


 בן־תור נחמיה

 לח״י לקסיקון
ישראל חירות לוחמי



בן־תור נחמיה

 לקסיקון

לח״י

לאור ההוצאה - הביטחון משרד
"יאיר" הוצאת - וחלליהם )לח"י( ישראל חרות לוחמי מורשת להנצחת העמותה



The Lehi Lexicon
Nechemia Ben-Tor

ISBN 965-05-1343-4 מסת״ב

©
 לאור ההוצאה - הביטחון למשרד שמורות הזכויות כל

2007תשס״ז- בישראל, הודפס

בע״מ ע.נ.ע. סדר:
בע״מ קל דפוס והדפסה: לוחות

All rights reserved to the Ministry of Defence, Israel
(www.modpublishing.co.il) 

(www.ecom.gov.il)

1 2 3 4 5 6 7 8

http://www.modpublishing.co.il
http://www.ecom.gov.il


 נקנית. בכסף ארץ לימדו: רבותיכם
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הדם. קך־שת

גרינברג צבי אורי

תקום! יהודה ואש בדם נפלה, יהודה ואש בדם

(1907) בר־גיורא ארגון
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שמיר יצחק

ילין־מור נתןאלדד ישראל



שמיר יצחק מאת פתיחה דברי

 אדון סובייקט, אם כי חסד, ולעושי לפילנתרופיה אובייקט איננו ישראל עם לימדה: ישראל חירות לוחמי תורת

 אשר עם זהו במולדת. וכבוד חירות לחיי וסוללה הדרך, את מתווה מטרותיו, את מציב בחסד, ולא בזכות לגורלו,

 גדולי של אבותיהם אבות כאשר והרוח המוסר למרומי הגיע אשר עם הנאמנים, בניו עם להימנות הם וכבוד זכות

 והתמדה בגאווה והנושא לייעודו, הימים כל נאמן להיות החייב עם העצים. על בקופים קיפצו עוד היום של העולם

תורתו. צווי את
 סובלים נרדפים, פליטים, של עם של בעיות לפתרון אמצעי איננה בלתה, שאין המולדת ארץ־ישראל, והארץ,

 של וקיומו צמיחתו קרקע אדמתו, היא ארץ־ישראל ויחיד. גאה רחמים, חסר אכזרי בעולם ונדים נעים ומקופחים,

לעולמים. וקניינו נחלתו והיא לעולמים, ואדמתו ארצו של בעליה הוא ברוחו. והאציל הגדול העם

 הטוען יהודי לא גורם וכל שלה. והוא שלו היא כי בארצו־אדמתו, לשלוט הבלעדית הזכות ישראל לעם רק

 העם של וחובתו ותפקידו לו, לא אדמה הכובש זר שלטון הוא זו קדושה ארץ של ושליטה בעליה להיות ומתיימר

 שלו שלטונו ואת שלו בעלותו את ולהטיל ומאדמתו מארצו הזר הכובש את לגרש ארץ־ישראל של בעליה היהודי,

 ומקודשת קדושה חובה לזרים, משועבדת בחלקה או כולה ארץ־ישראל עוד וכל לעולמים. נחלתו ארץ־ישראל, על

ומחונניה. לבעליה עולמים לקניין להיותה עד שחרורה מלחמת את ללחום ישראל לעם היא

 למדו העולם עמי כל שכמעט הוא והמוזר המופלא החירות. מלחמת של המהות וזאת החובה, וזאת התורה זאת

 אשר היהודי, העם בתוך ורק לארצו, עם בין היחסים של והנצחיים הפשוטים הכללים אותם את לעצמם ואימצו

לארצו. עם בין והשייכות היחס של זו בקדושה והמפקפקים הכופרים רבים אלה, טבעיים כללים כולו לעולם העניק

 בשביל לה. ולהסכים אותה לדעת אותה, ללמוד שיש תורה רק לא זו תורה הייתה ישראל חירות לוחמי בשביל

 לקיים יש ציווייה שאת תורה הייתה זו לילה. ולילה ויום יום של תורת־חיים הייתה זאת ישראל חירות לוחמי

במולדתו. העם של והקיום החיים ליסודות ייהפכו שעיקריה עד תמיד, במלחמת ולהגשים

 במלחמת חייהם את והקריבו נפשם את מסרו הלוחמים מבין רבים ובמלחמתם. בדמם זו תורה קיימו לח״י אנשי

 עד הדולקת אש והציתו וטובים, לרבים הגיעו והתקומה החירות עקרונות אולם לסיומה. הגיעה טרם אשר החירות

לבבות. בהרבה היום

 ברבים, והתקומה העצמאות החירות, תורת את להפיץ כדי יכולנו אשר ככל עשינו החירות, לוחמי אנחנו,

 לוחמי תורת אשר עד תכבה לא והאש רצון יהי ארץ־ישראל. של ובמרחביה בהריה תקווה של משואות ולהעלות

ישראל. לעם עולמים לנחלת תהיה כולה וארץ־ישראל תקוים ישראל חירות

1997 ירושלים,
שמיר יצחק
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מבוא

 סיפור שזור הקורא, לפניך, המוגש לח״י" ב״לקסיקון

 העילאית והגבורה הנפש מסירות ההקרבה, מלחמת

 של לסילוקו )לח״י( ישראל חירות לוחמי ארגון של

 הקמת ולמען מארץ־ישראל הבריטי הזר השלטון

בה. עברית מדינה

 ערכים באמצעות בלקסיקון מוצגים הדברים

 אשר הא״ב, סדר לפי המחולקים ועצמאיים נפרדים

 של הכוללת התמונה את יוצרים יחד בהתמזגותם

 של הקמתה עם סיומה ועד מתחילתה לח״י, מלחמת

ישראל. מדינת

 מתארים נושאים לפי המחולקים הערכים מאות

 ויחידות מרכזיים אישים מבצעים, אירועים, עובדות,

המחתרת. את והפעילו שהרכיבו ארגוניות

 המחשבה להמחשת נועד בלקסיקון מרכזי מקום

 שהובילה הלהבה אש שהייתה הרעיונית־אידיאולוגית,

 את וקבעה הגבורה מלחמת בדרך הלוחמים את

 לח״י, של מתפשרת הבלתי העצמאית החוץ מדיניות

 נגד במלחמה ובעלי־ברית שותפים חיפוש תוך

בריטניה.

 של הדיכוי מדיניות הם אחרים חשובים נושאים

 רצח בריחות, הסוהר, בתי מאסרים, הזר, השלטון

ועוד. הגרדום עולי לוחמים,

 מקומם גם נפקד לא המבצעיים האירועים בצד

 ובהם המחתרתי, ההווי מתחום אחדים נושאים של

 נידוי, של באווירה הלוחמים של חייהם אורח תיאור

 כללי הבולשת; לידי ומסירתם עינויים רדיפות,

ועוד. בתנועה החברות של מקומן החשאיות;

 לנכון מצאתי לח״י מעללי שעניינם הערכים בצד

 - זיקה להם שהייתה רבי־השפעה אישים גם לסקור

 העברי היישוב למלחמת - לשלילה ומי לחיוב מי

 למלחמתם זה ובכלל בארץ־ישראל הבריטי בשלטון

 הבין־ המדיניות בזירת הן ישראל, חירות לוחמי של

הציונית. ההנהגה בקרב והן לאומית

 ארגוני כל לתולדות ערכים מספר מוקדשים כן

 ה״הגנה" ניל״י, "השומר", - לדורותיהם המחתרות

אלה. בארגונים המרכזיים ולאישים - ואצ״ל

 בספר שזורים לח״י אנשי 840 של חייהם תולדות

 בהוצאת 2002 בשנת לאור שיצא אנשים״, ״לח״י

 רק מפורט באופן בלקסיקון נזכרים זו מסיבה "יאיר".

 שלא אולם וחללים. בכירים לח״י אנשי מספר

 נכללו המחתרות, ארגוני של האחרים כבלקסיקונים

 שלקחו הלוחמים מרבית של שמותיהם הערכים בתוך

 קשורים שהיו יחידה או מבצע אירוע, באותו חלק

המתוארת. להתרחשות

 רשימת אלה: נספחים מצורפים הלקסיקון בסוף

 במחנות עצורים רשימת לח״י; חברי ואסירים אסירות

 לח״י חיילי רשימת אפריקה; ובגלות בארץ המעצר

 ורשימת קבורתם; ומקומות לח״י חללי רשימת בצה״ל;

לח״י. ספרות

 הטבלאות, המפות, התצלומים, אלה, נספחים

 מוסיפים לספר, הנלווים האחרים והמסמכים האיורים

 העניינית מהבחינה הן הערכים, תוכן את ומשלימים

החזותית. מהבחינה והן

 שסייעו בלח״י, בכירים תפקידים נושאי מחבריי לכמה

 ותרמו היד כתב את קראו ובהארות, בהערות בייעוץ, לי

 הכרת אני חב הלקסיקון, של הסופי לעיצובו רבות

לב: מקרב תודה

 מפקד )מזל(, בנאי יעקב חברי הברכה על יבואו

 לי שמסר גפנר, בנימין לח״י; של הלוחמת החטיבה



 לח״י כנציג שפעל )דן(, בלאו ודוד רב־חשיבות; מידע

 של לגופם חשובות הערות העירו שלושתם בחו״ל.

הדברים.

 )עדית(, קוטליצקי רותי לחברתי הלב מעומק תודתי

 לח״י, של והטירונות הנוער מחלקת על האחראית

 והעשירה הדרך כל לאורך תומכת יד לי שהושיטה

המועילות. בהערותיה הספר את

 שומרון דוד לחברי מגיעה מיוחדת תודה הכרת

 לח״י, של הצבאית ההדרכה מחלקת על האחראי )עלי(,

 בו ערך ולרוחבו, לאורכו כתב־היד על עבר אשר

 חשובים פרטים והוסיף הצורך לפי ושינויים תיקונים

שלו. הרב מהידע

 בן־ משה לביא, שרגא לחבריי גם נתונה תודתי

 אשר חן־ציון, וטוביה ערמוני חנה קליין, מנחם יהודה,

שנתבקשו. ככל לי ועזרו רבי־ערך תצלומים לי סיפקו

 ארכיון לח״י, ארכיון והברכה התודה על יבואו כן

 להשתמש לי שאפשרו ז׳בוטינסקי, מכון וארכיון צה״ל

 וחזותו תוכנו העשרת לצורך ובמסמכים בתצלומים

הלקסיקון. של

 על "יאיר", הוצאת הברכה על תעמוד כן כמו

 אל בדרך כתב־היד בהכנת והסיוע הפעולה שיתוף

לאור. ההוצאה

 אצ״ל, מוזיאון מנהל קיסטר, יוסף לידידי מודה אני

 לי שהושיט הרב הסיוע ועל היפה העריכה עבודת על

 העורכת רביד, לדלית גם תודה שלמי הספר. בהשלמת

לאור. ההוצאה מטעם

 משרד של לאור להוצאה וברכה תודה ולבסוף,

 אשר קורדובה, וישי פרלוביץ יוסי ולמנהליה הביטחון

 ולהפיצו הלקסיקון את לאור להוציא ברצון נענו

ברבים.

בן־תור )ארזיה( נחמיה
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דבר פתח

 היסטורי ערך בעל זיכרון־דברים הוא לח״י לקסיקון

 עולם והשקפות רעיונות עמדות, אירועים, עובדות, של

 ישראל חירות לוחמי ארגון של מלחמתו את שליוו

 בשנים בארץ־ישראל הזר הבריטי בשלטון )לח״י(

 הארץ מן בריטניה של כוחותיה לפינוי עד ,1948-1940

 מטרת את ראו בלח״י ישראל. מדינת של והכרזתה

 שהיא בארץ־ישראל, עברית מדינה בהקמת המלחמה

בלתה. ואין העברי העם של ההיסטורית מולדתו

 לח״י את שהנחתה העולם בהשקפת היסוד אבן

 בארץ־ עברי שלטון תחת רק כי העיקרון על הושתתה

 יש כך ומשום חירות, בחיי לזכות העם מסוגל ישראל

 את העם מן המונע הבריטי בשלטון להילחם הכרח

 והקמת הארץ מן לסילוקו עד הזרוע, בכוח חירותו,

תחתיו. עברי שלטון

 שטרן אברהם לח״י, מחולל אצל גובשה זו הכרה

 אנטי־ציוני, בריטי שלטון שנות עשרים לאחר )יאיר(,

 מולדתם, לארץ יהודים עליית על שאסר ומדכא, מנצל

 מדיניות נוקטים מנהיגיה על הציונית ההסתדרות בעוד

 למען פילנתרופית ושתדלנות כניעה השלמה, של

 הרוויזיוניסטית והתנועה גיסא, מחד - פליטים

 ובהפעלת עצומות בהגשת הפגנות, בעריכת מסתפקת

 - עמדותיה לשינוי בריטניה על מדיניים לחצים

 עצמם על קיבלו הללו המחנות שני גיסא. מאידך

הארץ. על הבריטי השלטון המשך את למעשה

 המושגים לכל ביחס יסודי ערכין לשינוי גרם לח״י

 ציונות לא ביישוב: אז עד מקובלים שהיו האלה

 של טבעית שאיפה אלא פליטים, למען פילנתרופית

 לבעיית פתרון לא ריבוניים; ממלכתיים לחיים עם

 בארץ־ בטוח מקלט המחפשים ואומללים נרדפים

 חזונה הגשמת אלא ואנטישמיות, רדיפות מפני ישראל

 ישראל", "מלכות לחידוש האומה של ההיסטורי

 אלא העם, לבעיית פתרון רק לא הריבונות; לחידוש

 כידידי פעולה שיתוף לא הארץ; לבעיית פתרון

 לא כאויב; ככובש, בה מלחמה אלא בריטניה,

 עברית חוץ מדיניות אלא לשלטון, מדינית השתעבדות

 אינטרסים בעלי בעלי־ברית אחרי וחיפוש עצמאית

לבריטניה. מנוגדים

 לוחמי של המלחמה גלגלי את הניעו אלה עקרונות

 לפני כחלוץ אותם הציבו הזר, בשלטון ישראל חירות

לח״י. של המשחרר למעש מנוף ושימשו המחנה

 רדיפות סבל, חתחתים, מלאת הדרך; הייתה קשה

 אבל וגרדומים, קרבנות מאסרים, עינויים, ומחוץ, מבית

 הלוחמים של העזה אמונתם את עקרו לא אלה כל

 הזר השלטון של סילוקו את להשיג וביכולתם ברצונם

 זאת לעשות הצליחו ישראל חירות לוחמי הארץ. מן

 ידיהם את לסלק לבסוף החליטו כשהבריטים לבדם. לא

 ובמלוא ביישוב, נגדם פעלו כבר מארץ־ישראל,

נוספים. וצבאיים פוליטיים כוחות גם התנופה,

 על בהכרזה הן ראשונים, זכות שמורה ללח״י אבל

 וכמכשול העברי השחרור תנועת כאויב הבריטים

 בארץ־ היהודית המדינה להקמת בדרכה העיקרי

 במלחמה זו להכרזה ממשי תוקף במתן והן ישראל,

המטרה. להשגת בדרך מתפשרת ובלתי עקבית

 - אנשים״ ״לח״י הספר עם יחד לח״י, לקסיקון

 מחתרת לוחמי 840 של האישיים סיפוריהם את המכיל

 מלחמת על הבאים לדורות גלעד מהווה - לח״י

ישראל. חירות לוחמי של והגבורה החירות

כהן גאולה
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הלוחמים אל לח"׳ מרכז דבר

 תש״ח באייר ו׳

 לוחמים:

המלחמה. תמה לא אך במלחמה. אחת פרשה תמה

 הכיבוש לשלטון מסווה־החוק זה הבריטי, המנדט

 האויב של האזרחי השלטון ומבוטל. בטל - הזר

 של הנציב לחלוטין. וחוסל כנבלת־פגר התפורר

 לא ואחר הרחוקים לאייו הפליג במולדתו האימפריה

במקומו. עוד יבוא
 בערינו האויב של צבא־כיבוש חונה עדיין אולם

 הוא עוד מזימות. חורש ולבו מזוין הוא ומושבותינו.

 מסוגל הוא עוד איבה. במעשי אחת לא להפתיענו עלול

 הרצח ימי את לחדש בתינו להרוס תותחיו, את להפעיל

 אם צעדיו; כל על עינינו פקוחה תהא לא אם והשוד.

 על להתחרט יכול הוא עוד - נטויה ידינו תהא לא

הדמים. משטר את ולחדש הפינוי הבטחת

 מתוך נולדה ישראל וממשלת קמה ישראל מדינת

 הממשלה, בנייני מעל מתנוסס העברי הדגל הכרזה.

 בגלוי נשקו, על צבא של במחנות ובראשי־התרנים

 על העברי. האוצר על־ידי נגבים מסים בסתר. ולא

 עתיקות מטבעות צורות הוטבעו העברי הדואר בולי

 בר־כוכבא ומרד המנצח החשמונאים מרד מימי

משומר. יין של כריחו וריחם המעורר.

 צרה רצועה פני על משתרעת זו ישראל מדינת אולם

 מתחומי הוצא הגדולה ארצנו של רובה מולדתנו. של

 בכל הירדן לא אפרים. הרי ולא יהודה הרי לא המדינה.

 - הכאבים וכאב מואב וערבות בשן לא גולן, לא זרמו.

 ירושלים והעמוקה, הגבוהה הנצחית הבירה ירושלים

 אלה כל על זרים. לשלטון הופקרה תמיד העברית,

 הוויתור. דבר את בדיו ולחתום לוותר הממשלה נדרשה

וויתרה. חתמה היא התנגדות, ללא כן עשתה היא

 ביתור עם וההשלמה הוויתורים לאחר גם אך

 צד, מכל גחים הם האויבים. לנו הניחו לא המולדת

 ולקחת שלל לשלול לרצוח, המדבריות מן מזנקים

 הם אך באלפיהם. אותם היכה העברי הנוער ביזה.

 בנשקו מצוידים היאור ומארץ ממזרח כארבה עולים

 יום קציניו. על־ידי ומודרכים הבריטי אדום של

 יום גם הוא החוף בשפלת המדינה הקמת על הבשורה

 גיבורים, מגן נגעל שם כי יהודה, מהרי המרה הבשורה

מלחמה. כלי ואבדו המלחמה בתוך רבים נפלו כי

 במלחמה. אחת פרשה תמה אך המלחמה. תמה לא

 פרק של הפתיחה סף על האחד, הפרק תם ואם

 הדרך את לסקור אחורנית, להתבונן אנו זכאים חדש,

עברנו. בה

לוחמים:

 של לרגלה כבוד תנו דום. עמדו ראש, זקפו

 חלקה, היה רב - הושג באשר הלוחמת. תנועתנו

תרומתכם. היתה גדולה

 נזעקו מעטים לחירות, הלוחמים ותיקי אתם,

 את שחוללו הם המעטים אך יאיר. של לקריאתו

הגדולה. התמורה

 חדשים, ערכים העם בלב נטעה הלוחמת תנועתנו

 הדור. של מוחלט לצו החירות מלחמת את הפכו אשר

 חשפנו החולף, הדור של הציונית הרגשנות במקום

 אנו הצעיר. הדור בלב הבריאה המולדת הרגשת את

 מסוות־הכחש כל את הקיים השלטון פני מעל קרענו

 ובעומק ככובש. זר, כשלטון הגדרנוהו והמירמה.

 את האויב. את שנאתנו עמקה כן למולדת, אהבתנו

 ידענו הכול, על חולשותיו. ואת גילינו שלטונו דרכי

מולדתנו. ככובש היעילים חוקי־המלחמה את לקבוע
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מסקנות. מפני נרתענו לא ההיגיון. באיזמל

 המכאיבה השנאה שנאה. ומוקפים היינו קומץ

 פצעה גאוותנו. הייתה עליה אויב. שנאת לא ביותר.

 צד. מכל אותנו האופפת שנאת־אחים, לבנו את

ומתעתעים. בעיניהם היינו מטורפים

 הזה, היישוב בכל ההם. הימים את נזכור זה ביום

 יפתח אשר אחד, בית אף נמצא לא רבתי, בתל־אביב

 ואתם צוואר. על נרדף ללוחם מחסה ויתן דלתותיו את

 ומקלטים ופעולה; מקום־מפגש לכם היו הפרדסים -

 ברחובות חומקים הייתם כצל בית. לכם היו ציבוריים

 לכם היו אפלה ולילות לילה, לכם היה היום העיר.

ימים.

 בשנות לרווחיו הדואג השבע, היישוב בתוך

 מן נהניתם תמיד. רעבים הייתם אתם מלחמת־עמים,

 לפרקים, היתה כאשר ופת־לחם, פרי־הדר; של ההפקר

 הקרקע כי מקור, רעדתם מלכים. סעודת לכם זימנה

 נפקד ואשר בה. להתכסות אין ושמיכה מיטתכם היתה

 לא כי בצער, אך בשקט, נשמתו נפח השחפת, על־ידי

להמשיך. עוד יוכל

 חברו אז ציד. עליכם נערך השחורים תש״ב בימי

 נחטפתם, לעשרות מוסתים. ואחים האויב קלגסי יחד

 ולמחנות לבתי־כלא והושלכתם נחקרתם עוניתם,

 ירים אשר אחד, אף אדם הזה ביישוב היה ולא הריכוז.

ריבכם. את לריב לימינכם, לעמוד ידו ירים ואשר קולו

 יאיר, רצח אחרי גם הורדתם לא הדגל את ואתם

 בסבל חושלתם אתם אחיכם. לוחמים, רצח אחרי

 לא אחים שנאת עוד. לכופפה אין אשר פלדה, והייתם

 כי רוצחיכם, את קללתם לא אתם דמכם. את הרעילה

 הם בעקבותיכם; ילכו והם יום שיבוא ידעתם ידוע

 במעשיכם. ולעשות אמרתם אשר את לומר אנוסים יהיו

 את אותם, וריחמתם בראשכם להם נרתם רק אתם

סנוורים. המוכים

 העברי. לנוער ודוגמה סמל קבעתם אתם

 העברית. הגבורה מעיינות את חשפתם בהתנהגותכם

 וכל למעשה. הלכה בין אצלכם סתירה שום היתה לא

 אתם, הסוף. עד האישיות המסקנות את הסיק מכם אחד

 בתוך היחידים החופשים העברים הייתם הנרדפים,

 הנשק מפחד. או מרצון האויב משרתי של רבוא ששים

 גרעין היה מכם אחד כל שלכם. החופש ערובת היה

 לשלול אויב ובבוא המוחלטת. העברית החירות

 עד בנשקכם, עליו הגנתם אתם החופש, את מאתכם

 ראו החדש העברי הטיפוס של דוגמה האחרון. הכדור

 כל בו. חיים רוח עוד כל כניעה ידע לא אשר בכם,

בגדוד־האויבים. מלחמה קידש אשר גדוד היה לוחם

 נשארו אז גם - האויב בשבי לוחמים נפלו וכאשר

 בנאשמים, לא הופיעו הם האויב לדין ברוחם. חופשים

 למקום־ בית־הדין אולם את הפכו הם האשימו. הם

 המוני ראו הראשונה הפעם זו ולנוער. לעם השראה

 בצל גם איתנה עמידה כך. כל גאה הופעה העם

 בפרצופו האמת נזרקה הראשונה הפעם זו הגרדום.

 לוחמינו של מפיהם שלטון. תחומי בתוך הכובש של

 מארץ־ישראל האמת את הראשונה בפעם העולם שמע

 חירות התובע העברי הלוחם את עיניו לנגד וראה

למולדתו.

 הבריטי המיניסטר מוין, הלורד להורג ומשהוצא

 לעבור בעולם הקהל דעת עוד יכלה לא התיכון, במזרח

 גם חריפותה. בכל שהועמדה הבעיה על בשתיקה

 ועלייתם בית־צורי ואליהו חכים אליהו של משפטם

 אשיות את שזיעזע למעשה־מלחמה הפכו לגרדום

במולדתנו. הזר השלטון

 עשו ופקידיו האויב קלגסי של בנפשם הפגיעה

 האויב נדרש בזהב לא בשבילו. יקר כאן שלטונו את

 לא הוא הזה היקר המחיר את בניו. בדם אם כי לשלם

 והשליט הגנה אמצעי נקט עוד הוא לשלם. מוכן היה

 למחנות אלפים השליך הוא דמים. טרור של משטר

הועיל. ללא אך גרדומים. העלה הסגר,

 התלקחה. היא כבתה. לא שהודלקה הלהבה

 הלאומי הצבאי הארגון הצטרפו המשחרר למעשה

 מתקני ה״הגנה". גם חודשים שמונה של ולתקופה

 כלי־ תנועת ממבצריו. הביטחון נשלל נהרסו. האויב

 נזרעו אשר הארץ בכבישי בסכנה הועמדה רכבו

 הלוחמים יד רבו. קרבנותיו נתרסקו, חייליו מוקשים.

 בשרונה. ביפו, בחיפה, בירושלים, במבצריו נשתלחה

לו. ודמים חורבן בזורעה חדרה לבם אל

 - בחיפה במכליו הנפט - כדם לו היקר והנוזל

 עשן נתאבך יום ארבעה־עשר לבערה. היה הוא אף

 זה עשן עם אך העברית. חיפה שמי את וכיסה שחור

 של הביטחון את להבטיח בריטניה תקוות התנדפו

 לביטחונם לערוב תקוותה שפסה כמו הנפט, צינורות

דמה. עורקי של

 לא קלגסיו אלף שמונים כי בווין מודה היום

 היתה זו במולדתנו. וסדריו חוקיו את לקיים הספיקו

 החירות מלחמת המנדט. של הרגל לפשיטת הסיבה

 שימשה היא הארץ; את לפנות אותם שאילצה היא

המקוצץ. בשטח העברית לעצמאות יסוד

 הפלדה סדן על לוחמים. תרומתכם, וזו חלקכם זה

 נתחשל גבורתכם של הפלדה בפטיש רצונכם, של

העברי. בנוער יסוד־הפלדה

 גם האויב ואת העולם ואת העם את לימדתם אתם

 בארצות היה כאשר הפקר אינו במולדת עברי שדם יחד,

 השפוך הדם של מדוקדק חשבון ניהלנו אנו הפזורה.

 כבר כפאראן רוצח גם האויב. מנפש החוב את וגבינו



 נפש. תחת ונפש עין תחת עין משלמים אנו כי למד,

 רוצח כל זה. חוקנו לו נוח לא כי רחמים, מעורר והוא

הדם. גואלת ידנו השיגתו אשר עד תמיד בפחד חי

 כן פי על ואף פעלכם. היה וגדול סבלכם היה רב

 ידעתם לא תמיד. שקטים תמיד, צנועים נשארתם

 בתסביכים קודם נוגעתם שלא כמו ורברוב, התנשאות

 הסבל. ועל הדם על שילומים תבעתם ולא רדיפה. של

 הגבורה לנושאי כיאה ללוחמים, כיאה נהגתם תמיד

שכרכם. וזה האומה. לוחמי אתם באומה. והגברות

 בהתנפנף האחת. הפרשה לסיום הזה ביום הגענו כך

 בחלקה העצמאות הכרזת ביום פינה בכל האומה דגלי

בקרב. הנופלים את נזכיר המולדת, של

 הנשר המחולל, יאיר, של זכרו מאתנו ימוש לא

 ממנו שיריו. בחרוזי בינה היוצק בהגיונו, הנפח בחזונו,

 עד והליכה והקרבה ומסירות תורת־חירות למדנו

 ונפש. גוף שלטון ובמותו בחייו בנו שלט הוא הסוף.

 והשכל. הלב במרות אם כי קסרקטין, במשמעת לא

 ובגופו המוות" רק ישחרר "משורה כי לימדנו הוא

הצו. זה קיים

 הפזורים הלוחמים, קברות אל נפשנו את נישא

 יצחק, ובנחלת בחיפה ובטבריה, בקהיר ובנכר. במולדת

 נרצחו אשר נודע. לא ובמקום הבירה בירושלים

 בקרב נפלו אשר לגרדום. עלו ואשר ובבתים ברחובות

 עליהם יתגבר בטרם ברקתם אחרון כדור שלחו ואשר

 במחתרת שמם ורק באלמוניותם נפלו אשר האויב.

 ביותר, היקרים שבנו, הטובים קברותיהם. את מציין

 בנשימתם הגיבורים הנפש, כלות עד המסורים

 בתולדות מזהיר דף רשם מהם אחד כל האחרונה.

 בחד־פעמיותו. ביחידותו, מפואר החירות; מלחמת

 גבורתם עלילת חייהם, תולדות ייכתבו עת היום, בבוא

 את דורות ירוו מהם נצח. לחיי ישובו הם - ומותם

גבורה. למופת צמאונם

 שפכו מקוצצת מדינה למען לא כי נזכור זכור אך

 החזון, שמש של לאורה הלכו הם דמם. את לוחמינו

 על השלמה, המולדת של חירותה על למלחמה

 רעיון ולא הוא מדוחים חזון לא בירתה. ירושלים

האפשרי. ההישג בתחומי והווה היה הוא תעתועים.

 הוא יוגשם. אם עד תמורה יידע לא הזה החזון

 בכוח ישראל. חירות לוחמי והיו קמו למענו כי יוגשם,

 ונגייס נרבה ועוד לאלפים. ממתי־מעט היינו הזה החזון

רבואות. לרגלנו

לוחמים!

 רבות למערכות ניקרא עוד תמה. לא עוד המלחמה

לפנינו. ארוכים פרקים עוד וכבדות.

 כל את ניתן ירושלים ולחירות המולדת לחירות

 הבאות במערכות וגם הבאים. בימים גם לנו אשר

 האחווה רוח על וההקרבה, הקרב רוח על נשמור

גורל. ואחוות דמים אחדות הגדולה,

 בדם הטבול המפואר, דגלנו על נאספים אתם היום

 העולה בדרך אתכם יוביל הוא ברמה. שאוהו ובסבל,

השלמה. המולדת לחירות

 ונתחזק! חזק חזק נקרא: הפרשה ובתום

 הנפש. מעינות ובכל הגוף כוחות בכל

עלינו. הבאות למערכות לוחמים ואמצו חזקו

ישראל חירות לוחמי
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 להתבצר לאויב לתת אין ידיים; בחיבוק לשבת אין

 לחכות אין האנטי־ציוניות; בעמדותיו

 היוזמה את לקבל עלינו הנוספות. להתקפותיו

 ומקיפה. נמרצת להתקפה לעבור עלינו לידינו,

להתגונן. האויב את להכריח עלינו

*

 שסופה כשרה, דרך לחלוטין: ברור אחד דבר

נצחון שסופה "פסולה" דרך היא; פסולה כישלון

המהדרין. מן ומהדרין כשרה -

*

 אלא בכל, מיעוט שאגו בזה איננו הרעה מקור

משועבדים. שאנו בזה

*

 - בכלא? יושב מי חורין. בן - קוממיות? הולך מי

 על עומד מי האויב. בשבי שנפל חירות לוחם

 משרת. - ומשתחווה? כורע מי חנווני. - המקח?

עבדים. עבד - וזוחל? ארצה אפיים נופל מי

 בשנות ומשתחווה כורע - בנעוריו שעומד מי

העמידה בשנות ומשתחווה שכורע מי העמידה.

בזקנתו. זוחל -

יאיר( של )מאמרותיו

 מתבוללים ענו בכלל" רצויה איננה "הציונות

 היא "אבל להרצל. "אדומים" או "לבנים"

 ועל פריס על והצביע להם ענה הוא הכרחית"

 היא גם רצויה, היא גם "אבל קישינוב. ועל ברלין

 כינס כנגדו. השיבו - אפשרית״ היא אין הכרחית,

 הציוניים הכלים את והקים הציוני הקונגרס את

אפשרי. זה כי והוכיח

 כי כלל, רצויה איננה המהפכנית "הציונות

 פנים־ נעשה מה הבריטים, את לגרש כלל רצוי לא

 ציונים אפילו אמרו הערבים" עם אל־פנים

אקטיביסטים.

 המהפכנים הציונים אמרו רצויה היא
 ויאיר, גרינברג צבי ואורי אחימאיר של מהאסכולה

ואינסטינקט. ומוח לב ישרי יהודים צעירים אמרו

 ציונים אף אמרו הכרחית", איננה היא "אבל

 לבטל לחץ בדרכי יהיה אפשר שלמים, מדיניים

הלבן". ה״ספר גזירות

 הלבנים" ה״ספרים כל אמרו הכרחית" "היא

 הכבשנים כל הערביות, הפרעות כל הבריטים,

הרוסיים. הסיבירים כל הגרמניים,

 היא אין והכרחית רצויה היא אם גם "אבל

"הריאליסטים". אמרו אפשרית",

והוכיחה. המחתרת. ענתה אפשרית, היא

אלדד( ישראל ד״ר - ראשון״ )״מעשר

 את גבינו על לשאת נעורינו משחר זכינו ...אנחנו

 את ישראל עם ישבור למען התמיד מלחמת עול

 ארץ־ מולדתו לארצו ויפרוץ והשעבוד הגלות עול

שזכינו. אשרי ויכבשנה. ישראל

 ועתים בודדים, מספר, מתי מעטים, היינו

 תמיד היינו זאת, אף ועל ומושמצים נרדפים

 של בשמחה המלחמה עול את נשאנו מאושרים.

 בחיינו טעם היות על אושר, של ברטט סיפוק,

 נושאי חיים, לצורת וזכינו לפועלנו. ותוחלת

 עם יחד הצעדנו כאשר חוויות, עמוסי זכרונות

 הסבל רווית ההיסטוריה, מהלך את אחרים רבים

 מהישג חיל, אל מחיל אותה הצעדנו עמנו של

 ישראל במדינת הלום שהגענו עד הישג, אל

המשוחררת... בארץ־ישראל העצמאית

 שמיר יצחק )מדברי

ר( 991 ב־ לח״י ליסוד היובל בכנס

 להוסיף כדי העולם, מן חלפה לח״י תנועת

 אשר רבים יהיו לא מעט עוד באגדה. ולחיות

 קיים לח״י וקיימת. חיה מציאות היתה כי יאמינו

 סיפר אשר הזה, הספר - לכך עדות במציאות. היה

 הלוחמים מן מקצת והזכיר מעלילותיו חלק על

 נפלו ואשר בחייהם. בעודם לאגדה שהיו

חיי־עולם. להם קנו במלחמה,

מור( ילין נתן - ישראל״ חירות )״לוחמי



א
אבו־גוש

 הכביש על לירושלים מערבה יהודה, בהרי ערבי כפר

 משפחה של שמה על נקרא הכפר השפלה. אל

 השש־עשרה, במאה הזה במקום שהתיישבה מוסלמית

 על ושלטה בארץ־ישראל, התורכים שלטון בראשית

 לבין אבו־גוש משפחת בני בין שרר ריב הסביבה.

 הירושלמי, המופתי של משפחתו החוסיינים, משפחת

 הם היהודי. היישוב לבין בינם שררו הדוקים וקשרים

 קיבוץ הוקם שעליהן הקרקעות את הקיימת לקרן מכרו

נוה־אילן.

)משמאל( אבו־גוש יוסף

 המיוחסות המשפחות לאחת נצר אבו־גוש, יוסף

 הסכסוך את ליישב כדי כי סבר בכפר, הוותיקות

 הארץ, מן הבריטים את תחילה לסלק יש היהודי-ערבי

 עם טובה בשכנות לחיות הדרך תימצא כבר ואז

 הוא בה. פעיל והיה לח״י למחתרת הגיע כך היהודים.

 ביתו את העמיד הכפר, ערביי מבין נוספים חברים גייס

 וחומר נשק רכש פצועים, לאשפוז המחתרת לרשות

 בהיותו לח״י. של המודיעין למחלקת מידע ומסר נפץ,

 את ריכז הכפר, מצעירי חלק על השפעה בעל

 לח״י למרכז הציע הוא המחתרת. למען שורותיהם

 לח״י, בפיקוד שיילחמו יחידות הערבים מקרב לארגן

 אל בבריטים המלחמה את ויוציאו דבר, לכל כחברים

העברי. הלוחם בפני סגורים היו כלל שבדרך השטחים

 שבאין חשש מתוך מתאימה, לשעה נדחתה ההצעה

 יחידות להקים המחתרת עלולה קודם פוליטי חינוך

 יישמטו מה זמן שכעבור ומאורגנות מאומנות

 ועם הכפר עם הקשרים אולם ומפיקוחה. מהשפעתה

 של ממבצעיהם אחד הזמן. עם נתהדקו אבו־גוש יוסף

 היה רב, תקשורתי להד שזכה וחבריו, אבו־גוש יוסף

 החולים מבית כהן גאולה של לבריחתה הסיוע

 .1947 באפריל בירושלים הרוסים במגרש הממשלתי
 ועונו דודיו בני ושני יוסף נאסרו המעשה בעקבות

 לא הם אך לח״י, עם קשריהם את לגלות כדי קשות

דבר. גילו

 התנקשו לח״י שיוצאי לאחר ,1948 בספטמבר

 בתור אבו־גוש יוסף נעצר ברנדוט, הרוזן של בחייו

 שלטונות מצד משפיל ליחס וזכה לשעבר לח״י חבר

 לוחמי )עיטור על״ה אות את קיבל הוא ישראל.

 השלטון אסירי עיטור ואת לח״י אות את המדינה(,

.1996 בשנת נפטר הוא הבריטי.

ולח"׳ הציונות - יסוד" "אבני

 שהפרק זה, שם הנושא אלדד ישראל ד״ר של מאמרו

 "החזית" עיתון של א׳ בגיליון הופיע שלו הראשון

 של המחשבה גן את הפריח (,1943 )יולי תש״ג בתמוז

19לח״י. של ישראל חירות מלחמת
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הדברים: עיקרי להלן

 של פתרונה קלף על הכל את העמידה הציונות

 אלא היהודים לשאלת פתרון אין היהודית. הבעיה

 מגעגועים ירדה הציונות בארץ־ישראל. במדינה

 של לבעיה - בית־דוד למלכות משיחיים

 בארץ־ המחפשים אומללים של לבעיה פליטים,

 חריף יותר עוד בביטוי - או בטוח, מקלט ישראל

 אבל יתומים". "בית - ז׳בוטינסקי של ואופייני

 שנוח מקום בכל צריפים בונים לפליטים הרי

 צריך הציונות מטרת של "הניסוח ולכן: יותר.

 האומה: של והחיובי הפשוט הרצון את לבטא היה

 היהודים, שאלת פתרון ’ישראל. מלכות תירוש

 לווי ענייני הם אלה כל - הגירה אנטישמיות,

 עברית שחרור תנועת ... לסייע; רק שיכולים

 כבר היא )ריבונות(, לסוברניות שואפת איננה

 של מהסוברניות פחות לא ברצונה: - סוברנית

 האוקופציה למרות בהודו, ההודי ושל ביוון היווני

 יש אם למלכות: ומלחמתנו רצוננו ... הזמנית;

 איננה, או בעיה ישנה אם איננה, או אנטישמיות

 להגיד מעיזים ואנו ... אין; או פליטים יש אם

 מספיק לח״י( )של אנו קיומנו האחריות: בכל

 החירות תנועת של הסוברני הרצון את לבטא

 מצרים ליציאת לא כל קודם השואפת החיונית,

 לא צרפת את שיימודו כשם ...דוד לכיבושי ולא

 על אם כי )לגרמנים(, הנכנעים המיליונים פי על

 תנועת את ימודו כן הלוחמים, היחידים פי

 של היסוד מניחי בנו, - ישראל עם של התקומה

 היא ארץ־ישראל ... העברית; השחרור תנועת

 הצהרה בלי גם ניל״י, בלי הגדודים, בלי גם שלנו

 בראש הם ישראל חירות לוחמי ... ומנדט

 מידי העברית הארץ שחרור לוחמי ובראשונה

 אין במנדט, מכירים אנו אין הזרים. השליטים

 אנו ואין יותר, טובים מנדטורים מחפשים אנו

 ...המנדט; סעיפי של מילויים באופן מפשפשים

 היו הם - בארץ בהישגינו שהתפארנו כמה כל

 מעונינים היו לא הבריטים כי נגדנו, הנמוק

 תנועת של הפסים הם ואלה ... בגידולנו;

 החדשים: והאמצעים החדשים היסודות השחרור,

 כי להבין להתחיל הגויי העולם צריך כל ראשית

 שולחנו יד על להופיע כלל רוצים אנו אין

 כל את מיד להפסיק יש פליטים", כ״בעיית

 שהיא באיזו להופיע הנעשים והאמצעים התחינות

 טענותינו. את להשמיע כדי בינלאומית ועידה

צריכים אנחנו הפוכה: להיות צריכה הדרך

 לאומית. לעצמאות סמל אלא מלוכני משטר פירושה אין ישראל" "מלכות *

 מה וישאלו: אלינו יפנו שהם כך, להתנהג

 נוכחתנו בלי בנו לדון שיוכרחו מוטב רצונכם?

 ידונו כי מוטב בנוכחתנו, בנו לדון שיואילו מאשר

 "קרבנות". כעל מאשר "מתקיפים" כעל עלינו

 אחרים שיאבדו מחאה, לאות להתאבד במקום

 בזכותה הציונות הכירה כה עד ...מלחמה; לאות

 "הספר נגד במלחמה שמצטמצם מי אנגליה. של

 אנגליה של הכללית בזכותה מודה - הלבן״

 מודה אחד בחוק שנלחם מי פה. אדון להיות

 חוקים, לחוקק המחוקק של פרינציפיונית בזכות

 בזכות כופרים אנו יותר. טוב חוק מבקש והוא

 באוקופאנט כמו הזר בשליט לנהוג עלינו - הזאת

 יש ... ממש; מלחמה בו להילחם יש )כובש(.

 לאלה פנטסטי, אולם ...נכון אומנם שזה אומרים

 שמחאות כשחושבים הוא פנטסטי ייאמר:

 חושבים אם הוא פנטסטי מועילות, והחלטות

 צודקים נימוקים על־ידי ישוכנעו שהגויים

 של ערכם שגדול - הוא ריאליסטי והגיוניים.

..." המעשים בעורף וכינוסים ישובים

 שהופיעו המאמרים של רובם ברוב וכן יסוד", ב״אבני

 הנמרצת מלחמתו משתקפת ב״החזית", הזמן במשך

 לכל ביחס מוחלט ערכין לשינוי לח״י ביטאון של

 ציונות לא ביישוב: אז עד מקובלים שהיו המושגים

 של טבעית שאיפה אלא פליטים, למען פילנתרופית

 לא בריטניה ראיית ריבוניים; ממלכתיים לחיים עם

 ראיית כאויב; זר, ככובש אלא ו״שותף" כ״ידיד"

 ריבונית חוץ כמדיניות אחרות מעצמות עם קשרים

 וסיוע הבריטי לשלטון נאמנות וראיית תלויה, ובלתי

 האויב, עם פעולה כשיתוף שלו הביטחון לכוחות

ובמולדת. בעם כבגידה

וצורר אויב
 להבחין כדי )יאיר( שטרן אברהם שטבע לשון מטבע

 לעם העוין זר כוח לבין המולדת על זר שלטון בין

 יסודי הבדל יש יאיר של לדעתו הוא. באשר היהודי

 השולט זר, כוח כל הוא האויב וצוררים. אויבים בין

 צורר העברי. העם מן וחירות שלטון ומונע במולדת

 לדרגה להגיע עלול הצורר בפזורה. יהודים שונא הוא

 כל את ולהשמיד לאבד להרוג, המבקש המן, של

 לדחות אסור צורר, של הופעתו בגלל אך היהודים,

 הופעת עצם שכן מולדתנו. כובש באויב, המלחמה את

 במולדת. האומה של משעבודה תוצאה היא הצורר

 היהודים כל את לקלוט הארץ יכלה השעבוד אילמלא

 להילחם היא חובתנו אם הצורר. של נפשו שנואי

 אויבו הוא שבמקרה בצורר, להסתייע לנו מותר באויב,

 להשיג זו בדרך נצליח ואולי - יאיר סבר - אויבנו של



 הפסקה ביהודים, בנגישותיו הפסקה הצורר מן

 הלאומית. עצמאותנו את שנשיג עד לתקופת־מה,

 ניסיון - הנאצית ״גרמניה אלה: ערכים )ראה

ירושלים"( "הסכם התקשרות";

 ג׳״מם ג׳ון (O'Sullivan) או׳סליבן

(1993-1913)
 של ומעוזריו (C.i.d). הבריטית הבולשת מראשי אחד

 במשטרה שירת 1941 משנת הבולשת. מפקד ג׳יילם,

 האזוריים הביטחון קציני של ובמנגנון כחוקר הצבאית

.(d.s.o.) במחלקת 2 מדור לראש מונה 1946 בשנת 

 המאבק על וממונה (a.s.p). פקד בדרגת החקירות

היהודיים. המחתרת בארגוני

 והאחראי תל־אביב-יפו במחוז ס.1ה־ע מפקד היה

 3 השומר ברחוב לח״י של השידור תחנת לתפיסת
 בנימין לח״י איש עם בריאיון או׳סליבן, בתל־אביב.

 לח״י שחבר גילה ישראל, מדינת הקמת לאחר גפנר,

 אחרי ה״הגנה" שליחי בידי במצרים נרצח פיינברג צבי

מוין. בלורד ההתנקשות

ברית־המועצות כלפי האוריינטציה

 המושב בלייק־סאקסס נערך 1947 אפריל בסוף

 הצעת לפי הורכבה שבמהלכו האו״ם של המיוחד

 למושב להביא היה שמתפקידה חקירה, ועדת בריטניה

 לבעיית פתרון הצעת בספטמבר האו״ם עצרת של

 יום אולם זמן, להרוויח רצתה בריטניה ארץ־ישראל.

 מדינית מהלומה עליה הונחתה המושב נעילת לפני

 הפתיע גרומיקו, אנדריי ברית־המועצות, נציג נוספת:
 של לסבלותיו רוסיה של הבנתה את כשהביע בנאומו

 אמר הוא משלו. למולדת ולשאיפותיו היהודי העם

 ואם דו־לאומית, מדינה בארץ־ישראל לכונן שיש

 היהודים בין הדעות חילוקי על להתגבר שאין יתברר

 הארץ חלוקת החלופי הפתרון יהיה הערבים, לבין

 את ביטל זה נאום נפרדות. מדינות שתי של והקמתן

 והיה הסובייטית, רוסיה של המסורתי האנטי־ציוני הקו

 עוד לח״י. של לאוריינטציה גדול ניצחון משום בכך

 רשימה לח״י, ביטאון ב״החזית", הופיעה 1947 בסוף

 מפרי האדריאטי", והים הבלטי הים "בין שכותרתה

 את שירטט הכותב )גרא(. ילין־מור נתן של עטו

 החוץ במדיניות להתחולל העומדים השינויים

 שהקיף המדיני החיץ את לפרוץ ברצותה הסובייטית,

 המזרח כלפי כשפניה העולם, מלחמות שתי בין אותה

 המצב על גרא הצביע 1944 בקיץ נוסף במאמר התיכון.

 בסיומה סופית יתברר אשר באירופה, שנוצר החדש

 ברית־המועצות של התנגדותה המלחמה. של

 נטען - בארץ־ישראל העברי העם של לשאיפותיו

 בקרב התסיסה העברת סיבות: משתי נבעה - במאמר

 ש״הציונות וכן הציונות, אל מהקומוניזם היהודי הנוער

 האימפריאליזם בידי שרת ככלי ברוסיה נתפסה

 הסיבה באסיה". עמו התנגשה שרוסיה הבריטי,

 היהודים רוב הכחדת אחרי קיימת אינה הראשונה

 שוב כי נראה השנייה, לסיבה באשר ואילו באירופה,

 העברי ש״בעם לאחר מכרעת, להיות חייבת היא אין

 קשורים עצמם את רואים שאינם רחבים, חוגים כבר יש

 בפועל שנלחמים כאלה ואף תנאי, ללא בריטניה עם

בארצנו". בשלטונה

 לטובה לשינוי וסימנים רמזים כבר היו ההיא בעת

 של שאיפותיו כלפי ברית־המועצות של במדיניותה

 הסובייטית בעיתונות בארץ־ישראל: העברי העם

 נציגי העברית; ארץ־ישראל נגד ההתקפות נעלמו

 יהודים עם אחד שולחן אל להסב סירבו לא כבר רוסיה

 ובארצות־הברית; באנגליה בארץ־ישראל, לאומיים

 למדיניות התנגדות הובעה הסובייטית בעיתונות

 הקומוניסטית וברומניה בריטניה, של הלבן" "הספר

 בלורד ההתנקשות הציונית. הפעילות את לחדש הותר

 מדיני כגורם לח״י, של נוכחותו את בעולם פרסמה מוין

 וישינסקי, אנדרי כי עד התיכון, במזרח אנטי־בריטי

 מנהיג קלרמן, ליוסף אמר הסובייטי, החוץ שר סגן

 האמיצים הבחורים את יראה אם כי ותיק, רוויזיוניסטי

 דרישת־שלום להם ימסור מוין, בלורד שהתנקשו

 כלפי גדולה אהדה שררה שבארץ פי על אף ממנו.

 חברי בקרב וגם הקהל דעת בקרב גם ברית־המועצות,

 - הנאצית בגרמניה האמיצה מלחמתה בגלל - לח״י

 על שמירה תוך עמדתה, בגיבוש בזהירות לח״י נהגה

 את להחליף רצתה לא לח״י החלטותיה. עצמאות

 רצתה לא וגם סובייטית, בהשפעה הבריטית הנוכחות

 כוונות כלפי ארצות־הברית של חשדה את לעורר

 העברי העם בשאיפות תמיכתה את ולאבד המחתרת

לעצמאות.

 אירופה ממשלות בפני לח״י עמדת את להציג כדי

 להונגריה לצ׳כוסלובקיה, שליחים נשלחו המזרחית,

 גיאורגי עם הדוק קשר נקשר בבולגריה ולבולגריה.

 לח״י נציג את קשר אשר הממשלה, ראש דימיטרוב,

 פעילות - ״בולגריה ערך )ראה פטלין של שליחו עם

 כי לח״י לשליח דימיטרוב מסר זמן לאחר ב־"(. לח״י

 דבר של שבסופו אני "בטוח ואמר סטלין, עם דיבר

 עם אך גדולה, לא מדינה אמנם מדינה, לכם תהיה

 לח״י על־ידי פורסמה תש״ז בשבט מדינה". זאת

 "קווי בשם לח״י, מרכז חבר אלדד, ד״ר של חוברת

 שם נאמרו השאר בין עברית". למדיניות־חוץ יסוד

 הסובייטית שרוסיה סיכויים "יש הבאים: הדברים
21לבוא יכול זה העברי. העם לשאיפות יחסה את תשנה



 אות לענידת זכותך הוכרה

ישראל-לח־י חירות לוחמי

 צבאות להרחקת ידו יתן העברי העם אם ורק אך

 לסייע עתידה רוסיה ... התיכון מהמזרח הבריטים

 ויוגוסלביה. בולגריה רומניה, מנמלי העברית להעפלה

 נלחמים אנו ... אנטי־בריטית עלייה תהיה זאת אם

 מהרחקת אולם לטובתנו. נלחמים אנו הבריטי, בשלטון

 ביטחון טובת גם תצמח הבריטי השלטון

 רואים אנו זה בשטח הסובייטית. לרוסיה

 הדדית". ותועלת הדדית להבנה אפשרות

 הרוויזיוניסטית, באסכולה שיסודו לח״י,

 הרוסי, הגורם של משקלו את להעריך ידע

 רוסיה של ידידותה לרכישת ולחתור

 העם של החירות במלחמת ותמיכתה

 והנה הבריטית. האימפריה נגד היהודי

 במשך שטיפח הצעיר", "השומר אותו

 שיתף - לקומוניזם הזיקה את שנים

 במלחמתה הבריטית הבולשת עם פעולה

 ויצמן; של הפרו־בריטי בקו ותמך המחתרת כוחות נגד

 שבאנשיו והוותיקים מנהיגיו שכל - לח״י ודווקא

 לח״י דווקא - ואנטי־קומוניסטים בית״ר יוצאי היו

 עם של המדיניים האינטרסים בין גשר לבנות רצה

 שכן רוסיה. של המדיניים האינטרסים לבין ישראל

 למחשבה בדומה - לח״י של המדינית המחשבה

 התבססה — בעולם הריבוניים העמים כל של המדינית

 כל ללא משותף, קונקרטי מדיני אינטרס על תמיד

 בארצו השורר אחר או זה סוציאליסטי משטר עם קשר

 ברית־ של תמיכתה בחשבון. המובא השותף של

 29ב־ באו״ם, יהודית מדינה בהקמת המועצות
 הפרו־ האוריינטציה ניצחון הייתה ,1947 בנובמבר

לח״י. של סובייטית

לרו"׳ אות

 ישראל" חירות "לוחמי מחתרת לחברי שניתן כבוד אות

 השתתפותם על הביטחון משרד על־ידי )לח״י(

ישראל. מדינת תקומת למען במלחמה

 לטקסים השרים בוועדת הוחלט האות הענקת על

האות: לקבלת הזכאות תנאי אלה .1968 בשנת וסמלים

 חודשים שישה בו ופעל בארגון חבר שהיה מי .1

 במאי 14ב־ המדינה קום עד 1940 שנת בין בתקופה

1948.
ברציפות. מוגבלת אינה השירות תקופת .2

בפעילות השתתף נעצר, נפל, או ונפגע ששירת מי .3

הזמן. מגבלת עליו תחול לא - מבצעית

 במקרים ומעלה; שנה 16 הוא לאות הזכאות גיל .4

.13 מגיל - מיוחדים
 הגשת באמצעות להוכיח יש בארגון החברות את .5

 )טופס המבקש בחתימת בתצהיר מלווה בקשה

שירות לאותות היחידה

'חאית הזמוז-ח ליסוז

לח״י אות

 במשרד לאותות ביחידה לקבל ניתן ותצהיר בקשה

הביטחון(.

 על־ידי ומאושרת חתומה להיות צריכה הבקשה

 ארגון נציג על־ידי או המבקש של המוכר מפקדו

לח״י מורשת להנצחת חעמותח )היום לח״י

 טופס גבי על הארגון חותמת בתוספת וחלליהם(,

הבקשה.

 מקרבה משפחה בן רשאי - לאות זכאי נפטר .6

 בקשה להגיש אחיו( הוריו, ילדיו, )בן־זוגו, ראשונה

האות. לקבלת בשמו

ומשמעותם: האות צבעי אלה

ישראל דגל = לבן תכלת

התמדה = אפור

שכול = שחור

והחללים הפצועים דם = אדום

האות. לקבלת זכאים לח״י חברי כאלף

(1967-1883) ריצ׳רד קלמנט אטל׳
 העולם במלחמת הבריטית. העבודה מפלגת מנהיג

וינסטון של בממשלתו חבר היה ,1940 בשנת השנייה,

 ראש לסגן התמנה 1945 ובשנת צ׳רצ׳יל ספנסר

 ביולי הכלליות בבחירות הלייבור ניצחון עם הממשלה.



 בתפקיד וכיהן הממשלה לראש אטלי התמנה 1945

 עם ויחד בעוינות, לציונות התייחס אטלי .1950 עד

 מדיניות לביצוע אחראי היה כווין ארנסט החוץ שר

 היהודי היישוב התנגדות את הגבירה זו הלבן". "הספר

 העברי" המרי "תנועת להקמת הביאה הבריטי, לשלטון

 נגד בארץ המחתרות ארגוני מלחמת את והגבירה

 לידי ארץ־ישראל בבעיית הטיפול העברת עד הבריטים

 לידי באה ולישראל ליהודים אטלי של טינתו האו״ם.

 הבריטים, יציאת לאחר שנים עשר בדבריו ביטוי

 משגה הייתה ישראל מדינת "הקמת כי כשהצהיר

התיכון". במזרח הצרות כל את בעקבותיו שהביא

ב־ לח"׳ פעילות - איטליה

 ,1945 בשנת החלה באיטליה לח״י של ההתארגנות
 איש של שליחותו עם בעלות־הברית, פלישת לאחר

 דרכו את עמיקם. הרצל לטרון, מבורחי ותיק, לח״י

בעזרת בריטי, לחייל מחופש עמיקם עשה לאיטליה

 בתעודות ציידו אשר המחתרת, אוהד יהודי, סמל

 לעבודה. מיד ניגש לאיטליה בשלום בהגיעו ובמדים.

 המדים יתרונות את לנצל החליט הוא הראשון בשלב

 אצל תפקידו בתוקף ביקר אשר צבאי רב אל והצטרף

 ממחנה עבר כך איטליה. בדרום במחנות יהודים חיילים

 היהודית הסוכנות שליח של ובאיצטלה למשנהו, אחד

 העקורים במחנות השואה שרידי אצל לבקר הצליח

 שרידי עם הפגישה לח״י. דבר את להם להביא כדי

 לזעזוע לו גרמה הגיהנום מדורי כל את שעברו השואה

 הדגש הושם תחילה הגיוס. עבודת על והקשתה עמוק

 בפולין, אצ״ל של לשעבר הלאומיים התאים בחברי

 עובדת אך לשכנוע, הטבעי הפוטנציאל את שהיוו

 אף רבות. שאלות אצלם עוררה ארגונים לשני הפילוג

 לפעולה. מוכנים אנשים והיו תאים כמה נוצרו כן פי על

 הפעילות לח״י. דרך והסברת התעמולה שלב הגיע עתה

 עמיקם הופיע ברומא ברומא. העניינים למרכז עברה

 כפליט להירשם כדי במשטרה והתייצב אזרחי בלבוש

 הלאומיים התאים חברי גויסו ברומא מהשואה. יהודי

 כרוזים חוברו ענפה. פעילות החלה מהרה עד לשעבר.

 הפליטה לשארית לח״י דבר את שהביאו שונות בשפות

 שמלחמת הוא כשהמסר הרחבה, הציבורית לתודעה וגם

 דפוס בית נמצא אירופה. לאדמת עברה בבריטים לח״י

 יהודיים, ריכוז במקומות שהופצו כרוזים שהדפיס

 ב״קיבוצים" הצבאיים, המחנות של במועדונים

 היהודית. הבריגדה חיילי ובין לרומא, מחוץ היהודיים

 ברורה הייתה המחתרת שפת עזים. הדים עוררו הכרוזים

 על־ידי דרכם שנחסמה פליטים המוני הלב. אל וחדרה

 הבריטים, אל שנאה מלאי והיו העלייה, על הגזרות

 גם הגיעו אלה הכרוזים. של לתוכנם בהתלהבות הגיבו

 העברית ש״המחתרת המסר על עטה אשר העיתונות, אל

 לאיד. שמחה בנימת באנגלים", להכות מנת על הגיעה

 אנטי־ רוחות נשבו המלחמה לאחר של באיטליה

 פעילותה. לקידום לנצלן היה המחתרת שעל בריטיות,

 ובירנ״ר ה״הגנה" שאנשי והקשיים ההתנכלות אף על

 גברו באיטליה, לח״י של הפעילות דרך על הערימו

 הופיע זמן־מה כעבור לשורותיו. והגיוס ההתארגנות

 לח״י של המסר שונות. לשפות מתורגם קבוע עלון

 עורכו עם נרחב ריאיון פורסם לעיתונות. עתה הגיע

 קיבל אשר טמפו", "איל הנפוץ העיתון של הראשי

 רעיון גם לח״י. של לדרך ביותר אוהדת תגובה

 מהאימפריליזם התיכון" המזרח של "הניטרליזציה

 האינטלקטואלים אצל רבות נפשות קנה הבריטי

 ראשיהן מדיניים. קשרים נקשרו אט אט האיטלקים.

 החלו הסוציאליסטיות הקומוניסטיות המפלגות של

 הקומוניסטית העיתונות ובפעולותיו. בלח״י מתעניינים

 מקום הקדישה ובבארי, בנאפולי השדה, בערי

שלו. הרעיונית ולדרך בארץ לח״י של למלחמתו

 ביניהם איטליה, יהודי עם גם קשרים נקשרו

 בקרב ועמדה חשיבות בעלות רמות־יחס, משפחות

 למחתרת הגיש רבה עזרה האיטלקי. והעם השלטונות

 את שהפגיש בבארי, רפואי מכון מנהל צפלר, ד״ר

 כדי פוליטית. השפעה בעלי אנשים עם עמיקם

 כוח בתוספת צורך היה הפעילות בהרחבת להמשיך

 רבדל, זלמן את עמיקם פגש ברומא וכסף. מיומן אדם

 זלמן היהודית. בבריגדה שירת אשר לילדות, חברו

 לעוזרו והפך הצבא מן ערק זמן וכעבור ללח״י, הצטרף

 רומא, במרכז מרתף עם דירה נשכרה עמיקם. של

 רב עזר ולנשק. דפוס לדברי מחסן שימש והמרתף

 אלבו, ויקטור ד״ר של למחתרת בהצטרפותו גם נמצא

 היטב שלט הוא בית״ר. חבר רומני צבא קצין

 אלבו יצא פעמים מספר בתרגומים. ועסק באיטלקית

 אירופה ממזרח פליטים קבוצות להבריח כדי לרומניה

 אנשים מביניהם איתר הוא לאיטליה. יוגוסלביה דרך

ללח״י. אותם גייס ועמיקם לפעול, רצונם את שהביעו



 לח״י בשליחות אלבו יצא חודשים תשעה כעבור

 כלאם, אברהם התמנה 1946 ביוני לדרום־אמריקה.

 השקיע הוא באיטליה. "אורט" למנהל ותיק, לח״י חבר

 לח״י בפעולות בית״ר תמיכת את להשיג כדי מאמצים

 בלאס של תרומתו הצלחה. ללא אך באיטליה,

 משמעותית. הייתה באיטליה לח״י סניף להתפתחות

 בתי־ רשת להקמת שאף הוא "אורט" כמנהל בתפקידו

 אנשי־ להכין כדי היהודים הפליטים בריכוזי ימיים ספר

 הבריטים, התנגדות נוכח העתידי. העברי הצי עבור ים

 בתי־ספר רשת בהקמת להתמקד החליט הוא

 הדרום. מחנות למנהל התמנה עמיקם מקצועיים.

 בלאס למחתרת. אנשים לגייס הצליח הוא זה בכיסוי

 כסף והזרים הסניף של הכספיות הבעיות את פתר גם

 מקצועי לחינוך לאיש התמנותו השוטפים. לצרכים

 אפשרה לאירופה, הפליטים לכלל "אונר״א", מטעם

 במטוסים, גם חופשי, באופן אירופה בכל לנוע לו

 השפעה בעלי אישים עם ענפים קשרים ליצור וסייעה

 מימון לצורך כספיים משאבים ולגייס כלכלי ומעמד

 גם הושגה כספית עזרה לח״י. עבור ממש של פעולות

 ושמואל קוק הלל בראשות האומה" להצלת מ״הוועד

 לרומא בא 1946 בשלהי לרומא. הגיע אשר מרלין,

 כדי בפריס, לח״י סניף על אחראי שהיה אליאב, יעקב

 באיטליה. התנועה ממפקדי כמה נשק בקורס להדריך

 נגד מבצעיות בפעולות להתחיל העת הגיעה כעת

 יעקב לפריס. עמיקם הועבר זה בשלב בריטיים. יעדים

 לח״י מרכז על־ידי נשלח הבלונדיני"( )"דב גרנק

 נגד המחתרת מלחמת את ולנהל לארגן כדי לאיטליה

 הופתעו המזל לרוע לנשק. קורס ארגן הוא הבריטים.

 רב איטלקים. שוטרים משמר על־ידי הקורס משתתפי

 כעבור ושוחרר נאסר הוא נגדם. באש לפתוח רצה לא

 הוכרז - הגדול המפנה חל בינתיים חודשים. שלושה

 לח״י סניף לארץ. לשוב נקרא רב הבריטי. הפינוי על

 - המדינה הכרזת ועם פעילותו, את האט באיטליה

התפרק.

הבריטי האימפריאליזם

 "האוריינטציה בעד לח״י, של החוץ מדיניות בעקבות

 המזרח של ו״הניטרליזציה ברית־המועצות" כלפי

 שונים בחוגים התעוררה זרים, צבא מכוחות התיכון"

 האם עליה: להשיב נדרש שלח״י שאלה ביישוב

 גוון לובשת אינה הבריטי באימפריאליזם מלחמתו

 בכלל? העולמי באימפריאליזם מלחמה של אידיאולוגי

 האימפריאליזם לא! חד־משמעית: הייתה תשובתלח״י

 תנועה רק ולכן - בלח״י טענו - עולמית תופעה הוא

 הייתה לח״י בה. להילחם ורשאית יכולה עולמית

 באימפריאליזם שלחמה קונקרטית לאומית תנועה

 במולדתו, העברי העם כובש שהיה קונקרטי

 אחר, כובש יהיה אם הבריטי. האימפריאליזם

 יילחם לח״י - לח״י אנשי טענו - אחר אימפריאליזם

 הייתה לא לח״י מלחמת האחר. באימפריאליזם

 פוליטית, אלא עולם, השקפת במובן אידיאולוגית

 גיאוגרפיות בנסיבות הקשורה מלחמה משמע

 והזדהות אהדה גילה לח״י אמנם מוחשיות. והיסטוריות

 לארצות המשועבדים העמים כל של סבלם עם

 מבחינת ברגשותיהם והשתתף אימפריאליסטיות,

 בשלטון מלחמתו מלבד אולם האנושי, והמוסר הצדק

 כי הבריטי, באימפריאליזם רק לח״י לחם הבריטי

 כולו, שלו באימפריאליזם קשור היה בארץ שלטונו

 בעלי־ להיות היו עשויים בו שנלחמו העמים כל כן ועל

 העמים ובמיוחד העברי, העם ועם לח״י עם ברית

התיכון"(. המזרח של "הניטרליזציה ערך )ראה השכנים

לח"׳ - אינטרנט

 על־ מופעל לח״י מחתרת לתולדות האינטרנט אתר

 ישראל חירות לוחמי מורשת להנצחת העמותה ידי

.2002 משנת וחלליהם )לח״י(

קרות לוחמי

לח״י של האינטרנט אתר

 בהם עיקריים, פרקים שמונה־עשר כולל האתר
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(1996-1910) )אלדד( ישראל )ש״ב( אלדד
 (11.11.1910) תרע״א בחשון בט׳ נולד לח״י. מרכז חבר

 המזרחית פודבולוצ׳יסקה בעיירה שייב למשפחת

להגיע ימיו כל ששאף וציוני משכיל אביו, בפולין.

 של עולמו השקפת את עיצב אשר הוא לארץ־ישראל,

 והציונות. ההשכלה אהבת את מילדות בו ונטע ישראל

 שנות החיים. אהבת ואת היצריות את לו הורישה האם

 בעיר המשפחה על עברו הראשונה העולם מלחמת

 כשרונו בישראל התגלה בילדותו עוד טרנופול.

 בבית־ספר למד לגדולה. אותו ייעד ואביו הספרותי,

 למד כן כמו יהודית. בגימנסיה כך ואחר יהודי עממי

 עבר 16 בגיל ערב. בשיעורי ועברית יהדות לימודי

 התגבשה שנים באותן בלודז׳. בגימנסיה ללמוד

 אישיותו והתפתחה הימנית עולמו השקפת

 ז׳בוטינסקי מדברי התרשם בלודז׳ האינטלקטואלית.

 לימודיו סיום לאחר העברית. המדינה הקמת על

 וכן בווינה לרבנים מדרש בבית ללמוד בחר בגימנסיה

 בתקופה לפילוסופיה. דוקטור לתואר באוניברסיטה,

 והחל )אצ״ג( גרינברג צבי מאורי עמוקות הושפע זו

 במפלגה פוליטיים בוויכוחים להשתתף גם

 דוקטור תואר קבלת לאחר הרוויזיוניסטית.

 מורה ושימש ללבוב 1935 בשנת חזר לפילוסופיה

 לפרסם והחל בית״ר קן למפקד התמנה בבד בד באזור.

 הביע בהם פולין, ברחבי מוניטין להם שיצאו מאמרים

 ארץ־ישראל ערביי כלפי ההבלגה נגד השקפתו את

 נתוודע 1938 בשנת ציוני. אקטיביזם נקיטת ולמען

 לפניו הציג אשר )יאיר(, שטרן אברהם אל לראשונה

 ונתמנה לווארשה עבר 1939 בשנת אצ״ל. השקפת את

 פרוץ אחרי בית״ר. בנציבות לתרבות המחלקה לראש

 פולין את לעזוב הצליח השנייה העולם מלחמת

לארץ. הגיע 1941 ובאפריל
 ללח״י. והצטרף יאיר עם נפגש הגיעו עם מיד

 הרוויזיוניסטי בעיתון מאמרים פרסם תחילה

 יהודה" "בן בגימנסיה כמורה עבד ולימים "המשקיף"

 הביטאון בעריכת ליאיר עזר במחתרת בתל־אביב.

 ל״עיקרי מרחיבה פרשנות וכתב "במחתרת" הפנימי

 המפורסם מאמרו את פרסם יאיר רצח אחרי התחייה".

 החירות. מלחמת עקרונות את הרחיב שבו יסוד", "אבני

 פילנתרופית, תנועה "שהיא - כתב - ״הציונות״

 הארץ, כיבוש להיות חייבת ומטרתה הרגל את פשטה

 לאחר הגלויות". קיבוץ של תורו יבוא מכן לאחר ורק

 להיות אלדד נבחר ממזרע שמיר יצחק של בריחתו

 ההסברה על ממונה היה שם לח״י, מרכז מחברי אחד

 באפריל נעצר הוא הלשנה עקב האידיאולוגי. והחינוך

 טופל הוא קשה. נפגע בריחתו ניסיון ובשעת ,1944

 הסוהר לבית הועבר כך ואחר הממשלתי החולים בבית

 מאמרים לכתוב המשיך משם בירושלים. המרכזי

 נאומיהם את ערך וכן עורכו, שהיה "החזית", לעיתון

 1ב־ הבריטי. הצבאי הדין בית בפני לח״י נאשמי של
 את המשיך שם לטרון, למחנה הועבר 1944 בספטמבר

 1946 ביוני 1ב־ האידיאולוגית. פעילותו ואת כתיבתו
 לתפקידו וחזר לח״י של נועז במבצע מכלאו שוחרר

 בקורסים ובהרצאות בכתיבה ועסק המרכז, כחבר

 ראשוניים דעות חלוקי התגלו זו בתקופה רעיוניים.

 לח״י לעמדת בנוגע ילין־מור פרידמן נתן לבין בינו

 התיכון" המזרח של "הניטרליזציה רעיון כלפי

 צידד כאשר ברית־המועצות", כלפי ו״האוריינטציה

 בעריכת השתתף 1947 בסוף עצמאית. חוץ במדיניות

 ומתן משא וניהל "מברק", לח״י של היומי העיתון

2.5 לעבור בחר עצמו הוא לצה״ל. לח״י חברי גיוס בעניין
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 לסיפוחה עד השחרור במלחמת ולהמשיך לירושלים

 חברי החליטו 1948 בספטמבר 17ב־ ישראל. למדינת

 הרוזן האו״ם מתווך את להורג להוציא בירושלים לח״י

 על לוותר ישראל על לכפות שרצה כרנדוט, פולקה

 ירושלים את ולמסור ארץ־ישראל חלקי רוב

 האו״ם. להחלטות בניגוד ירדן, מלך לעבדאללח

 כבלתי לח״י הוכרז ברנדוט בחיי ההתנקשות בעקבות

 ביניהם. ואלדד למחתרת, ירדו או נאסרו וחבריו חוקי

 "מפלגת הקמת עם סופי. באופן התפרק לח״י

 בתנועה אלדד צידד לח״י של מייסודו הלוחמים"

 ילין־ מחנה כנגד ישראל, חירות למחשבת חינוכית

 מפלגת של אופי למפלגה לתת שרצו שמיר ויצחק מור

 שנתיים לאחר סוציאליסטית־מהפכנית. פועלים

התפרקה. המפלגה

 שבו "סלם", העת כתב את אלדד יסד 1949 בשנת

 בין כסינתזה ישראל מלכות על השקפתו את הפיץ

 קונקרטיים. ציוניים וערכים גאוליים־משיחיים ערכים

 הימים", "דברי בשם עיתון הוציא החמישים בשנות

 מקרא", ו״הגיונות ראשון" "מעשר - ספרים פרסם

 מייסדי בין היה ועוד. לעברית, ניטשה כתבי את תרגם

 1969 בשנת השלמה״. ארץ־ישראל למען ״התנועה
 היה נבחר. לא אך לכנסת, "כן" רשימת בראש עמד

 זכה 1988-1987 בשנים התחייה״. ״תנועת מייסדי בין

 ב״הסכם ביאליק". וב״פרס ז׳בוטינסקי" ב״פרס אלדד

 והשלמה הציוני הדגל התקפלות את אלדד ראה אוסלו"

 הוגה חירות, לוחם היה אלדד המולדת. של ביתורה עם

 ומורה אידיאולוג פובליציסט, ומתרגם, סופר דעות,

 בשבט בא׳ נפטר אלדד תלמידים. רבבות שהעמיד

 אחריו השאיר הזיתים. בהר ונטמן (22.1.1996) תשנ״ו

 פרופסור - אריה ובנו נעמה בתו בתיה, אשתו את

 כנסת וחבר בצה״ל לשעבר ראשי רפואה קצין לרפואה,

הלאומי. האיחור רשימת מטעם

(1980-1918) יגאל |1אל
 כדורי. ע״ש החקלאי בית־הספר בוגר תבור. כפר יליד

 לפו״ש והתגייס גינוסר לקיבוץ הצטרף 1937 בשנת

 מייסדי בין היה 1941 בשנת שדה. יצחק של מייסודו

 הפלמ״ח מפקד לסגן מונה 1943 בשנת הפלמ״ח.

 הקמתו עם הפלמ״ח. מפקד שימש 1948-1945 ובשנים
 בראש עמד הדרום. פיקוד לאלוף נתמנה צה״ל של

 הנגב לטיהור - ו״חורב״ ״אסף״ ״יואב״, המבצעים

 לכיבוש "עובדה" מבצע ובראש המצרי, מהפולש

 והחל מצה״ל השתחרר הפלמ״ח פירוק עם אילת.

 העבודה" "אחדות מראשי היה פוליטית. בקריירה

 כשר ישראל בממשלות כיהן המאוחד. והקיבוץ

 את יזם הממשלה. ראש וסגן החוץ שר העבודה,

 לא אשר מדינית־ביטחונית תכנית אלון", "תכנית

 היה המחתרות ארגוני אל אלון של יחסו נתממשה.

 המרות ולאי־קבלת לפרישה חריף מתנגד היה שלילי.

 והאשים ה״טרור" שיטות את גינה הוא ולח"? אצ״ל של

 חבר היה היישוב. על השתלטות בכוונות המחתרות את

 את לרכז והציע בראשו, עמד ותחילה "הסזון" במטה

 על להשתלט מנת על והפלמ״ח ה״הגנה" כוחות כל

 כאשר נדחתה. דעתו אך אחד, במועד אצ״ל חברי כל

 הבריטית לבולשת אצ״ל אנשי את להסגיר הוחלט

 אבירן ושמעון מתפקידו, לשחררו אלון יגאל ביקש

במקומו. בא

"אלטלנה"

 של הספרותי שמו על שנקראה אצ״ל, של נשק אניית

 ״,138״ אמריקאית נחתת האנייה, ז׳בוטינסקי. זאב
 לוחמים בהעברת השנייה העולם במלחמת השתתפה

 אירופה של בשחרורה משימתם לביצוע וציוד

 ונרכשה 1945 בשנת קורקעה היא הגרמני. מהכיבוש

 האמריקאית והליגה האומה לשחרור הוועד על־ידי

 לאצ״ל. מסונפים שהיו החופשית, ארץ־ישראל למען

 ונשק עולים עם האנייה את להביא הייתה אצ״ל מטרת

 נדחה הדבר אולם בארץ, הבריטים שלוט בתקופת עוד

 לבין אצ״ל בין אחרות. וטכניות כספיות סיבות בגלל

 בדבר ומתן משא התנהל הזמנית העברית הממשלה

 20% כי דרשו אצ״ל אנשי וחלוקתו. הנשק הורדת
 והשאר בירושלים אצ״ל לכוחות יישלחו מהכמות

 האנייה לצה״ל. שהתגייסו אצ״ל גדודי את ישמשו

 הכשרה קיבלו שרובם עולים, מאות תשע מעל נשאה

 אלפים חמשת וכן אצ״ל, שליחי על־ידי כלשהי צבאית

 מכונות מאות שלוש כדורים, מיליוני ארבעה רובים,

 ירייה מכונות וחמישים מאה "ברן", מסוג ירייה

 פצצות אלפי משוריינים, זחל״מים חמישה "שפנדאו",

 מהממשלה נרכשו שרובם נוספים, לחימה ואמצעי נ״מ

 פורט־דה־בוק מנמל הפליגה האנייה הצרפתית.

 לתוקפה נכנסה שבו היום ,1948 ביוני 11 ביום בצרפת

 כמות גם הועמסה האנייה סיפון על הראשונה. ההפוגה

 מיועד והיה באירופה לח״י חברי על־ידי שנרכש נשק

 אצ״ל נציגי בין התייעצות לאחר בארץ. למחתרת

 נציגו גלילי, ישראל הודיע האנייה, של לגורלה בקשר

 לבוא, האנייה שעל "החלטנו כי בן־גוריון, של המוסמך

 לכיוון האנייה של הפלגתה על האפשרית". ובמהירות

 אצ״ל ממטה נמסר תכולתה ועל המולדת חופי

 מברק ואמנם הגעתה, לפני ספורים ימים לממשלה

 במלוא "קדימה תבע ל״אלטלנה" שהגיע בהול

 טרם הנשק של לייעודו בקשר ומתן המשא הקיטור".

26 20% להפריש הממשלה הסכימה זה בשלב נסתיים.



 על־ נתפרשה זו הסכמה אך לירושלים, הנשק מכמות

 הררישה בירושלים. ל״דוגנדו" הייתה הכוונה כי ידיה

 נושא הייתה הנותרים 80%ב־ גדודיו לציוד אצ״ל של

 את פירשה הממשלה ועקרוניים. קשים ודברים לדין

 "צבא כחיזוק בנשק גדודיו את לחזק אצ״ל דרישת

 להשתלטות זה בצבא שימוש שהגיונו צבא", בתוך

 את להסדיר היה ניתן לא דקות ובעשר הואיל דקות.

 תל־ של החוף קטע לעבר האנייה הפליגה העניין,

 כפר־ באזור הצדדים בין התנגשויות לאחר אביב.

 לגבי הזמנית הממשלה עם הסכם שהושג ולאחר ויתקין

 כמאתיים כדורים, מיליון רובים, כאלפיים מסירת

כוחות לידי אחרות ירייה ומכונות ברנים וחמישים

באש עולה "אלטלנה" האנייה

 וכול, מכול אלה חשדות דחו באצ״ל המדינה. על

 ללוחמי לאפשר מכול חשוב הפיקוד בעיני כי והדגישו

 בדידות, אלמוניות, של רבות שנים לאחר המחתרת,

 המדינה צבא אל להצטרף ומחסור־תמידי, קרבנות

 ומתן המשא הציוד. במיטב מצוידים כשהם היהודית

 היא כי לבגין הודיעה והממשלה הסכמה, ללא נסתיים

 האנייה הנשק. בהורדת עזרה כל ממתן ידה את מושכת

 הממשלה, הוראת לפי כפר־ויתקין, חופי אל הגיעה

 החלה 20:20 בשעה .1948 ביוני 20 של הערב בשעות

 הממשלה, הנשק. פריקת כך ואחר הנוסעים הורדת

 אצ״ל, נציגי את לשתף מבלי דחוף לדיון שהתכנסה

 את למנוע סמכות הצבא למטה לתת החלטה קיבלה

 את הצבא פרס לכך בהתאם בכוח. הנשק הורדת

 בגין, הנשק. פריקת מקום את וכיתר החוף על כוחותיו

 כל את למסור אולטימטום קיבל האנייה, על שהיה

 לתוצאות עליו האחריות הטלת תוך הצבא, לידי הנשק

עשר תוך הדרישה על להשיב נדרש בגין הסירוב.

 בחצות תל־אביב של לחופה האנייה הגיעה - הצבא

 פרישמן, רחוב מול אל ,1948 ביוני 22ל־ אור הלילה,

 פקודה יצאה הצבא ממטה שרטון. על עלתה ושם

 אנשי נזעקו בינתיים מחיר". בכל האנייה את "להכניע

 הצבא ממחנות גם אך גויסו, שטרם אלה - אצ״ל

 זורמים והחלו - המגויסים הגדודים נמצאו שבהם

 הממשלה החליטה היום אותו של בצהריים החוף. אל

 שפיכות ללא הצבא לידי האנייה הסגרת את לדרוש

 להשתמש - אצ״ל מצד היענות תהיה לא אם אך דמים,

 כדי נשק מטען ובה סירה לחוף כשנשלחה בכוח.

 רבים האנייה. ועל האנשים על יריות ניתכו לפרקו,

 נעשו החוף מצד סטבבקי. אברהם ביניהם נפגעו,
 לאנייה להגיע אצ״ל אנשי של ונשנים חוזרים ניסיונות

 בן־גוריון הורה הצהריים אחר ארבע בשעה הים. ולחוף

 מן תותח אך אש, הפסקת הוכרזה האנייה. את להפגיז

 פגיעה בה ופגע האנייה עבר אל פגזים כמה ירה החוף

 להורדת המאמצים גדולה. דליקה פרצה באנייה ישירה.



 החוף על הירי. כדי תוך נמשכו החוף אל הפצועים

 ונמשכו והצבא, אצ״ל אנשי בין ירי קרבות נתלקחו

 נאום בגין מנחם נשא הערב באותו ארוכות. שעות

 ויצא אצ״ל של השידור מתחנת לאומה מאולתר

 שלא כדי באש, לפתוח לא אנשיו אל תקיפה בקריאה

 שהיה רב נשק נשרפה. האנייה אחים. מלחמת תהיה

 שישה־עשר הושמד. החיצוני באויב המלחמה עבור בה

 חלקם שלושה. נפלו צה״ל מכוחות נהרגו; אצ״ל אנשי

 ישראל עם לעצמאות במערכה "אלטלנה" אנשי של

 למדינה האנייה העניקה נשרפה, בטרם נשכח. לא

 חדישים, רובים כאלפיים נולדה עתה שזה הצעירה

 עשה ולוד רמלה בחזית כדורים. וכמיליון ירייה מכונות

 וכך נאמנה, מלאכה מ״אלטלנה" שפורק הנשק

 הוכרזו "אלטלנה" קרבנות האחרות. המלחמה בחזיתות

 ללחום רצו שבשורותיו צה״ל, וסמל צה״ל, כחללי

מצבותיהם. על נחקק עמם, במלחמת

לח"׳ ועמדת "אלטלנה"

 אצ״ל נגד לפעולה לצאת שנדרשו הצבא כוחות בין

 גדוד של אחת פלוגה היו "אלטלנה" האנייה בעניין

 של בפיקודו 8 חטיבה של הקומנדו גדוד - (81) 89

 א׳ מפלוגה שריוניות של מחלקות ושתי דיין, משה

לח״י. אנשי בהן היו שלא ,82 גדוד של

 בלתי מתיחות הורגשה 1948 ביוני 20 בליל כבר

 נסגרו. הנשק מחסני לח״י, מאנשי נאסף הנשק צפויה.

 המחנות מחוץ אל היציאה החופשות. כל בוטלו למחרת

 לצאת עומדים כי הרגשה הייתה תחילה נאסרה.

 המחנות; אל שמועות הסתננו יותר מאוחר אך למבצע,

 כשורה, אינו שמשהו חשד התעורר לח״י אנשי בקרב

 ועזבו הג׳יפים על עלו הפלמ״ח אנשי כאשר בעיקר

 בחיילים נלחמים אצ״ל אנשי כי נודע אז המחנה. את

 הועמדו לח״י יוצאי החיילים ופצועים. הרוגים ויש

 להילחם אותם ישלחו אם יעשו מה קשה: דילמה בפני

 למדינת אמונים נשבעו הם אחד מצד אצ״ל? באנשי

 מצד אך פקודה, לכל לציית והתחייבו ולצה״ל ישראל

 נגד מאתמול חברים־לנשק הם אצ״ל אנשי שני

 ביום 11 בשעה בהם? להילחם יוכלו כיצד הבריטים.

 מטה קצין שהיה בנאי, יעקב נקרא 1948 ביוני 21

 אל בחטיבה, לח״י אנשי בקליטת שטיפל 8 חטיבה

 חיילים כי לו סיפר שדה שדה. יצחק החטיבה מפקד

 כי החליט וכי אצ״ל, נגד לפעולה יוצאים מהחטיבה

 יעורר שזה מחשש לח״י, אנשי את לפעולה יוציא לא

 עם להתקשר רשות קיבל בנאי גדולה. סערה בתוכם

 לח״י מרכז ישיבת המחתרת. מן שיצא לח״י מרכז

 והשתתפו תל־אביב של ימה שפת על בדירה התכנסה

 אלדד ד״ר )דב(. גרנק ויעקב )מזל( בנאי יעקב גם בה

 לירושלים ויעלו המחנה, את יעזבו לח״י אנשי כי הציע

 גרסת לפי ירושלים. שחרור על להילחם כדי נשקם על

 זו בהצעה תמכו לא שמיר ויצחק ילין־מור נתן בנאי,

 יביאו ורב שמזל הוחלט אלדד, דברי לפי במפורש.

 לירושלים, לעלות כדי נשקם על המגויסים אנשיהם את

 לא והחליטו למחנה שבו ורב מזל באו. לא הם אך

 והשבועה "המדים העניינים. בסוד האנשים את להכניס

 נאמנים נשארו לח״י וחיילי פסקו, מחייבים", לצה״ל

 גילוי לצבא. חזרו אצ״ל גדודי גם לישראל. הגנה לצבא

 התפרסם "אלטלנה" לאירועי בקשר לח״י של דעת

 כל אל פונים ישראל חירות "לוחמי ה״מברק": ביומון

 למלא סרבו אחים. נגד בנשקכם תשתמשו אל חייל:

 אשר אחים, למלחמת המובילה המטורפת, הפקודה את

 חירות לוחמי לחירות. התקווה חורבן הן תוצאותיה

 ישראל צבא ביותר: חמורה אזהרה בזה מזהירים ישראל

 כצבא בעינינו ייחשב לא האחים, נגד נשקו את המפנה

 את השולחת ממשלה אותנו. תחייב לא ומרותו עברי

 נסור לא האויב, מלאכת את עושה אחים, נגד צבאה

למשמעתה".

 )אביאל( ׳עקב־ישקה )לבשט״ן( אליאב

(1985-1917)
 -1944 בתקופה לח״י של חלוחמת חחטיבה על אחראי

 ליסיצ׳נסק בעיירה 1917 בספטמבר 5ב־ נולד .1945

 שהכשירוהו ציוניים להורים ברוסיה, חרקוב במחוז

עם ארצה עלה 1924 בשנת בארץ־ישראל. לחיים

אליאב )ישקה( יעקב

 בבית־ למד בתל־אביב. השתקעה והמשפחה הוריו,

 15 בגיל ״הרצליה״. ובגימנסיה העם״ ״אחד הספר
 לתאים ובהמשך הלאומי הנוער לחוגי הצטרף

 בקורס השתתף 1938 בשנת אצ״ל. של הלאומיים

 הצבא בהדרכת בפולין, אצ״ל של בכירים מפקדים

 הפעולות בראש הועמד ארצה בשובו הפולני.

 13ב־ אצ״ל מפקדת חברי עם ונאסר בירושלים
28 אחד והיה ליאיר הצטרף בפילוג .1939 באוגוסט



 דיזנגוף ברחוב נפצע 1942 בינואר 27ב־ לח״י. ממייסדי

בדצמבר 24ב־ עולם. למאסר ונידון בתל־אביב, 30

 בירושלים המרכזי הסוהר בבית ממאסר ברח 1943

 שלוש בין פעולה לשיתוף פעל שם בקיבוץ. שנה ושהה

בשנת העברי". המרי "תנועת את שהניב המחתרות,

 ועמד לח״י של הלוחמת החטיבה את מחדש ארגן 1944

 "תנועת של המבצעי במטה לח״י נציג שימש בראשה.

 ברכש ועסק למצרים נשלח 1946 בשנת המרי״.

 מבצעי על לאחראי נתמנה 1946 בסוף מבצעי. ובתכנון

 פיצוץ לפועל: שיצאו המבצעים בין באירופה. לח״י

 במיניסטריון מוקש הנחת בלונדון, המושבות מועדון

 בגבול נעצר ועוד. נפץ מעטפות משלוח המושבות,

 עם ארצה שב מאסר. חודשי לשמונה ונידון בלגיה

 89 גדוד מפקד סגן ושימש העצמאות מלחמת פרוץ
 מילא כך ואחר החטיבה במבצעי השתתף .8 בחטיבה

 בדרגת והשתחרר בצה״ל, פיקוד תפקידי של שורה

 ביטחונית בשליחות לאירופה יצא 1955 בשנת סא״ל.

 מוסאיוף חנה את לאישה נשא שנים. לכמה המדינה של

 במכון לכימיה הוסמך ונכדים. בן בנות, שתי ולהם

 באוניברסיטה המדינה במדעי לימודים וסיים בריטי

 ופרסם ב״הארץ" הצבאי במדור וכתב ערך העברית.

 אוטוביוגרפי, ספר פרסם ב״מערכות". רשימות

 25ב־ נפטר (.1984 ״מעריב״, )הוצאת ״מבוקש״
.1985 בפברואר

ב לח"׳ פעילות אנגליה,

 בשלהי הוקם באנגליה לח״י של חשוב אך קטן סניף

 עוד החלה אנגליה נגד המחתרת פעילות .1947

 אליאב, )ישקה( יעקב של בהנהגתו ,1947 בתחילת

 ז׳ק לאנגליה נשלח 1947 מרס בחודש צרפת. מאדמת

 שיגר ומשם בצרפת, לח״י מפעילי אחד מרטינסקי,

 לחימה אמצעי לפיתוח למחלקה נפץ חבילת

 פקידים, מספר בלונדון. הבריטי ההגנה במיניסטריון

קשה. נפצעו גנרל, ביניהם

 לח״י לוחמת קנוט, בטי שוגרה 1947 באפריל

 כמו הבריטי. המושבות במשרד מוקש להטמין אמיצה,

 הבריטית, הממשלה חברי לכל נפץ מעטפות נשלחו כן

 אלה פעולות בדקר. אוולין ולגנרל האופוזיציה לחברי

 החדיר העת באותה המוקדם. גילוין בגלל צלחו לא

 לתוך נפץ מעיל בצרפת, לח״י מפעילי מזרחי, רוברט

 אנשים. כמה ונפצעו נהרגו בפעולה המושבות. משרד

 חלה בבלגיה, קנוט ובטי אליאב יעקב של מאסרם עם

באנגליה. לח״י בפעילות הפסקה

 של נסיעתו עם נתאפשרה לח״י לסניף יסוד הנחת

 בספטמבר לאנגליה מתל־אביב חרותי יעקב לח״י חבר

 לונדון. באוניברסיטת משפטים ללמוד כדי 1947

 - נוספים לח״י חברי שני חרותי פגש באוניברסיטה

 שהוריהם - פרידמן וחנוך )עוזי( רוטפקופף מאיר

 מפעילות להרחיקם כדי באנגליה ללמוד שלחום

בארץ. מחתרתית

 סניף בהקמת לפעול היו אמורים השלושה

 היה אביו ובית בריטי, דרכון בעל היה חנוך למחתרת.

 החיים מרכז שהייתה שכונה וייטצ׳פל, בשכונת

 העם ודלת הנמוך הבינוני המעמד של היהודיים

הפעילות. כמרכז הבית מרתף את קבע חרותי בלונדון.

 טובים. היו לח״י לסניף תשתית להקמת הסיכויים

 בנובמבר 29ב־ האו״ם החלטת לאחר הייתה התקופה

 נגד בארץ־ישראל הערביות הכנופיות מלחמת .1947

 באירופה האהדה גל בעיצומה. הייתה היהודי היישוב

 אבל בשיאו. היה בארץ ליהודים ובארצות־הברית

 וחבריו חרותי בפני שעמדו האובייקטיביים הקשיים

 וההדרכה בארץ המחתרתי ניסיונו למרות רבים. היו

 פתרון, שדרשו הסוגיות במרבית הנסיעה לפני שעבר

 בארגון ניסיונו הכיר. שלא במציאות חרותי נתקל

 ומחוץ תומכת אוכלוסייה ללא בעיקר מחתרת, תנועת

 מוחלטת. הייתה הבדידות לאפס. שאף הארץ, לגבולות

 היו לא דלה. הייתה חבריו ובפי שבפיו האנגלית

 הפרטי לכסף ופרט מסתור, ומקומות נשק ברשותם

 לצורכי מימון מקורות להם היו לא למחיה שלהם

המחתרת.

 יהודה באמצעות נוצר המקום יהודי עם ראשון קשר

 את באנגליה. שהתגורר הוותיק הצה״ר איש אריה, בן

 )בנימין(, שלם אריה עם קיימו הארץ עם הקשר

קבועה. מכתבים חליפת באמצעות

 תשתית עם הארגון להקמת בדרך ראשון צעד

 מחברי וצעירים אוהדים לגייס ניסיון היה בסיסית

 היו עלולים אלה אידיאליסטים צעירים כי אם בית״ר,

 אט אט הבריטית. לבולשת גם ראשונה כתובת לשמש

 מגויסים נוספו ולימים אנשים מספר עם קשרים נקשרו

29עם קשר ליצור הייתה המטרה באמצעותם. חדשים



 הקמת של הבסיסי העיקרון עם הזדהות שהביעו אנשים

 גם לעזור נכונים והיו בארץ־ישראל יהודית מדינה

 לירות 500 בסך ראשונה תרומה מחתרתיים. לגופים

 מאוהדי אמצעים בעל יהודי על־ידי ניתנה שטרלינג

 המחתרת לרשות העמיד אחר יהודי זוג ז׳בוטינטקי.

 הבנות אחת מסתור. מקום חרותי התקין ושם דירתו את

מ״מ. 7.65 גרמני "ולטר" אקדח קנתה שהצטרפה

 לח״י שליח ברון, עקיבא עם גם קשר קיים חרותי

 בעת ששהה לח״י שליח שומרון, צפוני ועם בצרפת,

 שומרון ברבה עם גם נוצר קבוע קשר בבלגיה. ההיא

 שם שריכז גפנר בנימין ועם בארצות־הברית, )עפרה(

 שימש ובלגיה צרפת עם הקשר כאיש לח״י. עבודת את

 באחת הצליח אשר הבריטי, הדרכון בעל חנוך,

נוסף. אקדח לאנגליה להבריח מנסיעותיו

 רדיו מקלט באנגליה לסניף נשלח מארצות־הברית

 ג׳יליגנייט. מסוג נפץ חומר כקילוגרם בו שהוטמן נייד

 מארצות־ שנשלחו נוספים חבלה אביזרי נוספו בהמשך

 אוחסנו המשלוחים רגיל. בדואר עיתונים בתוך הברית

המסתור. במקום

 בארץ לח״י ממרכז הסניף על שהוטלו המשימות

 היה שלמחתרת אחדים שלטון בנושאי לפגוע היו

 עמדו המבוקשים רשימת בראש אתם. דמים חשבון

 הלייבור, בממשלת הבריטי החוץ שר בווין, ארנפט

 ובסגירת היהודי ביישוב במלחמה החיה הרוח שהיה

 כרקר, אורלין הגנרל השואה; פליטי בפני הארץ שערי

 והאחראי בארץ־ישראל הבריטי הצבא כוחות מפקד

 ממשלת של החזקה היד מדיניות לביצוע הישיר

 רוצחו פאראן, ורוי היהודי; ביישוב במלחמתה הלייבור

בירושלים. רובוביץ אלכפנדר הנער של

 הסתפקו לא לגביו בווין. הייתה העיקרית המטרה

 ומשידורי בעיתונים מקריאה שגרתי ידיעות בליקוט

 יזומה פעילות ניהלו אלא הרדיו, תכניות או חדשות

 במשרד הייתה בווין של לשכתו בו. לפגוע בכוונה

 דאונינג ברחוב הממשלה ראש משרד בניין מול החוץ,

 במכונית בוקר בכל למשרדו מגיע היה הוא בלונדון. 10

 כל ליווי ללא למרחוק, ובולטת גדולה שחורה שרד

 דרך עמד שבו האחורי בפתח למשרד ונכנס שהוא,

 קלות היו במקום התצפיות חמוש. בלתי שוטר קבע

 פגיעה אפשרויות הועלו לב. תשומת כל עוררו ולא

 בבווין אישית התנקשות הייתה אחת אפשרות אחדות:
 נראתה היא היטב מתוכננת נסיגה ללא אך היום, לאור

 יחסית קלה השנייה, האפשרות משנית. בעדיפות

 הולכי מעבר בין מוסווה מוקש הטמנת הייתה לביצוע,

 אלא לשער. מתחת המכונית של הנסיעה לנתיב הרגל

 מפשע. חפים באזרחים לפגיעה סיכון היה שכאן

 מארצות־ נפץ חומר של נוספת כמות הוזמנה בינתיים

 בארץ לח״י במרכז שניתן הפעולה קוד הברית.

"שמעון". היה בבווין להתנקשות

 כינוס עם צצה בבווין התנקשות לביצוע הזדמנות

 חנוך בלונדון. הגדולים" "ארבעת של החוץ שרי ועידת

 והם הוועידה כינוס באזור לשוטט הבנות אחת עם יצא

 הנסיגה דרך גם לשמה. ראויה אבטחה כל גילו לא

 ההתנקשות את לבצע שניתן נראה במיוחד. קלה הייתה

 ניגשו וחבריו חרותי דחק. הזמן באקדח. שימוש תוך

 ההכנות של בעיצומן אך הפעולה, לתכנון במהירות

הפעולה. לביטול הוראה מהארץ הגיעה

 לא חיפוש לאחר נתגלתה ברקר גנרל של כתובתו

 אחריו קבוע למעקב אפשרות חוסר בגלל במיוחד. קשה

 חבילת לו לשלוח הוחלט ובנסיגה, בהמתנה והקושי

ופורקה. נתגלתה היא אך בדואר, נפץ

 ספר - הולדתו ליום חבילה נשלחה לפאראן

 הספר וממולכד. יפה ארוז שקספיר, כתבי של מהודר

 התאום, אחיו אך פאראן, רוי אל אישית ממוען היה

 מהכתובת התעלם הדואר, שהגיע בעת בבית שהיה

 נהרג הוא בהתפוצצות החבילה. את ופתח הברורה

במקום.
 כמה שמנה באנגליה, לח״י סניף של פעילותו

 הקמת עם ,1948 מאי בחודש הופסקה חברים, עשרות

לארץ. וחבריו חרותי יעקב של ושובם ישראל מדינת

בפולין קורס - אנדריכוב

 ממשלת לבין יאיר בין הבנה הסכם הושג 1938 בשנת

 יהדות של )פינוי( לאוואקואציה ידאג אצ״ל לפיו פולין,

 חשוב מעמד לרכוש לפולין יסייע לארץ־ישראל, פולין

 בפולין לתמוך העולם יהדות את ויעורר התיכון במזרח

 הקומוניסטית. ורוסיה הנאצית גרמניה נגד במאבקה

 הדרכה רב, נשק לאצ״ל לתת הבטיחו מצדם הפולנים

 על אימונים מחנות להקים ואפשרות מקצועית־צבאית

 1939 בראשית נערך זה הבנות הסכם במסגרת אדמתם.
 הארגון לקציני קורס הקרפטים שבהרי באנדריכוב

 צבא קציני של בהדרכם בארץ־ישראל, הלאומי הצבאי

 ממפקדי ושישה עשרים ניסיון. ובעלי ותיקים פולנים

 בהלכות ואימונים הדרכה זה בקורס קיבלו בארץ אצ״ל

 לשמש נועד זה קצינים סגל גרילה. ולוחמת סדיר צבא

 בארץ־ היהודי הנחיתה צבא להקמת עליון פיקוד

 בסיס יאיר. של אלף" ה״ארבעים תכנית לפי ישראל,

 רחבת וחצר קומות שלוש בן בבית הוקם האימונים

 לשירותם פולנים שירותים אנשי הובאו למקום ידיים.

 חלקם פולנים, קצינים היו המדריכים הקורס. קציני של

 וחלקם פילפודסקי יוזף המרשל של הלגיונות מאנשי

 הראשונה העולם ממלחמת פולנים מחתרת אנשי

 מחתרתיות מלחמה שיטות נלמדו בקורס הקבע. ומצבא



 בתנאי גדולות יחידות של בדרג סדיר צבא ואימוני

 באורח הסמוכים ביערות בוצעו האימונים שדה.

 ותורגמו הפולנית בשפה ניתנו ההרצאות אינטנסיבי.

 הקורס באמצע הקורס. מחניכי אחד על־ידי בו־במקום

 תכנית על בפניהם והרצה החניכים, את לבקר יאיר בא

 בדרגה קצינים של בוחנים צוות אלף". ה״ארבעים

 ערכו פולין, ממשלת ונציגי גנרל ובראשות גבוהה,

 הגנרל הפורים. חג לפני הקורס בסוף הסיום בחינות את

 קווי על יאיר דיבר ובסיום המסדר לפני עברו ויאיר

 לבין לאומי לשחרור הפולנים של מאבקם בין הדמיון

 קורס היהודי. העם של השחרור במלחמת הבעיות

 ובאימונים בהדרכה יסודי מפנה חולל בפולין הקצינים

 בפעולות רב שימוש נעשה שם שנרכש בידע אצ״ל. של

 בין והערבים. הבריטים נגד בהמשך שהתבצעו

 לימים לבשטיין־אליאב, יעקב היו הקורס משתתפי

 1944 בשנת לח״י של הלוחמת החטיבה על האחראי
 בן־שלמח, שלמת ארליך, אריה וכן בצה״ל; בכיר וקצין

 - צלניק ויצחק פררנין צבי פולני, יעקב פוזנר, שלמה

בלח״י. בכירים מפקדים כולם

 - לוז"׳ של והארגון הטקטיקה האסטרטגיה,

שינו״ם

 1944 בנובמבר 6ב־ מוין הלורד בחיי ההתנקשות
 לארץ־ העולמי הקהל דעת לב תשומת את הפנתה

 על אך הפעולה. מטרת את לח״י השיג ובכך ישראל,

 המחתרת כלפי הציבור שרחש וההבנה האהדה אף

 הכוח אל להתחבר הצליחה טרם היא האחרונות, בשנים

 קטנה, חלוץ כיתת בבחינת ונשארה העם של העיקרי

עדיין. חדרה לא אליו אך המחנה, לפני אמנם ההולכת

 ההתנקשות בעקבות להתרחש שעתיד למה הציפיה

 נפש, חשבון עשיית לח״י מרבז אנשי של בלבם עוררה

 שנקטה והטקטיקה האסטרטגיה את לבחון נדרשו והם

 ועד 1943 בשנת המחודשת התארגנותה מאז המחתרת

כה.

 הפעולות של השפעתן מידת נבחנה

 בעולם הבריטי השלטון נציגי נגד האינדיבידואליות

 יתרונותיהן מרכיביהן, כל על בארץ, ובציבור

 לזעזע בכוחן יש שאמנם הייתה המסקנה וחסרונותיהן.

 את לעקור בכוחן אין אך השליטים, של עצביהם את

 פגע - זעירה במלחמה זה, לעומת עצמו. הזר השלטון

 ייפגעו - יותר רחב מידה בקנה ״גרילה״ או וברח

 בלב בהלה ותיזרע ממשי, נזק להם ייגרם מתקניו,

 בריטניה. אדמת על וקרוביהם הוריהם שוטריו, חייליו,

 ממשלתם על ללחוץ דבר של בסופו עשויים הם כך

 אם בסכנה. חייהם שבו מהאזור הוצאתם את ולתבוע

 התקין השלטון סדרי ישובשו השלטון, מוסדות ייפגעו

 והקשר התחבורה דרכי וישובשו יוקרתו תוכה שלו,

 ביטחון. באזורי כוחותיהם את לרכז ייאלצו הם -

 קרבנות בצירוף עליהם, והנפשי הפיסי הלחץ הגברת

 ותמריץ הבריטי העם ועל השלטון על תעיק בנפש,

 המשך כדאיות לגבי הנפש חשבון את לעשות אותם

בארץ־ישראל. השלטון

 את להרוס ברורה: אסטרטגית מטרה נתגבשה עתה

 מבחינה וגם צבאית מבחינה גם היסוד, עד הזר השלטון

מורלית.

 של האסטרטגית התכנית את לשנות ההחלטה עם

 אליאב יעקב למימושה. לפעול מיד החלו התנועה

 בירושלים הסוחר מבית בריחתו לאחר אשר )אביאל(,

 לשורות חזר בתנועה, מפעילות חודשים כמה נעדר

 אורגנו לוחמת". "חטיבה להקים עצמו על וקיבל

 פיצוץ בנוי, בשטח קרבות זעירה, ללוחמה קורסים

 חברי להפגיש שאילץ טקטי מהפך היה זה ושדאות.

 לצורך ובעיקר אימונים, לצורך יותר רבים מחתרת

 תקיפת כגון יותר, רחב מידה בקנה פעולות ביצוע

 רכב, כלי מחנות, מפקדות, - האויב של מתקנים

ועוד. רכבות

 חבר )"מיכאל"(, שמיר יצחק נאסר 1946 ביולי

 ואז והמבצעים, הארגון על האחראי שהיה לח״י מרכז

המחתרת. של הארגון בצורת גם יסודי שינוי חל

 של יסודות על התנועה את השתית מיכאל

 בה והשליט מושלמת, כמעט )חשאיות( קונספירציה

 המחופרת מהפכנים לקבוצת שהתאימו נוהג של חוקים

 במפתיע מגיחים שאנשיה השטח, לפני מתחת היטב

 על מבוסס היה הארגון באויב. מכותיהם את להנחית

 קשר להיות צריך היה לא שלהלכה מצומצמים, תאים

 בתוך הנעשה על ידיעות דליפת למנוע כדי ביניהם,

 היה המלחמתיים, התפקידים התרחבות עם התנועה.

 משותפת. לפעולה יחד תאים כמה להפגיש הכרח

 הרחבת על הקשתה הארגון בצורת החמורה הריכוזיות

 שיצרה וההילה השגב מפני רבים והרתיעה השורות

 התפקידים התרחבות ואנשיה. המחתרת סביב הסודיות

השורות. בהרחבת דחוף צורך יצרה

 השינוי בעקבות כי לח״י במרכז סברו לפיכך

 שינויים לערוך השעה הגיעה והטקטי האסטרטגי

 חלפה וכי התנועה, של הארגון בשיטת גם יסודיים

 תקופת והגיעה הקפדנית הריכוזיות שיטת

 קיבלו ולמחלקות לסניפים האחראים הדצנטרליזציה.

יותר. רחבות סמכויות

 התנועה לארגון הנוגע בכל שלהם הפעולה חופש

 השונות, המחלקות את סניף בכל לפתח הוחלט הורחב.

 לטיפוח זכתה הידיעות מחלקת המקום. לתנאי בהתאם
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 ועוד. דואר רכבות, העברי, היישוב עיתונות, צבא,

 לרבות חדשים, לוחמים בגיוס דגש הושם

 נקבעו מחדש. אורגנה הנוער מחלקת אינטלקטואלים.

 קורסים הונהגו והכשרתם. טירונים לקבלת דפוסים

מדריכים. והוכשרו אידיאולוגיים

 בזהירות הצורך תחושת את להגביר כדי זאת, עם

 למחתרת, רצויים בלתי גורמים הצטרפות מפני מרבית

 רבה במידה סייעה אשר פנימי לביטחון יחידה הוקמה

העבר. מן כלקח כישלונות, ולמניעת הזהירות להגברת

 והופעלה חודשה וכן מחתרתי, דפוס בית גם הוקם

לח״י. של השידור תחנת

 מבחינות ערוך הבאות, לקראת מוכן לח״י נמצא כך

 העתיד פני את להקביל וארגונית אסטרטגית־טקטית

 השלטון של לגירושו האחרון השלב בשער: שעמד

הזר.

עלייה מבצעי - "אף־על־פי״

 השלושים שנות בשלהי חוקית" "בלתי עלייה תנועת

 התנועה על־ידי שאורגנה העשרים, המאה של

 פרטיים ויזמים אצ״ל הצ״ח, בית״ר, הרוויזיוניסטית,

 העולם מלחמת של הראשונות השנים עד ונמשכה

 אחר האנגלים על־ידי שהותר העלייה, חופש השנייה.

 שנות בסוף בוטל ,1918 בשנת ארץ־ישראל כיבוש

 הגיע לעלות להם שהותר היהודים ומספר העשרים

 פסקה לא המותרת העלייה בצד אולם לשנה. 5,000ל־

 הדרכים בכל לארץ־ישראל עלייה תנועת לרגע אף

 "השומר אנשי העלו השלושים בשנות האמצעים. ובכל

 לבנון. דרך יהודים בית״ר של הגיוס ופלוגות הצעיר"

 אלפי הארץ. לחופי ישירות יהודים הועלו מאירופה גם

 בארץ. ונשארו שלהם התייר אשרת את ניצלו תיירים

 שחלקם רבים, יהודים עלו והצה״ר "החלוץ" ביוזמת גם

 העליות אך לחו״ל. והוחזרו האנגלים על־ידי נתפסו

 של בלחצה זו, בתקופה נפסקו חוקיות הבלתי

 רק ארצה עלו יהודים ולמעשה הציונית, ההסתדרות

 הסרטיפיקטים מכסת במסגרת והמותרת הרשמית בדרך

 התנועה חברי הציונית. ההסתדרות לחברי שהוקצו

 המשבר זאת. במכסה נכללו לא ובית״ר הרוויזיוניסטית

 היה ז׳בוטינסקי תנועת לבין הציונית התנועה בין

 חששה היהודית הסוכנות מנהיגות בעיצומו.

 וראתה בית״ר, של והמרשימה המהירה מהתפתחותה

 בדאגה ראו הסוכנות אנשי לקיומה. רציני איום בה

 אידיאלים בעל צעיר דור של המהיר גידולו את

 בוערת ושחרורה המולדת אהבת שאש לאומיים,

 את להגשים כדי חייו את להקריב מוכן ואשר בקרבו,

 על השפעתם מאיבוד פחדו הם ומאווייו. מטרתו

 הסכנה את לעצור אומר וגמרו הציונית", "התקומה

 מסוגלים היו שלא מאחר מה. ויהי הרוויזיוניסטית

 החליטו בגולה, בית״ר של התפתחותה את לבלום

 על־ידי ארץ־ישראל, שערי את חבריה בפני לסגור

 בתקופה התרחש זה כל להם. סרטיפיקטים מתן הפסקת

 הנאצית גרמניה מצד הסכנה מוחשית נעשתה שבה

 בארצות היושבים היהודים מיליוני של עתידם על

 ז׳בוטינסקי עיניו. את היטלר לטש שאליהן אירופה,

 אירופה יהדות את לשכנע כדי כימים לילות עשה

 בארץ־ישראל מאוחר. לא עוד כל הגולה את לחסל

 מידה בקנה תרצ״ו באביב הדמים מאורעות התחדשו

 הנהגת בעוד היהודי ביישוב פגעו והערבים גדול,

 בהבלגה מצדדים הנבחרים ומוסדותיו היישוב

 לעצור כדי זאת כל עשה הכריטי השלטון מוחלטת.

 הפרה תוך בארץ, היהודי היישוב של התפתחותו את

 המנדט במסגרת עצמו על שקיבל ההתחייבות של גסה

 אלו עובדות בלפור. והצהרת הלאומים חבר מטעם

 את לחדש ובית״ר הרוויזיוניסטית התנועה את המריצו

 ורבבות אלפים להביא כדי דרך, בכל ארצה העלייה

 שנקראה העלייה, לארגון היוזם ארץ־ישראל. אל

 משה היה השנייה, העולם מלחמת שלפני ב׳ עלייה

 בקיץ בפריס הקים הוא הארץ. תושב )קריבושיין(, גלילי

 עם התקשר אשר פי", על "אף בשם ציבורי ועד 1936

 מצומצם מספר ארגן ובאמצעותה בווינה בית״ר נציבות

 לרדת רבות תלאות לאחר שהצליחו בית״ר חברי של

 להסכם גלילי הגיע 1937 בתחילת חיפה. בחוף בשלום

 ובקנה מסודרת עלייה לארגן כדי בית״ר הנהגת עם

 שם וינה, שליד בקונטינגרון מחנה הוקם גדול. מידה

 ומשם אירופה, מרכז מארצות שבאו בית״ר חברי נקלטו

 אותם שהובילו האניות אל הבלקן ארצות דרך הועברו

 כשנסגרו ארץ־ישראל. אל שברומניה קונסטנצה מנמל

 העולים את שהובילה אחרת, דרך נמצאה אלה דרכים

 בולגריה. או רומניה מנמלי אחד אל הדנובה נהר בנתיב

 בית״רים ואלפי מאות באירופה אורגנו ואילך מכאן

 שיירה גלילי משה הוביל 1937 באוגוסט לעלייה.

 בחוף אותם והוריד אנשים(, 54) עולים של שנייה

 בלתי עלייה מחלקת הוקמו 1938 בשנת טנטורה.

 לעלייה. ובנק בלונדון הצ״ח נשיאות יד על לגאלית

 פטרפון. וקולונל ודג׳וווד קולונל הצטרפו לפעולה

 שלישית, שיירה אלבניה דרך גלילי הביא 1938 בינואר

 הגיעה שנה אותה ביוני טנטורה. לחוף בית״רים, 96 בת

 בית״רים 381 עם גלילי, של הרביעית שיירתו ארצה

 היטלר פלש 1938 במרס טנטורה. בחוף הם גם שעלו

 כך עקב אוסטריה. יהדות על הכורת ועלה לאוסטריה

 בין הסכם ונחתם העלייה, פעולות את להחיש הוחלט

 עלייה בענייני הגופים שני בין תיאום על לאצ״ל בית״ר

 אצ״ל, נציג כצנלפון, יופף התמנה 1938 באוגוסט ב׳.



 הולך זרם התחיל ואילך מכאן ב׳. עלייה מנגנון לראש

 עולים, 1,940 עם ״דרגא״, הארץ: אל אניות של וגובר

 בדצמבר עולים, 250 עם ״דלפא״, ;1938 בספטמבר

 "אלי", ;1938 בדצמבר עולים, 740 עם ״ג׳פו״, ;1938

.1938 בסוף עולים, 1,400 עם ו״ארטימסיה״, ״דרגא״

 "פנגיה", "קאטינה", עולים, 800 עם ניקולס״ ״איגאוס

 "צאר פארלוס", "לאס "אוסטיה", "קוניפטריה",

 "טאהי", מאריה", "קארליצה "אטראטו", דושאן",

 "רים" "ברסלאו", קולוראדו", "פרוסולא", "ליזל",

"טיגו־ "פאריטה", "ניקו", "אסתיר", באש(, )שעלתה

תל־אביב חוף על עולה "פריטה" המעפילים אניית

 ב׳ עלייה ארגון רשת הסתעפה 1938 שנת בסוף

 דנציג, צ׳כוסלובקיה, אוסטריה, רומניה, פולין, פני על

 צרפת שוויצריה, בולגריה, יוון, יוגוסלביה, הונגריה,

 כדי יוון ממשלת על לחץ הפעילה בריטניה ובריטניה.

 לגאלים בלתי עולים להעלות יווניות אניות על לאסור

 הבלתי העלייה נגד המלחמה אמצעי את והגבירה

 עולים 400 ועליה דזוני״ ״אגייא האנייה לגאלית.

 הגיעה "ג׳פו" ;1939 בפברואר אשדוד לחוף הגיעה

 הגיעה 1939 במרס עולים; 750 ועליה 1939 במרס שוב

 שנתקלה לאחר טבעה "ג׳פו" עולים. 720 עם ״אסתיר״

 במרס 15ב־ .1939 במרס 10ב־ האי־כרתים ליד בסלע

 של הפעולה מרכז לפראג. גרמניה צבא פלש 1939

 לפריס. עבר המזרחית אירופה ארצות ליהודי ב׳ עלייה

 השנייה העולם מלחמת פרוץ ועד 1939 מרם מחודש

 איש, 400 עם האלר״ ״שיירת האלה: האניות ארצה באו

 "קראטובה", "ברסלאו", "אזיריס", "טריפולי", היל",

 ועד המלחמה מתחילת יוליה". "נעמי צאר", "רודני

 "ספירולה", האלה: האניות לדרך יצאו 1942 סוף

 "הילדה", עולים(, 2,500 )שנשאה ״גריין״ סטורנוס״,

 להגיע זכו ואנשיה בים )שנטרפה "פנצ׳ו" "סקירה",

 "פסיפיק", "אטלנטיק", שנים(, ארבע אחרי ארצה

 חיפה בנמל פוצצה 1940 בנובמבר 25ב־ ״מילוס״.

 1,700כ־ היו סיפונה שעל "פאטריה", הגירוש אניית
 גירוש את למנוע כדי ה״הגנה", אנשי על־ידי אנשים,

 אנשי 14 ועוד עולים 268 ואתה טבעה האנייה העולים.

 גורשו 1940 בדצמבר 8ב־ בריטים. ומלחים ביטחון

 ארצה והוחזרו מאוריציוס לאי "אטלנטיק" מעפילי

 מקונסטנצה הפליגה 1941 בדצמבר 12ב־ .1945 בשנת

 בפברואר 24וב־ עולים, 769 ועליה ״סטרומה״ האנייה
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 בשנת "סטרומדו"(. ערך )ראה שניצל מהם מאחד לבד

 ורובן עולים, אלפי כמה עם אניות מספר הפליגו 1944

לארץ. הגיעו

 אצ״ל, כשליח רבות, שקד )יאיר( שטרן אברהם

 ושיתוף הסכמה תוך באירופה, ב׳ עלייה ארגון למען

 מעוניינת שהייתה הפולנית, הממשלה עם פעולה

 העלייה בארגון נוסף בולט פעיל מהיהודים. להיפטר

 ימה חוף על מוות פצעי שנפצע סטבסקי, אברהם היה

 הנשק אניית "אלטלנה", טיבוע בעקבות תל־אביב של

 הבית״רים מן רבים .1948 ביוני 22ב־ אצ״ל, של

 אצ״ל פעילי היו פי" על "אף העלייה במסגרת שהגיעו

 המלחמה למען ונפשם כוחם כל את מסרו והם ולח״י

הזר. בשלטון

 פי" על "אף עליית בתקופת הנפוצים השירים אחד

פי": על "אף השיר היה הבית״רי הנוער בקרב

ומדוע מאין איכפת לא הן

הנע! הסיפון על אה, עלית,

ידוע דק הוא לך ודרכך

 בכוונה תרחק הקץ ואת

 רובה המלאה האנייה

 הארובה, ועד מתחתיה

 הים, גלי על המתנדנדת

מודם. תותה של לוע בלי כי אף

 המלחמה אניית היא

 צבא גדודי המובילה

 גדול, כוחם נשק בלי שגם

 מיסוד לבנות עולים

 אדמתו על העם עתיר

לגאול! לכבוש, ארצנו ואת

האקדח

 250כ־ בת החוברת, באקדח. לשימוש הדרכה חוברת
 ואברהם רזיאל דוד - ראש ד׳ על־ידי חוברה עמודים,

הסוואה לצורכי )תרצ״ו(. 1936 בשנת - )יאיר( שטרן

"האקדח" חוברת

 שימשה החוברת דנציג. הוא ההוצאה מקום כי נדפס

 מרכזי לחלק והייתה אצ״ל בשורות חובה לימוד חומר

 "האקדח" חוברת הלוחמים. של הצבאיות בחינוך

 הראשונה בתקופה בלח״י גם הדרכה חומר שימשה

הפילוג. אחרי

תכנית אלף", ה״ארבעים

 אברהם עשה 1939 מאי עד 1938 פברואר במהלך

 ימי הימים בפולין. אצ״ל מפקדת כשליח )יאיר( שטרן

 לשלטון הנאציונל־סוציאליזם עליית המאורעות,

 ומדיניות העולמית המלחמה צל הגרמני, ברייך

 בארץ־ישראל. הבריטי השלטון של והדיכוי הכיבוש

 עם קשרים לקשירת יאיר פעל שליחותו במהלך

 בהקמתו, תמיכתה השגת לקראת פולין ממשלת

 יהודי, צבאי כוח של ובציודו באימונו בהכשרתו,

 ודן ארץ־ישראל, כיבוש לשם אצ״ל, במסגרת

 פולין שממשלת יהודים מיליוני של יציאתם באפשרות

ארצה. ועלייתם בהגירתם מעוניינת הייתה

 אצ״ל של סניפים הקמת של רעיון עמו נשא יאיר

 בהן שיש אירופה ארצות בכל הנוער מיטב את שיקיפו

 הפעולה תתורגל עיר בכל כי תכנן הוא יהודים. ריכוזי

 לסוגיו. בנשק בשימוש הדרכה ויקבלו המחתרתית

 עד ולגדודים, לפלוגות התאים יתלכדו הזמן במשך

 ארבעים יצאו לכך, התנאים כשיוכשרו היום, שבבוא

 נמלי אל נשק, בכלי ומצוידים מאומנים צעירים, אלף

 לארץ־ישראל, ויפליגו באניות ירדו השונים, אירופה

 ויפתח הבריטים נגד המרד נס את הארגון יניף שם

 הבריטים ייאלצו המרד דיכוי לשם הכובשים. עם בקרב

 לרבות בארץ, המזוינים כוחותיהם כל את לגייס

 נמשכים הקרבות בעוד החופים. ומשמר המשטרה

 לעזה, דרומית עד הנקרה מראש הארץ, בחופי ינחתו

 את ויכריעו חדיש, בנשק המזוינים הבחורים רבבות

 הבין־ המצב בגלל בארץ. המצויים הבריטיים הכוחות

 בשנים להחמיר עלול המשוער שלפי החמור, לאומי

 יאיר, של דעתו לפי - בריטניה תוכל לא הקרובות,

 מזוינים כוחות של תגבורת הבזק במהירות לשלוח

העברי. המרד לדיכוי

 קציני בהדרכת ובליטא בפולין שנערכו בקורסים

 אצ״ל. ממפקדי איש כמאתיים אומנו הפולני הצבא

 5,000 נרכשו פולניה ממשלת עם ההסכם בעקבות
 הוצ׳קס בינוניים מקלעים 400-300 אטיין, סנט רובים

 ומוכנים מרוכזים שהיו - כמות הגבלת ללא ורימונים

 זה מנשק קטן חלק בווארשה. ערובה במחסן למשלוח

ארצה. נשלח

 ההכנות כל את קטע השנייה העולם מלחמת פרוץ

זו. תכנית של למימושה



בישראל הלאומי הצבאי הארגון

 )לח״י( ישראל חירות לוחמי ארגון של הראשון שמו

מאצ״ל. הפילוג לאחר

 בשנת מחדש ארגונה עם לתנועה ניתן לח״י השם

 בחודשי )יאיר( שטרן אברהם של לרעיון בהתאם ,1943

האחרונים. חייו
 לוחמי בשם השתמשו טוביה" "קבוצת אנשי גם

התבדלותם. בתקופת ישראל חירות

לח״י"( - ישראל חירות ״לוחמי ערך )ראה

)אצ״ל( בארץ־ישראל הלאומי הצבאי הארגון

 בתקופת בארץ־ישראל שפעל לאומי מחתרת ארגון

 .1948 בשנת ישראל מדינת הקמת עד הבריטי השלטון
 "המעמד", "אצ״ל", אחדים: כינויים היו לארגון

 ב״הגנה או ב׳" ב״הגנה אצ״ל של ראשיתו "הלבב".

 בשנת בירושלים מח״הגנה" שנתפלג ארגון הלאומית",

 סניף מפקד תהומי, אברהם של בהנהגתו ,1931

 1929 במאורעות ה״הגנה״ כישלון רקע על ירושלים,
 חברי יותר. מובהק צבאי אופי לארגון לתת והרצון

 הרוויזיוניסטית. התנועה אנשי בעיקר היו ב׳ הגנה

 עם הלאומית" "ההגנה מאנשי חלק חזרו 1937 בשנת

 המשיכו החברים יתר אבל ה״הגנה", לחיק תהומי

 הצבאי "הארגון המלא: בשמו הנפרד הארגון את לקיים

 העיקרית הסיבה אצ״ל. או בארץ־ישראל" הלאומי

 הסוכנות שגזרה ה״הבלגה" הייתה אצ״ל להקמת

 התקפות נוכח להגיב אין דהיינו: ה״הגנה", על היהודית

 לבצע ואין להתקיפם אסור בלבד; בהגנה אלא הערבים

 בראשות הרוויזיוניסטי, החלק נגדם. תגמול פעולות

 ש״ההגנה הנחה מתוך תגמול פעולות תבע ז׳בוטינסקי,

ההתקפה". היא ביותר הטובה

 מובהק. רוויזיוניסטי גוון אצ״ל נשא דרכו בתחילת

 -1937 השנים העליון. למפקדו נחשב ז׳בוטינסקי זאב
 רובה - סמל נקבע לארגון להתארגנות. הוקדשו 1939

 כך", "רק הסיסמה עם ארץ־ישראל מפת על מונח

 אברהם של שירו אלמונים", "חיילים - המנון וחובר

 אחרי לח״י(. למחולל היה )שלימים )יאיר( שטרן

 שובצו החברים בית״ר". ל״שיר ההמנון הוחלף הפילוג

 ונהלים דרגות נקבעו קטנות. צבאיות וביחידות בתאים

 מפקדים: חילופי הארגון ידע זו בתקופה צבאיים.

 שהתמנה - רזיאל ודוד רוזנברג, משה ביטקר, רוברט

 האלה המפקדים שלושת .1938 בשנת אצ״ל למפקד

ז׳בוטינסקי. על־ידי מונו

 התקפות על תגמול בפעולות אצ״ל פעל הקמתו עם

 היהודית הסוכנות כבדות. אבדות להם וגרם הערבים

 תחת חותרות לדעתה אשר התגמול, פעולות את גינתה

 ביוני 18ב־ המדיני. המאבק את ומעכבות הביטחון

 שלמה אצ״ל איש את לגרדום הבריטים העלו 1938

 אוטובוס נגד שביצע תגובה מעשה בעקבות בן־יוסף,

ערבי.

 האדמיניסטרציה נעשתה הלבן" "הספר פרסום עם

 התקפות ונערכו אצ״ל של העיקרית המטרה הבריטית

 הגיבו הבריטים הארץ. בכל השלטון של אובייקטים על

 דוד ביניהם נאסרו, הארגון חברי עשרות במאסרים.

 פרוץ שלפני זו בתקופה המפקדה. וחברי רזיאל

 )"אף מאירופה ב׳ עלייה בארגון אצ״ל עסק המלחמה

 עולים אלף כעשרים לארץ הובאו שבמסגרתה פי"(, על

 אצ״ל הקים העלייה לארגון במקביל לגאליים". "בלתי

 לאומיים תאים בפולין, בעיקר אירופה, בארצות

 חברי אלפי בנשק ואומנו אורגנו שבהם חשאיים

 אלף 40 בנשק ולצייד לאמן הייתה כשהמטרה הארגון,

 בתכנית סיוע לצורך הארץ. את ויכבשו שיעלו חיילים

 מעוניינת שהייתה פולין, ממשלת עם הסכם נערך זו

יאיר. היה התכנית יוזם מארצה. יהודים בהגירת

 מצא ,1939 בספטמבר 1ב־ המלחמה, פרוץ עם

 בריטניה, לעזרת מתגייס היהודי העם עצמו את

 אצ״ל מפקד הנאצית. גרמניה על מלחמה שהכריזה

 נגד במלחמה נשק שביתת על הורה רזיאל דוד

 הפסקת בעניין דעות חילוקי רקע על בריטניה.

 מפקדת חברי מהארגון פרשו הבריטי בשלטון המלחמה

 הלאומי הצבאי הארגון את והקימו יאיר, ובראשם אצ״ל

 ללא בתמיכה צידד אצ״ל לח״י(. )בהמשך בישראל

 גורמים של מודיעין קיום לרבות בבריטניה, תנאי

 השתתפותו את והציע בפלשתינה, אנטי־בריטיים

 1941 במאי הנאצית. גרמניה נגד במלחמה הפעילה
 אצ״ל מתנדבי בראש שעמד בשעה רזיאל, דוד נהרג

 אחרי בעיראק. הבריטים לטובת מיוחדת בפעולה

 ובדצמבר מרידוד, יעקב הארגון בראש עמד רזיאל

 זו בתקופה אצ״ל. למפקד בגין מנחם התמנה 1943

 לבריטים שמסר פריצקר ישראל המלשן באצ״ל פעלו

חילביץ. יעקב והפרובוקטור לח״י אנשי של רשימה

 על והודיע כרוז אצ״ל פרסם 1944 בפברואר 1ב־

 לבין בינו המלחמה מצב וחידוש הנשק שביתת ביטול

 שחרורה את הארגון דרש "המרד" בהכרזת הבריטים.

 ממשלה של והקמתה זר מכיבוש ארץ־ישראל של

 שני עצמו על אצ״ל הטיל זו בהודעה זמנית. עברית

 ולא המנדט ממשלת נגד תנוהל המלחמה (1) סייגים:

 המלחמה נמשכת עוד כל (2) בריטניה; ממשלת נגד

 מתקנים אלא בארץ, צבאיים מתקנים יותקפו לא

 נגד פעולות באו ההכרזה בעקבות בלבד. אזרחיים

 קרקעות, רישום עלייה, משרדי ממשלתיים: מוסדות

 וכדומה. שידור תחנת משטרה, תחנות הכנסה, מס

20ב־ ובגירושים. המוניים במאסרים הגיב השלטון



 אצ״ל עצורי יהודים, 251 גורשו 1944 באוקטובר

לאריתריאה. ולח״י,
 .1945 באוקטובר העברי״ המרי ״תנועת הקמת עם

בבריטניה הלייבור מפלגת של ניצחונה על השמחה

בארץ־ישראל הלאומי הצבאי הארגון מבנה

 והופסקו ,1944 אוקטובר עד נמשכו אצ״ל התקפות

 הבריטי המיניסטר מוין, בלורד ההתנקשות עם זמנית

 זו פעולה במצרים. לח״י לוחמי בידי התיכון, למזרח

 הסוכנות ובהנהלת בארץ היישוב הנהגת בקרב עוררה

 בריטניה עם קרע מפני ופחדים חששות היהודית

 אצ״ל גם בארץ. הבריטי השלטון מצד נקם ותגובת

 בקהיר". "הטרגדיה לה קרא ובגין הפעולה, את גינה

 הוטל הנגע", את "לבער המוסדות החלטות בעקבות

 ולחסלם. הפורשים" ב״ארגוני להילחם ה״הגנה" על

 ואילך מכאן )הציד(. "הסזון" לכינוי זכתה זו פעולה

 במאסרים, מלוות שהיו אצ״ל, אנשי אחר רדיפות החלו

 אנשים במסירת רבים ובמקרים בעינויים, בחקירות,
 יחידות חלק לקחו ב״סזון" הבריטית. הבולשת לידי

 ה״הגנה". של ומפקדים ויחידות הש״י הפלמ״ח,

 גורשו חלקם אצ״ל. אנשי מאות נעצרו ב״סזון"

 שלא בגין מנחם של הכרזתו רק ולסודן. לאריתריאה

מהיישוב. זאת מנעה אחים מלחמת תהיה

 רחב. בהיקף פעולותיו את אצ״ל חידש 1945 במאי

 בקביעות. הותקפו המשטרה ותחנות התחבורה דרכי

 והסוכנות, המוניים, במאסרים שוב פתחו הבריטים
 פעולות נגד הגינויים על חזרו וה״הגנה" הלאומי הוועד

 זמני באופן הופסק הרדיפות מסע המחתרות. ארגוני

 החוץ שר של נאומו לאחר ובחרדה באכזבה התחלפה

 מדיניות המשך על הודיע אשר בווין, ארנסט החדש

 הראשונה בפעם החליטה היישוב הנהגת הלבן". "הספר

 הבריטי. השלטון נגד מזוין למאבק לצאת בתולדותיה

 - הארגונים שלושת החליטו מפגשים מספר אחרי

 תוך לוחמת, אחדות להקים - ולח״י אצ״ל ה״הגנה״,

 של פיקודה תחת ארגון, כל של עצמאותו שמירת

 רבות, פעולות אצ״ל ערך זו בתקופה המרי. תנועת

 החרמת הבולשת; מפקדות על התקפות לח״י: עם חלקן

 פיצוץ מטוסים; השמדת נשק; החרמת הממשלה; כספי

 למוות, נידונו אצ״ל חברי שני ברזל. ומסילות רכבות

 קצינים חטיפת עקב עולם למאסר הוחלף עונשם אך

 פורקה העברי" המרי "תנועת תגמול. כמעשה בריטים

 פעולה אצ״ל, על־ידי דוד" "המלך מלון פיצוץ לאחר

 נכנעה, היישוב הנהגת אנשים. עשרות להרג שהביאה

 גרמה אשר במלחמתם המשיכו ולח״י אצ״ל אולם

 היישוב בין הקרע ופצועים. הרוגים מאות לבריטים

 הרדיפות, חודשו העמיק. המחתרת וארגוני המאורגן

 שאת. ביתר נמשכו הזר השלטון נגד הפעולות אך

 בשוט והלקה ערובה כבני ושופטים קצינים חטף אצ״ל

 1947 במאי 4ב־ אצ״ל. חייל להלקאת כתגובה קצינים,
36 אסירי עשרות ושחרר עכו כלא חומות את אצ״ל פרץ



 בתחילת ביצעו הצבאי המצב בתקופת ולח״י. אצ״ל

הבריטים. נגד התקפות 68 ולח״י אצ״ל 1947

 לגרדום הועלו (1947 )אפריל תש״ז בניסן בכ״ו

 )דב דרזנר דב יחיאל גרונר, דב אצ״ל: לוחמי ארבעה

 אצ״ל איש אלקחי. ומרדכי קשאני אליעזר רוזנבאום(,

 את פוצצו ברזאני משה לח״י ואיש פיינשטיין מאיר

 מועד לפני אחדות שעות ירושלים בכלא עצמם

 חיילי לגרדום הועלו חודשים שלושה כעבור תלייתם.

 כתגובה נקר. ומאיר חביב אבשלום וייס, יעקב אצ״ל

בריטים. סרג׳נטים שני אצ״ל תלה

 תאי לארץ. בחוץ גם אצ״ל פעל תקופה באותה

 31ב־ באירופה. עקורים במחנות הוקמו אצ״ל
 שגרירות את אצ״ל לוחמי פוצצו 1946 באוקטובר

 "הליגה עסקה בארצות־הברית ברומא. בריטניה

 הבריטים, נגד ובהסברה בתעמולה לאומי" לשחרור

 בנובמבר 29ב־ האו״ם החלטת אחר אצ״ל. בחסות

 הערביות הכנופיות נגד בהתקפות אצ״ל השיב 1947

 וברמלה. ביהודיה בירושלים, באזור, בטירה, בחיפה,

 ולח״י אצ״ל יחידות על־ידי דיר־יאסין הכפר כיבוש

 יחידות כבשו כך אחר הערבים. של בהלה למנוסת גרם

 בהרי גדולים ושטחים תרשיחא ואת יבנה את אצ״ל

 החלק את אצ״ל כבש 1948 באפריל 29ב־ אפרים.

 גם להתקפה הצטרפה ואז )מנשיה(, יפו של הצפוני

 עם במאי, 14ב־ במאי. 13ב־ נכנעה יפו ה״הגנה".

 גיוס ועל התפרקותו על אצ״ל הודיע המדינה, הכרזת

 הוסיפו אחדים שבועות במשך אולם לצה״ל. אנשיו

 על־ידי מוכרות נפרדות יחידות להיות אצ״ל פלוגות

הצבא. התארגנות להשלמת עד צה״ל,

 לצה״ל, אצ״ל פלוגות גיוס לאחר ביוני, 20ב־

 שצוידה "אלטלנה", האנייה הארץ לחופי הגיעה

 מתנדבים. 940 ועליה בנשק, אצ״ל על־ידי באירופה

 כי בירושלים, ליחידותיו הנשק מן 20% דרש אצ״ל

 הממשלה ישראל. מדינת בתחום נכללה לא ירושלים

 של לאולטימטום נכנע לא אצ״ל וכאשר סירבה,

 באש הצבא פתח הנשק, את למסור כדי רגעים" "עשרה

 נפצעו, אחרים נהרגו, אנשים שישה־עשר האנייה. על

הושמד. מהנשק וחלק

 ובלמו בלחימה אצ״ל יחידות המשיכו בירושלים

 פרצו ביולי 16ב־ רחל. רמת על המצרים התקפת את

 קדם"(, )"מבצע העתיקה העיר חומת את אצ״ל כוחות

 בספטמבר 21ב־ ההפוגה. תחילת בגלל לסגת נצטוו אך

 פורקו ברנדוט, פולקה ברוזן ההתנקשות אחרי ,1948

לצה״ל. גויסו וחבריהם בירושלים אצ״ל גדודי

 הוקמה אצ״ל על הפיקוד את בגין מנחם כשקיבל

 מרידוד, יעקב בגין, חברים: חמישה בת עליונה מפקדה

 כשנאסרו לוי. ושלמה לנקין אליהו אליעזר, בן אריה

 חיים לבני, )איתן( ירוחם למפקדה נוספו האחרונים

 טהורי דוד עמיצור, בצלאל פאגלין, עמיחי לנדאו,

 מכפיפותו אצ״ל התנתק האחרונות בשנותיו ואחרים.

 פוליטי־מחתרתי כגוף ופעל ולצ״ח, לצה״ר לבית״ר,

 אך ,8,000-3,000 בין נע הארגון חברי מספר עצמאי.

