליה לשנות את דעתה בעניין מדיניות ״הספר

 הלבן״.

ת טיבוע האנייה על הממשלה הבריטית וכרכה את האסון בשרשרת מ ש  המחתרת הטילה את א

 ההתנכלויות הבריטית לציונות, כפי שבאו לידי ביטוי במקרה ״פטריה״, ״מאוריציוס״, עתלית ורציחות

- ק ת תמונתו של הרולד מ  סחם בלי דין ומשפט של לוחמי המחתרת. ״חרות״, עיתון האצ״ל - פרסם א

 מייכל, הנציב העליון, כ״מבוקש״ בעוון רצח של פליטי ״סטרומה".

 ממזוע ללטרון

 באחד מימי החורף של תש״ג חוסל מחנה מזרע והעצירים הועברו למחנה החדש ליד לטרון שבעמק

 איילון. עם השכמת הבוקר ולאחר ארוחת-הבוקר נצטוו העצירים לצאת אל המגרש הגדול שבמרכז

 המהנה. דבר ההעברה נודע להם עוד אמש והונהו להפוך את מטלטליהם בעוד מועד.

 המהנה רהש המולה ועשרות שוטרים תפסו עמדות אסטרטגיות כשבידיהם רובים ותת-מקלעים.

 ליד שער היציאה כבר המתין טור של אוטובוסים. נערכה בדיקה מדוקדקת. כל הבילה נבדקה. על גופו
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 של כל איש נערך תיפוש במטרה לגלות נשק ודברים אסורים אחרים לפני עלייחם על האוטובוס.

 העצירים הושבו על כסאות האוטובוס, כשידיהם ורגליהם כבולות באזיקים. כל אוטובוס אוייש

 במשמר כבד של שוטרים. המשטרה הבריטית הייתה אתוזת-פחד מהאפשרות של התקפת המחתרת

 כדי לשחרר את הבריה.

 גם מחוץ לאוטובוט רחשה תנועה של משמר כבד. בראש השיירה נטעה שריונית מצויירת במכונת-

 ירייה. אהריה נטעה מכונית מלאה בשוטרים מצויירים ברובים ותת-מקלעים ובין כל שני אוטובוסים

 הוצמדה שריונית חמושה. גם בסופה אובטחה השיירה על-ידי מכונית מצויירת במכונת-ירייה כבדה.

 השיירה עשתה את דרכה בכבדות בדרכים עקלקלות ורחוקה מהכבישים הראשיים, תוך הקפדה

 לא לתצות יישובים יהודיים.

 השיירה הגיעה למתנה התדש שמבנהו ומיקומו לא הפתיעו כלל את העצירים. היו שם אותם

 צריפי-עץ, עם גגות-הפחים המגולבנים שהיו רגילים אליהם במזרע, אם כי מבנה המחנה היה שונה

 בגלל המצב הטופוגרפי.

 אלה שלא ידעו על תכנית הבריתה, ״הנייטרליטטים״, אנשי האצ״ל והאתרים תיפשו את הצריפים

 הנוהים והטובים עבורם. אנשי"קבוצת העשרים״, לעומתם, כיוונו את צעדיהם הישר אל דמותו של

 עמנואל הנגבי, אשר עמד ליד הצריף הקרוב ביותר לגדר וכיוון אותם להיכנם לתוכו.

 תוך זמן קצר השתלטה הקבוצה על המיטות, סידרו את מטלטליהם, בגדיהם. תוך שעתיים לא היה

 דבר שהעיד על כך שהבהורים הגיעו הנה זה עתה.

 הם היו מרוצים. השלב הראשון בפעולה שתוכננה עבר בהצלחה מלאה. גם בצריף השכן השתכנו

 נאמני יאיר. אולם למתרת התברר כי שמחתם הייתה מוקדמת. קבוצת"נייטרליסטים״ דרשה את הצריף

 מס׳ 4 לעצמה. הוויכוה נגמר בסופו של דבר על ידי הגרלה אשר הכריעה לטובת ״קבוצת העשרים״. הכל

 בא על מקומו בשלום.

 עתה דבר לא ימנע מבעד מתכנני הבריחה מלהגשים את תוכניתם הגדולה והנועזת.



 תמונות



 332 | ספר תולדות לוחמי חירות ישראל



 תמונות | 333

 הכנופיות הערביות
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 חכור עם ישראל!
 א. בווגיווקי

 חיים םשינודה
 י. םדנקל

 הלא»י

 עיתון ה״ירדן״ כותרת על המאורעות ביפור 1929
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 המופתי חג׳ אמין אל חוסייני עם היטלר
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 יצחק שדה עם יגאל אלון ומשה דיין
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 חברי פיקוד העליון של ההגנה: משה סנה, אליהו גולומב, יעקב דורי, ישראל גלילי ויצחק שדה
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 משה סנה



 תמונות ן 341
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 שלמה בן-יוסף



 תמונות 1 343

׳י) 1940  חברי מפקדת האצ״ל בישראל(לח׳

 אברהם שטרן



 344 | ספר תולדות לוחמי חירות ישראל

 ביח מס׳ 30 ברחוב דיזינגוף בו נרצחו אברהם אמפר וזליג זיק, ע׳׳י הקצין, ג׳ופרי מורטין
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 אברהם אמפר
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 זליג זיק
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 רח׳ יעל 8 בת״א, נסיון ההתנקשות לחיסול צמרת הבולשת הבריטית ע״י לח׳׳י
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 גופו הנקוב של יאיר



 תמונות | 349

 הבית שבו נרצח יאיר

 (רח׳ מזרחי ב׳ 8)
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 תמונות | 351

 תעודת זהות מזוייפת של יאיר ע״ש אברהם הרמוני
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 תמונות | 353

 ג׳ופרי מורטון - רוצחם של יאיר, אברהם אמפר וזליג זיק
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! ח צ  ר
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 הידוע כנציב העליון לפלשתינה (איי)׳

 מבוקש עניי רצח
8 פליטים יהודים בםימי הים השחור באניה ״סטרומח 0 0 

MURDER! 
S I R H A R O L D M A C M I C H A E L 

K n o w n as H i g h C o m m i s s i o n e r f o r Pa les t i ne 

W A N T E D for MURDER 

 כרוז של האצ״ל המאשים אח הנציב מק-מייכל ברציחת 800 פליטי ״סטרומה״



 שער רביעי

 מאצ״ל בישראל ללוחמי
 חירות ישראל
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 פרק עשירי

1943 

 יצחק יזוניצקי(שמיו) - הוא ״מיכאל״ משקם את המחתות

 מאושרים ועייפים המשיכו אח דרכם להיפה שני הבורחים ממזרע בליל אחד בספטמבר 1942. הם עקפו

 את עכו וירדו מן הכביש, כדי להימנע מהיתקלויות בלחי צפויות ועשו צעדיהם לאורך נחל הקישון.

 כשהגיעו לשדות כפר מםריק, הם החליטו לתטוף תנומה ורק בבוקר להיכנס העירה.

 בקריית מוצקין היה למיכאל כתובתו של ידיד מחו״ל, בשם יעקב אורלנסקי, שהשתייך לתאי האצ״ל.

 הידיד נסע אתם באוטובוס לתיפה. ברשותם הייתה כתובת דירתו של אלישע, ירתמיאל אהרונסון,

 מפעילי הסניף, אולם הוא לא היה בבית. יצחק ביקש מהיריד לנסוע לתל-אביב ולהתקשר עם אברהם

 ורד, אשר יצהק האמין בו שנשאר נאמן למחתרת. ואכן, אברהם מייד התקשר לאנשל שפילמן, אשר

 מיהר למחרח, יחד עם נחמה כהן, להיפה. הבורהים נפגשו עם השניים בדירתו של אלישע. הפגישה

 עודדה אח רוהם, כי הם ראו בכך אוח שקיים ארגון, ושיש במה להחהיל ועל מי לבנות.

 אנשל ונחמה הביאו אתם מדים של נוטר וקצין פולני ושני אקדתים. לפי התכנית ייצאו יצחק

 ואליהו לבושי מדים בדרך לתל-אביב, ואנשל ונהמה ישכרו מונית ויאספו אותם בדרך כאילו במקרה.

 ואכן המונית הגיעה ואספה את השניים. היות שלא היה בתל-אביב באותו זמן אף לא חדר אהד שבו

 אפשר היה לאכסן את הבורחים, הם החליטו לרדת באחד מפרדסי רעננה, שהיה ״המטה הראשי״ של

 לת״י בימים ההם, אותו הקים יהושע כהן. יהושע כהן שהיה מבוקש על-ידי הבולשת, הוא אשר ריכז

 את שארית-הפליטה של אנשי יאיר הנאמנים בחירוף נפש, ובשיתוף עם צבי פרונין, שהיה מבוקש אף

 הוא. עוד באותו ערב נערכה התיייעצות דהופה ב״מטה״. מתל-אביב הגיעו למפנש צבי פרונין, אנשל

 שפילמן, צבי תבורי ואלישע. כעבור זמן-מה נמצאה למיכאל דירה בנחלת-יהודה אשר ברמת-גן, אצל

 משפחה תימנית. אברהם ליברמן, ״הפוכר״ או גדעון, היה המקשר בינו לבין חבריו באזור המרכז. לאתר

 תודשיים עבר מיכאל לבני-ברק, היום רהוב השלושה, לבית בן ארבעה תדרים, ששכן בתוך פרדס. כאן

 מצא סוף סוף נחלה בטוחה ונוחה שסייעה לו לנהל את ענייני המתתרת ביתר יעילות.

 יצהק כונה במתתרת בשם שבחר, ״מיכאל״, ואליהו אימץ לעצמו את השם, ״שאול״. שניהם ביקשו

 מיהושע, מצבי פרונין ומאנשל לדווח להם על מצב הארגון בימים אלה. מצבת כוח הלוחמים נעה בין
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 30 ל-40 איש. היה זה גרעין מספיק גדול לארגן מחדש את תנועת לוחמי תירות ישראל. האנשים

 ששרדו, לא היו מנוסים בלוחמת מחתרת, אך הם היו חדורי אמונה בצדקת הדרך של יאיר. באמונה

 זו חושל כוח רצונם, לא להיכנע למאבק האכזרי של היישוב בהם. הם עשו מה שניתן כדי להישרד

 ולהמתין לימים טובים יותר וגם לאישים שיבואו להנהיגם, במקום אלה שנהרגו, נאסרו או ברחו מן

 המערכה. ואכן ציפייתם ההגשמה לבסוף, בדמוחם של הבורחים ממזרע, מיכאל ושאול שלקחו על

 עצמם לשקם את הארגון מחדש.

 דרכו הראשונה של מיכאל הובילה אותו לתל-אביב, לדירתו של ידיד ותיק מפולניה. בימים שלאתר

 מכן הוא עבר מקומות מגורים לעתים קרובות. במשך היום הוא הסתתר ובלילות היה יוצא למפגשים.

 אנשל היה מביא לו כריכים ושתייה. הוא נדד מדירה ברחוב י״ל גורדון לדירה אחרת ברחוב קרל נטר,

 ליד בית ספר ״קלישר״, ואחר-כך שוב נדד לרתוב השחר, בדירה שמול משטרת ״השחר״. בתוך זמן קצר,

 קשר מיכאל מחדש את רוב הקשרים הישנים בתל-אביב, בירושלים ובתיפה, ואף הנית יסוד להקמת

 סניף בחוץ-לארץ. מיכאל ושאול תילקו ביניהם את התפקידים. מיכאל קיבל על אחריוחו אח ארגון

 המחתרת ואילו שאול עסק בצד הביצועי. כדי להסוות את זהותו האמיתיח החליט מיכאל לרכוש לו

 זהות חדשה. הוא נעשה ל״רבי״, בעל זקן ארוך ולבוש בקפוטה ארוכה שחורה, מגבעת שהורה, רתבת-

 שוליים ופיאות שתורות וארוכות.

 בלבושו זה הוא הרגיש בטוח להסתובב תופשי, מבלי להשוש שיזהו אותו. אולם מכאן ואילך הוא

 גם היה חמוש בנשק, ואף הורה לאנשים להלך תמיד עם נשק אישי ולהשתמש בו כל-אימת שיהיה

 צורך בו. מיכאל ניגש לעבודה בחרדת קודש. זה כבר היה ברור שיש ללמוד משגיאות העבר. הוא למד

 שיש לבנות את המתתרת על יסודות איתנים, קונספרטיביים ולא על תאים נדולים, שימנו לא יותר

 משניים-שלושה אנשים. כן יש להכין סגל מפקדים מאומנים שיוכלו להדריך את החדשים שיבואו. היה

 מחסור בנשק, והיה צורך להשיג חומר נפץ, מחסנים ולארגן קורסים. מיכאל הורה לא לבקר עוד בבתי-

 הסוהר, כדי לא להיתשף לשלטונות וגם לא להתכחב עם האסירים. הוא סבר שכל-עוד לא הוכנה

 מתתרת המתופרת עמוק עמוק מעיני הבריטיים והיהודים גם יחד, אין לחדש את פעולות המלחמה

 נגד השלטון הזר. כמובן שהיה צריך לדאוג גם למשאבים כספיים. לצורך זה הוא ארגן מהלקה של

 אוהדים ותורמים בראשותו של אלישע. המגמה של מיכאל הייתה לשנות את האוירה ביתס למטרות

 המלהמה של חמחתרח וליצור עורף ציבורי חזק, אשר יתמוך, או לפתות, יבין את דרכה ולא יישוב

 לסייע לשלטון הזר אם וכאשר יתחילו לתדש את הפעולות נגדו. אחת השגיאות התמורות של התנועה

 בעבר הייתה, חוסר הסברה רעיונית מספקת בקרב הציבור. תחנת השידור לא שימשה מכשיר יעיל

 מספיק בימי מלחמת העולם, כאשר הכל נלתמו בגרמנים. הציבור פשוט לא היה מוכן להבין מה רוצה

 קבוצת אנשים להשיג על-ידי התנקשויות אינדווידואליות בשוטרים ובחיילים בריטים בימים כל-כך

 גורליים בעולם.

 מיכאל ההליט גם להקים במה רעיונית, אשר חסביר ברבים אח דרכה של לח״י. כך נולד הביטאון

 ״התזית״. את מלאכת הכתיבה הטיל מיכאל על ישראל אלדד(שייב), איש מחשבה וברוך כשרונות, אשר

 הצטרף למתתרת לפני שהשניים ברהו. על אלדד המליץ נתן ילין-מור שהכירו עוד מפעילוהו בחו״ל.
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 אנשל שפילמן הפגיש את אלדד עם צבי פרונין ועתה מיכאל מינה אותו לעורכו של הביטאון. מלאכת

 ההסברה לא הצטמצמה עוד בהפצת כרוזים, או בהפרתת ססמאות, אלא בניתוחים אידיאולוגיים

 מעמיקים על מה ולמה יש צורך להילהם בשלטון הזר של הבריטים בארצנו. כאמור, הצד הביצועי של

 פעולות המתתרת הוטל על שאול, שניתן בכשרונות רבים: דמיון, העזה ואומץ לב. לא ידע פהד מהו.

 היה בו קסם אישי רב אשר משך אליו אנשים רבים ותכונות אלה סייעו לו להיות מפקד נועז ומעולה.

 אולם כפי שנתגלה מאוחר יותר, דווקא תכונותיו אלה עמדו לו לרועץ.

 הצורך הדהוף בכסף, הניע את שאול לתכנון מספר פעולות ״רכישה" גדולות. בתחום זה התגלעו

ש להכות עד שפעולות ההסברה יתנו את  חילוקי דעות בין מיכאל לבין שאול. מיכאל היה סבור שי

ש קודם להשיג כסף. אולם למרות תוכניותיו הנועזות נכשלו כל  פירותיהן. שאול עמד בשלו ותשב שי

-חרושת ולחנויות פרוות הניבו  הפעולות הגדולוח בעודן באיבן. רק מספר חדירות למתסנים, לבתי

 הצלחות מעטות. בפעולות אלה התגלה שאול, האדם והמפקד, בכל מערומיו ובכל חולשותיו האנושיות

 והמוסריוח.

 למיכאל ושאול, שנפל בגורלם לשקם את מחתרת לח״י ולהנהיג אותה בעת הזאת, היה אמנם רקע

 משותף, ואפילו תכונות חיצוניות דומות, אבל הם היו שונים מאוד זה מזה באופיים ובחינוכם.

 יצתק שמיר, לבית יזרניצקי, נולד בי״ד בתשון תרע״ו 22 באוקטובר 1915 בעיירה הקטנה רוז׳נוי,

 במזרח פולין עיירה בת 5000 תושבים, שרובם היו יהודים. אביו, שלמה יזרניצקי, היה בעליו של מפעל

 קטן לעורות ונהשב לאיש מבוסס. אמו, פרלה פנינה, בת הנוך שבזין, הייחה אישה נדיבח לב, בעלת

 חוכמה, ופעילה בקרב הקהילה וסביבתה. ליצתק היו שתי אחיות בוגרות: מרים ורבקה. האב, יהודי

 מסורתי וציוני נלהב, היה מנהיג הקהילה היהודיח בעיירה, שאוזנו הייחה קשובח לייעץ לכל מי שביקש

 את עצתו. הוא ניתן בתכונות של יושר וחוכמה, שנא משוא פנים, והשפיע על הילד יצחק יותר מכל

 אדם אהר בהייו והקנה לו את תודעתו הציונית על זכותם של היהודים למדינה בארץ-ישראל. מכאן

 נבעה גם מסירותו לבית-הספר העברי בעיירה ודאגתו המתמדת להבטיח את קיומו. היה טבעי, אם

 כן, שיצחק יקבל חינוך עברי הקשור כל-כולו בארץ-ישראל. הוא למד בבית-הספר היסודי העברי

ם בגימנסיה העברית המקומית.  "הרבוה". כשהמשפחה עברה לעיירה וולקויסק הסמוכה, החל ללמוד ש

 לאחר שנחיים נשלח להשלים את לימודיו בגימנסיה העברית בביאליסטוק.

 הלהט לממש את שאיפתו ולקתת תלק בהגשמת הרעיון הציוני של שיבת היהודים לארץ-ישראל,

 הוביל אותו עוד בנעוריו בשנת 1929, לאתר שנודע לו על מאורעות תרפ׳׳ט, שפרצו אז בארץ-ישראל,

 להצטרף לתנועת בית״ר. התוודעותו לתורת ז׳בוטינסקי עיצבה את חייו הפוליטיים לעתיד לבוא.

 בשנת 1932 התל ללמוד משפטים באוניברסיטת וארשה ובתוך כך המשיך את פעילותו בבית״ר.

 לאתר עליית הנאצים לשלטון בגרמניה, כאשר גבלס, שר החעמולה הגרמני, החליט לבקר בפולין,

ם ועליו לעלות מייד לארץ-ישראל.  התנבשה בו ההחלטה כי אין לו עוד מה לעשות ש

ת לימודיו ובתודש נובמבר אותה שנה הגיע לארץ, לאתר שהשיג רשיון עלייה  בשנת 1935 הפסיק א

 כטטודנט. אביו, שעשה למעגו את הכל כדי שיוכל לעלות לארץ, הבטית לו כי בקתב יעלה גם את כל

 המשפחה, אך לא עלה בידו לקיים אח הבטחתו. הוריו ובני משפחתו נספו כולם בשואה.
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 עם הגיעו לארץ עבד תחילה כפועל בניין ואחר-כך במשרד רואה תשבון בתל-אביב. לימים

 נרשם לפקולטה למדעי הרוה באוניברסיטה העברית על הר-הצופים בירושלים ושמע הרצאות

 בהיסטוריה יהודית מפיו של הפרופ׳ יוםף קלוזנר. בזמן מאורעות 1936-1939, עת התגבש הארגון

 הצבאי הלאומי, עקב ההבלגה של מוסדות היישוב נוכח הפורעים הערבים, עזב את הלימודים והצטרף,

 בשנת 1937, לאצ״ל בחל-אביב. הוא עבר אימונים בנשק, בחומרי נפץ ורכש ידע בלימודי טקטיקה

 צבאית. עלה בסולם הדרגות, הדריך ב״תאים הלאומיים״ של תלמידי גימנסיות בתל-אביב. בשנת

 1938, סופח ליחידות מיותרות שעסקו בתכנון ובביצוע פעולות גמול נגד הערבים והבריטים ופעל

 במודיעין ובהדרכה. יצחק השתתף בהפגנה שארגן האצ״ל בשנת 1939 נגד ״הספר הלבן״. עם פרוץ

 מלתמת העולם השנייה, לאהר שהוהלט להפסיק את פעולת האצ״ל נגד הבריטים, הצטרף אל יאיר

(לוחמי חירות ישראל), במטרה להילחם בשלטון הזר-הבריטי, עד  שפרש מהארגון וייסד את לח״י

 לגירושו מן הארץ ועד להקמת שלטון עברי תחתיו. יצחק שימש סגן לאחראי על אזור תל-אביב. הוא

 הושפע עמוקות מאישיותו של יאיר ומצדקת תורתו המהפכנית, וכמו אתרים, גם הוא נשבה בקסמיו.

 לימים, לאחר הירצהו של יאיר, יהא הוא שישקם את הריסות המתתרת וימשיך את דרכו של יאיר, עד

 להסתלקותה של בריטניה מארץ-ישראל.

 והשאר ידוע.

 מיכאל נעצר ב-2 לדצמבר 1941, כאשר הלך לפגוש את יהושע זטלר, מבכירי מפקדי לת״י. הוא

 נתקר בידי הקצין וילקין, מנהל המתלקה היהודית בבולשת, אשר השתתף לאהר-מכן בהיסולו של יאיר

 והוצא להורג על-ידי לח״י בשנת 1944. מיכאל הועבר לכלא יפו, הועמד לדין ונידון לשלושה חודשי

 מאסר, אולם מייד נעצר במעצר מנהלי ונכלא בכלא עכו. כעבור זמן הועבר למחנה המעצר ״מיזרע״,

ם נעשה אחראי על קבוצת עצורי לח״י. רצח יאיר זיעזע אותו והמריץ אותו לברוח מהכלא כדי לשקם  ש

 את המתתרת בהוץ. הוא ברח עם אליהו גלעדי, חבר לחייי פעיל.

 מיכאל הונך, כאמור, על ברכי המסורת היהודית, הלאומית וההומניסטית. הוא היה אמיץ לב, אך

 שקול, מהיר תפיטה וריאליסט שהיה צמוד לתנאי המציאות - בראש ובראשונה, היה מיכאל בעל מוסר

 אישי גבוה.

 אליהו בא מסביבה שונה מזו של מיכאל. הוא נולד ב-1915 בעיירה בטרנסילבניה שברומניה

 כאליהו גרין. בילדותו אמנם נשלה ללמוד בישיבה בסטמאר, אך התמרד, עזב את הבית והתפרנס

 מעבודת הרצענות. הוא הצטרף לבית״ר, בה היה פעיל ונודע כבעל אישיות הזקה, תקיף ובעל כושר

 ארגוני. כשגויים לצבא הרומני, לא ראה טעם לשרת בצבא זר וב-1938 ערק וברח להונגריה, בתקווה

 שימצא דרך לעלות ארצה.

 בבודפשט נעצר בעוון כניסה בלתי תוקית. הוא פנה לעזרה למנהיגי התנועה הרביזיוניסטית.

 לאחר שבדקו עליו ברומניה, שחררוהו מן המעצר וצרפוהו לאניית מעפילים. כשהגיע ארצה עיברת

 את שמו מגרין לגלעדי והצטרף לפלוגת בית״ר בזכרון-יעקב ומשם לבאר-יעקב, גוייס לאצ״ל והיה

 אהד המפקדים בו. בפילוג של 1940 הצטרף אל קבוצת יאיר והיה לאיש לח״י. עם גל המעצרים בקרב
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 הפעילים נעצר גם הוא והועבר למחנה מזרע.

 אליהו גלעדי, כפי שתיאר גרא את אופיו לפני בריהתם, היה אמנם מהפכן מטבעו, אך הוא לא

 קיבל על עצמו שום מרות ושום מוסכמות ושום מגבלות מוסריות. כפי שאמר גרא הוא דגל בתיאוריה

 של מהלומות על ימין ועל שמאל ואפילו בלי חשבון מדיני, אפילו בלי אידיאל. מבחינתו שהתלש יכרע

 תתת כובד המהלומות ויתנפץ לרסיסים.

 אולם מיכאל לא שעה לדברי נתן ועד מהרה הצטער על-כך. לאט-לאט הגיעו לאוזניו ידיעות

 וסיפורים על מעשיו ועל התנהגותו של שאול. במשך הזמן גברו התלונות על גסות הרות ועל איומיו

 המתמידים על פקודיו. הוא התייהס אליהם באכזריות ומבלי להתחשב בחייהם, ומבלי להבדיל בין גבר

 לאישה. הוא היה סוטר על פניהם ומכה בהם, ללא הסבר וללא חילופי דברים מקדימים, רק כדי להדגיש

 את סמכותו ואת מרוחו עליהם. פעם הוא איים על עוזרו באקדח ואמר לו ש״ידפוק אותו כמו כלב״.

 אחר-כך קרו דברים מדהימים נוספים. מקשרו האישי, שחורי, התאבד כאשר לא היה לו הכוח הנפשי

 לעמוד בהתאכזרויותיו של שאול.

 תילוקי דעות תהומיים נוצרו בין מיכאל לשאול גם בשל רצונו של שאול להפנות את נשק המלחמה

 נגד נושאי התפקידים של היישוב העברי, ה״הגנה״ והאצ״ל. הוא היה סבור שיש להבטית קודם-כל את

 עורפה של המחתרת בחזית הפנימית. ראשית כל, יש לפגוע ביריבים הפוליטיים שהם חלשים יותר

 ורק אחר-כך להתתיל בביצוע פעולות נגד השלטון הבריטי, שהוא חזק יותר, ומכיוון שהתנועה היא

 בהתחדשותה היא איננה מסוגלח עדיין להילחם בו.

 כך, מעשים רדפו מעשים. שמועה רדפה שמועה. שאול תיכנן פעולות שרק בנס לא המיתו שואה

 על המשתתפים בהן. פעם הוא שלח אנשים להפגנה המונית שעמדה להתקיים בתל-אביב וציווה

 עליהם לתקוף תיילים בריטים בתומרי נפץ, כדי להביא להתנגשות דמים בין החיילים וההמון.

 בהתערבוחו של אחד הבחורים, דוד בלאו מתיפה, אשר מסר על-כך לאנשל שפילמן, שהיה מ״הקבוצה

 הפולנית״ ששרדה אחר רצח יאיר, פירק אנשל את מטעני הנפץ מהבחורים ואחר-כך מיהר למסור על

 כך למיכאל.

 מיכאל לא ידע על הפעולה וכאשר הוא התבקש לבטל אותה איים עליו שאול, בפני הבחורים,

 ש״ידפוק אותו אם הדבר הזה יישנה״.במקרה אחר ניצלו הבחורים שאמורים היו לשחרר את אחד

 העצורים מבית-הכלא ביפו, הודות לעובדה שהוא הועבר למקום אחר לפני שבוצעה הפעולה. שאול

 ידע שלא היו סיכויים לפעולה, אך לא היה בעיניו כל ערך להיי אדם.

 המצב הלך והתמיר יותר ויותר. היה ברור שתמונת האירועים לא מבשרת טובות על מצב המתתרת.

 יש לקבל החלטה בדחיפות כדי שהמצב לא ילך ויתדרדר. אבל מיכאל היסס. האיש, בעל המוסר, החבר

 לדרך, היה במצוקה נפשית. היה נהיר לו, כי שאול לא יחדל מדרכו. הוא גם לא ישנה אח אופיו. האמצעי

 היחידי לפתרון הבעיה הוא, להרהיקו מן הזירה בכות! בנוסף לכך, מיכאל גם תשש ששאול רכש לעצמו

 הרבה לוחמים שנפלו ברשתו. רק מאוחר יותר התברר שהיה זה חשש שוא.

 בשעה קשה זאת של התלבטויוח והיסוסים, מצא מיכאל בגרא חומך נלהב. גרא עודד אוחו מלטרון

 לתסל את הסכנה, לפני שחחוסל המחתרת. גרא היה סבור שאם ינצת שאול במאבק, תהפוך לת״י

 לכנופייה של רוצתים ושודדים, שתהיה ידועה לשימצה בעולם. כיוון שכך, הוא הודיע למיכאל שהוא
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 מקבל על עצמו מראש את האחריוח, כולל צעד שמיכאל ימצא לנכון לעשוח בעניין.

 מעיד מיכאל על המצב המסוכן אליו נקלעה המתתרת("סיכומו של דבר", מאח יצחק שמיר):

 ׳׳כעבור זמן-מה, לאתר שנמלטנו, הלכה מרדנותו וגברה והוא התל ללגלג על שיטותינו ואפילו

 על מטרותינו. ׳אינכם מבינים', אמר, 'אתם צריכים להיפטר מכל המנהיגים והמוסדות. לתסל אותם

 ולהההיל הכל מבראשיתו׳. יותר ויותר התברר לנו שהאיש מאבד כל קשר עם המציאות - וכן

 את השליטה העצמית. אני נזכר בהפגנה אנטי־בריטית גדולה שתוכנה באותה תקופה בתל־אביב

 ובהצעתו של אליהו לנצלה למה שהוא קרא ׳המטרות שלנו׳. הוא טען שיש להשליך רימון-יד לתוך

 קהל המפגיגים, כדי שהמשטרה תוזעק למקום, ולהביא לידי כך שבגבור המהומה תפתה המשטרה

 באש ותפגע במפגיגים. בעקבות התפתתות כזאת, אמר, תגבר מאוד השנאה לבריטים. לא יכולתי

 להאמין למשמע אוזני. אמרתי לו שהצעתו תביא להרג של אגשים הפיס מפשע. יזה בדיוק העניין',

 השיב אליהו. יזה בדיוק מה שנהוץ לנוי.

 בהזדמנות אתרת הציג בפני רשימה של חברי לחייי שיש הכרח לטהרם, לסלקם מישירות פעיל׳.

 הוא הלך ונעשה מוזר יותר, מנוכר יותר, פרוע יותר. בכל אשר פנה התרתשו תקלות וקטטות.

 ואז התתוללה ההתפוצצות הבלתי־נמנעת, והתבררו לנו המגרעות הגדולות של מערכת תברתית

 כדוגמת לת״י שאין לה שום בתי־משפט, בתי־כלא ומנגנוני תוק משלה, אפילו לא היכולת לנהל

 תקירות ארוכות ומדוקדקות מכל סוג שהוא. אתרי ככלות הכל, לא היינו צבא אלא אך ורק קומץ של

 בני-אדם שהתקשרו זה לזה מרצונם החופשי ויכלו להינתק זה מזה על-פי אותו רצון עצמו. הקש

 ששבר את גב הגמל היה תקרית בין אליהו ובין אהד מהברינו הצעירים, ששימש כמקשר של אליהו

 ושלי. מעשה שולי של המקשר הזה הקניט מאוד את אליהו והוא קם מן הספה הישנה שהיה שרוע

 עליה, קילל את הבתור בקול תרישי וסטר על פניו. אתר-כך שלף את אקדתו והכריז, ׳אני עומד

 להרוג אותך׳. זינקתי ממקומי, התייצבתי בין שניהם ונעצתי את מבטי בעיניו של אליהו, שהטירוף

 בער בהן. ׳תצטרך להרוג אותי לפני זהי, אמרתי לו. אליהו השיב את האקדת לנרתיקו.

 אלא שבו בלילה שלה המקשר יד בנפשו. מצעדז מזעם? הדעת נותנת שעשה זאת משברון־לב,

 לאתר שאלילו הכזיב אותו. אליהו, מכל מקום, לא גילה שום הרטה ולא ביטא שום רגש. מבתינתו,

 כמו לא קרה דבר.

 כעבור זמן קצר ההל אליהו לטפח שיגעון הדש. לה״י צריכה ׳למחוק', כך אמר, את ההנהגה

 הציונית. הוא דרש להרוג את בן-גוריון ולנקות כליל את הזירה. כשתזר על הדרישות הללו שוב

 ושוב, התתלתי להשוש שהאיש פשוט יצא מדעתו. התלטתי לתת לו ארכה נוספת, בתקווה שיתעשת

 וייפטר מההזיות הנוראות שלו, אבל הוא המשיך בשלו ותזר ודיבר בקרירות מצמררת על הצורך

 להרוג. הבינותי שהוא לא יסתפק בדיבורים. לפני עמד אדם שסיכן בצורה המורה את עצם קיומו של

 לת״י ואת כל הקשור בכך - לא מפני שהיה בוגד ולא מפגי שהלשין והסגיר סודות אלא בשל היותו

 מטורף תסר כל מעצורים. ידעתי שעלי לקבל ההלטה גורלית, ולא התתמקתי ממנה. הנסיבות שהיינו
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 שרויים בהן המעיטו מאוד במספר האנשים שיכולתי לשאול בעצתם בגילוי לב, אבל בכל זאת דנתי

 בעניין עם שניים-שלושה מעמיתי. למתרת היום נפל הפור. הההלטה התקבלה - והוצאה אל הפועל.

 כעבור יום-יומיים הגיעני, באמצעות הדואר המיותד שלנו מכתבו של גוא, שהיה כלוא בלטרון. הא

 כתב לי על האסון שיתרגש על האומה, על המתתרת ועל כל אתד מאתנו אם גלעדי יצא מהוויכוה

 בתוכנו וידו על העליונה. במקום תנועת תירות, האמורה לשנות את מהלך תולדותיו של העם, כתב

 גרא, תיהפך המחתרת לכנופייה ידועה לדראון, אשר תזרע הרס ותודבן ותשפוך דם ללא כל מטרה

 ובלי שום הצדקה. הוא הוסיף וכתב כי המעשים שעשה גלעדי עד אז, או שזמם לעשותם, די בהם

 לעשותו בן-מוות, בלי לצפות למעשים נפשעים נוספים, וקבע כי מתובתי למצות את הדין ולהםל

 את הסכנה לפני שגלעדי יתסל אותי והתנועה תידרדר לתהום ששוב אין לעלות מתוכה. ליתד תוקף

 כתב שהוא מקבל על עצמו, יתד אתי, את האתריות לכל מעשה שאמצא לנכון לעשות. מובן שלא

 יכול לדעת מה התלטתי או מה קרה ונעשה בין הזמנים.

 בהמשך לכך כינסתי שלושה-עשר אנשים מוותיקי לת״י לדיון מיותר בתולות הים, מדרום לבת

 ים, תלקם לא ידעו דבר ותצי-דבר על תהפוכות היהסים עם אליהו. דיוותתי להם בפרוטרוט על

 הפרשה והוספתי שלא יכולתי להיוועץ בהם מבעוד מועד ולכן אני נוטל על עצמי את מלוא האתריות.

 אם שגיתי, לדעתם, אמרתי - הם מתבקשים להסיק בו במקום את כל המסקנות המתתייבות מכך.

 איש מהם לא הביע הסתייגות מהחלטתי הקשה. המשבר הנורא תם ונשלם.

 במרוצת השנים הרביתי לשאול את עצמי אם אכן באמת לא הייתה לי שום ברירה. כלום יכולתי

 לפעול בצורה שונה? ניסיתי לברד מה קרה במתתרות אתרות, בתנועות התנגדות אתרות לשלטון

 כיבוש, אבל לא מצאתי שום מקבילה. אני איתן בדעתי שלא הייתה לי שום הלופה - אף-על־פי

 שהמעשה גבה ממני מהיר נפשי כבד ועלה לי בייסורים רבים.״

 עתה סביר היה להניח שאהרי סילוקו של שאול, אפשר יהיה לקדם את תוכניוח הבריחה מלטרון.

 ואכן הורה מיכאל לאחראיים על הבריתה להתחיל בארגון מקומות מקלט, לאכסן בהם בבוא היום

 את הבורחים. חחילה המצב לא היה שפיר, ובגלל המחסור בדירות מתאימות התעקש מיכאל להפחית

כך לשניים-עשר, ולבסוף  ממספר המועמדים לבריחה. הוא הגביל את המספר לעשרה מועמדים, אחר-

 לחמישה עשר. עמנואל שברח לפני כולם, עמד על-כך שכל העשרים יימלטו, ובסופו של דבר נחקבלה

 דעתו.

 קבלת הידיעה על סילוקו של אליהו גלעדי הסירה מלבו של נתן הדאגה מהסכנות שאיימו פעולותיו

 על שלמות המחתרת. יחד עם זאת, מוחו של שאול עורר בו חששות, ומנוחתו הוטרדה מהמחשבה

 על-כך.

 לשאול היה מספר חסידים במחנה שנהו אחריו, ואפילו בין קבוצח הבורחים היו חברים שהשתייכו

 בעבר לצאן מרעיתו. בין אלה הייתה השלישיה שעל כתפיה הועמסה תפירת המנהרה. לנחן היה נדמה

ם דבר במחנה, הושפעו מרעיונותיו של שאול  שיודקה, מתי וסיומקה, אשר יחסי הרעות שביניהם היו ש

 ונהו אחריו בעבר.
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 גרא השש מהיום שבו ייודע להם על גורלו של שאול ושאל את עצמו, האם יקבלו את דין התנועה?

 נתן העריך מאוד את השלושה. ׳׳כל אתד מהם הוא טיפוס בפני עצמו׳/ היה אומר. ״סיומקה הוא זריז

 ועושה כל עבודה, וממלא כל תפקיד. אף פעם הוא אינו דוהה משימה ומשהה אותה לשיקול נוסף

 אלא מקדים את הנעשה לנשמע. הוא מין טיפוס נהשוני לכל דבר. נכון לקפוץ למים בטרם ייקרע

 הים.״

 על יודקה ומתי הוא אמר: ״יהודה ומתי רגילים היו לדון בכל הצעה לאורכה ולרותבה, לתשוף את

 כל צדדיה, לגלות את הקשיים שלה ולערוך השבון משוער של רווה והפסד. רק משסיימו את הניתות

 המדוקדק היו מוכנים להציע את מה שנראה להם כניתן להגשמה, ולהיות ראשונים במגשימיו״.

 מתוך יחסי ההערכה אל הבחורים, ומתוך חרדה לטיב מסקנותיהם, כאשר יוודע להם על התלטת

 התנועה לחיסולו של שאול, החליט גרא לעקוב אחר תגובותיהם של השלושה. בסתר לבו הוא ידע כי

 בבוא היום, יסיקו הבתורים מסקנות נכונות ויצדיקו את התנועה ולא את שאול.

 ואכן צדק נתן בהערכתו. כאשר הבתורים נפגשו עם מיכאל, מייד לאתר כריתתם, ושמעו ממנו את

 השתלשלות העניינים על פרטיהם, הם הצדיקו ללא סייג את ביצוע גזר-הדין, בהיותם לוחמי תירות

 בלב ובנפש.

 לחסל את בתי-הםוהו

 קשר מכתבים קבוע התקיים בין מיכאל וגרא שפקח בלטרון על ביצוע תכנית הבריהה בדרך תפירת

 מנהרה. מכתביו של מיכאל על התקדמות הרה-ארגון של המחתרת היו מביאים רוח רעננה אל הבחורים

 הנמקים בכלא. גרא הרגיש בהושו הבריא כי דבר הדש הולך ומתרקם בחוץ וסילוקו של גלעדי הסיר את

 המכשול בפני מיכאל לקידום מטרותיו הארגוניות בקצב מזורז.

 מכאן ואילך התחיל גם גרא לתרום את חלקו להתגבשות החדשה, לחישול אופיה של המחתרת

 הנוצרת מחדש. הוא החליט לכתוב מאמר עבור העיתון הפנימי"במחחרח״, שחודשה על ידי אלדד.

 המאמר: ״לתסל את בתי-הסוהר בתיינונ״ תרם תרומה רבה להתגבשות אופיה של המתתרת ההדשה

 ולוהמיה:

 תנועת ההירות העברית שואפת לקעקע את יסודות השלטון הזר במכורה ולהמליך על אדמת

 ישראל את העם העברי כשליט סוברני ובן הורין. כיום הזה, אין בכל שטה הצבוריות היהודית

 גורם שני שידמה לו בניסוה הבהיר של המטרה ובםימון דרך-המלך האתת והיהירה, המובילה

 לקראת הגשמה. המפלגות והסיעות, הארגונים והבריתות, הקיבוצים והמתנות - כל אלה היצורים

 ה׳פוליטייס׳ שלקה בהם עמנו, כולם מתקוטטים ומתדיינים, נצים ומתנצתים בינם לבין עצמם על צל

 של השפעה בפנים, אולם כלפי הוץ מאוהדים על כולם - בלי יוצא מהכלל - בהשלמה עם הקיים,
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 בקבלת עול השלטון הזר באהבה, בויתוריהם על שאיפת התירות ובשנאתם אל לוהמי החירות.

