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השנייה למהדורה מבוא

 יכלו שבווהליניה, לודמיר העיר יליד אמפר, אברהם הנער של חייו תולדות
 שכמוה לכאורה, קלה אפיזודה אלמלא ושלווים אפורים רגילים, להיות אולי

 שם בית׳׳ר. ששמה התנועה חניכי רבים, נוער בני של בחייהם אירעה
 חייהם על חותמו את הטביע זה טקס הבית״רי. הנדר טקס הזאת: האפיזודה

 הגיבור את לסמל לה שבחרה התנועה חניכי שנים, באותם רבים נוער בני של
 מה משום כי להעיר, יכולני הזה הטקס את שעבר כאחד מתל־חי. הגידם

הנדר. את נדרנו שבו מהרגע החל נאצלים יותר טובים, יותר הרגשנו
 אברהם של חייו על חותמו את הטביע רק לא צנוע טקס אותו אולם

 למען למלחמה הם קודש מעתה חייו כל כליל. אותם שינה אלא אמפר
ראשו. את עליה להניח כדי פינה המחפש לעם מולדת

★

 מושמץ בה בתקופה לא־מציאותיות תשמענה האלה המלים כי יודע אני
 אבל נפשותיהם. את לפנינו דורות מסרו שעליו לעם קדוש ערך כל ומוכפש
 כבר אמפר. אברהם של בחייו עוד אלא החלה, היום לא הזאת התקופה

 החרות לוחמי כי הבריטי, בכובש המלחמה מתנגדי תבוסתנים, דאגו בימיו
 בשם אותם כינו אם כי להם, המגיע התואר לשם אפילו יזכו לא היהודיים

המשמ ואלה הזאת, המבישה המלאכה נמשכת אנו בימינו ״טרוריסטים״.
 המולדת ושל העם של השמדתו למען ישראל שונאי כל של החנית חוד שים

 גם אלא גויים בפי דק לא זוכים התיכון, המזרח של קטנה בפינה שהוקמה
 של הזה הסילוף נוכח חופש. לוחמי של הכבוד בשם רבים ישראלים בפי

 להוציא ממש השעה צו זה׳ שהיה נדמה החרות, למען המלחמה מושג עצם
 לוחם של חייו פרשת על ראיה עדי מפי המספר הספר של חדשה מהדורה

וחושך. שכול של בימים חופש לוחמי של מפוארת גלריה אותה מתוך אחד
★

 מן לוחם להנציח רק באה לא - אמפר על הספר של חדשה מהדורה
 מפואר, גבורה פרק בו ימצא אשר לנוער, קריאה ספר גם מהווה אלא השורה,

החיים. מן פשוט כך שנשאב מקורי עברי,
כרוסט יוסף



ועצוב חשוב ספר

ב ו ש  של וצנועה מופלאה דמות מתאר הוא כי י ה מ ל ח

 המחתרת תאי של המקימים מראשוני ישראל חרות לוחם

 משורה :יאיר של שירו דבר את המקיימים ומראשוני הלוחמת

 שראשון דומני כי לספר יתירה חשיבות אך המוות. רק משחרר

 השחרור בתנועת והטרגיים הדרמטיים המעבר ימי לסיפור הוא

 הקץ סף שעל פולין בגלות תחילה ,1942—1936 בשנות העברית

 ימי מבפנים. ונבוכה מבחוץ הכבולה ישראל בארץ כך ואחר

 מהפכנית לתנועה וגלוייה אדירה וחינוכית מדינית מתנועה מעבר

 ציונות בין מאבק עוד לא כי דרמטיים מעבר ימי מחתרתית.

 בתוך גם אם כי בן־גוריון, וייצמן נוסח וציונות ז׳בוטינסקאית

 שגם לוודאי קרוב כן, על יתר עצמה. הז׳בוטינסקאית התנועה

 ההגיון בין מאבק עצמו, ז׳בוטינסקי של נפשו בתוך מאבק

 מבית והאיוולת הטירוף ובין והבריא הברור והלאומי המדיני

 ״כנופיות להקמת הזמן עם במירוץ שחייבו ואיוולת טירוף ומחוץ,

 ההגיון שחייב מה בין ניגוד יאיר. של בשירו ככתוב מטורפים״

והמהירה. המרה המציאות שכפתה ומה המדיני

 וממנו )אצ״ל מחתרת לדרכי בית״ר מדרכי בגולה המעבר

 פולין ובערי בעיירות הזאת היהודית המציאות רקע על לח״י(

 התארגנותה לראשית ועד שנותיה ובראשית המלחמה סף על

 היסטוריה שאינו זה, ספר של תוכנו זה לח״י, מחתרת של וצעדיה

 מלמטה, והלחץ והאנשים השורות עדות אם כי מלמעלה, הכתובה

 ובין והפיקוד ההנהגות מעלה, אנשי בין המקשרת כשהחוליה

 אברהם מהווה ויוקדות דוויות בעיירות שבקננים השורה אנשי

חבריו. וקומץ אמפר



ו למה עצוב, ספר וזה

 זו פאבידה לא אבד. לאשר מאוד מוחשית עדות הוא כי

 מלחמת בחזית כבר שנפל עצמו אמפר אברהם של הספר, גיבור של

 ללא אבד אשר כל אם כי שהושגה, בחרות כופר ודמו החרות

 עצמה, לגלות תוצאה אם כי במקרה, לא גם אך כפרה, וללא טעם

 ראו שלא האומה, מנהיגי ראות לקוצר תוצאה מזה, וחמור

 לא גם אך לקרות, עומד אשר את לא :הדברים שני את ברובם

 אתה הזה. בנוער הזה, בעם הטמון האדיר הנפשי הכוח את

 בית״ר צעירי על במומחש, אם כי במופשט לא זה בספר קורא

 ״חדר״ יוצאי שוקקת, ובעיר דלה ובעיירה נידח בכפר אלה

 הקרבה, נכוני מעש, צמאי כולם מזה, מתבוללים בתים ובני מזה

 לישראל והמלכות החרות מזבח על עצמם להקריב נדחפים ממש

 כולם הישר. השכל ובמלוא הנפש תום בכל גדולים ומאמינים

 המחתרת לתאי אחד אחד המעבירם זה כאברהם כמוהו, כמוהו,

 פשוטו הכיבוש למסע מוכנים להיותם צבאיים קורסים דרך

 כך, כל מישיר־הבט כך, כל זקוף־קומה עצמו הוא כמשמעו.

 הגויי הג׳ונגל בתוך כך, כל בהיר־מחשבה כך, כל פשוט־דיבור

 יודע ואתה י וסביבו בו אדירים כוחות אלו והציוני, והיהודי

 אילו או שנה־שנתיים, זו בדרך הקדמנו אילו :הוודאות במלוא

 מקימים האלו האברהמים היו שנה־שנתיים, המלחמה אחרה

 ההם. המיליונים לכל ישראל מלכות ממש משיחית בתנופה

 להקדים >היה ניתן שמא אך יכולנו, לא מלחמת־העולם את לדחות

י מלחמתנו את

 צבי אורי כדבר אלה. זכרונות פרקי למקרא העצב מקור זהו

אלה. לוחמים של והגוף הנפש צורפו שיריו באש אשר גרינברג

 הזעם הוא וברוך / הזעם אל מוצאו אשר העצב הוא ״ברוך

 / כתאומים וקדוש אכזר מעש אלי הולכים / ושכלו דמיונו אשר

/. תהומים ויכוסו הרים ימוגו בפניהם

אלדד ישראל



מבוא

 לנשק אחים ידידים, אמפר, אברהם שם מוקירי של פגישה

 שימשה שנתיים, לפני שהתקיימה המנוח, של ותלמידים

 הזאת הפגישה משתתפי לקורא. כאן המוגש לספר ההתחלה

 בלתי־ כמעט היא המשימה כי דיו־וחשבון, לעצמם מסרו

 כמעט אין אברהם, ונפל פעל מאז רבות שנים חלפו אפשרית:

 שנוגע במה ביהוד האלה, הפעולות כל על תיעוד בנמצא

 אלה בפגישה, והמשתתפים לישראל. עלייתו לפני לפעילותו

 אמפר, אברהם של חייו על זכרונות לספר עצמם על שקיבלו

וסופרים. היסטוריונים אינם

 לביצוע אמפר אברהם של חבריו ניגשו כן פי על אף

 בה הרת־המאורעות התקופה על לספר רצון מתוך המשימה,

 על גם לספר - לכל ומעל ישראל, חרות של השחר הפציע

 עד הוצבה שלא השורה, מן והחיילים העשרה שרי האלמונים,

 לבניין לבנה הניח מהם אחד שכל למרות לזכרם, יד כל היום

 הצפון, בערבות מפוזרות שגופותיהם אלה העברית, המדינה

האחר ברגעיהם שפתותיהם על ציון ושם בכלא שנמקו אלה

 הכובש או הגרמני הצורר נגד בקרבות שנפלו אלה ונים,

הבריטי.

 שמואל מר של יזמתו אלמלא לאור יוצא היה לא זה ספר

 ומסירותו. התמדתו ויתקין, כפר איש המנוח, של אחיו אמפר,

 והפעיל, פעל ותבע, ביקש וזירז, עודד כוחותיו, על חס לא הוא

 ויעמוד הזה. המפעל את גמר לידי שהביא עד שקט ולא נח לא

 לקט אשר אברהם, של ועוזרו ידידו שפילמן, אנשל הברכה על

 רשימה בעצמו כתב ואף לדף דף לעובדה, עובדה בחריצות

 לתקופה יד אלא אברהם של לחייו ציון רק לא המהווה מקיפה

שלמה. מפוארת

י.כ.



I

 ז׳בוטינס־ זאב אותה שחולל המדינית המהפכה

 - יאיר חדש לשיא והביאה בה המשיך קי,

 ישראל חרות לוחמי מחולל הי״ד, שטרן אברהם

 מארץ־ הבריטים לגירוש מלחמתו במעש )לח״י(,

ישראל.

 התגר קריאת היתה ישראל לחדות המלחמה

 העם של המתחדשת העברית הגבורה רוח של

לתחיה. הקם הנרדף

 סייג ללא המסור תלמידו שהיה אמפר אברהם

 כל כמו יאיר, של ואחד־כך ז׳בוטינסקי, זאב של

למלח חייו את להקדיש נדר, נדר ופקודיו, חבריו

נפל. זו במלחמה העברית. המדינה להקמת מה

 המחתרת של ספורה רקע על ומותו, חייו ספור

 פולין, בגולת האחרונות 30ה־ בשנות העברית

 הנושא הוא ישראל, בארץ 40ה־ שנות וראשית

זה. ספר של

 גם זהו ספר, של שם רק איננו ומעש״ ״מרדות

תקופה. של סמל

א.ש.
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במן מנחם

לוחם של רוכלז

 הוא ושלי. שלו הנעורים, בימי אמפר אברהם את הכרתי

 אחד. דור בני היינו התקופה, מבחינת אך ממני, צעיר היה

 של ההוא באיזור ווהלין. מפלך בית״ר, אל אלינו, בא אברהם

 מספר ערים היו הראשונה, העולם מלחמת שלאחר פולין,

 גדל בתוכם היו. יהודים תושביהן רוב ספור. ללא ועיירות

 מישהו, יטען אם תכופים. במסעות ראיתיו נאמן. צעיר דור

 כי דהוא, מאן יאמר אם אך אסכים. — כמוהו לנו יש כי

 בדברים בהערכותיו. אתמוך לא ממנו, טוב יהיה, אף או היה,

 על או העבר, על להתרפקות ל״נוסטלגיה״, ביטוי אין אלה

 המרוממת, התמימה, הנעורים, ציונות את נשמת בה הסביבה,

 אשר ההוא, הדור היה באמת כזה טהור. אידיאליזם שכולה

 והתכונן ביהדות, התגאה ציון, את אהב עברית, ידע תורה, למד

נפלא. דור העם. וגאולת הארץ שחרור על נפשו את למסור

 היתה בית״ר ההוא. הדור מבני אחד היה אמפר אברהם

 גם בית־ספר גם דרכה, את התווה ז׳בוטינסקי שזאב כפי לו,

 לימד הוא נפשו. משאת היתה העברי הכוח חידוש צבא.

 הוא ציונה. עליה על בחשבו, או בחלמו, למלחמה, אצבעותיו

במערכה. כחייל עצמו את ראה

 בטרם הלאומי, הצבאי הארגון לשורות התנדב אברהם

 במהרה היה ומסירותו לכשרונו הודות לארץ־ישראל. יעלה

 הארץ, משליחי שרכש הלחימה, תורת את המדריכים. לאחר

 מדריכיו את אותו, מקרוב, ראיתי, אחרים. לבית״ריס הנחיל

יותר שקד לא מתמיד שום ובאימונים. בלימודים וחניכיו,

12



הנדר את שקיים האיש

 ראש של המפורסם ביטויו לפי החדש הא״ב את בשננם מהם,

 בחרדה עשוה והם ;להם היא היתה קודש מלאכת בית״ר.

שיעור. לאין ובמסירות

 הוא הלא ליאיר, אמפר אברהם התקרב ההם בימים

 חדשים ונציגו, האצ״ל כשליח עמנו, היה אשר שטרן, אברהם

 יאיר. של כשלישו אמפר שימש לאמר, כך מותר אם רבים.

 את בחדרו מצאתי יאיר, אצל לבקר בבואי תכופות, לעיתים

 של היו משקיף, של לעיניו שנראו כפי ביניהם, היחסים אמפר.

 גם אלא מוחלטת משמעת רק לא הפגין אברהם וחייל. מפקד

במולדת. הלוחם הכוח את בפנינו ייצג אשר לאיש, עמוקה הערצה

 תכניות מחקה אשר העולמית, הדמים סערת פרצה לימים

 לאחד היה אמפר גם השחרור. למלחמת ממשיות והכנות רבות

 עלה וממנה לווילנה, הגיע הוא המתהפכת. החרב מפליטי

 כי לדעת, היה יכול מאיתנו מי מעצרי. לפני ראיתיו ארצה.

האחרונה. פגישתנו זו היתה

 עוד מצאתיו לא לפני. כשנתיים לארץ־ישראל הגיע אברהם

 מובן הדבר היה ליאיר, הצטרף הוא כי לי, משנמסר החיים. בין

 נפילתו בגולה. הפעולה מימי עוד קירבתם את זכרתי הן בעיני.

 בעיני ראיתיו חיבבתיו. אישית. לאבידה לי היתה זדים בידי

 הוא קובעת. אינה המסגרת נפשו. אצילות את זכרתי רוחי.

 היה. לשוא לא קרבנו בדרך. נפל הוא לוחם. אח אחי, היה

 ישראל בתולדות ייזכר הלוחמים, כל עם יחד אמפר, אברהם

 אל הדרך נסללה בדמם אשר מופלא, דור של הבנים כאחד

הגאולה.

בו
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ההדר איש

 תמיד מוכן גבה־קומה, ישר, :חיצוניותו גם כן כפנימיותו,

הגאולה. לרעיון ונפשו לבו בכל מסור שתקן, מרוכז, לפעולה,

רבים, תפקידים מילא שונים, שלבים בבית״ר עבר הוא

 משני כאחד בית״ר, כנציב כהונתי בעת האחרון, התפקיד ואת

 קוזלובסקי, חיים עם יחד בלודז׳, למדריכים בבית־הספר סגני

ארוכים. לחיים יבדל

 אירגנה פולין שבית״ר ביותר הגדול בית־הספר זה היה

בתפקידיהם. הצטיינו וקוזלובסקי, הי״ד אמפר שניהם, אז. עד

 בתקופה כבר היו פולין, בית״ר וביחוד העולמית בית״ר

 חלק אשר מהארץ, שליחים לארגן התחילו אותם ה״תאים״, של

לבית״ר. כלל השתייכו לא מהם גדול

 שורות במסגרת נוכל לא כי אם זו, עובדה מדגיש אני

 בבית״ר ההם בימים שהתרחש מה כל על לעמוד אלו ספורות

 הוכרחו אשר אמפר, כמו בית״רים מאות של ובלבותיהם בכלל

 כלפי לא וזה אובייקטיבי, צורך כל ללא כפול, •תפקיד לשחק

ותנועתם. מפקדיהם כלפי אלא האויב

 ואציל המלה מובן במלוא ההדר איש היושר, סמל אמפר,

 ולהפעיל בעצמו לפעול :מאוד קשה מבחן בפני הועמד הנפש,

 הבית״רי, הנדר נגד בית״ר, של הנבחרים המוסדות נגד אחרים

 של רוחו לפי היו שלא לפעולות גם הזמן במשך שהביא דבר

בית״ר. ראש

המתארג־ ה״תאים״ על ידעתי בלודז׳ הקורס בזמן עוד
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ה:דר את שקיים האיש

 לאמפר אישית. בשיחה בית״ר, לראש כך על ודווחתי נים

 לא כאילו עבודתם, את לעשות להמשיך נתתי ולקוזלובסקי

דבר. קרה

 יקרבו הם בפעולותיהם כי האמין, האחרים, כמו אמפר,

 עבור לשלם עליהם יהיה אם ,גם הגאולה את ויקדמו הקץ את

בחייהם. — ביותר הגבוה המחיר את זה

זה. צנוע בצעיר קרובות לעתים אני נזכר מיוחדת בחיבה

 בקן בביקורי שונים, בכינוסים אתו הראשונות פגישותי מאז

 ולתוכניותיו. לדבריו להקשיב אותו, להעריך למדתי שלו,

כואב. עדיין זה צעיר. כך כל הלך הוא
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פרוסט מסף

לעם קודש היו חייו

 נציבות ידי על נשלחתי 1935 שנת של הקיץ בראשית

 להשתתף כדי ממושכת, לשליחות ללוצק, בווארשה בית״ר

זו. בעיר שישבה ווהלין של הגלילית המפקדה בעבודת

 מן בית״רים עם מועטים לא מגעים לי היו כן לפני עוד

 הזדמנויות בכמה ביקרתי ואף מווהלין, ומפקדים השורה

 זאת שליחותי לפני מועט זמן זה. ארץ חבל של שונות בערים

 זאב בית״ר, ראש נאם בו זכור ערב באותו בלוצק, ביקרתי אף

 יוזף פולין שליט של מותו על הידיעה הגיעה ובו ז׳בוטינסקי

 ההמונים להתלהבות נוספת פעם עד אז הייתי פילסודסקי.

 הצעירים מצד בית״ר ראש את שהציף העצום האהבה ולגל

 ולשתות לראותו כדי בווהלין מרוחקים ממקומות ברגל שבאו

דבריו. את בצמא

 עוד מסויימת במידה הכרתי הגליל מפקדת קציני את גם

 מכתבים בחליפת עמדתי מהם כמה עם ללוצק. בואי לפני

 לשיתוף רבה נכונות היתה הצדדים משני כי לי ונדמה רשמית

 את לעזוב במינה, מיוחדת חוויה זו היתה בשבילי פעולה.

 אני שונה. פעילות בסוג ולעסוק בווארשה המרכזי המשרד

 הפעם זו אליהם שנשלח שמחו הצעירים חברי גם כי סבור

 מול שעמדה ביחוד ממושך, לביקור נציבות קצין הראשונה

במקום. למדריכים בית־ספר הכנת :והיא חשובה, מטרה עינינו

 שיתפתי אתם הגליל מפקדת קציני את כהיום זוכר אני

אחד כל חדשים. משלושה למעלה של תקופה במשך פעולה
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הנדר את שקיים האיש

 בולטות תכונות היו אחד לכל במינה, מיוחדת דמות בעל היה

 היה לפעמים בווהלין, שונות וערים מעיירות באו הם משלו,

 את עזבו כולם אך שלהם, והחינוכי התרבותי הרקע גם שונה

 ביניהם: היו גדולה. ליצירה שותפים שהם תודעה מתוך ביתם

 וישר־דרך, תמים בחור־ישיבה, של דמות מקובל, גלמן יוסף

 הרגיל דיבורו את מתבל שהיה רבה כה במידה פולקלור גדוש

 מחברים היינו להקניטו, כשרצינו אחת, לא ומימרות. בפתגמים

 לערוך מסוגל הייתי לא היום פתגמים. טהרת על שלם דיאלוג

 מישהו נכנס היה כאשר כי זוכרני, אך כזה, דיאלוג מחדש

 ״ראה :לפעמים אומר היה ישבנו, בו לחדר, הקרובים מחבריו

החמור״. ובא משיח, על מדברים ראה, נא

 קנה־ לפי אמידה למשפחה בן מקורץ, זפרן נחום אתנו היה

 רומאנטי, עברית, גימנסיה בוגר ההם. הימים של המידה

 מסויימת בסתירה עמדו האלה התכונות ומשורר. סנטימנטאלי

 שהצטיין יפה־התואר, הצעיר של והחסונה הגבוהה לקומתו

 הזדמנות זמן־מה כעבור לו היתה רגיל. בלתי פיסי בכוח גם

 צעירי על התנפלו אשר ל״שכירי־חרב״ זרועו נחת את להראות

רבים. מול אחד — בווארשה בית״ר

בארד, אתנו היה גבה־הקומה ולגלמן לו משווע בניגוד

 אנחנו ואף עצמו, את כינה הוא מוסיקאי. — הוא כן כשמו

 ועדיו־המראה נמיך־הקומה הצעיר בארד. פרופסור אותו, כינינו

 אורח־פלא באיזה להבין וקשה מחונן מוסיקאי היה מלודמיר

 הוא בלוצק. הגליל במפקדת האנשים חבר אל הזה הצעיר הגיע

 הקשים החיים תנאי את וידע במקום ההכשרה בפלוגת חי אף

 לקראת הראשונים הצעדים נעשו ימים באותם זו. בפלוגה ששררו

 בשטח נפלאות חולל והוא ותויהם, הבית״ריים השירים כינוס

 ובארד גלמן בין לסכסך הצלחנו כאשר פעם לא גם נהנינו זה.

ביניהם. מסוכנות לא תגרות לידי ולהביא

ובו הגלילית המפקדה שכנה בו קרונשטיין, של הגדול בבית

17



ת ו ש ד ח ת ה

 כמעט כסף עליזה. אוירה שררה הגליל, מקציני חלק גם התגוררו

 טובות חבילות מהבית מקבלים היו מאתנו אי־אלה לנו. היה לא

 אכלנו המקום מן מועט במרחק לכלכלתנו. היסוד שימשו והן

 לזמן מזמן קטנה, יהודית משפחה אצל ביתיות ארוחות־צהרים

 כדי זאת לעשות חששנו אך ההכשרה, בפלוגת לסעוד גם העזנו

 כמובן, היו, לא עבודה שעות הפלוגה. של הדל בתקציב לפגוע לא

 כל במשך עסקו ולמעשה יחד התגוררו הגליל קציני קיימות.

הגליל.׳ מפקדת בענייני היממה שעות

 נדמה שם, היה כבר אמפר אברהם גם למקום הגעתי כאשר

 כל לגבי הצעיר גילו רק לא כי סבורני בחבורה. הצעיר כי לי

 והארשת עצמו בתוך מכונס כרגיל היה שהוא לכך גרם האחרים

 עיסוקינו בכל השתתף הוא פניו. מעל ירדה שלא כמעט הרצינית

 שלנו, ההווי מן נפרד בלתי חלק שהיו בתעלולים החברתיים,

 היוזם היה הוא לא אך המשותפות, ובארוחותינו בשיחותינו

 רוח נחת לגרום רצה כאילו ונדמה האלה, הדברים כל של

זה. בכל השתתפותו ידי על לאחרים

הגליל, במפקדת ההכשרה מחלקת על ממונה היה הוא

הגלילית והכפקדד. הנציב י ע״ שנתפרסמו לרלכשרה, הגיוס לפקודות בהתאם

 בגליל ההכשרה בני מרשימה אובך ונוציא הכשרתן אח נבטל בגדי באפן

זו. פקודתגו בלוי י* אחר עוקבים אנו

 צילום טבצ׳ניק( )שלום יוסף בן שלמה של להכשרה הגיוס״ ,,פקודת על חתום .אברהם

ו8

תיומפלריי ברית
ת ד ס פ  ווהלעיר. גליל מ

המקצועית ההכשרה משרד

!תל״חיגיוס. פהררתלוצק,

 ב ההכשרה בפלוגת להתיבב עליך מפקדים אס
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 המשרד מזכיר
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הנדר את שקיים האיש

 דאגה אחד מצד ביותר. נעים לא עבודה סוג זמן באותו זה והיה

 את עזבו אשר צעירים מאות של היום־יומית ולכלכלה לעבודה

 מתוך וזאת ממש, מים ושואבי עצים לחוטבי להפוך כדי ביתם

 לעלות כך אחר יהיה שאפשר כדי הכרחי הדבר שאין הרגשה

 המוסדות של התקנות היו שאלה משום אלא לארץ־ישראל,

 כדי ההכשרה בוגרי מצד עצום לחץ היה לזה נוסף הציוניים.

 במיוחד מופנה היה הזה שהלחץ הדבר וטבעי עליה, רשיון להשיג

 או הגליל במפקדת ההכשרה מחלקת כראש שכיהן מי כלפי

כלל־ארצי. מרכזי במובן בנציבות,

 למדריכים בית־הספר בהכנת גם חדשים באותם טיפלנו

 גדול חלק ואף בלוצק, כך אחר אחדים חדשים להתקיים שעמד

 בחירת אמפר. אברהם של כתפיו על נפל האלה ההכנות מן

 אז פנינו מרצים. גיוס הקורס, תכנית עריכת האנושי, החומר

 הצבאיים לענפים מדריכים להשיג כדי בלוצק הפולני המצב לחיל

 ומייגע, ממושך טיפול זה היה אך נענינו, ואמנם הקורס של

 עם והשיחות הפניות בכל אתי יחד השתתף אמפר ואברהם

המצב. חיל מפקדי

 אחר־כך ונשלחתי לווארשה לחזור הזמן במשך הספקתי

 אשר הזה, הקורס בראש לעמוד כדי הנציבות ידי על שוב

 עובר כשאני בווהלין. בית״ר בקנני המפקדים טובי היו תלמידיו

 שמות בו מוצא אני הזה, בקורס המשתתפים שמות על היום

 ובעיקר אצ״ל של הלוחמים מטובי אחר־כך היו אשר אנשים של

 מחכה היה אמפר אברהם כי נקרא רבות שנים אחרי לח״י.

 על נרדפת אז שהיתה ללח״י להצטרף אותם ומשכנע לעולים

 ינותק בל קשר החניכים נקשרו מידה באיזו נוספת הוכחה צואר.

אמפר. אברהם בקורס, מדריכם שהיה מי אל

 שכן שבו במיבנה נפתח, בלוצק והקורס דצמבר חודש הגיע

שפנינו אחרי קושי ללא אותו קיבלנו דומיניקאני. מינזר לשעבר
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 בלוצק. הקאתולית( בכנסיה דרגתו כמדומני היתה )זו הבישוף אל

 במקצת ששקע העבות, החומות בעל עתיק־היומין, הבניין

 ששררה האפלה המקומרים, החלונות למדרכה, מתחת ונמצא

 גם בו עשינו ואכן כולנו. על רומאנטית אוירה השרו תמיד, בו

 ״מיבצר לעבר יוצאים היו ופיקודיו אמפר אברהם יפה. עבודה

 בתרגילים שם ועסקו רב לא במרחק ששכן העתיק לובארט״

הפולני. הצבא מדריכי של עינם תחת

 חג־ לחופשת הופיעו ובלוצק דצמבר חודש סוף התקרב

 האופנה לפי שהספיקו המקום, בני פולניים סטודנטים המולד

 מקרי נתרבו אנטישמית. תעמולה לספוג בפולין, אז שהשתררה

 גם היו לוצק, ברחובות יהודיים ושבים עוברים על ההתנפלויות

 משתתפי לבין האלה הסטודנטים בין התנגשויות של מקרים

שערה. מלחמה השיבו אשר הקורס

 לדעת שנוכחנו וכפי הבישוף אל הוזמנו אחד בהיר ביום

 שד, כפאו כאילו הזה הכנסיה איש אותנו הזמין השיחה, בשעת

 הסטודנטים ידי על כבד לחץ הנראה, כפי עליו, שהופעל לאחר

 קדוש כה במקום המתקיים הקורס לביטול ואפוטרופסיהם

 השיחה פרטי את זוכר אני כמינזר. פעם ששימש מיבנה —

 ואני. אמפר אברהם השאר בין הקורס מצד בה שהשתתפו

 באזנינו להשמיע עומד שהוא על בהתנצלויות התחיל הבישוף

 כבדה באחריות נושא הוא אך למורת־רוחו, גם שהיא הצעה

 למנוע ברצונו אשר מאורעות להתחולל עלולים כי מרגיש והוא

 כי והבטיח הקורס את לבטל לנו הציע נאומו בסוף אותם.

 משום מוצלח, היה לא אמר, כך העיתוי, בעתיד. לחדשו נוכל

 המולד חג לחופש הגדולות מהערים סטודנטים ללוצק שהגיעו

החדשה. והשנה

 בטוח הייתי לא שבעצמי קצרה, בתשובה הסתפקתי אני

 שהיו בבית״ר מפקדים של סוג לאותו שהשתייכתי מכיון בה,

״תרבותית״ לא תשובה נתתי והרי ״תרבותניקים״, בשם מכונים
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הנדר את שקיים האיש

 הבחורים על לסמוך הבישוף יואיל כי אמרתי ״צבאית״. אלא

 לאותם זאת למסור די כי מקווה ואני עצמם, על יגנו שהם שלנו

אותנו. יתקיפו שלא כדי סטודנטים

 את אחר־כך שקלתי כאשר מהתשובה. התרשם הבישוף

 להפסקת לגרום היה יכול שהרי פעם, לא חשבתי הפגישה

 העובדה לשלטונות. פניה ידי על פינו את לשאול מבלי הקורס

 אף כן ועל למורת־רוחו היה העניין שכל מלמדת כן עשה שלא

מצדנו. להתנגדות ציפה

 אין שאולי הבישוף, לנו אמר השיחה של השני בסיבוב

 מוכנים אינם שהאנשים משום הקורס את להפסיק ברצוננו

 מוכן הוא הדרך. להוצאות להם שאין או לבתיהם, לחזור עכשיו

 הקורס את להפסיק להצעתו נסכים אם בכסף, לנו לסייע איפוא

 הסיפור את בתשובה באזניו ציטט מאתנו מי זוכר איני הזה.

 פולנית היסטוריה שלמד מי לכל הידוע האגדה( )או ההיסטורי

 אותו של במימרתו וסיים ״האבדאנק״, המכונה סקארבק, על

 מעדיפים הפולנים אנו הזהב, אל הזהב נא ״יילך : ״האבדאנק״

״הברזל את  את הכריעה הזאת השנונה התשובה כי לי נדמה !

הפרעות. כל ללא אחר־כך והתנהל במקום נשאר הקורס הכף.

 אברהם עם בקשרים עמדתי שלא כמעט אחדות שנים במשך

 קשרי על ששמרתי מאחר לזמן, מזמן פגשתיו ודאי אמפר.

 אך ווהלין. — יקרה כה יהדות בו שישבה ארץ חבל אותו עם

 בית״ר נציבות על־ידי נשלחתי הפעם וארשה, את עזבתי אני

 ארץ בחבל בית״ר קנני בראש שם לעמוד כדי לגליציה בווארשה

 חברי לבין ביני הפרטי גם וממילא הארגוני הקשר ונפסק זה

 ישבתי בהן שנים אותן ,1939—1936 בין בשנים בעבר. לעבודה

 כדי תוך לפעמים אלה, חברים עם באקראי רק נפגשתי בלבוב,

 או ביותר, נדירות עכשיו היו ואלה לווהלין, קצרה נסיעה

בית״ר. של בוועידה וכן בווארשה, בנציבות ביקור בזמן

הפעולה על הקץ הקיץ ואתה השניה העולם מלחמת פרצה
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 דרכים, לא בדרכים המונית, נדידה החלה בפולין. הבית״רית

 פליטים היינו לא שעדיין ואני, אשתי פולין. של לגבולותיה

 פליטים בביתנו לארח הספקנו עוד זו, מלה של המשפטי במובן

 פולין של המרכזיים ממחוזותיה בית״רים נציבות, קציני ממש,

 כבעלי קיוו, אשר הארצישראלית, ובית״ר הצה״ר של שליחים וכן

 פולין, את לעזוב להם יותר כי )א״י(, פלשתינה של דרכונים

 דונר דב ד״ר ז״ל, שוובל יעקב ז״ל, אחימאיר אבא ד״ר ביניהם

אחרים. ורבים

 הסובייטי, הכיבוש תחת מועטים ימים אלא עברו לא

 ממרכזה שהגיעו הבית״רים רגלינו. תחת לבעור התחילה והקרקע

 יצאנו הקטנה משפחתי עם ואני בנדודיהם, המשיכו פולין של

 לווילנה, בדרך המאוחרות, הערב בשעות בעצם אחד, בהיר ביום

 אשנב נשאר עוד כאן כי שקיוו רבים, של חפצם מחוז שעה אותה

החופשי. לעולם פתוח קטן

 מאות ליטא של החדשה בבירה נתכנסו אחדים שבועות תוך

 להגיע המשיכו עוד ורבים פולין של השונות מעריה בית״רים

 לווילנה. לבוא הצליחו שכבר אלה של המאורגנת לפעילות הודות

 ביותר קצר זמן תוך כאן. עליהם אחזור ולא ידועים והדברים

 בדומה הפליטים. הבית״רים בקרב הארגונית הפעילות נתחדשה

 ,5 פורטובה ברחוב בפנימיה רובנו התגוררנו אחרים נוער לארגוני.

 מנהלים ואנו בתקציב נושא הג׳וינט, אומר הוי הפליטים, כשוועד

 הנציבות קציני צרכינו. לכל ודואגים המטבח את בכוחותינו

 של הבית״רית בפעילות ככולם רובם גם נשתלבו לשעבר הפולנית

 מורגשת ובאויר סובייטיים בסיסים כשסביבנו בליטא, בית״ר

 חידשו הם אף וחבריו אמפר אברהם הרוסי. הדוב של שכנותו

פעילותם. את

ביותר, מועט זמן באותו היה החברים רוב עם אני מגעי
V

 ללמוד ניסיתי שעה אותה בפנימיה. התגוררתי אני שגם למרות

עייף חוזר והייתי עבודה קיבלתי ואף הליטאית השפה את
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 בכל כמובן השתתפתי אך לפנימיה. המאוחרות בשעות מהעבודה

 לא כאלה ואף הפנימיה, של והחגיגיים הגדולים האירועים

חסרו.

 שהתגוררה היחידה המשפחה היתה שמשפחתי נדמה

 לה, מחוצה התגוררו האחרות הנשואות המשפחות בפנימיה.

 שהספיקה קטנה, ילדה זמן באותו פנינה, שבתי הדבר היה וטבעי

 ״ילדת מעין היתה בלבוב, עברי גךילדים של בוגרת להיות כבר

 כבית״ריה הטובים, הזמנים מן אותה זכרו שרבים ביחוד הגדוד״,

 מדי לובשת כשהיא אתנו יחד לוועידות המופיעה בזעיר־אנפין,

בית״ר.

 המרכזי אולי המרכזיים, האירועים שבאחד הוא מקרה לא

 ,1940 שנת של פסח סדר הוא בפורטובה, ה״גדוד״ בחיי ביותר

 פנינה היתה הסדר, על מנצח )אלדד( שייב ישראל כשהד״ר

 ישבו צדדיה שמשני גם הוא מקרה לא הקושיות. את השואלת

 ידידות קשרי הרבה שכה אמפר, ואברהם אני, כלומר אביה, אז

הזמן במרוצת נתרופפו אלה קשרים בינינו. קיימים היו

גרמן. שהזמן מסיבות

הסיפוח ובוצע סדר אותו מאז חלפו חדשים כארבעה

 ואתו לברית־המועצות, הבאלטיות הארצות של הפתאומי

 השתלבו כאמור, בליטא. הבית״רית העבודה על הקץ הקיץ יחד

 ליטא, בית״ר של בפעילותה הפליטים הבית״רים הזמן במרוצת

המלחמה לפני יוצא שהיה ״המדינה״ השבועון נתחדש ואף

 עורכי של משותפים בכוחות יוצא הוא כשעכשיו בווארשה,

ליטא. בית״ר של הכוחות וטובי בווארשה לשעבר העתון

 הרטיטה אשר אפיזודה זאת בהזדמנות מלספר פטור איני

במיוחד. לבי את

 הגליון בבית־הדפוס מוכן כבר היה הסיפוח נעשה בו ביום

 תרועות ברחובות כבר הדהדו שעה אותה ״המדינה״. של החדש

המפעלים כל ועל האדום הצבא לכבוד מאורגנות שמחה
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 החליטו הבית״רית לפעילות האחראים פועלים. ועדי השתלטו

 את להיכנס, כמובן כבר יכלו לא שאליו מבית־הדפוס, להוציא

 אמנם היה לא ולהשמידה. העתון של האחרונה המהדורה כל

 יפלו לא ששמותיהם בית״ר של הפעילים על לשמור כדי בכך

כל את יפה ודאי כבר ידעה זו הסובייטית. הבולשת בידי

הקוד הגליונות מתוך בהם מעוניינת שהיתה והפרטים השמות

 זה בצעד היה השונים. הסוכנים מפי או ״המדינה״ של מים

 שאת ההגיון ונטולת האינסטינקטיווית התגובה מן יותר

 הזאת הפעולה של ביצועה אולם להשמיד. צריך ״המדינה״ גליון

 לבית־ שדווקא הדבר היה טבעי פשוט. כה דבר עכשיו היה לא

 ״ליטראטורה מדפיסים היו בו לבית־דפוס לזה ונוסף דפוס,

 על נטל הזה התפקיד ואת מאוד קשה הכניסה תהיה ציונית״,

שנים. כעבור רק לי נודע זה כל וחבריו. אמפר אברהם עצמו

 אותם בין הייתי שונים. גלגולים עלינו עברו בינתיים

 בחדשים עוד כלומר יחסי, באורח מוקדם שהצליחו מאושרים

מגיע ועתה לארץ־ישראל. להגיע ,1941 שנת של הראשונים

 בעקיפין, אמנם קשורה, היא שאף יקרה אפיזודה לאותה אני

 ״המדינה״ גליון באותו קשורה גם והיא אמפר, אברהם של בשמו

מעולם. אור ראה לא אך שהודפס

 שהגעתי אחרי כשנתיים ,1943 בשנת כבר היה הדבר

 דוב בתל־אביב בן־יהודה ברחוב אותי עוצר הימים באחד ארצה.

 ״הבלונדיני לח״י, של המהולל כלוחם יותר מאוחר שנודע גרנק,

 לקבוצת השתייך שם בווילנה, מהפנימיה יפה זכרתיו הגבוה״.

 בתיהם את עזבו הם שאף הצעירים הילדים כלומר ה״אפרוחים״,

כאל אליהם תמיד התייחסנו המבוגרים אנו לנדודים. ויצאו

ואחרים. קרופצ׳יק קוטליצקי, גרנק, דוב :היו ביניהם ילדים.

 האלה השנים שלוש תוך שהתבגר גרנק דוב לפני עומד והנה

 אותך. לפגוש מעוניין והייתי בשבילך הפתעה לי ״יש :לי ואומר

קטנה״. מתנה לך למסור ברצוני כשפגשתיך עכשיו

2 4



הנדר את שקיים האיש

 לפי ביצעו אשר צעירים אותם בין היה דוב כי מסתבר,

 את ולהשמיד להוציא המשימה את אמפר אברהם של פקודתו

 העתון על מבטו נפל שעה אותה ״המדינה״. של האחרון הגליון

 זה בתי. היא פנינה, הקטנה הבית״ריה של בתמונה בו והבחין

 אותה והחביא הזעירה התמונה את גזר הוא ממנו. חזק יותר היה

בכיסו.

 בברית־ התגלגלתי ומסוכנים רבים במקומות עלי, עבר ״הרבה

 חשבתי כי נפרדתי, לא הזאת הקטנה מהתמונה אך המועצות,

 אחזירה הימים באחד כי לעצמי גם אמרתי קמיע. למעין אותה

 שגזר התמונה את לי ומסר גרנק דוב אמר לפניך״, היא הנה לך.

מהעתון.

 האזהרות נוכח לישראל. 1941 שנת בראשית הגעתי כאמור,

 והייתי נסיון״ ״שפן מעין שימשתי ניסע, לבל מטורקיה שקיבלנו

 מתרחש מה אבוא( )אם לאיסטמבול בואי אחרי מיד לדווח צריך

 אחרי בשלום, משפחתי עם למקום שהגעתי לאחר ואכן שם.

 שיחה לי היתה ואודיסה, מוסקבה דרך הרפתקאות, של מסע

בווילנה. לחברי מיד והברקתי ברלס מר הסוכנות נציג עם קשה

 קלה לא תקופה היתה עלייתי אחרי הראשונה התקופה

 חיסיה בביתי לבקר הרבו תקופה באותה הקליטה. מבחינת

 אברהם של במחיצתו שפעלו ואחרים רובינשטיין עדינה שפירא,

 הזאת. בתקופה ראיתיו ולא אצלי ביקר לא עצמו הוא אמפר.

 — קודש היו חייו כל אשר הלוחם, של מותו על לי נודע לפתע

ולמולדת. לעם
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חייכמן אהרן

הקשה בדרך ההולך

 בלבד, אחד חודש משך אמפר אברהם את לראשונה הכרתי

 שרצחוהו לפני בארץ השניה בפעם פגשתיו בזופיובקה. בקורס

 חלפו מאז באצ״ל. והפילוג המשבר אחר ימי והימים הבריטים,

 תהיה לא והתמונה חסר יהיה תיאורי כי וחושבני שנים, 34

 בימי לי זכור שהוא כפי או בלבד, אופיו על אכתוב אם שלמה

 והאוירה הרקע את מספר, במלים ולו שאזכיר מבלי הקורס,

הושפע. ומהם פעל שבהם

דבר ראשית

 רזיאל דוד הלאומי. הצבאי הארגון במפקדת גברי חילופי

 שטרן אברהם רוזנברג, משה במקום המפקדה כראש לשמש נבחר

 מפקד חייכמן אהרן ירושלים, מפקד קלעי חנוך המפקדה, מזכיר

תל־אביב.

 פעולות והתחילו לגרדום יוסף בן שלמה שעלה לאחר

 הצבאי בשטח הארגון התעצם גדול, מידה בקנה התגובה

 עם הסכם ונחתם בפולין למפקדים קורסים נערכו ;והמדיני

 ואניות בלתי־לגלית, עליה אירופה בכל אורגנה •, פולין ממשלת

 הראשון הטיס קורס נערך ; לארץ זו אחר בזו הגיעו העולים

 בדרכי לבוא התחיל ; אצ״ל ממפקדי כולו מורכב שהיה בארץ

 ארגון בפעולות התחיל האצ״ל ;פולין מממשלת הנשק סתר

האינטלי לקירוב צעדים נעשו ;בפולין ובפרט בגולה ותעמולה

״די :בפולין האצ״ל עתוני הוצאו ; המתבוללת היהודית גנציה
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 והוקמו המשוחררת״(, )״ירושלים ויזוולונה״ ו״ירוזולימה טאט״

פולין. אדמת על הלאומי הצבאי הארגון תאי

 זה ועם הערבי הטרור על התגובה פעולות נמשכו ובארץ

 ועד הבריטי, השלטון מיתקני פוצצו הבריטים, נגד במרי הוחל

 דין פסקי בוצעו בירושלים, השידור שרות ובניין המרכזי לדואר

 האסירים, מענה קרנס הקצין ונגד יהודים מלשינים נגד מוות

 לא אשר הבריטי בשלטון למרד ז׳בוטינסקי של התכנית נידונה

 הקדחתנית הפעילות כל תוך המלחמה. שפרצה מפני מומשה

 נכלאו השניה העולם מלחמת פרוץ ועם רזיאל, דוד נאסר הזאת

כולם. המפקדה חברי

 בשורות התסיסה בפולין גברה העולם מלחמת שפרצה לפני

 ומתארגנים אקטיבית יותר פעולה דורשים רבים אנשים בית״ר,

 התאים חברי להוצאת שהביאה היא זו תסיסה אצ״ל. בתאי

פאריס״. ל״הסכם ולבסוף בית״ר, משורות

 את אמפר אברהם ינק וממנה פעל שבה הזירה היא זאת

 וגידולם להקמתם ומאודו יכולתו בכל חלקו נתן הוא השראתו.

 להצטרפותו כאן שהביאה היא שם זו ופעולתו בפולין, התאים של

 בראשותו ישראל בעם היינו בישראל, לאצ״ל )בעצם, ללח״י

רזיאל(. שבראשות בארץ־ישראל מאצ״ל להבדיל יאיר, של

ס ר ו ק ה ה ק ב ו י פ ו ז ב

 את לממש הזמן הגיע כי במפקדה הוחלט 1938 בסתיו

 הצבאי לארגון בגולה עתודות הקמת — הארגון של תכניתו

 אני כי הוחלט הקורס של חשיבותו בגלל בארץ־ישראל. הלאומי

 הדרכתו באמצע הייתי הזמן שבאותו פי על )אף אותו אדריך

 עבודות כל את ועשה בפולין היה יאיר י׳(. מחזור סגנים קורס של

 ועשיתי בית״ר של העולמי הכנס בזמן לוורשה הגעתי ההכנה.

 גולומב אליהו של הצעתו לדיון לפנינו אז עמדה ימים. כמה שם

לפרטה. המקום כאן שלא הארגונים בין איחוד על ההגנה( )מפקד

27



ת ו ש ד ח ת ה

 כרוכות שהיו העבודות ובכל הקורס בתכנון יאיר עם עסקתי

 התאים, מבחירי מפקדים, להדריך היתה העיקרית מטרתו בכך.

 כשרים כמפקדים למקומותיהם יחזרו הקורס שבגמר כדי

 את יגדילו בנשק, שלנו ההדרכה שיטות לפי ינהגו מהשורה,

עתודות. ויכינו התאים מספר

 הפעילים האנשים אחד אמפר, אברהם על לי סיפר יאיר

 ואשר מתמיד בקשר היה שעמו התאים, בארגון והמוכשרים

 להתקיים היה עתיד שם )מקום ווהלין שבפלך לזופיובקה יצא

 בחר הוא הדרוש. את הכין אשר האיש היה אמפר הקורס(.

 כולם התאים, שבתוך ביותר והפעילים הטובים במועמדים

 האצ״ל של הקורסים במתכונת התקיים )הקורס עברית דוברי

העברית(. טהרת על בארץ

 בשם קטנה לתחנה ברכבת אסע כי יאיר עם קבעתי

 נקבע באמפר. אפגוש בתחנה לזופיובקה. הסמוכה קיברצה

ההיכר. סימן יהיה וזה בידו, ״הארץ״ עתון יחזיק שאמפר

 סטבסקי יוסף פרטית בחופשה זמן באותו נמצא בוורשה

 פניתי ט׳. מחזור סגנים קורס בוגר סטבסקי(, אברהם של )אחיו

 כסגן לי ויעזור ימים חודש למשך אתי יסע כי והצעתי אליו

לדרך. ויצאנו מיד הסכים הוא בהדרכה,

 גבוה צעיר, בחור באמפר, לראשונה פגשתי הרכבת בתחנת

 אמפר ידיים, לחצנו ״הארץ״. עתון ובידו יוקדות עיניים ורזה,

 מחוץ המחכה איכרים בעגלת לזופיובקה להגיע עלינו כי לי הסביר

 ויצאנו שנים( זה ראיתי לא )כמוה העגלה על ,טיפסנו לתחנה.

 בחר שבהם האנשים על אמפר לי סיפר הנסיעה בזמן לדרך.

 דוברי כולם אחת, בחורה ובתוכם 24 מספרם לקורס. כמועמדים

 הגענו ווהלין. מפלך ורובם בפולין התאים מראשי כולם עברית,

 שמעתי משהתקרבנו ויערות, שדות בין דרך לא בדרך למקום

 אמפר מסודרות. שורות תורן, על דגל ראיתי חצוצרות, תרועת

המיפקד. את לי ומסר הצדיע מהעגלה, קפץ
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 ה״קונספי־ תורת אותם ללמד טובה הזדמנות שזאת חשבתי

 האנשים את ולכנס המיפקד את לפזר לאמפר אמרתי רציה״.

 לא בחדרים חושך. היה כבר בחוץ חדר. בתוך שעה הצי בעוד

 להם סיפרתי שם — עששית לאור נאספנו ואנו חשמל, היה

 מהקורס, רצוננו מה וכן ומטרותיו מבנהו הארגון, על לראשונה

 יישכח לא ערב אותו הלימודים. תכנית ומהי מטרתו מה

 הצבאי הארגון על לדעת הצמאון הקשב, הדריכות, מזכרוני.

 לאמפר בנוסף נפלאים. היו האנשים בארץ. הנעשה ועל הלאומי

 שפילמן אנשל — זופיובקה איש אחד, איש עוד רק בשמו הכרתי

 בשבילי היו היתר במקום. הסידורים לכל אחראי היה אשר

 ואנשי המופלא )המקום הקונספירציה חוק לפי ״מספרים״,

 ״חיילים בנאי יעקב של בספרו והערכה לתיאור זכו המקום

אלמונים״(.

 במתכונת הממשית בעבודתו הקורס התחיל בבוקר למחרת

 הזה, בקורס בידינו שם היו שלא לרובים ופרט בארץ, הקורסים

 תרגול מעשיים, שיעורים ביום כולה. שלנו התורה את הרבצנו

 רחוב, קרבות חבלה, בחמרי שימוש רימונים, ירי אקדחים, שדה,

והארץ. הארגון ועל קונספירציה, הלכות תיאוריה, ובערבים

 שם גמרנו ערב, ערב שלמה, שנה בארץ נמשך שהיה קורס,

 את עליהם קיבלו והם בפרך, אותם העבדתי אחד. חודש במשך

 הארץ. משירי שרנו בלילות גבול. ללא ובמסירות באהבה העמל

 מאחרים, חלוש לי היה נראה גדולים. מאמצים עושה היה אמפר

ועוז. תעצומות לו שהוסיף נפשי כוח איזה בו נתגלה אבל

 את מקבל אחד כל הבחינות. — לסיומו הגיע הקורס

 אברהם ציון. ומקבל התרגילים את מבצע הקורס. על הפיקוד

 קבוצה. ראש תואר ומקבלים מצטיינים טהורי ובן־ציון אמפר

 ואקדחים. תנ״ך על השבועה טקס נערך בערב סגנים. — השאר

 שרנו. המדורה ליד לילה אותו וכל מדורה. העלינו כך אחר

!הלילה אותו היה נאה מה המלאכה. נשלמה המתח. פג
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 קורסים קיימנו בפולין ארצה. וחזרתי פולין את עזבתי

 מהארץ מפקדים של הקורס נערך 1939 מארס ובחודש נוספים

 המשך — הפולני מהצבא גבוהים קצינים בהדרכת בקרפטים,

 התאים פולין. ממשלת עם ההסכם ברוח הארגון של המדיניות

 מפקדים היו כבר עכשיו והתרבו. הלכו וגדלו, הלכו בפולין

 קשריו ארצי. למרכז ונתמנה החיה הרוח היה אמפר ומדריכים,

 הקבוצות באחת בפולין. הזמן באותו שעשה יאיר, עם בעיקר היו

 אברהם ארצה הגיע פולין ניצולי של הראשונים העולים של

אמפר.
# *

 הטרגדיה המפקדה. לבין רזיאל שבין הפילוג — בארגון

 עצה מבקש יאיר, עם שנפגש לאחר אצלי מתייצב אמפר הנוראה.

 ואברהם מצפונך. לקול ושמע עשה :לו אומר ואני והסברים,

 הלאומי הצבאי לארגון ליאיר, ומצטרף הקשה, בדרך הולך

לח״י. כך אחר שנתכנה בישראל,

 כשהמשטרה ,1942 בינואר אמפר על שמעתי האחרונה בפעם

 ישבו שבתוכו דירה מחדרי שבאחד דיזנגוף, ברחוב בית הקיפה

 לבשטיין. ויעקב סבוראי משה ז׳ק, זליג אמפר, אברהם שעה אותה

 הנפגעים יתר עם יחד והועבר בבטנו, ונפצע נורה אמפר אברהם

 יאיר, של בשמו לח״י, אנשי של משלחת ביפו. לבית־החולים

 מימי עוד הכרתי )אותו מרכוס לפרופסור שאגש אלי, פנתה

 ובמרתף רמת־גן, של הנשק מחסן גם היה ואצלו תל־בנימין(

 ליפו שיסע עליו להשפיע כדי לסגנים, קורסים התקיימו ביתו

 התערבו לצערי הפצועים. את לבדוק הממשלתי לבית־החולים

הפועל. אל יצא לא והדבר שונים, גורמים

 בבית־החולים ימים ארבעה כעבור נפטר אמפר אברהם

ביפו. הממשלתי

 שאר עם החיים בצרור צרורה נשמתו תהי אמיץ. לוחם נפל

ישראל. חרות על נפשם שהקריבו המחתרת לוחמי
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אמפר אברהם

 לי מסר פעמים, מספר יאיר אצלי ביקר 1938 שנת בסוף

 תכנית ועל 1939 בשנת הבריטים נגד האצ״ל פעולות תחילת על

 אותם לצייד אותם, לאמן אנשים, 10.000 בחו״ל לגייס המפקדה

 הבריטים גירוש לשם לאצ״ל כתגבורת לארץ ולהעבירם בנשק

העברית. המדינה והקמת

 לשם לפולניה יצאתי 1939 ובמרץ עלי הוטלה זו משימה

 אולם — מלחמה, תפרוץ שבאירופה שערנו אז כבר ביצועה.

שנה. לפחות או שנתיים, בידנו כי קווינו

 צצו אלה תאים פולניה. בבית״ר האצ״ל תאי קיום על ידעתי

אלה. מתאים להתחיל עלי היה האנשים בגיוס ספונטני. באופן

 אצלי התיצב הוא אמפר. אברהם היה אלה תאים מרכז

 רזה, גבוה, ממנו: התרשמתי אותו ראותי מרגע דו״ח. ומסר

 ורצון לרעיון גבול ללא מסירות עשיה. להט כולו ;יוקדות עינים

להגשימו. עז

 החיה והרוח ימיני יד היה ומאז לוורשה לעבור לו הוריתי

האנשים. ואמון בגיוס

 הד״ר עמדו שבראשו האצ״ל אוהדי של חוג קיים היה בוורשה

 לעצמו והקים דירה שכר זה חוג ורעיתו. שטרסמן הנריק

 את קבענו בו חדר, קבלנו זה במועדון ״ירדן״. בשם מועדון

המפקדה.

 את בחר הוא התאים. ראשי עם בקשר טיפל אברהם

סגנים, של קורסים לשני הסידורים כל את וארגן האנשים
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 היה האלה הסידורים בכל פינסק. ליד והשני בזופיובקה האחד

 קורס על לפקד מוורשה לצאת נאלצתי אני כי לגמרי, עצמאי

אנדריחוב. ליד בהרים שהתקיים האצ״ל של קצינים

 היחסים הוסדרו בו פריז״ ״הסכם לאחר לוורשה חזרתי

 בראש ועמדתי שלטון לקצין נתמניתי האצ׳׳ל. לבין בית״ר בין

 למגויסי נהפכה בבית״ר העליונה השכבה בבית״ר. הצבאי החינוך

 בוטלה אוטומטי באופן זו. לשכבה השתייכו התאים וכל אצ״ל

מבית״ר. אברהם של הוצאתו

בבית״ר. צבאי לחינוך מפקדה הקמת חייב זה חדש הסדר

 קביור מרדכי את לוורשה הביא ואברהם זו למפקדה מזכיר נדרש

זה. לתפקיד מביאליסטוק

 בזופיובקה לסגנים הקורסים לקיום הפריע לא פריז הסכם

 כקורסים הוכרזו שעכשיו אלא — ארגנם, שאברהם פינסק וליד

בית״ר. של

 תפקידיה אולם — בוטלה לא ״ירדן׳׳ במועדון המפקדה

 השרות אברהם. עמד ובראשו ידיעות לשרות הפכה היא נשתנו.

 העליה את למנוע בכדי מהארץ לוורשה שהגיעו בלשים אחרי עקב

רבות. הצלחות היו זה לשרות ליגלית״. ״הבלתי

 אברהם עם בקשר עמדתי הכל. ונשתבש המלחמה פרצה

 לוורשה אדם שלח אף הוא האצ״ל. עניני את ריכז שם בווילנה,

לצאת. לאנשינו הוראות עם הגרמנים, בידי כבושה שהיתה

 אצלי ביקר הוא אברהם. הגיע מאוחר ויותר לארץ חזרתי

 יאיר בין קישר פעמים מספר ולי. לו ברורה היתה דרכו ושוחחנו.

לביני.

הבריטים. בידי הרצחו על הידיעה הממתני תש״ב בשבט
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שפילמן אנשל

הנדר את קיים אברהם

 זו משנה החל .1936 בשנת אמפר אברהם את הכרתי

 שניתק עד ולרעה, לטובה יחד נמזגו וחיינו בדרכו דרכי השתלבה

בריטיים. מרצחים בידי חייו רתיל

 בקוים אברהם על ולספר בלבד חובה ידי לצאת יכולתי לא

 והשטח הזמן במימד חשובה תקופה הם ופעילותו חייו כלליים.

 שונות וצורות לפעילותו, רחב רקע היה לשחרור. המלחמה של

 מקומות מעל שנים, עשור על שנתמשך אחיד לקו נמזגו אשר

ושונים. רבים אנשים בין שונות, וארצות רבים

 על גם לפעמים לפסוח נוכל לא דמותו, את לתאר נרצה אם

 התמונה תהיה אחרת חשובות, בלתי והתרחשויות קטנים דברים

 ועל הזאת התקופה על ספר שייכתב הראוי מן בחסר. לוקה

 ולא הדרך, באמצע שנפלו אתנו, שאינם המופלאים האנשים

קבורתם. מקום נודע

 להגיע, ורצו ששאפו שנשארו, אלה כל ארוכים לחיים ייבדלו

וזכו. להגיע מנת על הכל שעשו

 מוגבלת, הזאת היריעה לספר. צריך אלה כל ועל זאת כל

 חייהם שגם למרות כאן, מוזכרים שאינם האנשים כל ■ויסלחו

המעשים. בסיפורי משתלבים ופעילותם

 התקופה של ההיסטוריה את לכתוב כאן מתיימר אינני

 הכרונולוגי. הסדר לפי תמיד נמשך הסיפור אין כן ועל ההיא,

הזכרונות. שטף לפי אספר פשוט אני

שיכחה, בגלל שנגרמו ליקויים או אי־דיוקים יימצאו ודאי
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הנדר את שקיים האיש

 לתקנם פדי כך על שיעיר מי שעבר. הזמן מרחק מפאת או

הברכה. על יבוא הזמן, בבוא ולהרחיבם

האופי וחישול הגוף חיטוב

 לעצמות חודר וכפור, שלג ענני עטוף ואפור, קר 1936 חורף

 האצבעות על המגינים למגפיים ומבעד החמים לבגדים מבעד

בלוצק. בית״ר של לסמלים קורס נפתח זה בחורף יקפאו. לבל

 ופתחי תקרתו קירותיו, מרתף, דמוי בבית שכן הקורס

 ואכן נזירים, שנים לפני שכנו זה בבית מקומרים, היו הדלתות

 שכנה כבדה רצינות ועצובה, נכאה רוח השרתה המקום אוירת

בחלל.

 מעטה מכוסה היתה סדר, תרגילי מתרגלים היינו בה החצר

 להשתחרר כדי העיניים. את שסינוור ומבהיק לבן שלג של עבה

 נכוחה להסתכל נאלצים היינו ראש, לכאב שגרמה ההפרעה מן

 להתרכז היה אפשר כך על־ידי השלג. אינו שצבעה נקודה כל ועל

 אף לעתים וחדות, מקוטעות שיצאו הפקודות את ולשמוע

 שהכל עד לתרגל, והמשיך ושינן שחזר המדריך, מפי צורמניות,

ויפה. מדויק כראוי, נעשה

 כי מאוד, היה קר התחממנו. לא התרגילים כל למרות

 מקובלת שהיתה אנגלית בשיטה ראשונים, סדר תרגילי אלה היו

 ימינה ולפנות דום, לעמוד למדנו קפצנו, לא רצנו, לא בבית״ר.

 הוקל קצת כמעט. אחד במקום הכל וכר... ואחורה ושמאלה

 לא אבל ימין... שמאל ימין, שמאל לצעוד כשהתחלנו מצבנו

בהרבה.

קצב, באותו נשמו כולם ובאחידות, בדייקנות נעשה הכל

 כמו לבן, אדים אויר יוצא היה נראה ומנחיריהם כולם מפי

 המדריך אחיד. ובקצב אחד כסילון ישר בכפור, רותחים מים אדי

 ועד היכולת גבול קצה עד תרגלו החניכים ויתורים, בלי הקפיד

לך ימאס ושלא האזניים. האף, האצבעות, קצות של קפיאה
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 וללבך. לאזנך חדרה המדריך שאגת ששגה. למי ואבוי וחלילה, חס

 ממך שיצא כדי הפקודות, את למלא מוכרחים פשרות, אין

 אחד כל הזאת התורה כל את להעביר שיוכל מפקד. מדריך,

 המדריך הבית״רים. בין משמעת ולהחדיר שלו, בית״ר בקן בעירו,

אמפר. אברהם היה הזה והקפזץ המצוין

 וגבוה, רזה תמיר, בגילנו, כמעט מאוד, צעיר אברהם

 ספרו מבית מוסמך מדריך — בדרגתו רק לא ומעלה״ ״משכמו

 דוגמא ההדר, איש והגאה, היפה היהודי המופלא, האיש של

 למחלקה והאחראי בית״ר שלטון קצין הלפרין, ירמיהו — ומופת

 למד הזאת התורה את העולמית. בית״ר של ההגנתית להכשרה

 בנאמנות, .1933ב־ בז׳לונקה למדריכים מרכזי בבי״ס אברהם

הזאת. התורה כל את לנו העביר רב ובכשרון במסירות

 לסדר איך אברהם הדגים לקורס, בואנו עם הראשון, ביום

 רק והתרשלות. אי־סדר סבל לא הוא צבאית. בצורה המיטה את

 את לבזבז לא בנו, דחק וכבר סביבנו הסתכלנו לא עוד התחלנו,

 וצורתה מקופלת להיות חייבת השמיכה לפספס, לא הזמן,

 מדויק צורה, ואותה דוגמה אותה כולם גפרורים״. ״כקופסת

 אברהם לדייק, מצליח שאינו מי בסרגל. מדידה אחרי כמו

 מתכתי חד קולו מחדש. מתחיל והכל והופכה מיטתו את מעיף

 לסדר תצליח אשר עד מהן, מפלט לך אין זיקים, יורות ועיניו

 עיניו ובזווית אברהם נינוח ואז וחלק, יפה ישר, הכל כראוי, הכל

 הוא נראה. אינו כמעט ביישני, מאופק נצחון של חיוך נראה

 כוונתו התעטף. בה הנוקשה מהקליפה להתקלף מוכן אינו

 אחרים, לתרגילים עוברים שוב במתח. להחזיק להשפיע, להרתיע,

! פעל ! הגה אף ואתה,

 אותם הדביק חניכיו, על הפלדי מאופיו הקרין אברהם

 כשרונו בה. נחון עצמו שהוא פשרות חסרת מסירות באותה

 הראשונה בפעם הביצוע. דוגמת ממנו וגדולה גדול היה בהדרכה

בכל וסדר פקודות אמיתית. צבאית משמעת מהי תפסנו בחיים
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מאושר. היה הוא בנו, גאה היה והוא מאברהם למדנו משמעותן

 נמוך בחור שרגא. דב היה מקלות, סיוף שהדריך סגנו,

 אברהם יד על מצטנע ישיבה, בחור כעין וצנוע, שקט ורזה,

 מנת על האצבעות, קצה על כאילו מתהלך כלל. מתבלט ואינו

מיותרת. תשומת־לב לעורר לא רעש. להקים לא

 המידה, על יתר ורזה חלוש אברהם היה גופנית מבחינה

 חמה. ארוחה אכלנו שאנו בזמן בכריך מסתפק היה שהוא זכורני

 מחממת חמים מים עם גומי כששקית פעם לא ראיתיו בערבים

פניו. את מכסה קל וחיוורון קיבתו, את

 קצין כרוסט, יוסף היה קורס באותו הרוחנית הסמכות

 חישקה ואשתו יוסף הקורס. מפקד שהיה פולין בית״ר נציבות

 — האפורה לאוירה בניגוד וזה רב, חן במקום הישרו הנאה,

במקום. ששררה הנוקשה הצבאית ולמשמעת

 פדגוגיה, :שונים בנושאים הרצאות שמענו כרוסט מיוסף

 ואנושיים, לאומיים לערכים נוער לחנך איך למדנו מטודיקה.

 על שהרצו אחרים מרצים היו כן עברית. בהיסטוריה עסקנו

עברית. וספרות הציונות תולדות ישראל, עם תולדות

 זפרן. ונחום פרשטיי בנימין היו לי הזכורים המרצים בין

 בשלושה להספיק אפשר מה כי המזלג, קצה על הכל למדנו

 כך אחר לפתח מנת על מספיק זה היה זאת בכל בלבד. שבועות

בקננים. בית״ר לחניכי ולהעבירם בבית, הנושאים את

להרצות, ידע לא אברהם מעולם, דברן היה לא אברהם

ולהנהיגם. בסך אנשים להוליך לפקד, — להדריך ידע הוא אבל

 אנטישמיים בחורים של כנופיה כי ידיעה קיבלנו אחד ערב

 הידיעה את קיבל אברהם הלילות. באחד להתקיפנו מתכוננים

 כראוי״, פניהם את נקבל כשיבואו, תפחדו, ״אל :ואמר בשקט

 פעם אף הותקפנו לא התאמתה, לא הידיעה לכך. התכוון והוא

 רושם עשתה והאמיצה המסודרת הופעתנו ״שקצים״, על־ידי

 אברהם לנו הקנה זו והופעה זו צורה אתנו. מלהתחיל והרתיעה

והצליח. רב בכשרון
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מזופיובקה, גלוז רבקה הניה הבית״ריות לציון ראויות

 שהשתתפו הבודדות הבנות בין שהיו מלוצק, באריל ובתיה

ביותר. קשה שהיה למרות לסיימו והצליחו בקורס

ם י א ת ה

 ״ברית ישראל בארץ קמה הראשונות השלושים בשנות

 ממספר מורכבת קטנה, מחתרתית תנועה זאת היתה הבריונים״.

 מספר וכן בירושלים למורים הסמינריון תלמידי של רב לא

 מבין ישראל, בארץ ובית״ר הרביזיוניסטית התנועה של חברים

 אורי המשורר אחימאיר, אבא של בראשותם המקסימליסטים,

 לידי שבאו הךאשונים היו הם ייבין. ה. י. וד״ר גרינברג צבי

 כפי המדינה, בהקמת לעזור חושבים אינם שהבריטים הכרה

 הבריטים נגד הפגינו ״הבריונים״ בלפור. בהצהרת שהתחייבו

 לפני שהודבק הגנאי שם את ממשי. באופן בהם להלחם וקראו

כבוד. לשם הפכו ״בריונים״, ברומאים ללוחמים שנה 2000

 וביוזמתם והמקסימליסטים הבריונים״ ״ברית בהשפעת

 אבא גם כך ואחר גוטפריד ומשה הלפרין אלחנן של האישית

המחתר התאים קמו בווהלין, שבקרו סבוראי, ומשה אחימאיר

 גם הזמן במשך שהתפשטו זה ארץ בחבל הראשונים תיים

 הראשונים התאים קמו 1935ב־ כי לציין אפשר אחרים. למחוזות

 לודמיר לוצק, לוקץ׳, רוז׳ישץ, בהורוכוב, כך ואחר בטורצ׳ין

וזופיובקה.

 בטורצ׳ין בבית״ר מדריכה שהיתה שפירא־ראובני, חסיה

 של לביקורו רבה השפעה ״היתה כי מספרת, בתאים ומהראשונות

 את בהופעתו והמחיש רומנטית דמות שהיה הלפרין, אלחנן

 הוריה בבית התארח אלחנן חלמנו״. עליה ישראל ארץ אגדת

 שהתא חושבת היא מאד. הושפעה אתו שקיימה ומהשיחות

בטורצ׳ין. קם הראשון

הלאומי הצבאי הארגון ידי על אלה תאים הוכרו 1937ב־
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 של ענפה מחתרת תנועת לארגון בסיס ושמשו ישראל בארץ

בגלות. האצ״ל

 השתתפותי בעת 1936ב־ אלה לתאים דרכי את מצאתי אני

 כרוסט יוסף של בראשותו בווהלין, בית״ר של אזורי בכנוס

 שאין לי נראה כי טענתי זה בכנס והגליל. הנציבות קצין

 ההכנה עם בבד בד הולכים בית״ר של והחינוך הסיסמאות

 אמרתי, ישראל. בארץ ללוחמים הדרושה והצבאית הממשית

 לשאת מוכשרים ישראל לארץ המגיעים הבית״רים אין לדעתי כי

 בראשית היה )זה הערבים נגד למלחמה בו ולהשתמש נשק

 ההפסקה ובזמן לדברי שהקשיבו כנראה (.1936 של המאורעות

 וחברים מהורוכוב גאליידי מוטי מרוז׳ישץ, כרומירס נח אלי פנו

 שהתקיימה התאים, של חשאית לפגישה אותי והזמינו מלוצק

ערב. באותו עוד

 קבלנו ״לאש״, השם תחת חד־פעמי עתון הופיע כי דומני,

 ולמדנו קראנו בא״י. שהופיע ״הבריון״ העתון את לקריאה גם

 הקיטרוג ״ספר מתוך גרינברג, צבי אורי של שיריו את בעל־פה

 הגיע אחימאיר אבא ד״ר כי הודעה, קיבלתי אחד יום והאמונה״.

 מהרתי בעיר. באולם פומבית בהרצאה ויופיע בלוצק לביקור

 הזה. המסתורי״ ״האיש את ולראות לשמוע כדי ללוצק להגיע

 נגד דיבר הוא מאדם. למחצה ריק באולם התקיימה ההרצאה

 לרעיון הרביזיוניסטית המפלגה מחברי רבים מצד והנטיה הדעה

 הכותרת גולת אבל ישראל. בארץ בריטי״ שביעי ״דומיניון של

 הצה״ר בסניף הפומבית, ההרצאה אחרי ערב, באותו שיחתו היתה

 המתח מחושמלת. באוירה ובית״ר התנועה מאנשי חברים לפני

 דבריו, מתוך גם ונשמע פניו על היה נראה במועדון ששרר העצום

מהפכ תנועה הקמת על כשדיבר הניסוח, ואופן הביטוי מצורת

לוחמת. נית

 מיד והפך 1937 בשנת אלה לתאים הצטרף אמפר אברהם

בתוך חשאיים היו התאים הזאת. הקבוצה של התווך לעמוד
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 בית״ר. נציבות קציני ולרצון לסדר מנוגד היה וקיומם בית״ר

 רימונים למיניהם, אקדחים קטנים, כלים למדנו אלה בתאים

 האופי, לחישול שונים בתרגילים התאמנו הקונספירציה. ועיקרי

תול עיוניים, לימודים למדנו כן וקור־רוח. אומץ־לב, סבל, כוח

 עם של הגבורה מלחמות על בעמים, השחרור מלחמות דות

הארץ. וידיעת ישראל,

 וכוח העירנות האופי, לחישול התרגילים מן מקצת והרי

 הלילה בחצות בתיהם את לעזוב נדרשים היו המועמדים : הסבל

 ועל העיר, מן הרחק רוב פי על שהיה לבית־הקברות ולחדור

 נוכחות של סימן להשאיר מראש, המוסכם לפי מסויימת, מצבה

 לבית בלילה לגשת בגלות הפחד היה רב מה יודע שזוכר )מי

הקברות...(.

 הרצפה על אף או דרגש, על מספר חדשים במשך לישון

והחמה. הרכה במיטה במקום

 עליך האהובים הדברים כל את ולשתות לאכול להפסיק

ביותר.

 קבועים בזמנים ביום פעמים מספר שיניים רחיצת לקבוע

אחת. פעם אף להחסיר מבלי בדיוק זה את ולקיים

 המסוכן במקום בכיבויה להשתתף שריפה שפורצת במקרה

הכיבוי. פעולת בזמן קור־הרוח את .ולבדוק ביותר,

לעשן. מפסיקים המעשנים

בחורף. במיוחד קרים במים להתקלח

במחש־ לקרוא צלילה כדי ותוך במים, עמוק לצלול לשחות,

 גמר עד המים פני על לעלות לא גרינברג, צבי אורי של שיר קה

 כבר שנה באותה כנ״ל. תרגילים ועוד השיר כל או הקטע,

 סתר, וכתבי בנשק לשימוש בלוצק, קצר חשאי קורס התקיים

 מטורצ׳ין. קליין מישה היה התאים, ראש גם שהיה הקורס מרכז

 הקפיטן מתבולל, פולני יהודי מקצין קיבלנו בנשק ההדרכה את

וידידו בלודז׳ אלדד ישראל ד״ר של לכיתה )חברו פוזננסקי
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 לחרות היהודית המלחמה שעניו ליטמנוביץ׳(, ד״ר של הטוב

לבו. את כבש

 ובין בפולין המתבוללת ביהדות שמקורו פוזננסקי, בין

 קשרי נקשרו והשורשית החסידית היהדות בתוך שגדל אברהם,

 מלחמת של הרעיון היה ביניהם שהמשותף נדירים, ידידות

ישראל. וארץ ישראל עם של השחרור

)טופוגרפיה(, השטח תורת כך אחר הדריך נפלא בחור אותו

 בלודז׳, 1937 בשנת שהתקיים בית״ר של מדריכים בקורס גם

 בבנין ושכן בית״ר״ למדריכי מרכזי ספר ״בית נקרא זה קורס

במאי. האחד בשדרות גדול

 שהתקיימו הקורסים מכל והגדול החשוב היה זה קורס

והיה בפולין, להתארגן עוד היו שעתידים מאלה ואף אז עד

פולין. בית״ר נציב פרופס אהרון של בפיקודו

זאב אחרי בבית״ר העליונה הסמכות בעל היה פרופס

 מפקד בתור וגם הראשון, הבית״רי מהיותו גס ז׳בוטינסקי

 הנוער ממיטב בית״רים רבבות שמנה בעולם ביותר הגדול הסניף

בפולין. היהודי

הבית״רים, על אהוד ומ.היג מפקד היה פרופס אהרון

 וחד־ קשה זאת עם ויחד ואלגנטית חמה אישיות זו היתה

משמעית.

 החומות ועיניו שר, היה כשהוא אתו המסיבות את זכורני

 נסוכה כשבת־צחוק והמלאות השחומות פניו למחצה, נעצמות

 שלי...״ כנרת ״ים :בפיאניסימו מסתלסל שהיה הערב וקולו עליהן

 היו ביותר הנפלאים החלומות כל רבותי...״ מלוכה אידישע ״א או

 מה התבינו, התדעו מלוכה״, אידישע ״א באויר. אז מרחפים

י... הדבר פירוש

 האימונים גמר עם הערב בשעות ההתרגשות היתה גדולה

 אמפר ואברהם בשורות, ערוכים ערב, במיסדר ואנו והלימודים,

את מקבל בקפידה, וחגור מדים לבוש הקורס, מפקד סגן שהיה
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ס־ד־ר, תורן, מקצין המיסדר  שתיקה דוםי... מסדר ! נוח עמוד מ־

וציפיה. מתח — עצומה דריכות — עמוקה

 את למפקד ״מוסר״ אברהם פרופס, אהרון מופיע הנה

 מתחיל ופרופס מאחוריו, צעד חצי לצידו, ונעמד צועד המיסדר,

במקה ואנו משפט קורא פרופס אותה. חיבר עצמו שהוא בתפילה

 עשרות מפי היוצא אדיר בס בקול אחריו כולנו חוזרים לה

* :מרשים היה זה נפלא, היה זה וחזקים. צעירים גברים

 שחרור על בתפילה, עבודתי, יום את מסיים, ...הנני

ומולדתי. עמי

תבוא, בוא אשר עמי, בגאולת אמונתי, היא, גדולה

תתמהמה... אם אף

הקץ... את לקרב רצוני כביר

ם  ובקרבנות. בדם א

ישראל. אלוהי אליך, תפילתי, היא, זאת

 כל בזופיובקה, בית״ר בקן אחר־כך הנהגנו זאת תפילה

 ״הנני :מרשימה צורה באותה הפעולות, שבוע בגמר שבת ליל

ע את מסיים ו ב בתפילה...״ עבודתי ש

 של אוירה והשרתה מחנכת, השפעה היתה זאת לתפילה

החניכים. על רצינות

 ממלחמת העברי הלגיון תולדות על בקורס הרצה פרופס

 תרוכד ויוסף ז׳בוטינסקי זאב ידי על שהוקם הראשונה, העולם

 נציבות מקציני אחדים גם הרצו בית״ר. תולדית על ולן פלדור

 שליח שהיה רוזנפלד שלום השלטון. וקציני בפולין בית״ר

 על אורח הרצאת הרצה ומבריק, מוכשר צעיר מא״י, בית״ר

 הופעתו בא״י. בית״ר של הגיוס ופלוגות ישראליים ארץ נושאים

 של הופעתו עצם כי מאוד, מרשימה אבל קצרה היתה בקורס

עם אליה. התגעגענו כך שכל אוירה יצרה מארץ־ישראל איש

 בכתובים. נמצאו ולא נשכחו התפילה ממילות חלק *

42



הנדר את שקיים האיש

 בעיקר רבה. בהערצה כולם מבטי אותו ליוו הקורס, את עזבו

 טופוגרפיה, לימד והדינמי, החביב פוזננסקי, קפיטן הבנות.

