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ומותם מלחמתם חייתם,
ולח״י אצ״ל מחתרות חברי ־ הגרדום עולי עשר שנים של

 והתקומה. השואה בדור בישראל הגבורות רבות

 נתגאה בכולן נעריץ. כולן ואת נדע, כולן את

 העברית הגבורה בסולם אך ;נתקדש ובכולן

 אליה הגיעו, אליה עליונה דרגה ישנה המחודשת

בדורנו: המלכות הרוגי רק להגיע זכו

היו- לוחמים הם
כיאספעילההיתה. סבילה, לא גבורתם

היו־ מורדים הם
היתה. יזומה נולדה, ברירה בדלית לא גבורתם

היו־ מתנדבים הם

היתה. ראשונית גבורתם

לגרדום־ עלו הם
 היתה. מתמדת אם כי חד-פעמית, לא גבורתם

 הרגע עד הדרור שירת בקעה הדם שותת מלבם

 רוחם אך מפרקתם, שבר האויב האחרון.
 מוטטה עוזו, גאון את שברה מנוצחת הבלתי

 למשעבד, שהוכיחו הם הם שלטונו. עמודי את

 אין כי ;שווא מעשיו וכל הבל תעלוליו כל כי

יקום. והצדק תנצח החרות כי ;לעבדות תכלית

 כאלה־ לבנים ישראל עלשזכה

רבא. שמיה ויתקדש יתגדל

מור תה ש ע" J1 הלאומי המדרגה



ה עולי
 הגרדום עולי עשר שנים של ומותם מלחמתם חייהם,

ולח״י אצ״ל מחתרות לוחמי



גרינברג צבי אורי

גיל ומשאדוי משא / מחר יהוךה היום, יהוז־ה

 לך. למס היינו בךיטניה, מלכות
 בכפך. מךבשי לוקקה ערב גם

 פקידיך לפקדות עשאונו נכנעים
פלביוסיך. - מנהיגי

 לרכוז, גליות קו־את כי זאת אין
 האויבת: הנצרות חזון את להגשים כנועז־ת
 טיטוס מימי הענוי במסת להעבירן

ומכאבת. עברית ק־ושלים בתוך

 האימות באותן יום... יום קפטה" "יוד־יאה
 ערמות, - בגויות ועוד עוד ולשלם
 שאנו העתיק, הענוי מחזה שכר

עולנו. בירושלים מחדש עוברים

 מובס! כה היות בבית־אבא זועה:
שאול! עךי משפלים בבירת־ךוד

 להלחית כלבי־עךב לכל והתר
הגדול! דוד של בניהם בפני

 בוער מסיני אך מאד, נז־כאנו אכן
 המבערת, באש באינו כל ועדי

 הנצחית, האש בטבע היות נצטוינו
נשברת. ואינה בזמן הנכפפת

 היא. סנה מהות אמן, בוערים... כפופים, אנו
נהי. ו_רב רן מאיד מעט בבתינו

 בתל ושוקך עזינו טיטוס ימי
ישראל. ארץ נקראת - גפלטיתעא

 התנין ןשופך ומנילוס יום יש
 בבל. דגת תתיז בך ומזרם־הפו־ת

 הרינוס מן עמלק נשרי את חז אני
הרם. הוסטמינסטר גג אלי עפים

 בכתפיך, עולה הגנגס את רואה אני
 ורובהו, אךם ובלוע לתוך
ותותח. טנק כל

 עגניך, עוקרת הדו כל את רואה אני
 — בתוך ראוקינוס גשריך שלשלות

 לצייך■ העד חיק - הים את רואה אני

 הימית, ןהוךה החפשית, ןהוז־ה
 ושטפו, פרת עדי צור, עד מאילת

 אז הןה לו בצר, לך ומעז ברית בת
 פה, היחיד השליט העברי עמי
בשוקיו. גבורה מתרונן בךם

— התיכון ןם לחוף ץ־יךה מעצמה

 אחרית! הבינו לו יועציך, חכמו לו
 לך היתמות בוא את כמוני הריחו לו

 — לערב הנוטה מלכותך ויום

 ומפו חיפה בים היורדת רואך אני
 — להפליג אנגליות אניות אלי
 כבגבי, וחם, קר חילןך ובגב
השיר. זה כתבי בעת

 ךחוק, עודנו ואם משיח .יש ולי
בנז־נו. דוד של כחרבו חבוי הוא

 עלי: עויבואו ענויים רואה אני
בהוי. א^ור מאלה אימים

באזני. ןללות הרבה שומע אני
ובערות. וטבוחים הרוגים רואה אני

 - תליות עבים, בתי־כלא רואה אני
 ופני — בעכו ביפו, בירושלים,
למיתה. נדונים ץהוךים סיקריקין

 לתליה הולכים הללו איך רואה אני
פניהם. בשעות ושחרית־ק־ושלים

 במחוג סיעת־אוירתי רואה־כבר ואני
חג. ביום חגה הבית הר פני על

 יורים עת חוגגים, המוני רואה אני
 יריות, אלפי קז־ר־ון נחל אל

הענות. שני כמספר

 בוער כסיני הבית הר רואה אני
מחצצר. בחצוצרה שותת־אש ורוכב

דוד. של במגדלו - דוד ודגל

תרצ״ז תשרי תרצ״ו, ואלול אב בחדשי נכתב



הגרדום עולי
 הגרדום עולי עשר שנים של ומותם מלחמתם חייהם,

ולח״י אצ״ל מחתרות לוחמי

ומתוקנת מורחבת חדשה הוצאה
 וולקני נעמה לבנת, שולמית והפקה: עריכה

 כהן ימית כהן, דייזי ההפקה: בצוות

בזיל העטיפה: עיצוב

 הלאומית התודעה לחיזוק מורנו" משולם "קרן בסיוע

יהודית והרעיה האם לזכר אלוני אליהו משפחת ובסיוע

חשל״ח ראשונה הוצאה
 ברנס חיה ערכה:

 ויטריאל רבקה לדפוס: התקינה

 כהן גאולה ההוצאה: עורכת

ז״ל שפילמן אנשל יאיר, בית מנהל יועץ:

 מור רנה ע״ש הלאומית" "המדרשה הוצאת

תש״ס תל־אביב, בע״מ, "חדקל" דפוס



העניינים תוכן

דבר פתח

יוסף בן שלמה

חכים ואליהו בית־צורי אליהו

גרונר דב

קשאני אליעזר דרזנר, יחיאל אלקלחי, מרדכי

פיינשטיין מאיר בחני, משה

נקר מאיר חביב, אבשלום וייס, יעקב

עולם במאסר הומר דינם וגזר למוות שנידונו המחתרות לוחמי

 ואישים מושגים מילון

ביבליוגרפיה

עמודים
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 להרוגי מיוחד ףר־ק הדעקדש הדורון ככל ישר^ל במלחמווע הטפלים השם, מקדשי של הגבורה במסכוע

וטהורים". קדושים "במעלווע המלכוועשעלו

 העףגון חיילי עבריים, חי-ווע לוחמי עשר לשעים בערץ־ישרעל הבריטים העמידו גרדומים עשר שטם

)לח״י(. חרוועישרעל ולוחמי )עצ״ל( הלאומי הצכזע

 דרזער, יחיזע* קלחי,“זע מרדכי גרונך, דם חכים, הוי1זע כיוטצורי, הוי1זע יוסף, כן שלמה
טקר מזער חכיכ, זעגשלום וייס, יעקכ פייעשטייך, מזער כרועי, משה קשעעי, זע^יעזר

 הרוגי בשלשלוע לזעהעחרועים עף הרעשועיב לזעהיו - זה סף!־ מוקדש להם - ולח"י עצ״ל חברי עשי טעים

 הר^שועה, העולם מלחמוע כימי לפעיהם, כעךץ-ישרז$ל. ישרעל ועקומוע לחידוש זה רעשון בדוד המלכווע

 עיל״י מחועי־יט חברי לישעסקי, ויוסף כלקיט־ עעמן כדמשק לגרדום הועלו (,1917) וערע״ח כטבוע כ-ז^

העורכים; מידי הערץ לשחרור בערץ־ישרעל שפעלה

"ההגעה"; חבר שוורץ, מרדכי ,1938 כשעוע ככלזעעכו, לגרדום הועלה כך

 בשעוע ככגדד, לגרדום הועלו ערב, מדיעווע כעגד חייה על המלחמה כדי ודעוך המדיעה, כימי אחריהם,

כצרי; ויוסף צלזעז שלום (,22.1.52) כ רעשי"
 מזע־זוק. משה וד״ר עזזע־ 1שמוזע ציועי", בעשמוע"ריגול לגרדום הועלו (,28.1.55) בשעועועשט"ו בקהיר,

(.18.5.65) כשעועועשכ"ה בסוריה, לגרדום הועלה המוסד, סוכך כהן, י1זע

 עולה מועוכם וועמועווע עעודווע מכועבים, עיועועווע קטעי מסמכים, - ועיעודי חומי של מבחר מכיל הסער

 י־כוע כהזעעהגוועם במחוערוע כפעילוועם שהיזעמועכטעועמילדוועם, המלכוועכפי הרוגי של המופלאה דמוועם

הועלייה. עמוד על כגזען וכעליירעם כמשפט, ההדר

 בהם שיש עחר ועיעודי חומר ועמועוועוכל יד, כועכי להשמיד מחוערועשיש הוזעכבל ברזל חוק הטכע, מדרך

 כזע, שעעסף הזעיעודי כחומר חסר יש מכך כיעוצעה המחועי־וע חבר של זהוועו עוע הזעיב לידי להסגיר

גיבוריו. של החומר ככמורע שוויון זע אף ולעיועים

 ועטועווע כיוע-יזער; - לחייי זיכיון זיכוטיעסקי, מכון עך־כיון כען: המוכזעם ולמסמכים לעעודודע המקורווע

 הארגון ו"מער־כורע עדכה יוסף של הגרדום" עולי "סער ובייחוד שועים סףרים ז״ל; רום ירח של מעוספו

 וחברים ידידים של ףי־טיים ועוספיב עשל, עריה של למוווע׳ צעדים "זע־בעה עים; דוד של הלעומי" הצכזע

למזעכק.

 רעיקל למען הרזעשועה, להוצעה שצולמו העיועועודע קטעי רום למקור, בעעמעווע הוקלדו, העוכחיזע כהיצעה

הקורזעם. על הקריעה
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גרינברג צבי אורי

עד לעדי שיר

 לעולם; המת של דינו זה ןשוכחים. - למת בוכים
 חי: והוא שרפו שהמוקד־בלב השם, את שקדש אבל
ולבושיו.. בעורו עוד והוא לאפרו דם נוטף

בעולם החוזה גוף מעבר אל חזון חז
 בעולם כחות־נגד־חזון הרבה עם שר להיות
 - כבוי־ךם בעפר שנטמן לגוף מעבר

 דין־חי־לעולם: דינו
 אלהי: דם דין דינו
 השמשי: הלב שכל ךם

- - קומש דין דינו

 בעולם; מת של דינו זה ושוכחים. - למת בוכים
 העם בליל השחר עמוד כקם בעם שקם אבל

 - מלכות הרוג באדיר: קורן שמו שלא־מאתמול ונודע
דין־חי־לעולם. דינו
השוכח-בוגד! שוכחים. אין דם־זה־הגוף. לשכיח אין

 החי־בכל־הוד־אי־במחוז־הגבהות את שוכחים אין
 נגוהים הכיל שבנגהה כחמה, וזורח־הלום

וצנה חשכות - ובלעדיה
הנגון. לכלי הקול טעם ואין בנופים המיר ריח ןאין

 ה?ה, כלא תעלם הגולל את סותמים חלוף בר כל על
 געש־ןם־בעןם־רוח.. על הגולל את סותמים אין אבל
 קיום: נצח ולו הנגה הוא הנס הוא - לבב ובר חזון בר

 האור: גלי עם באחר הולך דברו
?ם: דכי עם הולך דברו
 הכסוף פז משזר וכחיל החכליל חייו שיר
— עם בראש קרחה לכל הפאר כסוי הוא
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יוסף כן שלמה
האצ״ל וחייל כית״רי

 הבריטי, השעבוד מעול המולדת לשחרור הלוחמים מבין הראשון הגרדום עולה
29.6.1938 תרצ״ח, בסיוון ,ל עכו, כלא

 תרע״ג בניסן ב־ל׳ נולד ויוסף, רחל בן יוסף, בן שלמה
שבפולין. לוצק בעיר (7.5.1913)

 ובמועדון בית״ר, לרעיון ונכבש דלק בילדותו עוד
 ומתפעם ישראל עם ימי דברי את לומד הוא התנועה

 בתרצ״ז הקדומים. ישראל גיבורי של מתולדותיהם
 לארץ־ישראל ועולה ייעודו ואת חלומו את מגשים הוא

 בואו עם מיד לגאלית. בלתי בעלייה קטנה, בספינה
 בראש־פינה בית״ר של הגיוס לפלוגת מצטרף הוא

ביותר. הטוב כפועל חבריו בין ומתבלט

 תרצ״ו־תרצ״ח, בשנות ה״מאורעות", ימי — הימים
 והשלטון הערביות הכנופיות בידי יהודי דם נשפך בהם

 מדיניות נוקטים העברי היישוב מוסדות ואילו מחשה
"הבלגה". של

 ז׳ורבין שלום - לפלוגה מחבריו ושניים יוסף בן שלמה

להבליג. יכלו ולא רצו לא - שיין ואברהם
 של אכזרי רצח לאחר (,21.4.38) תרצ״ח בניסן ב־כ׳

 יצאו עכו־צפת, בכביש במונית שנסעו יהודים חמישה
 והפעולה דלים היו האמצעים בגליל. תגובה לפעולת

 הועמדו נתפסו, חבריו ושני יוסף בן שלמה הצליחה. לא
 הוא למוות. נידון יוסף בן ושלמה למשפט, הבריטים ע״י

 האצ״ל של תכנון דחה ואף חנינה לבקש בתוקף התנגד
 הלוחם העברי דמות את לקבוע כדי - מהכלא להבריחו

 ומולדתו. עמו למען חייו את בהדר המקריב חת, ללא
 של מילותיו את חורט הוא הגרדום בצינוק הכותל על
ההר". את לכבוש או "למות ז׳בוטינסקי: זאב

 יוסף בן שלמה הועלה (29.6.38) תרצ״ח בסיון ב־ל׳
 התלייה חבל אל צועד כשהוא עכו, שבכלא לגרדום
שפתותיו. על "התקווה" ושירת בגאון



ודוגמה מופת
 הלוחמים מבין הראשון הגרדום עולה היה יוסף בן שלמה

 אמונתו, בלהט הבריטי. השעבוד מעול המולדת לשחרור
 מופת שימש הנפלאה ובעמידתו שהקריב הגדול בקורבן
 כי כולו לעולם הוכיח ההבלגה בשבירת במעשהו ודוגמה.

 שימש העברי ולנוער במולדתו, הפקר איננו יהודי דם
 אלא ב״הגבה", הסתפקו לא אחריו הבאים דרך. מורה
 — זרים מעול המולדת לשחרור פעילה למלחמה יצאו

 לוחמים בגאון לגרדום, צעירים עוד עלו זו ובמלחמה
ומשחררים.

 )של "כוונתם כתב: בית״ר, ראש ז׳בוטינסקי, זאב
 למעשה העברי; הנוער את להפחיד הייתה הבריטים(

 מעל ביותר, המפחיד המושג מעל קסם־הפחד את הסירו
 אמות ד׳ מתוך הגרדום את הוציא יוסף בן הגרדום.
 לכהן הבמות במת אררט, ראש על אותו וכונן הכלא

הלאומי".

 לוצק בעיר טבצ׳ניק, שלום בשם נולד יוסף בן שלמה
 למד בילדותו שמים. ויראי עניים להורים שבפולין,
 המצוקה מחמת בבית. דתי חינוך וקיבל ב״חדר"

 בעול ולהירתם לימודיו את להפסיק נאלץ הכלכלית
 כל שכמו על הוטל ,1930 בשנת אביו מות עם העבודה.

 מיני בכל ידו שלח והוא המשפחה, פרנסת של הנטל
עבודות.

 מצא זו נוער בתנועת בית״ר. לשורות הצטרף 1928ב־
 ברעיון אורו עיניו חייו. את מסר ולה ייעודו את

 תמונות את תולה הוא מיטתו מעל לב. בכל לו שהתמסר
 גאוותו. כל החדשים מדיו ועל וטרומפלדור, ז׳בוטינסקי

 בעיקר היסודיות. ידיעותיו את משלים בית״ר במועדון
היהודיים. הנושאים ללבו קרובים
 עצמה. בפני חיים מטרת בבית״ר העבודה הייתה בעיניו

 במסירותו הבית״רים לכל סמל נעשה מהרה עד
 הרצינות במידות ניכר הוא תפקידיו. ובמילוי לעבודתו
 אין הנאצלת. ובפשטות הנפשי בשקט הראש, ובכובד

 "לטאטא סיסמה: לו יש כבגדול. קטן בדבר מזלזל הוא
 מלהשמיע יותר חשוב אחת, פעם הקן מועדון את

 אתה עליך שמטילים כל הרבה." מהפכניות ׳דרשות׳
התנועה. הצלחת סוד נעוץ בכך באמונה. לקיים חייב

 בוני בין ולהיות לארץ־ישראל לעלות היה הגדול חלומו

 הכשרה לפלוגת יצא 1931 בשנת ומשחרריה. הארץ
 בפלוגות המשיך ואח׳׳כ ללוצק, הסמוכה ברוזישץ
 את להגשים בידו עלה 1937 בשנת רק אבל אחרות,
 שבר בית״רים, קבוצת בחברת סרטיפיקט, בלי חלומו:

ארצה. והעפיל הבריטי ההסגר את
 בראש־ בית״ר של הגיוס בפלוגת לשרת יצא הגיעו, עם

 את שינה לגאלי", "בלתי הוא כי שיגלו מחשש פינה.
 בן ל״שלמה כך ואחר יעקבי" ל״שלמה תחילה שמו

להיסטוריה. נכנס זה ושם — יוסף״
 שלמה עסק הזיתים ובמטעי המפרכת הטבק בעבודת

 אופטימיות שפעו אמו אל מכתביו התלהבות. תוך
 תיאר בלבד והנעימים היפים הדברים את חיים; ושמחת

 בה. לתמוך ביכולתו שאין על רק והצטער במכתביו, לה
 הוא גם שוקע מהרה ועד שלם, אינו בארץ אושרו אך

 הארץ. על העוברים הדמים ימי של בתוגת־הדיכאון
 כנופיות ישראל. ערי בכל אותותיו נותן הפרעות סיוט

 דם התחבורה. עורקי ועל ההרים על השתלטו הערבים
 קץ לשים מעוניין אינו הזר השלטון כמים. נשפך יהודי

 היהודית? ההנהגה על מה אך להתפרעות.
מחריש. והיישוב — יהודים נהרגים יום יום

 המוסדות על המקובל השעה צו היא ה״הבלגה"
 "הנרגנים" בריסון עסוקים הם עצמם וכל הלאומיים,
הסוערות. הרוחות ובהרגעת

 לפעולות. התביעה וגדולה התסיסה רבה הלאומי בנוער
 וכלל שיטתי מסע־תגובות לקראת בהכנות עסק האצ״ל
 יכלו לא ראש־פינה בפלוגת וחבריו יוסף בן אך ארצי,

 מיידית: לפעול אותם שעורר מקרה, קרה והנה לחכות.
 קר בדם רצחו עכו־צפת, בכביש מונית עצרו הערבים
 את בתרו ואח״ב יהודייה צעירה אנסו יהודים, חמישה

 נשמתו. עמקי עד נזדעזע יוסף בן שלמה לנתחים. גופה
 נמצא אני לך. לכתוב יכול איני ...” כתב: בגולה חברו אל

 יושבים אנו - ואנו? הזוועה, טבח של הרושם תחת
ומחשים..."

החשו. לא הם אך

 אישורו, וללא במקום האצ״ל מפקד של ידיעתו ללא
 בידם. חם ונשק ההרים אל בחורים שלושה יצאו

 יבוא — נחושה הייתה והחלטתם פקעה סבלנותם
יפעלו. הם — יבוא אשר עליהם
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הטבק בשדות עבודה בעת

לתמונה מקרם

מס׳

מס׳

בית״ר דרכית
כללי פם׳

SVL מס׳ארגי

הדרכיין בזול חתימת

ה■ לך K—־
 “•*W "'.•ינייג‘ משפחה ושם שם

 V’C.'^s'• ־ A׳Ac )גליל( וקן מארץ

¥שנת כית׳־ר תעודת ?על

לשנת

,u בראש־פינה י-ית״ר 
גיוס 0^?^ זסיבח שלמי׳

1 מ העומדים )ראשון

לשנת

 בית״ר למפקד אמר בארץ בהיותו להשיג. בית״רים יכלו לא אותו הלגאלי הסרטיפיקט במקום מבית״ר, יוסף בן שלמה שקיבל דרכון
 במוס חייתי כבית״רי חלוד(. עלייה )רשיון סערטיפיקאט' פארזשאווערטן א 'מיט באתי לא לאדץ־ישראל. דרכי הייתה "קשה בגליל:

אמות". ובבית״רי
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 בראש־פינה, הגיוס בפלוגת בהיותו יוסף בן ששלח המכתבים אחד
בפולין לאמו

נשמרו( לא המקוריים היד כתבי חבריו, בידי הועתקו )המכתבים

9.11.37 ראש-פינה,

חביבה! אמא
 הפרנסה מצב על מצבכם, על מצטער אני השם. ברוך בריאים שאתם רצון שבע אני .8. ו 1.37 בי ביום קיבלתי מכתבך את

 אני בית״רי ובתור בית״רי, שאני פעם אף תשכחי אל לעזור. עתה לעת יכול איני הגדול לצערי אבל בפרט, ובבית אצלכם
הפולני. בצבא משרת הייתי כאילו שנתיים, לשרת חייב
 בגולה, המשרות את קרובות לעיתים עזבתי שאם תחשבי אל בשבילך... חומרית עזרה על לדבר עדיין מוקדם ולכן

. ״שעשועים״ לשם רק זאת עשיתי
לחיות...( נוח בלתי שבהם למקומות, רק חיי דרך מובילה )בכלל

"נחת". מאוד מעט לך לגרום העלולות בדרכים הולך שאני לזכור, את צריכה תמיד ...
"ביזנס". של שונות בדרכים הולך שאיני זו, היא עובדה אבל בלוצק, כמו הנוחים, החיים בדרך ללכת יכול אני כאן גם
טובות. מכם לשמוע אלוקים ייתן השם, ברוך טובה, בריאותי ...

 אני בשנה(. פעמיים התבואה גדלה )בארץ לבדי חורש שאני הראשונים הימים - אצלי אצלנו. וזורעים חורשים עכשיו
 כאן כי לעבוד, יכול הטרקטור אין שבהם במקומות )טרקטורים(. במכונות רוב ע״פ חורשים בארץ טוב. כאיכר חורש כבר

 והבננות. האשכוליות הזהב, תפוחי עונת מתחילה גם עכשיו במחרשה. לחרוש הכרח יש מאוד, גבוהים הרים בגליל
 שום יותר לי אין יפות. יהודיות מושבות משתרעות לעינינו ההר על מאוד. יפה בסביבה גרים אנו להתפקע. עד אוכלים
 כל הרי מרוחק, נמצא כשאדם לחוד. ודבר דבר כל על לי כתבו ליי לכתוב כך כל ממעטים למה לך. לכתוב חשובים דברים

אותו. מעניין דבר

 תחכה. שהיא חושבני אבל מתנה. לך שולח הייתי כסף, לי היה אילו למוסיליה. שלום דרישת מכתבי. את מסיים אני
אחד. לכל לבבית שלום דרישת

יעקב שלום ממני,

מהפלוגה. קיבלתי כבר כי לשלוח, צריכים אינכם חולצות, תשלחו שלא משפיצמן, מכתב קיבלתם כבר ודאי פ.ס.
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שיין ואברהם ז׳ורבין שלום בפעולה: המשתתפים של עדותם

 של תוכניתה לשלושה שימשה התגובה לתוכנית כבסיס
 באחד הערבי האוטובוס את להתקיף הסניף מפקדת
 לבצע "החלטנו לצפת. ראש־פינה שבין הכביש מקטעי
 ש׳ מעיד המפקדה", ע״י תוכננה אשר פעולה אותה

 שמספרנו משום אותה לצמצם נאלצנו "אולם ז׳ורבין,
 רימון, אלא הנשק ממחסן להוציא הצלחנו ולא קטן היה

 ללא שנלקחו אלה, נשק בכלי ומאחר". פרבלום אקדח
 יצאו הארגון, של המקומי הסניף ממחסן רשות

 בוקר לפנות שלוש בשעה 21.4 ביום השלושה,
לפעולתם.

שיין: אברהם ממשיך
 .21.4.38 ביום הערבי האוטובוס את להתקיף ״יצאנו

 משום בבוקר, בחמש מוקדמת, בשעה יצאנו מראש־פינה
 מאיתנו אחד כל יוכל הפעולה ביצוע שאחרי שהאמנו

 תכנון קדם לפעולה יורגש. שחסרונו בלי לעבודתו לחזור
 המכוניות, תנועת אחרי עקבנו אחדים. שבועות של

 נהיה בבוקר תשע שעה לפני שכבר קיווינו ובצאתנו
בעבודה.
 ראש־פינה שבין הכביש בקטע בחרנו הפעולה כמקום
 בשעה הגענו לשם המושבה. שבין החד בעיקול לצפת,

 כי ידענו בדרכים. התנועה שהתחילה קודם ,5.30
 חיכינו. .8.00־7.30 השעות בין להגיע צריך האוטובוס

 הדרך של הסופי הקטע את ראינו המארב ממקום
 מפנינו הסתיר ההר אבל לראש־פינה, מטבריה שהובילה

 מגיעות שהן עד מראש־פינה הבאות המכוניות את
 הערבי האוטובוס את מרחוק ראינו והנה לעיקול.
 כי זה אוטובוס במיוחד בחרנו המושבה. אל המתקרב

 יוצאים היו צפת, בני הערביות, הכנופיות שאנשי ידענו
 לטבריה, בדרכם אח״ב ממשיכים להתקפות, ההרים אל

 תוכניתנו פי על בצפת. בתיהם אל בוקר עם וחוזרים
 ביריות האוטובוס את נתקיף ואני ז׳ורבין שלום כי נקבע

רימון. יזרוק יוסף ובן אקדחים
 יתגלגל וכך המנוע כל את תהרוס ההתפוצצות
נוסעיו. עם לתהום האוטובוס

 את והגברנו המתקרב האוטובוס טרטור את שמענו
 לפתע הנה לפעולה. הרימון את הכין שלמה דריכותנו.

 לבין בינינו עוברת מתקרבת, יהודית מונית עיני ראו
 שלמה של בידו עלה האחרונה בדקה הערבי. האוטובוס

 היהודית המונית בפתיל. הגפרור מגע את לעכב

 לעשות: מה ידענו לא ראייתנו. מטווח יצאו והאוטובוס
 בשעה מצפת היורד לאוטובוס להמתין או לפלוגה לחזור

 להצלחת הסיכויים כי לנו, היה ברור הצהריים. אחר 1.30
 אבל שבבוקר, מאלה פחותים הירידה בשעת הפעולה
 את הדבר יחליש הפלוגה אל שובנו יורגש שאם חששנו
 למרות להישאר, אפוא החלטנו התגובה. פעולת דורשי
 חמסין זה היה למארב. מספקת צידה לנו הייתה שלא

 אבל מאוד, קשה הייתה במארב והישיבה בשנה, ראשון
 ובן בו ירינו הערבי האוטובוס בוא עם בסבלנות. המתנו
 והאוטובוס התפוצץ לא הרימון הרימון. את זרק יוסף

 הנוסעים. צעקות בוקעות כשמתוכו בדרכו המשיך
 ההר, את בריצה עברנו המקום, מן להתחמק מיהרנו
 שנכנסנו לאחר מיד עזובה. חורבה לתוך ונכנסנו ירדנו
 נשארו ושלמה שלום מתקרב. איש צעדי שמענו לשם
בא. מי לראות יצאתי ואני בפנים
 שאל: אותי, כשראה מזרחי. היהודי, השוטר את הכרתי

כאןז׳ מעשיך ׳מה
 הבאנו ולכן חיפוש להיערך שעומד שמענו כי לו אמרתי
 ואני כאן ׳הישארו ענה: הוא לכאן. לגאליים בלתי עולים
והלך. אחד׳, אף פה אין כי להגיד אלך

 במקומות כוכים בה והיו חלונות ללא הייתה החורבה
 מתוך הכוכים, באחד התחבא אחד כל לחלונות. שנועדו
 יבחין לא לחורבה במקרה מישהו ייכנס אם שגם תקווה

 ואחריו לדלת, ביותר הקרוב היה ז׳ורבין שלום בנו.
 שררה עמידתי במקום ביותר. הרחוק הייתי אני שלמה.
 שמענו והנה ודברים אומר ללא עמדנו כך גמורה. אפילה

 גם נשמעו כאן(. )זה הון׳ ׳הדא בערבית אומר מזרחי את
 ע״י מוצא שלום את ראיתי פתאום אנשים. צעדי

 האנגלי: של שאלתו את שמעתי אח״ב אחדים. שוטרים
 ותשובתו אחד׳, לך ׳יספיק שלום: של קולו עודי׳ ׳יש
 עוד׳. ׳יש מזרחי: אמר לאנגלי נבלי׳ ׳שתוק מזרחי: של

 אני, יצאתי אח״ב שלמה. את מוציאים איך ראיתי
 ערביים שוטרים שלושה אחד, אנגלי שוטר לפני ראיתי

יהודיים. ושלושה
 לעכו. ואח״ב לצפת, משם לראש־פינה, כבולים הובלנו

 בידינו כבולים קפדנית, לשמירה נתונים היינו הזמן כל
 להשאיר רצו לא — השוטרים לנו שאמרו כפי וברגלינו.

 לבית והעבירתו נברח, שמא בצפת או בראש־פינה אותנו
בעכו". המרכזי הסוהר
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המשפט הבקר
25.5.38

 הצבאי ביהייד בפני מראש־פינה הצעירים שלושת משפט
ביחד שלושתם את לדון החליט ביהייד באשמתם. מודים אינם הנאשמים

 תסיסה בבקר. 10 גי־בשעה יום חיפה,

 התסיסה המשפט. בית ליד וצפיפות

 ביה״ד נמצא שבו המלכים רחוב סביב

 שעות כמה עוד החלה, בחיפה הצבאי.

 משפטם שמיעת שנקבע, המועד לפני

 אשר מראש־פינה הצעירים שלשת של

 הפסח בחג המושבה ליד נאסרו

 ויריות פצצות נשק, נשיאת באשמת

ערבי. אוטובוס על

 כאשר הראשון, הצבאי המשפט אפילו

 בפעם פארחן, השייך לדין הועמד

 האזרחי השלטון בתולדות הראשונה

 עניין בשעתו עורר לא בארץ־ישראל,

רב. כה

 אור לבש כאילו הצבאי המשפט בית

 מה אליו: נשואות הכל ועיני חדש

 שהנם הצעירים לשלושת יפסוק

 והמתיחות הפרוע המצב קורבנות

 שנתיים זה בארץ, פוסקת הבלתי

__________________ויותר?
 להיכנס הרוצים הם רבים

 האולם לתוך
 כניסה זכות לקבל המשתדלים רבים

 יכולים מעטים רק אשר ביה״ד לאולם

 המקום. מיעוט מפאת לתוכו להיכנס

 הסוכנויות כוח ובאי העיתונאים

 "המאושרים" בבחינת הנם הטלגרפיות

 הבכורה, זכות ניתנת להם אשר

 המדרכה את ממלאים הם והפעם

 ביה״ד אולם אל הכניסה לפתח סמוך

 כל מאין המשוער, על עולה ומספרם

 כי הכניסה. תאושר שלכולם ביטחון

 גם החשש וגדול הצפייה רבה כן על

 המחכים האלה "המאושרים" בקרב

 - לחסד או הלשבט דינם״ ל״גזר ברטט

 מצוידים כולם שלא גם, ומה

 הם רבים לכך. המיוחדים בכרטיסים

 של חבריהם מבין )בייחוד האנשים

 במיוחד שבאו הנאשמים( שלושת

 ומחפשים הארץ קצווי מכל לחיפה

 בכניסה לזכות כדי "פרוטקציה", איזו

ביה״ד. לאולם

 פניהם כבולים, מובאים: השלושה

דאגה. סימני מגלים אינם

 נשארו עוד בבקר. שמונה היא השעה

 המשפט. בית פתיחת עד שעתיים

 מקהלת מסביב מוגברת. השמירה

 בפני להסתכל שברצונם סקרנים

לבית יובאו שהללו בשעה הנאשמים

המשפט.

 הנאשמים שלשת הובאו 8.30 בשעה

 אל המשטרה של משוריינות במכוניות

 שמונה של חזק משמר תחת הדין בית

 בידיהם כבולים הם מזוינים. שוטרים

 חאקי מכנסי לבושים וברגליהם.

 ועל למשעי מגולחים לבנות. וחולצות

דאגה. סימני מגלים אינם פניהם

 שלושת הוכנסו מיוחדות שהיות בלי

 זיררבין, שלום שיין, אברהם הנאשמים,

 רק הבניין. לתוך יוסף, בן ושלמה

 להיכנס האפשרות ניתנת 9.30 בשעה

 הקהל. מן וחלק לעיתונאים לאולם

 להעיד שעליהם הנאשמים, קרובי

 לביה״ד להיכנם יכולים אינם מחר,

פניהם. על נסוך רב וצער

 11.20 שעה

 באים השופטים
 במשך התמלא העיתונאים שולחן

 קהל. גם הופיע זה אחרי מספר. דקות

 גיוזף, פילים ד״ר עוה״ד נכנסים לאולם

 כעבור מזכירות. ושתי עוזרים שני

 ישי. חוטר עו״ד גם בא מספר רגעים

 הצבאי, ביה״ד של העברי המתורגמן

 לעבודה עצמו מכין הירשפלד, מר

 צבאי משפט וזהו הואיל מאומצת,

 באשמה הנאשמים יהודים נגד ראשון

 באוויר ניסרה 9.45 בשעה כבדה. כה

 השופטים מבחוץ: החצוצרות תקיעת

 באולם מופיעים מיד הבניין. אל הגיעו

 רוביהם עם צבא אנשי ביה״ד

 תא אל נכנסים ואחריהם המכודנים

 זיורבין שלום שיין, אברהם הנאשמים

 יוסף בן כבולים. בלתי יוסף, בן ושלמה

 הם השלשה. מבין ביותר הגבוה

 פניהם על צחוק בבת נכנסים

 מתיישב ידם על קמעא. המחווירים

מזוין. בריטי שוטר

 השופטים חבר מופיע בדיוק 10 בשעה

 המיור )הנשיא(, סים המיור בהרכב

 בשם טאפל. והלויטננט המבלטון

 הקפטן מופיע הכללית התביעה

 השופטים חבר כניסת עם רוברטסון.

 המתורגמנים שני את משביעים

הפרוצדורה. לפי כדרוש

האשמה כתב
 בן ושלמה זיורבין שלום שיין, אברהם

 נתינים יהודים מראש־פינה, יוסף

על בעבירה נאשמים ארצישראליים,

 גי אי 8 סעיף א׳, א׳ פיסקה 8 סעיף

 בתיה״ד מחוקי ב׳ א׳ 8 וסעיף

האשמה: פרטי ואלה הצבאיים.

 סעיד רידה מוחמד על יריות א(

 ב־ ראש־פינה ליד באוטובוס ואחרים
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 עם וכדורים אקדחים שני נשיאת ב(

יום. באותו פצצות חמש

 או מוות לגרום בכוונה פצצה זריקת ג(

 שישבו רבים לאנשים אחר נזק

ראש־פינה. ליד באוטובוס

 מאנגלית תורגם האשמה כתב

לעברית.

 ביחד הנאשמים את ידונו
 שלא מבקש גיוזף, פיליפ ד״ר הסניגור,

 כל אלא ביחד, הנאשמים כל את ידונו

 כולם ולא הואיל לחוד, ואחד אחד

 מסתמך הוא האשמות. בכל חלק לקחו

 פרטים ומוסר באנגליה תקדימים על

הנאשמים. של אופיים על

 הסנגוריה, להצעת מתנגד הקטיגור

 שלושת כל התקשרו שלדעתו מכיוון

 גם הפשע. אותו את לבצע הנאשמים

 באנגליה תקדימים על מסתמך הוא

ביחד. כולם את לדון ודורש

 כי שוב מעיר גיוזף פיליפ ד״ר הסניגור

 להתקשרות זכר כל אין האשמה בכתב

 את לדון צבאי בי״ד מסמכות ואין כזו

התקשרות. על הנאשמים

 שהנאשמים דעתו על עומד הקטיגור

 במידה אחראים וכולם ביחד התקשרו

הפשע. אותו על שווה

 וחבר הויכוח את מפסיק ביה״ד נשיא

בנוגע קלה להתייעצות יוצא השופטים

 סדר כל את להפוך העלולה זו לנקודה

 שארכה התייעצות לאחר המשפט.

 כי ביה״ד נשיא מכריז שעה כרבע

 בקשת את לדחות החליט ביה״ד

הסניגור.

לא!
 אם ביה״ד אב לשאלת החל. המשפט

 הם עונים - באשמה מודים הנאשמים

לא! אחד: אחד

 שלושת כל ואומר: קם הקטיגור

 אחד פשע לבצע התקשרו הנאשמים

 התוצאות היו - מצליחים היו ואילו

 זה אין הרי הצליחו, לא אם איומות.

 ראש־ ליד אירע הפשע כלל. באשמתם

ב הנאשמים של מגורם במקום פינה,

 כשהתקרב אחה״צ. לאפריל גב

 כמה עליו נורו למקום האוטובוס

 להודיע הנהג מיהר אז יריות.

 שוטר שמע הזמן ובאותו למשטרה

 שרצים אנשים שלושה וראה יריות

 גם ראה הדבר אותו ראש־פינה. לעבר

 למקום מיהרה המשטרה אחר. שוטר

 נאשם את ראו עתיקה חורבה ובתוך

 פצצות 4 ידו ועל בידו אקדח עם אי

 ב׳ מספר נאשם אצל בשק. טמונות

 נאשם ופצצה. כדורים עם אקדח נמצא

 שני גם נמצאו בפינה. הסתתר גי מספר

 כי מעיד לנשק מומחה תרמילים.

 ושני אחד מאקדח נורה אחד תרמיל

 הנאשמים. אצל שנמצא שני מאקדח

 תביא הקטגוריה וברחו. ירו הנאשמים

 לכולם משותף היה שהפשע עדות

האוטובוס. את לתקוף הייתה ומטרתם

הנאשמים ספסל על השלושה
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(5.6.38) תרצ״ח בסיוון ז׳

הקטיגור של נאומו

 יריות ששמעו העידו עדים חמישה

 אחה״צ. 1.20 לשעה קרוב הזמן באותו

 שהיו היריות את תיארו מהם שנים

נסעו. שבו לאוטובוס קרובות

 את שם ומצאה לרפת נכנסה המשטרה

 אותם. ורק הנאשמים שלושת

 חשודות, בנסיבות נתגלו שלושתם

 ונשארו להתחבא מנסים כשהם

 שלא קיוו שהם ספק אין שקטים.

באפלה. בהם ירגישו

 אומץ אלמלא מתגלים, היו שלא יתכן

 השוטרים שני של ומסירותם רוחם

 ממנו חלק אתם, נמצא הנשק הערבים.

 גופו על וחלק ,1 מספר הנאשם יד על

 מסר לא אחד אף .2 מספר הנאשם של

 ברפת נוכחותם את שתצדיק סיבה

מאסרם. ברגע

 מאסרו בשעת הודה 1 מספר הנאשם

 שני ממנו. חוץ האחרים, שני שם שהיו

 למקום, סמוך נמצאו אקדח תרמילי

 יורים אנשים שראה הנהג, אמר שבו

 מצא, הבליסטי המומחה האקדח. מן

 מן ואחד גדול מאקדח נורה שאחד

 שלשת אצל שנמצא הקטן האקדח

הנאשמים.

 ר במרחק נמצאו הפצצות שתי

 הירייה, במקום הכביש מן מטרים

 העור בשק שנתגלה הטיפוס מאותו

ברפת. הנאשמים יד על שנמצאו

 שרשרת מהוות האלה העובדות כל

 בהכרח המובילות הוכחות, של חזקה

 הם הם הנאשמים ששלשת הנחה, לידי

 במידה שהשתתפו האנשים שלשת

 האלה. חוקיות הבלתי בפעולות שונה

 כל הרי )שיין( 1 מספר לנאשם בנוגע

 בדעתו מיושב שאינו זה, על העדות

 צרה בדיקה וע״פ 1938 משנת היא

 המקרה לאחר יום 20 שנעשתה

 בית רופא הובא לא )בראש־פינה(.

הנפשי. מצבו על שיעיד האסורים

 אין יוסף( )בן 3 מספר לנאשם בנוגע

 כי שאמר הרופא של עדותו על לסמוך

 לאחר גם אצלו עבד 3 מספר הנאשם

 בית־ את מבקש אני אחה״צ. אחת שעה

 לו היה נחוץ אם לכך, לב לשים הדין

 שכבר לאחר העזובה, ברפת פח לחפש

 בימין האשפה, מן גדול חלק ניקה

 העדות, לפי שעבד במקום לבית,

 סיפר לא למה בבוקר, 8 משעה

 בעדותו זה כל את 3 מספר הנאשם

 שהקטגוריה מניח אני במשטרה?

 שהיו רק לא מספקת במידה מוכיחה

 הנאשמים מן ששנים גם אלא יריות,

 למושג אשר אקדחים. משני ירו

 ששלושתם העובדה הרי נשק" "נשיאת

 הנשק כל עם האפלה ברפת נמצאו

 אותם למצוא כדי מספיקה מסביבם

 העדות, לפי לבושים, היו הם אשמים.

 שבשעת בשעה בה ארוכים, במכנסים

 מכנסים ללבוש בארץ נוהגים העבודה

 למה להבין, ירצה המשפט בית קצרים.

 כשנכנסה כך, כל שקטים היו הם

 הנאשם שקט היה בייחוד המשטרה.

 נקודת מאותה הם שלשתם .3 מספר

 1 מספר הנאשמים ההתיישבות,

 בבית - 3 מספר יחד. חיים 2 ומספר

 למה להבין, ירצה המשפט בית סמוך.

 כשנכנסה כך, כל שקטים היו הם

 הנאשם שקט היה בייחוד המשטרה.

 נקודת מאותה הם שלשתם .3 מספר

 1 מספר הנאשמים ההתיישבות,

 בבית - 3 מספר יחד. חיים 2 ומספר

 שמציאת מניחה התביעה סמוך.

 הנחה מאפשרת הכביש יד על הפצצות

אותן. זרק מהם אחד או שכולם

 אקדח נושא נמצא 2 מספר הנאשם

 זרק 3 מם׳ שהנאשם מניח, אני אחר.

 שהתביעה מניח אני הפצצות. את

 משותפת, פעולה כאן שהייתה הוכיחה

 כל שנעשו משוכנע המשפט בית ואם

 הנאשמים ושלושת האלה העבירות

 כולם אשמים הם הרי יחד, נמצאו

 או פחות במידה ההאשמות בשלוש

גדולה. יותר

 את לחייב אפוא דורש )הקטיגור

שלשתם(.
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הדין פסק הוצאת לפני גיוזף, פילים העוייד, של נאומו

 אי־ פרשת כל את מגולל הסניגור

 בארץ. הערבי הדמים וטרור הביטחון

 לגרדום הועלה לא הבית חורבן "מימי

 בארץ־ יהודי שום המשפט בית ע״י

 אחר בחרדה עוקב העולם כל ישראל".

 הצעירים "האם — הצעירים של גורלם

 ולליסטים? לטרוריסטים דומים הללו

 על חדשים קורבנות תוסיפו אל

 הקורבנות של הארוכה הרשימה

בארץ־ישראל". היהודים

 לשום גרמו לא הנאשמים
 בנפש נזקים או אבדות

 המשפט" בית לפני שהובאו "העדויות

 "הן - גיוזף פילים ד״ר המשיך -

 בנוגע מעורערות ובלתי ברורות

 בנפש נזקים או הפסד ששום לעובדות,

 אף הנאשמים. ע״י נגרמו לא ברכוש או

 סבל לא אחד אף ניזוק, לא אחד

 צריכים מ.כ. מהתנהגותם. בתוצאה

 נכנסו האלו שהנערים לכך, לב לשים

 של צעיר בגיל ראש־פינה לשטח

 בנקל, רשמים קולטים כשהם חייהם

 אלה צעירים של ונפשם רוחם ושהלך

 התנאים ע״י ספק, כל בלי הושפע,

 בארץ השוררים נורמליים, הבלתי

בפרט. חיו הם שבה ובעדה, כולה

 מחוסר הנובעת המתמדת, המתיחות

 לילות־ ולעבודה: לחיים הביטחון

 רצופים, חודשים במשך הנדודים

 המושבה על בשמירה עליהם שעברו

 שעלול גורם זהו - התנפלויות מפני

 בני של הנפשי משקלם בשווי לפגוע

 להביא יש בגרות. של בגיל אדם

 רחוקים היו האלו שהנערים בחשבון,

 המרגיעה ומהשפעתו הוריהם מבית

 אפוא אפשר בסכנה. בעצמם ונמצאו

 עוד יכלו לא האלה שהצעירים להבין,

 ויש הזאת. המתיחות את לנשוא

 תוצאה היא שהתנהגותם להניח,

 המושבה נמצאו שבו הסכנה, ממצב

וסביבותיה. ראש־פינה

 שהנאשמים יתכן,
 חייהם את ביריותיהם הצילו

יהודים כמה של
 על הקטגוריה עדי מפי שמעו מ.כ.

 בראש־פינה ששרר הביטחון, אי מצב

 אירע שבו בתקופה וסביבותיה,

 זו. לתקופה סמוך או הזה, המאורע

 שעמדה ההתנפלות על שמעתם

 על הזה המאורע ביום להיערך

 טבריה־צפת. בכביש יהודי אוטובוס

 שכבו שהם השוטרים מפי שמעתם

 זו, התנפלות למנוע בכדי במארב,

 מתרחש היה לא זה שמקרה ויתכן

 תסכימו שאתם בטוח, ואני לעולם,

 אפשר האלה הנערים שאת לדעתי,

 חוסר־ביטחון של לקורבנות לחשוב

ימים. שנתיים זה בארץ השורר

 האלה הצעירים באו מה לשם
למולדתם?

 לשעת התקנות של שכוונתן "אמרתי,

 לטרוריזם קץ לשים הייתה חירום

 לא הן אבל בנפש, ולקרבות המאורגן

 את לקפח בכדי פנים בשום נתחברו
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אלה. צעירים ילדים של חייהם

 נאצלה שאיפה מתוך לארץ עלו "הם

 נפרדו הם ישראל. ארץ את לבנות

 ביום שעות 16 עבדו ממשפחותיהם,

 עשו הם בלילות. משמרם על ועמדו

 לסייע בכדי שביכולתם, מה כל את

הארץ. של לתקומתה

 בלתי צעירים בין עצום הבדל ישנו

 טרוריסטים לבין אלה מנוסים

 בית לפני מובאים שהיו המאורגנים

 הטרוריסטים עכשיו. עד שלכם הדין

 אני אבל - להרים חוזרים הרגילים

 לנערים שתוציאו פס״ד שאם בטוח,

 יחזרו הם הרי קל, יהיה האלה

 חברים ויהיו הפרודוקטיבית לפעולתם

בחברה. מועילים

 החורבן מימי קרה לא עוד
 בא״י לגרדום יועלה שיהודי

 חורבן מימי הדבר, קרה לא פעם אף

 יועלה שיהודי היום, ועד השני הבית

 הזאת. בארץ בית־משפט ע״י לגרדום

 הראשון, המקרה זה מקרה יהיה האם

 ימי בדברי לדורות להיחרת העתיד

 בית ע״י לגרדום יועלה שיהודי ישראל

בא״י? הדין

 רק ראויים האלה שהצעירים סבורני,

 אני התנהגותם. בעד מאוד קל לעונש

 הנערים על שעברו שהעינויים סבור,

 בית בחדר הזה המשפט בשעת האלה

 מספיק עונש הם עכו ובכלא הדין

 אחראית, הבלתי התנהגותם עבור

 נורמלי הבלתי המצב ע״י שנגרמה

 על שהשפיע המתמיד המתיחות ולחץ

 לא עוד פעם שאף סבורני, נפשותיהם.

 איזה לפני לזה דומה משפט התברר

 ושבתולדות שהוא, צבאי דין בית

 פעם אף היה לא הצבאיים המשפטים

 מסיבות כשישנן לזה, דומה משפט

 גזר את להמתיק אתכם המחייבות

הדין.

 מספר את תגדילו אל
היהודים! הקורבנות

 רשימת על להוסיף רוצים אתם כלום

 המונה הזאת, בארץ היהודים החללים

 ותצרפו הכי, בלאו גם יהודים מאות

נוספים? קורבנות אליה

 אחר בחרדה עוקב היהודי העולם כל

 בלב עוקבים העולם כל יהודי המשפט.

 גורלם אחר גדולה חרדה ומתוך רוטט

 הקורבנות שהם האלה, הנערים של

 ציבור חברי בתור שנפגעו, הראשונים

 למופת עצמית שליטה שהראה

 במשך בא״י. המהומות בתקופת

 250מ־ למעלה נרצחו האלה השנתיים

 ונהפכו נפצעו אחרים רבים יהודים;

 מהתקפות כתוצאה לאינוולידים

 נזקים ברוטאליות; ומהתנפלויות

 נגרמו לירות אלפי מאות של בסכומים

 נרצחו זו בתקופה היהודי. לרכוש

 אחיות רופאים, חוקרים, מדע, אנשי

 בצורה או יריות, ע״י וילדים רחמניות

 דמים קרירות מתוך נטבחו הם אחרת:

 רכבות באש, הועלו בתים גמורה.

 נורו מכוניות הפסים, מן הורדו

 יש האם פוצצו. גשרים בכבישים,

 לא האלה שהנערים כך, על להתפלא

 כל את משקלם? שווי על לשמור יכלו

 בצדק לתאר אפשר - עשו שהם מה

 איבד שמוחם תגובת־ילדים של כגילוי

משקלו. שיווי את

 היו חירום לשעת התקנות
 הערבים, לטרוריסטים מכוונות

הנתקף. לצד ולא
 והכוונה שהמטרה תבינו אתם הרי

 חירום לשעת התקנות של העיקרית

 - הייתה הצבאיים הדין בתי והקמת

 ולליסטים לטרוריסטים קץ לשים

 הזאת. בארץ אשר בהרים הנמצאים

 שהמחוקק, לדעתי, תסכימו אתם

 לא הללו, התקנות את שפרסם בשעה

 נראים האם האלה. לנערים התכוון

 או כטרוריסטים האלה הנערים

 כמו התנהגו הם כלום כליסטים?

 לאחר ליסטים, וכמו טרוריסטים

 הראו הם האם ברפת? שנמצאו

 בשעה למשטרה, כלשהי התנגדות

שנאסרו?

 במסרם למשטרה, עזרו הם להפך,

 האם ברפת. שנמצאו הפצצות את להם

 של התנהגות הולמת זו התנהגות

 שקדמו המסיבות האם טרוריסטים?

 שבה המשפחתית הסביבה למקרה,

 לאופים, מספקת הוכחה אינן חיו, הם

 כפי דופי, של שמץ אף בו שאין

 עדי ע״י שנמסרה העדות שהוכיחה

הקטגוריה.

 שנערים להגיד, מכם מישהו יכול האם

 לעונשין או מוות, לעונש ראויים אלה

אחרים? חמורים

 עוזר היהודי היישוב
הצבא לשלטונות

 רגילה בלתי בהבלגה התנהג היישוב

 טבח של איומה פרובוקציה לנוכח

עליו. שעברה וחורבן,

 בשלמותו היהודי הציבור אין האם

 מתוך והמשטרה, הצבא לכוחות עוזר

הוא? חייו סיכון

 הצבא חובת מקיים הוא אין האם

 תפקידו את אחרות בצורות וממלא

בארץ? המהומות של זו בתקופה

ג׳וזף פיליפ עו״ד — הסנגור
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 הראשון הבוקר על שיין אברהם של מעדותו קטעים
למוות הנידונים בתא

שלישי( בגוף מספר הוא עצמו )על

 לעתים אברהם איתו שוחח בפלוגה ישן. עוד "שלמה
 הרבה לא בתוכו, מסוגר היה, שתקן בחור רחוקות.

 רק כחבר, אבל טוב. ופועל מסור בית״רי להתפלפל,
 לישיבתם הראשונים בימים עוד הכירו. 11 בחדר בכלא,

 רבה מה נשמתו. יופי בכל להתגלות התחיל המשותפת
 המכונית. על הרימון את זרק שלמה בו. הצפונה העדינות
 ובמשך אברהם. הרכיב הרימון את התפוצץ. לא הרימון

 את שלמה הזכיר לא ברמז, אפילו ישיבתם, זמן כל
 דברים מיני כל על לשיחות. זמן הרבה יש ובכלא הרימון,
 באיזה לנגוע לא משתדל ששלמה אברהם והרגיש שוחחו
 הרימון כי שלמה הבין כי לרימון. הקשור נושא שהוא
 על בשכבו בלילות, חברו. אברהם של מנוחתו את גוזל

 בעבודת ופרט פרט כל על עובר אברהם היה ה״בורש"
 לשניים, אותו חתך הפתיל, את לקח איך הרימון. הרכבת

 החצי את חיבר בסדר, שהוא בראותו אחד, חצי ניסה
למען ברזל בחתיכות מילא הרימון את לדטונטור; השני

הדין פסק
 בית־הדין אב הודיע וכשחזר, להתייעצות, יצא הדין בית

 להגיד למישהו יש האם לשאלה חייבים. שהנאשמים
 אל פנה שבו נרגש נאום ונשא ג׳וזף עו״ד קם מה, דבר

 הפסיכולוגי ברקע להתחשב השופטים של מצפונם

 את עשה ובקפדנות בזהירות שלו. ההרס כוח את הגבר
 אילו פעל... לא הרימון הכל ואחרי ההרכבה, מלאכת

 אולי השלושה. נאסרים היו לא אולי פועל הרימון היה
 אולי... ושלישית... שנייה פעולה עושים כבר היו כעת
 מהם ושניים בכלא. ושלושתם פעל. לא הרימון אבל

 נשמתם..." צאת עד צווארם על ל״תלייה נידונו
 של עדותו את הדין בבית כששמע לאברהם רווח מה

 60ב־ הפתיל, רק כהלכה, הורכב הרימון הצבאי. המומחה

 עבר לא זה בגלל לו... היו לב 40% רק ריק, היה אחוזיו
 אמנם מלבו. נגולה אבן הרימון... הופעל ולא הזיק

 המזל שקט. מצפונו אבל מצבם, את שינתה לא זו עובדה
 את מנסה אברהם היה אילו בהם. שיחק והאכזרי העיוור
הפתיל... של השני החצי
 באוזניו: לחש כששלמה אז, הרגשתו את יזכור תמיד

האשם". בך שלא "ידעתי

חייבים! -
 הזוועה למראה הצעירים לב על שהעיק ובדכאון

 הצעיר בגילם להתחשב ביקש וכן בארץ, המתמשכת
בעונשם. ולהקל

למיתה נידונו יוסף ובן שיין - הדין גזר
 בחיפה הצבאי בית־הדין הוציא קצרה התייעצות לאחר
הדין. גזר את

 שיש החליט הדין ובית רוח, מחלת בשל חייב נמצא לא
רוח. לחולי בבית־חולים להחזיקו

 אל ביריות חייבים נמצאו יוסף, ובן שיין הנאשמים, שני
ז׳ורבין הנאשם למיתה. ונידונו נשק, ובנשיאת המכונית

 המדינה "תחי וקרא: יוסף בן קם הדין פסק הוצאת אחרי
הירדן." גדות שתי על העברית
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חנינה בקשות
1938 ביוני 5 לכבוד

ירושלים. בארץיישראל, מלכותו הוד של הצבא כוחות מפקד
המפקד, אדוני

 ע״י ראשיפנה צעירי שני על שנחרץ מוות של הדק פסק לרגל ברמנדגן המקומית המועצה ובשם בשמי לכבודו לפנות בזה מתכבד הנני
בחיפה. הצבאי הדין ת־ בי

 למות אופן בשום ראויים אינם האלה הצעירים ששני ספק, של צל בלבנו אין הנפש. עמקי עד רמתיגן תושבי כל את זעזע זה פסקידין
 ידי על עליהם שהוטלה באשמה אשמים הם אם אף האלה, הצעירים כזאת. קשה לפגיעה ראוי איננו העברי והיישוב פושעים, מות

 את שתקף העמוק הייאוש את - חוקית בלתי בצורה כי אם - הפגינו הם אולי בנפש; אבדות ולשום אסונות לשום גרמו לא התביעה,
היהודים. אחיהם של וברכושם בחייהם פוסקת הבלתי ההתנקשות למראה העליון, בגליל הנוער את ובייחוד כולו, היישוב

 כל מצד להערכה זכתה שהבלגתו העברי, היישוב ראוי כלום כזאת? לתגובה ראוי נאשמים, הם שבו למעשה שהמריצם זה, רגש כלום
והתפרצו? בעצמם עוד לעצור יכלו לא אם לגרדום, יעלו שבניו כולו, העולם

 שעם הצעירים, מאחינו שנים לתליה להעלות ולא אלה רגשותינו את בחשבון להביא בבקשה כבודו אל פונה אני רמתיגן תושבי כל בשם
רגילים. פושעים בהם לראות מסוגלים אנו אין הערבי, האוטובוס על היריות למעשה אייהסכמתנו כל

אחר. לעונש דינם את ולהחליף האחרון בזמן היו הם שבהן האיומות המסיבות ואת הרך גילם את בחשבון להביא כבודו את מבקשים אנו

1938 יוני 6 ד1לכב

הראשי המפקד
ועבתהירדן בארץיישראל מלכותו הוד צבא של

ירושלים הראשית, המפקדה

המפקד, כבוד
 הדין בבית יוסף ובן שיין הצעירים על שנחרץ מוות, של פסקיהדין את יאשר אלינא תחנונים: בבקשת כב' אל פונות מטה החתומות אנו

האחרון. ו' ביום בחיפה הצבאי
 הם מורדים. ואינם פושעים אינם - למעשה שותף בכלל היה אם רב ספק יש - והשני שנה, 17 בן הוא מהם שאחד האלה, הצעירים

 אין ואם ימים. שנתיים זה העליון, בגליל ובייחוד בארץ, עמם נתון שבהם והרציחות החורבן ההרס, נוכח יאוש מעשה שעשו אנשים
הכלל. מן יוצא בלא כולנו את מקיף מעשם, נולד שמתוכו היאוש, הרי - התפרצות למעשי מסכים היישוב

 הצדקה. כל לה שאין החוק, בשם דמים שפיכת תהיה לפועל וההוצאה מות, לעונש ראויים אותם שיראה בארץ, יהודי אין
הזה. האיום התקדים יצירת ראשו על תיפול נא ואל הזאת, הדמים שפיכת את ימנעתא כבודו: לפני מתחננות עבריות ואימהות נשים
בקשתנו. את שיקיים ובתוחלת באמונה חותמות והננו



 זיברטינסקי זאב של הקבועה בהשתתפותו מדיני ציוני עיתון18.6.38
 לונדון ועד מוורשה רחבת־היקף תנועה

מראש־פינה הנידונים הבית״רים לטובת

 אנו אין בנו בלתי־תלויות מסיבות

 על הדיבור את להרחיב יכולים

 רחבי בכל שקמה העצומה התנועה

 שני לטובת יהודי הלא ובעולם הגולה

 מראש־ הנידונים הבית״רים הצעירים

 יוסף. בן ושלום שיין אברהם פינה,

 את להביא נוכל לא זו מסיבה

 בקשר שנתפרסמו הנלהבים המאמרים

 - בגולה העיתונות בכל זה עם

 את רק איפה נציין בפולין. בייחוד

היבשות". "העובדות

 גוטליב, ד״ר של )מאמרו ב״מאמענט"

 )ליריק ב״הינט" הסיים(, ציר

 ב״נאש גלוס", ב״נובי זאוינהורן(,

אכספרס", ב״אונזער פשגלונד",

ב״ראדיו", נייעם", ב״היינטיקע

 מאמרים הופיעו ראנו" ב״פיונטה

 על שהוצא הדין פסק ביטול לטובת

מראש־פינה. הבית״רים שני

 וולט" "אונזער של האחרון הגליל

 שני של לגורלם כולו מוקדש

 ולתנועה מראש־פינה הבית״רים

בעולם. לטובתם שהתחוללה

 נתפרסם גארדיין" ב״מאנציסטר

 את לחונן דרישה הובעה בו מאמר,

הבית״רים". שני

 של מכתבו מובא ביוני 6מ־ ב״טימס"

 ה.צ.ח. של המשפטי היועץ לנדמן, מר

 את לשנות דורש הוא בו בלונדון,

הנידונים. של דינם פסק

 המזרחי של "יבנה" הספר בבתי

 פסק על לילדים מורים סיפרו בפולין

 ע״ש מברק שלח "יבנה" מרכז הדין.

 30.000 בשם בא״י הראשי המפקד

 אברהם את לחונן הדורש ישראל, ילדי

יוסף. בן ושלמה שיין

 המדרשות ובתי הכנסיות בתי בכל

 השבועות חג בימי נישאו בווארשה

 עלו אח״כ המאורע. על נאומים

 שברך" "מי ועשו לתורה המתפללים

 הנידונים. הצעירים לשלום

 לשלטונות פנה הפולני המיניסטריון

 של פס״ד שינוי בדבר הבריטים

 של הפניה הנידונים. הצעירים

 רק לא באה הפולנית הממשלה

בלונדון. גם אלא בירושלים,

 גדולה התייעצות התקיימה בליבוב

 גרינברג, צבי אורי של בהשתתפותם

 לוין ד״ר הרבנים זומרשטיין, הצעיר

 צורות בכל שדנה פרוינד, ודייר

ההגנה. פעולות

 מברק שלחה בפולין "המכבי" הנהלת

 המכבי אגודת בשם הראשי למפקד

 ספורטאים 50.000 המונה בפולין,

 לצעירים חנינה בבקשת יהודים,

הנידונים.

 בפולין, הרבנים אגודת של הועה״ם

 היהדות כל של כוח באות בתור

 למפקד גם מברק שלחה הפולנית,

 שלחה כן הדרישה. באותה הראשי

 בווארשה. היהודית הקהילה גם מברק

 קהילות ע״י נשלחו מברקים מאות

 נשים ברית "ויצרי, ע״י בפולין, אחרות

 אחרות. הסתדרויות ועשרות לאומיות

 כמה שוב נערכו ביוני 12ו־ 11 ,10ב־

 את לבטל בדרישה בווארשה אספות

 הנידונים. הבית״רים של הדין פסק

גדולים. המונים השתתפו באספות

מוסיפים מברקים מאות הרבה

 הדוויות ישראל מקהילות להישלח

 ובארצות בפולין שונים ומארגונים

 של דינם גזר ביטול בדרישת אחרות

הבית״רים. שני

 ישראל קהילות וכל הראשית הרבנות

 הראשי למפקד מברקים שלחו בליטא

 שני של דינם פסק את לבטל בדרישה

הנידונים.

 "החרדה מפולין: לנו כותבים חברינו

 ומקום מקום בכל היא השנים לגורל

 ברחוב כל, שיחת יהודים. בין גדולה

 עניין ראש־פינה. הכנסת: ובבית ובבית

 למרות הלבבות, מן נשכח כבר חניתה

 כולם לו. שעשו המנופחת הרקלמה כל

 אחד: דבר על רק ומדברים חושבים

ראש־פינה". עניין

בגינבה וגם

 בגינבה הקהילה ועד )סט״א(. 16 גינבה

 מברק שלחו אנוש לזכויות הליגה וכן

 לתת בירושלים חינינג לגנרל בקשה

בחיפה. הצבאי בבית־משפט חנינה

26.6.38
לשיין - עולם ומאסר יוסף לבן מוות דין אושר

 מפקד הממשלתית: המודיעין לשכת

 פסק ואת בדין חיובו את אישר הצבא

 הדין בית שהוציא מוות, של הדין

 יוסף יעקב שלמה על בחיפה הצבאי

שנמצא מראש־פינה, יוסף( בן )הכוונה

 אוטובוס על חם בנשק ביריות חייב

 באפריל 21 ביום בראש־פינה, שנסע

 וכדורי אקדחים שני ובנשיאת ,1938

 בראש־פינה פצצות וחמש אקדח

יום. באותו

 שיין אברהם של למשפטו באשר

 על חייב נמצא הוא שאף מראש־פינה,

 ביריות בחיפה הצבאי הדין בית ידי

 בראש־פינה, אוטובוס על חם בנשק

שני ובנשיאת ,1938 באפריל 21 ביום

 פצצות וחמש אקדח וכדורי אקדחים

 אישר — יום באותו בראש־פינה

 אולם בדין, חיובו את הצבא מפקד

 עולם, למאסר ממיתה עונשו את הקל

הנאשם. של גילו בגלל

26.6.38

ויצמן דייר
לבן־יוסף חנינה מבקש

 לפני אתמול התייצב ויצמן חיים ד״ר

 מאלקולם מר המושבות מיניסטר

 בך לשלמה חנינה מתן בדבר מקדונלד

 אושר לתליה דינו פסק אשר יוסף

 בירושלים. היינינג גנרל ידי על אתמול

 שנתקבלו הטלגרפיות החנינה בקשות

הרצוג ד״ר הראשי הרב בחתימת

 היהודיים העיריות ראשי ובחתימות

 רבים, ומוסדות ישראל עדות בא״י,

 המושבות. למיניסטר היום נמסרו

םט״א(.)25 ווארשה,

 תענית גזרה בפולין הרבנים אגודת

 עם יחד זה, שבוע ב׳ ליום ציבור

רחמים ובקשת תחנון תהילים, אמירת

 של לחייו בפולין הכנסת בתי בכל

 אגודת במצוות בן־יוסף. שלמה

 תהילים בשבת היום אמרו הרבנים

 בתי בכל מיוחדות תפילות ונערכו

 לתלייה הנידון חיי להצלת הכנסת

בא״י.

הבריטי הציר )סט״א( 25 ווארשה,

 רוויזיוניסטית, משלחת לראיון קיבל

 אישור נגד מחאה תזכיר לו שמסרה

 בן־יוסף שלמה על המוות דין פסק

 לציר מסרה המשלחת מראש־פינה.

 להריצה מנת על חנינה בקשת הבריטי

 בזכות שישתמש בלונדון גיורג׳ למלך

חנינה. למתן המלכות הוד
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 הצינוק קירות על ידו בכתב יוסף בן שחרס סיסמאות
הסוהר בבית שקיבל ספרים דפי ועל עכו בכלא
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 אני שנה. אלפיים לאחר המלכות ידי על בארץ שייתלה הראשון היהודי להיות - הזה הגדול לכבוד ראוי שאינני חושב אני
הזה. הבית״רי הנני שאני בכך, מתגאה ואני הוא, בית״די - זה ראשון שיהודי בכך, מתגאה

האחרון. לא אבל הראשון, רק שאני בטוחני
השחרור. במלחמת אחרי ילכו אלפים, גם אולי - יודע ומי מאות, עשרות,
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 בן שלמה להברחת התוכנית
הכלא מן יוסף

 הדג של חלקו על גולדמן, יעקב חרב של עדותו
ההברחה בתובנית ז״ל הרצת הראשי

 הרב )של הפרטי מזכירו שימשתי ההם "בימים
 לשחד הייתה התוכנית ז״ל(. הרצוג הראשי
 בריחת את שיאפשר הערביים, מהסוהרים אחד

יוסף. בן
 — הערבי הסוהר עם המקשר היינו - המבצע

 מפתח־תקוה. הגיבור שפירא, אברהם מר היה
 אולם עליו, המוטל את עשה אמנם שפירא מר
 בזה שיהא מנימוק זו לתוכנית סירב יוסף בן

 שמתוך שיגידו ישראל, שם חילול משום
מהגרדום". בורחים פחדנות

 בן־יוסף שלמה של מכתבו
בפולין בית״ר בקן לחבריו

 חבריו של התשובה מכתב
בפולין בית״ר בקן

>ז־הי!



לגרדום עלותו לפני ימים שישה בראש־פינה, העבודה בפלוגת לחבריו מכתב
23.6.38 עכו ביתיהסהר

וחברים, חברות תליחי
 בעד לתליה, ההולך הראשון בית״רי בתור מרגיש שאתה מה את נייר, על חפשי באופן לעלות אפשרות לך שאין והו בביתיהסהר, גרוע הכי דבר

 הלוחם. העברי על שמוטל התפקיד את ממלא אני אבל הזה הכבוד את שווה לא שאני למרות בזה, מתגאה שאני לכם להסביר רציתי מולדתו.
 ישראל", לעם לעם, הכל בשבילי, רוצה אינני וכלום לי אין "כלום החלוצית: הסיסמה ארצנו. בעד משלמות בעולם טוב יותר דבר אין ובאמת
 באופן הבית״ר למען עבודתי את גומר אני ועכשיו שנים 10 במשך הבית״ר למען עבדתי השפעתה תחת עמוק. הכי הרושם עלי עשתה

 כל למרות תקום יהודים שמדינת גמור בביטחון למות הולך ואני שמח אני מותי. יום עד לבית״ר הייתי עבד בזה. מתגאה אח בית״רי.
קדימה! לכו המכשולים!

 יוסף בן שלמה
 ש״יכולים" מאלה טובים יותר שרוצים אלה

ההיסטוריות! בגבולות יהודים מדינת תחי דבוטינסקי! זאב יחי
שפתנו(. את ללמד הספקתי לא עוד השגיאות על )תסלחו הבית״רית! התנועה תחי העברי! הנער יחי

 — ז׳בוטינסקי בית״חזאב לראש בן־יוסף שלמה של האחרון מכתבו
לגרדום עלותו לפני יום

28.6.38 עכו הסהר בית

דבוטינסקי זאב בית״ר ראש לכבוד
תל-חי!
אדוני,

 מעשים איזה בעד בארץ־ישראל. בית״ר של מגויס בתור והאחרון, הקדוש תפקידי את למלאות הולך אני מחר כי להודיעך הגדול הכבוד לי יש
 הזו ולדרך בה, ללכת שהשתדלתי מדריכי, של תוצאות שזה חושב אני קדוש כך כל תפקיד למלאות האושר את לי שיש לכך, זכיתי טובים

 יודע אני כי יקירי, תעצב אל הנשגב. רעיוננו בעד עצמי את להקריב הכבוד לי שיש בזה מתגאה ואני רפש" הוא שקט "כי ברזל", "דרך קוראים
 בראש לתליה אלך שאני שלי, אחרונה הבטחה מבטיחך אני טבעיים. מדברים למנוע אפשר אי לילדים, אב כמו הבית״ר בשביל דואג שאתה

שפתי. על לי יקיר כך שכל שמך עם אמות ואני בית״רי, כמו זקוף
 לראות שתזכה אותך מאחל אני הנרדף. עמנו את לשחרר שתוכל האיש הוא אתה רק כי שלך, האמיץ הנוער עם קדימה לך בית״ר, ראש אדון
ידך. את לוחץ ואני הקרוב... בעתיד הירדן" גדות שתי על היהודים "מדינת את

מולדתו, בעד למות הכבוד לו שיש מביתרי תליתי, עליך, ארוכים חיים
יוסף בן שלמה

לוצק. הולדתו, בעיר בית״ר קן אל מכתב
28.6.38 בעכו הסוחר בית

חי! תל בלוצק. הרוויזיוניסטית המשפחה לכבוד
וחברות, חברים

 מאוד, מאוד מתגאה ואני הזה הזכות יש ליחידים רק שלא. חושב אני כמוני? מאושר אדם בן עוד יש האם תליה. ידי על למות הולך אני מחר
בית״רי. כמו האחרון תפקידי את אמלא ואני
 עבודתם את ימשיכו שהם מקווה ואני לכם מודה אני ארצה. לעלות לי שעזרו אלו את מאוד טוב זוכר אני אבל שמות, להזכיר רוצה לא אני

לוצק(. בשביל )ביהוד לנו נחוצה כך שכל
 אחד כל את לי. יקירים כך כל שהם ביתר״יותיים כל את החביב אחרון ואחרון החיל, ומבריח מהצהר והחברים החברות כל את זוכר גם אני

.עמנו שחרור בעד החרובים האלה וביחוד .מאוד טוב זוכר אני ואחד
 בבית״ר עבודתי של שנים בעשר ואני הבית״רים של הוא העתיד כי קדימה! לכו עמנו, שחרור בעד מלחמה אות בתור שלי המוות את קחו

 ועזרו ואמצו, חזקו ארצנו! בעד עצמי את להקריב גם יוכל שאני מאושר אני ועכשיו בלילות, לשמור וגם ארצנו אדמת את לחרוש גם הספקתי
ארצנו. בעד למות וגם לחיות ללחום, כדאי כי כך, כל הנרדף עמנו את לשחרר למנהיגנו
דבוטינסקי. זאב י שלנו בית״ר ראש של השם עם אגמור אני שלי האחרונים הרגעים

תליתי הלוחם! הגוער יחי ז׳בוטיגטקי! זאב יחי ז׳נוטיגסקי! זאב יחי

נשמרו לא המקוריים היד כתבי חבריו. ע״י הועתקו המכתבים



27.6.38

בן־יוסף שלמה גורל

בבתי־הכנסת ותחינה תפילה

נעולים והשעשועים בתי־הקפה יהיו הערב כל

בי. יום תל־אביב
 כל מתבקש אחה״צ 5 בשעה היום

 להתכנס אביב בתל העברי הציבור

 לתפילה הגדול הכנסת לבית

 למוות הנידון להצלת ולתחנונים

 הרבנים ינאמו יוסף. בן שלמה

הראשיים.

 ייסגרו והשעשועים הקפה בתי כל

 הלילה. וכל 5 משעה בהחלט

 לנו: מודיעים העירייה ממזכירות

 החליטה תל־אביב עיריית מועצת

 הראשית הרבנות להחלטת להצטרף

 למען בציבור תפילות להערב שקבעה

 שנידון בן־יוסף שלמה של חייו הצלת

 הצגות כל ביטול לדרוש למוות,

 אחרות והצגות קולנוע תיאטרון,

 בתי כל את לסגור כן וכמו למיניהן

 בערב. 5 משעה החל הקפה

 ע״י נדרשים ואזרחיה העיר תושבי

אלו. לדרישות להיענות העירייה

)סט־יא(. 27 ורשה,
 בפולין רבות יהודיות באספות

 לממשלת לפנות החלטות נתקבלו

 בך לשלמה חנינה בבקשת בריטניה

יוסף.

 הצ״ח של עצומה המונית באספה

 רחל לאמו, יוסף בן של מכתב נקרא

 אמו לפני מתחנן הבן בו טבציניק,

 בנה. אבדן על צערה מלבה להשכיח

 אלפי על מזעזע רושם עשה המכתב

הנאספים.

 הכריזה ליוצק בעיר הנמצאת האם

 היהודית העיתונות באי־כוח בפני

 רצוץ שבה האם "לב כי לבקרה, שבאו

 חס יעבירו אם נוחם ימצא ולא ושבור

 בנה את תליה ע״י העולם מן וחלילה

הימים". כל גאוותה שעליו חביבה

)סט״א(. 27 וורשה,
 וההסתדרות הראשית הרבנות

 ושונות רבות בערים הציונית

 טלגרמות הריצו בלוצק והקהילה

 רחמים בבקשת בוורשה הבריטי לציר

יוסף. לבן וחנינה

 בפולין, התורה וגדולי רבנים מאתיים

 הש״ם סיום יובל בחגיגת המשתתפים

 ראשי עם יחד לובלין, חכמי בישיבת

 למלך מברקים שלחו וחכמיה, הישיבה

 היינינג ולגנרל בלונדון גיורג׳

יוסף. לבן חנינה בבקשת בירושלים

 חיפושים נערכו הלילה במשך
בתל־אביב ומאסרים

 אביב תל משטרת ערכה הלילה במשך

 ההפגנה לרגל ומאסרים חיפושים

 יוסף. בן של הדין פסק נגד אמש

 הנדרשים, נמצאו לא רבים בבתים

 אנשים שמונה עצרה המשטרה אבל

 ותיקים לכן, קודם נידונו אשר

 הנאסרים בבולשת. להם שמורים

 עד ליפו. בוקר לפנות הועברו

 המשטרה המשיכה הצהריים

 בהפגנה. המשתתפים אחרי בחיפושים

 הנמצאים אנשים ארבעה עוד נאסרו

 אביב. בתל המשטרה בתחנת עדיין

 מנשיה משטרת ערכה השכם בבוקר

ברנר. שכונת מצריפי באחדים חיפוש

הבקר
תרצ״ח בסיון כ״ט

יחרד?! לא רעם - בעיר שופר היתקע

בן־יוסף לגורל וחרדה אבלה כולה הארץ

 די אל פונים אנו הכנסיות: בבתי ותחנונים תפילה וכוי חדרה פיית, ירושלים, בתייא, העבודה השבתת
היא? יוסף בנך הכותונת ,נא הכר בזעקה:

בשופר ותקיעה ותחינה תפילה באבל שרויה העיר בתל־אביב:

 החל אתמול, עמדה כולה ת״א העיר

 סימן תחת הצהריים אחרי 5 משעה

 הנידון של לגורלו העמוקה החרדה

 קריאת בן־יוסף. שלמה למוות,

 להפסיק הציבור אל הראשית הרבנות

 את לסגור והשעשועים, הנגינות את

 ולהתכנס הקולנוע, ובתי הקפה בתי

 הכנסת בבית רחמים ובקשת לתפילה

 גם הצטרפה שלה זו קריאה הגדול,

 בציבור. עמוק הד מצאה , ת״א עירית

 והתיאטראות בתי־קולנוע רק לא

 בתי לבד לא ההצגות, את הפסיקו

 את וסגרו הנגינות את הפסיקו הקפה

 המסחר בתי כל אלא דלתותיהם,

 יצא הקהל .5 מהשעה החל נסגרו

 כביום היה העיר ומראה לרחובות

מצור.

 בבית נאמרו ומזעזעים כואבים דברים

 הרבנים כבוד ע״י הגדול הכנסת

 התאספנו אמר: עמיאל הרב הראשיים.

 אלוקי מאת רחמים לבקש כדי

 בצרה הנתון ישראל עם על הרחמים

 היישוב על הגולה, בתפוצות ובשביה

 לביזה הנתון הארצישראלי, העברי

 ועל המארב, מן מרצחים ע״י ולמשיסה

 לפני העומדת והנדכאה הנענה הנפש

 מתנכל ואשר יצחק, עקדת של ניסיון

 - בשעתו כבר ונהרגהו! לכו - לחייו

 אל מבקשים: אנו בן־יוסף. שלמה על

 זה הזה? הדם יועיל למי דם! תשפכו

 בפרשת עומדים אנו ומחצה שנים שתי

 אין ולעולם חלל" נפל במותיו "על

הרוצחים. לגילוי מגיעים

 קורבנותינו. את ללוות נותנים אין ולנו

 את ללוות לנו נתנו לא השישי ביום

 כשם בתל־אביב. הקורבנות שני

 שממית מי בזכות קיימת שהתורה

 תקום ארץ־ישראל גם כך עליה, עצמו

 עצמם הממיתים אלה של בזכותם

 שממיתים מי לנו יש ד׳ וברוך למענה.

ארץ־ישראל. למען עצמם את

 לשמור הציבור את הרב קרא להלן

 אחדות ועל היהדות ערכי על היטב

 "אנו המזעזעת: בקריאה וסיים העם

 הכותונת נא, הכר בזעקה: ד׳ אל פונים

היא?" יוסף בנך

 הקולנוע בתי כל נסגרו 9 בשעה

 נתקיימה לא שניה הצגה בירושלים.

בהם.

 מאוד אבלה צורה שקבלו הרחובות

 לבם את שהשיחו אנשים נתמלאו

ובהתמרמרות. בדאגה

 בריטיים שוטרים של חזקים משמרות

 מעניין ברחובות. ושוב הלוך עברו

 שוטרים של רב מספר כי לציין,

 מלאו אזרחיות בתלבושות בריטיים

 לבלות מקום אפס עד המקום את

 והשעשועים. הקפה בתי כל בהיסגר

 וקבלו הדבר לסיבת התענינו הם אף

מהקהל. רבים מפי הסברה

 קצת התקהלות הייתה 9.30 בשעה

 בשעת גאולה בשכונת גדולה יותר

 אחדים צעירים החנויות. סגירת

 הקהל. אל רגעים כמה לדבר הספיקו

 מכן. לאחר מיד נתפזרה ההתקהלות

 העברית הקהילה ועד מטעם

הבא: הפרסום לנו נמסר בירושלים
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בירושלים העברי העיבור לכל

 מאוד. קשה מבחן בפני האחרונים בימים הועמד בארץ העברי היישוב

 מפשע. חפים יהודיים קורבנות להפיל ומוסיף ומתגבר הולך משתולל, הערבי הטרור

 בן־יוסף שלמה של חייו על המאיים הקשה לגורל חרדה אחוז העברי היישוב כל

נגדו. הדין פסק לרגל

 להימנע ברוחו, לשלוט ובדרישה בקריאה העברי העיבור לכל בירושלים הקהילה ועד פונה הזה המעב נוכח

 שהיא. סיבה מאיזו ולהתפרצויות להתנגשויות לגרום העלול הבר מכל

ויחיד. יחיד כל של והזהירות הציבורית המשמעת קיום השעה: חובת

בירושלים העברית הקהילה ועד

 תהילים פרקי נאמרו הכנסת בתי בכל

 הרבנות. להוראות בהתאם מתאימים

 יוסף. בן של לשלומו מתפללת חיפה

 בחיפה הכנסת בבתי נאמרו אתמול

 חייו להצלת בצבור מיוחדות תפילות

בן־יוסף. שלמה של

אבלה פתח־תקווה

 החנויות כל נסגרו הערב בשעות אמש

 וכר השעשועים בתי הקפה, ובתי

בפתח־תקווה.

 השתרר קודר אבל של רוח מצב

בעיר.

 החרדה בסימן היהודית פולין
יוסף בן לחיי

 ובערים פולין בבירת הכנסת בתי כל

 יהודים וגדושים מלאים היו אחרות

 ותחינות תהילים ואומרים מתפללים

בא״י. יוסף בן שלמה של חייו להצלת

 הסניגור של האחרון המאמץ
יוסף בן חיי להצלת

 אתמול הגיש גיוזף, פילים ד״ר עוה״ד,

 תזכיר יוסף בן שלמה הנידון בשם

 הגנרל הצבא כוחות של הכללי למפקד

 לערוך בקשה מובעת בתזכיר היינינג.

 בידי ויש הואיל המשפט, את מחדש

 אפשר שאי חדשות עובדות הסנגוריה

 המשפט בית לפני בזמן להביאן היה

 הדין. פסק על להשפיע ושיכולים

 כי בתזכירו, גיוזף ד״ר מבקש אחרת,

 באישור מחדש לפחות, יעיין, המפקד

ובהמתקתו. המוות דין פסק

 התקדים על בתזכירו מסתמך הסניגור

 שימלח הדייגים משפחת במשפט

 דין פסק אישור שלאחר עזה, מחוף

 בירושלים הצבאי ביה״ד של המוות

 עונשם את הצבא מפקד להם החליף

עולם. למאסר

גורלו לקראת שקט יוסף בן

 ד״ר יוסף בן שלמה אצל ביקרו אתמול

 מחבריו וכמה זהב, הר יוניצימן,

 את מחזיק יוסף בן ראש־פינה. מפלוגת

 בשקט ומחכה להפליא ממש עצמו

 בין אמר בשיחה לגורלו. רוח ואומץ

 מתוך עליו לקבל מוכן שהוא השאר,

 אינו יוסף בן גורלו. פסק את גאווה

 חבריו. יבקרוהו היום וגם ברוחו נופל

 הנידונים מתא הוצא שיין הנידון

 עם ביחד עכו למבצר והועבר למוות

הרגילים. האסירים שאר

 מאת פקודה תבוא לא שאם לנו, נודע

 על פס״ד לפועל יוצא הכללי, המפקד

 8 בשעה מחר, ד׳, ביום יוסף בן

בבוקר.

הארץ בכל מלאכה ביטול הצעת

 הסיעה הצעת שלפי לנו, נודע

 הקהילה בועד הרביזיוניסטית

 ועד נשיאות החליטה בירושלים

 להעמיד אמש, בישיבתה הקהילה,

 הלאומי הועד של בישיבה הבוקר

 מלאכה ביטול כרזת שאלת את לדיון

הארץ. בכל

 יהודים שוטרים למקום הגיעו בינתיים

 השוטרים הקהל. את לפזר ובריטיים

 במקלות, רק מזוינים שהיו הבריטיים

 של פתוחות מכוניות בשתי מיפו באו

 ובהלה. מהומה קמה המשטרה.

 ומי אלנבי לרחוב מי ברחו, האנשים

 המדרגות דרך הנביאה, דבורה לרחוב

 פיזור בשעת העירייה. בית שבצד

 קיבלו ואחדים אחד, איש נאסר הקהל

ובראשם. בגופם חבלות

 התפזרו אלנבי לרחוב שפנו האנשים

 ולא הרחוב, את שמילא הקהל בין

 שפנו אלו מבין אבל להפגין. הוסיפו

 נתגלתה הנביאה דבורה לרחוב

 ולהפגין. לצעוק וחזרה ששבה קבוצה

 ככר לכיוון ללכת ניסתה גם זו קבוצה

 באה רגע באותו אולם בנובמבר, בי

 השוטרים לקראתם. משטרה מכונית

 מן רבים במקלות. המפגינים את פיזרו

 כך אחר והובאו ונפצעו, נחבלו הקהל

 המשטרה "הדסה". החולים לבית

 צעירים. ארבעה במקום אסרה

 הם, אף נאסרו ב״הדסה" הפצועים

בערבות... שוחררו אבל

יוסף בן לגורל חרדה ירושלים

 בסימן אתמול עמדו ירושלים חיי כל

 יוסף. בן שלמה לגורל החרדה

 במקומות פסקו לא קטנות התקהלויות

 שוחחו קבוצות וקבוצות בעיר, שונים

 זה. כואב בעניין ורק אך ביניהם

 שונים במקומות הופצו היום במשך

 מטעם סטנסיל על מודפסים כרוזים

 כבוד )"מגיני שונים נוער גושי

 ועוד( הקנאים" "בני המולדת",

 על והתמרמרות כאב דברי המלאים

 "מקץ לגרדום העולה היהודי הקורבן

 מרצחים השתוללות של וחצי שנתיים

וכר. הארץ" בכל

 הראשיים, הרבנים שדיברו אחרי ...

 תקיעה־ פעמים ג׳ בשופר החזן תקע

 רוע את לקרוע שברים־תרועה־תקיעה,

 בבכי. געו הקהל מן רבים הגזרה.

 מלא "אל בתפילת נסתיימה האספה

 היישוב, חללי "לנשמת רחמים

 ובשירת קיפנים, החזן ע״י שנאמרה

הקהל... כל ע״י "התקווה"

 צעירים ניסו הכנסת בית מדרגות מעל

 בן "יחי קריאות ונשמעו לנאום אחדים

 הקהל אותם עודד הסביבה מכל יוסף".

סוערות. כפים במחיאות הרב
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24.6.38 תרצ״ח בסיוון ל׳ ד׳ יום כ״א/תל־אביב. שנה מא״י/ 4 הגיליון מחיר יומי/ עיתון דא־ץ
יוסף בן שלמה על המוות משפט

לפועל הבוקר הוצא
האבל ביום

 הרחמים, בקשות כל היו לשווא

 ובחוץ בארץ היהודי הציבור שהשמיע

 של מאמציהם הועילו לא לארץ.

 את והיישוב. הציונית התנועה מוסדות

 להציל. יכלו לא מראש־פינה הנער חיי

 בארץ הפרוע למצב קרבן נפל הוא

 - משנתיים למעלה הנמשך הזאת,

 חיי יסודות את שזעזע הפרוע למצב

 איום. בניסיון אותו והעמיד היישוב

 על היישוב שמר ורבע שנים שתי

 ורבע שנים שתי הפנימית. משמעתו

 על מבליג הוא עכשיו וגם ברוחו. שלט

 שנים־ ואם המתפרצים. רגשותיו

 שרק בניסיון, עמדו לא נערים שלושה

 ואם בו, לעמוד אפשר איתנים בכוחות

כלום שעשו, מה עשו היסטריה אחוזי

 שזכותו לקוות היישוב היה רשאי לא

דינם? ביום להם תעמוד הוא

 שחיי להרגשה, קורבן נפל הוא

 הם הלאומי ביתם בארץ היהודים

 אפילו ליהודי ניתנת שלא הפקר,

 על להגן המלאה הטבעית הזכות

 את שתזעזע במחאה צורך שיש עצמו,

 לא גם אולי רצח. לא הוא הלבבות.

 - למחות רצה הוא לרצוח. התכוון

 קורבן נפל הוא מחאה. הוא אף ומותו

 זה שנהייה פסול, פוליטי לחינוך גם

 ליישוב רבות למכשלות מקור כבר

 ראש־פינה של ושהטרגדיה ולציונות,

 צריכה בעכו, הבוקר שנסתיימה

 הסכנות על הציבור עיני את לפקוח

בו. הטמונות הנוראות

קורע־לבבות ביטוי נתן היישוב

 האחרונים. בימים שאחזוהו לרגשות

 בכאב לכולנו. כבד אבל יום הוא היום

 מנוחתו למקום הקורבן את נלווה

 על שמו את נוסיף בכאב האחרון.

 קורבנות של והמרה הארוכה הרשימה

 השנה זו הנמשכת הדמים תקופת

 המשמר, על נעמוד זה ועם השלישית.

 יותר, עוד תגדל לא הזו שהטרגדיה

 שאת מעשים, אחריה תגרור לא

 יום את נחלל אל ידע? מי תוצאותיהן

 ליצרים הזדמנות ניתן אל האבל.

 החיצונים ולאויבים הפנימיים

 אסונות עלינו להמית לנו האורבים

 פרובוקציה אחרי נגרר אל חדשים.

 הרעל. עצות את אוזנינו על הלוחשת

 היום, ובייחוד היום, אפילו היום, גם

 הברזל משמעת על לשמור נדע

והציונית. היישובית

 בארץ העברי הציבור אל
 העליונים המוסדות קריאת

ישראל כנסת של

 אובדן על בארץ! העברי הציבור אל

 מתאבל יוסף, בן שלמה מישראל, נפש

 את מאיתנו אחד כל ישא כולו. היישוב

 ובהתאפקות, בשקט בקרבו הכאב

 במערכת העומדת לאומה כראוי

 ידו את איש ייתן אל שלה. החיים

 הסדר את להפר העלולים למעשים

ביטחוננו. את ולסכן הציבורי

חתימות:

 הרבנות ישראל. לכנסת הלאומי הועד

סיוון. לי לא״י. הראשית

ישלאלו ארץ גועלי מתון

ערב ת901ת

יהורג הוצא יוסף p סולמה |

בארז העבר הצבור אל

דחר.אדיד



 תה, שתה המות לפני שעה וידוי; ללא לתליה ללכת הסכים לחץ תחת ישן; שתים, עד מחצות עיתון; קרא
 בקריאה: לתליין צווארו את ונתן השבועה" ■ישיר בשירת לתליה הלך שיניו; את ניקה התרחץ,

תל־חי!" זיבוטינסקי! "יחי
 אלה פרטים לנו נודעו מוסמך ממקור

 בן שלמה של האחרונות שעותיו על

 ד׳ ביום לגרדום שהועלה דל, יוסף

בבוקר: שמונה בשעה

 ביום בערב, שמונה בשעה בערך

 הנידון הועבר גי(, )יום התלייה שלפני

 המוות חדר אל למוות הנידונים מתא

 ביקש הנידון התלייה. עמוד עם הגובל

 הזמן כל ועסק ערב עיתוני תוספת

 מערכת )ב״כ העיתון. בקריאת

 תוספות, כמה אתם לקחו "הבוקר"

 בשעת לו למסור העיזו לא אולם

 ברור רמזו כבר הידיעות כי ביקורם,

נחרץ(. יוסף בן של גורלו כי למדי,

 שאל בלילה, עשרה אחת בשעה

 לידו, שעמד השומר את הנידון

 בארץ הנעשה על נוספת אינפורמציה

בעיתון. שקרא למה מחוץ היום במשך

 שתיים שעה אחרי ועד הלילה מחצות

 ושקטה. עמוקה שינה ישן חצות, אחר

 משנתו התעורר שלוש השעה אחרי

 בשעת תה. כוס לו שיגישו וביקש

 גמור, בשקט אותו ששתה התה שתיית

 הסוהר, בית משומרי לאחד הודיע

 לא מפקדיו, מאת שקיבל פקודה שלפי

 רב אליו שיובא בטרם לתלייה ייגש

לו הסביר השומר וידוי. קבלת לשם

 שימוש אחריו יגרור זה סירובו כי

 כאילו פירוש לדבר יינתן ואז בכוח

 הנידון התלייה. מפני מפחד הוא

 כבוד את לחלל שלא כדי לכן, הסכים,

 יוכל שלא מאוד הצטער כי אם העם,

 אבל מפקדיו. פקודת אחרי למלא

 את לחבריו למסור לו הבטיח השומר

 את להפר נאלץ שבהן התנאים

הפקודה.

 לאחד להזכיר הנידון ביקש זה אחרי

 את לשלוח ישכח שלא מחבריו

 בשעת לו שהבטיח כפי לאמו, המכתב

 שעה בבוקר, שבע בשעה ביקורו.

עוד ביקש התרחץ, התלייה, לפני אחת

 במברשת שיניו את ניקה תה, כוס

 נפשי בשקט והתכונן לו שהייתה

המוות. לקראת

 כשחבשו בבוקר, שמונה השעה בהגיע

 רם בקול פרץ המוות, מצנפת את לו

 וכשניגש בית״ר של "השבועה" בשירת

 "יחי רם: בקול קרא התלייה עמוד אל

 את והושיט "תל־חי", זיבוטינסקי",

לתליין. צווארו

*

 הנידון ביקש התלייה לפני שעות כמה

 ולמשפט, למאסר חבריו מעל להיפרד

 הרשיון לו ניתן לא אבל וזיורבין, שיין

ל=ו-

יוסף בן שלמה של האחרונים מימיו הר־זהב י׳ זכרונות

 לבוא הגדולה הזכות להם שעמדה המועטים מאלה הייתי אני
 למבחן עד הייתי האחרונים. בימיו יוסף בן של במחיצתו

 מי כל במבחן. לעמוד ידע כיצד וראיתי הבית״רי, של הנורא
 בכל והרגיש הערצה נתמלא הימים באותם במחיצתו שבא
 הרגישו נמצא. הוא גדול קדוש של שבמחיצתו נפשו נימי
 הסוהר, שומרי אפילו ביותר. הירודים האסירים אפילו בכך
 וטמא השפל הבלש ואפילו המטומטמים, הלבבות בעלי

 הכלא תא פינות בכל שורה הייתה הקדושה רוח המצפון.
 של ללבו וחדרה בית־הסוהר, כל על התפשטה ומשם האפל

 והשוטרים הקצינים לאוזניו. הגיע יוסף בן שעמע יהודי כל
 העברי?" העם בן "הכזהו תימהון: מלאי היו הבריטיים

 את יראים שהם פחדנים, שהם היהודים על להם סופר הלא
 הסיפורים. אותם כל את וסתר זה יהודי עלם בא והנה המוות,

 בלבו תקווה ולתת לעודדו ומשתדל אתו משוחח כשהייתי
 ועונה מחייך היה המוות, גזר את מעליו ויעבירו אותו שיחננו

 הוא המוות. מפני מפחד ואינו לעידוד צריך הוא שאין לי
 מהקורבן תועלת יפיקו והעם התנועה אם לדעת רק ביקש
 התאים על מצביע היה הוא למענם. מקריב שהוא

 מאנשי למוות הנידונים על מתלוצץ והיה שבשכנותו
 והלילות הימים כל בבכי ממררים שהיו הערביות הכנופיות
 אינו הוא וצער. חרטה ומלאים גורלם את הרף בלי ומקללים
 יודע כיצד האלה לערלים ויראה למכבים נכד הוא כמותם,

 היה מבקריו, של פניהם על אותות־צער בראותו למות. יהודי
 מאמונתו עליהם ולהשרות דעתם את לבדח משתדל
העמוקה.

 בהכינו האחרונות, בשעות בהתנהגותו היו והדר הוד כמה
גזר־דינו. את עליו לקבל עצמו את

 הליכותיו מפרטי ופרט פרט בכל היה האצילי היופי מן כמה
 האחרונות השעות את והנוראות. הגדולות השעות באותן
 היהודי העם של מצבו וללימוד עיתונות לקריאת הקדיש

 המסוגל לבן שזכה בעולם עם עוד היש הבית״רית. והתנועה
 ובקריאת נפשית בשלווה הנורא המוות פני את לקבל

עיתונים?
 כביום השכים ולמחרת גמורה במנוחה ישן האחרון לילו את
 בגדיו את החליף קלה, שתייה ושתה רחץ חייו, מימות רגיל
 בנימוס דיבר תלייניו עם הגרדום. על לעלות מוכן ועמד

 שלא לגרדום לעלות מסרב שהוא להם כשהודיע ובשקט.
 יעמוד שאם לו שהוסבר ואחרי יהודי, רב של בנוכחותו
 רצה לא דרישתו; על ויתר בכוח, לקחתו יאלצו בסירובו

 בשקט מותו. שלוות שתופרע רצה לא לגרדום, שיסחבוהו
 תל־חי וקריאת בפיו בית״ר כששירת למוות הלך ובגבורה
 ועל מצטער היה פעולתו של כישלונה על רק מחזהו. פורצת
 את כולו העולם ובפני המשפט בפני להצהיר ממנו שמנעו
 תלייתו לפני בערב האחרון הביקור את שלו. הגדולה האמת
 לפניו התייצב יוסף בן בית״ר. נציב בלוויית אצלו ביקרתי
 הנציב דברי את מפקדו. את חייל כקבל וקיבלו דום בעמידת
 בראש־פינה, בית״ר פלוגת של כמפקד־כבוד אותו שמינה
 לפניו הקריא הנציב חיילית. ובשלווה התרגשות בלי קיבל
 רבה שמחה שמח יוסף בן בית״ר. ראש של מכתבו את

 ולמסור הלום, על שהביאו עד למחנכו, לו, להודות וביקש
האחרונה. וברכתו איחוליו את לו

*
 שהנשמה אחרי מספר שעות רשמתי האלה הזיכרונות את

למרומים. עלתה הקדושה
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28 מס׳ פקודה בית׳ר שלטון

הגרדום על יוסף בן שלמה הבית׳רי של הגיבורים מות הנדון:
בית׳ר, נציבי כל לכבוד
חי! תל־

מפולין יהודי בעיתון הודפס — הגרדום ביום בתל־אביב ההפגנה

 ששלמה להודיעכם באים הננו עמוק ויגון כבד אבל מתוך
 8ב־ תמוז, א׳ היום, הועלה מראש־פינה, המגויס יוסף, בן

עכו. במבצר לגרדום בבוקר
 כדי האחרון הרגע עד נעשו הכלל מן יוצאים מאמצים
 ההוצאה את לדחות כדי לפחות או חייו, את להציל
 - ד׳ ליום ג׳ שמיום הלילה כל משך הדין. פסק של לפועל

 )ראש ר״ב אדון המאמצים. נמשכו - בבוקר חמש עד
 חזקה, מחאה תנועת עורר הקשרים, כל את ניצל בית׳ר(
 אבל - בדבר התערבו ועמדה השפעה בעלי שם אנשי
 את לשפוך אומר גמרה הממשלה הועיל. ללא היה הכול
הנירון. של דמו

 את העולם רחבי בכל כבר הפיצו הטלגרפיות הסוכנויות
 ואתם יוסף, בן של האחרונים הרגעים דבר על הפרטים
 בן גילה אשר הכלל מן היוצא ההרואיזם על יורעים בוודאי

 מהרגע ועמרתו התנהגותו לחייו. האחרונים ברגעים יוסף
 אפופיאה הם - לתלייה עלותו וער המאסר של הראשון

רוגמתה. שאין עילאית גבורה של
 מראש־ הזה המגויס היה המילה מובן במלוא נערץ גיבור
 והעם הנוער ובזיכרון בזיכרוננו שיישאר צריך וכן פינה,
לעולמים. העברי

 הגיבור של חייו אבדן על ועמוק כבד אבל אנו מתאבלים
 ערוך לאין גאוותנו גדולה אבל הזה.
ותצמיח תגרל שבית׳ר שזכינו על

 יהיה הוא בתוכה. הזה הנהדר כפרי
 לנו - דרך ומורה סמל מעתה לנו

והחי. הער העברי הנוער ולכל
בזה: מפקד בית׳ר שלטון

 בכל כבד אבל של יום שלושים א.
 שלושים במשך העולמית. בית׳ר

 לבקר לבית׳רים אסור אלה יום
ושמחה. שעשועים בבית

 עם ביחד המוניות, אספות כינוס ב.
 מוקדשות והצה׳ר, הצ׳ח מרכזי

 ראש־ גיבור של דמותו להערכת
מעשהו. וטעם פינה

בבתי אזכרה תפילות עריכת ג.

לנשמתו. הכנסת
 ימי שלושים שבמשך הבית׳רים לכל פקודה הוצאת ד.

משמאל הבגר כנף על שחור מאורך סרט ישאו האבל
האזרחי. הבגד על והן הבית׳רית התלבושת על הן -

תמונתו את מיה להשיג אפשר אשר המקומות באותם ה.
 בכל לתלותה מוגרלת, באמת־מירה להכפילה -

 גם ולהפיצה הצ׳ח, הצה׳ר, בית׳ר, של המועדונים
הכתובת: עם ברבים

 והועלה השם על שהגן ראש־פינה, גיבור יוסף, בן
לגרדום.

 בית׳ר, של אבל תהלוכות לארגן - שאפשר במקומות ו.
ברחובות. והצה׳ר, החי׳ל ברית

 האבל בקבוצי להקריאו שיש השלטון כרוז לזה לוטה ז.
העיתונות. בכל האפשרות לפי ולהפיצו בית׳ר קנני של
 אופן באיזה במיוחד עוד ידונו והשלטון בית׳ר ראש

 ובשעתו בבית׳ר, ראש־פינה גיבור של שמו את להנציח
ההחלטות. על נודיע
 לפועל להוצאה מיד לגשת עליכם מפקדים הננו שעה לפי
הנ״ל. ההוראות של

 והשלטון בית׳ר ראש מטעם ניתנה
1938 ביוני 29 לונדון,

26



 ששלחזאבז׳בוטינסקי התנחומים מכתב תרגום

השכולה: לאם

הנכבדה, טבצ׳ניק גב'
 ימות, בנך, כמו נאצלת שנפש לכך וראוי כדאי איני

שפתיו. על שמי את בנושאו
 שהם ואלה בלבי. שמו יחיה בקרבי, שנשמה הזמן כל אבל

לדור. מורי־הדרך יהיו מתלמידי, יותר תלמידיו
 עמוקה, בהוקרה

דדבוטינסקי

]11// /rjt

יוסף בן לשלמה גרינברג צבי אורי המשורר של מברקו
לכך". שזכית יוסף בן אשריך למראשותיו. והיהדות התלייה בצל שעומד מי "אשרי

בראש־פינה הלוויה

27



האלמוני
 יוסף בן שלמה של לדמותו שהוקדש ז׳בוטינסקי של מנאומו קטעים

בוורשה עם באספת הושמע

 ללחוץ זכיתי גם אולי זה; מורי פנים אל פנים הכרתי לא
 גם בודאי אך לוצק, את בבקרי שתיים או פעם ידו את
 האלמונים. נגיד הגדול, הענוותן שמו, את לי אמר לא אז

 למדתי, ממנו אותם הדברים, כל את ולספר לספור קשה
 ועשו מראש־פינה שלושה אלה עמדו עת אנסה... אבל
 בשונא לפגוע הצליחו אם לגמרי חשוב לא מפעלם... את
 קמו הדור. את שלימדו הלקח בזה לא החטיאו. אם או

 המושגים תוך אל שנתגנב המגועל השקר נגד למחות
 נולדו, בטרם עוד נוטר; הגנה, שמירה, לשעבר: הנשגבים

קישינוב: גיבורי נסתתרו בו המרתף על ביאליק כתב

חבית... אותה ומאחורי זו מצב מבוכת תחת
החורים מן הציצו

בשר־חמורים... תחת קדושות גוויות בפרפר
זעו ולא נעו ולא

יצאו לא ומדעתם נקרו לא עיניהם ואת

 הקדושה, בארץ נודף התחיל ההוא המרתף רוח כמו
 חיילות תגר, ללא הגנה הללו, המקודשים לשמות מסביב
 שלושה אותם לקלוע רצו הזה בזיוף ומשרתנית. מזויפה

 השם קידוש של טיבו מהו להזכירנו רצו מראש־פינה,
 וקרבן אישית גבורה של העתיקות המצוות את לקיים
הגוי. בצו ולא עצמי צו לפי התקפה של אישי

 ההבלגה, של המוסרי ה״אקלים" את נשכח אל ואולם ...
 חבריו. ושני יוסף בן התפרץ שממנה החנק, אווירת את
 ברובע או במושבה, יהודי נתחבא בחורו כעכברון אז

 להופיע פחד העתיקה בעיר או יפו ברחובות שלו.
 שכנו אבל לצאת; העיז משמר בלווית רק בכבישים,

 דרך ועל וברחביה, בתל־אביב גם טייל כבעל הערבי,
 המלך הוא הוא כי והנה, הנה התהלך ושאנן בדד המלך
 יהודי האם למה? הוא? לפחד? להיזהר? הוא שלו. והדרך
 ושכניו בערבי, לא להתעלל; אפשר ביהודי רק הוא?

יבליגו. הסוף עד ולכן הזה, בהבדל מכירים היהודים
 לראשנו, שמעל הרקיע ובעצם ארצנו שדמות על ככה

 מותר", "דמך הגטו: של הנושנות הקללות כל נחרתו
 העובר באוטובוס לא תיגע. אל בגוי אבל הפקר", "חייך

 הללו; הכזב בסיסמאות אם כי מראש־פינה, השלושה ירו
 הלקח על החטיאו... לא באלה - לשמים ותודה

 מורי. לו קראתי יוסף מבן שלמדנו הזה, הראשון
 מטרה לשם ורק אך אותו המיתה האנגלית המשטרה

 לי ידוע הדבר העברי. הנוער את להפחיד בכדי אחת:
 שופטי לא הניסוח. על אחראי ואני הנכון, מהמקור
 העליון הנציב ולא שבארץ המצביא לא בחיפה, הצבא

 לעכב הבירה בלונדון אשר המושלים בידי היה אשמים:
 מלא, בפה למה, הודו וגם רצו לא רצו. ולא הרצח את
 הלא כי והמשפט, החוק הצדק לשם לא צביעות: כל בלי
 וגם כאלה; לשופטי־שדה המשפטי הצדק בין קשר מה
 לנוער אתראה לשם אלא הערביים; את לפייס לא

 הייתה כוונתם יעזו... ולא ייראו למען ורק אך העברי,
 קסם את הסירו למעשה העברי; הנוער את להפחיד
 הגרדום. מעל - ביותר המפחיד המושג מעל הפחד
 ותל־חי, העברי הגדוד מסורת על שחונך הדור, בקרב
 נכספו גם אולי להפך, קטן, יראו שלא אלה רבו מכבר
 הסוהר, כתלי בין לאל־הוד להיהרג אך הצבאי; למוות

 זוזים ק״ן בשכר מלאכתו את העושה תליין ע״י
 נפשם נרתעה עוד יגורו, עוד מזה אכן - לגולגולת
 את הוציא יוסף בן הרשמי. הרצח של האילם מהכיעור
 אררט, ראש על אותו וכונן הכלא אמות מד׳ הגרדום

 ובמקום ברעם, דומייתו קרע הלאומי; לכהן במת־הבמות
כמוה. שיערנו טרם תפארת גילה כיעור

 לתאר בפי מילים אין לדבר: אעיז לא מותו לקח על
 ימי: כל לבי נשאתי אליו החזון התגשמות את כראוי
 בדמו. פירש יוסף בן ובדיו, בעיפרון שכתבתי מה הדר.
 מה לשם הימים; כל שאפנו מה אל וגילה: ביאר הכל

 שינקו התורה מהי חניכיה, סבלו מה ולשם בית״ר נוצרה
 פתע במקהלה. שזימרו והשירים שנדרו הנדר ומהו

 לפעמים שקודם המילים, כל ותוכן טעם נמלאו פתאום,
 נדיב; אכן גאון; אכן ואכזר", ונדיב "גאון חשדתי. כריקות

 ביותר הנשגב המין — אכזר אכן לנדבתו; גבול אין עד
עצמו. מול אכזרי — אכזריות של

 - הזה למבחן בו בחרנו לא כי האלמוני: בית״ר בן
 בעל בשורה, אחד ראש ראשו, על גורלו נפל במקרה
 אחד שכל אומרת, זאת אין עוד אך .2743 בית״ר תעודת
 לא עוד כי לדבר, ראיה אין עוד כמוהו: "אלמוני" מכם

יגיע. לכולנו לכולכם, הבחינה יום קרוב ואולי נבחנתם,
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 הארץ רחבי בכל יוסף בן שלמה של יומו
 וחלקי, מלא מלאכה ביטול הארץ בכל
 קודר אבל של אוירה בתוך וישיבות הספדים

בראש־פינה ההלוויה

 לראש־פינה מעכו הגופה העברת
 הדוקרני התיל מוסר בבוקר 9 בשעה

 בעכו. הכלא בית שער ע״י שנערם

 לבית מחוץ השוטרים למשמרות

 השמירה. את להגביר צו ניתן הכלא

 דרך המכונית אל הוצאה יוסף בן גופת

 עטופה הייתה הגופה המרכזי. השער

 דבוקה ועליה הסוהר בית של בשמיכה

 שלמה יוסף בן "האסיר המת: תעודת

 מספר רגעים כעבור בתלייה". הומת

 בשתי לראש־פינה מעכו השיירה יצאה

 עם המכונית משוריינות, מכוניות

 הצפון, משטרת מפקד מכונית הגופה,

 ובה ומכונית שוטרים עם מכוניות שתי

 מראש־ בית״ר פלוגת חברי שישה

 את ללוות הרשות להם שניתן פינה,

 מכונית נסעה בשיירה חברם. גופת

 הדרך כל ובמשך שידור תחנת ובה

 מרכז עם השידור תחנת התקשרה

 האווירונים שני ועם הצפון משטרת

השיירה. את שליוו

 בנה גופת את מקבלת המושבה
 הגיעה הצהרים לפני 11 בשעה בערך

 שבתה המושבה לראש־פינה. הגופה

 העבודה נסגרו, החנויות כולה,

 הגיעו שלשם הראשי, לכביש נפסקה.

 המושבה. בני כל יצאו המכוניות,

 כבוד משמר הועמד הכביש צדי משני

 מדים. לבושי בית״רים עשר שישה של

 פקודת נשמעה הגופה, כשהגיעה

 הכבוד את חלקו והבית״רים "דום"

 שררה הכביש על לחברם. האחרון

 קול נשמע שם אי פה ואי מוות דממת

 השלטונות עם מו״מ לאחר עצור. בכי

 רבות, הפצרות אחרי אישור, ניתן

 הפלוגה לבית האלונקה את להוביל

 בראש־ היותו בזמן יוסף בן גר היה בה

 הפסיק האבל אווירת את פינה.

 רגשות את קשה שהעליב אינצידנט

 שהגיעה לפני מספר רגעים הקהל.

 המושבה ברחובות הופיעו הגופה,

 לעבור ורצו חמורים עם ערבים כמה

 ניסו מהקהל אחדים הראשי. ברחוב

 ערבי קורפורל מהדרך. אותם להטות

את עצרו הם אף שוטרים, עם

 קצין במקום הופיע לפתע הערבים.

 לערבים לתת שפקד מצפת אנגלי

חופשי. מעבר

הקבר חציבת
 לידה הפלוגה. לבית הוכנסה הגופה

 השמירה כבוד. משמר הועמד

 הוחלפה וכן הוסרה הממשלתית

 בדגל נעטפה והגופה האלונקה

 מונחת הייתה דקות 20כ־ הלאומי.

 ואחייב הפלוגה, באולם הגופה

 הקבר חפירת הכנסת. לבית הועברה

 שבית מכיוון שעות, כמה נמשכה

 ויש הר על נמצא בראש־פינה הקברות

 בסלע. הקבר את לחצוב צורך

 בהלוויה, שיתחילו החישו הקצינים

 לפני בהלוויה להתחיל נאלצים והיו

 הייתה הגופה הקבר. חציבת גמר

 עד הקברות בבית כשעתיים מונחת

 הקבורה. בטקס להתחיל היה שאפשר

 בשמי אווירונים הזמן כל חגו בינתיים

 סובבו ומשטרה רב צבא ראש־פינה.

הקברות. בית ואת המושבה כל את

הקבורה טקס מתחיל
 טקס התחיל אחה״צ 3.30 בשעה

 שירת נשמעה תחילה הקבורה.

 מיוחדת בהדגשה הבית״רי, ההמנון

 המוות בתא חרוט שהיה בית אותו של

 את לכבוש או "למות יוסף בן של

 הלאומי, הדגל עטופת הגופה, ההר".

 בית״ר, פלוגת מפקד לקבר. הורדה

 תלבושת הגופה על שם יוניצימן, הדייר

 הסמל בלט בתלבושת וכובע. בית״ר

 למצטיינים ניתן שהיה הבית״רי

)הנזר(.

 יוסף מבן נפרד המושבה ראש
 ועד יו״ר עוד הספיד הקבר ליד

 עפרון: ה׳ בראש־פינה, המושבה

 אחרי הנאורה, בריטניה "ממשלת

 תקעה בארץ, שלטונה שנות עשרים

 היהודית האומה בלב חדה חרב

 אתה יוסף! בן שלמה העולמית.

 חדש דף חרטת ודמך בראשך

 תרצ״ח תמוז א׳ העברית. בהיסטוריה

 לגבורה וסמל לזיכרון־עד יישאר

נוכחנו זה דמים למחזה נוסף העברית.

 גיוס של שעשועים למחזה גם היום

 אילו סביבנו. צבא וכוחות אווירונים

 בכיוון הזה הכוח את מפעילים היו

 לפני עומדים היום היינו לא הנכון,

 זה". לקבר הסמוכים הקורבנות קברות

 שלום ה׳ בראש־פינה, הפלוגה מפקד

 לשמש רצה יוסף "בן אמר: רוזנפלד

 השיג יוסף בן העברי. לנוער דוגמא

 ילמד העברי הנוער מבוקשו. את

 אידיאל." בעד מתים כיצד זה מקבר

 יוסף בן ועד לישנסקי מיוסף
 רגש, מלא נאום נשא יוניצימן ש. ד״ר

 שבריטניה המר התגמול על דיבר

 יוסף אחר, גליל בן בעד גמלה

 לגרדום, הועלה הוא שגם לשינסקי,

 בריטניה. לטובת שירותו בעוון אבל

 סבלנות לה הייתה "הממשלה והוסיף:

 וקליינשטין גוטפריד, שנרצחו בזמן

 סבלנות חוסר והראתה פינה בראש

 בן יוסף. לבן הדבר לכשנגע מפליא

 שהאם מבלי לגרדום הועלה יוסף

 ובלי מבנה להיפרד תוכל הזקנה

 ה׳ וידוי. ממנו יקבל הראשי שהרב

 בשם יוסף מבן נפרד מולדובסקי משה

 אחד גלילי, יוסף עוד הספידו חבריו.

 מוסדות בשם הר־זהב המושבה, מבני

 בחיפה. החייל" ו״ברית בחיפה הצ״ח

 ובן הקרוב וחברו המושבה מזקני אחד

קדיש. אמר יוסף בן של עירו

 של קברו על הציונות זקן דבר
יוסף בן

 בבית הופיע הגולל סתימת לפני

 מזקני רוזוב, ישראל מר הקברות

 רוזוב, רפאל ואחיו הציונית התנועה

 הבית״רית, התנועה מראשי אחד

 למקום, להגיע בידם עלה רב שבקושי

 נרגשות במלים מהמנוח נפרדו שניהם

 השאר: בן אמר רוזוב ישראל מר מאד.

 כבר הציונית בתנועה עובד "אני

 לעבוד עוד שזכיתי אני שנה, חמישים

 ליום אגיע כי פיללתי לא הרצל, עם

 שבתנועה בזה מתגאה אני כזה.

 הראה אשר צעיר נמצא הציונית

 המוות". סף על בעמדו כזאת גבורה

5 ובשעה ״התקווה״ את שר הקהל כל

 ז״ל. יוסף בן של קברו על הגולל נסתם

 והיציאה הכניסה נאסרה
מראש־פינה

 השלטונות מטעם פקודה ניתנה

 למושבה, להיכנס לזרים שאסור

בבוקר. היום ועד בבוקר מאתמול

 בדרך משלחת עוד נעצרה
 בריטיים שוטרים נשארו בלילה

 בערב מאוחר המושבה. על לשמור

 להגיע מת״א משלחת עוד ניסתה

 בקרבת בדרך נעצרה אבל לראש־פינה

 גם נמצא המשלחת חברי בין המושבה.

 הלפרין. ירמיהו "שרה", של החובל רב

 זר בשליחת להסתפק היו נאלצים הם

בלבד.

 של האחרונות מבקשותיו
יוסף בן

 יוסף בן של האחרונות הבקשות אחת

 שלושת את ארצה להעלות הייתה ז״ל

 מולדתו בעיר ביותר הטובים חבריו

בית״רים. הם אף לוצק,

 ובעיר הכרמל בהדר - בחיפה
 נסגרו השעה והכרת פנימי צו מתוך

 מועטים, רגעים תוך בחיפה, אתמול

 היהודים. המסחר ובתי החנויות כל

 החל - שעתיים למשך הכרמל בהדר

 אחה״צ. 3 השעה ועד אחת משעה

 בכל אחה״צ 4 עד 2 משעה והחל

העיר.

 הכרמל בהדר הראשיים ברחובות

 בן של גורלו על ושוחחו קבוצות עמדו

 שחורים סרטים שענדו גם היו יוסף.