 עובדה זו ידועה יפה-יפה לכובש. בפנקסי תשבונותיו הסמויים מעין ההמונים היהודים נרשם

 כל סכום הניתן בעין יפה לראשי העדה היהודית, למפלגותיה, בתורת מתנה או בתורה תמיכה. יודע

 הוא, האויב, את כותו של השוהד והוא בטוה - בצדק - כי המקבל תמיכה - בצורה זו או אתרת

- מן השלטון, אינו מסוגל עוד לתשוב על מלהמה עקבית בשלטון הזר. עד עתה עמדה לו זכות זו.

 עתה נתקל האויב בפעם הראשוגה, בגורם עברי, אשר דהה בשאט נפש את ה״עזרה״ שהוצעה לו

 ואת ה׳השפעה׳ על היישוב שהובטהה לו ׳כדוגמת נהאס פהה במצרים׳... השלטון הזר עומד בפעם

 הראשונה בנםיונו הקולוניאלי בארץ הזאת בפני גורם, המשיב על הצעת שותד בהכרזה:

- כל השלטון לעם העברי וללותמי תירותו!

 ללא פשרות.

 ב.

 לוחמי תירות ישראל הנם תקוותה היהידה של האומה, משגב עוזה הנאמן. ויהד עם זה: היריב

 היהיד של השלטון הזר. אין הם שואפים להשפעה ב׳יישוב׳ במסגרת המצב חקיים של ׳אוטונומיה

 לאומית׳ בארץ המכורה. ולפיכן לא יתפייסו עם השלטון הזר, כל עוד לא יעזוב את הארץ לצמיתות.

 זאת ידוע לאויב. והוא מסיק מעובדה זאת את מסקנותיו: מלתמה עד תרמה בלותמי חתירות,

 השמדתם הפיסית של החזקים ושבירת רותם של התלשים.

 זאת היא המטרה שהציב לעצמו האויב, עם הופעתה של תנועת התירות, ואת זו תשתדל להשיג

 באמצעים שונים. מאורעות שבט תש״ב" הוכיתו מה גדול הפהד שהטילה הופעתו של הגורם הבלתי-

 משוהד באומה העברית, על פקודות הכובש, למן היושב בארמון נציבים ועד לאהרון קלגםיה.

 רציחות ויריות, עינויים ורדיפות לא שברו את רוחם של לוהמי התירוה. היא נשארה איתנה

 כשהייתה, התלטתה ברזל ורצונה מהושל. אולם יש נשק אהד, שהופנה נגד הלוהמים והוא מסוכן

 ומכאיב, הורם ומפרך:

 המאסר.

 עשרות רבות הוצאו במשך השנתיים האהדונות מתוך השורות והוכנסו לתוך תאי-הםוהר

 וצריפי-המתנות. רובם - ללא פסק-דין של בית-משפט וללא תאריך קבוע לשתרורם. עם גמר

 שנת מאסרם הראשוגה מודיעים להם על הארכת מועד מאסרם לשנה נוספת וכשזו נגמרת - לשנה

 שלישית.

 האנשים יודעים את יום הכנסם לבית הסוהר, אך יום שתרורם - מי ישורנו?

 ג.

 בית הסוהר הוא תופעה שלילית ומזקת לתנועת-החירות ועתידה. הניגוד הגמור שבין מטרת

 התנועה והוק-השליט מתייב את לוהמי האומה לנקוט בשיטת המתתרת לשם פעולתם. מן המתתרת

 יכולים להתיך את מכותיהם על ראש האויב, בתוכה הם יכולים לאמן את צעירי האומה להיותם

 29 רצח אברהם("יאיר") שטרן, מחולל לח״י ומפקדו הראשון
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 לותמי תירות: היא המסגרת הארגונית, עד בו היום, בו יגיתו לותמים מן הימרתף׳ לקרב האתרון

 והמכריע, כשהמוני העם מוסתם בהתלהבותם וצועדים לפי פקודתם. - המאסר הוא אויב המתתרת.

 הלוהם, שנאסר ועבר דרך משרדי הבולשת, כשגופו נמדד ונשקל, קלסתר פניו ׳הונצה׳ על סרטי

 המצלמה, וסימני אצבעותיו הוטבעו ל׳זכרון׳ - ערכו של לוהם זה בשביל המתתרת פתת לאין ערוך.

 אף כשיזכה להשתהרר, יכולה תמונתו להתפרסם בכל רגע ויקשה עליו למצוא מקום סתר, שבו יהא

 בטות, מצד אתד, ומועיל למתתרת ולמלהמתה ־ מצד אהד.

 אולם זו הקלה בתקלות. האתדות תמורות יותר: האסיר מועבר על־פי רוב בכור של עינויים

 נוראים, שתפקידם לפתות את פיו ולדובב את שפתיו. הלותם תייב להכין את נפשו ולשתוק, אף עם

 יעבידוהו בכבשן האש ויסרקו בשרו במסרקות ברזל. אולם הניסיון הוכית - והדבר צריך להיות ברור

 לכולנו - כי לא כל הלותמים עמדו בניסיון. היו שרוהם נשברה ופיהם נפתה. והתוצאה: מאסרים

 הדשים, גילוי כל מלהמה - התלשת הכוה הלוהם, נסיגה מעלה אתורנית בדרך למטרה.

 אך גם אלה שעמדו בניסיון לא ניצלו עדיין ואין המתתרת יכולה להביאם בוודאות בהשבון

 לותמיה בעתיד. עם הגיעם לבית-הסוהר או למתנה, מתהילה התפתתות, שאך מעטים יודעים

 לנתהה לעצמם.

 יש והלוהם האסיר משתוקק בכל נפשו לשוב ולהצטרף לאהיו הנמצאים במתתרת. נדמה לו,

 שאם במשך תקופה ידועה לא תראה המתתרת כל סימני תיים כלפי תוץ, תשהררו הבולשת לשעה

 קלה - והכל על מקומו יבוא בשלום ־ אולם למתתרת יש הגיון משלה, והיא מכוונת מעשיה, לא

 מנקודת ראותם של הבדיה השבויים, אלא מתוך המבט הרתב של תנועת תירות לאומית והנדרש

 ממנה ברגע זה או אתר. בלבם של אתרים נולד רגש של נתיתות, כי ׳שם׳ אין מתהשבים בשאיפתם

 להיות גם הם בין הלוהמים, ועושים מעשים, בשעה שאפשר היה להמתין עוד זמן מה׳...

 כך נוצרת המרירות הראשונה, ואף במקרים שהיא נובעת מתוך רגשות אידיאליסטיים - הרצון

 להשתתף בפועל במלתמת התירות - נשכתת קמעה־קמעה המטרה, שלשמה שאפו לצאת לתופש

 ונשארת הכמיהה להשתהדר בלבד, ללא רקע אידיאליסטי; שאיפה אישית בלבד.

 ואלה אשר עינויים וצינוק לא שברו את רותם ואף הישיבה הממושכת בבית הסוהר לא העבירתם

 על דעתם לשמתתנו הם רוב האסירים - אלה אשר עצביהם לא בגדו בהם ואמונתם בניצהון לא

 נתערערה אף כמלוא הנימה - הם רהוקים מהזית המלהמה, והמתתרת שוב אינה יכולה להפיק מהם

 את התועלת הדרושה.

 ׳מתים תיים׳ בשביל המתתרת.

 ד.

 ההשבון הוא פאסיבי לכל סעיפיו ויש לסלקו אתת ולתמיד מהיינו. יש להרוס את בתי-הסוהר

 בשביל המתתדת. אותם ואת כל הכרוך בהם. שאם לא כן - אם נהיה נתונים תמיד לםכנתו, ללהצו

 ולהווי המיוהד שלו - הוא יהרוס את המתתדת, את תקוות התירוה היהירה.

 דרכים רבות להגשמת ההלטה זו:
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 העמקת המתתרת - משמע: החוקים בכל השטהים, ארגון אפקטיבי. השמדת נגע המלשינות ־

 משמע: הענשת המלשינים בכל הומר הדין.

 ועל כולם - הצו ההינוכי, ׳יהרוג, ייהרג ולא ייאסר/ שיש לעשותו הלכה למעשה. צו זה פירושו:

 אין לותם התירוה מרים ידיו למעלה כשהוא נדרש לעשות זאת על-ידי ׳שומרי התוק׳. תהת זאת הוא

 שם ידו על כליו ומגן על ההופש שלו, אף אם השואפים לצודו כיתותיהם עצומים לעומת כותותיו.

 הוא יודע: כל עוד נפשו בקרבו, הוא לא יתמסר לאויב. הוא יילהם באויב זה מלתמת דמים, יציל את

 תייו על-ידי שיגיס את האויב, או יפול בקרב - אם הלה יתגבר עליו.

 מקרים אלה - אם יישנו וישלשו, אם עשרה מאתנו יפלו ויפילו עשרה מן האויב ירתיקו את

 מארת הסוהר מהיינו. כי אם ידעו ׳שומרי התוק׳ שבדצותם לאסור אהד מלוהמי התירוה, הם עלולים

 לקפת את הייהם, אין ספק שיוותרו על ה׳עונג׳ להפגש פנים-אל-פנים אתו ועם קנה-כליו. כי הם

- הייהם יקרים להם. אין להם כלום בעולם מלבד הייהם העלובים. הם רוצים לתיות ולא לסכן

 את גופם. הם מוכנים לזכות בתואר ׳גיבור/ כשאין הם מסכנים כלום וגשקפת להם העלאה בדרגה.

 אולם ותר יוותרו על הדרגה ועל התואר אס ידעו ברור, שעליהם להתייצב מול לותם אשר אחת

 התלטתו:

 ׳להרוג, ליהרג ולא להאםר׳.

 יש למהוק מתיינו את ה׳אמתות׳ המוסכמות, את האםימונים השתוקים, ששאלנו ממקורות זרים.

 אתת מאלה: ׳בית הסוהר הוא בית ספר למהפכנים׳.

 לא בית ספר הוא לנו בית הסוהר, אלא שטן בדרך מלתמתנו. עלינו להסירו ולהסלו בשטה זה -

 כבכל השטתים האהרים - אין פשרה בשביל תנועת התירות העברית:

 המתתרת תהרוס את בית הסוהר, או -

 בית הסוהר יהרוס את המתתדת.

 אפשרות שלישית - איננה."

 בשעת כתיבת המאמר לא ידע גרא כי יהושע כהן ונחה חברחו כבר נוהגים לפי כלל זה חודשים רבים.

 יהושע חש את הציווי ״להרוג, להיהרג ולא להיאסר״ באופן איסטינקטיבי.

 עם פרסום המאמר בקרב השורות, הורה מיכאל לכל אנשי המנגנון שהקים, לשאת נשק. לכל אהד

 מהם ניתן אקדח, לעתים גם רימון. את האקדח היו נושאים מחחח לחולצה או המעיל, כדי שאפשר

 יהיה לשלוף אותו במהירות בעת הצורך. בלילה הוטמן הכלי מתחת לכר.

 נושאי-הנשק הרגישו את עצמם לפתע משוחררים. הם מעולם לא נשאו נשק באורח קבע, גם לא

 בתקופת יאיר, בשעת המרדפים והרציתות. האקדת, שהפך להם הבר, שממנו לא נפרדים אף לרגע,

 הפיח בהם בטחון וגאווה שהמחישו את אי-תלותם בידי הלוחמים את עובדת המלחמה הנטושה בין

 השלטון לבין תנועת השחרור העברית.

 רוח חדשה ההלה מנשבת בין הלוחמים. הצו נחקבל באופן מוחלט. אכן פסקו המעצרים. עם זאת,

 נשיאת-הנשק תבעה גם קורבנות.
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 ביסוסה הרעיוני של לח״י - ״החזית״

 ההסברה והתעמולה הן בנות-לוויה הכרחיות ובלתי-נפרדות מהמעש המלחמחי של המחתרת. לכן

 אתת ההתלטות הראשונות של המרכז, עם גיבושה מחדש של המחתרת, הייהה להקים במה רעיונית

 ותעמולתית אשר תשמש כלי הסברה והשפעה על הציבור לדרכה של המחתרת, ששמה החדש הוסב

 מהארגון הצבאי הלאומי בישראל ללוחמי תירות ישראל(לת׳׳י), כפי שהגה יאיר בסוף ימיו.

 גרא, אשר עדיין היה עצור בלטרון, דחק במיכאל, עוד קודם לכן, להוציא ביטאון כדי ״לבסס את

 הסברת התנועה על הדירה בעומק ועל ניסיון להשפיע על השכבה המשכילה ביישוב.״

 בקיץ תש״ג הופתעו אנשים שונים מהוגי האינטליגנציה ביישוב ובעיקר בחוגי האינטליגנציה

 הלאומית, כשמצאו בתיבות-הדואר שלהם תוברת בסטנסיל ״התזית" - עיחון לוחמי חירות ישראל,

 גיליון אי.

 על פי חוכן העניינים הבינו שזהו ביטאון חדש של ״קבוצת שטרן״, ועוד יותר מאשר עצם הופעתו

 של ביטאון זה של קבוצה שנתשבה כמתוסלת לחלוטין, הופחעו הקוראים מהרמה הגבוהה ומהניתוח

 הקר וההגיוני המשולב בלהט מרוסן.

 ישראל אלדד תיאר את הופעת ״החזית" כך:

 "החזית", תפקידו יהיה לתת בסיס רעיוני למעש הלוהם הקיים, לאיגסטיגקט ולרגש הקיים

 שדתפו למעש הזה...

 ׳׳החזית״ לא עסק בוויכוהים עם הגויים ובשכנועם, לא עם הגויים הרעים (האגגלים) כפי שעסקו

 בלי סוף אנשי הסוכנות והסוציאליסטים הציוניים, ולא עם הגויים הטובים, הנאורים, בעלי המצפון,

 כפי שעשה זאת בדם לבו, ז׳בוטינםקי. מעל ׳החזית׳ שללגו את כל הגישה של ׳בעיה ופתרונה׳-. הצלת

 עם איננה אידיאה... המטרה היא הקמת המלכות העברית במולדת, והמסקנה הראשונה הנובעת מכך

 היא: אי הכרה במנדט הבריטי. השלטון הבריטי הוא שלטון זר! (״מעשר ראשון״, עמ׳ קד׳-קז׳).

 בהזדמנות אחרת, בשיחה מוקלטת, השמורה בארכיון בית-יאיר, אומר יצתק שמיר:

 ״הגענו למסקנה שיש להתהיל בהופעה תעמולתית, או יותר נכון, הסברתית, שלא מספיק לצאת

 מפעם לפעם עם כרוז שאיננו יכול להכיל יותר ממספר מסוים של משפטים. על כן, קם ונולד ׳התזית׳

 שלעצמו היה מבצע טכני די קשה, היה קשה להשיג נייד... אך עצם הההלטה להוציא את ׳התזית׳,

 הייתי אזמר, זה למעשה פתת תקופה הדשה במלהמה שלנו. זו הפעם הראשונה, ולא דק בתולדותינו,

 בתולדות המתתרת שלנו, אלא בכלל בתולדות המתתרות בארץ שהופיע בטאון אידיאולוגי-פוליטי

 כלפי הוץ לציבור. זו הייתה ׳עיתוגות׳ הבלתי־ליגאלית הראשונה המיועדת לציבור, שגגע בכל מיני

 בעיות, הגיבה על המאורעות השוטפים ואין ספק שהשפעתה הייתה כבירה. קודם כל, השפעתה
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 הייהה גדולה עלינו עצמנו, על התברים שלנו עצמם. הנכס הגדול ביותר של כל תנועת מהתרת זה

 כוה האדם שלה... לא הייגו מסוגלים לעשות את מה שעשינו, לא היינו מסוגלים לבצע מבצעים,

 מבצעי גבורה ומסירות כאלה ללא העיתונות שלנו, ללא ההסברה שלנו. האנשים אינם נולדים

 גיבורים...״

 תוברות אידיאולוגיות מילאו בעבר תפקיד חשוב ביותר במהפכות ובהתרחשויות היסטוריות גדולות.

 קשה לקבוע באיזה מקום בסולם החוברות מסוג זה תופסים גליונות ׳החזית׳. ישנה דעה שעיתון

ר ש פ א - י ת לחייי. בכל אופן השפעתו עברה את גבול כל התקוות שתלו בו מקימיו. א  "התזית״ בנה א

 היה להעלות על הדעת שביישוב זה, המשועבד שיעבוד מותלט בגוף ובנפש, יהיה לעיתון המחתרתי

 החדש הד כול כך חזק. אנשים רבים חדלו לראות בלח״י כנופיית קנאים מטורפים. "החזית" הפיתה

 רות הדשה בתברים העצורים בלטרון, ששאבו ממנו עידוד ותמריץ לביצוע המשימה הגדולה שעמדה

 בפניהם: הבריחה.

ן מרמתו של העיתון. היה ברור  גרא, שהוא וחבריו היו בעיצומה של כריית המנהרה, היה שבע-רצו

 לו כי רוב התומר נכתב בידי ישראל אלדד.

 כפי שמסתבר, גם גרא הגה מאחורי התיל יצירת עיחון מחתרתי לשם הסברת דרכה של לח״י

ט את ט ר  בקרב הציבור הרהב. לאחר קבלת הגיליון הראשון של ׳החזיתי, הוא שיגר לאלדד איגרת בה ש

ת הנושאים: הפצת אמונת אמת בדרך: גיאופוליטיקה  הצעותיו לשיפורו של העיתון. הצעותיו כללו א

 של המזרח-התיכון, מלתמתם של העמים המשועבדים לבריטניה: מלחמת החירות של עמי אירופה;

ת הנוער משאננוח; קטעים  הסברח י״ח עיקרי התחיה של יאיר; ספרות עולמית שבכוהה לעורר א

 נבחרים של פילוסופים ומנהיגים.

 כבר עתה מציע גרא לאלדד להדגיש כי לת״י איננה תנועה ציונית, אשר התרוקנה מתוכנה ולא

ת ״והציונות לגבינו מתה". דבר נוסף אשר ישראלי  מתייבת עוד. לחייי תנועת תירות ישראלית-ארץ-

ותם ואהדתם כלפי הערבים גם ממניעים -מוסרי  הציע הוא: הגברת התיעוב אל הבריטים בשל אי

 הומוסקסואליים.

ם גרא כבר בקיץ 1943 על הבעיות הגיאופוליטיות  אבל משקל עיקרי במתשבה המדינית שלו, ש

 של המרחב הממוקדות באינטרסים ובניגודי אינטרסים של העם העברי ועמי המזרח התיכון וחתירה

 לקראת בריתות על בסיס אינטרסים משוחפים.

 את עריכת ׳התזית׳ הטיל מיכאל על אלדד, שבמשך השנה הראשונה של פעילותו, כונה בשם

 ״סמבטיון״. המערכת הראשונה של הירחון התכנסה בתדר הספרייה של הגימנסיה ׳בן-יהודה׳ ברחוב

 מאפו 7, בתל-אביב, הגימנסיה שבה שימש אלדד כמורה. במערכת הראשונה השתתפו אלדד, מיכאל

 ועמנואל כץ. עמנואל, יליד 1915. הוא נולד וגדל בווילנה למשפחה ציונית-לאומית. מנעוריו הצטיין

 בלימודיו. היה בעל כושר ביטוי ועט שנון, בעל סגנון, פובליציסט ומתרגם. מגיל צעיר הצטרף לבית״ר.

 עלה ארצה כסטודנט באוניברסיטה העברית. היה עתונאי שנון, השקפותיו הובילוהו ללח״י והיה עם

 אלדד בין מייסדיה של ׳החזית׳ ועורכיה.
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 מהגיליון השני השחחף ב׳החזית׳ גם גרא, שהצטיין בניתוחיו המדיניים ובסגנונו הנאה והמהוקצע.

 בדואר המתתרת, מתוך מחנה המעצר בלטרון, שלח את רשימותיו ב״כתב הפנינים״ על נייר טואלט

 דק הניתן לקיפול ולהםתרה. מאמרים רבים הדנים בנושאים הבוערים של המדיניות הבריטית במזרח-

 התיכון ובארץ-ישראל, הסביר והדריך את הקו הפוליטי של המחתרת במלחמתה נגד השלטון הזר. יאיר

 הרש את הקרקע האידיאולוגיה הצחיהה של זמנו והשקה אותה בדמו: אלדד אסף זרעים מובתרים

 שהיו תבויים ביצירת העבר הישראלי המזהיר, בכתביהם של הוגי-דעות וסופרים לאומיים גדולים

 ובעיקר בשירתו של אורי צבי גרינברג, והוא זרע את הזרעים הללו באוהה קרקע שקויה דם. אלדד גידל

 וטיפח אח גן-המחשבה של מלחמת תירות ישראל.

 ״ראיתי אצל ישראל שלמות״ - אמר לימים מיכאל - ״הטיבה רעיונית אחת ואמרתי, שהאיש

 הזה יכול לתת את הבסיס הרעיוני. הוא יודע להסביר והשוב שיהיה במרכז וימלא את הפונקציה

 הזאת.״

 הגיליון הראשון של ׳התזית׳ יצא בתמוז תש״ג(יוני-יולי 1943). המאמר הראשי, פרי עטו של

 אלדד, קורא לפתיחח חזיח שנייה, שהיא אך ורק עבריח, אשר לה מטרה אחת ברורה: כיבוש המולדת

 העברית מידי השליט הזר.

 ״תזית המלחמה של העם העברי ־ מהי ואיפה היא? מה הגורמים הקובעים תזית זו, מי האויב,

 מה המטרה?

 מיום שיצאו אבותיגו מהגיטו, מאותה חומה רותנית בצורה גשגבה, מיום שמאויי המשית, מלכות

 דוד המיועד, תדלו להוות את ערך התייס בנפש העם - מיום זה אבדה פשטות ההבגה ופשטות

 הרצון. ערפול וטשטוש, הפשטה ופיצול, אינדיבידואליזציה וסקולריזציה שדדו את מערכות האומה

 עד שהגענו עד כוש. תמישים שנות הציונות לא ריפאו את הקרעים אף הם. האות: ׳הלםיגגפורסיאשר

 ריפאו את הקרעים אף הם. האות: ״הלסינגפורס׳ אשר דיבוקה עדיין שולט היום וביטויה: החזית

 נגד היטלר.

 יהודים נלתמים באמריקה בעד האמריקאים, ברוסיה בעד הרוסים, ובפלשתיין בעד האנגלים.

 ואין זו שאלה של ׳צבא-עברי׳ בלבד אף ׳צבא עברי׳ בתכניות אלו המוצעות מימי ז׳בוטינםקי ועד בן

 גוריון אינן אלא הגשמה צבאית של הלםינגפורס. מלתמה לשיווי זכויות בנוסה הדש בארצות הגולה.

 יכול להיות טעם לצבא כזה רק בשתי אפשרויות: א) בצבא בריטי היוצא ממרכזו הסוברני להלחם

 באויבו, או ב) - בצבא פולני, צרפתי תפשי הבא מבתוץ לשתרר את מולדתו. ה׳צבא העברי׳ הזה לא

 ימלא אף אתד מתנאים. תזית זו של יהודים נלהמים בכל העולם בהיטלר, בכל תארים אפשר לתארה:

 מלתמת נקם, מלחמת זכויות - אך דבר אהד איננה תזית זו: מלתמת שהדור כפי שהיא לפולנים,

 ליוונים, לצרפתים, ועל כן אין זו התזית של לוחמי חירות ישראל.

 וכאן בארץ, כאן שלכאורה נוצרו כל התנאים למלתמת שהדור זו, התנאים התיוביים והשליליים
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 (היוביים ־ יש נוער בריא, יש יסוד כלכלי. שליליים - השולט הזר אינו מכסה כלל את פרצופו)

 כאן - עסוק הנוער בהמון תזיתות אתרות. תזית מלתמת מעמדות, הזית מלהמה ב?גל האדום׳. הזית

 מלתמה בלעז היישוב. חזיתות מדומות, אויבים מדומים.

 אנתנו, לותמי תירות ישראל, תלמידיו של המפקד המנוה אברהם שטרן הי׳׳ד, למדנו להביט

 בעמים בהירות לתוך האמת ההיסטורית. והאמת ההיסטורית הגורלית הזו היא: אין לא טעם ולא

 צורך במלהמת סרק זו. היטלר הוא רק ראש אכזרי אהד מכל ראשי ההידרה האיומה. ואם הוא יפול

 יצמהו לה ראשים חדשים. באנגליה, אמריקה ואף ברוסיה נראים כבר ראשוני סימניהם. התזית

 לזכויות בגולה - א) אין בה צורך, ב) אין לה סיכויים; התזית אבודה למפרע ואווילות ופשע הוא

 לאבד כתות בה. תפקידגו הוא לפתות תזית שגיה שהיא אך ורק עברית ואשר לה מטרה ברורה;

 כיבוש המולדת העברית מידי השליט הזר והאכזר. תזית זו קודמת לכל האתרות. הגיצתון בתזית זו

 פירושו: פתיתת שערי הארץ ־ ארצנו.

 כמו כן דוהה חזית זו את כל המלתמות והאויבים המדומים ברגע זה לקרן פינה, לא העתון

 האידישאי והגרמני, לא הבורגני ולא הדגל האדום - לא הם אובייקט מתאים למלתמת שהדור.

 ואף לא הערבי. מה הם הערבים אם לא כלי שרת בידי המסיתים הבריטיים מתרפ״ט ועד תש״ג?

 ומה יהיה ערכו של גורם מנופת ואפסי זה בהיות השלטון העברי בידינו? כל הבעיות האלה; בעיית

 השפה ובעיית המעמדות, בעיית הספסרים ובעיית הקומוגיםטים, בעיית שביתות בביה״ס ועד בעיית

 הסכנה הערבית, כל הבעיות האלה הן בדיוק כבעיית השערים הסגורים, בעיית השלטון פה בארץ.

 ולא רק מפני ששלטון בריטי זה הוא רע. אלא מפני שהוא זר. אין אנו נלתמים בספר הלבן כי אם

 בהנאים המאפשרים אותו; אין אנו נלתמים בגזירות כי אם בגוזרים. וטעות הייתה בידי הציונים כל

 השנים בהעמידם את הסוברניות בארץ כמטרה ואת ההתישבות, העלייה, התרבות העברית בעמדות

 הכלכליות וכוי כאמצעים. ההיפך מזה הוא האמת כפי שהראה הניסיון והכשלון הציוני. בלי שלטון

 אין עלייה, ואין תרבות, אין אפילו עמדות כלכליות (האהים םטיל).

 האמת הקולוניזטורית והאמת של השתדור בכל הדורות היא: שלטון הוא אמצעי להגשמת

 הרעיון. כל זמן שהשלטון נמצא בידי זר, אין ערך כמעט למפעל, ומכאן מסקנת לוחמי חירות ישראל,

 מסקנה פשוטה: אויבנו הוא השולט הזר פה, אויב אפריורי, כמו שהגרמני הוא אויב לדני בדניה ואף

 אם אינו מכביד את עולו, ועל אתת כמה וכמה השליטה הרשע, האנטישמי והאנטי-ציוני.

 לא תזית גולה ולא תזית מלתמת אהים. התזית היא בנקודה המרכזית של הציונות. תזית השלטון

 בארץ ישראל.

 והתזית קשה, והרבה עוד יפלו ויותר עוד יוספו, כי זוהי תזית יהירה שיש בה טעם.

 בגיליון השני של ״החזית" נתפרסמו כבר גם מאמרים מפרי עטו של גרא. אהד מהם: ״אנגליה,

 הציונות ותנועת התירות העברית" הדגיש את ההבדל בין תנועת התירות לבין הציונות שרק אחת

 ויחידה לחירות ישראל בארצו - מלחמת תמיד בכובש, כשלטון זר, אשר תיפסק רק עם השגת המטרה:
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 בעזוב החייל הבריטי האחרון את ארץ-ישראל.

 המאמר:

 ״ביום כניסת הגנרל אלנבי בראש צבאוהיו לירושלים הבירה, בסוף שגת 1917, הייתה אנגליה

 לאויב מספר אתד של שאיפת התירות העברית.

 עם כיבוש הארץ ע״י הצבא הבריטי, במלהמה הקודמת, לא תל כל שינוי מהותי בקשר שבין העם

 העברי ומכורתו: אוקופנט אתר גורש ע״י אוקופנט אהד; השלטון הזר של השולטן פינה את מקומו

 לשלטון הזר של ״מלך אנגליה וקיסר הודו״. לא יותר מזה. האוקופנט, השלטון הזר, המשעבד - דק

 דגלו נשתנה.

 הציונות לא ראתה מצב-דבדים זה והגיעה משום־כך לסוף-פסוקה ההגיוני; תיסול רעיוני

 ופשיטת רגל מעשית. תולדותיהם של היסול זה ופשיטת-רגל זו - הלא הם כתובים על כתב-העתים

 מאז המלהמה הקודמת. כל הרוצה יעלעל בדפים צהובים אלה ויעבדו לנגד עיניו התמימות, קלות

 האמונה והעיוורון הטוטאלי של הציונים.

 א.

 בפרוץ מלתמת-העולם הראשונה נשאו שתי תנועות ביהדות את עיניהן אל אנגליה. האתת:

 עברית-ישראל; השניה: ציונית-גלותית.

 האתת - ניל״י. קבוצת צעירים, אשר הורתם ולידתם - אם בתומר ואם ברות - בארץ, ואהרון

 אהדונסון בראשם. צעירים אלה - זיקתם למולדת לא הייתה של געגועי ״שנות אלפים״ ושל

 פוגרומים. הם צמתו מתוך הקרקע כאותם העצים שנשתלו על-ידי אבותיהם וראש-מאוויהם: היי

 תירות וכבוד על אדמת האומה.

 אנשי-ניל״י שנאו את הזר השולט בארץ ושאפו לפרוק את עולו. שנאתם לא נבעה מן האסיתיות

 של השלטון התורכי, מן הרקבון המדיני והמוסדי, שציין שלטון זה בעת המלהמה. הם זממו לפרקו

 על עצם היותו שלטון לא-עברי. הצעירים היכו להזדמנות. והיא באה עם מלתמת-העולם.

 עד היום טרם נתגלתה תעלומת פעולתה של ניל״י לפרטיה. טרם נתגלה תוכן הברית שבין אהרון

 אהדונסון והמדינאים האנגלים. אולם סופם של לותמי-ניל״י מעיד, יותר מכל תעודה מדינית, מה

 הייתה מטרתה ותכלית מלתמתם. תעודת-מותם כתובה באותיות-דם מזהירות: אבשלום פיינברג

 במדבר, שרה אהרונסון בזכרון יעקב, לישנסקי ובלקינד - על הגרדום בדמשק. הרדיפות, עינוייהם

 ומותם בידי התורכים מעידים מה גדולה הייתה שנאתם לשלטון הזד. ההליכה לקראת המוות בהכרה

 בדודה מוכיתה, כי אכן גדול היה הרעיון, שלמענו לתמו ומתו: שתדור מידי זרים ותירות ישראל

 בארצו.

 תעלומת מותו של אהרון אהרונסון, היעלמו ממטוס בריטי מעל תעלת לאמאנש, נותן מקום

 להשערה ודאית: אנגליה הייתה מעונינת להשתתרר מן האדם, שביכלתו לסייע כה הרבה ולהזיק כה

 הרבה; שרצונו תלמיש ועל שאיפתו ולא יוותר. היא נשתתררה ממנו, כשעזרתו לא הייתה נהוצה
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 לה יותר...

 בהתכונן שלטון אנגליה בארץ, נמו כבר ראשי ניל׳׳י את שנתם הנצתית. את האינטרסים של העם

 העברי ייצגה מעתה התנועה השניה - הגלותית.

 וויצמן וז׳בוטינסקי, הציונים, פעלו במסדרוני המיניסטריונים בלונדון בשנות המלהמה הקודמת.

 ההסתדרות הציונית התליטה בראשית המלהמה על נייטרליות מותלטת, כדי שלא יבוא, הלילה.

 גיגוד בין דגש ״הפאטריוטיות הציונית״, לבין ההובה הפאטריוטית לארצות מגוריהם. אולם למעשה

 הלכו הציונים בדרכי הסוציאל-דמוקרטים ו״התאימו״ את השקפותיהם הציוניות לאינטרסים של

 המתנות הלוהמים. אלה ־ לצעד מעצמות-המרכז; ואלה - לצד מעצמות-ההסכמה. ומובן מאליו,

 כי הפונים לצד בנות-הברית יכלו לקוות להצלתות יותר מן הכפופים לאינטרסים של גרמניה -

 אוסטריה - תורכיה. מאנגליה בקשו זכויות בארץ, שעתידה הייתה אולי להכבש על-ידה, שעדיין

 הייתה נמצאת בידי האויב. ואילו בקשה זו לגבי תורכיה, פירושה היה: ויתור על חלק מזכויותיה

 בארץ, אשר היא שלטת בה שלטון־ממש.

 ואמנם, פעולתם של ז׳בוטינסקי-וויצמן הוכתרה בהצלהה: ממשלת בריטניה פרסמה את ״הצהרת

 בלפור״, הוקמו הגדודים העברים בצבא הבריטי.

 אנגליה קנתה לה שלטון-יתיד במותות הציוגים ובלבותיהם.

 ב.

 עם התרפת היתםים בין וויצמן לז׳בוטינסקי נוצרו שתי אגדות על תולדות ה׳שותפות׳ בין

 הציונות לאנגליה, שהצהרת-בלפור כאילו שימשה לה ביטוי.

 חסידי וויצמן הפיצו את האגדה על המצאתו הגאונית של המגהיג הציוני בשטה הכימיה, שכאילו

 פתהה בפניו את שערי השליטים. ההצהרה המפורסמת הייתה כעין שכר על שרותו למאמץ־המלהמה

 הבריטי...

 תסירי ז׳בוטינסקי, לעומתם, ניסו להוכיח, כי פעולתו של מנהיגם להקמת ה׳גדודים העברים׳,

 היא שהניעה את הממשלה הבריטית לנקוט מדיניות של תמיכה בשאיפות הציונים.

 אלה ואלה - האמת היא מהם והלאה. האמת היא, כי אילולא הייתה קיימת ציונות בעולם,

 הייתה אנגליה תייבת להמציא אותה. כי הציונות שימשה לה לאנגליה כלי־שרת להשגת קטע השוב

 בתכניתה האימפריאליסטית.

 עוד במאה הי״ט נראתה לעין השאיפה הכללית של המדיניות האימפריאליסטית הבריטית והיא:

 לאתד בקשר בל-יינתק את הממלכה המאותרת עם הודו, שטת הניצול הקולוניאלי העשיר ביותר

 בעולם (כל לירה אגגלית, שהוכנסה בעסקי הודו נתנה במשך עשרות שנים אחדות רווח של חצי

 מליון!) וליצור דרך קצרה ובטוהה להודו, דרך שתעבור כולה באיזורי-השפעה בריטים. מכאן -

 רכישת מלטה האי. מכאן - רכישת רוב המניות בתברת תעלת סואץ, מכאן - ההשתלטות על

 מצרים.

 צורך זה בדרך קצרה ובטוחה להודו נעשה דחוף ביותר במאה העשרים, כשקמו לה לאנגליה
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 יריבים מסוכנים בהתתירות על אחורי השפעה באסיה: יפאן, רוסיה וארצות הברית. אימפריה

 בריטית רציפה - זו הייתה שאלת השאלות. המזרת התיכון נעשה תשוב ביותר בשביל אנגליה הן

 כהגנה על מזדהה של תעלת סואץ - הדרך הימית הקצרה ביותר להודו - והן כאמצעי להבטתת

 גבולותיה המערביים של הודו. ואם נוסיף לכך את הנפט העיראקי והפרסי ואת תכנית התהבורה

 האווירית שכבר נראתה באופק - יהיו נימוקיה של אנגליה גלויים למדי. גיברלטר־מלטה-מצרים-

 ארץ-ישראל-עיראק-אפגניסטן-הודו: זו הייתה דרך המלך של המדיניות הבריטית.

 כדי להשיג מטרה זו של שטת אימפריאלי רצוף, היה צורך להשתלט על הנחרת התיכון. אולם,

 שטה זה היה נתון לשלטונו של ׳האדם ההולה׳ - של תורכיה. אגגליה תיכתה למותו של ׳האדם

 התולה׳, כדי לזכות בנתהים שנשאה אליהם עיניה. נסיונה של גרמניה הווילהלמית לעמוד בדרכה של

 אגגליה על ידי תכנית מסילת הברזל ברלין-בגדד, היא שהייתה אתת הסיבות המכריעות לכניסתה

 של אנגליה למלתמה נגד גרמניה. אנגליה הייתה מוכנה ׳למסור׳ את קונםטאטינופול לידי הרוסים

 בתנאי שאלה יוותרו על שאיפתם לצאת למפרץ הפרסי. על היפה, בגדד וטהרן, לא הייתה אגגליה

 מוכנה לוותר בשום אופן.

 אולם בשאיפותיה במזרת התיכון נתקלה אנגליה בימי המלהמה ביריב תדש ־ בצרפת. זו הייתה

 הלשה מגרמניה ומסוכנה פתות ממנה. לפיכך נלתמה אנגליה עם צרפת נגד גרמניה. אך צרפת,

 עם היות עיקר דאגותיה הבטתת גבולה הצפוני־מזרתי בפני הסכנה הגרמנית, לא משכה ידיה גם

 משאיפתה להרתבת האימפריה שלה. אף היא השבה להיבנות על השבוגה של תורכיה והלמה את

 הלום הליבנאט הצרפתי. להגשמת הלומה זה השקיעה צרפת מרץ רב: מדיני, תרבותי וכלכלי גם יתד.

 צרפת הקתולית נטלה לעצמה את התסות על עדות הנוצרים בארצות המזרת התיכון. ערב מלתמת

 העולם הקודמת הייתה דעתה של ממשלת צרפת נשמעת בעניני הלבנון יותר משנשמעה דעתה של

 ממשלת השולטן.

 שתי הממשלות היריבות - אנגליה וצרפת - ביקשו את הפשרה אולם הוזה סייקס (האנגלי)

- פיקו(הצרפתי) לא השביע את רצון שתיהן. מאהורי הפרגוד עשתה כל ממשלה על דעת עצמה

 פעולות דיפלומטיות, כדי להשיג מעמד של שלטון-יחיד בשטח שהיה ידוע אז בשפת המדיגאים

 בשם ׳סוריה׳ ושגבולותיו: אלכסנדריטה בצפון ואל־עריש בדרום. הדיפלומטיה האנגלית הייתה

 זריזה יותר מן הצרפתית. היא השתדלה לבטת (בית פתותה, טי״ת צרויה) את האינטרסים שלה

 בכל הכיוונים, מצד אהד ניהלה משא ומתן עם תוסיין השריף של מכה והבטיהה להמליכו על ערב

 הגדולה, תמורת הבטתת זכויותיה כ׳פרוטקטור׳ ו׳יועץ׳ בשטה המדיגי תיצוגי והכלכלי. ומן הצד השגי

- נכנסה במשא ומתן עם הציונים. להסכם הראשון עשתה פרטום בין שבטי ערב. ולשגי - בארצות

 הברית, אשר נשיאה היה ידוע ׳כאידיאליסטן שלא מן העולם הזה׳.

 ההשבון האנגלי היה ברור: בשעת הצורך תוכל להשתמש בשני ההסכמים, אם ידרשו זאת

 האינטרסים שלה, היא תוכל ׳לשכוח׳ אהד מהם ואס יהיה צורך - תוכל גם לשכות את שניהם.

 זה היה מקומה של הצהרת בלפור במדיניות האנגלית הכללית. האידיליה. אך מעשי ׳״קבוצת

 שטרן׳? לא. זהו עניין אהד! זה מוכרתים להזכיר, כי לפי שעה זה היה הדיסוננס היהידי באידיליה שבין
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 היישוב והוד מעלתו של הנציב העליון(סגירת לשכות ופטיצות משתלבות יפה מאוד ב׳אידיליה', הן

 גם דרושות במקצת). על הכל אפשר לעבור בשתיקה, רק - לא על דבר אתד: ׳קבוצת שטרן׳.