 אצ״ל בין חמישים. על עלה לא שלו הקבע מנגנון

 אחרי ארוכה תקופה אמביוולנטיים. יחסים שררו ולח״י

 בהמשך אך ואיבה, חשדנות יחסי יחסיהם היו הפילוג

 אחוות קשרי הארגונים שני בין נקשרו המערכה

 בביצוע ביטוי לידי באו אשר פעולה, ושיתוף לוחמים

משותפים. מבצעים

לח"׳ ארכיון

 לח״י חללי להנצחת האגודה על־ידי הוקם לח״י ארכיון

 ,1985 בשנת וחלליהם( לח״י למורשת העמותה )כיום
הביטחון. משרד עם ובשיתוף יאיר בית במסגרת

הארכיון: מטרות אלה

 עדויות תצלומים, תעודות, ולסדר לשמור לכנס, .1

 שטרן באברהם הקשור אחר ארכיוני חומר וכל

 האקדמית, ובפעילותו לח״י, מחולל )יאיר(,

 ב״הגנה" דרכו ראשית למן והמחתרתית הציבורית

הבריטים; בידי הירצחו ליום ועד

 כל על לסוגיו ארכיוני חומר ולסדר לשמור לכנס, .2

 לאחר יוצאיו ושל המחתרת בתקופת לח״י פעולות

ישראל. מדינת הקמת

 מסמכים, היתר בין שימשו הארכיון להקמת כבסיס

 הקלטות מודיעיני, חומר פרסומים, כרוזים, מכתבים,

 על־ידי שנאספו בלח״י, הקשורים ואירועים אישיות

 נרכשו אלה חומרים לח״י. איש )גדעון( ליברמן אברהם

 זה לארכיון לאגודה. ונמסרו הביטחון משרד על־ידי

 לח״י איש שפילמן, אנשל על־ידי שנאסף חומר נוסף

 -1985 בשנים האגודה של הכללי המנהל ששימש
 עדויות על והקלטות תצלומים פרסומים, והכיל ,1994

 ערמוני חנה ילין־מור, נתן על־ידי שהוקלטו אישיות

אחרים. אגודה וחברי

 שנת עד שטרן אמירה שימשה הארכיון כמנהלת

2003.
 לח״י, חבר לכל אישי מדור בארכיון: המדורים אלה

 וגופים; יחידות על־ידי שנוצרו הארכיונים שרידי מדור

 תיעוד מדור פרסומים; מדור נושאים; תיקי מדור
 של ארכיונים מדור וסרטים; תצלומים מדור מוקלט;

ספרייה. לח״י; יוצאי על־ידי שנוסדו גופים

:1988 בשנת בארכיון המצאי פירוט הנה
תיקים 107 ליברמן גדעון חומר )א(

37תיקים 140 יאיר של ״הכד״ ארכיון )ב(



 חתנו גולדברג, בן־ציון ביניהם יהודים, עיתונאים עם

 סדרת ז׳שורנאל" ב״מארגען שפרסם עליכם, שלום של

הקדיש 1947 ביולי 14ב־ לח״י. על אוהדים מאמרים

(Much (jJjcuj.
SURRENDER AND DEATH or RESISTANCE AND FREEDOM i

Do you honor the DEAD fighters who feil in the Warsaw and Vilna Ghettos of yesterday? 

Let us also honor the LIVING fighters in the Ghetto of Palestkw today.
What happened then in the Warsaw and Vilna Ghettos is happening in our homeland today 

What happened in the Warsaw and Vilna Ghettox?
On the one hand, there were the ■'official'' elders, despairing, so paralyzed by fear they dared n> 
raise a finger against the enemy. Betraying ancient Israel's sacred law of Vouch ye o 
for another,” they fed korbonnes, sacrifices, to the Nazi monster. Five today, fen to-morro< 
a hundred, a thousand the day after to-morrow, as the Nazi high priests ordained — and 
in the interests of Israel, as they thought, to save Israel!

AND THERE WERE ALSO THE YOUNG. THE BRAVE AND FEARLESS. FIGHTING 
ISRAEL. WHO WOULD NOT LIE DOWN AND WAIT THEIR TURN FOR SACRI- 
FICIAL EXTERMINATION. AS ONE MAN THEY ROSE AND STRUCK BACK. 
THEY FOUGHT. IF NOT TO SAVE A PRESENT THAT WAS LOST. THEN A 
FUTURE THAT COULD STILL BE SAVED.

They were condemned by the "official" elders as traitors and murderers of their own peopl 
ordered to ba ferreted out end exposed. "The blood of innocent victims is on their hands," tl 
'Judenrats' of Warsaw and Vilna proclaimed. "By their wanton acts of violence they have placi 
in mortal jeopardy the whole life of the Ghetto."

Where did these and similar "official" counsels of our "wise" and "reasonable" elders get tl 
Jew! in Europe? What was the result of Jewish non-resistance in Europe? Do we have to I 
toldן Gas chambers and incinerators for alt — except those who fled to the woods and fougt 

What happened in the Warsaw and Vilna Ghettos is happening in Jerusalem today.
There are our "respected," "responsible." "official" leaders who counsel patience, forber 
anca. moderation, non-resistance. Like their fellow elders of the Warsaw and Vilna Ghett< 
they would plead, reason, deal with the enemy. They would lighten the Jewish burden. whi< 
alasl is already heavy enough, they say.

AND THERE ARE ALSO THE STALWART. FAR-SEEING. SELF-LESS YOUNG 
MEN FOR WHOM THERE IS NO DEALING WITH AN ENEMY BENT ON 
ISRAEL S DESTRUCTION. WHOSE ANSWER IS ACTION. ACTION. AND MORE 
ACTION.

What has been the result of "official" Jewish policy in Palertine? Destruction of aO civil libertii 
slow economic strangulation, impending dismemberment of our Homeland Kmb by limb.
WHILE YOU HONOR THE FALLEN HEROES OF THE WARSAW AND VILNA GHETTO 
REMEMBER THE DEAD AND LIVING HEROES OF THE PALESTINE RESISTANCE WH 
FOUGHT AND FIGHT TO THROW OPEN THE GATES OF ERETZ ISRAEL TO OUR HOM 
LESS BRETHREN. WHO FOUGHT AND FIGHT TO ERASE THE GHETTO FROM THE FAC 
OF THE EARTH.

Help them carry on the fightl
Learn the lesson of history before it is too late. Ther 
are only two ways out:
SURRENDER AND DEATH or RESISTANCE AND FREEDOM 

Tighten for Freedom of Israel (Stern Gnxi

Ditiributed by
AMERICAN FRIENDS OF FIGHTERS FOR FREEDOhf OF ISRAEL, Inc. 

227 West 4Mh Street, New York 10. N. Y. — Ode 4-4*W.  Ex. 1• 
Ouly authorized to coBeet funds for the Palestine Resistance Movement.

בארצות־הברית שהופץ בבריטים, הלחימה לעידוד כרוז

 בעמוד לח״י על מפורט דיווח טיימס" ה״ניר־יורק

 עם ושיחות מגעים קוימו בארצות־הברית הראשון.

 היווני הארגון בהן באירופה, מהפכניות תנועות נציגי

 הצבא מאנשי העולם. מלחמת בסוף שהובס "אלאס",

 עבור באירלנד בסיסים לח״י ביקש הרפובליקני האירי

 נוצר אתם המגע באנגליה. שעה באותה שפעלו לוחמיו

 בזמנו שכתב אמריקאי מיליונר זיף, ויליאם באמצעות

 נלהב תומך והיה ,The Rape of Palestine הספר את

 בעין כספים לה ותרם לח״י של ובדרכה בהשקפתה

 ישירה עזרה הגיש בארצות־הברית לח״י סניף יפה.

 עורך וייזר, חמייג׳ור באמצעות באנגליה. החזית לסניף

 הארגון חברי רשימת הושגה היהודי", "הלגיון הביטאון

 סניף דרך לח״י, פרסומי בקביעות אליהם ונשלחו

 ארגן בארצות־הברית לח״י סניף באנגליה. המחתרת

 הנפץ חומר לאנגליה; נפץ חומר של חשובים משלוחים

 ובאביזרים רדיו במקלט מקררים, בתוך הוצפן

כספים נשלחו ארצות־הברית מסניף שונים. חשמליים

תיקים 42 הלוחמים מפלגת ארכיון )ג(

תיקים 280 אישיים תיקים )י(

תיקים 210 עדויות תיקי )ה(

תיקים 49 נושאים תיקי )ו(

תיקים 10 וכרוזים( )חוברות פרסומים תיקי )ז(

תיקים 220 pro הבריטי מהארכיון תיקים )ח(

תיקים 25 ה״הגנה" מארכיון תיקים )ט(

מכלים 15 עיתונות אוסף )י(

קלטות 1100

קלטות 75

תצלומים 4300

אודיו )י״א(קלטות

וידיאו קלטות )י״ב(

תצלומים )י״ג(

 וסטודנטים תלמידים עבודות )י״ד(

 "לח״י בספר פורסם הארכיון של נבחר חומר לקט

 תלמידים, לשירות עומד הארכיון .1959 בשנת כתבים״

 על מחקר עבודות לכתיבת הרחב והקהל סטודנטים

והמחתרות. לח״י אודות

 להנצחת והעמותה הביטחון משרד בין הסכם לפי

 הועבר ,2003 בשנת שנחתם וחלליהם, לח״י מורשת

הביטחון. משרד של לטיפולו הארכיון

ב לח"׳ פעילות - ארצות־הברית

 לשם כשהגיע לפעול החל בארצות־הברית לח״י סניף

 שוחרר גפנר .1947 באמצע )אמיר(, גפגר בנימין

 והצטיינותו הישגיו בזכות באפריקה המעצר ממחנה

 את לעזוב והורשה הבריטי, בצבא המיוחדת ביחידה

 צפוני פעלו עמו עיניים. ניתוחי של באמתלה הארץ

 גפנר של בואו עם אליאב. והרצל עברון בועז שומרון,

 מבית״ר, השכבות: מכל חברים בגיוס החל לניו־יורק

 בבורו־ הישיבות של האורתודוקסיים הדתיים מהחוגים

 מאנשי שמאליות, השקפות בעלי צעירים מקרב פארק,

בווילג׳. ששהו הבוהמה

ארגונים: שני הוקמו מספר חודשים תוך

1. American Friends of The Fighters for the 
Freedoom of Israel — לעסוק שהחל ארגון 

 לח״י של המלחמה דרך ובהסברת בתעמולה

 בהוצאת בארץ־ישראל, הבריטי הזר בשלטון

 הקבוצה בראש וכספים. חברים ובגיוס פרסומים,

 מבריק, אדם - קוסבירג ניקרלם עמד הזאת

לשעבר. קומוניסט

 בניו־ צעירים עשרות שכלל "ארצה", נוער ארגון .2

 ברחובות, תעמולה חומר בהפצת שעסקו ג׳רסי

 ולמדו לח״י על אידיאולוגיות הרצאות שמעו

בנשק. שימוש

 באנגלית, לח״י ביטאון סדיר באורח הוצא בניו־יורק

Jerusalem Calling קשרים נוצרו קוראת"(. )"ירושלים



 סניפי הוצאות ולמימון נשק לקניית בפריס לח״י למרכז

 ובהונגריה. בבולגריה בצ׳כוסלובקיה, השונים לח״י

 ספרים, של כריכות בתוך וכסף, דרכונים הסניף שלח כן

 ידידי חוג באפריקה. המעצר במחנות לח״י לעצורי

 ורבי מוכשרים באנשים התברך בארצות־הברית לח״י

 עו״ד נמנו אלה בין והפוליטיקה. החברה בחיי השפעה

 שביצע פרנקל, מייקל הסופר־המשורר ואשתו; ז׳וזפכון

 קורף, כרוך חרב לח״י; פרסומי לכל לשונית עריכה

 נשיא סגן וואלס, והנרי העיתונאים; מסיבות את שארגן

 בשנת שניסה רוזוולט, בתקופת לשעבר ארצות־הברית

 האמריקאית. הפרוגרסיבית המפלגה את להקים 1944

 השמאל איש פרנל, בורים באמצעות נוצר עמו הקשר

 אורניום מכרות בעל שהיה יהודי־אמריקאי, ומיליוני

 המזרח של "הניטרליזציה מתכנית נלהב וואלס בקניה.

 מאבקי משיטת הסתייג אך לח״י, של התיכון"

 ובעזרתו עמו, הקשר נמשך כן פי על אף האלימות.

 המפלגה חברי יהודים אל גישה דרכי לח״י בפני נפתחו

 רחוקים היו אז שעד מצדדיה, או הפרוגרסיבית

 מהם רבים המחתרת. ומלחמת העברי העם משאיפות

 בארצות־ לח״י לסניף עזרו אלה חוגים אמידים. היו

 בעיר במיוחד רבה הייתה עזרתם להתבסס. הברית

 שומרון, ברכה הייתה במקום האחראית שיקגו.

 לאחר ,1947 בשנת לארצות־הברית שהגיעה

 פעילותו בבית־לחם. הסוהר בבית ממאסר ששוחררה

 בעיקר שהייתה בארצות־הברית, לח״י סניף של

 ישראל. מדינת של הכרזתה לאחר גם נמשכה פוליטית,

 הוציא ,1948 ביולי גפנר את שהחליף שומרון, צפוני

 השתתף שבעריכתו Political Horizons העת כתב את

 כל הופסקה קצר זמן לאחר )בן(. זיבנברג תיאו

התפרק. והסניף הפעילות

"אשנב"

 .1947 עד 1941 משנת שהופיע לגאלי בלתי עיתון
 אחת ולעתים לשבוע אחת הופיע הזמן מן בחלק

 שהצנזורה המידע את העברי ליישוב סיפק לשבועיים.

 הגיליון ועורך מייסדו ממנו. למנוע ניסתה הבריטית

 של לאחריותו שהעבירו בצנלכון, ברל היה הראשון

 תחילה שימש עוזר כעורך )ליבנשטיין(. ליבנה אליעזר

 ובשנה בראלי, מאיר בא אחריו (,1944 )עד ורטה מאיר

 הקו את ביטא העיתון כצנלסון. משה ,1947 האחרונה,

 ה״הגנה" ארגון במפא״י. האקטיביסטי־מקסימליסטי

 בכל להפצתו ודאג הסברה כמכשיר ב״אשנב" השתמש

 מבין מתנדבים - מפיצים באמצעות הארץ יישובי

 "אשנב" ה״הגנה". של כפרסום נחשב בציבור חבריו.

 כולו( בעולם )ואולי בארץ היחיד המחתרתי העיתון היה

 קשות בתקופות קוראיו. ששילמו מינוי מדמי שהתקיים

 הגיעה תפוצתו ונדירות. קטנות כספיות לתמיכות זכה

 "אשנב", "ההגנה"(. )לכסיקון עותקים 30,000ל־

 נקט ה״הגנה", ושל המאורגן" "היישוב של כשופרם

 ופעולותיהם. המחתרות ארגוני נגד חריפה עמדה

 הפסיק לא העברי" המרי "תנועת בתקופת אפילו

 השלטון את לסלק הרוצים ה״פורשים" את לתקוף

 והיישוב העברית "האומה מעשיהם: ואת הבריטי
 האנגלי החייל ...לבריטניה אויבים אינם בארץ־ישראל

 ,1945 בנובמבר 3מ־ )״אשנב״ בריתנו״ בעל הוא
רמת־־הכובש(. אירועי בעקבות
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ב
(1992-1913) מנחם בגין

 עד המלחמה בימי הלאומי הצבאי הארגון מפקד

 דליטא בבריסק נולד בגין ישראל. מדינת של הקמתה

 בבית גדל (.1913 באוגוסט 16) תרע״ג אב מנחם בי״ג

מנחם בדיסק. קהילת של מזכיר היה זאב, אביו, ציוני.

 וארשה. באוניברסיטת למשפטים הפקולטה את סיים

 "השומר בתנועת חבר קצר זמן במשך היה בילדותו

 נבחר 1931 בשנת לבית״ר. הצטרף כך אחר הצעיר״,

 נתמנה 1936 ובשנת בפולניה בית״ר בנציבות לחבר

 נתמנה 1938 בשנת בצ׳כוסלובקיה. בית״ר כנציב
 חברים. אלפי עשרות היו שם בפולניה, בית״ר לנציב

 )הציוניים הצה״ר מרכז חבר גם בגין היה זה עם

בפולניה. הרוויזיוניסטים(

 הפגנת ארגן תרצ״ו-תרצ״ח המאורעות בתקופת
על נאסר בווארשה, הבריטית הצירות יד על המונים

 שבועות אחרי שוחרר אבל הפולנית המשטרה ,יז

 עקר 1939 בשנת לפולניה הגרמנים כשפלשו אחדים.

 על־ נאסר 1940 בספטמבר לווילנה. מווארשה בגין

 נידון הוא ציונות. בעוון הסובייטיים השלטונות ידי

 פרך עבודת של למחנה והוגלה מאסר, שנות לשמונה

 בסוף האירופית. רוסיה של הרחוק בצפון־המזרח

 לברית־המועצות, גרמניה צבאות פלישת לאחר ,1941

 סטאלין- לחוזה בהתאם פולני, כאזרח בגין שוחרר

 בשנת הגיע רוסיה ברחבי נדודים ולאחר סיקורסקי,

 הגנרל של בצבאו פולני כחייל לארץ־ישראל, 1942

אנדרם.

 קבלת עם אצ״ל. למפקד בגין נתמנה 1943 בסוף

 בשבט ז׳ וביום חדשה, מפקדה בגין הרכיב הפיקוד

 בראשותו המפקדה החליטה (1944 בפברואר 1) תש״ד

 ללא )"המרד"( הבריטי בשלטון מזוינת למערכה לצאת

 מלחמת את ניהל בגין הרוויזיוניסטית. התנועה מרות

 מחיר בכל הימנעות תוך ובתוקף, בעקביות המחתרת

ה״סזון". בתקופת גם אחים, ממלחמת

 על הכריזה הזר השלטון של הבריטית הבולשת

 לא הוא אבל הסגרתו, תמורת לא״י 5,000 של פרס

 שערכו ההמוניים החיפושים חרף נתפס ולא הוסגר

והמשטרה. הצבא אחריו

 העברי" המרי "תנועת הוקמה 1945 באוקטובר

 יציאת ערב אצ״ל. של נציגו זו במסגרת שימש ובגין

 שהמוסדות בגין דרש ,1947 בסוף הארץ, מן הבריטים

 מדינה של הקמתה על יכריזו היהודיים הלאומיים

 המחתרת. על־ידי שתוכר ממשלה, וירכיבו עצמאית

 הממשלה לבין אצ״ל בין הסכם הושג בגין של ביוזמתו

 חיילי 10,000 של הצטרפותם על הישראלית הזמנית

 המתארגן. הישראלי לצבא שלמים בגדודים אצ״ל

 תל־ לחוף "אלטלנדו" אצ״ל של הנשק ספינת כשהגיעה

החוף. מן שהופגזה הספינה בתוך בגין נמצא אביב 40



 הקים 1948 ובקיץ אצ״ל, פורק המדינה הקמת עם

 עד באופוזיציה שהייתה החרות", "תנועת את בגין

 המפלגה החרות, תנועת - הליכוד ניצחון עם .1977

 תנועת הממלכתית, הרשימה בישראל, הליברלית

 בגין נבחר - השלמה ארץ־ישראל למען העבודה

ישראל. ממשלת לראש

 בגין קיים המחתרות מלחמת תקופת כל במשך

 ביצוע להסכם אתו הגיע ואף לח״י מרכז עם קשרים

משותפות. פעולות

 (1951-1881) ארנסט בווין
 החוץ שר הבריטית. ה״לייבור" מפלגת ממנהיגי

.1951-1945 בשנים אטלי קלמנט של בממשלתו
 1945 בשנת בבחירות העבודה מפלגת של ניצחונה

 האמינו אלה הציונות. מנהיגי בלב שווא תקוות הפיח

מדיניותה את המפלגה תממש לשלטון עלייתה שעם

ג׳ונס לקריס בימין( )מלפנים, בורין בין פגישה
20.9.1947ב־ קבינט פגישת אחרי

 נמוגו מהרה עד בעבר. שהכריזה כפי הפרו־ציונית,

 שבראשה בריטניה, של החדשה ממשלתה האשליות.

 רב זמן המתינה לא בווין, וארנסט אטלי קלמנט עמדו

 נאומיו כוונותיה. את היהודי ליישוב הבהירה בטרם

 הוכיחו לארץ־ישראל בקשר בווין של הראשונים

 חד־משמעית בצורה וחשפו לציונות איבתו את בבירור

 האופיינית הרוח בגסות והביע ליהודים שהגה הבוז את

 1945 בנובמבר 15 ביום הבריטי בפרלמנט בנאומו לו.
 היהודית, והשאלה הציונות אל יחסו על בווין דיבר

 לשתף לארצות־הברית פנתה ממשלתו כי והודיע

 והשאלה ארץ־ישראל של הבעיה בחקירת פעולה

 כמו שלא כי תיאוריה פיתח בהמשך כולה. היהודית

 זכאים אינם כן ועל עם היהודים אין הערבי, העם

 ערמומיים טובה כפויי הם היהודים משלהם; למדינה

 כוונה כל לו אין כי הבהיר הוא תמיד. ומתלוננים

לארץ־ישראל. ביחס הלייבור מצע את להגשים

 ואנטי־ציוני, יהודים שונא אנטישמי היה בווין

 גולדמן לנחום החלוקה. לתכנית גם בתוקף שהתנגד

 רעיון דעתך על להעלות יכול אתה "כיצד כך: אמר

 למזרח המפתח את לידיכם למסור הדבר פירוש שכזה.

 באסטרטגיה ביותר החשובים השטחים אחד התיכון,

 את להגשים יכול "אינני אמר ולבן־גוריון העולמית".

 לעם נתנו בהיסטוריה דגולים שאישים ההבטחות כל

 לכם שהובטח השלום את להגשים יכול אינני היהודי.

 על־ שצוירה המדינה את לא ואף נביאיכם; על־ידי

הרצל...". תיאודור ידי

 זה כהוא לוותר שלא בדעתו נחוש כה היה בווין

 של פניו את ריקם השיב כי עד העלייה, בשאלת גם

 מאה להעניק שהציע טרומן, הרי ארצות־הברית נשיא

 לעקורים חד־פעמית חסד במחוות סרטיפיקטים אלף

ומאוסטריה. מגרמניה היהודים

 הבריטית הממשלה ושל בווין של המדיניות

 אהדתו את והגבירו העברי" המרי "תנועת את הולידה

 הוועדה להקמת ולהעפלה, המזוין למאבק היישוב של

 בבעיה הטיפול ולמסירת האנגלו־אמריקאית

האו״ם. לידי הארצישראלית

תכנית - בווין

 להשתתף לא הכ״ב הציוני הקונגרס החלטת אף על

 בבעיית לדיון 1947 בינואר שהתכנסה לונדון, בוועידת

 שנקטה הראשונים הצעדים אחד היה ארץ־ישראל,

 בן־גוריון דוד בראשות היהודית הסוכנות הנהלת

בריטניה. ממשלת עם הלא־רשמיות השיחות חידוש

 החלטות את היהודים הנציגים הדגישו בשיחות

 ותביעה ארץ־ישראל לחלוקת התנגדות - הקונגרס

 הדעת, על המתקבלים בגבולות יהודית מדינה להקמת

 ארץ־ חלקי בכל ערבית מדינה דרשו הערבים ואילו

היהודית. העלייה של גמורה והפסקה ישראל

 באזור בריטניה של שלטונה את להמשיך במגמה

 - תכנית השיחות אחרי בווין ארנכט החוץ שר הציע

 מוריסון־גריידי": "תכנית של מחודשת גירסה כעין

 לארץ עצמאות מתן של האפשרות תידחה התכנית לפי

 למשטר כפופה הארץ תהא זו בתקופה שנים; לחמש

 אזורי ויתקיימו בריטניה, של שלטונה תחת נאמנות

41 ביניהם; גבולות ללא וערביים יהודים מקומיים שלטון



 הביצוע וכן העליון לנציב תימסר החקיקה סמכות

 94,000 של יהודית עלייה תותר המדיניות; של בפועל
 הנציב החלטת לפי מכן ולאחר שנתיים למשך נפש

 הסכם לידי והיהודים הערבים יגיעו לא אם העליון;

 למועצת ארץ־ישראל של גורלה שאלת תועבר ביניהם,

האו״ם. של הנאמנות

 תכנית לעיקרי בן־גוריון הסכים הכול להפתעת

 נוספות, שנים חמש הבריטי השלטון ולהמשך בווין

 בן־ ארץ־ישראל. בעיית של הסופי הפתרון ולדחיית

 העלייה. המשך בחשיבות הסכמתו את נימק גוריון

 וביטול לאלתר יהודים 100,000 כניסת דרש זאת עם

 לא הערבים ולא האנגלים לא אולם הקרקעות. חוק

היהודים. תביעות לקראת לבוא מוכנים היו

 בימת מעל בווין הודיע 1947 בפברואר 18ב־

 החליטה בריטניה ממשלת כי הבריטי הפרלמנט

 האומות לארגון ארץ־ישראל שאלת את להעביר

 המדיניים המהלכים להתגלגל החלו כך המאוחדות.

 להחלטת עד הארצישראלית, הבעיה לפתרון הסופיים

.1947 בנובמבר 29ב־ האו״ם עצרת

"בווינגרד"

 מגודרים ביטחון לאזורי היהודים שנתנו כינוי

 להגנת בארץ־ישראל הבריטים שהקימו ומבוצרים

 מלון פיצוץ בעקבות ומשטרתיים צבאיים מתקנים

 )על הכינוי .1946 ביולי 22ב־ אצ״ל בידי דוד״ ״המלך

 הבריטי החוץ שר של שמו על ניתן "סטלינגרד"( משקל

 על עצמו את שהשניא בורין, ארנבט תקופה, באותה

 האנטי־ציונית מדיניותו בגלל היהודי היישוב

 העם אל העוין וביחסו הלבן" ב״ספר שהתבטאה

היהודי.

המלכה( שלומציון רחוב )כיום 1947 בירושלים, ״בווינגרד״

 קטע את וכלל בירושלים הוקם הראשון "בווינגרד"

 שנמצאו הבניינים ואת הרוסים מגרש ליד יפו רחוב

 הוקמו בירושלים נוספים אזורים הרוסים. מגרש בתוך

 שוכנה שם היוונית, ובמושבה הגרמנית במושבה

 שבו דוד" "המלך מלון סביב ובקטע הצבאית, המפקדה

 ביטחון אזור הראשיים. הממשלה משרדי נמצאו

 לשוטרים. בית־הספר סביב גודר בירושלים

 בתל־ הדר בית בקטע הוקמו נוספים "בווינגרדים"

 הכרמל ובהר הגרמנית במושבה הרכבת, ובתחנת אביב

 של האנגלים פקידיו התבצרו אלה בבניינים בחיפה.

 של התכופות התקפותיהם נגד להגנה הבריטי הממשל

ולח״י. אצ״ל המחתרת ארגוני

ב־ לוז"׳ פעילות - בולגריה

 התבססה בבולגריה לח״י של המדינית הפעילות

 בעל מרקין, יצחק של המיוחדת שליחותו על למעשה

 נתפס מרקין בשרון. סגולה במושב חקלאי משק

 אמצעיו, כל את לרשותה והעמיד לח״י לרעיונות

 עזרה לנשק, קורסים לעריכת בביתו מקום שכללו

ועוד. ללוחמים מקלט כספית,

מרקין יצחק

 הייתה לח״י עבור מרקין של העיקרית מעלתו

 המפלגה מראשי דימיטרוט, גיאורגי עם ידידותו

 תוך העולם. מלחמות שתי בין בבולגריה הקומוניסטית

 היה שעלול ממאסר ידידו את מרקין הציל עצמו סיכון

 נאסר דימיטרוב כי לו כשנודע במוות. להסתיים

 הרייכסטאג בהצתת הנאצים על־ידי והואשם בגרמניה

 במצרים, אז שנמצא מרקין, שלח (1933 בפברואר 27)

שטרלינג. לירות אלף

 מנהיגי מכל יותר לסטלין מקורב היה דימיטרוב

 לח״י את המריצה זו עובדה הקומוניסטית. אירופה

 לדימיטרוב, מרקין שבין הידידות קשרי את לנצל

 מרקין את ולשלוח בולגריה, ממשלת כראש שכיהן

 המנהיג בפני לח״י דבר את להביא כדי לסופיה

 התועלת את ממנו ולהפיק רב־ההשפעה הקומוניסטי

המחתרת. מלחמת לעניין המרבית

42 אדוארד הנשיא עם מרקין נפגש לבולגריה בדרכו



 דבריו את להביא המליץ הוא ואף בצ׳כוסלובקיה, בנש

 הגיע מרקין במוסקבה. נשמעת שדעתו דימיטרוב, בפני

 דימיטרוב על־ידי ונתקבל 1946 בשלהי לבולגריה

 מיוחד קרון לרשותו הועמד לסופיה בדרך רב. בכבוד

 הממשלה ראש של מזכירו לו המתין הרכבת ובתחנת

 ששימש המלך, לארמון מרקין הגיע כאשר גריגורם.

 דימיטרוב ירד — הממשלה ראש של משכנו עתה

 מדימיטרוב ביקש מרקין ידידו. פני את לקדם במדרגות

 עזרה בדבר עמו לדון כדי סטלין עם פגישה לו להסדיר

 בלוחמה המחתרת אנשי והדרכת בנשק סיוע מדינית,

 לקרמלין, סטלין אל ישירות חייג דימיטרוב פרטיזנית.

 מאוחר יהיה". "זה כי למרקין בישר עמו שיחה ולאחר

 בנסיעה צורך אין בעצם כי דימיטרוב אמר יותר

 סטלין של מיוחד ששליח מאחר למוסקבה, מיוחדת

 את ולשמוע מרקין עם לשוחח כדי לבוא עומד

מבוקשו.
 כמה כעבור נערכה סטלין של שליחו עם הפגישה

 השליח בפני מרקין הרצה בפגישה לסופיה. מחוץ ימים

 הזר בכובש מלחמתו ועל לח״י מטרות על

 להחיש שתאפשר עזרה ביקש הוא האימפריאלסטי.

 התמשכו, השיחות הבריטים. מן הארץ שחרור את

 זה היה דבר של ובסופו לסירוגין, והתחדשו נפסקו

 סטלין עם דיבר כי מרקין לידידו שהבהיר דימיטרוב

 — יהודית מדינה תקום דבר של בסופו כי בטוח והוא

 בנוגע מדינה. זאת עם אך גדולה, לא מדינה אמנם

 שלילית. סטלין של תשובתו הייתה החומרית לעזרה

 ברית־ כי דימיטרוב הסביר נשק רכישת בעניין

 בלתי מקור יש אבל ישירות, אותו תמכור לא המועצות

צ׳כוסלובקיה. ושמו נדלה

 הוא למרקין: פנים ההצלחה האירה אחר בשטח

 לצאת יהודים לצעירים להתיר מדימיטרוב ביקש

 כבקשתו עשה דימיטרוב לארץ־ישראל. מבולגריה

 כלפי באהדה לנהוג הממשלה למשרדי והורה

 ביקורת עליו נמתחה כאשר גם לעלות. המבקשים

 הורה הבולגרית, הקומוניסטית המפלגה משורות

 ארצה, לעלות בכך הרוצה יהודי לכל להתיר דימיטרוב

 חומר ממלכתי דפוס בבית להדפיס למרקין אפשר ואף

 ולהפיצו העברי והיישוב לח״י מלחמת על הסברה

היהודים. בקרב

 ונפסק ממארת במחלה דימיטרוב חלה לימים

 בכתב. הדברים חילופי נמשכו אך עמו, הישיר הקשר

 היהודים לעולים לאפשר דימיטרוב הורה חוליו ממיטת

 המכריע רובם הגבלה. ללא רכושם, כל את עמם ליטול

 שנפתחו האפשרויות את ניצלו בולגריה יהודי של

 ודימיטרוב מרקין בין הקשר ארצה. ועלו בפניהם

 ממשלת ראש זכה בהתכתבות פריס. באמצעות התקיים

 שמו, של תיבות ראשי "גד", - עברי לכינוי בולגריה

דימיטרוב. גיאורגי

זיכרון בולי

 שעניינם אלה בולים הנפיקה בישראל הדואר רשות

ומנהיגיה: לח״י

 ישראל; חירות לוחמי תנועת לייסוד שנה 50 לציון בול

 שטרן; אברהם - יאיר של לנפילתו שנה 50 לציון בול

 במסגרת אלדד, ישראל ד״ר של דיוקנו את הנושא בול

שם. בעלי פובליציסטים ציון

)א"׳( פלשתינה משטרת של הבולשת

.(c.i.d - ).סי.א״.די

 בארץ־ הבריטית במשטרה הפליליות החקירות מחלקת

 criminal investigation) הבריטי השלטון בתקופת ישראל
Department.) העברת עם ,1920 בשנת הוקמה המחלקה 

 סמואל. הרברט העליון הנציב לידי הצבאי השלטון

 בראשית (.Quigley) קוויגלי יוג׳ין מונה הראשון למפקדה

 עבור חומר לאיסוף בסיוע המחלקה עסקה דרכה

 פעילותה את הרחיבה השנים במרוצת ורק התביעה,

 לתפקיד התמנה 1930 בשנת ממש. פשעים לחקירת

 ותיק בולשת איש (,Broudhurst) ברודהארבט ג׳וזף הקצין

 בצד לעסוק המחלקה החלה ואז מסקוטלנד־ירד,

 במגזרים פוליטיות, בחקירות גם הפלילית החקירה

 המפלגה נגד במיוחד יחד, גם והערבי היהודי

 לכן קודם עוד (.p.k.p) הארצישראלית הקומוניסטית

 משלוחי גילוי בעקבות ה״הגנה", אחרי מעקבים בוצעו

 בקצין ברודהארסט הוחלף 1932 בשנת יפו. בנמל נשק

 פיתח רייס קניה. במשטרת ששירת (,Rice) ריים הארי

 גופי שאר עם הפעולה שיתוף את והרחיב המחלקה את

 הוחל בתקופתו בארץ. שפעלו והמודיעין החקירה

 ועל היהודים של לגאלית" הבלתי "העלייה על הפיקוח

 גופים של התארגנויות אחר המעקב וכן לארץ, כניסתם

וערביים. יהודיים ולאומניים לאומיים

 ארתור הקצין המחלקה למפקד מונה 1938 בסתיו

 עמו יחד ומשכיל. מצטיין קצין שהיה (,Giles) ג׳יילם

 (,Morton) מורטון ג׳ופרי האנגלים הקצינים עבדו
 וילקין תומם לוד-יפו; במחוז המחלקה על הממונה

(Wilkin,) ריצ׳ארד וכן היהודי; בתחום המומחה שהיה 

 פורד ג׳רהן (,Briance) כריאנם ג׳וזהן (,Catling) קטלינג

(Fforde,) שואו רוכרט (Shaw,) או־םאליםן וג׳ותן 

(O'Sullivan.) נגד במחלקה הלוחמים היו אלה קצינים 

 בסי־איי־ ששירתו נוספים בלשים המחתרות. ארגוני

 החקירות מחלקת מפקד (Turner) טרנר רוי היו די

 הקצין האחרונות; הבריטי השלטון בשנות בירושלים

 מפקד (,Conquest) קונקווסט א״א (;Musgrave) מסגדם



 דניאל (,Martin) מרטין ט״ג׳ בחיפה; החקירות מחלקת

ועוד. (Day) דיי
 הרוסים במגרש שכן הבריטית הבולשת מטה

 היהודית, המחלקה מחלקות: שמונה וכלל בירושלים

 פלשתינה במשטרת ותק בעלי רובם בריטים, קצינים

 אבן קפדנית. בדיקה לאחר לתפקידם שנבחרו )א״י(,

 ליהודים, שנאתם הייתה לבחירתם העיקרית הבוחן

ג׳ופרי הקצינים הפיקוד. בסולם מהרה עד קודמו והם

CRIMINAL INVESTIGATION DEPARTMENT
1946/1948
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 אירופיים, לעניינים המחלקה הערבית, המחלקה

 המחלקה המשפטית, המחלקה הצנזורה, מחלקת

 והגנזך טלפונית להאזנה המחלקה בעצורים, לטיפול

 בכולן הגדולה הייתה היהודית המחלקה הפוליטי.

 וציודה, תקציבה לרשותה, שעמד האדם כוח מבחינת

 עם הערבים. מן יותר היהודים מן חששו האנגלים כי

 תוגברה הבריטי בשלטון המחתרות מלחמת התפתחות

 ניכר במספר וכן יהודים ובשוטרים בקצינים זו מחלקה

 החרפת עם העברי. היישוב מתוך בשכר מודיעים של

 של בשיתופם ניכר צמצום חל המחתרות של הפעולות

 הבולשת, של המדיני במדור יהודים ושוטרים קצינים

 היישוב למוסדות אמונים שומרים שאלה נתגלה כי

 הרבתה לכן ללח״י. ואף לאצ״ל ל״הגנה", העברי,

 לשירות, מחוץ פרטיים למודיעים להזדקק המחלקה

 תשלום קיבלו וקצתם מלאה במשכורת עבדו שקצתם

 מספר גם שוריינו במחלקה שנתאמתו. ידיעות בעד

ערבים. ושוטרים קצינים

 בידי כולן היו המדינית במחלקה המפתח עמדות

 גבוהה. פיקוד לדרגת הועלו וילקין ותומס מורטון

 ואת )יאיר( שטרן אברהם לח״י מנהיג את רצח מורטון

 קרנם, ראלף ז׳ק. וזליג אמפר אברהם לח״י חברי

 היהודית, המחלקה למנהל 1939 בשנת שנתמנה

 המסוכן היה וילקין אצ״ל. אנשי של בעינויים הצטיין

המחתרות. לוחמי אחר במרדף הבולשת בבלשי

 ההעפלה נגד לפעול הבולשת החלה 1938 מסוף

 הבולשת הייתה הראשונות הארבעים ובשנות היהודית,

 המאורגן. היישוב של נשק מחסני בגילוי מעורבת

 רבות פעלו המחתרות ארגוני כל של המודיעין שירותי

 זה לצורך הבולשת. שירות לתוך סוכניהם להחדרת

 סיפקו הללו יהודים. ושוטרים משטרה בקציני הסתייעו

 המדיני, בתחום המתרקם על ראשון ממקור ידיעות

 מכתבים העתקי להיאסר, העומדים אנשים של רשימות

 הורמה מלחמת לחמו ואצ״ל לח״י שונים. ומסמכים

 אצ״ל היהודים. ובמשרתיהם הבריטים הבולשת באנשי

 הוציא לח״י וברקר. קרנס לקצינים מוות מלכודת טמן

ומספר מרטין קונקווסט, וילקין, הקצינים את להורג



עם פעולה ששיתפו נוספים יהודים ומלשינים בלשים  

אחרים בריטים ובלשים קצינים המחתרת. נגד הבולשת  

בחייהם התנקשות ניסיונות לאחר הארץ מן נמלטו . 

רבים עברו 1948 בשנת הבריטי השלטון חיסול עם  

בתפקידים הבריטיות במושבות לשרת הבולשת מאנשי  

.בכירים

הבולשת את ששימשו וכינויים תיבות ראשי להלן  

ה״הגנה בארכיון הסי־איי־די בתיקי ומצויים ": 

N.M.O. - National Military Organization = אצ"ל 

A.S.P. - Assistant Superintendent of Police = פקד 

h.m.f. - His Majesty’s Forces = מלכותו הוד כוחות  

h.g.s. - High Grade = מאוד טובה באיכות מקור

Source
a.i.g. - = הבולשת מפקד של דרגתו מפכ״ל, עוזר  

Assistent Inspector General
a/a.i.g - Acting a.i.g. = הבולשת מפקד מקום ממלא  

d.i.b. - Disitict intelligence במחוז־ הבולשת ענף

Branch
A.S.O. - Area Security Officer = M1.5 של שטח קצין  

Under D.S.O.
d.s.o. - = הבריטי הביטחון לשירות כיסוי שם

Defence Security Officer MI-5
n.c.o. - Non Commission = קצין שאינו מפקד  

Officer
Less = ללח״י כינוי  

n.l.f. - National = הלאומית העובדים הסתדרות

Labor Federation
g.s.i. - General staff = הצבאי המודיעין אגף

Intelligence
a.d.c. - Assistant District = מחוזי אזרחי מנהל קצין

Commissioner
d.s.p. - District = במשטרה מחוז מפקד  

Superintendent of Police
s.i.b. - Special = ח״א של חקירות יחידת

Investigation Branch (R.A.F. Police) 
a.g.o. - Attorney General = הכללי התובע משרד

Office
c.s.c. - Central Security = מרכזית בטחון ועדת  

Committee
S.G. - Stern Group = לח״י 

F.F.I. - Stern Group = לח״י 

m.l.o. - Military = mi6^ כיסוי צבאי, קישור קצין

Liaison Officer
s.i.o. - Senior intelligence = האוויר חיל מודיעין

Officer R.A.F

n. l.o. - = הבריטי הצי מטעם לבולשת קישור קצין

Navel Liaison Officer
F.L.O. - Flag Liaison Officer 

S.O.(I) - Staff Officer (Intelligence) = מודיעין קצין

o. b.e. - Order of The British = בריטית הצטיינות אות

Empire 
j.s.p - Jewish = העבריים היישובים משטרת  

Settlements Police
c.1.0. - Chief = ( )ר.א.פ בכיר מודיעין קצין  

Intelligence Officer

"ב"חניקים"

 על הפילוג, אחרי אצ״ל חברי את לח״י חברי כינו כך

 "בן־חנניה" - רזיאל דוד של המחתרתי כינויו פי

)ב״ח(.

"בחרב"

 .1942-1939 בשנים הופיע אצ״ל. של פנימי ביטאון
 כן שוטף. ובמידע מדיניות בסקירות עסק הביטאון

 לאור הוצאתו וחינוכיים. מקצועיים מאמרים בו הופיעו

"חרות". העיתון הופעת עם הופסקה

תכנית - בילטמור

 הלבן" "הספר מדיניות ביצוע של הראשונות בשנים

 והתגבשה הלכה בארץ הבריטי השלטון על־ידי

 שהתשובה הדעה העולמית הציונית בהסתדרות

 על מפורשת הכרזה תהיה הלבן" ל״ספר המדינית

 הסופית במטרתה בארץ־ישראל, עברית מדינה הקמת

 במאי לכן. קודם הוגדרה שלא מטרה - הציונות של

 בילטמור במלון שנערך הציוני בכינוס אושרה 1942

 בן־גוריון, ודוד ויצמן חיים בהשתתפות בניו־יורק,

 Jewish) יהודית״ ״קהילייה לאלתר להקים התביעה
Commonweith) ,ארץ- שערי את לפתוח בארץ־ישראל 

 לנהל הסוכנות את ולהסמיך יהודית לעלייה ישראל

הארץ. בבניין ולהמשיך העלייה את

 ועידה על־ידי 1943 בקיץ אושרה בילטמור תכנית

 ארגונים נציגי 64 בהשתתפות יהודית־אמריקאית

 ארצות־ מיהודי ורבע מיליון שני שייצגו ארציים

 המטרה "הגשמת על מדברת ההחלטה הברית.

 בקשר שהכירו והמנדט בלפור הצהרת של הראשונה

 לתת ונתכוונו לארץ־ישראל היהודי העם של ההיסטורי

 - וילסון הנשיא של בהודעתו - האפשרות את להם

 את מגנה ההצהרה יהודית". קהילייה בה לייסד

 לאחר שיקום העולם כי ודורשת הלבן" "הספר מדיניות

 העם של צודק פתרון בלי להתקיים יוכל לא המלחמה

45בקונגרס אושרה בילטמור תכנית במולדתו. היהודי



 לקו נעשתה המלחמה ולאחר בבאזל, הכ״ב הציוני

 אם היהודית, והסוכנות הציונית ההסתדרות של מנחה

 אורים בה ראו לא הסוציאליסטיות והמפלגות ויצמן כי

 מדיניות על השפיעה לא בילטמור תכנית ותומים.

 שאת ביתר המשיכה וזו בריטניה של הלבן" "הספר

העברי. היישוב נגד שלה הכיבוש שלטון את

בירושלים המרכזי הסוהר בית

 ומסוגר סגור היה בירושלים המרכזי הסוהר בית

 הרוסים, מגרש מאחורי בבניין שכן הוא כמבצר.

 והוכשר "מוסקבה" ושמו הארחה בית בעבר ששימש

 מלחמת בתקופת סוהר. לבית הבריטים על־ידי

 בחלק ערבים. רובם אסירים, מאות בו ישבו המחתרות

 מטר בעובי שקירותיהם תאים היו הבניין של הפנימי

 שמירה פינה ובכל ובריח, סוגר על סגורים ויותר,

 משרדי מחוברים היו הסגור המבצר לב אל מעולה.

 לפני העצירים גם הוחזקו זה ובחלק הסוהר, בית

 ייצור של מלאכה בית מחובר היה למשרדים משפטם.

 לכותלי מחוץ השני. השמירה מעגל היה זה צלבים.

 מלאכה בתי ובה החיצונית, החצר הייתה הסוהר בית

 כל נכלאו ארבע בשעה הבריטי. לסגל מצבות לייצור

 טיול מקום החצר שימשה ואז בתאיהם, העצירים

 ולממונים וסמלים, רב״טים יתר, זכויות בעלי לאסירים

 בשטח זו, חצר של לגדר מעבר הסוהר. בית שירותי על

 צריף היה עצמו, הסוהר מבית אחדים במטרים הגבוה

 בית גג על הסוהר. בית מנהל וילסון, מר של המגורים

 ניצבו בחצר, ולמטה, זקיפים, הרף בלי הסתובבו הסוהר

 מצד הבניין, בפינת בריטים. שוטרים של קבע משמרות

 מעון היה האש, מכבי צריף מול פאול, סנט רחוב

 גג עם קשור שהיה הבריטים, השוטרים של המגורים

 בית בניין של הדרום־מערבית בפינה הסוהר. בית

 למחסן שמאלה, דלת הובילה וממנו מחסן, היה הסוהר

 הכלא. של הגדול לפרוזדור כניסה הייתה שממנו שני,

האסירים. חדרי היו הארוך הפרוזדור צדי משני

 אסירים, 500כ־ זה בכלא ישבו 1948-1940 בשנים

 וה״הגנה". אצ״ל לח״י, אנשי בעיקר יהודים, 70כ־ מהם

 של - 19 מס׳ חדר לח״י, אסירי של היה 18 מם׳ חדר

 בבית ה״הגנה". אסירי של היה 23 וחדר אצ״ל, אסירי

 לשלול כדי ידם לאל אשר כל השלטונות עשו הסוהר

 חייב היה האסיר אישיותו. ואת זהותו את האדם מן
 סמרטוטים מזרן על ישן הוא אסירים; בגדי ללבוש

 הלילה במשך תאו; רצפת על "בורש", בשם שנודע

 שעמד "קרדל", הקרוי עביט בתוך צרכיו את עשה

 השוכבים אסירים מקום אפס עד המלא התא בפינת

 5:00 בשעה כדלקמן: היה היום סדר רעהו. ליד איש
 ה״תמאם" אחרי האסירים. ספירת - ל״תמאם״ קמו

 אסור, היה הגילוח מים. כוסות מספר בעזרת התרחצו

 גילוח בסכיני מגולחים כולם היו האיסור למרות אך

 האסירים כל פנו החדרים ניקוי אחרי מוברחים.

 חייטות, סנדלרות, מלאכה: בבית לעבודה השפוטים

 השעה עד ועבדו דפוס, ועבודת מסגרות פחחות, נגרות,

 אכלו אחריה ספירה, שוב נערכה 11:00ב־ .11:00

 14:45 בשעה .14:40 עד לעבודה וחזרו צהריים ארוחת
 שתי וחולקו בחצר, ב״חכורה", "קאסדרה" טיול נערך

 האסירים כל נסגרו 16:00 משעה לאיש. סיגריות

 "הארץ" עיתון של גיליון בבוקר. למחרת עד בתאיהם

לתא. מתא לקריאה מועבר היה

 מתכוננים היו האסירים והחגים השבתות לקראת

 בערבי ומתלבשים. מסתפרים מתקלחים, במיוחד,

 חלה על קידשו הכנסת, בבית התכנסו וחגים שבתות

 שהביא האסירים, רב לוין, אריה ר׳ פני את וקיבלו ויין

 חלו בחגים ובדרשותיו. בתפילותיו ואורה שמחה להם

הקרובים. ביקורי

 היו שם גרדום, חדר היה בירושלים הסוהר בבית

 פוצצו זה בכלא למוות. הנדונים הערבים את תולים

 פינשטיין, ומאיר לח״י, חבר כרזאני, משה עצמם את

 הסוהר מבית לגרדום. עלייתם לפני אצ״ל, חבר

ואצ״ל. לח״י חברי של בריחות מספר נערכו בירושלים

 אסירי של מוזיאון הסוהר בית בניין משמש היום

הביטחון. במשרד המוזיאונים יחידת שליד המחתרות

הכלא"( מן "בריחות ערך )ראה

 - בירושלים המרכזי בית־הסוהר

אסירים לשחרור ניסיון

 1946 בינואר 19ב־ ואצ״ל לח״י של משותפת התקפה
 ההתקפה מטרת העברי". המרי "תנועת במסגרת

 מרוכזים היו אשר המחתרות, אסירי של שחרורם הייתה

 ,18 מס׳ בחדר לח״י אסירי סמוכים: חדרים בשני
 פי על ה״הגנה", אסירי .19 מס׳ בחדר אצ״ל ואסירי

השחרור. בפעולת נכללו לא הנהגתם, החלטת

 מס׳ חדר דרך יחד לפרוץ עמדו לבריחה המועמדים

 הפעולה רבים. חודשים במשך פירצה הוכנה שבו ,18

 שהתברר כפי פעם. מדי ונדחתה מדי מסובכת הייתה

 הודלפה לפריצה שהכוונה נראה יותר, מאוחר

 )מזל(, בנאי יעקב נתמנה הפעולה למפקד לבולשת.

 התכנית לפי אצ״ל. איש )גידי(, לוי ישראל - ולסגנו

 בו שהיה צדדי, שביל דרך להתבצע הפעולה עמדה

 להרחיק תוכנן הכבאים את האש. מכבי תחנת צריף

 ולהציב מדומה, שריפה לכיבוי קריאה באמצעות

 רימונים מוקשים, תת־מקלעים, עם עמדות מסביב

 לשוטרים המחופשים אנשים שני ובקבוקי־מולוטוב.

 עם הגובלת הגדר בשער להיכנס אמורים היו בריטים



 ולוחמים הערבים, השוטרים על ולהשתלט הסוהר בית

 לפרוזדור. לחדור היו אמורים למכבי־אש מחופשים

 האסירים את לקבל הייתה עתידה נוספת חוליה

 מבפנים הפירצה דרך מהתאים החוצה הפורצים

 22 השתתפו בפעולה האש. מכבי צריף דרך ולמלטם
 יחידת וחיפוי, חילוץ יחידת פריצה, יחידת לוחמים:

והטעיה. הסחה יחידות חסימה,

 ותחילה בלילה 10:00 בשעה התחילה הפעולה

 אצו המבוימת השריפה עקב תקלות. ללא התנהלה

 הגיעו שעה באותה שאול. לגבעת האש מכבי מכוניות

 נשק, בכלי מצוידים הסוהר, בית סביבת אל הלוחמים

 כאן אך לתכנית. בהתאם עמדותיהם את לתפוס כדי

 בנקודות להם ארבו ומשטרה צבא הפתעה: להם ציפתה

 אחד רבים. נשק מכלי עזה באש ופתחו המכריעות

 לעבר "ברן" מקלע הפעיל )יעקב(, לונץ יוסף הלוחמים,

 מהרה עד אך הרחוב, במעלה שארבה משוריינת ניידת

 הגיע שונים מעברים תופת, באש נשטף הרחוב נפצע.

 הסוהר בית אזור הסוגים. מכל אזעקה צפירות של קולן

 עד במלכודת נלכדו פנימה חדרו שכבר אלה נותק;

הבוקר.

 התנהלה וזו נסיגה פקודת ניתנה נכשלה. הפעולה

 ושני בריטים משטרה קציני שני נהרגו בפעולה כשורה.

 ונפצעו אצ״ל, איש עמום, נהרג כן נפצעו. שוטרים

 על־ למחרת נעצר הפצוע לונץ יוסף לוחמים. ארבעה

 ולאחר אוהדים, בבית חיפושים בעת המשטרה ידי

 כישלון על רבות. לשנים מעצר במחנות נכלא שהבריא

עבו. כלא פריצת יותר מאוחר כיפרה הפעולה

יאיר בית

 לוחמי מחולל )יאיר(, שטרן אברהם נרצח שבו הבית

 פלורנטין, בשכונת נמצא הבית )לח״י(. ישראל חירות

 בתל־ ב׳( מזרחי רחוב )לשעבר 8 שטרן אברהם ברחוב

אביב.

 לח״י חברי על־ידי נרכש מגורים, בית שהיה הבית,

 להנצחת העמותה לבעלות ועבר שנאספו, מתרומות

 משרד לבעלות כך ואחר וחלליהם לח״י מורשת

 ורכישתו יאיר" "בית הקמת יוזמי בראש הביטחון.

שפילמן. ואנשל שטרן דוד עמדו

 בהנהלת לח״י כמוזיאון יאיר בית משמש היום

 להנצחת העמותה משרדי בו ונמצאים הביטחון, משרד

וחלליהם. לח״י מורשת

 לח״י מורשת להנצחת "העמותה אלה: ערכים )ראה

לח״י"( "מוזיאון וחלליהם";

לנשים סוהר בית - בית־לתם

180-150 כלואות היו בבית־לחם לנשים הסוהר בבית

יאיר" "בית

 השלטון בתקופת המחתרות של והאסירות העצורות

 שהתנשא גדול בניין זה היה בארץ־ישראל. הבריטי

 מימי יומין עתיקת לטירה שדמה רמה, גבעה על

 הקיפה בראשה תיל שגדר גבוהה אבן חומת הביניים.

 ככניסה שימש וחלוד גדול ברזל ושער הבניין, את

 במוט למשוך צורך היה לבניין להיכנס כדי לתוכו.

 השער פתיחת על השער. לימין תלוי שהיה ברזל

 מצוידת שהייתה נזירה, בבגדי לבושה סוהרת הופקדה

 הובילה מהשער מטר. כחצי שאורכו ענקי במפתח

 מנהל את ששימשה יפה גינה ובה מדורגת, לחצר הדרך

 החצר אחרי הבאה התחנה והסוהרות. הסוהר בית

 לבית כשהובאה העצירה נבדקה שם משרד, הייתה

 שעון, האישיים: חפציה כל ממנה וניטלו הסוהר

 הובאה הבא בשלב ראי. כתיבה, כלי מדים, סיגריות,

 ועל בבגדים חיפוש נערך ושוב הבגדים, מחסני אל

 של חדשים, בבגדים העצירה את הלבישו כאן הגוף.

 פני על לעבור צריך היה לתאים להגיע כדי אסירה.

 למטבח מימין האסירות. מטבח עד ומחסנים, חדרים

 שער ניצב שבקצהו השנייה, לקומה מדרגות גרם נמצא

 אל צרות מדרגות בתוך הובילה הדרך מסורג. ברזל

 מוכות של חדריהן נמצאו המדרגות ממול נוסף. שער

 מוגבלת. בלתי לתקופה שנכלאו רוח חולות - גורל

 הזו הייסורים" "דרך בסוף אין־ספור. מדרגות ושוב
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 השפוטות האסירות גם תחילה שוכנו הישן בבניין

 שעת חוקי לפי מנהלי במעצר שנעצרו העצירות וגם

 בעבר ששימש בבניין המעצר מחנה שוכן לימים חירום.

"הווילה". העצירות בפי שנקרא עשיר, לנוצרי וילה

בבית־להם לנשים הסוהר בית

 -1939 בשנים עצורות היו בבית־לחם הסוהר בבית
 שחלקן ואצ״ל, לח״י מחברות בנות עשרות 1947

 מאסר־עולם. לרבות ארוכות מאסר לתקופות נשפטו

 בית־לחם בכלא נכלאו מה״הגנה" בנות מספר

 לנשים הסוהר בבית החיים בלבד. ספורים לחודשים

 הגברים של מעצרם תנאי לעומת קשים היו בבית־לחם

 סוהר בית של בתנאים נתונות היו העצירות בלטרון.

 היו אלה תנאים ל״וילה". שהועברו לאחר גם ממש,

 קשה אדם. בצלם מתמדת והתעללות סאדיזם בבחינת

 למען היהודיות העצירות של מלחמתן הייתה ומרה

 למען נאבקו הן הכלא. כותלי בין בסיסיות אנוש זכויות

 לפתרון האוכל; וטיב המזון אספקת בתנאי שיפור

 בטיפול לשיפור מקלחות; ולתוספת המים חוסר בעיית

 וגרמו וטחובים גרועים שהיו הדיור, ובתנאי הרפואי

לחלות. רבות לעצירות

 גופנית בפעילות לעסוק התאפשר לא לבנות

 מקום בהעדר לימודים, לקיים ניתן ולא ובספורט,

 10-5 שכנו חדר בכל צפיפות. שררה בחדרים מתאים.
 עצמיים בלימודים בקריאה, בילו זמנן רוב את בנות.

 שימשו אלה יד עבודות למתנות. יד בעבודות ובעיסוק

 עם קשר ולקיום דואר להברחת אמצעי כלל בדרך

 כמו דואר, להברחת אחרות תחבולות גם נמצאו החוץ.

 וכשהוחזרו. לתיקון החוצה כשנשלחו הנעליים בעקבי

 בעיקר בכלא, ששרר העז מהקור גם קשה סבלו הבנות

 ולחצרות. לחדרים הגיע לא החום בקיץ גם אך בחורף,

 אחווה שיתוף, חיי היו והאסירות העצירות בין החיים

 באספות פתרו המחלוקות יישוב את הדדית. ועזרה

 כל את ביניהן וחילקו "קומונה" ניהלו הן כלליות.

 היום סדר היה זה מבחוץ. שנתקבלו והחבילות המתנות

 אכילה רחיצה, 8:00 עד בבוקר; 6:30 בשעה קימה בכלא:

 שונות. בעבודות עיסוק 8:00 משעה חדרים; וניקוי

 בקריאה, עסקו וכאמור בעבודה, חויבו לא העצירות

 שעות בוקר. טיול נערך יום מדי יד. ובעבודות בלימודים

 תכניות ולהכנת לוויכוחים לשיחות, נוצלו הצהריים אחר

 מיוחד". מ״יחם נהנו המנהליות העצירות לחגים.

 פרט בחדרים, הזמן רוב את בילו השפוטות האסירות

 הצליחו בחדרים האורות כיבוי שעת את הטיול. לשעות

המאוחרות. השעות עד להאריך הבנות

 העצירות: לבין השפוטות בין הבדל היה בביקורים

 בהגבלת לחודשיים אחד ביקור לקבל יכלו השפוטות

 הגבלה. ללא ביקורים - חג ובימי המבקרים, מספר

 בחגים חג, ובכל שבוע כל לבקר יכלו העצירות אצל

 התפילות את הבנות ערכו ישראל בחגי הגבלה. ללא

 לוין, אריה הרב היה השבוע בימות קבוע אורח בעצמן.

 לחג החול יום את שהפך והאסירות, האסירים רב

 ואהבה אמונה חמימות, בנסכו לעצירות, ולאושר

 זיכרון טקסי נערכים היו זיכרון בימי הבנות. בלבבות

הגרדום. ולעולי ליאיר רזיאל, לדוד האומה, למנהיגי

 על להגן הבנות נאלצו בכלא שהותן בתקופת

 רעב, שביתות באמצעות ובתקיפות, בכוח זכויותיהן

 ניירות. ובשריפת הסוהר בית למשרד בהתפרצויות

 ואצ״ל, לח״י בנות בין להפריד רצו כאשר פעם,

 גם לחדריהן. להיכנס וסירבו לח״י בנות התמרדו

 פוזרו הן כעונש במרידה. המשיכו בכוח כשהוכנסו

 נשארו והן ונעליהן מיטותיהן מהן נלקחו החדרים, בין

 מהן נשללו כן חודשיים. במשך בחדריהן סגורות

 את הוכיחו האמיצות הלוחמות אבל הביקורים. זכויות

והתיל. הסורג בתוך גם וגבורתן רוחן עוז

 בכלא ולח״י אצ״ל בנות של נוספת התמרדות

 1947 בנובמבר 29ב־ האו״ם החלטת לאחר אירעה
 ראשי על ריחפה ממשית חיים סכנת הארץ. חלוקת על

 השוטרים הפורעת. הערבית העיר בלב העצירות קומץ

 נשק. להם וחילקו הערבים עם פעולה שיתפו הבריטים

 בעצמן. לפעול הבנות החליטו שוב מבחוץ עזרה באין

 הלילה. כל בחוץ ונשארו לחדרים להיכנס סירבו הן

 החצר חלקי שני בין המפרידה הגדר את פרצו למחרת

 הן מעצרן. שנות כל סגור שהיה החצר לשטח ופלשו

 ניתקו הניירות, את שרפו הסוהר, בית משרד אל פרצו

 הסוהרות. מידי המפתחות את והוציאו הטלפון את
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 ומתן במשא עליהן. להסתער שעמדו השוטרים על

 אחדים ימים תוך תועברנה האסירות כל כי הסכם הושג

 1947 בדצמבר 28ב־ ואמנם בשפלה. אחר למקום
 מבית־לחם היהודיות והעצירות האסירות כל הועברו

 בנות כמה ברחו זה ממחנה בעתלית. המעצר למחנה

 את הבריטים צאת עם שוחררו ויתרן ומלח״י, מאצ״ל

 פתח־ למשטרת שהועברו לח״י בנות ארבע הארץ.

 פינוי התקרב עם חבריהן על־ידי בכוח שוחררו תקווה

הבריטי. השלטון

 בית־ בכלא כלואות שהיו לח״י לוחמות )רשימת

(2 ,1 בנספחים ראה לחם

 (1945-1922) גרדום עולה - אליהו בית־צור׳
 בבית־ למד .1922 בפברואר 10ב־ בתל־אביב נולד

 בתאים חבר "בלפור". ובגימנסיה "תחכמוני" הספר

תלמיד באצ״ל. כך ואחר אצ״ל של הלאומיים

 הצטרף 1943 בשנת בירושלים. העברית האוניברסיטה

 מק־ העליון בנציב להתנקשות בהכנות השתתף ללח״י.

 אחד להיות נבחר מכן לאחר ומיד ,1944 בשנת מייכל

 למזרח הבריטי המדינה שר של בחייו המתנקשים

 שהתנכל היהודי העם אויב - מוין הלורד התיכון,

 אליהו התנקשו 1944 בנובמבר 6 ביום הציוני. למפעל

 בקהיר מוין, בלורד חבים אליהו וחברו ביה־צורי

 בשוטר מלפגוע נמנעו כי נתפסו, שניהם שבמצרים.

 לחצו ותחת לדין, הועמדו הם אחריהם. שרדף מצרי

 למות. דינם נגזר בריטניה, ממשלת ראש צ׳רציל, של

 בית־ אליהו לח״י. של הסברה לבמת הפך המשפט

 (,22.3.1945) תש״ה בניסן בח׳ לגרדום עלה צורי
 הועלו 1975 ביוני 26ב־ בפיו. התקווה כששירת

 ארצה חכים ואליהו בית־צורי אליהו של עצמותיהם

בירושלים. "הרצל" בהר צבאי בטקס ונטמנו

 - הלורד ״מוין, הלורד״; ״מוין, אלה: ערכים )ראה

ההתנקשות"(

בית״ר
 לטביה, בירת בריגה, נוסדה הצה״ר. של נוער תנועת

 השם ז׳בוטינסקי. זאב על־ידי 1923 בדצמבר 27ב־

 יוסף "ברית של התיבות מראשי נגזר בית״ר

 בר־ מרד של האחרון למעוז ובזיקה תרומפלדור"

 השאיפה הליגיונריות, רעיון הונחו ביסודה כוכבא.

 האישית החלוציות ורוח העבריים הגדודים לחידוש

 הגדוד כסמל מנורה, הוא בית״ר סמל תל־חי. גיבור של

הראשונה. במלחמת־העולם ליהודה הראשון

 יסוד על הבית״רי, ב״נדר" הוגדרו בית״ר עקרונות

 בית״ר של השני העולמי בכינוס ז׳בוטינסקי, של שירו

 מוניזם, (2) עברית; מדינה (1) :1935 בשנת בקרקוב

 ציון; של היחיד לרעיון התקדשות - נס״ ״חד

 לשנתיים חובה שירות גיוס (4) עברית; לימוד (3)

 ציות. (7) הדר; (6) צבאית; הכשרה (5) בארץ־ישראל;

 העליונה הסמכות והיה בית״ר לראש נבחר ז׳בוטינסקי

התנועה. של מעורערת והבלתי

 ברוב בית״ר תנועת התפשטה השלושים בשנות

 אירופה, במזרח היה כוחה עיקר אך העולם, ארצות

 מנתה השנייה מלחמת־העולם ערב בפולין. בייחוד

 התנועה הקימה בארץ חברים. אלף כמאה מנתה בית״ר

 בפרעות בהגנה השתתפו חניכיה למדריכים. בית־ספר

 ובירושלים פלוגות־גיוס, שמונה־עשרה הוקמו תרפ״ט.

 בארגון פעיל חלק נטלה בית״ר הכותל. פלוגת -

 ארגנה 1939 בשנת העברית. הימאות ובחידוש ההעפלה

 השתלבה בית״ר לתעופה. קורס בלוד התעופה בשדה

 להתקפות מטרה והייתה בארץ הפוליטיים במאבקים

 לבית״ר הרוויזיוניסטית. התנועה נגד השמאל מפלגות

 1939 בשנת הלאומי. הצבאי לארגון חזקה זיקה הייתה
 מפקד - רזיאל ודוד ואצ״ל, בית״ר בין איחוד בוצע

 בית״ר בארץ־ישראל. בית״ר כנציב גם כיהן - אצ״ל

 ורבים לאצ״ל, לגיוס למועמדים העיקרי כמאגר שימשה

ללח״י. גם גויסו מחבריה

 הנוער לתנועת בית״ר הפכה המדינה הקמת לאחר

החרות. תנועת של

 אליאב יעקב של ומשפטם מאסרם - בלגיה

קנוט ובטי
 יעדים נגד פעולות לבצע לא לח״י התחייבות בתוקף

 אל מהפעילות חלק להעביר תוכנן בצרפת, בריטיים

 המבצעים ראש אליאב, יעקב השכנה. בלגיה אדמת

 שונות: פעולות בבלגיה לבצע תכנן באירופה, לח״י של

 השגרירות נגד לפעול בריטית; במשחתת לחבל

 במערב הבריטי הצבא מפקדת ונגד בבריסל הבריטית

 לשלוח וגם בלגיה; של בבירתה אז ששכנה אירופה,

49ללונדון. מתפוצצות מעטפות זו מעיר



 את אליאב עצמו על נטל הפעולות חשיבות בגלל

 לבריסל לנסוע החליט זה ולצורך ביצוען, ואת תכנונן

 חבלה חומר גופה על נשאה בטי קנוט. בטי בלוויית

 קודם שניסיון "שוורון", המשחתת לפיצוץ הדרוש

 הפצצה את שהניחה כמי בטי, של זהותה גם ההסגרה.

 בעיתונות התפרסמה המלחמה, במיניסטריון

 מעטפות על לכתוב הרבו העיתונים כל האירופית.

תוך הפצצה, הנחת ועל השניים מאסר על הנפץ,

LETTER BOMB PLOT. Jacob Elias, a Stateless 
Jew of Russian extraction, and Gilberte Lazarus, a 
French Jewess, who have been remanded after 
being charged in Belgium. It was alleged that the 
woman had concealed letter bombs in her luggage 

when passing the frontier.

בבלגיה קנוט ובטי אליאב יעקב של משפטם

 נלווה כן באלכסנדריה. 1946 בשנת נכשל לפוצצה

 במזוודתו שנשא )וולטר(, רוזנברגר־אילו־נ טיבי אליהם

 דעת שיקול עקב מתפוצצות. מעטפות התחתית כפולת

 שבה רגילה, ברכבת לבלגיה לצאת הוחלט מוטעה,

 במקום למדי, מדוקדקת ביקורת הגבול מוכסי ערכו

 הייתה לא המכס ביקורת שבה האקספרס ברכבת

 בטי של גופה על בחיפוש ואמנם ביותר. קפדנית

 הצליח רוזנברגר נעצרו. והשניים הנפץ חומר נתגלה

 גם נמצאו בטי של במזוודתה לפריס. ולשוב להתחמק

 רמי בריטים לאנשים מיועדות שהיו נפץ מעטפות

מעלה.

 לגבול סמוך מונס, המחוז לעיר הובאו השניים

 חקירתו לאחר מדוקדקת. בחקירה שם ונחקרו הצרפתי,

 בבית נחבש הוא חרס, שהעלתה אליאב, של הראשונית

 ראש על־ידי חקירתו נמשכה שם המקומי. הסוהר

 מקציני ואחד הבלגית הבולשת מפקד בלגיה, משטרת

 זהותו את חשף האחרון הבריטי. הסקוטלנד־ירד

 בהשוואת הקצין. דברי את הכחיש אליאב אך האמתית,

 התברר הבריטים בידי שהיו אלה עם אצבעותיו טביעות

 של המבצעים איש הוא אליאב שיעקב ספק לכל מעל

 דרשו והבריטים כירושלים הפותר מבית שברח לח״י

 למניעת עמיקם הרצל פעל בצרפת לידיהם. הסגרתו את

 בבריטים. מלחמתה ודרכי לח״י של מטרותיה הסברת

 הועבר הבריטי הקצין בהשתתפות חקירתו סיום לאחר

 אשר בלגי חוקר שופט לידי החקירה להמשך אליאב

לדין. להעמידו החליט

 בלגי עורכי־דין משרד על־ידי יוצגו ובטי אליאב

 בלומל, אנדרי של בסיועו הראשונה, השורה מן

 עמד לכן שקודם הנודע, היהודי הצרפתי הפרקליט

 אנשי בין פעולה לשיתוף ומתן המשא צוות בראש

 הודה בארץ לח״י מרכז בהסכמת לח״י. לבין דה־גול

 בית במת מעל והציג במחתרת בחברותו אליאב

 גזר הדין בית לח״י. של המלחמה מטרות את המשפט

 חודשי לשמונה נידון אליאב ואילו מאסר שנת בטי על

 אבל לצרפת, הסגרה צו נגדו הוצא שחרורו עם מאסר.

 הסגרתו את למנוע כדי - בלבד עין למראית היה זה

 ישיבתו את להמשיך לו הותר למעשה לאנגליה.

בצרפת.

גנרל - בלנט״ן

 התיכון. במזרח הבריטי הצבא מטה קצין בריטי, גנרל

 מחנה למזרע, 1941 בשנת הגיעו ופמלייתו הגנרל

 הייתה בואו מטרת לח״י. חברי רוב בו שנכלאו המעצר

 יהושע על שישפיעו הוותיקים לח״י אנשי את לשכנע



 לידי עצמו את הסגיר שלא חת, ללא לוחם - כהן

 את חברים קומץ עם השרון מפרדסי וניהל הבולשת

 לדון לחברים הציע הוא בבריטים. המלחמה המשך

 הם, הטרור; הפסקת תמורת הפוליטיות בתביעותיהם

 במילוי להם ויעזרו לקראתם יבואו האנגלים,

 ישחררו כהן, יהושע את לשכנע יצליחו אם בקשותיהם;

 הארץ מן אותם יגרש - איים - לא אם אך כולם; את

 להיפגש החברים ביקשו כתכסיס עוד. אליה ישובו ולא

 בפגישה בעכו. הכלואים האסירים חבריהם עם

 מאשר בריחה תכניות על יותר בה שדובר החברית,

 שש בת תשובה להשיב הוחלט הגנרל, הצעת על

נקודות:

העברי; העם לידי מיד יימסר האזרחי השלטון .1

 בארץ־ישראל צבאה את להחזיק תורשה בריטניה .2

המלחמה; סוף עד

 השלטון לידי מיד יעבור העלייה על הפיקוח .3

העברי;

ומתן; במשא תשותף היהודית הסוכנות .4

ומתן; המשא לסיום עד חודש, למשך שקט יובטח .5

 מצרים לתוך הגרמנים התקדמות של במקרה .6

 הנשק מחסני כל יימסרו - הבריטי הצבא ונסיגת

 כשלטון בגרמנים תילחם המחתרת העברי. ליישוב

זר.

 שמטרתם הבריטים, על־ידי נדחו אלה שהצעות ברור

 מחתרת של פעולותיה להפסקת לגרום אלא הייתה לא

לא. ותו לח״י

היתקלות - בלשים

 בנאי יעקב לח״י, חברי שני הלכו תש״ד בשבט כ׳ בליל

 בחיפה. הזיתים עין ברחוב )עלי(, שומרון ודוד )מזל(

 באקדח חמוש היה מזל חצות. לפני 11:00 הייתה השעה

 על־ השניים נעצרו לפתע ארוזה. חוברות חבילת ונשא

 את להם להראות ביקשום אשר בריטים, בלשים ידי

 התגלה ומיד כיס בפנס האיר מהם אחד החבילה. תוכן

 בלתי "ניירות המחתרת. של בחוברות שמדובר

 מזל זהות. תעודות וביקש הבלשים אחד קבע חוקיים",

 זיהוי, תעודת להוציא כדי כאילו לכיסו, ידו את הכניס

 הגבוה. בבלש ישר וירה ה״נגן" את שלף במקומה אך

 השני הבלש ארצה. צנח והוא מידיו נשמטה החבילה

 הבלתי עלי, בינתיים בו. גם ירה מזל אך במנוסה פתח

 בינתיים הספיק אשר לגבוה, חזר מזל התרחק. חמוש,

 שוב ירה כך אחר שנית. בו וירה אקדחו, את לשלוף

 אחרון כדור שלח ביטחון וליתר נוסף, כדור בנמוך

 החשיכה. בחסות לחדרו לחמוק הצליח מזל בגבוה.

 הם שנהרגו הבלשים שני כי הודיעו הבוקר עיתוני

 בבולשת היהודית למחלקה האחראי גדין, אינספקטור

 גופתו בשערות שסחב הבלש - יוהד והסרג׳נט חיפה,

 סבוראי למשה להראותה כדי יאיר של הכדורים נקובת

ביפו. הממשלתי החולים בבית והפצוע השבוי

 מאז הראשונה מקרית, פעולה זאת הייתה

 נשק, לשלוף להיאסר, "לא ההחלטה בלח״י שהתקבלה

 פי על להיתפס". ולא לירות יש - ברירה אין ואם

 שכן וכל בנשק המחזיק אדם חירום, לשעת התקנות

לגרדום. ולעלייה מוות לדין צפוי היה - נשק המפעיל

ביטאון - ״במחתרת"

 הפילוג לאחר לאור שיצא לח״י של פנימי ביטאון

 הראשון עורכו )יאיר(. שטרן אברהם שיסד מאצ״ל,

 את יאיר הפקיד מאסרו אחרי אורנשטיין. יעקב היה

)גרא(. ילין־מור נתן בידי הביטאון עריכת

 להצגת רבה חשיבות ולחינוך להסברה ייחס יאיר

 הלוחמים. של בחינוכם שהתווה החדשות הדרכים

 לוחם דמות ומעצב מחנך כמדריך, לשמש נועד העיתון

 לפי ולא הגשמתו, ולמען הרעיון לאור שיילחם חדשה,

המנהיג. צו

 תש״א בתשרי הופיע "במחתרת" של א׳ גיליון

 ביקורת דברי נכתבו הראשי במאמר (.1940 )ספטמבר

 התנגדות הובעה כן הפילוג. ועל אצ״ל על חריפים

הבריטי. לצבא לגיוס חריפה

 פורסמו (,1940) תש״א חשוון מחודש ב׳, בגיליון

 התחייה"(. "עיקרי ערך )ראה התחייה" "עיקרי י״ח
 של מהותו על קצרה כתבה פורסמה גיליון באותו

בה: נאמר וכך "במחתרת", הביטאון

 עד אנשינו של האידיאולוגי שחינוכם ספק אין

 הצטרפו מאוד רבים בחינות. מכמה לקוי היה עתה

 בכלל, ועד הפילוג יום ועד הכרה, מתוך לא אלינו

 להם. נהירים )בישראל( אצ״ל של דרכיו היו לא

 הנודעת מהחשיבות מעולם התעלתה לא המפלגה

 הרוחנית דמותו ועיצוב האידיאולוגיה ליצירת

 מנעו שונות סיבות ואולם החבר. של והפוליטית

 מחיר שילמו הפילוג ובימי היום עד הדבר את

 החליטה לזאת, אי זה. חינוך בהעדר מאוד יקר

 על־ האפשרי בהקדם המעוות את לתקן המפקדה

 וציון לארגון אשר התחייה". "עיקרי קביעת ידי

 של מבטאה כלי הוא העיתון ...מלחמתו דרכי

 אותו המדריך לארגון דרך מורה והוא המפקדה

 ומפיץ מסביר בכללן, השחרור מלחמת בהלכות

 ובעם בארץ היישוב בחיי שונות תופעות על אור

 העניינים על המוסמכת דעתו את ומחווה בגולה

... עולם של ברומו העומדים

 סקירה ובה הרצאה פורסמה תש״א, מטבת ד׳, בגיליון

ואילך 1930 משנת אצ״ל של ההיסטוריה של תמציתית



-----תמורת?.. וזה חליפתי זה—
 פנויה הדרך היחה אז אך והרי רעב בטצוקת אנשינו היו רבים חדשים במשך

טעשים. היו ולא אמיץ. מעשה לכל נועזת, יזמה לבל
ונכשלו. לילה באישון שם זעיר פה, זעיר שנעשו גנבים, נסיונות היו

 טכה הקודם הטיפקדה ראש משהתחיל התשובה", "יטי טשקרבו ואולם
 ובכל יתירה. בהצלחה הוכתרו לא הם שאך יותר, נועזים נסיונות נעשו חטא" "על
ונשנו. הלכו הם זאת

מה? ועל ׳לטה
לכפרה. תרנגול לעזאזל, שעיר יש שביום טכיון

 אנשי כלפי אי־ההצלחות כל את לזקוך אפשר חשבונו שעל מישהו יש
מבחוץ. כן־הברית בעיני ההצלחות את ואך מבפנים השורה

לעצמו: האומר האיש לטשמעת שלשום מאתמול אחינו סרים וכך
כפרתי. זה תטורתי, זה חליפתי, "זה
 אכנס ואני למיתה ילך התרנגול זה

ולשלום." ארוכים טובים, לחיים ואלך

 היתה זו שנה המלחמה. פרוץ מיום שנה מלאה זמן־מה לפני
 העברי הכוה והתנוונות. הבלגה שנת ואבדן־עשתונות, מדרה :ת

 '1937 באפריל 23מ־ — וחצי שנתיים במשך שידע במולדת, 'וחם
 מעשי על הן ובמעשיו, בדבריו להגיב — 1939 באוגוסט 31 ־

 הממשלה, של הזידוגית הפוליטיקה על והן שכנינו של ■מים
 מדרכו סטה והמלשינים, המשטינים פי את ברזל ביד לסתום סכיל

 ואף בקלון המיר כבודו את בצהריים. כעוור ומגשש אונים חסר מד
 גדולה, היסטורית בשעה והבנין". "המפעל בקרנות ידיו בשתי וחז
 על היה שקט האפשרויות ורבת סיכויים הרת איתנים, מלחמת עת

 למחצה הליגליות במסגרת העולם מן להיהנות כדי מנוחות, י
 הוחמרו, העליה חוקי השונים. מוסדותיה על הממשלה זסות
 הקרקעות חוק בכלא, והושמו רבות מאסר לשנות נידונו :שינו

 קול נשמע ותבוסנים, כושלים עמדו שבראשו הלאה, ובמחנה קק1
 הממשלה, עם ה״כופר", עם ונתנו נשאו ולוחמים דים—מ דקה. נמה

t .במולדתו, העם זכויות משמר על גאה עמידה במקום הבולשת 
 כיבוש על החלומות במקום ועתידו, חייו על עזה מלחמה נקום

 השלטון כיבוש וחזון מפעולות להימנע התחיבויות באו — נולדת
 הבניין: בתורת הוחלפה המלחמה תורת הממשלה. בעזרת ישוב

 רוכזו והאמצעים השאיפות וכל ובמשרד, בכתובת הוחלפה נחתרת
המסגרת. והצלת המנגנון קיום — אחת .קורה

 כתוצאה שבאה התנועה של הסיעתיים בחיים ההסתבכות
 ב,,כופר העלובה הסרק ומלחמת אחד: מצד עליה, להשתלט :סיון

 אלה שני שני: מצד ומתן, המשא כישלון אחרי שבאה ישוב",
 מתנגדיו. בעיני וגם אנשיו בעיני גם הע. של ערכו את הקלו !חד

 על להשתלט יהיה שקל ההכרה את המפלגה אנשי בלב נטעו נ
 את הביאו גם והם עליו. העובר הפנימי המשבר בתקופת .5

 וכך התקפתו. בפני לעמוד יוכל לא שהע. מסקנה לידי "מאל
הרצליה. למפלת וגם לפילוג גם הקרקע את הקודם ר״מ :שיר

 בין )ביחוד חלקם פרשו. שונות מסיבות מאתנו, שפרשו אלה
 חלקם אישיות: ואמביציות השלטון תאוות מתוך הגבוהים( ים—נ

 המנוח: ולראשה לבית״ר דבקות מתוך השורה( אנשי :יחוד
 מה, ויהי להתאחד עלינו הנשיא מות שאחרי הכרה, מתוך קם‘

 בכל לעמוד ידעו שלא החשש, מפני חלקם יחסלונו; אחרת
 עד אליה שהשתיכו התנועה ואף השמאל השלטונות, מצד ־דיפות

 בעבר ונכשלו ששגו שמפקדים שוא תקוות מתוך חלקם עתה:
בעתיד. ייכשלו ולא ישגו לא

 הוקמה, לא אחדות ומרות: קשות אכזבות נכונו אלה לכל
 כבוד, ורודפי שלטון שואפי היו להקימה, שהתימרו שאלה, מביון

 כן: על יתר שלטונם. על לוותר אבו לא כי לפילוג, שגרמו הם הם,
 המפלגה חסידי בין שני פילוג ובא ממשמש הראשון הפילוג אחרי

 הפוליטית הדרך בעצמאות. לדגול המנסים מעטים וביו ונגרריה
 דוחה השמאל וערבוביה: דו־פרצופיות הגיוס בעניו הוחוורה. לא

 וקונים ההרעבה ובלחץ הפיקוד בכוח מגייסים ובינתים מקבלת. וימין
השלטונות. בחסות השמש לאור להתהלך הזכות את המגוייסים בדם

 להיות המתימר גוף עוד נוסף הליגליים הגופים למערכת
 אך מתקיימת(, השמאלית ההגנה )וגם להתקיים יכול הוא הלמן.
עוד. יוכל לא וללחום לחיות

האקדח, המוקש, עתה: נשקנו
 תותח, גם ;הי )3 היום היא קרוב אך

 ומנחית, קרב קלי קל ומטוס, טקק גם
לקסית. מנקה וצר זד להקעית

 ךעךה,3 יגיל לא עקרי קל דזלב
 הקלךהז קקובע ס;ל אח למךאה

 מחום, יוחיל לא עקרי כל הלב
 קתהוסז הנוק׳קת עקרית לצוללת

 ?תקלה, :ערג לא עקרי קל הלב
 ז נפילה קסוכך הט;ס ללוסם

 העמים ת5ןןז מרצחים, חלאת
 רמים של ?טבילה מסוקה ;טהר

 זתנוסס רקם ??קאנו נצא
וסם.3ןך קךמו ומשקין צר וקל

לחי של הפנימי הביטאון של א׳ גיליון



 שהביאו הגורמים בה ונזכרים ,1940 בשנת הפילוג עד

לפילוג.

 קהל של ולתשובות לשאלות מדור הוקצב בעיתון

 הודפסה אשר פנימית חוברת הייתה זאת הקוראים.

 על שהקשה וזול צהוב נייר על כתיבה במכונת

הקריאה.

 באדר כנראה הופיע יאיר רצח לפני האחרון הגיליון

 עד ארוכה הפסקה הייתה כך ואחר ו׳(, )גיליון תש״א

 "במחתרת" ביטאון של לאור הוצאתו שוב. שהופיע

 והגיליון (,1945) תש״ה סיוון־תמוז בגיליון חודשה

 סיכום מאמר ובו (1948) תש״ח בטבת הופיע האחרון

 הבריטי הצבא של בפינויו המחתרת של חלקה על

מארץ־ישראל.

-(1920) )מזל( יעקב בנאי
 -1946 בשנים לח״י של הלוחמת החטיבה על האחראי

 סיים פולין. בברנוביץ, 1920 במרס 20ב־ נולד .1948

חניך וילנה. באוניברסיטת ולמד תיכון בית־ספר

)מזל( בנאי יעקב

 בפולין. אצ״ל של החשאיים התאים וממקימי בית״ר

 בדרכו פולין את לעזוב הצליח המלחמה פרוץ אחרי

 על שמע כאשר בתורכיה, בהיותו לארץ־ישראל.

 לארץ עלה ליאיר. להצטרף החליט באצ״ל, הפילוג

.1941 בשנת
 והתגייס מתל־אביב להתרחק הוראה קיבל בארץ

 לח״י. סניף לארגן החל שם יזרעאל, בעמק כנוטר

 בשנת חיפה. סניף על לאחראי התמנה 1943 בשנת

 ובחיסולו העליון הנציב נגד בהתנקשות השתתף 1944

 בכיר, מפקדים קורס שעבר אחר וילקין. הקצין של

 שהפכה הפעולות, מחלקת למפקד 1946 בשנת התמנה

 המבצעים כל בוצעו ובפיקודו הלוחמת, לחטיבה

 ובחזית הבריטי השלטון מטרות על וההתקפות

 הגדול בעוצר שמיר יצחק של מעצרו אחר הערבית.

 הארגוני כמזכיר גם שימש 1946 בשנת בתל־אביב

 גדוד כמפקד לצה״ל התגייס צה״ל הקמת עם לח״י. של

 מג״ד ,8 בחטיבה אג״ם קצין שימש ובהמשך לח״י

 דן נפת כמפקד בהג״א, כך ואחר 10 מחוז חטיבה

 מפקד שימש 1977-1974 בשנים סא״ל. בדרגת

 האזרחי המשמר וראש "דן" במרחב האזרחי המשמר

 כ״יקיר הוכר ניצב־משנה. בדרגת תל־אביב במחוז

.2000 בשנת רמת־גן״ העיר
 ונולדו קרוגר, חנה את לאישה נשא 1945 בשנת

 מנהל "אגד", חבר היה ושרגא. נילי - ילדים שני להם

 האבות בית ומנכ״ל הקואופרציה במרכז חברות

 על אלמונים", "חיילים ספר, פרסם ברמת־גן. העירוני

לח״י. של הלוחמת החטיבה מבצעי

(1973-1886) דוד בן־גוריון
 הממשלה ראש ארץ־ישראל, פועלי מנהיג מדינאי,

 בן־גוריון ישראל. מדינת של הראשון הביטחון ושר

 ב״חדר חינוכו ראשית גרין. כדוד 1886 בשנת נולד

 ציוניות. באגודות פעיל היה בצעירותו המתוקן".

 בשנת ציון. פועלי של הראשונה בוועידה השתתף

 כאיש פעיל היה 1906 ומשנת ארצה עלה 1905

 ועבד )אילניה( בסג׳רה השתקע 1907 בשנת ציבור.

 וזכרון־ כנרת במושבות שהה כך אחר בחקלאות.

 מארגני בין היה הראשונה במלחמת־העולם יעקב.

 היה המלחמה לאחר בארצות־הברית. העברי הגדוד

 "מפלגת כך ואחר העבודה" "אחדות מפלגת ממייסדי

 הסתדרות של מיוזמיה ארץ־ישראל". פועלי

 עד הראשון הכללי ומזכירה בארץ הכללית העובדים

 הציונית הוועידה מימי הלאומי. הוועד חבר .1935

 ישראל מדינת תקומת ועד 1921 בשנת העולמית

 התנועה של החשובות ההכרעות בכל השתתף

 הפועל הוועד כחבר בקונגרסים, כציר הציונית:

 וכיו״ר היהודית הסוכנות הנהלת כחבר הציוני,

 בניין של במדיניות תמך בירושלים. הסוכנות הנהלת

 העברית, המדינה על להכרזות התנגד אך המדינה

 בקונגרס זה. תהליך לקדם כדי בהן אין שלדעתו

 להכריז הרוויזיוניסטים לתביעת התנגד הי״ז הציוני

 תבנית מתומכי היה הציונות. של הסופית המטרה על

 "השולחן בוועידת השתתף .1937 בשנת החלוקה

 התכניות בה שסוכמו ,1939 בשנת בלונדון העגול״

חלבן". ל״ספר האנגליות

 ולמדיניות הלבן" "הספר למדיניות התנגד בן־גוריון

 לצדה בהשתתפות תמך אך בריטניה, של האנטי־ציונית

 יחידות בהקמת גרמניה, נגד השנייה במלחמת־העולם

 ועידת של מיוזמיה היה הבריטי. הצבא במסגרת עבריות

 החלטה התקבלה ובה 1942 בשנת שהתקיימה בילטמור

 בארץ־ עברית מדינה הקמת היא הציונות שמטרת

ארגוני של למלחמתם בחריפות התנגד ישראל.



 ובוועידת הבריטי, בשלטון ולח״י אצ״ל המחתרת

 תבע 1944 בנובמבר 20ב־ הכללית העובדים הסתדרות

 לגרשם אותם, להוקיע הורמה: עד מאבק בהם לנהל

 מקלט להם לתת לא ומבתי־ספר, עבודה ממקומות

 לשתף ואף הכספיות לתביעותיהם להתנגד ומחסה,

חיסולם. לשם הבריטית הבולשת עם פעולה

 במפלגת שתלו מהתקוות היישוב אכזבת עם

 במאבק תמך הלבן", "הספר מדיניות ויישום ה״לייבור"

 העברי" המרי "תנועת ובהקמת הבריטים נגד מזוין

 הציוני בקונגרם ההגנה". מרות "תחת ולח״י אצ״ל עם

 ופעל הביטחון תיק את לידו קיבל ,1946 בשנת הכ״ב,

 1948 באפריל ה״הגנה״. של הצבאי כושרה לחיזוק
 ההיסטורית תרומתו העם". "מינהלת כראש נתמנה

 במאי 14) תש״ח באייר בה׳ שהכריז בכך ישראל לעם

 ישראל מדינת של הקמתה על העם" ב״מועצת (1948

 בממשלה שימש זמנית. ממשלה של ייסודה ועל

 צה״ל את והנהיג הביטחון ושר הממשלה ראש הזמנית

העצמאות. במלחמת העם ואת

 בתקופת לח״י לבין בינו הדעות חילוקי אף על

 הרבה הערכתו את בן־גוריון הביע בבריטים, המלחמה

 שכתב במכתב )יאיר( שטרן אברהם לח״י מנהיג כלפי

 לוחמת". של "סיפורה ספרה הוצאת לרגל בהן לגאולה

 אחד היה )יאיר( שהוא ספק כל לי "אין כתב: וכך

 בתקופת שקמו ביותר והדגולים היקרים האישים

 השירה גם לבי בכל ומוקיר מכבד ואני הבריטי, המנדט

 קץ ללא ומסירותו הסוערת נפשו של הפלדה וגם

ישראל". לגאולת

 הפך בשדה־בוקר, בן־גוריון כשהתיישב לימים,

 הקרוב לחברו לח״י, של הבולטים מלוחמיו בהן, יהושע

לביטחונו. ולאחראי

 (1938-1913) גרדום עולה - שלמה בן־יוסף
 1913 בשנת נולד טבצ׳ניק( )שלום בן־יוסף שלמה
 חינוך וקיבל ב״חדר" למד בילדותו שבפולין. בלוצק

 ארצה עלה בירנ״ר. לתנועת הצטרף 1928 בשנת דתי.

 פי", על "אף עליית של מעפילים באניית 1937 בשנת
 נקלט ואצ״ל. בית״ר של לגאלית" "הבלתי העלייה

 והתגייס בראש־פינה בית״ר של הגיוס בפלוגת מיד

לאצ״ל.

 ממאתיים למעלה דמים. מאורעות ימי היו הימים

 נתון היה אצ״ל ערבים. בידי נרצחו יהודים וחמישים

 בקרב והתסכול התסיסה הפוגה. בתקופת העת באותה

 וגברו. הלכו ה״הבלגה", קרי התגובה, חוסר על חבריו

 בדרכם יהודים נוסעים חמישה נרצחו 1938 מרס בסוף

 רבה באכזריות שנאנסה 17 בת נערה ביניהם לצפת,

חודש רב. היה הגליל ביישובי הזעם הירצחה. קודם

 בתוך יהודים נוסעים שלושה נהרגו מכן לאחר ימים

 שלושה התארגנו ונקם חרון מלאי באסה. הערבי הכפר

 שלום שיין, אברהם - ראש־פינה בית״ר פלוגת מחברי

 ליד תגמול. לפעולת ויצאו - בן־יוסף ושלמה ז׳ורבין

 - ערבי נוסעים אוטובוס באש תקפו הם ראש־פינה

 מנוסעי ואיש פעלו לא הרימונים וברימונים. באקדחים

 מהרה עד נאסרו החברים שלושת נפגע. לא האוטובוס

 למוות דן אשר בריטי, דין בית בפני למשפט והובאו

 יותר מאוחר שיין. אברהם ואת בן־יוסף שלמה את

 בן־יוסף שלמה עולם. למאסר שיין של עונשו הומתק

 אצ״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

 ג׳, ביום קומה בזקיפות לגרדום עלה בן־יוסף שלמה

 תאו כותל על (.1938 ביוני 28) תרצ״ח בסיוון כ״ט

ההר". את לכבוש או "למות כתב

 למחתרת הצטרפו בלח״י נוער חברי מספר

בן־יוסף. שלמה של אישיותו בהשפעת

חבלה תכנון - בירושלים "דיווידם" בניין

 ממלון רחוק לא ג׳ורג׳, המלך ברחוב "דיווידס" בבניין

 של משרדים עשרות מרוכזים היו דוד", "המלך

 בלח״י התקשורת. ומרכז הבריטית האדמיניסטרציה

 שבוצעה היום באותו הבניין לפיצוץ תכנית הוכנה

 של ההסכם דוד". "המלך מלון לפיצוץ אצ״ל פעולת

 והתכנית בתוקף, עדיין היה העברי" המרי "תנועת

 התאריך. ובאישור עקרוני באישור מותנית הייתה

 בפעולה יפתח אצ״ל כי הוסכם אצ״ל עם ומתן במשא

 חששם יחד. יחול והביצוע יותר מוקדם דקות שלוש

 רב, היה המלאכה בתי אסון מהישנות לח״י אנשי של

 הארגונים פעולות שכיחות בגלל מעט לא ונבע

 התקפות לקראת והמשטרה הצבא כוחות של ומוכנותם

 הנהגת על־ידי אושרו הפעולות שתי המחתרת. ארגוני

המרי". "תנועת



 חילוקי נתגלעו ,1946 ביולי 22 הפעולה, יום בבוקר

 והאחראי הביצוע, לעתוי בקשר לח״י מפקדי בין דעות

 הפעולה. לביטול הוראה נתן ירושלים סניף על

 החטיבה על האחראי )מזל(, בנאי יעקב של התערבותו

 לדחיית אצ״ל נציגי עם ומתן והמשא הלוחמת,

 ותכנית פרי, נשאו לא דוד", "המלך במלון הפעולה

 הוחזרו הנפץ וחומרי הנשק כל סופית. בוטלה לח״י

 תושבי היו שלא אלה פוזרו. והאנשים למחסנים

 בשעה לתל־אביב. מועד בעוד לצאת הספיקו ירושלים

 "המלך במלון אגף שהרסה התפוצצות אירעה 11:30

 בין הקשר זמני באופן נותק זה ממקרה כתוצאה דוד".

הארגונים. שני

 חבלה - ביפו הבריטי האינטליג׳נס בניין

 משרדי את לח״י יחידת תקפה 1946 בספטמבר 9 ביום

 יפו- בדרך תל־אביב מחוז של הבריטי האינטליג׳נס

 הראשונה הפעולה הייתה זו אותם. והרסה תל־אביב

 מפקד העברי". המרי "תנועת של פירוקה לאחר

 המשתלטים חוליית על )רב(. גרנק יעקב היה הפעולה

התקרבה חולייתו בעוד )דיל(. קרילה אברהם פיקד

הפיצוץ לאחר ביפו האינטליג׳נס בניין

 הבניין, על ששמרו נוטרים שני על לגבור כדי הבית אל

 שהפעולה בסברו דיל, המתקיפים. על באש אלה פתחו

 קדימה קפץ דב אולם נסיגה, פקודת נתן נכשלה,

 בהישמע אחריו. הלוחמים את משך "אחריי" ובקריאת

 האינטליג׳נס, מפקד הבניין למרפסת יצא היריות

 השומרים התנגדות מאקדחו. יורה והחל דורן, הקפטן

 עד חוסלו והם הלוחמים, של המחץ בהתקפת נשברה

 תת־ של חיפוי אש תחת דורן. קפטן עם יחד מהרה

 המיועדים במקומות נפץ חומר מטעני הוטמנו מקלעים

 תחתיו, הבניין קרס הלוחמים נסיגת עם לכך.

ברובם. הושמדו בו גנוזים שהיו והמסמכים

 העיתונות שבה המרי" "תנועת פעולת הפסקת עם

 טענו במיוחד ולח״י. אצ״ל המחתרות ארגוני את לגנות

 של חייהם כביכול הציל אשר דורן, קפטן של לזכותו

 היה דורן של האפל צדו אבל רומניה. עולי יהודים

 קונסטנצה נמל דרך מפולין יהודים העפלת של מניעה

 בתפקידו השנייה: מלחמת־העולם לפני )רומניה(

 על לחץ באזור הבריטי האינטליג׳נס על כאחראי

 גזר ובכך ארצה, מעברם את לאסור רומניה ממשלת

ההשמדה. במחנות למוות הבטוחה שליחתם את

חבלה - ביפו הבולשת בניין

 27ב־ שבוצעה ואצ״ל לח״י של משותפת פעולה
 ששכן הבריטית הבולשת בניין נגד 1945 בדצמבר

 פעולה גם יפו-תל־אביב. בדרך קומות ארבע בן בבניין

העברי". המרי "תנועת במסגרת בוצעה זו

הפיצוץ לאחר ביפו הבולשת בניין

 איש )יהושע(, טמלר אליהו מונה הפעולה כמפקד

 על האחראי שהיה תנגבי, עמנואל - וכסגנו אצ״ל,

 שבעה־ השתתפו בפעולה לח״י. של תל־אביב מחוז

 וחיפוי, אבטחה בעמדת ארבעה לוחמים: עשר

 הנחת גם היה שתפקידם "ברן", במקלע מצוידים

 חוליית אזהרה; שלטי והצבת רכב נגד מוקשים

 הייתה שמשימתה לוחמים שמונה בת ופורצים חבלנים

 ליד הנפץ; חומר את ולהניח הבניין קיר את לפוצץ

 בת חוליה הוצבה המטה בניין של הריק המגרש

 ולאבטחת הפרעה מניעת לשם לוחמים שלושה

 להבטיח כדי הוצבה נוספים שניים של וחוליה הנסיגה,

בנסיגה. העורפי האגף את

 החשיכה. בחסות הבניין אל התקרב הפורץ הכוח

 הריסות אל החבלנים חוליית טיפסה סולם בעזרת

 והצמידו אצ״ל, של קודמת מהתקפה שנשארו הבניין,

 הראשונה הקומות שבין בתפר נפץ חומר מטען

 ההתפוצצות מפאת שנפערה הפרצה מתוך והשנייה.

 בגובה עץ מבנה בעזרת הבניין, פנים אל החבלנים עלו

 ונסוגו. הנפץ מטעני את הניחו לכך, שהוכן מטרים 2.5

 מרבית את והרס דקות שלוש כעבור אירע הפיצוץ

 שניסה בריטי שריוניות כוח השנייה. בקומה החדרים



 עד האבטחה אנשי באש רותק הבניין עבר אל לפרוץ

הנסיגה. שהושלמה

 הבולשת בניין גם ופוצץ הותקף זה בלילה

בירושלים.

חבלה - בירושלים הבולשת בניין

 בדצמבר 27ב־ ואצ״ל לח״י לוחמי של משותפת פעולה

 הבולשת מרכז העברי". המרי "תנועת במסגרת ,1945

 הרוסים במגרש בניינים במספר שכן בארץ־ישראל

 מחשש הבריטים על־ידי היטב ונשמר בירושלים,

 הייתה הבניינים הגנת המחתרת. ארגוני להתקפת

 אש מערך של מבוצרות עמדות בניית על מבוססת

 הייתה הבניין לתוך לפריצה שנועד המקום ליד צפוף.

 הבניין להגנת ירי אשנבי ובה מזוין בטון של עמדה

 להצלחת תנאי היה זו עמדה של שיתוקה ואגפו.

כולה. הפעולה

הפיצוץ לאחר בירושלים הבולשת בניין

 )"חיים אלים שרגא אצ״ל איש היה הפעולה מפקד

 מול לח״י. איש )רב( גרנק יעקב - וסגנו טויט"(,

 הוצבו "שנלר" מחנה ומול "אלנבי" הצבאי המחנה

 מצד מהירה תגבורת החשת למנוע שנועדו עמדות

 הצופים הר על הצבא מחנה את בודדו כן כמו הצבא.

 נתפסו האלה העמדות כל יהודה". "מחנה משטרת ואת

 בניין על ההתקפה בעוד אבטחה, כוחות על־ידי

 אש חיפוי תחת החלה ההתקפה לרב. נמסרה הבולשת

 המשטרה התנגדות ומתת־מקלעים. ירייה ממכונות

 של החבלה לחוליית חופשית הייתה והדרך חוסלה,

דב.

 כשהוא הבולשת, לחדר הקבוצה בראש פרץ דב

 מתת־מקלע. בימין ויורה שמאל ביד רמונים מטיל

 ליד המבוצרות העמדות שתי אנשיו. פרצו אחריו

 נפצע רב נפץ. בחומר נפרץ השער באש. שותקו השער

 ופרץ מכנסיו את הוריד הוא התלקחו. ומכנסיו מההדף

 "אחריי לאנשיו קורא כשהוא בתחתונים, פנימה

 תת־ עם בריטי קצין מולו התייצב בחדר פנימה".

 חבילות את פיזרו החבלנים והרגו. הקדימו רב מקלע;

 אדיר. נפץ קול נשמע ונסוגו. אותן הדליקו הנפץ,

 נתקלו בנסיגה התמוטט. הקומות ארבע בן הבניין

 איש )שמואל( אתרוגי צבי בריטי. במארב החבלנים

 האיסוף. לתחנת והובא בחזהו נפצע רב נהרג. לח״י

ניצלו. וחייו הוצא אך בריאותיו, פגע הכדור

 כל עם יחד קרס הרוסים במגרש הבולשת בניין

 זכתה זו פעולה ומפקדיה. ח״הגנה" על הסודי הארכיון

 הוגשה הבריטי בפרלמנט לה. ומחוצה בארץ עצום להד

 ללב־ לחדור העברית המחתרת יכלה "איך - שאילתה

 יצחק ממבצריה". אחד את ולפוצץ הבולשת של לבה

 של מחשבת מלאכת זו הייתה שלדעתו אמר שדה

 חרדה נסך הבולשת של מבצרה הרס זעירה. לוחמה

הזר. הכובש על ודיכאון

וזבלה - ביפו ה״סרא״ה״ בניין

 בשפלת תש״ח בחורף לח״י שביצע העיקרית הפעולה

 ה״סראייה" בניין פיצוץ הייתה הערבית בחזית החוף

 התורכי הממשל משרדי בניין ה״סראייה", ביפו.

 של הערבית" הלאומית "הוועדה למשכן הפך לשעבר,

 הפורעים את שארגנה אל־חוסייני, אמין חאג׳ המופתי

העברי. ביישוב למלחמה

 חבמוב רחמים המחתרת חבר על הוטלה הפעולה

 הערבים. ובמנהגי הערבית בשפה ששלט )ריגולטו(,

 לעיר, הכניסות את גם ובדק במקום, תצפית ערך הוא

 מתל־אביב לחלוטין מנותקת הייתה כבר יפו כי

 שנקבע ביום ערבים. זקיפים על־ידי נשמרו ומבואותיה

 ארגזי עמוסה משא מכונית עם ריגולטו יצא לפעולה

 חומרי של גדול מטען הוטמן שמתחתיהם הדר, פרי

 בהגיעו תקלה. ללא המשמרות את עבר הוא נפץ.

 חלו האחרונה תצפיתו שמאז להפתעתו נוכח למקום

 שבה השעון, למגדל הדרומית בסימטה שינויים: שם

 הוצבו המשאית, את להחנות התכנית לפי היה אמור

 שוקל הוא בעוד הכניסה. את שחסמו בטון עמודי שני

 שדרשו המוניות נהגי של גערותיהם תחת לעשות, מה

 להקיף החליט התנועה, את לחסום לא כדי לזוז ממנו

 בינתיים מתאים. חניה מקום אחר ולתור הכיכר את



 לעקוב החל וזה פרטית מכונית נהג של חשדו את עורר

 נאלץ וריגולטו דרכו, את משאית חסמה לפתע אחריו.

יושבי על־ידי הותקף שם המדרכה. על ועלה לעקפה

 השמיני. הציוני בקונגרס ציר שימש "השומר".

 הארץ מן גורש הראשונה מלחמת־העולם בראשית

יהודית. מיליציה בהקמת חלקו בגלל התורכים, על־ידי

ואחריו הפיצוץ לפני ביפו, ה״סראיה" בניין

 מייסדי בין היה בניו־יורק

 של יוזמיו ובין "החלוץ" תנועת

 בן־ עם יחד העברי, הגדוד

 .1918 בשנת לארץ חזר גוריון.
 "אחדות מייסדי בין היה

 הכללית ההסתדרות העבודה",

 הוועד הקמת מאז וה״הגנה".

 כך ואחר בו, חבר היה הלאומי

 הלאומי הוועד כיו״ר כיהן

 נציגו (,1945) וכנשיא (1931)
 כלפי היהודי היישוב של

 הוועד הבריטי. השלטון

 בן־צבי של בראשותו הלאומי

חסר ממלכתי, בלתי גוף היה

 הפעולה על לוותר החליט ברירה בלית הקפה. בית

 רודפיו אל הצטרפו בינתיים לתל־אביב. ולשוב

 העלייה, בשטח בעיקר - ממשיות סמכויות

שיתף ואף היישוב, קרקעות על והשליטה ההתיישבות

וגינה המחתרת ארגוני נגד הבריטי השלטון עם פעולה שומרי ריגולטו, של למזלו נוספות. ערביות מכוניות

 של הן הרודפות שהמכוניות חשבו הערבים המחסום

 את ניצל ריגולטו אש. עליהן להמטיר והחלו יהודים

לתל־אביב. להגיע והצליח המהומה

 לשלוח כדאי אם להסס החלו התקרית בעקבות

 דבר של בסופו המשימה. לביצוע ריגולטו את שנית

 לוחם בלוויית אך ריגולטו, את שוב לשלוח הוחלט

 אלישע ערבית, ודובר מזרחית חזות בעל הוא גם נוסף,

 ושינוי נוספים סיורים עריכת לאחר )שמואל(. אביזוב

 ליפו. 1948 בינואר 4ב־ השניים יצאו המטען, מקום

 את להעמיד להם אפשר שירד השוטף הגשם למזלם,

 הפעילו המכונית מן ברדתם הבניין. של בצדו המשאית

 במרחק המקום. מן להתרחק ומיהרו המטען מנגנון את

 דרך האדירה. ההתפוצצות את שמעו מטרים מאות

 בגבול ה״הגנה" עמדות אל השניים הגיעו יפו סמטאות

 וקברו הבניין אגפי שני קרסו בהתפוצצות חולון.

רבים. מפקדים ובתוכם כנופיות אנשי עשרות תחתיהם

(1963-1884) יצחק בן־צבי
 למד באוקראינה. נולד ישראל. מדינת של השני נשיאה

 פעיל היה 1905 פרעות בימי קייב. באוניברסיטת

 ממארגני היה בפולטאבה. היהודית העצמית בהגנה

 תכנית וממנסחי ,1906 בשנת במחוז פועלי־ציון

 המפלגה של בארגונה פעיל היה שלנו". "הפלטפורמה

 עלה לארץ. בחוץ למענה תעמולה מסע וערך במחתרת

 שנה באותה הוקם ביפו בחדרו .1907 בשנת ארצה

 אגודת מייסדי בין היה גיורא". "בר החשאי הארגון

פעולותיהם. את

 וארץ־ ישראל עם תולדות במחקר עסק בן־צבי

 מדינת של השני לנשיא נבחר 1952 בשנת ישראל.

ישראל.

גרדום עול׳ - מאיר ופ״נשט״ן משה בתני

 עלה שש בגיל בעיראק. 1926 בשנת נולד ברזני משה

 לארץ־ישראל. מקובלים, משפחת משפחתו, עם

 משה החל צעיר בגיל בירושלים. התיישבה המשפחה

כרוב הנפשות. מרובת משפחתו בפרנסת לסייע

57ברזאני ומשה פינשטיין מאיר של מותם על ההודעה



 משה גם היה שרוי המזרח מעדות ישראל משפחות

 הוא העם. לגאולת כמיהה של באווירה בילדותו עוד

 אמו. חלב עם כמעט הזה הלאומי הרגש את ינק

 חבלה בפעולות והשתתף ללח״י הצטרף אחיו בעקבות

 הצבאי המצב בעת באקראי נלכד ברזני משה ומיקוש.

 בקרבת אותו עצר בריטי סיור ירושלים: על שהוטל

 יד. רימון נמצא גופו על ובחיפוש "שנלר", מחנה

 - מאסרו לאחר ימים שמונה ,1947 במרס 17ב־

 לו ייחסו ואף נשק, נשיאת על צבאי למשפט הועמד

 לעבור שנהג בכיר בריטי קצין בחיי להתנקש כוונה

נעצר. הוא שבה בסביבה

 בסמכות מכיר אינו כי ברזני הודיע משפטו כשהחל

 רואה העברי "העם אמר דבריו בין לשפטו. הדין בית

 לח״י, אנשי אנו, במולדתו. זר ושלטון אויב בכם

 נפלתי זו במלחמה המולדת. לשחרור בכם לוחמים

 בתליות אותי. לשפוט רשות כל לכם ואין בשבייכם

 העמים וכל עמי תצליחו. לא ולהשמידנו תפחידונו לא

 תוך חרמה". עד שלכם באימפריה יילחמו המשועבדים

 מוות. היה כצפוי, הדין, וגזר המשפט, הסתיים דקות 90

 קם לא אפילו נפש; בשלוות הדין גזר את קיבל הוא

 אך "התקווה", את ושר התרומם כך אחר רגליו. על

 ממקום סחבוהו הם בשירתו. הפריעוהו השוטרים
 בצאת בשלשלאות. ורגליו ידיו את וכבלו מושבו

 חזק - ״ליישוב ברזני קרא האולם מן השופטים

ואמץ".

 את בירושלים. 1928 בשנת נולד פיינשטיין מאיר

 עשר בה שלמד "עץ־חיים", בישיבת קיבל חינוכו

 המורים עם נמנה האסירים, אבי לוין, אריח ר׳ שנים.

 אביו במות המולדת. ואהבת ישראל אהבת לו שהקנו

 המשפחה. בכלכלת לסייע כדי לעבודה מאיר נרתם

 לעבוד והחל הבית את עזב שלוש־עשרה בגיל

 גבעת בקיבוץ ובקיבוצים. במושב חקלאות בעבודות

 ,1944 בשנת בפלמ״ח. צבאית הדרכה קיבל ברנר
 הבריטי לצבא מאיר התגייס שש־עשרה, בן בהיותו

 במצרים, שירת הוא גילו. את בתעודותיו שזייף לאחר

לאצ״ל. הצטרף מהרה עד ארצה. שב 1946 ובשנת

 על בהתקפה להשתתף יצא סגנים בקורס בהיותו

 במארב נתקל התוקף הכוח בירושלים. הרכבת תחנת

 הלשנתו עקב במקום שהוצב הבריטיים, הכוחות של

 מאיר נפצעו נסיגה כדי תוך "ינאי". הבוגד של

 באחד זמני מקלט מצאו הם אזולאי. ודניאל פיינשטיין

 אותם ועצרו הדם בעקבות הלכו הבריטים אך הבתים,

 ומסעוד הורוביץ משה נוספים, אצ״ל חיילי שני וכן

 את קטעו שם חולים, בבית אושפז פיינשטין בוטון.

 צבאי. לדין הארבעה הועמדו 1947 במרס 25ב־ ידו.
 מחוסר שוחררו בוטון ומסעוד הורוביץ משה הלוחמים

 אינם כי הודיעו ואזולאי פיינשטיין ואילו הוכחות,

 להתייחס ותבעו אותם לדון שוביהם בסמכות מכירים

 הצהרת נשא פיינשטיין מלחמה. שבויי כאל אליהם

 כך: אמר השאר בין הבריטי. השלטון נגד קטרוג

 רוצים שהנכם משטר זהו - תלייה עצי של ״משטר

 אותנו, במוות? תפחידו האותנו ...זו בארץ להשליט

 שהובילו קרונות גלגלי לתקתוק האזנו שנים שבמשך

 לה דומה שאין לשחיטה עמנו, טובי אחינו, את

 לחיות כדי לא בחיים נשארנו האנושית? בהיסטוריה

 נידונו ואזולאי פיינשטיין ...״. עבדות של בתנאים

 אישר מכן לאחר שבועיים הגרדום. בתא ושוכנו למוות

 והמתיק פיינשטיין של הדין גזר את הצבאי המפקד

עולם. למאסר אזולאי של עונשו את

 ירושלים. בכלא נפגשו פיינשטיין ומאיר ברזני משה

 מכל לחצים של מכבש הופעל למוות הנידונים שני על

 את דחו הם לשווא. אך חנינה, שיבקשו כדי הכיוונים

 את להשפיל דעתם על עולה לא כי והודיעו הלחצים

 הוברחו בקשתם לפי משוביהם. חנינה ולבקש עצמם

 תכננו הם תפוזים. בתוך שהוסוו יד רימוני שני לתאם

 רימון להטיל דהיינו פלישתים", עם נפשי "תמות מבצע

 ברימון ולהתאבד להורג ההוצאה פמליית על אחד

 הוא רוחם. את וחיזק בתאם ביקר לוין אריה הרב השני.

 פן להורג בהוצאה לצפות מסוגל שאינו להם הודיע

 "מה שכן "וידוי", מהם ייקח ולא בו, יעמוד לא לבו

 יותר צדיקים יש וכי להתוודות? להם יש מה ועל חטאו

 השם קידוש למען לגרדום העולים מאלה גדולים

 התפלל אשר גולדמן, הרב נשלח במקומו וישראל?"

 הרב עולם". "אדון את שרו יחד שלושתם אתם. ושוחח

 האחרונים. חייהם ברגעי ללוותם למחרת לבוא הבטיח

 שיבוא רצוי לא כי לו ולרמוז להניאו ניסו הנידונים שני

להם. נענה לא הוא אך -

 פמליית על הרימון את יטילו שאם חשש מתוך

 השניים החליטו גולדמן, ברב גם יפגעו להורג ההוצאה

 תש״ז באייר א׳ בליל תכניתם. של זה חלק על לוותר

 ההוצאה פמליית צעדי בהישמע (,1947 באפריל 21)

 וכך, חזותיהם, בין הרימונים את הניחו הם להורג,

 של הנדהמות לעיניהם עצמם את פוצצו חבוקים,

 שוביהם כוונת את סיכלו זה גבורה במעשה התליינים.

 כולו בעולם נשמעו ההתפוצצות הדי להורג. להוציאם

 העולמיות. החדשות ברשתות שודרה והידיעה

הזיתים. בהר העלמין בבית נטמנו גופותיהם

 (1991-1915) אלברט ג׳ון (Briance) בריאנס
 של (c.i.d). הפליליות החקירות מחלקת מראשי

 1936 משנת במשטרה שירת הארצישראלית. הבולשת
 התמנה פשוט שוטר מתפקיד במהירות. בדרגות וטיפס



 המשטרה של הפוליטית המחלקה כראש 1944 בשנת

 הראשיים מעוזריו אחד היה (.d.s.p). סגן־ניצב בדרגת

 בארגוני הלוחמים ומראשי הבולשת מפקד ג׳יילם, של

היהודיים. המחתרת

)חי״ל( היהודית הבריגדה

 לוחמת" יהודית "חטיבה בשמה או היהודית, הבריגדה

 לאומי יהודי צבאי כגוף 1944 בסוף נוסדה )חי״ל(,

 השנייה. במלחמת־העולם הבריטי הצבא במסגרת

 הנהגת של מאמציהם פרי הייתה הבריגדה של הקמתה

 שיתוף להשיג כדי הציונית, התנועה ושל היישוב

 את ולחזק גרמניה נגד במלחמה ליהודים גלוי וייצוג

 החי״ל הציונות. מטרות לקידום המדיני מעמדם

 משלה בסמל וזכתה ארץ־ישראל, מבני בעיקר הורכבה

 תכלת־לבן־תכלת פסי של רקע על צהוב דוד מגן -

 היא .Jewish Brigade Groupe חי״ל הכתובת ועליו

ובצפון־מערב איטליה צפון בחזית במצרים, פעלה

החי״ל סמל

 כחמשת בה ושירתו ,1946-1944 בשנים אירופה

 הועברה 1944 בנובמבר יהודים. חיילים אלפים

 הבריטי. השמיני למחנה וצורפה לאיטליה החטיבה

 הבריטים באימונים. הועסקה 1945 פברואר סוף עד

 מרס בראשית אך לחזית, לשלחה לא כדי הכול עשו

 הסתכמו אבידותיה קרבות. במספר השתתפה מאי ועד

 זכו מאנשיה רבים פצועים. ושבעים הרוגים בשלושים

 וכאן איטליה, לצפון החטיבה הועברה במאי לעיטורים.

 החי״ל השואה. פליטי עם לראשונה אנשיה נפגשו

 המוות. ומחנות הגטאות לניצולי שואבת לאבן הפכה

 לניצולים וסעד עזרה בהגשת עסקו הבריגדה חיילי

 סעד במתן המשיכו שם לבלגיה, החטיבה שהועברה עד

 לרבות המחתרות, ארגוני בעלייה. עזרה ובפעולות

 מקור היו אשר הבריגדה, בחיילי הם אף הסתייעו לח״י,

 לחימה, אמצעי ולאספקת לשורותיהם אנשים לגיוס

 הציונית ההסתדרות בזה. וכיוצא מדים מסמכים,

 הכרה לקראת צעד הבריגדה בהקמת ראו והסוכנות

היהודי. העם כנציגת בסוכנות
 לקיום בנוגע אשליות מפני הציבור את הזהיר לח״י

 הבריגדה את תפרק זו וכי בריטניה של הבטחותיה

 הבריגדה על היה לח״י אנשי לדעת המלחמה. לאחר

 לפירוקה. להתנגד היה צריך והעם ולהתקיים להמשיך

 לרשות העומד העם לצבא הבריגדה את להפוך יש

 והמוסדות - לח״י קרא - הלאומיים המוסדות

 חייליה על לצוות חייבים הבריגדה את שהקימו

 הבריגדה של ההתנגדות לפירוקה. בכוח להתנגד

 פרק להיות יכולה בריטניה הוראות פי על להתפרק

 אולם בלח״י. טענו - העברית החירות במלחמת חשוב

 היהודי ליישוב בריטניה בין היחסים החרפת בעקבות

 ואצ״ל לח״י של מלחמתם והגברת בארץ־ישראל

 פירוק על 1946 בקיץ בריטניה החליטה הזר, בשלטון
 לארץ־ישראל הוחזרו החטיבה אנשי כל חי״ל.

לפירוקה. התנגדות של ניסיון כל ללא ושוחררו,

 הבריטית המשטרה ומידי הכלא מן בריחות

)כללי(

 לוויה בנות הן מעצר וממחנות סוהר מבתי בריחות

 ומחנה הסוהר שבית כשם חירות. מלחמת של קבועות

 השעבוד של הבולטים ההיכר מסימני הם המעצר

 ומציינות מאפיינות הכלא מבתי הבריחות כן והדיכוי,

 של הנועזות הבריחות ולשחרור. לחופש המלחמה את

 בעליל הוכיחו הכלא מבתי במולדת עברים לוחמים

 העם של שחרור מלחמת מתנהלת בארץ־ישראל כי

והמשעבד. הזר הבריטי השלטון נגד היהודי

 ישראל חירות לוחמי של הבריחות פירוט להלן

:1948-1940 בשנים הבריטי מהכלא
 ממשטרת פולני ויעקב זטלר יהושע של בריחתם .1

.1941 במאי 25ב־ בתל־אביב, הצפון
 מזרע, המעצר ממחנה סבוראי משה של בריחתו .2

.1941 בנובמבר 27ב־
.1941 בשלהי מהרכבת, ז׳ק זליג של בריחתו .3
 חבר )מיבאל(, יזרניצקי־שמיר יצחק של בריחתם .4

 לח״י, ממפקדי )שאול(, גלעדי ואליהו לח״י, מרכז

 )ספטמבר תש״ב באלול בג׳ מזרע, העצורים ממחנה

1942.)
 מבית לחייי, איש )אדם(, הנגבי עמנואל של בריחתו .5

 תש״ג באלול ירושלים, שבכלא הממשלתי החולים

(.1943 )ספטמבר
 ממחנה שברחו לח״י חברי עשרים של בריחתם .6

59באורך מנהרה חפירת באמצעות בלטרון המעצר
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מלטרון"(.

 גיורא, בר ומשה אליאב )ישקה( יעקב של בריחתם . 7

 המרכזי הסוהר מבית לח״י, של הבכירים ממפקדיה

.1943 בדצמבר 24ב־ בירושלים,
 בשלהי מלטרון, )פתקה( כהן מנחם של בריחתו .8

1944.
 דרכה את שעשתה מהרכבת שלם אריה של בריחתו .9

.1945 במאי 17ב־ רחובות, ליד ארצה, ממצרים
 בתל־ בריטים שוטרים מידי גרנק יעקב של .בריחתו 10

.1946 באפריל אביב,
 מבית לח״י, קריינית כהן, גאולה של בריחתה.11

 לשם כשהובאה בירושלים, הממשלתי החולים

תש״ז בניסן בכ״ג בבית־לחם, לנשים הסוהר מבית

(7.4.1947) .
 עכו, למבצר הגדולה הפריצה - עכו כלא .פריצת 12

 אנשי יחידת על־ידי שבוצעה "הבסטיליה", המכונה

 שהיו ולח״י אצ״ל חיילי של שחרורם לשם אצ״ל,

תש״ז באייר י״ד ביום נערך המבצע שם. כלואים

הכלא"(. פריצת - ״עכו ערך )ראה (4.5.1947)

מרכז חבר )שייב(, אלדד ישראל ד״ר של .הברחתו 13

 טרוי, ד״ר הירושלמי הרופא של ממרפאתו לח״י,

 בסיוון בח׳ בלטרון, המעצר ממחנה לשם כשהובא

(.6.6.1947) תש״ז
 באריתראה, סימבל ממחנה שמיר יצחק של בריחתו .14

 מרידור יעקב מזרחי, רחמים בן־אליעזר, אריה עם

.1947 בינואר 14ב־ אצ״ל(, )חברי פרנקו וראובן
 ביום מלטרון, הג׳ינג׳י"( )"עוזי ברמן דב של בריחתו . 15

(.28.9.1947) תש״ח בתשרי י״ד
 המרכזי מהכלא )אריה( שפילמן אנשל של .בריחתו 16

.1946 באוקטובר 22ב־ בירושלים,
 בירושלים, ה״קישלה" מכלא סגל יצחק של בריחתו . 17

.1947 במרס 7ב־
 אסירי וארבעה לח״י אסירי שמונה של .בריחתם 18

 המרכזי הסוהר בבית המנהרה דרך אצ״ל

(.20.2.1948) תש״ח באדר בב׳ בירושלים,
)אצ״ל( וינר וברוך )לח״י( רוזנר משה של .בריחתם 19

 12ב־ לעתלית, לטרון ממחנה העברתם בעת
.1948 בפברואר

 )אבנר אקהויז וחיים פרטוש פטר של בריחתם .20

 במרס בעתלית, המעצר ממחנה לח״י, חברי ובועז(,

1948.
 המעצר ממחנה בן־ישראל חיים של בריחתו .21

.1948 בתחילת בעתלית,
 ממחנה לח״י, חברת הפנר, מלבה של בריחתה .22

.1948 במרס בעתלית, המעצר

 בקניה, גילגיל ממחנה בן־שלמה שלמה של בריחתו .23

 ינאי, דוד הלל, יעקב גרמנט, נתן אצ״ל חברי עם

.1948 במרס 29ב־ פרנקו, וראובן מרידוד יעקב
 פוקם וזאב )אביעזר( שיאון יורם של בריחתם .24

 באפריל 30ב־ עתלית, ממחנה לח״י, אנשי )פנחס(,

1948.
 וז׳ק םינואני שמעון רצון, אשר של בריחתם .25

 בעתלית, המעצר ממחנה לח״י, אנשי אלקלעי,

 במאי 1וב־ אפריל בסוף גדולות, מזוודות בתוך

1948.
 בקמן אסתר יחזקאל, יהודית של הברחתן .26

 ורבקה )ברלין( ורקשטל פרידה )גרינשטיין(,

 פתח־ ממשטרת לח״י, חברות אליאב, )לבשטיין(

הארץ. מן הבריטים יציאת סף על תקווה,

 פולני ויעקב זטלר יהושע של בריחתם

"הצפון" ממשטרת

 זטלר, יהושע - לח״י חברי ארבעה נעצרו במאי 25ב־

 סבוראי ומשה אורנשטיין יעקב פולני־גלבוע, יעקב

צפון המשטרה לתחנת והובאו סבוראי, של בדירתו -

 צר בתא כלואים היו הם בתל־אביב. דיזנגוף ברחוב

 כדי המפתחות עם השוטר הופיע כאשר הבוקר. עד

 זטלר התכוונו העצירים, של הגדול לאולם להעבירם

 אולם המפתחות. על ולהשתלט בו להלום ופולני

 חצר חצייתם בעת המלאכה: את עליהם הקל השוטר

 ופולני זטלר קפצו האולם, אל בדרך גדר ומוקפת קטנה

 את בהשאירם הבניין, מן החוצה וברחו לגדר מעבר

 זטלר לברוח. הצליחו שניהם שם. וסבוראי אורנשטיין

 שנקרתה נפט עגלת על קפץ ופולני הבתים בין נעלם

העגלה. עם ונמלט בדרכו

 המעצר ממחנה סבוראי משה של בריחתו

מזרע

 בדירתו נעצר הוותיקים, לח״י מחברי סבוראי, משה
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 מתחנת נמלטו ופולני זטלר אורנשטיין. ויעקב

 למחנה הועבר הוא ואילו בתל־אביב "הצפון" המשטרה

לח״י אנשי רוב מכונסים היו במחנה במזרע. המעצר

 אפשרית דרך כל חיפש סבוראי שנה. באותה שנעצרו

 לנסוע הרעיון בראשו צץ וכך מהמחנה, לברוח כדי

 שמשם בתקווה שיניים, רופא אצל לטיפול לחיפה

 בחוץ החברים את לשכנע כדי לברוח, דרך תימצא

 לקבלת להתארגן ועליהם גדולה בריחה לבצע שיש

 עשרה עם לעיר סבוראי יצא הימים באחד הבורחים.

 הוא הרפואי הטיפול סיום עם שוטרים. בליווי אסירים

 באחת משהו לסעוד ללכת המלווים לשוטרים הציע

 הטיפול. את יסיימו שהאחרים עד הקרובות, המסעדות

 כמה מיד הזמין סבוראי להצעה. ברצון נענו השוטרים

 נפשם. כאוות ישתו שהשוטרים ודאג בירה בקבוקי

 ונזקקו במשקה כרסם את שמילאו לאחר אלה,

 ליווי ללא לשם לצאת לסבוראי גם התירו לשירותים,

 המסעדה מן משה יצא ההזדמנות את בנצלו צמוד.

לחופש. וברח

ז׳ק זליג של בריחתו

 באחד נעצר יאיר, של ממקורביו לח״י, פעיל ז׳ק, זליג

 הצבאי במחנה הבולשת על־ידי 1941 בשלהי הימים

 לבולשת להעבירו עמדו מעצרו לאחר כאזרח. בו שעבד

 לרכבת. שניהם את והעלו ערבי לאסיר כבלוהו ביפו.

 של המנעול את לשחרר עמל הוא הנסיעה כל במשך

 לבסוף השני. האסיר של ידו אל ידו את שכבל היד אזק

 בדבר ירגישו לא ששומריו כדי אבל בידו, הדבר עלה

 אותם העבירו בלוד החוצה. ידו את משך לא הוא

 ההזדמנות, את ניצל זליג לרכבת. מרכבת השוטרים

 אל כוחותיו בכל לרוץ והחל הכבל מן ידו את הוציא

 לא אך אחריו רדפו השוטרים הקרובים. הפרדסים

 את איבדו ורודפיו בפרדסים נבלע הוא השיגוהו.

 בחצרו והתחבא לרחובות, שהגיע עד רץ זליג עקבותיו.

 בפני התגלה יותר מאוחר קש. ערימת תחת איכר של

 ואוכל נקיים בגדים לו נתן שיתרחץ, דאג וזה האיכר,

 לפעילותו חזר הוא הדרך. בברכת אותו ושילח

במחתרת.

 של בלבו וגאווה תקווה הפיחה זליג של בריחתו

 על־ידי ומבוקש נרדף העת באותה היה אשר יאיר,

המשטרה.

 ממזרע גלעדי ואליהו שמיר יצחק של בריחתם

 ליצחק שנהרג לפני חודשיים יאיר ששיגר במכתב

 כתב: "מזרע", המעצר במחנה כלוא שהיה שמיר,

 המנוסים אנשינו יצליחו כן אם אלא מחוסלים, "אנחנו

 הקטנה התנועה בהנהגת לי ולסייע מהכלא לפרוץ

 הרשומים על כי סבור אני נפשה. על הנאבקת הזאת

 הרגישו המכתב קבלת עם להימלט...". לנסות מטה

 הניסיון לברוח! מפקדם: לצו מחויבים לח״י חברי

 ממזרע לברוח גלעדי ואליהו שמיר יצחק של הראשון

 לעובדה השומרים את הרגילו מכן לאחר נכשל.

 מן בגלוי יום מדי יוצאים וגלעדי, שמיר ששניהם,

 הגדרות בין ששכן החיצוני, למחנה הפנימי המחנה

 מצרכים בקנטינה לקנות כדי והשלישית, השנייה

 חמקו הם 1942 ספטמבר מלילות באחד לעצירים.

 לערימת מתחת והסתתרו החיצוני, במחנה למחסן

 בערב. תשע עד חיכו שם בתוכו. שהייתה מזרנים

 בשיר פוצחים במחנה חבריהם את שמעו כאשר

 את להסתיר שהצליחו כאות - מראש עליו שהוסכם

 קושי, ללא כמעט עברו, - הערב מפקד בעת העדרם

 ברגל בהגיעם לחופש. ויצאו החיצונית, התיל גדר את

 הגיעו וכך הפולני, הצבא במדי הולבשו הם לחיפה

המחתרת. בעבודת מיד השתלבו שם לתל־אביב,

הנגב׳ עמנואל של בריחתו

 אנשי של המנהרה חופרי עם נמנה הנגבי עמנואל

 והאישור לסיומה הגיעה כשהחפירה בלטרון. לח״י

החליט לבוא, בושש לבריחה המחתרת מהנהגת
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 טיבה על לעמוד כדי אישית בריחה לתכנן עמנואל

 שאסף, המידע לפי הגדולה. הבריחה השהיית של

 החולים בבית להתאשפז כדי לחולה להתחזות החליט

 בקרבת הרוסים, במגרש הנמצא בירושלים הממשלתי

 התחבולה משם. ולברוח מזלו את ולנסות הסוהר, בית

 החולים בבית לירושלים. הועבר והוא בידו עלתה

 אחרים, חולים אסירים שישים עם גדול באולם אושפז

 אחרי בריחה. תכניות במוחו רקם הראשון ומהרגע
 הזנה מקבל כשהוא ניע, ללא יומיים במשך ששכב

 המיטה מן לרדת רשות עמנואל קיבל בלבד, בנוזלים

 הוא השירותים. לחדר לגשת כדי אחיות, בליווי

 עזים מכאבים כסובל והתחזה כפוף ימים כמה התהלך

 כי עד למצבו, השוטרים ואת הצוות את להרגיל כדי

 להגיע לו ונתנו האיטית להליכתו התרגלו כולם

 לבש הוא אחד לילה ושמירה. ליווי ללא לשירותים

 לשחר. וחיכה הפיז׳מה תחת האזרחיים בגדיו את

 וביקש הדלת אל דרכו את שירך כושלים בצעדים

 הסיר הוא השימוש. לבית לעבור לו שייתן מהשוטר

 המנעול חור דרך ראה וכאשר הפיז׳מה, את מעליו

 המעצר ממחנה הבורחים חבריו פני את עמנואל

המנהרה. של היציאה פתח ליד בלטרון

מלטרון לח"׳ חברי עשרים בריחת

 החדש העצורים מחנה נפתח 1942 דצמבר בחודש

 פי ועל תל־אביב-ירושלים, הדרך אם על בלטרון,

 העצירים כל אליו הועברו חירום לשעת התקנות

 לח״י אנשי החלו ההעברה לאחר קצר זמן היהודים.

 מטרים, 75-70 של באורך מנהרה של חפירתה בתכנון

המחנה. מן בריחה לצורך

 טכנית־מעשית: מבחינה התכנית הייתה וזאת

 הפינות באחת ייפתח ,4 מס׳ צריף לגדר, הקרוב בצריף

 וממנו מטרים, שני של בעומק בור יחפרו ברצפה. פתח

 הפנימית לגדר מתחת ביצה, בצורת במנהרה יתקדמו

 לתעלה שיגיעו עד המחושמלת, לגדר ומתחת

 הגשמים מי את המובילה הריק, במגרש המלאכותית

 הבורחים יזחלו זו בתעלה הקרוב. הוואדי אל המחנה מן

 לגדר מעבר עד התעלה, בצל שרויים חושך, בליל

תהיה שהמנהרה חשבו הארעי החשבון לפי החיצונית.

בחוץ**: להם שחיכו וחבריהם מלטרון* הבורחים עשרים מבין אחדים
 בך יהודה הנגבי**, עמנואל בית־המקרש**, דני אבן־זהר*, יצחק שיף*, מנחם זיו*, שמעון שפילמן**, אנשל ילין־מור*, נתן מימין:
שטיינברג** אברהם בן־דב*, ברוך ערמוני*, משה ירדני**, ישראל מלפנים: יעקבי*; שלמה )עומר(*, אורלי בנימין גור*, יהודה דוד*,

 לבוש ויצא הזדקף - ראייתו מטווח הסתלק שהשוטר

 המדרגות. לעבר ומשם הפרוזדור, אל אזרחים בגדים

 מבלי הרוסים מגרש לחצר ירד מאוששים בצעדים

 הקביל מה זמן כעבור לחופשי. ויצא יעצרהו, שאיש

 שיערו לא הם מטרים. מארבעים למעלה של באורך

 כפליים. כמעט ארוכה תהיה היא דבר של בסופו כי

 - כול ראשית חמורות: בעיות בפני עמדו החופרים

 לא החפירה שדבר כדי גמורה, סודיות על שמירה



 יילקחו? מניין - לעבודה כלים שנית, החוצה; ידלוף

 מוכרח העובד תועלת. בה אין וטורייה יצלח לא מעדר

 להמציא צורך היה בלבד. אחת ביד בשכיבה, לעבוד

 לכלים החומר את למצוא זו, למטרה מיוחדים כלים

 המנהרה? מן המוצא העפר יסולק ולהיכן ולעשותם;

 להיפטר איך אדמה? של טונות בעשרות לעשות מה

 אדמה צבע נוספת: וצרה ייראה? שהדבר מבלי ממנה

 למעלה. האדמה מצבע שונה מטרים שני של בעומק

 — תכנון ללא כך סתם תישפך שיחפרו האדמה אם

 המטרים חפירת אחרי בה. ירגישו ומיד לעין תבלוט

 והייתה מלמעלה, ליפול עפר רגבי החלו הראשונים

 על ליפול היה עלול גדול גוש התמוטטות. של סכנה

 לחופר חנק סכנת משמע, - אותו ולכסות החופר ראש

 לבנות אלא ברירה אין הבריחה. לתכנית חיסול וסכנת

 צצו הבעיות בעמודים. ולתמכה למנהרה "תקרה"

 על־ במאמצים נעשתה העבודה לבקרים. חדשות

 קשים הסוואה בתנאי פרימיטיביים, בכלים אנושיים,

 להתגבר כדי רק המצאה כישרון דרוש היה מאוד. עד

 שבו בצריף המקום את להסתיר כיצד הבעיות: כל על

 הסלע רסיסי את לפזר כיצד המנהרה? פתח נמצא

 תאורה? במנהרה להתקין כיצד העפר? עם שנחצבו

 זמן פרק אחרי לנשימה? אוויר לתוכה להזרים כיצד

 וסובל ומקיא מתעלף כורה כל היה עבודה של מסוים

פתרון. נמצא בעיה לכל חזקים. ראש מכאבי

 ובסופה החפירה, עבודת נמשכה חודשים תשעה

 כמעט מטר. משבעים ליותר המנהרה של אורכה הגיע

 עשרות המחנה. בכל חיפושים נערכו חודשיים בכל

 ובכל פינה בכל ונברו פעם בכל פשטו ובלשים שוטרים

 חוקית"; "בלתי ספרות חומרים, נשק, חיפשו? מה חור.