 מוסדות על מעיליהם. דשי על

 הונפו החדשה הציונית ההסתדרות

 שחור. עטופי לאומיים דגלים

 בייחוד גדלה הכרמל בהדר המתיחות

 רגש מחוסרי צעירים כמה למראה

 את להפר שהעיזו יסודי ונימוס לאומי

 הכי ברגשות ולהתעלל העמוק האבל

 אשר כולו, הישוב כל של קדושים

 לתוך להכעיס כדי בפומבי נכנסו

 הקהל יומית. להצגה "אורה" הקולנוע

 גינה הקולנוע ליד שהתאסף הרב

הללו. הצעירים את בחריפות
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 של באבלה משתתפת נתניה
 ראש־פינה

 משרדי על רב קהל צבא הבוקר מאז

 אחוז בנתניה, המקומית המועצה

עם מיד יוסף. בן של לגורלו חרדה

 על הונפו המדהימה, הידיעה התקבל

 עובדים והסתדרות המועצה בניין

 עטופי לאומיים דגלים לאומית

 מודעות הודבקו הלוחות על שחורים.

החל מלאכה ביטול על והודעות אבל

בצהרים. 12 משעה

 מר המועצה, נשיא של ידו בחתימת

 תנחומים מברק נשלח עמי, בן עובד

נאמר בו ראש־פינה, המושבה לוועד

 יחד צועדים הננו ושחוחים "קודרים

 יוסף". בן הקדוש הקורבן אחרי אתכם

 לראש־פינה יצאה מיוחדת משלחת

בהלוויה. להשתתף כדי

יוסף בן את מספידים העברית העיר מוסדות
הקהילה ובמועצת העירייה במועצת הצבור ראשי הספד

 תל־אביב בעיריית האבל ישיבת
 נתכנסה אביב תל עיריית מועצת

 בשעה אתמול מיוחדת אבל לישיבת

 המועצה. חברי כל באו בצהרים. 12

 הראשי הרב כבוד גם בישיבה השתתף

 בעירייה ביקר עמיאל הרב גם עוזיאל.

 לישיבת הלך כך ואחר 11 בשעה

 אווירת הקהילה. מועצת של האבל

 כל בעירייה. שררה עמוק כאב

 פני ועף עבודתן, הפסיקו המחלקות

 בחדר שנתכנסו העירייה, פקידי

 נסוכה הייתה הישיבות, לאולם הסמוך

 באולם רבה. ומרירות קדרות

 חשופים, השולחנות עמדו הישיבות

 המועצה חברי הירוק. הבד כיסויי בלי

 כאב הבעת ובעיניהם אחד, אחד באו

בלב. המחלחל

 עבד רוקח, ישראל העיר, ראש

 בבוקר. מוקדמת משעה בעירייה

 הנהלת ישיבת הייתה 10 בשעה

 הכרוז את לפרסם הוחלט העירייה.

 העיר: בחוצות אח״כ שהודבק הבא,

 על הדין גזר של המדכא הרושם תחת

 שהוצא ז״ל, יוסף בן שלמה הנידון

 המאמצים שכל לאחר לפועל הבוקר

 מוסדותיו, כל על הישוב, של הנואשים

 ת״א עיריית פונה הועילו, לא להצילו

 העיר: תושבי לכל נמרצת בבקשה

 בדומיית הגדול אבלנו את נישא

 העומד לעם יאה כאשר גבורה,

 ואשר עתידו, על ממושכת במלחמה

 על נפשם את למסור יודעים בניו

המולדת. חרות

 במעשי אבלנו את נחלל נא אל

 את להגדיל העלולים התפרצות,

אסוננו!

 ע״י נעשתה לא במפעלנו המלחמה

 מעשים של חיובית התחרות

 מי הצדדים: שני בין קונסטרוקטיביים

 יותר. תרבותי ובאופן יפה יותר יבנה

 מלוות איומות, רציחות באו אחד מצד

 של והצתה הנטוע עקירת בשוד, לרוב

 של עמל אפם, בזיעת הוקם אשר רכוש

 שני ומצד - בישראל ושרירים מוחות,

באומץ, במרץ, המפעל את המשיכו

 ישראל לעם בנאמנות באמונה,

ישראל. לארץ נפש ובמסירות

 בניין - להורסים תשובתנו
 את תמיד ראינו זו איתנים במלחמת

 לבונים כשותפה הגדולה בריטניה

 בארץ קולטוריים ערכיים ולמקימי

 ישראל מבני קרבן כל על התנ״ך.

 על והבלגה בניין - תשובתנו הייתה

 - נוסף קדוש כל עם הנקמה. יצר

 המולדת; לבניין נדבך יתוסף - אמרנו

 תיובש במערכה נופל כל תמורת

 בית עוד יוקם בערבה, ביצה חלקת

 ויינטע רבן בית של לתינוקות חינוך

 החרבים. ואפרים יהודה בהרי עץ עוד

 עוד דשא, ועוד ניר עוד - היא נקמתנו

 חינוך ובית מלאכה בית ועוד בית

ישראל. בשדמות לתורה

 אזהרה יוסף בן מעשה
למתנפלים

 בו עצרה לא ז״ל, יוסף בן והקדוש

 ומרווים נופלים אחיו לראות נפשו

 וירצה המולדת. אדמת את בדם

 הוא תתפקע. סבלנותנו כי להזהיר

 קץ לשים זמן הגיע להתרות: רוצה

 לרצח לא מישראל! נקי דם לשפיכת

 רק אלא - נתכוון דם לשפיכת ולא

 למתנפלים, חמורה אזהרה למסור

 הרכוש לשודדי למציתים, לרוצחים,

העברי.

 לא והתחנונים ההסברות
 הד מצאו

 צריך היה האצילה מבריטניה אדם כל

 מטהרת הנובעים אלה, רגשות להבין

 כל המולדת. בניין למען המחשבה

 מאלפי טוביו, בארץ, היושב העם

 כוח לבאי זאת הסבירו ומדריכיו

 ובמטרופולין. כאן האדירה, המלכות

 עד בקעו הרחמים ובקשת התחנונים

 מעם אסון מנוע למען - השמים לב

 והעם היהדות בארץ, העברי הישוב

 הלאומי הבית להקמת השותף האנגלי,

 רצה אשר האיש את ישכלו שלא

 אהבתו מזבח על חייו את להקריב

לעמו.

אחינו. על כבד אבל מתאבלים אנו

הקהילה בועד
 אתמול נתכנסה ת״א קהילת מועצת

 להזכרת דחופה לישיבה בצהרים

 ז״ל. יוסף בן שלמה של נשמתו

 הראשי הרב גם השתתף במועצה

עמיאל. הרה״ג

 אבל לאות השובתת אביב בתל
 באומץ אתמול נשאה האבלה ת״א

 שכאבה הכאב את עצור יגון ומתוך

 החבל התהדק עם הארץ, כל אתמול

ז״ל. בן־יוסף של צווארו סביב

 ברחובות ההפגנה
 ופלוגות וגברה הלכה המתיחות

 את בפעם פעם מידי פזרו שוטרים

המתקהל. הקהל

 קבלת עם - האבלה בירושלים
הידיעה

 פסקו לא אתמול, ליום אור הלילה, כל

 ובקשות תפילות תהילים, אמירות

 ובתי הכנסת בתי ברוב הרחמים

 המסורתית. ירושלים של המדרשות

 הישוב מבני בעיקר רבים, אנשים

 לכל הכנסת בבתי נשארו הישן,

 העוצר כי מלכתחילה בדעתם הלילה,

 ייגמר לא 9ב־ שלשום שהתחיל

 בבוקר. 6ב־ אלא )אתמול( למחרתו

 אנשים ברחובות נראו שחר עם כבר

 "משם". לחדשות ושואלים הולכים

 מתוך עברו שלאחר־כך השעתיים

 מביטים רגע שכל כללית, צמרמורת

 ראש: במנוד השעון מחוג אל אנשים

 כך עוד שעה... חצי שעה...עוד "עוד

!......הנה...עתה רגעים וכך

 דיכאון הורגש שמונה לאחר ומיד

 והחלה פסה לנס תקווה כל כללי.

 ההוצאה על מעכו לידיעה הצפייה

 הגיעה הידיעה הדין. פסק של לפועל

 רגעים. וכמה 8.50 בשעה לירושלים

 בדואר המברקה משרד על צבא אח״כ

 טלגרמות שולחי של תור המרכזי

 האנגלית העיתונות ב״כ מטעם לחו״ל

 ה״בשורה" את שהודיעו והעולמית,

 מקורות ומעוד מפיהם, לקוראיהם.

 בעיר. השמועה עין כהרף נפוצה

קבוצות, בקבוצות הבריטים השוטרים

 הבוקר, מאז ומזומנים מוכנים עמדו

 כשהם המרכזיות, הפינות בכל

 באלות, ומזוינים פלדה כובעי חבושים

 ההתקהלויות את לפזר מיד והתחילו

 מפה מוסרים שהיו אנשים של הקטנות

החדשה. את פה אל

במגדיאל
 נסגרו המלאכה ובתי החנויות כל

 מן יוצאת אבל. לאות לפנה״צ אתמול

 קיבוץ של המסגרייה רק הייתה הכלל

 סירבו שמנהליה הצעיר", "השומר

 אספת הייתה ערב לפנות לסגרה.

 דברי נשמעו בה ה״מכבי", חברי

ז״ל. יוסף לבן אזכרה

 ז״ל יוסף בן שם על רחוב
 בפתח־תקווה

 שקטה הפגנה בעירייה. אבל אספת

בעיר.

 מלאכה. ביטול - בחדרה
 שכונה בבית־הכנסת. הספדים

יוסף. בן ע״ש

 ובקובנה בורשה הפגנות
 )סטא( 29 ורשה

 יוסף בן שלמה הוצאת על הידיעה

 לשעות סמוך לורשה שהגיעה להורג,

 פולין, רחבי בכל מיד ונפוצה הצהרים

 היהדות ראשי על רעם כהולם הייתה

 נסגרו הקהילה משרדי הפולנית.

 היום, בחצות נפסקה כולה והעבודה

 שחורים דגלים ומחאה. אבל לאות

 גם וביניהם שונים במשרדים הונפו

 התכנסה אחה״צ המזרחי. במשרדי

 סניפי לכל משותפת אבל אספת

 לזכרו החדשה, הציונית ההסתדרות

 לכל ניתנה כללית הוראה יוסף. בן של

 על שחורים פסים לענוד הצ״ח חברי

 והאם בלוצק הקהילה ועד זרועותיהם.

 תנחומים מברקי מקבלים השכולה

 אחרות. ומארצות מפולין בהמון

 )סט״א( 29 קובנה

 בן שלמה של תלייתו על הפגנה בסוף

 השמשות נופצו בעכו, ז״ל יוסף

ליטא. בבירת הבריטית בקונסוליה
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 שהוקדש "הצופה" עיתון של מערכת מאמר

לשבועיים "הצופה" נסגר שבעקבותיו יוסף, בן של לגרדומו

 מלכות הרוג
 כל תפילת תפילותינו,

 ותפילת בארץ כולו היישוב
 בעולם, כולה היהדות כל
 תחנונינו כלום. עשו לא

 ציבור תחנון ותחינותינו,
 ותחינת בייסוריו מפרפר

 ריקם. שבו שכולה, אם
 בתוכה שהחזיקה יד־הברזל

 לא האומלל, של גורלו את
 איש־ של לב־האבן נפתחה;
 לא דמים, על האמון הצבא,
 הכול, את הדין נקב נזדעזע.

 את היושר, את האמת, את
 הרגש את הרחמים,
ההומאני. האנושי,

 של דעתו נחה עכשיו
 הוא ניצח. הוא השלטון.

 יוסף, בן שלמה את ניצח
 את ניצח וברזל; עוני אסיר
 הרבנות את היישוב, טובי

 הציבור כל את הראשית,
 זה דם השותת העברי

 דמו מעלע חודש, חמישים
 ניצח השלטון ומבליג.
 ניצח החזית. כל לאורך
ורצח.

 נפש רצח רצח. הן,
מישראל.

 להריגת־ נקרא איך שכן
 מבוהלת, הריגה זו, מלכות
 שהממונים ותכופה, דחופה
 אפילו לדחותה חסים עליה

TEL-AVIV. 3 JULY 1938

לשבועיים נסגר "הצופה"

 שעה אפילו אחד, יום
רצחז לא אם אחות,

 מפסיד, השלטון היה מה
 המלכות הייתה מה

ובלונדון בירושלים
 את דחתה אילו מפסידה,
 לעוד יום, לעוד ההריגה
 בדינו שוב שיעיינו עד שעה,
 יימצא שמא הנידון, של

 יימצא שמא פתח־תקווה,
 מה שום על זכות? צד

 שאינה הזאת, הזריזות
 כלל השלטון של ממידתו
 ובביעור אחרים בדינים
 והרי הארץ? מן הטרור
 דיני כמה אנו יודעים
 של בבית־דין אפילו נפשות,
 ובמה דינם. גזר נדחה צבא,
 יוסף? בן של חטאו גדל
 היישוב? של עוונו כבד במה
 של חוק אפילו חוק, כל הרי

 הגיון, בו יש שעת־חירום,
 שעת־ של והחוק כוונה.
 יש הגיון הוא אף זו חירום

 רצחני על לאיים כוונתו בו.
 ישמעו למען הטרור.
 הריגה ואילו וייראו.

 את תעשה הרי זו מבוהלת
 יאמרו מה הגמור. ההפך
 כשהשלטון הטרור, רצחני
 ואת אותם משווה

 ואת אותם הנתקפים,
 בדין אחת, במידה הנרצחים

 רב יאמר מה אחד?
 מקלטו בעיר הטבחים
 זו? שמועה אליו לכשתגיע

 האשמדאי צחוק יצחק הרי
 ויוסיף ועלינו, השלטון על

 בבלבול הארץ את לבלבל
 אף אלא עוד ולא הדמים.

 והעיתונות, הציבור אנו,
 את להזהיר נוסיף איך

 על שבנו חמומי־הרגש
 החוק, שמירת ועל הבלגה
 עין רואים שהם בשעה
 משווה שהשלטון בעין,
 ונרצח? רוצח ונתקף, תוקף
 של זיק עוד בלבם היה אם

 יחס של משהו כבוד,
 השלטון הרי לשלטון,
 הזיק את מכבה בעצמו
 את בידיו ועוקר האחרון

התמצית. יחס
 לנו ואוי ורצח. נצח השלטון

 מן לו ואוי הרצח מן

 כזה ניצחון עוד הניצחון.
 חלילה. כולנו, ואבדנו ואבד.

 כעמנו עתיק עם אולם
 ובהרוגי־ בייסורים המלומד
 היינו אנו יאבד. לא מלכות,

 כל לפני בארצנו, כאן,
 המלכויות וכל השלטונות

 על אחריהם. אף ונהיה
 לנו יש רשעה מלכות
 שאנו מיוחדת, תפילה

 פעמים שלוש מתפללים
 רשעה מלכות ולא ביום.
 ונשברה נעקרה כבר אחת

 ישראל תפילת ומוגרה.
 מלפני ריקם שבה אינה

 ויש דין יש ישראל. אלוהי
 דיין ויש דין יד בעולם. דיין

בהיסטוריה.

ינוצח. לא ישראל נצח
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הדין מר ביצוע עם שונות תגובות

 לפרלמנט שהוגשה השאילתה

הבריטי,

הגרדום: לאחר ימים 3
 את ל׳בית׳ למסור המיניסטר יוכל האם .1

 ביחד בראש־פינה בן־יוסף מאסר סיבת
חבריו? עם

 פעולת לפני מישהו נפגע או נהרג האם .2
המאסר?

 של גילו את למסור השר בידי יש האם .3
בן־יוסף?

 האשמים אלה בין הפליה נוהגים האם .4
 יחידים לבין לרצח, בניסיון או ברצח

הנשק? בכח המתגוננים
 חוסר ע״י נגרמים הללו המקרים האם .5

 להגן בא״י והמשטרה הצבא של כשרונם
 התקפות נגד בארץ היהודי הציבור על

מרצחים?
 סיבת את להודיע המיניסטר היכול .6

 הצעיר מבנה להיפרד לבוא לאמו הסירוב
מאוד?

 מספר את להודיע הוא יכול אם וכן, .7
 בקשר שאירעו והמהומות הקורבנות
נפצעו? או נאסרו וכמה הנער? לתליית

השר: אל שהופנתה אחרת שאלה

 ומדוע לממשלה? חנינה בקשות הגיעו האם
 המשפט לחידוש הממשלה הסכימה לא
חדשה? עדות הצעת ע״פ

הממשלה: מספסלי השר תשובת

 גדול. במספר ואפילו חנינה בקשות נתקבלו
 המפקד בידי הייתה הפעם שההחלטה אלא

 המושבות שר — עצמו הוא הראשי. הצבאי
 ובסמכותו בדעתו להתערב מוכן היה לא —
העליון. המצביא של
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יוסף בן של תלייתו ביום דום עמדו בירושלים גאולה ביה״ס תלמידי
שפירא( ח׳ התלמיד מעדות )קטע

 בשלהי נאה יו□ אותו של בבוקרו ,11 כבן הייתי, נער ...
... מלבלב ירושלמי אביב

 הפעמון קידמוני... ורחש המולה לבית־הספר, משבאתי
מסתדרים... התלמידים צלצל,

 התלמידים את מעביר להתעמלות( )המורה בן־ישורון מר
ומכריז: לדום...

 מר לכך. כשרה השעה אין תרגילים. כל נעשה לא היום "
 אני השעה, בעיות על מילים כמה לפניכם יישא ברט חיים

 אשר אלה בין תהיו פעם אולי לכך, ראויים שתהיו מקווה

 לרגע ונעבור הבה מרנינות, ציפורים ראשינו ומעל זיו,
 יהודי בחור בו שבעכו, והטחוב האפל לכלא רוחנו בעיני
 ולא ונצהל, נשמח למען שנחיה, למען לקורבן עולה
סביבנו. מהאויבים נפחד
 לא אך באיבו, בעודו מאיתנו נקטף יוסף בן שלמה
 השמיימה עולה שהוא משום מהולל, אם כי הנו, אומלל
 ניכנס תלמידים, ובגואלו. ישראל בצור ובהכרה ברננה
 קל־דעת ולשחוק ליצרים פורקן ניתן לא לכיתות, חרש

הקדוש..." זכרו עם ובגולה, בארץ ההמונים עם ונתייחד
ברבים..." שמים שם וקידשו בכפם נפשם שמו

 היקר אחינו לגרדום מועלה אלה ברגעים "תלמידים!
 וזעמנו מחאתנו ונביע לזכרו, דום נעמוד יוסף, בן שלמה
 בטוחים, אבל איטיים בצעדים לאט, שלאט דומה על־כך.
 לעם, להיות עומדים אנחנו כי ההכרה לתוכנו חודרת
 והדרור, החופש שירת את תשירו עוד אתם שגם ייתכן
בשמש פה העומדים אנו יוסף. בן שלמה זאת שעשה כפי

31.7.59 ״חרות״ מתוך

חל־אב־ב J עיר־וז
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י ול^עיב לעושבי
הלדון על גזד-הד•! של המדכא הרושם תחת

•7! בן־יוסף שלמה
 ודאיב יאל ownks awnr »כר לאחד ד«*3ר תסקד «הינ*

wכד ־ rrwi tn men rmoa-

יוסף בן של תלייתו ביום ברחובות אבל מודעות
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■־.מולזית ה׳ים

לקהל: הודאווז
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 שלמה
 יוסף בן

 להרוגי ראשון האומה, גבור
 מימי ישראל, בארץ מלכות

 האש עמוד וחבריו, עקיבא ר׳
לשחרורה הלוחמת לאומה

 היום, הגרדום על הועלה
עכו במבער בבקר, 8 בשעה

המתאבל העם
תדע״ח סיון ל' רביעי יום תל־אביב



גרינברג צבי אורי

יוסף בן שלמה

הקודם - יוסף בן למשיח נופו עלם: דמות
דוד, בית מלכות למשיח
גולת־קרךזוית.. מלוצק והעלם
 בעכו שוביו ועם בגליל .רעיו עם המךו-ר

- לבבית בפשטות

- - ’משרפי־הןשוךה־ךשביט הנעלה ה^כור הוא

 - - בהר המופיע מדו״ ופצצה בחון דמות
הזה! העלם של הגוף הקשת ובצבעי
 יוסף בן שלמיה את ראו הקעות בצבעי
לףחז. שהפכת לתליה בתה עולה

 בגליל בכפר בוחקבר לו וזבחו בכרות אך
 בבור שבוחהמפרקת העלם את ובטמנם

 מת ככל מת הוא כי הכופחם־הנרפים חקובו
הדור. אל זו דמות המרד בלהב תעל ולא

 בווהלין אמו חיק בשביל הוא מת ככל מת אכן
 פח־עלומיו לשאת שיכלה האשה חיק ובשביל

 - הולך רואהו אני בהרים, הולך הוא אבל
דמדומיו! הוד בכל הזה הגעלה הזעם

 בעכו התליה עץ מני יורד ךאיתיו אני
 .בוז שליוזדוז שמלא בשליט העיר: את ויוצא

 עומד ךאיתיו אני העבח. מלכו בפקךת
בה. אליהות עוד שאין בשרו גוית לקבורת

מרעיו.. ומחפש ?הרים הולך רואהו ואני
 שר הוא הבית, הר שומר הוא קוכם, בהר שליט הוא
וכו־מל. ותבור ואתון סיני רום וגולן גלעד נוף

מזהר! הקשת בצבעי יכירוהו אז והם מרעיו ימצא הוא

 - קולג אחרי לפתאום בא אביב כהתפקעות באחר: וירנן
 מתכת. חם לבבות. התלקחות מרד. ייאמר: פה כל

געש. והר ים רהב ךבבות: חו־או מעשים יהיו והם
- מהפכת הסנבלשים ובעדת עו־ב ואצל אדום ואצל

 תכנית. כל מיךם אבז־ה כי הקפצן. בלבם במתם.
 בקופטוף. הנר כחלב רך - לחקם מוצק כיה >ץהיה
 עשת. דורך כלם, ייאמרו ?ידו, ופצצה בחון דמות

בים־סוף רגלו את וטובל החו־מון ?שלגי רד הוא

הק^ות! ובצבעי ומעטרת דגולה וירושלים

תרצ״ט טבת ח׳ לבוב,
בחוטף שלמה של בשרו לקבורת חראשק השנה ביום

המשורר. של ידו בכתב השיר של הראשון לנוסח נוסף הפותח הבית
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יוסף בן שלמה של ולזכרו לכבודו שחוברו שירים

סקולסקי שלמהגרינברג צבי אורי

יוסף בן שלמה

הקודם - יוסף בן למשיח נופו עלם: דמות

יוד, בית מלכות למשיח

גולת־קרן־זוית.. מלוצק והעלם

 בעכו שוביו ועם בגליל רעיו עם המדבר

- לבבית בפשטות

— 1משךפי־הבשוךה־ךשביט הנעלה הבכור הוא

 — בהר המופיע בידו״ ופצצה בךיון ךמות
הזה! העלם של הגוף הקשת ובצבעי
 יוסף בן שלמה את ךאו הקשת בצבעי
לסיבת. לב שהפכה לתליה בתה עולה

 בגליל בכפר בור־קבר לו חבוייו בכרות אך
 בבור שבור־המפרקת העלם את ובטמנם
 מת ככל מת הוא כי הכופרים־הנךפים חשבו
הדור. אל זו דמות המרד בלהב תעל ולא

 בווהלין אמו חיק בשביל הוא מת ככל מת אכן
 פו־י־עלומיו לשאת שיכלה האשה חיק ובשביל

 הולך- ו־ואהו אני בהרים, הולך הוא אבל
דמדומיו! הוד בכל הזה הנעלה הזעם

 בעכו התליה עץ מני יורד ךאיתיו אני
 כה טילטזדת שבולבו כשליש העיר: את ויוצא

 עומד ראיתיו אני העבת. מלכו בפקדת
בה. אלהות עוד שאין בשרו גוית לקבורת

בן־יוסף צבי ידי על הולחן השירהמשורר. של ידו בכתב השיר של הראשון לנוסח נוסף הפותח הבית

ראש־פינה

בגליל, סלעיה בין
 ההר, בחיק חברה

 ככנרת משרנקפת
 נסתר. תל — ראש־פןה עין
 תי,}9 ראש ;פית, מה
 שלי, ראש בתר

ןסבל בדם אךשתיך
’ לי. לי, לי,

 מוךד, עלי סולל שביל
 אבני־כף. בין חדש שביל

 צמו־ת, פורשים אלונים
לבן־יוסף. עזרים דם
 והשיא הבקע בין

 חעב. קבר־עד
 באבל: מ־ים אלונים
שקב. שכב, שכב,

 ךוצות עם וכאלה
 ירעד: ךקה דממה קיל
 הסלע ראש את כובשים אין
כמוך!־! קכר אין אם

 כיכב לאור וכדמי
 מעפיל גדוד הן־ה
 נבל: אנקת — שעל וכל

צליל. צליל, צליל,
תש־א פנה ראש
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יוסף כן שלמה על ז׳בוטינסקי זאב של מנאומו קטעים
תלייתו( לאחר קצר בוורשה,זמן בית׳ר, של העולמית בוועידה )הושמע

 לא וגם הצטיינות ביקש לא אלמוני. חייל היה ...הוא
 הקב״ה נפח הזו הדמות בתוך כי נשכח, נא אל קיבלה.
הכלל. מן יוצאת נשמה

 מאיתנו אחד כל ולא כאלו נשמות תרבינה ולא הרבה אין
 ונזכרה לפניה משתחווים אנו כזאת. נשמה בעל הנו

 הסוערת, התורה את תופסים אנו אין כי ואם לעולמים.
 אין וללמדה; להבינה תמיד נשאף ההוא, מההוד הנובעת

 בטכס, לא! עליה. לדבר תכופות שמותר אומרת זאת
 לי נוח יותר השם. את לבטא לי נעים לא לזכרו, המקודש

 החייל הגיבור, הקדוש, בתורת להזכירהו עליו, לדבר
 השם את להזכיר צריך כשהנני מראש־פינה. הבית׳רי

 לשאת ראוי הייתי לא כאילו פנימי, מעצור חש הנני הזה
 נא אל היא, ובריאה טבעית הרגשה שפתותי. על זה שם

 ורק עליו תחשבו תמיד חול. של לדבר הזה השם ייעשה
 מטעות נמנע ופרט תדברו. — מאוד רחוקות לעתים
עליו. נתווכח לא ־ אחת

 לו שהייתה שיחה, על לי סיפר באנגליה מידידי ...אחד
 של תא־המוות על המפקח שהיה האנגלי, הסרג׳נט עם

 האחרון. ללילו עד־ראייה היה והוא מראש־פינה, הצעיר
 כולכם את הפליא אשר הדבר מהו השומר: את שאל הוא

 עדים הייתם פעם לא בוודאי הרי ההואז במאורע ביותר
 הלכו בעכו הערבים כי ומספרים לתליה, אנשים להובלת
 הבחור שונה במה בבקשה, אמור כגיבורים. לתליה

 הייתה: השוטר של תשובתו מהאחרים? מראש־פינה
 חייו רגע שעד העובדה, הייתה ביותר שהפליאני "מה

 אנשים ראיתי "טכס". שנקרא מה את הזניח לא האחרון
 בשעות — כולם אולם זקוף. בראש לתלייה ההולכים

 — נכזבת לחיים האחרונה כשתקוותם האחרונות, חייהם
 אחרת? או ככה אשב אם אכפת מה "הטכס". את הזניחו

 היה שהפליאני ומה הסוף. הגיע כה ובין כה בין הן
 מה חשב: הוא הטכס. את שכח לא מראש־פינה שהבחור
 לפני מספר רגעים בבוקר, ובשבע ילבש. מה להגיד,

ראינו". לא עוד כזה טכס שיניו. את ניקה התלותו
 נעטר, דוד בכתר שלו. האצילות על ויתר שלא אדם

 גוזמא זאת ואין הלקח. זה הכתר. על שמר ובסתר באור
וכלל... כלל

 ציונות - ולעומתה מותרות( )של דה־לוקס ציונות ...יש
והכותל. בראש־פינה הגיוס פלוגת של הפרך,
 ונכנעים החיים מהלך לפני ראש מרכינים הפרך בתנאי

 כוח מצא כאלה שברגעים בינינו, אדם קם והנה לו.
 על גם אם כי הפחד, על להתגבר רק לא בנפשו

 בן־מלך של הטכס כל ואת ראש הרכין לא האדישות.
נשכח... לא זה את ביופי. המיתה חשובה קיים.

 לא או ההייתה בעובדות: לחטט חייבים אנחנו ...אין
 לדרך יצאו שלושה עסקנו. זה אין משמעת; הייתה
 קץ לשים רצו הם הרגו. ולא להרוג התכוונו לא המלך.
 מצב אסור. לא־יהודי ודם מותר יהודי של שדמו למצב,

 מעשה, לאחר אזי צורך, יש ואם קיים. שיהיה אסור כזה
 פקודה חבריך ולשני בן־יוסף לך, נותן בית״ר, ראש אני,

עשיתם. אשר את ולעשות המלך לדרך לצאת

 אני מילאת. פקודתי את עשית, נכון בן־יוסף, כוחך, יישר
הצטיינות... אות לך שולח
 על אחד. עוד למזבחותיה, תנועתנו, לקודשי נוסף וכעת,

 "תל־חי" תשובה: ברכת תמיד נשמעת "תל־חי" ברכתנו
 מצלצלת "תל־חי" שלברכתנו שבועות עשרה זה אבל

 אצלנו... קדוש נעשה גרדום "גרדום". התשובה: באוזני
 לשחרור לקח ניצחון, של הם לקח ו״גרדום" "תל־חי"

העברי. הנוער למד זה את גם והתעוררות.
 והגרדום תל־חי בין כי להגיד אוכל העמוקה הכרתי מתוך

 יודעים איננו אשר צעירים, של קיבוץ זה ברגע מתאבק
 פקודות מקבלים אינם מפה בראשם. עומד ומי הם מה

והגרדום. תל־חי בין — מגוריהם מקום ואיסורים.
 בגרדום או חדשה בתל־חי או יפלו, מהם כמה יודע מי

 הארץ. את בונים בדם — ובכסף בפטיש רק לא עכו...
 המרד דם כי ובכסף, בפטיש כך ואחר בדם כול קודם
האדמה... את המפרה טל הוא
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יום פקודת מתוך

לגרדום לעלייתו שנה וחמש עשרים במלאת

 סיסמא סתם בית״ר לראש היה לא ה״הדר" שרעיון כולה, ולאומה לבית״ר לעצמו, הוכיח יוסף בן שלמה ..
העברי. הנוער בשביל כורח־חיים אלא לראווה,

 הוא הבהמה מן האדם ו״מותר הכבוד, תחושת בלי ואדנות ריבונות אין קומה, זקיפות בלי תקומה אין

 לא הראש, וכובד החומרה במלוא ה״הדר" מושג את יוסף בן תפס אילולא ז׳בוטינסקי. זאב כדברי הטקס",
 עברי של והמופת הדוגמא את מקרבה, שהעמידה הגרדום ולעולי וללוחמיה ולמחתרת לבית״ר מנחיל היה

 בית״ר ראש הבטיח אשר את מחר, וגם היום גם יוסף, בבן ונעשה נמשיך ולכן המוות. את המנצח חדש
בראש־פינה: בית״ר מפקדי אל במכתבו

אזרחית. דת - מזכרו היכל - מקברו מגדל געשה מגרדומו

בית״ר שלטון ניב, דוד תשכ״ג סיוון ל׳
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בית־צורי אליהו
ישראל חירות לוחם

22.3.45 תש״ה, בניסן ,ח בקהיר, לגרדום עלה

 (10.2.1922) תרפ״ב בשבט ב־י״ב נולד ומשה, אסתר בן

 מצד בארץ. ומושרשת ותיקה למשפחה בתל־אביב,
 בארץ המעורה מיוחסת, ספרדית למשפחה בן אמו

 והמשיך "תחכמוני" הספר בבית למד דורות. מדורי
 תרצ״ו־ שנות של הדמים פרעות "בלפור". בגימנסיה
 הלאומיים", "התאים כחבר אליהו את מוצאות תרצ״ט

הלאומי". הצבאי ב״ארגון כחבר ובתרצ״ז
 השתתף והוא - באצ״ל אינטנסיבית פעילות רקע על
 את סיים ולא מוריו עם התנגש — חבלה בפעולות גם

 הדעת צימאון מתוך מכן, לאחר קצר זמן אך לימודיו.
 הבגרות בבחינות עמד הבולטים, וכשרונותיו שלו

 העברית האוניברסיטה כתלמיד והתקבל הממשלתית
בירושלים.

 ללח״י אליהו הצטרף באצ״ל שחל הפילוג לאחר

 כשמרכז המחתרת. לפעולות מעייניו כל את והקדיש
 מוין, בלורד התנקשות פעולת על החליט לח״י

 שמפקדתו התיכון, המזרח לענייני הבריטי המיניסטר
 ללח״י, חברו עם בית־צורי, אליהו נבחר בקהיר, היתה
ההתנקשות. לביצוע חכים, אליהו
 נתפסו חברו וחכים בית־צורי אך נהרג, מוין לורד

 העמיד המצרי המשפט בית למשפט. והועמדו
 משא נשאו אליהו" "שני אבל סנגורים, לנאשמים
כולו. בעולם שהדהד בריטניה, על האשמה

 העם של האהדה הפגנות ולמרות למוות, נידונו הם
 בעולם רבים אישים ומחאות הנאשמים כלפי המצרי

 חכים ואליהו בית־צורי אליהו הועלו הדין, גזרי נגד
 "התקווה". את שרים כשהם בקהיר, לגרדום
בקהיר. היהודי העלמין בבית נקברו

 לארץ־ישראל עצמותיהם הועלו (26.6.75) תשל״ה בתמוז ב־י״ז
בירושלים. הרצל בהר צבאי בטקס ונטמנו

39



חייו ממסכת פרקים

בית־צורי משפחת

בית־צורי של האישי מיומנו קטעים

 תמונות תרפ״ד. שבט י״ב ביום בתל־אביב, נולדתי
 מוצפות כשהן אלי ועולות בוקעות הראשונות, ילדותי
 ברחוב היינו גרים מלטפתן. התיכון ים ורוח שמש,
 מתקופת התמונות תל־אביב. של ימה שפת על גאולה,

 יותר, בהירות ומהן לגמרי מטושטשות כמעט מהן זו, חיי
 בידי ואין שווה חותמת כולן על הטביע הזמן אולם
 הכתב על אעלן ולכן כרונולוגי, סדר לפי לספרן כמובן
המזלג. יעלה אשר ככל

 בעל ילד של היא זוכר שאני ביותר הכללית התמונה
 כשהוא תלתלים בשפעת ראשו על שירד בלונדיני שיער
 הים חול על לבשרו, בד ובכתונת יחפות ברגלים יושב
 ילד שכל האוניות ואותן המגדלים אותם את ובונה הרך,
 כמה לאחר לבנות. היה רגיל שהוא, כל ים חוף על שגדל

 לרוץ ומתחיל קם והוא זו, מלאכה עליו נמאסת זמן
 חלק באותו בשפע שטוחים שהיו לסלעים מעל ולדלג
 ננסיים אגמים של שפע יצרו הסלעים אותם החוף. של
 ותעלות מיצרים ע״י לאלו אלו היו שמקושרים החוף על

צדפים לתוכם גרפו שהגלים אלו, אגמים ספור. לאין

 היטב שמורות הימים מאותם אחדות תמונות ...עוד
 לילה, אותו זיכרון בי קבוע עוד יפה יפה בזיכרוני.

 זה היה אם לדעת עתה יכול איני משנתי. כשהעירוני
 על לקחני אבי בסופו. או באמצעיתו הלילה, בראשית
 ואמר: יפו נמל בצד הים על באצבעו לי הורה זרועותיו,

 היסוד. עד הרעידני מחזה אותו בוערת". אונייה "ראה,
 שעברו המחשבות אף אלא זוכר, הנני המחזה את רק ולא
 בני כל את ששאלתי זכורני בי. קבועות ועודן במוחי אז

 האונייה "איך במחזה: לחזות החלון ליד שהתרכזו הבית
 שהמים ידעתי ידוע המים?!" בתוך היא הלוא נשרפת?
 מוגבל ניסיוני היה אז עד אולם האש, את מנצחים תמיד

 שהיינו הניר ערמות כגון הקטנות, הדלקות בתחום
 שהיתה עד להנאתנו, אותן ומדליקים בחצר אוספים
 קץ ושמה בידה מים כשכלי באה האימהות אחת

 והאש גם שיש לדעת הכרתי מאז זה. מסוכן למשחק
 הבנתי אשר עד עבר רב זמן אולם המים, על מתגברת

 זה דבר היה אז המים". "בתוך לבעור אונייה יכולה כיצד
מהשגתי... למעלה

40



 בבואו אבן". "בית פירושו בגרמנית שטיינהאוז המאה. בראשית ארצה הגיע ברוסיה, שטיינהאוז כמשה שנולד אביו,
 יהודה בצבא העבריים הלוחמים של האחרון המבצר הוא הלוא בית־צור, איש - לבית־צורי שמו את עברת ארצה
לפנה״ס. ו 68 בשנת סוריה חילות נגד המרד בימי המכבי

באליהו. האב מחדיר הארץ ואהבת העבריים התרבות נכסי אהבת של זו ורוח
עמו. של המפואר העבר עם שלו ההזדהות תחושת את חיזק שמו עצם

במינו. מיוחד ילד — פלא״ ל״ילד נחשב אליהו
 במגע עמו הבאים כל "בלפור". לגימנסיה )מלגה( סטיפנדיה וקיבל בהצטיינות העממי הספר בית את סיים הוא

 נטייתו וניכרת במתמטיקה, הוא בקי שונים. בשטחים מזהירים כשרונותיו משהו". להיות עתיד ש״הנער אומרים
 רכש בילדותו, התגורר שם בטבריה, ומדויקת. ניבים עתירת עסיסית, היא בפיו השגורה העברית ולספרות. ללשונות

 מתעניין הוא ובאיטלקית הספר בבית לומד הוא אנגלית ספרדית. - לדינו למד סבתו מפי הערבי. הדיבור את גם לו
עליו. חביב זו לשון של שצלצולה משום פשוט עצמו; דעת על
הפרוזאיים. בחיבוריו אפילו מוריו מרגישים וזאת לו, פיוטית נפש שירה. אוהב הוא — במיוחד הנער את שמציין ומה

קונדס. מעשי לעשות ואהב תוסס, נער אליהו היה העממי הספר בבית סיפרה: הספר בית מנהלת
 שישפיע אליהו אל לפנות אלא לי אין היטב, זאת תעשה וכי משהו, לעשות הכיתה על להשפיע רוצה אני "כאשר

עליהם".
 ג׳ק על חיבור - בית כעבודת שניתן חיבור, לקרוא נתבקש פעם תפיסה. ומהיר זריז היה הוא מעולים. היו ציוניו

 דעתו. המורה חיווה מאוד", "טוב דקות. כמה במשך ממחברתו רם בקול וקרא קם אליהו - העריץ אותו לונדון,
התלמידים. בעיתון יפורסם הוא החיבור? את לו למסור היואיל
הודה. שקראתי", בעת החיבור את "חיברתי כלום. כתב לא הוא מגמגם. והתחיל הסמיק אליהו
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 שהיו במשחקים חלק לקחת נהג הוא הרופפת, בריאותו בשל ההתעמלות, בשיעורי להשתתף עליו שנאסר אף
 זוכה היה ואף - עמם ונאבק בריצה חבריו עם מתחרה והיה הלימודים, שעות לאחר רב, גופני במאמץ כרוכים

וכוחו. לבו אומץ את להוכיח היה נחוש לרוב. אלו בתחרויות

סיפר: חברו, עמיחי,
 עוצם על בו רתח דמו בתגובה. הצורך על גלויות דיבר הוא רישומן. את באליהו הותירו תרצ״ו־תרצ״ט פרעות
השעבוד. גילויי ולמראה עמו, לבני המתנכלים של השנאה
 עם התנגשות אירעה ההפגנות באחת הלבן". "הספר גזירות ונגד הארץ מן מעפילים גירוש נגד הפגין היישוב

 ברגליו רמסו הלאומי, הדגל את ההולכים, מאחד בכוח, חטף השורות, אל קרב השוטרים אחד הבריטית. המשטרה
מידו. הדגל את והוציא לחיו, על לו סטר השוטר, אל מיהר אליהו לגזרים. וקרעו
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 בית־צורי אליהו שכתב שיר
 של הקדמון לאב סמלי שם — אביצור

 ירושת המשכיות את המבטא המשפחה,
בית־צורי במשפחת הרוח

אביצור

בני, גם יהיה כמוהו
 תשזפהו יהודה הרי שמש
 עורו. את יחספס מים ורוח

 - החיפש אש תלהט בעיניו
 אבי! הוי, אתה, בעיניך כאשר
 - בני גם ירדה כמוהו
 דמי בוי ןחמר קרב אלי בצאתו'
 אמי. של נשמתה תפךפר ובקרבו'

 ראיתי כי בחלום אבי־אבויתי את
 הנני חומר כיה מה על יז־עתי
 ראיתי כי בחלום אבי־אבויתי את

בני. גם יהיה כמוהו ח־עתי,

 אליהו היה בן־יוסף של הלווייתו ביום
 שחור סרט שנשאו מאלה אחד בית־צורי

 עם בדממה וצעדו חולצתם על
תל־אביב. בחוצות אחרים סטודנטים

מכתב: מתוך
 משהו ולעשות בפעולה לנקוט "עלינו

עלינו". תפסח שההיסטוריה או - בעצמנו

 סגן מרידוד, יעקב כותב לחירות" הדרך "ארוכה בספרו
אצ״ל: מפקד

 עוזי עם )יחד המפורסמת השלישייה על נמנה בית־צורי
 יום־יום בי מפצירה היתה שבשעתה פגלין(, ועמיחי אורנן

הבריטי הנציב מק־מייכל, את לחסל לה שארשה

 תוכנית אז ונרקמה היות להם, הרשיתי לא המרושע.
אחרת...
 עלי. ללחוץ לא וביקשתי התוכנית, את להם הסברתי

 מסוגל היה לא בית־צורי אבל לבסוף, אותי הבינו הם
לח״י. לחכות: ממנו דרש שלא גורם מצא והוא להמתין.

43



חכים אליהו
)לח״י( ישראל חירות לוחם

22.3.45 תש״ה, בניסן ,ח בקהיר, לגרדום עלה

 (.1925) תרפ״ה בשנת בבירות נולד ושמעון, פאולין בן

 בחיפה. והשתקעו ארצה הוריו עלו כאשר היה שבע בן
 בעיר. והמכובדות האמידות בין משפחתו

 לח״י. לשורות הצטרף הריאלי הספר בבית תלמיד בהיותו
 יאיר לח״י. אנשי אחרי ורדיפות מאסרים ימי הימים
 אינו הסוער אליהו שותקו. כמעט לח״י ופעולות נרצח,
 לצבא להצטרף מחליט והוא מעשה באפס לשבת יכול

 אליהו הנאצים. נגד במלחמה להשתתף כדי הבריטי
 חבריו עם הקשר את מחדש הוא למצרים. כחייל נשלח

 לעתים מוצאים העבריים והחיילים בארץ, למחתרת
 ומשלוחי בתרמיליהם לח״י של תעמולה חומר קרובות
 ממצרים. הרכבת בקרונות להגיע מתחילים הנשק

 פעולות, ולתכנן להתאושש לח״י מחתרת כשמתחילה
המחתרת. לחיי וחוזר מהצבא עורק הוא

 חלק ונוטל מעולה, וכצלף נועז כלוחם מתגלה אליהו

 בחיי ההתנקשות בניסיון השאר בין - לח״י בפעולות
 על לח״י מרכז כשהחליט מק־מייכל. העליון, הנציב
 הבריטי המיניסטר מוין, בלורד ההתנקשות פעולת
 נבחר בקהיר, היתה שמפקדתו התיכון המזרח לענייני
 בית־צורי, אליהו ללח״י, חברו עם יחד חכים, אליהו
 חכים אליהו אבל נהרג, מוין לורד ההתנקשות. לביצוע
 בית למשפט. והועמדו נתפסו בית־צורי ואליהו
 "שני אבל סנגורים, לנאשמים העמיד המצרי המשפט
 נשמעו שהדיו בריטניה על האשמה משא נשאו אליהו"
 האהדה הפגנות ולמרות למוות, נידונו הם כולו. בעולם

 מחאות ולמרות הנאשמים כלפי המצרי העם של
 חכים אליהו הועלו - הדין גזר נגד בעולם רבים אישים
 על "התקווה" ושירת בקהיר, לגרדום בית־צורי ואליהו

שפתותיהם.
בקהיר. היהודי העלמין בבית נקברו

 לארץ־ישראל עצמותיהם הועלו (26.6.75) תשל״ה בתמוז ב־י״ז
בירושלים. בהד־הרצל צבאי בסקס ונטמנו



חייו ממסכת פרקים

 שלמה של תלייתו על אבל לאות בחיפה, הצועדים בין הצעיר חכים אליהו היה עשרה שתים כבן בהיותו
רישומה. את בו הטביעה להורג ההוצאה חולצתו. על שחור וסרט בן־יוסף
 או משניים אחד היתה הזר" השליט "בידי בן־יוסף של שתלייתו חבר לפני התוודה בקהיר, מכן, לאחר שנים

 על חופשי ישראל עם שיהיה עד לנפשו מנוחה תהיה "לא כי להשתכנעותו סייעו אשר מאורעות שלושה
אדמתו".

 בהיותו חכים אליהו שכתב חיבור
עשרה שבע בן

 בחייו, רבות פעמים ייאוש לידי לבוא עלול ואדם
 המצילו צפוי בלתי דבר לאדם לו בא לפתע והנה

 קורא אני בערך ומחצה כשנה לפני ומנחמו. מייאוש
 נגד חריף במאמר נתקל אני ובמקרה העיתונים, באחד
 לענייני הנוגעים שונים סכסוכים ובעוד אחת, מפלגה
הקודש.
 היה תמיד האם לבי: על המחשבה עולה ולפתע
 בנוגע לרעהו איש בין ומדנים ריב בעם. ככה המצב

 בעיתונים לדפדף מתחיל ואני הקדושה; למטרה
 הגאולה. מרעיון גמור ייאוש לידי באתי וכך ישנים...

 נורדאו, של כתביו את קורא הייתי זה בזמן
 נהניתי נורדאו, של בספרו ערב באותו וכשקראתי

 ומכאן בו, הכתובים הנאצלים הדברים מן ממש
 העניינים את המבין היחיד שאיני לדעת נוכחתי
כזה... באופן
 ברעיוננו, שלם בלב להאמין התחלתי ערב מאותו

 אבן כאילו ערב, באותו קריאתי את וכשסיימתי
לבי... מעל נגולה

 כיתתו בני עם יצא 1942 בקיץ
בגליל. עבודה למחנה

כותב: הוא ביומנו
 סביבי, ומסתכל התבואה שקי על פה שוכב ...אני
 ומלכי הנביא אליהו רגלי דרכו עליה הארץ הרי הרים,

 בנימין. שבט פעם ישב בו התחתון הגליל ישראל.
 ולחלום עמנו של העבר בזיכרונות להיזכר נעים כמה
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לקדמותה. הארץ תחזור בהם יבואו ימים על
 בדרכנו: גדולים מכשולים עומדים כי נזכר אני וכאשר

 הערבים בארץ, המעוניינת האנגלית הממשלה
 לקבלה, זכותם כי ואומרים בשבילם אותה הדורשים

 פרט הגדולים, המכשולים בכל להילחם ועלינו
 במקום כי רואה אני כאשר הלב דואב כמה לקטנים.

 כדי קטנים, בדברים עצמי על לשלוט צריך ...אני
 יותר בדברים עצמי על לשלוט כך אחר שאוכל

חשובים.

 אנו במכשולים, ולהילחם אחת יד כולנו להיות
 כל את המוציאות ולפלוגות קטנים לחלקים נחלקים

לרעותה. פלוגה בין וריב מלחמה בשביל מרצן
 בקרוב ולראות להילחם ונוכל יתוקן המצב כי נקווה
 פי על אף לתחייה, קמה ישראל מלכות את בימינו
לגמרי... להתייאש עלינו במציאות נסתכל שאם

 למותו שנתיים מלאת יום בתמוז, הכ״ט הוא ...היום
 מחזיק אני אשר הצ״ח מנהיג ז׳בוטינסקי, זאב של

בשבילי. אבל יום הוא היום בדעותיו.

 בשביל ושלם וחזק בריא לחזור ...עלי
 אין לעצמי בשבילי, לא המולדת. עזרת

 בריא להישאר עלי אבל דואג. אני
המולדת. בשביל

גלי׳*

מספר: חכים, מנחם אחיו,
 נעשה הוא אופיו. השתנה לתנועתו, שהצטרף "מעת
 ביקש לא הוא חייו. כל היה זה בגר. לילה בן רציני;

מעשיו". על מאומה ידענו לא דבר; מאיתנו

 והבטיח לירות, עשרה חמש מנחם בידו נתן בפגישתם

חודש. בכל דומה סכום לשלוח
לח״י. לקופת הכסף את מסר אליהו
 עברו חדשה. בגדים חליפת מנחם לו שלח זמן כעבור
 גופו על החליפה את מנחם ראה אחד, יום והנה, - ימים
זר. צעיר של
לתנועה. חכים מסר קיבל, אשר כל

חכים: אליהו של אמו
 וכיבד העריך הוא לבב. וטוב תואר יפה ילד היה אליהו
 מן לחופשה הביתה הגיע כאשר אמו. ואת אביו את

 מדוע אמא, אומר: היה כך על לפנקו. נהגתי — הצבא
 פניו אותך. אני ואכבד שבי אותיז ומכבדת טורחת את
שחוק. נסוכות תמיד היו

 עשרה. שתים בן אליהו היה ',36 מאורעות כשפרצו
 רצה לא ללאומיות, בדעותיו נטה כילד שכבר אליהו,
 לא עכשיו אמא, אמר: שילמד, עליו משלחצנו ללמוד.

 לספסל אחזור הזו, התקופה לכשתיגמר ללימודים. הזמן
 מאוד. טוב שאלמד לך מבטיח ואני הלימודים,
 אז ידעתי שלא מובן זו. תשובתו על מאוד התפלאתי
המחתרת. מתנועות לאחת שהצטרף

 שוטרים כעשרים לביתנו הגיעו הפעולה ...למחרת
 וערכו לחקירה אותנו לקחו די. אי. ה־סי. של ובלשים
 של שחבריו רצינו שלא מאחר בבית. מדוקדק חיפוש
 הניירות כל את מועד מבעוד שרפנו ייתפסו, אליהו

 ומנחם. יוסף עובדיה, אחיו: השתתפו במבצע והתמונות.
 מאחורי מאליהו. מזכרת לנו להשאיר רצינו זאת, ובכל
 בה, הבחינו לא שהאנגלים קטנה, מזוודה הסתרנו הארון

 בית יומן טיולים, יומן שם היו לכתוב. שנהג יומנים ובה
 סטרומה. האונייה טביעת על פעם כתב הוא ועוד. הספר

 לערוך אפשר אם שאלה הסוכנות פורים. לפני היה זה
 אפשר איך עצובים. כולנו כתב: ביומנו והוא פורים, נשף

כזה? אסון אחרי נשף על ולחשוב לשאול
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 הבריטי לצבא מתגייס שאליהו בשעה
הרגשתו על חבריו בפני מעיד הוא

 הבכי את עוד לסבול יכולתי לא התגייסתי, "אתמול
 אין אך מתחרט, כבר אני שלנו. הפעילות חוסר ואת

 החבריה כל את לראות עוד רוצה הייתי עוד. להשיב
 את להם הסבר בפניהם. להביט מתבייש אני אולם שלנו.
 שאלבש גם בכל, עלי לסמוך שיוכלו להם אמור מצבי,
איתכם". אני - הזרים המדים את

 חזר כי חשד והתעורר מהצבא, ערק אליהו כי כשנודע
בעיתון. הודעה המשפחה פרסמה המחתרת, לשורות

 בפיתויים המחתרת את לעזוב לשדלו ניסו ואחיו הוריו
 חנות, שם ולנהל לביירות לנסוע לו מציע אביו שונים.

 את להציל מחובתי "לא. בדעתו: איתן היה חכים אך
עמי".
 והיא קיצונית. תנועה מכל שיפרוש לבו על מדברת ואמו

 על יחשוב כך כל קטן שארגון ייתכן כיצד אותו שואלת
 בידי הדבר עלה וכי הארץ. מן הבריטית המעצמה גירוש
 מעליהם לפרוק - ומצרים הודו - משלנו חזקים כוחות
בריטניה? עול את
דעתו: על עומד אליהו אך

 יבוא רק אם לו! נוכל גם הארץ, מן האויב את נגרש "אנו
 נגדו יעמוד לא ארצו, היא שהארץ הכרה לכלל הנוער
 את יראה עוד בציון היושב והעם בעולם, כוח שום

עיניו. במו הגאולה
 כוח בו יש - והמצרי ההודי מן בתכלית הוא שונה העברי,

קדם". ימי מאז עדיין פג שלא מרד
 בבחירת גלילי ויוסף שמיר יצחק כהן, יהושע דנו כאשר
 שניהם חשבו בקהיר, המשימה לביצוע המתאים האדם

 שלו התפעלותו את זכר עצמו שמיר חכים. אליהו על
 חכים שהפגין והתושייה העצמי הביטחון האומץ, מרמת
 ששירת בעת ממצרים גדולות נשק כמויות הבריח כאשר
הבריטי. בצבא

הבריטי הצבא במדי

מהפכני" מחתרת ואיש אידיאלי "לוחם

 אידיאלי "לוחם כעל בהערצה עליו דיבר כהן יהושע
 שולט מצוין, קלע עז, רצון בעל מהפכני, מחתרת ואיש
 לב בעל בחור הוא לעולם. תרעד לא שידו להפליא בנשק
עליו". שיסמכו וראוי במטרתו הדבק
 לאמור עתיד היה להתלהב, נוח היה שלא כהן, יהושע

 וחיי טוב בית מרצון שזנח צעיר היה "הוא חכים: על
 המסוכנים, המחתרת חיי של בעולם לשאת כדי רווחה,
 תקווה בחובם שנשאו הרי ואכזריים, קשים היו כי שאף

ולארצו". לעמו חדש לעתיד
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הפעולה: את תכנן לח״י מרכז כחבר אשר שמיר, יצחק אמד האינדיבידואלי, הטרור של אופיו את בהסבירו

 - מכיר אינו אותו אשר אדם, של חייו ליטול הבא ״אדם
ההיסטוריה". מהלך אח ישנה במעשהו כי להאמין חייב

אלהי בחורים של טיבם היה מה
 את עצמו על הטיל אך - דם למראה התעלף הוא פצצות. להכנת ומומחה משכיל היה בית־צורי אליהו

 של מיצירותיהם לעברית, בהתלהבות ותרגם שפות, בשלוש בצימאון קרא הוא ביותר. המסוכנות המשימות
 של רוח אשר העלילה בשל הראשון - סארויאן ויליאם ליקוק, סטיבן כקיפלינג, מזה, זה שונים כה סופרים

 סגולותיו בשל והשלישי בכך, מה של ובדברים בזוטות לביטוי שבאה בת־השיר בשל השני בה, מפעם פיוט
שלו. וההומור שבסגנונו החיות המקוריות,

 חיי קיפח אלה כל אף ועל - שיפוטו וכושר תבונתו יושרו, על נערץ נאמן, וחבר מסור בן היה בית־צורי אליהו
אדם.

 בשם כינוהו דעת. קל לנער חשבוהו מחבריו כמה - ושחרחר נאה בלבושו, המהודר חכים, לאליהו אשר
 על בלהט וכתב דוד, בית למלכות יורש עצמו חש הוא אולם בחיפה. ידוע ריקודים אולם שם על "רוקסי"
 משנכנס אך - עשירה למשפחה בן היה הוא רגליו. דרכו עליהם הגליל, הרי ועל נקרא, שמו שעל הנביא, אליהו

 כפלדה מחושל היה הוא לתנועה. לו, אשר כל ואת בגדיו את שלו, הכיס דמי את ונתן רעב חיי חי למחתרת
 הוא אמו. דמעות נוכח כדונג רך להיות מסוגל היה אבל - עילאית עצמית שליטה נדרשה בהן בהתקפות,

 פליטים אוניית בעוד בתל־אביב הקפה בבתי ושותים האוכלים את מצפון" חסרי כ״אנשים במרירות הוקיע
נפש. הרג הוא גם אך - הארץ בחופי טובעת

ואליהו. אליהו השניים, היו כאלה

 את איש הכירו לא אך פעולות, באותן חלק נטלו ואפילו מחתרת, אנשי של קטנה קבוצה אותה עם נמנו הם
 מוכשרים: קלעים היו שניהם לתפקידו. במיוחד התאים מהם אחד כל המעשה. ערב לקהיר באו אשר עד רעהו
 האיש המחתרת. של ביותר המזהיר והפרשן העמוקה ההכרה בעל - ובית־צורי ביותר, הטוב הקלע היה חכים

 ויציגהו כהלכה מנוסח הגנה כתב השני יכין ייתפסו, ואם להחטיא; עלול היה לא - במוין לירות עליו שהוטל
ועולם. עם קבל

"המעש" — פראנק ג׳ראלד של ספרו מתוך

הפעולה
 בצוהרי אחת אחר מספר דקות על הראו השעון מחוגי

 הבריטי המדינה מיניסטר .1944 בנובמבר 6 ב׳ יום
 חווילתו אל ממשרדו חזר מוין, הלורד התיכון, במזרח
 במושב לידו, שבקהיר. היוקרתי זאמאלק בפרבר

 שלישו. הנהג, ליד ולפניו, מזכירתו, ישבה האחורי,
 כדי השליש מתוכה יצא השער, ליד המכונית כשנעצרה

 לעשות שהספיק לפני אך אדונו, לפני הדלת את לפתוח

 לעבר בידיהם, ואקדחים צעירים, שני קפצו זאת,
 וירה הדלת את פתח חכים, אליהו מהם, ואחד המכונית,

 הקיף ממקומו, קפץ הנהג המיניסטר. אל יריות שלוש
 חברו, על שחיפה ובית־צורי חכים, עבר אל המכונית את
 שעה משלא הארץ. על ולהשתטח לעצור עליו פקד

 והפילו. בית־צורי בו ירה חכים, על לאיים והוסיף לדבריו
 עלו מכן לאחר ומיד מספר, שניות ארך המעשה כל
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 הגדרות אחת על שעונים שהיו אופניהם על הבחורים
 של שלישו המקום. מן מתרחקים והחלו לשער, בסמוך
 תחנת פני על ובעברו אחריהם רגלי במרדף החל הלורד

 נזדמן מקרה בדרך בה. היושבים את הזעיק משטרה
 ולשמע אופנוע, על שרכב תנועה שוטר גם למקום
 בית־צורי, הצעירים. אחר לרדיפה הוא אף נצטרף היריות
 גלגלי לעבר ירה התנועה, לשוטר יותר קרוב שהיה

 יריות חילופי היו מה זמן ובמשך לעכבו, כדי האופנוע,
 ועוד הגשר על היו כבר השניים הנרדפים. לבין הרודף בין

 נפגע כשבית־צורי ההמון, בין וייטמעו יעברוהו מעט
 על חזר חכים ארצה. ונפל השוטר של מכדורו בחזהו

 ההמון, עליהם הסתער מהרה עד לעזרתו. וחש עקבותיו
 בגדיהם את וקורע ראשיהם על מהלומות מנחית כשהוא

מעליהם.
השוטר. בידי השניים נתפסו מספר שניות תוך
 שהשוטר בעת התנגדות כל גילו ולא לכודים, עמדו, הם

 לטלטלם והחל בכליהם חיפש אקדחיהם, את תפס
 זאת?" עשיתם מדוע אתם? "מי שפוכה: בחמה

 מדהימה בשלווה דיבר. מפצעו, שותת הדם בית־צורי,
בעברית: לו אמר
האנושות". למשפט מצפים אנו לומר. דבר לנו "אין

rר
יהודים? במיליון אקשה מה מוין: לורד

1
 ולאחר ההשמדה של )בעיצומה 1944 באפריל 25ב־ 1
בראנה, יואל נקרא להונגריה( הנאצית גרמניה פלישת '
 הונגריה, יהודי של וההצלה" העזרה "וער מפעילי ■
 ומציע אירופה, יהורי חיסול על הממונה אייכמן, לאדולף |
I דם", בער "סחורה של עסקה היהודית לסוכנות דרכו

 בחיים להשאיר הגרמנית הממשלה נכונות לאמור:
10.000 תמורת הונגריה, יהורי ובכללם יהודים, כמיליון

 עם הברית. מבעלות הגרמני הצבא שיקבל משאיות .
 "מקדמה" בתור יועברו, החיובית התשובה קבלת |
I ,ניטרלית. לארץ יהודים 100.000 ראשונה

 לחלב ומשם לקושטא, בראנד יצא במאי 15 ב־ ■
 היהודית הסוכנות ראשי עם להיפגש כדי שבסוריה,
לסוריה משהגיע אבל הגרמנית. ההצעה על להם ולמסור

 בהיותו לקהיר. והועבר הבריטי הביון אנשי בידי נעצר ן
I הסוכנות אנשי עם להיפגש לו הותר בקהיר עצור 
 מוין, הלורר לבין בינו פגישה נתקיימה וכן היהורית, "

התיכון. המזרח לענייני הבריטי המרינה שר אז ששימש
 כלשהו ספק בראנה של בלבו הותירה לא הזו הפגישה ,
 יהורי את להפקיר הבריטים של הנחושה החלטתם ברבר .

הנאצים. של האש לכבשני הונגריה
 ע׳ למוות", נירונים "בשליחות בספרו מתאר בראנר יואל
 שבראנר לאחר ביניהם, שהתנהלה השיחה את ,155
 המדינאי שאל אייכמן. של הצעתו פרטי את למוין סיפר

 שהובטחה יהודים בהצלת "המקדמה" לשיעור הבריטי
לו:
זו?" מקרמה של מידתה "מה
איש". 100.000 אמרתי, ״כבר
הכל?" בסך יהיו "וכמה

מיליון". על ריבר "אייכמן

 מה בראנד? מיסטר הדבר, את לך משער אתה "כיצד
אותם?" אשלח לאן יהודים? מיליון באותם אעשה

 בראנה סיפר דבריו", את לשמוע עוד יכולתי "לא
 פני על בשבילנו מקום אין אם ממקומי. "קמתי בספרו,
 תאי אל ללכת אלא ברירה לאנשים אין הארץ, כרור

הגאזים".

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
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לח״י כרוז

במולדת! עברים
 - שבה והעלבון הציניות הנבלה, האכזריות, כל על - זו איבה בארצו. העברי העם של החופש לשאיפת מושבע אויב היה מוין הלורד

 העברי ליישוב אפשרות לתת ודג׳ווד לורד של דרישתו על .1942 ביוני 9 ביום הבריטי הלורדים בבית בנאומו מוין לורד ע״י הובעה

הנאצים. לתעמולת נאמן הד - שטנה בטענות מוין לורד ענה גרמנית, פלישה של במקרה נפשו על לעמוד

 הגזע בני שהם ערב, שבטי לעומת גזעים, של ערב־רב אלא אינו העברי שהעם מוין, לורד טען הנאצית, הגזע לתורת מובהק כתלמיד

 מקרוב הבאים של גזעית "השתלטות - לדעתו - היא העברית החופש שאיפת א״י. לגבי זכות כל העברי לעם אין כן על הטהור. השמי

 טען יום, יום לטבח והובלו שנים לשלוש קרוב זה הנאצים עול תחת נאבקו באירופה עמנו מבני שמיליונים בשעה הנוכחים". התושבים על
 סבלות על סנטימנטאליות ל״קריאות לב לשים לא הלורדים חבריו את וקרא "סטרומה", ולהצדקת הנעולים השערים להצדקת מוין לורד

 השניה המחצית אם אירופה(, יהודי מיליון 7 )של הזה המספר מחצית לאיבוד מוכנים ש״הם הציונים מנהיגי את האשים הוא היהודים״.

ארץ־ישראל." על להשתלט תוכל

 לורד לנו הציע הנאצים מנהיגי עם יחד א״י." על ההשתלטות "סכנת את להרחיק כדי יאבדו, האלה המיליונים שכל לכך, דאג מוין לורד

 נאומים לא אך מכלאה. בשבילו למצוא יש ובמקומה מולדת אין ל״ערב־רב" כי כמאדאגסקר". דלילה אוכלוסייה בעלות "ארצות מוין

 תחילה מולדתנו, ענייני את בריטניה הפקידה זה מובהק ישראל שונא בידי להשקפותיו. בהתאם פעל גם הוא מוין. לורד השמיע בלבד

 דברו. ועושה למזימותיו שותף היה מק־מייכל ושמשו לדעה חברו התיכון. למזרח בריטי כמיניסטר 1943 ומאז המושבות, כמיניסטר

 הים לגלי והופקרה הוחזרה כך המולדת. לחופי שתגיע מעפילים, ספינת כל ים ללב להחזיר הגזירה יצאה הבריטי המושבות ממשרד

 על לעלות שיצליחו המעפילים את לגרש הנזירה יצאה הבריטי המושבות ממשרד וטף. נשים אנשים, פליטי־חרב, 700 על ״סטרומה״

 ומעלה מאתיים ייאוש. ברוב ספינתם את "פאטריה" מעפילי טרפו כך "אטלנטיק". מעפילי למאוריציוס בכוח גורשו כך המולדת. אדמת

חיפה. של בימה טבעו

 מתיהם את וקברו חיו אשר ש״הערבים, להוכיח - אחת מטרה ולהן ערביות וועידות כינוס על מוין לורד שקד בקהיר בריטי כמיניסטר

נאומו(. )מתוך הטוב". מרצונם היהודים לידי השלטון ואת ארצם את ימסרו לא דורות, חמישים זה בפלשתין

 את לעורר עלול ש״זה באמתלה האמריקאי, בקונגרס הארץ־ישראלית, בהחלטה הדיון לדחיית מוין לורד פעל בקהיר בריטי כמיניסטר

הערבים". של רוגזם

 מקום עוד שאין להוכיח כדי העברי, הפועל מפי לחם להכרית כדי העברית, הכלכלה להרס מוין לורד עשה בקהיר בריטי כמיניסטר

 להצדיק כדי העברי, היישוב על להתקפה הערבית האוכלוסייה את להסית מוין לורד דאג בקהיר בריטי כמיניסטר ארצה. עברית לעליה

 החלו מוין לורד של שליחיו העברי. העם של היחידה לתקוותו קץ לשים המכוונות התכניות ואת הבריטית האיבה מדיניות את בזה

היישוב. על ההתקפה לצורך הערבים בין נשק בחלוקת

ממולדתם. עברים עצורים גירוש על מוין לורד גזר בקהיר בריטי כמיניסטר

 אזהרה השעבוד. אסון את עוד יסבול לא העם כי נוספת, אזהרה היא ישראל, חירות לוחמי ע״י בקהיר שבוצעה מוין, בלורד ההתנקשות

 העולם. מצפון את עוררו לא עבריים קורבנות מיליונים של דמם הועילו. לא הציונים מנהיגי של תחנוניהם המשעבד. ולשלטון לעולם

לאוזניו. הגיעו לא לטבח מובלים ותינוקות נשים זקנים, של זעקותיהם

הים. למצולות ניצולים מאות שלחה בריטניה במולדת. ההצלה פתח את עמנו המוני בפני סגרה בריטניה

 הפקירו עמנו ואת גזלו ארצנו את לרוב. עברי בדם מגואלות ומנגנונו, נציגיו ידי הזר, השלטון ידי אחינו. מיליוני ברצח השתתפה בריטניה

 צו לפי לייאוש, תקווה בין המפרפרים הפזורים, העם המוני לקריאת והשסועה, הכבולה מולדתנו בפקודת להשמדה. לאבדן, לטבח,

 וקריאות־הצלה שבר זעקות לתחנונים, הקשיבו שלא הזר, השליט אוזני והמולדת. האומה לחירות להלחם קמנו - העברי והמצפון הגורל

הלוחם. העברי הנשק קול את ישמעו

 ולהתעללות לדיכוי שליחיו מדם להתעלם עוד יוכלו לא ואחיותינו אחינו מדם ואמותינו, אבותינו מדם התעלמו אשר המשעבד, עיני

בגורלנו.

מלחמתנו! שדה יהא העולם כל לגרדום לגו היה העולם כל

עמנו. לגאולת עד - זרים מעול מולדתנו שחרוד עד - השעבוד קץ עד

ישראל חירות לוחמי בציון במחתרת

תש״ה חשוון



הארד
7.11.44

10.11.44

בקהיר מוין הלורד נרצח
נתפסו. הרוצחים שני

מצרים אינם המתנקשים - רשמית מודיעים

בקהיר הרצח פרטי על - אידן מר

 היהודית הסוכנות נציגי את ראה המושבות שמיניסטר בפרלמנט מגלה
באיי? הטרור לביעור מלא פעולה שיתוף הובטח

 אנתוני הבריטי, החוץ שר לונדון.

 את הנבחרים בבית היום מסר אידן,

 בדבר עכשיו עד שנודעו העובדות

מוין. הלורד רצח

האסירים הודעת

 אידן, מר אמר מקהיר, הודיעו כעת

 ההודעה את מסרו האסירים ששני

 לוחמי בארגון חברים אנו הבאה:

 עשינו שעשינו, ומה ישראל, חירות

הארגון. הוראות לפי

 שטרן, כקבוצת ידוע הזה הארגון

 למצרים נשלחו שהם אמרו והאסירים

 מוין. לורד את לרצוח ברורה במטרה

 לורד כי - הוא מוסרים שהם הנימוק

 של הפוליטית המחלקה ראש היה מוין

 התיכון, במזרח הבריטית הממשלה

 בניגוד שהיתה מדיניות לפועל והוציא

 היהודיים. הלאומנים של למדיניות

 כך משום החליטה שטרן קבוצת

 לא האסירים של זהותם להורגו.

 כי אמרו הם אבל עדיין, נקבעה

 וחיים כהן יצחק משה - שמותיהם

זלצמן.

 פנה המושבות מיניסטר
 בדבר הסוכנות אל

פעולה. שיתוף

 אם לשאול לי המותר שינוואל: מר

 לפנות אם בדבר עיינה הממשלה

 ישראל, בארץ היהודית לסוכנות

 האחריות את עצמה על תקבל שהיא

 הטרוריסטי הארגון לביעור העיקרית

הזה.

 שהסוכנות יבין שינוואל מר אידן: מר

 עצמה על לקבל יכולה אינה היהודית

 על הרובצת הראשית האחריות את

 בארץ לפועל, המוציאים השלטונות

 כבר המושבות מיניסטר אבל, ישראל.

 הסוכנות של פעולה שיתוף בדבר פנה

זה. בעניין

חשאי" ארגון "זהו

 כל צעדים אילו נעשו אם כשנשאל

 עד שטרן קבוצת מנהיגי נגד שהם

 שזהו אידן מר השיב החקירה, להמשך

חשאי. ארגון

 למיניסטר, ברור האם מאנדאר: מר

 מגנים אחרים אזרחים מכל שיותר

 לבם, מעומק כולו, בעולם היהודים

הזאת? האכזרית הנבלה את

 מלא פעולה שיתוף מובטח
הסוכנות. מצד

 הוא מקבל האם גאלברייט: קומנדר

 הסוכנות מצד מלא פעולה שיתוף

היהודית?

 ראה המושבות מיניסטר אידן: מר

 הסוכנות נציגי את האחרון בזמן

מלא. פעולה שיתוף ומובטח היהודית

בלבד" דעת בגילויי די "לא

 המיניסטר ייתן האם רטבון: הגברת

 רק שלא לעובדה מלא פרסום

 הגופים כל אלא היהודית, הסוכנות

 והיהודיים הציוניים האחראיים,

 את לב מעומק מגנים כולו, בעולם

 קבוצת של הטרוריסטיות הפעולות

שטרן.

 הדעת שגילויי מפקפק אינני אידן: מר

 אלה, ארגונים ידי על שנמסרו

 חושב אני אבל במלואם, יפורסמו

 הארגונים כי מקווים שאנו ומוסיף

 לא לבם, רגשות את שהביעו האלה

 אבל בלבד, דעת בגילויי יסתפקו

)תשואות( בפועל. ישתתפו

לצירצייל ויצמן מכתב

 ישראל, לארץ היהודית הסוכנות נשיא

 הבא המכתב את שלח ויצמן, חיים ד״ר

צירצייל: מר הממשלה, לראש

 כדי מתאימות מלים למצוא לי קשה

 ואת העמוק, המוסרי הזעם את להביע

 לורד רצח עם מרגיש שאני הזוועה

 אלה שבהרגשות יודע אני מוין.

 בין כולו. בעולם היהודים משתתפים

 ארץ יהודי הם שהפושעים שיוכח

 המעשה מגלה הרי לא, או ישראל,

 מוביל שאליה התהום את שלהם

 זה מסוג פוליטיים פשעים הטרוריזם.

 והם הואיל מיוחדת, תועבה הם

 שלם ציבור לסבך מאפשרים

 לך מבטיח אני מעטים. של באשמתם

 ילך, ישראל בארץ היהודי שהציבור

 המייצגים המוסדות שהבטיחו כשם

 לבער היכולת, גבול לקצה עד אותו,

מתוכו. הרעה את
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מוין רוצחי דירת נמצאה17.11.94 תש״ה בכסלו בי

נפץ חומרי וחבילת ותעודותיה□ בגדיהם נתגלו

 שני של הודאתם )ר( 11 קהיר,

 העצורים הארץ־ישראליים, היהודים

 על נצטוו הם כי קהיר, משטרת בידי

 מוין, לורד את לרצוח שטרן ארגון ידי

 ידי על המתנהלת החקירה את החישה

 והמומחים הדטקטיבים מטובי אחרים

 השלטונות התיכון. במזרח המדעיים

 בעניין שתיקה על שומרים המצריים

החקירות. התקדמות

 לעקבות מוקדשת רבה לב תשומת

 מקום גילוי עם שנמצאו החשובים

 - בקהיר המתנקשים של מחבואם

 - ותעודות בגדים שנמצאו מקום

 נפץ חומרי חבילת של וגילוייה

 בידי השאיר מהם שאחד וכדורים

 העקבות כי להניח, יש יהודיה. אישה

 חשובה התפתחות לידי יביאו הללו

 עוטפת סודיות זו. בפרשה חדשה

 המצרי הפקיד של הודעתו את עדיין

 ותעודות". "בגדים של גילוים בעניין

 הם אלה בגדים אם עדיין, ברור לא

 ומחכים צבא, מדי או אזרחים בגדי

 לפרטים מאוד רבה בהתעניינות

 מדי הם אלה כי יתברר, אם חדשים.

 באיזו רבה במידה הדבר יסביר צבא,

 בלי למצריים האנשים נכנסו דרך

 התעודות גם כי סבורים, חשד. לעורר

 השלטונות חשובה. עדות יתנו

 שבכוחם מה כל עושים המצריים

 הקשורים הפרטים כל את לגלות

 נטיות כל כי ולהבטיח, הרצח בתכנון

 לפני ידוכאו נוספים טרור למעשי

 במזרח הבריטים הפועל. אל שיצאו

 שבו המרץ את לשבח מרבים התיכון

 ומהללים זו בפרשה המצרים מטפלים

 שני את שתפס השוטר את

 אליו. שירו היריות אף על המתנקשים,

 בכך, הכרח יש בא״י הביטחון למען

 את תעקור המנדט שממשלת

השורש. מן רחם בלי הגנגסטריזם

 לא הבריטים בארצות פנים, כל על

 מעשי בשל שלימה עדה יאשימו

 מן המנודים מעטים, של תועבה

מהם. עצמו הגודר הציבור

 שנתגלו פרטים
בחקירה

 כי מודיע, בקהיר "פלשתין" של סופרו

 האומרת הודעה פרסם הכללי התובע

 מוין לורד רצח עם בקשר החקירה כי

 יהודים הם הרוצחים שני כי הוכיחה

 "לוחמי ארגון עם נמנים הם מא״י.

 וביצעו שטרן(, )קבוצת ישראל" חירות

 כן כמו הארגון. הוראות לפי הפשע את

 הפושעים, שני גרו שבו הבית נודע

 מלבושים נמצאו דירתם. מפתח ונמצא

 הדירה. באותה שלהם פרטיים וניירות

 באשמתם בגלוי הודו הנאשמים שני

 מן ביקשו הם הפרטים. כל את והזכירו

 לכתוב להם שירשה הכללי התובע

 נתברר החקירה מן זו. הודאה בעצמם

 אצל חבילה השאיר הנאשמים שאחד

 שתשמור ממנה וביקש יהודיה, אישה

 הנמצאת החבילה, שיקחנה. עד עליה

 מכילה הכללית, התביעה בידי עכשיו

 הנאשם אקדחים. וכדורי נפץ חומר

 אצל החבילה את השאיר שהוא הודה

 מוין לורד של לרוצחיו אישה. אותה

 לכתוב בקשתם, לפי רשות, ניתנה

 המצריים השלטונות ידם. במו הודאה

 שבו הבית, "נתגלה היום: הודיעו

 ואצל בקהיר, הנאשמים שני התגוררו

 שהוברר מפתח, נמצא האנשים אחד

 בית באותו הבית. לאותו שייך הוא כי

 השייכים ותעודות, בגדים גם נמצאו

 המלכותי, הקבינט ראש למתנקשים".

 לב התקף קיבל פחה, חסין אחמד סר

 ומצבו מוין לורד של הלווייתו בעת

 עד הכנסייה את יצא לא הוא רציני.

האשכבה. תפילת תום

 רבני ראש הכרזת
מצרים

 גילוי פרסם מצרים של הראשי הרב

 ואני מצרים, יהודי נאמר: שבו דעת

 התיכון, והמזרח א״י יהודי גם בטוח

 צערם את שהביעו הראשונים היו

 הידיעה התקבל עם והתמרמרותם

 עמי, בני אחי, בשם המדאיבה.

 זו, אורחים מכניסת בארץ היושבים

 הן שלנו, הזוועה רגש את מביע הנני

 ומתמיד מאז כיהודים. והן כמצרים

 פליליים, מעשים כל בתוקף גינינו

 זו, ארץ של בתושביה כי לדעת, וזאת

 טובים. אזרחים להיות תמיד שאפנו

 אנו כי הלב, בכל שוב מכריזים הננו

 מעשי מוחלט באופן מעלינו דוחים

 היהודים כאלה. מתועבים דמים

 כי למחשבה, מזועזעים כולו בעולם

 עלולים אלה פושעים של מעשיהם

 נלחמים עליו אשר לעניין, להפריע

מאחינו. מיליונים ומתים

 הראשי הרב כרוז
הארץ

 ד״ר אנגליה, ליהודי הראשי הרב )ר(,

 רצח על דעת גילוי פרסם הארץ,

 רואה "אני נאמר: ובו מוין, הלורד

 הזוועה לרגש ביטוי לתת לעצמי חובה

 על יהודי, כל בלבו שמרגיש והצער

 - גדול ציבורי עובד של השפל הרצח

 המתועב הפשע הוא הרצח מוין. לורד

 קהיר פושעי היהודים. בעיני ביותר

 מן עליהם נטרפה שדעתם אנשים הם

באחיהם. שנעשה הנתעב הטבח
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(12.11.44) תש״ה בחשון כ״ו

ובעולם בארץ תגובות
היסטורית אמת סילוף - קהיר רצח

לציונות" ביותר החמורה "הסכנה הטרור. נגד בנאום שרתוק מ. מכריז
 לא תביעתנו: את נשמיע העם "באזני

 את ויסתיר יציף הטומאה שגל ניתן

מפעלנו" טוהרת

 מנהל שרתוק, מ. מר אתמול אמר -

 הסוכנות של המדינית המחלקה

באולם המונית באספה היהודית,

בירושלים. "אדיסון"

 על הדיבור .את הרחיב שרתוק, מר

 הכוח שלטון שבהשתלטות הסכנה

 כי השאר, בין ואמר במחננו, והטרור

 על דמנו. הוא בקהיר שנשפך הדם

אחת: בדרך לבחור כולו הישוב

 יכולה אינה פשרה לצרינו. או "לנו

כאן". להיות

 - שעבר בשבוע בקהיר שנפל הדבר

 הסילוף הוא - שרתוק מ. אמר

היסטורית אמת של ביותר המתועב

44) תש״ה בחשוון כ״ו

 הישוב" במוסדות נלחמים היהודים הטרוריסטים

מאק־גוברן הציר מכריז

II

(12.11.

 והתשובות השאלות בעת )פאלקור(.

 מוין, הלורד רוצחי על הנבחרים בבית

 ממפלגת מאק־גוברן הציר ציין

 כי תלויה, הבלתי העבודה

 בארץ־ישראל היהודים הטרוריסטים

 גם מלחמה המנהלת קטנה קבוצה הם

 שכולו הציוני, המפעל וטהורה: גדולה

 העולם לעיני הוצג וברכה, חיוב

 הנואם במזרח. טרור מצמיח כשורש

 הציבור של העמוק בטחונו את הביע

 לא באנגליה הקהל שדעת העברי,

 את להעיב הטרור מעשי לנחשול תיתן

 חוש את ולהקהות המדינית תבונתה

 היהודית הטרגדיה לגבי שלה הצדק

 למען אולם ממנה. היחיד והמוצא

 בציבור הזה לניצחון מוסרי תוקף יהיה

 לקום העברי הציבור חייב הבריטי,

 תיתכן לא הטרור. גל נגד אחד כאיש

 מי כל הסכנה. לנוכח הצד מן עמידה

 לעקור בו התלוי כל את עושה שאינו

לרע. כמסייע דינו - הרע את

לשם עליון כולל למאמץ קרא הנואם

 בארץ־ישראל. היהודים הארגונים נגד

 זוועה, מעורר בקהיר שבוצע הפשע

 מגנה אינטליגנטי אדם וכל הציר, אמר

 מר למדיניות. כאלה אמצעים הכנסת

 הציר לדברי מלאה הסכמה הביע אידן

 בכל ועקירתו הטרור בפני עמידה

 הן וההכרחיות, האפשריות הדרכים

 עזרה ע״י והן עצמיים מאמצים ע״י

 הוא האנטי־בריטי הטרור לשלטונות.

 לציונות שקמה ביותר החמורה הסכנה

 בתקופה היותה. מראשית מבית,

 הדמים במרחץ טבעו ישראל שהמוני

 פושעת כנופיה מתעקשת היטלר, של

 שארית של הגבורה תקוות את לשרוף

הטרוריזם. מדורת על הפלטה

 מוכרחה תהיה הזאת הכנופיה

 המאוחדת ההתנגדות מפני להירתע

 המגובש הרוב של והנמרצת הפעילה

היישוב. של

 היהודים התגייסו המלחמה פרוץ עם

של וארגוניו מוסדותיו בנאמנות.

מאק־גוברן.

 הציר של להערותיו בתשובה )סט״א(.

 בבית הויכוח בשעת מאק־גוברן,

 של בחייו ההתנקשות על הנבחרים

 מר החוץ, מיניסטר השיב מוין, לורד

 כך הכבוד. עמידת את קבעו הישוב

 ובהצלת בהתיישבות כך בעלייה,

 בהתאם שעשינו מה כל - הגולה

 גם - כך דבר בכל ואם לרצוננו.

 להיות חייבים אנו הטרור נגד בעמידה

כך. מלוכדים

 מעמדנו את שרתוק מ. תיאר להלן

 פרשת את וגולל העמים במשפחת

 זכותנו. להכרת המרה היאבקותנו

 גורמים: שני קדמו החי״ל להכרזת

 יהודים טבח - ואיום נורא האחד

 ותפארת: כבוד - והשני באירופה;

 הישוב שנתן יהודים אלף שלושים

 להמשיך מצווים אנו לצבא.

 שהוא מוסרי, כוח באותו בהיאבקותנו

 משלב - היחידי החיובי הממשי הכוח

לעצמאות. שנזכה עד שלב, אל

 לדברי אני מסכים ואמר: אידן, אנתוני

 המהווים שהטרוריסטים, הנכבד הציר

 נגד אפילו מלחמה מנהלים קטן, ארגון

 ישראל בארץ היהודיות ההסתדרויות

היהודי. העם בשם המדברות

הטרור! את הישוב יחסל צירצייל:
הממשלה ראש מכריז - בעמדתם״ שוב לעיין יצטרכו הציונות ״ידידי

 ראש פאלקור(. )רויטר 18 לונדון,

 אתמול מסר צירצייל מר הממשלה

 מוין. לורד רצח על בפרלמנט הודעה

 לכל - היהודים אל פנה צירצייל מר

 בארץ היהודי בישוב וילד אשה גבר,

 לשים יכולתם כמיטב לעשות - ישראל

הטרור. למעשי קץ

 הממשלה: ראש הודעת נוסח והרי

 התנאים על קצרה הודעה למסור עלי

 - מוין לורד רצח ועל ישראל בארץ

 העולם את זעזע אשר זה, מחפיר פשע

 נפגעו מכל יותר הסכמה(. )תשואות

 ידידיהם היו שבעבר כמוני, אנשים

 עתידם ובוני היהודים של המתמידים

 למען חלומותינו על נגזר אם הנאמנים.

 של אקדחיהם בעשן להתנדף הציונות

 של עתידה למען עמלנו ואם מרצחים,

 כנופיה להופעת להביא סופו הציונות

 הראויים גנגסטרים, של חדשה

 כמוני רבים הרי - הנאצית לגרמניה

 שנקטנו בעמדה מחדש לעיין ייאלצו

 יש אם רב. כה זמן בעקביות, בעבר

 השלו לעתידה כלשהי תקווה

 שפעולות הרי - הציונות של והמוצלח

 ואת להיפסק, צריכות אלה זדון

 להשמיד יש לביצוען האחראים

השורש. מן ולעקור

 בראש מוטלת האחריות אמת,

 בארץ־ השלטונות על ובראשונה

 ה. ממשלת מטעם האחראים ישראל,

 עסוקים כבר אלה שלטונות מ.

 "כנופיית נגד ויסודית נמרצת בפעולה
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 יותר הגדולה הקבוצה ונגד שטרן"

 "ארגון - ממנה מסוכנת פחות ולא

 ארץ־ משטרת בפרט, לאומי". צבאי

 בנאמנות תפקידה את מילאה ישראל

מתמדת. סכנה תוך וביעילות

 החשודים אנשים וכמה כמה

 טרור במעשי פעילה בהשתתפות

 251 הוגלו באוקטובר 18וב־ נעצרו,

 לנוכח בה, שישיבתם מארצם, מהם

 מידה בקנה ניסיונות של האפשרות

 את הגבירה העצורים, את לחלץ גדול

בארץ. הביטחון אי

הסמכות כל יש לשלטונות
 ובכלל מאסרים, הרבה עוד נעשו מאז

 שרצו טרוריסטים כמה נעצרו זה

 יש א״י לשלטונות כי לי, ידוע לתפסם.

 להם לאפשר הדרושות הסמכויות כל

 וע״י הצבא, בעזרת במצב. לטפל

 המפקד מצד אמיץ פעולה שיתוף

 את השלטונות יגבירו הראשי,

 להבין, יש אך שאת, ביתר פעולותיהם

 הראשונה האחריות היות עם כי

 הצלחה הרי - הממשלה על המוטלת

 בלב פעולה בשיתוף תלויה מלאה

 כולה, היהודית העדה כל מצד שלם

 זה דבר לדרוש רשאית מ. ה. וממשלת

 נשיא מאת מכתב קיבלתי ולקבלו.

 ד״ר העולמית, הציונית ההסתדרות

 הגיע אשר הותיק, ידידי שהוא וייצמן,

 הוא זה במכתבו לא״י. עתה זה

 יפעל בא״י היהודי הישוב כי מבטיחני,

 את לעקור כדי כוחותיו גבול קצה עד

 הנהלת פנתה בא״י מקרבו. הרע

 אל קורא בקול היהודית הסוכנות

 את מצטט אני - ודרשה היהודי הישוב

 אנשי כל את מתוכו "להקיא - דבריה

 הזאת, והמחריבה המהרסת הכנופיה

 לא ומקלט, מחסה כל מהם לשלול

 כל את ולהושיט לאיומיהם להיכנע

 למניעת לשלטונות הדרושה העזרה

ארגונו". ולביעור הטרור מעשי

 לחכות עלינו אך חריפים, דברים אכן

 לשפת יתורגמו אלה שדברים

 כי ולראות, להמתין עלינו המעשים.

 אדם, כל גם אלא המנהיגים, רק לא

 יעשו היהודי, בישוב וילד אישה

 מהיר קץ לשים כדי יכולתם כמיטב

)תשואות( זה. לטרוריזם

 העולם מלחמת שלאחר מי מיינרצהאגן, ר. הקולונל של המזרח־תיכוני", "היומן מתוך
 צבאי יועץ וכן בארץ־ישראל, הבריטי הצבאי בממשל ראשי מדיני קצין שימש הראשונה

הבריטי החוץ במשרד התיכון המזרח במחלקת

בדקשייר 18.11.1944
 מוין לורד רצח על בבית־הנבחרים אתמול דיבר צ׳רצ׳יל

 גמור אי־צדק היא הצהרתו בעיני, הציונות. על והשפעתו
 של ונואשת קטנה כנופיה של הפעולה את מנצלת והיא

 צ׳רצ׳יל כולה. ביהדות להצליף על־מנת נרגזים יהודים
 חלק היו, לא ומעולם אינן, שהתנקשויות מאוד יפה יודע
 מתכונות איננה האלימות הציונית. המדיניות מן

 שהגיב לתגובה משתווה צ׳רצ׳יל של הקטרוג היהודים.
 שלו הצירים מן אחד הריגת על אחדות שנים לפני היטלר

 כולה היהדות על האשמה את הטיל היטלר בפאריז.
 צ׳רצ׳יל שלו. והשחיטות הדמים רדיפות את והגביר
 הוד )ממשלת שמ.ה.מ הציונות על עכשיו מאיים

 יעקרו כן אם אלא בה, מלתמוך תחדל מלכותו(
 מאז צביעות! איזו הזה. הרצחני היסוד את משורותיהם

 ומעט הציונות, את להרוס בהתמדה מ.ה.מ שוקדת 1919
 הציונים המנהיגים של מאמציהם זכו שבהן ההצלחות

 היה אי־אפשר מ.ה.מ. מצד התמיכה היעדר למרות הושגו
 למה ובכן הציונית, לתנועה יותר מועטה אהדה להעניק
ניתן? לא שמעולם דבר נוטלים כאילו פנים להעמיד

 ומתועב, פחדני כפשע מוין רצח על מצטער שאני מה כל
 חבורת של בהרגשת־כשל כשיא אותו להבין אפשר הרי

 לאי־ כך ומתוך לערבים לצדק בגלוי הטיף מוין נואשים.
 הוא מוין של לרציחתו שהביא והמניע ליהודים, צדק

 מחבלה בא״י, ממשלתית מדיניות מהיעדר ישירה תוצאה
 הכוונה ומאי־הגשמת הציונית במדיניות מתמדת
 הכרזת־בלפור את שניסחו מ.ה.ב שרי אותם של המקורית

המשמעות. חסרת

 משך בא״י, בריטים פקידים רוצחים הערבים כשהיו
 האם אחראיים, כאומה הערבים נחשבו האם השנים,
 נגד כך כל נמרצת לשון בבית־הנבחרים נשמעה

 תיטול שמ.ה.מ. להם אמרו האם הרצחניות, פעולותיהם
 כאלה? במעשים ימשיכו אם ואהדתה, תמיכתה את מהם
 שרצח, אף־על־פי שעשו, מה כל חרף מחלו, לערבים לא.

 העמים שכל מדיניים כלי־נשק היו ואלימות התנקשות
נס. על אותם העלו הערבים

 מכל יותר סובלים ועודם סבלו כשהיהודים הזמן, זה האם
 העולם בכל כמעט בוערת כשהאנטישמיות אחר, עם

 אשמת את שלם עם על להטיל הזמן זה האם כולו,
 שלא יכול אינני קטנה? מרצחים כנופיית של מעשיה
 הלא־ וקטרוגו צ׳רצ׳יל של הנואלת שהצהרתו להרגיש
 קיצוצים להצדקת ותירוץ לאנטישמיות מס הם מוצדק
 הארצישראלי הממשל הציונית. במדיניות נוספים

 לרצח באחריות לשאת צריכים מ.ה.מ. של והמדיניות
 מן להשתמט ניסיון היא צ׳רצ׳יל של הודעתו מוין. לורד

הזאת. האחריות
 שיהודי לצ׳רצ׳יל הבטיח שויצמן טעות זו היתה לדעתי

 הזה הרע לביעור יכולתם גבול קצה עד "יפעלו א״י
 זה היה באחריות. הודאה בה יש כזאת הצהרה מקרבם".
 מכל בתוקף ויצמן התנער אילו יותר פוליטי מעשה

 צער בתוקף מביע שהיה בזמן ובו מוין, לרצח אחריות
 יותר. גדולה מ.ה.מ. של אחריותה כי מבהיר היה וגינוי,

 ולעמדה ברורים לדיבורים השעה שהגיעה מאמין אני
יותר. לוחמנית
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 במצרים, המשפטיות הרשויות בין ההדוק הפעולה שיתוף על המעידים מסמכים
 בריטניה, של המדיניות סוכנויותיה לבין

המצרית. המדינה של המשפטיים בהליכים הישירה וההתערבות

שון מר
2328 מסי

1944 בנובמבר 6 זג״מ. בערב 10.20 נשלח: 1944 בנובמבר 11
1944 בנובמבר 6 זב״ק בבוקר 12.15 נתקבל: לירושלים חעתק
2316 ,מס מברק

ניתן ברצח האשמה במצור". "מדינה לחוק בהתאם צבאי לבית־דין מועבר מוין לורד רוצחי שתיק לי מודיע הממשלה ראש . 1
 .1940 שנת של 23 ,מס חוק ע״י השרים מועצת בסמכות הממשלה, ראש ע״י מתוקן , 1923 מ־ חוק של 6 סעיף על לבסס

זה. ביסוס העובדות מצדיקות הממשלה ראש לפי
 כן על רואה אני יותר. חמור להיות עשוי הצבאי הדין ובית מושבים, בי״ד בפני מאשר יותר מהירים צבאי בי״ד בפני ההליכים 2

הצבאי. שבשיפוט התועלת את
 הביתית ושכתובתו בא״י שהתגייס הארצי־ישראלי מהגדוד חכים אליהו הטוראי למעשה הוא שכהן חזקים רמזים קיימים 3

 עולה נכון, זה אם מפוענח[ לא ]קטע אך רשמית אושר טרם הדבר . 1944 בפברואר בתשיעי בא״י ערק הזה החייל חיפה. היא
(.1936) החסינויות אמנת של 4 סעיף הוראות על בהסתמך הצבאי ביה״ד של היוריסדיקציה בעיית

 מלציין נמנע בעצמו שהוא שמסתבר, כפי למרות, חייל, כהן היות מעוברת להתעלם צודק בלתי זה שיהא בפני מצביעים .4
מצרי. בי״מ בפני ושותפו כהן של לדין העמדתם את להסדיר מנת על בהם לנקוט שניתן נוהל קווי שלושה קיימים אך זאת.

הלאה( למסרו ולא אותו לשמור חייב המוסמך מקבלו במיוחד. סודי הוא זה )מברק
צופן

המלחמה קבינט תפוצת
החוץ למשרד השגרירות( על )הממונה מקהיר

שון מר
2325 מס'

בוקר לפנות 12.13 .12.11.1944 נשלח: 1944 בנובמבר 11
בוקר לפנות 2.00 .12.11.1944 נתקבל: לירושלים העתק

סודי, מידי,
 "השלטון את מוין, לורד לרצח כמניע זלצמן, מסר הציבורי, הביטחון של הכללי מהמנהל שנתקבלו נוספים לדו״חות בהתאם . 1

 הרג שהוא הודה זלצמן בריטניה. ממשלת ונציג התיכון במזרח תושב שר היותו בתוקף לו אחראי מוין שהלורד בא״י, הרע"
מוין. לורד של למותו יחד אחראים )כהן( ושותפו שהוא והוסיף פולר, טר״ש את

 קודם ביוון הוא אותו. להרוג בכוונתו היה שלא זלצמן הצהיר עבדאללה( מוחמד אמין )אל המצרי השוטר לעבר ליריות בנוגע .2
לראשו. מעל מספר כדורים ירה כך ואחר השוטר של האופנוע צמיגי אל

 21/20 ה- בליל אצלו שלן מיכאלי חנן כחייל זלצמן את זיהה 2316 מסי במבדקי 6 בסעיף המוזכר הקהירי המלון בעל .3
באוקטובר.

 התשלומים בפנקס השתמש מלוד, חופשה ברכבת חודשיים לפני לקהיר בא שהוא כהן הצהיר הכללי התובע של בתחקיר .4
 על שמר אך לקהיר, בהגיעו התעודה את השמיד הוא שם. באותו חופשה ותעודת בורנשטיין, שמואל הטוראי של הצבאי
 חדר ששכר לפני שלו, החייל מסווה תחת בקהיר במלון התגורר שהוא אמר הוא לא״י. כשישוב בו להשתמש כרי הפנקס

 לציין סרב אך במצרים, אחרים ומקומות הסכרים באחד ביקר זלצמן, לשותפו ציפייתו שבזמן בנוסף, הצהיר הוא מגרינברג.
נמשכות. זה בכיוון החקירות בקשר. עמד שעמם האנשים שמות או המקומות שמות

 כהן בוסקילה. הגברת אצל אותה שהשאיר הוא שזלצמן כהן אישר ,2316 מסי במברקי 3 בסעיף המוזכרת לחבילה בנוגע .5
 מאוד רימוןיהתקפה מתקבל היה ברזל וחתיכות גילינט עם ויחד gun cotton primer היה שבחבילה הנפץ שחומר אמר,

 יחד הנפץ חומר את קיבלו מניין לומר סרב אך במצרים, ולא בא״י לשימוש מיועד היה הנפץ שתומר הוסיף הוא אפקטיבי.
 כשזלצמן כלה, כמעט ושכספו א״י את שעזב לפני מצריות לירות 75 מארגונו שקיבל הוסיף הוא אקדח. כדורי כמות עם

לי״מ. 50 ועמו הגיע
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 בעקבות השער דרך להיכנס תכננו וזלצמן שהוא כהן הצהיר פולר, שר״ש ושל מוין לורד של הריגתם לעצם ביחס .6
 מוין הלורד של מושבו בצד הדלת את אז לפתוח היה בכוונתו ממקומותיהם. לזוז לא יושביה על ולצוות המכוניות

 דרך נכנסו וזלצמן הוא מוין. בלורד יורה זלצמן גם היה הספיק ואילו יופרע, לא שכהן להבטיח היה זלצמן על בו. ולירות
 של ומשלישו פולר מטר״ש למנוע מנת על מהר די אותה להשיג הספיקו לא אך המכונית, כעקבות הבית של השער
 בלורד כדורים שלשה וירה הדלת את )כהן( הוא פתח ואז פולר, על באש פתח זלצמן המכונית. את לעזוב מוין הלורד
מוין.

 לצמיגי כדוריהם את כיוונו הם מצרי. היותו בשל האופנוע על בשוטר מלפגוע וזלצמן הוא נמנעו אמנם הנראה כפי .7
נוסף. שותף להם היה שלא הצהיר כהן אחריהם. מלרדוף ממנו למנוע כדי לראשו, ומעל האופנוע

 מצריכה זה נושא על שהצהרה כהן השיב כקרבן, נבחר מוין לורד ומדוע הפשע של הפוליטיות לסיבות כשנשאל .8
הכללי. התובע בשביל בעברית הצהרה יכין הוא וכי זהירה מחשבה

 בתחילה. שמסרו וכהן, זלצמן בשמות הסופי, לזיהויים עד ובקודמים, זה במברק הנאשמים מכונים הבהירות לצורך .9
בא״י. העליון לנציב וכן דיפלומטי בדואר אליכם נשלחים האלה, המברקים מבוססים עליהם הדו״חות, העתקי .סו

הארד
1.1.1945 4.12.1944

בפני יישפטו מוין הלורד רוצחי

מצרי צבאי בית־דין

 כאילו אתמול, נמסר עיתונים בשני

 בבירור החל בקהיר החוקר השופט

 א. של במשפטם המוקדמת החקירה

 ברצח הנאשמים חכים, וא. בית־צורי

 לנו שנודע כפי בקהיר. מוין הלורד

 נכונה. אינה הידיעה - מוסמך ממקור

 חוקר, שופט בפני יובאו לא הנאשמים

 כי מצרי, צבאי בית־דין בפני אלא

 צבאי, חוק במצריים עדיין קיים כידוע

 הנידונים הפשעים מסוג הוא והפשע

המצרי. הצבאי הדין בית בפני

 הנאשמים יגנו בשעתו, שהודענו כפי

מקבוצת חבריהם כדוגמת עצמם, על

 הצבאי הדין בית בפני שהועמדו שטרן

 נאומיהם הכנת לצורך בירושלים.

 ספרי להם להמציא הנאשמים ביקשו

 האנגלי הבישוף אחרים. וספרים תנ״ך

 ביום מסר סטיוארט, ד״ר בירושלים,

 חבילת בירושלים למשטרה ששי

 לנאשמים להעבירם מנת על ספרים

 הנאשמים של משפחתם בני במצרים.

 לבישוף החבילות את הביאו

 מנת על למשטרה, שהעבירם

 ארץ־ ממשלת לנאשמים. להמציאם

במשפט. צד תהיה לא ישראל

 ברצח מודים ובית־צורי חכים
 תחילה בכוונה מוין הלורד

 שלא בקהיר, אתמול שהחל במשפט מכריזים
 ושנזהרו מוין הלורד של נהגו את להרוג התכוונו
 לדון דורש הקטגור - המצריים בשוטרים מלפגוע

למיתה הנאשמים את

האתר
28.12.1944

 מוות משפט ידרוש הקטגור
מוין לורד ברצח לנאשמים

 עבד מוחמד הקצין לרצח וניסיון עריכת את סיים הכללי התובע קהיר.

 התביעה הנאשמים. את שתפש אללה רצח בחקירת הסופי וחשבון הדין
מוות. עונש תדרוש רצח היא האשמה ונהגו. מוין הלורד

רשיון בלי נשק החזקת תחילה, בכוונה

 מוין לורד ברצח מודה "אני קהיר.

 כשהרג נוכח הייתי תחילה. בכוונה

 על מצטער אני הנהג. את בית־צורי

 את להרוג כוונה לי היתה לא מותו.

 אני מצרי. הוא באשר המצרי השוטר

 זו - רשיון״ בלי נשק בנשיאת מודה

 חכים אליהו של תשובתו היתה

 נשיא אותו שהאשים האשמות לארבע

הדין. בית

להאשמות: השיב בית־צורי אליהו

 לרצוח חכים עם בקשר מודה "אני

 אני מוין. לורד את תחילה בכוונה

 בלא והרגתיו, בנהג שיריתי מודה

 אל שיריתי מודה אני כן תחילה. כוונה

 אבל אחרי, שרדף המצרי השוטר

 מודה אני בו. לפגוע שלא הקפדתי

 נפץ." וחומרי נשק בנשיאת

 שנה עשרים בן שהוא הצהיר חכים

 וארבע. עשרים בן שהוא ובית־צורי

חכים אליהו ביקש לכן, קודם בחקירה

 לבית־דין המשפט את להעביר

 השיב הדין בית נשיא אולם בינלאומי,

 בפשע לדון מוסמך המצרי הדין שבית

מצרים. אדמת על שבוצע

הסניגורים הם מי
 עורך - הם בית־צורי של סניגוריו

 דין ועורך האסני ביי חסן הידוע הדין

 - הם חכים של הסניגורים גדאווי. חסן

 ביי פאתח ועבדול פחה, דום טופיק

 הדין בית נשיא שהיה מי סעיד,

 על־ידם עוזר במצרים. לערעורים

גולדינג. צארלם

 לויצקי עו״ד הסתלק מדוע
 הסניגורית מן

 עוזרם, להיות עמד לויצקי, עו״ד גם

 הסניגורית, מן הסתלק בהפסקה אולם

 הסכים לא חכים שאליהו לאחר

לנקוט. לויצקי שאמר ההגנה לשיטת
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המשפט
מוין. בלורד ורק אך לפגוע היחה הפעולה מטרת בית־צורי:

 אחר עקבו כיצד וחכים, הוא נפגשו כיצד סיפר בית־צורי
 לבצע היכן דיוניהם ועל שנשאו התמונה על מוין, לורד
 במוין. יירה חכים כי ביניהם הסכימו הם הפעולה. את

 בית־צורי של מאשר יותר פשוט מנגנון בעל היה אקדחו
 יחטיא אם כי הסכמנו "אך נתקלקל. נדירות ליתים ורק

בלורד". אני אירה בניסיונו חברי
 כוונתם איש". להרוג מעוניינים אנו "אין אמר: ושוב
 מן לצאת למוין, פרט הנוסעים, כל את לאלץ היתה

 מוין, את שיבודדו בכך ארצה. ולהשתטח המכונית
 נתנו לא "אולם זולתו. אדם בכל מפגיעה להימנע ביקשו
 זוהי בעדנו. לעצור ינסה מישהו כי העובדה על דעתנו

 על מאיתנו יותר המצטער בעולם איש אין אשמתנו.
הנהג". של מותו

 על נלכדו וכיצד האופניים אל מיהרו כיצד תיאר בהמשך
 להרוג ניסיתי כי נכון זה "אין בכעס: דיבר עתה הגשר.
 טוב. קלע שאינני משום והחטאתי המצרי השוטר את
 אינכם אם נקלה. על להורגו בידינו היה שהדביקני בעת

 נרכן הוא בנקל". להוכיחם אוכל לדברי, מאמינים
 מוטות שני שבין במרווח מרפקו את השעין קדימה,
 הדין בית ייתן "אם הנשיא: לעבר מבטו והיישיר הברזל
 כדורים..." שישה אקלע כי מבטיח הריני בידי, אקדח
 הושיט הוא הנשיא. בעיני נתקלו ועיניו לדבר הפסיק הוא
 לעומת וכיוונה בידו אקדח החזיק כאילו זרועו את

 ב... כדורים שישה שאקלע להבטיח אוכל "... הנשיא.
לראשך". מעל הזה בשעון

 השליש כי "ראינו המכונית. קרבה כיצד סיפר בית־צורי
 ניגש שהנהג בעת הנהג. גם וכן החוצה יצא כבר
 היה הוא אקדחי. את אליו כיוונתי המכונית, אל

 על שכב ׳עצור! לו: אמרתי ממני. מטר במרחק
 עליו ציוויתי אלי. והתקרב ענה לא הוא הארץ!׳
 ידו את הרים זאת תחת הארץ, על לשכב שנית

 אני ההדק. על לחצתי ואני אקדחי, את לתפוס
 ללחוץ אצבעי על פקד שמוחי בעת כי היטב, זוכר
 כדי אך אלא להורגו כדי זה היה לא - ההדק על

אקדחי". את מלתפוס אותו למנוע

 מצרי עיתונאי בידי שצוירה קריקטורה
 כארי בית־צורי את המראה המשפט בעת

הסורגים מעל המתנשא
Eliahou Beth-Tzoury dans le box.
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 הצהרת תמצית
חכים אליהו

 מטיל הוא הצדק. על להתבסס צריך החוק
 מעניק גם הוא אולם האזרחים, על חובות
 מתבסס איננו החוק אם לא, אם זכויות. להם
 ואני חברי שיכבדוהו. יסוד כל אין הצדק, על

 תרצח. לא המצווה: שלנו, התנ״ך ברוח חונכנו
 להשפיע כדי אחר אמצעי כל היה לא אולם

 החלטנו לכן בהן. שזלזלו זכויותינו, את שיכבדו
 כיום העליון. הצדק בשם זאת ועשינו לפעול
 הלורד רצח של האשמה על לענות לנו אומרים

 ואת מוין הלורד את מאשימים אנו מוין.
 ואלפים מאות ברצח "צג שהוא הממשלה

 בגזילת אותם מאשימים אנו ואחיותינו. מאחינו
 היה שלפיהו החוק היכן רכושנו. ושוד מולדתנו

 יכולנו מ׳ אל פשעיהם? על אותם לשפוט צריך
 איננו עדיין זה חוק צדק? להשיג כדי לפנות,
 בלבנו. כתוב הוא אך חוקים, ספר בשום רשום

 לידינו. הצדק את לקחת היינו אנוסים כן על
 האם שלום? העולם מאיתנו מבקש זכות באיזו
 על העמידה בשם הצבועה, ההתחסדות בשם
 העבדות בשם או החרפה, בשם בני־עמנו, דם

 את שיפרט הדינים, ספר א׳ עלינו? שהטילו
בחוקיו? האלה הסעיפים

 יובא שענייננו הדיונים בראשית ביקשתי לכן
 הזכות אולי לו שרק בינלאומי, בית־דין בפני

שהפעילנו. העליון הצדק על לשפוט
 מכם מבקש אני והיחידי, העליון זה, צדק בשם

בדינכם. לזכותנו

בית־צורי אליהו הצהרת

 לפעול. שהניעוני הסיבות את עכשיו לכם להסביר עלי
 אני שנים. כמה של מרחק אחורנית לסגת עלי כך לשם
 אז ואני שנים, כעשר לפני לו עד שהייתי מחזה, זוכר
 בתל־אביב. ביתנו גזוזטרת על ישבתי עשרה. שתים כבן

 הרחוב, בכביש צועדים אנשים המון ראיתי פתאום
 את שאלתי בידיהם. דגלים ונושאים קריאות קוראים

 והם רואות שעיני המחזה לפשר ידי שעל המבוגרים
 ניצודו שבהם הימים אלה )היו הפגנה שזוהי ענוני

 "לא באורח למולדתם שהגיעו יהודים העיר ברחובות
 מן הגיחה לפתע הארץ(. מן יד בחוזק וגורשו חוקי"
 את לפזר שהתחילה בריטיים, שוטרים קבוצת הרחוב

באלותיהם. בהכותם המפגינים
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 תשובה. לה מצאתי ולא במוח׳ אז ניקרה מוזרה שאלה
 הוא אין בריטי ובתור בריטי, הוא בריטי ששוטר ידעתי

 □ מה אחד כשראיתי לכן, בארצי. שוטר להיות יכול
 עברי, צעיר של בראשו נאמנות מכות באלתו מרביץ
 ביתו, את לעזוב זה אנגלי צריך מדוע עצמי: את שאלתי

 בה ולהיות למולדתי לבוא כדי ארצו, ואת משפחתו את
 זו, שאלה על תשובה למצוא אז הצלחתי לא שוטר?

 להכות זה אנגלי היה יכול מדוע עצמי: את שאלתי ועוד
 מכה לו להשיב המפגינים יכלו לא ומדוע מאחי אחד
 וגם תשובה מצאתי לא זו שאלה על גם אפיים? אחת
 שנים מספר אחרי רק לה. דומות אחרות, רבות על לא

 בה להיות לארצי, לבוא יכול שהאנגלי למסקנה הגעתי
 שארצי מכיוון רוחו, על העולה ככל בה ולעשות שוטר

 נמצאת שארצי לי התברר בריטי. שלטון תחת נמצאת
זרה. ממשלה בידי

 העיתונאים על הדין בית נשיא אוסר זה במקום

 אינו הדין שבית לו שנדמה כיוון רשימות, לרשום

מסוגזה. הצהרות פרסום להרשות רשאי

נמצאים הבריטים
 בזכות בארץ־ישראל

 חבר של מנדט
 במקום אבל הלאומים.

 השליחות את למלא
 אין עליה, שהוטלה
מחפשת אנגליה

 אלא בארץ־ישראל
 את ולהעמיק להרחיב
 מופעל הכל שלטונה.

 הזרה הממשלה ידי על
 למטרה בארץ־ישראל

 המשטרה ולפשע׳ זו,
 והאדמיניסטרציה

 מטרה אין בארצי
 זאת. זולתי אחרת

 להתעניין כשהתחלתי
 באדמיניסטרציה

 בארץ־ישראל הבריטית

 קורפציה צדק, אי בה ששולטים לדעת נוכחתי
 זה שיטתי. באופן המאורגנת ואנרכיה )שחיתות(

 הבריטית למשטרה שנוגע מה רוחי. את הסעיר
 קוראים אשר את שלמות לידי זו הביאה בארצנו,

 המצאות עם השלישית", "הדרגה בארצות־הברית
 שוטרים והרפואה. הפיזיולוגיה מדע ובעזרת טכניות

 אלו הם יודעים האדם. של הגוף חלקי כל את למדו אלה
זו. ידיעתם את ומנצלים ביותר הרגישים הם מהם

 לקיימו. הארץ תושבי שעל חוק, ק״ם בארץ־ישראל
 ואת האדמיניסטרציה את שיחייב חוק כל אין אולם

 בכל. שולטים צדדיות והחד צדק אי שלה. המשטרה
 כך: על מושג לכם לתת כדי דוגמאות, כמה אביא

 תושבי את הממשלה הכריחה המלחמה בתחילת
 שהיו הזהב מטבעות כל את לה למכור ארץ־ישראל
 כן אחרי זמן וכמה קבעה. שהיא במחיר ברשותם,

 ארץ־ישראל תושבי לאותם הממשלה, אותה מכרה,
 מזה ארבעה פ׳ גבוה במחיר הזהב, מטבעות אותן את

 פנים העמידה הממשלה אולם להם. שילמה שהיא
 נגד לוחמת היא כאילו

 בארץ־ מלחמה ספסרי
 שהיא בזמן בו ישראל,
 כנופיה אלא אינה עצמה

 ומנצלים. ספסרים של
 מוכר עלוב חנווני כאשר
 מילים בחמישה סחורה
 הקבוע, המחיר מן למעלה
 למשפט אותו מביאים
 או קנם, עליו ומטילים

 של למאסר אותו דנים
חודשים. כמה
 זה דרסטי חוק שאין מובן,
 של האנגלים על חל

 האדמיניסטרציה
 הוא האנגלי הבריטית.

 הוא האנגלי אדון.
 חוק. הוא דברו "אלוהים",

 הבריטים רוצים זו הכרה
 בכל הילידים בלב להחדיר
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 □ עושי שהם מה וזהו שם. שולטים שהם הארצות
בארץ־ישראל.

 לונדון. ג׳ק הגדול הסופר של סיפור תמיד לי מזכיר זה
 פעם. אף לשוכחו יכול ואיני הים" "זאב נקרא ספרו

 היהודים למצב מתמיה באופן זה סיפור דומה ואמנם
 האנגלי הצדק ולאי לארץ־ישראל לעלייתם בעולם,
בה. השולט

 מן אחד אך נוסעיה. על טובעת אונייה הסיפור: תוכן וזה
 לאחר ברפסודה. בהיאחזו להינצל מצליח הנוסעים

 מאמין הוא אחרת. אונייה תו1א אוספת מספר ימים
 אולם חופש. לח" במהרה ושיוחזר לתלאותיו הקץ שבא

 מן אותו שמשתה האונייה סיפון על רגלו משדרכה
 האונייה על כ׳ רב. לסבל צפוי הוא שעדיין הבין המים,
 האונייה על שהיו אלה כל ברזל. זרוע בעל אדם פיקד

 של לפקודותיו וערעור ויכוח ללא להישמע היו צריכים
 סבל כזה באופן אכזר. עריץ, אוטוקרט׳, חובל רב

 ומה ועינויים. מכות צדק, אי עלבונות, מחסור, הניצול
 מי לפני להתאונן? היה יכול מי בפני לעשות? היה יכול

 של ברשותו ים, בלב נמצא הוא תעצומותיו? את להגיש
 בכוח. להשתמש אלא לו נשאר לא רחמים. חסר אדם

 העריץ. המפקד את להרוג ואף להילחם הוכרח וכן
 בארץ־ישראל הבריטית הממשלה של התנהגותה

 אונ״תו. על האכזרי החובלים רב של מזו גרועה
 החובל רב אך ודמעות, דם של בים טבעו מיליונים
 ההצלה עוגן - האונייה על אותם אסף לא הבריטי
 נפש בשוויון והסתכל הסיפון על עמד הבריטי שלהם.
 נאחזו הטובעים מן אחדים ואם טובעים. עמי בני כיצד

 מהם אחדים אם הם, בכוחותיהם האונייה בדפנות
 דחף - הבריטי - הוא המולדת, לחופי להגיע הצליחו
 ולנו, תהומות. ו״רדו שיטבעו הימה, חזרה אותם

 לנו נשאר לא זאת, כל הרואים המולדת, בתוך היושבים
 החלטנו להילחם. החלטנו ללחום. 1א להיכנע - אלא

 השורש מן לעקור החלטנו הזר. השלטון את להשמיד
 ולהרחיקה המרושעת הבריטית האדמיניסטרציה את

והלאה. מאיתנו
 הבריטים את להתקיף רשאים אנו שאין לטעון יכולים
 בארץ. העברים, אנו, נמצאים בזכותם כי כזה, באופן

 הקודמת המלחמה לפני כבר זאת. בטענה אמת אין
 ארצנו. בעצמאות העברים, ארץ־ישראל בני אנו, רצינו

 שמו מארץ־ישראל, עברי מדע איש נסע 1915 בשנת
 של הראשי המפקד אל זו, לקהיר אהרונסון, אהרון
 רבה תועלת שהביאה עזרה לו והציע הבריטי, הצבא

 השיב: רוצה, הוא פרם איזה כששאלוהו הארץ. בכיבוש
 של בחירותה אלא רוצה איני כסף, מכם מבקש איני

אנחנו. אף שרוצים מה הוא וזה ארץ־ישראל.
 ממנו ומבקש בית־צורי את מפסיק הדין בית נשיא

 ולהצטמצם אידיאולוגית מתעמולה להימנע

 צורי בית מוין. בלורד ההתנקשות עניין במסגרת

ממשיך:

 ללא הם בארץ־ישראל הבריטים שביצעו הפשעים
 יכול אולם כולם. את כאן לכם למנות יכול איני ספור.