 טוב. גקווה שבהוצאה הבאה של אותו קונטרס יגדל מספר השורות והדפים על היהודים בארץ-

 ישראל.

 ג

 הירואיקה. היה זמן שעל כל נזירה שבאה על היישוב בציון - ענו במאמרים, בכינוסים, במבדקי

 מהאה ו׳תיכו׳ עד שבאה גזירה שניה והשביתה את הראשונה. יש להודות כי ׳הזקנים׳ ממשיכים בכל

 אלה. הנוער בוהל בהם. הנוער רוצה הגבות אתדות. וה׳זקנים׳ מבינים. מבינים ומרשים להם לגערים

 לשהק. ובשנים האתרונו נתהדשו דרכי ההגבה: כרוז מלא גידופים ואיומים !!! העולם אינו שומע?

 נצעק מעל כל קירות תל-אביב וירושלים: ׳סטרומה׳ דורשת נקמה!!! עוד נבלה מצד מק-מייכל?

 תמונתו ברחובות העיר עם הכתובת המזעזעת: רוצה!! מוציאים יהידה עברית מן הארץ: כרוז רודף

 כרוז, יידע היישוב!!! פרס בעד ראש יהודים? ייזהר הא׳ וילקיגס! תמוגתו ולעג בצידה! הוא עוד תי?

 אין דבר? אך היהודים לועגים לו!! ויש סיפוק ויש פעולה!

 והקרב נמשך.״

 ביסוס האידיאולוגיה הישנה-ההדשה של לח״י, כפי שהופיעה ב״עיקרי התחייה״ של יאיר, נעשה

 בתמישה מאמרים מפרי עטו של אלדד, בגלימות הבאים של ׳התזית׳. במאמרים אלה מוסברים בהרהבה

 "אבני היסוד" של מלחמת החירות העברית שקובעות לעתיד לבוא את השקפת עולמה המהפכנית של

 תנועת לותמי תירות ישראל.

 נקודת מוצאה של השקפה זו היא כשלונה של הציונות, אשר הפכה מגעגועים להשבת מלכות

 בית-דוד לבעיה של פליטים ונרדפים המתפשים בית בטוח בארץ-ישראל, מתנועה מדינית לתנועה

 פילנטרופית, בזמן שעל התנועה הציוניח לחתור להקמת מדינה עברית עצמאית לא מפני שאנו

 מפוזרים אלא למרות שאנו מפוזרים.

 תנועת שחרור עברית איננה תנועה השואפת לסוברניות, היא כבר סוברנית מרצונה לא פחות

 מהסוברניות של היוונים או של הודים. רצוננו במולדת חופשית (במלכות) אם יש אנטישמיות או

 איננה, אם יש בעיה או איננה, אם יש פליטים או אין.

 אלה דברי סיכום של המאמרים:

 ״א. עם ישראל

 עם ישראל איננו אובייקט, כי אם סובייקט התנועה. לא נשוא כי אם נושא. כנשוא, כאובייקט,

 ראתה התנועה הציונית את העם. אובייקט הדאגה, הטיפול, הרהמים. העם היה ל׳שאלה׳, ל׳בעיה׳.
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 הדורשים ׳פתרון׳. עצם הגישה הזו כבר משפילה את הקומה, ממעטת את הדמות, מעמידח אומה

 כעני בפתח. ובהכרח ניסוח כזה, התגלגלנו על שולהן דיונים באוויאן וברמודה. לשולתן תברות

 צעו-בעלי-תיים, צלבים אדומים וועדות לפליטים. לא כזו הייתה קומתו של דוד אלרואי ושל דוד

 הראובני, שלא הייהה עמדה דומה לזו בתנועת שתדור של עמים אתרים, אין צורך לומר.

 בניגוד לעמדה זו, רואה תנועת התירות העברית את העם כסובייקט, הרוצה בגאולתו, כנושא

 תנועת שהדור. אמנם לא פעם הכריזה הציונות על שאיפתה להפוך את העם מאובייקט לסובייקט.

 אך הפיכה כזו אינה באה על-ידי הכרזות. עוד היום מדברים מנהיגי הציונות על מאמצים שיכירו בנו

 כעם. אהרי היסטוריה של ארבעת אלפים שנה, אחרי ״תנועת-תחיה״, כביכול, של המישים שנה -

 הגענו לידי כך, שיש לעשות את כל המאמצים שאנגליה, אמריקה, פרו ועיראק - יכירו בנו כי עם

 אנתנו. תנועת לותמי תירוה ישראל רואה בזה פרדוכס מהפיר. אין אנו מהכים ל׳הכרה׳ כזו. תובתנו

 היא להתנהג כעם, ככל עם: בצרפתים, כסרבים, כווסים. זהו שינוי הערכין הראשון המוכנס בזה

 לעולם המושגים העבריים אשר טושטשו.

 ב• ארץ-ישראל

 ארץ-ישראל איננה - כפי שסבורים היו הציונים מאז ועד עתה - ׳פתרון׳ הבעיה היהודיה. לא

 בלבד מפני שאין אנו מכירים ב׳בעיה יהודית', אשר לא ידעוה ולא שיערוה אבותינו מלפני היות

 ׳אמנסיפנטים׳ ׳פורצי הגדר׳ אצלנו, אלא מפני שהארץ, והיא דווקא, הנה האובייקט של רצוננו

 הלאומי, אובייקט חשחרור. חורבן הארץ גרם לפיזור בגלות, ושהרור הארץ יביא את קיבוץ הגלויות.

 ועל כן שאיפתו של העם היא לשתרר את הארץ. בניסוה הציוני ירדה והופתתה גם דמותה של

 המולדת עד מושגים מתפירים של ׳מקלט׳ ושל ׳בית יתומים׳. ארץ ישראל הייתה בעיניהם כארץ

 להתישבות, ״קולוגיזציה״ בלע׳׳ז, עם כל המושגים הקולוניזטורים בצדה: קליטה, ויזות, ילידים, הגנה

 וכוי. בשביל תנועת השהרור אין ארץ ישראל קולוניזציה, כי אם ארץ האירדגטה העברית. הציוגות

 הביאה (בעזרת השלטון או בהשפעתו) לידי כך, שהעמים רואים את בואנו לכאן, אם לשבת - כבוא

 היהודים למושבות ארגנטינה; ואם לגנאי - כבוא האיטלקים להבש (ואגב, כדאי להעיר כאן, שסוף

 סוף הקדימו רוב התנועות הקולוניזטוריות גם הן את הכיבוש להתישבות).

 כתנועת שתדור, כתנועת אירדנטה, תנועת התזרת מולדת לבעליה, ראה את תפקידו דוד הראובני.

 כך גם הבינו בפשטות אותם שני טטודנטים תמימים אלמונים, שבאו בשנת 1896 לפני הרצל והציעו

 לו לצאת עם 10,000 יהודים ולקהת את הארץ. כך גם היו תמימים אשר הבינו את תפקיד הגדודים

 העברים משנת 1917. הבינו, שהנה הם הולכים לכבוש את ארץ ישראל מידי הזר השולט בה, בשביל

 העם העברי ולא בשביל שליט זר אהד. ואילו פיעמה בקרב העם אז הרגשה של סובייקט, של תנועת

 שהדור, הרי שצריכים היו להודות לו, לבעל-הברית האדיב, על עזרתו הכבירה לכנות דתוב תשוב על

 שמו של אלנבי(כמו שעשו, למשל, הפולנים לגנרל פוש) ולפתות את פרשת השלטון העברי בארץ

 המשותררת. ואתר-כך - קיבוץ גלויות; ואתר כך - התישבות וכל הכרוך בה. אולם הציונים הפכו

 את הסדר; אף כי לא היו דרושים אז יותר כותות, מכפי שיכולנו לתת - כדי לשלוט פה בארץ. אנשי
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 הגדודים העברים התנהגו - בעצת ההנהלה הציונית - כהיל שכירים, המתפזו לפי פקודת השובו

 ודורש לכל היותר פיצויים לעצמו. מכאן עד להוצאת ה׳באפס׳ - קו ישר. מכאן עד לכל הבשלונות

 הרבים - קו ישר והגיוני, קו הכרהי. התגגדות אז הייתה יכולה ליצור היסטוריה. כשלון צבאי של

 התנגדות היה מתווה מההילה את הקו של הציונות; לקראת תביעת השלטון, לקראת ההכרה, כי

 הבריטים כאן אוקופנט הם.

 אולם הכשלון לא היה צבאי, הוא היה פוליטי, עקרוגי, אידיאולוגי. הוא היה כל כך עמוק, שאך

 בו נעוץ האסון העברי במולדת. טעות פטלית זו הייתה אפשרית אך בגלל העובדה, שהציונות לא

ו אלא תנועה קולוניזטווית ביתם לארץ ופילנטוופית - ביתם לעם. ו  הייתה ביסודה תנועת שתו

 נוסף על כך האמינה הציונות, שפעולות פילנטדופיה וקולוניזציה אפשריות הן בחסות שלטון זד,

 בהסד מצפון־עמים. ולא כדאי היה להרבות דברים על כך, לולא זאת, שעד היום הזה אלה הם

 יסודות הטרמינולוגיה והאידיאולוגיה של הציונות. תביעות לבטל את ה׳ספר הלבן׳, תביעות להרהיב

 את ועדות ברמודה וכוי. ממלאים את דפי העתונות העברית - מימין ועד שמאל. כל אלה ממשיכים

 בטעות המרה מאז. על כן מצווה תנועת לותמי תירות ישראל להתוות את שינוי הערכין בשטת

 הארצישראלי. הארץ היא בידי אוקופנט זר, ואין לה לתנועת שתדור תפקיד אהד מאשר מלהמה בלתי

 פוסקת באוקופנט הזר ויהא הוא מי שיהיה.

 ג. המלכות העברית

 כיבוש הארץ וההשתלטות עליה וקיבוץ כל הגלויות אינן עדיין המטרות הסופיות. הן הגן רק

 השלבים הכרהיים להשגת המטרה, והיא: הקמת המלכות העברית. ׳מלכות׳ איגגה פתרון בעיה זו או

 אתות. מלכות היא מטרה תרבותית עצמאית. במלכות משתקף הגובה התרבותי של אומה. כל כותות

 היצירה שבו: האוגונים, הכלכליים, האמנותיים, הצבאיים וכו׳ וכוי - שואפים להגשמה קולקטיבית.

 הגשמה כזו תיתכן אך במלכות עצמאית.

 אנו ראויים ואנו מוכשרים, לא פתות מכל עם אתר בעולם להגשים את יכולתנו ומרצנו ביהידה

 ארגונית-אורגנית כזו. כותות היצירה שלנו במאות האתרונות, שלא מצאו את שדה-הפעולה בין

 תומות הגיטו, בהנאי הגלות, פרצו את הגדרים ונתנו את עצמם לשירות עמים וממלכות זרים.

 הדינמיקה טבועה בבשרנו. דינמיקה זו שואפת ליצירת ערכים תרבותיים, ובשביל העם הערך

 התרבותי המרוכז והנעלה ביותר הוא - המלכות שלו. כשם שהיוצא מוכרה ליצור, כן מוכדתה אומה

 להקים את מלכותה. לא כדי לתת בית ליתומים; לא כדי להימנע מפרעות; לא כדי להשביע רעבים,

 כל אלה הם ערכים המקופלים בתוך האידיאה כחלקים הכרתיים, אך לא כגורמים, לא כסיבות, לא

 כתנאים. כשהם שאמנות הבמה מוכרהה לטפל בפתרון בעייתה של המשתק והתפאורה, ההארה

 והאיפור, המוסיקה והטכניקה, אך לא יעלה במוהו של אדם להגיד, כי התיאטרון קיים כדי לפרנס

 את השהקים, או כדי להביע רעיונות גשגבים רותניים, או כדי לפתת את כשרונות הציירים, או כדי

 לשעשע את הקהל. כל הדברים האלה נכנסים, אמגם, לתוך תוג דאגתם של מרכזי אמנות התיאטרון,

 אולם אין הם הסיבה והגורם. הגורם המכריע הוא הצורך האמנותי של יצירת השלמות, של ביטוי
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 כל הכותות האלה. כמובן שצורך כזה איננו נתלתה של כל קבוצת אנשים. זהו אחד הדברים שבחם

 מודדים את דרגתו התרבותיה של העם; באיזו מידה התרומם מעל הפרימיטיב.

 על כן, כל מי שמעלים את עינו, בשגגה או בזדון, מן העובדה - הקיימת מעל, או מתתת לסף

 ההכרה ־ שתנועת השהרור העברית היא הרבה יותר מאשר ׳בעיית פליטים׳ או ׳פרודוקטיביזציה׳

 או ׳ריכוז הרוה׳; כל מי שאינו מכיר, שלפנינו העפלה ענקית מעמקי הנפש - לעלות שוב על הבמה

 התרבותית, להשתוות ואולי גס לעלות ביתם לבמות האתרות; שלפנינו כיסופים עצומים להגשים

 את הגוף ואת הבשר, את הנפש ואת הרות של האומה, את כל הכותות האלה. שפוזרו עד כה, שנמקו

 עד כה לריק; לההזיר לאומה את תפקידה התרבותית; יצירת מלכות; כל מי שמכתיש את זה - הריהו

 מתזיר אותנו לפרימיטיב, הריהו מנמיך את הדמות. אין הוא מבין את הקווים הגדולים במהלך

 התרבות, אין הוא נותן טעם הראוי לשמו לתנועה. גאווהנו על עברנו המזהיר, על כל מה שנתנו

 ונותנים אנו לתרבות העולם, אינם מרשים לנו לקפל את דגלנו זה ולפרטו לאםימונים.

 אם נשתמש במונתיס משטת התנועה הסוציאליסטית הרי עומדת הציונות ביתס אלינו בעמוד

 הריפורמיזם, הטרייד-יוניוניזס עם מלתמתם לתוספת-היוקר ולהפתתת שעות-העבודה ביתם

 לתנועת מהפכה שלמה, מלאה. או אם נשתמש בדוגמה משטה אהד: כעמוד הצלם והצייר-האמן

 לפני אותו האובייקט. הצייר מפעיל את האובייקט, הוא מפעיל את נשמתו, את אפיו. הצלם מפעיל

 את המכונה והאובייקט נשאר אובייקט מת, גולם. ודאי שהגולם קרוץ מתומר, ודאי שצריך הוא

 לאכול ולשתוה, לעבוד וללמוד - אך כל הוויתו יש לה ערך עם הקמיע, עם השם המפורש, שאין

 הוא אמצעי, כי אם מטרה.

 בציונות נלתמו זמן רב שתי דעות: הציונות התמרנית, המדיניה, וזו הרותנית. הראשונה ראתה

 את הגוף העברי הזקוק לריפוי, למקום הבראה, השגייה התעלמה מהגוף והתכונה להציל את הרוחני,

 המפשט, את הקמיע בלבד. ועל כן הגיעו האהרוגים לידי הפרדוכס של הפקרת הגוף היהודי היקר

 בידי השוהט הגויי העולמי. ואילו הראשונים - לידי ה׳רפורמיזם׳ הציוני של הלםינגפורס, אוויאן,

 ועדת-המנדטים בעבר ומשהו דומה לזה ודאי לעתיד הקרוב. תנועת שתדור עברית דהוקה משני

 אלה. הגוף העברי הקדוש והגדול, שלא הפסיק אף פעם בשיכבותיו העליונות לתלום ולתזות את

 חזונו התרבותי, עומד אלפי שנה בתזית מול העולם כולו. בזמנים שונים, בתגאים שונים, באמצעים

 שונים ־ לא כדי לשמור על אידיאה ולא כדי לשמור על זכות־קיום, אלא כדי לזכות ליום, ששוב

 יוכל לעלות על הבמה ולהגשים את כל כותות היצירה שבו, שבבשרו ובדמו, בעורקיו ובגידיו,

 בלבו ובנשמתו, באפיו וברותו גם יהד. רק לשם זה שמר העם על קיומו; ועתה, מתוך השתלשלות

 היסטורית הכרחית, הגיע לרגע שבו מצווה הוא לפנות את הזית ההגנה בגולה ולעלות לתזית

 הכיבוש במולדת, אשר בה יוכל הוא בשלמותו, בבשרו וברוהו, להיות את מה שמיועד הוא להיות

 כעם יוצר.

 כך יוצאים אנו לתזית העברית. עם תודעת כוהנו ההיסטורי, עם תודעת תפקידנו בפני עולם כולו

- לא כקבצנים, לא כנרדפים, לא כמבקשי-מלון, לא כגואלי-עולם, אלא במלוא הכרתנו העצמית.

 סבורים אנו, כי העולם מעריך את כוחותינו יותר מאשר הרבה מקרבנו העריכום. וזוהי אתת מסיבות
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 שנאתו אלינו ואולי - הסיבה, אולם הכרתנו העצמית הזו איננה מספיקה בבואנו לעמוד בחזית.

ה  שאנו ראויים ושאנו מוכשרים - את זאת יודע העם יפה יפה, אולם שאנו מוכנים גם להגשים, מ

 נתערערה אמונתו של העולם, שראה אותנו ואת כותותינו - עד כה, מזה אלפיים שנה, רק בתזית

 ההגנה. על העולם לדעת: רצוגו של העם העברי הוא לשלוט במולדתו כדי להגשים בה את כל

 עצמותו הגדולה בדמות מלכות עברית.

 בעיות אלו שגגענו בהן בפרקי ׳אבני יסודי, אך בנקודות המוקד שבהן נגענו. בעיות אלו מצפות

 לעיבוד מלא ומקיף בתנאים נאותים. אין אנו מתיימרים גם לתולל רעיונות אלה יש מאין הם היו

ת האומה והם מצאו ביטוי בדורות האתרונים. אולם הם לא הפכו להיות שיטה מ ש  טבועים תמיד מ

 יסודית לתנועה.

 זה תפקידנו.״

 הדפסת ׳׳החזית״

 כיצד עושים עיתון בתנאים קשים של המתתרת? בדרך כלל, לשני כותבי המאמרים, אלדד וגרא, לא

 היה כל קשר עם הדפסתו של העיתון. אלדד אפילו לא ידע את מקום הדפוס.

 האתריות על הוצאתו לפועל של ׳החזית׳ הוטלה במישרין על אנשל שפילמן, שכינויו היה ״אריה״.

 אנשל נולד בזופיובקה שליד העיר לוצק שבפולין, להורים שומרי מסורת, למד בישיבה ואהר-כך סיים

 בית-ספר תיכון. תחילה היה חבר ב״מכבי״ ולאחר-מכן עבר לבית״ר. היה מפקד קן בית״ר בעירו

 ובמועד מאותר יותר באזור לוצק. בעודו שם הצטרף לתאי האצ״ל, בהם סיים שני קורסים בטרם בואו

 ארצה. עם פרוץ מלתמת העולם השנייה ברח לווילנה, ארגן גונדה של האצ״ל. יתד עם כ-30 תברי

 האצ״ל ובית״ר הותר לו לעבור לתורכיה דרך רוסיה, שם שמע לראשונה על הפילוג. הוא הגיע לארץ

 ב-1941 ומייד קשר קשר עם אברהם אמפר ויצהק שמיר, שהיה אז מפקד סניף תל-אביב. אנשל היה

 לאתראי על סניף תל-אביב לאתר מאסרם של מיכאל וסיומקה.

 לצורך הדפסת העיתון היה נתוץ כסף. אבל בראשית הדרך המתודשת לא היה כסף בקופת המתתרת,

 שניזונה בעיקר מתרומותיהם של אוהדים מעטים וממשכורותיהם של הברים ליגליים, אשר בקושי

 הםפיקו לקיומם של חברי המנגנון הקטן. אף על פי כן, הוקצבו לעיחון סכומים קטנים, שנלקחו ממש

 מפי החברים כדי לקנות נייר הדפסה לעיתון.

 במרוצת הימים, הנייר נרכש בחנות ברחוב יפו-ת״א. שמו של בעל החנות היה סגל. אנשל, הוא

 אשר קשר את הקשר עמו ויורם, הוא דב בן-טוב, אף הוא מה״קבוצה הפולנית״, היה קונה ומוביל את

 הנייר מהחנות אל מקום ההדפטה. תחילה לא ידע םגל את זהותם האמתית של קוניו ״הטובים״, אשר

 רכשו בקביעות כמות גדולה של נייר. הוא לא הפסיק לספק נייר גם בעתוח מצוקה וחיכה בסבלנת

 לקבלת התשלום. גם לאחר מאסרו של אנשל, כאשר נודעה לו זהותם האמתית של התברים, הוא

 המשיך לתמוך במחתרת מהוך הזדהות רעיונית.
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 הדבר השני, שהיה נחוץ להדפסת העיתון, הייתה מכונת הדפסה. על מכונת שכפול מסוג ״גםטטנר״,

 שנחשבה לסוג מחקדם, לא ניתן היה לחשוב בגלל מחירה הגבוה. על כן, הושגה בדרך כלשהי מאהד

-הספר מכשיר שכפול קטן ופשוט מאוד שפעל באמצעות נייר סטנסיל, אוחו היו מגלגלים על  מבתי

 גליל מרות בצבע שהור. אמנם מכשיר זה לא היה מהיר, אך היה שקט, ללא רעש, ובכך אפשר לעבוד

 עליו בכל שעות היממה, לרבוה בלילה, מבלי שיםב תשומת-לב.

 הגיליון הראשון של ״החזית" הודפטה בתדרו של הבר המתתרת אברהם פליישמן ברחוב גאולה 4

ח לחדר המדרגות ובו הודפסו במכונת כתיבה גנובה ח ת  בתל-אביב. חדר זה היה מעין חדר מקלט צר, מ

 על טטנסילים, גליונות ״במחתרת״. בתדר היה מתגורר גם חבר אחר אריה המאירי, שכונה ״הפרימוס״

 או ״ג׳וני״. ג׳וני היה חולה לוקמיה, אך השתתף גם בעבודת ההדפסה. הוא מת כעבור חצי שנה.

 חסיה שפירא, המקשרת של יאיר, הדפיטה במכונת הכתיבה את הסטנסיל של הגיליון הראשון.

 ההל מהגיליון השני, הדפםח הסטנסיל הוטלה על דרורה(יונה רוזניצקי) בן-עמי.

 מכאן ואילך, לוותה דרורה בת ה-17 את הדפסתו והוצאתו לאור של ״החזית״, עת החליפו ״המעש״,

 שהופיע בתשון תש״ו בדפוס של ממש. היא הטביעה את תותמה על כל המערכה של הבאת והוצאת

 דבר המחתרת לאור.

 בשלב מסוים עוררו מעשי החברים בתדר את חשדה של בעלת-הבית והדפסת ״החזית״ הועברה לזמן

 קצר לחדר בחולון, בו שוכנו חלק מבורהי לטרון. מקום זה ״נשרף״ במהירות ואז נמצא מקום מחאים

-  להפעלת ההדפטה בצריף מבודד בשכונת עזרא ב׳ בדרום תל-אביב, ששכרו דרורה וארזיה(נחמיה בן

 תור) כזוג צעיר שהציגו את עצמם בעוזבי קיבוץ. היה זה מקום נוח ומתאים מבחינה בטחונית. במשך

 כחשעה חודשים הודפםה ״החזית״ בצריף בשכונת עזרא ב׳ ומדי חודש בחודשו יצאו לאור מאות

 גליונות. לימים תפוצת העיתון הגיעה לכ-5,000.

 בהדפםת העיתון בצריף השתתפו, חוץ מדרורה וארזיה, בורחי לטרון, עמנואל הנגבי, שאול הגלילי,

 שלמה יעקבי, ברוך בן-דב, בנימין גרשוני, משה ערמוני ואליהו הכים, שכעבור שנה הועלה לגרדום

 בקהיר. כן נהגו לבקר בצריף יהושע כהן, נהה כהן, אנשל שפילמן ודב בן-טוב, אשר םייעו בהפעלת

 הדפוט.

 כש״נשרף״ הצריף עקב הלשנת השכנים, המשך הדפסת העיתון עבר שוב לחולון, הפעם לחולות.

 בחולות נחפר בונקר, שבו שוכנו מםפר בהורים מהבורהים. מקום זה החזיק מעמד כהודשיים בלבד.

 הפעם שכרו דרורה ולייבלה הורוביץ דירה בנס-ציונה. כאן נדפסו הסטנסילים לעיתון ואילו הדפסת

ת הרפת של הורי אליעזר בן-עמי, חבר לח״י, שישב בבית-הסוהר ח  הגליונות בוצעה בבונקר שנחפר ת

 בירושלים, לאחר שבעל-הבית התל לרתרת יותר מדי סביב דרורה, עברה גם היא לבונקר ברחובות.

 ארנון שאול הגלילי היה האחראי על הפעלת הדפוס והוא שכר דירה יתד עם דרורה בשעריים ובכל

 בוקר באו לעבודה בבונקר. גם שאר החברים עשו כן. גם ברתובות פעל בית-הדפוס של ״החזית״ כ-9
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 הודשים, עד אשר תוסל עם הקמתו של בית-הדפוס החדש, בו החלה הדפסת העתון ״המעש״.

 העיתון ״החזית" שימש את צורכי התנועה והפך לשופרה הנאמן והאמתי של מלחמת החירות.

 מחודש לחודש גדל מספר הגלימות. הגליון הראשון הופץ ב-300 עותקים, השני ב-700, השלישי

 ב-1,500 עד 1,800 ולאחר מכן הגיעו למהדורות של 5,000 עד 10,000 תוך שאיכות הטכנית וטיב

״א, שיצא י  המאמרים השתפרו בהדרגה. הצלתתו של העיתון צויינה בגאווה ובקורת רוח בגיליון ה-

ון-תמוז תש״ד:  בסי

 ״תקופה של שנה איננה ראויה לציון לגבי עיתון סתם, אך ראויה וראויה היא לציון לגבי עיתון

 מתתרת. כי כמו המתתרת עצמה ואנשיה, כן גם העיתונות שלה היה היים אינטנסיביים. שנה אתת,

 ליובל שנים תדמה, כה עמוסה היא תוויות, מאורעות והתרתשויות.

 עיתונות המתתרת היא נשק בידי התנועה הלותמת. היא מטירה את הלוט מעל תעלוליו של

 השלטון המדכא, מעמידה אותו במערומיו ומגלה את פרצופו הערמומי. היא מורה לעם על הצורך

 בהתנגדות לשלטון הזר ובמלהמה למען התופש. את השיבותה של עיתונוה המתתרת מעריך גם

 השלטון המדכא ועל כן הוא משתדל להםלה, למען סגור את פיה של המתתרת וכדי למנוע כל

 קשר בינה לבין ההמונים. במערכה הכללית, הנטושה בין השלטון לבין התנועה הלותמת בו, תופסת

 המלהמה על העיתון מקום השוב. ואם התנועה יכולה לרשום לזכותה הוצאה בלתי פוסקת של עיתון

 במשך שנה - זה הישג...

 הופעת ׳התזית׳ סימנה שלב השוב בהתפתתות המתתרת העברית. לאתר כמעט שנתיים של

 פעולות ארגון פנימית, הנעלמת מעיגי הכל, הורגש הצורך להופיע בפני הציבור, להסביר את דרכנו,

 לפתוה במלהמה על נפש ההמונים. קטנים היו הדפיס הראשונים של הגליון הראשון, גיליון תמוז

 תש״ג, ומעטים. אך הדברים שנכתבו עליהם, חדרו ללבבות ולמותות, בלהט האמונה שבהם, בתור

 ההיגיון שבהם, בהטיפם לאומה את האמת האתת והיחידה, שאין שנייה לה. במשך השנה גדלה

 תפוצת העיתון עשרת מונים כמעט, וקוראיו - פי כמה וכמה. ועוד יותר גדלה הדרישה לגיליונות

 ׳התזית׳ בכל הלקי היישוב, ולא תמיד יש אפשרות לספקן...

 אך לא הכישרון הוא המשפיע על לב הקורא. הוא רואה לנגד עיניו את תוכן הדברים ועל פיו הוא

 דן. אם אלפים רבים מצפים עתה, כל הורש, שהיד הנעלמת תביא את העיתון לבתיהם, אם אלפים

 אתרים מתפשים את העיתון אצל ידידיהם ומכריהם - אות הוא, שהתוכן קרוב אל הלב, שהצלתנו

 לעורר את התעניינותם של תוגים רהבים ברעיון שאנו מטיפים לו, ובמלהמה שאנו מנהלים. הציבור

 מקשיב לדברינו, אף כי נבדל ושונה הוא מכל הנאמר והנכתב ביישוב הזה. ואולי מפני כן התרתקנו

 מן הסיסמה הקולנית, המנסרת משופרות המפלגות, ולא הלכנו בדרך ההשמצה האישית, הממלאת

 חללם של היי הציבור, כביכול, בארצנו. כי מלתמתנו נטושה על ערכים, מעשים, תופעות. אנו

 נלתמים על אידיאות. ואת אלה אנו מסבירים, מוכיתים, מבארים. אנו תובעים שינוי ערכים בהכרה

 ומנמקים את הצורך בשינוי זה...

 ... ועוד זאת: הציבור מרגיש בי לא לדרוש נאה באה ׳התזית׳. הוא יודע, שהתנועה, שהעיתון
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 משמש לה פה, אינה תובעת מאהרים מה שאינה מוכנה לקיים בעצמה, להיפך: היא ראשונה להגשמה.

 על כן, אין הקורא רואה ב׳התזית׳ במה לתיאוריה בלבד. כי על דפים אלה נכתבת תורת תיים: מה

 שהותווה ונוסת אתמול - היום הוא משמש קו להתנהגות ולמלהמה. מה שנכתב היום - יקרום עור

 וגידים של מציאות מהר.

 ועל כן, יש לו יסוד להאמין בדברי ׳התזית׳ ולקוות כי כך, בעקביות ובהתמדה, יוגשם הרעיון

 הגדול העומד במרכזה, וביהד עם האמונה והתקווה מתעוררת השאלה בלבו של הקורא: מה עשיתי

 אגי למען סיוע במלהמהז מדוע לא אשתף גם אני את כותותי בהיאבקות למען עתיד האומה!

 ׳התזית׳ דופקת על תדרי ליבו של כל אדם בישראל, על תדרי מצפונו ותבונתו. היא מעוררת

 ותובעת תשובה.״

 ״עברה שנה. בהפרעות לא מעטות נתקלנו בדרכנו, אך התגברנו ונתגבר. אנו מעוניינים שה׳תזית׳

 תוסיף ללות את המלהמה העברית לתירות, תוסיף לעורר ולתבוע, עד אשר יתגשם ההזון, והעם

 העברי התופשי יתדוגן בארצו.״

 תפקידה ודוך פעולותיה של המחתות

 במסגרת ההסברה לרבים, שהוזנהה בעבר, הכרהי היה להחדיר לדעת הקהל את הרעיון כי מסגרת

 המחתרת היא הטובה ביותר שלוחמי חירות יכולים להקים כדי לנהל את מלחמתם של מעטים נגד

 הרבים, מיעוטי אמצעים הפיסיים בנשק ובכטף, שאינם יכולים לנהל את מלתמתם פנים מול פנים מול

 אויב. ומלהמה זו היא צודקת וגם מוסרית גם יחד.

 מאמר ״המתתדת״ פרי עטו של נתן ילין-מור גרא, ׳בחזית׳ גליון ד׳, תשרי חשון תש״ד (נובמבר

 1943) סוקר בהרחבה את מלחמות המתתרות של תנועות התירות נגד השליטים הזרים, את מוסריותן,

 צדקתן ודרך פעולותיהן, תוך לקיתת לקתים והקשתן על מלחמת המתתרת של תנועת השהרור

 העברית.

 עמדה להגנה וההקפה

 כל דיכוי מעורר את שאיפת ההופש בלב המדוכאים. האדם איגו סובל דיכוי, יהיה איזה שיהיה;

 דתי, הברתי, תרבותי או לאומי. אינסטינקט ראשוני מצווה עליו לפעול למען ביטול תנאי השעבוד.

 הוא שואף להיות אדון לגודלו.

 הרבה דרגות האינטנסיביות של השאיפה להופש. הדרגה הנמוכה היא: תביעת התיקונים בגדר

 השלטון הקיים, המתקת הדיכוי והתלפתו בצורת-שעבוד פתות ברוטאלית, פתות מעליבה. ה׳מתקנים׳

 מבקשים אך קצת אוויר לנשימה, ובשכר זה מוכנים הם להתפשר עם עצם קיומו של משטר הכפיה.
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 ראש מאוויים ־ לא למות, ואף תיים עלובים יספקו את דרישותיהם.

 בראש הסולם של שואפי ההופש עומדים אלה, הרוצים לקעקע את שלטונו התפשי של הקבוץ,

 שלשתרורו הם שואפים. מטרתם איננה ׳לא למות׳ - הם רוצים בהיים שלמים אקטיביים, המאפשרים

 את גלויים של כיתות הרוה, הטמונים בקיבוצם. היים אלה, ייתכנו אך בתנאי אדנות ואי-תלות

 ברצון זרים.

 על פי רוב מוותר השלטון הישן ל׳מתקניס׳. הוא עומד אתם על המקה והתוצאה היא: פשרה. הוא

 מעניק לעבדיו זכויות קמעוניות ומציל את השעבוד בכללו. המדכא קובע את הזכויות - התסדים

 בגוף התוק, ומשיג תמורת זה הכרה במעמדו כשליט מצד המדכא עצמו. לפעמים, אם השליט

 הוא בר־דעת ורב תככים, ממריץ הוא עצמו את המדוכאים לבקש תיקונים כדי להוציא את הרוה

 ממפרשיהם, כדי לכוון את אי-שביעות-הרצון הכללית לאפיקים בלתי־מסוכנים.

 לא כן יהסו של השליט לקיצוניים, המניפים את הגרזן על עצם קיומו. כלפיהם הוא אכזר ולא-

 ידע-רחם. אותם הוא רודף בתמת זעם - רוצה, מענה, שולה לארצות־גזירה. בשבילם הוא מקום

 בתי-םוהר, לההזיק בהם את המורדים, עד אשר רותם תישבר בקרבם או - עד אשר ימותו אתד

 אתד.

 ההוק של המשעבד מופעל נגד הלותמים לתירות. כל המנגנון הענף של המדינה עומד לרשותו.

 במלהמה זו שהכותות ההמריים של שני הצדדים שונים כל כך, מתפש המדכא ליצור לעצמו תנאים,

 שיאפשרו לנהל מלהמה אפקטיבית ויפצו אותו על הדיספריפורציה האיומה שבין תולשתו היתסית

 לעומת שפע האמצעים הנמצאים ברשות האויב.

 לוהמי החירות מבקשים להקים לעצמם עמדה נוהה להגנה ולהתקפה גם יהד. והם הקימוה.

 היא - המ ת ת ר ת.

 המתתרת היא לתייל האלמוגי, ללוהם התירות בלי מדים, כתפירת־הגנה לצבא סדיר. והיא גם

 כעמדה המוסווה של התותה, אשר לועו מכוון כלפי האויב.

 ב.

 המתתרת בלבד מביאה ניצהון.

 המתתרת, כמסגרת מלתמתית, עמדה במבהן וקודשה במלתמות התירות של המאה הי״ט ועד

 ימינו אלה.

 מרידות הפולנים בשנות 1831 הוכנו במתתרת. רוסיה האדירה הטביעה את המתקוממים, את

 לוהמי ההופש, בנהרי נהלי דם. הכובש הכביד את אכפו על העם הפולני, שהתהיל - ׳מעבודה קשה

 ומקוצר רות׳ - כופר בשיטת המלתמה האקטיבית. הוא נתפס לתורת הפוזיטיביזם - ׳מפעל ובנין׳

 נוסת פולין - שטען ליצירת ערכים תמריים ודרש תיקונים בתוך מסגרתה של האימפריה הצארית.

 עד שקם פילסודסקי והידש את המתתרת ודרש את תקומת פולין התפשית על-ידי מאבק באיתני-

 המדינות. פילסודסקי ניצל את המצב המדיני של אויביו - לקידום מלחמתו. בימי מלחמת רוסיה-יפן

 נסע לארץ השמש העולה כדי לקבל את תמיכתה למלהמת עמו הוא. וכך נהג גם במלתמת העולם.
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 מלתמת המתתרת הפכה את העם הפולני לגורם פוליטי, הבא בחשבון כבעל ברית, כנושא לרצון

 לאומי עצמאי.

 את שחרורח ואחודה של איטליה במתצית המאה הקודמת ביצעה תנועת חתירות האיטלקית.

 אף היא עמדה בפני אויבים ששגבו ממנה מאוד; אוסטריה הקיסרית, השלטון התילוני של האפיפיור

 הקדוש. אויבים אלה רדפו את נושאי רעיון השהדור ולא הייתה דרך אתרת בפני מאציני וגאריבאלדי

 והבריהם אלא להקים את המתתרת, שהשיגה במשך עשרות שנים מעטות את אשר הלמו עליו

 בני איטליה הנאמנים מאות בשנים. את מלהמה ההופש של המוגי רוסיה נגד המשטר המנצל של

 הצארים ניהלו מעטים שהיו מאורגנים במתתרת. הסוציאליסטים המהפכנים, אגודות ׳העם׳ - הניהו

 את היסוד למלהמה עקבית ובלתי מתפשרת בשלטון והבולשביקים המשיכו והביאו את המהפכה

 לידי נצתונה הסופי.

 במהתרת להם לשהרורו העם האירי נגד האימפריה הבריטית ונצהונו הוא עובדה שמתתשבים

 בה העמים הלוהמים אף בימים אלה.

 כיום נלהמים שוב עמי אירופה מתוך המתתרת, כדי לפרוק מעליהם את עול הכובש הגרמני:

 הצרפתים והפולנים, הבלגים והנורבגים, הסרבים והיווגים - כל עם בארצו. מלהמה זו, היא רק היא

 משמשת ערובה לעמים אלה, כי לא בלבד שינצהו את הכובש האהד, של היום, אלא שלא יסכימו

 לשלטונו של כובש אתר - מהר.

 קורות העבר מלמדות, כי המתקנים למיגיהם, אלה הרוצים לבנות בגדר השלטון הקיים, נכשלו

 בכל מקום. רק מלתמת מתתרת מביאה ניצחון קיים.

 כך היה בפולין: המתקן דמובסקי, שתבע אוטונומיה לאומית בתוך האימפריה הרוסית - לא השיג

 אף פעם את המטרה המקוצצת הזאת, ואילו המהפכן ואיש־המתתרת פילסודסקי הקים את פולין

 מתרבותיה - תפשית, שלמה, סוברנית.

 כך היה גם ברוסיה: המתקנים הסוציאל דימוקרטיים והליברלייס וקרנםקי בראשם עמדו במתצית

 הדרך אובדי-עצות וכושלים. הם גורשו על-ידי תופשי המריבה, על-ידי המתתרת הקומוניסטית

 ולגין מנהיגה.

 כך היה גם באירלנד, כך היה בכל מקום.

 כך היה וכה יהיה ־ לעולמים.

 מוסר הלוהם ומוסר המשעבד

 לוהם המתתרת הוא איש המוסר. הוא לוהם נגד התופעה אי־המוסריה ביותר בעולם: הדיכוי.

 הוא לוחם למען המטרה הנעלה והנשגבת ביותר בעולם: ההופש.

 הוא איננו לותם לאינטרסים אנוכיים מצומצמים. תייו נתונים לקיבוץ - לעם. ואף לא את

 העם במובנו המצומצם - הדור הזה - הוא רואה לנגד עיניו. הוא מקדיש את הייו לאומה במובנה



 פרק עשירי: 1943 | 387

 ההיסטורי הרהב: בעוד אלה שיבואו - עד סוף כל הדורות.

 ממילא אין תלים עליו ההוקים המוסריים המקובלים בהנאי השעבוד: מוסד, שנקבע על-ידי

 המשעבד ולתועלתו, אין להם כל שליטה על לוהם התירות. המדכא מסגל את המוסר לצרכיו ובשמו

 הוא תובע את זכות-השלטון על זולתו. הוא משעבד לפעמים לצרכיו גם את הדת. ״מלך בתסד

 עליון״, לא הייתה נוסהה נבובה בשביל מלכי בריטניה, לדוגמא. זה היה תכסיס מדיני שבעזרתו קיימו

 את שלטון הדיכוי של עמים. שהאמינו ב׳תסד עליון׳ שניתן כאילו לג׳ודג׳ או לאדוארד.