 היו ובפרוטרוט. בזריזות הלוח על הכל ומדגים מצייר כשהוא

 בשמירות כשעמדו שינה, ומחוסר לימודים שמרוב חניכים

 פוזננסקי לדקה. נעצמות היו ועיניהם עירנים די היו לא בלילה,

 ומעירו הנרדם לפני ישר עף היה הרטוב והספוג דבר כל מרגיש

המשתתפים. כל של לקול־צחוקם

 קוזלובסקי, וחיים אמפר אברהם המפקדים, סגני שני

 סיוף שדה, תרגילי סדר, תרגילי :הגנתית הכשרה הדריכו

 מבין שנבחר אברהם את לציין יש ושוב אתלטיקה, מקלות,

 המדריך להיות הלפרין, ירמיהו תלמידי בפולין, המדריכים כל

 בעל מוכשר כמדריך אברהם התגלה שוב זה. חשוב בקורס

 כה מספר על ביותר המסודרת בצורה משתלט כשהוא רמה,

מדרי מכשיר והוא רבה, ובהצלחה ביעילות חניכים, של גדול

 הקורס גמר עם פולין. לבית״ר וסמלים מדריכים סגני כים,

 והעלו בית״רים, של קדרים וחינכו בית״ר לקנני כולם התפזרו

והתרחבות. פריחה של להתעוררות התנועה את

בקורס המחתרת

 ״סמל״ בדרגת הייתי וכבר והיות כחניך, לקורס באתי

 סדר, בתרגילי לאברהם כעוזר שימשתי בלוצק, קודם מקורס

 אברהם על־ידי הוזמנתי למעשה אבל וכר, מקלות סיוף בתרגול

החשאיים. התאים בשליחות לקורס

 מבין לתאים חדשים חברים למצוא עלי הטיל אברהם

אמר: בערך וכך הקורס, תלמידי

 של והמדריכים המפקדים מיטב משתתפים זה ״בקורס

 עברם, את לברר מקרוב, אחריהם לעקוב עליך פולין. בית״ר

 המתאימים על השקפותיהם. את ולשמוע אופיים, את לגלות

בפני״. תמליץ התאים דרישות על והעונים ביותר
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 נאמנות :היו להתקבל למועמד דרושות שהיו התכונות

 בצידקת חזקה פנימית הכרה בעלי אנשים אומץ־לב, ומסירות,

 הרעיון. למען חייהם את להקריב המוכנים אנשים הרעיון,

 ויש מהקונספירציה משהו יש באופיים אשר אנשים והעיקר,

 לוותר בנקל חייבים הארגון אנשי סוד. על לשמור שיידעו בטחון

 בגולה, המהפכנית למשימה ולהתמסר החיים תענוגות כל על

 בתאים ומקובלים דרושים היו אלה )תנאים בא״י הזמן ובבוא

(.1936ב- עוד

 ללכת מוכנים יהיו ״אשר לפרט, אברהם המשיך ״בחורים״,

 לשמוע צריך אתה המטרה. למען לגרדום לעלות וגם לסבל למאסר,

 הרביזיוניסטית מהתנועה רצון שבע ואינו שמתלונן מי ולהקשיב.

 את ואוהד שמתבטא מי ותכניותיה. בית״ר מהנהגת ומחדליה,

 בפני. תמליץ עליהם בא״י. האצ״ל פעולות המחייב האצ״ל,

תתגלה.״ אל הקונספירציה. חוקי לפי בכך, שירגישו בלי זאת עשה

האנשים, על והמלצתי שוחחתי, שמעתי, :כמצוותו עשיתי

כך. על ידעו לא אפילו והם

 ועל )בנאי( טונקל יעקב על ״עליתי״ גישוש פעולת באותה

 משה עם יחד כך אחר שנשלח מברנוביץ. קרוליצקי יהודה

 את לעבור רבינוביץ, ותנחום ברז משה קביור, מרדכי דרבסקי,

 אחרי שם שנשארו האנשים עם ולהתקשר הרוסי־פולני הגבול

 העולמית, במלחמה הרוסים על־ידי המזרחיים פולין שטחי כיבוש

 על גם המלצתי ולוילנה. לליטא הגבול דרך להעבירם מנת על

 התרשמתי מביאליסטוק, אורינגל ויחזקאל אורלנסקי יהושע

 מוילנה רדזלי זקליק, מנחם נוסבאום, זליג מלוצק, תבין מיעקב

אברהם. בפני עליהם המלצתי ואחרים.

 ז״ל פוגן ואייזיק בניס יעקב גם בקורס השתתפו מלוצק

 חיילים רכבת על בהתקפה העולם מלחמת בסוף השתתף )אייזיק

 אלי התלווה בניס למאסר(. ונשפט נתפס בגרמניה, בריטית

למען כספים איסוף בווהלין, חדשים תאים ארגון לפעולת 1939ב־
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 ליד — בסטארוסטאב בית״ר של מחוזי מחנה והדרכת האירגון

השניה. העולם מלחמת שפרצה עד — רובנה העיר

 והמלצתי מתאים לדעתי שהיה וגנר, יהודה היה החניכים בין

 בקורס, ביתריה כלפי הרומנטי יחסו אבל אברהם, בפני עליו

 חלשה כנקודה לי נראה היה עצמנו, שחשבנו כפי ״מהפכן״, מצד

 ארצה עלה יהודה לגביו. שאלה סימני בי עורר זה באופיו,

 ואחר באצ״ל חבר היה בית״ר, של הגיוס בפלוגות שירת ,1938ב־

 וחפירת הבריחה ממתכנני לח״י, של הלוחמים מטובי כך

 בגולה, הבריחה חפירות ממתכנני כך ואחר בלטרון, המינהרה

 רב, מחשבה כושר בעל היה יהודה ואריטריאה. סודאן קניה,

 סתירה כל שאין בלודז׳ אז ידעתי לא ומסירות. סבל כוח בעל

 לשחרור המלחמה למען מסירות־נפש לבין ״רומנטיקה״ בין

 יודע איני ז״ל. דויד בן יהודה זהו — ״עמוס״ היה כינויו העם.

 הכלים אל ונחבא ביישן היה כי אף כמוני, חשב אברהם אם

 בהיותו אח״כ, התקשר עצמו הוא בנות. אל יחסו מבחינת

 יפה, אסתר הנפלאה הלוחמת שם, הארגון להברת בווילנה

יסופר. עוד עליה

״ ם י ק י ג ת ו ג ו ת ״

בזכרוני( חרוטה שנשארה אברהם עם שיחה )מתוך

 במגוון שלמה מהפכה היתה היהודי ברחוב בית״ר ״הופעת

 וההתייחסות הרעיון עצם בעולם. היהודי הנוער של הפעילויות

 היהודית המחשבה הלך וכלפי אותה הסובב כל כלפי בית״ר של

ממש. מהפכה כביר, שינוי היוו ההיא, בתקופה

 תוכנה אשר מודרנית תנועה קמה בגלות הראשונה ״בפעם

 יהודי. וכבוד יהודית גאוה כולה אמרה החיצונית הופעתה וגם

 הגלותית היהודית הרוח של תולדה או תוצאה אינם אלה דברים

 ומתחדש. קם נפסק, פעם, שהיה היהודי הכוח אל מתייחסים אלא

המסורתית, היהודית התרבות על רק מתבסס אינו בית״ר רעיון
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 ואנשי הפילוסופים הרבנים, על הקודש, וכתבי התנ״ך ספרי על

 הטובה ההרגשה את תמיד נתנו אלה כל כי אם היהודים. המדע

 של והדכאון ההשפלה למרות בחרתנו׳/ ״אתה של והמתנשאת

 לשנות הכביר הרצון את לנוער הקנו בית״ר ורעיון בית״ר הגלות.

 המצב — הגלות תוצר — והדכאון ההשפלה את ולבטל הכל את

 נגיד אם אחרות, במילים הכוח. באמצעות נתונים, אנו בו

 השתייכות של כבוד הרגשת בדורנו בנו עורר איינשטיין שפרופ׳

 והלוחם הגיבור יוסלביץ, ברק שהקולונל הרי היהודי, לגזע

 מבחינת מלאה, והזדהות חמה התרגשות בנו עורר היהודי־פולני,

 וחלמנו שאפנו ומאוד היהודי, הכוח מעצם הנובע היהודי, הכבוד

 עומד אני רואה, אתה יהודי־לאומי. שלנו, כולו שכזה, לברק

 יאיר, בן ואלעזר כוכבא בר המכבים, של וגדולתם מגבורתם נפעם

 כזה מישהו לנו חסר שנים. אלפי לפני היה זה זאת בכל אך

 גם כסמל, טרומפלדור את ז׳בוטינסקי העמיד לחינם לא באמצע.

 מאציני על באיטלקים מקנא נורא אני כזה. משהו חיפש הוא

 ההתלהבות על קרא לגדולה. תמיד מוכן עמנו שלהם. וגאריבלדי

 ואף השונים, המשיחים בימי העם את שאחזה וההתרגשות

מרטיט. חזיון תמיד היה זה שבהם. השקר משיחי

 ורצון מסויים לשינוי חזקה שאיפה של במקרים ״כרגיל

 ואמצעים דרכים ננקטים מהר, שיותר מה לקיימו להשיגו,

 ברחוב מהפכה זו מבחינה בית״ר של דרכה היתה אכן מהפכניים.

 ההתחלה. רק היתה זאת כי התברר אולם ובמושגיו. היהודי

 לפי ההתפתחות שינויים. דורשים בא״י והתנאים המציאות

 הגנתית״ ב״הכשרה די לא אמרנו, מספיקה. היתה לא דעתנו

 והגשמה. התקדמות דרשנו תרומפלדור״. ו״יוסף עברי״ ״לגיון

 מבחינה הבריטית מהבגידה נפגענו כי בדרישותינו, קיצוניים נהיינו

 ושתדלנותם הציוניים המנהיגים של בהתרפסות מאסנו פוליטית.

 כלפי א״י יהודי של האונים מחוסר הזדעזענו הבריטים. לפני

שאנו ראינו נפשנו. בעומק אלה בכל התמרדנו הערבי. הטרור
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 אינו שעושים ומה זאת כל נגד כלום ואולי מעט אך עושים

שינויים. ודרשנו התמרדנו מועיל.

 מתמשכת, מהפכה כן אם דרושה המהפכה, היא בית״ר ״אם

 כל וכדרך דוחק. והוא בידינו אינו הזמן פרמננטית. מהפכה

 הטובים הנימוקים כל עם באנטי־מהפכה, נתקלת היא מהפכה

 והטוב, היפה העבר על והזכרונות ההתרפקות כל עם שבה,

 לסמלים, למנהיג, זה, לעבר שרוחשים והכבוד האהבה כל ועם

 לא בתלם. להליכה אותנו מחייבים שבשמם הבית״רי, לנדר

 והעתיד, ההווה בא״י, המאורעות המציאות, כי להיכנע, יכולנו

 יכולנו )והרי !לשנות — והנפש הלב על המוח, על ופקדו חייבו

 בדרך העומדים את בנפרד(. ולפעול לעזוב הקלה, בדרך לבחור

״תרבותניקים״. כינינו לשינויים והמתנגדים

 מיחס נבע הוא וקולע. מוצדק היה לא זה כינוי ״לדעתי

 גילוי לכל שהתנגדה הרוחנית ליהדות אצלנו שהתפתח הזלזול

 ,גילויי כוחנו׳. וזה הספר עם ,...אנחנו היהודים, אצל כוח של

ברוח׳...״ אם כי בכוח ולא בחיל ,לא לגויים׳, רק מתאימים כוח

 זה מסוג פנים בשום היו לא לנו שהתנגדו בית״ר מפקדי

 וכשזה המהפכה. את לעכב לדעתנו ניסו הם אבל יהודים. של

 בינינו ניטש והמאבק היחסים החריפו הוויכוח, ופרץ קרה

״תרבותניקים״. הקיצור למען אותם כינינו לבינם,

הבריקדות״ ״בצל

 פרידה במסיבת בלוצק אמפר אברהם עם שוב נפלשתי

 האוניברסיטה של כסטודנט ארצה שעלה )תבין(, פרשטיי מיעקב

 היה האולם רבת־משתתפים, מסיבה זו היתה בירושלים. העברית

 בדרכו מיעקב להיפרד שבאו וידידים חברים בית״רים, מלא

 זופיובקה. בית״ר בשם ברכתיו אני גם ברכוהו, רבים ל״חזית״.

 ואמרתי מלחמתנו למטרת התקרבותו על בו קינאתי אישית

אחרי בא״י, בקרוב להיפגש ולעצמנו לך מאחל ״אני :כך בערך
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 לשחרור נלחם מאחוריהם בבריקדות, הלימודים ספסל את שתמיר

 אנשים שהיו יעקב, של הוריו מפוצצות״.(. )מילים מולדתנו״

 מהרעיון זאת בכל נחרדו לדעותינו, ביותר ומקורבים לאומיים

 האוניברסיטה את לגמור יעקב חייב קודם כי לשכנענו, וניסו הזה

 אמר אברהם לתנועה. יותר מרובה תועלת יביא הוא אחר־כך ורק

 קצת לשבת נורא לא י יש ״מה :ברצינות ספק בצחוק ספק להם,

 נאסר שיעקב ושמענו הזמן ארך לא ואמנם בא״י״, בבית־הסוהר

בא״י. באצ״ל פעילות בגלל

 מאברהם הוראה לפי לזופיובקה קליין מישה בא 1938 בקיץ

 לוצק. ובאיזור בסביבה אשר לבית״רים קיץ מחנה במקום לארגן

 של ראשון חשאי לקורס הסוואה להיות חייב היה זה מחנה

 המחנה את הקמנו המחנה. בגמר במקום שיקום בפולין האצ״ל

 מראשוני שהיה הי״ד, יוסף בן שלמה הגרדום עולה של שמו על

 יוסף בן שלמה של הגיוס תעודת )על בלוצק החשאיים התאים

 הגליל מפקדת מטעם הממונה אז שהיה אמפר אברהם חתום

 להיפגש זכיתי אני בית״ר(. של והעליה ההכשרה מחלקת על

 הלילות באחד ארצה, עליתו לפני יוסף בן משלמה ולהיפרד

 את פגשנו בית״ר, במועדון שבלוצק התאים לבקר'את כשבאנו

 יושב כשהוא בלילה, מאוחר עד אתנו נשאר והוא יוסף, בן שלמה

 נהדר בחור אכן פגישה. באותה שנאמרה מילה כל ובולע מקשיב

 אז פילל מי בגוף. ומוצק אופי חזק ומסור, נאמן שתקן, היה,

 כפי כאלה, ואומץ־לב גבורה למעלות יגיע זה שקט שבחור

במש האיתנה בעמידתו ובעיקר אחריה, הפעולה, בזמן שהתגלה־

 שאין והגבורה התהילה לקראת גרדום, אלי בגאון ובצעידתו פט

 )טהורי( זוברמן דויד ארצה גם עלה זאת בשנה ממנה. למעלה

 עם ביחד .1935 בשנת עוד בהורוכוב התאים מראשוני שהיה

 שניידר, וולף יוסף, בן שלמה מרוזישץ׳. שפיצמן כרומירס, נח

 מלודמיר ברון שרגא מלוצק. פבריקנט יצחק רפפורט, שלום

בצבא היהודי העם כבוד על כשומר המפרסם דויד ואחרים.

48



הנדר את שקיים האיש

 עצמו והוא היהודים את שהעליב אנטישמי חייל בהכותו הפולני,

הפולני. הצבא במדי

 שהיה קליין, מישה כאמור, היה, בזופיובקה המחנה מפקד

 חניכתו שפירא, חסיה היתה המדריכה בטורצ׳ין. בית״ר מפקד גם

 חברתה, גם המחנה סיום לקראת התארחה קליין. מישה של

בווהלין. החשאיים התאים מראשוני היא גם ליאור. עדינה

הבוג הבית״רים כל במחנה להתארח באו אחת שבת ליום

 שלום קרובי, בבית התקיים המחנה לוצק. בית״ר קן של רים

 העיירה, בקצה היו הורי, ושדות שדותיהם בתיהם, שוורץ. וברכה

 ביותר האידיאלי היה הזה המקום קירולנקו. ליער סמוכים

 הקורס ולמחתרת. לפיצוץ ולטקטיקה, לנשק קורס חשאי, לקורס

בפולין. האצ״ל של למפקדים הראשון

בגולה אצ״ל של הראשון הקורס

הקורס. של המחסנאי היה בזופיובקה(, הקהילה )ראש דודי

 היה ובערב לאברהם הנשק את בוקר מדי מוסר היה הוא

 הבית כל הגג. בעליית בנוי שהיה סודי, בסליק בחזרה מטמינו

 שימשו מסביב, אשר השדות המשפחה, מאותה השכנים ובית

למטוו ועוזרו. הקורס מפקד ולמגורי למגורים לאימונים, לקורס

 רדזיביל, ליערות כדורים, שלושה רק יורה אחד כשכל יצאנו חים

קופרשמיד. דוד היהודי בחורשת וכן קירולנקו או

 סטבסקי יוסף עוזרו הייכמן(, )אהרון דב היה הקורס מפקד

 ארלוזורוב, רצח של העלילה מגבורי סטבסקי, אברהם של )אחיו

 סטבסקי אברהם המלחמה. פרוץ לפני בפולין ב׳ עליה מארגן

(.1948ב־ תל־אביב בחופי ״אלטלנה״ האניה על בהיותו נרצח

 על פיקחה היא הקורס, של הפטרונית היתה ברכה דודתי

 והקשר החיבה היתה רבה מה האחרים. הסידורים ועל המטבח

 על ומצבה עדות אלה דפים יהיו אברהם. לבין ביניהם הנפשי

הנאצים, ידי על שנרצחו אלה, יקרים יהודים של קברותיהם
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 בארץ עברית מדינה הנפלא, חלומם בהגשמת לראות זכו ולא

 בזופיובקה התאים חבר שהיה שוורץ, )טדי( טוביה, )בנם ישראל

 1939ב־ היגר למד, שם )צפון(, ורשה בית״ר קן מפקד וסגן

 הקנדי, האויר חיל בשורות באירופה, במלחמה השתתף לקנדה,

 לפני נפטר הברית. ובארצות בקנדה והצה״ר בית״ר מראשי היה

 בן שלמה של קברו ליד ונקבר ארצה, לעלות כשהתכונן שנה

פינה(. בראש יוסף

 לצאת היו עתידים ממנו אשר הראשון, הזה הקורס בהיות

 בתור לקורס במיוחד בא בפולין לאצ״ל הראשונים המפקדים

 דב בא״י, האצ״ל של הראשית המפקדה חבר ומדריך, מפקד

 היציבות את ה״פלדה״, את חניכיו בתוך ש״יצק״ חייכמן(, )אהרן

 מפקדים היותנו למרות למפקדים. הדרוש העצמי והבטחון

 את ויישר החיספוסים״ את ״הקציע הוא בתאים, ותיקים

 האחרון״ ״הליטוש את נתן הוא והפנימיים, החיצוניים ההדורים

 ההרגשה את בהם החדיר הוא מפקדים. היותם לקראת לבחורים

ביותר. מופלאה בצורה כוח של

 הרחק בחושך דב יושב היה הגעגועים, בגבור בערבים,

 — נופלים שענפיהם העצים אחד מתחת הדשא, על מאתנו

 להתבודדות המתאימה סוכה כעין ומהווים למטה יורדים

 המרד. ובשירי א״י בשירי קולו את מסלסל כשהוא ולמנוחה,

 ככל להתקרב מנת על ובשקט, בחשאי בטננו על זוחלים היינו

 ולא לו להפריע לא כדי ירגיש, שלא שכבו מקום אל האפשר

 לחבריו, לארגון, למולדת, געגועיו זרם את שירתו, את להפסיק

שנים. 5 אז לו שמלאו גיורא לבנו

 חניך עצמו היה בפולין, התאים ראש אז כבר אברהם,

 והיה מכולם הצטיין הוא לכולם. שווה השורה, מן כחבר בקורס

 24כ־ הזה בקורס השתתפו במעלה. ראשון האישי, כמספרו

בפולין. התאים ומראשי המפקדים ממיטב כולם חניכים,

בשמו־ החניכים הופיעו לא והסודיות, המחתרת חוקי לפי
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 הכיר אברהם האישי. מספרו היה אחד לכל וכתובותיהם. תיהם

 כל הגיעו שמי ועל המקום תושב שהייתי כיוון ואני, רובם, את

 עם השולח שם את לקשור יכולתי החניכים, מהורי המכתבים

 בלמו הקונספירציה חוקי התעלמתי. אולם המקבל. ״המספר״

 בלתי נשארו מקודם, הכרתי שלא אלה ואכן הסקרנות. את תמיד

אחר־כך נפגשתי מהם חלק עם רק הקורס. בגמר גם לי מוכרים

לח״י. במחתרת בא״י אחרים ועם בחו״ל שונות בפעולות
\

 בגולה אותנו שחייבו הקונספירציה חוקי כי לציין מעניין

 שחייבו מאלה חמורים פחות לא היו התאים ארגון מראשית

 וצער. כאב מתוך זאת נקודה מעיר ואני בא״י. במחתרת אותנו

 חמורה וכה קפדנית כה היתה בגולה לתאים האנשים בחירת כי

 ביותר המחמירות הדרישות על ענה שלא מועמד מופרזת. ואף

 ה״מיוחסים״ בית״ר קן בכל בודדים רק היו ככה התקבל. לא

 שזאת לי התברר ארצה כשהגענו לתאים. שהתקבלו והמאושרים

 מתאימים היו רבים רבים, כי ; גדולה וטעות חמורה שגיאה היתה

 בקן שהיו הבית״רים את בדמיוני עכשיו בסקרי ומוכשרים.

 תקופת במשך שהכרתי ואחרים, קובנה וילנה, לוצק, זופיובקה,

 קן מכל מאוד רבים לגייס יכולנו כי לדעת נוכחתי ונדודי, ביקורי

 חזרו אלה טעויות אחת. פעם רק לא בזה וחטאנו וקן.

יסופר. עוד זה ועל פעמים מספר תישנו

התפ את למלא וגם בקורס להשתתף קל היה לא עצמי לי

 לא לקורס. מסביב שונים בסידורים מטפל מארגן של קידים

 לא במקום. בית״ר קן עם מקשרים לגמרי להינתק גם יכולתי

 שעודד זה היה אברהם כראוי. לסיימו אצליח שלא חשבתי פעם

 בין לא וסיימתיו מעמד החזקתי ובהשפעתו ידי, את וחיזק אותי

החלשים.

נפש״ ״עגמת

 שורות בשתי צעידה סדר, בתרגילי בשדה ואנו אחד, יום

מכולם הגבוה אברהם חניכים, 12כ־ מהן אחת כשבכל חזית

51



ת ו ד ר ש מ ע מ ו

 סמן )הנגבי( שטראסברג עמנואל א׳, בשורה ימני סמן משמש

 מאתנו, מטר 30כ־ של במרחק עומד המפקד דב, ב׳, בשורה

 כולו דב, סגנו. סטבסקי יוסף מאחוריו מטר וכשלושה לצידו

 יישותו וכל כמיתר, נטוי גופו קדימה, בולט המרובע חזהו מתוח,

 סערה כרוח והוא אש זיקי יורות דב עיני ועוז. כח אומרת

 והוא ומאופק סגור הוא אבל הכל, את ולשטוף לפרוץ העומדת

 שמאל :מדרבן מעורר, מזרז, קולו וצלול. עמוק בקול פוקד

 הרם !מתוח החזה י קדימה הראש !...ימין שמאל !...ימין

ם ימין, שמאל ימין... שמאל ושוב !... ברכיים ו ק מ  והכל ! דרוך ב

 מכה יחד, ויורדות מתרוממות והרגליים קצוב ישר, להיות חייב

 לשורת וחזור עורף לשורת תבנית שינוי ומכאן אחת. בתנופה אחת

פקודה לפי דרוך, ממקום אחת, חזית שדירת ובניין חזית.

אחד כגוש נעה כסרגל, ישרה מתקדמת והשורה !מה קדי

 בדברים כנראה ראשי ואני כאחת, ויורדות מתרוממות והרגליים

 מסתתרת רייזלה, עומדת מטר כמאה של במרחק ממולי אחרים.

 אתמול שרק ב״גיבורה״ ומסתכלת ה״דב״ מפחד העצים בין

 פשוט חייל עצמו הוא כעת יכול״, ״כל כמפקד אותו ראתה

 לי מתבלבל והכל הקצב את מאבד אני פקודות. ממלא בשורה,

 מספר ושמי, פתאום כי כולם, כמו כנראה מתקדם ואיני בראש

 !האומלל״ 17״ מחרידה, — מאיימת בצעקה בחלל מנסר ,17

 המרחק בחסות !...ברכיים הרם ימין, שמאל ימין, שמאל

 בלחש, משלו הערה גם אברהם מגניב המפקד, ובין שבינינו

 את מדרבן משתדל, עלי, חשך עולמי ואני, אתך?״ מה ,אנשל,

כיוון... שנה פוקד, ודב הקצב. את בחזרה ו״תופש״ החושים

— כשעון דופק והכל !פנה ר לאחו — תיסוג והשדירה

! טראך—טראך ! טראך—טראך

 תרגלתי מגרש, אותו ועל מקום באותו ,1939 הבאה, בשנה

 חזיתיות שורות כשבשתי מקומיים בית״רים עם תרגילים אותם

)גלבוע( פוליאקוב יעקב להפליא. יפה היה זה חניכים. 50 צועדים
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 בשבת היה זה ומסתכלים. מרחוק עומדים )בנאי( טונקל ויעקב

 האצ״ל של למפקדים השני הקורס של ההפסקה בשעות אחת,

 נציב אז שהיה בגין, מנחם בקורס ביקרו שנה באותה בפולין.

 בית״ר בשלטון הארגון של הנציג שהיה וחרמוני פולין, בית״ר

 ביום, הקורס בעבודת חזו הם צבאית. להכשרה המחלקה ומנהל

 בילה בזופיובקה, הארגון תאי בנות בשדות. לילה א״ש ובתרגילי

 האורחים בפני להציג ניסו דורה, ואחותי קליינמן יפה ניידין,

 הדבר ונכשלו. הכל שכחו התרגשות מרוב אבל ריטמיקה, תרגילי

בפניהן. הסומק היה זה מנסיון שנשאר המקסים היחיד

 ולבסוף מעקבים חדירות, טקטיקה, למדנו הלילה בתרגילי

 בלוויית עבר מכל העיירה את מתקיפים היינו בוקר, לפנות

 יהודים, כולם שהיו התושבים, והמולה. רעש עם ירי תרגילי

 הבינו התערבו, לא לנו, הפריעו לא הם אחת. לא משנתם הופרעו

 בא״י עברית למדינה הלוחמים את בנו ראו הם העניין. במה

 ואת המסתורי המפקד את והעריצו העריכו הקרוב, בעתיד

 מהלגית־ ,השלטון ממיוחסי היה בעיירה שגר היחיד הגוי חניכיו.

 המשטרה בפני התלונן הוא בית־מרזח. בעל פילסודסקי, של רים

 להתלונן, הפסיק זה גוי ה״פלשטינצ׳יקים״. מצד ההפרעות על

 להפריע צורך ואין כך... על יודעים ״מרגעת״, תשובה כשקיבל

להם.

ובן־ אמפר אברהם והם בהצטיינות, הקורס את גמרו שניים

 קבוצה. ראשי של לדרגות ישר והוסמכו )טהורי(, זוברמן ציון

 השתתפה המיבחנים. את עברו לא בודדים רק כסגנים, גמרו היתר

 ורשה. — בטורצ׳ין אשר התאים מוותיקות עדינה, הזה בקורס

 לה היה קל ולא הזה בקורס היחידה הבחורה היא היתה ואכן

 במיבחנים עמדו שלא אלה גם הבנים. עם יחד ולהמשיך לעבוד

 בבוא חת ללא ולוחמים מפקדים אח״כ להיות הדבר מהם מנע לא

בא״י. לח״י של במחתרת הזמן

שנפל הי״ד, )ברוך( רוזנבאום יוסף הלוחם לטובה ייזכר
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 מלחמתו ולמופת. לדוגמה היתה והתנהגותו החרות במלחמת

 והמשיכו התחנכו לאורם וגבורה, כוח למקור לנו שימשו ומותו

בלח״י. חבריו להילחם

 צבאי במדריך פגשתי לא ; הקורס מפקד למדריך, באשר

 שרותי בתקופת וגם בא״י במחתרת גם ממנו ומוכשר מוצלח

 התנאים השתנו ארצה בואנו שעם למרות בצה״ל, במילואים

 לימוד אופן בהחלט. מיותרים היו הסדר תרגילי הצרכים. וגדלו

 צבא אנשי ולא פרטיזנים־טרוריסטים היינו אחר. היה הנשק

 בגישה, גם מהפכנית, לטקטיקה שונתה הטקטיקה כל סדיר.

הדברים. של באופיים וגם

העליזה המסיבה

 וודקה, כוסיות ובלגימת עליזה במסיבה הקורס את סיימנו

 בגלל לשתות ידעו לא החניכים רוב אנשי־צבא. למפקדים כראוי

 היתה אלכוהול ושתיית צופים, ז.א. בבית״ר מפקדים היותם

 להשתתף לא התביישו כחיילים אולם הצופיות. לחוקי בניגוד

 ולא רגליהם על התנדנדו — מאוד מסכנים היו והם ב״שתיה״.

 ועברו החשאיים התאים ותיקי כבר שהיו היתר, מעמד. החזיקו

 ידעו שנים, מזה מחתרת לחיי שהתכוננו וחישול, הסתגלות תרגילי

מעמד. להחזיק וגם לשתות

 של מהמתח להתפרק כדי גם דרוש היה החגיגי הסיום

 והלימודים, המאמצים מאוירת להשתחרר צריך היה הקורס.

 לשעה נעלם דב זה. בערב משמעת עוד אין ואכן הברזל. ממשמעת

 ״השתוללו״ והחברה כנפיים שקיבל ההומור חוש והתעורר קלה,

 אצבעותיו שתי בצפורני שהצליח( )למי קורע אמפר אברהם קצת.

 ולמטה. מהכתף הלבנות, החגיגיות מהחולצות השרוולים את

משתובב. אברהם את שראינו הראשונה הפעם זאת

:קורס מאותו אברהם על סיפור ועוד

הבית״רים כל הורשו הקורס, סיום לקראת אחת, שבת
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 מאות באו הקורס. בשטח לבקר לבוא בזופיובקה והוריהם

 אנשי יהודים קצינים הזה. ב״פלא״ לראות ידידיהם, עם בית״רים,

ולהתק לבוא העזו לא פעם אף לא״י. לעלות והמיועדים — א״י

 אותה, להפר שאין ופקודה אסור היה זה הקורס, למקום רב

 הקורס חניכי גדולה, התרגשות כולם. באו הרשות, וכשניתנה

 והתרשמו דיברו והוריהם, בית״ר מדי לובשי בקהל התערבבו

מהיל ומישהו חשכה השתררה השמש, ירדה בינתיים מאלה. אלה

 ראשי מעל השכנים באדמות אשר הערוגות מאחת חול שפך דים

 הרגשתי אני הקהל... את לפזר אברהם על פקד נרגז, דב האנשים.

 באפך, נא אל ״אברהם, :ושידלתיו לעשות אברהם מתכונן מה

 לא חניכי, בית״רים, רובם הקהל בזהירות, בעדינות, זאת עשה

 להוריהם שיעשה עוול לתרץ אוכל לא בעיניהם, להסתכל אוכל

כבודם״. יפגע אם

 לפזר, פקודה קיבל הוא ולהפצרותי, אלי שעה לא אברהם

 חזיתית בשורה והם הקורס, חניכי את ארגן סערה וכרוח ויפזר...

 המגרש. לקצה הקהל כל את דחפו הפגנות... לפזר שלמדו כפי

 לשני מאחד השורה מאחורי רצתי אני כולם. את וגירשו דחפו,

 לדחוף...״ לא לפגוע, לא בעדינות, בחורים, לאט ״לאט :והזהרתי

 יכולתי לא אבל פקודה, להפר מוכן הייתי מאוד, אומלל הייתי

 — שבע־רצון היה אברהם וכולו. מהר פונה המגרש כלום. לשנות

בתדהמה. הוכיתי ואני

 את לרכז לוורשה נסע אברהם כולם. התפזרו הקורס בגמר

 מפקד בתור מי לתפקידו, אחד כל ואנו בפולין, האצ״ל עבודתי

 לחזית לא״י ישר וחלקם תאים, מפקד איזור, מפקד מחוז,

 הלוחם ז״ל, גיורא בר ומשה הנגבי עמנואל ביניהם המלחמה,

 בתי־הזיקוק פיצוץ בפעולת שנפל ירושלים, כלא בורח הנועז,

 של הפעולות מחלקת מרכז לימים שימש הנגבי עמנואל בחיפה.

 הממשלתי החולים מבית ברח הוא שאף אחרי בת״א, לח״י

בירושלים.
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גדולות תקוות

הרביזיו התנועה לבין הארגון בין פאריס, הסכם אחרי

 הארגון מפקד היה )חרמוני( סטרליץ כשמרדכי ובית״ר, ניסטית

 בפולין, התאים עבודת כל של המרכז אמפר אברהם היה בפולין,

 רחבי בכל נוספים תאים לארגן יצאו פרידמן־ילין נתן עם ויחד

 האצ״ל אחרות. ציוניות נוער ותנועות בית״ר קנני מתוך המדינה

 בארץ בית״ר נציב גם שהיה רזיאל דוד של בפיקודו אז היה בארץ

 שטרן אברהם היה הראשית המפקדה חבר האידיאולוג, ישראל.

 בוורשה. מושבו ומקום בחו״ל הדיפלומטי השליח אז והוא )יאיר(.

 האידיש בשפת העתון הוקם וביוזמתו שטרן אברהם של בהדרכתו

 לעתון והפך מרלין ושמואל פרידמן נתן של בעריכתם טאט״ ״די

 הפולנית בשפה כתב־עת הופיע וכן בפולין. הארגון של יומי

 שטרסמן. לילי הגברת של בעריכתה המשוחררת״, ״ירושלים בשם

 פייגנברג דוד ד״ר שטרסמן, הנריק ד״ר יאיר, בעתון השתתפו

 שהצטרפה המתבוללת, היהדות מסוג שטרסמן, משפחת ואחרים.

 מהאינטלי־ רבים אחריהם משכה ישראל, תקומת בעד למלחמה

 להקים היתה הארגון של הגדולה התכנית היהודית־פולנית. מציה

 באניות שיעלו מתאים, בנשק מצוידים חיילים 40,000 של כוח

 לעם ויכבשוה לא״י יפלשו התיכון, והים אירופה מדינות מחופי

 ישראל, בארץ האצ״ל עם מתואמת תהיה זאת פעולה ישראל.

בראשו. ויעמוד המרד על שיכריז

 יצאו ספינות ענפה, לגלית בלתי עליה ופיתח אירגן האצ״ל

 לא״י. לגליים בלתי עולים אלפי ועליהם התיכון בים מנמלים

 משה ע״י הראשונות, השלושים בשנות עוד התחילה זאת עליה

בא״י. ובית״ר הרביזיוניסטית והתנועה גלילי

 העתון את בוורשה עת אותה רכשה הרביזיוניסטית המפלגה

 ז׳בוטינסקי. זאב של מאמריו הופיעו בו מאמענט״, ״דער היומי

 מנת על בקוצר־רוח יהודים אלפי מאות חיכו בשבוע שבוע מדי

העמוקים. המדיניים ניתוחיו ואת ז׳בוטינסקי דברי את לקרוא
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 גרינברג. צבי אורי המשורר כעורכו, אז, עמד העתון בראש

 ב״מאמענט״ א.צ.ג. של המחשבה ועמוקי הלהבות חוצבי מאמריו

 תחת טאט״, ״די בעתון שהופיעו ייבין ד״ר של כתבותיו וכן

 יהדות את והלהיבו חינכו הדריכו, בלהבות״, ״ירושלים הכותרת

 הערבים נגד ההבלגה שבירת לקראת הנוער את ובעיקר פולין

נגדם. הפעולות ופתיחת

 שהשרו והקיפאון הייאוש מאוד. גדולה היתה ההתלהבות

 ונמשכו 1936 בשנת שהתחילו הערבים, של והרציחות המאורעות

 של הלבנים״ ״הספרים ידי על הגזירות וכן שנים, שלוש כבר

 סוף, סוף מעט, עוד שהנה חדשות, בתקוות הוחלפו הבריטים,

א״י. שחרור על האמיתית היהודית המלחמה תפרוץ

 ממשלה ואנשי מוסדות עם רשמיים קשרים קשר יאיר

 נחתמו הפולני. הצבא של בכירים קצינים עם ובעיקר פולנים

 בפולין הארגון לפעולות ובנשק בהדרכה עזרה לקבלת הסכמים

 מנת על בפולין בתי־החרושת מתוצרת רב נשק נקנה ובא״י.

 חברי יהודיים חיילים של שלמות וחטיבות גדודים בעתיד לצייד

 לעזור מוכנים היו הפולנים לא״י. נשלח מהנשק חלק הארגון.

 לשאיפות אהדה מתוך אם שלהם, אינטרסים מתוך אם לתנועה,

 מצד ממש של עזרה היתה זאת וגם זאת לעצמאות. היהודים

 במחסנים רוכז רב נשק שבהם. הצבאיים ובעיקר פולין שלטונות

 מנת על שונות בצורות נארז שם ,13 צגלנה ברחוב בוורשה

 שהושאר מרידור יעקב היה האריזה על האחראי לא״י. להישלח

 לציין יש בקרפטים. לקצינים הקורס את שגמר אחרי כך לשם

 פולין, ושלטונות הארגון בין ביחסים זאת טובה שלהתפתחות

ז׳בוטינסקי. זאב של קשריו קדמו

 בעולם השפעה ורבת כבירה אישיות בתור ז׳בוטינסקי,

 זאת אהדה הפולנים. אהדת את רכש והלא־יהודי, היהודי

 ,1936 בשנת עוד שלו האבקואציה תכנית פירסום עם התחילה

לא״י. מפולין היהודים והעברת מילוט היה שתוכנה
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 פולין שלטונות בפולין. כלכלי ושפל משבר היא, והתקופה

 חוסר על הרעוע, הפיננסי מצבם על להקל איך דרך חיפשו

 שהתפשטה המרירות ליום. מיום שגדלו העוני ועל העבודה

 למאורעות, גרמה היהודים, כלפי שיקדה השנאה ההמונים, בקרב

 תכנית ובהיוודע בעולם. פולין מדינת של הפרסטיז׳ה לאבדן

 הפולנים בה ראו לארץ־ישראל, יהודים העברת על ז׳בוטינסקי

 יעזבו יהודים של אלפים ומאות רבבות :הם לבעייתם גם פתרון

 לרבבות ובתעשיה, במסחר פרנסה מקומות וישחררו פולין את

עבודה. מחוסרי פולנים של אלפים ומאות

 לקציני הקרפטים בהרי מרכזי קורס נפתח 1939 באביב

 האצ״ל של מפקדים פולין. צבא של קצינים בהדרכת הארגון

 גרילה מלחמת טקטיקה, פולני, נשק למדו במיוחד, שבאו בא״י,

 גנרל בלוויית יאיר הסיום במסדב הופיע הקורס בגמר וחבלה.

 ואישיותם. כושרם את החניכים, את ששיבח הפולני, מהצבא

התפזרו וחלקם האצ״ל למלחמת ארצה חזרו המפקדים רוב

קורסים ולהדריך לארגן מנת על הבלטיקום וארצות בפולין

גם ניקנו הפולני, הנשק נרכש יאיר של ביזמתו הארגון. לחיילי

 מעפילים. להעברת ואניות ספינות נחכרו מצ׳כיה. אוירונים

הארגון פעילות לאפשר מנת על דיפלומטיים קשרים נקשרו

 אז היה אמפר אברהם השחרור. לצבא הקדרים והכנת בגולה

 ממחשבותיו הושפע הוא שטרן. אברהם של במחיצתו בוורשה

 בכל ועבד באישו, נדלק הרב־גוונית, מאישיותו הוקסם ודעותיו,

 בהגשמת ואמונה תקווה מלא בקדחתנות, מאודו ובכל ליבו

 ״חורשים״ אברהם של ופיקודיו חבריו ואנו ובא. המתקרב החלום

 וחמרי־ בנשק לשימוש חדשים קורסים מארגנים פולין, את

 למען כספים אוספים פולין, רחבי בכל חדשים תאים מארגנים נפץ,

מדביקים היהודים, בתי בתוך הארגון עתוני את מפיצים הארגון,
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 אנשים שולחים ולעליה, לגאולה לפעולה, הנוער את בהתלהבות

 לימים ומקווים הבלקן וארצות רומניה דרך לגלית בלתי בעליה

יבואו. שעוד הגדולים
* ♦

*

 קורס לארגן אברהם שוב עלי הטיל 1939 של קיץ באותו

למפק הקורסים משלושת אחד היה וזה בזופיובקה לסגנים

 מווהלין חניכים באו שוב בפולין. עת באותה שהתקיימו דים

 תאים מפקדי התווספו שוב ללמוד. בפולין אשר המחוזות ומכל

והש פינסק ליד היה השני הקורס בפולין. האצ״ל של חדשים

 ועל שלמה, בן שלמה הדריך בפינסק הקורס את במזריץ׳. לישי

 כן כמו צור. הלל פיקד בית״ר, מטעם שהיה במזריץ׳ הקורס

 בארצות הארגון מטעם צבאי לאמון קורסים עת באותה התקיימו

 בית״ר נציבות קציני כל סיימו ואף התאמנו בהם הבלטיות,

 רזניקוביץ יבורוביץ, פולרביץ׳, בראשם, גלזמן יוסף עם בליטא

בארגון, מפקדים של תוארים שקבלו ואחרים

 עזרו )גלבוע(. פוליאקוב יעקב פיקד בזופיובקה הקורס על

 קיים .הקורס וניהול. בארגון ואנכי בנאי, יעקב בהדרכה, לידו

 הסביבה איכרי בסביבה. אשר ביערות חיה תחמושת עם מטווחים

 והקשבתי ז אלה מי ז זה מה :ומתלחשים ומתעכבים עוברים היו

המתאמ פלשטינצ׳יקים, הם ״אלה : להם עונה האיכרים כשאחד

 רוצים הם בא״י, האנגלים ונגד הערבים נגד להילחם נים

 בימי פולין למען הפולנים שעשו כמו פלשטינה, את לשחרר

 ההסבר להם.״ עוזרים שלנו השלטונות ודומברובסקי, קושצ׳יושקו

נכון. כמעט היה זה האיכרים, יתר דעת על התקבל

 בנאי ארצה. חזר פוליאקוב בזופיובקה, השני הקורס נגמר

 הנשק את משמנים אנו הפעולה, להמשך ברנוביץ׳ למחוז חזר

 יצאתי אני קיוינו. אמנם כך הבאים, לקורסים אותו ומאחסנים

 זדולבונוב, קליבן, ברובנו, הסביבה, בערי חדשים תאים לארגן

באותם עת, ובאותה וכר. איגנטובקה קולקי, אוליקה, דרז׳נה,
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 הארגון. למען רבות־הצלחה מגביות מנהלים אנו המקומות,

בא׳׳י״. החזית ללוחמי ״נשק : היא והסיסמא

שיושבו הדורים

 מפקדת אלי פנתה בזופיובקה, השני הקורס קיום לפני

 קיץ מחנה לארגן בפקודה באוסטרוג, אז ששכנה בווהלין, בית״ר

 אז היה הגליל מפקד בזופיובקה. והלין בית״ר של מרכזי

 היה התרבות מחלקת מנהל חסיד. ברוך העו״ד וסגנו גדלבסקי

ההכש על אחראי היה טהורי בן־ציון סקולסקי, שלמה המשורר

הצבאית. רה

 לעזור העז רצוני למרות זאת, לפקודה להיענות יכולתי לא

 השני לקורס מיועד כבר היה המקום הזה. המחנה את ולקיים

 סיבה כל היתה לא כי יכולתי, לא בסירוב להשיב האצ״ל. של

 לא כן גם האמיתית הסיבה את לגלות הדעת. על מתקבלת

 לענות לא לי יעץ אברהם הקונספירציה. חוקי מפאת יכולתי

 אפטר כך ועל־ידי הגליל מפקדת של מהפניה להתעלם בכלל,

 הקפיד כידוע עשיתי. אמנם וכך וההסברים, ״הצרות״ מכל

בהן. החמיר ואף הקונספירציה חוקי שמירת על אברהם מאד

 יכולתי לא לשתיקתי, האמיתית הסיבה את ידע בךציון

 הגדול המחנה מוחלט. סודי שהוא הקורס קיום את לגלות

 מפקד קלבן. העיר שעל־יד בנובוסטב התארגן לווהלין והמרכזי

 ברוך עו״ד סגני. לידו ועזרו עצמו גדלבסקי אליהו היה המחנה

 האחראי שהיה סקולסקי המשורר הגלילית המפקדה לחבר חסיד

 לאימון כאחראי התמניתי אני במחנה. התרבותית העבודה על

 הוא ברצון. מינויי את קיבל לא גדלבסקי הגליל מפקד צבאי.

 בזופיובקה, המחנה את לארגן לבקשתו אי־היענות' בגלל נעלב

 הסברתי לא אפילו כי הגליל, ובמפקדת בו זלזלתי כי חשב הוא

 את ״ליישב״ היה צריך בן־ציון לבקשתו. אי־היענותי סיבת את

להתנהגותי. האמיתית הסיבה את גילה אף ואולי ההדורים,
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 צבי לסגנים, הקורסים בוגרי שלושה בהדרכה לידי עזרו

 )בן־טוב( בניס ויעקב מרובנו, פישביין אפרים מזופיובקה, הבורי

 ובלילות בית״ר של הרשמית התכנית את הדרכנו ביום מלוצק.

 חדשים חברים וקיבלנו מסך מאחורי קבלה ועדות התקיימו

תל רובם בית״ר, בוגרי חניכים כמאתיים מנה המחנה לארגון.

 אשר היהודי הנוער ממיטב והיו הלגיון, ומשכבת תיכון מידי

 הארגון. לשורות להתקבל המומלצים היו רבים ואכן — בווהלין

 הצעירה. מבית״ר ילדים 30 בת קטנה קבוצה גם היתה במחנה

 משפחתה. כל עם שניצלה ביננבוים, גולדה היא מהן אחת

 ומפקד רובנה בית״ר מפקד זילברשטיין, נתן בקורס ביקרו

 רובנה בבנות מהבולטות שטריק, דיטה וכן במקום התאים

 קפטן של במדים דיטה הגיעה המלחמה בגמר הארגון. וחברת

 ביקרו שדה־בוקר. ממייסדות אחר־כך והיתה פולין, צבא של

 רוזן ברוך של אחותו רוזן, והבית״ריה מנזה בבה הנערות שם

 שלמה ברובנה. החיל ברית ומפקד הרביזיוניסטים, ממנהיגי

 לפני גרינברג צבי אורי משירי להקריא מרבה היה סקולסקי

 כן כמו לילה, א״ש של בתרגילים השתתף הוא המחנה. חניכי

 בנם, אשר המשפחות, לאחת עונשין״ ב״משלחת אלינו הצטרף

 בשדות בודד שעבר צעיר בית״רי התקיף הצעיר״, ״השומר איש

 הבית״רי הסמל של המתכת תברוגת את השקיע בראשו ובמכה

 התחננה המשפחה הנער. של גולגלתו עצם בתוך המנורה, —

לו. וסלחנו ויתרנו ואנו לביתו, חזר ולא פחד מרוב שנעלם הבן על

 הצעיר״ ״השומר של הקיץ למחנה בחשאי חדרנו אחד לילה

 ז1וז המחנה, תורן על הדגל את מצאנו וכשלא בקירבתנו שהיה

 התורן את מהם לסחוב הצלחנו הצופיות, לחוקי בניגוד היה

 להם ופרקנו כלל בכך שהרגישו מבלי מטר, 14כ־ של בגובה ■שהיה

 הצופיות, חוקי ולפי וכשלון, בושה היתה זאת המחנה. את

המקום. את ולעזוב להתקפל היו חייבים

הפולני הנוער של גדול מחנה גם התמקם מאתנו הרחק לא
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 מהמיוחסים אלה היו שכידוע הפולנית, המשטרה משפחות מבני

 העליונה. על היתה ידנו אבל גדולה, היתה בינינו התחרות בפולין.

 אזני במו בהרבה. עליהם עלינו ובתרגילים במצעדינו בהופעותינו,

 להתבייש עליהם כי מוסר להם מטיף כשמדריכם פעם לא שמעתי

מהם. יותר ויפה יותר טוב מצליחים שהיהודים

 ולמה זה, למחנה ישיר קשר לאברהם היה לא כי אם

 — הזמן כל מכתבים בקשר ועמדנו דיווח קיבל בו, שהתרחש

 הקשר השנייה. העולם מלחמת פרצה הגדול, האסון שקרה עד

.חדשים. מספר כעבור פתאום שנתחדש עד נותק, אברהם עם

ר ב ש מ ה

 הרביזיוניסטית התנועה לבין הארגון בין ביחסים המשבר

 אשר הארגון ולתאי לבית״ר, גם והתפשט פרץ בא״י ובית״ר

בפולין.

 בעולם הבית״רים כל על־ידי והנאהב הנערץ ז׳בוטינסקי

 מרותו האצ״ל. ומצביא הרביזיוניסטית התנועה ראש גם היה

 לערעור. ניתנת ובלתי מלאה היתה הלאומית התנועה במחנה

ומוס משקים נרצחו, רבים יהודים בא״י. הדמים מאורעות פרצו

 התמרדות של אופי קיבלו והמאורעות ונשרפו, הותקפו דות

 הפרעות מאחורי עמדו האנגלים כי ברור היה כללית. ערבית

 את לנטוש שצריך אנגליה ממשלת את לשכנע מנת על האלה

 הוצאו היה\: כך ואכן בציונות. לתמוך ולהפסיק בלפור הצהרת

 ליהודים קרקעות מכירות נגד גזירות ופורסמו לבנים ספרים

 היהודים. לתקוות סוף היתה הדברים משמעות העליה. והופסקה

 רציחות על עזר. לא זה כל אבל והפגין, רגש הציוני היהודי העולם

 היהודית והסוכנות היישוב מנהיגי ענו ערבים על־ידי יהודים

בהבלגה. ההגנה על הממונים

 יוסף בן ששלמה אחרי ההבלגה, שבירת על החליט האצ״ל

ההבלגה הערבים. את לתקוף הארגון, דעת על שלא יצאו, וחבריו
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 הגדולות בערים ערביים מסחר במרכזי שהושמו פצצות נשברה,

 הותקפה ערביים, כפרים הותקפו ערבים. מאות של למותם גרמו

 ודעך. נסוג — מכות קיבל הערבי והמרד הערבית, התחבורה

 טלפונים, תאי בפיצוץ האנגלים, נגד גם נמשכו הארגון פעולות

 באסירים התעללות על בריטיים קצינים ובהענשת דגלים בהורדת

יהודיים.

 התנועה מנהיגי של רבים למאסרים גרמו הארגון פעולות

 לארגון קשורים אותם ראו האנגלים ובית״ר. הרביזיוניסטית

הפעו הפסקת על ולהשפיע להפחיד רצו אלה מאסרים ובאמצעות

 מהות על רציניים דעות וחילוקי אלה דברים הארגון. של לות

 לתסיסה גרמו סמכויות, ועל האנגלים אל היחס על המלחמה,

 הארגון הוצאת בדבר הארגון מפקדי בין מזמן קיימת שהיתה

הרביזיוניסטית. התנועה של השפעה מכל

השל ידי על המחתרת אנשי ורדיפת הבריטים התעללות

פעו ממשיות. תגובה ופעולות המחתרת העמקת חייבה טונות,

 מרות תחת להיות זה עם ויחד לבצע, היה אפשר אי אלה לות

 עצם הליגליות. ובית״ר הרביזיוניסטית המפלגה עם קשר או

 לפתרון המסורתית גישתן וגם הציבורי, ואופיין הליגלי קיומן

הבריטים. נגד ממשית מלחמה על הקשו הבעיות,

באר לכן קודם עוד שרווחה וחבריו, שטרן־ אברהם של דעתו

 של האנטי־ציוני הקו את לשנות סיכויים שום שאין היתה גון

 שלהם והאינטרסים אימפריאליסטים הם הבריטים הבריטים.

 לגרש צריך אותם להילחם, צריך נגדם הציוני. לאינטרס מנוגדים

 והמשאבים המרץ כל את להפנות צריך ביד. נשק עם מהארץ

 היהודי המחנה בתוך הפנימי ממאבק במק)ם זאת, למלחמה

 לנתק צריך כי טען יאיר הכוחות. את ומתיש מסולף שהוא

 מהשפעתה, ולהשתחרר הרביזיוניסטית התנועה עם הקשר את

 ישרת זה והעיקר: לתנועה. יזיק לא וגם לארגון טוב יהיה זה

וארץ־ישראל. ישראל עם של האינטרסים את
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 הדעות חילוקי לפולין. גם והגיע החוצה פרץ הוויכוח

 עמדת את עמוקים. היו 1938 בשנת בוורשה בית׳׳ר של בכינוס

 שעמד שטרן, אברהם זה בכינוס הקלעים מאחורי כיוון הארגון

 והדיפלומ־ הפוליטית והפעולה ההתארגנות בראש תקופה אותה

 עם הדוק בקשר שעמד אמפר אברהם בגולה. הארגון של טית

 אחרי והלך הארגון של בקו תמך עמוקות, ממנו הושפע יאיר,

 וקיום בית״ר בתוך החשאיים התאים התארגנות בכל. יאיר

 הנציבות בית״ר. לנציבות נתגלו למפקדים, החשאיים הקורסים

 אפשר איך גבה, מאחורי הזה כדבר לעשות העזו זה איך : נפגעה

 — לדעתם הוא הזה הדבר ובכלל, מדינה. בתוך מדינה לקיים

 לארגון, להתגייס יוכל לא״י יגיע אשר בית״רי כל — מיותר

והמלחמתית. הצבאית התורה את ילמד שם

המחיי הפקודה את והשיג ז׳בוטינסקי בפני התלונן פרופס

 — לשם״ או ״לכאן להחליט בפולין הארגון מפקדי את בת

 אברהם בית״ר. את עוזבים שהם או הארגון את עוזבים שהם או

בית״ר. משורות הוצא אמפר

 התחייב זה דרכנו, היא הארגון של דרכו כי ברור היה לנו

 ברית השפעת שקיבלנו. והמהפכני הבית״רי החינוך מעצם

 הדיבורים בשורותינו. חזקה היתה והמקסימליסטים הבריונים

 האנגלים כי הקמתה. למען בנשק מלחמה חייבו עברית מדינה על

 היה הגנתית״ ״הכשרה ללמוד ספק. כל ללא התברר אויבינו הם

 התאים ולא הראשונות, השלושים בשנות בית״ר לתנועת טוב

הער של המאורעות פרוץ עם האחרונות. השלושים לשנות עוד

 ממש. של צבא אנשי לוחמים, של קדרים להקים היה צריך בים.

 שאין גם הבנו לקיים. הארגון ורק הארגון היה יכול זאת פעולה

 אז ורק לארגון, נצטרף ושם ארצה שנבוא עד לחכות זמן

 תנאי כאשר אמיתית, ולחימה מחתרת תורת ללמוד נתחיל

 יותר וקל צריך כי גרסנו מחתרתיים. תנאים הם בארץ הארגון

אוטו־ באופן בארץ. למלחמה מוכנים ולבוא בגולה, זאת לעשות
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 של דרכו גם היא וזאת הארגון. דרך את כולנו קיבלנו מטי

אמפר. אברהם

 הצליחו לא פרופס, של בראשותו בקובל, בית״ר בכינוס

 מבית״ר המרשים השליח רוזנפלד, שלום גם הקרע. את לאחות

 פרצה והמרידה ההתנגדות, את להקהות הצליח לא בא״י,

 הרחק לא הדירות באחת עת אותה ישב אמפר אברהם בגלוי.

 נגד התרענו הוראותיו, לפי פעלנו ואנו הכינוס קיום ממקום

בית״ר. הנהגת

 כוח בעל היה אבל בגופו לקוי שהיה אידלשטיין, יוסף

 בצורה בית״ר הנהגת נגד דיבר מפותח, הומור וחוש מחשבה

 בתקיפות דיבר אברהם של חניכו שהיה ליברס עוזר גם סרקסטית.

 הארגון של האידיאולוגיה על דיברתי אני בית״ר. הנהגת נגד

 זה ולמה בבית״ר, שקיבלנו מהחינוך טבעי כהמשך לנו שנראית

 לידי באנו ולהמשיכה. לפתחה במקום אותה לבלום רוצים

ביד. נשק עם להלחם חייבים עברית מדינה בעד כי מסקנה

 או קשורים שהיו ומדריכיו והלין בית״ר ממפקדי רבים

אלה. מדעות הושפעו לארגון, להתקבל מועמדים

 הציונית ההסתדרות של הנשיאות חבר יונגסטר, לוי

 תל־ וקרן הצ״ח מטעם כמשקיף זה בכינוס שהשתתף החדשה,

 לו ואדווח בית״ר ראש אל אסע ״אני :בהתרגשות אמר חי,

 להוציא ייתכן לא — אפשר אי שראיתי. ומה ששמעתי מה

מבית״ר״. כאלה וטובים מסורים בית׳!רים

והסמוי הגלוי המאבק

כ״סלון״ שימשה בוורשה שטרסמן )לילי( אילה של דירתה

 את למצוא היה אפשר זה בבית מא״י. הארגון שליחי של

 הארגון של הענפה עבודתו את ומתכנן עובד היה שם יאיר.

 גם בפולין. הארגון שליחי יתר עם נפגש זה במקום בפולין.

ממנהיגי רבים וכן לפריס בדרכו הזה בבית ביקר רזיאל דויד
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 ז׳בוטיכסקי נח שטרסמן משפחת בבית הרביזיוניסטית. התנועה

 הפוליטיים. ולמבצעיו הקשים למאבקיו וכוח השראה וקיבל

 ז׳בוטינסקי בין המאבק ובמעומעם בשקט גם רחש זה בבית אבל

 הארגון. מפקדת לבין הרביזיוניסטית התנועה ראש בין יאיר, לבין

 הרגיש ז׳בוטינסקי השטח. לפני מתחת סמוי בעיקר היה המאבק

 ראה דעותיהם, את ידע הצעירים. של בליבותיהם מתרחש מה

נפגע. ואף השתומם פעילותם. את

הציו בדרך לפעול שאפשר סבור היה עדיין ז׳בוטינסקי זאב

בדרך לפעול העת הגיעה כי האמין לא הוא ההרצלאית. נות

 בעולם, הקהל בדעת האמין עדיין הוא המהפכנית. הציונית

 של המוניות לחץ פעולות על־ידי בשיכנוע האנושי, במצפון

ידידו ועמים מדינות של בעזרתן בפטיציות, בהפגנות, היהודים,

 הגירה על־ידי לעליה, לנו לעזור המעוניינות מדינות או תיים

 תקום וככה בא״י, יהודי לרוב יביא זה מארצותיהן. .גדולה

העברית. המדינה

 תלויה, הצבאית הציונות של דרכה גם כי אמר ז׳בוטינסקי

 מדינותיהם דרך להתארגן, צריך בארצותיהם בגויים. כל ראשית

ועוד. ואניות נשק להשיג צריך מהם לעבור, .צריך

 חתם קשרים, קשר זה, בכיוון הארגון בשם יאיר פעל ואמנם

ההצלחה. וראשית הדרך ראשית רק היתה וזאת הסכמים על

מבריק, מוצלח, דיפלומט ולוחם, משורר מנהיג, היה יאיר

 ומהפכן אציל כאחד. ומורד בן־מלך כשל הליכותיו כל משכנע.

 סמויה בוערת אש בקרבו. עצורים סוערים כוחות אבל שקט, —

 ך1בד שבדרכו, האמת את שסימלה מגלויה, וכמה כמה פי חזקה

 השקט בקולו דבריו את הסביר יאיר הלאומי. הצבאי הארגון

 כבין הגויים, פולין מנהיגי בין הסכמה ורכש שיכנע והבוטח,

 בגולה. הארגון של התאים ראשי המחתרת, אנשי היהודי הנוער

 ואנשי־ פולין מנהיגי ראו ביאיר המולדת. שחרור על למלחמה

אמפר אברהם והמעשי, הממשי והלוחם המורד את הצבא
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 בניצוץ נדלק הכל, את ושמע ראה יאיר, של בצילו הסתופף

בוערת. אש וכולו

 מנחם אמר ,1938ב־ בוורשה בית״ר של העולמי בכינוס

 לשאלה מסביב שהתעורר הסוער הוויכוח בזמן היתר, בין בגין,

 :ישראל ועם א״י של לשחרורה והדרך התנועה של דרכה על

 בעולם הקהל דעת על לסמוך אין הגויים, בחסדי להאמין ״אין

 הבריטים״. נגד הזרוע בכוח להילחם יש האנושות, מצפון ועל

 העריך עצמו שהוא ולמרות ז׳בוטינסקי, את הרגיזו אלה דברים

 ד״ר הדלת״. ״חריקת הם בגין דברי כי אמר בגין, את מאוד

 הקו כלפי ומרדני מתנגד נאום הוא אף נאם )אלדד( שייב ישראל

 בגין, של ובגישתו בדבריו ותמך ז׳בוטינסקי, וכלפי התנועה של

אחרים. רבים וכן

 מאחורי עוד. יתאחה שלא היה ונדמה חמור היה הקרע

 שטרן אברהם של המכוונת השפעתו היתה הזאת ההתפתחות כל

 לצידם היה הנצחון הקלעים. מאחורי אך בכינוס נוכח שהיה

 בשתי ז׳בוטינסקי שחיברו הנדר נוסח שונה :המתמרדים של

 — ועמוקה גדולה היתה שמשמעותן ,4 בסעיף בלבד, מילים

מולדתי״. ״לכיבוש — להגנה״ אלא זרועי אשא ״לא במקום

 זאב שוב נבחר כולם, לו שרחשו וההערצה הכבוד מפאת

 ז׳בוטינסקי בית״ר. לראש רבה ובהתלהבות אחד פה ז׳בוטינסקי

 פעם לא היה עצמו הוא ההתרחשויות. את ספק ללא הבין

 עושים כך אכן ובבגרותו. בצעירותו הציונית בהנהגה מרדן

 — ממני״ לירות מטיבים ״בני ופיקודיו. חניכיו הצעירים, גם

אמר.

 והוא בגין במנחם הוחלף פרופס, אהרון פולין, בית״ר נציב

 התנועה. ענייני את שם ולנהל לארגן כדי הברית לארצות עבר עצמו

 הדרך, להוצאות בדולרים לנו לעזור פרופס היה עתיד משם

 הברזל מסך מאחורי לצאת לנו איפשר וזה הג׳וינט באמצעות

ישראל בארץ בבריטים למלחמה להצטרף מנת על רוסיה, של
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הנדר את שקיים האיש

 ברשות מרוסיה )יציאתנו ישראל חירות ולוחמי הארגון בשורות

 עוד שימשה ולא בשבילנו גדולה הפתעה היתה השלטונות

 עד השנים, כל במשך מרוסיה יהודים יציאת להיתר כתקדים

 מלחמת לאחר שנים, מספר לפני שהתחילה האחרונה לעליה

 ואישיים אירגוניים שינויים הוכנסו פריס הסכם לפי הימים(. ששת

 ישראל בארץ הארגון מפקד העולמית. בית״ר בהנהגת נוספים

 סטרליץ מרדכי הארגון ונציג בית״ר כנציב גם התמנה רזיאל דוד

 העולמית. בית״ר של הצבאית ההכשרה על כאחראי התמנה

 והדבר התנועה של מרותה תחת הארגון נשאר ולמעשה להלכה

 את להוציא שאף יאיר יאיר. של ולרצונו להשקפתו מנוגד היה

 תלוי ובלתי עצמאי ולעשותו• התנועה, של השפעה מכל הארגון

מפלגתי. ליגלי גורם בכל

 מזכירו היה בזופיובקה, לסגנים הקורס בוגר קביור, מרדכי

 עוזרו היה אמפר אברהם בית״ר. בענייני )חרמוני( סטרליץ של

 התאים של הפעולה כל את ומרכז בגולה הארגון בענייני ימינו ויד

בפולין.

 נציגי פעולה בשיתוף עבדו ליגלית הבלתי העליה בארגון

 ביניהם וחולקו הארגון נציגי עם ביחד הצ״ח של המוסדות

הכס הסידורים האניות, רכישת העולים, ברישום התפקידים

 בזמן האניות בכל הפיקוד ומיתקנים. באוכל האניות ציוד פיים,

 לידי נמסרו ופיזורם קליטתם בארץ, העולים וקבלת ההפלגה

 הגועשת הסוערת, הפעולה, של בעיצומה אז היה הארגון הארגון.

בנצחון. אמונה מלאי ותנופה, תקוות מלאי היו החברים והגואלת.

פתוחה והיד מובן הלב

 יצאתי בנובוסטב, והלין בית״ר של המרכזי המחנה סיום עם

 בערי הארגון של המיוחדת המגבית את לנהל בניס יעקב בלוויית

 חדשים. גם וארגנו הקיימים בתאים ביקרנו עת באותה הסביבה.

ההתלהבות ובבתי־הכנסת. באולמות פומביות אסיפות קיימנו
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הנדר את שקיים האיש

 מיד ותורגמה רבה היתה בא״י הארגון לפעולות וההערצה

 גדולים סכומים והשגנו אמידים יהודים בבתי ביקרנו למעשים.

 למען נכבדים חדשיים בתשלומים שהתחייבו אף והיו למגבית

 מבין מתנגדינו מצד בהתנגדות נתקלנו שלא זכורני בא״י. המטרה

 בבית־הכנסת. בשבת היה זה בקליבן. מלבד השמאל, אנשי

 תוקפני, אחד, אדם ישנו המתנגדים בראש כי לכן קודם הוזהרתי

 ההתכנסויות, את ״מפוצץ״ מכות ובאמצעות שערוריות, המקים

 המשטרה עם בקשרים עומד גם הוא כי נגדו, לעשות מה ואין

 העסקנים בן־חסותה. הוא כן ועל אותה .ומשרת המקומית

 את לקיים אם היססו והרביזיוניסטים בית״ר של המקומיים

 מהססים היו אף הבית״רים העבר. ונסיון חשש מתוך האסיפה,

 דווקא החלטנו ואני יעקב בית״ר. בתלבושת לבית־הכנסת לבוא

והחגור. הדרגות סימני כל על בית״ר בתלבושת להופיע

 ועלינו המקומיים חברינו של ליווי בלי לבית־הכנסת באנו

 מהתקפה עלי להגן מנת על מאחורי עמדה תפש יעקב לבמה. ישר

 מכל המתנגדים לכל בקריאה ישר פתחתי ואני מאחור פתאומית

 יחד כולנו נקום ״הבה :באמרי לשלום ידי את והושטתי הסוגים

 המלחמה כבר התחילה בא״י. להשמידנו עלינו שקמו אויבינו נגד

 להצלת ידו את יתן שלא מי ארור ישראל. לחרות האמיתית

 את בתדהמה שהיכו רב, כה בלהט נאמרו כנראה הדברים העם״.

 כל עם יחד פה, פצו ולא הופתעו הם להפריע. שהתכוננו אלה

 מתנגדנו, בא״י. המלחמה על לסיפורים והקשיבו ,עמדו הקהל

 בית את ועזב מהמקום התחמק שנכשל, ראה המשטרה סוכן

 כי ראיתי בעיניו לצידי. והופיע מהמתח השתחרר יעקב הכנסת.

התכנית. לפי לדבר חופשי והייתי לחשוש ממה עוד אין

 שמקיימים בתואנה לבית־הכנסת שוטר זאת בכל שלח הסוכן

 ודרש הבמה על לידי שוטר הופיע ואכן חוקית. בלתי אסיפה

 לו אמר במקום הרביזיוניסטים יו״ר הרישיון. את לו להראות

הסוף. עד שיחכה להפריע, ואסור תפילה כעת שמתקיימת
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 תהיה לא פה וגם בא״י ״ולמלשינים בפסוק דברי את גמרתי

 דומים ומעשים זה מעשה ושמח. צוחק נראה והקהל תקווה״.

 וקרנם מאוהדיהם, רבים הרחיקו והארגון התנועה מתנגדי מצד

 היה וזה מתנגדים של מבצר ומתמיד מאז היה זה מקום ירדה.

 יהודי של הגדול רובם כי והלין. גליל בכל ביותר מהנדירים אחד

ומאודם. נפשם בכל והארגון בית״ר אוהדי היו והלין

 שימשה ואוליקה חסידית יהדות היתה כידוע והלין יהדות

בסבי מקובל שהיה אלתר ר׳ מאוליקה הרבי של מושבו מקום

 מידי אצלו מבקר היה כלל, חסיד היה שלא , אבי גם בותינו.

 ממנו ומביא מתנתו את לו ומגיש אבות מסורת מתוך בשנה שנה

 מי לו שנודע ואחרי אצלו ביקרתי למקום בואי עם ברכתו. את

 בבית־הכנסת הרציתי בשבת להצלחה. אותי בירך ומוצאי אני

 של שמשו מלאה. ההצלחה היתה שם וגם התפלל הוא שבו

 כי למקורביו, אמר שהרבי סיפר התנועה, אוהד שהיה הרבי

 לבוא. קרובים המשיח ופעמי מקום, בכל נראים הגאולה סימני

 איש אבל המשיח, פעמי את ושמע הסימנים את הרבי ראה ואכן

המשיח. פעמי את שהקדים החורבן רעש את שמע לא

 שהיה טהורי, ציון לבן דווחתי חדשים תאים ארגון על

 התעמולה ההסברה, — הכללית הפעולה על המחוז. מפקד

 לוורשה הכספים את העברתי לאברהם. דיווחתי המגבית, וארגון

למרכז.

הפטלית הטעות

 מתוך ז׳בוטינסקי כתב המלחמה פרוץ לפני שבועות מספר

 מלחמה. שתפרוץ מאמין אינו הוא כי הבינלאומי, המצב ניתוח

 מלחמה, שתפרוץ להאמין רצה לא כי היה יכול לא ז׳בוטינסקי

 חלומותיו, כל ואת תקוותיו כל את תהרוס מלחמה כי ידע הוא

 הכל את תהרוס תפרוץ אם מלחמה לבוא. קרובה שהגשמתם

 משק את גם הרגיש ז׳בוטינסקי בגולה. העם את בסכנה ותעמיד

ובא. מתקרב הגאולה כנפי
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 עלייתם בראשית עוד הנאצים את והכיר ידע ז׳בוטינסקי

כלכלי חרם הכריז הוא היהודים, נגד ופעולותיהם לשלטון

 וכלכלתה. ייצורה סחורותיה, על גרמניה, על היהודי העולם בכל

 נגד פעולותיהם את להפסיק אותם להכריח כך ידי על חשב הוא

את ולגויים היהודי לעם הציג זה עם יחד בגרמניה. היהודים

עזרו ישראל, לארץ מארצותיכם אחינו את נוציא אנו תוכניתו.

 היהודים דעת על התקבלה לא זאת תוכנית לכם. נעזור ואנו לנו

הגויים שגם פלא ואין האנגלים, של בהתנגדותם ונתקלה

ביצועה. לידי הגיעו לא ״המעוניינים״

 שרפה מסחררת, ובמהירות רבה בעוצמה פרצה המלחמה

 התחוללה הכללי ההרס בתוך הכל. את והרסה אירופה כל את

 ז׳בוטינסקי. של היהודי, העם של שבאיומות האיומה הטרגדיה

 כל התפוררו, תקוותיו־תקוותינו כל חלומותיו־חלומותינו, כל

 אירופה ויהדות אירופה על מבוססים שהיו הפוליטיים בנייניו

חרב. ועולמנו נשרפו

 להקמת ופעל תיכנן משם הברית, לארצות עבר ז׳בוטינסקי

הגרמנים. נגד במלחמה הברית בנות בצד שישתתף עברי צבא

 היהודי הלב והתלאות, המלחמות שבע ז׳בוטינסקי, של לבו

נפל. כרע הענקים ואחרון בו נדם והחם הגדול

 אברהם נדד ארצה הניתכות הגרמניות הפצצות מטר תחת

 התנועה ממנהיגי רבים עם ביחד פליטים רבבות בין אמפר

 מתפוררת, החבורה מזרחה. הארגון, וחיילי מפקדים הלאומית,

 חרמוני, בגין, מנחם נפשו. את להציל מנת על בנפרד רץ אחד כל

 של בביתו מתאכסנים ללבוב, ומשם לקובל מגיעים פרידמן ונתן

 עוברים הם משם לשווא, אך הרומני לגבול שואפים כרוסט,

 בלודמיר, בביתו שבועות מספר היותו אחרי אברהם, לווילנה.

 שעברה וילנה ילין. פרידמן נתן של קריאתו לפי לווילנה מגיע

 על מולוטוב—ריבנטרופ הסכם לפי ליטא של שלטונה תחת

שם להתאסף היה שאפשר היחידי המקום היתה פולין, חלוקת
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 מרדכי על־ידי אברהם לנו קרא מווילנה הבאים. לימים ולחכות

 קרוליצקי, ויודל דרבסקי משה ברז, משה רבינוביץ׳, תנחום קביור,

 נייטרלית. כארץ לליטא אליו לבוא הרוסי, הגבול את שעברו

 לארגן אפשר בינתיים לא״י. דרך לחפש סיכויים יהיו אולי משם

 קצווי מכל שיגיעו הלוחמים את וכן המקומיים החיים את

ארגונית. עבודה בינתיים ולפתח פולין

 של הקריאה ואת הקשר את קיבלנו טרם כן, לפני עוד

 בלוצק, והלין במחוז התאים מפקדי התכנסנו מווילנה, אברהם

 הקומוניסטים מפחד שבעתיים, חשאית לפגישה בקובל, ואחר־כך

 א״י, לכיוון הרומני בגבול מעבר לחפש החלטנו המקומיים.

 התאים וחשאיים. קטנים ציוניים תאים ולארגן התאים את לקיים

 משירי ושרו עברית דברו סתר. ובמקומות גג בעליות התאספו

 ברוסיה ציונית מחתרת של במסורת להמשיך מנת על ציון,

הסובייטית.

 בעבודתנו להמשיך ונוכל מהר תיגמר שהמלחמה חשבנו

 יעקב את שלחנו קובל מהעיר ישראל. ארץ למען ובמלחמתנו

 הקורס בוגר מקובל, קופלברג פנחס ואת מלוצק טוב( )בן בניס

 הרומני. בגבול מעבר ודרך קשרים למציאת כחלוצים בזופיובקה,

 עליו ״הידידים״ אחד בהלשנת כנראה ונאסרו, נתפסו שניהם

 פנחס הרומני. הגבול בסביבות לקבל, ביקשו עזרתו את סמכו,

 ברוסיה הסגר למחנות כך אחר והועברו בכלא הושמו ויעקב

 כחייל ארצה להגיע יעקב הצליח שנים כעבור הקרה, הצפונית

 ושלם בריא והוא ברוסיה שהוקם אנדרס הגנרל בצבא פולני

 לחם הפולני, לצבא הצטרף הוא אף קופלברג ללח״י. והצטרף

 יצאו אחריהם המלחמה. בסוף ארצה הוא אף והגיע בגרמנים

 וארקה שיינטופ פוגאץ׳, גרשון הרומני לגבול מקובל שוב

 ידי על הם אף נאסרו קוטי — קוסוב ובסביבות )צור( שטיין

 לארץ הפולני הצבא עם כך אחר הגיעו וצור גרשון הרוסים.

במעצר. מת שיינטופ ישראל.
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 הנשק את שימננו לזופיובקה, חזרתי בלוצק מהפגישה

 מרוח מפח בארגז אותו ארזנו הקורסים. שני את ששימש

 מתחת הורי, בשדות באדמה אותו והסתרנו צדדיו מכל בזפת

 לכשירחיב. להוציאו מחשבה ומתוך כסימן, גדול, פרי לעץ

 מאיר כשהצעירים התאים שני חברי לי עזרו קיוינו... עדיין

 להזהירנו המשמר על עומדים ז״ל רוטנברג וגרשון דרז׳נר

 חפרו סוסנה ויצחק גלמן צבי היהודים. הקומוניסטים מפני

 קליבר בראונינג אחד חדשים, אקדחים שני הבור. את וסתמו

 לאחי המקום על ומסרתי בביתנו הגג בעליית הסתרתי ,7.65

 בראונינג רבע והשני, שיבוא. מקרה לכל עליו שיידע ישראל

 אלה כלים גלמן. צקי של הגג בעליית הסתרנו ,6.36 קליבר

 הנשק את היוו בחוץ, שנשאר כדורים, בלי ישן תופי כלי ועוד

 ובראשם והסביבה, זופיובקה בני לפרטיזנים ששימש הראשון

 בנפרד בתחילה הגרמנים, נגד שלחמו וטשין, וחיים רוזנבלט גד

 הצטרפו יותר, גדולה בקבוצה מאוחר ויותר מפומית, בקבוצה

הפרטיז בין הקרפטים. והרי אוקראינה ביערות קאופק לחטיבת

 את שהוכיחו בית״ר חברי הצעירים במיוחד הצטיינו האלה נים

 הצטיינות. אותות קיבלו ואף גבורה, במעשי במלחמה, עצמם

 שהגיעו ואחרים, רוזנזון, סני גלוז, יוסף בחיים, שנשארו מהם

 התארגנה פרטיזנים קבוצת לארה״ב. היגרו או ארצה אחר־כך

 ברנבלום יוקל הבית״רים הארגון אנשי של בראשותם בקולקי גם

והאר הקורסים של הציוד יתרת והחייצ׳וקים. ליפלבסקי יעקב

 דב של הוריו בבית באדמה הסתרנו בית״ר ודגל בית״ר של כיון

בן־טוב.