 שמות תאריכים, על אינפורמציה לכם לתת אני
אמיתותם. את לבדוק בידכם והרשות וכתובות,

 שבהאשמת׳. האמת את לערער יכול אינו דבר שום
 עליהם ואילו החוק, את נגדנו מפעילים הבריטים
 הבריטי השלטון כאשר ואמנם, חל. חוק כל אין עצמם
 לזאת בו, ומספטר ארץ־ישראל של הזהב כל את סוחט
 שוטר מכה בירושלים הרחוב באמצע כאשר חוק. "קרא
 על מת אותו ומשאיר עברי צעיר באלתו בריטי

 חירש בזקן יורה אחד כאשר חוק. "קרא לזה - המדרכה
 קפטן כאשר חוק. "קרא לזה — ארצה חלל ומפילו
 את ורוצח בתל־אביב בית לתוך מתפרץ מורטון
 אינו האחרון שזה ביודעו אקדח, ביריות שטרן אברהם

 כ׳ ברורה הוכחה וישנה חוק. "קרא לזאת גם - מזוין
 אותו זה; אחרון במקרה תחילה בכוונה בוצע הרצח
 גם הזמין אלא בלבד, שוטרים בלוויית בא לא קצין

 שהוא זה של גווייתו את בו להוביל כדי אמבולנס,
לרצוח. והתכונן התכוון

 הבריטים מענים ארץ־ישראל של הסוהר ובבתי בצינוק
 בשיטה נערכים אלה עינויים בידיהם. שנפלו אלה את

 את הלומדות טכניות, מחלקות לבריטים מדעית.
 אנטומיה יודעים הם ביותר. היעילות העינויים שיטות

 ביותר הרגישים הגוף חלקי את בדייקנות וקובעים
ס״ג. ללא רתיעה, ללא זו ידיעתם את ומנצלים
 הייתי שלא "תכן עיני, במו זאת כל ראיתי אילולא
 הבריטי, האופי על הרבה כך כל שמעתי בכך. מאמין

 אולי נראה שזה כמו אפשרי, לבלתי נראה זה שכל עד
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 למעשי מסוגל יהיה שהאנגלי בעיניכם, אפשרי לבלתי
 באנגליה. לבקר הזדמנות לי היתה לא כאלה. התעללות

 כפי ג׳נטלמנים, אותם הם האנגלים שבביתם "תכן
 הם בארץ־ישראל, ,1אצלנ אולם אותם. שמתארים
 הקולוניאלי. האימפריאליזם של הכיעור בכל מתגלים

 אנשים משני מורכב שהאנגלי להכיר יש ספק ללא
 נגדו שהתנהל משפט בשעת לנשק, מחברי אחד שונים.
 את הזכיר בירושלים, הבריטי הצבאי הדין בית בפני

 אחת ובעונה בעת הוא שגיבורו סטיבנסון, של הסיפור
 ד״ר ודאי הוא האנגלי בביתו, ה״ד. ומיסטר ג׳קיל ד״ר

 ה״ד, למיסטר הופך הוא במושבות, אצלנו, אבל ג׳קיל.
כתליין. המתנהג פני־המפלצת, בעל

 בית־צורי את הדין בית נשיא שוב מפסיק כאן

 בסבלנות להתייחס יכול אינו הדין שכיח ואומר

 ארץ כל על או אנגליה על הנאשם של להתקפותיו

 שהדבר בהחלטיות, משיב ביח־צורי אחרים. עם או

 על עומד הנשיא להגנתו. ההכרחיים לנימוקים נוגע

 יכולים אינם ופעולותיו, חייו עם, של שאופיו דעתו,

 השופטים המשפט. מהלך על במאומה להשפיע

 חוזרים משהם התייעצות. לשם האולם אח עוזבים

 שהנאשם הנשיא מודיע שעה, רבע כעבור לאולם

 לא ממנו דורש הוא אבל דבריו, את להמשיך יכול

 לעניין. ישיר קשר קשורות שאינן בשאלות לנגוע

דבריו: בהרצאת ממשיך בית־צורי

 אחראים, מיניסטרים של קבינט בה שקיימים בארץ
 אפשרות יש הדיבור, וחופש העיתונות חופש פרלמנט,
 דבר ק״ם לא בארץ־ישראל אולם הצדק, א׳ נגד למחות
 לבקש צריך ממי למחות? היה צריך מ׳ לפני אלה. מכל
 כה האשמות מטיח שאני ודאי מתפלאים אתם צדק?
 ה״מאגנה אם היא שמולדתם האנגלים, נגד כבדות

 ה״אביאס ארץ הדמוקרטיות. של הסבתא כארטה",
 אבל החופש. בשם כיום הלוחמים אלה ושל קורפוס"
 אנו קיים. אלה מכל דבר שום אין בארץ־ישראל, אצלנו,

 רב של לחסדיו נתונים ים. בלב אונייה על 1כמ נמצאים
 ואינו אמצעים שום מפני נרתע שאינו עריץ, חובלים

רחם. יודע

 שעסקו חשאיים לארגונים שהצטרפתי בזה התחלתי
 מחלקים היינו הבריטית. האדמיניסטרציה נגד בפעולה
 שהדפסנו ועיתונים חוברות לגליים, בלתי כרוזים

 תוצאות, הביא לא אלה מכל דבר אולם בחשאי.
 והמעליב והמושחת הרע וכל פרי נשאו לא מאמצינו

 וקיים. שריר נשאר הבריטית שבאדמיניסטרציה
 נתגלתה שהאמת זו, היתה שהשגנו היחידה התוצאה
 של זו אכזריות על לדבר כך כל הרבו האנשים להמונים.
 לבקש בנפשם עוז לבסוף מצאו שעיתונאים האנגלים,

 על הסברה הארץ ממשלת של הראשי המזכיר מאת
 הראשי המזכיר השלטון. נגד שהוטחו ההאשמות

 העיתונאים לו וכשהציעו הכל, את כמובן, הכחיש,
 ולהבהיר לחקור כדי תלויה בלתי חקירה ועדת להקים

 מוחלט. סירוב הראשי המזכיר סירב השאלה, את
 היא והתשובה מדוע? לומר רבות׳, התוכלו, מדוע?
שכל יפה יודע הראשי המזכיר כי יען כך: כל פשוטה

דו״ש( מאת )רישום בקהיר המשפט
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 את המכבדת ממשלה ם1ש הוא. אמת שגילינו מה
 על שתופצנה העובדה ע□ להשלים יכולה אינה עצמה

 עליה נכונות, אינן הן אם כאלו. שמועות חשבונה
 לשתי משתמעת שאינה בצורה נכונותן א׳ את להוכיח
 נתנה תלויה בלתי חקירה ועדת להקים וההצעה פנים.
 אלה שמועות אם זאת, לעומת לכך. ההזדמנות את

 לכך בהתאם לפעול הממשלה מחובת הן, מבוססות
 שכל לדעת כשנוכחנו הציבורי. החולי את ולרפא

 להילחם היחיד שהאמצעי הבינום, לשוא, היו מאמצינו
 — הוא אלימות, על המבוסס הבריטי בשלטון

 על לבריטים להשיב החלטנו בכוח. אנו אף שנשתמש
 נציגי את ולהתקיף הם, באמצעיהם שימוש ידי

אסונותינו. לכל האחראית ממשלתם,

 שלא ואומר בית־צודי את מפסיק ביה״ד נשיא

 בשביל לבמה המשפט בית את להפוך לנאשם ירשה

 ולא הציונות, לטובת שלו, הפוליטית האידיאולוגיה

 אח לבצע ששלחוהו אלה של דעותיהם לטובת

 הוא אך לעין. ניכר באופן נרגש בית־צורי הפשע.

בשקט: משיב

 המעשה על מגן פשוט אני תעמולה. כל עורך אינני
 יש לפעולה. שדחפם האידיאל את בהסביר׳ שעשיתי,

 הבלתי והאידיאל הצודק האידיאל אידיאלים: סוג׳ שני
 - לדעתכם צודק, בלתי הוא שלי האידיאל אם צודק.

 למעשה שהטעני האידיאל אם אבל אשם. תמצאוני
 כאמונת׳ הוא, צודק הזה, הספסל על יושב אני שבגללו

 תהיו בצדקתו, אתכם לשכנע אצליח ואם העמוקה,
 לדבר אפוא לי נא הרשו מפשע. חף אני כ׳ להכיר אנוסים
 אתכם לשכנע שאוכל כדי שלי, האידיאל על אליכם
צודק. שהוא

 נשיא מודיע כן אחרי בלחש. ביניהם דנים השופטים

 ומוכנים הנאשם של לדעתו מצטרפים שהם ביה״ד

 בית־צורי להגנתו. לומר בדעתו אשר את לשמוע

ממשיך:

 או הציונות, את פה מייצגים שאנו לחשוב היא טעות
 ארץ־ישראל בני אנו, הציונות. על משפט מתנהל שכאן

 מיד׳ ארצנו עצמאות את לרכוש החלטנו העבריים,
 בלפור הצהרת לקיום לא בתוכה. השורר הזר השלטון

 או למנדט בהתאם לאומי" "בית למען לא נלחמים: אנו
 אנו אותנו. מעניינים אלה לא למנדט. בהתאם שלא

 שארך רוצים אנו לחירות. העיקרים: לעיקר נלחמים
ועצמאית. חופשית תהיה שלנו ישראל

 את ת1לרא העולם את הרגילה הבריטית התעמולה
 ואת לערבים יהודים בין בקונפליקט ארץ־ישראל שאלת

 נכון זה אין ומסדירים. שופטים בתורת - הבריטים
 השאלה נכון! לא בהחלט כך. העניין את לראות

 הארץ בני בין קונפליקט פשוט היא הארצישראלית
 לארץ זרה ממשלה לבין הארץ, בעלי שהם העברים,
הבריטי. השלטון לחלוטין,

 היה שביה״ד לביח־צורי ומעיר מפסיק הנשיא

 משעתיים למעלה לדבריו והקשיב מאוד סבלני

 ימשיך שהנאשם לסבול יכול זה אין אולם וחצי

 לשלול הנשיא מחליט לכן הפוליטיות. בהתקפותיו

 להוסיף לו יש כן אם אלא הדיבור, רשות את ממנו

 בית־צורי להתנקשות. ישיר באופן הקשור דבר

משיב:

 מסכים אני מדי, יותר שדיברתי סבור הדין שבית כיוון
להפסיק.

 לאחד בתגובה מהגרדום. השניים את להציל שונות בתחבולות ניסה לויצקי, אשר אליהו, שני של סנגורם
 דבר בהם מתרחש שלא קצרים חיים החיים אנשים "יש בית־צורי: אמר חנינה, לבקש לשכנעם הניסיונות

ניצחון". זהו הרי - המולדת למען מעשה ולעשות קצרים חיים לחיות אך טרגדיה. זוהי משמעות. בעל

 לא לאכזבך, "עלי בית־צורי: השיב עליו, החביב הקריאה חומר מהו המשפט, בעת צרפתי כתב לשאלת
לנפש". המזון שהיא שירה קורא אני הפוליטיקה. לתחום אכנס
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הבקר
למוות נידונו ובית״צורי חכים

הדין פסק להמתקת בקשה תגיש הסנגוריה
 הנאשמים שני על מוות דין פסק

 בית־צורי אליהו מוין, הלורד ברצח

 הצבאי בביה״ד הוכרז חכים, ואליהו

 שנמשכה התייעצות אחרי בקהיר

שעות. משלוש יותר

 ברוח לפס״ד הקשיבו הנאשמים

 לבית מסביב השמירה שקטה.

 קפדנית יותר הרבה היתה המשפט

הקודמים. בימים מאשר

 תשע בשעה נפתחה הישיבה

 כרגיל ישבו כשהנאשמים

 שיחה תוך מרוכז, רוח במצב

 עם או רעהו עם איש ופטפוט

 נראה לזמן מזמן שומריהם.

 היו כאילו פניהם על חיוך

לבדיחות. מקשיבים

 התראה נתנה הממשלה

 כל לערוך שאסור לציבור

 קריאת בשעת שהיא הפגנה

 נדרש הקהל הדין. פסק

 אולם את ומיד תכף לעזוב

 בדברים לבוא מבלי הדין בית

 בבוקר 10.30ב־ זה. עם זה

 תנועה עפ״י היה, נדמה

 נכנס הדין שבית מסוימת,

 הושיטו רגע באותו לאולם,

 לזה, זה יד וחכים בית־צורי

 את איש ברכו הנראה כפי

 בהצלחה. רעהו

 אלא הופיע לא הדין בית אבל

 מוות דומיית תוך .12.30ב־

 קמו הכלל מן יוצאת ומתיחות

 רגליהם על הנאשמים

 נוסחה קרא והנשיא

 פס״ד שפירושה מסורתית

 נוסח לנאשמים. מוות

 "שהוחלט הוא המימרה

 המשפט מסמכי את להעביר

 חוות לשם המופתי לידי

 של הרשמית ההכרזה דעתו".

בשבוע ב׳ ליום נקבעה פס״ד

 מיד הבין צורי בית ז.(. לח. 22) הבא

 ללא במקום עומד ונשאר המצב את

 את הבין לא חברו ואילו התרגשות,

 בית־ את ושאל המסובכת הנוסחה

למשמעותה. צורי

 תוך העניין את לו הסביר בית־צורי

 המהירות בכל יצא כשהקהל חיוך.

ללא המשפט, בית אולם מתוך

 שבזה הנאשמים, שני נופפו דיבור

 ברכות פסק־הדין, את שמעו הרגע

 נפגשים שהיו לעיתונאים פרידה

המשפט. בית ישיבות בזמן אתם

 פטיציה שתגיש הודיעה, הסנגוריה

 ראש שהוא הצבאי, למושל

הדין, פסק המתקת לשם הממשלה,

 אין הצבאי החוק שלפי מפני

 הסנגוריה אחר. ערעור אפשרות

 שלושת במשך לכך תשתמש

לרשותה. העומדים השבועות

 שבית־ מוסר, בקהיר פי. יו. סופר

 למות, גורלו נגזר שאם אמר, צורי

 מאשר ביריות מיתה מבכר הוא

בתליה.

PAGE 3)(SUITE DE LA

J o

1 •?4■■־«■-

deux inculpes, Eliahou Hakim et Eliahou Bentsouri, dans le box des accuses.
(Photo Zachary)
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 להוריהם נמסרו שלא אליהו שני של האחרונים מכתביהם
בריטניה ממשלת בפקודת

האנגלי( מהתרגום לעברית מחדש תורגמו המכתבים )שני

חכים אליהו
 קהיר — המרכזי ביתיהסוהר

היקרים, הורי לכם רב שלום
 נפילתי על בארץ בעיתונות קראתם כאשר מאוד דאגתם בוודאי זרה. בארץ הכלא מתא זה מכתב לכם כותב אני

מצוץ. הוא הסוהר בבית לי הניתן היחס וכי ושלם בריא אני כי לכם להבטיח יכול הריני אבל בשבי.
 הרגשה לי שיש מפני נקי ומצפוני לגמרי שקט אני עכשיו אבל מדוכא; קצת הייתי מאסרי לאחר הראשונים ברגעים

 אני ליפול. איך גם אלא להילחם איך רק לא לדעת וצריך בשבי, ונפלתי לחזית נשלחתי כחייל חובתי. את שמילאתי
 מפני דעיונותיי; בצדקת בטוח אני בחיי, אחר רגע בכל מאשר יותר שעכשיו, מפני זה, במבחן לעמוד שמח

לנצח. האמת וסוף האמת. רעיון הוא שלי שהאידיאל
 כך על להתנאות עליכם אבל שכאלה. בנסיבות בנכם על בעיתון לקרוא הדבר מאוד לכם כאב בוראי לכול. נכון אני

למשפחתכם. בן הוא חירות שלוחם
 מן היקר דבר שאין משום לחירות. המלחמה למען בנכם את ברצון להקריב לדעת חייבים היקרים, הורי אתם, גם

בחיים. ביותר היקר הדבר היא החירות החופש.
 ישרור והחופש ירושלים הרי מעל העברי הדגל יתנוסס כאשר — היום קרוב כי מקווה ואני — היקרים הורי יבוא, יום

ודרור. חירות מתוך בילדיהם ישמחו ואבות ואמהות הארץ, ערי בכל
 ירושלים. בשחרור בימינו לראות תזכו וכי טוב כל לכם מאחל ואני מדי, יותר לי לדאוג לא מכם מבקש אני
שלומכם. מה במהרה לי כתבו מכם, לידיעות מצפה אני

אליהו. האוהב, בנכם

צורי בית אליהו
 15. ו 1.44 קהיר. המרכזי, הסוהר בית

 יקרים, לכם רב שלום
לכם. גורם שאני הנעימויות ואי הדאגות הצער, על לי לסלוח מכם לבקש עלי ראשית,

 קצר. זמן לאתר ולראותכם לחזור רבה תקווה לי שהיתה מפני בכוונה, לשלום, מכם להיפרד מבלי כך, אתכם עזבתי
 הנכונה שהיא סבור שאני לדרך נאמנות מתוך עשיתי אשר את עשיתי כי תבינו שכולכם מקווה אני אופן בכל

והצודקת.
 מצב אדיב. אפילו רבות ומבחינות דופי. ללא טוב הוא לו זוכה שאני והיחס המצריים השלטונות בידי אני עתה

שהיא. דאגה כל לדאוג צריכים ואינכם טוב הוא בריאותי
 הצער על צערי את להביע בפי מילים לי אין נרפא. כמעט כבר הפצע אבל בחזה, קלה פציעה שנפצעתי הדבר נכון

 בשקט למשפטי מצפה אני ובכבוד. באומץ בהם ולעמוד שהם כפי הדברים את לקבל השתדלו אנא אבל לכם, שנגרם
התרגשות. וללא
 חייבים אתם גם אכן, ביותר. הכבד בהכרח יחיה לא עלי שיוטל שהעונש לקוות ויש טהור מצרי יהיה המשפט בית
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 רשאים אתם במהרה. שנית לכתוב אשתדל זה. מכתבי משלוח לעכב שלא כדי במילים להרבות רוצה אינני לקוות.
 בהקדם במיוחד זקוק אני שתוכלו. ככל ועיתונים ספרים לי שלחו שאנא, כך ועיתונים. ספרים לי ולשלוח לי לכתוב

הבאים: לספרים האפשרי
 ספרית בהוצאת מכבר לא לאור שיצא המובטחת" הארץ "ארץ-ישראל, לאודרמילק של ספרו .2 התנ״ך ספר .ו

 .5 קלוזנר. יוסף מאת חרותה״, על נלחמת ״כשאומה .4 הספרים(. בארון )נמצא איטליה״ תחיית ״בימי .3 הפועלים.

 )ספר אירופה תולדות .6 הספרים. בארון הנמצא קיפלינג, רודיארד מאת כחולה בכריכה מכורך באנגלית, שירים ספר
מוטב(. זה, בנושא יותר מקיף ספר להשיג תוכלו אם אבל הספרים, בארון הוא גם באנגלית

 כשם תקווה, ומתוך ובכבוד, באומץ בשקט, המצב קבלו ולאה: אביבה איסר, דבורה, אבא, מכם, ומבקש חוזר אני
בשמי. היקרים ואורי סבתא את נשקו יותר. טובים בימים בארץ ונתראה נשוב כי מקווה שאני

נכריה. מארץ נשיקות
אליהו. אוהבכם,

המכתבים לגניזת עדות - הבריטי החוץ למשרד מקהיר שנשלחו מברקים

מידי
סודי 1554 מס׳

המושבות שר אל ממוען
57 מם׳ קהיר, ה״מ שגריר אל העתק

2436 מם׳ החוץ למשרד קהיר מברק

 עד מוין, לורד הריגת על למשפט המצפים האנשים שני להוריהם שכתבו המכתבים את לעכב ביקש ה״מ שגריר .1
נעשה. הדבר החוץ. משרד עם בהם שידון

 ׳עוכבו והמכתבים במקרה חשוב, שכן מה לעניין. שייכת אינה לא או האלה באנשים להתחשב חייבים אם השאלה .2
 שנגנזו מהעובדה לעשות שניתן הפוליס׳ ההון יקרה, זה ובאם במאוחר, או במוקדם יודלף שהדבר למנוע אין כ׳ לתמיד,

לתעודתם. במסירתם מאשר גדול יותר הוא להוריהם נאשמים ע״י שנשלחו מכתבים
 הנדושים הנושאים על קלושה חזרה אלא אינן בהם המופיעות ההרואיות ההתבסאויות עצמם, למכתבים אשר .3

 הללו ההרואיים הביטויים על יחזרו בטח הנאשמים רב. זמן מזה בהם מוצף בא"׳ שהציבור הבלתי־לגל״ם, שבפרסומים
לקהל. פתוח יהיה כ׳ להניח, יש אשר, המשפט, במהלך

ביותר מיד׳
סודי

.1539 המושבות למשרד והעתקו אלי ממוען 56 מם׳ מירושלים ומברק 2399 מם׳ מברקי על מסתמך

 בידי נשלחים המכתבים העתקי הוראותיכם. שאקבל עד המכתבים מסירת את לעכב לא"׳ העליון מהנציב בקשתי .1
מהיר. דואר־אוויר בשק דוידסון

 דעת שיקול ואחרי ניכר פוליטי הון בהם תעשה הציונית המחתרת שעיתונות לי נראה המכתבים מחדש שקראתי לאחר .2
 שהתחשבות חש איני זו. עובדה תתגלה אם אפילו גניזתם ע"׳ מאשר מסירתם ע״י "גרם יותר רב נזק כ׳ לדעת, נוטה אני
בפשעם. שהודו אלה מרצחים לשני מגיעה שהיא כל

בדחיפות. הוראות הבריקו אנא .3
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 ואליהו חכים אליהו של במחיצתם ששהה אוחנה, נסים הרב של עדותו
האחרונות בשעותיהם בית־צודי

נדבה יוסף לפרוס׳ עדות במכתב מכן, לאחר שנים כשש שנמסרה כפי

 13.9.51 התשי״א באלול י״ב יום אוחנא ב. נסים הרב
ישראל. ארץ חיפה. ראשי רב

 את ודיכאה רוחי את הדאיבה זו עגומה שפרשה למרות
 נוכח להיות התפקיד למלאת עלי שהוטל שמיום חיתי,

 שיקבלו לבם על ולדבר לעודדם לגרדום, בעלייתם
 בהם, הפס״ד ביצוע בעת הגזרה רוע את עליהם

 קשה, מחלה קיבלתי יום ומאותו והתרגשתי, הזדעזעתי
 את לשכוח משתדל ואני ממחלתי, סובל אני היום ועד

 מהעבר, להודיעך זאת בבקשתך הנה העגומה. הפרשה
 הנני בכ״ז נפש, ודיכאון צער לי גורם הזה שהדבר אעפ״י
בקשתך. את ממלא
 אחד ע״י סודית ידיעה קיבלתי 1945 במרס 22 יום לפני
 מכונית תבוא השחר שבעלות המצריים המלוכה משרי
 מקום הסוהר, לבית אותי לקחת קצינים שני עם אדומה
 עלות טרם היה. וכן למוות. הנדונים נמצאים בו אשר
 ולקחו מזוינים קצינים שני עם המכונית באה השחר
אותי.

 לאן להודיעה וביקשה הזה מהמראה הזדעזעה הרבנית
 יחזירו שהם לה ואמרו אותה הרגיעו הקצינים נלקח. אני

 הסוהר. לבית ובאנו נסענו שעתיים. בעוד לשלום, אותי
פאשא. חידר ישב שם אשר ההנהלה, לחדר הביאוני

 גילה והוא ידו, על והושיבני בכבוד קיבלני פאשא הידר
 אליהו הבחורים בשני הפס״ד יבוצע שעה חצי שבעוד לי

למוות. שנידונו צורי, בית ואליהו חכים
 בחורי שני על חבל ואמרתי זה, דבר לשמוע הזדעזעתי

 פאשא הידר בכפם. עוול לא על למוות שהולכים ,חמד
... מגבוה גזרה זאת ואמר: לפני הצטדק

 צריך שאני הדברים הם מה להודיעו ביקשני כן אחר
 לו הסברתי המוות. של הפס״ד ביצוע לפני להם להגיד

 עולם, של ריבונו ולומר: להתוודות עליו למוות שהנידון
 שחטאתי ופשעי ועוונותיי חטאותיי כל על לי סלח
 כל על כפרה מיתתי ותהי הזה, היום עד מעודי לפניך

 עם עדן בגן תנוח ונשמתי לפניך, שחטאתי חטאותיי
 עמך ועל שמך, קדושת על עצמם מסרו אשר הקדושים
 בתחיית לגורלו ויעמוד בקבר, בשלום ינוח וגופי ישראל,
הימים. בקץ המתים
 רוחי. אפקיד בידך ישראל"... "שמע קריאת כך: ואחר
אמת. אל אותי פדית

 לי והודה כיסאו, מעל עמד אלה, דברי את בשמעו
דברי את שם, נוכחים שהיו העיתונים עורכי בפני ושיבח

הזה. הווידוי
 חכים אליהו של התא אל הביאני בבוקר שש בשעה

 לבוש היה חכים אליהו הקצינים. שני ובליווית בליוויתו
 אדוני שלום קרא: הוא אותי כשראה אדומה, חליפה
 איתן היה הוא נבהל, לא הוא בא. שכבודו שמח אני הרב,

 לך לומר שבאתי מצטער אני לו: אמרתי ואז ברוחו,
 הוא באהבה. לקבלה צריך ואתה השמים, מן גזירה שזוהי
 לראות רוצה אני אמנם מקבל. אני הרב, אדוני כן ענה:
 אחיו את ראה כבר שהוא לו ענה פאשא הידר הורי. את

 נייר ביקש הוא להוריו. צער להוסיף לו ולמה ואחיותיו,
 לא אבקשכם הורי וכתב: נייר, לו ניתן להוריו. בו לכתוב

 לעם גאולה ובקשו הישוב בשלום דרשו עלי. להצטער
לכולם. שלום מסרו ישראל.

 מלה הווידוי על חזר הוא התוודה! לו: אמרתי כך אחר
 צורי בית אליהו חברו את לראות וביקש כנ״ל, במלה
 מהתא כשיצאנו תראהו. כך אחר לו: אמרו מיתתו. לפני
 אותי לכבול למה אמר: הוא הידיים, את לו לכבול רצו
 החוק. הוא כך לו: אמרו הטוב. ברצוני עמכם הולך ואני
 הסוהר, בית בחצר והעמידוהו לאחוריו, ידיו את כבלו

 פאשא הידר והזרים. המצריים העיתונים עורכי בנוכחות
התליה. לבית אותו והביאו הדין, פסק את קרא

 התליה בעת לראות. רציתי לא לראות. להיכנס ביקשוני
 ז״ל. צורי בית אליהו עם עשו כך "התקווה". את שר

 באהבה, קיבל הכול את מלה. אף דיבר לא הנזכר
 או פחד סימני שום גילו לא הם לכולם. שלום ובדרישת

 התליה, את בשמעי מאוד. אמיצים היו הם זעזוע.
 הידר צער. מרוב ובכיתי התעלפתי, וכמעט הזדעזעתי,

 נכנס כן אחרי וניחמני. גבי על ודפק הרגיעני פאשא
 הוציאום אחדים רגעים ואחרי אותם. ובדק הרופא
 השתנו, לא פניהם, את ראיתי לבנים. בסדינים כרוכים
חיים. שהיו כמו כמעט
 שמום חיילים. של חזק משמר עמד הסוהר לבית מסביב

 העלמין בבית העלמין. לבית אותם ושלחו עגלה על
 משמר ושמו יחד, וקברום קדישא החברה קיבלום
עליהם.

ישראל. על ושלום ידיד, לך שלום רוב
רב בכבוד החותם



ד™־
חכים ואליהו בית־צורי אליהו נתלו

 שמונה, בשעה הבוקר קהיר.
 ואליהו בית־צורי אליהו נתלו

 חכים נתלה לראשונה חכים.
 בשמונה בית־צורי. ואחר־כך
 מותם. על הודיעו וארבעים

 הרב, אצלם ביקר כן לפני

 אצלם ביקרו די( )יום ואתמול
 של חזק משמר קרוביהם.

 הכלא בית את הקיף שוטרים
הנידונים. שני נתלו בו

 הראשי, הרב קיבל אתמול
 רבה מאת טלגרמה הרצוג,

 נחום חיים מצרים, של הראשי
 - הנידונים שני כי אפנדי,
 חכים, ואליהו בית־צורי אליהו
 בקבר לקבורה והובאו נתלו

 שתי ישראל. דיני לפי ישראל,

 ושני בית־צורי של אחיותיו
 מן נפרדו חכים של אחיו

 ולאחר ד, ביום הנידונים
 להשתתף הורשו התליה

בהלווייתם.
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חדשים גילויים - שנים לאחרחרות
וחכים צורי בית נכלאו בו לכלא לפרוץ תכנן לחייי

מרגלית דן מאת
 בו בקהיר, הכלא לבית לפרוץ תוכנית

 צורי בית אליהו הגרדום, עולי שהו

קל בשעתו נדונה היייד, חכים ואליהו

 נדחתה אולם לחייי, מפקדת ידי

 זו עובדה - הצלחה סיכויי בהיעדר

 העיתונאי של החדש בספרו מתגלה

 "המעש", פראנק, גיראלד האמריקני

 הלורד הריגת פרשת כל את המגולל

 ממפקדי )שמיר(, יזרניצקי יצחק מוין.

 נגד הפעולה את יזם אשר הלח״י,

 מבצע גם ליזום ניסה מוין, הלורד

 על בהסתמך השניים, לשחרור

 אין כאילו בידו, שהיתה אינפורמציה

 סביב חזקה שמירה מקיימים האנגלים

 גפנר, בנימין מר בית־הסוהר.

 תקופה והיה הבריטי, לצבא שהתגייס

 לפעולות ארגונו מטעם אחראי ארוכה

 להצעה. התנגד במצרים, לחייי

 בנדון, ויזרניצקי גפנר שקיימו בשיחה

 מרגלים שורצת קהיר כי גפנר טען

 בית־צורי כי והעובדה ומודיעים,

 באופניים להשתמש נאלצו וחכים

 מוין, בלורד ההתנקשות ביצוע בעת

 ותושביה. העיר אופי על מעידה

 השחרור פעולת היתה עשויה לדעתו

 ללא הלוחמים, של למותם לגרום

 למוות. הנידונים שני את להציל סיכוי

 עיתון של כתבו היה פראנק גיראלד

 של משפטם על שדיווח אמריקני,

 1945 ב־ הי״ד וחכים בית־צורי

 שנתיים, משך נכתב ספרו בקהיר.

 בישראל לאחרונה שביקר לאחר

 מרבית עם ושוחח ובמצריים

 בהריגת חלק נטלו אשרו האנשים,

 שני של להורג ובהוצאתם מוין הלורד

עולי־הגרדום.

פושע שאני הרגשתי התליין:

 מציין שורה, מוחמד התליין, של בשמו

 רופאו־ בפני וידויו את "המעש"

 של האחרונים רגעיהם על הפרטי,

 התלייה "זוהי וחכים: בית־צורי

 לי שגרמה שנה, בעשרים הראשונה

 מה בשל פושע, אני כי להרגיש

 הראשונה הפעם זוהי שעשיתי.

 ראו )הנידונים( הם שהתרגשתי...

 אנו תפחד, "אל לי: ואמרו רועד שאני

 את ממלא רק אתה כי יודעים

 למלא יכולתנו ככל לך נעזור תפקידך,

 שירתם את שמעתי תפקידך"... את

 בלתי־ דבר אספר לתא... בהיכנסי גם

 בכל שייאמר: ההכרח מן אך מעודן,

 נפתחים האחרון, ברגע תמיד, תלייה,

 והנידון ושלפוחית־השתן, המעיים

 - עליהם השליטה את כליל מאבד

אלה". שניים אצל לא אבל

 לאחרונה שעלה "המעש", מחבר

 כי מציין וחכים, בית־צורי של לקברם

 מן נפקדים ושמותיהם מוזנח המקום

 מופיעה האבן על המרובעת. המצבה

 "התפללו עברית: כתובת רק

לנשמותיהם".

 ההוצאה זכויות את מסר פראנק מר

 של לאחותו "המעש" של העברית

 את והקדיש בית־צורי, אליהו

 להנצחת ציבורית, לקרן ההכנסות

בקהיר. הגרדום עולי שני של זכרם

אליהו ^זני

אלדד ואריה ישראל מלים:
כהן שמעץ לחן:

המולדת אדמת אל גופותיהם העלאת בעקבות נכתב

א.

 השיר זה יסיפר אל;הו שני על
 חכים אלחהו צורי, כית אלןהו
 כקהיר הא שין תו ?ךושןן שככף
מתנקשים. השיר, מרן, לורד של ?דוךו

 כע^זן עלה ככר חמישי כילית
 התיכון למזרח הכריטי השר אף

 מככשן: שנשלח יהודי שואל
האחרון?" המיליון אשים "איפה

אלןהו כשני מעשיה אלוהו אלוהו
 הוא ןה ו?מו אלי ?מו ששמם הו#ל! יהאלו
הוא ןה ו?מו אלי ?מי ששמם אלוהי יהאל!

ב.

 ?היר ורעהו האחי שחמחם
 הכרית הם כורתים מחהךת כעמק

 לקהיר נושאים עוסךת של יככדור
עכרית. תשו?ה - כמצור מיהודיה

 נ?שם על נמלטים ההומה העיר אל
 האחד כזנלעו ע?ננ הנשי על

 הדם את לעציר אליו חש השני
למש?ט !עומדים נהכקים ישניהם

 אל;הו כשני מעשה אלוהו אל;הו
 חקאו לא אף החטיאו לא אלוהו אל;הו
הו?או כקהיר שלדין אלוהו אלוהו

ג.

 עןאן־ם ענד נם הנן־דים, היכן ככר
 יכחל אדם שיק חליפת ולבושם

 דכרם הדין יתכ כאולם ויועם
ישראל חרות ליחסי של דכרם הז

 האדם השק זה מלבוש חופה
 הניד פיה למלין חכים אלוהו
 הנךדם ממרום צירי כית אליהו

העתיד אל ומחוף "התקןה" שי־

אלוהו כשני מעשה אל;הו אל;הו
 ןךעו זאת לשןא, לא שמותם אלוהי אל;הו
הוא ת־ז ו?מו אלי כמו ששמם אלוהי אלוהו
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 ידיעות
אחדעות

שנה שלושים מקץ

הביתה שבו אליהו שני
עמיקם אליהו מאת

״anv אל שבו המלכות "הרוגי
 שרויים היינו שנה "שלושים □ ארצה חזרו אליהו שני :בסיני הכביש על יום, בצהרי אתמול, הונחו אפורים ארונות שני

 לא קורבנו בלי כי הבינונו, "לא :אמר חכים אליהו של ואחיו □ לנו״ חג ״היום בית־צורי, אליהו של אחותו אמרה באבל״.
נבון גד תת־אלוח בהתרגשות גילה ממש", גופות בארונות מצאנו ייאמן, "לא □ מדינה״ היום לנו היתה

 "הסהר אמבולנס, בכביש עלה לגבעה, שמעבר המת, השטח מן השבדית. בשפה שניתנה פקודה לפי נשקו את דיגל כבוד משמר הורכן. דגל־או״ם
 חובשי־קסדות. חיילים שישה של אחד כל משמרות־כבוד, ניצבו מהם אחד כל שלפני ישראליים, )קומנדקרים( ניינים שני מול נעצר הוא האדום".

 הכביש. על אותם והניחה אפורים ארונות שני זה, אחר בזה מתוכו, הוציאה האמבולנס, של פתחו את פתחה מצריים אזרחים קבוצת
ארצה. חזרו בית־צורי ואליהו חכים אליהו
 הולבשו העולם, מן פרידתם בשעת

 והובלו אדומות חליפות־שק השניים

 אלה מהם נפרדו יחפים. הגרדום אל

 המומתים מפושעים כרגיל הנפרדים

 בית־הסוהר, מפקדי - דין בית מיתת

 - שובם עם אתמול, רופא. סוהרים,

 נתקבלו - לעולם שבו כאילו זה והיה

 נעטפו ארונותיהם צבאי. בכבוד

 של חדש דור בני בדגלי־הלאום.

 עוד ולא בגלוי - ישראל חירות לוחמי

 זרועותיהם על אותם נשאו - במחתרת

 אותתו הם הזה הדור אל החסונות.

הגרדום. על בחייכם

 שלבשתי ביותר, היפה החליפה "זוהי

 חכים, אליהו אמר - חיי...״ בימי

 ידע, לא הוא האדום. השק לבש כאשר

 הימים ברבות וכי מדיו, היו אלה כי

 במדיהם לשמור, כמוהו צעירים יבואו

 מטוס לחם. שהוא מה על התקניים,

 אל אותם אסף הישראלי חיל־האוויר

 הארץ. של ליבה אל ונשאם חובו

 חכים, אליהו של אחיו חתן - הטייס

 חוב היום פרע "העם חכים. מנחם

 העם למען שלחמו ללוחמים קדוש

 לעמם החזרתם ידי על והארץ

 לצה״ל, הראשי הרב אמר ולמולדתם",

 המלכות "הרוגי פירון. מרדכי אלוף

 הוחזרו נפרדו, לא ובמותם שבחייהם

 קורא והרב עמם". ואל משפחתם אל

 שבת ארצך, ה׳, "רצית בתהילים: פרק

 תשוב אתה הלא יעקוב... שבות

 הרב, סגנו, בך". ישמחו ועמך תחיינו,

 מהמשנה מצטט נבון, גד אלוף תת

 היוצא לעם מלחמה", "משוח כהן דברי

 צהלת מפני לבבכם ירך "אל למערכה:

 מפני תראו אל חרבות, וצחצוח סוסים

 הקלגסין... ושפעת תריסין הגפת

 מה גולית, של בניצחונו באו פלישתים

סופו?..." היה

 הרבנות קציני ניצבים הארונות ליד

 בית־צורי המשפחות ובני הצבאית

 בית־צורי, של אחיותיו שתי וחכים.

 ושני היימן, ודבורה רגולנט אביבה

 יחד ומנחם, עובדיה חכים של אחיו

 אליהו, שני של מפקדם עומד אתם

 ששלחם האיש שמיר, יצחק ח״כ

 לקבל ראשון עתה ובא לפעולתם

 ח״כ גם נמצאת במקום בשובם. אותם

כהן. גאולה

 פרק קריאת אחרי קצר, הטקס

 מלא "אל והשמעת המשנה תהילים,

 חכים האחים אומרים רחמים",

 אנשי הטקס. מסתיים ובכך "קדיש",

 על הארונות את מעלים המשמרות

 לצידיהם. ומתיישבים הקומנדקרים

 מהיחידה או״ם אנשי של משמר־כבוד

 המסע נשקו. את מדגל שוב השבדית

 שנשאר המטוס, אל חזרה בדרך יוצא

בבלוזה.

 "אגד" אוטובוס של תורו בא עכשיו

 תכלת־ בצבעי נוצץ הוא .311 מספר

 בלובן. האטומים ובחלונותיו לבן

 מחבלים עשרים מחכים בתוכו

 ישראל בין ההסכם פי על לשחרורם.

 39 תמורת אלה יימסרו למצרים,

 זו "לעסקת־חבילה" חללים. גופות
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 שעניין אליהו", "שני גם צורפו

 מספר זה בטיפול נמצא לארץ החזרתם

שנים.

 לידי הביטחוניים האסירים מסירת

 עם זמנית בו מתבצעת המצרים

 את גובים המצרים הארונות, העברת

 מתים? תמורת חיים במקום. המחיר

העסקה. תוכן בדיוק לא זה

 מפקדים ובה הישראלית הפמליה

 עם יחד פיקוד־הדרום, של בכירים

 הרוגי־ משפחת ועם הצבאיים הרבנים

 בשעה בדיוק לבלוזה מגיעה המלכות,

 מפקדת ידי על שנקבע כפי בבוקר, 9

 האות, ניתן 12 בשעה במקום. ארים

 ב־ מחכים. ושוב הטקס למקום מגיעים

האמבולנס. סוף סוף מופיע 2.30

 בית־צורי, אורי אומר לנו", חג יום "זה

 לשדה־ בבוקר בהגיעו אליהו, של אח

 מארצות־ בא הוא אחיותיו. עם דוב

 הנושא השש, בן הקטן בנו עם הברית

 מסתבר, אולם אליהו, - דודו שם את

 לילדים אסור להוראות, שבהתאם

 עם והאב צבאיים, במטוסים לטוס

 בתל־ נשארים הקטן בית־צורי אליהו

אביב.

 הועלה כשאחיו שש, בן היה אורי

 היטב. אותו זוכר הוא אך לגרדום.

 מאשרת: אביבה, אליהו, של אחותו

 היינו שנה שלושים לנו. חג יום "זה

 שם. היו הם עוד כל באבל, שרויים

 להציל נוכל כי התקווה שמתה לאחר

 נוכל כי התקווה נולדה חייהם, את

 לנו יהיה עכשיו ארצה, אותם להביא

 וזה לפחות. לבכות, נוכל שבו מקום

עלינו". יקל

 - ממעשיו״ אליהו את להניא ״ביקשנו

 "לשווא. - חכים עובדיה אתמול אמר

 ובלי מלחמתו בלי כי אז, הבינונו לא

 מדינת־ היום לנו היתה לא קורבנו,

ישראל."

 העלאת לפני לבלוזה. חוזרת השיירה

 בדיקה בהם נערכת למטוס הארונות

 לנו מספרים קלה שעה מקץ ביטחונית.

 ואנשי נבון גד תת־אלוף בהתרגשות,

 ייאמן לא הצבאית: חברה־קדישא

 כי עצמות, לא בארונות, מצאנו הדבר.

 על נפגע. לא שעורן ממש, גופות אם

 פתקי־זיהוי מודבקים היו הארונות

 במכונת־ וטפסים הערבית, בשפה

 התנוסס פתק כל של בראשו כתיבה.

 והצודק". היודע "מבורך פסוק:

 בערבית, הנידון של שמו בא מתחתיו

 בית־ של שמו לטיניות. באותיות וכן

 בערבית - בנסורי משובש: היה צורי

הלטיני. בכתב חורי ובן

 בכתב התאריך, הופיע לשם מתחת

 בניסן השני "היום ערביים: ובספרות

 עלייתם תאריך זהו ״.1945 במארס 22

 הנראה, כפי השניים. של לגרדום

 המצבה. מן הועתק בפתקים הכתוב

 מילים, שתי עוד הופיעו בפתקים

 אדומה: בדיו באנגלית, ביד, כתובות

 קשה קהיר(. )מכס כסתום" "קיירו

 כי דבר של פירושו אם לדעת,

מכם. בדיקת עברו הארונות

 בית־ ואליהו חכים אליהו ייצאו הבוקר

 יישארו שבה נחלתם, אל בדרך צורי

בקהיר. לעצמם קנו אשר נצח, בחיי

 ידיעות
אחרונות

תשל״ה בתמוז י״ח

(27.6.75)

 המולדת אדמת אל אתמול שבו אליהו שני
 פתוחות בזרועות קיבלום העם והמוני והמולדת

אחרונות" "ידיעות כתב גולן, אביעזר מאת
 ההלוויה, נתיב לאורך התנופפו דגלים

 חרישיים אומנם - והמלווים

 לא אך כבוד, מלאי - ומאופקים

 בקהל ושם פה אדרבא, מתאבלים.

 ואוירה שמחה חיבוקי אפילו הגדול

 ארוכה. פרידה לאחר מפגש־כיתה של

מוזרה. הלוויה

 למרות זו, היתה הלוויה לא ואמנם,

 בחלקה הפתוחים והקברים הארונות,

 ונוכחות הרצל, הר של הצבאית

 היתה זו הצבאית. קדישא" "החברה

הביתה. שיבה

 שבו בית־צורי ואליהו חכים אליהו

 שנות שלושים לאחר הביתה,

 יצא הגדול והקהל היעדרות,

 מערך כל קהל; רק לא להקבילם.

 יגאל הממשלה, ראש סגן השלטון!

 יצחק הדתות שר ליד ניצב אלון,

 היוו בצה״ל סרנים עשר ושנים רפאל,

 שריונאים וכיתת משמר־הארון, את

 שהצטופף ובהמון כבוד; מטחי ירתה

 של קברו בין - הקברים אחוזת סביב

 וקברו ניל״י, איש פיינברג, אבשלום

 חללי ויתר שמחוני אסף האלוף של

 של גדולה קבוצה - קדש״ ״מבצע

 המורה, עם שבאו ונערות נערים

 היו הבוקר במשך הכיתה. במסגרת

 טרחו כמה כאלו. כיתות וכמה כמה

 המדינה שנות בעשרים הדור מורי

 מבתי המחתרות זכר את להרחיק

 מחדש! היסטוריה כתבו הרי הספר!

 אפשר שאי גילו במאוחר, קצת היום,

אמת. בלי - אולי מיתוס. בלי לעם לו

בהם" שלטת אינה ■ירימה
 אירע! נם לחישה: עוברת לאוזן מפה

 פגע לא בקבר, שנה שלושים אחרי

בגוויות. הריקבון

 בלתי שזה טוענים מאמינים. לא

 מישהו להאמין. רצון יש אבל אפשרי.

 - מלכות ״הרוגי התלמוד: מן מצטט

בהם". שלטת אינה רימה

..זאת. ובכל בגו. דברים יש משמע,

 מישהו מפי ששמע מישהו נמצא

 מופיע מהרה ועד הגופות. את שראה

 סמל רב עיניו: במו שראה מישהו

 הצבאית. קדישא" "החברה מן עבדקני

טוען: הוא

 לצלמן כדי הארונות את "פתחנו

 את מראים הם צילומים! גם יש לזיהוי.

 על מתוח פניהם ועור - השיניים

 עודם כאילו ממש הגולגולת, עצמות

 ובשיער השפמים! אפילו בחיים.

 גלי נשתמרו עדיין הראשים

הסלסול....

 המשטרה עוצרת שתיים לשעה סמוך

 המוזיאון בחדר הקהל. זרימת את

 ואילו אשכבה, טקס נערך שנתרוקן

הרצל. להר לנהור מתחיל ההמון

אלמונים" "חיילים
 עשר שניים כתפי על נישאים הם

 מדגל המשמר לארון. שישה הסרנים,

 אלוף קדיש. אומר נבון תא״ל נשקו.

 מזכיר גורן הרב תפילה. נושא פירון

 בו בתמוז, הי״ז יום הוא שהיום

 גם ומזכיר ירושלים, חומת הובקעה

 השתיקה חומת מוקפת - השואה את

 לנפץ אליהו שני קמו שאותה -

 ישראל ודייר בקהיר. למשימה בצאתם

 המרחק־והזמן קשר על מדבר אלדד

 של הסמוך, והקבר אלו קברים בין

 ניל״י. איש פיינברג, אבשלום

 בבגדד מזרחי של - האחרים והקברות

 בקהיר אזר ושמואל מרזוק משה ושל

 קברות ושל בדמשק, כהן אלי ושל

 צפת בראש־פינה, מלכות הרוגי

 - בבודפשט בודד קבר ושל ונהרייה,

 למחרת להורג שהוצאה סנש, חנה של

 בקהיר... אליהו שני של תלייתם
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 מדבריהם, מדקלמת כהן וגאולה

 גרינברג, צבי אורי של ומשירתו

 האיש שמיר, ויצחק אודותם. שכתב

 "הם אומר: לקהיר השניים את ששלח

 - וחזרו אלמונים, חיילים - יצאו

 העם אהבת אותם שמקיפה גיבורים,

 עובדיה הרב לציון, והראשון כולו".

 וצדיקים גיבורים מדוע מנמק יוסף,

 נפש. לקטול שיצאו אף על השנים,

 התנחלויות, מעשר צעירים ועשרה

 ובסיני, בשומרון ביהודה, בגולן,

 מאדמת עפר שקי בקברים מניחים

 קשישים לחייי ואנשי יישוביהם,

 זרי של והר ירושלים, בעפר משלימים

 והחזן הקברים, את מכסה פרחים

 היורים וכיתת תפילה, שר הראשי

כבוד... מטחי שלושה יורה

בירושלים הרצל בהר אליהו שני של קברם על להניח הארץ חלקי מכל שקיות הובאו שכדוגמתה עפר שקית

 ריגיור• « •
ר/^יהי

ר/מ

>יז- yw רחר,□
ימ4)/

 אליהו, שני של לגרדום העלאתם לאחר חש״ה, בניסן לח״י שפרסם כרוז
הבאות: במילים מסתיים

 לעד. ותחיה תנצח רוחם אך הגיבורים. שני של גופותיהם על במאבק ניצחה הבריטית ...האימפריה
בנכר. הגרדום אל עיניו את העברי העם נושא זקוף בראש

 עצמותיהם את תעלה כולה האומה תפקידם. את למלא בצאתם המולדת את שניהם עזבו כאלמונים
יבוא. כי הניצחון. יום בבוא במולדת עולמים למנוחת

 ישראל חירות לוחמי
תש״ה ניסן - ציון במחתרת

26.5.1978 תשמ״ז באייר כ״ז

מרזוק יוסף ד״ר עדות
(1954 בשנת במצרים לגרדום שעלה מרזוק משה ד״ר של )אחיו

 על השפיע בית־צורי ואליהו חכים אליהו של משפטם
 מקור היתה בגבורה עמידתם במצרים. היהודי הנוער

 למצרים ואף בפרט היהודי לנוער ולהערצה לגאווה
 בכובש להלחם שהעזו כגיבורים בהם שהביטו הלאומנים

המשותף. הבריטי
 השליחים ושני מפנה, נקודת היה בקהיר, מוין הלורד רצח

 ודוגמא להשראה מקור היו בקהיר במשפט שעמדו
למופת.

 שעברו. השנים כל למרות לי, זכור עדיין מהמשפט חלק
 על עמדו והם כרוצחים, אותם להקניט רצה השופט
 שגרם רוצח להרוג הוראה שקיבלו כחיילים, מעמדם
 שהגיעה באונייה ילדים, מאות משלוש יותר של למותם

 עקבותיה, על לחזור ואולצה הארץ לחופי פליטים עם
 אינה שהאונייה לבריטים הודיע האונייה שמפקד למרות
יכולתה. סף על עומדת והיא להזאת, שיאפשר במצב
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גמזו »וס»

אל^הר ??זני על הבלאדה

 ןמוןי־עפע§ים ונראהו ילדתי, השלום, א1כש;ב
 והיכן כיצד לך ואראה קאהיר של לרחויבה אקחך

 - כמצרים ההם השנים על הזאת׳ הבלאדה מתחילה
וכאן. לך, עכשיו זאת אספר השלום, שןבוא עד אבל

 מחתרת, של לוהכים בןמים ת״ו-שי״ן-ה״א, באכיב הןה זה
 דן ועל סיני על סקאהיר, החוילש, האנגלי ןהלורד
 - פליטי־חךב ומגלה לה,1ות בארצי, קלגסיו משסה

4בןןם )אקדח לו האורבים הנערים, שני את לדעת עלי

 אור־בקר. של חכים אל;הו טל. של כית־צורי אלןהו
 כתהום. הנפערת השתיקה כתפלה. המחויר הרב כבוד

 סלע־מהלקת, היא הדרך כן, עניבת־התלןה. ההמנון.
?תאם... מחלקת, כל מעל גבוה הסלע - הסלע? אך

 פעם שאף המערי, בשוטר לא אבל בלורד, בו, ןרו הם
מבזה. למגף־עריצים קרבן רק או;ב, בו ראו לא

 זעם: ובין ת1ךמע בין התודה המצרי, ל:ן5ה הוא׳ ןאף
שבזה..." אשם הךגשתי לא הזאת, בפעם כמו "מעולם,

לסרג: מעבר הטיחו׳ שם ואיך נצודו איך זכר הוא
 מסים!!!" אם כי - ג׳נטלמנים נאשם, אינו משנינו ״איש

 כ?!ס.ךת, "שמע", - קריאת שיאמרו מתחנן הלב את שמע הוא
מרשים..." לא "חושי סח: ושני ואומר, נעתר ואחד

 אור־בקר. של חכים אלןהו טל. של בית־צורי אלןהו

 כתהום. הנפערת השתיקה כתפלה. המתויר הרב עבוד
 סלע־מהליקת, היא הדרך כן, עניבת־התלןה. ההמנון.

?תאם... מחלקת, כל מעל גביה הסלע - הסלע? אך

 ןהיתר. הרמב״ם קברות בין ,?לדרגי קאהיר׳ של עפרבר
 יותר. לא שנות־תוגה. שלשים זה אלמונית, אחת, אבן נחה
 מלהטת ביום השמש רק ההיא. האכן על שם ואין

פותר. כלי חידה כן, וחיז־ה. בלילות. כוכבים וצנת

 מצרןמד. תשבנה עוד מאךצי ?ל־אכיב, רוחות־ד׳צפון, אך
 דום: לה תלחשנה ותלחקנה, לשלום, עקשנית כקריאה

 השמןמה כסערה ן׳1מ!ך עלה׳ כאן אחד אל;הו
ל?ךדום. - כסערה בקאהיר׳ עלו, אלןהו עיני אבל

 אור־כקר. של חכים אלןהו טל. של בית־צורי אלןהו

 כתהום. הנפערת השתיקה כתסלה• המחויר הרב כבוד
 סלע־מהלקת, היא הדרך כן, עניבת־הונלןה. ההמנון.

?האם... מחלקת, כל מעל גבוה הסלע - הסלע? אך

תשלייה בניסן א׳

כקהיר להורג להיצזעע! ןז3ש 30כמלאה.

ובית־צורי חכים פרשת ללמד הורה החינוך משרד
בךצבי ראובן מאת

 החליטה חיפה עיריית מועצת
 ,2444 מספר לרחוב לקרוא אמש

 ורמת־ בית־לחם רחוב שבין
 חכים. אליהו רחוב בשם שאול,

 הועלה לחייי, איש הי״ד, חכים אליהו

 במצרים, שנה שלושים לפני לגרדום

 לאחר בית־צורי, אליהו חברו עם יחד

 שר מוין, לורד בחיי שהתנקשו

הבריטי. המושבות

 בחיפה שמו על רחוב לקרוא ההצעה

 ח״כ ע״י השמות לועדת הופנתה

 ואב העירייה, מועצת וחבר כהן גאולה

כץ•
 תפנית על המעיד במינו, מיוחד אירוע

 אצ״ל לנושא החינוך משרד של ביחסו

 הלאומית במדרשה יתקיים ולח״י,

 ביום בתל־אביב, בן־אליעור אריה ע״ש

הקרוב. א׳

 שביעיות תלמידי מאות כשש

 ומחנכיהם, מוריהם על ושמיניות,

 מפקדים מפי מיוחד, עיון ביום ישמעו

 על אישיות עדויות בלח״י, וחברים

 בית־צורי. ואליהו חכים אליהו פרשת

 מהווי שירים ישולבו בתוכנית

 על תיעודי וסרט שקופיות המחתרת,

המחתרות. תולדות

 חוור רקע על התאפשר וה עיון יום

 החינוך, משרד של הכללי המנהל

 מוסדות לכל שנשלח פלד, אלעד

 את ללמד המלצה ובו בארץ, החינוך

אליהו". "שני פרשת
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גרונר דב
הלאומי הצבאי הארגון חייל

16.4.1947 חש״ז, ניסן כ״ו עכו, בכלא לגרדום הועלה

 (,6.12.1912) תרע״ג כסלו, ב־כ״ו נולד ושמואל, זלי בן

 רבנים של מסורת ובעלת אמידה למשפחה בהונגריה,
הוריו. משני נתייתם צעיר בגיל וחסידים.

 בן היותו ועד תורה, ובתלמוד כללי ספר בבית למד הוא
 במדינה. מהטובות ישיבה, תלמיד היה עשרה שמונה

 התלמידים ואחד חזק, אופי בעל כשרונות, רב היה
המצטיינים.

 עוד לציוני והיה שהקדים העובדה בעצם גם התבלט
לעיירה. הציונות שחדרה לפני

 ועד מפקדיו, את והדשים לבית״ר הצטרף נער בהיותו
 עסק הוא המדריכים. לקורס לאחראי נתמנה מהרה
 לכל השפעה מקור והיווה האידיאולוגי, בצד בעיקר
חניכיו.
 בספינת ארצה עלה ,1940 באוקטובר ת״ש, בשנת

 שישה וישב נתפס מארגניה. בין היה שהוא מעפילים

 לפלוגת יצא משם בעתלית. המעצר במחנה חודשים
האצ״ל. ולשורות בראש־פינה בית״ר של הגיוס

 לצבא הצטרף בית״ר, פקודת ע״פ (,1941) ב־תש״א
האויב. קווי מאחורי כמתנדב וצנח הבריטי

 אצ״ל במסגרת לפעילות חזר מהצבא שחרורו עם
 ניסן ב־כ״ב רמת־גן, משטרת על "הארגון" ובהתקפות

 הבריטים. ע״י ונשבה קשה נפצע (,23.4.1946) תש״ו
 הבריטים בסמכות כפר צבאי, למשפט הועמד הוא

 המאמצים נמשכו שלמה שנה למוות. ונידון לשופטו
 האצ״ל בעוד אבל התלייה, מחבל חייו את להציל
 שישבו אצ״ל חברי שלושת ואת דב את להבריח מתכנן
 המוות מתא — וקשאני אלקחי דרזנר, — עמו

 — עכו למבצר במפתיע, הארבעה, הועברו בירושלים,
 לגרדום, הועלו (,16.4.1947) תש״ז ניסן כ״ו ביום שם,

בצפת. נטמנו גופותיהם "התקווה". את שרים כשהם
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חייו ממסכת פרקים
 גרונר דב על מאמר מתוך טרוריסט" של "פורטרט

"ניוז־דוויו" האנגלי בשבועון שהתפרסם

 שלושה היו שבו גדול, בבית התגוררה גרונר משפחת
 חנות בעל שנעשה לפני לרב נסמך האב שינה. חדרי

משגשגת. מכולת
 בשעות הכללי. העממי הספר לבית דב הלך שש בגיל

 בחוג הצהריים לסעודת הביתה חוזר היה הצהריים
 מבלה היה הצהריים אחרי שעות את הגדולה. המשפחה
תורה". ב״תלמוד

 במשחק ומוכשר ומחושל צנום גוף בעל ילד היה הוא
 בגיל מגוריו. ברחוב הקבוצה לראש נבחר כי עד הכדורגל,

 הוא הטיזה. נהר של השני לעברו לשחות ידע כבר עשר
 אוסף ואחר והדומינו השחמט משחקי אחר להוט היה

 בצל לשבת נוהג היה ארוכות שעות במשך שלו. הבולים
 את קרחו", "רובינזון את ולקרוא בחצר תפוחים עץ

 כגון "אסורים", ספרים גם ובחשאי, וורן, ז׳ול ספרי
הוגו. לויקטור הצוחק" "האדם

 וההיסטוריה העברית לימוד על התענג הנער, דב,
 שבת ליל בכל אביו עם הכנסת לבית הלך הוא היהודית.
 שאיפתו לרב. להיות בדעתו היה לא אך בבוקר, ובשבת
דין. עורך או רופא ולהיות להשתלם הייתה

 גרונר דב על וואלש פטריק העיתונאי של עדותו
הבריגדה בתקופת
 באה המלחמה .1945ב־ בהולנד גרונר דב את פגשתי
 בדרך זה היה לכן. קודם מספר חדשים לקצה

 קורפורל קפץ ולתוכה נעצרה כשמכוניתנו לאמסטרדם,
 שאל קלה שעה ולאחר וביני הנהג בין הצטנף הוא בריטי.
 לאמסטרדם. מועדות פנינו אם רצוצה בצרפתית אותנו

 שכל "חשבתי ואמר: השתומם באנגלית, לו כשהשבתי
צרפתית"... רק מדברים שלכם ברג׳ימנט החיילים

 עצר שלנו והנהג מכוניתנו נתקלקלה מזלנו לרוע
 זה זמן בפרק התקלה. תיקון לשם שעה למשך והשתהה

 מא״י יהודי מתנדב הוא הבריטי ידידנו כי לי נודע
 )הולנד־ ואירופה איטליה אפריקה, במערכות שהשתתף
 פעמיים, נפצע שהוא באי־רצון לפנינו הודה הוא גרמניה(.

על א״י, על סיפר הוא זה. בעניין בגוזמאות הפליג לא אך

 בשעות שלו הנדסה לימודי ועל שם האדמה עבודת
הפנאי.

 והזמנתיו )הולנד( בלירסום אזרחי מגורים בבית אוכסנתי
 היה הוא בסביבה. להיות לו שמזדמן אימת כל לבקרני

 היהודית שהבריגדה משום קרובות, לעתים לבוא נוהג
 חבריו את לבקר בא והוא משם, הרחק לא חנתה

שעות. 48ל־ חופשה לו כשניתנה
 באותה שלו הבולים אוסף על עמנו שוחח שהוא זוכר אני

 ספר. בית תלמיד כך על לדבר נוהג שבה התלהבות
 לאפיקים השיחה את להסב מנסה הייתי לפעמים
 הנאצים ראשי אם שאלה, לגבי ניחושים כגון אחרים,
 נושא את בעדינות מסב היה הוא אולם לא, או ייתלו

 בעמק־הירדן, הביצות ייבוש לעניין חזרה השיחה
הנוער"... "עליית ועבודת הפרדסנות
 עדינות של גדולה כה במידה כשהבחנתי השתוממתי

 ואשר לא״י, עלותו לפני הנאצים מידי שסבל יהודי, בלב
 הנאצים נגד במלחמה שירות שנות לשש קרוב הקדיש

 הבריטי. הצבא השתתף שבהן ביותר, הקשות במערכות
 ללא לוחם איבה, נטר שלא אידיאליסט היה הוא

 לשלטון נתונה הייתה החדה שרגישותו אדם מרירות,
והשכל. ההיגיון
 בהולנד, היינו עוד כל לרעהו איש לכתוב הוספנו

 הוא כאשר 1945 בדצמבר האחרונה בפעם עליו ושמעתי
 בקרוב, לא״י ולשובו לשחרורו מצפה שהוא לי סיפר
האדמה... עבודת את לחדש יוכל שבה

 איטליה־אוסטריה, בגבול דב נמצא המלחמה תום עם
 בפעם דב בא כאן היהודית. הבריגדה של מושבה במקום

 ראה והוא הפליטה, שארית עם אמיץ במגע הראשונה
 ביקר הוא עמו. בני לאחיו, הנאצים שעוללו מה בעליל

 שיצאו מחבריו כרבים רשמי, בלתי באורח בהונגריה
 מכל השואה. בעקבות ממשפחותיהם נותר מה לראות
 משליחותו חזר הוא איש. נותר ולא כמעט ומכריו קרוביו
בנפשו. אבל

 כמיטב לפליטים העזרה לעבודת נרתמו הבריגדה חיילי
 את ואפילו בגדיו, "מלאי" את מסר עצמו דב יכולתם.

יחף". פחות אחד יהודי הולך "כך הפרטיות. נעליו
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השואה ניצולי ילדים עם

ממכתב: קטע
 זה עמנו. בשביל אסטרטגי במקום כאן נמצאים ...אנחנו

 חמחנות, לרוב וקרוב הפליטים, רוב נוסעים בו המלך דרך
 תפקידנו את ממלאים ואנחנו ולהציל. להושיע ובידנו

 מכל אחים פליטים, יגיעו שלא יום אין יכולתנו. במיטב
 ועוד ,5־10 של בקבוצות בין במאות, בין אירופה, ארצות

 נורא, המובנים בכל מצבם נטויה. ידנו וגם העבודה רבה
להם. לדאוג ועלינו

 ,1944 שנת בשלהי דב שכתב עצמי״ מ״דיוקן קטע
 כותב כך על בקביעות. התכתב עמה לידידה מיועד

 אוטוביוגרפי מכתב זהו נדבה: יוסף פו־ופ׳ שלו, הביוגרף
 לאמת אלא ימרות לו שאין אמן, בידי כתוב נאמן,

 שאינו רוח אציל של מכחולו הוא מכחולו בלבד. וליושר
 החיים באוקיינוס שוחה הוא הדר. בקישוטי מתייהר
 להפגין כדי מערבולות או שלוליות מבקש אינו הכללי,

 יפי נעוץ בכך הוא; פשטות של עולם ־ עולמו גבורתו. את
נשמתו...

 כלל ובדרך מאוד עקשן הנני אופיי: על קצת ...וכעת
 אותי. לתפוס קל יפות במילים דעתי. את משנה איני
 שקר, או צדק אי סובל איני
 הקלות ב״סחיבות" וגם

 משתתף. איני בצבא שנהוג
 לי יש לביטחון, בנוגע
 איני אבל מסוימת, במידה

 גם לי שיש להכחיש יכול
 אין?( )ולמי נחיתות רגש

 בחברת בעיקר שמתבטא
 להתגבר מנסה אני נשים...

 לא אך האלה, הרגשות על
הצלחתי. בהרבה

 של מסוימת מידה גם בי יש
 לקרוא אפשר אם גאווה,

 מאוד... חברותי אני כך. לזה
 מביע מישהו אם אוהב איני
 עלי מרחם הוא כאילו סימן
 באמת זה אם בהחלט ושונא
 בושה שזוהי כנראה ככה.
 חולשה. אצלי גילו שמא
 לכל בתוקף מתנגד אני

בהשפעת עלי לשלוט ניסיון

 בעל־משמעת שאיני נובע מזה כוחו. או האדם מעמד
 ארבע שזה מבחור זה את לשמוע תתפלאי בטח את טוב.
 לא אבל כלל. עונש בלי חודש לפני ועד בצבא, שנים

 שונים. דברים שני הם חובה לדעת ולא משמעת לסבול
 שני בין שהבדלתי זו מסיבה קיבלתי עונשי את גם

 את שעזבנו לפני יומיים הדבר: קרה וכך אלה. דברים
 בסביבה. נשארו אבל מהמחנה, בחורים שני ברחו מצרים
 אותם. ולתפוס לחפש ביניהם, ואותי איש, כמאה אספו
 שמחובתנו באומרו פטריוטי נאום נשא אחד קפטן

 לי ותכננתי החופשי, בזמני זה היה להחזירם. הלאומית
 על פטריוט להיות אוהב איני וגם זה, לזמן תוכניות
 גוף של תפקיד זה האין שאלתיו לכן אחרים... חשבון
 העזתי על התרגש הקצין עריקים? לתפוס בצבא מסוים

 רגיל שאיני ואמרתי התרגשתי אני גם לצעוק. והתחיל
 מחונך. בלתי להיות סיבה אינה עדיין וקצינות כזה, לקול
 את לעשות ויכולתי התפקיד מן אותי שיחררו אמנם

 סי. ימי שבעה עונשי: את ספגתי באוניה אבל שרציתי,
 הודיעו שגם אלא זה, רק ולא עונשי, את עשיתי לא ..בי.
תכונה.( זו וגם שכחתי, לא )אני הדבר. שנשכח לי

TAvcmr
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חלומדחזונו ובו 8.1.1945 מיום דוב של מכתבו

 התיישבו ארצה. הצעירים זוג חזר השתלמותם אחרי ...
 )סליחה החשמל. בחברת עבד שהבחור במקום העיר בקרבת

 איני הגיאולוגיה... את אוהב אני גם אבל במקצוע, התיקון בעד
 אם פרנסה, למתן הארץ, של הנוכחיים בתנאים אותו, חושב

 אבל מחודש, ביופי לפניהם מתגלה הארץ כמורה(... לא רק
 יומיים היום הויכוחים נפסקו גמור. שינוי חייו את שינה הישוב

 מאמץ סביב התרכז הישוב כל של מרצו כי הפוליטיקאים, של
 שהממשלה הראשונות התוכניות שתי של להתגשמותן לעזור

 וניצול שימור האחת לפניה. העמידה )הקואליציונית( הלאומית
 המינראליים אוצרותיה וניצול גילוי והשנייה א״י, של אדמותיה

 שארית התעשייה. פיתוח - זה עם ובקשר הקרקע, של
 מה שכחו טרם אבל להבריא, התחילה מאירופה הפליטה

 אחרי געגועים מלא יהודים של סמיך וזרם בעבר, להם שנגרם
 את החמישי". ל״דומיניון זרם פעולה ושטח ביטחון שקט,
 חבריהם עם ביתד המשוחררים החיילים נתנו הדינאמי הכוח

 לבניין נקלט החדשים מהעולים גדול מספר מארצות-הברית.
 המלח לים התיכון הים את יזרימו דרכה הגדולה, התעלה
 הרי וקרחת העברים ארץ של ימה שפת שעל החולות וביעור
בתעשייה יפעל הארי וחלק בחקלאות ניכר אחוז יהודה.

 לשירות הצטרף גרונר רב
 ובמשך בראשיפינה האצ״ל
 עם עבד חודשים שישה
הטבק. בקטיף חבריו

 השביל בתיקון עסק הוא
 שלמה של לקברו המוליך

 עבודת בכך וראה בן־יוסף,
 בגורלו הרהר רבות קודש.

 בהיותו עוד יוסף בן של
 לשלמה הערצתו בגולה.

 גדולה, הייתה יוסף בן
 בפעם להשתטח ובעלותו

 של קברו על הראשונה
 עד התרגש לרעיון אחיו
נשמתו. עמקי

 אל המוליך השביל

 בן־ שלמה של קברו

 ראש־פינה יוסף,

 בארצות רק לא נרחבים, שווקים לעצמה שרכשה המתפתחת,
 הגיאולוגים ובאמריקה. באירופה גם אף אלא התיכון, הים

 מתמיכת גם אלא פעולה מחופש רק לא כעת שנהנו העבריים,
 של הטמונים אוצרותיה את וגילו כשרונם את הראו הממשלה

 כמו עשירים כה אינם הנפט מעיינות גם שאם והוכיחו הארץ,
 אחרים, גלם חומרי על עולה הבנזין אחוז אבל פרס, של

 חשמלי לבידוד בזלת כמו אז, גם ידועה הייתה שמציאותם
 אחוז במאה שנוצלו וקראמיקה, הפורצלאן ליצירת וטין

 לרצון הוסיף זה כל קרלסבאד. של זו על עולה ואיכותם
העבריים... ולמדע

 להתיישבות הופנה הפועלים של רובם התעלה, גמירת אחרי ...
 ירק כוסו הדרום ושממות הקרקע מן צצו מים בריכות בנגב.

 על לשמור בצלם שעזרו הצעירים והנטעים השיבולים של
 גדולים עודפים התאדות. מפני שירד, הקטן הגשם כמות

 מקומות חיפשה והיא החוץ, ממסחר הממשלה בקופת נצטברו
 הבינו הארץ נשי הארץ. להגדלת ואפשרות בטוחים השקעה

 היא ביותר והחשובה הנעלה - וחובותיהן זכויותיהן שאר שבין
האומה... קיום
 ממכת-מוות להבריא מסוגל שהוא הראה העברי העם

 לאומית ברוח והתחנך שגדל החדש והדור מחדש, ולהתפתח
 שכניהם על אפילו בפדיונו עלה ריאקציונרית( )לא

הפרימיטיביים...
 הייתה העצמאית הממשלה של המדינית הראשונה פעולתה ...

 הארצות. חצאי שני את לאחד הירדן עבר למושל הצעה
 שארץ■ למרות כי אלה, בעניינים להתערב רצתה לא אנגליה
 יחס להתפתחות חיכתה היא שלה, דומיניון הייתה ישראל

 מזה וכתוצאה סוערות, ישיבות אחרי נדחתה, ההצעה הכוחות.
 הגירעון האמירות. בתקציב תמיכתה הפסיקה ארץ־ישראל

 היא ממפלה, להינצל וכדי וגדל, הלך השוכנת הממשלה בקופת
 עזר זה אבל הלאומית. היהודית לחברה מאדמותיה חלק מכרה

 החיים ורמת הארץ התפתחות את ראו וכאשר שעה לפי רק
 למרות הרצון, ושביעות השקט ואת תושביה כל של הגבוהה

 התחילה מצרים גם להתאחד. ביקשה לבדה היא היהודי, הרוב
 לה, הדרושים האמצעים את למצוא ובכדי ארצה בפיתוח

סואץ. לתעלת שממזרח אדמותיה לארץיישראל מכרה
 זה ־ התיכון הים במזרח אנגלי בניהול אז עד שנמצא השטח גם

 שפיתחה לארץיישראל נמסר ־ המוזנח הנמל עם עקבה מפרץ
 מכרות את חכרה גם היא לדיוג. מרכז בו והקימה אותו

 שאף ומצאה הרומאים, מימי נוצלו שלא שבסביבה, הנחושת
 זה על עולה לא התוצרת מחיר אבל רווח, מביאים לא הם אם

 עבודה אפשרות לתת בכדי אותה ופיתחה מחו״ל, שמובא
חרשים... תעשייה ענפי של ולהתפתחות נוספים לאנשים
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הפעולה

ברמת־גן, הבריטית המשטרה — ה״טיגרט״

 רמת־גן משטרת על הקרב
 הצבאי הארגון במטה

 ונשלמו הלכו הלאומי
 החרמה למבצע ההכנות

 גם להיות שנועד גדול,
 מרשימה, יוקרה מכת
 ארץ־ משטרת על הפעם

 נבחרה ליעד ישראל.
ברמת־גן, המשטרה תחנת

 תרצ״ו־ מאורעות בימי שהוקמו הגדולים "טיגרט" ממבצרי
 באפריל. 23ל־ נועד )"גד"(, אלעזר של בפיקודו המבצע, תרצ״ט.
 חוליות: לארבע נחלקו בו להשתתף שנבחרו הלוחמים ארבעים
 לשם התחנה, עברי משני הראשי, בכביש עמדות לתפיסת שתיים
 אחת בריטית; תגבורת של החשתה ומניעת התחבורה הפסקת
 המבצר. אל לפריצה ואחת ולהטענתו, שיוחרם נשק להוצאת

 3 בת מכונית־צבא היעד אל קרבה הצהריים אחר אחדות דקות
 כביכול, שנתפסו, ערביים" "אסירים כתריסר היו במכונית טון.

 "משמר" ועמם שבתל־ליטוינסקי, הצבא ממחנה גניבה במעשה
 ולמשפט. לחקירה משטרתי, למעצר המוליכים צבא, אנשי

 וכל אקדחים, ושומריהם ה״אסירים" שלפו לתחנה משנכנסו
 התא דלת הכלא. לתא ולהיכנס ידיים להרים נצטוו השוטרים

 יחידת־הפורצים השתלטה אחדות דקות ותוך מאחוריהם ננעלה
 פנו הם השמאלי. על וחלקה הימני אגפה על חלקה התחנה, על

 נכנסה מיד נפץ. חומר של במטען ופרצוהו הנשק למחסן הישר
 התחילו אנשיה גרונר. דב של בפיקודו הסבלים חוליית לפעולה
 תת־ ,כבדים מקלעים גדולה: משא במכונית הנשק את טוענים

 רובים( על מוברגים רימונים, )מטילי מדוכות רובים, מקלעים,
תחמושת. וארגזי
 תקלות. וללא הפרעה ללא דקות כעשרים נמשכה הנשק הטענת
 השוטר והמכונית, המחסן בין במתרחש, הבחין בינתיים ואולם

 מעתה ה״סבלים". לעבר באש ופתח הגג, שבעמדת המקלען
 יותר קטלנית נעשתה האש אש. מטר תחת הנשק העברת נעשית

 שוטרים של תגבורת פתח־תקוה, מכיוון למקום, משהגיעה
 הלוחמים של המזל לרוע המבצר. מן אלחוטאי ידי על שהוזעקו

 פיינרמן ישראל ידי על אז עד להם שניתן האש, חיפוי גם נפסק
 מן למוות נורה פיינרמן שבידו. ה״ברן" במקלע אהוד(, )הסמל
 עד ההטענה נמשכה אף־על־פי־כן המבצר. מגג אליו שכוונה האש
 אל נסוגים החלו ואנשיה והמכונית כולו רוקן המחסן סופה,

 פתח־תקוה, מסניף לוקשביץ אברהם ישב ההגה ליד בסיסם.
 מכוניתו את הסיע הוא ובלחיו. בזרועו שפגעו מיריות דם שותת
 העיקרי הבריטי הכוח האויב. ביחידות שייתקל ובלא חניות ללא

 אבל משרונה, הניידת המשטרה היה האלחוטאי, לאזעקת שיצא
 ההתקפה לפני קצר זמן מיעדם. רב במרחק להיעצר נאלצו הללו
את לרמת־גן, לכניסה בסמוך האבטחה, מחוליות אחת אנשי עצרו

 הנוסעים הרכב כלי כל
 פקק ויצרו הראשי בכביש
 ששיבש מכוון, תנועה
 בכביש. התעבורה את

 המחתרת אנשי בפקודת
 מכלי הנוסעים הוצאו
 לדרכים והופנו הרכב

 שוטרים גם בהם אחרות,
הנשק מכונית וחיילים.

 לרמת־יצחק, רמת־גן בין הפרדסים באחד למסתור בשלום הגיעה
 בפרדס המקום. שבקרבת בורות בשני זמנית הוסתר והנשק

 המכונית. אל שנאספו פצועים ארבעה ביניהם הלוחמים, התפקדו
 נמרוד( קבוצת )ראש יעקבזלוטניק שניים: עוד נעדרו אהוד, מלבד

 הוא המכונית. אל ריצה כדי תוך בראשו נפגע זלוטניק גרונר. ודב
 אות הינתן עם נזכר, גרונר חיים. רוח ללא התיל גדר על נפל

 שהניחו הנפץ חומרי את התחנה מן הוציאו לא שהבחורים הנסיגה,
 על הבריטים. בידי יפלו הנפץ שחומרי חשש אפוא היה לכן, קודם

 את עצמו על ולהטעין פנימה המשטרה אל לחזור דב החליט כן
 וצנח בלסתו בכדור נפגע הבניין מן חזרה בצאתו הנפץ. חומר תיבת
 בילו בילו. יצחק היה במבצע נוסף קורבן הגדר. שליד תעלה לתוך

 הרכבת תחנת פיצוץ ־ הסחה פעולת על הופקדו מחבריו ושניים
 הרכבת פסי ועל התחנה על נזרקו היעודה בשעה תל־אביב. בדרום

 במהלך למרחוק. נשמעה וההתפוצצות פצצות, מספר לה שבסמוך
 שעתיים וכעבור בבטנו, קשה נפצע ובילו תקלה, אירעה הפעולה

החולים. בבית מפצעיו מת
 בשמש קשה, פצוע המשטרה, בניין של הצפונית התיל גדר ליד

 חמוש משטרה, קצין גרונר. דב בתעלה מוטל נשאר הצהריים,
 וניסה מעט עיניו את פקח גרונר דרוך. בנשק אליו התקרב בטומיגן,
 "זרוק לעומתו: צעק הקצין אקדחו. את הלופתת ידו את להרים

כדור. בו וירה יורה", שאני או האקדח, את

מספר: למקום, שנזדמן הרופא מאיר, זאב ד״ד
 היה הוא בשוחה. גרונר שכב עוד המשטרה, תחנת לחצר כשנכנסתי

 עצומים. כאבים על מתגבר שהוא לראות ויכולתי מלאה בהכרה
 בקול־לא־קול. אלי דיבר בלסת הפצע ובגלל בדם, כוסו פניו

 הספסלים, אחד על כשהשכבתיו פנימה. להיכנס לו ועזרתי הרמתיו
 זריקת לו הזרקתי ישיבה. במצב יותר לו נוח כי להושיבו, ביקשני
 לא כדי אליו, דיברתי שלא כמעט לסתו. את וחבשתי מורפיום
 הדבר?" כל היה כדאי "האם שאלתיו: זאת רק לעייפו.

רב: פנימי בביטחון לי השיב כך על
הצלחנו..." דבר, "אין
 ויפנה כולו לעולם ייוודע גרונד דב והשם רבים חדשים יעבדו ולא

עיני־כול. אח ומלחמתו לאצ״ל
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הבקר
בת״א הרכבת תחנת ועל רמת־גן משטרת על התקפות

ברמת־גן נשק נשדד נפצעו; בריטי ושוטר ערבים 2 יהודים, 3 נהרגו, וערבי יהודים 3

 12 בשעה אתמול בוצעו התקפות שתי

 ברמת־גן המשטרה תחנת על בצהריים

 ממשטרת בת״א. הרכבת תחנת ועל

 נשק של גדולה כמות נשדדו רמת־גן

 נזק נגרם ובת״א ורימונים, אוטומטי
 שני יהודים, ושלושה למסילה, מועט

 נפצעו. בריטי ושוטר ערביים נוטרים
 אתמול הוחרדו רמת־גן תושבי

 ויריות. נפץ קולות לשמע בצהריים

 תחנת על התקפה נערכה כי נתברר

גנים. נחלת מול הגדולה המשטרה

 ובה גדולה, צבאית

 לבושים שמקצתם

ומקצתם בריטיים

 מספר

 מדי

היו

 אנשים
 חיילים

 לבושים

 עמד הכניסה ליד ערביים. ככפריים

למקום משוריינות

 הבאים אחד ערבי. נוטר שעה אותה
 בתל־ שנתפסו גנבים שהביאו לו אמר

 להיכנס להם נתן והוא ליטווינסקי,

לחצר.

 ממכוניתם, המתקיפים קפצו מיד
 על בנשקם ואיימו לחצר חדרו

 אותם הכריחו הם הערביים. הנוטרים
 ערבי נוטר הנשק. מחסן את לפתוח

ונפצע. נורה התנגדות שגילה

 שהשוטרים עד מספר רגעים עברו

 בינתיים במתרחש. הרגישו בתחנה
 של מטענים להניח המתקיפים הספיקו

 ומסביבו, הבניין ליד נפץ חומרי

 החלו התפוצצויות. שורת ונשמעה

 מהמתקיפים חלק בין יריות חילופי

 הטעינו שאחרים בעוד השוטרים, לבין

המכונית. על המחסן מן נשק

 כמה גם השתתפו שבהתקפה נראה
 על יריות שהמטירו אחרים, אנשים

 )הסחה(. דיברסיה לשם התחנה

 ושוטרים חיילים של תגבורת הוזעקה

 עלו שהגיעה, בטרם אולם הסביבה, מן

 חילופי וברחו. במכוניתם המתקיפים

נסיגתם. בשעת נמשכו היריות

הרוג נמצא
 של בחצר הרוג גופת נמצא אח״כ

 מונחת הייתה הגופה המשטרה. תחנת

 אחד שזהו ונראה התיל, גדר על

 ניסיון בשעת בבטנו שנפגע המתקיפים
 לביה״ח הועברה הגופה לברוח.

ימים ארבעה אכל לא פצוע אסירהביחר

ביפו. הממשלתי

גשרים שני פוצצו
 משעה כי אח״כ מסרו ושבים עוברים

 כל את מזוינים צעירים עצרו 11.30

 צדי משני הכיוונים בשני התנועה

 מחסומים הקימו הם התחנה.
 בגמר הכביש. פני על ממכוניות

 שני המתקיפים פוצצו ההתקפה
 ליד והשני ברק בני ליד אחד גשרים,

רמה. קולנוע

במכוניות
 הופנתה הרכב כלי תנועת ההתקפה.

 דרך צדדי לכביש הראשי מהכביש

 והמשטרה הצבא ברק. ובני רמת־גן

 בחיפושים. ופתחו בסביבה התפזרו

 אנשים ארבעה הובאו מה זמן כעבור
 עמדו ארוכה ושעה המשטרה לתחנת

 אח״כ מורמות. בידיים הכניסה ליד

הסוהר. לבית הועברו

 פצועים יהודים שגי הובאו 2.15 בשעה
 בליווי שנסע מד״א של אמבולנס ע״י

 "הדסה" לביה״ח בריטים שוטרים של

 בבטנו פצוע היה מהם אחד בת״א.
 נודע בערב 8 שעה אחר בלסת. והשני

מת. מהם אחד כי

 נוטר נמצא המשטרה בתחנת כי נודע

 ערביים נוטרים שני וכן הרוג, ערבי
 כולם קשה. פצועים בריטי ושוטר

ביפו. הממשלתי לביה״ח הועברו

 ביפו הממשלתי לביה״ח כי נודע בערב

מרמת־גן. נוסף יהודי פצוע הובא

 חיילים ע״י פוצץ מוקש
 נשמעה אחה״צ חמש בשעה

 ובחלק ברמת־גן נוספת התפוצצות

 המוקשים אחד כי נתברר מת״א.
 בניין ליד המתקיפים ע״י שהונחו

חיילים. ע״י פוצץ המשטרה

 הרכבת תחנת גם הותקפה שעה אותה
 לתחנה התקרבו המתקיפים בת״א.

 ריק ממגרש מקצתם כיוונים: משני
 תחנת עם הגובל הרכבת בשכונת

 גליל. רחוב דרך ומקצתם המשטרה

 ועוברים התפוצצויות, שש נשמעו
 הגיעו מיד לברוח. החלו ושבים

 מהדיביזיה וחיילים שוטרים למקום

 כי נתברר בחקירה. שפתחו המוטסת,
 רציף על "בקבוקי־מולוטוב" הושלכו

הנוסעים. תחנת
 כבן צעיר יהודי נמצא המסילה ליד

 בבטנו. קשה פצוע המזרח, מעדות ,25
 אותו העביר מד״א של אמבולנס

 מת. שעה וכעבור "הדסה", לביה״ח

 ידו וכף השמאלית מירכו חלק

 אחד זהו כי סבורים רוטשו. השמאלית

 פצצה כאשר שנהרג המתקיפים,
 שהספיק לפני בידו התפוצצה

להשליכה.

 ההתפוצצויות, את ששמע יהודי, נוטר

 באותה שבאה הרכבת את ועצר מיהר
 ורק קטן הוא בתחנה הנזק מלוד. שעה

נופצו. שמשות כמה
 דם כתמי אח״כ נראו הגליל ברחוב

 בקרב פצועים עוד היו כי וסבורים

המתקיפים.

צבאית מכונית שדדו
 תחנת על להתקפה ששימשה המכונית

 זו כנראה היא ברמת־גן המשטרה
בת״א. בבוקר אתמול שנשדדה

 8 בשעה עצרו מזוינים צעירים שישה

 נהוגה צבאית, משא מכונית בבוקר

מהם אחד דיזינגוף. בכיכר יהודי, ע״י

15.5.46

 בעת בלסתו שנפגע היהודי הצעיר

 לפני רמודגן משטרת על ההתקפה

 כדוב הבולשת ע״י זוהה כחודש,

 שבועיים שכב הצעיר מת״א. גרונר,

 וכשהוטב בת״א, "הדסה" בביה״ח
 ימים כמה לפני ליפו. נלקח מצבו,

 הסוהר לבית השלטונות העבירהו

 לביה״ח והכניסוהו בירושלים

 גרונר כי בת״א נודע אתמול לאסירים.

 מפני רעב, שביתת ימים ארבעה שבת
בפצעיו. מתאים טיפול חוסר

 יעצוהו "הדסה" בביה״ח בשכבו
 ניתוח לו לעשות היהודים הרופאים

 בפניצילין בו טיפלו והם פלסטי,

 הורד והוא הנהג על באקדח איים

 שלש שעה עד והוחזק נכבל ממכוניתו,
 לשם שהובא לפני סמוך. בחדר אחה״צ

נסתם. פיו וגם עיניו נקשרו
 על להודיע והלך שוחרר שלוש בשעה

שמעוני. מ. - הנהג שם למשטרה. השוד

 עזרה מזעיק טלפוניסט
 יהודי טלפוניסט ע״י ניתנה האזעקה

 שוטרים קבוצת יצאה ומיד אמיץ
 בקרב ונכנסה לרמת־גן מפתח־תקווה

 נסוגו שהם בשעה הטרוריסטים, עם

 שוטרים גם המשטרה. מתחנת
 המתקיפים. על באש פתחו שבתחנה

 אחד טרוריסט ונהרג נורה בקרב

 טומיגנים, שני ונישבו. נפצעו ושניים

 במקום. נמצאו ותחמושת אקדח

 ערבי נוטר היו: המשטרה אבדות

 ערבי ושוטר בריטי שוטר הרוג,

פצועים.

 בתייא ההתקפה
 ארבע אירעו זמן באותו בערך

 תחנת של ההמתנה בחדר התפוצצויות

 טרוריסט נזק. נגרם בת״א. הרכבת

 פצצה. בהציתו קשה נפצע אחד יהודי
 שתי לביה״ח. והועבר נתפס הוא

במקום. נמצאו ביזוק פצצות

 מצבו הוטב וכך אחרות, ובתרופות
 הורע משם, שנלקח מאז אך בהרבה.

 לא הרבות, תביעותיו למרות מצבו.

 יטפל פרטי שרופא השלטונות הסכימו

בו.

 ומצבו השביתה, נמשכה ימים ארבעה
 אצל דאגה עורר הדבר מאוד. הורע

 הצליחו שלשום הסוהר. בבית חבריו

 הרעב. שביתת את להפסיק לשכנעו

 חובבי מרחוב לוי, עזרא הצעיר גם

 מסוהר הועבר תקווה, מפתח 21 ציון
 פצוע נמצא לוי בירושלים. לביה״ח יפו

 מתחנת מטרים מאות כמה ברגלו,

ליפו. מיד ונלקח ברמת־גן, המשטרה
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המשפט
 הצבאי בבית־הדין התקיים גרונד דב של משפטו

 על הופקד כבד משמד .1947 בינואר ב־ו בירושלים

 נתכנס תבל קצווי מכל עיתונאים וחבר הבניין

 הדיונים. מהלך על פרטים למסור כדי באולם

 עצמו, בגדונר - באחד בכל,זולת ניכרה ההתרגשות

 סביבו והסתכל הנאשמים ספסל על שקט שישב

באדישות.

 האשמה בחב אח בפניו קורא ביח־הדין נשיא

 משיב, אינו דב בהאשמות. מודה הוא אם ושואלו

 מכיר הוא אין כי מודיע אלא לאו, ולא הן לא

 מוסיף פל הקולונל לשפטו. בית־הדין בסמכות

 שקט ובקול דב קם ואו הודאתו, לטעם ושואל

לאנגלית: מתרגמים שאותה הצהרתו, את קורא

 משולל זה דין בית אותי. לשפוט בסמכות□ מכיר "אינני
 לו שאין שלטון ע"׳ נתמנה שהוא מאתר חוקי, יסוד כל

חוקי. יסוד
 עצמכם על שקיבלתם התחייבות סמך על לא"׳ באתם

 ביותר הגדול העוול את לתקן העולם, אומות כל מיד׳
 את אומה. שהיא לאיזו שנגר□ האנושות בתולדות

 עולמי לקורבן והפיכתו מארצו ישראל גירוש של העוול
 ורק זו, התחייבות פוסקות. בלתי ושחיטות רדיפות של
 זו. בארץ למציאותכם והמוסרי החוקי היסוד הייתה זו,
 ברוטלי בכוח לבב, בזדון אותה הפרתם אתם אך

 לפיסת התח״בותכם את הפכת□ שטנית. ובעורמה
 אך זאת, אמרתם לא אמנם לגזרים. קרעתם ואותה נ״ר

 הקנצלר עברו בימים שאמר מה את הגשמתם הגשם
 פיסת בינלאומי? חוזה זה "מה הולבג: בטמן הגרמני,

 למדת□ הרבה בכלל, נריב?" בגללה הא□ נ״ר,
 על מכם. הגרמנים למדו אולי להפך, ואולי מהגרמנים.

 הזדהות איתם מזדהים הנכם אחד בדבר פנים כל
עמנו. את להשמיד בשאיפה מוחלטת:

 ונעילת הזאת האיץ שגזלת היטב, לכם ידוע הרי כ׳
 מיליונים של בחייהם דמים כהתנקשות כמוה שעריה,
 דווקא או כן, פ׳ על ואף עמי. בני — וטף נשים אנשים,
 הזאת האיץ את להפוך אומר גמרת□ כך, משום
 שיש הרבים, הבסיסי□ לאחד — שלכם צבאי לבסיס

 ארץ כברת לו שאין העם, מאת אותה ולגזול — לכם
 וההיסטוריה אלוהים ע״י לו שניתנה זו זולת בעול□

 בדמם שהופרתה דור, מדור בניו בדם שקודשה
 או ללעג, שמת□ את□ אך מחונניה. של ובזיעת□
 הבטחת את ללעג, לשי□ בשחצנותכם רציתם

 החוזה את גאווה ברגל שרמסתם כשם האלוהים,
 מן תבל. עמי ועם עמנו ע□ שחתמת□ הבינלאומי

 כלום; ולא אפוא נשאר לא שלטונכם של החוקי היסוד
 הכידון הזרוע, כוח שלטון: לאותו ק״ם אחד יסוד ורק

 מנסחים הכידון שבעלי ב״חוקים", המסווה והטרור,
 בניגוד אותם ומשליטים אותם מפרסמים אותם,
 של לרצונה בניגוד האדם, של היסוד לזכויות
הבינלאומי. לחוק בניגוד המקומית, ס״ה1האוכל
 כשהוא חוק׳, שהיא ארץ באיזו הקיים השלטון וכשאין
 — אזרחיה של זכותם ועריצות, דיכוי לשלטון הופך
 ולהפילו. בשלטון להילחם — היא חובתם מזה יותר
 עד יעשה, הוא זאת את העברי, הנוער עושה זה את

 החוקיים: לבעליה ותמסרוה הזאת הארץ מן שתסתלקו
 בעולם כוח אין לדעת: עליכם זאת כ׳ ישראל. לעם

 ארצו ובין ישראל עם בין הקשר את לנתק שיוכל
 וקללת תקוצץ ידו — לנתקו שינסה ומי היחידה.
עד". לעדי עליו רובצת תהיה האלוהים

 נשתררה קט לרגע וישב. דבריו אח השלים דב

 ממבוכתו גתעשת פל הקולונל באולם. דממה

 מבית־ השוללח הדעה וכי נמשך, המשפט כי והודיע

בלבד. הנאשם של היא החוקית סמכותו את הדין

 להשתתף בדעתי "אין ואמר: שנית התרומם גרוגר
 □ העדי דברי את שיתרגמו רוצה ואיני המשפט במהלך

 המשפט אח לדחות הציע וכשהשופט לעברית.."

 "העניין שהרי דין, לעורך לקרוא יוכל שגרונד כדי

 להסתכן אחה עלול התקנות שלפי מאחר חמור,

 באדיבות גרונר לו הודה במיתה".", או עולם במאסר
 אגן לא אבל מוות, עונש ל׳ צפוי כ׳ יודע "אני והוסיף:

 אשתתף לא המשפט סוף ועד מעכשיו עצמי. על
בדיונים."

8ו



הבקר
הצבאי הדין בבית למוות נידון גרונר דב

ביה״ד סמכות את פוסל בהצהרתו, הנאשם, ברמת־גן. המשטרה תחנת התקפת על התביעה עדויות

 על בהתקפה הנאשם גרונר, דב

 כוחות על ויריות רמת־גן משטרת

 בבית למוות אתמול נידון המשטרה,

בירושלים. הצבאי הדין

 כבול, הנאשם הובל אח״כ מספר רגעים

 הכלא לבית כבד, משמר בלוויית

בירושלים. המרכזי

 בשתי חייב הנידון את מצא הדין בית

 האשמה בעד נידון הוא האשמות,

 בשתיהן, אשם נמצא כי אם הראשונה,

 העליון הצבאי שהמפקד במקרה אולם

 שומר הראשון, פסק־הדין את יאשר לא

 לחרוץ הזכות את הצבאי הדין בית לו

 האשמה על הנאשם של דינו פסק את

השניה.

 חייל הוא (33 )בן גרונר דב הנאשם

 המשטרה ע״י נתפס אשר משוחרר

 הוא .1946 באפריל 23ב־ ברמת־גן

 חודשים ובמשך בלסתו קשה אז נפצע

 שאפשר עד הרופאים, בו טיפלו רבים

 שתי הובאו נגדו לדין. להעמידו היה

 חומרי והטמנת יריות א( והן: האשמות

 במטרה רמת־גן משטרת בתחנת נפץ

 הטלת ב( ובנפש. ברכוש לנזק לגרום

 נפץ. חומרי והטמנת התחנה על פצצות

 השיב האשמה כתב הקראת לאחר

 על לערער רוצה "אני הנאשם:

 זה בית־דין של החוקית הסמכות

 הדין, בית נשיא לשאלת לדונני".

 הוא כי הנאשם, השיב פל, הקולונל

 למה יוסבר ובה הצהרה לקרוא עומד

 במשפטו. לדון מוסמך זה ביייד אין

 ההאשמות בעד כי לך, ידוע הנשיא:

 מוות לעונש אתה צפוי נגדך שהוגשו

 לך שתזמין היא הצעתי עולם. מאסר או

 חזר הנאשם במשפט. עליך שיגן עו״ד

 בסמכות מכיר אינו הוא כי והטעים

 את למסור נתבקש לבסוף ביה״ד.

 עם הסכים. והנאשם לתרגום הצהרתו

 המשפט. שוב נתחדש התרגום גמר

 פוליטית הצהרה הקריא הנאשם

 הסמכות את שולל הוא שבה ארוכה,

 הקראת כתום אותו. לדון מביה״ד

 אינו הוא כי הנאשם, הודיע הצהרתו

 וישב המשפט במהלך יותר משתתף

בשתיקה.

ההתקפה על מספר התובע
 שלום, שוחר שהוא הישוב, "בתוך

הדין גזר אישור

 בחרה אשר קבוצה וגדלה הולכת

 הוא זה איש טרור. של דרך לעצמה

 התובע הצהיר זו", לקבוצה חבר

 תיאור בשעת סטאבם, המיור הצבאי,

 כי ואמר, המשטרה על ההתקפה ביצוע

 הצהריים, לשעת קרוב יום, באותו

 רמת־גן משטרת תחנת בחצר נראה

 כמה היו ועליו משטרה של אוטו

 אחד אדם ערבים. בבגדי אסירים

 בראש הלך צבאי סרגינט בלבוש

 והביאם הערביים האסירים תהלוכת

 הביא הוא כי ואמר, התחנה לתוך

 תל־ ממשטרת למעצר ערבים גנבים

 במשטרה האחראי השוטר ליטוינסקי.

 האסירים שמות את לרשום ביקש

 מ״האסירים" כמה שלפו מעשה ובשעת

 לבגדיהם מתחת חבוי שהיה נשק הללו

 את להרים השוטר על ופקדו הערביים

 השוטר על פקד המדומה הסרגינט ידיו.

 ויעמוד לקיר פניו את שיסב באנגלית

 "הערבים" התפזרו אח״כ בשקט.

 וכמעט התחנה בתוך שונים למקומות

 מספר רגעים כעבור עליה. שהשתלטו

 התחנה בתוך ויריות נפץ קולות נשמעו

 על התנפלו המתקיפים לה. ומחוצה

 את משם לשדוד ואמרו האלחוט חדר

 השוטר מול שישב שני שוטר האלחוט.

 כשפניו המתקיפים ע״י הועמד הנתקף,

 מצוי שהיה הנשק כל הקיר. אל

 "בראנגנים" בהם התחנה, במסדרון

 כן נשדדו. ־ אוטומטיים ואקדחים

 התובע, לדברי המתקיפים, הצליחו

 אולם אחר. נשק של כמות לשדוד

 ההתקפה נסתיימה התובע לדעת

 מהמתקיפים שנהרגו מאחר בכישלון,

 התובע, סיים לאלחוט, הודות איש. 15

 מפתח־ הנתקפת למשטרה עזרה הגיעה

 יותר מאוחר נתפש הנאשם תקווה.

 ידו ועל השוטרים ע״י שנורה לאחר

 בידו שני. אדם פצעי־מוות פצוע נמצא

 שבו אוטומטי, אקדח נמצא הנאשם של

 ירה אשר משטרה קצין על לירות ניסה

רב. נזק נגרם המשטרה לתחנת עליו.

התביעה עדי
הקורפורל היה התביעה לעדי ראשון

 נכנסו כיצד תיאר אשר לוין, ה.

 בגדים לבושי המדומים "האסירים"

 ביקש העד לתחנה. ערביים

 רשימת את המדומה מהקורפורל

 נמצאת היא כי לו אמר והלה האסירים

 האסירים עם ביחד היושב השוטר בידי

המכונית. בתוך

 שמות את לרשום העד משניגש

 את להרים באנגלית נצטווה האסירים,

 שמע אח״כ מיד לקיר. פניו ולהסב ידיו

התחנה. עברי מכל ויריות נפץ קולות

 האלחוט מחדר השוטר סיפור
 האלחוט, חדר על הממונה השוטר

 ראה חדרו בפתח כי העיד כרמן, גרשון

 עליו ניצב ערבים, בגדי לבוש אדם

 אולם נרעש, העד אקדח. לנגדו ושולף

 את החוצה והדף הכרתו את איבד לא

 שקט. שרר אז האקדח. בעל האיש

 נפל חדרו, דלת את העד בסגור

 פתח העד למסדרון. מהמנעול המפתח

 המפתח את הרים הדלת, את בזהירות

 קולות שמע אח״כ בחדר. עצמו וסגר

 כך על להודיע ומיהר ויריות נפץ

 בטלפון דברו בשעת יפו. למשטרת

 הטלפון חוט את ניתק אשר כדור חלף

 לעזרה וקרא באלחוט השתמש הוא ואז

 ויפו, פתח־תקווה משטרות את

 מטר לחדרו ניתך אח״כ ואחרות.

 ולא שבחדר בארון התחבא ואז יריות,

 העד בחוץ. המתהווה מכל דבר ידע

בזרועו. מכדור נשרט הוא כי טען,

 חילופי על - בריטי סרגינט
היריות

 אמר דוינינג, א. הבריטי הסרגינט

 שבמעון בחדרו היה כי בעדותו,

 הדי בשמעו בתחנה. אשר השוטרים

 "הסטן" רובה את ולקח מיהר יריות

 צבאית מכונית על באש ופתח שלו

 נעלמה אשר המשטרה, בחצר שעמדה

 שירה אחר באדם הבחין אח״כ חליפות.

 עליה. עמד הוא אשר המרפסת מאחורי

אחר, לשוטר נשקו את העד מסר אז

 את ברקר גנרל אישר בינואר 21ב־

 "היום קצרה: בהוראה הדין פסק

 הדין וגזר ההרשאה את אישרתי
 יוצא הנ״ל הדין גזר כי מצווה והנני

 ביריות ופתח מחדרו רובה לקח והוא

 המרפסת מאחורי שעמד האיש על

 מת החולים לבית בדרך במקום. ופצעו

 של נפץ קולות שמע אח״כ הפצוע.

 למחסן העד בגשת יד. ורימוני מוקש

 נוטר גופת שם ראה שבתחנה, הנשק

 נהרג הוא כי נתברר, שאח״ב ערבי,

 אחר ערבי נוטר המתקיפים. מיריות

 שנהרג, הנוטר את מכיר הוא כי העיד,

 המשטרה בתחנת מת ראהו ואחייב

 הממשלתי ביה״ח של המתים ובחדר

ביפו.

הנאשם נתפס איך
 מפקח העידו אחה״צ בישיבת

 משטרת מפקד נילן, דיגיניל המשטרה,

 אליס המשטרה קצין וכן פתח־תקווה,

 העזרה לקריאת כי סיפר הראשון דנלי.

 יחד חש ברמת־גן, המשטרה תחנת של

 קצינים מספר ועוד דנלי הקצין עם

 סמוך בהגיעו הנתקפת. התחנה לעזרת

 שעוכבה. מכוניות שיירת ראה לתחנה

 להתקדם יכלה לא המשטרה מכונית

 קרוב ברגל. התקדמו וחברו והעד

 מזוינים, אנשים מספר ראו לתחנה

 כי הבין, העד התנועה. את שעצרו

 שוטר, איננו התנועה את העוצר האיש

 באש. עליו ופתח במדים, היותו למרות

 יחד באש פתח כי סיפר, דנלי הקצין

 באחד פגעו והם הקודם העד עם

 מצאו כן מת. אח״כ שמצאוהו המזוינים

 התיל. חוטי על פצוע הנאשם את

 אוטומטי באקדח מזוין היה הנאשם

 ושם מידו, האקדח נפל בו וכשירו

 כאשר בלסתו פצוע היה הנאשם נאסר.

 המיגיור מסר בדין החיוב עם נאסר.

 של עברו על הדין לבית עדות סטאבט

 בבריגדה שרת הוא כי ואמר, הנאשם

 כל לו היו ולא שנים ורבע חמש במשך

קודמות. עברות

 המרכזי הסוהר בבית הפועל אל

 1947 בינואר 28ב־ בירושלים

בבוקר. שמונה בשעה
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הבקר
גרונר לדב חנינה תובע מוסדותיו לכל היהודי הציבור

 והסוכנות, הראשית הרבנות בשם העליון לנציב היום יפנה הרצוג הראשי הרב
המושבות שר עם זה בעניין היום ייפגש ובן־גוריון

 זק( מ. מאת )טלגרפית 26 לונדון
 פנייה לפי הפועל זליגמן, מאקס עו״ד

 שיתערב מקריץי־גיונס ביקש מא״י,

 זליגמן גרונר. של דינו פסק להמתקת

 הסוכנות־היהודית עם במגע גם בא

 מחר ייפגש גוריון שבן לו והובטחה

 לעניין בנוגע קריץי־גיונם עם בי( )יום

 הפרלמנט צירי כמה יתערבו כן הזה.

גיונס. לקריץ׳ ויפנו

הישוב חרדת על הסוכנות דובר
 יוצא שאם החרדה רבה "בישוב

 הדבר יגרור המוות דין גזר לפועל

 השורר השקט הפרת את אחריו

 הסוכנות דובר אתמול אמר - בארץ״

 הוא ירושלים. עיתונאי עם בפגישה

 להשיג המאמצים כל שנעשים הוסיף

 הרב אל כנראה יפנה הוא היום חנינה.

 בשם העליון לנציב הרצוג הראשי

 ויבקש והסוכנות הראשית הרבנות

גרונר. לדב חנינה

 עוזיאל הראשי הרב פניית
 את אתמול קיבל עוזיאל הראשי הרב

 מתן לבקשתו העליון הנציב תשובת

 כותב בתשובתו גרונר. לדוב חנינה

 הרב בקשת את יקבל כי העליון הנציב

 לויצקי, עו״ד הלב. לתשומת הראשי

 באמריקה, הנמצאת הנידון אחות בשם

 לחנינת נוספת בקשה אתמול הגיש

 בך י. מר הועה״ל נשיא גם גרונר. דוב

 העליון לנציב מכתב אתמול שלח צבי

 ללונדון, בדרכו הארץ את עזב בטרם

לנידון. חנינה וביקש

ישראל אגודת פניית
 העולמית ישראל אגודת ממרכז

 למזכירו בבקר אתמול פנו הארצית

 שהנציב וביקשו העליון הנציב של

 דב חיי על שתבקש משלחת יקבל

 אתמול הגישו המרכזים שני גרונר.

גרונר. לדב לחנינה בכתב בקשות

 לנציב פנתה ת״א עירית
 חנינה בבקשת

 עם אתמול נפגש ת״א עירית ראש

 ממנו וביקש "לוד" מחוז מושל

 העיר בשם בקשתו, את מיד להעביר

 חנינה מתן בדבר העליון לנציב ת״א,

 להעביר הבטיח המושל גרונר. לדב

 ראש של פנייתו את דחוף באורח

העליון. הנציב אל העיר

 לחון עבריות אמהות בקשת
 גרונר את

 העליון לנציב מברק מת״א נשלח אמש

 ומספר לאומיות נשים ברית ע״י

 משוחררים, חיילים של ונשים אמהות

 במברק גרונר. דב את לחון בבקשה

 לחון העבריה האם בקשת זוהי כי צוין,

המשוחרר. החייל גרונר, את

בירושלים נחטף לשעבר, מייגיור אנגלי,

 וצעירה אלמונים צעירים ארבעה
 בירושלים מביתו אמש חטפו אחת
 שהרדימוהו לאחר אנגלי, אזרח

 בכלורופורם, טבולה במטפחת
במכונית. עמו ונעלמו

 כאשר 5.45 בשעה אירע הדבר

 מרקוס בית דלת על נקשו הצעירים

 הדלת את פתח ממילא, ברחוב

 לשעבר קצין קולינם, ה. המייגיור

 בית באותו המתגורר הבריטי, בצבא

פורגסון. בלהה גבי של דירות

 עליו הסתערו הדלת את בפתחו מיד

 אותו ובהפילו הצעירים מן שניים

 שלפי במטפחת פניו את עטפו ארצה

 טבולה הייתה המשטרה השערת

 את איבד המייגיור בכלורופורם.

 למכונית נשאוהו והמתנפלים הכרתו

 מיד זזה ואשר לבית מחוץ שחיכתה

שיצאה פורגסון, הגב׳ ממקומה.

28.1.47
הוחזר טרם קולינס שוחרר. ווינדהם השופט

 השופט בת״א, המחוזי ביה״ד נשיא

 שנמצא לאחר אמש, שוחרר ווינדהם,

 חוטפיו. בידי שעות ואחת כשלושים

 עדת והייתה הרעש לקול מחדרה

בצעקות. פרצה להתנפלות, ראייה

אזעקה אות
 נתעכבה המשטרה של אלחוט מכונית

 לסמל שנודע ולאחר צעקותיה לשמע

 התקשר שהתרחש, מה הממונה

 ניתן מיד הבולשת. מרכז עם באלחוט

 הרכב כלי כל בעיר, אזעקה אות

 ותושבי עומדם, במקום נעצרו

 את זו בשעה שמילאו ירושלים

 לבתיהם נמלטים החלו הרחובות

 של משוריינות מכוניות רבה. בבהלה

 ברחובות שדהרו המשטרה

 לעוברים לב שים בלי המתרוקנים,

 הדרכים בכל עמדות תפסו ולשבים,

לעיר. מחוץ המובילות

המוסלמי הקברות בבית חיפושים
הקיפו המשטרה של חזקות פלוגות

 שחטיפתו השופט, של שחרורו על

 ובאנגליה, בארץ הרוחות את הסעירה

 הבאים: הפרטים את סופרנו מוסר

 המוסלמי הקברות בית את בינתיים

 לערוך והחלו הנחטף, בית מול הנמצא

 נעזרים כשהם המצבות, בין חיפושים

 כן הסביבה. את שהאירו ברקטות

 לא אך ממילא, ברחוב חיפושים נערכו

דבר. נמצא

 ארגעה אות ניתן 7.45 בשעה

למחנותיה. חזרה והמשטרה

הנחטף מיהו
 הוא .45 כבן הוא קולינם הנרי הנחטף

 בזמן התותחנים בחיל מייגיור היה

 מומחה היה המלחמה לפני המלחמה.

 נתמנה מהצבא שחרורו עם לטכסטיל.

 מחלקת של טכסטיל לענייני יועץ

 חודשים כעבור המלחמתית. האספקה

 של המפקח לסגן מונה מספר

 מה זמן לפני הקלות. התעשיות

לחברה שותף ונכנס ממשרתו התפטר

ירושלמי ביהחייר בשער צלצול
 של בשער צלצלו 8.30 בשעה אמש

 "האחים של לחבלים החרושת בית

 לחזור עמד הוא אביב. בתל "פלבריק"

 שיש במקום הקרובים בימים לאנגליה

ילדים. ושלושה אישה לו

 ווינדהאם השופט את חטף אצייל
 לפני שעות כעשרים בינואר, 27ב־

 הדין, פסק לביצוע שנקבע המועד

 הדין בית נשיא בתל־אביב נחטף

 ווינדהאם. ראלף השופט המחוזי,

 לבניין חדרו צעירים 12 של קבוצה

 ברחוב המשפט בית של המרכזי

 המשפט, מהלך בשעת הלוי, יהודה

 הם עליו. והשתלטו הבניין את הקיפו

 לשופט והורו הטלפון קווי את ניתקו

 לבוש בעודו ללוותם, ווינדהאם

 הנוכרית. בפיאתו וחבוש בגלימתו

 חיפושים נערכו ובשכונות בתל־אביב

נמצא. לא השופט אך קפדניים,

 לכביש הסמוך גנים, בנחלת ירושלמי"

הרצליה. של החדש

סנדלר, יוסף ביהח״ר, של השומר
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 דלת את פתח בבניין, יחידי שנמצא

 מהמקום. מתרחק איש וראה השער

 חזר אז שם", "מי בעברית שאל השומר

באנגלית: אלמוני

 ווינדהם הבריטי השופט "אני

 למשטרה צלצל נא בת״א, שנחטפתי

ששוחררתי". לה להודיע

באה המשטרה
 שהשומר לאחר רגעים, 25 כעבור

 מכונית הגיעה הניידת למשטרה טלפן

 הודה ווינדהם השופט למקום. משטרה

 עם ועזב האדיב היחס על לשומר

המקום. את המשטרה

בצריף הוחזק
 ברחוב למכונית והוכנס שנחטף לאחר

 במטפחת עיניו את כיסו לילינבלום,

 הוא גדולה. במהירות נסעה והמכונית

 של בפעם פעם מדי בסיבובים הרגיש

 כשעה של נסיעה ולאחר המכונית,

 ל״איזה והובא מהטכסי הורידהו

 הכיסוי את מעיניו הורידו שם מקום".

מטה. ובו בצריף עצמו את מצא ואז

 כבן־ערובה שנחטף לו הודיעו
גרונר לדב

 מזוינים צעירים כמה גם נמצאו בצריף

 עליו ציוו וטומי־גנים. באקדחים

 לפניו הופיע שעה חצי וכעבור לשבת,

 כבן־ נחטף הוא כי לו והודיע איש

 שיוצא ובמקרה גרונר לדב ערובה

 יתלו אזי גרונר, נגד פס״ד לפועל

אותו.

טוב אליו שהתייחסו מוסר
 וכפי בשקט ההודעה את שמע השופט

 היחס הזמן כל במשך היה מוסר שהוא

 וגם משובח אוכל קיבל טוב, אליו

 לקרוא לו הביאו וכן טובות. סיגריות

 אנגליים וספרים אנגליים עיתונים

 בעיית על בחו״ל באחרונה שהופיעו

א״י.

 ספרו את לקרוא לו נתנו השאר בין

בלילה". "גנבים קסטלר ארתור של

 קרא הוא חטיפתו על פרטים

פוסט"... ב״פלשתין

 המשמרות התחלפו הזמן כל במשך

 על לשיחה להיכנס ניסו מהם ואחדים

 הישוב את כיום המטרידות הבעיות

 הבריטים לבין הישוב בין היחסים ועל

מסכות. לבושי היו הצעירים בארץ.

שוחרר כיצד
 כי לו, הודיעו אחה״צ 5 בשעה אתמול

 שמו שעה כעבור לשחררו. עומדים

 הוציאוהו מטפחת, עיניו על שוב

 לאחר בשדות. אתו והסתובבו מהצריף

 לחכות לו אמרו כשעה, שנמשך "טיול"

 וחיכה ישב הוא המשטרה. שתבוא עד

 המשטרה שאין לדעת שנוכח ולאחר

 המטפחת את והוריד קם הוא מגיעה,

 האור לכיוון ללכת וגיסה מעיניו

מרחוק. שנצנץ הראשון

 המשטרה של ההתרוצצות
 השמועות בעקבות והעיתונאים

 בעקבות והתרוצצות בלבול של ערב

 שחרור על השונות השמועות

 ולסופרי ת״א למשטרת היה החטופים

 נמשכו אחדות שעות העיתונות.

 שוחרר בו המקום אחרי החיפושים

 לפי ווינדהם המחוזי ביה״ד נשיא

סותרות. שמועות

 בעיר השמועה נפוצה בערך וחצי 5ב־

 זמן באותו שוחרר. השופט שכאילו

 כי ובהודיעו למשטרה, אלמוני טלפן

 שווינדהם מסר אצ״ל, בשם מדבר הוא

 מקום את גילה לא אך שוחרר,

הימצאו.

החטיפה על תגובות
בבית־הנבחרים זעם עוררו החטיפות

ובסוכנות ביישוב מתרה גיונס קריץ
 קריץ־־גיונם, ארתור - גי. יום לונדון,

 הזהיר הבריטי, המושבות מיניסטר

 ארץ־ישראל יהודי את בבית־הנבחרים

 האחרונים המאורעות שהמשכת ואמר

 צבאי פיקוח להטלת ההכרח מן תוביל

 בו. הכרוך כל עם הארץ, על מלא

 מעשי עם בקשר נאמרו דבריו

החטיפה.

 היטב יודע "אני הוסיף: קריץי־גיונס

 בית־הנבחרים קיבל שאט־נפש באיזה

 האלה. האחרונים המעשים שמע את

 מעוררת שלו הדין מבית שופט חטיפת

 אינו כזה פשע מיוחדים. רגשות־זוועה

 של יסודותיה עיקרי על התקפה אלא

התרבותי. המשטר ושל החברה

 על מחדש כבר לא זה דנה "הממשלה

 ואחרי בא״י, הטרוריזם בעיית כל

 ראש ועם העליון הנציב עם התייעצות

 הוראות לתת החליטה הקיסרי, המטה

 שימוש להבטיח כדי נמרצות

 יעילים ומשטרתיים צבאיים באמצעים

המצב. לנוכח

 כבר ננקטו מסוימים "באזורים

 משתף והצבא ביותר נמרצים אמצעים

 כבר פנו המשטרה. עם פעולה

 האחראיים הגורמים כל אל בקריאה

 פעולה שישתפו היהודי ביישוב

 בביעור הא״י הממשלה עם שלימה

 את תובע הטרוריזם דיכוי הרע.

 היישוב כל של הפעילה השתתפותו

 מצד ישיר שיתוף־פעולה וכן היהודי

 מצטער הנני היהודית. הסוכנות

 הוגשם לא זה פעולה ששיתוף להודיע

אלה. מעשים שתמנע כזו במידה

 את לתת תוסיף הבריטית "הממשלה

 האזרחיים לשלטונות המלאה תמיכתה

 בכל שישתמשו בא״י והצבאיים

 קץ להביא האפשריים האמצעים

אלה. בזויים לפשעים

 אל חמורה בקריאה שוב פונה "הנני

 יהודי, אדם ולכל היישוב מנהיגי

 מובילים שאליה האחרית את שיראו

 הרצון להם יש כי ויוכיחו אלה, פשעים

 בבחינת שהם התנאים, ואת והכוח

 הנני האזרחי. השלטון להמשכת הכרח,

 אלה כל ואת א״י יהודי את מזהיר

 כי אלה, ממעשי־זוועה הסובלים

 האחרונים המאורעות השתלשלות

 יוטל הארץ שעל לכך מן־ההכרח תוביל

 בו. הכרוך כל עם מלא, צבאי פיקוח

 כמיטב הממשלה עושה "בינתיים

 בוועידה להגיע, כדי יכולתה

 יישוב לידי בלונדון, השבוע שנתחדשה

 ארץ־ישראל". בעיית של וקבוע סופי

 אמר החטיפות, פרטי על בספרו

 צבאיים חיפושים כי קריץ־־גיונם

 לשום כה עד הביאו לא מקיפים

 נמרץ באופן עתה דנים תוצאות.