 וזה מוסר המשעבד: השימוש בכוה היא זכותו בלבד. מותר להשתמש בו להשלטת ׳סדר׳ המזדהה

 תמיד עם האינטרסים של השלטון הקיים. הזכות להתזיק נשק - לו בלבד ניתנה מן השמים. הוא

 השופט והוא המוציא לפועל. תליה ובתי-אסורים נכונו בשביל ׳מפירי ההוק׳ - אלה אשר עיניהם

 נשואות למשטר הדש, בו יהיו הם הקובעים.

 המשעבד יוצר את המוסר והוא מפיץ אותו בין המשועבדים. כי לרשותו עומדים אמצעי-השפעה

 כבירים: עתונים ובמות, סופרים ונואמים, וסתם ׳אישים מכובדים׳ הנקנים בכסף או בעמדות.

 לותמי ההופש הצרפתים, הפרטיזנים הסרביים, אנשי הגדילה הפולנים - לכולם אך ציון אהד

 בפני הגרמנים: ׳באנדיטים׳ - גולנים, כל אדם, הנמצא מתוץ לתהומו של מבצר אירופה הגרמני

 אומר: באנדיטים שכאלה - הלוואי וירבו כמותם! הכל רואים את השקר שבמוסר הרשמי של שלטון

 הכפייה.

 אף האגגלים רואים זאה, בשעה שהמדובר הוא בלותמים שם. אולם אותה אנגליה מציינת בשם

 ׳גאנגסטרים׳ את לוהמי ההופש העבדים כאן. כך היא ציינה גם את האירים וכך היא תציין גם את

 ההודים בשעה שיעבדו למלתמה אקטיבית. כי אנגליה, כיאנוס המיתולוגי, שני פרצופים לה: לעבר

 אירופה היא מעמידה פנים כלותמת להופש-הלאומי ונושאת את מנורת-האור בידה, ולעמים, שהיא

 שלטת בהם שלטון אימים ודמים וניצול היא מראה פנים טורפות ובידה - האקדה המכוון ללבו של

 לותם התירוה. מוסר-הוטנטוטים. שקר ותרמית.

 לותם התירוה בז להוקי המשעבד ולמוסר-השקר שלו. הוא שואף למיגודם.

 ד.

 הלוהם ומוסר ה׳אזרה׳

 איש המתתרת עולה גם במוסריותו על אהיו בני עמו.

 כמה וכמה סוגים כאלה יש מתוץ למתתרת: ראשונים - משלימים עם הדיכוי, מושכים בעול

 מבלי להתנגד ולפעמים אף משרתים את המשעבד. שניים - מדגישים את תרפת השלטון הזר, אולם

 אין כוה בהם לצאת למלהמה עליו - אדישים הם. שלישיים - מכירים ברוע הגזירה, אולם אינם

 מאמיגים בתכליתיות של מלהמה עד סוף ועל כן מסתפקים הם בתביעת זכויות מאת המשעבד.

 כל אלה משתדלים לרדות את המתוק מן המר, כאותה תולעת, הניזונה על הצנון, כי אין השגותיה

 תורגות מן הפרי הזה, כי תולעת היא. הם תיים לעצמם בלבד, איגם מטילים תובות על גופם. הם

 ״מסתרים״, הם ׳נהנים׳ מחייהם.
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 לא כן לוהם המהתרת. לו אין היי פרט. ההיים אינם השובים כלל לו לעצמו. הוא רואח בהם

 טעם כל זמן שהם משמשים לו אמצעי להגשמה מטרה נעלה יותר: ללהום לעמו. גופו ונפשו אינם

 שלו. הם שייכים לאידיאל. הוא מתנזר מתענוגוה העולם. אין ליבו הולך אהרי ׳שעשועים׳ ולא אהרי

 ׳לתם׳ - תוקת ההמונים, הוא מקריב קרבן יום-יום - קרבן תמיד. אינו יודע תיים נוהים מה הם.

 שעה שעה הוא עלול ומוכן לעמוד בפני התלין שיבוא לקהת את נפשו. את אור השמש לא יראה,

 ובלילה אורב לו שליה-השלטון במסתרים לתפשו תי או לשלות הכדור בגבו.

 איש המתתרת רואה את האדישות, את קטנות האמוגה של אהיו, בני עמו מסביבו ואף על פי

 כן אין הוא עוזב אה המערכה. אין הוא מתייאש גם. בראותו אותם משרתים את הזר. אין הוא גורם

 ׳בשביל אלה לא כדאי להקריב את ההיים׳. כי כאמור, לא למען הדור הזה הוא עושה. אלא למען

 הדורות כולם. ואין השאיפה לקרב נובעת אצלו מתוך תשבון של ׳כדאי׳ או ׳לא כדאי׳, אלא מתוך

 האינסטינקט הראשוני להיי-תופש, שנאצל בנפשו וקיבל תוכן של היי הופש לקיבוץ, לעם, רגש

 המשוהרר מכל אנוכיות.

 זהו מוסר המתתדת. המוסר העליון, הרגשת העליונות נותנת לו את הכוה הפנימי לעמוד בפני

 רדיפות מכל צד.

 ה.

 הבוגד - המלשין ודרכי מיגורו

 שני אויבים למהתרת: אויבה ההיצוני - המשעבד; האויב הפגימי - הבוגד - המלשין, שניהם

 קשורים ודבוקים זה בזה. אין האויב התיצוגי יכול כמעט לגלות את עקבות הלוהמים ולהרוס את

 המתתרת, אלא - אם-כן השיג שני תנאים: ראשית - בידל והפריד בין המוגי-העם והלוהמים;

 שגית - רכש את עזרתם של אלה, היודעים את סודות המתתרת.

 את הפירוד משיג השלטון על-ידי תעמולת-זוועה בנימוקים ׳מוסריים׳ ובהבטחות שאין הוא

 אומר לקיימם ואינו מקיימם לאהד שהשיג את מטרתו - הרס המהתרת.

 את הבוגדי-המלשינים קונה המדכא, באמצעים שונים מבין הלושי-האופי שבתוך המתתרת.

 איש־המתתרת, כי יפול הי בידי השלטון, מציעים לו כסף והיים נוהים תמורת בגידה באתיו לנשק.

 אם הוא מסרב להצעה זו, מתהילים לענותו ולאיים עליו, כי ירצהוהו בשעורים, קמעה-קמעה, עד

 שתצא נשמתו לאהד עינויים נוראים.

 עברה של המתתרת בכל העמים ובכל הארצות מוכיה, כי השלטון מצלית לפעמים בתכסיסיו

 אלה. יש הנאותים לשרת את הבולשת בכסף. דוהם של האתרים נשברת לאהד איומים. ואהרים

 מגלים מסודות המתתרת לאהד עינויים של ימים רבים.

 לעומת תכסיםי-הבולשת מעמידה המתתרת תכסיסים נגדיים, שמטרתם למגוע את הופעתם

 של בוגדים מלשיגים, או - לפתות למעט אה מספרם ולהגביל את הנזק שהם יכולים לגרום. ואלה

 תכסיסי המחתרת:
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 ראשית: הינוך אופיו של הלותם ותישולו. ההיסטוריה המפוארת של עמנו מוכיתה, כי לעומת

 הבוגדים המעטים כפלוויום, שהתהננו על נפשם בפני האויב, בתרו רבבות במות־כבוד תתת

 חיי-הבגידה-וקלון. רומא הקיסרית לא יכלה לאמונתם ולנאמנותם ואף לא רומא האפיפייורית

 באינקוויזיציה. על-ידי העמדת גיבורים אלה כדוגמה ומופת בהינוך, ילמד הלותם ללכת בדרכיהם

 ולא בדרך הבגידה.

 שגית: פעולות-תגמול נגד הבולשת על עיגויי-הלוהמים שגפלו בשביה. אף כי איש-המתתרת

 איגו לובש מדים, הריהו ראוי לתואר לותם יותר מאיש צבא רגיל. כי-על־כן עומד הוא במערכה

 לא-שווה לפי יהס המתות; כי-על-כן לא גויים מתוך תובת-כפיה, אלא מתוך התגדבות שבהכרה.

 בהתפסו יש לנהוג בו דין שבוי-מלתמה, לפי הנהוג בעולם. כל פגיעה בגופו הריהי פגיעה בנוהג

 זה. וכיון שאין למתתרת האפשרות להתדיין בשאלה זו עם השלטון הזר בפני בית-דין בין־לאומי,

 על־כן מתובתה לגמול לאשמים הישירים כגמולם. מעשי-התגמול מצד המתתרת ייפסקו אך בשעה

 שהמשטרה והבולשת של השלטון לא יוסיפו לרצות ולענות את הלוהמים הנתפסיםי. פםוקה של

 המתתרת: ׳אבן באבן תנופץ זברזל-בברזל ידוע׳.

 שלישית: ריגול נגדי, למען דעת מה נודע לבולשת מסודות המתתרת, מי בגד, ומה הלשין.

 רביעית: אל־ריכוז (דצנטראליזציה) בעבודת המהתרת. הגבלת ידיעות הלותמים על הבריהם

 הלותמים ועל עמדות המתתרת עד המינימום ההכרתי לביצוע תפקידו: אף אם תישבר רוהו במקרה

 של כשלון, אין הוא צריך לדעת הרבה סודות, שיוכל לגלותם.

 תמישית: הבוגדים, שהעמידו את עצמם לשרות השלטון הזר בהלשנה על תבריהם, אחת דתם

- למות. מה גורמת פעולתם הבוגדת? היא מוליכה לרציתת לוהמי המתתרת. היא עלולה לגרום

 להרס המתתרת כולה או - תלקיה התשובים. היא מצעידה את פעולת-המלהמה באויב - אתורנית,

 גורמת מפלות, מביאה כשלונות. הייהם של כמה וכמה לוהמים אידיאליסטים עומדים בסכנה על־

 ידי פעולתו השפלה של בוגד מכור אהד. היי לוהמים אידיאליסטים אתדים ושלמות המתתרת, מצד

 אהד, והיי מלשין-בוגד אהד, מצד שני ־ מה עדיף ממי? השאלה איננה עומדת לוויכות כלל. היא

 נפתרה פתרון אהד בכל מקום ובכל שעה: מוות לבוגד המלשין. המתתרת דגה את הבוגד על יסוד

 התומר הבדוק שנמצא ברשותה. פסק-הדין מוצא אל הפועל בשעת-הכושר הראשונה.

 לא תיתכן מלחמה באויב החיצוני, כל עוד לא הובטה העורף הפנימי. על-כן הכרח הוא למחתרת

 למגר את האויב הפנימי - את המלשין והבוגד.

 לא יתכן שפעולתו של בוגד ומלשין לא תיוודע למתתרת. על-ידי הסכמה לבגוד במתתרת, תותס

 המלשין את פםק-הדין על עצמו: מות קלון לדראון עולם.

 ו. השגת אמצעים

 המתתרת לותמת מלתמת-תנופה בכובש. מלתמת-תמיד היא אבן הראשה ביסודותיה. לנהול
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 המלהמה הייבים לוהמי התירות להיות מצויירים בנשק מודרני. חשגת חנשק כרוכח בקשיים, כיון

 שהאויב מנסה לסתום את כל הדרכים להשגתו.

 לוחם המתתרת חייב להיות מאומן כהלכה.

 המתתרת תייבת לנהל פעולה דיפלומטית ענפה ומסוגפת, כדי להשיג המיכה למלהמהה.

 המתתדת תייבת לנהל פעולת הסברה בין המוני-העם. היא רוצה בהתעוררותם, ובאהדתם

 למטרות המלתמה ולשיטותיה, להכנת הקרקע לשיתופם במלהמה בבוא שעת-המבהן המכרעת.

 מרתף המחתרת צריך להיות עמוק, בטות ומתוסן.

 כל התפקידים האלה אי אפשר למלאם בלי אמצעים תמריים מתאימים, בלי כספים מרובים.

 מנין יוקהו האמצעים?

 אין המתתרת יכולה להכריז על מגביות ולקבל תרומות מידי המונים. המגע הזה עם המונים עלול

 להביא את הבולשת האויבת בעקבות המתתרת.

 אין המתתרת מצליהה למצוא אוהדים אהדים בעלי הון, שיכלכלו בכספם את פעולותיה

 המסועפות. ואף אם תמצאם - אין תמיכתם פותרת את הבעיה אלא בהלקה.

 אין אנשי המתתרת יכולים למלא את התביעות לאמצעים מכיסם הם, כי אין להם כל מלבד גופם

 ונפשם. על כן פותרת המתתרת לפעמים את בעיית האמצעים על ידי שהיא לוקתת אותם בכוה

 מהשלטון הזר עצמו או מאנשים שצברו הון באמצעים שונים; בניצול קשריהם עם השלטון, בניצול

 זיעת אהיהם, בנשך ומרבית או בספסרות.

 מהי ההצדקה לפעולה זו?

 אם נלקה הכסף מידי האויב, הדי זה כסף האויב שנשדד על ידו מהמוני העם בצורת מסים,

 ארנונות וניצול אוצרות הארץ, שלוהמי המתתרת הם בעליה ההוקיים. ואם מבעל הון יהיד - הרי

 זה פרט הדואג אך לעצמו, לתייו ולנותיותו, ואילו אנשי המתתרת לותמיס לכלל כולו, לקיבוץ גדול

 של אנשים, שגם הפרט הזה שייך לו. על ידי כך ניתנת לו האפשרות להשתתף במלהמה התירוה

 בממונו, בשעה שאתרים משתתפים בה בגופם ובהייהם. מה זכות יש לו לדבר על מוסר?! נותרו לו

 הייו והוא יכול להמשיך לדאוג לסיפוק יצרי גופו כאוות נפשו, גם אם נלקה הלק מכספו. על מוסר

 אל לו לדבר!

 ואף כאן מלמדנו העבר אצל אתרים:

 סטאלין השתלט בפקודת לגין על סכום כסף גדול בכוה הנשק, והוכרז על ידי בעלי המוסר

 המזויף כ׳שודד׳. ליטבינוב נאסר על פעולתו בשיווק שטרות הכסף ש׳נשדד׳ - כפושע פלילי. היום

 גוסעים ג׳נטלמגים בריטיים ואמריקאיים מכובדים אל ה׳שודד׳ סטאלין דווקא, וליטבינוב מכובד

 ומקובל מאוד בםאלונים הדיפלומטיים בכל העולם המערבי.

 פילסודסקי ביצע אף הוא פעולה דומה והוהזק על ידי רבים כפושע. אולם כעבור שנים לא

 רבות, נתקבל אותו פילסודסקי בכבוד רב על ידי כל הדיפלומטים של כל המדינות, כשהואיל להופיע

 בישיבות הבר הלאומים, ובמותו תלקו לו כבוד אהרון כל מושלי העולם'בתסד עליון׳ ו׳רצון העם׳.

 כי המטרה של המתתרת מקדשת את האמצעי הזה, בו מותנית התקדמות פעולתה. יש המודים
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 בזה ביום הפעולה ויש המודים - לאחו ניצתון המחתרת.

 העם, שלמענו קמה המחתרת ולמענו היא לותמת - הייב להודות מיד.

 ז. אין המתתרת בופה דעותיה בנוה

 אין המתתרת רוצה להטיל מרותה על המוני-העם בכוה. היא מנסה להסביר את תורתה ואת

 דרכה, את הלכותיה ומעשיה. הלותמים יכולים להצטרף אל השורות אך מתוך התנדבות ומתוך הכרה,

 כי רב המבהן הצפוי לו ולא יעמוד בו אדם שנלקת לשורות הלוהמים בעל כרהו.

 אין המתתרת מפלגה, הדואגת לריבוי הבדיה, המסתפקת בהודייה מילולית בלבד ובחובות

 פעוטות של מסים שנתיים פעוטים, והליכה לקלפי ביום הבתירות. המתתרת איגה מופיעה בבתירות

 ואינה מסתפקת בתובות קמעונייס. היא דורשת את כל האדם.

 על כן אין המתתרת ׳תוטפת׳ תברים מתוך המפלגות, המותרות, לפי הוקי השלטון,

 אל תוך שורותיה היא. אין היא כופה על איש להצטרף אליה. היא משתדלת להסביר

 ולטעת אמונה. היא נלתמת באדישות וקטנות האמונה על ידי ברור ענייני ויסודי.

 המתתרת אינה נרתעת מפני וויכוה. היא בטותה ומאמינה בצדקת דרכה והיא מוכנה להשיב על

 השגות מתגגדיה באיזמל ההגיון, שאין מפלט ממנו. היא מאמינה בדרכה ובוטתת בעתיד הרעיון

 שלמענו נוצרה. היא בטוחה שזו הדרך ואין אתרת. היא מאמינה, שברגע ההיסטורי המתאים יעמוד

 כל העם לימינה בהגשמת היעוד, שהטילה על עצמה.

 המתתרת עוגה על השגות עיוניות וענייניות בתשובות עיוניות וענייניות, בהסברה מקפת

 ויסודית. אולם אין היא יכולה לענות בהסברה כלפי אלה השואפים להשמדתה הפיסית. להם היא

 משלמת באותה מטבע עצמה.

 אין המתתרת מתגרה באהיה בני עמה. היא משלמת מידה כנגד מידה.

 ת. פגיעות בהפים מפשע ומגיעתן

 אין המתתרת רוצה לפגוע בגופם של תפיס מפשע מבני ברית. היא רוצה להימנע ככל האפשר

 מפגיעת כזאת. אולם אף בשטח זה צריכה להיות הבנה בין ההמונים לבין לותמי המתתרת.

 יש לזכור: לוהמי המתתרת אינם מטיילים לנפשם ולהנאתם, לשם מנוהה ומרגוע. אין שעתם

 פנויה לכך. איש המתתרת נמצא בהוץ לרגל פעולה שהוטלה עליו. לוהם המתתרת יוצא לפעולת

 מלחמה ממש או פעולת הכנה, ששתיהן תשובות באותה מידה ויש לעשותן. הוא מזוין בנשק להגנתו.

 הוא הולך לבצע את הפעולה הקדושה לו. הוא מוכן להקריב בפעולה זו את הייו, אולם הוא מצווה

 לא להקריבם כשאין הכרת בכך.

 יקרה, כי בשעת ביצוע הפעולה ישגיה בו הבלש ויזעיק את העוברים ושבים לתפוס את הלוהם,

 כדי להוליכו בדרך העינויים והיםורים. הלוהם מוקף מכל צד. הוא שולף את נשקו וקורא לקהל:

 ׳התפזרו, כי יורה אני!׳ הלק מן הקהל מרפה ממנו, אולם רבים עודם מהססים וסוגרים את הטבעת

 מסביבו. הלוהם יורה באויר: ׳תשמרו לנפשכם, עזבוני!׳ - שוב מרפה ממנו הלק, התלק הגדול, אולם
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 אתדים עוד ממשיכים לשם ׳ספורט׳, או מתון שאיפה להרפתקאות, מי יודע? לנרדף אין עתה ברירה

 אהדת: עליו לשבור את הטבעת - הוא יורה ברודפים, מתוך הכרת. יש קרבנות תינם, ללא צורך.

 המעונין העובר לתומו להיענות לכל קריאה של בלש? הנותן לו לבו להקריב את בשרו ודמו שלו

 ושל הלוהם על מזבה המולך הזר?

 כל אדם תייב לתשוב על כך ולהוציא את המסקנות: יעשה הבלש את מלאכתו בעצמו. הוא יבוא

 על ענשו כראוי לו, למה ולשם מה לקפת את תייו, או ללקות בגוף, אדם, שאין לו עניין ברדיפה אתרי

 לוהמי התירוה?

 יזכור כל אדם: הברירה בידו.

 וחהר נא מלהיות עוזר לשלטון הזר.

 ט. המתתרת העברית בציון

 המתתרת העברית בציון יונקת משרשים עמוקים. העם העברי הקים בעברו המפואר את המתתרת

 המפוארת ביותר. אין אומה בעולם, שנלהמה על תירותה ביתר שאת וביתר עוז: ביתר הקרבה עצמית

 וביתר עקשנות.

 יהודה ותזקיה הגליליים, יוהנן איש גוש חלב ושמעון בר-גיורא - היש לותמי תירות דגולים מהם

 בהיסטוריה של האנושיות כולה? כגגד המעצמה האדירה ביותר בעולם יצאו להלהם על הופש עמם

 וארצם. בין הרי הגליל, במערות ובנקיקי הסלעים הכינו אה צבא-המורדים שיצא לקרב המכריע

 ויזעזעו מוסדות עולם. על כל עיר ועל כל כפר הגנו על כל הר ובקעה. כל שעל מאדמת המולדת טבל

 בדם האויב ודם הלוהמים שגפלו. ובמלהמה על ירושלים הבירה ועיר הקודש, רשמו את הדף המזהיר

 ביותר במלתמות ההופש של העמים.

 ובההרב המקדש ובהתרב הארץ, בהטבת מרבית הלוהמים, נמלטו המעטים לא למען הציל את

 נפשם. הם גתפזרו לכל הלקי האימפריה הרומית, לכל מקום בו פעם לב עברי וארגנו את המשכת

 המלתמה על אדמת נכר: בקורנה, במצרים, בקפריסין.

 ואף בהיכשל המרד הזה, לא אמר העם נואש. לא עברו שני דורות ובן-הכובב דרך מיעקב ואתו

 רבי עקיבא בן-יוסף, שתזרו והרימו את נס המרד מתוך המתתרת - בהעמידם בפני רומא האדירה

 את השאלה הגורלית: להיות או לתדול?

 מי ימנה מספר הלוהמים אשר נפלו על מזבה המכורה וציוו את המשך המלהמה על הדורות

 הבאים - בדמם, בתייהם ובמוהם! המה נפלו מתוך אמונה, כי חבאים אחריהם יתדשו את המלהמה

 וינצתו. הם התישו את כוחות רומא. עוד דורות מעטים ולא נשאר לה זכר. והעם העברי, שישן במשך

 40 דורות את שנתו העמוקה, מתעודד עתה לתיים תדשים, כשדצון התירות בוער בעצמותיו.

 ועם ההתעוררות באה המתתרת העברית - מודרנית בצורתה, ובתכנה - הוד קדומים תופף עליה.

 כלי המלחמה נשתנו, אולם הרוה המפעמת בקרבה ־ מן המקורות ההיםטורים היא יונקת; מאלה

 הגבורים, אשר נפלו בגליל, מתו ביודפת - כי לא רצו לנפול בידי האויב - הגנו על כל צעד ושעל

 משטתה של ירושלים, נלתמו מלתמת ייאוש במצדה. לא תופעה הדשה היא המחתרת בתולדותינו.
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 יאיר אך ירש את דוה הקדמונים ולהטם והתאים את תכנית המלהמה לתירות - לדרישות הזמן.

 בכל מתתרת השתתפו יהודים. כל מלהמה להופש מצאה הד בלבם. לכל אומה ואמה הקריבו מדמם

- באירופה, בעולם כולו. בכל מקום הצטיין הלוהם היהודי בבהירות שכלו ובנכונותו להקרבה.

 הגיעה השעה לעשות לעצמנו, להירוהנו אנו. הדור הזה יקבע את גורל האומה לדורות רבים. על

 כן תובעת המתתרת העברית בציון את הבנתם של המוגי-העם, את עזרתם וםיועם. היא מאמיגה,

 כי כל הגכון למלהמה ולקרבן, לא יעמוד מגגד; כי הוא יצטרף אל המתתרת - להגשמת תזון האומה

 לתירות במכורה.

 בעיית הטרור

 לא רק הכרחיות תנועת השחרור העברית לפעול במסגרת חשאית של ארגון מחתרת כדי להגשים את

 מטרתה, נזקקה להסברת ההמונים. היה חשוב גם להעלות בפומבי את ההשגות של הציבור כלפי הדרך,

 האמצעים בהם נוקטת בדרך הטבע המחתרת, מחוסר ברירה: דרך הטרור.

 ה׳טרוריזם׳ בהיסטוריה המדינית - שיטה מהפכנית ושיטת ממשל המושתתות על אלימות. מהותו

 של הטרור - שימוש מכוון במעשי-אלימות מתוכננים כאמצעי להשגת מטרה פוליטית או מדינית.

 הטרור האישי, שדווקא אחד מאמצעי הפעולה של הטרור הכללי, מכוון נגד נציגים בולטים של המשטר

 העוין.

 פעולות הטרור היו נתלת כל תנועות-השחרור שלחמו בשלטון הזר. הטרור איננו פעולה בלתי-

 הוקיה משום שהוקי השלטון הזר עצמם אינם חוקיים.

 בשנות תש׳׳א-תש״ב הוקעו מעשי המתתרת בהשפעח השלטון, כמעשי טרור ורצח שבאים להטיל

 אימה ופחד על ההמונים ולפגוע במרקם חייהם. בשל טעותה של המחתרת ללוות את פעולותיה אז

 בהסברת מטרת מלחמתה ודרכה, כמעט והוכהדה כליל ממפת ההיסטוריה.

 הפעם, בניגוד לעבר, הוחלט בלח״י להקדים הסברה לפעולות העתידות לבוא.

 נושא ה׳טרור׳ נדון לראשונה כבר מעל דפי העיתון ׳החזית׳ גליון ב׳ אב תש״ג(יולי 1943):

 ׳שומה עלינו ראשית כל לצמצם את המושג לתתום שאליו אנו מתכוונים במאמר זה, כי רבים

 הדברים אשר אפשר לכנותם בשם טירור, ולא קל הוא למצוא את הגבולות. לא קשה, למשל, יהיה

 להגן על שיטת הטירור אם נגיד שטירור איננו דווקא הדרך להפיל פהד על האויב, או על המשתמט,

 על־ידי איום והתנקשות בהייו. לפי הגדרה רחבה, נכונה בההלט, טירור היא כל כפיה שכופים את

 האדם, בעזרת סנקציות. אם אינני נותן למשל לאדם אפשרות לעבוד ולהרוית כדי לתמו - הרי גם

 זה טירור, אף על פי שאינני דן אותו ואינגי מגרש אותו ואינני מתנקש בהייו. אם נעמיק עוד להקור,

 וננתת את מושגי היי ההברה, הרי נמצא - לפעמים להמהון עצמנו - כי הטירור שולט הרבה יותר

 מאשר נראה לכתתילה. בדרך כלל הן מקובל שטירור היא פעולה אנטי-תוקית. אך סוף-סוף: מה
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 היא החוקיות? היש ספק בדבר, שהלק גדול מספדי ההוקים, ביהוד אלה של החוק הפוליטי, אינם

 אלא הסוואה לשלטון טירור, כלומר כפיה? אם הכה בידי(כה - פירושו: משטרה וצבא) הרי אני יכול

 להוקק חוקים כאלה המתאימים לדרכי ואחר כך כל מפר הוק הוא מהפכן וטירוריסט או אנרכיסט.

 שיטה קלה מאוד ומקובלת מאד. צא ובדוק ותמצא בנקל, שחחוק מתבסס על ״טיהר״, כלומר על

 אמצעים לבצע את ההוק בדרך כפיה.

 אין כאן עניננו בפילוסופיה של המשפט. רצינו רק לרמוז, כי אפשר לבטל את כל ה׳תסביך'

 והפטפוט נגד הסידור בנימוקים קלים, מובנים, לגלות את הפרצוף של אנשי ׳הדרך התוקית׳,

 ה׳דימוקדטית', ולהראות מה רב הוא הטירור המוסווה בכל אלה. אולם אין אנו רוצים ללכת בדרך

 קלה זו, ועל כן נתעלם כאן מאפשרות זו, וננית להם לאזרתים מימין ומשמאל לתיות באשליה כי

 שיטותיהם הם, ושיטות הממשלה אינן טירור. אנו מקבלים על עצמנו להגן על העמדה הקשה

ת האיום וההתנקשות ביתם ט י  ביותר מבהינה זו. כלומר: לצמצם את מושג הטירור לגדר צר של ש

 לשונא, בדרך המוקש, הפצצה וכוי. כל ׳השמנת׳ התברתית, כידוע, משמאל ועד ימין, ׳מזדעזעת׳ תמיד

 עד עומק הרקבון שבנפשה ממעשים אלה. והיא מוכנה לסייע למשטר להסל ולהביא לגרדום את

 הטירוריםטים האנרכיסטים האלה. אין היא מוכנה לעשות זאת. אם למשל בעזרת ההוק נרצהו שבע

ם ותשע אנשי ׳םטרומה׳ ועוד רבבות שיכלו להינצל ולא ניתן להם. זה לא טירור, זהו לכל  מאות ששי

 היותר ׳תוק רעי, ׳אכזריות׳. זה נוה מאוד להיות מאתורי תומר כזו של מושגים מסולפים בזדון. וזה

 נוה מאוד להגיד, כי יש להלתם באמצעים אתרים גגד ׳אלימות׳. יתכן שישנה קבוצה קטנה של אנשים

 פוריטניים, אשר כל רצה - פסול בעיניהם. כמובן, איתם קשה להתווכה, אם ירצו להיות עקביים.

 היום גטשטשו הגבולות בין הגנה והתקפה. הבדלה זו הלפה ללא שוב. לא רק בשעות מלחמה ברור

ש להתהיל בהתקפה טרם שהתקיף האויב. כמו כן אין  שיש להתקיף. הוברר, ולעתיד ודאי יוגשם, שי

ת ירצה להבדיל בין רצת יהירים ורצה המוגים ("מלהמה״ בלשון רגילה). רצה הוא ע ד - ר ב  להניח ש

 רצה.

ה אהד, ׳הטידודיםטים׳ - כן יאמרו - פועלים מן ט ש  יתכן שמישהו ירצה להביא נימוקים מ

ות טיפוסית, אם כוטי קי ־ ן  המארב. זה לא נאה, זוהי רמייה, אין זו ׳גבורה׳! כמובן, שגם כאן לפנינו דו

 לא מרמה בזדון. בימי הבינים, בהיות מלהמה ספורט. הרי נקבעו חוקים ג׳נטלמניים, חוקי אבירות;

 כך נאה להרוג וכך לא נאה; כך מותר וכך אסור. היום בכלל אין המלהמה ספורט, זוהי שאלת היים

 ומות - הגבורה איננה מטרה כפי שהמלהמה איננה התכלית. המטרה היהירה היא הניצתון. וכדאי

ם הצלת המליונים היהודים שגספו בגולה צריך היה ש ל  לראות ולשמוע אותו האדם, שיעיז לטעון ש

 לבדוק, אם האמצעים הם מוסריים, ואסור היה להשתמש באמצעיםש אינם מוסריים. ספק גדול אם

 יימצא אדם כזה, ואם יימצא הרי הוא דגנרט ללא ספק. לא, אין כל סעד להיסוסים המוסריים של

־ ן ת ואסתטיקה. ומבתינה זו לא הל כל שינוי מימי אהוד בן גרא ויהודיה עד ימינו. אהוד ב ו ר - ר א  ש

 גרא ויהודית היו טירוריסטים מובהקים. הם ראו את הערמה והרצה כאמצעים להרתיק את הסכנה

 ולהביא את הגיצחון והשתמשו בהם בשם ה׳ אלהי ישראל.

 לא מוסר ישראל ולא מסורת ישראל אינם יכולים לשלול את הטירור כאמצעי קרב.
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 נשאר הנימוק האהרון: התועלתיות. היה זמן שניטש הוויכוה על הטירור בארץ המהפכות,

 ברוסיה. ׳המהפכנים׳ שפכו ימים של דיו נגד ׳הטירוריםטים׳, הסוציאליסטים נגד הס.ר.

 תקופת וויכוהים אלה היא ממנו והלאה. היא הייתה קשורה בבעיה הפריגציפיוניה של ׳המון׳

 ו׳יהיד׳ כגורמי ההיסטוריה. גם בהערכת הס.ד. הל שינוי במהות. ממרתק הפרספקטיבה נראית

 העבודה שלהם כרבת תוצאות הן בהתלשת השלטון והן בהינוך המהפכני. וויכוה יכול היה להיות

 רק מתוך הצגה בלתי נכונה של השאלה. אם השאלה היא: האפשר להולל מהפכה או להביא שהדור

 על ידי טיהר? התשובה היא: לא! אם השאלה היא: היש תועלת בפעולות אלה לקידום המהפכה

 והשחרור! התשובה היא: יש. ואין ההבדל גדול באלה, אם האויב הוא פנימי(רוסיה) או אם הוא

 תיצוני(פולין, צרפת, צ׳כיה). בקו הטקטיקה נראים רק הצדדים השליליים שבסידור: האויב גפגע רק

 בהלקו, באברים בודדים שבגופו, ההנועה משלמת קרבנות יקרים. על כן, מבהינה טקטית נראית כל

 פעולת טירור ככישלון(ואף במקרה הטוב ביותר: כשהפעולה מצליהה). אולם מבתינת האסטרטגיה

 כל פעולה היא ניצתון. כותבי תולדות המהפכה ברוסיה מוכרהים להתתיל בס.ר. כותב ההטטוריה

 העברית של בית שגי מוכרה להתהיל ביהודה והזקיה הגלילייים. כותבי מלהמת ההופש של הסרבים,

 הפולנים, הצרפתים יתתילו משמות הטירוריסטים שהתנקשו בהייו וברכושו של השונא, אם באופן

 איגדיבידואלי ואם בצורת גרילה. והעתונות בארץ הזאה מרבה לכתוב ולהלל אותם המעשים אצל

 אהרים (מעשה טיווריםטי נגד היידרין הוא מצוין!) ובלא בושת פגים גינתה וודאי תגנה אותם בבוא

 השעה במלתמת ההופש שלנו, ואלפי נימוקים יימצאו.

 אנו רהוקים מאוד מהיםוסים מוסריים בשטה המלהמה הלאומית, לעינינו צו התורה, המוסדית

 מכל התורות בעולם: ׳מהה תמהה... עד חרמה׳. וביחוד רחוקים אנו מהיםוסים אלה ביהס לאויב,

 אשר בשפלותו המוסרית מודים כולם כאן.

 אך קודם כל הטירור הוא לנו הלק מהמלהמה הפוליטית בתנאי ימינו ותפקידו גדול ורב:

 הוא מפגין בלשון ברורה שתישמע בכל העולם וגם באזני אתינו האומללים מהוץ לשערי הארץ

 הזאת את מלתמתנו באוקופנט. הטירוריסט האמיתי מסתתר מאתורי ערמת הניירות וההוקים שהוא

 חקק.

 הוא מכוון לא כלפי אישים, כי אם כלפי נציגים. ועל כן הוא מועיל.

 ואם הוא מוציא גם את היישוב משאננותו - מה טוב. כך ולא אתרת יתתיל קרב השתרור.״

 ה״הגנה" התנגדה בכלל למאבק אלים, כאמצעי להשגת מטרה מדינית. אם בפעולותיה נגרמו אבידות

 בנפש, הן כונו על ידה כ״הפגנת התנגדותו של היישוב היהודי למדיניותה האנטי-ציונית של הממשלה

 הבריטית״. מחברי ״ספר תולדות ההגנה״ משתמשים במונה ״טרור״ לאיפיון שיטת הלוהמה של

 הערבים בימי המאורעות ורציתות אזרחים, ילדים ונשים, תוך הסתייגות וגינוי שיטה זו לשימוש

 על ידי יהודים. אי-לכך, לא היה נכון להדביק תווית של ״טרוריטט״ ללוחם חירות ישראל כי לה״י

 מעולם לא פגעה באזרחים, נשים וילדים חפים מפשע, אלא רק בנושאי השלטון הזר וביעדים שלו
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 בלבד. בתחילת תידוש מלתמתו בשנת 1944 בשלטון הבריטי, דגל האצ״ל בשיטה של פגיעות ביעדים

. במרוצת הזמן, פעולותיו י  של השלטון הזר, אך יצא נגד ההתנקשויות, קרי הטרור ״האישי״ של לת״

 ב״מלון המלך דוד״, תליית הסרג׳נטים ועוד, טפחו על פניו נוכח ההכרח בל-יגונה, שהפך על פיו את

 כל העקרונוה והכוונות הטובות. לח״י אימצה במלחמתה, לפתות בראשית דרכה, את שיטת ה״טרור

 האישי". מהי שיטת ״הטרור האישי״? סוגיה זו סבוכה ואין לה הגדרה קצרה ומדוייקת. להבהרת המונח

ת ד״ר א  תצוטט להלן ההגדרה, כפי שנוסחה בכרך המילואים של"האנציקלופדיה למדעי החברה", מ

 זאב איביאנטקי: ״טרור אישי, שיטת האלימות המהפכנית הטרוריסטית, מכונה בספרו ההיסטורית

 והפולמוםית ׳טרור אישי׳ ובפי הלק מהסידיה היום ׳גרילה עירונית'. הטרור האישי הוא מן התידושים

 של העשורים האהרונים של המאה ה־19. הוא נבתן מן ההתנקשות והרצה המדיניים והמסורתיים

 ומהטרוד השלטוני על ידי מערכת שונה של עקרונות, מטרות ומניעים ושל יעדים, כלים ושיטות

 מן ההתנקשות המדינית, העתיקה כימות עולם; היא נבדלת בזאת שלא האישים הם מטרת פגיעתה

 אלא המדינה, המשטר, השלטון (או השלטון הזר) אותם הם מייצגים. הפגיעה האישית נועדה

 לזעזע, להטיל אימה, לנתץ מערכת נאמנויות, סמלים ומיתוסים מקודשים, או ביטתונם העצמי של

 שלטונות ומשטרים; לזרוע מבוכה ולעורר אהדה, להפגין כוה ולמנוע הסדר והתייצבות גם כאשר

 יעדי הפגיעה הם אישיים, משמעותה ותכליתה של השיטה אינם פרסונאלים. מהבהינה האיםטרטגית

 מבקש הטרור האישי להלום במרכזים וצמתי העצבים, בתוליות התלשות והפגיעות של מבגה ההברה

 והשלטון; להיות הוד-מהץ ומפלס דרך למהפכה תבדתית או לשתרור-לאומי. כל זאת, על פי

 התפיסה האומרת, כי יש להתסים את ההמונים בכוה המופת של ההקרבה והמעש על ידי גיבוש

 קאדרים מהפכנים הלוהמים בדרך של המאבק המזויין...״.

 בלת״י מעולם לא נתקבלה התלטה פורמלית לאמץ דווקא את שיטת הטרור האישי. ד״ר אלדד

 כתב במכתבו אל ההיטטוריון בויר-בל, ב-1970, כי מעולם לא נפלה ההלטה בלה״י להיזקק לשיטת

 הטרור האישי במקום שיטת לותמת גרילה, והעובדה שלת׳׳י בתרה בשיטה זו הייתה תוצאה ישירה של

 היותה תנועה של מעטים. מאוחר יוחר, כאשר לח״י התעצמה, נזקקה גם ללוחמת גרילה. להתנקשויות

 האישיות בנציב העליון מק-מייכל ומיניסטר למזרח התיכון הלורד מוין, הייתה משמעות מדינית, של

 פגיעה באישים המייצגים ומסמלים את השלטון הזר, אם כי שניהם היו גם שונאי ישראל מובהקים.

 באותו מכתב אל בויר-בל מיוני 1970 הוטיף אלדד: ״לצידוקן של פעולות טרור אישי כנגד אישים

 מרכזיים באדמיניסטרציה העלינו לעתים קרובות את השאלה האם כל ההיסטוריה לא הייתה זוכה

 במהלך שונה אילו היה מישהו מצליה להתנקש בהיטלר ולרצהו בין 1933 ל-1939״.

 נתן ילין-מור אמר לשאלתה של כתבת הטלוויזיה הבריטית, ב-1978, כי הטרור האישי יותר מוסרי

 מפני שהוא מרכז אח הפגיעה באובייקטים האחראיים, במישרין או בעקיפין, לפשעים. הפגיעות

 האישיות בראשית המלחמה לשחרור המולדת מעול השלטון הזר, ושיטת הפעולות המזוינות בהיקף

" או לותמת גרילה של לח״י והאצ״ל, גרמה להאצת התהליכים שהביאו להתייצבות י נ  של טרור"עירו

- ץ ר א  היישוב העברי מאוחר יותר במלוא כוחו נגד השלטון הבריטי להחלטתו לפנות את כוחותיו מ

 ישראל.
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 ראשית ביסוס עקוונות-יםוד לחיפוש בעלי-בוית

 באותו גיליון ב׳ של ׳החזיח׳ לא נפקד גם מאמר נוסף שהיה ראשית ביסוס עקרונות-יסוד לחיפוש

 מחודש אחרי בעלי ברית. במאמר ״קווים מספר לדיפלומטיה עברית בימינו״(מפרי עטו של אלדד)

 מגבש כותב המאמר שלושה עקרונות הצריכים להתקיים כדי כריתת-ברית עם מדינה זרה:

 (א) בעל-הברית צריך להיות מדינה העומדת בקונפליקט עם האויב הפוליטי של העם העברי, אשר

 שולט בארץ-ישראל.