הרומני, לגבול שהלכו ופנחס יעקב עם הקשר שנותק למרות

בן־ציון :היו בקבוצה הזה. לגבול חדשה קבוצה שוב יצאנו

 ואנכי. שטיינברג אברהם בויקו, אריה אינבינדר, בוקי זוברמן,

המלחמה לפני ששימשה פולנית, גבול עיירת לשניאטין, הגענו
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 שהספקנו לפני לא״י. לגלית הבלתי העליה של ריכוז כמקום

 שנח־ אחרי רוסיים. משמרות על־ידי נעצרנו מהרכבת, להתרחק

 המחפשים מוורשה, פליטים אנו כי וטעננו ימים, מספר קרנו

הביתה. וחזרנו שוחררנו משפחותיהם, ובני הוריהם את

 והם מווילנה, אמפר אברהם של שליחיו הגיעו אחד יום

 בזופיובקה הקורס בוגרי דרבסקי, ומשה קביור מרדכי חברינו

 העיר דרך ליטאי הרוסי הגבול את לעבור איך אותנו והדריכו

 נתקשר דרכם רובינוביץ, מבית חברינו לנו מחכים שם לידא,

לליטא. הגבול את בלילה ונעבור מורה־דרך עם

 אברהם המפקדים. רק יבואו בינתיים כי היתה ההוראה

 אם ספק כי רבים, אנשים גורל אחריותו על לקחת מוכן איננו

 לתעודתם יגיעו כולם אם ספק יש בהצלחה, תוכתר הפעולה

 או להיהרג הגבול, על להיתפס סכנה יש הנייטרלית, בליטא

 גורלנו יהיה מה הבטחון עדיין אין הכל, ואחרי לסיביר, להישלח

לנסות. צריך אבל לא״י, משם להמשיך נוכל בכלל אם בליטא,

״בינ ושוחררתי נחקרתי נאסרתי, מהמקום, יציאה בנסיון

 היע־ דרך ואני, שטיינברג אברהם חמקנו בלילה למחרת תיים״.

 והחשוכה האפילה הרכבת לוצק. בקו הרכבת לפסי עד ברגל ־ות

 היתה הגרמנים, האוירונים של ההפצצות סימני עדיין בה שהיו

 עיר בין בדרך קטנות ביניים תחנות ליד מהלכה את מאיטה

 מסעה האטת בזמן מספר. לדקות נעצרת שהיתה לפני לעיר,

 הראשיות בתחנות החושך. בתוך ונבלענו עליה ועלינו קפצנו.

 מנת על חשודים אנשים אחרי ובלשו שחיפשו בלשים עמדו

הקרו בתוך נשארנו אלה, בתחנות ירדנו לא ולאסרם. להורידם

 להתחמק בידינו עלה וככה בדרכנו, והמשכנו החשוכים נות

 מתארגנות שבו מקום קובל, עד ולהגיע הבולשת ומעינם מידיהם

 יוצאים אנו ושוב הליטאי, הגבול את ״לגנוב״ הפעם קבוצות,

 מטורצין. ועדינה חיסיה טוריסק, יודל בצירוף הקבוצה, אותה

תמורת שקיבל הכסף עם הסתלק הסוכן מצליח, אינו הנסיון
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 למקום, ממקום טולטלנו שוב נאסרנו, שוב הגבול, את העברתנו

 כי סיפורנו, על חוזרים ואנו הרוסית, הבולשת על־ידי נחקרנו

 על ומאומנים מצווים והיינו והיות מוורשה. פליטים אנו

 שלנו הזהות תעודות את בתחילה עוד השמדנו קונספירציה,

 עוד באדמה הסתרנו מבית״ר והתמונות המסמכים כל ואת

 ועם והמסמכים התמונות עם נתפסו אחרים בבית. בהיותנו

 ונאסרו נשפטו אלה — להצילו מנת על עמם לקחו אשר הדגל

 לבל והוזהרנו שוחררנו עזרו, התירוצים כקונטרבולוציונרים.

הצליח. השני והנסיון ניסינו, שוב הגבול. בסביבות נסתובב

בלילה״ ,,גנבים

 מקפיא וכפור שלג סערות של לילה סילבסטר, בליל היה זה

 והליטאים, הרוסים הצדדים, משני הגבולות שומרי אברים.

 ובכפור. בסערה להסתובב מתעצלים סתם או חגם, את חוגגים

 נמצאה שביקתתו מורה־דרך איכר, של בביתו חשיכה עם התכנסנו

 הגבול את לחצות התכוננו שמן תשלום ותמורת הגבול, ליד

בהדרכתו.

 היתה האיכר ביקתת לנוח. החבריה שכבו היציאה לפני

 היה לא שבעים, היינו שלא למרות היטב. ומחוממת מוסקת

 תה כוס שתינו המתיחות. מפאת לאכול תיאבון אחד לאף

 ואנו בראש המוביל לדרך. יצאנו הסערה גבור עם ובחצות חם,

 אחד בין מפריד גדול לא כשמרחק אחריו, עורפית בשורה

 עד גבוה היה השלג ומייגעת, קשה היתה •ההליכה לשני.

 הכוחות למתניים. מעל שקענו אף שונים במקומות לברכיים,

 אני וברגלים. בגוף חם והיה עליון מאמץ עשינו אבל אזלו,

 לבדוק בפעם, פעם מידי עצרתיו המוביל, מאחורי שהלכתי

 עם הטור מאמצע הקשר שנותק אף וקרה נוכחים. כולם אם

 קשה גופנית, מבחינה ושברירית עדינה בחורה חיסיה, חיסיה.

עם קטנה לא מזוודה סחבה ועוד שלנו בקצב להתקדם לה היה
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 לפני היה זה נעצרנו, גבה. על עור ברצועות הקשורה חפצים

 לחפש אחורנית הטור בעקבות המוביל עם חזרתי ממש. הגבול

 ומחכים בשלג שוכבים כשאחרים החברים, יתר ואת חיסיה את

 איבדה חיסיה ומחכים. יושבים כשהם אותם מצאנו לבסוף לנו.

 לפנות. לאן ידעה ולא לפניה ההולכים עם הראיה קו את

 עליה להקל מנת על היה. אסור שלפניה לאלה ולקרוא לצעוק

 לאריה ומסרתיה מחאותיה חרף המזוודה, את ממנה לקחתי

 היה קטן תיק רק לשאת, כבד משא לו היה שלא היחידי בויקו,

 שיכבידו רבים דברים לסחוב לו למה בשכל, נהג אריה בידו.

 לו, היה כנראה וכסף מקום. בכל הכל לקנות אפשר בכסף עליו,

החב העיר. את עזבם עם בוורשה מאברהם שקיבל מהכספים

 התחלפו טוריסק, ויודל שטיינברג אברהם :האחרים רים

חיסיה. של המזוודה את וסחבו

אותנו. תקף פחד מתקרב. רעש ושמענו לגבול בשקט הגענו

 ר׳בצנו לפנינו. ליטאים או רוסיים שמשמרות בטוחים היינו

 זמן שנתמשכו ארוכים רגעים אלה היו וחיכינו. בשקט בשלג

 נפלנו הנה מוחנו. את הטרידו ומחשבות בחזקה דפק הלב רב.

 היה לשווא כי התברר לבסוף אבוד. והכל הגבול, שומרי בידי

 ליטא מכיוון הגבול את שעברו מבריחים אלה היו פחדנו.

 הם וכאשר בפניהם התגלינו לא הלב. מעל נגולה אבן לרוסיה.

 בקושי מושכים כשאנו כוחותינו בכל בריצה התחלנו התרחקו,

 המוביל בעקבות אני שוב. ושוקעים השלג מערימות רגלינו את

 לרבים שקרה כפי לנו יברח שמא מפחד לאבדו, לא משתדל

 ה<ןג־ ,מאחורי הטור עם הקשר על שמרתי בגבול. ממש אחרים

 שחור גוש על פעם מידי הצביע המוביל מאוד. עייפים היו שים

 ההוא, הגוש עד נגיע באמרו: לפנינו הלילה בעומק שנראה

 אחרי בליטא. ואנו לגבול מעבר הנמצאים עצים קבוצת שהם

 לחורשה זאת בכל אמנם הגענו כאלה, ״גושים״ מספר שעברנו

 לא איישישוק, בסביבות היינו הרוסי. לגבול מעבר שהיתה

ליטא. בתוך — מווילנה הרחק
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 עייפים רעבים, השלג, בתוך העצים בין השתרעו כולם

 התנור מן ישר חם שהיה האיכר אצל שקנינו הלחם ורצוצים.

 הוצאתי אותו. וללעוס בו לנגוס היה אפשר אי מהכפור, קפא

 מהחברה אחד לכל ותחבתי סוכר קוביות עם חבילה מתרמילי

 אחרי עיניהם״. את ״פקח ממש זה עזר, זה לפה. קוביות

 לכיוון המקום את הראשונה השלישיה עזבה קצרה מנוחה

 ליטאים כאיכרים נראינו ואנכי עדינה המוביל, איישישוק.

 ביריד סחורתם למכור באים הגב, על שקים עם מהסביבה

 בדרך פגשנו שחר. עם שישי ביום היה זה באיישיקוק. אשר

 שלמדנו מה רם, בקול וברכנום הגבול ממשמר ליטאים חיילים

 ואכן בליטאית, טוב( )בוקר דיאנאס״ ״לאבאס המוביל, מפי

 שהאמינו מתוך או נימוס מתוך אם אותנו, עצרו לא אמנם הם

 חברים לנו חיכו באיישישוק ליטאים. איכרים שאנו באמת

 בחשאי, בלילה, בחורשה. המחכים הנותרים את להעביר שיצאו

ניצלנו. העיר. לווילנה לסוסים רתומות בעגלות נסיעה לנו סידרו

דליטא בירושלים

 גדולה, היתה התרגשותו פנינו, את בשמחה קיבל אברהם

 רבים ותלאות מאורעות אחרי סוף, סוף חליפות. והאדים החוויר

 שוב אנו ליטאים, של גרמנים, של סובייטים, של מלחמה, של

 בעקבותינו, באו קבוצות עוד הסידורים. לכל דאג אברהם יחד.

 מאנשי בודדים בית״רים גם תאים. חברי וביניהם מעטים, אבל

 ובודדים. קבוצות להגיע והצליחו עצמם דעת על הסתננו והלין

 פעמים מספר שניסו הצעירים בחלקם, 1הגיע זופיובקה אנשי גם

 בין לבתיהם. וחזרו התעייפו התאכזבו, הליטאי, בגבול ונכשלו

 גילדין דרורי, גם שטיינברג, מלבד היו זופיובקה מאנשי הבאים

 דבורה פרידמן, חנה גלמן, צבי )תבורי(, בליטשטיין טוב(, )בן

 כללי(, )ציוני שמואל ואחיה פוטש חנה שוסטר, מכלה בס,

בווילנה. יעקב״ ״בנות של המחנכת שהיתה בייגל, פייגה הרב ובת
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 ברחוב אשר בפנימיה מאנשינו רבים התמקמו בווילנה

 ונתמך שהתארגן המשותף המטבח סביב התרכזו כולם פורטובה,

 מגורים חדרי להם מצאו רבים קרולבסקה. ברחוב הג׳וינט על־ידי

 על־ידי כן גם ששולם חודשי שכר תמורת וגויים יהודים אצל בעיר

 אברהם מלחמה. פליטי פליטים, של בזכויות היינו כולנו הג׳וינט.

 המלחמה. לפני עוד לא״י עלה שבנם בודגייר משפחת אצל גר

 ברחוב מלמד, משה משפחתי קרובי אצל גרנו ואני בן־ציון

 במרכז שהיה בווילנה, לבית־הסוהר סמוך היה הבית יזואיצקה.

 רבים, אסירים ביומו יום מידי מובילים רואים היינו לשם העיר.

 בנם הזאת. העיר שליטי היו אתמול שרק הפולנים מבין בעיקר

 ״אלט־ באניה אחר־כך הגיע סליק, מלמד, משפחת של היחידי

 הזאת. המשפחה מכל שנשאר היחידי הוא האצ״ל. כחבר לנה״,

 בווילנה הנאצים. על־ידי וילנה יהדות כל עם יחד הושמדו הוריו

 ממחוז הוילנאית גונדות, בשתי בתאים, הארגון חברי אורגנו

 עבודת שגשגה זאת מלבד מהפליטים. המורכבת והגונדה וילנה,

 מפקדים של גדולה תגבורת שקיבלה אחרי כולה, בליטא הארגון

 שהיה מי עמד בליטא הארגון בראש הפליטים. מבין ומדריכים

 :הפליטים מבין הסגנים — המדריכים גלזמן. יוסף בית״ר נציב

 רוזנבאום, ויוסף רוזנפלד שמעון בליטשטיין, צבי בגין, דוד

 אוקמרגה, בשאוולי, הארגון בתאי הדרכה בתפקידי לעזרה נשלחו

ובקיידאן. ינובה

 ואותי הפליטים. גונדת כמפקד ציון בן את מינה אברהם

 עבודת את לבדוק עברנו אתו' יחד הווילנאית. הגונדה למפקד

 מסטודנטים מורכב שהיה תא הדריך אורלנסקי יעקב התאים.

 וטענו בקורינו הזדמנות את שניצלו ״מסדה״, מארגון וילנאים

מהפכ ״לוחמים עבור ורצינית מספקת האימונים תכנית שאין

להק מפריעה החמורה הצבאית המשמעת כי טענו כן כמו ניים״.

קור בוגרי התאים. לחברי עצמאית ומחשבה מהפכנית רוח נות

אימן אותם וילנה, תאי של המפקדים את שהיוו לסגנים סים
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 המפקדים את הכרתי וכך אלי, העביר בעצמו, לכן קודם אברהם

 רובם גדולות, פעל מהם אחד כל וילנה. אנשי מבין המופלאים

וגורלו. אחד כל וסיפורו, אחד כל כפרטיזנים. בקרבות נפלו

 הפנימיה על האחראי אורינגל, מרדכי נשלח תקופה באותה

 קבוצה ובעקבותיו בביאליסטוק, ובית״ר הארגון ממפקדי בווילנה,

 ברזניק קלמן אורינגל, יחזקאל בן־ציון, וביניהם אנשים 5 בת

 אשר מלטביה, ימאים מבריחים, עם קשרים לקשור וגורפיין,

 שוודיה לשוודיה. מריגה אנשים להעביר יוכלו ספינות באמצעות

 הלאה ולחתור להמשיך סיכויים היו ומשם נייטרלית, ארץ היתה

לא״י. יותר ארוכה בדרך ולו

 השלטונות בידי הוסגר בו, שבגד סוכן עם שהתקשר מרדכי

 מרדכי הגיע שנה 14כ־ כעבור לסיביר. והוגלה נאסר, הרוסיים,

ארצה.

שביט פכופבי

 בשורות )נפל ז״ל רבינוביץ תנחום בראז, מ. קאביור, מרדכי

 שוב נשלחו דרבסקי ומשה קרוליצקי יהודה ־היהודית(, הבריגדה

 לווילנה. נוספים אנשים ולהעביר להתקשר כדי הגבול את ועברו

 מראשי שהיה שטרסמן ד״ר את למצוא עליהם הוטל כן כמו

 קצינים 15,000כ־ בין ושנשבה בוורשה הארגון של הפעילים

 ולהב־ מהשבי אותו למלט ולנסות קטין, יערות בסביבות פולניים

 אישית, בקשה אברהם, על־ידי גם התבקש קרוליצקי לוילנה. ריחו

 הקורס בוגר מלודמיר, ליברס עוזר חברו את ולהביא למצוא

 לווילנה. חזרה הגבול את לעבור בנסותם נאסרו כולם בזופיובקה.

 נשרו רגליו, אצבעות קפאו הרוסים. ידי על קשות עונה מרדכי

 שוחרר לערך שנה כעבור וסבל. עינויים מרוב ושיניו ראשו שערות

ומדוכא. הרוס והוא בווילנה והופיע קביור מרדכי פתאום

 קטן בבית־קפה בווילנה אתו נפגשנו ואני גלוברמן אברהם

פי על רוסיה את לצאת לו הצענו בעיר. נידחת בפינה אחד,
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מהקונ עבורו מזויף מכתב גם היה כי שלו, האמיתיות התעודות

 בטוחים היינו עליה. רשיון עבורו שיש לו אמרנו הבריטית. סוליה

 הגיב, לא מרדכי הפספורט. על תמונתו את להדביק רק יש שיצליח.

 השאירו לא בעינוייהם הרוסים היה. אדם צל מיואש. היה הוא

פחד מרדכי ורוחו. נפשו את ורצחו גופו את הרסו הם מתום, בו

עבורו. ערובה בני לדבריו שהיו בהוריו, הרוסים יתנקמו שמא

 עד זוכר אני כולם. כסוף כנראה היה וסופו בווילנה נשאר הוא

 היה הוא יחד. ואכלנו שישבנו בעת המעונים פניו את חיום

 אינו כאילו ושותק. עלינו מסתכל תוהה, — כבויות עיניו חיוור,

 פחדנו לא הזה. העולם מן היה לא כאילו עיניו. למראה מאמין

בגד. לא מרדכי זאת. פגישה אחרי נאסר לא אחד אף ואכן מפניו,

ר ת ס א

 של המזכיר של בתו היתה אברהם, של חברתו יפה, אסתר

של השיעורים התקיימו בביתם . ז׳׳ל׳ גרודזנסקי עוזר חיים ר׳

 מלא גופה בינוני, גובהה אסתר, וילנה. מגונדת המדריכים תא

 שחור שערה ורודות, לחייה כהה, עורה גון מלאות, פניה ועגלגל,

 תמיד וחיוך ושקט צרוד קולה ירוקות. כחולות עיניה וקצר,

יהו אדוקים, בת של בדבקות תוססת כולה אסתר פניה. על נסוך

למרות נדיר. אישי וקסם טוב־לב בה היו אשר שורשית, דיה

כאשה. והן כאישיות הן מקסים, חן בה היה יפהפיה, היתה שלא

הרא אהבתו זאת היתה )ואולי באסתר התאהב אמפר אברהם

 ענייניות היו בנוכחותנו פגישותיהם בחייו(. והאחרונה שונה

 ביניהם היחסים המשותפת. והעבודה הארגון בענייני ורשמיות

 של בפניה הסומק פרח פעם לא ביותר. ורגישים עדינים היו

 זה סומק על התגברה ובקושי ביישנית מטבעה שהיתה אסתר,

 אברהם, גם עניינית. בשיחה ולפתוח מכך להתעלם בנסותה

רגישותו ואת מבוכתו את להסתיר תמיד הצליח לא ביישן, שהיה
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 אסתר הכל, סידרה אסתר אסתר. עם המשותפות הפגישות בעת

 תעודות מזוייפים, או רשמיים שונים מיסמכים בווילנה השיגה

 בעזרת לעליה אמצעי לשמש צריכות שהיו בתי־ספר, של בגרות

 וכר להדרכה מקומות השיגה אסתר כסטודנטים. עליה רשיונות

 המדריכים, קבוצת של השיעור בגמר חצות, לפני בלילה, פעם

 זמן ברווח אחד, אחד אסתר, של ביתה את עזבו כשהבחורים

 ישבנו האחרון, אני נשארתי זהירות, מטעמי לשני, אחד שבין

 מתפילה או מעבודתו שחזר אסתר של אביה הופיע והנה ושוחחנו.

 כיסוי בלי אני חיים״. ה״חפץ של בבית־הכנסת גמרא משיעור או

 האימונים התקיימו בו האורחים, בחדר אסתר עם יושב ראש,

 לבתו העיר אסתר של אביה תורה. ספר נמצא בקיר אשר ובארון

 מנעה לא איך לענות. מה ידעה ולא הסמיקה אסתר כך. על

 של פניה ובבושת בכשלונה ראיתי ראש. בגילוי לשבת ממני

 קיום על ידעתי לא לה. לעזור יכולתי לא אך אביה, בפני אסתר

 גילוי על לי להעיר ״העיזה״ לא כנראה והיא בחדר התורה ספר

ראשי.

 הארגון ממארגני אסתר היתה וילנה את כבשו כשהגרמנים

 היהודית המחתרת של תלוי הבלתי השני וגם הראשון הכללי

 כפרטיזנים ולהילחם ליערות לצאת שאף הארגון וילנה. בגיטו

 שום מצאו ולא בגיטו בפעולות סיכוי שום ראו לא הם בגרמנים.

 הראשון לארגון בניגוד בגיטו, במרי ממשית ותועלת אפשרות

 שעסקו גלזמן ויוסף קובנר אבא ויטנברג, איציק של בראשותו

את עזבה אסתר עצמו. הגיטו בתוך הגרמנים נגד מרד בהכנת
*

 נעלמו ושם לקובנה שלה הארגון בשליחות כארית מחופשת וילנה

עקבותיה.

בחור לוין, בורקה היו: האחרים המדריכים תא חברי

וחיוורון רזים, פניו וחזק. מוצק אבל כחוש גופו ורציני, מסור

חריפה. ולשונו חד־תפיסה היה בורקה עליהם. נסוך מתמיד

כולו ומסודר, היה מוכשר בחור מחשבותיו. גם היו וכאלה

 דתי. שאיננו סגפן נזיר, של בגופו אידיאליסט בוערת. אש
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 יפים פניו ורודות, לחייו יפה־תואר, גבוה, חזן, מולקה

 יפה לבוש מוליק לכל. ומוכן אמיץ בוגר, והוא נער כפני

 את מלווים נעורים רוך של ויופי צחוק כשבת רבה, ובקפידה

 בגיטו הכללי בארגון פרטיזנים היו שניהם ופעולותיו. דיבורו

 הלוחם. המפקד, המנהיג, גלזמן יוסף של פקודתו תחת וילנה

 עם בקרב בגיבורים ונפלו רודניצקה לפושצ׳ה פרצו אתו יחד

הגרמנים.

 וחזק. גמיש קפיצי, גוף, מוצק נמוך־קומה, אשבל, מיכאל

סיפו מספר הצרוד בקולו מתבדח. תמיד תמיד, צוחק מיכאל

משתת והכחולות־אפורות הגדולות עיניו לרוב. ובדיחות רים

 תנועה. כל בדיחה, כל סיפור, כל המלווים ובהוויה בתנועה פות

פחד. יודע שאינו אמיץ מפקד ומסור, נאמן חייל

מהגיט* בחיים נשאר והוא אשבל למיכאל המזל לו שיחק

 פרטיזנים גם נרצחו בהם השונים מהטיהורים מהיערות, אות,

 בית״רים, היותם מפאת גם הגויים. חבריהם בידי רבים יהודים

שונות. בהזדמנויות הקומוניסטים על־ידי וחוסלו נרדפו

בהת השתתף לאצ״ל, הצטרף ארצה, להגיע הצליח אשבל

 קלפוס דבורה שמחון, יוסף עם יחד )צריפין( סרפנד על קפה

 שניהם, הובאו אחד בהיר ביום הבריטי. בשבי ונפלו )נחושתן(,

 היתה הפתעתנו בירושלים. המרכזי לבית־הסוהר ושמחון אשבל

 האמנו לא עצומה, היתה זאת פגישתנו על והשמחה גדולה

חלום. היה זה עינינו. למראה

 היתר וכל הווילנאית הגונדה לתחיה, קמו הזכרונות כל

 יחידי אשבל ניספו. רובם וטובים, רבים רבים, עינינו, לפני עברו

צורב... כמה כואב, כמה כולם, את כאן מייצג כמעט,

 ושובב לץ נשאר התבגר, רק הוא הרבה, השתנה לא אשבל

 כן לפני שנים חמש כשהכרתיו שהיה כפי יחד, גם ורציני

באצ״ל. אמיץ לוחם היה אשבל בווילנה.

לוח־ שיר מאידיש תרגם בירושלים בבית־הסוהר בישיבתו
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הזדמ בכל אותו שרו אצ״ל, חיילי חבריו, בריקדות״. ״עלי מים,

 עד מושר והוא בארץ נפוץ זה שיר ובחוץ. בבית־הסוהר נות

 תרגם לח״י, כחבר אתנו יחד עצור שהיה בגין, דוד גם היום.

מנגינה. ובאותה אחר, בנוסח שיר אותו

 נידונו שמחון, יוסף והנהדר האמיץ והבחור אשבל, מיכאל

 האצ״ל ע״י אנגלים לחטיפת )תודות עולם למאסר וחוננו למוות

 בירושלים מבית־הסוהר הועבר אשבל ערובה(. כבני והחזקתם

 בשעת ונפל האצ״ל על־ידי פריצתו בעת מהכלא ברח לעכו,

 ביחד בירושלים מבית־הסוהר לברוח הצליח שמחון הפעולה.

 בבית שחצבו מנהרה דרך לח״י, אנשי 8ו־ אצ״ל חיילי 3 עוד עם

 בתאונת נהרג המדינה. בהקמת ולראות להלחם זכה הסוהר.

שונות. בדרכים והשיגם שניהם את רדף המוות עבודה.

* *
♦

 דייכס, פולה אסתר, של חברתה עיני מול עומדת חיה כמו

 על־ידי שנרצח בהרצליה בית״ר פלוגת )חבר שלומי של אחותו

 היפה, הבלונדינית בן־ציון, של חברתו פולה, מוסתים(. אחים

 והחייכניות. הטובות הכחולות העיניים הארוכה, הצמה בעלת

 פולה התנהגה בחברתנו הארגון. וחיילת בית״ר חברת היתה

 זאת ובכל בית־ספר, כתלמידת והנהדרת הבהירה העדינה,

 בגין מנחם אצל ביקרה )פולה אסתר של כחברתה כלוחמת,

 לו והביאה הרוסים על־ידי שנעצר אחרי בווילנה בבית־הסוהר

 רעיתו כי לסיביר, — רוסיה ללב שהועבר לפני שלום״ ״דרישת

 מפקד של המקשרת אחר־כך היתה פולה לא״י(. עלתה עליזה

 ופעולות שליחויות ביצעה גלזמן. יוסף וילנה, בגיטו הארגון

 ואף דומה כשהיא ובסביבה, וילנה בגיטו המחתרת של רבית

 הפרטיזנים עם הגיטו את מקשרת שוב פולה לארית. מוסווית

 נתפשה האלה השליחויות באחת גלזמן. של בראשותו ביערות

להורג. והוצאה הגרמנים, בידי הפולנים על־ידי והוסגרה
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 של מהבית״רים סלוצקי אליהו היה חיה האנציקלופדיה

 היתה — מיוחד ביופי הצטיינו לא פניו כי אם וילנה. קן

 והוא כרימון ידיעות מלא תרבות, איש ויפה, טובה נשמתו

 בתנועה. אשר לאקטיביסטים וגישתו דיעותיו פי על השתייך

כאחרים. נספה הוא גם

 ובני מליטא מפולין, והבית״רים הארגון חברי לטובה ייזכרו

 היה א״י שחלום שפתם, היתה העברית, שהשפה הנהדרים, וילנה

 בסבלם ביותר הקשות בתקופות אותם ליווה זה חלום חלומם.

 ובבונקרים. ביערות הגרמנים, שלטון ותחת הרוסים שלטון תחת

 היתה הציפיה העינויים. את הסבל, את עליהם הקל זה חלום

 החלום צץ מצב בכל כי ויוקדת, חזקה היתה והאמונה סוערת

 זיין ״זאל שרים: שהיו באידיש השיר כדברי החיים. על והקל

 מיר איז טרוים אין שלעסער, מיינע לופט דער אין בוי איך אז

 בשבילם נשאר זה אכן בעסער״... מיר איז טרוים אין — שענער

 מכל הרוצח בדמות המוות כי פעם, אף נתגשם שלא חלום בגדר רק

והבוד להשמידם, מנת על הרף בלי אותם רדף והגוונים הסוגים

 ועד הזה היום עד מהווים להגיע, שהצליחו המאושרים דים

 שלא אלה של ואישיותם אופיים טיבם, על נאמנה עדות הסוף,

 אמפר אברהם של וחניכיהם פיקודיהם חבריהם, ביניהם זכו.

גלזמן. ויוסף

באים הסובייטים

 אמפר אברהם אחרי לעקוב מנת על הסיפור, לעצם נחזור

 העבודה את לפתח הספקתי טרם הסופית. תחנתו עד בפעילותו

 לעזוב הליטאים השלטונות מאת צו קיבלתי הווילנאית, בגונדה

 ליד קטנה עיירה ז׳אגארי, הוא החדש מגורי ומקום וילנה את

 המקום. את לעזוב עלי היה ואסור ליטא. בצפון הלאטבי הגבול

 בי דווקא בחרו למה האמיתית, הסיבה את יודע אינני היום עד

 בווילנה, שהתאספו והבית״רים הארגון מפקדי ומכל חברי מכל

בלבד. המקרה יד זו היתה אולי ממנה. אותי לגרש
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 ידידתו אשה, עם קשור שהיה דורון, בינם את שלח אברהם

 ממפקד שתבקש מנת על בווילנה, הליטאית המשטרה מפקד של

 על לשובה חכינו ואני דורון הגרוש. פקודת את שיבטל המשטרה

 קשה. חורפי ביום מקור קופאים ארוכה, שעה המשטרה בנין יד

ריקות״. ״וידיה המשטרה מפקד של ממשרדו יצאה האשה

 לז׳אגארי הגעתי וילנה, את עזבתי ברירה, לי היתה לא

 אחד וביניהם אחרים, פליטים עם יחד בפנימיה גרתי ושם

 ״עלי באידיש השיר את למדתי מפיו מוורשה, הבונד ממנהיגי

 ״מסדה׳׳ הקורפורציה חבר קופפרברג לוטק וכן בריקדות״

 מפתיע לא ואולי חשוב דבר קרה בינתיים בוורשה. הרביזיוניסטית

 את הפסיק ואף בליטא החיים כל את רדיקלית בצורה ששינה

 האישי החופש את סיכן אף זה חדש מצב בה. שלנו הפעילות כל

מאנשינו. ואחד אחד כל של

 את ״במתנה״ לליטאים מסרו לכן שקודם הסובייטים,

 שאליה הליטאים, של והאהובה ההיסטורית בירתם — וילנה

 לשלטונות האוהד יחסם את פתאום שינו רבות, שנים התגעגעו

 קומוניסטי משטר בה הקימו עליה, השתלטו החופשית, ליטא

הסוב הסוציאליסטיות הריפובליקות כאחת לרוסיה, וסיפחוה

 מוסו ״וילניוס ההוא בזמן נפוצה שהיתה האימרה לפי ייטיות.

הרוסים(. של ליטא שלנו, )וילנה רוסו״ ליאטובה —

 ציונית, פעילות כל נאסרה הסובייטית, המסורת מירע לפי

ותמי הג׳וינט פעולת הופסקה העתונים, נסגרו מנהיגים, נעצרו

 ואסטוניה. לטביה ליטא, על גם הברזל מסך ירד בפליטים, כתו

 ותקוותינו. תוכניותינו כל על — הכורת ירד זה מסך עם ויחד

 ״הרמטית״ הברזל מסך את הסובייטים סגרו לא מה משום

 ואנשים פליטים חו״ל, נתיני התחילו דרכן פירצות, והשאירו

 בדרכים המדינה את לעזוב ציוני, ונוער ציונים ביניהם שונים,

ומשונים. שונים מסמכים באמצעות שונות

ונתן אמפר אברהם פיזרו ממאסרים, ופחד זהירות מתוך
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 האנשים כל עם כמעט הקשרים את וניתקו התאים את פרידמן

 נחום בשם אחד בבחור נעוצה היתה לכך והסיבה הארגון. חברי

 רבים שהכיר בוורשה, טאט״ ״די מעובדי לידא, תושב זאצפיצקי,

 ומסר הקומוניסטים עם פעולה שיתף נחום הארגון. מאנשי

 אברהם מלשין. הארגון, חברי על ידע שהוא מה כל את להם

 עם ביחד לארץ־ישראל, והגיעו ליטא, את לעזוב' הצליחו ונתן

 תקועים שנשארו חוץ, ואזרחי ארץ־ישראל שליחי אנשים עוד

 בתור עליה רשיון קיבל אברהם ובליטא. בפולין המלחמה, בזמן

 אליו ששלח בירושלים, העברית האוניברסיטה של סטודנט

ויתקין. כפר תושב שמואל, אחיו

ישראל, לארץ סרטיפיקט היה עבורו שאף בגין מנחם

 האחרים. הרביזיוניסטים ממנהיגי אחד לטובת תורו על ויתר

 ושיחקו וילנה ליד בכפר שייב ישראל ד״ר עם עת אותה ישב

 )מעשר לאסרם שיבואו לקומוניסטים וחיכו״ ״שיחקו שח.

 בבית ונכלא נאסר בגין מנחם באו, ואכן אלדד(. — ראשון

והרחו הקרה הלבנה, לסיביר והוגלה נידון בווילנה. הסוהר

 שנשאר בכך היתה העליונה, ההשגחה יד ואולי במקרה, קה.

 והתלאות הרעב והכפור, הסבל העינויים, כל למרות בחיים,

 הסוביטית. ברוסיה ההסגר ובמחנות הסוהר בבית אותו שמצאו

 פולני חייל בתור ארצה 1943 בסוף להגיע הצליח הוא

 רבבות שוחררו ההסכם, לפי כאשר אנדרס, הגנרל של בצבאו

צבאות עם ביחד הגרמנים נגד שיילחמו שבויים, פולניים חיילים

ובאירופה. — התיכון המזרח דרך הברית,
» *

*

 בשם חתום מברק קיבלתי מווילנה, העדרות כשנת אחרי

 עם ובאתי. גלותי מקום את עזבתי לשם. מיד לבוא אברהם

 נפסק מפוזרות, הארגון גונדות אברהם, את מצאתי לא כבר בואי

האנשים. כל עם הקשר

ועם אברהם של מזכירו שהיה בויקו, אריה עם התקשרתי
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 אברהם כי לי סיפרו הם האישי. יועצו שהיה אידלשטיין, יוסקה

 כפי אלה טפסים הבריטית. לקונסוליה ״מכתבים״ מספר הכין

 בטיפולו שם ביקורו בעת מהקונסוליה, נתן סילק לי, שסופר

 הסמל את עליהם שנשאו אלה טפסים גבי על ארצה, לעליתו

 כזה מכתב בעל לכל יש פיהם ועל ״המכתבים״, נכתבו הבריטי

 אריה, אמר לך, מיועד המכתבים אחד ישראל, לארץ עליה רשיון

 עליית של אמיתיים מכתבים ארבעה האחראים. בין חולקו היתר

 אלה )מכתבים מלוקאץ׳ בויקו אריה של לחניכיו נמסרו הנוער

 רוסיה, את לעזוב שאפשר האמינו לא הם ידיהם. על נוצלו לא

 שאלתי, פח(. לנו טומנים שהקומוניסטים חשדו לוקאץ׳ אנשי

 : תשובה קבלתי זה על י מעט כך כל ולמה כזאתי החלוקה למה

ובפקודתו״. אברהם עשה ״כך

 בין ולחלקם נוספים מכתבים להכין ויוסף, לאריה הצעתי

 להכין ״אסור היתה, תשובתם משם. להוציאם ולנסות אנשים עוד

 המכתבים בעלי של הסיכויים את יסכן רק זה מכתבים, עוד

 העניין עלול נוספים, מזוייפים מסמכים יתרבי אם הקיימים.

וייאסרו״. ייתפסו וכולם להתגלות,

 רק — — חשבתי טעות אותה שוב לכך, הסכמתי לא

 כלפי האחריות בפני פחד שוב יינצלו, מעטים רק המפקדים,

הרבים.

 לוטה עתידנו מעקב, תחת אולי נמצאים אנו אומנם

 יושבים זמן באותו בטחון. חוסר של ודאות, חוסר של בערפל

 וילנה ובאוקראינה, בווהלין שנשארו האנשים שאר כל אולי

 אבל קלושה, ותקוותם אפורים חייהם אומנם בבתיהם, וליטא

 החיים המלחמה, לסוף יזכו אולי בבית, יושבים הם זאת בכל

 אולי ואנו, תתחדש, ישראל לארץ והתקוה מחדש יתחילו

 נאבקים אנו הלב, דואב שני מצד פח. לנו טומנים באמת

 הרי נצליח, אף ואולי והנאצים הרוסים צפורני מבין להמלט

המאבק עצם הצליחו. ונתן אברהם והצליחו, נסעו רבים
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 תקווה. של חרות, של ההרגשה את בלב מחדירים והנסיונות

 מזוייפים, ומסמכים ״מכתבים״ להם שאין הנותרים כל אבל

 לצאת סיכויים להם אין בודאי הם להם, דואג אינו איש

 לארץ להגיע תקוותם אפסה כי לעין, נראה אינו ועתידם מרוסיה

 שעזב לאחר מברק ישלח שאברהם חשבתי, ייתכן, לא ישראל.

 המקום. את שעזב לפני דברים לי למסור רצה בודאי רוסיה, את

 הדבר כבר... עזב שאברהם אחרי מווילנה יצא המברק ואכן

 הזה, ה״קו״ כל הזה. היום עד פיענחתיו ולא בפני סתום

 נראה היה לא מחדש, אנשים ארגון בפני והזהירות הפחד כל

 והארגון בית״ר ממנהיגי בליטא אז נאסרו לא הרי זאת בכל לי,

בית״ר. שלטון קצין דיליון, ויחזקאל בגין מנחם מלבד

 למסך מעבר שנשארו האלפיכרהטובים עיני לפני עברו ושוב

 מועד, בעוד לווילנה להעבירם מספיק אולי עשינו שלא הברזל,

 אנו גם והנה היה, אפשר עדיין כאשר זאת, לעשות שאיחרנו

 וחיפשתי בי, התקומם ליבי המסך. ירד עלינו גם שהצלחנו,

בווילנה. אשר לאנשים קשר

 פרטיים שעורים נותן והוא )בנאי(, טונקל יעקב את מצאתי

 והוא דרביאנסקא, פשקה וילנאית, בית״ריה תלמידה, בבית

 אמפר ע״י שהתמנה יעקב, לארגון. קשר מכל מזמן מנותק

 ללימודים נרשם לז׳אגארי, גרושי אחרי וילנה, גונדת למפקד

 הגוף(, )תרבות לפיזקולטורה בפקולטה וילנה באוניברסיטת

 אצל בו האימון התערער כך וע״י הסוביטים, של כניסתם עם

 הפליטים גונדת מפקד שהיה זוברמן, ציון בן ונתן. אברהם

 דברים מיני כל ומוכר קונה כשהוא ברחובות הסתובב בווילנה,

 ומחניכיו. מחבריו ונותק עצמו, את לפרנס מנת על בבתים, קטנים

 עוסקים ואחרים גלויברמן אברהם יהושע, ואחיו אורלנסקי נוטע

 הג׳וינט אין, ופרנסה לחיות צריך בבורסה, מסתובבים במסחר,

 אורינגל, יחזקאל הסובייטים, פקודת לפי בפליטים עוד תומך אינו

עצובים מסתובבים ואחרים פייגלביץ צבי ליברמן(, )אברהם יודל
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 נחבאים הצה״ר מנהיגי בית״ר, נציבות קציני ומיואשים. מאוד

 ועוקבים — הבולשים מהקומוניסטים, מפחדים הכל הבתים, אל

 חדר מהם אחד אחריהם. בולשים כי נדמה רק ואולי אחריהם

 על בית״ר, של הארכיון מתוך שלו הכרטיס את וסחב בחשאי

 אשר חקלאית חווה במרגאלאוקאס, זהותו. את להעלים מנת

 חברי 30כ־ וחיו עבדו סימנא, הנפלאה, היהודית העיירה ליד

 הקורס בוגר )אבנון(, איינבינדר בוקי של בפיקודו הארגון

 של בהדרכתו עבדו החברים בלוצק. התאים ומפקד בזופיובקה

 ״איאס״ מטעם בפולין המדריכים מותיקי שפילפוגל, האגרונום

 היהודי(, לנוער חקלאי מקצוע בהקניית שעסקה )החברה

 )האגרונום ישראל בארץ האדמה לעבודת עצמם את והכשירו

 ובזמנו בחקלאות, כאן גם והמשיך לא״י הגיע הזה הנפלא והאדם

כתחביב(. בציור גם עסק הפנוי

 אוירה סימנא בעיירה היתה ליברמן, אברהם של סיפורו לפי

 בארץ. דתיים יהודים של חקלאית מושבה הווי ישראל. ארץ של

 יהודיה. על מרחפת השכינה כאילו להרגיש היה אפשר ״בשבתות

 נשרפו שנהרסו, רבות מני אחת זאת. עיירה של ובתיה ילדיה

מהן.״ נשאר לא וזכר

 הנקודה את אלה חברים גם עזבו בווילנה, הגונדות פזור עם

 בליטא. הקומוניסטי השלטון על־ידי הנקודה בוטלה ולמעשה

 שונים במקומות קטנות ״קומונות״ והקימו התפזרו החברים

 להתפרנס מנת על וקשות שחורות בעבודות עבדו בהן בליטא,

 הגיעו לא כאלה הוראות ממפקדיהם. להוראות וחיכו ולהתקיים

הרב. לצערם

 דב, אברהם, זופיובקה, אנשי ביחד התמקמו באוקמרגה

 )צבי אצלם. התארחו ועדינה, חסיה ומכלה, דבורה צבי, טוביה,

 גם ונפטר. בווילנה שפרצה המגפה בזמן המח בשיתוק חלה גלמן

 בחטיבת עבדו הבחורים ונפטר(. הזאת במגפה נפגע קמפנר הבית״רי

לקשר, וחיכו עצמם את קיימו אחרות, קשות ובמלאכות עצים
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הנדר את שקיים האיש

 אנשי התמקמו בשאוול בבורסקאות. ועבד בנפרד חי גלמן גצי

 מנדל טוריסק, יהודה מנקר, אברהם וביניהם וטורצ׳ין לוצק

 בקר אברהם קוציובה, הלל )מזופיובקה(, פרידמן חנה מישורי,

ואחרים. פלדנקרייז בוזיק אלתר, היו בפוקרוי פסיס. ויצחק

 מרכזי מקום להוות יוטן משפחת בית כבר הפסיק בווילנה

הקו כי הליטאים, שלטון בזמן כן לפני עוד שהיה כפי לפגישה,

 היה זה, בית מאסר. סכנת והיתה יוטן דוד אחרי עקבו מוניסטים

 ויולקה יפה אסתר של הוריהם בתי מלבד החמים, מהבתים

וסובל. נצרך כל בפני פתוחה היתה שדלתם רימיני,

 שהיתה גלויברמן אברהם של בדירתו לפגישה קראתי

 אסתר אשתו בווילנה(. המרוחקים הפרוורים )אחד בזוויאריניאץ

 הראשונה הפעם זו ביתי, אוכל לנו והכינה חם מרק בישלה

 יעקב זוברמן, ציון בן :זו בפגישה השתתפו רבים. ימים אחרי

 איידל־ ויוסקה בויקו אריה גלויברמן, אברהם )נוטע(, אורלנסקי

שטיין.

 להמשיך והבודדים, הקבוצות עם הקשר את לחדש ההצעה

 כספים, ולחפש נוספים מזויפים למכתבים לדאוג בפעילות,

 חדשות דרכים לחפש ורבות, נוספות יציאה בקשות להגיש

הרוב. דעת על התקבלה ונוספות,

 חברינו אצל ביקרתי הכיוונים. בכל בפעולות התחלנו

החב עם הפגישה לשאוול. הגענו בן־ציון עם ויחד באוקמרגה,

 החברים בפני שאדבר הציע בן־ציון ועצובה, מרגשת היתה רים

 לדבר יכולתי מה בקובל. בזמנו שעשינו כפי רוחם, את ואעודד

 ^מי ליציאה, דרכים למצוא מאמצים שנעשה מלבד ולבשר

 בת המסורת לפי ציונית, פעילות יקיים לצאת, יצליח שלא

בסיביר... ואפילו ברוסיה, בשנים עשרות

ההולנ בקונסוליה לקיראסו ויזות הוצאנו לווילנה, חזרנו

 לקובנה נסעתי ולגליות. אמיתיות יפאן דרך מעבר וויזות דית,

הקומו־ בפני והסתתר למחתרת, שירד גלזמן יוסף עם להיפגש
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 באמצעות פגשתיו לאסרו. מנת על אחריו שחיפשו ניסטים

 בוילנה בהיותו התאים אל שהצטרף פייגלביץ, צבי הבית״רי

אחד. בחדר יחד אתו וגר גלזמן של המקשר והיה

 עסוק היה הוא ברוחו. נפל לא אבל מאוד, עצוב היה גלזמן

 ״אנגליים״ מכתבים ממנו ביקשתי ציונית. מחתרת בתכניות

 היו אורינגל יחזקאל וכן יוטן שרה בייצורם. שעסק נוספים

 בקשות הגשנו הבריטי. הקונסול של החתימות את מזייפים

 טיפין שניתנו הרוסית(, )הבולשת לנ.ק.וו.ד. יציאה להיתרי

 אשר בליטשטיין, צבי נסיעה. כהוצאות דולרים תמורת טיפין,

 יוסף עבור בקשה והגיש למחרת חזר לעצמו, בקשה הגיש

 אחרת, בצורה ומסורק מחופש כשוזוא בדוי, שם תחת גלזמן,

 יום מידי גלזמן. לפני מאוד דומים היו פניו אותו. יזהו שלא כדי

 הרוסית הבולשת למשרדי החברים אחד שולחים היינו ביומו

מדבי היו שהתפרסמו, ה״מאושרים״ של הרשימות את לראות

 שאושרו אלה של שמותיהם ובהן המודעות, לוח על אותן קים

 מטפל כשהוא צבי, של לשובו בחרדה חיכינו פעם כל ליציאה.

 גלזמן עבור השיג טונקל יעקב גלזמן. ושל שלו הוויזות בהשגת

בדוי. שם תחת פולנית זהות תעודת

פיק בנשואים שלי בניירות רשומה היתה שוסטר מכלה

 אחד יום ליטא־רוסיה. את לעזוב מבקשים ושנינו טיביים

 בשם יהודי הממונה, בפני התייצבנו הבולשת, למשרדי הוזמנו

 ״שר אני שאלות. שואל והוא רוסית בתלבושת קצין שלוסברג,

 בחיים, אינם הורי ישיבה, תלמיד הנני כי הידוע״, הפזמון את

 בבית־ שמש היה אבי בודד. אני המלחמה. לפני בוורשה גרתי

 אנשים כולם בחו״ל, משפחתי כל דתית, השכלתי כל הכנסת.

 צעיר איש לך, כדאי ״לא :ליבי על מדבר שלוסברג דתיים.

 בלתי הן האפשרויות ברוסיה הסובייטית. רוסיה את לעזוב כמוך,

 באוניברסיטה, ללמוד לך יאפשרו הנוער. עבור בעיקר מוגבלות,

והחפשית, הגדולה ברוסיה חדשים חיים ולבנות ידע לקנות
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הנדר את שקיים האיש

 ללמוד ובמקום מנצלות, קפיטליסטיות לארצות לנדוד במקום

 ״אני בשלי ואני הכלח״. עליהם שאבד ומאובנים ישנים דברים

 יש שם — בודד אני כאן — בדרכי להמשיך רוצה אני — דתי

 שלוסברג מסכים״. לא — להישאר מסכים לא — משפחה לי

 אל פונה הוא ואז אצלו, ״אבוד״ אני כלפי, סבלנותו את מאבד

 שמנמונת נערה מכלה, וחייכה. ושתקה הזמן כל שישבה מכלה

 ופניה ורודות לחייה מחייכת, עיניים, ובהירת עור בהירת יפה,

 איתי. לנסוע אותה פיתיתי שאני חושד שלוסברג תמימות. פנים

 ״חבל חושב, בודאי הוא נחמדה״, וכה צעירה כך כל ,.היא

 תגובתה הזה. האדוק מידי אותה ״להציל״ מנסה והוא עליה״,

 צריכה היתה היא מפניה. מש לא חיוכה ומאופקת, עדינה היתה

 צריכה היתה היא ״התפקיד״. את טוב יותר ״לשחק״ כנראה

 לעולם מעלי תיפרד שלא תוותר, שלא להצהיר ולבקש, לסרב

 היתר המקבלים ברשימת הופיעה לא היא ואכן י אולי וכר...

 מזויפים מכתבים יותר היו לא בליטא. נשארה היא יציאה.

 חדשות בקשות ולהגיש מחדש לטפל שהות היתה ולא בידינו,

 היה הכל שלי. הטרנספורט עם ולנסוע לעזוב נאלץ הייתי עבורה.

 עומדת והיא עוד, ראיתי לא מכלה את !מהר וכה מפתיע כה

עיני. לפני תמיד

 •אחים שבעה היינו :המחשבה העת כל מטרידה אישית אותי

 זאב דבורה, כלליים, ציונים — ושרה ישראל בבית, ואחיות

 על יושבת היתה תינוקת, כמעט חנה׳לה, בית״רים, — וחייקל

 לא למה מאד. ונהנתה בבית״ר ומסיבות פעולות בשעת ברכי

 בגדר רק זה אבל י..., איתי אחרים רבים ועוד אותם ״סחבתי״

מעשה״. לאחר ״חכם של

הכל משיגים בדולרים

 בהחזקתו שנתפס מי זר. מטבע להחזיק היה אסור ברוסיה

להגיע שהצליח מי זאת, לעומת אבל חמור. לעונש היה צפוי
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בדול ושילם ״אינטוריסט״ הסובייטי הרשמי הנסיעות למשרד

 מותר. היה זה בדולרים, ורק לארץ, לחוץ נסיעה הוצאות רים

האלה. הדולרים את קיבל מאין אותו שאל לא איש

 דולרים שישלחו וביקשנו בחו״ל לקרובינו מברקים שלחנו

 נענו קרובינו רוב שמותינו. על בוילנה ל״אינטוריסט״ ישר

יוסף מדודי דולר מאתיים זאת בצורה קיבלתי אני גם ושלחו.
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r.C CHAIM SZP1L3EF\G.3:־ASS F _ LB.'.:AA R.ACZKO i\ACa ;j M A JZ L IS  S Z P IL j

A.OTEL 3EGIM DAD ID GXLA'.'SK I JAK03 Of^LAMSX I LU3A CR.LAffSKA
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.:2.:5,::02V.:0S7'c,'.EL2 r נב

)צילום( עזרה בקשנו בהם לארה״ב, ששלחנו מהמבדקים שנים

הנצר אבל ליפן(. להגיע כדי מספיק )סכום מקולומבוס שוורץ

קרו להם היו שלא נוספים אנשים עשרות זאת בכל היו כים

 פי על הברית לארצות פרופס, לאהרון הברקנו בארה״ב. בים

בדולרים. עזרה וביקשנו סמרטנקו הפרופסור של הכתובת

 וחבר — פולין בית״ר נציבות )קצין אפשטיין ישראל

פיצוץ אחרי ממעצר, לברוח בנסותו נהרג בארץ, האצ״ל מפקדת
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ת״ש. באייר ב' בוילנה, )חרותי( אמפר אברהם





 אחותו יוסף, ר׳ אביו בילה, אחותו : יושבים לשמאל מימין המשפחה. עם .1 ^
ישראל. אחיו אברהם, רייזל, אמו )חיפה( שרה ^

ודבוסי. בריינדל אחיותיו שיינדל, ואשתו פרידמן יצחק גיסו : עומדים

בילה, שרה, ויתקין(, )כפר שמואל אחיו דבוסי, אברהם, : לשמאל מימין .2
(.1927 )לודמיר, בריינדל ובנם, שיינדל יצחק,

בלודמיר. בימ״ר של הכשרה פלוגת .3

יהודה. בן ויעקב )גלט( גלעד יעקב :מימין יושב אברהם. :מימין עומד'





 הכהן אייזיק בר׳ יוסף ר׳ אביו

תרצ״ג. בשנת אמפר

►
בלודמיר. הלאומי השומר קן

 .1927ב־ אמפר לשמואל פרידה מסיבת

 שרה. אחותו ולידו במרכז יושב

 בשורה מימין עומד אברהם הנער

מלמעלה. השניה

תרצ״ג. בשנת בית״ר בתלבושת אברהם



 הגדול הכנסת בית לודמיר, •1

)ציור(. העיר במרכז

.1935ב־ בלודמיר, אברהם .2



 צבאיים אימונים קורס .1

בניאבילץ וזחקלאית בחוה
 מימין. .1936 ראשית )גליציה(

דר, א. :משמאל אברהם,

הולצמן. ישה :מאחוריו

 ״סמפור״ באימוני אברהם .2

בניאבילץ. בקורס





הנדר את שקיים האיש

 להודעה מחכים כי לי, סיפר ברומא(, הבריטית הקונסוליה

 עברה איך לדעת לתורכיה, אודיסה דרך שנסע סופר, אשר מאת

 יש ואם לתורכיה, במקום לסיביר הגיע לא האם הנסיעה,

האנ בלב מכרסם הספק לבוא. בוששה התשובה בדרך. תקלות

 מנהל עם להפגש במשלחת הלכנו לא. או הדרך המצליחה שים,

 להוצאות כספית ותמיכה עזרה ודרשנו בקלמן ד״ר הג׳וינט,

 התאוננו דולר(. 100) תורכיה ודרך דולר( 200) יפן דרך הדרך,

 קופחנו הסוכנות על־ידי וכספים עליה רשיונות בחלוקת כי בפניו

 במשלחת רבות(. שנים של המסורת )לפי אחרות מתנועות כרגיל

 איזידור ד״ר אפשטיין, ישראל בויקו, דוד יוטן, דוד השתתפו

ואני. פקר י.ש. שוברט,
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JO INI CABLED HQZOV! SKY TALK asking to h#lp
y o u  s t o p  c o n f ir m

Aaron Smertenko
)צילום( מארה״ב מפרופס־סמרטנקו שקבלנו מהתשובות שתים

 פרופס על־ידי שנשלחו מהג׳וינט, דולר 4500 התקבלו לימים

בארה״ב מצווה שליח פרופס נהיה אכן מאמריקה. וסמרטנקו

97



ת ו ד ר ש מ ע מ ו

 אבל ברוסיה. מאבדן הארגון וחברי בית״ריס עשרות להציל ועזר

 לדולרים זקוקים שהיו מאנשינו לחלק רק הספיק זה סכום

 —מוסקבה—וילנה הדרך את ונסעו הסתכנו רבים הדרך. להוצאות

להם. מתנכלת כשהמשטרה ברובלים, בתשלום אודיסה

האי את זה, אחר בזה במהירות, לקבל התחלנו להפתעתנו

 בשם גלזמן עבור האישור גם מרוסיה. ליציאה מהנ.ק.וו.ד. שורים

 את לעזוב רצה לא יוסף אותו, ניצל לא יוסף אבל ניתן, הבדוי

 ניתנו לפליטים רק כי ווילנה, ליטא יהדות ואת וחניכיו, פיקודיו

 להקמת תכניות תיכנן יוסף ליטא. לאזרחי ולא יציאה אשרות

 ייאסר שמא מחבואו, מקום את לעזוב חשש גם ואולי מחתרת.

 לא כי אם והתנהגותו, יוסף של הרגשתו את הבינותי הסף. על

 בשעה כרב־חובל עצמו את הרגיש גלזמן מפיו. זאת שמעתי

 אינו ראשון, עצמו את מציל אינו והוא ושוקעת נטרפה שאנייתו

 חייליו,—״מלחיו״ בגורל ומתחלק האחרון נשאר הוא בורח,

למחתרת. ירד אבל

 בווהלין, עדיין בהיותי : דומה הרגשה לי היתה פעמיים

 אחרי השניה, ובפעם לווילנה, לבוא הקריאה את קיבלתי כאשר

 לי היה קשה — ליטא־רוסיה את לעזוב האישור את שקיבלתי

 ובשני לגזרים. נקרע לבי הפעמים בשתי וחניכי. חברי את לעזוב

 מפקדים כשאין מנהיג, היה כשלא הקשר, כשניתק המקרים,

 מהם, להיפרד קשה חבריך, כלפי אחריות מרגיש ואתה מעליך

 בווהלין ההוראה את כשקיבלתי לנפשם. אותם לעזוב קשה

 נגד נפשי בכל התקוממתי המפקדים, רק לווילנה, לבוא מאברהם

 קבוצות מאנשינו, קטן מספר עמנו שיתפנו ההוראות ולמרות זה,

 לאפם מתחת הבתים, מתוך הסתננו אחרינו נוספות קטנות

צעדיהם. את ששמרו הקומוניסטים, של

 אך הארגון. תאי אנשי ועל עצמנו על רק סיכון לקבל יכולנו

 להוציא אולי יכולנו העניינים, התפתחות את רואים היינו לו

אתנו. משפחותינו כל ואת נוער ובני בית״רים אלפי ולהעביר
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 איך אחרת אברהם. של הרגשתו גם היתה שזאת מניח אני

 ומשה קרוליצקי מיהודה האישית בקשתו את להבין אפשר

 בפעם לרוסיה הגבול את לעבור אותם שלח שהוא דרבסקי

 למה ליברס. עוזר את אתם ויביאו טובה לו יעשו כי השנייה,

 האחריות. את הסיכון, את לקבל מוכן הוא עליו כי עוזרי רק

עוזר. עם גם יהיה אברהם עם שיהיה מה

 בפעם חזרה זאת וטעות מוטעה, היה אמנם זה שיקול

 ועם לתוכה הרוסים כניסת עם בווילנה חמורה בצורה השנייה

 יהודה, .,וטהרן יפאן טורקיה, דרך היציאה ופעולות הנסיונות

 ונשפטו נאסרו נתפסו, בחזרה, הגבול את לעבור ניסו ועוזר משה

 להישאר הכל, למרות הצליחו, נס בדרך מאסר. שנות לשמונה

ושלמים. בריאים לא״י ולהגיע בחיים

 התכניות לפי במקום, הרבה לעשות שהספקנו לפני בליטא,

 כמה אודיסה,—למוסקבה ברכבת עצמנו את מצאנו שקבענו,

 לקיראסו. יפאן דרך מעבר וויזות בידינו שהיו אנשים עשרות

 באמצעות טורקיה, דרך לא״י הכיוון את במוסקבה שינינו

 עם והמשיכו להסתכן רצו לא — אחרים המזויפים, המכתבים

 שינוי עם לארה״ב. או לקנדה והגיעו ליפאן האמיתיות הויזות

 ב״אינטו־ ולי טונקל ליעקב נשאר לאודיסה, שלנו הנסיעה קו

 אחד. לכל דולר מאה הדרך, הוצאות של כסף עודף ריסט״

 עת אותה היו ולא היה, אפשר אי מרוסיה כסף להוציא

 הדרך. להוצאות זה לכסף נצרכים שהיו שלנו, חברים במוסקבה

 עורכי־ שני פגשנו מוסקבה. את לעזוב צריכים והיינו דחק, הזמן

מיוא במוסקבה מסתובבים וגינצבורג, פוזננסקי מוורשה, דין

 הוצאות להם אין כי ראשיהם, על מרחפת גירוש כשסכנת שים,

 חגיגית הבטיחו וגינזבורג פוזננסקי ולטורקיה. לאודיסה הדרך

שמו על הכספים את העברנו בא״י. ההלוואה את לנו יחזירו כי

 דמעות ומאסר. מגירוש יהודים שני עוד ניצלו כזו ובצורה תיהם

לנו. כשהודו בעיניהם עמדו גיל
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בירו בבית־הסוהר וישבתי כשנאסרתי, שנים, מספר אחרי

 יעקב פנה ללחם, רעבו אנשים קשה, היה במחתרת המצב שלים,

 ההלוואה. את יחזירו כי וביקשם המכובדים עורכי־הדין אל בנאי

טובה. כפויי נשארו הם ידם. על נענה לא הוא

 אודיסה—מוסקבה דרך שעברו נוספות קבוצות נסעו אחרינו

 דרך נסעו הנוער מבני חלק לטורקיה. השחור, בים ובאניות

 טוביה, הזופיובקאים לא״י. הגיעו משם וגם לטהראן רוסיה

 פייגלביץ צבי )גדעון(, ליברמן אברהם ואתם דב צבי, אברהם,

 בידם ואין למוסקבה באו ואחרים, )ללצ׳וק( מורבצ׳יק ויעקב

 רשיון לתת בינתיים הפסיקו הטורקים כי לטורקיה, מעבר ויזת

 שלח בליטשטיין צבי המזוייפים. המכתבים והתגלו מאחר מעבר,

 אברהם של שמו על במוסקבה, התקועה החבורה כל בשם ■מברקים

 את מסווה כשהוא והצלה, עזרה לבקש לטורקיה, גלויברמן

ו וחותם ר־ח־ם״ ״גלויברמן פניותיו ל־ י־ צ־ ה־  שיחשבו בליטשטיין״ ״

 עזרה כל להם להושיט יכולנו ולא שמות״. הם אלה כי !הרוסים

 התייצבו במוסקבה, האנגלית הקונסוליה אל נכנסו הם יממשית.

 דום בעמידת אחת, בשורה גריס הקולונל הצבאי מיופה־הכח ■לפני

 הופעתם וכל גבוהים מגפיים נעולים כשהם ומרשימה, קולנית

 ורוצים לשעבר פולניים חיילים הם כי והצהירו, צבאית נראית

 משכנעת, היתה בקשתם הלוחם. לצבא להתגייס ושם לא״י ■להגיע

לא״י. הם גם הגיעו כזאת ובצורה הרשות, להם ניתנה

ויזה עם למוסקבה בגין דוד הגיע הזאת הקבוצה לפני עוד
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 דוד בסירוב, נתקל לתורכיה, מעבר ויזת לקבל וכשניסה ליפאן

 לצבא להתגייס ברצונו כי עזרה, לקבל הבריטי לקונסול פנה

 הבריטי הצבאי הכח מיופה אישית נסע דבריו לפי הפולני.

 נעשה זה כל האישור. את ידיו במו והביא התורכי הקונסול אל

 לצאת לבחורים לעזור מתפקידם כי דוד, של ותוכחה לחץ תחת

 אבל לבריטי, שיקר לא )דוד הלוחם לצבא ולהצטרף רוסיה, את

בודאי וחבריו, דוד חולם צבא איזה על יודע הקולונל היה לו
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 חלק הלך הכל כי אם מרוסיה(. ליציאתם עוזר היה שלא

 על עלתה הרוסית והבולשת בכל-זאת קרה ברוסיה, במסעותינו

 מלוצק, ראנץ מוזי את ממנה והורידה לאודיסה בדרך רכבת

יותר. ראינוהו לא ומאז

לקושטא, ״סוואנטיה״ החדשה הסובייטית באניה כשהגענו

 היה שלא הסוגים, מכל ״מכתבים״ בעלי של רב מספר ועליה

 עבור סרטיפיקטים בטורקיה היו לא כי במציאות, כיסוי להם

 לחוף. האנשים הורדת והתעכבה קשיים נגרמו אלה, אנשים

 למים קפיצות על חשבנו לרוסיה, יחזירונו כי שמועות נפוצו

 המופלא היהודי העסקן ברוד, ד״ר אז הופיע לחוף. ושחיה

 והכין ״חרש״ הוא בטורקיה. גדולה השפעה בעל קושטא, תושב

 לחוף כולנו הורדנו ובהמלצתו השלטון, במוסדות הקרקע את

 נגוזו, והפחדים הסיוטים כל — מאחורינו היתה רוסיה וניצלנו.

לא״י. קרובים היינו
מאברהם שקבלנו מברקים 2
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אסתר. היכן הבריקו

עליה(. לרשיונות )הכוונה, להמלצות בסבלנות חכו .2
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 לסרטיפיקטים. וחיכינו בטורקיה חודשים מספר ישבנו

 בדבר. מטפלים כי מודיע הוא בהם מאברהם, מברקים קבלנו

 אל יחסנו על בווילנה עוד שהתחיל הוויכוח נמשך ובינתיים

ושמענו עוינת״, ״נייטראליות או אוהדת״ ״נייטראליות המלחמה.

שייב. ישראל ד״ר מפי הרצאות
* *

*

 שהבטיח סופר, אשר היה זאת בדרך הנוסעים ראשוני בין

 סופר ואפשרויותיה. הדרך על לווילנה להבריק המוסכם לפי

 ברוגז התקבל לקושטא, הסוכנות מאנשי סלפטר עם יחד שהגיע

 המטפל במקום, היהודית הסוכנות נציג ברלס, ע״י ובתרעומת

 סופר של העזתם על זעם ברלס סרטיפיקטים. ע״י עליה בענייני

 כל על להפסיד נאלץ שהוא והתלונן זו, בדרך להגיע ואחרים

״מטעם״. אחרים לעולים המיועד סרטיפיקט מהם אחד

 שהדרך בליטא, לחבריהם להבריק ודרש איים ברלס

 זו. בדרך לנסוע ינסו שלא סופר, של בשמו הבריקו ואף מסוכנת

 פעולת ועוכבה עבר יקר וזמן בינתיים עברו שבועות מספר

 ואולי יותר, ורבה יותר מקיפה להיות יכלה זו פעולה ההצלה.

 יהודים ואלפי הבית״רים מאות כל את להציל היה אפשר

 לאן ידעו שלא כולה, ובליטא בווילנה מרוכזים שהיו אחרים

לפנות.
* *

*

 אחרי בת״א, פעמים מספר הסוכנות נציג ברלס, את ראיתי

 ״יד מטעם ״יזכור״, ספרי בהוצאת מטפל והוא המדינה, קום

 אטימותו. את בפניו קראתי היהודית. הסוכנות ומטעם ושם״

 ממיטב רבים הצלת את ועיכבו איפשרו שלא הידיים את ראיתי

 הוא ואולי יהודים. וסתם בית״רים הארגון, חברי הלוחמים

 ההוראות את לפועל הוציא הכל בסך הוא בכך, אשם אינו

בירושלים. עליו הממוניים של
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וצללים אורות

 הים של חופו על בטורקיה, אשר במרסין הפסח בחג

 התפקדנו בו מיסדר, קיימנו חדשים, מספר שהינו בה התיכון,

למח ולירידה הנכספת, לארץ לעליה ולירידה. לעליה והתכוננו

 בלס, אברהם ה^ילדג. על ידענו ביותר. והנרדפת העמוקה תרת

 ד״ש והביא למרסין מא״י הגיע קטנה, ספינה על רב־חובל

 ״עיקרי את לנו ומסר הפילוג על לנו סיפר הוא אמפר. מאברהם

 הארגון של העיקרים הם ואלה נייר דף על מודפסים התחיה״

 נדע ארצה בואנו לפני כי רצה, אברהם בישראל. הלאומי הצבאי

 בעקבות יאיר אחרי ללכת כולנו מוכנים היינו מועדות. פנינו לאן

אברהם.

 ובהם מברקים אברהם שלח ובטורקיה בליטא בהיותנו עוד

 כסטודנטים אם עליה, רשיונות להשגת בטיפול ודאגה הוראות

 שמשון וד״ר קלרמן יוסף של ובעזרתם באמצעותם אחרים. או

הצ״ח. נציגי יוניצמן

בסרטיפיקטים. שזכו המאושרים שמות את פעם מדי מטלגרף קלרמן, יוסף

 של רעייתו גם אתנו סעדה במקום, שהתקיים הפסח בסדר

 שלנו מצרים״ ״יציאת עם השחרור סף שעל וכמובן בגין, מנחם

 ברוסיה. בכלא שהשארנוהו לידידה־בעלה געגועים אותה תקפו

עלינו אהוד היה בגין בגורלו. יעלה ומה עתה, גורלו מה יודע מי
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התחיה עיקרי
ה מוסר מחוקק ;היחוי דת יוצר ;סגולה עם הוא ישראל עם — העם א.

 החיים ברצון ; הנפש ואסירות במסורת גדול ; עולם תרבות נושא ; נביאים
טחונו רוחו, באור ; הסבל וכוח בגאולה. בב

 )לזרעך בתורה המפורשים בתחומיה ישראל ארץ היא המכורה — המכורה ב.
 בראשית סרת, נהר הגדול הנהר עד מצרים מנהר הזאת הארץ את נתתי

כולו. העברי העם לבטח ישכן בה החיים, ארץ היא י״ח(, ט״ו

 לעם היה בה בחרב. ישראל כבש ישראל ארץ את — ומסורתו העם ג.
 על הבעלות זכות לו ורק לישראל יש לפיכך לתחיה. ישוב בלבד ובה

שראל. לעולם. לפקוע תוכל ולא פקעה לא היא :מוחלטת היא זו זכות ארץ־י

 אין :האומה תחי-ית .3 המלכות. תקומת .2 הארץ. גאולת .1 — היעוד ד.
המלכות. תקומת בלא האומה תחיית ואין הארץ׳ גאולת בלא המלכות תקומת

והכיבוש: המלחמה בתור הארגון תפקידי ואלה

 הנצחיים• לקנייניו קנאית נאמנות וטפוח החרות לאהבת העם חינוך — חינוך ה.
 והספר ״הסיף ההכרה חידוש הוא. בידיו נתון העם גורל כי הרעיון השרשת

.,ח ל״ה, רבה, ;ויקרא השמים״ מן מכורכין ניתנו )

 העברית. החרות תנועת של דגלה סביב כולו העם איחוד — אחרות ו.
 מסירותם מרצם, וכיוון — יחידים של ומאודם מעמדם בגאוניותם, שימוש

השחרור. לנילחמת ההמונים ולהטם-של

 המוכנים הארגון במלחמת המעוניינים כל עם בריתות כריתת — כריתות ז.
במישרים. לו לסייע

 ובקסרקטין, במחתרת ובתפוצות, במכורה והאדרתו הלוחם הכוח חשול — כח ח.

ה להיותו אול א־ג ומפקדיו. נשקו דגלו, על עברי צב

היעוד. לקיום לשטן העומדים בכל תמיד מלחמת — מלחמה ט.

עולם. לאחוזת זרים מידי המכורה כיבוש — כיבוש י.

:והגאולה האדנות בתור התנועה תפקידי ואלה

ת יא. הגאולה. הארץ על העברית האדנות חידוש — אדנו

 הנבואי והצדק ישראל מוסר ברוח חברותי משטר הקמת — הצדק משטר יב.
 כל ורעות כבוד אחוה, חיי יחיו בו ומובטל. רעב יהיה לא זה במשטר

לגויים. ומופת אות בניה, הם באשר האומה 'בני

 המיליונים. לעליית השממות והחיאת החרבות בניין — השממרת ההיאת יג.
ורבייתם. פו/ייתם

האוכלוסים. חילופי ידי על הזרים בעיית פתרון — הזרים משפט יד.

ישראל. במלכות שלם גלויות קבוץ — גלריית קברץ טן.

 וכלכלי תרבותי מדיני צבאי׳ גורם להיותו העברי העם האדרת — יטלטץ טז.
התיכון. הים ובהופי בנלזרח במעלה ראשון

 ההיסטור־ת עצמותו חידוש העם, כל בפי העברית הלשון החיאת — תחייה יז.
התחיה. בכור הלאומי האופי צרוף ישראל. של והרוחנית

השלמה. הגאולה לתור כסמל השלישי הבית בניין — הכית יח.

לח״י. של בטאויה '.,״במחתרת של השני בגליון פורסמו התחיה״ ״עיקרי
תש״א. שנת בראשית המפקדרו, וחברי יאיר ע״י נוסחו ה,,עיקרים"
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 ואנחנו בכתה, עליזה אותו. וכיבדנו הערכנו ומאוד ביותר,

 ואמרתי להרגיעה ניסיתי ההגדה קריאת עם כולנו. התעצבנו

 יחד ונצא המשוחררת בא״י בגין מנחם עם להיפגש נזכה שעוד

 היו לא גם אלה ״נבואה״, דברי היו לא ודאי אלה לחרות, אתו

שנא ניחומים דברי אלה היו מוחלט. עצמי בטחון מתוך דברים

 שמן — מישאלה ככה. שיהיה רצון מתוך אמונה, מתוך מרו

 קרה שנתיים כעבור ואכן ככה. שיקרה ראוי והחסד הצדק

 שמחה לארץ־ישראל. מסיביר מרוסיה, הגיע בגין ומנחם הנס

 הזמנים והתאפקות. זהירות אבל ומרגשת, טובה הפתעה גדולה,

במחתרת. ואנו קשים

והלי המלחמה, של ההאפלה מלילות באחד ,1943 בשנת

 הלוי, יהודה בת״א,.ברחוב ביום גם ששרר מחושך האפלים לות

 מנת על בגין, למנחם לו, חיכיתי ז״ל, יונגסטר לוי של ביתו ליד

 שייב ישראל ד״ר לח״י, מרכז חברי שני עם לפגישה להביאו

 פרידמן נתן )מיכאל(. שמיר ויצחק פולין מבית״ר חברו )אלדד(

במזרע. עצור אז היה )גרא(

 והוא קולו את שמעתי מתקרב, כשראיתיו משמחה רגש ליבי

 שהיה למרות בחושך, הכרתיו י״ הבית מספר מה ״סליחה, : שאל

הפולני. הצבא של במדים

 ד״ר עם השח־מט משחק את אולי סיים לא בגין מנחם

 1944 בשנת פתח אבל בוילנה, מאסרו עם שהופסק אלדד ישראל

 והוא לח״י מרכז חברי וגרא, מיכאל אלדד, עם מקביל ״במשחק״

 אתם יחד ״המשחק״ את סיים ואף המחודש, האצ״ל בראש

בנצחון.
* *

*

 בעתלית. לפגשנו בא ואברהם לא״י ״עתיד״ באניה הגענו

״תכלית״. על דיברנו כבר בחיפה גדולה. היתה ההתרגשות
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 ורוסיה גרמניה בין המלחמה פרצה ובינתיים רעות היו הבשורות

א״י. אדמת על דרכנו בו היום בעצם

 התחושה היתה ולאנשים, למטרה קרובים ארצה, הגיענו עם

 כשחלום במרחקים, בהיותנו כמו לא אמצעית. ובלתי נהדרת

 יותר הדברים את לראות הרצון בערבוביה. משמשים ומציאות

 כאן אבל בתקוות. הלב את עדיין מילא באמת, משהיו טובים

 מוחשי, הכל ידוע, המצב חלומות. עוד אין למקום בואנו עם

 הבריטי האויב :ביותר וקשה מרה והמציאות מציאותי, הכל

 חברים עוינים. ואף אוהדים אינם רחוקים, היהודים ואכזר, חזק

 ורעים קשים מתנגדים ואחים למתנגדים, הפכו מאתמול ואחים

 יותר ומכאיבים קשים דבריהם כי מאויבים. יותר לפעמים

הפילוג... ומתישה. מהממת ונפש, לב פוצעת אכזרית, ותגובתם

 אבל קשה, זה דבר, אין ומרגיע, מסביר אמפר אברהם

 נגד האמיתית למלחמה יאיר, עם היחידה, הדרך היא זאת

 שנשארו והורינו אחינו למען המולדת. לשחרור הזר, השלטון

 במחנות ומי עדיין בבתים מי בגיטאות, ובגרמניה. ברוסיה אי־שם

ולמולדת. לגאולה כמהים הריכוז,

 הגיעו, שלא האחרים כל ועל אסתר, על שאל אברהם

נצבט. והלב בעיניים נקשרו דמעות שנשארו.

פרץ לא אשר המרד

 ורשה, את גם שפקדה האיומה, הטרגדיה נארגת ובווילנה

 ובאירופה בפולין והעיירות הערים כל את קובנה, ביאליסטוק,

כולה.

 יותר אירופה כל את לכבוש ברצותם הנאצים, הגרמנים

 ומפתיעה חזקה בהתנגדות נתקלו כי עצבנות מתוך או מהר,

 את היפנו מראש, תכנון לפי ואף הבריטיים, האיים נגד במלחמתם

הסוביי־ רוסיה את והתקיפו הרוסים, בריתם״ ״בעלי נגד זעמם

107



ת ו ד ר ש מ ע מ ו

 ואת המערבית רוסיה את כבשו מהר חיש בנפש. אוייבתם טית,

הבלטיות. הארצות

 מול פנים עמדו אלה, בארצות שהתרכזו הרבים היהודים

 של ובמסווה בגיטאות רוכזו המרצח. הגרמני הצורר עם פנים

 באלפיהם. השמדה למחנות נשלחו עבודה, למחנות הוצאתם

 בגיטאות מחתרת בארגוני להתארגן התחילו השקר, כשהתגלה

בגרמנים. ולחמו ביערות פרטיזניות ובקבוצות

 הנוער מבין וטובים רבים מרוכזים היו בו וילנה בגיטו אף

 חבריהם הארגון, ואנשי רבים בית״רים וביניהם והציוני היהודי

 מחתרתי ארגון קם גלזמן, יוסף ושל אמפר אברהם של וחניכיהם

 השומר מהקומוניסטים, הנוער, תנועות רוב השתתפו בו כללי

מהקו ויטנברג יצחק עמדו הארגון בראש לבית״ר. ועד הצעיר

 מבית״ר, גלזמן יוסף הצעיר, מהשומר קובנר אבא מוניסטים,

בליטא. הארגון מפקד גם שהיה

 את עליו לקבל הראשית המפקדה מטעם נשלח גלזמן יוסף

 יוסף היודנרט, הנהלת שליד המשטרה מפקד סגן של התפקיד

 והמשטרה הגיטו בהנהלת חשובות מפתח לעמדות להחדיר הצליח

פעו את לפתח היה אפשר כך וע״י הכללית המחתרת חברי את

 לא לכוח הפך הארגון כי עד והרכש, בנשק האמון הארגון, לות

 ומגונדת המעפילים מגונדת אמפר אברהם של חניכיו מבוטל.