 הימים נתגלתה. לא המנהרה דבר. נמצא לא אך

 ליציאה האחרונות ההכנות ציפייה. ימי היו האחרונים

 קטן פרט כל ובשקט. ביסודיות אך בקדחתנות, נעשו

 תצליח, שהבריחה כדי הכול את עשו בחשבון. הובא

 היה חוץ כלפי לטמיון. ירד לא חודשים של שעמל

 המועמדים מילאו האחרון הרגע עד מופתי. שקט

 המנהרה בצריף הסדירים. המחנה תפקידי את לבריחה

 - לצריף מחוץ האצבעות. קצות על כולם התהלכו

לאות. ציפו מוכן. היה הכול שלשום. כתמול התנהגו

 הלילה! יוצאים האות: הגיע תש״ג בחשון ב׳ ביום

 האחרון המפקד את הבריטי הסרג׳נט ערך בערב בתשע

 כשהאיר בסדר. הכול את מצא הוא הצריפים. את וסגר

 עשרים נמצאו (1943 בנובמבר 1) בחשון ב׳ ביום השחר

 הרחק - להם שנקבעו בעמדות מלטרון בורחים

 החירות לוחמי לצבא להצטרף כדי המחנה, מגדרות

 הצליח לא סימן־טוב, יצחק מהם, אחד רק במחתרת;

 בהתנגשות מותו את מצא הבריחה לאחר שכן - להגיע

רעננה. ליד המשטרה עם

 בתעוזתה הדהימה לטרון ממחנה הבריחה

 ופגעה בארץ־ישראל הזר השלטון את ובתחכומה

 שמות ואלה הבריטית. האימפריה של ביוקרתה

 אוהבך, פנחס אבן־זהר־רובינשטיין, יצחק הבורחים:

 אריה ארנבלט, אכרהם אורלי־רובינשטיין, בנימין

 בן־דב־מויסביץ, ברוך ביאלקח־ויים, שמואל בויקו,

 הרצל הגלילי, שאול גור־ויים, יהודה בן־דוד, יהודה

 שלמה יהודאי, אברהם ז׳ורבין, שלום ורהפטיג־עמיקם,

 נתן ערמוני־קפטנבאום, משה סימן־טוב, יצחק יעקבי,

 הבורחים את שמואלביץ. מתתיהו מור, פרידמן־ילין

 שוהמי( )צבי הר־הבית דני לתל־אביב והובילו קיבלו

 שטיינברג, אברהם במבצע השתתפו הנגבי. ועמנואל

לסקר. והנהג דגני משה

בר־גיורא ומשה אליאב יעקב של בריחתם

 בתל־ 30 דיזנגוף ברחוב ונאסר נפצע אליאב יעקב

 למאסר ונידונו נשפטו שניהם סבוראי. משה עם אביב,

מחסן יד על בירושלים נאסר בר־גיורא משה עולם.

 בבית ונכלא מאסר שנות לשבע נשפט לח״י, של נשק

 תכנית תכננו ויעקב משה בירושלים. המרכזי הסוהר

 הסוהר בית מנהל של אמונו את רכש יעקב בריחה.

 חג לפני הסוהר. בית כותלי בין תנועה מחופש ונהנה

 להתקין עליהם שיטיל המנהל את שכנע 1943 המולד

 חג ערב הסוהר. לבית הצמוד הפרטי, בביתו תאורה

 ביתו אל האסירים שני את מזוין שוטר הוליך המולד

 שמרו ערבים שוטרים שני הסוהר. בית מנהל של

 השומרים את להרדים הייתה התכנית עליהם.

 פעל לא הסם כאשר אך מסממות, סוכריות באמצעות

 שני הציבו הם הפעולה: תכנית את לשנות החליטו דיו

 הערבים השומרים על וציוו הפנימי בחדר כיסאות

 התקרה אל החשמל חוט את ולהצמיד עליהם לעלות

 סליל את ומשה יעקב גללו כך בתוך רוביהם. בעזרת

63 הם למעקה. קצהו את וקשרו המרפסת אל החוטים



 הכנסייה מאחורי אל ויצאו גררות שתי במהירות עברו

 בדרך החופש. אל פתוחה הייתה הדרך משם הרוסית.

 אך - בו ירה וזה שהכירו, ערבי בסוהר יעקב נתקל

 אל סרו ומשה יעקב להימלט. והצליח נפגע לא יעקב

 להם הגיש וזה בירושלים סגל משה הרב של דירתו

עזרתו. את

כהן מנחם של בריחתו

 למחנה הובא )נפתלי(, פטקה המכונה בהן, מנחם

 הצעיר אחיו היה פטקה .1944 בשלהי לטרון המעצר

של שם לו שיצא האגדי לח״י לוחם בהן, יהושע של

כהן מנחם

 לאחיו, דמה פטקה להכניעו. ניתן שלא אמיץ לוחם

 בכל מהכלא להימלט החליט הוא ועקשן. אמיץ היה

מחיר.
 לח״י אנשי עשרים מהכלא ברחו לכן קודם שנה

 יום את עיניים. בשבע נשמר והמחנה מנהרה, דרך

 תנועות אחרי ומעקבים תצפיות לאחר קבע בריחתו

 בחר לבריחה הזינוק שעת את השטח. ותנאי השומרים

 גשם כשענני ומעורפל, קר קודר, חשוך, בלילה

 מבלי מצריפו הזדחל הוא בשמים. נמוך משוטטים

 חולצה - בגדיו את הסיר בחוץ בהתחמקותו. שירגישו

 לתוך והכניסם קיפלם וסנדלים, קצרים מכנסיים דקה,

 בין תקוע ידיו. במו שתפר מברזנט עשוי קטן תיק

 "הכול קפלן, משמואלקה שסחב פלייר החזיק שיניו

 למעבר בדרך בזחילה והתקדם המחנה, של יכול"

 אלומות בין מתמרן כשהוא המשמר, בקרבת הגדר

 הגדרות בין להשתחל הצליח הוא הזרקור. של האור

 בו בגד כאן אך ירושלים. עבר אל ופנה החופש, אל

 העיר, בשערי הבריטים על־ידי נתפס הוא מזלו:

 איתן אך רעב הקיציים, בבגדיו מקור קפוא כשהוא
 לאריתריאה חבריו שאר עם הוגלה הוא כנוע. ובלתי

 ונפל לצה״ל התגייס המדינה. קום לאחר ארצה והוחזר

 (,1948 באוקטובר 27) תש״ט בתשרי בכ״ד בקרב
גוברין. בית במבואות

שלם אריה של 1 ברירות
 הישראלית ביחידה חייל היה לח״י, חבר שלם, אריה

 במאי 17ב־ המלכותי. ההנדסה חיל של 1039 מס׳

על־ידי מצרים, באלכסנדריה, נעצר הוא 1945

 בחשד הבריטי, הביטחון ושירות הצבאית המשטרה

 על הועלה היום באותו טרוריסטי. בארגון לחברות

 של חזקה שמירה תחת ארץ־ישראל, אל בדרכה רכבת

 אפשרויות את בחן הדרך כל בריטים. ובלשים חיילים

 המקלחת דרך להתחמק חשב תחילה הבריחה.

 בשומרים שהבחין לאחר הרעיון את נטש אך שברכבת,

 והתקרבה הגבול את עברה הרכבת אחריו. שהלכו

 שאין החליט הוא לרחובות כשהגיעו הארץ. לדרום

 הוציא הוא לא!". לעולם או "עתה - להתמהמה עוד

 אותם ושם התפילין ואת התנ״ך ספר את מתרמילו

 החלון מעל טיפס השירותים, תא אל פנה בכיסו,

 אך השפה, מאבני נחבל הוא מהרכבת. וקפץ הפתוח

 פתוחה הייתה הדרך האדמה. על איתן ניצב נשאר

 ברנר, גבעת בקיבוץ הסתתר אחדים ימים לחופש.

המחתרת. אל חזר ומשם

הבלונדיני( )דב גרנק יעקב של בריחתו

 גרנק יעקב לו התהלך (1946 )אפריל תש״ו באייר בי״ז

 נעצרה לפתע תל־אביב. ברחובות הבלונדיני"( )"דב

 וניגשו בריטים שוטרים שני ממנה וקפצו מכונית, לידו

 עבודתו. מקום ועל לזהותו אותו שאלו הם אליו.

 עובד שהוא לשוטרים רב אמר זיהוי תעודת בהעדר

 להיווכח רצו השוטרים בחולון. לודז׳יה חרושת בבית

 לנסוע כדי למכונית אותו והעלו אמת, דובר הוא אם

 הצדדים לשני הבריטים את רב דחף בדרך לחולון. אתו

והסתלק. הנוסעת המכונית מן קפץ שהתהפכו, עד

כהן גאולה של בריחתה
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 התחנה על הבריטית הבולשת בפשיטת נתפסה כאשר

 ונכלאה נאסרה גאולה בתל־אביב. 3 השומר ברחוב

 בריחה שניסיון לאחר בבית־לחם. לנשים הכלא בבית

 בית דרך לברוח רעיונות רקמה היא נכשל, שלה אחד

 הנגבי, עמנואל כדוגמת בירושלים, הממשלתי החולים

 להביאה הצליחו לא שלה ההתחלות ניסיונות גם אך

 בדלקת באמת, חלתה היא מקרה בדרך החולים. לבית

 הרעיון הועלה החולים בבית שהותה ובזמן ריאות,

 משמר תחת נמצאה היא מקורית. בדרך משם להבריחה

 להיכנס יהודי לשום הניחו שלא כבד מזוינים שוטרים

 קלה זאת לעומת יסודית. ביקורת שיעבור מבלי למקום

 הניעו אלה עובדות ערבים. של ויציאתם כניסתם הייתה

 קבוצת את הברחתה בתכנית לשלב לח״י חברי את

 בלח״י. פעילים היו שאנשיה אבו־גוש מהכפר ערבים

 התכנית בהתלהבות. ההצעה את קיבל אבו־גוש יופף

 בבית אחות למחתרת שסיפקה ידיעות על התבססה

 שכבה החולים בבית לח״י. של מסורה אוהדת החולים,

 14 ביום מאוד. וחולה חרשת־אילמת זקנה, ערבייה
 הזקנה אצל לבקר אבו־גוש יוסף בא 1947 באפריל

 שהעמידה המחתרת, חברת תימנייה, בחורה בלוויית

 הבחורה הטמינה זו בהזדמנות אשתו. שהיא פנים

 החולים. בית של השירותים בחדר ערבייה בגדי חבילת

 אותה והוליכה מהמיטה גאולה את הוציאה האחות

 ממתין הבריטי כשהשוטר השימוש, בית לעבר

 אבו־גוש יצאו בשירותים שהותה בעת במסדרון.

 של דודניו שני הופיעו בזמן ובו למסדרון, ו״אשתו"

 ופתחו המחתרת, עם פעולה משתפי הם אף יוסף,

 את להסיח בכוונה עצמם, לבין בינם ידיים בתגרת

 גוש אבו יוסף השמיע אז הבריטי. השוטר של דעתו

 לבושה מהשירותים יצאה וגאולה מוסכמת, קייאה

 החולים, בית משטח יצאה כך ערבייה. אישה בבגדי

 יוסף והסתלקה. לה שהמתינה למכונית היישר נכנסה

 סוהר בבית חבושים וישבו נאסרו דודניו ושני אבו־גוש

 הקריינית לתפקיד חזרה גאולה רבים. חודשים במשך

לח״י. של השידור בתחנת

אלדד ישראל ד״ר של )שחרורו( בריחתו

 במחנה עצור היה לח״י, מרכז חבר אלדד, ישראל

 28ב־ הבריטים על־ידי נתפס הוא בלטרון. המעצר
 בתל־אביב, בן־יהודה לגימנסיה סמוך ,1944 באפריל

 מפני להימלט בנסותו ממרזב כשנפל בגבו קשה ונפצע

 עבה. גבס בחגורת נתון היה חודשיים במשך השוטרים.

 בלטרון. המעצר למחנה הועבר הוא הוטב כשמצבו

 הזקוק כחולה להתחזות המשיך הוא המעצר במחנה

 להימנע במטרה מומחה, אורתופד של לטיפולו

 את לנצל וכדי אפריקה בגלות למעצר מהעברתו

 אפשרית. בריחה תכנית לרקימת הרפואי הטיפול

 לטיפול לעת מעת אלדד הועבר חודשים במשך

 בירושלים. הנביאים ברחוב טרוי ד״ר של במרפאתו

 להתבצע צריכה הייתה הברחתו פעולת התכנית, לפי

 שלושה במשך במרפאה. אלדד של ביקורו בשעת

 הכן, במצב לח״י אנשי שנים־עשר עמדו שבועות

 אלדד את שראו הבריטים, אלדד. של לבואו בהמתינם

 שמירה לו הצמידו לח״י", של המוחות מטראסט כ״אחד

 בקפדנות. חטיפתו את לתכנן צורך היה ולכן מיוחדת

 לחדר עמו נכנס למרפאה, כשהביאוהו ,1946 ביוני 8ב־

 אחד שוטר בתת־מקלע. מזוין בריטי סרג׳נט הרופא

 השער צדי משני ניצבו ובחוץ ההמתנה, בחדר נשאר

 אחדות שניות בתת־מקלעים. מזוינים שוטרים שני

 אלונקה על לשם הובא למרפאה אלדד שהוכנס אחר

 וגופו חבושות היו ורגליו ידיו קשה. פצוע שנראה אדם

 סניטרים שלושה בידי נישאה האלונקה בסדין. כוסה

 השלושה הורידו המרפאה בפתח לבנים. חלוקים לבושי

 על פנימה והכניסוהו האלונקה מעל הפצוע את

 הסניטרים קבוצת מאחורי הדלת נסגרה אך זרועותיהם.

 הבלונדיני"(, )"דב גרנק יעקב של שעתו באה והפצוע,

 השוטרים שני אל זינק הוא לפעול. הפעולה, מפקד

 תת־המקלעים, את מהם פרק שלוף באקדח שבשער,

 לא מהם איש מורמות. כשידיהם החצר לתוך ודחפם

 הבריטים החיילים במתרחש השגיחו לא לכן פה; פצה

 התנהלה בפנים גם המעשה. למקום קרוב ברחוב, שהיו

 רגליו על קפץ הפצוע" "החולה כמתוכנן. הפעולה

 "הסניטרים" בידו. ואקדחו הסדין את מעליו והשליך

 בן־ יצחק "הפצוע" ההמתנה. שבחדר בשוטר טיפלו

 שהה שבו הרופא, לחדר הדלת את פתח )בצלאלי( משה

 ניסה כשהלז הבריטי. והסרג׳נט הרופא בלוויית אלדד

 אלדד ברגלו. בצלאלי ירה תת־המקלע, את לתפוס

 שהמתינה במכונית נסוגו והם הלוחמים אל החוצה פרץ

 הגיע ואלדד מכונית, החליפו בדרך השער. ליד להם

 גורנשטיין יצחק של לביתו )בני־ברק(, מאיר לזכרון

 חברי שלושת כל שוב היו עתה המחתרת. חבר )ירסקה(,

יחדיו. לח״י מרכז

 יצחק )מיבאלי(, אפרתי אריה השתתפו זה במבצע

 גנור יעקב )דרורה(, בן־עמי דרורה )בצלאלי(, בן־משה

 משה )נפתלי(, כהן מנחם )ויב(, גרנק יעקב )דן(,

 החטיבה וחברי )עלי(, שומרון דוד )אורי(, רדומיפלפקי

 בן־ יעל - בחורות שתי וביניהם בירושלים הלוחמת

)רות(. פראנק ויונה )יעל( דב

אפריקה מגלות שמיר יצחק של בריחתו

 1946 יולי בחודש נעצר לח״י, מרכז חבר שמיר, יצחק
65 גורש הוא זמן כעבור בתל־אביב. הגדול העוצר בעת



 היה זה סימבל. במחנה ונכלא שבאפריקה לאריתריאה

 הוא 1947 בינואר 14ב־ האנגלים. בידי השני מעצרו

 מטר כשבעים של באורך שנחפרה המנהרה דרך ברח

 בבריחה המחנה. גדרות ואת הכדורגל מגרש את וחצתה

 כן־אליעזר, אריה אצ״ל: חברי ארבעה עוד השתתפו

 תחילה פרנקו. ויעקב מרידוד יעקב מזרחי, רחמים

 שאריה אחרי שבועות. כמה שהו שם לאסמרה, הגיעו

 את לסלול כדי לאדיס־אבבה והגיע יצא בן־אליעזר

 דלק מכלית וחבריו שמיר רכשו אחריו, לבואם הדרך

 תא לבין הנהג תא בין קטן תא בה והתקינו גדולה

 משך - לילות ושלושה ימים שלושה במשך הדלק.

 רוב נתונים היו הם - והעינויים הסבל רבת נסיעתם

 היחידה שההזדמנות מאחר להתעלפות, קרוב הזמן

 להם ניתנה איבריהם את ולחלץ הריאות במלוא לנשום

 ובן־אליעזר שמיר יצאו שבועות כמה לאחר בלילה. רק

 כשנה. במשך בה ושהו בסומליה, הצרפתית לג׳יבוטי

 מטוסים בנושאת השניים הפליגו 1948 באפריל 20ב־

 הסכימה הצרפתית שהממשלה לאחר לצרפת, צרפתית

 בהעברתם ולסייע כניסה אשרת להם להעניק

 לארץ־ישראל שב שמיר יצחק צרפתית. לטריטוריה

 על ההכרזה לאחר ימים שישה ,1948 במאי 20ב־

ישראל. מדינת הקמת

הג׳ינג׳י"( )"עוזי ברמן דב של בריחתו

 לח״י, של הנועזים הלוחמים אחד )"עוזי"(, ברמן דב

 בתל־ "ברקליס" בבנק בסך החרמת בפעולת השתתף

אישה בו הבחינה ברחוב הפעולה בשעת אביב.

 "השומר חניך רב, את הכירה שהרי מאוד, שהופתעה

 זעזעה כנראה ההפתעה והגון. טוב כבחור הצעיר",

 יהודיים. לגורמים כך על והודיעה הלכה והיא אותה,

 "עוזי" של לביתו המשטרה הגיעה ההודעה בעקבות

 כדי ראיות חומר מספיק היה ולא הואיל אותו. ועצרה

 בלטרון, העצירים למחנה הועבר הוא לדין, להעמידו

 בפירוש כך כי יומיים? רק למה בלבד. יומיים ישב שם

 חירות מיומיים: יותר אשב "לא במעצר: לחברים הודיע

 להיות כדי צבת. השיג תחילה ועשה! אמר מוות". או

 וניגש לגופו, ותחתונים בגופייה הסתפק תנועה קל

 אחר גדר חתך בספטמבר 28ב־ הליל. בחשכת לעבודה

 וכך לאדמה, נצמד - משמר שעבר אימת כל גדר.

 עצר לכביש כשהגיע מהמחנה. שיצא עד המשיך

 עליו התנפלו כי לו סיפר עוזי ערבי. היה הנהג מונית.

 בגופייה רק והשאירוהו הכול את ממנו לקחו שודדים,

 על הערבי הנהג של רחמיו נכמרו ובתחתונים.

 הוא בחולדה חולדה. עד בחינם אותו והסיע ה״שדוד"

 בתל־אביב התייצב בבוקר ולמחרת בגדים, קיבל

 ירושלים על בקרב נהרג עוזי המלחמה. להמשך

תש״ח. בתמוז העצמאות, במלחמת

שפילמן אנשל של בריחתו

 ,1944 במרס 11ב־ בתל־אביב נאסר שפילמן אנשל
 שנות לעשר ונידון שפירא־ראוכני, חסיה עם יחד

 המרכזי הפוחד בכית ריצה עונשו את מאסר.

הימלטות של כישלונות מספר לאחר בירושלים.

 בבית האישית. בריחתו את לתכנן החליט קבוצתית,

 שהיה ערבי, ארובות מנקה פעם מדי מבקר היה הסוהר

 הערבי הארובות. לניקוי מטאטא־מברשת אתו מביא

 מעולם והשוטרים חופשי באופן הסוהר לבית נכנס היה

 גם הסוהר לבית באו העת באותה בכליו. חיפשו לא

 הציבוריות. העבודות מחלקת מטעם שיפוץ פועלי

 הארובות ממנקי כאחד לחופש לצאת החליט אנשל

 קשור שהיה השוטרים אחד מבחוץ. כעובד סתם או

 נעליים מרופטים. פועלים בגדי לו הביא המחתרת עם

 קיבל החברים מאחד הסוהר. בית במחסן מצא קרועות

 אנשל היטב. אותו ולכלך וקרוע ישן "טמבל" כובע

 ביום ראשו. משערות שהתקין שפם לעצמו הדביק

 מתחת והסתתר בבגדיו התחפש לבריחה שנבחר

 התורן השומר את לשכנע הצליחו לתא חבריו למיטה.
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 המשרד. אל פעמיו ושם חבריו עם יצא אנשל שם.

 כי לו ואמר בתורנות, שעמד היהודי לשוטר קרא הוא

 לצאת. וברצונו הציבוריות העבודות מעובדי הוא

 הדלת אל ללכת המשיך ואנשל הדלת את פתח השוטר

 עומדים הכניסה שבשער כשהבחין לחצר. החוצה

 שבגדר הפשפש אל פנה הוא אותו שמכירים קצינים

 קרא הוא החבילות. את מכניסים שדרכו הכניסה, מול

 לו נענה זה הדלת. את לו שיפתח הערבי לשוטר

 ממגרש היציאה בתור נעמד הוא בחוץ קללות. בלוויית

 22ב־ המקום. על "הכלניות" שמרו שם הרוסים,
 ירושלים לרחובות לחופשי אנשל יצא 1947 באוקטובר

 ומשם לח״י, איש סגל, משה של לביתו דרכו את ומצא

 הגיע שבוע לאחר גורן. שלמה הרב של לביתו הועבר

הלחימה. להמשך חבריו אל להצטרף כדי לתל־אביב

 בירושלים הסוהר מבית מנהרה דרך הבריחה

 לבית עבו מכלא המחתרת אסירי של העברתם לאחר
 מרבית רוכזו ,1948 בתחילת בירושלים המרכזי הסוהר

 מנהרה נכרתה זה מתא .23 מספר בתא לח״י אסירי

 לח״י, איש סבוראי, משה של מיטתו תחת היה שפתחה

 מתתיהו בתל־אביב. 30 דיזנגוף ברחוב שנפצע
 ידע הסוהר, בבית לח״י אסירי על האחראי שמואלביץ,

 רבים קשיים על להתגבר כיצד בלטרון מניסיונו

 העפר, בסילוק הצורך - העבודה בעת שהתעוררו

 חיפושי בעת התנהגות באוויר, מחסור במנהרה, תאורה

 אמצאתו כושר ברוב בידו סייע באלה. וכיוצא פתע

בן־עמי. אליעזר כפיו ותבונת

 המנהרה נחפרה שמתחתיו ירושלים בכלא הדרומי הקיר
אצ״ל חברי 4ו־ לח״י חברי 8 ברחו שדרכה

 הסוהר, בית של הספיגה בור אל הובילה המנהרה

 מספר שבחדר החלון מן בערך מטרים שישה המרוחק

 לוחמים קבוצת מבחוץ הגיעה 1948 בפברואר 20ב־ .23

 כביכול הציבוריות, העבודות מחלקת לעובדי מחופשים

 המוליכים הצינורות ואת הספיגה בור את לנקות בשביל

 קני חבלים, בהם שונים, בכלים מצוידים היו הם אליו.

 בית בתחומי היה הספיגה בור וסלים. צינורות במבוק,

 בזחילה להמשיך הייתה המקורית והכוונה הסוהר

 שמה המציאות לתחומו. מחוץ אל לצאת כדי בצינורות

 חנק סכנת נשקפה כי התכנית, של זה חלק לאל

 ההחלטה ורעילים. מצחינים גזים המלאים בצינורות

 לצאת ומשם הספיגה, בור עד להגיע הייתה הסופית

 למשוך כדי ניקיון. פועלי של במסווה לגדרות מחוץ אל

 ערכו והאסירים, השוטרים כל של לבם תשומת את

 עף כדור משחק בתכנית השתתפו שלא האסירים

 לפקח הוצבו המחתרת מחברי אחדים אסירים לראווה.

 אסירי של חדרם לעבר אפשרית שוטרים תנועת על

 נכשלה כמעט הללו הזהירות אמצעי כל חרף לח״י.

 שוילי, הקצין זה היה צפוי: בלתי אורח בשל התכנית

 בהעברת למחתרת לעתים עזר אשר וערום, פיקח שוטר

 לאחר הסוהר. בית נוהלי על הקפיד אך דואר, דברי

 בור לעבר במנהרה וזחלו נכנסו כבר בחורים ששני

 החדר לעבר במהירות שוילי הקצין התקדם הספיגה,

 סרבל לבוש המנהרה בפתח היה שכבר סבוראי, המסוכן.

 שוילי לחפצו. הקצין את ושאל הבור מן יצא עבודה,

 להתעקש המשיך וכאשר שמואלביץ, את לראות דרש

 המנהרה, פתח את בפניו וחשף לתא סבוראי אותו משך

 הוא הדבר. את יגלה אם כלפיו לתוצאות אזהרה תוך

 עד שם ושהה האסירים, שמירת תחת 31 חדר אל נלקח

 בריחת נתאפשרה כך הבריחה. את השלימו שהבחורים

 הספיגה, בור עד זחלו הם החדר. מן האסירים כל

 מחלקת לעובדי המחופשים מידי קיבלו לשם ובהגיעם

 כדי עבודה וכלי שונים אביזרים הציבוריות העבודות

 נדף מסרבליהם לעובדים. להתחזות הם אף שיוכלו

 האנינים הבריטים שהשוטרים עד כך, כל עז סירחון

 המקום. את מהר שיעזבו אותם וזירזו בו לעמוד יכלו לא

 הם השוטרים. של חשדם את עוררו בחורים שני רק

 מעל אותם גירש זה אך הסוהר, בית מנהל אל נלקחו

 פתח עד השניים את ליוו ואלה בשוטרים, וגער פניו

 המתינו בחוץ השער. את בפניהם ופתחו היציאה

 שפסקו לאחר ירושלים. מסניף לח״י אנשי לבורחים

 בן־יהודה, ברחוב הפיצוץ אחר כשבוע החיפושים,

 אריה, יוסף שבעה: היו הם לתל־אביב. הבורחים הועברו
 יהודה סבוראי, משה כהן, פרחי דר, יוסף גולן, מאיר
 בהסכמה ברחו, עמם יחד שמואלביץ. ומתתיהו פדר

אצ״ל. מאסירי ארבעה מוקדמת,

 פרטוש ופטר אקהוידאחישר ח״ם של הבריחה

בעתלית המעצר מבית

 עצורים היו פרטוש ופטר )אבנר( אקהויז־אחישר חיים

 הכרזת שלפני בחודשים בעתלית המעצר במחנה



 אורכו, לכל המחנה את חצה צר פנימי כביש המדינה.

 נשמר ממערב צדדיו. מכל אותו עיטרו תיל גדרות

היה המחנה ניידים. ומשמרות מגדלים על־ידי הים

 שהעצירים המובלעת אך בריטיים, צבא במחנות מוקף

 ושתי קפדנית, לשמירה נתונה הייתה לא בה שכנו

 המחנה לבין בינה הפרידו בלבד צר ושביל גדרות

 הבריטי, בצבא בעבר שירתו הבחורים שני הצבאי.

 מספקת במידה בפיהם שגורה הייתה האנגלית והשפה

 שני להם הוברחו מועד מבעוד לחיילים. להתחזות כדי

 החליטו 1948 מרס של הערבים באחד מדים. זוגות

 אך אותה, וחתכו השנייה לגדר הגיעו הם לברוח.

 מקום. בקרבת שנעמדו חיילים חמישה על־ידי הופתעו

 פרצו ואז אחדות דקות כעבור המקום את עזבו החיילים

 ועשו הצבאי המחנה גבולות תוך אל הגדר דרך השניים

 האחרון ברגע היציאה; שער אל היישר דרכם את

 בהגיעם אחורה. ונפנו השער דרך לעבור לא החליטו

 - המחנה של החיצונית הגדר אל שהובילה לתעלה

 הכביש את וחצו תיל גדר סבך עברו לאורכה, זחלו

 לעבר פנו קצרה מנוחה לאחר השני. לעברו הראשי

מקלט. בו ומצאו בעתלית המושבה מבתי אחד

 הפנו מלכה של בריחתה

בעתלית המעצר ממחנה

 השתתפה אשר לח״י חברת הייתה גרנביץ־הפנר מלכת

 בחיפה הרפפות של המלאכה כתי על לח״י בהתקפת
 קשה נפצעה בפעולה (.18.6.1946) תש״ז בסיוון בי״ח

 נכלאה היא רפואי. בטיפול הייתה חודשים ובמשך

 של סופו ובהתקרב בכית־לחם, לנשים הסוהר בבית

 למחנה וחברותיה היא הועברו בארץ הבריטי השלטון

 אצ״ל חברות כמה של בריחתן לאחר בעתלית. המעצר
 בדיוק לברוח ההחלטה בלבה התגבשה מהמחנה

 יהודייה שוטרת למצוא הייתה התכנית הדרך. באותה

 שתלך נוספת ושוטרת מדיה את לה להשאיל שתסכים

 ומשם למחנה, שמחוץ הצבאית הקנטינה לכיוון אתה

 אל התכנית יצאה כך ואכן, חברים. על־ידי תיאסף

 הוכנסו לסוד הערב. לשעות נקבעה הבריחה הפועל.

 את לבשה היא בידה. סייעו וכולן לכלא חברותיה

 - רות הג׳ינג׳ית השוטרת הגיעה למקום המדים,

 לכיוון יצאו ושתיהן - הלאומי מהשירות מתנדבת

 בעיות. בלי עברו הן הראשון השער את היציאה. שער

 בריטים קצינים בקבוצת נתקלו הן האחרון השער לפני

 בקור ללכת והמשיכו אותם בירכו הן המחנה. ממפקדת

ומסיחה הבריטים לחיילים לשלום מנופפת כשרות רוח,

 לקנטינה, הגיעו הן מסביב. השומרים של דעתם את

 עד אותן שליוו יהודים נוטרים שני להן המתינו שם

 ונפנתה בתודה מרות נפרדה מלכה עתלית. למושבה

 עבד שפירא שפירא. משפחת של ביתה אל למושבה,

 עברה משם בבריחה. לסייע הסכמתו את והביע במחנה

 במכונית מעתלית נסעה למחרת הרב. של לביתו

 ונסעה לאוטובוס עלתה שם לזכרון־יעקב, משוריינת

 לאחר למחתרת לחבריה להצטרף כדי לתל־אביב

שנתיים. בת הפוגה

 סינואני שמעון רצון, אשר של בריחתם

 בעתלית המעצר ממחנה אלקלעי וז׳ק

 השתתפו אלקלעי וז׳ק סינואני שמעון רצון, אשר
 במפרץ הרכבות של המלאכה בתי על לח״י בהתקפת

 בעת הצבא כוחות על־ידי נלכדו הם .1946 ביוני חיפה

 עולם. למאסר הוסב עונשם למוות. ונידונו הנסיגה

 לירושלים. הועברו כך ואחר עכו בכלא ריצו עונשם את

 בטרם אך מנהרה, חפירת באמצעות להימלט ניסו משם

 למחנה 1947 בסוף הועברו המלאכה את השלימו

 החלו הארץ את עזיבתם לקראת בעתלית. המעצר

 הבחורים של במוחם צץ ואז עצירים, לשחרר הבריטים

 העצירים מזוודות בתוך ולברוח לנסות הרעיון

 היה קומה קטן הראשון. היה רצון אשר המשתחררים.

 חיפשו לא הבריטים המזוודה. לתוך בנקל והשתרבב
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 ספורט. ובתרגילי בדיאטה פתח הוא ושרירי. יותר גבוה

 של מזוודתו לתוך נדחס הוא על־אנושים במאמצים

 החוצה. בשלום הגיע אך המשתחררים, הבחורים אחד

 הבנות אחת של מזוודה בתוך ברח אלקלעי ז׳ק

 לפני שעה הנשים. ממחנה ששוחררה העצירות

 הבנות ביתני אל התגנב הוא אחדות בנות ששוחררו

 אותו ציידו הבנות הגדולות. המזוודות לאחת ונכנס

 לימון ובחצי לנשום שיוכל כדי בושם מי בבקבוק

 לסחוב הבנות הצליחו משותף במאמץ רק למציצה.

 הועמסה דבר של בסופו הכבד. האדם מטען את

 כאשר רק בריטי. בשוטר מלווה האוטובוס, על המזוודה

 ז׳ק שוחרר עתלית, בהצטלבות מהאוטובוס, ירד זה

 בחיפה חגגו היום באותו לרווחה. ונשם המזוודה מן

.1948 במאי האחד חגיגות את

 אפריקה מגלות בן־שלמה שלמה של בריחתו

 וישב לח״י של המפקדים מוותיקי היה בן־שלמה שלמה

 כך ואחר במזרע תחילה - 1941 משנת בריטי במעצר

שהוגלה עד שנים, משלוש יותר ישב שם בעכו,

 הראשון במשלוח ,1944 באוקטובר 19ב־ לאפריקה

 סימבל, במחנה ישב ומלח״י. מאצ״ל עצורים 251 של

 ובגילגיל באריתריאה שוב בסודן, בקרטאגו אריתריאה,

 ניסיון לאחר ,1948 במרס 29ב־ ברח משם שבקניה.

 לאחר שנכשל. מסימבל, עצורים 51 של קודם בריחה

 שמילאו גבס, בובות והתקנת מזויפים דרכונים הכנת

 במשך המפקד ספירת בעת הבורחים מקום את

 וחבריו בן־שלמה שלמה יצאו הבריחה, לאחר שבועיים

 גרמנט נתן הלל, יעקב פרנקו, ראובן מרידוד, יעקב -
 היו הם מטר. 80 באורך מנהרה דרך - ינאי ודוד

 וכומתות צבאיים מכנסיים אזרחים, בגדים לבושים

 שנקבע המפגש למקום בבואם הסוואה. רשתות ועליהן

 לעיר אותם הוביל וזה הקשר, איש את פגשו מראש

 ולקונגו לאוגנדה ומשם ויקטוריה אגם שבחוף קיסומו

 והפליגו נהר ספינת על עלו גומא בעיירה הבלגית.

 מטוס על עלו שם קוסטרמנסוויל, התעופה שדה בכיוון

 לאחר )זאיר(. הבלגית קונגו בירת לליאופולדוויל,

 הם לבלגיה, כניסה רשיון להם הסדיר אצ״ל ששליח

 התמנה שם לפריס, שלמה נסע מבריסל לבריסל. הגיעו

 המדינה הקמת עם באירופה. לח״י תנועת על לאחראי

לצה״ל. והתגייס לארץ שב הוא

)גולדברג( בן־ישראל ח״ם של בריחתו

 של המודיעין מחלקת איש היה )הלל( בן־ישראל חיים

 על־ 1947 בדצמבר 19ב־ בירושלים נעצר הוא לח״י.

נוספים, חברים ארבעה עם יחד בריטים, חיילים ידי

 הם הבריטים. עם פעולה בשיתוף חשוד חקירת בעת

 וחבריו הוא בירושלים. המרכזי הסוהר בבית נכלאו

 לעשר דינם את גזר אשר צבאי דין בית בפני הובאו

 בתחילת בדירה. שנמצא נשק החזקת בגין מאסר שנות

בעתלית. המעצר לבית האסירים כל הועברו 1948
 שבעה עוד עם יחד מהמחנה לברוח החליט חיים

 עברו אחד ולילה בריטיים, צבא מדי גנבו הם עצורים.

 המחנה לבין המעצר מחנה בין שהפרידה הגדר את

עתלית. למושבה להגיע והצליחו הצבאי

 חיפה-תל־ כביש לכיוון בדרכם בבוקר, למחרת

69 מכפרי הערבים לעברם שירו יריות לתוך נקלעו אביב,



 ח״הגנה" חברי משני אחד נהרג היריות מאש האזור.
 לעתלית, לחזור הצליח חיים מהמחנה. הם אף שברחו

 נוה־ים. לקיבוץ המושבה אנשי אותו הבריחו ומשם

 הגיע ומשם לזכרון־יעקב במשוריין הסיעוהו למחרת

לתל־אביב. בשלום

 פוקס וזאב שיאון יורם של בריחתם

בעתלית המעצר ממחנה

 למאסר שפוט - וזאב לטרון, במחנה עציר היה יורם

 הרבבות של מלאבה בתי על ההתקפה בעקבות עולם
 הועברו הם הארץ את הבריטים עזיבת לקראת בחיפה.

 ,1948 באפריל 30ב־ מהמחנה ברחו הם עתלית. למחנה
 הפסח. חג במסיבת עסוקים היו המחנה שאסירי בעת

 בין החוצצת הרשת בגדר אשנב פתחו לח״י חברי שני

 החשיכה ובחסות הצבאי, המחנה לבין העצורים מחנה

 המזרחית הגדר אל בהגיעם המחנה. לתוך דרך פרצו

 בשדות עברו הם החוצה. ויצאו בגדר פתח פתחו

 הזרקורים, מאלומת מתמדת התחמקות תוך החיטה,

 עתלית. המושבה של השמירה מגדל אל שהגיעו עד

 באותו עוד היהודים. השומרים על־ידי נעצרו שם

 מלח, שקי עמוסה משאית על השניים הועלו הלילה

לתל־אביב. בשלום הגיעו הצבא מחסומי עקיפת ותוך

 לח"׳ לוחמות ארבע בריחת

 פתח־תקווה ממשטרת

 אסתר ברלין־ורקשטל, פרידה - לח״י בנות ארבע
 לבשטיין־ ורבקה יחזקאל יהודית גרינשטיין־כקמן,

הפינוי בהתקרב עולם. למאסר שפוטות היו אליאב

 ובהתעורר פתח־תקווה, למשטרת הובאו הן הבריטי

 בית־לחם, לכלא להחזירן זוממים שהבריטים החשש
 יעקב של בפיקודו פורץ כוח בכוח. לשחררן הוחלט
 אך עזבו, כבר הבריטים הבניין. לתוך נכנס )מזל( בנאי

 סירב זה המשטרה. מפקד בהתנגדות נתקל הכוח

 איום תחת לדרישה להיענות ואולץ הבנות, את לשחרר

 ,בשייח׳ לח״י למחנה והועברו שוחררו הבנות בנשק.

מונים.

סגל יצחק של בריחתו

 על־ידי נעצר ירושלים, בסניף לח״י חבר סגל, יצחק

 תחת מוקש בהטמנת השתתפותו לאחר המשטרה

 בנובמבר 13ב־ בירושלים בריטית צבאית משאית

 כעשרים. ונפצעו חיילים עשרה נהרגו בפיצוץ .1946

 ב״קישלה" במעצר ישב וחצי חודשים שלושה במשך

העתיקה. שבעיר

 סגן של בחדרו בחקירה בהיותו ,1947 במרס 7ב־

 החדר, את חוקריו עזיבת את ניצל המעצר, בית מנהל

 הכניסה בשער שעמד הערבי הזקיף את לדחוף הצליח

לחופש. ולהימלט

 וינר וברוך )לח"׳( רוזנר משה של בריחתם

)אצ״ל(

 במאי 4ב־ נעצר לח״י, חבר מנחם(, )כן רוזנר משח

 במשימה מעורב בהיותו עכו, כלא פריצת ביום ,1947

 חברים שני עם נכלא הוא הבורחים. פיזור לארגון

 תשעה במעצר ושהה לטרון, המעצר במחנה נוספים

חודשים.

 הבריטים החליטו המסוכן, הביטחוני המצב בגלל

 ביום לעתלית. המעצר מחנה את להעביר 1948 בראשית

 משה הצליחו המחנה, העברת יום ,1948 בפברואר 12

 על שהועמס הקודש בארון להסתתר וינר וברוך רוזנר

 שיירת שונים. ציוד חלקי עם יחד המשאיות אחת

 מפריע. באין המחנה את יצאה במשמר המלווה המכוניות

 הצליחו מל״ל, כפר של הצר לכביש הגיעה כשהשיירה

שנתפסו. בלי ולהיעלם מהמכונית לקפוץ השניים

החשמונאים ברית
 חזקה רעיונית זיקה בעלת לאומית, דתית נוער תנועת

70 החשמונאים ברית .1937 בשנת שנוסדה לבית״ר,



 בעיקר וללח״י, לאצ״ל אדם כוח מאגר שימשה

 בין נמנו מחבריה ורבים ובתל־אביב, בירושלים

 ברית מייסד המחתרות. בסניפי והאחראים המפקדים

 לאחר אצ״ל מפקדת חבר היה סגל, משח החשמונאים,

 בקרב רבות ופעל ללח״י הצטרף יותר מאוחר הפילוג.

 התנועה פעילות למחתרת. חברים לגיוס תנועתו

ישראל. מדינת קום עם נפסקה

הבריונים ברית
 מהזרם שצמחה קטנה, מהפכנית לאומית תנועה

 בשנת הרוויזיוניסטית המפלגה של המקסימליסטי
 אחימאיר אב״א ד״ר היה הקבוצה יוזם .1930

 חריף למתנגד שהפך לשעבר סוציאליסט )גייסינוביין(,

 וביניהם משכילים של חוג סביבו וריכז לסוציאליזם,

בשיא שמנתה הקבוצה, גרינברג. וא״צ ייבין י״ח ד״ר

אחימאיר א׳ וד״ר גרינברג א״צ יבין, י״ה ד״ר

 ציונית־ פעילות טיפחה חברים, עשרות כמה כוחה

 תנועת להקים הייתה העיקרית המטרה לוחמת. קנאית

 נשק להשיג המחתרת, של הכללים כל לפי מחתרת

 את שלילתם בלהט האנגלים. נגד במלחמה ולפתוח

 עד לעתים גבורה, פולחן בתורתם כרכו הסוציאליזם

 להתפרש שיכלו גישות לאימוץ הגזמה כדי

 מאנשי הסתייגו וז׳בוטינסקי הצה״ר כפשיסטיות.

 הזמן במרוצת מהתנועה. סילוקם את ודרשו הקבוצה

 הורידו הם הנאציזם. נגד קנאים לוחמים להיות הפכו

 הרסו הגרמניות, מהקונסוליות קרס צלבי של דגלים

 ערכו גרמניות, סחורות בהם שהוצגו ראווה חלונות

 להכשיל ויצאו הבריטי, המושבות שר סגן נגד הפגנות

 האנטי- השלטון לערוך שביקש האוכלוסין מפקד את

 למאסר. ונשפטו נעצרו הברית מחברי עשרות ציוני.

 מעפילים, ציד נגד בהפגנות גם השתתפה הקבוצה

 לא מלחמתם אבל פרך. לעבודת נשפטו וחבריה

 באו לא ופעולותיהם הבריטי בשלטון למעשה נתגבשה

 ארלוזורוב, חיים רצח בעקבות זה. בשטח ביטוי לכלל
 "הסכם בעניין ומתן המשא את שניהל מפא״י, ממנהיגי

 אחימאיר אב״א נעצרו הנאצית, גרמניה עם הטרנספר"

 הרצח. לביצוע בחשד להסכם, שהתנגדו מחבריו, וכמה

 אבל זוכו. דבר של ובסופו לדין הועמדו הנאשמים

 התפרקה וזו התנועה, את להנהיג שב לא אחימאיר

הפוליטית. הזירה מן ונעלמה

 מ״ברית הושפעה לח״י של האידיאולוגיה

 אב״א של וממאמריהם מתעמולתם הבריונים",

 השקפותיהם את הביעו אשר ייבין, ד״ר ושל אחימאיר

 הבאות: במילים ז׳בוטינסקי אל במכתב המהפכניות

 העמים: של השחרור תנועת בדרכי מאמינים "אנו

וקרבנות". גרדום סוהר,

 התנקשות - (1948-1895) פולקה ברנדוט
 המולדת"( )"חזית לח״י שחברי האו״ם, מטעם מתווך

 שטוקהולם יליד .1948 בשנת בירושלים בחייו התנקשו

 במלחמת־ שבדיה. מלך של אחיינו רוזן, )שבדיה(,

 שונים. דיפלומטיים תפקידים מילא השנייה העולם

 בחילופי וטיפל העולמי האדום הצלב נשיא סגן היה

 מאוחרות בעדויות בגרמניה. ריכוז ממחנות שבויים

 הימלר עם ובשיחותיו הנאצים לטובת ריגל כי הואשם

 לשבדיה. שיועברו הניצולים בין יהודים לכלול התנגד

 הביטחון מועצת מטעם ברנדוט מונה 1948 במאי 20ב־

 התיכון, במזרח והערבים היהודים בין בסכסוך כמתווך

 שלום של ולפתרון אש הפסקת לידי להביא כדי

 הושגה באמצעותו ביניהם. הנטושה הדמים במערכת

 שנשמרה הראשונה"(, )"ההפוגה בקרבות אש הפסקת

 שוב נוספים קרבות ימי עשרה לאחר ביולי. 9ל־ עד

 על לחתימה עד לסירוגין שנמשכה הפוגה, השיג

 משקיפים יחידת הקים ברנדוט הנשק. שביתת הסכמי

 להגבלת פעל זו בתקופה ההפוגה. על לפקח כדי

 הצבא חיזוק את למנוע כדי יהודים צעירים של העלייה

נשק. ייבוא על אסר ואף הישראלי,

 לפתרון מדינית תכנית לאו״ם הגיש ברנדוט

עיקריה: ואלה הארצישראלי, הסכסוך

 המדינה של שטחה להיות היה שאמור מה א.



 בחסותה )קרי ירדן לממלכת יסופח הפלשתינית

בריטניה(. של

 היהודיות והשכונות ירדן בשטח תיכלל ירושלים ב.

אוטונומיה. יקבלו

 ערבי, שטח להיות אמור שהיה המערבי, הגליל ג.

 ייקרע הגליל במקום אך היהודית, למדינה יועבר

לירדן. ויסופח היהודית מהמדינה הנגב

 להיות שנועדו לוד, של התעופה ונמל חיפה נמל ד.

האו״ם. בפיקוח יהיו היהודית, במדינה
 יהודים לצעירים בפרט תוגבל, לארץ העלייה ה.

בצבא. השירות בגילאי

ברנדוט פולקה

 התכנית את דחתה ישראל מדינת של הזמנית הממשלה

 כינו בראשם, ובן־גוריון היישוב, מנהיגי וכול. מכול

 ואת לארץ הבריטים את להחזיר במזימה התכנית את

 התכנית כי ידעו הכול בורין. של כסוכנו ברנדוט

 כי הכחיש לא ברנדוט אך האו״ם, להחלטות מנוגדת

 הצעות ליזום כוחו את ייפתח המדינות" "אחת

 למרכז שהתברר לאחר האו״ם. להחלטת המנוגדות
 להוציאן ושכדי ברנדוט, של מגמותיו הן מה לח״י

 לירושלים מרודוס מטהו את להעתיק עומד הוא לפועל

 לפני לסלקו שיש חבריו עם היה וגמור מנוי -

 כן, כמו בשטח. מחייבות לעובדות יהיו ש״הצעותיו"

 נפש, חירוף של שנים שלאחר דעתם הייתה נחושה

 על להחליט ההרשאה כלשהו שבדי לרוזן תינתן לא

 ועל ירושלים של גורלה על ישראל, מדינת של גורלה

 במחנות מצטופפים פליטים רבבות בעוד העלייה, גורל

ובגרמניה. בקפריסין

 בחודש עוד החלה ברנדוט על לח״י של המתקפה

 בירושלים, לח״י של השידור בתחנת ,1948 יוני

 האויב, סוכני הם ברנדוט של ש״המשקיפים בהכרזה

 האויב, משרתי כאל נתייחס הזרים המשקיפים ואל

 לבל מועד, בעוד שלוחה זו אזהרתנו ... מרגלים כאל

 הקצינים כי פה פתחון יהיה לבל לטעות, מקום יהיה

 לח״י בעיתון גם הצדדים". כל בהסכמת באים הזרים

 אך ומשקיפיו, ברנדוט לגירוש הטיפו "מברק"

 ברנדוט המאורעות. מהלך על השפיעו לא האזהרות

תכניותיו. בביצוע המשיך

 ביתו ליד הפגנה לח״י חברי ערכו באוגוסט 10ב־

 שלטי נשאו המפגינים בירושלים. הבלגי הקונסול של

 ברנדוט. נגד המופנים באנגלית כתובים אזהרה

 ביוני עוד בלח״י נפלה ברנדוט את לחסל ההחלטה

 נתן כי אם המרכז, חברי שלושת כל על־ידי ,1948
 ההחלטה. בסוד היה כי הרצח לאחר הכחיש ילין־מור

 רעיון כי דבר" של "סיכומו בספרו טוען שמיר יצחק

 בירושלים לח״י חברי בקרב נולד ברנדוט של חיסולו

 טרם שירושלים העובדה בתוקף עצמאי, באורח שפעלו

 שאלו הם ישראל. מדינת לתחומי רשמי באופן סופחה

 שום הביעו לא ואלה בתל־אביב המרכז חברי לדעת

 לא המרכז חברי בקרב כי טען אלדד ישראל התנגדות.

 שילין־ אלא ההתנקשות, לביצוע התנגדות כל הייתה

 אלמוני גוף על האחריות קבלת פרסום על עמד מור

 ולעמוד הביצוע עקבות את לטשטש שיוכלו כדי

 כך שכן לגאלית, פוליטית מפלגה של באמות־מידה

דרכם. את להמשיך לח״י חברי התכוונו

 על חתימתו יום למחרת ,1948 בספטמבר 17ב־

 בשכונת ברנדוט ונהרג נורה האו״ם, ששיגר הדוח

 של בשיירה דרכו את שעשה בשעה בירושלים, קטמון

 תלפיות שבשכונת הנציב מארמון מכוניות שלוש

 5:30 בשעה הבירה. מושל יוסף, רב ד״ר עם לפגישה
 הראשי הרחוב את השיירה כשעברה הצהריים, אחר

 צבאי ג׳יפ חסם היום(, של הפלמ״ח )רחוב קטמון של

 מהם אחד צעירים. שלושה ממנו וקפצו הרחוב את

 ופמלייתו ברנדוט ישבו שבה המכונית אל מיד פנה

 - סארו א׳ הצרפתי ובקולונל ברוזן ירה הקרובה,
 - בירושלים האו״ם משקיפי לראש להתמנות שעמד

 גוף מהמקום. מיד הסתלקו הצעירים שלושת והרגם.

 על בעיתונות הודעה פרסם המולדת" "חזית בשם

 לבצע מזימותיו בגין ברנדוט של להורג הוצאתו

 הודה לימים העברית. המדינה של לחיסולה תכניות

 לחברו שהיה לח״י, של הוותיקים מלוחמיה כחן, יהושע

 אחראי היה אשר הוא כי בשדה־בוקר, בן־גוריון של

וסארו. ברנדוט של בחייהם להתנקשות

 כולו, ובעולם בארץ זעם עוררה ברנדוט הריגת

 לח״י. מחתרת של המוחלט לחיסולה עילה ושימשה

72 הזמנית המדינה מועצת חקקה בן־גוריון של ביוזמתו



 אנשי מאות נעצרו פיה על טרור, למניעת הפקודה את

 המחתרת, מראשי שניים נסגרו. ומחנותיה בארץ לח״י

 והועמדו נעצרו שמואלביץ, ומתתיהו ילין־מור נתן

 את האו״ם עצרת דחתה זמן־מה כעבור למשפט.

 — מתוכה אחת נקודה אימצה אך ברנדוט, של תכניתו

הערבים. הפליטים להשבת הצעתו את

התנקשות ניסיון - )גנרל( אווילין בוקר

 מאי בין בארץ־ישראל הבריטי הצבא כוחות מפקד

 גנרל על־ידי מונה הוא .1947 לתחילת 1946

 המחתרת ארגוני את ברזל ביד לדכא כדי מונטגומרי

 מרשימה. צבאית קריירה לזכותו רשם היהודיים.

 כדי הראשונה, כפעם לארץ נשלח השלושים בשנות

 הערבי. המרד בדיכוי שעסקו הצבא כוחות את לתגבר

 קאוקג׳י של ובבריחתו המרד בשבירת חלק לקח הוא

 השנייה במלחמת־העולם השתתף הירדן. לעבר

מונטגומרי. של בפיקודו

14.7.1946 )משמאל(, ברקר וגנרל דמפסי גנרל

 ואנטי־ אנטישמיים רגשות בעל מתנשא, איש

 לאחר קצר זמן התגלה האמתי פרצופו גזעניים. ציוניים

 דוד" "המלך במלון הפיצוץ לאחר ארצה. הגיעו

 מלאת יום פקודת הוציא ,1946 יולי בחודש בירושלים,

 בהתפרצויות כולה היהודית העדה את והאשים ארס

 החיילים על ציווה הוא הטרוריסטיות". "הכנופיות של

 אצלם לקנות לא היהודים, עם מגע כל לנתק הבריטים

 והצהיר יהודיים, שעשועים ובתי קפה בבתי לבלות ולא

 ביותר להם הכואב במקום היהודים את להעניש יש כי

ארנקיהם". על "במכות בכיסם, -

 בברקר, לפגוע לח״י מרכז החליט 1946 בשלהי

 ברקר בארץ. בריטניה של הצבאי השלטון את שסימל

 מוקף היה תמיד מאוד. ונזהר בסכנה, נתון שהוא ידע

 ללכת נוהג הגנרל כי נודע ללח״י חמושים. שומרים

 מלון בבניין למשרדו 8:00 בשעה בוקר בכל ברגל

 הוחלט אחריו ומעקבים תצפיות לאחר דוד". "המלך

 שגם אצ״ל, עם פעולה בשיתוף ההתנקשות את לבצע

 התנהג "הוא כי עליו אמר בגין בו. לפגוע ביקשו אנשיו

 מאבקנו את למחוץ ניסה הוא בארצנו. נאצי כגאולייטר

בגרדומים".
 שעל הבית ליד תינוק עגלת הועמדה התכנית לפי

 צמר, בובת הונחה בעגלה לעבור; אמור ברקר היה ידו

 העגלה בתוך לבן. בחלוק לבושה ב״מטפלת" מלווה

 ק״ג 20ו־ נפץ חומר ק״ג 40 של פצצה הוטמנה

חשמלי. מגע על־ידי להפעיל היה שצריך מסמרים,

 חיכתה לח״י, חברת בן־דב(, )יעל יעל "המטפלת"

 הגיע. לא הוא אך הגנרל, לפמליית יומיים העגלה עם

 ברקר כי התברר כך אחר ניצל. והגנרל בוטלה התכנית

 הצבא של העליון המפקד עם להיפגש לקהיר נסע

 ליפתא, ליד מוקש הוטמן שובו בתאריך התיכון. למזרח

 החיילים של חשדם עוררה שמסביב התכונה אך

 חיילים. מלא ג׳יפ תחת להפעילו והוחלט הבריטים

 פעמיים נהרגו. חיילים ארבעה שוב. ניצל הגנרל

 עטרות, התעופה שדה בקרבת מוקשים הוכנו נוספות

שוב. ניצלו ברקר של וחייו נתגלו המוקש חוטי אך

 הניסיונות אך ,1947 בתחילת הארץ את עזב ברקר

 למקש תכנן אצ״ל באנגליה. גם פסקו לא בו לפגוע

 חשדות בגלל אך לביתו, המוביל הכביש את

 משלוח במסגרת בוטל. המבצע הסקוטלנד־יארד

 הממשלה חברי לכל לח״י מטעם נפץ מעטפות סדרת

 בדקר הגנרל גם קיבל השלטון ולראשי הבריטית

 את גילה הגנרל של שלישו אך למשרדו, מעטפה

הזאת. בפעם גם חייו ניצלו וכך מועד בעוד המעטפה

בארץ־ישראל הבריטיים הדין בתי
 אגדת בצל חסו בארץ־ישראל הבריטיים הדין בתי

 טאבו היה אשר הבריטי", "הצדק על הגדולה השקר

 זה דין בית של האמתי פרצופו אבל לבקרו. שאסור

 לחוקי "צדק" של מסווה נתן הוא אחת. לא התגלה

 שהוכנו דין פסקי הוציא הוא השליטים. ולתעלולי הגזל

 היה הוא לפועל. המוציאים השלטונות על־ידי בשבילו

 היד את הרוחצת הדיכוי, משטר של השמאלית ידו

בדם. המגואלת הימנית

 30 דיזנגרף ברחוב המשטרה מכדורי הניצולים
 הרוצחים השוטרים )ולא לדין הועמדו בתל־אביב

 הצביעו ההוכחות כל חבריהם(. את שרצחו הבריטים

 הרוצחים של אשמתם ועל הנאשמים של חפותם על

 דלתיים מאחורי המשפט התקיים כן על המשטרה; מן

 לנאשמים רבות מאסר שנות היה הדין וגזר סגורות.

 "הנציב כי הרוצחים(, לשוטרים )ולא העבריים

 בלתי ולעשותם להרשיעם ציווה מיוחדים" לעניינים
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 עינויים על הוכחות הדין בתי בפני כשהובאו

 על־ידי אישור שקיבלה עובדה - הבולשת במרתף

 ראיות השופטים דחו - אמינות ראיות ומתוך עדים

 השוטרים של השקריות בעדויות אמון הבעת תוך אלה,

 אף מצח, בעזות העובדות את הכחישו אלה המענים.

משקר. ומי אמת דובר מי היטב להם ידוע היה כי

בירושלים הצבאי הדין בית
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 נהג הזר השלטון של לערעורים העליון הדין בית

 אסיר על־ידי אליו שהוגשה תלונה כל בציניות לדחות

 על השלטונות לטובת ופסק הסוהר, בית הנהלת נגד

 באופן נדחו כלל בדרך נציגם. של דעתו חוות פי

 של הדין פסקי על שהוגשו הערעורים כל שרירותי

 מדינית משמעות בעלי בנושאים הנמוכות הערכאות

 הצבאי, הדין בית לרבות הבריטי, הדין בית לאומית.

 האימפריה של הקולוניאליים האינטרסים את שימש

 הלוחמים את להשליך הדין בית ציווה כן על הבריטית.

 ארוכות לשנים ובריח סורג מאחורי העבריים

 הקולוניאלי הצורך לפי הכול גרדום, על ולהעלותם

המכריע.

 בידי שרת כלי היה בארץ־ישראל הבריטי הדין בית

 הכירו לא ישראל חירות לוחמי הזר. הכובש שלטון

 מלחמת שניהלו המחתרות, לוחמי את לדון בזכותו

הבריטי. השלטון אדונו, נגד שחרור

חבלה ניסיון - בחיפה הזיקוק בתי
 במסגרת מרובה חשיבות נועדה הבריטיים הזיקוק לבתי

 בלח״י ייחסו לפיכך הבריטית. הקיסרית האסטרטגיה

 בהם. רצינית לפגיעה לפחות או לשיתוקם, רב משקל

 הזיקוק. בתי במתקני לפגוע לח״י מרכז החליט כן על

 בר־גיורא משה על הוטל הפעולה ביצוע על הפיקוד
 הסוהר מבית אליאב ישקה עם יחד ברח אשר )ישראל(,
 הלוחמת החטיבה על אחראי והיה בירושלים המרכזי
בחיפה.

 תאריך לפני שבועות כמה החלו לפעולה ההכנות

 עבד אשר )משה(, ארטל צבי לח״י איש בזכות ביצועה.

 אליו והוחדרו המקום, תכניות הושגו הזיקוק, בבתי

 השניים מזויפות. תעודות בעזרת נוספים בחורים שני

 )דן(. גרינברג־גנור ויעקב )אלחנן( יהודאי אברהם היו
 מפקד שהיה ישקה, גם בו שהשתתף מוקדם, בסיור

 ונבדקו והיעדים, המקומות נקבעו הלוחמת, החטיבה

 מנגנוני הפעולה. לביצוע הדרוש והזמן הפיצוץ עוצמת

 הוכנו לח״י. של המרכזית במעבדה הוכנו הפצצות

 לפיצוץ עיפרון ופצצות שעון פצצות השהיה, פצצות

 לחצי־ הוכנו המכלים לפיצוץ ואילו השונים, היעדים

 הכנסתם לאחר ישקה. של בהדרכתו צפות, ובובות שמן

 הנפץ חומר את ארטל משה הכניס לשטח המוקשים של

 הוסתרו החומרים חשד. לעורר בלי כפולות, במזוודות

 שהתקבל בדן, הסתייע ישקה הזיקוק. בית בשטח

 הכניסה סיסמאות הושגו כן במפעל. המניין מן כעובד

למקום.

 הראשון הלילה הוא ,1945 בנובמבר 1 ליל לקראת

 ההתקפה ביצוע מועד - העברי״ המרי ״תנועת של

 מסילות מתקני על הארגונים שלושת של הכללית

 בית שטח לתוך המבצעים ארבעת נכנסו - הברזל

 את אספו השגרתי, החיפוש את שעברו לאחר הזיקוק.

 את להכין החל ישראל במקום. שהוסתר הנפץ חומר

 מזוודה לתוך מטענים קבוצת הכניס הוא המטענים.

 הבטיחות מסידורי התעלמות תוך לסגרה, ורצה

 אירעה ואז המזוודה מכסת על לחץ ישראל הדרושים.

 זרק כולו, בוער דן, במקום. נהרג ישראל התפוצצות.

 את לעבור הצליחו ויחד אותו, סחב צבי בגדיו; את

 אלחנן, חולים. לבית באמבולנס ולהגיע הגבוהה הגדר

 מעיניו אחת קשה. נפצע ישראל, מאחורי שעמד

 הצליח הגדרות, לעבר דם שותת פנה הוא נעקרה.

 כוחותיו כשאפסו לחיפה. דרכו את וכיוון לחצותן

 דרכו את המשיך שחר ועם השיחים, מאחורי הסתתר

 ארבעת מתוך נכשלה. הפעולה לחיפה. בשלום והגיע

 נהרגו וצבי אלחנן אולם שלושה, חזרו המשתתפים

 המלאבה בתי על במתקפה מכן, לאחר חודשים כמה
בחיים. נשאר דן רק בחיפה. הרבבות של

 - בחיפה הרכבות של המלאכה בתי

על התקפה

 בחיפה, הרכבת של המלאכה בתי על לח״י התקפת

 העברי" המרי "תנועת של המאבק במסגרת שנערכה
 40 מעל בה שהשתתפו זו, פעולה .1946 ביוני 18ב־

 על־ פעם אי שבוצעה בהיקפה הגדולה הייתה לוחמים,

 יולוביץ בן־עמי מונה הפעולה למפקד לח״י. ידי
 דרכי את לשבש הייתה ההתקפה מגמת )בועז(.

זו פעולה בארץ־ישראל. האימפריה של התחבורה



הפיצוץ לפני חיפה במפרץ הרכבות של המלאכה בתי

 שאושרו הפעולות בשורת השלישית להיות נועדה

 קווי על אצ״ל התקפות לה קדמו ימים. שבוע במשך

 והגדולה לוד-חיפה; ירושלים־לוד, לוד-יפו, התחבורה

 בקרבת גשרים שמונה פיצוץ - ה״הגנדז" בפעולות

"אכזיב". בגשר והאסון הארץ גבולות

 בחר בועז שבועות. ארכו הפעולה לביצוע ההכנות

 להיות נועדה הפעולה בנות. כמה ביניהם הלוחמים, את

 מכל מוקפים היו המלאכה שבתי מכיוון ביותר, נועזת

 שדה - משמאל חזקות: בריטיות עמדות עבריהם

 הזיקוק, ובתי הצבא מחסני - ממול צבאי; תעופה

 הערבי; הלגיון וחיילי בריטיות צבא יחידות חנו שבהם

 מחנה ידה ועל קרית־חיים, משטרת - מקום בקרבת

 דרך בצדי "ברן"; ירייה מכונות נושאות שריוניות

 רחוק ולא שונים, צבאיים מחנות מפוזרים היו הנסיגה

 המצוידת בשפרעם, הניידת המשטרה - מהמקום

משוריינות. במכוניות

 בתי בתוך האובייקטים ומיקום התנאים תיאור

 יעקב המקום, עובד לח״י, חבר על־ידי הושגו המלאכה

 על והצביע בועז את תדרך הוא )צבי(. אלקלעי ז׳ק

 הפעולה ביום לחבלה. והראויים החשובים המקומות

 בנאי יעקב שבקרית־חרושת. בדירה הכוח כל רוכז
 הסבירו ובועז, הלוחמת, החטיבה על האחראי )מזל(,

 הנשק חולק מכן לאחר ההתקפה. תכנית את

 באויב". "חבל הייתה הקרב סיסמת למשתתפים.

אחרונה. נשק בדיקת בוצעה

 המשאית על כולם עלו בערב 7:30 בשעה

 בדרך המשימה. לביצוע ויצאו פלדה בלוחות ששוריינה

 דרכים. וחסמו מוקשים הניחו חוליות, כמה ירדו

 בתי שער לפני מטר כחמישים במרחק נעצרה המשאית

 ירדו קצינים, מדי לבושי מהלוחמים, שניים המלאכה.

 ולפתוח לפרוץ היה תפקידם השער. לעבר והתקדמו

 הערבים הנוטרים העיקרי. התוקף הכוח בפני הדרך את

 באש. עליהם ופתחו במתקרבים חשדו בשער ששמרו

 תת־מקלעים בחיפוי לפרוץ! הפקודה: ניתנה עתה

 נפרץ. והוא השער אל נפץ חומר מטען נקשר ורימונים

 שני התכנית. לפי מטרותיהן אל הסתערו החוליות כל

 התעופפו רקטות בטל. ההפתעה גורם נפגעו. לוחמים

 השתלטו עתה לעזרה. קריאות נשמעו באוויר.

 המטענים את הניחו החבלנים השטח. על הלוחמים

 ולציוד המסתובבים לגשרים לקרונות, לקטרים, מתחת

 כל איסוף לאחר אדיר. ברעש התעופפו ואלה אחר,

 אנשים שני בגלל דקות כעשר שהתעכב הלוחמים,

 הגיעו הלוחמים הנסיגה. פקודת ניתנה להגיע, שאיחרו

להם. שהמתינה למשאית

 מונית, נוסעת הכוח שלפני נהוג היה כלל בדרך

 האויב. במארב נתקלה אם אחורה לאותת שתפקידה

 להחליפו. אפשרות הייתה ולא הופיע לא הנהג הפעם

 בריטים חיילים שני קטן. צבאי מחנה ליד עברה המשאית

 עברה המשאית לעצור. עליה וציוו הכביש על עמדו

 והלוחמים לעברה, באש פתחו החיילים ביעף. לידם

 והתנגשה שמאלה המשאית נטתה לפתע אש. השיבו

 סיפק היה בטרם הכביש. את שחסם בטנק רבה בעוצמה

 מכל יריות של מטר עליהם ניתך מהמכה, להתאושש

 התמלא החלל המכונית. מן לקפוץ פקד בועז הנשק. סוגי

 היריות אש. השיבו הלוחמים פצועים. של בגניחות

 נשמעו היריות כשנדמו נוספים. לוחמים ונפצעו התגברו

 גופות הפצועים. של והאנחות הגניחות רק העברים מכל

 נדרשו נפגעו שלא אלה ולידה. במשאית נערמו הנופלים

 לאחר רק צבאי. למחנה הועברו כך ואחר ידיים להרים

 בוקר לפנות הפצועים. אל החובש הגיע שעה חצי

 נסגרו ערב ולעת חיפה, לכלא השבויים את העבירו

75עבו. כלא שערי מאחוריהם וננעלו



 )צבי(, אלקלעי יעקב לוחמים: 44 השתתפו בפעולה
 אריה יוסף )משה(, ארטל צבי )אלימלך(, אפלבאוב חיים

 דב )יעל(, בקמן אסתר )אליעזר(, בן־הר אברהם )יוז׳י(,
 )חנן(, דר יוסף )אבנר(, גרשון םלבטור )עוזי(, ברמן
 וילנר שמשון )רות(, הפנר מלכה )עמינדב(, דרורי יוסף

 ורקשטל פרידה )שמשון(, ורקשטל גבריאל )שמש(,
 )אלחנן(, יהודאי אברהם )דיקו(, טל ידידיה )ברוריה(,
 בהן פרחי )חיים(, יפת יוסף )בועז(, יולוביץ בן־עמי
 חנה )נח(, מזרחי נחום )עוזי(, לנדוור אריה )בני(,

 נפים גרשון )ארנון(, מרקוביץ יצחק )נילי(, מרפיש
 )שלמה(, עדני דוד )גלעד(, סינואני שמשון )צדקיהו(,

 פולק יפה )נדב(, ערמוני משה )שרה(, ערמוני חנה
 פליישמן אברהם )גדליהו(, פלדמן אשר )עבריה(,
 )יוסף(, פרחי ישעיהו )אהרן(, פנסו נסים )גדעון(,
 יעקב )אברהם(, קוטליצקי ברוך )אריה(, צוקרמן שמואל

 רבדל יהודית )דיל(, קרילה אברהם )ברוך(, קניג
 )אורי(, רוטה יעקב )אורי(, רדומיסלסקי משה )אביגיל(,

 שועלי זאב )ציון(, רצון אשר )פתחיה(, ריבנבך חיים
)חיים(. שמש אלברט )פנחס(,

 בן־עמי יהודאי, אברהם ארטל, צבי בפעולה: נפלו
 פלדמן, אשר עדני, דוד לנדוור, אריה יפת, יוסף יולוביץ,
 חיים רדומיסלסקי, משה צוקרמן, שמואל פרחי, ישעיהו
ריבנבך.

 חנה גרשון, פלבטור ברמן, דב להימלט: הצליחו
 קוטליצקי, ברוך פליישמן, אברהם פולק, יפה ערמוני,

שמש. אלברט רוטה, יעקב קרילה, אברהם קניג, יעקב
 אחר למוות; ונדונו צבאי לדין הועמדו האחרים

עולם. למאסר עונשם הומתק כך

 - בחיפה הרכבות של מלאכה ״בתי ערך )ראה
המשפט"(

 המשפט - בחיפה הרכבות של המלאכה בתי

 של המלאכה בתי על ההתקפה משתתפי של משפטם
 ,1946 ביוני 18ב־ לח״י אנשי שערכו בחיפה, הרכבות

 בחיפה. הצבאי הדין בבית 1946 באוגוסט 12ב־ נפתח

 נאשמי של ההצהרות שיטת כי הוחלט לח״י במרכז

 צבי של במשפטו שהחלה - המשפט בבתי לח״י
 מתתיהו של בדבריו לשיאה והגיעה 1944 במאי תבורי

 הציבור על ורישומה מחיוניותה איבדה - שמואלביץ

 חידוש, להנהיג לח״י מרכז החליט לפיכך פחת.

 ללעג וישים הרגילים המשפט הליכי בשיבוש שיתבטא

הזר. השלטון של המשפט מנגנון את ולקלס

 ליווי תחת הדין לבית הובאה העצורים שיירת

 והלוחמות הלוחמים ושניים עשרים כבד. משמר

 בצבע וגרביים מכנסיים אחידה: בתלבושת הופיעו

 הדין, לבית השיירה כשהגיעה לבנות. וחולצות חאקי

 וצלמים עיתונאים נעצרה. צבאי, מחנה בתוך שהיה

 מהם הוסרו הכבלים הלוחמים. של בואם את הנציחו

 קולונל ישב השופטים צוות בראש הדין. בית באולם
המחתרת. ואויב יהודים שונא קצין פל,

למשפט מובאים מהשמונה־עשר לוז״י אנשי

 אפלבאום חיים קם המשפט תחילת עם מיד
 בשבי. שנפלו לוחמים "אנו כך: והצהיר )אלימלך(

 אנו אין הצגה. או התעללות הוא שבויים של משפט

 משתתפים ואיננו להתעללות קרבן להיות רוצים

 לנו ולהעניק המשפט את לבטל דורשים אנו בהצגה.

 התעלם המשפט בית מלחמה". שבויי של זכויות

 כולם האות. ניתן אז במשפט. להמשיך והורה מדבריו

 "חיילים המחתרת המנון את ושרו רגליהם על קמו
 האישום. כתב הוקרא נפסק. המשפט אלמונים".

 והשופטים נפסק הדיון בשירה. שוב פתחו הלוחמים

 הלוחמים פצחו הדיון חידוש עם להתייעצות. יצאו

 הוחזרו והעצורים נפסק הדיון אדירה. בשירה מחדש

 השירה עצמו. על המחזה חזר למחרת הסוהר. לבית

 ביום הדיון. המשך את לחלוטין סיכלה המתמדת

 לקדם כדי הסוהר לבית הדין בית אנשי באו השלישי

 הלוחמים, שירת להם ציפתה כאן גם אך המשפט. את

הדיון. את לנהל הצליחו ולא

 של אדירה שירה נוכח הדין, גזר ניתן היום בסוף

 בהגיעם רק תוכנו. את לשמוע מהם שמנעה הלוחמים

 לשמונה־עשר הדין: גזר להם נודע הסוהר לבית

 מאסר - הלוחמות ולארבע מוות; דין נגזר הלוחמים

 של הראשי המפקד המיר אחדים ימים כעבור עולם.

 לפחד נכנע הוא עולם. למאסר המוות דין גזר את הצבא

 בעקבות הצפויות הקטלניות התוצאות מפני הבריטים

עבריים. חירות לוחמי שמונה־עשר תליית

עלמין בתי
 בארץ, עלמין בתי בתשעה־עשר טמונים לח״י חללי

הם: ואלה 76



 ירושלים; - הזיתים הר כפר־סבא; ורבורג; כפר

 הר חיפה; הצבאי; יצחק נחלת )הישן(; יצחק נחלת

 ראשון־ רחובות; נתניה; באר־שבע; ירושלים; - הרצל

 ירושלים; - שאול גבעת טבריה; ראש־פינה; לציון;

 - סנהדריה חדרה; יבנאל; שאול; קרית ציון; שבי

ירושלים.

 עם לח״י חללי של שמית רשימה בנספח )ראה

קבורתם( מקומות
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ג
(1945-1893) אליהו גולומב
 בילורוסיה יליד דמותה. וממעצבי ה״הגנה" של מבוניה

 בוגר .1909 בשנת לארץ עלה הרוסית. שבקיסרות

 הושפע בתל־אביב. "הרצליה" העברית הגימנסיה

 שם בדגניה, להכשרה יצא טרומבלדור. של מדמותו

 במלחמת־העולם "השומר". אנשי עם קשרים קיים

 למען ופעל התורכי לצבא להתנדבות התנגד הראשונה

 ההתארגנות תנועת של יוזמיה בין נשק. רכישת

 מיליציה בכך ראה שכן ,1918 בשנת העבריים לגדודים

 נמנה המלחמה אחרי היישוב. להגנת קבועה עברית

 בוועד חבר היה 1921 משנת ה״הגנה״. מארגני עם

 ב״הגנה" ונציגה העובדים הסתדרות של ההגנה

 ועסק לאירופה יצא העשרים בשנות ובמוסדותיה.

 היה גולומב החלוצי. הנוער ובארגון נשק ברכישת

 את קבע הוא ה״הגנה". ענייני בכל הראשית הסמכות

 הביצוע, של היסוד קווי ואת פעולותיה עקרונות

 שעבדו האנשים על עמוקה אישית השפעה לו והייתה

במחיצתו.

 התנועה של הצבאי הכוח את ב״הגנה" ראה גולומב

 הלאומיים המוסדות למרות בכפיפותה דבק הציונית,

 שילב הצבאית פעולתו את מרות. כל הפרת ושלל

 להביא ניסה בצנלסון ברל עם יחד מדיניות. בפעולות

 העבודה" "אחדות מראשוני הציונית. התנועה לאיחוד

 ובוועד ציוניים בקונגרסים חבר מפא״י, חבר כך ואחר

 פלוגות להקמת פעל 1939-1936 במאורעות הלאומי.

 הבריטים עם פעולה בשיתוף שצידד ומאחר הפו״ש,

 מחייבי בין היה - ״להגנה״ צבאי כוח צבירת לשם

 דאג השנייה. במלחמת־העולם הבריטי לצבא הגיוס

 ובאין הערבים, עם הצפוי למאבק ה״הגנה" את להכין

הבריטים. עם גם — ברירה

 ודרש המחתרות ארגוני של נפרד לקיום התנגד

 עם פגישות מספר קיים לאומית. מרות תחת להביאם

 בתקופת המגן כוחות איחוד בעניין ז׳בוטינסקי זאב

 בשלהי ה״סזון", תחילת לפני תרצ״ו-תרצ״ט. מאורעות

 לח״י, מרכז חבר ילין־מור, נתן עם פגישות קיים ,1944
 פעולותיהם הפסקת לשם אצ״ל, מפקד בגין מנחם ועם

 בחבורה היה הצלחה. ללא אך - המחתרת ארגוני של

 סנה, משה דורי, יעקב עם יחד ה״סזון", על שניצחה
גלילי. וישראל דיין משח

לב. מהתקף 1945 בשנת נפטר

בריחות - אפריקה גול׳
 לוחמי בהרחקת הזר השלטון של המטרות אחת

 בריחתם את למנוע הייתה המולדת מגבולות המחתרת

 אמנם זו מטרה המלחמה. זירת אל ושובם הכלא מבתי

 הבריחה ניסיונות כן פי על ואף במלואה, כמעט הושגה

 במהלך פסקו לא אפריקה בגלות המעצר ממחנות

 הוכתרו גם פעם ומדי בבריטניה, החירות מלחמת

 גירושם אחר קצר זמן החלו אלה ניסיונות בהצלחה.

הגולים. 251 של
 "סמבל" ממחנה הראשון הבריחה ניסיון

 ימים שבוע ,1945 בינואר 21ב־ נעשה )אריתריאה(

 בסודן. המעצר למחנה הגולים של העברתם לפני

 לב, וחגי שייבה שמעון זרעוני, בנימין בו השתתפו
 מוקף היה באריתריאה "סמבל" מחנה אצ״ל. חברי

 רבים שמירה מגדלי שסביבן כפולות, תיל בגדרות

 יומם שסיידו ופטרולים מזוינים בחיילים שאוישו

 שחפרו בור בתוך עצמם את קברו השלושה ולילה.

 הגדרות דרך ברחו השמירה ובהתרחק מועד, בעוד

למחנה. והוחזרו נעצרו שם לאסמרה, 78



 כבר הגולים בהיות במרס, 15ב־ חודשיים, כעבור

 לח״י חברי שלושה לברוח ניסו בסודן, "קרתגו" במחנה

 ועמרם )ליבנת( ויים עזריאל אייבנבאום, דוד משה -
 הם בסמבל. קודמיהם של לזו דומה בדרך - קהתי

 בבוקר, למחרת כבר סודנים חיילים על־ידי נתפסו

נאמנות. במכות אותם קיבלו שם למחנה, והוחזרו

 ניסיונות חודשו חודשים כמה של הפוגה לאחר

 מפקד סגן מרידוד, יעקב למחנה כשהובא הבריחה,

 מרידוד, יצאו בספטמבר 20ב־ .1945 במאי אצ״ל,

 במכלית קרתגו מחנה את שייבה ושמעון יונדוף יעקב

 בתעודות מצוידים הנהג. את ששיחדו לאחר מים,

 שלא מאחר פורט־סודן. לנמל השלושה הגיעו מזויפות

 פעמיהם את לשים החליטו לעקבה שיט כלי השיגו

 נעצרו בדרך אולם לקהיר. ומשם חרטום, לכיוון ברכבת

 סמבל. למחנה הוחזרו ולבסוף ביטחון, קצין על־ידי

 בגין צינוק ימי 28 של עונש הוטל הבורחים על

בריחתם.

 על־ידי בנובמבר, 11ב־ בוצעה הרביעית הבריחה

 זרעוני, בנימין לנקין, אליהו - אצ״ל חברי ארבעה
 כמעט ברחו הארבעה מזרחי. ורחמים גורביץ יעקב

 נעזרו לאסמרה בהגיעם קודמיהם. כמו הדרך באותה

 תכניתם נוספים. ויהודים המקום תושב יהודי על־ידי

 עלה לא הדבר כאשר אך לארץ־ישראל, להפליג הייתה

 באוטובוס, יצאו וגורביץ זרעוני להיפרד. החליטו בידם

 ונאסרו חשד עוררו הם ערביות. כנשים מחופשים

 שוב, נאסרו הבריטים בלחץ ושוחררו. באדיס־אבבה,

 לנקין סמבל. למחנה הוחזרו 1946 באוגוסט 17וב־

 מקומי. יהודי על־ידי הוסתר ושם אבבה לאריס יצא

 עצמו את הסגיר מחבואו מקום התגלה כאשר

 בתנאי שוחרר חודשיים כעבור החבשיים. לשלטונות

 הפליג ומשם לג׳יבוטי יצא הוא המדינה. מן שיצא

 ארבעה־עשר ,1947 בינואר 18ב־ הגיע לשם לצרפת,

 את עצמו על קיבל בצרפת בריחתו. לאחר חודשים

 נשאר מזרחי רחמים באירופה. אצ״ל על הפיקוד

 ולסייע במחנה חבריו עם קשר לקיים והוסיף באסמרה

בבריחתם.

 המחנה על־ידי קדחתניות הכנות נעשו בינתיים

 באמצעות לוחמים עשרות של גדולה לבריחה כולו

 באורך והשנייה מטרים, 36 באורך אחת מנהרות: שתי

 אחת קבוצות: בשתי לצאת עמדו הבורחים מטרים. 71

 ההכנות אזרחי. בלבוש והשנייה בריטיים צבא במדי

 צריכים היו שבמהלכם חודשים, לחמישה קרוב נמשכו

 המנהרות, בניית של טכניות בעיות על להתגבר

ועוד. אוורור האדמה, סילוק הסוואתן,

 אצ״ל אנשי בורחים 54 יצאו 1946 ביוני 29 ביום
 על השתלטה ה״חיילים" קבוצת מהמחנה. ולח״י

 אך החבשי, הגבול לכיוון דרכה ועשתה אוטובוס

 מזוינים מקומיים כפריים על־ידי נתגלו הם למחרת

 בלדיזרה, למבצר הובאו הם לשלטונות. שהסגירום

 מהקבוצה שנתפסו, נוספים בורחים הובאו לשם

 למחנה. הבורחים הוחזרו זמן־מה כעבור ה״אזרחית".

 מחבוא במקומות ושוכנו לאסמרה הגיעו ה״אזרחים"

 בן־ ,שייבה שמעון - מהם חמישה עבורם. שהוכנו
 שלמה )שמגר(, שטרנברג מאיר )קשת(, קצנלנבוגן ציון

 למסוואה, דלק במכל יצאו - בן־שלמה ושלמה מאירי

 להגיע סיכוי אין כי להם כשהתברר לאסמרה שבו אך

 לצינוק, והובאו נתפסו חזרה בדרכם לאירופה. משם

 הצליחו בספטמבר 4ב־ מרידור. יעקב כבר ישב שם

 חברי אל וחברו מהצינוק לברוח שייבה ושמעון מרידוד

 מנוע בסירת להפליג שהתכוננו ה״אזרחים", קבוצת

 ביקשו מזרחי רחמים של מעצרו עם עקבה. לנמל

 לקבל האמריקאיים השלטונות עזרת את הבורחים

לבריטים. אותם הסגירו אלה אך מדיני, מקלט

 העצירים. של ידיהם את ריפה לא הכישלון

 הגולים. במחנה שהו עוד כל נמשכו הבריחה ניסיונות

 לצאת בריחה ניסיונות שמונה נעשו 1947 ראשית עד

 של בסופו כי אם בהצלחה, הוכתרו וכולם המחנה את

 המדבריות הג׳ונגלים, הגיאוגרפי, הריחוק דבר

 רוב לתפיסת גרמו המתנכרת, הילידים ואוכלוסיית

 שישה לאחר שבוצע התשיעי, הניסיון אך הבורחים.

 "סמבל", ממחנה 1947 בינואר 14ב־ וחצי, חודשים

 בן־ ארידו שמיר, יצחק היו הבורחים בהצלחה. הוכתר

 פרנקו. וראובן מזרחי רחמים מרידוד, יעקב אליעזר,
 נסתמה שלא ,54ה־ בה שברחו המנהרה דרך יצאו הם

 הגיעו ובן־אליעזר, שמיר מהבורחים, שניים לגמרי.

 הצרפתית. לג׳יבוטי ומשם אבבה ולאדיס לאסמרה

 הממשלה באישור לצרפת הגיעו שנה של שהות לאחר

 ל״גילגיל" והוטסו נתפסו האחרים שלושת הצרפתית.

 20מ־ הגולים של החדש מעצרם מקום שבקניה,
 שמיר יצחק של "בריחתו ערך )ראה 1947 באוגוסט
 29ב־ בוצעה האחרונה הבריחה אפריקה"(. מגלות
 הזו בבריחה בקניה. "גילגיל" ממחנה ,1948 במרס

 פרנקו, ראובן מרידוד, יעקב לוחמים: שישה השתתפו
 בן־ ושלמה ינאי ודוד מאצ״ל, גרמנט ונתן חלל יעקב
 שהוכנו לאחר מנהרה דרך ברחו השישה מלח״י. שלמה

 קונגו דרך בשלום הגיעו הם מזויפים. דרכונים עבורם

 העצורים שאר לפריס. ומשם לבלגיה )זאיר( הבלגית

המדינה. הקמת לאחר ארצה הגיעו

גירוש - אפריקה גול׳

 2 מס׳ בתוספת התפרסמו 1944 באוקטובר 12 ביום
79 שני )א״י( פלשתינה ממשלת של הרשמי לעיתון



 הוסמך לפיהן חירום, לשעת ההגנה לתקנות תיקונים

 מארץ־ אדם לגירוש צווים להוציא העליון הנצים

 של להשארתו מדינה כל עם להסכם ולהגיע ישראל

 "כדור נקרא הגירוש מבצע מדינה. באותה המגורש

(.Snowball Operation) שלג״
 המוקדמות הבוקר בשעות הקיפו אלה צווים פי על

 כוחות לטרון המעצר מחנה את באוקטובר 19ה־ של

 קצינים המחנה לתוך נכנסו חמש בשעה גדולים. צבא

 והעירו קלאו א״ו המחנה מפקד של בראשותו וחיילים

 עכו, כלא מעצורי שנים־עשר גם צורפו אליהם לוד.

 251 הכול בסך העצורים, הועלו נוסף חיפוש ובתום
 לפני צבאיים. מטוסים שלושה־עשר על אנשים,

 של אדירה בשירה העצורים פרצו המטוסים המראת

 האחרון: ברגע רק להם נודע הטיסה יעד "התקווה".

 בשליטה נתונה שהייתה אריתריאה, בירת אסמרה,

 השנייה. מלחמת־העולם במהלך כיבושה מאז בריטית

 המעצר למחנה והובאו היום למחרת באסמרה נחתו הם

"סמבל".

 קניה בגילגיל, המעצר במחנה לח״י אנשי חדר של פנים מראה
 בן־דב, שבתאי ירושלמי, אהרן כהן, יהושע בן־משה, יצחק שיף, מנחם לונץ, יוסף ינאי, דוד בן־דור, יהודה מימין:

מוסקוביץ מוטי שביט, יהודה

 מראש מוכנה לרשימה בהתאם משנתם. העצורים את

 והובלו לזה זה נכבלו הצריפים, מן עצירים 239 הוצאו

 לעצור: עצור בין הפלו לא הבריטים למחנה. מחוץ אל

 ומבוגרים; צעירים אצ״ל; וחברי לח״י אנשי לקחו הם

 להוכיח שנים במשך שביקשו ו״נייטרלים" פעילים,

 "כנופיית עם קשר להם אין שוב כי שונות בדרכים

 אנשי להם המתינו לשער מעבר הועיל. לא דבר שטרן".

 בתוכם ארץ־ישראל, משטרת של הגבוה הפיקוד

 ג׳יילם א״פ הבולשת ראש ג׳ונם, ריימר הכללי המפקד

 ריצ׳רד בבולשת היהודית המחלקה על והממונה

 הועלו קפדניים אישיים חיפושים לאחר קטלינג.

התעופה לשדה שהובילום משא למכוניות העצורים

 ויבשה: קצרה הודעה בארץ פרסם הבריטי השלטון

 והרכוש החיים וביטחון הציבור ביטחון "לטובת

 לפי שנעצרו אדם בני 251 הועברו )א״י( בפלשתינה

 השתתפותם בגלל או כטרוריסטים חירום לשעת תקנות

 ונשלחו צבאי, משמר לידי טרוריסטיות, בפעולות

 שפתיים כמס )א״י(". לפלשתינה מחוץ מעצר למקום

 מחאה ביישוב אחרים ומוסדות הלאומי הוועד פרסמו

 של שופרה "האשנב", הגירוש. על צער והבעת

 אלה על חלה לא הכלל אחריות כי הצהיר ה״הגנה",

 דומה. בנוסח יצא "דבר" מרותו. את מקבלים שאינם

 בהודעות הגירוש על הגיבו לח״י ומרכז אצ״ל מפקדת

 המחתרת את ירתיע לא שהגירוש והודיעו נפרדות



 הגירוש לאחר יום שמונה־עשר במלחמה. מלהמשיך

 המזרח לענייני הבריטי השר בקהיר להורג הוצא

לח״י. על־ידי מוין, הלורד התיכון,

 בדצמבר 20 בליל התקיים נוסף הגליה מבצע

 המעצר ממחנה עצורים 55 הוטסו זה במבצע .1944

 הגיעה הגירוש שכוונת העצירים, לאריתריאה. בלטרון

 יצאה לא התכנית אך — להתנגד החליטו לאוזניהם,

 את להזהיר שהופקדו שהשומרים מפני הפועל, אל

 תפקידם. את מילאו לא הבריטים הגעת מפני העצורים

 נפרד, מיוחד, במחנה ושוכנו לאריתריאה הובאו 55ה־

הגולים. של הגדול המעצר מחנה בקרבת

 זמן לפרקי כלל בדרך היו הגולים של המעצר צווי

 נוספות. לתקופות בפעם פעם מדי הוארכו והם קצרים

 ארוכה לשהות להתכונן עליהם כי להם ברור היה כן על

 התיל. גדרות בתוך תקינים קהילה חיי להסדרת ולדאוג

 הפנים, ענייני לניהול דמוקרטיים מוסדות הוקמו

 כלפי נבחר ונציג ועדות כללית, אספה שכללו

 מטבח, כמו היום־יומיים בצרכים טיפול השלטונות;

 תרבות, פעולות התקיימו וכן צרכניה; דואר, ניקיון,

 למחשבה עת כתב הוציאו הגולים וספורט. דת

 - וההגותית הלירית השירה בו שבלטו ולספרות,

 ארץ־ישראליים. עת בכתבי גם שפורסמו דברים

 של התמידי למאבק במקביל נערכו אלה פעולות

 שמירת ועל העצירים של הפרט זכויות על כולו המחנה

 בהתנגדות מלווה שהיה מאבק והלאומי, היהודי כבודם

 אבל זכויות. ושלילת אכזריות קיפוח, נגד ובשביתות

 השאיפה העצירים של בלבותיהם פעמה הכול מעל

 זו, שאיפה למימוש מאמץ כל חסכו לא והם לחירות,

 "גולי ערך )ראה התיל גדרות מעבר אל הרבות בבדיחות

בריחות"(. - אפריקה

 עצורים המחתרות חברי היו שנים לארבע קרוב

 תחנתם אפריקה. בגולת מעצר מחנות בשלושה

 שם שבאריתריאה, "סמבל" במחנה הייתה הראשונה

 ;1945 בינואר 25 עד 1944 באוקטובר 20מ־ הוחזקו
 משם שבקניה; "קרתגו" למחנה הועברו מכן לאחר

 2וב־ "סמבל"; למחנה 1945 באוקטובר 10ב־ הוחזרו
 שבקניה. "גילגיל" מחנה חדש, למחנה הועברו במרס

 את הבריטים עזיבת לאחר ארצה לשובם עד שהו שם

ישראל. מדינת והקמת הארץ

שבו״ם רצח - אפריקה גול׳
 היווה באסמרה הגדול המחנה ליד המיוחד הגולים מחנה

 שוכנו זה במחנה נוסף. מעצר מחנה של לפתיחתו גרעין

 ביניהם ,1945 בדצמבר 20ב־ לשם שהובאו הגולים 55

 אחד פתח 1946 בינואר 17ב־ ואצ״ל. לח״י אנשי
העצורים, על באש המחנה, משומרי הסודנים, החיילים

 הגדר. ליד שעמד אצ״ל, חייל עזרא, אליהו את ופצע

 שם השער, פתח אל חבריו על־ידי הועבר הפצוע

 פתיחתו את ותבעו הירייה למשמע עצורים התקהלו

 רפואית. עזרה לקבלת הפצוע את להעביר כדי השער של

 עמדות תפסו אשר מזוינים חיילים עשרות הגיעו למקום

 השער את לפתוח סירבו המשמר אנשי המחנה. סביב

 חזקה אש עליהם ניתכה אז בהם. להכות החלו והעצורים

 הגלילי שאול - עצורים שני נהרגו מהיריות עבר. מכל

 ונפצעו - אצ״ל איש עזרא, ואליהו לח״י, איש )ארנון(,

 משלחת ביישוב. כללי זעם העלה הרצח שנים־עשר.

 היהודית המובנות הלאומי, הוועד של משותפת

 את העליון מהנציב דרשה הרוויזיוניסטית והמפלגה

 לבדיקת חקירה ועדת ומינוי לארץ העצירים החזרת

 ההסתדרות של העיתונות גם הפעם הרצח. נסיבות

הגולים. החזרת את ותבעה ההגליה נגד יצאה הכללית

החרות לוחם
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האצ״ל איש

עזרא אליהו
כאריתריאה כטחנח־ריבוז הבריטים מליידי נרצחו

תש״ו. כשבט ט״ו כיום

 ובמולדת בנכר - המלחמה במערכות לנופלים ותהלת-עולמים כבוד
שבעתיים. וינוקם המרצחים מידי יידרש דמם

לחרות. המלחמה בהגברת - הנופלים לוחמיו זכר את יקדש העברי העם

ישראל חרות לוחמי תש-ו שבט — בציון במחתרת

 לא העצורים תוצאות. היו לא האלה המחאות לכל

 טהרת על כולה שהורכבה החקירה, ועדת ואילו הוחזרו,

 אולם הרצח. ואת היריות את הצדיקה בריטים, קצינים

 ואיימה מנקמה להימנע ומאצ״ל מלח״י דרשה ה״הגנה"

 על תגובה של במקרה המרי תנועת הסכם בביטול

 את מנע האחדות בפיצוץ האיום באריתריאה. הרצח

 המתועב, הקטל על בנפרד מלהשיב הארגונים שני

 נמשכו ומתקניו הבריטי השלטון על ההתקפות אך

העברי". המרי "תנועת במסגרת שאת ביתר

(1946-1886) ג׳ון הלורד גורט
 בארץ־ישראל. השישי העליון הנציב בריטי, מצביא

 המצב חיל ראש הכללי; המטה ראש שימש 1937 בשנת

 שימש השנייה; במלחמת־העולם בצרפת הבריטי

 מלטה. הגנת בראש ועמד גיברלטר ומפקד מושל

 ההתנקשות ניסיון לאחר פילדמרשל. תואר לו הוענק

 ,1944 בשנת מק־מיימל העליון בנציב לח״י של
 חמישה תחתיו. גורט הלורד נתמנה הארץ, מן ובריחתו

 בוצעה ,1944 בנובמבר 1ב־ לארץ, הגיעו לאחר ימים

במצרים. מוין בלורד ההתנקשות



 שיתוף למען נמרצות גורט פעל ה״סזון" בתקופת

 "הספר של המדיניות ולשינוי ה״הגנדו" עם פעולה
 נגד התקיפה למדיניות התנגד גורט הלורד הלבן".

 לאחר משנה פחות העברי". המרי "תנועת בעת היישוב

 ובמקומו בריאות, מטעמי התפטרותו את הגיש מינויו

 אלן גנרל הלייטנט 1945 בנובמבר 25ב־ התמנה

 ממחלה ונפטר לאנגליה חזר גורט הלורד קניגהם.

אנושה.

הבריטי לצבא הגיוס

 400 גיוס על רשמי באופן שהוכרז לאחר ,1941 בשנת
 הבריטי, הצבא של ליחידה יהודים 400ו־ ערבים

 שונים, ומפלגות מוסדות מטעם קוראים קולות הופיעו

 הלאומי בוועד וכלה ומפא״י היהודית הסוכנות מן החל
 העברי היישוב "על כי בהכרזה ויצאו - והצה״ר

 הארגון המולדת". על ולהגן הנאצי הרשע נגד להתגייס

 נגד תש״א בתשרי יצא )לה״י( בישראל הלאומי הצבאי

בהודעה: נאמר וכך הגיוס.

 בראש אלא מישהו, נגד נעשה לאומי גיוס אין

 "הנגד". את קובע "הבער" משהו. בעד ובראשונה

 בעד העולם במלחמת הפולנים התגייסו כך

 גם להתגייס יכלו הם הרוסים. נגד עמם שחרור

 שהאחרונים לאחר עשו וכך - הגרמנים נגד

 בעד לחמו האירים פילסוצקי. לגיונות את פירקו

 שולטים היו לו הבריטים. נגד עמם שחרור

 נגד האירים לוחמים היו באירלנד הגרמנים

 מה בעד אין בארץ העברי ליישוב הגרמנים.

 שעם ערובה כל לו ניתנה שלא כיוון להתגייס

 שעוד וכיוון לישראל, החירות תושג הניצחון

 האנטי־ציוניות הגזירות כל וקיימות שרירות

 המדינה להקמת בדרך חמורים מכשולים המהוות

 ארץ־ יהודי של הפוליטיות זכויותיהם העברית.

 יהודי של זכויותיהם מאשר קטנות הן גם ישראל

 יכול אינו בארץ־ישראל יהודי כיום אנגליה.

 מחוז מושל לא ואף כהור־בלישה מיניסטר להיות

 כן ועל בהודו. למלך משנה שהיה רידינג, בלורד

 יהודים להתנדבות הצדקה למצוא אפשר אם

 ואין טעם כל אין הרי באנגליה, הבריטי לצבא

 הבריטי לצבא להתנדבות שהיא כל הצדקה

 כן סתם. תותחים בשר לשמש רצוננו אין בארץ.

היישוב: הגנת מחייבת

 מיטב הוצאת במולדת. יימצאו שהמגינים )א(

 עלולה הארץ, לגבולות מחוץ שהתגייס הנוער

 על־ תיעשה לא שההגנה )ב( ההגנה. את להכשיל

מניסיונו בריטי. פיקוח תחת ולא בריטי נשק ידי

לגיוס הקוראת כרזה

 הוא הגנה שבענייני היישוב יודע בעבר, המר

 הזכויות גם הוא. כוחותיו על רק לסמוך יכול

 יהודי גדול( )בספק אולי ייהנו שמהן האזרחיות

 עלולות אינן בריטי, ניצחון של במקרה אירופה,

 זכויות כי בישראל, השחרור תנועת את לפצות

 ואף היהודים שאלת את לפתור עלולות אינן אלו

 למלחמת התנאים המדינה. להקמת לסייע לא

הם: היהודים

 כולו ישראל עם של המקודשת בזכות הכרה .1

 את המלחמה, בתום מיד מחדש, להקים

 בגבולותיה בארץ־ישראל העצמית מדינתו

ההיסטוריים.

 נשקו דגלו, על עברי צבא של מידית הקמה .2

וקציניו.

 האומה תישאר האלה, התנאים הושגו לא עוד כל

 ללא המתגייס יהודי כל לוחמת. בלתי העברית

 גאולת את ומרחיק חינם חייו את מקריב מחיר,

עמו.

 כי לזכור לח״י אנשי קראו הציבור אל נוספת בפנייה

 אחת: מלחמה אחת, חזית אחד, דגל אחד, גיוס רק יש

 מלחמה ארץ־ישראל, חזית תכלת-לבן, דגל עברי, גיוס

ישראל. חירות למען
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(1960-1899) פרדריק ארתור (Giles) ג׳״לס
 בשנים )א״י( פלשתינה במשטרת הבולשת מפקד

 בית־ספר חניך בקפריסין. נולד ג׳יילס .1946-1938

ממושכת, תקופה במצרים לכן קודם שירת באי. אנגלי

ג׳יילס פרדריק ארתור

 בשפות שלט המזרח־תיכונית. בהוויה בקיא והיה

 ואיטלקית. לטינית אנגלית, תורכית, ערבית, יוונית,

 המחתרות נגד חזקה ביד ופעל מעולה מודיעין איש היה

 הועלה 1946 בשנת ואצ״ל. לח״י נגד בייחוד היהודיות,

המשטרה של הכללי המפקח לסגן ונתמנה בדרגה

.(D.I.G.)

 אצ״ל לח"׳, עמדות - הבריטים גירוש

 העברי היישוב של הלאומיים והמוסדות
 ארץ־ היא ישראל עם של מכורתו לח״י, תורת לפי

 הוא העם של ייעודו לכן עליה. הזכות לו ורק ישראל

 כל העברית. האדנות את בה ולחדש הארץ את לגאול

 את העם מן המונע בארץ־ישראל, עברי לא שלטון

 עד בו להילחם שיש ואויב זר שלטון הוא חירותו,

 עד בה להילחם יש לכן בריטניה, הוא האויב חורמה.

 על מלחמה גזרה לח״י ואכן מארץ־ישראל. לסילוקה

.1948 בשנת כוחותיה פינוי ועד 1940 משנת בריטניה
 מן אצ״ל שפרש לאחר העצמאית, דרכו בתחילת

 היהודית, הסוכנות שגזרה ה״הכלגה" רקע על ה״הגנה"
 הערבים. נגד תגמול פעולות אצ״ל ביצע ,1937 בשנת

 על־ידי לגרדום בן־יוסף שלמה של העלאתו בעקבות

 נעשתה 1939 בשנת הלבן״ ״הספר ופרסום הבריטים

 אצ״ל. של העיקרית למטרה הבריטית האדמיניסטרציה

 בפולין, אצ״ל עסק השנייה מלחמת־העולם פרוץ טרם

 נוער בני אלפי בארגון )יאיר(, שטרן אברהם ביוזמת

 חיילים אלף 40 בנשק ולצייד לאמן במטרה יהודים

 מלחמת־העולם פרוץ לאחר הארץ. את ויכבשו שיעלו

 הוחלט אצ״ל את )יאיר( שטרן אברהם ועזיבת השנייה

 בריטיים יעדים נגד הפעילות כל הפסקת על באצ״ל

 שלל לא אף הארגון באירופה; המלחמה ניטשה עוד כל

 ותמך בריטיות, ליחידות אנשיו של גיוס מעיקרו

 לניצחון הכללי המלחמה במאמץ פעולה בשיתוף

 על אצ״ל הכריז 1944 בפברואר רק בעלות־הברית.

 לא )עדיין הבריטית המנדט בממשלת המלחמה חידוש

 ממשלה לידי השלטון מסירת את ותבע הזר(, בשלטון

 הבריטי השלטון החלפת משמע - זמנית עברית
 משותף בכרוז תש״ה, בתשרי בכ״ח אולם עברי. בשלטון

 מעול המולדת שחרור על הוצהר ו״אצ״ל", "לח״י" של

זר". "שלטון במונח השימוש על הסכים ואצ״ל זרים

 מוסדות של המבצעית הזרוע הייתה ה״הגנה"

 לא — בהחלטותיה עצמאית הייתה ולא היישוב,

 מעולם הלאומיים והמוסדות הצבאיות, ולא המדיניות

 הבריטים בגירוש רצונם על הכריזו ולא תבעו לא

 פרו־בריטי היה ויצמן חיים הוא, נהפוך מארץ־ישראל.

 עם ידידות קשרי ובקיום פעולה בשיתוף ודגל מובהק

 את שללו הלאומי והוועד היהודית הסוכנות בריטניה.

 ואת המרי( תנועת לתקופת )פרט בכלל המזוין המאבק

בכלל. הפריטים גירוש

 ה״הגנה" בספרות ברורות בוטאו אלה עמדות

 "המגן )בהוצאת דרך" לא "בתהו בחוברת ובעיתונות:

 עסקו המחתרת שארגוני בשעה שהופיעה העברי"(,

 "מדוע סעיפים בעשרה מפורט מלחמתיות, בפעולות

 הסיבות מן שתיים אלה טרור?". מעשי שוללים אנו

שם: המצוינות

 על מהארץ, האנגלים את לגרש שתכניתם מפני )א(

 וכוזבת אווילית היא עברי, שלטון בה להקים מנת

כאחד;

 העברי העם בין איבה של תהום כורים שהם מפני )ב(

הבריטי. והעם

 בכלא", ההגנה לחבר "מכתב גם נמצא חוברת באותה

בו: נאמר וכך

 מהארץ אנגליה את לגרש שנוכל הרעיון רק לא

 הודים מיליון מאות ארבע הצליחו שלא )מה

 בכך. עניין גם לנו אין אלא איוולת, היא (*בארצם

 לעולם שאנגליה אומר, גמרו ישראל חירות לוחמי

 זכותם הציונות. את להגשים לנו תעזור לא

 מגיעים הם אם אולם הלא־מאמינים. על להימנות

 אנגלים רצח של שבדרך הטירוף לרעיון כך מתוך

 והם הציונות תוגשם כן הארץ מן וגירושם

 הופכים הם - ברבים זה לרעיון מטיפים

למתעתעים.

 ומרי מזוין מאבק לאחר 1947 בשנת עצמאותה את השיגה הודו *
אזרחי.

 "הזמן". העתון מתוך הועתק חוברת באותה נוסף מאמר

 סנה, משה הוא קליינבאום, מ. בשם חתום המאמר
 סנה: משה כתב כך ה״הגנה". של הרמ״א אז שהיה



 מבחינת אינו בארץ הגדולה בריטניה של שלטונה

 הייתה לא יהודה יהודה". של "אוקופציה

 27 לפני אותה כבשו הבריטים כאשר עצמאית,
 כאן, במציאותם מעוניינים אנו להיפך. - שנה

 פנים בשום אולם - לנו מסייע גורם שיהוו כדי

 והדגשה מבאן בהפתלקותם מעוניינים אנו אין

 וזולתנו בארץ מיעוט מוצאנו כל נב״תן. - שלי

בה. רוב הוא

 המדיניות בפנים הוא המאבק אומר: הווה ...

 מדיניותנו ביסוד אנגליה. נגד ולא האנגלית

 בריטניה בין אינטרסים שותפות שקיימת ההכרה

וחופשית. עברית ארץ־ישראל לבין וקיסרותה,

 מוסדות של השלילית עמדתם את לבטא שהרחיק מי

 מן הבריטים של גירושם כלפי המאורגן" "היישוב

 דון־ יהודים "רק כך: שאמר גלילי, ישראל הוא הארץ

 היהודים של בכוחם שיש לקוות יכולים קישוטיים

 ארץ־ישראל". את לפנות הבריטי השלטון את לאלץ

 לפעולות בקשר 1946 במאי 7ב־ בהרצאה אמר וכך

העברי": המרי "תנועת

 מערכת על־ידי להשיג ביקשה לא הציונות

 ולא הבריטי השלטון גירוש את לא אלו פעולות

 והדגשת היהודים בידי השלטון כיבוש את

 קטן כוחנו כי בדעתה, חזקה הציונות ...המחברו.

 וכוחנו מכאן להסתלק שליטים לאלץ כדי מדי

 הסכמה בלא בארץ בשלטון להחזיק כדי מדי דל

 שהציונות חשבנו לא מעולם ... בין־לאומית

 ומוסיפים האמנו תמיד שדה־הקרב. על תתגשם

 על הקרקע, על תתגשם שהציונות להאמין

 ההגנה תולדות )ספר ‘ההתיישבות. על העליה,

(1740 עט׳ ג׳, חלק ג׳, כרך
 המרד נס את הרימו ואצ״ל לח״י רק כן, כי הנה

 המוסדות ואילו מארץ־ישראל, הבריטים של לגירושם

 האמינו לא ה״הגנה", לרבות היישוב, של הרשמיים

 מארץ־ הבריטים של לסילוקם התנגדו ואף אפשרי שזה

ישראל.

(1986-1911) ישראל גלילי
 מפקדיה. בקרב רבה סמכות ובעל ה״דוגנה" מראשי

 עם ארצה עלה הרוסית. שבקיסרות אוקראינה יליד

 מנעוריו. ה״הגנה" חבר .1914 בשנת משפחתו

 בין מקשר היה 1921-1920 בשנים הדמים במאורעות

 "הנוער תנועת ממייסדי בתל־אביב. ה״הגנה" עמדות

 ברחובות. ה״הגנה" מפקדת חבר נען. וקיבוץ העובד"

אליהו עם יחד ה״הגנה" במרכז פעל 1935 משנת

 נדבה. יוסף פרום' מארץ־ישראל", הבריטים את גירש "מי *

 חבר הארבעים שנות מתחילת אביגור. ושאול גולומב

 הפו״ש, בנושאי במיוחד פעיל היה הארצית. המפקדה

 תע״ש בענייני טיפל כן והפלמ״דו. הגדנ״ע החי״ש,

 המטה )ראש לרמ״א התמנה 1947 ביולי ב׳. ועלייה

 לקראת בהכנותיה ה״הגנה" בראש ועמד הארצי(

 1948 ספטמבר ועד 1947 מדצמבר העצמאות. מלחמת
 את ניהל המלחמה. בניהול בן־גוריון לדוד שותף היה

 להשתלבותם המחתרות ארגוני עם ומתן המשא

 מהות על בן־גוריון עם הדעות חילוקי עקב בצה״ל.

 החליט הזמנית, הממשלה בקום הרמ״א, תפקיד

 מראשי ממשלות. במספר ושר כנסת חבר היה לפרוש.

ה״הגנה"(. )לכסיקון עבודה" "אחדות מפלגת

 המחתרות ארגוני נגד קנאית עמדה בעל היה גלילי

 הגורמים מבית" "מתנקשים להם קרא הוא )הפורשים(.

 ברצון אותם האשים הוא הציונית. החוץ למדיניות נזק

 הוא טרור. באמצעי מבפנים היישוב על השתלטות

 לאלצם אלא פעולותיהם בהפסקת להסתפק לא תבע

 להערכה זכה הוא זאת, עם מנשקם. כליל להתפרק

 ביטחון כאיש המחתרות ארגוני מצד גם רבה

 קודש היו חייו שכל איבריו, רמ״ח בכל והתיישבות

ולמולדתו. לעמו

גרדום
 הזר הכובש על־ידי לגרדום הועלו מלכות הרוגי י״ג

 והותירו בארץ־ישראל, הבריטי השלטון בתקופת

 אומץ, נפש, מסירות של מפוארת מורשת אחריהם

 במלחמת לסמל הפך הגרדום והקרבה. המולדת אהבת

 את סימל הוא לעצמאותו. העברי העם של החירות

 הזר השלטון שבין ביחסים חדשה תקופה של תחילתה

 לפשיטת סמל היה הגרדום ה״נכבשים". לבין הכובש

 החירות לוחמי נגד האחרון ונשקו השלטון, של הרגל

 בבתי כליאתם באמצעות למגרם הצליח שלא לאחר -

 השליט רצה בגרדום הארץ. מן וגירושם עינתם סוהר,

 הוא וכי עמו שכוחו ללחץ, נכנע לא כי להוכיח הזר

 אמצעי ובכל רמה ביד ולשלוט להמשיך בדעתו נחוש

 השלטון התכוון הפרט את לא והטרור. ההפחדה

 עצמה, החירות שאיפות את אלא הגרדום על להעלות

 אל מחר להצטרף שעתידים אלה את ולהפחיד

 נשק השלטון. טעה גדולה טעות אבל הלוחמים.

 מקום בכל שנכשל כמו חרוץ, כישלון נכשל הגרדום

 נכשל הוא הצארית, ברוסיה נכשל הוא בעולם. אחר

 במלחמת־ .לוחמים עשרות להורג הוצאו שם באירלנד,

 אך המונים, להורג הגרמנים הוציאו השנייה העולם

 עברית היסטוריה שנות אלפי נעקרו. לא המרד תנועות

 העברי העם את הרתיעו לא גרדומים כי הוכיחו

הוקעו עברים מורדים אלפי השעבוד. נגד מלהתקומם



 קוטיק, יעקב ישראלי, יהושע שמואלביץ, מתתיהו מימין: עולם. במאסר הוחלף דינם שגזר למוות נידונים — הגרדום בצל
מרקוביץ יצחק דרורי, יוסף רצון, אשר סינואני, שמעון בן־הר, אברהם דאר, יוסף מזרחי, נחום ערמוני, משה אלקלעי, יעקב

 את עוררו והגרדומים רומי, נציבי על־ידי צלבים על

 האדירה נגד למלחמה ולצאת להתלכד העם

 לא הבריטי השלטון של הגרדומים באימפריות.

 לא המלחמה העם. ואת העברי הנוער את הפחידו

 אלפי את ליוותה הגרדום עולי של רוחם פסקה.

 המלחמה, להמשך אותם וחינכה הדריכה הלוחמים,

 שחרור למען החיים, ולהקרבת נפש למסירות לקרב,

הזר. השלטון מעול המולדת

 חדרי שני בארץ היו הבריטי השלטון בתקופת

ובירושלים. בעכו הסוהר בבית תלייה:
 חבים, אליהו כן־יוסן!, שלמה המלכות: הרוגי ואלה

 אליעזר אלקחי, מרדכי ,גרונו• דם כית־צורי, אליהו
 מאיר ברזני, משה דרזנר, יחיאל נקר, מאיר קשאני,

שוורץ. ומרדכי ויים יעקב חביב, אבשלום פיינשטיין,

(1989-1909) אנדר״ גרומיקו
 .1947 בשנת האו״ם בעצרת ברית־המועצות נציג

 המדיני: העולם את בנאומו הפתיע 1947 במאי 14ב־

 שהגיע בארץ־ישראל, הבריטי השלטון את הוקיע הוא

 מדינה להקים העברי העם בזכות ותמך רגל, פשיטת עד

 היהודים של סבלם את הדגיש גרומיקו משלו.

 ממערב מדינה ששום שעה השנייה, במלחמת־העולם

 על היסודיות. זכויותיהם על להגן יכלה לא אירופה

 להקמת זכותם שלילת את להצדיק אפשר אי אמר, כן,

 אחידה, מדינה הייתה גרומיקו הצעת לעצמם. מדינה

 אם אבל ולערבים; ליהודים שוות זכויות יהיו שבה

 הסכם, לכלל העמים שני את להביא שאין יתברר

 לשתי ארץ־ישראל בחלוקת ברית־המועצות תתמוך

 וגם בעולם, הקהל בדעת ועצמאיות. נפרדות מדינות

 גרומיקו של נאומו התקבל בארץ, העברי הציבור בקרב

 בעת ואכן, העבריות. בשאיפות מלאה כתמיכה

 גרומיקו, הצביע 1947 בנובמבר 29ב־ באו״ם ההצבעה

 בחלק עברית מדינה הקמת בעד ברית־המועצות, בשם

מארץ־ישראל.

כרית־המועצות"( כלפי "אוריינטציה ערך )ראה

(1947-1912) גרדום עולה - דב גרונר
 צעיר בגיל .1912 בשנת בהונגריה נולד גרונר דב

 הצטיין וסבתו. סבו ברכי על והתחנך מהוריו התייתם

 בטכניון הנדסה ולמד בישיבה בלימודיו



 1939 ובשנת לבית״ר התגייס בנעוריו בצ׳כוסלובקיה.
 הצטרף הוא "סקאריה". המעפילים באניית ארצה הגיע

1941 בשנת ולאצ״ל. בראש־פינה בית״ר לפלוגת
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 שנים, מחמש למעלה בו ושירת הבריטי לצבא התגייס

 ומיד ארצה שב המלחמה בגמר היהודית. בבריגדה גם

אצ״ל. של במבצעים חלק נטל

 את אצ״ל פלוגת תקפה 1946 באפריל 23 ביום

 מהבריטים. נשק להחרים במטרה רמת־גן משטרת

 בוצעה אסירים, הובלת של במסווה לתחנה, החדירה

 בין אש חילופי התפתחו בעיצומה אך בהצלחה;

 צריחי על שהוצבו הבריטים השוטרים לבין המתקיפים

 שהיה וגרונר, ורב אצ״ל, חברי שני נהרגו בקרב הבניין.

 ונשבה. בלסתו קשה נפצע ה״סבלים", חוליית ראש

 ארבעה־עשר ועבר רפואיים לטיפולים הועבר רב

בירושלים. לדין הועמד 1947 בינואר 7ב־ ניתוחים.

 משולל הדין בית כי הצהיר משפטו בתחילת מיד

 בלתי שלטון על־ידי שהתמנה מאחר חוקי יסוד כל

 כתב למעשה שהיה הגנה, נאום נשא מכן לאחר חוקי.

 שלטון בארץ־ישראל שהשליטה בריטניה נגד אישום

 והופך חוקי אינו "כשהשלטון והטרור. הזרוע בכוח

 לקום האזרחים של וחובתם זכותם — עריצות לשלטון

 על יגן שלא הודיע לו, הצפוי על שידע למרות נגדו".

 למוות כשנידון המשפט. במהלך חלק ייקח ולא עצמו

 ואש בדם - נפלה יהודה ואש ״בדם רם בקול קרא

 ושהה למוות נידונים לתא הוכנס הוא תקום". יהודה

 זו בתקופה ימים. 105 ירושלים בכלא הגרדום בצל

 קצין חטפו אצ״ל אנשי לשחררו; רבים מאמצים נעשו

 ואכן ערובה. כבני המחוזי המשפט מבית ושופט בריטי
 נעשו בינתיים שוחררו. הערובה ובני ארכה לו ניתנה

 גרונר דב את להציל העולם ברחבי כבירים מאמצים

 על שיחתום כדי כבד לחץ עליו הופעל התלייה. מעץ

 אחר — חתם תחילה המלך. מועצת לפני ערעור בקשת

בו. חזר כך

 הברירה לו ניתנה שאילו גרונר רב כתב מותו לפני

 הדרך באותה בוחר היה הוא חייו את מחדש להתחיל

 אצ״ל חברי שלושה עם בחשאי, הועבר הוא בה. שהלך

 הועלו הם שם עבו. לכלא למוות, שנידונו נוספים

(.16.4.1947) תש״ז בניסן כ״ו ביום לגרדום

(1981-1896) )אצ״ג( צבי אור׳ גרינברג
 (22.9.1896) תרנ״ז בתשרי בט״ו נולד לאומי. משורר

 לבוב, בעיר גדל שבפולין. בגליציה בביאלקמיין,

 שיריו את פרסם 1912 בשנת החסידות. ברוח והתחנך

ובאידיש. בעברית הראשונים

שירים והקדיש לארץ־ישראל עלה (1923) בתרפ״ד

 פרסם הוא קרבנם. ערך בהכרת לחלוצים ומאמרים

 אצ״ג הפועלים. תנועת של ובמאמרים בעיתונים

 יהודים רצח נוכח יד באוזלת היישוב הנהגת את האשים

 ובשנות 1929 בשנת הערבים שערכו בפוגרומים

 והכרה הציונות למטרת ברורה הגדרה ותבע השלושים,

 נתגלעה כך על ארץ־ישראל. על העברי העם באדנות

היישוב. הנהגת לבין בינו קשה מחלוקת

 ומסורת שירה ספרי שבעה הדפיס העשרים בשנות

 עמוקה בליריקה המתמזג פוליטי חזון רצופים שהיו

 רבים מעריצים היו הפוליטית לעמדתו וניגונית.

והחרמה. לרדיפה עד חריפים ומתנגדים

 והאמונה" הקטרוג "ספר הוא בעיניו החשוב ספרו

 גירוש חזון המשיח, בביאת אמונתו ובו (,1937)
 הייתה לספר עברית. מדינה והקמת מהארץ הבריטים

 במלחמתם לח״י על כך ואחר אצ״ל על השפעה

 כובש הם שהבריטים קבע אשר הוא אצ״ג בבריטים.

 מושג את והחיה ממולדתנו, לגרשו שיש )אוקופנט( זר

 מתפלל יהודי "חייל הלשון מטבע ואת ישראל מלכות

 )יאיר(, שטרן אברהם על השפעתו לשלומך". ברובה
 המחתרות, לוחמי ועל לח״י מנהיגי על לח״י, מחולל

 המוסרי התוקף את בשיריו חקק אצ״ג עמוקה. הייתה

 שעולי בכך לעצמו גדולה זכות וראה החירות למלחמת



 אצ״ג הזהיר הנבואי בחזונו משיריו. ציטטו הגרדום

 ההשמדה מפני פולין יהודי את השלושים בשנות

המתקרבת.

 כל את להדפיס ביאליק" "מוסד החל 1991 בשנת

 החורגת בסגולה מתייחדת אצ״ג של שירתו כתביו.

והנבואה. החזון עבר אל הספרותי, המימד מן

 הניח (.8.5.1981) תשמ״א העצמאות ביום נפטר
 לח״י, חברת טור־מלכה, עליזה המשוררת - אישה

ילדים. וחמישה

התקשרות ניסיון - הנאצית גרמניה
 כריתת חייב יאיר שחיבר התחייה" ל״עיקרי ז׳ סעיף

 העברית החירות במלחמת המעוניינים כל עם בריתות

 היה זה עיקרון במישרין. לה לסייע המוכנים אלה ועם

 והתקשרויות הסכמים לגבי וכמה כמה אחת על יפה,

 בחוגים ידוע היה מאצ״ל הפילוג אחרי זרים. גורמים עם

 אויבי עם חוץ קשרי ליצור משתדל שיאיר מסוימים

 הגרמנים. עם גם ואולי האיטלקים עם - בריטניה

 איטלקי סוכן להפעיל הצליח הבריטי האינטליג׳נס

 משא אתם וניהל יאיר אנשי עם במגע שבא מדומה

ירושלים"(. "הסכם ערך )ראה ומתן

 והסבר ניתוח מצריך הדבר גרמניה, עם לקשר אשר

 הנאצית גרמניה עם הראשון הממשי הקשר יסודי.

 הסוכנות של המדינית המחלקה ראש על־ידי הושג

 זה היה .1933 בשנת ארלוזורוב, חיים הד״ר היהודית,

 היה ההסכם אמנם )ה״טרנספר"(. ה״העברה" הסכם

 הביא בדיעבד אך מדיני, אופי בעל ולא שתדלני

 בזאת והציל גרמניה מיהודי רבבות של ארצה לעלייתם

 רציני, יותר הרבה קשר נכסיהם. ומקצת חייהם את

 יהודי כל של )פינוי( לאווקואציה להביא היה שצריך

 על־ תוכנן יהודים, מיליון חצי בכך ולהציל ה״רייך"

 בגרמניה. הרוויזיוניסטים מנהיג קארסקי, גיאורג ידי

 באותה הגרמני. החוץ משרד להתעניינות זכתה הצעתו

 כלפי אסכולות שתי הגרמנית בהנהגה היו העת

 לפיה פוליטיק", ה״ריאל - האחת והציונות: היהודים

 או למדגסקר אולי מאירופה, היהודים את לגרש צריך

 - השנייה באסכולה הדוגלים ואילו אחר; למקום

 הגמורה להשמדתם נפשם נשאו פוליטיק", ה״אידיאל

אירופה. יהודי של

 ז׳בוטינסקי של הסכמתו את ביקש קארסקי

 היו שלא מטעמים סירב ז׳בוטינסקי אך לתכניתו,

 סגל, חרמן שיזם הגרמנים, עם אחר הסכם ענייניים.

 יהודי של חייהם להצלת הביא רוויזיוניסטי, מנהיג

 בשלב לארץ־ישראל רכושם להעברת ואף דנציג

 לארץ־ישראל, ברנד יואל של שליחותו יותר. מאוחר

 ומתן משא לנהל כדי הגרמניים, השלטונות בהסכמת

 על־ הוכשלה - הונגריה יהודי מיליון של להצלתם

 באירופה, היהודים מצב היה 1941 בשנת הבריטים. ידי

 רע. בכי גרמני, כיבוש תחת היה ממנה גדול שחלק

 רכושם עבודה, ממקומות גורשו הם הופקעו, זכויותיהם

 נעקרו יהודים כפייה, עבודות לגביהם הונהגו הוחרם,

 והוכרחו בגטאות נכלאו הם אירופה בבירות מביתם,

 ללמוד היה אפשר הזה התיאור מכל צהוב. טלאי לענוד

 תחושת של שמץ בו היה לא אך וגזירות, רדיפות על

 היה )יאיר( שטרן אברהם להתחולל. העומד אסון

 וההרגשה החרדה קננה שבלבם ביישוב מהיחידים

 כי סבר הוא לבוא. העתיד הנורא האבדן של המעיקה

 גרמניה. עם הסדר יימצא לא אם תושמד אירופה יהדות

 למפקדי אמר הגרמנים", עם לדבר להתחיל "צריך

 שנים היישוב מנהיגי שעשו כמו "לפחות המחתרת,

לכן". קודם אחדות

 הצלת הוא השעה צו כי הכרה חדור היה יאיר

 תבוא לא היהודים הצלת כי טען הוא אירופה. יהדות

 והיא העברי העם אויב היא בריטניה כי בריטניה, מידי

 כדי בהשמדתם, אלא היהודים בהצלת מעוניינת אינה

 כך, ואם בארץ־ישראל. בריטי ערבי שלטון להשיג

 תכניתם כי הגרמנים את לשכנע צריך ברירה. אין

 לארץ־ישראל מחוץ היהודים של טריטוריאלי לריכוז

 לא הזה הריכוז בחשבון; באה איננה מדגסקר( )כמו

 עצמם. היהודים על־ידי אלא הגרמנים על־ידי יתבצע

 כי גרס אך ישתכנעו, שהגרמנים בטוח היה לא הוא

 בתוצאת לשאת מוכן היה ואף זאת, לנסות חובה

מעשהו.

 לבוא הורה הוא ועשה. קם הוא דיבר, רק לא יאיר

 תכניתו. את להם להציע כדי הגרמנים עם במגע

 רחבה השכלה בעל אדם לובינצ׳יק, נפתלי שליחו,

 נציג עם נפגש הוא לביירות. בא זרות, שפות ודובר

 עמו ודן פון־הנטיג, אוטו הגרמני, החוץ משרד

 היסוד "קווי בשם שכונתה המחתרת, בתכנית באריכות

 )לח״י(". בישראל הלאומי הצבאי הארגון הצעת של

 בפתרון לגרמנים הארגון של סיוע כללה התכנית

 לארץ־ישראל, אווקואציה באמצעות היהודים שאלת

 ההיסטוריים. בגבולותיה היהודים מדינת תוקם שבה

 האדם כוח את צבאית הכשרה להכשיר הארגון הציע כן

 והנהגתו, הדרכתו תחת ולארגנו אירופה של היהודי

 מלחמה בפעולות והשתתפות צבאיות יחידות במסגרת

 משוכנע היה יאיר ארץ־ישראל. של כיבושה לשם

 לארץ־ תגיע לא ולעולם במלחמה תפסיד שגרמניה

 הצבאיות בזירות המאורעות שמא חשש הוא ישראל.

 יחושו ושהגרמנים שנראה מכפי יותר מהר יתפתחו

 אירופה יהודי את לחסל ויחליטו המתקרב קצם את

מהבמה. ירדו בטרם



 ונגנז הגרמני החוץ משרד לארכיון הגיע התזכיר

 פלשו ובינתיים לבוא, איחרה מגרמניה התשובה בו.

 הגולשת אותן. וכבשו וללבנון לסוריה בעלות־הברית
 לובינצ׳יק אותו. ואסרה לובינצ׳יק את גילתה הבריטית

 שאר עם יחד הוגלה מכן ולאחר מזרע למחנה הובא

 גם ממחלה. נפטר ושם לאפריקה, המחתרת אסירי

 המשך את יאיר זנח לא לובינצ׳יק של כישלונו לאחר

 בשעה כי לזכור חשוב גרמניה. עם לקשר ניסיונותיו

 ידע לא הוא גרמניה עם הקשר רעיון את הגה שיאיר

 גירושים על רק אלא הסופי", "הפתרון על מאומה

 ועידת כפייה. לעבודות ומחנות ריכוז מחנות המוניים,

 ימים שמונה ,1942 בינואר 20ב־ רק נערכה ואנזה

 1941 בשנת הבריטים. על־ידי נרצח שיאיר לאחר
 לח״י, מרגז חבר לימים ילין־מור, נתן על יאיר הטיל

 בדברים לבוא (1) משולשת: בשליחות לאירופה לצאת

 קשייה ירבו פיה שעל משותפת, תכנית על הגרמנים עם

 התיכון במזרח בריטניה של תכניותיה וישובשו

 לארץ־ יהודים אלפי ומאות רבבות ממשלוח כתוצאה

 כמה עם קשרים לקשור (2) והולך; גובר בזרם ישראל

 של מסוימת ממידה שנהנו הבלקן, בארצות ממשלות

 יהודיהן את לשלוח ולשכנען בגרמנים, אי־תלות

 ארצות אותן יהודי את לשכנע (3) לארץ־ישראל;

 הדרכים בכל להגיע בידיהם ולסייע ארצה לעלות

האפשרי. ובהקדם הקיימות

 שליחותו את לבצע ילין־מור נתן הספיק בטרם אך

 עתה נחוץ הוא כי לו נראה שכן חזרה, יאיר לו קרא

 אשר המחתרת, של ההסברה ענייני ניהול לשם בארץ

 בניין מהנדס שהיה ילין־מור, והתדרדר. הלך מצבה

 דיסקין, הקבלן אצל בעבודתו שליחותו את והסווה

 שהספיק לפני הבריטית הבולשת על־ידי בסוריה נאסר

 שלושה לאחר בחלב. הסוהר לבית והועבר ארצה לשוב

 המעצר במחנה ונכלא לארץ הוחזר חקירה של שבועות

 חברי עשרים של בבריחתם מלטרון ברח הוא במזרע.
המנהרה. דרך לח״י

 לח״י קשרי פרשת תמה ילין־מור של מאסרו עם

 הציונית כשההנהגה הימים, באותם גרמניה. עם
 שייאותו כדי בריטניה שלטונות עם להתמקח הוסיפה

 היה לצבאה, להתגייס ליהודים ויתירו חסדם ברוב

 יומם שהגה היחיד ישראל, חירות לוחמי מחולל יאיר,

 הזה. בכיוון לפעול וביקש אירופה יהדות בהצלת וליל

 היהודי העם של גורלו רק עמד מעייניו בראש

 מדינות של במשטריהן תלויה שהייתה והצלתו,

 שהדמוקרטיות ובעוד בזו. זו ובמלחמותיהן אירופה

 עוינים הטוטליטאריים המשטרים וגם המערביות

 סבר — היהודי העם הרי היהודי, העם את ורודפים

 כל במלחמותיהן. מעורב להיות צריך אינו - יאיר

 האשמה את לח״י ועל יאיר על להעליל הניסיונות

 מרושעות היו - הנאצי השטן עם התחבר שיאיר

 לעם היטלר שעולל מה ידעו שהכול לאחר בדיעבד,

 העלה לא - הזה בצעד נקט שיאיר בזמן היהודי.

 עם, השמדת של זוועה שתיתכן בדעתו איש עדיין

התרחשה. שאמנם כפי

(1948-1923) יעקב גרנק
 "דב או הגבוה" כ״הבלונדיני ברבים התפרסם

 לעוז אגדה שהפך ישראל, חירות לוחם הבלונדיני".

למד שבפולין. בלוח׳ 1923 ביולי 22ב־ נולד ולגבורה.

 ותלמיד מצטיין ספורטאי היה יהודי־פולני. בבית־ספר

 לארץ־ישראל. לעלות שאף צעיר מגיל מוכשר.

 של החשאים לתאים והתגייס לבית״ר הצטרף בנעוריו
 ברח העולם, מלחמת בפרוץ ,1939 בשנת בפולין. אצ״ל

 בצבא לחמו ושניהם לווארשה קוטליצקי ברוך חברו עם

 הגרמני בשבי נפלו הם העיר. הגנת על הפולני הקומנדו

 לעלות הצליח 1941 בשנת מהרכבת. שניהם ברחו אך

 ללח״י. הצטרף באצ״ל הפילוג על לו ובהיוודע ארצה,

 כך ואחר בנוטרות מה תקופת שירת יאיר רצח אחרי

למחתרת. להתמסר שב

 ועד המחתרת של רבים במבצעים השתתף רב

 1945 בשנת קרבי. ובכישרון לב באומץ התפרסם מהרה
 ברוב השתתף מכן ולאחר זעירה, ללוחמה לקורס נשלח

 מרכז על התקפה נשק, החרמות לח״י: של הפעולות

 שדה על התקפה בירושלים, הבריטית הבולשת

 אלדד, ד״ר של שחרורו סירקין, כפר ליד התעופה
 של פעולות הבריטי, האינטליג׳נס בניין על התקפה

 ועוד. בריטיים, יעדים ותקיפת מוקשים הנחת

 יצא 1947 בשנת פעמים. כמה נפצע אלה במבצעים

 בראש יצא בשובו לאיטליה. המחתרת בשליחות

 האזור את לטהר ולשומרון, לשרון לח״י מחלקת

88 בצה״ל 8 חטיבה הקמת עם הערביות. מהכנופיות



 את והוליך 89 בגדוד לח״י פלוגת למפקד התמנה

 אל ועיראק "דני" מבצע בקרבות לניצחונות פלוגתו

המערבי. בנגב סואידן

 בדצמבר 26ב־ חפיר אל ע׳וגה על בקרב נפל דב

 עליו כתב גרינברג צבי אורי לאה. אישה, הניח .1948

 ישראל. בצבא דב סרן והוא הסיקריק את "קינה בשיר

 לא משנאיו של מימיהם כל אשר אש, גזע היה הוא

לכבות". יכלו

חבלה נעמן, גשר

 22ב־ שנערכה "נעמן", בגשר לח״י של חבלה פעולת
 הגשר, העברי". המרי "תנועת במסגרת 1946 באפריל

 התחבורה בעורק חשוב אובייקט היה עכו, ליד הנמצא

 הפעולה ביום בדרום. מצרים לבין שבצפון סוריה בין

 מחיפה במונית קטנות בקבוצות הלוחמים הועברו

 את לפוצץ הייתה התכנית לגשר. הקרובה לחורשה

 דרומה מטרים, עשרות לאורך במסילה ולחבל הגשר

לגשר.

 )"הקולהוזניק"(. בנטוב יעקב הופקד הפעולה על
 החבלנים. קבוצת על אחראי היה )נדב( ערמוני משח

 )שרה( ערמוני חנה בנות: שתי גם השתתפו בפעולה
 עמדת הוצבה המשמר בית ליד )נילי(. מרפיש וחנה

 דר ויוסף )אורי( רדומיסלבקי משה הסחה. זוג אבטחה,

 בידיו וכבלוהו השומר על להשתלט הצליחו )חנן(

 מסילת ולאורך לגשר מתחת הונחו המוקשים וברגליו.

 מן שנסעה הרכבת גלגלי שקשוק נשמע לפתע הברזל.