 (ב) בעל-הברית הוא בעצמו נמצא תחת שלטונה של בריטניה.

 (ג) לבעלי ברית הפוטנציאלים צריך להיות רקע גיאו-פוליטי בלתי-אחיד, שאינם ממין אהר, כדי לנצל

 קונפליקטים לאומיים או בינלאומיים.

 הרי המאמר:

 ״לא בנין עדי עד של הדיפלומטיה העברית נקים בזה. רעיונות, רעיונות, הלכות הלבות. לא

 דוגמטיקה. במידה שאגו דוגמטיים (וגאים בדוגמטיקה זו) בעקרון האידיאולוגי ובעקרון הפוליטי -

 אנו גמישים והפשים בהחלט בשטח הדיפלומטיה.

 היסוד האידיאולוגי: הקמת מלכות ישראל כמטרה בפני עצמה.

 היסוד הפוליטי: מלתמה לכיבוש השלטון מידי הכובש הזר. כל היהסים עם עמים ומעצמות

 אתרים בעולם תלויים אך ורק בשני יסודות אלה והפשים הם מכל כבלים ופרינציפים אהרים.

 מזה נובע: א) אין מדיניות התוץ העברית נקבעת על ידי יתסם של עמים ומעצמות אל היהודים

 בארצות הגולה. את היסוד הזה הכירו הרצל וז׳בוטינםקי, אולם ז׳בוטינםקי נשאר באמצע הדרך מבלי

 להסיק מסקנות אתרות והבל, כי ההמיץ הזדמנות יוצאת מן הכלל. מזה נובע גם ב) השליט הזר פה

 בארץ הוא לכתהילה - אויב. את זה לא הכירה הציונות עד כה.

 המדיגיות הציוגית הייתה עד כה גמישה במטרותיה ודוגמטית באמצעיה, מדיניות לותמי הירות

 ישראל צריכה ללכת בדרך ההפוכה: דוגמטיות במטרותיה, גמישות באמצעיה.

 על הדוגמות מדובר במקום אתר. משהו על האמצעים: המדיניות הציונית גדלה בשטה זה בכמה

 מושגים שהיו בעוכריה, לדוגמא:

 רוב יהודים בארץ ישראל כדרך לשלטון. בכותו של אותו רוב האמינו גם הציונים ׳הישגים׳ וגם

 ׳ההדשים׳. הראשון שהכיר בהבל שבאותו ׳אידיאל׳ היה זנגביל. הוא ביטל אותו וראה את העיקר

 בסוברניות. הוכית את ההפך: סוברניות יוצרת רוב ואין הדוב מוכרת ליצור סוברניות. טעות זו
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 שבציונות העבירה את נקודת הכובד של העבודח ל׳מפעל ובנין׳ או ל׳אבקואציה׳. אין ברצוננו לומר

 שהללו פסולים המה. פסולים הם רק כשרואים אותם כדרך יהידה, ראשונית.

 משל שני: המשפט הבינלאומי. מכל הדימוקרטים של המאה הי״ט היו כידוע היהודים הדימוקרטים

 הנאמנים ביותר, הכנים ביותר. הסיבה מובנה: לא היה להם שלטון ולא יכלו לפהד שדימוקרטיה

 אמתית תגזול מהם את שלטונם. דימוקרטיה זו, המאמינה בכוהו של הצדק הבינלאומי, המשפט

 הבינלאומי, עברה אל המהשבה של ההנהגות הציוניות. בדעת או שלא בדעת העלימו עיניהם מהאמת

 הבינלואמית של שלטון הכוה, המתהפש כשנוה לו, בבגדי המשפט. על כן יכלו לרמות אותנו בהצהרות

 ובמנדטים. על כן תשעים אהוז של המרץ הדיפלומטי הוצא לריק מסביב לבעיות הוקים, ערעורים,

 ועדות וועידות בינלאומיות, פלגותות על סעיפים וסעיפי סעיפים, יש סתירה למנדט או אין, לזה

 התכוונה ההצהרה או לא.

 קרובה לדוגמות הנ׳׳ל הייתה גם האמונה בי גורל הציונות דבוק בעניין הדימוקרטיות בעולם.

 והמצעד הוא שדווקא היום, אתרי עשרים ותמש שנות כישלון גמור, הולכים וממשיכים בפטפוט

 הזה. אנגליה הצועדת בראש הדימוקרטיות עומדה בראש הבגידה והרמאות ביהס אלינו. האם מזה

 נובע עקרון שני, כי גורלנו קשור במשטר טוטליטרי? הס ושלום. אין כל קשר בין אפשרויות

 הדיפלומטיה העברית לבין משטרה של איזו מעצמה. בתור דוגמות קונקרטיות:

 א. האויב מספר א׳ של השאיפה הלאומית העברית היא ללא ספק אנגליה הדימוקרטית, בראש

 וראשונה מפני שהיא שלטת על ארצנו.

 ב. תשבונות לאומיים קשים יש לעם העברי עם גרמניה הנאצית ורוסיה הסובייטית (שתי

 מעצמות טוטליטריות הנמצאוה במצב מלהמה זו עם זו).

 ג. אמריקה הדימוקרטית ואיטליה הפשיסטית היו פתות או יותר בשטח ניטרלי(אגב: מסיבה זו

 אין לנו לבכות ולא לשמוה על התמוטטות הפשיזם באיטליה. לא הוא נלתם בשאיפת התירוה של

 העם העברי וטרם ידוע אם המשטר הבא יתמוך בה!)

 ד. טורקיה המוסלמית והודו האנטי-מוסלמית מהוות אפשרויות תיוביות מאוד בשביל

 הדיפלומטיה העברית, אף כי לא ניסו אף פעם להשוב עליהם.

 מכל זה ברור עד כמה אווילית הייתה הדוגמטיקה הציונית במדיניותה. הישענות מותלטת על

 הדימוקדטיה (בן־גוריון-וויצמן־ז׳בוטינסקי). או הישענות מותלטת על הפרוליטריון העולמי בכלל

 ודוגמה שלטונו ברוסיה בפרט (השומר-הצעיר).

 על המדיניות העברית להשתתרר מעול הדוגמטיות הזו.

 אם ׳האוריינטציה׳ הפוליטית איננה באה לשרת אינטרסים זרים (בריטיים, סובייטים ערביים

 וכוי) הרי מטרתה היא ברורה: להשיג סיוע מצד גורמים היצוניים. אין להגיד שהציונות עד היום לא

 עשתה מאמצים בכיוון זה, וגם התוצאות העלובות ידועות. והסיבות?

 מה היו בדרך כלל היסודות של הפוליטיקה התיצוגית?

 א. הכרה בסטטוס של שלטון בריטי.
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 ב. היפוש אוהדים אינדיבידואליים בקרב הציבור בעל ההשפעה באנגליה.

 ג. בכל מקרה של סכסוך - פנייה למשפט בינלאומי, הבר עמים, ועדת מנדטים.

 אהרי שנראו התוצאות העלובות של הדרך הזו הופיע ז׳בוטינסקי. הוא לא שלל אף אהד מהיסודות

 האלה. אף הוא התבסס על השלטון המנדטורי. אף הוא האמין בעדך ידידים אינדיבידואליים. אף

 הוא רץ והריץ את המוסדות העומדים על משמר ההוק. אולם - ועל ידי זה עשה צעד השוב קדימה

- אמונתו בכל אלה נתרופפה (ורק הבל שלא היה מסוגל להסיק מסקנות קיצוניות מהיסוסיו

 אלה) ופנה לתפש דרכים אתרות. עלה הרעיון על תיפוש עמים ומדינות מעונינות בציונות. אך

 היות שכל זה נבע ממקורות הציוגות, אשר במרכזה עומדת ׳בעית היהודים׳, היו גם ׳הגורמים

 המעונינים׳ לא מסוג ידידים גיאו-פוליטיים או פוליטיים טהורים. כי אם ?ימו-פוליטיים׳, כלומר

 מעונינים מטעמים דימוגרפיים להפסד מיהודים. לא מעונינים במדינה עברית ועל אתת כמה וכמה

 לא מעונינים במדינה עברית בארץ ישראל. מעונינים רק להפטר מיהודים. כאן ריכז ז׳בוטינסקי את

 מאמצי הדיפלומטיה של תנועתו. דרך זו מובילה ל... אוויאן וברמודה ואפשר להוכית את התוצאה

 הזו כהכרת. הדרך של הגורמים המעונינים האלה (פולין, רומניה) יכלה לעלות על קו שאיננו מתנגש

 עם הקו האנטי-ציוני של בריטניה. הפוליטיקה המנוסה של בריטניה ניצלה טעות זו והיסתה את כל

 המאמצים של ז׳בוטינסקי לצדדים בלתי מסוכנים.

 היום צועדים כל האתרים בשבילי ז׳בוטינסקי עם אותם הסיכויים.

 האם רצוננו להגיד בזה, שאין כל עדך לידידים אינדיבידואליים וגורמים דימו-פוליטיים? לא

 ולא. גם אוהדים אינדיבידואליים (אפילו מטעמים אי-רציונליים) וגם גורמים אנטישמיים הרוצים

 ׳להפטר מבעיה׳ יכולים לסייע. בתנאי אתר - בתנאי שלפני כן יותווה קו ברור והזק, קו ברזל,

 לכיבוש ארץ ישראל, לשלטון עברי. כך, שאותם הגורמים המסייעים, בבואם לסייע, יעלו בהכרה

 רק על הקו הזה, לא בכוה ההנמקה ההגיונית, כי אם בכוה העובדה, שהתנועה הזאת קודם כל רוצה

 בשלטון עברי בארץ ישראל, והיא המדינה המעונינת יכולה להשתמש בקו זה הקבוע, בעוד אשר עד

 היום היה להיפך: ז׳בוטינםקי ניסה לעלות על הקו שלהם ועל כן לא הגיע.

 אך אם כן, האם בקו הזה שהוא כולו שלנו, לא נמצא סיוע בקוים מקבילים? נמצא. אך יש

 לתפש בדרך אתרת, בדרך אשר מתפשת הדיפלומטיה של כל עם. זוהי הדרך הפוליטית או הגיאו

 פוליטית.

 והנה משהו מיסודות המדיניות ההדשה:

 א. העם או המעצמה העומדת בקונפליקט עם האויב הפוליטי שלי - (והוא תמיד רק השולט

 פה בארץ) והוא מוכן לשם התלשת האויב הזה להיות לי לשוהף. כי עצם העובדה שהשלטון בארץ

 זו מוצא מידי השליט מהלישה אותו בהרבה ובזה הדי מעונין המתהרה שלו. מי יודע מי יהיה הגורם

 הזה מתר! אך את עצם הפרינציפ הפשוט הזה לא רצתה הציונות אפילו לראות. מיותר כמובן להוסיף,

 כי הכרה בשלטוני אני כאן הוא התנאי מצידנו. מה אנו נותנים? התלשת האויב המשותף.

 ב. העם הנמצא באותו מצב אשר אנו, כלומר: אף הוא נלתם לשלטון בארצו הנמצאת בידי

 אותו השליט (בתנאי מובן, שלא על ארץ אתת מדובר וזו טעותו של השומר הצעיד, טעות טרגי-

 קומית!).
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 יסוד גיאו-פוליטי: הגורמים הפוליטיים אשד מסביב לשטה השאיפה שלנו אינם ממין אחד,

 מאוהדים ומלוכדים. להיפך, יש גורמים ביניהם המפהדים דווקא מפני איהוד וליכוד רהב בזה,

 למשל בצורת פדרציה ערבית. יש מיעוטים לאומיים, דתיים, יש גם גורמים אימפריאליסטיים שכנים

 (צרפת!).

 מכל זה ברוד גם מדוע אף פעם לא קמה פוליטיקה ציונית כזו. כי היסוד היה הסד: ההפישה, כי

 השליט פה הוא אויב והשאיפה לכיבוש השלטון.

 הרבה אפשרויות אתרנו. אך מי יודע אם יותר מאלה עוד לא תקומנה. הכרה, דריכות והעיקר:

 כוה. ברצוננו ובכותנו ימדדונו ולא בצרותינו ובצדקתנו.

 יהכן שמישהו ישאל: ובכן, אתם בונים שוב על קונפליקטים בינלאומיים? התשובה: אנו בונים

 על יסודות ריאליסטיים ולא על הזיות. והריאליזם שלנו אומד:

 א. לא זו המלתמה האהרונה בעולם. כבר עתה נראים הרבה מהקונפליקטים הבאים, ואין

 ספק כי הכוה יכריע גם בהם, אף כי לא תמיד כות הוא מלהמה. הכרת כוה יכולה לפעול בלי הפעלת

 כוה.

 ב. אין כל סיכויים שלנו יותר המגיע לנו בדך שלום ועל כן אין סיכויים לשלום. תסיסתו של

 העם העברי בעולם בכל מיני צורות תופעל.

 האלף והתיו הם: הזון במטרה, ריאליזם באמצעים. המציאות מלמדת מהו ריאליזם. צ׳רצ׳יל ולא

 צ׳מברליין. לותמי תופש ולא קויסלינגים. ברית פוליטית ולא סנטימנטים למשטרים, פעם גרמניה-

 רוסיה, אתר כך: דוסיה-אמריקה וכו׳ וכוי.

 נשתרר גם את המהשבה הדיפלומטית שלנו מכבליה.״

 נםיונות איחוד בין כוחות המחתות

נות-סרק לאיחוד כל הכותות הלוחמים, האצ״ל, לת״י והפלמ״ח. ו  בשנת 1943 נעשו מספר נסי

 ניסיון אחד הוכתר בשם ״עם לותם״, אשר הוקם על-ידי אליהו לנקין ואליהו מצדי-רביד, שפרשו

 מן האצ״ל בעת הפילוג עם לח״י. הם שבו לאצ״ל ב-1943, במטרה להקים גוף חדש, שיקיף את כל

 הארגונים הלוחמים בארץ. מפקד האצ״ל לאתר מותו של דוד רזיאל, יעקב מרידוד, נתן להם את ברכתו

 ואף מספר מפקדים של ה״הגנה״, כמו יוסף אדלברג מחיפה ואישים כיגאל הורביץ, איש נהלל, אהרן

 בן עמי ובנימין לובוצקי-אליאב, מהתנועה הרביזיוניסטיח ואהרים, הצטרפו אל הגוף ההדש. גם

 משה דיין הזדהה עם היוזמה, אך בסופו של דבר נשאר ב״הגנה״. האצ״ל היה שרוי אז במשבר פנימי

 חריף בשאלת המלחמה בשלטון הבריטי ומפקדתו ראתה ב״עם לוחם״ מוצא למניעת החסיסה בקרב

 שורותיו, וסיכוי להתדרת רעיונותיו גם לחברי ה״הגנה״.

 מייטדי התנועה התליטו לתטוף את הנציב העליון, סמל מדיניות ״הספר הלבן״ ולגרשו לקפריסין

 באשמת כניסה בלתי חוקית לארץ-ישראל. התכנית נתגלתה לראשי ה״הגנה" ואלה אסרו על חבריהם
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 בתנועה להשתתף במבצע, אשר בוטל עקב כך. כן תוכנן להשתלט על העיר העתיקה בירושלים ולהניף

 על הומותיה את הדגל העברי. ״עם לותם״ התפרק מבלי להשאיר את רישומו בתולדות היישוב היהודי

 ובמלחמתו נגד השלטון הבריטי בא״י.

 ניסיון נוסף לאיתור בין האצ״ל ובין לח״י עשה אליהו לנקין. לדירתו של אליהו רביד זומנו ישראל

 אלדד ומיכאל מטעם לת״י ולנקין ורביד מטעם האצ״ל. האהרונים סיפרו שהאצ״ל עומד להפסיק

 את שיתוף-הפעולה עם הבריטים ולהתתיל בתהליך של ריאורגניזציה לקראת פתיהה בפעולות.

 מיכאל ואלדד אמרו ללנקין, שהם מאמינים ברצונו הטוב, אך אין בידו להבטיח, שחברי לח״י לא יהיו

 חשופים שוב למלשינות ולהסגרה. אכן התשדנות הייתה גדולה מדי כדי שאפשר יהיה לגשר על פניה

 (״סמבטיון״).

3  הבריחה הגדולה מלטוון0
 לא עברו ימים רבים, מאז הגיעו העצירים למהנה לטרון ממזרע, והכל התרגלו למחנה החדש. אורח

 ההיים בלטרון לא היה שונה מזה שבמזרע. גם כאן היו אותם הצריפים, אותן הוראות-קבע, אותם

 סידורי השכמה, לינה ואוכל, אלא שהשמירה הוגברה כאן יותר והשלטונות דאגו לנקוט אמצעי ביטחון

 קפדניים כדי למנוע נסיונות בריהה.

ות-משנה לפי סוגי העצירים. על מורד הגבעה, שוכנו עצירי המחתרות ובו  המהנה תולק למתנ

 עמדו שני טורי צריפים כשכל צריף ניצב גבוה יותר מהבא אחריו.

 בטור הראשון היו ארבעה צריפים ובטור השני היו שלושה. בצריף הקיצוני שקיבל את מספר 4

 ושנתפס על-ידי מתכנני הבריתה, גרו 16 בורתים בלבד, למרות שתוכנן שיברתו עשרים איש. בשלב

כן תוכנן מראש -  זה טרם הוחלט על המספר הסופי ובמרוצת-הזמן עוד יעלה נושא זה על הפרק. כמו

תן ילין-מור), אהרון ארנבלט נ  ״לא להכניס את כל הביצים בסל אהד״, ושמספר בהורים ביניהם גרא(

 ופנחס אברבך יגורו בצריף אחר.

 צריף מס׳ 3 ניצב אחר צריף מס׳ 4 ובו שוכנו ה״נייטרליסטים", בתוכם שמואלק׳ה קפלן, דוד

 אורלובסקי ועוד אתדים שנשארו נאמנים לקבוצת-יאיר.

 צריף מט׳ 2 הכיל את שאר נאמני יאיר. גם בצריף מט׳ ו היו נאמני יאיר וה״נייטרליטטים״. בשאר

 הצריפים שוכנו מספר אנשים שעזבו את המתתרת, אנשי אצ״ל וכן כאלה, אשר נעצרו כחשודים

 בהשתייכותם למחחרה מבלי שהוכח הדבר.

 היהםים בין אנשי האצ״ל וחברי קבוצת יאיר לא היו טובים. אפשר לומר שאפילו שררה שנאה בין

 שני המחנות, שנאה שנשארה מימי הפילוג. האנשים שנהו אחרי יאיר גורשו מפלוגות בית״ר והאחראים

 דאגו לכך שלא יתקבלו בלשכת העבודה של הסתדרות העובדים הלאומית. היו גם התנגשויות על

 תפיסת עמדת כוח על מתסני נשק ובסופו של דבר רבים מבתורי יאיר נאסרו בשל הלשנות.

ר היה לשכות אותם בנקל. ש פ א - י א  משקעי העבר העיקו על החיים במחנה ו

 30 על פי ספרו של נחמיה בן-תור ״הבריחה הגדולה״.
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 גם ההבדל ברמת התיים שניהלו אנשי האצ׳׳ל, מבלי שיתחלקו בחבילות חמזון והסיגריוח, שקיבלו

 בשפע ממוסדותיהם הליגליים, לעומת המהסור המוחלט של אנשי קבוצת יאיר בכל המצרכים האלה,

 גרמו שישנאו אלה את אלה. אנשי יאיר היו מחוטרי כל, רובם נעצרו ללא פרוטה בכיםם. לא הייתה

 להם עבודה, לא הייתה להם משפהה ולא היה להם בית. לא היה להם ממי לקבל תבילות. לא עלה

 בידם אפילו להשיג סיגריות, שעליהן לא יכלו לוותר. לפעמים שניים או שלושה ביחד היו מעשנים

ת ולעתים לא יכלו לעמוד בפיתוי ונאלצו"לשנורר״ אצל תבריהם השנואים, מתוך השפלה ת  סיגריה א

ם ת א נ  עצמית לא קטנה שעלתה להם כמעט בבריאות. הייתה זו תמונה מצערת מאוד לראות את ש

 העזה של האתים לנשק מאתמול. לעומת זאת, היתסים בין קבוצת ה״נייטרליםטים״ היו טובים יותר.

 אלה שכונו ״נייטרליסטים״ היו בעבר אנשי יאיר, רובם מן הצמרת, שהקימו יתד עם יאיר את התנועה.

 לאחר הפילוג הסגיר חלקם עצמו בידי המשטרה עוד לפני שיאיר נרצח. אנשי יאיר בזו להם וראו

 בהם פתדנים שרצו להציל את עורם. אלה החליטו לפרוש מקבוצת יאיר, אבל לא חזרו לאצ״ל. אמנם

ם בזו להם - וליתר ביטחון נזהרו מהם. ת  הבהורים לא רהשו להם כבוד, אך גם לא שנאו אותם. ס

ת השלטון הזר בפלשתינה. כאן הושגה ח  אין זה מהנה לשבת בבית-טוהר ואפילו לא במתנה-מעצר, ת

ח רוחו ולהוציאו ממעגל המלחמה נגדו. יש  מטרתו של האויב, לבודד את לוהם המתתרת כדי לשבור א

 פנים רבות לבידוד זה. ההסגר מאחורי גדר חיל מונע קשר עם ההוץ, עם המשפחה, הקרובים, הידידים

 ובעיקר עם התברים לנשק. האיסור לביקורים, לקבל מכתבים ולשלות אותם, כמו גם לקבל חבילות,

ת הבידוד ולשבור את רותם של  להתזיק מכשירי רדיו, עיתונים וספרים ועוד. כל אלה נועדו לתזק א

 העצירים. לאחר שיצהק שמיר ואליהו גלעדי ברחו ממזרע, ולאתר המעבר למהנה לטרון, הכביד השלטון

 את ידו על העצירים שבמתנה 4 ובמיותר על תברי ״קבוצת שטרן״. הם נחשבו ל״אסירים המסוכנים

 ביותר של האימפריה הבריטית ובצו מיוהד נאסר עליהם לקבל כל מבקר במחנה, אפילו נשים וילדים.

 לא קל היה להתמודד עם מצב זה, אך דווקא מוגבלי הזכויות, שנתשבו למסוכנים ביותר, רוחם

 הייתה תזקה. הם מצאו את הדרך המתאימה להפיג את הבדידות שלהם, בתתירה מתמדת אל התופש.

 ולכן זו הסיבה שהם חופרים מנהרה. כל האתרים ישבו וציפו לימים טובים יותר, שבהם השלטון הזר

 ירתם על נשמתם ועל גופם ויסכים לשתרר אותם מבדידות המעצר.

 בינתיים נמשכו החיים במחנה המעצר בלטרון במסלולם הרגיל. צריך לחיות ולהתקיים, לאכול

 ולשתות, לקרוא ולהשתעשע. סדר היום הרגיל של העצירים במתנה 4 היה קבוע.

 בשעה 6:00 נערך ה״תמאם״. אהרי ה״תמאם" נפתתה דלת הצריף והעצירים היו חופשיים לצאת

 התוצה, ואז יצאו כל האנשים מכל הצריפים, להתעמלות בוקר. האחרים מיהרו להתקלח ולהתגלת

 בחדרי הרחצה. בשעה 8:00 הייתה ארוחת בוקר. החפריט היה מגוון וכלל: לחם, גבינה, מרגרינה, ריבה,

 חביתת ביצים, קפה או תה. ארוחת הצהריים הוגשה ב-2:30ו והיא כללה בדרך-כלל מנה ראשונה,

 מרק, בשר ותוספות כמו: תפוהי-אדמה, אורז, עדשים ועוד. ארותת הערב חייחה בשעה 5:30 לפנות

 ערב והיא הכילה תפריט דומה לזה של ארוחת-הבוקר.

 המזון החקבל ממפקדח המהנה. אחת לשבוע הוקצבה כמות מספקת של פרודוקטים למטבה אשר
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 הייחה לו אוטונומיה מלאה לבשל לפי ראות עיני הטבח.

 מזל גדול היה לעצירי מחנה 4 בדמוחו של הטבח, דוד אורלובסקי. מטעמיו, שערבו לחכי הבחורים,

 היו מפורטמים. למרק העדשים שלו יצאו מוניטין בכל המחנה. כשדוד נעצר והובא לבית-הסוהר ביפו,

 שם אכל מרק עדשים מאוד טעים והתליט ללמוד לבשל אותו. הוא לא הבין למה הטבח, יוטקה בן-דוד,

 מבשל מרק עדשים כזה שכולם שפכו לפח. אז הוא התליט שאפשר גם אתרת והתנדב למלא את תפקיד

 הטבח. מאז הוא נתקע שם.

 לכל עציר הייתה מערכת כלי אוכל צבאית. אחרי כל ארוחה היה עליהם לשטוף אותם ולהחזיקם

 בצריף. את האמתות אפשר היה לאכול במטבח, אך רבים לקתו את האוכל לצריף ובו אכלו לפי רצונם.

 תברי צריף 4 נהגו לסעוד כך במשך תקופת הכרייה כדי לא לבזבז זמן לריק. ליד הטבח היו משרתים

 תורנים שנקבעו לפי התור, על-ידי האחראים על הצריפים. בשבתוח האוכל היה חגיגי יותר. דוד הכין

 בדרך-כלל ״גפילטע פיש״ או צ׳ולנט. בחגים כוסה השולתן במפות לבנות. הארוחות בשבתות ובתגים

 הוגשו לאתר התפילה שנערכה בצריף בית-הכנסת הסמוך. הזמנים בין הארוחות ועד לסגירת הצריפים

 היו פנויים והעצירים יכלו לנצלם כראות עיניהם.

 במתנה התקיימו חיים אינטנסיביים בתחומים רבים. חלק ניכר של העצירים למד שפות, הנדסה,

 מתימטיקה, חקלאות, חשמלאות, פיזיקה, משפטים, ספרות, היסטוריה, תנ״ך ועוד. כן נערכו תוגים

 בנושאים שונים ומגוונים בהשתתפות מרצים טובים מבין העצירים. אחדים למדו לבחינות בגרות

 ולבחינות כניסה לאוניברטיטאות. לעבודות-יד הייתה הצלתה רבה. ולא אתת, הן הפיגו את המתתים

 והשיעמום שבמעצר הממושך. במיותד יצאו מוניטין לעבודות גילוף העץ: ״לבנטום״, אשר נשלחו אל

 מחוץ למחנה למשפתות ולהברים.

 גם ענפי הספורט היו פופולריים וחלק גדול עסק בהתעמלות, בכדורגל, בפינג-פונג. העיסוקים

 המגוונים האלה לא השכיתו מלב העצירים את העובדה המרה והכואבת: שהם נתונים בהסגר השליט

 הזר המונע מהם את התופש ושולל את זכויותיהם הבסיסיות.

 בנושא השמירה על זכויות העצירים והמאבק עליהן, הייתה תמימות-דעים בין כל קבוצות המחנה.

 התביעות הוצגו על-ידי הסופרווייזר אשר דיבר בשם כולם ולמען כולם. המאבק למען שיפור תנאי

 חייהם של העצירים לא חדל אף רגע.

 השגרה שבחיי המהנה שימשה הסוואה מצויינת לביצוע תכניתם של 20 הלוחמים, אשר כעבור ימי

 ההסתגלות הראשונים, ניגשו במרץ רב למימוש תכנית-הבריחה: חפירת מנהרה אל החופש!

 וזו הייתה התכנית מבחינה טכנית-מעשית:

 בצריף הקרוב לגדר, באחת הפינות, ייפתת פתה ברצפה. יהפרו בור בעומק של שני מטרים וממנו

 יתקדמו במנהרה בצורת ביצה, מחחח לגדר הפנימיח, מחחת לגדר המחושמלה, עד שיגיעו לתעלה

 המלאכותית במגרש הריק, המובילה את מי-הגשמים מן המתנה אל הוואדי הקרוב, בתעלה זו יזתלו

 הבורתים, בליל תושך, שרויים בצל התעלה עצמה. עד מעבר לגדר החיצונית.

 ושם - ההופש למען המלחמה. משם - המלחמה למען ההופש.

 לפי החשבון הפרוביזורי מצאו, שהמנהרה תהיה למעלה מארבעים מטר בארכה.
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 למעלה מארבעים מטר! - היספיקו הכוחות? לא זאת הייתה השאלה העיקרית. בעיות חמורות

 יותר נערמו אחת על גבי השנייה.

 ראשית: העבודה מן ההכרח שתיעשה בסודיות מותלטת. יש להזהר מפני כל שוטר. אך לא זו

 בלבד: יש להזהר שהדבר לא יוודע במחנה גופו. כי זו שיטת הבולשת: בכל מקום היא מתפשת לה

 אינפורמטורים. יש והיא מכניטה אותם במתכוון. ויש שהיא קונה אותם מבין החלשים, בהבטתות.

 גם ב״מחנה 4״ היו אנשים, שאילו נודע להם הדבר, היו ממהרים להודיע על כך לשלטונות, כדי לזכות

 חמורח ההלשנה בחופש האישי.

 על כן: זהירות! כל תנועה בלתי זריזה עלולה הייתה להכשיל את התכנית ולחסל את התקווה

 לברות.

 במשך חודשים החהלכו האנשים כעל גבי חבל, המתוח על פני תהום. מצד אחד - להזהר, בדיבור

 ובהנועה, ומצד שני - לא ליצור רושם כאילו הם נושאים סוד בלבם. מסכה של טבעיות, בשעה שכל

 עצב וכל שריר דרוכים לקראת המטרה האחת: הבריחה. לא דבר קל הוא. אך בעלי הסוד שיחקו את

 תפקידם באמנות רבה. הסוד נשמר.

 כלים לעבודה - מאין ילקתול

 מעדר לא יצלח וטוריה אין בה תועלת. העובד מוכרח לעבוד בשכבו, ביד אחת בלבד. היה צורך

 להמציא כלים מיותרים למטרה זו, למצוא את החומר לכלים ולעשות.

 היו קשיים. הבוז לקשיים! יש כלים. לעבודה!

 הכיצד? הבחורים שעמדו לעבוד בגינה, קיבלו מן המחטן מעדר. חציו של המעדר נחתך וחציו השני

 הוחזר למחטן עם הידית, תוך ״הצטדקות״ שהמעדר נשבר מפגיעתה של אבן.

 להיכן יסולק העפר, המוצא מן המנהרה?

 ראשית יש להשתדל שהכמות תהיה מינימלית ככל האפשר. כל סנטימטר מעוקב מיותר מגדיל

 את סכנת הכשלון. לכן: המנהרה אסור שתהיה רחבה יותר מדי. אדם צריך שיוכל לזחול בה בקושי.

 לא יותר.

 אך בכל זאת: 40 מטר אורך לפי ההשבון הפרוביזורי! כמה מטרים מעוקבים עפר יוצא משם!

 עשרות טונות! איך להפטר ממנו לבל ייראה לאיש?

 ועוד צרה: צבע האדמה בעומק של שני מטרים אתר הוא מצבע האדמה למעלה. אם יישפך ללא

 תכנית - מיד ירגישו בו.

 עוד בטרם התלה עבודת-החפירה ניגשו הבהורים להגשמת תכנית הגינות שעליה הוסכם עוד

 במזרע. לאתר שנתקבלה הסכמת מפקד המחנה להקמת גינות ירק וגינות נוי וסופקו מכשירי העבודה,

 ניגשו הבהורים לעבודה במרץ.

 כבר בימים הראשונים לאתר אשורו של המפקד, ניכרו בשטח שינויים. במהרה צצו פה ושם

 גינות-פרתים וגינות-ירק מסביב לצריפי-העץ. את השתילים סיפקו האנגלים. המדיניות הייתה לתת

 לעצירים במה לעסוק שלא ישחעשעו במחשבות מסוכנות של בריחה.
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 ברבות הימים, ראו האנגלים שגינות-הירק מוסיפות צבע למהנה ואף תועלת ממשית והעמידו

 לרש1ת העצירים כ-15 דונם אדמת-בור. אז התבקשו מוסדות היישוב לסייע בעצות ובאמצעים בעיבוד

 הגינות. אולם מעטים ידעו לאיזו מטרה עבדו וטיפחו הבחורים מ״צריף העשרים" את גינותיהם סביב

 צריפם.

 הצלחתה של חפירת המנהרה הייתה תלויה, ראשית כל, באיתור מקום מתאים לפתהה של המנהרה.

 חחילה נקבע שהפתח יהיה בשירותים בשל קרבתו לגדר, אלא שבמעקבים היומיומיים החברר שקרבתה

 לשביל הפטרולים, עלולה להטגיר כל תנועה חשודה של רעש בלחי מזוהה.

 בסופו של דבר, הפתרון נמצא על-ידי הקמת פינה מגודרת בוילון שמתתתיה הוסתר פתח המנהרה

 וכוסתה במזוודות ובתפצים של העצירים.

 המטרים הראשונים. ההתהלה, רגבי עפר נופלים מלמעלה. ישנה סכנה של התמוטטות. ייתכן,

 שגוש גדול יפול על ראש ההופר ויכסה אוחו. סכנח-חנק לתופר וסכנת תיסול לתכנית הבריחה.

 המוצא: יש לבנות ״תקרה״ במנהרה ולחמכה על-ידי עמודים. נחוץ חומר. מאין יילקח? - מצאו

 גם תומר.

 כל מטר תפירה במנהרה היה נזקק לתמיכה, שבלעדיה נשקפה סכנת מפולת מתמדת.

 מניין אפשר להשיג כל כך הרבה קרשים מבלי שירגישו בדבר?

 בתתילת התפירה הספיקו לותות המיטות שנעקרו מהן. אבל עם התקדמות העבודה הייתה דרושה

 כמות גדולה יותר ויותר ולא רק כדי לתמוך בקירות בלבד, אלא גם כדי לרפד את התקרה של המנהרה

 לכל אורכה. העצים נמצאו באחד הצריפים העזובים שבמחנה, משם סולקו בהדרגה ובעקביות קרשים

 שלא היו בשימוש. מקורות לתמיכות שימשו גם לוחות בית-הכנסת ותאי בתי-השימוש ולא היה סוף

 לתתבולות ולהברקות.

 תושך ואפלה במנהרה, ובתושך אי-אפשר לעבוד. נרות או מנורת-שמן לא יצלתו כמקור אור. הם

 צורכים חמצן רב וכובים מייד. נחוץ מקור אור שאינו צורך חמצן. בלילה יש חשמל ואפשר להעביר

 קו חשאי למנהרה. הקו הועבר. אך ביום? יש הכרח לעבוד גם ביום. 24 שעות ביממה. פתרון מוכרח

 להימצא.

 ״יהי אור! - ויהי... הכיצד?

 יצהק סימן-טוב, אהד המועמדים לבריחה, היה חשמלאי מוסמך. לאחר ביקורת מערכת החשמל

 והשגת תוטי-התשמל מהצריפים העזובים, הוא תיבר תוט למערכת התשמל שבשירותים, ומשם הוא

 העביר אותו למלתתת ההסוואה של הפתת מתתת לקרשים, כך שאיש לא הבתין בזה. הוא התקין שקע

 מוסווה במלתתה ולתוכו חיבר תוט ארוך שבקצהו הרכיב נורה וגם שני מתגי-אזהרה.

 מערת-התאורה במנהרה פעלה יומם ולילה ללא תקלה.

 הושלמו מטרים אהדים. המנהרה קורמת עור וגידים. ההתקדמות משביעה רצון... מצב רוח מרומם.

 תיישובים: בעוד כך וכך שבועות נגמור ופתאום - קושי חדש, אשר תששו מפניו מראש: האדמה

 החומה, הרכה, נעלמה ובמקומה באה אבן, סלע....

 סלע! מי יודע, אם עוד מעט ייעלם ותהזור הקרקע הרכה או שנמשך הוא מטרים רבים. דבר אחד
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 ברור: לא ייתכן שהסלע יימשך עד הסוף, כי - ראה! - התעלה שאליה שואפים להגיע, אין סימן של

 אבן בה. ובכן - לחצוב בסלע! אף אם יצטרכו לחצוב עשרות מטרים. אל רפיון ידיים! כלים תדשים

 נחוצים. כלים חדשים הושלמו, להציבה בסלע...

 החציבה לא תיעשה בלי דפיקה. האדמה מעבירה את קול הדפיקות. קולות עמומים. ממרחק רב.

 אולם הקול יכול להגיע עד אוזן השוטר, המתהלך הנה ושוב מעל לראשו של החוצב בעומק. שומרים

וח-השמיעה - יינתן סימן-אזהרה: הפסקה - שקט... נדמו הדפיקות...  את צעדי השוטר. ובהגיעו עד טו

 ובהתרהק השוטר - סימן שני: הסכנה עברה. המהלומות תוזרות לקצבן הרגיל.

יב יישובו לתזית העברית.  מנהרה נתצבת בסלע. לוחמים עברים יימלטו בה. משבי-האו

 למעלה מעשרים מטרים נהצבו בסלע - בדם...

 העבודה במלוא הקצב: 18 מטר, 20 מטר, 22 מטר... אופטימיות: מתקדמים. מתקדמים... הכל

 בסדר. מי ששוכב בפתח המנהרה לא יתפוש כבר בעין את הסוף, מי שנמצא בסוף - מעבר לגדר

 המחושמלת הוא...

 שוב חשבונות: מתי יהיו בחוץ? שבועות, שבועות בלבד. לא יותר.

-  אך סימנים מדאיגים מהגלים: האויר במנהרח נעשח דתוס יותר, מחניק יוחר. החמצן נהפך לדו

 תחמוצת הפחמן כתוצאה מן הנשימה. גז מרעיל-מחניק - גורם לכאב ראש. העבודה קשה, מפרכת

 ואוויר - אין! בזה אחר זה יורדים התופרים. צוללים במנהרה, מנסים את כוחותיהם. גדולה עקשנותם,

 אולם המחנק מהמם. הכלי, שבו עובדים, אינו נשמע ליד: היד אינה נשמעה למוה. כאב ראש נורא.

 הרגשה רעה. עוד מעט - מתעלף. אם מישהו יחעלף, קשה יהיה להוציאו משם. על כן יש הוראה

 מפורשת: לא להתאמץ למעלה מכוה-הסבל.

 כעבור עשרה רגעים הם עולים, פניהם חיוורים כפני המת. כאב הראש אינו עוזב אותם. גם הכדורים

 שהם בולעים, אינם מועילים. כך ימים שלמים. יש למצוא תקנה ויהי מה!

ת ונסיונוח חוזרים ונשנים נמצא פתרון גם לבעיית האוויר. הורכבו מערכת צינורות  אתרי כשלמו

 עשויים מפח ונייר פרגמנט ומפוח ממעיל-גשם בלחי-חדיר אשר הובר אל הצנרת, שנתלתה על תקרת

 המנהרה והובלה אל מקום הכריה.

ש מנשבח על פני החופרים. מ  כעבור ימים מספר: יש אוויר לנשימה למכביר. לא אוויר סחם - רוח מ

ת ולעבוד. הם יוצאים רק למפקדים ולארוחה. ה״קודמים״  עתה יכולים הם לשכב במנהרה שעו

 מלטרון!

 מדידה: מתקרבים לארבעים מטר. שמא כבר הסוף? היכן נמצאים? יש לקבוע שני דברים: א) מה

 עובי האדמה מעל למנהרה? ב) כמה מרוהקים מהתעלה?
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 העובי משביע רצון. והמרהק מהתעלה? החיישובים הפרוביז1ריים היו אפטימיים למדי. עוד רב

 המרתק.

 איך מדדו? מומחי הבולשת ודאי מתחבטים אף הם בשאלה זו. יתחבטו להם. העיקר: מדדו לא פעם

 אחת. לעיני השוטרים הרבים.

 לא 40 מטר היה אורך המנהרה.

 קרוב לשבעים מטר.

 אילו ידעו מראש, כי זה יהיה המרחק - ההיו מחחילים בעבודה? ודאי שהיו מחחילים. למרות הכל.

 אך הטעות בחשבון הפרוביזורי לא הזיקה כלל...

 כמעט בכול הדשיים התקיימו חיפושים בכל המתנה. עשרות שוטרים ובלשים פשטו בכל מקום

 ונברו בכל פינה ובכל חור.