 כולם הם זה. בארגון מבוטלת לא ואיכות כמות היוו וילנה

לוחמת. רוח וחדורים בנשק מאומנים היו

 עם גלוי מרד ע״י להתקומם למטרה לו ושם הכריז הארגון

 אימן ובינתיים הגיטו. את לחסל כשיבואו הגרמנים, נגד ביד נשק

 כך אחר בגיטו. היהודים בין המוראל על ושמר האנשים את

 ״החלוץ״ איש שיינבוים יחיאל של בראשותו שני ארגון קם

 של חברתו — הארגון חברת יפה, אסתר של הפעילה ובעזרתה

אחרים. רבים וציונים בית״רים גם אליו והצטרפו אמפר אברהם

של הסגרתו את דרשו הארגון קיום על לגרמנים כשנודע
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 החלטת לפי והשמדה. ברצח ואיימו ויטנברג יצחק המפקד

 קורבן בתור — הגרמנים בידי האמיץ ויטנברג התמסר המפקדה

 לו צפוי מה כולם וידעו הוא שידע למרות יהודים, להצלת תמים

 של פוסקות הבלתי לדרישות התנגד גלזמן יוסף הגרמנים. מידי

 לחץ תחת תמיד שעמדו דסלר, המשטרה ומפקד גנץ הגיטו ראש

 בגלוי התנגד יהודים, להשמדת אתם פעולה לשיתוף הגרמנים

 בתפקידו, להמשיך יותר היה יכול לא מוסר, להם הטיף ואף

 ידי על בכוח ושוחרר נאסר אף פעמיים למחתרת. וירד אותם עזב

אמי לוחמים קבוצת בראש הגיטו את עזב לבסוף הארגון, חברי

 אשר ליערות ועבר האצ״ל וחברי בית״ר אנשי ביניהם צים,

 קרב התפתח רודניצקה לפושצ׳ה לפרוץ בנסיונו וילנה. בסביבות

נפלו. וכולם הגרמנים עם

 ארגון אותו של היחידי המפקד כמעט נשאר קובנר אבא

 את ודחה בגרמנים וילנה גיטו בתוך למרוד שהבטיח גדול,

 מחברי רבים חוסל. הגיטו כל אשר עד בפעם, פעם מדי המרידה

 יצא לבסוף נרצחו. שלהם הנקם וחלומות נשקם על הארגון

יתר ליערות. מנהרה דרך קובנר, אבא ובראשו קטן קומץ

ונספו. לנפשם נעזבו מנשקם, פורקו החברים
* »

♦

.194־6ב- בירושלים הסוהר בבית פגשתי קובנר אבא את

 הצבא מדי לבושים יהודים, חיילים מספר הובאו אחד יום

 פעולות עבור באירופה, הבריטים ידי על שנאסרו הבריטי,

 כמשורר, עליו שמענו אז כבר קובנר. אבא היה ביניהם ההעפלה.

 בחצר טיולנו בזמן אליו אצנו ואני תבורי צבי ופרטיזן. כלוחם

 על גלזמן, על שאלות עליו והמטרנו בירושלים הסוהר בבית

 שאמר ומה במילים חסך מאופק, היה אבא הכל... על אסתר,

 נסוך פניו ועל ומילה מילה בין זמן מרחק ושקול, מדוד היה

מתשו סיפוקי על באתי ולא מדבריו הרבה למדתי לא חיורון.

כאשר השחרור, מלחמת אחרי ורק שוחרר. יומיים כעבור בותיו.
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 ומרד״, ״חורבן לזר, חיים והסופר הפרטיזן של ספרו התפרסם

באינפורמציה. קובנר אבא קימץ למה והבנתי הדברים, התבהרו

חדשים עולים

החד העולים התאספנו אחד, שבת בליל ,1941 של בקיץ

 השתתפו וולך. משפחת קרובי, בבית למסיבה ת״א בצפון שים

 אריה איידלשטיין, יוסף פוגן, אייזיק רוזנבוים, יוסף אברהם,

 פינקלשטיין, יעקב ופרידה, נתן ארוכים לחיים ויבדלו בויקו,

 אורינגל. ויחזקאל ועדינה חיסיה שגם ודומני איינבינדר, בוקי

הער בתי בין בזל, רחוב בסוף הפרדסים בתוך בודד עמד הבית

 לבחורים לעתים מקלט שימש אף זה בית סומייל. בכפר אשר בים

 ,1944 במרץ מאסרי עד מעייפותם, ולנוח רעבונם את לשבור שבאו

 על רשמית ידעו לא קרובי בגללי. לחקירה נאסר שדודי ועד

 בזמן עמדו אפילו והם הרבה, הבינו אבל חברי, השתייכות

 מרומם רוח מצב שרר המסיבה בגמר המשמר. על בחוץ המסיבה

למצי שהפך חלום לא״י. חפצנו, למחוז הגענו שסוף־סוף אחרי

 יצאנו למחתרת. עוד שיבואו יותר טובים בימים האמנו אות.

דיזנגוף. ברחוב לטייל

הסוכ מטעם הבריטי לצבא הגיוס מסע התנהל ההם בימים

 לבתי נכנסים היו ההגנה אנשי הלאומי. והוועד היהודית נות

 שטרם הצעירים את בכוה משם ומוציאים בתי־הקולנוע הקפה,

 אנו גם ״משתמט״. גנאי קריאות בלוויית לצבא, התגייסו

 וההתקלות כאלה, ב״גייסים״ אחד בית־קפה 1לי הסתבכנו

 בינינו ביותר הצטיין החזרנו. וגם קיבלנו במכות. הסתיימה

 חזרתי בשפתי, מ״נאבוט״ מכה קיבלתי אני ז״ל. פוגן אייזיק

דם. זב כשאני חולצה להחליף קרובי לבית

 בתל־ הגדול בבית־הכנסת לבקר הראשונה בפעם הלכנו בחג

כניסה. כרטיסי וביקשו מלהיכנס, בעדנו עצרו בכניסה אביב.
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 להצטייד הספקנו ולא חדשים עולים אנו כי הסברנו לשווא

 אכן אנו כי בנו ניכר לא ובצדק. לנו, האמינו לא בכרטיסים.

 לא ובוודאי החיצוני, במראה לא בהתנהגות, לא חדשים, עולים

 להוכיח מוכרחים היינו בפינו. שגורה שהיתה העברית בשפה

 חדשים עולים באמת וכי מתלוצצים אנו שאין תעודות באמצעות

אנו.

ג ו ל י פ ה

 האם בארגון, הויכוח ניטש העולמית המלחמה פרוץ עם

 או לצידם, ולהתיצב הבריטים עם נשק״ ל״שביתת להסכים

הגרמנים. נגד למלחמה בשליחותם

 למאמץ להתנדב פקדו היהודית והסוכנות היישוב ראשי

 כל הפסיקה הרביזיוניסטית התנועה גם הבריטי. המלחמתי

 התנועה לחברי וקראה הבריטים נגד מלחמתית־פוליטית פעולה

 הקמת למען להאבק המשיכו חבריה הבריטי. לצבא להתגייס

 הקמת למען נאבקו כך ואחר הבריטים, על־ידי שיוכר עברי צבא

הבריטי. הצבא בתוך עבריות יחידות

 לצבא התגייסו והאצ״ל ההגנה חברי עברי, נוער של רבבות

 כאילו הלבן הספר נגד ש״נלחם הכריז אמנם בן־גוריון הבריטי.

 קיים לא כאילו הגרמנים נגד ונלחם הגרמנים, נגד מלחמה אין

 קויים לא הזאת הכרזה של הראשון החלק אבל הלבן/׳. הספר

 למעשה. הלכה התבצעק השניה שמחציתה בעוד מעשי, באופן

 הבריטים, עם ״שביתו^\$שק״ על הכריזו והאצ״ל הרביזיוניסטים

ברי ליחידות להתגייס התנועה וחברי הארגון אנשי את ושלחו

 על מהבריטים, מדינית הבטחה שום קיבלו שלא אף טיות,

 הארגון, מפקד בה. היהודים וזכויות ישראל ארץ של עתידה

 ושם בעיראק, הנפט במתקני לחבל בשליחותם יצא רזיאל, דויד

 היום. עד הובררו לא שפרטיה גרמנית, בהפצצה מותו את מצא

— הנשק״ ״שביתת את לרגע אף קיימו לא מצידם הבריטים
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 האיבה בפעולות והמשיכו פעם. אף לכך התחייבו לא גם הם

 איסור כולו. היהודי העם ונגד הציונות ונגד היישוב נגד שלהם

 ישראל ארץ שערי וקוים. נמשך יהודים ע״י קרקעות קניית

 רעועות וספינות אניות יהודים. בפני סגורים להיות הוסיפו

 הבוערת, אירופה מאדמת נפשם על הבורחים פליטים, ועליהם

 הוחזרו וצרפת, יוון יוגוסלביה, בולגריה, רומניה, טורקיה, דרך

 לאירופה הנכספת הארץ מחופי שרירותי ובאופן באכזריות

הכבשנים. אל ולבסוף הריכוז למחנות חזרה —

 הופגזו כאשר למצולות, שירדו אניותיהם על טבעו רבים

 לאירופה. הוחזרו הגדול חלקם תהומה. ירדו סתם או וטורפדו,

 הפסיקו וסבלם, גורלם ואת החוזרים את שראו אירופה יהודי

 לא בכלל אחרת ודרך ליגלית בלתי בדרך להגיע עוד לנסות

 תקווה אבדן חוסר־אונים, בהלה, השתלטו קיימת. כבר היתה

 לחסדי תקווה כל כשאפסה חיכו אירופה יהודי אדישות. ולבסוף

כולם. על המר הסוף בא ככה התגלו. שלא שמים

 ״בעלי הבריטים על־ידי כאמור נשמרו הסגורים השערים

 של הזוועה פרטי כל שנודעו אחרי גם לנשק״. ו״אחינו בריתנו״

 הקו את הבריטים שינו לא הגרמנים, ע״י היהודים השמדת

 מחנות את להפציץ הברית בנות כשנדרשו יותר, מאוחר שלהם.

 סרבו היהודים, השמדת את לשבש או להפסיק כך וע״י הריכוז

 לזוועה שותפים בשוויון־נפש הם היו וכך לעשות זה את אף

הזאת. הנוראה

: באכזריותה ומזעזעת עגומה תמונה אז הצטיירה

 והאוייב הצורר — פעולה משתפים והבריטים הנאצים

 וחיסול באירופה היהודים השמדת של בנקודה ביניהם השלימו

ישראל. בארץ כאן ולעצמאותם לדרור לחופש, תקוותם

 את מכולם, שונה היתה הבריטים אל ויחסו יאיר של דעתו

:כדלהלן ניסח יחסו
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 להלחם עלינו אויב, הם והאנגלים צורר הם ״הגרמנים

 מהארץ. גירושו עד היהודית התקווה אויב שהוא הציונות באויב

 נשקו דגלו, על עברי צבא להקמת יסכימו הבריטים אם אך,

 ויובטח העברית, המדינה לצבא אחר־כך יהפך זה וצבא ומפקדיו,

 כבעלי־ברית כולנו נתייצב בא״י, המלחמה בסוף תקום כי מראש

הגרמנים.״ נגד במלחמה

 לשום ולא כזאת להצעה הסכימו לא כמובן, הבריטים,

 נפרדות, יהודיות יחידות להקמת התנגדו אפילו הם דומה, הצעה

 אותם יחייב זה שמא והצ״ח, היהודית הסוכנות בקשת לפי

 הבריטים המלחמה. תום עם פוליטית מבחינה דבר של בסופו

 ולציונות. ליהודים הבטחותיהם לכל והתכחשו בערבים תמכו

 האצ״ל של הבכירים המפקדים רוב ואתם המפקדה וחברי יאיר

 נגד הפעולות הפסקת על שהוסכם אחרי מהארגון התפלגו

 בישראל, הלאומי הצבאי הארגון את הקימו תנאי. ללא הבריטים

מהארץ. לגירושו מלחמה הזר, בשלטון מלחמה הכריזו

 לא ונתן אברהם לווילנה. בזמנו עוד הגיע הפילוג דבר

 מלאים פרטים לקבל יוכלו בו ליום וחיכו הדבר את פירסמו

 כבר ידענו ההגיון, ולפי הדברים התפתחות שלפי למרות בארץ,

 לנו ברור היה זה דבר דרכנו. היא ודרכו יאיר עם מקומנו כי

הרביזיו התנועה ובין הארגון בין הוויכוח בעת ,1938 בשנת עוד

 הצטרף אמפר אברהם ז׳בוטינסקי. זאב ובין יאיר בין ניסטית,

יאיר. של הקרובים מעוזריו והיה למחתרת ירד יאיר, אל מיד

 ואחר בווילנה עוד בוויכוח שהשתתף שייב, ישראל ד״ר גם

 נייטראליות או אוהדת ״נייטראליות הנושא על בטורקיה, גם כך

 בהרצאותיו הטיף העולמית, במלחמה הבריטים לגבי עויינת״,

המל המשכת ובעד האנגלים עם החד־צדדית הנשק שביתת נגד

יאיר. אל טבעי באופן דרכו את ומצא בהם, חמה

יכול מוכר, ובלתי בארץ חדשות״ ״פנים שהיה אמפר אברהם
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 בארץ, חופשי להסתובב הותיקים המפקדים יתר מכל יותר היה

 היה אכן הארגון. של שליחויות ולבצע קשרים ליצור לארגן,

 נאמנותו — נפשו להט בכל כדרכו — ולילות ימים עסוק אברהם

 נסע ילין פרידמן נתן לח״י. של המחתרת לפעולות ומסירותו

 יהודים. להצלת קשרים לחפש במטרה לארץ לחוץ יאיר בשליחות

 את אותנו, קישר פנינו, את קיבל גם אברהם בארץ. פעל אברהם

 היה זה שמיר. יצחק עם החדשה הפולנית הקבוצה חברי

 עמדנו בתל־אביב, החשמל ברחוב ועדינה חסיה של בחדרן

יצחק. של לפיקודו רשמי באופן אותנו העביר ואברהם בשורה

גונדר, בדרגת שהיה צוקרמן, עם יצחק אותנו קישר לימים

 של תיאוריה אותנו לימד הוא בפולניה. הקצינים קורס בוגר

 ואייזיק בוקי של בחדרם רימונים״ ״הטלת ואף וחבלה, פיצוץ

צוקרמן. נאסר קצר זמן כעבור בתל־אביב. ז׳בוטינסקי ברחוב

ב״שלי־ אותנו הדריך והוא תבואה, עזרא עם אותנו קישרו

 בחדרו היה זה אינסטינקטיבית. ליריה אקדח, של מהירות פות״

 בר־גיורא. ומשה עזרא גם נאסרו ימים מספר כעבור בתל־אביב.

 נאסרו בגלות( במעצר )נרצח הגלילי וש. יעקבי שלמה גם

 ככה קשר. בלי נשארנו ושוב שמיר יצחק גם נאסר בירושלים,

 אברהם בשבי. שנפל ומי שנהרג מי לאחד. אחד המפקדים נפלו

 בזמן יאיר עם ועבדו שפעלו בחוץ, חופשי הבודדים בין נשאר

ההוא.

ואפזבה תוחלת

 ברחוב רוזנבאום יוסף בחברת בת״א טיילתי אחד יום

 השפתיים ומחניק, חם היה העיר. את לראות הלכנו אלנבי.

 הקיץ באמצע הישראלית, בשמש חדשים, עולים ועייפנו, יבשו

 בזופיובקה. מהקורס מפקדנו דב, לפנינו הופיע והנה היום. בצהרי

 לפגוש ברוסיה, חלומנו היה זה הרי אותו. לפגוש שמחנו מאוד

ממנו, שלמדנו כפי לשחרורה, בפקודתו ולהילחם בא״י דב את
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 כבר שמענו אמנם רב. זמן ארכה לא השמחה מפיו. ששמענו כפי

 מאוד, עצוב היה דב העניינים. בתוך איננו דב כי אברהם מפי

 פירות. למרק אותנו הזמין הוא מסגרת. לכל מחוץ היה הוא

 למסעדה נכנסנו מזה. ליותר אז לו הרשה לא שמצבו כנראה

 מאוד שמחים בזה, זה והסתכלנו ישבנו בלפור, פינת אלנבי ברחוב

 הפעם זו וקר, חמוץ־מתוק מצויין, היה המרק מאוד. ועצובים

 ואנו דיבר דב נפש. משיב ממש כזה. מאכל אכלתי הראשונה

 הוזמנו, שבועות מספר לאחר הפילוג״...—האסון ״כל הקשבנו...

 ת״א בסניף דב של פיקודיו שהיו מפקדים לפגישת ואני, יוסף

 האצ״ל מחברי רבים צד. לשום השתייכו ולא הפילוג בזמן שעזבו

 לבסוף מחדש, לאיחודו וחיכו מהצד עמדו לפילוג, שהתנגדו

 כי אברהם של הוראותיו את זכרתי לפעילות. לחזור החליטו

 לא בוויכוח, להשתתף לא אופן בשום ולראות. לשמוע כדאי

 דב את מצאנו שלא מאוד לנו כאב להתגלות. ולא להתבלט

 לפגישה הלכתי אותו. וחיבבנו אותו הערכנו כי יאיר עם

 לובינסקי, דב, היתר, בין זכרוני, מיטב לפי נוכחים היו בה

 יעקב בנצנברג, האחים טגנסקי, האחים שרצר, אבא זרז׳בסקי,

ליכטנשטיין. וצפורה זלמן )יואל(, עמרמי

 הנאספים בפני אותנו הציג קצרות, במילים פתח שדב אחרי

 המשתתפים, מפי שונים ודברים דעות שמעתי מפולין. כחניכיו

 לפני ת״א בסניף האצ״ל של העיקרי המפקדים קדר את שהיוו

 מהסיפורים ידועים בחלקם מעניינים, היו הדברים הפילוג.

הפילוג. שלאחר וההתרחשויות הפילוג על אברהם לנו שסיפר

 הארגון שליח לובינסקי, דברי את שמעתי היתר בין

 ובין המדינית, ההרצאה את שהרצה הפילוג, לפני בפולין

 אתם ״היודעים :בעצמו וענה רטורית שאלה שאל דבריו יתר

 של במקל הנילוס מהלך את לעצור רצה כי י יאיר נכשל מדוע

 חזק, עלבון הרגשתי אלה, דברים לשמוע לי חרה נורא מטאטא״.

מצוותו אבל ביניים, קריאת לקרוא ממקומי וקפצתי כמעט
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 מצבי. את לי הזכירה להתגלות לא להשתתף, לא אברהם של

ושתקתי. התאפקתי

ונכשלה שהצליחה הפעולה

הכס ממקורותיה המחתרת את ניתקו והפילוג המלחמה

המל את לממן אחת לא המחתרת נאלצה ברירה מחוסר פיים.

 רוב פי על שונים, במוסדות או בבנקים כסף החרמת ידי על חמה

 התכנית לפי הכל ״הלך׳ תמיד לא אבל באנגליה, המבוטחים

מזל. ביש גם והיה

 איתי לפגישה אברהם הגיע הצהריים אחר אחד שישי ביום

 החיוך נעלם המרכזית. התחנה בסביבת איגר עקיבא ברחוב

 הוציא הוא חיוור. היה אברהם מאד. מודאג נראה והוא מפניו

 סכום כאן ״יש :ואמר אותה לי מסר עתון, בנייר עטופה חבילה

 מה ״אברהם, :שאלתיו ימים״, למספר זאת תסתיר גדול, כסף

 הוסיף. ולא נכשלה״, והפעולה הושג ״הכסף :ענה והוא י״ קרה

 הבאתי הלך. והוא מידיו הכסף את לקחתי פרטים, שאלתי לא

 בחשאי, לידיה מסרתיה )צפורן(, חנה של לחדרה החבילה את

 הרמז, את הבינה חנה תרגיש. לא אתה, יחד שגרה שחברתה,

 בתוכה. יש מה לדעת מבלי אותה והסתירה החבילה את לקחה

 כשהוא חנה של בחדרה השולחן ליד פוגן אייזיק ישב עת באותה

 גם אז החבילה... מכילה מה הבין הוא לשבת. כאורח בא

 מתוך רק ובינו. החבילה בין הקשר מה כך, מתוך הבנתי אני

 אבל שהצליחה, הכספית הפעולה על הפרטים לי נודעו העתון

 יכול מה כי נתפסו, ראובן ונסים ישראלי יהושע המבצעים, שני

 כאשר במשטרה(, בכיר קצין )היום יעקובי השוטר לדעת היה

 ״שודדים בצעקות המון רודף ואחריהם בורחים בחורים שני ראה

״אותם עצרו רוצחים, —  הדבר, הוא נכון אכן כי האמין הוא !

 ופסק למוות נידון יהושע למעצרם. גרם ואומנם הם שודדים

נידון )ניצ׳קו( ראובן נסים עולם, למאסר כך אחר הוחלף הדין
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 ובחילופי מנוסתם )בעת וניצל הסתלק אייזיק מאסר. .שנות ג5ל־

מפשע(. חפים אנשים נהרגו המשטרה, עם היריות

הלוח לח״י, אנשי עם לגור״ ״הזדמנתי שנים מספר אחרי

בירוש המרכזי הסוהר בבית 18 מספר בחדר וניצ׳קו יהושע מים

 סבוראי, משה זטלר, יהושוע מהם ותיקים. אסירים בין והם לים

 בן אליעזר מהם, ״טרי״ ואסיר יוסף, בן מיכאל תבואה, עזרה

הסוהר. בתי מבורחי הם גם היו הזמן בבוא עמי.

 אלא ונדחתה, יום מבעוד נפסלה הפעולה שתכנית התברר,

 נאסרו למבצעים, כך על להודיע המפקדים שהספיקו שלפני

 )נפל טוב סימן יצחק של בדירתו ברושי ויוסף זטלר יהושוע

 אנשי 19 עוד עם ביחד שברח אחר הבריטים עם בהתנגשות

 נאסר דירה באותה בלטרון(. המעצר ממחנה מנהרה דרך לח״י

 טוב, סימן אברהם והצעיר )מיכאל(, שמיר יצחק גם כך אחר

 הבחורים ביצעו בינתיים בתוכה. להם ארבו הבריטים כאשר

 זה כשלון בנסיגה. נכשלו אבל הצליחו, ואף הכספית הפעולה את

מאלה. ומרים קשים כשלונות עוד בעקבותיו הביא

אברהם עם פגישות

 למחתרת מתאימים או חופשיים נמצאו לא חדשים אנשים

 לבים ההגנה, לשורות מגוייס היה בארץ הנוער רוב לח״י.

 הבריטי לצבא התגייסו הארגונים משני אלפים האצ״ל, בשורות

 התעמולה הארץ. לגבולות מחוץ לשרת או להילחם ונשלחו

 לה שיוו לח״י, מחתרת נגד והאינטנסיבית המקיפה וההסתה

 התנאים ופורשים. עול פורקי ורוצחים, כפושעים בציבור תדמית

 לפתח לה איפשרו לא הכספיות ומגבלותיה המחתרת של הקשים

 להרוס מנת על רחבה, ואידיאולוגית פוליטית הסברה ולנהל

המח דברי ולפעולותיה. למחתרת היישוב מצד השנאה חומת את

 הגיעו לא מצומצמות, בכמויות כרוזים באמצעות שפורסמו תרת

ציון קול החשאית התחנה של השידורים גם רבים. לידיעת
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היטב. נקלטו ולא חלשים היו המשתחררת, ציון קול הלוחמת,

 כמועמדים המעטים המומלצים כלפי יתרה הקפדה מתוך

 בכושר אינם שמא לשורות. מהם רבים הגיעו לא למחתרת,

 בתנאים לעמוד שיוכלו חזק, אופי בעלי שאינם או מקסימלי,

 או הבריטי האויב מטעם נשלחו ואולי המחתרת. בחיי הקשים

 על ולדווח לשורות לחדור מנת על היהודים, מבין המתנגדים

 כפי פעולותיה, את ולהכשיל להרוס מנת על בפנים, הנעשה

 גרמו הללו הסיבות כל בעולם. שונות במחתרות פעם לא שקרה

 להתמוטטות היכולת, של ולהצטמקותה השורות להתדלדלות

 או בקרב שנפל לוחם כל השטחים. בכל המחתרתית הפעילות

 לה ואין שילומים לה שאין אבידה היה ההם, בימים בשבי

 מנותקים. היו במעצר שהיו והמפקדים מהלוחמים מאות פיצוי.

 למשפחה. געגועים מתוך פעילות, חוסר מתוך נחלשה דעתם רבים

 בצורה מהמאסר להשתחרר דרך וחיפשו ברוחם נשברו מעטים

 במלחמת התקוה להם אבדה כי הדגל, קיפול תמורת ליגלית,

 למלחמה ותצא נעוריה לחדש שתקום האמינו לא הם המחתרת.

 ואיתנים נאמנים נשארו מעטים רק וגואלת, מקיפה משחררת

בדעתם.

 לפעמים לביני, אברהם בין הפגישות התקיימו אלה בימים

 בערבים או סומייל, כפר בסביבות ת״א בפרוורי בוקר לפנות

 ואפור, טחוב היה והאויר קר, היה וההאפלה. החשיכה בחסות

 החלונות אילמים, היו הבתים ברחובות, היתה לא חיה נפש אף

ישרים. שנת ישנו הכל ואטומים, סגורים

 הטחוב בערפל והחתומים הסגורים היהודים בבתי הסתכלנו

 ומסוגר. סגור הכל אברהם. מעם היפרדי בעת בוקר לפנות הזה

 אפילו היה זה ולו ל משנה זה מה וכי בכל. שלט האפור הצבע

והחלו ברחובות רב וקהל ותוסס, חי ער, כשהכל היום, באמצע

 היה אפשר אי אז גם בבתים, לרווחה פתוחים והדלתות נות

לבבות ולנשמותיהם. תל־אביב יהודי לליבות אלה, לבתים לחדור
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 לא היחידים. העבריים החופש לוחמי בפני אטומים היו אלה

 גם נהגו כך בהם. תמכו לא כן ועל אותם, הבינו ולא אהבום

 בת״א בית גם היה לא לכן. קודם שנה 25כ־ ״נילי״ אנשי כלפי

 אחריו המחפשים אויביו, בפני ולהסתירו יאיר את לאכסן המוכן

נפש. לרצחו

 של והתנכרותם התנגדותם סיבת את הבנו מאוחר יותר רק

 הסיבה כי אחר־כך, לנו התברר ולמלחמתו. ליאיר היהודים

 פשוט לא תעמולה. והעדר הסברה אפס ידיעה, חוסר היתה

 הזר השלטון לגירוש שהמלחמה הרעיון, את להחדיר היה

 צו היא היטלר, נגד הגדולה המלחמה ימי בעצם מהמולדת

 לצאת מאתמול לנשק ולחברים ליהודים היה סביר לא השעה.

 שאפשר מאמינים כשעדיין הבריטי, הכובש נגד כזאת למלחמה

 קראו וטשטוש, בהסוואה במרמה, נהגו הבריטים איתו. להידבר

 את מגייסים היישוב מנהיגי כשכל לנשק״, ״אחים לעתים ליהודים

 אם גרמניה, נגד המלחמתי ולמאמץ הבריטי לצבא תומכיהם

 אוסרים ואף הגיוס את מפסיקים הבריטים היו לפעם מפעם כי

המגייסים. את ומענישים

 הבריטים נגד פעולות באמצעות רק היה, אפשר אי

 בציבור ולהחדיר היהודים, אהדת את לרכוש נכשלו, שברובם

 בעצם היום כבר תלוי ישראל ועם א״י גורל כי התחושה, את

 להביא היה אפשר אי הזרים. הכובשים בבריטים המלחמה

 השערים וסגירת באירופה היהודים השמדת כי היהודים, להכרת

 עם מודע בלתי או מודע פעולה שיתוף למעשה הם בפניהם

 לשחרור היהודית התקווה אויבי ועם בכלל, ישראל שונאי

בא״י. יהודית ולעצמאות ולגאולה

 נפלו המפקדים רוב למחתרת. אז היו לא כספיים אמצעים

 משדר יאיר היה דרכה החשאית, השידור תחנת נישבו. או

השידו את לשמוע היה קשה חלשה. היתה בשבוע, פעמים מספר

הודבקו בסטנסיל כרוזים הבריטים. בידי נפלה היא וגם רים
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 יהודים שוטרים ע״י בוקר מידי והורדו הקירות, על בלילות

בריטיים. שוטרים בליווי וערבים

 הסתיר לא דיבר, הסביר, שאברהם כפי הדברים אז היו כך

 חנוך עת בארגון, הפנימי המצב היה זאת מכל חמור כי דבר.

 ותומכי ומגורמי יאיר של הראשיים מעוזריו שהיו וזרעוני,

 של קיומו על חולקים הדרך, בראשית נסוגים באצ״ל, הפילוג

הברי בידי מתמסרים ואף השורות את עוזבים החדש, הארגון

 ואחרים. יאיר על כמו ראשיהם, על כספי פרס שפרסמו טים,

 העברי היחידי המנהיג הוא ״יאיר נלחם״, ״אנו מסביר, אברהם

 אל במסירותו לוהט אברהם מאמין, אברהם הזאת״... בארץ

זה. ולהטו באמונתו אותנו ומדביק ודרכו יאיר

 מרבית את כמעט אברהם החזיק הקשה המצב עקב למעשה

 לעבודת ממש אותם הכניס ולא ברזרבה, הפולנית הקבוצה אנשי

 למשטרת בנאי יעקב התגייס וכך לעתיד לשמרם מנת על המחתרת

 אורלנסקי יהושע סימה, ישראל כדורי. ספר בבית היישובים

 רמבם. בגבעת נוטר משמש גלויברמן אברהם בחיפה, לנוטרות

 קוטליצקי, ברוך )דב(, גרנק יעקב והם הנוער מבין הצעירים

 וכן פינה, בראש בית״ר בפלוגת נמצאים ואחרים, קרופצ׳יק

 יום לקריאה. מחכים — וכשרים בטוחים במקומות כולם אחרים,

 לאחר פינה״. ראש את ״עזבנו ומודיע קרופצ׳יק מופיע אחד

 ובניגוד רשות בלי שנעשתה הזאת ההפתעה על שהשתוממנו

 אחימאיר אבא שד״ר אחרי כי קרופצ׳יק, לי סיפר להוראות,

 להלחם אסור כי שם, המגוייסים בפני והרצה בפלוגה, ביקר

 במקום, להשאר יותר יכלו לא המלחמה, בזמן הבריטים נגד

 בפעולות לשתפם ודרשו בתל־אביב התייצבו פינה, ראש את עזבו

.המחתרת.
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ניצחו ולא רצחו

,27.1.1942ב־ המר היום עד ליום, מיום ורע הלך המצב

 בתל־אביב 30 דיזנגוף ברחוב ז׳אק וזליג אמפר אברהם נפצעו בו

 )אליאב( לבשטיין ויעקב סבוראי משה מורטון. הרוצח על־ידי

 של הבכירים המפקדים אחרוני ונאסרו. נפצעו בחדר אתם שהיו

בחופש. עוד אינם יאיר

 ללא רב זמן מוטלים נשארו קשה, שנפצעו וזליג אברהם

 סביבם, המתקהלים לעבר קרא אברהם כי ספרו רפואי. טיפול

ואנו חייליו שאנו ידע ״שהישוב :מהבית אותם כשהורידו

 לא החולים, לבית אותם כשהעבירו ישראל״. עם למען נלחמים

 אמפר את חקרו הבריטים כמים. ניגר ודמם מהירה עזרה קיבלו

 וז׳אק אברהם המחתרת. סודות את מהם להוציא מנת על וז׳אק,

 את נפחו ימים מספר ואחרי ונוראים קשים בעינויים התענו

נשמותיהם.

האנג גילו תש״ב, בשבט בכ״ה זה, רצח אחרי ימים כעשרה

 )רחוב 8 ב׳ מזרחי ברחוב יאיר של מחבואו מקום את לים

ורצחוהו. באזיקים כבלוהו כיום(, יאיר

ונורה. לברוח ניסה שהוא הודיעו בעתונים, בהודעות
¥ ♦

¥

 בתקופה שעברנו ביותר האיומה האש טבילת היתה זאת

 כאלה זוועה תמונות על בארץ־ישראל. פעילותנו של הראשונה

 מיותמים נשארנו בחיינו. ביותר השחורים בחלומות חלמנו לא

ומדוכאים. המומים )אמפר( מיאיר,ומחרותי

 רצחו, לא לח״י את אבל רצחו, וזליג אברהם את יאיר, את

! הנרצח יאיר נמשכה. ישראל לחירות המלחמה ח צ י נ

 אברהם של ופקודיו חבריו עלינו, הגורל פקד ברירה בלית

 נהרס, הארגון בארץ. חדשים מעטים, בחוץ נשארנו ואנו אמפר,

 וחלק ההגנה, ידי על ״נסחב״ או הבריטים בידי ברובו נפל הנשק

מחנה ועכו, בירושלים הסוהר בתי האצ״ל. לידי ״עבר״ ממנו

121



ת ו ד ר ש מ ע מ ו

 לח״י. של והלוחמים המפקדים רוב את איפלסו במזרע הריכוז

 הבריטים, בידי התמסרו בחוץ, עדיין שנשארו מפקדים מספר

 בתוך מחתרת לקיים שאפשר אמונה, חוסר ומתוך יאוש מתוך

היהו מצד ורדיפות השמצה שנאה, של ובתנאים כזה עויין יישוב

 ו״מצוה ו״שודדים״. ״רוצחים״ ״בוגדים״, של בכינויים כונינו דים.

בזה. לעמוד ומסוגל דיו מחוסן היה אחד כל לא לחסלם״...

 והבולשת המשטרה מפקדי נגד נקם פעולות מספר נעשו

נכשלו. שרובן הבריטית,

 יאיר של בשליחות שהיה )גרא(, ילין פרידמן נתן גם

 יהודים, להצלת דרך לחפש במטרה לאירופה, בדרך בסוריה,

נאסר.

 מחופי שגורשה ״סטרומה״, האניה טבעה מכן לאחר חודש

 של שכרו היה זה מעפילים. 800כ־ ועליה הבריטים, ע״י הארץ

ישראל. לחרות הלוחמים הפקרת על היישוב

 בחדרו זיו( )עו״ד סיומקה של ביוזמתו בחיפה, התאספנו

 לוקשין, בלאי, אלי, צפוני, אלישע, בפגישות השתתפו יולק. של

 את לנקום חשבנו ראשית, הנגבי. עמנואל בר־יוסף, בגין, דוד

 להמשיך תכננו ז׳אק. וזליג אמפר אברהם יאיר, של דמם

 חברים, 6 ועוד סיומקה נאסרו ימים מספר אחרי בפעולה.

 אחרי נאסרה, פישר נלי גם הפגישות. את בו שקיימנו בחדר

 )בן דרורה לכן. קודם נאסרה הבנות, על האחראית שג׳ולי,

 נשארו ומהותיקות ממאסר, ניצלה שם, היא גם שהיתה עמי(,

 כמה נפגעה. לא הפולנית הקבוצה ונחה. חיה אלישבע, רק

 נשארו לח״י, חברי והמושבות, חיפה מתל־אביב, צעירים עשרות

וניצלו. לפליטה

חדשים עולים היו הם שגם ה״בולגרים״ שמשו כח כתוספת
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 שמיר, שולמית אלקלעי, שלמה ביניהם לבולשת, מוכרים ובלתי

הוליאנסקי. ו״קלרץ״ לוי פסח אהרוני, יורם

 כשפרס הבולשת, ידי על נדרשו כהן ויהושע פרונין צבי

 מעל מתנוססות תמונותיהם אותם. שיסגיר למי מובטח כספי

 בחורשות במושבות, ומסתתרים זקנים מגדלים הבתים. קירות

 כל, ומחוסרי מנותקים נשארנו ושוב ובדרום. בשרון ובפרדסים

 בלב אבל נשק, בלי כמעט לבונקרים, בסיסים בלי דפוס, בלי

 ונבנה נקים שעוד האמונה :ביותר וכבד חשוב מטען ובדם

הנדר. את נקיים עוד מחודשת, מחתרת

תום. עד קיימוהו אמפר אברהם של וחניכיו חבריו

 ז׳אק זליג יאיר, של קברותיהם ליד נמצא אברהם של קברו

 הבריטים(, ע״י הוא אף שנרצח )אלישע, אהרונסון וירחמיאל

יצחק. בנחלת הקברות בבית

 היה השחרור במלחמת חלקו ונפל. אברהם לחם לשווא לא

 הראשונות, השלושים שנות מאז מלחמתו את התחיל הוא רב.

 וסיימה ירושלים,—וילנה—ורשה דרך בווהלין, אשר בלודמיר

בתל־אביב.
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ליברס עוזר

ומפקדי חברי

 הרבה ממנו מושפע והייתי נעורינו משחר חברים היינו

 מכיון סובייקטיבי, בהחלט איפוא יהיה שאכתוב מה כל מאוד.

 בזמן מעשיו כל אחרת. הדברים את לראות בנפש לחבר שקשה

 גם היתה דרכו נכונים. לי נראים בלודמיר חברים היותנו

 לבית״ר להצטרף לי הציע העממי ביה״ס את שגמרנו אחרי דרכי.

 אמר ,1937 בשנת אצ״ל לתאי הכניסני אשר הוא והצטרפתי.

 ונסעתי — 1938 בשנת אצ״ל של הראשון בקורס להשתתף לי

 בהיותו המלחמה, פרוץ לפני שנה חצי ,1939 בשנת לקורס.

 ״די אצ״ל של בעתון ולעבוד לשם לבוא לי קרא בוורשה, כבר

והיסוסים. שאלות בלי מילאתי ממנו שקיבלתי הוראה כל טאט״.

 כרמו־ רישום היא אמפר, אברהם על לכתוב שבחרתי הדרך

 לא בו. הקשורים והעובדות המעשים הפעולות, של לוגי־עובדתי

 שהכל למרות ובפרוטרוט, הכל הנייר על להעלות כמובן, אוכל,

 חשובים יותר לי שנראים לדברים עצמי את אגביל לי. זכור

 חבר, על תמונה לתת מקווה ואני נמרץ. בקיצור אדון בהם וגם

 אתם וזכרו רבים, כה על השפיע הקצרים שבימיו ולוחם מפקד

תמיד.

ת ו ד ל י

 בית־ספר נוסד זו בשנה .1927 בשנת הכרתי אברהם את

 בית־ אליו. אותי לשלוח החליטו והורי בלודמיר פרטי עברי

לבית־הספר בניגוד מתוקן״ ״חדר מאשר יותר היה לא זה שפר
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 מול היה בית־הספר בניין דבר. לכל בית־ספר שהיה ״תרבות״

נפג היינו המשותפת ובחצר אמפר, משפחת של מגוריהם בית

 11ה־ בן הנער קרובים. ידידות יחסי לקשור מבלי יום כל שים

 הרב לצערי אבל אתו, להתחבר מאוד ורציתי בעיני חן מצא

 חברים, לו רכש ושם ״תרבות״ לביה״ס דווקא הוריו אותו שלחו

 אך אחר. בית־ספר של תלמידים עם להתחבר רצה לא וכנראה

 אביו אמפר, יוסף שר׳ מאבי לי נודע רעיוני. על ויתרתי לא אני

 קרוב שהוא סטפין חסידי של בבית־הכנסת מתפלל אברהם, של

 בימי אבי. התפלל שבו טריסק חסידי של לבית־הכנסת מאוד

 קריאת ובזמן לבתי־הכנסת, הורינו עם הולכים היינו וחג שבת

 לפגוש סטפין חסידי של לבית־הכנסת להיכנס החלטתי התורה

 לי האירה ההצלחה הקרח. את לשבור ולנסות אברהם, את

פנים.

 ימים באותם היה ומינהג פסח, של בשביעי זה היה

 את מצאתי בית־הכנסת לחצר בהיכנסי באגוזים. בפסח לשחק

 האירה לא ההצלחה הילדים. יתר עם באגוזים משחק אברהם

 הוא לו. שהיו האגוזים כל את הפסיד והוא במשחק פנים לו

 ניגשתי במשחק. ולהמשיך אגוזים עוד להביא הביתה לרוץ רצה

 את קיבל הוא אגוזים. חופן של ״הלואה״ לו והצעתי אז

 קודם, שהפסיד ממה בכפליים זכה במשחק, המשיך הצעתי,

שלך.״ הם אותם, לך ״קח :אלי פנה אבירי ובמחוה

נתקשרה. בינינו הידידות

הספר בבית

 ״תרבות״ בית־הספר את אמפר עזב לי ידועה בלתי מסיבה

 שבו הממלכתי־פולני לבית־הספר ונרשם ו׳ בכיתה בהיותו

 בכיתות יהודיים. ילדים רק היו זה בבית־ספר למדתי. אני גם

 תנועת נוער. בתנועות גם להתעניין הילדים התחילו ו־ז׳ ר

כמו יותר, הוותיקות והתנועות דרכה, בראשית היתה בית״ר
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 לפני עוד ברחוב. אז שלטו הלאומי״ ו״השומר הצעיר״ ״השומר

 תעמולה מנהל אברהם היה רשמי באופן לבית״ר שהצטרף

 מאוד ערים היו בהפסקות הוויכוחים בבית־הספר. בית״ר למען

 יותר, משכנעים היו נימוקיו ניכר. היה אברהם של וחלקו

 כפי ברעש ולא לגמרי, שקטה בצורה הבעתם. צורת בגלל

 ז׳בוטינסקי הרצל, את מצטט אמפר היה ילדים, שרגילים

 מכולם יותר אמפר שלט 14—13 בגיל אז כבר וטרומפלדור.

 על ספרים אמפר בלע ציונית ספרות מלבד ציונית. בספרות

 האירים, הפולנים, :כגון אחרים, עמים של שיחרור תנועות

 ביוגרפיים ספרים גט עליו אהובים היו וכר. הבלקן עמי היוונים,

ומצביאים. מדינאים אישים, על

 אברהם של הוריו רצו העממי, בית־הספר את שגמר אחרי

 הוא אחרות. היו תכניותיו אבל בגימנסיה, לימודיו את שימשיך

 מזכיר, בתור הקו למפקדת צורף קצר זמן ואחרי לבית״ר הצטרף

 לבית״ר הצטרפו בהשפעתו לבית״ר. קודש זמנו כל היה ומאז

 גם וביניהם — אמפר עם יחד שסיימו בית־הספר מבוגרי רבים

 והשפעתם מסורתיים מבתים כולם היו הזאת הקבוצה בני אני.

 להתבלט התחיל אמפר בית״ר. של בהתפתחותה רבה היתה

 של המפקד את בו ראו הכל הצעיר, גילו למרות מכולם יותר

 חברי רק לא המפקד. בבצ׳וק ד״ר היה שלהלכה למרות בית״ר,

המבוג הצה״ר, חברי גם — ביראת־כבוד אליו התייחסו בית״ר

 גם ועסקן מחנך כמפקד, עולה כוכב בו ראו בהרבה, ממנו רים

יחד.

1 9 3 4—1 9 3 9

 לשני לחלק יש 1939—1934 השנים שבין התקופה את

 אמפר התמסר שבה תקופה היתה 1937 עד התקופה חלקים.

 חניך בתור בקורסים השתתף מאודו. בכל בבית״ר לפעילות

 בית״ר של גליל קצין היה כמדריך, שימש בהם קורסים ואירגן

הגליל, מפקדת של מושבה מקום בלוצק ישב ותקופת־מה בווהלין
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 לתורת הרציני ביחסו והרשים בית״ר של רבים בקננים ביקר

 תקופת ,1939—1937 השנים בין היתה השניה התקופה בית״ר.

 התחלת על בווהלין. היתה שהתחלתם בפולניה אצ״ל תאי ארגון

 זינוק שחל ויכוח אין אבל הרבה, תאריכים ישנם התאים ארגון

לידיו. העניין את לקח כשאמפר

 לתאי שהצטרפו הראשונים בין היה לא אלו טורים כותב

 עם 1937 שנת סוף עד לחכות אמפר החליט משוכדמה אצ״ל.

 אותה שינציח וסופר להיסטוריון המחכה תקופה היתה זו גיוסי.

 שביניהם וגיבוריה חולמיה על וגדולתה, והדרה היקפה במלוא

 עם בבד בד אורגנה הזאת בתקופה אמפר. אברהם של שמו זוהר

 ע״י שאורגנה העליה לגלית״, ״הבלתי העליה מחתרת תאי

 של המפלגתית להשתייכותו שימת־לב ללא הלאומית התנועה

 זה במבצע גם הציבור. שכבות כל בין רבה אהדה ורכשה העולה

אמפר. של ידו היתה

 על והמעיד זו, עליה עם שקשור מקרה על לספר ברצוני

וחינוכו. אמפר של אופיו

 להיות עמדו ננסן דרכון בעלי ואחותו הצעיר״ ״השומר איש

 היתה לא אחרת מדינה שכל אחרי לברית־המועצות מגורשים

 בעליה לארץ־ישראל עליה היה היחיד הפתרון לקבלם. מוכנה

 לו, לעזור מוכנה היתה לא האיש של תנועתו בלתי־ליגלית.

 במצב היתה שאמו אחרי ההכשרה פלוגת את עזב והוא היות

 פנתה האם לה. לעזור כדי לחזור ממנו וביקשה רע כלכלי

 גם וטיפל בית״ר מפקד כסגן אז ששימש אלו טורים לכותב

 המודאגת לאם עניתי והצה״ר. בית״ר חברי של העליה בענייני

 ליהודי יהודי בין מפלים אנו אין לה, לעזור יכול אני אין שלצערי

 לו? לעזור רוצה אינה תנועתו למה אבל צרה, בעת לא וודאי

 להיות צריכים אתם גם רשעים, הם ״ואם שקיבלתי, התשובה

?״ כאלה

עם להתווכח מה עוד לי היה לא כזאת תשובה אחרי
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 הפוליטיים מהוויכוחים יותר אותה עניין ילדה שגורל האשה

 ברצוני כי היום, למחרת שתבוא ממנה ביקשתי הביו־מפלגתיים.

לה. לעזור שנוכל מקווה ואני זה על חברי עם לדבר

אמפר. את שאלתי דעתך?״ ״מה

 יהודים לגירוש יד לתת ״שאסור אמפר, אמר היא,״ ״דעתי

לגירוש.״ יד כמתן כמוה עזרה ומניעת לברית־המועצות,

 וביקרה בהבטחתי, הסתפקה לא לגירוש הצפויים של אמם

 של אביו הורי. אצל וגם אמפר של הוריו אצל ערב באותו

 נפש, פיקוח של עניין שזה קבעו, ושניהם אבי עם נפגש אמפר

 דוחה. שהוא בטח בית״ר תורת שבת, דוחה נפש פיקוח ואכן

 שההחלטה בניהם על לחץ להפעיל בהחליטם ידעו לא הורינו

 לפרסם אין רק בסדר, שהכל לאשה הודעתי למחרת נפלה. כבר

 של קבוצה התאספה אחת, שבת במוצאי חודש, אחרי הדבר. את

 יהודים סתם והיתר בית״ר חברי רובם הרכבת, בתחנת איש 20

 ורקדו, שרו ומלויהם העולים ואחותו. הצעיר״ ״השומר איש וגם

 לך מה וכששאלוהו לריקוד הוא גם נסחף הצעיר״ ״השומר איש

 בין סערה קמה יחד״. אתכם עולה אני ״גם : ענה זו, ולשמחה

 תנועת דרך יעלה הצעיר״ ״השומר שאיש היתכן — בית״ר חברי

 שעמד ז״ל סטבסקי לאברהם מברקים עפו ולמחרת בית״ר,

העליה. ארגון בראש

 מהעולה לי נודע המברקים על בוורשה. אז היינו ואני אמפר

 עיכוב איזה שיש לי שסיפר האמיגרנטים״, ב״בית בהיותי

 נפגש אמפר זה. על לו וסיפרתי אמפר עם התקשרתי בעלייתו.

 רחמנות א ס׳איז ! יא ״נו :ואמר הסיפור את ששמע סטבסקי, עם

 הצלת על חשב ואמפר האם על ריחם סטבסקי מאמען״. א אויף

קטנות. מעל התעלו שניהם האדום. השמד מפני יהודים

 שבעמק־ בית־זרע בקיבוץ היום חי הצעיר״ ״השומר איש

הירדן.
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 המסדר את מקבל .1933־4ב־ ב׳ מחזור בז׳ילוגקה, למדריכים הספר בית
, ירמיהו ן י י פ ל ביה״ס. מפקד ה



.1937 בלודז' למדריכים מרכזי ספר בית

כץ, קוזלובסקי, ליטמנוביץ׳, ד״ר איזביצקי, ד״ר :לשמאל מימין עומדים
פונימונסקי. אברהם, פרופס,

אמפר. אברהם בחזית, הקורס. חניכי ממסדר קטע



הגנה. בחפירות הקורס חניכי של שדה אימוני

 אזרחית(, )בחליפה פוזננסקי סטאניסלב קפיטן : לשמאל מימין במרכז, יושבים

 שלום פרופס, אהרון רמבה, אייזיק קוזלובסקי, חיים )פן(, פונימונסקי אלחנן

ליטמנוביץ׳. יעקב ד״ר רוזנפלד,'אברהם,



 הקושיות. שואלת )אלרואי( כרוסט פנינה .1940 בוילנה בפנימיה פסח סדר

 משוחח גלויברמן אברהם בתמונה, כרוסט. יוסף ואביה אברהם :לה מקשיבים
)מימין(. שפירא צבי עם

אברהם. של חברתו יפה, אסתר



יאיר — שטרן אברהם ז׳ביטינסקי זאב





ויתקין. בכפר

 שמואל, אחיו רחל, גיסתו אברהם, : משמאל אחיו(. )בת ונילי אברהם :מימין
דן. אחיו ובן פרידה יעקוב בעלה שרה, אחותו

פינה. בראש

 חיים תבואה, ישראל יוסף, בן שלמה מזלי, אריה שהמי, צבי : לשמאל מימין

שפרקה. נחום יהודה, ליפמנוביץ ליאור, מיכה בוקריב, דניאל מאיר, בן
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9 3 1 9

 רבות בערים רציניים. ממדים לבש המחתרת תאי ארגון

 של המחתרת תאי גם קמו בית״ר תנועת קיימת היתה בהן

אצ״ל.

 לנהל לוורשה ועובר לודמיר את אמפר עוזב 1939 בהתחלת

 ותפקידיו תוארו מה אותו שאלתי לא פעם אף הארגון. ענייני את

באצ״ל. המוגדרים

 מרדכי היה ומזכירו חרמוני שימש בפולין אצ״ל כמפקד

 אמפר בזופיובקה. אצ״ל קורס בוגר מביאליסטוק, קאוויור

 ולאמיתו בחוטים המושכת האפורה״ ״האישיות כאילו היה

 מראשי כמה מצד אליו ביחס הרגשתי זאת הכל. קובעת דבר של

 טאט״. ״די במערכת לפעמים מבקרים שהיו והתנועה אצ״ל

 טאט״ ב״די מילא הוא בכבוד. אליו התייחסו העתון עובדי גם

 למרות אתו, מתווכח שמישהו שמעתי לא מעולם גזבר. של תפקיד

מכולם. כמעט צעיר היה גילו שלפי

 עם התקשרויות־יתר בוורשה בהיותו התקשר לא אמפר

 שהוא יתכן טאט״. ל״די מחוץ עבודתו אופי בגלל וזאת אנשים,

 בפומבי. ביטוי לזה נתן לא אבל למישהו, חיבה או אהדה רחש

 אדישה היתה לא בוורשה באצ״ל מהפעילות הבנות אחת

 מבקרת והיתה המעטה( בלשון להתבטא )אם כלפיו לגמרי

 מאוד היה אמפר של יחסו לפגשו. כדי טאט״ ״די במשרדי

 הוא תפקידו. בגלל וזאת אדישות, כדי עד צונן אבל מנומס,

 עבודת־ באצ״ל בעבודתו וראה רבה, ברצינות תפקידו את קיבל

 להגיע שואף רגיל שבן־תמותה מה כל את דוחה אשר קודש

בחייו. אליו

 ונוסף לוורשה, אני גם פקודתו לפי באתי 1939 במאי

 עוד אמפר לי מסר טאט״, ״די העתון במינהלת פקיד להיותי

 אצ״ל, ואוהדי אישים בין המקשר שליח־רץ היתר בין תפקידים,

כל כמעט בתוכן. מה ידעתי תמיד שלא חבילות ומוסר מקבל
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 ,38 קושיקובה ברחוב השטרסמנים של לביתם אותי שלח יום

 מה על כלודנה. ברחוב שטרסמן עו״ד של למשרדו ולפעמים

 הפולני בצבא מילואים קצין שהיה שטרסמן ממר שקיבלתי

 מסרתי החבילות את נשק. עם חבילות אלו היו כי ידעתי,

 לערים החבילות נדדו ומשם סליסקה, ברחוב בביתו לאמפר

אחרות.

 במיוחד עלי. שהטיל שליחות כל קיבלתי רבה בשמחה

 דיווחתי אחת פעם השטרסמנים. של בביתם לבקר אהבתי

 הוא עברית. דוברי אנשים כמה היו השטרסמנים שאצל לאמפר

 לב תשים אל שנית, אותם שתפגוש להיות ״יכול :ואמר חייך

 נודע זמן־מה לאחר שם״. ושומע רואה שאתה למה מדי יותר

מהארץ. שליחים אצ״ל מפקדי אלה שהיו לי

 היה השטרסמנים, של בביתם הראשונה בפעם כשהופעתי

 לי להגיד שכח אמפר שטרסמן. לגברת מכתב למסור עלי

 בהיכנסי עברית. ולא אידיש לא שומעת אינה שטרסמן שהגברת

 גברת הופיעה הדלת, את לי פתחה שהעוזרת אחרי לפרוזדור,

 שלח ״זה :באידיש ואומר המכתב את לה מוסר ואני שטרסמן

 :בפולנית שאלה והיא פניה על הופיע רחב חיוך אמפר״.

 סיפרתי בפולנית. לה ועניתי הסמקתי ו״ אמר אדוני מה ״בבקשה,

 צוחק ראיתיו לא פעם אף בצחוק. פרץ והוא לאמפר המקרה על

כד•

 היהודים טהור. פולני באיזור היה השטרסמנים של ביתם

 השטרסמנים גם מתבוללים. יהודים היו זה באיזור שגרו המעטים

 עדי חדה תפנית עשו הם אבל השלושים. שנות אמצע עד כאלה היו

 בפולין אצ״ל של לדובריו והיו הלאומי למחנה הצטרפותם כדי

ובאירופה.

 אותי מקבלת היתה ואצילה, נאה אשה שטרסמן, הגברת

הצעי בניה כששני הראשונה, בפגישה המקרה בגלל אולי בחיוך,

בהיגוי פולנית המדבר הזה המוזר הבחור על מסתכלים רים
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 בביתם מעולם ביקרתי לא לוורשה בואי עד מזרח־פולני. יהודי

 פליאה מלא הייתי כאלה. הכרתי ולא מתבוללים יהודים של

שטרסמן. למשפחת יחד גם והערצה

 נלקח הפולני, לצבא שטרסמן ד״ר גוייס המלחמה בפרוץ

 יחד סמולנסק יד על קאטין השבויים במחנה ונרצח הרוסי בשבי

 להגיע הצליחו ובניה שטרסמן גברת פולניים. קצינים אלפי עם

נפטרה. היא ופה ארצה

 הביא אותו שגם ז״ל בויקו אריה גם היה דומה בתפקיד

לוורשה. מלוקאץ אמפר

 למה כהכנה בחוץ־לארץ, עוד אליה שהורגלנו הקונספירציה

 עם אפילו וחויות. ידיעות החלפת מאתנו מנעה בארץ, לנו שצפוי

 על שיחות ניהלתי לא אחד בחדר אתו שגרתי ז״ל בויקו אריה

 לא והוא ביצעתי ומה עשיתי מה לו סיפרתי לא אני פעולותינו.

 אמפר את שאלנו לא שכן כל לא לבצע. עליו הוטל מה לי סיפר

 לנו. לספרם לנחוץ מצא לא והוא אותנו שסיקרנו דברים על

 בוורשה, בהיותם במגע אתם בא שהוא הרבים בחיים נשארו לו

נעלמים. ונשארו שעשה חשובים דברים הרבה על לספר ודאי יכלו

 מרלין שמואל עורכו המלחמה. פרוץ לפני שבוע נסגר העתון

 והיתר ארצה, חזרו אצ״ל משליחי חלק לפאריס, פולין את עזב

 האפלה היתה בלילה מתוחה. היתה האוירה זאת. לעשות התכוננו

 למרות אזעקה. של למקרה בכוננות היו אוירית התגוננות וצוותי

 תעסוקה. בלי כמעט נשארתי בוורשה. אמפר נשאר זאת כל

 ענה: והוא בעיר, בהישארותנו הטעם מה אמפר את שאלתי,

 כזאת הוראה וכשתתקבל המקום, את לעזוב הוראה קיבלתי ״לא

לבוא. קצת איחרה ההוראה כולנו״. נעזוב

 אני יחד ביצענו בוורשה בהיותנו האחרונה הפעולה את

 ורשה המוני כאשר ,3.9.39 ראשון ביום זה היה בויקו. ואריה

 לכניסתן הוקרה כאות וצרפת בריטניה שגרירות ליד הפגינו

יום בעוד תיגמר שהמלחמה חשבו תמימים ואנשים למלחמה,
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 ממנה לקחת )יוטו(, נייבורג, לשרה אותנו שלח אמפר יומיים.

 לאמפר אותן הבאנו וכדורים. אקדחים שכללו נשק חבילות 2

 עכשיו,״ זה כל עם תעשה ״מה לשאלתי, אותן. פרקנו אתו ויחד

מפני בביוב אותן להטביע צורך כנראה ״יהיה :אמפר ענה

בבית״. נשק להחזיק מלחמה בזמן שמסוכן

 ונוסעים ורשה את עוזבים שאנו אמפר לי הודיע ,6.9.39ב־

 הרכבת בתחנת נפגשנו 7.9.39 ובבוקר חפצינו, את ארזנו מזרחה.

 הרכבת מזרחה. דרכה שעשתה רכבת של לקרון להיכנס והצלחנו

הגרמ המסרשמידטים לה ערכו ושם גרוולין לפני עד רק הגיעה

 לא אמפר בויקו. אריה לנו אבד הבהלה בתוך קבלת־פנים. נים

 ולירות להפציץ המשיכו שהמטוסים למרות להתרחק רצה

 כולנו בשלום יצאנו בויקו. את שמצאנו עד — יריה ממכונות

 יחד מזרח לכיוון ברגל והמשכנו הזאת הרצחנית מההתקפה

 והרב רודל אריה את פגשנו בדרך מוורשה. פליטים הרבה עם

 ושם עשה, וכך לוורשה חזרה בעד היה רודל אריה אידסיס.

 בארגון המרד ממפקדי אחד והוא ורשה, גיטו במרד בגבורה נפל

שם. היהודי הצבאי

כסף, אצ״ל ממפקדת אמפר קיבל מוורשה שיצאנו לפני

 ניפרד שהיא כל סיבה שבגלל למקרה שלושתנו, בין חילק איתו

 את ראה אמפר כסף. בלי מאתנו אחד אף ישאר שלא בדרך,

למשפחותינו. להחזירנו היתה ודאגתו עבורנו, כאחראי עצמו

 פולין את ראינו וזוועות. תלאות מלאה היתה חזרה הדרך

 של החורבן התחלת שזו לעצמנו תיארנו לא אבל בחורבנה,

 כסירה אותו חצינו בוג. לנהר הגענו ימים 10 אחרי פולין. יהדות

 פרידמן ונתן בגין מנחם את פגשנו שם לובומל. לעיירה והגענו

 הידיעה הגיעה בינתיים ללמברג. היו שפניהם ורעיותיהם,

מערבה. ומתקדמים חדרו שהרוסים

 ללודמיר, הגענו בערב 19.9.39וב־ ללודמיר דרכנו את המשכנו

הרוסי. הצבא השני ומצידה הפולני הצבא עמד האחד כשמצידה
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 נפצעה שאמו מעציבה ידיעה אמפר קיבל ללודמיר בהיכנסו

 מכירים כמה זה. לפני יומיים הגרמנים שביצעו בהפגזה קשה

 בהליכה שיש הרב הסיכון בגלל לבתינו להמשיך לא לנו יעצו

 עד אצלם ללון ולהישאר בעיר, נשמעות כשיריות בלילה

 להישאר לנו יעץ אבל לביתו, להמשיך החליט אמפר הבוקר.

 אתו, יחד נלך אנו שגם ובויקו אני החלטתי המכירים. אצל

 רבה היתה לאמו דאגתו הבוקר. עד לחכות רוצה אינו הוא אם

הקילו שלושת את הערב. עוד אליה להגיע החליט מחיר ובכל

 יותר עוד שסיכן מה ממש, בריצה עשינו העיר מרכז עד מטרים

 כניסת בעד שהוא יהודי בכל חשדו והפולנים היות חיינו, את

 שעה אחרי לביתנו. בשלום גם הגענו לעיר. הסובייטי הצבא

 שהצבא מבלי לעיר, שחדרו הרוסיים הטנקים טרטור את שמענו

אחת. יריה ירה הפולני

חדש משטר תחת

 ״אנטי־ אנשים של המעצרים התחילו הרוסים כניסת אחרי

 מפלגה בכל אבל המוניים, מעצרים אמנם בוצעו לא סובייטיים״.

 ממאסר, מאוד חשש אמפר מפעיליה. שניים או אחד נאסרו

 יצא לא וכמעט בביתו הסתגר הוא מבוסס. די היה והחשש

 אחד יום במצב. דנים והיינו ערב כל אצלו מבקר הייתי ממנו.

 שמתכננים התנועה ממנהיגי כמה נמצאים שבלמברג ידיעה קיבל

 הטיל הוא לליטא. או לרומניה הרוסי הכיבוש משטח יציאה

 כרוסט. יוסף עם ולהתקשר ללמברג לנסוע התפקיד את עלי

 הייתי שדרכו התאים, מחברי אחד של כתובת לי מסר אברהם

 התנועה. ממנהיגי אחר שהוא למי או כרוסט ליוסף להגיע צריך

 אפשר אי זה ובוהו בתוהו זהיר. להיות ממני ביקש צאתי לפני

 ישר והלכתי ללמברג באתי מכירם. שאינך אנשים על לסמוך

 מצאתי, לא אמפר אותי שלח שאליו האיש את שבידי. לכתובת

עורר וזה אותי, לחקור התחיל שם, שהיה אחר שהוא מי אבל
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 בידיים וחזרתי מהבית חמקתי מסויימת ובהזדמנות חשד בי

לאמפר. ריקות

 אמפר קיבל הבאים, צעדינו את ומתכננים יושבים אנו בעוד

 נפרדתי לליטא. שסופחה לווילנה לבוא פרידמן מנתן מכתב

 ומשפחתו עירו את עזב הוא נתראה. שבקרוב בתקווה מאמפר

 לא בית״ר וחברי לידידים אפילו זה. על ידע אחד שאף מבלי

 הכחשתי הדבר, כשנודע ימים כמה ואחרי הדבר, ידוע היה

כך. על שידעתי

 אמפר. יוסף ר׳ אביו, נפטר לודמיר, את שעזב אחרי חודש

 את שעזב מאוד הצטער מווילנה מאברהם שנתקבל במכתב

 אביו. של קיצו •את קירבה שעזיבתו חשש בו קינן לודמיר.

 יחד אבל זיקנה, לעת שעזבו הצעיר לבנו התגעגע אמנם אביו

 שיתאחד וקיווה מרוסיה לצאת שהצליח היה מרוצה זאת עם

העשרים. שנות מהתחלת בארץ הנמצא שמואל הבכור אחיו עם

באמפר מתעניינת ה־נ.ק.וו.ד.

 אבל עוד. אותו אראה שלא ידעתי לא מאמפר כשנפרדתי

כמקודם. קשורים היינו בינינו, הגיאוגרפי המרחק למרות

 מפקדי עם קשריו את לחדש אמפר התחיל לווילנה בבואו

 ואגרגנה הסובייטי הכיבוש לאיזור שליחים נשלחו התאים.

 התנועה חברי מאות לווילנה. הרוסי הכיבוש משטח יציאה

 ליום מיום שנסגר לליטא רוסיה בין הגבול את לעבור הצליחו

 המועד את שאיחרו אלה בין הייתי אני הרמטית. יותר בצורה

בחקי נתפסתי. הגבול את לעבור נסיונות כמה אחרי ובסוף,

 ימים. האריך לא המשחק תם. פני בהתחלה העמדתי רות

 זהותי. על לנ.ק.וו.ד. סיפר אותי, שהכיר לידה, מהעיר מלשין,

 והטלתי בבצ׳וק, ד״ר ועל עלי ההאשמות חשיבות את המעטתי

 בידעי ארצה, מזמן שעלו ואחרים אמפר אברהם על הכל

מיבטחים. במקום נמצאים שהם
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הנדר את שקיים האיש

 הבלטיות, לארצות הסובייטי הצבא פלש 1940 ביוני

 בחקירה, למחרת הדבר נודע לי הרוסים. בידי שוב וילנה והעיר

 כי למסקנה שבא לי הודיע החוקר לי. שהיו רבות מני אחת

 ש״נאסר״ אמפר שמדברי היות שקר, זה לו שאמרתי מה כל

 שאמפר לו האמנתי לא תחילה לגמרי. אחרת תמונה מתקבלת

 חשש בי שעוררו דברים לי סיפר ימים כמה אחרי אבל נאסר.

 נתפוס שלא ״חשבת :לי אמר היתר בין הדבר. נכון שאולי

 לא יושבים שהם לך דע ובכן, הללו, הפושעים כל את אותם,

 אחד רק אמפר. חברך את גם אותם, תראה עוד ממך. הרחק

 רבינוביץ. תנחום אותו, מכיר ודאי אתה עדיין, לתפוס הצלחנו לא

 התחלתי לידינו״. יגיע הוא גם במאוחר או במוקדם אבל

 בבית־ בתאי ישנתי לא רבים לילות בידיהם. שאמפר להאמין

 הלשנתי בשוגג עשיתי, מה :עצמי את אכלתי במינסק. הסוהר

 שנה בחקירות. עובר הוא עינויים איזה יודע ומי אמפר, על

נאסר. שאמפר במחשבה חייתי שלמה

 יחד שנאסרו החברים ויתר אותי הוציאו 1941 בפברואר

 שנות 8 של פסקי־דין שקיבלנו אחרי לצפון, למשלוח אתי

 למסקנה והגענו אינפורמציה בינינו החלפנו ועבודת־פרך. מאסר

 של מוצלחת מתיחה רק זו היתה וכי נאסר, לא שאמפר

 אסרו שלא קרה ומה איך היום, עד אני תמה אבל החוקר.

 בבצ׳וק וד״ר אמפר על אותי חקרו חקירות בעשרים אולי אותו.

 זהו ובפולניה. בעירנו בתנועה הבולטים מהעסקנים שהיה

 הגיון. אצלנו שנקרא מה לפי פועלת שאינה הנ.ק.וו.ד. של סודה

 אברהם נאסר לא זה ל״הגיון״ והודות משלה, ״הגיון״ לה יש

אמפר.

 ,1945 שנת סוף ועד 1939 מסוף המלחמה, שנות 6 במשך

 או צפון, בירכתי במחנות לעבודת־פרך ונידון אסיר בהיותי

 כחייל הונגריה ובמישורי וטורקמניה קזכסטן בערבות בנידודי

ועל אמפר אברהם על חשבתי תמיד הסובייטי, הצבא במדי
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ת ו ר ח ש

 לצאת שהצליח בטוח אמנם הייתי לא שוב. ניפגש בו .היום

 אחר, עניינים מצב לי תיארתי לא אבל לארץ. ולהגיע מרוסיה

 ארצה הגיע אמנם הוא בארץ. נמצא אמפר שאברהם אלא

 לכך. הרבות האפשרויות למרות קלים, בחיים בחר לא דכדרכו

משמרתו. על ונפל פעל בה ״י, ללח .הצטרף

 ז״ל לסקר פרץ עם נפגשתי ללודז׳. הגעתי 1945 שנת בסוף

 המום כשעתיים ישבתי אמפר. של נפילתו על לי נודע .וממנו

שהתכו למרות מפי, הגה הוצאתי ולא לסקר, של בביתו לגמרי

 מנותק הייתי שנים 6 הלא דברים, הרבה על אותו לשאול ננתי

 וכמה התאכסנתי בו ידידי לבית חזרתי אינפורמציה. •ממקורות

 על חברי, מות על לידידי סיפרתי מהבית. יצאתי לא ימים

 חלומותי ועל המלחמה בהתחלת עלינו עבר אשר את .פועלו,

 :באמרו 'אותי לנחם ניסה הוא בארצנו. שוב אתו להיפגש

 במים, מי צורות, כמה לה היו ישראל עם את שפקדה ,.השואה

 בידי יריה ע״י ומי בצמא, מי ברעב, מי בחנק, מי באש, ימי

 מההלם מתאושש שאינני כשראה בסוף, כביכול״. ״ידידים״

 אתה מבין, ״אינני :לי אמר הזו, המרה הידיעה לי •שגרמה

 הנ.ק.וו.ד., של בחקירות עמדת גיהנום, מדורי שבעה •שעברת

 הצפוני, הקרח ים חופי על ביותר קשים בתנאים כאסיר עבדת

 הולדתך לעיר חזרת נפצעת, הגרמנים, עם בחזיתות לחמת

 עוד על ידיעה כמו עליך השפיע לא זה וכל קברים, רק •ומצאת

י״ המיליונים 6ל־ נוסף אחד •קורבן

 להבין שהוא מי מסוגל האם לידידי. להגיד יכולתי מה

האח השנתיים אמפר. ובין ביני שהיה הקשר וחוזק גודל •את

 בל־יינתק. קשר אותנו קשרו ,1938-9 בשנים יחד, שעבדנו רונות

 מורה, עבורי היה הוא בלבד. חבר בשבילי היה לא •אמפר

ולוחם. מחתרת איש בית״רי, של ודוגמה -מחנך

לעד. בי חרותים ודמותו זכרו
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בן־יהודה נפתלי

מלודמיר האלמוני החייל

 הנהרות מגדולי אחד עם המתחבר לוגה, הנהר גדות על

 אחד בעבר היתה אשר לודמיר, שוכנת — הבוג — שבפולין

 מזרח־ קהלות מבין ביותר העתיקים היהודיים הישובים

 וגאונים, חכמים בה שפעלו בישראל, ואם עיר זו היתה אירופה.

 את הטביעו אשר ציבור, ומנהיגי עסקנים ישיבות, וראשי רבנים

 זו, תוססת יהודית קהלה של חייה על דורות במשך חותמם

בפולין. היהודית האוטונומיה מוסד של התווך מעמודי שהיתה

 1916 בפברואר 20ב־ ז״ל אמפר אברהם נולד זו בעיר

 ערכי אבא בבית אברהם ספג ימיו משחר ורייזל. יוסף להוריו

 בימי הגינות. ודרכי הליכות נועם ופשטות, צניעות ומוסר, דת

 תולדותיה על ובסביבה בביתו אברהם שמע ונערותו ילדותו

 וביזה, הרג ימי :השונות בתקופותיה היהודית לודמיר של

 זרעו וגייסות שקלגסים וחורבן, הרס ופוגרומים, שחיטות

 על שעברו והנגישות התלאות על אלה זוועה פרקי יהודיה. בין

 ואופיו הרוחנית דמותו את במעט לא עיצבו לודמיר יהודי

 הוא אותו הסובב נגד במחאתו דורו. ובני של,אברהם המתמרד

 אחרים לחיים שונה, להווי אחר, יהודי לעולם כחבריו, נמשך,

אמיתית. מולדת ואדמת תקומה חופש, בהם יהיה אשר

 של תקופה היתה העשרים שנות של השנייה המחצית

 עבריים ובתי־ספר ציוניות נוער תנועות של והתפתחות צמיחה

 את פרשה ״תרבות״ העברי החינוך רשת פולין. יהדות בקרב

תרם אשר ״תרבות״ בית־ספר נפתח כאן לודמיר. על גם כנפיה
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ת ו ו׳ ח ש

 ולהצלתו במקום הנוער של התרבותית־לאומית לפריחתו רבות

 הוא התורני. בחינוכו מסתפק איננו אברהם ההתבוללות. מצפרני

 את נענה. והוא עברי־ציוני חינוך לו שיינתן מהוריו בתוקף דורש

 ״תרבות״ בית־הספר כתלי בין מקבל הוא העממית השכלתו

 צלילי את אברהם קלט כאן הראשונים. מתלמידיו אחד והוא

 הרחוקה למולדת הגעגועים טופחו כאן ציון. ושירי העברית השפה

לארץ־ עליה :הסופית המטרה להגשמת ההכשרה וגובשה

אבות.

 בית־הספר של אמותיו בד׳ להישאר לא מחליט אברהם

 תוביל לעלות השאיפה הגשמת כי מבין הוא בלבד. העברי

 לתנועת מצטרף הוא ציונית. נוער תנועת דרך ורק אך אותו

 של הגנתית ולהכשרה צבאי לחינוך בזמנו הטיפה אשר בית״ר

 בלודמיר, בית״ר חברי בין הראשון הנו אברהם היהודי. הנוער

 הוא בקורס הגנתית. להכשרה מדריכים בקורס משתתף אשר

 תפקיד עבורו זה היה לא מפרכת. גופנית־צבאית הכשרה עובר

 רוחו אבל הקשים, האימונים עול תחת פעם לא קרס גופו קל.

 מנת על הקורס את מה ויהי לסיים החליט הוא :איתנה

המקומי. הבית״ר בקן אחרים ולהדריך ללודמיר לחזור

 ההתבגרות תקופת :בחייו חדשה תקופה התחילה וכך

 האופי, של יסודי לשינוי חזקים מאוויים חבויים היו בה אשר

 עד יילך בה והדרך השאיפה הגשמת הבטחת משום בו שיהיה

 ההם בימים המולדת. לחופי יגיע בו מאושר יום לאותו שיזכה

 אחרים לשכנע מנת על ומרצו מכוחו הרבה אברהם השקיע

 ברצונו אם היהודי לנוער שנותרה היחידה הדרך זוהי שאכן

 את מאמן הוא והנגישות. העוני מהגלות, כליל להשתחרר

 מחתרתיים בתאים מארגנם הצבאי, בחינוכם בית״ר צעירי

 ארץ־ישראל של שחרורה על במאבק תפקידם למילוי ומכשירם

היהודים. מדינת והקמת הבריטים מעול

מבלה פולין, ברחבי לקן מקן לעיר, מעיר נודד אברהם
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הנדר את שסיים האיש

 ללכת רבים ובאסיפות,ומכשיר ובכינוסים בפגישות ולילות ימים

 משתקע הוא בלודמיר. עוד איננו פעילותו מרכז בעקבותיו.

 על פעילותו רשת את הוא פורש ומשם פולין של בבירתה

 פעילות — בבית״ר היהודי הנוער מאורגן בהן ועיירות ערים

 גרמניה־ מלחמת בפרוץ הקיימת במתכונתה הופסקה אשר

 פולין יהדות של החורבן בא ולאחריה בעקבותיה אשר פולין

האיומה. והשואה

 לירושלים כפליט, להגיע, זכו אשר אלה, בין היה אברהם

 לארץ־ישראל. צאתו עד — אחרים עם יחד בה ולפעול דליטא

למולדת. הגיעו עד חייו תחנות את עבר כך

נפל. גם וכאן פעילותו לשיא הגיע כאן

לורמיר פנקס מתוך

 עטור היה הקמח סוכן ה״גביר״ שמשון בת רייזל של בעלה יוסף, ר׳
 בסביבה. העשירים הפולנים ה״פריצים״ בין וסוחר מתווך וארוך. רחב זקן

 הרבי של גדול חסיד שהיה פי על אף מאד, והעריכוהו כיבדוהו הכל
הדוק. מצוות ושומר ומניסחיז׳ מסטפאן

 היה שרוי כולו הבית ומצוותיה, התורה הלכות הקנה בניו לשבעת
 להמרות מבלי לציונות, מבניו חלק נתפשו זאת למרות דתית, ברוח

עין. למראית אביהן פי
 ה״פריצים״, עם במגעיו מרבה והיה אבא בדרך שהלך שמואל, הבכור

הזה. ההווי עם השלים לא

 ב״טחנות כפועל ועובד ארצה עולה אבא, בית את הוא זונח 1923ב־
 העובד״, ל״עם נאמן ויתקין, בכפר העובדת ובהתישבות בחיפה, הגדולות״

בהסתדרות. ומאורגן
 המבוגר. אחיה בדרך והלכה מאוחר יותר ארצה הגיעה שרה הבת

 הזר השלטון עם בקרב קרבן נפל בבנים, הצעיר ז״ל אברהם אחיהם
ישראל. תקומת לרעיון נאמן בהיותו בארץ,

 התחיה רעיון כנושאי הארץ בחיי החסיד יוסף ר׳ של בניו השתלבו כך
העברית.
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בו־יהודה יעקב

העברית ההתחדשות גיבור

 הגבורה התחדשות מגיבורי אחד היה הי״ד אמפר אברהם

 לחם למענו הרעיון זה היה המדינה. את לנו שהביאה העברית

 כרבים בחיים, התגשמותו את לראות זכה ולא חבריו, עם יחד

למענו. נפשם את שמסרו מחבריו

 הסביבה את לסקור יש ופעליו, חייו דרך את לתאר כדי

 ואשר חייו בתקופת שהתרחשו המאורעות ואת חי הוא בה

המעש. מלאי אך הקצרים חייו דרך על השפיעו

 במותו והסתיימה הוריו בבית התחילה הזאת הדרך

 הבריטית המשטרה מידי מוות פצעי שנפצע לאחר הטראגי

 בחדר ופחדנית אכזרית בצורה שנורה בעת המנדט, ממשלת של

 תש״ב, בשבט ט׳ ביום בתל־אביב, ,30 דיזנגוף ברחוב שבדירה

 תש״ב, בשבט י״ד ביום כאבים מתוך הטהורה נשמתו את ונפח

ביפו. הממשלתי בבית־החולים

אבא. מבית ונתחיל

 ממסחר התפרנס פנים, הדרת בעל אמפר, יוסף המנוח אביו

 בילדים מטופלת המשפחה בהיות הפולניים. האחוזות בעלי עם

 במסחר להתעסק נאלצת האם היתה אחיות, 5ו־ אחים 3 רבים,

 לקיום הדאגה המשפחה. של הכלכלי לקיום לעזור כדי זעיר

 בשמשו ציבור בצרכי גם לעסוק אמפר מיוסף מנעה לא המשפחה

 )ולודז׳־־ לודמיר בעירו הקואופרטיבי־עממי הבנק מועצת כחבר

המפוארים הכלכליים המוסדות אחד פולין, שבווהלין, מיז׳(
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הנדר את שקיים האיש

 כן כמו בפולין. היהודיים הקואופרטיביים הבנקים ברשת

העיר. מועצת וחבר היהודית הקהילה ועד כחבר שימש

 אך זה והיה מצוות, שומר מסורתי בית היה הוריו בית

 לבית־ בשבתות אביו את ילווה דורו, בני כרוב שאברהם, טבעי

 גילו, בני הנוער בני רוב נהגו כך שהרי הביתה. ובחזרה הכנסת

 אב כיבוד מתוך והן בבית שקיבלו המסורתי החינוך מתוך הן

ואם.