 המוקשים את לפוצץ הייתה אמורה היא צפונה. המפרץ

 אבל נזקים, ולסבול הפסים מן לרדת המסילה, שעל

ניגשו החוליה אנשי להינצל. הגשר היה עלול בזה

עכו ליד נעמן, גשר

 את סיימו הם המסילה. מוקשי את לנתק בקדחתנות

 הרכבת. של בואה לפני אחדות שניות ממש מלאכתם

 מיד בשלום. עברה פועלים, מלאה שהייתה הרכבת,

 כשהרכבת והופעלו המטענים שוב חוברו מכן לאחר

 אדיר. נפץ בקול הגשר נהרס תחילה רחוקה. הייתה

 ואבנים. אדנים המסילה, פסי באוויר עפו מכן לאחר מיד

 בנפרד. דרכו את עשה אחד כל כסדרה. התנהלה הנסיגה

 הגיעו דבר של בסופו אך מסריק, בכפר נקבע המפגש

 למחרת יפות. פנים בסבר נתקבלו שם אושה, לקיבוץ

לחיפה. הקיבוץ של בטנדר הלוחמים הועברו



ד
(1966-1914) ג׳ון (D’Arcy) ד׳ארסי

 בארץ־ הבריטי הצבא של העליון המפקד בריטי. גנרל

 פעלה כהונתו בתקופת .1946-1945 בשנים ישראל

 נגד המחתרות פעולות וגברו העברי" המרי "תנועת

הזר. השלטון

מחתרת דואר

 הוא מחתרתי ארגון חברי בין הסדיר הפנימי הקשר

 פעולותיו. ביצוע ולצורך קיומו לעצם הכרחי תנאי

 על יקשה הדרגים כל בין ומאורגן קבוע קשר בהעדר

 הדבר היה טבעי לכן במשימותיה. לעמוד המחתרת

 יהיו חשאית, מסגרת שהיא במחתרת, הקשר שאמצעי

 האזרחיים. בחיים המקובלות מהשיטות בעיקרם שונים

 לשלוח לא זהירות: כללי מחייבת במחתרת ההתנהלות

 הנמענים אחרי מעקב מחשש הדואר, דרך מכתבים

 המחתרת, בענייני בטלפון להשיח לא והמוענים;

 אלחוט, במכשירי להשתמש לא להאזנה; מחשש

בזה. וכיוצא

עיקריות: קשר מערכות שלוש פעלו בלח״י

עצמם; לבין לח״י מרכז חברי בין הקשר מערכת .1

 האחראים לבין לח״י מרכז חברי בין הקשר מערכת .2
הסניפים; על והאחראים המחלקות על

 המחלקות על האחראים בין הקשר מערכת .3

 התאים על האחראים לבין הסניפים על והאחראים

עצמם. לבין וביניהם שבאחריותם, והיחידות

 עצמם לבין ביניהם לח״י, מרכז חברי בין הפנימי הקשר

 התנהל הסניפים, ועל המחלקות על האחראים ועם

 זה לתפקיד מונו כלל בדרך "מקשרים". באמצעות

 של לבם תשומת את פחות עוררו הן שכן בחורות,

 הש״י אנשי ושל הבריטים הסיור ושוטרי הבולשת אנשי

 שטרן אברהם של האחרונה המקשרת ה״הגנה". של
 ילין־ נתן של המקשרת שפירא; חסיה הייתה )יאיר(
 של המקשרת )רינה(; בלוד חווה הייתה )גרא( מור

 של וכמקשרת בן־עמי; דרורה הייתה אלדד ישראל

שמיר. שולמית אשתו, שימשה )מיכאל( שמיר יצחק
 התפקידים ובעלי האחראים עם המרכז של הקשר

 באמצעות והתבצע יומיומי, כלל בדרך היה הבכירים

 "פתק". החברים בפי שנקרא מכתבים דואר משלוח

 שימוש תוך ובקצרה, צפוף יד בכתב נכתבו אלה

 נייר על לכתוב הקפידו הפתקים את ובכינויים. בקודים

חירום. בשעת ולבלעו הפתק את ללעוס שייקל כדי דק,

 מיד להשמידם חובה הייתה הפתקים מקבלי על

 בשנת זניח. היה סתר בכתב השימוש קבלתם. לאחר

 ללימוד מיוחד קורס גפנר בנימין ארגן אמנם 1946

 ביחידת המקצועי הידע את שרכש לאחר סתר, כתבי

 נעשה לא כאמור אך הבריטי, הצבא של הקומנדו

 יפענחו שהבריטים הסכנה בגלל הזה, בידע שימוש

הסתר. כתבי את

 האחראים לבין המחלקות על האחראים בין הקשר

 באמצעות או התנהל שלהם והיחידות התאים על

 במסירת או המקשרים, על־ידי דואר דברי העברת

קבועים. במפגשים בעל־פה הוראות

 במקומות או קפה בבתי התקיימו לא קשר מפגשי

 לחיפושי מועדים היו אלה ומקומות הואיל שעשועים,

 בעיקר המחתרת דואר פעל לכן הבולשת. של פתע

 גינת שינקין, )גינת הציבוריים ובגנים ברחובות

 כאשר ועוד(. בתל־אביב, רוטשילד ושדרות גרוזנברג

 נקבעו בערים, בקביעות לסייר החלו הבריטים

 כאשר מרובעים, קטע במסלולי ברחובות המפגשים

90 השעון, כיוון נגד וחברו השעון כיוון עם הולך אחד



 ממושכת עמידה יחייב ולא מקרי ייראה שהמפגש כדי

הרחוב. בפינת ומחשידה

 והצטרפות המחתרת התפתחות עם הזמן, במרוצת

 חברי של הקשר מפגשי נערכו אליה, רבים אוהדים

 בדירות גם הבכירים התפקידים ובעלי המרכז

 בערים שונות בנקודות האוהדים. של ובמשרדים

 בעיקר קשר, תחנות או דואר תחנות הוקמו ובפריפריה

 חופשית הייתה אליהם שהגישה מקומות - בחנויות

 קיוסקים. הלבשה, חנות מספרה, מכולת, כגון לציבור,

 נחלת ברחוב )רינה( בלוך חווה של המשפחתי הקיוסק

 במשך שימש בתל־אביב, דוד מגן כיכר ליד ,2 בנימין

 דן. גוש באזור לח״י של הראשית הקשר כתחנת שנים

 ושם כלקוחות, לקיוסק ניגשים היו המחתרת חברי

 גפרורים בקופסאות מוסתרים שדרים ומוסרים מקבלים

 לתעודתו. מופנה דואר דבר כל היה משם וסיגריות.

 ולאסירים לעצירים המיועד בדואר גם טיפלה רינה

 מצאו היתר בין בארץ. המעצר ומחנות הכלא בתי בכל

 — ו״דומעש״ ״החזית״ - לח״י עיתוני גם דרכם את
רינה. של הקיוסק באמצעות המחתרת אסירי אל

 הכלואים לח״י חברי עם לגאלי הבלתי הדואר קשר

 הביקורים, בעת משפחה קרובי באמצעות התקיים

 דברי העבירו אשר וערבים יהודים שוטרים ובאמצעות

 וחלקם שכר, תמורת חלקם בעל־פה, ומסרים דואר

 למחתרת. לסייע והתנדבות רצון מתוך - תמורה ללא

 ורבנים. עורכי־דין על־ידי גם הכלא לבתי הועבר דואר

 ידיו כפות בתוך מכתבים נושא היה לוין אריה הרב

 דברי ידיהם. לחיצת בעת האסירים ידי לתוך ומשלשם

 ובחפצים בבגדים מזון, בחבילות גם הוברחו דואר

שונים.

 דואר להעברת בלדרים שימשו המוניות נהגי אף

 בתל־ רוטשילד בשדרות "עתיד" מוניות נהגי מחתרת.

 ולחיפה. לירושלים לח״י עיתוני את מסיעים היו אביב

 מושבעים אוהדים שהיו "חשמונאים", מוניות בעלי

הארץ. רחבי לכל שליחויות ביצעו לח״י, של

 בחוץ־ הסניפים לבין לח״י מרכז בין הדואר קשר

 מכתבים אך שליחים, באמצעות לרוב התקיים לארץ

 הדואר סניפי באמצעות גם ונתקבלו נשלחו וחבילות

ואוהדים. לח״י חברי עבדו שבחלקם הממשלתיים,

תל־אביב ,30 דיזנגוף

 8 יעל ברחוב לח״י אנשי שביצעו ההתנקשות לאחר
 נערכה משטרה, קציני שלושה בה שנהרגו כתל־אביב,

 במחתרת. ולנקם למצוד תל־אביב-יפו משטרת כל

 ימים שבוע נקם פעולת נערכה הראשון המצוד בעקבות

 הקיפה בינואר 27ב־ יעל. ברחוב ההתנקשות לאחר

באחת שבחדר ,30 דיזנגוף ברחוב הבית את המשטרה

)סעדיה( ז׳ק וזליג )חרותי( אמפר אברהם

 המחתרת: מאנשי ארבעה שעה באותה ישבו מדירותיו

 )ישקה( יעקב סבוראי, משה החדר; שוכר ז׳ק, זליג
 בחוברת מסופר כך אמפר. ואברהם )אליאב(, לבשטיין

תש״ד: משבט חירות" לוחמי נפלו "איך

 החדר את עזב יעקב לארבע. קרוב הייתה השעה

 חזק צלצול נשמע פתאום הכיסא. לבית ונכנס

 בעלת יותר. ומהסס רפה שני, אחריו וממושך.

 צעדים שמע יעקב הדלת. את פתחה הבית

 ז׳ק. של חדרו אל - שמאלה ופונים מתפרצים

 על שכב ז׳ק זליג בחדר? כך אחר התהווה מה

 משה בספר. רגע אותו ועיין מתקפלת מיטה

 ספר הוא וגם החלון ליד מיטה על שכב סבוראי

 שמו לא נפתחת, הדלת את שמעו כשהם בידו.

 החוזר הוא חברם כי בחשבם הראשון, ברגע לב

 ממקומותיהם. כולם זינקו מיד אולם מהשירותים.

 בראש חיות. פריצי שלושה עמדו החדר בפתח

 לשמאלו ודווד, סרג׳נט לימינו מורטון, צעד

 אקדחיהם - שלושתם אחר. בריטי סרג׳נט

 הבחורים עמדו כזו בצורה מופתעים שלופים.

 הדרך, באמצע עמד נכנס, מורטון ידיהם. והרימו

 ושוב. הנה מתרוצצות עיניו רוצח. פני פניו

 וירה אמפר אברהם מול אקדחו את כיוון פתאום

 אקדחו הפנה כך אחר מיד יריות. שלוש בטנו אל

 וירה הסתובב שוב ז׳ק. זליג אל יריות שלוש וירה

 כבר שסבוראי לאחר סבוראי. במשה יריות שתי

 אחד מטר של וממרחק מורטון אליו ניגש נפל

 שפגעה יריה עוד וירה רקתו אל אקדחו את כיוון

 ששלושתם בטוח שהיה לאחר סבוראי. של בלסתו

 בית לעבר פרץ שנית, אקדחו את טען "גמורים"

 אחר מיד הנעולה. בדלת יריות 6-5 וירה הכיסא

 בראשותו בריטים, בלשים עדת לחדר התפרצו זה

 בפצועים בעטו הם וילקינס(. )המכונה וילקין של

 בפניהם ירקו צד, אל מצד אותם הפכו הנאנחים,

 על "לאומיות" קללות גם נשמעו בקול. וצחקו
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 עטוף חפץ איזה לו הביא הבלשים אחד החיפוש.

 בשעת המעילים. אחד יד על הניחו וילקין בנייר.

 וסחבום צד אל מצד הפצועים את הפכו החיפוש

 רימוני שני נמצאו החיפוש בתוצאת הרצפה. על

 הבלשים ידי על במתכוון שהוכנס ואקדח סרק

 היה צריך הבלש(. שהגיש החבילה אותה )כנראה

 כשנשמעו יעקב? עם אירע מה הרצח. את "לנמק"

 האשנב, דרך טיפס הנעשה. את הבין היריות,

 ג׳. מקומה לרדת והתחיל צר בצינור בחוץ נאחז

 מלמטה הצינור. את שלפת מטפס בצמח נעזר הוא

 כי היה שברור פי על אף יריות, מטר עליו ניתך

 לידי להגיע הוא ומוכרח להימלט דרך לו אין

 כדור הבית. את המקיפים והשוטרים הבלשים

 הכאב למרות התחתון. בחלקו לגופו חדר אחד

 מכאן לקרקע. הגיעו עד מהצינור הרפה לא

 רואים באין ושם לבית מעבר והעבירוהו לקחוהו

 בו בעטו דם, שותת כשהוא עליו התנפלו

 ראשו בשערות תפשו בידיהם, היכו ברגליהם,

 הגישו פעמים כמה המרצפת. אבני אל והשליכוהו

 החורקות: שיניהם מבין וסיננו לרקתו אקדוחיהם

 שתק, יעקב בראשונה נבזה! יהודי נהרגך, כאן

 אינם אנגלים, ג׳נטלמנים התפרץ: פתאום אך

 שטף ורק פסקו ההכאות בפצוע. להתעלל בושים

 לאחר שעה כחצי עוד. ניתך "לאומיות" קללות

 את להשביע גבוהים משטרה קציני הגיעו זאת

 הראשי המפקד ג׳יילס, ביניהם ב״ניצחוך, עיניהם

 הקט מייג׳ור הרינגטון, מייג׳ור הבולשת, של

 יד על עמדו הם חולדה(. ממשפט )הידוע

 עוד עברה הנאתם. על כיסו לא וכלל הפצועים

 אדום". דוד "מגן של האמבולנס הגיע שעה, חצי

 דרשו הם החיצוניים, הפצעים את חבשו החובשים

 "להדסה", אמפר ואת ז׳ק את להעביר בתוקף

 הקצינים אולם האנושים. פצעיהם מפאת

לא..." "לא... בלעג: ענו הגבוהים

 לשני להזריק היהודים החובשים של בקשתם

 על להקל כדי מורפיום, קשה הפצועים

 מפיו מוחלט ואיסור בסירוב נתקלה מכאוביהם,

 הללו הנבזים היהודים דבר, "אין וילקין: של

 כבר עברו בינתיים ירד, כבר הערב לכך". ראויים

 המשטרה. של טנדרים שהובאו עד - שעתיים

 הפצועים, את הטעינו האלה הטנדרים על

 לתוך וזרקום סחורות כמטען בגסות, טילטלום

הטנדרים.

 הממשלתי החולים לבית הובאו הפצועים

 קלים ומשה יעקב של פצעיהם כי מצאו כאן ביפו.

 מסוכן. שהיה וז׳ק, אמפר של מצבם לעומת יותר

 שולחן על אותם הניחו ובכבד. בקיבה נפצעו הם

 אמפר. בתשע ז׳ק, נותח בשמונה הניתוחים.

הנרקוזה מן כשהקיצו כשלדים. נראו כבר שניהם

 מעיניהם תפחו, בטניהם ייסוריהם. החלו -

 המוות, מלאך הציץ כבר מאוד העמוקות

 מזמן לגמרי, קרובות לעתים נעצרו נשימותיהם

 מורפיום. זריקות להם להזריק הכרח היה לזמן

 התחננו וסבוראי לבשטיין קצרה. הייתה ההשפעה

 מיד להזמין החולים בית ומנהלת הרופאים בפני

 ייסוריהם לשווא. דם. עירוי לשם מרכוס ד״ר את

 האכילו ועצמו. הלכו ואמפר, ז׳ק השניים, של

 האוכל היה טיפות טיפות מלאכותי. באופן אותם

 אחר ומיד המרוסקות קיבותיהם אל נוטף המימי

 האלה הייסורים כל עם אותו. מקיאים היו - זאת

 קציני היו לפעם מפעם הכרתם. מהם סרה לא

 הפצועים. חדר אל נכנסים גבוהים משטרה

 המתפעל כאדם סביבם מתרוצץ היה מורטון

 מפניו, סר לא הרצח ונצחונו. גבורתו ממעשה

 ובלשים שוטרים פסקה. לא המשמרות תכונת

 חצר החדר. ואת החולים בית את מילאו לעשרות

 הכן. במצב צבאי לקסרקטין דמתה החולים בית

 לעזוב האחיות על אסרו אף הראשונים בימים

 עינויי של ימים ארבעה עברו כך החולים. בית את

 1) תש״ב בשבט י״ד בשבוע, הראשון ביום מוות.
 ואמפר ז׳ק נרדמו בוקר לפנות (1942 בפברואר

 אולם קצת. להם הוקל כי היה נדמה קלה. לשעה

 עזבו כוחותיהם כמה. פי ייסוריהם גברו בהקיצם

בפניהם הדיבור. כושר מהם שניטל כמעט אותם,

 ז׳ק זליג עצם הצהריים בשעות דם. טיפת אף -

אמפר. אברהם - אחריו כשעה לנצח. עיניו את

 והועמדו החלימו סבוראי ומשה לבשטיין יעקב

 שניהם הזמן במרוצת עולם. למאסר נידונו הם למשפט.

הסוהר. מבית נמלטו

 במחסן התפוצצות - 80 דיזנגוף

 במחסן התפוצצות אירעה 1945 בדצמבר 26 בליל

 דיזנגוף ברחוב לח״י של הלוחמת החטיבה של המרכזי

 בו ושכנה "המסגרייה", כונה המחסן בתל־אביב. 80

 למסגרייה ניגשו הערב באותו הכימית. המעבדה גם

 )יעקב ויורם גורנשטיין( )יצחק יוסקה לח״י, חברי שני

 ההלחמה. מכשירי של בדיקה לערוך כדי אחרוני(,

 שנדלקו האנשים שני התפוצצות. אירעה לפתע

 לכבות הצליחו בקושי ואך החוצה פרצו האש, בלשונות

 החולים לבית אותם הובילה מונית בבגדיהם. האש את

 שהצילה רפואית עזרה קיבלו שם ברמת־גן, "פעילן"
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 הנגבי(, )עמנואל ואדם הלוחמת, החטיבה על האחראי
 למנוע הצליחו והשניים תל־אביב, אזור על האחראי

 מה כל את ולהציל הכימיים החומרים התלקחות את

 השוטרים הגיעו בטרם המחסן מן להוציא שיכלו

 אך אדם, את לעצור ניסו האחרונים למקום. היהודים

ממנו. להרפות אותם "שכנע" זה

)המעש( טאט ד׳
 לאור שיצא באידיש הלאומי הצבאי הארגון ביטאון

 עורכי השנייה. מלחמת־העולם לפרוץ עד בפולין

 מרלין. ושמואל ילין־מור פרידמן נתן היו הביטאון
 היהודים המוני אל אצ״ל השקפות את הביא הביטאון

 1939 אפריל מאז אירופה. במזרח גם והופץ בפולין,
 בארץ־ הנעשה על וסקירות ידיעות וכלל כיומון הופיע

 "המעש" העברי בשם הופיע טאט" ה״די ישראל.
 נתן של בעריכתו ,1945 מנובמבר החל לח״י בשבועון

לח״י. מרכז חבר ילין־מור,

(Daniel Day) דניאל ד״
 שפעלו והמוכשרים הפעילים הבריטים הבלשים אחד

 באזור המחתרות נגד (c.i.d). הארצישראלית בבולשת

 רוצחו מורטון, ג׳ופרי הקצין של פיקודו תחת תל־אביב

יאיר. של
 שלמה היהודי הקצין עם דיי הסרג׳נט עבד תחילה

 לח״י על־ידי שהוטמן מוקש בהתפוצצות )שנהרג שיך
 התגורר דיי (.1942 בינואר בתל־אביב 8 יעל ברחוב

 קבוצת על אחראי והיה דהיום( )הקריה בשרונה

 תל־ בחוצות לפטרל היה שתפקידם בריטים שוטרים

 על אחראית הייתה בראשותו זו קבוצה והאזור. אביב

 אהרונסון( )ירחמיאל אלישע "י לח איש של הריגתו
 לכידתו ועל 1944 בפברואר בתל־אביב מזא״ה ברחוב

 בתל־ החשמונאים ברחוב שמואלביץ מתתיהו של

.1944 באפריל אביב
 ואנשל )ראובני( שפירא חסיה את גם עצר דיי

במרס בתל־אביב רוטשילד בשדרות בדירה שפילמן,

were billete

day

all

or■ )

escorts

they

IT) These squads were under my command and were all British, we

 ih Saroha" camp,‘ and patrols were carried out at any time of the'ז

night’in any place I cared to send the men. They also had to ao

'for money'and important people, guarding courts etc: in other words
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Were the tough squad and ready for anything. I'h
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the arrest of Smuelevitz in Hasnmohaim Street, and the shooting of Aronovitz
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the arrest arid subsequent finding of the hide out in the Hatiqva ^tr:
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Smuelevitz, Aronovitz and the others were all responsible for there own give 

'away, in all cases they started to run before they had been questioned in
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any way! Smilelevitz ran down one street, threw away a
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"a garden and was caught around the hack! He was fired 

ri'aifled Atwood, arid I think would have been killed if I
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for I Stopped Atwood am! others from further shooting. In fact I be'leive I
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did say to Smuelevitz that he ׳..׳?

* found

' squad was responsible for

packet,

at bv a

had not

turned into

constable

been present,

lucky to be alive! After his arrest,

the package to contain a bomb, and near the place where he ran we 

found a fully loaded Beretta automatic. I am sure he threw away the bomb,

but I have always wondered if-the automatic was his, for I did 
ר־ יי  ci r b n ־ — ׳ ל ■ ׳ ׳ ■ > ׳ .׳ ׳   k—
with it, but Atwood said he had it in his hand. The case of Ar 
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'well known to you, but. one thing I would like to get straight,

at Constable Cockerton, it was a'Polish "Nagent" pistol which 
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was a very brave boy, for he came down the stairs and attacked
'j'bund 'he could not get out on to the roof. I do not think

stopped the patrol and gone sifter him, only he started to

tfob'r 'film! ,lust, a little more nerve and he would have

he

he

us

I would

did fire

had. He

after he

run as soon as we

got away with it!
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 קשור שהיה - הדירה בעל הלשנת בעקבות ,1944

 של המודיעין מחלקת מפקד פריצקרי, ישראל עם

 הבולשת עם פעולה בשיתוף חשוד שהיה אצ״ל

 זו עובדה דיי. סרג׳נט באמצעות קשריו את וקיים

 בארכיונו שנמצא במכתב עצמו דיי על־ידי אושרה

 על־ להורג הוצא פריצקר גפנו". בנימין של הפרטי

לח״י. ידי

 והיה השרון, ובאזור חיפה באזור גם פעל דיי

 מעונשה להתחמק הצליח אך המחתרת, על־ידי מבוקש

לבריטניה. שב 1948 בשנת הבריטים פינוי ולאחר

(1949-1882) גאורג׳ דימיטרוב
 בין היה 1933 בשנת בולגרי. קומוניסטי מנהיג

 בברלין. הגרמני הרייכסטאג הצתת במשפט הנאשמים

 הוא זוכה. והוא ואמיצה גאה הייתה במשפט הופעתו

 אחרי סובייטית. אזרחות קיבל ושם למוסקבה נסע

 במלחמת־העולם הסובייטים בידי בולגריה כיבוש

 לדמוקרטיה בולגריה הפיכת למען פעל השנייה,

 על והטיל ממשלה לראש היה 1946 בשנת עממית.

 1948 בשנת מוסקבה. נוסח טיהור של משטר הארץ
 בלקנית פדרציה הקמת לשם טיטו עם ברית כרת

 בגלל הפועל אל יצאה לא התכנית אך קומוניסטית,

 סטאלין, של אמונו את איבד הוא מוסקבה. התנגדות

שם. ומת למוסקבה הוזמן שנה ובאותה

 ,1946 בשנת דימיטרוב עם במגע לבוא הצליח לח״י
 חוץ. ארצות עם מדיניים קשרים קשירת במסגרת

 של שליחה בולגריה. ממשלת ראש אז היה דימיטרוב

 דימיטרוב של מילדות ידידו שהיה מרקין, יצחק לח״י,

 בארמונו; עמו נפגש במשפטו, כספית בעזרה לו וסייע

 ישירות בטלפון הלה התקשר הפגישה במהלך

 לח״י. שליח את לפגוש נציגו את שלח וזה לסטאלין,

 מדינה בהקמת ברית־המועצות עזרת את ביקש השליח

 הודיע פגישות מספר כעבור בארץ־ישראל. עברית

 שבסופו אני ובטוח סטאלין עם "דיברתי דימיטרוב:

 אך גדולה לא מדינה אמנם מדינה; לכם תהיה דבר של

 ישירה בעזרה נסתייע לא לח״י אמנם מדינה". זאת עם

 כי לשליח רמז דימיטרוב אך מברית־המועצות, בנשק

צ׳כוסלובקיה. - נשק לרכישת נדלה בלתי מקור יש

 לח״י הצליחה המיוחד השליח באמצעות זאת, עם

 לצאת יהודים לצעירים להתיר דימיטרוב את לשכנע

 לכל הותר דבר של בסופו לארץ־ישראל. מבולגריה

 דימיטרוב, עם הקשר ארצם. את לעזוב בולגריה יהודי

 של כינויו פריס. באמצעות הועבר מרקין, דרך

 שמו, של תיבות ראשי - ״גד״ היה בעברית דימיטרוב

 לח״י פעילות - ״בולגריה ערך )ראה דימיטרוב. גיאורגי
ב־"(

דיר־יאסין
 ירושלים, של המערביים במבואותיה ערבי כפר

 אצ״ל כוחות על־ידי 1948 באפריל 9ב־ שהותקף

 עם שלום" "ברית כרתו יאסין דיר נכבדי אמנם ולח״י.

 כניסתם את מנעו לא הם אולם העברית, שאול גבעת

 חיילים גם בהם הערביות, הכנופיות אנשי של לכפר

 העבריות השכונות את מסכנים החלו אשר עיראקים,

 להרחיק כדי ירושלים־תל־אביב. כביש ואת הסמוכות

 ה״הגנה" מפקד הכפר. את לכבוש הוחלט הסכנה את
 את לכבוש וללח״י לאצ״ל אישור נתן בירושלים

 לעזיבת לגרום מבלי בו להחזיק שיוכלו בתנאי המקום

 זרים כוחות להיכנס עלולים במקומם שכן התושבים,

 שני הכללית. הצבאית המערכת על יכביד והדבר

 זה סמוכים היו ודיר־יאסין הקסטל הערביים הכפרים

 הכוחות בידי כיבושם צבאית. מבחינה וקשורים לזה

 ירושלים- התנועה ציר לפתיחת תנאי היה העבריים

ישראל. מבירת הערבי המצור ולהסרת תל־אביב

 אצ״ל אנשי כשמונים יצאו 1948 באפריל 9ב־

 באותה דיר־יאסין. את לתקוף לח״י אנשי וארבעים

 נסעה הכוחות לפני הקסטל. את הפלמ״ח תקף העת

 אזהרה קריאת שודרה וממנה ברמקול מצוידת מכונית

 אולם ייפגעו; שלא כדי בתיהם את לעזוב לתושבים

 הקריאות את שמעו לא כי לקריאה, נענו מהם חלק רק

 מנעה האזהרה קריאת המשדר. הרכב התהפכות עם

 הערבי המצב וחיל ההפתעה, גורם את מהתוקפים

 נעו הלוחמים עזה. באש התוקפים את קידם המקומי

 אש לעברם נורתה בית מכל במהירות. הכפר לעבר

 שניים נפלו הקרב בהתחלת כבר רימונים. ונזרקו

 לבית ופונו נפצעו רבים מלח״י. ואחד אצ״ל מלוחמי

 הכפר על הסתערו הלוחמים אך בירושלים. החולים

 אחדות. שעות נמשכו אשר לבית, מבית קרבות ונערכו

 הכפר תושבי בתים. כתריסר פוצצו הקרב כדי תוך

 לעין־ להתפנות בחרו מאות ופונו. נכנעו נפגעו שלא

 ולהילחם להישאר שבחרו אלה מנדלבאום. ולשער כרם

 כוחות בו התערבו הקרב של מאוחר בשלב נפגעו.

 ירייה ומכונות מרגמה מקלעים, באש שפתחו הפלמ״ח,

 הדרך לעבר הרצל( )הר חממה אל חירבת מכיוון

 נהרגו בקרב עין־כרם. לבין דיר־יאסין בין שעברה

 וגם זרים חיילים מקומיים, ערבים של רבות עשרות

 מותם על האחריות מהכפר. פונו לא אשר וטף נשים

 כללי לפי חייבים, היו אשר הערבים, על כולה מוטלת

 מאוחרים מספרים הקרבות. מאזור לפנותם המלחמה,

ערבים. הרוגים במאה נקבו

 ניצחון מסע ועל בכוונה ערבים רצח על הסיפורים

 עלילה אלא אינם ירושלים בחוצות השבויים של
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 כוחות לידי הכפר החזקת נמסרה הקרבות בתום הזה.

 רק לא רבה במידה חרץ דיר־יאסין כיבוש ה״הגנה".

 מפנה חולל אלא ירושלים, בחזית המערכה פני את

תושביו הרג על והשמועה הכפר כיבוש כולה. במערכה

 האזור בתושבי ופחד מורא החדירו ערביים וכוחות

 אל ערבים אלפי מאות של בהלה למנוסת וגרמו כולו,

 דיר־ כיבוש לפני פעולה שום הארץ. לגבולות מחוץ

 תש״ח של העברית-הערבית בהתמודדות ואחריו יאסין

ישראל חרותלוחמי
דיר־>אס>ן פרשת על הודעה

 ה״הגנה". של הצהוב( הטלאי משקל >על הצהוב לכרוז תשובה
הסברנו. דיר־יאסין החזקת אח שחייכו הצבאיים הנימוקים את
י נוספים סירושים ללא )מט״ז( ירושלים במחוז ח״הגנה" של המכתב את הציבור לידיעת בזה מביאים אנו

שפירא אל<
נזמ׳ד. מאת:

דיר־יאסין. על פעולה לבצע מתכוונים נמאתס לי נודע
 אחד שלב הנם והחזקתו דיר־יאסין שתפיסת לעובדה, תשומת־לבכם את להעיר ברצוני

 בכתבם שיש בתנאי הפעולוע את תבצעו שאתם התנגדות כל לי אין שלנו■ כללית בתכנית
 אשר הכפר, פיצוץ מפנר אתכם מזהיר הריני זאת, למשות ידכם לאל אין אס בו. להחזיק

 זרים. כשות ע״י העזובים והבתים החורבות ותפיסת התושבים ע״י לעזיבתו יביא בעקבותיו
 כרוך יהיה המקום של שני וכיבוש הכללית המערכה על להקל במקום יכביד כזה מצב

אנשינו. של גדולים בקרבנות
 בזה יהיה זרים, כוחות למקום יימשכו שאס הוא, לפניכם להביא שברצוני נוסף נימוק

תעופה. שדה הקסת לתכנית הפרעה משוס
7.4.44

במלואן: לעצמנו שהצבנו המטרות את הגשמנו רצופים, ימים שלושה בו והחזקנו דיר־יאסין הכפר את שכבשנו לאחר
חעכרית. ירושלים של המערכיות השכונות על ואיימו כמקום שהתבצרו הערכיים הפושעים כוחות את השמדנו א.
הלוחמת. האומה לרשות וחעברנום שבכפר והתחמושת הנשק כל את החרמנו ב.
העברי הכוח אם — ראשונה ממדרגה אסטרטגית צבאית פעולה לבצע אפשר ביחס, קטן לוחם עברי בוח שע״י הראינו ג.

לפרטיה. ומחושבת נועזת תכנית לפי פועל הזה
 לאחר העיקר, וזה שנית, כובש. צבא אלא. מצב חיל אנו איו מהותנו עצם שלפי משום ראשית: יכולנו, לא בו ולהחזיק בכפר ■?השאר

 חשופים כוחותינו את למצוא ההזדמנות את החמיץ לא ושהוא אתנו, ישנים חשבונות לו שיש אנו יודעים הנאצו-בריטי, בכובש שנים במשך מלחמתנו
אכזרית. נקמה בהם ולנקום לחסלם כדי אחד במקום ומרוכזים

 האוויר מן להתקיף הבריטים כוונת על נמסר ירושלים". "קול הממשלתית השידור תחנת של הצהרים הדשות בשידור ניסן, ר׳ ג׳, ביום ואכן
 חייבו מכריעים בטחון שנימוקי לציבור יובן מכאן ה״הגנה". לכוחות נמסר שהמקום להם כשהתברר נמנעה זו ופעולה בדיר־יאסין, אנשינו את

בהקדם. המקום את למסור איפוא. אותנו
נוספות. כיבוש לפעולות לנו דרושים שהם מאחר אחד, למקום כוחות לרתק לנו מרשה אינו לוחם, דינאמי כוח היותנו עצם לכך, נוסף
 אשר את ותקצור לדיר־יאסין תיכנס שהיא לה, והצענו ה״הגנה" למפקדת פנינו הנכבש, השטח את לעזוב עלינו יהיה בי בדעתנו הנ״ל, לאור

למקום. הערביים הפורעים ישובו לבל — בדמנו אנו זרענו
שבמחוז. ה׳,הגנה" לכוחות עמדה אחר עמדה בשיטתיות, ומסרנוהו המקום את כבשנו עשינו. שלנו את אנו

:מספר נקודות עוד על כאן נעמוד
הקסטל של הכיבוש קרב שעת עם שלנו הכיבוש קרב שעת את שנתאם בבקשה, ה״הגנה" אנשי אלינו פנו בערב, ב׳ אדר כ״ה דר, ביום א.

אחת. ובעונה בעת בוצעו אלו פעולות שתי ואכן, ידם. על המבוצע מחדש,
העם על מי בפני הוא. בשפתו ופושע אוייב כל עם לדבר שיש העם, מנהיגי להיות המתיימרים הנרצעים, העבדים למדו טרם ב.

 בלבד זה ולא באירופה, אחינו מיליוני דם על עמדו אשר ה״הומניות" האומות ושאר והאמריקאים הבריטים הבפני וחשבון? דיו למסור העברי
? השמדתם את למנוע היחידה הדרך את חסמו הם להצלתם, אצבע נקפו שלא

נבוש? הבפניהם מוסר? לנו יטיפו אלה כלום היטלר. במשרפות הימי ולזבל לסבון נהפכו אחינו שגופות בשעה אלה עמים היו היכן
בשנים. מאות עולמי מידה בקנה ורצח שוד על הוא קיומם עיקר בל בנו. להתעללותם מחוץ אשר אלה עמים

 חודי על מותזים גוף וחלקי ערופים ראשים בתהלוכותיהם נשאו אשר בידיהם, שנפלו בחורינו בגופות התעללו אשר הערביים, והפורעים
כידוניהם.

נצטדק? הבפניהם — המאורעות שנות בכל ומוצא, צפת בחברון, ציון בתולות ואנסו וילדים נשים רצחו אשר הערביים, הפורעים
 הם בפניו עבדאללה, בדמות חדש בפריץ המתחסל הבריטי הפריץ את עתה החליפו זר, שליט לבל נרצעים עבדים שהם המנהיגים ואכן,

דיר-יאסין. של הכיבוש פעולת על וחשבון דין מוסרים
 אפילו להשמיע לחובתם מצאו שלא אלה רבנים הראשיים. הרבנים שני גם נצטרפו הפאשיסטים המנהיגים של וההשמצה הזוועה לתעמולת

התנים. ליללת הם אף נצטרפו — ותפילין טלית עטופי בישישים שהתעללו ובשעה ישראל בקודשי שפגעו בשעה קלה מחאה
 על המקילה בהלה מנוסת החלה איקסא ובית קולוניה במלחה. מסביב; הכפרים בכל הערבים על ופחד מורא הפיל דיר־יאסין כיבוש ג.

הארץ. חלקי ויתר הבירה בין שלנו החיים ועורק התחבורה חידוש
בלבד: אחת עובדה נציין ולביזה לשוד אשר ך.

 שבמקום, המחצבות אבני ואת החצץ מכונות את לשדוד כדי בונה", "סולל אנשי אליהם הצטרפו לכפר ה״הגנה" כוחות היכנס עם מייד
 המשך היא זו פעולתם ה״הגנה". כוחות לידי שמסרנוהו אחרי בכפר שהשארנו המזון מצרכי את לבוז מנת על הובאו לעשרות ומכוניות
לפעולותינו. הודות שפונו הערביים בכפרים שלהם הביזה לפעולות

 אביגדורי ד״ר הרפואית החסתדרות נציג של עדותו תמצית בזה תימסר הערבים, בגופות התעללות על גבלם נוסח להאשמות ואשר ה.
 כי קבעי׳ לגופה, ומגופה לבית, מבית קפדנית וחקירה יסודית בדיקה שלאחר דרויאנוב ד״ר בלווית בניסן ג׳ ב׳, ביום דיר־יאסין בכפר שביקר
הערבים• בגופות התעללות של סימנים כל נמצאו לא ופצצות ביריות להרוגים פרט

ישראל חרות לוחמי ח״תש גיסד - במחתרת

95



 מתחומי חרגו שהדיה זו, כמו נרחבים להדים זכתה לא

 והבקיעו ארץ־ישראל, מתחומי ואף הנצורה ירושלים

 הערבים העולמית. הקהל ולדעת לעיתונות דרכם את

 בארץ־ מיישוביהם הערבים בריחת כי היום עד טוענים

 דיר־ הכפר וכיבוש הקרב בהשפעת נגרמה ישראל

יאסין.
 בניסן שפורסם בכרוז - הערבים לקרבנות באשר

 נשים גם היו הנפגעים שבין על צער לח״י הביע תש״ח

 לא אשר הערבים של אשמתם זו כי טען אבל וילדים,

 הנשים כל את פינו ולא הלוחמים לאזהרת נשמעו

 האנושית חובתם את עשו הלוחמים ואילו והילדים,

מזה. למעלה ואף

 לח״י לוחמי עשרות ונפצעו נהרגו הכפר בכיבוש

 לח״י, איש )אלדד(, יגן יוסף ההרוגים בין ואצ״ל.

 סגל ויהודה ברגם עמום מנוח, גרשון יעקבי, ואפרים
מאצ״ל.

 בין ויכוח ניטש הערבים הקרבנות למספר באשר

 ההודעות את סותרות שעדויותיהם בקרב, המשתתפים

 ניתן הללו המקורות כל מתוך המופרזות. הרשמיות

 אינו בדיר־יאסין הערבים ההרוגים מספר כי לקבוע

 העצמאות, במלחמת לח״י ורד, )אברהם 110 על עולה

ב׳(. כרך

בלח"׳ הדמוקרטיה
 ערכים ובעל צודק למשטר ודוגמה סמל לשמש השאיפה

 קיומה. מראשית לח״י תנועת ביסוד הונחה שוויוניים

 אדם והערכת המעמדות הבדלי בוטלו המחתרת בחיי

 הלוחם. של בזכויותיו מלא שוויון הושלט דרגות. לפי

 לתנועה, מסירותו לפי כשרונותיו, לפי הוערך הלוחם

 מידה כאמות שימשו אלה תכונות להקרבה. נכונותו לפי

 להעניק באה לא האחריות שכמו. על האחריות להעמסת

 שגדלה ככל נוספות. חובות הטלת אלא נוספות זכויות

 לא הנטל. כבד כן העבודה, עומס גבר כך - האחריות

 הוגשם חומרי. ולא רוחני לא בתנועה, שכר הבדלי היו

 אחד כל יכולתו, לפי נותן אחד "כל הצודק האידיאל בה

 הסכנה, לגבי שווים היו כולם לצרכיו". בהתאם מקבל

 קלגסי על־ידי להירצח בקרב, ליפול יכול היה אחד כל

 ובמחנות סוהר בבתי שנותיו מיטב את לבלות או האויב

 הלוחמים נטלו החובות את המולדת. מן הרחק ריכוז

 בא הוא בכפייה. גויס לא לוחם שום מרצון. עצמם על

 מתוך - פנימיים מניעים מתוך בהתנדבות, השורות אל

 המולדת בשעבוד החרפה הרגשת מתוך מדיכוי, סלידה

 ביותר היעיל המכשיר היא התנועה כי הכרה ומתוך

החירות. למלחמת

 קמה היא ביסודה. דמוקרטית תנועה הייתה לח״י

 זכויות העניקה היא העם. בשביל ופעלה העם מתוך

 מחתרת בתנועת העבודה תנאי אבל לחבריה. שוות

 הטכני הצד את להגשים אפשרו לא לוחמת

 בבחירות המנהלים המוסדות בחירת שבדמוקרטיה:

 איש להכיר יכלו לא אנשיה מחתרת, בהיותה כלליות.

 בעלי ואת האחראים את להכיר הגבלה, ללא רעהו את

 על־ידי האחראים נבחרו כן על הבכירים. התפקידים

 ופועלם האישיות סגולותיהם את שהוכיחו אלה

 הגברת המצב דורש מלחמה שבעת עוד מה בתנועה.

 הגבלות אבל בצבא. כמו הביצוע, וכושר ההחלטה כוח

 השורה לאנשי למכשול עמדו לא בדמוקרטיה אלה

 על הוקפד התנועה. דרכי של השפעתם את להפעיל

 עיוור, ציות של ברוח יתחנך לא השורה שאיש כך

 נעשו ביקורת. חוש וללא הכרה ללא מחשבה, ללא

 התנהגות למנוע הלוחם בחינוך רבים מאמצים

 בשעת חבריו ואת אותו לסכן עלולה אשר אוטומטית,

 מוציא רק לא להיות יוכל לוחם כל כי הודגש סכנה.

 את לקבוע שיוכל אלא ופקודות, הוראות של לפועל

 מהתנועה. או שלו מהאחראי ניתוקו בעת הנכונה דרכו

 כל על דעתו את להביע האפשרות ניתנה לוחם לכל

 אוזן היטו האחראיים המוסדות התנועה. מבעיות בעיה

 לא התקבלו ואלה להצעותיו, והקשיבו הלוחם לרחשי

 אסור הגבלות. קיימות היו זו בנקודה גם אבל אחת.

 או הפעולה לביצוע מכשול תשמש שהביקורת היה

 כל על להתווכח אפשרות ניתנה לא כמובן, המעשה.

 או ב״הסכמתו" לפועל הוצאתה את ולהתנות הוראה

 משיקולים נבעו ההוראות הלוחם. של הסכמתו" ב״אי

 הלוחם. לידיעת להביאם אפשר היה תמיד שלא רבים,

 את כול ראשית למלא מצווה היה הלוחם כן על

 או להרהר רשאי היה מילויה לאחר ורק ההוראה,

 שלא סיבה הייתה שלא במקום אבל עליה. לערער

 ניתנה ובוויכוחים, בדיונים הלוחמים את לשתף

 בעיקר תומם. עד הנושאים את למצות האפשרות

 האידיאולוגיים. הנושאים לגבי אמורים הדברים

 מוגבלת הייתה מחתרת כתנועת בלח״י הדמוקרטיה

 התנועה המלחמה. ומציאות העבודה תנאי על־ידי

 ומפולחן ממפקד־על יחיד, משלטון התרחקה

 בעיניו הישר ש״איש התירה לא אבל המנהיגים,

יעשה".

 גם אנשים. שלושה בן מרכז עמד התנועה בראש

 חבריו עמו התייעצו - בכלא ישב מהם כשאחד

ההחלטות. בכל אותו ושיתפו

הדפוס
 את גם להרחיב הצורך גבר לח״י, שורות התרחבות עם

 עיתון הרחב. בציבור ומלחמתה התנועה מהות הסברת

96 נקייה בלתי איטית, סטנסיל בשיטת שהודפס "החזית",



 את למלא עוד היה יכול לא מצומצמת, ובכמות

 מיושנת שיטה בדחיפות להחליף צורך והיה הדרישה

משוכללת. דפוס במכונת זו

 מחברת נלקח הדפוס להפעלת החשמל הפרדס.

 בזהות הדפוס עובדי הופיעו הסוואה לשם החשמל.

חרדית.

המחתרת של דפוס בית

 נרכשו לסדר־יד והאותיות הראשונות המכונות

 הדפוס בית )המהנדס(. גבעון יוסף של תרומתו מכספי

 עיתון של הופעתו עם ,1945 בשלהי פעולתו את החל

 ורד אברהם היו הדפוס בית על המופקדים "המעש".
)אמציה(. ויים ושמואל )שלה(

 אריזה בבית תחילה נקבע הדפוס בית של מקומו

 הדפוס עבר מרעננה הספרייה. בשם שכונה ברעננה,

 שהועמד רש״י, ברחוב בפרדס אריזה לבית לבני־ברק,

 זליגמן מקם עורכי־הדין על־ידי המחתרת של לרשותה
על אפוטרופסים שהיו המחתרת, אוהדי קריצ׳מן, ומקם

 ברחוב למרתף הדפוס בית הועבר מבני־ברק

 ליציאת עד הדפוס פעל כאן בתל־אביב. 34 יחזקאל

.1948 בשנת המחתרת מן לח״י
 מרכז מטעם ההסברה כתבי הדפסת על כאחראי

 במרס מאסרו ולאחר )אריה(, שפילמן אנשל שימש לח״י

 בחורים שני )רן(. שבתאי חיים במקומו מונה 1944

ועדני. סינווני ברוך הם בדפוס שעבדו נוספים
 פרסומי כל בו הודפסו הדפוס בית הקמת עם

 כרוזים חוברות, עיתונים, לח״י: של בכתב ההסברה

ועוד.
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ה
הבלגה

 על־ 1939-1936 במאורעות שנגזרה למדיניות מונח

 שמשמעו מונח ה״הגנה", על היהודית הסוכנות ידי

 מתוך הערביות הכנופיות בריכוזי מפגיעה הימנעות

 תגמול. פעולות ביצוע על ואיסור התקפית יוזמה

 להגנה נועדה כשמה, ה״הגנה", כי קבעה הסוכנות

 אפילו ניטש יישובים בכמה להגנה. ורק ואך בלבד,

 כדי לגדר" "מחוץ אל לצאת למגינים מותר אם ויכוח

 לפי היישוב. את להתקיף המתכוננות לכנופיות לארוב

 תגובת כי העריכה היהודית ההנהגה "ההגנה", לקסיקון

 ולטרור לאיבה תסייע רק מבוקרת בלתי יהודית טרור

 היישוב במעמד ותפגע הערבים בקרב להתחזק הערבי

 ההנהגה טענה כן כמו באנגליה. הקהל בדעת היהודי

 של שכמו על מוטלת התושבים לביטחון שהאחריות

ומשטרה. צבא שבידיו הבריטי, השלטון

 ביסוד עמדה התועלתי הדעת לשיקול מעבר אולם

 לפגוע שאין הערכית־מוסרית הגישה ה״הבלגה"

 של המאופקת תגובתה בעקבות מפשע. בחפים

 חיזוק את הבריטים מן היישוב הנהגת תבעה ה״הגנה"

 השלטונות. על־ידי חימושו ואת הצבאי ההגנתי כוחו

 מידת על והיישוב ה״הגנה" שורות בתוך הוויכוח

 הנצחיות ההתקפות נוכח חריף. היה בכוח השימוש

 וגברה עלתה היהודי ביישוב הערבים של הרב וההרג

 וה״הגנה" ל״הבלגה", קץ לשים התביעה בציבור

 "גמיש" פירוש ה״הבלגה" מדיניות את לפרש נדרשה

יותר.

 במעבר דרכים. במספר ביטוי לידי בא זה פירוש

 נודדות, פלוגות הוקמו צבאית לניידות עצמית מהגנה

 ולהפתיעם במרחב התוקפים את לקדם שיצאו

 התפתחו 1937 בשנת היהודיים. ליישובים בהתקרבם

 ובשנת )פו״ש(, שדה פלוגות של למסגרת אלה פלוגות

 נגד המיוחדות הפעולות שיטת פותחה אף 1938

 בפורעים. פגיעה עד נקם מפעולות שכללה הערבים,

 שונה, מדיניות אצ״ל נקט ה״הבלגה" מדיניות לעומת

 להם וגרם הערבים התקפות על תגמול פעולות וביצע

 הסוכנות על־ידי גונו אלה פעולות כבדות. אבדות

 ופוגעות הביטחון תחת חותרות שהן בנימוק וה״הגנה",

 ביישוב בהבנה כלל בדרך נתקבלו אך הלאומי, במאבק

שותת־הדם. היהודי

ה״הונה"
 היהודי היישוב של הגדול המחתרתי הצבאי הארגון

 תחת שפעל הבריטי, השלטון בתקופת בארץ־ישראל

 הציונית והתנועה היישוב מוסדות של מרותם

 בארץ־ העברי ההגנה "ארגון - המלא שמו העולמית.

 ה״שורה". או ההגנה" "ארגון גם נקרא ישראל";

 "אחדות בוועידת 1920 בשנת הוקמה ה״הגנה״

 ו״הגדודים "השומר" יוצאי היו שפעיליה העבודה",

 של הכללית "ההסתדרות הקמת עם העבריים".

 תרפ״א בחנוכה בארץ־ישראל", העברים העובדים

 תחת ה״הגנה" את ההסתדרות נטלה (,1920 )דצמבר

 נקבעה ה״הגנה" של המוצהרת במטרתה אחריותה.

 למרות חוקתה, פי על וביטחונו. היישוב שלום הבטחת

 הייתה ב״הגנה" החברות הפועלים, במפלגות שלידתה

 האומה כלל "שירות למען ועברייה" "עברי לכל מותרת

 הזמן כל ה״הגנה" הנהגת הייתה למעשה והיישוב".

 הייתה הימים ברבות כי אם העבודה, תנועת אנשי בידי

 ואנשי הימין אנשי בין השוויון עקרון על יתרה הקפדה

 תמיד ונשארה הייתה בשורות השליטה אבל השמאל;

מספר הביאו המעמדות הבדלי הפועלים. מפלגות בידי OS



 הרשמי. הקו עם מזדהים בלתי של פרישה לידי פעמים

 אחרי הכט. ירסן! היה ה״הגנה" של הראשון המפקד

 לבדם מקומיים שכוחות כשהתברר ,1929 מאורעות

 לקחים, הופקו יהודי, יישוב על להגן מסוגלים אינם

 המלאה מרותם תחת ה״הגנה" הועמדה ובעקבותיהם

 )מ״א( ארצית מפקדה הוקמה הלאומיים. המוסדות של

 פי על שמונו הציבור, שליחי נציגים, שישה בת

 "ארץ־ נציגי מחציתם - ופוליטיים אישיים שיקולים

 האזרחיים". "החוגים נציגי ומחציתם העובדת" ישראל

 בירושלים, ה״הגנה" בסניף פילוג התרחש ההיא בעת

 הבט יוסף הודח תרפ״ט אחרי תהומי. אכרהם בראשות

 מונה 1938 בשנת רוטברג. מאיר במקומו והתמנה

 מטה הוקם 1939 בשנת לרמ״א. רטנו• יוחנן פרופ׳

 לרמ״א כפוף היה הרמטכ״ל, בראשו, שהעומד כללי,

הארצית(. המפקדה )ראש

 של הטקטית המדיניות התרכזה 1920 משנת

 בפרוץ התקפית. ולא סטטית־נייחת בהגנה ה״הגנה"

 כלפי בהבלגה ה״הגנה" נקטה 1936 מאורעות

 את להחריף לא כדי - לטענתה הערביות, הכנופיות

 של יקר במחיר עלתה זו הבלגה הדמים. שפיכות

 ,1937 בשנת החלו הניידות הפעולות יהודיים. קרבנות
 שדה יצחק על־ידי )פו״ש( השדה פלוגות הקמת עם

 חזרו שנה באותה וינגייט. של הלילה" ו״פלגות

 לאחר ממנה. שפרשו ב׳" "הגנה מאנשי חלק ל״הגנה"

 ב״הגנה" השדה חיל הוקם 1939-1936 מאורעות

 המחץ" "פלוגות נוסדו 1941 ובשנת )חי״ש(,

 הניידת הלחימה תורת את טיפחו אשר )הפלמ״ח(,

 לפיקודו עמד מגויס, כוח שהיה הפלמ״ח, וההתקפית.

 הבריטים נגד במאבק הופעל הוא העליון. הפיקוד של

 נגד וגם הערבים נגד העברי", המרי "תנועת במסגרת

 1939 משנת הפורשים״(. )״ארגוני המחתרות ארגוני
 )חי״ם(; המשמר חיל נוספות: יחידות ב״הגנה" הוקמו

 שירות )תע״ש(; נשק ייצור נוער(; )גדודי הגדנ״ע

ועוד. )ש״י( הידיעות שירות הרפואי, השירות הקשר,

 את ה״הגנה" הפנתה העולם מלחמת פרוץ עם

 כמעט קמו ושלוחותיה הבריטי, לצבא לגיוס מאמציה

 צנחנים הוכשרו יהודים. בה ששירתו יחידה בכל

 קשר ליצור כדי הגרמני האויב לקווי מעבר שהוצנחו

 "הספר מדיניות עקב להם. ולסייע הפליטה שארית עם
 פעלה המלחמה, תום אחרי גם שנמשכה הלבן",

 העלייה להגברת הציונית ההנהגה הוראות לפי ה״הגנה"

 בריטיים יעדים נגד צבאיות בפעולות וכן וההתיישבות,

 אצ״ל עם בשותפות העברי", המרי "תנועת במסגרת

 עד 1945 אוקטובר מסוף התקיים זה שיתוף ולח״י.

 ומאסר דוד" "המלך מלון פיצוץ עקב כאשר ,1946 יולי

המרי. מתנועת ה״הגנה" פרשה היישוב מנהיגי

 ה״סזון" את ה״הגנה" חידשה זה אחרי מיד

 הקמת עם שהופסק המחתרות(, ארגוני אחר )הרדיפות

 1944 מסוף שנמשך הגדול, ב״סזון״ המרי״. ״תנועת
 נגד עצמה בכוחות ה״הגנה" פעלה ,1945 אמצע עד

 לכן קודם שנתים אצ״ל. אנשי נגד בעיקר המחתרות,

 עצרה ה״הגנה" לח״י. של לחיסולה דומה ניסיון נעשה

 הם משלה, מעצר במקומות אותם והחזיקה לוחמים

 נמסרו רבים ובמקרים עינויים, תוך לפעמים נחקרו,

 קונפליקטים עורר ה״סזון" הבריטית. הבולשת לידי

 בקרב מצפוניים וקונפליקטים ה״הגנה" בהנהגת קשים

מחבריה. רבים

 ארץ־ישראל לענייני האו״ם ועדת המלצת לאחר
 בצבא, ללחימה להתכונן ה״הגנה" החלה 1947 בשנת

 ערב. וארצות ארץ־ישראל ערביי של האיומים נוכח

 ערב צבאות ופלישת המדינה להכרזת עד מאפריל

 שטחי לכיבוש מתוכננות התקפות ה״הגנה" ביצעה

 לגליל הדרך נפרצה עכו; נכבשה כך ארץ־ישראל.

 אצ״ל(, )עם יפו צפת, חיפה, טבריה, שוחררו המערבי;

 ולח״י( אצ״ל )בשיתוף בירושלים ערביות שכונות

 אצ״ל פעל בחיפה )גם הארץ בדרום ושטחים וכפרים

 לוחמי הושבעו 1948 במאי 26ב־ ה״הגנה״(. עם יחד

 הסתיימה ובזה לישראל" ההגנה "צבא כחיילי ה״הגנה"

פעילותה.

 השפיעו ודרכה ה״הגנה" של דמותה עיצוב על

 ובהם בולטים, אישיים כמה קיומה תקופת כל במשך

 מאירוב שאול הוז, דם גולומב, אלידוו כצנלטון, ברל
 ובתקופה תהומי; אברהם גפן, דב הבט, יוסף )אביגור(,

 גלילי, ישראל רמ״א, שהיה סנה, משה - יותר מאוחרת
 ה״הגנה" ניהול שדה. ויצחק סנה, אחרי רמ״א שהיה

 השלושים שנות מסוף היה היהודית הסוכנות מטעם

בן־גוריון. דוד בידי ואילך
 את שהנחו ההשקפות בין פעורה הייתה תהום

 ביחס ה״הגנה" של אלה לבין לח״י מדיניות

 מטרת הארגונים. שני של מלחמתם ודרכי למטרותיהם

 הייתה הציונית, ההסתדרות של מבצע כגוף ה״הגנה",

 בדרך העיקרי הפוטנציאלי האויב את בערבים לראות

 בבריטניה ראו בלח״י בארץ־ישראל. הציונות להגשמת

 בכוח בארץ השולט זר כשלטון העברי, העם אויב את

 נכתב וכך העברית. המדינה הקמת את והמונע הזרוע

זה: עניין על ה״הגנה" ב״לכסיקון

 האויבים נגד לפעול ההגנה ארגון נועד מראשיתו

 בארץ־ישראל היהודי היישוב של הפוטנציאליים

 1939 בשנת הלבן הספר פרסום עד והציונות.
 לבדו אם הארגון, לחם שנגדו האויב הערבים היו

 "הבגידה" הבריטים. עם פעולה בשיתוף ואם

הספר שבפרסום הבריטית למרכאות( לב )שים



 וההגנה היישוב בין חריף לעימות הביאה הלבן

 פרוץ בגלל נדחה שהעימות אלא הבריטים, לבין

 גם .1939 בספטמבר השנייה מלחמת־העולם

 - הציונית ההגשמה לאויב הפכה כשבריטניה

 העיקרי האויב כי ה״הגנה" ארגון מעיני נעלם לא

 היא בארץ־ישראל היהודית הריבונות לתקומת

 והכוננות התכנון לכן, הערבית. הלאומית התנועה

 נגד למלחמה כוונו הארוך לטווח ההגנה של

 ערב. ומדינות בארץ הערבית הלאומית התנועה

 הייתה לא העברית המדינה הקמת כי לכול ברור היום

 מנסה ה״הגנה" הבריטי. השלטון סילוק בלי מתאפשרת

 בריטניה אולם הבריטים, גירוש את גם לזכותה לזקוף

 מלחמתם כי בכתובים, קבל־עם בכך הודתה עצמה

 הנשק, בכוח המחתרות ארגוני של מתפשרת הבלתי

 שלטונם על לוותר הבריטים את אילצה אשר היא

בארץ־ישראל.

הלאומית" "ההגנה
 בשנת מה״הגנה" שהתפלג לאומי, מחתרתי ארגון

 להקמת הסיבה הלאומי. הצבאי לארגון והפך 1931

 של בכישלונה נעוצה הייתה ה״הגנה" מן נפרד ארגון

 במאורעות בודדים יישובים על להגן ה״הגנה"

 ה״הגנה", בשורות עוררו שנתגלו המחדלים תרפ״ט.

 להסתדרות, התנגדות ירושלים, בסניף ובמיוחד

 על החולקים בראש ה״הגנה". נמצאה שבפיקוחה

 שנתמנה תהומי, אברהם עמד ה״הגנה" של דרכה

 לז׳בוטינסקי קרוב היה תהומי ירושלים. למפקד

 את ארגן הוא הפרעות אחרי הגנה. בענייני בדעותיו

 ערך חדשים, חברים מאות גייס ירושלים, סניף

 ורכש ידיעות שירות הקים מפקדים, להכשרת קורסים

 בתוך צבאי ומשטר משמעת בהשלטת אנשיו אמון את

השורות.

 בין הרעיוניים ההבדלים העמיקו העת באותה

 לפיכך שב״הגנה". האזרחי האגף לבין ההסתדרות

 של מעמדו חיזוק את יפה בעין ראתה לא ההסתדרות

 גברה המתיחות הרוויזיוניסטים. עם קשריו ואת תהומי
 ה״הגנה" ממפקדי רוכל־אבידר, יוסף כי נתגלה כאשר

 העתיקה בעיר הנשק מחסן את העביר בירושלים,

 באופן והוצא משמעתי לדין הועמד רוכל לשליטתו.

 מחברי חלק עמו פרשו הזדהות לאות מהארגון. זמני

 אחריו מעקבים נערכים כי גם הוברר לתהומי הסניף.

 עם לקשריו הוכחות למצוא כדי מועתקים מכתביו וכי

 את לבדוק כדי שמונו הבוררים אך הרוויזיוניסטים,

 ה״הגנה". נגד פעל לא הוא כי קבעו נגדו התלונות

 כדי נוצלה 1931 במרס לחו״ל תהומי של נסיעתו

 בינתיים כי לו הודיעו שובו ועם מתפקידו, להדיחו

****

 מבין איסר, אכרהם ירושלים, לסניף חדש מפקד התמנה

ההסתדרות. נאמני
 לבין תהומי תומכי בין עז מאבק התפתח עתה

 צריכה ה״הגנה" כי טען תהומי ההסתדרות. נאמני

הכלל־ למוסדות וכפופה מפלגתית בלתי להיות
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1931 וחבריו, תהומי אברהם שכתבו מה״הגנה״ הפרישה מכתב

 לארגון אותה להפוך יש וכי להסתדרות, ולא יישוביים

 מר מאבק התנהל ארוך זמן פרק במשך ממש. צבאי

 השפעה כוח על ההסתדרות ונאמני תהומי תומכי בין

 תהומי. בשליטת ברובם נשארו אשר הנשק, ומחסני

 בעניין בירור לקיים הובטח שנוהל ומתן במשא

 הנשק הנשק. את שיחזיר בתנאי תהומי, של טענותיו

 לא שתהומי מאחר הלאומי. הוועד לרשות הועבר

 המתמרדים הודיעו ירושלים, כמפקד לתפקידו הוחזר

 חברי רוב הצטרפו תהומי אל מה״הגנה". פרישתם על

 בשם חדש, מחתרת ארגון הקמת על הכריז והוא הסניף

 לימים שנודע ב׳", "הגנה או הלאומית" ה״הגנה

בארץ־ישראל". הלאומי הצבאי כ״ארגון

 הארגון בשורות התרופפות חלה הפילוג לאחר

 רגליהם את דחקו אשר ההסתדרות, חוגי בלחץ החדש.

 שבו פרנסה, ממקורות הלאומית" "ההגנה חברי של

100 מימון מקורות ללא נשאר הארגון ל״הגנה". רבים



 המוסדות של התעמולה בהשפעת אימונים. ומקומות

 וגם לכן, קודם המתמרדים לה שזכו האהדה גם דעכה

 הארגון את עזבו האזרחיים החוגים מאנשי אחדים

 ז׳בוטינסקי של תמיכתו את לקבל ניסה תהומי החדש.

 לעומת הצלחה. ללא אך לאומי, כארגון החדש בארגון

 את שמימן ידידים" "ועד בגיוס הצלחה נחל זאת

 צעירים של רחבים חוגים ובצירוף הארגון הוצאות

 בית״ר חוגי עם הסכם לאחר ומ״מכבי". מבית״ר

תהומי. הועמד שבראשה ארצית, מפקדה הורכבה

 רחבי בכל סניפים והוקמו התנועה התגבשה אט אט

 מטרת נקבעה הרעיוניים הוויכוחים בעקבות הארץ.

 בין הירדן. עברי משני עברית מדינה הקמת הארגון:

 רזיאל דוד הצטיינו בארגון שפעלו הבולטים האישים
 אצ״ל של המפקדים־לעתיד )יאיר(, שטרן ואברהם

 "ההגנה על מפקח ועד הוקם 1933 בשנת ולח״י.

 "המזרחי", המפלגות מנציגי שהורכב הלאומית",

 העברית", המדינה ו״מפלגת הכלליים" "הציונים

 ז׳בוטינסקי. גם אליו והצטרף גרוסמן, מאיר בראשות

 אנשי כל תהומי אל הצטרפו הוועד עם ההסכם פי על

 הקמת ב״הגנה". נשארו שעדיין "הוועד" מפלגות

רחב. ציבורי עורף לארגון העניקה הוועד

 הלאומית" "ההגנה את הפתיעו 1936 מאורעות

 העריכו לא אנשיה התרחשותם. עוצמת מבחינת

 הערבי האויב עם גרילה בקרבות להתמודד שיצטרכו

 להגנה נערך הארגון העברית. המדינה קמה לא עוד כל

 חלוקת הסדרת תוך אנשיו, שבשליטת היישובים על

 היו לא תחילה הארגונים. שני בין השמירה אזורי

 השמירה לאופי ביחס הארגונים שני בין הבדלים

 גם דעות חילוקי הסתמנו הזמן במרוצת אך וההגנה,

 המאבק. של אופיו לגבי הלאומית" "ההגנה בתוך

 תהומי ואילו תגמול פעולות ביצוע שלל המפקח הוועד

 יצאו המפקדים רוב מבוקרות. תגמול בפעולות תמך

 החל הערבי הטרור התגברות עם ה״חבלגה". נגד

תגמול. פעולות של בשורה הארגון

 מחודשת התקרבות החלה האירועים, בלחץ בינתיים,

 הכוחות. של מחדש איחוד לשם הפלגים, שני בין

 בין כולל בהסכם האיחוד את התנה ז׳בוטינסקי

 תנאי על חלק תהומי הצ״ח. לבין הציונית ההסתדרות

 להעביר לאנשיו הוראה נתן חדש, ממשבר ובחששו זה,

 לידיהם הרוויזיוניסטים החברים מידי הנשק מחסני את

 "פיל" של החלוקה תכנית החריף. המשבר תומכיו. של

 באפריל אולם הפנימיים. הדעות חלוקי את הגבירה

 לפיו ה״הגנה", ראשי עם הסכם על תהומי חתם 1937

 הסוכנות של מרותה תחת יעמוד המאוחד הארגון

 הלאומית" "ההגנה מועצת הלאומי. והוועד היהודית

 400כ־ עם הבכיר, הפיקוד ורוב ההסכם, את אישרה

 שנשאר הפלג ל״הגנה". תהומי עם חזרו נשק, כלי

 "הארגון שמו ועל העצמית מסגרתו על לשמור המשיך

 העברית המחתרת בחיי בארץ־ישראל". הלאומי הצבאי

רב־חשיבות. היסטורי מפנה זה היה בארץ־ישראל

112 מס' המפקדה הודעת
 של בראשותו אצ״ל, מפקדת שבה ת״ש בסיון כ׳ ביום

 שדוד לאחר אצ״ל, של להנהגתו )יאיר(, שטרן אברהם
 חילוקי בגין מתפקידיו התפטר אצ״ל, ראש רזיאל,

 בפעילות ההפוגה בעניין מפקדתו חברי לבין בינו דעות

 מלחמת־ בתקופת הבריטי השלטון עם הפעולה ושיתוף

 שפורסמה בהודעה ניצח. יאיר של הקו השנייה. העולם

 )לפני אצ״ל עקרונות הותוו 112 מס׳ המפקדה כהודעת

הפילוג(:

 בגבולותיה ישראל מלכות של להקמתה מלחמה )א(

ההיסטוריים;

 עצמאי ברית כבן ובגויים, בישראל בריתות כריתת )ב(

נכנע; בלתי

לקרב; המובילים למפקדיו ציות )ג(

וחירות. כיבוש המטרה: )ד(

 רזיאל בו חזר ההודעה פרסום לאחר קצר זמן

 באצ״ל הפילוג אירע דבר של ובסופו מהתפטרותו,

 הצבאי הארגון את הקימו המפקדה וחברי ויאיר

)לח״י(. ישראל חירות לוחמי לימים בישראל, הלאומי

 הבריטי החוץ ומשרד המושבות משרד הודעת
ארץ־ישראל על המנדט סיום בדבר

(Palestine: Termination of the Mandate,
15'" May. 1948)

 משרד מטעם בלונדון התפרסמה 1948 במאי 15 בליל

 סיומו בדבר הודעה הבריטי החוץ ומשרד המושבות

 בבחינת היא זו הודעה ארץ־ישראל. על המנדט של

 בשאלת להכריע כדי בה ויש עצמו, בעל־הדין הודאת

 הבריטי השלטון של בגירושו ואצ״ל לח״י של חלקם

 כך: השאר בין נאמר בהודאה מארץ־ישראל. הזר

 כדי מספיקים היו לא ...החיילים 84,000 כי הוכח

 שנוהלה הטרור מערכת לנוכח והסדר החוק את לקיים

 בהיותם גבוהה ברמה מאורגנים יהודיים כוחות על־ידי

 מאז מודרני. רגלים חיל של הנשק כלי בכל מצוידים

 338 נהרגו השנייהו ומלחמת־העולם המלחמה גמר
 על שההוצאה בעוד בארץ־ישראל, בריטים נתינים

 הבריטי המסים למשלם עלתה בה הצבאיים הכוחות

...ליש״ט מיליון 100

 היהודים של המוצהרות כוונותיהם פי על

 בריטים אדם חיי עוד של אבדנם כי הוכח, הקיצוניים

101...נמנע בלתי הוא
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KiadjAk: ״IZRAIL SZABADSAGHARCOSAI“ (Stern Csoport)

A ״LECHI" folytatja a harcot!
A ,,LECHI” (IZRAEL SZABAD- 

SAGH ARCOS Al) feloszlott es veger- 
venyesen nvegsziint, mint ondllo poli- 
tikai es katonai tenyczb — mondjak 
az itteni ״hdvatalos” cionista nyilat- 
kozatok, a hazdbdl ideerkezo, ״meg- 
bizhato” hirek cs a ״helyzetet jol- 
ismerd, szemtanu kikiUdottck”.

Mindezcn hazug aUitdsnak eld cd- 
foluta ez az ujsdg.

A vald tian hirek es nyilatkozatok 
tomege alkalmas volt arva, hogy 
fe.lrevezcs.se a z&ido es nemzsido Ab־ 
zonseget egyardnt. Ezzel a cellal kc- 
riiltek azok nydvdbnossdg ele.

A haza egy resze folszabadult ds 
zsid.6 uralom alatt ddl. A felszcnbadi■ 
tott reszen beliil, IZRAEL SZABAD- 
SAGH ARCOS Al potitikad kuzdedmet, 
folytatnak — mint dndlld politikai 
egyseg — egy igazsdgns rendszerert 
es a haza es nep erdekeit kepviseld 
szuvertdn kormdnijert. Ezt a kiizdcl- 
met a ״LECHI”. mint Izrael dlla- 
mdnak legalis politikai TnJozgalma 
mar mcginditotta.

Izrael dllamdhoz tartozd tcriiletcn 
a ״LECHI”, multjdhoz' hiven. ncm 
fog fcgyverrel tdmadwi zsiddk cllrn, 

politikai celjai elcresenek erdckcben.
A haza megszdllds alatt aJIZd tcrii- 

letein es igy elsbsarban Jeruzsdfcm- 
ben; IZRAEL SZABADSAGHARCO- 
SAI fenntartjdk bndlld katonai cs 
politikai szervezetilket, tovdbbra is, 
minden erejiikkr.l folytatjdk harcu- 
kat a micgszdlldk es azoic csatldsai 
alien es biztositjdk filggctlen akeidk 
lehctbseget a maguk szdnuira.

IZRAEL SZABADSAGHARCOSAI 
nem adjdk lot keziikbol a fegyvert, 
amig maradcktalanul mcg nem raid- 
sitjdk minden celjukat.

hz a torcKvcs azonbun mp.gtmKiK. 
most IZRAEL SZABADSAGHARCO- 
.SAI-nak magyarorszdgi szervezete 
dltal. Mindazoknak, akiket erdekel, 
modjukban dll most clsd kczbol in■ 
formdlddni a ,JjECHE'-rdl.■

IZRAEL SZABADSAGHARCOSAI 
mcg ncm crick cl utjuk vggehez, meg 
ncm fcjcztclc be kiildctesii.ket.

nazdnk fovarosa, Jcruzsdicm mcg 
idegen uralom alatt dll.

Orfizdgvmk nagy reszet meg mcg- 
szdllo haf.alom tarlja kezeben.

Ncpiink millidi mcg szcts'zdrfsdg- 
ban cluck, idagencknck kiszolgaltal- 
va cs mmi terhctw:k szabadon haza 
bacik foldjcrc.

Ilazdnk szomszrdsttgdban mcg im- 
ycrudv'da hataimak gardzddlkodnak 
cs az rgdsz KitzcLkclrtcl az impcri- 
alizmns fartju birlolniban.

Harcunkal t:gy iyazsdgos rendszer- 
f'rt, a mi :.zabad h(izdnkban meg ncm 
fcjcztdk be

A ,.LECIII” mcg nf’m vt-ge.sle cl 
h ii mt us at. K (n )c t kezes kdp pen ^•.m 
oszloll fd. ncm szunl meg, mint tin- 
dllu politikai (■א Icatomti egysc.g. 2Wi- 
utun a fe.lszabaditotl Icrillctcn a 
,,LECHI” clisniftri a z^idb uralmat; 
ezen a tcriltete.n «. zsidd hadscrcg 
alkotdrcszcvd vdlt.

A ״LECHI” szabadsdg hared- 
va!l mcg esak rcszerednvc-nyt ert el.

Hadjdrat
IZRAEL SZABADSAGHARCOSAI ellen

Al'ig bogy IZRAEL SZABA1DSAG*  
HARCOSAI niogkeedtek itteni mfi- 
kodteiiket, ketsegboesett, kapkodo 
feketit?esi ha׳djaratot inditottak cJIe- 
nlik a hivatalos aionista k<w־ok. En- 
nek a hndjaratruuk celja: elvagui 
mindm l'c'hetoaoget TZRAJEL SZA- 
BADS A GH ARCOS AI ellol, ntagakad.i- 
lyozni, hogy a ״LECHI” utat taih.1- 
jo.n a kozvelemonyhrz, hogy kbzel 
forkvzzbn a zsido crtclemhcz cs sziv- 
haz, •hogy fciinyissa ixiincULzok szo- 
mot., akiik a Pa|nsztina kdrd.cfcben 
erdokcltek.

Ehbeu a luadjMtitban ;17. nllenfcl 
minden cszikozt. mogongcdhclonclc 
tart, a maga szAnuira.

Az ollonfcl inditooka a folclcm; 
1nZ*ds7.c.rc : v;dotlanaa.-gak, elfcrdit.ctl 
Lonyck cs bazug ragaimak terjeszt c- 
S(\

hadjurat clkasar*cdctl ב-1  kiizdCilmot 
jalont a hazugsag. mellett, az ig;»7.- 
saiggal szanibcn; kctsQgbcosol.1. liar• 
eot a vikigossjAg . terjedese cllcn. a 
sbtctsqg fcnnUixLisaJert. Iloiwzfi two- 
kcai kcresztiii folytatja i?zt •a bar- 
cot a doiHLnuns, 121113/31 m;u miinisztor- 
ehuikeiick vezcUV^c akatt ;11.16 jobl>- 

olkiali 6eoci;ilden1okmta part, a MA- 
PaJ ¥5י׳ obben a harcaban mcslleje 
szegodott. Hasomer Hacair.

IZRAEL SZABADSAGHARCOSAI 
azonbau ncm folnck ctto'l a kiizdolam- 
t.(>f. Tudjak, hogy az ignasag cl fog- 
ja -sepemi a h.wigsig .־uralniat 11*  
tom felviiliagositd munkftnkkal is si- 
cttxxtjiik az igaas/ng flelszin.P(>-11<J7.a;;ai

Tudjuk czl cllonfoJljoiak is. Tapas/, 
taltik •mar, hogy :diol, a ,,IJuCiH” 
mogjoJcnik, oil haninrosau olvcszl!1: 
Jiitelulcct. E7. podig idovel bukacJil:;־׳, 
tohat poziciojukat jd'fsiili.

Eddig, kifdlc 6s ibcTclo agyuaiil 
c.sak ugy tudtak fcnnUirlani -
szoropiikot, sot gyalkrian, cgycdural 
mutant. hogy sikeriilt nekj.k boss. ־ו; ., 
evekm keraszliil 11a־zngsaglwtu •m 
taniolc !a■ vilug •nagy r6?®56l. Err־• 
csak ugy volt niodjuk, bogy bet ־» 
terror •utj'aln jncgakadaii'yoztak, B ״: , 
;17. ignzsag 11 .ער gja eljusson :17. enr 
kefltc.ldjcz.

Ma fekick. inert onnmiguk 'יי j־׳l 
tudjak, hogy hazugsagokan acapulo 
[M>hlik1ijuk 6s rciulszcriik jutalma 
csak a Lizton elbukns kdifM.. Tudjak, 
do julvtiik vs kijrii-lj1M»nyeik •kr.zl•
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 להביא מלכותו הוד ממשלת החליטה אלה בנסיבות

 כל לפינוי ולהיכון בידה שהופקד המנדט את לסיומו

 ההקדם בכל בארץ־ישראל הבריטיים הכוחות

האפשרי.

ב לח"׳ פעילות - הונגריה

 באמצע הונגריה, בירת לבודפשט, הגיע לח״י שליח

 מוותיקי גור־ויים(, )יהודה בועז זה היה .1947 שנת

 סלובקיה יליד היה בועז לטרון. ומבורחי המחתרת

 נוצר הראשון הקשר ההונגרית. השפה ודובר

 מהם, אחד )אילת(; רוזנברגר האחים בין בהתכתבות

 של האירופי בסניף אז פעל טיבי, )וולטר( מתתיהו

 בית״ר נציבות כקצין כיהן ישראל, והשני, בפריס, לח״י

 בועז. של בואו עם תנופה קיבלה הפעילות בבודפשט.

תחומים: בשלושה בהונגריה פעלה לח״י

 מלחמת של לרעיונות אוהדים רכישת לשם הסברה א.

 ובעיר בבודפשט לח״י אוהדי בארץ. המחתרת

 בהונגריה לח״י פעולות כל את מימנו שופרון

 מהמרכז. תקציבים מהעברת התנועה את ושחררו

 בפרסום התמקדו העיקריות ההסברה פעולות

 עיתון כשם ששמו )המעש(, ״a tett״ העיתון

 הדואר באמצעות הופץ העיתון בארץ. המחתרת

 1948 שנת של השנייה במחצית עותקים. באלפי
העיתון. של גיליונות שלושה לאור יצאו

 פוליטית פעילות תשתית הקמת לשם תאים ארגון ב.

 לשלוט תמשיך עוד כל בריטניה, נגד ומלחמתית

 ישראל בלט התאים פעילי בין בארץ־ישראל.

 של הראשי לעוזרו שהיה וולטר, של אחיו אילת,

 לימים שנישאה פזקש, יהודית לידם עזרו בועז.

 הוותיקים; לח״י ממנהיגי בן־שלמה, לשלמה

 ליברייד, קיטי ישראל; של אשתו אילת, שושנה

ועוד. לבועז; שנישאה

 בריחה קו לארגן הצליח לח״י בריחה. נתיב ארגון ג.

 מספר חבריו, כל ארצה עלו דרכו אשר עצמאי,

 את בכספם שמימנו אחרים, יהודים וגם אוהדים

 לח״י של הבריחה נתיב מהונגריה. בריחתם

 הבריחה דרכי רוב כאשר עצמו את הוכיח מהונגריה

מכבר. זה נסתמו האחרות

 המשיך בבודפשט, היה שמרכזו בהונגריה, לח״י סניף

 במאי ישראל מדינת של הכרזתה לאחר גם לפעול

 הוא בידו. עיתונים עם בועז נאסר אחד ערב .1948

 הוא מי שהסביר לאחר הבולשת. חוקרי על־ידי נחקר

 חייו תולדות את לכתוב נדרש פועל, הוא מי ובשם

 עימותים התקיימו החקירה בהמשך לח״י. על ותזכיר

 כסוכן להאשימו ניסו אשר החוקרים, לבין בועז בין

 הודיעו החקירה של בסופה הבריטי. החשאי השירות

 לו הותר ואף ללכת, חופשי הוא כי לבועז החוקרים

 לח״י. מטעם בפעילותו רשמי בלתי באורח להמשיך

 התאים פעילות קיבלה בועז של ושחרורו מעצרו לאחר

 יותר. עמוקה למחתרת ירדו וחבריה יותר, חשאי צביון

 השלטון מעשי ונוכח הבולשת הבטחות למרות

 ארצה. בועז את להחזיר לח״י מרכז החליט הקומוניסטי

 חברי להתקיים. בהונגריה לח״י סניף חדל עזיבתו עם

 ,1949 של הראשונה במחצית ארצה עלו התאים כל
לח״י. של העצמאי הבריחה בנתיב

 פרובוקטורים בלשים, של להורג הוצאתם

ובוגדים
 בארץ־ישראל המחתרות בתנועות גם העולם, בכל כמו

 שוטרים והיו ובוגדים, מלשינים פרובוקטורים, צמחו

 הזר השלטון עם פעולה ששיתפו יהודים ובלשים

 בבולשת לשירות המחתרות. נגד במלחמתו

 באופיים, בחזקים תמיד המחתרות בחרו ובאינטליג׳נס

 ושוחד. פיתוי בפני לעמוד השכילו כולם לא אבל

 קיומה שנות כל במשך היה לח״י ארגון המזל, למרבה

 מהפקת כתוצאה והבגידה, הפרובוקציה מתופעת נקי

 אחרות. בתנועות שקרו אירועים בעקבות לקחים

 לעבוד אנשים שלחו לא מעולם בלח״י זו מסיבה

 לקבל והעדיפו שכרם, את משם ולקבל בבולשת

ועל שכנוע, של בדרך ומבלשים משוטרים ידיעות

 בתוך פעלו זאת, עם סרבנים. כלפי ואיומים אזהרות ית

 האיומים למרות אשר אנשים והבולשת המשטרה

 עזרתם, את להושיט סירבו המחתרת של והאזהרות

 לוחמים בהסגרת הבריטים עם פעולה שיתפו ואף

 בגידה מעשי של מקרים מספר היו ובתפיסתם. עבריים

 מכוונים שהיו לח״י, מסגרת מתוך שלא ופרובוקציה

 פעלו בלח״י העברי. היישוב נגד או המחתרת נגד

 בוגדים של ולהתראתם להענשתם המקרים מן במקצת

להורג. אותם והוציאו פעולה ומשתפי

 בהבנה כלל בדרך ביישוב נתקבלו אלה פעולות

 אנשי התנקשו 1941 בנובמבר 16 ביום ובסלחנות.

 הוא מרחובות. צפיוף יעקב היהודי החרש בשוטר לח״י

 לידי חבריה מסירת על המחתרת על־ידי למוות נדון

 במקום. ומת הקולנוע מן בצאתו נורה הוא הבולשת.

 מראשון חשודים שבעה נעצרו ההתנקשות לאחר

 מזרע. למחנה והובאו מנהלי למעצר נדונו לציון,

 על־ידי בהרצליה, להורג הוצא 1943 בפברואר 25ב־

 חבריו על־ידי נחשד אשר וילנצ׳יק, אברהם לח״י,

 שחרורו תמורת הבולשת לידי נשק מחסן במסירת

 1943 בספטמבר 3 שבת בליל בלטרון. המעצר ממחנה
 בתל־ חיות פרץ שברחוב מביתו הרחק לא ונהרג, נורה
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 פריצקר )מש״י(. אצ״ל של הידיעות שירות מחלקת

 לידי יאיר אנשי בהסגרת באצ״ל הפילוג בזמן נחשד

 מאוחרת בתקופה גם בעינו עמד זה וחשד הבולשת,

 עוד נפסקה פריצקר של שפעולתו טען אצ״ל יותר.

 מרציחתו הסתייגו הרוויזיוניסטים מנהיגי .1941 בשנת

 13ב־ הפתוח. הקבר ליד הספידוהו ואף פריצקר של
 פלש, זאב נגד מוות דין גזר לפועל הוצא 1944 במרס

 הוא שנים. לחמש קרוב בבולשת חרש שוטר ששימש

 ברמת־גן, הרצל ברחוב קפה בבית הערב בשעות נורה

 1944 במאי 10ב־ במקום. מת הוא קבע. לשבת נהג שם
 תל־ של מרחובותיה באחד היום, לאור לח״י אנשי ירו

 מן שוטר־חרש הוא אף — גוטוביץ בחיים אביב,

 היישוב את "שירת "דבר" העיתון שלפי הוותיקים,

על־ידי טוהר כן ה״הגנה". על־ידי וטוהר שנה" 12

המעש
לוחם עתון

? בוגדת והומתה מדונה מה על
להם מעט עוד כנראה אך וה״הגנה". ה״ישוב" בצמרת בגרות גם הביאה עומדים אנו שבה שהמלחמה השבנו,

במאוחר. תמיד, כמו לקח, שילמדו  עד חדשים לאסונות זקוקים והם אירעו שכבר האסונות

 זידנברג. חיה לפרשת בקשר נאמרים הדברים

זה. במקרה ה״הגנה" של התנהגותה היא צבועה
 והוצאה שנידונה א' יום באותו כי יפה, יודעת ה״הגנה"

 לתל- בבוקר 10ב־ להכניס עמדה היא הפושעת, להורג
 שולחיה לה שיורו במקום ולשיטה פצצת־מוקש אביב
מיפו.

 התרוצץ ה״הגנה" שרות זו. ידיעה קיבלה ה״הגנה"
 שלה הידיעות מחלקת אולם הבוגדת. את למצוא כדי יומיים
 באוייבי מאשר ב״פורשים" יותר הזה היום עד כנראה עסוקה

 אנחנו אותה. למצוא הצליחה לא ה״הגנה" ובבוגדים. העם
 לא פרטיהם, פרטי על לנו הידועות העובדות לאור הצלחנו.

 פשעה. על להודות ונאלצה עוד להתחמק הנאשמת יכלה
ידה: בכתב הודאתה והנה

 בה לנהוג היינו חייבים האם השאלה: נשאלת ועתה
 אחרים רבים ובבוגדים בפאפאניק ה״הגנה" נהגה כאשר
 לגרום העם, נגד ולפעול לחוץ־לארץ להמלט להם שנתנה

 כל כנהוג בה לנהוג היינו חייבים — או וקרבנות; לאסונות
 בזאת להזהיר וכדי להעניש כדי שפלים, בבוגדים לוחם עם

לנו? הידועים האחרים את גם
 העברי, הנוער ישפוט החופשי. העברי הציבור ישפוט

חייו: את יום יום המקריב
רכרוכי-בכיעי? "מאבק" או זו היא מלחמה
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 שהוצא בן־בצלאל, יצחק הבלש של שמו ה״הגנה"

.1946 בנובמבר 26ב־ בתל־אביב לח״י על־ידי להורג
 רשימת נתפרסמה לח״י מטעם לציבור בהודעה

 את יפסיקו לא שאם הוזהרו ואלה ומודיעים, בלשים

 רוב בראשם". "דמם עונשם, על יבואו מיד פעולתם

 מן התפטרו לח״י של ברשימה שהוזכרו השוטרים

 קצין היה ברשימה השמיני קצר. זמן כעבור המשטרה

 של היהודית במחלקה שפעל שינדלר, מקם הבולשת

 איש היה ברשימה התשיעי בחיפה. הבולשת משרד

 ארץ־ בתחומי היה לא כבר הרשימה פרסום שבעת

 לבולשת שסיפק לאחר הארץ את יצא הוא ישראל:

 חילביץ. יעקב זה היה ברשותו. שהיה המידע מיטב את

 הרוויזיוניסטית, התנועה וחבר בית״ר חבר היה הוא

 להיות מונה אצ״ל של ישראל" חזית "מס הקמת ועם

 הבולשת. עם הדוקים בקשרים נחשד הוא הקרן. מנהל

 רשימה לבריטים למסור הציע חילביץ כי נודע לימים

 ועזרה כסף תמורת המחתרת של ומנהיגים פעילים של

 במרס 31 הארץ, את עזיבתו ביום הארץ. את לעזוב

 עוד נעצרו ומהם שמות, 79 בת רשימה מסר ,1944

 של המיוחד הדין בית איש. כחמישים היום באותו

 מעולם הדין גזר אך מוות, דין גזר חילביץ על גזר אצ״ל

הפועל. אל הוצא לא

 21ב־ בזכרון־יעקב והומת נורה דוידסקו יוסף
 קצין היה הוא לח״י. על־ידי 1945 באוגוסט

 הוא האחרון. יומו ועד 1917 מאז הבריטי האינטליג׳נס

 לאינטליג׳נס וסייע לבולשת עבריים לוחמים הסגיר

 על מזימותיו. את לרקום התיכון במזרח הבריטי

 ההתנקשות מתכנני את לגלות הבולשת הטילה דוידסקו

 כפול, לסוכן התחזה מבוקשו את להשיג כדי מוין. בלורד

 גילה דוידסקו לח״י. של הידיעות שירות עם במגע ובא

 האחראי היה סיטנר, יוסף בלח״י, שלו הקשר איש כי

 וגרם — ההתנקשות בעת במצרים לח״י סניף על

 מהווה סיטנר של הסגרתו כי ידע דוידסקו למאסרו.

 ללונדון, מהארץ לברוח תכנן ולכן עבורו, מוות דין גזר

 אחדים ימים למעמדו. ראויה משרה לקבל עמד שם

 של הנוקמת ידה אותו מצאה הארץ את עזבו לפני

 בחורה אליהם שנלוותה לח״י חברי שלושה המחתרת.

בזכרון־יעקב. בביתו הדין, גזר את לפועל הוציאו

 דין פסק לח״י על־ידי בוצע 1947 במרס 31ב־

 ושיתוף קשרים ניהול בעוון פומרנץ, יוסף נגד מוות

 באוקטובר 30ב־ הבריטי. האינטליג׳נס עם פעולה

 על־ידי צרפתי, יהושע בירושלים ונהרג נורה 1947

 בעוון מוות דין פסק הוצא צרפתי נגד לח״י. אנשי

 בנובמבר 3ב־ הבריטית. הבולשת עם פעולה שיתוף

 גורביץ, שלום לח״י אנשי על־ידי ונהרג נורה 1947

המחתרת. נגד פעולותיו בעוון בבולשת, סרג׳נט

 של להורג בהוצאתם היה דופן יוצא טרגי מקרה

 פולנים, אזרחים שני ארנולד, וסטפן הוליאנסקי יאן

 .1948 בתחילת ירושלים על המצור בתקופת
 לפני הפולנית הרפובליקה קונסול סגן היה הוליאנסקי

 שטרן אכרהם את הכיר והוא השנייה מלחמת־העולם

 בפני יאיר על המליץ אף הוא אישי. באופן )יאיר(

 בעת אצ״ל. של הרעיונית בדרך ותמך וארשה שליטי

 לח״י של המודיעין למחלקת הגיעו ירושלים על המצור

 היישוב נגד בריגול עוסקים פולין אזרחי שני כי ידיעות

 והוצאו למיתה נידונו לחקירה, הובאו השניים העברי.

 לא לתל־אביב ירושלים בין הדרך ניתוק בגלל להורג.

 ונסיבות לח״י, מרכז לאישור להורג ההוצאה הובאה

מסתורין. אפופות נשארו הריגול" "טענת

 לו והיו השחור השוק בעסקי עסק לוין ישראל

 החליט 1947 בשנת הבריטית. המשטרה עם קשרים

 זיוף באמצעות גם המחתרת פעולות את לממן לח״י

 גורמים בין והפצתם מנדטוריים ניירות־ערך של

 והלז לוין, לישראל העניין נודע קשריו בשל כלכליים.

 המשטרה. בפני לח״י מעשה על להלשין החליט

 מספר ונאסרו הניירות רוב נתפסו מהלשנתו כתוצאה

 לוין הודה בחקירתו לעניין. קשורים שהיו אנשים

 למשטרה להסגיר בכוונתו היה כי גילה ואף במעשהו

 הודאתו עם לח״י. מרכז חבר ילין־מור(, )נתן גרא את גם

 למוות ונדון הדין בית בפני הועמד ההאשמות בכל

 בטבת בא׳ לפועל הוצא הדין פסק במולדת. בגידה בגין

תש״ז.
 בגידה בגין לח״י על־ידי להורג הוצאו בחורות שתי

 הידיעות מחלקת קלטה 1948 ינואר בסוף במולדת.

 של הטלפונים למרכזיית האזנה באמצעות לח״י, של

 הארגון קצין הגבר, לאישה. גבר בין טלפון שיחת יפו,

 נאהבים. זוג היו היהודייה, והבחורה "נג׳אדה", הערבי

 תחדיר שהיא השניים בין הוסכם טלפונית בשיחה

 אותרה זיידנברג, חיה האישה, תל־אביב. לתוך פצצה

 שדה דין בית בפני הועמדה היא ידה. בכתב והודתה

 הוצא הדין גזר לח״י מרכז אישור ולאחר המחתרת, של

 עמדות במסירת גם הודתה זיידנברג חיה לפועל.

 השנייה בפעם הערבים. לידי ובבת־ים בחולון ההגנה

 אשר דובסובה, ורה זו הייתה בוגדת להורג שהוצאה

 העבריים הלוחמים כוחות נגד האויב עם פעולה שיתפה

 בשירות עבדה כי הודתה בחקירתה בירושלים.

 אנשים לגייס היה תפקידה וכי 1946 משנת הבולשת

 הבלתי העלייה על ידיעות להביא כ<,.1ה־.ם. לשירות

 של הנשק מחסני על ידיעות למסור )ההעפלה(, חוקית

 היא ברחביה. הצבאיים המחסומים על וכן ה״הגנה"

 והוצאה לח״י של שדה דין בית על־ידי למוות נידונה

1948.105 במרס 27ב־ להורג



מחתרת חברי של להורג הוצאתם

 הייתה לא מחתרתית, כמסגרת טבעו מעצם בלח״י,

 בתי דין, בית כדוגמת מסודרת, ומשפט חוק מערכת

 היחיד, החוק קבועים. לפועל הוצאה ומנגנוני כלא

 - עוררין ללא חבריה את שחייב - המחתרת חוק

 ככלות באויב. ולמלחמה לעם הנאמנות חובת היה

 אדם בני של קומץ רק אלא צבא היה לא לח״י הכול,

 להינתק יכלו ואף החופשי מרצונם לזה זה שהתקשרו

 הם עוד שכל אלא עצמו. רצון אותו פי על מזה זה

 החובה עליהם מוטלת הייתה למחתרת, השתייכו

 והמוסר הנאמנות כללי של המוסכמות פי על לנהוג

 המחתרת של קיומה בשלהי רק המסגרת. שהכתיבה

 מקרים בשלושה הפנים. ביטחון על פיקוח הוקם

 ההתנהגות כללי את הפרו שחברים המחתרת מצאה

 בפני אותם והעמידה המחתרת, כחברי מהם שנדרשו

 את לשפוט כדי אד־הוק, מאולתר בית־דין־חברים

מעשיהם.

 ותיק, חבר היה הוא גלעדי. אליהו היה מהם אחד

 והיה נעצר הוא בפילוג. )יאיר( שטרן אכרהם עם שהלך

 עם ברח 1942 בשנת במזרע. המעצר במחנה כלוא

 בדעותיו, ופנאטי קיצוני אדם היה גלעדי שמיר. יצחק

 והתקשה אישית, נאמנות של מגבלה מכל חופשי

 בגלל לבריחה נבחר הוא שהיא. מסגרת בכל לתפקד

 דמיון ובעל פחד, כל וחסר נועז זריז, האישיים: כישוריו

 ותכניות תיאוריות גלעדי פיתח הבריחה לאחר יצירתי.

 מתבצעות היו שלו ומוסרי, הגיוני רסן כל חסרות

 בין המחתרת. של קיומה עצם את לסכן היו עלולות

 פעולות ויזם היישוב, מנהיגות כל לחיסול הטיף השאר

 שנאה לעורר כדי והרס הרג של פרובוקטיביות

 הייתה המחתרת חברי אל התנהגותו גם לבריטים.

 את איבד ממקורביו אחד חבר כי עד ורודנית, אכזרית

 להטיף החל הוא הימים, במרוצת בגללו. לדעת עצמו

 בן־ ולהריגת הציונית ההנהגה ל״מחיקת" ברצינות

 שעמד מעצורים, כל חסר כמטורף נתגלה האיש גוריון.

 בפני לדיון הובאה הבעיה התנועה. על כליה להביא

 להורג. להוציאו החליטו ואלה עמיתים של קטן קומץ

 הפועל, אל שהוצא לאחר בדיעבד, אושר הדין גזר

 בדיון הלח״י, מוותיקי אנשים שלושה־עשר על־ידי

 ולא בוגד שהיה מפני לא להורג הוצא גלעדי מיוחד.

 המחתרת, סודות את גילה או חבריו על שהלשין מפני

 לסכן היה עלול זה ומצב השתבשה שדעתו מפני אלא

 טוהר זו עובדה בשל המחתרת. של קיומה עצם את

 שנים עשרות לח״י חללי לרשימת הוכנס והוא שמו,

מותו. לאחר

 היה להורג להוציאו בלח״י שהוחלט השני האיש

 התחנך ביוון, 1916 בשנת נולד יהודה תלוי. יהודה

 כלכלה למד .1935 בשנת ארצה ועלה באיטליה

 בתל־אביב. ומשפט לכלכלה ובבית־הספר בהתכתבות

 עבד "שמואל". הכינוי את ונטל ללח״י הצטרף כאן

 מונה לתל־אביב ובשובו היהלומים, בתעשיית מה זמן

 של הטכנית המחלקה לראש הטכניות ידיעותיו בזכות

 הפורה ובדמיונו במטרה ובדבקותו בכשרונו לח״י.

 מתוחכמים נשק כלי המחלקה, צוות עם יחד פיתח,

 מתקני רכבות, לפיצוץ ששימש עוצמה, רב נפץ וחומר

 גם מחלקתו ועוד. ביפו הסראיה בניין בחיפה, הנפט

 על האו״ם החלטת לאחר ובונקרים. סליקים בנתה

 התעוררה היישוב על הערבים והתקפות החלוקה

 שיש גרס יהודה לח״י. מרכז לבין בינו חריפה מחלוקת

 שבידי הלחימה אמצעי את ל״הגנה" ולמסור להתפרק

 הסכמנו "לא כי וגרס נחרצות לכך התנגד המרכז לח״י.

 קמה לא עוד המדינה בפרט. ובירושלים בכלל לחלוקה

 עוד מקום ומכל הפרק, על רבות גורליות בעיות ועוד

 התעקש יהודה אך התפרקות". על לדבר מאוד מוקדם

 על ויפעל המרכז החלטת את מקבל שאינו והודיע

 מאיומו, להניאו ניסו רבים חברים עצמו. דעת

 כה החלטה יקבל אחד שחבר ייתכן לא כי בהסבירם

 לא אותה. יבצע ואף הכלל, לדעת בניגוד גורלית,

 הוא איומו. את לבצע ממנו למנוע דרך כל נמצאה

 בהעדר הדעות. נחלקו ושם המחתרת, לדין הועמד

 ובכאב קשים לבטים לאחר במרכז, הוחלט אחר מוצא

 למוות. נורה 1948 בינואר 15ב־ להורג. להוציאו לב,

 חללי לרשימת שמו צורף שנים וארבע שלושים כעבור

לח״י.

 אחרת מסיבה נבעה שנל מיכאל של להורג הוצאתו

 פנייתו לאחר ללח״י התקבל 16ה־ בן הנער לחלוטין.

 .1947 אביב מימי באחד בחיפה כרוזים מדביקי אל
 השקיעו ומדריכיו וחרוץ כשרונות בעל היה הוא

 להכיר הצליח בארגון חברותו מתוך בפיתוחו. מאמצים

 לפני בחיפה. אז ששהו פעילים לח״י מחברי כמה

 ניכר חלק בחיפה לפתע נאסרו הצבאי" "המצב הכרזת

 זיהה שמו, נפתלי העצורים, אחד בעיר. לח״י מחברי

 והצליח - הבלשים על־ידי בפניו שהוצג - הנער את

 והובל נתפס הנער בחוץ. לחבריו כך על להודיע

 של שמות נמצאו בפנקסיו הכרמל. במורדות למערה

 הכחיש אך נחקר, הוא ובאריתריאה. בלטרון עצורים

 להורג הוצא והוא נגזר דינו נגדו. ההאשמות את

בירייה.

1947 בנובמבר 29מ־ האו"ם החלטת
 האומות עצרת החליטה 1947 בנובמבר 29ב־

 הוועדה של הרוב מסקנות קבלת על המאוחדות
106 כללו אשר (,unscop) ארץ־ישראל לענייני המיוחדת



 מדינות: לשתי המערבית ארץ־ישראל של חלוקתה

 כאזור וסביבתה ירושלים קביעת וערבית, יהודית

 השלטון וסיום האו״ם בפיקוח בין־לאומי נאמנות
 הצביעו ההחלטה בעד בארץ־ישראל. הבריטי

 אפריקה איסלאנד, אורוגווי, אוקראינה, אוסטרליה,

 בוליביה, ארצות־הברית, אקוואדור, הדרומית,

 גואטמלה, ברית־המועצות, ברזיל, בלגיה, בילורוסיה,

 הדומיניקנית, הרפובליקה הולנד, האיטי, דנמרק,

 ניו־זילנד, נורבגיה, ליבריה, לוקסנבורג, ונצואלה,

 פרו, פרגוואי, פנמה, הפיליפינים, פולניה, ניקרגואה,

 - ושבדיה קנדה קוסטה־ריקה, צרפת, צ׳כוסלובקיה,

 מדינות: 13 הצביעו ההחלטה נגד מדינות. 33 הכול סך

 עיראק, סוריה, מצרים, לבנון, יוון, הודו, אפגניסטאן,

 ותימן. תורכיה קובה, פרס, פקיסטן, הסעודית, ערב

 הונדורס, בריטניה, ארגנטינה, נמנעו: מדינות עשר

 צ׳ילה סין, סאלוואדור, מקסיקו, יוגוסלביה, חבש,

ההצבעה. מן נעדרה סיאם וקולומביה.

 פורסם בלייק־סקסס האו״ם החלטת לאחר מיד

 לגבי עמדתו את המציג לח״י מטעם דעת גילוי

 העובדה הודגשה הדעת בגילוי שהתקבלה. ההחלטה

 הזר השלטון מן סופית שללה האו״ם "החלטת כי

 אשר הבין־לאומית החוקית הזכות את בארץ־ישראל

 למטרותיה שרירותי באופן בה השתמשה בריטניה

 וסילוק הזר השלטון של חיסולו האימפריאליסטיות.

 תבוסה הבריטי. לאימפריאליזם תבוסה הם צבאותיו

 המחתרת של העקבית מלחמתה על־ידי לו הונחלה זו

 את ממנו ומנעה שלטונו את שערערה העברית,

 החלטת על ביקורת נמתחה זאת עם התבצרותו".

 הדעת בגילוי שהוגדרה ארץ־ישראל, של החלוקה

 הגיאוגרפית ההיסטורית, האמת כלפי כ״פשע

 הוא ...העברי העם כלפי וגזל הארץ של והכלכלית

 של ריכוזו את תמנע היא כלכלי. לאומי מדיני, אונס

 של פיתוחם את תמנע היא במולדתו. העברי העם

 איבה תרבה היא שממותיה. והפריית אוצרות־הטבע

 סכסוך מפני הסכנה גם הובעה הדעת בגילוי ודמים".

 בהחלטת "האשמה" הארץ. חלוקת עקב יהודי-ערבי

 ההנהגה של ראשה על "רובצת - נאמר - החלוקה

 המחתרת מלחמת של הפיכתה את מנעה אשר הציונית

 החלוקה תכנית את קבעה ואשר עממית למלחמה

 הדעת בגילוי העברי". העם של המקסימלית כתביעה

 לעולם יכיר ולא הכיר לא העברי "העם כי הודגש

 — להילחם תוסיף ״לח״י וכי מולדתו״, בביתור

 על - והזמן המקום נסיבות את ההולמים באמצעים

 העברי העם של ריכוזו ועל המולדת של אחדותה

 המזרח עמי של בברית המלחמה שילוב תוך בתוכה,

האימפריאליזם". מעול לשחרור התיכון

 עמדתה שינוי - האו"ם החלטת

ארצות־הברית של
 האו״ם בעצרת ארצות־הברית של הצבעתה לאחר מיד

 יהודית מדינה הקמת בעד ,1947 בנובמבר 29ב־

 אצל מנשבות החלו בארץ־ישראל, ערבית ומדינה

 ועלתה חדשות רוחות האמריקאית המדיניות קובעי

 ארץ־ישראל. בעיית לפתרון ביחס מחודשת חשיבה

 לשאיפות בחיוב להתייחס הוסיף טרומן הנשיא אמנם

 משרד גורמי אך ריבונית, מדינה להקמת ישראל עם

 מרשל, ג׳ורג׳ החוץ שר עמד שבראשם והביטחון, החוץ
 כדי והסנאט הנבחרים בית על השפעתם את הפעילו

 החלוקה תכנית את להגשים אפשרות שאין לשכנעם

 גם בו שישתתפו בין־לאומי בכוח שימוש ללא

 האזור. את לעזוב כן אחרי ימהרו לא אשר הסובייטים,

 שהיו חזקים כלכליים כוחות גם תמכו זו בעמדה

התיכון. במזרח נפט בעסקי מעורבים

 ארצות־ נציג וורןאוסטין, הודיע 1948 במרס 19ב־

 נוטשת ארצות־הברית כי הביטחון, במועצת הברית

 ארץ־ בעיית את להעביר והציע החלוקה, תכנית את

 קצר זמן לאחר האו״ם. של הנאמנות לוועדת ישראל

 לניהול הצדדים להזמנת קראה אשר הצעתו תוקנה

 בארץ־ישראל נוסף. מיוחד מושב ולכעוס ומתן משא

 מטעם כללי מושל הבריטי השלטון סיום לאחר ימונה

 על־ידי תתנהל הארץ האו״ם; של הנאמנות ועדת

 המספרי היחס לפי שייבחר נבחרים בית ולצדה ממשלה

 סמכויות יינתנו למושל האוכלוסייה; חלקי שני של

 בלי גם למשול רשאי יהיה שלפיהן חירום, לשעת

הנבחרים. בית את לפזר ואף ממשלה

 להמשיך בריטניה של תכניתה את שירתה זו הצעה

 האלה האירועים בעקבות מחדש. ולבססו שלטונה את

 כי לח״י, מטעם הודעה 1948 במאי 4ב־ פורסמה

 כבר יומיים כעבור בבריטים. להלום תשוב המחתרת

 נמשכו וההתקפות בריטים, וקצינים חיילים הותקפו

 מדינת על ההכרזה עם הבריטי. הצבא של לפינויו עד

 ארצות־הברית הייתה ,1948 במאי 14ב־ ישראל,

העצמאית. היהודית במדינה שהכירה הראשונה

כספים החרמת
 עת כל והמתמודד רב לכסף הזקוק ארגון היא מחתרת

 סיפר )יאיר( שטרן אברהם כספיות. בעיות עם קיומו

 מפני האם רבנו? ממשה לנו גדול מי הבא: הסיפור את

 פעולות אותן מכל משה התנזר איש־אלוהים שהיה

 שעשה הימים לארבעים פרט להן? נזקק רגיל שאדם

 בעולמנו, שתה? לא האם אכל? לא האם סיני, הר על

 מבחינה שלו. את הגוף תובע ומרוח, מחומר המורכב
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 אנשים, חבר גם יחידים. לגבי רק לא נכון זה דבר

 שיוכלו כדי לחומר, זקוקים אידיאל, למען הלוחמים

 לחיות יוכל מאוגדים הם שבו שהגוף וכדי להתקיים

 אחרת. אפשר שאי מעציב אולי מטרתו. למען וללחום

 הלוחם של תקציבו את אחרת. אפשר אי באמת אבל

 כי באהבה, זאת יקבל הוא למזער. עד לצמצם אפשר

 בו מפיחה אף זו ואמונה דרכו בצדקת אמונתו חזקה

 מדושנת־עונג העשירה, הסביבה לגבי עליונות רגש

 צריך. ללוחמים מזון רק לא אבל בהם. אין ורוח המרי

 שכירת גם מלא. בכסף נרכש שלפעמים נשק נחוץ

 ותעמולה, הסברה חומרי תחבורה, כלי ודירות, חדרים

 מחתרת למחתרת. קיום אפשרות אין שבלעדיהם

 על מוותרת איננה מטרותיה את להגשים שנחושה

בכסף. מחסור בגלל מלחמתה

 ברירה, מחוסר כלל בדרך בלח״י, גם הוחלט כן על

 אפשרי, מקור מכל הנחוצים האמצעים את להשיג

 כשרים נראים אינם רגיל אדם שבעיני באמצעים אפילו

 הכספיים המקורות את דלדל מאצ״ל הפילוג למהדרין.

 הקשר שנותק לאחר דאז(, בישראל )אצ״ל לח״י של

 המקור שהיה הרוויזיוניסטי, הציבורי העורף עם

 עמד בכסף המחסור המחתרת. צורכי למימון העיקרי

 עבודתו. את ולשתק החדש הארגון מבנה את לערער

 באו שאחריהם קטנים, החרמה מעשי בוצעו תחילה

מובהק. מחתרתי אופי בעלי גדולים מבצעים

 בספטמבר 16ב־ בוצעה זה מסוג הראשונה הפעולה

 שבצפון )אפ״ק( אנגלו־פלשתינה בנק בסניף 1940

 פנים ורעולי חמושים לח״י חברי שישה תל־אביב.

 והחרימו הפחדה, יריות תוך היום, בצהרי לבנק נכנסו

 דולרים אלף 24 שערכן ארצישראליות, לירות 4,400

 יהושע ההם. הימים של המטבע ערך לפי גדול סכום -
 למשפט והובא נאסר הפעולה, ממשתתפי זטלר,

 לחמש־עשרה ונידון ושוד" לרצח "ניסיון באשמת

 החדש הארגון את חילץ שהוחרם הסכום מאסר. שנות

 השנה של הרדיפות מסע אולם זמני. באופן ממצוקתו

 כבדה מעמסה המחתרת על הטיל לקיומה הראשונה

 יכלו ולא מרודפיהם להסתתר שנאלצו חברים של

 התרוקנה. הקופה מהרה ועד כפיהם, מיגיע להתפרנס

 שוטרים במדי לח״י, חברי הופיעו 1941 ביולי 15ב־

 לשער קרוב הערבי", "הבנק מנהל של בביתו בריטים,

 כי לו ונאמר חיפוש צו בפניו הוצג בירושלים. יפו

 המנהל זר. במטבע כשרות לא בעסקאות חשוד הבנק

 הספיקו בטרם אך הבנק, אל ה״שוטרים" על־ידי הובא

 שוטרים הבנק הוקף הקופה מפתחות את לקחת

 החוליה אנשי מבחוץ. שומרים על־ידי שהוזעקו

 אליהו הפעולה, מפקד - לאחד פרט להימלט, הספיקו
 שנות לחמש ונידון נשפט נתפס, הוא )עמיקם(. קשאק

 בעיתונות מפורט לדיווח זכתה הפעולה מאסר.

 הלילה באותו היו הדיווחים לפי והערבית; העברית

לא״י. אלף 60 הבנק בקופת

 בתל־ 1942 בינואר 9ב־ נעשה כסף החרמת ניסיון

 ונסים כקר־ישראלי יהושע לח״י, אנשי שני אביב.
 שיצא המרכזי" "המשביר שליח את תקפו ראוכן,

 וחטפו לא״י 1,093 עם תיק ובידו הפועלים בנק מבניין

 ונתקלו ברחו השניים מהומה. קמה התיק. את מידיו

 אחריהם. במרדף למשטרה להצטרף שהחליט בקהל

 נהרגו. אורח עוברי ושני ברודפיהם ירו הבורחים

 מאסר שנות לארבע־עשרה נידון ראובן נתפסו. היורים

 מהנציב חנינה קיבל אבל למוות נידון ישראלי ואילו

העליון.

 במידה המחתרת של מחסורה מולא בהמשך

 של בעיקר סחורות, במחסני מהחרמות מסוימת

 המוכנה מחתרת כי העמוקה ההכרה רק ספסרים.

 היא להתקיים, שתוכל כדי לדמים זקוקה דם להקריב

 וההחרמות הפריצות אל להתייחס עוז בבחורים שנסכה

 שהתבססה לאחר מה, זמן כעבור בל־יגונה. הכרח כאל

 אל לפנות היה אפשר המחתרת ארגון של ההסברה

 אולם לפעילותו. שיתרמו בבקשה היכולת בעלי

 יחס בשום עמדו לא התרומה בדרך שהושגו האמצעים

 פעילותה, את והגבירה התרחבה כשהמחתרת לצרכים

 התרכזה הפעם להחרמות. לפנות צורך שוב והיה

 במלטשות בריטיות, ובחברות בעסקים הפעילות

 מבוטחים שהיו עסק ובבתי הזהב בבורסת יהלומים,

 הסחורה כי שהתברר קרה בריטיות. ביטוח בחברות

 בפני עמד ובעליה מבוטחת הייתה לא שהוחרמה

 לו. להחזירה הוראה ניתנה ואז גמורה, התרוששות

 העסקים בעלי בין לח״י של קרנה את העלתה זו עובדה

התרומות. להגברת וסייעה

 לספק שנמצאו במקורות די היה לא שוב כאשר

 הבנקים, ל״עזרתה" באו המתרבים, המחתרת צורכי את

 ניסיון נעשה 1946 בתחילת ברקליס. בנק ובייחוד
 בתל־ לדיסקונט ארץ־ישראל בנק קופת את לרוקן

 הערבי, בבנק בפעולה שננקטה לזו דומה בשיטה אביב

 הערבי בבנק הפעולה כמו נכשלה, זו פעולה גם אך

 במדי הפורצים הופיעו כאן גם לכן. קודם שנים חמש

 עמד בראשם יהודים. בלשים ובלבוש בריטים שוטרים

 במקום נוכח שהיה לקהל הבלונדיני". "דב - גרנק יעקב

 נמצאה הקופה אך המשטרה, של חיפוש נערך כי הוסבר

 נאלצו אותה לפתוח הצליחו שלא מאחר סגורה.

 כעבור אולם נכשלה. הפעולה ריקות. בידיים להסתלק

 הצליחו והפעם לבנק, המחתרת אנשי שבו כחודש

 נזק, נגרם לא לבנק לא״י. 27,000 של שלל עם לצאת

אנגלית. ביטוח בחברת מבוטח בהיותו



 להחרים ניסיון בעת קרה בתוצאותיו טראגי כישלון

 ברחוב פ.ק.או. הפולני הבנק פקיד מידי כסף תיק

 היה הפקיד .1946 בדצמבר 3ב־ בתל־אביב, אלנבי

 הפעולה על פיקד הבלונדיני" "רב יהודי. בשוטר מלווה

 את למסור הפקיד נדרש כאשר צעירים. קבוצת ואתו

 ופצע ברב וירה אקדחו את היהודי השוטר שלף התיק,

 הורה פציעתו חרף ריבנבך. מנחם הצעירים, אחד את

 לחמוק הצליח הפקיד בשוטר. לירות לא לחברים רב

 החולים לבית רב את העבירו החברים הכסף. עם

 על־ הניתוח לאחר מיד והוברח נותח הוא "הדסה".

מפצעיו. מת מנחם פרטי. חולים לבית חבריו ידי

 של למטרה ברקליס בנק נעשה הימים במרוצת

 לח״י אנשי פקדו פעמים ארבע כספים. להשגת לח״י

 הראשונה הפעולה בריטית. בבעלות שהיה הבנק, את

 למרתף בשקט לחדור הייתה התכנית כאן. גם נכשלה

 זה לצורך השריון. עבות הקופות את ולפרוץ הבנק

 שהפורצים לאחר מקצוע". ב״בעל לח״י אנשי נעזרו

 במכשירי שהשתמש המומחה, שם עבד למרתף חדרו

 פיקד הזאת הפעולה על גם וריתוך. קדיחה הלחמה,

 מוגנת הייתה הקופה המזל לרוע הבלונדיני". "דב

 הפריצה. עבודת תוך להתפוצץ החל וזה נפץ, בחומר

 את הבנק אל תזעקנה שההתפוצצויות סכנה הייתה

 במרתף שעות אחת־עשרה של שהות לאחר המשטרה.

 הכסף. בלי ולהסתלק להיכנע הבחורים נאלצו הבנק

 איש של בפיקודו יום, בצהרי בוצעה השנייה הפעולה

 הראשונה החוליה פרצה 11:00 בשעה יואב. לח״י

 מאחורי היושבים הפקידים את ששיתקו לאחר פנימה.

 גרפו ואנשיה השנייה החוליה פנימה פרצה הדלפק,

 הורגש לא בחוץ ומהמגירות. מהשולחנות הכסף כל את

 נמשך הכול האבטחה. אנשי של נוכחותם למרות דבר,

לא״י. 14,000 השלל: עין. כהרף

 מכונית בליווי שהועברו כסף שקי שני נושאי על ישירה

 זה במקרה גם לירושלים. מתל־אביב בריטית שריון

 התוקפים. בראש לעמוד הבלונדיני" "רב על הוטל

 הבחורים, עליהם עטו הבנק מן השוטרים יציאת בעת

 רב השוטרים. התנגדות את וחיסלו השקים את חטפו

 משוריין המשוריין. מן הירייה מכונת את לקח אף

 אתו. יריות לקרב נכנסו והם לפתע, הגיח נוסף בריטי

 יהודים שלושה בריטים. שוטרים ארבעה נהרגו בקרב

 את לנטוש הבחורים נאלצו הנסיגה במנוסת נפצעו.

 הגדול בשק לא״י. 150,000 בו שהיו הקטן, השק

לא״י. 45,000 רק היו הבריטים מן שנשדד

 בדקלים, בבנק והאחרונה הרביעית הפעולה

 קצר זמן ,1948 באפריל 28ב־ בוצעה מכולן, והגדולה

 8 בשעה החלה הפעולה המדינה. על ההכרזה לפני
 חדרו האנשים הבנק. פתיחת לפני שעה חצי בבוקר,

 הוצאו הראשי והקופאי הראשי המנהל בשקט. פנימה

 הקופות. את לפתוח והוכרחו למקום הובאו מבתיהם,

 הכסף, את ואוספים בפנים פועלים ואנשיו רב בעוד

 ברחוב, התנועה את אנשיו עם בנאי( )יעקב מזל עצר

 מזוינים מחתרת באנשי שלוותה למכונית לאפשר כדי

 השלל הכסף. שקי את עליה ולהעמיס למקום להגיע

 הכסף כל לא לא״י. 220,000 גדול: סכום הפעם היה

 משפחות בין חולקה היתרה לח״י. של פירוקה עד הוצא

 מיוחדת ועדה החלטת פי על הנזקקות, החללים

זה. לצורך שהוקמה

לצוז״ל לח"׳ להצטרפות ההכנות

 לאחר ימים שבוע (,7.12.1947) תש״ח בכסלו בכ״ד

 הארץ חלוקת על בנובמבר 29מ־ האו״ם עצרת החלטת

 עברי בשלטון יכיר כי לח״י מרכז הודיע מדינות, לשתי

 אך יוקם, אשר לצה״ל יצטרפו יחידותיו וכי עצמאי

פקודה

ישראל. במדינת ישראל, הרות לוחמי לכל
 הריכוז במקומות מיד להתייצב הגיוס בגיל הלוחמים

האחראים. מפי הוראות קבלת לשם
^■5 *m*

המרכז תש״ח לאייר ו׳ היום ניתנה

ובכל הבריטי השלטון שבחסות במוסדות יכיר לא ברחוב ברקליס בנק את פקדו שוב 1947 ביוני 26ב־
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 (1948 במאי 14) תש״ח באייר בה׳ העצמאות הכרזת
 לח״י מטעם הודעה פורסמה ישראל, מדינת והקמת

 הריכוז, במקומות מיד להתייצב נקראו הארגון ולוחמי

לישראל. ההגנה צבא לשורות גיוס הוראות קבלת לשם

 האלה ההודעות שתי בין שעברה השנה מחצית

 במבחן העמידו אשר ומורדות עליות רצופה הייתה

 היתר בין לצה״ל. ההצטרפות בעניין לח״י החלטת את

 חיפה במובלעת הבריטי הצבא הישארות לכך גרמו

 של הבין־לאומי מעמדה ובעיית האחרון הרגע עד

 חלפו ישראל מדינת של הכרזתה עם ירושלים.

 ראשי בפני שעמדה המעשית הבעיה ההתלבטויות.

 בצורה להתגייס האם ההצטרפות: דרך הייתה לח״י

 כאיש הזדהות ללא אישית בהתגייסות או מאורגנת,

 המורחבת ובמזכירות במרכז שנערכו בדיונים מחתרת.

 אלדד ד״ר הדעות. נחלקו המחלקות על האחראים של

 ביחידה ולא אישי יהיה שהגיוס לאנשים הבטיח

 זהות את לגלות היה אסור לדעתו שכן מאורגנת,

 )יצחק מיכאל להם. יבולע פן מספרם, ואת האנשים

 הקרבנות מספר את יפחית אישי שגיוס סבר שמיר(

 אישי בגיוס המצדדים בפי נוסף נימוק האנשים. בקרב

 של פיקוח ללא בצבא הסברה לנהל יהיה ניתן כי היה

הוחלט. וכך הצבאי. המנגנון

 החטיבה ראשי מעמד. החזיקה לא זו החלטה

 דיון דרשו )מזל( בנאי יעקב של בראשותו הלוחמת

 בכוח קולקטיבי גיוס על סופי באופן והוחלט מחודש,

 אשר שהבחורים נימוק מתוך מפקדיו, על גדוד של

 זה קשורים המחתרת של הקשות בשנים יחד נלחמו

 גרא הצטרפו זו להחלטה יחדיו. להמשיך ורוצים לזה

 הגיוס שמיר(. )יצחק ומיכאל ילין־מור( )נתן

 יצחק של בפנייתו חיזוק קיבל לח״י של הקולקטיבי

 חטיבה חדשה, חטיבה התארגנות בדבר המרכז אל שדה

 והפשיטה": השריון "חטיבת השם את שתישא ,8

 מעין נבחרות, מיחידות מורכבת תהיה החטיבה

 יאויש ממנה ניכר חלק צבאית; במסגרת פלוגות־מחץ

 לח״י, אנשי את בה לשתף רוצה הוא אך פלמ״ח, באנשי

לו. מוכרות היו שתכונותיהם

 משא בניהול הוחל שדה של הצעתו משנתקבלה

 אשכול לוי בהשתתפות הצדדים, נציגי בין ומתן

 סיום עם ילין־מור. ונתן אלדד ישראל גלילי, וישראל

 כגדוד לצה״ל לח״י הצטרפות על הוסכם ומתן המשא

 כלי מאות לצבא הועברו האנשים עם שירותיו. כל על

 לרבות רכב כלי וכשלושים נפץ, חומרי נשק,

 הועברו כן כמו הבריטים. מן שנלקחו וזחל משוריינים

 חטיבה לצייד בהם היה שדי רבים אפסנאות צורכי

 ותת־ נפץ חומרי לייצור מלאכה בתי ושני שלמה,

"סטן". מטיפוס מקלעים

ישראל מדינת הקמת על ההכרזה
 מאבק התנהל הבריטי הפינוי לפני האחרונים בשבועות

 ובארץ־ישראל העולמית המדינית בזירה איתנים

 ראשי הציונית, המנהיגות המדינה. הקמת בנושא

 האמריקאית הציונות מנהיגי ובעיקר היהודית הסוכנות

 האמריקאי, החוץ משרד של הכבד ללחצו נתונים היו

 הקמת על ההכרזה את לדחות במפגיע דרש אשר

 האמריקאית העמדה שינוי לנוכח היהודית, המדינה

 לווה הלחץ עצמאית. מדינה ונגד נאמנות משטר בעד

 של במקרה אמריקאית עזרה מניעת של באיום אף

ערב. צבאות פלישת

 של מבפנים, לחץ גם היה מבחוץ הלחץ כנגד

 אשר ואצ״ל, לח״י המחתרת וארגוני העברי היישוב

 עברית. וממשלה עברית מדינה הקמת על להכריז תבעו

 העם", "במינהלת דיון התנהל הבריטי הפינוי ביום

 בן־ דוד הציוניות. המפלגות כל של ייצוג בה שהיה

 המדינה, הקמת על החלטה קבלת למען נאבק גוריון

 וגבר האמריקאית, הדרישה תומכי מפלגתו חברי כנגד

עליהם.

 הכריעה (14.5.1948) תש״ח באייר ה׳ ביום

 ארבעה, כנגד חברים שישה של ברוב העם" "מינהלת

 בארץ־ישראל יהודית מדינה הקמת על הכרזה בעד

ישראל. מדינת ושמה

חלקים: שלושה העצמאות בהכרזת

 היהודי העם בין הקשר את המתאר היסטורי, מבוא . 1

 נוצרו שבה היומין, עתיקת במולדתו לארץ־ישראל

 לרבות וכלל־אנושים, לאומיים תרבות נכסי

 והקשר העם של גלותו מתוארים במבוא התנ״ך.

 הגלות, שנות כל במשך לציון בשיבתו והאמונה

 מחדש ולהיאחז לשוב יהודים חדלו לא שבמהלכן

 החייאת החלוצים; מעשי העתיקה; במולדתם

 שבו הראשון, הציוני והקונגרס העברית; השפה

 היהודי העם זכות על חרצל זאב בנימין הכריז

 את סוקרת המגילה בארצו. לאומית לתקומה

 חבר של המנדט אישור ואת בלפור הצהרת

 לקשר תוקף שנתן ארץ־ישראל, על הלאומים

 מדינה להקמת ומולדתו היהודי העם בין ההיסטורי

 הפליטה, ושארית השואה בה מוזכרות אחר משלו.

 תרומתו וכן לארץ־ישראל, להעפיל חדלה שלא

 מלחמת־ בעת בארץ־ישראל העברי היישוב של

גרמניה. של הרשע הכוחות נגד השנייה העולם

 האו״ם עצרת החלטת כי בו שמצוין המדיני, החלק .2

 מדינה הקמת מחייבת 1947 בנובמבר 29מ־

 עם של בזכותו ומכירה בארץ־ישראל יהודית

לחלוקה. ניתנת שאינה למדינה ישראל

110 מדינה הקמת על הכרזה ובו ההצהרתי, החלק .3



 על ישראל, מדינת היא בארץ־ישראל, יהודית

 ומינהלת העם מועצת זמנים, שלטון מוסדות הקמת

 המדינה של הזמנית הממשלה את שתהווה העם

 תשקוד ישראל מדינת ההכרזה, פי על היהודית.

 הארץ, פיתוח על גלויות, וקיבוץ יהודית עלייה על

 והשלום, הצדק החירות, יסודות על מושתת תהיה

 דת, הבדל ללא אזרחיה לכל זכויות שוויון תקיים

 חינוך לשון, מצפון, הדת, חופש תבטיח ומין, גזע

 בהגשמת האו״ם עם פעולה לשיתוף ותרבות

 לערביי המגילה קוראת כן בנובמבר. 29 החלטת

 לחיי השכנות הערביות ולמדינות ארץ־ישראל

 — בתפוצות היהודי ולעם ושלום, פעולה שיתוף

הארץ. בבניין ולסייע לארץ־ישראל לעלות

 משפטי תוקף בעל מסמך איננה העצמאות הכרזת

 של היסוד מחוקי חלק או חוקה מהווה ואינה מחייב

 על עובדתית קביעה היא משמעותה ישראל. מדינת

 החוק על־ידי הכרתה לשם והקמתה המדינה של ייסודה

 העליון, המשפט בית על־ידי שנקבע כפי הבין־לאומי,

 בית התייחס שבהם מקרים היו הזמן במרוצת כי אם

שונים. לחוקים פרשנות מקור כאל ההכרזה אל המשפט

 העצמאות, הכרזת מתוכן ללמוד שאפשר כפי

 ארגוני של מחלקם ובכוונה לחלוטין התעלמו מנסחיה

 ולח״י, אצ״ל הפלמ״ח, ה״תגנה", לרבות המחתרות,

 אפשרו אשר מארץ־ישראל, הזר השלטון בגירוש

 מלחמת בלי היהודית. המדינה הקמת את למעשה

 הבריטי הצבא היה לא הלוחמים הכוחות של החירות

 מדינת של הכרזתה הפינוי ובלי הארץ, את מפנה

 הכיבוש נמשך עוד כל מתקיימת הייתה לא ישראל

 של אזכור כל אין העצמאות בהכרזת כן, כמו הזר.

 וארץ־ישראל. ישראל עם של הנצח כבירת ירושלים

 בחוקתה תיקונו על לבוא חייב הזה ההיסטורי העיוות

ישראל. מדינת של

ירושלים הסכם
 בשנים הבריטי האינטליג׳נס של פרובוקציה מעשה

 את כך ואחר אצ״ל את ללהפליל כדי ,1940-1939

1940 יריעליס הסכם

 גיו (*,ת אלול )יב 1940 כספססבר 15 כיוס ונחתם עעעה זה הסכם
 לת*הםם ובין ון*רא צד לחלן סנ^רא הרעמי כתה בא ידי צל המפסלה
•ני, צד להלן •תקרא הזפנית הצברית

חתימתו. סיום •נים לצער יהא זה הסכם אל •קפו
 *בצחיד אליי •יצורפו אלו בו,או חסססכיסהקסוריס כל וכן זוז הסכם
הבאים: הסעיפים את ויכלול *1940 ירו״ליס הסכם* תכולל באם •קרא

 אתוז£80ול«)*.3 צברי רוב קכיצת ••אלת מסכיסים .הצעדים •נ•.- 1•
 י*צ יצאו חצכרית בסדינה האובלסיה חיבב ייצוב לאחות(
אוכלוסין• •*אלי

 צ® כלכליים או פוליטיים הסכסיא על ליותם דפאי ‘כ צד אין .•12
• ״rf צד •ל חפוקדסח ידיעתו אחרות,בלי סדיגוא

 *צבאי בסים כתור בחיאח לאסו• זכות א׳ לצד בזת יססור כ" צד .-15
ואדירי• •סי

 העברים סח ר הא •תחית את רואת אהוא חגיגית בזח סצהיר תראארן חצד *1
 סכיר צברית,והוא כארץ יאראל .•־ן* ואוו חיססורי להכרח במולדתה
 הצברי• תסדינח להקמת• חצכריח האומה •ל חםקוד»ת בזכותה חגיגית

.*מחד תלויה והבלתי העצמאית

 אח לחסל •בידו, האפצצים בסלוא ב' צד כידי לסייצ מתחייב *א צד .2
 כתחום* בארצוח הנמצאים חיהודיס העברת ידי צל היהודית הגולת

העבר••• המולדת בו,אל ורות*הק המעצמות >הספעא4ה»פצתו.

 הגצסחם לחבסחת הדרוסים האמצעים כל איז כ" צד לר»ות סיד*■ «״ צד •3
•*וב ‘א הסעיפים »ל

 צבר• צבא יזזידווו בארגון כידו* ככל.מנאמצצים ב" לצד יסייע ‘א צד‘ .4
 עצמום ר־.ם צת9*ה וכתחום העפצתו •בתחום כארצות הצברית המדינה כ»כיל

 יקין זר. •צכא כדי •בכדתם סח כל יעפו הצדדים ני*בו,ו הקפורות
הארץ. *בכבו פציל חלק

 מצופות נמצאים •בו ססוים אזור כירו»לים,להציא הצתיצת תעיר .-14
 תחוח חנוצריח לדת הקדו»י״ם המצופות ליהודים,וכן .־ים

 חכנסיח בין זיווחס פיוחד הנוצרית,כהתאסלהסכם סהכנסיח
 הסכמתה את לח•יג *א צד סתהיב זת ■תסורת ״•a וצד *א צד ן

•1 בסעיף הצכרית,כספור• גת חסדי להצפת תכגסיה *ל

Z15- וכסוצד בצןרזז *א לצד הפלאת אזרתו את *להגי םתא»ס *כ צד 
חצדדיס. ני* י צ" •יקבע כפי

 למקסת• תסדינות.הסזרח •ל *הסכמת אח להפיג כזה־ סתהיב א' צד •-1•
הצברית. נא הפרי •ל
 למען הדיכח בצורת צזרה לצרכים *לחגי פצדו פתחיב כי צד

• ערביות בארצות םבציים אוצרות פתוח

 *בחתו •יעפו כלכליים במפצלים יופקע*יהודי, לא חון כל -,17
 עיפבח, בפרח א. •ל הון ורא»ונח *כרא הוא. אצברית ממדינה

 ליד• ותפסרנת הצברית המדינה *רכו ימן צונצסיות סיני כל
יהודים. ל*. הברות לחן תסנצאנת •לא בפצרח

הצברי, הפלסון תהת חאר־ן תוצמד האויב פכוחות כגוית צם סיד

 כעולם הסלסרן. •ל הצודקת החלוקה צל הדיון פבפצת מצהיר א' צד . .
 תצור• פלוא פצרו תנחן *לכן,הפח קודם או הנוכחית הפלחפה בגמר

. *וב *א הסעיפים• »ל הנפפתגו להבסחת והדיפלופסיה הפוליסית

 אהד ורוח*תק המעצמות יתר •ל א»ורן את גס להסיג מתחייב *א צד .7
• ‘וב ‘א הסעיפים םת*להג הדדיים בהסכפיס

 *חקורפורסיכי הספסר י»דר *פחד •תוקם אצכריח צבפרינה מתחייב ‘ב צד .8
 יובש ‘ב •גר במקדה ציומו. לתגספת הדרועים באמצעים יאחז והוא

 'אס*א צד יחן א' ־ צד •ל צזרתו חדר• הזיה םר*הם •ל מירחו* •לפצן
כנךרץ. עזרתו

 התיכון, הים א$£ות •ל היא התיכון הים*כזה, הצ^יפ^סצחירים •גי .9
כו, ל»לוס זכאית זולתן אחרת '.®^י^ואין ועלהן

 ,לא א" צד י5קז בסיועו *ב צד ידי צל י^^יוקם והאי חים• הצי .10
•ל והאוירי הימי חצי פן אחוזים »*וחם דיס*?•>•צור צל יצלה

 • םפ> הצברים הפדינוז צל ל»םור קקיקו*4ל« ילה בםתרה\מפ?סם .’א צד
 כוחות חצדדיס,את •גי כה סבא• פ$1יקן5יוחד>א* ועדה פליסה,תקבע

יפח.1צ'^8»יא *א ;כד■ •ל וחסים חצי

 בלבד,כלס כ" צד ־•ל עניניי •מיד *הצברי חסריגח •ל ח»נים עניני .11
בחס. חתערכר• זכות »וס ’א לצד •תהא
 *מדיניו• את להתאים ב" צד יחאסץ י״יץ מדיניות •ל •אלות ככל

* .*א צד ל* חחוץ למדיניות

פוליטיי• קפרים לק»ר המאמצים כל’אח פצרו ח*יצ א" צד - .18
 לכיו ם הדריי בחסכפים אתו הקצורים הצדדים כין ודיפלספסיים’

זח• הסכם ביניהם,דוגמת הסכם החפת ולהביא־לידי *כ צד

הכת כבאות**כ בצד ר»םים א" צד יכיר זה חםכס חחיפח צם - .19
 לנה^ הל^סמך היחיך וכגוף הצכריח האורה •ל והיחידה החוקית

.2 בסעיף *היחודיח,כמסור ההגירה את.עניני

המצצסות »אר צם המקביליים וההסכמים זח הסכם חחימה צם - .20
•*א צד ■ל בצדו לוחם לצד ‘ב צד א',יח»כ צד צם »רוח*חק

 אוסומם• באופו לחלוסין ומבוטלים כפלים זח הסכם התיפת צם •-21
 ואמרות פוליטיות,כלכליות,מאיות זכויוח חמקנים ההסכמים כל

 * כר תק»וררת המצגמוח או א״ צד בין ככתב או פ’בצ 1*נ'ע*ו
 המדיג• בתהום •ימצאו או הנמצאים •חם אץזח גורסים ובין אסיפם

.1 כסעיף פחד•,כספור• •חוקם הצברית

 מיוחדת במפם •ונדרו הצברית הסדינח •ל חחיססוריים גבולותיה .-22
 חפסת,הכולל •ל סיוזריס גבולות הם. אלת זה. לחסכם עתצורף

מערכה. מירדן רצכר פזרמה הירדן עכר אף

 צד. לכל העתקות,אח• חי*ב ונחתם ונצפת סעיפים ־22 כולל זח סכם
 המפסלת *רא •ל וכן ‘א צד •ל המרכזיח מתפעלת •ל ור*א סצון והוא

 יםבכד*םה 15 »ירס •ארחי־ "*י ית*סר להתאמר וצריך הזמנית זזקכדית
ת"•(• אלול יכ)1940 •נם
 ואינם מהמכס כגוף דינם •יבואר חנום»ים דחחסכסים התוספות בל

נוספים. ורים*א כל •עונים
• מצדד•• •נ• כיד• מסרפיא ‘מחיסחו עס לתקפו יכנס זח •30•

 ההחוס על באנר ולראיה
15-n ■t 1940 בספטמבר 

.מ"•( אלול )•כ

111 ירושלים "הסכם של המלא הנוסח



 בעת הפאשיסטית איטליה עם קשר ביצירת לח״י

 סיפר 1939 באוקטובר עוד השנייה. מלחמת־העולם

 הבריטי האינטליג׳נס סוכן של עוזרו רוטשטיין, מ׳

 ריגול סוכני כי אצ״ל, מפקד רזיאל, לדוד דוידסקו,

 לבין אצ״ל בין הסכם על לחתום מציעים איטלקים

 "הסכם שכונתה ההצעה, איטליה. ממשלת

 האינטרסים על כביכול התבססה ירושלים",

 לאצ״ל תעזור איטליה המדינות: לשתי המשותפים

 שתקום העברית הממשלה ואילו צבאית, מבחינה

 התיכון. המזרח באגן יתד לתקוע לאיטליה תעזור

 אך לצד, מצד הועברו ההסכם של שונות נוסחאות

 כנראה מאומה, העניין מן יצא לא דבר של בסופו

הבריטים. בשירות לפעול החל שרזיאל מאחר

 )יאיר( שטרן אברהם שהה ומתן המשא ניהול בעת
 לאחר המגעים. בעניין אותו יידע לא ורזיאל בפולין,

 - יאיר אנשי אל ופנה רוטשטיין חזר באצ״ל הפילוג

 מחלקת בראש שעמד סבוראי, משה באמצעות הפעם
 ירושלים" "הסכם על לו וסיפר - לח״י של המודיעין

 את יחדש יאיר כי הציע הוא בזמנו. לרזיאל שהוגש

 במפקדתו שנערך בדיון גם האיטלקים. עם ומתן המשא

 "מפוברק" שההסכם הסברה הובעה יאיר של החדשה

 הסביר החשד אף על הבריטי. האינטליג׳נס על־ידי

 היא ההסכם של כוונתו אם גם כי יאיר סבר לכך,

 מאותת הוא שכן ערך לו יש עדיין פרובוקטיבית,

 נשבע לא )לח״י( בישראל אצ״ל ראשית, כי לבריטים

 בתקופת אפילו הקיר אל לחוץ הוא ואין אמונים להם

 כל עם ברית לכרות מוכנה שהתנועה ושנית, מלחמה;

 על ולשלטון לבעלות ישראל עם בזכות שיכיר גורם

 לבחון מוטב הרי פרובוקציה, זו שאין ובמקרה הארץ.

האיטלקים. של האמתיות כוונותיהם מה

 שראה יאיר, ההסכם. הצעת את פסלה המפקדה

 המשא פעמים. מספר אותה תיקן בלבד, טיוטה בה

 המחתרת תנאי כשבין שבועות, כחמישה נמשך ומתן

 עברי משני עברית מדינה הקמת על סעיפים נכללו

 אחת על בארץ. אירופה יהודי לריכוז ועזרה הירדן

 חברי היו שלא יאיר אנשי שני חתמו ההסכם מטיוטות

 הקשרים את להפסיק הוחלט דבר של בסופו המפקדה.

 "הסכם הצעת משהובאה כי התברר נחתם. לא וההסכם

 הפילוג ולאחר רזיאל, לפני הראשונה בפעם ירושלים"

 מהי לדעת אמורים היו לא שניהם - יאיר בפני -

 במדינה תמיכה בעניין מוסוליני של המדינית עמדתו

 התיר שמוסוליני רק ידעו שניהם ההיא. בעת עברית

 לאנשי בצ׳יוויטאווקיה ימי בית־ספר פתיחת בשעתו

 אהדה לו שהייתה ומכאן ,1935 בינואר עוד בירנ״ר,
העברית. המדינה של הקמתה לרעיון בסיסית

את תחילה להפליל האינטליג׳נס ניסה כאמור

 בבריטים המלחמה ממגמת הלה משנסוג אך רזיאל,

 אצל לנסותה מתאימה המזימה נמצאה המלחמה, בעת

 מדיניות לנהל ששואף כמי ידוע יאיר בהיות יאיר.

 כדי מסמך לפברק לאינטליג׳נס היה קל עצמאית,

 מצחו, על בוגד של חותם ולהטביע שמו את להבאיש

 פעולה בשתפו בריטניה אויבי עם קשרים הקושר איש

 בחל לא המאורגן" "היישוב גם האינטליג׳נס. עם

 של גרסאות שלוש ותנועתו. יאיר של שמו בהכפשת

 המוסדות. בארכיוני נמצאות ירושלים" "הסכם טיוטת

 הטיוטות, אחת על שחתמו האנשים אחד של עדותו לפי

 שמפקדת הגרסה אינה הקיימות הגרסאות מן אחת אף

 מ׳ כי למסקנה מוביל הכול לה. הסכימה דאז לח״י

 היה ירושלים" "הסכם וכי פרובוקטור היה רוטשטיין

 את להציג כדי הבריטי השלטון של פרובוקציה מעשה

 חמישי". וגיס "בוגדים של בתווית לח״י ואת יאיר

 פסק ביצוע למוות. רוטשטיין את דנה הארגון מפקדת

 הוצא לא מעולם הוא אך אליאב, יעקב על הוטל הדין

הפועל. אל

ההעפלה
 בשנים ארץ־ישראל אל הגולה מן יהודים תנועת
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 בלתי "עלייה גם נקראה ה״העפלה" "העפלה".