 והילדים הנשים של פינויים בשאלת

 קריץ- הבריטיים. האזרחים וריכוז

 שהחטיפות סבורים כי הצהיר, גיונם

 תערובת בני לקחת מהרצון נבעו

 טרוריסט של להורג הוצאתו למקרה

 ניתן פסק־דינו למוות. שנידון יהודי,

 ידי על ואושר צבאי בית־דין על־ידי

 אתמול כי הוסיף, הוא הארצי. המפקד

 בקשת שתוגש נמסר הצהריים אחרי

 הצבאי והמפקד המלך למועצת חנינה

 אחרי מיד פסק־הדין. ביצוע את דחה

 הנציב מסר ווינדהאם השופט חטיפת

 היישוב למנהיגי אולטימטום העליון

 המאיור יוחזרו לא אם לאמור: היהודי

 48 תוך ווינדהאם והשופט קולינס

 בדעתו יש בגופם, שלמים שעות,

 באזורים האזרחי השלטון את לבטל

 החוץ, עם מגע מכל לבודדם מסוימים,

צבאי. שלטון תחת ולשימם

לאלימות? נכנעתם צירצייל:
 האופוזיציה, מנהיג צירצייל, ווינסטון

אמר:

 רמז אמנם אם הצורך, די לי ברור "לא

 לפועל שההוצאה המושבות מיניסטר

 יהודי אותו של המוות פסק־דין של

 שנלקחו הערובה בני מחמת הושהתה

 כן אם היהודיים. הטרוריסטים על־ידי

 מאוד רציני מעשה זה אין כלום הדבר,

 בגלל הרגילה הצדק מדרך לסטות

 כלפי טרוריסטים מצד רצח או איומים

 בידיהם?" הנמצאים ערובה בני

 סטייה כל הייתה "לא קריץ־גיונס:

 הייתה לא הרגיל, המשפטי מהתהליך

 ביצועה ששעת השהייה פקודת אלא זו

 תדון המלך שמועצת לאחר תגיע

הערעור". בבקשת

 מדרך לגמרי סטו לא "האמנם צירצייל:

 כתוצאה הרגילה הפרוצדורה

 הטרוריסטית?" מהפעילות

אדוני". "לא קריץי־גיונס:

רויטר( ידיעות )סוכנות
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הדין פסק על הערעור
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 כי רוצה האצ״ל שמפקדת
 חנינה, בקשת על יחתום

 כוח ייפוי לתת הסכים לכן
 ערעור בשמו להגיש לעו״ד

 מועצת לפני הדין פסק על
■ המלך.
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 הדבר אין כי לו משהוברר
 את ביטל הטעוהו, וכי כן,

 וחזר לערעור הסכמתו
 שלא העקבית לעמדתו
מאויב. חנינה לבקש
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הערעור ענין את המסביר אצ״ל כרוז

גרונו־ דב פרשת
 בשתיקה בוחרים היינו הבאים בימים גס התליין. מידי להוצאתו למלחמתנו הנוגעות העובדות את לפרסם באפשרותנו אין התלייה, בעל עומד גרונר דב בעוד

 מוצאים הרינו חייו, את במישרין מסבנות וגם דב של בכבודו הפוגעות שמועות מפיצים הטמאה אנוכיות ואנשי רוח - שקטגי מאחר אולם מוחלטת.

לפרסמן: עתה שאפשר העובדות, אותן את הצבור לידיעת למסור לחובתנו

 המוסד בפני משפטית הגנה כל גרונר דב דחה שכזה בתור המלחמתי. תפקידו מילוי אחרי האויב בשבי שנפל העברית המחתרת חייל הוא גרונר דב א.

 זו. עקרונית אי־הכרה והצדיקו שחייבו והמדיניות, החוקיות הסיבות את לחבריו הסביר ואף זה מוסד של בסמכותו הכיר לא בריטי, צבאי "בית־דין" המכונה

קודש. הם שחייו מלחמה כשבוי ולסבל, למלחמה חבריו כשאר עצמו, את ראה גרונר דב

בתלייה. למיתה גרונר דב את דן הבריטי הצבאי "כית־הדין" ב.

 שני כאשר ומוסדות. אישים מעד חנינה בקשות של להשפעתן או הבריטיים, המשעבדים של לחסדם חבריו את להפקיר נוהג אינו הלאומי הצבאי הארגון ג.

 של במקרה עשינו לא כן פי על אף ידועות. - והתוצאות בריטיים קצינים 6 היום למחרת אסרנו אשתקד, בקיץ למוות נידונו ושמחון, אשבל האחרים, חייליו

בטוח. הוא "פסק־הדין" ביטול כי החוגים, מכל לגו שנאמר מפני מידית, פעולה דב

 כך על .08.00 בשעה תש״ז, בשבט ז׳ ג׳, ליום נקבעה לפועל שהוצאתו חוקי, הבלתי פסק־הדין את אישר עמא־הדם, ברקר, הנאעו־בריטי הגנרל אולם ד.

האנגלי. המלך של הפרטית" "המועצה המכונה המוסד בפני לערער אפשרות לו יש כי בהוסיפו, גרונר, לדב בית־הסהר מנהל ו׳ ליום אור הודיע

 בריטי. מוסד בפני כלשהו ערעור על לחתום דב של המוחלט סירובו ועל ביצועו תאריך ועל פסק־הדין אישור על הידיעה הגיעתנו תש״ז, בשבט ג׳ ו׳, ביום ה.

 אגו בריטיים. נתינים איננו אנחנו כי דומה. במצב יימצא אם שלנו, חייל כל ינהג כך בעיניו. טבעית אלא הייתה לא עליו, גאווה הצדיקה כי אם אחינו, עמדת

יהודה. מורדי בשביל ולא המלך נתיני בשביל היא המלך" "מועצת במוסדותיו. ולא בחוקיותו לא מכירים, ואיננו הבריטי בשלטון נלחמים

 ביום המבוקשת. התוצאה את הביאה הפעולה בתל־אביב. ווינדהם השופט את ב׳ וביום בירושלים קולינס המג׳ור את חיילינו עצרו א׳ ביום לפעול. החלטנו ו.

פסק־הדין. של לפועל ההוצאה את מוגבל בלתי לזמן דחה הכבוש צבא מפקד כי בירושלים, נודע הצהריים אחרי ב׳

 לכפות בכוחם אין מאוד, שנבהלו הציוניים, המוסדות וגם האויב של לאולטימטום נשמעים איננו כמובן, אנחנו, הכיבוש; שלטון של האולטימטום בא אז ז.

 שיקולנו, לפי היה, שלא מפני - קבענו שאנו בזמן - לשחרר מעצרם, מטרת שהושגה לאחר החלטנו, הבריטיים העצורים את אולם החלטותיהם. את עלינו

במעצר. ולהחזיקם להוסיף טעם

 לו, הוכחנו ומאידך ביותר, קשה כמצב מוסרית, מבחינה ידינו, על הועמד הכיבוש שלטון פסק־הדין. לביטול התנאים כל פעולתנו ע״י נוצרו כן פי על אף ח.

מאוד. יקר במחיר לו לעלות עלול הפשע ביצוע כי

 מועצת בפני "הערעור" על החתימה את מרב להוציא דרכים מיני בכל ניסו כן על הנפחדים. המוסדות - להבין יכלו לא או רצו, לא - הבינו לא זה את ט.

בידיו. חופשית כשהכרעה העקרוני, בסירובו עמד דב הועיל; לא הלחץ הבריטי. המלך

 והמשמעת. הנאמנות איש גם הוא דב העילאית; ההקרבה איש הוא דב לחתום. ממנו הדורשים אנחנו כי לדב, הודיעו במרמה. שהשתמש מי השתמש אז י.

 בלב ראייה, עדי שהעידו כפי עשה, זאת ואף המותנית, הסכמתו את נתן לחתום, ממנו דורשת - הישוב״ כל עם ״יחד - הלוחמת שמשפחתו לו, כשנאמר

חמורה. ובדאגה כבד

העקרונית. לעמדתו חזר והוא לחתום. לא ולא לחתום לא הוראה: כל הייתה לא מצדנו וכי רומה הוא כי לו, התברר היום למחרת יא׳.

 לתת מאיתנו אחד כל מוכן שעליו בלבד, עקרון של שאלה זו אין דב. את להטעות בכדי הנלוזה, בדרך שהשתמשו אלה עצמם על לקחו רבה אחריות יב׳.

הללו. התעלולים ע״י סוכנו דב של חייו גס אך נפשו. את

 אך עצמם. החיים מן היקרים בחיים דברים ישנם חנינה. לבקש המלך" ל״מועצת לפנות הוראה ניתן לא אחר שבוי לשום ולא לדב לא ברורה: היא עמדתנו עי.

 לא נובעת ועמדתו הזה, היום עצם ועד הראשון היום מן דרכו על שהכריע הוא הוא לחתום. לו שהציעו מה על לחתום דב על אסרנו לא נם מאידך,

גאוותנו. שעליה הפנימית, מהכרתו אם כי - כאלו בנסיבות לתיתה שאין - מ״פקודה״

מה! ויהי - נוותר לא מלחמה שבויי של מעמד ועל

 הלאומי הצבאי הארגון

 בארץ־ישראל

תש״ז שבט



29.1.47
הערעור על לחתום בסירובו עומד גרונר

לנידון. היום יפנו הראשיים הרבנים פסייד. בביצוע נוספת ארכה ניתנה
המושבות שר ע״י נתקבלו הפרלמנט מצירי וכמה זליגמן עוייד

 נוסף ניסיון לויצקי עוייד יעשה היום

 על לחתום גרונר דוב על להשפיע

 משפטו חוקיות על לערעור הבקשה

 של בהשתדלותו המלך. מועצת בפני

 הוצאת מועד שוב נדחה לויצקי עו״ד

 זה. ניסיון לו לאפשר כדי לפועל, פס״ד

 על לחתום גרונר דוב סירב אתמול

 רצו שאילו היה נימוקו הבקשה.

 די להם יש אותו, לחונן הבריטים

משהו, מהם לבקש ואילו לכך, טעמים

 אצל שהה לויצקי עו״ד רוצה. הוא אין

רגע. 90 גרונר

 יצליח לא לויצקי שעו״ד במקרה

 שהרבנים ייתכן בהשתדלותו,

 על לצוות אחרון ניסיון יעשו הראשיים

 על לחתום התורה, בשם גרונר,

הבקשה.

 זליגמן מקם עו״ד )סט״א( 28 לונדון,

הנבחרים בית מחברי כמה ואתו

 ע״י לראיון אמש נתקבלו הבריטי

 בעניין גיונם, קרץ׳ המושבות מיניסטר

לגרונר. חנינה מתן

 אתמול לעשות עמד גוריון בן דוד גם

 אצל גרונר לטובת התערבות צעדי

 בן מר אולם שונים, בריטים מדינאים

 את לבטל ונאלץ פתאום חלה גוריון

והראיונות. הסידורים כל

פרידמן )םט״א(־הלן 28 יורק, ניו

 אתמול ביקרה גרונר, דוב של אחותו

 ובקשה האמריקני החוץ במיניסטריון

 למוות. הנידון אחיה למען התערבות

 יעשה החוץ שמיניסטריון לה הובטח

 אולם זה, לעניין שביכולתו כל את

 גרונר ודוב שהיות הדגיש הדובר

 יכולים אמריקני אזרח איננו

 מאט לפעול האמריקניים, השלטונות

זה. בנידון מאוד

30.1.47
הגרדום! סיוט יוסר

הנציב ואל גרונר דוב אל העיתונים עורכי קריאת
 התגובה ועדת ישיבת התקיימה אמש

 העברית העיתונות עורכי כל של

 החליטה הישיבה במצב. שדנה בארץ

 נמרצת בקריאה גרונר דוב אל לפנות

 הכוח יפוי על שיחתום העיתונות בשם

 פס״הד על המלך מועצת בפני לערער

 יחד הגרדום. מסיוט הארץ את ולהציל

 פניית על הישיבה חוזרת זה עם

 חנינה למתן העליון לנציב העיתונות

לנידון.

 תנאי" על "בקשה
 הסוהר בית מנהל נגד

 גרונר, של בא־כוחו קריצימן, מר עו״ד

 הדין בית לפני הבוקר להגיש עומד

 "אורדר של תביעה בירושלים העליון

 בית מנהל נגד תנאי(, על )בקשה נייזי"

 את יעכב לא מדוע ולנמק, לבוא הכלא

 המוות. פס״ד של לפועל ההוצאה

 בקשתו את ינמק עו״ד כי מוסרים

 הסוהר בית למנהל שאסור בטענה

 פקודה ללא מוות פס״ד לפועל להוציא

כי העליון, הנציב מאת מפורשת

 הצבא של הראשי המפקד של אישורו

 הראשיים הרבנים מספיק. אינו בלבד

 גרונר אצל היום יבקרו ועוזיאל הרצוג

 בכוח עליו להשפיע וינסו בתאו

 על שיחתום האחרונה ובפעם התורה

המלך. מועצת לפני הערעור בקשת

מארהייב חנינה בקשות
 את אתמול שלח זייאלט סינטור

 הנציב מ. ה. אל הזאת הטלגרמה

 של סניגורו אל ממנה והעתק העליון

ע״י החתומה בטלגרמה גרונר. דוב

 של לשעבר הנשיא סגן ואלאם, הנרי

 14 ועוד פטסון קולונל הברית, ארצות

 הכנסייה מראשי וכמה סנטורים

 לתת השלטונות ע״י נתבעים בארה״ב

 נאמר - זה ״צעד גרונר. לדוב חנינה

 לשמירת רבה חשיבותו - במברק

 ואנגליה. אמריקה בין הטובים היחסים

 בצבאות חייל בהיותו הצטיין הנידון

 לא מ. מה. מבקשים ואנו הברית,

 של הגדולה השגיאה את לעשות

לפועל". זה פס״ד הוצאת

גרונר דוב של סניגורו
11.2.1947

 גרונר, דוב של סניגורו זליגמן, מ. מר

 פרסם בלונדון, עתה השוהה

 המכתב את גארדיאן" ב״מנציסטר

דלקמן:

 מוסמך ארץ־ישראלי, עו״ד הנני "אני

 חבר גרונר, דוב של לטובתו לפעול

 למוות שנידון הלאומי, הצבאי הארגון

 ואשר בירושלים, צבאי דין בית ע״י

 הנציב בפני לדיון עתה עומד ענינו

 האזנתי השישי ביום בא״י. העליון

 ואני הנבחרים, בבית א״י על לויכוח

העורך אדוני של באדיבותו משתמש

 נגד חריפה מחאה להביא מנת על

 ווינסטון מר ע״י שנעשו ההערות

 בקשר סטנלי אוליבר ומר צירצייל

 לי ידוע לא שלי. הקליינט של לעניינו

 גורלו שכאשר באנגליה, תקדים שום

 המאזנים, כף על מונח אדם של

 הושמעו שלי, הקליינט עם כבמקרה

 המזהירים חשובים, אישים ע״י נאומים

 אם כי פנים לענייני המיניסטר את

 המשפט, בית של פס״ד את ישנה

 על אף בתפקידו. כמעילה הדבר יחשב

והן צירציל מר הן שניהם, הרי כן, פי

צירצייל נגד מוחה בלונדון

 שכמוהן הערות, העירו סטנלי, מר

 את ינצל שאם העליון הנציב על כאיום

 פסק את ויחליף חנינה למתן סמכותו

 זה על יביט במאסר, המוות דין

 כזאת התנהגות רעה. בעין הפרלמנט

 האנגלים העקרונות של הפרה היא

 בלתי התערבות מהווה והיא הוותיקים

 פוגעת היא המשפט. במהלך אחראית

 נפל בטרם ־ מאוד חמור באופן למפרע

 דוב של באינטרסים - הסופי פס״ד

 היא זו התערבות כוונת כי גרונר,

החלטתו על מרובה במידה להשפיע

 של לידיעתם העליון. הנציב של

 שדוב להוסיף רוצה הנני קוראיכם,

 שנים 4 במשך בהצטיינות שירת גרונר

 איננו הוא וכי הבריטי, בצבא כמתנדב

 מישהי של פציעתו או בהריגתו אשם

 למאסרו שגרם האינצידנט בשעת

 נימוקים יש למעשה, ולמשפטו.

 פסק את לבטל צריך שבגללם רציניים,

 פרובוקציה תמנע כך וע״י הדין,

בא״י". היהודית העדה כנגד מיותרת

זליגמן מקס
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 הבריטי העליון לנציב זצ״ל, לוין אריה ר׳ האסירים" "אבי של מכתבו

גרוגר לדב חגיגה בקשת ובו

תמעיבוד* עגי

21.4.47

המושל תשובת
 "אבי לוין, אריה הרב קיבל ו׳ □ביו

 תשובה ירושלים, בכלא האסירים"
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הבריטי לשלטון אזהרה כרוז

אזהרה
 א לבו בדם שערת עברי. חייל הועמד התלייה בצל

האוייב. בשבי ונפל ארצו ואת ו

 להיו המתיימרים .הכדים■ הכבוש צבא צול ם*1קצי
א ברמםם ד. 11 גד כ ד על run דין גוד הוציאו גים,

.התרבות׳ בעולם המקובלים המלחמה, מוק•

 11133 דצת הוא לגרדום שבו• העלאת
תחילה•

 הבד*» שלטון־הדמ־ם את מזהירים אנו

שע9ה ביצוע מפגי

הלאומי הצבא* הארגע
□אדץ־־ישראל ז'תש

 האצ״ל קריאת
 שודר גרונר.

 "קול השידור
הלוחמת"

 דב אל
 בתחנת
ציון
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דב עם הבוקר תתראה - הגיעה גרונר אחות
הראשי; הרב עם נפגשה אמש לאחיה; חנינה שתושג תקוותה מביעה סופרנו עם בשיחה

 גרונר, לבית פרידמן הלן הגברת

 גרונר, דב למוות, הנידון של אחותו

 האוויר בדרך לישראל, אמש הגיעה

 צפייה לאחר הברית, מארצות

 עקב שנדחתה - לבואה ממושכת

 בשטח טכניות תקלות מספר

 לשם באה פרידמן הגב׳ התחבורה.

 על שיחתום אחיה על להשפיע ניסיון

 כדי המלך, מועצת בפני הערעור

 לחון הנציב־העליון אצל להשתדל

אותו.

 והאחות האח יפגשו היום
 הלן תבקר 10.30 בשעה הבוקר

 קריצמן עורכי־הדין, בלווית פרידמן,

 בתא־הנידונים אחיה אצל ולויצקי,

 היא אח״כ בירושלים. שבבית־הסוהר

 הנציב ע״י לראיון להתקבל מקווה

 בקשות החדש. הצבא ומפקד העליון

 עורכי־ ע״י הושגו כבר אלה לראיונות

 היא א׳ ביום בדבר. המטפלים הדין

 העיר, ראש עם ותיפגש לת״א תבוא

רוקח. ישראל מר

 תמיד התגאו המשפחה בני
ביהדותם

 על ידעה לא הונגריה את עזבה עד

לגרונר הנוספת הארכה על לה נודע בלוד
 ציונית, תנועה שהיא לאיזו השתייכותו

 תמיד התגאו משפחתה בני אולם

 עצמה היא כמותם. היה ודב ביהדותם,

 מאז באמריקה. ב״הדסה" חברה הנה

 עם הקשר נותק המלחמה פרצה

 נודע שביתת־הנשק עם ורק הונגריה,

 משפחתה בני כל כי פרידמן, לגבי

אבדו. בהונגריה

 חנינה יקבל שאחיה מאמינה
 היא אך אחיה, לגורל דואגת היא

 אופן בכל חנינה. יקבל הוא כי מאמינה

 שאלת על מלענות השתמטה היא

 לנציב תפנה נימוקים באילו סופרנו

החנינה. בקשת עם

 את לגרונר מסר קריצמן עוייד
 הנוספת ההארכה דבר

 לפנה״צ אתמול ביקר קריצמן מ. עו״ד

 לו ומסר הסוהר בבית גרונר דב אצל

 השלטונות של הרשמית ההודעה על

 גזר־ לביצוע ההכנות הפסקת בדבר

 ידע לא שהנידון נתברר עליו. הדין

 עם ובשיחה הזה המפנה על עדיין

 הנעשה על לדעת התעניין סניגורו

בישוב.

 משיבה פרידמן הגברת
 לעיתונאים

 הלן הגברת ציינה בתשובותיה

 מימן לא זר איש כל כי פרידמן־גרונר,

 ברגסון פטר את לא״י. נסיעתה את

 ואינה אודותיו שמעה לא מכירה, אינה

 דב אחיה את בכלל. מיהו יודעת

 שנים עשר לפני באחרונה ראתה

 בבודפשט הוריה מבית כשנפרדה

 ארצה. לעלות אז התכונן דב לארה״ב.

 עמה מתכתב דב היה מאסרו עד

 אופיו על לדון אתם "יכולים בקביעות.

 ההולדת יום את שכח לא שמעולם

 ביום ברכות ממנו קיבלתי ותמיד שלי

 בארה״ב תעופה בשדה בהיותה זה.

מתא־המוות. מכתב קיבלה

 מתא־ גרונר לה ששלח היחידי המכתב

 בביתה נתקבל למוות הנידונים

 פנסילבניה, שבמדינת בלנקסטר

 בניו־ התעופה בשדה נמצאה כשהגב׳

 ליום ברכות הכיל זה מכתב גם יורק.

 אחת מילה באף נגע ולא הולדתה

למוות. הנידון של במצבו

זיכרונות־הילדות
 פרידמן גבי סיפרה ובכאב בהתרגשות

 לה המשותפים הילדות זיכרונות על

 ואדוקה חרדית משפחה בני ולאחיה.

 שניהם קיבלו קישוורדו, בעיירה

 עד היה גרונר דב קפדני. דתי חינוך

 הבית את וכשעזב בחור־ישיבה 18 גיל

 לו בחר עצמו, ברשות לעמוד וקם

 מקצוע ולמד חשמלית הנדסה כמקצוע

 היה "הוא בראטיסלבה. של בטכניון זה

 מצוין" ואח מאוד, נבון שקט, נער

אחותו. עליו אומרת

הבקר
5.2.47

הנידונים בתא גרונר דב
סופרנו- מאת -

 הסוהר בית של העונשים בתא

 כחדר הקבוע ב״זינזאנה", הירושלמי,

 לביקורה גרונר דב מחכה חדר, בתוך

 שני פרידמן. הלן גבי אחותו, של

 שומרים וערבי, אנגלי שוטרים,

 בתוך הזינזאנה, פתח על בקביעות

כפולות. שדלתותיו החדר

 לשיחות מופיע היה שגרונר פעם בכל

 תחת בא היה שלו הדין עורכי עם

 היום אבל שוטרים, שבעה של משמר

 בינואר, 27ב־ הדין, גזר לביצוע שנועד

 על סמכו לא הסוהר בית שלטונות

 אליו הובא שלו הדין ועורך המשמר,

 אינה, בזינזאנה ישיבתו לזינזאנה.

 זהו אבל עונשין, פעולת כמובן,

 בזינזאנה כלוא שאסיר היחידי המקרה

 יושב הוא יום. עשר מארבעה למעלה

 "הישיבה יום. ואחד ארבעים זה בה

 השפעה עלי משפיעה הצרה בזינזאנה

 קריצמן מ. לעו״ד הוא אמר מדכאת",

 עלי נגזר "ואם האחרונה, בפגישתו

 את לסיים לי שיתנו רוצה הייתי למות

 מזון מקבל הוא אמנם במנוחה". חיי

 די "פלאיירם"( )אגב, וסיגריות טוב

 כל בלי הצר בתא הישיבה אבל הצורך,

 מדכאת תנועה של מינימלית אפשרות

זה. בלעדי גם המתוחים עצביו את

לי...יי "יניחו
 נמצאת למוות הנידון של התא בתוך

 ולרשותו ושמיכה, מזרון ועליה מיטה

 תלויים הקיר על עץ. של וכף צלחת יש

 מן ספר לקבל לו הותר תפילין.

 ספר מצא סניגורו ואכן הספרייה,

 עיתונים מקבל היה תחילה בתאו.

 את רק לו הותר לבסוף אבל שונים,

 היחידי העברי העיתון "הארץ",

 הסוהר. לבית להכניסו שניתן

 אותו שהציגה ב״האו־ץ" הקריקטורה

 "לחתום בדעתו השוקל שחצני, פושע

 מאוד. עד פגעה לחתום", לא או

 הקריקטורה על השיחה בעקבות

 "ימשיך לסניגור: הוא אמר המרגיזה

 ויניחו שלו המדיני במאבק הישוב נא

עקרונותיי". על להיאבק לי

 מפעולות להימנע מבקש "אני
שואה" הממיטות

 קיבל בצבא שירותו את סיימו לאחר

 כחייל פיצויים דמי לא״י 140כ־

 דין העורך על פקד הוא משוחרר.

 מותו, במקרה הכסף, את למסור

 עליו עוברות שעותיו לחבריו.

 הסניגורים מלבד גמורה. בבדידות

 קרובות, לעיתים ודווקא אצלו, מבקר

 לוין, אריה הרב האסירים", "רב

 הרב האסירים. על מאוד המחובב

 בקשת על שיחתום אליו התחנן

 בסירובו. עמד הנידון אך הערעור,

 וגם הרב גם פרצו השיחה של בסופה

 "בסירובך קרא: והרב בבכי, הנידון

 אני"... דיני גזר את גם חותם אתה

 שני חטיפת על לגרונר סופר כאשר

 להימנע מבקש "אני אמר: האנגלים

 שואה להמיט העלולות פעולות מכל

 בפגישה לזה"... ראוי איני הישוב... על

 דוב נפרד הסניגור עם האחרונה

 צבי מאורי בפסוק ממנו גרונר

 בר־כוכבא תורת היא "אמת גרינברג:

ביתר". בנפול גם
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העיתונים פני על
הבוקר בעיתוני הראשיות הכותרות

 )ייהבקריי(. בארץ צבאי משטר למנוע הקהל ולדעת לממשלה קריאה )"דבר"(. מאירסון גולדה דברי - חזקה יד ולא נבונה מדינאות דרושה
)"משמר"(. וייצמן נאום - עלי״ שנוא ״הטרור )״הארץ״(. ״אובזרבר״ של סנסאציונית ידיעה - היהודי התחום הגדלת תוך חלוקה

השטני המשחק
 נערך ( הישוב־המעתיק )של עיניו נגד

 בחיי אצ״ל מנהיגי של השטני המשחק

 המאורעות מהלך מאנשיהם... אחד

 עוד תלוי אינו הקרובים בימים בארץ

 נתון הוא ומוסדותיו, הישוב בהחלטות

 טרוריסטי ומפקד אצ״ל... מפקד בידי

- גרונר ייחון אם קר: חשבון לו - זה

מדיעימר י5ע
30.1.47

9.2.47
גרונר דב להצלת אחרון מאמץסולק לא הסיוט

 הדחופה הבלתי־אמצעית, הסכנה

 כדי סולק. לא הסיוט אך סולקה,

 את לעקור יש הסיוט, את לעקור

 זוהי הטרוריזם, את הרע, השורש

 הימים של המוכרחת המסקנה

 הכנופיות נכנעו הפעם האחרונים.

 ושחררו הישוב של המאוחד לרצונו

 יתקע מי אך החטיפה. קורבנות את

 מזימותיהם את יבטלו שהם לידינו,

 וכי מחרתיים? מחר, תביעתנו בפני

יכול מפעלנו, יכול אנו, יכולים בכלל

 אם הטרוריזם. ניצחון על יוכרז הרי

 מוסדות יוצגו הרי - להורג יוצא

 לעומת ריק ככלי כולו, הישוב הישוב,

 הרווח - כך ואם כך אם הטרוריסטים.

)"משמר"( בטוח. שלהם
בהלה אל

 מבחן בימי שדווקא הוא, גדול כלל

השקט על לשמור הצורך מן יש כאלה

 של בהחלטתן תלוי להיות העם גורל

 אחראיות קבוצות־הטרור כנופיות?

 על ניצחו הן למכביר. רצח למעשי

 יצאו מקרבן דוד. המלך מלון הרס

 איזו יודע, מי מוין. לורד רוצחי

 בעוד לבן על תעלה תועבה מחשבת

 כפסע יומיים? בעוד יום, בעוד שעה,

 במדרון הידרדרות לבין בינינו היה

 יחזרו. אלה שימים אסור החורבן.

 בנו ישלטו ואל בגורלנו אנו נשלוט

מטורפים. קבוצות

 העלול דבר כל מפני ולהימנע הפנימי

הנורמאלי. החיים מהלך את להפריע

 )"הבקר"(
 תוסיף היא להפך, - תועיל לא בהלה

 יודע איש עדיין אין נוספות... תקלות

 לאו. ואם מהישוב המבחן ייחסך אם

 של הדור יוכיח - יבוא בוא אם והיה

אבותיו. מרוח נופל אינו שרוחו היום,

)"הארץ"(

 נעשה אחרון מאמץ )ר(. 7 לונדון,

 הטרוריסט של חייו להצלת בלונדון

 מוסרת - גרונר דב הארצישראלי

 הדין עורכי חברת רויטר. סוכנות

 מעורכי הוראות היום קיבלה בלונדון

 גרונר, פראנק בשם להגיש בת״א דין

 למועצת בקשה גרונר, דב של דודו

 לערער מיוחדת רשות לקבלת המלך

 עצמו גרונר דב המלך. מועצת לפני

 ייפוי ערעור. בקשת שום על חתם לא

פראנק בשם ניתן הדין לעורכי הכוח

 הבריטים משפחות הוצאת
 באנגליה, רושם עוררה כבר הפקודה

 ולשלומם לחייהם בא״י ביטחון אין כי

 בעולם בריטים... וילדים נשים של

 תובעים זכות באיזו שואלים, כבר

 סמכות לו שאין מישוב בטרור מלחמה

 שלטון, כאשר זו, למלחמה מוכר וכוח

 נוקט לרשותו, חיילים שרבבות

 לגבי כאלה פרוונטיביים אמצעים

)"דבר"( הוא. אזרחיו

 הנ״ל הלונדונים הדין עורכי גרונר.

 הדין מעורכי )אחד זליגמן ומקס

 פליליים(, במשפטים בא״י הידועים

 ואל בא״י העליון הנציב אל טלגרפו

 והודיעו בירושלים הסוהר בתי מנהל

 בעניין יודיעו כן הנ״ל. הצעדים על לו

 ולמשרד המלחמה למיניסטריון זה

 הבקשה כי מקווים בלונדון. המושבות

 מחר המלך מועצת לפני תוגש הנ״ל

בבקר.

גרונר דב ערעור נדחה27.3.47
 המלך מועצת של המשפטית הועדה

 בקשת את אתמול דחתה בלונדון

 גרונר, דב של דינו פסק על הערעור

 גרונר, פרנק דודו, ע״י בשמו שהוגשה

 אין כי פסקה, המלך מועצת בארה״ב.

 מוסמך ואינו אישי באופן נפגע הדוד

 של פרקליטו הבקשה. את להגיש

 גאלוף קונסטנטין עו״ד גרונר, פרנק

 שהדבר האדם - גרונר דב כי טען,

 להכיר מסרב - במישרין לו נוגע

 בא״י הדין בתי של שיפוטם בסמכות

 ואת הנידון של הטוב אופיו את והזכיר

 הפרקליט הבריטי. בצבא השרות

 לא אם השאלה, מתעוררת כי הוסיף,

 העליון הנציב של סמכותו בוטלה

 מתן או לפועל פס״ד להוצאת בנוגע

 תקנות של שורה בגלל חנינה,

 להכרעה נמסר העניין וכל מפוקפקות,

הצבאי. המפקד לידי

 גדולה שחשיבותו עניין כאן יש

 קונסטיטוציונית מבחינה וחמורה

 לבטל הצבאי הדין בית יכול אם והוא:

 לבחון העליון הנציב של זכותו את

 ע״י שהוצאו ומשפטים פסק־דין מחדש

 נכון זה אין כי לי נראה בא״י. הדין בתי

 מעין חמורה קונסטיטוציונית שבעיה

 נקודת בגלל פתרונה את תמצא לא זו

 בשאלת האופק צרת ההשקפה

 וייתכן קשה פצוע גרונר הסמכות.

 את אישי באופן הגיש לא שהוא מאוד

 שונים וגורמים סיבות מחמת הערעור,

 דוב זה. משפט לבית ידועים שאינם

 הדין בית בסמכות יכיר לא גרונר

למענו". נואש מאמץ עושה ודודו

 היהודית העדה הייתה לו
מערערת

 שטען גאלוף קונסטנטין הסניגור

 הפרקליט של בהעדרו למערער,

 פקודת שלפי ציין ריבלין, פאטריק

 לו יש 1922 משנת במועצתו המלך

 המשפט כוח בא״י העליון הדין לבית

 להניח הוא והכרח ערעור, בקשות על

 סמכות ובעל מעונין צד הוא הקרוב כי

 בית כן: על יתר ערעור. בקשת להגיש

 שיפוט כוח לו יש בא״י העליון הדין

 האנגליים. הדין לבתי משיש יותר רחב

 העובדה מן גם כנראה הוכר זה דבר

 נטפל בירושלים העליון הדין שבית

 גרונר דב של הערעור לבקשת

 מטעמים אלא באה לא והדחייה

 ארכה המלך מועצת ישיבת חוקיים.

 לורד המועצה ונשיא אחת שעה

 הערעור דחיית את נימק תנקרטון

 דומה מקרה אמנם היה אלה: בדברים

 שפנה המעונין כשהצד לשעבר

 העדה בדמות התייצב ערעור בבקשת

 לו ניתנה זה ומטעם עצמה, היהודית

 את להשמיע החוקית האפשרות

 כאלה. בעניינים הדין בבית ערעורו

 קרובו הוא המערער הצד הפעם אבל

 מעמד אותו לו שאין הנידון, של

 ערעור להגשת הסמכות לו וחסרה

כזה.

10.2.47

 גרונר דב לטובת פטיציה
 בלונדון סופרנו מאת טלגרפית

 ידועים אישים וקבוצת זליגמן עו״ד

 החלו וקנדה הברית ארצות בלונדון,

 דב לטובת לפטיציה חתימות באוסף

 בארצות תיאספנה החתימות גרונר.

 כצעד תשמש הפטיציה בעולם. רבות

 למועצת שהוגש לערעור נוסף מסייע

לערעור. מקביל וכצעד המלך
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הסוהר בבית
בגין מנחם האצ״ל מפקד אל גדונר דב של האחרון מכתבו

אדוני,
 בימים ממנו שקיבלתי הרב העידוד בעד לבי מקרב מודה הנני

 לא יקרה שלא שמה ובטוח סמוך שיהיה האלה. הגורליים
 ונדיב "הגאון תורת את ממנו, שינקתי התורה את אשכח

לוחם. עברי חייל כבוד כבודי, על לעמוד ואדע ואכזר",
 הידועה הרומאית האמרה כמו סיסמאות לפוצץ יכולתי

dulce est pro patria mori לי נדמה זה ברגע אבל 
 להוסיף: גם יכולים והספקנים מדי זולות הן כאלה שסיסמאות

אולי. צודקים, הם ובזה ברירה, לך אין
 אני אם אבל רוצה? לא מי לחיות. אני שרוצה מאליו מובן

 הספקתי שלא בגלל בעיקר אזי לגמור עומד שהנני מצטער
 "שידאג לעתיד לתת האפשרות הייתה לי גם מספיק. לפעול

 או לי, שהבטיחו מעבודה )?( להגות ובינתיים לעתיד״
 בארצות )?( מובטחים חיים ולחיות בכלל הארץ מן להסתלק

 בתור סיפוקי את לי נותנת הייתה לא הזאת הדרך אבל הברית,
ציוני. בתור לא וכמה כמה אחת ועל יהודי
 של היא האחת בהן. דוגלת שהיהדות הדרכים הן הרבה

 על גם לאט ולאט לאומיותם על ויתור שהיא ה״יהודונים",
 השניה הדרך מלכתחילה. לדעת ישראל עם איבוד וזה דתם,

 הסתמכות והיא ציונים, לעצמם הקוראים אלה של הדרך היא
 שונה הייתה לא עם של קיומו כאילו ומתן. משא על

 וממילא קורבן, להביא נכונות בלי מסחרית; מטרנסקציה
 ואל לגטו. מובילה אבל הקץ, את אולי שדוחה ויתורים מלאת

יהודים. אלף מאות שלוש היו ורשה בגטו שגם לשכוח לנו
 את שולל שאינו האצ״ל של דרכו היא דעתי, לפי הנכונה, הדרך

 היא, שלנו כי מארצנו שעל אף על לוותר בלי הפוליטי, המאמץ
 הדרושות, התוצאות את מביא הפוליטי המאמץ אין אם אבל
 את המבטיחים הם שהם - וחירותנו ארצנו בעד ללחום מוכן
 להיות צריך וזה הדרכים. ובכל האמצעים בכל - עמנו קיום
 ונכונות שלנו על עמידה אלה: בימינו ישראל עם של דרכו

 ידוע כי לגרדום. מובילה היא בודדים, במקרים אם גם לקרב,
בדם. נגאלת שארץ בעולם ידוע
 עומדים שנוגשינו לפני שעות 48 האלה השורות את כותב אני

 משקרים. אין האלה ובשעות רציחתם, את לפועל להוציא
 בוחר הייתי מחדש, להתחיל הברירה לי הייתה שלו נשבע והנני

 האפשריות בתוצאות להתחשב בלי בה שהלכתי הדרך באותה
 בשבילי.

רב - הנאמן חיילו

ק T 9הי' ■>קיח>

'V ■י:׳ '
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 ידו. בכתב הקדשה האחורי הדף שעל גרונר דב של בראשית חומש
האישיים. חפציו בין הסוהר בבית נתגלה החומש
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 הסוהר בבית האחרונים בימיו גרונר דב של ואופיו התנהגותו תיאור
ירושלים בכלא שישב האצ״ל, ממפקדי אפרת, דב של בעדותו
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לעכו לפתע הועברו ההלקאות" "ליל נידוני 3ו־ גרונר
גרונר בעניין הערעור בלונדון רשמית הוגש לירושלים; מעכו הוחזרו ואזולאי פיינשטיין

 משוריינות במכוניות צבא, כשבטליון

 הרוסים, מגרש את מקיף וטנקים,

 למוות הנידונים מתא אתמול הוצאו

 גרונר, דב בירושלים, המרכזי בכלא

 ואליעזר אלקושי מרדכי רוזנבאום, דב

 שפסק הנידונים ארבעת - קשאני

 - הצבא מפקד ע״י אושר דינם

 עכו. לכלא כבד משמר תחת והועברו

 שנשאר למוות הנידונים מבין היחידי

 אולם ברזני, משה היה ירושלים בכלא

 מזרנים שני לתאו הכניסו אמש

 פיינשטיין למאיר כנראה המיועדים

 הנידונים שני אזולאי, ודניאל

 אושר טרם דינם שפסק האחרונים

 מעכו להחזרתם מצפים ושהיום

 כי הוא הרשמי הנוסח לירושלים.

 רוטינה. צעד אלא אינה ההעברה

 ועזיז אזולאי ודניאל פיינשטיין מאיר

 מכלא אחה״צ אתמול הועברו מזרחי

 בירושלים. למות הנידונים לתא עכו

 פרידמן, הלן הגב׳ גרונר, של אחותו

 על רשמית ידיעה כל קיבלה לא

 והביעה עכו לכלא אחיה העברת

 לא הכלא ששלטונות על השתוממותה

ממנו. להיפרד לה אפשרו

 הגישו לונדוניים עו״ד )ר.( לונדון

 להגשת המלך למועצת בקשה אתמול

 ראש רוקח, ישראל מר בשם ערעור

גרונר. דב של פס״ד נגד ת״א, עיריית

17.4.47

 אסירי־עכו שמעו בבקר 4 בשעה

"התקווה"... שר גרונר את
לתלייה ההכנות החלו גי ביום עוד כי מתברר עתה
ליהודים תנחומים הביעו הערביים האסירים -

 בידיעה אמת אין כי מתברר עתה

 לא בעכו בית־הסוהר שלטונות כאילו

 פס״ד הוצאת לקראת ההכנות על ידעו

 היום כל במשך ג׳, ביום הפועל. אל

 ומשטרה. מצבא הסוהר בית המה

 כל את סגרו ערב לפנות 5 בשעה

 הדלתות. את ונעלו בתאיהם האסירים

 הייתה האסירים בין הכללית ההרגשה

 בבית גדול חיפוש להיערך שעומד

 "ההמולה" כל מדוע לשאלה הכלא.

 גבוהים קצינים כי נענו, הסוהר, בבית

 בשעות כללית. ביקורת לשם הגיעו

 ברע האסירים אחד הרגיש הערב

 וביקשוהו הממונה לשוטר וכשקראו

 של המיוחד לאגף האסיר את להעביר

 אין כי השוטר הודיע ראשונה, העזרה

 משום הדלת את לפתוח יכול הוא

נעלמו... שהמפתחות

 למוות הנידונים תא נמצא בו באגף

 היחס בעלי האסירים חדרי נמצאים

 10 בשעה שמעו אלו אסירים המיוחד.

 שוטרים כמה נכנסו כיצד בלילה

 בהכנות והחלו התלייה לחדר בריטים

שונות.

 גרונר את שמעו בקר לפנות 4 בשעה

 קריאות גם שמעו "התקווה". שר

 האסירים אירע. מה הבינו ואז אחרות

 שמעו שירתו, וכשנסתיימה נתעוררו

 כשהיא התחתית הרצפה דפיקת את

 לרגליו. מתחת התלייה בחדר נפתחת

 את האשנב דרך ראו 5 בשעה

 מוציאים כשהם הערביים השומרים

הארבעה. של המזרונים את

 סגורים נשארו היהודים האסירים

 36 שנמשך בצום ופתחו בתאיהם

 ואמרו התפללו נרות, 4 הדליקו שעות.

ביום. פעמים שלוש "קדיש"

 האסירים של צער הבעת
הערביים

 משלחת שלחו הערבים האסירים

 את שהביעה היהודים לאסירים

היהודים. של בצערם השתתפותם



ד™־
17.4.47 הארץ

הצבא מפקד ע״י שאושר פסק־דין על לערער אין חדשות: תקנות

 של לפועל המוציאה המועצה בישיבת

 נתן בצהריים, ג׳ ביום א״י ממשלת

 לשעת לתקנות תוקף העליון הנציב

 כל את לאל השמות חדשות, חירום

 בקשר והקבועה הנהוגה הפרוצדורה

 ע״י מוות פסקי־דין של לפועל להוצאה

 אלה תיקונים כי אם צבאיים. דין בתי

 17 ה׳ יום של הרשמי בעיתון יפורסמו

 14מ־ החל תוקף להם ניתן באפריל,

 שכל קובעות: הללו התקנות באפריל.

 צבאי, בית־דין של מוות של דין פסק

 התקנות פרסום לפני ניתן אם בין

 עליו ואין סופי יהיה אחריהם, או הללו

 חתימתו לאחר צורה, בשום ערעור

 הצבא. של הכללי המפקד ע״י ואשורו

 בקשר שניתנה הוראה כל ולפיכך,

 אי כזה, דין פסק של לפועל להוצאה

 לחלוק עליה, לערער יהיה אפשר

 בית־דין. שום בפני צורה בשום עליה

 דין פסק כל כי התקנות, קבועות להלן

 בתלייה יהיה צבאי, בית־דין של מוות

 הראשי המפקד כי מוות; עד בצוואר

 בדבר הוראות לתת יוסמך הצבא של

 להורג, ההוצאה של והזמן המקום

 עד למוות הנידון של המעצר בדבר

 הנוגע עניין בכל וכן להורג, להוצאתו

 - לפועל ההוצאה מוות, לגזר־דין

 הגוויה. של והקבורה הטיפול זה בכלל

 לא 303 עד 288 בתי־הסוהר תקנות

 מוות דין פסק של הביצוע בדבר יחולו

 הצבאיים. הדין בתי ע״י שניתנו

 לכל ביחס תוקף ניתן אלו לתקנות

 פרסום לפני שניתן מוות פסק־דין

 שינתנו או הללו החדשות התקנות

 כי קבעו, בתי־הסוהר תקנות אחרי־כן.

 יקבל אושר, דינו שגזר למוות נידון כל

 בדבר למפרע שעות 24 של הודעה

 תקנות להורג. הוצאתו ומועד מקום

 מוות של לפסקי־דין ביחס בוטלו אלו

 משנשאל צבאיים. בתי־דין ע״י שניתנו

 במסיבתו סטאבס מר אתמול

 אם ירושלים, עיתונאי עם השבועית

 הקבוע החוק לפי נהגו השלטונות

 הוצאתם לפני הסוהר בתי בתקנות

 היינו אתמול, הנידונים 4 של להורג

 ואם בזמן כך על לנידונים הודיעו אם

 צוואה, להכין אפשרות להם ניתנה

 קרוביהם, עם או הרב, עם להיפגש

 שיפורסם החוק כי סטאבס, מר ענה

 לשלטונות סמכות נתן )היום( מחר

 הקבועה. הפרוצדורה לפי לנהוג שלא

 לא ביטחון ואמצעי זהירות מטעמי

 מועד על הנידונים למשפחות הודיעו

להורג. ההוצאה

18.4.47

בעכו הטרגדיה על העברית העיתונות
למוות?" ולא לחיים ארצנו דין יצא "מתי

 הטרגדיה של הלקח נלמד
 "הארץ": כתב זו בכותרת במאמר

 הלא־ בדרכם הלכו הבחורים ארבעת

 הייתה שדרכם ומובן, הסוף. עד נכונה

 אלא המר, הסוף משום לא נכונה לא

 מוטעה היה הדרך שכיוון משום

 של הבסיס על אולם בראשיתו.

 את כלכלו הנפסדות הנחותיהם

 על קר. ובשכל באומץ־לב מעשיהם

 גם להערכה ראויים הם אלה תכונות

 שהלכו הדרך את רואים שאנו מצדנו,

 רצה לא הישוב ביותר. כהרסנית בה

 שלשלטון סבורים אנו אין במותם.

 המוסרית הרשות יש בארץ הנוכחי

 פשעים על יהודים למיתה לדון

 דילגו לא הישוב ומוסדות פוליטיים,

 הסיכויים אף בה שהיו דרך שום על

 דינם. להמתקת ביותר הקלושים

 אף על - עצמם הנידונים הבחורים

 המוסדות אנשי מצד הרבות ההפצרות

 את להציל בשביל אצבע נקפו לא -

 כך על נצטוו שלא משום עצמם,

הטרוריסטי הארגון ממפקדת

ו־א־ד
22.4.47
 חבר בן־ארי, יהודה מר )ר(. 16 לונדון,

 יהודיים אסירים לעזרת הועדה

 הצהרים אחרי היום אמר בלונדון,

 דוב להוצאת בקשר רויטר, לסופר

 זה היה לא "לדעתנו להורג: גרונר

 הפעם זוהי פסק־דין. של ביצוע

כארטא" המגנא שלפני לזמן "נסיגה

 עוד הייתה ואם סרו. שלמשמעתו

 פסייד, אחר חייהם את להציל אפשרות

 האפשרות למניעת האחריות חלה הרי

 ששלחו המפקדים, אותם על הזאת

נתפסו. בהם לפעולות אותם

 מושכי של חשבונם את להבין קשה לא

 היו הם הטרוריסטים. החוטים

 הבחורים שארבעת בכך, מעונינים

 ל״קדושים" וייהפכו הגרדום על יעלו

 שהישוב, מקווים הם הטרור. של

 את למאום מאוד מאוד שלמד

 על אותם לכבד יתחיל מעשיהם,

 שליחיהם של הנפש מסירות

האומללים.

 של זו שתקווה לכך לדאוג עלינו

 שווא. תקוות תישאר הפורשים ארגוני

 אות הבחורים ארבעת של מותם יהא

 האסונות על היישוב לכל איום אזהרה

 את לאל נשים־נא הטרור. לנו שמכין

 אש־ את ללבות המסוכנת המזימה

 על הישוב בצער הזרה הטרור

 קברותיהם על נמצא־נא קורבנותיו.

לנגע קץ לשים כוח־ההחלטה את

 בוצע מוות של שפס״ד הראשונה

 ערעור כשהוגש הבריטית בקיסרות

 אפילו נתברר. לא ועדיין משפטי

 האו )"לורד גיוים הבוגד של במקרה

 הורשה הגרמני( ברדיו האו״־ששידר

 גיויס של ערעור לשמוע הלורדים בית

 שמות והעושה פה, בכל בנו האוכל

שלנו. הנוער בחיי

 כתב: "משמר" מזויפת" גבורה "אלילי
 מחדש, מלקבוע אנו פטורים

 אנו לטרור. יחסנו את זו, בהזדמנות

 מבחינה רק לא הטרור את דוחים

 מבחינה גם אותו שוללים אנו מוסרית.

 אותנו מקדם הוא אין תכליתית.

 היא איוולת אך פתרון. שום לקראת

 שהתחיל מעגל־הקסמים, שאת לחשוב,

 ע״י ונסגר הלבן" "הספר מדיניות עם

 אחרת בדרך לפרוץ אפשר הטרור,

העוין. הקו שינוי ע״י מאשר
 לא בא״י, המבוכה פחתה לא אתמול

 והרי המדיניים. אופקיה הובהרו

 נבון פתרון לבשורת מצפה הארץ

 וכלפי ורווחה. עלייה לבשורת וצודק,

 פחתה שלא משום דווקא ייאמר: פנים

 פתרון, אל התקרבנו ולא המבוכה

 צעדינו. את היטב לשקול אנו חייבים

 לרגלינו. טומנים אשר בפח, נילכד אל

 אל לא־לנו. מערכות עם נזדהה אל

את שיסיחו ניתן אל בהן. נתייצב

שנתלה. לפני

 היא להורג שההוצאה סבורים אנו

 המשפטית האדמיניסטרציה של נסיגה

 שמלפני לזמן נסיגה אפילו - הבריטית

 שבקשה בהכריזו כארטא". המאגנא

 נדחתה המלך מועצת בפני לערעור

 יהודים, מהצלת - מהעיקר דעתנו

 והבניין. היצירה ההעפלה, מגבורת

 גבורה לאלילי יסגוד לא הישוב

בגורלנו. גמורה שליטה נשלוט מזויפת.

 חולשתה" את הראתה "האימפריה
 כותב: פוסט" "פלסטין

 על בצער ראשו את ירכין היהודי העם

 ביחס מה אבל קרו. כאלה שדברים

 אומר גמרה האימפריה לבריטניה?

 את החזקה, זרועה את להראות

 גילתה היא אך והחלטיותה. תקיפותה

 ואויבים ידידים לעיני חולשתה את רק

 בתוך המכרסמת החולשה את כאחד,

 בעולם. פעם שלט אשר עם של קרביו

 בת איננה הרגשודכוח גם שהרי

 מתפרץ איננו ההחלטי האדם חלוקה.

 לגלות כדי התפרצויות־פתע

תקיפותו...
 החלפת־העונש תתפרש שמא החשש

 גדולה כה במידה - חולשה בתור

 החשש - הבריטית הפרסטיזיה ירדה

 את לתת לסירוב סיבה שימש הזה

המבוקשת. החנינה

 בן־ארי מר אמר באפריל, 14ב־

 השאלה כי יפה ידעו שהשלטונות

 והוסיף: דיון של בשלב נמצאת עדיין

 כולה שהבעיה לכך מחכים "אנו

בבית־הנבחרים". בויכוח תתעורר



להורג הארבעה הוצאת על נסערת העולמית היהדות

 בצרפת מחאה אספת
 של המרכזי )רויטר(,־הועד פאריס,

 החליט בצרפת היהודים הארגונים

 ההוצאה נגד מחאה אספת לכנס

 מושב לקראת ישראל, בארץ להורג

באפריל. 28 של או״ם של

 הסוכנות דובר תגובות
בירושלים

 48 ממאורעות וזועזענו ״נדהמנו

 דובר אתמול האחרונות״־אמר השעות

 במסיבת בירושלים, היהודית הסוכנות

 שנקטה הסודיות עיתונאי־החוץ.

 פסקי־דין הוצאת סביב הממשלה

 לכלל רבים הביאה לפועל, המוות

 מעונינת הייתה הממשלה כי מחשבה,

 מדעת־הקהל. מכוער משהו להסתיר

 זכותם אפילו נשללה הנידונים מן

 יוצאו בטרם רב לראות האחרונה

 מדוע להבין יכולים אנו אין להורג.

 כדי זו תקופה דווקא הממשלה בחרה

 אנו בארץ. המתיחות את להגביר

 א״י בעניין או״ם מושב לפני עומדים

 ועדת־חקירה של בארץ ביקורה ולפני

 כנראה מעונינת הממשלה חדשה.

 דמים. במאורעות זו ועדה פני לקבל

 שהממשלה החזקה הזרוע מדיניות

 את תגביר רק לנקוט, החליטה

 דווקא באו התליות המתיחות.

 את ואיבדו הלכו כשהטרוריסטים

 הולכת בארץ המתיחות הקהל. אהדת

 הוא השעה צו נשוא. לבלתי עד ורבה

 הנוכחית המדיניות את להחליף

 המצב את שיחזירו באמצעים ולנקוט

לנורמליות. בארץ

בלונדון
 וםט״א(־דובר )פאלקור לונדון

 ד׳ ביום כאן הצהיר היהודית הסוכנות

אחה״צ:

 באניית יהודים פליטים שני "הריגת

 שביקשו הרצל" "תיאודור המעפילים

 של להורג וההוצאה לא״י, להיכנס

 האחרים היהודים ושלושת גרונר

 נוספים אכזריות מעשי הנם היום,

 את להחמיר כוונה של רושם העושים

 בלאו־ גם מנשוא הקשה בא״י, המצב

 חדשה עדות גם משמשים הם הכי.

 לתוצאות המאוחדות האומות בשביל

מהמדיניות הנובעות ההרסניות

 המעצמה של הבלתי־חוקית

בא״י". המנדטורית

באמריקה התגובה
 הרוגי־ 4 על )סט״א( 17 ניו־יורק,

 ההסתדרות הנהלת פרסמה המלכות

 ההוצאה זו: הודעה באמריקה הציונית

 מתכוונת המוות דין פסקי של לפועל

 לרעתנו משפטי תקדים ליצור

 היהודית א״י של ריחם את ולהבאיש

 לא זה דבר המאוחדות. האומות בעיני

 התנגדות רגשות ויעורר יצליח

עמי־התרבות. בקרב נמרצים

 אסון למרות )סט״א( ניו־יורק

 את שהטיל בטקסס, בנמל ההתפוצצות

 את ותפס כולה אמריקה על צלו

 מלאים בעיתונות, הראשון המקום

 תגובות אמריקה עיתוני וגדושים

 אמריקאים ואישים ממוסדות

 ההוצאה על כאחד, חוץ ומארצות

 בא״י. המוות דין פסקי של לפועל

 ואף הפגנות ערכה נוער קבוצת

 בנין לפני משמרות העמידה

 רוקפלר, במרכז הבריטית האימפריה

אינצידנטים. כל היו לא אך

 הועהייל של דעת גילוי
 לפרסום מסרה הלאומי הועד הנהלת

זה: דעת גילוי

 באומות הבירור ימי סף על

 הישוב ראש על הונחתה המאוחדות,

 ארבע מהלומת בוקר לפנות אתמול

 תליות־סתרים עכו, בכלא התליות

אחרון. חסד מידת כל ללא

 הציונית התנועה ומוסדותיו, הישוב

 שלילה שלילתם מתוך ומוסדותיה,

 ומתוך הטרור מעשי את נוקבת

 המעשים כנגד לעמידה התגייסותם

 הפנו הפנימי, כוחם בכל האלה

 בקשת הארץ לממשלת בשעתם

 לארבעת הראשון גרונר, לדוב חנינה

 והכירה הישוב הכיר הנידונים.

 עניבת לא כי הציונית, התנועה

 הציבורית המערכה את תחזק התליין

הטרור. נגד

 חנינה. מלתת לבה הקשיחה הממשלה

 מן נעקרה כי התבשרנו, התליות ועם

 למוות נידונים של זכותם החוק

 גזר על לערער צבאיים במשפטים

 מאלו אחת זו אין כאילו דינם,

 בטלות שאינן האנושיות, הזכויות

 וללא חנינה ללא הבתליות, לעולם.

הארץ? את ירפאו ערעור,

 הספרדית העדה ועד מחאת
בירושלים

 בירושלים הספרדית העדה ועד

 דחופה לישיבה אתמול שהתכנס

 על לנציב במחאה לפנות החליט

 את השוללים השרירותיים החוקים

 להגיש הנידון של האנושית הזכות

 שמעה האסיפה משפטו. על ערעור

 ארבעת של תלייתם על דו״ח בחרדה

 הריגתם ועל עכו בכלא מלכות הרוגי

 הרצל" "תיאודור מעפילי שלושת של

 השלטון כלפי זוועתה את והביעה

כאלה. מעשים נעשים שבצלו

 קשה התעללות זוהי "אשמרתיי:
ורגשותיו בישוב

 "המשמרת של ביטאונה "אשמרת",

 סגירת לפני מגיב המפא״ית, הצעירה"

 הוצאתם על ספורות, במילים הגיליון,

 העיתון בעכו. הארבעה של להורג

 דוב על: מוות פס״ד "בוצע כותב:

 קשאני, אליעזר רוזנבאום, דוב גרונר,

אלקשי. מרדכי

 שניים שנרצחו לאחר עתה! דווקא

 וייתרם נפצעו רבים "הרצל", ממעפילי

 שלא בישוב איש יהיה לא גורשו!

 זה מעשה כי ובזעם, במרירות ירגיש

 התעללות אלא אינו הממשלה של

וברגשותיו..." בישוב קשה

 גם כדרכו מסלף לונדון רדיו
 מלכות להרוגי ביחס

 ששודרו מהידיעות )פאלקור(. לונדון

 בקשר לונדון רדיו ע״י ד׳ ביום

 בכלא היהודים ארבעה של לתלייתם

 כי המוטעה, הרושם מתקבל עכו

 אסרה א״י ליהודי הראשית הרבנות

 התלייה בזמן נוכחים להיות רבנים על

 מפני התלויים, של ההלוויה ובזמן

טרוריסטים. שהם

19.4.47
הרוגי־המלכות של האחרונים רגעיהם

 ארבעת של האחרונים רגעיהם על

 הפרטים נמסרים המלכות הרוגי

הבאים:

 משנתם אותם עוררו הלילה בחצות

 לחדר אותם הובילו שתיים ובשעה

 לשיר, התחיל גרונר התלייה.

 מודיע - התלייה לחדר כשהכניסוהו

 לא השלושה יתר - ״פלשתין״ סופר

 הגרדום, תחת כשעמד אף אתו. שרו

 שעתו וכשהגיעה לשיר, גרונר המשיך

 שסיים עד לחכות ביקש הוא למוות

 את שגמר ואחרי "התקווה", שירת את

אותם. ובירך לחבריו פנה ההמנון,

 ההוצאה נסתיימה "א־דיפעא" לפי

 5.15 בשעה הארבעה של להורג

בבוקר.

 היייד יוסף בן ליד לקברם ביקשו
 נוכחים שהיו השלטונות אנשי מפי

 נודע, להורג, ההוצאה בשעת

 ביקשו המלכות הרוגי שארבעה

 בראש־ הקברות בבית אותם לקבור

 יוסף. בן שלמה של קברו ליד פינה,

 גם נתמלאה. לא זו משאלתם אולם

 הייתה שזו מודיעה פוסט" "פלשתין

 לפני כי מוסר "א־שעב" משאלתם.

 התלייה, לעמוד עלה גרונר שדוב

 וכך "שלום", באמירת מחבריו נפרד

אחריו. מהנותרים אחד כל נפרד
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 פסייד את ולשמוע לקום סירב
 עליו שפקד לקצין ציית לא גרונר דוב

 את לשמוע כדי רגליו, על לקום

 לפועל, המוות גזר הוצאת על הפקודה

 כנראה, ניסו ואז עיתון, אותו מודיע

 הוא אולם בכוח, רגליו על להקימו

תגרה. ופרצה התנגד

 הנידונים ביקשו "א־דיפאע" לפי

 לומר כדי הסוהר, לבית רב להביא

 ______ אתםויידוי•

לשופן אבל מרש
 הידוע, הצרפתי־יהודי הפסנתרן

 פרידה קונצרט אמש נתן אשכנזי,

 מחוץ ניגן, הוא בת״א. "אהל" באולם

 שופן, של האבל מרש את לתוכנית,

בעמידה. לנגינה האזין הרב והקהל

 בביהכ״נ עצרת־אזכרה תהיה
בתייא הגדול

 תתקיים הבא די ביום כי לנו, מוסרים

 אסיפת בתל־אביב הגדול הכנסת בבית

 המלכות הרוגי לארבעת אזכרה

 למותם. שבעה במלאת עכו, במבצר

 לת״א הראשי הרב ישא הספד נאום

אונטרמן. א. י. הרב יפו,

 וירושלים לחם בית אסירי צום
 לחם, בית בכלא האסורות האסירות

 צמו בירושלים, היהודים האסירים וכן

 מזונם את לקבל וסרבו שלשום

 של תלייתם על הידיעה כשהגיעתם

 עכו. בכלא המלכות הרוגי ארבעת

 האסירים נתאספו ירושלים בכלא

 לעילוי מיוחדות תפילות והתפללו

ההרוגים. נשמת

לארץ בחוץ התלייה הדהבקר

המצב להחרפת חוששת הסוכנות
18.4.47

 גרונר אחות של פרידה הביקור
 היא מחר ת״א. עירית ראש אצל

לאמריקה ממריאה
 שלשת בכל היהודית הסוכנות דוברי

 וניר לונדון בירושלים, - המרכזים

 לרגל הזדעזעות דברי הביעו - יורק

 הנידונים, ארבעה של להורג ההוצאה

 עלול זה שמעשה חמורה ודאגה

 בארץ, המצב את יותר עוד להחריף

הכי. בלאו המתוח

 היום אמר בירושלים הסוכנות דובר

 שמספר החוץ, עיתונאי עם במסיבה

 הרגיל, מכפי רב היה בה המשתתפים

 בוצעה השלטונות של "הפעולה" כי

 קיבל הפשוט שהאזרח כזאת, בצורה

 להסתיר רוצה שהממשלה הרגשה

 כי העובדה על עמד הוא מפניו. משהו

 בעוון רק נידונו הצעירים מן שלושה

 העובדה את גינה הדובר נשק. נשיאת

 על מראש לקרובים הודיעו שלא

 הטקס נערך ושלא להורג ההוצאה

 "צו התלייה. לפני המקובל הדתי

 "להחזיר הדובר, סיים הוא", השעה

 המפעל של לדרך הארץ את

 המתיחות את ולהפיג הקונסטרוקטיבי

הממשלה". מדיניות עקב שנוצרה

 את להחריף המכוונת "אכזריות
באייייי המצב

)סט״א(. לונדון

 פסקי 4 של לפועל ההוצאה עם בקשר

 הסוכנות פרסמה בא״י דין־מוות

 דלקמן: ההודעה את היהודית

 היא נידונים 4 של להורג הוצאתם

 המכוון אכזריות של חדש מעשה

 בארץ־ישראל. המצב את להחריף

 האומות לארגון עדות היא וזאת

בארץ

עכו בכלא הבלהות ליל  הרות התוצאות "על המאוחדות

 חוקית הבלתי המדיניות של השואה

בארץ־ישראל". המנדט מעצמת של

 לעניין נזק ־להביא "הכוונה
היהודי"

 הנהלת פרסמה המלכות הרוגי 4 על

 הודעה באמריקה הציונית ההסתדרות

 דין פסקי של לפועל ההוצאה זו:

 לעניין נזק להביא מתכוונת המוות

 ארץ של ריחה את ולהבאיש היהודי

 האומות בעיני היהודית ישראל

 ויעורר יצליח לא זה דבר המאוחדות.

 עמי בקרב נמרצים התנגדות רגשות

התרבות.

יורק בניו מחאה הפגנות
)סטייא( יורק ניו

 צלו את שהטיל בטקסס האסון למרות

 המקום את ותפס כולה אמריקה על

 ניר עיתוני פרסמו בעיתונות, הראשון

 ההוצאה על לרוב תגובות הבוקר יורק

 הנידונים 4 על הדין פסקי של לפועל

 ואישים ממוסדות בא״י, למוות

 כאחד. חוץ ומארצות אמריקניים

 העמידה ואף הפגינה נוער קבוצת

 האימפריה "בניין לפני משמרת

 היו לא אך רוקפלר, במרכז הבריטית"

אינצידנטים. כל

 מחר רק תמריא גרונר אחות
 פרידמן, הלן הגב׳ גרונר, של אחותו

 בדרכה היום הארץ את לצאת שעמדה

 נסיעתה את לדחות נאלצה לאמריקה,

 מזג שבגלל מאחר בבקר, מחר עד

 המטוס. נתאחר הרע האוויר

 לפועל המות גזר להוצאת הסידורים

 כל נעשו עכו בכלא שלשום. עוד נעשו

 לארבעה שהודיעו טרם עוד ההכנות

 להם. שהוקם הגרדום על הנידונים

 משנתם אותם עוררו הלילה בחצות

 העומדים של מדים והלבישום

 אותם הובילו 2 ובשעה להיתלות,

 לשיר, התחיל גרונר התלייה. לחדר

 מודיע - התלייה לחדר כשהכניסוהו

 לא השלושה יתר - ״פלשתין״ סופר

 הגרדום תחת כשעמד אף אתו. שרו

 ביקש הוא למות, שעתו וכשהגיעה

 שירת את שיסיים עד לחכות

 ההמנון, את שגמר ואחרי "התקווה"

 "א־ לפי אותם. וברך לחבריו פנה

 של להורג ההוצאה נסתיימה דיפעא"

בבוקר. 5.15 בשעה הארבעה

לקום סירב
 עליו שפקד לקצין, ציית לא גרונר דוב

 את לשמוע כדי רגליו, על לקום

 לפועל, המוות גזר הוצאת על הפקודה

 כנראה, ניסו, ואז עיתון, אותו מודיע

 הוא אולם בכוח, רגליו על להקימו

תגרה. ופרצה התנגד

עכו בכלא צום
 אותו היה היהודיים עכו אסירי 120ל־

 החליטו הם בבוקר חרדות. ליל לילה

 אתמול, יום במשך תענית לערוך

אבל. לאות

זהירות אמצעי
 כוחות ע״י שלשום בליל הוקפה עכו

 צבא משמרות גדולים. ומשטרה צבא

 הרחובות פגי על פשטו ומשטרה

 הנהגים תעודת את בקפדנות ובדקו

 מספרי את ורשמו העיר דרך הנוסעים

 מוסרים, מטבריה המכוניות. כל

 שלשום חנו גדולים צבא שכוחות

 סוריה־ארץ־ישראל, בגבולות ואתמול

 הודיעו החיילים פעולה. לכל דרוכים

 דרכי על שהוטל העוצר על לנהגים

 בלילה שהגיעו רבות מכוניות הארץ.

 נאלצו הנקרה, בראש הגבול לתחנת

 הלילה, כל במשך הגבול על לחנות

 דרכן את להמשיך אפשרות מחוסר

 הממשלה מחלקות כל העוצר. בגלל

 שבתו בחיפה היהודיים באזורים

 הדר על שהוטל העוצר בגלל אתמול

 בשעה העבודה החלה בנמל הכרמל.

 נתנו לא לקהל אך בצהריים, אחת

 עם הסגר, עליו שהוטל לנמל לגשת

 הרצל". "תיאודור ספינת של בואה

 מכוניות נבדקו בירושלים ואף בחיפה

 אתמול. יום במשך לעיר ונכנסו שיצאו

 לנוסעים מכוונת הייתה הבדיקה

 נעצרו בירושלים בלבד. היהודים

 וערבים, יהודים עוצר, עברייני כמאה

 ומעלה מא״י 50 של לקנסות שנשפטו

 נעצרו אביב בתל אף לבתיהם. ונשלחו

 מהם שאחדים עוצר, עברייני כמה

 שהלך נער ביניהם חיילים, ע״י הוכו

 נערים חסמו העוצר, אף על לרופא.

 כמה ופחים אבנים של בבריקדות

 יפו. של העבריות בשכונות רחובות

 כעבור אך הבריקדות, את הסיר הצבא

מחדש. הוקמו הן קצר זמן
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 ידייעדת
הערב חדשותאחרונות

20.4.47

 מוסקבה ברדיו חריפה התקפה

וורשה ורדיו
בארץ־ישראל החירום חוקי על

 המוות דין ופסקי הביניים, מימי "החוקים
 ובווין אטלי לדברי אילוסטרציה מהווים הסיטוניים

האנגלית" הדמוקרטיה על

17.4.47

 מנבאת האמריקאנית העיתונות
 לאחר בארץ הטרור להגברת

 לפני וחבריו גרונר תליית

הערעור תוצאות

 רדיו ערך אמש, באידיש, בשידור

 חוקי על חריפה התקפה מוסקבה

 בא״י. המוות דין ופסקי החירום

 ובווין אטלי "האדונים אמר: הקריין

 היא האנגלית הדמוקרטיה כי טוענים

 והצודקת המשוכללת הדמוקרטיה

 עדיין שבו בא״י, המצב בעולם. ביותר

 התורכים של הביניים ימי חוקי קיימים

 מוצאים הצבאיים הדין בתי ושבה

 מהוות - בהמון מוות פסקי־דין

 של זו לטענה ביותר נאה אילוסטרציה

 בריטניה"... ממשלת ראשי

 של לזכרם עולמים ותהילת כבוד

הלאומי הצבאי הארגון ח>»ל»

 רוזנבאום דב ר גרוב ב ד
קשנ» אל>עזר אלקוש> מרדכ>
בכלא־עבו הבריטיים התליינים על-ידי לגרדום שהועלו

תש״ז. בניסן כ״ו ביום
:ה ו צ מ ם נ ב ר ר!

למולדת! חדות - לאויב מות
ישראל חדות לוחמי תש״ז ניסן - במחתרת

 החוץ מיניסטר סגן מודיע: ורשה רדיו

 לו יש מה נשאל גרוש, מר הפולני,

 החוץ מיניסטר סגן של לדבריו להעיר

 בריטניה שממשלת מייהו, הבריטי,

 סוציאליסטים ממאסרי מודאגת

 נא ידע כך: על השיב גרוש מר בפולין.

 פולין ממשלת כי הבריטי המיניסטר

 עתה הקיים המצב מן ביותר מודאגת

 מודה הייתה פולין ממשלת בא״י.

 הייתה אילו בריטניה, לממשלת

 המתרחש על אינפורמציה לה מספקת

בא״י. עתה

 של המיוחד סופרו )מאת יורק ניו

 על הידיעות "חדשות־הערב"(.

 הצעירים 4 של לתלייה הוצאתם

 הבית עוצר ועל עכו במבצר היהודים

 את הדהימה הישוב ערי כל על שהוטל

 היהודית העיתונות אמריקה. יהדות

 כי הראשיים, במאמריה היום מציינת

 קבוצה שתולים הראשון המקרה זהו

 את ומביעה בצוותא בא״י יהודים של

 בארץ שהשלטונות על הזדעזעותה

 מבלי להורג האנשים את הוציאו

 החדש הערעור לתוצאות לחכות

בלונדון. המלך למועצת שהוגש

 הכללית האמריקאית העיתונות

 להגברת חמורים חששות מביעה

 גרונר תליית לאחר בארץ הטרור

וחבריו.

 האנגלית העיתונות
הארבעה תליית על

 הערבית המודיעין סוכנות לדברי

 האנגלית העיתונות אתמול הבליטה

 הצעירים תליית על הידיעה את

 סבורים הציבור. ע״י בסיפוק ונתקבלה

 נגד ראשון תקיף צעד זהו כי

הטרוריסטים.

 עם הצבא מפקד של פגישה
האזרחי השלטון ראשי

 בירושלים התקיימה בבוקר אתמול

 בכל הצבא מפקדי של פגישה

 ראשי השתתפו בהם המקומות

 לאחר במצב לדון כדי האזרחי השלטון

"אדיפאע" - הצעירים תליית

 בריטים נתינים על ההגבלות
הוחמרו בארץ

 הגרים בריטים נתינים על ההגבלות

 נשלח חוזר מאתמול. הוחמרו בארץ

 ובו הבריטיים הנתינים לכל אתמול

 לצורכי ההקלות כל כי להם מודיעים

 בוטלו. לאזור מחוץ וקניות טיולים

 גמר עם מיד לבתיהם לחזור עליהם

 מכונית כל עצרו שוטרים עבודתם.

 המוגנים האזורים מאחד שיצאה

 נמצאים הנוסעים בין אם וחקרו

 כל כי הודיעו הם בריטיים. אזרחים

לביתו. מיד לחזור חייב בריטי נתין
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17.4.47

גרונר ימי 105
1947 באפריל 16 - בינואר 1

 על מאפיל הארץ, על צל מטיל המוות "משפט מות. דין פסק - בינואר 1
)"הבקר"( האחרון" בזמן שצצו תקוות

 האישור על הודעה פס״ד. את אישר בארקר הגנרל - בינואר 23
בכלאו. גרונר לדוב נמסרה

 הרבנים בירושלים. לא־רשמית נודע האישור דבר - בינואר 24
לשלטון. פונים והמוסדות

קולינס. מיגיור נחטף - בינואר 26
 הממשלה. של אולטימטום ווינדהאם. השופט נחטף - ביגואר 27

מיד!" החטופים את "שחררו ת״א: עירית ראש קריאת
 עד הדין פסק ביצוע את להשהות הסכים הראשי המפקד - בינואר 28

שוחרר. השופט המלך. במועצת לערעור

הצדק" מדרך ייסטיה
 בפרלמנט: שאל האופוזיציה, מנהיג צירצייל, ווינסטון - בינואר 28

 מהפעילות כתוצאה הרגילה הפרוצדורה מדרך לגמרי סטו לא "האמנם
הטרוריסטית?".

אדוני". "לא גיונס: קריץ׳
 דב כי לויצקי עו״ד בשם שמועות קולינס. מיגיור שוחרר - בינואר 29

 תקנות חוקיות על שיערערו בתנאי הערעור, בקשת על חתם גרונר
 עו״ד למוות. הוא נידון שלפיהם הדין, בית חוקיות ועל החירום שעת

 ואמונה נחושה החלטה בעל אמיץ, איש הוא "גרונו־ אומר: לויצקי
 שהמטרה ובלבד חשובים אינם ומותו חייו כי הסבור בעקרונותיו,

 אמר העיתונאים אחד לשאלת בתשובה תושג". - למענה חי שהוא
עליו". שפויה שדעתו "בודאי הוא:

צבאי. במצב איום הבריטים. למשפחות פינוי הודעת - בפברואר 1
 וואלאס, הנרי לחתום. גרונר לדוב העיתונות פניית - בפברואר 2

 לנציב במברק פנו ברימפילד לואים והסופר אמריקאיים סנטורים
חנינה. בבקשת

 גרונר, אחות פרידמן, הלן צאת על ראשונה הודעה - בפברואר 3
לירושלים. הברית מארצות

 18ה־ עד נדחה הדין פסק ביצוע כי מודיע, יורק ניו רדיו - בפברואר 6
בפברואר.

 לאונ״א: פנה גיילט, סנטור באמצעות קריצמן, עו״ד - בפברואר 8
 נבקשכם ביוון, גרילה אנשי ששת של פס״ד בעניין שהתערבתם "כשם

 דודו בשם המלך למועצת לערער בקשה הוגשה בלונדון להתערב".
גרונר. פרנק יורק, בניו גרונר של

למוות נידונו שלושה עוד
 מרדכי ,23 בן קשאני אליעזר ,24 בן רוזנבוים, דב - בפברואר 10

חיים חברם למוות. נידונו ההלקאות", "ליל אסירי ,21 בן אלקחי

עולם. למאסר נידון ,17 בן גרבובסקי,
 האחרון ברגע הארץ. את בחשאי יצא בארקר גנרל - בפברואר 13

 נציב לרצון - שמוסרים כפי - בניגוד המות, דין פסק את אישר
 דחיות לאחר היוצא. המפקד מן להיפרד כך, בשל סירב, אשר העליון,

גרונר. של אחותו ארצה באה האוויר מזג בשל רבות
צבאי! מצב - במרס 2

וירושלים בלונדון משפטית האבקות
 המלך. מועצת בפני לערער גרונר של דודו בקשת בירור - במרס 11

 נתין הוא "המערער כי טען, בירושלים בית־הסוהר מנהל של נציגו
 הנידון של קרובו שהוא זה מלבד לעניין. קשר לו ואין אמריקאי

במרס. 25ל־ נדחה הדיון המשך בארץ־ישראל". שהתאזרח
ברזני. משה נגד מוות פס״ד - במרס 17
 מועצת של המשפטית הועדה דחתה אחד יום של באיחור - במרס 26

 דומה מקרה אמנם "היה גרונר. פרנק של הערעור בקשת את המלך
 העדה בדמות התייצב ערעור בבקשת שפנה המעונין שהצד לשעבר,
 ערעורו", את להשמיע האפשרות לו ניתנה זה ומטעם עצמה היהודית

המלך. מועצת רומזת
 רוקח ישראל מר של כוחו את ליפות מחליטה ת״א עירית - במרס 27

הנ״ל. לרמז בהתאם לערער,
 נידונו ,22 בן אזולאי, ודניאל ,18 בן פיינשטיין, מאיר - באפריל 3

 ביטון מסעוד בירושלים. הרכבת תחנת בפיצוץ השתתפות על למוות
שוחררו. הורביץ ומשה

 רוקח י. מר בקשת את דחה בירושלים העליון הדין בית - באפריל 7
 בית־הדין החלטת גרונר. נגד פסק־הדין לביטול ת״א קהילת בשם

 לו אי־אפשר הקהילה ראש המסקנה: דקות. שמונה במשך הוקראה
 למשל, כמו, אחת, לעדה רק לא נוגעת "בקשתו כי זה, בעניין לערער
בארץ". העדות לכל אלא נישואין, במקרה

המלך. למועצת יוגש זה פס״ד על ערעור - באפריל 8
 הודיע בתוקפה", - גרונר פס״ד בהוצאת ״הדחייה - באפריל 9

הממשלתית. המודיעין לשכת מנהל סטאבס, מר ירושלים לעיתונאי
 פתאומית העברתם לעכו. מועברים חבריו ושלשת נרונר - באפריל 14

רוקח. י. מר של הערעור בלונדון רשמית מוגש חששות. ומעוררת
 לעכב גיונס קריץ׳ אל פנו מלונדון, מדינאים בהם אישים, - באפריל 15

 של אחותו הצדק". למען לא אם השלום, "למען הדין גזר ביצוע את
בעכו. לבקרו רשיון קיבלה גרונר

 לאחר השניה בשעה באפריל, 16ל־ 15מ־ לילה ובאותו - באפריל 16
 רב שיוזמן בלי אפילו ובחשאי, בחיפזון לתלייה, הארבעה הוצאו חצות,

בפיו. ו״התקווה" גרונר לגרדום הלך ותחילה לוידוי־
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 ידיעות
אחרונות

שנים עשרה חמש מקץ28.7.62

 ז״ל גרונר בדב שירה האיש עם - אפריקה במעמקי
 רמת־גן משטרת של הבריטי המפקד דגלי, עם ראיון מתוך קטעים

 בעת קל ופצעו גרונר בדב שירה והוא הבריטי, השלטון בימי
המשטרה. תחנת על ההתקפה

 מוכן אתה "האם גרונר, אמר דנלי", "מר
יהודי?" טירוריסט של ידו ללחוץ

 האחת החוליה איננו גרונר דב
 עם דנלי מיגיור את המקשרת

 המפקד היה שנים במשך ישראל.
 עם והתגורר רמת־גן משטרת של

 במצודת־המשטרה ובתו אשתו
 לפתח־תקוה, הראשי הכביש שעל

 נפצע גרונר שרב מצודה אותה
 בהתקפה כשהשתתף בה ונשבה

עליה. אצ״ל של

מבצע היה היה

 אצ״ל של יחידה .1946ב־ זה היה
 מצודת־ על התקפה ביצעה

 ל״רכוש" כדי בר״ג, המשטרה
 מתוכננת היתה ההתקפה נשק.

 ושלטי־ דרכים מחסומי להפליא.
 כל על הוצבו מטעים תנועה

 כדי לרמת־גן, המובילים הכבישים
 הצבא תגבורות את לבלבל

 המצודה לעזרת לחוש העלולות
 התחפש הפורץ הכוח הנתקפת.
 ע״י נעצרו שכביכול לערבים

 אצ״ל )אנשי משטרה משמר

 אלו למאסר. שהביאום במדים(
 על בחוץ, מזויינים. היו ואלו

 יחידות ניצבו הסמוכים הגגות
 כי אם קרב, שיפרוץ למקרה חיפוי

 צפוי. היה לא הוא - התוכנית לפי
 שאנשי ברגע פרץ. זאת ובכל
 ו״שומריהם"( )ה״אסירים" אצ״ל

 השתלטו הם - הבנין בתוך נמצאו
 ועל המשטרה תחנת על בנקל
 של אחרים באגפים הנשק. חדר

 משפחות התגוררו שם הבנין,
 גם התבצרו הבריטים, הקצינים

 סדקי מבעד וירו שוטרים מספר
 ולא פגעו לא אך - החלונות
 נפתחה הרעה לאיש. הפריעו
 אנשי מספר לגמרי. אחר מכיוון
 נחפזו כערבים לבושים אצ״ל

 העליונה בקומה לחדר־האלחוט,
 האלחוטאי עליו. להשתלט כדי

 לשמע מחדרו שיצא היהודי
 ערבים קבוצת ראה היריות,
 וחשב לעברו רצים מזויינים
 על איך־שהוא השתלטו שערבים
 שהתלקח הקצר בקרב התחנה.

 ושוטר אצ״ל אנשי שני נהרגו
 המתקיפים ואחד אחד, ערבי
 - קשה פצוע בדמו, מתבוסס נמצא

גרונר. דב חי אך

נפלו שלושתם

 בפתח־תקוה בסיור הייתי "אני
 לעזרה", השידור שם נקלט כאשר
 "אמרו בלאגוס. דנלי מיגיור סיפר

 שהתחנה משדר יהודי ששוטר לי
 האמנתי, לא בתחילה הותקפה.

 ה־ בת ובבתי באשתי נזכרתי אבל
 בתחנה, שנשארו הארץ, ,ילידת6

 ליבי. את מילא לגורלן ופחד
 עוד עם וביחד למכונית זינקתי

 ותד, בריטים־פול קצינים שני
 נחפזו הרחוק, במזרח הנמצאים

 לרמת־גן. התגבורת טור בראש
 מוקש התפוצץ הדרך "בחצי
 צבאית מכונית ראינו לגשר מתחת

 לעברה וירינו במהירות, מתרחקת
 הגענו "כאשר השתהינו. לא אך -

כך הכל. הסתיים כבר לרמת־גן

 שקט. שרר מסביב לרגע. דימינו
 אנשים שלושה ראינו אז אבל

 פתחנועליהם נשק. עמוסים רצים,
 נפלו. שלושתם השיבו הם באש.

 מה לראות התעכבתי לא "אפילו
 לתחנה־ואשתי פרצתי להם. אירע
 קצת אך ושלמה בריאה מולי, באה

 שנפתחה לפני קלה שעה מפוחדת
 עם לשחק בתי יצאה ההתקפה,

 אחד אריאל. הקצין של ילדיו
 קרקע בקומת היהודים, הקצינים

 אשתי נבהלה היריות דחלו וכאשר
 אליה, להגיע וניסתה מוות עד

 גבר אותה עצר המדרגות על אבל
 לחזור לה ואמר באקדח מזוין

 ואדיב מנומס היה "הוא לחדרה.
 עד פג לא אשתי של פחדה אבל

 בריאה ילדתנו את שראתה
לפני מספר דקות ושלמה,

שהגענו".

דם זב פצוע

 בכניסה אשתי עם בעמדי "ואז
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 - פצוע השוטרים הכניסו לתחנה,
 בחיים שנותר היהודי הטירוריסט

 דם ירינו. עליהם השלושה מבין
 מסוגל היה הוא אך מפניו, זב רב

 לעצור וניסינו אותו הושבנו להלך.
 ידי תחת הייתה לא הדם, פרץ את

 לי הושיטה אשתי אבל תחבושת,
 אל אותה לחצתי קטנה ממחטה

 רוותה ובמהרה הפתוח הפצע
 קרוב היה "הפצוע דם." כולה

 הצליח הוא אבל להתעלפות.
 למין־ המרוסקים פניו את לעקם
 באנגלית: לומר וניסה חיוך

 פגישתי הייתה "זו "תודה".
גרונר". דב עם הראשונה

עצמו זיהה גרונר

 היתה כבר הבאה הפגישה
 הצבאי הדין בבית בירושלים,
 אגף האיתן, האבן בנין שבטלביה.

 מוקף היה איטלקי, מינזר של
 שומרים ביותר. חזקה שמירה

 דב את גם הקיפו רבים מזויינים
 כבר סנטרו - שפצע גרונר,

 התקשה שעדיין אבל החלים,
 לא גרונר שדב ידוע היה לדבר.

 כל נהגו כמוהו הדין. בבית יכיר
 לפניו. לדין שהובאו אצ״ל אנשי
 שיטה באיזו ברור היה לא אבל

 הכרתו אי את להפגין גרונר ינקוט
 חשש בסנטרו, פצוע והיה מאחר

 סטאבס, המיור הצבאי, התובע
 יפנו כאשר ישיב לא כלל שהנאשם

 דב שהוא יודה לא ואף אליו
 מיגיור סיפר "התובע", גרונר.
 מאוד מודאג "היה דנלי,

 לא גרונר אם כי זו. מאפשרות
 מבין שהוא יראה ולא כלל, ידבר

 השופטים עלולים המדובר, את
 איננו שהנאשם הוכחה לדרוש

 בדיקות עוד - הדבר ופירוש חרש
 ועל נוספות, ודחיות רפואיות
 לסיים מגבוה לחץ הופעל התביעה
 "משום גרונר. פרשת את במהרה

 שגרונר סטאבם החליט מה
 מאשר חיוב ביתר אלי מתייחס

משום אולי האנגלים. ליתר

לו: אמרתי נגדו. כעד
חיי את סיכנתם "בהתקפתכם
לי: ענה הוא וילדתי". אשתי
לא מפורשת הוראה "קיבלנו

 ראשו את נשא הוא שבהכניסי,
 ממני ביקש כן כי הנה אלי. וחייך

 השופטים, כניסת לפני התובע,
 מתעתד הוא אם גונר את שאשאל
 שאלתי בזהותו. להודות לפחות
 בכתפיו. ומשך חייך רק וגרונר
 הודה - המשפט משהחל ״אבל
 חדל מכן לאחר גרונר. דב שהוא
המשפט". בית עם פעולה לשתף

לכם... קרה אילו

 לי ניתן לא הצוהרים "בהפסקת
 השלטונות ביה״ד. אולם את לצאת
 לחטוף עומד שאצ״ל עדין חששו
 באולם איפוא, נשארתי, אותי.
 ומן השופטים מן שהתרוקן גדול

 גרונר דב רק בו ונותרו הקהל,
 בתא יושבים שומריו, וארבעת

 בשיחה. פתחנו אז הנאשמים.
 הבריטי, בצבא חייל שהיה גרונר,
 בשל כי ואם אנגלית לדבר היטיב
 קלחה בדיבור. התקשה פצעו

 קר־ היה הוא ברהיטות חשיחה
 להזכיר צריך הייתי ושאנן. רוח

 יושב שלפני לפעם מפעם לעצמי
 השיחה את הגרדום. בצל אדם

 יודע אינני היום אני-עד פתחתי
 הרצון אולי כן. לעשות השיאני מה

מופיע שאני על בפניו להתנצל

 נשק. לתפוס רק באנשים, לפגוע
 הערבי השוטר על מצטער אני

שנהרג".
 יודע אני הוא: אמר מכן "לאחר
 רק הבריטים, השוטרים שאתם

 אינכם אבל הוראות, ממלאים
 על לי מספר החל "ואז צודקים".

 על בהונגריה, הקטנה בעיירה חייו
 הושמדה שברובה משפחתו גורל

 לי סיפר הוא הנאצים. ע״י
 הנאצים שעשו מה על בהרחבה
 ידעתי נוראים. דברים ליהודים.

 לא מעולם אבל במעורפל, עליהם
 לשמע עתה, בפרטים. התעניינתי

 בשקט הקולחים הנוראים הדברים
 דין שגזר אדם של מפיו כזה

 לראשו מעל תלוי היה כבר המוות
 סימן אף הראה לא ואף־על־פי־כן

 על ורק שלו - לגורלו קל חרה
 שנרצחו אלו על דיבר, האחרים
 שמחכים אילו ועל באירופה

 להיפתח הפליטים במחנות ביאוש
 בי. עברה חלחלה - הארץ שערי

 הדברים היום עד מצלצלים באוזני
 כשבאי ההפסקה, בתום לי שאמר

 הוא לאולם. חוזרים החלו המשפט
 לכם, אלה דברים אירעו "לו אמר:
 גם - למשפחותיכם עמכם, לבני
 "אותו כמונו". נוהגים הייתם אתם
עמו". הסכמתי רגע

בבכי פרצתי

 את מסר דנלי נמשך. המשפט
 נוספות. עדויות נשמעו עדותו.
 ידיו בתאו, בשקט לו ישב גרונר
 ניסה ולא באזיקים, ורגליו

 הוא המשפט. במהלך להתערב
 שנסתיימה קצרה בהכרזה הסתפק
 נפלה יהודה ואש "בדם במילים:

 לא הוא תקום". יהודה ואש ובדם
 ביה״ד, כשאב גם זע ולא נע

 - דינו חרץאת פל, הקולונל
 לעברי חייך שוב הוא למוות.

 שהובילו המשוריין אל כשנלקח
 לנו גם כשניתן שעה, לאחר לכלא.
 המרכזי הכלא לבית סרתי לעזוב,

 שהם, כל לסידורים ירושלים, של
 הפתעה לרמת־גן. שאחזור לפני

 הכלא, מפקד שם. לי ציפתה
 צארלטון־אדם הבריטי הקצין
 "האסיר, לי: אמר - נעים לא מאוד

 מוכן אתה לראותך, רוצה גרונר,
 והלכתי בחיוב השבתי לראותו?"
 גרונר, לתא. המפקד בעקבות

 הריצפה, על מחצלת על שרבץ
 התרומם התא, סורגי מאחורי

 אמר, דנלי", "מר כשהתקרבתי.
 לחיוך, מתעווה סנטרו - כשצלקת

 של ידו ללחוץ מוכן אתה "האם
את לו הושטתי יהודי?" טרוריסט

 וציארלטון הסורגים בין ידי
 מורת־רוח. של בנחירה הסתלק

 ידיו בשתי ידי את תפס גרונר
 אמר, אחרים", "בתנאים ולחצה.
 לא ידידים". להיות יכולים "היינו

 בבכי. ופרצתי יותר, בי עצרתי
 את שלח למות, ההולך אדם והוא

ואמר בעידוד, כתפי על וטפח ידו
 אל - שלו מופלא שקט באותו -

 יכולתי לא בסדר..." תדאג...יהיה
 לא ויותר והתרחקתי. פניתי יותר.

 ציארלטון הסתכל בחוץ ראיתיו.
 ושאל האדומות, עיני על בתמהון

 שלא בחרתי לך?" קרה "מה בחעג:
 ואחרי והלכתי. לו לענות

 כל שנידחו אחרי חודשיים,
 בלונדון לבתי־דין הפניות

 שנכשלו אחרי המלך, ולמועצת
ערובה בני לחטוף האצ״ל נסיונות

 מפי לגרדום. גרונר דב הועלה -
 על מר שהוא שמעתי בעכו ידידים

 השקט ועל המופלא, ליבו אומץ
 עד שלו הפטריוטיזם ועל שלו

 אדם היה הוא האחרון. רגעו
נפלא..."

* * *

 עם הארץ את עזב דנלי מיגיור
 והשתקע ,1948ב־ המנדט, תום

 מלון בית של כמנהל באנגליה,
 שלווה של שנים שלוש אבל כפרי.
 יכול אשר כל היו האנגלי בכפר

 לו משהוצעה - ואז לשאת.
 משטרת מפקח של המישרה
 על קפץ - בניגריה התנועה
 9כ־ שם משרת הוא ההצעה.

לפנסיה. יפרוש שנים.והשנה
 שלי". הכפר אל אחזור "בוודאי

 רוצה אני כן לפני "אבל אמר,
 להיפגש רוצה אני בישראל. לבקר

 אבל שם, שלי הידידים כל עם
 זכרו עם להיפגש רוצה אני בעיקר

 לו שהקמתם שמעתי גרונר. של
 פרחים זר להניח רוצה אני מצבה.
 ביותר האמיץ לאדם לפניה.

לידיד..." בחיי, שהכרתי
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הביחד
25.5.54

הי ביום ברמת־גן תחנך גרונר דב לזכר האנדרטה

 וחבריו, גרונר דב לזכר האנדרטה

 השולח יהודה, גור־אריה בצורת

 הוקמה הבריטי, באריה ציפורניו

 בגינה מקומה על אתמול יום במשך

 בו במקום רמת־גן, משטרת ממול אשר

הבריטים. ידי על ונשבה גרונר נפצע

 של בגובה ברונזה, היצוקה האנדרטה

 בגובה בטון כן על והקבועה מטר, שני

 בטקס ה׳, ביום מחרתיים תחנך דומה,

חגיגי.

 בעבודת חזו ושבים עוברים מאות

 בהצבת שעסקו והסבלים, המנופים

 אורלוף, חנה גבי הפסלת, הפסל.

 הפיסול עבודת על פרטים שמסרה

 כי אמרה, האנדרטה, של והיציקה

 רעיון את שנתיים. נמשכה העבודה

 אצ״ל. מפקדי עם יחד הגתה האנדרטה

 ששה נמשכה האנדרטה יציקת

 הוא הפסל כי אמרה, הפסלת שבועות.

 שעשתה ביותר והגדול יצירתה, פאר

 הפסל עם יחד הגיעה האמנית כה. עד

 מפקחת והיא לישראל מצרפת באוניה

 בצד הבסיס. על בהצבתו העבודות על

 הכתובת נקבעה האנדרטה של הקדמי

 - המרד ״בלהב מברונזה, באותיות

 זיבוטינסקי. ז. - להצית״ אש שא

 האצ״ל, סמל נקבע זו לכתובת מתחת

 "דב המלים גדולות, באותיות ובצדו,

הי״ד". גרונר

 שמותיהם נקבעו הבסיס של ימין בצד

 נהרגו אשר אצ״ל חברי שלושה של

 "בקרב דלהלן: בנוסח זו, בפעולה

נפלו: החופש נשק לרכישת

 ר״ק ישראל, פיינרמן - אהוד סמל

 - יצחק החייל יעקב, זלוטניק - נמרוד

יצחק. פילו

 מתנוססת הבסיס של שמאל בצד

רבים". נגד "מעטים הכתובת
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אלקחי מרדכי
הלאומי הצבאי הארגון חייל

16.4.1947 חש״ז, בניסן כ״ו עכו, בכלא לגרדום עלה

 (10.3.25) תרפ״ה באדר ב־י״ד נולד ואברהם, אורה בן

 חיו מטורקיה, ארצה שעלו הוריו, בפתח־תקוה.
 את הפסיק הרבה, במסירותו ומרדכי, ובעוני, במחסור
 לאביו לעזור כדי עבודה לחפש ויצא עשר בגיל לימודיו
המשפחה. בפרנסת

 הצעיר". "מכבי הספורט לאגודת הצטרף צעיר בגיל
 האדם ובאהבת החיים ובשמחת מעולה, ספורטאי היה
פעילות. בכל החיה הרוח היה שבו

 מילאה ומאז מחבריו, רבים עם לאצ״ל התגייס 1943ב־
 בהתלהבות ישותו. כל את המחתרת עבודת

 הוא עליו. שהוטל תפקיד כל מילא לו האופיינית
 מהרה ועד האימונים, של הראשון בשלב הצטיין
 שותף, להיות - ללוחמים קבוצתו, עם יחד הצטרף,
השחרור. למסע בפועל,
 נשק וב״החרמת" רבות קרביות בפעולות השתתף

האויב. של צבא ממחנות
 בקלקיליה, הבריטית המשטרה מבצר על בהתקפה
 נפש מסירות גילה תש״ה, הכיפורים יום במוצאי
 ובהחזרתם הפעולה פצועי בהצלת עילאיים לב ואומץ
לבסיס.
 על האצ״ל של גמול פעולת— ההלקאות" ב״ליל

 נאסר — הבריטים בידי הארגון מחברי אחד הלקאת
 ולאחר צבאי, למשפט הועמדו הם מחבריו. אחדים עם

 נאום ונשאו לשופטם, השופטים בסמכות שכפרו
למוות. נידונו הבריטי, השלטון כלפי האשמה

 ועם קשאני, ואליעזר דרזנר יחיאל חבריו, שני עם יחד
 המוות מתא מרדכי הועבר גרונר, דב אצ״ל חבר

 לגרדום, הארבעה הועלו שם עכו, למבצר שבירושלים
שפתותיהם. על "התקווה" ושירת
בצפת. נטמן
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חייו ממסכת פרקים
וידידיו משפחתו בעיני שנצטייר כפי - מרדכי

 בני אלקחי משפחת בבית נתכנסו אחד שבת בליל
 של האופייניות תכונותיו על ושוחחו וחברים, משפחה
מרדכי:

 רגש את לבו, נדיבות את בעיקר אני מעריך אחד: אמר
 הידידות מידת ואת לזולת אהבתו את שבו, החברות
ואדם. אדם לכל רוחש שהוא

 אך למרדכי, לו יש טובות מידות הרבה אחותו: אמרה
 לבית, מסירותו כולן. על עולה ואם אב כיבוד מידת

 מבקש וכמה לאמו לבו רחש אהבה כמה גבול. כל עוברת
הפרנסה. עול את אביו מעל להקל הוא

 למופת לבו אומץ תעוזתו, כי לי נראה השלישי: נענה
 היא היא פקוחות, בעיניים סכנה לקראת והליכתו
ביותר. אותו המסמלת התכונה

 החיים את אהב מרדכי המסובים: כל העידו אחד דבר על
 כאילו, היודע, אדם של ובהתלהבות נעוריו חום בכל

שמשו... עליו תשקע בטרם תומם עד למצותם שעליו

בתש״ה קלקיליה משטרת על בהתקפה השתתפותו על עדות

 ההתקפה הייתה מרדכי השתתף שבה הראשונה הפעולה
 תש״ה. הכיפורים יום במוצאי קלקיליה, משטרת על

 תחנות מספר על ההתקפות במסגרת התבצעה הפעולה
 ופיקד בה השתתפו איש כשלושים בארץ. "טייגרט"

שמשון. עליה
 הכנסת. מבית מרדכי יצא הצהריים אחרי אחת בשעה

 "סגולה" בחורשת שתיים בשעה נפגשו המשתתפים כל
 ונכונו הפעולה הוראות את קיבלו שם בפתח־תקוה,

 על ההתקפה כי להתמהמה, שהות הייתה לא לדרך.
 בארץ. הפעולות שאר עם מתואמת הייתה קלקיליה

 למקום הגיעו והם נתארכה, הלוחמים של דרכם
שעתיים. של באיחור ההתקפה

 החבלנים וכשניסו לבואם ציפו כבר האויב חיילי
 הנפץ, חומר את להניח כדי המשטרה שער אל להתקרב

 היה אפשר ואי נפצעו החומר מניחי אש. עליהם ניתכה
 לא שוב נסיגה. על הוחלט מיד הפתילים. את להצית

 פנים האויב עם ולהתנגש בהתקדמות להמשיך טעם היה
 זחל הוא הרב. לבו אומץ את מרדכי גילה אז פנים. אל

 מלמעלה היריות מטר הפצועים. את לאסוף כדי קדימה
 כל את האירו והזרקורים קט, לרגע אף נפסק לא

 חופשית גישה מהלוחמים מנעו התיל גדרות הסביבה.

 כשהם הנסיגה. על במאוד הכבידו מכן ולאחר למקום,
 בזחילה דרך להם לפלס הצליחו פצועיהם, את נושאים

 הספיקו בטרם לבסיסם, וחזרו השדות, רגבי פני על
 בעקבותיהם. ולצאת תגבורת להזעיק המשטרה כוחות

 קטנות רבות, לפעולות לצאת נוהג מרדכי היה אז מני
 מוקשים הנחת למנותן. חדל כמעט כי עד וגדולות,

 "הקטנות" הפעולות באחת בשגרה. לעניין כמעט הפכה
 לאמו בידו; קל פצע מרדכי נפצע תש״ו בסתיו הללו

 נפש בשוויון כמובן השיב התחבושת, לפשר ששאלה
 קלה סריטה כלום, לא "אה, משכנעת: קול ובנעימת
בעבודה..." שנסרטתי

 כי אם המוות, בתא גם ממנו סרה לא הטובה רוחו
 כתמיד, רבים. היו והכאבים דם זבו בראשו הפצעים
 שלבי בכל בגדיו. הידור ועל נאה הופעה על הקפיד
 ועל כבודו על שמר האחרונים חייו רגעי ועד המאסר

 במעלות ועלה נלחם חירותו למען אשר העם, כבוד
הגרדום.
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דרזנד יחיאל
הלאומי הצבאי הארגון חייל

ו 6.4.1947 תש״ז, בניסן כ״ו עכו, בכלא לגרדום עלה

 תרפ״ג בתשרי ב־כ״א נולד זלמן, ואפרים יפה בן
 למשפחת השתייך אמו מצד בפולין. (13.10.1922)

 הנוער לתנועת הצטרף צעיר בגיל נודעת. רבנים
 בו כשהיה לארץ־ישראל. לעלייה עצמו והכין הציונית

 והתיישבה ארצה המשפחה עלתה אחת־עשרה
 השפה על במהירות השתלט יחיאל בירושלים.
 התורני העממי בבית־הספר ו׳ לכיתה ונכנס העברית
"מעלה".

 מוצא הוא בה לבית״ר מצטרף הוא עשרה שלוש בן
הלאומית. לתודעתו ביטוי

 לפרנסת עבודה אחר בחיפוש נתניה עובר הוא 1940ב־
 בעיקר ועוסק לאצ״ל, מצטרף הוא שם משפחתו.
 צבי שאחיו לאחר הנוער. פלוגות במסגרת בהדרכה

 את יחיאל עזב לאפריקה, והוגלה אצ״ל כחבר נאסר
 כדב — אחרת זהות מאחורי הסתתר הוריו, בית

 הוא המחתרת. לעבודת כולו והתמסר — רוזנבוים

 ללא ותמיד הארץ, ברחבי שונים לסניפים נשלח
 אנשים, בכינוס עסק קשים, מחיה בתנאי ליאות,
והכשרתם. אימונם
 גונדה כמפקד השתתף מפקדים, קורס שסיים לאחר

רבות. נועזות בפעולות אצ״ל, של מחץ ביחידת
 על האצ״ל של גמול פעולת — ההלקאות" ב״ליל

 נאסר — הבריטים בידי הארגון מחברי אחד הלקאת
 שכפרו ולאחר למשפט, הועמדו הם מחבריו. כמה עם

 על האשמה נאום ונשאו לשופטים השופטים בסמכות
למוות. נידונו הבריטי, השלטון

 ועם קשאני, ואליעזר אלקחי מרדכי חבריו, שני עם יחד
 המוות מתא דרזנר יחיאל הועבר גרונר דוב האצ״ל חבר

 לגרדום הארבעה הועלו שם עכו, למבצר שבירושלים
שפתותיהם. על "התקווה" בשירת

הבדוי. בשמו בצפת נקבר
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יחיאל של דמותו
דרזנר נפתלי - אחיו של האישית עדותו פי על

מימין הראשון יחיאל — דרזנר משפחת

 מסגרת ביומנו יחיאל משרטט תרצ״ח תמוז בראש־חודש
אלו: מילים בה ורושם כולו העמוד בגודל שחורה

<'10V [2 0l2')T ?מ׳־ (f 21 yds- K02 (c2 A$9׳y׳
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 אחרים אולי יציירו זה מרצח שנים תשע שכעבור ידע ולא

 אותה בידי הוא, הירצחו לזכר שחורות מסגרות ביומניהם
גרדום. אותו על ממשלה,

 שורות בתוך לא ועוד וחצי עשרה חמש בן נער והוא אז,
 שעתה דעתו, את בפני מביע והוא נסערת רוחו המחתרת,

 לקום העברי הנוער חייב בן־יוסף תליית אחר —
 כיצד מבין הוא אין הבריטי. בשלטון גלויות ולהתמרד

 מעש בחוסר שמריו על שוקט לשבת ברובו הנוער יכול
כזה.
 לזולת, ואהבתו לבו טוב היא העיקריות מתכונותיו אחת

 הראשונות ילדותו משנות עוד בו הייתה טבועה זו תכונה
האחרון. יומו עד חייו שנות בכל כך ונמשכה

 או צרתו כאילו לבו, עד נוגעים הזולת ואסון אחרים צרת
 טובה גמילת מעצמו מנע לא מעולם אלה. הם אסונו

 או יתרה טרחה לו לגרום הדבר היה צריך אם אף לאדם.
 גבול. ידעה לא להורים ונאמנותו מסירותו כלשהו. סבל

 רע, בכל הוא הוריו של הכלכלי כשמצבם תרצ״ט, ובשנת
 התיכוני, הספר בית של החמישית במחלקה אז והוא

 ע״י כך על שיידרש מבלי עצמו, דעת על יחיאל מחליט
 ולעזור שנתם באמצע לימודיו את להפסיק מישהו,
הבית. בפרנסת
 מחליט הוא ו940וב־ בעבודה־לא־עבודה, עובד הוא כשנה
 למקצוע לנתניה, מועדות ופניו ירושלים את לעזוב

היהלומים.
 להסתגל קל לא עבורו. חדשה חיים פרשת מתחילה כאן

 המשפחה, לחיק מחוץ בודד, נמצא. הוא בו החדש למצב
 הקשה החיים במלחמת צעיר כה בגיל לעמוד עליו

 המקצוע לימוד תקופת במשך קיום תנאי לעצמו ולאפשר
החל. בו

 המכשולים על להתגבר מצליח הוא עקשנותו בכוח
 בפני להתאונן מבלי הסבל על וגובר בדרכו, לו העומדים

 לשהותו הראשונים בחודשים חסר. לא וסבל כך. על אדם
 בקושי הספיק שהרוויח והכסף בבתי־אריזה, לן בנתניה

למסלול ונכנס חדר שוכר הוא מה זמן לאחר לארוחותיו.
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משמאל יחיאל — דרזנר משפחת ילדי

 שהותו תקופת כל במשך אך יותר. או פחות רגילים חיים
 שאלו למרות הוריו, תמיכת את לקבל מסרב הוא בנתניה
זאת. מאפשר אינו הכספי שמצבם ידע כי בו, הפצירו
 לחיק מחוץ קשים חיים של שנתיים לאחר ,1942 בשנת

 )בעלי לתל־אביב העברה להשיג יחיאל מצליח המשפחה,
 לשם - בתל־אביב( בית־חרושת בעלי גם הם המפעל
 מצטרף הוא במקביל הוריו. גם כן, לפני כשנה עברו,

 יוצא חבריו עם ויחד העברית ללשון הקנאים לשורת
 קיוסקים בעלי רשימות בידיו מרכז הוא בלעז. להלחם
 עיתונים מכירת להפסיק להתראות נענים לא אשר

 בהצתתם. משתתף ואף אנשים שולח והוא לועזיים,
 הוועד למשרד לחדור יחיאל נשלח תקופה באותה

 מסוימים מסמכים החרמת לשם החיילים, למשפחות
 והועמד נתפס זו חדירה ובפעולת ל״מעמד", הדרושים
 מצד לחץ בעזרת זרה. לרשות חדירה ניסיון בעוון למשפט

במשפטו. זכאי יחיאל יוצא העדים, על "המעמד"
 שיעור. לאין רב הוא זה מקרה עקב להוריו הנגרם הצער

 שלפני התקופה עדיין הייתה ההיא שהתקופה לשכוח אין
 קורבנות הבריטי. בשלטון "המעמד" של מלחמתו תחילת

 לא גם יומי. יום עניין עדיין היו לא ומאסרים נפלו... לא

 נורא עוד מקרה לקרות שיכול ההורים לעצמם תיארו
מזה.

המילה. של מובנה במלוא אסון... זה היה עבורם
 להוריו, המלאה ונאמנותו הערכתו למרות יחיאל, על אך
 להשפיע יכלו שלא כשם זה, מקרה להשפיע היה יכול לא

 מדרכו, נסיגה של בכיוון לאלה, דומים אחרים מקרים
ורעיונותיו. "המעמד" מדרך נסיגה

 )ראש מפגשים קורס יחיאל עובר תש״ד בתחילת
 כן. מלפני שנה של הדרכה ניסיון כבר לו בהיות קבוצות(,
 בעבודת ורובו, ראשו עצמו, את משקיע הוא מעתה

 בלי ומרץ מסירות באותה לתפקידיו ומתמסר "המעמד"
 בעבודות מועסקות קבוצותיו לו. האופייניים גבול

 תש״ד שנת בסוף ב״דל״ק". בעבודות כך ואחר תעמולה,
 את עוזב הוא לעוצרו. הרוצה המשטרה ע״י מבוקש הוא

 ואחת שמו, את משנה העבודה, מקום את הבית,
החלטתו:

 מעבודת מנותק להיות לא כדי האויב לידי להתמסר לא
"המעמד".

 ומבלה בחדר בודד מסתתר הוא מחודש למעלה במשך
 ובשעות ובלימודים, ספרים בקריאת היום שעות את

 לעזוב מחליט הוא אח״כ "המעמד". בעבודת — הערב
 כשומר משמש ושם לזכרון־יעקב, ונוסע תל־אביב את

 עיתונים בכללם. ומהחיים המושבה מן מנותק בכרמים,
 הוא הלינה מקום ליום. אחת הובא ואוכל הגיעו לא כמעט

 זמן לאחר קשים. החיים ותנאי הקרקע, גבי על באוהלים
 שם הנערך הקורס מפקד סגן ומשמש ל״שוני", עובר הוא

 מקום לו המשמשת תחנה הבאה, תחנתו ההיא. בתקופה
 להלכה חדרה. היא — נדודיו בדרך כשנה במשך קבוע

 הנו הוא למעשה אך המקום, מפקד סגן הוא תפקידו
המארגנם. והוא המתנהלים לעניינים האחראי
 תקופת היא — בחדרה שהותו תקופת — התקופה
 גם פסחה לא אשר והחטיפות, הרציחות תקופת ה״סזון",

 הרבה, פעילותו למרות רבים, חודשים במשך יחיאל. על
 לבסוף אך האמיתית. זהותו את להסתיר יחיאל הצליח
 וניסו עוינים אחים של בולשות עיניים גילוהו כנראה

 וכשנכנס טקסי, מכונית כשעצר קרה הדבר לחוטפו.
 הפוך בכיוון עצומה במהירות לדהור זו החלה לתוכה,
 את זה הגביר לעצור, מהנהג וכשדרש חפצו, ממחוז

 קפץ דרכים בסיבוב המכונית בהאט שאת. ביתר המהירות
 כשהוא רטובה תעלה בתוך והסתתר מהמכונית יחיאל
 תמימה. יממה במשך בשיחים, עצמו את מסווה

 אך שכב, בה התעלה ליד מספר פעמים עברו המחפשים
גילוהו. לא למזלו
לתל־אביב. ועובר חדרה את עוזב הוא

107



בפולין שלו המלמד עם חמש, כבן יחיאל

 ואח״כ ה״דלק" במחלקת אחראיים תפקידים מקבל הוא
גונדה. מפקד בתפקיד שם ומשמש הי״ם לגדוד מועבר

 נתמלאה זה ביום בחייו. גדול יום הוא 1945 בנובמבר 1
 הרכבות להתקפת יוצא הוא לקרב. נשלח הוא - בקשתו

 נעדר אינו מאז הי״ד. משה סמל של פיקודו תחת בלוד
 לדרגת יחיאל מועלה 14.11.1945ב־ פעולה. משום כמעט

 שם ומשמש לרמת־גן מועבר הוא 1946 בשנת סמל.
 לפתח־ מועבר הוא כשנה לאחר בחו״ק. חטיבה מפקד
החו״ק. כמפקד תקוה

 את להלקות האנשים ארבעת עם יוצא הוא 29.12.46ב־
 חייל של המחולל כבודו את ולנקום השלטון קציני

 הנוראים העינויים את עונה נאסר, זו בפעולה "המעמד".
 עירום מוכה, בירושלים, לכלא והועבר החיילים בידי

 יותר עוד וחזקה שלמה נפשו בגופו. רק אך ושבור,
 מחכה והוא יותר עוד ויציב מחושל אופיו משהייתה.

 באחד אותו שכינה לו, הצפוי למשפט נפשי בשקט
להיערך. שעומדת "הצגה" האחרונים ממכתביו
 את ומנחם הצהרתו את מצהיר זקוף, עומד הוא במשפט

הדין. בית באולם הנמצאים חבריו הורי
ברוחו. נופל אינו הדם מדי את לובשו לאחר גם

 זר אדם - המבקרים ולאחד ואיתנה, חזקה איתו, אמונתו
אומר: הוא במקרה שביקרוהו — לגמרי לו

 רוצים אנו התייאשנו. לא החיים מן הננו, צעירים "בחורים
 את להעלות נצטרך אם אך החיים, את ואוהבים לחיות
 כיאה זאת לעשות נדע — האומה מזבח על כקורבן חיינו

האומה". של מזבחה על המתים עבריים לחיילים

 השוויצרי החירות לוחם טל, וילהלם על ההגנה מנאום קטעים
ספרו בבית שהתקיים מבוים משפט במסגרת ,14 כבן בהיותו יחיאל הכין אותו

השופטים! כבוד
 טל. וילהלם נגד התביעה של האשמה כתב את שמענו

 המארב, מן ברצח הקיסר, נציב ברצח אותו מאשימים
 במסיבות כי )אם רצו הם שאף אנשים לשני בעזרה
 של גדול מספר לרצוח בניסיון החוק, מפני לברוח שונות(
 השלטון... נגד והתקוממות כפושע בבריחה אנשים,
לב! שימו
 הארץ המושלים. לחץ תחת כולה ונאנקת פרועה הארץ

 את רואה אינו מהם אחד וכל המושלים בין מחולקת
 ויד מסים גבי על מסים הכנסה. כמקור אלא תושביה
 עם את עוון. לא על עונשת רחמים, ידעה לא אשר חזקה
 שבעצמם כדי כלא, ובתי מבצרים לבנות מכריחים הארץ
 כלא המושלים בעיני שקולים אדם חיי אותם. ימלאו
 תודלקנה המרד ניצוצות זה שבמצב הדבר טבעי כלום.
ההרים... פסגות על למשואות ויחכה העם בעיני
גסלר: הנציב לרצח וביחס
 את לי תראו לרצוח? בכלל היה שאסור תגידו האם

 היה גסלר רצח. מקצועו אשר אדם לרצוח האוסר המוסר
 דינו ואחד שלו החופש ואת העם חיי את רצח הוא רוצח,
לתלייה... וצדק, יושר של משפט כל לפני

 וצעקת יש מחאה. זאת מה יודעים ישראל בני ...אנחנו
 אשר המושלים באוזני יותר נשמעת לא הסובל העם

 את להחליף אלא אחרת, עצה עין ואז לעזר, יחכה מהם
ירייה. בקול החלש ענות קול
 שוויץ, ארץ באותה פרנקפורטר שנתיים לפני עשה כך
 שניהם בצרפת. גרינשפן אחדים ימים לפני עשה וכך

 זאת, רק ידעו שניהם במישהו. להיוועץ בלי פעלו
 ישמע אולי - עונה ואין שומע אין לשוא, צעקתנו
הירייה... קול את העולם

 האמיץ הבן של הראשונה בירייה הצליח טל של עמו
השנייה... הירייה אחרי הצליח טרם עמנו הזה.
 שבוצע הרצח אופן את חובה לכף לדון נוכל שלא כשם
 בעד טל את חובה לכף לדון נוכל לא כן רבנו, משה ע״י
זה.

השופטים! כבוד

 ואת רבנו משה את חובה לכף לשפוט תוכלו שלא כשם
 לעומת זאת לעשות תוכלו לא הרי וגרינשפן, פרנקפורטר

 הנהו, פלילי מפשע חף רק לא הוא, זכאי רק לא טל.
 וכשם לזכותו. עליכם המוסרי במובן גם אלא

 כשם ישראל, גיבורי בין משה את להעמיד שתצטרכו
 בתולדות כגיבורים וגרינשפן פרנקפורטר שנרשמו
 של התואר את לטל כך להעניק עליכם כן ישראל,

עמו. ומציל גיבור



קשאני אליעזר
הלאומי הצבאי הארגון חייל

ו 6.4.1947 תש״ז, בניסן כ״ו עכו, בכלא לגרדום עלה

 (18.3.1923) תרפ״ג בניסן א׳ ב־ נולד ובן־ציון, מלכה בן

 מפרס. שעלתה ילדי□ מרובת למשפחה בפתח־תקווה,
 לאביו לעזור כדי לימודיו את הפסיק אחיו, כמו

המשפחה. בפרנסת
 ויצא היה, צדק רודף וביושרו. בתמימותו בלט מילדותו

החלשים. לעזרת תמיד
 בהשתייכות אליעזר נחשד "מכבי", ב חבר בהיותו
 למחנה המחתרות עצורי יתר עם והוגלה נעצר לאצ״ל,
 לשורות והצטרף החליט שם באפריקה. המעצר
 אל קשר מצא ארצה, והגיע ששוחרר לאחר הארגון.
 עבד במחתרת. לפעילות עצמו והקדיש האצ״ל
 המשטרה נגד הידיעות ובשירות הנשק במחסני

 הספיק לא אך מפקדים לקורס הוכנס הבריטית.
לסיימו.

 האצ״ל של גמול פעולת - ההלקאות״ ״ליל במבצע
 — הבריטים בידי הארגון מחברי אחד הלקאת על

 צבאי, למשפט הועמדו הם מחבריו. אחדים עם נאסר
 ונשאו לשופטם, השופטים בסמכות שכפרו ולאחר
למוות. נידונו הבריטי, השלטון נגד האשמה נאום
 לחתום משפחתו ובני פרקליטיו להפצרות סירב הוא
 בכלא קשות שחלה לאחר גם חנינה. בקשת על

 כבול הוא עוד כל רפואי, טיפול לדרוש סירב ירושלים,
בשלשלאות.

 ויחיאל אלקחי מרדכי לפעולה, חבריו שני עם יחד
 מתא אליעזר הועבר גרונר, דב אצ״ל, חבר ועם דרזנר,
 הארבעה הועלו שם עכו, למבצר שבירושלים המוות
שפתותיהם. על "התקווה" בשירת לגרדום
בצפת. נטמן
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חייו ממסכת פרקים
חבריו: עדות

 מלאה הערכה להעריך למדנו מקרוב, שהכרנוהו "מרגע
לפנינו ראינו זה. וטהור פשוט בחור
 לאלפים סמל לשמש ראויים הפרטיים חייו אשר אדם

 הבלתי היושר אצילות. עם התמזג הלב טוב ולרבבות.
 והפכוהו אישיותו את השלימו האדם ואהבת מוגבל
 קצר זמן בחברתו להיות היה מספיק שכיח. בלתי למשהו

ונפש." בלב ולאהבו אליו להתקשר כדי

 שלא על — הקצרים ימיו כל מיצר הוא אחד דבר על
ידיעותיו. היקף את להרחיב לו ניתן

 מבקש: הוא באריתריאה ממאסרו לאחיו ששלח במכתב
 אני ספרים. לנו וחסרים לאנגלית בקורס לומד "אני

 אינך אם שלך, המילונים שני את לי שתשלח מבקש
בהם..." לומד

\־

בתל־חי בטיול

16 כבן וחבריו, אחיו בחברת אליעזר

 הצופיות, תורת על כותב הוא הקטנים מפנקסיו באחד
 הוא פאול. באדן של חייו סיפור וערכה. תולדותיה
 ורואה מצור, עליה שהושם מיפקינג, משחרור מתרשם
 הוא ועוד היישוב. על הבריטים שמטילים לעוצר הקבלה

 תאריכי את ומציין היישוב תולדות על רשימות עורך
כותב: הוא אחד בעמוד ההגנה.