מסתל היו התורה, קריאת בזמן ומוסף, שחרית בין אבל

 הוא הראשי, ברחוב ונפגשים מבית־הכנסת כמוהו צעירים קים

כאחד. וגויים יהודים העיר, לבני כטיילת ששימש פארנה רחוב

 של שברומו נושאים על הן משוחחים היו האלו בפגישות

 עניינים שעל וכמובן היהודי, שבעולם נושאים על והן עולם

 והרוויזיוניסטית־בית״רית הציונית בתנועה הפרק על שעמדו

במיוחד.

 בבית הן והציוני העברי חינוכו את קיבל אמפר אברהם

 הוא הבית״רית־רוויזיוניסטית. בתנועה והן ״תרבות״ הספר

 השתתף בהן הארץ בניין של המעשיות הפעולות ידי על גם הושפע

 חברי על ונמנה 1923 בשנת עוד ארצה עלה אשר שמואל אחיו

 אחותו גם השתתפה אלה בפעולות חפר. שבעמק ויתקין כפר

 עובדי צוות על האלה השורות כותב עם יחד שנמנתה שרה,

 בבנק לעבוד המשיכה ארצה עלייתה ועם בלודמיר העממי הבנק

בחיפה. מרכנתיל

 תיאודור ד״ר המדינה חוזה של תורתו את בבית״ר ספג הוא

 בלבו נחרטו עמוק עמוק ז׳בוטינסקי. זאב הגדול מורו של הרצל,

 כוכבא, ובר המכבי כיהודה הקודמים גיבורינו על הגבורה סיפורי

 עמוקות גם הושפע הוא ז׳בוטינסקי. וזאב תרומפלדור יוסף של

 פילסו־ קושצ׳ושקו, גאריבאלדי, :העמים גיבורי של מתולדותיהם

ואחרים. יוסלביץ׳ ברק היהודי הלוחם דסקי,

״רוזבוי״, הפולנית האנטישמית לתנועה עד היה נעוריו בימי
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 את פולין, באוניברסיטאות קלאוזוס״ ה״נומרוס את ראה הוא

 מהלך על השפיע זה כל הכלכליות. מעמדותיהם היהודים נישול

 אקטיביסטית בדרך הציוני הרעיון את להגשים ורצונו מחשבתו

 אחימאיר, אבא של למאמריו נודעה מיוחדת השפעה ולוחמת.

והמורד. הלוחם הסופר,

 היה צריך האלה והשאיפות הרעיונות את להגשים כדי אבל

אחרים. ולהכין להתכונן

רבת־מעשה. היתה והדרך

 בשטח המקצועית״. ״ההכשרה בשטח הרבה גם פעל אברהם

שנים. מספר במשך יחד פעלנו זה

 הציוניות הנוער בתנועות ידועה היתה המקצועית ההכשרה

״הכשרה״. מקוצר בשם

 וכוונתם טובים היו כשלעצמם ההכשרה ומטרת הרעיון

 מקצוע ארצה, לעלות שהתכונן היהודי, לנוער להקנות היתה

 אבות מבתי ברובו בא הזה והנוער היות גופנית, לעבודה והכשרה

הזעיר. המסחר על התבסס עיסוקם שעיקר

 מטרותיה. רוב את הזאת הפעולה השיגה לא לצערנו

 העניקה המנדט שממשלת העליה רשיונות של הזעום המספר

 של המפתח לפי מתחלק היה היהודית, לסוכנות חסדה ברוב

 התקיים כך משום ההכשרה. במקומות הנמצאים האנשים מספר

 במקום זה מספר על החלוציות הנוער הסתדרויות בין מירוץ

 עסקו והצעירות הצעירים ממש. של מקצוע להקניית לדאוג

 שלא אחרות עבודות או עצים כחטיבת מקריות, בעבודות איפוא

מקצוע. רכישת לבין ביניהן כלום ולא היה

 מן לעמוד היה יכול לא בלודמיר בית״ר קן שגם ברור

 של ביקורו בהזדמנות זה. בשטח לפעולה נרתם והוא הצד

ההכ מפלוגת בדרכו בעירנו מגליציה פרידמן אברהם הבית״רי

בלודמיר. ההכשרה פלוגת של הקמתה את יזם בקלוסוב, שרה

שלוש הקמת יזמנו ואחר־כך הפלוגה בהקמת לו עזרנו
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 )אוסטיליה(. באוסצ׳ילוג הפלוגה והן בווהלין, נוספות פלוגות

 שביאנין חקלאית בחוה חקלאית הכשרה פלוגת וכן בלובומל

לוקאצ׳י. יד על

 פיקדה ועליהן הפלוגה מפקדת עמדה פלוגה כל בראש

 היה מושבה מקום וגם מלודמיר היו אנשיה שרוב הגדוד מפקדת

כאן.

כגזבר. ואני הגדוד, כמזכיר שימש אמפר אברהם

:כהונתם סדר לפי הבאים הבית״רים שימשו הגדוד כמפקדי

״רומק״. המכונה פרידמן אברהם היה הראשון המפקד

 ארצה. עלו ויחד מגליציה קלרה הבית״ריה את לאשה נשא הוא

 אלפי כגורל היה שגורלו מקובל, וואהל הרשיל בא אחריו

 מילאתי אחריו הנאצים. ידי על שהושמדו אחרים בית״רים

 יחד גם והגזבר המפקד תפקידי את מסויימת תקופה אני

 מירוסלב גלט יעקב לידי המפקד תפקיד את אחר־כך והעברתי

 קריסטל חנה הבית״ריה את לאשה נשא גלט יעקב )גליציה(.

 משפחתו שם את שינה וכאן ארצה עלו יחד לודמיר, מקן

שנים. מספר לפני נפטר לגלעד.

 גומולקה, אריה שימש ביאנין ההכשרה פלוגת כמפקד

 לודמיר, מבני השרידים כאחד המלחמה, אחרי ארצה שעלה

 מתגורר הוא עמנו. בני של במשמידים שנקם לאחר וזאת

 שניהם אטלס, ואריה פרלמוטר יוסף ידו על עזרו בחיפה. כיום

 הסתדרות עסקן כיום — אטלס אריה בלוקאצ׳י. בית״ר מקן

ברמת־גן. הלאומית העובדים

 ארצה עלה הלבורט. יצחק שימש לובומל פלוגת כמפקד

 נשלח המעלה. ביסוד בארץ בית״ר של הגיוס בפלוגת ושירת

 הגיע הוא השנייה. העולם מלחמת אותו השיגה ושם לפולין

 בנשואים נשא ליטא את שעזב לפני ארצה. לחזור והצליח לליטא

 ארצה שהגיעו לאחר פולרביץ׳. זהבה הבית״ריה את פיקטיביים

שנתיים. לפני נפטר הלבורט יצחק זהבה. רעיתי והיא הכרתיה
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 תרמה ההכשרה גדוד במפקדת המשותפת עבודתנו תקופת

 בתקופה אמת. של לידידות שהפכו בינינו הקשרים להידוק

 בעל כצעיר ולהוקירו אברהם את מקרוב להכיר למדתי הזאת

רב. ומרץ עבודה כושר ותושיה, תבונה

 סייג ללא והמסירות הנאמנות את אצלו במיוחד החשבתי

 בינינו ששרר העמוק הנפשי הקשר גם מכאן בעבודה. לחברים

בגיל. ההבדל למרות

 בשנת אמפר אברהם הוזמן ומסירותו לכישוריו הודות

 שישבה בווהלין, בית״ר של הגליל מפקדת כקצין לשמש 1935

 את בהכירו כרוסט. יוסף של פקודתו תחת ופעלה בלוצק

 כרוסט עליו הטיל המקצועית, ההכשרה בשטח אמפר של פעולתו

 את אמפר מילא כאן וגם המשרד, מזכיר של התפקיד את

ביעילות. תפקידו

 למדריכים המרכזי בית־ספר של חניכיו עם נמנה אברהם

 שימש ואחר־כך ז״ל, הלפרן ירמיהו של בהנהלתו בזילונקה,

הצבאי. החינוך ממגשימי כאחד

בפולין, ליגלית הבלתי העליה מארגני על גם נמנה הוא

 גבולותיה סגירת למרות לארץ המונים להביא צריכה היתה אשר

הבריטים. ידי על

 שחרור למען לוחמים של קדרים ארגון היה פעילותו ושיא

הבריטים. מידי הארץ

 האלה. החלומות לכל קץ שמה השנייה העולם מלחמת

 בווילנה. זמני מקלט מצא אחרים, רבים עם יחד אמפר, אברהם

 1941 בשנת ארצה שעלה ולאחר חודשים 15כ־ שם ששהה לאחר

 שטרן אברהם של בהנהגתו השחרור למלחמת עוזו בכל נרתם

 שם לח״י, כאיש המחתרת, במלחמת משתתף ובעודו )יאיר(

אכזרית. בצורה לחייו קץ הבריטיים הרוצחים כדור
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בווהלין האצ״ל ותאי אמפר אברהם

 שרת בה בלוצק, השלושים שנות באמצע לראשונה הכרתיו

 ההגנתית להכשרה וכאחראי בית״ר של הגליל מפקדת כקצין

 מולדתו, עיר מלודמיר, אלינו בא הוא בווהלין. בית״ר בקנני

 לבוא שיכנע אותו אבי, עם התיידד הגיעו עם מיד וכמעט

 ובמרוצת בעיר, שנערך הבית״ר של מדריכים בקורס ולהרצות

והקבועים. הרצויים ביתנו מבאי לאחד הפך הזמן

 החזקה היהודית הנוער תנועת היתה עת באותה בית׳־ר

 האחרות בלוצקךכבערים והקן בפולין, הציונית בתנועה והגדולה

בקירבה. אקטיביסטית לפעילות חממה מעין היווה בווהלין,

 בארץ־ישראל ברית־הבריונים ראשי יצרו אותו הרוחני הזרם

 וארגון בית״ר שליחי ובהשפעת ללוצק גם הגיעו פעילותם והד

 הלפרין, וא. סבוראי מ. ביניהם בעיר, שביקרו הלאומיים העובדים

הבריו אוהדי של חשאיות קבוצות שתי הקן חברי מבין הוקמו

 לברית־ ולהצטרף ארצה לעלות היום בבוא התכוננו אשר נים,

 טבצ׳ניק, שלום גם נמנה הללו הקבוצות חברי )על הבריונים

 הקמת יוזם הי״ד(. בן־יוסף שלמה בכינויו זמן כעבור שנודע

 בית״רי קליין, מישה היה ווהלין בגליל ומרכזם האלה התאים

 שימש משנתיים למעלה אשר לוצק(, ע״י )עיירה מטורצ׳ין

 של המנהיגים עם המקשרת והחוליה האקטיביסטים כראש

 של ידידם או וכמפקדם הגליל כקצין אמפר, בארץ־ישראל. הברית

 לא אולם באהדה, להקמתן התייחס הללו, הקבוצות חברי

הידי־ להגיע החלו לפולין כאשר ,1937 בקיץ פעיל. חבל בהן לקח
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 בארץ־ הלאומי הצבאי הארגון של פעילותו על והשמועות עות

 קבוצות פעילות כלפי ביטול סימני להראות אמפר החל ישראל,

 על אחדים בית״רים עם סוד ולהמתיק הקיימות הבריונים

במסגרתו. ולפעול בארץ־ישראל הארגון עם קשר למצוא הצורך

 והתכוננתי בלוצק בית״ר בקן מדריך שימשתי שעה אותה

 אחרים, צעירים כבית״רים הייתי, נכסף הקן. על הפיקוד לקבלת

 את ולזרז אותה, שהבנו כפי בית״ר, ראש תורת את לממש

 הדי ארצה. עלייתנו לפני עוד — לוחמת במסגרת השתתפותנו

 על נפוצו ושמועות אלינו גם כמובן הגיעו בארץ המאורעות

 הפורעים נגד במלחמה הארגון, חברי בית״רים, של חלקם

הערבים.

 לו היה קשה ולא הנושא על אמפר אתי שוחח ארוכות

 לי ונדמה לארגון. להצטרף דרך לחפש שמחובתנו לשכנעני

 המרכזי בקורס בלודז, 1937 ביולי שוב להיפגש שמחנו ששנינו

 ואילו ומדריך, מפקד כסגן שימש הוא בו בית״ר, של למדריכים

כחניך. — אני

 היוזמים, קבוצת את לרכז איפשר אשר הוא הזה הקורס

 יאיר, עם להפגישם פולין, חלקי ביתר האצ״ל תאי בהקמת

 והכוונתו ובהשפעתו הארגון, מפקדת בשליחות בפולין אז שביקר

 להפעילם בפולין, התאים של הארגונית המסגרת את ליצור—

בארץ. הארגון עם ולקשרם

 ערך שאברהם הביקורים אחד בשעת מכן, לאחר זמן־מה

 לתאי .האחראים של ומרוכז קצר קורס לארגן לי הציע בלוצק,

 ואמנם, בווהלין. בית״ר חברי מקרב זה לתפקיד ומועמדים האצ״ל

 התקיים ,1937 המולד חג בחופשת מספר, חדשים של הכנות לאחר

 המרצים ובין אברהם של והדרכתו בפיקודו הזה הקורס

 המדריכים בקורס גם שהדריך פוזננסקי, הסרן היו האורחים

ארץ־ישראל. תולדות על הרצה — ואבי הצבאיות, בתורת בלודז׳

ונמשך בגולה, האצ״ל של הראשון למעשה שהיה בקורס,
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 ומהעיירות מלוצק רובם חניכים, 14־12 השתתפו ימים, כשבוע

 עת אותה שנמצא בית״ר במועדון נערך הוא לה. הסמוכות

 הקונספירציה, חוקי כל לפי ונוהל המחוזי המשפט בית בקירבת

 התנאים בגלל בעיקר למשתתפים, רבה לאי־נוחות שגרם דבר

המועדון. של הלקויים הסניטריים

 החל ואברהם והלכו נתהדקו בארץ הארגון עם הקשרים

 בקיץ לערכו שתכנן מרכזי לקורס התאים מפקדי קדר את להכין

מארץ־ישראל. האצ״ל שליח של בפיקודו הפעם ,1938

 עיירה )טרוכנברוד(, בזופיובקה יערך שהקורס הוחלט

 — מלוצק אחדות שעות של בעגלה נסיעה במרחק הנמצאת

 באצטלה ,1938 בקיץ הלימודים חופשת של השניה במחצית

 נערך שנה אותה ביולי ואמנם בית״ר. של קיץ מחנה של

 תא חבר בן־יוסף, שלמה ע״ש קיץ מחנה העיירה במבואות

 סיומו עם בעכו. לגרדום הועלה עתה שזה בלוצק, הארגון

 ומארץ־ האצ״ל לתאי האחראים פולין קצווי מכל הגיעו

 הקורס, על לפקד שנועד חייכמן, א. הוא דב, — ישראל

 מבחינה לנהלו נועד אברהם כעוזרו. סטבסקי יוסף כשלידו

 מפקד גם ששימש שפילמן, אנשל לידו עזר אדמיניסטרטיבית.

במקום. בית״ר קן

 ואמנם הארגוני כושרו את נוספת פעם אברהם הוכיח כאן

 באירופה האצ״ל בתולדות למאורע הקורס את להפוך הצליח

 בזופיובקה הקורס חניכי שם. אחריו שאורגנו לאלה ולדוגמה

 פרוץ עד בפולין, הארגון פעולות של השדרה חוט את היוו

 והצליחו מהשואה שניצלו מהם ואלה השנייה. העולם מלחמת

 טורקיה, רוסיה, מרחבי וילנה, דרך המלחמה, בימי ארצה להגיע

 בארץ־ישראל, לאצ״ל רצינית תגבורת שימשו יפאן, או פרס

 הארגונים שני את להפוך ועזרו ללח״י — הפילוג ולאחר

בארץ־ישראל. הבריטי לשלטון קץ ששם לגורם הללו הלוחמים

השתתף ואברהם 1938 של הסתיו בראשית ארצה עליתי
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 ״חשמונאי״ במועדון בית״ר ע״י לי שנערכה הפרידה במסיבת

 מאוד, יבש לי, שזכור כמה עד נאום, נשא מפקדי בהיותו בלוצק.

 להרגיע ניסה כידיד, אולם ;בארץ־ישראל עברי לוחם תפקיד על

 במסיבה נוכחו שכמובן משפחתי, בני את וביחוד — שומעיו את

 אם קצת, לשבת כל־כך נורא לא שזה בר־סמכא, בו וראו

 לאחרים. דוגמא ולשמש ללחום לפעול, — העיקר למעצר, נופלים

 שחברי וה״שנפס״ הנוכחים בקרב רבה התלהבות גרמו דבריו

 בני ולהתרגשות הגבירוה, אף הזדמנות באותה ספגו ופיקודי

משפחתי.

 עלייתי מאז למעשה נותק לביני אברהם בין הישיר הקשר

 לאחר ,1940 באביב בווילנה. הימצאו על לי שנודע ועד ארצה

 עזרתי את לו הצעתי וירושלים, במזרע ממעצרי ששוחררתי

 בירושלים, העברית האוניברסיטה כתלמיד סרטיפיקט בהשגת

 על להתגבר הצליח אמנם והוא עלייתו. את ולהחיש לאפשר כדי

המת התעודות את הכין והפורמליים, הביורוקרטיים הקשיים

כ״סטודנט״. ארצה הגיע 1941 לינואר 7וב־ אימות

נפגשנו, שוב והנה בלוצק. נפרדנו מאז חלפו שנים שלוש

 העברית באוניברסיטה לבקרני בא אברהם בהר־הצופים. הפעם

 פעילות שנות — מאחוריו בכפר־ויתקין. המתגורר אחיו, בלווית

 וכושרו מרצו שביוזמתו, ובליטא, בפולין האצ״ל בפיקוד ענפה

 בחיי חשוב לגורם זו במדינה הארגון תאי את הפך הארגוני

 לפלוש שעמד החיל לגרעין — שלו המגוייסים ואת היהודים

 מחתרתית ופעילות סבל נדודים, של שנה ועוד לארץ־ישראל.

ובליטא. בפולין הסובייטי הכיבוש בשטח

 שחשבו אח לפגוש איש כשמוח — בירושלים לפגשו שמחתי

 האפשרות את לנצל בו להפציר התחלתי במקום ובו לאבוד,

הלימודים. לספסל לחזור

 אברהם, בירושלים בחדרי הופיע שבועיים־שלושה כעבור

החליט שאמנם לי וסיפר אידלשטיין, יוסקה הנאמן יועצו בלווית
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 התגוררו השניים ללימודים. לחזור ולנסות בירושלים להסתדר

 להיות והפכנו — לעצמם חדר שהשיגו עד מספר ימים אצלי

שכנים.

 סיוט בצל מיד כמעט כאן הועמדו בינינו היחסים אולם

 האצ״ל ממפקדי ניכר כחלק אברהם, באצ״ל. שהתחולל הפילוג

 מיד ללח״י הצטרף בפולין, הכירו אותו ביאיר, שצידדו בפולין

 את מפני להעלים אברהם ניסה זמן־מה ארצה. הגיעו עם

 אצלי, הדופק את למשש ניסה ואף הארגון את לעזוב החלטתו

 בכך הצליח משלא בדרכו. ואלך נעורים״ ״חסד לו אזכור שמא

 לארגון אימונים שמר אידלשטיין מהאופק. נעלם פשוט —

 ירד אברהם ואילו בירושלים, המשותף בחדרם לגור ונשאר

לתל־אביב. לפעול ועבר כלפינו, גם למחתרת,

 בתל־אביב, או בירושלים באקראי נפגשנו עוד פעמיים־שלוש

 ולו נמנענו, אולם בפולין, וידידינו משפחותינו גורל על שוחחנו

 אותנו והרחיק לשנינו שהכאיב הנושא על מלדבר ברמזים, גם

והשלכותיו. הפילוג על — מרעהו איש
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לקברו עליתי לא

 אלחנן )ווהלין(, טורצ׳ין בית״ר בקן ביקרו 1935 בשנת

 מארץ־ישראל, הבריונים ברית חברי גוטפריד, ומשה הלפרין

 בית״ר בקן החשאית הפעילות החלה האלה הביקורים ועם

 תאים הקים מישה קליין. מישה ידי על ושנוהלה השתייכתי אליו

 עירו בלודמיר, גם ביניהם בווהלין, אחרים בקננים גם דומים

 ומשה אחימאיר אבא בטורצ׳ין כך אחר ביקרו אמפר. אברהם של

סבוראי.

 לימודי את להמשיך כדי טורצ׳ין, את יצאתי 1936 בשנת

 הזמן כל ובמשך ,1937ב־ אמפר אברהם את הכרתי בווארשה,

 בלודמיר, לשבת הוסיף הוא מתמיד. מכתבים קשר אתו קיימתי

 קורס ערב רק המחתרתיים. התאים כל של כמרכז שימש אך

 אברהם עבר בזופיובקה, 1938 בשנת אצ״ל של הראשון הסגנים

 יוטן שרה אצ״ל. תאי של הפעולות את ריכז ומכאן לווארשה

 במתים התרבו אשר התאים מכל ודואר כמקשרות, שימשנו ואני

 השתוממו מעט לא ולכן כתובתנו, על מגיע היה הקננים, בכל

 בת לנערה מגיע שהיה הרב הדואר על גרתי, שבו החדר בעלי

 קונספיראטיבית בצורה נוהג אז כבר היה אמפר אברהם .19*18

בדמו. טבוע זה היה כאילו הכללים, כל לפי

 אני רשמית. יחסים ממערכת שחרגו יחסים בינינו שררו

 באותו אברהם. של אישיים סידורים מיני לכל השאר בין דאגתי

 שטרסמן, הגברת ובין אמפר בין הקשרים גם נתהדקו הזמן

 המשוחררת! )ירושלים ויזוולונה״ ״ירוזולימה ועורכת מייסדת

בווארשה.

בזופיובקה. אצ״ל של לסגנים בקורס אתו יחד השתתפתי

 במשך אברהם. של והצנוע השקט העדין, האופי את לציין עלי

 אחרי עמו. ולהתידד היטב להכירו הספקתי האלה השבועות

אברהם. של המסונפת הפעילות עקב תפקידי גם נתרבו הקורס
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 ב׳ בעליה עסק וגם תאים וניהל אירגן בנסיעות, הרבה הוא

 היו אשר הישראליים השליחים כל עם בקשרים בא ,•פולין בכל

 היו חלקם סיבות. מיני מכל תקופה באותה לפולין מגיעים

 אחרים אחריהם, חיפשה הבריטית והמשטרה באצ״ל פעילים

להדרכה. באו

 אלא אחרים, במקומות עליהן וסופר רבות אז היו התכניות

 אותה הייתי אני האלה. לתכניות קץ שמה שפרצה המלחמה

 אברהם כי אחר־כך, לנו נודע בטורצ׳ין. בביתי הקיץ בחופשת שעה

 לווילנה. לעבור ממנו הוראה גם קיבלנו משם לווילנה. הגיע

 האצ״ל תאי חברי של קבוצה התארגנה עשינו. כך ואמנם

 לפי פנינו לגבול. ויצאנו זופיובקה לוקאץ, לוצק, בטורצ׳ין,

 לנו עזרו ואלה בלידה, התא לאנשי אברהם של הוראותיו

 שבוע ואחרי נאסרנו :נכשל זה נסיון גבולות. מבריח למצוא

 הצלחנו ואז לגבול שנית יצאנו השחרור ביום שוחררנו. מאסר של

לווילנה. בשלום להגיע

אברהם, את לראות נסעתי בטורצ׳ין בהיותי כי לציין, ברצוני

 לראות הזדמנות אז לי והיתה בלודמיר, בביתו אז שהה אשר

 של אביו בזכרוני שמור נשאר במיוחד הוריו. ואת ביתו את

 פנים. הדרת ובעל זקן עטור דתי, גבה־קומה, איש :אברהם

 היה לא אף ולבו שונים עולמות שני ייצגו אברהם ובנו הוא

 לו הפריע לא אך אברהם, בנו שעשה דברים הרבה עם שלם

 השוהה בלודמיר, זר כאדם אז כבר הרגיש עצמו אברהם בפעולתו.

זמני. באורח רק בה

אחריק. בתנאים אך בווילנה גם נמשכה התאים פעילות

 ולרשותנו עבדנו לא מחתרת, בפעולות לעסוק כדי פנוי היה זמננו

 תקופה באותה ארצה. לעלות שנוכל ליום חיכינו רב. זמן עמד

 גם קיבל זמן־מה וכעבור בארץ משפחתו עם בקשר אברהם היה

בירושלים. העברית האוניברסיטה כתלמיד ממשפחתו עליה רשיון

תא חברת לבין בינו ידידות קשרי נקשרו וילנה בתקופת
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 אך להינשא, תיכננו אף השניים יפה. אסתר בווילנה האצ״ל

הגרמ בידי מאוחר יותר נפלה יפה אסתר אחרת. רצה הגורל

 אמפר אברהם עלה ,1941 בינואר היה והדבר שעה, לפי אך נים.

 את הזמן במרוצת אליו להביא מתכנן כשהוא לארץ־ישראל,

אסתר.

 תקופה ששהיתי אחרי ,1941 ביולי רק ארצה עליתי אני

 לנו נודע במרסין בהיותנו בטורקיה. אשר במרסין ממושכת

 בנו פגע הדבר בארגון. הפילוג על וכן בארץ שהתרחש מה

 על לנו סיפר והוא אברהם פנינו את קיבל ארצה כשהגענו קשה.

 הצטרפה ממרסין שהגיעה הקבוצה כל כמעט העניינים. מצב

 היה הוא התקופה באותה אתו. הקשר את והמשכנו ללח״י

 הוא קרובות. לעתים ראיתיו ולא בלח״י בפעילותו עסוק מאוד

 ממכיריו התרחק תל־אביב, בצפון בחדר ההיא בתקופה התגורר

 למעשה ללמוד. כדי מסתגר שהוא מפיו ידעו אשר וממשפחתו,

רב. בדוחק חי כשהוא המחתרתית לפעילות קודש חייו כל אז היו

 לחם פרוסות משתי מורכבת היתה שלו ארוחת־הצהרים

 כאחד. וגאה ביישן היה הוא כי מצוקתו, על ידע לא איש ובננה.

 לא שאסתר העובדה וגם הסתגרותו על השפיעה השואה גם

 פרטיים חיים לו היו ולא למחתרת כולו מסור היה הוא הגיעה.

 במלוא נזיר חיי היו שחייו אומר אם מליצה זו תהיה לא כלל.

המילה. מובי

נפילתי. לפני אברהם את שראו האחרונות אחת ודאי הייתי

 לירושלים. להובילם כדי כרוזים לקחת במוצאי־שבת באתי

 עלי עברה כיצד דו״ח לקבל אלינו יבוא היום למחרת כי נדברנו

 הביתה ובשובי לירושלים ברכבת הדרך את בשלום עברתי הדרך.

 הבריטים ידי על קשה נפצע הוא הגיע. לא הוא — לשוא חיכיתי

.30 דיזנגוף ברחוב

 ולא דם שתת ולבי שמת לנו נודע עזרה. קיבל שלא ידענו

לקברו. לעלות יכולתי לא ואף לו, לעזור באפשרותי היה
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והמפקד המחתרת איש — רהםבא

עיני. לנגד חיה ניצבת אברהם של דמותו

לבחור־ישיבה, יותר אמפר אברהם דמה ראשון ממבט

 זו אכזבה חלפה יותר, שהכרתיו ככל אולם לאיש־צבא. מאשר

 לתפקיד הראוי האיש הוא אמנם כי ההכרה, תפסה מקומה ואת

 והקטוע הקצר המאופק, ודיבורו השקטה הופעתו עליו. שהוטל

 ניתנת ובלתי חזקה סמכות של הבעה בהם היתה לעתים,

לערעור.

 המפוזרים ה״תאים״ את שליכד אברהם זה היה ואמנם

 מסתפק שאינו ופעיל, מאורגן לגוף פולין, ובעיירות בערים

 להגשמת מעשי באופן מתכונן אלא ובחלומות, ב״רומנטיקה״

 בארץ הלאומי״ הצבאי ״הארגון לשורות הצטרפות :המטרה

ישראל. לעצמאות ומלחמה

 לראות יש בפולין האצ״ל סניף של בהתפתחותו מיפנה נקודת

 זופיובקה בעיירה 1938 בקיץ שהתקיים ל״סגנים״, הראשון בקורס

 תושביה שכל כפר, ספק עיירה, ספק — זופיובקה )טרוכנברוד(.

 כמקום בצדק נבחרה ובמלאכה, בחקלאות העוסקים יהודים היו

 נידחת, עיירה האצ״ל. של הסגנים קורס את לארח המתאים

 ראשיה!, תחבורה מדרכי מרוחקת יערות, בלב בודדה השוכנת

 יכולנו, שם הקורס. סודיות על לשמור האפשרות את הבטיחה

 להסתכן. מבלי חיות, ביריות אף להתאמן יתר, חששות .ללא

 בית״ר קן ובראש הלאומית לתנועה השתיכו העיירה אנשי רוב

 )מפעילי התאים איש שפילמן, אנשל עמד שבמקום המפותח

בעתיד(. לח״י
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 בקורס השתתפו פולין מרחבי ״תאים״ מפקדי כעשרים

 כי לי, נודע שניט אחרי )רק דב הגונדר היה הקורס מפקד זה.

 שימש וכעוזרו האצ״ל( מפקדת חבר — חייכמן אהרן הוא

סטבסקי(. )יוסף יוסף הסמל

 ושמרו זה את זה אישית הכירו לא הקורס משתתפי רוב

 וזה ״מספר״ קיבל משתתף כל הקורס. בעת גם קונספירציה על

 את גילה לא אחד אף הקורס. תקופת כל במשך אותו ליווה

 למרות אמפר. אברהם היה בקורס ״אחד״ מספר לחבריו. שמו

 תאי כל בראש אברהם עמד בקורס השתתפותו לפני שכבר

באר הקשורות הבעיות בכל טיפל שהוא ולמרות בפולין הארגון

 ואף השורה מן כאחד האמונים בכל השתתף הקורס, גון

הפי )דרגת קבוצה״ ״ראש לדרגת הקורס בסיום וזכה הצטיין

 דרגת באה שלאחריה ״סגן״ היתה בארגון ביותר הנמוכה קוד

קבוצה״(. ״ראש

והאר הפיקודי השלד את היוו בזופיובקה הקורס בוגרי

 ואיזורים למחוזות חולקה הארץ בפולין. האצ״ל של גוני

 אברהם הקורס. מבוגרי אחד הועמד ואיזור מחוז כל ובראש

 וכיוון המחוזות כל על חלש ומשם פולין, בירת לוורשה, עבר

 במחוזות. האמונים ואת חדשים חברים של הגיוס עבודת את

 הגיוס פולין. רחבי בכל חדשים תאים נוסדו קצר זמן במשך

 רחוקים היו אז שעד נוער של חוגים גם והקיף והתרחב הלך

בכלל. ומציונות מבית״ר

 גונדר בגולה הארגון פעולות כל בראש הועמד 1938 בחורף

 זה חורף מחדשי באחד קלעי־סטרליץ(. מרדכי )הוא חרמוני

 בפגישה בוורשה. שהתקיימה מחוזות מפקדי בפגישת השתתפתי

 לעתיד הפעולה קוי את בפנינו שהתווה חרמוני, את הכרנו זו

 לעבודה הנוגע ובכל חרמוני של ימינו יד היה אברהם הקרוב.

 בשבילנו הוא היה הארגון חברי ואמון גיוס של היומיומית

ל״סגנים״ נוספים קורסים כמה התקיימו 1939 בקיץ ״המפקד״.
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 תאי של והמפקדים המדריכים חוג את הרחיבו ובוגריהם

האצ״ל.

 על לי נודע בארץ, כבר בהיותי מספר, שנים אחרי רק

 להכנת הנועזות התכניות ועל הארגון עבודת של הנרחב ההיקף

להפ היה שאמור הארגון, חברי אלפי עשרות של שחרור״ ,,חיל

 הבריטי. הכיבוש משלטון ולשחררה לארץ אניות בעשרות ליג

 של לשלב נכנסו אלא בלבד, תכניות בגדר נשארו לא התכניות

 כבר הוכנו פולין שלטונות עם פעולה שיתוף תוך מעשי. ביצוע

השחרור״. ״צבא להצטייד היה עתיד שבו נשק, מחסני

 נופצו הוורודות התקוות וכל הנועזות התכניות כל אולם

 בספטמבר 1ב־ השניה. העולם מלחמת פרוץ עם בבת־אחת

 אכזרית בזק ובמלחמת לפולין הנאצית גרמניה צבא פלש 1939

 השניה המחצית פולין. של מחציתה את כשבועיים תוך כבש

 גרמניה עם מלא הסכם תוך הסובייטי הצבא ידי על ״שוחררה׳׳

 ציונית פעילות כל על הקץ הקיץ כי היה, נראה הנאצית.

 להתקיים יכלה לא והמונית גלויה פעילות הכבושה. בפולין

במח ולא הנאצים עול תחת שנאנקה פולין של במחציתה לא

 סטאלין. של המועצות ברית על־ידי ש״שוחררה״ השניה ציתה

 בין קשר שנוצר לפני עוד חלומו. על ויתר לא הנוער אולם

 מעיירות בודדים יצאו וההנהגות, הנוער תנועות של הסניפים

 והרומני ההונגרי לגבול זרמו רבים לארץ. דרכים לחפש רבות

 להמשיך אולי, יוכלו ממנה למדינה, להגיע כדי לעברו, וניסו

 בבתי־כלא ובמאסר בכשלון נגמרו הנסיונות רוב ארצה. בדרכק

הסובייטיים.

 נקודת קיימת כי השמועה, עברה הכיבוש אחרי זמן־מה

 להימסר היתה שאמורה וילנה, העיר היא — בודדת מקלט

 זו )עצמאות העצמאית ליטא לממשלת הסובייטים על־ידי

 בווילנה התרכזו קצרה תקופה תוך בלבד(. קצרה תקופה נמשכה

הצעיר״ ב״שומר החל הציוניות, התנועות מכל בני־נוער אלפי
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 קשור היה לווילנה המעבר גם האצ״ל. ותאי בבית״ר וגמור

 אך ליטא, ובין הסובייטי הכיבוש שטח בין גבול ב״גניבת״

הרמטית. סגור היה לא זה גבול

 בפולין בית״ר נציבות קציני כל כמעט התרכזו בווילנה

 בארגון שהתחיל אברהם גם הגיע לשם בגין. מנחם ובראשם

 חברי עם קשר ליצירת דאג אברהם האצ״ל. תאי של מחדש

 שליח, נשלח לפעם מפעם המזרחית. פולין בעיירות הארגון

 והדריכם לווילנה לעבור שיכלו אלו את עודד לעיר, מעיר שעבר

 בין כי לי, נדמה האחרים. את וארגן זאת לעשות דרכים באילו

 רבינוביץ תנחום היה אברהם, על־ידי ששוגרו השליחים, ראשוני

 היהודית הבריגדה בשורות אחר־כך שנפל בארגון, סגן הי״ד,

באיטליה. בקרבות

 בית״רים 600כ־ בווילנה התרכזו 1940 ינואר חודש עד

 מיוחדת פלוגה היוו הארגון אנשי הארגון. חברי 150כ־ וביניהם

 המפקד כמובן, היה, אברהם בית״ר. של הכללית המסגרת בתוך

 האמונים בהמשך שהתבטאה הארגון, של הפעילות את שכיוון

 משורות רק לא גויסו אלו חדשים. חברים בגיוס וגם בנשק

 קבוצה לארגון הצטרפה תקופה באותה כי זכורני, בית״ר.

 עם לקשר גם דאג אברהם הציוני״. מ״הנוער לומד נוער של

והסובייטים. הגרמנים על־ידי הכבושים בשטחים הארגון שרידי

 על־ידי ואסטוניה לטביה ליטא, גם ״שוחררו״ 1940 בקיץ

קומו ממשלות הוקמו האלו המדינות ובכל הסובייטי הצבא

 שאי־ סיכוי כל אין וכי תקוה כל אפסה כי היה, נראה ניסטיות.

 להפעילנו, והמשיך רוחנו את חיזק אברהם ארצה. נגיע פעם

 המעצר במחנות כולנו נימצא בקרוב כי היה, שסביר למרות

 מנהיגי מבין רבים כבר נאסרו )ואמנם בסיביר הסובייטיים

 אברהם בגין(. מנחם נאסר הראשונים ובין הציונילת התנועות

 נסיונות נעשו .ובפיקודו חפשית לארץ יציאה פתח גם חיפש

הסובייטית. רוסיה לגבולות מחוץ אל הברחה נתיב למצוא שונים
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 בסירת להפליג הנסיון היה בכשלון, שנגמרו הנסיונות, אחד

 מרדכי הנייטרלית. לשוודיה לטביה, בירת מריגה, מבריחים

 קשר ליצור כדי לריגה, נשלח הארגון, ממפקדי אחד אורינגל,

 יסכימו הגון תשלום שתמורת מנוע, סירות בעלי מבריחים עם

 אורינגל ומרדכי נכשל זה נסיון לשוודיה. קטנות קבוצות להבריח

 מבטחים, לחוף להביאו היה שאמור המבריח, על־ידי הוסגר

 ורק בסיביר רבות שנים ובילה )נ.ק.וו.ד.( החשאית למשטרה

ארצה. הגיע החמישים בשנות

הסוביי שהשלטונות• שמועות, עברו :צפוי הבלתי קרה ואז

 שהיא לאיזו ויזה שבידו מי לכל יציאה היתרי נותנים טיים

 קעיה אמנם, אחרת(. ארץ כל או אמריקה )ארץ־ישראל, ארץ

 היה, שידוע מאחר האמת, מן אלו בשמועות יש כי להאמין, היה

 ארצה לעליה הרשמה על ידיעות לפרסם נוהגים הרוסים כי

 למרות לסיביר. ולהגלותם הנרשמים כל את לאסור ואחר־כך

 לארץ־ ״ויזות״ בהשגת במרץ לטפל אברהם התחיל זו סכנה

 מאחר רבים, בקשיים קשורה היתה ה״ויזות״ השגת ישראל.

 להשיג היה קשה הסובייטי, השלטון תחת תקופה, שבאותה

 קונסוליה של רשמי מיסמך להדפסת מתאים הנראה נייר, אפילו

 יקר־ דבר היתה אנגלית כתיבה ומכונת אחרת או בריטית

 הכתיבה במכונת הודפסו שלנו שה״ויזות״ לי, )נדמה המציאות

 על־ אחר־כך שנאסר ז״ל, דיליון יחזקאל בית״ר, שלטון חבר של

 חמורה, כספית בעיה גם היתה בסיביר(. ומת הסובייטים ידי

 והתשלום הנסיעה בעד גבוה תשלום דרשו שהסובייטים מאחר

 מכספי מימנו הסוכנות )נציגי בדולארים להתבצע היה חייב

 אמיתיים, סרטיפיקטים בעלי של הנסיעה הוצאות את הג׳וינט

מזויפות(. ויזות להם שהיו בית״רים, עבור לשלם סרבו אך

 כאשר ה״ויזות״. מיבצע לארגון היסוד את הניח אברהם

 הרכבת תובילו אמנם אם רב, ספק היה עדיין ממנו, נפרדנו

הראשון המשלוח צאת אחרי לסיביר. בדרך או ארצה, בדרכו

5 ו7



ת ו ד ר ש מ ע מ ו

 ארצה, בדרכם אודסה את עזבו אמנם משתתפיו כי והידיעה,

 )מכל אנשים מאות יצאו שבוע ומדי הויזות זיוף מפעל הוגבר

 ולטורקיה לאודיסה משם למוסקבה, בדרכם הציוניות( התנועות

 לאי ויזה סמך על הרחוק למזרח חדשים באותם יצאו )רבים

הולנד(. מנציגות שקיבלו קיראסו,

 זה היה חיפה. לנמל אני גם הגעתי 1941 מארס בחודש

 העולים בבית פני את שקיבל הראשון כי בשבילי, טבעי אך

 נמצא אחי כי לי, שבישר גם )הוא אברהם היה בבת־גלים

 איתו(. להתקשר כיצד והדריכני, במזרע הבריטי המעצר במחנה

 בקשר הוראות ממנו אקבל ראשונה בפגישה כבר כי ציפיתי,

 אכזבה. לי חיכתה לצערי, בארץ. הארגון בשורות לפעילות

 הוא הארגון. בשורות בינתיים שחל הפילוג על לי סיפר אברהם

 לאיזה הבחירה, את בידי והשאיר הפילוג רקע את בפני תיאר

 אברהם כי לי, נודע אחר־כך רק להצטרף. עלי הצדדים משני

 על שמר אולם בארץ, בארגון שחל הפילוג על בווילנה כבר ידע

 במצב לאכזבה להביאנו לא כדי פיקודיו, בפנינו, בסוד זו ידיעה

תקופה. באותה שרויים היינו בו הנואש

 קבעתי ובה לירושלים עליתי ארצה, הגיעי אחרי מספר ימים

 הנני בירושלים. תקופה באותה גר אברהם גם מגורי. מקום את

 בשורות פעיל אברהם היה (1941 קיץ )תחילת אז כבר כי מניח,

 לעתים אברהם עם נפגשתי בעתיד(. )לח״י בישראל הצבאי הארגון

 עלי הפילוג. לעניין מוקדשות כמובן, היו, ושיחותינו קרובות

אובייק באופן המצב את בפני להציג השתדל אברהם כי לציין,

 שבקלים, הקל בסימן אף לי רמז לא המחתרת, כמצוות טיבי.

 את בינתיים הפסיק הוא החלטתו. את החליט כבר הוא כי

 לעשות לא אותי, לשכנע ניסה אך — לי אמר כך — פעילותו

 בפעילות. ולהתחיל להצטרף צד לאיזה להחליט עלי כמוהו,

 בעבודת ושקעתי לאצ״ל הקשר את מצאתי קצר זמן תוך ואמנם

הדרכה. בתפקידי המחתרת
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 אותי, שקיבל כשם לתל־אביב. קצר זמן אחרי עבר אברהם

 זה בקיץ שהגיעו הארגון חברי בכל גם טיפל כך ארצה, בבואי

 כי דומני, ארצה. בטורקיה( מספר חדשים של שהות )אחרי

 ללח״י הצטרפו מווילנה שהגיעו הארגון חברי שרוב העובדה,

בהשפעתו. יסודה חשובים, תפקידים שם ומילאו

 שקע הוא אברהם. עם נפגשתי לא מספר חדשים במשך

 נשארתי אני בתל־אביב. הלח״י — המחתרת בעבודת עמוק

האצ״ל. בשורות ופעלתי בירושלים

 ינואר מימי באחד שהתפרסמה הידיעה בי הלמה כרעם

 הבריטית. המשטרה על־ידי נרצחו אמפר ואברהם ז׳ק זליג : 1942

 דוגמה בשבילי שהיה אברהם, רבים. ימים במשך התהלכתי המום

 דרכו, בראשית רק והנא איננו מפקד, ושל המחתרת איש של

 ורע, ידיד איבדנו חבריו אנו רק לא כי ידעתי, בארץ. במלחמתו

 למלא היה עתיד בה למחתרת, כבדה אבדה היא מותו כי ידעתי,

וחשובים. נכבדים תפקידים

מפקד. ושל המחתרת איש של סמל בשבילי היה אברהם

 אולי תעיד המחתרת עם בתודעתי קשור היה ששמו כמה עד

 תפקידי קבלת עם מפקדי, על־ידי נשאלתי כאשר : קטנה עובדה

 בוחר, הנני בו המחתרתי, השם הוא מה בארץ, בארגון הראשון

 הרבה, לחשוב ומבלי בדעתי שעלה הראשון ״אברהם״ השם היה

 במשך אותי ליווה ״אברהם״ השם ואמנם זה. בשם בחרתי

הלאומי. הצבאי בארגון — במחתרת פעילותי תקופת כל
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 ,1937 שנת של בקיץ שבפולין, בלודז׳ נפגשנו לראשונה

 השלטון קצין היה הקורס מפקד בית״ר. למדריכי המרכזי בקורס

 כיהן אמפר ואברהם דאז פולניה בית״ר נציב פרופס, צבי אהרון

כסגנו.

 שבפולין בית״ר קנני מכל חניכים 100כ־ השתתפו בקורס

 קירשג־ דדה שבגרמניה, ברלין של בית״ר מקן חניכים שני וכן

ווינטר. באום

 והמולדת, העם אהבת ספוגים מרץ, מלאי צעירים, היינו

 התיכוניים, בתי־הספר של הלימודים את עתה זה סיימנו ורובנו

 לצאת עמדו ממנו — לקורס התייצבנו לאוניברסיטאות במקום

 הלאומי הצבאי הארגון בית״ר, של ומדריכים מפקדים בעתיד

ישראל. חרות ולוחמי

 הארץ תולדות ישראל, עם בתולדות העיוניים הלימודים בצד

והצבאי. הגופני החינוך על הדגש הושם הציונות, •ותולדות

 חבר על־ידי הקורס לחניכי הוקנו העיוניים הלימודים

 השונים, במקצועותיהם רב ידע ובעלי מומחים ומרצים, ■מורים

 של בידיו כולו כל כמעט הופקד והצבאי הגופני החינוך ואילו

 משמעת סיומו ועד הקורס של מראשיתו שהנהיג אמפר, אברהם

 של המעשי השליט גם היה הוא מכך וכתוצאה צבאית ברזל

וחלילה. היום שעות ברוב הקורס
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 אברהם הקורס מפקד סגן אל נקראתי הערבים באחד

 הקורס שבמזכירות בחדרו בפניו להתייצב לי הורה והוא אמפר

 ויוצאת מאוחרת כה בשעה רשמית התייצבות בלילה. 2 בשעה

 מחשבה כל הצידה שדחקה גמורה, הפתעה עבורי היוותה דופן,

 כיהנתי עת שאותה עוד ומה בכך הקשורה אי־הנוחיות על

 האחריות רובצת שכמי כשעל הקורס, של תורן קצין של בתפקיד

 הקבוע הזמנים ללוח בהתאם בו, התקינות הפעולות סדרי על

 — והמחשבות הניחושים את ממוחי גירשה העייפות מראש.

 בשעה להעירני השומרים לאחד מתאימה הוראה ובהשאירי

נרדמתי. ומיד למיטתי פניתי הקבועה,

השומ אחד ומעלי קל טילטול הרגשתי בלילה 1.45 בשעה

 מהר חיש מראש. לנקבע בהתאם השעה את לי המבשר רים,

 נקשתי בדיוק 2 ובשעה הרשמיים״ העבודה ״בגדי לתוך קפצתי

 אברהם ישב מולי נכנסתי. התשובה ובהישמע המזכירות בדלת

 הוא הרבה להפתעתי אולם הרשמי, בלבושו הוא גם אמפר

בחופשיות. לגמרי להתנהג רשאי שהנני בקשה, בלשון הודיעני

 על ומעמיקה מקיפה רעיונית שיחה בינינו התגלגלה וכך

 מטרת ועל בגולה היהודי העם של מצבו על הציונות, מטרת

 לפתע לפני ונתגלה משותפת שפה מצאנו מיד וייעודו. הקורס

 אם כי ומתוח, נוקשה מדריך לא לגמרי. אחר אמפר אברהם

 לכל מעל גם והוא לחייך גם היודע נעים־הליכות, שיחה איש

חבר. — כמשמעו פשוטו יחבר.

 טרם שיחה, שבאותה והמיוחדת השקטה האוירה למרות

סיפוקי. על באתי

 זמן הרבה אין אמנם ל הלילה באמצע הוזמנתי כך הלשם

 יכול רצה, אילו זאת, בכל אבל זו, מעין לשיחה היום במשך

 בשעת אפילו זו מעין לשיחה הדרוש הזמן את למצוא היה

י ! הצהרים הפסקת

3.
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 זאת שתיכנן ובין מחשבותי בהלד קצת שהרגיש בין אמפר,

נמצא. לתעלומתי הפתרון — מקום מכל מראש,

 שאל מעצמם, קולחים שהדברים ותוך השיחה באמצע

 כה בשעה אלי הוזמנת מדוע לדעת ודאי ״ברצונך :אמפר

י״ מאוחרת

 חד־ באופן והודיעני המשיך ואמפר ברורה היתה תשובתי

:משמעי

 כמובן — הלאומי, הצבאי לארגון אותך לגייס ״ברצוני

 זאת שמור לך. שאמרתי כל תשכח — ולא — המלאה בהסכמתך

טובים״. חברים להיות ונמשיך כמוס כסוד

 כמקובל ונשבעתי במקום בו ידו על וגוייסתי הסכמתי

 קצת היינו שנינו אמפר. של פ.נ. האקדח ועליו התנ״ך על כשידי

מעצמה. המתיחות פגה ומשהסתיים, הטכס ממעמד נרגשים

ג.

 חניכי מבין לגייס :תפקיד אמפר עלי הטיל נפרדנו, בטרם

 ועם הלאומי, הצבאי הארגון של תא שיהוו המצטיינים, הקורס

 ברחבי וההדרכה הגיוס במלאכת ימשיכו הקורס של סיומו

 ותוך מירבית בזהירות להתבצע חייבת היתה הפעולה כל פולין.

 יתר אצל חשדות כל לעורר מבלי הקונספירציה, כללי שמירת

 יפריע שזה מבלי ובמיוחד, המרצים, חבר בין או הקורס, חניכי

הקורס. של הפעולות סדרי של הרגיל למהלך

 הן שונים, חניכים אחרי בוחנת בעין לעקוב מיד התחלתי

השונים. במקצועות התקדמותם לאור והן התנהגותם לאור

 חשאיות ושיחות פגישות ספורים ימים תוך קיימתי וכך

 ומידת כושרם על מקרוב ומשעמדתי שבחרתי המועמדים עם

 לאמפר לבשר ביכולתי היה הקונספירטיבית, ויכולתם מהימנותם

עלי. שהטיל המשימה במילוי הצלחתי על

אמפר עם לפגישה והסכימו שנבחרו המועמדים את זימנתי

 המזכירות. בחדר
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ד.

 שרועים היו הקורס חניכי לחצות. סמוך התקיימה הפגישה

 השומרים שני ידי ורק קשה, עבודה יום אחרי העמוקה בשנתם

 מתוך זה לצורך במיוחד נתמנו השניים עבודה. מלאות היו

 למיטה ממיטה גמור בשקט עוברים כשהם — המועמדים רשימת

הפגישה. לקראת המועמד את ומעירים

 וכולם כמתוכנן מתאספת לערך, איש 15כ־ החבורה,

 הקדמות בלי משמיע אמפר אברהם הבאות. לקראת דרוכים

 או להערות מצפה ההתכנסות, מטרת על לנוכחים מיותרות

 באין השקט ומשנמשך — ממישהו לאי־הסכמה או שאלות

 החניכים נשבעים אחד אחד הטכס. לעריכת ניגש הוא מפריע,

 מחליפים הטקס סיום ועם והאקדח התנ״ך על שבועתם את

 בכל. וההנחיות ההוראות את מחלק אמפר רשמים. קצת עוד

 תיאום תוך ומועדיהן, זמניהן העתידות, לפגישות המתייחס

 הכל ברור, הכל הקורס. של הכלליים העבודה סדרי עם מירבי

 בקפה בצוותא חוגגים הננו המיבצע של סיומו ואת מראש מתוכנן

 ומרוממת נלהבת באוירה — וגלידה קר משקה על — ״רומבה״

למדי.

 ופגישותיו הקורס של קיומו תקופת כל במשך פעל התא

 קונספי־ כך כל בצורה התנהל כשהכל הלילה, בשעות התקיימו

 התא, לחברי פרט — הקורס ממשתתפי שאיש עד רטיבית,

 עם כותליו. בין שהתנהלה חשודה תנועה בכל כלל הרגיש לא

 כשבפגי־ התא, של המרוכזת פעולתו הסתיימה הקורס סיום

 כיצד ברורות הנחיות התא חברי כל קיבלו האחרונות שות

במיו הארגון. של תאים ולייסד להפעיל וכיצד בקנניהם לפעול

 שליחיו או אמפר עם התקשורת דרכי על הדגש הושם חד

 בנוכחות רשמית בחגיגה הסתיים המדריכים קורס בעתיד.

 התנהל שבו הבניין — המחנה כותלי בין מוזמנים אורחים

 כשחלקה מיוחדת חגיגית בפגישה פעולתו את סיים והתא —

״רומבה״. בקפה הסתיים רשמי הבלתי
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 החילותי לובלין, שבעירי בית״ר לקן מהקורס שובי עם מיד

 מסניפים התא חברי עשו כמוני הראשין. התא לייסוד בתכנון

 הצלחתי מרוכזת, פעולה של שבועות מספר אחרי אחרים.

 היו היתר ובין מהקן, בית״רים מספר העניין בסוד להכניס

 )ברוך( רוזנבאום ויוסף בתל־אביב( )כעת מילשטיין ירחמיאל

 לח״י(. בשורות תפקידו מילוי בעת הארבעים בשנות )נפל ז״ל

 — הנאמנים ושליחיו עוזריו ע״י אמפר, עם הדוק בקשר עמדתי

 עדינה הבית״ריה והמקשרת אמפר, של עירו בן שרגא, הבית״רי

ליאור(. )כעת רובינשטיין

ה.

 פגישות בוורשה. בית״ר של עולמי כינוס .1938 אוקטובר

אמפר. עם

 והתרחשויות כמרקחה הכינוס גלויות־לב. חבריות שיחות

 סודית להתייעצות להופיע הזמנה הקלעים. מאחורי היסטוריות

 היהודיים האקדמאים שבבית העליונות הקומות מחדרי באחד

בוורשה.

 ז״ל, )יאיר( שטרן אברהם בגין, מנחם נוכחים היתר בין

 נתן )אלדד(, שייב ישראל ד״ר ויבל״א ז״ל, אפשטיין ישראל

 ומחו״ל מפולניה שונים וצירים אמפר אברהם וכמובן פרידמן־ילין

בלודז׳. הקורס של התא מחברי כמה וביניהם

 נועזות החלטות מקבלים — ומחושמלת לוהטת אוירה

 ועידה במליאה. סוער לוויכוח ומתכוננים מתפזרים מהפכניות,

 לקראת דרך והתוותה העבר את שסיכמה גורלית, — גדולה

 לקן וחזרה אמפר עם פגישות ומרומם, חגיגי סיום העתיד.

היומיומיות. ולפעולות

 וביקורים לובלין הגליל מפקדת במסגרת בקמים ביקורים

 פולניה. בית״ר נציבות בשליחות פולין מרחבי של השדה בערי

 אליו ודיווחים אמפר עם פגישות הסברה, ופעולות תאים יסוד

רובינשטיין)ליאור(. עדינה באמצעות
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 פגישות ב׳. עליה במסגרת ארצה בדרך הנני .1939 יולי

 מפולין. היציאה לקראת אחרונות והוראות אמפר עם רצופות

 שליחנו בארץ, ״להתראות — בוורשה ממנו ולבבית חמה פרידה

הוראותיו.״ לפי תפעל בארץ. אתך יתקשר

ו.

 פרצה בינתיים .22.8.39ב־ ״פאריטה״, באניה ארצה הגעתי

 זאת בכל אבל התקשר, לא ו״שליחנו״ השניה העולם מלחמת

 בית־הספר .1939 אוקטובר חודש ירושלים, הקשר. נקשר

 אליהו של הנהגתו תחת ירושלים בית״ר בקן פעולות ״שפיצר״.

הלאומי. הצבאי הארגון בשורות הפעילות והמשך ז״ל מרידור

 ברחוב ״חברה״ עם מטיילים הפסח. חג .1941 ירושלים,

 פגישה אמפר. אברהם מאשר אחר לא צועד ממולי והנה יפו

 לא מנת ועל אחת רגל על מלים החלפנו ולבבית. חמה נרגשת,

 — גאולה שבשכונת בחדרו להיפגש נדברנו ״החבריה״ את לעכב

 את לו סיפרתי נפגשנו, העברית. באוניברסיטה סטודנט של חדרו

 ארצה בדרכי חלקי מנת שהיתה וההרפתקאות התלאות קורות

 המלחמה, פרוץ מיום קורותיו על לי לספר הרבה מצידו והוא

באוניבר כסטודנט ארצה הגיעו ועד בווילנה ופעולותיו תלאותיו

 לאחר שנודע הלאומי, הצבאי הארגון של לפלג והשתייכותו סיטה

 היינו שעדיין כמוני, רבים לרבים האמת, למען כלח״י. מכן

 הפילוג, מניעי כל הצורך די ברורים היו לא בארץ, חדשים בבחינת

בארץ. הצבאי הארגון בשורות שהתרחש

 אולם אי־שם, אי־פה, מקוטעים, והסברים דעות שמענו

 אמפר עם פגישה לאותה עד לנו. היתה לא ברורה תמונה

 די ברור לא מעורפל, די היה הכל בחדרו, המעמיקה והשיחה

ומאו המלחמה — לכך גרמו הזמן שתנאי יתכן, ומאוד צרכו

 /על שמועות ז״ל, ז׳בוטינסקי זאב בית״ר ראש מות רעותיה,

 ואברהם ז״ל רזיאל דוד הארגון, ראשי שני שבין הדעות חילוקי

וכיו״ב. ז״ל )יאיר( שטרן
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 יסודי מידע קיבלתי אמפר אברהם עם שיחה באותה רק

 שהתרחשו הלואי תופעות ועל הפילוג של הרעיוניים הגורמים על

 לשורות השתייכותי על לאמפר סיפרתי מקום מכל סביבו.

 כלל שאין ברורות, לו הודעתי וגם הלאומי הצבאי הארגון

 בי! שנוצר הקרע על רק והצטערתי שורותיו את לעזוב בדעתי

 בב׳»נ וגידים tiv שהצמיח הרעיון אותו ונושאי לנשק אחים

בית״ר. ראש של מדרשו

 ניסה לא הוא אולם אכזבה, סימני נראו אמפר של פניו על

ובידידות. בלבביות ונפרדנו עלי להשפיע

 והאכזרי, המר היום לאותו עד עוד, ראיתיו לא מאז

 שליחי בידי הירצחו על הידיעה והתפרסמה פשטה בו ,27.1.42ה־

 בתל־ דיזנגוף כיכר שבסביבות לדירה, שפרצו הבריטית, הבולשת

מזויין. בלתי בהיותו קר בדם אותו ורצחו אביב,

ז״ל, אמפר אברהם של קברו את לפקוד לי מזדמן פעם מדי

 של הקברים בחלקת השוכן בנחלת־יצחק, בבית־הקברות אשר

 ;ורבו מורו של הקבר בשכנות ישראל, חרות לוחמי ראשי

ז״ל. שטרן יאיר אברהם לח״י, של והמנהיג הראש

 פעם וכל ומהרהר, קברו על בדומיה מתעכב הנני פעם כל

 — המדריך אותו של והרזה התמירה דמותו עיני לנגד עוברת

 בני את שלימד בחייו, שהכרתיו כפי ז״ל, אמפר אברהם הלוחם,

 באהבתו והדביקם ומשמעת, סדר על הקפדה תוך קשת, יהודה

ההיסטורית. ולמולדתו הנצחי לעם גבול ללא

 הארגון בשורות מי — בדרכו שהלכו תלמידיו הם רבים

 1שירת כולם ישראל. חרות לוחמי בשורות ומי הלאומי הצבאי

 והקמת המולדת שחרור — העליונה הנשגבת המטרה את

העברית. המדינה
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מאירי יהודה

המיוחדת המשימה

 של בקורס הראשונה בפעם אמפר אברהם את פגשתי

 והציע, הופיע הערבים באחד .1937 בשנת בלודז׳ בית״ר מדריכי

 חשאי לארגון להצטרף הארגון, מטרות את שהסביר לאחר

 בפולניה, אצ״ל של בפעילות להתחיל כדי בית״ר, שורות בתוך

בארץ. גם אחר־כך לפעול במגמה

 שלנו הקורס גמר אחרי נוספת פעם אמפר את פגשתי

 מעשי. באופן האלה התאים את לארגן בא כאשר בברנוביץ׳,

 והיה בקן שהיו הבית״רים מתוך התאים את לארגן היה צריך

 ואף עליהם לסמוך שנוכל כדי ביותר הטובים את לבחור צורך

מצידם. סוד שמירת על

כשפר המלחמה. בזמן כבר אמפר עם נפגשתי שלישית פעם

 את עברנו לברוח, לאן דרך וחיפשנו 1939 בשנת המלחמה צה

 ינואר בהתחלת או 1939 בסוף היה זה לווילנה. לליטא, הגבול

 מבית״ר רבים שם והתאספו הליטאים בידי היתה וילנה .1940

 לאנשים לדאוג החלטה גמלה קצרה תקופה אחרי בפולניה.

 חוליה שתצא והוחלט לגבול מעבר הרוסי בצד נשארו שעדיין

 נשארו שעדיין האנשים את לווילנה להעביר שתנסה ההוא לצד

שם.

 והיה בגין, מנחם פרידמן־ילין, נתן היו בו לבית נקראתי

 למעשה שהוא רושם עלי עשה הוא אמפר. אברהם גם ביניהם

 לעמוד בי בחר והוא הזמן, באותו פרידמן־ילין נתן של ימינו יד

 בדבר תדריכים כסף, קיבלנו ההוא. לצד שתעבור החוליה בראש

לדרך. ויצאנו עלינו המוטלים התפקידים

הוא : פרטית טובה ממני וביקש אמפר אלי פנה שיצאנו לפני
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 ביקש והוא ליברס, עוזר שמו ההוא, בצד שלו טוב חבר השאיר

 יהיה זה אם גם לווילנה, להביאו כדי מאמץ כל לעשות ממני

 של הפרשה כי במיוחד, בזכרוני אמפר נחרת לכן בקשיים. כרוך

עצמה. בפני פרשה היא ליברס
* *

*

 בקורס התאספו הקודמות. לפגישות קט לרגע אחזור ועתה

 הגיעו הפעולות. לכל בסיס אחר־כך ששימשו צעירים, בלודז׳

 האלה האנשים שעם להתרשם ויכולת מעש, של אנשים לשם

 לפקודה חיכה רק אחד כל תסס, אחד כל עולם״. ״להפוך אפשר

 התאים של ההתארגנות התחילה שם דברים. לעשות כדי

 אמפר. אברהם של דמותו עמדה הפעולה ובמרכז המחתרתיים,

 שידע האיש גם היה הוא הצעירים, את שראיין האיש היה הוא

 היה לא זו. לעבודה מתאים מי קבע אשר והוא לבחור במי

 הבנה מהירה, תפיסה בעל אדם היה אמפר כי ספק, איפוא

 לתפקיד הנכון האיש את לבחור כשרון בעל האדם, של בטבע

 דקות, שפתיים בעל גבוה, כרזה, אמפר את זוכר אני מסויים.

 חלק שביל עם ראשו שער במקצת, מלוכסנות עיניים חד, אף

 ״בול״, מעין היתה שאלה כל אבל בדברים, המעיט הוא בצד.

לעניין.. תשובה אלא רוצה שאינו אדם לפניך שעומד וראית

 יבואו הימים באחד כי ידענו, בלודז׳ הקורס גמר אחרי

התארג רק היתה בלודז׳ כי ההתארגנות, המשך על אתנו לדבר

 בכל להיעשות צריכה היתה מעשית התארגנות פורמלית. נות

לודז׳. אחרי הוראות שתבואנה וידענו קן, בכל עיר,

לברנוביץ׳. הגיע אמפר לבוא. איחרה לא ההתארגנות

 בזופיובקה אצ״ל למפקדי קורס שגמר צעיר בעצם שם כבר היה

 מהקורס שחזר אחרי )בנאי(. טונקל יעקב היה זה .1938ב־

להתארגנות. היסוד את הניח

 פינסק, ליד באיוואניקי, הקורס אחרי אז הייתי כבר אני

.1939 שנת של בקיץ שהתקיים

169



ו מ ד מ ת ר עש ו

היה, הזה הקן כי לציין ועלי ברנוביץ׳, בקן אמפר עם נפגשנו

 הוציא ברנוביץ׳ קן בפולניה. בית״ר של ״מצודה״ דעתי, לפי

 ברגמן. וצבי נארקונסקי דוב צלניק, יצחק ינאי, דויד כמו אנשים

פעי שהיו אנשים ועוד רבינוביץ׳, תנחום היה ברנוביץ׳ מסביבות

 ארצה ועלו העיר את עזבו הוותיקים לח״י. או אצ״ל בשורות לים

 שבע־עשרה בני צעירים עלינו, למעשה נפל הקן ניהול של והנטל

 ומובן איש, 600כ־ עת אותה היו ברנוביץ׳ בקן ושמונה־עשרה.

 מעולה חומר גם למצוא היה אפשר נוער של רב כה מספר שבין

מתוכו. לבחור כדי

אחר, ציוני נוער גם לתאים לגייס היו אמפר של הוראותיו

 היא עובדה ואכן א״י, למען להלחם המוכנים בית״רים, מלבד

 הציוני״ ״הנוער של השורות מתוך אנשים מספר שארגנו

הצעיר״. ו״השומר

 בתאים מאורגנת בצורה עבדנו מעשית. בעבודה התחלנו

 למדנו להרכיב, ואיך לפרק איך חם, בנשק שימוש למדנו קטנים,

 בפעולה הקשורים דברים סבילות, מעיקוב, והתחמקות עיקוב

מחתרת. מלחמת של מעשית
* *

*

 גם לווילנה. הולכים :השמועה פשטה 1939 בספטמבר

 ברנוביץ׳, את כבשו שהרוסים אחרי חדשיים החלטנו, אנחנו

 ומשה בנאי יעקב ביניהם בגילי, הבחורים רוב לווילנה, ללכת

לווילנה. והגענו הגבול את עברנו מביטן. דארווסקי

בית״ר, של אחרים מנהיגים וכן אמפר, את גם פגשנו כאן

 היו> טאט״. ״די של כעורך לנו ידוע שהיה ילין־פרידמן נתן את

 שהביא כנראה והוא טאט״, ב״די שעבד מלידה בחור אתו

 אותנו ומסר חזרה אחר־כך אתנו יחד יצא כאשר למאסרנו

אחזור. עוד לכך הרוסים. בידי

 כן לפני שגם למרות אמפר, אל ונקראתי רב זמן עבר לא

הסביר בדיבורו, מאוד קיצר תמיד, שנהג כפי מעט. לא ראיתיו
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 א. :משימות שתי מילוי לשם הגבול את לעבור צורך שיש

 את לארגן ב. הגבול. את לעבור הרוצים אלה את לווילנה להביא

 שיישמר מנת על להגיע, יכולים שאינם או רוצים, שאינם האחרים

לבינינו. ובינם עצמם לבין בינם הקשר

 לארגן הייתי צריך ואתם אנשים חמישה לרשותי קיבלתי

הרוסי. הכיבוש בשטח השני, בצד העניינים את

בביאליס־ להיות היה חייב — שלי הבסיס כתובות. קיבלנו

 לקשר צופן גם היה ילין־פרידמן. של אשתו הורי אצל טוק,

 השטח, בכל מפוזרים להיות היו צריכים שיצאו והאנשים בינינו

 שקיבלנו שמות לפי הן האנשים, את לחפש אישית, לנסוע

 כפי הדברים את ולארגן לדווח שנאסוף, מידע לפי והן בווילנה

לעיל. שתוארו

טאט״, ב״די שעבד הבחור אתנו ללכת אז בנו הפציר

 תחנת־ מעין היתה זו עיר לידה. מהעיר שמו זאצפיצקי נחום

 ביחס טובה כך כל לא הרגשה לנו היתה הכיוונים. לשני מעבר

 ניסינו אתנו. ללכת כדי נבחר לא שהוא מאחר זה, לבחור

 מקופח, עצמו מרגיש שהוא בכך עקשנותו את לעצמנו להסביר

אתנו. אותו לקחת החלטנו מקום מכל אחרת. כוונה לו שיש או

 העיירה ראדין, יד על הגבול את ואני, דארווסקי משה עברנו,

 הורי אצל כל קודם ביקרתי אני חיים״. ה״חפץ של הנודעת

לעבוד. והתחלנו בשטח התפרסנו בברנוביץ׳.

 למצוא היה וקשה ליברס את לחפש החלטנו וראשונה בראש

vאותו. מצאנו לא שם אך בלודמיר, להיות היה אמור הוא אותו.
 בינינו. קשר נוצר לבסוף אחרים. במקומות לחפשו התחלנו

 אותו לקחת רוצים אנו חזרה, כשנלך הימים באחד כי לו, הודענו

 בקשתו את ממלאים שאנו לאמפר להוכיח מעוניינים היינו אתנו.

הקשיים. כל אף על האישית

 רק לא לאמפר קשור כנראה והיה בחור־ישיבה היה ליברס

אחרת כי נפשית, מבחינה גם אלא במחתרת, העבודה מבחינת
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 מיוחד, סיכון ממני לבקש אותו, שהכרתי כפי מעז, אמפר היה לא

 שהרי פשוט. כך כל איננו העניין כי חשב, עצמו שהוא וכנראה

אחרים. שהגיעו כמו עצמו, בכוחות להגיע ליברס יכול היה אחרת

 את הכרנו אמפר. של אופיו על כאן להתעכב חייב אני

 מוציא שאינו כאיש לעניין, רק המדבר כאיש אמפר אברהם

 פתאום והנה לעניין, נוגעת שאינה מיותרת אחת מלה אף מפיו

 עז נפשי וקשר נסערת, רוח בעל רגשות, מלא איש לפניך עומד

 להגיד היה יכול אמפר אישית. בקשה שזו מציין והוא לחבר,

 אבל אותו. להביא צריך ואתה הזה, הבחור שם יש :בפשטות

 אמנם כביכול, פרטי חבר להביא אישית בקשה שזו הדגיש הוא

 חבר כל קודם אך מחתרת, חבר גם וודאי בית״ר חבר כן גם

 נפשו גם ביטוי לידי באה שבו, המנהיג לאופי בנוסף וידיד.

העדינה.

הרוסית( )הבולשת הנ.ק.וו.ד. כי לנו, התברר מהר חיש

 שמועות, אלינו הגיעו אותנו. מחפש והוא עקבותינו על עלה

 לארגן שבאו אנשים, חמישה של קבוצה מחפש שהנ.ק.וו.ד.

 בסביבות והנמצאים הקומוניסטי המשטר נגד ״קונטר־רבולוציה״

 יקשה ולא רב זמן יעבור לא כי לנו, ברור היה בהן. היינו שאנו

 ושם וילנה עם שלנו הצופן באמצעות התקשרנו להשיגנו. עליהם

 ואקבל בשטח אשאר אני רק יחזרו, החוליה שחברי החליטו

הפעולה. את ולעשות להמשיך כדי אחרים אנשים ארבעה

 כדאי לא וכי והולך •מחמיר שהמצב וראינו בינינו התייעצנו

 העברת גם סגור. כמעט כבר היה שהגבול כיוון אשאר, אני שגם

 כבר הרוסים כי בסכנות. קשורה היתה לווילנה חזרה האנשים

 התיימרו הללו הגבולות. בסביבות הכפריים כל את לארגן הספיקו

 בגבול, להעבלר במקום אך הגבול, את כמבריחים ״לעבוד״

 ושם המשטרה לתחנת לקוחותיהכדקרבנותיהם את מביאים היו

אותם. כלאו

לחזור רצינו לא :ליברס של הבעיה נתעוררה שעה אותה
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 למרות ליוס־יומיים, איפוא התעכבנו אתנו. להביאו מבלי

תחתינו. בערה שהאדמה

 אשתו בבית בביאליסטוק כולנו התאספנו ליברס. את מצאנו

 אפשר גדולה, עיר בביאליסטוק, כי והחלטנו פרידמךילין נתן של

 אחד אחד חזרה נסתנן ומכאן קלות ביתר להסתתר יהיה

 לראדון, וסמוכה האחרונה הנקודה שהיתה מלידה, ללידה.

לחזור. כדי הדרך את נמצא לווילנה, איפוא סמוכה

חום. לו היה חולה, היה הוא ליברס את פגשנו בו ביום

 ביקש. כך כל שהוא השירות את לאמפר לעשות רצינו מאד

ליברס. את גם אתנו לקחת החלטנו

 דרך :דרכים בשתי לבצע היה אפשר בגבול המעבר את

 אף על בחוצפה. היום, באמצע הראשי, בכביש ללכת אחת

 דווקא להיות יכלה היא יותר, הקשה הדרך נראית שזו העובדה

 יום, בצהרי ההולך באדם לחשוד יעז מי שהרי הקלה, הדרך

 השנייה הדרך הגבול. את לעבור זומם שהוא הכביש, באמצע

 באותה ולהסתכן מבריחים בעזרת להסתנן בלילה, ללכת היתה

 בצורה ללכת החלטנו ונתפסו. מאוד רבים כבר שהסתכנו הדרך

 לחצות, כדי ראדון לכיוון מלידה אנשים שלושה ויצאנו גלויה

הגבול. את איישישוק יד על

 קילומטרים. 8—7 כנראה היה והמרחק מלידה יצאנו

 שקיבלנו אקדח ברשותנו היה צעירים. כולנו מהיר. בקצב הלכנו

 שהיה האקדח את זרקנו כשנתפסנו הרוסי. לצד עוד הלכנו כאשר

 גליון מעל הניר את קרעתי בביתי. אותו שארזתי בנייר, עטוף

 השני החצי ועל ״קארו״ כתוב היה האחד חציו כשעל שלם,

 ״קארו״ ״ליצקי״. הכתובת הנראה כפי היתה בבית שנשאר

 לי, שייך שהאקדח כהוכחה חקירות מיני בכל אחר־כך שימש זה,

 את הכחשנו ואנחנו אותנו, תפסו בו המקום בסביבת נמצא כי

 אחרים דברים הרבה להיות יכול ש״קארו״ ואמרנו הסיפור כל

שמי. שהוא קארוליצקי, עם קשר שום לזה ואין
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 הציעו והם הגבול בקירבת גויים שני פגשנו ערב לפנות

 לעבר הולכים שאיננו להם אמרנו השני. עברו אל להעבירנו

 כפי זו היתה בעזרתם. רוצים ואיננו פה מטיילים שאנו הגבול,

 ללכת להם ולומר כסף להם לתת היה צריך שגיאה. הנראה

שלהם. בשירות להשתמש במקום לדרכם,

 אתנו, ללכת כוח לו היה לא לפגר. ליברס התחיל בינתיים

 להיות צריך שהגבול ידענו שימשיך. בו להאיץ התחלנו ואנחנו

 חלוש היה שליברס יתכן בערך. קילומטרים שני עוד של במרחק

 כגבר. התנהג הוא אך המחלה, אותו החלישה לזה נוסף מטבעו,

 להישאר עלולים אתם שבגללי חושב, אני ״חבר׳ה, :לנו אמר הוא

 מציע אני יקרה. אשר אתי יקרה לחזור. אנסה ואני לכו פה.

 שלא הגויים, כי לחשוש, היסוד לנו שיש הרגשנו אכן, שתרוצו״.

 משטרה. עלינו להביא היו עלולים להרוויח, אפשרות להם נתנו

לגבול. מהר להגיע כדי לרוץ התחלנו עשו. כך שאמנם וכנראה

 אותו להוביל התחלנו להשאיר. רצינו לא ליברס את אך

 יכול ולא מאוד פיגר הוא אתנו. אותו לגרור לזרועות, מתחת

 גררנו בחזית, פצוע לפעמים שגוררים כמו וממש ללכת, היה

 שטעינו, נסתבר גבול. דעתנו לפי היה שם למקום והגענו אותו

 ולנוח. לשבת אפשר פה לעצמנו: אמרנו הפקר. שטח זה היה כי

מאומה. לנו לעשות עוד יכולים אינם הרוסים

 רק כלבים. של נביחות לפתע ושמענו דקות כחמש ישבנו

 והתחלנו אחרינו, רודפים הנראה כפי הרוסים כי ידענו, אז

 הדבר אותנו. להחשיד עלולים שהיו הדברים כל את לסלק

 בתקוה רימון, כמו ארוכה בזריקה נזרק הוא האקדח. — הראשון

 ברשותנו, שהיו הנייר פיסות כל וייעלם. השלג לתוך שיפול

 שעפו קטנות לחתיכות ידינו על נקרעו מועט, כמובן היה ומספרן

 שתיים־שלוש בעוד שאם מוכנים, והיינו הושמד הכל הרוח. עם

דבר. קרה לא כאילו ללכת נמשיך איש, יגיע לא דקות

הגיעו ספורות דקות כעבור פנים. לנו האירה לא ההצלחה
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 באורך אולי ארוכות, שרשראות על כלבי־משטרה כלבים, אלינו

 מגלשים, על נוסעים הגבול שומרי כי מסתבר, מטרים. 60—50

השומ אותנו הקיפו אחריהם מיד אותנו. וגילו לפניהם והכלבים

 כי כולנו, שאמרנו ברור המשטרה. לתחנת אותנו ולקחו רים

 הם הרוסי. בצד לבתיהם מווילנה החוזרים סטודנטים, אנו

 של בביתו זה היה — הראשונה הגבול לתחנת אותנו הכניסו

 בכל עמדנו ימים, כשבוע ושם, — הישיבה יד על חיים״ ה״חפץ

 החוזרים סטודנטים שאנו הרף, בלי טוענים כשאנו חקירות, מיני

לרוסיה.

 רצינית יותר משטרה לתחנת הועברנו בערך שבוע אחרי

מחפ שהם הקבוצה היא שזאת לחוקרינו התברר וכאן בלידה,

 לברנוביץ׳ הועברנו האחרים, העצורים מן הופרדנו עתה שים.

 וכל העיר, כל דרך הרכבת, מתחנת אותנו הוליכו לבית־הסוהר.