 ההעפלה של תחילתה ב׳". ו״עלייה לגאלית"

 ברובה ואורגנה פוליטיים, בלתי במניעים התאפיינה

 של השנייה מהמחצית אולם פרטית, יוזמה על־ידי

 מדיניים, גופים על־ידי בוצעה היא השלושים שנות

 השלטון נגד ורב־חשיבות בולט פוליטי מאבק כאמצעי

 השמאל, מפלגות גם חלק לקחו בהעפלה הבריטי.

 הרוויזיוניסטית, המפלגה וגם ה״הגנה", באמצעות

 ארצה עלו ההעפלה במסגרת ובית״ר. אצ״ל באמצעות

אניות. ועשרים במאה מעפילים, אלף 120כ־

 לכלי ההעפלה הפכה הלבן" "הספר פרסום לאחר

 היהודי והעם היישוב לעצמאות במעלה ראשון מאבק

 של לעלייה המוסד על־ידי נוהלה היא בארץ־ישראל.

 כניסתם את דרך בכל למנוע ניסו הבריטים ה״הגנה".

 הם לארץ. באירופה, השואה ניצולי המעפילים, של

 ללב החזירו אירופה, מחופי הפלגתם למניעת פעלו

 הם למוות; גורלם את גזרו ובכך שנלכדו, ספינות ים

 אלה את הסגר במחנות עצרו ובאנשים; ספינות על ירו

 גזירה. לארצות אותם וגירשו לחוף להגיע שהצליחו

 במקרה הייתה ניצולים גירוש של הבולטת הדוגמה

 גורשה אשר )"אקסודוס"(, אירופה" "יציאת האנייה של

.1947 בקיץ נוסעיה 4,000 על לגרמניה
 בראשית עוד ההעפלה למימוש קרא ז׳בוטינפקי

 מפברואר אוואנטוריזם" "על מאמרו )ראה 1932

 לכך התנגדו העבורה ותנועת בן־גוריון ואילו (,1932

.1938 שלהי עד היהודית בסוכנות ותמכו בתוקף
 המרי ו״תנועת פי" על "אף אלה: ערכים )ראה
ומעפילים"( אניות - העברית

לונדון על כרוזים "הפצצת"

 באמצעות לונדון הפצצת של רעיון הועלה 1947 בשנת

 ברוך הרב של היה הרעיון ממטוס. עליה פצצות הטלת
 ומטוס טייס שגייס מארצות־הברית, לדז״י מקורב קורף,

 מתקדמים ביצוע בשלבי הייתה התכנית זו. למשימה

 בארצות־הברית לח״י ירידי לפתע. חלה כשהטייס

 הטייס במקומו. אחר טייס לגייס קורף לרב הבטיחו

 האינטליג׳נס כסוכן נתגלה גילברט, הקנדי המחליף,

 חל המזל למרבה המבצע. את שהכשיל והוא הבריטי,

 שמתכנניו מאחר בתכנית. האחרון הרגע של שינוי

 היו לא והפצצות המבצע את עוד לדחות הסכימו לא

 לונדון על להטיל ראשון בשלב הוחלט - עדיין מוכנות

המחתרת. של כרוזים

 אנשי נעצרו המבצע סוד את הסגיר שהסוכן מאחר

 צפוני היו העצורים בין כרוזים. כשבידיהם בפריס לח״י
 מאסרו לאחר בצרפת לח״י סניף על האחראי שומרון,

 כולם רוזנברג. וחוה עמיקם הרצל אליאב, יעקב של

 "לה הענקי הכלא בית של הפוליטי באגף נכלאו

 הראשון. נפוליאון הקיסר בימי עוד שנבנה סנטה",

 מלחמתם אופי על לח״י אנשי הצהירו בחקירותיהם

 בפני תיאר צפוני לצרפת. ידידותם ועל הבריטים נגד

 באותם צרפת של הראשי הפוליטי החוקר השופט,

 הצרפתים את הבריטים גירשו כיצד גולטי, הימים,

 קשובות אוזניים על נפל וההסבר ומלבנון, מסוריה

 "פרשת עצורי כל שוחררו ימים חודש מקץ כבר ביותר.

 אנדרי לעורך־דינם, תודות וזאת משפט, ללא המטוס",
 כאשר בלום ליאון של לשכתו ראש שהיה מי בלומל,

 המשפטית ההגנה את צרפת. ממשלת כראש כיהן

 ובטי אליאב יעקב של מאסרם במקרה כמו זה, במקרה
דה־רוטשילד. גי הברון מימן בבלגיה, קנוט

הסברה הומר׳ הפצת
 והפצתה המחתרת של האידיאולוגית ההסברה פעילות

 ממדרגה ערך בעל מלחמה אמצעי הייתה ברבים

 המלחמתיות. הפעולות מאשר פחות לא הראשונה,

 בלח״י דגש הושם מחדש הארגון לאחר לפיכך,

 עלונים, כרוזים, הסברה: דברי של ובהפצתם ביצירתם

 חומרים הרחב. לציבור מיועדים שהיו ועיתונים חוברות

 מעללי על שוטפות ידיעות לציבור להגיש נועדו אלה

 מטרת את ולהסביר המחתרת, פעולות ועל הזר השלטון

המטרה. להגשמת הדרכים ואת המחתרת של מלחמתה

 מילאה תעמולה חומר של ההפצה שיטות בין

 אשר הכרוזים, הדבקת הכרוזים. הדבקת חשוב תפקיד

 הייתה מסוכנת, ובלתי פשוטה כפעולה לכאורה נתפסה

 רבות. סכנות בחובו הטומן צבאי מבצע כעין למעשה

 עלוני של וחשיבותם ערכם את בהבינם הבריטים,

 את למנוע כדי רבים ואמצעים מחשבה ריכזו הקיר,

 לח״י, חברי כל השתתפו הכרוזים בהדבקת הדבקתם.

 הראשונה בתקופה בעיקר יחד, גם וצעירים מבוגרים

 תנוער מחלקת הקמת עם הפילוג. אחרי המחתרת של
 המרכזי לעיסוק הקיר עלוני הדבקת הייתה בערים,

הנוער. של

 הדבקות את לסכל כדי הכול עשו הבריטים כאמור,

 עקבו ולילה. יומם המרביקים את חיפשו הם העלונים.

 שאינן גומי בנעלי מדים, ובלא במדים אחריהם

 ובשעות אדם מלאים שהרחובות בשעות מרעישות,

 קל היה הומה היה שהרחוב בשעה שוממים. שהם

 הזה ההמון בתוך אבל ולהיעלם. ההמון בתוך להתערב

 לפי ה״פושעים", אחרי שבלשו יהודים גם הסתובבו

 בחשכת רק המאורגן". "היישוב של הממסד הוראות

 מאדם ריקים הרחובות כאשר המוקדמות, הבוקר שעות

 את ולהדביק לרוץ היה אפשר כאחד, ומבלשים

113הכרוזים.



 נערים על־ידי מתבצעת הייתה ההרבקה פעולת

 ברחובות עוברים שהיו מסכות, עוטי לפעמים ונערות,

 חלון על הקיר, על הדבק את מורח האחד - בחופזה

 הכרוז את מדביק והשני פרסומת, עמוד על או ראווה

 היו הצעירים המדביקים בדבק. המרוח במקום

 או באקדחים החמושים מדריכיהם על־ידי מאובטחים

 נרתעו לא הבלשים אחרים. מבוגרים בחורים על־ידי

 שהתפתח קרה אחת לא המדביקים. על באש מלפתוח

 במרבית הבלשים. לבין המאבטחים בין יריות קרב

 להימלט המדביקים והנערות הנערים הצליחו המקרים

 אחדים אחרים. מקרים גם היו אך הבריטים. מידי בזמן

 דוד משה בירושלים נתפס כך לדין. והועמדו נתפסו
 שהתחזה בלש כרוזים. הדבקת בשעת )זאב( אייבנבאום

 אחריהם. ורדף המדביקים על באש פתח לשיכור

 הוגלה והוא ותפסוהו, זאב על זינקו אחרים בלשים

 בירושלים, לח״י פעיל רובוביץ, אלכסנדר לאפריקה.

 קשות עונה כרוזים, הדבקת בשעת בלשים בידי נתפס

 בחייהם, הבריטים שילמו שבהם מקרים היו ונרצח.

המאבטחים. בידי כשנורו

 לציבור הסברה אמצעי הפצת של נוספת דרך

 ביטאונים חוברות, של ופיזורם הפצתם הייתה

 באזור הודפסו החוברות היישוב. שדרות בכל ועיתונים

 של והסניפים הערים לשאר ונשלחו תל־אביב

 בוצעו לתל־אביב מחוץ אל המשלוחים המחתרת.

 שבשדרות "עתיד" מוניות באמצעות כלל בדרך

 לחשוף לא כדי ממוענות, היו לא החבילות רוטשילד.

 נלקחו הגעתן עם החברים. של והשמות הכתובות את

 משלוחים החברים. על־ידי החברה ממשרדי החבילות

 נטול וכמעט נוח אמצעי היו בקביעות, שנעשו אלה,

 במזוודות, נושאים היו בעיר החוברות את סיכון.

 ומחלקים אופניים, על ארוזות ובחבילות בתרמילים

 באופנים נעשתה החוברות הפצת המפגש. במקומות

 לתיבות בחלוקתן כתובות, לפי בדואר במשלוח שונים:

 נוער, במועדוני בבתי־ספר, וכן בבתים, הדואר

ועוד. ותיאטרון קולנוע באולמות בכיכרות, ברחובות,

 רבה. בסכנה כרוכה הייתה ההפצה פעולת גם

 בנטוב(, )דב יורם ההפצה. בשעת נתפסו אחדים חברים
 1945 בשנת ונעצר נתפס החוברות, של הראשי המפיץ

 של גדול משלוח במכונית שהוביל בשעה ציונה, בנס

 נהרגו בריטים ששוטרים גם קרה לח״י. ירחון "החזית",

 מפיצי עם היתקלות בעת לח״י לוחמי על־ידי

החוברות.

בלפור הצהרת
 הממשלה של המדיניות כוונותיה מימוש לשם

 למלחמה ארצות־הברית לכניסת לגרום — הבריטית

 ארץ־ על בשלטון ולזכות הראשונה( )מלחמת־העולם

 השפעה הבריטים הפעילו - המלחמה לאחר ישראל

 באנגליה, ציוניים מנהיגים קבוצת על דיפלומטית

 חיים ד״ר של בראשותו ובארצות־הברית, בצרפת
 ארצות־ הסכמת את להשיג קיוו שבאמצעותם ויצמן,

 להשגת הלבבית" "ההסכמה וארצות הברית

 המנהיגות של הפעולה שיתוף השגת עם תכניותיהם.

 ג׳יימם ארתור 1917 בנובמבר 2ב־ שלח הציונית,
 רוטשילד: חלורד אל מכתב הבריטי, החוץ שר בלפור,

היקר, רוטשילד לורד

 הוד ממשלת בשם לך מוסר הריני רב בעונג

 לשאיפות שלה האהדה הכרזת את מלכותו

 ואושרה לקאבינט שהוגשה הציוניות, היהודיות

 יפה בעין מביטה מלכותו הוד ׳ממשלת על־ידיו:

 בארץ־ היהודי לעם לאומי בית של ייסודו על

 את להקל כדי מאמציה כמיטב ותעשה ישראל

 ייעשה שלא ברור, בתנאי זו, מטרה של השגתה

 האזרחיות בזכויות לפגוע העלול דבר שום

 שקיימות יהודיות בלתי עדות של והדתיות

 המדיני ובמעמדם בזכויותיהם או בארץ־ישראל,

אחרת׳. ארץ בכל יהודים של

 של לידיעתה זו הכרזה תביא אם תודה לך אכיר

הציונית. ההסתדרות

 ארצות־ נשיא וילסון, וודרו הביע ההכרזה מתן אחרי

 בה. המוצהרת למדיניות הפומבית הסכמתו את הברית,

 איטליה ושגריר פישון, סטפן הצרפתי, החוץ שר

 לאות הצביעו איפריאלי, המרקיז בלונדון,

 הלורד הצהרת עם רעים תמימות שממשלותיהם

 למהפכת שקדמה ברוסיה, הזמנית הממשלה גם בלפור.

 היוליאני הלוח לפי ,1917 אוקטובר ]מהפכת נובמבר

 את נתנה הרוסית[, בקיסרות ימים באותם נהוג שהיה

 בריטניה של ה״פרו־ציונית" למדיניות הסכמתה

 איטליה, על־ידי גם נתמכה זו מדיניות בארץ־ישראל.

 ומדינות צרפת, סין, סיאם, יפן, יוון, ארצות־הברית,

נוספות. רבות

 ומתן משא לנהל ותורכיה גרמניה החלו בזמן בו

 ארץ־ישראל. של עתידה בדבר ציוניים עסקנים עם

 את להבטיח הייתה בלפור הכרזת של ממטרותיה אחת

 בארץ־ בריטי לשלטון בעלות־הברית של הסכמתן

 שנתכנסה השלום בוועידת הושגה. זו ומטרה ישראל,

 )באי־כוח העשרה במועצת ההכרזה נידונה בפריס

 מתוך וצרפת( יפן בריטניה, ארצות־הברית, איטליה,

 השתתפו שבה סאן־רמו, ובוועידת כללית, אהדה

 יפן בריטניה, )איטליה, העיקריות" הברית "מעצמות

 את למסור 1920 באפריל 24ב־ הוחלט וצרפת(,
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 של לביצועה האחריות את עליה ולהטיל מנדטורית,

 באופן הגבולות שקביעת הוחלט כן כמו בלפור. הכרזת

 לבין בריטניה בין ומתן משא במסגרת תוסכם סופי

 בין השלום לחוזה הוכנסו מתאימים סעיפים צרפת.

 באוגוסט 10 מיום ותורכיה העיקריות הברית מעצמות

 פי על אף - נקבע סוור, חוזה שנקרא בחוזה, .1920

 כמעצמה תפעל בריטניה כי במפורש בו הוזכר שלא

 מנדט אזור תהא שארץ־ישראל - מנדטורית

 של לביצועה אחראית תהא המנדטורית ושהמעצמה

 בוועידת השתתפה שלא ארצות־הברית, בלפור. הכרזת

 מיוחד חוק בצורת הביעה סוור, בחוזה לא ואף סאן־רמו

 ביוני 30 מיום הקונגרס )החלטת להכרזה הסכמתה את

 20 ביום ארצות־הברית נשיא על־ידי נחתמה 1920
.(1920 בספטמבר
 בעניין מסובך בין־לאומי ומתן משא מחמת

 ובלבנון בסוריה המשטר הקדושים, המקומות

 המנדטים אישור נדחה ועיראק, סוריה בין והגבולות

 בארץ־ישראל והמנדט הלאומים, חבר מועצת על־ידי

 המנדט כניסת .1922 ביולי 24ב־ אלא אושר לא

 תורכיה ממשלת של סירובה בשל נדחתה לתוקפו

 המנדט נכנס וכך סוור, חוזה את לאשר הרפובליקנית

 לאחר אחד יום - 1923 בספטמבר 29ב־ רק לתוקפו

 חלקי על תורכיה ויתרה שבו לוזאן, חוזה שאושר

 כמה כבר ממנה נותקו שבפועל העות׳מאנית, הקיסרות

 זו מסמכים בשורת האחרון השלב לכן. קודם שנים

 בעניין בריטניה לבין ארצות־הברית בין החוזה היה

 ונכנס 1924 בדצמבר 3ב־ שנחתם ארץ־ישראל,

.1925 בדצמבר 3ב־ לתוקפו
 ארץ־ישראל, על בריטניה של שלטונה אבל

 חבר של ובפיקוחו במנדט המפורטים בסייגים

 זה. לתאריך קודם שנים כבר נתגבש הלאומים,

 בהגשמת בריטניה את שימשה בלפור" "הצהרת

 והממשלה התיכון, במזרח הקולוניאליות מטרותיה

 עצם העולם. ובכל היהודים בין הרחב לפרסומה דאגה

 בפרסומו כך כל מעוניינת הייתה שבריטניה העובדה

 שאר את להעלים שהשתדלה בעוד הזה, המכתב של

 חשוב היה שהפרסום מוכיחה וההסכמים, ההבטחות

 שאין מוסרי מסמך בו ראתה ושהיא תוכנו מעצם לה

 מכיוון העולם. לידיעת ולהביאו וראוי בו להתבייש

 את יפה בעין ראתה כך, כל לה חשוב היה שהפרסום

המסמך. של בערכו וההגזמה ההפרזה

 את הציף לבריטניה אהדה ושל התלהבות של גל

 עם ועצרות תהלוכות נערכו מקום בכל היהודי. העם

 שלא יחידים נמצאו אז כבר אולם המאורע. לכבוד

 לעומק לחדור והצליחו ההתלהבות בזרם נסחפו

 התעקשו כמה ידעו הם בריטניה. של כוונותיה

 לסייע היא בריטניה כוונת כי במכתב לנסח הבריטים

 "ארץ־ את ולא בארץ־ישראל" לאומי "בית להקים

 סיבה יש כי ידעו הם יהודי". לאומי כבית ישראל

 המטושטש המינוח על דווקא בריטניה של לעמידתה

 המקובל וחד־משמעי ברור מושג במקום לאומי", "בית

 ההתלהבות מפני שהזהירו אלה בין המדיניות. בלשון

 היו בריטניה של האמתיות הכוונות ומפני המופרזת

 אולם אחד־חעם. הדעות והוגה והסופר זנגביל ישראל

 חום את לצנן יכלו לא ששפכו הקרים המים טיפות

 השדרות את שהקיפה לבריטניה, והאהדה ההתלהבות

 מצד אזהרות רק ולא היהודי. העם של ביותר הרחבות

 התודה. והכרת ההתלהבות את לצנן יכלו לא יהודים

 פקחה לא בריטניה של האנטי־עברית המדיניות גם

 להתנגדות אותם הזעיקה ולא היהודים עיני את מיד

 הורידה שבריטניה לאחר רק זו. למדיניות מחושבת

 העם את להכות ואמרה פניה מעל המסווה את כליל

 בלפור הכרזת את בבטלה אחרונה, מוות מכת היהודי

 לארץ־ישראל העלייה באיסור הלבן", "הספר ובפרסום

 - יהודים של קרקעות רכישת על הגבלות ובהטלת

 העברי והנוער העם, בני בקרב האמון נתערער אז רק

 לוחמי המולדת. וחירות העם עתיד על להילחם יצא

 הצהרת כי שהכריזו הראשונים היו )לזז״י( ישראל חירות

 מבחינה הן חוקיים, בלתי מסמכים הם והמנדט בלפור

 מבחינת כול קודם אך מוסרית, מבחינה והן משפטית

 הארץ על היחיד הבעלים הוא היהודי שהעם העובדה

 זרים גורמים על־ידי וניתנו שנוסחו ולמסמכים הזאת,

תוקף. אין -

יהודים אלף מאה לעליית טרומן הצעת
 ביולי בבריטניה לשלטון ה״לייבור" מפלגת עליית עם

 בלחץ - טרומן הרי ארצות־הברית נשיא פנה ,1945

 האמריקאית הקהל ובדעת בכלל, העולמית הקהל דעת

 ממשלת אל - בפרט בארץ־ישראל והיהודית

 יהודים אלף מאה עליית שתאפשר כדי בריטניה,

 של יוזמתו לארץ־ישראל. באירופה הפליטה משארית

 ראשי הציונית. ההנהגה של לברכתה זכתה טרומן

 הממשלה של קשיחותה בין שנקלעו הציונית, התנועה

 הפליטים של חסר־הישע מצבם לבין הבריטית

 ייאושם, ברוב השמיעו, אפילו באירופה, היהודים

 בין אלים מאבק כל להשבית נכונותם על רמזים

 למאה בתמורה המנדטורית, הממשלה לבין המחתרות

הסרטיפיקטים. אלף

 דילמה בפני לח״י את הציבה הזאת העסקה הצעת

 והציגה התנועה של האידיאולוגיה שורש עד שנגעה

 חשבו לח״י חברי רוב קיומה. לעצם נוקבות שאלות
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 לא גם המלחמה, להפסקת להסכים אין כי נחושה

 גרסו - נלחם לא לח״י סרטיפיקטים. אלף מאה תמורת

 ויתור כל למען ולא יותר חופשית עלייה למען לא -

 סילוקם היא לח״י של התכלית הבריטים; מצד אחר

 פשרה, ושום פיתוי ושום מארץ־ישראל, הבריטים של

בחשבון. באים אינם דחייה, ושום הפוגה שום

 יצחק חברים: שני רק הזמן באותו מנה לח״י מרכז
 דעתם בכלא. אסור היה אלדד ד״ר ילין־מור. ונתן שמיר

 הם הרוב. מדעת שונה הייתה המרכז חברי שני של

 יקבלו שהבריטים סיכויים שאין פי על אף כי טענו

 שידאגו עליהם חזקה הערבים וגם טרומן, הצעת את

 למנוע מוסרית זכות ללח״י אין הרי קבלתה, את למנוע

 טקטי מהלך בגלל למולדת לעלות יהודים אלף ממאה

 של האסטרטגית למטרה בסתירה עומד איננו אשר

 כן מארץ־ישראל. בריטניה של סילוקה - התנועה

 אנשי את יאשימו להצעה יתנגדו בלח״י שאם טענו

 100,000 של הצלתם שמנעו על עולם עד הארגון
 לח״י אנשי את שיחרר הבריטי הסירוב אבל יהודים.

 שימש הבריטי ה״לאו" אליה: שנקלעו המבוכה מן

העברי". המרי "תנועת להקמת מוגבר מאיץ

מלכות הרוגי

 "בן־ אליהו"; צורי "בית "גרדום"; אלה: ערכים ראה

 "גרונר מאיר"; ופיינשטיין משה "ברזאני שלמה"; יוסף
 "חבים מאיר"; ונקר יעקב "וייס אבשלום"; "חביב דב";

 מרדכי"; ואלקחי יחיאל דרזנר אליעזר, "קשאני אליהו";
מרדכי". "שוורץ

אנדרטאות - מלכות הרוג׳
 של לזכרם אחדות זיכרון אנדרטאות הוקמו בארץ

 הן: ואלה המלכות, הרוגי

בן־יופף; שלמה אנדרטת
 לציון; בראשון הגרדום עולי אנדרטת

בקרית־אונו; הגרדום עולי אנדרטת

 אלקחי ומרדכי קשאני אליעזר דרזנר, יחיאל לזכר גלעד
בפתח־תקוה;

 בצפת; הקבורים הגרדום לעולי אנדרטה

בפתח־תקוה; הגרדום עולי גן

ברמת־גן. וחבריו גרונר דב לזכר אנדרטה

 (1904-1860) )תאודור( זאב בנימין הרצל
 הציונית ההסתדרות של ומייסדה המדינית הציונות אבי

 להורים 1860 בשנת בהונגריה נולד העולמית.

 ריאלי בבית־ספר יהודי, בבית־ספר למד מסורתיים.

 1878 בשנת ה״השכלה״. ברוח חינוך קיבל ובגימנסיה.
 גיל מאז משפטים. למד שם לווינה, הוריו עם עבר

 הגה והוא היהודים שאלת אותו הטרידה הבגרות

 פרסם לספרות. כולו התמסר 1885 משנת בפתרונה.

 שאחדים מחזות וכן הקהל, להערכת שזכו מאמרים

 להם ונולדו אישה נשא 1889 בשנת להצלחה. זכו מהם

 Neue Freie כתב שימש 1891 משנת ילדים. שלושה
Presse, השפעה. בעל אוסטרי ליברלי עיתון

 התעוררה בצרפת האנטישמיות התגברות עם

 בפברואר היהודים. בשאלת הרצל של התעניינותו

 אל שנועד היהודים", "מדינת הספר את כתב 1896

 על־ידי האגדי הונם את להציל רוטשילד, משפחת

 הרעיון גדולה. יהודית התיישבות במימון השקעתו

 שאלת את כי היה הרצל של היהודים" ב״מדינת היסודי

 מדינה הקמת באמצעות לפתור יש בעולם היהודים

 של בהסכמתן המדינית, בדרך עצמאית יהודית

 מצד חריפות תגובות עורר התכנית פרסום המעצמות.

 של החוגים בתמיכת זכה אך המערבית, אירופה יהודי

 ממנו תבעו אלה הציוניים. והסטודנטים חובבי־ציון

 תכניתו. הגשמת למען האלה החוגים בראש להתייצב

 מאז שנקראה תנועה, של מנהיגה הרצל נעשה כך

 מדינה הקמת של המטרה את דגלה על וחרטה "ציונית"

בארץ־ישראל. יהודית

 אצל מסעות ערך הוא מדינית. בפעולה פתח הרצל

 וילחלם גרמניה קיסר ואצל פרידריך הגדול הדוכס
 איסטנבול( )קונסטנטינופול, לקושטא נסע הוא השני;

 לתיקון לעזור לו והציע הגדול, הווזיר עם להיפגש

 תמורת התורכית הקיסרות של הגרוע הפיננסי המצב

 לא תכניתו אך יהודית. למדינה ארץ־ישראל הפיכת

 מהטעם להרצל, התנגד עצמו רוטשילד גם התקבלה.

להגירה. היהודים המוני את לארגן אפשרות שאין

 את בבאזל הרצל כינס 1897 באוגוסט 29ב־

 של תכניתה אושרה בקונגרס הראשון. הציוני הקונגרס

 באזל", "תכנית בשם שנקראה הציונית, התנועה

 המדיני כארגון העולמית הציונית ההסתדרות והוקמה

 של לנשיאה נבחר הרצל בדרך". היהודי "העם של

 עד זו בכהונה ושימש העולמית הציונית ההסתדרות

הציונית: ההסתדרות שקבעה המטרות אלה מותו.

בארץ־ישראל; היהודי לעם לאומי בית הקמת (1)

 עד הציונית ההסתדרות של ופיתוחה חיזוקה (2)

 וגוף ומתן משא בניהול משקל בעל לגורם להפיכתה

בארץ־ישראל. ההתיישבות של מבצע

 לשכנע הרצל הצליח השני הציוני הקונגרס אחרי

 הציוני. ברעיון לתמוך השני וילהלם גרמניה קיסר את

 (.1898 )אוקטובר בארץ־ישראל נפגשו והרצל הקיסר
 ממשית עזרה לקבל הרצל הצליח לא דבר של בסופו

 לא באיסטנבול המדיניים מאמציו וגם הקיסר, מאת

116 הסכים בריטניה עם קשרים לקשור בנסותו פרי. נשאו



 הציונית ההסתדרות תהיה מיוחדות בנסיבות כי הרצל

 להקל כדי באזל, לתכנית חלופית תכנית לקבל מוכנה

 התיישבות כאזורי במצוקה. יהודים של גורלם על

 אל־עריש סיני, האי חצי לגבי הצעות הועלו אפשריים

וקפריסין.

 ליישוב התכנית הועלתה קישינב פרעות אחרי

 להגירה אמצעי בה ראה שהרצל באוגנדה, יהודים

 נתקבלה אוגנדה תכנית לארץ־ישראל. משם מאורגנת

 והרצל ,1903 בשנת השישי, בקונגרס בהתנגדות

 השגת לשם המעצמות אצל בהשתדלויותיו המשיך

 וארץ־ הציוני הרעיון למען מאבקיו ארץ־ישראל.

 בכ״ח נפטר הרצל חלה. והוא לבו את החלישו ישראל

(.1904 )יולי תרס״ד בתמוז
 היהודים בעיית את הרצל ניתח דעות כהוגה

 היהודים" "מדינת בחיבוריו ובעמקות בבהירות

 עם בחיי התרחשויות מראש צפה הוא וב״אלטנוילנד".

 אותן ותיאר יותר, מאוחרות בשנים שאירעו ישראל,

 בארץ־ישראל יהודית להתיישבות הטיף הוא בספריו.

 זו אין תרצו "אם הסיסמה שיתופית. בדרך ולפיתוחה

 הציונית התנועה של סיסמתה נעשתה אגדה"

בכללותה.

 הרצל של המדינית הציונות לבין לח״י עקרונות בין

 שורשית יסודית מתפיסה שנבע עמוק, קונפליקט היה

היהודים". "שאלת של

 המרכזית, הבעיה העם בעיית הייתה הרצל בעיני

 היהודים. לשאלת פתרון ראה הוא יהודית ובמדינה

 נציגות האמצעים: בשטח הושגו הרצל של האידיאלים

 בין־לאומית חסות כלפור; הצהרת הסוכנות; - מוכרת

הלאומים. חבר של המנדט -

 מפני כשלה הרצל של הציונית ההסתדרות

 פתרון של מוטעית השקפה נקודת על שהתבססה

 המרכזית הבעיה את ראו בלח״י ואילו העם, בעיית

 ארץ־שראל בעיית הארץ, כבעיית הציונות של

 אחרי תבוא העם גאולת כלומר, בה; הזר והשלטון

להפך. הארץ,ולא

 של ומאישיותו מתורתו התעלמו לא בלח״י אך

 התקופות שתי של רטרוספקטיבית ראייה מתוך הרצל,

והעשרים. התשע־עשרה המאות של

 בסיוון־תמוז "החזית" של י״א בגיליון נכתב וכך

 בכל הרצל של תורתו את רואים אנו "וכך תש״ד:

 זו, בתורה החולף כל ועם ובמקומה. בזמנה גדולתה

 בחיצוניותה המלכותיות זו מאישיותו, יחלוף לא דבר

 היא בת־חלוף, איננה היא בפנימיותה. מאשר פחות לא

 שיטות, השקפות, למקומה; ומעבר לזמנה מעבר

 והרצל בגזע. תלוי אופי חולפות. במסיבות תלויות

המלכים". מגזע הוא האיש

התאבדויות
לדעת. עצמם את איבדו לח״י חברי שני

 לחייו קץ ששם )שחורי(, לוי פסח הוא האחד

 עדין רגיש, בחור היה בולגריה. יליד .1942 בנובמבר

 ארצה, עלייתו עם מיד למחתרת הצטרף ואינטליגנטי.

 שמיר יצחק של בריחתם אחר העולם. מלחמת בתחילת
 שחורי על הוטל ,1942 בשנת ממזרע, גלעדי ואליהו

 עד התגלה גלעדי גלעדי. אליהו של למקשרו להיות

 להתעמר שנהג עקרונות, וחסר אכזרי כאדם מהרה

 בנוכחות שחורי, של לחיו על סטר אחד יום בלוחמים.

 את לשאת יכול היה לא שחורי אחרים. לוחמים

 שהשאיר הפרידה במכתב לחייו. קץ ושם ההשפלה

 מקום, לו אין היום שהיא כמו בתנועה כי כתב אחריו

לחייו. ערך אין התנועה ובלי

 בוייקו אריה הוא לדעת עצמו שאיבד האחר
 אצ״ל של הלאומיים בתאים חבר היה הוא )אמציה(.
 ,1941 בשנת המלחמה, פרוץ אחרי ארצה עלה בפולין.

 יאיר. של מקשרו היה מה זמן ללח״י. הצטרף ומיד
 מזרע המעצר במחנות ונכלא נעצר 1941 בדצמבר

 מלטרון. שברחו לח״י חברי עשרים בין היה ולטרון.

 לח״י מרכז ומשכיל. אינטליגנטי בחור היה אמציה

 עשויה בהם שתרומתו בתחומים בתפקידים אותו שיבץ

 אמציה אך לכישוריו, בהתאם מרבית, להיות הייתה

 הקרב. לפעולות להישלח שאף הוא קיפוח. בזה ראה

 בדיכאון שקע במפורש, הדבר את לומר במקום אולם

 יכלו שחבריו לפני עוד וגבר, הלך כשדיכאונו נפשי.

 בירייה התאבד לו, ולסייע החמור מצבו על לעמוד

.1945 ביולי 15 ביום

לצה״ל לח"׳ התגייסות

 תש״ח באייר בב׳ לצה״ל התגייס לח״י גדוד

(29.5.1948.)
 יאיר( )רמת מונים בשיידו׳ המסדר סיום לאחר מיד

 בקרית־ 1 קלט למחנה באוטובוסים הלוחמים הועברו
 של הנתונים פי על לתל־אביב. שרונה שבין מאיר

 מאנשי 700ל־ קרוב היום באותו חוילו הגיוס מערך

 מוועדת אבניאל, ד״ר של נתונים פי על לצה״ל. לח״י

 מקורות פי על איש. 900ל־ 800 בין מספרם נע הגיוס,

 נרשמו גברים 565 כי התברר שנבדקו ומסמכים

 נרשמו נוספים עשרים ;1 בקלט היום באותו וחוילו

 בכ״ג חוילו לח״י בנות 118 כך; אחר אחדים ימים

 הצטרפו לח״י אנשי 300כ־ (;1.6.1948) תש״ח באייר

 ההצטרפות לפני כמחציתם בנפרד, לצה״ל

 אנשי כאלף לצה״ל התגייסו הכול בסך המאורגנת.

לח״י.

117 אישי מספר הוענק לח״י אנשי של רובם לרוב



 ועל זיהוים על להקל במטרה ״,86״ שלו שהקידומת

 ״,85״ הקידומת את קיבלו אחדים אחריהם. המעקב
 הבדיקות בתום ״.613״ בקידומת סומנו והבנות

 והלוחמים הלוחמות כל הועברו והרישום הרפואיות

)תל־השומר(. תל־ליטווינסקי למחנה שחוילו

לצה״ל"( לח״י להצטרפות "הכנות ערך )ראה

צה״ל של ״1 ״קלט במחנה ישראל חרות לוחמי
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ו
התנקשות - תומס וילקין

 מהקצינים היה (Thomas Wilkin) וילקין תומס

 המשטרה ל ש החקירות במחלקת ששירתו הוותיקים

 והארבעים השלושים בשנות (C.I.D). הארצישראלית

 ותומים" ל״אורים נחשב וילקין העשרים. המאה של

ביותר המסוכן והיה בבולשת היהודית המחלקה של

 דובר כשועל, ערום היה הוא המחתרות. ארגוני עבור

 שיחשבוהו בלי חברה לכל לחדור מסוגל רהוטה, עברית

 חלקות בשפת קרבנו עם לשוחח היה רגיל לאנגלי.

 לא הגרדום. את הגב מאחורי לו שהכין בשעה מתוקה,

 אנשי של ולרציחות לעינויים אחראי שהיה בלבד זו

 מידע מרוכז היה בידיו כי מתמדת סכנה היווה מחתרת,

 ידועות היו המחתרת של הפעולה משיטות ורבות נרחב

 היה לא הארץ, בחוצות וילקין הסתובב עוד כל לו.

 מעורב היה וילקין פתאומי. ממאסר בטוח מחתרת איש

 לח״י לוחמי של ובמאסרם ברציחתם אישי באופן

 יאיר וברצח בתל־אביב 30 דיזנגרך ברחוב בינואר 27ב־
אתו. דמים חשבון היה וללח״י ,1942 בפברואר 12ב־

 ה״דוגגדז" אתו; חשבון היה בלבד ללח״י לא אך

 הודעה בלוויית תמונותיו, את הארץ בחוצות הדביקה

 מי לכל יינתן פרס וכי פשע מעשי על מבוקש שהוא

 ידע וילקין לחסלו. רצה אצ״ל גם למאסרו. שיביא

 בכוח בטח הוא נרתע. לא אך לו, יניחו לא שהמחתרות

 חייו. כלפי שכוונו בהתראות וזלזל והדיכוי השלטון

 לא זה ש״לו המחוצפת ורברבנותו עליונותו תחושת

 המחתרת. של דינה מפסק אותו הושיעו לא יקרה",

 בדם טבולה שידו הזה, המסוכן האיש כי ספק היה לא

 מטובי ומאות עשרות של ובכליאתם עבריים לוחמים

 הימים. מן ביום הדין את לתת אמור המחתרות, אנשי

 הארץ, בכל נמשכה לח״י אנשי על־ידי אחריו הרדיפה

 במקומות לבקר נהג אמנם הוא נזהר. וילקין אך

 יהודייה ידידה לו הייתה בקביעות. לא אך מסוימים,

 על נערכו רבות תצפיות בורוכוב. שושנה בתל־אביב,

 פעם בזמן. להתחמק ידע וילקין אך האישה, של דירתה

 נשלחו בתל־אביב. חייט אצל לבקר עומד הוא כי נודע

 מחלקת אנשי בא. לא הוא אך לו, לארוב חברים שני

 ובכל בירושלים הבולשת בנייני ליד לו ארבו המודיעין

 לבקר, האנגלים נהגו שבהם בעיר השעשועים מקומות

 כי שמועה הייתה האופק. מן נעלם הוא לשווא. אך

 שולל הולכת זאת הייתה אך הארץ, את בהיחבא עזב

מכוונת.

 משטרה מקצין מוסמכת ידיעה התקבלה אחד יום

 הנמצא משטרה לקציני במעון גר וילקין יהודי:

 לאחר בירושלים. ג׳ורג׳ סנט ברחוב הרומנית בכנסייה

 את לבצע הוחלט מהימנה, נמצאה שהידיעה

 (,12.9.1944) תש״ה בתשרי י״ב ביום ההתנקשות.
 יצאה וילקין, אחרי מעקבים של ימים כמה לאחר

119 שומרון ודוד )מזל( בנאי יעקב ובראשה בחורים קבוצת



 בחליפות לבושים היו שניהם הדין. גזר את לבצע )עלי(

 נופך שהוסיפו אנגלי, בנוסח ובמגבעות אלגנטיות

 רחוב לאורך דרכם את עשו וכך האנגלית, לחזותם

 מאה רחוב בפינת הארמנית. הכנסייה ליד ג׳ורג׳ סנט

 ברט. חבוש בחור המכולת חנות ליד ישב שערים

 לכנסייה סמוך המלכה(, )הלני מליסנדה בסמטת

 שני כהן. יהושע ובה מונית המתינה הארמנית,

 ואוטומטיים תופיים באקדחים מצוידים היו הלוחמים

 ערבי שוטר עמד הנביאים רחוב בפינת ברימונים. וגם

 של הלחץ בשעות הרבים הרכב כלי תנועת את שכיוון

הבוקר.

 את והעיף קם החנות ליד הבחור הסימן: בא והנה

 למגרש בדרכו הבית מן יצא וילקין באוויר. כובעו

 זהירים בצעדים המתנקשים שני מול צעד הוא הרוסים.

 תר כשמבטו באקדחו, מחזיקה בכיסו ידו ומדודים,

 אפשרית. סכנה לאתר כדי ושמאלה ימינה סביב

 שם לסמטה, ונכנסה זזה הדלק מתחנת המכונית

 פי על וילקין את זיהה מזל דלוק. כשהמנוע המתינה

 הם והתקרב; הלך וילקין לעלי. אמר "זהו", התמונה.

 שלפו חיש, הסתובבו ועלי מזל ידם. על לעבור לו נתנו

 וילקין אחת. בבת שניהם בו, וירו אקדחיהם את

 המועד. את איחר אך בידו, אקדחו עם אחורה הסתובב

 אנושות. בו שפגעו הכדורים מאחד־עשר התמוטט הוא

 כבר שעות כמה וכעבור בבטחה, נסוגו הבחורים שני

 וילקין של ארונו אחרי ההולכים בין בתל־אביב. נמצאו

 מאבות אחד של בתו בורוכוב, שושנה הייתה

וילקין. של לחיים חברתו ברוסיה, היהודי הסוציאליזם

התנקשות ניסיון - )סרג׳נט( וינגהורן
 הפעילים הבלשים אחד היה וינגהורן הסרג׳נט

 הבריטית הבולשת של היהודית במחלקה והמסוכנים

.(C.I.D) ארגוני נגד פעל הוא תל־אביב-יפו. באזור 

לחסלו. החליטו ובלדו״י המחתרת

 שני על־ידי נעשה בחייו להתנקש הראשון הניסיון

 בן־ וחיים )דני( שוהמי פינקלשטיין צבי לח״י חברי

 למטווח המובילה בדרך מוקש הונח )הלל(. ישראל

 המידע לפי שכן לציון, ראשון בחולות הבריטי הצבאי

 ובראשה שוטרים, קבוצת להגיע עמדה לשם שנתקבל

אימונים. ליום וינגהורן,

 המוקש מיקום אל השיירה התקרב עם המזל, לרוע

 עליה להעמיס שהחלו יהודים ובה משאית לידו נעצרה

 החשש בגלל הפעולה את לבטל החליטו השניים חול.

 לח״י חברי שני אך ניצל, וינגהורן ביהודים. מפגיעה

 משאיות תחת הצהריים אחר המוקש את הפעילו

באש. עלו ואלה בריטיות,

 וינגהורן הסרג׳נט של בחייו להתנקש השני הניסיון

 ששכנה "השחר" משטרת בניין ליד ,1947 בשנת בוצע

 המידע פי על בתל־אביב. "הרצליה" לגימנסיה סמוך

 איש שהיה )הלל(, בן־ישראל חיים על־ידי שנאסף

 וינגהורן נהג לח״י, של ו׳( )מחלקה המודיעין מחלקת

 לביצוע שנקבע ביום קרובות. לעתים במשטרה לבקר

 שהלל לאחר המשטרה. בניין אל הבלש הגיע הפעולה

 לקראתו )שמשון( נחשון שלמה חברו זינק אותו, זיהה

 פתח העת באותה מכוניתו. לתוך רימון־יד והשליך

המכונית. עבר אל בירי בפעולה אחר משתתף

 השתטח הוא וינגהורן. של מזלו שפר הפעם גם

 ורגלו קשה נפצע נהגו חייו. ניצלו ובכך הרצפה על

 עזב וינגהורן להימלט. הצליחו המתנקשים נקטעה.

בו. ההתנקשות ניסיון לאחר קצר זמן הארץ את

(1952-1874) רו״ם ויצמן
 ההסתדרות נשיא הבולטים. הציוניים המנהיגים מן

 נולד ישראל. מדינת של הראשון והנשיא הציונית

 דתי־ חינוך קיבל בילדותו שבבילורוסיה. במוטל

 ההשכלה מן הושפע הימים ברבות אך מסורתי,

 יהדות לחיי שחדרה התשע־עשרה המאה של המערבית

 תנועת לרעיונות נתפס בנעוריו המזרחית. אירופה

 למד בגרמניה, גבוהה השכלה רכש הוא "חובבי־ציון".

 בחוג פעל שם וברלין. דרמשטאט באוניברסיטאות

 מכרעת השפעה שהושפעו צעירים יהודים משכילים

 אומר וגמרו הרוחנית, הציונות אבי מאחד־העם,

 ראשוני עם נמנה ויצמן ההתבוללות. למגמת להתנגד

 דוקטור בתואר זכה 1899 בשנת בהרצל. התומכים

 לבין מקצועו בין חייו את חילק ומכאן לכימיה,

הציונית. פעילותו

 בכל השתתף השני הציוני מהקונגרס החל

 "תכנית ממתנגדי היה .22ה־ הקונגרס עד הקונגרסים,

 האופוזיציונית הסיעה את הקים 1903 בשנת אוגנדה״.

 והתיישבותית חינוכית בפעילות שדגלה הדמוקרטית

 ולמסורת לאנגליה אהדה רחש ויצמן בארץ־ישראל.

 להתיישב החליט 1904 בשנת האנגלית. הדמוקרטית

 נשא שנה באותה מדעית. לפעילות והתמסר באנגליה

 אצלו התגבשה זו בתקופה קצמן. לבית ורה את לאישה

 הציונות למיזוג שהטיפה הסינתטית", "הציונות תכנית

 1907 בשנת המעשית. הציונות עם הרצל של המדינית
 דעתו התחזקה וכאן בארץ־ישראל, לראשונה ביקר

 הפעילות לעומת המעשית העבודה של בחשיבותה

המדינית.

 להתחזק החל הראשונה מלחמת־העולם פרוץ עם

 בניצחון תמך הוא הציונית. ההסתדרות בקרב מעמדו

 ויצמן עברי. גדוד הקמת למען ופעל בעלות־הברית

120 אמיצים קשרים וקשר באנגליה הציונים למנהיג נעשה



 השגת למען פעל ויצמן הבריטי. השלטון ראשי עם

 וירה לארץ־ישראל יצא 1918 בשנת בלפור. הצהרת

 וכן בירושלים, העברית לאוניברסיטה הפינה אבן את

 לשיתוף הסכם על אתו וחתם פייסל האמיר עם נפגש

 שלא )הסכם ארץ־ישראל לעניין ערבי-יהודי פעולה

 הציונית ההסתדרות לנשיא נבחר 1920 בשנת קוים(.

 הציונית־ הברית על מדיניותו את והשתית העולמית

 ז׳בוטינסקי זאב עם דעות חילוקי תוך הבריטית,

 1929 בשנת הציוני. המפעל של לדרכו בקשר ואחרים
 1930 בשנת המורחבת. היהודית הבוכנות את הקים
 בתמיכת ,1935 בשנת אליו ושב מתפקידו הודח

הפועלים. מפלגות

 בן־ לבין בינו התמודדות הבשילה זו בתקופה

 בתבנית תמך הוא הסוכנות. ליו״ר שהתמנה גוריון,

 מלחמת־ בתקופת בארץ־ישראל. "פיל" של החלוקה

 בצבא עבריות יחידות להקמת פעל השנייה העולם

 שתבעה בילטמור", "תכנית את אהד לא ויצמן הבריטי.

 בסיס היה זה ונושא עברית, )קומנוולט( קהילייה הקמת

 אמריקה. ויהדות בן־גוריון לבין בינו להתנגשויות

 עברית מדינה בהקמת דגל דעתו, את שינה יותר מאוחר

 של העצמאות בהכרזת תמך הוא לחלוקה. והתנגד

 נבחר המדינה הקמת עם .1948 בשנת ישראל מדינת

הראשון. לנשיאה

 שיטה והמציא הכימיה, בשדה מדע איש היה ויצמן

 ביוזמתו הוקם 1930 בשנת ובוטאול. אצטון להפקת

ברחובות. למדע זיו" "מכון

 אלמנתו את אחריו הותיר .1952 בשנת נפטר ויצמן

 במלחמת־העולם נפל הבכור בנו בנו. בנימין ואת ורה

השנייה.

 עמוק קונפליקט התקיים ויצמן חיים לבין לח״י בין

 עם בעיית לפתרון עקרוניים גישה בהבדלי ששורשיו

 נחשב לא ויצמן לח״י בעיני וארץ־ישראל. ישראל

 ובשל פוליטיים עקרונות העדר בגלל האומה, למנהיג

 הבריטי. לשלטון והמלאה המוחלטת השתעבדותו

 בחינת הייתה לא הבריטי בשלטון תנאי ללא הכרתו

 עורף. לו הפנה לא מעולם והוא מסוים, פוליטי קו

 מנע אשר ראשון, מושכל אצלו הייתה ללונדון הזיקה

 למען ולהילחם הזר השלטון נגד להתקומם ממנו

 את הציוני מהמפעל שלל ויצמן ארץ־ישראל. שחרור

 עם התיישבות למפעל להפכו ברצותו הפוליטי, האופי

 היהודי העם בעיית בעוד ומוסריות, רוחניות נופך

 בגיאוגרפיה ארץ־ישראל של בעייתה בגולה,

 התיכון במזרח בריטניה של והאינטרסים הפוליטית

 בעלת פוליטית, לבעיה בהכרח העניין את הפכו -

 לכך. מוכן היה לא ויצמן ראשונה. ממדרגה חשיבות

 למען שנלחם ציוני שתדלן ויצמן היה לח״י בעיני

 להשגה, ניתנות שהן ככל היהודים עבור זכויות רכישת

 עמו את המוביל לאומי מנהיג לדרגת התעלה ולא

 דבקותו בגלל בארצו. מדינית עצמאות לקראת

 ומזוין אלים מאבק לכל ויצמן התנגד בבריטניה

 המרי "תנועת של המאבק לרבות הבריטי, בשלטון

 המחתרת, תנועות של מושבע יריב היה הוא העברי".

 אישור לחיסולן. הבריטי השלטון עם פעולה ושיתף

 נשיא של במכתבו מצוי המביש הפעולה לשיתוף

 מיום בריטניה ממשלת ראש אל הציונית ההסתדרות

 שלנו הפעולה "שיתוף כי בו שנכתב ,1944 בדצמבר 18

 באורח והולך מתקדם הטרור, לעקירת השלטונות עם

 למשטרה, נמסרו חשודים של שמות 500 רצון. משביע

 יעיל פעולה שיתוף .250מ־ למעלה נאסרו וכתוצאה

 להתמיד דעתנו נחושה ... אחרות בצורות גם הוגש

 הריגת לאחר מכריעות". תוצאות להשגת עד במערכה

 ארץ־ ש״יהודי לצ׳רצ׳יל ויצמן הבטיח מוין הלורד

 הזה הרע לביעור יכולתם קץ עד יפעלו ישראל

 הגיש השחורה" "השבת לאחר אחדים ימים מקרבם".

 ודרש וה״הגנה", היישוב למנהיגי אולטימטום ויצמן

 איים הוא הבריטי. השלטון נגד הפעולות את להפסיק

 ויצמן של תביעתו דרישתו. תיענה לא אם להתפטר

פורקה. המרי" ו״תנועת התקבלה

הלאומי הוועד
 היישוב היה בארץ־ישראל הבריטי השלטון בתקופת

 "כנסת שנקרא אוטונומי־פוליטי במוסד מאורגן היהודי

 מועצת נכללו ישראל" "כנסת במוסדות ישראל".

 נבחרים; אספת מקומיות; רבנות לשכות ראשית; רבנות

 הייתה הרבנות מועצת קהילה. וועדי לאומי ועד

 פלשתינה ממשלת כלפי היהודית הדתית הנציגות

 כעין ישראל, כנסת נציגת הייתה הנבחרים אספת )א״י(.

 סוציאלית, בעזרה בחינוך, שטיפלה מחוקקת, אספה

 ובדאגה הלאומי, והוועד הראשית הרבנות בהחזקת

 של המבצע הגוף היה הלאומי הוועד הקהילה. לצורכי

 ייצוג ישראל, כנסת ניהול היו ותפקידיו ישראל, כנסת

 שאינם הכספים ענייני על השגחה הממשלה, בפני

 ניהול ופטירות, נישואין הלידות, פנקס ניהול הקדשות,

 עמדו הלאומי הוועד בראש היהודים. התושבים פנקס

 (,1931-1929) רוטנברג פנחס (,1929-1920) ילין דוד
 (.1948-1944) רמז דוד (,1944-1931) בן־צבי יצחק

 אספת על־ידי בשנה שנה מדי נבחר הלאומי הוועד

 היהודית, הסוכנות עם יחד הלאומי, הוועד הנבחרים.

 שסר ה״הגנה" ארגון של תפקודו על ממונה היה

 "כופר את הלאומי הוועד הקים 1938 בשנת למרותם.

 יו״ר היישוב. להגנת כספים לגיוס כמכשיר היישוב"

X, 121 בוועדת נציגו היה רמז, דוד הלאומי, הוועד



 העברי". המרי ב״תנועת ה״הגנה" פעולות על שפיקחה

 היהודית והסוכנות הלאומי הוועד הקימו 1948 באפריל

 גם לטפל שהוסמכו העם, ומנהלת העם מועצת את

 הקמת ביום והפכו שבדרך המדינה ביטחון בשאלות

 ולממשלה הזמנית המדינה למועצת ישראל מדינת

הזמנית.
 במרבית בלטה לא הלאומי הוועד של פעילותו

 באי־העמדתם נעוצה שהסיבה ייתכן כהונתו. תקופת

 מנהיגי זו. מסגרת בראש הראשונה השורה מנהיגי של

 שיצאה לאחר התבלט הדבר מעמדו. את קבעו המוסד

 כרוטנברג חזקה אישיות כאשר הלבן", "הספר גזרת

 ביקורת מתחו בלח״י הלאומי. הוועד בראש הועמדה

 כישלונו שורש פעולותיו. ועל הלאומי הוועד על קשה

 בהיותו טמון היה - לח״י לפי - הלאומי הוועד של

 למוסד שיהפוך במקום אוטונומיות מגמות בעל גוף

 מדיני, ועד להיות צריך היה הלאומי הוועד ממלכתי.

 בלפור" ל״הצהרת בהתאם - העיקרי שתפקידו

 הממונה הממשלה פעולות את לידיו לקבל - ולמנדט

 לכלול לארצי; מלאומי לממשלה, מוועד ולהפוך

 ובהתיישבות, בעלייה הטיפול תפקידי את בפעילותו

 הארץ ביטחון על הבעלות ואת המסים גביית את

ותושביה.

 היישוב מוסדות ושאר הלאומי הוועד של שגיאתם

 זכויות העברי לעם אין כי שהניחו בכך הייתה

 רוחנית. אוטונומיה מזכויות לבד במולדת ממלכתיות

 מהשלטון בחסד מקבלים לא כאלה ממלכתיות זכויות

 ההתיישבות, בשטח לא העלייה, בשטח לא - הכובש

 ארגון הביטחון. בשטח לא ובוודאי הכלכלה בשטח לא

 על הלאומי, בוועד להכיר מוכן הוא כי הכריז לח״י

 המחתרת, ארגוני נגד והסתתו רדיפתו עוינותו, אף

 אם ממלכתי, עברי כמוסד מרותו את עליו ולקבל

 עצמאיות ממלכתיות פעולות יבצע הלאומי הוועד

והתיישבות. עלייה הביטחון, על פיקוד מסים, כהטלת

האנגלו־אמריקאית הוועדה

 ארץ־ בשאלת אנגלית-אמריקאית משותפת ועדה

 הוועדה להקמת הרקע .1947 בשנת שפעלה ישראל

 על בארצות־הברית וגוברת הולכת ביקורת היה

 ביוני ארץ־ישראל. בעניין בריטניה של מדיניותה

 את לבדוק הריסון ארל את טרומן הנשיא שיגר 1945
 הריסון דוח סמך על באירופה. היהודים הפליטים מצב

 רשות מתן על בריטניה ממשלת בפני טרומן המליץ

 הייתה בריטניה לארץ. יהודים אלף מאה של לעלייתם

 ארצות־הברית של הדחופה הכלכלית לעזרתה זקוקה

 תחת נגדה. שהושמעה לביקורת רגישה הייתה ולפיכך

 תצליח שבריטניה תקווה ומתוך הזו, הביקורת לחץ

 ליישב תכניותיה בהגשמת ארצות־הברית את לשכנע

 בווין הבריטי החוץ שר יצא באירופה, העקורים את

 ועדת של הקמתה על בהכרזה 1945 בנובמבר 13ב־

 בווין הבעיה. לחקירת האנגלו־אמריקאית החקירה

 את לבריטניה תאפשרנה הוועדה מסקנות כי קיווה

בארץ־ישראל. האנטי־ציוני שלטונה המשך

 בת חקירה ועדת התמנתה 1945 בדצמבר 10ב־

 אמריקאים ושישה אנגלים שישה - חברים שנים־עשר

 סינגלטון ג׳ון הבריטי שופטים, שני וביניהם —

 בראשית ראש. יושבי בתפקיד הצ׳יסון, ג׳וזף והאמריקאי

 ובלונדון בוושינגטון עדויות בגביית פתחו 1946 ינואר

 מכירותיה. ובכמה באירופה הפליטים במחנות סיירו וכן

 מנציגי עדויות וגבתה ימים כחודש בארץ עשתה הוועדה

 ולח״י, אצ״ל הרוויזיוניסטים, נציגי והערבים. היהודים

 לפני יומיים חוקית. שאינה בטענה הוועדה את החרימו

 ה״הגנדו" מן תזכיר הוועדה קיבלה הארץ את שעזבה

 הקמת בו נתבעה העברי". המרי "תנועת של בשמה

 וכי מעבר, תקופת של דחיות ללא מיד, עברית מדינה

 וחברתית פוליטית דמוקרטיה יהיו המדינה יסודות

 וגזע. דת הבדל ללא האזרחים, לכל מוחלט ושוויון

 לא ותוכנו התנועה, בהנהגת דיון ללא הוגש התזכיר

לח״י. של ההשקפה את בהכרח שיקף

 החקירה, ועדת דוח התפרסם 1946 במאי 1ב־

 ארץ־ישראל כי המליצה הוועדה המלצות. עשר שהכיל

 למדינה ולא עברית למדינה לא לעולם תיהפך לא

 עקורים 100,000 בהכנסת צידדה זאת עם ערבית;

 הגזעיות ההגבלות ובביטול 1946 שנת במהלך יהודים

 לסוכנות לפנות המליצה גם הוועדה קרקעות; קניית על

 השלטונות עם פעולה לשתף בקריאה היהודית

 ולשמירה חוקית הבלתי והעלייה הטרוריזם ל״דיכוי"

בארץ־ישראל. והסדר החוק על

 ראש הודיע הדוח מפרסום שעות 24 חלפו בטרם

 לא הבריטית הממשלה כי אטלי, בריטניה, ממשלת

 אלא הוועדה של החיוביות המלצותיה בהגשמת תדון

 יתפרקו בארץ־ישראל הלוחמים שהארגונים לאחר

 של צביעותו את להוקיע מיהרו הארגונים מנשקם.

 השקט את יפרו לא כי הודיעו העלייה בעניין אך אטלי,

 ימים עברו לא למולדת. אחיהם להעלאת הנחוץ

 מהגשמת מסתלקת הבריטית הממשלה כי והתברר

 בארץ האנגלו־אמריקאית. הוועדה של ההמלצות

 המרי "תנועת של המלחמתיות הפעולות התרחשו

העברי".

האו״ם של החמישה ועדת

 29מ־ החלטתו ביצוע על לפקח האו״ם שמינה ועדה
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 של הכללי המזכיר כי אף הוועדה, בעבודת לחבל

 הבלתי תמיכתה את לה הבטיח לי, טריגווה האו״ם,

 את הזהירו הבריטים הביטחון. מועצת של מסויגת

 מן עזרה שום בארץ־ישראל יקבלו שלא הוועדה חברי

 הפקידים לרבות האוכלוסייה, של הערבי החלק

 אחריות תקבל לא הבריטית הממשלה הממשלתיים,

 להעביר תיאות לא וגם הוועדה, חברי של ביטחונם על

מסמכויותיה. חלק לידיה

 פקידים ארבעה לארץ הגיעו 1948 בפברואר 22ב־

 הוועדה. בשביל הקרקע את להכין היו שאמורים

 הפקידים מופגן. עוין ביחס פניהם את קיבלו הבריטים

 בלי כמעט בירושלים, הביטחון מאזורי באחד שוכנו

 ועדת חברי הודו 1948 מרס באמצע לנוע. יכולת

 29 החלטת את לבצע אפשרות בחוסר החמישה
 והערבים, האנגלים של העוין יחסם בגלל בנובמבר

 באשמת בארץ־ישראל הביטחון מצב הידרדרות מחמת

 מסוגלת אינה הביטחון שמועצת ומפני הבריטים,

 התגברות לצורך צבא יחידות הוועדה לרשות להעמיד

 כי הודאה הייתה הוועדה בדוח העוינים. הכוחות על

 את להקים היישוב בידי לסייע יוכל לא גורם שום

בעצמו. זאת לעשות עליו מדינתו;

 האו״ם של המיוחדת הוועדה

ארץ־ישראל לענייני

 ,1946 במאי האנגלו־אמריקאית הוועדה המלצות מאז
 בארץ־ישראל הביטחוני המצב הלך נתקבלו, שלא

 לח״י המחתרת, ארגוני בריטניה. מבחינת והחמיר,
 הכיבוש שלטון על התקפותיהם את הגבירו ואצ״ל,

 במאמציה גם נכשלה בריטניה רבות. אבירות לו וגרמו

 הפתרון בשאלת ארצות־הברית של בתמיכתה לזכות

 הממשלה החליטה במצוקתה ארץ־ישראל. לבעיית

 האומות בפני ארץ־ישראל בעיית את להביא הבריטית

 תמיכת את לקבל כוונה מתוך שוב וזאת המאוחדות,

בארץ־ישראל. מדיניותה להמשך האו״ם

 במאי 28ב־ שנפתח האו״ם של המיוחד המושב

 לארץ־ישראל מיוחדת ועדה בהקמת נסתיים 1947

(unscop,) לגבות לחקור, רחבות סמכויות שקיבלה 

 בספטמבר. 1ל־ עד לפתרון הצעות ולהגיש עדויות

 במושב: גרומיקו אנדרי של נאומו גרם גדולה להפתעה

 ממשלתו תמיכת את הביע ברית־המועצות נציג

 בארץ־ישראל יהודית מדינה להקים היהודים בשאיפת

 למנוע כדי הבריטי". השלטון של רגל ל״פשיטת וטען

 הוחלט, בוועדה ברית־המועצות של שיתופה את

 בוועדה לשתף לא ובריטניה, ארצות־הברית בהשפעת

 מנציגי הורכבה הוועדה הביטחון. מועצת מעצמות את

 הולנד, הודו, גוואטמלה, אירן, אורוגוואי, אוסטרליה,

 ליושב־ .ושבדיה קנדה צ׳כוסלובקיה, פרו, יוגוסלביה,

משבדיה. סנדסטרום השופט נבחר ראש

 וגבתה 1947 ביוני 16ב־ לארץ הגיעה הוועדה

 והמוסדות המפלגות נציגי רוב מהצדדים. עדויות

 ובראשם הערבים, הוועדה. בפני הופיעו היהודים

 והשמיעו הוועדה את החרימו העליון, הערבי הוועד

 שטחי בכל ערבית מדינה של מידיית להקמה דרישות

 הקמת נגד במלחמה לפתוח איימו הם ארץ־ישראל.

 אף הגישו המזוינים הארגונים שלושת יהודית. מדינה

 תזכיר שוגר לח״י מטעם לוועדה. תזכירים הם

 השלום" למען החירות, למען הצדק, "למען שכותרתו

 על־ידי שחובר התזכיר, מילה. אלף ארבעים והכיל

 לוחמי עמדת את שיקף לח״י, מרכז חבר ילין־מור, נתן

 לבעיית היחיד הצודק הפתרון לגבי ישראל חירות

 המיוחדת לוועדה לח״י "תזכיר ערך )ראה ארץ־ישראל
האו״ם"(. של

 באוגוסט 31ב־ מסקנותיה את פרסמה הוועדה

 הצעת מיעוט. ולהצעת רוב להצעת נחלקו והן ,1947

 פרט המדינות שבע נציגי לה שהסכימו הרוב,

 לשתי ארץ־ישראל לחלוקת קראה לאוסטרליה,

 באר־ ונפת הנגב ובה יהודית מדינה נפרדות: מדינות

 עמק שבצפון, לעכו ועד מאשדוד החוף שפלת שבע,

 רצועת ובה ערבית ומדינה המזרחי; והגליל יזרעאל

 ושומרון, יהודה אזורי אשדוד, ועד מצרים מגבול החוף

 ירושלים ראש־הנקרה. ועד מעכו המערבי והגליל

 בין־לאומי נאמנות כאזור הוצעו וסביבתה ובית־לחם

 איראן הודו, את שכלל המיעוט, האו״ם. בפיקוח

 מדינות שתי ובה פדרציה של כינונה הציע ויוגוסלביה,

 הוועדה חברי כל קבעו זאת עם וערבית. יהודית משנה,

 המנדט שטח בכל הבריטי השלטון את לבטל יש כי

 כינון על הומלץ כן עצמאות. המדינות לשתי ולהעניק

 שתיכנס עד הקרובות, השנתיים במשך כלכלי איחוד

לתוקפה. ההחלטה

 תכנית את פסלו ערב ומדינות ארץ־ישראל ערביי

 הציוני הפועל והוועד היהודית הסוכנות ואילו החלוקה,

 תוך החלוקה, של העקרוני הצד את בברכה קיבלו

 המדינה מתחום ויישובים אזורים מהוצאת הסתייגות

 פתרון את מוחלטת שלילה שלל אצ״ל היהודית.

 שבו דעת בגילוי תגובתו את פרסם לח״י החלוקה.

 החלטה - המנדט סיום על הוועדה החלטת את שיבח

 הבריטי השלטון של רגל פשיטת על הודאה בה שיש

 שלא על הוועדה על ביקורת מתח אך בארץ־ישראל,

 הדעת גילוי המנדט. של המידי חיסולו על המליצה

 מנוגד אשר הארץ, של ביתורה את וכול מכול פסל

 תושביה של הארץ, של טובתה לדרישת ניגוד תכלית

123 ושלמה אחת היא ארץ־ישראל כולו. העברי העם ושל



 וכלכלית. גיאוגרפית־פוליטית היסטורית, מבחינות

 נאמר - לחלוקה ניתנת ואינה העברי העם מולדת היא

הדעת. בגילוי

 עצרת הקימה הוועדה במסקנות מפורט דיון לצורך

 הבריטים ההצעות. בשתי שדנה אד־הוק ועדת האו״ם

 של החיובית מעמדתן הופתעו אשר המאוכזבים,

 עשו לחלוקה, בקשר וברית־המועצות ארצות־הברית

 הכשלת למען ערב מדינות את ללכד כדי שיכלו כל

 בנובמבר 29ב־ האו״ם בעצרת בהצבעה התכנית.

 ההצעה נגד קולות; 33ב־ הרוב הצעת זכתה 1947

 אחת מדינה נמנעו; מדינות 10ו־ מדינות, 13 הצביעו

נעדרה.

וודהד ועדת

 1938 בשנת הבריטית הממשלה על־ידי שהוקמה ועדה
 מטרת פיל. ועדת של החלוקה תכנית של יישומה לשם

 של חיסולה המקרים, ביתר כמו הייתה, הממשלה

 לאפשר כדי זו, חדשה ועדה באמצעות החלוקה תכנית

בארץ־ישראל. שליטתה המשך את

 פקידים טהרת על שהורכבה הוועדה, בראש

 הוועדה (.Woodhead) וודהד ג׳ון סר עמד ממשלתיים,

 למסקנה הגיעה ממנה וכמצופה עב־כרס, דוח הכינה

 הצדדים ששני ומפני וביטחוניות, כלכליות מסיבות כי

 תכנית — בה רוצים אינם - והערבים היהודים -

לביצוע. ניתנת אינה החלוקה

 הממשלה החליטה הוועדה מסקנות בעקבות

עגול". שולחן "ועידת הקמת על הבריטית

 העברי" המרי "תנועת פעולות לתיאום ועדה

 ועדה הורכבה העברי" המרי "תנועת הקמת עם

 ועדת על־ידי שאושרו המבצעיות, הפעולות לתיאום
X. שני היו הארבעה", "ועדת שכונתה הוועדה, חברי 

 בגין מנחם גלילי, וישראל בנח משח - ה״הגנה" נציגי
 דו־ בפגישות לח״י. מטעם ילין־מור ונתן אצ״ל, מטעם

 שנדונו התכנית, בפרטי הוועדה חברי דנו שבועיות

 יצחק בפועל, הרמטכ״ל של נפרדות בפגישות ועובדו

ולח״י. אצ״ל הפלמ״ח, של המבצעים קציני עם שדה,

)איקס( X ועדת
 בסוף היהודית הסוכנות על־ידי הוקמה "איקס" ועדת

 המדיני. המאבק ולחיזוק הצבאי המאבק לניהול ,1945

 מפלגתי: מפתח פי על חברים, שישה מנתה הוועדה

 אשכול, לוי ברנשטיין, פרץ סנה, משה פישמן, הרב
 אליה צורף רמז דוד ריפתין. ויעקב בר־יהודה ישראל

 הרמ״א מייעצת. דעה בזכות דאז, הלאומי הוועד כיו״ר

 במסגרת פעולה תכנית כל הוועדה לאישור הביא

 המאבק את ניהלה אשר והיא העברי", המרי "תנועת

 נדונו הדעות חילוקי חבריה. בין הסכמה הייתה עוד כל

 משותף. מכנה למציאת עד דיונים של נוסף בסיבוב

 הסתייגויותיה, כל חרף אחדים, חודשים פעלה X ועדת

 חברי את לשכנע הצליח סנה רצון. משביע באורח

שהוצעו. הפעולות לרוב אישורים מהם ולקבל הוועדה

ג׳״מס( )סנט עגול שולחן ועידת
 ג׳יימס סנט בארמון הבריטית הממשלה שכינסה ועידה

 וודהד, ועדת דוח בעקבות ,1939 בפברואר בלונדון
 ארץ־ של החלוקה שתכנית הכריזה שהוועדה לאחר

לביצוע. ניתנת אינה ישראל

 בוועדות וכמו הקודמות בוועידות כמו הפעם, גם

 לא ארץ־ישראל, בבעיית שעסקו הרבות החקירה

 לידי והערבים היהודים את להביא המטרה הייתה

 הצדדים הסכמת אי שבגלל לעולם להוכיח אלא הסכם,

 בריטניה שלטון את להמשיך יש ביניהם לפתרון

בארץ־ישראל.

 ערביי היהודית, הסוכנות נציגי הוזמנו לוועידה

 הציונית ההסתדרות ערב. ארצות ונציגי ארץ־ישראל

 נציגי של שיתופם בגלל הוועידה את החרימה החדשה

 הישיבות קוימו הערבים, של סירובם בגלל ערב. ארצות

 להקים מכוונות היו הממשלה הצעות בנפרד. צד כל עם

 ערבי, רוב עם עצמאית מדינה המערבית בארץ־ישראל

 ההצעות לפי בריטניה. עם ברית בקשרי קשורה שתהא

 שנים, עשר במהלך מדורג באופן זו מדינה תקום

 נפש 75,000ל־ היהודית העלייה תצומצם ובינתיים

 להסכמת כפופה תהיה מכן ולאחר שנים חמש במשך

הערבים.

 לו שציפו הפתרון ללא הסתיימה שהוועידה ברי

הבריטים.

 את בריטניה ממשלת פרסמה 1939 במאי 17ב־

 כפי תכניתה את להגשים שנועד הלבן" "הספר

 היהודים של תקוותם את ולכרות בוועידה שהועלתה

 שהצהיר כפי - בארץ־ישראל עברית מדינה להקמת

 נגזר "אם צ׳מברליין: נוויל בריטניה, ממשלת ראש

 נפגע הבה - הצדדים משני באחד לפגוע עלינו

בערבים". לא ביהודים,
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ז
(1940-1880) זאב ז׳בוטינסק׳

 מייסדה ציוני. ומנהיג סופר מתרגם, משורר, עיתונאי,

 בית״ר. וראש הרוויזיוניסטית התנועה של ומנהיגה
 שבקיסרות באוקראינה באודסה, 1880 בשנת נולד

 משפטים למד כך ואחר רוסי, בבית־ספר למד הרוסית.

של סופר־חוץ שימש באיטליה בשהותו בחו״ל.

ז׳בוטינסקי זאב

 מוכשר ככתב והצטיין ליברליים רוסיים עיתונים

 לכתוב המשיך לרוסיה בשובו "אלטלנה". בכינוי

 הצטרף 1903 בשנת מבריק. כפובליציסט והתבלט

 קישינב פרעות אחרי באודסה. העצמית" ל״הגנה

 הציוני לקונגרס כציר ונבחר ציונית לפעילות התמסר

 הוא אוגנדה". "תכנית ממתנגדי היה בבאזל. השישי

 ותנועת המתבוללים נגד וכן באנטישמיות, נלחם

 צבאי כתב היה הראשונה במלחמת־העולם ה״בונד".

בצרפת. רוסי עיתון של

 תלוי היהודי העם של שגורלו סבר ז׳בוטינסקי

 והטיף התורכי, מהשלטון ארץ־ישראל בשחרור

 בתוך עברית צבאית יחידה בתור במלחמה להשתתף

 ,1917 בשנת שהצליח עד נח לא הוא הבריטי. הצבא
 ותוך רוטנכרג, ופנחס טרומפלדור יוסף חבריו עם יחד

 את לשכנע הציונית, בהנהלה יריביו התנגדות

 תחילה העברי. הגדוד את להקים הבריטית הממשלה

 עם סגן. לדרגת הועלה כך ואחר כטוראי בו שירת

 בשנת הגדוד. של קיומו להמשך נאבק המלחמה סיום

 הפורעים נגד בירושלים ההגנה מגיני ראש היה 1918

 ועבודת מאסר שנות לחמש־עשרה נידון הוא הערבים.

-1920 בשנים הכללית. החנינה בעקבות ושוחרר פרך,
 היסוד. וקרן הציונית ההסתדרות בהנהלת פעל 1922

 ל״ספר להסכמה ויצמן, עם יחד באחריות, נשא הוא
 עבר קריעת בעניין 1922 משנת צ׳רצ׳יל של הלבן״

 עם גם להסכם הגיע ז׳בוטינסקי מארץ־ישראל. הירדן

 של לביטחונה בקשר האוקראינית הממשלה

 הצבא נגד המלחמה מסע בעת היהודית האוכלוסייה

 התמרמרות עורר זה הסכם פטליורה(. )הסכם הרוסי

 בפוגרמים פטליורה של חלקו בגלל היהודי, בציבור

היהודים. נגד

 מההנהלה ז׳בוטינסקי התפטר 1923 בינואר

 ההסתדרות של דרכה על דעות חילוקי בגלל הציונית

 הוא בציונות. הרוויזיוניסטי האגף את והקים הציונית,

 ההרצלאית", "הציונות של דגלה כנושא עצמו את ראה

 הקודמים נאותים מדיניים תנאים ביצירת הדוגלת

 העלייה את פסל הוא התיישבותית. לפעולה

 ברור פוליטי־מדיני פעולה קו ודרש הסלקטיבית

 גדות בשתי בארץ־ישראל עברית מדינה למען למאבק

בשנת בריטניה. על מתמידים ושכנוע לחץ תוך הירדן,

 יוסף "ברית הנוער תנועת את ז׳בוטינסקי הקים 1923

 הציונים "ברית את 1925 ובשנת )בית״ר( תרומפלדור״

 ונשיא בית״ר לראש ונבחר )הצה״ר(, הרוויזיוניסטים"

הצה״ר.

 ההנהלה של הפייסני בקו והעקבי העיקש במאבקו
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 המפלגות עם יחסיו היו במיוחד מתוחים

 השקפת כבעל ז׳בוטינסקי, הסוציאליסטיות־הציוניות.

 כמעכבת לו שנראתה לדרכן, התנגד ליברלית, עולם

 חשיבות את שהדגישה בכך הציונות הגשמת את

 אותם והעדיפה החברתיות המערכות ושידוד העבודה

 בו ראו מצדן הפועלים מפלגות המדיני. המאבק על

 מיליטריסטיות נטיות בעל הפועלים", "אויב

 לאחר החריפו ז׳בוטינסקי עם היחסים ופשיסטיות.

 שמטרת לקבוע השבעה־עשר הציוני הקונגרס סירוב

בארץ־ישראל. יהודית מדינה של הקמתה היא הציונות

 לרעה אפליה בגלל גבר ההנהלה לבין בינו המתח

 חיים רצח עלייה. רישיונות בחלוקת בית״ר תנועת של
 הצדדים בין ומתח שנאה הוסיף 1933 בשנת ארלוזורוב

 בן־גוריון עם ז׳בוטינסקי חתם 1934 בשנת היריבים.

 בין המתיחות והפגת היחסים להסדרת הסכם על

 העובדים הסתדרות לבין הכללית העובדים הסתדרות

 ההסתדרות על־ידי אושר לא ההסכם אך הלאומית,

הכללית.

 הציוני הפועל הוועד כשהחליט ,1935 בשנת

 )סעיף בתוכו עצמאית מדינית פעילות לאסור

 הציונית מההסתדרות ז׳בוטינסקי פרש המשמעת(,

 ונבחר )הצ״ח( החדשה הציונית ההסתדרות את והקים

 ארץ־ישראל חלוקת נגד נאבק ז׳בוטינסקי לנשיאה.

 שאלת את לפתור שרצו מדינות עם לבריתות וחתר

 ל״אווקואציה" הטיף הוא שבתוכן. היהודי המיעוט

 והזהיר לארץ־ישראל אירופה יהודי של המוני( )פינוי

 למען פעל ז׳בוטינסקי השואה. סכנת מפני העם את

 עם לארץ־ישראל. יהודים של חוקית" "בלתי עלייה

 כצעד )עצומות( "פטיציות" של הדרך כי סבר זאת

 מחאה בעצומות העולם את לזעזע עשויה מדיני

 מדיניותה את לשנות בריטניה תיאלץ שבסופן יהודיות

מולדתו. את ישראל לעם ולהחזיר

 עם הזדהה 1939-1936 בשנים המאורעות בתקופת

 וצידד ההבלגה שיטת את ששלל ב״חגנה" זרם

 של דרכו את קבע הוא הערבים. נגד תגמול בפעולות

 כי העובדה למרות )אצ״ל(. הלאומי הצבאי הארגון

 בו ראו בו, רשמי פיקודי תפקיד היה לא לז׳בוטינסקי

 אצ״ל, של העליון והמצביא עליונה מוסרית סמכות

 בין הארגון. מפקדי של מינויהם את אישר אשר והוא

 ההגמוניה על ויכוח היה נטוש אצ״ל לבין ז׳בוטינסקי

 בין היה )יאיר( שטרן שאברהם אצ״ל, על בית״ר של

 הביא אשר באצ״ל, במשבר החריפים. מתנגדיה

 רזיאל בדוד ז׳בוטינסקי צידד ,1940 בשנת לפילוגו
 בעקבות שהתפטר. לאחר הארגון למפקד מחדש ומינהו

 בשנת בריטניה של הלבן" "הספר ממדיניות אכזבתו

 תשוחרר שארץ־ישראל להכרה ז׳בוטינסקי הגיע 1939

 יהודיים כוחות של פלישה תכנית הגה ואף במרד, רק

 מלחמת־ פרוץ עם גולה. ממשלה והקמת הארץ לחופי

 נאמנות להביע ז׳בוטינסקי שב השנייה העולם

 שיילחם עברי צבא להקמת ברית לה והציע לבריטניה

נדחתה. הצעתו אך הגרמנים, נגד לצדה

 הוא .1940 בקיץ בארצות־הברית נפטר ז׳בוטינסקי

 בחסד, נואם האומה, של הגדולים מנהיגיה מבין היה

 של היחס העברית. הלשון לתחיית וקנאי מחונן סופר

 כהערכה בכתובים בדיעבד בוטא לז׳בוטינסקי לח״י

 המזהירה לאישיותו הערכה אחד מצד דו־ערכית:

 דרכו ודחיית ביקורת שני ומצד היהודי; העם כמנהיג

 אמונתו ועל בריטניה עם הפעולה שיתוף על המדינית

 כשלטון בריטניה על ההכרזה לעומת העולם, במצפון

לח״י. של כדרכו - חורמה עד בו להילחם שיש זר

 עצמותיו הועלו (1935 )משנת לצוואתו בהתאם

 על־פי ,1964 ביולי רעייתו, עצמות עם יחד ארצה,

 ממלכתי בטקס אשכול. לוי הממשלה ראש הוראת

 לאחוזת סמוך בירושלים, הרצל בהר שניהם נטמנו

 זאב בנימין ד״ר היהודים מדינת חוזה של הקבר

הרצל.

המרד תכנית - ז׳בוטינסקי

 השנייה, מלחמת־העולם פרוץ בטרם ,1939 בשנת

 הארגון ומצביא הצ״ח ראש שהיה ז׳בוטינסקי, טווה

 בחודש יבוא עצמו הוא זו: תכנית לאומי, הצבאי

 לחוף שיועלו ולוחמים מעפילים אניית בראש אוקטובר

 יפתח בבד בד אלימה; בפעולה או בשקט אצ״ל בידי

 מרכזיים ממשלה בנייני על ישתלט מזוין, במרד הארגון

 צריך התכנית לפי הלאומי. הדגל את עליהם ויניף

 עשרים לפחות בבניינים ולהחזיק להתבצר אצ״ל היה

 יממה במהלך יהיו; אשר הקרבנות ויהיו שעות, וארבע

 לאחר זמנית; יהודית ממשלה בארץ־ישראל תוכרז זו

 ממשלת בתור הזמנית הממשלה תפעל המרד דיכוי

בארץ־ישראל. העברית הריבונות את ותגלם גולה

 לתכנית בעקרונותיה דמתה ז׳בוטינסקי של תכניתו

 כאן אך )יאיר(, שטרן אברהם של אלף" ה״ארבעים

 הפעולה שתעורר החזקה המדינית ההשפעה הודגשה

הרחב. בעולם

 אנשי בתכנית. לדון נתבקשה אצ״ל מפקדת

 של שתכניתו סברו בראשם, ויאיר המפקדה,

 המיועדת מדינית טקטית אפיזודה היא ז׳בוטינסקי

 לרועץ להיהפך שעלולה גדולה ראוותנית להפגנה

הצפוי. הוודאי הכישלון עם לארגון

 את לתת הארגון מפקדת בידי סיפק היה בטרם

 פרוץ ערב חבריה כל את הבולשת עצרה תשובתה,
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בפולין קורם - זופיובקה
 שבפולין, ווהלין במחוז קטנה עיירה היא זופיובקה

 אצ״ל. למפקדי הראשון הקורס 1938 בקיץ נערך שבה

 טהרת על עיירה היותה בגלל נבחרה העיירה

 וארבעה עשרים השתתפו בקורס היהודית. האוכלוסייה

 של החשאיים הלאומים התאים חברי ובחורות, בחורים

 ועוזרו חייבמן(, )אהרן דם הקורס, מפקד כפולין. אצ״ל

 אצ״ל של בכירים חברים שני היו סטבסקי, יוסף

 היו בקורס הלימוד נושאי מארץ־ישראל. שנשלחו

 של הטקטיקה יסודות החבלה, תורת בנשק, שימוש

 הקונספירציה תורת רחוב, וקרבות גרילה מלחמת

במאסר. והתנהגות הפרובוקטורים, וסכנת

 החניכים, גמורה. חשאיות בתנאי התנהל הקורס

 הופיעו בפולין, התאים ומראשי המפקדים ממיטב כולם

 וכתובותיהם שמותיהם הסתרת תוך שאולות בזהויות

 בין בדוי. ושם אישי מספר היה אחד לכל האמתיים.

 עתידים היו אשר רבים חברים היו הקורס משתתפי

 יעקב אמפר, אברהם ביניהם לח״י, בשורות ללחום

 אצ״ל בשורות וכן ליאור, ועדינה שפילמן אנשל בנאי,

הזר. השלטון נגד במלחמה

 כמפקד .1939 בקיץ נערך בזופיובקה השני הקורס

בנאי. יעקב וסגנו פולני יעקב שימש הקורס

-(1917) יהושע זטלר
 בתקופה לח״י של ולפעילות לארגון הארצי האחראי

 לח״י של ירושלים חזית מפקד מאצ״ל. הפילוג שלאחר

בבית למד בכפר־סבא. 1917 בשנת נולד .1948 בשנת

י!

זטלר יהושע

 בצופים. היה בתל־אביב. למסחר ובתיכון עממי ספר

 הלאומית", ל״הגנה ועבר ל״הגנה", גויס 14 בגיל

 חיפה מפקד סגן הדרום, מפקד היה אצ״ל. לימים

 השתתף בירושלים. הפעולות על אחראי והאזור.

 הדריך הערבים, נגד ההבלגה לשבירת בפעולות

ועוד. בקורסים

 הצפון ממשטרת וברח נאסר ליאיר. הצטרף בפילוג

 בתל- אפ״ק מבנק בספים החרמת על פיקד בתל־אביב.

 ישב מאסר. שנות לחמש־עשרה ונידון נאסר אביב.

 כלא בפריצת הבורחים בין היה ובירושלים. בעכו בכלא

 החטיבה על לאחראי התמנה לפעילות שובו עם עכו.

 לירושלים הועבר קצר זמן וכעבור לח״י, של הלוחמת

 כמפקד בערבים המלחמה ואת הסניף ענייני את לנהל

 הכנופיות בסיסי את לח״י יחידות תקפו בפיקודו לח״י.

 בניסיון השתתפו רבים, כפרים ושחררו הערביות

 וגרמו דיר־יאסין את כבשו העתיקה, לעיר הפריצה

 לח״י של היחידה הארץ. בכל המונית ערבים לבריחת

 אחראית הייתה יהושע, של בפיקודו בירושלים,

 ברנדוט. הרוזן האו״ם מתווך של בחייו להתנקשות

 וירד לתל־אביב הגיע ממאסר, לחמוק הצליח יהושע

 נשא יהושע כללית. חנינה שניתנה עד למחתרת,

 שישבה לח״י חברת שכטר, לבית בלה את לאישה

 ואפרת, אריאלה — בנות שתי ולהם בית־לחם, בכלא

 יהושע הקים המדינה הקמת לאחר נכדים. וארבעה

 הלוחמים אחד הוא יהושע דלק. ותחנת לרכב מוסך

הבריטים. מידי הארץ לשחרור והנועזים האמיצים

מסמכים זיוף
 למילוי להם נזקקה שהמחתרת האמצעים יתר בין

 תעודות היו הרבות, פעולותיה ולביצוע תפקידיה

 מוסדות של ומסמכים רשמיים ממשלתיים ומסמכים

 צורך היה לא כמובן חוקית זהות לבעלי אחרים. ציבור

 וסיפקו אזרח, לכל פתוחים היו הממשלה משרדי בכך;

 בהנפקת הלגאליים המחתרת חברי של צורכיהם את גם

 מחתרת אנשי אבל למיניהם. ואישורים זיהוי מסמכי

 מבוקשים להיות והפכו לתנועה השתייכותם שנתגלתה

 לא שכמובן חדשה, לזהות נזקקו - השלטון על־ידי

 לפיכך אותם. שרדף שלטון אותו מידי להשיגה ניתן

 במחתרת הבעיה את לפתור אלא ברירה הייתה לא

 מסמכים. זיוף ביותר: והמקובלת הידועה בדרך עצמה,

 זיופים תעשיית מהרה עד הוקמה זה לצורך

 שנזקקו ביותר והמבוקש השכיח המסמך מחתרתית.

 זיהוי. תעודת היה זהותם לשינוי המחתרת חברי לו

 על- המחוז על הממונה ממשרד הושג התעודה טופס

 באמצעות לח״י, של המודיעין מחלקת ו׳, מחלקה ידי

 תשלום. תמורת לעתים הממשלה, במשרדי קשרים

 גומי בחותמת והוחתם בכתב־יד, מולא הטופס

 מלאכת על המחוז. קצין של המזויפת ובחתימתו

 מפקד שימש אשר )עלי(, שומרון דוד הופקד הזיופים

 מחלקת על אחראי והיה הלוחמת בחטיבה בכיר

 בגלל עליו הוטל מסמכים זיוף של התפקיד ההדרכה.

 עם הזמן, במרוצת בגרפיקה. כישוריו ובזכות התאמתו

 חשובה למחלקה הזיופים מלאכת הפכה הצרכים, ריבוי

 מנוע מספרי גם לשנות צורך היה היתר בין ומשגשגת.
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 האמתית. זהותם את להסתיר צורך היה שונות שמסיבות

הטכנית. המחלקה בידי בקלות התבצעה זו עבודת

 תחילה הזיופים, מחלקת טיפלה ברישיונות

 אבל ראויה. רמה הבטיחו שלא פרימיטיביים באמצעים

 הודפסו הרישיונות טופסי הבעיה: נפתרה מהרה עד

 חותמת "הזמנת" ולאחר המחתרת, של הדפום בבית

 חשש. ללא הרכב בכלי לנסוע האנשים יכלו מתאימה

 "אמתיים" רישיונות להנפיק היה נקל והלאה מכאן

 נעשה שהדבר כפי בדיוק ולאופנועים, למכוניות

 רישיונות בהדפסת גם הצורך התעורר הרישוי. במשרדי

 למבחני לגשת יכלו לא המבוקשים לח״י חברי כי נהיגה,

 לכלי שרישיון בעוד מסובך. יותר הדבר היה כאן נהיגה.

 היה הנהיגה רישיון הרי מודפס, נייר גיליון היה רכב

 אף מודפס אדום, בבד כרוך דפים, כמה בעל פנקס

ומכונות. מכשירים בהשגת נפתרה הבעיה אבל הוא.

 למצוא הצורך התעורר העבודה התרחבות עם

 השוק ברחוב מקום לשכור הוחלט לכך. מתאים מקום

 אביבי ראובן צייר, של באטליה שהוסווה בתל־אביב,
 נראה ואחרים הבית בעל כלפי המחתרת. חבר )רובק׳ה(,

 האחורי בחדר דבר. לכל צייר של מלאכה כבית המקום

 הכלים הסתרת לשם לזיופים. מלאכה בית הותקן

 קיר עם בונקר נבנה הזיופים, את ששימשו והמכשירים

 הדלת, של ולסגירה לפתיחה חשמלי ומתג כפול

בה. להבחין היה ניתן לא כי עד שהוסוותה

 רישיונות גם הזמן במרוצת זויפו המלאכה בבית

 בחוץ־לארץ נשק רכישת לשם דרושים שהיו ייבוא

 רישיונות יוצרו שונות; סחורות בתור לארץ והבאתו

 נפץ מכוניות החדרת לצורך צבאיים, למחנות כניסה

 וויזות לחיילים חופשה תעודות הוכנו נשק; החרמת או

 והותאמו בדרכונים תמונות הוחלפו חוץ; לארצות

 והוצאו לחוץ־לארץ, בשליחות שנסעו המחתרת לאנשי

 מקצוע בעלי עם קשרים קוימו שונים; מסוגים אישורים

 סוכני נייר, סוחרי דפוס, בעלי חותמות, עושי - שונים

 העולם אנשי אפילו שונות. קונסוליות ועובדי נסיעות

 או זיוף עבודות ביצוע לצורך אחת לא גויסו התחתון

 ספרים גם סיפקה המחלקה דרכונים. רכישת

חזותם. לשינוי זקוקים שהיו למבוקשים

 הזיופים מחלקת הפכה לח״י של הפעילות בשנות

 לפתור יכלו שאנשיה החשובות, המחלקות לאחת

 הפעילים שני לתיעוד. קשורה שהייתה בעיה כל כמעט

 ואורי )בת־עמי( גרנק לאח היו במחלקה הנוספים
ה״צרפתי"(. )צבי אפנצלר
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 ישראל חרות וחמי
)לח״י(

רנש? יעקב

 יכין עזרא
של סיפורו
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לח״י בנושא ספרים של עטיפות
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לח״י להקמת שנה 50 לרגל שהונפק בול

יאיר של קברו על המצבה

 יאיר הסתתר שבו הארון
לח״י( )מוזיאון

 תמונתו ליד יאיר, של אלמנתו רוני,
לח״י( )מוזיאון

 לזכרו בתצוגה יאיר של משיר קטע
לוז״י( )מוזיאון



בכלא תא של דגם עכו בכלא הגרדום תא
ירושלים( המחתרות, )מוזיאון
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יאיר" "בית לח״י, במוזיאון זיכרון חדר

"ברן" מקלע במחתרת דפוס בית — דגם



 במחתרת נשק לייצור מלאכה בית - דגם
"י( לח )מוזיאון

לח״י בשימוש נשק

 האסירים של לחדרם מתחת המנהרה חפירת — דגם
לח״י( )מוזיאון

 במחתרת שידור — דגם
לח״י( )מוזיאון
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 <3ז.2.46ל מש״ו נ-י׳בסלו בוצעה באו

 בליע• בסף של ההוהה פעולת
 למ״י. מהתות ו1עב ושק ונישת לתיתוו

 *Tin* שועוימ 7ע אש מפתיחת ומועו הוומתית
 הלומת 751 הפעולה ומהלו
ל.*ו׳ “ויגעו-'מוזג■ מומת

לח״י לכבוד מדליונים

X •
 ממזוג«, המימשל מושב ,)שעגו וה מנוה

 העונים לפוועים מפקוה שימש
 התיוק׳, המשסה לצגא ואשי ומעה

 (4.1.48) הש"ה גענוו ג-נ"ג
זד! נל״ן לה"׳ )וחמי פוצצו
 לו, הסמוגיס ימ1יי1והג
ממוללות. צ31 משאית גההויוה

לונץ מנחם של קברו על המצבה 8 חטיבה סמל



 - מאיר ונקר יעקב ו״ס אבשלום, חביב

גרדום עול׳

 בחיפה. (1926) תרפ״ו בתמוז בו׳ נולד חביב אבשלום

 סיים שם לירושלים, משפחתו עקרה שנתיים בן כשהיה

 היה אבשלום מעשיו. בכל והצטיין תיכון בית־ספר

 שבת, שומר היה ובציונות. ביהדות במסורת, מעורה

 בשבתות הכנסת בבית לבקר ונהג יום, כל התפלל

 בבית־ כשלמד לאצ״ל. הצטרף צעיר בגיל ובחגים.

שם לפלמ״ח, והתגייס שירות לשנת יצא התיכון הספר

 המעצר ממחנה המעפילים בשחרור להשתתף הספיק

 ולמד לירושלים שב וחצי שנה לאחר בעתלית.

 עבר באצ״ל, לפעילות חזר במקביל באוניברסיטה.

 אצ״ל: של הגדולים במבצעים והשתתף סגנים קורס

 הקצינים מועדון על התקפה הבולשת, בניין פיצוץ

 היה עבו כלא פריצת מבצע ועוד. גולדשמידט בבית

בו. שהשתתף האחרון המבצע

 בצ׳כוסלובקיה, נוביזמקי בעיר נולד וייס יעקב

 במונקאץ. עברי תיכון לימודי סיים .1924 ביולי 15ב־

 לימודיו סיום לאחר בית״ר. לשורות הצטרף עשר בגיל

 בשנת להונגריה, הנאצים כשפלשו לבודפשט. נסע

שלהם, ההשמדה מכונת את להפעיל והחלו ,1944

 ארצה העפיל 1945 בשנת הצלה. לפעולות יעקב נרתם

 הפלמ״ח. בפריצת משם ושוחרר עתלית, במחנה ונכלא

 מהרה עד שונות. מעבודות והתפרנס בנתניה השתקע

 והשתתף סגנים קורס עבר לאצ״ל, דרכו את מצא

 צבא מחנות על התקפות ביניהן רבות, קרב בפעולות

ובכבישים. ברכבות וחבלה

 בירושלים. 1926 ביוני 16ב־ נולד נקר מאיר

 והאב ילדים, ברוכת הייתה מבגדד, שעלתה משפחתו,

 גדל זו באווירה המשפחה. של קיומה על קשה נאבק

 סייע 12 ומגיל תורה״ ״בתלמוד למד בילדותו, מאיר

129לבית״ר. הצטרף 13 בן בהיותו המשפחה. בפרנסת



 ושירת הבריטי לצבא התגייס השנייה במלחמת־העולם

 לאצ״ל גויס 1946 בשנת שחרורו עם שנים. ארבע בו

 על בקרב שנשבה עד חודשים, חמישה רק בו ופעל

עכו. כלא

 כדי עכו כלא על התקפה אצ״ל ביצע 1947 במאי 4ב־

 אסירים ואחד ארבעים המחתרת. אסירי את לשחרר

 ושבעה. עשרים מבטחים לחוף הגיעו ומתוכם חולצו,

 וחלקם נהרגו חלקם זכו; לא בורחים ארבעה־עשר

 הפריצה מכוח לוחמים חמישה לכלא. והוחזרו נלכדו

 לדין. להעמידם מיהרו ואלה הבריטים, בידי נשבו

 אוסטרוביץ, ומנחם מיכאלי אמנון הנאשמים, מן שניים
 שהשתתפו האחרים שלושת עולם. למאסר נידונו

- נקר ומאיר וייס יעקב חביב, אבשלום - בהתקפה

 של לזכרם עולמים ותהילת כבוד

הלאומי הצבאי הארגון חיילי

 חביב אבשלום
 ו״ס ■עקב

נאקאד מאיד
 בכלא-עכו הבריטיים התליינים על-ידי לגרדום שהועלו

תש״ז. מנחם־אב י״ב ביום

ה: ו צ מ ם נ ב ר ק

למולדת! לאויב-חרות מות
ישראל חרות לוחמי תס׳ז באב ב*י - במחתרת

 לוחמי על המקובלת בדרך עצמם על להגן בחרו

 שבויי כעל עצמם על הכריזו הם בארץ: המחתרות

אותם. לשפוט הדין בית של בסמכותו וכפרו מלחמה

 "מאחר השאר: בין חביב, אבשלום אמר בנאומו

 פריצת את למנוע השכילו לא וכוחכם שמוחכם

 סייע - הארץ־ישראלית הבסטיליה של החומות

 מספר על כביר׳ ׳ניצחון לכם ונתן עיוור מקרה בידכם

 לנו שאזלה אחרי שלושתנו, ועל מגן חסרי אסירים

 הנאצית המסורת לפי נהגו חייליכם התחמושת.

 לא לעולם בריטים, עריצים אתם בשבויים. והתעללו

 המוות לקראת ההולך החופשי האדם של לנפשו תבינו

 מן הבוקעת שירה מתוך וחבריו גרונר שהלכו כפי

 אנו ואימצו! חיזקו דאגה, "אל אמר: ולהוריו הלב".

יפה". הזה המשחק סיום את יודעים

 דברים הוא אף נשא השני, הנאשם נקר, מאיר

 נציגי עם מילוליות התנגשויות בסימן שעמד במשפט,

 לעצמכם קוראים "אתם כך: אמר דבריו בין התביעה.

 קציני אלא אתם שופטים לא כי יודעים אנו - שופטים

 ... אחר עם של במולדת בכוח המחזיק הכיבוש צבא

 לתפארת נבנה ואנו הארץ את שתעזבו הזמן הגיע

עולם".

 לשני בדומה בחר השלישי, הנאשם וייס, יעקב

 בית בסמכות וכפר ההאשמות, על להשיב שלא חבריו

 שאתם מה "כל אמר: השופטים בפני בדבריו המשפט.

 חוקי, בלתי שלטונכם הוא, חוקי בלתי זו בארץ עושים

 מי חוקיים. בלתי חוקיכם חוקיים, בלתי הדין בתי

 הצדק אלוהי את לאנושות שנתן עם על שופטים שמכם

עד?". ביערות עדיין שכנו שאבותיכם בזמן והמשפט

 הנאשמים: שלושת של דינם נגזר 1947 ביוני 16ב־

 חייהם להצלת כבירים מאמצים נעשו בציבור מוות!

 האו״ם של המיוחדת הוועדה חברי הלוחמים. של
 את לשכנע ניסו בארץ, שביקרו ארץ־ישראל, לענייני

 הרבנות בן־גוריון, הדין. גזר את להמתיק השלטון

 העולם יהדות בעולם, הפרטיזנים ארגוני הראשית,

 אצ״ל הנידונים. של חייהם להצלת נחלצו ואחרים,

 אם כי והודיע ערובה, כבני בריטים סמלים שני חטף

 האנגלים להורג. יוצאו החיילים - השלושה את יתלו

 העלו אך הערובה בני של מחבואם מקום אחרי חיפשו

 בי״ב שחר עם בתוהו. עלו המאמצים כל בידם. חרס

 שלושת את לגרדום הובילו (29.7.1947) תש״ז באב

 הדהדה הנידונים של "התקווה" שירת אצ״ל. לוחמי

 שהיו חבריהם את וזעזעה הסוהר בית כותלי בין

 שני את ותלה דברו את קיים אצ״ל שם. כלואים

 האחרונים הגרדומים אלה היו הבריטים. הסמלים

בארץ־ישראל.

בלוז"׳ החברות
 המחתרת מלא. זכויות משוויון נהנו בלח״י החברות

 של והחובות הזכויות בכל הנושא אדם בחברה ראתה

 אמת פי על נשקלה לתפקיד ובחירתה מחתרת, איש

בלבד. והרוחני הפיסי כושרה של אובייקטיבית מידה 130



כהן לאה טורנברג ג׳ולי בן־עמי דרורה

 ממש הקרבה, ואותה מסירות אותה נדרשו מהחברה

 כמו השוויון, עקרון למרות אולם החברים. מן כמו

 בלח״י החברה של מעמדה גם סבל צבאית, מסגרת בכל

 לא הפעיל. המלחמתי בשטח בולטת מנחיתות

 שעקב אלא לחימה, במבצעי השתתפו לא שהחברות

 בעמדות הועמדו לא הנחותה, הפיקודית הכשרתן

 החברות לקחו זאת זולת הקרביים. במבצעים פיקוד

 בשטחים בין המחתרת, של פעולה בכל פעיל חלק

 במסגרת תפקיד כל בביצוע ובין והחינוכי המנהלי

הארגונית.

 חומרי ובהפצת כרוזים בהדבקת השתתפו החברות

 הנוער בתאי שבהן, הצעירות בעיקר הסברה,

 לבחורים לוויה בנות שימשו גם הן ובטירונות.

 החברות חשד. לעורר לא כדי ולמעקבים, לתצפיות

 לבין המחלקות בין מקשרות של בתפקיד הצטיינו

 שפירא, תסיח מקשרת, הייתה ליאיר האחראים.
 הקרובים. חבריו לבין בינו המקשרת החוליה ששימשה

 שולמית, )מיכאל(, שמיר יצחק של האישית המקשרת
 נישאה אף ולימים פעולותיו כל במשך אותו ליוותה

 )גרא( ילין־מור נתן האחרים, המרכז לחברי גם לו.
 היו המחלקות, על ולאחראים אלדד, ישראל וד״ר

 בלט מקשר על מקשרת של יתרונה אישיות. מקשרות

 המשטרה של הלב תשומת את משכה שלא זה בעצם

 על מלחפש נמנעו שהשוטרים ובכך ברחוב בהליכתה

פתע. חיפושי בשעת גופה

 חברות, השתתפו נשק ללימוד קורס בכל כמעט

 מידה באותה עבורן. מיוחדים קורסים אורגנו לא שכן

 לא האידיאולוגיים. הקורסים בכל הבחורות שותפו

 אהודים, בלתי תפקידים גם למלא החברה נאלצה אחת

 שרבות תפקידים וכביסה, ניקיון בקורסים, טבחית כגון

 התפקידים מהם. הסתייגויותיהן את הביעו מהחברות

 בין היו טבעם. מעצם לבחורות יועדו המשרדיים

 והן מסחרי, בית־ספר של ובוגרות תלמידות החברות

 נוסף בן־עמי, דרורה הסברה. חומר בהדפסת עסקו

 המדפיסה הייתה המרכז, חברי של מקשרת להיותה

"החזית". העיתון של הראשית
 זוג בת של תפקיד למלא חברה על הוטל לעתים

 ולהתגורר המחתרת, לצורכי בית או דירה בשכירת



 מגורים של זה מצב המדומה. הבעל עם אחת במחיצה

 ניסיון חסרת צעירה עבור במיוחד אחת, גג קורת תחת

 אבל אחת. לא אותה מביך היה לבינה, שבינו ביחסים

 גברו הנסיבות בתוקף שהתקיימו המוסריים הצווים

 גם קרה הדברים מטבע המבוכה. ועל המתח על לרוב

 בין מיוחדת קרבה של יחס יצרה המשותפת שהעבודה

 הזוג אותו היה כזה יחם התפתח אכן ואם השניים,

 הללו לזוגות גם מחתרתי. כזוג רשמי באופן מוכרז

 שיקשה ידעו הזוג בני משלהם. סייגים מסגרת הייתה

 ולא המחתרת, בתנאי משפחה להקים מאוד עליהם

 היו כן פי על אף לעולם. ילדים להביא שכן כל

 כי אם ילדים, שהולידו נשואים זוגות מספר במחתרת

 פגע הילדים שגידול ברור ספורים. מקרים היו אלה

החברה. של הפעולה בחופש רבה במידה

 השידור תחנת קריינית הייתה )אילנה( כהן גאולה
 מן בריחתה לאחר וגם מאסרה לפני גם לח״י של

 שהלהיב והרגשני הנעים בקולה והתפרסמה המאסר,

 הייתה )עדית( קוטליצקי רות המאזינים. רבבות את

 לח״י של והטירונות הנוער מחלקת על האחראית

 הצעירים. הלוחמים דור של ובחינוכם בקבלתם ועסקה

 טיפלה לח״י, של הלבן" "המלאך שקמוני, יהודית

להחלמתם. ודאגה לפצועים רפואית עזרה במתן

 מלחמתיות. בפעולות גם החברות השתתפו כאמור

 הדבר הלוחמת, לחטיכה לקבלן הפתיחות למרות אולם

 עליהן היה ארוכה תקופה במשך אחת. בבת קרה לא

 ועל ממש בלחימה ההשתתפות זכות על להיאבק

 הלוחמים. החברים שורות בין הראוי מקומן קביעת

 בהנחת השתתפו )נילי( מרפיש וחנה )שרה( ערמוני חנה

 על בהתקפה בחיפה. "נעמן" גשר בפיצוץ מוקשים

 שש חלק לקחו בחיפה הרכבות של המלאכה בתי

 ורקשטל, פרידה ארבע: ונאסרו נפגעו מתוכן בחורות,
 פריזנט לאח רבדל. ויהודית בקמן אסתר חפנר, מלבה

 כל בקרב והתפרסמה אהובה מפקדת הייתה )אריאלה(

 אמיצה. ומדריכה כלוחמת בירושלים הלוחמים הגופים

 בהתפוצצות נהרגו )כוכבה( פריד מרים וחברתה היא

 לוחמות שלוש בירושלים. "דרור" במחנה מוקש

 ושרה )אורה( כהן יהודית )רות(, גינצלר לאה - צעירות
 )יגאל( מוסקוביץ יצחק חבריהן עם נפלו )חמדה( בלסקי
 בשדות תש״ח, במרחשון )יגאל( מחרובכקי ושלום

 האויב של עדיפים כוחות על־ידי כשהותקפו השרון,

 אכא ונעמי אליאב רבקה ברעננה. נשק אימוני בעת
 בהתקפה בשבי שנלקחו הלוחמות עולם. למאסר נידונו

 למאסר נידונו בחיפה הרכבות של המלאכה בתי על

 שפירא הפיה הסוהר. בבית שנים במשך וישבו עולם
 הכלא בבית עונשן את וריצו למאסר נידונו בהן ונחמה

בבית־לחם. לנשים
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 המעצר במחנה עצורות היו לח״י חברות עשרות

 נעמי כהן, גאולה פישר, נלי ביניהן בית־לחם, שבכלא
 ברנר, חכידה בן־דוד, חיה אנדן, אלישבע אורנשטיין,

 ג׳ולי זטלר, בלה הוליאנכקי, ברמלה גינוכר, יהודית
 ליאור, עדינה לוי, מלבה ילין־מור, פרידה טורנברג,

 מבית ברחה כהן גאולה עמיקם. רות סבוראי, טובה

 הממשלתי החולים בבית בהיותה בבית־לחם הסוהר

 בעתלית. המעצר ממחנה ברחה הפנר מלכה בירושלים.

 בקמן אסתר יחזקאל־רבדל, יהודית ורקשטל, פרידה

 לח״י חברי על־ידי בכוח שוחררו אליאב ורבקה

 לח״י לוחמת פעלה לארץ בחוץ פתח־תקווה. ממשטרת

 משרד בבניין פצצה שהניחה קנוט־לזרום, בטי

 כהן לאה .1947 בשנת בלונדון הבריטי המושבות
 ושימשה הבריטים נגד מיקוש פעולות על פיקדה

 של הבנות פלוגת ומפקדת צבאיים קורסים מדריכת

 ברוכת משוררת אלטשולר, בת־שבע בצה״ל. לח״י

 רשימת דני". ב״מבצע 1948 בשנת נהרגה כשרונות,
 ארוכה, עוד ומעלליהן בלחימה שהשתתפו לח״י בנות

 ו״עליהן אנשים" "לזז״י בספרים מוזכרות אף וחלקן

כתבו". לא

נשק החרמת חולון,
 שערכו בחולון, צבאי ממחנה נשק החרמת של פעולה

 ששכן המחנה, .1946 בפברואר 5 ביום לח״י כוחות

 של אוהלים מחנה היה "ארדי", החרושת בית ליד

 הקצינים מעונות הנשק, מחסן רק אפריקאים. חיילים

שתי בן גדול בבניין שוכנו שונים ושירותים הבריטים
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 כמות במחסן שיש הוכיחו, מדוקדקות תצפיות קומות.

פעולה. באמצעות להשגה שניתנת נשק

 מחלקת מנערי מאחד שהושגו הנתונים פי על
 המחנה של שרטוט )עלי( שומרון דוד הכין הנוער,

 לשטח לח״י אנשי חדרו שונות בתחבולות וסביבתו.

 ואיתרו השנייה, בקומה הקצינים למעונות וגם המחנה,

 בנאי יעקב התמנה הפעולה למפקד חשוב. פרט כל
 האקליפטוסים בחורשת )דב(. גרנק יעקב וכסגנו )מזל(

 הפעולה ביום נערך בני־ברק, ליד בזכרון־מאיר,

 תכנית הוסברה שעליו חול, ארגז בעזרת תדרוך

 של הטופוגרפיות התכונות את הציג מזל הפעולה.

 אחראים ומינה האנשים את קבע והבניינים, השטח

 בחנות נקבע ליציאה הריכוז מקום השונים. לתפקידים

 האנשים מן חלק הנשק. חולק שם בחולון, אוהד של

 במשאית הלוחמים יצאו משם צבא. במדי הולבשו

אברזין. מכוסה

 שני ממנה קפצו לשער, המשאית כשהגיעה

 פשטה נוספת חוליה הזקיף. על שהשתלטו לוחמים

 החלו זה בשלב האוהלים. מחנה על

 התפוצצויות נשמעו מהבניין היריות.

 נפצעו. לוחמים שני רימונים. של

 המבוהלים האפריקאים החיילים

 חוליה עלתה בינתיים במנוסה. החלו

 לקומה שומרון צפוני של בפיקודו

 אולם על והשתלטה השנייה,

 חדר לתוך נמלטו אשר הקצינים,

 והשאר נהרג אחד קצין מגוריהם.

 כבש רב ועשן. רימונים באש שותקו

 הפלדה, דלת פיצוץ עם המחסן את

 על הנשק את העמיסו וה״סבלים"

 ניתנה הנסיגה פקודת המשאית.

 התנהלה והנסיגה דקות, כמה כעבור

 באחד נפרק הנשק כמתוכנן.

 ולאחר התקווה שכונת ליד הפרדסים

 בפרדס תת־קרקעי במחסן אוחסן מכן

ברעננה.

 מקלעי 8 תת־מקלעים, 24 רובים, 70 היה השלל

 השתתפו בפעולה רבה. ותחמושת מרגמות 4 ״ברן״,

 רדומוסלסקי משה שומרון; צפוני )עלי(; שומרון דוד
 גינוסר פנחס שנפצע; )נדה(, ערמוני משה )אורי(;
אחרים. ורבים )גד( מרפיש נתן שנפצע; )אמנון(,

וזולות - חולון

 מקום שימשו ובת־ים לציון ראשון חולון, חולות

 לה״י מטעם הלחימה בתורת ואימונים קורסים לעריכת

 הראשונות בשנים בעיקר האחרות(, המחתרות )וגם

 לאחדים ארעי מקלט גם שימשו חולון חולות לפעילות.

 מנהרה, בדרך 1943 בסוף מלטרון שברחו לח״י מאנשי

 הבורחים קבועים. קליטה מקומות להם שנמצאו עד

 שנחפרו עמוקים בונקרים בתוך עצמם את קיימו

 מזון, להם לספק דאגו מתל־אביב לח״י וחברי בחולות,

 באקדחים, האימונים חיוניים. וצרכים מכשירים מים,

 לאור מתבצעים היו נפץ ובחומר תת־מקלעים רימונים,

 ליישוב, מגיעים היו לא והפיצוצים היריות הדי היום.

 שאלה חולון תושבי חשבו פיצוץ של הד נשמע אם וגם

 בחולות מתאמנים היו הם שגם ה״הגנה", אנשי הם

 ביטחון המחתרת לאנשי הקנו החולות שטחי אלה.

אחר. מקום שבכל מזה רב ביטחון לעתים יחסי,

"החומה"

 המאבק בתקופת לאור שיצא ה״הגנה" של קיר עלון

 בעלונים, וההתיישבות. העלייה על הארגון של

 של ידיעות הן נמסרו הארץ, בכל והודבקו שהופצו

פעולותיה על ידיעות והן הבריטי השלטון מעשי

nNina
יזכר

 פולד, כרפה כתו את ישראל ע□ •זפר
 קדושת על שגפלה והטהורה האמיצה

 הספד- משרתי □■ד■ וההצלה ההעפלה
הלבן.

 ובשביל הע□ בשליחות נפלה היא
 חבר• לכל וסמל □1 תהיה דמותה העם.

ח״ה. מפעל סביב המתלכד השורה
 על- עמו את "הנושא היהודי הנוער

 ההעפלה ילאה, ולא "ער לא שכם"
 של הזכות תוכר א□ עד ותגבר תמשך

למולדתו. לעלות ■הוד• כל

פולד ברכה נפלה שבמהלכו

 שימש ה״חומה" למצב. בקשר ה״הגנה" של ותכניותיה

 ופעולותיהם מעשיהם נגד ה״הגנה" של שופר כלי גם

ולח״י. אצ״ל המחתרות ארגוני של

ומגדל חומה

 .1939-1936 מאורעות בתקופת התיישבות צורת
 התקפות בפני היישוב על יעילה הגנה הייתה המטרה

 שאפשרה בנייה שיטת באמצעות הערבים, של הלילה

 קצר. זמן תוך מוגנות התיישבות נקודות של הקמתן גם

 הקמת במהירות היה ומגדל" "חומה שיטת של עיקרה
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 מרכזת הייתה ה״דוגנדו" הבנייה. את ולמנוע להתערב

 לגאלי, בנשק מצוידים נוטרים וביניהם חבריה, את

 הייתה משא מכוניות שיירת הקרקע; על העלייה בערב

 את מראש. המוכנים המחנה חלקי את למקום מביאה

 שלתוכו כפול, קיר בעלת בחומה מקיפים היו החצר

 רובים. כדורי נגד עמידה והייתה חצץ שכבת הוכנסה

 מטר 15-12 בגובה תצפית מגדל הועמד החצר במרכז

 הוקף כולו המחנה איתות. ופנסי זרקור בו והותקנו

 וחדר המגורים צריפי הוקמו החצר באמצע תיל. בגדר

 הייתה ומגדל" "חומה במסגרת הגדולה העלייה האוכל.

 400 בו שהשתתפו מבצע ,1938 בשנת לחניתה העלייה
 "חומה שיטת שימשה האסטרטגית מהבחינה אנשים.

 הושתתה שעליה חדשה, צבאית לתפיסה ומגדל"

 הארץ ברחבי חדשות התיישבות נקודות הקמת בהמשך

 "חומה בשיטת הוקמו המאורעות בתקופת כולה.

 פאר את המהווים יישובים ואחד חמישים ומגדל"

בארץ־ישראל. העברית ההתיישבות

 ברחבי התיישבות נקודות בהקמת תמכו בלח״י

 צבאיים אסטרטגיים בסיסים בהן וראו ארץ־ישראל,

 היישוב במלחמת כוח ריכוזי לשמש הצריכים מובהקים

 השלטון נגד גם אלא בלבד, הערביות הכנופיות נגד לא

הזר.

הקרקעות חוק

 להגביל ,1939 ממאי הלבן״ ״הספר למדיניות בהמשך

 מדינה בה ולהקים לארץ־־ישראל היהודית העלייה את

 28ב־ הזר השלטון הוציא שנים, עשר תוך דו־לאומית
 על־ קרקעות קניית שהגבילו תקנות 1940 בפברואר

 לשלושה הארץ חולקה התקנות פי על היהודים. ידי

 המערבית(, מארץ־ישראל 65%)כ־ א׳ אזור אזורים:

 (,30%)כ־ ב׳ אזור לערבים; רק קרקע קניית בו שהותרה
 חוץ יזרעאל, עמק הצפוני, הירדן עמק בו שנכללו

 בו שהותרה - והנגב באר־טוביה סביבות מהכרמל,

 העליון; הנציב של המפורש באישורו רק קרקע קניית

 עד מהשפלה וחלק השרון את שכלל (,5%)כ־ ג׳ ואזור

יהודים. על־ידי אדמה רכישת הותרה בו ורק גדרה,

 ביישוב נוסף עמוק זעזוע חל החוק פרסום בעקבות

 ;1940 בפברואר 29ל־ שבתון, יום נקבע היהודי.
 אלף כעשרים והפגנות. כנסים נערכו ה״הגנה" בארגון

 התייצבו ומולם בתל־אביב, בהפגנה השתתפו איש

 ואלה באבנים נרגמו שוטרים בריטים. וחיילים שוטרים

 איש כחמישים נפצעו בירושלים באלות. במכות השיבו

 לתחנת המפגינים פרצו בחיפה נהרג. אחד ונער

 תכולתה. את והשחיתו הכרמל בהדר המשטרה

 איש. כחמישים ואסרה הטכניון לבניין פרצה המשטרה

איש. אלף שלושים השתתפו ההרוגים אחד בהלוויית
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הקרקעות חוק

 ויכוח התנהל שבמהלכם ימים, כמה נמשכו ההפגנות

 המאבק, מחייבי לבין ביישוב המתונים ראשי בין מר

 ועקב כך, בעקבות לגזרות. ההתנגדות לאופן בקשר

 שנועדה גדולה הפגנה בוטלה תל־אביב עיריית לחץ

 בה להשתתף מהאמורים כשחלק בתל־אביב, להתקיים

 באגרופנים חבלה, באמצעי ה״הגנה" על־ידי צוידו

 חלק לקחו לא ואצ״ל הרוויזיוניסטית המפלגה ובאלות.

 בכוח. למאבק ל״תחליפים" התנגדותם עקב בהפגנות,

 כבר השחרור לוחמי של והחרב "האש כי הכריז אצ״ל

 והאש בעולם, פינות בהרבה רשע חוקי להרבה קץ שמו

 שנגזרו הגזרות לכל אכזרי קץ ישימו הארגון של והחרב

 הבטחה אבל אבותיו". בארץ היהודי העם על וייגזרו

 של במלחמה הפוגה בגלל ההיא, בעת קוימה לא זו

בשורותיו. לפילוג שגרמה הזר, בשלטון אצ״ל

"החזית"
 )לדו״י(, ישראל חירות לוחמי של הרעיוני הביטאון

 חוברות .1943 יולי - תש״ג בתמוז להופיע שהחל

 תפקיד ההיסטוריה במרוצת מילאו אידיאולוגיות

 מחתרת. ובמלחמות שחרור במלחמות במעלה ראשון

 הראשונות השנתיים במשך לח״י מחתרת של כישלונה

 והמוטעה, המסולף דימויה בגלל מעט לא נבע לקיומה
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 שמטרתה ועוד, חמישי" "גיס "שודדים", "גנגסטרים",

 ישראל לאויבי ולסייע היישוב" של בגבו סכין "לתקוע

 הראשונות ההחלטות אחת היהודי. העם ולאויבי

 שמיר יצחק של בריחתו לאחר לח״י מרכז שקיבל
 במה הקמת הייתה ,1942 בסוף במזרע המעצר ממחנה

המחתרת. של רעיונית־הסברתית

 "החזית" הירחון של הראשונה המערכת ישיבת

 "בן־־יהודה" הגימנסיה של הספרייה בחדר נערכה

 ד״ר לימד שבה הגימנסיה בתל־אביב, 7 מאפו ברחוב

 ד״ר השתתפו הראשונה במערכת )שייב(. אלדד ישראל

 ייסוד עם כץ. ועמנואל שמיר יצחק אלדד, ישראל

שטרן אכרחם של הצעתו את לאמץ הוחלט העיתון
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 "לוחמי חדש: בשם המחתרתי לגוף לקרוא )יאיר(

 ׳החזית׳ של "תפקידו כי אמר אלדד ישראל". חירות

 לדברי הקיים". הלוחם למעש רעיוני בסים לתת יהיה

 להתחיל שיש למסקנה הגיעה "המחתרת שמיר יצחק

הסברתית". תעמולתית, בהופעה

 חדשה תקופה פתח ׳החזית׳ את להוציא ההחלטה

 בתולדות הראשונה בפעם לח״י. של במלחמה

 אידיאולוגי־פוליטי ביטאון הופיע בארץ המחתרות

 חברי על השפעתו הרחב. לציבור חוץ, כלפי המיועד

 מסוגלים היו לא שכן כבירה, הייתה עצמם המחתרת

 כאלה, ומסירות גבורה מבצעי שעשו, מה את לעשות

הזאת. הכתובה ההסברה ללא

 כתב הוא אלדד. היה "החזית" של הראשון עורכו

 החל הראשון. הגיליון של המאמרים רוב את גם

 ילין־מור נתן של השתתפותו ניכרה השני מהגיליון
 מלטרון. המחתרת בדואר הוברחו שמאמריו )גרא(,

 בהתייחסות פוליטי־אנליטי, מסוג היו גרא של מאמריו

 החירות, מלחמת של מבט ומנקודת הבין־לאומי למצב

 אידיאולוגיים במאמרים התרכז אלדד בעוד

 עם מלטרון, גרא של בריחתו לאחר וספרותיים.

 "החזית" עריכת עברה מנהרה, דרך שברחו העשרים

 י״ט, גיליון להופעת עד בתפקיד המשיך הוא לידיו.

 השכפול מכונת נפלה מכן לאחר תש״ה; באייר

הבולשת. בידי המחתרתית
 ביותר. קשים בתנאים נעשתה העיתון הדפסת

 החברים. מפי ממש נלקח גלם חומר לרכישת הכסף

 מכונת להדפסה. ודיו נייר שכפול, במכונת צורך היה

 גלגול בשיטת והופעלה פרימיטיבית הייתה השכפול

 הזמן במרוצת שחור. בצבע נייר וסטנסיל רשת על

 הגיליון את "גסטטנר". מסוג הדפסה מכונת הושגה

 של בחדרו שפילמן אנשל הדפיס "החזית" של הראשון

 בתל־ 4 גאולה ברחוב פליישמן, אברהם לח״י איש

 אשר היא יאיר, של המקשרת שפירא, חסיה אביב.

 ישנה. כתיבה במכונת הראשונה השעוונית את הדפיסה

 הגיליון העיתון. של ה״לוגו" את גם צייר אנשל

 הגיעה לימים עותקים. 5סס-3ב־סס הודפס הראשון

 הגיליונות את גיליונות. 5,000ל־ העיתון תפוצת

 מהגיליון החל פליישמן. של בחדרו להדפיס המשיכו

 בן־עמי, דרורה על הסטנסיל הדפסת הוטלה השני
 עד להופיע, המשיך עוד כל העיתון את שליוותה

 (1945) תש״ו בחשון שהופיע ״המעש״, שהחליפו
ממש. של בדפוס

 מחדרו העיתון הדפסת עברה (1944) תש״ד מתשרי
 - חודשים כמה ואחרי בחולון, לצריף פליישמן של

 על־ידי שנשכר בתל־אביב, ב׳ עזרא בשכונת לצריף

 התגלה שהצריף לאחר )ארזיה(. בן־תור ונחמיה דרורה

 בונקר בתוך חולון, של לחולות העיתון הדפסת הועברה

 לדירה דרורה עקרה מכאן בעיר. לבית ומשם שנחפר,

 הדפסת ואילו השעוונית, את הדפיסה שם ציונה, בנס

 לרפת מתחת שנחפר בבונקר ברחובות, בוצעה העיתון

 שהיה המחתרת, חבר בן־עמי, אליעזר של הוריו אצל

 כאמור הופסקה תש״ו בחשון סוהר. בבית חבוש

"החזית". הדפסת

 החשובות המשימות אחת הייתה "החזית" הפצת
 בכל חולק הביטאון לח״י. של הארגון־מחדש בתקופת

 בבתי־הספר, הנוער, במועדוני היהודי, היישוב שדרות

 בבתים הדואר ובתיבות כתובות, פי על הרגיל בדואר

 הטוענים יש מעודדים. היו שנתקבלו ההדים ובעסקים.

 שהשפעתו ודאי לח״י. את בנה "החזית" עיתון כי

 מהחברים רבים בו. שתלו לתקוות מעבר רבה הייתה

 אליה דרכם את מצאו המחתרת אל שהצטרפו החדשים

 את הביעו אוהדים מעט לא "החזית". באמצעות

 המשכנע לתוכנו הודות עזרתם את להושיט נכונותם

 - נוספות בשפות גם הופיע ה״חזית״ העיתון. של

ואנגלית. בולגרית רוסית, צרפתית,

 אורלי בנימין השתתפו "החזית" עיתון בהדפסת
 )אסף(, בן־דב ברוך )אמציה(, בויקו אריה )צ׳וצ׳ו(,
 שאול )ארזיה(, בן־תור נחמיה )דרורה(, בן־עמי דרורה
 ז׳ורבין שלום )אדם(, הנגבי עמנואל )ארנון(, הגלילי

 )לוי־ראובן(, יעקבי שלמה )בני(, חבים אליהו )ישראל(,
)נדב(. ערמוני משה

הנוער" "חזית
 "חזית של הראשון הגיליון לנוער. לח״י ביטאון

 ניתן העיתון במת מעל תש״ז. בתשרי הופיע הנוער"

חזית של המטרה בעניין לח״י של להשקפה ביטוי

 דיה ח
געו- ה

תש״ז תשרי א■ גליון בציון ת ר ת ת מ ב ישראל חרות לוחמי הוצאת

 זו. במלחמה הנוער של חלקו ועל החירות מלחמת

 תוכן היו רוח ושעשועי מדע ספורט, מדורי לא

 העם של המציאות תיאורי אלא והמאמרים, הכתבות

 היסטוריה הזר, השלטון של השעבוד מעשי העברי,

 מהווי עצמם הלוחמים וסיפורי עברית, וספרות

המלחמה.

 האחרון הגיליון פעמים. שש הופיע הנוער" "חזית

תש״ח. בשבט לאור יצא
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 הערבים, נגד לוז"׳, של השנייה הוזזית

תש״וז בוזורף

 ופרוץ 1947 בנובמבר 29ב־ האו״ם החלטת בעקבות

 בלח״י נערכו העברי, היישוב נגד הערבים פרעות

 עד המחתרת של דרכה המשך על סוערים דיונים

 עד הבריטיים הכוחות ופינוי העברית המדינה להקמת

 מלחמה להשיב הוחלט דבר של בסופו .1948 במאי 15

הערבים. נגד שערה

 1947 בדצמבר 6ב־ בירושלים. החלו הפעולות
 "אל־ואהדה". החוסיינים עיתון על התקפה נערכה

 28ב־ הערבי. הלגיון רכב הותקף בדצמבר 15ב־
 מכוחות ירושלים לטיהור פעולות החלו בדצמבר

 ומלחח. קטמון וליפתא, רוממה הותקפו הערבי. האויב
 תל־אביב באזור הערבי. הלגיון של רכב הותקף בחיפה

 הכפר על בהתקפה דצמבר, חודש בסוף הפעולות החלו

 מתל־ יפו את לנתק כדי הרכבת פסי פוצצו יאזור.

 ביפו, הנג׳דה מפקדת הסראיה, בניין בפיצוץ אביב.

 בתחילת וחבלנים. מפקדים ערבים, שבעים נהרגו

 כרם סמטאות לאורך לח״י אנשי יצאו 1948 ינואר

 עמדות ותקפו ביפו, הערבית מנשיה אל התימנים

 ינואר באמצע תל־אביב. לעבר שצלפו ערבים צלפים

 בתי פוצצו בירושלים במנשיה. בתים עשרה פוצצו

 הותקפה בינואר 21ב־ בקטמון. ובראונינג" "מלפורד

 שחלשו עמדות ששימשו בתים ופוצצו העילית ליפתא

 "טאונום" בניין פוצץ בפברואר 8ב־ הכבישים. על
 הורכבו בשרון לכנופיות. מרכז שימש אשר בירושלים,

 ויצאו הלוחמת, החטיבה של מיוחדות מחלקות שתי

 עוד ובשומרון. בשרון ערביים כפרים נגד לפעולות

 מפקדת לבין המחתרת ארגוני בין הסכם שהושג לפני

 בלתי באורח האלה המחלקות שתי צורפו ה״הגנה",

 מסוימת גזרה וקיבלו ה״הגנה" כוחות אל רשמי

 לח״י של אלה מחלקות יעבץ. וכפר קאקון בסביבת

 פוצצו בתים קניר. כפר את 1948 במרס 1ב־ התקיפו

 תקפו במרס 4ב־ ונהרגו. נפצעו רבים כנופיות ואנשי

 בסיס ששימש ביר־עדם, הכפר את לחייי אנשי

 נמחקו. הכפר בתי והסביבה. מגדיאל על להתקפות

 הבלונדיני( )דב גרנק יעקב עמדו לח״י מחלקות בראש
)יורם(. אחרוני ויעקב
 הכנופיות של אזורית מפקדה הותקפה במרס 3ב־

 בוצעה ההתקפה הישן. העירייה בבניין בחיפה,

 מדי לבושים אנשים על־ידי נהוגה נפץ במכונית

 אנשי שבעה־עשר כליל. נהרס הבניין הערבי". "הלגיון

 הותקף בירושלים נפצעו. וכשלושים נהרגו כנופיות

 בליפתא בתים ונהרסו במרס, 4ב־ ערבי אוטובוס

 לשכם לחדור ניסיון נעשה במרס 5ב־ העליונה.

 בירושלים נכשל. הניסיון קאוקג׳י. מפקדת את ולפוצץ

 כוחות כבשו באפריל 9ב־ בקטמון. רבים בתים פוצצו

 110 נהרגו בקרב דיר־יאסין. הכפר את ולח״י אצ״ל
 בין שהופצו והגוזמאות הכפר כיבוש בעקבות ערבים.

 אלפי עשרות מנוסת החלה הרוגים, המוני על הערבים

 של מפקדה בית פוצץ בחיפה מכפריהם. ערבים

 לכפר לח״י כוחות נכנסו 1948 מרס בחודש הכנופיות.

 אימונים מחנה בו וקבעו תל־אביב, ליד מונים שייח׳

 לצבא התגייסו משם עיקרי; צבאי ריכוז ומקום לנוער

.1948 במאי 29ב־ לישראל ההגנה

הארגוני המבנה - הלוחמת החטיבה

 תואר בלח״י הלוחמת" "החטיבה של הארגוני המבנה

 החטיבה מפקד שהיה )מזל(, בנאי יעקב על־ידי

.1948-1946 בתקופה
 מטה ולידו החטיבה, מפקד עמד החטיבה בראש

 )"דב גרנק יעקב סגנו החטיבה, מפקד היו שחבריו
 מחלקת מפקד התכנון, מחלקת מפקד חבלודיני"(,

 מחלקת ומפקד הטכנית המחלקה מפקד ההדרכה,

מבצעית. מאוטונומיה שנהנתה המודיעין
 כל ובראש מחלקות, שבע כלל החטיבה מבנה

 החטיבה למפקד כפוף שהיה מפקד עמד מחלקה

 כן כמו לח״י. ממרכז ההוראות את שקיבל הארצית,

 בסניפים הפעולות מחלקת מפקדי כל לו כפופים היו

השונים.

הלוחמת: בחטיבה המחלקות אלה

ח^רם כוח מחלקת .1

 )אדם(. הנגבי עמנואל שימש המחלקה על כאחראי
 הלוחמת. החטיבה של הארגוני בצד עסקה זו מחלקה

 מחסן היה כיתה לכל מכיתות. מורכבת הייתה המחלקה

 מספר הגיע בתל־אביב שונים. מדים גם ובו כיתתי נשק

 כך: היה כיתה כל הרכב לעשר. הלוחמות הכיתות

 איש; לכל אקדח אנשים, שני בת "ברן" מקלע חוליית

 חוליית אנשים; ארבעה בת תת־מקלענים חוליית

 רימוני 6 עם אחד ורימון אנשים שלושה בת רובאים

אנשים. עשרה הכול: סך "מילס".

חתכנון מחלקת .2

 בנאי יעקב החטיבה מפקד בידי רוכזה המחלקה עבודת

 תכניות בהכנת מתמיד באורח עסקה המחלקה )מזל(.

 וכדומה. תרשימים וסיורים, תצפיות שונות, מבצעיות
 שנשמרו פעולה, תיקי הזמן במרוצת נאספו במחלקה

סתר. בכתב וכתובים במחסנים

חחררכח מחלקת .3

 ההדרכה על האחראית הייתה ההדרכה מחלקת

ימים שבוע בין רוב פי על נמשכו הקורסים הצבאית.
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13.3.1947 לוז״י, של ההתנקשות אחרי הדלק רכבת שרידי

 סגורים, בחדרים לרוב נערכו הם שבועות. לשלושה

 לימוד כללה ההדרכה בטוחים. פתוחים מקומות מחוסר

 מחלקת כמפקדי וחבלה. רימונים הנשק, סוגי כל של

 שומרון ודוד שומרון צפוני לסירוגין כיהנו ההדרכה
)עלי(.

חמחסנאות מחלקת .4

 שלא מרכזיים מחסנים ולה ארצית, מחלקה הייתה זאת

 למחסנים מקומות הבודדים. בסניפים קשורים היו

 לנשק, נוסף היו, במחסנים האוהדים. מחלקת סיפקה

 ומסמכים תעודות ומשטרתיים, צבאיים מדים גם

 פייגלביץ צבי שימשו המחלקה כמפקדי ממשלתיים.
)גדעון(. ליברמן ואברהם )רמי(

חמחלקחחמכנית .5
 קמה המחלקה ארצית. הייתה הטכנית המחלקה

 דחופים, צרכים על פעם בכל לענות כדי בהדרגה

 שהייתה עד התנועה, התפתחות עם יחד והתפתחה
 של הבעיות היו בראשית בימי עצמאית. ליחידה

 אמצעי והכנת ואחסנתו בנשק טיפול הטכנית המחלקה

 הייתה בנושא העוסקים של העבודה עיקר לחימה.

 והכנת לנשק, מחבוא מקומות של חפירה או בנייה

 קם במקביל בלחימה. לשימוש הנפץ וחומרי הנשק

 עבודות המחתרת. לאנשי מחבוא מקומות בבניית צורך

 אלא אנשים אותם על־ידי קבע דרך התבצעו לא אלה

 פנוי והיה לכך כישורים לו שהיו מי על־ידי פעם, מדי

למלאכה.

 חשאית מעבודה הפעילות התפתחה הזמן במשך

 כשרים, מלאכה בתי בחסות לעבודה מחבוא במקומות

 ובמוצר הפתוח בשוק מזדמנות לעבודות ששימשו

 ובפיתוח נשק כלי של ובייצור בתיקונים עסקו לוואי

 השחרור מלחמת ערב אחרים. לחימה אמצעי של וייצור

 לחימה. אמצעי של לייצור בלעדיים מתקנים הוקמו

 נפץ חומרי לח״י על־ידי יוצרו כבר תקופה באותה

מרגמה. ופגזי מרגמות תת־מקלעים, גם ובהמשך

 )ראש הדלקה למנגנוני מיוחדת מעבדה הייתה

 גם נעשו לכדורים. פיקות גם הוכנו ובה ומצית(

 כן ורובים. אקדחים על קול משתיקי לייצר ניסיונות

שידור. תחנת במחלקה הורכבה
 תל־ באזור היו הטכנית המחלקה של המלאכה בתי

 החולים בית מול בלפור, ברחוב נמצא מהם אחד אביב.

 ברחוב סתר. מחסן גם בו שנבנה בחצי־מרתף "הדסה",

 הלוחמת, החטיבה של המרכזי במחסן ,80 דיזנגוף

 גזית יצחק של המסגרייה הכימית. המעבדה שכנה

 תת־מקלע לייצור מלאכה בית שימשה בבני־ברק

 של ביתו גג שעל במסגרייה יוצר נפץ חומר "סטן".

 בפרדס בתל־אביב, 65 שבזי ברחוב זליבנסקי יהושע



 בבית ובבני־ברק. בתל־אביב, לבנדה רחוב בסוף נטוש

 מזרחי ברחוב מייזלם ויעקב אלוני אליהו של המלאכה

 אירעה 1946 בשנת מוקשים. ייצרו בתל־אביב 58 ב׳

נעזב. והמקום המלאכה בבית התפוצצות

 )שמואל(. לוי יהודה שימש המחלקה על כאחראי
 חרותי יעקב במחלקה פעלו כן )דן(. גנור יעקב היה סגנו

)יחזקאל(. שפם מנחם )התרנגול(, אלוני אליהו )דרורי(,
 "ייצור נפץ", חומרי "ייצור אלה: ערכים )ראה
סטנים"( "ייצור ומוקשים", פצצות

ד,תעבורה מחלקת .6
 מוניות, תחנות שלוש עם קשר ללח״י היה בתל־אביב

 כל שכמעט "החשמונאים", תחנת הצטיינה ובעיקר

 משאיות בעלי גם היו התנועה. עם קשור היה בה נהג

 על כאחראי התנועה. לרשות שעמדו ואופנועים,

)פיסקה(. פירסטנברג אפרים שימש המחלקה
הרפואית חמחלקח .7

 רופא, עמד בראשה ארצית. מחלקה הייתה זאת גם

 פאול, ז׳ ד״ר שימש ראשון כאחראי המחתרת. אוהד
 ד״ר ואחריו לשעבר, צ׳כוסלובקיה כית״ר נציב

 המחלקה ראש היה אשכנזי מנשה ד״ר ליטמנוביץ.

 והיה לח״י אנשי כל עם כך אחר שהתגייס האחרון,

 הייתה הרפואית המחלקה .82 גדוד של הגדודי לרופא

 למרות סרה הייתה פעולות ביצוע בעת ורק עצמאית,

 היו האחראים לרופאים פרט הלוחמת. החטיבה

 בתיאום. שרוכזו נוספים, רופאים גם במחלקה

 וברמת־גן הפנר יצחק ד״ר במסירותו בלט בירושלים

רוזנברג. ד״ר שירת
 שם, ידועי מנתחים עם גם קשר היה למחלקה

 החולים מבית מרכוס מקם פרום׳ היה ביניהם שהבולט

 המחתרת אוהד היה מרכוס ד״ר בתל־אביב. "הדסה"

 מלטרון הבורחים עשרים זמני מקלט מצאו ובמרפאתו

לתל־אביב. הגיעם לאחר

 ברוך. משה בידי היה הרפואי המחסן ריכוז
 חולים בתי מספר עם גם קשורה הייתה המחלקה

 ברמת־ "פעילן" החולים בית ביניהם קטנים, פרטיים

 מונטיפיורי ברחוב דנציגר ד״ר של החולים ובית גן

בתל־אביב.