 מה תיפשו? - נשק, תומרים, ספרות ״בלתי חוקית״...

 בעלי-הסוד השתמשו בכל מיני אמצעי הסוואה, שלא יתגלה הפחח למנהרה באתת הפינות.

 המנהרה לא נתגלתה.

 הימים האתרונים היו ימי צפיה. נעשו ההכנות הסופיות ליציאה. בקדחתנות, אך ביסודיות ובשקט.

ן הובא בחשבון. עשו אח הכל שהבריחה תצלית, שעמל של תודשים לא ילך לאיבוד. ט ק - ט ר  כל פ

ט מופתי. עד הרגע האתרון מילאו המועמדים לבריתה את תפקידי המחנה ק  כלפי הוץ היה ש

 הסדירים. בצריף-המנהרה הייתה תכונה, תנועה על קצות האצבעות. מחוץ לצריף - כתמול שלשום.

 הכול היה מוכן. ציפו לאות.

 ביום ב׳ בחשוון הגיע האות: "מהכים לכם הלילה״.

ו יוצאים הלילה!"  מייד ניתנה תשובה מבפנים: "אנ

ת הכל בסדר.  בתשע בערב ערך הסרג׳נט את המיפקד האחרון וסגר את הצריפים. הוא מצא א

 כשהאיר השתר ביום ב׳ בתשון(1.11.1943) עשרים בורתים מלטרון נמצאו בעמדות שנקבעו להם

- הרחק מגררות המחנה, כדי להצטרף לצבא לוחמי החירות במחתרת. רק יצחק סימן-טוב, אחד

ת מותו בהתנגשוח עם המשטרה ליד רעננה.  מהבורתים, לא הגיע. הוא מצא א

 הבורחים התליטו: לבית-הסוהר לא לשוב עוד! החוק היחיד, שהם מכירים בו וכפופים לו הוא -

 חוק חמתתרת של לוחמי חירוח ישראל.

 הבריחה ממחנה לטרון הדהימה בתעוזתה ובתיחכומה את השלטון הזר בארץ-ישראל ופגעה

 ביוקרתה של האימפריה הבריטית.

ת הבורחים: נתן פרידמן-ילין-מור, מתתיהו שמואלביץ, יצתק סימן טוב, אריה בויקו, הרצל  שמו

- י נ  ורהפטיג-עמיקם, שאול הגלילי, שמואל ביאלקה וייס, שלמה יעקבי, יהודה גור-וייס, משה ערמו

 קסטנבאום, אברהם ארנבלט, שלום ז׳ורבין, אברהם יהודאי, ברוך בן-דב-מויטביץ, פנתט אורבוך,

־ אביב דני ל ת ן, בנימין אורלי רובינשטיין. את הכורתים קיבלו והובילום ל י  יצתק אבן-זהר-רובינשטי
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 הר-הבית ועמנואל הנגבי. השתתפו במבצע אברהם שטיינברג ומשה דגני והנהג לסקר.

 בריחתו של עמנואל הנגבי ממחנה לטרון

 כחודש לפני ביצוע בריחת ה-20, ברת עמנואל הנגבי מהמהנה ביוזמתו האישית, בנקטו תתבולה

(אדם) נעצר בירושלים ב-1941 ונכלא במזרע  מתותכמת שהצליחה להערים על הבריטים. הנגבי

 ובלטרון. הוא היה חולה אולקוס. עבר ניחוח ורק בקושי שרד בתיים. מפעם לפעם תקפוהו כאבים

 ועל כן, לא עלה כל חשד, כאשר הוא התליט להגיע לבית-החולים באמתלה של התקף כיב הקיבה, כדי

ם להופש. ש  לנסות ולברוה מ

 הנה סיפורו האישי של הנגבי:

 ״הייתי מבין אלה שתפרו את המנהרה המפורסמת ממהנה ההסגר בלטרון לכיוון התופש -

 לתזית. בל רגב אדמה מן המנהרה עבר תתת ידי. עמלתי רבות ביתד עם תברי בשבי האויב. אולם

 גרם מזלי, שאקדים את חברי ואקת לי את התופש במו ידי, יהיד.

 תפירת המנהרה הגיעה לסיומה והצו מבתוץ להתקדמות לכיוון ה׳גאולה׳ בושש לבוא. טרם

 סולקו מספר מכשולים טכניים, שדרשו פתרון, ועל-ידי כך נתעכב ׳שתרורנו׳.

 למרות שכל שעה וכל רגע מזמן סיום המנהרה היו יקרים לנו, היינו בכל זאת 'ממושמעים׳

 והינינו לפקודה ההיסטורית שתבוא מן התוץ. נמנענו מלזוז על דעת עצמנו, פן נכשיל את המפעל

 הנהדר, שתכננו בעמל וביזע.

 ביום בהיר אהד הגיעה הודעה מן ההוץ ובה דהייה להודש ימים - כלומר, הארכה של עוד תודש

 מאסר במהנה הארור הזה. ׳הארכה של מאסר מן המתתרה׳. זה היה גראה לגו מוזר קצת. הייגו רגילים

 מדי פעם בפעם לקבל הארכות מאסר מהבולשת, אולם לא הבנו את היחס של המתתרת ללוהמיה

 אשר בשבי האויב, אך צייהנו באהבה רבה, כי הרי אלה הן פקודות המרכז של התנועה, והיא בוודאי

 מיטיבה לדעת את תשבונותיה. לא הייתה, אם כן, ברירה אלא לשבת במנותה ולצפות לפקודה נוספת

 שתגיע.

 אולם אלהים ברך אותי ב׳תסרון', שאינני יכול לשבת'סתם ככה׳ במנוהה. כל מיני תששות עברו

 במותי. ניסיתי לנתש ולתרץ את טעם הפקודה של המתתדת בתוץ. קשה היה לי להשלים עם הגזירה

 של אהי, לאור העובדה שעונת הגשמים מתקרבת, ויש תשש שמפעלנו יתפורר, אם לא נזוז במהרה.

 התייצבתי לפני מפקדי במקום ודיברתי אתו ארוכות על המצב שנוצר. מתוך שיהה זו הובהרו לי

 הרבה מכשולים, שקודם לכן לא ידעתי עליהם והתעלמתי מהם. לאתר שיתה זו עזבתי את מפקדי

 שמת ומלא תקווה, שהמתתרת בעזרת האל תקבל אותנו במהרח בזרועות פתוחות בהופש.

 מאותו רגע התתלתי ׳עורך תכניות'. איך מבלים את ההודש האהרון שנשאר לנו לשהות כאן?

 עלה במוהי רעיון, להתראות עם חברי אשר בכלא ירושלים. אולם איך עושים זאת? הרי אני כלוא
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 בלטרון, והברי בעיר הקודש? תקרתי ודרשתי שממול בית הסוהר נמצא בית ההולים הממשלתי,

 אשר לשם מביאים אסירים ועצירים לצורך טיפול רציני ומשכיבים אותם בהדר מיוהד מסורג כדבעי

 והנקרא ׳הדר אסירים׳. לפי המידע שאספתי, ידעתי שאוכל לעבור לבית הולים זה אם אצלית לבוא

 בדברים עם תברי, אשר רק מטרים ספורים (הצר) מפרידים בינינו.

 ההלטתי להוציא לפועל את ׳מזימתי׳. עוד באותו יום ׳תליתי׳ באורח רציני ביותר, ולקתוני על

 אלונקה ל׳מוסטשפה׳, הוא יהדר ההולים׳ אשר במהנה.

 מהרגע שהשכיבוני ב׳מוסטשפה׳ הקפדתי לשתק את משהק ההולה בכל הרצינות. ידעתי שאם

 אכשל כאן, מיד יהזירוני למהנה שלי וכל התכגית תתגדף. שומה עלי להראות כהולה רציגי, ומיסכן,

 אשר סכנה נשקפה להייו.

 ואכן, הדבר עלה בידי. הייתי כמעט בלי הכרה, אך לא עד כדי כך שלא להרגיש שמעבירים אותי

 באמבולנס לבית התולים הממשלתי ושבעוד שעות מספר אמצא כבר במקום אליו שאפתי להגיע.כל

 זה קלטתי מתוך שיתת הרופא בטלפון, בזמן ששכבתי על'ערש דוויי׳. רציתי לתייך קצת על הצלתתי

 כששמעתי באיזו רצינות הורפא מזעיק את האמבולנס, כדי להעבירני, אולם התאפקתי תוך נשיכת

 שפתים והבעת פנים של יכאב עמוק׳. הםניטארים אשר ב׳מוםטשפה׳ התלו מתרוצצים מסביבי, הלוך

 ושוב, זה עם קרת וזה עם זריקות מורפיום, זה השתדל להרגיעני בלטיפות וזה במטליות רטובות.

 כמעט שהתתלתי מאמין בעצמי, שאמנם הנני נוטה למות.

 והנה בשכבי ככה ומתהפך מצד לצד מרוב יכאב', מופיע אלי לפתע רץ ממפקדת המתתרת בשבי

 עם פקודה ביד ותוכנה: יבדה אם הוכל׳. ברגע זה הרגשתי את עצמי כאדם המאושר ביותר בעולם.

 כי מעתה יוצא אני בתפקיד של המתתרת. הוטלה עלי משימה חשובה ועלי לבצעה בכל מתיר - כי

 צו המתתרת זה. הספקתי לעגות למקשר: ׳בסדר - אשתדל׳. אולם בלבי רגזתי אתר כך על עצמי על

 התשובה הדלה שלי; מאד כאב לי שלא עניתי: ׳אברה לבטה - הפקודה תתמלא׳. כי הרי זה לא יתכן

 אתרת, מה פירוש - ׳אשתדל׳? הדי הטילו עלי תפקיד ועלי למלאו בכל מתיר, ואפילו במתיר היי.

 בהרגשה בטוהה זאת, שעוד בימים אלה אברה הזרה לאתי במתתרת, העבירוני באמבולנס של

 הצלב האדום כשרגלי כבולות בשרשרות לאלוגקה ושגי שוטרים בריטיים מזוייגים ב״טומיגגים״

 משגיהים עלי ואיגם גורעים עין ממני.

 בעבור שעתיים נסיעה בערך, העלוני עם האלוגקה ישר על מצעי כשאגי לבוש בבגדים האזרהיים

 שלי. האתיות בבית ההולים הראו מומתיות רבה, בהשכיבן אותי לפי כל כללי הטיפול בתולים

 מסוכנים. ׳בקושי׳ פתתתי את עיני, והנה אגי שוכב בחדר אסירים, ביחד עם עוד 60 אסירים תולים,

 ערביים ויהודים, מבתי סוהר שונים. ההדר צר וקטן מהכיל כל כך הרבה אנשים, אבל הדבר, כנראה,

 נעשה במיוהד... למען הבריאות של האסיר, התדר כולו מסורג בסריגי ברזל וליד דלת היציאה קבועה

 משמרת תמידית של סרג׳נט בריטי, שוטר בריטי ושוטר ערבי, בולם מזויינים ומהומשים.

 מיד כשעזבוגי לנפשי סבבוני כל האסירים, אשר מותר היה להם לרדת ממטתם וכל אתד הציג

 את יתוארו׳ ואת הוותק שלו בבית-הסוהר. הם קיוו גם... להכיר אותי. בקושי עניתי להם באדיבות:

 ״עציר לפי חוקי חירום׳. ידידי - אגשים פושעים פליליים אשר ריצו את עוונם בעד רצח וגניבות -
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 הציעו את עצמם לשרתני בכל, אולם הודיתי להם באדיבות ובה בעד נכונותם חובה, והבעתי את

 דעתי ש... רופאי המהלקה יעדו זאת בוודאי יותר טוב.

 בקדתתנות רבה רקמתי במותי תכניות מתכניות שונות, איך להשהות גם כאן אה מתלתי ולא

 לתת להרגיש אף ׳לשכנים הידידותיים׳ שיש לי כוונות! ׳כאבי׳ לא הרפו ממגי אף לרגע. לא רק נופי

 הזיע, אלא גם המות שלי. הרגעתי את עצמי ואמרתי בלבי: ׳רק קצת סבלנות והכל יילך כשורה, אל

 פזחות ואל תששות!׳ דק שיקול דעת מאקסימאלי יהלצגי מן המיצר. מתוך גישה זאת ההתלתי עודך

 את התצפיות, כדי לתכנן היטב את הבריהה שהוטלה עלי.

 אתרי יומיים ששכבתי בלי לנוע וניזון אך ורק בנוזלים, קיבלתי רשות לרדת מהמטה. האתיות

 הוליכוני בזהירות רבה לשרותים, במרתק 0ו מטרים. בכל כותזתי התאמצתי לצעוד לכל הפתות מטר

 אהד בדקה - כשאני כפוף וכושל. זכורגי, שכמעט הוצאתי את האתיות מכליהן, כי כל רגע נעצרתי

 באנתות מתוך עייפות הזקה ש׳השתלטה׳ עלי. לשמתתי הרבה הבהין גם השוטר בהליכתי, והזר

 לשולהנו שעל יד התדר. למצב זה שאפתי מאד. כי רציתי ארוע בלבם של השומרים אמונה כזאת,

 שהולה מסוכן כמוני לא כדאי ללוות עד הדר האמבטיה או הדר אהד - כי בין כה ובין כה אינו מסוגל

 לברות מתמת מתלתו.

 בהליכתי זו הכפופה ובבגדי בית התולים התמדתי מספר ימים בלוויית האתיות, עד ש.. עמדתי

 על רגלי בכותותי שלי. על כל שאלותיהם של האתיות והרופאים מה שלומי, גהגתי לתת תשובה

 תיובית בניגוד לכל ה׳סימולנטים', המשתדלים להוכית לרופאים ולאתיות שאמגם הם תולים. תמיד

 עניתי בהיוב, שאני מרגיש טוב, אולם הייתי נוהג לענות כן בקול ענות הלושה, כדי להוכית להם

 לא במלים, כי אם בהבעת פנים גרידא... ואמנם כל אותם הימים לא הסתפקו הרופאים בתשובותי

 התיוביות והציפו אותי בכל מיני תרופות של נוזלים וגבישים, אשר נאלצתי לקבלם ב... אהבה. כדי

 להשלים את הביצוע נשאר לי רק לקבוע את הזמן המתאים, ואיך ללבוש את בגדי האזרהיים אשר

 למזלי הגדול נשארו בארון ליד המטה, כי הביאוני בבגדי במצב מסוכן ולא לקתו אותם. לכן, התלטתי

 שיש לבדוק את המצב בלילה, מספר לילות ברציפות, ולהיווכת לדעת מי מהשומרים בלילה יותר

 אתוז תגומה ומי ער יותר.

 באתי לכלל מסקנה, שיש להתהיל לסבול מ...נדודי שינה ו׳סבלתי׳. אתרי מספר לילות של

 תצפיות בכל שעות הלילה ולפנות בוקר, בתרתי לי את ה׳קרבן', אהד מהאנגלים, ותיק עם אות

 הצטיינות על תזהו, שהבתנתי בו שלמרות הכל הוא אוהב להרדם וכשאני דופק בדלת המסורגת

 שיפתתו לי אותה - הוא מצווה לשוטר הערבי לעשות זאת ושוקע שוב בשינה מתוקה. עוד פרט לא

 קטן אילצני לקבוע לי את זמן הבריהה בשעת השמירה שלו - כי כשהיה תורו היה האתראי לשמירה,

 אתר בדרגת םרג׳נט, מסתובב ועוזב את המקום לעתים קרובות מאד.

 באהד הלילות, לאתר תצפית כזאת, תזרתי לתדרי שמת בנפשי, שעוד באוהו בוקר השכם אפרד,

 ללא אמירת ׳שלום', ממארחי היקרים.

 מרגע שתורתי לתדרי שכבתי במטתי ובזהירות מירבית הוצאתי מהארון הצמוד למטתי את

 תולצתי ומכנסי. נזהרתי בכל תנועה שלי, כי בתושך הרי לא ראיתי מי משכני ישן ומי ער. רק ידי

, / 
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 הימנית הייתה בתנועה ואני כולי שכבתי ישר מבלי לנוע. הצלתתי להוציא את בגדי ולהסתירם

 מתתת לשמיכות שלי, שוב צפיתי מסביב, כדי להיווכת פעם נוספת שאמנם כולם ישנים. בשביעות

 רצון נוכתתי שאמנם כולם שקועים בשינה מתוקה - שנת ישרים של פושעים.

 התהלתי באמצע הלילה מתהפך מתוך כאבים מצד אל צד, כדי לאפשר לעצמי להתלבש. ברוב

 עמל נמצאתי לבוש בגדים אזרתיים. קיפלתי את המכנסיים מעל ברכי כי מכנסי בית ההולים קצרים

 היו(׳פנטלון׳ ערביים רהבים מאוד וקצרים) ועל זה לבשתי שוב את הפיז׳מה. הייתה זו עבודה לא

 קלה לאהד שבמשך שבוע ימים הייתי על נוזלים בלבד.

 והנה בבוקר השכם, בשמהה עזה בלב, ברגש הגיגי, ובדאגה עמוקה לאור העובדה, שאם אכשל

 כאן, אפסיד את יציאתי דרך המנהרה שהכנו, כי ישלתוני בתור עונש לבית הסוהר בירושלים, ועד

 שאתזור למתנה בוודאי הברי נבר יהיו בהופש. הכנתי את עצמי לצעד המכריע לדרך הגאולה, לכוון

 התנועה אשר רק היא תכלית תיי.

 מהילה ובצעדי דב שרכתי את עצמי לדלת, ובקול ענות הלושה ביקשתי באנגלית הרצוצה שלי

 שיפתהו לי כי ברצוני לצאת...

 בדיוק אותו זמן התאים לשעה הקבועה שלי, כי בפרוזדור הסתובבו, עלו וירדו, כל מיני אנשים

 בבגדים אזרתיים, פקידים, שליהים ומבקרי תולים. הייתי בטות שעוד מעט אהיה מבקר הולה,

 שתוזר מביקור הביתה.

 הדלת נפתהה ואגי עם מגבת וסבון ביד. פרוע ו׳ברגליים כושלות׳ פונה לי באיטיות מרגיזה לכיוון

 האמבטיה (הסמוכה לבית השימוש), והנה, לצערי, אני מבהין שהשומר הבריטי זוהל הפעם אהרי

 באותה האיטיות ונכנס להדר האמבטיה. אמרתי באדיבות רבה ש... אני לא מעוניין כלל שימדוד את

 גופי ממן שאתפשט מבגדי, כי... אירופאי אני. כתשובה על כך הוא ניגש לתלון אשר בתדר, בדק את

 הסורגים והסתלק לו. במהירוה רבה עברתי מהדר זה לבית השימוש, הסתכלתי דרך נקב המנעול,

 והנה, מצוין! אין אדם בטווה ראיה, במהירות המק פשטתי מעלי את הפיז׳מה הארורה. הזדקפתי

 (מאד קשה היה עלי להזדקף, לאהד שהייתי כפוף למעלה משבוע ברציפות), וברגע האהדון, לפני

 שאני מושיט את ידי לידית הדלת, אני בודק שנית מקב המנעול, והנה - רע לי על הלב, הבריטי

 בדיוק מול הדלת שלי. הייתי קצת אובד-עצות, אך לא נתייאשתי. תשבתי שמא הוא יתרתק קמעה

 ואז אסתכן. שהיתי קצת בפנים(שגם זה דבר רגיל אצל התולה) והנה, במקום שיתרחק, אני מבחין

 שהוא מדבר עם אתת האתיות ומראה על מקום המצאי. הבנתי מיד, שניסיון אבוד הוא זה ויש לקפל

 ביד את המכנסים ולהעלות עלי שוב את הפיז׳מה - והנה האתות דופקת על הדלת, ובקול של חרדה

 גדולה לגורלי, שואלת לשלומי. מיד הרגעתי אותה מאתורי הדלת בקול רפה ביותר, שלא קרני דבר

- רק קצת שלשול.

 כעבור דקה פתתתי את הדלת, שוב כפוף כתמול שלשום, הולה מסוכן, העומד בקושי על רגליו

 עם המגבת ביד, עם פיז׳מה מוכתמת קצת... ברפש. (זה עקב ההגאים הסיטאריים הממשלתיים, היה

 זה פגם בתכניתי שלא לקתתי בהשבון, שאגי עלול ללבוש אה הפיז׳מה שנית כשזרקתיה ארצה...)

 מתקדם אני באיטיות ובקצת עצב בלב, לאור הכשלון של נסיוני הראשון לכוון תדר האסירים.
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 השוטר הערבי המזויין ברובה פותת לי את הדלת, והנה כבר כולם ערים בחדר, מה שלא נעם לי בלל

 וכלל, כי הרי עלי לפשוט במהירות האפשרית את הבגדים אשר מתתת לפיז׳מה. ידעתי מסדר היום,

 שבעוד שעה קלה יבקרני, הרופא הראשי, ובודאי עלול לבדוק גם אותי בדיקה מעולה. יש, אפוא,

 לההאמץ ולהכשיר אה עצמי לביקרו הרופא. אם לא אספיק להוריד את בגדי, יגלה זאת הרופא. בלי

 שמץ של ייאוש ואכזבה נכנסתי למטה והתתלתי סובל ׳כאבים תריפים׳ גיטלטלתי מצד לצד מתוך

 כאבים הריפים וכתוצאה מזה... הורדתי הליפה, והסתרתיה שוב במקומה.

 נתתי קצת במשך היום מרוב התאמצות.

 ביקרה אותי האתות הראשית, במקום הרופא. ואמנם, כפי שלקתתי בהשבון, גם בדקה אותי מכל

 צד והבטיהה לי שמהר אקבל בנוסף, לנוזלים גם... ביצה. הודיתי לה יפה, אך בכל לבי קוויתי, שמהר

 אקת לי בעצמי אוכל, בעצמי אערוך לי את תפריטי בכל מתיר. רעב הייתי כמו כלב מנודה, במשך

 תשעת הימים לא בא אוכל של ממש לפי, והנה האתות מבטיהה לי ממהר ביצה נוסף לנוזלים. בצפיה

 מתוהה תכיתי למהרה השכם בבוקר, כדי לנסות שוב, אולי הפעם המזל יאיר לי פנים.

 שוב התקרב הלילה היקר שלי, שוב אני לבוש בבגדים אזרתיים מתתת לפיז׳מה, שוב האיר הבוקר

 ושוב אני במגבת ביד דופק על הדלת המסורגת.

 בצעדים זהירים התקרבתי לבית השימוש - פשטתי מעלי את הפיז׳מה והפעם הנתתיה בזהירות

 בפינה אתת נקיה, במקרה, שמא... אהיה זקוק לה שנית. שוב עמדתי לבוש, זקוף קומה עמדתי הכן,

 כדי לקבל את פני התופש. בדקתי את נקב המנעול... אין שוטר בקרבת מקום. אמרתי לעצמי: הבל

 על כל רגע יקר. זה הרגע של שתדורי. פתתתי את הדלת. יצאתי לפרוזדור בצעדים בטותים; פניתי

 שמאלה למדרגות כדי לרדת מספר קומות. והנה קומה יותר גמוכה מהקדם ממולי הםרג׳נט האהראי

 על השמירה, העולה לכיוון הדר האסירים. התכופפתי יפה כדי לתקן את הנעל. באוהה דקה הוא

 עבר על פגי והלף מבלי להכירגי. ירדתי להצר של מגרש הרוסים, שאפתי מלוא ריאותי את האויר

 ההופשי.

 הרגשתי תופש מהו.

 למתרת נמצאתי כבר בתברת אנשי המתתדת ודנתי עמם על גורל הפלוגה, המתקרבת אלינו דרך

 המנהרה להופש, למלהמה בשלטון הזר במולדתנו.״

 הנגבי הוא אשר קיבל את תבריו ב-43.ו 1.1, בצאתם לתופש בפתה המנהרה ומסר לכל אחד מהם

 נשק להמשך המלהמה בשלטון הזר.

 הוצאתם להורג של אברהם וילנצ׳יק וישראל פריצקר

 ב-25 לפברואר 1943 הוצא להורג על-ידי חברי לח״י בהרצליה אברהם וילנצ׳יק, חבר לח״י לשעבר.

 וילנצ׳יק נעצר יחד עם עשרות מחבריו בפשיטה שערכה המשטרה בנובמבר 1940 בכל רחבי הארץ.
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 וילנצ׳יק היה עצור במתנות המעצר במזרע ובלטרון במשך שנתיים ושוחרר ממעצרו בפברואר 1943.

 הוא נחשד על-ידי חבריו בבגידה בכך, שבזמן המעצר הוא שיתף פעולה עם השלטונות, במסירת

ו מהמחנה בלטרון. ב-25 בפברואר 1943, ימים טפורים לאחר ר ת ה  מחסן נשק לידי הבולשת תמורת ש

 שהרורו, נורה ונהרג ליד ביחו בהרצליה.

 ראיות להיותו של וילנצ׳יק בוגד נמצאו במסמכים שבארכיון תולדות ה״הגנה״ ובפרסומי הבולשח

 הבריטית. במטמך שפורטם מתברר כי עוד באוקטובר 1940 העביר וילנצ׳יק לידי הבולשת רשימה של

 ראשי לח״י עם פרטים על תפקידיהם וכן כתובות של כמה מהם.

 הרי המכתב של וילנצ׳יק בעברית שהעביר לקצין הבולשת מסגרייב:

 ״פרטי וסודי יפו, 4 באוקטובר 1940

 למר מםגרייב הנכבד!

 הנני מעביר לתשומת לבך את רשימת האנשים הבאים, המשמשים קן לתעמולה ופעולה לטובת

 האויב.

 המפקדה הראשית:

 1. אברהם שטרן - מפקד ואשי ומיניסטר ההוץ נמצא בתל-אביב

 2. חנוך סטרליץ - סגנו.

 3. בנימין זרעוני(בן-צבי) - הבד.

 4. מרדכי סטרליץ - כפר סבא. נמצא גם בתל-אביב.

 יועצים:

 1. נפתלי לובינצ׳יק (בן-ישראל) - תל-אביב, שד׳ נורדוי 26.

 2. משה סבוראי ־ היפה, מודה בקדית-מוצקין.

 3. עקיבא בדון - רמת־גן או תל-אביב.

^ פרוטר - תל-אביב. ו  4. ע

 5. אודי צבי גרינברג ־ ירושלים.

 מזכיר ראשי בא״י: אהרון צוקדמן - תל-אביב, רתוב תיסין 5, אצל אלנבוגן.

 ענייני אינטליג׳נס:

 1. מקס גולדמן(מנהל ראשי) - תל-אביב, רהוב הרב קוק 8. נמצא גם אצל גב׳ מ. רובוביץ,

 תל-אביב, רתוב הרצל 98.

 2. משה סבוראי - מנהל מהוז הצפון והגליל.

 3. שמואל צדיק - סגנו, פקיד בברקליס בנק בהיפה.

 4. פנתס אורבוך, עוזר אשי ויועץ. בעל משרד לידיעות בהיפה.

 גזבר ומנהל כספים: נפתלי לובינצ׳יק (בן-ישדאל).

 כרוזים ותעמולה: אבנר ארליך - תל-אביב, פקיד במס ההירום.

 מפקדי גושים: הגליל ונהריה: יוסף הגלילי(הורביץ), נמצא בראש-פינה.
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 הדרום: יהושע זטלר, שלמה בן-שלמה - סגנו, נמצא בדמת-גן אצל מדים טונמן.

 תל-אביב: הנון סטרליץ, יצהק שניאודסון - עוזרו, פקיד המעמד הבינוני בתל-אביב.

 חיפה: בנימין זרעוני, עוזי ילין - עוזרו, ממשפהת ילין בירושלים.

 ירושלים: יעקב לבשטין.

 משרדים בתל-אביב ומקום פגישות:

 1. רחוב דיזנגוף 89, אצל מסדי.

 2. דהוב העבודה 11, אצל טילמן.

 3. רחוב מרכז מסהרי 85.

 קבוצה מיותדת למעשי שוד והבלה:

 1. יהושע זטלר - מנהל ראשי.

 2. שלמה בן-שלמה - סגנו.

 3. עוזי ילין.

 4. יצתק ליבוביץ, תל-אביב, רהוב ביאליק.

 5. שמואל קפלן - נהג.

 6. וילנצ׳יק - הרצליה.

 7. אבנר ארליך.

 8. מקס גולדמן.

 הנני מקווה ני בב׳ ידע לשמור על סודיות איגפורמציה זו, לבל תימסר למקומות בלתי-מתאימים,

 היות ולאנשים האלה ישנה רשת ריגול. כן, לשם ביטתון עצמי, נמצא גם שמי בתוד נל הרשימה

 הגדולה הזו, ועל-כן, בכל מקרה ואיאסר - אבקש להודיע לכב׳ כי... מבקש לראותו, ואז יהיה על

 כב׳ לשהדדני מיד.

 [...] בסיכום: אסור שמסמך זה ייפול לידי ידיים יהודיות. אם הדברים יוודעו, יוציאוני להורג.

 אני מוכן לעזור לתפיסתם של אנשי שטרן בתל-אביב, והתנאים הייבים להיעשות בעל-פה. בכל

 מקדה, ברצוני להבטיה שלא איאסר בידי המשטרה. בזמנו, כשנתתי אינפורמציה על קבוצת שטרן

 לאהד הפילוג, מסרתי אוהה למר פריצ׳ארד, שבא לתל-אביב בשמו של מר מסגדייב, ובכך עשיתי

 שידות תשוב (אותו זמן ניתן היה לתםל את קבוצת שטרן). אולם לאתר מכן נעצרתי ונשלתתי

 למזרע, ובמשך שנתיים ימים דיוותתי פעמיים ביום למשטרה.

 (ארכיון הבולשת, ארכיון תולדות ה״הגנה״ 47/46)״

 בליל שבת, 3 בספטמבר 1943, נורה ונהרג, לא רחוק מביחו שברחוב פרץ חיות בתל-אביב, ישראל

ש בשעתו אחראי על מתלקת שירות הידיע1ת של האצ״ל (מש״י). פריצקר נתשד מ י ש  פריצקר, מי ש

 בזמן הפילוג באצ״ל על הסגרת אנשי יאיר לידי הבולשת והשד זה עמד בעינו גם בתקופה מאותרת

- 1941. מנהיגי הרביזיוניסטים הסתייגו מרציחתו  יותר. האצ״ל טען שפעולתו של פריצקר נפסקה עוד ב
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 של פריצקר ואף הספיד1ה1 ליד קבר1 הפת1ח.

 יומן מלחמה 1943

1943 

 14-24.1 ועידת קזבלנקה מרוקו: הותלט לדרוש כניעה ללא תנאי של מעצמות ה״ציר״.

 23.1 טריפולי(ל1ב) נכבשה בידי הבריטים.

 27.1 התלו התקפות האוויר האמריקניות על גרמניה.

 2.2 הרוסים השמידו את אחרוני הגרמנים המכותרים בסטאלינגרד. התלו

נגד רוסיות באוקראינה ובתזית המרכז.  התקפות-

 8.2 התלו פעולות כותות וינגייט בבורמה.

 27.4 בריה״מ ניתקה את יתסיה עם הממשלה הגולה של פולניה.

 13.5 האיטלקים והגרמנים נכנעו בצפון-אפריקה. בעלות-הברית נחתו בסיציליה.

 25.7 מוסוליני הורת.

 3.9 איטליה נכנעה לבעלות הברית.

 9.9 הבריטים נתתו בטרנטו(איטליה), והאמריקנים - בסאלרנו(איטליה)

 1.10 נאפולי נכבשה בידי האמריקנים.

 21.11 כיבוש איי-נילברט: התקדמנת האמריקנים במרכז הא1קיאנ1ס השקט.

 28.11-1.12 ועידת טהרן.

 מצב יהודי אירופה ב־1943

 מראשית 1943 הסתמן מפנה במהלך המלחמה. ההלה התערערות ״הרייך השלישי״ עד להתמ1טט1ת

 המותלטת וכניעחו ב-7 במאי 1945. אולם גם במצב זה נמשכה הכחדת שרידי היהודים באתרוני

 הגטאות ובמתנות-הריכוז וההשמדה, באוהן המדינות שיד הגרמנים השיגה את היהודים רק בשלב

 זה. עם זאת בלטה בשנת 1943 וגם ב-1944 התלבטות מוגברת בקרב הצמרת הנאצית וראשי הכלכלה

 והצבא בין שתי גישות: בין הרצון להמשיך בביצוע ״הפתרון הטופי״ ולהשלימו תוך מתן עדיפות

 לשיקולים אידיאולוגיים - מחד גיסא, לבין שיקולים כלכליים לניצול כות-העבודה היהודי - מאידך

 גיסא. הימלר אף הציע לשחרר יהודים תמורת כופר או יתרונוח מדיניים.

 אולם בינתיים המשיכו גלגלי ההשמדה לנוע.

 עם התקדמוח הצבא הטובייטי מערבה הזדרזו הגרמנים לחטל את הגטאות ומחנות-העבודה

 האתרונים והתאמצו לטשטש את עקבוח פשעיהם. לשם כך הוקמה יחידה מיוחדת לשריפת גוויות
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 הנרצחים בקברים ההמוניים.

- 3-1 בספטמבר 1943 הועברו 8,000 גברים ונשים למחנוח  בשטה בריה׳׳מ בא טופו של גטו וילנה. ב

 ליד טאלין. ב-23 לספטמבר 1943 תיסלו סופית הגרמנים והליטאים את הגטו. שרידי יהודי לאטביה

 שבגטאוח ריגה, צווינסק וליפאיה רוכזו באמצע 1943 במחנה קייזר וואלד. רובם ניטפו במחנה זה.

 גטו מינסק בבילורוסיה חוסל ב-29 לספטמבר 1943. ב-16 לאוגוסט 1943 החלה אקצייח החיסול

 בגטו ביאליסטוק. עד 27 לאוגוסט 1943 הועברו כ-25,000 יהודים להשמדה בטרבלינקה. בסוף יולי

 תוסל גטו לבוב. מתנה יאנובסקה שבלבוב בו מצאו מותם 200,000 יהודים חוסל ב-20 בנובמבר 1943.

 במרס 1943 תוסל הגטו בקראקוב וכל הגטאות שבמתוז זה.

 מאביב 1943 עד אמצע השנה חוסלו כל הגטאוה במתה ראדום.

 באוקטובר 1942 הוקם בגטו וארשה ״ארגון יהודים לוחם״ אי״ל בפיקודו של מרדכי אנילביץ. בגיטו

 פעל גם ״הארגון הצבאי היהודי״ אצ״ל מיטודה של התנועה הרביזיוניסטית.

 עם הידוש גירוש היהודים מן הגיטו ב-18 בינואר 1943 התנגשו הברי הארגון היהודי הלוהם עם

 הגרמנים. בתקופה זו כבר הוקמו 22 קבוצות לותמים ונרכש עוד נשק. המרד פרץ ב-19 באפריל 1943,

 כשההלו הגרמנים בהיסול הגטו. תרף עליונותם המותלטת של הגרמנים ניהלו הלותמים קרבות-גבורה.

 ב-8 במאי 1943 נהרגו מרדכי אנילביץ וחבריו בבונקר המטה של אי״ל, אך ההתנגשויות המזויינות לא

 פםקו כל אותו קיץ. מספר לוחמים נמלטו ליערוח וחמשיכו בלוחמה פרטיזניח.

 מצב הביטחון ביישוב ב-943 ו

 לאהר פירוק השותפות בין הבריטים והסוכנות היהודית בהקמת הפלמ״ה ובהכשרתו, הוקם מטה תדש

 לפלמ״ה. יותנן רטנר פרש מתפקידו כקצין תכנון. יגאל אלון נתמנה לטגן מפקד הפלמ״ה.

 במאי 1943 יצאו פלוגות הפלמ״ח למסע-גיבוש באזור ים-המלח ובמדבר יהודה. אבל על אף

 המאמצים של הפיקוד, להוציא את החברים מהדכדוך הנפשי והמשבר שפקד אותם עקב הקפאון

 במאבק, הדבר לא צלח ועוד תודשים ארוכים שררו בשורות רותות אכזבה. כשלא היה ברור להם מהו

 יעודם חאמחי, והזעם גבר נגד הפיקוד.

 מצד האחר, לא טמנו הבריטים את ידיהם כדי להעמיק את הקיטוב ביניהם ובין היישוב היהודי.

 ב-10 ביולי 1943 נחתו כוחות בעלוה-הברית בסיציליה ובאוקטובר נכנעה ממשלת איטליה. גם

 בתזית הרוסית נמצאו הגרמנים בנסיגה מתמדת. היה ברור, שגורל השלטון הנאצי נחרץ, אף כי לא

 ידעו מתי. מצב זה יצר עבור הבריטים הזדמנות טובה לפעול למען מניעת התגבשותו של כות צבאי

- ת ע  של היישוב היהודי ולחיזוק מדיניות ״הספר הלבן״ האנטי-ציונית. כדי להצדיק מדיניות זו בעיני ד

-הנשק בניסיון להטיל אימה על היהודים.  הקהל במערב - הגבירו השלטונות את חיפושי

 ב-29 לאפריל 1943 ערכו הבריטים חיפוש מקיף בלשכת-הגיוס של הסוכנות היהודית בתל-אביב,
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 במטרה למצוא הוכתות לקיומו של ארגון סודי. כתגובה, סגרה הסוכנות את כל לשכות-הגיוס לצבא

 הבריטי.

ים לסיור באזור טול-כרם. בכליו של  ב-15 לעלי 1943 נתפשה קבוצת פלמ׳׳ה שיצאה מגבעת-חי

ש מ  אחד מהיהידה מצאו השוטרים אקדח טעון. שלושה מאנשי הפלמ״ח נדונו למאסר משנתיים עד ת

 שנים. ההיפושים הללו ומציאה נשק שימשו הוכחה להודעות מצד הבריטים על היהודים, "המתכוננים

 למרד נגדם״.

 באוגוסט 1943 החל משפטם של שני חברי ה״הגנה״ אריה סירקין ואברהם רייכלין, שהואשמו

 בהעברת 105,000 כדורים ו-300 רובים במצרים למתסני ה״הגנה״. התובע הצבאי האשים במהלך

 המשפט את הסוכנות היהודית, ה׳׳הסתדרות" ואת ה״הגנה״ והפלמ״ת כי הינם ארוגנים הרסניים.

ן(מאיר) אשר אמר כי ״אם יהודי המחזיק נשק להגנתו אשם,  מטעם הסניגוריה העידה גולדה מאירסו

ות מאסר. כעבור 3 שנים ישראל אשמים״. סירקין ורייכלין נדונו ל-7 ו-10 שנ  הרי שכל יהודי ארץ-

 שותררו מהכלא.

ק באו חיפושי-הנשק. ב-3.10.43 הקיפו כ-800 חיילים את קבוצת הולדה. ש נ ה - י ט פ ש  בעקבוח מ

 בעת התיפוש נתגלו כ-80 פגזי מרגמה, תוצרת התע״ש, כאשר ניסו השוטרים להשחלט על שללם

ת מקור  פרצה תיגרה בין תברי הקבוצה לביניהם. 7 תברי הקבוצה הועמדו לדין צבאי, בו נתבעו לגלות א

ות מאסר.  הנשק המיוצר בארץ. הם נדונו ל-2 עד 6 שנ

 בעקבות גילוי מחסן הנשק בחולדה פקד מטה הבולשת הבריטית להגביר את המאמצים לגילוי

נשק נוספים. ב-16.12.43 פתחו כוחות המשטרה והצבא בפעולות חיפוש מקיפות בקיבוץ - י  מתסנ

 רמת-הכובש. בשעות הבוקר הגיעו לשערי המשק כ-40 מכוניות צבא ומשטרה, כאשר באותה עת

 הקיפו 800 חיילים הודיים את חצר הקיבוץ וממעל חגו אווירונים שפיקחו על השטח כולו. החברים

ך נערכו חיפושים בהדר-האוכל. מול התנגדוח החברים כ ־ ר ח  הובאו למכלאה ונערכו בהם חיפושים. א

 הפליאו בהם השוטרים את אלות-הגומי שלהם וקתות רוביהם. נעצרו 35 מחברי המשק, מהם 9 הובאו

 פצועים לבית-התולים. שלמה ווליניץ, אהד מהפצועים, מת מפצעיו בבית-החולים.

 עמידת קיבוץ הולדה נגד התקפת-הרצה של הבריטים, עצרה לתקופה מוגבלת את המשך

 התיפושים.