 הלאומי ההימנון מחבר אימבר, חרץ נפתלי נפטר תשרי כ״ג
)תרי״דתר״ע( "התקווה"

תרמ״ב(; )נולד טרומפלדור יוסף א(
לוקר; יעקב נ( דרכלר; דבורה ב(
צ׳יזיק; שרה ה( מונטר; בנימין ד(
שר; אהרון ז( שפושניק; שניאור ו(
שרף... זאב ח(

 אבשלום בהגנה: נהרגו פתרדתקווה. הגנת יום ניסן. - כ״ד
רפפורט.... ונתן גרינשטיין צבי חיים מסין,
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לאצ״ל אליעזר של הצטרפותו על חבר של עדות

 נגד פעולות נקיטת על בן־גוריון הורה הסזון בתקופת
 מקלט לתת לא העבודה, מן לגרש — ולח״י אצ״ל אנשי

 השלטון עם פעולה ולשתף לאיומים להיכנע לא ומחסה,
 "מכבי" בראש העומדים מן כמה הבריטיים. והמשטרה

 "טיהור" על דעתם את הם אף נתנו בפתח־תקווה
 באולם אצ״ל חברי כל כי הכריזו אחד בערב השורות.
 קם לפתע והנה הצעיר". "המכבי משורות לפרוש חייבים
 כאן. תעשו לא זאת "את בתוקף: ואומר אליעזר ממקומו

מלשינות.." זו
 עם כנמנה אליעזר אף נחשד זאת בעקבות

הצעיר". מ״המכבי הוא אף וסולק ה״טרוריסטים"

 הצעיר" "המכבי בשורות הכרתיו בו יום, אותו אני זוכר
 רחב יפה, מעומל שרירים, מלא בחור בפתח־תקווה,

 תמיד. מחייכות ועיניו שחור שערו קומה, ובעל כתפיים
 בנים בחמישה ברוכה עמלה, למשפחה בן היה הוא

 מנת על קשה עבד במקצועו, סייד אביו, בנות. ושלוש
 חינוך מתן כדי ידו הגיעה תמיד ולא ילדיו, את לפרנס
 כולם גדלו הקשים התנאים למרות ובנותיו. לבניו עממי
 אליעזר בקומתם. וזקופים בגופם בריאים לצברים, כיאה

 לעצמו, שבחר ובמקצוע צעיר, בגיל עובד התחיל
 את הפועלים. טובי בין ונחשב הצטיין יהלומים, בליטוש

 הצעיר", "המכבי במועדון מבלה היה הפנוי זמנו רוב
 בעל הוא גם היה חבריו, כרוב לב. טוב ותמיד עליז תמיד

 להן לתת ניסה לא להם בניגוד אבל לאומיות, שאיפות
 לעתים שהיו הסוערים, הוויכוחים בזמן מעשי. ביטוי

 מקשיב הצד, מן עומד היה במועדון, מתפתחים קרובות
 הוא אך לשורות, להצטרף לו הוצע פעמים כמה ושותק.
 אל הדרך ממנו רחוקה עדיין כי שהרגיש משום פקפק,
 האידיאולוגיה על יותר הרבה לדעת רצה הוא הארגון.

הפעולות. ועל
 הצעיר" "המכבי משורות אליעזר הוצא אחד בהיר ביום
 מפעולת כתוצאה בא הדבר חברים. מספר עם יחד

 ה״מכבי". של המקומית המפקדה פקודת לפי "טיהור",

 וההוצאה האצ״ל, חברי היו לא המוצאים של רובם
 על השפיע זה דבר בלבד. מחשד באה ה״מכבי" משורות
 וניסיונות הוויכוחים ההסברים, מאשר יותר קשאני

 קיץ בשלהי והנה, מלבו. נעלמו הפקפוקים השכנוע.
 דיכא לא המאסר ללטרון. והועבר אליעזר נאסר תש״ד
 והתחסנה עליו, טובה הייתה רוחו אותו. ייאש ולא אותו
 הרחוקה, בגלות הארץ. מן פתאום משגורשנו יותר עוד

 למרות לשורות. להצטרף משאלתו והביע בא בסודן,
 ועל במעצר, חברים מקבלים אין כי שקיבל, ההסברים

 קשאני אליעזר שלו. על עמד — בגלות וכמה אחת
 אדמת ועל תיל גדרי בין עצור כשהוא לשורות, נתקבל

 הארגון. בתולדות הראשון המקרה ודאי זה היה נכר,
 הרגיש הוא ובספורט. בלימודים עסק מאסרו בתקופת

 להשלים השתדל ולכן מאחרים, בהשכלתו נופל שהוא
 כדי העברית, ללימוד הקדיש שלמים ימים החסר. את

 הגיעו אנגליים ספורט כשמאמני בוריה. על לדעתה
 למדריכים, בקורס אליעזר השתתף באסמרה, למחנה

 השתוממו שהאנגלים עד לעשות, הפליא ובתרגילים
 ה״מזל" לו שיחק שלו. הדג" ל״קפיצות ובייחוד לזריזותו

 כמה .18ה־ של בקבוצה בסודן שוחרר 1945 ובפברואר
 זה "מזל" אך החופש! אל לצאת שזכה על אז בו קינאתי
 עם הקשר את מצא לא תחילה הגרדום. אל הוביל

 עורך החל והצבא המרי" "תנועת כשהוקמה השורות.
 מאות בין אליעזר היה ובמושבים, בקיבוצים חיפושים

 נאסר הוא ורשפון. שפיים לעזרת שחשו ה״ההגנה", אנשי
 ה״מזל": לו שיחק ושוב ללטרון. ונשלח אחרים רבים עם
 הפעם שנאסר. אחרי ימים שבוע לטרון גדרי את עזב הוא
 האצ״ל. של הקרב ליחידות והצטרף הקשר את מצא
 נכונה יד כל הלוחם. הנוער על אז עברו קשים ימים

 עבודה לתוך עצמו הטיל אליעזר חשובה. הייתה לעבוד
 ללא היה שלו העבודה כוח סכנות. ומלאת מאומצת

 ורוחו הרבה יכולתו את עתה הוכיח הבריא גופו גבול.
 העברי הדור של והמסירות העקשנות את סימלה החזקה
החדש.
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ההלקאוח" "ליל
הרקע

 צבאי דין בית בפני נפתח, 1946 דצמבר באמצע
 בעת שנתפסו האצ״ל לוחמי של משפטם בירושלים,
 בדצמבר. 13 ביום ביפו, עותומן בנק על ההתקפה

 שלושה בהחזקת שנאשמו סודיט, ואליעזר נס בנימין
 אחד, כל מאסר שנות 15 ל־ נידונו כדורים, 43ו־ אקדחים

 השבע בן הצעיר קמחי, בנימין ואילו מיוחד. יחס בלי
 אקדח וברשותו ההתקפה, לאחר הוא אף שנתפס עשרה,
 מן לירות וחמש מאות וחמש פצצה כדורים, עם "קולט"
 וגם נשק בנשיאת גם הואשם מהבנק, שנלקח הכסף
 באשמה, הודה לא הצעיר הבנק. מנהל סגן על ביריות
 שאינו הדין בית לפני והצהיר קם העדויות תום ואחרי
 אזרחים "לשפוט בריטיים קצינים של בסמכותם מכיר

 במשפט. ישתתף לא כך ומשום במולדתם" עבריים
 הדין. פסק ניתן מעמד ובאותו קצר היה אפוא המשפט

 18 ל־ וכן מאסר שנות 18 ל־ נידון הצעיר הארגון חבר

מלקות.
 האצ״ל מפקדת נתכנסה הדין פסק היוודע עם מיד

 יולקו לפועל, זה דין פסק יוצא שאם הוחלט ובה לישיבה
כך. על מוקדמת אזהרה ותבוא בריטיים קצינים

הפעולה
 נושאי צעירים חמישה היום. למחרת נתמלאה ההוראה

 ממלון החשיכה, רדת לאחר חטפו מסכות ולבושי נשק
 השישית הדיביזיה מן סרן בדרגת קצין בנתניה,

 אל הובל הוא למכונית. והכניסוהו כבלוהו המוטסת,
 18 הולקה ושם לנתניה מחוץ אקליפטוסים חורשת

 סופר אל אלמוני טלפן בערב וחצי שמונה בשעה מלקות.
 היא כי לו והודיע ההלקאה על לו סיפר בנתניה, "הארץ"

באותה קמחי. בבנימין שנעשה מה על כתשובה באה

אזהרה!
 שר .בית־דין■ .נידון״ האו״ב. בעובי פר1ש עבדי, ת״ל

למלקוח. הכריט• הכבוש בא
 שר לפועל הוצאה מפל הדכו• ממשרת את מזהירים אוו

זה. משפיל ונש

 על עובש אותו יוטל הפועל, אל יוצא הוא □א
 עלול יהיה מהם אחד כד הבריטי. הצבא ;ציב•

■מלקות 1a 'לקות
הלאומי ■הצבא הארגון

nt ,-",בארין־ישדאר ת

WARNING!
A Hebrew soldier, taken prisoner by the enemy, Wi 

sentenced by an illegal British Military ”Court” to tl 
humiliating punishment 01 flogging.

We warn the occupation Government not to carry 0 
this punishment, which Is contrary to the laws of soldie 
honour. If it Is put into effect - every officer of the Brltl! 
occupation army in Eretz-lsrael will be liable to be punishi 
in the same way: to get 18 whips.

HAIRGUN HAZVAI HALEUMI (N. M. O

b’Eretz-lsrael

הודעה
 הנאצו־בריטי הגנראל אישר הפומבית אזהרתנו אף על א*

 ז״י עברי ׳חייל על שהוטל המשפיל׳ המלקות עונש את ברקר
 הולקה תש*ז׳ טבת ד' ו', ביום בלתי־חוקי• בריטי "ביתידין־

בירושלים■ המרכזי בגית־הסוהר הצעיר החייל

 של הברברי למעשה וכתגובה לאזהרתנו בהתאם
 בנתניה הבריטי הצבא קציני טבת ו׳ א׳, ביום הולקו המשעבדים

 לציון. וראשון תל־אביב - האחרון הבריטי הפוגרום מקום —
 כמספר אחד׳ כל מלקות 18 הולקו סמלים ושלשה בריטי מיג׳ור

השבוי. העברי החייל שהולקה המלקות
:מזהיר*□ הננו □תה

 בגופם לפגוע בעתיד יעיזו המשעבדים אם
 לא עברים צעירים של והלאומי האבושי ובכבודם

באש. בגיב ;בשוט גגיב עוד
 לא בארץ־ישראל; ישראל כבוו־ ■ושפל לא

 הברבריות הבוער העברי! החייל כבוד ל9יוש
!הקדש מארץ הבריטית
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 סמלים שני בתל־אביב הירקון ברחוב נחטפו שעה
 18 מהם אחד כל ספג ושם החיות לגן הובלו בריטיים,

בראשון־לציון. הולקה נוסף סמל מלקות.
 יחיאל — הלוחמים חמשת יצאו בדצמבר 29 בליל

 גולובסקי חיים קאשני, אליעזר אלקחי, מרדכי דרזנר,
 כפר־ משטרת ליד למשימתם. במכונית מזרחי, ואברהם

 אלקחי, מרדכי הנהג, לעצור. חיילים ע״י נדרשו סבא
 מידי ולהתחמק הנסיעה מהירות את להגביר הצליח

 דגן, לוד־בית הדרכים לצומת משהגיעו אולם החיילים,
 דרכים במחסום נתקלו וילהלמה, הכפר מן הרחק לא

דוקרני. גדר־תיל עשוי
 והמכונית מאחור אש עליהם נפתחה אחדות דקות בתוך

 היריות מן ידיים. להרים להם שקראו בחיילים הוקפה
 חבריו, משאר הפרידוהו החיילים מזרחי. אברהם נפצע

 העינויים. ומן הפצעים מן מת קצר זמן וכעבור עינוהו,
 קטן, משוריין לתוך הוכנסו הנותרים הלוחמים ארבעת
 למפקדת אח״כ ששלחו הדו״ח כלשון - זה״ ״וברגע
 — ירושלים מכלא שהבריחו נייר בפיסות הארגון

 היום למחרת רק שנגמרה המכות פרשת "מתחילה
רצופות..." שעות כעשרים בערך, 17.00 בשעה

30.12.46
בריטים 4 והולקו נחטפו

 הצבא של בריטים־מייגיור ארבעה

 ושני בראשון־לציון סרגינט בנתניה,

 ידי על אמש נחטפו - בת״א סרגינטים

 אחד. כל מלקות 18 והולקו מזוינים

 אחרי שוחררו המוכים ארבעת

ההלקאה.

 מייגיור בדרגת בריטי קצין נחטף אמש

 קבוצת ע״י בנתניה "מטרופול" ממלון

 היו מהם שאחדים מזוינים צעירים

 שעה כעבור למלון חזר הוא במסכות.

מלקות. 18 שספג לאחר בתחתוניו

יהודים צעירים נתפסו
 הכבישים את הצבא חסם חצות אחרי

 חיפושים וערך לתל־אביב המובילים

 בסביבת העוברות. המכוניות בכל

 לעבור טקסי מכונית ניסתה בית־דגן

 ביריות, פתחו החיילים המחסום. את

 מנוסעי אחד נפצע השמועה, ולפי

 אחרים. נוסעים שלושה ונעצרו הרכב

 שבמכונית כן, כמו אומרת השמועה

נשק. נמצא

 חייל, פצעו אש, השיבו המכונית נוסעי

 נוסף במכונית, נמצאו השמועה, ולפי

שוטרים. שני גם לנשק

 את הכניסו העיר לצפון בהגיעם

 שחיכו במקום הדסה", ל״גן הסרגינטים

 הצעירים מזוינים. צעירים מספר להם

 אחד השכיבו הסרגינטים, בין הפרידו

 מלקות, 18 אותו והלקו ספסל על מהם

 בחבל הלקוהו הם להפשיטו. בלי

 מהספסל, הורידוהו המלקות ואחרי

 גם השני. הסרגינט את השכיבו ועליו

מלקות. 18 ספג זה

 העונש" של לפועל "ההוצאה בגמר

 החבל את החוטפים אחד הגיש

 חוטפיהם כי להם בהודיעו לסרגינטים

 הלאומי" הצבאי "הארגון אנשי הם

 על נקמה כמעשה אותם הלקו והם

 פס״ד לפי בירושלים, חברם הלקאת

 באו הסרגינטים צבאי. בית־דין של

 המקרה. על מסרו במקום למשטרה

 הגיעו גבוהים ומשטרה צבא קציני

הסרגינטים. עדויות את וגבו למשטרה

מחיילים הרחובות את מפנים
 עברו חצות אחר 1 עד 10 משעה

 וחיילים צבא, מכוניות העיר ברחובות

 החיילים כל על כי ברמקול הכריזו

 למקומות לחזור ברחוב הנמצאים

 תל־אביב כי לציון ראוי מגוריהם.

 חוץ לחיילים, לתחום" "מחוץ נמצאת

 לרגל בתל־אביב הגרים מאלה

בעיר. תפקידם

המייגיור של סיפורו
 המלון בחדר בשבתו כי מסר, החטוף

 לבושי צעירים מספר נכנסו אשתו, עם

 אחריהם, ללכת עליו ופקדו מסכות

 הבחין בצאתו ידיו. את שכבלו לאחר

 המבוא ליד בחוץ שעמד מזוין בצעיר

 מספר רגעים נסעו הם הראשי.

 ההלקאה למקום וכשהגיעו במכונית

 המקום את החוטפים כנראה מצאו לא

 המכונית את עזבו הם בדיוק. המיועד

 רגעים. כמה ברגל החטוף עם והלכו

 המייגיור את השכיבו למקום, בהגיעם

 אצ״ל, אנשי שהם לו ואמרו ספסל על

 דין פסק על כתגובה באה והלקאתו

 חוקי" "בלתי צבאי משפט בית של

 לאחר אצ״ל. איש הולקה שלפיו

 הסתלקו מלקות, 18 ספג שהקצין

 נשאר מהם אחד ורק הצעירים חמשת

 לנפשו. ועזבהו כבליו את והתיר אתו,

 של בריחתו בכיוון להבחין ניסה הקצין

 מצא ובקושי הצליח, לא אך הצעיר,

 למחצה. ערום לבית־המלון, דרכו את

 מדיו. את לו החזירו לא החוטפים

 ההלקאה במקום נשאר משטרה משמר

העקבות. את לפענח מנסים והגששים

 לציון בראשון החטיפה
 לציון בראשון נחטף בערב אתמול

 המוטסת, מהדיוויזיה בריטי סרגינט

 הוא באקדחים. מזוינים צעירים 4 ע״י

 18 והולקה מסוים, למקום נלקח

 12ב־ אמש שוחרר. כן אחרי מלקות.

 הדיוויזיה אנשי לכל פקודה ניתנה

 במחוז החונה הצבא ולכל המוטסת

 את מיד לעזוב נתניה, עד "לוד"

 למחנותיהם, ולחזור הישובים

 נמסרה ההודעה ולצריפיהם.

 הוצאו והחיילים רמקולים באמצעות

 וממקומות מתל־אביב, במכוניות

אחרים.

 בתל־אביב החטיפות
 ב־ אמש עצרו מזוינים צעירים כעשרה

 הצבא, של סרגינטים שני 8.30

 אשר המלאכה בבתי המשרתים

 בשעה בתל־אביב, התערוכה במגרשי

 מלון ליד הירקון ברחוב עברו שהם

 אקדחים איום ותחת "ארמון",

 לצפון אותם והסיעו למכונית הכניסום

 שלושה נסעו אתם יחד העיר.

מחוטפיהם.

בתל־אביב רב צבא
 צבא פלוגות החלו לחצות סמוך

 לתל־אביב. לזרום במכוניות ומשטרה

 ששוטטו החיילים את אספו הם

 חסמו חצות אחר 1 שעה לפני ברחוב.

 הרצל, לרחוב המבואות את החיילים

 ורחוב בן־יהודה, פינת בוגרשוב

 נערכו חיפושים החשמונאים.

 ואצל ברחוב העוברות במכוניות

ושבים. עוברים

 נגד לנציב, הלאומי הועד תזכיר
המלקות עונש

 לנציב הגישה הלאומי הועד הנהלת

 המלקות עונש נגד תזכיר העליון

 עד הנעורים בני כלפי בארץ הקיים

שמונה־עשרה. גיל

 המשפילה הפעולה את חושף התזכיר

 נפשו על עונש־המלקות של המזיקה

 דעת את ומביע הצעיר, הנענש של

 המאוחדת בארץ, היהודי הקהל

 של זו ברברית צורה בפני בסלידתה

 הם שבתזכיר הנימוקים עיקר עונש.

 עונש של בסיסו את ומגלים חוקיים,

 א. עו״ד משפטית. מבחינה המלקות

 נגד העליון לנציב תזכיר הגיש לויצקי

 כיום שהן חירום לשעת ההגנה תקנות

 להטיל לבתי־דין המרשה היחידי החוק

 ,18 גיל עד צעירים על מלקות עונש

 הוא בתזכיר המאסר. עונש על נוסף

 את ביטל הפלילי החוק גם כי מציין,

 לגבי רק הקיים עונש המלקות, עונש

 פקודת לפי 16 גיל עד ילדים

הצעירים. העבריינים

 את לויצקי עו״ד מבקש בתזכירו

 עונש ביטול למען להתערב הנציב

 הדין בית ידי על שהוטל המלקות

 ,17 בן כהן, אהרן הצעיר על הצבאי

 על מלקות 12ו־ חודש למאסר שנידון

 ביקש כן כמו כרוזים. פצצת החזקת

המלקות. עונש את בכלל לבטל
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ב״עעמך! זאת קשה "טומי,

 "בקשה" מצאנו המלקות בעניין )באנגלית( האזהרה מכרוזי אחד על

בריטי: חייל בידי שנכתבה

היחידה. מספר חתימה, שלי. הסרג׳נט־מייג׳ור את לשכוח לא נא

 בריטיים קצינים מלקים אגו כי להשיב, חייבים הננו האדיבה הבקשה לבעל

 הצבא בקרב השוררים הפנימיים ביחסים עבריים. חיילים להלקאות כתגובה

 הוא שאם האנגלי לחייל להבטיח רק יכולים אנו מתערבים. אנו אין הבריטי

נגיב". ולא עליו נכעס לא שלו, הסרג׳נט־מייג׳ור את ילקה

יבוש... בוש
 דינם את בפלשתינה המשפט בתי פסקו כאשר
 החליט למלקות, היהודים הטרוריסטים של

 הצבאי "הארגון - הטרוריסטי״ ה״ארגון
 כדי בריטיים, חיילים בשוט להלקות הלאומי"
 התמונה של האחורי צידה את להראותם

הקולוניאלית.

 "אחורי" נושא על לעיתונות רשמית בהודעה
 כי הצבאיים השלטונות מודיעים זה חשוב

 הטרוריסטים, מאזהרת מתעלמים שאין "למרות
 יוצאים זהירות אמצעי כך עקב נוקטים הם אין

הרגיל." מגדר
 צבאיים דוברים אותם כוונת הייתה מה תמהני
 הרגיל" מגדר יוצאים זהירות "אמצעי על בדברם
 שהם כמדומני בשדה. חיילותיהם אחורי להגנת

 הוד לחיילי פקודה הוצאת רוחם בעיני ראו
 על לא ואילך מעתה קסדותיהם לחבוש מלכותו

 במקום אלא להם, נשקפת סכנה שאין ראשיהם,
 לפי - יותר מתאים מוצא העליון שהפיקוד

 מדוע מיד מבין דעת בר כל לעיל. בשרטוט הנרמז
 על לוותר מלכותו הוד של הפיקוד על היה

 היו שעלולים הרגיל" מגדר יוצאים "אמצעים
ביותר... למביכה הצבאית ההצדעה את להפוך

SoiL...

Command thinks fit, as suggested 
by the sketch above.

One grasps at once why His 
Majesty's general staff had to 
give up the "exceptional meas- 
ures" which would make the 
military salute eminently awk- 
ward.

L'Aurore. Paris

Honni
When the British courts in 

Palestine sentenced "Jewish ter- 
rorists" to flogging, the "ter- 
torist" organization Irgun Zvai 
Leumi decided to whip British 
soldiers so as to show them a 
bit of the back side of the 
colonial picture. The com- 
munique, announcing the open- 
ing of this great dorsal affair, 
states that the military author!- 
ties ״while not disregarding this 
warning by the terrorists, are 
not, however, taking any excep- 
tlonal precautionary measure "

I was wondering what the 
military could mean by "excep- 
tional precautionary measures" 
designed to protect the rears of 
their troops in the field. I sup- 
pose they envisaged issuing an 
order to His Majesty's soldiers to 
wear henceforth the helmets not 
on their heads, which are not 
menaced. but where the High

)תרגום(
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 חיילי אל הבריטים של יחסם על דתנו־ יחיאל של עדותו
בפעולה שנתפסו האצ״ל

 ולקפוץ המכונית את לעצור החלטתי וילהלמה לפני קצת
 ותוך במכונית שלט לא כבר הנהג כאן אבל הסמוך, לפרדס

 הכביש. על שם שהצבא מחסוכחתיל לתוך נכנס שניות כמה
 בו שנכנסנו השני במחסום ורק המכונית עם נסחב המחסום
 וסביב מאחור, אש ה״ברן" עלינו פתח רגע באותו נעצרנו.

 לא אלינו. מופנים טומייגנים עם כלניות נראו המכונית
 קיבל אליעזר מורמות. בידיים לצאת אלא ברירה לנו הייתה

 בשעה ויצא(. נכנס )הכדור בכתף )הנהג( ומרדכי בגב כדור
 כדי תוך לתעלה. והתגלגלתי בעורף מכה קיבלתי שיצאנו,
 את מחזיק חייל איך וראיתי אקדח, יריית שמעתי שכיבה
 את והרג החטיא אבל ירה, הוא מרדכי. אל מופנה אקדחו

 הראש על האקדח עם מכה למרדכי נתן מיד החייל. חברו
 איומי תחת קמנו שנינו התעלה. אל אלי אותו והשליך

 חשבתי יריות. מספר עוד שמענו רגליים. ובעיטות אקדחים
 בסוף אותנו כשהובילו אבל השאר, כל ואת אותנו שיחסלו

 לא ואליעזר שניים עוד שם מצאנו משוריין, אוטו לתוך
 לו. קרה מה ראו לא האחראים גם ראינוהו. לא מאז היה.

 היה ונדמה מהמכונית, לצאת קצת התקשה פצוע, בהיותו
המכונית. בתוך בו ירו שהחיילים להם
 היום למחרת רק שנגמרה המכות פרשת מתחילה זה ברגע

 רצופות. שעות כעשרים בערך, הצהריים אחר חמש בשעה
 אחד כל כשעל קטן משוריין לתוך מכות, כדי תוך הוכנסנו
 הכיסים, את לנו לרוקן התחילו אלה חייל. שומר מאיתנו

 לכל הכל. את מאיתנו לקחו למעלה. להחזיק ציוו ידינו ואת
 ופנקסים, ארנקים במזומנים, לירות כחמישים שעון, אחד

 שגמרו לאחר גנבו. ומסרק ממחטה אפילו ועפרונות. עטים
 לפנים כוונו המכות עיקר בנו. להתעלל אחד כל התחיל זאת

 נזל שהדם זכורני מתכווצים. היינו בבטן מכה לאתר ולבטן.
אפו". את "שברתי החייל: צהל זה ועל ברז כמו מאפי

 דחפו כאן לי. ידוע בלתי מחנה באיזה נגמרה זו נסיעה
 אותנו העמידו פתוח. לשדה והובילונו החוצה אותנו

 חיילים כעשרה של יחידה הסתדרה ולפנינו חזית, בשורות
 ואיש במבחן כולנו שעמדנו לציין יש רוביהם. את שטענו

 שנזף קצין בריצה בא רגע באותו ראשו. את הוריד לא
 והתחילו אותנו, לחסל ברצינות חשבו שכנראה בחיילים,

 כחצי החזיקונו שם תדר. לאיזה הוכנסנו להובילנו. שוב
 החזקנו נתפסנו מאז זמן אותו כל שבמשך לציין יש שעה.

 לאבנים, הפכו כשידינו שעה, חצי כעבור מורמות. ידינו את
 הארץ. על והשכיבונו גדול משא אוטו לתוך הכניסונו
 מרדכי של ידו על גופותינו. על ורקדו עלינו דרכו ברגליהם

 עד כוחם בכל משכו יכלו וכשלא להורידה וניסו טבעת ראו
 למחנה הגענו עזבוהו. ואז נשברה שאצבעו להם היה שנדמה

 לאחד להכניסנו שציווה קצין בפני הובאנו ושם כלניות של
 גודלו מכבר. בו השתמשו שלא מטבח היה הצריף הצריפים.

 מעלינו הורידו להפשיטנו. התחילו כאן בערך. 15 על 15
 אבל והגרביים, הנעליים והתחתונים, הגופייה אף הכל,
 על תלויים הבגדים נשארו לשני אחד כבולים והיינו היות

 פצעים וגרמו כוחם בכל משכו להורידם כדי הכבולה. היד
 בסכין חתכו זו, בצורה לקרוע הצליחו שלא מה בידיים.
 התעללות התחילה היוולדנו. כביום עירומים נשארנו גילוח.

 לבצעה. הוראה או רשות מהקצין קיבלו שכנראה מאורגנת,
 השתתפו יתד. ולכולנו התור לפי מאיתנו אחד לכל הרביצו

 החליפום התעייפו כשאלה חיילים. חמישה עד ארבעה בה
 בעיקר וברגליים, בראש באגרופים ניתכו המכות אתרים;

 פסחו. לא האשכים על ואף הגוף חלקי בכל בנעליהם בעטו
 עלינו. לשמור כנראה שנשלחו שוטרים שני היו המכים בין

. 1617 היה מהם אחד של מספרו

 מוריד היה פעם ובכל גדול שוטרים מקל עם הסתובב זה
 ידו את שברה כזאת מכה הבטן. או הרגליים הגב, על מכה
 אני גם גולוב. חיים של בגבו לנקע וגרמה אליעזר של

 נמשך כך להתעלפות. כמעט שגרמה בעורף מכה קיבלתי
 וציווה הקצין נכנס אז בלילה. מאוחרת שעה עד הדבר

 שמיכות לנו ולתת אותנו לרחוץ המכות, את להפסיק
 ראשינו על מים דליי שפיכת ע״י נעשתה הרחיצה .,'לישון
 הרבה עזרה לא הרחיצה השני. את לרחוץ צריך היה ואחד

 נשכבנו רטובים מחדש. מיד והתלכלכנו דם זבו פצעינו כי
 אחת, שמיכה על מקור, ומרעידים עירומים ארבעתנו,
 נרדמנו, אך לנו(. נתנו לא )יותר שמיכות, בשתי והתכסינו

 השמיכה. והורדת בבעיטות אותנו והעיר השומר בא
 אותנו הקימו בוקר לפנות שעה. רבע כל זכינו כזה ל׳ביקור'

 הייתה שכבנו עליה השמיכה מחדש. ,'להתרחץ וציוונו
 את לנו חילקו הרחיצה אחרי צבעה. את ושינתה דם ספוגה
 את נתנו לא מאיתנו לשלושה שנתלבש. כדי בגדינו

 עטופים ככה, בעיניהם(. חן ודאי )מצאו הנעליים.
 המרפאה. אל המחנה כל דרך אותנו הריצו בסמרטוטינו,

 מכה או אגרוף מהלומות הוריד בנו בפוגשו חייל כל בדרך,
 מורמות בידיים רצנו חסכו. לא שומרינו אף הרובה. בקת

 בידיים השעה רבעי כשלושת החזיקונו המרפאה ובחדר
הרופא. בוא עד מורמות
ושאל פצעינו על הסתכל גבוה, כוכבים, שני בעל הרופא,
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משתוללות הנאצו־בדיטיות הטרד nrnהציבור לידיעת
ההת פרשת את התרבותי והעולם העברי הצבור ידעו

 הסולדככקה לידי שנפלו עברים צעירים בארבעה עללות
 הצבור ידעו משנאה. והשבורה הפרועה הנאצו־בריטית

 פצוע שנפל צעיר של רציחתו על והעולם

הברברי. האוייב לידי  פתח ליד בכביש נאסרו - פצוע מהם אחד - עברים צעירים חמשה

תש*ז• טבת ז׳ ב׳ ליום אור תקוה  רגיל רפואי ובטפול בירכו ר ק פצע שנפצע הבצוע,
 תהילה, בכוונה נרצה כ■ ספק כל אין מת. בחיים. נשאר היה

הסדיסטי□. מעניו •ד תחת מת או  בראשיהם רובים׳ בקתות איומה באכזריות הוכו האחרים הארבעה
 רוסקה השני על האף עצם נשברה׳ האחד של שידו עד ורגליהם פניהם

עיניו• את לראות שאין כך בדם כוסו השלישי של ופניו כבו כשידיהם לחדר הוכנסו צבאי, למחנה הצעירים הובאו כן אחרי
 כשהם יחד. בשרם עור עם בגדיהם את מעליהם קרעו גלוח ובסביני לות,

 את לנשק שהכריחום לאחר הקר בחדר הלילה כל השאירום ערומים
 למחנה מסביב מכות, תוך ויחפים׳ ערומים אותם הריצו ובבהר הרצפה;

בזאת. ספוקש על הטרף חיות באו לא עדין כנראה׳רגליהם• שכשלו עד
 צבאי. רופא אצל לבדיקה קרובה משטרה לתחנת הובלו הבחורים

בבחו לשהק להוסיף ברצונם יש אם הבריטיים החיילים את שאל הרופא
 קבע בברגן־בלון, שמקומו הרופא מאליו־• "מובן היתה התשובה רים•

גמור. בסדר יהיו שהבחורים מכן, אחר  שפכו ושם הענייים, נמשכו בו המהנה אל הבחורים הוחזרו שוב
 וצוום שערותיהם את גזזו ראשיהם׳ על מי־שופכין הבריטיים החיילים
 הנאצי. המחזה את ליוותה היטלו־" "הייל קי־יאת הרצפה. את בהן לטאטא

או 4 ונשנה הדבר חזר כך מי־שופכין• ע-יהם שפכו ושוב הריצום׳ שוב

בריטיים. קצינים נוכחו ההתעללות בזמן• פעמים 5  לבית תופת ענו" שר ימים 5 אחר■ הבחורים כשהובאו

I א• שממש כך מראיה□ שונו בירושלים, המרכז• הסוהר 

I להכירם. היד. אפשר I הראומ• הצבא• הארגון
בארץ־ישראל

 לשחק עוד רצונם באם החיילים את
 אמר כן, אם בחיוב. ענו החיילים בנו.

 כך. אחר פצעיהם את אחבוש הרופא,
 הניחו לא כי בנוכחותי דיברו )הם

 והריצו חזרו אנגלית(. מבין שאני
 ממנו למקום הצורה באותה אותנו
 עירומים הפשיטונו שוב באנו.

 כל על שפכו ושם החוצה והוציאתו
 זה אחרי מי־שופכין. דלי מאיתנו אחר

 שיתנדבו סביב שעמדו חיילים הזמינו
 שוב חסרו. לא וכאלה — להכותנו
 לשטוף עלינו וציוו פנימה הכניסונו

 מהקירות. דמנו את ולגרד הרצפה את
 בית — החדר פני את ראינו עכשיו רק

 היו קרושות דם חתיכות מטבחיים.
 לגרדם והצטרכנו לקירות דבוקות

 מכות. תוך נעשה זה כל בציפורנינו.
 סוחב 1617 ,מס השוטר היה לפתע
 להשתחוות עלינו ומצווה אותנו

 קיבלנו כשסירבנו הרצפה. את ולנשק
 רצונם את אבל עץ. בבולי רצח מכות

 זוג עוד עם כבלו אותי עשינו. לא
 כנראה ביחד(. ידיים )שתי כבלים
 הבחורים את מעודד שאני הרגישו
 לא שכבלוני לאחר במריים. לעמוד
 בי הרביצו ושוב כלום לעשות רציתי
 הנוסף. הכבל את הורידו ולבסוף קשה
 מחרש אותנו רחצו 9.00 בשעה בערך

 אותו אחד. לכל מכנסיים וחילקו
 להדביק וציווה מחדש בא רופא

 בא זה אחרי מאיתנו. לשניים פלסטר
 היהודי, הקצין בלוויית משטרה קצין

 אותנו הבולשת. מאנשי וכמה קרליק,
 תינו לשמו שאלו רק חקרו. לא כמעט

 והלכו באו השוטרים ולכתובותינו.
 פסקו לא ובינתיים היום כל במשך

 ערב לפנות בנו. לשחק׳’ החיילים
 על אחד אחר אותנו והוציאו הסמוך בחדר קרליק רק נשאר
 בחדר ישב שהקצין בשעה האשמה. כתב על לחתום מנת

 ציווה מאוד. בנו והתעלל ענק קורפורל נכנס הסמוך,
 ללא הרביץ וכשסירבנו משפילים דברים מיני כל לעשות

 שצעקותינו כרי ישקטו לא שהפעם לבחורים אמרתי רחם.
 היהודי שהוא ברורות לו אמרתי אני קרליק. לאוזני יגיעו

 מכאן, שיוציאונו כדי הכל לעשות ועליו בו שנפגשנו היחידי

כנו כשידיהם לחדר

 כתב על הבטיח. הוא במכות. לרוצחנו עלולים כאן כי
 כתב דין. עורך ודרשנו חתמנו, לא לפנינו שהקריא האשמה
 ביטחון לי אין אבל נשק, החזקת על לי, נדמה היה, האשמה

 הכחיש — מרדכי — אחד רק מבולבלים. היו חושי כי בזה,
 כעבור לחברתנו. במקרה שנקלע בטענה האשמה את

 שהתחילה אחרת פלוגה באה כשהחשיך, בערך, שעתיים
 אוכל לנו הביאו הפוך. בדיוק היה ויחסם בנו לטפל

בתנועותינו. לנו ועזרו ושמיכות
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בא״י והאלימות ההלקאות על בפרלמנט דיון
 הסדר להחזרת הדרכים על רוסיה עצת לבקש מציע אחד ציר

זה עונש לבטל ומציע המלקות בגלל באו האחרונים שהמאורעות טוען שני ציר

 הודיע הנבחרים בבית - 22 לונדון,

 גיונס קריץ׳ המושבות מיניסטר

 בריטים, 73 בא״י נהרגו 1946 שבשנת

 ו־ חיילים 45 המשטרה, אנשי 15 והם

 שנאשמים מבלי אזרחים, אנשים 13

 המיניסטר למשפט. הובאו או נידונו

 היה שאפשר סטנלי המפקד עם הסכים

 מקבלים היו אילו הנאשמים, את לדון

 הישוב. מן פעולה שיתוף יותר

 באוסף קשיים שהיו הוסיף המיניסטר

 המאורעות על מדויקת אינפורמציה

הטראגיים.

 צורך רואה אינו המושבות שר
 פרלמנטרית משלחת בשיגור

 הביע מאקסון לבריגאדיר בתשובה

 איזו תהא אם ספיקותיו את המיניסטר

 של למחצה רשמיים לביקורים תועלת

 הפקידים, אצל הפרלמנט חברי

בא״י. והצבא המשטרה

 שלשלטונות מרוצה המיניסטר, הוא,

 כל האחרונים החודשים 12 במשך היו

 כדי הדרוש התוקף וכל הסמכויות

 הצבא הבריטים. חיי על להגן

 משתפים האזרחיים והשלטונות

 להבטיח כדי השטחים בכל פעולה

 והרכוש החיים לשמירת נעשה שהכל

 מקיף תאור נתן קריץי־גיונס מר בא״י.

 דרש וכאן בא״י, המלקות עניין על

 לשון בכל סמיתארם וולדרון הציר

 לקיום ביותר חמורים צעדים שיעשו

 תודה שהממשלה או והסדר, החוק

 שיפנו הציע זה ציר ותצא. בכישלונה

 לדעתה וישאלו הרוסית לממשלה

 עושה הייתה היא צעדים איזו ולעצתה

 המפקד לשאלת דומות. בנסיבות

 המושבות )מיניסטר סטאנלי אוליבר

 מקרים היו אם לשעבר( השמרני

 אחד חודש שוחררו עצורים שחשודים

 המיניסטר החדשים, המאורעות לפני

זו. לשאלה להשיב בידו היה לא

 יהודים" ולא "ציונים
 לאנשי לקרוא הציע פיקתורן כשהציר

 יהודים, בשם ולא "ציונים" בשם אצ״ל

 בין להבדיל שחובה המיניסטר אמר

 ארגונים לבין נורמלים ציונים ארגונים

 אמר פייטון, הלייבור, ציר טרוריסטים.

 ישראל בארץ האחרונים שהמאורעות

 יהודי, מהלקאת ישירה כתוצאה באו

 בארץ־ישראל שיסלקו הציע ולפיכך

זאת. משפילה עונש צורת

 צערו את דונקאן הציר הביע זאת כנגד

 אחד נגד המלקות שפסק־דין

 שהמפקד אחרי בוטל, הטרוריסטים

 אישרו. כבר בארץ־ישראל הצבאי

 הבטיח סמיט וולקר הציר לשאלת

 העליון מהנציב לבקש המיניסטר

 הבריטים מספר על אינפורמציה

 בידי והותקפו נפצעו שנהרגו,

אוגוסט. החודש מאז טרוריסטים,

24.1.47
היום דבר

ההגנה בתקנות תיקון .ד/ מ

 בתי־הדין יוכלו מעתה כי קובע התיקון

 לנידונים רק מלקות לפסוק הצבאיים

 18 לגיל ולא ,16 לגיל הגיעו שלא

 18־16 בני הוצאת עתה. עד כאשר

 תיקן מלקות לעונש הצפויים מכלל

 את אך הזה, הגיל בני לגבי המחוקק

 השוט כי תיקן. לא הארצישראלי החוק

 על אותו שמניפים בין שוט, אותו הוא

 או התבגרותו בתקופת נער על או ילד

 זה שעונש והחרפה מבוגר, אדם על

 תלויה אינה כולה הארץ על ממיט

 הבדל קיים זה בעניין כי ידענו, בגיל.

 הארצישראלי הישוב בין השקפות

 עם של מאד נרחבים חוגים לבין

 עודו הזה העונש באנגליה אנגליה.

 גם אך רבים, בבתי־ספר בייחוד קיים,

 רבים ואנשים הספר, לביתי מחוץ

 מסורת זאת כי סבורים, בבריטניה

 לחנך ושאין לבטלה שאין מקודשת

 מה אך לזמן. מזמן הלקותו מבלי נוער

 דעתו בארץ־ישראל והישוב לעשות,

 ביוד נמצא היה אילו זה. בנידון אחרת

 שהיה בארץ תיכון או עממי ספר

 הדבר היה זו, חינוכית שיטה מנהיג

 הישוב ציבורית. שערורייה גורם

 הזה העונש כי סבור, ישראל בארץ

 את ומשפיל הנענש נפש את פוצע

 הישוב ואין בו. המשתמשת החברה

 זו. בהערכתו בודד הארצישראלי

 בארצות רבים עמים בה לו שותפים

 לא לויכוח. שאלה זאת ואין אחרות.

 ישראל בארץ איש דעת על יעלה

 שתבטל הבריטית הממשלה על לכפות

 כל כי אם באנגליה, המלקות עונש

 ודאי לו יש ישראל בארץ אדם

 כאשר גם זה עונש על משלו מחשבות

 האחד הדבר באנגליה. מופעל הוא

 עונש יכפו שלא הוא, מבקשים שאנו

 הוא כאן שהשלטון משום עלינו, זה

 או מורה שיימצא ייתכן בריטי. שלטון

 שאינו עם יחשוב אשר באנגליה שופט

 תרבות. מחוסר לעם בניו את מלקה

 סבורים שבהודו ספק אין לעשות? מה

 מנהג את מקיים שאינו עם כי רבים,

 כופרים של עם הוא האלמנות שריפת

 בערכי מעמיקה הבנה כל המחוסר

 הייתה שאילו מזאת, נובע האם הנצח.

 היינו הודו, למנדט נתונה ישראל ארץ

 את ידנו במו לשרוף חייבים

 שאנו הדבר פרוש אין אלמנותינו?

 מנהגים יש אנגלי, מנהג לכל נתנגד

 מוכנים ואנו אותם שקיבלנו באנגליה

 אם רבה בברכה ונראה לקבלם

 בארץ הפרט הציבור בחיי יתקבלו

 כל לקבל חייבים אנו אין אך ישראל.

 רק ביסודו כנפסד לנו הנראה דבר

 עונש באנגליה. נהוג שהוא משום

 הארץ מחוק להעלם צריך המלקות

ומחייה.



המשפט
 ביום בירושלים, הצבאי הדין בבית נערך המשפט

.1947 בפברואר 10 ב/
 כיפות ומצוחצח. אחיד בלבוש הופיעו הארבעה

 רוחם מצב לראשיהם. חבושות היו כחולות־לבנות

 את ליוותה משוריינים שיירת עליהם. טוב היה

 עם הדין. לבית הנאשמים את שהסיעה המכונית

הבניין. כל על כבד משמר הופקד הגיעם,

 השיבו לא המשפט, במהלך השתתפו לא הנאשמים

האשמה. כתב על הגיבו ולא שאלות על

 עדי זה אחר בזה הופיעו הקטגור דברי לאחר

 פנו לא מהם, איש חקרו לא הנאשמים התביעה.

 בחום רק בשתיקתם. והמשיכו שאלה בשום אליהם

 הם נכונים אם הארבעה נשאלו כאשר העדויות,

 ה״אני את וקרא יחיאל קם עצמם, על להגן

שלהם: מאשים"

 כ׳ מודיע הריני חברי ובש□ בשמי הכיבוש! צבא קציני
 חיילים אנו אותנו. לשפוט בסמכותכם מכירים אנו אין

 הכיבוש משלטון ארצנו לשחרור הנלחמים עבריים
 מלחמה, שבו" הננו בידכם שנפלנו ומאחר שלכם,
 לשימם בעולם המקובלים המלחמה חוקי לפי שמותר
לדין. להעמידם אסור אך במעצר,

 לכם ולהרשות זו קצרה בהצהרה להסתפק יכולנו
 אולם נפשכם. כאוות שלכם בפרוצדורה להתעסק

 תהא ולא במינו, מיוחד הוא כאן דנים הננו שעליו העניין
 בתולדות תקדים לו שאין עניין שזהו לומר, הפרזה זו

 אמסור לפיכך, שלכם. האימפריה בתולדות ואף עמנו,
 כי בהדגישי, מאסרנו, נסיבות על קצרים הסברה דברי

 במהלך כלשהי כהשתתפות הודעתי את לפרש אין
הזה. חוקי הבלתי המשפט

 ושלא עלינו שהוטל תפקיד למילוי בדרך נעצרנו אנו
 לילה, באותו יצאנו למלאו. הרב, לצערנו סיפק, היה
 יצאנו שליטכם; ביד׳ שחולל חברנו כבוד על להגן בכדי
 מצדכם היא אווילית גאווה אך כ׳ לכם, להוכיח —

 העם לבני לנו, ואילו כבוד, רגש יש לכם שרק להניח
 זו בארץ שקם לכם להוכיח יצאנו זה; רגש אין העברי,

 עם ישלים שלא השפלה, יסבול שלא חדש, עברי דור
 אחד: בדיבור מחיר. בכל כבודו על שיילחם שעבוד,
 להלקות הלאומי", הצבאי "הארגון בשליחות יצאנו,

 שנפל עברי, ח״ל של הלקאתו על כתגובה בריטי, קצין
בשב״כם.

 ונפלנו מאמצינו, כל אף על מצאנו, לא הזה הקצין את
 דיכאון כל זה בגלל מרגישים אנו אין זאת בכל בידכם.

 את למלא הצליחו האחרים חברינו כי לנו ידוע רוח.
כגמולכם. לכם להשיב תפקידם

 אין מישהו. את להלקות ששים שאנו אומרת, זאת אין
 של כבודו את להשפיל אנו ששמחים אומרת, זאת

 הננו כך משום ודווקא כבודנו, לנו יקר ולא. לא מישהו.
 גישתכם. היא אחרת זולתנו. של כבודו את מעריכים

 השוט את להוריד שנים מאות במשך התרגלתם אתם
 שולטים הנכם שבהם עמים, עשרות של ראשיהם על

 בפני ראשינו נרכין אנו שגם וחשבתם במושבותיכם.
 אנו שלכם. השוט את נשבור אנחנו טעיתם. עריצותכם.

 שייכת שלהם באלה הפרועה להתעללות קץ נשים
 הארץ אזרחי את תלקו עוד לא תדעו: ועתה הזו. הארץ
 ישראל, חיילי אנו, כי ערבים. ולא עברים לא הזאת,
הנפסדות. !בשיטותיו בשלטונכם מרדנו
 עדיין מקובל המלקות עונש כי אמנם טוענים אתם

 סוף אבל לכבודכם. הצנועה, לדעתי זה, אין בארצכם.
 להלקות; אתם יכולים בארצכם עניינכם. זה הרי סוף
 אך נפשכם. כאוות להצליף יכולים אתם בניכם את

 הם אין אחרים! עמים מבני והברברית הגסה היד הלאה
 לארצכם! לכם לכו בשוטכם. ולא בחסדכם לא רוצים
 הביניים, מימי מנהגיכם את שלכם, השוטים את קחו

 יהיה אז למולדתכם. הסובלים צבאותיכם עם יחד וחזרו
 ולכל הזאת לארץ ושלום לעמנו ושלום לכם שלום

הבריטי. השעבוד עול תחת הנמקים אזרחיה

 שהם לנאשמים השופטים הודיעו קצר דיון לאחר

 ומרדכי אליעזר יחיאל, - שלושה אשמים. נמצאו

 הצעיר בגילו התחשב המשפט בית למוות. נידונו -

 אוחו ודן גולבסקי, חיים הרביעי, הנאשם של

למאסר.

 הדין, פסק על פל, הדין, בית נשיא כשהכריז מיד

 מכיסאותיהם לקום ולחבריו לו שניחן לפני ועוד

 על הצעירים ארבעת קמו האולם, מן ולחמוק

 בשירת פרצו גדול ובקול גוום את זקפו רגליהם,

 אך מהתרגשות, במקצת רעדו קולותיהם "התקווה".

הנוכחים. כל ללבבות חדרו העמוקים הצלילים הדי
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 בירושלים הצבאי ביה־־ד בפני ההלקאות" "ליל אסירי ארבעה11.2.47
 למוות נידונו יהודיים צעירים שלשה

 הצבא; מפקד של אישורו טעון פסהייד עולם; למאסר - הרביעי
"התקווה". בשירת פסה״ד את קיבלו הנידונים

 אתמול דן בירושלים הצבאי ביה״ד

 בן רוזנבאום זלמן בן דב את למוות

 ,24 בן קאשני בן־ציון אליעזר ,24

 הם .21 בן אלקחי אברהם בן ומרדכי

 במכונית נשק בנשיאת נאשמים

 בליל בית־דגן ליד הצבא עייי שנעצרה

בדצמבר. 29 ה־

 אהרון בן חיים הרביעי, הנאשם

 המוות מעונש ניצל ,17 בן גורובסקי,

 למאסר נידון הוא הצעיר. גילו בזכות

 שנות ולשבע נשק, נשיאת על עולם

 טעון פסה״ד שוטים. החזקת על מאסר

הצבא. מפקד של אישורו

 במכונית, אתם שנעצר החמישי הצעיר

 הצבא ביריות נפצע מזרחי, אברהם

 הינתן עם מיד יומיים. כעבור ומת

 רגליהם על הנידונים קפצו פסק־הדין

 בעוד "התקווה", בשירת ופתחו

 ידיהם את כובלים ששומריהם

בשלשלאות. ורגליהם

 האולם את מיד עזב השופטים חבר

 הבית. על הופקדו כפולים ומשמרות

 הנאשמים תא מתוך נגררו הנידונים

 אפילו הורשו ולא המכוניות לעבר

משפחתם. מבני להיפרד

לעולם!" זאת וספרו ייראו

 אמו, זרועות מתוך שנלקח קשאני,

 שנמצאו העיתונאים חבר לעומת קרא

 זאת וספרו "ראו הדין: בית בתוך

 הוציאו שבו החיפזון, למרות לעולם!"

 לא האולם, מן הנידונים את השוטרים

 רגע, 20 כעבור אלא הבניין את עזבו

 ציווה פל, הקולונל ביה״ד, נשיא כי

 הדין בית אולם מתוך יצא לא שאיש

 יגיעו השופטים ויתר שהוא לפני

לבתיהם. בשלום

 בייחוד כרעם, באולם נפל פסה״ד

 ציין סטאבם, המאיור שהתובע, לאחר

 לביה״ד שאסור שלו, הנעילה בדברי

 ההלקאות עם הנאשמים את לקשר

 להם אסור וכן מאסרם בליל שבוצעו

 הנאשמים, הצהרת את בחשבון להביא

 על הלקאה לבצע יצאו כי אמרו שבה

 עצמו סטאבס המאיור בריטי. קצין

 בעדויות שהיו ניגודים מספר על עמד

 בית־הדין על כי ואמר התביעה

 שנמצאו השוטים אם להחליט

 פצעים לגרום כדי בהם יש במכונית

 התובע סיכם בטרם חמורים. גופניים

 נשאלו הקטגוריה עדויות את

 משהו לומר ברצונם יש אם הנאשמים

 הודיעו וגורובסקי רוזנבאום להגנתם.

 שתהיינה הכתב, מן הצהרות שיקראו

 האחרים. הנאשמים שני בשם גם

 על דיבר שבה הצהרה קרא רוזנבאום

 סיפר וגורובסקי המלקות עונש

 החיילים של ההתעללות על בהצהרתו

הנאשמים. בארבעת

בסודן גולה היה הנאשמים אחד

 דבריו את הקריא שגורובסקי בזמן

 מר. בבכי הנאשמים משפחות בני יבבו

 ביה״ד יצא ההצהרות הקראת לאחר

 החלטתו: על והודיע וחזר להתייעצות

 האשמות. בשתי חייבים הנאשמים כל

 כל על יודע הוא אין כי מסר התובע

 מלבד הנאשמים של קודמות עברות

 נאסר הבולשת תעודות שלפי קשאני,

 ולפי 1944 בספטמבר 6 ב־ בפיית

 הוא לסודן. הוגלה החירום תקנות

 1945 בפברואר 26 ב־ משם הוחזר

 מר המשטרה. פיקוח תחת מאז ונמצא

 הנאשם של אביו גורובסקי, אהרון

 בנו, על רחמים בבכי ביקש השני,

 ופסק בבקשה התחשב לא ביה״ד אולם

 הנאשמים המקסימלי. העונש את

 חבורות, מכוסי בביה״ד הופיעו

 חבוש כשראשו ישב ואלקחי

 זכר - נקע ובגלגלתו בתחבושות

 בימים בהיאסרו. שקיבל למכת־רובה

ניתוח. לו לעשות עמדו אלה

המשפט מהלך

 הדין בבית שהופיעו הנאשמים ארבעת

 של אחידה" ב״תלבושת לבושים

 נעליים חקי, בצבע וגרביים מכנסיים

 זלמן בן דב הם: אפור, ומעיל שחורות

 בן חיים מהנדס; ,24 בן רוזנבאום,

 לוטש ,17 בן גורובסקי, אהרון

 בן קשאני, בנציון בן אליעזר יהלומים;

 אברהם בן ומרדכי יהלומים, לוטש ,24

טקסי. נהג ,21 בן אלקחי,

16.2.47

הארץ את צאתו ערב מספר שעות
 שלושה נגד המוות פס״ד אישר בארקר

 הערעור שיוברר עד גזר־הדיץ של לפועל השהיה תהיה כי סבורים
חנינה לבקש סירבו הנידונים שלשת

 הפרידה" "מתנת
בארקר הגנרל של

 העליון הצבאי המפקד בארקר, הגנרל

 ימים לפני רק שעזב לארץ־ישראל,

 "מתנת השאיר הארץ, את אחדים

 שמא חשש הוא העברי. לישוב פרידה"

 הצבאי המפקד יגלה וחלילה חס

 לתפקידו, עתה נכנס אשר החדש,

 מדינית, ותבונה אנושיות של מידה

 פסקי־דין את ואישר הזדרז כן ועל

 הצעירים שלושת נגד שהוצאו המוות

 תקופת נשק. נשיאת באשמת העבריים

 בארץ־ בארקר הגנרל של שירותו

 הישוב בתולדות תישאר ישראל

 העגומות התקופות כאחת העברי

 זו בתקופה כי ביותר. והמדכאות

 מאסר עם ביוני, 29ה־ פרשת קשורה

 אלפי מעצר עם היהודים, המנהיגים

 שמו רב. יהודי רכוש והחרמת יהודים

 ה״הוראה עם קשור בארקר הגנרל של

 להתייחס כיצד לצבא" שלו הידועה

 המפורסמת, ההוראה - ליהודים

 יכול לא הבריטי הפרלמנט גם ואשר

 שירותו בשתיקה. עליה לעבור היה

 פתח ישראל בארץ בארקר הגנרל של

 ההמוניים, המעצרים תקופת את

 את עשה והוא והנגישות, החיפושים

 בין היחסים את לקלקל כדי הכל

המנדטורי. השלטון ובין הישוב

 את להגביר כדי הכל את עשה הוא

 העברי, הישוב בקרב המרירות

 הנאצים, על־ידי נטבחו אחיו שמיליוני

 במחנות מתענים עודם אלפיו ומאות

 בפניהם סגרה בריטניה וממשלת ריכוז

 די שלא וכנראה למולדת. השער את

 היה הוא שירותו בתקופת לו. היה

 המתיחות את להגביר מעוניין

 מעוניין היה הוא בישוב. השוררת

 הישוב בתולדות לנצח יישאר ששמו

 מפני נרתע שלא כאדם ישראל, כשונא

 ולגרום ליהודים להרע כדי דבר שום

וייסורים. סבל וכאב, צער להם

 וזעזע הפתיע המוות פסק־דין אישור
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 פסקי־הדין מאשר יותר עוד הישוב את

 הדעת, על העלה לא איש כי עצמם.

 כל הובאה לא □כנגד אשר שהצעירים,

 של פסק־דין שפיכת־דם, על אשמה

 יאושר. עוד וכי כנגדם יוצא מוות

 כגורלו הנידונים, שלושת של גורלם

 הנציב של בידיו נתון גרונר, דב של

 בקרבנו, מפעמת חזקה ותקווה העליון.

 המעוות את לתקן יזדרז הוא כי

 המפקד ע״י העברי לישוב שנעשה

 כל את בלי־דיחוי ויבטל שהלך, הצבאי

 אנו העליון, הנציב כי המוות. פסקי־דין

 לא מוות של שפסקי־דין יודע בטוחים,

 קיימים הם אם - במאמצים יסייעו

 הסוערות הרוחות להשקטת - באמת

בארץ.

 הארץ את עזב בטרם מספר רגעים
 הראשי המפקד הספיק בהיחבא,
 אוולין סיר הגנרל לשעבר,
 המוות דין פסק את לאשר בארקר,
 הצעירים שלושת על שהוצא
 אליעזר -דברוזנבאום, היהודים

 אשר - אלקחי ומרדכי קשאני
 נשק עם טכסי במכונית נתפשו

 .1946 בדצמבר 29 ה־ בליל בידם

 ב׳ ביום הוצא למיתה הדין פסק

 דרישתו לפי בערב. 7 בשעה האחרון,

 הרגיל, לנוהג ובניגוד המפקד, של

 בדרך למחרתו. עוד התיק אליו הועבר

 שהתיק עד מספר ימים עוברים כלל

 הצבאי המשפטי היועץ ממחלקת עובר

 הגנרל בעזוב ד׳, וביום למפקד.

 האחרונה, בפעם משרדו את בארקר

 "מתנת את שולחנו על השאיר

 את - הארץ לתושבי שלו הפרידה״

.בחתימתו המאושר הדין פסק

 - זק( מ. מאת )טלגרפית לונדון
 שהערעור כותב - כרוניקל ניוס

 בנוגע המלך למועצת עתה שהוגש
 הדין בתי של וחוקיותם לגרונר

 קרוב קשור, יהיה בא״י הצבאיים
 האחרונים הדין פסקי עם לודאי,

 הרי האלה בנסיבות מוסיף: העיתון

 האישור וצורת הדין פסקי אישור

 שלא בטרוריסטים כהתגרות נראים

 של שחרורו מאז כמעט פעילים היו

 "טיימם" סופרי גם ווינדהאם. קולינם

 יוצאו שלא סבורים טלגרף" ו״דיילי

 טרם השלושה, על הדין פסקי לפועל

המלך. במועצת גרונר עניין שיתברר

הבקר
18.2.47

להצלתם ומאמצים חנינה בקשות
 החליטה פתח־תקווה עיריית מועצת

 לפנות אתמול, ליום אור בישיבתה,

 לשלושת חנינה בבקשת העליון לנציב

 למוות. שנידונו פתח־תקווה צעירי

 כל נציגי גם השתתפו בישיבה

 באם־ והארגונים ההסתדרויות

 פ״ת תושבי אלפי בחתימת המושבות.

 והחלפת חנינה בעניין עצומה תוגש

 הצעירים. שלושת על המוות גזר־דין

 לפני שנאם ספיר, י. מר העיר ראש

 "אנו השאר: בין אמר ההחלטה, קבלת

 הנציב־ של ההגיון מידת אל פונים

 פתח־ של בפנייתה שיתחשב העליון

 לשיפור כזה באופן ויעזור כולה תקווה

בארץ". המצב

 בשם גאוני, א. עוד נאמו דומה ברוח

 בפתח־תקווה, הספרדית העדה

 ב. וכן הפטיציה, נוסח את גם שהקריא

19.3.1947

 תנאי" על לייצר הבקשה נדחתה
למוות הנידונים הורי ע״י שהוגשה

ועוד. יואלי גולדרייך,

 הנידונים אצל קריצמן עריד
 אצל אתמול ביקר קריצמן מ. עו״ד

 בבית־הסוהר למוות הנידונים

 ואיתן, טוב רוחם מצב בירושלים.

 עניין הנידונים גילו אתו ובשיחה

 על פרטים שאלו היישוביות, בבעיות

ועוד. המעפילים אניות

טעות תיקון
 שהרב ולמסור לתקן מאתנו מבקשים

 על להשפיע ניסה לא לוין אריה

 שיבקשו למוות הנידונים שלושת

 אצלם שביקר לאחר בא הוא חנינה.

 והנידונים מת״א, להרפרוינד עוה״ד

 לעורך תשובתם את לרב מסרו רק

הדין.

 דחה בירושלים העליון בית־הדין

 תנאי על הצו בקשת את אתמול

 למוות, הנידונים הורי ע״י שהוגש

 ההלקאות", "ליל צעירי שלושת

 וט. זליגמן מ. הדין עורכי באמצעות

 בארץ, הצבא מפקד נגד קריצימן,

 הקולונל הצבאי, בית־הדין אב ונגד

 מנהל נגד וכן הזה, ביה״ד וחברי פל

 הסוהר בית ומנהל בארץ הסוהר בתי

 הדין שלבית בטענה בירושלים,

 את לדון סמכות הייתה לא הצבאי

 נגדם הוצאה לא באשר הנידונים,

זה. בי״ד בפני שיפוט פקודת

 בלתי־רגילה התייעצות לאחר

 ודחה בית־הדין חזר שעה, שנמשכה

 אין ממילא כי בטענה הבקשה את

 לדון צריך שהיה בארץ אחר בית־דין

 כן ועל הנאשמים שביצעו בפשע

 להוציא צורך שאין מאליו, מובן הדבר

 בפני לשיפוט הנידונים להבאת צו

צבאי. בית־דין

 יאשר שבית־הדין ביקשו הדין עורכי

 על צו בקשת את להוציא סירב הוא כי

 כדי תבעו זאת התביעה. בגוף תנאי

 בפני ערעור להגיש יהיה שאפשר

 בית־הדין אולם בלונדון, המלך מועצת

 על כי בהדגישו, זאת לעשות סירב

 זו בקשתם את להגיש עורכי־הדין

בכתב.

 להתברר עומד פסק־הדין על הערעור

בלונדון. המלך מועצת בפני
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והמולדת..." האומה על גם לחשוב "צריך
 כביכול, שביקשום, החנינה, דרכי כל אך לחיות, רצו המוות, בתאי הארגמן בבגדי שהתהלכו הצעירים, שלושת
 בקרב השדים מחול על מאוד להם חרה כן ועל האויב, מן חנינה בקשות על חתמו לא הם לזרא. להם היו בשמם,
הבאה: הפנייה את מעבירים השלושה לגרדום. עלותם בערב לנידונים השפלה משום בו שהיה היישוב,

והעיתונות המוסדות אל
 להביע החלטנו כן ועל מאד, שהרגזתנו בתופעה ו״הבקר" "הארץ" בעיתוני נתקלנו האחרונים בימים

יחזרו. לא הבלע ודברי כהלכה יובנו שדברינו תקווה ואנו זה בעניין דעתנו את
 על המוות דין פסקי של לפועל ההוצאה את לגנות החלו ראינו(, לא האחרים )את הנ״ל העיתונים
 היא, והסברתם למוות. הנדונים - בקולבנו נתלו המחתרת, ארגוני את כנראה, לשכנע, ובדי מלשינים.
 חנינה, בבקשת הישוב מוסרות כל נזעקים הרי למוות, העם, לשחרור הלוחם מחתרת, איש שכשנדון

אפשרות. אין מלשין אותו על חנינה לבקש ואילו
 מאחורי אל תשליכו כבר מתי העיתונות. אנשי ואליכם הישוב, מוסדות אליכם, לפנות החלטנו ולכן

 ואת כבודכם את משפילים הנכם שלכם החנינה שבבקשות תבינו לא האם הגלותי מורשת את גבכם
 שיתייחסו דורשים ואנו שבויים הננו אנו הגלות. בנוסח הרשות בפני התרפסות זו הרי כולו? העם כבוד
 אנא ולא, מוטב, - להתחנן לא - הזה הדבר את לדרוש אתם יכולים אם שבויים. עם כמו עמנו
 יכולים והם להתנגד בכוחנו אין בידיהם. הננו כרגע תשפילו. אל העם כבוד את אך מים, פיכם מלאו
 כיאה בכבוד למות נדע אנו ישברו. לא רוחנו את - מסוימת נקודה עד כמובן כרצונם, בנו לנהוג

לעברים.
תקווה... תהי אל ולמלשינים אבותינו: מוסר את רק לכם נזכיר המלשינים, ובעניין

ירושלים בכלא למוות הנדונים

 לא זה אבל לערעור הבקשה את דחו היום "... דרזנר: יחיאל כותב במארס 26מ־ במכתב
שיבוא..." מה לכל מוכן אני מזה. ליותר קיוויתי לא כלל. הפתיעני

 א׳ וד״ד קשאני אליעזר בין שנערכה משיחה קטע
 מהשבי בהחזרתו שטיפל הפרקליט להרפרוינד,

באריתריאה:

 עניין לפני עומד אתה כי אתה יודע אליעזר, הפרקליט:
 אביך חתימת לי יש ומוות. חיים שאלת זוהי רציניז
 יכול אתה חנינה. לבקש עליך מספיק. זה אין אך ואמך,
 להצילך... יכול אני הוריך? מצב מהו לעצמך לתאר

 אנו שאין להבין עליך אך שבאת, לך מודה אני אליעזר:
 חתמתי הרי אחתום, אם האנגלי. בשלטון מכירים
 איני הרי ואני לידיהם, תימסר חתימתי האנגלים. בשביל
בהם... להכיר רוצה

 לא ומוות חיים שאלת שזוהי תזכור אליעזר, הפרקליט:
 כך, על לדבר רוצה איני הוריך. על תחשוב בשבילך. רק
 ועל אמך, מצב את לך לתאר יכול אתה קשה. המצב אך
במקצת... עליה לחשוב עליך כן

 מדי יותר חושבים שאנחנו הצרה, כל היא זאת אליעזר:
 האומה על גם לחשוב צריך ומשפחתנו. עצמנו על

והמולדת...

 הקצינים אחד לו אמר החצר אל הפרקליט כשיצא
 "הנער )תרגום( ניכרת: פנימית התרגשות מתוך שליווהו,

 חורין כבני לחיות או החליטו הם לעולם. יחתום לא הזה
 לצפות מה לך אין ימות. הזה הצעיר וגם למות, או

לתשובתו".
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ן 9.3.47
 ויןל הרב

למות הנידונים אצל
 אלקושי למוות הנידונים שני אצל וכן גרונר דוב אצל ביקר לוין הרב

 סובל קשאני בירושלים. הממשלתי בביה״ח השוכבים וקשאני
קשה. מרבמטיזם

למוות הנידונים אצל ביקורים16'347

 כן ירושלים. בכלא למוות הנידונים אצל אתמול ביקר לוין אריה הרב
קשאני. של ואמו גרונר דוב של אחותו אצלם ביקרו

איתן. רוחם מצב כי מוסר לוין הרב

 חיילי כנס אל האסירים", "אבי זצ״ל, לווין אריה ר׳ של אחרון ברכה מכתב מתוך
השלושה עם האחרונה פגישתו על אריה ר׳ של עדותו ובו בירושלים, אצ״ל

 והיקרות היקרים ול^חיוזעלז לאחיט

 ישר<ןל, עמו ו־ו^חולי כעזרו^השי"^

 שכוחה, בו שמי־כין <ןךר ר״ח טוב, בי ב־ שהוכפל שלישי יום

 ופשכ״ט,
יעב"^ השלמה עי"הק ירושלים

 מי־וופק שכוח, לא_ אח של הלב ומעומק ירושלים מגכעויפ

 ם,י5כש 5עשרח3קיימ< של בקשי ׳>ליכם הקשור חולי, למימון
 זה שר5< לעולם, בטלה ש^ה כדבר, ועלויה ש<פפך כזעזבה

 בי אם ,דוייים לדור י”בעזה ייפקיים וזה כולפו על למיפיפ
 מה בזיכרוני רשום <ןמפם בכותבה. להועזעבץ עלי קשה היום

 מ^חעו שפדישיפי מה שפים 17 ילפפ זה כיום שי־שמופי

 עשי־ו־פ כמשך מביקורי רישומים זעזה להם לשלוח היקרים

 nj העשוקים דמעייפ בו פשפכו <פשי הוא־ הייו־פ <פשי שטם

 בבופי אשי ושסוי בזוי עם ומשפחויפיהם, העדוופיי <פחי

 היה לפכון ;(©וי־ פמצ<ע, עצ־י־ייפ וכמחטיפ הוסע כלאןים

 ציון, <פסירי העולם, לפפי להכירם זמן להקדיש מ^ך כדזע

 של כטיפ העדיטיפ ציון וכטיפ היקרים ציון כט רוח, גיבורי

 בהפלגה, יצטעווע ככוח על שוטי־־יפ <פכיט, ופכיהם

 שמשולחן מהם ה1^ כשרתפ טימ ככל עצמן על סדקדקין
 וכוי; קפיה גולי גלו, ^חייפ ץרל<פ שגם ו^לה גלו אביהם

 ה' לימודי לטרון גולי כמוהם ומשורריך, וסו^ריך לומדיך

 ו<פלה חרופה.5כ< יעיפלייפ לחם ופיכ וגלייפ עליהם, שלום ויב

 הספיקו ל<פ ואחייב גלו״ויפ די של טעם לטעום שהספיקו

 של יר5מ<ע כייפם יטפיוקן <ןהלם שודד כי כייפם <פולכיצ

 ככל הי־גשופ לבבם. שכרי זפ5ויר ירחם ה' חמדיפם.

 מיגישים הם כי ייקיייפ יקרים פעם, בכל הביקורים

 ועופי, לעודד יצו הס וככועכם. בצערם העיתיעוופי בביקורים

 מרוב בבכי צטר3 פעם וככל שמחים, םיפ3 ’ל להי^יפ

 הזפיגשויפ

 דוממים, עמז־ט הרזעזוטם, כרגעים כעכו, הועזתן בביקורי

 היקרים ו<פופ<פחי *פיפעצמי שהיגעיפי עד להיציועמלה. אף

 אך. הסופירו ה<ןלה כרגעים גם עמהם. שהייוע הרוח, גיבורי

 כל לי והזכירו פפיהם על צחוק כיפ ופיועפה ממט צערם

 ובקשה כירושלים, במרכזיה בהיויפם ממט ששמעו הדברים

כלל. של<פלהצטער להבטיחם ועלי אחיפמהם
 המלכוופ הרוג )הווע י־וזפכועס דב לי ועמי טק(י3)כ כחפק
 פי־־ייליכע וועגין ריידען "ל<פמיר כשמח: הי״ד( דרעך יחי<ןל

יוופי. משמחים כעפייטם פשיח הכה - זו$כין"
 ביגעים להיייפעמהם לועועכל 1אנ חלילה, במקרה, ש<$לוט

 פורקה )כפכוועז - להם הבטיח המפהל בי <פס - הועזרופים

 רגעים ועזה פישאך א.ם להגיד <ןףשר פסוקים ועזה מפיהם(,

 בידיים הקפשקט דומם. כועבן פשוע־וע ישראלי', "שמע ועזר

וככיט"." הידיים היטיבו שהדמעווע עד
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הבקר
לגרדום הועלו ארבעה

קשאני אליעזר רוזנבוים, דוב אלקחי, מרדכי גרונר, דוב

 בלי גמורה, בהפתעה הלילה, בחשכת

 המשפחות, מן פרידה ובלי וידוי

 נידוני ארבעה הגרדום על בעכו הועלו

 ו״ליל רמת־גן משטרת על ההתקפה

 כן לפני אחדות שעות ההלקאות".

 כל אין כי זליגמן, מ. לעו״ד נמסר

 האחרון ביום הדין. גזר לביצוע הכנות

 כבר דינו כשגזר גרונר, דב לחיי

 הלן הגב׳ לאחותו, רשיון ניתן נחתך,

 לארצות צאתה לפני לבקרו פרידמן,

 למעשה, שהיה, בתאריך הברית,

 יום כי נתגלה, אמש רק מותו. לאחר

 בארץ החירום חוק תוקן התליה לפני

 כל בוטלה - נשמעת לא במידה

 דין בתי על ערעור של אפשרות

 ליל בשביל במיוחד וכנראה, - צבאיים

 מעתה כי המחוקק, תיקן בעכו המוות

 תליות שלוש של המכסימום גם מבוטל

 תליות של הנוהג גם ובוטל אחד ביום

 אתמול, דווקא. בשבוע שלישי ביום

 בני מצאו בבקר, הרביעית בשעה

 בבתיהם. אסורים עצמם את הישוב

 רציני משהו אירע כי חשבו תחילה

 "תיאודור מעפילי לגירוש בקשר מאד

 הבוקר, בשידור הרדיו, אבל הרצל",

 פרש תליות של ואפל כבד צל כי גילה,

הארץ. על כנפיו את

 קצרה שעה רק להם נמסר הארבעה,

 שעתם. הגיעה כי לגרדום, עליתם לפני

 הועלה בו ביום היה שזה כפי ולא

 בן שלמה סוהר בית באותו לגרדום

 מה ידיעות אין שנים. תשע לפני יוסף

 ברגעים הסוהר בית כתלי בתוך היה

 היה לא כי הארבעה, לחיי האחרונים

 כי רק, ידוע בקרבתם. יהודי שום

 ושרו לב, באומץ המוות פני את קיבלו

 עכו נשמרה שעה אותה "התקווה". את

 כבד משמר צבא. של כבד משמר ע״י

 הוביל משוריינות ומכוניות טנקים של

 תוך ושוב לצפת. מעכו הגויות את

 מבלי - יהודי אדם של כבוד חילול

 מלווים בלי קדישא", ל״חברה לחכות

 - למחצה ועירומים המשפחות, מבני

 בצפייה הר־כנען במשטרת הניחם

 את לחלק ביקשה צפת לקבורה.

 האסון לקורבנות האחרון הכבוד

 הטילו לה, ניתן לא הדבר אך היהודי,

 יהודים מאות זאת ובכל עוצר, עליה

 על ועמדו שוטף בגשם להם חיכו

 הניחום העיר שזקני בשעה קברם

 תרפ״ט־תרצ״ט קורבנות בשורת

 "יתגדל הנסתם הגולל על ואמרו

ויתקדש"...

התליה
 בן מרדכי גרונר, שמואל בן דב

 קשאני ציון בן אליעזר אלקחי, אברהם

 אתמול ניתלו רוזנבוים, ודב )מזרחי(

עכו. סוהר בחצר בוקר לפנות

 כי וידוי, להגיד אפילו להם ניתן לא

 פסה״ד. ביצוע בשעת היה לא רב

 אפילו נוכח היה לא תלייתם בשעת

 הערביים לשומרים ואף אחד, יהודי

 התלייה. דבר נודע לא הסוהר בית של

 של הכללי המנהל כחוק, נוכחים, היו

 עכו, סוהר מנהל בארץ, הסוהר בתי

 המוות קביעת לשם צבאי רופא

 גבוהים. ומשטרה צבא קציני ומספר

 כוחות לעכו הגיעו הלילה בחצות

 מבואות את הקיפו הם חזקים. צבא

 הסמוכים הרחובות את ובעיקר העיר,

 אחרי מספר דקות הסוהר. לבית

 את מתאיהם חיילים הוציאו חצות

 לחדר והעבירום למוות הנידונים

 מנהל הגיע קלה שעה כעבור משותף.

 עליהם כי מיד והודיעם הסוהר, בית

 לבצע עומדים באשר מוכנים להיות

 ההודעה את קיבלו הם הדין. פסק את

 רק היו הם ופחד. מורך ללא

 רק בקשו הפתאומיות. מן מופתעים

 מותם. לפני אליהם יבוא שרב אחת,

 ביצוע הוזמן. לא רב כידוע, אבל,

 שלוש לשעה קרוב החל הדין פסקי

 לפנות ושלושים ארבע עד ונמשך

 מוות בבגדי התלבשו כולם בוקר.

 ראשון הגיל. לפי הגרדום אל ונקראו

 הוא גרונר. דב המות לקראת יצא

 על "התקווה" כששירת לתליה צעד

 דקות וחצי שלוש במשך שפתיו.

 שמפרקתו עד המוות מר עם נאבק

 אחר בזה לתליה צעדו אחריו נשברה.

 המוות עם נאבק - אלקחי מרדכי זה

 ארבע - רוזנבוים דב דקות; חמש

 דקות. חמש - קשאני ואליעזר דקות;

 ובבוקר מותם את קבע הצבאי הרופא

לצפת. מעכו הגויות הועברו

 לפני מספר שעות "עוד
 אין כי לי, נאמר התליה

 גזר־ לביצוע הכנות כל
זליגמן מ. עו״ד - הדין״

- סופרנו מאת -

 דבר תעשה הממשלה כי האמנתי "לא

 את אוזני במו ששמעתי אחרי רק זה.

 ברדיו ששודרה הרשמית ההודעה

 עוד רומיתי. כי לי הוברר ירושלים,

 הועלו שהארבעה לפני מספר שעות

 כי ובירושלים, בעכו לי נאמר לגרדום

 הכנות כל ואין תאריך נקבע לא

 הוצאת עצם לפועל. הדין גזר להוצאת

 מועצת בכבוד פוגעת לפועל הדין גזר

 עמד בפניה אשר בלונדון, המלך

 ויתר גרונר של עניינם להתברר

 זליגמן מ. עו״ד לי אמר - השלושה״

 על לי שנודע אחר מיד פגשתיו כאשר

 שני הוגשו בלונדון הארבעה. תליית

 עירית ראש ערעור - האחד ערעורים.

 המשטר חוקיות על החולק ת״א

 והשני הצבאיים, הדין ובתי הצבאי

 חוקיות על הנידונים הורי ערעור

 בהתאם התנהגו ולא הואיל המשפט,

 הון עולים ערעורים שני לפרוצדורה.

 לשלטונות נמסר הגשתם ועל רב,

 הדין עורכי ע״י הארצישראליים

 הדין פסק לעכב בקשות האנגלים.

ישראל. ומארץ מלונדון נשלחו

□רוזנבוי דבקשאני אליעזר גרונר דב אלקחי מרדכי

123



אחרונות בקשות
 הראשון; ביום לנציב במכתב "פניתי

 פנה הרצוג, הרב הראשי, הרב

 הראשי; המזכיר עם ראיון בבקשת

 לפני פנה רוקח, י. מר העיר, ראש

 כל על הצבא. למפקד יומיים

 תשובה קבלתי והבקשות המכתבים

 וזו הדין פסק ביצוע לפני מספר שעות

 הצבא, למפקד הועבר "הכל לשונה:

 הגנרל בפני בדיון נמצאות הבקשות

החלטה". נתקבלה וטרם

מלונדון: הודעה
הבריטית באימפריה ראשון מקרה

 היה כי - זליגמן מר המשיך - ״חושבני

 משפט זה היה מאד. עד רע מעשה זה

 אנשים, אלפי מאות התעניינו בו

 דרום באמריקה, ונוצרים, יהודים

 תרמו אלה בארצות ואנגליה. אפריקה

 כמה שעלו המשפטים למימון כספים

 לא לחבריי אציע עתה לירות. אלפי

 מוטב זה. מסוג במשפטים יותר לטפל

 לגרום מאשר האסיר, את מיד שיהרגו

 את סיים - ולמשפחתו״, לו נוסף סבל

 חנינה בהשגת שטיפל הפרקליט דבריו

 הנידונים. לארבעת

 דב של להורג להוצאתו בקשר הצהרה

 מר ע״י בלונדון אמש נמסרה גרונר

 הלונדוני הועד חבר בנארי, יהודה

 לסופר אמר הוא ציון. אסירי למען

רויטר:

 לפועל הוצאה זאת הייתה לא "לדעתנו

 הראשונה, הפעם זוהי פס״ד. של

 לפועל הוצאו מוות שפסקי־דין

 בעוד הבריטית, האימפריה בגבולות

 אפילו ערעור. של בירור ותלוי שעומד

 בית הסכים גיויס הבוגד של במקרה

 גיויס של ערעורו את לשמוע הלורדים

נתלה". שהוא לפני

 של להורג הוצאתם כי מאמינים, "אנו

 נוראה אחורנית נסיגה היא הארבעה,

 המשפטית האדמיניסטרציה של

 את בחשבון ניקח אם אפילו הבריטית,

 לאחר קארטה". ה״מגנה לפני התקופה

 ע״י נדחה אחד ערעור כי הזכיר, שהוא

 אמר לאפריל 14ב־ המלך מועצת

 כי נכון, אל ידעו השלטונות כי בנארי,

 והוסיף: להתברר, עמד שני ערעור

 של כולה השאלה כי בטוחים, "אנו

 עוד הארבעה של להורג הוצאה

הנבחרים". בבית במלואה תתברר

חרות
26.5.54

הבשורה הגיעתני קניה גלות אל
דרזנר צבי

 בין הפרידו קילומטר אלפים חמשת

 ארץ לבין בקניה אשר הגולים מחנה

 הרב הגיאוגרפי המרחק אבל ישראל.

 לבבות את להרחיק בכוחו היה לא

 מן שם הכלואים האנשים מאות

 שהצליח מי וכל במולדת. המתרחש

 רושם מיד היה נוספת, חדשה להציל

 העיתון למערכת ומעבירה אותה

 שתופיע מנת על קניה", ב״גלות

 ככתבה ותימסר היום חדשות במסגרת

 המקור כולם. לידיעת וכלשונה

 מן לחדשות ביותר והדל השלישי

 "איסט המקומי, העיתון היה הארץ

 מדי מגיע שהיה סטאנדרט", אפריקן

 החדשות את ומביא למחנה בוקר

 זה עיתון הרחב. העולם מן האחרונות

 ידיעות במסירת רב חסכון חוסך היה

 זאת ובעשותו בארץ, המתרחש על

 "רויטר" מברקי על מסתמך היה

 טנדנציוזית דלה, בלשון בלבד,

 אחד אמצעי ועוד ביותר. ומצומצמת

 היה ישראל בארץ המתרחש עם לקשר

 היה לא זה אמצעי אך המחנה, לאנשי

 והיה מזומנות, עתים לו היו לא קבוע,

 לבבות סערת התגלותו מדי מטיל

 של החיצוני השקט את מזעזע במחנה,

 המשקל משווי אותם ומוציא האנשים

 הגיע מדי קורה היה זה דבר החיצוני.

 אלה היו אם בין הארץ, מן מישהו

 מרצון, שליחים או נוספים, עצורים

 "גולי ששמו זה בפלא לחזות שבאו

 מביאים היו האלה השליחים קניה".

 על חיה שלום דרישת רק לא אתם

 רואה שהעין מה בארץ, המתרחש

 ומה מרגיש, והלב שומעת והאוזן

 לתאר, מסוגל היה לא עיתון ששום

 חיות שלום דרישות ובעיקר גם אלא

משפחה. מבני

* * *

 הרב עמו הביא תש״ז של פסח ערב

 מבני שלום פריסות שרייבוים

 מדי לעשות רגיל שהיה המשפחה

 קטן פנקס לו היה בארץ. ביקור ערכו

 השמות וליד השמות רשומים היו ובו

 דברים לו היו והפעם הערות. מיני כל

 רק לא הייתה זו הרגיל. מן חריגים

 מאשתי שגרתית שלום דרישת

 מאחי שלום דרישת הייתה זו ומהורי.

דב. יחיאל המנוח,

* * *

 המשטרה ע״י מבוקש היה דוב יחיאל

 המשטרה איש אותו נאסרתי. מאז

 לאסרנו שבא דיי, סרגינט הבריטית,

 אותי רק לקח הורי, בבית שבת בליל

 שבוע־ אחר ברם אחי, על ופסח

 הוא אחי. את וחיפש חזר שבועיים

 הקדים כי בבית, אותו מצא לא כבר

 המשפחה מחיק הסתלק דב, יחיאל

 ע״י נרדף נדודיו, פרשת את והתחיל

 מקיים "ההגנה" ע״י נרדף המשטרה,

 בשורות ופעיל כפיו מיגיע עצמו

 יחיאל של גורלו על ידעתי "החוק".

 בינתיים שנעצרו חבריו מפי דוב

 שנות במשך הגולים למחנה והובאו

 הגיע שמדי היא האמת הגלות.

 בדאגה צופה הייתי גולים משלוח

 גם נמצא שמא לראות לב ובדפיקות

 השלום דרישת ביניהם. הוא

 בישרה שריבויים מהרב שקיבלתי

 יחיאל לבי. במסתרי יגורתי אשר את

 הנוסח הנוסח, הבריטים. לידי נפל דב

 הרב כך: אמר הודעתו של היבש

 בארץ שהותו בזמן ביקר שריבויים

 ניגש שם בלטרון, העצורים במחנה

 עצמו את והציג אחד צעיר אליו

 דרישת לי למסור ביקש הוא כאחי.

 משפחתו שם את לגלות ולא שלום

 בלטרון. ונכלא נעצר לפיו המדומה,

 זו שלום דרישת לרווחה. נשמתי

 שמכל למסקנות, מיד הביאתני

 זו להתרחש מיד היו שעלולות הרעות

 עצור הוא ביותר. הקטנה הרעה

 חירום חוקי לפי משמע בלטרון,

 יהיה וגורלו נגדו, הוכחות אין נעצר,

 האם במיעוטו. הרע זה והרי כגורלי,

 מעצר זה היה שלא לשער יכולתי

 ההגנה חוקי לפי שלא מאסר; אלא

 ששלט הצבאי החוק לפי אלא נכלא,

 ושנתפש הדין, חומר בכל בארץ

 אשר סתם כחשוד ולא מעשה, בשעת

 צבאי ושמשפט הוכחות, נגדו אין

 ההלקאה פרשת דינו. את יחרוץ

 אותם כל על לנו ידועה הייתה

 ז״א בעיתונות, שהתפרסמו הפרטים

 את הרשתה שהצנזורה במידה

 שזורים שהיו השמות מתוך פרסומה.

 אחד ידועים. היו שלושה רק בפרשה,

 אתנו עצור היה ז״ל, קשאני מהם,

 למחנה הגיע הוא מסודן. עוד ושוחרר

 חברי של חברם היה באשר רק הגולים

 נכון, יותר או ששוחרר, אחרי האצ״ל.

 הארגון, לשורות הצטרף במחנה, עוד

 לפעילות נכנס עירו, לפיית ובשובו

 הגרדום. עדי הביאתהו אשר מלאה

 השמות, לפי ידועים, היו האחרים

 פרטי באופן מי שהכירום, לאלה

 אחד שם רק במעמד. העבודה ומתוך

 לאיש, מוכר בלתי ידוע, בלתי היה

רוזנבוים. דב הוא

 פרסמו המוות דין פסק כשנחרץ

 אך תמונותיהם, את הארץ עיתוני

 יחיאל הוא רוזנבוים", "דב של תמונתו

 האישי התיאור גם נפקדה. אחי, דב,

 להסיר היה יכול לא השם ליד שניתן

 כל ליד השם. את שאפף המסתורין את

 מוצאו, על אישיים פרטים ניתנו אחד

 מגוריו, מקום על משפחתו, בני על

 16ב־ דבר. נודע לא רוזנבוים על ורק

124



 רצה לפועל. פס״ד הוצא 1947 באפריל

 תגיע זו מחרידה שידיעה הגורל

 עיתון אותו ע״י דווקא לידיעתנו

 סטאנדרט", אפריקן "איסט המקומי

 יכולנו ממנו ביותר, הדל המקור שהיה

 בארץ. המתרחש על חדשות לשאוב

 בשעות לאפריל 17ב־ העיתון כשהגיע

 הטיל למחנה, המאוחרות הבוקר

 כמותה. הייתה שלא סערה הדבר

 נכנסה המלחמה העיזו. הבריטים

 שבמשחק כולנו הרגשנו מכריע. לשלב

 ולהתמודדות להבה לאש הפך האש

 אשר האריות שני של כזו איתנים

 בפסלה שנים כעבור נחרתה דמותם

 היוכלו להם? הנוכל אורלוף. חנה של

להם?

* * *

 נפלתי האיוב, בשורת לבוא שקדם יום

 אימי, גם הגדול, האסון ביום למשכב.

 שאמנם ידעו לא אחי וגם ז״ל אבי גם

 כל חיו הם אולם שקרה. מה קרה

 - הסיוט תחת פס״ד מתן מאז הזמן,

 שלא קיוו הם ידעתי. לא ואת גם אני

 עלול שהוא ידעו אבל האסון, יתרחש

 את ידעתי. לא זאת גם אני להתרחש.

 משכבי על בשוכבי קראתי העיתון

 היו השמות בית־החולים. בביתן

 זה. אחר זה שונות באותיות כתובים

 יכולתי האם רוזנבוים. דב גרונר, דב

 יש הכלל לסערת שנוסף לדעת

הפרט? לסערת גורם גם זו בידיעה

* * *

 עד הונף הדגל במחנה. הוכרז אבל

 התחילו האנשים התורן. לחצי

 למסדר הדגל שלפני ברחבה להתכנס

 לעולי אחרון כבוד לחלוק אבל,

 הכובש נגד במרד הראשונים הגרדום,

 יוסף. בן שלמה אחרי הראשונים הזר,

 החדרים. באחד נתקיים המסדר

 יחידתי חברי כבר עמדו כשנכנסתי

 הקריא לידם כשהתייצבתי בשורה.

 האבל. פקודת את לוי( שלמה )הוא דני

 לשם ובהגיעו השמות, את בהקריאו

 אגב, כבדרך הוסיף, רוזנבוים דוב

 הוא רוזנבאום דב "צבי, אלי: בפנותו

 בהקראת והמשיך אחיך" יחיאל,

 מועטות מילים חדרו מתי הפקודה.

 אני יודע אדע. לא - להכרתי אלה

 נעניתי אם בשורה. לעמוד שהמשכתי

 שהוא מי אדע. לא "פטורים!" לפקודה

 שליד לרחבה והובילני בזרועותיי אחז

 הרכנתי כולם. עם יחד הצדעתי הדגל.

 הייתי לא ואולי כולם. עם יחד ראש

 חזרתי ואחייב ראש. להרכין גם צריך

 כשראשי שכבתי החולים. בית לביתן

 לידי. היה לא איש הכר. בתוך מכונם

 והתפרץ הדמעות מעין נפתח אז רק

 שלא כוח עצרתי לא הפוגה. ללא

 אמי... בחיק קטן כילד לבכות.

איננו. יחיאל

* * *

 היה ביקור. אצלי ערך שריבוים הרב

 גם אבלים וביקור חולים ביקור זה

 לשבת צריך שאינני פסק הוא יחד.

 להישמר חייב העניין כל "שבעה".

 ז״ל. יחיאל של רצונו היה זה בסוד.

 הרגע עד זהותו את גילה לא הוא

 יזיק שהדבר חשש מתוך האחרון

 ועתה, ולי. האחרים לאחיי להורים,

 צוואתו, את להפר אין קרה שזה אחרי

 הצנזורה ע״י בלום היחידה. צוואתו

 להרגשותיי פורקן לתת יכולתי לא

 ע״י בלום הביתה. ששיגרתי במכתבים

 יכולתי לא יחיאל של האחרון רצונו

 לא המסורת ע״י בלום "שבעה". לשבת

 הורי. של בחייהם קדיש לומר יכולתי

 שיגורתי. מה קרה חודשיים אחרי

 איוב בשורת ומברק הגיעני. מברק

 יכול לא אבי. של לבו נתפלץ שניה.

 הכאב ואת הצער את לעצור עוד

 חז״ל. דברי את זכרתי ואז ולחיות.

 כל ידאגו שמת, המשפחה מבני "אחד

 - דומה הדבר למה משל המשפחה.

 אחד שנזדעזע כיוון אבנים, של לכיפה

 שמידת כלומר כולם. נזדעזעו מהם

 מעט שיתרפא עד כנגדם מתוחה הדין

 ועד שלופה החרב שבעה כל כי מעט.

 לתערה חוזרת ואיננה רופפת, היא ל׳

חודש". י״ב אחרי עד

 בית־ שלטונוח נהגו שכמותה הזיהוי תווית
 לאחר למוות הנידון של לבגדיו להצמיד הסוהר

 הבדוי שמו אח נושאת חוויחזו לגרדום. עלותו

"רוזנבוים" — דרזנר יחיאל של
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« • Bfl< * B ־ 2 1''

i«r-

 רוזנבוים־יחיאל דב
דרזנר

 אחד רוזנבוים, דב כי נתגלה עתה

 אשתקד שהועלו אצ״ל אנשי מארבעה

 יחיאל הוא האמיתי שמו לגרדום,

מתל־אביב. דרזנר,

עכו בכלא הגרדום חדר
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17.4.47
 החוק תוקן בעכו המוות לפני יום

 מוות, פסקי־דין על ערעור אין

 ללונדון פניות אין תנאי, על צו אין
אחד..." ביום משלשה יותר לתלות "אפשרות

 פסקי־דין על ערעור האוסר חוק

 הצבאיים בתי־הדין ע״י שהוצאו

 בפסקי־ הקשורות החלטות או בארץ

 המפקד ידי על שאושרו כאלה דין

 בחוקי תיקון עם יחד העליון, הצבאי

 בבתי־הסוהר כאלה פסקי־דין ביצועי

 הרשמי בעיתון אמש פורסם בארץ,

היום. שיופיע

 למפרע קובעת החדשה החומרה

 מוות פס״ד נגד ערעור כל ואוסרת

 לשום בארץ. צבאי בי״ד ע״י שנגזר

 להגיש אין - התיקון קובע - בית־דין

 על־תנאי צו לקבל אין שכזה. ערעור

 או פסק־דינו או צבאי בי״ד נגד

 יכול בי״ד אין הצבאי. המפקד החלטת

 לנמק חייבים אלה שגופים צו להוציא

 זה תיקון פרסום עם החלטותיהם. את

 לקבל היחידה האפשרות ניטלת בחוק,

 הצבאיים, מבתי־הדין צו־על־תנאי

 ביותר הנרחבת הסמכות בעלי שהם

 בטלות החדש החוק לפי נפשות. בדיני

 העליון לביה״ד הפניות כל ומבוטלות

 בד בלונדון. המלך ולמועצת בארץ

 השינויים נקבעו אלה תיקונים עם בבד

 מוות פסק־דין לביצוע בפרוצדורה

 נתון היה עתה עד בארץ. בבתי־הכלא

 לחוקה מוות פסה״ד של הביצוע

 לתלות יש כי הקובעת ידועה אזרחית

 שעה, תלוי נשאר והוא בצוואר אדם

 יום וכי למשפחה נמסרת ושהגופה

 בשעה ג׳ יום הוא בארץ הנהוג התלייה

 מאשר יותר לתלות ואין בבוקר, 8

 התיקון לפי ליום. נידונים שלושה

 פס״ד על רק יחול שהוא החדש,

 בטלה הצבאי, ביה״ד ע״י שהוצאו

 יכול הצבאי והמפקד הקודמת החוקה

 זמן ואת הקבורה מקום את לקבוע

 חוק הפרטים. כל את וכן פסה״ד ביצוע

 ב־ העליון הנציב ע״י ואושר הוצע זה

 תליית נערכה ולפיו לחודש, 14

 נשמר החוק אולם אתמול, הארבעה

 לאחר אחד יום ופורסם בסוד,

התלייה.

הללו הימים

ביטחון" מטעמי "הכלהבקר
מטר תחת הממשלתי הדובר

שאלות:

 ניתן לא רב? הוזמן לא למה

קיבוצי? עונש למה להיפרד?

רב בלי
 לנידונים ניתן לא למה נשאל הוא

 הרב כי השיב: סטבס מר רב, לראות

 סירב בעכו בבתי־הסוהר המבקר

 הרבנות כי לו, כשנאמר לבוא.

 לא רב שום כי ומצאה בדקה הראשית

 סטבס, מר ענה השלטונות, ע״י הוזמן

 האיש אבל בפרטים, בקיא איננו כי

 בבית־ התפילות את עורך הקבוע,

 נתבקש מגריל, הרב בעכו, הסוהר

 העירו כך על נענה. ולא נוכח להיות

 אלא רב, אינו מגריל מר כי סטבם למר

תפילות. עורך רק

מהמשפחות פרידה לא גם
 לא למה לשאלה השיב לא סטאבס מר

 להיפרד המשפחה בני הורשו

 על השאלות בהמשך אולם מהנידונים,

 מטעמי נעשה הכל כי אמר, זה נושא

 קיבלה למה נוספת לשאלה ביטחון.

לארצנו... בא האביב

 את לראות רשיון פרידמן הלן הגב׳

 עד רשיון לה וניתן כן, לפני יום אחיה

 השיב הרביעי, ביום בבוקר 10 לשעה

 ידועים לא אלה פרטים כי סטבם מר

 מעציב שהוא זה, מקרה גם אך לו.

 דאגה תוך נגרם הוא גם עצמו, בפני

לביטחון.

 התליה... לקראת תוקן החוק
 הוצאו הנידונים אם השאלות בהמשך

 בארץ, הקיים לחוק בהתאם להורג

 תוקן החוק כי סטאבס, מר השיב

 )ראה מחר רשמית ויתפרסם אתמול

 אחר(. במקום התיקון על הידיעה

 ההוצאה חוקית מבחינה אם לשאלה

 לאחר בחוקה, פגיעה איננה להורג

 השיב שהוגש, הערעור נתברר שטרם

 הודעה קיימת לזה אשר כי סטאבס מר

 בבית המושבות מיניסטר של

 ניתנה לפיה כשבועיים, לפני הנבחרים

 עיניהם ראות לפי למושלים, רשות

 למרות מות, דין פסקי לבצע

ותלויים. עומדים שערעורים

לצבא משאלה
 פעולות על שאלות נשאלו להלן

 הפוגעים החיילים נגד השלטונות

 ונשנים. ההולכים מקרים באזרחים,

 שנעשים ספק "אין אמר: סטאבס מר

 הצבא, אנשי לריסון הצעדים כל

 איזו בפני לשכוח אין אולם

עומדים". הם פרובוקציות

 הודעה תוציא הממשלה אם לשאלה

 למילוי החיילים את ותקרא לצבא

 סטאבס, מר אמר ולמשמעת, חובתם

 ואת המשאלות את יעביר הוא כי

 ברם המוסמכים, לשלטונות ההערות

 למנוע כדי הכל נעשה כי מבטיח הוא

משמעת. הפרת
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התליות על תגובות
הארץ את ירפאו הבתליות21.4.47

הלאומי הועד דבר

זה: גילוי־דעת לפרסום מסרה הלאומי הועד הנהלת

 באומות הבירור ימי סף על

 הישוב ראש על הונחתה המאוחדות,

 ארבע מהלומת בוקר לפנות אתמול

 סתרים, תליות עכו, בכלא התליות

 הישוב אחרון. חסד מדת כל ללא

 הציונית התנועה ומוסדותיו,

 שלילה שלילתם מתוך ומוסדותיה,

 ומתוך הטרור מעשי את נוקבת

 המעשים כנגד לעמידה התגייסותם

 הפנו הפנימי, כוחם בכל האלה

 חנינה בקשת הארץ לממשלת בשעתם

 לארבעת הראשון גרונר, לדב

 והכירה הישוב הכיר הנידונים.

 התליין עניבת לא כי הציונית, התנועה

 נגד הציבורית המערכה את תחזק

הטרור.

 לבה הקשיחה הממשלה
חנינה. מתת

 מן נעקרה כי התבשרנו, התליות ועם

 למוות נידונים של זכותם החוק

 גזר על לערער צבאיים במשפטים

 מאלו אחת זו אין כאילו דינם,

 בטלות שאינן האנושיות, הזכויות

 וללא חנינה ללא הבתליות, לעולם.

הארץ? את ירפאו ערעור,

תש״ז בניסן, כ״ז ירושלים

הלאומי הועד הנהלת

יע\מד3וז עגי
הסוכנות: דובר 24.4.47

תקדים ללא הפקידות התנהגות

 אמר הסוכנות דובר אי. יום ירושלים,

 פנייתו כי העיתונאים, במסיבת היום

 העליון לנציב גוריון בן דוד של

 שני של דינם את להמתיק בבקשה

 כתוצאה באה למות, הנידונים

 ומתוך וגוברת ההולכת מהמתיחות

 את תכשיל להורג הוצאתם כי ההכרה,

 הטרור. נגד המאורגן הישוב מאמצי

 שעבר בשבוע שהתרחשו המאורעות

 וגרמו זו מלחמה תחת חתרו

 בהמשך בציבור. רבה להתרגשות

 וי "ביום הירש: ג. הדובר אמר דבריו

 בבית מהממשלה מכתב נתקבל שעבר,

 ביכולתה אין כי נאמר, בו המוסדות,

 זו תשובה גרונר. בעניין להתערב

 עוד שנעשתה הסוכנות, לפניית

 זאת הי, ביום נכתבה ינואר, בחודש

 הוצא כבר שגרונר אחרי אומרת

 הפקידות מצד זו התנהגות להורג...

 ללא "היא - הדובר אמר - הבריטית״

 כלל, הדעת על להעלות ואין תקדים,

 באנגליה לקרות היה יכול כזה דבר כי

אחרת". תרבותית בארץ או

24.4.47

 על ארהייב עיתוני תגובת
הארבעה תליית

 סמילנסקי משה ההווי מן
מיתה של פסקי־דין

 חטאם - מיתה של דין פסקי כל

 שמים" "לשם באים הם אם כשאול.

 החוק "שמירת לשם באים הם ואם

 החיים את נתנו השמיים והסדר".
 צריכים והסדר והחוק לבני־האדם

 פסקי כל לקפחם. ולא עליהם לשמור

 שניתנו אלה הם. פסולים מיתה של דין

 שכן כל ולא חנינה, ולבקשות לערעור

 ואין עליהם לערער מי לפני שאין אלה,

 הנפש חנינה. תבוקש ממנו אשר מי

 הקברים ארבעת על במסתרים בוכה

 וצועקת בוכה והנפש בצפת; החדשים

 הפזורים הקברים על השמיים לב עד

 הר־ ממרומי בארץ, הקברות בתי בכל

 בשפלה, הנדחות הפינות ועד הזיתים

 המוות פסקי את פסקו שבמסתרים

 של באכזריות ביצעום ואף עליהם

 אנו אנה במסתרים, פראיות חיות

 הקץ! בשטן: יגער מי באים?

 להורג הוצאתם - )פאלקור( ניריורק

 הצעירים ושלשת גרונר דב של

 עוררה עכו, בכלא האחרים היהודיים

 היהודית בעיתונות חריפה תגובה

 המאמר הוא ביותר אופייני באמריקה.

 הנודע ב״פארווערטס" שהופיע הראשי

 ובתמיכתו הפרו־בריטית בעמדתו

 העיתון הבריטית. הפועלים בממשלת

 חזקות די מילים בפינו "אין כותב:

 רואים אנו להורג. ההוצאות את לגנות

 ומרושעת אווילית גסות של ביטוי בהן

 אנושיות של צו מכל המתעלמת

על להשיג אנגליה רצתה מה פשוטה.

 להפסיק הרצתה להורג? ההוצאה ,יו

 אצ״ל אנשי הפחדת על־ידי הטרור את

 כי להבין, היה יכול ילד גם ולח״י?

 ורק הטרור את יחליש לא כזה מעשה

 שתמיד היהודים אותם אותו. יגביר

 ההוצאה את עתה יגנו הטרור את גינו

 בכל נגדן וימחו בארץ־ישראל להורג

תוקף".

 במאמר כותב "מארגען־זשורנאל"

 ארבעת את לגרדום "בהעלותה ראשי:

 מה כל נגד בריטניה פעלה היהודים,

 הוצאת ההגיון. ונגד הצדק נגד שציפו,

 בריטית טרגדיה היא להורג גרונר דב

 כי הראתה היא יהודית. משהיא יותר

 לכל מעל הכוח את מעמידה בריטניה

 הוא מכל שגרוע ומה אחר. דבר

 למדורה שמן יוסיף זה שמעשה

הארצישראלית".
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בריטי? צדק זה מה14.8.47
7.5.47

 6מה־ הלונדוני ב״ניודכרוניקל"

 למערכת, מכתב נתפרסם באוגוסט

 כללית בכותרת גרנט, א. בחתימת

 ואלה ארצישראליים", "טרוריסטים

דבריו:

 הבאים הדברים את רואים אתם "כיצד

בריטי? צדק בתור

 נשק בנשיאת אשמים נמצאו 1946ב־

נידונו מאלה יהודים. 98־ ו ערבים 198

המצב להחרפת המכוון מעשה

בעכו הארבעה תליית על הסוכנות הודעת

 להוצאתם בקשר )סט״א(. 17 לונדון,

 בא״י, פסקי־דין ארבעה של לפועל

 את כאן היהודית הסוכנות פרסמה

 של להורג הוצאתם דלקמן: ההודעה

 של חדש מעשה היא הנידונים, ארבעת

 המצב את להחריף המכוון אכזריות

 האומות לארגון עדות זאת תהא בא״י.

 הרות־ התוצאות "על המאוחדות

 הבלתי־חוקית המדיניות של השואה

 הנהלת בא״י." המנדט מעצמת של

 הברית בארצות הציונית ההסתדרות

 של לפועל ההוצאה זו: הודעה פרסמה

 ערבי. לא ואף יהודים 22 למוות

 בא״י הצבאי הדין בית של הפרוטוקול

אומר: ,1947 במרס 10מה־

 בן אליעזר רוזנבוים, שלום בן "דוב

 אלקושי אברהם בן מרדכי קשאני, ציון

 בכביש 1946 בדצמבר 29ב־ נמצאו

 כשהם פתח־תקווה בקרבת חיפה־לוד

מחסניות וארבע פצצות ארבע נושאים

 תקדים ליצור מכוונת המוות פסקי־דין
 ריחה את ולהבאיש לרעתנו משפטי

 האומות בעיני היהודית א״י של
 ויעורר יצליח לא זה דבר המאוחדות.

 עמי בקרב נמרצים רגשות־התנגדות
התרבות.
 האמריקאית העיתונות תגובת

 טקסס, בנמל ההתפוצצות אסון אף על

 כולה אמריקה על צלו את שהטיל

 בעיתונות, הראשון המקום את ותפס

 הבוקר אמריקה עיתוני מלאים

 הדין: פסק וכוי. כדורים 19 אחת שבכל

 16ב־ .,נשמתם שתצא עד ׳להיתלות

 אותו של בפרוטוקול נאמר באפריל

 ערבי ארמאוט, סאלים ׳עבדין דין: בית

 אקדחים ששה מחזיק נמצא מירושלים

 וכמות אקדחים ארבעה אוטומטים,

 פסק נשק. כלי של שונים חלקים של

קנסי". לא״י 30 הדין

 פסקי של לפועל ההוצאה על בתגובות

 ערכה נוער קבוצת בא״י. המוות דין

 לפני משמרת העמידה ואף הפגנות

 במרכז הבריטית" "האימפריה בניין

אינצידנטים. כל היו לא אך רוקפלר,

בצרפת מחאה אסיפת
 הסתדרות של המרכזי הועד )ר(.

 החליט בצרפת, היהודיות האגודות

 התליות נגד מחאה אספת לכנס

 או״מ של המיוחד המושב בהתכנס

באפריל. 28ב־ לא״י

 באפריקה הבורים
 והמחתרת הדרומית

בא״י העברית

 הבורית העיתונות של עמדתה על

 הציוני, לעניין הדרומית באפריקה

 ב״עיתון רבינוביץ הראשי הרב סיפר

בת״א. העיתונאים"

 הבורים בעיתונים כי נתברר,

 לכבוד שירים בפעם כפעם מתפרסמים

 יהודיים צעירים של גבורה מעשי

 הועלה ז״ל גרונר שדוב לאחר בא״י.

 העיתונים כל הקדישו לגרדום,

 והשוו זה למאורע רב מקום הבורים

 שלהם הלאומי לגיבור גרונר את

 שהועלה יאפי־פורי הורי והקדוש

 זאת למרות הבריטים. ע״י לגרדום

 גם הבורים העיתונים אותם מגלים

 בעיקר הנובעת אנטישמית נטייה

 ואירופאים ללבנים מהתנגדותם

הרומית. באפריקה

 ידיעות
אחרונות

18.4.47

וחבריו לגרונר אזכרה אספות יערכו אמריקניים כמרים

יורק ניו
 אחרונות".( ל״ידיעות מיוחד )טלגרפית

 יהודית והלא היהודית הקהל דעת

 גרונר דוב מתליית זועזעה באמריקה

 רשמיים ציוניים מוסדות בעכו. וחבריו

 לסבך בכוונה בריטניה את מאשימים

 בארץ־ישראל, המצב את יותר עוד

 לדיון האו״ט מליאת שמתכנסת לפני

 את מאשימים הם כן א״י. בבעיית

 התערב שלא על המדינה מיניסטריון

 דת כהני להורג. ההוצאה מניעת למען

 דתות כהני עם בשיתוף - נוצריים

 אזכרה אספות עתה יוזמים - אחרות

 המלכות. הרוגי לארבעת המוניות

 קרן בהקמת עתה דנים ארגונים מספר

 אסירים של משפחות למען מיוחדת

בא״י. ישראלים ועצורים

 גרונר של אחותו
 לאמריקה המריאה

 דוב של אחותו פרידמן, הלן גברת

 במטוס הארץ את הבוקר יצאה גרונר,

 היא הברית. לארצות חזרה בדרכה

 ועשתה כחודשיים בארץ שהתה

 היא אחיה. להצלת נואשים מאמצים

 אך שונים, יהודיים אישים עם נפגשה

 ידי על לראיון להתקבל מאמציה

 יום עוד בתוהו. עלו העליון הנציב

 עם בשיחה הביעה התלייה לפני

 האנגלים כי אמונתה את אחד עיתונאי

 את יתלו ולא רוח אורך של מידה יגלו

 להשתתף הוזמנה למחרת - אחיה

בהלוויה...

 את מכחישה הראשית הרבנות
לונדון שקרי

 ממשרד כי נודע בירושלים לסופרנו

 הבוקר נמסרה הראשית הרבנות

 לידיעה הכחשה לעיתונאי־חוץ

 הראשי הרב כאילו בחו״ל, שהופצה

 נוכחים להיות הארץ רבני על אסר

 דין פסקי של לפועל ההוצאה בשעת

 יסודה. בשקר זו ידיעה המוות.

 לא שהשלטונות מציינת ההכחשה

 של האחרונה בקשתם אחרי מילאו

 קיימו ולא רב עם וידוי לומר הנידונים

 לרב שיודיעו המפורשת הבטחתם את

 לפועל. ההוצאה מועד על בתי־הסוהר

 בכל למחות עומדת הראשית הרבנות

 במקרה השלטונות התנהגות על תוקף

זה.
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ארונו־ רב
 רוזנבאו□ רב

 אלקוש׳ מרד□■
 קשאני אליעזר
מלחמת־השחרור שבו"

 עכו במבצר הבריטי התליין עי" לארדוט הועלו
תש״ז. ניסן ב״ו ליו□ אוד

 עמם בנצחון ובאמונה בשידה
והטהורות. הקדושות נשמותיה□ את הוציאו
 והקרבת□ אבורת□ לגו תאיר הארדו□ ממרומי

לחדות. הדיר את
האומה. בלב לעד יחיה זבד□

הניאווו■ הצבא* הארגון
□אדץ־־״שדאל



שבוייםי מו־צח* לכם אודו
אותם רצחו הם □ך

□התערלות. בפחדנות, □מדמה,

 המשפחה בני מאלו עורכי־הדין, שאלו הרזה לפני יופים
 העיבו: והם השבוייסז גודל הנחרץ !׳בוריים: עסקנים שאלי

 נאצו־בריסי תעפלן אותו קטן, פריטשה אותו לדאגה• סנה אין
 של הדחייה כ• נאים■ עתו ל קח בפני הודיע סטאבס, םחו!ף,

 וק״פת.נחע שרירה תארבעה ?ל הדיף ־פסקי על לפועל ההוצאה
 אנו •אין אפר: התלינים׳ ראש של הראש פשרתו אחר, בריטי

 המשפטי• היועץ הזה"■ הפסק הבחור אח לתלות כלל פעונינים
 שקרו - הכלל מן יוצא ללא כולם - כולם הסוהר• בחי פנהל

חנק■ עניבות ארבע בסתר והכינו - ־־ והכחישו תחילה בכוונה

 המסתתרים עוברים, □פחדנים לילה, באישון
 □□ד• לעכו, הרצח קציני יש1ה שדיוניהם, מאחור•
 עבר• ח״ל ל1ע נשמתו •וצאת □יצר □■חזה לחזות

 הרועדים □פחדנים, שכור. בריטי תליין □ידי שבו•
 שיפרוץ המחתרת איש הוא הצל שמא צל, □ל מפני

 מהד, מהד כת״לן: האיצו שדיוניהם. מחסום את
 בלי תלה - וידו• אין אם רב, בל• תלה - רב אין אם

 פנאי. אין העניבה, את הדק תליין מהד מהר, וידוי,
 צים1ד אנו הזה, בד□ רוצי□ אנו לדחות. אסור
 חבל על השנוא הגזע בן מפרפר □יצד ת1לרא

התלייה.

התעל הוסיפו השפלה הפחדנות ועל הנאצית הפרסה ועל
 על כבודו, על שפר הפלדה איש הגדול אחינו דב׳ ברברית: לות

 בכדי לקום, רצה לא הוא האחרון: הרגע עד השבוי, החייל כבוד
 כפניהם הכי התליינים. שליח □פי הדיף •פסק את לשמוע

 ימטיר לה□ הכי ז עמו למען חייו אח המקרב לוה□ חייל יקום
 למשמידי הימלר׳ לתלמידי היפלו־, ליורשי - להם כבודבקיפתוז

 להכריחו ניסו הם קם. לא ידב !ולא לא ז שבויים לרוצחי עפו,
 הוצאת לפני מספר רגעים לפות, ההילך איש חכו והכוהו• לקום•

נשפתי■

 □מדמה, הארבעה: את רצחו הם בך
ובהתעללות. □פחדנות

 באהבה בסירה, הארבעה: מתו וכד
 המחר!*, האו״ב אל בבוז העם, אל

ובחדות. בנצחון באמונה

 התקווה שירת את שרו הם המוות-שרו, לקראת
 את שירת־הדרור, את שירת־שיבת־ציון את הגדולה.

שירת־הנצחין.

 והס־ הקדושים כל עם המעונה. עמם עם היה השר ולבם
 עם הטבוחים׳ ההורים עם—דור מדור השם את שקדשו הורים

 השחומות. האחיות עם השריפים האחים עם החנוקים, הילדים
 המגורשים .עם בדרכים• הנידדים עם יפולדת, ההיתרים עם

 הסושסלים■ עם הסיבים■ עם החופים על ההרוגים עם לנולה,
גאולה.ה מאמיני עם החפש. שוחרי עם

חשיז ניסן ל' א׳• ביום שודר
בעם לסתגדביס

run דור»בעלוסך אי שסו

bwn>* 4סי1 ולמענם נלחמו למענם אכן ■3
 החריטזתחלטה ולמענם להם, ר1אע □ל את הקד■□!

למות. או - הזח רע■ מדות להב־א ממות: עזת

 והבוג־ הרצחני לאוייב בזו הם כמה ־ ההו לאוייב. בזו והם
 תהילים פסוק- כאשר היטלר מלאכת את העושה הזה, דני

 הללו למרצחים בזו הם כמה הטמא! בפיו ודברי־דיפוקרטיה
 לחזות שבאו השנאה שכורי הפיח• פסומטפ׳ המדליות• ענוד■

 הזאת׳ הטרף לחית בזי הם כמה 1 רוחם לשבירת וקיוו במוחם
 האדהים• נקמת ספני מפחד - ומפחד הדם פצמאון הרועדת

חבאו שבוא

גבודים. נפלו כך

 מעניה□ מול עמדו פלדה כגוש•
 עד האמינו ברזל וכאנשי ומרצח־ה□

 ובשחרור עמם □נצחון האחרון הרגע
מולדתם.

ההיאב את והגאה האבלה רוחך בעיני רואה הנך וכאשר
 פחדניים מרצחים לבין כלתי־נכנעיס רוח ענקי בין הזאת קות

 הטומאה, את נצחה הקדושה כיצד חוזה הנך כאשר וטמאים,
 נצחה הנפשית הגבורה כיצד הגם• הכח אח נצחה הרוח כיצד

 כבירה• אפונה אותה דמך לתהומי יורדת אז או ־ המוות את
 פקדשי שלפקדשי־השם• השר ומלבם הבפוח ממיצעדם שנקעה

יסקדשיהפודדת• העם,

 הטהורים. הגדולים• אחינו משכבכם, על נוחו
 מגוש יוחנן מימי תהיו. בודדים לא הגליל בהרי
 מראש־פנה 3שלמ ועד הגלילי יוסף ועד חלב

 בוקע ומסלעיהם גבורים דם אלה הרים רוויים
 נצחית אומה של מלחמות־גבורה של הכובש ההד

 ביניהם הללו, הגבורים כל הם אחיכם מנוצחת. ובלתי
לעדי־עד. מקומכם ואתם

• •

 כזוהר וטהורים קדושים ממעלות נשמע קול
מזהירים: הרקיע

1ד«ו □סרו
רהרוזם! תמשיכו
ואו•■□ צד הכריתו
1הארץ את שחררו

הוצעונהו רעט וגאולת דרור הבו

הקדושים- האהובים, אחינו משכבכם, על טחו
• •כופר דמכם
 להלחם! נמשיך
 ואו"□! צד נכרית

 הארץ! את נשחרר
המעונה! רע□ וגאולה דרור נביא



לגרדום שהועלו הארבעה7.5.1948

לייוויק ה. מאת

 דו־ את הקדיש "הבימה", ע״י שנים זה המוצג "הגולם" ממחזהו העברי לקהל הידוע זמננו, של האידישאיים המשוררים גדול לייוויק, ה.
עכו. בכלא לגרדום שהועלו העבריים, המלכות הרוגי ארבעת של זכרם להעלאת הבא השיח

 □מתנגדי להיות יכולים אנחנו האחד:
 צעירים שארבעה העובדה אך לטרור,

 גאולת לוחמי וחבריו, כגרונר יהודיים,

 בו רגיל הבלתי והאורח גורדמו, עמנו,

 זו עובדה - התליה לעמוד צעדו הם

 אני סבור ונשמתי. לבי את כובשת

 של ונשמתו לבו את גם כובשת שהיא

ישראל. עם כל

 בעניין והותר די שוחחנו כבר השני:

 העצים, בשדרת כאן, יושבים אנו זה.