 יהודית הייתה במחלקה ודומיננטית בולטת אישיות
 הטיפול היה שבאחריותה )"הקופאית"(, שקמוני

ובחולים. בפצועים הרפואי

 רבקה היו במחלקה ששירתו אחרות פעילות חברות
 יהודית הג׳ינג׳ית, תמר דרורי, צפורה )ברמי(, ליברמן

)שרה(. אחרוני ורינה )עתידה( זליבנסקי
 של דירות מספר עם קשורה הייתה המחלקה

 לבצע כדי בסיסי רפואי במכשור צוידו אשר אוהדים,

 וחומרי תרופות רנטגן, צילומי קטנים. ניתוחים בהן

 הלאומית החולים מקופת נתקבלו רפואיים עזר

 ראשונה לעזרה קורסים שקמוני. יהודית באמצעות

 כמרכז שימשה רמת־גן הארץ. חלקי בכל אורגנו

 אשר פרנקל, נפתלי עמד בראשם אלה. קורסים לארגון

המחתרת. לרשות האמבולנסים את גם העמיד

 עם חובשים, ושני רופא יצאו קרבית פעולה לכל

 איסוף נקודות הוקמו מקום ובקרבת אלונקות, שתי

דחופים. ניתוחים לביצוע ארעי ומוצב לפצועים

 וי( )ליגה חמוריעין מחלקת .8

המודיעין" "מחלקת ערך ראה

אלמונים" "רז״לים
 על־ידי חוברו והלחן המילים לח״י. של המנון שיר

 למדעי בפקולטה סטודנט בהיותו )יאיר(, שטרן אברהם

 הצופים. הר על בירושלים העברית באוניברסיטה הרוח

 קורס של הסיום במסיבת לראשונה הושמע השיר

 תרצ״ב בפסח הלאומי, הצבאי הארגון של השני הסגנים

 והפך "המצודה", של ב׳ בגיליון פורסם השיר (.1932)
 קיבל השיר לח״י. להמנון כך ואחר אצ״ל להמנון

 ובחוץ־לארץ בארץ הלאומיים בחוגים נלהבות תגובות

 על־ידי השיר הושר יותר מאוחר רחבה. לתפוצה וזכה

 להלן וארשה. בגטו גם אנטי־פשיסטים יהודים לוחמים

והתווים. השיר מילות

אלמונים חיילים

 מרים בלי הננו, אלמונים היילים

וצלמוות. אימה וסביבנו

החיים: לכל גויסנו כולנו

המוות. רק משחרר משורה

 ורמים, פרעות של אדומים בימים

 ייאוש. של השחורים בלילות

 נרים רגלנו את בכפרים, בערים,

וכיבוש! הגנה ועליו:

 עברים, כהמון בשוט גויסנו לא

 רמנו. את בנכר לשפוך כרי

 בני-חורין! לעולם להיות רצוננו:

עמנו! בער למות חלומנו:

 מכשולים רבבות עברים ומכל

 דרכנו; על אכזרי גורל שם

 ובתי־אסורים מרגלים אויבים, אך

בעדנו. לעצור יוכלו לא

 בבתים ברחובות, ניפול אנחנו ואם
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אלמונים חילים
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 אחרים, אלפי יבואו במקומנו

עד. עדי ולשמור להגן

מבנים שכולות אמהות בדמעות

 טהורים, תינוקות וכדם

 ללבנים - הגופות נדביק במלט כמו

נקים! המולדת ובניין

אדומים... בימים

תכנית - הנוער תינון

 תכנית ובה חוברת לח״י מרכז פרסם תש״ח בכסלו

 מטרת בתנועה. הנוער של חינוכית לעבודה מפורטת

 לפיה אחידה, חינוכית שיטה לעצב הייתה התכנית

 מחשבתו תועמק הנוער, של המדיניים אופקיו יורחבו

הרעיוני. בסיסו ויחוזק

 או שנה במשך במחלקתו התחנך שהנוער מאחר

 כוונה הייתה מיוחד, לתפקיד עבר כך אחר ורק שנתיים

 ולהמשיכה התנועה חברי כל בקרב התכנית את ליישם

האחרות. במחלקות גם

 נושאים, משנים־עשר מורכבת הייתה התכנית

 בהתאם ובהרצאות בשיחות להעמיק הייתה וההנחיה

התרבותית. ולהתפתחותם החברים של לרמתם

הנושאים: רשימת וזאת

 לחירות; הכמיהה והאומה; המולדת אידיאולוגיה: .1

 המפעל של העברית התקומה ראשית הציונות;

 החירות תנועת של היסודית המטרה בארץ־ישראל;

 עברית; החוץ מדיניות המלחמה; האויב; העברית;

הפנימיות. הבעיות

 מהקמת נושאים התגוננה: בתולדות ברקים .2

האחרון. לזמן עד הפילוג אצ״ל, ה״הגנה",

 הפרט החירות; - המקובל המוסר הלוהם: מוסר .3

 וניקיון טוהר יושר; גבורה; מהפכנות; והלאום;

 שנאת ואהבה; אכזריות והאמצעים; המטרה כפיים;

 הקיבוץ; רוח והלוחם; החייל המשמעת; האויב;

הלוחם. אישיות

 כלליים קווים ארק-ישראל: של גיאובוליסיקה .4
 גיאופוליטית בתקופה ארץ־ישראל לגיאופוליטיקה;

וג׳. ב׳ א׳,

 החשמונאים; יהושע; בישראל: ההירות מלהמות .5

ניל״י. אלרואי; כוכבא; בר
 והגויים; היהודים ומהותה; הגולה הגולה: .6

 מקום; בכל המדיני ומצבה הגולה של הדמוגרפיה

 התרבותית; הבעיה כיום; הכלכליות הבעיות

פתרונה. ודרכי היהודית הבעיה

 התהוות בארק-ישראל: העברית האובלובייה .7

 הבעיה בארץ־ישראל; העברית הכלכלה היישוב;

בארץ. הצבאי הגרעין התרבותית;

 גיאופוליטית; סקירה ובעיותיו: התיבון המזרה .8

 הערביות; המדינות דימוגרפית; סקירה
בארץ־ישראל. ערבית הדוברת האוכלוסייה

 גורמי האימפריאליזם; מהות האימפריאליזם: .9

דרכי האימפריאליזם; צורות האימפריאליזם; 140



 המיוחדים הגוונים השלטון; החזקת ההשתלטות;

 האנגלי־ )האימפריאליזם המודרני באימפריאליזם

 הניצול; דרכי ההולנדי(; האמריקאי, צרפתי,

 בארץ־ישראל. הבריטי האימפריאליזם התוצאות;

 על האירים מלחמת בעמים: חירות מלהטדד,.1ס

הודו. יוון; איטליה; של החירות מלחמת עצמאותם;

 תולדות על סקירה מבוא; ובלכלח: חחברח בעיות .11

ובעיותיה. החדישה התקופה והשלטון; החברה

הכללים. האמצעים; הסודיות. תורת קזנםפידעיד: .12

 בשל בוצעה לא ,1947 בדצמבר שנכתבה התכנית,

האירועים. של הדינמיקה

והטירונות"( הנוער "מחלקת ערך )ראה

הבולשת מרכז פיצוץ חיפה,
 מחוז של הבולשת מרכז בבניין לח״י של חבלה פעולת

 הייתה התכנית .1947 בינואר 12ב־ בחיפה הצפון
 שהופעלה לזו דומה בשיטה הבולשת בניין את להתקיף

 של רעיון זה היה הפעם גם לכן. קודם חודש בסרפנד

 נועזת הייתה הפעם שהתכנית אלא פנסו(, )יעקב גואל

יותר. ומסוכנת

לח״י על־ידי שהופצץ לאחר בחיפה הבריטית הבולשת בניין

 הנוהג הידיעות. מחלקת אנשי תצפיות ערכו בחוץ

 אנשי של ותנועתם החנייתן מכוניות, כניסת של

 הוחרמה הפעולה יום של בבוקרו ידועים. היו הבולשת

 לחורש והובאה הבריטי האוויר חיל של מכונית

 למכונית הטכנית המחלקה אנשי הפכוה שם בבנימינה.

 של במשקל המוקש, את בה והתקינו הבולשת, של

 בתפוחי־זהב. כוסה המטען מתכת. בחלקי מעורב טון,

גואל. היה בריטי, שוטר בבגדי לבוש הנהג,

 בשתי מלווה לחיפה, יצאה הבולשת" "מכונית

 הבולשת בניין לכניסת הגיע גואל אבטחה. מכוניות

 לכניסת המותרת השעה חמש, השעה לפני דקות כמה

באש עולים חיפה במפרץ נפט מכלימכוניות.

 המזל, לרוע בדיקה. ללא לחצר נכנסה המכונית

 הממולכדת המכונית את בו להחנות שתוכנן המקום

 מתאים מקום גואל לו בחר ברירה באין תפוס. היה

 יצא הבניין מן נוספת: תקלה קרתה כאן אבל אחר.

 מ״הסדר שבע־רצון היה שלא בכיר, קצין של נהגו

 תפקידו. על אותו לתחקר והחל גואל של החדש"

 הוא המטען. את להפעיל גואל החליט רבה בתושייה

 גואל ירה שהתפתחו היריות בחילופי הפתיל. את הצית

 מן והבלשים השוטרים פרצו היריות למשמע באנגלי.

 הצליח המהומה בחסות עבר. לכל לירות והחלו הבניין

 שם "אגד", תחנת אל ולהגיע החצר מן לחמוק גואל

 בדרכים אותם לקחה וזו במונית, חבריו לו חיכו

לתל־אביב. עקלקלות

 נהרגו הבניין. של שלם אגף נהרס בהתפוצצות

 הפעולה בהכנת נפצעו. ועשרות שוטרים שישה

 שמואל בנטוב(, )יעקב ה״קולחוזניק" גם השתתפו
 ראובן )הצייר, וראובקה שומרון( )דוד עלי לוי(, )יהודה

אייזיקוביץ(.

הנפט מכלי פיצוץ חיפה,

 לתוך לח״י חברי של חוליה חדרה 1947 במרס 30 ביום

 האנגלו־עיראקית" הנפט ל״חברת שייך שהיה שטח

נפט. מכלי אחד־עשר בו ופוצצה חיפה, במפרץ

 גירושים בסימן עמד תש״ז, ניסן החודש, אותו

 של מעפילים אלפי מעפילים. אניות של אכזריים

 לקפריסין. הועברו ו״מולדת" הרצל" "תיאודור האניות

 למעשה נאותה תגובה הייתה הנפט להבערת הפעולה

הבריטים. של הגירוש

 תנועת בימי עוד תוכננה הנפט במתקני הפגיעה

 מניעה כל עוד הייתה לא הפעם נדחתה. אך המרי,

לביצועה.

 אליו הפעולה. ביצוע על הופקד פנסו( )יעקב גואל

 שווילי( )צפניה גלעד נוספים: לוחמים שני הוצמדו
 כחולים סרבלים לבשו השלושה שמש(. )אלברט וחיים
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 בידיהם ערבים. רכבת לפועלי מתאים בצבע וכובעים

 מיוחדים, מוקשים שמולאו קלועים נצרים סלי היו

 מחיפה העוצר יחול בטרם יצאו הם ורימון. אקדח־תוף

שאנן. נווה לשכונת

 אחרי המכלים. חוות לכיוון יצאו הלילה רדת עם

 המשטרה על־ידי מוגנים ברזל ומסילות כבישים שחצו

 הגדרות שתי את המכלים. שדה לקרבת הגיעו והצבא,

 יותר: מסובך היה השלישי המחסום אך בקלות, עברו

 לאורך פרוסים היו דוקרני ותיל מים תעלות תיל, גדרות

 עבודה לאחר מאוישים. שמירה מגדלי וכן השטח,

 והחלו הגדרות חוטי את לחתוך הצליחו מאומצת

 על גואל עלה הצמודים בסולמות למכלים. מתקרבים

 מטעני את והניח לפיצוץ, שנבחרו המכלים שלושת

 המכל אל הנפט צינורות את המחברים במגופים הנפץ

 על־ידי שהוכנו המוקשים, מנגנון את התחתון. בחלק

 היעודה לשעה כיוונו בתל־אביב, הטכנית המחלקה

לשטח. שחדרו הדרך באותה ונסוגו בלילה,

 הנפט להבות באש חיפה שמי נדלקו הלילה באותו

 זו. אחר בזו אדירות, התפוצצויות שלוש בעקבות

 המכלים מן פרץ אשר הנפט מזרם שעלו האש לשונות

 כך אחרים. במכלים גם ואחזו התפשטו הממוקשים

 העיראקית הנפט חברת של מכלים אחד־עשר באש עלו

משבועיים. יותר בערה האש הבריטים. שבבעלות

 רב. היה והנזק ניכרת הייתה בנפט הפגיעה

 כדי הדלק על מיוחד היטל להטיל הזדרזה הממשלה

 דבר לעשות הצליחה לא אבל הנפט, חברת את לפצות

 הנזק ועל ביוקרתה הפגיעה על פיצוי בו שיהיה

לה. שנגרם הפוליטי

 בעולם, לח״י של קרנה את העלתה זו פעולה

 בבולגריה כשביקרו המזרחית. אירופה בארצות במיוחד

 דימיטרוב פנה הארץ, מן קומוניסטיות משלחות שתי
 להוכיח שרצו - המשלחת אנשי אל בולגריה מנהיג

 ושאל — האנטי־אימפריאליסטית נאמנותם את

 הבריטיים הנפט מכלי את הצית מהם מי בציניות

זאת. עשה מי היטב ידע כמובן דימיטרוב בחיפה.

ב לוז״י פעילות חיפה,

 על לח״י והכרזת 1940 בשנת באצ״ל הפילוג אחרי

 בערי למסוכנת חיפה הפכה הבריטי, בשלטון מלחמה

 האוכלת כעיר שם לה ויצא המחתרת לוחמי עבור הארץ

 חיילים שורצת נמל עיר הייתה היא לוחמיה. את

 ברחוב לעבור אפשרות כל הייתה לא בריטים. ושוטרים

 העיר סביבות ומקום. פינה בכל בהם להיתקל מבלי

 תמיד מלא היה והנמל צבאיים, מחנות זרועות היו

 באורח העיר את "כבשו" שמלחיהן מלחמה באניות

 פיטרלו משוריינות ומכוניות חמושים שוטרים קבוע.

 הכבדה הנוכחות בצד השונים. העיר בחלקי הרף ללא

 פנים האירה לא היהודית חיפה גם הבריטים, של הזאת

 מבצר הייתה חיפה לירושלים, בניגוד המחתרת. ללוחמי

 בה שלטו הכללית וההסתדרות שה״הגנה" השמאל,

 חברי את ליוו הזאת בעיר והניכור השנאה מצרים. ללא

 הניסיונות כל לרגע. אף עזבום ולא קבע באורח לח״י

 נתקלו הזאת הקשה בעיר לח״י למחתרת סניף להקים

 התנועה בידי עלה ולא רבים, בקשיים הזמנים בכל

 המאסרים, הרדיפות, הכישלונות, הקיים. את לבסס

 שהקרקע אימת כל העיר מן החברים של ובריחתם

 מאמץ כל לאל שמו - לרגליהם מתחת לבעור החלה

 פי על אף ניכר. באופן המחתרת של כוחה את להגדיל

 ערך בעלות רבות, פעולות ובסביבתה בחיפה בוצעו כן

 בדפי יירשמו ספק ללא אשר ומדיני, אסטרטגי צבאי,

ישראל. חירות לוחמי של המפוארת ההיסטוריה

 שימש 1940 בקיץ מאצ״ל לח״י של הפילוג בעת

 חיפה מחוז על הארגון של כאחראי זרעוני בנימין

 כראש וכיהן צבאים כישורים בעל היה זרעוני והצפון.

 המפקדה חברי מאסר אחרי אצ״ל של הזמנית המפקדה

 בחיפה לח״י מחתרת של ההתארגנות עול .1939 בשנת

 של במפקדתו חבר התמנה אשר זרעוני, על הוטל

 מרבית על להשפיע הצליח זרעוני )יאיר(. שטרן אברהם

 משה של בעזרתם יאיר, אל להצטרף בסניף המפקדים
 המחסנאי היה רביד )מצדי(. רביד ואליהו סבוראי

 בחיפה המחסנים מרבית את והעביר אצ״ל של הראשי

 ושב מלח״י רביד פרש מה זמן כעבור לח״י. לרשות

התנועה. לדרך הסכמתו אי בגלל אצ״ל אל

 בין חברים. 50-30 חיפה בסניף נותרו הפילוג עם

 שבתאי )דן(, בלאו דוד אז נמנו הפעילים הסניף אנשי
 ליבנת עזריאל )עמי(, הוליאנסקי דוד )ציון(, דרוקר
 לנדסברג האחים )אלישע(, אהרונסון ירחמיאל )עוזי(,

 דוד )צפוני(, שומרון צפוני )רבלה(, הוך משה )מרחב(,
 )בני(, חבים אליהו )אלק(, אבנרי יעקב )עלי(, שומרון
 ופנחס ינאי דוד צדיק, שמואל ד״ר טורנברג, נחמיה
 הראשון מפקדו קצר. זמן כעבור נעצרו אשר אורבך,

 של ממקורביו ברושי, יוסף היה בחיפה לח״י סניף של

 אותו החליף קצר. זמן בתפקיד כיהן אשר יאיר,

 הועבר אשר )אביאל(, אליאב )ישקה( יעקב בתפקיד

 אנגלו־פלשתינה בבנק בסף החרמת לאחר לחיפה

 את להעלים כדי ,1940 בספטמבר 16ב־ בתל־אביב

הפעולה. לאחר עקבותיו

 של מחדש בארגונו למעשה שהחל הוא ישקה

 הפיכת על יאיר להכרזת מעשי ביטוי נתן הוא הסניף.

 סגנים קורס שארגן בכך לוחמים, למחתרת לח״י

 הושם בקורס ובחורות. בחורים כעשרה בו שהשתתפו
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 דגם לח״י. של האידיאולוגיה ובהסברת החשאיות

 של האימונים תורת ככלל כך אחר אומץ הקורס

 המסגרת. גובשה קטנים, תאים אורגנו כולה. המחתרת

לפעולות. מוכן חיפה סניף היה חודשים שלושה תוך

 מחלקת של החיפאית השלוחה נקבעה כמטרה

 הגרמנית. במושבה הבריטי השלטון של העלייה

 19ב־ פוצץ "אטלנטיק" מעפילי גירוש על כתגובה
 ביטחון נסכה זו פעולה המחלקה. בניין 1940 בדצמבר

 פעילות את לקדם ביכולתם האנשים בלבות ואמון

 להבריח לח״י של חיפה סניף סייע זו בתקופה הסניף.

 כדי יאיר, של שליחו לובינצ׳יק, נפתלי את ללבנון

 בדבר ה״ציר" מדינות נציגי עם קשר ולקשור לנסות

 הועמד 1941 בסוף אירופה. יהודי הצלת אפשרות

 התנועה של הארצית ההדרכה מחלקת בראש אליאב

 )עמשא(, פרונין לצפי חיפה סניף על הפיקוד את ומסר

 הצטמק והמאסרים הרדיפות עקב הראשי. עוזרו שהיה

 פרונין חברים. לעשרים־שלושים הסניף של האדם כוח

 כדי יאיר, של הירצחו לפני קצר זמן חיפה את עזב

תל־אביב. סניף על הפיקוד את עצמו על לקבל

 לידי הסניף על האחריות עברה יאיר רצח לאחר

 בניין הנדסת למד אשר )אלישע(, אהרונסון ירחמיאל

 באותה שנפוצו ומאסרים רדיפות הלשנות, בטכניון.

 1942 מרס בחודש חיפה. סניף על גם פסחו לא תקופה
 חברים מספר טורנברג נחמיה של בדירתו נאסרו

 שמעון פישר, נלי אבנרי, יעקב מנגבי, עמנואל ותיקים:

 כעבור נותק. הארץ מרכז עם הקשר זיו. ושמעון לוקשן

 עמו הביא ואף הקשר, את לחדש אלישע הצליח זמן

 והטמנתם, העתקם לשם האחרונים יאיר מכתבי את

 יצחק של בריחתם תוכננה ימים באותם יאבדו. לבל

 המעצר ממחנה הלח״י, ותיקי שני גלעדי, ואליהו שמיר

 בהכנות שותפו הסניף, חברי כמה ועמו אלישע, במזרע.

 לאי־ גרם השלטון נגד הפעילות חוסר אך לבריחה.

 החליט חבים אליהו החברים. בקרב רצון שביעות

מחיפה. להסתלק נאלץ צפוני הבריטי. לצבא להתגייס

 לאחר הוטב המצב במשבר. שוב שרוי היה הסניף

 אליאב יעקב של ובריחתם ממזרע השניים של בריחתם

 אליהו ירושלים. מכלא 1943 בשלהי בר־גיורא ומשה

 שמעון במחתרת. לפעילות ושב מהצבא ערק חכים

 לאחד ונעשה למחתרת הצטרף בר־יחושע )שימנסקי(

 לוחמי עשרים בריחת בעקבות המסורים. הפעילים

 לחיזוק חברים של תגבורת הוזרמה מלטרון לח״י

 להכין כדי לחיפה נשלח )סיומקה( זיו שמעון הסניף.

 חיפה הפכה הפעילות את חידשה כשהמחתרת פעולות.

 1943 בינואר לתל־אביב. הועבר אלישע למסוכנת.
 באזור לח״י סניף על כאחראי )מזל( בנאי יעקב התמנה

 והנהיג הסניף עבודת את מחדש ארגן מזל חיפה.

 שומרון, דוד עבדו לידו קפדניות. קונספירציה שיטות

 יוסף ליבנת, עזריאל הוליאנסקי, דוד דרוקר, שבתאי

 ואחרים. חוך משה חבים, אליהו קהתי, עמרם רוזנבאום,

 )בית־הלחמי( גהתיח מתתיהו המורה למחתרת גויסו

 כמרצה בתנועה גהתיה עסק לימים מרים; ואשתו

 שהופקד תת־קרקעיים, מחסנים הוכנו לוחמים. ומחנך

רוזנבאום. יוסף עליהם

 התשלומים במשרד כסף להחרמת פעולה תוכננה

 אמורים היו הסניף מחברי שרבים (,P.L.O). הצבאי

 לעמוד היה עתיד שבראשה הפעולה, בה. להשתתף

 בדיעבד הפועל. אל יצאה לא )שאול(, גלעדי אליהו

 מראש נידונה הפעולה כי למסקנה החברים הגיעו

 עם חי. ממנה יוצא היה מישהו עם וספק לכישלון

 יציבות להתרקם החלה "החזית" עיתון הופעת

 כוחות לגיוס רב לעזר הייתה אשר הסברתית־רעיונית,

 משה ונעצר נתפס המזל לרוע חיפה. בסניף גם חדשים

לחיפה הועברו זאת עם לטרון. למחנה והועבר הוך,

 האחראי גור, יהודה
 בשנים חיפה סניף על

1947־1946

 הרצל זיו, שמעון וירושלים: לטרון מבורחי חברים מספר

בר־גיורא. ומשה אורבוך פנחם גור, יהודה עמיקם,

 בביצוע להתחיל הסניף על הוטל ההתארגנות עם

 הבריטי, המחוז במושל התנקשויות תוכננו פעולות.

 הפעולות אך משטרה, ובקציני הנמל על הממונה בקצין

 בשבט בב׳ בעיר. המשטרה דריכות את והגבירו נכשלו

 ודוד )מזל( בנאי יעקב נתקלו (1944 )פברואר תש״ד

 אתם נשאו עת בריטים, בלשים בשני )עלי( שומרון

 עקב הומתו. הבלשים המחתרת. של חוברות חבילות

 עבר כן לתל־אביב. ועבר חיפה את מזל עזב זה מקרה

 אחר עקבה שה״הגנה" שומרון(, )דוד עלי לתל־אביב

 חיפה בסניף התרחשו מזל עזיבת לאחר קצר זמן ביתו.

 נפצע (1944 )מאי תש״ד בניסן בח׳ דמים. מאורעות

 מפליטת המחתרת של במחסן )ברוך( רוזנבאום יוסף

 שבאו חברים אחר המשטרה ממרדף כתוצאה כדור.

 נפטר ברוך )ציון(. דרוקר שבתאי גם נפצע לעזרתו,

 מנחם של לביתו להגיע הצליח ציון ואילו החולים בבית
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 בפסח ואליעזר. ציון נהרגו היריות ובקרב המשטרה

 הקשים האירועים ליבנת. עזריאל ונאסר נפצע 1944

פעולותיו. את ושיתקו הסניף יסודות את שוב זעזעו

 לקבל )בועז( גור יהודה לחיפה נשלח 1944 בקיץ

 בבואו מהריסותיו. ולשקמו הסניף על האחריות את

 מספר חודשים תוך אולם חברים, שם מצא לא כמעט

 יוסף נמנו אלה בין המחתרת. אל חדשים חברים גויסו
 יצחק )אביגיל(, יחזקאל־רבדל יהודית ארטל, צבי דר,

 השתתפו שנה כעבור אשר אלקלעי, וז׳ק מרקוביץ

 משה בחיפה. הרכבות של המלאכה בתי על בהתקפה

 את לארגן כדי הסניף, לעזרת שוב נשלח בר־גיורא

 קבוצת גם גויסה בראשה. ולעמוד הפעולות מחלקת

 אלברט היה ביניהם שהבולט עיראק, מיוצאי חברים
 להקים בלאו דוד עם לימים נשלח אשר )חיים(, שמש

בעיראק. לח״י סניף את

 התאספו הפעילים שורות התרחבות עם בבד בד

 אוהדים, של משמעותי מספר התנועה למסגרת

 אייזדורפר, ויצחק מרים הזוג היו ביניהם שהבולטים
 ניל״י, אנשי של דורם בן - ברניצקי שמעון והקבלן

 עם הגבוהים. השלטון חוגי עם ענפים קשרים לו שהיו

 מספר התנועה על־ידי לעזרתו נשלחו הסניף התפתחות

 )נילי(, מרפיש חנה )טודי(, פלאי מתתיהו ותיקים: חברים
 בן־תור נחמיה )נדב(, ערמוני משה )שרה(, ערמוני חנה

 )נפתלי(, כהן מנחם גם לשם הועבר יותר מאוחר )ארזיה(.
 -1944 בשנים טסלר. משה והצטרף כהן, יהושע של אחיו
 נערכו מתמדת. פעילות חיפה בסניף התקיימה 1946

 התנהלה לחימה, אמצעי נצברו בנשק, ואימונים קורסים

 ובוצעו הוכנו כולו. והצפון חיפה באזור הסברה מערכת

נכשלו. אך השלטון, נגד פעולות מספר גם

 בתוך חבלה פעולת בוצעה 1945 בנובמבר 1ב־

 המטען התפוצץ הכנתו בעת הזיקוק. בתי שטח

 13ב־ נפצעו. ואחרים בר־גיורא משה נהרג ובפיצוץ
 התנקשות, פעולת לבצע ניסיון נעשה 1946 בפברואר

 קפראטה, ריימונד הקצין של בחייו אצ״ל, עם בשיתוף
 וארזיה נכשל הניסיון הארץ. בצפון הבולשת מפקד

 גשר פוצץ 1946 באפריל 22ב־ נפצע. בן־תור( )נחמיה

 מכן, לאחר חודשים לח״י. של חוליה על־ידי נעמן

 על התקפה נערכה העברי", המרי "תנועת במסגרת

 השתתפו זו בהתקפה בחיפה. הרכבות של המלאכה בתי

 הצליחה, הפעולה כי אם בחיפה. לח״י מחברי רבים

 וארבעה ארבעים מתוך ביותר: חמורות היו תוצאותיה
 אחד־עשר; נהרגו בהתקפה שהשתתפו הלוחמים

 ארבע ביניהם נשבו, ושניים ועשרים עשרה; נמלטו

 נידונו הבחורים שמונה־עשר למשפט. והועמדו בנות,

 הבנות גם עולם. במאסר הוחלף עונשם אך למוות,

עולם. למאסר נידונו

 שלא קשה, מכה חיפה סניף על שוב הנחית זה אסון

בספטמבר 9ב־ אבל לחלוטין. ממנה להתאושש הצליח

 לח״י יחידת על־ידי מרטין הבולשת קצין הומת 1946

 ועזב 1946 שלהי עד בחיפה נשאר גור יהודה בחיפה.

 על כאחראי מקומו את לאירופה. בשליחות צאתו עם

 לח״י. מוותיקי )אמנון(, גינוסר פנחם למלא בא הסניף

 להורות לח״י ממרכז מנע לא הסניף של הקשה מצבו

בשנת בחיפה. הבריטי השלטון נגד פעולות ביצוע על

 ועוצמה היקף רבות מלחמה פעולות בחיפה נערכו 1947

 1947 בינואר 12ב־ אז עד כמותן נראו שטרם לח״י, של
 פנסו יעקב בידי נהוגה נפץ, חומר טעונה מכונית חדרה

 בהתפוצצות בחיפה. הבולשת מרכז חצר לתוך )גואל(,

 בריטים עשרות המשטרה. בניין של אגף נהרס המטען

 חברת משרדי פוצצו בפברואר 26ב־ ונפצעו. נהרגו

 יומיים נפצעו. ואחדים נהרגו אנשים שני בריטית. אניות

 את לח״י יחידת פוצצה בפברואר, 28ב־ כן, אחרי

 שטפלה הבריטי הצבאי המיניסטריון סוכנות משרדי

 בבניין הצבאי התשלומים משרד ואת מעפילים בגירוש

 וחיילים נהרסו המשרדים שני בחיפה. ברקליס בנק

 את לח״י יחידות פוצצו במרס 5ב־ נפצעו. בריטיים

הממשלתים. ההערכה משרדי

 הפעולות ריכוז נמסר גינוסר פנחס של מעצרו עם

 30 בליל )עזרא(. תבואה ישראל לידי חיפה בסניף
 אחד־ נפט: להבות באש חיפה שמי נדלקו 1947 במרס

 פוצצו האנגלו־עיראקית החברה של נפט מכלי עשר

 בראש שעמד גואל, של בראשותו לח״י, יחידת על־ידי

 26ב־ משבועים. יותר בער הנפט בחיפה. הפעולות
 מפקד לח״י אנשי על־ידי ביריות הומת באפריל

 פריצת אחרי קונקווכט. הקצין חיפה, באזור הבולשת

 בין היה אשר )נדב(, ערמוני משה על הוטל עכו כלא

 1947 במהלך הסניף. את לרכז מהכלא, הבורחים
בחיפה. רבים בריטים שוטרים ונורו הותקפו

 בראשית הערבים, נגד לח״י פעולות התחלת עם

 אחרוני יעקב של בפיקודו - לח״י אנשי פוצצו ,1948
 בית - חיפה באזור לפעולות לאחראי שמונה )יורם(,

 סוטין ברחוב הכנופיות למפקדת מושב ששימש

 נפצעו. ושלושים נהרגו ערבים ארבעה־עשר .1 מס׳

 סאלמה ובניין כליל נהרס מולו הישן העירייה בניין

 הכנופיות( )צעירי הנג׳אדה בית פוצץ כן קשות. נפגע

 כרג׳נט בחיי התנקשות ניסיון נעשה רושמיה. גשר ליד
 הוא בחיפה; למחתרות המסוכנים הבלשים אחד קלי,

 עמדות גם תקפו לח״י אנשי הארץ. את ועזב קשה נפצע

 עמדות ששימשו בניינים חמישה ופוצצו בעיר ערביות

היהודיות. השכונות נגד לפעול כדי הערבים בידי

 נגד המאבק והחל מתמוטט הבריטי השלטון בעוד
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 פרצו בחיפה המחתרת. באנשי שוב לפגוע והכוחות

 וחטפו לח״י חברי של לדירתם ה״הגנה" אנשי עשרות

 חיפה. באזור פעולות לבצע מלח״י למנוע כדי אותם

 בתל־ חטפו לח״י שאנשי לאחר רק שוחררו החטופים

 ערובה כבני ה״הגנה" של בכירים מפקדים אביב

שחרורם. להבטחת

 הקמת על ההחלטה לאחר פוזר בחיפה לח״י סניף

ישראל. מדינת

(1945-1925) גרדום עולה - אליהו חכים
 שבע בגיל .1925 בינואר 2ב־ שבלבנון בבירות נולד

 סיים בחיפה. השתקעה וזו משפחתו עם ארצה עלה

בבית־הספר והמשיך "אליאנס" בית־הספר את

 עבר ובפילוג לאצ״ל, גויס חמש־עשרה בגיל הריאלי.

 בהיותו הבריטי. לצבא התגייס יאיר רצח לאחר ללח״י.

 החיילים בקרב ופעל לח״י עם קשריו את חידש בצבא

 בשנת למחתרת. נשק ובהברחת הסברה חומר בהפצת

 במבצעים השתתף למחתרת. וירד הצבא מן ערק 1944

 העליון בנציב בהתנקשות השתתף נועז. כלוחם ונודע

 בחייו המתנקשים אחד להיות נבחר אליהו מק־מייכל.

 מוין, הלורד התיכון, למזרח הבריטי המדינה שר של
הציוני. למפעל שהתנכל היהודי העם אויב

 ואליהו חכים אליהו ירו 1944 בנובמבר 6 ביום
 הוא שבמצרים. בקהיר מוין, בלורד למוות בית־צורי

 שרדף מצרי בשוטר מלפגוע נמנעו כי נתפסו, וחברו

 צ׳רצ׳יל, של לחצו ובשל לדין, הועמדו הם אחריהם.
 הפך המשפט למוות. דינם נגזר בריטניה, ממשלת ראש

 לגרדום הועלה חכים אליהו לח״י. של הסברה לבמת

 בפיו. "התקוה" כששירת (22.3.1945) תש״ה בניסן בח׳

 אליהו" "שני של עצמותיהם הועלו 1975 ביוני 26ב־

בירושלים. הרצל בהר צבאי בטקס ונטמנו ארצה

 - הלורד ״מוין, הלורד״; ״מוין, אלה: ערכים )ראה
 ופית־ הכים של משפטם - הלורד ״מוין, ההתנקשות״;

צורי"(

"חרות"
 ממרס לאור שיצא הלאומי הצכאי הארגון ביטאון

 נדפס הוא הרחב. לציבור מכוון היה העיתון .1942

 בין מזרחי. שברחוב רמב״ם דפוס בבית בתל־אביב,

 אליאם, בנימין ד״ר נמנו המאמרים וכותבי עורכיו
 רוב יוטן. ודוד אפשטיין ישראל רוזנפלד, שלום

 הראשונים שבגיליונות והידיעות המאמרים הרשימות,

 ובמדינות ארץ־ישראל ערביי בין המתרחש על נסבו

 האנטי־ הנימה נעלמה לא באלה גם כי אם השכנות,

 בגיליונות הובלטה האנטי־בריטית העמדה בריטית.

.1944 בשנת ״המרד״ הכרזת לאחר שהופיעו

ירושלים" "חרות

 בירושלים, ישראל חירות לוחמי של שידור תחנת

 ברנדוט ברוזן ההתנקשות עד 1948 בשנת שפעלה
לח״י. מחנות ופירוק

1945 פברוארנ־ה גליוןתש־ו א׳ אדר

הלוחמת האחדות תהא ברוכה
I גדול שבוע

הטבורך! החזיון הזר שוב
 | לפעולות יעאו העט כוחות כל
 ובתכנית! הלבבות באחדות קרב

בתקופה שזכה והעם׳ סוסכפת•

על אל - היסודים בדרך
 הועמד ובכאר־פירקין בקססינה

וויו* אל ביותר הגדול הפפםר וניזוק
ביו הגדול ץ ם א פ ה אך בריסיים. נים
 החיילים פאת ההתקפה. לפני נדד׳א׳ תר

נם־ אליה החליבה לוד. על אחסתעח

 להתקיף. לא או להתקיף האחראיים.
 אחד פאר עליחם. רובאת גדולה אחריות

 פנקרת סאידך התפקיד. את לפלא יא
 אם גם אדונה,׳•רונה, הפחאנה: בפיח

הדעות לאפח. גרם והוא אואר חיה

המדיני העדר
 ההתקפה עם נפל גדול דבר

 הפעם זו התעופה• שדות על
ב ה בסיס שעורער הראשונה

הבריטיים• השליטים של ים ם שי
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פיצוץ - בניין טאנוס,
 שפוצץ ירושלים בלב ערבי בניין היה טאנוס בניין

 הבניין על ההתקפה תש״ח. בחורף לח״י לוחמי בידי

 הנועזים המבצעים כאחד הבירה עיר בקרבות תירשם

 הכנופיות מפקדת שכנו זה בבניין שנעשו. ביותר

 שמרו מבואותיו ועל הערבי, הלגיון ומפקדת האזוריות

 מצודות גם נמצאו הבניין יד על רבות. ערביות עמדות

בזרקורים. מצוידות רבות, בריטיות

הנשק טוהר
 נציגי נגד הנשק בכוח והשימוש המחתרת מלחמת

 בעלת מוסרית בעיה לח״י בשורות העלו הזר השלטון

 בכוח, בשימוש להרחיק מותר היכן עד עליונה: חשיבות

 ב״הגנד!" מהם? - כן ואם סייגים, לו להציב יש האם

 ה״דובלגדו". לצד תנשק" "טוהר המושג השתרש

 בעימות רק בנשק שימוש הייתה המושג משמעות

בנשים אשמים, בבלתי מפגיעה הימנעות ובעיקר צבאי,

דוד מגדל ליד הנג׳אדה, מפקדת טאנוס, בית

 בזחילה לח״י לוחמי עברו 1948 בפברואר 8 בליל

 נפץ חומר כשמטעני הערבים, שבשליטת השטח את

 את ולהטמין הבניין עד להגיע הצליחו הם גבם. על

 זו הייתה באש. והועלה פוצץ והבניין המטענים,

 קשות שסבלו ירושלים, לתושבי גדולה שמחה

 לעיי עתה שהפך מהבניין העיר אל שכוונו מפגיעות

חורבות.

 תהום פעורה הייתה לח״י לבין ה״הגנה" בין ובילדים.

 מכוונת שהייתה האישית, ההתנקשות שיטת עצם לגבי

 אך הזר. השלטון של הבולטים נציגיו נגד בהכרח

 בהם מפשע, בחפים לפגיעה וגבולות סייגים בעניין

 במידת בלח״י שמרו וטף, נשים שלווים, אזרחים

 לא והשתדלו האנושי, המוסר כללי כל על האפשר
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 מלא מילוי על לעמוד ניתן היה תמיד לא כמובן,

 פגיעה של בתאונה התנסתה ה״הגנה" הכללים. של

 "פאטריה". האנייה באסון מפשע חפים אנשים 247ב־

 האישי, הטרור שיטת נגד הוא גם יצא אשר אצ״ל,

 חפים קרבנות לעשרות דוד" "המלך מלון בפיצוץ גרם

 באזרחים. מפגיעה להימנע כוונותיו למרות מפשע,

 כאשר פעולה מביצוע רבים במקרים נמנעו בלח״י

 תמימים, אזרחים ייפגעו שבמהלכה חששו לוחמיו

 הבולשת בקציני ההתנקשות סוכלה כך מפשע. חפים
 יהושע כאשר בתל־אביכ, 8 יעל ברחוב וילקין מורטון

 מאחר שם שהוטמן המוקש את מלהפעיל נמנע כהן

 אליהו הבלשים. את סובבים אזרחים של רב קהל שראה
 מצרי בשוטר מלירות נמנע מוין, בלורד שהתנקש חכים,

 שחדר לח״י, איש פנסו, יעקב נתפס. וכך אחריו, שרדף

 בדצמבר בצריפין הצבאי למחנה תופת מכונית עם

 איטלקים שבויים עמוסה משא במכונית הבחין ,1946

 ירד עצמי, סיכון ותוך רוח, בקור התופת; מכונית ליד

 האנשים. את לפנות המשאית מנהג ודרש מהמכונית

 פונו. שהשבויים לאחר רק המוקש את הפעיל הוא

 ,1946 בשנת בחיפה, קפראטה הקצין בחיי ההתנקשות
 פעמים באותן כי שהוברר לאחר פעמים, מספר נדחתה

 בוטלה בירושלים אשתו. גם במכוניתו אליו נלוותה

 וחיילים קצינים עשרים נגד פיצוץ פעולת 1947 בשנת

 הוזמנה האירוע למקום כי התברר כאשר בריטים,

 היו לא אלה כל יהודים. היו חבריה שכל ג׳ז תזמורת

 של לשטחה המלחמה הרחבת עם בודדים. מקרים

 מטעם הודעה פורסמה ,1948-1946 בשנים בריטניה,

 ברחובות בריטים וילדים נשים נתקיף לא "אנו כי לח״י

 בנשיהם סתם, בריטים באזרחים נירה לא אנו לונדון,

(.232-231 ׳עמ ב׳, כתבים )לח״י ובילדיהם״

טור" מול "טור

 בגיליון להופיע שהחל "המעש", של השבועי הטור

 האקטואליות בבעיות טיפל הטור תש״ז. באדר ל״ז,

 של השביעי" ל״טור תשובה כעין והיה היישוב של

 הטור את כתב 1947 ממרס ב״דבר״. אלתרמן נתן

 מרדכי הטור בעל היה 1947 ומנובמבר אלדד, ישראל
 דרכו בהמשך אשר שלו, יצחק הסופר של אחיו שלו,

 הספרותית הביקורת בשמי זוהר ככישרון התגלה

 להלן הבמה. מן ונעלם נטש יותר מאוחר אך העברית

הראשון: טור" מול ה״טור

ועונשו" "החטא
בוקעת חיפה ימי מגלי

וברער בבכי בנפץ,

הטובעת: הסירה קינת

מזל! לי היה לא איכה

מגרשת. סירה רק שהייתי

 - חייל הייתי אילו כי

 מתנקשת. הייתה לא ההגנה

 הייתי לו הה!

 בריטי, חייל

ובשר! מרם חיל

 מעץ רק ואני

 לפוצץ, ומותר

קר. ברם "לרצוח"

 מפשע, חפים כולם כולם,

 ישע... וחסרי מסכנים חיילים

 בכל אשמה אני ורק

לשאול. ארר ולכן

 הייתי לו הה!

 בריטי גנרל

 הגירוש, פעילות על פוקר

 בחסות הייתי הן

ו״המרות" ה״מרי"

היאוש. אנשי מפחר

 מפשע, חף - המגרש חיל כי

 בו. יגע לא "טהור" ונשק

 הרשע, על ייענש פושע לא

בו. שפשע הכלי אם כי

(1972-1884) הרי טרומן
 לתפקידו שנכנס ארצות־הברית, של 33ה־ הנשיא

 הוא טרומן רוזוולט. של מותו לאחר ,1945 בשנת

 ונגאסקי הירושימה על אטום פצצת הטלת על שציווה

 לאחר המלחמה. קץ את שזירזה פעולה )יפאן(,

 למאה להעניק מבריטניה תבע השנייה מלחמת־העולם

 אך לארץ־ישראל, עלייה רישיונות שואה פליטי אלף

 הוועדה בהקמת חלק לו היה נתקבלה. לא תביעתו
 האו״ם של המיוחדת והוועדה האנגלו־אמריקאית

 בתכנית תמך .1947-1946 בשנים ארץ־ישראל לענייני
 קבלת ולאחר דעתו את שינה בהמשך אך החלוקה,

 ממשלו צידד 1947 בנובמבר 29 מיום ההחלטה

 בין־לאומית נאמנות במשטר החלוקה תכנית בהחלפת

 האו״ם "החלטת ערך )ראה ארץ־ישראל בעיית לפתרון
 1948 בפרוס ארצות־הברית"(. של עמדתה שינוי —

 וכך התיכון, למזרח הנשק משלוחי על אמברגו הטיל

 אמריקאי. נשק אספקת היהודי מהיישוב נמנעה

 ובהבנה בארצות־הברית היהודי הגורם בהשפעת
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 האו״ם של החלוקה תכנית במסגרת יהודית מדינה

.1948 במאי 15ב־ הכרזתה, עם מיד בה והכיר

(1920-1880) יוסף טרומפלדור
 ב״חדר". למד בילדותו ציוני. ואיש חלוץ ברוסיה. נולד

 עוצב הרוחני עולמו שיניים. לריפוי בית־ספר סיים

 הזרה, ובסביבה ביהדות בדבקותו הן - אביו בהשפעת

לעצמו שרכש הצבאי, הכבוד מושגי במערכת הן

 ברעיון והן הרוסי, בצבא הארוך שירותו בשנות

 תפיסת אל הגיע שדרכו הטולסטויאנית, "הקומונה"

 גויס 1902 בשנת בארץ־ישראל. הציונית ההתיישבות

 (.1904) רוסיה-יפאן במלחמת והשתתף הצאר לצבא
 שב החלמתו לאחר נקטעה. וידו קשה נפצע במלחמה

 בקרב פעל השבויים במחנה בשבי. ונפל לחזית

 בה והקים ציונית אגודה ארגן היהודים, השבויים

 לארץ־ישראל. לעלות במטרה יהודים, חיילים קבוצת

 לקצין. ומונה הצטיינות באות עוטר לרוסיה בשובו

משפטים. למד בפטרבורג

 וחבריו־לדרך טרומפלדור קבעו 1911 בשנת

 הלאומי" השעבוד מן היהודי העם "שחרור את כמטרה

 מושבה והקמת בארץ־ישראל עצמאיים חיים על־ידי

 עלה 1912 בשנת ראשון. כצעד - לדוגמה שיתופית

 ובקבוצת מגדל בחוות חקלאי כפועל ועבד ארצה

 על־ גורש הראשונה מלחמת־העולם בפרוץ דגניה.

 הוא הרוסית. נתינותו בגלל לאלכסנדריה, התורכים ידי

 של פרדות נהגי "גדוד להקים הבריטים להצעת נענה

 גדודים של להקמתם ראשון צעד בו שראה ציון",

 לאחר גאליפולי. בחזית לחם הוא לוחמים. יהודיים

 להצטרף כדי לאנגליה יצא הוא למצרים, הגדוד שוב

 עליית עם עברי. גדוד לייסוד במערכה לז׳בוטינסקי

 נוער לארגן כדי לרוסיה יצא לשלטון הבולשביקים

עצמית. להגנה יהודי לגדוד חלוצי

 הסתדרות של הראשון כנשיא נבחר 1918 בשנת

 והציע לארץ־ישראל חזר 1919 בשנת ה״חלוץ״.

 חיילים אלפים עשרת להעלות הבריטיים לשלטונות

 טרומפלדור העברים. הגדודים במסגרת מרוסיה יהודים

 העם של הלאומי לקיום מוות או חיים שאלת בכך ראה

 בהסתדרות להתארגן קרא הוא בארץ־ישראל. היהודי

 החלוצית העלייה את לקלוט שתוכל כדי אחת, פועלים

 "ועד על־ידי נשלח כך אחר מה זמן המתחדשת.

 בגליל היהודיים היישובים הגנת את לארגן ההגנה"

 הוא הצרפתיים. השלטונות נגד הערבים פרעות מפני

 בראש ועמד ותל־חי, כפר־גלעדי מטולה, את ביצר

למקום. שהגיעו המתנדבים של המגינים

 חלל ונפל נפצע (1.3.1920) תר״ף באדר בי״א

 היו האחרונות מילותיו מחבריו. חמישה עם בקרב,

 על התחנכו ובארץ בגולה ארצנו". בעד למות "טוב

 "ברית תנועת נוצרה שמו על תורתו. ועל חייו אגדת

 המחשבתית ההעזה )בית״ר(. תרומפלדור" יוסף

 אלפי עשרות לגייס טרומפלדור, של והארגונית

 לקחתה כדי ארצה אתם ולעלות ברוסיה יהודים בחורים

 במלחמה וההקרבה האישית והדוגמה הזר, מהשליט

 דרכם את גם ליוו - וכיבושה המולדת הגנת למען

הבריטי. הזר השלטון נגד המחתרות ומלחמת יאיר של

טרור
 "טרוריזם" מורא. אימה, הוא המילולי במשמע "טרור"

 מהפכנית לשיטה מתייחס המדינית בהיסטוריה

 של מהותו אלימות. על המושתתות ממשל ולשיטת

 מתוכננים אלימות במעשי מכוון שימוש - הטרור

 הטרור מדינית. או פוליטית מטרה להשגת כאמצעי

 הטרור של הפעולה מאמצעי אחד שהוא האישי,

העוין. המשטר של בולטים נציגים נגד מכוון הכללי,

 ולח״י אצ״ל המחתרת ארגוני של החירות במלחמת

 לוחמה שיטות ננקטו הזר, השלטון נגד בארץ־ישראל

 והשלטון היישוב בפי כונו אשר מזוינות

 אלים למאבק בכלל התנגדה ה״הגנה" "טרוריסטיות".

 נגרמו בפעולותיה אם מדינית. מטרה להשגת כמאבק

 "הפגנת אנשיה על־ידי כונו הן בנפש, אבירות

 האנטי־ למדיניותה היהודי היישוב של התנגדותו

 תולדות "ספר מחברי הבריטית". הממשלה של ציונית

 שיטת לאפיון "טרור" במונח משתמשים ההגנה"

 רציחת שכללה המאורעות, בימי הערבים של הלוחמה

 זו שיטה וגינוי הסתייגות תוך ונשים, ילדים אזרחים,

 להדביק נכון היה לא לפיכך יהודים. משמשת כשהיא

 אנשי כי ישראל, חירות ללוחם "טרוריסט" של תווית

 חפים ובילדים בנשים באזרחים, פגעו לא מעולם לח״י

 וביעדים הזר השלטון בנושאי ורק אך אלא מפשע,

שלו.

 בשלטון 1944 בשנת מלחמתו חידוש בתחילת

 של ביעדים פגיעה של בשיטה אצ״ל דגל הבריטי,
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 שנוכח נראה הזמן במרוצת לח״י. של "האישי"

 בל־יגונה, הכרח זה היה פניו על שטפחה המציאות

 תליית דוד", "המלך במלון פעולותיו ובמהלך

 על לוותר נאלצו נוספות, ופעולות הסרג׳נטים

הטובות. הכוונות ועל העקרונות

 שיטת את הדרך בראשית לפחות אימצו בלח״י

 סוגיה האישי"? "הטרור שיטת מהי האישי". "הטרור

 להבהרת ומדויקת. קצרה הגדרה לה ואין סבוכה זו

 המילואים בכרך שנוסחה כפי ההגדרה הנה המונח,

 זאב ד״ר מאת החברה" למדעי "האנציקלופדיה של

איביאנסקי:

 המהפכנית האלימות שיטת אישי, טרור

 ההיסטורית בספרות מכונה הטרוריסטית,

 מחסידיה חלק ובפי אישי" "טרור והפולמוסית

 מן הוא האישי הטרור עירונית". "גרילה היום

 המאה של האחרונים העשורים של החידושים

 והרצח ההתנקשות מן נבחן הוא התשע־עשרה.

 על־ השלטוני ומהטרור והמסורתיים המדיניים

 ומניעים מטרות עקרונות, של שונה מערכת ידי

 ההתנקשות מן ושיטות כלים יעדים, ושל

 נבדלת היא עולם; כימות העתיקה המדינית,

 אלא פגיעתה מטרת הם האישים שלא בזאת

 הזר( השלטון )או השלטון המשטר, המדינה,

 נועדה האישית הפגיעה מייצגים. הם אותם

 נאמנויות, מערכת לנתץ אימה, להטיל לזעזע,

 העצמי ביטחונם או מקודשים, ומיתוסים סמלים

 ולעורר מבוכה לזרוע ומשטרים; שלטונות של

 גם והתייצבות הסדר ולמנוע כוח להפגין אהדה;

 משמעותה אישיים, הם הפגיעה יעדי כאשר

 מהבחינה פרסונליים. אינם השיטה של ותכליתה

 להלום האישי הטרור מבקש האסטרטגית

 החלשות בחוליות העצבים, וצומתי במרכזים

 להיות והשלטון; החברה מבנה של והפגיעות

 או חברתית למהפכה דרך ומפלס חוד־מחץ

 האומרת, התפיסה פי על זאת, כל לאומי. לשחרור

 של המופת בכוח ההמונים את להתסיס יש כי

 מהפכנים קאדרים גיבוש על־ידי והמעש ההקרבה

...המזוין המאבק של בדרך הלוחמים

 לאמץ רשמית החלטה נתקבלה לא מעולם בלח״י

 ביוני כתב אלדד ד״ר האישי. הטרור שיטת את דווקא

 לא מעולם כי בויר־בל, ההיסטוריון אל במכתב ,1970

 האישי הטרור לשיטת להיזקק בלח״י החלטה נפלה

 נבחרה שבלח״י והעובדה גרילה, לוחמת שיטת במקום

 של תנועה היותה של ישירה תוצאה הייתה זו שיטה

 התעורר לח״י, התעצמות עם יותר, מאוחר מעטים.

 בנציב האישיות להתנקשויות גרילה. בלוחמת גם צורך

 הלורד התיכון למזרח ובמיניסטר מק־מייכל העליון
 כאישיים פגיעה של מדינית, משמעות הייתה מוין

 שניהם כי אם הזר, השלטון את ומסמלים המייצגים

 בויר־ אל מכתב באותו מובהקים. ישראל שונאי גם היו

 אישי טרור פעולות של "לצידוקן אלדד: הוסיף בל

 לעתים העלינו באדמיניסטרציה מרכזיים אישים כנגד

 הייתה לא ההיסטוריה כל האם השאלה את קרובות

 להתנקש מצליח מישהו היה אילו שונה במהלך זוכה

 אמר ילין־מור נתן ".1939ל־ 1933 בין ולרצחו בהיטלר

 טלוויזיה כתבת של לשאלתה במענה ,1978 בשנת

 שהוא מפני מוסרי, יותר האישי הטרור כי בריטית,

 במישרין האחראים, באובייקטים הפגיעה את מרכז

 בראשית האישיות הפגיעות לפשעים. בעקיפין, או

 ושיטת הזר, השלטון מעול המולדת לשחרור המלחמה

 או "עירוני" טרור של בהיקף המזוינות הפעולות

 להאצת גרמו ואצ״ל, לח״י של גרילה לוחמת

 מאוחר העברי היישוב להתייצבות שהביאו התהליכים

 של ולהחלטתו הבריטי השלטון נגד כוחו במלוא יותר

מארץ־ישראל. כוחותיו את לפנות זה

 המושבות משרד בהודעת נאמר 1948 במאי 15ב־

 ... חיילים 84,000 כי ״הוכח הבריטי: החוץ ומשרד

 בארץ־ והסדר החוק את לקיים כדי מספיקים היו לא

 כוחות על־ידי שנוהלה הטרור מערכת לנוכח ישראל

 בכל מצוידים בהיותם גבוהה ברמה מאורגנים יהודיים

 אלה בנסיבות ... מודרני רגלים חיל של הנשק כלי

 את לסיומו להביא מלכותו הוד ממשלת החליטה

 הכוחות כל לפינוי ולהיכון בידה שהופקד המנדט

האפשרי". ההקדם בכל מארץ־ישראל הבריטיים

 "הודעת הנשק"; "טוהר אלה: ערכים גם )ראה
הבריטי"( החוץ ומשרד המושבות משרד
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גשר פיצוץ - יבנה
 בשיתוף תש״ה בקיץ שבוצעה הראשונה הפעולה

 שני פיצוץ הייתה המטרה ולח״י. אצ״ל של פעולה

 קהיר-חיפה. בקו יבנה ליד הברזל מסילת על גשרים

 אצ״ל. איש של בפיקודו תתבצע שהפעולה הוסכם

 אבל אחד; לגשר טור כל - טורים לשני חולק הכוח

 על־ שמור היה השני הגשר פוצץ. הגשרים אחד רק

 שמר עדיין שאצ״ל ומאחר בריטים, חיילים משמר ידי

 בלי השלטון במתקני החבלה עקרון על העת באותה

פוצץ. לא הגשר באנשים, פגיעה

מיוחד יחס

 השפוטים האסירים בהם שזכו משופרים מאסר תנאי

 הזכות בארץ־ישראל. הבריטי השלטון של הסוהר בבתי

 בית של הדין בגזר שהוענקה מיוחד, יחס לקבלת

 קרובים ביקורי מזון, חבילות קבלת כללה המשפט,

 רשות וכתיבה, קריאה במיטה, שינה יותר, רבים

קשות. מעבודות ופטור ללימודים

 בתי הרבו לא מאסרם, תנאי על להקשות מנת על

ואצ״ל. לח״י לאסירי מיוחד יחס להעניק הבריטיים הדין

אצ״ל לבין לח״י בין היחסים

 מחילוקי נבעה 1940 בשנת מאצ״ל לח״י של ההיפרדות

 ז׳בוטינסקי על־ידי שנתמך - רזיאל אנשי בין דעות
 הבריטי בשלטון המלחמה הפסקת על שהחליטו -

 השנייה, מלחמת־העולם לתקופת עמו פעולה ושיתוף

 זר שלטון בריטניה על הכריזו אשר יאיר, אנשי לבין

 באירופה. המלחמה אף על חרמה, עד בו להילחם שיש

 שהקיפו ביותר חמורות לתופעות גרם בארגון הפילוג

 שלוותה איבה נוצרה הצדדים בין סניפיו. כל את

 בחטיפת הדדיות, בהשמצות בהסתה, קשות, במריבות

 רבים ובאלימות. ידיים בתגרות אחת ולא נשק, מחסני

 לא הבריטית, הבולשת על־ידי נאסרו לח״י מאנשי

 אצ״ל מתוך פרובוקטורים של הלשנות בגלל מעט

 אנשי בין והאיבה השנאה הבולשת. עם פעולה ששיתפו

 הרעים היחסים שנים. לאורך נמשכו הארגונים שני

 ובמחנות הסוהר בבתי גם שררו המחנות שני בין

 וגרמו האסירים חיי על העיבו העבר משקעי המעצר.

 אצ״ל של הפעולה שיתוף במחנות. מתמדת למתיחות

 ומנע מזה זה הארגונים שני את הרחיק הבריטים עם

ביניהם. קשר של אפשרות כל

 לאחר אירע אצ״ל לבין לח״י בין ביחסים השינוי

 .1943 בדצמבר באצ״ל, הפיקוד את קיבל בגין שמנחם
 פתחה בה החלו לח״י שאנשי למלחמה אצ״ל הצטרפות

 הארגונים, שני בין מחודשת להתקרבות השער את

 השלטון את הגדירו טרם באצ״ל כי העובדה למרות

 חיילים בחיי מלפגוע נזהרו ובפעולותיו כאויב, הבריטי

 אצ״ל מטעם דעת גילוי פורסם 1944 במאי ושוטרים.

 תמונותיהם את שפרסמו היהודיים לעיתונים גינוי ובו

 בכרוז הבולשת. על־ידי המבוקשים לח״י אנשי של

 שונה אצ״ל של המלחמה דרך כי "אם כך: נאמר אחר

 למרות לנו". הם אחים הרי ׳החזית׳, קבוצת של מדרכה

 נדרשה בנפרד, מלחמתם את ניהלו הארגונים ששני

 ביניהם. ותיאום פעולה שיתוף של מסוימת מידה

 בגין הציע הארגונים שני הנהגות בין שנערכה בפגישה

 דחו לח״י נציגי הגופים. את ולאחד הפילוג את לחסל

 בגין של דרישתו את קיבלו לא שכן ההצעה, את

 זר" "שלטון במושגים משימוש להימנע

 "שלטון בביטוי ולהחליפם הבריטי" ו״האימפריאליזם
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 מן מנעו הרוויזיוניסטית, למפלגה הזיקה דוגמת

 באצ״ל לכשהתגלה ביניהם. להסכם להגיע הצדדים

 לדחיית נוסף נימוק בלח״י מצאו חילביץ יעקם המלשין

האיחוד.
 עקב אצ״ל אנשי בקרב המעצרים שפסקו לאחר

 הגופים שני בין הקשרים חידוש התאפשר הלשנה,

 פורסם (15.10.1944) תש״ה בתשרי בכ״ח הלוחמים.
 העברי הציבור "אל ואצ״ל לח״י של משותף דעת גילוי

 המונחים והוגדרו בעולם", החפשית הקהל דעת ואל

 פרסום שעבוד". ו״שלטון דיכוי" "שלטון זר", "שלטון

 שני כי שהוכיח חשוב, פוליטי מאורע היה הזה הכרוז

 משותפת מלחמה לפעולת להתלכד עשויים ארגונים

 זרועות, בשתי מתואמות מכות הזר בשלטון ולהכות

 וחרף שונה בשיטה להכות רגיל מהם אחד כל אם גם

 מטרת במפורש נקבעה בכרוז ביניהם. הרעיוני ההבדל

זרים. מעול המולדת שחרור הארגונים: שני

 התחדשו וילקין הבולשת בקצין ההתנקשות לאחר

 השלטון תביעת עקב ואצ״ל, לח״י בין מספר מפגשים

 ארגוני נגד פעולה לשתף העברי מהיישוב הבריטי

 נוסף. משותף דעת גילוי להוציא הוחלט המחתרות.

 התנגדותם את העלימו שלא חברים לח״י בשורות היו

 מגעים מתקיימים כי להם וכשנודע לאיחוד, המוחלטת

 הנחרצת החלטתם את הביעו הארגונים שני הנהגות בין

 עם למיזוג יוליך אם התנועה למרכז להישמע שלא

 שום הניבו לא המשותפות שהשיחות אלא אצ״ל.

 בעקבות להתייעצות. להתחייבות פרט הסכם,

 נותקו ,1944 שנת סוף לקראת מוין, בלורד ההתנקשות

 מן הסתייגות בפומבי הביע אצ״ל לחלוטין. הקשרים

 כונה הארגון מטעם שפורסם בכרוז ההתנקשות.

 הסתייגות זו הייתה בקהיר". "טרגדיה במצרים המעשה

 האשים בגין מנחם ומדרכו. מלח״י מפורשת מדינית

 ניתוק על והודיע ההתייעצות, הסכם בהפרת לח״י את

הארגונים. בין היחסים
 שלאחר בחודשים הורעו הגופים שני בין היחסים

 אינם לח״י אנשי כי לאצ״ל שהתברר לאחר מכן,

 את האשימו באצ״ל ה״הגנה". על־ידי ב״סזון" נרדפים

 דחו בלח״י פעולותיו. את להפסיק התחייב כי לח״י

 פעילות כדיבה. אותה כינה ילין־מור ונתן ההאשמה את

 לאחר חודשים כמה למשך נפסקה אמנם לח״י

 מדיניים טקטיים מטעמים רק זה היה אך ההתנקשות,

וארגוניים.

 שמצאה התפתחות חלה ה״סזון" דעיכת לאחר רק

 תש״ה. באלול לחבריה לח״י של פנימית בהודעה ביטוי

 באי־כוחם בין שהתנהלו "בשיחות כי נאמר בהודעה

 הושג - ואצ״ל לח״י - הלוחמים הארגונים שני של

 הפעולות היקף בעתיד. פעולה שיתוף על הסכם

 לפי - ייקבעו הכלליים, וקוויהן מועדיהן המלחמתיות,

 הפוליטי לצורך בהתאם במשותף, - זה הסכם

 ביצוע מרכז על־ידי תבוצענה הפעולות המשתנה.

 של ובאישורה פוליטיות להחלטות בהתאם משותף,

 גם היא זו, מועצה הגופים. שני של הפוליטית המועצה

 בשאר חוץ. כלפי הפוליטיות ההופעות את שתתאם

 וכלפי פנים כלפי הסברה פוליטיים, קשרים - השטחים

 את לנהל גוף כל ימשיך - וציוד אימונים כסף, חוץ,

 עזרה ותוך אינפורמציה חילופי תוך העצמאית, עבודתו

 הפוליטיים הבירורים אם צורך. של מקרה בכל הדדית

 לזו זו קרובות ההשקפות כי יוכיחו והאידיאולוגיים

 השיתוף בהידוק ביטויה את זו עובדה תמצא ומזדהות,

 באנשי לראות מצווים אנו מעתה ...ארגונית. מבחינה

 בדרכים משותפת מטרה למען לוחמים רק לא אצ״ל

...״. לנשק אחים אלא נפרדות,

 על ההסכם לקראת התהדק ואצ״ל לח״י בין הקשר

 המרי" "תנועת במסגרת העברי". המרי "תנועת הקמת
 חבלה ובתיאום: בשיתוף פעולות ובוצעו תוכננו

 מרכזי על התקפות בלוד, הרכבת תחנת במתקני

 הסוהר בית על התקפה התעופה, שדות ועל הבולשת

 שיתוף ועוד. הסוהר מבתי בריחות בירושלים, המרכזי

 ולאחר המרי" "תנועת פירוק אחר גם נמשך הפעולה

 והתבטא ,1947 בנובמבר 29ב־ האו״ם החלטת קבלת

 הכפר בכיבוש ירושלים, בחזית הערבים נגד בפעולות

ועוד. דיר־יאסין
 הדמים לברית קץ שם המחתרות ארגוני של פירוקם

 ואצ״ל, לח״י אנשי בין אחרת או זו בצורה שנקשרה

מארץ־ישראל. הזר השלטון של לסילוקו במלחמתם

נפץ חומר "צור
 נפצים לרבות לסוגיהם, נפץ חומרי של הכרתם

 מקצועית צבאית ספרות על בלח״י התבססה ומאיצים,

 נפץ בחומרי ובראשונה בראש הושם הדגש ומחתרתית.
 במשלוחים מכן ולאחר בארץ, להשיג היה שניתן

 חנ״ם היו החומרים מחו״ל. חשאיות בדרכים שהתקבלו

 טי־אן־ ג׳לטין, הבלאסטינג מסוג מרסק( נפץ )חומר

 חנ״ה וכן מתפוצץ, וצמר־גפן דינמיט (,T.N.T). טי
 לב תשומת שריפה. אבק מסוג הודף( נפץ )חומר

 שכן נפץ, חומר של עצמי לייצור הופנתה מיוחדת

 אחרים. ממקורות להשיגו מאוד קשה היה לעתים

 הדרוש את להשיג המקצוע אנשי השתדלו כול ראשית

 לממכר וחנויות מרקחת כבתי גלויים, ממקורות

 אשלגן כלורט ברטולטי, מלח קנו כך כימיים. חומרים

 דק סוכר אבקת 50% עם עץ בכלי שעורבב פוטש או

 דליק, מחומר הוכנו מולוטוב" "בקבוקי חנ״ם. שיצר
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 אשר ליפסק, לעיירה ילדיה שלושת עם עברה אמו

 לשלטון. שלטון בין להתנגשויות מרכזית זירה הייתה

 הנער. נתן של בנפשו חותמו את הטביע זה מאבק

 והוא ולדעת, להשכלה הצמאון בו התגלה בילדותו כבר

 סיים בליפסק וחשבון. תנ״ך עברית, ללמוד התחיל

 בגימנסיה למד כך ואחר העממי בית־הספר את

 השכלתו את רכש בה בגרדונו, "תרבות" העברית

 התפתחה כאן והעברית. היהודית בתרבות היסודית

 התרבות השפעת ולדפוס. לכתיבה האהבה גם בו

 של וההיסטוריה הארץ־ישראלית האווירה העברית,

 13 בגיל אותו הובילו לאומי, לשחרור הפולנים מאבק
 סיום אחר ,1933 בשנת בית״ר. הנוער תנועת אל

 לקצין והתמנה לוורשה בא בגימנסיה, הלימודים

בית״ר. נציבות

 ולמד ורשה של לפוליטכניקום התקבל 1935 בשנת

 לארץ־ עלייתו את מעייניו בראש והציב בניין, הנדסת

 למנהיגי התוודע בבית״ר פעילותו בתקופת ישראל.

 אב״א ז׳בוטינפקי, זאב - הרוויזיוניסטית התנועה
 ופעל ואחרים, גרינברג צבי אורי בגין, מנחם אחימאיר,

 הפעילות וצמצום ארלוזורוב רצח לאחר במחיצתם.

 ומהפגת המעש מחוסר נתן של נפשו נקעה בתנועה,

 אינה בית״ר כי להכרה הגיע והוא הרעיוני המתח

 אברהם את הכיר 1937 בקיץ ייעודה. את עוד ממלאת
 חשאיים לאומיים תאים להקמת אז שפעל )יאיר(, שטרן
 להקמת ומתכניתו מאישיותו והושפע בפולין, אצ״ל של

 לכיבוש תילחם אשר עברית, שחרור תנועת עברי, כוח

 נתן הבריטי. השלטון מידי בארץ־ישראל השלטון

 פני על עבר הוא ומאודו. נפשו בכל לפעילות נרתם

 ובית״ר הרוויזיוניסטית התנועה לחברי והביא פולין כל

 של רבים ותאים סניפים וארגן יאיר, של בשורתו את

 בארגון גם פעל הוא צבאית. הכשרה שקיבלו צעירים

 בהמרצת פי". על "אך העלייה במסגרת חברים עליית

 "די־ ,באידיש בפולין אצ״ל עיתון את יסד הוא יאיר
לעורכו. והיה טאט",

 לבית פרידה את לאישה נשא המלחמה בפרוץ

 לארץ־ דרכם את לעשות החליטו ושניהם מורץ,

 לעזוב לו הותר בווילנה שנה של שהייה אחרי ישראל.

 לארץ. 1941 בינואר הגיע תלאות ולאחר ליטא, את

 הכינוי את ונטל יאיר אל הצטרף ארצה הגיעו עם מיד

 הפנימי הביטאון את וערך יאיר, של עוזרו היה "גרא".

 בשליחותו יצא 1941 בדצמבר ״במחתרת״. לח״י, של

 עם ומתן משא לנהל כדי שבסוריה לחלב יאיר של

 1942 בראשית יהודים. העלאת בדבר הבלקן ארצות
 המעצר במחנה והושם הבריטית הבולשת על־ידי נעצר

 ולאחר לח״י, עצורי ממנהיגי לאחד נעשה שם מזרע.

שמיר יצחק בעוד לראשם. - שמיר יצחק של בריחתו

 גרא תרם מחדש, המחתרת את בחוץ בונה )מיכאל(

 המחתרת של אופיה ולחישול החדשה להתגבשות

 את חיזקו המעצר מתוך מאמריו הכלא. כותלי בתוך

 1ב־ בחוץ. גם הלוחמים של אופיים ואת רוחם
 שחפרו מנהרה דרך חבריו עם ברח 1943 בנובמבר

בלטרון. המעצר במחנה
 משלושת אחד היה לח״י מרכז של הקמתו עם

 הקשרים ועל המדינית הפעולה על והממונה חבריו

 אלדד ישראל ד״ר של מאסרו לאחר חוץ. גורמי עם
 כחבר "החזית". לח״י, עיתון עריכת את עצמו על נטל

 המחתרת ענייני לניהול מלא שותף גרא היה לח״י מרכז

 מאסרם בתקופת ישראל. מדינת לקום עד ומדיניותה,

 נוספים תפקידים גם שכמו על הוטלו ומיכאל אלדד של

 ההחלטות כל את לקבל עליו והיה המחתרת, של

 עיתון את יסד הוא הפעולות. בכל מעורב ולהיות

לעורכו. והיה "המעש"

ה״סזון" תקופת לאחר ,1945 ספטמבר בראשית

 עקב לח״י נגד מלפעול ה״הגנה" נמנעה שבמהלכה —

נגדית פעולה לנקוט גרא של ואיומו התקיפה דרישתו

 המרי "תנועת הקמת על ואצ״ל ה״הגנה" עם סיכם -
 חדשה חוץ מדיניות ללח״י קבע גרא העברי".

 ברית־ בלפי באוריינטציה שהתבטאה ועצמאית,
 התיכון" המזרח של ה״ניטרליזציה ובתכנית המועצות

 בשטח האזור. עמי לטובת האימפריאליזם כוחות מכל

 הוא המחתרת: במבנה חשובים שינויים הנהיג הארגוני

 השורות, את והרחיב המחמירה הריכוזיות את הגמיש

 למחתרת להקים כדי העולם לארצות שליחים ושלח

 אובייקטים נגד גם 1947 משנת החל שפעלו סניפים

 האו״ם לוועדת תזכיר ניסח אלדד עם יחד באירופה.

 עברית מדינה להקמת דרישה ובו ארץ־ישראל, לענייני

מארץ־ישראל. בריטניה של ולסילוקה לאלתר

 "מברק", היומון את לח״י מרכז יסד 1947 בסוף
 ציוני־סוציאליסטי. פוליטי קו נקט בהשפעתו אשר

 באזור להתפרק לח״י מרכז החליט המדינה הקמת עם

 של בשחרורה המלחמה את ולהמשיך השפלה

 לח״י חברי התנקשו 1948 בספטמבר 17ב־ ירושלים.

 האו״ם; מתווך ברנדוט, פולקה השוודי ברוזן בירושלים

 הוא צבאי. למשפט והועמד גרא נאסר הרצח בעקבות

 עם הכללית. החנינה במסגרת שוחרר אך למאסר נדון

 מחנה בראש גרא עמד הלוחמים" "מפלגת הקמת

 סוציאליסטית־ פועלים תנועת של אופי במתן שצידד

 תבוסת לאחר אך כנסת, לחבר נבחר הוא מהפכנית.

 פנה והתפרקותה, מכן שלאחר בבחירות המפלגה

 "הפעולה תנועת את הקים 1965 בשנת לעסקים.

 לחוגי במה ששימש "האתגר", בדו־שבועון השמית".
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 העמים. שני בין הארץ חלוקת בסיס על יהודי-ערבי

 בו וסיפר ישראל" חירות "לוחמי הספר את כתב הוא

"בטרם". ספרו פורסם מותו לאחר לח״י. מלחמת על

 ושני ואלישע, דורית ילדים, שני ולפרידה לגרא

 ישראל, חירות לוחם - )גרא( ילין־מור נתן נכדים.

 כל את שהקדיש ואדם הומניסט פובליציסט, עיתונאי,

 בארץ־ישראל עברית מדינה של הקמתה למען חייו

(.18.2.1980) תש״ם באדר בא׳ נפטר -
 מרחובותיה אחד את קראה תל־אביב־יפו עיריית

שמו. על

פיצוץ - התנקשות - תל־אביב 8 יעל
 )בשמו לח״י על־ידי שתוכננה התנקשות פעולת

 ראשי את לחסל וכוונה בישראל(, אצ״ל הקודם:

 כמקום מלכודת. באמצעות בתל־אביב הבולשת

 בתל־ 8 יעל ברחוב גג בקומת חדר נבחר המלכודת

 הוסווה הפעולה לצורך המחתרת. לרשות שעמד אביב,

 בתוך וצנצנות: מכשירים מלאה כימית, כמעבדה החדר

 לתוך יציצו שהשוטרים הניחו ההתנקשות מתכנני

 שלפניהם כך על יעמדו ומיד בארון ישגיחו החדר,

 החדר לפנים כשייכנסו מחתרת; לצורכי כימית מעבדה

 שלאחר הניחו כן כמו שבארון. המוקש יופעל

 הבולשת מן בכירים קצינים למקום יבואו ההתפוצצות

 לפני מתחת שני, מוקש הותקן ונגדם הארצישראלית,

 ברגע מופעל להיות עמד זה מוקש הבית. בפתח הקרקע

 בולשת קציני שני בעיקר לפגוע וכוון עליו, שיעמדו

 ביותר והפעילים ביותר כמסוכנים שנחשבו בריטים

 מורטון גשרי במחוז: הבולשת אנשי מכל המחתרת נגד
וילקין. ותומס

 1942 בינואר 20ב־ כמתוכנן התחילה הפעולה
 שנועדה קטנה פצצה בהפעלת בבוקר, 9:20 בשעה

 ושוטרים קצינים הגיעו למקום המשטרה. את להזעיק

 תל־ משטרת מפקד שיך, שלמה הקצין של בראשותו

 המתנקש הפעיל לחדר להיכנס כשעמדו אביב.

 המוקש את הסמוכים, הגגות אחד על שעמד הראשון,

שיף, את מיד קטלה האדירה ההתפוצצות שבארון.

8 יעל ברחוב הבית גג

 מוקש הותקן הגג אל הפונה החלון מול שהועמד ארון

 למקום. שיוזעקו השוטרים נגד להפעילו כדי חשמלי,

 שכנים על־ידי לשם תוזעק שהמשטרה הייתה הכוונה

 הגג. על שתבוים קלה התפוצצות בגלל אורח עוברי או

 גולדמן נחום - נוספים יהודים קצינים שני ופצעה
 ושני טורטון א״ט הבריטי הקצין את דיכטר, וזאם

 למקום הגיעו מכן לאחר קלה שעה נוספים. שוטרים

JJ/ שלא אבל ומורטון, וילקין גם בהם הבולשת, קציני



 לא הבית פתח ליד שנתאסף הרב הקהל - כמצופה

 השני, המוקש של הפעלתו את ביטלו ולכן פוזר,

 וילקין האזרחים. מקרב רבים לקרבנות שיגרום מחשש

 נפגעי וטורטון, גולדמן ואילו ממוות, ניצלו ומורטון

היום. למחרת מפצעיהם מתו הראשון, המוקש

 ברחוב כללי זעם עוררה 8 יעל ברחוב הפעולה

 נוסף חמישי" ו״גיס "שודדים" התארים ועל היהודי,

 בישראל" "אצ״ל יהודים". שוטרים "רוצחי הכינוי

 המדיני הרקע גם בה שהוסברו הודעה ברבים פרסם

 כי נכתב וכן להתנקשות, המיוחד הרקע וגם הכללי

 שלמה בן־יוסף, שלמה של תליינו היה טורטון "א״ט

 ישראל חירות לוחמי להסגרת כולו התמכר שיף

 של הנאמן "עוזרו היה וגולדמן הבריטים", לאדוניו

הזעם. את לשכך סייעה לא ההודעה אולם שיף". הקצין

לוז"׳ יער
 על וחלליה לח״י מורשת הנצחת למען שהוקם יער

 בדרך לטרון, ליד איילון, משמר ביערות הקק״ל אדמת

לירושלים.

 לח״י ביער לוז״י לחללי מרכזית אנדרטה
ומעצבת( פסלת שלונסקי, ביתן )איילת

 חבר אמיר, יחזקאל העלה היער להקמת הרעיון את

 עם יחד בנחרצות, רבות שנים במשך פעל אשר לח״י,

 את להוציא כדי הרעיון. למימוש חן־ציון, טוביה

 עמותה, 1996 באפריל 2ב־ הוקמה הפועל אל התכנית

 חן־ טוביה אמיר, יחזקאל אליהו שטרן, דוד שחבריה

 מתתיהו ערמוני, חנה בן־תור, נחמיה כהן, לאה ציון,

 צפורה ובהשתתפות בן־הר, אברהם פראנק, צבי פלאי,

מייזלם. ואהובה אמיר

 נטוע דונמים, 262 של שטח על משתרע היער

 זיכרון אנדרטת הוקמו השטח על וחורשות. בעצים

 עליו שיונצחו לתורמים, הנצחה קיר וכן לח״י לחללי

 שלושים לזכרם. חורשות שירכשו אלה של שמותיהם

 מיועדות אלוני, ואליהו יהודית של תרומתם חלקות,

חברתיים. אירועים ולקיום נופש לחניון

 ביתן־שלונפקי. איילת הפסלת בנתה האנדרטה את

 בכמיליון נאמד האנדרטה להקמת שנדרש הסכום

 מקרן אלוני, מאליהו והתקבל שקלים, אלף ומאתיים

ומהקק״ל. אמיר, יחזקאל ע״י מורנו

 תש״ז באלול בכ״א התקיים היער חנוכת טקס

 בכ״א לאנדרטה הפינה אבן הנחת וטקס (,23.9.1997)

(.1.7.2002) תשס״ב בתמוז
 תשס״ה באלול בז׳ התקיים האנדרטה חנוכת טקס

(11.9.2005.)

תכנית - "יפת"

 1945 בסוף שהוכנה ה״הגנה״, פיקוד של אב תכנית
 ממושך למאבק העברי" המרי "תנועת הקמת עם

הבריטי. בשלטון

 העלייה הבטחת אלה: היו התכנית עיקרי

 של הקונסטרוקטיבית העבודה על הגנה וההתיישבות;

 וחבלה; עוינים בריטים נגד תגמול פעולות היישוב;

 בספינות, פגיעה לחיפושים; התנגדות בערים; הפגנה

 משטרה בתחנות עוינים, בריטים ובאישים ברדאר

 בשדות בכבישים, ברכבות, חבלה הבולשת; ובאנשי

צבאיים. ובאובייקטים הנפט בקו תעופה,

 המשתלב שיטתי מאבק לצורך תוכננה התכנית

 בניגוד המדיני, למאבק כחיזוק ההתיישבות במפעלי

 בשלטון מלחמה - ואצ״ל לח״י של המהפכנית לגישה

 עברית מדינה והקמת המוחלטת לנסיגתו עד הבריטי

 לתנועת ייהפך שהיישוב הניחו התכנית יוזמי ריבונית.

פעילה. ומיעוטה סבילה רובה התנגדות,

 במפא״י הרוב העבודה", "אחדות היו התכנית בעד

 הכלליים". "הציונים וכמחצית וב״מזרחי"

 היו הלאומי, לוועד עתה זה שהצטרפו הרוויזיוניסטים,

 התנגדו חדשה" ו״עלייה הצעיר" "השומר מרד. בעד

כולל. למאבק

 למסגרת כהצעה ונשארה אומצה, לא התכנית

 המאבק - העיקרית לפעולה עזר וכאמצעי פעולות

המדיני.

ב לוז"׳ פעילות ירושלים,
השלטון ומרכז ארץ־ישראל בירת בהיותה ירושלים,



 לשני התקפית לפעילות מתמדת זירה הייתה הבריטי,

 אחרות, לערים בניגוד ואצ״ל. לח״י המחתרת, ארגוני

 האוכלוסייה מאהדת ניזונה בעיר המחתרות פעילות

 הפילוג בטרם אצ״ל חברי רוב כי עד והלאומית, הדתית

 והמפלגה החשמונאים ברית בית״ר, יוצאי היו

 בעוכרי הייתה זו עובדה זאת, עם הרוויזיוניסטית.

 אנשי של רובם רוב כאשר הפילוג, בעת יאיר קבוצת

 סמך על רזיאל דוד עם נשארו בירושלים אצ״ל סניף

מז׳בוטינסקי. הפקודה

 עשרות כמה מנה הפילוג לאחר בירושלים לח״י סניף

 מבחינת מעולה אולם קטן, סניף זה היה בלבד. אנשים

 לוחמים של הכלל מן יוצא גרעין בו היה האנושי. החומר

 ולהדריכם. לאמנם צריך היה אשר לפעולה, מוכשרים

 )אביאל(, אליאב יעקב את מינה שטרן( )אברהם יאיר

 ירושלים. סניף על לפקד הארגון, של הבכירים ממפקדיו

 ירד בירושלים, ומוכר באצ״ל מבצעים קצין אליאב,

 בפילוג ללח״י שהצטרפו האנשים בין עמוקה. למחתרת

 בבתי בפיצוץ 1946 בשנת )נפל בר־גיורא משה נמנו

 1942 בשנת בפעולה )נפצע תבואה ישראל הזיקוק(,
 ונמלט )נאסר הנגבי עמנואל מאסר(, שנות לשבע ונדון

 שלמה (,1943 בשנת בירושלים הממשלתי החולים מבית

 לטרון )מבורחי הגלילי שאול לטרון(, )מבורחי יעקבי

 באריתריאה המגורשים במחנה הבריטים על־ידי שנרצח

 חיים הררי, שלמה גם היו פרלמן. ויוסף (,1946 בשנת

 אליעזר וולקין, דוד מוסאיוף, חנה טילמן, דוד דבירי, ורחל

 נחלת־יצחק מפלוגת ועוד. אורנשטיין יעקב ז׳ורבין,

 נשרו. רובם אך איש, חמישה־עשר הצטרפו ירושלים ליד

 משפחות, בעלי מסורים, אזרחים של קטן עורף גם היה

 במתן בעיקר בסתר, למחתרת לעזור מוכנים שהיו

 חוג היה סביבם בנשק. לאימונים ומקום מסתור מקומות

 ובהפצת ההסברה בתחום שסייעו אוהדים, של קטן

הסברה. חומרי

 דגש הושם הארגון. בדפוסי שינוי חל הפילוג עם

 חדישה אימונים ובשיטת קטנים חשאיים תאים ביצירת

 נעשה קצר זמן תוך הלוחם. של העצמי הביטוי לפיתוח

 יולי בחודש מהפילוג מבצעי. לסניף ירושלים סניף

 החרמת של פעולות מספר נערכו ספטמבר ועד 1940

 אלפי הוחרמו יפת בבנק הפעולות. למימון בספים

 מאפיית מגזבר כסף, להחרמת נוסף ניסיון לירות.

 ושלמה הגלילי שאול נאסרו ובעקבותיו - נכשל ברמן,

 1940 בספטמבר ההחרמה פעולת ביצוע אחרי יעקבי.
 סניף על לפקד אליאב הועבר בתל־אביב אפ״ק בבנק

 יצחק בירושלים לח״י סניף כמפקד מונה במקומו חיפה.

לתל־אביב. עבר אורנשטיין יעקב צלניק.

157 בירושלים לח״י של נשק קורס בוגרי
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 היו לא בירושלים לח״י של הראשונות הפעולות

 שוטרים על ירי התקפות מספר בוצעו ממוקדות.

 את הכריח כספיים במשאבים המחסור בריטים.

 המצוקה על נוספות. החרמה פעולות לתכנן החברים

 אחרי אצ״ל אנשי מצד והרדיפות המעקבים הכבידו

 המעקבים הפילוג. של תוצר־לוואי הסניף, חברי

 פגעו ואלה לח״י, אנשי של מאסרים הולידו וההלשנות

 1941 ביולי 15ב־ דרכה. בתחילת הקטנה בתנועה קשה
 הערבי. בבנק כסף להחרים כושל ניסיון נעשה

 לאליהו פרט להימלט, הצליחו בפעולה המשתתפים

 כשעזבו מאסר. שנות לחמש ונידון שנתפס עמיקם,

 הועבר ,1941 בסתיו יאיר, את זרעוני ובנימין קלעי חנוך

 הסניפים. ארגון על לאחראי ומונה לתל־אביב צלניק

 כאחראי גם כיהן אשר אליאב, למלא חזר מקומו את

המחתרת. של המבצעים על

 בתל־ 30 דיזנגוף ברחוב נורו 1941 בינואר 27ב־

 סניף מפקד אליאב, ביניהם לח״י, חברי ארבעה אביב

 אלה בימים נהרגו. שניים ונאסר. שנפצע ירושלים,

 ואחרי בכלל לח״י אנשי אחרי המרדפים לשיאם הגיעו

 להכין ירושלים לסניף הורה צלניק יצחק בפרט. יאיר

 אחת - דירות שתי נשכרו יאיר. עבור מחבוא דירת

 נחלת בשכונת שניאורסון, ויהודה דבירי חיים על־ידי

 שייח׳ לשכונת קרוב טילמן, דוד על־ידי והשנייה ציון,

 נרצח הוא לירושלים. לעבור הספיק לא יאיר אך ג׳ראח.

 של ומאסרו יאיר רצח אחרי .1942 בפברואר 12ב־

 ענייני את ירושלים. סניף על מפקד מונה לא אליאב

 במרס נאסר, שהנגבי לאחר הנגבי. עמנואל ריכז הסניף

 ישראל לידי הסניף על האחריות הועברה ,1942

 תבואה בלבד. כחודשיים בתפקידו כיהן אשר תבואה,

 בר־גיורא, משה עם יחד ,1942 במאי 1ב־ ונאסר נפצע

 ההיא בעת יאיר. רצח על נקם פעולת לבצע ניסיון בעת

ז׳ורבין. אליעזר גם נאסר

 לח״י פעילות השתתקה האלה האירועים אחרי

 תקופה למשך הארץ( חלקי בכל )כמו בירושלים

 שרובם ותיקים, מחברים נתרוקן כמעט הסניף ארוכה.

 חברי דתיים, צעירים של קטן גרעין נשאר נאסרו.

 עמד שבראשם החשמונאים", "ברית הנוער תנועת

 שהיה הברית, ראש סגל, משה של סגנו מידן, מאיר

 של הסדירה הפעלתו ללח״י. וגם לאצ״ל גם קשור

 ואליהו שמיר יצחק של בריחתם לאחר חודשה הסניף

 של הפעילות שיקום ועם ,1942 בשלהי ממזרע, גלעדי

 פלאי מתתיהו לירושלים עבר זו בתקופה המחתרת.

 חברים גויסו הסניף. מפעילי לאחד שהיה )טורי(,

 בן־יעקב ואברהם אייבנבאום דוד משה ביניהם חדשים,

 1944 )שבשנת בית־צורי אליהו הצטרף אליהם )משה(.
 מוין(. בלורד ההתנקשות את חבים אליהו עם יחד ביצע

 שניים נשלחו מלטרון העשרים בריחת לאחר

 בויקו אריה ירושלים: סניף את לתגבר מהבורחים

 הקשר את וקיים הסניף ענייני את שריכז שיך, ומנחם

 בית־צורי. אליהו באמצעות )מיכאל( שמיר יצחק עם

 מרפיש וחנה )עלי( שומרון דוד הסניף לעזרת נשלחו כן

 סליקים בהטמנת פעולות, בתכנון עסקו אשר )נילי(,

 לעתים שפקד כהן, יהושע הסברה. חומרי ובהפצת

 של נשק למחסן חדרו שיף, ומנחם הסניף, את קרובות

 של גדולה כמות משם והוציאו הרוסים במגרש הצבא

 הגיע מיכאל ונפצים. כדורים תת־מקלעים, אקדחים,

 לתל־אביב. הנשק את להעביר והורה לירושלים

 ענייני את לרכז כהן יהושע על הוטל 1944 בראשית

 במשך הבריטי. השלטון נגד פעולות ולתכנן הסניף

 בנציב ההתנקשות הכנת על שקד הוא חודשים כמה

 באוגוסט 8ב־ בוצעה ההתנקשות מק־מייכל. העליון

 הוצא מכן לאחר כחודש ניצל. אך נפצע הנציב ;1944

 לוחמי חוליית על־ידי וילקין, הקצין בירושלים להורג

 והוגלה 1944 בסוף נאסר כהן יהושע לח״י.

 בעקבות שיף, מנחם גם נאסר העת באותה לאריתריאה.

ירושלים. את עזב בויקו אריה הוא. אף והוגלה הלשנה,

 לתל־ עבר עלי ירושלים. סניף את משבר פקד שוב

 הועברה נילי נאסר. אייכנבאום דוד משה גם אביב.

 )"דם גרנק יעקב הועבר 1945 בראשית לנתניה.

 הפעולות מחלקת ואת הסניף את לנהל כדי הבלונדיני"(

 בין להפריד הוחלט מה זמן כעבור אולם בירושלים.

 לאחראי התמנה )ראובן( יעקבי ושלמה התפקידים, שני

 אנשים קומץ ראובן מצא לירושלים בבואו הסניף. על

 כפופים והיו החשמונאים" ל״ברית השתייכו שרובם

 לשניות קץ לשים החליט ראובן תנועתם. למפקד גם

 שמונה־ בו נשארו הסניף של מחדש ארגון לאחר זו.

 וממושמע, מלוכד סניף נוצר אך בלבד, אנשים עשר

 כמה תוך המחתרת. דפוסי לפי לארגנו היה שאפשר

 עם קשרים נוצרו הסניף. חברי מספר גדל חודשים

 כהן מנחם נאמנים. לעורף תשתית והונחה אוהדים

 של הראשי לעוזרו היה כהן, יהושע של אחיו )נפתלי(,

 יכין עזרא ביניהם צעירים, קבוצת גויסה ראובן.

 וקוימו העיתונות עם קשרים נקשרו ואחרים. )אלנקם(

 בין הסוהר. בבית המחתרת אסירי עם קבועים קשרים

 בחיי ההתנקשות היו זו בתקופה שתוכננו הפעולות

 חבר אלדד, ישראל של ושחרורו ג׳יילם הבולשת מפקד

 יצאה לא ג׳יילס נגד הפעולה מבית־הסוהר. לח״י, מרכז

לפועל.

 ופוצצו התקיפו העברי" המרי "תנועת במסגרת

 במגרש הבריטית הבולשת בניין את ואצ״ל לח״י לוחמי

 אסירי לשחרור פעולה .1945 בדצמבר 27ב־ הרוסים,

 19ב־ בירושלים המרכזי הסוהר מבית ואצ״ל לח״י



 חוליית חדרה 1946 ביוני 8ב־ נכשלה. 1946 בינואר
 לקבלת אלדד הובא לשם טרוי, ד״ר של למרפאתו לח״י

 אלדד של שחרורו אחרי ממעצרו. אותו ושחררה טיפול,

 במקום הפעולות. מחלקת בניהול גברי חילופי החלו

שומרון(. )דוד עלי זה לתפקיד התמנה רב

 באנשים המחסור הייתה ירושלים סניף של בעייתו

 דור בהקמת החל עלי תאים. ובמפקדי מאומנים

 הנוער הדרכת על לסגנו. מונה נפתלי מדריכים.

מהשרון. שהועברה )אפרת(, שומרון צפורה הופקדה

 ומשה בן־דב יעל גם אז נמצאו הסניף חברי בין

 פוצצו אצ״ל, איש פיינשטין, ומאיר )שהוא ברזאני

 לפני ,1947 באפריל 11ב־ הסוהר בית בתא עצמם את

 אמצעי ברכישת דגש הושם עתה לגרדום(. העלאתם

 מחסנים הותקנו נוספות. פעולות ולהכנת לחימה

 של הכנסת בבית נקבע מרכזי מחסן נשק. להסתרת

 9ב־ הזקן"(. )"הלל קרוואני אברהם המחתרת אוהד
 ליד בחורבה מלכודת מוקש הוטמן 1946 בנובמבר

 בריטים. כמה נהרגו בהתפוצצות "אדיסון". קולנוע

 "בניין את לפוצץ תכנית הוכנה המרי תנועת במסגרת

 הממשלתית. המודיעין לשכת שכנה שבו דוד", האחים

 במלון הפיצוץ פעולת עם בבד בד נקבעה הפעולה

 הזמנים תיאום על ויכוח בגלל אצ״ל. בידי דוד" "המלך

 שוב נערכו זו תקרית בעקבות לח״י. פעולת בוטלה -

 ראובן ירושלים. בסניף מחדש וארגון גברי חילופי

 האחראי )יוסי(, חסון יצחק לתל־אביב; עברו ונפתלי

 מונה ו׳(, )מחלקה לח״י של המודיעין מחלקת על הארצי

 הובאו מתל־אביב ירושלים. סניף על גם אחראי להיות

 עלי במקום ו׳. במחלקה לו לעזור כדיאן ויפה זאב

 הזקן"(, )"דני שוהמי צבי הפעולות על כאחראי התמנה

 דוד אותו החליף .1947 אפריל עד בתפקיד שנשאר

 לסגנו. נתמנה )"דיל"( קרילה ואברהם )עמיחי(, גוטליב

 הגיוס מחלקת את לרכז הוטל )טורי( פלאי מתתיהו על

חוברות. בהפצת ולטפל הנוער ואת

 1946 בשלהי שתוכננה הראשונות הפעולות אחת
 של הראשי המפקד ברקר, בגנרל ההתנקשות הייתה

 למרות לפועל, יצאה לא הפעולה אך בארץ; הצבא

 זו בתקופה בהכנתה. שהושקעו והמאמצים ההכנות

 13ב־ נעצר. לא ואיש כהלכה ירושלים סניף תפקד
 לח״י, קריינית כהן, גאולה שוחררה 1947 באפריל

 ערבים בעזרת בירושלים, הממשלתי החולים מבית

 :1947 במאי 6ב־ אירע טראגי מקרה אבו־גוש. מהכפר
 על- ונרצח נחטף רובוביץ, אלכסנדר הצעירים, אחד

פאראן. רוי הקצין ידי

 בניהול שינוי לערוך שוב הוחלט 1947 באמצע

 המודיעין מחלקת בניהול להתמקד שב "יוסי" הסניף.

 סניף על הופקד סגנו, )שאול(, פוני מאיר הארצי.

 לח״י חבר )חפשן(, הגלילי יוסף בירושלים. המחלקה

 את החליף ושוחרר, הסוהר בבית ארוכות שישב ותיק,

 האריך לא אבל הסניף, על האחראי בתפקיד "יוסי"

במקומו. עמיחי מונה מה זמן וכעבור בתפקידו

 התקפות לח״י חוליות ביצעו 1947 קיץ בחודשי

 חיילים ירושלים. באזור הבריטים על רבות ירי

 נתגלה ספטמבר בחודש ונפצעו. נהרגו רבים ושוטרים

 בנובמבר 13ב־ המשטרה. על־ידי לח״י של נשק מחסן

 מקום ריץ", "קפה על רימונים לח״י אנשי הטילו 1947

 וחיילים שוטרים ושמונה עשרים לבריטים. בילוי

 22ב־ שוטרים. שני נורו כך אחר יומיים נפצעו.
ירושלים. מכלא שפילמן אנשל ברח 1947 באוקטובר

 תש״ח כסלו בחודש העצמאות, מלחמת תחילת עד

 חסרת הערבית ההתפרעות כשהחלה (,1947 )דצמבר

 לח״י סניף מנה בירושלים, המסחרי במרכז התגובה

 משהתברר פעילים. חברים של בודדות עשרות כמה

 השליטה על הערבים עם ממושכת מלחמה צפויה כי

 והמחתרתי הזעיר לח״י סניף היה לא בארץ־ישראל,

 אדם כוח מבחינת לא הערביים, בכוחות למלחמה בנוי

 במצבה וכן לח״י של במצב יסודי שינוי בנשק. ולא

 הרצח התקפות תחת היו ששכונותיה ירושלים, של

 עם חל - מבתיהם בורחים היו ותושביהן הערבים של

 למפקד שנתמנה לח״י, מוותיקי זטלר, יהושע של בואו

 כתוצאה אירע במצב השינוי לח״י. של ירושלים מחוז

 שטחי וכיבוש התקפה יוזמה, של אסטרטגית מתפיסה

 בניגוד העברית, ולמדינה ישראל לעם השייכת העיר

 בירושלים שראו - העם קברינטי של ההפוכה לגישתם

 אך היהודים תושביה על להגן שיש בין־לאומית, עיר

הערבים. תושביה את מתוכה להבריח לא

 לרוממה לח״י כוחות נכנסו מהירה בהחלטה

 הערבים. את משם סילקו יריות קרב ותוך המעורבת,

 אחרות. משכונות יהודים בפליטים אוכלסו הבתים

 ימים תוך מכריעה. הייתה ברוממה הפעולה השפעת

 שכונות לשחרר לתקוף, ירושלים יהודי החלו ספורים

 הם אף נעלמו הבריטים השוטרים שטחים. ולכבוש

 ירושלים ברחובות לח״י אנשי של הימצאותם נוכח

 ונפצעו נהרגו הבריטים עם בהתנגשויות גלוי. באורח

 מכונית פיצוץ לאחר הוחרם. ונשקם ושוטרים חיילים

 כוחות לח״י חוליות התקיפו בן־יהודה ברחוב התופת

 מוקש פוצץ 1948 בפברואר 22ב־ בבירה. בריטיים
 ועשרים נהרגו חיילים שבעה "בתי־אונגרן". ליד

 יפו ברחוב מוקש על עלו בריטיות מכוניות נפצעו.

 צבא מכוניות הנביא. שמואל וברחוב רוממה ליד

 השוטרים מעון הותקף הנביאים. ברחוב הותקפו

 מכונית נפגעה מחנה־יהודה. בשכונת "מוסטשפה"

159 אלה בהתקפות הטורים. רחוב פינת יפו ברחוב צבאית



 באפריל 27ב־ עשרות. ונפצעו בריטים עשרה נהרגו

 חוליות שתי התקיפו הבריטי, השלטון תום לפני ,1948

 עם בקרב ירושלים. במבואות בריטי משוריין לח״י

 )יואב(. זילקה אברהם לח״י לוחם נהרג הבריטים
 כוחות פעלו 1948 פברואר - 1947 דצמבר בחודשים

 על השתלטות של הצבאית האסטרטגיה פי על לח״י

 ירושלים צפון־מערב במובלעת יהודיות שכונות

 חדרו מרוממה הערבים סילוק אחרי ובדרומה. ממזרח

 בשייח׳ בתים פוצצו בינואר 11ב־ למלחה, לח״י יחידות
 פרברי על ליריות צלפים כעמדות שימשו אשר באדר

 בכנופיה בינואר 16ב־ נתקל לח״י של סיור ירושלים;

 נהרגו שהתפתח ובקרב שאנן, נווה שכונת ליד ערבית

 בינואר 23ב־ העילית. ליפתא הותקפה ערבים; מספר

 הכבישים; על שחלשו עמדות ששימשו בתים פוצצו

 שימש אשר טאנום, בית ופוצץ הותקף בפברואר 8ב־

 טאול בית־חנא פוצץ בפברואר 10ב־ לכנופיות; מרכז

 לפיצוץ נרחבת פעולה נערכה במרס 9ב־ בקטמון;

בקטמון. בתים

 מצד ולהוקרה לאהדה זכו בירושלים לח״י מבצעי

 מעלה, מעלה עלו הארגון של המוניטין העיר. תושבי

 ירושלים. של בניה טובי להצטרף החלו ולשורותיו

 של חילוצם יותר. מהיר גידול מנע בנשק המחסור רק

 ירושלים, של המרכזי מהכלא לוחמים שנים־עשר

 ערכית תגבורת הביא לח״י, חברי שמונה ביניהם

 המצטרפים הלוחמים בין ומתרחבת. ההולכת למסגרת

 שהיו כורדיסטן יוצאי של נכדיהם הישיבות, בני בלטו

 של לצדם שלחמו ובנות הפיצוץ, בתורת בקיאים

הגברים.

 160,כ״ססס ירושלים מנתה 1948 בתחילת
 היהודי לרוב אבל יהודים. 100,כ־ססס מתוכם תושבים,

 על ובמצור. החירום במצב לעמוד הכוח עמד לא

 הכפרים שלטו לעיר השפלה מן שהובילו הדרכים

 אבירות גרמו בהם שהתבססו והכנופיות הערביים,

 העיר. אל ונשק ציוד אספקה, שהובילו לשיירות כבדות

 גברה 1948 במרס רע. בכי היה בירושלים המצב

 סבלה והעיר לירושלים, התחבורה דרכי על המלחמה

 לחימה. ובאמצעי בתחמושת וממחסור מרעב רבות

 רוח הלוך נשתרר ירושלים של מסוימים בחלקים

 האו״ם והחלטת הצבאיים הכישלונות בשל תבוסתני,

 בין הקשרים נתהדקו המצב רקע על העיר. בינאום על

 הצבאי הכוח שהיה ה״הגנה", של הלוחמים כוחות

 בעיצומן ואצ״ל. לח״י יחידות ובין העיקרי, היהודי

 בין ומתן משא התנהל "נחשון" למבצע ההכנות של

 על זטלר, יהושע לבין בירושלים ה״הגנה" מפקדת

 נכשל ומתן המשא הארגונים. שני בין פעולה שיתוף

 אנשי כל את לפיקודה למסור ה״הגנה" דרישת בגלל

 ולאספקת לכלכלתם דאגה תמורת נשקם, על לח״י

 יכלו לא לח״י שאנשי דרישה - ליחידותיהם נשק

 אחראי ה״הגנה" בפיקוד ראו בלח״י לה. להסכים

 את ותבעו בירושלים, שאירעו ולמפלות לכישלונות

 ולביצוע לתכנון לח״י וצירוף ה״הגנה" מפקדת החלפת

 באה לא זו לתביעה המלחמה. ניהול של משותף

 של שיתופו את גם דחתה אשר ה״הגנה", מצד הסכמה

במפקדה. אצ״ל

 אצ״ל החליטו פעולה שיתוף של זה כישלון לעומת

 אצ״ל פעילות משותפת. לוחמת הנהגה להקים ולח״י

 בעוצמה תגובה בפעולות התבטאה כה עד בירושלים

 נמנע לא הארגון אך ערביות, מטרות נגד בעיקר רבה,

 של האסטרטגיה במסגרת הבריטים. נגד גם מלפעול

 ששני הוחלט הערביים הכפרים על השתלטות

 העיר בצפון־מזרח משולבים בכוחות יפעלו הארגונים

 ושייח׳ ליפתא רוממה, אחרי הבא כיעד ובמערבה.

 נערך העת באותה דיר־יאסין. הכפר נקבע - באדר

 הדרך לפריצת והפלמ״ח, ה״הגנה" של "נחשון" מבצע

 1948 באפריל 10ב־ מעליה. המצור והסרת לירושלים
 בקרב, דיר־יאסין. את ואצ״ל לח״י כוחות כבשו

 לוחמי ושמונים לח״י לוחמי כארבעים בו שהשתתפו

 וילדים, נשים ביניהם ערבים, ועשרה מאה נהרגו אצ״ל,

 שהוזהרו. למרות המערכה התחלת לפני התפנו שלא

 דיר־יאסין כיבוש ל״הגנה". הכפר נמסר הכיבוש אחרי

 ירושלים בחזית המערכה פני את רבה במידה חרץ

 נסו ערבים רבבות כולה. במערכה מפנה וחולל

 לבריחתם וגרמו המדינה לגבולות מחוץ אל מכפריהם

 הארץ חלקי בשאר מכפריהם ארץ־ישראל ערביי של

 הבריטים פינוי לקראת "דיר־יאפין"(. ערך )ראה

 מטה בין הסכם נערך ,1948 במאי 15ב־ מירושלים,

 תחת יפעלו אצ״ל כוחות לפיו אצ״ל, לבין ה״הגנה"

 להשיג וביקש עצמאותו על שמר לח״י ה״הגנה". פיקוד

 לקראת המתוכננת במערכה ה״הגנה" עם מקומי תיאום

 הבריטים על־ידי שפונתה העתיקה, לעיר פריצה

 ה״הגנה" כוחות נערכו הבריטי הפינוי עם במאי. 13ב־

 לח״י אנשי דרומה. ג׳ראח משייח׳ הגנה בקו ואצ״ל

 בטרם אותה ולכבוש העתיקה לעיר לפרוץ הציעו

 מפקד שאלתיאל, דוד אך הערבי, הלגיון על־ידי תיכבש

 ניסה אשר לח״י, מפקד התנגד. בירושלים, ה״הגנה"

 העיר בכיבוש לצדד גרינבוים יצחק את לשכנע

 את לכבוש לא ממשלה החלטת יש כי נענה העתיקה,

 הנוצרי העולם את נגדנו יעורר שהדבר "מחשש העיר

 בניין את לח״י יחידת כבשה במאי 14ב־ והמוסלמי".

 העתיקה. העיר חומות על בהתקפה ופתחה נוטר־דם

 לא אחרים יהודיים וכוחות קטנה הייתה היחידה אולם

160 הם יקר, בדם שילמו שהלוחמים לאחר לעזרתה. באו



 הממשלה את האשימו בלח״י האש. את להפסיק נאלצו

 העתיקה. העיר של לאי־שחרורה באחריותה הזמנית

 ההסתערות, פעולת את הפסיק שלח״י לאחר יומיים

 העיר יהודי על בהתקפה הערבי הלגיון חיילי פתחו

 אך לתקוף, שאלתיאל החליט עתה רק העתיקה.

 נכבשה העתיקה העיר הפועל. אל יצאה לא התכנית

 בת כבדה הפגזה לאחר ביוני, 11ב־ במאי. 28ב־
 שלוש נהרגו שבמהלכה ירושלים, על שבועות שלושה

 הסכם לתוקף נכנס כאלף, ונפצעו אנשים מאות

ההפוגה.

 כמחצית פעולה מכלל יצאו ירושלים על בקרבות

 שהצטרפו חדשים אנשים בזכות אך לח״י, מאנשי

 על שנקראו קרביות מחלקות ארבע מהרה עד הוקמו

 הקרבות בתקופת החומה. על בהסתערות הנופלים שם

 מחנה אלדד, מחנה לח״י: של מחנות שלושה הוקמו
 ההפוגה בשלהי ישבו אלה במחנות יואב. ומחנה דרור

 במקלעים, ירייה, במכונות מצוידים איש, כמאתיים

 למחנות תגבורת רכב. ובכלי חבלה בחומרי במרגמות,

 )עוזי ברמן דב היה הבאים בין השפלה. מן גם הגיעה
 את שעזב ,89 בגדוד א׳ פלוגה מפקד סגן חג׳ינג׳י(,

 על להילחם ובא "אלטלנח" הפגזת לאחר פלוגתו

 יוסף עין־כרם. על בקרב נהרג עוזי ירושלים. שחרור

 שהצטרפו לח״י של הג׳יפים עם בא )ינאי( מנקב

 אנשי המשיכו בורמה" ב״דרך בורמה". "דרך לפתיחת

 ללוחמים ונשק אספקה להעביר השפלה מן לח״י

 אשר וצה״ל, ה״הגנה" התנגדות אף על בירושלים,

בירושלים. לח״י כוחות מהתחזקות פחדו

 הקרב מחלקת פעלה הראשון הקרבות בחודש אם

 שמפקדיה משום עצמאי, באופן בירושלים לח״י של

 של והרת־אסון השגויה האסטרטגיה את לאמץ סירבו

 השנייה ההפוגה תום לקראת הרי שאלתיאל, דוד

 בירושלים לח״י של הצבאית החטיבה מפקדי ניאותו

 הנשק ובכמות לוחמיה במספר בינתיים שהתעצמה -

 ה״הגנה" של המבצעי בתכנון להשתלב - והתחמושת

 עליה שיוטלו משימות עצמה על ולקבל בירושלים

 הראשונה משימתם בעיר. ה״הגנה" מחוז מטה מטעם

 )"צריף בית־מזמיל כיבוש הייתה לח״י כוחות של

 יובל(, קרית )היום ירושלים בדרום־מערב הפח"(

 הערבים. השכירים לבין עין־כרם בין הקשר על ששלט

 ביולי( 10) בתמוז ג׳ שבת, בליל שנערכה בהתקפה

 )עוזי ברמן רב ובראשם לח״י אנשי חמישה נהרגו

 עם מוקש על עלה אשר הפלוגה, מפקד הג׳ינג׳י(,

 פינו הערבים גם נסוגו. לח״י כוחות ההתקפה. תחילת

 מאחר אך ההתקפה. יעד הושג ובזה וברחו, המשלט את

 הערבים על־ידי חזרה נכבש אויש, לא שהמשלט

 השתתפו בירושלים לח״י לוחמי ימים. כמה כעבור

 ונועד ביולי 17 ליום אור שנערך ״קדם״, במבצע

 השנייה ההפוגה כניסת לפני העתיקה העיר את לשחרר

 "בית גדוד (1) המבצע: השתלשלות וזו לתוקפה.

 הר־ ליד החומה לפריצת נערך ה״הגנה" של חורין"

 כוחות (2) בחומה. לחדור הצליח לא הקונוס אך ציון,

 של מאחז ותפסו החדש השער דרך פרצו אצ״ל

 מאחר לסגת נאלצו אך מרובעים, מטרים כחמישים

 אמורים לח״י כוחות (3) הגיעה. לא מתקיפים שתגבורת

 בניין ליד קונוס מתקן באמצעות החומה את לחדור היו

 ציווה אז פעל. לא המתקן כאן גם אך "האחים",

 להפסיק בירושלים, הכוחות מטה מפקד שאלתיאל,

 כניסת בגלל והמטכ״ל, בן־גוריון פקודת לפי האש, את

לתוקפה. ההפוגה

 תשע־ במשך הערבים בידי נשארה העתיקה העיר

 הימים. ששת במלחמת ושוחררה נוספות שנים עשרה

 חלק בו שלקחה האחרון הקרב היה "קדם" מבצע

 ירושלים. העיר בתחום לח״י של מאורגנת קבוצה

 120 ״קדם״ מבצע לאחר עמדו בעיר לח״י לרשות
 בשחרור להשתתף תקוותם מחלקות. בארבע לוחמים

 דיין במשה הוחלף ששאלתיאל אחרי העתיקה העיר
 כוחות עם הפעולה משיתוף מאוכזבים נכזבה. -

 המזל לרוע במתנותיהם. לח״י לוחמי התכנסו ה״הגנה",

 פריזנט לאה בהן שנהרגו נשק, תאונות מספר גם אירעו
 )זמיר(, שיינויים דוד )כוכבה(, פריד מרים )אריאלה(,

 יצחק הקטן(. )עוזי קרואני ואפף )׳מיכאל׳( שלום בנימין
ירושלים. על בהפגזה נפל )יששכר( מימרן

 ירושלים שטחי על צבאי ממשל הכרזת עם

 לכאורה נתמלאו צבאי, מושל ומינוי המשוחררים

 היה זה ובמצב בעיר, עברי שלטון על לח״י שאיפות

 החטיבה את ולפרק מנשקו להתפרק אמור הארגון

 מאות שעשו כפי בצה״ל, ולהשתלב העצמית הלוחמת

 והחששות בהנהגה שאי־האמון אלא בשפלה. לוחמיו

 ולניתוקה ירושלים לבינאום ברנדוט מזימות מפני

 השורות, בקרב התנגדות עוררו ישראל ממדינת

 עצמאית לוחמת חטיבה של בקיומה תמכו וחבריהן

 כעל ירושלים על ישראל ממשלת הכריזה לא עוד כל

 אוגוסט חודש בראשית מהמדינה. נפרד בלתי חלק

 יצחק עם שיחות לח״י מרכז בהסכמת התקיימו 1948

 לח״י של הלוחמת החטיבה התפרקות בדבר גרינבוים

 כי למרכז הודיע בירושלים לח״י מפקד בירושלים.

 החטיבה אנשי מוחלט, באופן לפירוק יידרשו אם

 תשובת את ביקש הוא בכוח. להתנגד עשויים הלוחמת

 בירושלים לח״י שאנשי למקרה לעמדתו, המרכז

 משא ניהול על החליט המרכז למחתרת. לרדת ייאלצו

 בירושלים, לח״י פירוק על ישראל ממשלת עם ומתן

161 בחיסולם רצה בן־גוריון כי נכשל ומתן המשא אך



 בתוך לוויתורים. מוכן היה ולא ואצ״ל לח״י של הגמור

 ועצמאי גדול לוחם גוף להחזיק מקום שאין הוחלט כך

 לבצע שעשוי קטן גוף רק לקיים יש אלא לח״י, של

 פעולות עוינים, זרים גופים נגד פעולות בעתיד

לבצע. תוכל לא חוקית שממשלה

 במחנות. לח״י כוחות את לדלל החל לח״י מפקד

 במתווך ההתנקשות תכנית נרקמה כבר זו בתקופה

 בסודה. היו ישירות בה המעורבים שרק ברנדוט, האו״ם

 בידי 1948 בספטמבר 17ב־ ונהרג נורה ברנדוט

 "חזית לעצמם שקראו לח״י, יוצאי מתנקשים

 בצבא הוכרז ברנדוט של מותו היוודע עם המולדת".

 את לפרק החליטה הזמנית הממשלה כוננות. מצב

 לח״י אנשי את לעצור בירושלים, המחתרת ארגוני

 האולטימטום את קיבל אצ״ל בסיסיהם. את ולתפוס

 להתגייס החליטו בירושלים ואנשיו הממשלה של

 פירוקם לח״י, מחנות שלושה של תפיסתם עם לצה״ל.

 הקץ למעשה בא בירושלים, אנשים כמאה של ומאסרם

 ישראל חירות לוחמי של המחתרתי קיומם על

 להתקיים המשיכה החוף שבשפלת בעוד בירושלים,

 החנינה חוק לחקיקת עד לח״י, של מאונם" "מחתרת

הכללית.

 לח"׳ של פריצה ניסיון - ירושלים

העתיקה העיר לתוך

 במאי 13ב־ מירושלים הבריטי הצבא של פינויו עם

 האזורים על היהודיים הכוחות והשתלטות 1948

 ישראל חירות לוחמי זינקו "קלשון"(, )מבצע שהתפנו
 לחדור העמיקו טורים ובשני אלה, אזורים לעבר

 האוטובוסים חברת בנייני את כבשו הם אליהם.

 אגפיו, שני על ברקליס בנק ואת הערבית הלאומית

 בליל נוספים. לכיבושים כוחותיהם את וערכו התבצרו

 נציגי בין פגישה נערכה הכיבושים, גמר עם שבת,

 בפגישה ירושלים. במחוז ה״חגנח" מפקד לבין לח״י

 החזית, כל לאורך פעולה לתאם לח״י נציגי דרשו

 לפתוח במטרה המרכזי בשטח בזק בהתקפות ולהתקדם

 הנציגים מהמצור. ולשחררה העתיקה לעיר הדרך את

 פעולת וכי הערבים בקרב המבוכה גדולה כי הדגישו

 שפשע וברור מוחלט, ובוהו תוהו יצרה לח״י של הפתע

 לערוך לערבים בכך ולאפשר ולחכות להמשיך הוא

 שאלתיאל דוד ה״הגנה" מפקד מחדש. כוחותיהם את
 בעיר המזון כמות כי בטענה פעולה, לתאם סירב

 לחשוש אין וכי כוחות, די שם יש כי מספקת, העתיקה

 למשורייני שאין היות הערבים על־ידי לכיבושה

 לח״י נציגי הזהירו סירובו לנוכח לשם. גישה הלגיון

 בהקדם יתבצע לא אם כי והדגישו ה״הגנה", מפקד את

 האחיזה עלולה העתיקה, העיר לשחרור זה חשוב צעד

 עציון. גוש של כסופו יהיה וסופה ליפול שם היהודית

 סירב ואף לח״י אנשי לאזהרת שעה לא ה״הגנה" מפקד

 כבדים, נשק כלי של מינימלית כמות לרשותם להעמיד

עצמם. בכוחות דרכם את לפלס יוכלו שהלוחמים כדי

 כי - במערכה בודדים לח״י לוחמי היות למרות

 להתקדם לא החליטו האחרים הצבאיים הגופים

 הבריטים על־ידי שפונו בניינים בהחזקת ולהסתפק

 שחר עם באייר ב׳ שבת ביום לח״י לוחמי התקדמו -

 הם שכם. ושער יפו שער לעבר ראשי־חץ בשני

 התנהל קשה וקרב למשנהו, אחד מבנים מגוש התקדמו

 ובכל סימטה בכל ערבים, פורעים מאות לבין בינם

 שהיו הכוחות כל את לחזית הטיל האויב בשטח. בניין

 להלום לח״י לוחמי יכלו לא הכבד הנשק בלי ברשותו.

 לעיר לחדור כדי המכרעת המכה את ולהנחית בו

 שהיו הבניינים על השתלטה לוחמים קבוצת העתיקה.

 הנצורים היהודים נראו לחומה מעבר הבריטים. בידי

 להבקיע ומנסים לוחמים כשהם היהודי הרובע בתוך

 החלה הערבים בין היהודים. שבידי העיר אל דרך

 ביקש הקבוצה, מפקד )יעקב(, חוברמן יששכר בהלה.

 בראש לחדור לנסות החליט כשסורב אך לפרוץ, עזרה

 נסים מרדכי יעקב, נפלו ובקרב נכשל הניסיון קבוצתו.
 ממיה ורפאל )עפרה( זלצר רחל )יהושע(, חלפר

לוחמים. ושניים שלושים ונפצעו )גבריאל(,

 מטה עם לח״י מפקדת התקשרה השבת יום בצהרי

 המסחרי, המרכז את לכבוש ממנו ודרשה ה״הגנה"

 בלבד זו לא זה, מקום כיבוש על־ידי מאדם. ריק שהיה

 התחבורה את ומשתקים יפו שער את כובשים שהיו

 את מחלישה הייתה החזית שהרחבת אלא הערבית,

 לח״י כוחות שבשליטת בקטע הערבית ההתנגדות

 מטה תשובת העתיקה. העיר אל לפרוץ להם ומאפשרת

 שבמהלכן גורליות, שעתיים של באיחור באה ה״הגנה"

 החומה. ליד הקיצוניות בעמדות לח״י לוחמי החזיקו

 לכם לתת מוכנים "אנו קצרה: הייתה ה״הגנה" תשובת

 צריכה זו כי אפ״ק, לבנק עד שתיסוגו בתנאי עזרה,

 זו תשובה למרות ביותר". הקיצונית העמדה להיות

 שסוף בתקווה הערב, עד מעמד לח״י כוחות החזיקו

 הם אף וייכנסו המצב את אחרים כוחות ישנו סוף

 לח״י שלוחמי לאחר שעות ושמונה ארבעים למערכה.

 בהתקפה הערבים פתחו ההסתערות פעולת את הפסיקו

 אחר עמדה לכבוש והחלו העתיקה העיר יהודי על

 להחזיק עוד יכלו לא היהודי ברובע הלוחמים עמדה.

 על ומתן במשא לפתוח נאלצו הרובע וראשי מעמד,

 הצורך על לחשוב ה״הגנה" מצביאי החלו אז רק כניעה.

 מידי לשחררה כדי ירושלים חומות על להסתער

 לחזק הערבים הצליחו בינתיים אך הערביות. הכנופיות
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 יוכלו שלא כך כל בטוח היה ה״הגנה" שמפקד הערבי,

 עלתה המערכה לשם. הגיעו העתיקה, לעיר לחדור

 העתיקה בעיר היהודי הרובע מגיני רבים. בקרבנות

 הלגיון על־ידי בשבי ונלקחו 1948 במאי 28ב־ נכנעו

הערבי.

מלכודת פעולת ירושלים,

 בשכונת לח״י אנשי הכינו 1946 בספטמבר 9ב־

 לשוטרים מתוחכמת מלכודת בירושלים הבוכרים

 באחת הוטמן נפץ בחומר ממולא חלב כד בריטים.

 כאילו ושבים לעוברים שייראה כך בשכונה, החורבות

 הכד את להטמין כדי שם שחפרו מחתרת אנשי

 טלפונית ידיעה בעקבות ונמלטו. בעבודתם הופרעו

 אחר לתור בריטים שוטרים יצאו למשטרה, שנמסרה

 התפוצץ, הוא הכד את להזיז כשניסו הנשק. מחסן

 בריטים, סרג׳נטים שני נהרגו מההתפוצצות וכתוצאה

 ביותר החשובים המומחים מן - וחלדט איסטון

 המחתרת, בארגוני למלחמה דובולשת במרכז

 אנשים זיהוי ועל בבתים החיפוש על והממונים

הבירה. ברחובות

9.11.1946 בירושלים, הבוכרים שכונת מוקש־המלכודת, פיצוץ מקום
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הכד
 ואצ״ל אצ״ל של נבחרים מסמכים בו שהוטמנו כד

 בשנת )יאיר( שטרן אברהם על־ידי )לח״י( בישראל

1941.
 על הבריטית המצור כשטבעת ,1941 קיץ בשלהי

 יום!! את יאיר אליו זימן ונתהדקה, הלכה הארגון חברי

 חתומות מעטפות צרור לידיו ומסר מקורבו ברושי

 אצלו. שנשמרו אצ״ל מארכיון מסמכים ובתוכן בשעווה,

 הרמטי באופן שנסגר גדול, חלב לכד הוכנסו המעטפות

בתל־אביב. 95 דיזנגוף ברחוב בית בחצר והוטמן

 אחיו שטרן, ודוד ברושי יוסף על־ידי נחשף הכד

 מתוך יחיד שריד נשאר זה כד .1958 בשנת יאיר, של

 בתל־אביב שונים במקומות שהוטמנו כדים מספר

 את או המסמכים השמדת את למנוע כדי ובסביבתה,

הבריטים. בידי נפילתם

 של ותעודות מסמכים מאות כשלוש הוטמנו בכד

 מכתבים, וביניהם )לח״י(, בישראל" ו״אצ״ל אצ״ל

 שידורים, מפקדה, הודעות כרוזים, מאמרים, תזכירים,

 מהתקופה והסברה, תעמולה ופרסומי הדרכה חוברות

 התעודות מרבית .1941 יולי עד 1937 אפריל שבין

 שחל הארגונים, שני בין הפילוג שלפני מהתקופה הנן

 כמזכיר יאיר שימש שבמהלכה תקופה ,1940 בקיץ

 המסמכים מרבית החוץ. קשרי על וכאחראי אצ״ל מטה

 העברית, בשפה נכתבו בהעתק או במקור שנמצאו

 הודפסו רובם וגרמנית. צרפתית באנגלית, ומיעוטם

יד. בכתב נכתבו ומיעוטם כתיבה במכונת

 ה״הגנה"; עם הסכמים נמצאו התעודות בין

 בנושא רזיאל ודוד ז׳םוטינםקי זאם בין התכתבות

 מסמכים הרוויזיוניסטית; לתנועה אצ״ל שבין היחסים

 פרקים ראשי לרבות הבריטים, עם אצ״ל יחסי שעניינם

 המשטרה מפקד סונדרם, א׳ לבין רזיאל דוד בין להסכם

 "עיקרי של נוסחים וכן ישראל; בארץ הבריטית

 כביטוי יאיר על־ידי שנוסח הצהרתי חיבור התחייה",

 אידיאולוגי בסיס ושימש הלאומי עולמו להשקפת

 ולמען הזר הבריטי בשלטון במלחמה ללח״י ופוליטי

בארץ־ישראל. העברי השלטון

 על־ וקוטלגו נרשמו פוענחו, והמסמכים התעודות

 בארכיון ונשמרו יאיר, של אחייניתו שטרן, אמירה ידי

יאיר". ב״בית לח״י

צה״ל. לארכיון המסמכים הועברו 2003 בשנת

גירוש מבצע - שלג" "כדור

(OPERATION SNOWBALL)
 המעצר למחנות ואצ״ל לח״י עצירי גירוש מבצע

.1947 למאי 1944 אוקטובר בין באפריקה
 שתי שביצעו פעולות לאחר בא הגירוש מבצע

 את לדרדר החלו ואשר ,1944 שנת במהלך המחתרות

 הצעתו פי על הבריטי. השלטון של הביטחוני מצבו

 ג׳ון העליון הנציב וממלא־מקום הראשי המזכיר של

 הבריטי, והקבינט הצבא מפקדת על־ידי שאושרה שאו,

 לוחמי 251 מטוסים על 1944 באוקטובר 18ב־ הועלו

באריתריאה. סמבל למחנה והוטסו מחתרת

 הבריטי השלטון ביצע הראשון המשלוח לאחר

 439 גורשו הכול בסך נוספים. משלוחים אחד־עשר
עצורים.

תש״ב בשבט כ"ה
 הבולשת קצין בידי )יאיר( שטרן אברהם נרצח זה ביום

 )כיום בתל־אביב 8 ב׳ מזרחי ברחוב מורטון, ג׳ הבריטי
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 יאיר. של להירצחו שנתי זיכרון יום הוא בשבט כ״ה

 בבית קבורתו, במקום שנה מדי מתקיים האזכרה טקס

 הממלכתי בטקס גבעתיים. בנחלת־יצחק, העלמין

 הממשלה נציגי המדינה, נשיא לרוב משתתפים

 משפחותיהם בני לח״י, לוחמי של רבות ומאות והכנסת,

יאיר. של ודרכו זכרו ומוקירי

-(1925) )אילנה( גאולה כהן
 בתל־אביב נולדה לח״י. של השידור תחנת קריינית

 "בלפור" בבית־הספר למדה .1925 בדצמבר 18ב־

את המשיכה ללח״י. הצטרפה 1943 בסוף בתל־אביב.

 משם סולקה אך "לוינסקי", למורות בסמינר לימודיה

 המחתרות. ארגוני בזכות דעתה את שהביעה לאחר

 בין למחתרת. וירדה הוריה בית את עזבה 1945 בשנת

 השידור תחנת של קריינית שימשה תפקידיה יתר

 שידור בעת הבולשת על־ידי נעצרה היא החשאית.

 בבית־ לנשים הסוהר לבית הועברה ,1946 בפברואר חי
 ניסיונות שני לאחר מאסר. שנות לתשע ונידונה לחם

 מבית 1947 באפריל להימלט הצליחה כושלים בריחה

 מאכו־ ערבים בסיוע בירושלים, הממשלתי החולים

 נישאה היא במחתרת. מלאה לפעילות וחזרה גוש,

לח״י. של הבולטים מהמפקדים )אדם(, הנגבי לעמנואל

 לימודיה את סיימה המדינה קום לאחר

 "סולם". מערכת חברת הייתה העברית. באוניברסיטה

 חברת לוחמת". של "סיפורה ספרה את ופרסמה כתבה

.1978-1969 בשנים החרות תנועת
 העלאת למען במאבק פעילה הייתה כהן גאולה

 בתנועת ייסדה 1970 בשנת ברית־המועצות. יהודי

 היהדות, ללימודי הלאומית המדרשה את החרות

ולח״י. אצ״ל המחתרות ותולדות הציונות

 במאבק חלק נטלה אמונים" ב״גוש כפעילה

 מטעם השמינית לכנסת נבחרה ביש״ע. ההתיישבות

 והקליטה העלייה ועדת את הקימה ה״ליכוד", רשימת

 התנגדותה בשל .1992 עד כנסת כחברת וכיהנה

 ,1978 בשנת מ״הליכוד״ פרשה דייוויד״ ״קמפ להסכמי
 "התחייה". תנועת את הקימה נוספים חברים ועם

 לגור 1981 בשנת עברה מסיני נסיגה למניעת במאבקה

"התחייה". תנועת מטעם כנסת כחברת כיהנה בימית.

 ישראל", בירת ירושלים יסוד: "חוק את יזמה

 1990 בשנת אתיופיה. יהודי העלאת למען ונאבקה
שמיר. יצחק של בממשלתו המדע שר כסגן כיהנה

 ובעלת ב״מעריב" טור בעלת השישים שנות מאז

 העמותה כיו״ר מכהנת ישראל". ב״קול אישית פינה

גרינברג. צבי אורי למורשת

 חיים. מפעל על ישראל" ב״פרס זכתה 2003 בשנת

ישראל. בממשלות ושר כנסת חבר הנגבי, צחי בנה,

(1986-1922) )שבסל( יהושע כהן
 מלחמת אש גחלת על ששמר ישראל, חירות מלוחמי

 בפתח־ 1922 בשנת נולד יאיר. רצח לאחר החירות

"מכבי". חבר היה בנערותו בכפר־סבא. התחנך תקווה.

 ארבע־ בגיל "תחכמוני". ובתיכון דתי בבית־ספר למד

 1938 בשנת )אצ״ל(. הלאומית״ ל״חגנח הצטרף עשרה
 הפילוג עם הערבים. נגד תגמול בפעולות השתתף

 בין היה יאיר רצח אחרי ללח״י. הצטרף באצ״ל

הבריטים. מידי לחמוק שהצליחו היחידים

 מודעות לוחות גבי על התנוססה שתמונתו למרות

 הלוחמים, שרידי את כפר־סבא בפרדסי ליכד הוא -

 הבריטים המשטרה קציני נגד הנקמה פעולות את וניהל

 המשטרה אחרים. ולוחמים יאיר ברצח קשורים שהיו

 ההתנקשות על פיקד 1944 בשנת ראשו. על פרס קבעה

 למחנות והוגלה 1944 בשנת נעצר העליון. הנציב בחיי

 של הגדולה בבריחה השתתף באפריקה. המעצר

 הוא למעצר. והוחזר נתפס, גולים, וארבעה חמישים

 ירושלים בחזית לפעילות חזר ,1948 ביולי לארץ שב

 פירוק אחר כרנדוט. הרוזן בחיי בהתנקשות והשתתף

קצינים. קורס וסיים לצה״ל התגייס לח״י
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 תשמ״ו באב בג׳ נפטר בן־גוריון. של וידידו

 שנפטרה לח״י, חברת לנחמה, נשוי היה (.8.8.1986)

ובת. בן להם לכן. קודם שנה

השרון"( "פרדסי ערך גם )ראה

יאיר כוכב
 התיכון(, )השרון הקטן" "המשולש באזור יהודי יישוב

 ק״מ כחמישה־עשר והשומרון, השרון בין בגבול

 של שמו על קרוי היישוב לכפר־סבא. צפונית־מזרחית

לח״י. מחולל שטרן, אברהם - יאיר

ליישוב בכניסה - יאיר כוכב

 מקרב חברים קבוצת יזמה היישוב הקמת את

 משקי באמצעות איתן, מיכאל בראשות חירות" "צעירי

 ועדת החליטה 1980 ביוני .1979 בשנת חירות־בית״ר,

 החקלאות שר בראשות התיישבות לענייני השרים

 הוחל 1981 ובשנת היישוב, הקמת על שרון אריאל

 נערך הקבע ליישוב הפינה אבן הנחת טקס בבנייתו.

.1983 בספטמבר
 מעורבת אוכלוסייתו תושבים. 5,5כ־סס ביישוב

 חדשים, ועולים הארץ ילידי דתיים, חילוניים, -

 משרד ועובדי עילית, מיחידות הקבע צבא משוחררי

הביטחון.

 השלטון של הכלכלי ההרס מדיניות - כלכלה

הזר
 והאנטי־ האנטי־ציונית מדיניותו לביצוע כהשלמה

 מדיניות בארץ־ישראל הבריטי השלטון הנהיג יהודית

 את לנצל )א( מטרות: שתי לכך היו כלכלית. הרס

 הכלכליים האינטרסים לטובת האוכלוסייה ואת הארץ

 של התפתחותה את להפריע )ב( הבריטים; של

 העצמאות לבניין יסוד המשמשת העברית, הכלכלה

העברית.
 הכלכלי ההרס מדיניות בעניין לח״י של העמדה

 לוועדה בתזכיר נסקרה בארץ הזר השלטון של
.1947 ביוני 26מ־ האו״ם של המיוחדת
הדברים. תמצית להלן

המטבע מזעעת א.
 המטבע על פיקוח מוסד היא המטבע" "מועצת

 הבריטיות המושבות נציגי כולם שחבריו הארצישראלי

 האוכלוסייה של נציג בה ואין הבריטיים, והבנקים

 הרזרבות את סודיות. המועצה פעולות הארצישראלית.

של מפוקפקים בשטרות המועצה משקיעה הכספיות
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 בטוחים בשטרי־ערך ולא נכשלות בריטיות מושבות

 מועצת הקציבה 1938 בשנת הארצישראלי. המשק של

 מתוך לא״י 200,000 של סכום הארץ למשק המטבע

 כשהמחזור ,1945 ובשנת לא״י, 5,500,000 של מחזור

 600,000 המועצה הקציבה לא״י, מיליון 50כ־ היה
לא״י.

זד מטכע על הפיקוח ב.
 שטרלינג ללירה קשורה הלא״י, הפלשתינאית, הלירה

 ההכנסות השטרלינג. גוש של המגבלות עליה וחלות

 תרומות או הייצוא תמורת דולרים, מיליוני עשרות של

 אלא לארץ־ישראל, זורמות אינן ארצות־הברית, יהודי

 ריאלי, בלתי בשער ללירות אותן הופכים שם ללונדון,

 קופת מתוך בהרבה. קטן שערכו הרשמי, השער לפי

 מקציבה בריטניה הארצישראלי, הייצוא של הדולרים

 סחורות קניית לשם לארץ־ישראל מעטים סכומים

 להכנסותיה, יחס שום ללא השטרלינג, לגוש מחוץ

 את לספק ארץ־ישראל את הממשלה מכריחה ובכך

 בשער הפרש בגלל הבריטי. בשוק קניות על־ידי צרכיה

 מופרזים מחירים הישראלי המשק משלם השטרלינג

 בריטניה מקציבה שני מצד מבריטניה. הייבוא בעד

 מוצרי לקניית ערב, לארצות נדיבה ביד דולרים

 התומכים הערביים השליטים עבור בזול מותרות

בשלטונה.

בחר-חוץ על הפיקוח ג.

 מדיניות בריטניה נקטה השנייה העולם מלחמת לפני

 הארץ, את שהציפו )דמפינג( זולות סחורות של ייבוא

 בתחרות לעמוד המקומית התעשייה מצד יכולת מבלי

התפתחותה. קצב את שהאט דבר - זו

 להטיל כדי בריטניה ניצלה המלחמה תקופת את

 המדיניות במסגרת הסחורות ייבוא על חמור פיקוח

 למניעת מכוונת שהייתה השלטון, של הכללית

 ייבוא רק הורשה השיטה לפי המשק. של התפתחותו

 חפצי של וייבוא בארץ( גם )שיוצרו מוגמרות סחורות

 חומרי של ייבוא על השלטון הקשה בבד בד מותרות.

 סחורות ושל התעשייתי הציוד לחידוש ומכונות גלם

 שלילי מסחרי מאזן יצר זה מצב בארץ. מיוצרות שאינן

 ואלמלא ייבוא, שלישים שני כנגד ייצוא שליש של

 גורם השלילי המאזן היה לארץ, יהודי פרטי הון ייבוא

מוחלטת. כלכלית לפשיטת־רגל

דממיד; מקד ד.
 ייבוא המכוונת הזר, השלטון של החוץ סחר מדיניות

 העלאת על גם משפיעה מופרזים, במחירים סחורות

 לסכסוכי וגורמת המחירים, עליית ועל העבודה שכר

 במשק. עבודה שעות אלפי איבוד שתוצאתם עבודה

 בחודש בארץ. המחיה ביוקר חדה לעלייה מביא זה כל

 287ל־ המחייה יוקר של האינדקס עלה 1947 מרס
המלחמה. שלפני התקופה לעומת נקודות

חשמרלינג יתרות ה.