 שוטרים מוקפים מובלים, אנחנו איך לראות התאספו התושבים

 החקירה כי רב, זמן ישבנו לא כאן גם מכודנים. ברובים מזויינים

 במינסק, המרכזי לבית־הסוהר אותנו והעבירו להסתעף החלה

 בטוחים, היו שובינו והרי השמנים״. ״הדגים רק לשבת זוכים בו

כלשהו. קונטר־רבולוציוני ארגון או רצינית ריגול רשת גילו כי

 אתנו שישבו רובינוביץ׳ וחנוך שרה׳קה הלידאים, חברינו

 זה היה אכן כי חשדותינו, את אישרו בבית־הסוהר, אחר־כך

 היה לא לנו אחרים. גם והסגיר אותנו, הסגיר אשר בחור, אותו

 מאתנו נפרד אז כבר הרוסי. לצד אתנו יחד עבר מאז אתו קשר

האופק. מן נעלם הוא אתנו. פע,ל ולא

 שהחלפנו אחרי לנו, מסתבר רבות, שנים אחרי עכשיו,

 מסר אשר הוא כי לחשוב, מוצדק אמנם כי וזכרונות, רשמים

עזרתו. בלי גם עלינו ידעו הם אך הנ.ק.וו.ד., בידי אותנו

במינסק. וחצי שנה כלואים היו שנתפסו החוליה אנשי כל

 אותנו מחזיקים היו לזמן שמזמן כיוון במקרה, מתראים היינו

זה כל חלילה. וחוזר יחד אותנו מושיבים היו ואחר־כך בנפרד
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 לבסוף אותנו. ולשבור פסיכולוגי באופן עלינו להשפיע מנת על

 לערוך כדי חומר די להם שאין מסקנה, לידי הנראה, כפי הגיעו,

 והודיעו הקבוצה אנשי כל את קראו מקום מכל לנו. משפט

 סוביישצ׳אניה״ ״אוסובויה שמכונה מה מאת קיבלנו כי לנו,

 רובינוביץ׳, חנוך דארווסקי, משה : אלה היו מאסר. שנים שמונה

ואנוכי. ליברס עוזר רובינוביץ׳, שרה׳קה

 ס.ס.ר. קומי לאוכטה, הובלתי אני למחנות. הועברנו כולנו

 רובינוביץ׳ וחנוך שרה׳קה במחנות. אתי היו ודארווסקי ליברס

 במחנות גם כולם. עם נפגשתי בארץ אחרים. למחנות הובלו

 היה מצבי ליברס. על השאר בין רעהו, על איש לשמור השתדלנו

 עם בעיות לי היו ולא ״בריגאדיר״ הייתי כי יחסי, באופן טוב

 ולא אחר למחנה ליברס את פתאום העבירו זמן כעבור אוכל.

 אחר־כך ידינו. על אותו להשאיר כדי השתדלויות שום עזרו

 שוחררתי עצמי אני בשלום. הכל את עבר שהוא לדעת שמחתי

 הצבא ועם אנדרס, הגנרל של הפולני לצבא והתגייסתי אחר־כך

ארצה. הגעתי הזה

 על לי סיפרו בחיים. אמפר אברהם היה לא כבר כשהגעתי

 מקרה לא ללבי. מאוד נגע מותו נפילתו. נסיבות ועל קורותיו

 אולי זוהי לח״י. אנשי היו בווילנה שהיו האנשים שרוב הוא

 בחייו, אמפר אברהם עם בקשר שהיו אלה כי נוספת, הוכחה

בגיבורים. שנפל אחרי גם השפעתו תחת להיות המשיכו
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דר א.

בניבילץ החקלאי הספר בבית אמפר אברהם

 בשם לעיירה הולצמן י. חברי עם יצאתי 1935 שנת בסתיו

 שם שהוקם החקלאי לבית־הספר שבגליציה, ריישה ליד ניבילץ

 מפקד של האישית בהשגחתו בפולין, בית״ר נציבות על־ידי

 להשתלמות נועד זה בית־ספר ז״ל. רובין יעקב קרקוב גליל

לארץ־ישראל. לעלייה כהכנה בחקלאות, אחת שנה של

 ואת העיירה את שעזבתי מאז חלפו שנים ושש שלושים

 שעסקתי הוא אני בעצם, קצר. היה חייו שאורך בית־הספר,

 תקציב חוסר בגלל למקום, שהגעתי לאחר בערך שנה בסגירתו,

 שקיבלתי מינוי — הזה המוסד כמזכיר משרתי בתוקף לקיומו,

שם. השתלמותי כדי תוך

בזכרוני, חרוטים נשארו זו מתקופה שונים ומעשים אירועים

 זכור הנשייה. מתהום להעלותם עתה וקשה נשתכחו אחרים אך

 )דבר ולך היהודי האחוזה בעל של בבניינו שכן שבית־הספר לי

 בסביבה הראשון, מפקדו היה ולך רומק שבנו בפולין(, מאוד נדיר

 ירוקים מרעה ושדות צהוביכדירוקים חיטה שדות יערות, של יפה

 האחוזה בעל של ובחממות ברפתותיו, בשדותיו, בגניו, ונרחבים.

החקלאות. מקצוע את מעשי באורח ולמדנו עבדנו

 בית־ במסגרת ייפתח, באביב כי התבשרנו 1936 בתחילת

לתלמי אמפר. אברהם בהדרכת צבאיים, לאימונים קורס הספר,

 זו היתה בנות, שתי ביניהם ,19־17 בני בני־טובים בית״רים דים,

 החקלאות, ללימודי נוסף משהו חיפשנו כי טובה, בשורה

זאת. לנו לספק יכלה לא והאפורה הקטנה והעיירה
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 הנחיל היום, אף לי זכור זה ודבר אמפר, אברהם בהגיע

 מאוד, רזה רזה, בחור לפני ראיתי אכזבה. החיצוני מראהו לי

 — משלנו מעט שונים שהיו בית״ר במדי במלים, וקמצן שתקן

מדי. רציני היה לדידי חולצות. ואנו ארוך די מקטורן לבש כי

 בהרצאתו החל והקורס ההכנות הושלמו ספורים ימים תוך

הלי תכנית ועל ומגמותיו הקורס מטרות על אמפר אברהם של

 מרחיב ששמעתיו היחידה הפעם דומני, וזוהי, והאימונים. מודים

 :זיהיתיו שאני כפי שהוא, כמות האיש נתגלה אז •, הדיבור את

 ובמיוחד עמוקה לאומית הכרה חדור יחד, גם ומעשי אידיאליסט

 בהגשמת הכרוך הצבאי לצד הנוער, שבחינוך הצבאי לצד מודע

 למשך האימונים תכנית את ביבושת, קמעה בגוללו, הציונות.

 שבחר בדרך העמוקה אמונתו שמכוח חשתי בערך, ימים חודש

 עמו ושנשתף הצבאיים המקצועות ללימוד אותנו ידביק בה,

וברצון. בהכרה פעולה

 שהותוותה לתכנית בהתאם נוהל הכל מדוקדק. היה התכנון

 עירוני, בשטח יעדים בכיבוש ותס״ח, בת״ס התאמנו מראש.

 פירוקם קטנים, בכלים השימוש את למדנו ;פנים אל פנים בקרב

 חיה, באש ולא דיסקיות )בעזרת למטרה קליעה והרכבתם,

 פנסים מורס, באמצעות קשר אז(, שבמצבנו מובנים מטעמים

סבי בתרגילי התאמנו במחתרת. הנהוגים הקשר ומבני ודגלים

רבות. שעות משך יחד, גם והנפש הגוף לות

 צבאית במתכונת ערוך היה הקורס בתקופת היום סדר

 שבין התורן הקצין באמצעות או אישית, הקפיד אמפר ואברהם

ואימו לימודים גדוש היה היום בקפדנות. מילויו על החניכים,

ביממה. שעות 14 בממוצע הלילה, בשעות גם אימונים נים,

מעייפותנו, התעלם עלינו, חס״ ״לא כי יירשם, האמת למען

 במטרה דבק היה כולו כל קשה. אותנו והעביד קשה עבד הוא

 שעמדה הקצרה בתקופה מרוכזת בצורה צבאית תורה הרבצת —

שהיה הוכיח גופו, רזון בגלל שהשאיר הרושם ולמרות לרשותו.
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 דאג, הוא רב. סבילות כושר ובעל מעולה גופני כושר בעל

 ומשמעת סדר של טעם בנו להחדיר ביותר, לנו מובנת בצורה

 בלבושו, — דבר בכל קפדן שהיה וכשם •, לוחמים של ורוח

מטבע. אותו מאתנו דרש כן — פיו ובמוצא בהליכותיו

 כושר רב, סבל כוח מאתנו דרש שבגללו הטעמים מן אחד

 היה בהחלטות, דעת ושיקול שערך( הארוכים )במסעות פיסי

 נצטרך כאלה ובתור נועדנו, מפקדים להיות כי בטענתו מקופל

לאחרים. דוגמה לשמש

 כל במשך השתנו לא ולסגל לחניכים וגישתו התנהגותו

 ״ריחוק״ על שמר אחרים, עם מדי התחבר לא הקורס. תקופת

 שזו לי נדמה אך כלשהי. נוקשה הופעה לעצמו ושיווה מסויים

 ביצ־ הסגורה אישיותו מתוך חיצונית. קליפה במידת־מה היתה

 רכש ואמנם לאנשיו. ודאגה אחריות שכולו המבין, האדם בץ

ליום. מיום עלתה יוקרתו מהר. חיש אותנו

פורמא פחות היתה בינינו הפרידה נפרדנו. הקורס בתום

 ידידות, לא אם בינינו נקשרה הקורס תקופת במשך כי לית,

כלשהי. קירבה

 שחזרתי לאחר רבים חדשים קיבלתי ממנו ראשון חיים אות

ההת נושא את כלליים בקווים העלה אלי במכתב מגורי. לעיר

 לי בהציעו מחתרת, בתנאי בגולה אצ״ל קבוצות של ארגנות

 מסיבות כן, לעשות הזדרזתי שלא מאחר בעירי. כזה תא לארגן

 נוספים, ופרטים הסברים ודרשתי עליהן, אעמוד לא שעתה

 אחר, בית״ר חבר על המשימה את שהטיל יותר מאוחר לי נודע

במקובל שלי התא ראש היה הימים שברבות בשנים, ממני מבוגר

 הסובייטי השלטון וכינון 1939 בשנת פולין נפילת לאחר

 קבוצת עם ביחד ברחתי, דאז, פולין של המזרחיים בשטחים

 החת כבר היתה תקופה שבאותה לווילנה, חבריכרבית״רים

 עד תכופות, אמפר אברהם את פגשתי שם הליטאים. שלטון

ארצה. לעלייתו
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ם הצעיר יריםכהב בלוחמי

 אלי בא הבוקר, בשעות נובמבר מימי באחד ,1938 שנת סוף

 עם להיפגש מוכן אני האם ושאל במקום בית״ר מחברי אחד

 הסכמתי לפינסק. מווארשה שבא הלאומי הצבאי הארגון נציג

 גבה־קומה, צנום, צעיר נכנס דקות מספר כעבור לביתי. והזמנתיו

 את מייצג אני אמפר, אברהם שמי :עצמו את והציג ארוך, צואר

 לארגון, קרובות דעותיך כי עליך ששמעתי והיות בפולין, הארגון

להצטרף. מוכן אתה האם בשאלה אליך באתי

 אותי. כבשו והתלהבותו האישי קסמו קצרה. היתה השיחה

 ותחל המקום מפקד תהיה אתה :לי אמר הסכמתי את וכשנתתי

בית״ר. יוצאי רק יהיו שהם הכרח אין חברים. בגיוס

מבוגר, יותר גבר בחברת אצלי שוב הופיע 1939 בפברואר

 בישראל הארגון מפקדת חבר חרמוני, בשם אותו הציג אשר

 קורס לקיים כדי במקום מעוניינים ״אנו :לעניין ישר וניגש

 2 ביניהם איש, 24כ־ בו ישתתפו בנשק. שיתאמנו מפקדים

 מקום הצעתי תמליץ״. השני ועל אתה, מהם אחד מפינסק,

 ״פנסיון״ יהודי, ישוב יד על מהעיר קילומטרים 7 במרחק השוכן

 אצל המקום בהשגת לטפל צריך הייתי למקום. יצאנו ומיד ביער,

התוצאה. על ולהודיע בעליו

 התקיים חודש ובאותו הכל, סודר שנה אותה מארס עד

 מספר הופיעו לסיום בן־שלמה. שלמה היה שמפקדו הקורס

 המלחמה פרוץ עד ראיתיו לא מאז ז״ל. אברהם ביניהם מפקדים,

חבר אלי בא הליטאים, לידי הועברה כשווילנה .1939 בספטמבר
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 ידי על נשלח כי לי והודיע ברזר משה בשם מפינסק הארגון

 פרטים לי מסר הוא לשם. לעבור ושעלי מווילנה אמפר אברהם

 בדרך אשתי עם יחד הייתי כבר למחרת וכר. לשם להגיע איך

 הובאתי ומיד להגיע הצלחתי טלטולים של יומים אחרי ליעד.

ז״ל. אברהם של לחדרו

 היינו ,1941 בשנת ארצה אברהם של לעליתו עד יום מאותו

 מאברהם, מבוגרים יותר חברים בינינו היו יוס־יום. נפגשים

 והכל האחרון הפוסק היה הוא ובהתייעצויות בשיחות אבל

 הישיבות להפליא, היו וארגונם פעולותיו ובטוב־טעם. בהגיון

 המפקדים של לבם את כבש הבזק במהירות וענייניות. קצרות

 היה בווילנה אברהם של מעבודתו חלק אותו. הסובבים וכל

 בשימוש אותם מדריך עצמו כשהוא בקבוצה, הנציבות קציני ארגון

בנשק.

 אברהם כי גם וידענו הארגון, בשורות הפילוג על ידענו

 המפקדים בין היה הוא הי״ד. יאיר של לצידו עצמו את העמיד

 לפגשו זכיתי לא הבריטים. נגד מרצו בכל לפעולה נכנס הבכירים,

 לא הוא בטחוניות מסיבות אבל פגישה, לי נקבעה אמנם בארץ.

 שהתקיימה, לפני אך שניה, פגישה נקבעה ההיא. לפגישה הגיע

דיזנגוף. ברחוב הבריטים בידי ז״ל אברהם נרצח

ברוך. זכרו יהי
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 שנת של הימים באחד בווארשה אלינו הגיע אמפר אברהם

 התאים לאחד השתייכתי וכן בבית״ר חברה אז הייתי אני .1938

 בבית־ספר למדתי אחת ובעונה בעת האצ״ל. של המחתרתיים

 במרחק בווארשה, הפולני שבאיזור הרחובות באחד וציור לאמנות

 של שבהנהלתה ויזוולונה״ ״ירוזולימה של המשרד מן רב לא

שטרסמן. הגברת

 אולי לו, לעזור בבקשה אמפר אברהם אלי פנה מה משום

 ילידת בתור לווארשה, שנוגע מה בכל מאוד בקיאה שהייתי משום

 דבר. לכל כמזכירתו למעשה שימשתי 1939 ובשנת הזאת, העיר

 בראש ועמד מארץ־ישראל שהגיע סטרליץ מרדכי עם יחד. עבדנו

המשר מתוך התנהלה פעולתנו בפולין. הארגון של העניינים

 של הקורסים את ארגנו משם ויזוולונה״. ״ירוזולימה של דים

 עסקנו יום. יום אברהם את ראיתי זמן באותו בפולין. הארגון

 קטנים חדרים בשני התנהלה הזאת הפעילות כל נשק. ברכישת

לנו. שהיו

 מוסיפה הייתי בערבים פעולתנו. בכל רב מתח אז הורגש

לפעי ביחס חשדות שום לעורר לא מנת על בית״ר לקן לבוא

 בלט והדבר אלי רב באמון התייחס אברהם מחתרתית. לות

 כיהן חברי, אז שהיה בעלי, יוטן, שדויד העובדה נוכח במיוחד

 לדעת היה צריך ולא בפולין בית״ר נציבות כקצין מזמן כבר

הזאת. הפעילות על

מאוד, מסודר עצמו, בתוך ומסוגר צנוע היה אמפר אברהם
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 היה בו קטן, פנקס לו היה פי זוכרתני בעבודה. מסודר וגם

הפעילות את לנהל כדי לו הספיק וזה לו הדרוש כל את רושם

עצמו, לצרכיו שנוגע מה בכל להסתדר רק ידע לא הוא הענפה.

בעיר לאיבוד הולך הוא כי היה ונדמה למשל, לאוכל, בנוגע

אישי תקציב לבקש גם התבייש אופיו שבגלל יתכן הגדולה.

במועט. מסתפק והיה אלמנטרי

 ברשותנו כבר היתה ,1939 בספטמבר 1ב־ המלחמה כשפרצה

 הרהיטים למחסן נשק ארגז אברהם העביר ואז נשק של כמות

 עזבתי עצמי אני אשר עד שם נשאר הארגז .3 באגנו ברחוב שלנו

גורלו. את יודעת שאינני וכמובן לווילנה בדרך וארשה את

 של ציודן בדבר רבת־היקף תכנית של חלק היה הזה הנשק

 ותשח־ הארץ את כמשמעו פשוטו תכבושנה אשר אצ״ל, יחידות

 פרוץ עקב התגשמה לא התכנית הבריטים. מידי אותה ררנה

 השאר בין ההכנות. בכל אברהם עסק זמן באותו אך המלחמה.

 בקורס השתתפתי אני ואף בווארשה, מודיעין קורס גם ארגן

 של בעלה שטרסמן, הנריק הד״ר את במיוחד זוכרתני הזה.

 הרוח והיה בקורס הרצה אשר ויזוולונה״, ״ירוזולימה עורכת

בו. החיה

 החברים מן רבים שם פגשתי לווילנה אני גם שהגעתי לאחר

 מווארשה לצאת לי עזרו הם בווארשה. פעולה אתנו שיתפו אשר

 נפגשנו עצמה בווילנה אולם אצלנו. שהוסתר הנשק עניין בגלל

ם לפעול אמפר אברהם החל ששם כיון מאוד, מעט כבר ע  

אחרים. אנשים

 אמפר אברהם נשאר בינינו, הארגוניים הקשרים חוסר אף על

 בראשית ארצה באניה הגעתי כאשר אישי. באורח טוב וידיד חבר

 יד על רבות שעות זה לי מחכה אברהם כי נסתבר, ,1941 שנת

 מצבו שהקן. כדרכו בביתי, פעמים מספר ביקר בתל־אביב השער.

הבחינות. מכל קשה תקופה באותה היה
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המזוודה עם האיש

מפרס ואנשים מאורעות להעריך יותר שקל לחשוב, מקובל

יותר. וברורים מגובשים הדברים אז כאילו זמן. של פקטיבה

אני. גם כך חשבתי

 שהדבר חשבתי אברהם, על זכרונות שאעלה אלי כשפנו

 המאורעות עיני, לנגד ברורה תמיד עומדת דמותו הן קל. יהיה

 נראה לכתוב, מתחילה כשאני והנה, כך. כל בהירים בו הקשורים

 להדביק קשה שיהיה קטנים, פרטים הם שאספר שהדברים לי

 חשוב היה בו הקשור מאורע כל זכרון, כל אחת. לשלימות אותם

 האמיתית דמותו את יציירו לא שיחד אני חוששת אבל ; כך כל

אברהם. של

עצמו. עם שלם שלם, אדם היה אברהם

 מעילו הנה ״הפרובינציה״. מן כבחור היה נראה לכאורה

 בחור שפתיו. על הנצחי והחיוך הארוך, צווארו והארוך, האפור

 של סימן שום בו שאין אלף, מני אחד שזה היה, נדמה שליוו.

 ובעל אופי בעל שהוא אחר. שהוא הרגשת, ופתאום יחידות.

מפקד. של טיפוס מיוחדת. אישיות

 לא מעולם אברהם הן ל עליו זו הרגשתי התגבשה מתי

 השתדל תמיד :דבר של היפוכו עצמו. את להבליט השתדל

 אצלו. החשוב האופי קו אולי היתה צניעותו בצל. להישאר

 דיבורים לשפע זקוק היה לא הוא הרבה. לדבר נהג לא הוא

 פנייתו בעצם היה די פיקודיו. על להשפיע כדי הקול ולהרמת

 אשר לכל שיילכו כדי במלים, המצומצמת אליהם, השלווה

יידרש. אשר כל לעשות ישלחם,
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 בין לעתים, קרובות. לעתים בחדרנו מבקר היה בווילנה

 כאשר מיהר, לא אז גם דקות. לחמש נכנס היה לפגישה, בגישה

 הזמן מן למעלה במקום השתהה לא ולעולם לעולם. מיהר לא

לרשותו. שעמד

 קשים במצבים גם ובהליכותיו. בהופעתו היה שליו אברהם

 זה היה מתרגש. ראיתיו אחת פעם רק פניו. מעל החיוך מש ׳לא

 במשרדו היה בעלי נתן הנקו״ד. במסדרון שנינו עמדנו בקובנה.

 שלושתנו. בשביל היתרי־היציאה חלוקת על הממונה הפקיד של

 כדי אברהם, של הדרכון את גם בכיסו נושא נתן היה כרגיל

 הפקיד של בחדרו השתהה נתן שלנו. עם יחד עניינו את לקדם

 אותו אסרו שמא במוחנו, רעיון עבר המשוער. מן למעלה

 לגורלו. חרדה מלא היה אברהם צדדית. דלת בעד והוציאוהו

 שלווה הייתי לא אני גם כי אף אותו, להרגיע אני נאלצתי

ביותר.

על־ שהועברה לווילנה, כשהגיע לכולם. תמיד דאג אברהם

 לחברים נתונים מעייניו כל היו הליטאים, לידי הסובייטים ידי

הסוב שלטון תחת פולין של שבמזרחה ובעיירות בערים שנשארו

 — שליחים שלח מכתבים, כתב מברקים, הבריק הוא ייטים.

 שהגיעו הפליטים לזרם ויצטרפו בתיהם את שיעזבו אותם לזרז

 זו בדרך להימלט תקווה היתה כי לווילנה, בדרכיכדלא־דרכים

 לפעולתו הודות כך, ניצלו רבים ארצה. ולהגיע הבוערת •מאירופה

אברהם. ;של

 לרוב מאי־שם, צץ תמיד אצלנו. בן־בית אברהם היה בארץ

בחברתנו. סעד קרובות לעתים אחדים. לרגעים

העברית. באוניברסיטה סטודנט ההיא בתקופה היה רשמית

 שאלות. שאלתי לא אליו. צמודה לא־גדולה מזוודה היתה תמיד

 קפץ ובינתיים לשם, בדרך או מירושלים בא הוא שאולי חשבתי

אלינו.

גילה הוא אז המזוודה. את בביתי לאחסן ביקש אחד יום
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 בה שהתאמנו ירייה, מכונת במזוודה היתה סודה. את לי

 ומשם למיטתי, מתחת כבוד שכנה היא המחתרת. של בקורסים

 כלי־ היו רבים לא כי לקורס, מקורס הרגיל הסיבוב את עשתה

ההם. בימים המחתרת ברשות היריה

 בבית מתארחת הייתי לעתים הסוד. את גילה לכולם לא

 צעירה אחות עם יחד גרה היא בירושלים. מבית־הספר, חברתי

 מחזר והחל באמצעותי האחיות שתי את הכיר אברהם ממנה.

 בלי המזוודה, את להשאיר נהג הוא שם גם הצעירה. אחרי

 האחיות שתי בין השיחה נסבה אחד יום תוכנה. סוד את לגלות

 הוא כמה !מסודר הוא כמה :ממנו התפעלו שתיהן אברהם. על

 שמסו־ ,הצעירה אמרה בטוחה, אני שלו. המזוודה הנה !דייקן

 חסר לא דבר שום האישיים. חפציו כל מופתי בסדר בה דרים

לך. ואוכיח המזוודה את אפתח הבה מיותר. לא דבר ושום

 תמונה האחיות של עיניהן לנגד נתגלתה המזוודה בהיפתח

 היה זה לטיבו. ביחס ספק היה לא ברזל. :לה משציפו אחרת

 להשתמש שם ולמדו ב״הגנה״ חברות היו שהן בייחוד לעין. גלוי

בנשק.

 היו הטענות האחיות. של רוגזן גדול היה האכזבה כגודל

 אלי ובאו אברהם משתייך לאן הבינו הן נגדי. גם מכוונות

 לומר יכולתי האם שכאלה. עם מתרועעת אני למה בטענות,

 ו מידידותן יותר לי ויקרים חשובים וחבריו שאברהם להן,

 תוכן על ידעתי לא אני שגם בהתנצלות, התוכחה את בלעתי

אברהם. של השתייכותו ועל המזוודה

 של הדראמתיים המאורעות לפני אחדים שבועות זה היה

 לחמש קרוב של למאסר אותי גם שסחפו ,1942 ינואר־פברואר

שנים.

 ברחוב כי התפרסם כאשר האימה, ימי את אני זוכרת

 של בקורס שהשתתפו בחורים ארבעה ונורו נתפסו 30 דיזנגוף

היה אברהם שגם ידעתי הבחורים. הם מי ידעתי אמוני־ירי.
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 השכנים בדירתי. מסויימת תקופה התקיים הזה הקורס עמהם.

 בטחון מטעמי רגיל. בלתי משהו מתרחש בדירה כי הרגישו

 פחות בטוח המוצע שהחדר ידעתי אחר. לחדר להעבירו החליטו

 אך נותרו — הקורס את לסיים באברהם והפצרתי מחדרנו,

 בטוח השכנים חשדות אף על כי בדירתנו. — לסיומו יומיים

לטענותי. שעה לא הוא לצערי אצלנו. יותר

 היה קשה קשה. מהלומה לי היה אברהם של מותו

 חיוכו את אראה לא בביתנו, עוד יופיע לא שאברהם להאמין,

 אף להשמיע שידע האופטימיות המלים את אשמע ולא הטוב

ביותר. הקשים ברגעים

 אחר בלבד אחדים ימים אותי ״לקחת״ באו ״למזלי״,

 את להבין יותר קל אך להאמין, קל לא בבית־הסוהר גם מותו.

קרה. אשר
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בית״ר ושמו מעיין

 אנו כאשר בלודמיר, בית״ר של הראשונים ימיה אלה היו

 והחלטנו ממנו פרשנו הלאומי״, ב״השומר חברים נערים, קבוצת

 זמל, שמחה :השאר בין בינינו היו במקום. בית״ר קן להקים

 יעקב ביכמאכר, יצחק ליכטנשטיין, לייבלה ריבס, קרמר, שמשון

בביודה. ונפתלי

 בה סביבה בקילשצ׳יזנה, חדר לקחנו הדלות בפרוטותינו

 הזמן במרוצת נוער. אלינו בא לשם גם זאת בכל בבוץ. טבענו

 הנוער בני את חילקנו קשיבולוצקה, ברחוב אחר לחדר עברנו

 יחד הגזבר זמן באותו הייתי אני באימונים. והתחלנו לקבוצות

ברון. שרגא עם

 לעצמנו ומסרנו נסיון, כל וחסרי מאוד צעירים היינו כולנו

 מבוגר אדם גם לרכוש הצלחנו אילו היה רצוי כי וחשבון, דין

 רופא בבצ׳וק, משה ד״ר על שלו. הפרסטיז׳ה מן לנו שיעניק

 היה לא אך רביזיוניסט, שהוא סיפרו ובסביבה, בלודמיר ידוע

 אחת מטעם ללודמיר לביקור הגיע והנה אליו. לפגות העוז לנו

 שידענו בונפלד, עו״ד הארצי־ישראלי השליח הציוניות, הקרנות

 בו בבית־המלון אליו פנינו בארץ. הצה״ר מפעילי הוא כי עליו

 עוד בבצ׳וק. לד״ר לפנות במקום בו הסכים והוא התאכסן

 בבצ׳וק ד״ר בהשתתפות במועדוננו מיסדר קיימנו ערב .}אותו

 בלודמיר. בית״ר קן כמפקד מיד בונפלד עו״ד אותו מינה וכאן

 ישיבותינו את מאודו. בכל לו והתמסר זה בתפקיד כיהן מאז

בביתו. מקיימים היינו
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מוכשר, נער היה הוא מאוחר. יותר אלינו בא אמפר אברהם

 וביחסו בכשרונותיו מהר חיש התבלט הטבעית, ביישנותו אף ועל

להת החלו כאשר הגיע פעילותו לשיא אך עבודה. לכל הרציני

 דבורה אחת, בת גם בינינו אז היתה בבית״ר. אצ״ל תאי ארגן

 לנו היה צרכינו. את ששימש העיר במרכז חדר לקחנו שטורם.

 הפליא פולין, לכל למרכז נתמנה כאשר הזמן, במרוצת נשק. גם

 כותב היה הוא בזכרונו. גם אלא בחריצותו, רק לא אותנו

 כלשהם. רשימה או בפתק להשתמש מבלי וכתובות מכתבים

קונספירציה. מטעמי בראשו הכל לזכור שהשתדל כנראה

 רוב פי על גויים, פעם לא אותנו הטרידו תקופה באותה

 קל לטרף אותנו חשבו והם בעיניהם כצנינים שהיינו פולנים,

 על לזמן מזמן ולהתנפל להתפרע נהגו אלה גויים להתנפלויות.

 יהודים בין שפרצו בקטטות לקח. ללמדם החלטנו ואנו יהודים,

 נאסר אף האלה התגרות בעקבות העליונה. על ידנו היתה וגויים,

 כי מסוכן, נעשה שלי מצבי גם שיינטופ. חיים מחברינו, אחד

 העיר את עזבתי ואז אותי לתפוס ורצו עקבותי על עלו הגויים

ארצה. עליתי 1938 ובשנת

 מצא וכאן לנתניה בא לארץ, אמפר אברהם הגיע כאשר

 אתו שאסע ביקש אך ללח״י, עבר כי לי גילה לא הוא אותי.

 קעבור אתו. נסעתי שלנו. עצורים אצל לבקר כדי ומזרע לעכו

הת שוב ששוחררתי, ואחרי ממושכת לתקופה נעצרתי מה זמן

 אתו נפגשתי בקולנוע. עובד שהוא אמר הפעם אמפר. אתי קשר

 התקופה זו היתה בלח״י. שהוא גם גילה ועתה בחיפה, פעם מדי

הזאת. המחתרת של ביותר הקשה
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 ישחרר משורה
המוות רק



סבוראי משה

ח צ ר ה

 לאחר ונפטר 30 דיזנגוף ברחוב נפצע מאז עברו שנה 30

 תש״ב בשבט בי״ד מנשוא, קשים וסבל עינויים ימי חמשה

 ישכחום לא תש״ב, שבט של מאורעות אותם שחיו ואלו (,1.2.42)

לעולם.

 — ז׳אק זליג וחברו במחתרת, עצמו שקרא כפי חרותי,

 ע״י מורמות, כשידיהם קר בדם שנרצחו הראשונים היו סעדיה,

 יאיר נרצח אחריהם ;הבריטית המשטרה קצין מורטון, הרוצח

 מדרגות בחדרי המחתרות אנשי נרצחו ואחריו על־ידיו כשכבלים

בעכו. או בקהיר לגרדום עלו או בפעולות, נפלו או

 מהי לראות גם היה ניתן דיזנגוף, ברחוב השניים רצח עם

 היה לא מורטון ואנשיו. הזר השלטון של האמיתית דמותו

 מגבוה למעשיו מלא גיבוי קיבל אלמלא הרצח, מעשי את עושה

 אין מפלגותיו, כל על המאורגן, הישוב שבעיני ידע ואלמלא

בשתיקה. לכך מסכים והוא חשוב, הדבר

 יקשה שעברנו, המלחמות לאחר כיום, המדינה לאזרחי

 קשים ימים ואילו תנאים באילו לעצמם, לדמות ואף להבין

 נגד 1943—1941 ההן בשנים שפעלה היחידה המחתרת על עברו

 ומימין, משמאל מפלגותיו על המאורגן הישוב הזר. השלטון

 הנעולים הארץ שערי למרות הבריטי, השלטון למרכבת נרתם

 קרקעות שרכישת למרות הנאצית, אירופה פליטי בפני מסגר על

 לא שגדרותיו בגיטו למעשה הושמו היהודים וכל כליל, נאסרה

״הספר על־פי היטב מוגדרות היו אבל חוץ, כלפי אמנם נראו
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 הישוב שחורות. גזרות אותן שנקראו כפי ,1939 משנת הלבן״

 כלפי נוראה באדישות המלחמה, כספי בגריפת בשאננות, שקע

 שלפליטי ואף וגורלה, ״פאטריה״ למרות הכבושה, באירופה אחיו

 לנשק חבריו בין בודד היחיד, ״סטרומה״. גורל ציפה אירופה

 והמשתחררת הלוחמת ציון כשחזון בהחלטתו, ועקבי מאתמול

סביבו. שנאספו האנשים וקומץ יאיר היה בו, לוהט

 דרך הנאצית. מפולין להימלט הצליח אברהם, — חרותי

 והצטרף ארצה, הגיע — ורוסיה הסובייטים בידי שנפלה וילנא

בפולין. עוד הכיר אותו ליאיר,

 הצבאי הארגון תאי ממארגני אחד בפולין היה חרותי

 כבר ידע ארצה, וכשהגיע בהם. ביותר הפעילים ומן הלאומי

 ואנשיו ליאיר הצטרף היסוסים וללא בארגון שאירע הפילוג על

 בלתי בהיותו לח״י. — ישראל חרות לוחמי נקראו מכן שלאחר

 לשמור יאיר השתדל בארץ, הארגון לאנשי מוכר ובלתי ידוע

 יעלו לא שהמלשינים כדי מפולין, שהגיעו האחרים ועל עליו

 אחרים, לרבים שאירע כפי לשלטון ימסרוהו ולא עקבותיו על

במזרע. המעצר מחנה יושבי

 לפעול, החל ושם בירושלים, תחילה יאיר הציב חרותי את

 בת״א, פעילים קבוצת נאסרה 1941 נובמבר בסוף כאשר אולם

 בקורס להשתתף גם יוכל ושם לזמן־מה לת״א להעבירו הוחלט

 המחתרתית העבודה את לרכז אחר־כך ולחזור וחבלה לנשק מזורז

 רק לתל־אביב הגיע זה בקורס השתתפות לשם בירושלים.

 אישיותו על בארץ. לראשונה עמו נפגשתי ואז 1942 ינואר בסוף

 כושרו את הן מאוד, שהעריכו יאיר של מפיו שמעתי חרותי של

 העמוקה הלאומית והכרתו לרעיון מסירותו בגלל והן הארגוני,

קשים. במצבים שגילה והתושיה

 וקר. גשום מעונן, יום היה תש״ב, בשבט ט׳ יום, אותו

 שניתנו בו, ההרצאות נסתיימו לחדר הרוצח פרוץ לפני כשעה

הנשק כלי כל ממנו והורחקו לבשטיין יעקב על־ידי יום אותו
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 המקום, מך להסתלק יכלו לא החדר יושבי מיוחד. שליח על־ידי

 באור־יום. לרחוב לצאת יכולנו ולא יום אור עוד והיה היות

 לתנועותינו. מחסה נתנו אז, שהיו ההאפלה לילות הלילות, רק

 וסיפר בשיחה עמי שקע הוא אך ללכת, אמנם היה יכול חרותי

 הוריו את עזב מאז מפולין, חבריו ועל עליו שעברו התלאות על

 נעיס־הליכות, גבה־קומה, חרותי, ארצה. שהגיע ועד בלודמיר

 עצוב פעם לא נראה מקרה, שבכל המיוחד את לספר היודע

לעלייתו. שקדמו המאורעות אותם בכל כשנזכר וקודר

 שקוע לצידי, יושב כשהוא ספה, על זמן באותו שכבתי

 כלל הרגשנו ולא עליו, שעברו מקרים אותם כל בתארו בשיחה,

 אקדחים שולפי אנגלים 3ו־ נפתחה הדירה לפרוזדור שהדלת

 היפתח לפני דקות כמה מורטון. הרוצח כשבראשם בפתח, עמדו

 חשבנו הדלת ובהיפתח לשירותים החדר מן יעקב יצא הדלת

 מורטון של ברורה הלא קריאתו רק לחדר. החוזר הוא שיעקב

 בא זה אחרי מיד ספונטנית. ידיים והרמת לעמידה הביאתנו

 נפגעתי ואחריו כדורים 3ב־ חרותי נפגע תחילה יריות. מטר

 ארצה, כשנפלנו כדורים. 2ב־ זליג נפגע ואחרי כדורים 2ב־ אני

 שכוון שלישי, כדור וירה אלי הרוצח התקרב בדמנו, מתבוססים

 שעמד בריטי שוטר על־ידי נורה יעקב בלסת. ונתקע לראש

 שירה מורטון כדורי בית־השימוש, מאשנב ברדתו לבית, מחוץ

 החלו וזליג־סעדיה חרותי־אברהם השיגוהו. לא השימוש לבית

 3כ־ לאחר רק הובאנו אליו בבית־החולים, מכאבים. לגנוח מיד

 השניים של לקריאותיהם ובכבד. בקיבה נפגעו שהם נתברר שעות,

עסיסית. באנגלית בקללות נענו מתפוצצת״, ״הבטן כי לעזרה,

 והעזרה שעה בעבור רק לבוא הורשו אדום מגן־דוד אנשי

 דרישת גם קשות. נפגעו כי לכאביהם, הרבה עזרה לא שהגישו

 לא לניתוח, לבית־החולים הפצועים להעברת ממד״א הרופא

 בבית־ הניתוחים לחדר זליג הוכנס בערב 7.30ב־ רק -, הועילה

אברהם היפצעם. לאחד שעות 3כ־ וזה ביפו, הממשלתי החולים
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 ואני כשיעקב בחדר, בערב. 8.30ב־ רק הניתוחים לחדר הוכנס

 לשניים, שממול הקיר ליד שוכבים למיטה, בשרשרת רתוקים

 רק הועילו ההרגעה זריקות בשקט. כאביהם סובלים אלו היו

 בהם ללבות ומנסים אותם מעודדים היינו זמן ובאותו קצר, לזמן

 ורע הלך מצבם אך ויבריאו. יתגברו דבר של בסופו כי תקווה

זאת. בכל

 מדוע קשים, ימים באותם גם שכחו לא וסעדיה חרותי

 הזר, השלטון שליחי על־ידי כך נרדפים הם מה ומשום נפצעו

 המר הסוף על פעילותם, המשך על נקמה, על חלמו רם ובקול

 משפחותיהם. את גם הזכירו לפעם ומפעם הרוצחים בגורל שיפול

מתלו אף השניים היו להם, מניחים הכאבים היו בהם ברגעים

 חרותי־ בעבר. לחייהם הקשורים קוריוזים לספר ויודעים צצים

 כמה מפולין. בריחתו לפני הוריו מבית בפרידתו נזכר אברהם

 אחרת דרך אין כי ידיעתו אולם זו, פרידה עליו היתה קשה

אתי״. יחד והלכו בקולי שמעו אילו ״אה, לעזבם. אותו הניעה

 החוירו הבהירים פניו מזליג. בכאביו יותר שקט היה אברהם

 עדין אברהם בקושי. דיבר האחרון ביום ליום. מיום ויותר יותר

 כשאנו באות היו לא האחיות להטרידנו. לא השתדל הנפש

 היה. אסירים חדר ונעול, סגור היה החולים חדר להן. קראנו

 הערביות לאחיות לקרוא היה צריך והוא בחוץ עמד שוטר

 הקמנו שלא ועד עליהן. הממונה האנגליה לאחות או בנו, שטיפלו

 מעיר אברהם היה לאחות, שיקרא כשצעקנו נענינו. לא — צעקות

כדאי״. לא יעבור, זה יותר, תצעקו ״אל :בשקט לנו

 זליג של מצבו בבוקר הורע בשבט, בי״ד האחרון ביומם

 שעווה, כפני היו פניו אמנם הוטב. כאילו אברהם של מצבו ואילו

 כך הוטבה. והרגשתו יתגבר שהוא תקוותו בפנינו הביע אך

 ריקה שמיטה זליג, את גם לדובב ניסה הוא כך. על ושמח אמר

 על־כך הצטער אברהם נענה. לא כבר הוא אולם ביניהם. הפרידה

הוא כי ואמרנו אותו הרגענו ואנו הורעה, זליג של שהרגשתו
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 זליג של סופו כי ידענו טוב. יותר ירגיש וכשיתעורר ישן ודאי

 לא ברורות. לא מלים ואמר בדמדומים שקע הוא כי מתקרב,

 למיטותינו רתוקים היינו כאמור, כי למיטותיהם, לגשת יכולנו

לעודדם. מנסים היינו בדברים ורק

 שקיבל. הזריקה למרות זליג, של מצבו הורע הצהרים בשעת

 עוד — ולנקום ״לחיות :אמר קצר, לזמן התאושש כאשר

 הוכינו מצבו, ידיעת ולמרות נפטר. אחת בשעה ״7 לכך אזכה

 בלבנו התפללנו וקיווינו. האמנו עוד בלבנו כי ובכאב, בתדהמה

 מתקפל קיר הביאה כשהאחות ויחיה. יתגבר אברהם שלפחות

 בית־החולים בגדי את להפשיט והחלה זליג של מיטתו סביב

 במתרחש אברהם כנראה הרגיש האזרחיים, בבגדיו ולהלבישו

 שמואל. אחיו עם להתקשר שנזכור וביקש מדמדומיו והתעורר

 ידענו לא אנו דמדומים. תוך בפעם מפעם הזכיר אחיו שם את

 כשניסיתי לאחיו. לומר מה לי אמר לא גם והוא אחיו מצוי איפה

 לא שמהם בדמדומים שקע ושב נעניתי, לא שוב — לשאול

 בית־החולים, בגדי הורדת מתקפל, קיר ושוב עוד. התעורר

היפצעו. מזמן בדם, המוכתמים בבגדיו המלבישו ערבי וסניטר

בעיניו, רצח כשברק לחדר, הרוצח נכנס כך כדי ותוך

 ובחריקת מיטותינו ליד עובר הוא השני. קרבנו את לקבל

 בשרשרות הרתוקים ואנו ,You bloody lucky : מפליט שיניים

 המחתרת מקרב הנופלים את ומבכים דומם שוכבים למיטה

המשועבדת. בציון
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ם י י נ ש ה

 כה אשר החברתי שברקעם הבולט השוני כנראה זה היה

 הטיפוסים שבין האי־רציונלית המשיכה זו — השניים את קירב

 מתבוללים יהודים למשפחת בן פוזננסקי, סטניסלב הקוטביים.

 אף אדוק ודומני בביתו מסורת ספוג אמפר ואברהם בפולין

 בקלילות הכל מקבל חיים, ושמחת חיים מלא האחד הוא.

 ;הזה העולם תענוגות מכל ליהנות ויודע פיקח ובהומור טבעית

 כולו, עמו דאגות את כתפיו על נושא חמורה, הבעה בעל והשני,

לו. זר פינוק וכל שפתיו על עולה אינו החיוך

 שהתקיים בית״ר למדריכי בקורס במקרה הזדמנו השניים

 שבין השלום תקופת בשלהי פרופס אהרון של בהנהלתו בלודז׳

 מלהשלות שנמנע מי לכל אז היה ברור העולם. מלחמות שתי

 בדם תיפול זו וכי הכרעה לפני עומד היהודי העם כי עצמו, את

ואש.

 למשתתפיו. מעשי קרבי ידע הקניית — הקורס נושא מכאן

 קצין בקורס, הבודדים המקצוע״ ״אנשי בין היה פוזננסקי

 צבאיות לבעיות ברצינות התייחס אשר פולין, בצבא תותחנים

 לעומתו הנשק. ברק ואת המדים תפארת את אהב בהן, והתעמק

תיאור אך הנשק, של בערכו ואימון ברורה הכרה בעל אמפר,

 תרגילי־ :כמוהו רבים בין אז, עד שקיבל האימון כל בלבד. טית

 הכשרתו כל וזו אקדח למשש פעם לו הזדמן ואולי וקפא״ף סדר

לבוא. העתיד האיתנים למאבק

הראשון. הרגע מן ידידות בקשרי ונצמדו נפגשו השניים
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המוות רק ישחרר משורה

 ההדדית ההערכה ומידת רבה היתה ביניהם ההדדית ההשפעה

מזו. גדולה אף

 פוזננסקי — ימים לאריכות הידידות זכתה שלא אלא

 לא הקורס לאחר אמפר של קורותיו על הפולני. לצבא גוייס

דבר. ידעתי

 והמעניין המוזר בקשרם השניים את בסקרנות שליוויתי אני,

 הניתוק על הצטערתי להם, הביא זה שקשר הנפשיות ובתמורות

 אמפר אולם רב, זמן עוד נשמר פוזננסקי עם קשרי המהיר.

מעיני. נעלם

 לאחד פוזננסקי את אמפר גייס הקורס בזמן כי ידעתי, אבל

 כך על שמר פוזננסקי בפולין. אז שהתארגנו אצ״ל מתאי

 ידידו — בפני אפילו גנדרנות, של בקורטוב גם אם בסוד,

 כלל לי זרים אינם אלה עניינים כי שידע, אף ביותר, הקרוב

וכלל.

בספ והגרמנים הפולנים בין שהתלקח בקרב נפל הוא

 היו ולא אגדות. התרקמו זה בקרב גבורתו על .1939 טמבר

 הדיוויזיה מפקד היה לא כך אלמלא כי בלבד, אגדות אלה

 הגרמנים גם והרי בהיפצעו, אליו מיוחד יחס על מצווה

 נפל פוזננסקי לודז׳. מולדתו לעיר לקבורה להעבירו הרשו

 העובדה אף על הסוף עד ונלחם לבדו בה כשנשאר סוללתו על

 עליו, סופר והסתתרו. נטשוה ופיקודיו הקצינים חבריו שכל

 משמעות היתה כי זאת, אין נופלו. עד קליל חיילים שיר שר כי

 הלוחם של לתדמיתו אלא אז, נלחם הפולני לעם לא — לדבר

 את להוכיח עדיין חייבת היתה ימים באותם אשר היהודי,

 אותותיה את נתנה לאמפר קירבתו כי זאת אין עצמה,

בהתנהגותו.

 תל־ מרחובות באחד הלילה בשעות בטיולי כשנתיים, אחר

 ראשי סובבתי שכמי. על כבדה יד בנוח לפתע הרגשתי אביב,

אמפר. עמד ולפני
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 ״מה :אחריהן ומיד כדרכו ויבשות קצרות שלום מילות

 את כיסה חיוורון לו. סיפרתי ו״ פוזננסקי סטאש על לך ידוע

 ראיתי אך ;בחולשתו להיתפש לא כדי אחורה פנה הוא פניו.

מעיניו. זלגו ודמעות התייפח הנוקשה הגבר — יפה

 הנודע האנגלי התליין של ידו אמפר את השיגה והנה

 מזוין. היה לא כשקרבנו כדרכו בו ירה הוא מורטון. לשימצה,

 התרכזו מאמציו כל אולם המות, עם נאבק סבל, נפצע, אמפר

 בחיים להישאר ״רצוני :האחרון לרגעו עד חזר עליהן במלים,

לנקום״. כדי רק

 בנסיבות שונים, במקומות שונות, בתקופות נפלו השניים

במותם. הנפשי וברקעם מותם בדרך הבדל כל היה לא אך שונות,
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עמיקם הרעל

ם — ז׳ק זליק תו קווי מו לד

 רפובליקה שהיתה בלטביה, אשר ברז׳יצה 1915ב־ נולד זליק

 יהודים, אלף כמאה של ישוב זו בארץ היה נעוריו. בשנות עצמאית

 קיימת היתה שלא כמעט התבוללות ושרשיים. גאים אנשים

 ההוראה ששפת יהודיים, בתי־ספר היו ועיירה עיר בכל שם.

 ובתי־ספר עממיים בתי־ספר אידיש, או עברית היתה בהם

וגימנסיה. יידישאי עממי בית־ספר היו רז׳יצה בעיירה תיכונים.

 בבתי־הספר חינוכו את קיבל אמידה, למשפחה בן זליק,

הציו הנוער מתנועות אחת לבית״ר, הצטרף צעיר בגיל בעיירתו.

 היתה שם הנוער את שאיפיין מה בלטביה. קיימות שהיו ניות

 אחרי חסידית נהיה ולא לכל, והמעמיקה הרצינית הגישה

וספקות. ביקורת חסרת רבי,

 הנוער של שאיפתו היתה שזאת לארץ־ישראל, העליה

 בודדים עליה רשיונות רק קיימת. היתה ולא כמעט הבית״רי,

בית״ר. חברי של בחלקם נפלו

 הבלתי־ העליה היא ב׳, עליה אז להתארגן התחילה בפולין

 היא אף זכתה בלטביה ובית״ר באלפים, משם כבר שזרמה לגלית

 דרך שניצל מהראשונים היה זליק רב. לא מקומות במספר

 של הגיוס לפלוגת והצטרף לארץ־ישראל עלה 1938וב־ זו

 ויעבר לאצ״ל גם התגייס בפרדסים. עבד בה בעקרון בית״ר

ברחובות. האצ״ל כמפקד והתמנה סגנים קורס

לבקרני. כשבא בנס־ציונה זליק את פגשתי 1939 בסוף

 המצב אותו, הטריד משהו שבע־רצון. היה ולא שקט לא זליק

 ודובר השנייה העולם מלחמת פרצה עתה זה לו. הציק ביישוב

 התנגד זליק המלחמה. לתקופת אצ״ל של שביתת־נשק על

נפשו. נימי בכל לכך

העובדים הסתדרות קיימת. לעובדה היתה שביתת־הנשק
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הנדר אה שקיים האיש

 שונים קבלנים לביצוע, עבודות מהבריטים קיבלה הלאומית

המש של ״טייגארט״ מצודות את בונים בנייה. בעבודות עסקו

 על ומהומות מריבות פורצות ואז — כבישים סוללים טרה,

 מלחמה אלא עברית לעבודה מאבק לא האלה. העבודות רקע

 מגייסת הכללית ההסתדרות עבודה. מקומות על יהודים בין

 של העובדים על מתנפלים ואלו הסביבה מקיבוצי פועלים

הלאומית. העובדים והסתדרות בית״ר פלוגות

 השומר־ של משמרות באים בפרדסים, המשופעת לנס־ציונה,

 ראשים, מנפצים תגרות, פורצות מהעבודה. להורידנו הצעיר

 מספר אוסר כולם, את ומפזר בודד בריטי שוטר מופיע והנה

בנס־ציונה. משתרר ושקט אנשים

 לתגבר כדי מרחובות אנשים מספר עם זליק הגיע בלילה

 בשטח הנעשה על ממנו שמעתי ואז הפלוגה, על השמירה את

 מלחמה ״במקום כי בפניו וטענתי מאחר בבריטים, המלחמה

ביהודים״. יהודים נלחמים בשלטון

 באר־יעקב לפלוגת הגעתי באצ״ל. הפילוג היה 1940 בקיץ

 חיוכים, שופע והוא זליק, גם ושם יאיר, אנשי בידי שהיתה

רצון. שביעות אומר כולו

 החומות והעיניים הנאים הפנים הגבוהה, הקומה בעל זליק,

 הפילוג יתחיל. זה ״עכשיו אמר, הוא ״עכשיו״, מאושר. והחמות,

 למלחמה משתוקק, הוא אליה לחרות״. המלחמה את יביא

בארץ־ישראל. העברי השלטון על למלחמה בבריטים,

 שכור בחדר זליק עם לגור והצטרפתי לרחובות עברתי

 למספר נעלם זליק בלח״י. הפעילות התחילה יעקב. ברחוב

 הוא ״עכשיו״, ושמח. מעודד הוא לחדר חוזר וכשהוא ימים,

 בנק את שדדו ההם בימים להילחם״. במה כבר ״יש אומר,

 התארגנות. בשביל יספיק זה בתל־אביב. בן־יהודה ברחוב אפ״ק

וכר. תעמולתי חומר פירסום חדרים, שכירת

הראשון הקורס התקיים המרץ. בכל התחילה העבודה
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המוות רק ישחרר משורה

מהחב חלק מרמורק, בכפר בית שכרנו ברחובות, למפקדים

 שהתגלו, ויתרם לעבודה, יוצאים ל״גויים״ ידועים שאינם רים

לצורך. שלא בחוץ מסתובבים ואינם בכפר הבודד בבית יושבים

 הארץ בדרום צבאיים מחנות בונים כאמור, הבריטים,

 אפשרויות להכין למחנות, עובדים בתור לחדור היה ירצוי

 אחרות. אופרטיביות תכניות והכנת במחנות נשק ״סחיבת״ של

 חוזר הוא חופשה בכל כזה. צבאי במחנה לעבוד יורד זליק

 ריבת בשר, חמאה, :מזון מצרכי אתו ומביא במרמורק הביתה

בבית. ה״רעבים״ החברים בשביל

 נאסרים, שלושה .16.3.41ב־ במרמורק הבית התגלה והנה

 שעל־ במזרע אשר ההסגר למחנה ומגיעים עכו ליפו, מובאים

 שנעצרו לח״י אנשי 30 של קבוצה כבר היתה זה במחנה עכו. יד

 ברחובות כי בעתון ידיעה הופיעה ימים באותם הארץ. ברחבי

 זליק של דמותו הבריטים. עם פעולה ששיתף בלש למוות נורה

בעיניו. אשר המיוחד החיוך לפי זאת הכרתי לפני, מיד עולה ז׳ק

 הדרום ממושבות חדשים עצורים למחנה הגיעו עת אותה

וברח. מהרכבת קפץ לעכו, אותו וכשהובילו נאסר. שזליק וסיפרו

 בני של ביקורים הבריטים איפשרו לא במזרע לח״י לאנשי

 האחרים העצורים אל מבקרים כשבאו בחגים, אבל משפחה,

הביקו באחד זאת. מ״פריבילגיה״ אנו גם נהנינו אתנו, שישבו

 אסיר שהיה למרות זליק. הופיע הסוכות בחג 1941 בסתיו רים

 היתה וזו לבקרנו. פחד לא המשטרה על־ידי ומבוקש בורח

 והגאה, התמירה דמותו את אותו, שראיתי האחרונה הפעם

החם. מבטו ואת המלבב חיוכו את

 הבריטים על־ידי אנושים פצעים נפצע תש״ב בשבט בט׳

.30 דיזנגוף ברחוב

צנוע, חשוב, מעמיק טיפוסי, חרות לוחם היה ז׳ק זליק

דוגמה תמיד שימש ז׳ק במטרה. ודבק לחבריו מסור ישר־דרך,

ונאה גאה מוכשר, הלאומית, התנועה חניך לאחרים, ומופת

 הימנו. טוב שאין
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גלז קז י ״
 קיבל השכלתו את )לאטוויה(. ברז׳יצה ,1915 בשנת נולד

בגימנסיה. — ואח״ב במקום עממי בבית־ספר

 המוצק, באפיו מקום בכל התבלט לבית״ר. הצטרף נער בעודו
 ד,״התלבטויות״ מן רחוק היה החזק. וברצונו במחשבה בעצמאותו

 מן וגם לאטוויה יהודי שבקרב ה״רוסית״ האינטליגנציה של
 הוא שם. היהודי שביישוב ה״גרמגים״ של המופרזת ה״מעשיות״

 את וכן המעשה את המונעת וההתפלספות, ההתנצחות את שנא
 לפעולה לפעולה; שיוביל שאף.לרעיון, הוא החזון. נטול ״המעשה״

 בו שראו חבריו, .בין בודד היה כן על האידיאל. משגב הנובעת —
במינו״. מיוחד ״טיפוס

 המטרה, את לעצמה. מטרה ראה לא בגולה הציונית בפעולה
 לא לו היתה ארצה העלייה בארץ־ישראל. תמיד ראה החזית,
 לעלייה, התכונן הוא המלחמה. לקראת שלב אלא המטרה, הגשמת

 שירותו את שגמר לאחר הלאטווי. בצבא לשירות נדרש אולם
כמעפיל. ארצה, עלה ,1938 שנת בתחילת

 — כך אחר בעקרון. ועבר בית״ר של הגיוס״ ל״פלוגות התגייס

 כאן גם רוחו. את סיפקה לא העבודה ברחובות. הפלוגה כמפקד

 הכרזות והכריזו מפלגתית התנצחות בוויכוחים, האנשים שקעו
 הוא השתוקק. לזאת לא מאחוריהן. רציני תוכן ללא מפוצצות,

 וכשבמקום ההיא. במסגרת מצא לא זה ואת מלחמה, בפעולה, רצה

 — ״סיכסוכי־עבודה״ — לאנשים תחליף ניתן מלחמת־חרות
 חד־ אחד, בפסוק לבו מרירות כל את זליג ביטא מלחמת־אחים,

 רוצה, אני יהודים של גולגלות לרוצץ ״לא וקולע: משמעותי
הזר״. האוייב ראשי את — אלא

. אחרי זליג הלך 1940 בסתיו ר י א  לרמות היה קשה אותו י
 אפקטים אחרי לא כי למנהיג״. ו״נאמנות ״משמעת״ של בסיסמאות

 את זליג ראה יאיר בתנועת התוכן. אחרי אלא לבו׳ הלך חיצוניים
וכובשת. לוחמת תנועת־חרות — חלומותיו כל התגלמות

 השונא השתקן, זליג סיפוקו. את מצא הוא המחתרת בעבודת
על בדברו מתלהב היה הסנטימנטליות, ואת המפוצצת המלה את



 על האוייב, □נר והתקפות תכסיסי־מלחמה על העתידה: הפעולה
 יוקדות היו החומות עיניו לחולל. עתידים שאנו החדשה התקופה

רגיל. בלתי בברק אז

 מצוייר. היתד. לא הלחם בשפרוסת חוסר־עבודה, של בימים
 לאחר שפתיו. מעל סר לא והחיוך לב וטוב שמח זליג היה בדירה,

 גרושים לו שילווה מכר, איזה לבקש יוצא היה חיפושי־עבודה,
 חבריו אל ופונה בלילה מאוחרת בשעה חוזר היה לפעמים אחדים.

 השולחן ועל ז״ נשמותיכם את נפחתם ׳״הטרם :בשאלה ולחדר לרעיון

 השיג כיצד השאלה על תה. וקומקוס ותאנים לחם ככר מופיע היה
 ב לרע לי אסור ׳״כנראה בהלצה: עונה היה הנחוצים, הגרושים את

מישהו״. לי מזדמן פעם בכל שעות... 48מ־ יותר

 זליג. גר שבו החדר נתגלה הלשנה, של כתוצאה ,1941 באביב
 להתחמק הצליח זליג מדייריו. אחדים ואסרה למקום הגיעה המשטרה
 בארץ. שונים במקומות במחתרת בעבודתו המשיך מעתה מידיהם.

 ישיבה אחרי אותו. ואסר ברחוב בלכתו בלש אותו הכיר 1941 בסוף

 המרכזי הסוהר לבית ברכבת העבירוהו ביפו, הסוהר בבית קצרה
 — וצרח ממנו, השוטרים דעת את להסיח הצליח בדרך אולם בעכו.

המחתרת. אל חזרה

 המרצחים ידי על אנושים פצעים נפצע תש״ב בשבט בט׳
רבים. יסורים לאחר גווע שבט י״ד וביום הבריטיים

 שיבוא הסופי, בנצחון באמונה בצניעות, מותו: כן כחייו,

הקרבנות. אף על —

אחרת. מיתה לעצמו בורר היה לא — דק זליג נשאל אילו
 בלבד: אפשרויות שתי הפרט בשביל יודעת מלחמת־חרות כי

 פני את קיבל הוא מכדורי־האוייב. מוות או האוייב, על נצחון
 אפשרות אלא קיימת אינה האומה בשביל כי אמונה, מתוך המוות

. אחת: ן ו ח צ נ

 זליג בניה. של הקרבנות סוללים האומח לנצחון הדרך את

 ויבוא המשך. יש הכל. את שהקריבו הראשונים, מן היה דק

. — הנצחון גם ת ו ר ח ה

2 0 4



לזר חיים

ר ת ס א

 בתקופה אמפר אברהם של חברתו היתה יפה אסתר

חייו. את אתה לקשור תכנן אף הוא בווילנה. שהותו

 היתה וילנא, לגיטו בבואי שפגשתי הזוהרות הדמויות אחת

.1942 במארס 14ב־ זה היה יפה. אסתר

 עבדתי בה באחוזה הסתתרתי ולילות ימים מספר מזה

 ועמם גרמנים באו אחד יום גרמניה־רוסיה. מלחמת פרוץ מאז

 מן חלק ומוציאים מיסדר עורכים הם ליטאים. שוטרים קבוצת

 לווילנא האחוזה מן הדרך וילנא. לגיטו לדבריהם היהודים,

 ועיירות העיר יהודי של ההריגה מקום פונארי, פני על עוברת

 שנגיע הגרמנים בהבטחת אמון לתת אפשר האם הסביבה.

 — אחרי מצוד עורכים הם מידיהם. להתחמק הצלחתי !י לגיטו

 ״בין להם. אצה והדרך היום החשיך בינתיים הצלחה. וללא

הגרמני. המפקד הפליט — מידינו״ יתחמק לא וכה כה

 בקור לקפוא ברעב, לגווע עלי אי־אפשר. באחוזה להישאר

 עזבתי הבוקר אור עם לי. האורבים הרוצחים לידי ליפול או

 איש ללכת. ממהר אני אין בלכתי. שהשגיחו מבלי האחוזה את

בגיטו. לי מצפה אינו

 צח שלג מרופדת לווילנא המובילה הדרך בהיר. כפור יום

 לובנו עם מתמזג השמש קרני זוהר הרגליים. תחת החורק

פאר. כגלימת היקום על הפרוש השלג של המבהיק
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בודד, כה הרגשתי לא מעולם צלמוות. ובלב היום יפה כה

 לא :בעולם חיה נפש לי נשארה לא אדמות. עלי מיותר כה

 ושערי סחבות בבלויי לבוש אני חברים. ולא קרובים לא משפחה,

 צאתי לפני קיבלתי אשר הקטנה הלחם פרוסת פרא. מגודל

 אינו שההווה ונדמה מעורפל, והעתיד מר העבר רכושי. כל היא

 דמעה יזיל לא איש — ארצח או אהרג אם בכלל. עוד קיים

 היה שאי־פעם כלל יידע לא איש קבורתי. מקום יידע לא ואיש

אדמות. עלי כמוני יצור

 מנוחה. יום זהו לגיטו. מגיע אני בשבוע א׳ יום בצהרי

 מאדם. הומות הסימטאות לעבודה. יוצאים אינם היהודים

בפו ומתווכחים מספרים הרחובות, בקרנות עומדים יהודים

העתיד. בחובו עבורם שומר מה מנחשים ליטיקה,

 שבגיטו מספר הוא בחיים. לראותני המופתע חבר פוגש אני

 רבים שחברים מתברר אליו. מיד הובהלתי גלזמן. יוסף נמצא

 גרמו ואף אותם הבהילו כנראה וחזותי מראי בגיטו. נמצאים

למבוכה.

 לחיים תכולות, עיניים בעלת צעירה, מתבלטת הנאספים בין

 גולש שאטני שער ורעמת שמנמונת קצת בינוני, גובהה סמוקות,

 המרץ מצבר נמרץ. הילוכה שקטה. יושבת אינה היא כתפיה. על

ישותה. מכל ופורץ פורקן מחפש כאילו בתוכה העצור העצום

יפה. אסתר זוהי בפני. אותה מציג יוסף

חזותי, את בראותה ושאלות. לגינונים זמן אין לאסתר אך

 מתוך נשקפים ועדנה רוך של שפע זקוק. אני למה מיד יודעת היא

פני. מעל אותן מסירה שאינה עיניה,

 אותי מובילה היא בזרועי. אותי תפסה היא — אחרי״ ״בוא

 ביתה מפתן את עברתי מאז בלבד ספורים רגעים עברו לא לביתה.

 — נקיים לבנים מונחים כיסא על חמה. באמבטיה טובל ואני

 עבורך״ הכל ״זה ומקטורן. מכנסיים זוג תלויים קולב על צחורים.

הסגורה. לדלת מעבר אסתר של קולה את שומע אני —

20 6



הנדר את שקיים האיש

באמב מתרחץ שאני רבים חדשים מזה הראשונה הפעם זו

 רק לא מעלי שטפו הזורמים שהמים לי נדמה אך חמה. טיה

 בהיותי עבדתי בה הפרות רפת של הזבל וריח הליכלוך את

 הבדידות המרירות, כל את לבי מתוך והסירו שטפו הם באחוזה,

 השליתי לרגע המלחמה. פרוץ מאז בתוכי שנצטברו היתמות ורגש

 להוריד הנקיים והלבנים החמה האמבטיה של שבכוחה עצמי את

 על עמדתי מיד אולם הזאת. הכבדה המעמסה כל את מעלי

 כלפי הלבבי ויחסה אסתר של האימהי קולה זה היה טעותי.

 במחי־יד שסילק מבדידותי, אותי שהוציא הפלא, את שחולל

 העניק חדשה, חיים רוח בתוכי ונסך לגורלי האדישות את אחת

לחיות. להמשיך ורצון וטעם תוכן לי

 שאכלתי ראשונה, חמה ארוחה לי שהגישה אסתר זאת היתה

 מזלג, כף, סכין, מפה, — ערוך שולחן על רבים חודשים מזה

 עדיין כאלה שדברים בדעתי העליתי לא אתמול עוד צלחות.

 בחיים אי־פעם אזכה עוד והנרדף העזוב אני וכי בעולם, קיימים

כזה. שולחן על להסב

 הרגשת היתה נפשי, את שהחיה הדבר לכל, מעל אולם

 ממשפחתה חלק שאני הרגשה לי, העניקה שאסתר הביתיות

 סייג ללא ומסירות חמימות לב מכל לי הנותנת לי, הדואגת

גבול. וללא

!י אסתר עם זו ראשונה פגישה זכרון הלב מן למחוק הניתן

 והכללית הבית״רית המחתרת לסוד הוכנסתי מהרה עד

והאפ ההזדמנות לי ניתנה כאן בית״ר. למפקדת צורפתי בגיטו.

 התעניינותי לכל ומעל במחתרת, חברי של טיבם על לתהות שרות

 הפכנו הראשונה הפגישה שמאז לאסתר, נתונה הראשונה

 עקב .והן המשותפת המחתרתית העבודה בתוקף הן לידידים

 אדירים מים כזרם והדינאמית הפעלתנית המקרינה, אישיותה

מחסום. בפניהם שאין

ניסן ר׳ הרב אביה דתי. מאוד בבית וחונכה גודלה אסתר
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 חיים ר׳ הגאון של האישי ומזכירו בווילנא ושוחט דיין היה יפה

 דליטא, ירושלים של האחרון הגדול רבה — גרודזנסקי עוזר

 אותה קירב ילדותה בשנות שקיבלה הדתי שהחינוך וכמובן,

 תלמידת בהיותה דעתה, על עמדה וכאשר הצרוף. הלאומי לרעיון

 חברותיה קבוצת עם יחד הצטרפה ״תושיה״, בגימנסיה ו׳ כיתה

 וכאן חייה, תוכן את אסתר מצאה בית״ר בקן כאן לבית״ר.

 לעבודה התמסרה נעוריה להט בכל הפנוי. זמנה כל את בילתה

 עד ראש־בית״ר. תורת את ולהפיץ ללמד ללמוד, החינוכית,

 ״שרה״ בגדוד קבוצה ומפקדת בקן מרכזית לדמות הפכה מהרה

הי״ד. אהרונסון שרה ע״ש —

 מן היא אסתר — בווילנא האצ״ל תאי הוקמו כאשר

 בנשק אימונים קורס בהצטיינות ועוברת אלה בתאים הראשונות

 רבה תועלת ולחבריה לה להביא שעתיד דבר הלחימה, ובתורת

בגיטו. במחתרת

ורגיעה. שלום בשנות אסתר של בחייה האושר ימי ארכו לא

 היא וילנא השנייה. העולם מלחמת פורצת 1939 בספטמבר 1ב־

 אסורה, הציונית הפעילות הסובייטי. השלטון תחת למעשה כעת

 למחתרת. יורדת בית״ר שבעתיים. חמור בית״ר של חלקה אך

 לווילנא להגיע החל פליטים זרם הליטאים. לרשות מועברת וילנא

 סיכוי קיים כאחד. והרוסים הגרמנים של בפולין הכיבוש משטחי

 לארצות ולהגיע ההסגר טבעת את לפרוץ יהיה אפשר שמווילנא

לארץ. עליה רשיונות לקבל המערב,

 מקום מצאה כאן לאסתר. נרחב פעולה כר נפתח כעת

 הפלג־ מבין בית״ר פלוגות בארגון וכשרונותיה מרצה כל את לנצל

 כל וכשעל הסובייטי, השלטון תחת בית״רית מחתרת לקיים טים,

 זהיר, בלתי צעד כל שלהם. ומרגלים סוכנים אורבים ושעל צעד

המצי במיבחן עצמו הוכיח ולא עמד שלא באדם אימון מתן כל

 ולחיסול והגליות מאסרים לגל לשואה, לגרום עלול — אות

מכלכלת היא פקוחות. אסתר של עיניה הנאמן. המחתרתי הגרעין
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 מזגה אף על ובהצלחה. מירבית בזהירות ופעולותיה צעדיה את

 ידיה הצלחתה. סוד וזהו וגבולות, סייגים יודעת היא התוסס

 היא לכאורה באסתר. הנצרכים של ומיבטחם בכל אסתר של

 שאין עד במחתרת פועלת היא ולמעשה לכל וידועה מוכרת

 הבית״רים הפליטים הם רבים שהוא. כל צל עליה להטיל כמעט

 שעשתה הרבים החסדים את לה זוכרים אשר וילנא, את שעברו

 נפש מסירות תוך נעשה — שעשתה מה כל וכמובן, עמם,

ישותה. כל את מזמן זה שכבש הבית״רי ברעיון ודבקות

 וילנא בשמי הופיעו ,1941 ביוני 22ה־ קיץ, יום של בבוקרו

 וחורבן. הרס לזרוע והחלו הגרמניות הארורות הפלדה ציפורי

 יומייס־שלושה אלא עברו לא רוסיה.—גרמניה מלחמת פרצה

 כניסת עם בבד בד וילנא. ברחובות כבר צעדו היטלר וגייסות

 והזונדר־קומנדו הליטאים מידי ביהודים פרעות החלו הצבאות

 למיניהן. והגזירות החטיפות העינויים, מסע החלו הגרמני.

 מה יודע אין בווילנא. היהודית הקהילה על ירדו וחשכה אימה

 שלטון תחת ליהודים להם צפוי גורל מה יודע אין יום. יילד

באש המתהלכים ישנם אופטימיסטים, ישנם הגרמני. הכיבוש

 היהודים, בלב מורך והטלת הפחדה אמצעי רק הס שאלו ליות,

 ולחיות להמשיך יהיה וניתן רגיעה ימי יבואו כך אחר אולם

הגרמנים. שכפו החדשים הקשים בתנאים אף

 מבינים חבריה עם יחד אשר הראשונות מן היא אסתר

 חדשה, הערכה מצריך החדש המצב לאשורו. המצב על ועומדים

 ושהיו הידועים מאלו שונות פעולות ודרכי חדשים פעולה אמצעי

היום. עד להן רגילים

 מוצאים הם בלבד. גברים של החטיפות נמשכות עתה לעת

עליהם. עוד שומעים ואין העיר מן

 כאילו הגדולה״, ה״פרובוקציה נערכת 1941 בספטמבר באחד

 לגיא מוצאים ימים ארבעה משך גרמני. חייל יהודים הרגו

הראשונה הפעם זוהי נפש. אלפים מארבעת למעלה ההריגה
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 ענקיים בקברות ונרצחים לפונארי מובלים וילדים נשים שגם

מראש. שהוכנו

 משך הגיטו. הקמת על הפקודה ניתנת בספטמבר בששה

 לגיטו. ולעבור בתיהם את לעזוב היהודים כל על דקות שלושים

 לגיא ישר מובלים הם לגיטו. בכלל מגיעים אינם רבבות

לפונארי. — ההריגה

 להגיע המצליחים המאושרים מן הם ומשפחתה אסתר

 מתקבלת דירה מקבלים הם אביה של הרם מעמדו עקב לגיטו.

 בפני לחלוטין ברור המצב כעת אך הגיטו. בתנאי הדעת על

 למחתרת וכהמשך מועדות. הגרמנים פני לאן וחבריה אסתר

 המחתרת בקיום ממשיכים הם הסובייטים, שלוט בזמן שקיימו

 אך עוד, אינם החברה מן הרבה שנוצרו. החדשים בתנאים

 הראשונים הגיטו בימי כבר ומתאסף מתארגן בריא גרעין

 הם בקירבם. התוססת והרוח המארגנים מראשי היא כשאסתר

 המר. לגורל נתונים ידיים, בחיבוק לשבת שאין מחליטים,

משהו. לעשות יש

למיניהן, ה״אקציות״ ומתקיימות מתנהלות בווילנא בעוד

 החיים שקט. שורר עדיין הסביבה שבעיירות ידיעות הגיעו

ביהודים. לרעה נגעו לא עוד וכמעט כתיקנם מתנהלים

 שסכנת יהודים, וסתם חברים להעביר החלטה מתקבלת

 לא שעדיין. ולערים, לעיירות להם, נשקפת מידית השמדה

נפגעו.

 וביילו־ ליטאיים שוטרים גרמני, צבא מסוכנות. הדרכים

 לתפוס — לטרף ומשחרים בהן שורצים גויים, וסתם רוסים

 לקבל ותמורתו הגיסטפו לידי אותו למסור או לרצחו יהודי,

ן מווילנא האנשים להעברת התוכניות את מבצעים איך פרס.

 אחראי וילנא, איש שמידט, אנטון באופק מופיע וכאן

 מחסידי כאחד עצמו את שהוכיח גרמנית, תובלה יחידת על

אך חייהם, את לו חבים רבים אשר הנדירים, העולם אומות
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ליהודים. עזרתו על הצעירים בחייו שילם עצמו הוא

 עם קשרים שקשרו הראשונים היו שהם טוענים אחדים

 לא אם הראשונות, שאחת לוודאי, קרוב אך שמידט. אנטון

 למען אותו והפעילה שמידט אנטון את שהכירה הראשונה,

אסתר. היתה — מטרתה

 מובלים היהודים הראשונים. הגיטו שבועות אלה היו

 צבאיות ביחידות מהם ורבים בעיר שונים למקומות לעבודה

 שמידט אנטון של ביחידתו גם וסביבתה. בעיר שחנו גרמניות

 מהן, אחת בחורות, מספר ביניהם קטנה, יהודים קבוצת עבדה

כמזכירתו.

 מלהכביד נמנע גלויה. באהדה ליהודיו התייחס שמידט

השתת את פעם לא הביע ואף מזון מיצרכי להם חילק עליהם,

להושיע. בידו אין לצערו וכי היהודים, של בסבלם פותו

 באחד הדבר. את לבחון מחליטה היא לאסתר. נודע הדבר

ונכנסת מסתכנת היא העובדים. לקבוצת מצטרפת היא הימים

היא בכנותו, לדעת נוכחה כאשר שמידט. אנטון עם לשיחה

בהרבה טוב הוא היהודים מצב אחרות שבערים לו מספרת

באחת לבקר רוצה שהיתה מפליטה, אגב ודרך שבווילנא, מזה

 משפחתה את לשם להעביר תוכל אולי בדבר, להיווכח הערים

 שמידט אומר היסוס ללא פתיון(. — תירוץ רק כמובן זה )היה

להסיעה. מוכן שהוא

 בלידה, ומבקרת שמידט בלוויית אחד יום אסתר יוצאת וכך

 בדרכם נוחים. שם התנאים את מצאה ואכן, וביאליסטוק. גרודנו

 האפשרות את שמידט בפני ומעלה עוז אסתר מרהיבה בחזרה

אלה. לערים מווילנא יהודים קבוצות להעביר

 אותם מעמיס שמידט קבוצות. בארגון מתחילה אסתר

 נקודות שכל וכמובן, מתאימים, בניירות מציידם משא, במכוניות

בפניו. פתוחות בדרכים הביקורת

קשרים מוצאת היא הראשונות. לקבוצות מתלווה אסתר
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 לשם לשגר מציעה היא בשובה אלה. במקומות בית״רים עם

 לביא־ יוצאת ליכטנשטיין טיסיה הבית״ריה מווילנא. שליחים

 עוזרים הם גרודנו. לגיטו יוצא לייזרוביץ יעקב הבית״רי ליסטוק,

אלה. במקומות בית״ר של המחתרת ארגוני את ולחזק לארגן

 אחרות ציוניות תנועות לנציגי גם קשריה על מוסרת אסתר

 ולהידוק שליחים לשיגור שמידט שיירות את מנצלים אלה ואף

אנשיהם. עם קשריהם

 בערים להסתפק לא המעגל, את להרחיב הכנות נעשות

 אנטון המרוחקות. פולין בערי נעשה מה לבחון צריך הקרובות.

 של ללבה מסע להכין ומתחיל זו תוכנית גם מקבל שמידט

פולין.

 יהודים העברת דבר זו. תוכנית נתגשמה לא הצער למרבה

 הבולשות עיניהם הגיסטפו. בעיני סוד בגדר נשאר לא מווילנא

 ונלקח נאסר הוא אחד שיום עד שמידט, אנטון לעבר מופנות

 הגיס־ אנשי לו. שיוחסו בהאשמות מודה אינו שמידט לחקירה.

 מוסר אינו הוא עינויים. שיטות כלפיו מלנקוט נרתעים אינם טפו

 עונש ביריה, להורג מוצא הוא שלו. היהודים עם הקשרים על

סוטים. גרמניים קצינים כלפי הנהוג

 מווילנא שהועברו היהודים מספר מה לעולם נדע ולא ייתכן

 אם בחיים ונשארו ניצלו מהם כמה גם נדע לא לאסתר. הודות

 שהעברת בתקופה אז, אולם אחרות. בדרכים או כפרטיזאנים

 המכריע חלקו ואת הצלה כפעולת הדבר נחשב נתקיימה, היהודים

אסתר. של לזכותה לזקוף יש זה מפעל של

 מעשי לשלב נכנס ,1941 דצמבר עצמה, תקופה באותה

 המאוחד( הפרטיזנים )ארגון ה־ה.פ.פ.א. של והקמתו ארגונו

 החל הנוער, ותנועות המפלגות כל את שהקיף וילנא בגיטו

 התייעצויות מקיימת תנועה כל בקומוניסטים. וגמור מבית״ר

 בית״ר מפקדת גם בו. וחלקה המשותף הארגון לאופי עמדתן על

בסוגיה פוסקים בלתי דיונים מקיימת גלזמן יוסף של בראשותו
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 היא אסתר — דיון ובכל פעולה בכל מקום, בכל כתמיד זו.