 בריחת יעקב לבשטיין(אליאב) ומשה בר-גיורא
 מבית־הםוהר המרכזי בירושלים

 יעקב אליאב נפצע ונאםר ברחוב דיזינגוף 30 בתל-אביב עם משה םבוראי ע״י הבולשת. שניהם

 נידונו למאסר-עולם. משה בר-גיורא נאסר בירושלים על יד מחסן נשק של לח״י, נשפט לשבע שנות

ם הוא פגש את אליאב ושניהם התליטו לתכנן תכנית  מאסר ונכלא בבית-הסוהר המרכזי בירושלים, ש

 בריחה.

 להלן עדותו האישית של יעקב אליאב:
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 ״נכלאתי בבית-הסוהר המרכזי בירושלים. מהרגע הראשון החילותי מחפש אפשרות של בריחה.

 את תכנונה ערכתי יתד עם משה בד-גיורא (אשר נפל ב-1945, בנסותו לפוצץ את בתי-הזיקוק

 בהיפה). התלטנו לרכוש את אמונו של מנהל בית-הסוהר, וילסון, עד כדי הזמנתנו לעשות תיקונים

 בצריפו, ששכן מתוץ לגדרות בית-הסוהד, מאתורי הכנסיה הרוסית במגרש הרוסים. השגתי דרגת

 קורפורל ומעמד של מוכתר היהודים. היינו עושים למנהל כלובי־ציפורים - תהביבו. האימון כלפינו

 גבר, ונהניתי מתופש תנועה רב בין כותלי בית-הסוהר. ההכנות המעשיות התקדמו לשביעות רצוננו.

 השגנו אבקת־שינה, מהלנו אותה בשוקולד והכנו ממנה סוכריות, שנועדו להרדים את שומרינו.

 גידלנו בלורית בסתר מתתת לכובעינו, מכיוון שראשי האסירים תייבים היו להיות מגולהים. הצטיידנו

 בלבוש שגראה כלבוש אסירים, אך יכול להיהפך ללבוש אזרתי רגיל תוך שניות.

 כשבוע לפני הג המולד 1943 אגב שיהת-רעים עם מנהל בית-הסוהר, שאלתי אותו כיצד יתכן,

 שביתו ישאר ללא תאורה הגיגית, והצעתי כי משה ואנכי נטפל בדבר. המנהל קיבל את הצעתי ברצון

 והורה לסוהרים לשלות אותי ואת משה אל ביהו בערב הג המולד.

 ב־24 בדצמבר 1943, נר רביעי של תנוכה, עשינו את ההכנות האתרוגות. הגיעה שעה 3 אתר-

 הצהריים. האסירים נסגרו בתאיהם. גם אנו, הברי לת״י, נכלאנו בתא מספר 18. היינו דרוכים לקראת

 הערב ויתד אתנו כל הברינו להדר. המתיתות כאילו נתלתה באווירו של התא. הרגשנו ששעת-האפס

 קרבה והולכת. מה יהיה בעוד שעות מספר? האם נצלית לברות? ואס תסוכל הבריהה, האם נהזור

 לכאן תיים או מתים? הנכונות לרכוש בהזרה את הופש הפעולה והצו שעל לותם תירות לשאוף

 תמיד לבדוה מכלאו, גברו על כל השיקולים האהרים. להצנו ידי תברינו. שוטר ערבי מזויין הוליך

 אותנו דרך השער הראשי אל צריפו של מנהל בית-הםוהר. למזלנו, לא נמצא המגהל בביתו, ואילו

 אשתו וילדיו הלכו לכנסיה.

 עם תתילת העבודה כיבדנו את שומרינו במנה גדושה של סוכריות מרדימות. עבדנו כשעתיים.

 היום החל לההשיך, ומבית-הםוהר צירפו אלינו שוטר שני שאף הוא זכה במנת סוכריות הגונה. מועד

 הבריתה התקרב במהירות, ושומרינו אינם גורעים עין מאתנו ומלווים אותנו בכל אשר נפנה. אמנם

 סם השינה נסך עליהם נמנום, אולם הם היו עדיין מסוגלים להפעיל את רובי-הצייד שלהם, שהיו

 טעונים קליעים מיוסדים לציד חיות-טרף.

 לא נותר לי אלא לשנות את תכנית הפעולה. נכנסנו להדר הפנימי. הצבנו שם שני כסאות, וציווינו

 על שומרינו לעלות עליהם ולהצמיד את הוט ההשמל אל התקרה ברוביהם. הם היססו קמעה, אך

 נכנעו לאהד שהבהרתי להם, כי כל האתדיות לאי־השלמת העבודה תהול עליהם. דברי אלה השפיעו

 עליהם כבמטה קסם. הם עמדו על הכסאות וההזיקו ברוביהם את הוט ההשמל על ההקרה.

 אחזנו בסליל התוטים, גוללנו אותו אתורה ועברנו אל ההדר ההיצון של הצריף. משם קראתי

 לעבר השוטרים: "אל תזוזו! אתם עלולים להתהשמל:״ הם, כפי הנראה, האמינו לדברי ועמדו זקופים

 ללא תנועה ומבטם כלפי התקרה. המשכנו בדרכנו לעבר המרפסת, קשרנו את קצה ההוט למעקה,

 כדי שהמתה יישאר בו לאהד שנרפה ממנו. קראתי למשה: ״זהו זה!״ עברנו שתי גדרות ומצאנו את

 עצמנו מאהורי הכנסיה הרוסית. משה פנה ימינה, לעבר המלכה מליםנדה, ואני פניתי שמאלה, וזאת
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 כדי להעלים את עקבותינו, קבענו להיפגש מאחורי מאפית ברמן שברחוב החבשים.

 בדרכי עברתי על פני אשהו וילדיו של מנהל בית-הסוהר, אשר תזרו מן הכנסיה. הייתה אפילה

 וירד גשם קל. הם לא הכירוני. הגעתי לרהוב מאה שעדים, ופניתי בםימטה הראשונה שמאלה כדי

 לעלות לרהוב התבשים. מאתו שלבשתי עדיין את תולצת בית-הםוהר, נכנסתי לאתת התצרות כדי

 להסתירה בעזרת הסוודר שנמצא מתהתיה.

 ברגע בו יצאתי מפתהה של ההצר אל הםימטה, נתקלתי באדם שהלך לקראתי. האלמוני הדליק

 פנס וצעק בכל כות ריאותיו: "האדא יעקוב!״ (זהו יעקב). היה זה אתד משומדיגו אשר צעד בראש

 הוליה של שוטרים, סמלים וקצינים בריטיים תמושים, מצויירים בזרקורים ומלווים בכלבים.

 לרגע קט קפאתי תתתי, אולם צו פנימי זעק בי: ״אל תכנע!״ סבבתי על עקבי והשתרעתי על

 אבני המרצפת הרטובות מגשם. השוטר ירה והתטיא. קפצתי על רגלי וזינקתי קדימה, בהשתטתי

 פעם נוספת על אבני המרצפות. הוא ירה שנית וההטיא גם הפעם. עכשיו הייתי קרוב לגדר אבנים.

 דלגתי מעליה ונתתתי בהצר ריקה. קרוב אלי, לאורך הסימטה, שמעתי שעטת שוטרים, יריות,

 קולות, פקודות ויבבת כלבים. אורות וזרקורים קרעו את האפלה וסרקו את השטת. תציתי במהירות

 התצד וטיפסתי על גדר התייל שמעברה השני. בנסותי לעוברה נמצאתי תלוי כאשר עוקצי התייל

 הדוקרני אוהזים בבגדי. הנפתי את גופי תנופה גדולה וצנתתי מגובה של שני מטרים על ערימת

 אבנים. נתבלתי כהלכה, אולם לכל זה לא הייתה תשיבות כלשהי לעומת ההרגשה הנפלאה שתקפה

 אותי: ידעתי כי רודפי איבדו את עקבוהי וכי אני הולך ומתרתק מהם.

 יושבי הדירה הסמוכה היו מוכרים לי. נכנסתי פנימה. בת המשפהה נבעתה בראותה את בגדי

 הקרועים ואת דמי השותת:

 ״ברתת מבית-הסוהר! קראה. "הסתלק!״

 ״כן,״ עניתי בקרירות. ״ברתתי מבית־הסוהר. השוטרים נעים בעקבותי. אם לא תתגו לי בגדים,

 תיאסרו כולכם!״

 ראש המשפהה המטיר עלי בגדים שונים ומשונים. לבשתי מכל הבא ליד - נהפכתי לבתור

 ישיבה מושלם. יצאתי מהדירה ועליתי על הגג. הרהוב היה ריק. קולות ההיפוש של המשטרה נשמעו

 למקוטעין מרהוק. מאהר שהשעה הייתה 10 בקירוב - מועד פגישתי השנייה עם בר-גיורא -

 תמקתי מן הבית והלכתי לעבר מאפיית בדמן.

 בר-גיורא היכה לי מאהודי המאפיה. הייהה לפגישתנו זו לווית טעם של שיבה מן המוות. משה

 סיפר לי, שהיכה לי עד בוש בשעה 2 - שעה המפגש הראשון - ואף שמע את היריות, אם כי לא

 ייתסן לבדיתתנו. לאהד שהוא נואש מלתכות לי, הלך אל הרב אריה לוין, רבם של האסירים, למצוא

 לו מהסה. הרב שוטט אתו על פני העיר, אולם המהסה לא נמצא.

 פנינו והלכנו דרך סימטאות אפילות לאבן יהושע, אל מעונו של הרב משה סגל, ראשון התוקעים

 בשופר ליד הכותל המערבי במוצאי יום הכיפורים. הוא קיבלנו בתמימות גדולה והרגשת ההיים שבה

 אלינו מיד. סעדנו ותבשתי את פצעי, ביקשתי מסגל לגשת מיד להנה מוסאיוף, תברתי למתתרת

 (כיום אשהי), ולבשר לה על בריתתי. הנה הייתה באותם ימים האתראית על מהסני הנשק של לה״י
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 בירושלים, ותששתי שיבולע לה עקב בריתותי. היא באה לראותנו עוד באותו ערב, ויתד איתה באו

 לראותני שניים מבורהי לטרון. הם מצאו להם מקלט באתת מהישיבות של מאה שערים. חווית

 המתתרת חזרה לשרור בנו ובתוכנו.״

 הבריתה מבית-הסוהר בירושלים, אם כי לא הייתה רבת-משתתפים, הוסיפה יוקרה נוספת

 למחתרת. הבריחות של אנשי לחייי הפכו לאגדות ונפוצו בציבור, בעיקר בקרב הנוער, אשר התל לחפש

 את המתתרת.
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 ביבליוגרפיה ומקורות
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ב - 2002 ״ ס ש ת , ה " ר י א י " ת א צ ו ) ה י ש א , נחמיה, לת״י אנשים, (עורך ר ר ו ח - ן  ב

ז - 2007 ״ ס ש ת , ה ן ד הבטחו ר ש ל מ ר ש , נחמיה, לקסיקון לח״י, ההוצאה לאו ר ו ח - ן  ב

ח - 2008 ״ ס ש ח , ה " ר י א י " ת א צ ו , נחמיה, נושאי לפיד החירות, ה ר ו ח - ן  ב

1952 , ח ״אחיאסף" א צ ו  ברנדוט, פולקה, לירושלים, ה

1960 , ״ י ר ו ד ל " ת א צ ו ואל והנזי, השטן והנפש, ה  ברנד, י

, אורי, הפלמ״ח, לוחמיו ומבצעיו, 1978 ר ת  ב

ת ״עידנים" א צ ו  בטל, ניקולס, המשולש הארצישראלי, בריטים, יהודים וערבים 1948-1935, ה

1979 , " ת ו נ ו ר ח  ו״ידיעות א

 ג

1985 , ן ד הביטחו ר ש  גולן, אביעזר, מלחמת העצמאות, מ

1988 , ד ח ו א מ ת הקיבוץ ה א צ ו , מרות ומאבק בימי המרי, ה ן  גולן, שמעו

1976 , " ר ד ה " ת א צ ו ן, ה  גולני, ירדנה, המיתוס של דיו-יאםי

ת המרד, 1980 י י ר פ  גיטלין, יאן, פריצת כלא עבו, ס

ח - 1998 ״ נ ש ת , ה " ר י א י " ת א צ ו  גינוסר, יאירה, לא בשבילנו שר הסקסופון, ה

ה - 1985 ״ מ ש ת , ה ן ל אי ת בר- ט י ס ר ב י נ ו ת א א צ ו  גינוסר, פנחס, בצאת לחייי מן המתתרת, ה

1989 , " ר י א י " ת א צ ו  גלבוע, יעקב, בלכתך בשדות אימה, ה

ט ״ צ ר ת נית, ה ו ת ההנהלה הצי א צ ו  גלבר, נ.מ. הצהרת בלפוו ותולדותיה, ה

1997 , " ר י א י " ת א צ ו  גלעדי, לאה, עליהן לא כתבו, ה
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ט ״ ס ש ת , ה ת ״אחיאסף״ א צ ו ה גיאורג, בך נולדה מדינת ישראל, ה  גראנדוס, גארסי

 ד

ת ״יאיר״, 1986 א צ ו ים, יום אביב שלא יישכח, ה  דבירי, חי

ו ״ ש , ת ת ״ראובן מס״ א צ ו  דובקין, אליהו, העלייה וההצלה בשנות השואה, ה

ם ות״א, 1976 רושלי  דיין, משה, אבני דרך, הוצאת ׳׳עידנים״, י

 ה

 האינציקלופדיה העברית

ט ״ מ ש ת ת מרכז שז״ר, ירושלים, ה א צ ו  הלר, יוסף, ״לח״י 1948-1940״, ה

ת ״הדר״, 1978 א צ ו  הפנר, מלכה, בדמי חיי, ה

 ו

ת ״יאיר״, 1978 א צ ו  ויינשל, יעקב, ״הדם אשר בסף״, ה

י - 950ן ״ ש ת ת ״תנופה״, ה א צ ו  ורד, אברהם, הסנה בוער באש, ה

ט - 998ן ״ נ ש ת ת ״יאיר״, ה א צ ו  ורד, אברהם, לוחמי חירות ישראל במלחמת העצמאות, ה

א - 2001 ״ ס ש ת , ה ה ח פ ש מ ח ה א צ ו  ורד, אברהם, אריאלה, ה

 ז

1980 , ן ד הביטחו ר ש ת מ א צ ו , זאב, האיש ומשנתו, עורך יוסף נדבה, ה  ז׳בוטינסקי

א ״ ש ח , זאב, חזית המלחמה של עם ישראל, ה  ז׳בוטינסקי

ג ״ י ש ת ׳בוטינסקי ו״עמיחי״, ה ת ערי ז א צ ו , זאב, כתבים 18 כרבים, ה  ז׳בוטינסקי

ט ״ פ ר , זאב, שאלת ההגנה בארץ-ישראל, ירושלים, ת  ז׳בוטינסקי

ת ״פורח״, 2007 א צ ו  זטלר, יהושע, לוחם חירות ירושלים, ה

ת המרד, 1978 י י , ימים ולילות בלטרון, ספר  זכריה, ראובן

 זליבנסקי, יהושע, תל-אביב

ת ״מילוא״, 1992 א צ ו  זרעוני, בנימין, גאון, נדיב ואכזר, ה

 ח

ח ר ח ח מ ן לח״י ב חו  ה״חזית", עי

ת 8 ב י ט ד ח ק פ מ י ו ש א וך ר נ ן חי ת מטכ״ל, קצי א צ ו  חטיבת ה״זקן״ במערבה, ה

ג - 1993 ״ נ ש ח ת ״ברירוח״, ה א צ ו , יצחק, הזקן ואני, ה ן  חסו

[ ר ק ח ת חיפה [עבודת מ ט י ס ר ב י נ ו ת א א צ ו  חרובי, אלדד, הבולשת הבריטית - סי. איי. די., ה

ח - 2008 ״ ס ש ת ת ״יאיר״, ה א צ ו , יעקב, אמת אחת ולא שתיים, ה  חירותי
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 ט

ד - 1993 ״ נ ש ת ת המחבר, ה א צ ו , דוד, מגב ריקבון לחיילים אלמונים״, ה  טילמן

ט - 1989 ״ מ ש ת ת ״יאיר״, ה א צ ו  טל, צבי, נערים במחתרת, ה

 י

ח ״ ש ת ד ביאליק, ה ס ו ח מ א צ ו  יוסף, ברנרד, השלטון הבריטי בארץ-ישראל, ה

ח ״הדר״, 1977 א צ ו  יכין, עזרא, סיפורו של אלנקם, ה

ו - 1996 ״ נ ש ת ת ״ירון גולן״, ה א צ ו  יכין, עזרא, ייבנה, ה

ת ״שיקומנה״, 1974 א צ ו , נתן, לוחמי חירות ישראל, ה ר מו - ן לי  י

ת ״כנרת״, 1990 א צ ו , שנים בטרם, ה , נתן ר מו - ן לי  י

ת, 1997 ת ח. יעקבי הפקו א צ ו  יעקבי, שלמה, חופשי, ה

ח ״ ש ת ״עידית״, ת א צ ו , יעקב, פרשת ניל״י, ה ן פולסקי -  יערי

ס - 2000 ״ ש ח ת, ה , יהושע, בבגדים אדומים, הפקה עצמי  ישראלי

 כ

ז - 1987 ״ מ ש ת  כהן, גאולה, סיפורה של לוחמת, ה1צאת ״יאיר״, ה

ו - 1986 ״ מ ש ת  כהן, גאולה, מפגש היסטורי, ה

ח - 2008 ״ ס ש ת ת ״ראובן מס״, ה א צ ו  כהן, גאולה, אין לי כוח להיות עייפה, ה

ח ״גדיש", 1958 א צ ו  כנען, חביב, בצאת הבריטים, ה

 ל

ת ״עידנים״, 1987 א צ ו , המעמד, ה  לבני, איתן

ת ״יאיר״, 1989 א צ ו ת, השמים קרובים יותר, ה למי  לבנת, שו

1984 , ן ד הביטחו ר ש ת מ א צ ו , במאבק ובמרד, ה ה מ ל , ש י מ ע - ב  ל

, ארגוני המחתרת בארץ-ישראל 1946-1943 ה מ ל , ש י מ ע - ב  ל

ו ״ ט ש ת ת ש. פרידמן, ה א צ ו  לוחמי החופש בישראל, ה

ך ״ ש ת - ט ״ ש א ת ״ ת כתבי לח״י, ת א צ ו ה ם, 2 כרכים, הועד ל  לוחמי חירות ישראל, כתבי

1966 , ״ ה ד ם מ " ת א צ ו , קורות מלחמת העצמאות, ה  לורך, נתנאל

ת ברית חיילי האצ״ל, 1988 א צ ו ים, אף על פי, ה , חי י א ט י ל - ר ז  ל

ג ״ י ש ת ת ״שלח״, ה א צ ו ים, מבצר עכו, ה , חי י א ט י ל - ר ז  ל

ב - 1992 ״ נ ש ת ת ״יאיר״, ה א צ ו  ליברמן, אברהם, עלילות לוחמים, ה

ז ״ ת ״מערכות״, התשי א צ ו , ירושלים העתיקה במצור ובקרב, ה , אהרן ר ל ו ש ט ל  לירון - א

ז ״ כ ש ת ת ״הדר״, ה א צ ו  לנקין, אליהו, סיפורו של מפקד אלטלנה, ה

1994 , ן ז׳בוטינסקי  לכידות, יהודה, הסיזון - ציד אחים, מכו
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ת ברית חיילי האצ״ל, ו200 א צ ו  לפידות, יהודה, לידתה של מחתרת, ה

ט ״ נ ש ת , ה ן ז׳בוטינסקי  לפידות, יהודה, פרקים בתולדות האצ״ל, מכו

 מ

ל לחייי , יומון ש ן  מבדק, עיחו

ו L o n d o n , 959 - ר ב ו א צא ל J הו u s t the J o b ,ג׳ופרי , ן  מורטו

1987 , " ר י א י " ת א צ ו , אורי, דב הבלונדיני, ה ן י  מילשטי

1973 , " ה נ מ ו ק י ש " ת א צ ו  מיינרצהוגן, ריצ׳רד, פרקי יומן מזרח-תיכוגי 1956-1917, ה

ן ז׳בוטינסקי  מכו

ם ״ ש ת , ה ן ד הביטחו ר ש ת מ א צ ו  מסמבל עד גילגיל, ה

ח ר ח ח מ ן לחייי ב  המעש, עיתו

1950 , ״ ף ס א י ח א " ת א צ ו  מרידוד, יעקב, ארוכה הדרד לחירות, ה

2005 , ן ד הביטחו ר ש ת מ א צ ו , יעקב, לקסיקון אצ״ל, ה  מרקוביצקי

2008 , ( ן כסלע" ת י א " ר פ ר בתוך ס מ א מ , יעקב, לח״י והטרור האישי, (  מרקוביצקי

1997 , ת הפועלים" י י ר פ ס " ח א צ ו ים, שיחות עם יצחק שמיר, ה  משגב, חי

 נ

ח ״ כ ש , ת " ן מ ט ו ג " ת א צ ו  נאדל, ברוך, רצח ברנדוט, ה

1990 , ן ד הביטחו ר ש ל מ ר ש  נאור, אריה, דוד רזיאל המפקד הראשי של האצ״ל, הוצאה לאו

1990 , ן ד הביטחו ר ש ל מ ר ש צאה לאו , לכסיקון כוח המגן של ההגנה, הו  נאור, מרדכי

1988 , " ם ו א ל ה " ת א צ ו  נדבה, יוסף, מי גירש את הבריטים, ה

1963 , " ף ס א י ח א " ת א צ ו  נדבה, יוסף, גרדומים בקהיר, ה

1980-1965 , " ר ד ה - ר נ ז ו א ל ק " ד ס ו ת מ א צ ו  ניב, דוד, מערכות הארגון הצבאי הלאומי, ה

, ההתקפה על בתי-המלאכה של הרכבת פלשתינה (א״י) במפרץ חיפה, ( רך עו ) ן  ניטים, גרשו

2003 , " ם י ר ב ח " ח א צ ו  ה

, ירושלים, 1978 ת ״עידנים" א צ ו ן, שלמה, אלטלנה, ה  נקדימו

 ס

ם, 1989 ה וטובה, מאצ״ל עד לח״י, ה1צאח המחברי ש , מ  סבוראי

1978 , " ה כ ר ע מ ב " ת א צ ו , דוד, באור ובסתר, ה ן  סיטו

1966 , " ת ו כ ר ע מ " ת א צ ו פר, מבלפור עד בווין, ה יקס, כריסטו  סי

ב ״ ל ש ת - ו ״ ט ש ם עובד", ת ע " ת א צ ו  ספר תולדות ה׳הגנה', ה

ג ״ י ש ת , ת״א, ה " ד ח ו א מ ץ ה ו ב י ק ה " ת א צ ו  ספר הפלמ״ח, בעריכת גלעד זרובבל, ה

ז ״ י ש ת , ה " ר י ב ד " ת א צ ו  ספר השומר, ה
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ת ״דבר״, תרצ״ז א צ ו  ספר מאורעות תרצ״ו, ה

ח ״ ש ת ת ״ברד", ה א צ ו  ספר מעצר חגלות, ה

 ע

1977 , ״ ר ד ה " ת א צ ו  עמידרור, צילה, במעצר בית לחם, ה

ת ״הדר״, 1990,1975 א צ ו , יעקב, ביביוגרפיה שימושית, ה  עמרמי

 פ

1963 , ח ״רשפים״ א צ ו ק, ג׳רלד, המעש, ה  פראנ

ת ״יאיר", 1992 א צ ו ק, צבי, לח״י מאין ולאן, ה  פראנ

 צ

נוך והתרב1ת, 1978 ד החי ר ש ח מ א צ ו , צבי, לח״י, ה ת ר מ  צ

דת גמר מ.א. ה העברית, עבו טי יברסי נ ת האו א צ ו , צבי, הפעילות החינוכית בלח״י, ה ת ר מ  צ

 ק

ז ״ ל ש ת ת ״מקדה״, ה א צ ו  קוצר, אריה, מרבד אדום, ה

ד ״ י ש ת  קוצר, אריה, בדם מפציע שחר, ה

ו - 1996 ״ נ ש ת , ה ן ד הביטחו ר ש ת מ א צ ו , יוסף, האצ״ל, ה  קיסטר

ח על ארץ י א ק י ר מ א - ו ל ג נ א ת הוועדה ה ו ח י ל ת ש ש ר פ , ברטלי, מאחורי פרגוד המשי, ( ם א ר  ק

ז ״ ש ת , ה " ף ס א י ח א " ת א צ ו , ה  ישראל)

ת הפועלים, מרחביה, 1947 י י ר פ ס " ת א צ ו , ריצ׳רד, שליחות ארצישראלית, ה  קרוסמן

 ר

" ל ט - ר ו א ת ״ א צ ו  רובוביץ, דוד, בשרותם של הבריטים, ה״הגנה״, האצ״ל והלח״י, ה

" ו׳׳מעריב״, 1979 ר ד ה " ת א צ ו וסף, ה י - ה בן מ ל ר ש פ , לכבוש את ההר, ס ( ך ר ו ע ) ם ו ל  רוזנפלד, ש

, איש צדיק היה, ירושלים, 1973 ה ח מ  רז, ש

ז ״ ט ש ת , ה ן ז׳בוטינסקי  רזיאל, דוד, מכו

 ש

ר (עורכים), לקסיקון האישים של ארץ-ישראל, א ים ב חי ן יעקב ו י ט, יעקב, גולדשטי  שבי

ם עובד", 1983 ע " ת א צ ו  1948-1799, ה

1976 , ״ ר ד ה - ב י ר י " ת א צ ו ט, יעקב, עונת הצייד, ה  שבי

1999 , ״ ר ת כ " ת א צ ו , ימי כלניות, ה ם ו  שגב, ת
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ה ״ מ ש ת ת ״יאיר״, ה א צ ו ה ן ו ד הביטחו ר ש ת מ א צ ו , דוד, גוייסנו לבל החיים, ה ן  שומרו

א ״ נ ש ת ת ״יאיר״, ה א צ ו , דוד, מחתרת מאונס, ה ן  שומרו

1986 , ״ ם ע - ר ו א ת ״ א צ ו , משה, ביום שירות, ה ן י  שטי

ט - 1979 ״ ל ש ת ח ״יאיר", ה א צ ו , אברהם, בדמי לעד תחיי, ה ן ר ט  ש

ן ז׳בוטינסקי, 1984 , אמירה, הארכיון של יאיר שהוטמן בכד, מכו ן ר ט  ש

1998 , ן ד הביטחו ר ש ת מ א צ ו ל יהושע כהן, ה רו ש פו  שלג, יאיר, רוח במדבר, סי

ח - 1988 ״ מ ש ת ת ״יאיר״, ה א צ ו  שלם, חיים, לנגב, ה

1981 , ן ד הביטחו ר ש ת מ א צ ו , דוד, ירושלים תש״ח, ה ל א י ת ל  ש

1978 , ח ש ד ו ח רה מ , מהדו ן ד הביטחו ר ש ת מ א צ ו , בימים אדומים, ה הו ץ, מחתי  שמואלבי

ד - 1994 ״ נ ש ת , ה ת״ ו נ ת ״עידנים - ידיעות אחרו א צ ו , יצחק, סיכומו של דבר, ה ר  שמי

, יאיר, הוצאת ״זמורה-ביתן״, 2001 ה ש ר, מ  שמי

1979 , ה הלאומית״ ש ר ד מ ה ת ״ א צ ו , אנשל, כך ברחנו לתזית, ה  שפילמן

ה - 1995 ״ נ ש ת ת ״יאיר״, ה א צ ו ר לזכרו, ה פ , אנשל, אדם ולוחם, ס  שפילמן

ת, 1959 מי , א., תהומי אברהם לוחם וחולם, ההוצאה הלאו  שקד

 ת

 תדהר, דוד, אינציקלופידיה לחלוצי היישוב ובוניו

1959 , ״ ת ו כ ר ע מ " ח א צ ו  תולדות מלחמת הקוממיות, ה

ת ״מעריב״, 1996 א צ ו ם, לקסיקון ציון, ה , אפרי  תלמי

ת דבר״, 1976 י ת ״ספרי א צ ו ם, מה ומי במאבק, ה , אפרי  תלמי

, כך התגונן ישראל: פרשת ההתגוננות והמאבק מימי השומרים ועד הקמת ם ח נ , מ  חלמי

ד ״ י ש ח ח ״עמיחי״, ה א צ ו  מדינת ישראל, ה
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 רשימת תמונות א׳

לדת ו - פני המו  1. ארצנ

ו י ט ב ש ם ל ע ת ה ו ל ח נ ת ץ - גבולות ה ר א ת ה פ  2. מ

 3. זאב בנימין הרצל

ר ו ד ל פ מ ו ר  4. יוסף ט

י ח - ל ת ח נ ת הג פ  5. מ

 6. זאב ז׳בוטינסקי בחדר כלא עכו

ים ם חיילי הגדודים העברי  7. זאב ז׳בוטינסקי ע

ת ו ד ר פ  8. גדוד נהגי ה

ל ן ש ו ש א ר ל גלעדי - הוועד ה א ר ש , י , מנדל פורטוגלי ט ח ו יה ש , מנ ט ח ו ל ש א ר ש  9. י

" ר מ ו ש ״  ה

״ ר מ ו ש ״ ה י ש נ  10. א

ח, ח בעחלי ו נ ו סי ת הנ נ ח ם פיינברג, ת ו ל ש ב , א ן נםו ה אהרו ר , ש ן נסו ן אהרו  11-12. ניל״י: אהרו

״ ס א ג א נ א מ ר ״ ש ק ת ה נ י פ , נעמן בלקינד, ס  יוסף לישנסקי

ם רושלי ל גנרל אלנבי לי סתו ש י  13. כנ

ד אלנבי נ ו מ ד א א  14. המצבי

ם טי ל על ידי הברי א ר ש י - ץ ר ת כיבוש א פ  15. מ

ן בא״י, הנציב ו ש א ר , נציב העליון הבריטי ה אל ט סמו ר ב ר ר ה ן ווקוף, סי ו  16. נציב העלי

נסלור  צ׳

ר ג׳מס בלפור ו ת ר  17. הלורד א

י  18. הלורד פלומר, נציב העליון השנ

ן מ צ י י ו ם י י  19. ח

 20. זאב ז׳בוטינסקי

ן ו י ר ו ג - ן ב ד ו  21. ד

 22. הלורד פיל

ח פיל״ י ץ לפי ״חכנ ר א ח ה ק ו ל ח ח פ  23. מ
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 רשימת תמונות ב׳

ות ות הערבי פי ו  1. הכנ

ן ״הירדן״ תו  2. עי

ם היטלר י ע נ י ל חוסי ן א י חג׳ אמי ת פ ו מ  3. ה

י מ ו ה ם ת ה ר ב  4. א

יאל ה רוזנברג, רוברט ביטקר, דוד רז ש ל האצ״ל: מ ש ש ד ח ד ה קו  5. הפי

ה דיין ש מ ן ו ם יגאל אלו ה ע ד  6. יצחק ש

ל ה״הגנה״  7. חברי הפיקוד העליון ש

ה נ ה ס ש ל גלילי, יגאל אלון, מ א ר ש  8. י

, אורי צבי גרינברג, י.ה. ייבין ר נים: אב״א אחימאי ו  9. ברית הברי

ף ס ו י - ן ב ה מ ל  10. ש

ן ר ט ם ש ה ר ב ן חייכמן, א ר ה ך קלעי, א מ ) 1940: ח י ״ ח ל ) ל א ר ש י ת האצ״ל ב ד ק פ  11. חברי מ

ופר מורט1ן ר וזליג ז׳ק ע״י ג׳ פ מ ם א ה ר ב  12. ביח מר׳ 30 ברח׳ דיזינגוף, בו נרצחו א

ר פ מ ם א ה ר ב  13. א

ק ׳ ז ג לי  14. ז

ת ע״י לח״י טי ת הב1לשת הברי ר מ ת לחיסול צ ו ש ק נ ת ה ון ה  15. רח׳ יעל 8 בת״א - נסי

ר ל יאי פתו הנקובה ש ו  16. ג

רחי ב׳ 8 בת״א בו נרצח יאיר ת ברח׳ מז  17. הבי

ר בו נרצח יאיר ד ח : ה ן בצעירותו ר ט ם ש ה ר ב  18. א

י נ ם חרמו ה ר ב ש א ״ ר ע ל יאי יפת ש י ו ח המז ת הזהו ד ו ע  19. ת

ר ל יאי ! ש  20. קבר

ר וזליג ז׳ק פ מ ם א ה ר ב ל יאיר, א ם ש ח צ ו ן - ר רטו  21. ג׳יפרי מו

י יאיר ר ח ד לח״י א ק פ  22. יצחק צלניק, מ

״ ה מ ו ר ט ס לים ״ ת המעפי י י  23. אנ

״ ה מ ו ר ט ס חת 800 פליטי ״ ק מייכל ברצי ת הנציב הרולד מ ם א י ש א מ ל האצ״ל ה  24. כרוז ש
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401 ,397,396,381 

 אלון, יגאל 416,289

 אלטמן, אריה 184,125,118,116,111,108,

209 ,208 

 אלטמן, יחזקאל בן-חור 80

ן),יעקב 83, י  אליאב(לבשטי

,187 ,184 ,159 ,157 ,155 ,154 ,123 ,122 ,108 ,84 

,246 ,244 ,232 ,231 ,230 ,227 ,226 ,198 ,189 

418,297 ,283 ,282,271 ,254 

 אלישע...157, 303, 306, 307, 320, 321, 359, 360

 אלנבי, גנרל 379,374,260,36

 אמין, אל חוסייני, חג׳ 206,70

 אמפר, אברהם 256,255,254,237,219,160,

381 ,295,279 ,276 ,262,259 ,257 

 אספסינוס 21

 אפלבוים,חיים 297,296

 ארזי, יהודה 291,69

 אריאל, יצחק 156

 אריאלי, זכריה(זכר) 85,64,59

 ארלוזוחב, חיים.217,195,190,163,95,70,69,

218 

 ארליך, אבנר 414,208,188,156,110

 ארן, יחזקאל 219

 אתבלט, אהרון 408,401,324

 ארשבםקי, אלכסנדר 67

 בארקר, רונאלד 107,103

,255,221,218,217,89,88,78,54..  בגין, מנחם.

305 ,297 ,283 

 בהרב, אברהם 296

 בוייקו, אריה 408,324,231,219

 א
 אבידר, יוסף(רוכל) 66

 אבישר, דוד 305,296,156

 אבנון, ברוך 219

 אבן-זהר, יצחק 408,323

 אבנרי, יעקב(יולק) 300,295,157

 אברבך,פנחס 401,324

 אברהים, פחה 29

 אגרונםקי, גרשון(אגרון) 66

 אדלברג, יוסף 401

 אהרונוביץ, יוסף 63

 אהרונוביץ, צבי 102

 אהרונסון, אהרון 50,36

, אלכסנדר 49 ן  אהתנסו

, ירחמיאל 359,157 ן  אהתנסו

 אהרונסון, שרה 50,36

 אוהבת-עמי, רחל 100

 אורבך,פנחס 157

 אורלובסקי, דוד 403,401,231

 אורלי, בנימין 408,324

, יעקב..211,196,179,174,172,155, ן י  אותשטי

312,224 ,212 

 אורנשטיין, נעמי 212

 אחד העם 240,155,33

ר, אב׳׳א 163,76,69,65  אחי-מאי

 אחישר, חיים 296

 איביאנסקי, זאב 396,219,202,164,162

 אייזנהאור, גנרל 328

 אייזנשטאט, משה 59

 אילין, אפרים 108,104,99

 אלדד (שייב), ישראל....89, 167, 219, 222, 298,

,377 ,372 ,371 ,370 ,366 ,361 ,360 ,308 ,307 
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 בן-תור, (וינטר) נחמיה 401,382,305,15,6

 בק, ולנטין 101

 בק, יוסף 90

 בראנד, יואל 190

 בר-גיורא, (ארגון) 48

 בר-גיורא, משה 419,418,289,288,287,155

 ברגר, מנהם 296

 בר11רמן,י1םף 101,67

 ברון, עקיבא 413,156

 ברוש, (בורשטיין), נהמיה 275,216

 ברושי יוסף 203,161,160,157,156,106,97,

239 ,231 ,230,227 

 בר-יהושע, שמעון 295

 בר-כוכבא, שמע1ן 192,169,48,22

 ברמן, יצחק 209

 בר-נון, יוסף 67

, יוסף חיים 55  בתר

 ברץ, יוסף 54

 ג
 גויטין, עו״ד 261

 גולדברג, חיימקח 304

 גולדמן, מקס 414,413,241,160,156,110

 גולדמן, נחום, קצין 252,250,242

 גולומב, אליהו 88,66,63,59,56,55,54,53,51,

329 ,275 ,209,101 

 גור, יהודה 408,323,156

 גורדון, יצהק 360

 גיורא, אברהם 64

 ג׳יילס, ארתור פרידריך 291,105

 גינוסר, יאירה 304

 גינוסר, פנחס 419,304,286

 גלבוע, (פולני), יעקב 224,211,196,193,186,

290 ,231 

 בוקשפן, ד״ר 116,108

 בורוכוב, בר 245

 בורנשטיין, שמואל 296

 בורנשטיין, שרה 297

 בהמרס, נסים 292

 ביטקר, רוברט 77

 בלאו, דוד 363,306,157

 בלאס, אברהם 219,156

 בלנטיין, גנרל 312,311

 בלפור, ג׳יימס 98,94,55,54,53,38,36,32,13,

377 ,375 ,266,182 

 בלקינד, נעמן 374,50,36

 בנאי, יעקב 304,219

 בן-אלקנה, שלמה 204,198

 בן-גאון, דוד 80

 בן-גוריון, דוד 86,85,65,63,62,59,57,49,44,

399 ,398 ,364 ,327 ,288,224 ,209 ,105 ,99 ,88 

 בן-גרא, אליהו 395,67,64

 בן-דב,ברוך 408,382,324

 בן-דוד, יהודה 323

 בן-דוד, יוסקה 403

 בן-זיו, אברהם 64

 בן-חורין, אליהו 64

 בן-חורין, משה 105

-טוב,דב 382,381,305,219  בן

 בן-יוסף, מיכאל 290

,90,88,86,85,83,82,81,80.. .  בן-יוסף, שלמה.