 שיחה ומנהלים משעתיים למעלה זה

מספיק. זה. בנושא

 אות הלא משוחחים, כשאנו האחד:

 לנו נותן אינו זה שדבר הוא, וסימן

 לנו נותן אינו שזה אני חושב מנוח.

 מתנגדים ואנחנו היות מנוח,

 ארגוני צועדים בה לדרך מובהקים

 בארץ־ישראל. היהודיים המחתרת

 אצלי הולכת התנגדותי כן, השני:

וגוברת.

 יכול איני זאת בכל אצלי. גם האחד:

 בצבת כאילו זה, בנושא להגות שלא

 לשיח אני נמשך יותר ועוד משכוני,

הרף. בלי הרף, בלי זה. בעניין

 בו. יש ומגרה מקסים כוח השני:

לתהום. עד מושך כישוף

 אותי מטיל זה זה. ולא זה לא האחד:

 אחריות איזו לתוך חרדה, לתוך

 בה המגורדמים. בעד - הם בעדם

 להסכים לא מתאמץ שאני במידה

 יותר אני מרגיש כן שלהם, למעשיהם

 בדרכם וצועד הולך שאני ויותר

 יחד תלוי שאני המוות; בדרך שלהם,

 את וממלמל חוזר שאני העץ; על אתם

 יחד שר שאני שלהם; הצוואה דברי

 שירת את שלהם, הגמר רון את אתם

"התקווה".

 אז כי עוד, לדבר תוסיף אם השני:

לימינם. לגמרי תעבור

 לא הדבר. זה לא לא, האחד:

 הדברים עוסקים; אנו בפלפולים

 היהודי הסבל בהבנת אמורים

 המשכת למען למאבקנו והאחריות

 או אתמול שהבנתים כפי לא הקיום,

 ברצון אמורים הדברים אשתקד.

 האם הזה. השינוי של בעיצומו לחוש

 חל לא היהודים בחיי כי לומר, תרצה

על היהודית, השואה אף על שינוי, כל

 לא זה גם אבל מיידנק? כבשני אף

 הבעיה לא כרגע בשבילי. העיקר

 אותי. המעסיקה היא הלאומית

 הלאומית־ השאלה אותי מכאיבה

 בטיילת, לי אני יושב הנה האישית.

 רוח בקור משוחחים ואנו בניו־יורק,

 בארץ־ הטרור למעשי התנגדותנו על

 מרבים שאנו שעה ובאותה ישראל,

 ; שקורה מה שם קורה כאן, שיחה

על תלויים היהודיים הצעירים ארבעת

 גורדמו? מדוע נתלו? מדוע העץ.

 שהם אומרים האנגליים השופטים

 נגד השתמשו בו הטרור בעטיית נתלו

 אומרים המגורדמים אך האנגלים.

 טוענים שלנו העיתונים וגם אחרת

 הכבוד בשם גורדמו הם אחרת.

 את הקריבו הם ישראל. כבוד היהודי,

 עמם גאולת למען הצעירים חייהם

 עצמם מעלים הם עליהם; האהוב

 האהוב עמם מזבח על קורבן־עולה

 קורבך עצמם מעלים הם עליהם.

 בני־ישראל. עמם, בני למען עולה

 וגם למעני גם הקרבה היא הקרבתם

למענך.

 זאת. להגיד רשות לך אין לא. השני:

 מהם דרשנו אתה ולא אני לא

למעננו. עצמם שיקריבו

 זאת. דרשנו שלא ודאי ודאי, האחד:

 אך הקרבתם, נגד היינו אנו עוד! ולא

 הקריבו והקרב בקולנו שמעו לא הם

 את לשאת יותר עוד וקשה עצמם.

 משום דווקא והמעמסה, הסבל

 אנו למעננו. עצמם את שהקריבו

 ומתווכחים משוחחים יושבים,

 על נתלים הם רגע ובאותו עליהם,

 את הקריבו הם ומגורדמים. העץ

 מרצונם החיים. את - שבטוב הטוב

 על אף למעני, למענך, הקריבו, שלהם

 שרצוני כמה עד בכך. רצינו שלא פי

 אינני - המעמסה מאותה להיחלץ

 גם הוקרב הקורבן של חלק יכול.

 זוהי אך בו. אביתי לא אם אף למעני,

 ורואה מתבונן שאני מה וכל עובדה,

 ושגורל ישראל עם של כחלק עצמי

 כן - גורלי גם הוא כולו ישראל עם

 הקורבן חלק ירבה וכן יגדל

 וכל למעני. הקריבו אלה שמגורדמים

 בחרו בה לדרך מתנגד שאני כמה

 הבא למען בה, ללכת המגורדמים

 מרגיש כן - ישראל גאולת את וקרב

 ודבר בהקרבתם, וחבלי חלקי את אני

 לעפעפיי. תנומה נותן שאינו הוא זה

 חלק בעד להם לגמול אוכל במה כי

למעני? הקריבו שהם החיים

 ברעה בכפיית־תודה, בגינוי, בביקורת,

טובה? תחת

 במו אמרת הלא זה ברגע אך השני:

 קורבנם. את ועלי עליך כפו שהם פיך,

 למעשה שותפים להיות אנו נוכל כיצד

שלא ברצוננו שלא שנעשה
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בהסכמתנו?

 שותפים להיות יכולים איננו האחד:

 למותם; שותפים אנחנו אך למעשיהם,

 הטרגיות מן כמה בנפשך, תאר־נא
 הסכמה עליה שאין במסירות־נפש,

 מקבלת היא בדיעבד רק מלכתחילה.

 - העם של אחד חלק אצל הסכמה.

 - שני חלק אצל שלמה, הסכמה

 מה ונחקור נא נתבונן חלקית. הסכמה

 את מערה שהוא בשעה אדם, על עובר

 בקומה הולך הוא בעדנו; למות נפשו

 עולה למעננו; - המוות לקראת זקופה

 ומרגיש חש רגע ובאותו לגרדום,

 וצער יגון איזה הקרבתו. נגד שאנו

 איזו שעה. באותה עליו עוברים

 אם רק ומקיפתו. עליו יורדת בדידות

 שכל מרגיש הוא עמקיו בעמקי

 קורבנו, לאור תתחסל התנגדותנו

 מעלה־מעלה ויעלה יגבה שהוא

 אך סבל. יהיה לא סבלו אז רק מאתנו,

 אז כי - עליו תגיה לא זו נהרה אם

 לעצמנו; וחשבון דין לתת עלינו

 יותר להרעידנו צריכה נפשם מסירות

 בו מחיר ושום כסף שום אין אז ויותר.

 אז זו. מעין הקרבה בעד לשלם נוכל

 שווים וסברותינו חשבונותינו כל

 לנגד ניצבת העובדה השום. כקליפת

 העץ על תלוי כגרונר יהודי עינינו;

 לחוש יכולים אנו ואין למעננו,

 תלויים היינו מאשר אחרת ולהרגיש

 להיחלץ רוצים אנו ואם אתו. יחד

 למגורדמים הזכות יש זה, מרגש

 על בו ולהכות הגרדום מן להינתק

כולנו. ראשי

 ופחד, אימה עלי מטיל אתה השני;

 בהעלאתם אשם הייתי אני כאילו

לגרדום.

 אז כי - האשם מיהו לדבר אם האחד:

 ולא עצמי, את תחילה אני מאשים

 העיקר, זה לא אך האחרים. ואת אותך

 הנאשמים ספסל על בישיבה ולא

 קרובות לעיתים כי אמורים. הדברים

 במחיר דברים הרבה למכור אפשר

 עושים אנו אשמה. הרגשת של הזול

 אנו ולבסוף מצפוננו עם להטים מעשי

 גמורים. כצדיקים בעינינו נראים

 כפי ולהרגיש, לחוש נחוץ זה במקרה

 תלויים בעצמנו אנו כי קודם, שאמרתי

 דנו הם לך: אגיד זאת כי חבל־עץ. על

לגרדום. כולנו את

הם? - מי השני:

 למוות הארבעה את שדנו אלה האחד:

ה. הלל עברית: אותם. וגרדמו

התליות כצל
 ומפלגה זרם הבדל ללא בארץ, היהודי הישוב כל ראש על קשה כמהלומה ירד J בלונדון, הסוציאליסטית הממשלה שליחי לנו שערכו באפריל, 16ל־ אור הדמים, |^יל
 ביותר. גדושה במידה הפעם עלינו שהונחתו ועלבון, כאב מעצמת הלבבות כל נתכווצו

 מעשה עצם הלייבור. ממשלת שנות שתי בנו הלמו אשר האכזריות המכות כל לאחר
 הפוסל החוק על ההערמה !דין־המות פסק על מחודש ערעור נדחה בטרם הנחפז, ההמתה
 ההמתה, ביצוע אופן ן הבלתי־חוקי המעשה לצרכי החוק סעיפי שינוי ידי על כזה, מעשה

 את למלא שלא יכולים אינם אלה כל — זה למעשה שנלוו והזדון הרשע גילוי וכל
 מטרותיהם־ למען המעשה, עושי כנראה, נתכוונו, לכך מהכיל. רבים ומרירות זעם הלב
 ותקומה להצלה עם תקות ולהכרית הישוב, את לשבור המכוונים המעשים בשרשרת הם,

בארצו.

 ארבעת נשפטו שבגללם למעשים נפשו מעומק מתנגד בישוב המכריע הרוב
 הטרור לעקירת יכולתו ככל לפעול המאורגן הישוב מאת וגמור מנוי ואף הצעירים,

 של הוא פרי־באושים הטירור נגע עצם כי — העולם כל וידע — ונדע נכיר אך >מתוכו
 נגד שלה הדיכוי במסע היא, רק הבריטית. הפועלים ממשלת של הפטלית המדיניות

 הדם כל על אחראית והיא הזה, הגידול את וגידלה הצמיחה הציוני, והמפעל הישוב
 שנקפדו הצעירים החיים ארבעת עתה. ועד 1945 בנובמבר 13 למיום בארץ שנשפך הרב

 קרבנות — שנים עוד ימים־מספר וכעבור — באפריל 16 ליום אור ואכזרי טרגי באופן
 השתתפות בגלל לא הומתו הארבעה מבין שלושה כי לשכוח, אי־אפשר ואף הם. הממשלה
 ערבים נענשים עליו אשר מעשה בלבד, נשק נשיאת בגלל אלא טירוריסטית, בפעולה

ביותר. קלים בענשי־מאסר

 עמם בעד למות נפשם חרפו'את אשר המלכות, הרוגי חללינו, את נזכור זכור
 החלוצי למעשה נעוריהם כוחות את למסור תחת הותעו. אלה ישראל צעירי וארצם.

 רוחו למורת בדרך־לא־דרך, הם הלכו — האחראיים מוסדותינו ברשות האומה, ולמאבק
 של תעלוליה ידי על לכך נדחפו חבריהם, ככל הם, אך המאורגן. הישוב של ולהוותר
 השראתה שמקור בגבורה, המות לקראת הלכו ישראל, שם את קידשו והם המנדט. ממשלת

 ן י נ ע ה מזבח ועל כיהודים, — הומתו ה כ כ ו — הומתו והם ,-ישראל תקומת חזון
הצעירים. חייהם קרבן ואת אותם נזכור היהודי.

 ולא נשברה לא הגדול כאבנו בכל נגיד: לשבוע־הדמים האחראים אלה ולכל
 בכל לעמוד להוסיף אלא לנו ואין מדרכנו, אותנו יסיטו לא התליות אף רוחנו. תישבר

הזאת. בארץ מפעלנו ונפש נפשנו על שבנו ורצון־החיים כוח־החיים

קולר מ. א.
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ברזני משה
ישראל חרות לוחם

21.4.1947 תש״ז, באייר ,ב ביום הגרדום בתא עצמו פוצץ

 (1926) תרפ״ו בתמוז ב׳ ב־ נולד ואברהם, לולו בן

 בת משפחתו, עם עלה שש בן ובהיותו שבעירק, בבגדד
 המקובל, הרב אביו, לארץ־ישראל. הנפשות, שמונה

 הספר בעל היה דודו מקובלים, לשושלת נצר היה
 משפחתו מבני ביקש בצוואתו ומשה יהודה", "מנחת
זה. בספר לקרוא

 ואהבה לב אומץ חסד, של תכונות בו נתגלו מילדות
 המשפחה בכלכלת לסייע החל עשר בן לארץ. עזה

 שגדל משה לימודיו. את לנטוש נאלץ כך ועקב
 הדרך, את מצא העם, לגאולת כמיהה של באווירה
 לח״י, מחתרת לשורות להצטרף הצעיר, גילו למרות
 זכתה ואשר הבכור, אחיו פעל כבר בשרותיה אשר

הוריו. מצד מעשית לתמיכה
 וכמדביק כמפיץ הנוער ביחידת פעל וחצי כשנה

 ומיקוש, חבלה בפעולות השתתף כך אחר כרוזים,
 שבמערב מלחה הכפר ליד הרכבת פיצוץ בכללן

(.22.10.46) ירושלים

 משה יצא בירושלים הצבאי המצב מלילות באחד
 נתכוון בעזרתו בכיסו, ורימון העיר סמטאות אל מביתו

 לעבור שנהג התשיעית, הדיוויזיה במפקד להתנקש
 הפתיע בסביבה שסייר בריטי משמר מקומות. באותם

 כחבריו צבאי. למשפט והועמד נאסר והוא משה את
 ולאחר לשופטו, הדין בית בסמכות משה כפר לפניו,
 "בתליות השופטים: לעבר קרא המוות, דין עליו שנגזר

תפחידונו". לא
 מאיר אצ״ל, לוחם היה הגרדום לצינוק חברו

 הסוהר בבית מחבריהם ביקשו הנידונים שני פיינשטיין.
רימונים. שני המוות, לתא אליהם, להבריח

 יד השיגתם בטרם (,21.4.47) תש״ז, באייר ב' ב־
 את ופוצצו לבותיהם בין הרימונים את הניחו התליין,
עצמם.

בירושלים. נטמנו גופותיהם

133



בנו על כותב ברזני, אברהם המקובל הרב ברזני, משה של אביו

 קטן ילד בהיותו משה. של מילדותו זיכרונות מקצת
 הזולת על רחמנות ב( ענווה א( דברים: ארבעה בו נתגלו

לארץ־ישראל. אהבה ד( מהכלל יוצא לב אומץ ג(
 וחסר גדולה משפחה בעל ואני לארץ, בואי בתחילת
 לטכס ואמו אני ישבנו לפעמים פרנסה, ומחוסר אמצעים

 קפץ תמיד לילדים. פרנסה להשיג כדי לעשות מה עצה
 נמצאים אנו הרי "אבא! ואמר: הילדים כל בין משה

 אתה למה דיינו, צר בלחם אפילו בארץ־ישראל.
 מחוסר וחזר ארצה בא שמישהו שמע וכאשר מצטערז"

 יהודי כל על "חבל אומר: והיה מאוד הצטער קיום,
 הרי העלייה צער את עליו מקבל שאיננו כל מכאן. שיצא

יהודי!" ואינו לב מוג הוא
 משיג שהיה הפרוטות ואת לעבודה נכנס 12ו־0 בן בעודו

 ואמר: בשמחה לאמו ומסר הביתה תכף הביא בעבודתו
 השתדל וכשגדל, הקטן!" לאחי טובים דברים "קני

 על למעמסה יהיה שלא ובלבד עבודה כל לעבוד
 בדבר עדה או מוסד מאיזה אליו פנו ואם המשפחה.

 היו אם ואף ובשמחה, יפה בעין שילם נדבה, או תרומה
 איך יכול "אני אמר: תמיד האחרונות. פרוטותיו אלו

 וכל משלי קשה שמצבם אנשים יש להסתדר. שהוא
תמיד. טבעו היה זה הדל". באחיו לתמוך צריך יהודי

 פנים תמיד לי הראה הסוהר בבית מבקרו שהייתי בזמן
 אמיץ, תהיה "אבא, בדבריו: אותי מעודד והיה שוחקות

 אני כמה רואה אתה הרי אותי! יתלו לא תצטער, אל
 זה תצטערו. שלא ואמא, אבא מכם, מבקש אני עליז.
עצובים!" אתכם רואה כשאני אותי מרגיז

 המוות על כבר דיבר כשביקרתיו, האחרונה בשבת רק
 התחיל אותו, אנחם שאני ובמקום בשמחה. זאת ובכל
 אדוק אדם אתה הרי "אבא, ואמר: אותי. לנחם הוא

 להצטערז לך יש מה הבא. ועולם עדן גן לנו שיש ומאמין
 קורבן אני אחים. מיליון שישה של בים כטיפה אני הרי

 שמתוך בבנך להתגאות צריך אתה ולמולדתי. לעמי
 ילך לא ודמנו ולמולדת. לעם כפרה הולך מלאה הכרה

 אבקש ישראל. לעם ישועה תצמח זה מדמנו לאיבוד,
 להצלתי!" וטרחו לי שדאגו לכל תודה בשמי למסור
 האפל לחלון מעבר מולי שעמד איך אשכח לא לעולם
אותי. וניחם ובגבורה באומץ

14 בן משה
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המשפט
 ללח״י. השתייכותו את להסתיר ברוני ניסה לראשונה
 שיש קצין באוזני סיפר מחנה־יהודה, למשטרת כשהובא

 באזור הנמצא הוריו, בבית היה לא הוא "אליבי": לו
 לירות שתי לו היו הצבאי. המצב שהוטל מיום הצבאי
 "לפנות הכסף. לו אזל כבר הבית מן יצא מאז אך בכיסו,
 לי והציע מכירו, שאיני אחד, אדם אלי הופיע ערב

 לא מיל. 100 לי נתן הוא שובו. עד הרימון את להסתיר
הרעב". הכריעני לולא זאת עושה הייתי

 סירב הוא לחלוטין. נשתנתה הדין בבית עמדתו אך
 בתוך אותו. עניין לא המשפט כל סניגור. לו להעמיד

 האפור המעיל בעל הצעיר לו ישב מסביבו עוין אולם
 בתנ״ך, הספרים, בספר ועיין הקצרים, החאקי ומכנסי

 להציפו. שביקשו הזדוניים לגלים כלל דעתו את נתן ולא
 הצבאי, האזור בתחום גרו הם במשפט. נכחו לא הוריו

לכאן. להביאם צורך כל ראו לא אף והשלטונות
 מודה הוא אם ושאלוהו האשמה כתב את בפניו כשקראו

 לומר ביקש מספר מלים רק דבר. השיב לא מכחיש, או
והכריז: קם התרגשות ללא לו. ניתן ומבוקשו

 אנו, במולדתו. זר ושלטון אויב בכם רואה העברי "העם
 לשחרור בכם לוחמים ישראל, חרות לוחמי אנשי

 כל לכם ואין כשכייכם נפלתי זו במלחמה המולדת.
 ולהשמידנו תפחידונו לא בתליות אותי. לשפוט רשות

 יילחמו לכם המשועבדים העמים וכל עמי, תצליחו. לא
חורמה!" עד שלכם באימפריה

 לרגע שנשתררה והדממה והחריש, ישב סיים, הנאשם
השופטים. בלב אף סערה חוללה באולם

 של משפטו החל במארס, 17ב־ בבוקר, 10:25 בשעה
מוות. דין בפסק נסתיים 11:55 ובשעה ברזני, משה

 את בפניו כשקראו רגליו על קם לא אפילו הנידון
 את קיבל הוא נשמתך..". שתצא "...עד הידועה הפסקה
 "לא — קריאתו על חזר מוחלטת, נפש בשלוות הודעתם

 אך "התקווה". את לשיר והחל - בתליות״ תפחידונו
 ממקום בכוח סחבוהו הם משירתו; הפריעוהו השוטרים

 כשנחפזו בשלשלאות. ורגליו ידיו את וכבלו מושבו
של קריאתו נשמעה האולם, מן לצאת ה״שופטים"

ברזני:
ואמץ! חזק — לישוב המעש

/ י  הראשונים גם היו במולדתנו, הבריטי השלטון של מהותו להגדרת הראשונים היו אשר ישרא־ הרות מי
ובשבי. במלחמה — האוייב א־ ביחשש אהר־נ־ת משקמת ;שיק־

מאז

א־ידי

2 3 n * 3 n * יj ’

* /

* ." •

האוייב. של "בית־דין" בפני בהופעתם אלה למסקנות ביטוי .וייס

 לא נפשם, של כיקשי לא קומתם, הנמיכו לא העקרונית, מעמדתם נסינו לא
המולדת. :ש

שפתותיהם. על בשירת־הקרב לגרדום על־ כיתתנורי יאליהו

 הודיע הלוחמים אחיו כל בשש השבוי. העברי הלוחש של מסורת־הגבורה את ממשיך כרזאני משה ש־החרות—־
ש״דנוהו": לפושעים ברזאני משה

!יפחידונו לא תליות
ותתרחב. תתנכר העברית מלהמתייההרית

נוספת: פעם לו מזכירים •אני יידע האייים

הפושע. בדמו האוייב ידהץ "בית־דץ" של במסווה רצה-לוהמים על
לחייי ץ בטאו "המעש", מתוך
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ה^י׳ר
לתליה נידון ברזאני

 משה אתמול נידון תליה למיתת
 ע״י שטין, בקבוצת חבר ,21 בן ברזני,

 הוא בירושלים. הצבאי בית־הדין
 "מילם", פצצת נשיאת בעוון נשפט
 ותחכמוני, רש״י רחובות בקרן

 הרחק לא ברוך, מקור בשכונת
ב״שנלר". הצבא מקסרקטיני

 המשפט, במהלך השתתף לא הנאשם

 עם שמסר קצרה להצהרה פרט

 שגמר לאחר האשמה. כתב קריאת

 הזמן כל הנאשם קרא - הצהרתו את

 בית־ נשיא לשאלות שעה ולא בתנ״ך

 לקום סירב ואף הקטיגור או הדין

בית־הדין. חברי יצאו או כשנכנסו

 המשפט כל - וחצי שעה
 ביותר קצרות היו הקטגוריה עדויות

 שעה הכל בסך נמשך המשפט וכל

 מתן לפני ההתייעצות לרבות - וחצי

 בריטים שוטרים שני פסק־הדין.

 "אנטי במבצע שהיו סיפרו

 אחר לבלוש שנועד טרוריסטי",

 נזרקו בעבר שכן החוק, מפירי

 גדר על פצצות זה מקום בקרבת

 יהודה, מחנה משטרת מפקד "שנלר".

 "היפו" קץ לפני רגעים חמשה

 ברזאני משה למות נידון
דיוויס בבריגדיר להתנקש בקש כי סבורה התביעה

 7בטו לפני רגעים חמשה ,11.55 בשעה אתמול קבל .התקוה" בשירת
 בירושלים. הישנה ישראל בית משכונת ,21 בן ברזגי, משה הצבאי, המצב

 נשיאת על בירושלים. הצבאי בית-הדין ע״י נגדו שהוצא נזר-הטות את
 היה ־הנידון כירושלים. הנצור לאזור סמוך רש״י, ברחוב רימון־יד

 המשפט בירור זמן כל ובמשך קצרים, וטכנפי-חאקי אפור מעיל לכוש
 .להגיד כקש כתב־האשמה בפניו הוקרא כאשר בתנ״ך. וקרא כשקט ישב

 ההאשמה על להשיב וסירב במשפטו הדיון שיתחיל בטרם ספורות" מלים
 .לוחמי לארגון חבר כעל עצמו על והכריז המולדת שחרור על דבר הוא

 כתליות אותי. לשפוט רשות כל לכם ואין כשבי .נפלתי ישראל". חרות

תפהידונו". לא

 של הודעתו את מסר רבינוביץ, הקצין

 בשכונת גר הוא מאסרו: לאחר הנאשם

 ללכת ממנו שנבצר ומאחר הבוכרים

 רעב היה הצבאי האזור בתוך לביתו

 אליו ניגש ברחוב בהיותו ללחם.

 את עבורו להחזיק וביקשו אלמוני

 ואילמלא מיל, מאה תמורת הפצצה

 קצין מתפתה. היה לא רעב, היה

 התשיעית הדיוויזיה של האינטליגינם

 הבריגאדיר הדיוויזיה, מפקד כי מסר,

 דרך באותה לנסוע רגיל היה דייוים,

 הפצצה עם ונתפס הנאשם נראה בה

הצבאי. באזור למפקדתו בכיסו,

 סניגוריה מלמד הקטיגור
 סטאבם, מיגיור הצבאי, הקטיגור

 הנאשם לטובת יותר דיבר בנאומו

 עושה הוא כי והסביר כקטיגור, מאשר

 היכול סניגור לנאשם שאין כיוון זאת

 עובדתית או חוקית נקודה כל לנצל

 הוא אין כי הסביר, הקטיגור לטובתו.

 את לרצוח בניסיון הנאשם את מאשים

 יסוד כל אין וכן דייויס, הבריגאדיר

 בהתקפות השתתף שהוא לחשוב

 מקום. באותו שבוצעו הקודמות

 ובית שטות הנה הנאשם של הצהרתו

 ובאשר בה. להתחשב צריך איננו הדין

 בה יש כי ייתכן - במשטרה לעדותו

 נראית שהיא פי על אף ממש,

 אולם ביותר. ופנטסטית כאבסורדית

 ספק מכל ליהנות זכאי הנאשם

 שבית־הדין שעה רק לא לטובתו,

 או להרשיעו אם העדויות את שוקל

 הפשע קביעת בשעת גם אלא לא,

 של עברו הדין. מידת - ובעקבותיו

 למשטרה ידוע לא כה ועד נקי הנאשם

אודותיו. על דבר

חייב נמצא הנאשם
 חייב הנאשם נמצא התייעצות, לאחר

 כי הדגיש, שוב הקטיגור בדינו.

 שום על כה עד נדון לא הנאשם

 הוציא נוספת התייעצות לאחר עבירה.

 בתליה. מיתה גזר־דינו: את הדין בית

 אך בישיבה, פס״ד את קיבל הנאשם

 "לא לעומתם: צעק השופטים בצאת

 את שר החל ומיד בתליות". תפחידונו

 כובל השוטרים כשמשמר "התקווה"

 הוריו ברזל. בשרשרות ורגליו ידיו את

 בבית־ היו לא הנאשם של וקרוביו

 מתוך לצאת הורשו לא שכן הדין,

 לבית־ וכשבאו הצבאי, האזור שטח

 בדין ישבו המשפט. נגמר כבר - הדין

 וקפטיין ברבר מייגיור קופר, הקולונל

 של אישורו טעון הדין פסק דיואר.

 של הראשי המפקד מקמילאן, הגנראל

בארץ. הבריטי הצבא

19.3.1947

למוות הנידון בבית
 ברזני, משה למוות, הנידון של בביתו

 ישראל בית שבשכונת יעבץ שברחוב

 המוות. צל מרחף בירושלים, הישנה

 לתוך נכנסתי דומם. הכל הבית בחצר

 מטר חמש על חמש שגדלו חדר

 שמונה בת משפחתו גרה כאן בקירוב.

 אבי למוות. הנידון של הנפשות

 ברזני, אברהם ר׳ המקובל הנידון,

 - יומין עתיק בלה, ספר על כפוף יושב

 לא הוא הקדוש. ה״זוהר" ספר זהו

 בגשתי ורק לחדר, בהיכנסי הרגיש

 והחזיר הספר מעל ראשו הרים אליו,

 שעה אותה נכנסה הנידון אם שלום. לי

 נעות: ושפתיה ראשה על כשידיה

 לאחר גמולו זהו בלטרון. עצור "האחד

 המוות והשני, בצבא. שירות שנות

לראשי". ואבוי עליו, חופף

 לראות אפשרות ניתנה לא לאב
 המשפט בשעת בנו את

 לו ואמרתי לחפצי, שאלני הנידון אבי

 שלום דרישת לו למסור באתי כי

 גדלה ומה למוות, הנידון מבנו,

 בנו את שראיתי לו כשאמרתי מבוכתו

 זר שאתה, "היתכן בית־הדין. באולם

 לא ולי בני, את לראות זכית למשפחה,

 הדיון בשעת נוכח להיות ניתן

 תפקידי שבתוקף עניתי, במשפט".

 ואחר השתתק אז שם. הייתי כעיתונאי

 להרשות לי הבטיח "השלטון אמר: כך

 דרך את לקבוע כדי בני עם להיפגש לי

 לבוא צריך היה בדין. עליו ההגנה

 בבית־ בני עם לפגישה לקחתני שוטר

 שכידוע האזור, ומתוך הואיל הכלא,

 יכולתי לא צבאי, במצב נתון היה לך

 אל יצא לא זה דבר אולם לבדי. לצאת

 רבבות בין בעמדי אתמול, ורק הפועל.

 ברחוב, הצבאי המצב להסרת שציפו

 היקר". בני של דינו גזר דבר לי נודע

 על המוות בשורת נפלה כרעם

 היה וירא לביתו שב האב המשפחה.

 לאשתו. האיוב בשורת את לגלות

 היא הדבר". את לה גיליתי לאט "לאט

 בעפר, והתפלשה מר בבכי התפרצה

למות. ההולך בנה על

 קמיעות וכותב מקובל - האב
 בתוך המשפחה כל מצטופפת כאמור

 זו, בצד זו מטות, כמה אחד. חדר

 עוסק האב החדר. בפינות מסודרות

 נצר הוא מעיראק. עוד בקבלה

 של דודו מכובדה. מקובלים למשפחת

 בית אב הוא ברזני, יצחק הרב הנידון,

 מיקירי ואחד ארבל העיר של הדין

 מתפרנס למוות הנידון אבי שם. קרתא

 שהוא ומעצות קמיעות, מכתיבת

 מכל בעצתו. השואלים למבקריו משיא

 ממנו. עצות לבקש באים הארץ קצוות

 נשוי, שהוא למוות, הנידון של אחיו

 במחנה והושם בפתח־תקוה נעצר

 כרוזים החזקת על בלטרון, העצורים

 כחמש בצבא שירת הוא ליגליים. בלתי

 אולם הגרמנים. בידי שבוי והיה שנים

 לשירות ושב מהם להימלט הצליח

הבריטי. הצבא

 עלה בעיראק. נולד למוות הנידון

 שנה 13כ־ לפני נער, בהיותו ארצה

 ואף שונים ב״כותאבים" למד לערך.

 עד סיימו ולא בבית־ספר אח״כ ביקר

 את ולפרנס לצאת נאלץ כי תומו,

 כלכלית. במצוקה הנתונה משפחתו

 פחדן מטבעו. וביישן שתקן צעיר היה

 החלש. לעזרת נחלץ תמיד היה. לא

 ,17וד בת הבת, רק נשארה עתה

בפועל. הבית את המפרנסת היחידה

ו 36



 שפילמן, אנשל מפי הסוהר, בבית ברזני משה של והתנהגותו אופיו על עדות
ופיינשטיין בתני של לחדרם סמוך הסוהר בבית שישב לח״י, איש

 בארץ, הבריטים שהטילו והאימים העוצר בתקופת
 הצבא מפקדי של משכנם מקום — בירושלים ובעיקר
 הכריז ברקר שהגנרל אחרי האזרחיים, השלטונות וראשי
 באחד — בכיסם״ היהודים את להעניש ומועיל ש״טוב
 צעיר, בחור בירושלים הסוהר לבית הובא ימים, מאותם
 עם מיד עצמו. בתוך ומכונס מאופק ומנומס, שקט

 — אסיר ״סתם״ אינו שהוא בו הכרנו הופעתו,
 עלה בנקל לא משלנו. אדם שזה הכרנו היפה בהתנהגותו

 את נכון אל לדעת שנוכח לאחר רק אותו. לדובב בידינו
 בגדיו, בכיס רימון עם נעצר העוצר שבזמן סיפר זהותנו,
 היו לא מלוויו. עם לעבור ברקר גנרל היה צפוי בו בכביש
 עונש לו שצפוי ידענו זאת. להודעתו פירושים דרושים
 להכניס לא שלומו, ולמען הזהירות למען החלטנו, מוות.
 שיגור כך ידי על ואולי איתו, להתרועע לא לחדרנו, אותו
 ימצאו טרוריסט, של רושם יעשה ולא פליליים של בחדר
 בעונשו, להקל או לזכותו במשפטו אפשרויות שהן אילו

מוות. דין מפסק שיינצל ובלבד
 בבית חשאי קשר איתו קיימנו למשפטו סמוך עד

 כל שאין והבנו הרציני, מצבו ולו לנו שהתברר עד הסוהר,
 שנתפס מי כל על המוטל מוות דין מפסק להינצל סיכוי
 דב של משפטו אחרי בעיקר כטרוריסט. ושנחשד בנשק

גרונר...
 מנותק. היה בחוץ המרכז עם הקשר העוצר, עקב

 שהודעתו החלטנו עצמו, משה עם שקיימנו בהתייעצות
 עד במשפטים מההודעות במקצת שונה תהיה במשפט

 אי ועל השלילי יחסו על קצרות להצהיר עליו יהיה כה.
 ולהכריז להזהיר וכן מלחמה, שבוי בהיותו במשפט הכרתו

תורמה. עד באויב, ישראל חרות לוחמי מלחמת על

 ומסודר, נקי ומצוחצח, מגוהץ למשפט: משה התכונן וכך
 נוצצות ובריאות יפות שיניים טורי שני ומחייך, שקט
 סומק מבהיק בלחייו הוורודות, המלאות שפתיו מבין
 - עצורה שמחה של בנצנוץ נוצצות הגדולות עיניו קל,
 הוא ושמח להופיע, הוא מוכן וככה משה מאמין ככה

 בפעם האויב, עם פנים אל פנים של זו פגישה לקראת
 ולכן האחרונה. בפעם גם ואולי - ובגלוי הראשונה
 לקראת מאושר והיה זו, הכרתו בלהט משה התעלה

והגבורה. ההוד מלא גורלו

 דרך אחריו והסתכלנו ממשה, נפרדנו מהתרגשות חיוורים
 רחב ובחיוך יד בנפנוף מאיתנו נפרד הוא החלון. סורגי
 המשוריינת, למכונית העלוהו הבריטים שפתיו. על ונעים

 בית מחצר נעה רב, נשק בלוויית מתוגברת והשיירה,
 שהיה המשפט בית לכיוון הרוסים, מגרש לתוך הסוהר
 אנשי מלא והיה וטנקים, צבא של חזקים משמרות מוקף
בריטיים. צבא
 רימון בנשיאת משה נאשם בו האשמה, כתב הקראת עם
 הצבא מוסדות של גבוהה באישיות להתנקש ובכוונה יד

 וישב חזר ואחר קצרה, הצהרה והצהיר משה קם בארץ,
 - קטן תנ״ך ספר הוציא כיפה, ראשו על הניח במקומו,

 הדין פסק המשפט. במהלך התעניין לא כבר בו. ועיין
 אחרי נשמתו". שתצא עד בצווארו בתלייה "מוות היה

 את ושר רגליו על משה קם — הדין פסק הקראת
 את כבלו עליו, ששמרו החיילים רם. בקול "התקווה"

 לתא הסוהר, לבית חזרה אותו והובילו רגליו, ואת ידיו
 הנידונים בגדי — האדום בלבוש הלבישוהו שם הצינוק,
 ועם גרונר דב עם נפגש לו ובסמוך זה בצינוק למוות.
אצ״ל. אנשי פיינשטיין, מאיר
 משה, עם קשר לדרכי סידורים קבענו המשפט לפני עוד
 עוד. לראותו נוכל ולא התלייה לצינוק יעבידוהו אם

 במקצת סודקים היינו בננות. באמצעות התקיים הקשר
 לתוכה ותוחבים הבננה ראש של השחורה הקליפה את
 נייר על מסוים, ובקוד זעירות באותיות כתוב שהיה פתק
 מחסום דקיקה, גומי בפיסת עטפנו אותו ביותר, דקיק
 אחר מזלג(. של כשן ועוביו ס״מ 1.5 )אורכו הלחות מפני
 בה ניכר שלא כך הבננה, ראש את בזהירות והידקנו סגרנו
 שהיינו באוכל ביותר המדוקדק החיפוש ואף כלום,

 ביום, פעמים שלוש התלייה, לצינוק אליהם שולחים
 לגשת ניתן לא פוליטי )לאסיר הפליליים אחד באמצעות
 הזה. הסתר מקום את לגלות היה יכול לא - אליהם(
 מבקשים הדין ועורכי המשפחות התחילו המשפט אחרי

 חייהם, על חנינה לבקש שיסכימו הנידונים על ולוחצים
 בהסבירם שניהם, מצד מוחלט בסירוב נתקלו הם וכאן
 יחס דרשו הם נפשם. על המבקשים פושעים הם שאין
 בהיותם מיתה. עונש עליהם חל שלא מלחמה שבויי של

 היו הבריטים, מצד כזה ליחס לצפות שאין משוכנעים
עצמם את להשפיל שלא ובלבד בכבוד למות מוכנים
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 חנינה אי־בקשת חייהם. על הבריטים אצל ולהתחנן
 מתתיהו של סירובו מאז ללוחמים, לחוק הפכה

 הלוחמים, רוח את לשבור שרצו הבריטים, שמואלביץ.
 אחר ובעיקר — חנינה מהם שיבקשו מעוניינים מאוד היו

גרונר. דב של האיתנה עמידתו
 השפעה ובעלי הרבנות היישוב, גורמי כל התערבו כאשר

 של המלחמתי הקו את לשנות טעם היה לא אחרים,
 שיוכלו לבריטים, רוח נחת ולגרום - העבריים השבויים
 מיד בידיהם, נופלם אחר שהלוחמים, להתפאר

ומתחננים... מתחרטים
 ברמזים אמון נתנו לא גם פיינשטיין ומאיר ברזני משה

 יקבלו - יבקשו שאם הדין, עורכי שרמזו ובהבטחות
משפחותיהם בני להפצרות הסכימו לא ולכן חנינה,

 אותנו ומברכים אותנו מעודדים היו הם לבקרם... בבואם
 דרכם את הולכים שהם מלאה בהכרה ואמץ, בחזק

 שקטה. ובנפש עילאית בגבורה בה הלכו והם האחרונה,
 ופעם זה פעם ולסירוגין, במשותף כתבו הפתקים את

 הקריאה בספר סיסמאות מיני כל גם רשם ומאיר אחר,
 רימונים שני - מאיתנו ביקשו אחד דבר עמו. שהיה

 רצו הם יד. רימוני שני שהיא, צורה באיזו להם, שנשלח
 ובשני לתלותם, שיבואו בעת הפמליה על אחד להשליך
 חיים, בעודם התליינים בידי ליפול ולא עצמם, את לפוצץ
. פלשתים״. עם נפשי ״תמות הסיסמה: את בזה ולקיים

הרפו. לא וממנה האחרונה בקשתם הייתה זאת
 זאת — האחרון החסד את עמי ״תעשו לנו: כתב משה

והיחידה". האחת שאיפתי

חנינה לבקש ברזני של סירובו על האוזנר עו״ד של עדותו

 לטפל החילותי ברזני משה של בעניינו

 פסק מתן לאחר רק "לאסירנו" מטעם

 חייו בימי רק אפוא פגשתיו הדין.

 לו להסביר ניסיתי האחרונים.

 על יחתום אם כי עמו, בשיחותיי

 את להציל עשוי הוא חנינה בקשת

 נער של רושם עלי עשה משה חייו.

 ללא קנאי אך וישר־לב, פשוט תמים,

 בדרכו משוכנע היה הוא גבול.

 להסתייג רצון כל ללא חייו, וברעיון

 שבה פעולתו, מטרת במשהו. אף

 במפקד להתנקש הייתה נתפס,

 בבניין הייתה שמפקדתו הבריטי,

 נתון כשהרימון לו ארב הוא "שנלר".

 בידו. עלה לא הדבר אך בכיסו, לו

 מהרה עד נוכחתי בדבריי, כשפתחתי

 למאוד. עד ברוחו חזק הוא כי לדעת

 בקשת על לחתום מחיר בכל סירב הוא

 שום לבקש רצה שלא משום החנינה,

 איתן, כה היה הוא האנגלים. מן חסדים

 לא הנימה. כמלוא אף להזיזו ניתן שלא

 על להתקבל היה שעשוי נימוק כל היה

 פנינו על עבר השיחה בשעת לבו.

 שמע הלה צירצייל; בשם בריטי שוטר

 "אפילו לעברו: קרא ומשה עברית מעט

 את לראות אזכה עוד אותי, יתלו אם

 באחת מתרסקים..." האלה האנגלים

 "היודע משה: לי אמר ההזדמנויות

 גרונר". עם יושב? אני מי עם אתה

 והרגשת גאווה ניכרה אלה בדבריו

 גרונר שדב ספק, אין יחד. גם ביטחון

 בחבורה. והמחזק המלכד הכוח היה

 השראתם. את השאר שאבו ממנו

 משה את לשכנע הצלחתי משלא

 הבאתי החנינה, בקשת על שיחתום

 על אלה כשדיברו ואמו. אביו את אליו

 זה היה הצד. מן עמדתי משה, של לבו

 שרוי היה האב הלב. עד נוגע מחזה

 הייתה אצילות עמוק. פנימי בשקט

 מיררה זאת לעומת פניו. על נסוכה

 על שיחוס לפניו והתחננה בבכי אמו

 זו בהתנהגותה גם אך ועליהם. עצמו

 המכובדת. ההתאפקות מן הייתה

 שזיוו ההדר מן היה ההורים בהליכות

 הקודרות בנסיבות אפילו הועם לא

 לא משה הכלא. תא של והמדכאות

 ושוב. שוב לעודדם ביקש אלא בכה,

 פשר את להם להסביר ניסה הוא

 הנודעת החשיבות ועל התנהגותו

 את ביקש הוא במשעבד. למלחמה

 להם, גורם שהוא הצער על סליחתם

 הנובעת דרכו זוהי כי הטעים, אך

 יכול הוא ואין עמוקה, נפשית מהכרה

מהחלטתו. בו לחזור

חבקרה^ר׳ר
 ברזני הורי

 למוסדות פנו

הלאומיים

 בסירובו עומד ברזני
הנידון הורי בשם תוגש החנינה בקשת

 פנו ברזני, משה למוות, הנידון הורי

 בדבר הלאומיים למוסדות אתמול

 החדש הצבא מפקד אצל התערבותם

 בנם. לחנינת מק־מילן, הגנרל בארץ,

 כבר פנו והמוסדות, הראשית הרבנות

 הצבא ולמפקד לממשלה אתמול

 לנידון. חנינה בבקשת

 משה למוות, הנידון שוב דחה אתמול

 האוזנר, ג. עוה״ד בקשת את ברזני,

 לחתום וחצי שעה במשך שידלו אשר

 בקשת־ בשמו להגיש כדי יפוי־כח, על

 על לחתום הוריו לשידול אף חנינה.

 הבולשת הנידון. סירב זו, בקשה

 עם לדבר אתמול, גם להורים, הרשתה

 והפגישה פנים, אל פנים הנידון בנם

 שולחן סביב מיוחד, בחדר נערכה

 שיחה לאחר בבית־הכלא. עגול

 ההורים בין רגעים, כעשרים שארכה

 בית־הכלא את הוריו יצאו והנידון,

 בנם. את לשכנע שהצליחו מבלי

 הורי בשם להגיש עוה״ד עומד הבוקר

 הצבא למפקד בקשת־חנינה הנידון

מק־מילן. הגנרל בארץ,

 לבקשה נענו בית־הסוהר שלטונות

 בחצר לטייל למוות, לנידונים להרשות

 הנידונים טיילו אתמול בית־הכלא.

 בית־ בחצר שעה חצי במשך למוות

 אדומים. במדים לבושים והיו הכלא

למות. ההולכים מדי
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פימשטיין מאיר
הלאומי הצבאי הארגון חייל

21.4.1947 תש״ז, באייר ב׳ ביום הגרדום, בתא עצמו פוצץ

 בעיר תרפ״ח, בתשרי ט׳ ב־ נולד ואליעזר בלה בן
 יוצאי מצוות, שומרי להורים בירושלים, העתיקה
 "עץ־ בישיבה שנים עשר למד הוא שבליטא. בריסק
 בגיל זצ״ל. לוין אריה הרב של מתלמידיו כאחד חיים",
 בפרנסת לסייע והתחיל מאביו התייתם צעיר

 לעבודה יצא כך אחר שונות. בעבודות המשפחה,
 מכן ולאחר ברמתיים, שכיר כפועל תחילה חקלאית,
 ב״גבעת־ ו״גבעת־השלושה". "נגבה" בקיבוצים
 ראשית את קיבל ובה ל״הגנה" הצטרף השלושה"

 ללימודי הקדיש הפנאי שעות את הצבאיים. אימוניו
 מירושלים. אחיו אליו ששלח ספרים מתוך חול,

 בוגר נראה אך עשרה, שש בן והוא ,1944 שנת בתחילת
 במזרח הבריטי הצבא של ההנדסה לחיל התגייס מגילו,

 פתח־ ממוכתר שקיבל תעודה שהציג לאחר התיכון,
 הבריטי הצבא בשורות עשרים. בן הוא לפיה תקוה,

 נשק בהעברת סייע אצ״ל, חברי לחיילים, התקשר

 מן שחרורו ולאחר למחתרת, לארץ בחוץ צבא ממחנות
 בירושלים. אצ״ל לסניף הצטרף ,1946 באוגוסט הצבא,
 התקבל כך ואחר תעמולה(, )חיל בחת״ם פעל תחילה
 להשתתף יצא הקורס של בעיצומו סגנים. לקורס

 נפצע ובמהלכה בירושלים, הרכבת תחנת על בהתקפה
 חבריו שלושת עם נתפס הוא השמאלית. בידו קשה

 ידו את קטעו שם חולים, לבית והועבר לפעולה
 בית בסמכות הכיר לא לדין, משהועמד המרוסקת.

 הבריטי השלטון על האשמה משא נשא לשופטו, הדין
 לח״י, לוחם היה הגרדום לצינוק חברו למוות. ונידון
 בבית מחבריהם ביקשו הנידונים שני בחני. משה

רימונים. שני המוות, לתא אליהם, להבריח הסוהר
 יד השיגתם בטרם (,21.4.47) תש״ז, באייר ב׳ ב־

 את ופוצצו לבותיהם בין הרימונים את הניחו התליין,
עצמם.

בירושלים. נטמנו גופותיהם

139



 היה דעת ושואף ער ילד
 שהפסיק מכיוון מילדותו.
 לעזור כדי צעיר בגיל לימודיו
 תמיד חתר הבית, בכלכלת
 בכל השכלתו. את להשלים

 התנסות, וכל שהיה, מקום
 ידיעותיו אופק להרחבת ניצל

מחשבותיו. ולהעמקת
 להיות חלם כי עליו העידה אמו

 עד אותו שליווה חלום סופר.
 בימים לבקרו כשבאה ימיו. סוף

 כי כך על דיבר עוד האחרונים,
 להיות דעתו על עומד הוא
 ידו אפילו סופר; הימים מן ביום

 בעניין לו תפריע לא הקטועה
 סופרים היו לא כלום זה.

 נחת תשבע עוד היא גידמים?
בו! ותתגאה
 שש בן כשהוא ו,944 בראשית

הבריטי הצבא במדי עשרים, כבן עשרה, שש בן שבע כבן פיינשטיין, מאירלצבא התגייס בלבד, עשרה

לאמו: מספר הוא 1946 בינואר 6 מיום במכתבו אירופה יהדות נגד השמד מסע על השמועות הבריטי.
 נגד למלחמה להיחלץ בנפשו אומר גמר והוא עליו השפיעו

 היה הוא קלה. הייתה לא ההתגייסות עצם העם. אויב
 לו שהזיק דבר — תעודות בזיוף הכרח והיה מדי, צעיר
חייו. על כליה שגזר המשפט בעת מכן, לאחר
 הגבוהה, בקומתו פתח־תקווה "מוכתר" את הרשים מאיר
 בן שהוא אישור ממנו וקיבל הבוגרת, ונחישותו חוסנו

עשרים.
 בידו היה לא שהחליט, מרגע אך לגיוס, התנגדה משפחתו

לעצרו. איש של
 — לה ומחוצה בארץ בצבא שירת וחצי כשנתיים

 את מביע הוא הביתה במכתביו ובביירות. באלכסנדריה
 בכל קשור הוא שאליה המולדת, מן בפרידה שלו הקושי

נפשו. נימי

 מסיעה מארצנו, לרגע מרגע מתרחקת הצבאית תרכבת "...
 צופה אני לחלון מבעד להם. לא לארץ מארצם עבריים חיילים

 למעוך אותם אראה לא מספר רגעים בעוד אשר יהודה להרי
 שוב וחושב: פנימה ראשי את מפנה אני חודשים. שלושה

 על מבט זורק אני זמן באותו ז! יותר לא ואם חודשים! לשלושה
 " הרב. בצערכם משתתף אני וחושב: סביבי, היושבים החיילים
 להצטרף רצונו את ב״הגנה". חבר תחילה היה מאיר

 בכל אך הקודם. בארגונו פעילות חוסר בגלל נימק לאצ״ל
 ידי על הצעדים כל נעשים האומנם ספקות: הביע זאת

מפשע? חפים אנשים הרג למנוע אצ״ל מפקדי
 היא האצ״ל של דרכו כי בטוח והיה שהשתכנע, לאחר רק
הצטרף. שלו, המוסר אמות לפי

עבודה. לכל ובדבקות בהתלהבות נרתם שהצטרף, ומרגע

הפעולה
כירושלים הרכבת תחנת על ההתקפה

אשל אדיה של עדותו

 לוחמים מספר התכנסנו 1946 באוקטובר 30 בבוקר
 ברורה ידיעה ללא עדיין מדמוני, מנחם חברנו של בחדרו

 מזוודות שלוש הובאו החדר אל שבפנינו. המשימה על
ממושכת המתנה אחרי ורק נשק, בכלי מלא שק וכן נפץ

הפעולה ממשתתפי

 המפקדים מוותיקי הפעולה, מפקד "אביאל", הגיע
 עומדים שאנו לנו שגילה לוי, אליהו הוא בירושלים,

 סיבת לנו נודעה מפיו בירושלים. הרכבת תחנת את לפוצץ
 ליעדו, הגיע לא "ינאי", המיועד, הפעולה מפקד העיכוב:
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בוקר. באותו נחטף או נאסר שהוא היא וההנחה
 והסביר הפעולה תוכנית את במדויק בפנינו פרש אביאל

 המתוכנת כימי מנגנון באמצעות מופעל הנפץ חומר כי לנו
 מנגנון קיים זה מלבד התקנתו. לאחר שעה כחצי לפוצצו
הכימי. המנגנון נטרול את שימנע במזוודות, מלכוד

 מחופשים מהם, שניים בפעולה. השתתפו צעירים שמונה
 ואנחנו, הרכבת. בתחנת לנו המתינו כבר ערביים, כסבלים
 "זוג — השישה בין במכונית. לשם יצאנו האחרים, שישה
 וסימה עצמו, אביאל, — הדבש״ לירח בדרכו מאוהב

 בלוויית לתחנה שיגיעו הוא טבעי שאך - פליישהקר
פיינשטיין. מאיר היה המכונית נהג אחדות. מזוודות

 את לקצר מנת על הפיצוץ מנגנון את הפעלנו בדרך כבר
 ביתר והלמו הלמו, הלבבות עצמו. הפיצוץ עד הזמן משך
 "הסבלים". את ראינו ולא לתחנה הגענו כאשר שאת
 לקצת בשמחה נענים הם, והנה נוסף, קצר "טיול" ערכנו

 שהמזוודה בעוד המזוודות, מן שתיים ולוקחים פרנסה,
בוטון. מסעוד בידי מוצאת השלישית

 לעורר בלי בטבעיות, מתנהל והכל הומה, הרכבת תחנת
 גם המזוודות עכשיו הנצרות. הוצאת הבא: השלב חשד.

 אביאל מלבד המכונית. אל חוזרים והאנשים ממולכדות
 הייתה המטרה שהרי המשימה. את סיימו לא הם וסימה.
 היה צריך וזאת הקהל, את ולא התחנה, את לפוצץ
 מתיקה הוציאה סימה אנשינו. סיכון במחיר אפילו לעשות
 גדולות באותיות אזהרה, נרשמה עליה וגדולה, לבנה מפה

 פצצות! זהירות ובערבית: באנגלית בעברית וברורות,
 את פרשה היא הלאומי". הצבאי "הארגון סמל ומתחתיה

 התחילו והשניים הצמודות, המזוודות שלוש על המפה
 את שמילאו הערבים מן שניים הספיקו. ולא להתרחק

 כל את והזעיקו אחריהם דלקו הרכבת תחנת רחבת
 שני את ההמון הקיף אחדות שניות ותוך האחרים,
ויריתי הדרוך אקדחי את שלפתי בזק במחשבת הלוחמים.

 לנוס, והחלו נבהלו אלה ואמנם ההמונים, ראשי מעל
 ויחד בשמלתה, שאחז מהערבי להשתחרר הצליחה וסימה

 צועק אני בעוד המכונית, אל להיכנס הצליחה אביאל עם
 את מזניק והוא סע! פיינשטיין: עבר אל כוחי, בכל

קדימה. המכונית
 תופת אש עין. להרף רק אבל לרווחה, נשמנו כך הצלחנו!
 מאיר ולולא העברים, מכל פתאום עלינו ניתכה

 שהרחיק בוטחת, ויד צלול ראש על ששמר פיינשטיין,
 בתוך מותנו את מוצאים היינו במהירות, משם אותנו

המכונית.
 המרוסקת ידו את ראיתי שם האיסוף. מקום אל הגענו
 חילץ כיצד גבורתו, גודל את והבנתי פיינשטיין, מאיר של

 אחת". ביד נוהג אני " בדרך: אמר ורק אנקה, ללא אותנו
 זמן לעצמו מוצא הוא עכשיו לעצמי: אז חשבתי עוד ואני

להתלוצץ?
 אביאל סימה, קשה. מאיתנו ושניים נפגענו, כולנו כמעט
 ארבעה הבטוח. לעורף לחזור הצליחו "כושי" - לוי ויוסף

הבריטים. בידי נתפסו מאיתנו

 לביתו מטר 300כ־ רץ דם, שותת כולו כשהוא פיינשטיין,
 הבריטים החיילים מצאוהו שם שטיין. מר של המיועד
הדם. בעקבות בלכתם
 לפני בא פיינשטיין "... במשפט: העידה שטיין עליזה
 ונפל. הבית לתוך נכנס הוא ראשונה. עזרה וביקש הדלת

השוטרים". באו לרופא, לקרוא בעלי כשעמד
 על בשוכבו עוד רבה. באכזריות במאיר נהגו השוטרים

 אולם יד, עליו להרים מהם אחד ניסה שטיין, דירת רצפת
 ומשם, מלחמה". שבוי אני "הפסק, בעוז: לו השיב מאיר

 הסוהר לבית העבירוהו ראשונה, עזרה לו להגיש במקום
 לבית להסיעו בתוקף דרש מאיר הגרמנית. בשכונה הצבאי
 לחייו האחריות תחול לקצין, הודיע כן, לא שאם חולים,

 משמר ובלוויית לדרישתו, הקצין נעתר אז רק ראשו. על
 שאלו שם החולים. לבית הובל מזוינים, חיילים שישה של

 את לו שיקטעו מסכים הוא אם מיד, חורי, ד״ר הרופא,
 היסוס: ללא השיב מאיר דם. להרעלת מחשש זרועו

"קטעו".

 אחיו, מספר — בלטרון״ המעצר במחנה ״בהיותי
 שמזמן הי״ד, גרונר דב את אלינו "העבירו - בנימין

 בירושלים, הסוהר בית של החולים בבית שכב פציעתו
 ממנו שלום דרישת לי הביא הוא מאיר. עם אחד בחדר
 למרות עליו. עשה שמאיר העז הרושם על לי וסיפר

 ועודד ברוחו חזק היה שנקטעה, וזרועו הקשה פציעתו
הפצועים". חבריו את

141



לביה״ד שהרגש האשמה כקב
פיינשסיין .0 נגד הבריטי הצבאי

Form M. C. 3

1945 חירום(, )לשעת ההגנה תקנות
)המתוקנות(

האשמה כתב

צבאי. משפט בית ע׳י הנידונים למשפטים ישמש זה טופס

»■

הנאשם

ל

ל׳מיןנתינות

?.'<3___דת

לפי היינו הנ״ל, התקנות על מברה/בעברות נאשם

העברה הגדרהראשונה אשסה
____________ /,A ’■>־

הנ׳ל מהתקנות...............לתקנה"."?.")"(. בנגוד

' העברה פרטי

.....?״^!!״?.Z.'AL.?!.׳״?
<1L lc 4 hr>fj 5vf(M

7S31__fc/ ת^^גגר^ר .,____

שניה אשפה
.)?(.^■.?ב./.?^שדל״_.__—״.יי״יד■.?!^

לתקנה.."??.־".{". בנגוד

.. 2i1A.

1 Z' ־־

ל.גו.סfa36 ^י־01__

?JiM 31a p....\j)ok-A^i. y3,לn?... ק>־

העברה הגדרת

הנ״ל מהתקנות
העברה פרטי

.?_?e?.?3״^...L.׳^Z..63-'-י■.*’.^:!. &

................................................................................

^!^33) pt,,-,

העברדד הגדרתשלישית אשפה

הנ״ל מהתקנותלתקנה בנגוד
העברה פרטי

1^j___w׳...zs המשפט ותאריך מקום

t®4
___2!muk..... פ

צבאי תובע ׳
142



המשפט
 עליו ולמה לו צפוי מה מאיר ידע המשפט בראשית עוד

 אמו משפחתו, בני מצד ניסיון כל בעוז דחה הוא להתכונן.
 שהוא טען הוא המשפט. בבית להתגונן עליו להשפיע ואחיו,
 שלא במשפחתו הפציר הוא חובתו. את למלא ועליו חייל

 ישפיל לא הוא להצילו. במאמצי□ לריק כוחותיהם את יבזבזו
 יבינו אם רחמים. יבקש ולא המשעבד, בפני עצמו את

 שאיפות את וממילא לפעולתו, המניעים את השופטים
ייחרץ! כאשר גורלו ייחרץ ולא, טוב. מה — האצ״ל

 בכבוד, למות "מוטב משפחתו: בני באוזני ושנה חזר הוא
השפלה". תוך לחיות מאשר

 עיתונים, וקרא דומם ישב המשפט. במהלך השתתף לא הוא
 משפחתו לבני לחייך אחורה עיניו את מפנה היה בפעם וכפעם

 משלא אך רבות, בשאלות אליו פנה הדין בית נשיא ולנערתו.
 כוונה מתוך שותק "הנאשם ושוב: שוב רשם מענה כל קיבל
הדין". בית בזיון ומתוך רעה

 ביקש הוא אחיו. את להציל דרכים חיפש מאיר, אחי בנימין,
 הוא הועיל. ללא אך אחיו, לטובת המשפט בבית להופיע
 מטעם התובע מאיר. של הצעיר גילו בדבר תעודות המציא
 צבאי רופא ע״י שנערכה בדיקה של תוצאותיה הביא הצבא
 בנימין משניסה .25 עד 23מ־ הנאשם של גילו את שקבע

 אני "בנימין, הנאשמים: מתא מאיר אליו קרא להתערב
האלה". הנאצים לרופאים לפנות שלא מבקשך

 לחקור וביקש מאיר לפתע קם המשפט למהלך השישי ביום
בריטי. שוטר — העדים אחד את

 זאת. אפשרו הנאשם, בגישת מהשינוי מרוצים שהיו השופטים,
 של ספרו את לו הגיש ומאיר העדים דוכן על עלה השוטר
 במתנה שקיבל ישיבה" בחור של "רפורטז׳ה אחימאיר אבא

 ומתחתיו גדול, קרס צלב צויר הספר כריכת על ממשפחתו.
 הכוונה מתו". לא עוד "הם ברורה: בלתי באנגלית כתוב היה

 "את ושאלו: השוטר אל פנה מאיר לנאצים. כמובן, הייתה,
 האחרון ו׳ ביום כשהוחזרתי במכוניתך, השארתי הזה הספר
 הכתובת את עליו מצאתי הספר, את לי כשהשיבו לכלא.
אותה?" כתב מי לך הידוע הזאת.
 תוך והעיר הכתוב, את לראות ביקש הדין בית נשיא

 מצויר כאן הרי אותה, כתב אנגלי שלא "בוודאי הסתכלות:
 תלמידו אך מת, אמנם "היטלו־ השיב: מאיר קרס." צלב

 השופטים לתדהמת וישב, תורתו." את מביישים אינם וחברו
הנוכחים. וקהל
 עוד ורק המשפט במהלך יותר התערב לא הוא שתק. מאיר
ידו. מכתב שהקריאו דברו את לשאת קם אחת פעם

 הראשון העמוד

 של ספרו מתוך

 פיינשטיין מאיר

 ציור נראה עליו

 אותו הקרס, צלב

במשפט הזכיר

 הספר כריכת

 כתב עליה

 פיינשטיין מאיר

 לידידו, הקדשה

 אזולאי, ד׳

 באותה שנתפס

 נשפט פעולה,

 הומר ועונשו

עולם למאסר

,ישיבה בחור
הסוהר( בית )•ופז
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26.3.47

בירושלים הרכבת על בהתקפה הנאשמים 4 משפט החל
ביה״ד בחוקיות להכיר מסרב פיינשטיין מכחישים. וביטון הורוביץ

 הצעירים ארבעת של משפטם

 על בהתקפה בהשתתפות הנאשמים

 30ב־ בירושלים הרכבת תחנת

 הבוקר, יתחדש ,1946 באוקטובר

 של בקשתו נתקבלה שאתמול לאחר

 ליום המשפט את לדחות אזולאי דניאל

 עם להתייעץ לו לאפשר כדי אחד,

עורך־דין.

הנאשמים מי
 ילידי שכולם הנאשמים, ארבעת

הם: ירושלים,

 חייל וחצי, 17 בן פיינשטיין, מאיר

הכרם. בשכונת זהב מרח׳ משוחרר,

 משכונת מכונאי , 20 בן אזולאי, דניאל

העתיקה. בעיר היהודים

 יהלומים מנסר ,23 בן הורוביץ, משה

החדשה. ישראל בית משכונת

 בעיריית פקיד ,22 בן ביטון, מסעוד

 שלום. סוכת בשכונת הגר ירושלים

 בעל שהנו הנאשמים מבין היחיד הוא

 על כהן. ת. עו״ד עליו מגן משפחה.

 בעוד לויצקי, ערד מגן הורוביץ משה

 עו״ד עם התקשר אזולאי שדניאל

 בישיבת הופיע לא זה אולם גויטיין,

 מאיר הראשון, הנאשם ואילו אתמול.

 ומסרב עו״ד בלי מופיע פיינשטיין,

עצמו. על להגן

 הצעירים נאשמים בהן האשמות
 בספר ביותר החמורות מן הן

הצבאי: החוקים
 ערביים נוטרים 4 על יריות .1

 הרכבת תחנת ליד ערביה, ואישה

 בבניין פצצות הנחת .2 בירושלים.

 לפצוע או להרוג בכוונה התחנה,

 41 נשיאת .3 לבניין. הרס ולגרום

 פצצות־ 2 רובה, כדורי 6 אקדח, כדורי

מילס. פצצות 3ו־ אור

 אלטרנטיבית: אשמה יש זו לאשמה

 פצצת־ נשיאת - והורוביץ ביטון נגד

 - הראשונים הנאשמים שני ונגד אור,

 אתמול ישיבת רובה. כדורי 6 נשיאת

 טכניים. לבירורים מוקדשת הייתה

 אחת־אחת, ותורגמו הוקראו האשמות

 שנתבקשו הנאשמים מן אחד לכל

 מאיר לא. או מודים הם אם למסור

 מכיר "אינני הצהיר: פיינשטיין

 אשתתף ולא המשפט בית בחוקיות

 תינתן לאשמות תשובתי בדיונים.

 זו הודעה מסר הוא שאקרא". בהצהרה

 האשמה לפניו שהוקראה לאחר

 קם לא האחרות כשהוקראו הראשונה.

 המשיך אלא עליהן, ענה ולא ממקומו

 של ב׳ כרך - בידו שהיה בספר לעיין

 יתום הוא הצעיר זיבוטינסקי. כתבי

 מחוסר - האשמה כתב ולפי מאב,

 שיום אמו, נכחו המשפט בבית עבודה.

 על בשבועה הצהרה מסרה לכן קודם

 לערער עומד התובע ואחיו. בנה, גיל

 התביעה בידי אין כי אם זו, הצהרה על

 גילו את המוכיחות אחרות תעודות כל

הנאשם. של

 את לדחות מבקש אזולאי
 להתייעצות הבירור

 חמשת במשך כי סיפר אזולאי דניאל

 בבית היה מאסרו מאז החדשים

 להיעשות צריך שהיה )ניתוח החולים,

 ולא המשפט(, בגלל נדחה היום לו

 ביקש הוא עו״ד. עם להתייעץ הספיק

 אחד ליום המשפט בירור את לדחות

 הוא אם השאלות על לענות וסירב

 "לא שענה: רשם ביה״ד לא. או אשם

 ביטון ומסעוד הורוביץ משה אשם".

 כהן הדין עורכי אשמתם. את הכחישו

 שולחיהם בין להפריד ביקשו ולויצקי

 הראשונים. הנאשמים שני לבין

 שני אשר שבעוד הייתה, טענתם

 משה, ימין בשכונת נאסרו הראשונים

 בניין ליד נאסרו וביטון הורוביץ הנה

 שני נגד שתובאנה והעדויות טאנוס,

 כל להן אין - הראשונים הנאשמים

האחרים. שני עם קשר

 המקלע את לכוון צריך "הרי
מישהו" אל

 אירע טוב בכי שנסתיים אינצידנט

 בירושלים הצבאי בביה״ד אתמול

 בית מנשיא וביקש קם לויצקי כשעו״ד

 הערבי, הלגיון חייל על לצוות הדין

 את יכוון שלא באולם, כשומר שניצב

 בצחוק: אמר התובע אליו. מקלעו

 המקלע את לכוון צריך הוא "הרי

 לכוון שעליו אומר "אינני .למישהו...״

 עו״ד השיב לתביעה", המקלע את

 שיהיה רוצה הייתי מאד "אבל לויצקי,

 מקרים קרו כבר אחר. לעבר מכוון

 לפתע, כדורים הפליטו אלה שכלים

 שעלול שולחי על להגן הוא ותפקידי

 כזה מקרה אם סניגור ללא להישאר

 החייל על פקד ביה״ד נשיא יישנה".

 הבין לא זה אך נשקו, את להוריד

 לעו״ד המקלע את לכוון והמשיך

 שהסביר מתורגמן שהובא עד לויצקי,

ממנו. המבוקש את לו

 הורוביץ משה

 מאיר משמאל,

 מימין, פיינשטיין

 — לחקירה מובלים

29.3.47
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ד™־ האח׳ר
 במשפט הדין פסק - היום ’4’’"

הרכבת תחנת בפיצוץ הנאשמים

 הנאשמים ארבעת במשפט הדין פסק
 בירושלים, הרכבת תחנת בפיצוץ

 יסכמו שהסניגורים לאחר היום, יינתן
 שהתובע ולאחר ההגנה עדויות את

בנאום. יענה
 של אחיו מלא. היה בית־הדין אולם

 לפני שוב, ניסה פיינשטיין הנאשם

 מכתב למסור בית־הדין, פתיחת

 של לגילו בקשר בית־הדין לנשיא

 בית־ נשיא עדים. ולחקירת פיינשטיין

את פתח קופר, קולונל הלוטננט הדין,

18.4.1947

 מוות דין גזר אושר
 ופיינשטיין לברזני

עולם למאסר הומתק אזולאי דניאל של דינו

למיתה ואזולאי פיינשטיין44””

ושוחררו אשמה מכל זוכו ובוטון הורביץ

 אחר־ ,אתמול דן הצבאי הדין בית
 ודניאל פיינשטיין מאיר את הצהרים,

 נמצאו הם תלייה. למיתת אזולאי
 לפיצוץ בקשר ההאשמות בכל חייבים
 30ב־ בירושלים הרכבת תחנת

.1946 באוקטובר

הלגיון... חייל בידי ייהטומייי לוע

 הדין עורכי מספרים: ירושלים אנשי

 הצבאי בית־הדין באולם שהיו

 משפטם שנתברר בשעה בירושלים,

 תחנת בפיצוץ הנאשמים הארבעה, של

 לעו״ד אמרו בירושלים, הרכבת

 ה״טומי" בך שעורר הפחד מה לויצקי:

 אשר הערבי מהלגיון החייל שבידי

 כי יודע אינך כלום כלפיך. מכוון היה

 בפיקוד הנמצא חייל בידי "טומי"

 ענה מפשע. חף באיש יורה אינו בריטי

BRITISH POLICY FOR PALESTINE

 של אחיו של בניסיונו אתמול הישיבה

 בית־ על להשפיע הראשון הנאשם

הדין.

 מחוץ עדויות לקבל רשאי שופט "אין

 - הנשיא אמר - בית־הדין" לאולם

 האדם כאן. כזה ניסיון היה "הבוקר

 של הגנתו את לנהל הרשאי היחידי

 עורך־ או עצמו הנאשם הוא הנאשם,

 אדם שום ולא על־ידו ממונה דין

אחר".

 רגעים, 45 שנמשכה התייעצות לאחר

 קופר הקולונל בית־הדין, נשיא קרא

 דבר את כשקרא פסקי־הדין. את

 - ואזולאי פיינשטיין של בדין חיובם

 לפסק־ לב שמו ולא לקום הללו סירבו

נגדם. שהוצא החמור הדין

 המעשה בסיפור לוצקי א. עו״ד להם

 פעם שאלו הפריץ חצר שומרי הידוע:

 מחצר בורח הנך למה העירה: למוכסן

 בכלב נתקל שהנך פעם כל הפריץ

 יודע אינך כלום הפריץ, של הנבחן

 ענה כן, נושך? אינו נובח שכלב

 ברם יפה, זה את יודע אני המוכסן,

 הארור הכלב הוא, □א היא שאלה

הזה. הידוע הכלל את תמיד זוכר הזה,

 של הראשי המפקד על־ידי אושרו שוב
 על מוות דין פסקי שני בארץ, הצבא

 למיתה הנידונים שני יהודים. צעירים
 אברהם בן משה הם: אושר דינם שגזר

 ומאיר ושתיים, עשרים בן ברזני,
עשרה. שמונה כבן פיינשטיין

 בבית־הדין למיתה נידון הראשון

 במארס, 17 ביום בירושלים הצבאי

 מפקדת בקרבת יד רימון נשיאת בעוון

 שבבניני הצבאי התשלומים חיל

 למיתה נידון פיינשטיין ואילו "שנלר",

 3 ביום בית־הדין אותו על־ידי

 בהתקפה השתתפותו בעוון באפריל,

בירושלים. הרכבת תחנת על

 של דינו את המתיק הצבא מפקד

עולם. למאסר ממיתה אזולאי, דניאל

 הצבאי בבית־הדין הודיע ברזני משה

 פיינשטיין ומאיר לחייי חבר הוא כי

 של מאסרו מאז אצ״ל. חבר היה

 תחנת על ההתקפה לאחר פיינשטיין,

 אחיו השמאלית. ידו נגדעה הרכבת,

 מבית־הדין רשות ביקש פיינשטיין של

 עדויות להביא לו לאפשר הצבאי

 למאיר מלאו לא עדיין כי שיוכיחו

 בית־הדין אולם שנה. 18 פיינשטיין

 שכבר בקבעו לבקשה להיענות סירב

 18 מבן יותר היה הנידון כי שוכנע

מאסרו. בזמן

 הבריטי בצבא שירת פיינשטיין

 של תעודה עם ושוחרר כשנתיים

מצוינת. התנהגות

 על־ידי שהוגשו החנינה לבקשות

 ואישים, מוסדות הראשיים, הרבנים

 לויצקי עוה״ד שהגיש לערעור וכן

 עד ניתנה לא - הנידונים הורי בשם

 או הצבא שלטונות מאת תשובה כה

העליון. הנציב
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הבקר
ופיינשטיין ברזני של גורלם

 חנינה בבקשת פנתה הסוכנות גם
 העליון הנציב אל דחוף בתזכיר שלשום פנה רוקח ישראל מר העיר ראש

למוות. הנידונים לשני חנינה בבקשת

 - בירושלים סופרנו מאת -
 את לחון העליון לנציב בקשות

 וברזני, פיינשטיין למוות, הנידונים

 הסוכנות הנהלת גם הפעם הגישה

 בך דוד מר ההנהלה, יו״ר היהודית.

 הגיש היהודית, הסוכנות בשם גוריון,

 לנציב תזכיר ערב לפנות השישי ביום

 את לחון מבקש הוא בו העליון

 בשם בקשה הגיש אתו יחד השניים.

 שני בן־צבי. יצחק מר הלאומי הועד

 הלאומיים המוסדות של התזכירים

 את העליון הנציב בפני מגוללים

 כי וקובעים, שבתליות האיוולת

 הפורשות בקבוצות הישוב מלחמת

בירושלים המרכזי הסוהר בית חצר

 פסקי־דין שני שגם במקרה תיחלש

 הראשית הרבנות מטעם יבוצעו. אלה

 בחתימת לחנינה בקשה כן גם הוגשה

 מטעם הגישו כן הראשיים. הרבנים

 לויצקי א. עו״ד הנידונים, משפחות

 ג. ועו״ד פיינשטיין, משפחת בשם

ברזני. משפחת בשם הוזנר

 המלך. למועצת לפנות ינסו זאת בכל

 עורכי־הדין ממשיכים בינתיים

 שונים אנשים להניע שונות בדרכים

 העליון. לנציב חנינה בבקשות שיפנו

 לדייר פניה גם תיערך הנראה כפי

 יתכן כי לי, אמר לויצקי א. עוייד ויצמן.

 המלך, למועצת יפנה עוד שהוא

 ערעור. האוסר שפורסם החוק למרות

 אדם כל יכול "לדעתי אמר: היתר בין

 המלך למועצת בעצמו לפנות שנידון,

 ואם ממנו. זאת למנוע היכול כוח ואין

 לגבי יפה איננו הוא שכזה חוק חוקק

 חוק ששום מכיוון המלך, מועצת

 את לקבוע יכול איננו בארץ־ישראל

 קיימת אולם המלך. מועצת סמכות

 להגיש יספיקו בטרם כי אחת, סכנה

 בחוק התיקון מרשה הערעור, את

 האיש את להוציא הכלא בבית התליות

 בביצוע דחייה תתקבל אם להורג.

 המלך למועצת פניה תיתכן פסק־הדין

 שהיא מאחר פיינשטיין, של אמו בשם

 ואנו הואיל כאפוטרופסית, נחשבת

 שנה. 18 לו מלאו שטרם טוענים,

 ישר לפנות האם יכולה זו מסיבה

 ערעור, בבקשת המלך למועצת

 על לחתום שלא יכול ופיינשטיין

הבקשה.

20.4.47

 לגורל בציבור חרדה

וברזני פיינשטיין
חנינה בבקשת פנו ובן־צבי, בן־גוריון רוקח; הראשיים; הרבנים

 מאיר של במצבם שינוי כל חל לא שעה "לפי

 אתמול הייתה - ברזני״ ומשה פיינשטיין

 סופרנו לשאלת הרשמית התשובה

 הנידונים ששני הדבר אמת אם בירושלים,

עכו. לכלא מועברים

 אישור דבר התפרסם אחר מיד שלשום,

 בני קיבלו הצבא, מפקד ע״י המוות דין פסק

 לבקרו רשות פיינשטיין מאיר משפחת

 אצלו ביקרה אתמול גם בירושלים. בכלאו

 כל חייך מאיר מרובה. זמן עמו ושוחחה אמו

להתלוצץ. והרבה השיחה זמן

 משפחתו. בני ביקרו ברזני משה אצל גם

 חיי את להציל המאמצים נמשכים בינתיים

 אל מגיעות חנינה ובקשות הצעירים שני

 ו׳ ביום הישוב. חוגי מכל הנציב לשכת

 בקשה ת״א עיריית בשם רוקח י. מר שלח בבוקר

 את לחונן בקשות לנציב נשלחו יום אותו לחנינה.

 הנהלת בשם בן־גוריון, מדוד הנידונים שני

 הועד הנהלת בשם בן־צבי, מיצחק הסוכנות,

 והרב עוזיאל הרב הראשיים, הרבנים משני הפועל,

 והועד המזרחי בשם ברלין הרב מאת הרצוג,

 אשר עו״ד ישראל. אגודת של העולמי הפועל

 משפחות בשם חנינה ובקשת תזכיר ערך לויצקי

 את המבקשים מדגישים הבקשות בכל הנידונים.

 שתעשה הרע הרושם ואת הנידונים של הרך הגיל

 בינתיים כולו. ובעולם בישוב להורג הוצאתם

 למאסר הוחלף שדינו אזולאי, דניאל כי לנו מוסרים

 הנידונים בתא אתמול עד נמצא ה׳, ביום עוד עולם

ממנו. הוצא וטרם למוות

כללי. לתא למוות הנידונים מתא הועבר אתמול רק
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 פיינשסיין מאיר שכתב סיסמאות
 שקרא ספרים דפי על

בבית־הסוהר

 פתאום קורא הנאשמים סשיישת אחד יחנה ייסיים. ענדו
 ומדוכא עיף 1 לו היתד. צורה איזו אבל נ׳וני. היה זה ואמבט. !״ -ג׳וני

 ושכב ביום בחצר המוסרות האסירים. של השסיכות לשיטת פנה הוא
 אפילו. לב שם אינו ונ׳וני ללספי. נגש הראשון• -הנאשם לרגליה.

 כולה. צבתה היא והנה רגלו כף סרים הראשון־ -הנאשם ז רו קרה סר.
 שפאחרי שסש מנור המרחק את שיגבר הכלב שי רגיי- כפות כ־ וכך
 כשיש־ ג׳וני את לקחת החליס הראשון• ה.נאשם יפי... עד כים תול

נ׳וני. את אתו יקח לא הראשון• -הנאשם אבי וזחרר...
 אדון לו לקנות כדי לא ליפי נרם סתור בו־גי חור היא

מעיפות. למית כדי — איא חדש
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 בצינוק שנכתבו האחרונות הפתקאות
 ומאיר, משה ע״י

 הכלואים חבריהם אל החוצה והוגנבו
בירושלים בבית־הסוהר
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הלבבות בין רימון
 בו הרימון, בהכנת שעסק בן־עמי אליעזר של מעדותו

וברזני: פיינשטיין עצמם פוצצו

 ניסיונות שלב עצמי על נטלתי הרעיון את לממש כדי ...
 שתוכנו מתפוז הרימון, של הקליפה להכנת מוקדמים

 כפית. בעזרת הפלחים והוצאת הקליפה חיתוך ע״י הורק
 תפוז לפתוח הצלחתי ניסיונות של יומיים לאחר

 והנו נחתכה שקליפתו להרגיש היה שקשה כך ולסוגרו,
 שעבד שלנו מבחור הזמנתי הניסיון עם בבד בד ריק.

 "ניטים", מתכת שברירי — הכלא בית של במסגרייה
 לפגוע היה ושמתפקידם הרימון של כרסיסים ששימשו
 רימון לכל עצמם. בבחורים וכן התלייה בטקס בנוכחים
 בעלי פתילים שני עם המחוברים נפצים, שני הכנסתי

 ותקלות ספקות תהיינה שלא כך אחד, הדלקה ראש
הרימון. בהפעלת

 לשם בודדות שניות עמדו הבחורים שלרשות היות
 צריך היה שניות, משלוש יותר לא יותר, נכון או הפעלה,
 שתי עד וחצי שנייה של השהיה בעלי פתילים להתקין
 הנפצים את לחתוך עלי היה כך שלשם ומובן שניות,
 המילוי להתחלת עד הריקה הצינורית את ולקצר
 שני מילימטר. 12 כ־ היה שאורכם פתילים ולחתוך
 הוצמדו, ולבותיהם קצת נפרמו החופשיים הפתיל קצוות

 ו״סבון פלסטי נפץ חומר חתיכת הושמו וביניהם
 נעטף הראש וכל החבלנים. בפי שנקרא כפי — שקדים״

מסביב ונכרך חזק תפירה בחוט היטב ונקשר דק, בגומי

 ללב לחות של חדירה מניעת לשם עשיתי זאת לפתילים.
 הפתיל שבלב השריפה אבק התפזרות ומניעת הפתיל
 הרי עצמו, הנפץ ולחומר לרסיסים באשר הפרום.

 הכנסתי בתפוז שפתחתי הפתח דרך כזה: היה שהתהליך
 בתוך והשקעתים זכוכית, שבריר וכן שונים, ברזל רסיסי
 את כדורית. בצורה הוחזקו שהם כך התפוז, קליפת

 העליון לחלק פרט שווה, במידה מסביב פיזרתי הרסיסים
 שלא במקומם, הרסיסים את חיזקתי הרימון. את הסוגר
 פיסות הכנסת ידי על הרימונים, טלטול בזמן יפלו

 קפה" "נס לקופסאות כמכסה המשמש דק מפח מעוכות
 הכנסתי — הפח פיסות נפילת את למנוע וכדי ו״קווקר״.

 שנוצר, הכדורי החלל לתוך הפלסטי הנפץ חומר את מיד
 "ג׳יליגנייט" היה הזה הנפץ חומר פנימה. אותו ודחסתי

 את הכנסתי הנפץ חומר לתוך הדינמיטים. ממשפחת
 הפתילים עם הנפצים שני )את והייזום ההדלקה מערכת
 התפוז, את סגרתי זאת ולאחר המשותף( ההדלקה וראש
 רשף ע״י הייתה ההפעלה תחילה. שחתכתי המכסה עם

 לתפוז המכסה חיבור לעשן. לבחורים שהותרה סיגרייה,
 האפשר ככל ורבות דקות עץ סיכות ידי על נעשה

 הרימון את להרים היה שניתן כך שונים, ובכיוונים
 כאלה רימונים שני עשיתי בלבד. במכסה אף בהחזיקך

 צופים חברים כששני והאבטחה, הזהירות כללי כל עם
 תפוז עשיתי ביקורת לשם הכלא. במסדרונות לתנועה
 והוא בחדר המדף על והשארתיו נפץ חומר בלי שלישי
 לדעת יכולתי כך ע״י הרימונים; לשני כבבואה שימש

הרסיסים הטיקעתבבננות הואר
בן־עמי אליעזר של מעטו השונים. השלבים רישומי



 מספר שכעבור היות הרימונים; נמצאים מצב באיזה
 ומתחיל בחתך, להתייבש הקליפה מתחילה שעות
 הרימון. לגילוי סכנה ויש ומתרחב, ההולך חריץ לבצבץ
 סודיט( )אליעזר "קבצן" נקרא ההכנה גמר לאחר

 של האוכל סל את לחדר להכניס לו ונאמר מהמטבח
 את בזהירות ערכתי תפוזים. של ניכר מספר עם הצינוק

תפת בין להבחין היה אפשר ואי התפוזים, בין הרימונים
 נמצא שרימון חושדים היו שאם כמובן לרימון־חי. חי

 עלה שמשקלו כך ידי על בו להבחין היה אפשר בתפוזים,
 על סמכנו בתכנון בגודלו. לו השווה רגיל תפוז משקל על
 כשבודקים כלשהו בשוני להבחין קשה עין שבמבט כך
 זמן כל זאת כמובן, ביד. הזזה ידי על ואפילו התפוזים את

שכזה. דבר מציאות על חשד שאין

 אנשל של מעדותו התלייהז לצינוק התפוזים הועברו איך
שפילמן.

 לנידונים אוכל דברי ביום פעמים שלוש העברנו ...
 מביא שהיה הפליליים, האסירים אחד באמצעות למוות
 בודקים האנגלים היו שם למשרד, האוכל עם הסל את

 את חותכים במרק, בוחשים ודבר, דבר כל עיניים בשבע
 למנוע כדי הזהב, תפוחי הנקניק, הפירות, את הלחם,
 למוות. הנידונים אל החוק" לפי אסורים "דברים העברת

 שפרצו ואחרי הערבים, של באגף נמצא הנידונים תא
 אפשרות לנו ניתנה לא הערבים, לבין בינינו מהומות

 להסתפק אלא ברירה לנו הייתה שלא כך למקום, גישה
 לשלוח החלטה קיבלנו תיארתי. שכבר כפי הזה בקשר
 להרגיל ובזה לחתיכות, וחתוך מוכן כשהוא האוכל את
בזמן זו מלאכה לעשות שצריכים הם שלא האנגלים את

 בכיוון חשד כל לאט, לאט ולהסיר, והביקורת, הבדיקות
 זהב. ותפוחי בננות מלבד ששלחנו, דבר כל חתכנו זה.
 העמקנו לרכז, היה שאפשר ובכמות ביומו, יום מדי

 את לפרק המאפשרים חתכים בקליפות, מסביב לחתוך
 הזמן במשך בקלות. לקלפם או פלחים, פלחים התפוזים
 מסמנים רק שהיינו עד לעומק, פחות בקליפות חתכנו
 לעין. היטב הנראים אך מאוד, שטחיים חיתוכים בסכין

 "התפוזים" שני בהעברת להתחיל החלטנו אז רק
התפוזים. ליתר בכול דמו שבחיצוניותם

 מופיעים התחילו והנה ... החלון אדן על עליתי פעם
 מגבות עם המקלחת, אחרי בחצר, אחד אחד הבחורים

 צוחקים ביניהם, משוחחים — מסתרקים צווארם, על
 במצב היו הם עמהם. בשיחה פתחנו אנו ומתלוצצים.

 לו. קראתי גרונר; דב היה שראיתי הראשון מרומם. רוח
 על שאלתיו בכול. והתעניין דיבר הוא ברכות. החלפנו
 מאחר עצמו, את מחזיק הוא ואיך מרגיש הוא איך משה,
 לי אמר גרונר זו. מופלאה בחבורה הצעיר היה שהוא
 "ברזל"... הוא ובכלל היטב, ומחונך נהדר, בחור שהוא
 שואל התחיל שפתיו על רחב בחיוך משה; הופיע והנה
 כי מעוצבנים, היו עליהם ששמרו השוטרים כולם. על

 ועל בעדנו, להפריע העזו לא הם אבל איתם, לדבר אסור
 לזאת כבר. שייכנסו הבחורים את מזרזים התחילו כן

 לגמור מיהרו לא התקלחו, שעוד אלה עצה: מצאנו
 השיחה... את לנו אפשרו זה באופן במקלחת. והשתהו
 לח״י( חברי )שהיו לאחיו שלום למסור ביקש משה

 כהן לגאולה ד״ש למסור ביקש כן כמו דמו. את ושינקמו
 מבית הדרמטית בריחתה על — חמות״ ״נשיקות בצירוף
 רוח ובמצב שקט היה משה ־הסוהר. בית של החולים
 היה זה נדאג. ושלא חזקים שנהיה אלינו קרא מרומם;

ה״מתנות". קבלת לפני עוד

 "אבי לו שקראנו כפי או האסירים, רב לוין, אריה הרב
 מבקרנו שהיה הזה, והמסור הקדוש האדם - האסירים״

 והיה בצוותא, איתנו מתפלל ובחגים, בשבתו שבת מדי
 מחכים היינו כולנו בתוכנו־ ואהבה ביתית אווירה מכניס

 אצל שבת מדי מבקר היה הוא אלינו. בואו ליום בשמחה
 ובצאתו אותם, ומעודד איתם מבלה למוות, הנידונים

 לנו מספר היה הוא צער. מרוב עליו נשבר לבו היה משם
 בבית מבקר הרב שנה עשרים זה ואמיצים. גיבורים שהם

עוצר בימי ואפילו אחת. פעם מחסיר ואינו הסוהר
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המדף על התכת

 ברחוב, להסתובב שמעז מי על מרחפת כשסכנה ופרעות,
 "בניו" אצל ביקוריו על ויתר לא מחום, קודח כשהיה גם

 בקשת את למלא וסירב ויתר אחד במקרה רק בכלא.
 בליל למוות לנידונים לבוא לו כשקראו היה זה הבריטים.
 לבו ולהתפלל. הווידוי את איתם לקרוא לגרדום, עלותם

 אמר הוא כזה. מזעזע בניסיון - בו עמד ולא נתנו, לא
 זה. במעמד אסון יקרה ושלום חס מעמד יחזיק שלא
 להתוודות?" להם יש מה "על שאל, חטאו?" הם "וכי
 העולים מאלה, בעולם גדולים יותר צדיקים יש "וכי

 לא אשר ואחרי וישראל?" השם קידוש למען לגרדום,
 ולא הדין גזר את שיבטלו והתחנן והזעיק ורץ לילות, ישן
 רבה גולדמן, הרב התנדב שבור. לבו היה הדבר, בידו עלה

 בא הוא תפקיד. את למלא הלאומי, הוועד של הרשמי
 מה זמן איתם בילה ומאיר, משה של לתאם ערב לפנות

בתפילה בשירה,
 באותו רעים. ובשיחת

 על להם הודיעו יום
 ועל הדין פסק אישור

 בו לפועל הוצאתו
ביום...

 ללכת עמד גולדמן הרב
 עליו הייתה וקשה

הוא מהם. הפרידה
 שיחזור להם אמר

מנת על בלילה
 ברגעיהם לראותם

 ביקשו הם האחרונים...
 הוא יבוא. שלא שידלוהו שונים ובנימוקים יבוא, שלא
 רצה ואולי גרידא, מנימוס נובעת זאת שבקשתם חשב

 יהודי יהיה לא כי לגרדום, בעלותם הגיבורים את לראות
 הנאמן העד להיות ורצה הגויים... כל בין מלבדו אחר

 הודעה תוך מהם נפרד הוא זה. ונשגב נורא למעמד
 סיבת ואת סודם את לו גילו לא הם שיחזור. מוחלטת
 סודם את יגלה שמא מחשש יבוא שלא בו הפצרתם

 שהוא רצו לא הם ואולם עליו. ממונים שהיו לשלטונות
 על והפסיחה המשבר פרץ וכאן המתוכננת, בפעולה ייספה
 שהיו לעצמי מתאר ואני ומאיר. משה של הסעיפים שתי
 עומדים רגע כל בחייהם. ביותר הקשים הרגעים אלה

 והרב בראש, הכבודה" "הפמליה וכל התליינים להופיע
 הרב שגם הרי עליהם הרימון את יזרקו אם ביניהם. גולדמן
הכף... את הכריע וזה ייפגע... גולדמן

 הסוהר בית מפקד מופיע פתאום חצות. אחרי השעה
 חיוורים פניו בטומיגנים. מזוינים אנגלים, ארבעה בליווי
 שבשמירה הערבים את מחליף הוא מבוהל. נראה והוא

 חיכיתי הדבר... פשר את הבינותי לא אנגלים. בחיילים
 אין והנה התליינים, מבין והרוגים פצועים של להבאתם

 ומסתודדות מתרוצצות הערביות האחיות דבר... רואים
 הייתי לי... עונים אין שאלותי על חדרי. יד על בעוברן
התוכנית... לפי שלא משהו שקרה הבינותי המום.

 צעירה אחות ונכנסה הדלת מנעול את פתחו האנגלים
 השיבה והיא קרה? מה ברמזים: שאלתיה יהודייה.
 המדחום בדיקת בעת לדבר. עליה שאסור ברמזים
שניהם". התפוצצו "הם אמרה:
 החלון אדן על עליתי בחצר... רעש שמעתי מאוחר יותר

 התרוצצו... ומשטרה צבא קצינים, — למטה והסתכלתי
 משה של גוויותיהם את מוציאים או מכניסים אולי

 את ראיתי והנה החלון, לרשת פני את הצמדתי ומאיר.
 של אביו ליד עומד ורצוץ, כפוף כסיד, חיוור לוין הרב
 פתאום ההלוויה. את שמכינים הבינותי ברזני. משה

 של אמו הייתה זאת ביללה. פורצת אישה קול שמעתי
 אחרת אישה שמעתי אותה. להרגיע ניסה בעלה משה.
 המה לבי פיינשטיין. מאיר של ממשפחתו כנראה בוכה,
 האנגלים את ולקלל מרה זעקה לזעוק רציתי וגעש.

 בגרוני היה מחנק אבל תבוא, בוא שהנקמה להם ולהודיע
מפי... הגה להוציא יכולתי לא דמעות; זלגו ועיני

 לא ולח״י. אצ״ל לאנשי משותף במסדר־אבל התייצבנו
ושתקנו. עמדנו שיניים. חרקנו הספדנו. לא כלום. אמרנו
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(22.4.47) תש״ז באייר בי

לגדדום להעלותם שעמדו נ■3ל tddm שעות

 עצמם פוצצו בתאני ומשה פינשנח מאיר
ירושלים בנלא בתא-המוות ברימון-יד

 לגרדום שהעלאתם נרזאג' ופשה נשט״ין”פ מאיר
 בתא ברמון־יד עצמם את פוצצו - בבוקר להיום נקבעה

 ספורות שעות בירושלים. המרכזי בכלא למוות הנידונים
צוארם. סביב להענד היה צייד התליה שחבל לפני

 למות הנידונים תא מתוך נשמעה בדיוק 12כ- אמש
 את מצאו התא לתור השומרים וכשפרצו עזה התפוצצות

 על בדמם מתבוססים פיינשטיין מאיר ואת ברזאני משה
 משערים רגע. באותו כמעט נשמתם את נפחו הם הרצפה.

 שאופן .מילם• מטיפוס רמון־יד ע-י נגרמה שההתפוצצות
בסוד. שרוי עדייו למות הנידונים תא לתוך הברחתו

 לקבל קדישא החברא נקראה לא חצות אחר 1 שעה עד
 תא מתוך עדיין הוצאו לא והגופות הגופות את

הממשלתי. לביה-ח לפות הנידונים
 אמש הסוהר לבית פתאומי באופו שנקרא גולדמן הרב

חצות. אחר 1 שעה עד הסוהר בית אח עזב לא 9״.כ■
 ממשלתי ורופא הממשלתי לביה-ח הגופות הוצאו 1.1ב־«

המות סיבת את לברר כדי אותם נתח
 למשפחות ההודעה נמסרה טרם הגליוו סגירת עם

החללים.

חר,ירוע מתנהלת :דדשמית ההודעה
אוסרת: המניס של סותם על הרשמית ייד׳גיעד.

 לרע,: עמם איבדו בימני וסשד. פייגשנדין נמיר למות, הנידונים שני
בירושלים. הסרבני הסוהר בבית הלילה

 ,1947 באפריל גג יום דייום. להורג להמיא עמדו שניהם את
ההתאבדווג נסיבות על חקירה מתנהלת
 נשמעו 11^0ב־ אמש נאמר: M5־a שנתפרסמה המודיעין לשכת של בהודעה

 משערים יררשלי* בכלא למוות הנידורם מתא אתת בבת התסוזזויות שתי
 בדרך וסועזום רב כת סלל נפץ חמר של כסויות לחניהם לחזו שהנידונים

 בית כנין יתר «ר למדת, הנידונים לתא קל ננק נגרם הטץ מכוח ידועה. כלתי
נפגע. לא הסוהר

חנינה לקבל ואישים מוסדות מאמצי
 סוסחיח מעד המאמצים פסקי לא העבא ממקד ע־י פסה״ד אישור מאז

 הרבנות ותיעה׳ל, היהודית הסוכנות הנהלות השנים. בשביל תנינה לקבל מרשים
 תנינה. וביקשו הנציב אל שעבר השבוע בסוף עוד פנו ת־א ועירית הראשית

 חדשות הוכחות ובד ולנציב הוצא לספקד מפורס תזכיר הגיש לויצקי עו־ד
 כשבועה הזהרה גם ההוכחות בין .18־0 למסה שהוא סיירשסייז. של 'מלו על
 בבר־הסזוד. נוכחו הם כי פייגשסיין. התגורר שבו כרם, משכונת רבנים 4 של

 וביקש זדייצסן ד״ר אזל כ״ב ביקר לויזקי עו־ד כערך. שנים חמש לפני שלו
 «*, שיחון הנציב אל בקשה ווייזמן ר״ר גם הריץ שמוסרים וכסי התערבותו את

הנידונים.
 הרב סלם• סתקר□ להורג ההומה סועד כי בירישלים השמועות משגברו

 הגזע עם לדבר יוכל לא כי לו, נאמר אן־ לארסון־המיב, דחוף □אופן הרזוג
 הוגשו בקשות־החגינה כל כי מארמון־הססשלה אמש נמסר לסופרנו העליון.

בד.ן," עיין והוא הנציב כפני
 דברזני פיינשטין של ומשפטיהם מאסרם נסיבות
 תתגת־ על ההתקפה אחרי פצוע נתפס וחזי, דו בן פיינשטיין, מאיר

 משה יכין ,ישב שהובילי דם עקבות .1946 באיקסוכר נ־סי בירושלים הרכבת
 בא פינשסין כשהוזא ותבוש. סזוע כ-זהוא שסין ־.גב• בדירה לתפיסתו הביאי

 תס־. .אל קרא: סינשמין סאייכיב כתנועה ידו את שהרים צבא קצין לעומתו
סלחסה!- שכוי אך אותי!

 שנגרם שהפצע לאחר המוהר בבית נקסעה סיינשסיין נמדד של הימנית יוד
רקבון. מעלה החל מאסרו ביום כדור ע־י

 הצבאי ביד,-ר כפני לדין ואזולאי הורביץ ביסון, עם ביחד הובא הוא
עצמו. על להגן וסירב עו־ד בלי ז. ש. בסרס ב־מ בירושלים

 באפריל, 17 ביום למות. נידונו ואזולאי ופיינשסיין שוחררו והורביץ ביסון
 פימשסיין של דינו את האבא מפקד אישר בעכו, הארבעה של תלייתם למחרת

כסאסר־עולס הוחלף אזולאי של דין־הסות ואילו
 רגץ-יו עם בירושלים ז. ש. במרס 9ב־ נתפס ■21 כן ברזאני, משה

 כשהוקרא ז- ש. במרס ב־דו בירושלים הצבאי ביה־׳ד בפני לדין והועמד בכיסי
 שר הוא תפחידונו־. לא .בחליות וקיא: כתאני הזדקף בפניו המות פםק־וין

 גותיים והחלי ורגליו ימו את כבלו שהעומרים בשעה תוסר, עד -התקיהי את
 — •לישוב וקו*: העתונאים לעבד פנה בפתח, ככר כשעמד האולם. סן אותי
יאכץו■ חזק

עגז.. באפריל 17ב־ הצבא מפקד ע־׳י אושר ויסות פס״י

 - ברזני ומשה פייגשטיין מאיר
 להיום נקבעה לגרדום שהעלאתם

 עצמם, את פוצצו - בבוקר
 למוות הנידונים בתא ברימון־יד,

 שעות בירושלים, המרכזי בכלא
 צריך התליה שחבל לפני ספורות

צווארם. סביב להיענד היה
 תא מתוך נשמעה בדיוק 12 ב־ אמש

 עזה, התפוצצות למוות הנידונים

 מצאו התא לתוך השומרים וכשפרצו

 פיינשטיין מאיר ואת ברזני משה את

 הם הרצפה. על בדמם מתבוססים

 רגע. באותו כמעט נשמתם את הוציאו

 ע״י נגרמה שההתפוצצות משערים

 שאופן "מילס" מטיפוס רימון־יד

 למוות הנידונים תא לתוך הברחתו

בסוד. שרוי עדיין

 נקראה לא חצות אחר אחת שעה עד

 הגופות, את לקבל קדישא חברת

 תא מתוך עדיין הוצאו לא והגופות

 הממשלתי. לביה״ח למוות, הנידונים

 פתאומי באופן שנקרא גולדמן הרב

 עזב לא ,9.15ב־ אמש לבית־הסוהר,

 אחר אחת השעה עד הסוהר בית את

 הוצאו דקות, ועשר באחת חצות.

 הממשלתי, לביה״ח והועברו הגופות

 לברר כדי אותם ניתח ממשלתי ורופא

 הגיליון סגירת עם המות. סיבת את

 למשפחות ההודעה נמסרה טרם

החללים.

 הרשמית: ההודעה
חקירה... מתנהלת

 של מותם על הרשמית ההודעה

 למוות, הנידונים שני אומרת: השניים

 איבדו ברזני, ומשה פיינשטיין מאיר

 הסוהר בבית הלילה לדעת, עצמם

 עמדו שניהם את בירושלים. המרכזי

 באפריל 22 יום היום, להורג להוציא

 המודיעין לשכת של בהודעה .1947

 ב־ אמש נאמר: 1.45ב־ שנתפרסמה

 בבת התפוצצויות שתי נשמעו 11.40

 בכלא למות הנידונים מתא אחת

 לחצו שהנידונים משערים ירושלים.

 בעל נפץ חומר של כמויות לחזיהם

 ידועה. בלתי בדרך ופוצצום רב כוח

 לתא קל נזק נגרם הנפץ מכוח

 בית בניין יתר אך למוות, הנידונים

נפגע. לא הסוהר

 ואישים מוסדות מאמצי
חנינה לקבל

 לא הצבא, מפקד ע״י פס״ד אישור מאז

 ואישים מוסדות מצד המאמצים פסקו

 הנהלות השניים. בשביל חנינה לקבל

 הלאומי, והועד היהודית הסוכנות

 פנו ת״א, ועיריית הראשית הרבנות

 הנציב אל שעבר השבוע בסוף עוד

 הגיש לויצקי ערד חנינה. וביקשו

 ולנציב, הצבא למפקד מפורט תזכיר

 של גילו על חדשות הוכחות ובו

 בין .18מ־ למטה שהוא פיינשטיין,

 4 של בשבועה הצהרה גם ההוכחות

 התגורר שבו כרם, משכונת רבנים

 בבר־המצווה נוכחו הם כי פיינשטיין,

 עו״ד בערך. שנים חמש לפני שלו

 וייצמן ד״ר אצל כן כמו ביקר לויצקי

 וכפי התערבותו, את וביקש

 בקשה וייצמן ד״ר גם הריץ שמוסרים,

 הנידונים. את שיחון הנציב אל

 כי בירושלים השמועות משגברו

 טלפן מתקרב, להורג ההוצאה מועד

 לארמון דחוף באופן הרצוג הרב

 יוכל לא כי לו, נאמר אך הנציב,

 לסופרנו העליון. הנציב עם לדבר

 כל כי הממשלה מארמון אמש נמסר

 הנציב בפני הוגשו החנינה בקשות

בהם... מעיין והוא

 ומשפטם מאסרם נסיבות
וברזני פיינשטיין של

 פצוע נתפס ,17.5 בן פיינשטיין, מאיר

 הרכבת תחנת על ההתקפה אחרי

 .1946 באוקטובר 30ב־ בירושלים

 משה ימין לשכי שהובילו דם עקבות

 שטיין הגב׳ בדירת לתפיסתו הביאו

 כשהוצא וחבוש. פצוע כשהוא

 צבא קצין לעומתו בא פיינשטיין,

 מאיימת. בתנועה ידו את שהרים

 אני אותי׳ תכה "אל קרא: פיינשטיין

 מאיר של הימנית ידו מלחמה!" שבוי

 שהפצע, לאחר הסוהר בבית נקטעה

 החל מאסרו, ביום כדור ע״י שנגרם

 עם ביחד הובא הוא ריקבון. מעלה

 בפני לדין ואזולאי הורוביץ ביטון,

 במרס 25ב־ בירושלים הצבאי ביה״ד

 על להגן וסירב עו״ד, בלי זו, שנה

 שוחררו, והורוביץ ביטון עצמו.

 ביום למוות. נידונו ואזולאי ופיינשטיין

 של תלייתם למחרת באפריל, 17

 את הצבא מפקד אישר בעכו, הארבעה
 של דינו ואילו פיינשטיין, של דינו

עולם. במאסר הוחלף אזולאי

 במרס 9ב־ נתפס .21 בן ברזני, משה

 בכיסו, רימון־יד עם בירושלים, זו שנה

 הצבאי ביה״ד בפני לדין והועמד

 כשהוקרא במרס. 17ב־ בירושלים

 ברזני הזדקף בפניו, המוות פסק־דין

 הוא תפחידונו". לא "בתליות וקרא:

 בשעה תומה עד "התקווה" את שר

 ורגליו ידיו את כבלו שהשוטרים

 האולם. מן אותו גוררים והחלו

 לעבר פנה בפתח, כבר כשעמד

 חזק - ״לישוב וקרא: העיתונאים

ואמץ!"

 הצבא מפקד ע״י אושר המוות פס״ד

באפריל. 17ב־

153



22.4.47 תש״ז באייר ב׳

 ירושלים בכלא התאבדו פיינשטיין ומאיר ברזני משה
 בתוהו עלו להצלתם האחרונים שהמאמצים לאחר לגרדום, לעלות שעמדו לפני שעות כמה

 עמדה הנידונים שני של להורג הוצאתם בירושלים. המרכזי בביודהסוהר אמש התאבדו פיינשטיין, ומאיר ברזני משה למוות, שנידונו האסירים שני
ההתאבדות. לנסיבות בנוגע חקירה מתנהלת לחודש. 22ב־ היום, להיערך

 בירושלים, השמועות גברו אמש עוד

 בכלא להורג יוצאו הנידונים שני כי

 חצות, אחר שתיים בשעה ירושלים

 התגברו אלה שמועות גי ליום אור

 הרחבת עם בלתי־ישיר אישור וקיבלו

 כולה, היהודית ירושלים על העוצר

 חדשה, להודעה ועד עשר משעה

 "מבצע אזור על תחילה שהוטל לאחר

 משעה קבועות, ולשעות בלבד, היפו"

 ושלושים שש השעה עד בערב שש

 גברה הנידונים לגורל החרדה בבוקר.

 העוצר, הטלת אחרי מה זמן לכשנודע,

 נלקח הסוהר, בתי רב גולדמן, הרב כי

 ברור כבר היה צבא. משמר ע״י מביתו

 נוכח להיות הסוהר לבית הובל כי

 הנידונים שני של להורג בהוצאתם

למוות.

אחרונים מאמצים
 כי התקווה שונים בחוגים הובעה אמש

 לא האלה התליות ששתי ייתכן

 לדבר: היו סיבות ושתי לפועל תוצאנה

 הורי בהשפעת כי נודע ראשית,

 אתמול אתם שנפגשו למוות הנידונים

 ומאיר ברזני משה חתמו בבוקר,

לנציב חנינה בקשת על פיינשטיין
 בבית־וזסוהר וברזני פיינשטיין עצמם פוצצו בו החדר

בירושלים המרכזי

 ע״י החתומות הבקשות העליון.

 שהארבעה דבר - עצמם הנידונים

- זאת לעשות סירבו בעכו שנתלו

העליון. לנציב אתמול עוד נמסרו

חיים הדייר כי אתמול נודע שנית,

שביקרו לאחר בבוקר, הריץ וייצמן

 של פרקליטה לויצקי, אשר עו״ד אצלו

 כהן, ליאון ודייר פיינשטיין, משפחת

 אישית איגרת הסוכנות, מהנהלת

 את לחון וביקש העליון לנציב

 אלה תליות כי בנמקו הנידונים,

 ואת המצב את להחמיר רק עלולות

בטרור. המלחמה

 להורג ההוצאה לקראת ההכנות
 היה כבר אמש, עשרה אחת בשעה אך

 להוצאתם ההכנות כל שנעשו ברור

 בשעה בלילה הנידונים, של להורג

 שונים ממקורות חצות. אחר שתיים

 עוצר יוטל ופיית ת״א אזור על כי נמסר

 צבא ריכוזי כי בבוקר, שש משעה

 האזור. בגבולות הכן במצב עומדים

 ממקורות נודע חצות אחר מה זמן

 הנידונים שני כי למחצה, רשמיים

 פיינשטיין, ומאיר ברזני משה למוות,

 לפני כשעתיים לדעת עצמם את איבדו

 ואכן להורג. להוצאתם שנקבע המועד

 ושלושים עשרה שתים בשעה

 אשר לעיתונות הודעה התפרסמה

 בחרו השניים כי העובדה, את אישרה

 על לעלות מאשר עצמם, בידי למות

הגרדום.

22.4.47 באייר ב׳

על גולדמן הרב של דרמטי תיאור
וברזני פיינשטיין של האחרונות השעות

 ולפני איתן, רוח במצב היו
 נקברו "התקווה". שרו הפרידה
 המאורעות קדושי ליד
 באיזה לגלות הצליחה טרם המשטרה

 למוות הנידונים לתא הוגנבה אופן

 עצמם את פוצצו שבעזרתה הפצצה

 שעתיים ברזני, ומשה פיינשטיין מאיר

 גם לגרדום. להעלותם שעמדו לפני

 בתא נתגלה. טרם הפצצה טיפוס

 ההדף, מכוח שנפגע למוות הנידונים

 מתכת רסיסי מספר אתמול נמצאו

 הייתה שהפצצה ההנחה את שאישרו

 סבורים שרפנל. או רימון־יד מטיפוס

 בגפרורי הפעילוה למוות שהנידונים

 לעשן כשהורשו להם, שניתנו שעווה

אדמות. עלי האחרון ביומם

 הפצצות על גרסאות שתי
 הברחת אופן על המשטרה חקירת

 לא עדיין הנידונים, תא לתוך הפצצות

 שתי קיימות תוצאות. כל העלתה

 הנפץ חומר כי היא האחת גרסאות:

 בשעתו והוברח כבר זה בתא נמצא

 להעבירו יכלו שלא וחבריו גרונר ע״י

 כי אומרת שניה גרסה עכו. לכלא עמם

 של קליפות בתוך לתא הוכנס החומר

 מצב המוות. לפני יומיים תפוחי־זהב,

 חומר את אימץ שברזני הראה הגופות

 בעוד השמאלית בידו לחזהו הנפץ

 קטועה, השמאלית שידו שפיינשטיין,

 הנפץ חומר את והניח ברזני אל נלחץ

 נקרעו הנפץ בכוח שניהם. שבין ברווח

 נותקה ברזני של ידו וכף חזיהם

מהזרוע.

 השניים בתא גולדמן הרב
 למות הנידונים לתא נכנס גולדמן הרב

 פניהם על בערב. ורבע תשע בשעה

 שאז לתכנית סימנים כל ראה לא

 במוחותיהם. מוכנה הייתה כבר בודאי

 בהתנהגותם. וחופשיים עליזים היו הם

 הסדר, מליל הרב את שהכיר ברזני

 ושניהם פיינשטיין את בפניו הציג

 ברזני הרב". אדוני שבאת, "טוב אמרו:

 אותנו מצאת אם לנו "תסלח הוסיף:

 ללכת חשבנו כהלכה, לבושים לא

 להכינם הרב כשביקש בהקדם". לישון

 שעתיד מה לקראת בזהירות

 בידו פיינשטיין מאיר נענע להתרחש,

ואמר:

 מגורל גורלנו שונה ייבמה
 שנרצחו?" היהודים מיליוני

 )לנידונים לנו הודיעו יודעים. "אנחנו

 בארבע כי בערב, שש בשעה הודיעו
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 דבר, אין אבל להורג(. יוציאום בבוקר

 מיליוני מששת אנו נופלים במה

 ברזני של כשאביו שנרצחו?" היהודים

 קל לחתום השבת ביום לפניו התחנן

 "מדוע משה: אמר החנינה, בקשת

 אחי מיליוני מגורל אחר גורלי יהיה

 גולדמן הרב בעכו?" הארבעה ומגורל

 הנידונים ושני בשיחה אתם פתח

 ד״ש משפחותיהם לבני למסור ביקשו

 להם. שגרמו הצער על סליחה ובקשת

 אחריו: הוסיף וברזני אמר פיינשטיין

 שעשינו מה עשינו בנו. יתגאו "הם

 הוסיף כך אחר המולדת!" לטובת

 מפני פוחד "אינני ואמר: ברזני

 אינני "כמובן אמר: פיינשטיין המוות!"

 השעות לקראת מוכן עומד ואני חושש

 מהרב סליחה לבקש אבקשך הבאות.

 שהיה האסירים, של )רבם לוין אריה

 יתכן בירושלים(. החיים" ב״עץ מורו

 הנידונים שני נחת". ממני שבע לא כי

 סמוך שיהיה גולדמן, לרב הודיעו

 והם מעשיהם על חשבו כי ובטוח,

בצדם. שכר יש כי סבורים,

עולם" "אדון שרים
 בפניהם להם לקרוא אמר גולדמן הרב

 מאיר אולם עולם", "אדון תפילת את

 כך. "לא ואמר: התערב פיינשטיין

 הנידונים תא ומתוך נשיר". כולנו

 בחשכה, הלוט ירושלים בכלא למוות

 התפילה שירת קול ועלה בקע

עבריים. צעירים שני של היהודית

 השם קידוש על משוחחים
 וידוי, הרב עמם אמר התפילה לאחר

 וארבעים, עשר השעה עד ואחייב,

 על וברצינות בשקט השלושה שוחחו

 מהרב ביקש בחני משה השם. קידוש

 ברבי המעשה את שוב לו שיספר

 שסרקו בעת תורה דברי שאמר עקיבא

 הרב ברזל. במסרקות בשרו את

 להם והביא אתם, דיבר גולדמן

 השם מקידוש שונות דוגמאות

 את פירש הוא היהודית. בהיסטוריה

 חז״ל, לפי כי ואמר, השם קידוש

 הוא ברוך הקדוש בעיני חשובה

 על אתם לדבר המשיך להלן הכוונה.

 דורות במשך שעלו שונים, קדושים

 איננו המוות כי ואמר השם קידוש על

 בא. הוא מה בעבור כשיודעים מכאיב

 שאני בגלוי, לך "אומר אמר: ברזני

 המשיך הרב בשמחה". זה את מקבל

 בעולם הנצחיים החיים על לדבר

 כתב שלי "סבא אמר: וברזני האמת

 שבתאי על יהודה" "מנחת בשם ספר

 אז זה". נושא על רבות נאמר ובו צבי

 כתב שלו סבא כי פיינשטיין אמר

 גולדמן הרב השירים. לשיר פירוש

 נמצאים הדברים שני כי אמר

 למשך השיחה נסבה ואז בספרייתו,

 הספרים. תוכן על שעה חצי

 את קראו אחת־עשרה לשעה קרוב

הרב. אחרי שחזרו וידוי תפילת

 מהם ונפרד לצאת עמד גולדמן הרב

 תודה ואמרו: חייכו הם כהנים. בברכת

 משל גולדמן הרב להם הביא אז רבה!

 לאבד לא מהם וביקש יצחק מעקדת

 לידו ומסרו לו הודו הנידונים תקווה.

 בתאם, שהיו הסיגריות, כל את

 וכן האסירים בין לחלק וביקשוהו

 עליהם ששמר הבריטי, לשוטר למסור

 בצאתו הבנה. של יחס וגילה בתא,

 מה יודעים "אנו הנידונים: לו אמרו

לנו". צפוי

"התקווה" שרים
 "התקווה", בשירת ופתחו הזדקפו הם

 הרב האחרון. הבית עד אותה ששרו

 האדם היה הוא התא; מן יצא גולדמן

 בחני משה עם שוחח אשר האחרון

 הלך הנידונים מתא פיינשטיין. ומאיר

 לחכות הכלא, בבית הקצינים לחדר

 לשעה שנקבעה להורג להוצאה שם

 נשארו השניים חצות. אחר שתים

 כל משך בו דלק שהחשמל בתא,

 שוטר ניצב הפתח ליד הלילה. שעות

 דרך לתא הציץ לפעם שמפעם מזוין,

שבדלת. האשנב

התפוצצות
 דקות וארבעים אחת־עשרה בשעה

 חזקה התפוצצות בכלא נשמעה

 באגף האסירים הבניין. את שהרעידה

 צועקים. והחלו התעוררו האחר

 בית ומפקד הוכפלו, המשמרות

 התפרצו גולדמן והרב עוזריו, הסוהר,

 תא נמצא בו האגף לעבר ורצו מחדרם

 אבק מלא היה המסדרון הנידונים.

 המום השוטר, קיבלם התא וליד ועשן,

בצעקה: ההתפוצצות, מרעם

 התפוצצו!" מתים! "שניהם
 שנגלה והמראה נפרצה הדלת

 מחריד: היה התא רצפת על לעיניהם

 ומאיר לחייי, איש בחני, משה

 מוטלים היו האצ״ל, איש פיינשטיין,

 ושברי טיח אבק, המכוסה הרצפה על

 הפצצה. בכוח קרועים כשחזיהם קיר,

 היו הם אליהם, הגיע גולדמן כשהרב

 שררה שעה במשך כבר. זה מתים

 האסירים רבה. מהומה הכלא בבית

 ולהתדפק לצעוק המשיכו השני באגף

 בכל והמשמרות הדלתות, על

 במשרד הטלפון חוזקו. המסדרונות

 למשרדי הרף, בלי פעל הכלא בית

 ולארמון הראשית המזכירות

 הוצאו חצות אחר באחת רק הממשלה.

 לבית והועברו התא מן הגויות

 הרופא חורי, שהדייר במקום החולים,

 לסיבת שגרה בדיקת ערך התורן,

המוות.

-------האחרונים דבריהם------
נולדמן לרב נמסרו

מאיר:
 להשמידנו. הרוצה טמא עם בארצנו שורץ עוד כל לצפות למה שאין ולתמיד, אחת שיבין העברי מהעם מבקש אני

 טוב למעלה. מורמות כשהן הידיים עם לחיות מאשר בידיים, נשק עם למות טוב — הן: שלי האחרונות המלים
 יתגאו שהם ומקווה להם שגרמתי הצער על ומאחי מאמי סליחה מבקש אני בהשפלה. לחיות מאשר בכבוד למות

 שהייתי לוין, אריה מהרב ובמיוחד חברי מכל סליחה מבקש אני רוחכם! יישבר אל מהמשפחה: מבקש אני בי.
 כך. על אותה ומשביע גלמודה תישאר שלא מרחל, במיוחד מבקש אני עץ־חיים. — ב״תלמוד־תורה״ תלמידו
 לבנימין טוב. כל לה מאחל אני בשמי. מהם לאחד שתקרא בבנים תזכה ואם שתתחתן ממנה מבקש אני ההיפך,

 מצד אלי היחס לו. שיסלחו מבקש אני באשמתו, היה זה אם אפילו לי. שיקר אם לו סולח שאני להגיד, מבקש אני
אדיב. היה בחדר האנגלי השומר
משה:

 מספר עמוד ביומו יום מדי לקרוא מהם מבקש הנני צער. הרבה כך כל לה שגרמתי ממשפחתי סליחה מבקש אני
 על יקראוהו בן, לאשתו יוולד שכאשר בלטרון, העצור אחי אל לי בקשה ועוד נשמתי. לעילוי יהודה" "מנחת סבי
בירושלים. המרכזי בית־הסוהר לספריית מצווה אני ספרים, מאה בה שיש ספרייתי, את שמי.
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הבקר האיץ
23.4.1947

ופיינשטיין ברזני מזרחי, הלווית
24.4.47

ז״ל ופיינשטיין ברזני למשפחות תנחומים

 ומספר קדישא" ה״חברה חברי רק

 פיינשטיין, של מקרוביהם מצומצם,

 בהלוויה נכחו ז״ל, ומזרחי ברזני

 בבית־העלמין בבוקר אתמול שנערכה

 בירושלים. הר־הזיתים שעל הישן,

 ליד זה אחים, בקבר נקברו השלושה

 המאורעות קדושי קברות בשורת זה,

 לפי תרצ״ט. - תרצ״ו תרפ״ט, משנות

 לארץ־ישראל הראשי הרב הוראות

 של הקברים ליד השלושה נקברו

תרצ״ט. - תרצ״ו קדושי

 המתים מחדר יצאה השלושה הלווית

 בירושלים, הממשלתי בית־החולים של

 צבא של ביותר חזק משמר תחת

 משוריינות מכוניות מלווה ומשטרה,

 הר־ שעל הגדול בית־הקברות רבות.