 וכושר בריא הגיון לאסתר יש והמכריעים. המדברים מראשי

 לקום. העומדת לשותפות שש אינו הבית״רים מן חלק ניתוח.

 שרק והקומוניסטים, הצעיר השומר באנשי אמון לתת אפשר איך

 רגלי את הצרו הסובייטים, שלוט בזמן ספורים, חדשים לפני

 בתוקף אלה עליהם, קורצא מלאכול נמנעו לא ואף בית״ר

למלכות. קרובים עצמם שהרגישו מפני ואלה שלטונם

 ואין ליעקב צרה עת השותפות. מחייבות בין היא אסתר

 היהודים כל הרצחני הגרמני האויב כלפי העבר. חשבונות לעשות

 יהודים הם באשר והשמדה לכליון ידו על נידונו כולם שווים,

 נתקבל זה נימוק אחרת. או זו למפלגה השתייכותם עקב ולא

הרוב. דעת על

 וניחן זכאי מי ראוי, מי קפדנית, אנשים בחירת החלה כעת

 זו, במלאכה כאן גם מחתרת. איש להיות הדרושים בכישורים

מהזמ עוד הבית״רים רוב את מכירה היא רבה. אסתר של ידה

 משותפת, בעבודה ארוכה דרך כיברת עברה רובם עם הטובים. נים

 כלפי אסתר של ודעתה שבעתיים נבחן מועמד כל ובסתר. באור

מכרעת. אחר או זה

 המחתרת ;כפולה במחתרת זמנה את מחלקת אסתר

 — ותושיה עצה במעש, וסעד עזרה חינוכית, עבודה הבית״רית,

 היא כאן המשותף. פ.פ.א. הלוחם הארגון הכללית, ובמחתרת

 מודיעין פעולות החוץ, עם קשרים חשובים, תפקידים מקבלת

 והבנה. דעת שיקול רבה, זהירות הדורשים תפקידים ופנים, חוץ

 בכל הלוחם בארגון המרכזיות הדמויות אחת היא אסתר

ה־פ.פ.א. פעולות שטחי

 במסגרת אם יום, מדי כמעט בעבודתה אסתר את ראיתי

 בארגון המשותפת העבודה במסגרת אם הבית״רית, העבודה

בביתה. בביקורי זה ואם הכללי הלוחם

היתה לא כשהיא אף אסתר, של בביתה לבקר אהבתי

2 1 3



המוות רק ישחרר משורה

 יפה הרב ניסן. ר׳ אביה עם שיחה שעות הרבה ביליתי בבית.

 בהלכות ובקי וחכמה, תורה וגדוש מלא — ספרא מלא צנא היה

 זהיר היה וקונהו. ישראל בתורת עמוקה אמונה ובעל חיים

 הלכה קיים הקשים הגיטו בתנאי ואף כבחמורה, קלה במצווה

 תפילה באמצעות ולילה״ יומם בהם ״והגית מצוות את למעשה

 בגיטו. במחתרת שקויימו ובישיבה בבתי־הכנסת תורה ולימוד

 הבחירה לעם מגיע ולמה מה על בפניו להקשות מרבה הייתי

 לי להסביר מנסה היה ניסן ר׳ והוא כזה, ואכזרי מר גורל

 אין קורה. אשר את יתירה( הצלחה )ללא בפני ולהצדיק

 ולשמור לדעת מצווים שאנו בפרט מעלה, כלפי דברים להטיח

 דרכי את מבין אינך אפילו ממך״. למעלה מה ״דע הנאמר על

 כגזירה שיהיה, כפי ונורא איום ויהיה הדין, את לקבל עליך ה׳,

 אלהים״ ״אצבע זו שאכן שלמה באמונה ולהאמין בה, לעמוד שיש

!— פועלו״ תמים ״הצור אחריו. לערער שאין

 נפל והתמים, המאמין הצדיק, זה, ניסן שר׳ קרה, והנה

 שממנו ״לוקישקי״, המפורסם לבית־הכלא ונלקח הגיסטפו לידי

 לפונארי. — אחת דרך רק מובילה מלוקישקי — חוזר לא איש

מוות. זה — ופונארי

 לברכו באתי לביתו. וחזר ניסן ר׳ שוחרר מספר ימים כעבור

 בבית־ מבודד בצינוק שישב שעה הרגשתו היתה מה ושאלתיו

 התחלתי לצינוק, שנזרקתי ״לאחר :מספר ניסן ור׳ הסוהר.

 מצאתי הרבה להפתעתי והנה בגדי. בכיסי ולחפש במעשי לפשפש

 השגיחו לא שהגרמנים קטן־ממדים, תהילים ספר הכיסים באחד

 מדוקדקים. חיפושים לאחר לי שהיה כל ממני שלקחו שעה בו

 על ישבתי בזה. הסתפקתי לא אך לטובה. אות בדבר ראיתי

 ״אפסוק — בליבי ואמרתי הרטוב לקיר סמוך הקרה הריצפה

 פקחתי התהילים. ספר את ופתחתי עיני את עצמתי פסוק״. לי

 :כתוב היה הספר של הימני בעמוד הראשונה בשורה עיני. את

עמדי״. אתה כי — רע אירא לא צלמוות בגיא אלך כי ״גם
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 בטוח ״הייתי סיפורו, את ניסן ר׳ ממשיך ואילך״, רגע ״מאותו

למשפחתי״. ולחזור מבית־הסוהר לצאת שאזכה

 אך מבית־הסוהר. להוציאו בכוחו היה זה פסוק ואכן,

 ניסן ר׳ בחיים. ולהישאר להינצל לו עמדה לא העמוקה אמונתו

 ביום לפונארי קהילתו בני אלפי עם יחד האחרונה לדרכו הלך

הגיטו. חיסול

 רגיעה בגיטו שררה 1943 והתחלת 1942 שנת חודשי ברוב

 יהודים קבוצות או בודדים נלקחו אי־שם אי־פה אמנם יחסית.

 וחטאים שונות ״עבירות״ על נענשו אלה אך מוות, אלי קטנות

 הזקנים״, ״אקציית אפילו הגרמני. והסדר החוק נגד שביצעו

 בבית־ שהוחזקו לאחר זקנים מאות כמה לפונארי הובלו כאשר

 הגרמנים עבורם שסידרו בוילנא( )פרוור בפושפשק ההבראה

 הגיטו. תושבי על מיוחד רושם עשתה לא זו אקציה אפילו —

 החיים ומעלה. שנה מזה נתקיימו לא כבר גדולות״ ״אקציות

 בבתי־ עובדים או לעבודתם, יוצאים יהודים מסודרים. בגיטו

 הגיטו ראשי הגרמני. המלחמתי המאמץ למען בגיטו המלאכה

 שהגיטו הגיסטפו, מראשי שקיבלו ההבטחות על ומספרים חוזרים

 של בנצחונה כמובן תסתיים אשר המלחמה, תום עד יתקיים

גרמניה.

 את להרחיב כדי זו רגיעה תקופת מנצל הלוחם הארגון

יבוא: כי המחר ליום ולהתכונן כוחו את להגביר שורותיו,

 דרכו על ונוקב ער ויכוח הארגון שורות בתוך נטוש כעת

 הגיטו בתוך מרד — היא הסופית מטרתו האם ;העתידה

 את לאמן היא המטרה אולי או החיסול, יום יבוא כאשר

 בסיסים שם להקים ליערות, ולהוציאו בנשק לציידו הנוער,

בגרמנים. במלחמה כעת כבר ולהתחיל פרטיזאניים

 היו ומפקדיו הארגון חברי רוב ולכאן. לכאן פנים היו

 ירדה לא זאת אף על עמם. ונימוקיהם הגיטו בתוך מרד בעד

מידית ביציאה צידדו רבים הארגון. של יומו מסדר זו בעיה
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 הגיטו בתוך למרד הצלחה סיכויי כל אין לדעתם ליערות.

 לפרוץ יצליחו לוחמים קבוצת או שמישהו סיכוי אין ובוודאי

 המלחמה את להמשיך המרד בתום והמצור ההסגר טבעת את

 השוללים לדעת בגיטו. המרד מצדדי שטענו כפי היערות, בתוך

 ישנם ביערות פרטיזאנית שבמלחמה בעוד מדעת, התאבדות זוהי

הצלה. סיכויי וגם האוייב על כבדות מכות להנחית סיכויים

 ליערות. ביציאה המצדדים של לדעתם מצטרפת אסתר

בנידון. לפעול יש דעה, שקבעה ומכיוון

 בראשותו שני, לוחם ארגון בגיטו מוקם עצמו זמן באותו

 כללי. הוא זה ארגון גם שיינבאום. יחיאל ״החלוץ״ איש של

 השומר עם לשותפות שהתנגדו בית״רים, גם אליו מצטרפים

 לשעבר וילנא בית״ר קן מפקד ביניהם והקומוניסטים, הצעיר

 ואחרים. ברנד שלמה ביערות(, )נפלו לוין שמואל' פרידמן, דב

 זה, ארגון כי ואם !ליערות יציאה — היא זה ארגון של סיסמתו

 משך הוא — במספר גדול היה לא שיינבאום״, ״קבוצת שכונה

 לא או דרכם, את מצאו שלא מפלגתיים, בלתי צעירים אליו

פ.פ.א. לשורות נתקבלו

 זו, אסתר !י נפתוליו יפענח ומי הגורל דרכי משונים מה

 רבות שכה ארגונה, את עוזבת ה־פ.פ.א., ובוני מיוזמי שהיתה

 שיינבאום״. ל״קבוצת ומצטרפת וחיזוקו גידולו לביסוסו, פעלה

 לביסוסו הסוער, במזגה כדרכה, מתמסרת היא הצטרפה, וכאשר

 ונסיון. ידע של גדול מטען עמה מביאה כשהיא זה, ארגון של

 החלו שבמהרה עד ענפה, וכה רבה כה היא אסתר של פעילותה

אסתר״. כ״קבוצת הארגון את לכנות רבים

 מתקיימת 1943 באפריל לקיצו. הגיע בגיטו המדומה השקט

 והובילום איש 4000כ־ הוציאו הגרמנים קובנה״. ״אקציית

 בפונארי הרכבת נעצרה בדרכה, להמשיך במקום לקובנה. כביכול

 הסביבה עיירות יהודי ״רק״ אלה היו אמנם נרצחו. וכולם

הגיטו וראשי הגרמנים ניסו — בווילנא מיוחד במחנה שרוכזו
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הנדר את שקיים האיש

 אך רע, כל יאונה לא וילנא גיטו שליהודי ולהבטיח להסביר

נתערער. בהסברים האמון

ומשטרתה. הגיטו ראש עם גלוי לעימות הפ.פ.א״ הגיע והנה

 בחשאי חוזר הוא הוגלה. יוסף נאסרו, וחבריו גלזמן יוסף

 משטרת על־ידי מובל נתפס, הוא ושוב במחתרת. והי לגיטו

אותו. משחררים הלוחמים חבריו אך להגליה, הגיטו

הגיסטפו. לידי מוסגר הפ.פ.א. מפקד כאשר ויטנברג, יום בא

 את המוסרית, תשתיתו את הלוחם הארגון מאבד למעשה ובכך

 שהותם אשר חברים, וקבוצת יוסף הלחימה. רוח ואת קדושתו

 בדרכם הגיטו את עוזבים — סכנת־נפשות בבחינת היא בגיטו

 תושבי מעיני נעלם לא זה וכל — הלבנה( )רוסיה נארוץ׳ ליערות

 מטכס אחד כל ספורים. הגיטו שימי מרגישים, הכל הגיטו.

 על־ידי אם בונקרים, — מחבואים בהכנת אם להינצל, איך עצה

 באורח נשק רכישת על־ידי אם הלוחמים, לארגונים הצטרפות

 רובם הגיטו, יהודי — הסך־הכל שהיא. דרך בכל או פרטי

והשמדה. לחיסול צפויים ככולם

 יום בהגיע אך ליערות, יוצאות הארגונים משני קבוצות

 בתוך מאורגנים לוחמים הרבה עוד נשארים הסופי, החיסול

לאס ומובלים יהודים המוני עם יחד נלכד מהם חלק הגיטו.

 הביוב, לצינורות דרכה את מוצאת אחרת לוחמים וקבוצת טוניה

ליערות. ותשושים עייפים ומגיעים העיר את עוזבים דרכה

 — דאגותיה בראש כדרכה, אסתר? של בגורלה עולה ומה

 הידע ואת הנפשיים כוחותיה כל את מנצלת היא חבריה. הצלת

 היא כרב־חובל ליערות. לוחמים קבוצות לשלוח כדי הארגוני

הטרופה. ישראל באניית האחרונה נשארת

מדי. מאוחר היה — הגיע תורה שגם מחליטה היא וכאשר

 ארית שחזות דרביאנסקי, פאשא הקרובה וחברתה אסתר

 משום־ אריים. בניירות מצויידות ההסגר. טבעת את פורצות לה,

הגיטו, קיים עדיין שם קובנה. לעבר ללכת הן מחליטות מה
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המוות רק ישחרר משורה.

 הגיטו ונוער הבית״רי הנוער בין נרחב פעולה שטח עוד יש שם

בכללותו.

והמע הנפשיים המניעים היו מה נדע לא שלעולם יתכן,

 לנסוע ביכרה מדוע נדע לא אסתר, של בדרכה זה למפנה שיים

 לא לחבריה. ולהצטרף ליערות הדרך את לחפש במקום לקובנה

 את עזבו מאז וחברתה. אסתר של בגורלה עלה מה גם נדע

עקבותיהן. נעלמו הגיטו

 ישראל מבנות אחת של מפוארת חיים פרשת תמה כך

חיים. מלאת וכה ורעננה צעירה כה עדיין והיא הגיבורות,
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חרות לוחמי נפלו איך
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חרות לוחמי נפלו איך

מי תשובת היא זאת ת לוח ישראל חרו

,30 דיזנגוף מרח׳ הנבלה מעשה על שתק שהיישוב בשעה

,8 ב׳ מזרחי ורח׳

 וטף, נשים עתלית, מוכי דם את שכח כבר שהיישוב בשעה

מרצחים, בריטים פלוגת בידי פצועים

 שבע רצח על טפשית בשביתת־שבת ענה שהיישוב בשעה

מ״סטרומה״, אחיו מאות

 מיניסטר של נאוכרהפרובוקציה על ענה שהוא בשעה

 לצבא נוסף גיוס ובהכרזת הנבחרים אסיפת בפטפוט המושבות

— מבריטי

 תשובת הם. תשובתם את ישראל חרות לוחמי הכינו זו בשעה

 המכבי יהודה ושמשון, יהושוע בן והגא, העתיק העברי הגזע דם

יאיר. העליון והמפקד כוכבא, ובר

 היחיד הלוחם הכח את חיסל כי הזר השלטון עלץ לשווא

מזימותיו. ביצוע דרך על שעמד

 שהאמינו היהודים, השלטון משרתי לרווחה נשמו לשווא

 אזנם את והרוצע משאננותם אותם המזעזע והכוח הקול נדם כי

הבריטי. ״הפריץ״ למזוזת העבדותית

ממשיכים. אגו

 מחולל יאיר, מפקדנו של קברו על הקימונו ואש דם מצבת

 ואש דם מצבת — למבצעיה וראשון העברית, המהפכה לתנועת

״סטרומה״. נרצחי היקרים אחינו של הקדושות הגוויות על

 להלחם ויוסיפו מידם הנשק את יניחו לא ישראל חרות לוחמי

המדכאנו. הזר בשלטון חרמה יעד

נקמות. אל ה׳ ציוה פך

הדורות. שבבל ישראל גיבורי ציוו בך

לברבה. גיבור זכר יאיר, העליון המפקד ציוה בך

בישראל הלאומי הצבאי הארגון
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ר ו כ ז I נ

 יקום דם־עבדיו כי עמו, גויס הרגיגו

עמו. אדמתו וכיכר לעריו ישיב ונקם

מג< לב, )דברים

 ידוע — ״סטרומה״ אחרי הכובש״, ״רמת אחרי — היום

 ישראל שנאת בכל האכזריים, גלוייו בכל הבריטי הפרצוף כבר

 הלויתו כשבשעת מובן כבר זה היום רציחתו. כושר בכל שלו,

 הנציבים ועל הרוצחים השוטרים על מתריעים הי״ד ווליניץ של

מאחוריהם. העומדים הרוצחים

אחרת. היה עוד — שנתיים לפני אולם

אותם ידי על נרצחו סטרומה, לפני חודש שנתיים, לפני

וללא דין ללא עבריים בחורים שני הנציבים ואותם השוטרים

 כאסירים בטנדרים נסחבו ופצועים קשה נפצעו נורו, : משפט

קשים. ענויים מתוך ומתו

*. ווליניץ נרצח היה לא — אז מגיב היישוב היה לו

 האדיב בפיקוחה פלמ״ח ימי אידיליה. ימי היו הימים אולם

 ומורטון וילקינס עם שיתוף־פעולה ימי מק־מייכל. ממשלת של

הסדר. השלטת לשם

הרצח, בוצע שלטונו בתחום אשר תל־אביב, עירית ראש ואף

חקר. לא שאל, לא מחאתו, קול את השמיע לא

נרצחו למה :לשאול פה פצתה לא הראשית הרבנות ואף

 כולם כי שתקו, כולם כולם, ל דין וללא ללא־משפט יהודים

:מאוד טראגית אחת טעות טעו

 ובין אחת ״כנופיה״ בין מלחמה של ענין זהו כי סברו, כולם

 נמנע. בלתי למשהו ראשון ביטוי רק שזהו ראו, ולא המשטרה

 שטרןני׳ ״קבוצת נגד אותם מנצלים שהיום הבינו, לא הכרחי.

 וללא דין ללא אותם ירצחו מחר ;עליהם הזעם יצא ומחר
נשיהם. את ויכו אותם, יקללו מחר ;לבתיהם יתפרצו מחר •, חקירה

 הרבה היום עד ומאז סטרומה. היתה — כך אחר חודש רק

נפקחו. עינים

 נשק אחר החיפוש בשעת הבריטים ע״י נרצח ההגנה, חבר ווליניץ שמואל *

תש״ד. חשוך בי׳׳ח הכובש ברמת
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חרות לוחמי נפלו איך

 30 דיזנגוף ברחוב הרצח אחרי שנתיים היום, כן על כדאי

 אלמונים, חיילים שני של זכרם את העברי ולעם ליישוב להזכיר

 את והבינו שידעו מהראשונים, היותם על חייהם את שמסרו

:מחר כולם יבינו אשר ואת היום כבר רבים מבינים אשר

 הזאת. בארץ הבריטי השלטון עם לנו ומוות חיים מלחמת

 איו זו. במלחמה תלויים ממארת, בגלות כליוננו או חרותנו

 ובמידה פלשטינה. בגלות לחיות רוצים אין אם — ממנה להימנע

 הקשה המלחמה לקראת להתאזר נספיק זאת, להכיר שנקדים

והבלתי־נמנעת. והאכזרית

ז״ק, וזליג אמפר אברהם היו אלמונים קדושים, חילים שני

 זו. בחוברת יסופר ומותם חייהם פרשת על משהו אשר

 יהודים. קראו

והבינו. קראו

 אלמוני חיל של היקרה הטהורה, נשמתו עליכם שתרחף

היא גם קשה, היא גם אחרת, בחזית הנלחמים אלה וגם כזה.

אחים שני על הם גם ידעו — זרים במדים הנלחמים אכזרית,

 ורצון ישראל אהבת אש קדושה, באש אך מדים בלי — יקרים

 עברית, מחתרת לחיל עצמם את גייסו אשר ;בלבם החרות

 היא היום שעוד למלחמה בארץ, הזר הבריטי בשליט למלחמה

כולכם. נחלת תהי ומחר מעטים נחלת

 !ז׳ק וזליג אמפר אברהם

נקברתם. באלם תם. נרצח בבדידות

ומתרחבת. מתעמקת ונדלקת, הולכת אשכם אך

 הוא. גורל כי הוא, הכרח כי ממשיכים. יש לכם, יורשים יש

 ינוקם. שבעתיים ינוקם, דמכם

שכרכם. — ישראל ומלכות
«oj ומות, גשיח אלחים

ציון. נואל פגי נקביל
 דמנו יהי פניו:\ נקביל

ברחובות; אדום מרבד
מחותינו, m מרבד ולל

הלבנות• בשומנים
המחתרת( שיר — )יאיר ל22



חו הנסיון ק ול

 צדיק על״נפש מידו

ירשיעו נקי ודם

כא( צד, )תהלים

 יותר פאראדוכסלי מלים צירוף היש — בריטי״ ״צדק

אלו! מלים שתי של מצירופן

 אינו צדק כי אחד. בנושא הפכים שני — בריטי״ ״צדק

 מושג־ הצדק. נושא להיות יכול אינו והבריטי בריטי. להיות יכול

 האנגלי, האימפריאליזם של ממושגי־הכזב אחד הוא זה צירוף

וארצות. עמים המדכא

 מזדקק איננו הגרמני ז הגרמני לבן־דודו האנגלי בין מה כי

 שלטת פילוסופיה לדרגת הגס הכוח את העלה הוא לשקר.

 לתורתו בהתאם ומשעבד מדכא הוא הלאומית. במחשבתו

 את מכריז הוא הנהו. חזק כי על — ״זכותו״ זו כי העיונית,

 ומקיים. מדבר להכרזתו. בהתאם ועושה לעשות מתכוון הוא אשר

 מעלים הוא ואין מוסר־כליות ללא ומשמיד רוצח הוא אנוכי. הוא

בשקרים. עליהם מכסה הוא אין מעשיו. את

 קידמה על בדברו ומשעבד, מדכא הוא האנגלי. כן לא

 פשעיו על מכסה הוא במסתרים. ומשמיד רוצח הוא ואנושיות.

 רודה הוא והחופש הדימוקרטיה בשם ויושר. צדק על במליצות

 התמצית דם את מוצץ הוא זרים. מיליונים במאות בעריצות

 חיי־עצמאות. לקראת הקולוניאליים העמים חינוך על ומדבר

 הוא אנגלי, שאיננו אדם כל — ולמעשה בתורת־הגזע כופר הוא

 :והלאה ממנו רחוקה הגס בכוח האמונה בעיניו. נחות־דרגה

 והמוסר הצדק את המוסר. בשם להנאתו בו משתמש הוא אולם

האנוכיים. לצרכיו הבריטי שיעבד

כל. לעיני ומשמידם ליהודים שנאתו על מכריז הגרמני

 השפוד הדם על עומד אלינו, שנאתו את מעלים הבריטי

 שיכלו אלה ובפני הניצולים בפני המולדת שערי את וסוגר

להינצל.
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חרות לוחמי נפלו איך

 חורין בני להיות הזכות את ודורשים עברים וכשבאים

 רוצחם — משואת־הכלייה האומה את הציל למען — במולדתם

הבריטי״... ״הצדק בשם — למאסר־עולם אותם ודן הבריטי

 רציחותיה על ידענו באירלנד. תעלולי־בריטאניה את ידענו

 שיטות על קראנו חסרי־מגן־ונשק. אנשים רצח בהודו, ההמוניות

 בקפריסין בקאנאדה, הדרומית, באפריקה בריטאניה של הדיכוי

הבריטי. הדגל עליו מתנוסס אשר מקום בכל —

 תש״ב בשבט באלה. נתנסינו לא אך להלכה, זאת כל ידענו

יקר. מחיר ושילמנו הופתענו המר. הנסיון את רכשנו

 האויב בפני חסרי־נשק אנשינו פתאום עמדו עת בשבט, בט׳

 לאות ידיהם את הרימו הם — במספרו עליהם העולה המזוין,

 הם במלחמה. המקובלים החוקים לפי במלחמה, כנהוג כניעה,

 להגנה. כלים להם היו לא שעה אותה כי עצמם, על הגנו לא

 הבריטי הרוצח תקע כן פי על ואף — ידיהם את הרימו הם

 את כולם, את לרצוח כוונה מתוך — בגופותיהם כדוריו את

הארבעה. כל

הכאבים, מעצמת נאנחים דם, שותתים פצועים, כבר וכששכבו

 אותם — וגדפו חרפו ברגליהם, רמסום הרוצחים, בהם בעטו עוד

 לעגו הם לנתחם. נקרא לא רופא נחבשו, לא פצעיהם עמם. ואת

 הרוצחים עמדו מרוצים הכאבים. להשתקת סמים שיביאו לבקשה

 דם משטף והמתנפחת הצבה בבטן הסתכלו לאנקות, והקשיבו

 הכרסיס למראה נחת רוו הם ; מנגינת־האנקות להם נעמה פנימי.

הנפוחים.

 הם מתו. מהפצועים בלבד שנים כי על רב צער הצטערו הם

 בעזרת שנית לרצחם אולם בחיים. שנשארו השנים על הצטערו

מאסר־עולם. ידי על לרצחם החליטו כן על יכלו. לא כדורים

המה. ונוכלים רוצחים עצרת כולם — ושוטרים שופטים

בסעיפי — וזה באקדח זה השוטר־הרוצח. אחרי ממלא השופט

החרות, שוחרי את לדכא אחת. למטרה מכוונים שניהם החוק.

 אלא הרוצחים, את לא :שפטו סגורות דלתיים מאחורי לחסלם.
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הנדר את שקיים האיש

 ״הצדק כי מראש, מוכן היה פסק־הדין הרצח. קרבנות את

 ה״חוק״ בשם מחסל הוא הבריטית, האימפריה יצור הוא הבריטי״

האימפריה. של שלמותה את שמסכן מי כל את

 הזמנים בכל המקומות כל של בהיסטוריה ישנם אם ספק

 במשפט שנתגלה כפי כזה, ולעיוות־הדין לשפלות רבות דוגמאות

 בירושלים. הבריטי הצבאי הדין בית בפני 30 מדיזנגוף השנים

 צדק משפט היה הנאצית בגרמניה הרייכסטאג הצתת משפט

 והכנסת המשטרה מצד רצח :ברורות היו ההוכחות זה. לעומת

 הוכחות הפשע. מעשה על לחפות כדי — הנאשמים לכיסי נשק

 מצאו זאת ובכל והמשטרה. הבולשת מן הרוצחים נגד — חותכות

 לשנים עולם מאסר :דין פסק להוציא בנפשם עוז השופטים

בנס. ונצלו שנורו

 המשטר כל ואתם היו. אחת בעצה — והבלשים השופטים

בלונדון. והממשלה המושבות משרד עד הנציב, עד המדכא,

המשפטי. הרצח בא — הגופני הרצח אחרי

בריטי״... ״צדק

ח קשתם ודרכו רשעים פתחו חרב בו ט ל

תשברנה. וקשתותם בלבם תבוא חרבם ישרי״דרן;

^יד־טו( לז, )תהלים

 לאחר חולדה, לאחר בירושלים, הנשק משפטי לאחר עכשיו,

 בשבט אז, רבים. עיני כבר נפקחו — ווליניץ לאחר הכובש, רמת

 היינו אז בזדון. ומי בשוגג מי אחרת, הישוב חשב עוד תש״ב,

 על ואף ידענו׳ הבריטי. של טיבו את שידענו היחידים, אנחנו

נוסינו. לא כי — הופתענו הופתענו. כן פי

אולם, שלמנו. יקר מחיר מר. נסיון לנו היה תש״ב שבט

בהתאם ולמותנו לחיינו קבענו חדשים כללים בדם. לקח למדנו

יותר. נופתע לא עוד לנסיון.
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חרות לוחמי נפלו איך

 וחסר נשק חסר העברי הלוחם את הבריטי יותר יפגוש לא

 הלוחם של ידו לכף צמוד הנשק יהא הנצחון בוא ועד מעתה מגן.

 בשכבו לרחוב, בצאתו במחתרת, בשבתו ושעל: צעד כל על —

 יהא הלוחם של שהחופש מקרה בכל יפעל הזה הנשק ובקומו.

בסכנה. נתון

 חוקי איו אם כניעה. לאות ידיו את הלוחם עוד ירים לא

 גם מחייבים אינם הם האויב, את מחייבים מקובלים מלחמה

 יעלה אם ואף בשבי. ילך ולא ידיו את הלוחם ירים לא אותנו.

 בחיים. בעודו ייכנע לא הוא מונים, עשרת במספרו האויב עליו

 הכדור עד — באויב כדוריו את ישלח הוא יהרג, שהוא לפני

האחרונה. הנשימה עד האחרון,

 כל אל החרות. לוחמי את לשפוט האויב בזכות נודה לא

 להוציא בריטי שופט יהין ואם חוקי. בלתי כאל נתיחס דין פסק

 להוציא בריטי תליין יהין ואם הלוחם, על מוות של דין פסק

 ואת השופט את נראה כרוצחים — הפועל אל הדין פסק את

 הבריטים, אחיהם את להם. נשלם רוצחים וגמול יחד. גם התליין

 — אנו כי !אותנו לא — ישפטו והגנבים השודדים הרוצחים,

 במולדתנו. הקיים במשטר מכירים אנו אין — החרות לוחמי

שלטוננו. הוא המחתרת שלטון

 פי על במחתרת, הסוברנית העברית המלכות נתיני אנו

 מלחמה אותנו. לשפוט זכאים שופטיה ורק חיים אנו חוקיה

 שונים חוקים יש מלחמה בכל הזר. בשלטון המחתרת למלכות

 חוקי מקיום מסתלק מהם אחד אם הלוחמים. הצדדים לשני

 ישפוט הזר השלטון אם השני. הצד גם כזאת יעשה המלחמה,

 דין בתי גם ישפטו ולמיתה, סוהר לבית המחתרת לוחמי את

 סוהר לבית — ושופטיו הזר השלטון נציגי את המחתרת של

 ביתר הפועל אל הדין פסקי את להוציא נוכל ואנו ולמיתה.

נראים. ואינם רואים אלמונים, מדים, בלי צבא אנו כי קלות,
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הנדר את שקיים האיש

 שינים שתי -,עין תחת עינים שתי :נשלם מידה כנגד מידות שתי

שן. תחת

 ״פאלקות״ :לענויים מרתפים להכין יכולנו אנחנו וגם

 ולהכוות הידים, בהונות על ולתלות להרביץ, אנו גם יודעים

 יודעים אנו המין. אברי את ולמעוך החי הבשר את מלובן בברזל

 הבריטית הבולשת במרתפי מאשר פחות לא זאת לעשות

בארץ. שונים בפרדסים בפלשתינא,

בכך. צורך יהא אם ונעשה, — יודעים אנו

:בחיינו להשליט לימדנו הנסיון אשר החדשים הכללים הנה

 לשרת החושב ופושע בוגד כל גם וידע במולדת הזר זאת ידע

 לא :ישראל חרות בלוחמי במלחמתו לו ולעזור הבריטי את

 הוא נסיון למוד אנו, נסיון למודי תש״ב. שבט ימי עוד יחזרו

 ואף כלום למדו לא אשר כאלה נמצאים עוד ואם הישוב, גם

 יחזרו הם ואם העתים, נשתנו כי מועד, בבוא ירגישו — שכחו

בראשם. דמם — בדמם וישלמו טעותם, על

לטעות. מקום עוד אין לכל. — למדי ברורים דברינו

בריטי״. ״צדק מהו בריטי, שלטון מהו למדנו עורנו על

 פרשת־הרצח את הזאת, החוברת את הקורא גם זאת יבין

פרשת־המשפט. ואת

במלחמה. פשרות אין חזרה, דרך עוד אין :וידע יבין
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 צילום( ידו, משפחתו)כתב לקרובי הזה המכתב את אברהם כתב הירצחו לפני יומים

המחתרת. בעבודת ורובו ראשו נתון היותו את מקרוביו אף מסתיר אברהם
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ר }י1ך,אלמ הגבור #י

 אליך. ןזעינלם אשא לא

 — ד.מון נמחתרת, אלסם עת

 אל^ה. עת איש עלי לא ?י

עאלמון. מ?זתור3 אעא עת

 ל?ל אצא עת דואג אין

 סצלן מן }.אור לםלןזמת

 מתלל, אם לקראתי שעז ואין

------אנעל אהןרי דור3מ

 !א}חי גואל אין קרוב, אין

 ק?רי. על וזעב לא מצעה

 חו3ן לא ?ךווים זרי אף

עעוי. במחתרת ?פל עת

 סקער תן ס;מים ח1ךב3 אך

 — גואלים ללאש !ר ??לח עוד

 עערי ?ן גם ר3?ן ןכור אז

?עללים. אלמו?י ל5?נ



̂ר  סור עלי סור ,מחוזרת סו

 לעגה סרות סךןך זוהי

 :ישע ציצי לאור־יום !ן?יט אפל

לעבוד. קךבות סמרה וסר

סאקדח׳ סמוקש. עוזה: ?קזקני

תותח, גם ןהי ו3 סיום היא קרוב אך

ת, קךב עלי על ועוטוס, סןק גם וזווי

לצמית. ס33מ ןצר ןד לסעעית

עךץךה, יגיל לא עערי על סלב

סעלךהז ?קוגע ס:ל אח למו־אה

ויהום, יווויל לא עערי על סלב

ז ?!תהום סנוקרת עעךית לצוללת

וז?לה,3 !ערג לא עעוי על הלב

עילהז3 עסובך סט;ם ללואם

 העמים ת0ןה מרצחים, סלאת

דמים ק!ל עעזעילה תפוסה עסהר

 !סנוסס ם3ן לצעאני נצא

?סבוסם. ומשמין.עןמו צר ועל



112 מס. המפקדה הודעת

ולפיקוד. להנהגה האצ״ל של הראשית דה—הט שבה ח״ש פיון ב׳ ביום

ת ואבדן מבוכה בימי שתונו ולחרות: לחיים אחת דרך רק יש ולעם לישוב ע

ך ר האצ״ל. ו

הדרך: את המורים העקרונות הם ואלה

 בגבולותיה ישראל מלכות של להקמתה בנשק ולוחם חי האצ״ל א.

 עברי שיהא כיבוש כצבא האצ״ל יאסור זו מלחמתו את ההיסטוריים.

 מכל הדרכים בכל להשתמט אנשיו על קציניו. ועל נשקו על דגלו, על

זר. גיוס

הרותו. את עובט אינו אך ובגויים, בישראל בריתות כורת האצ״ל ב.

 שיתנו העזרה תמורת בריתו בן בידי למכשיר יהפך לא הוא פנים בשום

התקפה. — הגנתנו ה״הגנה״. תבוסני עם פעולה ישתף ולא זרים: לו

האויב. בשטח — מלחמתנו

לקרב. אותו המנחים למפקדיו מציית האצ״ל ג.

ה שע  והצפיח באפס־מעשה הישיבה מדינות ונהרסות עמים נופלים בה זו ב

 פשע. היא העם יאבד אחר או זה שבמקרה ההכרח עוול. היא שתבוא רעה לכל

בנשק. הבאות פני את ולקדם להאמין ידע אם לעולם יאבד לא העם

 לכבוד ולקרבן. לקרב נכונותו את מלחמתו בראשית א,ת הוכיח האצ״ל

!דום — הרותם שקופחה חברינו לכבוד חייהם, שנקפדו חברינו

לנכונות־יתר; אנשינו כל את מחייבת עתה עלינו הבאה המלחמה תקופת

 בשאננות. ולא ייקנה בנוחיות לא שיבוא הנצחון ממוות. קשים ולעינויים למוות

ללוחמים. ולא למנצחים הנוחיות

לביתו. ישוב — הלבב ורך מפקפק כל אובד־אמונה, כל יגע־טלחמה, כל

בעבר, בדמים שקודש לרעיונו הנאמן — החרות לוחמי שבט — האצ״ל

הנצחון. עד ללחום יוסיך

הכיבוש. — הקרב של תכליתו

החרות. — סיבלנו של וסופו



בישראל האצ״ל של הראשית המפקדה
התש״׳א השנה ראש ערג מיום תש״א — 1 מש.

וחורבן: אפון שנת היתד. כיום המסתיימת השנה
 מעמדותיהם נושלו יהודיה בליל. נהרסה אירופה גלות — בעולם ליהדות

בגיטו. ונכלאו
 קרנות יצירת ואבטלה, מצוקה עשתונות, אבדן שנת — בארץ לישוב

 ארצי־ ליחידוח שכירי־יום עבריס גיוס למנגנון, וסיוע המונים כסף לסחיטת
הבריטי; הצבא שליד ישראליות
 התחיבויות הישוב״ ״כפר עם ומתן משא ופיוס, הבלגה שנת — לע.

 כלפי לשמור שוא מאמצי מתוך לאחיתופל מחיר ללא סיוע המושלים, בפגי
השחרור. מלחמת הילת על פגים

 נסתיימה עתה לפילוג, גרמה בע. ולכישלונות לחבוסנות האחראים הרחקת
 נשארו ולאי־הקרב המוחין קטני האמונה, וחסרי קצרי־הראי הטיהור. תקופת

 המפלגה. נרגני למשמעת הסריס שלטון, ושואפי כבוד רודפי לפקודת מאחורינו
 הבטחות ע״י נתפתו או זוועה תעמולת על-ידי בזדון שהוטעו אחרים, נלוו אליהם

 לחיפוש אלה כל נידונו להבא — עורו״ את יהפוך ״הכושי למוטב חזרה של סרק
מעשינו. ולחיקוי רעיונותינו של הגירה להעלאת נוספים, לפילוגים דרכים,

 באיזו לשורותינו, מחוץ איש עם במגע לבוא לאיש אסור ואילך מהיום
שהיא. צורה

 במשנה מאודכם ובכל נפשכם ובכל לבבבם בכל לעבודתנו והתמכרתם
אמונה. ובמשנה עוז

תפקידים: שלשה עתה הוטלו שבמינו על

 השחרור תנועת בשורות ובעם בישוב והלוחם הגאה הנאמן, כל אח ללכד א.
העברית.

 מדיניות ולנהג הלוהטת היהדות של היחיד כה כבא העולם בפני להופיע ב.
 שחוקם לאחר לאירופה היהדות עורף והפניית הגולה חיסול בסים על ענפה
בולו. העברי העם בכבוד יחיה שבגבולותיה עצמאית מדינה ישראל בארץ

 על להשתלט בידו שיהא גורם, האמצעים ובכל האפשרי בהקדם להוות ג.
 תלויות הזו שאלת־השאלות של החיובי בפתרונה הנשק. בכה הארץ

שנים. עשרות כמה למשך אולי האומה, וגורל בשבילנו המלחמה תוצאות

 למבנה מבנהו את הלוחם הכה משנה הללו לתפקידים עצמו את להכשיר כדי
טחחרת־מהפבנים. של

מותנית: למלחמה כניסתנו

 ישראל בארץ מחדש להקים ישראל עם של המקודשת זכותו בהכרת א.
שלה. האטריבוטים כל על תלויה, ובלתי עצמאית עברית מדינה

 שיהא המדינה, צבא ארגון ע״י ישראל מלכות להקמת ומידי ממשי בסיוע ב.
 עם סיד הארץ על השלטון יימסר ושבידו וקציניו נשקו דגלו, על עברי

הוא. בכוחו כיבושה

לא־לו. למלחמה חרבו את ישכיר ולא דמו את יפקיר לא העברי הנוער

 אנו, בטוחים בעולם שלטון על איתנים להיאבקות השניה השנה פף על
המדינה. הקמת אלא למכות. מזור שאין ההכרה תצמח הגולה שמחורבן

לאומית: מהפכה לקראת שתנהינהו השחרור תנועת תצמח הישוב שטתוהו
לקרב. שיוליכהו הלוחם, הכוח יצמח ושמהע.

ונצחון. כיבוש שנת ומלחמה, מחתרת שנת זו שנה תהא



המשתחררת ציון קול הלוחמת, ציון קול

 כישראל הלאומי הצכאי הארגון של הרריו

 בישראל הלאומי הצבאי הארגון דבר
אנגליה ממשלת ואל צ׳רצ׳יל מר אל

אדוני,

 בדעתי יש כי השלישי״, ה״רייך של הקנצלר שהצהיר לאחר

 ונמרצות, תכופות שנשאלת לאחר באירופה, החדש הסדר את להקים

 !לה ומחוצה בארצך ומוסדות, אישים ע״י ובפרהסיה, בצינעה

 שניסית לאחר הבריטית?״ האימפריה של המלחמה מטרות הן ״מה

 מטרת של להגדרתה כשרה השעה אין כי לשואליך, להשיב

 סאן-דז׳מס בארמון לכנס לבסוף הואלת אלה, כל לאחר המלחמה:

 בריטניה, של בריתה בנות והממשלות, הדומיניונים נציגי את

 העקרונות שלושת על שהתבססו הדברים, את באזניהם והשמעת

:הבאים

הדדית: עזרה מתוך הנצחון עד מלחמה א.

 או משועבדים שהעמים זמן כל אפשרי בן-קיים שלום אין ב.

שעבוד: של איום כלפיהם קיים

 כל בשיתוף הוא הכלל־חברתי ולבטחון לשלום הבסיס ג.

בעולם. החפשים העמים

 זכר שום סן־ג׳מס״ ב״הצהרות מוצאים אנו אין הרב לצערנו

 ולאחריה. המלחמה בזמן העברי העם של לגורלו שהוא, כל רמז או

 בהצהרה הכלולים העקרונות משלושת אחד שאף אלא עוד, ולא

 האינטרסים הבטחת משום בה שיהא בצורה להתפרש ניתן אינו

. העברי העם של הלאומיים ו צ ר א  כאחת ומדאבת אופיינית ב

 גילויי־הדעת כל אלא הנ״ל, ההצהרה רק שלא העובדה, ה־א

 הזכירו לא המלחמה, בזמן השונים הממשלה חברי ע״י שנמסרו

 ״יהודים״ על מזומנות לעתים בהם דובר א״י. ואת העברי העם את

 אולם השונות. אירופה בארצות המקופחות זכויותיהם החזרת ועל

 היהודים אותם של דעתם את להניח היותר, לכל עלול זה דבר

 האזרחיות זכויותיו בהשגת הכל חזות את הרואים המתבוללים,

ט לכל ר ל של המדיניות זכויותיו ממילא ואשר בגולה, פ ל  כ

ת ואדנותה האומה ד ל ו מ בשבילם. עיקר אינם ב

 העברי העם של הלאומיות ממשאלותיו הזאת ההתעלמות

 והרת* היא משמעות רבת ההיסטורית, במולדתו המדיני ועתידו

 ביחס בריטניה מדינאי שמגלים הרבה, הדאגה לאיר ביהוד עוול

ממנה. עזרתם את המונעים ערב, לשבטי



י0 ןג אברהס כ ד  וסרך8. ר

שו מ=1רא ח ך ת=2^ל רו פ=ת מ _ו ל א ר ש 0י2י

י נפל ר ו ד כ ו ס י ח י ל רה השל*ס סל ש  ז

ס ו י תש״ב שבט כ׳ה ב

מי ח ר אל. חרדת ל שר י

ת היא זאת שוב שראל הרות לוחמי ת י

ה שע שוב ב ,8 ב׳ מזרחי ורח׳ ,30 דיזנגוף מרח׳ הנבלה מעשה על שתק שהי

שוב בשעה  פלוגה בידי פצועים וטף, נשים עתלית, טובי דם את שכח כבר שהי

שעה בריטיס־מרצהים, שוב ב ת ענה שהי שב ת־ ת שבי ת ב שי  שבע רצח על טפ

שעה מ,,כטרומה", אחיו מאות  מיניסטר של נאום־פרובוקציה על ענה שהוא ב

— הבריטי לצבא נוסף גיוס ובהברזת הנבחרים אסיפת בפטפוט המושבות

ה שע ת הם. תשובתם את ישראל חרות לוהמי הבינו זו ב שוב  דמי ת

א המכבי יהודה ושמשון, יהושע בן והנא, העתיק העברי הגזע  והמפקד ובר־כובב

 שעמד היחיד, הלוהם הכוח את היסל כי הזר השלטון עלץ לשווא יאיר. העליון

 שהאמינו היהודים, השלטון משרתי לרוהה נשמו לשוא מזימותיו. ביצוע דרך על

 העבדותית אזנם את והרוצע משאננותם אותם המזעזע והכוח הקו״ל נדם כי

הבריטי. ״הפריץ״ למזוזת

ו נ . א ם י כ י ש מ מ
ת מהולל יאיר, מפקדנו של קברו על הקימונו ואש דם מצבת  תנוע

ת המהפכה  הקדושות הגויות על ואש דם מצבת — למבצעיה וראשון העברי

״סטרומה״. נרצחי היקרים אחינו של

 חרמה עד להלחם ויוסיפו מידם הנשק את יניחו לא ישראל חרות לוחמי

המדכאנו. הזר בשלטון

נקמות. אל ה׳ ציוה ד כ

הדורות. שבכל ישראל גיבורי ציוו ד 5

לברכה גיבור זכר יאיר, העליון המפקד ציוה ד ג

בישראל הלאומי הצבאי הארגון



WTUANIK rOKANKVd®* m om ent די!־ז§ §i .גד{ < ג י $ו ע5ג5א!" י מ כ  ן
שער ס־נב •אדר:א;. xxx ר־יי

מר**, l 31 1939 י ל ו י I 31 ׳®t» כ3־0םנח נר׳ו עקב י׳ *נ»אנ0 ו i p i b o

ttr״n * *r^rceirciOHi »אר 

18סייו»נד עליה נייקם 8 שיסעו ווי? היטלעו
• )»אכ( •» ר ■ • נ  האם היסל® 1• ניאו, לא 1® ט נד נרילס י*ו"0ננל0.

מן »יח ננוו מ  »לאונ ר וינננסרא• J« נדם •יישננ־נרט ננרלי! p• ננהך י
 נאים״-אגו־ו׳רנר. פנ0א:ננתר.ננ וי 1® 0«יי!? לאנדאן pv •רזיםאימן הננזן

im ן •ו אותנאננ די rn 1 וי נדט ארוסנותו® ננזזנן וחיים אליה r m 4 
uu’m •״•.®הר® «ן «ו»נ» י• •וימון־נאליםינ נננליאנו דני־ וון vi !י• 

 נוין* דנו 1■ •׳נזוניינם, 1’« — זייסווו די אי־״נס — היסלנר *יירא®*.
י « •וון !ram ונמום ננן יו1ד«נ c!>1u ו<ן נר האם דנו ג1* 1 |  tetri נון 

י. ji ••דיי נון ינדנדונננן ריונ

 ־18 זיו נעפעו פענעו08ו יווישע יוושליטער
יענע...8ס נישעז8ו8 זייעו to סדוודע וי O’VlT .ז( JJ א)_ ,ך ,fym -------------------- -----
 סמניאאלי •רואליס׳® דנו נון גליו®

mb ואסנם. • אננננננ® חאננן• 
vm ן תת .|0w on אה נם ותימן 

ת נאהאת; ננויסינם ח • v i m 
n r•• ולילי, םניידין ראססאן® 

«n •ריס ויין •וי• D  or!®•! m 
 נאיייי רתמתר. •י־יל־נזנגדי יונדנן
וץ■ וו*ס »| סיומו •ין אינם וו״ים

 ו• נון י*י»ווננ די ננאםינם ■ון וידם
o. נוניננהסנו יאםסנגני אראנתת n 
eru«e ן00ד« אנהנתגד® נייס» 

 Truir*:׳ •רם דין •וי• ננאסינק ן •ו
 »־ די •ויו האם 1nr1r> די האם דנן,

 «־ נראסנםם •ים נ«גגנננננן. ראא®
וי נן1הא ואהדלווו ראויו® רנד ונו

®ולו•® וונגנן ניי־אאל־לי •

יעזפרו יודישע ז5עדשטדייק33הז
so זענעז סאראפאנד, איז הונגעדז מענער זייערע מאם פרויען, יורישע 

 זייצד אנגעהויבעז דארט אוז מ^־אביב פיז שוהל גרויסער דער איז ארייז
געגגז.ווייס־פוד־־רעזשים פראטעסט־שטרייה

תלוה פתח איז יודז יי3 דעוואלוועדז אפגעגומעז
 ■ •יחו־ע! מעם עז,00רעוייל*גי די 1»י קחנים 60 )יסא( תל־אביכ

ו ויו הענען ארו«א:ד־ל»נעו,0 •ין דועער־אםרייק ו נ  •ער- יםונאנט נ
 *לי-0 •ח ניינען נום און הל־אניב אין ׳אהל גוויסעו ר in אי! ♦אזעלס

 « וננעחוינען אין יוונים הוווער-אסיייעעורע ריעוע סיס רגויפעט
יאעער-אסרייק.

 וועגען כאונס וער ניי ■ינפערוזעוירם האם רוקה נירגערסייםמער
 דעו וואם •יוסע״ירפע, וי־יעויגע סאראנאנו אין לאנקו אן •ענרייען

ר1•י סעוסיו ע "  איו ועוסיס נוי נט, •ערעורי אוין וין ו.אס איואלאניע '
הוננזר-אטרייק. נוס אס:• עז סאב

 אי! ועוויויאויםפעז 80 לעדו די t»: ננער-עפיייז ר• וער א־ו נירי;.
 ■יואל•- ועד האם דעס, 1וע:ע •ראסעסם איע א־יסנענוא:•,; .•,־•••׳׳ר

 אגלויםען ואפן איו ר-או:.•••! '•״ויו־אג-סם •*•־•ליפיע.■ ;נ יע-טעוטין
הא־ינ־יא־-ר. ■ו::•■*;רע• r•״, נעדואוע! עדלעונעום
t-r.'ir « ו־יערע •:אס נר•;•, ■.ד•?; יר-סיג אר־ס (0א1) •;ל 

:*יה- ויי וער א־ן י"?0א•־.•!:;•י-א 1א::ע>־.:יעע '־•*געו י7ז-־
י; איי: (0א1)

יודען לעס־פעחןאונדעסע דרי און שוועו צווי'
 זוזיסען גענטע! ויו האס ס-אויפ«01ל איודיאעד )יטא( יחאליס
 •ערוא! פ־גף אלאוו-םיוע. אן אעעאיויסע! וסה-ווד א־ן ס׳יסר־העסס

ת נעוואוע^ •עווואונועס יענעז  •ווער, — לאוער קאגראד און ניילין ינג
ז ווילאוו ,ועלא ווייס סארסא ליינם. — הורוויץ •

וואהלעו... האכען מסע די אוו
 •ין ״•יינן ־ נט•u••) ו• וןינאץווו > •״י־ יי X•• * )'■ °■ ’ י r י י 1

iv״''* o n rW in ו נום ו נ ו נ ו «1 י ל  ״•הינן ד• on. •1 י«׳ו0 נן0ננ*
•!.0»י0 •יי-טנן ■•ן נו0•♦י»ו ■ יי«י נם י• רזס4»»!
)״!ם•)(. ונ־וס וו. ו. I יווי1» •ון יו*ר.יו» י• נ»םי»>ס >1זי

פתח־הסוה אין רעוואסוערען סאנפיססיוט
נ י י נ י ו  ננח*ם ה»ננן מויננר נ וימו ת*נ»1 , •אלי־ וי ם• )י• י

ר ני• נמנווסנן מנוח ■ •תח •ין n»0 ניי ( וו  וי«1•'
-------- I •וי• ,inimH'V• 36 מוננים •וויננ

עכו־היוון אין אונחהען אויסנענראכען
ארייננעריסע! ויו ואם נאים •עונאננענע )נאם( יולי 30 ונת-ענז!

עו א•0 400 יון א;רע1 נעוואנעוסע א ין4ונת־ענ מין •פח ועם אוינ  ו
 נעוראחפעז •ין ארועק נאלו איו ענו״־זירדן נון אנפיהוער נדליפעוי׳אער

י .רייו, עו •י! פיטגליועו ו• 1ו׳ך.ע r»P* H* וווננזניתחח נו נאנרע־. ו
 וין ו״פט נאודע ניויסע אוא או »אר, ?ופס סאל ערספען נוס

 ועוען יייייוען אניניעלע יי רייוון. ענד יון פעויפאית רעד אוי• אר״ן
V דעי *ליי »עאנדור.־ופ אעארק « W׳v .ט־ש־אניע . .

voy ,־ס־וי־ועיימי׳ו. ויין אין נעויוען ויו ר.אפ וועלנעו אנווללא'

ע ג י ט כ י ו ז ו ע ט ר א פ ע ' ר ז י ד א י י ד ר נ א ר פ
אמ»נט9פאד פוז לואדפנזי די יאהר י אויוי פפדלפנגפדט

שפיאגאזש ז1א קינדערלאזע־פאמיליעם פדיילייריגע, מעגעז דעהרעטעז רייד. א

Ifui .או •גנווונדנו 
 <>••0 •לנו‘«'»זנד:«ז דנו

^ ן ו ו ו ו •וי׳ ו

 מ ונלנרת נו •יזום־ האם ס«ל ■ייעונ
■ זלסננננת: יין •ייוסרנפנן נאם ום

ו  ת 1אנ וי •ייוונהנווינ ונוירמ^ ו• ו
 ליו:נ0ויי0«>י» תנ0•אלי נ3«<:נרלי «וי»נימן

11 •יינ ו• »ט׳«לםנן ינניווננ ויןנת1■ו«נ

איןןעגגלאנד גדייט זעלגעד מיליאז א
»ע^ יולי 30 ן. א ו ג א ל ענו 50 זענען ומרעד 1)נ •לאפ־פאנעוזולא אלנעסימע וי אנפ״׳ל)ןהמן«ץ ודעלען ויי רעועות. יון •דן זעלכער •יז

----------------- --------- - עננלאני. •ין •יז^עגעס ח •אי^פעז,עעיען ודעל® ודא• י־   - ״ י—-
̂על®1אחנ>אי •®Wm ®••i ועס , yw וער jrvw’̂ m •ווא

 אלגעכימע די אייועפ-לאנערן. וי אין אודעע ארסעע דמואריאלערע• דעו
ץ אאחל ע וי י ל^ ע y קרעים® כדליעעריאס ע w עו ^1י ו * r לזיט און 

 רערהאלס® וין ודע• און ®v®e סיליאן א ערן• ® m ועווויינס
 ד. יעיפעפיער, און אמכוטפ הר׳ייס וי »ן לוי•ר•ע אין סירנה וער אוי•

ם רעו •ין  קייזי^ אייראיעאיניען ערזדארפעם® יון ^י
תער® אעניקס רעוערזו ודן םאפייזש פמזעכר 12 ויעל® סאנפאג

י וייער אכנדודינען נדי נארס® •ערנרעדעוע ודן »יפ® 130 אוי• יכפעו
* יון זייס וער יון ל®

w׳y רעו
 I r« ןיארקוימ עעלאטן !

^ רעו ז מ ו י ו  פייזימתער^
V® « אעיייש ויון y w
ודעו איימו® חדיוע דל ף.

ג^נעדאליעז די געגז לאמף פדאגלא׳ס
איז!שפאגיעז? נעחוז דעט אפהאלטעז מעט מעד

 וווי* • 0«נ0ננ 1ל»נוא און ••ויו •ין
* פון  .נווה• ניינמג ••ויתר וי ו

rn r 1נ1םמנ on וויי ג0•ם-ווא 
ov• יו •או• friw r ו• •ווי אייננו 
 מינ׳ם •ס ני ונר •וו 1גנננו«צנ פנ0ננ

ן ניתנו-נו•^ נ  »»- •יו לי*נ* XI ר
 ז*ל נר •oo« יח נון מווארנו •יקינס
 v •ותנפיגנ■ 1«י «םנ«ם«ו«ר מנתו

t• •יו o נ0 •סנננו 1• ונהנו ו נ  נ
•־נו- •w נויפיניוס כרילפאל האפ

 •יינילום ורומן •ד• גים נו «פ1ו
 ••רנמוונו •ין אפנה® !ואם אנן,

 n ••*א «יפ«ל>® 1«ו מיפאלאנר
 י 0ר«הדי1 •ין חנו־מנם ל«גנ ו«

J האט ורנווי אננו •יסאלי® •יו

 תו- •מ •אם ליאו^ p אתא ואתו®
 on ®Tumni• חאם נומוא^ ויגנו

 פאלחיננהו^ •יהם האם 1מ ■ח 1ה
 נאלנווון •ח •יגגרננ נ r• ראם

 ׳•י* •מאן •ו נ«ווית>^ ו* תאנהנניא•
l:n»אן •יים •יו -«יותל1האל יאנו: 
pv נרוימו ■ נארהון. ואם אהווה 
i 11• בייל n •נו •ון •וסי «נ*נלנז- ו

n •ויו r w מר® ■אלנו ונונראלנו

«1«וייסי1
^ ודיזם הא« •ר«ו»א 1  1 •ו•

• ונר נירא® ננוואננלט וין

 וי ונהיו « אנונהאלס® האג® תל
 •ואונא נ®• אננר סלוגוו^ - ׳׳0.«»

תפ1 אאלאנו • •וי• 'תהס

יאפאז פו! לאגע שמעדע
ו א ו ג א «ן •ווי.) SO.ל

 וראם in או יוינות. אן ®מן פאניא
 ו® •סנוימאננו ונר נון אריס גראנו
 ־t#m.»1 רנם נינועזן סיפ׳ן ויוון!

 יאנ1•א»א וי .־.אס •נ•® <ם0 ג«ו2א
 וווים •ין ונאםנלס ®ייתן ־ ומיוונום

ואהננםםסנו ו®■ •ין ננהייס1»נולנ

נ^0ננאלו הינםיונאפנהם®

ו •יי• ®סאנון (1  •pBDiro 1«י •לתם . יאנו ים*! •גונו ת
 יט0 נאופליאם on גפ1נלא1או ויאס ו-ננדנלם־ on •וויו® נ ®1ית ואנין

 נון אחזת ®נתיאנ ו• ואם ®!לנו נאמלתם on נרלנויתן (S א>&אך.
 יויונוג!. וי ת־ויייל !נואם אסנו׳*• נאו־ וי ות!נן ווסלאנו ־ םאיוינם סים

cron ליעייויר® (3 ממלין. •ין I םנאםא- ®!ליאנן נון 1אפנלמ וי אז• 
 סנססנו !®ואינן •יו מגיא •ין ראו . ו®■ •וי• nonfe ••ינינלו ניאם וי

 •מאניאנ ־ נונליא וויימנדדיוז ו• ן •ו I •ון r!ru םאונאליאניי • סאנויאווי׳ט
ן (4 ת ו ו ו  או• !®ואו® מונן ונו1•ו:מרר,אוולו סרן מואגפנו ומונן ר

c ®גלאווי סים אנסאן n  njo גאו־ j !ןו !10® *יזם סאגפאו. יו1 0י.נלנ«

 וי זיזיא® ננואםווגנן ניננוד-נטכת
 «ון אסנות• ננגצאנו. וון ®1ו»יות

®y v i r, •נד ■ •נמנואפנל® נו 
 םלו־ s •לו וי סרו ואורלו!] ונסו ם״!
 אסנוימויאו לי ותן •יי® נזה

ונהנ ר• ואננן 0יא1 וזך ואל® ארים

 ני |u טאו® נום ואוולנן נו ו,®®
סלוניים ••יואםנאיאנ

 ויאם jrit לנו® •אליתי•® 1® ננר®•!® «י| לאור 1® פ־ור״׳םא<®1®•מורו
נאויני® ®אנא־יל׳ם אנאוואננן ואו נ®

•נחנולי* ו® ®ן 00א0א r®1g! ו• 1נינ11»ני־לנ וונוון ונאלום ו®
ואלאני® ארו®® 1® •היניאנווו נ®

 זועגען און טלוכה-םעו־ראם מעגען דעסרעטען רייח ע
̂דגקייטס־שטייער קינרערל

 •נר־ תאיתאל0יוווו1ת אאיזתלנן ®ן איו הם חי )•אם( •ולי 90 ••ויו
תן1 נן1מ ודא• תנתפנן, •וי® !®ואונן 0נמוסליג ת  ונאלא* ונכמן »

• תייאי® נזלו מונן איו םאונרוא«0®וי 1® ונו® ו® ■די• מן " «“ 
n®1 וזובן תארי•® . 1n  1® oin’tra®^ •ד ו• תו® נ001דוינ« ו ו ״  ו

 חג »ן ויננתיים מוייתולינו ר• יו®00ננםנ זו זוהת on האננן 0ויא מן,
on n תגנו 0הא וי, «ון גה1םל u 1® 0»נווו«ו ® נאינלננווו® ו

 1אפח<»״ אמנת תהו •אל׳® ®ל •ין •או תדזנן תנונס® נ0®א ו•
מן ר* 1® •ימס j■• •ריתום־נ״נא •ין דא•0דיפ-א0 ■®לו «ין נ מו  »נ־ ותמו סלוגה תו ננאן 0•®®־®® »נהן1 0נ״ או pitumtuon יינו׳ם ו

ר ®מוואויו® ארסית וי זייתן.1®א סיס נהל״ך פאתן 0אגא־א* מ,  מו־ «
ך ת®!® מאס ד®.  HH •וין ;® ®אגנמיו. 1® חנראמס תר •תמר ו
ך תאיננן מאס  ת״יע־ ר• 1® ®יו® ®לימי־ייוסס ®אננויוי׳ננו תו־ אין ו
 ■ ננאנריו® אתר ■נתינסנן זמיו00»1נו1 •או ®יס-אסוא• ו»ופתאר פ®

 אמססילייזח אתו נותן נו דיתו האס סאסנויאמן, או® •®אאלאן, אן ®א,
m »«י •ויו הי j1u׳T«®« ואניאואל® ®ן אנמים® i נ־1 •אן האס 
 ה־יסני •נוסיימדסיסלנ^ I® אמנניאויתן ואם או® נהנו ואם אאננרגנו

or®r> pa trvn 1 ואניאואל® ®ן סהיוה ®יסננתננגם®t v׳A1v לאיל®

ע  •וין n®0 0• א«לתס1 נאי n׳c» סאסניתלנ אארונתהן ה«ס ננוו
® 1 •אותתה תל  •*’®'יל 1® הך !מיונו האס נניזא!®. 1® א®•® •מננ

® נואסאנו. ויתן  jyl-uru.f תג® ®ן ■לסנוחרנואסאוו •ין או® )®!ס מ
 יד־ ר האס 0נ האס המפות. יי ם® אנה®!׳! 1® אגרתו on 1® חויו מ
n® יתנו סו SO •יו ינרויו® האס נארזאונו. 4>נחא ת&ננונ0 r תהו, א 

 •י־ •יו חנג»ה סיס ■נתאננן המ»ו^ רתונ. וון ®אנננס S נאהלנן ותל®
 חמסם• ותר ®ן •ואתנם SO זאהלנו הנלנן יאחר א •ונננ סההמד 800 *®

 נאחל® ותמן נינותי. .אין הא!® !•אם תהו » :אך ותלנן האס •או-מלנ®,
 »מי* זאהלנן 0נ האם אנותר, •1® וויסנל נהי• ocnui האם אמרתו,

תת האם וי, תג® אסיתו נאהלנן. ®ן גאיוייס ליתיג^ ״ו גיגר׳נו ד  מ־ ת
 !ניננס 0הא איוו® גזאמאי״ננ n 1® •ימם ותניומנו• ה® ואן, אסאת®

® ®נם נממיס ®יך ה®® 0נ תהו. 18 נין ר  •יי* 1• ונהסנו האס מ. ״
נסלית או® ®מם ®יםנותאלםנן תאנון האם די, ®•ך ה• האליתלתנם®

 נדע־8נ86וא9 ויויש5נ8פו 8 פעו8™'געש
מיניפסעויוס

! ך.  0אייז0י0ננננרזל-»א א ננהאתן תאמנו •יו נם )מס( םן
® •יוםאוסאני׳תהנננן. ם® ̂©אי-אס ,  א 1® ואל ו• •ייםםיהונן יינם ,״!

 תאסנלם אי. ■ינםסיםוניע ויתר תו ®ן nr® .0נויו00ת-סיגי1®א»אואנ
ו נזהאו® וםיו*וי. וםאן אווידועפאםית ליס/ואם ®■!®יויאנו נננאגם® ת





ן ו נ ו של תק וצר . האירגון ן א

ותפ מהות
קיד.

היחידות  
ן באוצרו

הדרגות
. באיצדון

ם י י ו נ מ
ד. ופקו

משמעת.

ת. דיו סו

תלבשת.

ן .1 ו ר צ ו ן א ו ג ר א י ה ה ו ה ז ד י ח ך י ו ת ״ר ב ב / ו ק י פ ת ס  ן ך צר ו א לשמש דה י .
ו אשר נ מ ב ס ל ישא ״ צ א ת ה ו א י ש נ ד א ו ב . ע ץ ר א ה

ן ו ר צ ו ן א ו ג ר א י ה ה ו ת ז ר ת ו כ ה של ה ל ו ע פ ת ה י ר ״ ת י ב ה ה ג ר ד מ ה ה ו נ ו י ל ע ל ה כ  ס
י ר י י ת י ך ב י ר ף צ ו א ש ע ל י ג ה . ל ה י ל א

ן .2 ו ה צ ו א ת ק מ י י ה ק ק ו ל ח : ה ן מ ק ל  ד
ה צ ו ב ה ק ל י כ . 8 עד מ ש י א
ה ד נ ו ה ג ל י כ . 4 מ ת ו צ ו ב  ק
ה ג ו ל ה פ ל י כ 4 מ - 2 . ת ו ד נ ו  ג

ד ו ד ל ג י כ 4 מ - 2 . ת ו ג ו ל פ
ל ם כ י ל י י ח ם ה י ז כ ו ר מ ם ה ו ק מ ד ב ח א א ר ק ל בשם נ י ח ב " צ מ " ה ם ו ק מ ו ב , א " ף י נ מ " 

ר פ ס ם מ י ו ס ת של מ ו מ ו ק ל מ ו ל ר ע ב ח ת ה . ל ז ו ח מ  ל
ר פ ס ם מ י ו ס ת של מ ו ז ו ח ל מ ו ל ר ע ב ח ת ה . ל ל י ל ג ל

ן .3 ו ר צ ו א ת ב ו מ י י ת ק ו ג ר ד : ה ן מ ק ל ד
) א י ) ל י ח כ ; ם י י ל ר י תר ב ב ע ו ה ן ש ו ר צ ו א א ל ו . ה ל י י  ח
) { ן ) ג ס : ם י נ ג ה ראש ס צ ו ב  . ק

. ראש ה צ ו ב ק
ל מ ש ס א ר = ם ) י נ ג ס . ה ) ה ד נ ו ג ב
- ב ל0ר ש ס א ר = ם ) י נ ג ס ה ה ג ו ל פ ו ב . א ) ד ו ד ג ב

) ( ד ) ד נ ו ג : ם י נ י צ ׳ ק  ב
ר ד נ ו *,א ג

ן ר ׳ ש ו כ ו
ת .4 ו ל ע ה ל ל י ה ח ג ר ד ן של ל ג ו ס ת א ו ל ע ה ן ל ג ה ס ג ר ד ר ל ת ו ה י ה ו ב י ג א ש  ר

ל ן כ י צ ה ק ש ר ו ה ך ש כ י ל ״ י ממס־״ ע ש א ר . של ה ן ו ר צ ו א ה
ת .5 ו ל ע ה ת ל ג ר ד ן ל י צ ו ק ת א ו ל ע ה ן ל י צ ה ק ג ר ד ה מ ג ר ד י ל א י ,הסס• רש ש א ר  ה

ן של ו ר צ ו א ר ה ו ש א ה ב ד ק פ מ ת ה י ש א ר . של ה ל ״ צ א ה

ל .6 ה כ ד י ח י לה יש י א ר ח א י ה א ר ח א ה . ה ה ל ד י ח י ר ל ת ו י ה ה ל ו ד א ג ו ד ה ק פ מ  ה
ר ש י י של ה א ר ח א ה ה ד י ח י ר ל ת ו ם י ג , ה נ ט ם אם ק ה י נ ה ש ג ר ד . ב ה ו \ ע

ם .7 ו ש ן ב פ ו ן א י ת א ו נ מ ן ל ג ה ס ג ר ד ר מ ת ו ה י כ ו מ ר נ ו ת ד ב ק פ ן של מ ג  ס
ל ע ה ב ג ר ר ד ת ו . י ה ה ו ב ג

י .8 ו צ ת ר ו נ מ ל ל כ ה ל ד י ח ד את י ק פ מ ם ה י א ת מ ה ה ד י ח י - ל - ה צ ו ב ק ל : ל ש פ ל ( 
ן ג ה ראש ס צ ו ב ש ק א ר ה ו צ ו ב - ;ק - ף י נ ס ת ל ו ח פ ל ל מ י ס ו כ ם ,ו ל ו א , א ( כ י ל ד  — ב

ה ר ק מ ב . י נ א ר של ש ס ו ם ח י נ י צ ו ק ר א ש פ א , ם י נ ג ת ס ו נ מ ן ל ג ו ס ל א י י ד ח י ק פ ת  ל
ם ו מם .י

ל .9 ל כ * י ל ח כ י ו א ר ח ר א י כ ת רק מ ד א ק פ מ ר ה ש י ל ה ב ק מ , ו ל ו ש נ פ ת ס ו ד ו ק  פ
ד ס ו מ , ת ו א ר ו ה ו ו ח ל ״ ו ה ד נ ו פ ו ו י ל ל א כ . ב ם י נ י נ ע ה

ל .10 ן כ י ב , ם י נ י נ ע ת ה ו ד ו ק ת פ ו א ר ו ה ם ו י ד ק פ מ ה ם מ י כ ו מ נ ם ל ה ה מ ג ר ד ב
ו קש ,ח •י ו ד ,ת ו דע ו ה א ל ,ת ו } ה ת ו נ ו ת מ ו ד כ ם ו י כ ו מ נ ה ה מ ג ר ד ם ב ה י ד ק ־ ג ס ם ל י כ י ר צ , 

ר ו ב ע י ל פ ם ל ל ו ם ס י י ו נ מ ע ה כ ק כ י ש ״ ׳ ע פ צ ס ו א ד ,ה ס ד ,נר. י ב ק פ מ . מ ד ק פ מ ל
ם רק .11 י ר ק מ ם ב י א צ ו ל י ל כ ה ם מ נ י א ם ש י ל ב ו ל ס י כ ו ח ר ד ש פ ת א ו נ פ ר ל יש

ד ק פ מ ם ל ל ו א , ם י א ת מ ע יש ה י ד ו ה ל ל ך ע ד כ י ד מ ק פ מ . ל ר ש י ה
פת .12 ת ש ו ר ש א ה י . ה ת י ר ב ע

ת .13 ע מ ש מ ן ה ו ר צ ו א א ב י ת ה י א ב ל צ כ . ה ר ו מ ח ה ו ד ו ק ת פ נ ת י נ ת יש ה י ש א ל ר  כ
ה ת ו א ל מ ק ל ר ב ו י י ר אח פש ר א ר ב ה ל נ ו ל . ת ה י ל ע

ל .13 ה כ ר י ב ל ע ה ע ד ו ק ש פ נ ע י ת פ ת ל ג ר ן ד י ש נ ו ע ד ה ב ו ע ת י ש ״ י ע ד ק פ מ
ן ו ר צ ו א י ה ד י ב . ת ו נ י ד מ ל ב ד כ ק פ ה מ ו ב ג י ה ת ת בש ו ג ר ן ד י ר ב ע ה ש מ י נ ע ה ת ל  א

ן י ר ב ע ש ה נ ו ע . ב י נ פ ו ג
ל .15 ה כ א צ ו ן ה ו ר צ ו א ה ה ט כ י ר ר צ ש א ת ה י ל ״ ד ע ק פ ן מ ו ר צ ו א . ה ה נ י ר מ ב

ל .16 ת כ ו ל ו ע ן פ ו ר צ ו א ן ה ת ה ו י ר ו י ס ל י י ח זא ו ו ^ ר צ ם הם ן ו י ל י י י ח נ ו מ ל א

י .17 ל י י ח ן ל ו ר צ ו א י ה ת ת ש ש ו ב ל ת ה : ת ו ש ב ל ת ת י ר ג י י י ב ; ה ו ל י ג ר ה ה ת ו א ש ש ב ו  ל
ן מ ז ת ב ו ל ו ע פ ת ה ו י ר ת י ב ת ה ש ו ב ל ת ן של ו ו ר צ ו א ה ה ת ו א ם ש י ש ב ו ן רק ל מ ד  ב

ת ו ל ו ע פ . של ה ן ו ר צ ו א ה

ת .18 ש ו ב ל ת ה ה י נ ש ו ה צ ל ו ח : ה ל י כ י 1מ ק י עם ח נ ם ש י ס ל כ ל ה ע כ ל : ה ז ס ח י כ
ל ו פ י ק ם ג כ ס ; ו כ ר א י ל ק ת ח ו ר צ ו ק י א ב ר ג ; ת ו כ ו ר ס א ר ו פ ם ס י ל ע נ ; י ק ; ח ת ו ר ו ח  ש

ם ר . ב ל ו ח כ



. מ י נ ו נ מ י ץ .19 ה ו ח ן מ ו נ מ ה י ל מ ו א ל ן ה ו כ מ ה ר ו ״ ת י ן יש ב ו ר צ ו א : ן ו נ מ י ה ״ ל " ן ו ר צ ו א  ה
א ו ה ם ו י ל י י ח " . ״ ם י נ ו מ ל א

. ח ״ ו ל .20 ד ׳ הא מם כ צ ה ו נ י ד מ ע ב ב ק ת את י ר ו ח ה צ " ו י ה ד רש ש אשר ח ג ו י י " ע
ת מ&׳ ו ד י ח י ת ה ו נ ו ש ן ה כ ך את ו י ר א ת ת גש י ה ו צ ר . ח " ו ד ח ה " ו ד ה ו ש י ה י י פ ו ל ס ג ו ד  ה

ת ו ט ו ל ״ ה

0 £- ל ש ת , ם י .21 י פ ו ל , ך ר ו צ ר ה ו ש א ׳ המ של ו ב י פ ש א ר ל של ה כ ו י , ׳ צ ו א ל ה ד כ ק ס ן מ ו ר צ ו  א
□ י מ ה ו נ י ד מ ב ת ו פ ק ע ו ו ב ק ם ל י מ ם ס י מ ו ל ש ת ו ו ל ט ו י ל ש י ע ל י י ן ח ו ר צ צ צ י לשם א ו ס ת כ ו א צ ו ה  ה

.0ח ן ר ת כ ו ד ח ו י מ ׳ של ה צ ו א ה ה ת ו א ה ב נ י ד ו מ ן א ג ר א ת ל ו מ ן ק ו כ ס ת לשם ח ו ר ט . מ ת ו נ ו ש

ת ר ב ע - ה ת י 2ב ת .2 ר ב ע ם ה י ר ת י ת ב ג ר ד ן מ ו י ג ל ל ה ף שם ע ם ו י - ן ן ב ו ר צ ו א ן ל ו ג ר א  תעשה ה
ם י ר ד ח א ל ן ו ר צ ו א ד ל ק פ מ ה ך ש מ ס ו ה ך ש כ י ל ״ ד ע ק פ ׳ מ צ ו א ה ה נ י ד מ ז ב י ר כ ל ה ס ע ו י . ג ן ו ר צ ו א ל

2 ת .3 ו מ ו ק מ ם ב ה ב ז ש ר כ ו ס ה ו י ג ל ה ב ו ל י ל כ י י א ח צ מ נ ם 3 ה י ש ד ן ח ו ר צ ו א  ב
ע י צ ה ו ל ד ק פ מ ר ל ש י ם ה י ד מ ע ו ן מ ו ר צ ו א ך ל ו ת ת מ ג ר י ד א נ ת ב , ן ו י ג ל ע ה י צ מ ה  ש

ח ו ט י ב א ר ח א ך ו כ ם ל י ד מ ע ו מ ה א ש ו ה ע ש י צ ם מ י מ י א ת ל מ כ ת מ ו נ י ח ב ן ה ו ר צ ו א  ל
י א נ ת ב ר ו ו ל ע כ ד ש מ ע ו ע מ צ ו ך מ י ר ת צ ו י ה ת ל ו ח פ ן ל . 18 ב ם י נ ש

׳ .24 פ ׳ ס צ ו א . ם ר ו ק מ ז ב כ ר ת את י מ י ש ם ר י ד מ ע ו מ ל ה ב ק י ת את ו ו ו ח ת ע  של ד
׳ ס ן פ ק ס ה ח י ם ב י ד מ ע ו מ . ל ם י ע צ ו מ ה

3 ׳ .5 פ ׳ ט צ ו א . ם ד ו ק מ ו ב א ( ) ז ו ח מ ה ב נ מ ת י ד ע ה ו ד ב ע ד ה ב אש כ ר ו - ת 3מ - 8 
י ו צ ר , ש י ם א י נ ג ר ס ש א ה ראשה ו י ה ׳ י ס ה מ ר ק מ ב , ם ו ק מ א ה ו ה ף ש ת ת ו מש א , ה ד ע ו  ב

ה ו ב ג ר ה ת ו י ה ב ר ק מ ב . ה ג ר ד ל ב כ י ש ר ב ה ח ד ע ו י הם ה ל ע ה ב ג ר ה ד ו ה ש נ מ ׳ י פ ׳ ס צ ו א . ד
ום . . ראש את בםק ה ד ע ו ה

ת .26 ד ע ה ו ר ב ע ה ן ה י מ ז ת ת ם א י ד מ ע ו מ ׳ ה ם מ ׳ ש צ ו א ם ה ו ק מ ה ב ו צ ם י נ י מ ז ה  ל
ר ו ק ח ת ל ו ד כ מ ע ו ת >$לפי מ מ ג ו ן ד ו ל א ש ה ה ה ט ו י , (ל ל ח ת ס ם ו ח י ל ב כ . ל ד מ ע ו מ

ת ב י ש ת י ד ע ה ו ר ב ע ה ה ה כ י ר ר צ י א ש ה ם ל ש ו ל ר . ע ד מ ע ו מ ה
ת .27 ס ל ח ת ה ד ע ה ו ר ב ע ה ה ה ק ו ק ו ז ר ו ש א פ של ל ׳ ,מ צ ו א . . ר ם ו ק מ ב
2 ם .8 י ד מ ע ו מ ה ו מ ר ב ע ה ם ש י ב י כ ר ה מ צ ו ב ו ק ת א ו צ ו ב ק ק ר . ת ו ש ד ם ח י ר ק ס  ב

ם י א צ ו ל י ל כ ה ר מ ש פ ף א ר צ ם ל י ד מ ע ו ו מ ר ב ע ה ת ש ו צ ו ב ק ע ל . ת ו מ י י ת ל ק ב כ ר  ה
׳ ב ו ק ת א ו צ ו ב ת ק ו ש ד ע יש ח י ד ו ה ן ל פ ו א . ב ל י ג ר ה

rBt ו א ׳ .29 ׳1ה פ ׳ ס צ ו א ם ה ו ק מ ה ב נ מ ת י מ ״ ׳ ע פ ׳ ס צ ו א ו ה א , ה נ י ד מ י ב ״ י ע ׳ מ ם ס ש
. ם ו ק מ ׳ ב צ ו א ה ה נ י ד מ ה ב פ ת י ו א ח ה כ ע ד ו ה . ך כ ל ל י ע ו נ מ ן ה ת נ י ד ת ק פ מ . הקץ ל ם ו ק מ ב

ה ר ק מ ׳ ב ם מ ׳ ש צ - ו ם הא ו ק מ ׳ ב פ ס ן ו ק ם ה נ י ה א ת ו ו א ו ה י , ת ו י ש י ם א ה י נ ה ש צ ע ו  מ
ה שראשה י ה ׳ י פ ׳ ט צ ו א ר ה ש א , ם ו ק מ ם ב י ל ח ל ת ם ע י נ י נ ע : ה ן מ ק ל ד

) א ( * * ־ * + + * + « + « * ן * מ ז ו אשר ה ד ב ו מ ע ן י ו ד ע ו ו מ א , ן ק י ה ר י ש כ ן מ ק ם ה י נ ו ש  ה
ת ו ש ר ׳ ל צ ו א ן ה מ ז ה ו ו ד ב ו מ ע ת י ו ש ר ה ל ל ו ע ת פ י ר ת י . ב ת י ל ל כ

) ב ר ) ו ד ה ס ר כש ת ה י א ב ת צ י ל מ י נ י . מ ן ק ב
) ג ת ) ס נ כ ח ה ו ת ר ע מ ך מש ו ת . ל ן ק ה
) ד ל ) ם כ י ר ו ד ם ס י י ל ל ם כ י ר ח ה א בא ם ש ה י ל ת ע מ כ ס ם ה ה י ד ק פ ר מ ת ו י . ה ם י ה ו ב ג

ה ר ע ד:ה מ ת י ב ו ן נ ה ב ת ש מ י י ת ק י ר ש ב י , ל י י ח ף ה ר צ ת ל ׳ א פ ת ס ר ק ר ה ו ת ר ב ב ו ח צ ע ו מ ל
ד0£ ׳ ק צ ו א 3ה ׳ .0 פ ׳ ס צ ו א , ה ר נ י ר מ ל ב כ ו ק י ל מ ה את ל נ י ד מ ת ה ו ל י ל ג ת ל ו ז ו ח מ ל ת ו ו נ פ ל ו

. ז ו ח מ ם : י ד ק פ ת מ ו ז ו ח מ . ל ת ו ל י ל ג ל .  ו ם י ר ש נ ה ו .
ד2£ ׳ ק צ ו א 3ה ׳ .1 פ ׳ ס צ ו א ת ה ו ז ו ח מ ו ב ד מ ע ר י קש ם ב * ע ן ד ת ב ל ה ׳ פ ז מ ו ח מ ה ב ר ק מ ב יש ) ש

. ל י ל ג ׳ ב ם מ . ) ה ז ׳ כ צ ו א ל ה י ל ג ד ב ו מ ע ר י קש ׳ עם ב פ ! ה ס ג .י^5ל ל י ל § נ
3 ׳ .2 פ ׳ ט צ ו א ז ה ו ח מ ת ב ג ל ה ׳ פ מ ם זן1ו י ר ש ם ם , ב ו א , ז ו ח מ ב

׳ ם ׳ מ צ ו א ל ה י ל ג ׳ ב פ ס ן ו ו י ג ל ם ה י ר ש נ ה ל ו י ל ג ב
ו ו ה ד י ח ה י צ ע ו ט אשר מ י ל ח ל ת י ע נ ע ם ה י : נ ן מ ק ל ד

) א ח ) ו ת ת פ ע מ מש ר ה ו ד ס ה ו כ ר ד ה ת ה י א ב צ ת ה י ל מ י נ י מ א ה , ל י ל ג , ו ב ז ו ח מ ב
) ב ( ^ ? ד ?לם ו ^ נ ח ם ם י ס ר ו ^ ץ ם ^ י י א ב ם צ י נ ו . ש ם נ ו ג ר א ו
) ג ל ) ן כ י נ ר ע ח ל א ט ו ה ם ש ה י ל ם י ע" ע ה י ד ק פ ר מ ת ו י ׳ ה . ם י ה ו ב ג

ה .33 ר ק מ ת ב מ י י ק ה ש נ י ד מ ת ב י ר ב " " ל י י ח ו ה פ ר צ ה י צ ע ו מ ם ל ׳ את ג ם ת ס י ר  ב
ל י י ח ז ה ו ח מ ו ב . a ב א ל ע ל

- מפקד ר א ד .34 ה ק פ ן מ ו ר צ ו א ה ה נ י ר מ א ב ו ם ה ה ג י ה ד י ק פ ך מ ו נ ח י ה א ב צ ה ה נ י ד מ ב
ה ן ו ר צ - י ה י ן ו י צ ת ק ו ב י צ נ ה ה ת ו א . ב ה נ י ד מ

. ה נ י ד מ 3 ב ד .5 ק פ ך מ ו נ ח י ה א ב צ ה ה נ י ד מ ה ב נ מ ת י מ ״ ר ראש ע ״ ת י י נ פ ת ל ע צ ד ה ק פ מ
ך ו נ ח י ה א ב צ ר ה " ת י ב א ב ו ה ש ם ) ד ג ק פ מ י ה ש א ר ו של ה ר צ ו ( ן א ן ו ג ר א א ה ו ה י ו נ ש  ה

ו ת ג ר ד ר ב ח א . ל ב י צ נ ה

ה ר ע ל ה כ ב : ת י ל ל ם כ ו ק ר מ מ א נ ״ ש ה נ מ ת מ ה " נ ו כ א ה י ם ה ר ג ר ח ת ש . מ ו י ד י ק פ ת מ
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W Y Z W O L O N A ת  שראל מלכו בחיל י

PJSMO PO$WI£CONE SPRAWIE WALKI O 
T Y G O D N I K

PALESTYNE

rok n Pi^tek 16 czerwca 1939 — 29 Siwan 5699 Nr. 21 (29)

W y w a l c z y m y  d l a  n a r o d u  

p a n s i w o  1  c h l e b  •••

Odezwa Irgun Cwai L,ea1m i w ygloazona tv tajn ej rozgtognl 

p&lestyrisklej dn. 10 czerw ca 1939 r.