253,250,211 

 בן-משה, יצחק 297

 בן מחחיה1, י1סף 21

 בן-עמי, אהרן 383,306,302

 בן-עמי, דרורה 382,6

 בן-צבי, יצחק 413,288,182,66,59,49,48

 בן-שלמה, שלמה 414,165,157
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 ה
 האפט, יעקב 59

 הגלילי, שאול 155, 161, 187, 324, 382, 383, 408

 ההגנה 14, 37, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62,

396,174 ,172 ,83 ,79 ,69 ,68 ,64 ,63 

 הה, דב 56,54,53,51

 הוליאנסקי, דוד 157

 הולניצקי, ויטולד 90

 הוק, משה 157

 הורוביץ, אריה(לייבלה) 382

 הורוביץ, יגאל 401

 היטלר, אדולף 94,44,43,41,20,

,197,196,194 ,193,174,172 ,124 ,112 ,105 ,99 

396 ,373 ,372 ,308 ,226 ,221 ,200 ,199 ,198 

 היידריך 395,207

 הימלר 416,207

 הבט, יוסף 65,64,63,61,60,59,57,56

 הלוי, יהודה, רב 241

 הלוי, ירתמיאל 209,24

 הלפרין, אוריאל(רט1ש) 185,164,76

 הלפרין, מיכאל 48

 הלפרן, ירמיהו 67,65

 הלר, יוסף 199,162,89

 המאירי,אריה 382,242

 המאירי, (בגין), דוד 305,304,297,241,219

 הנגבי, עמנואל 382,330,325,324,295,155,

412 ,408 

 הנטיג, פ1ן 202,199,198,197

 הראובני, דוד 378,25

 הר-הבית, דני(פינקלשטיין) 408

 הרינגטון 104

 הרצל, זאב בנימין, תיאודור....378,210,175,26,

408 ,397 

 הרצליה, גימנסיה 240,185,155,58

 גלילי, ישראל 327

 גלילי, משה 94

 גלעדי, אליה1601, 297, 313, 314, 315, 322, 362,

402 ,366 ,365 ,363 

 גמר, אסתר 296

 גנור, יעקב 296

 גפן, דב 59

 גפנר, בנימין 299

 גרא, (ילין-מ1ר-פרידמן), נתן 179, 217, 218,

,314 ,293 ,283 ,254 ,244 ,238 ,237 ,236 ,235 

,370 ,369 ,366 ,365 ,363 ,324 ,323 ,322 ,315 

401 ,384,381,374 ,372 ,371 

 גראוויס, מרדכי 296

 גרוסמן, מאיר 162,68

 גרינברג, אורי צבי...217,181,165,163,106,65,

413,372,221 

 גרנק, יעקב 305,296,219

 גרציאני, גנרל 212

 גרשוני, בנימין 382

 ד
 דבירי, רחל 155

 דגני, משה 408,156

 דה-גול, שרל 112

 דובנוב 194

 דוויס 5

 דוקלר, יוסף 111,102,97

 די-האן, יעקב 57

 דיין, משה 401

 דיסקין, שמעון 236

 דרוקר, שבתאי 157

 דרורי, טוביה 305,219
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414 ,362 ,239 ,232 ,231 ,230 ,227 ,225 

 זיו, שמעון(סיומקה) 249,248,246,242,240,

323 ,315,300,294 ,381 ,366 ,295 

 זייד, אלכסנדר 48

 זלוצ׳בסקי, צבי 296

 זליגמן, מקס, עו״ד 261,242

 זליקוביץ, אלימלך(אבנר) 86

 זנגויל, ישראל 33

 זיק, זליג160, 225, 237, 254, 255, 256, 257, 259,

295 ,279 ,276 ,271 ,269,262 ,260 

 ז׳רז׳בסקי, יצחק 208,125,95

 זרעוני, בנימין 85,84,67,

,160,157 ,154 ,153 ,111 ,109,107,106,102,97 

,226 ,225 ,212 ,208 ,203 ,199 ,183 ,182 ,181 

414 ,413 ,289 ,272 ,230 ,229 ,228,227 

 ח
 ח1סיין 32, 38,37,36, 43, 376

 חזן, יעקב 327

 חייכמן, אהרן 86,84,76,72,70,

,153 ,121 ,115 ,110 ,108,107 ,104 ,102,100,97 

209 ,208,181 ,156,155,154 

 חכים, יוסף 102

 חן-ציון,אסתי(קייזלר) 296

 חן-ציון, טוביה(חנצ׳ינסקי) 295,287,224

 חנקין, יהושע 48

 חסון, יצחק 304

 חסון, משה 125,120,106,97

 ט
 טארטון, י.ג. (קצין) 244,243

 טבנקין, יצחק 51

 טורנברג, ג׳ולי 276

 טורנברג, נחמיה...292,291,287,275,157,156,

 הררי, שלמה 155

 ו
 ודג׳בוד, קלמנט 94

 וודהד, ג׳ון 98

 וולקין, דוד 155

 ויינשל, יעקב 423

 וייס, שמואל 324

 וייצמן, חיים 215,207,82

 וייצקר, פון 199

 וילהלם, השני, קייזר 31

 וילנצ׳יק, אברהם 414,413,234

 וילםון, וודרו חומס 418,32

 וילקין חומס 251,245

 וינגייט, צ׳רלס אורד 415,87

 ושיץ, בתיה 221

 ז
 ז׳בוטינסקי,זאב

,77 ,76 ,72 ,71 ,68 ,66 ,65 ,64 ,62 ,56 ,54 ,53 

,97 ,95 ,94 ,93 ,92 ,90 ,89 ,88 ,84 ,83 ,82 ,80 ,78 

,116 ,115 ,109 ,106 ,105 ,104 ,103 ,101 ,100 ,98 

,153 ,125 ,124 ,123 ,122 ,121 ,119 ,118 ,117 

,193 ,190 ,181 ,180 ,173 ,164 ,163 ,155 ,154 

,251 ,221 ,217 ,211 ,209 ,208 ,201 ,199 ,195 

399 ,398 ,397,375 ,372 ,370,361 

 ז׳בוטינסקי, ערי 209,193,116,95

 זהבי, יוסף(גלב) 297

 ז׳ורבין, אליעזר 155

 ז׳ורבין, שלום 408,81

 זטלר, אפרים 290

 זטלר, יה1שע..224,212,211,160,159,156,97,
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361 ,359 ,314,313,297 

 ייבין, יהושע השל 185,163,106,96,68,65

 ייבין, עדה אמיכל 198,183,121,65

 יכינסוץ, מיכאל 237

 ילין, אביעזר 59

 ילין, עוזי 414,156,154

 ילין-מור, (פרידמן), נתן 179,164,116,89,

,235 ,229 ,222 ,219 ,219 ,217 ,205 ,199 ,191 

,314 ,312 ,311 ,306 ,293 ,283 ,273 ,254 ,236 

408 ,401 ,396,384 ,360 ,323 ,322 

 ינאי, דוד 312,187,157

 ינאית, רתל 59,53

 יעקבי, שלמה 408,382,324,187,159

 יצחקי,אריה 110,103,102,100

 יצחקי, יעקב 296

 ישראלי, (בקר) יהושע 242,240

 כ
 כהן, גאולה 297

 כהן, יהושע... 302,301,300,299,294,291,251,

382,369,359,321 ,311 ,308,307 ,306,303 

 כהן, יעקב 162,97

 כהן, נחה, נחמה 382,359

 כהן, נסים 211,209,106

 כהן-אהרוננב, בנימין 68

 כנען, חביב 199,198,183

 כץ,אליה1 97

 כץ, עמנואל 371,156

 כץ, שמואל 97

 כצנלסון, ברל 329

 כצנלסון, יוסף 95,82

 ל
 לובוצקי, (אליאב) בנימין.401,297,209,125,82

300 ,294 ,293 

 טיטוס 22

155, 187, 275, 306, 414 T H ,טילמן 

 טרומפלדור, יוסף 65,60,54,38

 טשרניחובסקי, שאול 163

 יאיר, (אברהם שטרן) 3,2,

,90 ,89 ,84 ,82 ,76 ,75 ,72 ,70 ,69 ,68 ,11 ,7 ,6,4 

,108 ,107 ,106 ,104 ,100 ,97 ,96 ,95 ,93 ,92 ,91 

,120 ,119 ,118 ,117 ,116 ,115 ,111 ,110 ,109 

,155 ,154 ,153 ,151 ,125 ,124 ,123 ,122 ,121 

,165 ,164 ,163 ,162 ,161 ,159 ,158 ,157 ,156 

,176 ,175 ,174 ,173 ,172 ,171 ,170 ,168 ,167 

,187 ,186 ,185 ,184 ,183 ,182 ,181 ,180 ,179 

,196 ,195 ,194 ,193 ,192 ,191 ,190 ,189 ,188 

,211 ,210 ,208 ,205 ,204 ,203 ,202 ,198 ,197 

,223 ,222 ,221 ,219 ,218 ,217 ,216 ,213 ,212 

,232 ,231 ,230 ,229 ,228 ,227 ,226 ,225 ,224 

,244 ,242 ,240 ,239 ,237 ,236 ,235 ,234 ,233 

,273 ,272 ,259 ,258 ,253 ,252 ,251 ,246 ,245 

,283 ,282 ,281 ,280 ,279 ,278 ,277 ,276 ,275 

,292 ,291 ,290 ,289 ,288 ,287 ,286 ,285 ,284 

,307 ,303 ,301 ,300 ,299 ,298 ,296 ,295 ,294 

,321 ,316 ,315 ,314 ,313 ,311 ,310 ,309 ,308 

,363 ,362 ,360 ,359 ,350 ,343 ,331 ,324 ,322 

,382 ,377 ,376 ,373 ,372 ,371 ,370 ,369 ,367 

,419 ,418 ,415 ,414 ,413 ,412 ,402 ,401 ,393 

437 ,433 ,427 ,421 ,420 

 יהודאי, אברהם 408,324

 יהל, (פינקלשטיין), יעקב 305,219

 יוניצ׳מן, שמש1ן 276,275,116,108

 יוטף, דב 66

 יזרניצקי, (שמיר), יצחק296,255,239,231,230,
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,275 ,272 ,270 ,265 ,264 ,263 ,262 ,261 ,260 

422 ,288 ,287 ,283 ,282 ,281 ,276 

 מזל, (יעקב, בנאי) 304,219

 מיכאילוביץ, יעקב 296

 מיכאל, יצחק יזרניצקי(שמיר)

,359 ,322 ,315 ,314 ,307 ,305 ,297 ,296 ,295 

,370 ,369 ,366 ,365 ,364 ,363 ,362 ,361 ,360 

401 ,381 ,372 ,371 

 מסגרייב, קצין בולשח 414,413

 מסרי, אליעזר 224

 מסרי, גבריאל 198,160,156

 מסרי, דניאל 231,156

 מעדי, (רביד), אליהו 157

 מקדונאלד, רמזי 41

 מקדונלד, מלקולם 98,42

 מקלף, (משפחה) 61

 מק-מייכל, החלד 396,377,329,98

 מק-קונל, י.מ 293,291,289,288,287

 מרגולין, אליעזר 55

 מרידוד, יעקב 276,227,226,211,209,188,

400 ,328 

 מרלין, שמ1אל 218,117

 מרפיש, נחן 296

 נ
 נאדל,בר1ך 204,188,187

 נדב, אורי 67

 נדב, צבי 54

 נחאס, מצטפא 367,325

 נהה, כהן(נחמה)...382,321,307,302,301,300

 נחמני, יוסף 54

 ניב, דוד 188,182,125,121

 ניטשה, פרידריך 221

 ניסננב, יחזקאל 48

 לובינסקי, חיים 108,107,104,93,76,72,68,

209 ,208 ,181 ,156 ,154 ,153 ,115 ,109 

 לובינצ׳יק, נפחלי..202,199,198,197,183,182,

414,413,237 ,235,227 ,204,203 

 לוקשין, דוד 304

 לוקשן, שמעון 295

 לורנס 37,31

 ליבאי, דוד 205,204

 ליבנת, עזריאל 157

 ליברמן, אברהם 359,305,219

 ליטלטון, לורד 234

 ליטמנוביץ, ד׳׳ר 272

 לימור, עדינה 219

 ליסבון, מוריס 198

 ליפץ, צבי 296

 לישנסקי, יוסף 374,50,36

 לנגספלדר, נלי 272,223

 לנדסברג, מאיר 157

 לנין 35, 386, 390

 לנקין, אליהו 401,400,208,196,124

 מ
 מאירוב, שאול(אבידור) 63,57

 מאירסון, (מאיר), גולדה 417

 מאפו, אברהם 371,24

 מארביץ, פון-דר 199

 מבורך, יריב 157

 מולדבסקי, משה 160,111,106,97,72,70

 מולוטוב, ויצ׳סלב מכאילוביץ 203,202,104

 מונטגומרי, גנרל 328

 מוסוליני, בניטו 415,205,180,41

 מוסייף, חנה 155

 מורטון, ג׳ופרי 246,245,241

,259 ,257 ,256 ,254 ,251 ,250 ,249 ,248 ,247 
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 סרברו, משה 187

 ע
 עבדאללה 38,37

 עוזי, (דבברמן) הג׳ינג׳י 306

 עמיקם, אליהו 161,160

 עמיקם, הרצל 408,324

 עקיבא, רבי 392,22

 ערמוני, הנה 297

 ערמוני, משה 408,382,324

 פ
 פאספילד, לורד 66,62

 פאפן, פון 237,199

 פוגן, אייזיק 296

 פ1זנר, שלמה 279,246,157,156,121,111

 פולונסקי, אריה 253,101

 פולני, יעקב..224,212,211,193,186,157,156,

291 ,290 ,289 ,231 ,225 

 פון וייזל, זאב 221

 פוני, מאיר 296

 פוסק, אריה 209,102,76

 פורטוגל, מנדל 48

 פטליורה 195

 פטן, פיליפ 112

 פטרסון, ג׳וןהנרי 94

 פייגלוביץ, צבי 219

 פיין, נהמן 156

 פיינברג,ד׳׳ר 90

 פייצל, אמיר 54,37,36

 פינסקר, ליאון 26

 פיקו, ז׳ורז׳ 376,38

 פישר, (לנגספלדר), נלי 295,223

 פלאי, טדי 302

 ניקולאי, שני, צאר 35

 נפוליון, בונאפרטה 210,30,26,23

 ס
 סבוראי, משה187,184,180,179,157,156,123,

,232 ,225 ,224 ,223 ,212 ,211 ,204 ,203 ,188 

,261 ,260 ,259 ,257 ,256 ,255 ,254 ,246 ,244 

,272 ,271 ,270 ,269 ,266 ,265 ,264 ,263 ,262 

418 ,414 ,413 ,284 ,283 ,282 ,276 ,275 

 סגל, הרמן 190

 סגל, משה, רב 420,226,164

 סונדרס, אלן 288,109

 סטבסקי, אברהם 218,95,69

 סטלין, י1סף 298

 סטמפ, במרד 284,282,281

 סטרליץ, חנוך(קלעי).181,109,100,76,72,70,

414,289 ,229 ,208 ,203 

 סטרליץ, מיכאל 413,289,230,227,208

 סטרליץ, מרדכי 413,208,185,156,111,109

 סיט1ן, ד1ד 197

 םיטנר-גלילי, י1סף 299

 טיטקוב, יששכר 54

 סימן-טוב, אברהם 231

 סימן-טוב, יצחק 408,407,405,324

 סימפסון, ג׳ון הופ 62,41,40

 סימפסון, קולונל 209

 סיקא, אחרוני, יעקב 209,85

 סירקין,אריה 417

 סירקיס, אליעזר 223,222

 סלוצקי, יהודה 216,183

 סלמן, אברהם 77

 סמואל, הרברט 54,39

 סמילנסקי, משה 53

 סקלאדובסקי 90
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 קוצר, אריה 165,156

 קוק, הלל 95,93,76,72,68

 קוק, יצחק הכהן, רב...413,97,95,93,76,72,68

 קורב, אליהו 306,301

 קיקיון, זכריה 85

 קיש, פרידריך הרמן 62

 קלוזנר, יוסף 362,165,77,68

 קליין, מנהם 296

 קלימנסו, ז׳ורז׳ 35,29

 קלעי, הנוך(סטרליץ) 83,76,72,

,163 ,154,153 ,115 ,111,109,106 ,104 ,100,97 

,227 ,226 ,225 ,212 ,199 ,185 ,183 ,181 ,164 

290 ,289 ,272 ,231 ,229 ,228 

 קפלן, שמואל 414,401,323,317,160

 קצנלסון, ברל 209

 קראוזה, אליהו 48

 קרופצ׳יק, יחיאל 305,296

 קריניצי, אברהם 48

 קריצ׳בסקי, אברהם 71,68,64

 קריצ׳מן, מקס, עו״ד 242

 קרמון, יוסף 67

 קרנס, ראלף 107,103

 ו
 רא1בן, גיסים 244,242,241,240

 רא1בני, (שפירא), חסיה 219

 ראשיד, עלי 214,209,207

 רביד, אליהו 401,400,157

 רובינזון, יצחק 156

 רוזבלט, דלינו 298

 רוזנבוים, יוסף 219

 רוזנבלט, צבי 69

 רוזנברג, משה 83,80,78,77,76,72,71,67,65,

209 

 פליישמן, אברהם 382,304

 פעמוני, יוסף 76

 פצ׳ו, מרדכי 102

 פראנק, צבי 306

 פרוניו, צבי 359,303,302

 פרופס, אהרן 108

 פרידמן, חנה 305,303

 פרידמן, ילין-מ1ר....408,306,229,222,217,89

 פריצקר, ישראל 415,413,188,187,180,110

 פרלמן, יוסף 155

 צ
 צדיק, שמ1אל 414,312,187,157

 צוקרמן, אהרן 413,290,289,157,156,97

 צוקרמן, שמואל 296

 צור, אילנה 281

 צימרמן, ישעיהו 186,182

 צלניק,יצחק 156,125,

,230 ,229 ,228 ,227 ,226 ,225 ,204 ,203 ,187 

,291 ,288 ,287 ,276 ,275 ,240 ,239 ,232 ,231 

312,303,300 ,299 ,294 ,293 

 צ׳מברליין, נוויל 400,43

 צפורן, חנה 219,121

 צפיוף, יעקב 234

 צ׳רצ׳יל, וינםט1ן 400,298,222,213,112

 ק
 קאוקג׳י, פאוז׳י אל 71,16

 קאפארטח, ריימון 40

 קארנס, ראלף 253

 קארסקי, גיאורג 190

 קוטיק, יעקב 101

 קוטליצקי, ברוך 305,296,219

 קונקווםט, א.א 293
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,90 ,89 ,84 ,82 ,76 ,75 ,72 ,70 ,69 ,68 ,11 ,7 ,6 ,4 

,108 ,107 ,106 ,104 ,100 ,97 ,96 ,95 ,93 ,92 ,91 

,120 ,119 ,118 ,117 ,116 ,115 ,111 ,110 ,109 

,155 ,154 ,153 ,151 ,125 ,124 ,123 ,122 ,121 

,165 ,164 ,163 ,162 ,161 ,159 ,158 ,157 ,156 

,176 ,175 ,174 ,173 ,172 ,171 ,170 ,168 ,167 

,187 ,186 ,185 ,184 ,183 ,182 ,181 ,180 ,179 

,196 ,195 ,194 ,193 ,192 ,191 ,190 ,189 ,188 

,211 ,210 ,208 ,205 ,204 ,203 ,202 ,198 ,197 

,223 ,222 ,221 ,219 ,218 ,217 ,216 ,213 ,212 

,232 ,231 ,230 ,229 ,228 ,227 ,226 ,225 ,224 

,244 ,242 ,240 ,239 ,237 ,236 ,235 ,234 ,233 

,273 ,272 ,259 ,258 ,253 ,252 ,251 ,246 ,245 

,283 ,282 ,281 ,280 ,279 ,278 ,277 ,276 ,275 

,292 ,291 ,290 ,289 ,288 ,287 ,286 ,285 ,284 

,307 ,303 ,301 ,300 ,299 ,298 ,296 ,295 ,294 

,321 ,316 ,315 ,314 ,313 ,311 ,310 ,309 ,308 

,363 ,362 ,360 ,359 ,350 ,343 ,331 ,324 ,322 

,382 ,377 ,376 ,373 ,372 ,371 ,370 ,369 ,367 

,419 ,418 ,415 ,414 ,413 ,412 ,402 ,401 ,393 

437,433 ,427 ,421 ,420 

 שטרן, דוד 125

 שטרן, הינדה 285,272

 שטרסמן, הנריך 324,90

 שטרסמן, לילי 90

 שיין, אברהם 82,81

 שילס, דרומונד 163

 שיף, מנחם(מנשקה) 324,322

 שיף, שלמה...242, 243, 244, 246, 250, 251, 252,

253 

 שכטרמן, אברהם 185,125,120,96

 שלום הלוי, היים 93,72,68

 שלומי, אליהו 209,171

 שלוםר, שלום 163

 רוזנזון, אריה 305

 רוזנפלד, אברהם(ורד) 304

 רוטברג,מאיר 66,64,63

 רנטנברג, פנהס 109,108,105,99,53

 רוטשטיין, משה 184,181,180,179,125

 רוטשילד, לורד אדמונד..״194,160,156,47,32,

303 ,241 ,240 

 רומל, גנרל 325,308,206

 רז, יעקב 86,85

 חיאל, דוד 68, 70, 72, 73, 75, 76, 78, 79,

,106,105 ,100,99 ,98 ,97 ,96 ,93 ,90 ,84 ,83 ,82 

,118 ,117 ,116 ,115 ,111 ,110 ,109 ,108 ,107 

,159 ,156 ,155 ,154 ,125 ,124 ,122 ,121 ,120 

,210 ,209 ,208 ,188 ,185 ,181 ,180 ,179 ,164 

423 ,422 ,400 ,309,237 ,230 ,227 ,213 ,211 

 רטוש, יונחן 185

 רטנר, יוחנן 416

 רייזמן, (אח) משה 305,296,156

 רייכלין, אברהם 417

 רפפורט, אליהו 85

 רשלבך, אברהם 296

 רשלבך, יוסף 296

 ש
 שדה, יצהק(לנד1בר) 216,208,58,54

 שוחט, ישראל 59,58,56,55,54,51,49,48

 שוחט, מניה 58,49

 שולמן, נחמן 290,289

 שומרון, דוד 157

 שומרון, צפוני 157

 שחורי, פסח 363,305

 שטורמן,חיים 54

 שטיינברג, אברהם 408,305,219

 שטרן, אברהם(ראה גם ״יאיר״) 3,2,
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 שקולניק, לוי(אשכול) 54

 ת
 תבואה, ישראל, עזרא...287,187,161,155,123,

292 ,289 

 תבורי, צבי 359,305,219

 תהומי, אברהם ....72,71,69,68,67,66,65,64,

177,158,73 

 תופיק, ביי 58

 שלימין, יעקב 67

 שמואלביץ, מתתיהו 408,323

 שמיר, יצחק 156,

,296 ,295 ,293 ,273 ,255 ,239 ,231 ,230 ,161 

402 ,381,370,364 ,361,359 ,314 ,313 ,306 

 שניאורסון, יהודה לייב 294,292

 שניצר, שמואל 297

 שפילמן, אנשל 308,307,300,284,283,219,

382,381 ,363,361 ,359 

 שפירא, הסיה 382,307,300,276,275,219
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 מפתח מקומות ואתרים

399 ,398 ,387 ,378,376,375 ,374 

 אנדריכוב 92

 אנקרה 99ו

 אסטוניה 206

 אסמרה 204

 אריחריאה 293,204,155

 ארצוח הברית 376,205,203,32

 ארץ-ישראל 22,20,19,14,13,

,38 ,37 ,36 ,35 ,33 ,32 ,30 ,29 ,27 ,26 ,25 ,24 ,23 

,62 ,58 ,56 ,54 ,53 ,48 ,47 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40 ,39 

,86 ,83 ,82 ,76 ,75 ,73 ,72 ,70 ,68 ,66 ,65,64 ,63 

,106 ,105 ,103 ,98 ,97 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,88 ,87 

,154 ,153 ,151 ,124 ,120 ,118 ,114 ,113 ,108 

,189 ,188 ,180 ,179 ,176 ,175 ,174 ,165 ,155 

,207 ,204 ,203 ,200 ,197 ,196 ,192 ,191 ,190 

,221 ,219 ,218 ,217 ,216 ,215 ,214 ,212 ,208 

,266 ,263 ,255 ,245 ,236 ,235 ,234 ,229 ,228 

,329 ,328 ,327 ,313 ,312 ,311 ,298 ,286 ,269 

,396 ,378 ,377 ,376 ,374 ,372 ,371 ,362 ,361 

426 ,424 ,423 ,417,407 ,400 ,397 

 אשד1ד 95,6

 אש1ר 20

 ב
 באב-אל-האוא 236

 באבי-יאר 206

 באר-טוביה 114,61

 באר-יעקב 362,314,61

 בבל 41,20

 בגדד 376,209

 בודפשט 362,314,6

 בולגריה 172,113,112,95,94

 א
 אוגנדה 175

 אודסה 64

 אוהיו 327

 א1סטריה...31, 55, 72, 91, 94, 95, 172, 375, 386

 אוסטריה-הונגריה 31

 אנקראינה 415,206,205,195,64,31

 אושוויץ 327,206

 איטליה 26, 31, 35, 41, 42,

,183 ,182 ,181 ,180,179 ,172 ,153 ,113 ,112 ,90 

416,415,386 ,205 ,204,188 

 איי-גילברט 415

 איי-שלמה 326

 אילת השחר 58

 אינדונזיה ההולנדית 325

 איסטנבול 236,218,35,30,29

 איראן 212

 אירופה 32,31,26,25,20,19,9,8,

,95 ,94 ,93 ,91 ,89 ,88 ,69 ,50,49 ,44 ,43 ,39 35, 

,175,174,173,172,152,124,113,112,103 ,98 

,194 ,193 ,192 ,191 ,190 ,189 ,183 ,181 ,179 

,206 ,204 ,203 ,202 ,201 ,200 ,199 ,196 ,195 

,298 ,286 ,236 ,235 ,234 ,221 ,218 ,214 ,213 

415 ,393 ,387 ,386 ,371 ,329 ,328 ,326 

 אירלנד 386,269,173,104,40

 אלבניה 206,94

 אלג׳יר 326

 אלכסנדריה 298,38,31

 אל-עלמיין 328,326

 אנגליה 30,29,

,183 ,173 ,115 ,106 ,105 ,104 ,66,44 ,43 ,38 36, 

,373 ,259 ,236 ,222 ,215 ,214 ,213 ,212 ,200 
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413 ,392 ,304 ,125 ,122 ,99 ,97 ,87 ,80 ,79 ,78 

 גליל העליון 157,125,122,67,58,54

 גליציה 220,206, 326

 גרודנו 217,216

 גרמניה 95,94,92,43,42,31,13,8,

,172 ,163 ,124 ,113 ,112 ,109 ,106 ,105 ,104 ,98 

,195 ,194 ,193 ,192 ,191 ,190 ,189 ,181 ,174 

,226 ,219 ,206 ,205 ,204 ,200 ,199 ,197 ,196 

415 ,400 ,398 ,376 ,375 ,361 ,329 ,325 ,235 

 ד
 דוברוג׳ה 112

 דמשק 374,203,50,38,37,36

 דניה 373,172

 תציג 190,95

 דנקירק 112

 דראנסי 326,207

 ה
 הודו 375,298,30

 הולנד 172,124,112,57

 הונגריה 205,191,190,164,113,112,95,31,6,

362 ,314 

 הכרמל, שוק 224,77

 הר הצופים 66

 הר-טוב 61

 הרצליה 58, 70, 79, 155, 157, 171, 185, 209,

414,413,412,240 ,216 

 ו
 ווארשה 201

 ווילנה 206, 218, 221, 229, 371, 381

 ווינה 221,94,72,55

 וולקוביסק 221

 בומביי 298

 בוקובינה 207,112

 בורוכוב, שכונה 245,231,58,56

 ביאליסטוק 416,361,206

 ביירות 58, 197, 198, 203, 230, 237

 ביל1תסיה 416,206,205

 ביר-עדס 100

 בית-אלפא 61

 בית-הכרם 64,60

 בית-ישראל 223,222,202,78

 בית-לתם 300,295

 בלז׳ץ 326

 בני-ברק 359,97

 בן-שמן 114

 בסרביה 207

 בריטניה13, 38,37,36,35,33,32,31,30,29,14,

,96 ,95,89,62 ,54 ,53 ,49,44 ,43 ,42,41,40,39 

,113 ,112 ,106 ,105 ,103 ,101 ,100 ,99 ,98 ,97 

,192 ,191 ,190 ,188 ,185 ,180 ,177 ,164 ,124 

,229 ,222 ,221 ,214 ,213 ,212 ,207 ,205 ,204 

399 ,397 ,387 ,375 ,371 ,362 ,311 ,235 ,234 

 בריתהמועצ1ת 112,21

 ברלין 31, 190, 195, 198, 199, 326, 376

 בת-ים 365,156

 ג
 גבע, קבוצה 58

 גבעת-תיים 417

 גבעת-שאול 289,60

 גדרה 114,47

 גזאלה-ביר-חכים 325

 ג׳יבוטי 205

 גיברלטר 376,30

 גליל.... 22, 24, 25, 38, 48, 49, 50, 54, 58, 61, 67,
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 י
 יבניאל 306

 יוגוסלביה 206,172,112,95

 יוון 20, 95, 172, 206, 207, 223, 326

 ייסוד המעלה 157

 ימין משה 60

 יפו 6, 37, 48, 49, 55, 58, 60, 62, 70, 86,

,242 ,237,231,225,211 ,177,160,104,100 ,90 

,267 ,266 ,264 ,263 ,258 ,255 ,254 ,244 ,243 

413 ,403 ,381 ,363 ,362 ,289 ,281 ,278 ,276 

 יפן 385,205

 ירושלים 20,15,8,6,4,

,80 ,78 ,76,67 ,66 ,64 ,62,60 ,58 ,55 ,25 ,24 ,22 

,155 ,154 ,115 ,107 ,102 ,100,99 ,97,91 ,90 ,85 

,201 ,190 ,187 ,184 ,183 ,182 ,180 ,179 ,159 

,268 ,255 ,254 ,252 ,231 ,230 ,211 ,209 ,202 

,414 ,413 ,408 ,392 ,377 ,292 ,291 ,287 ,275 

427 ,426,425,424 ,423 

 ישראל 15,14,13,9,8,7,

,35 ,33 ,32 ,30,29 ,27 ,26,25 ,24 ,23 ,22 ,20 ,19 

,51 ,49,48 ,47 ,44 ,43 ,42 ,41 ,40,39 ,38 ,37 ,36 

,72 ,70 ,68 ,66 ,65 ,64 ,63 ,62 ,58 ,56 ,55 ,54 ,53 

,91 ,90 ,89 ,88 ,87 ,86 ,83 ,82 ,78 ,77 ,76 ,75 ,73 

,113 ,108 ,106 ,105 ,103 ,100 ,98 ,97 ,94 ,93 ,92 

,140 ,134 ,125 ,124 ,120 ,119 ,118 ,116 ,114 

,165 ,164 ,158 ,157 ,155 ,154 ,153 ,152 ,151 

,176 ,175 ,174 ,173 ,172 ,169 ,168 ,167 ,166 

,189 ,188 ,187 ,185 ,183 ,180 ,179 ,178 ,177 

,201 ,200 ,199 ,197 ,196 ,193 ,192 ,191 ,190 

,214 ,212 ,211 ,209 ,208 ,207 ,204 ,203 ,202 

,228 ,223 ,222 ,221 ,219 ,218 ,217 ,216 ,215 

,260 ,255 ,253 ,245 ,236 ,235 ,234 ,233 ,229 

,287 ,286 ,285 ,284 ,283 ,269 ,267 ,266 ,263 

,308 ,307 ,299 ,298 ,297 ,296 ,295 ,291 ,289 

 ז
 זופיובקה 381

 זכרון-יעקב 362,314,47,36

 ז׳נבה 201

 ח
 חבניה 209

 חברון 421,221,83,63,61,40,25

 חבש 257,206,42,41

 חדרה 304,157,55,49,48

 חולדה 417,61,40

 חולון 382,306,297,156

 חיפה 6, 8, 31, 38, 56, 58, 59, 61, 62,

,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,86,85 ,84,81 ,79,77 ,76,67 

,181 ,180 ,157 ,156,125 ,123 ,114 ,110,100 ,99 

,230 ,224 ,221 ,219 ,197 ,188 ,187 ,183 ,182 

,300 ,299 ,294 ,293 ,292 ,289 ,287 ,279 ,237 

,363 ,360 ,359 ,327 ,320 ,319 ,307 ,306 ,305 

425 ,423 ,418,414,413,400,376 

 חלמנו 206

 חמרה 54

 תניתה 87,80

 ט
 טאלין 416

 טבריה 81,79,25

 טוברוק 325,206

 טלביה 288

 טנטורה 94

 טראנסילבניה 112

 טרבלינקה 416,326

 טריפולי 415,207,95

 טרנטו 415
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 מ
 מאה שערים 420,419,60

 מדגסקר 203,196,190,175,174,113

 מוין, (ולטר אדוארד) 396,320,299,207

 מוסקבה 305,218,205,196

 מוצא 61

 מזרע, מחנה202,121,115,111,110,109,82,8,

,237 ,234 ,233 ,232 ,231 ,224 ,214 ,211 ,204 

,299 ,297 ,296 ,295 ,293 ,291 ,255 ,248 ,244 

,314 ,313 ,311 ,310 ,309 ,307 ,306 ,305 ,302 

,360 ,359 ,330 ,329 ,324 ,322 ,320 ,319 ,315 

414 ,413 ,408 ,404 ,402 ,401 ,363 

 מחנה יהודה 84

 מטולה 54

 מיידנק 206

 מינסק 416

 מלטה 376,375,30

 מנהמיה 48

 מסגד עומר 78,60

 מסחה,(כפר תבור) 48

 מצפה 48

 מצרים 29,20,

,214 ,212 ,207 ,206,205 ,166 ,61 ,50,38,36 ,30 

417 ,392 ,376 ,375 ,367 ,327 ,325 ,311 ,298 

 מקור היים 60

 מרוקו 415,326

 מרסינה 218

 נ
 נורבגיה 172,112

 נתלת-יצהק 285,155,122

 ניו-יורק 327,214,201,122,118,117,116

 נס-ציונה 382

 נתניה 301,157,125,70,6

,359 ,340 ,339 ,329 ,327 ,315 ,313 ,312 ,311 

,373 ,372 ,371 ,370 ,367 ,366 ,362 ,361 ,360 

,397 ,396 ,395 ,394 ,379 ,378 ,377 ,376 ,374 

,421 ,417 ,414 ,413 ,412 ,407 ,401 ,400 ,399 

427 ,426 ,424 ,423 ,422 

 כ
 כלכותה 298

ת 424,58,54 ר  מ

 כפר גלעדי 59,58,54

 כפר ג׳מוסין 86

 כפרמסריק 359,319

 כפר-סבא 69, 70, 72, 86, 157, 241, 275, 290,

322 ,301 ,300,299 

 כפר סלמה 86

 כרמל 20, 224,114,77, 328,327

 ל
 לבטן 30, 36, 67, 78, 93, 197, 198, 202, 206,

376,236 ,218,207 

 לוב 415,206,205

 לובלין 326,194,174,113

 לוד 98, 99, 225,197,107, 255

 לוח׳ 220

 לוכסנבורג 223

 לונדון 205,201,106,101,94,82,43,41,36,

375 ,245 

 לטביה 299,224,206

 לטמן9, 109, 231, 248, 323, 329,324, 363, 365,

,408 ,407 ,406 ,402 ,401 ,372 ,371 ,370 ,366 

423 ,413,409 

 ליטא 83, 218,206

 ליפסק 217,216

 לנינגרד 205
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,104 ,102 ,100 ,96 ,95 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 ,83 ,77 

,172 ,158 ,155 ,154 ,151 ,124 ,113 ,112 ,105 

,194 ,193 ,192 ,191 ,185 ,181 ,179 ,175 ,174 

,247 ,236 ,221 ,220 ,218 ,217 ,206 ,201 ,195 

399 ,395 ,386 ,385 ,381 ,361 ,319 ,299 ,255 

 פינלנד 205,112,104,70,69

 פירנצה 286,90

 פראג 95

 פרל-הרבור 205

 פרס 206,35,30

 פחח-תקוה 125,122,97,84,79,47

 צ
 ציון 20, 24, 25, 26, 41, 47, 48, 76,

,231,222,215,213,212,204,192,172,111 ,79 

427 ,422 ,393 ,392 ,377 ,288 ,266 ,253 

 צ׳כוסל1בקיה 191,95,43

 צפת 25, 40, 61, 63, 67, 79, 81, 82, 125, 221

 ק
 קאווקז 325

 קהיר.29, 31, 36, 37, 50, 53, 208, 212, 222, 233,

425,382 ,320 

 קובנה 218,206

 קולוניה 61

 קולנוע ״ארמון״ 79

 קונטינגרון 94

 קונסטנצה 95,94

 קושטא 329,236,191,31

 קזבלנקה 415,326

 קלן 325

 קפריסין 400,392,209,38,22

 קרואטיה 113

 קרים 205

 ס
 סאלרנו 415

 סגירה 48

 סואץ 376,375,30

 סובאלק 90

 סודן 205,161

 סומליה 205

 סוריה... 30, 36, 38, 54, 197, 202, 203, 206, 207,

376,254,252 ,237,236 ,229 ,218,212 

 סטלינגרד 325

 םטמר 314

 סינגפור 325

 סיציליה 416,415

 סלוניקי 326

 סמורגון 83

 סנהדריה 77,60

 סן-רימו 38

 סרפנד(צריפין) 107,105,99,55

 ע
 עבר-הירדן 38,37

 עטרות 61

 עיראק 37, 43, 207, 209, 212, 214, 376, 378

 עכו 29, 79, 80, 82, 85, 99, 100, 102,

,309 ,306 ,298 ,294 ,293 ,250 ,237 ,211 ,132 

424 ,422 ,362 ,359 ,322 ,320 ,319 ,311 ,310 

 עמק-יזרעאל 223,77

 עתלית 49, 305,219,50, 329

 פ
 פאריס 36, 62, 93, 94, 95, 98, 112, 164, 210,

326 

 פודבול1צ׳יסקה 220

 פולין 69,43,
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 רעננה 32, 299, 300, 321, 359, 366, 407

 רפיח 50

 ש
 שייח ג׳ארח 275

 שער שכם 60

 שחן 24, 58, 86, 96, 114, 253, 300, 311

 ת
 תורכיה 218,208,199,50,36,32,31,30,29,

381 ,376 ,375 ,329 ,255 ,236 ,221 ,219 

 תל-אביב 8, 55, 56, 57, 58, 59, 60,

,97 ,96 ,86 ,85 ,84 ,83 ,77 ,76 ,72 ,69 ,67 ,62 ,61 

,125,121 ,115,114,110,104,103,102,100 ,99 

,182 ,181 ,180 ,163 ,159 ,157 ,156 ,155 ,154 

,221 ,211 ,202 ,197 ,193 ,191 ,188 ,187 ,185 

,246 ,245 ,244 ,243 ,242 ,236 ,231 ,224 ,222 

,273 ,272 ,258 ,255 ,254 ,253 ,252 ,251 ,249 

,299 ,295 ,292 ,290 ,289 ,287 ,279 ,276 ,275 

,315 ,307 ,306 ,305 ,304 ,303 ,302 ,301 ,300 

,377 ,371 ,364 ,363 ,362 ,360 ,359 ,321 ,320 

423,417,416,414,413,382 ,381 

 תל-תי 65,61,54

 תל-יוסף 58

 תל-עדש 49

 תלפיות 60

 קרית-מ1צקין 413,320,319,307

 קרית-משה 60

 קרקוב 326

 ר
 ראדום 416,326

 ראש-הנקרה 91

 ראשון-לציון 299,234,157,122,79,48,47

 ראש-פינה 305,197,157,97,82,81,80,79,

413 

 רבת-עמון 37

 רומא 22, 25, 198, 329, 389, 392

 תמי 22,21

 תמניה 91, 94, 95, 112, 113, 172, 205, 305, 314,

399 ,362 

 רוסטוב 205

 רוסיה 32,31,30,19,

,159 ,155 ,104 ,92 ,90 ,83 ,77 ,64 ,56 ,48 ,42 ,35 

,372 ,325 ,305 ,286 ,255 ,219 ,218 ,194 ,175 

400 ,398 ,395 ,386 ,385 ,381 ,376 ,373 

 רתביה 103,78,77

 רתותת 47, 48, 49, 55, 61, 79, 82, 224, 225,

382 ,301 ,253 ,246,234 

 רעה 416,299,196

 רמת-גן....6, 70, 77, 86, 97, 125, 240, 305, 359,

414,413 

 רמת-הכובש 417





 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 לת״י - וחובה להילחם בה, עד

 לסילוקה מארץ-ישראל.

 לחייי קמה ונלחמה במחתרת למען חידוש עצמאותו של העם

 העברי במולדתו ההיסטורית בין השנים 1948-1940, שנים

 של קרבות-גבורה, הקרבת הגוף והנפש, שנים עקובות-דם

 וגרדומים.

 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 ראשון
 (עד 1943)

 כולל: מבוא על הרקע ההיסטורי של העם העברי והקשר בין

 המולדת והעם — הרקע ההיסטורי להתבססות השלטון

 הבריטי בארץ-ישראל עד סוף מלחמת-העולם השנייה—

 סקירה על הביטחון בהתיישבות היהודית בתקופת העלייה

 הראשונה והשנייה ובמלחמת העולם הראשונה — ארגוני

 "השומר" ו״ניל״י״ — לידתם וצמיחתם של ארגוני המחתרות:

 ה״הגנה", "ההגנה הלאומית", האצ״ל, הפילוג באצ׳׳ל והקמתו

 של הארגון הצבאי הלאומי בישראל (לחייי) על ידי אברהם

 שטרן(יאיר) - פתיחת מלחמת לח״י בשלטון הבריטי - רצח

 יאיר - שקיעתה של לחייי ושיקומה בידי יצחק שמיר.
* 

 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.
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