 משמרות הוקפו אליו, והדרך הזיתים

 חמישים בכל וכמעט צבא של חזקים

 מכוניות של משמרות הוצבו מטר

 אלחוט במכשירי מצוידות משוריינות

 ירייה מכונות ונושאות ירייה ומכונות

"בראן".

למשפחות מודיעים
 וברזני, פיינשטיין של משפחותיהם

 המוקדמות הבוקר בשעות רק קיבלו

 שני של התאבדותם על הידיעה את

 שהיו לפני שעה חצי למוות, הנידונים

 ארבע בשעה להיתלות. צריכים

 כמה באו בוקר, לפנות ושלושים

 שכונת ומוכתר קצין בלווית שוטרים

 לאביו ומסרו ברזני לבית בית־ישראל,

 רשיון ברזני, אברהם הרב משה, של

 שיוכל והודיעוהו בעוצר, הליכה

 בבית־החולים בנו את לראות

 מלבשר נמנעו השוטרים הממשלתי.

 האיומה הבשורה את השכול לאב

 הליכה רשיונות גם נתנו והסתלקו.

ברזני. של וסבתו לאמו בעוצר,

 שוטרים שני באו בערך, שעה כעבור

 פיינשטיין, משפחת לבית וקצין

 למשפחה מסר הקצין כרם. בשכונת

 בעוצר, הליכה רשיונות חמישה

 וכי התאבד פיינשטיין מאיר כי והודיע

 בבית־ המתים בחדר נמצאת גופתו

הממשלתי. החולים

 רובין, אשר נקרא זמן באותו בערך

 הכללית קדישא" ה״חברה מנהל

 של שמותיהם על בנים,
פיינשטיין ומאיר ברזני משה

 לקרוא ברזני: צוואת
סבו אח של מספר יומי

 מיד להתחיל האשכנזים, לקהילות

 של הלוויותיהם בסידור

 לו ניתן ומזרחי. ברזני פיינשטיין,

 עשרה לאסוף שיוכל כדי משמר

 שני ולהכין למנין אנשים

 את להוביל כדי אוטובוסים

לבית־הקברות. הגוויות

 הגיעו קדישא" ה״חברה אנשי

 בשעה הממשלתי לבית־החולים

 ההלוויות. את והכינו בבוקר תשע

 דקות עשרה וחמש עשר בשעה

 מלבד להר־הזיתים. הלוויה יצאה

 בהלוויות, נכחו קדישא" ה״חברה

 אחותו אחיו, ארבעת אמו,

 פיינשטיין, מאיר של וארוסתו

 ברזני, משה של וסבתו הוריו

 עבוד של ואחיו בתו ואשתו,

 אשר הדין, עורכי נכחו כן מזרחי.

 שעשו האוזנר, וגדעון לויצקי

 האחרון הרגע עד נואשים מאמצים

 נכחו עוד השניים. את להציל

 עבריים עיתונאים ארבעה

 רשות שקיבלו אמריקאי, ועיתונאי

 משטרת מפקד מאת מיוחדת

 בהלוויה. נוכחים להיות ירושלים

 אביו אמרו לבית־העלמין, בכניסה

 פיינשטיין, של ואחיו ברזני של

 הפתוחים הקברים וליד "קדיש",

 לכל הדין צידוק של טקס נערך

 לחוד, הקורבנות משלושת אחד

 מהם ואחד אחד כל כשמשפחת

בבכי. ממררת

 של "רבם לוין, אריה הרב

 הראשי האבל היה האסירים",

 את ערך הוא בהלוויות. והעיקרי

 הנידונים, עם בשעתו התפילות

 שערך והוא הפסח, ובחג בשבתות

 הדין" "צידוק תפילת את אתמול

 בבית־העלמין, הקפות" ויישבע

 על ומקונן בבכי ממרר כשהוא

החללים.

 את הספידו הגולל, סתימת לאחר

 של הבכור אחיו הקורבנות,

 שסיים לוין, אריה והרב פיינשטיין

 מזמור בקריאת הספדו את

 כל קראו כן אחרי מתהילים.

 הרחמים". "אב תפילת הנוכחים

 אתמול ביקר עוזיאל, הראשי, הרב

 ברזני למוות, הנידונים הורי בבית

 תנחומיו את והביע ז״ל, ופיינשטיין

 בביתו הרב כבי ביקר כן למשפחות.

ידי על נהרג אשר ז״ל מזרחי עבוד של

 יהודית לגבי כי לנו נמסר
 16 גאולה מרחוב מזרחי,

 שמו ויקרא בן נולד בירושלים,
 התינוק הורי משה. בישראל:
שמו על בנם את לקרוא החליטו

23.4.47

דף
 המוסד היה הספרדים עדת ועד

 בבית שביקר היחיד הירושלמי

 יתר כל ונחמם. השכולים ההורים

 לא הקהילה, ועד לרבות המוסדות,

 הורי אצל לבקר מחובתם מצאו

 ערך הצהרים אחר בשעות הנידונים.

 הורי בבית ביקור גולדמן יעקב הרב

 לאביו פיינשטיין. ומשפחת ברזני משה

 בנו צוואת את הרב מסר ברזני של

 כל שיקראו המשפחה מבני ביקש שבו

 "מנחת סבו אח של בספר עמוד יום

 הכלוא מאחיו, ביקש ועוד יהודה",

 אם כי מהצבא, שוחרר מאז בלטרון

 שמו. על אותו יקרא בן, לאשתו ייוולד

 ליווה הביקור בעת בירושלים. חיילים

 ראש יושב אלישר, אליהו מר הרב את

 במשך בירושלים. הספרדים עדת ועד

 הורי בבית ביקרו אתמול יום כל

לנחמם. שבאו רבים אנשים הנידונים

 נמסר, כן ז״ל. ברזני משה של
 דאברי סעדיה בשם אדם כי

 ע״ש מאיר, הנולד לבנו קרא
פיינשטיין. מאיר

 מאה המונה הפרטית ספרייתו את

 בבית־ האסירים לספריית ציוה ספרים

בירושלים. המרכזי הסוהר

 לבני פיינשטיין גם מסר דומה צוואה

 וברזני פיינשטיין המשפחות משפחתו.

 את הדין עורכי בפני אתמול הביעו

 בניהם. להצלת מאמציהם על תודתם

 לסופרנו: נמסר פיינשטיין ממשפחת

 בכוחה שהיה מה כל עשתה המשפחה

 הבן את שכנעה ואפילו לעשות,

 מאמצים חנינה, בקשת על לחתום

 אחד הוא הכל שנעשה וההרגשה אלה

שמנחמם. הדברים

156



 פ־נשט־ן מאיר
 הלאומ• הצבא■ הארגון ח**ל

 □דזבי משה
ישראל חדות לוהמ■ וז״ל

 •דושל■ בכלא בתא־המות נשמות־ה□ זוציאן
תש״ז אייר ב׳ וסיל אוד

 בפשב את הגות!׳□ העם לגבור• תהלת־גצת
 המולדת שחדור למען

■כופר האויב בד□ דמם

 ; של לזכר□ שלמים ותהלת □כור

 □דזאני משה
 פ־נשטין מאיר

 של בתא־המות כגבורה שמתו
 אור כירושלים המרכז■ בית־רכלא

תש״ז. באייר ‘ב ליו□

 עצמם כיד* כמות־לוהמים בחרו הם
הטמא. האו״ב ביד■ מגרדום

מצוה: קדבנם
 - לאוייב מות

למולדת! חרות
תקן■■□. צוואת□

ישראל חרות לוחמי הלאו■• הצבא■ ון1האו־
באד»»־■■דאל

 וברזני פיינשטיין של הגבורה מעשה בהשראת שנכתב אלתרמן נתן של שירו
(25.4.47 תש״ז באייר ,ה ב- ב״דבר׳/ )פורסם

השביעי הטור

ההתאבדות בליל
קהלם, מכל למעלה עד-רגע, כי נתכחש לשוא עינינו• את נסב אל

נדונים, שני וכבו ליל. שעת אותה של להודה
יסד. נצבו, הרב עם האש לשון דוכרת כי נדם. שוא

אדון־עולם, את בשלשה ,וזמרו השנים. עצמם את שרפו בה
מתיפחת. אם מהם צאת אחר

ההוא. בלילה תא־המות גבה כן,
כתא־הדמים עינינו. את נסב אל ממולו

לא-דועכת בערה שעת־קרבן ?כשת על גוי שרי
שעמים לשעות לשוות היא )יכלה הרתעו חורם אל כעכבר, כקחי־אור,

לחם. ועל כד כעל עליהן חיים עוד בפשע. הנתפס וכגנב

הקרב את מפסיד שכאלו כשעות וריקים, נלעגים גחוך, עד וקטנו
האויב המדינות! לבלרי
שנים החורק פתע שפלו עפר עד

לשןא, לא הדולקה שכזאת, לשעה הדקים, תככיהם הפעוט, מסחרם
משנים. המתים נועדווהפתי. המפכח חשבונם



וייס יעקב
הלאומי הצבאי הארגון חייל

29.7.1947 ״ז, ש ת באב י״ב עכו, בכלא לגרדום עלה

 ,15.7.1924 תרפ״ד, בתמוז ב־י״ג נולד והלנה, יוסף בן

 להעניק הקפידו ההורים שבצ׳כוסלובקיה. בנוביזמקי
 עשר, בן בהיותו ויעקב, ישראל, ברוח חינוך לבניהם
במונקאץ׳. העברית בגימנסיה ללמוד נשלח
 שם לבית״ר, הצטרף הראשונה לימודיו בשנת כבר

 ועוצבה הועמקה ושם התרומיות בתכונותיו התבלט
הלאומית. דמותו

 הנאצים פלישת עם מאביו. נתייתם 1943 ב־
 הקדיש ההמונית, ההשמדה ותחילת לצ׳כוסלובקיה

 בצבא לקצין ובהתחפשו יהודים, להצלת יעקב עצמו
 ממחנות יהודים מאות להוציא הצליח הונגריה,

 פעולות מזויפות. בתעודות מציידם כשהוא ההשמדה,
 לב ובאומץ דופן יוצאת בתושייה כרוכות היו אלה

ארצה. עלותו לאחר גם לביטוי שבאו תכונות עילאי,
 לארץ־ כמעפיל מחבריו אחדים עם עלה 1945 ב־

 במחנה נכלאו הבריטים, בידי נתפסו הם ישראל.
שוחררו. מכן לאחר מה וזמן עתלית

 ובמקביל לפרנסתו קשה עבודה בכל לעסוק החל הוא
האצ״ל. אל דרכו את מצא
 בשתי השאר בין רבות, בפעולות־קרב השתתף יעקב

 מהן אחת — בנתניה הצבאי הנופש מחנה על התקפות
 וברכבות. בגשרים חבלה ובמעשי - גרונר דב עם יחד

 חבריו, עם יחד בשבי נפל עכו כלא על אצ״ל בהתקפת
 למשפט הועמדו השלושה חביב. ואבשלום נקר מאיר
למיתה. ונידונו צבאי
 שני לקח ואף השלושה חיי את להציל ניסה אצ״ל

 תש״ז באב י״ב ב־ אך ערובה, כבני בריטים סרג׳נטים
 ושירת - עכו במבצר לגרדום השלושה הועלו

שפתותיהם. על "התקווה"
בצפת. נטמנו הם



חייו ממסכת פרקים
מספרת: היחידה, אחותו אדיח,
 בארץ־ הפרעות פרוץ אחרי קצר זמן ,1936 קיץ בימי

משחק. וחבריו 11ה־ בן יעקב עשו ישראל,
 "מלחמה" ערכו הם

 הערבים. כנגד
 אונייה להם התקינו
 בית״ר, לה וקראו

 מעץ להם חטבו כן
 עבריים חיילים,

וערביים.
 ישב ארוכות שעות
 החדר, בפינת יעקב
 הקרבות על ניצח
 עצום; ריכוז תוך
 ולא בצעקות ולא

 אלא גדול, ברעש
 כביכול, במעשים,
 ובתכנון בהתמדה
 לבסוף מדוקדק.

 "חיילי" הניפו
דגל את ישראל

מימין( )ראשון בצ׳כוסלובקיה הולדתו בעיר ידידים עםארבע. כבן אחותו, עם

לארץ־ישראל. המפליגה האונייה על הניצחון
 פניו. על נסוכה רצינות של ארשת הייתה חייו ימי כל

 להשתחרר בידו עלה לא אולם חיים, ואוהב היה עליז
 שכם על הטילה הסוערת שהתקופה האחריות, ממועקת

- ז *י־.'. - י®’באירופה. השואה בימי יהודי נער כל

Monslfur WEISS, Imre י
esf autorise a se fairs inscrire, a 1'Ecole d'Interp'tttes 

en^qualite de membre r^gulier

pour le semestre d' Z945j commenfant le 9 avri 1

/e ler mars /945.
|j} L' Admini3.tr Jtrut

וו יעקב •־׳ל מיד ^זזד דדן!  yrt!
בת נ‘ג באוניברסימת

ידידיו: עדות
 חן שהאצילו עדינים פנים ובעל יעקב היה קומה גבה

 מטבעו היה שקט בני־אדם. עם הליכותיו על מיוחד
 עלילות על רהב דברי מפיו שמעת לא מעולם וצנוע.

 בו טבוע שהיה האחריות, רגש שעשה. רבות־חשיבות
 שלקח התפקידים לאור בו התחזק עוד ברייתו, מעצם

 של גדולה מידה בו היתה ובארץ. בגולה עצמו, על
 לבו בטוב לזולת. גבולות נטולת דאגה - אלטרואיזם
עמו. שנפגש מי כל נתקל ובמסירותו

 בלימודים והחל בשוויץ, יעקב התעכב לארץ־ישראל בדרכו

 ישראל שנאת את לשאת יכול לא כי סיימם לא אך באוניברסיטה,

 הוא במכתביו לארץ. להגיע רוחו קצרה וגם המקום אנשי של

 במקום סטודנט מאשר בארץ פועל להיות מעדיף הוא כי כותב

אחר.
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הבקר
 ממוות, יהודים מאות הציל עכו, מנידוני וייס, יעקב

הונגרי קצין במדי בהתחפשו
 או הונגרי, צבאי קצין במדי בהתחפשו

 וייס, יעקב הציל ס.ם, קצין מדי אפילו

 מאות עכו, במשפט למוות הנידונים מן

 בהונגריה. הגרמנים מידי יהודים

 במערכת אתמול סיפר כך על פרטים

מהונגריה. ,עולה "הבקר"

 והוא בהעזתו נודע וייס )אימרה( יעקב

 השלטון מבוכת את במלואו ניצל

 כאשר הגטאות, הקמת בעת בהונגריה

 ממשלות: שתי למעשה, קיימות, היו

 קצין מדי לבש הוא וגרמנית. הונגרית

 קוטיש, גירגיי ובשם הונגרי, צבא

 ויוצא נכנם היה נוצרי, - כמובן

 ערים של ממשלתיים רישום במשרדי

 של לידה תעודות ודורש הונגריות

 הם, אף - נבראו ולא היו שלא אנשים

 תמיד בותר היה הוא נוצריים. כמובן,

 הבלבול גדול בהן מופצצות, ערים

 המשרד שפקידי וברגעים הממשלתי.

 בחדרם לבדו הקצין את מניחים היו

 הוא היה בארכיונים לחפש ויוצאים

 לידה תעודות של טפסים "מושך"

 ממלא היה כך אחר ופספורטים.

 אל בא בתעודות, ומצויד אותם,

 ניצב היה הונגרי, קצין ובתור הגטאות,

 וכה כה מצביע היהודים, המון מול

 ואלה "אלה המחנה: למפקדי ואומר

 התעודות בידי ויש נוצרים, הנם

 הייתה התקיפה עמידתו שלהם".

 הצליח וכך פעולותיה, את פועלת

 של במסווה יהודים, מאות להציל

 אגר, מישקולץ, של בגטאות נוצרים,

 בן אז והוא - ועוד דבריצין קושיצה,

 הייתה העצמית שליטתו הכל. בסך 20

 לחשמלית בעלותו פעם, מפתיעה.

 מתוכו ונפלה תיקו נפתח בבודפשט,

 שנזדמן שוטר פספורטים. חבילת

 עליו הביט הוא אך אותו, עצר למקום

 מיד לי "תעזור ופקד: רוח בקור

 עוד להספיק עלי התעודות, את לאסוף

 הנדהם והשוטר ... הזאת״ לחשמלית

ציית.

 לבית חברו בחברת נכנס הוא אחד יום

 צבאי רובה והנה בבודפשט, קפה

 את הטיל הוא הקיר. על תלוי גרמני

 הוציאו יצא, וכאשר הרובה, על מעילו

 כי נתברר בחוץ המעיל. בתוך החוצה

 מחוברת שהייתה הכדורים, חגורת

 אף חשב לא חברו היא. ריקה לרובה,

 אותו תלה הקפה, בית לתוך נכנם רגע,

 חבורת זו הייתה ויצא. - הקיר על

 פחד, ידעו שלא יהודים בחורים

אחיהם. את בהצילם

 להוציא "המותר בכותרת עניין, באותו

 אל "דבר": אתמול כתב להורג"

 שאינם - חברים שני באו המערכת

 אחד כל ומסרו - זה את זה מכירים

 משלושת וייס, יעקב על ידיעות

 עכו. כלא פריצת על למיתה הנידונים

 ממוות יהודים מאות הציל "וייס

 )מראה להונגרי בהתחפשו בהונגריה,

 אחד. סיפר - לכך(״ לו סייע פניו

 פשעו ויהי להורג? להוציאו "הייתכן

 בעונש לו די לא כלום יהיה? אשר

 בירייה, מאסירי והשני, אחר?" חמור

 שכל וייס, של רוחו דיכוי על סיפר

 הנאצים ע״י הושמדה משפחתו

 "מעצמי ובמאוטהאוזן. באושווינציים

 - בירייה איש טוען - זאת״ יודע אני

 משפחתי, את כי שנתבשרתי מיום "כי

 לתוך שמו היקרה, אמי את ובתוכה

 חיוך של שמץ עבר לא המוות, קרון

 להורג להוציא אפשר והאם שפתי. על

 האם וייס? של כזה נפש במצב אדם

 שלא אחר, אדם ככל לדון אפשר

 ובכלל, כזאת? טרגדיה עליו עברה

 מאלה אדם להורג להוציא המותר

 פתח מלפני המוות, ממחנות שניצלו

 עוד ספר מהונגריה העולה הכבשן?"

 לא ארצה, בעלותו "הבקר": במערכת

 בחוצות נרגשים מחזות קרו פעם

 היה פתאום שלפתע בשעה חיפה,

 אלה - ומנשקו צווארו על נופל מישהו

"שלו". הניצולים היו

 מאושווינצים המוות בשורת
 בתנורי נשרפה ואמו עליו מת אביו

 אדית, אחותו, באושווינצים. הגז

 כדרך לארצה כניסה רשיון המבקשת

 אחותו פרידמן, הלן בשעתו שביקשה

 כלואה הייתה היא אף גרונר, של

 בהישלח ראתה והיא - באושווינציים

 היא כתבה כך על לשריפה. אמה

 בתור עמדה האחות לאחיה. בשעתו

 אמה את שראתה בשעה לעבודה

 אחר אחר. בתור עומדת מה ממרחק

 למוות. התור זה היה כי לה נודע כך

 1924 בשנת נולד )אימרה( יעקב האח

 אזרח והוא ציכוסלובקיה, בנובה־זמקי,

 בגימנסיון לימודיו את גמר הוא ציכי.

יפה. עברית ומדבר במונקץ׳ העברי

וייס" יעקב מ״ניצוליהבקר
היישוב: את מזעיק - חייהם את הציל שוייס ממאות אחד - יהודי מעפיל

24.6.47

 ע״י אתמול, הובא "הבקר" למערכת

 אחיו מאת מכתב הקוראים, אחד

 בקרית מעפילים במחנה הנמצא

 "הנני לשונו: וזו חיפה, ליד שמואל

 המחנה שער לפני סוף סוף נמצא

 מסוגל אם יודע אינני האחרון.

 לא אתה שהרי ללבי, להבין תהיה

 המחנות בכול לאל, תודה היית,

 שנים במשך אני. הייתי שבהם הללו

 ובכל למחנה, ממחנה התגוללתי

 תחילה שלטו הללו המחנות

 ייאוש. ואחייב רעב אח״כ השמדה,

 אדם שוב אהיה בקרוב ועכשיו,

 יגיע כי האמנתי לא בא״י. חופשי

 קראתי היקר! אחי שכזה. יום

 מנוביזאמקי וייס יעקב על בעיתונים

בצדק" אמונתי תיהרס שכזה, אדם יתלה אם
לא שלוייס בכדי שתוכל מה עשה  על להתקפה בקשר למוות שנידון

 כי מרגיש הריני בעכו. בית־הסוהר

 וייס וכלפי אלוקים כלפי מחובתי

 בשעה אתי זה וייס עשה מה לספר

 שברחתי אחרי בבודפשט, שהייתי

 פצוע הייתי בהונגריה. עבודה ממחנה

 יריות, עלי נורו הבריחה בשעת כי אז,

 וכואב רעב ברחובות והסתובבתי

 כבר הייתי לפנות. מי אל לדעת מבלי

 את להסגיר שרציתי מיואש כך כל

 לחיי קץ שיושם כדי להונגרים, עצמי

 בהרהורים שקוע בשבתי לסבלותיי.

 ראיתי ציבורי, בגן ספסל על שחורים

כיהודי. בעיני שנראה אדם

 אמר הוא עזרה. וביקשתי אליו פניתי

 יושיט אשר קצין שיבוא עד לחכות לי

 קצין אלי ניגש שעה כעבור עזרה. לי

 כזה הוא שמי אם ששאלני הונגרי

 העבירני הוא וייס. יעקב זה היה וכזה.

 ריפא שבועיים, שם החזיקני לחדר,

 של פספורט לי נתן ואחייב פצעי, את

 אלו תעודות עם נוצרי. הונגרי

 חודשים כמה במשך הסתובבתי

 ואחייב פצוע, חייל בתור בהונגריה

לגרמניה. עברתי

 תיהרס - ייתלה כזה אדם ״אם
בצדק" אמונתי

 הכרתי בבודפשט שהותי ימי במשך

 הציל וייס שיעקב יהודים עשרות

 אחי, מבקשך, הנני בטוח. ממוות אותם

 שחקים קורע עוול יהיה רע. כל יאונה

 הזה. האדם את ושלום, חס יתלו, אם

 עניינים על השפעה לך שאין יודע אני

 לפנות אבקשך זאת ובכל כאלה,

 לעשות הסוכנות, עם לדבר לעיתונות,

 מפלגה, איש אינני שאפשר. מה כל

 משהו יקרה שאם לך אומר והריני

 שיש בכך אמונתי תיהרס זה, לאיש

 את מפסיק אני בעולם. צדק שמץ

 על מאפילות דם דמעות כי המכתב

 שתוכל כדי באידיש לך כתבתי מבטי.

 אני לעיתונים". מכתבי את להראות

 דמעות־דם כי המכתב את מפסיק

מבטי. על מאפילות
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חביב אבשלום
הלאומי הצבאי הארגון חייל

29.7.1947 תש״ז, באב י״ב עכו, בכלא לגרדום עלה

 ,18.6.1926 תרפ״ו, בתמוז ו׳ ב־ נולד ואליעזר, רבקה בן

בחיפה.
 לב אמיץ וסקרן, כשרוני ילד היה בירושלים. וחונך גדל

 להתקרב החל בית־הכרם בתיכון שלו. על ועומד
 היהודי העם על כי להכרה והגיע הלאומיים, לחוגים
 הצטרף עשרה שש בן ובהיותו לעצמאותו, להילחם
 נענה התיכוניים לימודיו סיום עם האצ״ל. לשורות
 בפלמ״ח שירות לשנת ויצא היישוב, מוסדות לקריאת
 עתלית. ממחנה המעפילים שחרור בפעולת והשתתף

 וייס. יעקב גם היה עתלית ממחנה המשוחררים בין
 באוניברסיטה לימודיו את החל השירות שנת בתום

 ביחידה פעילותו ועקב האצ״ל, לשורות וחזר בירושלים
לימודיו. את קטע הארגון של הקרבית

 השתתף רבות. קרב בפעולות כמקלען השתתף הוא
 מס־הכנסה, ומשרדי הבולשת מרכז על בהתקפות

 מבית־הכלא המחתרות אסירי לשחרור ובניסיון
בירושלים. הרוסים שבמגרש המרכזי
 לפעולה, חבריו עם יחד בשבי נפל עכו למבצר בפריצה
 הדין בבית למשפט הועמדו הם נקר. ומאיר וייס יעקב

למיתה. ונידונו בירושלים הצבאי

 שני האצ״ל חטף השלושה חיי את להציל בניסיון
 תש״ז באב י״ב ב־ אך ערובה, כבני בריטים סרג׳נטים

 עכו, במבצר לגרדום חבריו ושני אבשלום הועלו
"התקווה". שירת ובפיהם

בצפת. נטמנו הם
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חייו ממסכת פרקים
עליהן. אהוב והיה הבריות את אהב אבשלום
 שלו. על לעמוד ויודע הוא לב שאמיץ בו ניכר מילדותו
 אך לשחק, מרבה ידיעותיו. את להרחיב ושואף כשרוני
 בעת וחותר בספורט מצטיין ספרים. לקרוא גם מרבה
בתעודותיו. טובים ציונים לקבלת אחת ובעונה
כתב: בבית־הספר מחיבוריו באחד

 הימה, חזרה המעפילים את לשלוח עומדת הממשלה ...

 השליכו הם אך ימים. שלושה לשניים מזון להם ונתנו

 גזרות נגד בתוקף מותה היישוב, כל היישוב, הימה. אותו

באמצע הילד אבשלום — חביב משפחתבמולדת... המן

כתב: הלבן" "הספר על אחר, ובחיבור
 "הספר בכותבם דפוס טעות כאן שנפלה כנראה ...

וקודר שחור אלא אינו הלבן הספד הלבן".

נסכים... לא זה ולספר ליהודים... הוא

 נער של "שאיפותיו את ניסח משבגר
עברי":

 תשלוט אחת שפה היא: שאיפתי ...

 ידברו אידיש לא גרמנית, לא בארץ,

 התנ״ך, שפת את אם כי בארץ-ישראל,

 כל לעליית היא שאיפתי הקדמוני. העברי העם שפת את
 בארץ׳ כאן יתיישבו והם לארץ־ישראל ישראל עם

 ע״י לנו שהובטחה והארץ הירדן, עברי משני ישראל

 תהיה הזה המקווה בזמן שלנו. ורק אך תהיה האנגלים

 רצון! יהי כן אמן, המדינות. ככל עברית מדינה כאן

 הצטיינות גילה גולדשמיט" "מועדון פיצוץ בפעולת
 .1947 במרץ 1ב־ שבת, יום בצהרי בוצעה הפעולה יתרה.

 הניח שבת, חילל לא — מסורת שומר שהיה אבשלום,
 באמצע הכנסת בית את עזב — יום יום והתפלל תפילין

 הפורצים. על ב״ברן" לחפות היה תפקידו התפילה.
 הבריטי, המשמר של רכב התקרב הפריצה במהלך

 בתוכה. שהיו השוטרים שלושת את "השתיק" ואבשלום
 ויעילותו לבו אומץ את מציין "אלימלך", הפורצים, אחד
 בקנה אבשלום נגע היריות בתחילת שכן אבשלום, של

 לירות הוסיף זאת ובכל בידו, ונכווה ה״ברן" של הלוהט
בדייקנות. בשוטרים ופגע האחת, בידו רוח, בקור

 לימודיו משנות אבשלום של ממחברותיו רישומים

היסודי הספר בבית

 הסוהר בבית
 בירושלים, המרכזי
 הדין גזר בבוקר

 התקשה ,16.6.47
 הבריטי השוטר
 האזיקים את לשים

 אבשלום, רגלי על
 רגלך!" "הרם ופקד:

 נשאר אבשלום
 ובקול זקוף עומד
 "אם ענה: רועם

 הבריטי השלטון
 עלי לשים רוצה

שיתכופף!" אזיקים,
1945 קיץ — בפלמ״ח שירותו בעת
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נקר מאיר
הלאומי הצבאי הארגון חייל

29.7.1947 תש״ז, באב י״ב עכו, בכלא לגרדום עלה

 תרפ״ו, באב ט״ו ב־ נולד וכדורי, מסעודה בן
 הוריו עלו לכן קודם שנתיים בירושלים. ,26.7.1926

מבגדד.
 מרובת המשפחה קיום על קשה נאבק הסנדלר אביו

 לימודיו את מאיר הפסיק עשרה שתים בגיל הילדים.
 עשרה שלוש בן המשפחה. בכלכלת לסייע והחל

 פרעות על גמול לפעולות יצאה ונפשו לבית״ר הצטרף
 רצח על פרטית גמול בפעולת השתתף ואף הערבים,

הטוב. חברו של אחיו

 שזייף לאחר הבריטי, לצבא התגייס עשרה שבע בגיל
 גילויי שנים. כארבע בהצטיינות בו ושירת גילו, את

 העם בבעיות להתעמק הביאוהו בצבא האנטישמיות

 1946 בשנת — שחרורו עם מכך, וכתוצאה והמולדת,

 חמישה ייעודו. את מצא בו לאצ״ל, התגייס -
 הן — באצ״ל לפעול מאיר הספיק בלבד חודשים
 עד — קרב בפעולות והן והתעמולה הגיוס במחלקת

עכו. מבצר על האצ״ל בהתקפת בשבי שנפל
 חבריו, עם יחד חיפוי בעמדת זו בפעולה השתתף מאיר

 הועמד עמם נשבה, שעמם וייס, ויעקב חביב אבשלום
למוות. נידון ועמם לדין

 שני האצ״ל חטף השלושה חיי את להציל בניסיון
 תש״ז באב ב־י״ב אך ערובה, כבני בריטים סרג׳נטים

 בשירת עכו, במבצר לגרדום חבריו ושני מאיר הועלו
שפתותיהם. על "התקווה"

בצפת. נטמנו הם

 העברית. המחתרת שבויי של להורג להוצאות קץ שמה האצ״ל ע״י הסרג׳נטים שני תליית

הבריטים. ע״י שנתלה בארץ־ישראל האחרון הגרדום עולה היה נקר מאיר
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חייו ממסכת פרקים

האם: מפי עדות
 בוכה, אותי ראה ומאיר בבית־הסוהר לבקרו כשבאתי

הגויים. לעיני לבכות לא במפגיע: דרש
 השופטים לפני אבל דמעה, להזיל מותר בצנעה, בבית,

בגאווה. להופיע צריך הבריטים והשוטרים

 היה זה יום ירושלים. בכלא עדיין ישבו השבועות בחג
 ביקש לבקרו כשבאתי זמן. הגבלת ללא בביקורים מותר
 ואקדיש אצלו הביקור מזמן חלק על שאוותר מאיר ממני
 כולה כמעט נספתה שמשפחתו וייס ליעקב אותו

 לבקרו שיבואו בארץ משפחה קרובי לו היו ולא בשואה,
חברו. וייס, יעקב אצל והלכתי כדבריו עשיתי ולעודדו.

בקהיר — הבריטי בצבא שירותו בעת )משמאל( מאיר

 הצבאי. שירותו מזמן הביתה מכתבים לכתוב נהג לא מאיר

לומר. היה רגיל בעל־פה", הכל "אספר

 כתב אותן המעטות ההקדשות אחת התמונה, של האחורי בצדה

למשפחתו.

"חרות"׳ בעיתון שהודפס מאיר על הספד
 מאוד, צעיר הבירה. בירושלים עברו חלפו ילדותו ימי

 ובר־ אמיץ וגאה, בטוח מאוד שקול, ומאוד מעשי
 אהוד אדם ירושלים, מסנדלרי אחד הוא אביו לבב.

 על העלה ועצום גדול קורבן ה׳. וירא דתי וחביב,
 לפני הגיש הימנו למעלה שאין שי ארצנו. של מזבחה
 לאלוקים הפיצוי? ומתי התודה מתי הקב״ה.

הפתרונים.
 היה הלוחם, הלאומי הנוער שלבי כל את עבר מאיר
 ארצנו, שחרור לקידום ששאפה חברה בכל פעיל

 כליות, מוסר וללא בהתלהבות פעולה לכל התגייס
 משרת. הוא ומולדתו עמו שאת ובביטחונו בהרגשתו

 והביא השנייה, העולם במלחמת היהודי בצבא לחם

 מקום בכל והדוויה האומללה ליהדות וסעד עידוד
שהותו.

 מתוך העברית, למחתרת לבו בכל התמסר הוא
 יצא, — בית־ישראל והאמיצה הגאה העוני שכונת

נכנס... — בית־ישראל ואל
 בארצנו, הרשע שלטון על ההתקפות ממשתתפי היה
 ובהיותו השתתף, עכו, פעולת המזהירה, בפעולה וגם

 סוער אמונה, איש חביב, אבשלום של מהאסכולה
 עלו ויחד היתפסו, עד מפקדו ליד עמד ולוהט,
 על "שהחיינו", ובברכת בשיר גרדום, אל השניים

השם. קידוש על ברנן עולים להיות שזכו
מקדשיו! הנוער יזכור דמו! תכסי אל ארץ,
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עכו כלא פריצת
 אחר־ ארבע בשעה במאי, 4 א׳, ליום נקבע הפריצה מבצע

 מן רבים הפגרה ביום כי בהנחה נבחר א׳ יום הצהריים.
 בבית־ והשמירה בחופשה נמצאים והשוטרים החיילים
 חיילים יהיו לא הצבא במחנות גם רופפת. וסביבו הסוהר
 קודם יום מפקדיהם. לקריאת לחוש שיוכלו במצב רבים
 בית מחדרי ובאחד בנתניה, הפעולה משתתפי נתכנסו לכן

 והודרכו ליחידותיהם האנשים חולקו ליהלומים חרושת
 להקפיד נקראו האנשים כהן. ודב פאגלין עמיחי ע״י

 שלא מלכותו", הוד של "כחיילים בעכו להתנהג במיוחד
 אותה ולגבי הערבית. האוכלוסייה בקרב חשד יעוררו

 העיר... תושבי מצד מקורבנות להיזהר "יש אוכלוסייה
 כהרף ייעלמו הם והרי צרורות־אש, כמה באוויר הרביצו

 סופרו התדרוך אחרי הקפה". ובתי החנויות לתוך עין
 נסעו היום למחרת קצרה. "אנגלית" תספורת כולם

 לבנימינה, זכרון־יעקב שבין שוני, מבצר — לבסיס־היציאה
 מאוד: מגוון נשק זה היה והנשק. המדים להם חולקו שם

 ברן, מקלעי סטנים, והגנה, התקפה רמוני מוקשים,
 כמה לוחם כל קיבל כן כמו קלות. ומרגמות אקדחים
 הוראות ניתנו שוני במבצר עצמית. להגנה רימונים
 מקום הנסיגה. פרטי ועל בדרך ההתנהגות על אחרונות

 שברמת־ דליה קיבוץ ליד יהיה הפריצה לאחר הריכוז
 ליעדיהם קבוצות בארבע הבורחים ייצאו משם מנשה,

וזכרון־יעקב. בנימינה שוני, נתניה, הזמניים:
לעכו. השיירה יצאה ההוראות מתן לאחר

 מן אחד שמואלביץ, מתתיהו מספר ועשרה", "בארבע
 לא זה הסמטאות. מצד מנוע טרטור "נשמע הבורחים,

 נשמעה זה אחרי מיד מכוניות. נכנסות אין כאן רגיל.
 שמעון קרא — באו׳ ׳הם מאותתים. כאילו מכונית צפירת
 ברכיו על בידיו דפק לו המיוחדת ילדותית ובתנועה עמרני
 היטב לשמוע אפשר באו! הם ספק: אין שמחה. מרוב
 מיכאל בחדר. תכונה בחוץ. מסתובבות המכוניות כיצד
 הנפץ חומר מטעני את המכסה המגבת את מרים אשבל

 שמחה. של קריצה לי קורץ שמשון השולחן. על המוכנים
 האוויר הדף החלון. ליד לעמוד לא שמוטב מעיר מישהו

 המתקיפים: מעשי על לעמוד מנסה שמעון להמם. יכול
 לבניין הסולם עם מתקרבים כעת מסתובבים... ׳כעת

 שבאים לשומר מסבירים עליו... עולים המרחצאות...
 מתחת נמצאים החברה כעת... החשמל... את לתקן

 הפתיל... את מדליקים החומר... את מחזיקים לחלון...

 שתיים... שתיים... אחת... כעת... הסולם... מן יורדים
 וחצי...׳

 עצומה אש ולשון החומות נרעדו ועשרים ארבע בשעה ...
 אבק וענן לתאים... נכנסה עין. להרף החדר את כיסתה
 בבת־ קולות כמה שאגת נשמעה בתא הכל. את כיסה
 קשה החוצה. פרצנו מראש הקבוע ובסדר קדימה!!! אחת:
 יללות, צעקות, בכלא. שנשתררה המהומה את לתאר

 הן אלה קטנות. התפוצצויות עוד נשמעות אנחות...
 הגג. על זורקים השלישית הקבוצה שאנשי הפטרדות

 למסדרון. המובילה הברזל דלת אל הגענו עין כהרף
להתפוצצות. שניות שתי נדלק. הפתיל

 מוציא אני מתפוצץ. אינו זה? אחת...שתיים...מה
 ניצוץ, יש אם לראות העמוד מאחורי הראש את בזהירות
 קדימה! גדולה. הבהלה אדירה... התפוצצות רגע: ובאותו
 זאת "באנו!" תשובה "אנו"! קריאה: לרווחה. נפתח השער
 חפשי! אור יום! אור אור. ולפתע הפעולה. סיסמת היא

הובקעה!" החומה
 בין כמתוכנן יפה. פעל התיאום קלות, תקלות להוציא

 האסירים של המאורגנות הקבוצות לבין מבחוץ הפורצים
 הנועדים ואחד וארבעים נוסף שער נפרץ הבורחים,
 המכוניות שלוש אל במרוצה דרכם עשו להימלט

 הפורצים. יחידת ידי על מונחים כשהם בחוץ, הממתינות
 הלם רימונים. זרקו חביב אבשלום של יחידתו אנשי

 מכלל הוציא והפטרדות המטענים של ההתפוצצות
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 על המופקדים השוטרים וחמישים מאה כל את פעולה
 האסירים בין שקמה הגדולה והבהלה הכלא שמירת

 הערבית האוכלוסייה ובקרב המבצר בפנים הערביים
 לנסיגה. והיערכות מסודרת יציאה אפשרה שבקרבתו,

 והבורחים המתקיפים נתקלו הנסיגה בשעת ואולם
 בקרבת בים התרחצו אשר בריטיות, יחידות־צבא בשלוש

 משמר ביחידת וכן היריות, לשמע והוזעקו הכלא בית
 באש פתח הצבא העיר. במוצאי במקרה, שהתה, אשר
 הובילה אשר הראשונה במכונית פגע יריות חילופי ותוך

 לפלס וניסו קפצו יושביה נעצרה. המכונית מהבורחים. 13
 מפקד כהן, דב הוא שמשון, מצד אש חיפוי תוך דרכם

 מבין אצ״ל אנשי ליפשיץ, וזלמן לוי מאיר ונסים הפעולה,
המתקיפים.

 של לזרועותיו ונפל מוות פצעי נפצע ברנר־גרדובסקי חיים
 נפצע בלקובסקי מנדל לו. בסמוך שרץ קוז׳ניבסקי, יצחק
העזובה. המכונית ליד מוטל ונשאר

 הצליחו ואנשיו שמשון ובראשם היחידה אנשי יתר
 חיילים בידי נהוגה מכונית על להשתלט להתקדם,
 עד אולם המקום. מן אותם להסיע ולאלצם בריטים
 כבר זמן אותו הצבא. אש תחת זו מכונית גם נעצרה מהרה

 לפלס המשיכו הם מיריות. פצועים היחידה אנשי רוב היו
עליהם. גבר הצבא אולם קרב, תוך דרך לעצמם
 אצ״ל אנשי - ליפשיץ וזלמן לוי מאיר נסים שמשון,
 גורל חלל. נפלו - הכלא מן חבריהם את לשחרר שבאו

 אשבל, מיכאל לח״י, איש וילנר, שמשון נחרץ. הבורחים
 פצעי נפצעו אצ״ל, אנשי עמרני, ושמעון בנאדו נסים
 אמנון לח״י, אנשי דאר, ויוסף שמואלביץ מתתיהו מוות.

 והוחזרו נפצעו אצ״ל, אנשי שמוקלר וברוך מוסקוביץ
 בשדה להסתתר הצליח אצ״ל, איש קסיס, נסים למאסר.
 כשהוא כוחות באפיסת למחרת ונמצא הלילה במשך
 נפגע לא סולומון משה רגליו. ושתי ידיו בשתי פצוע

 הצליחו והתוקפים המשוחררים עם מכוניות שתי ונאסר.
 לעברם שנורו ביריות אולם הצבא, שרשרת את לפרוץ
 )אלימלך(, אפלבאום וחיים אצ״ל, איש אנדר, חיים נפצע
מוות. פצעי נפצע לח״י, איש

 בחיפושים החלה המוטסת הדיוויזיה של 1 מס׳ בריגדה
 ומקומות חיפה צפת, בית־שאן, עכו, בסביבת מקיפים
 נתגלה. לא הבורחים מבין איש אולם בארץ, אחרים
 במכונית לעבור שניסו בעת נפצעו בריטים חיילים חמישה

 יריות בחילופי נפצעו חיילים ושלושה חיפה־עכו, בכביש
המתקיפים. עם

 בקרב שעמדו אחר נאסרו, המתקיפים מבין חמישה
 אמנון וייס, יעקב נקר, מאיר - אזלה ותחמושתם

 ואבשלום אוסטרוביץ( )מנחם ציטרנבוים נחמן מיכאלי,
נפצעו." האחרונים שני חביב.
 לפי עכו, של בבית־הסוהר היו הגדולה הפריצה ביום

 המושבות משרד אל העליון הנציב אח״כ ששלח הדו״ח
 מנגנון ערבים. אסירים 460ו־ יהודים אסירים 163 בלונדון,

 שני בריטים, סוהרים קציני משני מורכב היה בית־הסוהר
 מפקחים שני בריטים, שוטרים ארבעה בריטים, סרג׳נטים

 בכלל ארצישראלים". שוטרים 132ו־ ארצישראלים
 המחתרות שתי מחברי שפוטים 82 היו היהודים האסירים
 למחוז ולהגיע לברוח הצליחו 82 ה־ מכלל הלוחמות.

 לח״י. חברי 7 ו־ אצ״ל חברי 20 — אסירים 27 חפצם
 הבריטי; הצבא כוחות עם בהיתקלויות נהרגו תשעה
 שמונה המשחררים. מן ושלושה הבורחים מן שישה
 לעכו הובאו כן למאסר. והוחזרו פצועים, חלקם נתפסו,
המתקיפים. מן חמישה

 182 גם נמלטו בבית־הסוהר שהשתררה באנדרלמוסיה

 עצמם הסגירו או נתפסו מהבורחים 69 ערבים. אסירים
 מן וילסון המייג׳ור של כעדותו הבריטים, מצד מכן. לאחר

 5 ביניהם פצועים, 8 היו מכוחותינו ״נפגעים ה״כלניות",
לחיפה". בדרך המוקש על שעלו
 מפי האצ״ל, מפקדת קיבלה הפעולה לאחר אחדים ימים
 חיילים של ההתעללות מעשי על פרטים ראייה, עדי

 11ב־ בשידור הראשונה. המכונית נוסעי בבורחים, בריטים

 שעשו "מה כי וקובע הלוחמת" ציון "קול מאשים במאי
 התפרצות היתה זו לקרב. התייצבות היתה לא החיילים

 בפצועים הם כי אנוש. צלם מחוסר ברברי, שבט של
 שהיה שמואלביץ, למתתיהו שבויים". רצחו הם התעללו,

 "תוך איך זכור זו, מכונית נוסעי מקרב בחיים הנותרים מן
 המכונית. אל שהוא איך עלינו בקתות־רובים, מכות כדי
 על גררו שמוקלד וברוך אשבל מיכאל עמרני, שמעון את

 בידיו אחזו חיילים שני בחיים; עוד שלושתם הקרקע,
 גוף המכונית. על אותם זרקו וכך מהם אחד כל של וברגליו

 הפצועים ויוסף שמעון אחת... בערימה רעהו גוף על
 תחתית על זה ליד זה שרועים נשארו אנושים, פצעים

שמשון". של גוויתו את עליהם זרקו לבסוף המכונית.
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- ענו כלא נפרץ
נמלטו אסירים 251

אסירם 18 נתפסו מתקיפים.- 10ו- יהודים אסירם 4 נהרגו

וזשזדת הוצאה

 על התקפה
בעכו הסוהר בית

מזוזז־ת התגאה

־ד־י־כגרחאחרדנוח■
נפרצו עכו חומות

נתפסו 16 בדתו אסירי□ 60
פצועי□ 9 □.,הרוג •הודי□ ב

« IH Mi

 עבדיה מכל מנותהת עכו
 שבדרך המרות כל, את ברדק לבית.-מבא מבית תפושים - תחבורה. ואין טלפוני קשר איז

צבאיות רובז מכוניות 20ב- השתמשו המתקיפים - בזנו. יהודים 3 עוד נתפסו - עכו-צפת.
«: ?ומ״קה .סיקיק מדיה שישיג׳
 םהעילם;י«יקיקי« מנותקת עבי העיר

 ל־ג׳ יי- • ואיו טיסת* קשר אין החיצוני.
 עוסקמי״צ״י. י־ב צבא תחבורה. קשר

 מיק בדרנים קפדניים בחיפושים
 מחששיב החייליב

העוברית

 שני בביר
 •הקנא לגית

i-:r שכירו
 יהידים! שלישה נתפסו הבוקר

 ,אב הדבר דוברי סים אי כעכי
 כורתים׳ אסירים הם השייישה

מהמתקיפיס אי

קנשית ־■־ '.:r״n •זי :

שנפלטו האסירים אחרי נרחבים חיפושים
ה»רנ־ הימיז

.> 1“

 קכי נית־םיחר על הההקקו. בשער.
קל. nt: נריע• יקקיד

 •5 קיבקיס הניישייס העהיגאים
 האם־ נלל• ני* לשי חתמ׳לה השקולה

הבמיה. יה.1שרש
 הקרובים בימים ני סבירים

 ככלי׳ נרחבים חיפושים יערכו
 ׳ האסירים אחר הארץ חלקי

1 הנניי־נדם.

הבוקר הוקפו המפרץ" ו״עיןהים" "משמר
יהודים 60 רק שנמלטו האסירים 251 מכין שמית׳ר

■שסיין־
 לאזזי ran ששירה המבינה בשל

 היי׳ קשה זני ג־ת־סייוי קל :היוקשי.
 ש י׳כדי־ק י-כאי «יז ש

ה כיס קר רה היהירים



דא־ד
תש״ז באייר י״ד 4.5.47

ההתקפה על לונדון עיתוני

 "הארץ" שליח גלבלום, א. מאת
בלונדון
 כאן נתקבלה עכו כלא על ההתקפה

 לפרסטיגיה רצינית כמהלומה

 להורג שההוצאות לאחר הבריטית,

 להראות היו צריכות או״מ ישיבת ערב

 בריטניה. של התקיפה אחיזתה את

 את תיארו צבאיים שחוגים אומרים

 מחשבת "כמלאכת ההתקפה,

 בריטי שאף העובדה אסטרטגית".

 למרירות גרמה לא נהרג לא אחד

 דיברתי הבריטית. בתגובה הרגילה

 שאמרו: הרחוב" מן "אנשים כמה עם

 הידיעות שנצא". השעה "הגיעה

 כמעט האר־מ ממושב וההכחשות

 חוץ בעיתונות, מתפרסמות שאינן

 וב״מנציסטר ב״טיימס" מאשר

 את תופס עכו עניין ואילו גארדיאן",

 בכל הראשון העמוד מחצית

 בית־ של תמונות בלוויית העיתונים,

ומפות. הכלא

 "פריצת־הכלא זאת מכנים מהם כמה

 באומרם בהיסטוריה", ביותר הגדולה

 ידי על נחשב עכו של בית־הסוהר כי

לבלתי־חדיר. השלטונות

 כי אומרות, רויטר של טלגרמות

 שרויים הארצישראליים השלטונות

 ארכי־ של רב שמספר כך על בבהלה

 של ו״חודשים ברחו טרוריסטים

 משפטים מאסרים חיפושים, עבודה,

 קיבל ושאצ״ל לאיבוד, הלכו וחקירות

 נוספים". אכזריים קנאים של תגבורת

 עניין את מבליט שאינו היחידי העיתון

 כנגד פרסום הנותן ה״טיימס", הוא עכו

 היכו "ההגנה" שאנשי לידיעה זה

בבתיהם. מאצ״ל צעירים

 שד״ר אפשרות על גם כותב "טיימם"

 של טיסתו כרוכה ובכך יחזור, ויצמן

לארה״ב. בן־גוריון ד. מר

או״מ של הישיבות אולם

 היסטורי יום

 באויימ
 סופרו וואלטש, ר. דייר מאת

 "הארץ" של המיוחד

 ל״הארץ"(. )מיוחד פלאשינג־מאודאו,

 את להזמין האו״ט החלטת על בדברו

 את להשמיע היהודית הסוכנות

 אמר הפוליטית, הועדה בפני טענותיה

 היה כי היהודית, הסוכנות דובר אמש

 את שוב שסימן היסטורי, יום זה

 הסוכנות של הבינלאומית הכרתה

היהודית.

 כאן עוררו בעכו המאורעות ...

 את בהם ורואים כבירה סנסאציה

 ביותר הגדולה ההתפרצות

בבית־כלא. בהיסטוריה

 כי מ.", ב״פי. כותב לארנאר מאכם

 המזרח עניני על מקיף ויכוח פתיחת

 לנצל רב מקום לרוסיה תניח התיכון

 רוסיה כך ומשום לטובתה, הדבר את

 - ביהודים וגם בערבים גם תמכה

 שאפה היא המקרים ובשני היות

עצמה. מגמה לאותה

 דבר, של שבסופו חושש, לארנאר

 משען לשמש האמריקאים עלולים

לערבים.

ANina
0^07//n6a •J-Jl

בעכו הסוהר פריצת
ערבים ופושעים פורעים המוני* שחרור

 כיבוש על המנופחת בלשונו ויספר אר4להתפ בודאי ינסה האצ׳ל
הנידונים... ושיחרור הסוהר פריצת על חיילים, של גונדות על המבצר,

 פושעת פעולה אחראית מחתרת ביצעה לא עוד כי הציבור ידע
 פורעיכם מאות שיחררה אשר אחראית מחתרת היתה א—ל כזאת•

 פושעים לשחרר לא דואגת אחראית מחתרת חברית עם יחד ופושעים
חברידת. את משחררת כשהיא

 אנשי־ ערבים כלואים עכו בסוהר כי ידע האצ*ל
 ראשי ביביהם פליליים. ופושעים פח־עיס כנופיות׳
 מניחי כנופיות, “שלי אבות״בתי־דיז כנומיח!
מובהקים• פליליים ופושעים יהודים כנגד מוקשים

 ר־זאסיריבם. של הטיול לשעת פעולתו את כיוון האצ-ל
 וגם היהודים גם ; האסירים כל טשתתפיבש הזה בטיול כי ידע הוא

ד־זערבינצ

 ופושעיבם יהודים רוצחי למעשה שיחרר האצ׳ל
.סוהר. !מן

 —סוי הישוב מרים שנינג או פורע, סהסוהר משתרר כשהשל־־טון
 מהלכים היהודים רוצחי את לראות רוצים אנו אין ובצדס. ; צעסה

באר׳י. חופשייס

 m להוח סלחפתנו, את ללוז□ הסתיסר לאדל, התיר סי
? לזזפשי הפוחד□

 להם שאח כעגססרים הפורשים, כנופיות פועלות ותרע כן
,•,ודי," ומדיני. מוסרי ור3סע כל

9.5.47

 במינו היחיד "המאורע
 הקיסרות בתולדות

 הבריטית"
 על שאלות שוב

 הטרור ועל עכו

בפרלמנט

 לאחר - )פאלקור(. לונדון,

 מיניסטר שמסר האינפורמציה

 בבית קריץי־גיונס, המושבות,

 עכו, כלא על ההתקפה על הנבחרים,

 לא המיניסטר אם גאמינם, הציר שאל

 יותר טוב הסבר למסור יכול היה

 בתולדות במינו היחיד למאורע

 כלא שמקום - הבריטית הקיסרות

 עם בארץ גדולים כוחות ע״י הנשמר

 איש, אלף מאה המונה מצב, צבא

 כי השיב, המיניסטר עונש. ללא יותקף

 בקשר המקרה. על מלא דו״ח ביקש

 כי גאפרי, גיורג׳ סר הציר, .לטענת

 תוצאה הם והרצח הזוועה מעשי

 נגד המתונים הדין מפסקי

 כי סילברמן, הציר העיר הטרוריסטים,

 עוד כל תסולק זו צרה אם מסופק הוא

 מדיניות על הממשלה תכריז לא

קונסטרוקטיבית.
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המשפט
 השופטים אך ,1947 במאי 26 שני, ביום התחיל המשפט
 וייס. יעקב של מחלתו בשל ביומיים לדחותו החליטו
 עד המשפט את לדחות ונועדה מתוכננת, הייתה המחלה

 וייס שתה קודם ערב האו״ם. של החקירה ועידת בוא
 להחלשתו, שגרם מה — ניכרת בכמות מורתח טבק

חום. ולקבלת להקאה
 את הנאשמים קיבלו רביעי ביום המשפט בהתחדש
 "התקווה". בשירת הצבאי הדין בית חברי שלושת
 בית־הדין, אב פל, הקולונל נזף הנאשמים כשישבו

 וסייעו הנאשמים שירת בשעת שקמו על בעורכי־הדין
 לויצקי עו״ד הגיב כך על בית־הדין. בזיון במלאכת בכך
 נשיא מהערת נעלב הוא כי והכריז ממקומו קם הוא מיד.

 מקום בכל רגליו, על יקום להבא גם וכי בית־הדין,
העברי. הלאומי ההמנון את ישירו כאשר שהוא,

 הרגילה, המשפטית בפרוצדורה להמשיך ניסו השופטים
זאת. איפשרו לא הנאשמים אך

 שהובאו האשמות בארבע מודה הוא אם נקר כשנשאל
 עומד חביב שאבשלום ענה עכו, כלא לפריצת בקשר נגדו

 על להשיב אפילו טרח לא וייס בשמו. גם הצהרה לקרוא
 ונהג זרועותיו על ראשו את הניח הוא השופט. שאלת
 הצהרה, לקרוא ביקש אבשלום להתנמנם. ביקש כאילו
 שאין ואמר דבריו באמצע שיסעו בית־הדין נשיא אולם
 לשאלותיו. תשובות אלא הצהרות לשמוע רוצה הוא

 שוטרים שני על הנשיא ציווה הצעיר, משהתעקש
בכוח. להושיבו
 נאומו, את נשא התובע בעצלתיים, התנהל המשפט

 והיו במתרחש כלל התעניינו לא הנאשמים עדים. וזימן
 מבטים בחילופי או עצמם, לבין בינם בשיחה עסוקים

 במהלך התערבו בודדים במקרים משפחותיהם. עם
 לפני עוד להם שנעשה עוול על להצביע כדי המשפט

 החייל מסר כאשר אירע כזה דרמתי מקרה לדין. שהובאו
 לפתע קם — אבשלום זיהוי על עדות לוק הבריטי
 אם בהתרגשות העד. את לחקור וביקש ממקומו הנאשם

העד: אל פנה ונוקב צלול בקול כי
 הדברים פירוש מה מדויק באורח להסביר תוכל "האם

 מה לעומת משחק הם הגזים ׳תאי כי לי, שאמרת
בארץ־ישראל׳?" כאן לכם שנערוך

 להתעלל המעז "אדם וייס: יעקב ע״י נשאל אחר עד
 בהם ולרדות להכות וכבולים, פצועים שבויים, בחיילים

טורפת?" חיה או הוא הגיבור —
 בענייניהם. לעסוק פנו שאלותיהם, שנסתיימו וברגע

 את להפסיק מהם ותובע הנשיא בהם כשנוזף
 כי עליהם ומאיים למשפט, המפריעות ההתלחשויות

 הם דקות. לכמה ונרגעים מחייכים הם ביניהם, יפריד
 לאולם פתקאות זורקים קריקטורות, ומציירים יושבים
 פל הקולונל את מצייר אבשלום העיתונאים. ולחבר
 יעקב צר. וצוואר ארוך חוטם בעלת מפלצת בצורת
 ומרבה מתלוצץ מאיר שונים. שרטוטים הוא אף משרבט
עליהם. ששומרים הבריטים השוטרים את להקניט
 של דבריהם נשמעו בהם משפט, ימי ארבעה־עשר בתום

 מלאכתה. את הקטגוריה השלימה עדים, 35מ־ למעלה
 שלא הנאשמים, שלושת אך הסנגוריה, תור הגיע עתה
 קו לכל התנגדו לשופטם, בית־הדין של בסמכותו הכירו
פוליטיות. הצהרות והכינו הגנתי,
 את בהן וראו להצהרותיהם השלושה התכוננו רבים ימים
הכל. חזות

 בביח־המשפט. הגדול ההצהרות יום היה 1947 ביוני 10
 ממשלת על המחתרת לוחמי שהוציאו הדין גזר יום

כולה. המנדט



 וייס יעקב דברי
הבריטי הצבאי הדין בית בפגי

הכיבוש, צבא קציני

 היחס את לגלות מבלי דברי את להתחיל יכול אני אין
 לאהר עיני במו ראיתי אשר פצועים, לשבויים הברברי

 מוסקוביץ׳, ברנר, עמרני, אשבל, בשבייכם. נופלי
 על אף כדורים, בעשרות מקרוב, נורו ואחרים, שמוקלר

 אם כי מתקיפים, לא בהיותם מזוינים, בלתי היו שהם פ׳
 ועל היטב כנראה קלעו לא חייליכם אבל אסירים־בורחים.

 חיים, השבויים, מן רבים הובאו הרבים הפצעים אף
 — האדמה על הוטלו הם המשטרה. לחצר דם, שותת׳

 בעוד שעות שש במשך שכבו כך — אלונקות על ולא
 עמדו אדם בצורת חיות של עשרות כמים. ניגר דמם

 למנוע הייתה היחידה דאגתם בכיסיהם. וידיהם מסביבם
 אשבל, מתו כן "הצליחו". והם עזרה. הפצועים מן

 שפלות רציחות כי ברור, לוי. ונסים בנדו ברנר, עמרני,
 עיני את לפקוח תעזורנה רק הן אחד. אף יפחידו לא אלו
 נהניתם בעבר ואם נלחמים. אנו מי נגד לראות העם

 חוק כי ספק, אין בעתיד הרי לוחם, צד של מזכויותיו
 בכם להתחרות נוכל לא אמנם נגדכם. יופעל התגמול

 שלם אולם, סדיזם, במעשי או בפצועים בהתעללות
שבויים. רציחת עבור תשלמו

 אזרחים אותנו. לשפוט בסמכותכם מכירים אנו אין
 בדעתנו ואין אנו העברית המולדת של חופשיים
 לעג מתוך להם, קוראים שאתם הללו, בדיונים להשתתף

 — התרבותית האנושיות של הנשגבה למסורת ועלבון
"משפט".

 הוא. חוק׳ בלתי זו, בארץ עושים שאתם מה כל
 בלתי־ הם שלכם "בתי־הדין" בלתי־חוקי; הוא שלטונכם
 הטוטליטרית המכונה מן היוצאים חוקיכם חוקיים;
 ועצם בלתי־חוק״ם; הנם הזמנים, מן בזמן ביותר

 בלתי היא נגדה, מתקוממים שהכל כאן, הימצאותכם
 ולנצח ימימה מימים היא ארצנו הזאת, האיץ חוקית.
נצחים.

 שליטים שמכם מי ולמולדתנו? בריטים, קצינים לכם מה
 שמכם מי חופש? ושוחרת ותרבותית עתיקה אומה על

 הצדק אלוהי את ת1לאנוש שנתן עם על שופטים
עד? ביערות עדיין שכנו שאבותיכם בזמן והמשפט,

 יודע העולם כל לקצו. בארצנו שלטונכם מתקרב הנה אך
 עוד לשבת תוכלו לא לא, זאת. יודעים אתם ואף זאת.
 זרים שמשעבדים מה כל עשיתם אמנם ימים. לאורך כאן

 שעבוד בכבלי הארץ את להחזיק בכדי לעשות, יכולים
 החוקיים; אזרחיה של ההתנגדות רוח את לשבור ובכדי

 עצמכם את הקפתם אדירים, צבא מחנות ריכזתם
 מיליונים הוצאתם תיל, גדרי של קילומטרים בעשרות
 איימתם, גירשתם, פרעתם, ולבולשת, למשטרה
 של בגרמניה אפילו היו לא שכמוהן תקנות הנהגתם
 העליתם עברים, רצחתם עשיתם: זאת ואף היטלר.
 רוח את והתוצאה? העברי. הנוער טוב׳ את לגרדום

 לשבור, הצלחתם שלא בלבד לא העברית ההתנגדות
 הודות ואולי הגרדום, אף על עיניכם, לנגד להפך, אלא

 מוכרח שלכם שצ׳רצ׳יל עד וגוברת, הולכת היא לגרדום,
 ברחבי והנלעגת השנואה שלו האימפריה על לבכות
 בארץ מנהלת שהיא הטמאה" "המלחמה בשל העולם,
הקודש.

 לא בארץ צבאיים דין בתי לקיים כ׳ יודעים, העולם עמי
 חופשיים, אזרחים על שופטים זרים קצינים לשים לכם,
 לשימוש איום הם אלה כל — שבויים של ברצח לאיים
 בכל נסבל בלתי שהוא הזה, המצב המשכת בכוח.

 האומות ארגון של ההחלטה לאור הופכת, התנאים,
 כל נגד זוועה למעשה בינלאומי, לפשע המאוחדות,

הזאת. ההחלטה על ידיהם את שסמכו העמים
 החלטת גאווה ברגל נרמסת בו זה, ממקום כן, על

 אל המאוחדות, האומות ארגון אל פונים הננו העמים,
 העצמאיות המדינות ולכל עובדות, לקביעת שלו הועדה

 מהן ודורשים — נורבגיה הצעת עבור שהצביעו
 המפרים הבריטים למשעבדים להרשות ולא להתערב

 בית־ לפני עבריים אזרחים להעמיד האנושות, חוק׳ את
עבריים. שבויים ולרצוח דין,

 מוכרח אחד יהיה, אחד הזאת המערכה קץ כ׳ אנו יודעים
 מן "רד ומשעבד! חירותו, את ישיג עמנו סופה: להיות
 כ׳ אנו, מאושרים מזה: ויותר אנו, שקטים כן על הבמה.

 למען החיים את להקדיש מאשר מזה, גדול אושר לך אין
 במישרין הננו אנו כ׳ בבירור, לדעת ולדעת, גדול, אידיאל

ממגשימיו. אחד —
 שהוכו לשליטיכם, זאת וספרו בריטים קצינים שמעו

 האזהרה את הרושמת היד את רואים ואינם בסנוורים
 דור לישראל קם זו בארץ כ׳ להם, אמרו קיר. על הגדולה
 החירות את האוהב דור החיים, את האוהב דור חדש,
 הניאו־בריטית העריצות את שימגר דור החיים. מן יותר
החיים. במחיר אף — החירות את וישיג

תקום! קום ישראל מלכות וקיים. ח׳ ישראל עם
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 חביב אבשלום דברי
הבריטי הצבאי הדין בית בפני

הכיבוש, צבא קציני

 פריצת את למנוע השכילו לא וכותב□ שמוחכם מאחר
 בידכם ס״ע הארצישראלית, הבסטיליה של החומות
 אסירים מספר על כביר" "ניצחון לכם ונתן עיוור מקרה
 התחמושת. לנו שאזלה אחרי שלושתנו, ועל מגן, חסרי

 תשוקת את לספק ההזדמנות את לח״ליכם נתן זה
 לפי נהגו ח״ליכם שלהם. הנחיתות תסביך ואת הסדיזם
 האדמה, על ששכבו בפצועי□ ירו הם הנאצית; המסורת

 רפואית עזרה הגשת שעות במשך מה□ מנעו הם
 קשרו הם במוות, איימו הם התעללו. ב׳ ג□ כלשהי.
 בכל הרובים בקתות היכוני ה□ צווארי, סביב חבלים
 מ׳ עלי שפכו ה□ הכרה חסר כשנפלתי גופי. חלקי

ובחול. שלי בדמי מעורבים רגליים
 לא אף בפניכם, להתאונן כדי לא זאת כל את מספר אני
 זאת. מלעשות ל׳ חלילה בפניכם. להתאונן דעתי על עלה
 הזוועה מעשי על לדעת חייבים העולם עמי אולם

 הבריטיות הטרף חיות על־ידי המבוצעים הנוראים
 העקובה ההיסטוריה לכם ידועה כ׳ מניח אני בארצנו.

 שם שגם בוודאי, תזכרו באירלנד. שלטונכם של מדם
 בכוח תרבותית, אומה ועל קטנה ארץ על השתלטתם

 "החוק כסות ותחת הדת מסווה תחת ובמרמה, הזרוע
 לשד את ניצלת□ שם שגם בוודאי, תזכרו והסדר".
 שכבותיו בין וסכסכתם העובד העם של עצמותיו
 נגדכם קמו וכאשר שלטונכם. את לקיים בכדי השונות,

 המחתרת לוחמי נגדכם יצאו כאשר האירי, העם בני
 את דם בנהרי־נחל׳ להטביע ניסיתם האירית,

 רצחתם תליות; הקימות□ העריצות. נגד ההתקוממות
 והשתוללתם פרעתם גזירה; לארץ גירשתם ברחובות;
 תשברו הרדיפות בכוח כ׳ רבה, כי בטיפשותכם וחשבת□

 רוח את החופשיים, האירי□ של ההתנגדות רוח את
 הראוי אד□ לכל האלוהי□ מתנת שהיא ההתנגדות

אדם. להיקרא
 ודם הלוחמים דם וגבר. הלך האירי המרי טעיתם.
 עד המרד, דגל סביב העם את ליכד אך המעונים

 דם עקבות אחריכם בהשאירכם לסגת, שנאלצתם
 אירלנד נשכחים. בלתי ימים וזיכרון בלתי־נמחים

חמתכם. ועל אפכם על לתחייה קמה החופשית
 אני גדולים. בורים בעצם הם שלכם הגאוותנים השליטים

 □ מיליארדי ארבעה פתאום שמצא לבווין, רק לא מתכוון
 לאלה ג□ מתכוון אני הארץ. כדור פני על אנשים

 רק שעה לפי ח״ם בעול□ כ׳ לפחות, היודעים, מביניכם

 עיוורים. כולם בורים. כולם נפש. מיליארד משני למעלה
 ואולי ידעו, ולא למדו לא החיים יסודות שני את באשר
 ההיסטוריה לקח הם: הללו היסודות שני "דעו. לא לעולם
האדם. ונפש

 מן פרק ללמוד בריטים, עריצים השכלתם, לו
 או אירלנד דוגמת לכם מספיקה הייתה ההיסטוריה,

 ולהסתלק למהר עליכם כ׳ להבין אמריקה דוגמת
 נכבית, שאינה הקדוש, המרד באש העומדת זו, מארצנו

 חדשה דם טיפת כל עם מתלקחת — להפך אלא
 לב שמי□ אז היית□ נגדכם. או ידיכם, על הנשפכת

 האירית, ההתקוממות בימי שהשמיע לדברי־האזהרה
 רצחו שתל״ניכם לאחר שואו, ברנרד ,1916 בשנת
 אירי הוא שואו ברנרד איריים. מלחמה שבו" ארבעה
 ומעורב בתרבותכם מעורה אנגלי לסופר שהיה

 לומר האומץ את האיש מצא כן פ׳ על ואף בחברתכם.
 אשר האנשים כי היא, "דעתי הבאים: הדברים את לכם
 מלחמה, שבו" היו בשבי, שנלקחו אחרי קר בד□ נורו

 את המרי□ אירי, מוצדקת. בלתי בהחלט הייתה והריגת□
 בזה עושה עצמאותה, את לארצו להחזיר בכדי נשקו,
 הגרמנים יפלשו מזלם לרוע א□ יעשו, האנגלי□ אשר את

 את יכבדו לא אויביו כי יודע שהוא העובדה לארצם.
 עם להילחם עליו כן ועל בידיהם, "פול הוא באם זכויותיו

 את מגבירה הזאת העובדה — צווארו סביב חבל
 בעיני להודו מוסיפה היא מידה באותה אך הסתכנותו.

 כולו. בעולם הפטריוטיזם מעריצי כל ובעיני עמו בני
 הקדושים על־יד מקו□ "נתן להורג שהוצאו לאירים
 דבר, אין ובלגיה. וסרביה פולין קדושי ועל־יד לה□ שקדמו
 אלה דברי□ זאת". את למנוע שיוכל בארץ, או בשמים
 שנה, שלושים לפני לציניקן, הנחשב חכם, ע"׳ נאמרו

 את מחדש לומדים היו שליטיכם ולו תומם. עד ונתאמתו
 לומדים שאנו כמו השחרור, מלחמות של תוצאותיהן

 מדבריו הנובע מוסר־ההשכל על חושבים היו לו אותן,
 אחרי שבאה הידועה ההתפתחות ומן שואו ברנרד של
 על מוותרים היו מזמן הרי האיריים, השבויים רצח

 הכידון, בעזרת או הגרדום, בעזרת לדכא הניסיון
 שאמרתי כפי אבל, חופש. שוחרת אומה של התקוממות

 צדק אולי יודע? ומי ׳קחו. לא ולקח המה עיוורים קודם,
 ההשגחה מיד׳ עליכם הוטל זה עיוורון כי באומרו חברי

 ובהתפתחות הימי□ ברבות עליכם, להביא בכדי העליונה
 בארצנו ששפכת□ והדם הדמעות כל על גמול מאוחרת,
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לה. ומחוצה
 בריטים, עריצים אתם, אין בהיסטוריה פרק רק לא ואולם

 חושבים מכירים. אינכם האדם נפש את אף לומדים.
 וכמות חמושים חיילים של מסוימת בכמות כ׳ אתם,

 להמשיך ואפשר אפשר בדוקות, אינטריגות של מסוימת
 כל — שתושביה מתמרדת, בארץ ימים לאורך ולשלוט
 ומנצלים. מסכסכים פולשים, בכם רואים — תושביה
 יש האינטריגות ולא הכידון לא היא. פטאלית טעות
 נפש מול האדם. נפש מול ימים לאורך לעמוד בכוחם
 תשבור היא תחולל. נפלאות זו נפש כ׳ החופשי. האדם

 היא תרצחו. לא אותה אינטריגות. תנפץ היא כידונים.
 ממנה תיטלו אם אף ולהמריד, למרוד להילחם, תוסיף
 הגזע, תורת מגשימי אתם, אבל החלוף. בן הגוף, את

 אחרים עמים ואילו עליונים, שליטי□ עצמכם את הרואים
 העבירה הנפסדת שגאוותכם אתם, דרגה, כנחות׳ —

 החופשי, האדם ולנפש לכם מה דעתכם, על אתכם
 למען ח״ו את להקריב ואף ח״ו את לסכן המוכן

 החדש הדור נפש את נפשו, את שגם פלא אין החירות?
 הללו שהיהודים אירע זה כיצד אתם: תמהים תדעו. לא

 במשך שחיטות לקורבן שהיו לפחדנים, שחשבנו□
 ואף בצבאותינו נלחמים שלטוננו, נגד התקוממו דורות,
 בזי□ — המוות בצל ובעומד□ פקודותינו, את לאל שמי□

 היינו הללו היהודי□ שבגלל אירע, זה כיצד למוות?
 למצוא לא בתוכם וגם בגטאות להסתגר נאלצים
מנוחה?
 משנדמה יותר פשוט הדבר והרי כן? לא אתם, תמהים

 ע"׳ דורנו: של החיונית דמותו ׳וצבה בשתיים לכם.
 היא המולדת אדמת בגולה. האסון ע"׳1 המולדת אדמת

 ללבנו אומץ לשרידינו, כוח שנתנה היא אותנו, שחידשה

 את למעשה לנו שהחזירה היא בעתידנו. ואמונה
 רבים. דורות במשך להלכה עמנו למד שעליה המסורת

 ומצד בר־כוכבא. ושל המכבים של הגבורה מסורת את
 עומדים אנו כי למדנו, הא בגולה. דוגמה ללא אסון שני,

 הא קיומנו. עצם על אם כי חירותנו, על רק לא במערכה
 לכולנו. חרוץ ככיליון כמוה העבדות המשכת כ׳ למדנו
 נרד בידינו, גורלנו את ניקח לא אם כי שלמדנו, הוא

 כל מאת שנטל והוא נושמד, — נילחם לא אם כ׳ שאולה.
 בריטים, קציני□ כן, הפחד. את מאיתנו ואחת אחד

 רחבי בכל אלא כאן, רק לא אנשים, לפניכם עומדים
 יפחדו? מה מפני כ׳ עוד. מפחדים שאינם אנשים הארץ,
 בליל הומתו בניו שמיליוני ע□ בני יפחדו מוות מפני האם

 אחינו את בזוכרנו תכלית; וללא טע□ ללא אחד, בלהות
 לבנו שופע — תמיד אותם זוכרים ואנו — המושמדים

 על כמוהם, נרמסים להיות לא לנו שניתן על אושר
 ארצנו, למען להילחם הקדושה הזכות בחלקנו שנפלה
 של פרק — פרק לכתוב מולדתנו, אדמת על לחיות
 פחדנות של לא צוואה, ולהשאיר בתולדותינו — גבורה
 הבאים. לדורות ומלחמת־חירות, אומץ של אם כ׳ וטבח,
 של לנפשו תבינו לא לעולם בריטים, עריצי□ אתם, אבל

 גרונר שהלכו כפי המוות, לקראת ההולך החופשי, האד□
 והאוהב. המאמין מלבו הבוקעת שירה מתוך — וחבריו

 צעיר, עברי איש אנוכי, כאשר תבינו, לא בוודאי זאת ואף
 אלוה׳ אל לבי את אשא ברצח, מחומש איום בפני העומד

 לסבול לי שנתן הזכות על והודיה שבח ואתן שבשמים,
ישותי: בכל ואומר ועמי ארצי עבור

 וקיימנו שהחיינו העול□ מלך אלוהינו ה׳ אתה ברוך
הזה! לזמן והגיענו

 נקר מאיר דברי
הבריטי הצבאי הדין בית בפני

בריטים, קצינים

 עצמנו: את שואלים הננו בפניכם, עומדים שאנו בשעה
 לעצמכם קוראים את□ עומדים? אנו מי בפני

 אם כ׳ אתם, שופטים לא כ׳ יודעים אנו "שופטים".
 על הזרוע בכוח שהשתלט זר כיבוש צבא של קצינים

 הוא, מטרותיו למען בה, ומחזיק אחר עם של מולדת!
 מלאה. תשובה עדיין זו אין אולם האכזר. הדיכוי בצבת

 במידה אלא איש׳, באופן אליכם לא מופנית השאלה כ׳
 ששם עריצות שלטון לאותו לשולחיכם. יותר גדולה
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 מי זו. ארץ של החופש"□ אזרחיה על שופטי□ אתכם
 □ בדברי להשיב אפשר כך על הזה? השלטון הוא

 של הכללית באסיפה ברית־המועצות נציג שהשמיע
 בארץ־ הבריט׳ השלטון המאוחדות. האומות ארגון

 גרומיקו מר של דעתו זו ואין הרגל. את פשט ישראל
 בארץ־ הנכם רגל פושטי כי יודע כולו העול□ בלבד.

 בארצות־הברית. הנכם יד שפושט׳ כשם ישראל,
 הא□ בגטאות, לשבת נאלצים פקידיו אשר שלטון,
 לצורכי התקציב כמחצית המוציא שלטון הוא? שלטון

 של הזעם מול אוני□ חסר נשאר זה ולמרות משטרה,
הוא? שלטון האם — המתקומם העם

 כי להוכיח כדי רבות עובדות להביא ואפשר אפשר
 בעול□ כוח עוד ואין הרגל, את פשט כאן שלטונכם

 אולי אך מהסתלקות. או מהתפוררות להצילו שיוכל
 הפרלמנט ציר׳ הבאה. העובדה תהא ביותר האופיינית

 אחת דרך ישנה כי מספר חודשים לפני טענו שלכם
 בארץ תליות להעמיד והיא: העברית ההתמרדות לדיכוי
 זאת. עשיתם והנה עברים. שבויים לרצוח הקודש

 רצחת□ ביותר: השפלים הפשעים אחד את ביצעת□
 את להפחיד ההצלחתם השגתם? ומה מלחמה! שבו"

 עמנו? של החופש שאיפת את ההחלשתם שהוא? מי
 אתם הלאומית? ההתקוממות את לדכא בידכם העלה
 הולכת המרד אש מאומה. השגתם שלא יודעים

 עולם קלון אך ואתם, לה. ומחוצה בארץ ומתפשטת
 בכל הנחשב שבויים, רצח ע"׳ עצמכם על המטת□
 במלים האנושות. נגד לפשע תקופה ובכל מקום

 לשלטונכם עמד לא זה פשע מעשה גם אחרות:
 מוטב הרי כך ואם מוחלטת. היא שלו הרגל ופשיטת
 בכל הרגל את שפשט שלטון המסקנות. את להסיק
 צריך ההשתלטות, ניסיונות ובכל החיים שטחי

 הזמן הגיע — בריטים רגל פושטי ואכן, להסתלק.
 היא ולנו הייתה היא שלנו הזאת. הארץ את שתעזבו

 והקדמה והשלום החופש כארץ נבננה ואנו — תהיה
עולם. לתפארת —

 אם לנאצים. אות□ משווי□ כאשר נעלבים שליטיכם
 מדינתכם דגל על מציירים בניו־יורק עבריים צעירים

 ומוחים עיתונאים כך על מתמרמרים הקרס, צלב את
 האם לרגע, שתחשבו כדאי כן פי על אף נציגיכם.
 הסבסטיקה, מן דגלכם את לנקות אפשר באמת

 אלא אחר, מישהו בידי לא למעשה אליו שנדבקה

 בתקופתנו? הקרס צלב מסמל מה כי אתם. בידיכם
 של אכזריות המונים, רציחת עמים, ד1שעב מסמל הוא
 אחרים, דברים והרבה שחיתות דגנרציה, טורפת, חיה

 האנושות. של האיומה המוסרית לירידה האופייניים
 מסמל — בכך תודו אתם ואף — הכל מעל אולם
 "זכר הקרס צלב כן, יהודים. רצח הזה הטמא הסימן
 שליחי ע"׳ שהושמה החנק כעניבת הבאי□ בדורות
 נושא הוא: כלל שלם. ע□ של צווארו סביב השטן

 — יהודים רוצח הוא. יהודי□ רוצח — הסבסטיקה
 בלבו הרי בגדו, דש על לא א□ הוא, סבסטיקה נושא

 עצמכם, את נא שאלו בריטים, קצינים ועתה פנימה.
 שהושמד לאחר זה, בדור בריטניה ממלאת תפקיד מה

 מידיו קיבלה שהיא זאת האין מברלין? היהודים רוצח
 האין בכפיו? נושא שהוא מה ואת הקרס צלב את

 בתור הרוצחת בעולם היחידה המדינה כיום בריטניה
 כיו□ רוצחים בריטניה חיילי האין יהודים? — מדינה
 בארץ־ ,ובסוד! בחיפה ובפמגוסטה, בירושלים יהודי□
 יהודים רבבות מחזיקה בריטניה האין ובאירופה? ישראל

 עמנו לח" מתנכלת בריטניה האין ריכוז? במחנות
 זה יהודים. רוצחת — בריטניה שם? הוא באשר

 □ שהדבקת השם זה עצמכם, על שקיבלתם התפקיד
 שגרמניה כשם תינקו, לא ומזה תבל. ברחבי לעצמכם
 מגרדים אם בצע מה לעולם. מזה תינקה לא הנאצית
 מדגלכם? ג׳ק", ה״יוניון מן הקרס צלב סימני את אתם
 בחומר אם כ׳ אליכם, נדבק הוא רגיל בדבק לא הרי

 בדם, אליכם נדבק הוא להורידו: אפשרות כלל שאין
 שידיכם העולם, ברחבי שפכו שידיכם אחינו, בדם

 צלב בריטניה, כן, ובחוץ־לארץ. כאן לשפוך מוסיפות
 שהוא שהשנאה כשם גופך את היום מכסה ענקי קרס

 עצמך: על קיבלת שליחות לנפשך. חדרה מסמל,
 להשלים. הספיק לא היטלר, מורך, אשר את להשלים

 ותיכנסי הבמה מן תרדי את ג□ כן כמוהו, כן, על
 הדורות: כל סוף עד אותך שירדוף בשם להיסטוריה

 להגשים. תזכי לא תוכניתך את אבל יהודים! רוצחת
 צלב "שבר כן הנאצו־גרמנ׳, הקרס צלב שנשבר כשם
 את להפיל לדוד שעזר האלוהים הנאצו־בריטי. הקרס
 לנושאי שיעזור הוא ישראל, מערכות את שחירף גלית,
 את המטמאים הקרס, צלב נושאי את לנצח דוד, מגן
הקודש. ארץ

החירות. תחי העברית. המולדת תחי ישראל. ע□ יחי
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 ידיעות
למות - עכו אנשי שלשהאחרונות

לשחרדם" •חריט שהנציב "עד למאסר נדונו הצעירים הנאשמים שני
 מאיר הנאשמים את דן ,ביה-ד

 הביב ואבשלום וי® יעקב נקר.

 א5שת עד בגוארם להתלות
אמ לנאשמים באשר נשמתם.

 ציסרבויב ונחמן מיכאלוב נון
 לגילם ביחס הפק התעורר

 שלשת על להם פוסק וביזז״ד
 עד להאסר הראשונית האשמות
לשח העליון הנדיב שיחלים

נדר הרביעית האשמה על ררם
 שנית ו5ל־ זאת מלבד נו
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היישוב את החריד עכו במשפט הדין גזר

למוות - שלושה
מעתלית ההגנה משוחררי מבין פרטיזן - וייס יעקב ירושלים, בני - חביב ואבשלום נקר מאיר

יפת חיים "הבקר" סופר מאת

 עכו בכלא המוות גזירת בעוד

 ניחתה היישוב על מעיקה וירושלים

 שלושה נוספת. מהלומה עלינו

 וייס יעקב נקר, מאיר - עכו ממתקיפי

 גזר אתמול נחרץ - חביב ואבשלום

 לא המוות אימת אך למוות. דינם

 חייכו הם הצעירים. על השתלטה

 גורלם את חרץ ביהייד שנשיא בשעה

 המוות חיים, אבדן אינו "המות למות.

 מהם אחד אמר - חיים״, התחלת

הוריו. את בהרגיעו

 הכהנים מרח׳ 21 בן הוא נקר מאיר

 יעקב ירושלים; החדשה, ישראל בית

 נתניה; העלייה, מרח׳ ,23 בן וייס,

 מרחוב ,20 בן חביב, אבשלום

 נחמן חבריהם ירושלים. שטראום,

 בפיית רמב״ם מרחוב ,17 בן ציטרבוים,

 שם בעל מרח׳ ,17 בן מיכאלוב, ואמנון

 "עד למאסר כאמור, נידונו, בת״א טוב

 לנחוץ ימצא העליון שהנציב

 ההאשמות שלש על לשחררם"

 יריות חם, נשק נשיאת הראשונות:

 עכו, כלא על בהתקפה והשתתפות

 ההאשמה על שנים 15 ולמאסר

 צבאיים. מדים לבישת הרביעית:

 את הנאשמים קבלו "התקווה" בשירת

 ע״י הופסקה לא ושירתם הדין פסק

גמירתה. עד השוטרים

 ביה״ד באולם - העולם עיתונות
 לא הצבאיים המשפטים תולדות למן

 כה עיתונאים הצבאי ביה״ד אולם ראה

 הפלדה טבעת תבל. חלקי מכל רבים

 לא אתמול ביה״ד את הקיפה אשר

 החיפושים כה. עד לחוסן כמוה הייתה

 הקפדנים מן היו לביה״ד בכניסה

 בכיסי פשפשו החיילים ביותר.

 ועורכי העיתונאים לרבות הנכנסים,

 נתאחרו וגלעדי לויצקי עו״ד הדין.

 להם חיכה וביה״ד החיפושים בשל

 קופסאות הדין. פסק בהקראת

 לרבות נבדקו, וסיגריות גפרורים

 נתבררה מהרה עד נובעים. עטים

 באולם בחיפושים. לקפדנות הסיבה

 מפקד סגן הבקר מאז ישבו ביה״ד

 קולונל הלויטננט בארץ הראשי הצבא

 האחרון בארץ. הבולשת וראש נורמן

אזרחית. בתלבושת לבית־הדין בא

 הנאשמים בתא כבולים
 שנידונו השלושה בעיקר הנאשמים,

 ושרו הנאשמים בתא ישבו למות,

 רשמו חוץ )עיתונאי בית״ר משירי

 להם שתורגמו מהשירים קטעים

 להם הצפוי את ידעו הם מעברית(.

 הוריהם עם המקוטעות ובשירותיהם

 נצחק עוד "אנחנו אותם: הרגיעו

 אחרים - אנחנו לא אם עליהם:

 שלום דרישת מסרו הם יצחקו".

 כבולים היו הנאשמים שונים. לאנשים

 הנאשמים, בתא שבתם למרות בידיהם

 רגעים רק מעליהם הוסרו והכבלים

 לאולם. ביה״ד הכנס לפני מספר

 משמר תחת הנאשמים הובאו לביה״ד

 בידיהם כבולים ומשטרה צבא של חזק

 פל הקולונל ביה״ד נשיא וברגליהם.

 כל את מצא "ביה״ד כי הודיע,

 האשמות בכל בדין חייבים הנאשמים

 שביה״ד חביב, מלבד נגדם, שהובאו

 הרביעית בהאשמה חייב מצאו לא

 וייס נקר, משנשאלו מדים(. )לבישת

 מה להם יש אם הנשיא ע״י וחביב

 ישבו נגדם הדין פסק להקלת להגיד

 עו״ד דבר. השיבו ולא הנאשמים

 של גילם את הדגישו וגלעדי לויצקי

 ביה״ד "ועל וציטרבוים מיכאלוב

 לחרוץ בבואו בחשבון זאת לקחת

 עדותו הייתה אחרונה עדות משפט".

 הגיש אשר מיכאלוב, הנאשם אבי של

 רוסיות תעודות־לידה שתי לביה״ד

 והצעיר, הגדול בנים, שני של

 התובע בהם. האמצעי הוא שהנאשם

 האב את חקר סטאבס המגיור הכללי

 "האם ושאל: אלה תעודות לכשרות

 )האח אסף?" הוא שהנאשם נכון זה

 בני שם "לא, ת: התעודה(. לפי הצעיר

 אמנון". הוא הנאשמים בתא אשר

 נגד כי התובע, הודיע לבסוף

 על עדויות אין האחרונים הנאשמים

 כי להניח צריך וביה״ד בעבר, אופים

טוב. הוא

 מסגר על סגור הקהל גם
 קרוב ארכה פסה״ד על ההתייעצות

 העיתונאים, ביניהם הקהל, לשעתיים.

 ביה״ד מאולם המשטרה ע״י הוצא

 מסורגת כגזוזטרה מסגר על והוחזק

 לא השמש. בחום ביה״ד לאולם סמוך

 עיתונאי של התמרמרותם הועילה

 נאלצים היו והם זו "כליאה" על חוץ

 היה המוות דין לפסקי הסימן להיכנע.

 כשהוא ביה״ד לאולם נכנס כשהנשיא

 ישבו השופטים האדום. כובעו חבוש

 מעליו הסיר כשהנשיא זה, אחר בזה

 השלושה כי הודיע, הוא כובעו. את

 תצא אשר עד בתליה "למות נידונו

 שפרצה "התקווה" לאחר נשמתם".

 מאולם הקהל הורחק הנידונים מפי

 קרוב ב״מכלאה" שוב והוחזק ביה״ד

 הנשיא אשר עד שעה, רבעי לשלושת

 ביה״ד. בניין את עזבו ביה״ד וחברי

 את לפרוץ שינסה "מי כי נאמר, לקהל

 בתוך במקום" יירה הצבא שרשרת

 הנידונים הורי ביה״ד. מסדרונות

 את התדהמה של הראשון ברגע קיבלו

 נפשי, בשקט ביה״ד באולם הדין גזר

 ב״מכלאה" בהיותם כך, אחר אבל

 ביקשו ביה״ד, קהל עם ביחד הכללית,

 מפי לפסק־הדין ופירושים הסברים

 ששנים למרות העיתונאים.

 - וציטרבוים מיכאלוב - מהנאשמים

 שהנציב "עד למאסר לחיים, נבדלו

 מכלאם", לשחררם לנחוץ ימצא

 כל הורי בפני המוות אימת נסתמנה

 על מיצרים הללו יחד. גם הנאשמים

 בצל מעתה העומדים בניהם חיי

 צעירים חיים על מיצרים והללו המות,

 השונים הכלא בבתי ירקבו אשר

 למקומות ישלחו אף ואולי בארץ,

אחרים...

 לועדת נפנה נקר: של אחיו
החקירה

 הדין גזר חריצת לאחר מספר רגעים

 לא בכי הנידונים, של בביתם ביקרתי

 מאיר למות הנידון בבית שם. נשמע

 כשפניו הבכור, אחיו קבלני נקר

 "היש הבית: בגי סובבוני מיד נפולים.

 שאלה בני?", להצלת אפשרות עוד

 אבד לא עוד היא: תקוותה האם. אותי
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 ועדת "הרי להציל. אפשר עוד הכל.

 אליה נפנה אנו כאן. נמצאת החקירה

 המות סיוט את שתסיר בתזכיר,

 יליד נקר מאיר האח. אומר - מעלינו״

 לפי סנדלר אביו הוא. ירושלים

 מבגדד המשפחה עליית מאז מקצועו.

 מגוריה את קבעה שנים הרבה לפני

 יום אפילו אותה עזבה ולא בירושלים

 בית הוריו, בבית גדל הנידון אחד.

 בבית למד מסורת. על והתחנך חרדי,

 סיים ובטרם בירושלים "מזרחי" הספר

 הספר בית את עזב לימודיו חוק את

 16 לגיל בהגיעו אביו. בסנדלרית ועבד

 ידיעת בלי בחשאי, והתגייס מאיר הלך

 הערים הגיוס בלשכת לצבא. הוריו,

 וכך גילו, את והעלה הפקידים על

 בבית צבא במדי הופעתו נתקבל.

 אולם ההורים, את הפתיעה הוריו

 העובדה עם השלימה המשפחה

 בשנת לצבא התגייס הוא שנוצרה.

 רחבי בכל פלוגתו עם ועבר 1943

 שוחרר 1946 בשנת התיכון. המזרח

 לאביו לעזור חזר ושוב מהצבא

 הידיעה באה רעה "כבשורה בעבודתו.

 - במאי״, 4ב־ בעכו הבן של מאסרו על

 מדוקדקים חיפושים ההורים. אמרו

 לנידון. השייכים החפצים בכל נערכו

 והוחזרו ידם על נלקחו התמונות כל

 אחת כשתמונה ימים, כמה כעבור רק

 האלבום. מן חסרה צבא, במדי שלו,

 המשטרה", ע״י למזכרת נלקחה, "היא

 השלישי הבן הוא מאיר האם. אומרת

במשפחה.

 לכל"... מוכנים להיות "עליכם
 יליד הוא חביב, אבשלום לגזרה, חברו

 כ־ לפני הוריו עברו נער בעודו חיפה.

הדין לפסק המחתרת תגובת

 ע״פ נקר, ומאיר חביב אבשלום וייס, ליעקב בדרגה העלאה
 וחיילים מפקדים בדרגה להעלות באצ״ל שנקבעה המסורת

בתמוז ב־כ״ט זיבוטינסקי, זאב המצביא למות השנה ביום נבחרים,

 בעכו. המוות לתא עינינו מופנות למצביא, הזיכרון ביום בתמוז, כ״ט ביום

 בצל שם עומדים עילאית, נפשית גבורה שגילו המעמד חיילי שלושה

התלייה.

 הכרת ומתוך הראשון, עכו אסיר של האלמוות רוח עם התייחדות מתוך

 בהסכמת מעלה, הריני - הצעירים תלמידיו של דרכם את המאירה הגבורה

כדלקמן: המעמד, של התואר בדרגות המפקדה,

סמל. לדרגת - אפרים ר.ק. .1

ר.ק. -לדרגת שמעון סגן .2

סגן. לדרגת - מאיר החייל .3

גיבוריה. בפני דום מתייצבים הלוחמת המשפחה וכל המפקדה המפקד,

 הוא אביו בירושלים. לגור שנה 18

 הוא אבשלום ידוע. ירושלמי סוחר

 בירושלים. "תחכמוני" הספר בית בוגר

 הספר בבית לימודיו את בהשלימו

 התיכוני הספר בית את וסיים למד

 אחת כשנה למד ואחייב הכרם שבבית

 לא מהמניין. כחבר באוניברסיטה

 בביתו בבקרי מפלגה. לשום השתייך

 אותה נמצא הוא אביו. את מצאתי לא

 ואחותו אמו מסחרו. בבית שעה

 בקשתי ביה״ד. מאולם מיד הכירוני

 פרטים ושאלתי הנידון של תמונתו את

 וחרוץ שקט "בחור לי: אמר אחיו עליו.

 על וחושב מאוד מתון אבשלום, הוא

 "הוא לעשותו". שעומד ושעל צעד כל

 הרגיע הוא לי. אמרו מראש", הכל ידע

 מראש: עוד להם ואמר הוריו את

 אפילו לכל, מוכנים להיות "עליכם

 להשלות אהב לא עבורי". לחבל

 עצמו. את השלה לא וכן אחרים

 היא השאלה לחבל, מוכנים "אנחנו

 שואל היה - לזה?״ מוכנים אתם כיצד

 ושאל תמיד דאג לאמו הוריו. את

 היא אמונים. לו שמרה אמו לשלומה.

 גזר לקראת ואיתנה, ברוחה חזקה

 דבר אמרה ולא בביה״ד ישבה הדין

 אף ביה״ד. נשיא דברי את בשמעה

 נעשה "אנו אמרה: בבית אותה בבקרי

 ליאות נדע לא הבן. חיי להצלת הכל

 נפנה הדין. גזר את נקרע אשר עד

 למוסדות, המאוחדות, לאומות אפילו

נפנה"... לכולם לרבנות,

 אביו בית חורבן בעיניו ראה
 השלישי, למות הנידון של חייו פרטי

 אולם למדי. ברורים לא וייס, יעקב

 לו יש כי לי, נודע בעקיפין מידיעות

 יתום שאנן. בנוה בחיפה, דודה רק

 לאחר לארץ והגיע מהוריו הוא

 המעפילים באניית קשים טלטולים

 בהיותו כי מספרים, מציכוסלובקיה.

 אביו. בית חורבן בעיניו ראה בעירו

 נדודים הצעיר נדד ביתו בהיחרב

 נדודיו בדרך אירופה. פני על רבים

 ציכית פרטיזנים חבורת עם נפגש

 אחד שכם לחם הוא אליה. והצטרף

 בארץ הנאציזם במיגור עימהם

 והגיע לנדוד המשיך ואחייב מכורתו

 ארצה, יהודים הסתננו שממנו לגבול

 זקנים נשים, צעירים, עם ביחד עלה

 והגיע רעועה אנייה סיפון על וטף

 ונוסעיה נתפסה האנייה הארץ. לחופי

 זה בעתלית. המעצר למחנה הועברו

 נשמעו התפוצצויות אפל. לילה היה

 אשר העולים, עתלית. למחנה מסביב

 הראשונה שנתם את ישנו מהם אחדים

 והתבדחו בצוותא ישבו ואחרים בארץ

 מקולות נבהלו לא המולדת, אדמת על

 בהם. מנוסים היו כבר מרביתם הנפץ.

 הצעיר באירופה! פרטיזנים היו הרי

 שישנה הצעירים חבורת בין היה וייס

 "חברים הנפץ. לקולות והקשיבה

 קולות נשמעו משתחררים", אנחנו

 ברגע נראו רוטטים מחזות במחנה.

 כשנה לפני עברים צעירים שנכנסו

 את ושחררו עתלית מחנה לתוך וחצי

 יעקב גם מתוכו. המעפילים מרבית

אלה. בין היה וייס

לעכו הועברו למוות הנידונים
 לכלא כבד, משמר תחת ובסתר, לילה באישון הועברו חביב, ואבשלום וייס יעקב נקר, מאיר למוות הנידונים שלושה

וחבריו גרונר דב שהיו במקום למוות הנידונים לתא הוכנסו אדומה, בתלבושת שהולבשו הנידונים עכו.

 החקירה מוועדת תובע אצ״ל
 המוות דיני לביטול לפעול

 לעיתוניהם, אתמול הודיעו כתבי־חוץ

 תזכיר הגיש הלאומי הצבאי הארגון כי

 בירושלים, לוועדת-החקירה שני

 בתזכיר בארץ. הנוכחי למצב בקשר

 אצל להתערב הוועדה מתבקשת

 מוות פסק־דין לביטול הארץ שלטונות

 פעילותו להפסקת הצבאי, ביה״ד של

 לגירוש קץ לשים הזה, ביה״ד של

 אסירים ולגירוש מא״י המעפילים

וכוי. לחו״ל ועצורים

 יו״ר אל פנו השלושה הורי
סנדסטרם: השופט הוועדה,

 זו בארץ אחרים כרבים - בנינו ״מעשי

 בהרבה הגדולה בטרגדיה -מקורם

 כבר שגררה טרגדיה שהוערכה, מכפי

 חוקיים. לא למעשים רבים צעירים

 פתרון למצוא שמתפקידה הוועדה

 בה, מעורבים שבנינו זו, לטרגדיה

 ההוצאה את ולמנוע להתערב חייבת

 שהוטלו פסקי־הדין של לפועל

עליהם".

 ההורים מציינים המכתב בהמשך
 וכן הנידונים של הטוב אופיים את
 כלא על שבהתקפה העובדה את
 אדם אף חייו את איבד לא עכו

 ההרוגים וכל הביטחון, מכוחות
 הנידונים. של חבריהם מבין היו

 אל מיוחד בתזכיר פנה האצ״ל
 מטעם המיוחדת החקירה ועדת

 החלטת את לה בהעבירו האו״ם,
 האו״ם, של המיוחדת העצרת
 בסכסוך הצדדים לכל שקראה

 בתקופת להימנע, הארצישראלי
 או אלימות ממעשי החקירה,

 גם האצ״ל אלימות. במעשי מאיום
 הוועדה התערבות את דרש

 סמך על למוות, הנידונים לטובת
ביוון. דומה תקדים
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הלאומי הצבאי הארגון
(23.6.1947) תש״ז תמוז ח׳ ישראל בארץ

לכבוד
 המיוחדת הארץ־ישראלית הועדה
 המיוחדות האומות ארגון מטעם

ירושלים
א.נ.

 הפשעים, על השאר, בין נעמוד, הקרובים, בימים לועדה שנגיש בתזכיר

הגולה. בתפוצות והן במולדת הן עמנו, נגד בצעה שבריטניה

 והמתה אסירים עינויי של הפשע יופיע הארוכה הפשעים ברשימת

פצועים. אסירים של מכוונת

 הבין־לאומי בית־הדין של המחייבת ההגדרה לפי הוא, זה פשע

 החמורים הפשעים אחד האנושות", נגד "הפשעים אחד הנירנברג,

האנושות. נגד ביותר
 על דעתה את להביע עלייה הוטל אשר שהועדה, ספק, מטילים אנו אין

 השלטון שיביא הממשלה, צורת על וכן בארצנו הקיים השלטון דרכי

 נגד שהועלתה כבדה, כה האשמה על היום לסדר תעבור לא - הזה

 להסתפק תרצה לא הועדה כי מניחים, הננו מאידך, הבריטים. השליטים

 העובדות על לעמוד הדברים, טבע לפי תשאף אלא האשמה, בקבלת

 להציע מתכבדים הרינו לפיכך ההאשמה. את תסתורנה או שתאשרנה

 העובדתי החומר את בפניה יביאו אשר מוסמכים, עדים לשמוע לועדה

האמת. את לקבוע בכדי אותם, לחקור תוכל הועדה ואשר

 ביותר החשובות העובדות את לועדה לספק ידם לאל שיש העדים

הם: הבריטי השלטון נגד הנ״ל ההאשמות עם בקשר

חביב אבשלום נקר מאיר וייס יעקב
 "כוחות של השלילי ביחסם אישי באופן והתנסו עיניהם במו שראו

ולפצועים. לשבויים הבריטים הבטחון"

 הם המוות. בתא בעכו, הכלא בבית עתה נמצאים הללו השבויים שלושת

 בלתי היא רציחתם וסכנת בריטי צבאי דין" "בית ע״י למיתה נידונו

 בכדי להורג, להוציאם למהר ירצו הכיבוש שלטונות כי יתכן, אמצעית.

 שאלת אין כך משום הוועדה. בפני להופיע האפשרות את מהם למנוע

דיחוי. כל סובלת העדים לדוכן קריאתם

 הכיבוש ממשלת מאת שתדרוש לועדה להציע מתכבדים הרינו

 בתור ולהביאם השבויים שלושת ברציחת האיום את לסלק הבריטית

 בשבויים התעללות על ההאשמה ביסוס למען הועדה בפני עדים

שבויים. ורציחת
 אל הקודמת פנייתנו במקום באה זאת הצעתנו אין כי לציין הרינו

 למען הדרושים הצעדים את לנקוט בעינה, כמובן העומדת הועדה,

חוקיים. הבלתי הצבאיים "בתי־הדין" של המוות "פסקי־דין" ביטול

 רב בכבוד
 הלאומי הצבאי הארגון

ישראל בארץ

 האו״ם של החקירה ועדת תגובת
הנידונים: ומשפחות האצ״ל לפניית

23.6.47

 למען תתערב לא החקירה ועדת

למוות הנידונים שלושת

 ביטול את דרשו הוועדה חברי רוב

 הוחלט ולבסוף הקטלניים פס״ד

 מברק בועדה הרוב בשם לשלוח

 כדלהלן: האו״ם, של הכללי למזכיר

 חברי רוב כי העובדה עם "בהתחשב

 ביחס דאגתם את הביעו הוועדה
 העלולות רצויות הבלתי לתוצאות

 התפקיד מילוי מבחינת להיגרם

 עם העצרת ע״י הוועדה על שהוטל

 המוות דין פסקי שלושת ביצוע

 16וד ביום הצבאי ביה״ד ע״י שהוצאו

 את הוועדה קיימה בו ביום ביוני,

 הרינו בירושלים, הראשונה ישיבתה

 עם יחד דאגתנו של זה ביטוי מביאים

 של לידיעתו המכתבים, חילופי

 יביאו שהוא כדי הכללי, המזכיר

המנדט". ממשלת לידיעת

 טריגווה הכללי, למזכיר הועבר החומר

 של השלילית בהשפעה "בהתחשב לי,

 מילוי על המוות דין פסקי הוצאת

הוועדה". תפקידי

 ועדת-החקירה דנה אתמול בישיבת

 קרובי ע״י היו״ר אל שנשלח במכתב

 בית-הדין ע״י למוות שנידונו השלושה

 ובו ביוני 16 ב- בירושלים הצבאי

 הממשלה אצל להשתדל היו״ר נתבקש

 מנת על בא״י הצבאיים והשלטונות

 פסקי-דין של המתקתם את להשיג

אלה.

 הבאה: ההחלטה את קיבלה הוועדה

 הביעו החברים שרוב העובדה "לאור

 השלילית להשפעה בנוגע חרדה

 שהוטל התפקיד מלוי על האפשרית

 על אונ״א של הכללית האספה ע״י

 עקב להיווצר העלולה הוועדה,

 פסקי-דין שלושת של לפועל הוצאתם

 הצבאי בית-הדין ע״י שנתרצו המוות

 ובהתחשב ביוני, -16ב בירושלים

 להיקף ביחס אלה חברים של בדעתם

 ארץ־ישראל בעיית על ההחלטה

 15ב־ הכללית האספה ע״י שנתקבלה

 שהיו״ר הוועדה, מחליטה ,1947 במאי

 האומות של הכללי למזכיר ימסור

 זו מהחלטה העתק המאוחדות

 הנידונים, מקרובי שנתקבל ומהמכתב

המנדטורית". למעצמה העברה לשם

 התשובה נוסח את אישרה הוועדה

 הנידונים: שלושת לקרובי הבאה

 לארץ־ישראל המיוחדת הוועדה "בשם

 17מ- מכתבך קבלת את לאשר הריני

 יו״ר, בתור אלי שנשלח ,1947 ביוני

 בדין שחויבו הצעירים לשלושת בנוגע

 הצבאי הדין בית ע״י למוות ונידונו

 מטעמים ביוני. 16ב- בירושלים

 ובתנאיהם המקרה במסיבות הקשורים

 מאת ביקשתי הנידונים, של האישיים

 הממשלה אצל להשתדל הוועדה

 את למנוע כדי הצבאיים, והשלטונות

 השגת ע״י הנערים, של להורג הוצאתם

 עליהם. שנחרץ המוות פס״ד המתקת

 אל הוסבה הוועדה של תשומת-לבה

 הערכה מתוך בו עיינה והיא מכתבך

 מטעם מוסמך הריני חרדתך. של מלאה

 אצל התערבות כי לך, להודיע הוועדה

 ישראל בארץ המשפטיים המוסדות

 ופעולותיה הוראותיה מתחומי חורגת

 בתפקיד בהתחשב אולם הוועדה, של

 העניין מובא אלה, במסיבות הוועדה

 השלטונות של לבם לתשומת

המוסמכים".

 קשה" "יום
 חילוקי נתגלו הראשונה בפעם

חריפים דעות
 של הראשון הקשה היום היה "אתמול

 נתגלו הראשונה בפעם הוועדה.

 חברי בין חריפים דעות חילוקי

 הפניות על הדיון בשעת הוועדה,

 הנידונים שלושת בעניין לוועדה

 מחברי אחד אמש לי אמר למוות",

 פרט כל להוסיף סירב אך הוועדה,

 אחת סגורות, ישיבות שתי אחר.

 ארוכה, והשניה הצהריים, לפני קצרה,

 הצהריים, אחרי שעתיים שנמשכה

 ממקור זו. שאלה על לדיון הוקדשו

 המתנגדים כי מוסרים, מוסמך

 הארץ של הביטחון בעניין להתערבות

 עלולה זו מעין פניה כי הדגישו,

 מכירה הוועדה כאילו להתפרש

 הוד, מר כי נודע, כצד. בטרוריסטים

 העיקרי הטוען היה האוסטרלי, הנציג

 בפני העביר והוא ההתערבות נגד

 הוועדה אשר עובדות, מסכת הוועדה

 בדרך תנקוט אם בהן, להיכשל עלולה

 רובה הביעה זה לעומת ההתערבות.

 ציכיה, נציגי )ובייחוד הוועדה של

 יש כי דעתם, את ופירו( יוגוסלביה

 ויעילות השקט הבטחת למען להתערב

 של הסופי הנוסח הוועדה. של העבודה

 הצעת לפי נתקבל הוועדה החלטת

 ד״ר הוועדה, מזכיר של הפשרה

 להעביר הצעתו זאת הייתה הו. ויקטור

 אלה בישיבות לי. לטריגווה העניין את

 של הקשר מקציני איש נוכח לא

 היהודית. הסוכנות של או הממשלה

 עוד נתבקשו הסוכנות של הקשר קציני

 אחה״צ, לישיבת לבוא לא בבוקר

 סודית. תהיה שהישיבה מאחר

 6.15 בשעה הסופית ההחלטה בהיוודע

 מר הממשלה, של הקשר לקצין בערב

 ישר אותה העביר הוא גילברי, מק

 כל העליון. ולנציב הראשי למזכיר

 על הממשלה של רשמית תגובה

אמש. לקבל היה אפשר אי זו החלטה
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25.6.47

 הערב תדון הוועדה
 הראשי המזכיר בתשובת
 מפתיעה הממשלה "תשובת

 ידידותית" ובלתי
 הוועדה מחברי אחדים אומרים

 האו״ם של החקירה שוועדת □מוסרי

 שובה לאחר הערב תתכנס

 שבה סגורה לישיבה מהביקורים,

 הא״י הממשלה של בתשובה תידון

 הנידונים שלושת בעניין לפנייתם,

 מכנים הוועדה מחברי אחדים למוות.

 ביותר כמפתיעה הממשלה תשובת את

 אמש בהחלט. ידידותית וכבלתי

 המשנה וועדת של ישיבה נתקיימה

 העדויות שמיעת תור את המארגנת

 את לסיים שיש החליטה היא בע״פ.

 הבוקר זה. בחודש 19ה־ עד העדויות

 שדנה הנציגים סגני ישיבת נתקיימה

 הוחלט הבאים. הביקורים תוכנית על

 את ולהפחית התוכנית את לקצר

 הוועדה. תבקר בהן הנקודות מספר

 קציני נתבקשו זו לתוכנית בהתאם

 תוכנית לעבד הסוכנות של הקשר

חדשה. ביקורים

1תח״1מזזון M■■ ז_דיבד"

25.6.47

 בין היחסים החרפת
 והממשלה אויימ וועדת

 לצמצום לגרום עלולה
 בארץ הוועדה שהות זמן

 החקירה וועדת בין היחסים החרפת

 הארצישראלית, והממשלה האו״מ של

 הראשי המזכיר של תשובתו בעקבות

 שלושת בעניין הוועדה להחלטת

 הוועדה ביקורי ולאחר עכו, נידוני

 לכך לגרום עלולה ויפו, ברמלה

 שאפשר כמה עד תצמצם שהוועדה

 לשמוע ותחליט בא״י שהותה זמן את

לא״י. מחוץ מהעדויות חלק

 הוועדה מחברי אותם שגם לציין יש

 על זכות ללמד עתה עד שנטו

 עליה, ולהגן הא״ית האדמיניסטרציה

 האחרונים בימים מהתנהגותה נדהמו

 הבנה כל כמחוסרת אותה ומציינים

 ע״י הוועדה על שהוטל הקשה לתפקיד

 מביעים אחרים וועדה חברי או״מ.

 על ורוגזם התמרמרותם את בגלוי

 הא״י הממשלה שגילתה הטקט חוסר

 שבאה הבין־לאומית, לוועדה ביחסה

 המנדט תחת הנמצא בשטח לחקור

 בינלאומי. מוסד של מידיו שנתקבל

 הוועדה ביקור על שהדיון נראה

 העומד באירופה, הנידחים במחנות

 עד יידחה הוועדה, של יומה סדר על

 מארץ הוועדה של צאתה לאחר

 בעניין לדון שתוכל בכדי ישראל,

 שנוצרה מזו יותר שקטה באווירה

ישראל. בארץ לוועדה מסביב

עועי'*ח״שוז>י ממן _ 1דכדי*
לונדון: רדיו 31.6.47

 להתערב הבטיחה הוועדה
 בתנאי למוות הנידונים לטובת

 את יפסיקו שהטרוריסטים
 ההתקפות התקפותיהם.

 את לאל עושות האחרונות
הנידונים. את להציל המאמצים

חנינה ובקשות מחאות

23.6.47

 לחנינת גוריון בן פניית
 למוות הנידונים

 מבקשת הסוכנות הנהלת
 פריצת לנידוני הדין המתקת

 עכו כלא
 הנציב אל גוריון בן ד. פנה בי ביום

 בשם מבקש הוא שבה באגרת, העליון

 דין ביצוע את למנוע הסוכנות הנהלת

 הבקשה עכו. נידוני שלושת על המוות

 אין ראשית, נימוקים. שני על נשענת

 כאמצעי מטרתו את משיג המוות עונש

 היישוב ושנית, בטרוריזם. מלחמה

 הטרוריזם. נגד פעולות בשורת עוסק

 שעלו מהן ויש בפעולות, התקדמות יש

 הנהלת חיים. בקורבנות לעושיהן

 שהפעולות לכך דואגת הסוכנות

 דין ביצוע אולם ותתרחבנה. תימשכנה

 נגד זו במלחמה לפגוע עלול המוות

 העליון הנציב משרד מאת הטרוריזם.

 האיגרת, לקבלת אישור נתקבל

 "דנים היא: הארעית והתשובה

בעניין".

25.6.47

 חנינה מבקשים
 וייס ליעקב

 אל לפנות החלטה - גי. יום חיפה,

 שיתערבו כדי ציכוסלובקים אישים

 שפעל וייס, ליעקב החנינה בבקשת

 הנאצים נגד בציכוסלובקיה במחתרת

 נתקבלה ממוות, רבים יהודים והציל

 עולי התאחדות סניף באסיפת היום

 מברקים לשלוח הוחלט ציכוסלובקיה.

 ליסיצקי ק. לדיר למאסריק, לבנש,

 הציכוסלובקי ולקונסול האו״ם( )וועדת

 במחנה היה וייס יעקב בירושלים.

 זה ובתפקיד בשירות, כקצין בלזן ברגן

 מוצאו המחתרת. לטובת פעל

 - דודתו ותיקה. ציונית ממשפחה

סולד. הנרייטה

 לראשי פנייה

 שיתקרבו ציכיה
 וייס חיי להצלת

 קצין יהודים; מאות הציל
 קרוב הציכית; המחתרת

סולד הנרייטה של

 ד״ר ציכוסלובקיה, לנשיא במברקים

 מסאריק, יאן הציכי, החוץ לשר בנש,

 ליסיצקי ד״ר באו״מ, ציכיה לנציג

 ד״ר בירושלים, הציכי ולקונסול

 ציכיה עולי ארגון מבקש נובאק,

 להתערב האלה, האישים מאת בחיפה,

 קצין שהיה וייס, יעקב של חייו להצלת

 רבים יהודים והציל הציכית במחתרת

ממוות.

27.6.47

 קיבלה וייס של אחותו
 ישראל לארץ ויזה

 בלצן חיים מאת
בפראג "הארץ" שליח

 ארית גבי ל״הארץ"(. )מיוחד 26 פראג,

 ויזה קיבלה מקארלסבאד, וייס,

 אחיה עם להתראות כדי ארצישראלית

 בית עייי למיתה שנידון וייס, יעקב

 לדרך, צאתה לפני הצבאי. הדין

 המזכיר לי, טריגווא מר אל טלגרפה

 שהאו״ט בבקשה, האו״ט, של הכללי

 שנגזר הדין גזר את להמתיק ישתדל

 "שני נאמר: בטלגרמה אחיה. על

 נספו ואחיותינו אחינו וששת הורינו

 בבקשה, אושווינציים. של הגז בתאי

 שנותר היחיד הקרוב יעקב, את הצילו

 מה וכל פושע, אינו בעולם. לנו

 נפרד בלתי חלק עדיין הוא שנאשם

 עכשיו מנסה שהאו״מ ניגוד מאותו

ליישבו".
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 ידיעות
אחרונות

וחביב ווייס לנקר. המוות דיז אושר

דין־המוות אושר9.7.1947
122 מספר רשמית הודעה

 בבית־הדין נידונו ,1947 ביוני 16ב־

 יעקב נקר, מאיר בירושלים הצבאי

 מיכאלוף אמנון חביב, אבשלום וייס,

 האשמות ארבע על ציטרבוים, ונחמן

 בית־ על להתקפה בקשר הבאות

.1947 במאי 4ב־ בעכו הכלא

 בכל חייבים נמצאו הנאשמים כל

 אשם שנמצא לחביב פרט ההאשמות,

 אשם נמצא לא אך הראשונות, בשלוש

פצצות. בהנחת

 למוות. נידונו וחביב וייס נקר,

 שנות 15ל־ נידונו וציטרבוים מיכאלוף

 שהוד כפי במאסר ויוחזקו מאסר

 לנכון. ימצא העליון הנציב מעלתו

 ע״י אושרו ופסקי־הדין ההאשמה

הצבא. של הכללי המפקד

חנינה מבקש ויצמן
 אל פנה ויצמן חיים ד״ר כי לנו, נודע

 את לחון בבקשה העליון הנציב

למוות. הנידונים שלושת

 אל הם אף פנו הראשיים הרבנים

חנינה. בבקשת העליון הנציב

 סיפרה וייס יעקב הנידון של אחותו

 כלוחם אחיה ממפעלות לעיתונאים

 יהודים הצלת במעשי ועוסק צעיר

 ־1944 בשנים ובהונגריה, בסלובקיה

 בין טיפוס מגפת בימי פעם .1943

 ס.ם במדי במדים עובר היה היהודים,

למחנות. זריקות ומביא

מוות פסקי־דין 3 אישו הצבא מפקד
10.7.47

השלושה לחנינת רבות פניות

 ידיעות כל הגיעו לא אתמול יום במשך

 הממשלה, ומחוגי הנציב מארמון

 שעטתה הקדרות את לפזר שתעזורנה

 המוות. פס״ד אישור עם היישוב את

 אתמול שהתכנס הספרדית העדה ועד

 דחופה טלגרמה שלח בירושלים,

 כן הנידונים. חיי על ביקש בה לנציב,

 מאישים לחנינה רבות בקשות נתקבלו

בציבור.

 לנידונים חנינה מבקשת גן רמת
 גן ברמת המקומית המועצה מטעם

 העליון, לנציב טלגרמה נשלחה

 הנידונים שלושת את לחון בבקשה

דינם. גזר את ולהמתיק למוות

הגרדומים שבירת את כמעכבת "ההגנה"

 את תחדש לא ארים מזכירות
 התערבותה

 אדריאן )סי״צ(. 9 סאכסאס, לייק

 של הכללי המזכיר מקום ממלא באלט,

 בחופשה(, נמצא לי )טריגווה האו״ם

 לפנות האו״ם בדעת אין כי הודיע

 היהודים שלושת בעניין מחדש

 בידי נתון העניין בא״י. למוות שנידונו

 ראות לפי שתפעל בירושלים הועדה

עיניה.