T r z y  ty g o d n ie  u p ly n $ t y  od  c h w ili  o g lo s z e n i a  B ia le j  K s i^ g i ,  k t 6 r a  w y d a j©  Oj- 

c z y z n $  w  1 $ c e  A r a b 6 w ;  tr z y  ty g o d n ie  m in d ly  o d  d n ia , w  k t o r y m  p r z c w 6 d c y  w a a i  

z l o i y l i  w a s z y m  im ic n ie m  f a ls z y w a  p r z y s i$ g $  —  a ju z z  u s t  ic h  s l y s z y c i e  n o w c  

o tw ia d c z e n ie :  w s p d lp r a c a  z r z ^ d e m  n a  p o lu  a liji i k o lo n iz a c j i: ״  A g e n c j a  b ^ d z i e  

r zq d o w i p o m o c n a , g d y  t y lk o  r z $ d  z w r o c i  s i s  d o  n ic j  o  p o m o c " .

2 y d z if  J e d n a  t y lk o  is t n ie j e  s ila ,  k t 6 r a  w  S y j o n ie  p r a w a d z i  w a s z ^  w a l k s ,  je d n a  

t y lk o  s ila  d o b y la  n a  n o w o  z p o c h w y  m ie c z  B a r - K o c h b y  i t o c z y  b 6 j  z  w r o g ie m .

T y lk o  ta  s i la  w a lc z y  — n נ  ik t  p o z a  nia•

S ila  ta jest IR G U N  C W A I L E U M I.

W te d y , g d y  w a s i  p r z e w o d c y  —  p o  ty lu  k r w a w y c h  t r a g e d ia c h  —  n ic  n ie  c h c q  

u c z y n id  d la  w a s z e g o  r a tu n k u , r u s z y l  Irg u n  C w a i L e u m i n a  a r a b s k ie g o  w r o g a  i n a  

d o b y te k  r z a d o w y  w e  w s z y s t k ic h  z a k a t k a c h  k ra ju : d o k o n a l  n a t a r c ia  n a  a r a b s k ie  

o s ic d le  B ir-E d a s, p o z o s t a w ia j a c  z a b ity c h  i r a n n y c h ; a p r z y  ic h  c ia la c h  s y m b o l  

p a n o w a n ia  —  b ls k it n o - b ia ly  s zta n d a r ; d o k o n a l  z & m a c h o w  b o m b o w y c h  n a  c e n •  

tr a ls  t e le fo n ic z n a .  n a  k in o R״  e x ” , p o d  W i e i a  k r o la  D a w id a  w  J e r o z o l im ic ;  b y l  

• p r a w c a  s t r z a lo w  w  H a if ie  i T e l- A w iw ie ,  r z u c a j a c  g m ie r te ln y  s tr a c h  n a  A r a b 6 w .  

O d g lo s  ty c h  s t r z a ! 6 w  s ly s z a n y  b y l  w g w ie c ie  c a ly m  i z m u s il  w r o g a  S y j o n u , b ry -  

ly js k ic g o  m in istr a , d o  o g w ia d c z e n ia , i i  2 ״ y d z i  s p o w o d o w a li  w  P a l e s t y n i e  p o w a i n e  

za jg cia " , c h o d  o n , m in is t e r ,  w ie r z y ,  iz  w is k s z o g d  2 y d o w  w y r a z i  z g o d s  n a  p o d d a n ie  

* i s  a r a b s k ie j  n ie w o li  w  s w e j  O jc z y z n ie .

2 y d z i!  D o w i e d i c i e  b r y ty js k ie m u  m in is t r o w i,  i c  m y li  s i s  w  s w y c h  r a c h u b a c h !  

D o w ie d ic ie ,  i e  j e s te g c ie  n a r o d e m , p r o w a d z a c y m  w  S y j o n ie  W a l k s  W y z w o le A c z a .  

* e  n ie  z g o d z ic ie  s i s  i n ie  p o d d a c ie !

^ y d z i!  M t o d z ie iy  iy d o w s k a  w  O jc z y z n ie  1

K la m a li p r z e w d d c y  w a s i,  m o w ia c  w arn, i i  p r o c h e m  j e s t e g c ie  i p y le m , G d y

 מדיני עת כתב המשוחררת( )ירושלים ויזוולמה״ ,,ירוזולימה

,,,,הגברת ערכה יאיר, מיסדו הפולנית, בשפה
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הגבאי חחגוך סחלקת

?10.7.193
 1 #0ס וודזד

דו למפקדי אדגון ן איג  בסקוסות• ת

1ל-ווי0
ו 00 י מ מ כל ח ו י 00 לבכות י■ ח מ ח ח ד• 50 ■ל □נוב • 

מי •״ח ו חד על •2 ת • ח ם י ו מ חדשי 0הם ל0 »י0כ דו״״ח גם ל

י הסם אוו .3 מ • ח ם• או דואר הסחאח עייי • חאיז למפקד לחעביר י בולי

ר • האיז מפקד •4 ל הגבאי החבור למפקד ומגודר את יעבי לי ח בג ״ דו ף־ דו בג

אח• הכגסח על הוג ו

דון מפקד •5 ג או י במקום ה א י 00 לום19םת לשחרר מ מ מפקד בהסכמת דק ח

איזור. ה

מי הדוי״ח ואת דד״ח ח דון מפקד בדיר ה ג או מ לכל בשגי להעביד ה ו ח

איז. למפקד ה

ד מפקד •2 איזו #הסס של הכספי העודף בבדוף הב״ל הדו״ח את מעביר ה

ף דו בג תיו ו ל•, הגבאי החבוד למפקד חודש לכל 5ב- כספי ודו״״ח הערו י ל ג ב

ל הגבאי החגור מסקו־ .3 לי ף הגלילי הדוייח את מעביד בג רו דו״״ח בג

פל חדפי המם של מיוחד כספי ה• הגבאי החגור למפקד החסכון קפת ו בפולבי

קבוגח• של חרפי דוי״ח טל דוגמא לומה •4

אוגדון איש לכל לאפשד היא החסכון קופת ממרת 1 חסכון 1קם ח • כלי רכיסת מ

מדי להכגיס צריך מהקבוגה איש שכל הסכום את קובע הקבוגה מפקד •2

מ ו סאבסיו• אחד כל סל החומרי המגב עס בהתחשבו לקפה, בחודשו ח

י הקב• מפקד •3 א דו שאין כזה איש רק החסכון מחובת לשחרר מ משגת י

י לחסור ל ג מאד• רע כלכלי מגב א־

תו של החומרי המגב עם בהתחפבו קובע הקב• מפקד •4 איזה האיש או

ל כל* מוג ד אחד ב לי לרכוש• ג

ר האיס סל החסכון סכום סלאת עם •5 בו דו יע י של פרטי כרכוש הכלי ל

ל. הא* לפקודת תמיר עומדים והאיש *7הכ אולם האיש דגי כ

ל החסכון חשבון יבחל הקב• מפקד •6 כ ב מ סבי ו חו דוייח מעביר ל

איזוד• למפ״ ה

ן מבטא הדו״ח •7 ו י ג ה ב ב במקום החדסי הדוייח סל סבי סגד החסכון גו

הקב• מאבטי אחד כל של מספדו ע״יי •״העדות•״

1 הכתבת לפי לחודש שבי בכל מעוברים החסכון כספי •8

סעד, לודהיק א. ודשה זאלנווא ק. 20-966 פ,

ם )המח כדלהלן! בעדך הם הכלים מחירי .9 להשתבות( עלולי

יח• 100 מסמרים 100 פלוס בדג

״• 130 ״ ״״ יי פד

יי 150 יי י* ״ משור



היא ©חידח כל המחלקה• אשור בלי הכלי את למכור אמר לאף אסור •10

חסחלקח. באמצעות

רגלי החסכון הפסקת של במקרח •11 ר עליח ל חז בככדי לאיש הכסף יו

ההוצאות.

"העדות" במור לחור רוססיס חוסך הקב• שמש״ הסכום •12

3 112:JL ■

הודיע קברצד, ספקד כל על לאד?! האגסים עליית  לאחד סיר כי ארגה, העולים לאנשיו ל

דיע עליחם ארגה בואם הו  בארז• המדויקת כתובתם את הקבוגח למפקד במכתב ל

 לסחלקח. הרגיל הסדר לשי הקב• מפקד ידה עב י הכתובת שתתקבל לאהד •2

ם על מכריז האיז• שמפקד לאחד לקבל אפשר חדשים אגשים 1 חדשים אנשים סבלת יו  ג

. דו זו י א ב

ן חדשים 3 הגסגא איש כל .2 דו ג או ס• מתאים מועמד על להמליז דשאי ב לגיו

ר המגיע •3 די לא״• מתאים שהמועמד במוח להיות ג

המועמד• עם המגיע האיש ישוחח הודאה קבלת לאחד •4

ח שהמציע לאחד .5 כ ע בהחלט מתאים המועמד כי גו די • למפקדו כד על יו

מן המועמד •6 ז ו לועדת-קבלה• י

איש• 3מ־־ תורכב הקבלה ועדת •7

ד• רושם להשאיר בריכה הקבלה ועדת ישיבת .8 ס ע סו ל^ ע

הלוסח* לשאלון בהתאם האיש את תחקור הקבלה ועדת .9

ן על תדססגה התשובות •10 ו י ל חד ג ״י מיו ע השאלה• ,סם ירשם תשובח כל ו

מועמד• למי ביחם תחליט הקבלה ועדח •11

•0המקו מפקד לאסור זקוקה הקבלה ועדת החלסת •12

ת כל את לקבל ישתדל המקום מפקד •13 למועמד ביחם האפשריות הידיעו

ר מל ובמקרה ד ה גו גו הסועסך• שהרי לעקוב י

ם מהמועמדים •14 די ג ת או קבוצה יו חדשות• קבוגו

ע המקום מפקד •15 די ה תמיד יו ת או קבוגה קבלת על ממגו לגבו חדשות• קבוגו

ת ל הב״ל החוברת את ההדרכה חובר כו ל סדי״ק כל י כ  במחיר לקבל לקב• אחראי ו

מין יש הג״ל החוברת את ספד• סל הז איז. מסק״ אגל ל ה

ת במקום האדצדון מפקד על •tmn די מגו  להפגת ידאג אסר מקבוצתו אחד איש ל

• ן תו ע ה

שאווא מאם, די ׳*א״אספער, עם קסוד יהיה הזה האיש .2  פאטסם. טק• וואד

סוד 1056 מ ל ההפצה על דו״ח שבוע כל לו וי ע להגבירה• האפשרות ו

י עם מיד •3 גו ע יש האיש מ די הו הרגילה• בדדר למחע^ה כר על ל

ע הסמוגה די סו על יו •2 בסעיף הכתובת לפי עג

תון האחראי מחובת •4 ע ך לדאות ל המסחר ובבתי בקיוסקים ההפגה סתבהלת אי

כן אין אם דעתו את להביע לספרים• ח העתון סו  חדשים סכגיס להגיע ההפצה• את מזגי

פגי ולהציעם חדשים לחותסים לדאות כן ל סגי במקום, העתון סו  אספר א• וב

ם• כמה לפקודתו להעמיד יש יספיק לא אחד סאיט במקכה .5 עוזרי

גי סו ר ח י.
Qאי החגדך ספקד ״ _ ״ ״י הגנ ה גבי
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זשאבאמיגסקי זאב םיטאדבעםעד שטענדילעד

:ם מ 8 ח נ י א
ר------• טא־שיילן ם>י מעלו צי oe9ptr)«1 י. רי
נלאם■ און נעלט »( תרד, •ון אויש ט׳ואנט א( ייאל: ווו וישי ®יו

מזן---------------------------------------------------------הויי - דיל וענפער מר קל סו מ
. -------------------------ויגיש אגיסינישער תר ■$רמ«$וז י

!  י»ס0««0י0 טשענישע י ל ח ר
.------------------------- שאראו און צייט impe י
'porvtpotga י. —נענו* אין סחדהיום אויפן לאיטי צנאי אירמן יתר

י   פשרנרענער י<-־םי-,על» י « ד * . י
n   סי0ז*אג»!טמ ז«כ

מ------------נענף שין ■וי!! ! — עאננרעט זית.־ ז י ר « דיייי ם

טעו־ ותר אויף נליס )ש נאטיע-נינל « פיו מא•—אטישה( מ סד  א-

. — א״י איו מערביים ר• פון נעשיכטע ד• * י ו י ל א ן ג

*ip נקוס וח$נן לופם-ש»כג«־גריוד « - זיים םער0»־ רזןר* 
תל־אכיב. ״•אריסא־ייעין סע*יליפ?דן» וער שון

Wהרצ־ט «מל י' סרחיטיק. וזארשע, a r n a w a ,  * 5  * l a r p n l a  1 9 3 9  r o K u

שעכטמאןי♦ דר.

פארשפילז? מיר וועלז צי
פמקעובונד־ואט( פון סעסיע דעו אויף בוו וריס־ פוז שאנסז )די

א.

 אפיציעלער ותר ח וזיו* פשרעפנפלעכם איז עם
 1פראסי*ןאל רי שין און יעזאלוציעם רי שון םעסםט

 נויס־ ד־יננט ויי פון סשנרשסן־עאםיכיע. ותר ואן
ר פיו עאלאניעךטיניםטער ותר א! שווים, כל  ת

 :?נ־ נעקעטט נישס ויך האם אימפעריע נריטישער
 עננלי- פשרו ליון 8 ואנן צו עפנטלעך פאל רריי צע

 בא־ רי עשטענאריש א»לייענריס שרלאנמנפ,9 ששן
 18 שפאויציע. פרא-ציוניססישער ותר פון הויפטננג

 זתר־ האם פאנרשטן־פאסיסיע רע־ שוו סערהייט רי
 טיסן אוכמשראיינבשר י8ש ודיה־ניר ויין שלערם

 :ע- טשעראנשלר םיםטער האם צ.-וואכ םשניושט•
תנו שן8ג ראויעו רעם ר,אנ; וי,  ער כעת לינן, .-

 אוינוםם העלפט צוריכער רער אין !8 נעויוםט, האם
 פי־ בריפישער 8 ז8 וערגייו. וועלט נאנצע רי וועם

 יארלשפענט. ויין גענשרט עפנטלעך האט גיסטעי
 שום עיין נאר ד* איו אששר ר צדע פור. 8 בלייבט

 ר־8פ מענשעלע עלייו 8 ר.«פ.ויו פשוט :8>ישט שור
 ;רד־ עליינלעכן 8 טיס אויםנעשאש! ראם און לוירן

 נר-רה ואותר עיין שויו ער ר,אט ראן אן ליון; טען
c ווי נעהאט. נישט n אונטערצזהשלט;. ליון —

טלאזם איצ  וועט. משפו־אנשליין שוו זוייפ־בוו ראם ז8 1או ר8ז I בא־ .־11 טון. נישם סער ויל•■דאש ל
 גע־9א טאעע — פשרם וועלנער־נישט־איז אין — אפיציעל שסעלט =א:ואטן־עאטיםיע יער שון ויכם

 פעלעערנונר־אינטטימוציע. יענער רווך ווערן :ושרפן בעל־ ותר — עשסיסיע־מיטנליוער. פיר אז פעבם,
 ותר איו וושרט לעצטע ראט ואון צו ,האט וועלנע I 1או שנריצערישער רער וזשלענדישער. רער נישער.

־ ן כ ר.א — נאריוענישער. ותר י ראזיען'פאמאלן רעם פון בשאורנרילוג; פארטעלער j ־8 נאריננוננפלאו ו

ויי- שליי! ישט, אי! ויצ! וועלגע ן.088שט אייניעע ראעוטענם- ]—טינת• ש נלייו און ודיט־בוו, עענן רדסנעואנט
 רער פ*ר ש! דעריו. פאראינטערעםירם שטארע ער -מערער? נאנצער ותר משקע בששטייט ותם אין I P® ;ושא. ע:;לש;ד פון פשוטותסעו די — הילט,

ש גש־ * השט — ■ארכונאליען. שין אין פראנערייך אע שר »י  ווערן ;עשלשטן נישט זשל( עשיגדאציע •ירישעד רי אי;וערער. נע8ל שע;ער8;עש לתר שון |
שנער וועס אר׳ריש־אל. 11® טייערן רי לנל־רשחות ורלס־נוך >וע;| יושרם איר ראם טדתשטיסיע8:ר8ם נ^רשטאר-פאכם רער שיו •שליטיש רער זז שפיטם

כ־8פ « איו פכע־רין ר ׳ -   ........... * און 1פשיתסש:ע כאטוז זיי רע:ירונ; נריטישע ר• 1תי
 ש פעלהערכונז־רשט איו דורכועזן איי־על־פי וועל; 1־
t ווייס־נור־פשליסיש איר פון בששנתטיסיע פארפעלע

 פשר- :עות! 1וע:ע וין, :עווו:שע:עם לר8>א־א:8פ
 רא;היי(, )לשרד 1ליי8 ;ד8ענ;ל שון שרער טרעטער

T;8־a יון ארע.־ ’v ,)לענן אייף וואם.איו )ושיראו 
 שרער ,1יישנ 1ע;נציש צום עינעביגד! סוים אויף אוי,
 יישם נארסיא(, »ע;רא רע ,י8);ר ליען8א־םונ9 שו!
 ־8יו עננלישער וערארבזשכער ש ישי 100 וייט איו

 ;שר ;עציילט, ;אר נישט ותרן עסיטען אויב פשל.
 שליהישע8ליש־8םשר ראם איו -ש :עוווי:!. א־-יד

 עאנטרש־שטיפען שיר רי שון ;עיויכט טשעצישישע
 איבערציינורער. און וואו־שער י־;ליינ|8ש צו ;ישט

־ ”• פיו ;עוויכט ראט איידער ש־וש;ע.־.י ”'

 I זע־ ציים אתועי שון לענן *אליטישן תשלו אין
 18 שטשח8פ טארשלישע און רענמלענע שנע.* ־-ע!

ת־  כוח. מטשותריקער און פרששטישער ער58ע; זי
 שפ;ע־ סשש שום א; ראם אמת ציוגיפמישער וער

 נצזזון טארשליש! ג־ויפן וייער 8 ;ענף איו לט|8ר
 ן און םן-סשםיגיע.8:ר8ם רער ון5 נשעלוס רעם טיט

 נעליטן| האם טערי:ט0עאלש:יאל־טי;י ע:;לישע 0$ד
 ־וש באדייט ראס טפלר^ טאראלישע וואניעע ויתר 8

עגדנילטישער רער שו ;ישט. פשל שום עיין אי; בער

 ואל וואט *•ינער, כאסש ;עשינען ויך טינצלידער
 :רויס־נרימש־ טים איינצורייפן כאסח ויך ;רייט זיין

 שנסטרשק־ »שום או-ער אר׳דישראל •ירן, צ׳ליב ניען
 שוש פשראויטנעזעצט וואלס 0רא נערענטינייט. טער

 שוא )שרעי פוט און זעלבפשטענריסייט ראוע
 איגטערעפן, אייעענע צוליג שטרעב;, שון מד,תר.

 וועל־ ליינ(, עננלישן ■רעם טערעיש" אויף ״אשצויוון
 פאלי* איצסיסער רער אי! ווכן אומזיפס ט׳זועט 'נע

 אנטעיירו:; רי וואלס ותלפ-שא;יו;עטור. טישער
 פעלעער־ ו|5 •לענום דעס נעהערט ירש:ע רער פון

צווי־ :עשגען ראך ויך אפשר נאך צואלט פא נ.י;ר,

 פון וריט אווי איו וואם טלוכהלע. 8 אדער טלונר.
 הענעסאניע. ענולישער רער פון ווירהוננם־נריח רעם

 אנער לייסטן. ;עעא;ט ס0ושע 818 זיך וואלש זי 18
 נישם שלונר. 818 איו פעלסערכהרראם רעם אי;

שארטראטן.
 כשעם רעריבער העננט ראט פו; נאפלום רער

 ע:נ־ וואס ררוידמדרגר, רער פון w אויסשליטלעך
 ראם- די אייף אויפצואיבן נרייט זיין יועם •לשכר

 הויבו וועלכע םעסיע, ותר נעת טיטנלירע.־
ר01ם ?־יר> רעם »ע  ->m רער צתט .טע

? מ'יש?רנע^מ<עכעל•'.ד,ידי*י'ינבעז'ד ת  ר 'ו
 דורכ־ן גישם ליינש שווי פעלהעריינר־ראט נוך-*ין

 סןנדשטן־ רער פון באריכם פשרנינטנדער רער ניין•
ם| שווי און עלייניפייט עיין :ישם איו קאטיסיע  •שו

עי וועם נישם! או! וועלו נישט אים איבעי ראם י
I אויר זענען יתרצו סרד־היום; צום אינערניין עאנען |

m i

* אפן. און עלאר :עואנם ,

•אליט• רער זו שפיטם
ר ע ב י . א ל א ר ש י ר ׳ ר ן א י ן א י י . ו ד ב ו ע ! ת » 1t ־ » ם ,ב נ א ו ע ר : א ג ן ע ו . א ן פ י א  א

ם נ י ן ד ו ר פ ע , ר ע י ס י י ם א ע ך ט ש ר נ ש ם ט א ו ו ו י ־ א ר ש . ,פ ר ע ר נ ע ־ ט . ע נ י ש , ר ה ע ט ר א ו ם ו ם נ א י ה ־ ו ט א ד נ א  I ס
ט נ ע ל ש נ פ ן ע ר א ו ו ע ע ג י ס י י צ ת י ל ן נ ו ; א ע ס א ו ו ; צ ס י . . ט ע י ס י ס א ו ע י ר א ת י צ א ו ע ; ת ; ש .0ב י ע ז ו י ם א ש י ; 

, ט כ י ר ש ם ב ו ז ו ר ם פ א ם ר ו י ר ע ט ס י נ י ו פ ס 1פ ל א ק ל ש . פ ר ע י ס ו ר2 ש > ר8ן ע ר ; . ם ן ש נ ר ! ש א . ט פ ש ש ר ע ת ו ע  ע
ר ל ש נ א ד ע א ! ט כ ש ו ו ש ו צ פ י א ע ר ק י ו א ר ר ש ם פ י י א ת ע נ כ ל ת . ז ם י י ט ש א . נ ת מ ! א ) ר £ ת י ע ו נ ו ש ־ ח ש י צ ע ע  ס

י ם מ ו ע8א ט ע ; ע נ ; ; ; ו ל ע ט ש ג נ ע ן ק ו ר פ ע ט ר י י ה ר ע י פ ,00ל ט ן ג ע ם ע ו ; ו : י ת י ו ש י ר א ע ב ת א א ן ש - ־ ג ו נ ל ע  פ
ן ו ר א ת ט ו י י ה ר ע ר נ י ן ט י ר א ע ת ר ב י ט א ר פ < ־ ט : * י ש ד ־ ר ג ו ן ב י ן א י י ן ע ם 0ש א ם ט ש י ; . ר ע נ נ י ל פ ר ש ט פ ו ש ר ■ ע ש י ם א , ע ו נ ו ע ר ע פ א ז ב ו ש ע ל ט ע י י ־ א י ־ א  ־

ע י ס י ם א ת ן ס א ו נ ש ן ס י ר א י ן א ע י ט צ י : א ע ט א ו ו צ
 I ששרטרעטער פיר די פעל! עס קאטפצעטע: קיק נישם

 שניען.8ש און איטשליע! יאגאן. רייסשלאנר. פון
 ששר־ ;עפאנם וואלס זוינ־עינר ■אליסישע תותם

 עיי! או יענירוני^ ע;:לישער דער שכ!3 שטעגרלעך
 שלע רי 1» פשרמותטער רי ן פז וי וואלס נתת נרוים

 געהשנ^ נישם נעווים לענרער אויטנערעננפת פיר
 איסאלתן( און ויי)רייטשלשנר פון צורי לנל־דיגוזות

 Iיידיש פיו עעעער אוימע׳אראכענע אטת, זעגען,
( און פאלע ^ פ  די פןרלייכמזח צו אנער ציוניו

 או:םזנ~ רורך טזחז שראניש! אין לשנע עננלישע
 וואלט; ■אליסיס ■רא־שרשכישע עטלישע רי שסיצן

 פאלע, ייד»שן צום לינע פון גישס נישס. נעורם זי•
 איטיערת״ ■ננלישער רעו־ צו מאד. צזליב גאר

 בא־ צו כדי אלצדמ^ ;עמון ספע שוט אן ויי מאלטן
 איטש־ יתם צו ווייס־מר. פון ■שליטיע די באסיר!
 אנב דדך איו )מעלכער טעאראלי טשרעיו ליענער
ר נעווען תי ת אדויצנ ר פון פ  סאנראםן־עאםי־ ת
ם און טיע(  סעי.זוי וין־ וואלט עאפט, רייטש ת

ר אננעשלאסן מארשיינלעך תד ת אנ  •אלא־ שי
ם שיין־ ויאט איו טשיאס. תן ת » ע «  פשרטתטעו•, י

 איינענער פון נדונט אויף ד.יי«טן8נ איו עאן טא
 טיט צוןשםען נעזונס, איס ר.אפ )איך נ פשרת תו־

ענו אין 1037 אוינוטט אין לעוד ה׳ ר נעת נ  ע־0 ת
 נעיוען איי יואס יע,0א;דאטן־עאםי0 רער פון »תי

־ נעודדסעט  שטעלוג: ויין שו תלושה־פרשנע(, ת
 ■ו־ש־ציוניםטישע. אויטנעשפראנ( אן נעמען מאלט

 אוטבאהשל־ סער ש פארצושטעלן. ויי את׳שווער עם
 ראם איידער ,^\רנומענם״, אומליעלענן און פענעם

 עאסיסיע־ ״שרויסנעטותטענע" די ויךאןיף ־פאררופן
תר.־’ טנלי טי

ר אין נאראעםעריםטיש ויתר ת « צ  פשר־ די איו נ
 תאטיםיע־ איצסיסו ותם אין ען1ד•.שםינ פון !טיילווג

 סאטיטיע־טיטנלי• אום#»ר.ענגקע אלע |נאשםאנר■
ר ת ר די — . ע ט ת ט ^  םלונוו^1 גייטראלע W פון פ

ם אמטער נישט שטיתן ׳.יועלנע ם| ת תע  דז־וע די
, קענן ;עשטיטט האבן — עננלאור. »יז ם־ ת ^ ס  ת

ון. ן די נעהאט ראנן ייי ג י ^ו עי ענ ל ענ  די)נע־ צו ט
 ויי* ם פי אויטשליפלען א»שטים.'ננ וית\י ניי 1>»
 או!.ויי נעוויסן. וי.ת* און תבטם־גשוווקנזוי־ן »י

 אליוי. ;,לא" עלארן יא 9*0 חא:ן'ועע:םגזערם »לע
ע. רשעענן וריםתןך, יאםטולשםךפון אלע  ויאס »י

l» |p ר 0ת איו שרייםנעואנט ויך טשלעאלם פ?

ר | יי י’א א| פעלעערנומ־רשט ת  ו אנ־ טיינו:: ראזימ די ע
וויל, ער ייי טאדיפיציח/ »רןר אייואופו נעסען, :ששעל1

ע^ איט פאר איו 0ע וד אתר אעוו  איי- דער1יי אי! נ
ר או ורוטט, נער  בפרט )או! פעלעערנונר נשנצער ת

י ייינע, עעתערששפט עצערע רי  אח ראם/ ת
 ראלס •ער עעפיאוינ^ר. נריסישע א הימט־צרמא:

 — ח£־. ענגלישן דא:ס^ח)ם ש אויסשלינלעי וי.י■
 >־ואך אים אין איו וואס טלוכה. תדע כטעט און

ר יייז י’א פשדטיאט!. ת ^ ר י  $*זענ- טאם ׳ענער ח
ר פון ניע  ערחג1ש!ט .בריסישער ת

שלע ראם אח •ראם  לויט! ביתות־פארוזעלמניש. ת
ת,,פשר[4א איו, ־־ראנ^4פעלעערנו פון תנולשטין

חי |  איינהטיס- פולשטענדיעע רי :ויסיע נאשלוט ת
ר. שלע,ו'׳נע «! סייט ת לי מ ר עם 1אי טי  תרינע

 שטי־ ואל רשם פון טימליד איין נלויו ווען נענו^
ם קענו סע!  נא־ ואל ער כרי ווייארבור, עננלישן ת

 נטעם אבער עם.אח ;.1או:עוואח אלם םראכםיזתרן
 יועם עננלשי.ר )אויב 1* א:צו;עםען, אוטסענלעך ווי

ר אין יועלו ששקע ם אויטאיבן טאס פולםטער ת  ת
רשם- שלע שווישן ואל עס שו זיינעם(, דרוס נשנצן

ר־ טפס שים אן ראם וי ותם סא ארץ־ישראל, איו  ת
 ■ארציע יעוויסע ש אפעאנטן איר וועם ראם נרייכן.

 וועט וי וועלכע מים עאינצעודע^ און שוועריעייטן
 n .,באצאלן" נענים ש/»א:תר ןס8ע אויף טוו!

 שוין איו ראם . יאנדסיטנליתר.' ורתרשיעניעע
 ע:נ־ און ■ריח. פון פרשנע ש •ור ufo נישס שנער
 נרייט צוטאל וי איו לעצמם .או נשווח;, האט לופר

ת פאר ■ריח הרנן :־יער א צאלן צ-ו  ■אליטישע אי
 טייגען, צו גרונט פאליתר ש פש־ש! איו עם וינזאנן.

ר סיר או ש פ ^ טי  בששטעמיעונג אפיציעלער או ש
ר סוו תו^לדינער ת  ועננלאנד פון •אליטיס אוח־

ר חרך  ויך יועם וואס סע»ערב^ר>אנד׳סעפת, ת

° ינייייב! ז *טעםבער.7מ ?־?יו י

ר אי?נםלער ׳אל 1!נ1ש.־וי0 און  פעלע/רבונר־ ת
* * 0י ר !°3  כס»בא־|8גר*קשרים8ס נריסישער ת

ת ת ונ ם אוי■ שויערנהייטן • » ראויע! ת בי  • , >ע
 טון, צו ראט נרונד ש נעהשט שג.נאו6א וואלט ער

 1םלוכ פשרטראטענע אים איו אי(נולע' נאטש ותו
ף. פשרדופן נעעאנט ויו וואלס ריי  א:גע־ ראס או ת

ר פון רירכפיר! און 1פע  ודיס־ביו־שאליטיע'יועט ת
ע־ פיו אריישרופן  פאר־ נעוישלריען ש וייט יירישער י
טליםן^גלום, עטיועט ש» וויתרשיסשנר, ציוייפלטן

ר י ט ז ד י ק ס א מ ע ד
צזנעשרי־ נישט סיינצי האם חשיבות נרויס עיין

ר נעו  נענוי. איוי פאר תוטם וואט פשח*םלוננ, ת
 פשר־ ש צו עתטם נאצייג! נחאט זיך האט עיינער

 יועלכע באיגראמ׳יעעם, ^ ■אליטישע זן4 ושסלוג;
ם תושירט האבן  n תהום. בחן וואגן ציוניכ^ישן ת

שע’  זו- איר נעשאנסן נישט סער ויי ר.א& נאט ▼י
מי^ יזדער ווי און טייי•  וויל וועלבער נאנסרא

ר אוחי תשלם! נאי ייי  ויי, תאנן אויגערפלאך״ ת
 פעל׳יונוען. זו אנעוטען נעטוזט ^ענ׳לציוניםטן ^

 ניו- נעווארן נעטשכט תנעו פעלשוננען וי איו
 און .^ואתשרייטן״ שעלים 1פ.י :תוינ:ריע1רתנח.-(

^ ז י נ ע ^  רי אין שטיס־צעטלען אריי־-צושרפן יייט ז
י יי?׳־אימע>^ ו ם פ ש  ורי־ אפשר עם וואלט תר.נ

ד. 4 פאיבליינן טעי ר אין. ותן »  א״נענער ת
 ויין נישט •שין ש»תח1ש:ענ׳דנ עו׳׳0*ליניר’..דןםצ

ורו•!.. באעולת׳טע עיא
,ראטשוען" ועניי שח נעפארן איו !טע -אר■*אי

 -n 0ש:ע:עחרולי יי חאנן ■אל>^ ייתשע ואם ן
ת 1•>ףוונ^אי ■ון שגזין לי״פענען נלעטעי דיע

 כיים- יוי ע;0*לז,ארויס;עשייי האס איו א:צס נ••;.
 ו• און שעלינרשווינילע־יתן .רי וושםער־. אוחי אייל

ם זענעו• וואל־טיסברוינן  נע־ נענפער־עא::תס ת
 ערשסן השסע פיו לו8ה אין p;S ש ויי שטעהן נליגן
 נע־ רארטן ך״ט>תרן און נעת'יע11 נשנצע וי טאג

ם מידסעס ווא^נלאף. אוו שפלים־ ת
נדמע, -ש זיין צי ש טפי נעלתנען נישט איי עט

 סאנט־עס־׳פאר־ יי איו 1אנטיילנעטע ראו ואל זי ש!
 שטאנר־ א.ייפ; שנדיט' נ׳־נרויע רי נדלי;;עו,8ה

לענשל. )'שט אח עאננתם רער אז ■ונעם.
▼ םיא.ש. י אנ| סיאום ו  תמשטסיו־ם. זיו ז״ ה

 הא־ נענו* איו שי וועלט. ;צע8ו רי שויו וו־יס איצט
 שין וזאנו וועלכע טענטשן. פארושטלם •ויו נעו

ט שוס נ דן או ;ישם ת  יירישן פון נאטען ״אין ת
■אלע".
ר איי נע;.» ת־ פון טתיטת־הנולל ת  און ננכת־ י

 »י.יחז־ג!העלששטט
רץ)^*כי»!’»ריד •

 אזש נישס ויו לוינט עם און נעפערלעך אין עפ 18
 רי צו נג צו תונע; אלם אנצוהוינן. סאעע ■אליטיע

ר פ:ן עאנעלוויעס תכטלענע אזן פארטעלע  טשנ־ ת
 ״■ישהייי■ נש:ע ש נעותן ראם וואלס דאס־עאםיםיע,

ל עעלאני אתוסעגמ משותדיעמר און שער״ י * 
 טיליסערי* פיוישער. פון שוועריעייטן רי טיט וירט
 פארסאפם עם מאם נאסור, ■אליטישער און שער
ר איר  טעראר. און עאסוי נשוואמסעו שראנישער ת
יו נעסאנס וואלמן רשט-סימליתר אייניעע א:! —  ו

ו פון או םאררזם!, גרונר וריניסער נישם סים  יידי ת
ט׳נר סו א נאן אפשר און ענלעכע דראען וייס שער

נ־tvt»1 גזןיג׳י נ «ז נ
 לעע־ די נישם נעשפילט ס:ס ש.ים «ן וואלט שפעל:;:

 אין ואל — שנטשיידענע ן8 נאר אפשר אזן — ע0
ם ם עענן אין רזפ8 נשטף ת  ושע־ אויפן ווייכ־נור ת

פארום. יעותר
ם איו זועו אבער, טען סוט וואפ  זעלניתן ת

ס פשועפנטלעכן טיסן אי־:צייטיע זיצם ;ע;ף  ת
 עער־ יידישע א פש;דשטן־עאסיםיע רער פון בשריכט

 איינציעע רי ויין צו פתטעודירט וועלכע פערשאפט,
 און יידנמט ציון־שהרענ:דיען פ.ין פאוטתטונג

 וועלן יירו רי שו שבועות, אלע טיט שווע־ט וועלפע
J״: 11נר,יתס:/ עיין y i u x i א1כע ^ מנ5ן סון/  •0»»ע.
 וועלדזיי עענן־טעראר עייו שז אנהזינך, נישם נוך

 רולדן נישט אינא אויך נאר פירן, :מגם נא־ :ישט
ר פאר פארכסרז יפ8 און טז״ עננלישער ת אכ  ט

 :ע־ שווערט עערפערשאפט 811 ויען טעו. ט.־ט וואם
ר טרייעייט  אוט* שלע ביי סשנדאסאר־משנם ת
ת פיט באוישרפם און שםע;ר; כ  כשוואפ:־ יידישע ש

פ־נוו, עע:ו עעפפער טע רי  ע:;־ בשודח[ וועלבע ו
 סים נאר ווערטער. טיט נישם וועלט רער און ;ר8>

 ודיס־ 8 ביי ארץ־ישראל איו וזעם רו עיין אז טעעיס,
־ ן ו —ז״ן? נישט עיינטאל אליטיע9נ

 אונמער־ משעטיע ועלנספטערתרישער ויין טיט
ר נראבט  עאננרעס טישער0שנע:ע־ציוני ־םטער21 ת

ר או נםן,8ש לעצטע די  פעצעערכינר-יאם ת
 א"’~ יאנו נישם וועלכער־נישנתיזיפארם איו ואל
 ■אליסיע וי שעצעפסירן צו פאדערוננען עננלישע צי

 ייהפריינטלעכע רי פון ערייזן ר• אין יריכ־בוך. פו;
ר פון טיטנליתר  טען האם מאנרשט־שאמיסיע ת

 גשרייסונג 8 פשר וואס פארשט״ן, צו גענעבן עלאר
ם »י נינו די ויא אוימענוצסן נישט איצט ביו ת

 נלמזיען און נשוואפנטן יידיש; ווענן ארנצפענט נסו
ר וףיט־כוך. עענן ודתרשטאנד ס9וויצע ת ; ת  תוי

 האט רשפאר •ראפ. עאפיסיע ־ תריסצנדאמן פין
 לאוטי, צבאי ארנון פון תלענשציע ש אויפנענופען

 וועגן טעסארשגרום 8 צונעשטעלט אים האט ותלכע
 דינע פון מורטיתרטוס ואם ווענן און צילו ויעע

סלאת » איי ראם נעפאננענע- •אליטישע
ס אוי!ו ׳אנצוהעתניש: ח. יאיר. עאנט:וועג וע  יי

ת פשרטיידיען שטבעסטן איצט ת  ■אזי־ לעצטע אי
ע־ נישט האס רש*אר »רא^ 1ת«ע:עווע איו ציעס  נ
 ,.נישט פאר נעהאלט! נישט און »רא עיין השם

ת־ עטיש"  אויפצונע- נעפערלעך פאליסיש פאר א
 אין נוח יידיש)•באוואפנטו פון פשרטרעטער די טען

ו־ א זיו רופם יואם עאננרענ^ ש -ן א אר־ר־שראל.  זי
תט, ציים נאנצע דק האם גיסטישער. מנ שיו  כדי פ

 יוננע רי אט מעלם: די און עננלשנר 'צו״גשרואיהן״
י עענן עצטף אין נלוטיען לייי^רועלנע  ■אליטיע ת

nif .כ־נוו  ״אוסטאראנטווארטלע־ שלע וענצן ויי ודי
שע’ נאנצע ״ראם אויםוווו׳פן. עלעמענסן״". כע  ▼י

 מעלו סיר און מעשים״ וייערע פצראורטיילט .פאלס
 לא־ און רואיע אויפפירן אוסשסענדן אלע ני• ויו

פרידלעך... און טעטשנע8םט ל,8י
 ש ואל פארוואס אוטשטעגרן, שזעלנע א.יגטער
ם נאבנענן לייכס נישם ם8צר־.־ פעלקער:  עננלישן ת

 18 תיעלערן, מפא בשעזולטע רי ררו׳% ארעד ורנס
 ה*נמ ער0וואפ:8נ « טיס תם 1סענ זיר ייעלו ייי

 טרשנעדי* נלוטיסע עיין און נםסעננשטעלן8 נישט
 די ואלן פש־וואס-ושע טא נן:8ם נישט רערפון

 •יריש־ציוניםסי־ נתסערע ויין ואט פיו טיטנליתר
 מ־ויטע א אייתר םיעער,8;8פ איו טרי«טן89 שע

ם טראנט וואש פשרזאשלמג. יירישע ו־ נאטען ת י ע , 
עאננרעם״? ניססישער

 נעשען >פיט און — נם עיין נעשען ישט
 ויעלו׳סיר — *•ים אי,שער8.־»ו9 אונוער 1

ד,1» .1נעווז)ע:!!נ נר*טןיעאטיסיע8ט רע־ י■ ^
. !.'••VW18P פעלעערנונד פון רשם רעם

א לולטן

״‘אנתזינאויו^ 4עש» ו.רעו;י ייעם י«ו ער״^ איו
. ------------  גויי-' טף.עש *טחער

 א '*•וו״פלונו
א סאכם טעי

 .ואזינן״ןכוח טיט! עאטף.
י ■יו *יו נליח איו :!  »י>»או־סוסג^1ייד ת

v € ♦ אר׳ריעיחיי. אין נם
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 •השלטון וקציני דאש־בית״ד של הקבועה בהשתתפותם מופיע בית״ר׳ שבועון
ל בעריכת א מי ח ר ק י דני ווי

 nnnn ברכתה nx כהת1ש מפקדיה!גדודיה. ככל בנוכץ. ו בית העעת
קודתח. בצל בקורו לדגלי בשינסקי. ז זאב ח ביורד דאש ומנהיגה כהשלכה

חוי...1 נקשת יכדית שתקוש-ב ישראל ר־ר
 הגירד- miתסו בני יארסי ירוי

••Bn1 .הו• *נימים. '-*נ>יס.1ר ייי-נו 
 י.שרמי וסח קםנסן-ינננן ס*ה •יריס.

 ואתיס ססויסי.- •קח מטנו. יר1ע
 וידים- כהן. °*זקף נני מ->י'י שנ«ב

 יב• וכה mv»1 יק יאיסל ילדי ירי
 סס כי וח0»נ ל* יבנית. כה :•ח.

לסאנס. יכל שסתח סר-יסיס סי״וסיס.
ילויקסן־

נקלה... »ל סיו ־•ערסי

 לידי הראתו נהגה באנה סחת 0ו*ע
 הוודקו אלו mBר יריס אל., יל זר י

 הרריס שי חשנית »»נית וזוץ. בקזח
 יזריל זל קסנות נאייית יזלים
 יסלסו אלי קלילוה רסויוזז וורנו בנייה
 - וביריהס ולה8וה נרו* ויאר זרה

ח ז ץ. ה י ק
ות6י מכל ?•ינים סריס סי 1ר6ז

הוואף. 00 נ ס 0^7:
 יאניה שאיכח קאיאיס אניח אסרי

 אל היון וחינו אסרו בפניהם. ויקר.
ננ.7 אח לבניה• חזקני אפרי ' ק

ז •ח
בעוסר. גי

 «ן קנסוה, יוה לא ם»יה. רוח יא
 אכרה •יייה נלתי רוח איזו זו: ::•י

סח רבר ר- ו ביו• יזראל •וירח >־.־.

 לאין יה אקאה אזלה •גה ו •יאא
 אוי.1 ודי תייה. את וחיה א• יחוור

 אבנו האנה החוסר. ואח •ארב..- ״א
 זיר10 »ין.7נ» אך סנקאח. היא אייה
 חכםר.0ו או!0חח0 ובזהירות. סחור

 לאור יו*את אהיא אר *איסיס. יסי1נ*
 דבר אן נאאר להנייזע וקאה אול•

 ייהנחין תיבל ••*חוידג אין אאך •ה
 ל. 1 י. ס 6 אן נאאר סו*סה, אח

י נק ב •1י
 נאנחה. גבורה י06 - י6באו •נ ל
 *ר* אוו הוכו ניםייס0ו חיאמיי• נחות

 - א0דיו בר אה לנן־כיוינא, כוננא
 •0 וני ני הווריסי 0ח* גנבי. להני
 תר •אחזו תסיר. וכי t» ני ויחי,

 ם־נר, ואאו אריר פל ו0ר.א *נקים.
 «אל0 •אאי, אותו מסביב אס• סרני
אנקי.

תנקוהוז
לאוםי. סתפשינקס סחגיקי• אין לא.

 או. נח חיסאורי ואוו■ ססנדיס אין
 אל 0ור אא אי 0יםי סאקיסיט אין
.0אל דור

 ה• ננאא, א«לח ל*גח נדחו 0ר
וסחניס. וסנסיס. א• יואני•
 0לח הנקיאו חובה ח6החו ואוו

 והתנסו התחאאו סחיר. •חור נאקיסין
 ססל. 0•ה אאר או אד אי»ין1 אי»י1נ
ס ג * ני ל.1 קי ח ש ס סי או * 

די ל וחץ. בקאת יאיאל י
 הספיתויו בתורת אחר •רק ואור

 וסשחק ארס •אחק סאחקז vie גיה:
 פאחק קסנסן וותול •א• הראית ו חיה

 סאחקת ילדה הראית חוסיס, ̂ נאקאת
 איהון הוא •אזיק :ר6אי וזח *1 בבונה

•דאת •יא אסון באחיי. יתזקיר

 הילדה ולא הואוול לא כי נסוק.
 הוה ואסהוזו. אבבר אי אוד מראי•
ק אוסר ח א ל איסון הוא ••

ההניה. •תהה תיר  •־a לסף־
ווזץ... בקאת •ידים חקי•

 הניאוו בי היה ונדסה יוס היה
 ססיחו' נאא נובנא נר אל ואסי האת.
 *יוני■ ס אברי• סאו בנהי יאואל ילד*

 יראן וזק א והס היה ונדסה כביבול.
 ■סאה אגבר נביאי• והיי לח•קיר.

ארי,■ר סחקרס, •ארי הר 0ונ1
והנה: נא.. ביב

 תנינים סשית. רפות ססלאי והגה
 ילדי סירי והאסיסו הורינו *יוניים
ולה נאה לא בי ותק, קאח יאראל

 סואסחז דוד •ל ידיי והנה ארח לס
 אחהו אן לדאאו... ססאל חרבו והנה

 am כסף בברק איניחם את •נורו
w באו. לסח ויאכזא n לסד— 

 נבונות בוגדי• וזראיס. בוגדי• וגאו
• לי נ ו ס • הגיא ל •  יסוזו ואלאי י

* *ודי. באי ל*נ
̂אלאתר אאר p אל  האמסרגקא־

 .נגד* בוא ואל *04 אל אנה סי אל
 •יד. קאת ויאאיאו נחילי־בוג איבאו

י ויחניקו aanfMi t' •רד ? i p נתנו 
ניד ••ת קו ניד. •סר. קו

 אריה אל רוכב נר־בוננא ין א ו
 מאג אין •קיר ויא בידו. וחרב אואג

• בסנונית • קו - ח ו ו ד י  ב
 לקרב אאסני• אין יאדאל ידי ואת
ל■*• סאסגיס יאר* ידי אח תרווד

יקבבגחז. יד, נננס^ דוו, לקבר יאראל ילד* קרבו

 1בי חמן. נישן! uuii חעכט גאגצע .ד׳

אןג!עוסד זיין עט11 א״י
העליון נציב עזן מועוטעעו פארו יוגיטשמאן ט. ו״ו פון דטרקלטרוגג

נ ־  באיבי... י

 1 קול. נר. איוו
-jsy w .רחוקיס

 אארחז אר־רה. סארר. era היתר
 הנולר. סר*ות סבל יזראל *איי• יו־ני

סור ירנל סווחוז ונאססו בריי :■הרי.

c r .ז סנשף זב סק:-ם » 0נ ר  הו*
 נר 0ר*נירי ניפי אז 7-71ו

ירואליס. סין :י::א
י. אריריס ויאסי• יב־קיס וקולות י

היור. נאסת אח דיי

 ארץ נסוסרוח פין. סרת גאא ברר
אריות. רננות אל*י :אאנת הר.ווררו. ז

 נאג אנוא• אב נ קול ריאא ואחי
ז בחייו. י 0י ניס• הארי. נ»ל נ

1.T,? דא־ 4 האס דייס קורזאר א סיס 

 באוזזן־ ג**י*נאלאר דער פת לעגא*יא

 שסעל* ואס באזונס ישראל ארק־ אי! גוגג

 ארזר את האליה יב1נ פת פארשראסאר
 אינאר־ איס כדי טשארטשיל. ה׳ ישראל

 יאוב נ**ינמ»לז פון שסאלוגג די *וגאבן

ר!־ וזיכסיקא די *וזקסאנהאנג.סיס אין • 

 אייף ט1אי וין ידאלנאינאסינאז נלאסאן.
סאג־ארדאנונג. ר רע

 זין dip ביח־ר פת פאדשטייאר אלם
 נאם•-ליקט דאלאנאניע דאויקאר ראך אין

 אי־ז־ישראל איו כית־ר פת נ*יב דער
ר רא אין האט וואלנאר יוניטשמאן. ש. י־

א אל הנוח >נקת

 נפביחילוניה: ויק

י  נגסאו או בנואו האוני 7י7ז נ
ני• נאלס א-נני ריחי, נו הח-ם

י .  נל נ• אף אסוקה. חוקה חייה נ
 יאתדלו והפניסייס 0וניי1הח- זית

 לא - האולם סן ינסיה זנ-חה
י זניינר וה  נייא אינסטינקט נ
 חזק נח באיזה שנוחה חיווי •1
הנשסה. נסחר• היא נחנא - יי

 יאר פת רעא־אזאנסקנס דאר בין .אין

 נרית־תרומפאליקר. יוגנט נזן*י*נאלאר

חב מויזנסאר פת נאסאז איו ראד איר

 סייגת! די אויס דריק און לאני איז רים

 יומסלאכאאין סויזנסאר *אנרליקאר פת

 גאווקרן דארזויגו איו ימנם אמואר גלות.

 קאסיססז פת תורי• ראר פת שיים אייפן

אהרנואז. אהרן און שרה תרומפעלדאר.

0טטפנ1 הכותל פמגת■
 )טאלאגראפיש(! תל־אניב

 נזיבות דאר ס*ר באמיונגאז פיל נאך
 אנט8 די האס ארץ־יזראל, אין נ-ת־ר

 .אלוגת־ רי עסאנאז *י דערלויבס

האתיקה. ירושלים אין יניתל־
 פארבא־ אלע שויו ט מאג נ*ינות רי

 קו־ און ראראפנונג יער *ו ר־-טונגעז

ענוע טאסיק. דת פלוגת די ויעס ••ואו נ

 ואב יורן גאזזזח רערנויגן זאגאן סיר
 לקוובג יי איז אונז פאר זשאב»סינסקי.

 שסאלץ. וסן פריי שטארבן *ו -באסאו

 ניאס — קני• ר• אייף לאבן *ו איידער

־ דער איו את! פ*ר סר«זא. קית י * נ י י  א

Jא קאר 1 0 

*ו סלחסה 1 ס*ר שטייס וואלס -די
 וואלס די האגאמקניא. את הארשאפט לי!

 •גסשיראגאס את גרויפז 4 פ*ר שטייס
 קאטף ן אנסשסית וואט אס סאפאנט.

 —ה•תם ראגירס תאס סאלק. ראם *תישן
 0ת* סאלק. ואם *תישן און אנגלאנר.

יא ד״טשל*נר. — הארשן *ו שסראבט

o ייט,0פ*רש רעו p  m ודיי פון הארשן* 

 זוכס 1* יאדאר אוססאגלאן. איו סלובות

 תיל נד •אדאר ינדאסא.1פ*ר זין ס«ר

*ורמת. סון סאססאר את שסארקאר רץ
 אי*סיקאר דאר אין או נוס. תייס -אין

 וי jto » סיס נקר וין סאן ראכגט שאה

 את *ודייסלס בריס*ניאן פת ראגירונג

 תייל פארבינדאסן, *לס כדה אונזאר

 פקלק •יין ג«ר ל«גר אין ה«ט לענטנם

 בתק דין *רויסגעתית

 א־1 לא*טא רי פון •באר דארף -סאן

 פסקידין קיין ארויסייעז נישס שאאנישן

 נוח תאפאגס •וגנט. יידישאר ראר אויף

 דורן נעת»רן גאסאלשט איו גלויבז און

 סאי תאם יוגנם אונואר סנהיגיס. דינא

 וועס און פשרות ו1 זיין מסכיס נישט
 ראנט די פאר און ראנס דינא פאר קאמפן

 קענעז• נישס תאלן מיר פאלק. יידישן פת

 סלחסה א פון פאל אראבאר.אין רי ת•

 פארקוי־ וין פארנינראטן. אנדאר אן וונן
איסאליען *ו •רית נרעפערן א פאר קען

 תאלן ארבדאדי און רייסשלאנד. *דאר

u p  .to •ק סיר  און סאד0בא דאר י

שווזך. טרייססאר
 סיס שטאלן *י < אי*ס איו •ראגא •י*

 פיץ כוחו שסארקן • יידן ר• פאן דן
 טראגאדיא נרדיסא אונזאר אח! אנספאר

 גלמו אין כוחי גרויסאר אונזאר אתן איו
 •ון אייאל דאד אויר דן סיר גאפינאן

 אום קייז ריק האב! נישס אינסארגאנג.
 אסייאן סיר אקזיסמאנץ. פאר האפענונג

 אדאד .דין. יילאסא• ראר פאר 01א'
 אנ*י* גארניאט האבן סיר דת*. נישס
 את לי״דן יידישא פון דינאסיק די תארן.

 אק נאר תילקאן. א vt נליין את ■יק
 סאגלאכקימו די סיר ן1הא ייז־ישראל

 גישס איר אייף תאלז סיר אקדססאנץ. סו!
 סוווזר אוססאגלאד ס׳את ודיל דת. סתתר

 דא דן תאלן to לאבן. אויפן דין *ו
 מיי גאגל. את *יתאר ד• מיס אגהאלטן

 יי רואן נישט פ׳תאס רתן. נישם תאלן
 תאם לאנד דאזיקא ראם ביז תאלם. גאג*א
•ונזארס.* דין גישס

ווימט אץ ואש-בית״ו
תיל* אווכן1 תאט י. ד- פאי ־טן8 ראס

 זשאבאטת* ואב ראש־ביתיר דאר נא

 גרתסן א האלטן ד* תאט תעלכאר סקי.

 הקז ספקז־וז רי פארטראג. פאליטישן

 ום1 פארנארייטונגאן אלא שיין סאכט

קנלת־אניס. פייערלענן

 איסור. •תיו זדתזי •בלדד לו ואני.
נסאיחי. חג»ו בל 1 חייך איסיי

 סורו ^3א0ר־3 סאס סיס •ס סורו
 אי •ייי *?נא. ר־ סאס סביירס

1 •להזנת• הס תגאי.
סו...

 וזרחו נאגואי סוך «ך סיאו או
 •ידי •יד• הקאח תאסיסו •י איסיס,
 ולאמק החוסר החוסה. •רנו יארסל.
 סר*י קדסוןיס. ואח! ססלס• אחקיסו
 •נחנק לראס י*את יו יחנו מחוסה

 קרבה האת. ה והגיא ססריס. סאס תזאז
בתו*י: האאה:

m •סחו u j i t i באיוזח וזרות 
•ארסי •לדי אח? נרחחו.

אי אסרו יוק. בקאת ו. ק ח •
 ביח־י- ואור. הסאל. •י אסרו הסא.

 גדייס החוסה. יסו*ץ האוי. סת יסרוק
יתוזוי. חיה וסזיתול יחיאי^ חש

 יקוסת ססה סאחקים. תקוסת ה •ם
סיסוגיט.

י״י1 סייגו נוקא ?יתו ב?לי
 •ריר. א«גח נדוי. סרך 01 ר באסר

סנקיא.
 .tit! באורמדן. •תגיה י׳גנאסר

 הגסה ר»ותו נכי והדרו. ■סורי בכי
וביי •סוח בי• כאוו. ביי והרוססה.

פסי..
 נ ל־ האנרי. ועב* חג באסי נ י־
האברי. הסרך חג באטד

 סניי חזן.״ בקאוו ילדים אהקו
 ה••, קרואה ה0 ראיו סבלי ראו!,

הסאחק ר*ינ• ה0
 ואסוקה ההיסיזוייר- דרכי ג»ל»ים

•וסח. גס• א»קר.
 בהגלות̂ו וו גס• יסה וסח
.piהגר וסיב הגלוי. - ־ האיקר



שמות מפתח
הרוני 123יורם א

 123 ,122 )אלישע( ירחמיאל אהרונטון

 110 ,91 ,89 ,80 ,44 יחזקאל אורינגל

 80 ,157 מרדכי אורינגל

 120 ,89 ,44 יהושוע אורלנסקי

 91 ,89 ,79 )נוטע( יעקב אורלנסקי

143 אריה אטלם

 ,142 ,120 ,39 ,38 ,22 )ד׳׳ר( אבא אחימאיר

150

 149 ,148 ,110 ,91 ,88 ,65 יוסף אידלשטיין

רב( אידסים ה רון) ה  132 א

 46 )פרוס׳( אלברט איינשטיין

 114 ,110 ,90 ,74 בוקי אינבינדר

 ,67 ,40 ,23 ,9 )פרום׳( ישראל )שייב( אלדר

87, 106,103, 113, 164 

 123 שלמה אלקלאי

 91 אלתר

71 ,ר אלתר

 140 ,139 ,137 ,134 ,125 ר׳ יוסף אמפר

 139 ,137 רייזל אמפר

 196 ,139 ,134 ,87 ,9 שמואל אמפר

 141 ,139 שרה אמפר

 176 ,87 )גנראל( אנדרם

 164 ,97 ,96 ישראל אפשטיין

84 ,83 מיכאל אשכל

 17 (,)פרופ בארד

38 בתיה באריל

 189 ,137 )בן־יהודה( יעקב בביודה

ה( בביודה הוד תלי)בךי פ  189 ,140 נ

 189 ,135 ,134 ,126 )ד׳׳ר( משה בבצ׳וק

 122 ,101 ,100 ,84,79 דוד בגין

 ,104 ,89 ,87 ,84 ,72 ,67 ,53 מנחם בגין

106, 132, 156, 164, 168 

 106 ,104 ,84 עליזה בגין

 79 )משפחת( בודגייר

189 )ער׳ד( בונפלד

 ,131 ,110 ,91 ,88 ,87 ,77 ,74 אריה בויקו

132, 133 

 97 דוד בויקו

 78 פייגה בייגל

 189 יצחק ביכמאכר

 122 דוד בלאו

104 אברהם בלם

טונקל(  ,100 ,80 ,59 ,53 ,44 ,29 יעקב בנאי)

120, 169, 170

 111 ,7 דוד בן״גוריון

 45 )ונגר( יהודה בן״דוד

טוב ך  100 ,90 ,78 ,74 דב )גילדין( ב

ב טו  74 ,73 ,70 ,69 ,61 ,44 יעקב )בנים( בך

117 מיכאל בן״יוםף

םף  ,62 ,50 ,48 ,26 שלמה )טבצ׳ניק( בךיו

145, 147 

מי  117 אליעזר בךע

מי  . 122 דרורה בךע

 115 בנצנברג

שלמה  59 שלמה בך

 95 ,90 ,78 דבורה בם

מן)ד״ר( קל  97 ב

 91 אברהם בקר

 114 ,55 משה בר״גיורא

 170 צבי ברגמן

102 )ד״ר( ברוד

 189 ,48 יוחאי( )בר שרגא ברון

 117 יוסף ברושי

 182 ,80 ,73 ,44 משה ברז

 80 קלמן ברזניק

סף  122 שמעון בר־יו

 103 ,25 ברלם

 74 )יוקל( יעקב ברנבלום

216 שלמה ברנד

טי( גאליידי  39 מרדכי)מו

 60 אליהו גדלבסקי

 150 ,38 משה גוטפריד

 27 אליהו גולומב

 143 אריה גומולקה

 80 גורפיין

ד( ״ עו רג) בו צ  99 גינ

 59 ;52 יעקב )פוליאקוב( גלבוע

 181 ,120 ,100 ,91 ,89 ,80 אברהם גלויברמן

 91 אסתר גלויברמן

 38 רבקה הניה גלוז

74 יוסף גלוז

 ,92 ,91 ,85 ,84 ,83 ,82 ,79 ,59 יוסף גלזמן

108,98, 109, 217 

 143 יעקב )גלעד( גלט

 56 משה גלילי

 114 שאול גלילי

 91 גצי גלמן

 17 יוסף גלמן

90 ,78 ,74 צבי גלמן



109 גנץ

 208 ,81 עוזר חיים ר׳ גרודזנסקי

רג  61 ,57 ,39 ,38 צבי אורי גרינב

ל גרים לונ  98 גו

120 ,25 ,24 )דב( יעקב גרנק

ר  22 )ד״ר( דב דונ

 86 בינם דורון

 84 פולה דייכם

 157 ,89 יחזקאל דיליון

 109 דסלר

178 אברהם דר

 217 ,89 )פשקה( פאשא דרביאנסקי

 ,171 ,170 ,99 ,80 ,75 ,73 ,44 משה דרבסקי

176

 100 ,90 ,78 טוביה דרורי

74 מאיר דרזנר

 123 )קלרץ( הוליאנסקי

 178 ישה הולצמן

 143 יצחק הלבורט

 150 ,145 ,38 אלחנן הלפרין

 144 ,43 ,36 ירמיהו הלפרין

122 אלישבע המדף

 122 ,55 ,52 עמנואל )שטראסברג( הנגבי

141 ,126 זאב בניימין הרצל

 143 הרשיל וואהל

 110 ואסתר משה וולך

74 חיים ווטשין

 217 ,109 ,108 ,82 יצחק ויטנברג

 7 חיים וייצמן

 219 וילקינם

160 וינטר

 178 אחוזה( )בעל ולך

 171 ,87 נחום זאצפיצקי

 ,46 ,42 ,41 ,27 ,16 ,12 ,7 זאב ז׳בוטינסקי

56, 57, 62, 64, 66, 67, 71, 72, 113, 

120, 141, 165 

 122 )עו״ד( סיומקה זיו

 117 יהושוע זטלר

 61 נתן זילברשטיין

 189 שמחה זמל

37 ,17 נחום זפרן

 ,195 ,194 ,159 ,123 ,122 ,121 ,30 זליג דק

222 ,204 ,203 ,202 ,201 ׳200

 44 מנחם זקליק

 115 יצחק דרדבסקי

120 בנימין זרעוני

83 מולקה חזן

 143 ,122 )קלרה( האבנשטריט חיה

ב( חייכמן ד רון) ה  ,55 ,54 ,52 !,50 ,49 ,26 א

114, 115, 147, 154 

 50 גיורא חייכמן

60 )עו״ד( ברוך חסיד

 ,72 ,69 ,56 ,53 מרדכי )טטרליץ( חרמוני

129, 154, 181, 183

115 טגנסקי

מן( רי)זובר הו ציון ט  ,79 ,74 ,71 ,53 ,29 בן־

80, 84, 89, 91, 153 

מן( רי)זובר הו  48 דוד ט

 91 ,77 ,75 יהודה )יודל( טוריסק

122 ג׳ולי טורנברג

ץ בי רו  59 ישראל יבו

 183 ,97 ,91 דוד יוטן

רג( בו טן)ניי  183 ,150 ,132 ,92 שרה יו

 106 ,65 לוי יונגסטר

 104 ר(,,)ד שמשון יוניצמן

 141 ,46 )קולונל( ברק יוסלביץ

 57 ,38 )ד״ר< י.ה. ייבין

 ,106 ,89 ,87 ,72 ,56 נתן )פרידמן( מור ילין

110, 113, 114, 122, 132, 134, 164, 

168, 170, 171, 173 

 185 ,100 אפרת )פרידה( מור ילין

 170 דוד ינאי

 116 רפאל יעקובי

114 שלמה יעקובי

 ,108 ,107 ,91 ,84 ,82 ,81 ,45 אסתר יפה

152, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 

212,211, 213, 216, 217, 218 

 215 ,214 ,208 ,207 ניסן ר׳ יפה

117 ,116 יהושע ישראלי

הן  123 יהושע כ

 122 )נחה( נחמה כהן

 48 ,39 נח כךומירם

37 חישקה כרוסט

 144 ,133 ,39 ,37 ,16 ,7 יוסף כרוסט

25 ,23 פנינה כרוסט



 ,194 ,193,121 ,30 יעקב )אליאב( לבשטיין

195

 115 חיים לובינסקי

 82 בורקה לוין

 210 שמואל לוין

 123 פסח לוי

 122 ושמעון דוד לוקשין

205 ,110 חיים לזר

 ,114 ,110 ,90 ,75 ,53 ,49 ,25 עדינה ליאור

150, 164 

 100 ,90 ,89 )גדעון( אברהם ליברמן

 ,171 ,169 ,124 ,99 ,80 ,65 עוזר ליברם

172, 173, 174, 176 

 197 ,41 ד״ר ליטמנוביץ׳

 212 יעקב לייזרוביץ

 115 זלמן ליכטנשטיין

 212 טיסיה ליכטנשטיין

 115 צפורה ליכטנשטיין

 189 לייבלה ליכטנשטיין

 74 יעקב ליפלבסקי

136 פרץ לסקר

שצ׳יק  100 יעקב מור

 221 ,199 ,194 ,121 מורטון

 164 ירחמיאל מילשטיין

 91 מנדל מישורי

 79 משה מלמד

 79 סליק מלמד

 61 בבה מנזה

 91 אברהם מנקר

 165 אליהו מרידור

 57 יעקב מרידור

 30 )פרום׳( מרכוס

131 ,56 שמואל מרלין

 170 דב נארקונסקי

 44 זליג נוסבאום

53 בלה ניידן

 ,150 ,145 ,121 ,117 ,38 ,30 משה סבוראי

192

 122 )עלי( דוד )שומרון( סובול

 74 יצחק סוסנה

 103 אשר סופר

128 ,49 ,28 אברהם סטבסקי

 154 ,147 ,52 ,49 ,28 יוסף סטבסקי

 31 מרדכי סטרליץ

 120 ישראל סימה

 117 אברהם טוב סימן

 117 יצחק טוב סימן

 85 אליהו סלוצקי

מרטנקו)פרופ  97 ,96 (,ס

61 ,60 שלמה סקולסקי

 200 הרצל עמיקם

115 )יואל( יעקב עמרמי

 48 יצחק פבריקנט

שון ,פוגאץ 73 גר

 117 ,116 ,114 ,110 ,44 אייזיק פוגן

,198 ,146 ,43 ,41 ,40 סטניסלב פוזננסקי

199

קי)עו״ד( ס  99 פוזננ

 78 חנה פוטש

 78 שמואל פוטש

 143 זהבה יהודה( )בן פולרביץ׳

 59 יחזקאל פולרביץ,

 100 ,91 ,90 ,89 צבי פייגלביץ

 56 )ד״ר( דוד פייגנברג

 53 ,16 יחף פילסודסקי

 110 )יהל( יעקב פינקלשטיין

 61 אפרים פישביין

פלדר( פישר ס  122 נלי)לנג

 91 בחיק פלדנקרייז

 160 מנחם פלדי

 91 יצחק פסים

 97 י.ש. פקר

123 צבי פרונין

 ,97 ,96 ,67 ,64 ,42 ,41 ,14 אהרון פרופם

160, 197 

 143 ,142 אברהם פרידמן

216 דב פרידמן

רן( פו מן)צ ריד  116 ,91 ,78 חנה פ

 143 יוסף פרלמוטר

37 בנימין פרשטיי

 114 אהרון צוקרמן

 73 ארקה )שטיין( צור

 59 הלל צור

 170 יצחק צלגיק

122 שומרון צפוני



74 )גבראל( ל!אופק

 ,81 ,80 ,75 ,73 ,69 ,44 ,32 מרדכי קביור

129

 110 ,109 ,108 ,82 אבא קובנר

 43 ,15 ,14 חיים קוזלובסקי

ן קוטליצקי רו  120 ,24 ב

 74 ,73 פנחס קופלברג

 86 לוטק קופפרברג

 49 דוד קופרשמיד

 91 הלל קוציובה

 141 קושצ׳יושקו

 150 ,145 ,49 ,48 מישה קליין

 53 יפה קליינמן

 120 ,26 חנוך )סטרליץ( קלעי

 83 דבורה קלפום

90 קמפנר

 ,99 ,80 ,73 ,44 )מאירי( יהודה קרוליצקי

168 

 17 קרונשטיין

 120 ,24 יחיאל קרופצ׳יק

 143 חנה )גלעד( קריסטל

 104 יוסף קרלמן

 189 שמשון קרמר

27 קרנם

אנץ 102 מחי ר

 117 ,116 )ניצ׳קו( נסים ראובני

 170 ,156 ,135 ,80 ,73 ,44 תנחום רבינוביץ

 44 יוסף רדזלי

בינוביץ  176 ,175 חנוך רו

בינוביץ  176 ,175 שרה רו

בין  178 יעקב רו

132 אריה רודל

 ,114 ,110 ,79 ,53 יוסף )ברוך( רוזנבאום

115, 164 

 74 גד רוזנבלט

 26 משה רוזנברג

 61 ברוך רוזן

 74 אריה רוזנזון

 74 סני רוזנזון

 83 מרים רוזן

 65 ,42 שלום רוזנפלד

 79 שמעון רוזנפלד

טנברג שון רו 74 גר

 165 ,111 ,69 ,65 ,56 ,30 ,27 ,26 דוד רזיאל

 59 שמואל רזניקוביץ

189 ריבם

 91 יולקה רימיני

48 שלום רפפורט

ט  96 )ד״ר( איזידור שובר

 22 יעקב שוובל

 50 טוביה שוורץ

שוורץ  96 יוסף .

 49 וברכה שלום שוורץ

 95 ,92 ,91 ,90 ,78 מכלה שוסטר

190 דבורה שטורם

 100 ,78 ,77 ,75 ,74 אברהם שטיינברג

61 דיטה שטריק

 ,30 ,28 ,27 ,26 ,13 ,7 )יאיר( אברהם שטרן

32, 56, 57, 58, 63, 64, 66, 67, 69, 104, 

107, 112, 113, 115, 119, 120, 121, 

122, 123, 146, 149, 164, 165, 166, 

182, 193, 201, 203, 220, 221 

 ,130 ,80 ,66 ,56 ,31 )ד״ר( הנריק שטרסמן

131, 184

 183 ,150 ,130 ,65 ,56 לילקה שטרסמן

 216 יחיאל שיינבאום

 73 אליעזר שייגטופ

 190 חיים שיינטופ

 95 ,92 שלוסברג

 84 ,83 יוסף שמחון

 117 ,114 ,106 יצחק שמיר

 123 שולמית שמיר

48 וולף שניידר

 153 ,147 ,52 ,34 ,29 ,10 אנשל שפילמן

 95 ,53 דורה שפילמן

 95 זאב שפילמן

 95 חייקל שפילמן

 95 חנה שפילמן

 95 ישראל שפילמן

 90 )אגרונום( שפילפוגל

א( מן)לבי  48 אברהם שפיצ

 ,76 ,75 ,49 ,38 ,25 חסיה )ראובני( שפירא

77, 90, 110, 114 

 212 ,211 ,210 אנטון שמידט

 164 ,37 דב שרגא

115 אבא שרצר

 117 ,114 )עזרא( ישראל תבואה

 ,92 ,79 ,78 ,61 צבי )בליטשטיין( תבורי

100, 109

טיי( ש  145 ,48 ,47 ,44 יעקב תבין)פר

141 ,126 ,46 ,42 יוסף תרומפלדור