 140כ־ בלונדון הצטברו ולאחריה המלחמה בתקופת
 הייתה שלא הארצישראלי, המשק מן לא״י מיליון

 היה זה מסכום חלק פרודוקטיבית. אפשרות בשבילו

 בשנים לארץ־ישראל שהועבר ולאומי פרטי עברי הון

 כסף המלחמה. בתקופת שנמכרו סחורות וממחסני אלה

 והממשלה הבנקים על־ידי והוקפא לאנגליה הגיע זה

 לא סחורות, לקניית בו להשתמש ניתן ולא הבריטית,

 הקפאת באנגליה. גם אלא השטרלינג לאזור מחוץ רק

 למשק עצום כספי להפסד גורמת אלה עצומות רזרבות

העברי. במשק מורגשת ותוצאתו הארצישראלי,

מסים ו.

 בארץ־ישראל. העברי האזרח על מוטל כבד מסים עול

לשנה. משנה וגובר הולך זה עול

לעומת ממכס המסים הוכפלו 1947-1946 בשנת

 בשנת השלטון שהנהיג ההכנסה מס .1945 -1946

 לעומת לא״י, אלף 200 לקופתו הכניס 1942-1941

 לא״י. מיליון 3ל־ המס הגיע שבה 1946-1945 שנת

רכוש. מס לגבי כן

 סכום האוכלוסייה מן השלטון גבה 1946-1945 בשנת

 לא״י מיליון 5כ־ לעומת במסים, לא״י מיליון 20 של

 חייבת לממשלה המסים מלבד .1938-1937 בשנת

 למוסדות מקבילים מסים לשלם היהודית האוכלוסייה

 סוציאלית, ועזרה בריאות חינוך, אספקת לשם הלאומיים

על־ידיו. הנגבים מהמסים מספק השלטון אין אשר

ריבוי שלמון של תקציב ז.

 של תקציב הוא בארץ־ישראל הבריטי השלטון תקציב

 שהשלטון לא״י מיליונים עשרות תמורת דיכוי. שלטון

 בעיקר לה מעניק הוא - האוכלוסייה מן בהם מוצף

בשנת שנה. מדי גדל זה סעיף סוהר. ובתי משטרה

 הכללי מהתקציב 40% זה שירות היווה 1946 -1947

 מכלל 50% זה בסעיף הוקצבו 1948-1947 ובשנת

 ,4% הוקצבו חינוך שירותי עבור זה, לעומת התקציב.
 5%כ־ ציבוריות לעבודות ,5% סוציאלית לעזרה

.20%כ־ פיתוח ולשירותי
 שלטון שהוא הזר, השלטון הארץ מן כשיסולק

 במשטרה, בצבא, צורך יהיה לא וכלכלי, לאומי דיכוי

 לחם אוכלי ובפקידים שכירים בבלשים סוהר, בבתי

 להוציא יהיה ניתן הארץ שתחסוך המיליונים ואת חינם,

 לבניין, עולים, לקליטת ולאוכלוסייתה, הארץ לפיתוח

ולבריאות. לחינוך התעשייה, לפיתוח
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ל
(1991-1919) ׳רוחם־איתן לבני,
 התגייס המפקדה. וחבר אצ״ל של המבצעים מפקד

 למנגנון הצטרף 1942 בשנת .1938 בשנת לאצ״ל

מרידוד. יעקב של פיקודו תחת הארגון של הקבע
 הארגון, כמפקד התמנה בגין כשמנחם ,1944 בשנת

 המחץ, ויחידות הקרב יחידות של למפקדן לבני התמנה

 לקצין לבני היה "המרד" הכרזת עם א׳. גונדר בדרגת

 ופיקד רבות פעולות בתכנון השתתף הראשי. המבצעים

 מתקני על ההתקפה במהלך ,1946 באפריל 2ב־ עליהן.

 בחולות חייליו ואחד שלושים עם ונאסר נתפס הרכבת,

 עכו. בכלא מאסר שנות לחמש־עשרה ונידון בת־ים

 בין והיה הפורץ הכוח מפקד שימש הכלא בפריצת

 לתכנן לאירופה נשלח שחרורו אחרי המשוחררים.

בריטיות. מטרות נגד מבצעים

 לצה״ל והתגייס לארץ חזר המדינה הכרזת עם

 המדינה קום לאחר "גבעתי". בחטיבת 57 גדוד כמפקד

 כנסת כחבר ושימש החרות" "תנועת מקימי בין היה

 כנסות, בשלוש הליכוד" "תנועת ומטעם מטעמה

 בשנת נפטר (.1984-1974) העשירית עד מהשמינית

1991.

 המלאכה בתי על התקפה - לוד

הברזל מסילות של

 המרי "תנועת במסגרת לח״י של הראשונה הפעולה
 כוחות עם יחד 1945 בנובמבר 1ב־ שבוצעה העברי״,

 )ארנון(, הגלילי שאול פיקד לח״י לוחמי על אצ״ל.
 הקטרים את לפוצץ היה ותפקידם לטרון, מבורחי

 הרכבת תחנת שבתחום המלאכה בתי ליד החונים

 הפעולה, מפקד היה אצ״ל, איש לבני, איתן בלוד.

סגנו. שימש וארנון

 בילינסון החולים בית ליד מהפרדס יצאו הלוחמים

 הלוחמים טעו מוקדמים סיורים למרות בפתח־תקווה.

 הליכה של רבות שעות לאחר ורק הלילה, בחשכת

 חתכו הפורצים ליעדם. הגיעו מכשולים, רבת מייגעת,

 שהיו אלה נכנסו ואחריהם פנימה, וחדרו הגדר את

 שעטו החבלנים המלאכה. בית על להשתלט אמורים

 הם עבר. מכל ניתכות החלו שיריות בעוד קדימה

 מוקשים הטמינה האחת קבוצות: לשתי התחלקו

 בתוך הימנית, בשורה והשנייה השמאלית בשורה

 התפוצצות נשמעה לפתע המסבים. בין או הדוודים

 הפיקוח מגדל מטר: כמאתיים של ממרחק אדירה

 לסירוגין התפוצצויות נשמעו כך אחר מיד התפוצץ.

 אש של סמיך עמוד זה. אחר בזה התפוצצו והקטרים

 מכל של התפוצצותו על העיד על אל שהתנשא ועשן

הדלק.

 להתקפה הראשון והניסיון כראוי פעלו המטענים

 הוכתר האויב יעדי על אצ״ל עם פעולה בשיתוף

 יששכר אצ״ל איש נפל המתקיפים מן כי אם בהצלחה,
 חבר )רמי(, פייגלוביץ צבי משה(. )סמל )דרבי( דגמן

 שידע מבלי ארוכה, דרך כברת גופתו את סחב לח״י,

 מצא הוא בנסיגתו מכבר. זה נשמתו את הוציא שמשה

 לתל־אביב. בשלום הגיע ולמחרת בן־שמן בכפר מקלט

 ברזל ופסי גשרונים ה״הגנה" פוצצה הלילה באותו

בארץ. רבים במקומות

 ולא הרכבות, למשק קשה מכה היוותה הפעולה

השלטון. של ליוקרתו - מזה פחות

 בן־משה יצחק בפעולה השתתפו לח״י מטעם
 )רמי(, פייגלוביץ צבי )ארנון(, הגלילי שאול )בצלאלי(,
 חיים )אורי(, רדומיסלבסקי משח )דיל(, קרילח אברהם
)עלי(. שומרון דוד )פתחיה(, ריבנבך 170



1.11.1945 בלוד, הרכבת ובתחנת הברזל במסילות החבלה לאחר

בירושלים לח"׳ של זיכרון לוחות

 להנצחת "העמותה עם בשיתוף ירושלים, עיריית
 הציבה וחלליהם" )לח״י( ישראל חירות לוחמי מורשת

 לח״י של הבולטים הקרבות באתרי זיכרון לוחות עשרה

בירושלים.

 רוממה; כרם; עין דרור; מחנה האתרים: אלה

 לח״י; של השידור תחנת ריץ; קפה וגן; בית ליפתא;

קטמון. המוסטאשפה; העיר; במרכז הנשק מחסני

ברמת־גן לח"׳ של זיכרון לוחות

 )לח״י( ישראל חירות לוחמי מורשת להנצחת "העמותה
 רמת־גן, עיריית עם בשיתוף והציבה, יזמה וחלליהם"

 שונים במקומות שהיו האירועים לזכר זיכרון לוחות

בעיר:

 בתקופת גתל־ליטזינבקי(: תל־השדמד הטחנה הכניסה

 מחנה כאן היה בארץ־ישראל הבריטי המנדט שלטון

 רכישת לצורך לח״י לוחמי על־ידי שהותקף צבאי,

 גרנק יעקב פיקד המבצע על המלחמה. להמשך נשק
הבלונדיני"(. )"דם

 מרכז חבר )"מיכאל"(, שמיר יצחק :209 רחובחרוא״ח
 מצא הבריטית, הבולשת על־ידי מבוקש שהיה לח״י,

 מזרע, המעצר ממחנה שברח אחרי זה בבית מסתור
 נערכו כאן זמנית. במפקדה שימש הבית .1942 בשנת

 החלטות ונתקבלו המרכז של ודיונים התייעצויות

לח״י. של מחדש לארגון מכריעות

 הוסתרה הגג, על בחדר זה, בבניין :17 רוקח דהזב

 חירות לוחמי של החשאית השידור תחנת ופעלה

 העברית". המחתרת "קול של קולו בקע מכאן ישראל.

 ראש לימים שמיר, יצחק - ״מיכאל״ חנך התחנה את

 לאומה, ב״ברכה השידור את שפתח ישראל, ממשלת

העברית". המחתרת מעומק

 מטה שימש זה בית :15 חקציר רחוב אסלבויס, חווילת

 בתקופת ,1946־1944 בשנים לח״י מרכז של הפעולות

 ישיבות נערכו כאן בארץ־ישראל. הבריטי השלטון

 לח״י. פעולות לביצוע הוראות יצאו ומכאן מרכז,

 ילין־ נתן - ״גרא״ של מגוריו כמקום שימש המקום
 המעצר ממחנה בריחתו לאחר לח״י, מרכז חבר מור,

.1943 בנובמבר 1ב־ בלטרון
 שכן זה בבניין :34 חקשת רחוב "סצילן", חחוליס בית

 הבריטי השלטון בתקופת "פעילן". החולים בית

 במהלך שנפצעו לוחמים בו אושפזו בארץ־ישראל

 בית ועובדי הרופאים הזר. השלטון נגד פעולותיהם

 ובסכנת לחץ בתנאי רבה במסירות בהם טיפלו החולים

להם. הודות ניצלו מהלוחמים רבים חיי מאסר.

 ליכטר, בית עמד כאן חיחלומיב: בורסת מול ליבסר, בית

 השלטון בתקופת לח״י מחתרת של חשוב מרכז ששימש

 מסתור מקום בונקר, נבנה בבית בארץ־ישראל. הבריטי

 נערכו כאן לח״י. מרכז חבר )שייב(, אלדד ישראל לד״ר

 המרכז. חברי של ופגישות אידיאולוגיים קורסים

 שמואל התעשיין של ביתו זה, בבית :7 סרוג רחוב
 "ארגמן", החרושת בית של והבעלים המייסד זקם, )בם(

/77 עם המרכז חברי של למפגשים ראשי מטה הוקם



 תשתית שהיווה זרות, מדינות ונציגי זרים עיתונאים

 לתהודה חשוב ונדבך מדיניות בפעולות חוץ לקשרי

לח״י. למחתרת כלל־עולמית

 שימש זה בבית הגג על החדר :8 חמעלות סמטת

 בארץ־ישראל הבריטי בשלטון המלחמה בתקופת

 מן רב, לאה. ורעייתו גרנק יעקב של מגוריהם כמקום

 נודע לח״י, של הפעולות מפקדי בין והבכירים הנועזים

 החדר הגבוה". "הבלונדיני או הבלונדיני" "רב בכינוייו

 מבצעיות. החלטות לקבלת המרכז חברי את שימש גם

 "לאן" רחוב פינת ז׳בוטינסקי ברחוב פייכזשק: ביזת

 פייבושק, בית עמד "עסיס", החרושת בית מול

 השלטון בתקופת לח״י מחתרת לרשות שהועמד

 מקום שימש הבית מרתף בארץ־ישראל. הבריטי

 יציאתם בטרם המחתרת לוחמי של חשוב התכנסות

 בפצועים. ולטיפול לנסיגה עורפי בסיס וכן לפעולות

 הלחימה. לצורכי וציוד מסמכים נשק, הוטמנו בחצר

 ביתו היה הזה הבית :64 קריניצי רחוב קריניצי, בית

 בשנים רמת־גן עיריית ראש קריניצי, אברהם של

 מחתרת לרשות על־ידיו הועמד הבית .1969-1940

 הוא בארץ־ישראל. המנדט שלטון בתקופת לח״י

 הוטמנו בחצר ולמבוקשים. לבורחים כמסתור שימש

 למחתרת. חיוני וציוד נשק כלי בהם שאוכסנו כדים

 השפעה בעלי גורמים לבין לח״י בין קישר גם קריניצי

המחתרת. מטרות לקידום

 בניהולם האזרח, בית :42 ביאליק רחוב חאזרח, בית

 לח״י מחתרת לרשות עמד דרורי, וישעיהו צפורה של

 התקיימו כאן בארץ־ישראל. הבריטי השלטון בתקופת

 מתחת ראשונה. לעזרה וקורסים אימונים פגישות

 ואמצעי נשק בו שאוכסנו סליק נבנה הקופה לרצפת

לחימה.
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 )מזל( בנאי יעקב התגוררו זה בבית :10 רחובחמתמיר
 הלוחמת החטיבה מפקד מזל, של ביתו חנה. ורעייתו

 רוב תוכננו כאן החטיבה. למטה הפך לח״י, של

 והפקת תכנון, הדרכה, לוחמים, מפגשי לח״י, מבצעי

לקחים.

בתל־אביב-יפו לח"׳ של זיכרון לוחות

 )לח״י( ישראל חירות לוחמי מורשת להנצחת "העמותה
 תל־אביב-יפו, עיריית עם בשיתוף הציבה, וחלליהם"

 שנפלו והחללים שהיו האירועים לזכר זיכרון לוחות

בעיר: שונים במקומות

 ולאצ״ל: ללח״י משותסיב זיברון לוחות

המחתרות. עצורי ישבו שבו ביפו, ביתחסוחר

 נחקרו שבו ,14 אילת ברחוב (c.i.d). חבולשת בניין

המחתרות. חברי מאות

 פרום׳ של מרפאתו בו שהייתה הבית ,3 דחזכשטדאדם
 המחתרות. בפצועי שטיפל המפורסם, המנתח מרכום,

.1943 בשנת לטרון בורחי עשרים מקלט מצאו זה בבית

לד/״י: של באתריב זיברון לוחות
 נשק מחסן בו שהיה אלנבי, ברחוב חנרול חבנסת בית

 .1946 ביולי 30ב־ הגדול בעוצר שנתפס לח״י של גדול
 נהרג שלידו ,95 אלנבי ברחוב ס.ק.או חסולני, חבנק

 )דם גרנק יעקב ונפצע ריבנבך מנחם לח״י חבר
 המחתרת. עבור כסף החרמת ניסיון בעת הבלונדיני(

 ונהרג שנורה במקום העולים(, )כיכר חמושבות ביבר

 בשוטרים התנגשות בעת לח״י, חבר צדוק, שלום

.1946 בדצמבר 30ב־ בריטים
 חבריטית חמוטסת חרוויזיח חיילי של חנייח מנרש

 התקפת לזכר סמואל, הרברט ברציף )"הכלניות"(,

.1946 באפריל 24ב־ המחנה על לח״י
 הבולשת על־ידי בו שנרצחו המקום ,30 רחובריזננוף

 ונפצעו ז׳ק, וזליג אמפר אכרהם לח״י חברי הבריטית

אליאב. לבשטיין ויעקב סבוראי משה
 ,221 דיזנגוף ברחוב תל-אביב צסון משטרת בניין

 לח״י חבר 1947 בנובמבר 4ב־ ונהרג נורה שלידו

 על־ידי שנתפס חבר לחלץ ניסיון בעת נחשון שלמה

השוטרים.

 חבר ונהרג נורה שם מאז״ח, ברחוב 33 מסי בית ליר

)אלישע(. אהרונסון ירחמיאל "י לח
 זליבנפקי, יהושע לח״י חבר של ביתו ,67 שבזי רחוב
 נפץ. חומרי לייצור לח״י של המלאכה בית בו שהיה

 הכנופיות מפקדת של מקומה ביבו, ח״סראיח" בניין

 חוליית על־ידי 1948 בינואר 4ב־ פוצץ אשר הערביות
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 של שידור תחנת בו שהייתה בית ,3 חיעדמד כ דחו

 .1946 בפברואר הבריטים על־ידי שנתפסה לח״י
 הראשונים הגיליונות בו שהודפסו הבית ,4 דחדבנא^ח

 באמצע - לח״י של הרעיוני הביטאון - ״החזית״ של

.1943 שנת
 שנאסר הבניין לשעבד, "בךיחדדח" חגיטגפיד, בניי;

 .1944 באפריל לח״י, מרכז חבר אלדד, ישראל ד״ר בו
 בו שעמד המקום בינם, דחדב פינת -תל־אכיב יפו דדך

 על־ ופוצץ הבריטי האינטליג׳נס את ששימש בניין

.1946 בספטמבר 9ב־ לח״י חוליית ידי

)לח"׳( ישראל חירות לוחמי

 תנועת הייתה )לח״י( ישראל חירות לוחמי מחתרת

 ישראל לחירות במחתרת לחמה אשר לאומית שחרור

 הבריטי הזר השלטון של לסילוקו 1948-1940 בשנים

בה. העברית האדנות ולחידוש מארץ־ישראל

 התרחשו השנייה מלחמת־העולם פרוץ לפני עוד

 היישוב על חותמם את הטביעו אשר גורליים מאורעות

 הקרויים המאורעות דעיכת עם בארץ־ישראל. העברי

 את ,1939 בשנת בריטניה, פרסמה הערבי״ ״המרד

 בלפור חצחרת את למעשה ביטלה בכך חלבן". "הכפר
 היהודי לעם הלאומים, לחבר התחייבויותיה כל ואת

 עצמאית מדינה תקום שבארץ־ישראל קבעה ולציונות;

 ערבית(; מדינה - )משמע יהודי ומיעוט ערבי רוב עם

 רכישת על ואסרה לארץ־ישראל העלייה את הפסיקה

 ארץ־ישראל. חלקי ברוב יהודים על־ידי קרקעות

 היהודי העם של תוחלתו את לכרות הייתה המגמה

 משטר בארץ־ישראל ולהנהיג משלו, מדינה להקמת

 של האימפריאליסטיות השאיפות עם שיזדהה

 וארגון בארץ־ישראל העברי היישוב הנהגת בריטניה.

 בריטניה למדיניות התנגדותם את הביעו ה״הגנה"

 מספר ובהגברת בהפגנות, וצום, שבתון ימי בהכרזת

ובשומרון. בגליל התיישבות נקודות

 בפעולות פתח הלאומי הצבאי הארגון זאת, לעומת

 העלייה את הגביר הבריטי, הממשל נגד מזוינות

 עשרות העלאת ותכנן לארץ־ישראל חוקית" "הבלתי

 הארץ. את לכבוש כדי מהגולה יהודים צעירים אלפי

 והפסיק אלה לתכניות קץ שם העולם מלחמת פרוץ

הבריטים. נגד הפעולות את

 השלטון של האמיתי פרצופו שנתגלה למרות
 פעולה לשתף העברי היישוב הנהגת החליטה הבריטי,

 נגד ולמלחמה הבריטי לצבא הגיוס את ולחייב עמו

 פוליטית־ תמורה כל לקבל מבלי הגרמני, הצורר

 פעולותיו להפסקת הסכים אצ״ל גם כך. על מדינית

 )יאיר(, שטרן אברהם הבריטים. עם פעולה ולשיתוף
 נוספים, מפקדה וחברי אצ״ל, של הבכירים ממפקדיו

 מלחמת אף על הזר בשלטון המלחמה להפסקת התנגדו

העולם.

 הכובש בין תהומי אינטרסים ניגוד יש כי סבר יאיר

 כן ועל לחירותו, ישראל עם של שאיפותיו לבין הזר

 השולטת בריטניה, על יהבו את להשליך לעם אסור

הזרוע. ובכוח דיכוי באמצעי בארץ

 תנועה הקים יאיר הדרכים; נפרדו זה רקע על

 הלאומי הצבאי "הארגון תחילה שנקראה חדשה,

)לח״י(. ישראל" חירות "לוחמי ובהמשך בישראל"

 של 1 מספר ההודעה .1940 בקיץ אירע הפילוג

 השנה ראש מערב יאיר, בראשות הראשית המפקדה

 הגוף מטעם כבר התפרסמה (,1940 )אוקטובר תש״א

 את לבטא כוונה מתוך בישראל", "אצ״ל המתקרא

כולו. העם של מלחמתו

 היו החדשה בתנועה שהתחוללו השינויים

 חלו השם. של ממשמעותו יותר הרבה מעמיקים

 לחשאיות הנטייה גברה הארגוני, במבנה שינויים

 והאימונים. ההדרכה תורת והשתנו ולמהפכנות,

 ארגוניות בעיות רק לא אבל בוטלו. הצבאיים הגינונים

 מן הניתוק בעקבות התנועה. הנהגת בפני עמדו

 שביתת לקיים וההתנגדות הרוויזיוניסטית המפלגה

 לבסס הכרח היה תנאים, ללא הזר השלטון עם נשק

 את ולהגדיר אידיאולוגית מבחינה התנועה את

 המחתרת נקלעה דרכה בראשית כבר מטרותיה.

 על־ המערכת נטישת רבים, מאסרים למצוקה: החדשה

 של הקרובה מפקדתו חברי לרבות רבים, לוחמים ידי

 האנשים מיטב של וכליאתם בפעולות, כישלונות יאיר,

 עם יאיר שקד כך בתוך כלא. ובבתי מעצר במחנות

לתנועה. רעיונית תשתית קביעת על הקרובים אנשיו

 נקבעה החדשה התנועה של הרעיונית הדרך

 לאחר יאיר על־ידי שנוסחו התחייה", ב״עיקרי

 על־ידי אושרו שונים, רוח אנשי עם התייעצות

 הביטאון של ב׳ בגיליון ופורסמו כולה, המפקדה

 (.1940 )אוקטובר תש״א בחשוון ״במחתרת״ הפנימי
 "הבית סעיף )כגון ב״עיקרים" שונים סעיפים

 החברים, בין התנגדות ואף ויכוחים עוררו השלישי"(

 חברי כל את לחייב היו אמורים הם דבר של בסופו אך

 את מהווים הראשונים הפרקים ארבעת התנועה.

 סגולה עם הוא ישראל עם )א( התחייה: בניין יסודות

 הסבל; ובכוח החיים ברצון עולם תרבות ונושא

 נהר עד מצרים מנהר ארץ־ישראל היא המכורה )ב(

 בעלות זכות ישראל לעם רק - ומכורתו העם )ג( פרת;

 גאולת לייעוד: מעלות שלוש )ד( ארץ־ישראל; על

 קודמת גאולה האומה. ותחיית המלכות, תקומת הארץ,

לתחייה. קודמת תקומה לתקומה;

173המלחמה בתום הארגון תפקידי פורטו ב״עיקרים"



 בריתות הקמת לאחדותו, דאגה העם, חינוך והכיבוש:

 מתמדת לחימה הלוחם, הכוח חישול חוץ, גורמי עם

 הכיבוש ולאחר הייעוד; לקיום לשטן העומדים בכל

 צדק, משטר קיום המולדת, על האדנות חידוש —

 קיבוץ זרים, של אוכלוסין חילופי השממות, החייאת

 מדיני צבאי, גורם להיות העברי העם האדרת גלויות,

 והמסורת העברית הלשון החייאת ותרבותי, כלכלי

השלישי. הבית ובניין העברית,

 הייתה התחייה" "עיקרי של המעשית המשמעות

 מכורתו היא ארץ־ישראל לערעור: ניתנת ובלתי ברורה

 של ייעודו לכן עליה. הזכות לו ורק ישראל, עם של

 האדנות את בה ולחדש הארץ את לגאול הוא העם

 המונע בארץ־ישראל, זר, עברי, לא שלטון כל העברית.

 כיום בו. להילחם ויש אויב הוא חירותו, את העם מן

 בה להילחם ויש - יאיר פסק - בריטניה הוא האויב

מארץ־ישראל. לסילוקה עד

 הציבור אל החדשה המחתרת תנועת של קריאתה

 מנהיגי עם המגעים נענתה. לא הזר בשלטון למלחמה

 הסכנות נגד מתואמת התייצבות למען היישוב

 כאשר פרי. נשאו לא - בשער העומדות הגדולות

 העם וכי שכזה פעולה לשיתוף תקווה שאין התברר

 יהדות על להתרחש העומד האסון של תחושה נעדר

 הציר, מדינות אל ולפנות לנסות הוחלט - אירופה

 הצלת שמגמתו הסכם להן ולהציע וגרמניה, איטליה

 בהקמת תמיכה שתמורת היה הרעיון אירופה. יהדות

 את להשיג גרמניה תוכל בארץ־ישראל עברית מדינה

 באמצעות שם היהודים בעיית את ולפתור מבוקשה

 במדינה וקליטתם יהודים מיליוני של אירופה יציאת

 התנועה עם בהסכם בארץ־ישראל, שתוקם יהודית

 פרי נשאו לא בישראל אצ״ל מטעם המגעים בישראל.

התקשרות"(. ניסיון - הנאצית ״גרמניה ערך )ראה
 אטום בקיר אלה השקפות נתקלו הדרך בראשית

 שטרן", "קבוצת אנשי של הופעתם עצם ובעוינות.
 התפרשו בבריטניה, ומלחמתם הציבור, בפי שכונו כפי

 וכ״גיס היישוב" בגב ו״סכין היהודי העם כלפי כפשע

 הלבן" ש״הספר לחשוב נוח היה ליישוב החמישי".

 המלחמה. אחרי כעשן שתחלוף זמנית הבנה" "אי הוא

הבריטים. עם פעולה לשתף ליישוב היה נוח אכן,

 את לנהל כדי לכסף נזקקה החדשה המחתרת

 נכשלו. כספים להחרים ניסיונות מספר המלחמה.

 רדפו כישלונות גברו. ומחוץ מבית הרדיפות

 נגד שהוטמן מוקש מהתפוצצות כתוצאה כישלונות.

 גולדמן יהודים, קצינים שני נהרגו בריטים קצינים

 ובית שידור תחנת נתפסו 1942 בינואר 20ב־ ושיף.

 יאיר. ביניהם מבוקשים, של תמונות פורסמו דפוס.

לדירה ושוטרים בולשת אנשי פרצו תש״ב בשבט בט׳

לח״י לייסוד שנה 50 במלאת כנס

 אנשי על ביריות ופתחו בתל־אביב 30 דיזנגוף ברחוב

 - ז׳ק וזליג אמפר אברהם - שניים בדירה. שהיו יאיר
 ומשח לבשטיין־אליאב יעקב - אחרים ושניים נהרגו,

 ביום לדין. והועמדו נאסרו קשה, נפצעו - סבוראי

 המשטרה אנשי הגיעו (12.2.1942) תש״ב בשבט כ״ה

 רחוב )היום בתל־אביב 8 ב׳ מזרחי ברחוב לדירה

 ביריות אותו ורצחו יאיר, הסתתר שבה שטרן(, אברהם

כבולות. כשידיו בגבו

 התפוררות. סף על התנועה עמדה יאיר רצח אחרי

 בבית או מעצר במחנה נמצאו האנשים של רובם רוב

 קומץ רק בלבבות. כרסם ייאוש נשברו; רבים הכלא.

 האש, גחלת על שמרו כהן, יהושע ובראשם אנשים,

 מספר לבצע ניסו הם ורדיפות. רעב חייהם, סיכון תוך

 ג׳ ביניהם השלטון, אנשי של בחייהם התנקשויות

נכשלו. הניסיונות אך יאיר, של רוצחו מורטון,

 שני מזרע המעצר ממחנה ברחו 1942 בספטמבר

 גלעדי ואליהו )מיכאל( שמיר יצחק בארגון: בכירים
 המחתרת. בתולדות חדש דף פתחה זו בריחה )שאול(.

 הקרעים, את איחד התנועה, את מחדש ארגן שמיר

 פעילות את העמיק חדשים, עבודה דפוסי קבע

 המחתרת, ענייני לניהול "מרכז" הקים ואף המחתרת

עצמו. ושמיר אלדד ישראל ילין־מור, נתן שחבריו

 מהמעצר ברח לטרון, במחנה עצור שהיה ילין־מור,

 אחת שחפרו. מנהרה דרך חברים תשעה־עשר עם

 במה הקמת הייתה המרכז של הראשונות ההחלטות

 ואילך שמכאן המחתרת, של דרכה להסברת רעיונית

 להופיע החל )לח״י(. ישראל חירות לוחמי נקראה

 את מחדש בנה רבים לדעת אשר "החזית", הירחון

 ד״ר היה עורכו למרחב. הארגון את והוציא לח״י

 שיקף יסוד" "אבני המפורסם מאמרו אלדד. ישראל

 לכל ביחס לח״י של המוחלט הערכים שינוי את

 הציונות: כלפי ביישוב אז מקובלים שהיו המושגים
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 בארצו. ריבוניים ממלכתיים לחיים עם של טבעית

 בעיתון, המדיניים המאמרים רוב את כתב ילין־מור

הראשי. לעורכו היה ולימים

 על בגין, מנחם בהנהגת אצ״ל, הודיע 1944 בשנת

 השלטון נגד "המרד" על והכריז הנשק, שביתת הפסקת

 לח״י. של המלחמה בהשפעת במעט לא הבריטי,

 נציגי בין בהתנגשויות אלדד. ד״ר נאסר 1944 באפריל

 לוחמים: מספר נהרגו לח״י חברי לבין השלטון

 דרוקר שבתאי רוזנבאום, יוסח אתרונסון, ירחמיאל

 מאנשי כמה גבורה. בקרבות הוכרעו אשר לונץ, ומנחם

 צבאי: דין בית בפני והועמדו נשק עם נתפסו לח״י

 חסיח שפילמן, אנשל תמאירי־בגין, דוד תבררי, צבי

 בנאומיהם בחן. ונחמה שמואלביץ מתתיהו שפירא,

 אותם, לשפוט הדין בית בסמכות הלוחמים כפרו

 כאויב, השלטון את למאשימים הפכו ומנאשמים

 העברי. לעם השייכת בארץ־ישראל דיכוי כשלטון

 גם הגיע והדם היישוב, על כביר רושם עשו נאומיהם

 נמשכה הזר בשלטון המלחמה העולמית. לעיתונות

 העליון הנציב נפצע 1944 באוגוסט הפוגה. ללא עתה

 אי־ביטחון והרגשת לח״י, של בהתנקשות מייבל מק

השלטון. פקידי בקרב השתררה

 תומם הקצין ונהרג נורה 1944 ספטמבר בסוף

 הבולשת, במרכז היהודית למחלקה האחראי וילקין,

אחרים. לח״י אנשי וברצח יאיר ברצח שהשתתף

 המחתרת מעצירי 251 הוגלו תש״ה בחשוון בא׳

 6ב־ הטסתם, אחרי שבועיים אך באפריקה. לגלות
 הבריטי המדינה שר בקהיר ונהרג נורה ,1944 בנובמבר

 לח״י, חברי שני על־ידי מוין, הלורד התיכון, למזרח

 נלכדו, השניים בית־צורי. ואליהו חכים אליהו

 בבריטניה מלחמה היהודי לעם כי הכריזו ובמשפטיהם

 את האשימו הם בארץ־ישראל. זר שלטון היותה בגלל

 ואלפי מאות ברצח הבריטית הממשלה ואת מוין הלורד

 ובגזילת לארץ־ישראל כניסתם את כשמנעו יהודים

 השניים שייכת. היא שלו העברי העם מידי המולדת

 לגרדום והועלו בריטניה, בלחץ למוות נידונו

התקווה. שירת כשבפיהם

 גינו הרוויזיוניסטית המפלגה וגם הציונית ההנהלה

 המגעים את ניתק אצ״ל גם ההתנקשות. את בחריפות

"המרד". הכרזת עם שנוצרו לח״י עם

 פסק- לקחת לח״י מרכז החליט ההתנקשות לאחר

 המדינית התועלת את להפיק כדי הן בפעולות, זמן

 בעריכת מאמצים להשקיע כדי והן קהיר, במשפט

 ולהתארגן בארגון וטקטיים אסטרטגיים שינויים

 בפרק לוחמת. חטיבה הקמת עם גרילה מלחמת לקראת

 )"הסזון אצ״ל אנשי על ציד ח״הגנה" ערכה זה זמן

הארגון. של פעולותיו את להפסיק במטרה הגדול"(

 בפני התחייב לח״י שמרכז טענו ואצ״ל ה״הגנה"

 לח״י במרכז אך לזמן־מה, מפעילות לחדול ה״הגנה"

וכול. מכול הטענות את הכחישו

 לשם מעצמות עם קשרים אחר בחיפוש זו, בתקופה

 הלב תשומת הופנתה בריטניה, נגד פעולה שיתוף

 כלפי ברית־המועצות, כלפי ובראשונה בראש בלח״י

 הפעולה ארצות־הברית. כלפי מסוימת ובמידה צרפת,

 הוכיחה ומגעים, קשרים בניהול כרוכה שהייתה הזאת,

 ברית־המועצות כאשר הזמן, במרוצת עצמה את

 מאוחר עברית. מדינה הקמת לטובת באו״ם הצביעה

 התיכון", המזרח של "הניטרליזציה רעיון גם פותח יותר

 את לפרק יש כי היה הרעיון ילין־מור. על־ידי בעיקר

 של פינויו באמצעות התיכון במזרח המלחמתי המתח

הבריטי. הצבא

 אחרי ביישוב. הרוח בהלוך שינויים חלו בינתיים

 בבחירות ה״לייבור" מפלגת ניצחון לרגל השמחה

 האנטישמי נאומו היישוב על נחת בבריטניה, הכלליות

 מדיניות המשך על שהודיע החדש, החוץ שר בווין, של

 הנהגת לארץ־ישראל. העלייה והגבלת הלבן" "הספר

 למאבק לצאת בתולדותיה, לראשונה החליטה, היישוב

 חמרי "תנועת הוקמה הבריטי. השלטון נגד מזוין

המחתרות. ארגוני שלושת בהשתתפות העברי"

 לכן. קודם עוד פעולה לשתף החלו ואצ״ל לח״י

 יולי עד חודשים, עשרה במשך התקיימה המרי תנועת

 נגד פעולות עשרות במשותף בוצעו זו בתקופה .1946

 בנפש לשלטון, כבדים נזקים גרמו אשר הבריטים,

 כבד. מחיר שילמו הארגונים גם אולם וברכוש.

 של ובהתקפה אכזיב גשר לפיצוץ הפלמ״ח בפעולת

 נפלו בחיפה הרבבות של המלאכה בתי על לח״י

 ארבעה של עוצר הוטל תש״ו בסוף לוחמים. עשרות

 על־ שמיר יצחק זוהה בחיפושים תל־אביב. על ימים

 מספר כעבור לאריתריאה. והוטס נאסר בריטי, בלש ידי

 מרטין, הבולשת קצין את להורג לח״י הוציא שבועות

שמיר. את שזיהה

 מודפס עיתון הופיע (1946) תש״ו חשוון בחודש

 החירות מלחמת דבר את שהפיץ "המעש", לח״י, של

ההמונים. בקרב

 חאנגלו־ הוועדה של מסקנותיה פורסמו במאי 1ב־

 אלף מאה עליית על המליצה הוועדה אמריקאית.

 המשכת על הקרקעות, חוק ביטול על לארץ, יהודים

 הטרור. דיכוי ועל בארץ־ישראל הבריטי המנדט

 אלפי עשרות פשטו ,1946 ביוני 29 תשחורת״, ב״שבת

 של הלאומיים המוסדות על בריטים וחיילים שוטרים

 שבעקבותיהם חיפושים הארץ ברחבי וערכו היישוב

 נתפסו כן היישוב. מנהיגי ביניהם אנשים, אלפי נעצרו
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 ביולי 22ב־ שונות. תקופות במשך מעצר במחנות

 "המלך מלון של הדרומי האגף את אצ״ל פוצץ 1946
 של הראשית המזכירות שכנה שבו בירושלים, דוד"

 גם ביניהם אנשים, עשרות נהרגו בפיצוץ השלטון.

 על גדולה אימה הטילו הפיצוץ תוצאות יהודים.

 העמידה דבר של ובסופו וה״הגנה", הציונית ההנהגה

 "תנועת הברכיים". "על המאורגן היישוב מנהיגי את

העברי"(. המרי "תנועת ערך )ראה פורקה המרי"
 סדרה לח״י אנשי ביצעו המרי" "תנועת פירוק אחרי

 גאולה אלדד, ד״ר ברחו כך הכלא: מבתי בריחות של
 הפוגה ללא נמשכו תש״ז בשנת שפילמן. ואנשל בהן

 אבירות הבריטי. השלטון על ואצ״ל לח״י התקפות

 קצינים חטף גם אצ״ל במאות. הסתכמו הבריטים

 כתגובה קצינים בשוט והלקה ערובה, כבני ושופטים

 לתוך נמלטו הבריטים אצ״ל. חייל להלקאת

 תיל גדרי מוקפים מבוצרים, אזורים - ״בווינגרדים״

עצמם. על להגן כדי שבנו חול ושקי

 המשטרה למרכז לח״י לוחמי חדרו 1947 בתחילת

 במאי 4ב־ בתל־אביב(. הקריה )כיום ובשרונה בחיפה

 אסירי עשרות ושחרר עכו כלא חומות את אצ״ל פרץ

 נפט מכלי אחד־עשר פוצצו לח״י אנשי ולח״י. אצ״ל

 הושמדו בפיצוץ האנגלו־עיראקית. הנפט חברת בשטח

דלק. טון אלף שלושים

 ביצעו זו בתקופה הצבאי. המצב בוטל 1947 במרס

 פעולות 68 יום, חמישה־עשר במשך ואצ״ל, לח״י

 ארבעה לגרדום הועלו תש״ז בניסן בכ״ו התקפה.

 קשאני אליעזר דרזנר, יחיאל גרונר, דב אצ״ל: לוחמי
 לח״י ואיש פיינשטיין מאיר אצ״ל איש אלקחי. ומרדכי

 לפני אחדות שעות עצמם את פוצצו כרזאני משה

 לגרדום הועלו חודשים שלושה כעבור תלייתם.

 אבשלום וייס, יעקב - נוספים אצ״ל לוחמי שלושה
 סרג׳נטים שני אצ״ל תלה כתגובה נקר. ומאיר חביב

 אכזריות במעשי גם בחלו לא הבריטים בריטים.

 השבע־עשרה בן הנער נחטף בירושלים אחרים.

 פאראן, הקצין על־ידי לח״י, חבר רובוביץ, אלכסנדר
על־ידיו. שעונה לאחר והומת

 נערים חמישה הבריטים רצחו 1947 בנובמבר 11 ב־

 ברעננה. מבודד בבית בנשק שהתאמנו מלח״י ונערות
 וחיילים שוטרים לח״י לוחמי תקפו תגמול בפעולת

 המיוחדת הוועדה פעלה בינתיים בירושלים. ריץ בקפה
 בחודש כבר שמונתה ארץ־ישראל, לענייני האו״ם של

 ארץ־ישראל את לחלק יש מסקנותיה: את והגישה מאי,

 המנדט את ולסיים ויהודית, ערבית מדינות, לשתי

הבריטי.

 את האו״ם עצרת קיבלה 1947 בנובמבר 29ב־
יהודית. מדינה של והקמתה הארץ חלוקת על ההחלטה

 מילאו בחו״ל לח״י בפעולות ביותר חשוב תפקיד

 בקשרים בהסברה, - הארגון של שונים ושליחים נציגים

 ותמיכה אהדה בגיוס ודיפלומטים, מדינות ראשי עם

 בגיוס וכן חשובים, ואישים ממשלות מצד מדינית

 מספר גם התבצעו 1947 בשנת נשק. ורכישת פעילים

 לח״י פעילות באנגליה. בריטיים אובייקטים נגד פעולות

 ארצות־ ,איטליה - שונות מדינות פני על השתרעה

 צ׳כוסלובקיה עיראק, מצרים, הונגריה, בולגריה, הברית,

המדינה. הקמת לקראת ונפסקה וצרפת,

 נגד גם לח״י אנשי פעלו 1947 בנובמבר 29 לאחר

 לח״י כוחות ביפו; ה״סראיה" בניין פוצץ הערבים:

 פעולה - דיר־יאסין הכפר את יחד כבשו ואצ״ל

 לארצות ערבים אלפי מאות ברחו שבעקבותיה

 לח״י אנשי בירושלים; לח״י מחנות הוקמו השכנות;

 באדר. ושייח׳ רוממה ליפתא, הכפרים את טיהרו
 אך העתיקה, לעיר לח״י יחידת חדרה במאי 14ב־

 לסגת. נאלצה עזרה, כוחות אחריה באו שלא מאחר

"מברק". לח״י, עיתון לאור יצא בתל־אביב
 של הלוחמת החטיבה התפרקה המדינה הכרזת עם

 לצה״ל, הצטרפו לוחמיה מאות ובשמונה לח״י,

 הוסיפה בירושלים שדה. יצחק של בפיקודו 8 לחטיבה

 לא ירושלים כי לח״י, של לוחמת חטיבה להתקיים

ישראל. למדינת סופחה

 דרש ברנדוט פולקה הרוזן האו״ם מטעם המתווך

 בה לכונן או ירדן מלך לעבדאללה ירושלים את לספח

 הוצא 1948 בספטמבר 17ב־ בין־לאומי. משטר

 קבוצת המולדת", "חזית קבוצת על־ידי להורג ברנדוט

 הוכרזו המולדת" ו״חזית לח״י בירושלים. לח״י יוצאי

 הארץ ברחבי אנשים ומאות טרוריסטיים בארגונים

 והתפזרו נמלטו רובם הסוהר. לבתי ונשלחו נעצרו

לצה״ל. התגייסו או בארץ

 לפירוק ההחלטה עם להתקיים. חדלה לח״י תנועת

 מפלגה ,1948 בשלהי לח״י, יוצאי הקימו המחתרת

 קיוו שבאמצעותה הלוחמים", "מפלגת בשם פוליטית

 שנשארו מולדת שטחי לשחרור המלחמה את להמשיך

 בגלל הבריטי. השלטון פינוי לאחר ערבי כיבוש תחת

 שזכתה המפלגה, של הרעיונית דרכה על דעות חילוקי

 החליטו הראשונה, לכנסת בבחירות אחד במנדט

 ובזה השנייה לכנסת בבחירות להתמודד לא חבריה

 שהקימו הלוחמים" "מפלגת של קיומה על הקץ בא

לח״י. יוצאי

(1969-1885) רב אריה, לוין
 נולד לוין אריה הרב המחתרות. ואסירי האסירים רב

 ברוסיה ביאליסטוק ליד (,1885) תרמ״ד בניסן בו׳
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 אריה יצא במשפחה, הכלכלית המצוקה מפאת

 שנתקבל עד לישיבה מישיבה ונדד מביתו הצעיר

 ובסלונים בסלוצק למד מכן לאחר מלוצין. לישיבה

 שמקומו החליט הוא אולם וכעילוי. כמתמיד ונודע

 התוודע הוא ליפו. הגיע 1905 ובשנת בארץ־ישראל,

 אריה ר׳ עמוקה. ידידות ביניהם ונקשרה קוק לרב

 לרבנות, הוסמך תרס״ט בשנת בירושלים. השתקע

 רוחני כמשגיח שימש האחרון יומו עד תרע״ז ומשנת

 שבת בערב חיים". "עץ ישיבת שליד בתלמוד־תורה

 סיכן ואף החולים, את ולעודד חולים בבתי לבקר נהג

 לא אז שעד למצורעים, החולים בבית וביקר נפשו את

 חייו מפעל אך מבחוץ. אדם כתליו בין לראות זכה

 המרכזי הסוהר בית כרב בפעילותו היה המפואר
 וביקשו הראשית לרבנות פנו השלטונות בירושלים.

 דת לכוהני בדומה היהודים, לאסירים רב לשלוח

 הסכים לא רב ששום מאחר האחרים. לאסירים הדואגים

 נענה וזה אריה לד׳ קוק הרב פנה התפקיד, את לקבל

 עוררו היהודים לאסירים ומסירותו אהבתו יחסו, מיד.

 תרצ״ט, משנת החל האחרים. האסירים קנאת את

 ר׳ פתח היהודים, הפוליטיים האסירים מספר משגדל

 בכך. הצליח ואף מהערבים להפרדתם במאבק אריה

וכשר. נפרד מטבח גם לדרוש החל מכן לאחר

 אוהב כאב להם שהיה רבם, את העריצו האסירים

 ידו לופת כשראוהו בקנאה הביטו הערבים ומעודד.

 ידעו לא האנגלים עידוד. דברי עליו ומרעיף אסיר של

 משפחותיהם לבין האסירים בין מכתבים מעביר שהרב

 שבדבר. הרב הסיכון למרות המחתרות מרכזי ובין

 לא הדבר אך להחליפו, הבריטים ניסו עין צרות מתוך

בידם. צלח

 צפורה־ את לאישה אריה ר׳ נשא תרס״ה בשנת

 ילדים, שבעה להם ונולדו מקובנה, שפירא הרב בת חנה

 ואציל צדיק איש היה אריה ר׳ רבים. ונינים נכדים

 העצמאות, במלחמת לאחרים. רק דאג חייו כל נפש.

 לח״י חברי לו משהביאו במצור, הייתה כשירושלים

 כשנודע שכניו. בין לחלקו אריה ר׳ מיהר - מזון קצת

 שיבואו ביקש העתיקה, לעיר לפרוץ שמתכוננים לו

 בל רושם השאיר הוא הכותל. ליד להתפלל לקחתו

 חברי האסירים על ובמיוחד שהכירו, מי כל על יימחה

ולח״י. אצ״ל
 והובא תשכ״ט, בסיוון ט׳ ביום נפטר לוין אריה ר׳

 קבר ליד בסנהדריה, העלמין בבית עולמים למנוחת

רעייתו.

אנשים"( — "לחייי הספר )ראה

כללית סקירה - לארץ יץבח לח"'

 שחרור כתנועת לח״י של החוץ מדיניות דרך את

 התחייה": ב״עיקרי )יאיר( שטרן אברהם טבע לאומית
 הארגון במלחמת המעוניינים כל עם בריתות "כריתת

במישרין". לו לסייע המוכנים

 וחד־משמעי ממשי ביטוי לידי באה זו מדיניות

 העצמאית החוץ מדיניות קווי בניסוח ,1946 בקיץ רק

 של מטבורה להשתחרר הייתה המטרה לח״י. של

 הקמתה את ומנעה הציונות בחיסול שרצתה בריטניה,

 עם וקשרים בעלי־ברית ולחפש עברית, מדינה של

 )קרי, העברי העם של האינטרסים עם המזדהים אלה

התיכון"(. המזרח של הניטרליזציה "תכנית
 המזרח של הניוטרליזציה ל״תכנית ראשון הד

 צרפת, של המדיניים בחוגים נמצא לח״י של התיכון"

 "אקסיון" הגדול הפריסאי בשבועון שהופיע במאמר

 התכנית בחיוב הוצגה במאמר .1946 נובמבר בחודש

 התיכון המזרח בשחרור תמיכה והובעה לח״י של

 לח״י מרכז הבריטי. האיפריאליזם של היחיד משלטון

 המסר לקליטת חשובה דרך פריצת זה בפרסום ראה

 והחליט חוץ, גורמי בקרב המחתרת של המדיני

 מחתרת אנשי שיגור באמצעות הפריצה את להרחיב

 שונות, בארצות סניפים להקמת - לארץ לחוץ נאמנים

 לניהול כספים, לגיוס למבצעים, תשתית להכנת

 גורמים עם מדיניים קשרים ולקשירת הסברה, פעולות

המחתרת. למדיניות תואמים אינטרסים ובעלי אוהדים

 חשוב תפקיד מילאו לח״י של אלה ושליחים נציגים

 בהסברה, עסקו הם בחו״ל. המחתרת בפעולות ביותר

 אהדה בגיוס ודיפלומטים, מדינות ראשי עם בקשרים

 וכן חשובים, ואישיים ממשלות מצד מדינית ותמיכה

 פגיעות וביצוע ובתכנון נשק ורכישת חברים בגיוס

בריטיים. באובייקטים

 המחתרת פעילות לכל למרכז הייתה פריס

 מלבד לאוקיאנוס. מעבר גם מסוימת ובמידה באירופה,

 נפרסה ובצרפת בעיראק במצרים, באיטליה, הסניפים

 ובצ׳כוסלובקיה בהונגריה בבולגריה, גם לח״י פעילות

177ובמזרחה. אירופה שבמרכז
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... ne se soumettra 
jamais a la tutelle 

etrangere

ECHEANCE
LE 16 avril 1947, lors de I'As- 

scmblde extraordinaire !1 La- 
ke-Success, consacr£ ft cc 

que les politicicns appcllcnt im- 
proprement « lc problime de la 
Plcstinc » (alors qu'il s'agit en 
!’occurrence du problime de 
Pimpirialisme en gdndral et de 
celui de I'imp^rialismc racistc 
britannique en particulier), il fut 
decide, une fois de plus, de d<isi- 
gner une commission d’enqufitc 
spccialc, en principe chargee 
d'une mission d'information el 
de I’daboration d’un rapport.

Les membres de■ cet organis- 
me alldrent de pays en pays, re- 
cueillir les depositions en sirie, 
rencontrdrent des » personnali- 
tes » de tout bord, fircnl sem- 
blant d’etre trds perplexes, puis 
de sortir de leur perplexitd en 
prdsentant leur resolution : la 
proposition du partage d'Erctz- 
Israel dont il fut discutd ft I’As- 
semblde ordinaire, ft l'O.^LU., 
en septembre 1947.

En vdritd, les commissaires 
inlernationaux jouirent, scietn- 
ment on h leur insu, le rdlc 
d'auxiliaires de la politique anti- 
; live du Gouvernement briianni- 
que, en sc prdtanl ft unc mancrit-

UNITES
Unite d’action da Gtoupe 
Stern et de l’lrgoun
L’lrgoun et les C. L. I. attaquent ensemble 

une position de la Ligue Arabe
Jerusalem, 10 avnl. — Au cours do 

I'altaque d'un village arabe par le 
groupc Stem el l’lrgoun. 200 person- 
nes onl ttd luees, Du c6!6 juif, il y 
a eu 4 lues et 40 blesses.

Coal la premiere fois quo ces dcu\ 
organisations participenl d$ concert 
A I'altaque d'un village.

Celle unite daclion enlm les deux 
groupes de la Resistance n'a 610 dos- 
sible que gr&ce £1 !‘adaption par rlr-

poun d'un© lignr de conduit© prod!• 
do cclie des ׳> CombaUanls pour la 
Liberia d'lsra<Jl «. ce qui ressort de 
la tacUque appbquOe par I'lrpoun 
tors de la rtcenle attaquc de Par• 
dess Hana. ou les irgourusles onl 
lu6 six ooldals el un oificJer brilan- 
niques. qu oombal, alors que d'ha- 
bilude l’lrgoun no se rtsignail K 
exdcuter das Anglais qu’cn - rcprt- 
sallies ״.

UNION DANS LA DIFFAMATION 
entre l’Agence Juive et les Britanniques
!’AFFAIRE DE DEIR-YASSIN

La bataUle de DOtr-Yassln. dans 
la region de Jerusalem oil. grAce 
a I’unitd des a Combattanls pour 
la Liberty d’Israel » et de l’lrgoun. 
une vicloire a did rOmportOe aur

Paction des dlls « terrorlstes 
avec une partie dfcsquels (Irgopn) 
11a ont conctu un accord a Otd pu- 
rement miUtalpe et defensive.

(Suite pok 3).

1 מס׳ גלית של השער מחצית צילום בצרפת לח״י שבועת

:^JERUSALEM CALLING
Vol. I—No. I FEBRUARY, 1948 Five Cents

PALESTINE: An
International View

For twenty-five years, Zionism has 
hopelessly clung to London. Zionists have 
regarded, all these years, the creation of 
a Jewish National Home as a matter con- 
corning only the Jews and the English. 
The British relationship to the Jews in 
Palestine was always one of ever-growing 
hostility. Zionists chose not to see this 
fact, or at least to interpret it by "mis- 
understanding", "anti-semitism”, or any 
other casual reason which could be easily 
amended. The basic assumption of Zion- 
1st policy has always been that British 
imperial interests and Jewish national 
aspirations coincided. Once this com- 
mon interest could be explained to the 
British government or people, they rea- 
soned, nothing could prevent Jewish- 
British harmony in the Middle East.

What the Zionists failed miserably to 
understand, was that the British rulers 
could afford only a limited Jewish 
strength in Palestine. The Jews had to 
be weak so that Britain could justify her 
stay in Palestine under the guise of '*pro-  
lection" But reality has confronted 
Britain with a young, virile, cultured 
Jewish population. Such a population, 
taking tremendous advantage of every

COMMUNIQUE
Issued by ♦he FFI (Stern Group) in Eretz Israel 

TranaUlion arranged for by American Friends of FFI

The events in Palestine since the UN decision prove that British 
imperialism has decided, after its military and political defeat, to move 
Its Arab allies into action. With direct and open British support, aided 
by terrorist measures, the Arab Higher Committee has succeded in 
making itself supreme over the Arab masses. Were the Arab people 
acting of their own free-will, and in accordance with their own interests, 
they would not havo supportod the rioters. Indioaircns of weakness 
on the part of the Hebrew people will only weaken the determination 
of the Arab masses to resist the dictates of their leaders.

In the meanwhile, Arab gangs, composed of professional bandits, 
adventurers from neighboring countries, and led by British, Serbian, 
Nazi and Polish scum, attack Jewish areas and strike at passersby— 
women, children and old men, doctors and nurses. They aim at the 
destruction of isolated settlements and the disruption of Hebrew com- 
munication and supplies.

IN THE LIGHT OF THIS SITUATION. THE FFI HAS DECIDED 
TO OPEN AN OFFENSIVE AGAINST THE RIOTERS AND THEIR 
ACCESSORIES.

THE FOLLOWING ARE THE OBJECTIVES THE FFI HAS SET 
FOR ITSELF:

A. To destroy, as far as possible, the rioters' headquarters, dis-

ו גליון השער, מחצית צילוםבארה״ב לח״י שבועון

 (1 מס׳ גיליון של השער מחצית )צילום בצרפת לח״י שבועון למעלה:
(1 מס׳ גיליון של השער מחצית )צילום בארצות־הברית לח״י שבועון למטה: 178



 ששרר מהמצב שונה היה אירופה במזרח המצב

 ומתקנים יעדים היו לא במזרח המערבית. באירופה

 צורך היה לא בחיים שנותרו היהודים את בריטיים.

 בהסרת דרך להם לסלול רק היה צריך לעלייה. לזרז

 הראשית המטרה והמדיניים. החוקיים המכשולים

 לח״י, מלחמת את השלטונות בפני להציג כן אם הייתה

 בתור כולו, העברי היישוב מאבק את ובאמצעותה

 המזרח ארצות דרך להעביר ואז לאומי שחרור מלחמת

 שברית־ תקווה מתוך למוסקבה, המדיני המסר את

 לשאיפת אוהדת עמדה הימים ברבות תגלה המועצות

 הזר הבריטי מהשלטון העברי העם של השחרור

 האנטי־בריטית המחתרת מלחמת והאימפריאליסטי.

 לבחינה ראשון תנאי הייתה והאנטי־אימפריאליסטית

 ארץ־ישראל. בעיית לגבי במוסקבה שנערכה מחודשת

 לח״י שליחי בין האישי המגע לכך תרם במעט לא

אירופה. מזרח בארצות השלטון ראשי לבין

 אחר סניף בארצות־הברית. גם פעלו לח״י סניפי

 בלבנון הצרפתים עם מגעים גם היו בבריטניה. קם

ובסוריה.

 להרחבת אפשרות נוצרה העולם מלחמת סיום עם

 דאגו לח״י שליחי ואמריקה. אירופה בארצות ההסברה

 בולגרית, אנגלית, - שונות בלשונות חומר להדפסת

 ורוסית צרפתית פורטוגזית, ספרדית, יידיש, גרמנית,

המעוניינים. כל בין ולהפצתו -

 הקמת לאחר נפסקה בחו״ל לח״י של הפעילות

ישראל. מדינת

 לח״י בעילות - שונות וארצות אלה ערכים )ראה
 "ארצות־הברית", "אנגלית", "איטליה", ב־ו:

 "עיראק", "מצרים", "הונגריה", "בולגריה",
ו״צרפת"( "צ׳כובלובקיה"

8 בחטיבה לוז״י
 תש״ח באייר בב׳ לצה״ל התגייס לח״י גדוד

 והרישום, הרפואיות הבדיקות בתום (.29.5.1948)

 בתל־ליטווינסקי למחנה שחוילו האנשים כל הועברו

השומר(. )תל

 שערי את לפתוח "הזקן", שדה, יצחק הציע כאשר

 והיו בתבונתו רבים פקפקו לח״י, אנשי בפני החטיבה

 האמינו שלא מי המאורגן" "היישוב מנהיגי מבין

 גדול בריכוז ראו הם מרצון; להתפרק לח״י של בכנותו

 רבה, אש עוצמת בעל בנשק המצוידים לוחמים, של

 כמי הצעירה, המדינה לביטחון מוחשית סכנה

 בשעת השלטון את לידיהם וליטול לנסות שעלולים

 לאזהרותיהם. שעה לא "הזקן" אך הראשונה. הכושר

 לוחמי של רצונם בכנות שלמה באמונה האמין הוא

 הניגודים על להתגבר בידו שיעלה ובכך לח״י,

 יוצאי החטיבה: של השונים המרכיבים בין התהומיים

 אצ״ל ה״הגנה", יוצאי הפלמ״ח, אנשי הבריטי, הצבא
 המשותפת שהמלחמה סבר הוא חדשים. ועולים ולח״י,

 גווניהם כל על הלוחמים את מהר חיש תגבש

והשקפותיהם.

סואידן אל עיראק משטרת

 הפרדה נעשתה יתרה", "זהירות מתוך כן, פי על אף

 היו לח״י שאנשי אף על היחידות. לבין הפיקוד בין

 הזחל״מים ובפלוגת המשוריינים בפלוגת עיקרי מרכיב

 לאנשי נמסר הפלוגות על הפיקוד השריון, גדוד של

לשעבר. ה״הגנה"

 של מינויו את מנעה שדה יצחק של התערבותו רק

 אנשיו. על פלוגה כמפקד הבלונדיני"( )"דם גרנק יעקב

 והתמנה הוא אף נוטרל לח״י, גדוד מפקד בנאי, יעקב

חטיבתי. הדרכה קצין לתפקיד

 התנגשויות בקביעות התנהלו ביחידות החיילים בין

 לאחר רק לטובה השתנתה האווירה מרים. וויכוחים

 לראשונה בהם שהשתתפו ויהודייה, ענא כפר קרבות

 "אלטלנה", שפרשת אלא יחד. הלוחמים כל
 ופורק במחנות לח״י אנשי על עוצר הוטל שבעקבותיה

 יצאה הפלמ״ח אנשי שפלוגת בעוד - הנשק מהם

 עמוקים עקבות שוב השאירה - אצ״ל באנשי להילחם

 לנפץ איימו ואלה האנשים, בלבות וזרות ניכור של

179הלוחמת. האחדות את



82 גדוד ג׳, פלוגה ,8 בחטיבה משוריינים
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 ולהריסת דמים לברית סופי באופן גרם "דני" מבצע

הלוחמים. בלבבות המחיצות

 8 בחטיבה לח״י אנשי בקרב מחודש אמון משבר
 בחטיבה אנשים ברנדוט. ברוזן ההתנקשות עם התרחש

 נשארו ברנדוט, פרשת על מידע כל להם היה שלא

 המעקב האמון, חוסר החשדות, למרות לצה״ל נאמנים

 נרדפו לצבא מחוץ חבריהם ואילו אחריהם; והבילוש

 חוקי בלתי ארגון כחברי כ״טרוריסטים", שוב

ועוון. פשע היא אליו שההשתייכות

 כעתודה ופשיטה שריון כחטיבת הוקמה 8 חטיבה

 שונות: צבאיות תפיסות שתי שילוב תוך מטכ״לית,

 בגיוס אש. ועוצמת כובד עם אש ושטף מהירות

 זאת והתנדבות. איכות על הוקפד לחטיבה האנשים

 את לבקש שדה יצחק את שהניעה הסיבה הייתה

 במאי 29 ביום בחטיבה. לח״י אנשי את לקלוט המטכ״ל

 אנשי וכעשרים לח״י, אנשי 565 לצה״ל התגייסו 1948

 אחר אחדים ימים הקלט בבסיס נרשמו נוספים לח״י

 לח״י חברי 300וכ־ בנות, 118 חוילו ביוני 1ב־ כך.

 בכל ושירתו בנפרד איש איש לצה״ל התגייסו

 לוחמים. מאלף יותר התגייסו הכול בסך יחידותיו.

 ממצבת כמחצית חיילים, 380 נקלטו 8 בחטיבה

היווסדה. בראשית האנשים

החטיבה: מבנה היה זה

 מפקד שדה, יצחק עמד המטה בראש - מחטיבה מטת
 ליעקב לח״י. מאנשי חלק רק בה ששובצו החטיבה

 כעוזר בכירה, היותר הדרגה הוענקה )מזל( בנאי

 לו ניתן ולא הדרכה, קצין ובהמשך החטיבה למפקד

 בתל־ היה המטה בסיס לח״י. גדוד בראש לעמוד

ליטווינסקי.

פשיטה גדוד - 89 גרור

 הגדוד: מפקד סגן צסים. דב דיין, משה הגדוד: מפקדי

 מפקד אליאב, יעקב לתפקיד מונה ואחריו פלץ, יוחנן

 וקיבל מחו״ל ששב הראשון בלח״י, הלוחמת החטיבה

 היו בגדוד סגן־אלוף. דרגת כך ואחר רב־סרן דרגת

 על הייתה איש, 120 שמנתה א׳, פלוגה פלוגות. שש

 )"דב גרנק יעקב של בפיקודו לח״י, אנשי טהרת

 בסיסו )רן(. שבתאי חיים כיהן כסמ״פ הבלונדיני"(.

 גדוד של תפקידו עיקר בן־שמן. בכפר היה הגדוד של

 לפרוץ כדי ארוך־טווח, כאגרוף לפעול היה הפשיטה

 אש בכוח ולהכות לקווים מעבר אל מרבית במהירות

העורף. מן ביותר רב

השריון גדוד - 82 גרור

 פלוגת מפקד יפה. ושאול באטום פליקם הגדוד: מפקדי

 ותיק. לח״י איש היה מסרי, גבריאל הגדוד, של המטה

פלוגות: שש היו בגדוד

 חמש־ לרשותה שעמדו שריוניות פלוגת - א׳ פלוגה



 יעקב הפלוגה: מפקד איש. 60 ומנתה שריוניות עשרה
 היו הפלוגה אנשי כמחצית לוין. אריה סגנו: הוברמן;

 אשד, חגי הפלוגה: של הקצונה סגל לרבות לח״י, אנשי
 נחמיה פלוגתי: קשר סמל ערמוני. ומשה שוהמי צבי

בן־תור.
 טהרת על הייתה כבדים, טנקים פלוגת - ב׳ פלוגה

 וברית־המועצות. אנגלו־סקסיות ארצות יוצאי

 אנשים. 125 בה ששירתו חרמ״ש פלוגת - ג׳ פלוגה

 הפלוגה למפקד לח״י. אנשי רוב שובצו זו בפלוגה

 לשעבר. ה״הגנה" איש בר־לב, )בורקה( ברוד מונה

 )שימבורסקי(. בן־אמיתי דב לח״י איש היה סגנו
 קשר, מודיעין, מרגמות, מסייעת, פלוגה - ד׳ פלוגה

 חברי עשרות ביניהם איש, 90 שירתו בפלוגה ש״ג.

לח״י.

קלים. טנקים פלוגת - ו׳ פלוגה

 לח״י. יוצאות היו שרובן בנות, פלוגת - ז׳ פלוגה

 מוותיקות תבואה, יפה הייתה הפלוגה על האחראית

 נהגות פקידות, כחובשות, הועסקו הבנות לח״י.

 לחזיתות החטיבה לוחמי עם יצאו מעטות לא וטבחיות.

 בדיר־טריף. בקרב נפלה אלטשולר בת־שבע הקרב.

 לביקוע החטיבה של הכבד האגרוף היה השריון גדוד

 של בסיסו הכבדה. והאש השריון בכוח מבוצר קו

לוד. התעופה בשדה היה הגדוד

 כולם איש, 120 בו ששירתו מרגמות גדוד - 88 נדוד

לח״י. מאנשי לא

 החטיבה, קרבות בכל השתתפו 8 בחטיבה לח״י אנשי

הנשק. שביתת על הסכם של חתימתו עם הסתיימו אשר

 ביוני 11 ביום התרחשה החטיבה של האש טבילת

 יהודייה על הערבי הלגיון התקפת בבלימת ,1948

 לח״י, מאנשי הראשון החלל נפל זה בקרב וכפר־ענא.

)יואב(. רוזנברג יעקב

 ובסיומו ביולי 19-10 בימים שנערך ״דני״, במבצע

 טירה, קולא, רנתיה, הכפרים לוד, התעופה שדה נכבשו

 דהירייה, וחירבת נבאללה בית דיר־טריף, וילהלמה,

 שני על החטיבה השתתפה — ורמלה לוד והערים

 דוד לח״י: אנשי תשעה נהרגו אלה בקרבות גדודיה.
 אלטשולר רת־שבע סנדרביץ, ישראל )גדעון(, מנחם

 בזחל״ם פגז מפגיעת בקרב שנפגעה - )דינה(

 משה )כרוך(, פירכט אפרים כחובשת, בו ששימשה
 שרעבני־ יוסף )ארזי(, טננבאום משה )כן־דוד(, מזרחי
 שושן נסים )כן־ציון(, גולדברג משה )יחיאל(, ניצני

אהרונום. ויעקב אליהו( )בן
 "דני": מבצעי הישגי היו אלה אלון, יגאל דברי לפי

 לוד; התעופה ושדה רמלה לוד, אונו, בקעת כיבוש

 בן־ מעל המצור הסרת ירושלים, מעל המצור הסרת

 ולתל־ דן לגוש יותר איתן הגנתי מערך ייצוב שמן;

 ואיים יבנה לעבר עד התקדם המצרי שהצבא בעת אביב

 ועל השרון על איים העיראקי והצבא תל־אביב על

 מבצעים לקראת המפנה החל "דני" במבצע חפר. עמק

וכיבושים. נוספים

 פחות מנה "דני" במבצע 8 חטיבה של האדם כוח

 ממנו 40%ש־ לוחם, כוח היוו 500כ־ מהם איש, מאלף

 בעשרים הסתכמו החטיבה אבירות לח״י. אנשי היו

לח״י. יוצאי כמחציתם הרוגים,

 גדוד ,89 גדוד השתתף ״דני״ מבצע לאחר

 הייתה שמטרתו לפולשים", "מוות במבצע הפשיטה,

 )בית־ מגדל-בית־גוברין לכביש מצפון האויב גירוש

 כרתיה כיבוש על־ידי טריז ותקיעת עפא-יחתא(

 הדרך. את לפרוץ הגדוד נקרא ביולי 17ב־ שמדרום.

גדסי. אהרון לח״י איש נפל כרתיה בכיבוש
 פקודת המטכ״ל מטעם יצאה 1948 ביולי 26ב־

 "גבעתי", החטיבות, מפקדי שם )על "גי״ס" מבצע

 גדוד לנגב. הדרך את לפתוח )שריג!( ו״סרגי" "יפתח"

 כשל המבצע המבצע. לצורך לדרום הורד 82 השריון

מנותק. נשאר והנגב

 את 89 גדוד חיילי כבשו באוקטובר 29-27 בימים

 בית־גוברין על בקרב ודווימה. לכיש בית־גוברין,

 רפאל )נפתלי(, כהן מנחם לח״י: יוצאי ארבעה נהרגו
זטלר. ואפרים רבינוכיץ שלמה )יהודה(, אביגד־שרעבי

 82 בגדוד לח״י אנשי השתתפו העת באותה
 המבצר אל־סוואידן, עיראק מבצר באר־שבע. בכיבוש

 בנובמבר, 9ב־ נכבש המצרי, האויב של והחזק הגדול

 המבצר החזיק רבים חודשים במשך .89 גדוד על־ידי

 חיילי שבאו עד צה״ל, של התקפות שבע נגד מעמד

 גרנק יעקב בהנהגת א׳, פלוגה ובראשו הפשיטה גדוד

 נפל המצרי הדגל המבצר. על הסתערו אשר )רב(,

 רב ונכנעו. ידיים הרימו המצרים המבצר. גם ואחריו

 הורה "הזקן" הבניין. על והשתלט אנשיו עם התפרץ

 לקיבוץ כשי אותו ונתן המצרי הדגל את למצוא לדב

 של ג׳ לפלוגה אך אבירות. ללא נכבש המבצר נגבה.

 נגרמו הטעיה, בפעולת השתתפה אשר ,82 גדוד

 אמנון לח״י: אנשי ארבעה מהם הרוגים, שישה אבירות:
 לוינגר מאיר )עמיקם(, שובלי סעדיה )ספיר(, אבחר

)אהרון(. ביאלקה־ווים שמואל )אהרון(,
 בשתי קשה שנפצע לח״י, יוצא סימן־טוב, גנה

 באלחוט התקשר פצועים, חבש - פגז מפגיעת רגליו

 חמש במשך עליו המצרים התקפות את במקלע והדף

 עבור הגבורה" "אות את גנה קיבל לימים וחצי. שעות

גבורתו. מעשה

 שני על 8 חטיבה השתתפה בדצמבר 7-5 בימים

181 שטח טיהור הייתה שמטרתו "אסף", במבצע גדודיה



 תל-ג׳מה חאן־קוצ׳אן, לקו ממזרח באזור הנגב

 דרומה. והדיפתו המצרי מהאויב מעין־נירים, וחירבת
 שייח׳־נורן, והמשלטים הכפרים נכבשו אלה בקרבות

 מעיין, וחירבת תל־ג׳מה תל־פארעיה, אל־מעיין,

 לגלגלי למרמס היו מצרים חיילים מאות כאשר

 89 גדוד של הזחל״מים ולשרשראות המשוריינים
 את בהלה. אחוזי מערבה מעמדותיהם וברחו

 )רב(. גרנק יעקב הוביל א׳ פלוגה של ההסתערות

 על עומד הוא כאשר צבאי צלם על־ידי צולם הוא

 את שואג זקוף־גו, ישר, - הקרב על ומפקד הזחל״ם

 המתעדים הצילום סרטי ההסתערות. בעת פקודותיו

 שמורים א׳ ופלוגה 89 גדוד של הגדול הניצחון את

 כי נאמר ידין יגאל של בדיווחו צה״ל. בארכיון

 גדוד על־ידי הצהריים אחר אתמול הוכו "המצרים

 למתקפה שהתכונן המצרי הגדוד את שתקף ,89

 בשדה והשאיר בבהלה ברח המצרי הגדוד נגדנו.

ושלל". הרוגים ממאה למעלה

 מבצע או "חורב" מבצע על ההחלטה קבלת עם

 המצרי הפולש של גירושו הייתה שמטרתו "עי״ן",

 ירדה - הבין־לאומי לגבול מעבר אל ודחיקתו מהנגב

 כיבוש היה עליה שהוטל התפקיד לדרום. 8 חטיבה

 ואל־עריש. אבו־עגילה וכיבוש אל־חפיר עוג׳ה

 הריכוז, ממקום בדצמבר 24 ביום לנוע החלה החטיבה

 בדרך כוחותיה חדרו ודרכו אביאד, ואדי לכיוון חלסה,

 הפצצת בעקבות אל־חפיר. עוג׳ה פתחי אל דרך לא

 הסתערו בדצמבר 26ב־ עוג׳ה על האוויר חיל מטוסי

 שבירת ולאחר המבצר, משלטי על 82 גדוד לוחמי

 גדוד של א׳ פלוגה למערכה הוטלה הראשונה ההתקפה

 מצרית אש במלכודת נלכדו חייליה אולם ;89 הפשיטה

 מפקד רב, הרף. ללא הכוח לעבר נצלפו הכדורים חזקה.

 ובטוח זקוף כשהוא הפיקוד זחל״ם על עלה הפלוגה,

 פגע כדור - נדם לפתע פקודה. למסור כדי כתמיד,

 הוא אקדחו. ועל מעילו על וגלש פרץ דם בצווארו.

מת. רב ונפל. התכופף גופו הגה, הוציא לא

 נכבש לא המבצר שבתאי. חיים - לרן עבר הפיקוד

 החטיבה אבירות בדצמבר. 27ב־ היום, למחרת אלא

 פצועים. וחמישה ועשרים הרוגים בתשעה הסתכמו

 גרנק יעקב אזולאי, עמנואל לח״י: יוצאי כולם ההרוגים
 )אבנר(, טרגנו נסים )אבישי(, זלוצ׳בסקי יוסף )דב(,
 )יחיאל(, קסלר צבי )אריאב(, יעקבי דוד )בני(, בהן פרחי
שרעבי. דוד )עמי(, רוסוניק יעקב

 אבו־ בכיבוש "סיני", במבצע גם השתתף 82 גדוד

 על בהשתלטות השתתף 89 גדוד וביר־לחפן. עגילה

 אלה בקרבות אל־עריש. התעופה ושדה רפיח משלטי

 יוסף לח״י: אנשי שבעה נהרגו אחרות ובפעולות

טמפלהוף, יוסף בקמן, ישעיהו )בנוה־יאיר(, בלושטיין

 שלמה )בנוה־יאיר(, ניידיץ מאיר מורי, חיים בהן, יוסף
עטרי.

 בשדה לבסיסה 8 חטיבה שבה הקרבות סיום עם

 אפשר אי ישראל חירות לוחמי את אמנם לוד. התעופה

 העובדה בשל - החטיבה לוחמי משאר לבודד היה

 הדם באחוות באלה אלה משולבים היו מרכיביה שבכל

 עמם הביאו לח״י שלוחמי החלוציות רוח אך וההקרבה,

 בסחיפת מרכזי גורם הייתה הבריטים נגד ממלחמתם

 בהר פלשת, בשדות "דני" במבצע לניצחונות החטיבה

 בסופות רפיח, במשלטי הבשור, נחל בתלי חברון,

 חצי ובמרחבי סיני שבשערי בניצנה בבאר־שבע, הנגב,

 מספר עדים, כאלף ולהקרבתם, לגבורתם עד סיני. האי

 8 חטיבה של בנפש האבירות כל סך בקרב. הנופלים
 הרוגים, 73 היה העצמאות במלחמת ונספחיה

לח״י. יוצאי - לוחמים 37 - כמחציתם)!(

ב׳ מעצר מחנה - לטרון

 מלחמת־ בימי הזר הבריטי השלטון של מעצר מחנה

 כביש של בצומת איילון, בעמק השנייה, העולם

 אל ורמאללה בית־חורון וכביש דאז ירושלים־יפו

ועזה. מסמיה

 יהודים, עצירים כמאתיים כלואים היו זה במחנה

 לכאן שהועברו ואצ״ל לח״י המחתרות ארגוני חברי

 חברי ומקצתם במזרע, המעצר ממחנה 1942 שנת בסוף

ה״הגנה".
 של בגובה דוקרני תיל בגדר מוקף היה המחנה

 ומאחוריו ריק מגרש היה הגדר מאחורי מטרים. חמישה

 שנתלו דוקרני, תיל עשויה מחושמלת, נוספת, גדר

 אזהרה וכתובות גולגולת ציורי עם שלטים עליה

 בגדר קלה נגיעה כל גבוה". מתח - מוות ״סכנת

 קול ובהישמע האזעקה, צופר את מפעילה הייתה

 וערבים בריטים שוטרים עשרות מגיחים היו צפירה

לגדר. שיתקרב מי בכל לירות מוכנים חמושים,

 שלישית, גדר הייתה המחושמלת הגדר מאחורי

 צריפי היו שמאחוריה דוקרני, תיל של פנימית,

העצירים.

 מעץ. עשויים שמירה מגדלי ניצבו הגדרות לאורך

 כל בלילה רובה. ובידו בריטי שוטר ישב מגדל בכל

 החזקים החשמל מפנסי אור, שטוף היה המחנה

 של לקוטר הגיע השפעתם שטווח הזרקורים, ומאורות

 ערבים שוטרים מהלכים היו הגדרות לאורך מטר. 200

חמושים.

 העצירים. סוגי לפי למחנות־משנה חולק המחנה

 טורי בשני המחתרות, עצירי שוכנו הגבעה מורד על

 צריף כשכל מגולוון, מפח גגות בעלי מעץ צריפים
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העשרים ברחו שדרכה מטרים 76 באורך המנהרה ציון עם לטרון, מחנה מתכנית קטע

 שוכנו ארבע מספר בצריף שלושה. השני ובטור צריפים

 כליאתם במקום עוד החליטו אשר לח״י, מאנשי חלק

 חפירת באמצעות מהמחנה לברוח מזרע, הקודם,

מנהרה.

 לח״י אנשי עשרים הצליחו חודשים תשעה במשך

 עד האדמה, במעבה מטרים 75 באורך מנהרה לחפור

 העשרים ברחו 1943 בנובמבר 1ב־ לגדרות. מעבר

 המלחמה את להמשיך כדי בחוץ, חבריהם אל והצטרפו

 עשרים של "בריחתם ערך )ראה הזר השלטון לגירוש
מלטרון"(. לח״י חםרי

 בשנת נעשה מנהרה דרך לבריחה נוסף ניסיון

 גם לטרון במחנה נכלאו 1946 בשנת נכשל. אך ,1947

 "תנועת פעולות עקב שנעצרו היהודי היישוב מנהיגי
העברי". המרי

מהארץ. הבריטים יציאת עם פורק המחנה

 4 במחנה החיים אורח - מעצר מחנה לטרון,
 הישיבה גם וכך מהנה, הייתה לא הסוהר בבית הישיבה

 )ארץ־ בפלשתינה הזר השלטון תחת מעצר, במחנה

 את לבודד האויב, של מטרתו הושגה כאן ישראל(.

 ממעגל ולהוציאו רוחו את לשבור כדי המחתרת לוחם

 הקשר מניעת זה: לבידוד היו רבות פנים נגדו. המלחמה

 ובעיקר הידידים, הקרובים, המשפחה, עם - החוץ עם

 בקבלת הגבלה ביקורים, על איסור לנשק; החברים עם

 חבילות, קבלת על והגבלה ובמשלוחם; מכתבים

 אלה כל ועוד. וספרים, עיתונים קבלת רדיו, החזקת

 ולשבור העצורים של חייהם שגרת את לשבש נועדו

רוחם. את

 שני גלעדי, ואליהו שמיר יצחק של כריחתם לאחר

 לטרון, למחנה והמעבר מזרע, ממחנה לח״י, בכירי
 העצורים על ידם את המחנה שלטונות הכבידו

 חברי על ובמיוחד ה״טרוריסטים", מחנה ,4 שבמחנה

 לאסירים נחשבו אשר )לח״י(, שטרן" "קבוצת

הבריטית. האימפריה של ביותר המסוכנים

 של רוחם אך זה, מצב עם להתמודד היה קל לא

 המתאימה הדרך את מצאו הם איתנה. הייתה הבחורים

 לשם החופש. אל מתמדת בחתירה בדידותם, את להפיג

 וציפו ישבו האחרים העצירים מנהרה. חפרו הם כך

 עליהם ירחם הזר השלטון שבהם יותר, טובים לימים

המעצר. מבדידות אותם לשחרר ויסכים

 בלטרון המעצר במחנה החיים נמשכו בינתיים
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 של הרגיל היום סדר ולהשתעשע. לקרוא ולשתות,

 ה״תמאם" 06:00 בשעה קבוע: היה 4 במחנה העצירים

 חופשיים העצירים היו "התמאם" אחרי )הספירה(;

 בחדרי ולהתגלח להתקלח בוקר, להתעמלות לצאת

 מגוון היה התפריט בוקר. ארוחת 08:00 בשעה הרחצה;

 קפה ביצים, חביתת ריבה, מרגרינה, גבינה, לחם, וכלל

 וכללה ,12:30 בשעה הוגשה הצהריים ארוחת תה. או

 תפוחי־ ותוספת בשר מרק, - ראשונה מנה כלל בדרך

 אפשרות הייתה לעצירים ועוד. עדשים אורז, אדמה,

 שישביע מטעמם בטבח לבחור יכלו והם לעצמם לבשל

 האחראים על־ידי תורנות נקבעה במטבח רצונם. את

 כוסה בחגים חגיגי. אוכל הוגש בשבתות הצריפים. על

 נערכו ובחגים בשבתות לבנות. במפות השולחן

תפילות.

 הפנימיים. בחיים התערבו לא המחנה שלטונות

 נבחר אשר ה״סופרוויזר", ייצג היהודים העצורים את

 אחראי נבחר צריף ובכל בבחירות, דמוקרטי באופן

 לסופרוויזר. כפוף שהיה (,Hutleader) הצריף על

 חיים במחנה התקיימו השלטונות התערבות בהעדר

 שפות, למדו מהעצורים רבים רבים. בתחומים ערים

 נוספים. ומקצועות ספרות תנ״ך, מתימטיקה, הנדסה,

 מרצים בהשתתפות שונים, בנושאים חוגים נערכו

 בגרות לבחינות למדו אחדים העצירים. מבין טובים

 הייתה יד לעבודות לאוניברסיטה. כניסה ולבחינות

 מחוץ אל גם נשלחו גילוף־עץ ועבודות רבה, הצלחה

 היו הספורט ענפי גם ולחברים. למשפחות למחנה,

 בכדורגל בהתעמלות, עסקו ורבים פופולריים,

ובפינג־פונג.

 רעים תמימות הייתה זכויותיהם על שמירה בעניין

 הסופרוויזר, על־ידי הוצגו התביעות העצירים. כל בין

 למען המאבק כולם. ולמען כולם בשם דיבר אשר

 עצירי לרגע. אף חדל לא העצירים של תנאיהם שיפור

 והקשר הלאומיים המוסדות על־ידי הוזנחו המחתרות

 לא־יהודיים שמוסדות לאחר רק ושופר רופף, היה אתם

התרבות. בתחום העצירים לבקשות נענו

 היה השונים העצירים סוגי בין הפנימי הקשר

 )זרים( והאינטרניסטים הערבים העצירים עם בעייתי.
 אנשי בין והיריבות המשקעים קשר. היהודים קיימו לא

 יחסיהם. על צל הטילו הפילוג, מימי לח״י, לחברי אצ״ל

 מוסדות של הקבוע מסיועם נהנו אצ״ל אנשי

 בחבילות התחלקו ולא החדשה, הציונית ההסתדרות

 תרמה שלא עובדה - לח״י אנשי עם והסיגריות המזון

 כשהגיעו הפלגים. שני חברי בין תקינים ליחסים

 לח״י אנשי ערכו ה״הגנה", מן בכירים מספר למחנה

 לדרכי בקשר עמהם ומעמיקים רציניים דיוניים

 יחסים נוצרו הימים במרוצת הבריטי. בשלטון המלחמה

 לשתף הוצע כי עד וה״הגנה", לח״י חברי בין טובים

 אך מהמחנה, הגדולה בבריחה ה״הגנה" מאנשי כמה

סירבו. הם

 אל לח״י אנשי חתרו במחנה החיים שנמשכו בעת

 שתוליך מנהרה חפרו 4 מספר צריף שוכני החופש.

 המחנה שלטונות גזרו הבריחה לאחר החוצה. אותם

 זכויותיהם את והגבילו העצירים על קשות גזירות

ממושכת. לתקופה

 - מעצר מחנה לטרון,

 1947 בשנת בריחה ניסיון
 בריחה בלטרון המעצר במחנה תוכננה 1947 בשנת

 חפירת באמצעות ולח״י, אצ״ל אנשי על־ידי המונית

 בריחת שימשה הבריחה תכנית לביצוע כדגם מנהרה.
 להימלט בידם כשעלה ,1943 בשנת לח״י אנשי עשרים

מטרים. 75 לאורך שחפרו במנהרה

 שבמחנה 5 מס׳ בצריף נקבע המנהרה חפירת ביצוע

 מגורמים 1 מחנה את ״לטהר״ הוחלט כך לצורך .1 מס׳

 מי כל המבצע. את להכשיל היו שעלולים מפוקפקים

אחר. למחנה סולק - חשדות שעורר

 שברו הצריף בפינת החפירה: עבודת התנהלה כך

 אדם השתלשלות כדי שהספיק מהרצפה, קטן קטע

 חפרו תחילה מבטון. מכסה התקינו הפתח על פנימה.

 שמתחת באופן מסביב, והרחיבו מטרים כשני לעומק

 לחפור החלו כך אחר עבודה. חדר מעין נוצר לרצפה

 עבודה בכלי נעשתה החפירה הגדרות. לכיוון

ליד. הבא וכל ברזל מוטות סכינים, מאולתרים:

 לאדם מיועד והיה ס״מ, 50x50 צר, היה המסלול

 וככל קשים, היו החפירה תנאי בינוניות. שמידותיו

 המיטות של קרשים יותר. קשה היה כן שהרחיקו

 על פוזרה האדמה הדפנות. לחיזוק תמוכות שימשו

 פטנטים הומצאו שונות. בצורות הכדורגל מגרש פני

 הותקן 1 מס׳ בצריף לחופרים. אוויר להזרמת שונים

 למחנה, בריטי נכנס שהיה אימת כל אזעקה. כפתור

החופרים. צריף אל אזעקה ניתנה

 בסלעים. החופרים נתקלו המנהרה כריית במהלך

 להבריח הבחורים הצליחו הבעיה על להתגבר כדי

 לחציבה המשמשת כזו חשמלית, מקדחה המחנה לתוך

 בסילוק רב לעזר המקדחה הייתה תחילה בהרים.

 עוררה החשמל בתצרוכת שהעלייה לאחר אך הסלעים,

 הוחלט ראסל, המחנה, מפקד של לבו תשומת את

 לעקוף נאלצו והחופרים במקדחה השימוש את להפסיק

החפירה. בעת הסלעים את

 המנהרה הושלמה רבים חפירה חודשי לאחר

החנוכה. לחג נקבעה הבריחה מטר. תשעים שאורכה
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 המחנה מפקד הגיעו לבריחה, המתוכנן המועד

 שגרתית. ביקורת עריכת לשם הצריף אל ופמלייתו

 המנהרה פתח היה שמתחתיה המיטה אל ניגש ראסל

 וסוכלה המנהרה נתגלתה כך המכסה. את לפתוח ודרש

 למחרת החופש. אל חירות לוחמי מאה של בריחתם

 התעופפו חודשים של ותקוות ועמל פוצצה, המנהרה

היו. כלא והיו באוויר

 נודע לא הדבר המנהרה? את הבריטים גילו כיצד

 המוגברת החשמל תצרוכת כי הסוברים יש היום. עד

 המקדחה הפעלת בעת האדמה ממעבי שעלו והקולות

 מכלל להוציא אין אחרים לדעת אך לגילוי, גרמו

פנימית. הלשנה זאת שהייתה אפשרות

 - מעצר מחנה לטרון,

 לח"׳ חברי עשרים בריחת

מלטרון". לח״י חברי עשרים "בריחת ערך ראה

פלשתין סניף הבריטית, הליגה

 הבריטית" ב״ליגה שמקורה בריטים מרצחים קבוצת

 הערבים בשירות שפעלה מוסלי, אוסוולד של הפשיסטית

 הבריטי הצבא פינוי לפני היהודית האוכלוסייה נגד

 השלטון התפוררות בעקבות .1948 בשנת מארץ־ישראל
 לצדדים רב נשק בריטים ושוטרים חיילים מכרו הבריטי

 הצבא מן ערקו רבים בריטים לערבים. בעיקר הלוחמים,

 ובשל כסף בצע תמורת הערביות לכנופיות והצטרפו

 מרס מחודש השלטון דובר הודעת לפי היהודים. שנאת

 שרובם להניח יש אשר ושוטרים חיילים 233 ערקו ,1948

הערביות. הכנופיות עם חברו ככולם

 ירושלים באזור בעיקר פעלה המרצחים כנופיית

 היהודית. לאוכלוסייה ובנפש ברכוש רב נזק וגרמה

 "פלשתיין העיתון של הדפוס בית את פוצצה היא

 בן־יהודה ברחוב הגדול לפיצוץ וגרמה פוסט"

 ונפצעו יהודים עשרות בו שנהרגו ,1948 בפברואר

מאות.

 עריקת על המשטרה הודיעה הפיצוץ למחרת

 וטיילור, סטפנטון וויט, רום, - בריטים שוטרים ארבעה
 5ב־ כך, אחר שבוע שריוניות. שתי היעלמות ועל

 על לעלות לח״י של המודיעין מחלקת הצליחה במרס,

 את ולפרסם הבריטים המרצחים של עקבותיהם

 וג׳ורג׳ רוס ג׳ורג׳ - שוטרים שני של תמונותיהם

 רוס, העריקים ההמוני. ברצח שהשתתפו וויט, אנתוני

 שוחררו המשטרה, על־ידי נלכדו וסטפנסון חוקהרסט

בקולוניה. מותו את מצא טיילור ונעלמו;

 מאלה והריסון, וויט הבריטים השוטרים שני

 מותם את מצאו בן־יהודה, ברחוב בפיצוץ שהשתתפו

 לפוצץ שנועדה לח״י של תופת מכונית לפרק בנסותם

.1948 במרס בשכם הנג׳אדה מפקדת את
 מכוניות באמצעות שבוצעה הבריטית, הפעולה

 נהגו ערבי־נוצרי, בידי לכאורה נעשתה ממולכדות,

 טיפלו זו במכונית גם אבל האמריקאי; הקונסול של

 הזמן באותו היו לא לערבים שכן בריטיות, ידיים

זה. ממין משוכללים מוקשים להרכבת מומחים

 המוסדות בחצר המכונית את החנה הערבי הנהג

 אירעה המקום את שעזב ולאחר בירושלים, הלאומיים

 ההריסות מן היסוד". "קרן לאגף סמוך התפוצצות

גופות. שתים־עשרה הוצאו

מהםם

 הבריטי השוטר

וייט אנתוני ג־ורג־
GEORGE ANTHONY 

WHITE
1684 מס׳

 8.8.1927 נולד:

 אינץ׳ 9ן רגל 5 גובה:
— מיוחדים: סימנים

 הבריטי השוטר

רום ג׳ורג׳
GEORGE ROSS

605 מם׳

 3.9.1924 נולד:

 אינ׳ך 8 רגל 5 גובה:
 מיוחדים: סימנים
וערפו ידו על צלקות

וילדים. נשים אנשים• עשרות ברצח אשמים בירושלים. בן־יהודה ברחוב הפשע בביצוע השתתפו הנ-ל

ישראל וזרות לוחטיתש״ח א׳ אדר כ־ד — במחתרת
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׳1 ליגה
 מחלקת היא ו׳, למחלקה לח״י חברי של פנימי כינוי

 של המודיעין "מחלקת ערך )ראה "י לח של המודיעין
לח״י"(.

הגשרים ליל
 "תנועת במסגרת ה״הגנה" של ביותר הגדול המבצע
 ארץ־ ניתוק הייתה המבצע מטרת העברי". המרי

 כוח הפגנת באמצעות השכנות מהארצות ישראל

צבאי.

 בידי 1946 ביוני 17-16 בליל שנערכה בפעולה,

 עשרה קשה נפגעו או כליל נהרסו הפלמ״ח, יחידות

 צפון־ מטולה גשר צפון־מערב; מטולה גשר גשרים:

 שייח׳־ גשר אל־חמה; גשר בנות־יעקב; גשר מזרח;

 הגשרים עבר אל הכוח )בהתקדמות א־זיו גשרי חוסיין;

 נהרג. ויין, יחיעם הלוחמים, ואחד אש, עליו נפתחה

 ואירעה לגשר מתחת המטענים באחד פגע נותב כדור

 לוחמים ארבעה־עשר להרג שגרמה גדולה, התפוצצות

 בריטי וקצין מולכד )הגשר דמיה גשר קרס(; והגשר

 גשר אלנבי; גשר המטען(; את לפרק שניסה בעת נהרג

עזה.

ליפתא־עילית
 לוחמי בידי שהותקף ירושלים, במבואות ערבי כפר

תש״ח. בחורף לח״י

 התבצרו הערבים מתושביה רוממה פינוי עם

 הנקרא במקום היהודית, השכונה בגבול הכנופיות

 יושבי ליפתא־עילית. ובעברית חלאת־אט־טרחה,

 ידיעות לפי אך לח״י, כוחות על־ידי גורשו הכפר

 בין בלילות, הכפר את כנופיות אנשי פקדו המודיעין

 להתבצרות הכנות לצורך אם ובין ביזה לשם אם

 להם הושם זו מכוונה להניאם כדי בכפר. מחודשת

 והתבצרה לליפתא־עילית הגיעה לח״י יחידת מארב.

 הבתים ששאר לאחר הסביבה, על ששלט הבתים באחד

 המשמרות השגיחו בוקר לפנות מאדם. ריקים נמצאו

 צועד כשלפניה לכפר המתקרבת מזוינת ערבית ביחידה

 אולם בשקט, הגשש את לשבות הוראה ניתנה גשש.

 אנשי בו שהתבצרו הבית מתוך הבוקע ברעש הבחין זה
 עשתה המארב על הידיעה לסגת. לערבים וסימן לח״י,

 המוכתר בהלה. וגרמה הקרובים בכפרים כנפיים לה

 זה מארב בעקבות פנו דיר־יאסין הכפר של והנכבדים

 שלום ברית והציעו הסמוכה, שמואל גבעת אנשי אל

 הכפר גופה, ליפתא עם החשבון אך טובה. לשכנות

 נגמר. לא עוד אנטי־יהודית, לרצחנות סמל שנעשה

 כוחות של אבטחה בליווי חוזרים אנשיו החלו אט אט

 בשלישית, הכפר את פקדו לח״י אנשי סדירים. בלתי

 כביש ועל הסביבה על שחלשו אחדים בתים בו והרסו

 את לפנות הערבים החליטו שוב ירושלים־השפלה.

 הקהילה ועד אל פנו בתיהם את להציל כדי הכפר.

 הצעתם בהם. ישתכנו שהיהודים בהצעה היהודית
 חלק שהיא בליפתא, יהודים רק יושבים ומאז נתקבלה

הבירה. מירושלים
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מ
ו״כולל" "צמוד" מאבק

 בארץ־ישראל, הבריטי בשלטון לפגיעה תכנית

 לביצוע הלאומיים למוסדות ה״הגנה" מפקדת שהגישה

 על כתגובה הבריטים, כלפי מזוינות תגמול פעולות

 הנשק ופירוק וההתיישבות העלייה נגד מעשיהם

 מפלגת עליית לאחר היישוב, של ה״הגנה" מכוחות

.1945 בשנת בבריטניה לשלטון ״הלייבור״
 במחלוקת שנוי היה הבריטים נגד המאבק של זה צד

 ניטש הוויכוח ובעולם. בארץ המאורגן היישוב בקרב

 ולהתיישבות לעלייה הצמוד" "המאבק מחייבי בין

 "השומר שדרש כמו בלבד, העברי הנשק על ולהגנה

 הצמדתו ללא כולל", ב״מאבק המצדדים לבין הצעיר",

 ממפא״י. וחלק העבודה" "אחדות - מסוים לנושא

 של תוצאה הכרחי, רע במאבק ראה הצעיר" "השומר

 הציונית, התנועה לבין בריטניה בין טרגית הבנה אי

 את להגביל שצריך טען ולכן תחלוף, כי סיכוי שיש

 הגבלת השלטון. עם הגשרים את לשרוף לא כדי המאבק

 מהאווירה גם נבעה לחלוטין, שלילתו ולא המאבק,

 אנשי היו בו שרבים - בפלמ״ח ששררה הכללית

תקיפים. תגובה מעשי ותבעו הצעיר" "השומר

 העבודה" "אחדות ראתה זו, עמדה לעומת

 במאבק להכריעו שצריך הציונות, אויב את בבריטניה

 שלמות על שמירה למען אך מסויג; ובלתי כולל

 במאבק שעה לפי להסתפק מוכנים אנשיה היו הפלמ״ח

 מאבק של לשלב מעבר אלא זה שאין בהאמינם צמוד,

 ,האקטיביסט מחנהו הדעות. התחלקו במפא״י כולל.

 המתון המחנה ואילו כולל, במאבק תמך כן־גוריון של

 "העלייה אנשי הצטרפו לאלה צמוד. במאבק תמך

 האגף מזרחי", ו״הפועל מה״מזרחי" וחלק החדשה"

כולל. במאבק תמך רובו הכלליים, הציונים האזרחי,

 אותו ושללו "מאבק" המושג בעצם נלחמו בלח״י

 הוא "מאבק" בשם השימוש כי בטענה מעיקרו,

 ברורות פוליטיות מסקנות מהסקת התחמקות

 נגדו לנהל שיש כאויב בבריטניה מלהכיר והימנעות

ממש. של מלחמה

 נגד כוון כי נכשל הוא נכשל. ה״צמוד" המאבק

 הייתה ומטרתו ה״מוטעית", הבריטי השלטון מדיניות

 לשינוי השלטון על ולחץ היישוב של כוחו הפגנת

 הזר. השלטון של משורש לעקירתו נוהל ולא מדיניותו

 המעפילים, גירוש נמשכו המרי" "תנועת אחרי גם

 זאת - ההתיישבות והגבלת ושדידתו, הנשק חיפוש

 המגרשים, נגד ממש של מלחמה נוהלה שלא מכיוון

 במאבק והמזכירים. הנציבים השוטרים, החיילים,

הזר. השלטון לגירוש התקפה נשק הופעל לא ה״צמוד"

 כי הודאה למצוא אפשר ה״הגנה" בלכסיקון

 של העיקרית המבצעת הזרוע והפלמ״ח, "...ה׳הגנה׳

 וההתיישבות העלייה בתחום בעיקר פעלו ה׳הגנה׳,

 השלטון, נגד החמוש המאבק בתחום לבצע והשתדלו

 הממשלה מדיניות כי להוכיח שתכליתן פעולות

אדם...". מקורבנות להימנע רצון תוך זאת מוטעית,

 התנגדות של גילוי היה "הצמוד" המאבק משמע,

 את לשנות כדי בריטניה על ולחץ כוח הפגנת סמלית,

 לעומת בלח״י, וההתיישבות. העלייה בשטח מדיניותה

 הבריטי השלטון את 1941 בשנת כבר הגדירו זאת,

 למען לגירושו עד בו להילחם שיש זר כשלטון בארץ

כן. עשו ואף תחתיו, עברי שלטון הקמת

 בארץ־ישראל הערבים של הדמים מאורעות

1939-1920
187ארץ- ערביי ערכו העות׳מאני השלטון בתקופת עוד



 היהודיים, היישובים נגד וביזה שוד התקפות ישראל

 והערבים היהודים בין העדתי־הלאומי המתח אך

 מלחמת־העולם סיום עם אלים פוליטי גוון לבש

הראשונה.
 הוקמה הבריטי הצבא על־ידי הארץ כיבוש עם

 הנחיית פי על שפעלה צבאית אדמיניסטרציה בה

 את להעמיד היה שתפקידו בקהיר, הבריטי המשרד

 לשם בריטניה. השפעת תחת התיכון המזרח ארצות כל

 המקומיות באוכלוסיות האנגלים נקטו השפעתם חיזוק

 במשפחות בחרו לפיכך ומשול". "הפרד מדיניות

 אחד, מצד לבעלי־בריתם הערביות הפיאודליות

 אהדתם את לרכוש כדי בלפור" "הצהרת את ופרסמו

 ולגזול הארץ על להשתלט באו היהודים כי לערבים

 כי לשכנעם והצליחו הקדושים, המקומות את מהם

 ותראה בארץ־ישראל ביהודים רוצה אינה בריטניה

 הערבית האוכלוסייה של התנגדות גילויי יפה בעין

היהודים. נגד
 ודרשו בלפור" "הצהרת נגד בזעם יצאו הערבים

 הממשל בארץ־ישראל. עצמאית ערבית מדינה הקמת

 את עודד האנטי־ציונית, בגישתו הבריטי, הצבאי

 את לקדם כדי תוקפנותם. מעשי ואת הערבים הפגנות

 של בראשותו ארצי הגנה ועד הוקם התוקפנות פני

 משה רוטנברג, פנחס היו שחבריו ז׳בוטינפקי, זאב
ואחרים. הרז דב ינאית, רחל גולרמב, אליהו פמילנפקי,
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ישראל! עם חסד
 בועיעקי א.

 פשיגודה חיים
פרנקל י.

1929 ביפו, המאורעות על כותרת ״הירדן״, עיתון

 מצד בארץ־ישראל, שלטונם להסכמת היהודים של

 בין ביטחון וחוסר אי־שקט ליצור הייתה מטרתם שני.

 המתווך להיות לבריטניה שיתאפשר כדי העדות,

 דמים. ושפיכות התקוממויות ולמנוע ה״צודק" והשופט

 של מאמציו את לאל תשים הבריטים, לפי זו, מדיניות

 שאיפה בארץ־ישראל, עצמאות להשיג העברי העם

האימפריאליסטית. למדיניות המנוגדת

 להסית הבריטים הסוכנים החלו הכיבוש לאחר מיד

סיפרו הם היהודים. כלפי הערבית האוכלוסייה את

 היישוב של מזוין כוח בין ראשונה מזוינת התנגשות

 מזוינת ערבית לאומית קבוצה לבין בארץ־ישראל

 הבריטים שבין ה״תפר" באזור תר״ף, בשנת אירעה

 ארבע עצמן מצאו 1920 פברואר בחודש לצרפתים.

 מטולה, - העליון בגליל יהודיות התיישבות נקודות

 ערבית. התקפה תחת - ותל־חי חמרה כפר־גלעדי,

 מחבריו. ושבעה טרומפלדור יופך נהרגו בקרב

 שבו ואלה זמני, באופן מתושביהם פונו היישובים

 שנה באותה הצרפתים. על־ידי המרד דיכוי לאחר



 הגליל"( )"אצבע הצפונית המובלעת הכללת אושרה

הבריטי. המנדט בשטח

 הבריטים, בעידוד בירושלים, נערכו 1920 בינואר

 השלטון נגד שמחו ערבים המוני בהשתתפות הפגנות

 הצרפתים על־ידי שהודח פייסל ובעד הבריטי

 ליהודים" "מוות הקריאות סוריה. על מ״למלוך"

 להתארגן ז׳בוטינסקי, בראשות היהודים, את המריצו

 ארבעה ונמשכו תר״ף בפסח החלו ההתפרעויות להגנה.

 ז׳בוטינסקי נפצעו. 211ו־ נרצחו יהודים שישה ימים.

 בלתי נשק החזקת בגין הבריטים בידי נעצרו וחבריו

 מאסר שנות לחמש־עשרה נידון ז׳בוטינסקי חוקית;

הארץ. מן ולגירוש

 על המנדט אישור מסוריה, פייסל גירוש אחרי

 סמואל(, )הרברט יהודי עליון נציב ומינוי ארץ־ישראל

 הערבים התאוששו מהרה עד אך קצר. שקט שרר

 ערבי "ועד הוקם 1920 בסוף המדיניות. מהמכות

 ממשלה והקמת העלייה הפסקת את תבע אשר עליון"

 פרצו הבריטים ובעידוד הוועד הסתת בעקבות ערבית.

 .1921 במאי האחד בתהלוכת דמים מהומות ביפו
 חיים יוסף הסופר ביניהם נרצחו, יהודים שבעה־עשר

 הצבא הפורעים. אל הצטרפו הערבים השוטרים ברבר.

 הפרעות למהומות. השלישי ביום רק הופיע הבריטי

 ורחובות. חדרה פתח־תקווה, לירושלים, גם התפשטו

 וכמאה הרוגים כחמישים ביותר, קשות היו האבירות

 השנה עם ,1921 בנובמבר 2ב־ פצועים. וחמישים

 היהודי הרובע לעבר הסתער בלפור, להצהרת הרביעית

 חדים, במכשירים מצויד מוסת, ערבי המון בירושלים

 ירושלים מגיני מפני נסוגו הם יהודים. שבעה ורצח

 ממלחמת העייפות בעקבות נהרג. שמנהיגם אחר

 שרר ובארץ, בעולם האנטי־מלחמתית והרוח העולם

 להסית הוסיפו הבריטים אולם יחסי. שקט 1929 עד

 י״ז שישי ביום היהודים. נגד הערבים את הרף בלי

 ערבים אלפי הסתערו (23.8.1929) תרפ״ט באב

 הר־הבית, על "עומר" במסגד מתפילה שיצאו מוסתים

 במקלות, מצוידים כשהם שכם, ושער יפו שער מול

 כדי החדשה העיר אל פרצו משם ובחרבות. בסכינים

 גם מהרה עד התפשטו ההתפרעויות ולטבוח. להרוג

 רבים ולמקומות לחיפה לתל־אביב, לצפת, לחברון,

 חולדה ירושלים, באזור והר־טוב מוצא הותקפו אחרים.

 הכבד האסון ונטבחו. נהרגו רבים יהודים ובאר־טוביה.

 יהודים כשישים נטבחו שם בחברון, אירע ביותר

 תרפ״ט במאורעות הושמד. עצום רכוש נפצעו. ועשרות

נפצעו. 339ו־ יהודים 133 נהרגו

 של האמתי פרצופו נחשף תרפ״ט במאורעות

 מהמגינים עזרה מניעת חומרתו. בכל הבריטי השלטון

 הרוצחים הפורעים עם פעולה ושיתוף היהודים

 האנטי־ציונית המדיניות על בעליל הצביעו הערבים,

 ביטוי לידי שבאה כפי בריטניה, של והאנטי־יהודית

מכן. לאחר בשנים

 תסיסת אבל שנים. שבע הארץ שקטה ושוב

 מדיניות בשל נרגעה, לא היהודי היישוב כנגד הערבים

 בתנועה אבל הבריטי. השלטון שנקט ומשול" "הפרד

 היישוב כנגד רק לא התפתחויות חלו הערבית הלאומית

 בראש הבריטיים. השלטונות נגד גם אלא היהודי

 אמין חג׳ הירושלמי, המופתי עמד הקיצוניים החוגים

 הבריטים חששו היהודי היישוב גידול עם חוסייני. אל

 שלטונם, את שיסכן בארץ־ישראל יהודי רוב מפני

 היהודים. על ההתקפות את לחדש לערבים והורו

 לכל והתפשטו 1936 באפריל 19ב־ ביו החלו הפרעות

 העלייה נגד כללית ערבית שביתה הוכרזה הארץ.

 ובעד ליהודים, ערביות קרקעות מכירת נגד היהודית,

 גם הפעם כוונו הפיגועים ערבי. רוב עם ממשלה כינון

 ערביים. שליטה משטחי להוציאם כדי האנגלים, נגד

 "המפעל נגד כוללת להתקפה התפתחו הפעולות

 עדרים, שדות, דרכים, יישובים, רבדיו: כל על הציוני"

 קצין קאוקג׳י, אל פאוזי הגיע לארץ ותחבורה. רכוש

 הערבי" "המרד בראש שהועמד העיראקי, בצבא

 הצבא בריטיות. יחידות גם הותקפו שבמסגרתו

 לעזוב והכריחו אותו הביס בינתיים, שהתחזק הבריטי,

הארץ. את

 ה״הגנה", ארגון של כוחו עמד הפורעים מול

 המוסדות מדיניות אך הארץ, בכל שהתפרסם

 משימוש והימנעות חבלגח עליו כפתה הלאומיים

 להביס בכושרו פגעה ובכך הערבים נגד כוחו במלוא

 היישוב בתוך קשה ויכוח עורר זה קו הפורעים. את

עצמו. ה״הגנה" ארגון בתוך ואף

 ויזמו הערבים, של מלאה בתבוסה רצו לא הבריטים

 בספטמבר שוב התחדשו המאורעות נשק. שביתת

 מן ברח המופתי הבריטי. הגליל מושל רצח עם ,1937

 התקפות נערכו הטרור. להתחלת אות היה זה הארץ.

 תעופה, שדה יהודיים, אוטובוסים הותקפו הארץ. בכל

 בעיקר ההפגנות כוונו הפעם טלפונים. רשת רכבות,

 סמכות בהעדר אך היהודים. נגד גם אך הבריטים נגד

 הפכה הערביות הכנופיות כל על מרכזית צבאית

 למלחמת והבריטים היהודים נגד במלחמה תחרותן

עצמן. לבין בינן כנופיות

 הנהגת נקטה הערבים של והרצח הפרעות נוכח

 מיוזמת והימנעות הבלגה של במדיניות היישוב

 החריף הדעות חילוקי רקע על הפורעים. נגד התקפה

 בשנת כבר ה״הגנה" מארגון שפרש אצ״ל, הפילוג.

 הבריטי, הידיד בסיוע תגמול בפעולות יצא ,1931
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 המיוחדות" הלילה "פלגות הוקמו הפרעות בשיא

 השתלטו 1938 בשנת הצבא. לפעולות שעזרו

 תחנות תקפו בארץ, רבים שטחים על הכנופיות

 התחזקו הערביות בערים גם נשק. ושדדו משטרה

 העיר על השתלטו 1938 באוקטובר 15ב־ הכנופיות.

 שהצבא עד ימים כמה בה והחזיקו בירושלים העתיקה

לשלטונות. חזרה היוזמה בעיר. השליטה את החזיר

 שמונתה וודהד", "ועדת המלצותיה הוגשו בינתיים

 הצעות להציע כדי פיל של החלוקה תבנית לאחר

 האוטונומיה שטח את לצמצם המליצה הוועדה חדשות.

 ביטלו הבריטים לרחובות. זכרון־יעקב בין ליהודים

 ועידת כינסו 1939 בפברואר 7וב־ החלוקה, תכנית את
 לפתרון לערבים, היהודים בין לפיוס עגול" "שולחן

 בריטניה פרסמה הוועידה בעקבות ארץ־ישראל. בעיית

 נגד הטרור הלבן". "הספר את 1939 במאי 17ב־

 עד היהודים נגד לסירוגין נמשך אך נסתיים, הבריטים

.1939 בספטמבר 1ב־ השנייה מלחמת־העולם פרוץ
 פרוץ ועד 1936 בשנת המאורעות פרוץ מראשית

 2,500ו־ יהודים 520 נרצחו השנייה מלחמת־העולם
נפצעו.

המאסר
 על־ידי למאסרם ישראל חירות לוחמי התנגדות

 הוקמה התנועה כאשר ,1944-1943 בשנים המשטרה

 של אסטרטגית מדיניות הייתה מהריסותיה, מחדש

 חבר של במאמרו נוסחה זו מדיניות המחתרת. מנהיגות

 בביטאון שפורסם )גרא(, ילין־מור נתן לח״י מרכז

 הסוהר". בתי את "לחסל הכותרת תחת "במחתרת"

במאמר: נכתב וכך

 ומזיקה שלילית תופעה הוא הסוהר בית ...

 שבין הגמור הניגוד ועתידה. החירות לתנועת

 לוחמי את מחייב השליט וחוק התנועה מטרת

 פעולתם. לשם המחתרת בשיטת לנקוט האומה

 על מכותיהם את להנחית יכולים המחתרת מן

 צעירי את לאמן יכולים הם בתוכה האויב, ראש

 המסגרת היא חירות; לוחמי להיותם האומה

 מן לוחמים יגיחו בו היום, בוא עד הארגונית,

 הוא המאסר והמכריע. האחרון לקרב "המרתף"

 משרדי דרך ועבר שנאסר הלוחם המחתרת. אויב

 פניו קלסתר ונשקל, נמדד כשגופו הבולשת,

 אצבעותיו וסימני המצלמה סרטי על "הונצח"

 בשביל זה לוחם של ערכו - ״לזכרון״ הוטבעו

 משיזכה אף ערוך. לאין פחת המחתרת

 רגע בכל להתפרסם תמונתו יכולה להשתחרר,

 בטוח יהיה שבו סתר, מקום למצוא עליו ויקשה

שני. מצד למחתרת ומועיל אחד, מצד

 יותר. חמורות האחרות בתקלות. הקלה זו אולם

 עלולים בעינויים, בגבורה שעמדו אלה אף

 בעקבות הממושך, המאסר בתנאי להישבר

 המחתרת. עבור מורכבים נפשיים תהליכים

 חיים". "מתים בחינת הם והעצירים האסירים

 עלינו המחתרת. או הסוהר בית היא: הברירה

 רבות דרכים הסוהר. בתי את אפוא להרוס

 משמע המחתרת, העמקת זו: החלטה להגשמת

 ועל הדין. חומרת בכל המלשינים הענשת -

 שיש ייאסר", ולא "יהרוג החינוכי: הצו - כולם

 לוחם אין פירושו: זה צו למעשה. הלכה לעשותו

 לעשות נדרש כשהוא למעלה ידיו מרים חירות

 שם הוא זאת תחת החוק". "שומרי על־ידי זאת

 אם אף שלו, החופש על ומגן כליו על ידו

 לעומת עצומים כוחותיהם לצודו השואפים

כוחותיו.
 חייו את יציל דמים, מלחמת באויב יילחם הוא

 אם - בקרב ייפול או האויב את שינים על־ידי

 ויישלשו, יישנו אם אלה, מקרים עליו. יתגבר הלה

 האויב, מן עשרה ויפילו יפלו מאתנו עשרה אם

מחיינו. הסוהר מארת את ירחיקו

 בתי את תהרוס "המחתרת בפסוק מסתיים המאמר

 אפשרות המחתרת. את יהרוס הסוהר שבית או הסוהר

אין". - שלישית

 נשיאת הפכה הלוחמים בקרב המאמר פרסום לאחר

 אלה בייחוד המנגנון, אנשי כל לנחלת הנשק

לבולשת. ידועים היו ששמותיהם
 האקדח את רימון. גם ולעתים אקדח קיבל אחד כל

 מתחת או לחולצה מתחת בחגורה טומנים היו

 הצורך. בעת אותו לשלוף קל שיהיה בצורה למקטורן,

לכר. מתחת האקדח את הניחו בלילה

 לפתע עצמם את הרגישו הנשק נושאי לח״י לוחמי

וממוראו. הזר השלטון מכבלי משוחררים

 נטוש בארץ כי העובדה של המחשה זו הייתה

 החופש לוחמי לבין הכובש בין ולמוות לחיים מאבק

 כשלטון בו הכירו שהלוחמים היחיד השלטון העבריים.

 המחתרת חוק רק המחתרת. הנהגת היה לגביהם חוקי

 כי הוחלט כן על כיבדו. אותו צייתו, הם לו חוקם; הוא

 לזהות, לחקור, ברחוב, לוחם לעצור ניסיון כל על

 האקדח בשליפת להשיב מצווה - בכליו לפשפש

 המאסר. את למנוע בא זה צו הצורך. בשעת וביריות

מוחלט. צו היה להיאסר" "לא

 לוחמי בין תמידיים מגע קרבות אירעו הצו בעקבות

 לוחמים מספר רבים. קלגסים ונהרגו האויב לבין לח״י

פסקו. המאסרים חלל. נפלו
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 חזרה דרך לברוח, דרך חיפש מיד הזר, השלטון קלגסי

במלחמה. להמשיך כדי לחזית,

ההתנקשות לאחר לח"׳ אנשי מאסר

ברנדוט ברוזן
 מטעם במתווך ההתנקשות דבר היוודע לאחר מיד

 ,1948 בספטמבר 17ב־ ברנדוט, פולקה הרוזן האו״ם,
 מחנותיהם, את לעזוב בירושלים לח״י אנשי החלו

 בהם נותרו להתנקשות. קודם עוד להתרוקן שהחלו

"דרור". במחנה כשישים מהם איש, וחמישים כמאה
 החברים לבתיהם חזרו שבליפתא "אלדד" ממחנה

 נשארו באדר שייח׳ שבשכונת "יואב" במחנה הדתיים.

 למחרת המקום את נוטשים החלו אשר הנוער בני

שבת. במוצאי ההתנקשות,

מוניס בשייח׳ הצבאית המשטרה של 1 מס׳ הכלא בית
השייח׳( בית — )מקודם

 מצב הוכרז ברנדוט של הרצח דבר היוודע עם

 את לפרק החליטה הזמנית הממשלה בצבא. כוננות

 לח״י, אנשי את לעצור בירושלים, המחתרת ארגוני

 של ניסיון כל על באש ולהשיב בסיסיהם את לתפוס

 את להטיל החליט בן־גוריון פיסית. התנגדות

 לירושלים, מחוץ צבא יחידות על האלה המשימות

 רבים ירושלמים חיילים של לסירובם החשש בגלל

ולח״י. אצ״ל אנשי נגד לפעול

 יחידות הקיפו 14:00 בשעה 1948 בספטמבר 18ב־

 בטלביה, - הבסיסים בשלושת לח״י. בסיסי את צבא

 לא נשק. מחסני נמצאו - באדר ובשייח׳ בליפתא

 ביניהם איש, כשישים נאסרו התנגדות. כל הייתה

 ירושלים בעיר החולים. לבתי שהועברו קרבות פצועי

 מכן שלאחר בימים לח״י. אנשי כארבעים עוד נאסרו

אנשים. כמאה עוד נאסרו

 ישראל חרס. העלו לח״י מנהיגי אחרי החיפושים
 הצליחו בירושלים, לח״י מפקדי זטלר, ויהושע אלדד

 את קיבלו בירושלים אצ״ל אנשי לתל־אביב. לחמוק

לצה״ל. להתגייס והחליטו הממשלה של האולטימטום

 ומיעוטם יפו לכלא הועברו העצירים לח״י אנשי

 מחוץ הנעצרים ראשוני מונים. בשייח׳ הצבאי לכלא

 מגיוס ששוחררו לח״י אנשי כארבעים היו לירושלים

 מפלגת ארגון לשם הביטחון משרד על־ידי לצה״ל
 החיפושים והמושבות. תל־אביב באזור "הלוחמים"

 העיתון נסגרו כולה. הארץ פני על התפשטו והמעצרים

 בין לח״י. של וסניפים משרדים מועדונים, "מברק",

 היו הראשונים בימים שנעצרו הפעילים לח״י אנשי

 דוד וילנר, יוסף גזונדהייט, תיאודור ברון, עקיבא
 ביצוע ואחרים. דבירי חיים עמיקם, אליהו שומרון,

 מפקד של בניהולו המשטרה בידי נעשה המאסרים

 הש״י מנגנון עומד כשמאחוריה סהר, יחזקאל המשטרה

הראל. איפר בראשות הפנימי
 אוהדי כל על המעצרים הורחבו בן־גוריון בפקודת

 בברנדוט, ההתנקשות למעשה זיקה כל ללא המחתרת,

 שנותר מה כל את לחסל ההזדמנות את לנצל כדי וזאת

 בספטמבר 29ב־ לצה״ל. אנשיו רוב גיוס לאחר מלח״י

 לח״י מרבז חבר ילין־מור, נתן בחיפה נעצרו 1948
 ומתתיהו לאירופה, הארץ את לעזוב שעמד

 הבריטי. השלטון על־ידי למוות מהנידונים שמואלביץ,
 נמשכו ובמושבותיה ישראל מדינת בערי המעצרים

 נמשך בודדים מעצר אך ההתנקשות, לאחר שבועיים

חודשיים. עוד

 לח״י; אנשי ועשרים כמאתיים נעצרו הכול בסך

 מבתי ברחו שעשרות לאחר במעצר נותרו כמחציתם

הכלא.

 בירושלים לח״י מסניף צעירים ושישה עשרים

 הצבאי המעצר למחנה המעצרים בראשית הובאו

 טרור" למניעת "הפקודה פרסום עם מונים. בשייח׳
 אותם שהפך הצו כנגד מחאה בשביתת העצירים פתחו

 שנים חמש של למאסר אוטומטי באופן למועמדים

 על העצירים התגברו לשביתה החמישי ביום ומעלה.

 עשרים אך החופש, אל ופרצו הצבאיים השוטרים

 ברחו שוב בהמשך לכלא. והוחזרו נתפסו מהם וחמישה

 תוך עבו, לכלא העבירו הנותרים את עצורים. מספר

במחנה. אש שהציתו העצירים, התנגדות
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 שבגינה העבירה סוג על האנשים את יידעו שלא מאחר

 וממסירת מחקירה להימנע העצירים ועד החליט נעצרו,

 התובע עם פעולה לשתף ולא אישיים זיהוי פרטי

הכללי.

 הכיפורים ויום השנה ראש בין שובה", ב״שבת

 כמאה ביפו הכלא בית שלפני ברחבה נאספו תש״ט,

 העצירים. את לבקר שבאו משפחה בני וחמישים

 על כעונש הכלא בית הנהלת על־ידי בוטל הביקור

 העצירים פרצו כתגובה הכלא. בית מפקד על התנפלות

 בחוץ. בכיכר שחיכו קרוביהם אל והצטרפו השער את

 כמאה רק ברצון הכלא לבית שבו העצירים ממאתיים

 הנשק שוב. ללא ברחו מהם שבעים ואילו ושלושים,

 הבטחת תמורת להם הוחזר מהסוהרים שנלקח

בעתיד. העצירים של זכויותיהם

 המקומית בעיתונות רחבים להדים זכתה הבריחה

 עשרות מגוחך. באור השלטון את והעמידה והזרה

 הבריחה למחרת מהשירות. פוטרו צבאיים שוטרים

 לאחר התנגדות, ללא עכו, לכלא העצירים כל הועברו

 גם ה״אוטונומיה" זכויות על לשמור להם שהובטח

 הופרדו העצירים מיד: הופרה זו הבטחה אך עכו. בכלא

 על מזוינים שומרים הצבת תוך קטנים, בתאים ונסגרו

 תנאי להם הוחזרו העצירים התמרדות לאחר החומות.

 נחפרה העבר, מן לח״י אנשי כמסורת האוטונומיה.

 העצירים העברת עקב אבל במנהרה. הימלטות דרך

 - עכו לכלא ערבים שבויים של והבאתם אחר לכלא

 לשלטונות, המנהרה סוד את מרצונם העצירים הסגירו

וינצלוה. יגלוה לא שהערבים כדי

 ג׳לאמי. לכלא נשלחו עצירים ושלושה שלושים

 של בסופו שוחררו. - בכלא שנשארו אחדות בנות

 הכלא. מבית לח״י אנשי ועשרה מאה שוחררו דבר

 התגייסו, - צבאי שירות בגיל שהיו המשוחררים

 הצהרת על חתמו ואחרים לגדנ״ע, הועברו הצעירים

למדינה. נאמנות

 בארץ, לח״י אנשי כל את כמעט הקיפו המעצרים

הבכירים. המפקדים לרבות

 להימלט, הצליחו העליונה הצמרת אנשי רק

 חלק על שמיר. ויצחק אלדד ישראל ד״ר וביניהם

 קיומה נכפתה בחוץ שנותרו הנאמנים לח״י מאנשי

 החיסול תכנית ישראל. במדינת מאונם מחתרת של

 עכו בכלא צלחה. לא מעצרים באמצעות לח״י של

 הוחלט אך פעילים, לח״י אנשי כחמישים נשארו

 מתתיהו ואת ילין־מור נתן את רק למשפט להעמיד

 לח״י תנועת נגד מבחן כמשפט שמואלביץ,

 של בסילוקו מכריע חלק נטלה אשר ההיסטורית,

מארץ־ישראל. הבריטי הזר השלטון

כללי - לח"׳ של הארגוני המבנה
 הביניים בתקופת התגבש לח״י של הארגוני המבנה

 התיכון למזרח הבריטי המדינה בשר ההתנקשות בין

 הפעולות חידוש לבין ,1944 בשלהי מוין, הלורד

 בהתאם מכן לאחר והתפתחותן קצרה לתקופה שהושהו

 ומחוצה בארץ הארגון של ולגידולו ולנסיבות לצרכים

לה.

 שלושה שמנה "המרכז", עמד התנועה בראש

 המחלקות. וכל הסניפים כל כפופים היו ואליו חברים,

מצומצמת. מזכירות לידו פעלה המחתרת בשלהי

 ירושלים, תל־אביב, - דן גוש באד•;: לה״י פניפי

ושומרון. שרון הגליל, חיפה,

 ארצות־ ,אנגליה איטליה, לאד•;: כהד; לה״י פניפי

 עיראק, מצרים, הונגריה, בולגריה, הברית,

וצרפת. צ׳כוסלובקיה

 מחלקת אדם, כוח מחלקת ד׳לזהמת: ההטיבה

 - טכנית מחלקה מחסנאות, הדרכה, מחלקת תכנון,

 רפואית מחלקה תחבורה, מחלקת שידור, תחנת

)זיופים(. תיעוד ומחלקת

 אחד־ בת מחלקה - זי( )לינה המזדיעי; מהלקה

 אדמיניסטרציה, צבא, משטרה, בולשת, ענפים: עשר

 וענייני עיתונות כספים, יישובים, נמלים, רכבות, דואר,

ערבים.

 וטירונות, נוער גיוס, הסברה, מדכזיזת: מהלקזה

דפוס. אוהדים, כספים,

 הלוחמת", "החטיבה אלה: ערכים בפרוטרוט )ראה
 הנוער "מחלקת המודיעין", "מחלקת האוהדים", "מחלקת

ב־"( לח״י פעילות - שונות[ ״וארצות והטירונות״,

"מברק"
 השלטון בשלהי לח״י מרכז לאור שהוציא יומי עיתון

 הבריטיים הכוחות פינוי לאחר בארץ־ישראל, הבריטי

 ללכת לח״י של ראשון ניסיון זה היה דן. גוש מאזור

 העתידה העברית במדינה פוליטית התארגנות לקראת

לקום.

 שיזמו העם" "תנועת עם בשותפות נעשה הניסיון

 )אליאב(, לובוצקי בנימין וד״ר מנהלל הורוביץ יגאל
 חתר אשר כישרוני, ופובליציסט ותיק רוויזיוניסט

 קודם שנים חמש היישוב של המזוינים הכוחות לאיחוד

לוחם". "עם בשם תנועה בדמות לכן
 ולידו "מברק" של הראשון לעורכו נתמנה לובוצקי

 יונתן הוא )הלפרין(, שלח אוריאל המשורר הופקד
 ,1947 בדצמבר 21ב־ הופיע הראשון הגיליון רטוש.

 ד״ר ילין־מור, נתן של עטם מפרי רשימות בו ופורסמו
 עמיקם אליהו נאדל, ברוך שלו, מרדכי אלדד, ישראל
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ישראל חרות לרחמי מבנה

 — לובוצקי במקום שבא העיתון, של השני עורכו

 חבר עמיקם, אליהו היה למפא״י, מכן לאחר שהצטרף

בכלא. מאסר שנות שריצה ותיק לח״י

 של "הניטרליזציה רעיון הועלה הראשון בגיליון
 של המדיני סופרו לפי בלבד, שהוא התיכון", המזרח

אמת. ועצמאות שלום להבטיח עשוי )גרא(, העיתון

 בית אחוזת ברחוב נמצאו והמינהל "מברק" מערכת

 העיתון .23 רענן לרחוב עברו ובהמשך בתל־אביב, 3

 היה לח״י. עמדות את בנאמנות וביטא למקצועי נחשב

 לא אך לבו, רחשי את וביטא המגויס הנוער בין נפוץ

 הקורא. בעיני חן למצוא כדי הרוח הלכי אחרי נגרר

 בהסברה העיתון תפקיד את ראו העיתון עורכי

 ודיברו פנים משוא ללא עמדותיהם את קבעו ובהדרכה,

קיומו. על במערכה שעמד העם אל

 טכניים בקשיים נתקלה "מברק" של הוצאתו

 אף להופעתו. הראשונה בתקופה בעיקר ובשיבושים,

 תקופת כל במשך סדיר באופן העיתון הופיע כן פי על

קיומו.

 7,000ב־ יום מדי "מברק" הופיע שלו השיא בימי

 מיל. 10ב־ ונמכר ,10,000ב־ שבת ובמוצאי עותקים

 אחר: עיתון בכל הקבועים המדורים כל היו בעיתון

 מדור ואף מאמרים, תיאטרון, ספורט, ספרות, מדיניות,

 על סרקסטיים ביקורת דברי - חמישי״ ״טור בשם

היום. מאורעות

 ההתנקשות לאחר יומיים להתקיים חדל "מברק"

 בגיליון (.19.9.1948) תש״ח באלול ט״ו ביום בברנדוט,

 לח״י חברי מאסר על לדווח הספיקו עוד 235 מספר

 צבאי כארגון לח״י התפרקות ועל הארץ רחבי בכל

בירושלים.

ולח"׳ ה״הגנה" בין המגעים

 ה״הגנה" לבין לח״י בין רשמי הבלתי הראשון הקשר
 לטרון, המעצר במחנה ,1943תש״ג- בקיץ עוד נוצר

 וכמה המחתרת ארגוני חברי בעיקר בו עצורים כשהיו

 הפלמ״ח חבר רם, דן היה העצירים בין ה״הגנה". מאנשי
 לח״י חברי עם התיידד אשר חניתה, קיבוץ וחבר

במחנה. לח״י חברי ראש ילין־מור, נתן ובראשם

193הצורך על הוסכם הצדדים בין שהתנהלו בשיחות



 המערב מעצמות צירי
פדא\ את עוזבי□

 ארה־כ, צירי - .(0 )ש. לונדון
לע עוטרים וצרפת בריטניה

פראג. את בקרוב זוב
 הצעד של סרושו אין כי מסבירים

הדיפלומאטיים היחסים ניתוק הזה

 צ׳כוסלובקיה. לבה אלו מדינות בין
 ע״י להתנהל יוסיפו הגירויות עניני

הגידים. של ססלאי־־סקום
 דואר. "אובזרבר" האנגלי העתון

 סדי־ בין קשרים הדוק הזה בגעד
המאורעות. לאור המערב נית

29.2.48 - .תש־ח. א■ אדר י׳-ט א־ ירש

פולני־רומני צבאי חוזה
 ארכו גרוזה. מר ראש־הממשל־. ן הצבאי החוזה — )סי״ם(. ורשה

יסים. שלשה יוחתם ורומניה "יה פו? כין
הו- ינות הסד שתי בין נחתם היום כספר. ימי□ כעוד

 יסעך רומנים ססודנסים תרבותי. זה הפולנית הממשלה בה השיחות
להשתלם. לפולניה I של בראשותו הרומנית המשלחת לבה

חיילי□ רכבת פוצצולח״י
הר מ"3 8.30 נשעה הבוקר

לוו-מנויס. כבת
מס רקות אירעה ההתפוצצות

את בבת הר שעזבה אחרי פר

נפצעו 21־1 נהרגו בריטיים חיילי□ 20
 היו הרכבת נוסעי כין קל. עיס 1 הרכבת של האמצעיים גותיה • ללו" כדרכה רחובות תחנת !

ממצרים. ערבים גם ממצרים חיילים נסעו ברכבת קילומטר מחצית כמרחק
 אם־ למקום הגיעו עשר בשעה 20 מאנגליה. עתה זה שחזרו אדיר מוקש התפוצץ מרחובות |

ויחידות האדום הצלב של כולנסים I פצר 29ו־ קשה פצועים 21 נהרגו י קרו־ 3 את כליל שהרס נפץ

בתותחים. מזויינות צבא
הפי כי מודיעים חוץ סופרי

 חבלנים פלוגת ע״י נעשה צוץ
הלח־י של

הבריטית הראשית המפקדה די 1הקים הנציב

*צבא משטר להכנת משרד
בווין עם ישיר קשר - הצבא ומפקד המזניר־הראשי הנציב, של טריאומווירט

 את מילא הבריטי הקבינט .נשען איזה להם עיש קצינים. .להכרזת הכנות לשם הצבא. !העל- הנציב - .(ם )ש. ירושלים
 להכריז העליון הנציב של ידו לשסע נק־או נאוטינסטרדה ארץ של חלק ככל צבאי מצב מיוחד צבאי משרד פתח יון

לוג- עם להועין כלא צבאי מצב 1 זה. נמשח־ | לנכה שימצא ישראל I של הראשית המפקדה על-יו

 והתותח" הדולר מדיניות דניה-פוי "פושה
מלחמה ללא שלום - השלישית המפלגה סיסמת :אומד וואלאס

 הש־ המפלגה מטרת אחת. נפש ואף את״עג־ להבטיח אנו יכולים ואולם בריתי .פתחי על אחר מקים ובכל בס־ן
מלחמה. ללא שלום היא לישית אחד י עקרון אף להקריב סבלי יגנו הסועצות.

בירושלים שמואל ברח׳ הרוג גוית
"היוצק׳ ביה״ח את פוצצו והכנופיות הצבא

למ כקשר — )ר(. מיניאפולים
 הכריז צ׳כוסלוכקיה אורעות

 מאורעות כי וואלס, הנרי אמש
 עוד כל ויישנו ילכו זה כסוג

 את לנהל ארה״ב תמשכנה
שלהן. הדולאר־ "מדיניות
לג יכולה חזקה' .יד של מדיניות

'ותר חזקה’ "יד של מדיניות רק דור
 במסע מנאומיו באחד וואלס אמר —

הנשיאות". לבח-רות שלו התעמולה
 בתוך סערה אינו ה׳צכי המשכר

 של ברורה מסגרת קיימת ריק. הלל
 — מסגרתיהמשולש ותולדה, סיבה

 כל וואשינגטון. פראג מוסקבה,
טבו מרומאן בתכנית ופעולה סעולה

 ומעשר. רוסיה". .נגד בחותמת עה
 נמשיך עוד כל יישנה צ׳כוסלובקיה

 ביון. ותותח דולאר של במדיניות

 פנהשים בריטיים נפט אילי
 ללבנון הנפט את להטות

 נפט אילי לדברי — )סט״א( לונדון
 הפחות לכל להפנות אומרים בריטיים

תו של חלק אותו את זכני באורח
 דרך העובר העיראקי הנפט צרת
לטריפולי בחיפה׳ הנפט צנור

מסו שחיפה בזח הוא הקושי
 כמויות לזקק כיום ככר גלת
 בשנת שתגענה גדולות נפט
 וחצי ששה של לייצור 1950

הזי שבתי כעוד מון. מיליון
בקו מספקים שכטריפולי קוק
 הפנימית התצרוכת את שי
כלבד. והלבנון סוריה של

 ליד נפצעו
 כירושלים

 ערבים קלעים ידו
דרוטית־מע־ שאנן

הצבאי בוחנו מנקי מאוכזבת אמריקה
 ביניים כתחום א״י את לקיים שרות < קמחי ג׳ון מוסר — בירושלים. יהודה
ומ וסובייטים, אמריקאיים כחות בין המש־ ל״על מלונחן ככתבה הבוקר

שדבר נראה הקיים. לאומי הכת מצב מר"•
שתי של דעתן על יתקבל לא זר. ! אס־ שום שאין הוא הדבר .פרוש

הפרסי במפרץ אמריקאיים צי תמרוני
 בשעת להמריא יוכלו המפציצים 1 מפציצים יוכיחו בה כוח. הפגנת היא

 ולחזור בפרס תעופה מבסיסי הצורך את להפציץ כשרם את אמריקאיים
אחת. בטיסה ההפצצה אחרי אל-ר״ם I בבאקו. הנפט שחת

רשמית: מודיעים
 נמצאה 7.30 נשעה הנוע

 כירושלים הנביא שמואל נוח׳
 הוא וווטמן. אהרון של נויתו
נואשו. נווה

 חיילים על־ידי שברצון סבורים
בריטיים.

הב יציאת על הראשונה ההחלטה
נו התחזקה ועוד תקיפה מא״י ריטים

בצ שהבריטים היהודים האשמות כח
I בן־ ברחוב הזועה מעשה את עו

 ן ייערכו בקרוב — )ש.ם.( — לונדוו
הפרסי. במפרץ האמריקאי הצי חסרוני

1 האלה התמרונים שמטרת סבורים

 והכנופיות הצבא
 כנופיות בין שתוף־הפעולה

 פוצץ הצבא נמשך. האויבים
הח בית־ את בבוקר אתמול
 ירושלים שבכביש .הידצק" רושת

נה לא שהבנת רסכיון תל־אביב. —
 כנופיה אנשי בלילה באו כליל, רס

חבריהם. מלאכת את והשלימו ערבית
 היו לא אולם פוצצו. המת שרידי

 בנפש. אבחת
 יהודים שני

 שאנן נוה
 10 כשעה הבוקר

 נווה שכונת לעבר
. לירושלים רבית

 בגבו. נפצע ,28 בן תלב יצחק
מנדלוב, אברהם אדם קי נפצע כן

תחילה. דון
 סבסט־ בריטית שלישיה הוקמה

הנו בעיה כל על להחליט כותר.
 בארץ. לאדמיניססדציה געת

 העליון. הנציב היא: השלישיה
 מקמילן, וגינראל הראשי המזכר
 השלישיה כי הוחלט הצבא. מפקד

 הקבינט מם ישר בקשר תעמוד
 מיניסטר בוין, עם ז״א בלונדון,

המושבות. משרד עם ולא החח

 יהודים אסירים
 לפרוץ ניסו
ירושלים מכלא

 ניסו עשר כשעה הבוקר
ול להתפרץ יהודים אסירים

 המרכזי מכית-חסוהר צאת
כירושלים.

 האסירים כין קמטה פרצה
 שר־ נסצע בקטטה והשומרים.