 פוסט" "ניו־יורק פניית
 פנה פוסט" יורק "ניו )ר( 9 ניו־יורק,

 בפני שישתדל טרומן לנשיא היום

 אטלי, קלמנט אנגליה, ממשלת ראש

 שלושת נגד הדין פסקי בדבר

למיתה. שנידונו היהודים הצעירים
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הצכית במחתרת יעקב אחיה פעולות על מספרת ווייס ארית
אר״מ בועדת צ׳כיה לנציג תפנה הנציב;- ע״יי להתקבל מאמצים עושה

 אחי שעשה שמה משוכנעת "אני
 שהאמין חזון למען אלא עשה לא
לה שבידי מה כל את ואעשה כו

 אדית אתמול אמרה — חייו״ את ציל
 מרחק שעברה אושווינצ׳ים, שרידת ווייס,
 אחיה את להציל לנסות כדי ק״מ 1000
עכו. בכלא פסק־דינו לאישור המחכה יעקב

 הנציב ע״י להתקכל מאמצים
הצבא ומפקד העליון

 בפעם השבת ביום עמו שנפגשה לאחר
 ירו־ אתמול עלתה שנים 5 מאז הראשונה

 הנציב אצל ולהתקבל לנסות כרי שלימה

HELPS MAP APPEAL FOR BROTHER IN PALESTINE

Mrs. Edith Weiss, sister of Jacob Weiss, whois under death sentence 
for participating in Palestine jail break several months ago, is 
pictured with defense lawyer" in Jerusalem as they prepare applica- 

tion for possible stay of execution.

 בירושלים הצ׳כית הקונסוליה הצבא. ומפקד
 והעלמה הדרושה העזרה כל את הבטיחה

 הצ׳כי לנציג גם היום לפנות מתכוננת וים
 את ולבקש ליסיצקי, מר החקירה. בועדת
אחיה. חיי על במלחמה עזרתו

הידיעה את קיבלה כיצד
 קיבלה מאסרו על הראשונה הידיעה את
 אולם בארץ, ממכרים במכתב ויס אדית
 הודיעה המות פס״ד על ואילו פרטים. ללא

כש מיד בירושלים. הצ׳כית הקונסוליה לה
למ אתמול ספרה — הטלגרמה את קבלה

 הבריטית לצירות פנתה — עתונאים ספר

הצי לארץ־ישראל. ויזה וביקשה בפראג
 הויזה וסידור באדיבות בה נהגה רות

הוחש.
 הנסיעה הוצאות את כיסה ג׳וינט

ישראל לארץ
כי והג׳וינט סייע בפראג ועד־הקהלה גם

 את עזבה בטרם נסיעתה. הוצאות את סה
 וביקשה לנציב מברק שלחה צ־כוסלובקיה

 לי, טריגווה למר שני ומברק לאחיה חנינה
עזרתו. את ביקשה בו

 אדיח שמעה לא האחרונות השנים במשך
 אבד הוא אף כי והאמינה אחיה על דבר
 רק שנטבחו. המשפחה בני 200 יתר ביו

 ל־ מאושווינצ׳ים בחזרה השחרור, לאחר
 על העיר בני מפי שומעת החלה צ׳כיה
במחתרת. אחיה מעשי

 במחתרת יעקב של פעולותיו
הצ-כית

 לבודפשט ברח ,19 בן אז שהיה יעקב,
המח תנועת בין קשר קצין שימש ושם
 הסלובקים הפליטים ובין בסלובקיה תרת

 היה הוא ויוגוסלביה. רומניה בהונגריה,
 שעוד להונגריה מסלובקיה ילדים מבריח

 מחופש בהיותו מקום־מבטחים. אז היתה
 קטן לא מספר הציל הונגרי צבא כקצין

השמד. למחנות בדרך שנמצאו יהודים של
 קיבלה המות פס״ד שנתפרסם לאחר

 וגברים נשים כעשרות מכתבים ויס אדית
 הציל ויס שיעקב ובארץ אמריקה באירופה.

 ויס הגיעה המלחמה תום עם חייהם. את
 אחותו עם להתראות במאמץ לאושווינצ׳ים

 הצטרף והוא לצ׳כיה חזרה כבר היא אולם
 200 בין היה הוא ארצה. שעלתה לשירה

 בשנה שיחררתם שה״הגנה" עתלית כלואי
האחרונה.

 על פעם אף ספר לא הארץ מן במכתביו
 ולעלות למהר ממנה ביקש ורק מעשיו
 היא יחד. שוב לחיות שיוכלו כדי ארצה

 במסיבות תהיה פגישתם כי אז האמינה לא
*ין*•**

17.7.47

באייי המוות דין להמתקת לפעול ארה״ב בסנאט מציעים סנטורים 8

 המוחה החלטה הצעת )ר( וואשינגטון,

 נגד שהוצאו המוות דין פסקי כנגד
 17ב־ יהודיים טרוריסטים שלושה

ואכזרי" שכיח בלתי כ״עונש ביוני

 מר החוץ ממיניסטר והדורשת
 הממשלה אצל שיתערב מארשאל

 בסנאט היום הוגשה הבריטית,

 סנטורים שמונה ע״י האמריקני
המפלגות. שתי את המייצגים

 הציכית העיתונות
 המתקת נמרצות תובעת
וייס יעקב של דינו

 יעקב של גורלו - )סט״א( פראג,
 בארץ למוות הנידונים 3מ־ וייס,

 לדיון נושא לשמש מוסיף ישראל,
 בעיתונות ונרגז מקיף

.הציכוסלובקית
 הממשלתי העיתון לידו", "פראוו

 של תמונתו את פרסם למחצה, הרשמי

 ומציין הגיליון בראש וייס יעקב

 של האופי ניכר זה מוות דין שבפסק

 אבל בריטים. קולוניאליים דין פסקי

 שארץ לדעת, חייבת בריטניה גם

 אלא קיסרית מושבה אינה ישראל

 הננו לכן בינלאומית. חסות מדינת

את לשון, בכל דורשים,

 בסוף וייס. יעקב של דינו המתקת

 השאר, בין העיתון מדגיש המאמר

 רבים, אנשים חיי הציל וייס שיעקב

 הנאצית, התופת מן ילדים, בייחוד

 הפרטיזנים, עם שירותו בתקופת

אנושית. טרגדיה הוא וגורלו

 ליעקב, חנינה מבקש הציבי הקונסול
 לפני פנה בירושלים הציבי והקונסול

 העליון לנציב במכתב מספר ימים

וייס. ליעקב חנינה לתת וביקש
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A/ת״, .7ל> '׳?/ /•*,
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fא/•/ ׳♦-/ה/ ידי׳

 j׳^/׳
A ,כ-׳ ''ר^'

*f.,\ ],'fy..\

 בלימודים מבלים עכו נידוני 3

תהילים ואמירת
 אריה כשהרב תהילים אמירת באמצע היו עכו שבכלא למוות הנידונים שלושת

 וביקשו גלויה בשמחה פניו את קיבלו הם הצהריים. לפני אתמול ביקרם לוין

 מתפללים הם - חד־גוני הוא יומם סדר הכל. אף על איתן רוחם מצב כי למסור

תהילים. ובאמירת בלימודים מבלים הם היום שעות ואת בצוותא שחרית

 בבית־ ושהה הרוח, חולי ובאגף עכו אסירי יתר אצל גם ביקר לוין אריה הרב

שעות. משלוש למעלה הסוהר

,/Kt

. fi ")4 fi/e/ערבי... הוא כשהנידון
 לשנה בירושלים המחוזי בביה״ד אתמול נידון מוחמד חוסיין

 החזקת על מאסר חודשי ולארבע פציעה על חודש הריגה, על
נשק.

zf/ ?5 .l.j ח־הכר׳ול 
hf י׳♦ /ji/ ־ ר^>6ז.

7(■• $י/י׳ ׳ /p^ ^hlc^t\'Jh ',1י׳" 

9ko^ A7/fo* ‘ ׳W/k*
J׳0*/
/7>*

עכו כלא חצר

>

 ונקר חביב וייס של מכתבם

 שמעון נסים )המכונים

 אל המוות מצינוק ואפרים(

בגין מנחם האצ״ל, מפקד
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 וייס יעקב ששלח מכתב
לחברתו הכלא מבית

ידו: בכתב פתקאות צרוד ובמכתב

 ההזדמנות את ניצלנו שלנו. ההצהרות את גמרנו היום ...
 פרטי, ובאופן בכלל חושבים שאנו מה כל והשתדלנו,

 אחרי מחר אז בסדר, נמשך הכל אם להם. לספר
 אבל לדחות, משתדלים הפסק־דין. יהיה הצהריים
 מה אין חושב, אני הפסק־דין, על חלשים. סיכויים
 אם מילא! אבל ברור. מדי יותר לדאבוננו לכתוב.
 המשפט לנו. אין להפסיד הרבה גם. נמשיך אז התחלנו,

 לשבת צריכים היינו ברירה בלא אבל מאוד, משעמם היה
 רק הופעתנו. את כבר גמרנו שלושה אנחנו שם.

 בסדר. יעבור זה שגם נקווה לסיים. עוד נשאר "התקווה"
 דוגמה וציורים. סיפורים מיני כל הזמן כל לצייר הספקנו

אני זה את לגמרי. אמיתי לא זה אמנם לכם. שולח אני
כה בבית־המשפט... לנו יש עיפרון רק כי "בבית", עושה
 שלא מקווה )אני לך לכתוב רציתי דברים הרבה

 על לכתוב הולך... לא שזה רואה אני אבל משעמם(,
 הגענו טיפשי. מדי יותר זה הרי כזה בזמן רגשות
 אחר )דבר מחשבות מלא האדם כאשר כזה למצב

 אינני זה... מכל תועלת כל ואין לעשות( מה אין
 לכתוב. מה אין העבר על לך. לכתוב מה יודע

 יהיה אם יודע מי - העתיד בית־כלא. - ההווה
 שיר לך כותב אני הציור של שני צד על בכלל.
 שירו שירים( שאעתיק להגיע צריך הייתי )הנה
 הכל את תמצאי בזה חושב אני אשבל. מיכאל של
לכתוב... אפשר כזה שבזמן מה

"'ו*5

*‘a aU v wk a/f/iXy7
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... >;»,? ׳<) *יי1<י* 5- 1 c ׳a* י

■ Jr•

183



לעברית( מצ׳כית )תרגום לאחותו וייס יעקב ששלח מכתב

היקרה אדית
 לך, לכתוב האפשרות לי הייתה לא עדיין הרב לצערי
 מקווה אני להסביר. צריך איני לכך הסיבות את

 אחד באמצעות אליך ששלחתי המכתב את שקיבלת
 עם תפסוני שהאנגלים בודאי, לך ידוע כן הדין. מעורכי
 38 הכלא מן שחררנו בעכו. במאי 4 ב־ ביד מקלע

 האנגלים. מידי שקיבלו העונש את שם שריצו בחורים,
 תשעה למענם. גדול קורבן לשלם נאלצנו לדאבוני
 שאזלה לאחר תפסו ואותנו בקרב, נפלו אנשים

עצמנו. על להגן יכולנו לא ושוב התחמושת
 לפני במאי, 26 ב־ שבועות, שלושה לפני החל משפטנו

 השבנו ולא התגוננו לא שלושתנו אנגלי. צבאי דין בית
 האנגלים בסמכות מכירים איננו ההאשמות: על

 כשבויי בנו שיכירו דורשים ואנו אותנו, לשפוט
 חירות למען חירותנו, על לוחמים ואנו הואיל מלחמה,

 זוז בדרך ללכת אותי הניע מה המשעבד. נגד עמנו
 המצב. את מכירה ואינך הואיל לך, להסביר לי קשה
 לך, ידוע אם יודע איני לך. להסביר אנסה כן, פי על אף
 הכיבוש ימי במשך נכון, יותר המלחמה, במשך כי

 נגד לחמנו המחתרת. לתנועת השתייכתי הגרמני,
 העם למען למענכם, גם אלא למעננו, רק לא הגרמנים,
 הייתה הזאת שהמלחמה מאליו, מובן היהודי.

 לאחינו. לעזור כדי הכול את עשינו אבל מצומצמת,
 לנו, - בשבילנו גם יביא המלחמה קץ כי חשבנו,
 בזמן המקווה. השלום את — מהכול יותר שסבלנו
 להכין לעבוד. אלא ללחום, רציתי לא לארץ שעליתי

 נשתדל ביחד ושאנחנו לבוא, תוכלי את שגם בית,
 הדבר. קרה כך לא לדאבוני הנורא. העבר את לשכוח
 עם גם נגמור ברגן־בלזן, גמר שעם חשבתי מדוע?

 בצורה נפגשתי כאן הדבר. קרה כך לא אבל הנאציזם,
 שאנו במקום כאן, הנאציזם. של מזו יותר עוד מסוכנת
 אנשים אלפי מאות ועתיד עתידנו את להבטיח רוצים

 הגרמנים אותנו ושדדו הרגו שהשמידו, בשעה אחרים.
 בעולם, אחד מקום שיש התקווה, בנו פיעמה באירופה,

 אחרים, עמים כדוגמת ובכבוד, בשקט לחיות נוכל שבו

 בארץ־ישראל. כאן רק, להיות יכול הרי הזה והמקום
 הארץ בכל שולטים האנגלים כאן? המצב מהו אבל

 אנשים ואלפי מאות מגרשים הם אותנו. ומנצלים
 שודדים הם גם שלנו. להיות יכולה היא שרק מארצנו,
 את משמידים אינם הם יותר. עדינה בצורה אך והורגים,

 רוצים הם אך לפרקים, קורה זה מקרה שגם אף גופנו,
 הזה הדבר ברור כיום עמנו. עתיד עתידנו, את להרוס
 ללחום לפנינו: ישנה אחת דרך רק כי יודעים, אנו לכול.

 — בגלות עדיין הנמצאים אתם, - למענכם למעננו,
 אם לאבדון, נלך נילחם, לא אנו אם ילדינו. עתיד ולמען
 אנו אחרת, ברירה לנו אין כי ננצח, ננצח. — נילחם

 עתיד כל ואתנו לאבדון, נלך אחרת כי לנצח, מוכרחים
 הנשק. את בידי לאחוז אותי הניעה זו הכרה עמנו.

 במלחמה. אשתתף אני שגם מחובתי זאת חשבתי
למעני. למענך. נלחמים אנו זו מלחמה

 הייתה אז כי בחיים, ז״ל אמנו הייתה שאילו מובטחני,
 על הייתה גאה כמה זכרי להחלטתי. מסכימה היא גם

 צורה בכל לגויים שנכנעו אלה את שנאה וכמה יהדותה
שהיא.

 רגש איזה לפניך לתאר יכול איני שלי. היקרה אידית
 מלחמה היא זו מלחמה כי בנשק. כשאחזתי אותי תקף
 "יהודי עוד הייתי לא שוב עתידנו. ולמען חירותנו למען

 לוחם. הוא מה בעד היודע לוחם, יהודי אלא מזוהם".
 בפני. לירוק יכול פשוט איכר שכל ההרגשה, את שכחתי

 הזמנים אותם הרוק. את לנגב אחרת דרך לי הייתה לא
 הדרך זוהי יריקה. תחת ויריקה מכה תחת מכה חלפו.

 עדיין הם היום אם האנגלים. מבינים שאותה היחידה
 כמובן, להבין. אותם נכריח אנו הרי להבין, רוצים אינם

 בכל כי ידוע הרי אך מסוכנת, היא זו שדרך שידעתי
 — למטרתנו להגיע ברצוננו יש אם קורבנות. יש מלחמה
 להביא אנו גם חייבים - עצמאית עברית מדינה

הקורבנות. כל את שווה המטרה שגב קורבנות.
 או כדור ידי על אם לבוא, עלול קצי אף כי ידעתי אני גם

 הייתי אילו מצטער. איני פנים, כל על אחרת. צורה בכל
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 היא - זו הכרה אחרת. עושה הייתי לא מחדש, מתחיל
 שעתה סבורני, לפני. אשר את לסבול כוח לי שנותנת

 הכרנו לא ולמה במשפט להתגונן רצינו לא למה תביני
 בארצנו. כשופטים לשמש הבריטים הקצינים בסמכות
 בגלל עוד יעליבו לא שאותי החלטתי ארצה, כשעליתי
 אינני מה. ויהי ואקיים, קיימתי הבטחתי את יהדותי.

 עד המלחמה, את ממשיכים חברי זו. במלחמה יחידי
 כדי הכול את יעשו שהם בכך בטוח אני למטרה. שנגיע
 לדאבוני אנגליים. שוטרים שני חטפו שלשום לנו. לעזור
 לפחות, הרי, אותנו, להציל בכוחם אין אם נמצאו. הם

 ואת המלחמה את שימשיך מי יש נקמתנו. את ינקמו
 למען במלחמה שנפלו אלה דם את ינקום ואשר הקרב

המטרה.
 מחר לכול. מוכנים שאנו לראות את יכולה האמור מכל
 שנקבל בטוח כמעט אני הדין. פסק יינתן הצהריים לפני
 אמנם בכך. ביטחון אין עדיין אך מוות. דין פסק

 זאת בכל אך רעים, אינם המדיני למצב בקשר הסיכויים
 ואנו לחמנו מה על ידענו לרע. גם מוכנים להיות עלינו

 — שיהיה מה יהא — אשתדל פנים, כל על לכול. מוכנים
 אני, יודע שאהיה. ממני מצפה הייתה שאמא מה להיות

 תהרהרי אם אך דידך, לגבי בעיקר קל, אינו זה דבר כי
 יעבור לסבול, יותר קל יהא לוחמים, אנו שלמענו ברעיון

יעבור. אשר עלי
 שדבר מקווה אני עוד, נפגש שלא במקרה היקרה, אדית
 את שכחי יהדותך. על וגאה חזקה היי יקרה, לא כזה

 שאני המכאוב על לי סלחי אחיך. של הרעים מעשיו
לפעמים. בי היזכרי לך. מסב

אותך האוהב אחיך

 אני אושר. לך מאחל אני בבריאות. שאי שלי הטבעת את
 שסבלת הסבל כל על פיצוי לך ייתן שהעתיד מקווה
 הדוד את נשקי אותך, האוהב באחיך תמיד תיזכרי בעבר.
 את תשכח שלא תגידי לחוה חוה. ואת ליוש דוד אלי,

רוחה. למורת זאת לה יזכירו כי יהדותה,

אותך האוהב אחיך - ומנשקך באהבה מחבקך אני

 לאחותו, נוסף ממכתב קטע
 שבועות כשלושה מבית־הסוהר, שנכתב

6.7.47 ביום הגרדום, לפני

 לא לעבוד יש, סיגריות יש, לאכול נורא.. לא המצב ...
 להשיג. האדם שיכול הגדול הסוציאלי ההישג זהו צריך.

 שחלילה דולק, הלילה כל החשמל טוב, עלינו שומרים
 אנחנו מה דואגים. לבגדים אפילו רע. משהו לנו יקרה לא

 פנינו את קיבל המנהל הגענו, כאשר לדרוש? עוד יכולים
 כמה אחרי צרות. לו נעשה שלא רק הכול, לנו והבטיח

 זאת ראה כאשר שלנו. הסמל את בקיר חרטנו ימים
 סיגריות. לתת רצה לא הוא זה על שבץ־לב. קיבל כמעט
 שהוועדה כששמע נמשך. זה וכך בצעקות, פתחנו אנחנו
 לבן־ נהיה פתאום להעיד, ביקשנו ואנחנו לבוא, עומדת
 על )כמובן רוצים אנחנו סיגריות איזו התעניין אדם,

"פליירס". מעשנים אנחנו מאז ואכן, חשבוננו(
 חברי יש*. משוחרר חייל אפילו ביחד. נמצאים שלושתנו

 מובחרת. חברה אנו רואה, את פלמ״חניק. היה ’השני"
 אינטליגנט נהייתי כבר הרבה. קוראים טוב, מרגישים

 מקום, היה לו רגילים. אנו לשיר גם תאמיני. לא שלם.
 להבין תוכלי זה שאחרי חושב אני רוקדים. גם היינו בטח
 ש״בבקשה אותנו לבקש שבא המנהל, של לרוחו

 מרשה שהוא השגנו כבר לשיר". לא רק הכול; תשתקו.
 אבל שוקולד, בעד נלחמים אנו עכשיו ספרים, לנו להביא

 שאנחנו שבועות שלושה יהיו מחר הולך. לא עוד זה
בבית... היינו כאילו התרגלנו, כך כל בצינוק. יושבים

נקר "מאיר
חביב אבשלום **
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הסוהר מבית להוריו חביב אבשלום שכתב מכתב
ן 5.7.1947

לכולכם, רב שלום

 בשבתנו ימים וחודש האחרון מכתבי מאז שבוע עוד עבר
 שינויים באים אתו ויחד וחולף עובר הזמן בצינוק.
 בכבדות טוחנים ה״משפט" גלגלי כאן. המיוחד במצבנו

 השונים לגורמים בהתאם הכל והנה...( למשפט )ויקו
 מבודדים, לשבת ימים חודש בפעם. פעם מדי המופיעים

 פי על )אף להתרוצץ קצת אפשרות בלי יותר, או פחות
 ב״ימים כמו מלהתעמל, פוסק איני למשל, שאני,

 בפנים החבריה שאר כמו בכדור ולשחק בבית( הטובים"
 היה האם מתלוצצים: קצת אנו מדי. יותר קצת זה —

 חתימה את לתת בכדי — הצבא מפקד כבוד צריך
 האם פחותי לא שבועות? משלושה למעלה — האישור

 שם משחק הוא מה וכיו״ב. שלנו? התיק מעניין כך כל
 זוכרים אתם האם )אגב, וגמרנו! שיחתום הרבה? כך כל

 נא אל אך "הוא"?( בכינוי המלחמה בימי כינו מי את
 עוד זה — הסבלנות את איבדנו שכבר ותחשבו תטעו

 מצבנו את מלהשוות להימנע יכול אינני לפעמים לא.
 מפוטמים. אווזים — להבדיל אל, התנאים, ואת כאן

 יקרים הם ואם רשתות, ע״י יפה עליהם שומר האיכר
 לבל ושומר בעצמו עומד אפילו הוא מאוד ומפוטמים

 רופא — לבריאותם ודואג יפה אותם מפטם ייגנבו. ח״ו
 שהייתם לבריאותם תזיק שלא ובכדי יפה. אותם בודק

 המעולה בהשגחתו מוצאים הם בכלובים, הממושכת
 יקיש, — כך ולאחר שעות. כמה לשוח מגודרת, לחצר
 עליתי במרדכי( נזכר )אני אופן בכל פנימה׳. קיש, קיש
 את מרגיש אני אך בדיוק, כמה יודע איני — במשקל יפה

 לכם יתחשק )אם טוב הבראה בית כאן אמנם זאת.
 פשוט הבראה לבית שתלכו מוטב — ולהשמין להבריא

יותר(.
 שבביקור מקווה אני ... כולכם? מרגישים אתם כיצד
 יחד לגמרי, חלפו כבר אבא, שלך, השניים שכאבי הבא,

 איזה לי סיפר ישראל גורם. שאני הראש" "כאב עם
 על לכתוב מעיזים הם איך מבקרים... נכבדים מבקרים

 זו במותו"... טעם שאין כמו בחייו טעם "אין גרונר: רב
 בבית הייתי אילו שפלות. — להתבטא קשה — פשוט

 אני וסבתא? אמא שלום מה להגבתי. אחראי הייתי לא
 מתי זוכרת אמא, את - במיוחד נשיקות, לכן שולח

 לכל ד״ש מסרו האחרונה? הנשיקה את ממני קיבלת
 שאת ובנה ליוכבד ובמיוחד והקרובים, המכרים שאר

קראתי. דבריה

 ששמחים כמובן מעניינים. מאורעות כאן אין כלל בדרך
 בשעה — לכולנו משותפת שהשמחה בטוח ואני אנו,

 איך ל״משפחה". נוסף שצמדיחמד בשעה גדל, שמספרנו
 לפעמים קורים כאן נחמה. חצי רבים צרת אומרים?

 לתא, חוזר אני אתמול. למשל כמו פעוטים, אינצידנטים
 הואיל המנהל והנה - מברר אני התפילין. חסרים והנה

 השבוע כל מונחים יהיו "למה היא: טענתו לקחתם.
 אני גוי. ראש — לתפילה״ לכם יינתנו לשבת בתא,

 — פשרה טוב. בכי נגמר והאינצידנט העניין את מסביר
 היה השבוע עבודה. מחפשים אותם. יביאו בוקר בוקר
 יכולנו לא המיוחד" "היחס בגלל אנו, קולנוע. כאן

 שהאינטליגנטים כך — אירופי סרט היה במקרה לראותו.
 תוקף בכל ומחו נהנו, ולא לגמרי הבינו לא שכאן הערבים

 יש — הערבים האינטליגנטים לאוסף בקשר אגב, נגד.
 על מוותר הייתי אני מדי. יותר לראות. מה הרבה כאן

 והמינים. הסוגים מכל כאן למצוא אפשר זה. מסוג מראה
 בית- ספסל על להיות צריך שמקומם גנבים מפרחחי

 סדיסטים רוצחים ז״א: שבהם, למכובדים עד הספר,
 כבן עיסא, ערבי, כאן יושב לדוגמא: ראשונה. ממדרגה

 אישה, רצח בעוון )כבר( שנה עשרה שבע מזה שלושים,
 שכאלה עם ועוד. ועוד במזוודה. והסיעה לגזרים חתכה
 שפחות כמה משתדלים שאנו כמובן במגע. להיות עלינו

 כאן החברים כך. כל נורא הדבר אין בנוכחותם. להרגיש
לחוד. חיים ומנהלים בחדרים גרים יפה. מסתדרים

 לביקור. שמחנו מאוד לוין. אריה הרב ביקרנו גי ביום
 הוא אומר, או מאחל שהוא מה כל — מאד יקר יהודי

 מצטרפים רבים חברים היו בירושלים לבו. מעומק
 נוהג היה הוא בלבד. אישיותו השפעת בגלל לתפילה

 וכל השבוע. פרשת מענייני לדרוש התפילה, לאחר שם,
 פרשת לענייני ועידוד תקווה דברי משלב היה יפה כך

 טוב יין לו יש בביתו. לבקר הזמינני הוא השבוע.
 ברצינות. ההזמנה את קיבלתי אופן, בכל אני, בשבילנו.

לזה. שנינו ונזכה — אבקרנו עוד פעם
 שמעתי ישראל מפי מתקדם? הוא איך בביזנס, נשמע מה

 זוכר אני "עמל". באוניה בדרך חוטים של הזמנה שעוד
 באה כשהייתה לנו שהיה ירבו( )כן השוויץ ימי את

 צועקים ערבים רע. לא ערבית לדבר למדתי כאן הזמנה.
 שזה )כפי בחזרה להם עונה ואני יהימאק", "וולא לנו:

להם. אכפת יהא שלא במציאות(
ולהתראות. בשלום מסיים אני ובכן

 שלכם,
אבשלום
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האחרונות שעותיהם על עדויות
 במחיצתם ששהה האחרון היהודי שהיה חיפה, של הראשי הרב אוחנה, נסים הרב של מכתבו

 וכן האחרונות מלותיהם מובאים במכתבו נקר. ומאיר חביב אבשלום וייס, יעקב של

הגרדום עולי שלושת של האחרונות בקשותיהם

אוחנא ב. נסים הרב
ראשי רב
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 עכו, כלא מפורצי מיכאלוף, אמנון של יומנו
למוות הנידונים עם כלוא שהיה

 שלפני האחרונות השעות של היומן את אני כותב חביב(, )אבשלום אפרים סמל בקשת לפי

התלייה. ובערב בצינוק היותו בתקופת ולאחריו, הדין פסק נתינת

המשפט לבית בדרך

 לנסיעה, מוכנים כולנו - 10.30 השעה .16.6.47 שני יום
 קול נשמע הכלא במסדרון כהלכה. ומגוהצים מצוחצחים

 חמישה בפרוזדור. האוויר חלל את הממלא קורא,
 היה שנוהג יהודי שוטר זה היה לצאת! יאללה למשפט!

 אזיקים, רעש יוצאת. החמישייה בזמן. אותנו להכין
 בידינו האזיקים, בשרשרות כבולים היינו עין וכהרף

 לגדר מעבר נראות משוריינות מכוניות וברגלינו!
 אנו בבגדים. חיפוש עורך הנאצו־בריטי הקצין הדוקרני.
 אל מתחלקים בריטים שוטרים השער. דרך יוצאים

 הכניסונו מכוניות, לשתי התחלקו לא הפעם החמישה.
 מורמות השבויים חברינו ידי זזה, השיירה אחת. למכונית
 אבשלום בהצלחה!" חברה! "שלום שלום. בנפנוף כלפינו
 שלום! שלום! לכל! מוכנים אנו דאגה "אל עונה:

להתראות"!

 יוצאים ואנו מעינינו נעלמים והחבר׳ה הכלא זזה. השיירה
 - מעולה השיירה על השמירה הרוסים. מגרש שטח את
 אנו מאחור. ושתיים מלפנים משוריינות מכוניות שתי

 ההמון אל הנהג, שליד והדלת הפתחים דרך מבט זורקים
 "חבר׳ה! יפה. בחורה רואה יעקב הרחובות. את הממלא
 "הנה — מאיר: רע״, ״לא — אבשלום: יפה!״ בחורה
האו״ם". חברי של טקסי מכונית
 הקדושה. ירושלים של רחובותיה דרך נוסעת השיירה
 אנו שני. למבצר ומשם אחד למבצר נכנסת השיירה
 לגמור צריך "חברה, דוד". "המלך מלון בניין את רואים
אחד. אומר המלאכה", את

 .y.m.c.a מגדל ועל המלון בניין על מתנוססים דגלים
 לעולם לא ירושלים. על זה דגל יתנוסס לעולם לא לא,

בה. מעמד תחזיקו

 קהל הגבעות, ועל הכניסה לפני לחצר. נכנסת השיירה
 עיתונאים וחברות, חברים ידידים, קרובים, הורים, רב.

 בחצר. אנו שלום!" "שלום, מנופפים: יותר הקרובים וכר.
 צבא קציני הפעם יותר. רבים ומשטרה צבא אנשי הפעם

 כל על חיילים הגבוהות. בדרגותיהם ומשטרה
 סביב מוצבות מעולות משמרות השונים. צבאותיהם

 בכל ומוכנים דרוכים מסביב, הגבעות ועל בית־המשפט
 וגדושה מלאה המדרגות לחדר הדרך להתקפה. רגע

 שנמשך המחזה את לראות באו כולם וקצינים. בחיילים
שבועות. שלושה זה

הדין פסקי

 הקבועים המספרים לפי מתיישבים אנו באולם. אנו
 העיתונאים שולחן ימין מצד מזוינים. שוטרים ומאחורינו

 על־ נתפסו במהרה אשר כסאות, של שורה ומאחוריהם
 - מספר רגעים יושבים אנו הכיבוש. צבא קציני ידי

 עברו רגעים קצת. ומפטפטים — הוסרו כשהכבלים
 כלפי לאחור הסתובבנו רגלינו, על עמדנו וחלפו,

 ובוז, צחוק של מבט עליהם זורקים כשאנו השוטרים,
 ומרומם. טוב רוחנו מצב וצוחקים. משוחחים אנו ושוב

 להיכנס? הקהל בושש מדוע מנגינות. מזמזמים אחדים
 מייג׳ור נכנס והנה דקות כעשרים כבר עברו ידענו. לא

 עם שיחה ומנהל כנחש, הערום הקטגור סטאבס,
 כנראה אך ומגוהץ. ומצוחצח מסורק בא הפעם אבשלום.

 מספר רגעים במקצת. שיכור נראה הוא להסתפר. שכח
 גלעדי. עורך־דין מופיע סטאבס, של הסתלקותו לאחר
 הוא תודה". "טוב — שלומכם?״ מה בחורים, ״שלום
 פסק־ "היום קוראים: אנו לנו. ומחלק עיתונים מוציא
 חברי לארץ "הגיעו עכו. כלא נאשמי חמשת של הדין
 הראשון המושב "היום ארץ־ישראל". לעניין או״ם ועדת
 לראשונה הקהל. סוף סוף נכנס הנה אך או״ם". ועדת של
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 באו כנראה גדול. מספרם הארצות. מכל עיתונאים נכנסו
 הגדול בחלקם השחקנים. של האחרונה במערכה לחזות
 הקהל בתוך רואים אנו הקהל. לאולם לעבור נאלצו
 כמה החלפנו וחברות. חברים ידידים, קרובים, הורים,
 משונה הפעם הייתה הקהל כניסת הקהל. עם מילים
 כאל החמישה אל מסתכלים וחיוורים, מרוגשים מאוד.
 מביעות לרווחה הפקוחות עיניהם מסכנים. אנשים
 כס לפני העומדים שהם לחשוב היה אפשר וצער. קדרות

 לא כאילו כרגיל, מתנהגים השבויים לעומתם, המשפט.
 חזקו דאגה, "אל הוריו: עם מדבר אבשלום דבר. היה

 יעקב הזה". המשחק סיום את יפה יודעים אנו ואמצו,
 ידיד. לא אף קרובים, לא איש. היה לא לו אליו. מצטרף

 כל לקלוט רוצה אוזן, מטה הקהל אליו. בא לא איש
 הקהל מעניין. הכל השבויים. מפי היוצאת מילה

 התלייה בצל העומדים אנשים - עלינו משתומם
 אדיר רושם העניין. כל להם איכפת לא כאילו וצוחקים,

 קציני על ואף העיתונאים על הקהל, על עושה הדבר
 לשמע מחכים כולם גדולה. הציפייה הכיבוש. צבא

 שמחים אנו וגוברת. הולכת בקהל המתיחות התוצאות.
 מרוויחים אנו כך ע״י להיכנס. בוששים שהשחקנים

 לזה: זה לוחשים אנו אלה. ברגעים היה נעים נוסף. ביקור
 הנכבד הקהל את נראה עוד אם יודע מי יפה, נא "נסתכל

הזה".

 שוב משתררת והסנגוריה, הקטגוריה מצד שיחות לאחר
 כתב את הכיבוש קציני מקריאים ולאחריה קצרה דממה

 - אחת מספר הנאשם בדין. החיוב ומתחיל האשמה
 נמצאים וייס, יעקב — שתיים מספר והנאשם נקר, מאיר

 — שלוש מספר הנאשם האשמות. ארבע בכל חייבים
 ומן האשמות בשלוש חייב נמצא חביב, אבשלום
 מספר הנאשם זוכה. האלטרנטיבית, הרביעית, האשמה
 החמישי הנאשם האשמות. ארבע בכל חייב נמצא ארבע
 ההקראה סיום לאחר האשמות. ארבע בכל חייב נמצא
 הראשונים, שלושת את פל, קולונל ביה״ד, נשיא שואל
 אין שתיקה... עונשם. להקלת מה דבר לומר להם יש אם
 פני אולם תהיה. לא שתשובה ידע הקהל עונה. איש

 מהבמה ירדו השחקנים נתעוותו. הכיבוש צבא קציני
 אנו לפרוזדור. הוצא הקהל פסק־הדין. על להחליט
 יעבירו לאן לנחש מנסים אנו ולצחוק. לשוחח ממשיכים

 עברה יודע. איש אין לעכוז אותנו יעבירו האם אותנו.

 וכי להיכנס? השחקנים בוששים מדוע השעה. כמחצית
 רוצים אולי או פסק־הדין? הוא מה כתוב היה מראש לא
 על הם דנים באמת כאילו הקהל על רושם להשאיר הם

 מספרים או קפה. או תה כוס הם שותים בוודאי הבעיה?
 עם מדברים אנו הקהל. הוכנס בינתיים בדיחות.

 לפסק־ הוריהם את מכינים ומאיר אבשלום הקרובים.
 את מכין אבשלום יבכו. ואל גאים פני שיעמידו הדין.
 התרגשות. בלי פסק־הדין את לקבל יש ואומר: הוריו

 המערכה הבמה. על עולים הם נכנסים. השחקנים
לקיצה. מגיעה האחרונה

 על למוות נידונים שתיים, ומספר אחת מספר הנאשמים
 חייב נמצא שלוש מספר הנאשם אשמות. ארבעה
 ארבע הנאשמים למוות. נידון הוא וגם אשמות בשלוש
 על העליון, הנציב עיני ראות לפי למאסר, נידונים וחמש

 הרביעית האשמה ועל וארבע, שתיים, אחת, האשמות
 כל עורר לא פסק־הדין מאסר. שנות 15 ל־ נידונים

 עד גאה התנהגות התנהגו כולם בחמישה. התרגשות
 ועמדנו קפצנו פסק־הדין הקראת גמר עם מיד למאוד.

 טרם שכמוה אדירה "התקווה" בשירת ופתחנו רגלינו על
 ממלאת והשירה הקהל המוני מצטרפים אלינו שמענו.

 מתוך הבוקע רגש הספוגים בצליליה האולם את
 לנידונים ניתן לא לפרוזדור. מוצא הקהל הלבבות.
 שומרים אלינו. להתקרב לאיש אסור מההורים. להיפרד

 כהרף נעלמו הכיבוש צבא קציני עיניים. בארבע עלינו
אותם. בלעה האדמה כאילו עין.
 הראשונים שלושת בודדים. באולם נשארנו שוב

 ספסל שליד המעקה גבי על בכתיבה ממשיכים
 הלאומי, הצבאי הארגון סמל את חרתו עליו הנאשמים,

 הנופלים "בעקבות ברגליות"; ולא יפחידונו בנקל ו״לא
 אין אם הסלע ראש את כובשים "אין אחרים"; יבואו
 יעקב עכו". כלא "פורצי החתום: ועל במורד", קבר

 רפש, הוא שקט כי דבר. אין להצית אש "שא כותב:
 יכתוב שלא לאבשלום העירו פעם לא ונפש". דם הפקר

 בצבע המעקה את צבעו להרגיזנו כאילו המעקה. על
 טרי הצבע כי בו לחרוט יותר עוד היה קל אולם שחור.
 "במקום סטבס: מיג׳ור אמר המשפט מימי באחד היה.

 סמל את פיינשטיין מאיר גם כתב כותב, שאתה
 לחרוט ממשיך אני דבר, "אין ענה: אבשלום האצ״ל".

 נשארנו כך אחרינו". גם ימשיכו כן אחריו. הסמל את
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 וקרובים הורים עם מעט לדבר הספקנו עוד עומדים.
 למשקפי מעבר היה, מורגש מהאולם. יציאתם בשעת
 אחות בעיני גם דמעות. אבשלום, אחות של השמש
 קרובים לא יעקב. היה ומסכן אומלל כמה אולם מאיר.
 אחותו ההשמדה. בתאי נרצחו הוריו לו. ידידים ולא

 לבקר בא אינו איש בצ׳כוסלובקיה. נמצאת היחידה
 קרובי עם מעט דיבר אמנם מקרובים. היה בודד אותו.
יחד. היותנו זמן במשך שהכיר ידידיו
 שרנו לשיר. התחלנו אותנו, לקחת לבוא שבוששו מאחר
 ומילה מילה כל כאילו הרגשנו אלה בשירים ברגש.
 לשירים לב שם אינו החופשי האדם לנו. כתובה הייתה
 במצבנו האלה. הלאומיות הלבביות למילים או היפים
 השיר את שרנו צליל. וכל מילה כל והבינונו הרגשנו
 "בקבר במילים המסתיים בינינו" כרתנו ברית "אהבת
 השתוקק רב שזמן — אפול״ בקרב ואתך יקברונו אחים

 שעלה הראשון יוסף", בן "שיר את ללמוד. אבשלום
 שיר את אחים "שירו את ומולדתו, עמו עבור לגרדום
 של שירו ואת שבנו", "קמנו הבריונים שיר את המרד",
 שמחון, עם יחד למוות נידון בשעתו אשר אשבל, מיכאל
עכו. כלא על ההתקפה בעת ונהרג וחונן,
 חדש קצין בא רגע עשרים כעבור מרומם. היה הרוח מצב

 כשידינו מהאולם הוצאנו הפיקוד. את עליו וקיבל
 את פגשנו המדרגות, על בדרכנו, באזיקים. כבולות
 קראו: וייס ויעקב אבשלום וקרובים. וההורים הקהל
 כולנו ברוחכם". תפלו אל דבר. אין שלום. חזקים. "היו

 לעמודי אותנו כבלו הפעם אחת, מכונית לתוך הוכנסנו
 הקהל לברוח. אפשרות תהיה שלא כזאת בצורה ברזל,
צד. מכל נשמעות שלום קריאות החצר. את יוצא

בעכו הסוהר בית אל הדרך

 מכוניות עשר גדולה. שיירה זו הייתה הפעם זזה. השיירה
 בנשק מזוינים שוטרים ועשרות משוריינות משטרה

 רק מזוינים השוטרים היו שלנו במכונית אוטומטי.
 "שיר המכונית. מפתחי בוקעת אדירה שירה באלות.

 השדודה, ירושלים הרגילה, בדרך נוסעים אנו הבריונים".
 הבירה עיר אותך - התיל בגדרות אותך הכעירו מה

 וצרים. רחבים רחובות עוברים אנו והענוגה. היפה
 בוקעת שהשירה השיירה אל מבטם זורקים המונים
 על עלו מאין הפוגה. וללא סוף, בלי שירה מתוכה.

 השיירה מזמן?! שנשכחו הללו השירים כל זיכרוננו
 אנו לאן ירושלים. של הצרים רחובותיה בין מתפתלת
 לאן ובכן הכלא. את עברנו לא. ירושלים? לכלא נוסעים?
 בראש נוסעת. השיירה ידענו. לא זו? בדרך לנסוע אפשר

 החלוץ מכונית נוסעת מטרים מאות של במרחק השיירה
 הר על אנו האחראי. הקצין עם מתמיד בקשר ועומדת
 ובית העברית האוניברסיטה — הגבעה בראש הצופים.
 הקדושים וקברי הזיתים הר - מימין ״הדסה״. החולים
 פיינשטיין, מאיר רז, יעקב השחרור: במלחמת נפלו אשר
ועוד. ברזני, משה

 אנו מעינינו. נעלמת ירושלים במהירות. נוסעת השיירה
 יופייה. בכל הסביבה את ראינו בהרהורים. שקועים

 כנסיות מלאת הנך את. אומללה מה ירושלים, את וראינו
 על עומר מסגד עליך. מתנוססים זרים דגלים נוצרים.
 הנצחית, ירושלים אותך, השמיצו כמה המקדש. מקום
 נשוב עוד אליך. צופיות בתפוצות יהודי כל עיני אשר
 תאירי עוד חרבותיך. את לקומם השדודה ירושלים אליך
 לפתוח ומציע מיליו את מסיים אבשלום לבניך. פניך את

 ומהרהרים. שרים אנו הצופים". הר פסגת "מעל בשיר
 נשפך דם כמה כאן. עברו היסטוריים מאורעות כמה

ירושלים. עליך שלום ירושלים. בסביבותיך
 הולך הכביש ויפי. חן מלאת הדרך נוסעת. השיירה
 מאוד. מייגעת הנסיעה אפרים. הרי ההרים. בין ומתפתל

 לנו מרשים אין גדול. החום ברזל. של לוח על יושבים אנו
 השיירה. נעצרת שעתיים של נסיעה לאחר לעשן.
 האחראי אבשלום, ניצבות. משמרות מאוד. גבוה המקום

 איתנו היו כי לעשן, רשות מהקצין מבקש למכונית,
 מים לנו הביא הקצין לכך. רשות קיבלנו סיגריות.
 צוננת רוח יפה. הסביבה רגלינו. על עמדנו במימייה.
 שבה והשיירה ״O.K״ נשמע לפתע פנינו. על מנשבת
 מההרים ערביים. כפרים רכבת. פסי עוברים אנו למסעה.
 אנו ממשיכה. השיירה ג׳נין. בעיר אנו עדרים. גולשים
 לאחד מובלים שאנו תחילה חשבנו לעמק. נכנסים
 ידענו לעמק, שהגענו לאחר עתה, אולם הצבא, ממחנות

 אנשים קיבוצים. העמק. לפנינו לעכו. מובלים שאנו
 כובשים בידי נמצאת הארץ אם להם איכפת מה שקטים.

 עמק, "נומה הקיים. על לשמור בשלהם. המה זרים?
 בכסף לא דגלי". עוד יתנוסס עליך גם התפארת, מרחב
נגאלת. בדם אם כי הארץ נקנית
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ובצינוק בתאים

 הבחורים. נהרגו כאן נתפסנו. כאן הנה, לעכו. מגיעים אנו
 הראשי, ברחוב נוסעים אנו דוקרני. תיל מוקפת העיר
 הים שפת על עכו. משטרת את ומקיפים העירייה, רחוב
 למבצר. מגיעים אנו נושבת. קלה רוח בחוף. גלים מכים

 ומכונית מכוניתנו ורק למבצר מחוץ נשארת השיירה
למבצר. נכנסות הקצין

 ולכתוב שלום דרישת למסור בקשתו על חוזר אבשלום
 היפה. ומהדרך המשפט בבית האחרונות מהשעות יומן
 בהיותם איתם להתקשר נוכל כיצד סימנים קבענו גם

 גבי על אותם להעלות יכול שאיני סידורים - בצינוק
 בכלא לחבריו שלום דרישת למסור ביקש כן הנייר.
 מאמינים אנו טוב. רוח במצב אנו לנו. ידאגו ו״שלא

 אנו מוכנים זה עם יחד אך הכל, את יעשה שה׳מעמד׳
 לכל לבביות שלום דרישות שלום". שלום צרה. לכל
 לחיים. מיוחדת שלום דרישת למסור מבקש וייס אחד.

 חזקות ידיים בלחיצות מאוד. קשה הייתה הפרידה
 למחסן. אותנו הצינוק. לחדר הכניסו אותם נפרדנו.
 בגדים ולקח אנגלי סרג׳נט נכנס אחדים רגעים כעבור

 אין מעתה וכר. ומגבות סבון .שיניים, משחת אדומים,
אותם. רואים אנו

 הרדיו בחדרים. הם האסירים שקט. היה הכלא בית
 כי כבר ידעו האסירים כרגיל. ניגן החדר באמצע העומד

 פני ברדיו. זאת שמעו הם למוות. נידונו השלושה
 לא וסבל. סבל מאוד. ומודאגים חיוורים היו האסירים

 לגרדום. בחורים הועלו מזמן לא בחורים. נפלו מזמן
 על עתה עד דובר אלה, נושאים על היום־יומיות בשיחות

 את לשחרר באו אשר אלה על ועתה וחבריו, גרונר דב
 אין אלה. שחורים ימים הגרדום. בצל השבויים אחיהם

 האסירים מדוכא. הרוח מצב יום. יילד מה יודע איש
 מלאות כשעיניהם החדר, לאורך ואנה אנה מסתובבים

 כבה, האור בלילה. עשר השעה מצלצל. הפעמון צער.
נרדמים. מרים בדמיונות אפלה. בחדרים

 אחר לעכו, לבואנו הראשון היום והאיר. הלך הבוקר
 הם בוקר. לטיול מהצינוק מוצאים השלושה המשפט.
 בעת המיוחד. היחס אנשי של באזורים מטיילים
 שנקבע הטיול זמן מהחדרים. האנשים מוצאים הטיולים

 במרחק הסורגים בעד אותם רואים אנו שעה. היא להם
 "מה טוב. רוחם מצב לערך. מטר שלושה עד שניים של

 הקדימו השלושה אך אותם. אנו שואלים שלומכם?"
 בהם. ניכרת לא ודאגה התרגשות כל אותנו. לשאול
 הונגרית. ידע כי וייס, יעקב עם שוחחנו כארזים. בחורים

 ואפשר שיחתנו פשר את הבינו לא דודנו ובני האנגלים
נסתרים. דברים לשוחח היה

תקווה של וימים שחורים ימים

 שמענו ו.05 בשעה 8.7.47 ב־ ושבועות. ימים עברו כך
 קיווינו בארץ. הצבא מפקד ע״י אושר שפסק־הדין ברדיו

 ימים עלינו עברו אבלים. התהלכנו אחרת. לשמוע
 אותם יוציאו הלילה אולי יודע, מי דאגה. של שחורים
 אין אם לבדוק החדרים ליד במשמרות עמדנו להורג.
 הרדיו ימים. עברו לכלא. סביב צבא של חשודה תנועה

 על עלה תקווה של זיק חיילים". שני "נחטפו הודיעו:
 לא זו לשמחתנו לטוב. קיווינו עתה הכאובים. לבותינו

 בשלושה גם הדרך. רבה שעדיין ידענו כי אם גבול היה
 לחיים והחשק צעירים עודם הכל אחרי שמחה. עלתה
 כדי ספר אליהם הוכנס הנידונים בקשת לפי גדול. הוא

 הוא מבת־ים. 31־ ה מאסירי אחד היה זה אותם. לספר
 מאוד. טוב הוא החברים אצל הרוח שמצב לנו סיפר

 שהמשפחה יודעים הם בשלום. שייצאו בטוחים
 והדאגה ימים עברו ושוב הכול. למענם עושה הלוחמת

 של גל אותו. לבקר באה וייס של אחותו ללבבות. חזרה
 אחותי". את לראות זכיתי "אכן יעקב. את הציף שמחה
 מיום ורבו הלכו והדאגות המחשבות אולם היה. מאושר

אצלנו. ליום

האחרון הלילה

 הטיול בערב מהנידונים בשלום נפרדנו .28.7.47 ב׳. יום
 גמרו. אחדים הערב. ארוחת את סועדים אנו שלהם.
 לפתע ביד. תה כוס עם החלון סורג ליד לשבת ניגש אחד

 השעה "התקווה", שירת את שומע שאני לי נדמה קורא:
 החלונות. אל זינקנו ומודאגים חרדים שבע. הייתה
 מהחדרים. יוצא איש אין ובסביבה. בחצר שררה דומייה

 לא להם גם להסתובב, היו שרשאים הקורפורלים אף
 קריאות נשמעו כך. על השגחנו לא הפעם. לצאת נתנו
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 לדעת כדי סימנים, קבענו הסמוכים. החדרים מבין
 "היחס חדרי אנשי עם העניינים, השתלשלות את בבירור

 היטב שמעו הם הצינוק. לחדרי קרובים שהנם המיוחד"
 היחס ואנשי הנידונים מפי הנידונים. של שירתם את

 סגן הנידונים, אל נכנסו הערב בשעת כי לנו נודע המיוחד
 הסוהר בית ומנהל הקט, בארץ־ישראל, הסוהר בית מנהל

 והתנהג בעכו הסוהר בית מנהל היה שפעם קלוה, בשכם,
 על להם והודיעו - היהודיים האסירים עם מאוד יפה

 אור הדין, פסקי את לפועל להוציא הממשלה החלטת
לחמש. ארבע השעות בין ג׳ ליום
 לא הוא נוכח. היה לא צרלטון, מיג׳ור בעכו, הכלא מנהל
 מכל חפים אנשים של להורג בהוצאה נוכח להיות רצה
תפקידו. את שעזב כך פשע.

 את הקיף הצבא החלונות. לסורגי צמודים נשארנו
 הטרוריסטים. מצד יותקפו שמא פחדו הכלא. סביבת

 החווירו. הבחורים פני כמטורפים. הסתובבנו אנו
 היו עדיין מרות. במחשבות שרויים כשאנו הסתובבנו
 אנו ושוב עינינו, לנגד מרחפות הקודמות התליות
 אצל נראו עצבניות תנועות ומר. אכזרי גורל מול עומדים

 לא אשר אלה גם זו. אחר בזו עושנו סיגריות הבחורים.
 במשך ערים נשארנו עלינו. ירד כבד אבל מעודם. עישנו

 תנועה כל אחרי עקבנו מאוד. אכזרי לילה הלילה. כל
 כל ושרו ישבו השלושה נידונים. לתא סביב המתנו קלה.

 דועכים אורות ׳המרד׳. ושירי ׳מעמד׳ שירי הלילה
 הממלאים ערביים שוטרים מלבד הכלא. לכותלי מסביב

 שתיים - השעה הגיעה מסתובב. איש אין תפקידם, את
 איתם שהה אוחנה הרב מחיפה. הרב הגיע חצות. אחר
 אין לא. אבל הנידונים. את לעודד בא הוא שעה. כרבע
 רושם עליו עשו הם אותו. עודדו הם אותם. לעודד צורך
 במלחמת תפקידם את למלא היודעים אנשים של

 דברים כמה לו מסרו הם חייה. על הנאבקת האומה
 על קו כל הכול. יודעים אנו אבל העלימם. שהרב שנדמה
 קראו המיוחד" מ״היחס האסירים מעיד. היה פניהם

 על גאווה בשחוק ענו הם אולם מעמד". "החזיקו אליהם:
 היו התעודדו. נבייש. לא אנו דאגה; "אל שפתיהם:

 ההולכים המוות". מפני פוחדים אנו אין אתם. חזקים
 האחרונה קריאתם החיים. בשלום דורשים למוות
 על לכם ותודה לנו. תדאגו אל דמנו! את "נקמו הייתה:

 דרישת לחברה. שלום דרישת מסרו לנו. שאמרתם מה
 היו שלא גיבורים המה. גיבורים אכן חמה". שלום

שנה. אלפיים זה העברי בעם מצויים
 כל אחרי עוקבים ערים. עדיין אנו הרמדאן. תותח נשמע
 כנראה התפוצצויות. שתי גם נשמעו ותנועה. תנועה

 וכאב. בדיכאון שרויים מתהלכים אנו מוקש. התפוצץ
 השמים ענני אף השמים. פני קדרו וקר. צונן האוויר
 עבריים צעירים שלושה של נשמתם על עצובים

 ביום גם והמולדת. העם קדושת על לגרדום ההולכים
 רוחות השמים. פני קדרו וחבריו גרונר דב של עלותם

 כן כאז הארץ. פני על ירדו זעם וגשמי ברקים סוערות,
 שקשוק קול נשמע לפתע השמים. קודרים עתה

 בנשק מזוינים שוטרים נפתח. השער מנעול מפתחות.
 שלפני למסדרון נכנסו גזים ובמגיני באלות אוטומטי,

 כשהם החדר, שלפני המעקה לאורך ועמדו התלייה חדר
 שחורים כעורבים ועומדים שחורים כובעים חבושים
 הצינוק. חדר דלת גם נפתחה והנה שחורות. המנבאים

 רופא עכו, משטרת קצין הקט, קלוה תליין, לחדר, נכנסו
 חברינו עיני נמשכה. הציפייה שוטרים. וכמה צבאי

 העיניים לשוננו. לחכנו דבקה דמעות. נתמלאו השבויים
 קריאתם את לשמוע נטויות האוזניים לרווחה. פתוחות

 נוכל "התקווה". שירת את נשמע אולי הנידונים. של
 חדש. כל אין עדיין רגעים. עברו אליהם. להצטרף
 כשפניהם עומדים עדיין הצללים נמשכת. הדומייה
לעומתנו. צוחקות

אחד אחד אחד

 מכותלי אדירה "התקווה" שירת ובקעה נשמעה לפתע
 כתלי את מילאה שבמהרה "התקווה" שירת הצינוק.

 מיד להורג. מוצאים שהמה סימן היה זה עכו. כלא
 אותנו. שמעו שהם ספק אין בשירה. אליהם הצטרפנו

 זה "התקווה". בשירת נתמלא הסביבה של השקט החלל
 הקול כאילו לפתע השיר את הפסיק לתלייה ההולך
 את אבשלום ששר בשעה כנראה באמצע. נקטע

 אמיץ. גיבור היה התלייה. דלתות נפתחו "התקווה"
"תקווה". היה מפיו שנשמע האחרון הקול

 זה היה הראשון. הגיבור הוצא דקות. כעשרים עברו
 אור בבוקר ארבע בשעה השלושה. מבין ראשון אבשלום.

 נשמעה רגעים מספר כעבור נשמתו. את הוציא ג׳, ליום
 היה. נקר מאיר השני, שזה, ידענו "התקווה", שירת שוב
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 עברו בשירה. אליו נצטרפנו כקודמו. התנהג הוא אף
 בשעה הוצאה. נקר מאיר של גווייתו דקות, עשרים
 מאיר נשמתו את הוציא דקות, וחמש ועשרים ארבע
 בקול השמיע האחרון אף אחרון. נשאר וייס יעקב נקר.
 באמצע אליו. נצטרפנו "התקווה". שירת את חודר

קולו. נקטע השירה

 של הכוכב בכך. שהרגשנו מבלי האיר היום עבר. הלילה
 מדוכאים הסתלקו. העורבים נעלם. הבוקר אשמורת
 הנפשי הזעזוע את לתאר נוכל לא נשארנו. וחיוורים
 של בחדרים מסתכלים עודנו חיילינו. בקרב הקשה
 ושוחחנו אלינו הסתכלו אמש עוד המיוחד". "היחס
 אתמול עוד ובדיחות. צחוק שוטפת ידידותית שיחה

 וערבים היהודים בין שנערכה כדור־יד בתחרות הסתכלו
.10־2 בתוצאות ונסתיימה

 לא. לא. הובלו. שדרכם לסורגים נסתכל לשווא אולם
 אתמול רק יתכן. כיצד יותר. אותם נראה לא לעולם
 יכולנו לא זה. גורל עם להשלים יכולנו לא אותם. ראינו

בחיים. עוד אינם חברינו ששלושת להאמין
 נכנסנו בשקט נשארנו. ובקדרות רב בצער תהומי, באבל
 להוציא היה יכול לא האחראי לכינוס. החדרים לאחד
 אבל. למסדר בודדות מילים הוציא רב בקושי מפיו. הגה

 הדרגות. לפי בשורות הסתדרנו נרות. להכין ניגשנו
אלה: במילים ופתח דום. פקד האחראי

 עדים היינו כולנו המסדר. למסיבת לומר מה אין
 לגרדום. הבוקר עלו אשר חברינו של האיתנה לעמידתם

 הנפשית בגבורתם חזו עינינו כי מילים להוסיף צורך אין
 קדושת על הצעירים חייהם את נתנו אשר הגיבורים של

 רגעי שלושה הגרדום גיבורי של לזכרם ושחרורה. הארץ
דומייה.

 שעלו המולדת גיבורי לזכר נשמות נר הבהבו. הנרות
עכו. במבצר תש״ז באב י״ב ליום אור לגרדום

אבשלום( )חביב אפרים סמל
 יעקב( )וייס שמעון ר.ק.
 מאיד( )נקר מאיד סגן

 הגיבורים שלושת עינינו לנגד ריחפו אלה דומייה ברגעי
 בגופנו. עברו וצמרמורת קור לנו. היו קרובים שכה

 מילותיו. את האחראי אמר בקושי בגרוננו. עמדו דמעות
 מאבל יצאנו יומיים לפני רק לחכו. דבקה כאילו לשונו
 נמצאים אנו שוב והנה ונחרב. שנפל המקדש על קשה

 צום. של יום על הכרזנו בחדרים. נשארנו באבל. ושרויים
 ציוו חברינו נקמה. ורגש זעם מרירות, כשבלבותינו

 מתחת מנגנת אבל מנגינת ינוקם. דמם דמם. את שננקום
 אלפים כי ידעו ידוע היקרים, אחינו הכרתנו. לסף

 לא עדיין העברי מהנוער חלק אבל אחריהם. עומדים
 יבינו. עוד אלה גם אולם והנופלים. הלוחמים בדרך הולך
 הגאולה את נביא ועוד במקומם, יבואו אחרים אלפי

 דגלנו יתנוסס עוד השדודה. ולארץ הנרדף לעם והשחרור
 עוד ירושלים. ציון, בעיר דוד של מגדלו על לבן הכחול
 גם בהמונים, נתקבץ ואז אבותינו. מלכות את נקומם

 קדושי של לקברם ונעלה בדרכם, הלכו שלא התועים
 אליעזר אלקחי, מרדכי גרונר, דב יוסף, בן שלמה ישראל,
 פיינשטיין, מאיר ברזני, משה דרזנר, יחיאל קשאני,
 נפלו אשר וייס, ויעקב נקר מאיר חביב, אבשלום
 קברם אזרחית, לדת יהפוך מותם החופש. במלחמת
 מקרבנו ימוש לא אלה גיבורים של זכרם למקדש,
לעולם.
המעמד. בהימנון נסתיים האבל מסדר

 ומיצר מעצור כל על תגר
 המרד כלהב תרד או תעל אם

 דבר אץ להצית אש שא
 ונפש דם הפקר רפש, הוא שקט כי

 הנכתר ההוד למען
 ההר את לכבוש או למות

כית״ר. מסדה, יודפת,

תש״ז אב י״ז
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האח־ד
הבוקר להורג יוצאו השלושה29.7.47

4ב־ לפועל יוצאו חביב, ואבשלום וייס יעקב נקר, מאיר על מיתה של הדין פסקי כי מוסרת, רשמית הודעה

 16ב־ למיתה שנידונו הנאשמים 3

 יוצאו הצבאי, ביה״ד ע״י 1947 ביוני

 ביולי 29 ג׳, יום )היום( מחר להורג

 של בהודעה נאמר בבוקר, ,1947

 מאתמול. הממשלתית המודיעין לשכת

 שמות כך. על הודיעו ולעו״ד לקרובים

 בן מאיר הם: למיתה שנידונו השלושה

 וייס, יוסף בן יעקב נקר, כדורי

 הדין פסקי חביב. אליעזר אבשלום

 8ב־ הראשי הצבא מפקד ע״י אושרו

ביולי.

ל־ נועדה הנידונים של להורג הוצאתם

 המרכזי הסוהר בבית בוקר לפנות 4

 אבשלום של הוריהם בקשת בעכו.

 מהנידונים להיפרד נקר ומאיר חביב

 עו״ד המשטרה. ע״י נדחתה מותם לפני

 מפקד אל בערב בשמונה הוזמן לויצקי

 איטל, מר ירושלים, מחוז משטרת

 להוציא ההחלטה על לו שהודיע

 ביקשו הוא הדין. פסקי את לפועל

 עו״ד הנידונים. להורי כך על להודיע

 אבשלום הנידון של לביתו פנה לויצקי

 להשתדל ביקשו ההורים חביב.

 לאחר מבנם. להיפרד לפחות שיוכלו

 של הוריו לבית לויצקי עו״ד הלך מכן

 נקר של אמו כי נתברר נקר. מאיר

 כיוון לחיפה, הבוקר עוד יצאה

 בכלא בנה את לבקר רשיון שקיבלה

 אביו בבוקר. 9ב־ ג׳ יום היום, עכו

 חביב של ואמו אביו וכן נקר של ואחיו

 לצפת, מיוחדת במכונית בחצות יצאו

 שם תיערך המשטרה הודעת לפי שכן

הנידונים. הלווית בבוקר 6.30ב

 העליון לנציב המוסדות פניית
 פרסמה היהודית הסוכנות הנהלת

 האישור דבר שנודע לאחר אמש

 את המוות דין פסקי של הסופי

 אלו אחרונות "בשעות הבאה: ההודעה

 לנציב פנייתנו את מחדשים אנו

 המיוחדת הוועדה בקשת את שימלא

 המוסדות כל ושל האו״מ מטעם

 ישראל, בארץ האחראים היהודיים

 את היהודי העם ומן היישוב מן וימנע

הזאת". החדשה הטרגדיה

 לשעה סמוך מודיע: בירושלים סופרנו

 כי רשמיים, ממקורות נודע 8.30

 את לפועל להוציא החליטו השלטונות

 על בירושלים הצבאיים הדין פסקי

 חביב, ואבשלום וייס יעקב נקר, מאיר

 בפריצת השתתפותם בעוון שנידונו

 לא״י, הראשי הרב פנה מיד עכו. כלא

 עם טלפונית והתקשר הרצוג, ד״ר

 ראיון ביקש הוא הממשלה. ארמון

 העליון הנציב של שלישו אולם מיוחד,

 הראשי הרב עסוק. הנציב כי מסר,

 הנציב לפני להביא השליש מאת ביקש

 בקשתו את דחוף באופן העליון

 שישתמש הראשי הרב של האחרונה

 שלושת את ויחונן העליונה בסמכותו

 ביקש מיוחד ובאופן למוות. הנידונים

 כי יזכור, העליון שהנציב הראשי הרב

 בנפש אבדות היו לא זה במקרה

 להתחשב יש וכי הממשלה, לכוחות

האו״ם. הכרעת ערב בכללו במצב

 לארמון פנתה מאירסון ג. מרת

 הנציב עם ראיון בבקשת הממשלה

 נענתה. לא היא גם אך העליון,

 הנציב של לשלישו מסרה זה ובמקום

 היהודית הסוכנות של בקשתה את

 שלושת של להורג הוצאתם את למנוע

הנידונים.

 פנה צבי בן י. מר הלאומי הועד נשיא

 של משלישו וביקש הממשלה לארמון

 את העליון הנציב בפני להביא הנציב

 את לחון הלאומי הועד בקשת

 כי השליש, ענה הנמסר, כפי השלושה.

 רגישות את יודע העליון הנציב

 את לשנות יכול אינו אך היישוב,

החלטתו.
הנידונים ומי מי

 סנדלר, של בנו הוא ,21 בן נקר, מאיר

 במשפחה מטופל עיראק, מעולי

 בית בשכונת גרים ואמו אביו גדולה.

 אח עוד לנקר בירושלים. ישראל

 וחצי שנתיים שירת אחיות. וארבע

המלחמה. בזמן בצבא

 מחנה מפליטי ,21 בן וייס, יעקב

 הגיע הוא באירופה. נאצי השמדה

 כשנה לפני ההעפלה בדרך לארץ

 מכל ושכול ומאם מאב יתום וחצי.

 נולד הנאצים. ע״י שהושמדו קרוביו

 קרובים לו אין בציכוסלובקיה.

 בשכונת הגרה לדודה פרט בישראל,

חיפה. ליד שאנן נווה

 הספר בית חניך ,23 בן חביב, אבשלום

 עורות לסוחר בן בירושלים, תיכון

 כשנתיים. בפלמ״ח היה ידוע. ירושלמי

 את שגמר לאחר חרוז־ עין בקיבוץ היה

 באוניברסיטה שנה למד לימודיו,

ואחות. אח לו העברית.

ההאשמה
 השתתפותם על לדין הובאו הנאשמים

 לשחרורם שהביא עכו כלא בפריצת

 כ־ ביניהם אסירים, 170מ־ למעלה של

 בית ערבים. פליליים פושעים 150

 ישב הנאשמים, את שדן הצבאי, הדין

 מ. מהקולונל מורכב והיה בירושלים

 וקפטן האנטאר לי מייגיור פאל; א.

 האחרים, הנאשמים שני סטיוארט.

 נהנו ציטרבוים, ונחמן מיכאלוב אמנון

 עליהם והוטל לגילם ביחס הספק מן

העליון. הנציב עיני ראות לפי מאסר

החקירה ועדת החלטת
 לא״י החקירה ועדת קיבלה ביוני 22ב־

 לשונה: שזה החלטה, האו״ט מטעם

 הועדה חברי שרוב העובדה "נוכח

 בלתי להשפעה דאגתם את הביעו

 עליה שהוטל התפקיד מילוי על רצויה

 שעלולה הכללית האסיפה מטעם

 המיתה, דין גזרי 3 להוצאת להיות

 חברי של בהשקפתם ובהתחשב

 הבעיה על להחלטה בנוגע הועדה

 האספה שקיבלה הארצישראלית

 מחליטה ,1947 במאי 15ב־ הכללית

 למזכיר יעביר ראש שהיושב הוועדה

 זו מהחלטה העתק האו״מ של הכללי

 הנידונים, מקרובי שנתקבל ומהמכתב

 המנדטורית". למעצמה העברה לשם

 הועדה הודיעה הנידונים 3 לקרובי

 להתערב יכולה היא שאין

 אבל בא״י, המשפטית באדמיניסטרציה

 בנסיבות הוועדה, בתפקיד בהתחשב

 לב לתשומת העניין הובא הקיימות,

המתאימים. השלטונות

הראשי המזכיר תשובת
 המזכיר מסר הועדה לפניית בתשובה

 למזכיר מכתב א״י ממשלת של הראשי

 לו נודע כי אומר, הוא בו הוועדה,

 האו״ם, ועדת החלטת על מהעיתונות

 על שהוצאו המיתה דין פסקי וכי

 אושרו לא עדיין עכו, נאשמי השלושה,

 ברמז אמת "אין הצבא. מפקד ע״י

 הראשונה ישיבתה ביום הוצא שפס״ד

 הרגילה בדרך שלא הוועדה של

מכתב. באותו נאמר משפטי", בתהליך

אביב בתל הרושם
 ערב לפנות בת״א שהופצו השמועות

 חביב, אבשלום השלושה, תליית על

 בכלא הכלואים וייס, ויעקב נקר, מאיר

 הרשמית ההודעה עם נתאשרו עכו,

 בשעת ,9.30ב־ ירושלים ברדיו

 התפשטה הידיעה האנגלית. השידור

 כולה העיר פני על הבזק במהירות

 ליד מתאספים אדם המוני נראו ומיד

 לשם הירקות וחנויות המכולת חנויות

 בערך 10.15 ב־ מצרכים. קנית

 עכו כלא עם קריצמן העו״ד התקשר

 הוצאת של מדויק מועד על לשאול

 הנידונים משאלת לפי כי לפועל, פס״ד

 ביצוע בזמן נוכח להיות צריך הוא היה

 לעו״ד מסרו בטלפון הדין. פסקי

 צרלטון מר הכלא בית שמפקד קריצמן

 אמר בקו שדיבר סגנו בבית. איננו

 לביצוע ההחלטה על כלום יודע שאינו

 הוראות כל לי "אין הוסיף: הוא פס״ד.

לפועל". להוצאה בנוגע

הנידונים בקשת
 העו״ד סיפר סופרנו עם בשיחה

 אצל ביקר שעבר בשבוע כי קריצמן

 בשיחה בעכו. הכלא בבית הנידונים

 עו״ד גמור. רוח קור הראו אתם

 הנידונים מאת כוח ייפוי קיבל קריצמן

 מסוימות, במסיבות כרצונו לפעול

 בקשות או חנינה בקשת להגשת פרט

 אליו בדבריהם לשלטונות. דומות

 כי מבקשים שהם הנידונים הודיעו

 הרב נוכחים יהיו פס״ד ביצוע בזמן

 לפניו, להתוודות שיוכלו לוין, אריה

 בזמן אצלם ביקר הרב קריצמן. ועו״ד

 תפילין להספקת ודאג פעמיים האחרון

 מתפללים היו הם קדושה. ותשמישי

 ההורים וטליתות. בתפילין יום כל

 במקום שעבר, גי ביום אצלם ביקרו

 נועדו כן הרגיל. הביקור יום שבת, יום

 בביתו ביקרו אמש היום. אצלם לבקר

 של ואחיו אחותו קריצמן העו״ד של

 בהיותם להם, שנודע חביב, אבשלום

 אתמול השלטונות. החלטת על בת״א,

 הנידון של אחותו בתל־אביב שהתה

 עמדה היא מהונגריה. וייס, יעקב

בעכו. אחיה אצל היום לבקר

 הודעה קיבל קריצימן עו״ד
לעכו לצאת

 ת״א משטרת שוטר הגיע 11.15ב־ רק

 מוכן להיות קריצימן לעו״ד להודיע

 עליו פס״ד. אושר כי עכו, לכלא לצאת

 וייס, ארית הגברת את בדרך לקחת

וייס. יעקב הנידון, של אחותו
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הבוקר נתלו הנידונים
 - פרי נשאה לא הלאומיים המוסדות בקשת - חמורים זהירות אמצעי נקטו השלטונות לונדון: רדיו

ייתלו החטופים כי מודיע אצ״ל - קהל בהשתתפות בצפת התקיימה ההלוויה

 נקטו ישראל בארץ מודיע: לונדון רדיו

 חמורים, זהירות אמצעי השלטונות

 של לפועל הוצאה על שהוחלט מאחר

 הנידונים שלושת נגד המוות פס״ד

 הנהלת עכו. כלא על בהתנפלות

 ברגע פנו, הראשית והרבנות הסוכנות

 לחון העליון לנציב בקריאה האחרון,

 הוצא כן פי על אף הנידונים. את

 כי סבורים לפועל. הדין פסק הבוקר

 החטופים, הבריטים הסמלים שני

 פסק לפועל שיוצא אחרי מיד ייתלו

 כן הנידונים. שלושת של הדין

 טרור בפעולות אצ״ל אנשי מאיימים

הבריטים. הצבא כוחות נגד

 מאירסון גולדה פנתה האחרון ברגע

אלה: בדברים העליון הנציב אל

 אליך פונה אני זו אחרונה "בשעה
 לחסוך בך ומפצירה חנינה בבקשת

 הטרגדיה את היהודי ולעם לישוב
הזאת".

 לעכו. רב צבא נהר אחה״צ ב׳ ביום

 משמרות הועמדו העיר במבואות

 הסוהר בית בחצר השמירה צבא.

 הגרים הערבים הוגברה. לו ומסביב

 לא נדרשו הסוהר בית בקרבת

 להסתכל לא וגם ברחוב להסתובב

 באו ערב לפנות 6.30ב־ החלונות. דרך

 גדולות מכוניות שלוש הסוהר לבית

 הצבא של אחראים מפקדים ובהן

 שנכנסו האנשים בדיקת והמשטרה.

 דין פסקי קפדנית. הייתה הסוהר לבית

 בוקר לפנות 5ב־ לפועל הוצאו המוות

 בית מנהל נכחו: קצרות. בהפסקות

 הסוהר בית מנהל הכללי, הסוהר

 הצבא של גבוהים קצינים בעכו,

 עלו הנידונים שלושת והמשטרה.

בפיהם. "התקווה" ושירת לגרדום

 הוזעקו בחיפה קדישא חברה אנשי

 כדי לעכו לצאת השכם, בבוקר

 בצפת. לקבורה הגוויות את להעביר

 לפנות 4.15ב־ לנו: מודיעים מצפת

 מ. את השלטונות נציגי העירו בוקר

 ואת צפת, קהילת ראש פודהורצר,

 על להם והודיעו זילברמן, הרב

 את לפועל להוציא הממשלה החלטת

 הנידונים את ולהביא המוות דין פסקי

 נתבקש הקהילה ראש בצפת. לקבורה

 ולהכין קדישא החברה עם להתקשר

הקברים. את

 הסכימו הקהילה, ראש בקשת לפי

 צפת על עוצר להטיל לא השלטונות

 הלוויה. בעת הגבלות כל ולמנוע

 בלוויה. להשתתף לקהל רשות ניתנה

 על שמרו יהודיים ונוטרים שוטרים

הלוויה. בשעת הסדר

 ומצפת לצפת הרכב כלי תנועת

 נותק 7 עד הבוקר היום. לכל נאסרה

 מחוז ובין חיפה בין תחבורה קשר כל

 בכביש והן נצרת בכביש הן הצפון,

התנועה. הורשתה אח״כ עכו.

30.7.47

היייד חביב, ואבשלום נקר מאיר וייס, יעקב
בצפת לקבורה והובלו בפיהם "התקווה" כששירת עכו במבצר לגרדום הועלו

בצפת הלוויה
 בבוקר 10 בשעה מודיע: בצפת סופרנו

 ההרוגים, שלושת של הלוויה יצאה

 מכוניות. בשיירת כנען, הר ממשטרת

 ועליה צבאית מכונית נסעה בראש

 קרובי עם מכונית ומאחוריה הגופות

 מחיפה קדישא" ה״חברה המשפחה,

 המוביל הכביש צדי משני ועיתונאים.

 מצפת המונים עמדו הקברות לבית

 הקברות לבית בכניסה בבכי. ומיררו

 נערכו וכאן ההרוגים שלושת הונחו

 של רבה זילברמן, הרב ההספדים.

 קמנו יגון וספוגים רצוצים אמר: צפת,

 חכינו באב, תשעה מאבל אתמול רק

 עמנו אסון. קרה שוב והנה לנחמה

 לעם ונתלכד הפרוד את מתוכנו ישרש

 קהילת ראש פודהורצר, משה ר׳ אחד.

 בפני היישוב הועמד שוב אמר: צפת,

 הקשיחה שוב ומר, קשה ניסיון

 לכל נענתה ולא לבה את הממשלה

 לחנינת החוגים, מכל הפניות,

 לבכי לשמוע רצתה לא הנידונים.

 היחידה האחות ולתחנוני ההורים

 האסון נוכח המשפחה. מכל ששרדה

 השלום למען להתלכד עלינו החדש

 אמר: ברזל ברוך ר׳ האומה. ואחדות

 חיינו את מפקירה בריטניה ממשלת

 חוקים בשמירת עצמה את ומצדיקה

 אביו "קדיש" אמר אחייב חוקיים. בלתי

 נקר מאיר של אביו חביב. אבשלום של

 לקול רחמים" מלא ו״אל "קדיש" אמר

 דרכה המשיכה הלוויה ההמונים. בכי

 ליד הקברים ניכרו בו הקברות לבית

 של וקבריהם תרפ״ט קדושי קברי

 ליד ורוזנבוים. קאשני אלקחי, גרונר,

 החברים. אחד הספיד הפתוח הקבר

 וייס אחריו נקר, נקבר הראשון

 לבושים היו ההרוגים חביב. והשלישי

 עם ונקברו כחול־בהיר מצבע בגדים

 הגולל סתימת אחר ונעליהם. בגדיהם

 מלא ריאל "קדיש" הקרובים אמרו

 והקהל "התקווה" הושרה רחמים".

 למשך דקות. שלוש במשך דום עמד

 - הקהילה ועד ע״י הוכרז הלוויה זמן

 שהוטל הדרכים עוצר מלאכה. ביטול

 צפת - וראש־פינה צפת - מירון בדרך

בערב. שבע שעה עד נמשך

מספרים המשפחה בני
כהן י. סופרנו מאת

 לפנות 4ב־ משלוותה נעורה צפת

 מר המחוז, קצין שהגיע בשעה בוקר,

 השלטונות כוח באי בלוויית כהנא, א.

 מר העברית הקהילה ראש של לביתו

 החלטת את והודיע פודהורצר

 לקבר ההרוגים את להביא השלטונות

 מעכו הוטל דרכים עוצר בצפת.

 כך על הודיעו לא כי אם לראש־פינה,

 ביטול על הכריזה הקהילה רשמית.

 החנויות וכל הלוויה בשעות מלאכה

 אימים ליל הצהריים. עד סגורות היו

 בי ביום עוד ההרוגים. להורי היה

 מנוחתם. את הדריך סמוי רגש בבוקר,

 בו לבקר שיורשו מהשלטונות בקשתם

 הודיעו אך נדחתה, בניהם, את ביום

 הרגיל לביקור לחכות שעליהם להם

 אתמול ביום כלומר ג׳, ביום

 של ואמו חביב של אחיו בצהריים...

 מירושלים בערב שני ביום יצאו נקר

 אצלם לבקר מנת על שם, ללון לחיפה

 כי ידעו לא לחיפה בהגיעם גי. ביום
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 לויצקי עו״ד בא 9 בשעה ערב באותו

 לנסוע להזמינם בירושלים, לבתיהם

 התרוצצו הלילה חצות עד לעכו.

 ידיעה לקבל כדי האומללים ההורים

 רשיון נתקבל בלילה 12ב־ מירושלים.

 שם לחיפה. במכוניות יצאו וההורים

 שחיכו והאם האח אליהם הצטרפו

 בקר לפנות 5ב־ רק ה״רגיל". לביקור

 אח ההורים, - מכוניות בשתי יצאו

 נקר של ההורים חביב, של ואחות

 אולם וייס, של היחידה והאחות

 הישר עכו דרך העבירום השוטרים

 ידעו טרם בצפת, כנען הר למשטרת

 רק בניהם. עניין נמצא שלב באיזה

 את שפגשו העיתונאים של מפיהם

 ואפל צר בחדר השכולים ההורים

 נודע בצפת, המשטרה בבניין למחצה

 ובתחנונים בבכי המרה. האמת להם

 להרשות מהשלטונות ההורים ביקשו

 בירושלים, בניהם את לקבור להם

 בני בעוד גמור. בסירוב נתקלו אולם

 קצין נכנס - בבכי ממררים המשפחה

 קטנות. חבילות שלוש ובידו משטרה

 שונים וחפצים בגדים אלה היו

במאסרם. מהצעירים שנלקחו

 אחוזי בעודם ההורים ליד ישבתי

 מר בבכי להם. שקרה מהאסון תדהמה

 עם האחרונה פגישתם על סיפרו

 - אבשלום סיפרו: חביב הורי בניהם.

 21 לו מלאו כבר לא זה הארץ, יליד

 כך ואחר תיכון ספר בית גמר שנה.

 תלמיד היה באוניברסיטה. למד

 ביום למשפחתו. וקשור מסור מצטיין,

 האחרון הביקור זה היה שבוע, לפני ג׳

 כועס אתה "אבא אביו: את שאל אצלו.

 לשגות להוריו נתן לא במכתביו עלי?"

 הודיע לו, הצפוי את ידע באשליות.

 מכלא במכתבו אותנו. עודד וגם

 מאושרת כמה נא "ראו כתב: ירושלים

 כולנו זכינו שנה 25 לפני משפחתנו,

 מסודרים הננו למולדת, לעלות

 בית של מצבו ראו ב״ה. טוב, ועובדים

 משפחה קורבנות.הביאה כמה חברי:

 אחד קורבן רק ואנחנו, כיהודים. זו

 החזיקו גאים, היו משפחתנו. מקריבה

 "מצינוק לנו: כתב כן לפני מעמד".

 איתן. רוחנו לכם. כותב אני התלייה

 היה בבית כמובן, ועליזים. שמחים אנו

 לאבשלום דבר"... אין אולם טוב, יותר

 האחרון מכתבו ואחות. אח עוד

 של הוריו לתעודתו. נמסר לא מהוריו

 בננו למאיר מלאו השבוע סיפרו: נקר

 מזרח בת״ת למד בילדותו שנה. 21

 שנים וארבע התגייס 16 בן בירושלים.

 האחד בבית. לו אחים 5 בצבא. שירת

 מאיר התנדב כשבועיים לפני עיוור.

 עזיז ישב שבו המוות לתא לעבור

 והיה למיתה הוא גם שנידון מזרחי,

 אמר אצלו בביקורנו בתאו. בודד

 תקווה. שיש מאמין שהוא תמיד

 ומחתה פיה קפצה וייס של אחותו

 דמויות עברו לנגדה בעיניה. דמעות

 מחנות ויתר ואושווינציים מברגן־בלזן

 הוריה נספו שבהם באירופה, המוות

 גלמודה. היא יושבת עתה וקרוביה.

 סיפרה: אח״כ לדבר, סירבה תחילה

 דיברנו שוב לאחרונה. ביקרתיו בשבת

 זיכרונות והעלינו המשפחה בענייני

 על להעלות יכולנו לא ילדותנו. מימי

 לבוא. האסון קרוב כה כי דעתנו,

 קומץ עמי לקחת אלא לי אין ועתה

 אחי של קברו ממקום א״י, מעפר

האחרון...

 דמה המוקדמות הבוקר משעות

 פלוגות ממש. לחזית כנען הר אתמול

 הסביבה. בכל עמדות תפסו צבא

 על עברו שוב 9.30 עד בבוקר משבע

 רק איומה. צפייה של שעות ההורים

 כוח צבאית שיירה הביאה 9.30 בשעה

 גוויותיהם את משוריינות מכוניות של

 במכוניות באו ועימהם ההרוגים, של

 מחיפה קדישא חברה אנשי אזרחיות

 לפנות חמש בשעה לעכו שהוזעקו

בוקר.

 הנקמה׳ יצר את כיבשו הראשיים: הרבנים
 אוזניה את אטמה שהממשלה על עמוק, ויגון כאב מלאי

 פסק את לפועל והוציאה ומנהיגיו כולו היישוב לקריאת
 הרגו שלא העובדה למרות מישראל, הנפשות שלוש על המוות

 ישראל עם של כשהבעיה הזאת ההכרעה בשעת דווקא נפש.
 זאת, בכל פונים הננו - המאוחדות האומות ע״י נידונות וארצו
 שני גורל נתון שבידיהם לאלה לעמנו, והיקר הקדוש כל בשם

 ויגון אבל עטופי היותכם כל עם לאמור: הבריטים החטופים
 שבלבכם, האנושיות רגשי את הגבירו קצף, ורתוחי קודר

 ושם שמים שם קדשו המבחן ובשעת הנקמה, יצר את כיבשו
החטופים. של המידי שחרורם ע״י וארצו ישראל

עוזיאל חי מאיר בן־ציון הרצוג, הלוי אייזיק יצחק

ישראל לארץ הראשיים הרבנים
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העיתונות בראי - התליות בצל

 תליות על העברית העיתונות תגובת

 מעשה כוונת את מדגישה עכו מתקיפי

 בארץ. המתיחות את להגביר השלטון

 לתוצאות חרדה מביעה העיתונות

 הסמלים בשני נקמה למעשי - התליות

 לשלטון ישמשו אשר החטופים,

 אכזרית להתעללות נוספת אמתלא

כולו. ביישוב

 לונדון עיתוני דעת את מוסר "משמר"
 בתולדות ביותר הקשה השבוע זהו כי

ישראל". ארץ
 שנחוצה "אפשר אומר: "משמר"

 כדי עלילה, ביותר הגדולים ליריבינו

 זוהי אם ניצחת. מכה אותנו להכות

 לא הפוכה: מגמה לנו הרי מגמתם,

 הטמונה הפרובוקציה בפח להילכד

לרגלינו".

הדמים דרך

 כי לדעת, לא יכולה אינה "הממשלה

 הארץ את תשקיט לא זו דמים בדרך

 כותב - כנו״ על הסדר את תחזיר ולא

 הממשלה החלטת על בתגובה "דבר"

 הנידונים שלושת את לגרדום להעלות

 כשם משערת, וודאי "היא למוות.

 תהא אם כי התושבים, שמשערים

 על הדין פסקי לביצוע כלשהי השפעה

 השפעה תהא זאת הרי בארץ, המצב

 הממשלה החליטה זאת ובכל שלילית.

 ובכל הדין. פסק את לפועל להוציא

 את הממשיך הצעד את עושה היא ואת

 רבים, דחפה אשר האסונות שרשרת

 ואשר ההרס, לדרך יצירה מחיי

 ישראל צעירי שלושה עתה, הביאה

לגרדום."

 הפוליטי הגרדום ביטול
כותב "הצופה"

 "יציאת פרשת של תוכה "בתוך

 במידה אותנו שהסעירה אירופה"

 ראשנו על נחתה כמעט, ללא־דוגמה

 לשלושת הגרדום חדשה: מהלומה

עכו. בכלא ישראל צעירי

 שלא המעפילים ספינות גירוש כעניין

 - להתגרות מתיחות, להוסיף אלא בא

 לפועל שהוצא השני, העניין כך

 וההתחננויות, הבקשות כל למרות

 בימי עכשיו, דווקא לפועל ושהוצא

 העלמין בבית האחרונה למנוחתם השלושה את מלווים המונים

בצפת העתיק

 למצוא טורחת אינה היא זעזועים;

 הכל עושה אלא המעגל, מתוך מוצא

 להכות וכך המעגל, את לבצר כדי

 והעם". היישוב של החיים בעורק

 - לשלטון ״ברור מוסיף: והעיתון

 של מעשיהם את ישתק לא גרדום

 פחדו יטיל לא גרדום הפורשים.

 את יערבל עוד הוא אדרבא: עליהם.

 יותר. חמורה דמים במערבולת הארץ

 הפוליטי. הגרדום בביטול הוא הפתרון

 בעליה לידי הארץ מפתחות במסירת

החוקיים".

לאצייל פניה

 של חבריהם אל פונה "הארץ"
 האימפריאליסטית המדיניות קורבנות
 "הם החטופים: את לשחרר בקריאה

 חיי את להציל כדי הכל את עשו

 האחרון הגבול עד הלכו הם חבריהם.

 זאת אין הצליחו. לא הם עליו. ועברו

 ושלמים גדולים להצליח. לא חרפה

 פונים אנו אך הזה. בעולם נכשלו מהם

 יעשו שלא במשאלה, היום אליהם

 את להציל ניסיונם את פלסתר

 ששני כמונו הם יודעים חבריהם.

 בידיהם שנפלו האנגלים הבחורים

 בטרגדיה אשמים אינם במקרה,

 אלא אינם הם גם הבוקר. המתחוללת

 נעלמה, יד של עיוורים קורבנות

 אנו מאמינים התבשיל. את שהקדיחה

 שבידיהם היהודיים שהבחורים

 אינם האנגלים הבחורים שני נמצאים

 שעשו, מה עשו לא הם לדמם. צמאים

 יראו חבריהם. חיי את להציל כדי אלא

 את לחופשי ויוציאו לעולם, גם זאת נא

 כאשר האנגלים, הבחורים שני

 על לשמור עוד יכולה אינה החזקתם

היהודים". הבחורים חיי

 מתחתינו טמונה שעון פצצת
מזהיר: אחרונות" "ידיעות

 למנוע לעצור! - האחרון ברגע לעצור

 לתוך ידרדר שהיישוב הכוח, בשארית

 ברור לרגליו! היום הפעורה התהום

 כל פריקת לנו, שמחכה מה לכל, עתה

 חוק. כל הפרת מעצור, כל ביטול רסן.

 ההגיוניים, החישובים כל קץ

 המשפטיים, ההומניטריים,

 הפקר - הצדדים משני התועלתיים.

 לדיכוי הגורם ועונש ואנדרלמוסיה,

 קסמים, מעגל עונש. הגורר ודיכוי

 עוד בקרבנו יש אם המדרון. מעגל

 יקומו - לאצטלתם הראויים מנהיגים

 פצצת בפני היישוב את לשמור מיד!

 ושעת מתחתנו, הטמונה השעון

ובאה. מתרגשת התפוצצותה

הבריטי הצבא הוצאת הפתרון:

 יוצא ללא היישובית, העיתונות כל

 גודל על אמנם התריעה מהכלל,

 אחרי ליישוב האורבות הסכנות

 הנידונים. שלושת של להורג הוצאתם

 היה העם" ש״קול לציין יש אולם

 כיצד קונקרטית דרך שהראה היחיד

 הבריטים החיילים חיי על לשמור

 ממשלת "אם יחד: גם היישוב ושלום

 החיילים חיי על להגן כוונתה בריטניה

 היא זו למטרה הדרך הרי - האנגלים

 אלא מוות, דין פסק הוצאת לא -

 אם מהארץ. הבריטי הצבא הוצאת

 את להבטיח רוצה הבריטית הממשלה

 זו למטרה הדרך הרי בארץ, השלום

 היהודים לידי השלטון מסירת היא

 האדמיניסטרציה והוצאת והערבים,

מהארץ." הבריטית
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השלושה תליית על בארצות־הברית מחאה סערת
העולמית" הקהל בדעת זלזלה בריטניה - ביותר אכזרי ״מעשה סילבר: ד״ר

 של לגרדום העלאתם - ניו־יורק

 עוררה היהודיים, הצעירים שלושת

 אמריקה. יהודי בקרב סערת־מחאה

 לשעת האמריקנית הציונית ׳המועצה

 ד״ר בחתימת הודעה פרסמה חירום׳,

 הוצאת את המכנה סילבר, הלל אבא

 אכזרי "מעשה בשם לפועל פס״ד

 העובדה לאור בייחוד ביותר".

 את עוד סיימה לא או״מ שוועדת

 נמשכת א״י בבעיית וחקירתה עבודתה

עדיין.

 בארץ־ "התליות אמר: ווייז סטפן ד״ר

 נפשי. עומקי עד אותי זעזעו ישראל

 ׳הועד גם מאוד". אכזרית פעולה זוהי

 ארץ־ישראל׳, למען הנוצרי האמריקני

 ארץ־ישראל למען האמריקנית ׳הליגה

 פרסמו הצה״ר׳ ויברית חופשית׳

 בארץ־ התליות בגנות חריפות הודעות

ישראל.

 היהודית ׳הועידה - ניו־יורק

 לממשלת בקריאה פנתה האמריקנית׳

 כדי או״מ אצל צעדים לנקוט ארה״ב,

 הבריטית לאדמיניסטרציה קץ לשים

 ההוצאה בעקבות באה זו פניה בא״י.

 שלושת על המוות דין פסק של לפועל

 הועד יו״ר ליפסקי, מר האצ״ל. אנשי

 היהודית הוועדה של הפועל

אמר: האמריקנית,

 צעירים שלושה של להורג "בהוצאה

 יהודים בשחרור הנאשמים יהודיים

 של פנייתה אף על עכו, מכלא וערבים

 ובקשותיהם או״מ של החקירה ועדת

 הוכיחה כולו, העולם יהודי של

 בראש לצעוד ראויה שאינה אנגליה,

 ראויה ושאינה בינלאומיים בעניינים

 שתיקתה האומות. בין ביחסים לאמון

 למצב בקשר אמריקה של והסתייגותה

 בעולם, השלום את המסכן בא״י,

 מדעת להתעלם בריטניה את עודדו

 בקריאת ולזלזל העולמית הקהל

 שביתת לקיים המאוחדות האומות

בארץ־ישראל. נשק

הסטודנטים של דעת גילוי
 של הסטודנטים הסתדרות

 את פרסמה העברית האוניברסיטה

 נוכח "נזדעזענו הבא: גלוי־הדעת

 אבשלום חברנו של להורג הוצאתם

רעיו. ושני חביב

 להליט יצליח לא צביעות מסווה שום

 של הפרובוקטיבית הכוונה את

 הארץ את להטיל - המדכא השלטון

 הקבוצות ופורענות. לקלחת־דמים

 אמתלה אלא משמשות אינן הפורשות

 הנוער עם - כאחד השלטון. למזימות

 נאזור - בארץ כולו העברי והיישוב

 את לקדם כדי כוחותינו, מלוא את

 חירותנו את ולהגשים מפעלנו

 כל חרף הזאת, בארץ ועצמאותנו

 של ומזימות־הדמים הפרובוקציות

הרשע." שלטון

 צמו בית־לחם אסירות
 לגרדום ההעלאה ביום

 השכולות המשפחות אצל הביקורים

 בין אתמול, נמשכו השלושה של

 לוין. אריה הרב היה המנחמים

 והעצורות והאסירות בעכו, האסירים

 פסה״ד הוצאת ביום צמו בבית־לחם,

לפועל.

 התלייה לאחר התשובה
 שני לויצקי עוה״ד קיבל אתמול

 העליון מהנציב תשובה מכתבי

 אשר השלושה, בעד החנינה לבקשות

 ובשם המשפחות בשם בשעתו שלח

 וייס שיעקב הציכים הפרטיזנים איגוד

בו. חבר היה

 הבקשות שתי על הנציב תשובת

 היה יכול לא אך בהן שעיין הייתה

 ע״י שנתקבלו ההחלטות את לשנות

הממשלה.

הדים
"SUB JUDICE"

30.7.47

 הקסם מלת תכסה האיוולות כל על

 סיגלו והבריטים ״sub judice״

 והפכוהו הרומי הביטוי את לעצמם

למלת־קסם.

 מוגדלת עלייה תובעים היהודים

 שאלת שתוכרע עד בתקופת־הביניים,

 משיבים: והבריטים או״ם, ידי על א״י

 sub״ עדיין השאלה יכולים, איננו
JUDICE."

 שלושת לטובת מתערבת ארים ועדת

 שהוצאתם ומזהירה למוות הנידונים

 בארץ, השקט את תפר להורג

 ״,sub judice״ משיבה: והממשלה
 מפקד ע״י אושר לא עדיין ,התיק

הצבא.

 המייגיור גורל מה לדעת רוצה הציבור

 בעניין החקירה העלתה מה פאראן.

 משיבה, והממשלה רובוביץ, אלכסנדר

 אחר ותמיד ״,sub judice״ העניין

 ״sub judice״ יותר אינו שהעניין
מדי". "מאוחר כבר

 ,יפהי ידועים היישוב יירגשות
 הלונדוני "טיימם" של סופרו

 ההעלאה ערב כתב, בירושלים

 עכו: כלא פורצי שלושת של לגרדום

 לעזור רוצה ש״ההגנה" נכון זה "אם

 סימן זה הרי הערובה, בני לשחרור

 למיתה שנידונו הטרוריסטים שגורל

לליבה". נוגע אינו

 של סופרו ידע מנין קצת, מוזר

 "דבר" של מאמרו את ה״טיימס"

 כאשר שנתפרסם? קודם עוד אתמול

 לגולדה הראשי המזכיר מ״מ השיב

 זה בעניין היישוב "רגשות מאירסון

 זאת את ולקחנו יפה לנו ידועים

התכוון? לכך האם - בחשבון״

 "משמר" של העקום בראי
 הבריטית בעיתונות לונדון, ברדיו

 אתמול ניתנה העולם, עיתונות ובכל

 של לגרדום העלאתם על הידיעה

 הידיעות. כל בראש הנידונים, שלושת

 דידו, לגבי "משמר". - סבר כן לא

 מיניסטר של התפטרותו של האיום

 של זו על עדיפה הבריטי, הבריאות

לגרדום. היהודים שלושה העלאת

 הוא אף "דבר", - ״משמר״ ובדרך

 ובמקום בצורה אותה ונתן הבליע

 למאורעות כרגיל, מקדיש, שהוא

 מתוך כנראה אולם ואינדונזיה, בורמה

 חשובה ל״דבר" לגמרי. אחר חשבון

 חלוצות בתי "הקמת על הידיעה יותר

וברחובות". בנתניה



31.7.47

 עכו כלא על הממונה
 במעצר

 מפקח כי נודע - ד׳ יום ירושלים

 עכו, כלא על הממונה המשטרה

 ונמצא מתפקידו הודח טשרלון,

 לפועל להוציא שסרב מאחר במעצר

 עדיין אין בי. ביום המות דין פסקי את

לידיעה. רשמי אישור

30.7.47

 המסחר את השביתו אצ״ל חברי
 והשעשועים

 העיר ברחובות עברו אמש - ת״א

 כחברי עצמם את שהציגו צעירים

 בעלי את אלצו איומים ותוך אצ״ל

 ובתי החנויות את לסגור העסקים

השעשועים.

Certificate of Execution of Sentence.

IKile, tbe unbersf{jneb hereby declare that 
Judgment of Death was this day executed on prisoner 
No Q/3437 Yoooub Ben Yoseph Yetee 

of Aliyah

in the Central Prison,..........................at 4 ♦SO

hours in our presence.
Web this. 9?^ay of.... ..................19 4?

A/A0et•District comteel^

_ A.S.P.i/c Prison.
Medical Officer.

Police Officer.

30.7.47

 הכריזו בעכו היהודים האסירים
 התלייה ביום רעב שביתת

 לפי הכריזו, בעכו היהודים האסירים

 כל במשך רעב שביתת "פלשתין"

 כך: התליות סדר היה לדבריו היום.

 חביב. ואחריו וייס אחריו נקר, תחילה

 שירת את שמעו היהודים האסירים

 אתו. שרו והם חביב מפי "התקווה"

 שר וייס השירה. באמצע מת נקר

דקות. 4 כעבור ומת בעצבנות

31.7.47

 לגרדום השלושה העלאת ערב
 עכו כלא מפקד התפטר

 הממשלתית המודיעין לשכת מנהל

 עבודתו כי אתמול, אישר בירושלים

 עכו כלא מנהל ציארלטון, מר של

 ועתה התלייה, ערב בי ביום הופסקה

 הקשורה סודית חקירה מתנהלת

 משכם מיד הובא במקומו זו. בהפסקה

 לטרון, מחנה מנהל לשעבר קלאו, מר

 של לפועל ההוצאה את ניהל אשר

 מלענות נמנע סטאבם מר התליות.

 צ׳רלטון שמר הדבר נכון אם לשאלה

 התליות, את לפועל להוציא סירב

 היה עבודתו שלהפסקת הסכים אולם

התליות. עם קשר

_ T __________ • Dist. Supt. of Police
. ’ or Deputy.

1►
״. !4

• .•י
CERTIFICATE OF MEDICAL OFFICER.

]Lt •C01<mT •CeWfittf!

certify that I have this day examined the body of 
prisoner No. YfiCOUt) Ben Yofjoph ’166©;־

of Aliyah st.״nothcn^a

and on that examination I found that the said
0/3437 Yacoub Ben Yoeeph votes of 

Aliyah
• . «t «• ״ *

was dead and in my o’pi'njpo the cause of death was 
fracture of the odentoid process and dislocation of 
the vertabrae.

Web thi8®®tb#day of_JW>____ 19 J?•

MEDICAL OFFICER

 וייס יעקב של המוות דין פסק של לפועל הוצאה תעודת
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 שביצועו האצ״ל מפקדת הודיעה הדין פסק היוודע עם
תגובה. פעולת יגרור

 אחד של אביו ערובה. כבני בריסים סמלים שני נתפסו
 בקשת ובו מכתב האצ״ל למפקדת באיחור, כתב, מהם

 האצ״ל החליט ובתגובה השלושה, משנתלו אך חנינה.
 תשובה נשלחה הסמלים, שני על דינו גזר את לבצע

כדלהלן: הפנייה למכתב

בריטי לאב תשובה

 החרד אב של לרגשותיו מבינים ישראל, חיילי "אנו,
 הוא ואלוהים לבנים. ואבות לאבות בנים אנו גם לבנו.
 וגוברת ההולכת הדמים בשפיכות רצינו לא אנו כי העד,

 ודם. נפט צמאי עריצים בידי והכבושה השדודה בארצנו
 את אליה להביא רצינו היחידה. ארצנו היא זו קטנה ארץ

 לא זה אך והשלום. החופש כארץ לבנותה רצינו אחינו,
 באשמת - כמים שנשפך היהודי הדם ועל לנו, ניתן
 בוערות דם טיפות עתה נוספות — אכזרי משעבד אותו
 ארצם, את לשחרר אומר שגמרו עבריים, גיבורים של

למות. או עמם את לגאול
 בבקשת לפנות צריך היית אלינו לא פרייס, אדון כן, על

 הזקן נקר של בנם את שרצחו אלה אל אליהם, רחמים.
 אל התחשבו; לא ובבקשותיהם בימים, הבא חביב ושל
 חפים אנשים רבבות ובעקיפין, במישרין שרצחו, אלה

 להם לא ארצות הגונבים אלה אל וילדים, נשים מפשע,
 צריך היית אלה אל — שלמים עמים לכליה ומסגירים

 אבות על גם - ובנים אבות על שיחוסו בדרישה לפנות
 זכות שלילת של הפשע על הנהרגים בריטים ובנים
 סטריט, לדאונינג אליהם, לך ועתה, מאחרים. החיים
 הבריטים, האבות כל להגיב שצריכים כפי להם, ואמור

 העולם ימי בדברי ביותר המחפיר לתפקיד גויסו שבניהם
בני". את שרצחתם אתם הרוצחים, אתם להם: אמור —

22.9.47

״1946 בהודו כמו - ישראל ״בארץ

 "פורווארד העיתון - כלכותה

 מיסודו המתקדם"(, )הגוש בלוק"

 המנהיג בוס, שאנדרה סובחה של

 אי־ מתורת שפרש ההודי

 וקרא גאנדי, של האלימות

 בריטניה נגד צבאית לפעולה

 על כתבה פרסם המלחמה, בימי

 באמצע ישראל. ארץ בעיית

 יעקב של תמונתו הובאה העמוד

לתמונה ומתחת ואמו, וייס

 קצין היה המנוח כי מוסבר

 והציל בבודפשט במחתרת

 הנאצים. מציפורני רבים יהודים

 היהודיים העקורים מחנות את

 למחנות הוא משווה באירופה

 .1943 בשנת בבנגל הפליטים

 היהודים עזרת את מטעים העיתון

 ואומר אלנבי, בידי הארץ לכיבוש

 יכול הכיבוש היה לא בלעדיה כי

להיעשות.

עכו בכלא הגרדום חדר
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RA1IBI XISSIM B. GHANA
CniKF WAHHI

HAIFA I’ A I א ר  T l .ר It כ א ר ש י ארץ א, ב 'א

אוחנא ב. נסים הרב
ראשי רב

.J א,
,ים ג ע■ ובדמע, פצוע בלב

 בנך ל' יסר אשד האחרוגוח המלים אח לן מוהר הגוי
 עכו ־בלא בבית אותו ובבקר' .אצל! בהיותי אבשלום

 ק׳ש וקרא לפני .שהתורה אחרי“וווצי אחת בשעה אמש
לפועל. בו הרין פסק הוצאת לפני

 נסים הרב של מכתבו

 של הוריו אל אוחנה

 עשה עמו אבשלום,

 האחרונות בשעותיו

 עלותו לפני בכלא

לגרדום.

N? 13686

MOVEMENT AND CURFEW PASS

TEMPORARY
Valid only on Z..•.. (date)

Holder .׳. X«rjg.. ..Z/./9: </?/«.....
• Area־ of Validity-,.........................
*Valid only (place)

!”•a k to .. ...... (place)

* and return
*Val+d־xjrri3r-#»GH1-w.,״v,,,TT:............. (hours)*

to r7.....(hours)

* Crosg out where not applicable/!הכבד ובאבלכש בצערכם המשחת
לחיפה הראשי הרב

יצטערו שאל להורי מסור אמר•
והחב־*, הם

STAMP OF ISSUING AUTHORITY

 הצבא שלטונות רשיון

 של לאביו הבריטי

 להשתתף אבשלום

בהלויתו.

Curfew Office.
Palestine Sub-L'isirip

Dote 0/ !״«««

3.0 JnnvsiUXi'fl□.* 3תרץןי־
י

□.*.vnStvu -ך;יגץר irSx\ /ג־ג*־\ג יגוז n״p\K גלב^ח

*1 il&ב/י־ץ nasiגזג*, *,־ Uir?\w ו־במיד r־MM 1ג?יגי^ ?'חסו־״ו
rtu*־ axuh גדי־'1111»ל ה-^בך^ אויה ה >»\ ר_ב 7גל הר»\יץ JTlA 1ד־רר 

u־s־uin uv הבץמיויכץה Jnz< ם י "כ־ ui מ a 70 ו־^גד כ.^ס!ב.

.□ סיב/״. ג עון וחג י־ ג* גדגד־ג־ח־־

ה'ינג?'ג/ >־r3\u גויגל‘• ושסןר^דג! כ~ביצג\

ו-ב-״נלציו־ ח.ני־ג
 תנחומים אגרת

 יהודה ששלח

למשפחה. גוטנברג

 צבי הבית״רי

 לבנו קורא רוזנפלד

אבשלום. שם על
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לגרדומים השבעה ביום האצ״ל כרוז

י בארי• זחברה
הראשית ההנהלה‘

ים, יל י ח

 יחיעם, וסגן שמעון קבוצה ראש אפרים, טפל של לגרדום להעלתם־ השבעה ביום
 הפוות לקראת הלכו הם נצח. חיי לחיות בכדי לאלהשמתו, לבותינו את נפנה

 האחרון הרגע ועד נפשם את כותבים הם פח על ידעו ובאמונה. בסירה כקודמיהם:
לנצחו. אפשר א* אך לדמיתו, שאפשר העברי, הלוחם כבוד על שפרו

 שהם בזה, - בעיקר או - גם היתד. גדולתם גדולתם,• היתה בכך רק לא אולם
 האחרון; במבחן שהועמדו לפני אמרו הם זאת את מאליו•!. מובן ••דבר בעמידתם -או
 כתבו - המעמד•• מתורת ישירה תוצאה י ••זוה , הגרדום, במעלות קיימו הם זאת ואת

 גדולים ה*ו. כאלה הכלל!•. פן יוצא משהו בהתנהגותנו רואים אנו -••ואין השלשה
בדבור. וצנועים במעשה;

 ובעמדתם בדרכם שראו הראשונים, היד לא הם שצדקו. ודאי שצדקו. יתכן
 - מאתנו אהת וכל אחד כל - כולנו רובע. ח הא יהיו לא ;הם מאליו•! מובן •!דבר

 המכריע. הםבח| מול ובעמדנו בעקבותיהם. כזה, הכרח יהיה אם ללכת, מוכנים
 מאליו". מובן ו״דבר המעמד•• מתורת ישירה ••תוצאה אלא זו אין בי תמיד, נגיד הגד

 העילאית, הנפשית הגבורה חזיון בפני ראש להרכין לא יכול אתה אין כן פי על אף
 ובגדו- ווים נקר חביב, אחינו, הם גדולים עינינו. לבגד מתגלית שהיא פעם .ל י•
עד. לעדי זכרם את והבציחו הדגל את קדשו הרוחבית ם1_

דומיה! רגעי שלשת - הגרדום גבורי לכבוד חיילים,

 אחרי ומתרבים. הולכים הקרבבות ,
 1 בירושלים. בקרב שכפל

 צפו מוות סככת כי ו, ידע ב
 החלוץ. תפקיד את עצמו על

הנצחון עד - בקרב להמשיך

,אהרן  החייל בא -
למתפרצים, הראשון היה

בעכו שברצחו השלשה
-------- , ................ ... האוייב. מבצרי על להתקפה יצא הוא

לקבל מאושר בבסחון|והיה הלך אבל רגע,
עליבו וציווה בקרב בסל לבו. את פלחו ייב

 לו יה י
כדורי

 ככל
האו

בעשה. - רצובו את

.יה דום רגעיי שבאהרן אחיבו לכבוד חיילים,

ז תש•• אב מבחם
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עולם במאסר הומר דינם וגזר למוות שנידונו המחתרות לוחמי
האצ״ל חייל )אלטמן(, בן־חור יחזקאל

.27.12.1937ב־ למשפט הועמד ערביות, מכוניות עבר אל יריות במהלך נאסר

ישראל חרות לוחם ואח״ב האצ״ל חייל קוטיק, יעקב
.20.8.1938ב־ למשפט הועמד המשטרה, של מעקב לאחר נשק כשבידו נאסר

ישראל חדות לוחם )בקר(, ישראלי יהושע
.25.2.1942ב־ למשפט הועמד שוד, פעולת במהלך 3.1.ו942ב־ נאסר

ישראל חדות לוחם שמואלביץ, מתתיהו
.26.6.1944ב־ למשפט הועמד בריטיים, שוטרים עם יריות חילופי תוך נאסר

 בחיפה הרכבות של המלאכה בחי על בהתקפה שנאסרו ישראל, חרות לוחמי עשר תשעה
:12.8.1946ב־ למשפט הועמדו

 אלקלעי יעקב
 אדיה יוסף

 )בכר( בן־הר אברהם
 גרשון סלוטוד
 דר יוסף

 )פרנקפורט( דרורי יוסף
 ורקשטל גבריאל

 )מטרני( טל ידידיה
מזרחי נחום
 מרקוביץ יצחק

 נסים גרשון
 סינוני שמעון

 ערמוני משה
 פנסו נסים
 רצון אשר

 )פוקס( שועלי זאב
 עכו( כלא בפריצת )נפל אפלבוים חיים

 עכו( כלא בפריצת )נפל וילנד שמשון
העצמאות( במלחמת אל־חפיר עורה בקרב )נפל כהן פרחי

 אצ״ל חייל שמחון, יוסף
.12.5.1946ב־ למשפט הועמד הבריטי, הצבא של מבסיס ״רכש״ פעולת במהלך נתפס

האצ״ל חייל אשבל, מיכאל
 .12.5.1946ב־ למשפט הועמד הבריטי, הצבא של מבסיס ״רכש״ פעולת במהלך נתפס

עכו( כלא בפריצת )נפל

 למוות: יהודים בחורים שני נידונו תרפ״ט בשנת
 ביפו, ערבים של בהריגה נאשם חינקיס, שמחה השוטר

 שפירא. בשכונת ערבים על ביריות נאשם אורפלי, יוסף
חנינה. קיבלו שניהם
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ואישים מושגים מילון

 קורפוס אביאס
 קלמנט אסלי,

 אינטלג׳נס
 ארנסט בווין,
 בורש

 כית״ר
 - בנש

 דומיניון
 דל״ק

 "הארגון"
 "הים"

 "המעמד"
 "המעש"

 חת״מ
 ח״ק
 טומי

 הדי טרומן,
 ג׳ק יוניון

 "לאסירנו"
 "כלניות"

 כארטה מאגנה
 יאן מסריק,

 צבאי מצב
 סי.אי.די

 "סזון"

סרטיפיקט

 "ערלים"
 "פורשים"

 פטרדות
 קולונל פל,

צ״ח

SUB JUDICE

)לטינית( משפטי הבאה צו
בריטניה ממשלת ראש

הבריטי המודיעין שירות
הבריטי החוץ שר

לאסירים שניתן סמרטוטים מזרון
 תרומפלדור" יוסף "ברית התיבות: מראשי מורכב השם ז׳בוטינסקי. זאב של מיסודו נוער תנועת
השנים באותן צ׳כיה נשיא
הבריטי" "הכתר מדינות חבר על הנמנית מדינה

האצ״ל של המודיעין
לאצ״ל כינוי

אצ״ל של מחץ יחידות
לאצ״ל כינוי

לח״י מחתרת עיתון
האצ״ל של תעמולה חיל
האצ״ל של קרב חיל

תת־מקלע טומיגן, של קיצור
ארצות־הברית נשיא
הבריטי לדגל כינוי
הישוב מוסדות מטעם לאסירים, סיוע ארגון
האדומות כומתותיהם שום על בריטיים לצנחנים כינוי
האזרח לזכויות אמנה
הראשון ונשיאה צ׳כוסלובקיה מייסד
חירום מצב על הבריטי הצבא הכרזת
הבריטית המשטרה של החקירות מחלקת

 אצ״ל, אנשי על ובעיקר "הפורשים", על הישוב, מוסדות בשליחות הפלמ״ח, שערך ל״ציד" כינוי
הבריטים לידי והסגרתם

 הללו האישורים מכסת נקצבה 1939 של הלבן״ ב״ספר ליהודים. הבריטים שהעניקו עלייה אישור
שנים בחמש איש 100,000ל־

לגויים כינוי
ולח״י אצ״ל מחתרות לחברי הישוב מוסדות שנתנו כינוי
נפץ רימון של סוג

לוחמים תשעה של למוות דינם את גזר הצבאי. הדין בית נשיא
 מההסתדרות שפרש לאחר ז׳בוטינסקי, זאב ידי על 1935ב־ נוסדה החדשה", הציונית "ההסתדרות

העולמית הציונית
ציבורי בדיון אסור כן ועל משפט בבית הנדון נושא
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ביבליוגרפיה

 .1979 הביטחון, משרד הגרדום, מצינוק ומכתביו חביב אבשלום - למוות צעדים ארבעה )עורך(, אריה אשל

.1950 אחיאסף, בארץ־ישראל, הלאומי הצבאי הארגון מפקד של זיכרונותיו - המרד מנחם, בגין

.1958 יאיר, הוצאת לח״י, מבצעי ספר - אלמונים חיילים יעקב, בנאי

.1951 פרידמן, למוות, הנידונים מתא זיכרונות - הגרדום בצל חיים, גולובסקי

.1963 ז׳בוטינסקי, מכון גרדום, עלי הניצחון יצחק, גוריון

.1973 י.שרברק, באדום, גבורה - גרונר דב צביה, גרנות

לח״י. כתבי הוצאת אחד, בקולר חיים, הזז

.1971 מוין, בלורד ההתנקשות הלאומית, המדרשה

.1968 אלף, יוסף(, בן )שלמה ההר בכובשי הראשון יעקב, וינשל

האצ״ל. לגיבורי יזכור ספר נצח, זכרם

הלאומית. המדרשה בקהיר, ההתנקשות גאולה, כהן

הלאומית. המדרשה לבבות, בין רימון עורכים, אנשל, ושפילמן גאולה כהן

יאיר. הוצאת ב׳, א׳ כרכים לח״י, כתבי

.1974 הדר, הגרדום, עולי ספר יוסף, נדבה

.1973 - 1965 הדר, קלוזנר, מוסד א-ה, כרכים - האצ״ל מערכות דוד, ניב

.1968 הדר, )מחזה(, הלבבות בין רימון משה, עמיאל

.1963 רשפים, המעש, ג׳ראלד, פראנק

.1939-1940 ג׳נווה בן־יוסף, שלמה ספר ואחרים, שלום ריזנפלד

.1950 משרד־הבטחון, אדומים, בימים מתתיהו, שמואלביץ
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 מלכות- הרוגי
במחיצתם. לעמוד יכול אדם אין

א׳ נ׳, פסחים,

 שהם לבד, בישראל רק ישנו נפש מסירת עניין
 למסור נותן אינו הטבע כי הטבע, מן למעלה
 בטבע, היא שמציאותם הגויים כן ועל נפשו,
השם. קידוש על מצווים אינם

י״ד ע׳ פסח של להגדה שמואל" "שם

י יהודי מיהו
בו. בושים אינם הדורות בכל השם שמקדשי מי

השל אברהם פרופי

 ארץ־ישראל. על נפשם ומסרו שלחמו ישראל עם ימי בדברי השם מקדשי הם רבים

 העמיד גרדומים עשר שנים מלכות. הרוגי של גבוהה שורה בדורנו מתנשאת בתוכם

 ולח״י, אצ״ל מחתרות חברי עבריים, חרות לוחמי עשר לשנים הזר הבריטי השלטון

היהודים. מדינת את בה ולכונן מארץ־ישראל לסלקו שנלחמו

 זרזנו, יחיאל גוונו, זב חכים, אליהו בית־צווי, אליהו יוסף, בן שלמה - לוחמים עשרה
 צעדו - נקו מאיר וייס, יעקב חביב, אבשלום קשאני, אליעזר אלקחי, מרדכי

בפיהם. "התקוה" ושירת בגאון התליה עמוד אל

 נפץ רימון הצמידו - לח״י איש ברזני משה אצ״ל, איש פיינשטיין מאיו - לוחמים שני
התליין. בוא לפני ירושלים, בכלא למוות עצמם ופוצצו חזותיהם בין

 החרות מלחמת ספר הוא ומותם, מלחמתם חייהם, סיפור על תיעודי חומר המכיל הספר,

 אלא היסטורי, כחומר רק לא ולהילמד להיקרא נועד והוא המדינה, להקמת שקדמה

בניו. הם שאלה לעם השתייכותו על לנוער, וגאווה חוויה כמקור גם

 ראשון שער _דם זה האם מרחם
 הילדות לעולם יה בחיר בן יצא

 באישון מלכות וחזות השיר ומרחם
 הולדות: מחדש למרדות: ןצא

 און כאיש עז דורך עלם־כנור־בו
 בגנו העץ כאל - התליה עץ עד

 מה אלי "מטרף! בוזו/. ב ויבזתיך
 תאנו. מחיך?"-שואלו אתה
 מחמה: זך העלם זה ועתה
 הבאים.' לדרהגם םם.יך אבי
 התאן מךגיש אין התאן, מבין אין
 — הכלאים בית הפך המקדש לבית כי

הגאן. עכו ןם לח־ד מזמור

גרינברג צבי אורי