 דוד היהודי פורד־המשמרה
למר נלקח הוא .33 בן חרוש,

ואח הסזלל, כרה׳ הדסה פאת
לביתו. נשלח טיסול רי

•חד. גם הגדולות המעצמות
 ההדגשה את להסביר יש כך

 כי כאן בעתובות המושיעה היתירה
 היהודים וכי חיים. שבקה החלוקה
 יכולתם, כמיטב לעשות ייאלצו

 כפשרה להם שניתן מה לקבל כדי
מת כך על נוסף ביותר. הטובה
 סי־ כי מושיגגטון, סברות קבלות

 ׳ א׳ הביע האמריקאי ניסטריוךהחח
 גילו לא שהיהודים על אכזבתו

מהם... שציפו במידה כח
 האמיר צבאות — )ש.ם(. קהיר
 שנרצח. האיטם של בנו אחמד,
 תימן. של הבירה עיר על צרים

 של צבאותיו נגד ונלחמים
 אל עבדאללה החדש, האימאם

ואויר

 האמריקאי הסנט של ועדת־החוץ
הנפט אספקת להפסקת תוששת

 מנסות בריטיות חברות
התהו־ובהו מן ליהנות

וכר צבאיות. ן מעונינות מסוייסות בריטיות פירמות
 מנו־ בארץ הדמים ששפיכות מסתבר שנוצר ובוזזו מהתוהו רווחים להפיק
 סחו־ של המלאי ריקון לצרכי גם צלח הגעות מתקבלות האחרון יבזמן בארץ.

חב במחסני שנצטבר מלחמתיות רות | כדו־ בפני המחוסנת זכוכית למשלוח
אנגליות. רות משקפות מחוסנים, צכיגי־מכיניות רים.

 *וועדת — פי.( )יו. ואשינגטץ
הבי האמריקאי הסיגט של החוץ

ער במרידות שהאיום דאגה עה
 והאפשרות תבארץ־ישראל. כיו

אספקת להפסקת יביא שהדבר

קי לתכנית להזיק עלולים הנפט.
אירופה. מום

 וו סכנה שנוכח הדגישה הוועדה
 את להרחיב צריכה אירופה אין

נפט. ע״י המונע החרשתי הציוד

הזהב בחוף דמים הפגנת
ביריות משוחררים חיילים מפזרת הבריטית המשטרה

 שנים — )יו.פי.( הזהב חוף אקרה.
 j בין סהתנגשות נפצעו 12ו־ נהרגו

 משוח־ חיילים לבת .הבריטית המשטרה
ן בוש-ם. דרים

1 הב־ המושל לארמון צעדו הילידים

עבו חוסר נגד מחאה כהפגנת ריטי
 מדמיע בגז השתמשה והמשטרה דה.

לפזרם. כדי וירתה
 כרחובות, הותקפו רבים אירופים

 אחרות ומכוניות מעטרה מכוניות
הושמדו.

 יביאו המוסדות
 חיוניים מצרכים

 להבטיח כדי סידורים עתה נעשים
 מיצרכים יבוא של צודקת חלוקה

 הממשלתי לפיקוח מחוץ הנמצאים
 בין וכר, ביצים אדמה. תפוחי כגון

באר האמורים כל

 .14 בן צדקה. שטחה בשם פצוע
 לבית־ הבוקר הובא שפירא משכינת
.הדסה*. החולים

 ל-הדםה- הוכא־ הצהרים בשעות
ער קלעים מכדורי קל שנפצע נוטר
בגבולות. בים

 חעודות־זהות תוצאנה
עבריות

הממ של הזהות תעודות במחלקת
 איש שאץ לאחר העבודה שבתה שלה

ממשלתיות. מזות תעודות מוציא
 אישור עדיין לה שאיו ידיעה לפי

עב זהות תעודות להוציא עומדים
 תעודות הוציאו שהערבים כשם ריות.
משלהם. זהות

 רבמטיזם עד מסז׳ים
 וורידים שגו־ון נגד

 חלשים עצבים חלש. גוף
 חלש ולב

 שומן הגב. כפיפות מהירח, התעיפית
כליל יעלמו — גדולה ובטן מיותר

□ □ ל ו־ ז ח 1 י 1
 רעננות מהכלל. יוצא גופני ומרץ כוח

 הקרנה יקבלו פניכם נעורים. וכוח
 והפגים הגוף של המסדים אחרי ויופי
למסז-ים המומחה אצל רק

וים א.
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 שני בין ולתיאום פעולה לשיתוף דרך למצוא

 שהתפתחו האמון יחסי עקב ולח״י. ה״הגנה" הארגונים,

 ה״הגנה" לאנשי לח״י נציג הציע החברים, בין

 אך ;1943 בנובמבר העשרים, בבריחת להשתתף

 ההצעה. את דחתה ה״הגנה" של הארצית המפקדה

 רם, דן באמצעות ל״הגנה", לח״י הודיע העת באותה

 מצד ניסיון כל וכי הפעילות, את לחדש הכוונה על

 המחתרת. מצד בהתנגדות ייתקל להפריע ה״הגנה"

 שכן פנימי בעימות מעוניינים היו לא הצדדים שני

הבריטי. השלטון לטובת רק יפעל כזה שעימות ידעו

 התקרית עקב נקשר הארגונים שני בין נוסף מגע

 כשאחד ,1944 בפברואר הצעיר״ ״השומר במועדון

 בפגישה לח״י. של חוברות הפצת בעת נפצע המדריכים

 אנשי כי הוסכם )גרא( מור ילין ונתן גולומב אליהו בין

 חומרי את להפיץ כדי המועדון לתוך ייכנסו לא לח״י

 לבין ילין־מור בין קבוע קשר הוקם מאז ההסברה.

ה״הגנה". של הבכירים מהאישים אחדים

 מכלא שנמלט אחרי קצר זמן ,1944 מראשית

 במחיצת בקיבוץ, )ישקה( אליאב יעקב שהה ירושלים,

 שליחות במעין כשנה, במשך ובחסותה, ה״הגנה"

 שעורר מעשה - הארגונים בין איחוד למען פרטית

 קיים מוין הלורד של חיסולו אחר בלח״י. רוח מורת

 כי דעתו את והביע ה״הגנה" אנשי עם שיחות אליאב

 ה״הגנה", מטעם ביקורת לקבל מוכנים יהיו בלח״י

לאי־עשייה. ולא לפעולה מכוון יהיה שהשיתוף בתנאי

 עם גרא נפגש לח״י איש בירושלים שנחטף לאחר

 שחטיפת בסכנה אתו ודן בורוכוב בשכונת גולומב

למנעה. ובדרכים אחים, מלחמת תגרור לח״י אנשי

 - השולחן על אקדחו את גרא הניח זו בפגישה

 עם להשלים לא לח״י של הנחרצת להחלטה סמל

 לא תש״ב שנת כי לגולומב אמר הוא אנשיו. חטיפת

 גולומב חד־צדדית. אחים מלחמת תהיה לא וכי תחזור

 ימים. מספר אחרי שוחרר לח״י ואיש הרמז, את הבין

 זמן פסק לעשות דרש גולומב נמשכו. השיחות

 ובידיעתו )מיכאל(, שמיר ויצחק גרא לח״י. בפעולות

 הסכימו לטרון, במחנה אז שישב אלדד, של החלקית

מלכתחילה. תוכנן כך ממילא כי בינתיים, לפעול לא

 מוין הלורד של לחיסולו הגדולה הפעולה אחרי

 העניינים, יתפתחו כיצד ולראות להמתין בלח״י תכננו

 הזמן פסק את ולנצל המשפט על להעיב לא כדי

 מעבר לקראת ולחיזוקה המחתרת של מחדש לארגונה

גרילה. מלחמת של לשלב

 ביוני 11ב־ גולומב אליהו של הפתאומי מותו

 יצר השנייה, מלחמת־העולם אחרי קצר זמן ,1945

ה״הגנה". מפקדי לבין לח״י ראשי בין ביחסים חלל

 הלייבור ממשלת בבריטניה לשלטון שעלתה לאחר

 פגישות חודשו הציוניות, התקוות חיסול על והודיעה

 איחוד היה הדיון נושא ה״הגנה". נציגי עם לח״י ראשי

 הקמת על הוחלט אלה במפגשים הלוחמים. כוחות

 ארגוני שלושת בהשתתפות העברי" המרי "תנועת

 על־ידי אלה בפגישות יוצגה ה״הגנה" המחתרות.

שדה. ויצחק כנה משה גלילי, ישראל
 בין המגעים התרופפו המרי" "תנועת פירוק אחרי

 מגעים התקיימו בירושלים ה״הגנה". לבין לח״י

 הלוחמה בתקופת הארגונים כוחות שני בין קבועים

 השבדי הרוזן בחיי להתנקשות עד בתש״ח, הערבים נגד

ברנדוט.

נשק רכישת - המערבי המדבר

 מאת רבים לחימה וחומרי נשק לח״י רכש 1946 בשנת

 המלחמה במשך ניטשו שבו המערבי, במדבר הבדואים

 אשר והגרמנים, האיטלקים הבריטים, בין קשים קרבות

 למכביר לחימה חומרי השאירו נסיגתם כדי תוך

 בתוך במטמורות או הקרקע פני על עזובים במחסנים

 על־ידי ונשמרו נאספו המלחמה חומרי האדמה.

 סחרו גם והללו המערבי, במדבר המשוטטים הבדואים

במחיר. המרבה לכל ומכרום בהם

 אגיון, מורים במצרים, מקומי לח״י חבר באמצעות
 גדול בדואים בשבט שייח׳ של בנו עם קשר נקשר

גדולים. גנובים נשק במחסני שהחזיק במדבר

 מהבדואים לרכוש הוסכם ומתן משא של בסופו

 תת־מקלעים אקדחים, פיצוץ, אביזרי נפץ, חומרי

ותחמושת.

 הצבא במסווה להתבצע תוכננה הנשק העברת

 וכן מזויפים מסמכים הכנת באמצעות הבריטי,

 חיל של מיוחדים סימנים הנושאות משא במכוניות

 ומורים לח״י, סניף על האחראי אליאב, יעקב התובלה.

 פרידמן, באברהם הניירות הכנת לצורך נעזרו אגיון,
 על הממונה שהיה לח״י, ואוהד ה״הגנה" חבר חייל

התובלה. חיל של המסמכים

 הנמל ביחידת ששירת אחר, לח״י חבר באמצעות

 השגת עם משא. מכונית הושגה באלכסנדריה,

 מחסן לאזור לח״י אנשי נסעו והמשאית המסמכים

 שהוטבע משאית על והועמס הנשק נארז שם הנשק,

הצבאית. היחידה סימן עליה

 וילנר, שמעון המשאית, נהג גילה בוקר עם
 לאחר לדרך יצאו הם תקין. בלתי במצב שהמכונית

 כמה מדי למלא כדי גדולה, מים בכמות שהצטיידו

 והנוזל המקולקל )רדיאטור( המקרן את קילומטרים

 הצבאית ליחידה להגיע הייתה המטרה המשאית. של

 המכונית, את שהשיג החבר שירת שם הנמל, של
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 ה״הגגה" מטעם לאחראי להודיע התכוונו כן

 עזרתו את ולבקש הנשק, טעונת המשאית על במחנה

 הגיע המזל לרוע הוחלף. הפגום החלק מהסבך. בחילוץ

 הוראה נתן וזה ה״הגנה", על האחראי למחנה בינתיים

 אם כי לו הודיע אליאב המשאית. את לתפוס לאנשיו

 בתוך המשאית את לפוצץ הוראה ייתן כן, יעשה

 התייצבו המחתרת אוהדי החיילים שגם לאחר המחנה.

 האחראי לבין בינו ומתן במשא הוחל אליאב, של לצדו

ה״הגנה". על

 אברהמי, לוי ה״הגנה", נציג התחייב דבר של בסופו
 לידי ולמסור לארץ המשאית מטען כל את להעביר

 לא אך והתחמושת, הקל הנשק הנפץ, חומרי את לח״י

 האלחוט תחנת את הצבאיים, הקשר מכשירי את

 לרשות שיימסרו - עצמה המשאית ואת המרכזית

 ה״הגנה" מפקדת על־ידי אושר ההסכם ה״הגנה".

אלחוטי. בקשר בארץ

 על־ידי קושי בלי לארץ הועברה אכן המשאית

כמוסכם. ללח״י נמסרו והנשק הנפץ וחומרי ה״הגנה",

עצמאית עברית מדיניות
 - הזר בשלטון המלחמה דרכי יתר שבין גרסו בלח״י

 יש - בנשק והמלחמה ההתיישבות העלייה, בצד

 ביקורת מתח לח״י עצמאית. עברית מדיניות גם לנקוט

 שאינה כך על הציונית, התנועה מנהיגות על קשה

 עצמאי כגורם העולמית המדיניות במת על מופיעה

שווה־ערך. וכשותף פוליטי משקל בעל

 ראשית נבעה לח״י, אנשי לדעת זאת, התנהגות

 מבחינת אני "מי של פסיכולוגיות סיבות מתוך כול

 הדרך את הציונית למנהיגות הכתיבו אשר ממשי", כוח

 המצפון, בשם החלש על החזק חסות חירות, בקשת של

 המוסר הצדק, של בכוחם אין אולם והצדק. המוסר

 העם לטובת המדיניות גלגלי את להניע והמצפון

 גוברים אז גם בעולם, מצפון יש אם גם העברי.

הצדק. ועל עליו האינטרסים

 מוסיפה אינה השואה פליטי כלפי הרחמים נימת גם

 טענו זאת, תחת והשפלה. בוז רק - להפך אלא כבוד

 ומכובדת, גאה בצורה הבמה על להופיע יש - בלח״י

 המנהיגות החזקים. ב״גבירים" תלות ללא עצמאית,

 אתו שכרתה הבריטי, השלטון בידי שבויה הציונית

 לו, נאמנה ונשארה הראשונה במלחמת־העולם ברית

 שהתגלתה לאחר גם פעולה עמו לשתף והוסיפה

העולם. כל לעיני בריטניה של בגידתה

 של מטבורה להתנתק חייבת העברית המדיניות

 הקמת ולמנוע הציונות את לחסל רוצה אשר בריטניה,

 אלה עם וקשרים בעלי־־ברית ולחפש עברית, מדינה

העברי. העם של האינטרסים עם המזדהים

 נקיטת הוא השעה צו - לח״י טען - כן על

 בעלת־ עוד אינה בריטניה עצמאית. עברית מדיניות

 רוצה העברי העם ואין העברי, העם של בריתו

 מדיניות כלשהי. בצורה בריטניה של בשלטונה

 בכבוד העולם במת על להופיע תאפשר כזאת עצמאית

 העולם במדינות הן בהבנה ותתקבל ובגאווה,

 כאחת. לבריטניה, המשועבדות באלה והן החופשיות

 הפליטים, בשם תדבר לא העצמאית העברית המדיניות

 העם של כוחו - הכוח בשם אלא הרחמים, מעוררי

 ארץ־ישראל. על הבעלות זכות וכוח הצדק כוח העברי,

 העם עזרת את תציע העצמאית העברית המדיניות

 גם הרוצות לבריטניה, המשועבדות למדינות העברי

 עניין להן שיש ולמעצמות מעולה, להשתחרר הן

 במזרח הבריטי האימפריאליזם של שלטונו את לקעקע

 מסירת להיות צריכה כזאת לברית התמורה התיכון.

בארץ־ישראל. העברי לעם השלטון

 ריבונות אלא שולל, הולכת לא מנדט, עוד לא

מלאה.

לרז"׳ לכבוד מדליונים

 העמותה על־ידי הוטבעו מנחושת מדליונים שני
 הממשלתית והחברה וחלליה לח״י מורשת להנצחת

ולמטבעות. למדליות

 )יאיר(. שטרן אברהם של לזכרו הוטבע אחד מדליון
 ובצד יאיר, של דמותו את נושא המדליון של אחד צד

 וקלף ישראל" חירות "לוחמי המילים חרותות השני

 "חיילים לח״י, המנון של הראשונה השורה את המכיל
אלמונים".

 לח״י. להקמת היובל לרגל הוטבע השני המדליון

 המציין כיתוב וכן יאיר של דמותו את נושא הוא גם

הארגון. לייסוד שנה 50

בירושלים המחתרות אסירי מוזיאון
 לנשים כאכסניה ששימש במבנה שוכן המוזיאון

 השלטון .19ה־ המאה מאמצע החל רוסיות צלייניות
 בארץ־ המרכזי הסוהר לבית המבנה את הפך הבריטי

 לח״י, - המחתרות מאסירי מאות בו ונכלאו ישראל,

 של ומלחמתם מאבקם בתקופת - וה״הגנה" אצ״ל

 הזר השלטון לגירוש המחתרות ושל העברי היישוב

.1948-1920 בשנים העברית, המדינה הקמת ולמען
 גרדום, חדר הגרדום, לעולי הנצחה חדר במוזיאון

 מלאכה בתי כנסת, בית אסירים, תאי צינוק, חדרי

 היסטורית תצוגה וכן משוחזרים, שירות וחדרי

 ההיסטוריים והמאורעות הפעולות את הממחישה

 אביזרים עיתונות, קטעי צילומים, במסמכים,
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 ופועל בירושלים, הרוסים במגרש נמצא המוזיאון

הביטחון. משרד של המוזיאונים יחידת במסגרת

בעכו המחתרות אסירי מוזיאון

 בעכו, העתיקה בעיר 10 ההגנה ברחוב נמצא המוזיאון

 העות׳מאנית בתקופה שהוקם עכו מבצר בתוך

 ומחסן קסרקטין גם ושימש עכו שליטי של בארמונם

 כבית המבצר שימש הכריטי השלטון בתקופת נשק.

 ופליליים. פוליטיים אסירים בו ונכלאו מרכזי סוהר

 ירושלים ממגיני וחבריו ז׳בוטינסקי זאב נכלאו כאן

 של והארבעים השלושים בשנות .1920 במאורעות

 המחתרות חברי לכליאת המקום שימש העשרים המאה

 נגד פעולות בעת שנשבו - וה״הגנה" אצ״ל לח״י, -

לגרדום. הועלו מהם ותשעה הזר, השלטון

 שבגינם במבצעים עוסקת ההיסטורית התצוגה

 החיים בתנאי וכן ונאסרו, נשפטו הלוחמים, נעצרו

 1947 במאי 4ב־ עכו כלא פריצת בכלא. וההווי
 המשחזר סרט בליווי מיוחד באולם מוצגות ותוצאותיה

הפעולה. את

 התאים הגרדום, חדר נמצאים החצר בצפון־מערב

 לעולי הנצחה חדר וכן למוות, הנידונים הוחזקו שבהם

הגרדום.

לח"׳ מוזיאון

 מזרחי רחוב )לשעבר שטרן ברחוב נמצא לח״י מוזיאון
 הבריטים על־ידי נרצח שבו בבית בתל־אביב, 8 כ׳(

 בשבט בכ״ה לח״י, מחולל )"יאיר"(, שטרן אברהם

(.12.2.1942) תש״ב
 חברי על־ידי יאיר שם על שהוקם לח״י, מוזיאון

 משרד של המוזיאונים מיחידת חלק הוא לח״י,

על־ידיו. ומנוהל הביטחון

 יאיר, של חייו סיפור נפרסים במוזיאון המבקר בפני

 — לח״י מחתרת והתפתחות בבריטים המלחמה סיפור

 תצלומים נשק, כלי מפות, דגמים, סרטים, באמצעות

מקוריים. ומסמכים

 העליונה. שבקומה באולם מתחיל במוזיאון הביקור

 ודמותו חייו מסלול את מתאר ליאיר, המוקדש האולם,

 בפילוג עוסק מיוחד פרק וכלוחם. כמנהיג כהוגה,
 התחייה" ב״עיקרי לח״י, מחתרת וייסוד אצ״ל ממחתרת

 תהליך על יאיר, ובשירי לח״י, של הרעיוני -המצע

 מוקרן יאיר נרצח שבו בחדר השראתם. ומקור כתיבתם

 ואת האחרונים ימיו את המתאר אור־קולי חיזיון

הירצחו. נסיבות

 לח״י לוחמי מונצחים הסמוך ההנצחה באולם

 פינה בצה״ל. ובשירות המחתרת בפעילות שנפלו

הגרדום. עולי לכל מוקדשת מיוחדת

 מתוארת השנייה בקומה המרכזי באולם בתצוגה

 מוצגות כן כרונולוגי. באופן לח״י מחתרת התפתחות

 אל לח״י אסירי של בדיחותיהם גרפית בדרך כאן

החופש.

 לח״י של הארגוני המבנה את מתאר אחר מיצג

 ו״חמעש" "החזית" המחתרת עיתוני את ,1943 בשנת
 מסופר יחיד" "גבורת במיצג המחתרת. שידורי ואת

 1945-1944 בשנים הנופלים על נועזות, פעולות על
 פרק המשפט. בבית והצהרותיהם הלוחמים משפטי ועל

 במצרים מוין בלורד להתנקשות מוקדש מיוחד

 ואליהו חכים אליהו של לגרדום ועלייתם ולמשפטם
כית־צורי.
 (1946-1945) העברי״ המרי ״תנועת תקופת

 כל את מפרט המיצג האולם. במרכז בתצוגה מובאת

 מתמקד התצוגה המשך המרי. במסגרת לח״י פעולות

 הבריטי השלטון מרכזי על ההתקפות הגברת בתיאור
 בדרך בירושלים לח״י פעולות ,1947-1946 בשנים

כרנדוט. ברוזן וההתנקשות המדינה להקמת
 חברי של המאורגן גיוס בתיאור מסתיימת התצוגה

 קרבות ובתיאור ,8 לחטיבה ובמיוחד לצה״ל, לח״י

 את המתאר ובמיצג העצמאות, במלחמת החטיבה

בחו״ל. לח״י פעולות

 מיוחדות, פעילויות גם מתקיימות המוזיאון מטעם

 עצרות בתל־אביב, סיורים חברים, של הרצאות כגון

 צה״ל לחיילי והשתלמויות עיון ימי זיכרון, בימי

 ומורשתו. לח״י תולדות בנושא בתי־ספר ולתלמידי

 לח״י חברי גם פעיל חלק לוקחים אלה בפעולות

הוותיקים.

 (1944-1880) הלורד ולטר, גינס אדוארד מוין
 התיכון למזרח הבריטי המדינה ושר הפרלמנט חבר

.1944 בשנת
 הבריטי המושבות משרד בראש עמד מוין הלורד

 לסגור כדי הכול עשה זה בתפקידו .1942-1941 בשנים

 מהתופת הניצולים היהודים בפני הארץ שערי את

הנאצית.

 מק־מייבל, של להחלטתו תוקף ונתן אישר הוא
 את להרשות שלא בארץ־ישראל, העליון הנציב

 התערב הוראותיו ולפי "כטרומה", פליטי של עלייתם

 אניית של החזרתה את ודרש בתורכיה הבריטי הציר

 האנטישמיות עמדותיו בגלל השחור, לים המעפילים

 למצולות. האנייה ירדה השחור בים האנטי־ציוניות.

 ושיבח זו החלטה על הבריטי הפרלמנט בפני הגן הוא

 הוא "סטרומה". בעניין מק־מייכל של התנהגותו את

 הפלשתינאית המשטרה של התנהגותה את הצדיק גם
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מוין הלורד

19S

 מוין לורד השתדל ללונדון מק־מייכל כשבא יאיר.

 יתקבל "סטרומה" לאסון באחריות הנושא שהנציב

 של גושפנקה לתת כדי אנגליה, מלך על־ידי לריאיון

מק־מייכל. לתעלולי מלכותית ברכה

 נאום הלורדים בבית מוין לורד נשא 1942 בסוף

 בעולם ישראל ושונא ציון שונא שום מבייש היה שלא

 העברי בעם טהור. עברי גזע של בקיומו כפר הוא כולו.

 של דמם לדעתו, וגזעים. עמים של תערובת ראה הוא

 "אין סלבי. בדם נתערבב אירופה ומזרח פולין יהודי

 - ולעומתם אמר, היהודים״, של השמיות על לדבר

 כן "שמפני אפוא מובן טהורים. שמים הם הערבים

 ההיסטוריות הזכויות בתוקף גם שייכת ארץ־ישראל

 נאום באותו החדשים". למהגרים ולא השמיים לערבים

 זוממים שהיהודים החשש את מוין הלורד הביע

 יש הזאת הסכנה את ועיראק. סוריה על גם להשתלט

 שטח פני על היהודים "פיזור על־ידי לדבריו, למנוע,

 היהודים את שונות. ממשלות בין וחלוקתם יותר נרחב

 באזורים ליישב יש באירופה, להישאר יוכלו לא אשר

 בתכנית תמך בכך מוין. טען מדגסקר", כמו יישוב דלי

למדגסקר. היהודים את לגרש הנאצית

 מיניסטר כסגן מוין לורד מונה זה נאום לאחר מיד

 את שניהל הוא למעשה אך התיכון, במזרח המדינה

 לחשבונו לזקוף יש התיכון. במזרח בריטניה ענייני כל

 ואת בלבנון הפרו־בריטיים המוסלמים ניצחונות את

 עמד הוא צרפת. לבין לבנון ממשלת שבין הסכסוך

ערב. ארצות של איחודן מאחורי

 מוין מונה המדינה, מיניסטר קייסי, של צאתו עם

 בכך וראו בברכה, מינויו את קיבלו הערבים תחתיו.

 מוין תלכן". "הספר למדיניות נאמנה בריטניה כי אות

 בהתחשב בו. הערבים של אמונם את הצדיק אכן

 והאנטי־ציוניות, האנטי־יהודיות המוצהרות בדעותיו

 הבריטי המדינה שר לתפקיד מוין של במינויו הייתה

 של ברגשותיו מחושבת התגרות מעין התיכון למזרח

העברי. היישוב

 על הממונה אייכמן, אדולף אליו קרא 1944 בשנת

 "הוועד מפעילי ברנד, יואל את אירופה, יהודי חיסול

 של עסקה לו והציע בהונגריה, היהודי" והגנה לעזרה

 היה הרעיון סחורה". בעד דם דם, בעד "סחורה

 יהודים, כמיליון בחיים להשאיר נכונה שגרמניה

 הגרמני הצבא שיקבל משאיות 10,000 תמורת

 עם התקשר לתורכיה, יצא ברנד מבעלות־הברית.

 הביון על־ידי בסוריה נאסר אך היהודית, הסוכנות

 כשלושה למשך ונכלא למצרים הובא הוא הבריטי.

 המודיעין קציני על־ידי נחקר שבמהלכם וחצי, חודשים

שליחותו. על

 על ברנד סיפר מוין הלורד לבין בינו בפגישה

 הונגריה. יהודי מיליון הצלת בדבר אייכמן של הצעתו

 What shall 1 do with those״ מוין: הלורד ענה כך על
?million Jews? Where shall I send them." לפי 

 של דבריו את לשמוע היה יכול לא הוא ברנד, דברי

 פני על בשבילנו מקום אין "אם ממקומו. וקם מוין

 לתאי ללכת אלא ברירה לאנשים אין הארץ, כדור

בלבו. אמר - הגזים״

 באוקטובר 30ב־ פורסם "חרות", אצ״ל, בביטאון

 מאורעות בארגון אישי באופן עוסק מוין לורד כי 1944

בארץ־ישראל. היהודים נגד הערבים של דמים

 ראו לאריתריאה היהודים העצירים גירוש את

מוין. הלורד של מידו במישרין שיצאה כגזירה בלח״י

 את הבריטים שיצרו לאחר מיד ,1941 באביב עוד

 הרעיון את )יאיר( שטרן אברהם העלה החדש, התפקיד

 למזרח הבריטי התושב השר - בנושאו פגיעה של

 נגד לא כי העברי, וליישוב לעולם כלקח - התיכון

 החירות מלחמת מכוונת בארץ־ישראל הבריטי הממשל

 בלונדון, שמרכזה בריטניה, ממשלת נגד אלא לח״י, של

 בארץ־ישראל חוקי והבלתי הזר שלטונה את המשליטה

הבריטית. האימפריה בתחום הרשמיים נציגיה על־ידי

 שפגיעה סבר יאיר כי למימוש, הגיע לא הרעיון

המלחמה. מטרת את תשרת לא האוסטרלי בקייסי

 הלורד של מינויו על הידיעה שהפרסמה הרגע מן

 להוציאו המחתרת במרכז ההחלטה גמלה הבריטי, מוין

להורג.

 ההתנקשות את לבצע לח״י את הניעו סיבות שלוש

 העברית החירות מלחמת הוצאת (1) מוין: בלורד

 הבנתה הדגשת (2) הרחב; העולם אל הארץ מתחומי



 הבריטי השלטון מאחורי העומדת המדינית האמת של

 האימפריאליסטיים האינטרסים והבלטת בארץ־ישראל

 הבריטי השר היותו (3) התיכון; במזרח בריטניה של

 האנטי־יהודית המדיניות ביצוע על האחראי הבכיר

 ובארץ־ התיכון במזרח בריטניה של והאנטי־ציונית

 רבבות הצלת המונע ואנטישמי ישראל שונא ישראל,

הנאצית. מהתופת יהודים

 בנובמבר 6ב־ בוצעה מוין בלורד ההתנקשות

1944.
 - הלורד ולמר, גינם אדוארד ״מוין ערך )ראה

 התנקשות"(

 ההתנקשות - הלורד ולטר, גינס אדוארד מוין

 13:00 שעה אחרי ספורות דקות ,1944 בנובמבר 6ב־
 בקהיר, הבריטי המדינה שר ונהרג נורה הצהריים, אחר

 שני היו המתנקשים ולטר(. )אדוארד מוין הלורד

 )בני( חכים אליהו לח״י, חברי ארץ־ישראלים, צעירים

)זבולון(. בית־צורי ואליהו

הנאשמים בתא בית־צורי ואליהו )למעלה( חכים אליהו

 ובעל שיער בהיר ,23 בן צעיר בית־צורי, אליהו

 היה שירה, וחובב ספרותי כישרון בעל ירוקות, עיניים

 אליהו בירושלים. העברית באוניברסיטה סטודנט

 בחור בחיפה, אמידה סוחרים למשפחת בן חכים,

 בעל היה שחורות, עיניים בעל בינוני, בגובה שחרחר

בנערותו. עוד לאומית תודעה

 התגלה חכים למחתרת. התגייסו הצעירים שני

 הוא מוין הלורד את לחסל כשהוחלט מעולה. כצלף

 התמסר בקהיר בהיותו המתנקשים. בין להיות נבחר

 בשלוש נעזר הוא ההתנקשות. תכנית לעיבוד חכים

 באי־טי־אס ששירתו לח״י, חברות יהודיות חיילות

 ליכוביץ עדה תבואה, יפה - הבריטי( הנשים )חיל

 החווילה סביב תצפיות לערוך כדי - גרוסברד ורות

משרדו. וסביב מוין הלורד התגורר שבה

 שהוצאה מוין, של תמונתו מהארץ הגיעה בינתיים

 היה חורף, בבגדי מצולם בהיותו אולם אנגלי; מעיתון

 או לבנה בחליפה לזהותו יצליחו המתנקשים אם ספק

 ידיעה נתקבלה והנה שבועות, חלפו בהירה. קיצית

 עלי" "מוחמר במועדון לבקר מוין עומד מסוים שבערב

 נוסף וחבר חכים ידוע. אנגלי־מצרי מועדון בקהיר,

בזיכרונם. קלסתרו את ושמרו למועדון באו עמו שהיה

 אחריו. המעקבים בעת לזהותו היה נקל מעתה

 אוקטובר. חודש באמצע לקהיר הגיע בית־צורי אליהו

 לביתו בשובו תבוצע במוין שההתנקשות הוחלט

 הבית בגינת לו חיכו הבחורים ואכן הצהריים, לארוחת

זאמאלק. ברובע

 דלתה. את לפתוח חכים ניגש מכוניתו כשהגיעה

 ירה חכים ומזכירתו. השליש הנהג, היו במכונית עמו

 המכונית מאחורי עמד בית־צורי כדורים. שלושה בשר

 אבל חכים, לעבר זינק הנהג חכים. על לחפות כדי

 השניים מספר. שניות נמשך זה כל בו. פגע בית־צורי

בנסיגה. ופתחו אופניים על עלו

 אופנוע, על תנועה שוטר במקום נזדמן במקרה

 אחר וביריות ברדיפה פתח השליש של זעקותיו שלקול

 לצלעותיו, שחדר מכדור נפגע בית־צורי הבורחים.

 השוטרים לעזרתו. וחש אותו נטש לא חכים ונפל.

 הנסיגה אותם. ואסרו בולאק גשר על אותם הדביקו

 כעבור אך בדויים, שמות מסרו הם תחילה נכשלה.

לח״י. שליחי הם כי בגלוי הודו ימים כמה

 הלורד של בחייו להתנקש הכוונה כי התברר לימים

 הביצוע. לפני זמן־מה הבריטים לידי הודלפה מוין

 המבצע, של והשלמתו חשאיותו על שאיימה ההדלפה,

 היהודית הסוכנות של הראשית המרגלת על־ידי בוצעה

 אמנם "נטלי". היה שכינויה הרמור, יולנדה בקהיר,

 שמקורה השערה לפי אבל לכך, מוצקות הוכחות אין

 שהיה גפנר, בנימין לח״י איש על־ידי שנצבר במידע

 הרמור השיגה במצרים, התנועה על הראשון האחראי

 שהשאיר מכתב מתוך ההתנקשות תכנון על המידע את
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 יפר אשר בעולם כוח ואין אלוהים, בהבטחת לו

 לדור. מדור העם הוריש זו אמונה הזו. ההבטחה את

 בהכרה ומתו חיו העברי העם בני של דורות עשרות

זאת. ובאמונה זאת

 הטבע את אהב הוא ארצו. את אהב העברי העם •

 שפתו את להעשיר למד מהם הארץ, של הנוף ואת

 ההכרה את הגבירה למולדת האהבה ומושגיו.

 עמים והשוני. הייחוד הכרת את העמיקה הלאומית,

 ניסו יותר, גבוהה החומרית שתרבותם יותר, חזקים

 להטמיע העברי, העם על השפעתם את לשפוך

 מעצמות נגד התקפה לבסיס ארצו את ולהפוך אותו

 הצליחו. ולא ניסו ובבל אשור מצרים, מתחרות.

 נעלים מוסר ערכי העם בלב ונטעו הנביאים הופיעו

 בהיסטוריה העם של העצמאית דרכו על ושמרו

 אמנם קצר לזמן רוחו. את להכניע הצליחו ולא

 את להחריב ירושלים, את לכבוש בבל הצליחה

 ולהוביל המדינית חירותו את ולשלול המקדש

 שוכח העם אין בגלות גם אולם לגלות, המונים

 שני כעבור למולדתם הגולים וחוזרים ארצו את

דורות.

 עמי את והטמיעו קמו ורומי, יוון חדשים, אויבים •

 משפחת נכנע. שלא העברי לעם פרט המזרח,

 חדש עידן היוונים. עול את פרקה החשמונאים

 תורה חכמי לעם קמו התרבה. התפתח, העם נולד.

 ביחסיו כאדם האדם של החיים מסגרת את שקבעו

 קטן חלק אך הם והתלמוד התנ״ך האדם. חברו עם

 עצמאותו בתקופת העברי העם של מיצירתו

 תרבות ערכי אבדו. רבים ותרבות אוצרות המדינית.

 התנ״ך כולו. התרבותי העולם לנחלת הפכו עבריים

 במוסר בציור, בספרות, להשראה יסוד משמש

 העברי העם של הספרים ספר חיים. ובחכמת

האנוש. רוח שיצרה הטוב לכל ומופת אות משמש

 לא ביטויו את מצא לארצו העם שבין הקשר אולם •

 חירותו על בהגנה אלא הרוחנית, ביצירה רק

 השלים לא אדמתו, על זר ישב עוד כל ועצמאותו.

 העם נלחם שנים עשרות לרגע. אף השעבוד עם

 שכוחו עד נפש בחירוף הרומי בכובש נואשות

 ירושלים חרבה, הארץ לו. יכל האויב של האדיר

 גם נחרב. לא העם אך חרב. המקדש בית חרבה,

 נואש לא העם רומי, לגלות המונים שהובלו לאחר

 חרבה הארץ נכשל. אך המרד, נס את שוב והרים

 בימת מעל ונעלמה לשממה הפכה שוב,

ההיסטוריה.
 אף היה לא למולדתו העם בין הפיסי הניתוק אך •

 ואילו בנכר הגשמיים חייו את חי הוא גמור. פעם

 והפיזור בארץ־ישראל, קשורים היו הרוחניים חייו

 הלאומית ההכרה את טשטש לא הנכר בארצות

 על שמר העם וירושלים. לציון והתפלל שלו

 תקופת בכל תורתו ועל דתו תרבותו, אמונתו,

 רק הסתפקו לא מעולם היהודים אבל גלותו.

 לנסות חדלו לא מעולם ובחלומות. בתפילות

 לא מעולם בה. ולהשתקע לארצם לעלות מחדש

 גלי היו דור בכל מיהודים. ריקה הארץ הייתה

 הצרות בגלל רק ולא וממזרח, ממערב עלייה

המולדת. לארץ געגועים מתוך אלא והרדיפות,

 והצרפתית, האמריקאית הלאומיות המהפכות גם •

 לבולל הצליחו לא הגטו, חממות את פרצו כי אם

 נהפוך זהותו. על לשמור המשיך אשר העם, רוב את

 העם בקרב גם הלאומית השאיפה גברה מכאן הוא,

 מדינתו את בה ולכונן לארצו לשוב היהודי

אבותיו. מדינת החופשית,

 קיבלה התשע־עשרה המאה של השנייה במחצית •

 מודרני ביסוס העם המוני של הלאומית השאיפה

 וד״ר פינסקר יהודה ליאון ד״ר של בחיבוריהם

 התיאורטי הביסוס ועם הרצל. זאב בנימין תיאודור

 המוני את לארגן שכוונה המעשית, הפעולה באה

 להשיב במטרה והתיישבותית מדינית לפעולה העם

 מדינתו את בה ולכונן ולשוב לארצו העם את

החופשית.

 תורכיה, על־ידי כבושה הייתה המולדת ארץ אולם •

 התשע־ המאה במהלך התנוונות לידי הגיעה אשר

 הירושה על התחרו ואנגליה צרפת עשרה.
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 הצארית רוסיה גם חשוב. אימפריאליסטי אסטרטגי

 אנגליה של הכושר שעת לתחרות. הצטרפה

 מלחמת־העולם פרוץ עם הגיעה מזימותיה למימוש

 "מעצמות בידי הובסו התורכים הראשונה.

 ארץ־ישראל. את כבש אלנבי גנרל ההסכמה".

 יהודי לאומי בית להקים שקראה בלפור", "הצהרת

 הגדולות המעצמות על־ידי אושרה בארץ־ישראל,

 מלך לידי נמסר התכנית וביצוע הלאומים, וחבר

 עד אבל הציונית. ההסתדרות בהסכמת אנגליה,

 המדיניות של האמתי פרצופה התגלה מהרה

 "הבית של הסעיפים כי הודיעה אנגליה האנגלית.

 רבעים שלושה וכי הירדן עבר על חלים לא הלאומי"

 עבדאללה לאמיר נמסרים ארץ־ישראל שטחי של

 בשנים הערבית. עבר־הירדן ממלכת להקמת

 יהודים אלפי עלו המנדט אישור לאחר הראשונות

 נגדי כוח ביצירת מעוניינת אנגליה בהיות לארץ.

 ומשול", "הפרד מדיניות נקיטת לשם לערבים

 ליהודים, הערבים בין תמידי לסכסוך שתביא

 לא אך העלייה, מן עינה את עתה לעת העלימה

 כנגד הוסתו הערבים הכלכלה. לביסוס סייעה

 נהרגו ותרפ״ט תרפ״א תר״ף, בפרעות היהודים.

 התערבה. לא האנגלית והמשטרה יהודים עשרות

 לבן", "ספר אנגליה פרסמה פרעות של גל כל לאחר
 היהודים אך לארץ, היהודים עליית את המגביל

חוקיות". ו״בלתי עקלקלות בדרכים לבוא ממשיכים

 ובשנת ביהודים, פרעות פרצו שוב 1936 בשנת •

 מלחמת־העולם פרוץ לפני שנה חצי ,1939

 לפיו שלישי, לבן" "ספר אנגליה פרסמה השנייה,

 רכישת ותימנע ארצה העלייה דרכי תיחסמנה

 שכוונתן גזרות וכן יהודים, על־ידי הקרקעות

 חלום להתגשמות תקווה כל מהלבבות לעקור

היהודית. המדינה

 את הנאצים הגרמנים קלגסי הציפו בספטמבר 1ב־ •

 וצרפת אנגליה הכריזו ובתגובה פולניה. אדמת

 באה באירופה הפיוס ותקופת גרמניה, על מלחמה

 שינוי חל לא ארץ־ישראל לגבי אך לקצה.

 ארץ־ שערי את סגרה אנגליה האנגלית. במדיניות

 הכורת את הורידה ובזאת החרב פליטי בפני ישראל

 את להציל המנסים אלפים מאות של ראשם על

החירות. למלחמת יוצא העברי הנוער חייהם.

 (1986-1890) מיכאילוביץ ויצ׳סלב מולוטוב
 ואחד סטלין של הנלהבים מתומכיו סובייטי, מדינאי

 הממשלה ראש וסגן חוץ שר שימש הקרובים. מעוזריו

 על חתם 1939 באוגוסט 23 ביום בברית־המועצות.

על ריבנטרופ, פון הגרמני, החוץ שר עם חשאי הסכם

 מיכאילוביץ׳ ויצ׳סלב
מולוטוב

 גרמניה לבין ברית־המועצות בין ההשפעה חלוקת

 לתוקפנות ירוק אור שנתן הסכם אירופה, במזרח

 בעת חוץ שר היה מולוטוב פולין. כלפי הגרמנית

 ישראל, מדינת של בהקמתה תמכה שברית־המועצות

.1948-1947 בשנים
 לבין לח״י בין מגעים התקיימו 1947 בשנת

 לח״י חברת קנוט, בטי קרובתו באמצעות מולוטוב,

 הרוסי הקומפוזיטור של בתו הייתה שאמה בצרפת,

מולוטוב. של אחי־אביו סקריאבין,

 לראותו. בטי הלכה בפריס לביקור מולוטוב כשבא

 אישית. טובה ממנו לבקש באה כי היה סבור מולוטוב

 דבר מבקשת אינה קרובתו כי משנוכח הופתע הוא

 תנועת בשם דיפלומטית בתור מופיעה אלא לעצמה,

ארץ־ישראלית. עברית מחתרת

 האנטי־ המדיניות את למולוטוב הסבירה בטי

 תמיכת את וביקשה לח״י, תנועת של אימפריאליסטית

 מולוטוב ובשאיפותיה. במלחמתה ברית־המועצות

 עזרת את מבקשת שלח״י כלל מופתע שאינו השיב

 במקום להשיב יכול אינו כי הוסיף אך ברית־המועצות,

ברור. אות במתן תבוא התשובה וכי

 חודשים כעבור אבל באה, לא אמנם ישירה תשובה

 גרומיקו אנדרי בהצהרת החיובי האות ניתן אחדים
 קנוט בטי של שיחתה כי סוברים יש האו״ם. בעצרת

 העמדה להתגבשות תרמה ודאי מולוטוב עם

הסופית. הסובייטית

ללורזם" "מועדון
 הים שפת על שנפתח לח״י, ליוצאי חיילים מועדון

 (7.7.1948) תש״ח בסיוון ל׳ ד׳, יום בערב בתל־אביב
 בתכנית לוותה המועדון פתיחת בערב. 20:30 בשעה

 הכניסה תזמורת. נגינת לצלילי ובריקודים אמנותית,

 קצרה לחופשה שהגיעו החיילים לכל חופשית הייתה

לתל־אביב.

 והשירה השיחות עליזה. אווירה שררה במועדון
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בתל־אביב גלינה בקפה הלוחם" "מועדון פתיחת

 המועדון של קירותיו קושטו הזמן במרוצת

 אופי למקום שיוו והתמונות "דוש", של בתמונותיו

 כי עד לפניו, הלך המועדון של שמו ותרבותי. נעים

 להתרשם כדי לבקר באו פרם ושמעון מוסנזון יגאל

 קובו, מרסל שימש המועדון כמנהל ממנו. וללמוד
פרי. יהודית עזרה ולידו קניה, מגולי

 ישראל" חירות לוחמי ב״קול ששודרו הדברים להלן
המועדון: פתיחת לרגל

 שולחת ישראל חירות לוחמי של השידור תחנת

 הערב. נפתח אשר הלוחם" ל״מועדון ברכתה את

 לפתיחת באתם אשר החירות, לוחמי לכם, שלום

 השידור תחנת לוחמים. לכם שלום ...המועדון

 העמוק. לבה ממחתרת שלום לכם אומרת

 ומרדף, סבל מלחמה, שנות אחרי לכך שזכיתם

 שמכם על הקרוי במועדון לשבת לכך שזכיתם

 שלנו, הים שפת על ובגלוי חרדה ללא ולשבת

 בדמכם, מסביב. שורצת בריטית טומאה ללא

 הזאת הזוהמה טואטאה גופכם ובמטאטא לוחמים,

בתל־אביב. מרציפנו

 במרתפים ניגר דמם אשר אלה את זה ברגע תזכרו

 אור לקרן זכו ולא עיר ובחוצות הגג ובעליות

 זה מועדון ישמש ... צחוק של לרגע זכו ולא

 ועד בית זה מועדון ישמש ... ואהבה קירבה
 מהים רוח רוצה והוא מהקרב בבואו העברי ללוחם

 לאוזניו מוסיקה קצב רוצה והוא המזיע לגופו

 מחייכות פנים רוצה והוא הרעמים הלומות

־־-

 גם אחים קרבת רוצה הוא ...המאובקות לעיניים

 מרגוע לוחמים, לכם, הזה המועדון יהיה ...בבית

 שתספגו לנפש. מרגוע לעצבים, מרגוע לגוף,

 מאוד הרבה לדעת, כוח מאוד הרבה הזה במועדון

 יהודים. לאהוב כוח מאוד הרבה להבין, כוח

 יחד אלה ומכל אויבים. ולשנוא יהודים לאהוב

 חיילים ולנצח. ללחום כוח הרבה לכם יבוא

 חירות מלחמת תחי עבריים, לוחמים עבריים,

ישראל.

 הוצאתו בעקבות לח״י, עיתון "מברק", סגירת לאחר

ללוחם". "המועדון גם נסגר - ברנדוט של להורג

(1997-1907) ג׳פרי ג׳ מורטון
 לוחמי תנועת מחולל )יאיר(, שטרן אברהם של רוצחו
ישראל. חירות

 בגיל לונדון. ליד דלוויץ בעיירה גדל מורטון

 בשנת המיוחדת. למשטרה התגייס שמונה־עשרה

קודם הוא ארץ־ישראל. במשטרת לשרת נשלח 1930

 הערבית השפה את שרכש לאחר התפקידים בסולם

 תקופת ,1939-1936 מאורעות בעת בפעילותו והצטיין

 ג׳נין. אזור למפקד מונה 1938 בשנת הערבי״. ״המרד

 של החקירות מחלקת למפקד התמנה 1940 בשנת

 רבים בעיטורים זכה לוד-יפו. במחוז (c.i.d). הבולשת

 האלימות תכונות בשל בעיקר הבריטית, הקיסרות של

 לרצוח פשוט נהג מורטון באופיו. שבלטו והרצחנות

 החיסול דרך משפט. וללא בדיקה ללא קרבנותיו, את

 בארץ־ישראל. הבריטית במשטרה דרכו הייתה הפיסית

 על שניצח גם והוא משפט, ללא ערבים הרג הוא

 אחת שלא בקיבוצים, ביותר האלימים הנשק חיפושי

 שנוא היה כך בשל קיבוץ. חברי של ברציחתם הסתיימו

 נשמר הוא כולו. היישוב ועל ח״חגנח" אנשי על גם

 ולפרקים הרגליו את פעם מדי שינה לנפשו, מאוד

 הייתה הקבועה שדירתו אף מגוריו, מקום את החליף

 שרונה הגרמנית בשכונה הבריטים של המבוצר במחנה

 נושא ראש, שומרי מוקף היה תמיד תל־אביב. שליד

אקדחו. הדק על וידו מגן אפודת
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 1942 בינואר 20ב־ לחסלו. החליטו ובלח״י רבים,
 באמצעות וילקין, ובקצין בחייו להתנקש ניסיון נעשה

 8 יעל ברחוב כך לשם שנשכרה בדירה שהוטמן מוקש
 מורטון ובמקום נכשלה הפעולה אולם בתל־אביב;

ושיך. גולדמן למקום, שבאו היהודים הקצינים נהרגו

 קבוצת בראש מורטון פרץ 1942 בינואר 27ב־

 שנמצאו בתל־אביב, 30 דיזנגוף ברחוב לדירה שוטרים

 קר. בדם בהם ירה ידיו ובמו לח״י, חברי ארבעה בה

 בפברואר 12ב־ ונכלאו. נפצעו ושניים נהרגו שניים

 )דירת גג בדירת )יאיר( שטרן אברהם את רצח 1940

 אשר בתל־אביב, 8 ב׳ מזרחי ברחוב שלו( המסתור

 נגד נקם פעולת תכנן לח״י הבולשת. על־ידי נתגלתה

 ודרכו לשרונה שהוביל בשביל מוקש הוטמן מורטון.

 אך המכונית, נפגעה בפיצוץ לעבודה. להגיע נהג

ניצלו. מורטון, ובהם יושביה,

 ועצביו לחייו הסכנה מפני אימה אחוז היה מורטון

 לארץ, חזר שנה, למשך לאנגליה יצא הוא נתמוטטו.

 אולם בירושלים. הבולשת במשרדי כך ואחר בעזה עבד

 והיה בלילות ישן לא הוא בניסיון. עמדו לא עצביו

 מצב דבר של בסופו היסטריות. בצעקות מתפרץ

 מן לשלחו הכרח שהיה כך כדי עד נתערער בריאותו

 פרש 1954 ובשנת בטרינידד, שירת הוא הארץ.

לאנגליה. ושב לגמלאות

 לאחר גם זמן־מה במשך לאתרו ניסו לח״י אנשי

הצלחה. ללא אך ישראל, מדינת הקמת

 הנציח מעלליו את .1997 בשנת מת מורטון

(.just the Job (1957 בספרו

תכנית - !וריסון□
 שנתפרסמה ארץ־ישראל, של לחלוקתה נוספת תכנית

 הממשלה חבר שם על - מוריסון״ ״תכנית בשם

 אותה והסביר בהכנתה שהשתתף מוריסון, הבריטית

 כדוגמת .1946 ביולי 31ב־ הבריטי בפרלמנט בנאום

 הורכבה מוריסון ועדת גם חאנגלו־אמריקאית, הוועדה

 מוצא למצוא הייתה ומטרתה הממשלות שתי מנציגי

 הוועדה מסקנות את דחתה שבריטניה לאחר הסבך, מן

האנגלו־אמריקאית.

 לאזורים ארץ־ישראל את לחלק הוצע בתכנית

 מוחלט איסור היהודים על ולהטיל אוטונומיים

 עלייה כללה ההצעה שטחה. של הגדול ברוב להשתקע

 הארץ על עליון שלטון יהודים; 100,000 של נוספת

 ושלטון הבריטי; העליון הנציב בידי מסור שיהיה כולה

 מגמת והנגב. בית־לחם ירושלים, על ישיר בריטי

 בפועל שלטונה המשך הייתה התכניות, כשאר התכנית,

בארץ־ישראל. בריטניה של

 לעומת התכנית. את דחו הערבים וגם היהודים גם

 מדינה של הקמתה היהודית הסוכנות הציעה זאת

ובנגב. בשפלה בשרון, בגליל, יהודית

 גילוי מרומן הנשיא פרסם 1946 באוקטובר 4ב־

 בריטניה יזמה כך בעקבות התכנית. את ודחה דעת

 גם הערבים, גם אך המעוניינים, הצדדים לכל ועידה

 דבר של בסופו סירבו ארצות־הברית וגם היהודים

נגנזה. זו תכנית וגם בה, להשתתף

מעצר מחנה - מזרע
 מלחמת־העולם בימי הזר השלטון של מעצר מחנה

 חיסולו לאחר ,1940 פברואר בחודש שהוקם השנייה,

)סרפנד(. בצריפין המעצר מחנה של

מזרע המעצר מחנה
 ,4 מס׳ מצריף חמקו גלעדי ואליהו שמיר יצחק
 ונמלטו הגדרות את חתכו חשכה ועם במחסן, הסתתרו

עכו-צפת כביש לכיוון

 לעכו. מצפון הים שפת לאורך השתרע המחנה

 מטר. וחמישים כמאה ורוחבו כקילומטר היה אורכו

 מקורים מאורכים, עץ צריפי עשרות כמה היו במחנה

 בגדר מזו זו מופרדות היו הצריפים קבוצות פח. בגגות

מחנות־משנה. למספר מחולק היה המחנה תיל.

 האויב ארצות של נתינים מאות היו אחד במחנה
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 בדרך "אינטרניסטים". כול בפי נקראו הם בנאמנותם.

 העדיפו והבריטים מהלשנות, כתוצאה נעצרו הם כלל

 רבים שכלפי למרות ובריח, סורג מאחורי ישבו שהם

 הבריטים כלאו אחר במחנה מבוססים. היו לא החשדות

 במאורעות שהשתתפו הערביות הכנופיות שרידי את

 מחשש מלשחררם נמנעו הבריטים .1939-1936

 מחבלים או מרגלים לשמש כדי הגרמנים עם שיתקשרו

בעלות־הברית. של המלחמתי במאמץ ויפגעו

 למחנה נחשב היהודים העצירים של המחנה

 היו עצירים. כמאתיים בו כלואים והיו ה״טרוריסטים"

 דרכו ועם )יאיר( שטרן אברהם עם שזוהו עצירים בו
 שבפי אצ״ל, חברי היו עצירים עשרות כמה המלחמתית.

 תיבות ראשי "ב״חניקים", נקראו יאיר אנשי חבריהם

 ואלה אצ״ל, מפקד רזיאל דוד של כינויו בן־חנניה, של

 "פילוג"(. מהמילה )גזור "פלגניקים" לח״י לאנשי קראו

 ה״נייטרליסטים", שוכנו הנוספים הצריפים בשני

 הזדהות אי על הכריזו באצ״ל הפילוג שאחרי בחורים

רזיאל. או יאיר הצדדים, מן צד עם

 תכניות - לח״י לימים - יאיר אנשי תכננו במזרע

 וכלה מבחוץ המחנה על מהשתלטות החל רבות, בריחה

 ברחו 1942 באוגוסט 31 בליל מבפנים. מנהרה בחפירת

 לח"י חברי גלעדי, ואליהו שמיר יצחק המחנה מן

הגדרות. חיתוך באמצעות בכירים,

 ממזרע היהודים העצירים כל הועברו 1942 בשלהי

לטרון. למחנה

 הבריטית הבולשת של היהודית המהלקה

חיסול ניסיון - בירושלים

 מחלקה על־ידי הועלתה 1947 נובמבר חודש באמצע

 כל של לחיסולה תכנית לח״י של הידיעות( )מחלקת ו׳

 התכנית אחת. בפעולה הבולשת של היהודית המחלקה

 עם מתמיד קשר לה שהיה פרוצה של בעזרתה גובשה

 קציני בזיהוי המחתרת בידי וסייעה הבולשת אנשי

 התכנית פי על וצילומם. אזרחית לבושי בולשת

 הולדת" "יום מסיבת לארגן וחברותיה הפרוצה התכוונו

 היהודית, המחלקה בלשי כל את להילולה ולהזמין

 לאישה סוער. לילה עמן לבלות כדי במספר, כעשרים

 חיסולם - לאירוע האמתית התכלית מה סיפרו לא

 היה המסיבה לעריכת והנימוק הבריטים, הבלשים של

 לעריכת המחתרת. לביטאון בצילומים הצורך

 גדול סכום לא״י, 200 של סכום הוקצב ה״מסיבה״

 גדול מטען הוכן בקפידה. הוכנה הפעולה ימים. באותם

 היהודית. המחלקה אנשי כל את לחסל היה שבכוחו

 הג׳ז תזמורת חברי כל מכשול: צץ האחרון ברגע אבל

 הצדקה כל נמצאה לא יהודים. היו לאירוע שהוזמנה

 את לבטל והוחלט מפשע, חפים ביהודים לפגוע

 חשבון על נהדר לילה בילו הבלשים הפעולה.

ושלמים. בריאים לבתיהם ושבו המחתרת,

האוהדים מחלקת

 כליל כמעט מנותק לח״י היה (1942) תש״ב בשנת

 "כנופיית וכונו צוואר עד נרדפו אנשיו מהציבור.

 של בשירו ככתוב המלכות", שיגעון מוכי מטורפים,

)יאיר(. שטרן אברהם
 היה לא ההיא בעת ונרצחו. נעצרו המחתרת חברי

 לא כי נרצח יאיר ללוחמים. עזרה שיושיט אוהד עורף

 למוד נפשו. מבקשי מפני ומחבוא מחסה לו נמצא

 שמיר יצחק שקד תש״ב, שנת של מהטרגדיה ניסיון
 להקים במזרע, המעצר ממחנה בריחתו אחר )מיכאל(,

 יסייע אשר אוהדים של ציבורי עורף המתחדש לארגון

 אין כי ידע הוא הרבים. צרכיה את ויספק למחתרת

 מסור אוהדים ציבור ללא להתקיים יכולה המחתרת

 העורף אופי כי נקבע כן על למענו. להקריב המוכן

 מעין של מעמד ובעל סודי־קונספירטיבי, יהיה הזה

 יספק אשר לאוהדים, הלוחמים בין ביניים חטיבת

 כסף, שיכון, צרכיה: לפי עזרתו מלוא את למחתרת

 המתרחש על ידיעות ציבוריים, קשרים רפואית, עזרה

ועוד. השלטון במוסדות

 הוא אלישע, על הוטלה האוהדים מחלקת הקמת

 סטודנט אינטליגנטי, בחור - אהרונסון ירחמיאל

לתל־אביב. מחיפה כך לשם הועבר אשר בטכניון,

 אחרי שנה האווירה, במרץ. לעבודה ניגש אלישע

 ב״טירוף נדבקו יותר רבים שונה. הייתה יאיר, רצח

 והרחיבם. קשרים קשר אלישע ישראל". חירות לוחמי

 אל ומבוקשים. פצועים לוחמים לקליטת בתים הושגו

 שסייעו ומסורים מוכשרים אנשים הצטרפו אלישע

 שניידרמן־אשל, וצבי דבירי חיים על העבודה. בפיתוח
 התרמת את לארגן הוטל הבריונים", "ברית מוותיקי

 אמצעים בעלי אצל בביקורים הסתפקו לא הם הכספים.

 הרעיונות על בחיוב התבטאו השמועה פי שעל

 המתנגדים, אל גם הגיעו לעתים לח״י; של והפעולות

 כבדי בנימוקים הראשון סירובם את לפצח צורך והיה

 לפעמים הועילו. תמיד שלא ארוכות ובשיחות משקל

 אותם יסגירו כי איומים מול המתרימים עמדו אף

 לבין ביניהם הסכסוך הגיע אחד במקרה למשטרה.

 נשיא שנקר, אריה עד גדול תעשייתי מפעל של בעליו

 להתערב לנכון שמצא התעשייה, בעלי התאחדות

 אחד וכל ברצון האנשים נענו כלל בדרך אולם ולפשר.

כיכולתו. תרם

 זהותם לגבי אמון בחוסר המתרימים נתקלו לעתים

 מקרים שקרו לאחר הפוטנציאליים, התורמים מצד
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 זיהוי על בהסתמכות היה די מסוימים במקרים התרמה.

 הציעו המקרים ברוב השותפים. המכרים אחד מצד

"החזית". בגיליון זיהוי סיסמת לקבוע המתרימים
 נשאבו ומהם הפיננסיים, המוסדות רוב נסרקו

 בעלי סוחרים, עסקים, אנשי אל וקשרים המלצות

 אברהם כמו ערים ראשי אמצעים. ובעלי תעשייה
 לעזור שנרתמו הראשונים בין היו עמי בן ועובד קריניצי

 כל עם קשרים ביצירת דגש הושם במקביל ללח״י.

 חודשו השטחים. בכל עזרתם גיוס לשם היישוב רובדי

 הפילוג. מאז שנותקו הימין, מפלגות ותיקי עם הקשרים

 תאים ביצעו האנשים של ה״ריכוך" פעולת את

 מחתרתית ספרות למועמדים שסיפקו במחתרת, אחרים

 נוצרו לח״י. נציגי עם הריאיון לפני ולמחשבה לעיון

 סופרים, פרופסורים, אוניברסיטה, אנשי עם קשרים

 ׳סלון מרקסיסטים, ובוהמה, תיאטרון אנשי משוררים,

 אמינים "מפא״יניקים" מאורגנים, בלתי קומוניסטים׳

 ומנהיגי רבנים ההסתדרות, של הפועל הוועד וחברי

ארץ־ישראל. של טובים יהודים וסתם מפלגות,

 חברי מספר בלטו האוהדים מחלקת אנשי בין

 הלפרין, אלחנן ליבמה, צבי לשעבר: הבריונים" "ברית
 חברים לאכסון שימשו שבתיהם גור, ובנימין שץ גרשון

ולמשרדים. ופצועים

 במרס הבריטים, מכדורי אלישע של נפילתו אחרי

 לשתי העורף נושאי המרכז החלטת לפי הופרדו ,1944

מחלקות:

 שנעזר )דן(, בלאו דוד של בניהולו האוהדים מחלקת . 1

 הסתדרות מהנהגת פרוינד יעקב ד״ר אלה: באנשים

 יוסף )אוריאל(; פייבל פסח ב׳; הכללית הציונים
 מהנהגת -שלושתםברון וישראל ברון עקיבא ולקר,

 ויוסף ולקר יוסף הלאומית. העובדים הסתדרות

 לאנשי עבודה מקומות בהשגת רבות פעלו וילנר

 תל־אביב. עיריית של הניקיון במחלקת לח״י

 בולטים, ציבור אנשי עם קשרים קיימה המחלקה

 וד״ר שץ בן־ציון קלאוזנר, יוסף פרום׳ ביניהם
 בשליחות דן של יציאתו עם רימלט. אלימלך

 המחלקה הופקדה ,1945 בקיץ לעיראק, המחתרת

אורי(. איקס, )יחיאל, פוזנר שלמה בידי
 של לאחריותו נמסרה והגזברות הכספים מחלקת .2

 שנאסר המחתרת, מוותיקי )יחיאל(, פוזנר שלמה

 והצטרף במשמר־הירדן אצ״ל בקורס 1938 בשנת

הפילוג. אחרי בבית־הסהר ביושבו ללח״י

 מחלקת על כאחראים שימשו פוזנר שלמה אחרי

 מרפה, צבי - הכספים מחלקת על וגם האוהדים,
 )אשר(. קפלן ושמואל לוי( )שמעון יעקובי שלמה

 הופקד בסניפים ובכספים באוהדים השוטף הטיפול

הסניפים. על האחראים בידי

 אוהדים של רחבה שכבה נוצרה הימים במרוצת

 יסולאו שלא וסעד מסד שימשה למחתרת שעזרתם

 אוהדים. בבתי מקלט מצאו לוחמים עשרות בפז.

 הפצועים. לעזרת התגייסו ואחיות רופאים מרפאות,

 אידיאולוגיים קורסים נערכו האוהדים של בבתיהם

 סופקו מפגשים; לקיום הועמדו משרדים נשק. ולימוד

 מחבואי הוסתרו השלטון; מוסדות על חשובות ידיעות

 כימאים מהנדסים, עיתונאים, אוהדים. בבתי נשק

 עצמם את העמידו וטכניים חופשיים מקצועות ובעלי

 היו יהודים וקצינים שוטרים המחתרת. לשירות

וכהנה. כהנה ועוד לח״י, של המודיעין עם קשורים

 ומסור נאמן ציבור היה לח״י של האוהדים עורף

 שהעמידו כך על כבד מחיר שילמו מחבריו שרבים

 ארוכים במאסרים - המחתרת לרשות עצמם את

הסוהר. ובבתי מעצר במחנות

הציבורי"( "העורף ערך )ראה

הקבלה וועדת הגיום מחלקת

 שעסקה מיוחדת מחלקה בלח״י הייתה לא 1946 עד

 לוחמים של ובקבלתם בגיוסם מסודרת בצורה

 עמד העברי" המרי "תנועת בתקופת עוד למחתרת.

 הריכוזית הארגון שיטת בשינוי הצורך על לח״י מרכז

 לפי מהירה התפתחות מהתנועה מנעה אשר והקפדנית,

השעה. צורך

 מיוחד דגש הושם הארגון־מחדש תכנית במסגרת

 הגיוס, למחלקת למחתרת. חדשים אנשים בגיוס

 כוחות הוזרמו )בנימין(, שלם אריה עמד שבראשה

 מקרב אנשים בגיוס עסקו אשר ומתאימים נוספים

 פעולת נשאה מהרה עד המבוגרת. האוכלוסייה

 אבן היווה לח״י כי התברר מבורכות. תוצאות המחלקה

 שיטת היישוב. רובדי מכל מגוונים לכוחות שואבת

 ההמלצות שיטת לעומת ושוכללה. שונתה הגיוס

 לח״י חברי נתבקשו בעבר, נהוגה שהייתה האישיות,

 התיכון - לימודיהם במקום אנשים של רשימות לספק

 וכיוצא במוסדות העבודה, במקומות או - והסמינרים

 אותם של אופיים ועל דעותיהם על נתונים ולפרט בזה,

 חומר המתאימים האנשים אל נשלח כך אחר אנשים.

 עיתון אליהם נשלחו "ריכוך". כפעולת הסברה

 של כרוזים פוליטיים, נושאים על חוברות "המעש",

 זמן־מה לאחר רק וכדומה. לח״י של השידור תחנת

 לשכנע היה שתפקידו לח״י חבר שנבחרו אלה אל נשלח

 המחתרת, של הרעיונית הדרך בצדקת המועמדים את

 ושחרור הריבונות להשגת היחידה המלחמה דרך שהיא

למחתרת. ולגייסם הזר, מהשלטון המולדת

 לפיה לח״י, של התיזה את בפשטות הסבירו הגייסים
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 את מתוכה לגרש שחייב הארץ אדוני של עם אלא

 בבחינת איננה בלפור" "הצהרת גם כי הזר; הכובש

 הבעלות זכות את לעם להעניק שבכוחה זכויות מגילת

 אין כי האדנות; מכוח לעם שייכת זו זכות כי ארצו, על

 לנהוג אלא בריטניה, עם הידידות בקשרי עוד להיצמד

 "הספר לביטול נלחם לח״י אין כי זר; שליט כאל כלפיה
 - השואה לפליטי עלייה רישיונות לקבלת או הלבן״

 לחתור יש כי ולצמיתות; לחלוטין הבריטים לסילוק אלא

 לגירוש יהודי-ערבי פעולה שיתוף של לאפשרות
 התיכון המזרח של לניטרליזציה ולחתור הבריטים

וכהנה. כהנה ועוד זרים; אימפריאליסטיים מכוחות

 גבר העברי" המרי "תנועת פירוק שלאחר בתקופה

 ומשכילים סטודנטים צעירים, של הצטרפותם זרם

 בה שתלו המרי, תנועת את ראו אלה לח״י. לשורות

 עמוק חמור, משבר ומתפוררת. הולכת רבות, תקוות

 חברי אצל בעיקר הצעירים, בנפש התחולל ורחב

 ראו לא המלחמה, מן פרשה שה״הגנה" לאחר ה״הגנה".

 הצטרפו מתוכם ורבים בה חברים להיות טעם עוד

 למחתרת להצטרף רצונם את שהביעו המועמדים ללח״י.

 אלה האפשר. ככל מדוקדקות בבדיקות ונבדקו נבחנו

הקבלה. לוועדת הוזמנו — כשרים שנמצאו

 באצ״ל, מקובל שהיה הפתטי הקבלה לטקס בניגוד

 אקדח ללא - למדי וענייני פשוט טקס בלח״י הונהג

 לתוך מסנוור וזרקור תנ״ך ספר ללא השולחן, על

 התקיים כלל בדרך אמונים. שבועת וללא העיניים,

 בגנים עזובים במבנים או ציבוריים במקלטים הטקס

 פניהם את שהסתירה המקום, אפלת רק ובפרדסים.

 מסביב. מסתורין אווירת השרתה המראיינים, של

 עליו והיה קשורות בעיניים למקום הובא המועמד

 לתיאורי ולהגיב לשאלות, התשובות במבחן לעמוד

 רדיפות, - במחתרת לו המצפים והסכנות הקשיים

 ועדת במבחן שעמדו אלה ומוות. עינויים מאסר,

 למחלקת הועברו המחתרת למסגרת ונתקבלו הקבלה
מתאימה. הכשרה לעבור כדי הטירונות

 הרצל הקבלה ועדת חברי היו 1945-1944 בשנים
 כהן וגאולה )אמנון( גינוכר פנחס )עמיקם(, עמיקם

 רות על הוועדה ריכוז הוטל 1946 בשנת )אילנה(.
 )דם(. שטיין יחזקאל פעל אתה ויחד )עדית( קוטליצקי

 אריה לוועדה הצטרף לחו״ל יחזקאל של נסיעתו עם

 הוועדה לריכוזה. האחראי נעשה אשר )בנימין(, שלם

 לח״י ליציאת עד נוסף חבר ובצירוף זה בהרכב פעלה

.1948 בשנת המחתרת מן

והקורסים הצבאית ההדרכה מחלקת
 הוקמה וממוסדת מסודרת צבאית הדרכה מחלקת

 מוין, בלורד ההתנקשות אחרי ,1945 בשנת בלח״י

 הקצרה ההפוגה בתקופת הארגון תכניות במסגרת

 הקמת של התפקיד ההתנקשות. שלאחר בפעולות

 ואימון הצבאית ההדרכה לרבות הלוחמת, החטיבה

 הוותיק לח״י חבר על 1945 בתחילת הוטל אנשיה,

 מחדש השתלב אשר )אביאל(, אליאב )ישקה( יעקב

 שמצא הקיבוץ את שעזב לאחר המחתרת, בפעילות

 בירושלים. הםוהר מבית בריחתו אחרי מסתור בו
 ביותר הטובה הצבאית ההכשרה בעל היה אביאל

 הידוע ה״פולני" הקורס מבוגרי אחד היה הוא בלח״י.

 השנייה. מלחמת־העולם לפרוץ סמוך באנדריבוב,

 שימוש - שם שרכש הנרחב הצבאי הידע על נוסף

 הוסיף - וכדומה רחוב קרבות חבלה, רבים, נשק בסוגי

 ידע לקלוט יכולתו עצמו. בכוחות להשתלם אביאל

 כושר גם לו היה רבה. הייתה עצמי בלימוד צבאי

 בהכנת החבלה, בענף ובייחוד הצבאי, בשטח המצאה

 באותם ועוד. רימונים פצצות, תופת, מכונות מוקשים,

 לתכנן כיצד ביותר הרב הידע בעל היה הוא ימים

גדולות. יחידות להפעלת צבאית פעולה

 ירש אשר בנאי, יעקב התמנה אביאל של לסגנו

 לחוץ נשלח שאביאל לאחר 1945 בשנת מקומו את

הלוחמת. החטיבה ארגון בתום לארץ

 מרכזי קורס אליאב בהדרכת נערך ראשון כצעד

 התקיים הקורס לחטיבה. מפקדים צוות להקמת ראשון

 הראשי. לכביש סמוך שבפרדס, בצריף רמתיים, בהדר

 משה )מזל(, בנאי יעקב לוחמים: חמישה בו השתתפו
 יעקב )"הקולחוזניק"(, בנטוב יעקב )ישראל(, גיורא בר

 ושלמה הגבוה", כ״הבלונדיני שהתפרסם )דב( גרנק
)ראובן(. יעקבי

לקורסים ומסורת דפוסים נתגבשו זה בקורס

בנשק אימונים

 מנשה של בביתו שבשרון, "קדימה" במושב התקיים
 כמעט קורסים התקיימו מאז הפרדסים. שומר - עלי

 שבדרום. גדרה ועד בצפון מזכרון־יעקב מתמיד באופן

מוכשר. מדריכים סגל הוכן הזמן במרוצת 20S



 שומרון. צפוני עמד ההדרכה מחלקת בראש

 את קיבל לחו״ל, התנועה בשליחות צפוני כשיצא

 השני המחזור בוגר )עלי(, שומרון דוד אחיו המחלקה

המפקדים. קורס של

 נכללו המפקדים קורסי של הלימודים בתכנית

 הצורות בכל בו והשימוש הנשק של מאוד יסודי לימוד

 בהם, הטיפול נפץ, חומרי בהכרת פרק וכן האפשריות,

 לפי המטענים כמות וחישוב ומוקשים מטענים הרכבת

 אויב; מטרות על והתקפות פעולות תכנון המטרה; סוג

 "פגע בשיטת פרטיזנית, גרילה מלחמת של טקטיקה

 ותכנון ולילה; יום שדאות בנוי; בשטח לחימה וברח";

שונים. מסוגים התנקשויות

 בין האישיים היחסים גם נבחנו אלה בקורסים

 לוחמים ובין פקודיהם, לבין מפקדים בין המשתתפים:

 כללי על בהקפדה גם דגש הושם עצמם. לבין ולוחמות

 שווה יחס ועל והאימונים, השיעורים בעת משמעת

הקורס. משתתפי והבחורות הבחורים בין

 של לאלה דמו לא בלח״י והאימונים ההדרכה תנאי

 אשר ה״הגנה", של לאלה לא אפילו או כלשהו צבא

 במוסדות בקיבוצים, נרחבים שטחים עמדו לרשותה

 היה המחתרת של האימונים שדה ובמושבים. ציבור

 שאפשר כמה עד ומרוחק בודד קטן, בית תמיד

 נערכו והתרגילים השיעורים צפופים. מגורים ממקומות

 ארבעה להיות יכול היה שגודלו ומסוגר, סגור בחדר

 נלמדו כאלה בחדרים יותר. מעט או מטרים ארבעה על

 חרורה דיסקית לתוך תורגל המטווח המקצועות. כל

 קובעים היו הקורס אחרי רק עינו. מול החזיק שהמדריך

 כל ירה חיסכון, מטעמי אז, וגם בחולות, מטווח יום

 שניים או אחד רימון והטיל מוגבל כדורים מספר חניך

 רחבות־היקף, בפעולות הרבו כאשר לימים, בלבד.

 פתוח. ובשטח בשדאות הדרכה הקורסים חניכי קיבלו

 האזורים 1947 בשנת שימשו לשדאות אימונים כשטח

 החניכים יצאו לשם לבת־שלמה, זכרון־יעקב בין

בטיול. נוער קבוצת של במסווה

 כדי וזאת במחזוריות, כלל בדרך התנהלו הקורסים

 שמירה תחת יישאר הקורס לצורכי המשמש שהנשק

 מחסן הטכנית המחלקה על־ידי הוכן לעתים מתמדת.

 הכלים את בו להחביא החדר, רצפת בתוך נשק

 רגיל מגורים בית של מראה לבית לתת כדי והחומרים.

 כמה שונים, ריהוט וחלקי כיסאות שולחן, בו הוכנסו

 צורפה קורס לכל ושמיכות. מזרנים עם ברזל מיטות

 למשתתפי לבשל עליה והוטל כטבחית, הלוחמות אחת

 בבישול, התמחו במחתרת הנערות כל לא הקורס.

 של הרע או הטוב במזלם תלויה הייתה המזון ואיכות

 המזון מצרכי את הטבחית. של בבחירתה החניכים

 אותם שקנתה ההדרכה, מחלקת של המקשרת סיפקה

 תעורר לא הגדולה שהכמות כדי במושבה או בעיר

 ההדרכה מחלקת ערכה לימים המקומית. בחנות חשד

 חוברות למדריכים. רב לעזר היו אשר הדרכה חוברות

 עותקים במספר ונכרכו שכפול במכונות הודפסו אלה

המדריכים. עבור

 זמנים לוח על ומבוסס נוקשה היה בקורס היום סדר

 אחר בוקר; לפנות ס5:3ב־ס קימה בקפדנות: שנשמר

 בוקר; ורחצת גילוח שירותים, - ראשוניים סידורים כך

 ושטיפתו; החדר ניקוי המיטות, סידור בהמשך

 בוקר. ארוחת דקות; עשרים במשך בוקר התעמלות

 שנמשכו השיעורים, החלו הבוקר ארוחת לאחר

 הפסקת דקות. עשר בנות הפסקות עם דקות חמישים

 עד 12:30מ־ - השעה מחצית בת הייתה הצהריים

 16:30ב־ האימונים. נמשכו הארוחה אחרי .13:00
 לחם עם קפה או תה לשתיית שעה רבע בת הפסקה

בריבה.

 היו 19:30 ועד ,18:30 בשעה הסתיימו האימונים

 הזה בזמן אישיים. בעניינים לטפל חופשיים החניכים

 שנשא האישי הנשק את או האימונים נשק את ניקו

 בגדים, כביסת נעליים, בצחצוח עסקו או חניך, כל עמו

 המקשרת על־ידי למשלוח פתקים כתיבת תיקונים,

 מחצית של שהות לחניכים ניתנה 21:30ב־ בזה. וכיוצא

 כלל בדרך הלילה, לשינת המצעים את להכין השעה

 בבגדים ישנו כלל בדרך הרצפה. על פרוסים מזרונים

 כיבוי האישי. לנשקו צמוד אחד כשכל ובנעליים,

בלילה. 22:00 בשעה היה אורות

 שלושה עד ימים משבוע נמשכו הצבאיים הקורסים

 החניכים שובצו ובסיומם הקורס, סוגי לפי שבועות,

בתפקידו. אחד כל הלוחמת, בחטיבה

 עשרות נערכו בבריטים לח״י של המלחמה במהלך

 לוחמים ומאות צבאיים, ואימונים קורסים של רבות

הצבאית. הכשרתם את בהם קיבלו

 המודיעין מחלקת

 וי"( "ליוה המכונה ו', )מחלקה

 לגוף קיום אין שבלעדיו החשובים היסודות אחד

 תפקידים: שני זה לגורם המודיעיני. המידע הוא מחתרתי

 של קיומה על שמירה לצורך - הגנתי והתקפי: הגנתי

 באנשים, לפגוע השלטון כוונת בפני התגוננות המחתרת,

 למען - והתקפי ואימונים; מסתור ובמקומות בנשק,

הזר. השלטון נגד ומבצעים פעולות תכנון

 במשך מאורגנת. מודיעין מחלקת פעלה באצ״ל

 בלח״י להקים הצליחו לא הפילוג לאחר ארוכה תקופה

וממוסד. מאורגן ידיעות שירות

 פעילותה מרכז שהיה דן, וגוש תל־אביב באזור
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הבמחון משוד של מדינה" "עושים הספר מן

"הפרפרת"
דוד" "המלך במלון

 א״י משטרת מפכ״ל
 כל מאשר: במנדט |

 הסוכנות סודות
לידינו הגיעו

 I בריגויר־גנרל המנדט, בימי א״י משטרת של הכללי המפקח
 | מגמר שעה■ שתוך גפנר, לבנימין בראיון גילה ג׳ונם,. ריימר

 | הבריטית הבולשת לידי הגיעו הסוכנות, הנהלת ישיבות
הדיונים. של מלאות סטנוגרמות

 1ר״ דוד של בתוכניתו צה״ל, נגלי אתמול ששודרה זו, ערות
 במטה שהועסק לת״י, איש של טענה מאמתת - אלמונים׳' "חיילים

דוד". "המלך במלון הבריטי הצבא
 הבולשת של דוחו״ת על ידיו להניח הצליח רונוביץ, דוד האיש,
 שעברו המסמכים שנין רובוניץ, גילה דיין דורו עם בראיון הבריטית.

 שהתכנסה מנהלת־העם, מישיבת מלאה סטנוגרמה היתה ידיו תחת
כירושלים. כבית־הסוכנות

 לא הם אמר. הכל", עלינו יודעים שהבריטים היתה, שלי "ההרגשה
 המנדט, נסתיים כאשר הצבא. במטה נשתל לת״י שאיש מתברר, ידעו,

המצחין. שירותו על תעודת־הוקרה לו העניקו אף הבריטים מעסיקיו

רזנוניץ דוד

 של סיפורו
 רובוביץ, דוד

 פקיד
 בממשלת

 שהיה המנדט,
 לח״י לסוכן

וה״הגנה"

 הועסקו רבים יהודים סיפודקע:
 בתפקידים המנדטורי, השלטון במוסדות

 בחום מילא, רובם ומגוונים. רבים
 הארגונית התשתית את המנדט,

 רובם שאך־נולדה. המדינה למוסדות
 לעתים אך באמונה, תפקידו מילא

 מידע כפולה. בנאמנות התלבט קרובות
 היהודי, ביישוב לפגוע היה שיכול חיוני,

 בנאמנות ולעבוד להמשיך האם דינו! מה
 בעבודה לפגוע מבלי - אולי או הנדרשת,

 למוסדות המידע את להעביר יש -
 עשוי המידע כאשר הדין, זמה היישובי

 את לשרת איך פוגעז אינו אם גם לעוור,
 פוגע הוא כאשר בנאמנות, המעביד,
 אנשים, אוסר מעפילים, מגלה ביישוב,
לערביסז מסייע
 העובדים של ההתלבטויות היו אלה

 כמובן, היו, המנדט. בממשלת היהודיים
 מלכתחילה, שירותיהם, שהציעו עובדים

 אה ולחשוף למנגנון לחדור כדי
 את שכיבדו עובדים, שהיו כפי צפונותיו,

 הנסיוגות וכל שלהם הנאמנות הצהרת
 כתוהו. עלו היישובי למאמץ לגייסם
 אחד סיפור הוא רובזביץ, דוד של סיפורו

מרבים.
 דוד", חמלו’מאן

העלטון □טוז

 העומד הגדול בפיצוץ איהרג אם שגס ספק. לי היה לא1
 דוד הכר יהיה." אשר יהיה □פר- אווז לא - להתרחש
 דוד־. ■המלך נמלו! במקומי. איפוא" "ישבתי, דובזניץ.

 כמשרד והצבא, הממשלה □משרדי כרובו תפוס שהיה
 מצבת רישום על כממונה ולאספקה. לתנועה האנף

 רב בקושי זזתי. ולא - הבריטי הצבא של המכוניות
 בו. שרוי שהייתי המתח ואת חששותי אח הסתרתי

 ובוודאי חשודה. ההנהגות או זהירה. לא אמירה
 אוחי. להחשיד עלולים - בלחימוסברת הסתלקות

 שסייע חשוב, מידע מקור לסתום ובכך לפיטורי לגרום
הבריטים. מעול הארץ לשחרור במאבק בלח״י לחברי

 היה גדלתי שבו הבית מקרית. היחה ללח־׳י "דוכי
 במקרה. הנעתי דוד■ ב׳המלך לעבודתי ה׳הגגוד. עם מזוהה
 בחברת־ מעבודתי צמצומים. מטעמי שפוטרתי, לאחר

 שלי המצוינת שהאנגלית ידעתי. ממשלתית. חובלה
 בלשכת־ שירותי הצעתי אחרת. עבודה במציאת תסייע

 בו נתקבלתי זלהפתעת׳, הבריטי הצבא של העבודה
דוד׳. נ־המלן והחובלה האספקה לאגף ונשלחתי במקום

 כלי־רכב תנועת על ידעתי רבים. מסמנים "ראיתי
 זאליה. מהארץ ברכבות, חיילים העברת בולל צבאיים,

 הזה, בחומר מעוניין שמישהו דעתי על עלה לא אפילו
 חודשים כעבור ארנון. שום עם קשור הייתי שלא עוד מה

 תחתי. שעבדו הבריטים. מהחיילים אחד קיבל אחדים.
 יסודי ועד מ־מוגבל׳ הנכנס, הדואר חלוקת נוסף: תפקיד
 לא ורגליים. מיון עבודת והמחלקות. האגפים בין ביות.־־.

 - החומר כל אמיתי. ■תומר־זפץ׳ היה זה אבל מה, יודע מי
 עליו הממונה אני. ידיו. כין עבר הסודי החומר בל ממש

 הוא אכל החומר. את לראות רשאי איני התובלה. בתחום
 מראה. הוא - לי הראה לו: אומו וכשהבוס תחתי. עבד

 דד פוליטיות סקירות כולל דרכי, עבר הכל מעתה.
לא. ומה מברקים שבועיווב
 לפני אהד. בוקר מדהים. צירוף־מקרים היה "וכאן
 ישלוט, צעידה. נערה כיח׳ אל נכנסה לעבודה. שיצאתי

 אמרה: ביחידות כשהייט ׳1איחך לדבר אפשר יעל. שמי
 שתצטרף מבקשים אנו לחייי. מטעם אלין 'נשלחתי

הסכמתי. הדבר. משמעות מה לחלוטין ברור היה אלינו.׳
 •שוטר שהייתי אני, אוחי. אפילו הפתיעה ־ההסכמה

 אומר השלישים. שנות בסוף היתננה• בשליחות מתנדבי
 ידעתי: תשובתי כשניחחחי ומן. לאחר רק ללח׳יזז יכך
 ידעתי מדינה. ובהקמת המנדט בסיום רציתי ובים כמו
 פעולות וגם היהמה׳ של המאופקות שהשיטות נס,

 אח יחישו לא - לדעתי יחסית, מחתות שהיו האצ׳יל,
 לבלתיינסבלים, הבריטים חיי את להפוך היה צריך הפינוי.

 בטובה שיואילו כדי פיסית, בבריטים לפנוע היה צריך
לחייי." יעשה האמנתי. כך זאת, לצאת.
 ,16 נח צעירה, נערה קטן. בורג ״הייתי נן־ד□ יעל

 איש לגייס מתר לי היה עליה. שהטילו מה שעשתה
 יכול והוא דודי ב׳קינג עובר ■הוא לי: אמרו אבל מבוגר׳.’

 את ממוו לקבל תפקידך כחיוב לך ישיב אם לעוור.
 אחדים, ימים כעבור לך.׳ שנאמר לאן ולהעביר החומר

 ידעתי לא החומר. קבלת סדרי קבענו כחיוב. משהשיב
 הלאה. העברתי קיבלתי. לי. שמסר נפחקים כתוב מה

היה." שופע מקור איוה לי בילו שנים, כעבור רק וזהו.

 של המודיעין פעולות את שריכז )אלון(, סבוראי משה

 ומאסרו פציעתו לאחר הפילוג. לפני חיפה באזור אצ״ל

 כמעט המודיעין פעולות נפסקו 1942 בינואר 27ב־

 מלטרון לח״י חסרי עשרים של כריחתם עם ורק כליל,
מחדש. לצמוח המחלקה ניצני החלו 1943 בנובמבר

 )אהרן(, ארנבלט אהרן על הוטל המחלקה ארגון
 מודיעין. בענייני מעצרו לפני גם שעסק הבורחים, אחד

 כאחראים צורפו לשניים כעוזרו. מונה )בועז( גור יהודה

 בחורים כמה וכן )צפוני(, שומרון וצפוני )דן( בלאו דוד

 אבנון רחל )גד(, מרפיש נתן )גלבוע(, בגין דוד ובחורות:
 )יעקב(, עמית יחיאל )יואל(, בהרב אברהם )כרמלה(,

 שלימים )יוסי(, חסון ויצחק הולצמן, מולה ליפשיץ, צבי
המחלקה. בראש לעמוד עתיד

 ובלתי מאורגנת בלתי הייתה זה בשלב העבודה

 המידע כל את שירכז ארצי מרכז היה לא שיטתית.

 פעלו הגדולים, הסניפים בעיקר הסניפים, וכל שנאסף,

 מרכז אל במישרין החומר את והזרימו עצמאי באופן
לח״י.

 בבילוש בעיקר המחלקה התרכזה 1944 נובמבר עד

 בגלל מצומצם. מידה בקנה זה גם השלטון, זרועות אחר

 באצ״ל, המודיעין מפעולות שהצטבר המר הניסיון

 אחרי מבילוש רתיעה בלח״י הראשונות בשנים הייתה

 החשש בגלל השונות, והמפלגות העבריים הארגונים

 כלשהי, תקלה בשל יתגלגל, הסודי המודיעיני שהחומר

למאסרים. מדריך להם וישמש הבריטים, לידי

 אחים מלחמת של הסכנה כשגברה ,1944 בסוף

 רחובות את הציפו וה״הגנה" הפלמ״ח חברי ומאות

 צורך נולד המחתרת, באנשי לפגוע במטרה הערים

 שהניעו והמוסדות ה״הגנה" על מידע באיסוף דחוף

 וגם המסוכנות פעולותיהם כנגד להתארגן כדי אותה,

הכרח. שיתגלה בעת להגיב

 פרטים לאסוף המחלקה הצליחה ה״סזון" בתחילת

 ה״הגנה"(, של הידיעות )שירות ש״י אנשי על רבים

 מכוניותיהם ומשרדיהם, מגוריהם מקומות שמותיהם,

 ודרכי בהם שביקרו קפה בתי המדויקים, מספריהן על

 אנשי אחר שעקבו ה״הגנה" חברי נחשפו פעולתם.

 נגד לפעולה שהתנדבו פלמ״ח אנשי זוהו לח״י.

 על הוטלה זו עבודה עליהם. והאחראים "הפורשים",

 שקרא המחתרת, מוותיקי יוסי(, )לוט, חסון יצחק

ו׳". "מחלקה או וי" "ליגה בשם החדשה ליחידה 210



 זרועות על כרטיסיות גם הוכנו הזמן במרוצת

 המשטרה, המחתרת: נגד במישרין שפעלו השלטון

 רוכזו האזרחי. המינהל הצבאי, האינטליג׳נס הבולשת,

 הושגו "השלטון". ראשי של תנועותיהם על ידיעות

 את לשמש שנועדו ממשלתיים וטפסים מסמכים

 שהגיעו ומכתבים מברקים על ידיעות הושגו המחתרת.

 מסוימים טלפונים המודיעין. את שעניינו לכתובות

 המחלקה דעת המחלקה. של קבוע לציתות נתונים היו

 אובייקטים על ידיעות לריכוז גם נתונה הייתה

 בצבא, המחתרת: להתקפת מטרה לשמש האמורים

וברכבות. הברזל מסילות ברשת בנמלים,

 המודיעין למחלקת המגויסים האנשים בבחירת

 אינטואיציה של תכונות בעלי אנשים קבלת על הוקפד

 של נפשו בניתוח פסיכולוגי כישרון שישי"(, )"חוש

סודיות. ושמירת המשימה, בביצוע התמדה אדם,

 להגיש יוסי בראשות המחלקה שקדה בעבודתה

 ונמנעה אובייקטיביים, עובדתיים מודיעין דוחות

 על להשפיע כדי מגמתיות אישיות פרשנויות מלהציג

התנועה. של המדיני הקו

 עלון להוציא במחלקה הוחלט רב מידע כשנאסף

 בצורה הופץ אשר "הדעת", בשם אינפורמטיבי

והאחראים. החברים בין מצונזרת

 על לאחראי )יוסי( חסון יצחק מונה 1947 משנת

 מאיר פעל כסגנו הארצית. המאוחדת המודיעין מחלקת
 בירושלים פעלו המודיעין מחלקת סניפי )שאול(. פוני

 מאורגנת מודיעין מחלקת הוקמה בירושלים ובחיפה.

חסון. יצחק על־ידי ,1946 בשנת רק

 גם אחראים הסניף ראשי היו מאצ״ל הפילוג אחרי

 שנשארו האנשים מיעוט בגלל המודיעין, איסוף על

 כליל שותקו יאיר רצח אחרי הרבים. המאסרים אחרי

 הארגון־ עם וחודשו ארוכה, לתקופה הסניף פעולות

.1944 בשנת שמיר יצחק על־ידי לח״י של מחדש
 את לארגן כדי לירושלים חסון נשלח 1946 בשנת

 המשרדית בעבודה במקום. המודיעין מחלקת

 עמדה שגם )נורית(, חסון שרח לידו עזרה והמינהלית

 בבית־ היה היחידה משרד עיתונאים. עם בקשרים

 בית־ מנהל בן־חור, של בהסכמתו "תלפיות", הספר

הספר.

 פותחו המחתרת מן היציאה ועד זו מתקופה החל

 תפקידים נושאי רבים אנשים עם מסועפים קשרים

 בשנת ועוד. בעיתונות בצבא, במשטרה, בבולשת,

 לתל־ ששב חסון, את )שאול( פוני מאיר החליף 1947

הארצית. המודיעין מחלקת לראש ונתמנה אביב

 של בעריכתה יומי, ידיעות עלון הופיע זו בתקופה

 היו בירושלים המודיעין פעילי )אביבה(. בדיאן יפה

 עם הקשר על אחראי שהיה )גבי(, בדיאן זאב

 על )עמום(. אדלשטיין ומשח בדיאן יפה העיתונאים,

 )גשורי(, סימון דוד ממונה היה ערבים בענייני הקשרים
 במחלקה פעלו כן "הבוקר". בעיתון שעבד עיתונאי

 נומברג יוסף )ישראל(, כהן אפרים )אלנקם(, יכין עזרא
 שמואל )שלומית(, דר לאה )יעל(, בן־דב יעל )עמיקם(,

 גולדפוט וסטנלי )הלל(, חיים בן־ישראל )אביגדור(, גירון
חוץ. עיתונות שייצג עיתונאי - )ירמיהו(

 משפחת עם קשר יצר )אלחנן( גרינברג ראובן־רומק

 מהערבים. נשק ברכישת היתר בין ועסק אבו־גוש,

 של סודיים ודוחות ידיעות ללח״י סיפק רובוביץ דוד

 מארץ־ הבריטים יציאת עד הבריטי והמודיעין הצבא

ישראל.

 ממוסד, מודיעין שירות ללח״י היה לא בחיפה גם

 לפני מחדש. ולארגנו לשוב צורך היה בפעם פעם ומדי

 אחרי המודיעין. על האחראי סבוראי משה היה הפילוג

 מחלקת של הארצי לאחראי נתמנה הוא הפילוג

 פעילי בחיפה. גם לפעול המשיך אך המודיעין,

 פנחס )ינוביץ(, ינאי דוד היו זו בתקופה המחלקה
 שמואל וד״ר )אחי־שרה( סרברו משה )פיניה(, אוורבוך

 הלשנתו בעקבות מיד נעצרו אלה אך )יוליום(, צדיק

אצ״ל. של המודיעין מראשי פריצקר, ישראל של

 טופלו הארצית המודיעין מחלקת של הקמתה עד

 על האחראים בידי והאזור בחיפה המודיעין ענייני

 ממרכז לחיפה שנשלחו אנשים של בשיתופם הסניף,

 שמעון הידיעות איסוף את ריכז זו בתקופה הארץ.
 שימש 1947 באביב למעצרו. עד )זאב(, בר־יהושע

 בחיפה. המודיעין שירות על כאחראי )זהבי( ז׳בנר צבי

 שריכזה )מיכל(, בנטוב מלבה בסניף פעלה לו במקביל

 ועוד. הזיקוק בתי הצבא, המשטרה, על הידיעות את

 משטרת מפקד באום, הקצין עם קשרים קיימה מיכל

 ידידתו עם ועוצר; חיפושים על ידיעות שמסר חיפה,

 בעיר; המוטסת הדיוויזיה מפקד סטוקוול, הקצין של

 החולים בבית אחות עם הזיקוק; בתי של רופא עם

 קילי הסרג׳נט להסתפר נהג שאצלו ספר עם רמב״ם;

 היה אחר פעיל אחרים. רבים מודיעים ועם מהבולשת,

טסלר. משה
 גם רבות נעזר לח״י של המודיעיני השירות

 רבים קשרים לו שהיו עסקים בעל ברניצקי, בשמעון

בריטים. ומשטרה צבא אנשי עם ומסועפים

 שם שעבד )אורי(, רון הרי פעל הזיקוק בבתי

 בבתי לעבודה שהתקבל )צבי(, אלקלעי יעקב כלבורנט.

 ומפות תרשימים סיפק בחיפה, הרכבת של המלאכה

 על ההתקפה את לח״י ביצע פיהם ועל המתקנים, על

 במחלקת נוספת פעילה הרבבות. של המלאכה בתי

 בן־דוד חיה הייתה 1947-1946 בתקופה המודיעין
211)מיכה(.



 שנקראו תת־מחלקות, אחת־עשרה היו למחלקה

ענפים:

 עם קשרים לקשור היה תפקידו הבזהשת: עגך א.

 לגלות או לחסל וכן הבריטית, בבולשת שעבדו יהודים

 טיפוסים על ולפקח הבולשת של וסוכנים מלשינים

 המחתרת. כנגד גם אותם מנצלת הייתה שהבולשת

 בקשרי שעמדו יהודים על מתמיד פיקוח קיים זה ענף

 לאויב לשמש יכלו או שימשו אשר הבריטים, עם מסחר

 שיטת ובשוגג. מדעת שלא לפעמים מידע, מקור

 ניסו לא בלח״י לחץ. והפעלת איום הייתה העבודה

 1948-1947 בשנים בכסף. סוכנים לקנות מעולם
הבולשת. של הטלפונים לרשת האזנה בוצעה

 שעבד קשר איש עם גם קשרים קיים הענף

 שלוחת — (Area Security Office) A.S.O^״.
 מקומיים בעניינים שעסקה הבריטי האינטליג׳נס

היהודי". "הטרור בכללם ואזוריים,

 קבילה הייתה לא האויב מחנה אל סוכנים החדרת

 עלולה התפקיד כפילות כי גרס אשר לח״י, מרכז על

האויב. עמדת עם דווקא להזדהות הסוכן על להשפיע

 תחנת בכל למצוא היה הענף תפקיד ממשטרה: עכן« ב.

 המגיעה ידיעה שכל כדי אמין, קשר איש משטרה

 המודיעים מן רבים ו׳. למחלקה גם תגיע למשטרה

 עם או אצ״ל עם ה״הגנה", עם גם קשורים היו האלה

 אלא קשרים, נקשרו שוטרים עם רק לא אבל שניהם.

 הבכיר גבוהות. דרגות בעלי משטרה קציני עם גם

 תל־ מחוז משטרת מפקד קרמר, הקצין היה שביניהם

 ותחילה הבריטים, של אמונם כאיש נחשב הוא אביב.

 לארגון; לסייע המחתרת שליחת של להצעתה סירב

 דין פסק עליו הוציאו בלח״י כי לו שנודע לאחר אך

 הוא - פעולה לשתף יסכים אם רק שיעוכב מוות,

 לפי העביר הוא היתר בין רבות. עזר ואכן לכך, ניאות

 לפי שונים, למקומות וקצינים שוטרים לח״י הוראות

 כוונות על חשובות ידיעות מסר הוא המחתרת. צורכי

 רשימת את סיפק הוא ועוצר, חיפושים לערוך הבריטים

 הוא תמונותיהם. ואת המסוכנים והסוכנים הבלשים כל

 האזנה תא ה״בוקס", של קיומו על הודיע גם

 בו קווים שארבעים הבולשת, אנשי של לשיחותיהם

 היישוב מנהיגי של לשיחותיהם להאזנה מיועדים היו

 העובדים כל של שמותיהם את גם מסר הוא היהודים.

 השיחות תוכן את מסרו אשר ב״בוקס" היהודים
 גם הועברו חשיבות בעלות ידיעות ו׳. למחלקה

 המפקח לימים הבורי, הקצין באמצעות ל״הגנה",

ישראל. משטרת של הכללי

 היו המחלקה עם בקשר שעמדו נוספים קצינים

 שטיינברג, רוזנשטיין, פין, צחנוביץ, לופטיג, זינגר,

 משטרת מפקד באום, והקצין מתל־אביב, טאלוב אבא

חיפה.

 קצין לשעבר הדהר, דוד עם נוצר חשוב קשר

 בולשת אנשי המחתרת הכירה דרכו אשר משטרה,

 על גם נודע באמצעותו סרוויס". מה״אינטליג׳נס

למחתרות. מסוכנים שהיו אנשים

 לרכז היה הענף של העיקרי תפקידו העבא: ענן« ג.

 לרבות הלוחמת, החטיבה בשביל הצבא על ידיעות

 הטלגרף הטלפון, הקומוניקציה, מרכזי על ידיעות

 ששירתו האנשים בהם. שיטתית חבלה לשם וכדומה,

 הצבא. במחנות שעבדו יהודים בעיקר היו המחתרת את

 מחסני על מידע באספקת חשוב תפקיד מילאו הם

 החיילים. תנועת ועל במחנה הגישה דרכי על הנשק,

 לעזר היו הבריטי בצבא ששירתו היהודים החיילים גם

 נפרד בלתי חלק היו אלה חיילים ידיעות. באספקת רב

 השתתפו חיילים הוראותיה. פי על ופעלו מהתנועה

 והובאו נעצרו אף מהם ורבים מוין בלורד בהתנקשות

 בהברחת גם נכבד חלק לקחו החיילים לטרון. למחנה

 )זהבי(, ז׳בנר צבי עמד היחידה בראש ללח״י. נשק

 פעיל צבא. במחנות ומסריט אלקטרוניקה טכנאי שהיה

)יפתח(. בבר שמעון היה זה בענף נוסף
 שעבד רובוביץ, דוד ללח״י גויס 1948 בתחילת

 והתובלה האספקה באגף הציוד הרישום מדור כמנהל

 בארץ־ישראל, הבריטי הצבא של הכללי המטה של

.r.a.s.c. בשנת הבריטי הצבא של פינויו ועד מכאן 

 הידיעות כל רובוביץ באמצעות ללח״י הגיעו 1948

 תנועות על לרבות לעיונו, שעברו הסודיים והדוחות

 שנועדו הבריטי המודיעין של סודיים דוחות - הצבא

הבכירים. הבריטים לקצינים

 מברקים מכתבים, על בפיקוח עסק הדזאד: ענן! ד.

 מרכזי בין שיטתית האזנה גם קוימה יהלומים. ומשלוחי

חשובות. ידיעות השגת הניבה אשר מסוימים, טלפונים

 שעבדו רבים ביהודים המחתרת נעזרה כאן גם

 בדואר עבדה )רות( הברמן בלה הממשלתי. בדואר

 לחו״ל. גם מכתבים ונשלחו נתקבלו ודרכה בתל־אביב

 בעזרת )אלנקם(. יכין עזרא בדואר עבד בירושלים

בשרונה. החבלה בוצעה הטלפונים במחלקת מנהל

 שענף לידיעות נוסף אזדהית: אדמיגיפטדעיד, עגף ה.

 האזרחי השלטון ראשי תנועות כל על מלקט היה זה

 מסמכים להשיג מיוחד: תפקיד גם לו היה ותכניותיהם,

 ענף של הקשרים מרבית שונים. ממשלתיים וטפסים

 תעודות את סיפק שחר בשם אדם בירושלים. היו זה

 על־ידי המבוקשים עבור דרושות שהיו הזיהוי
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 כאשר בתש״ז, במיוחד פותח זה ענף הרבבות: ענף ו.

 ולמעשה התחבורה על פוסקות בלתי התקפות רוכזו

 התנועה הסתייעה כאן גם הרכבות. תנועת שותקה

 רכבות, נהגי עם קשרים נקשרו יהודים. בעובדים

 שבדקו ה״צ׳אקרים" ועובדי תחנות, ומנהלי פקידים

 המידע והקרונות. הקטרים וגלגלי הרכבות פסי את

 לנקוט היהודים הרכבת לעובדי להודיע אפשר המקיף

ברכבות. חבלה פעולת כל לפני זהירות אמצעי

 של הרשמי הדואר של רב חלק הועבר ברכבות

 ממונה שהיה יהודי, גפיר )א״י(. פלשתינה ממשלת

 מסומן שהיה מכתב כל מסר ברכבת, הדואר על

 בלוד. הרכבת חניית בעת לח״י נציג לידי כ״סודי"

 צולמו. אף וחלקם נקראו המכתבים נפתחו, המעטפות

 ככל עלתה הנמלים ענף של חשיבותו הנמלים: ענן! ג

בהעפלה. מלחמתם את הבריטים שהחריפו

 נאספו בעיקר "הסזון". בימי פותח יישובי: ענן! ח.

 לא השונות. במפלגות הנעשה ועל הש״י על ידיעות

 ציבור ראשי מפי ואזהרות חשובות ידיעות הגיעו פעם

 למחתרת לעזור רצו שונים שמטעמים מפלגות, וראשי

 סוכנים מהחדרת נמנעו בלח״י לאחרים. להזיק או -

 עם הסוכן הזדהות של מחשש ה״הגנה", שורות אל

היריבה. עמדת

 על עשירה וכרטיסייה רשימות נמצאו הענף בידי

 יעיל חומר שימשו אשר וה״הגנה", הש״י ראשי

 שרגא הענף את ריכז הצורך. בשעת תגובה לאמצעי
)אלישע(. גפני
 התרמה מבצעי ליזום הוטל זה ענף על ככבי: טנן! ט.

 דיוק בזה. וכיוצא החרמות כספיות, פעולות ולהכין

הפעולה. הצלחת את כלל בדרך קבע המידע

 שטרלינג, לירות שטרי בזיוף זמן־מה עסק הענף

 להפיץ הענף הצליח זאת לעומת הצלחה. ללא אך

 אחד המנדט. ממשלת של מזויפות חוב איגרות

 כספיים מקורות על חשובות ידיעות שסיפק המודיעים

רוזנטל. הכתן דוד היה
 סיפק העיתונות ענף חוץ: וקשרי העיתונות ענן! י.

 הענף חוץ. כתבי ביניהם עיתונאים, באמצעות מידע

 עם קשר קוים המרכז. של ישיר לפיקוח נתון היה

 באמצעות ברית־המועצות, ועם המזרחי הגוש מדינות

 מידע חילופי על הוסכם וגם הפולנית, השגרירות פקיד

 קבוע קשר גם היה בביירות. הצרפתית השגרירות עם

 אותן על חומר שסיפק זיו, אריה הראשי הצנזור עם

 )כינוי(, "פילון" בשם בחור פעלו בענף שנפסלו. ידיעות

 שהיה )גבי( בדיאן וזאב "הארץ", במערכת עיתונאי

הקשרים. על האחראי

 בקרב ללח״י שיצאו המוניטין למרות הערבי: ד,ענף יא.

 אבו־גוש לכפר פרט עמם. הקשרים רבו לא הערבים,

 כי אם המחתרת, עם פעולה משתפי ערבים נמצאו לא

 רבה תועלת שהביאו בודדים, ערבים עם קשרים היו

 ,1947 בנובמבר 29 שלאחר בתקופה מידע במסירת
 קשרי גם היו הערבים. עם התנגשויות החלו כאשר

 אמיצים קשרים קוימו יחידים. ערבים עם סחר־נשק

 ועם הערבי, בעולם וידע עמדה בעלי יהודים עם גם

 בנשק ללח״י שסייעה אבו־גוש, יוסף משפחת

 היחידה הכלא. מבית כהן גאולה של ובהברחתה

 לח״י אוהד אליה וצורפו ,1947 בשנת הוקמה הערבית

 יחסים בעל שהיה )בן־אריה(, תג׳ר בשם מפתח־תקוה

 עיתונאי )גשורי(, סיטון דוד הערבי; היישוב עם רבים

 ומצרים, עיראק ילידי בחורים שני "הבוקר"; בעיתון

)ארזיה(. בן־תור ונחמיה )עמום(, אדלשטיין משה
 שהשתתפו ארצי קורס המחלקה קיימה 1947 בשנת

המודיעין. מחלקת אנשי לוחמים, חמישה־עשר בו

 המרכז באזור ו׳ מחלקה של והפעילים האחראים עם

 חגי אלוני, שאול )עמום(, אדלשטיין משה אלה: נמנו
 )אביבח(, בדיאן יפה )גבי(, בדיאן זאב )חגי(, אשד

 בן מלכה )יפתח(, בבר שמעון )יואל(, בחרב אברהם
 בן־תור נחמיה )הלל(, בן־ישראל חיים )מיכל(, טוב

 לאה )פנחס(, גרנביץ נתן )אלישע(, גפני שרגא )ארזיה(,
 )זהבי(, ז׳בנר צבי )רות(, הברמן בלה )רזיה(, גרשון
 )דוד(, יהל יעקב )נורית(, חסון שרה )יוסי(, חסון יצחק
 קור־אל עודד )שאול(, פוני מאיר )גד(, מרפיש נתן

 )מרדכי(, ריבנבך מנחם )שמשון(, קניג ישראל )עודד(,
)זיו(. שירצקי יהושע

והטירונות הנוער מחלקת

 שוקמו ,1944 בשנת לח״י, של מחדש הארגון עם

 היו שלא חדשות מחלקות והוקמו הישנות המחלקות

 שהפכה החדשות, המחלקות אחת לכן. קודם קיימות

 של עתודה אספקת של לאבן־יסוד הזמן במרוצת

 הנוער מחלקת הייתה לח״י, למחתרת לוחמים

 נוער יחידות: משתי מורכבת הייתה אשר והטירונות,

 הייתה לא המחלקה .17 גיל מעל וטירונים ,17 גיל עד

 סניף בכל נעשה בצעירים והטיפול ארצית, מחלקה

 נוער מחלקות מחלקה. אותה על האחראי של בראשותו

 המרכזית המחלקה ובחיפה, בירושלים גם היו וטירונות

 והדרכה דעה ינקו וממנה דן, ובגוש בתל־אביב הייתה

הסניפים. שאר
 תל־ באזור והטירונות הנוער מחלקת של יסודותיה

 הרצל על כשהוטל ,1944 באמצע הונחו דן וגוש אביב
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 לראשונה החלו אז הנוער. בארגון לעסוק תפקידיו,

 כרוזים בהדבקת מאורגנת, בצורה הנוער את להעסיק

 יצא כשהרצל מבוגרים. של ביטחונית שמירה תחת

 הטיפול עבר ,1945 בספטמבר לאירופה, בשליחות

 כהן וגאולה )אמנון( גינוסר פנחס לידי הנוער בארגון
)אילנה(.

 1946 בפברואר הועמדה גאולה של מאסרה לאחר
 שהצטרפה )עדית(, קוטליצקי רות המחלקה בראש

היא בפלמ״ה. קצר שירות לאחר ,1943 בשנת ללח״י

קוטליצקי רות

 .1948 בשנת לצה״ל שהתגייסה עד זה תפקיד מילאה
 ובהנהלתה ונחושה, מצוינת מארגנת הייתה עדית

הכר. ללא והתרחבה המחלקה הלכה

 הסברה עלוני הוצאת המחתרת, התבססות עם

 החלו - העברית״ המחתרת ״קול ושידורי ועיתונים

 הזרמים מכל וצעירות צעירים ללח״י להצטרף

 בתנועת או בבית״ר שהתחנכו צעירים באו והחוגים.

 חניכי צעירים גם הגיעו הזמן ועם ברית־החשמונאים,

 הצעיר", ו״השומר העובד" "הנוער השמאל, מפלגות

 לגרש שיש השתכנעו אלה כל וחרדים. דתיים ונערים

היהודים. מדינת את בה ולהקים הארץ מן הבריטים את

 של מכוונת בפעולה גויסו הצעירים כל לא

 מיוזמתם. לח״י אל דרך שביקשו רבים היו המחתרת.

 קשר ליצור מהם וביקשו "המעש" למדביקי ארבו לרוב

 היו לח״י. לשורות להתגייס רצונם את שהביעו לאחר

עצמם. על פרטים ובהם מוכנים פתקים עמם שהביאו

 גיוס היו והטירונות הנוער מחלקת של תפקידיה

 לרעיון וחינוכם הכשרתם לשורות, וצעירים נוער

 לחשאיות אופיים וחישול לח״י, של המלחמה

ולסודיות.

 מארבע־עשרה נע לנוער שהתקבלו הצעירים גיל

 הכשרתם תקופת את שסיימו לאחר שבע־עשרה. ועד

 המחלקות, לאחת המתבגר הנוער או הטירונים הועברו

האישיים. לכישוריהם בהתאם

 בהקניית המדריכים התמקדו הצעירים של בחינוכם

 העם האדם, כאהבת ולאומיים אנושיים ערכים

 וטיפוח הזר; בשלטון להילחם ההכרח הבנת והמולדת;

 מיוחד דגש הושם כן ולחירות. לחופש השאיפה

האופי. ובחישול חשאיות על בהקפדה

 למחתרת לגיוס מועמדים שהיו ונערה נער כל

 ולאחר בדקדקנות, המחלקה של הגייסים בידי נבחנו

 ערך )ראה קבלה לוועדת הוזמנו - כשרים שנמצאו

קבלה"(. וועדות גיוס "מחלקת
 בין שמנה נוער תא במסגרת שובצו החניכים

 זו את זה שהכירו ונערות, נערים לחמישה ארבעה

 של האמתי שמו את ידע לא אחד אף בלבד. בכינוי

 מזהה פרט כל או כתובתו את לא ובוודאי לתא, חברו

 בא זה דבר עבודה. או לימודים מקום כמו אחר,

 ואף הבריטים, בידי ייתפס מהם אחד שאם להבטיח

 לשמור כוחותיו לו יעמדו ולא בעינויים וייחקר יוכה

 חבריו של מכינוייהם יותר לספר יוכל לא - סודו על

לא. ותו חזותם את לתאר לתא,

 מרכזים בה מונו המחלקה של גידולה בתקופת

 ריכוז על אחראי היה מהם אחד שכל תאים, למספר

 התאים ומדריכי המרכזים תאים. ארבעה או שלושה

הצורך. לפי הוחלפו

 בקשיחות, הצעירים אל התייחסו המדריכים

 להיות מהם ודרשו שונים, במבחנים אותם העמידו

 של הרעיוניים העקרונות ועם עצמם עם שלמים

 לח״י של הדרך עם הזדהו אלה ואמנם המחתרת.

 שמלחמת היו סבורים כלל בדרך גמורה. הזדהות

 נכונים והיו חייהם, שנות כל לפחות תארך החירות

 הפסיקו או מבית־הספר נזרקו רבים לה. להקדישם

 זמנם כל את להקדיש כדי מרצון לימודיהם את

 על הוריהם עם סכסוך לידי הגיעו גם רבים למחתרת.

 נאלצו אחרים במקרים במחתרת. פעילותם רקע

 מעשי בגלל צעיר, בגיל בתיהם את לעזוב אף הצעירים

לתנועה. השתייכותם וגילוי הלשנות

 היחיד על הטילו אשר הקפדניים, המחתרת חוקי

 צעירים לנשירת אחת לא גרמו כבדה, אישית אחריות

 נמצאו לא כי סולקו אחדים בלח״י. הטירונות בתקופת

 הדרושה הנפש עוצמת את שחסרו היו מתאימים.

 לעמוד יוכלו שלא לדעת נוכחו כי מיוזמתם, והסתלקו

המחתרת. תביעות בכל

 כל מנשוא. קשים היו במחלקה העבודה תנאי

 ברשות ברחוב, ברובה התנהלה הארגונית העבודה

 מקומות היו לא דירות, או משרדים היו לא הרבים.

 אשר בלבד, בזיכרון נרשם מידע כל מידע. לאחסון

 הזמן לפי פרטים ומוחק הזוכר ביולוגי, כמחשב שימש

והצורך.
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 הסברה חומרי והפצת כרוזים הדבקת הייתה והטירונות

 חיילים, אחרי ובתצפיות במעקב גם הועסקו הם אחרים.

 נשלחו יותר מבוגר בגיל מבית. עוינים ואנשים שוטרים

 המדריכים, מיטב בהדרכת אידיאולוגיים לקורסים

 ולפי כישוריהם לפי המחתרת, של הנשק תורת ולמדו

 תקופת בתום הסדירה בעבודה שהשתלבו עד הצרכים,

הטירונות.

 הבריטים על־ידי נרצחו ונערות נערים חמישה

 אלכסנדר הנער ברעננה. נשק קורס בעת ,1947 בשנת
 ונרצח בירושלים כרוזים הדבקת בעת נחטף רובוביץ

כך. אחר

 הנוער במחלקת האחראים של חלקית רשימה להלן

א״ב(: )לפי דן וגוש תל־אביב באזור והטירונות

 )עמום(, משה אדלשטיין ז״ל, )שאול( הרצל אליאב
 מנחם בוקפבאום ז״ל, )חגי( חגי )אדלשטיין( אשד

 )דרור( מרדכי חזקיה כן )יעל(, יעל בן־דב ז״ל, )ירמיהו(
 )אבנר(, יחזקאל גולדשטיין )איתן(, איתן גבריאלי ז״ל,
 ג׳ולי טורנברג ז״ל, )יועד( פתחיה זליבנכקי עופרח, גולן

 )יוסי(, בצלאל יופיפוף )דוד(, משה טפלר ז״ל, )חוח(
 מיידן )ברק(, ציון בן בהן )נחמיה(, ישראל ירקוני

 מנדלר )אילנה(, אהובה מייזלם )עוזי(, איתן )מיודובניק(
 )אריאלה( לאה פריזנט )בועז(, דוד סגל ז״ל, )אהוד( פרץ
 )אליעזר(, צבי פראנק )טוביה(, צבי פריזנט ז״ל,

 )ניצ׳קו(, ניסים ראובני ז״ל, )אברהם( ברוך קוטליצקי
 שמשוני )דב(, יחזקאל שטיין ז״ל, )יהוא( משה רבט
)יגאל(. דוד שפיצר )גדעון(, מאיר שמאי )דוד(, נחמן

 רמת־יאיר במחנה הוקם המדינה הכרזת לקראת
 רות על־ידי לח״י של נוער מחנה מונים בשייח׳

 )ברק(, כהן בן־ציון של ובריכוזם )עדית( קוטליצקי

 תוכננה במחנה )מיכה(. בן־דוד וחיה )אהוד(, מנדלר פרץ

 הלוחם הנוער הבאות. לקראת ומעשית חינוכית עבודה

הגיוס. גיל לפני לצה״ל התגייסו ורבים המחתרת מן יצא

חבלה - בחיפה העלייה מחלקת
 השלטון נגד לח״י של הראשונות הפעולות אחת

 זו פעולה של חשיבותה מאצ״ל. הפילוג לאחר הבריטי

 עמד שבראשה שהמחתרת לשלטון בהוכחה הייתה

 וממשיכה להבטחותיה, נאמנה )יאיר( שטרן אברהם

הפילוג. אף על בבריטים ללחום

 העלייה מחלקת נגד וכוונה תוכננה הפעולה

 מעפילי גירוש על כתגובה בחיפה, הממשלתית

 בעיר שכן בחיפה המחלקה בניין "אטלנטיק".

 היו המחלקה לרשות הגרמנית. המושבה ליד התחתית,

 ערבית, הייתה הסביבה השנייה. בקומה חדרים חמישה

 על הפעולה את לבסס המתכננים על היה ולפיכך

 זוג ערבית. אוכלוסייה לתוך וחדירה ערבית הסוואה

 תרשים ערך לבניין חופשית גישה לו שהייתה אוהדים

 הדלתות צורת לרבות שלו, הפנימי המבנה של מדויק

 להחלפת שינויים נעשו ה״ייל" במנעולי והמנעולים.

 מפתח לפתיחת ולהתאמתו במנעולים המנגנון

 מעטפות בצורת פיצוץ מוקשי הוכנו אחיד. סטנדרטי
 אחד גדולות. ממשלתיות למעטפות הוכנסו אשר נפץ,

 נער במדי הולבש ערבית, חזות בעל המחתרת, מחברי

 עשה מזויפים זיהוי במסמכי מצויד ממשלתי; שליח

 מחלקת משרד אל הנפץ מעטפות תיק עם דרכו את

 המוקדמות לשעות נקבע לבניין החדירה מועד העלייה.

וקהל. מעובדים ריק היה כבר הבניין כאשר הערב, של

 ופתח לבניין הבחור נכנס 1940 בדצמבר 19 ביום

 אחת כל הנפץ, מעטפות את במפתח. הדלתות את

והסתלק. בחדרים, שתל קילוגרמים, כמה במשקל

 עזים. פיצוצים נשמעו דקות כעשרים כעבור

 לפיצוץ גרמו המעטפות עשן. ותמרות אש עלו מהבניין

 שהיו המסמכים כל על באש, אותם והעלו המשרדים

בהם.

אלדד מחנה

 של שמו על נקרא תש״ח. בשנת בירושלים לח״י מחנה

 בדיר־יאסין. בקרב שנפל לח״י, חבר )אלדד(, יגן יוסף
 ירושלים, בצפון־מערב ליפרנא, בשכונת הוקם המחנה

 זה היה ישראל. מדינת הקמת על ההכרזה לפני עוד

 המחתרת, מן היציאה לאחר לח״י של הראשון המחנה

תש״ח. בחורף לוחמיה פעלו שבו במקום הוקם והוא

 את הערבים נטשו לח״י של ההתקפות בעקבות

 הספר. משכונות יהודים פליטים נכנסו ובמקומם הכפר,

 הוכשרו ובו ההר, שבמורד בתים בקבוצת הוקם המחנה

 שהוקמו לאחר החומה. על ההתקפה לקראת הלוחמים

 של משכנה להיות אלדד מחנה הפך נוספים מחנות

"ציון". מחלקת הדתית, המחלקה

ברנדוט. ברוזן ההתנקשות לאחר נסגר המחנה

דרור מחנה
 ה״הפוגה" לפני מה זמן שהוקם בירושלים, לח״י מחנה

 הבריטים צאת בטרם ,1948 ביוני 6ב־ )הראשונה(,

 טלביה, בשכונת בתים שלושה תפסו לח״י אנשי מהארץ.

 המטה, ובו מחנה בהם והקימו ברחו, הערבים שתושביה

 אלחוט. ותחנת חולים בית אימונים, אזור נשק, מחסן

 )נוסף בירושלים לח״י של המרכזי למחנה הפך הוא

 מרדכי של שמו על נקרא הוא אלדד(. ומחנה יואב למחנה
 לח״י, של הבולטים הלוחמים אחד )דרור(, עוזיהו בן

 והנשק הלוחמים מרבית אימונים. בשעת מכדור שנהרג

 אירעה 1948 ביולי 25 ביום זה. במחנה נמצאו
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 עם גדנ״ע מחלקת דו״הגנד!" שלחה מסוים בשלב

 לח״י חברי לח״י. ממחנה הנשק את להפקיע הוראה

 נמסר הנשק ודברים דין לאחר הנשק. את מהם פרקו

שבאו. כלעומת הסתלקו והם להם

 במחנה ישבו עדיין ברנדוט ברוזן ההתנקשות ביום

 המחנה ההתנקשות לאחר איש. וחמישים למאה קרוב

פורק.
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התפוצצות - דרור מחנה

 לדז״י של המרכזי המחנה דרור, במחנה שאירעה תאונה
(.27.7.1948) תש״ח בתמוז בי״ח בירושלים,

 חדרים, בשניים־שלושה היה במחנה הנשק מחסן

 הכניסה ולפיכך מסורגים, חלונות עם חצר, בתוך

 יום באותו הדלת. דרך רק נתאפשרו ממנו והיציאה

 מהם אחד כל לפעולה. לצאת הלוחמים עמדו טרגי

 שק מונח היה הדלת ליד ציוד. לקבלת למחסן ניגש

 הציוד את הפחדה(. )רימוני "פיטרדות" רימונים, עם

 מול השולחן ליד ישבה אשר אריאלה, הלוחמת חילקה

 לפתע לוחם. לכל והרימון הנשק את ומסרה הדלת,

מעולם. הובררה לא שסיבתה התפוצצות, קרתה

 לאה ישראל: חירות לוחמי חמישה נהרגו באסון
 אהובה שהייתה לוחמת, מפקדת - )אריאלה( פריזנט

 הלוחמים הגופים כל בקרב בירושלים ומפורסמת

 - )זמיר( שיינויים דוד למופת; ומדריכה כלוחמת
 הבריטים נגד בקרבות שהשתתף מחתרת איש המדריך,

 לוחמת - )כוכבה( פריד מרים הערבים; צבאות ונגד

 שלום בנימין בריטי; בכלא לשבת גם שהספיקה צעירה
 להתבלט; אוהב שאינו צנוע בחור הנשק, - )מיכאל(

 של בנו שש־עשרה, בן נער )עוזי(, קרואני ואביאכף

נאמן. לח״י איש - ״הזקן״ הלל

יואב מחנה
 שמו על נקרא תש״ח. בשנת בירושלים לה״י מחנה

 בניסן בי"ח שנפל לח"י לוחם )יואב(, זילקה רחמים של

 האויב שריוני נגד זינוב בקרב לירושלים, בכניסה

 שניטשה באדר, שייח׳ בשכונת הוקם המחנה הבריטי.

לח״י. התקפת לאחר כן, לפני אחדים חודשים

 התרכזו שכן האזרחי, המחנה להיות הפך זה מחנה

 ליטול הספיקו לא שרובם הירושלמי, הנוער בני בו

 במלחמת לח״י של הלוחמת החטיבה בפעילות חלק

העצמאות.

ו"סליקים" נשק מחסני
 שונים מחבוא במקומות נשמרו המחתרת של הנשק כלי

 הבריטים. על־ידי שיימצאו אפשרות למנוע כדי

 בשיטות להשתמש לח״י המשיך דרכו בתחילת

 שהיה כפי מסתור, מקומות למציאת המסורתיות

 כנסת, בבתי נבנו נפוצים "סליקים" באצ״ל. מקובל

 הסליקים אחד היה בירושלים הקודש. לארון מתחת

 הבריטים הבוכרים. בשכונת הכנסת בבית החשובים

 ונמנעו הדתי הפולחן בקדושת לפגוע שלא נזהרו

 את ניצלה והמחתרת כנסת, בבתי חיפושים מעריכת

לטובתה. הזה הסייג

 כגון סעד, במוסדות גם יעילים סתר מקומות נמצאו

 על־ידי המחתרת לרשות שהועמדו יתומים, בתי

 הרבים הצרכים עקב כמובן, המנהלים. או הבעלים

 למקומות וגם פרטיים, לבתים גם המחתרת נזקקה

שונים. ציבוריים

נשק עם סליק

 חלב, בכדי כלל בדרך הוטמנו אחר וציוד הנשק

 לעתים הרמטי. באופן ונסגרו מתכת עשויים שהיו

 אורך את להגדיל כדי בהלחמה חלב כדי שני חיברו

 של נוספת מעלה ומקלעים. רובים לאחסון המכל,

 בקלות להשיגם היה שאפשר בכך הייתה האלה הכדים

 מניחים היו אשר "תנובה", של החלב מחלקי מידי

 ללא שונים, במקומות ברחובות, השכם בבוקר אותם

 מבפנים נמרח — החלב מן הכד שנוקה לאחר השגחה.

 כדי בזפת, כך ואחר מיניום בצבע ומבחוץ בשמן

והמים. הלחות מהשפעת עליו לשמור

 והוכנסו פרגמנט בנייר נעטפו המגורזים הנשק כלי

 מחפורת בתוך ונטמן הרמטי בסגר נסגר וזה הכד, לתוך

 עם קרשים במתקן או בבטון שדופנה לאחר באדמה,

 באדמה מוצפן מכל בתוך נתון הכד היה כך סודי. מכסה

 לתת־ ,לאקדחים מחסנים היו היטב. בו נשמר והציוד

 ומכונות פצצות של ולאביזרים נפץ לחומרי מקלעים,

תופת.
 אולם זמן. לאורך לשמש נועדו האלה המחבואים

 של היומיומי לשימוש קטנים, במחסנים גם צורך היה

 למקומות נוסף נקבעו כאלה ארעיים מחסנים המחתרת.

 בתוך או פרטיים בתים של במחסנים גם הנזכרים

 בקירות הותקנו כאלה קטנים מחסנים ממש. הבתים

 מתחתיהם, או רהיטים בתוך רצפות, בתוך כפולים,

 הנוחים אחרים ובמקומות במרתפים, גג, בעליות

 שתקשה בצורה לבנותם היה העיקרון ולהסתר. לגישה

 שעמד האלקטרוני במכשור לאתרם הבולשת על מאוד

לרשותה.
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 נשק העברת לשם ניידים, הסתרה אמצעי ולהתקין

 קרב. לפעולות היציאה לבסיסי המחסנים מן ותחמושת

 בעיקר נשים, תיקי בתוך הותקנו אלה ניידים מחבואים

 לוקחים היו שהפועלים מזוודות בתוך גדולים, בתיקים

 או עבודתם, כלי נשמרו שבהן ובקופסאות אוכל בהן

 מצרכים בהם מעבירים אופניים שרוכבי בארגזים

 בתוך גם טוב מחבוא מתקינים היו לעתים למיניהם.

לעיר. מעיר ציוד להעברת בעיקר מכונית,

 גם הטכנית המחלקה על־ידי נבנו הזמן במרוצת

ומשוכללים. גדולים סתר מקומות

 מסתור חדר נבנה לח״י, מרכז חבר ילין־מור, לנתן

 משוכלל. סליק נבנה אלדד לד״ר גם כפול. קיר של

 היה כזה בונקר ורבי־ממדים. עמוקים בונקרים גם נבנו

 סמוך בתל־אביב, בלפור ברחוב מלאכה בית בתוך

 הגדול הכנסת בית במרתף "הדסה". החולים לבית

 נתגלה אשר נשק, של גדולה כמות הוטמנה בתל־אביב

הגדול. בעוצר הבריטים שערכו בחיפושים

 חבר של בביתו נבנה מתוחכם תת־קרקעי בונקר

 כפולים קירות מאחורי בבני־ברק, גזית יצחק לח״י

 שנה, שישים לאחר התגלה זה בונקר הילדים. חדר של

 פרדסי אזור בכל הבניין. את הרס שטרקטור בעת
 מלאי חלב כדי בהם והוטמנו בונקרים נחפרו השרון

 מוגף שהיה נשק מחסן היה בחיפה טבריה ברחוב נשק.

 להתפוצץ אמור שהיה מוקש בו והותקן כבד, פח בתריס

הפתיחה. קוד לפי לא נפתח התריס אם

 תפקידם המחסנאים. אחראים היו הנשק מחסני על

 חומרי הנשק, כלי של התקינה לשמירתם לדאוג היה

 המחסנאי על היה פעם מדי האחר. והציוד החבלה

 הנשק כלי תקינות את לבדוק המחסן, את לפתוח

 אביזר כל ביותר. יקר היה אקדח כל לאחסנו. ולחזור

 אוצר היה - נפץ חומר של גרם כל כדור, כל לחימה,

בלום.

 חבולשת, על־ידי ביותר מבוקשים היו המחסנאים
 וכך הציוד על ידה את להניח רצתה הדברים שמטבע

 אנשי גם המחתרת. של הפעולה בכושר לפגוע

 החירות למלחמת שהתנגד היריב, הארגון ה״דוגנה",

 כדי והאנשים הפעולות אחרי עוקבים היו לח״י, של

 לכן המחתרת. נשק של המחבוא מקומות את לתפוס

 ולא נשק, מחסני של מוגבל במספר טיפל מחסנאי כל

האחרים. המחסנאים עמיתיו של מחסניהם על ידע

חיים אורח - מחתרת

 אברהם שכתב כפי האם במחתרת? לח״י אנשי חיו כיצד
 אפלת־מרתף, בטחב - משיריו באחד )יאיר( שטרן

 מרווחים בחדרים או העוני בשכונות עלובים בחדרים

 או בלילה", כ״גנבים התהלכו האם עשירים? בבתי

 הערים של הסואנים ברחובות גם מופיעים שהיו

היום? לאור הגדולות

 המחתרת אנשי של החיים אורח כי היא התשובה

 על־ידי מבוקשים שהיו לאלה סוגים: לשני התחלק

 אחד כל לגאלי, חיים אורח שחיו ולאלה הבולשת,

 הסתרת תוך ובעבודתו, משפחתו בקרב בביתו,

 מגויסים היו לח״י חברי כל אבל למחתרת. השתייכותם

 עבורם ביממה. שעות וארבע עשרים במחתרת לעבודה

 משניים; היו והפרנסה הקריירה הלימודים, המשפחה,

המחתרת. צורכי לפי נקבעו חייהם כל

 על־ המבוקשים לגאליים, הבלתי של חייהם אורח

 מחייהם השינוי בתכלית שונה היה השלטונות, ידי

 אורח לח״י. אנשי בציבור ידועים הבלתי חבריהם של

 היו וכלכלתם שלהם הדיור תנאי הנרדפים, של חייהם

 האוכלוסייה, בקרב הרוח בהלכי במקום, בזמן, תלויים

 לא לעתים הקופה. במצב וכמובן הביטחון, במצב

 בת־ים, בחולות להתגלגל אלא ברירה להם הייתה

 דולפים, בצריפים בפרדסים, לציון, ראשון או חולון

 ואף גגות, על או במרתפים ואפלים, צרים בחדרים

ציבוריות. ובגינות ציבוריים במקלטים

 המחתרת אנשי בפני נפתחו שבהם ימים גם באו אך

 תעשיינים, סוחרים, של ביותר המפוארות הדירות

 הלוחמים היו לעתים ועורכי־דין. מהנדסים רופאים,

 בתקופה ואילו בלבד, לילה בשעת בסמטאות נפגשים

 לח״י ראש עם לפגישה מובא החבר היה יותר מאוחרת

 אלנבי רחוב בין בחדר תל־אביב, במרכז היום, באמצע

שינקין. ברחוב נאה בדירה או התימנים לכרם

 המילה. מובן במלוא לוחמים אחוות שררה בלח״י

 לעזור כדי הכול חברו למען לעשות מוכן היה אחד כל

הישיר. המחתרתי תפקידו במילוי רק ולא לו,

 למחתרת, בהשתייכותם ידועים הבלתי החברים

 בביתם, כרגיל הפרטיים חייהם את המשיכו אשר

 עבודה, למצוא והצליחו ובסביבתם בעבודתם

 לרשות שכרם את לרוב העמידו למחייתם, די והשתכרו

 אחד, אדם בצמצום לפרנס בו היה שדי סכום המחתרת.

 הייתה תמיד לא חמישה. או ארבעה לפרנס היה חייב

 אותו אוכלים היו מלחם. יותר הרבה לקנות אפשרות

 סוכר. ובלי תה תמצית בלי מורתחים, מים עם יחד

 סעודת הייתה ואז הדר, פרי בפרדס קוטפים היו לעתים

מלכים.

 אחרון ועד המרכז חברי למן המנגנון, אנשי

 כל לכיסוי חודשית הקצבה קיבלו המקשרים,

 למעשנים. סיגריות ואף דירה שכר מזון, הוצאותיהם:

במקבלו. היו שתלויות הנפשות מספר לפי נקבע הסכום

 מופיעים היו למשטרה הידועים החברים

 שפם, זקן, היו המקובלות התחפושות בין בתחפושת.



 מהודרות. חליפות נשים, בגדי משקפיים, צבוע, שיער

 היו המחתרת לחיי ביותר האופייניים הקווים

 התמידית והערנות פוסקת הבלתי הנפשית המתיחות

 קרב בשעת רק לא בהן, נתונים היו שאנשים לסכנה

 שעה, ושעה יום יום אלא אחרת מסוכנת פעולה או

 מדי כי ידע ואחד אחד כל שהרי ארוכות. שנים במשך

 לעינויים, להישלח להיאסר, להיהרג, עלול הוא רגע

 אל להישלח או הסוהר בבית ארוכות לשנים להיכלא

 גם נתון היה אחד כל לגלות. המולדת, לגבולות מחוץ

 לבוא איחר זה הנה האחרים: לחברים הדאגה ללחץ

 ובעיתון לו? אירע מה - בכלל הופיע לא או לפגישה

 אחד בבית גילתה שהמשטרה ידיעה הופיעה הצהריים

 מעצרו על אחרת וידיעה המחתרת, של סטנסיל מכונת

 היו החברים תל־אביב... ליד במושבה מישהו של

 המעקבים החיפושים, מאימת גם תמידי, במתח שרויים

 של סבלם היה במיוחד קשה ומבית. מחוץ והמרדפים

 כשמנסים במחתרת. שהיו המעטים הנשואים הזוגות

 על זה ומתמיד עצום נפשי ולחץ מתיחות להעריך

 נופלת שאינה גבורה היא בו שהעמידה נדמה העצבים,

הקרב. בלהט המתגלה מזו

 בשבתו גם המחתרת חבר את ליוותה זו מתיחות

 מחנות של התיל גדרות מאחורי או ובריח סורג מאחורי

 לאחר או חודשים כעבור - לחופשי יצא מתי העצירים.

 במשך פוסק בלתי במתח היו מתהלכים שנים? עשר

 על אולם לבם. את אכלו וצער ודאגה ושנים, חודשים

 שותקות הפנים להפך: זה. לכל זכר היה לא פניהם

 את ולעודד לחזק יש בכבוד, "לשבת" יש ועליזות.

 זקוף בראש ללכת יש האחרים, החברים של לבם

 למעצר המובאים הטובים לנערים דוגמה ולשמש

 - בריחה תכנית לתכנן כך ובתוך ולמאות... לעשרות

 על הקפידו במחתרת עצמם. את מחזקים היו כך

 סודיות שמשמעו אז, מקובל שהיה )במובן קונספירציה

 שליט(; או שלטון נגד קשר - כמקובל ולא ומידור,

 צריך היה מאשר יותר ידע לא איש עמוקה. חשאיות

 החברים קריאתו. עם מיד הושמד ופתק נייר כל לדעת.

 שמם את ידעו לא כלל בדרך בכינויים. לעצמם קראו

 חבריהם. של ועבודתם מגוריהם מקום ואת האמתי

 מזויפות זיהוי תעודות סתר, כתבי לעצמם סיגלו הם

בלח״י"(. "קונספירציה ערך )ראה ועוד
 כשמסביבם במחתרת ישראל חירות לוחמי חיו כך

וצלמוות. דמים מרחץ כלא, רדיפות, אימה,

המוסר הצדק, הגוף, - המחתרת
 שחרור תנועת הייתה )לח״י( ישראל" חירות "לוחמי

 הבריטי הזר השלטון נגד במחתרת שלחמה לאומית

 עברית מדינה ולהקמת המולדת מן סילוקו למען

 ביותר הטובה המסגרת הייתה המחתרת בארץ־ישראל.

 מלחמתם את לנהל כדי להקים יכלו חירות שלוחמי

 בנשק פיסיים אמצעים מעוטי רבים; נגד מעטים של

 אל פנים מלחמתם את לנהל יכולים שאינם ובכסף,

 המסגרת הייתה המחתרת האויב. מול ובגלוי פנים

 הגנה כחפירת מדים, בלי החירות ללוחם המתאימה

 ולהתקפה לזינוק מוסווה מקום וגם הסדיר, הצבא מול

האויב. כוחות על העורף מן

 לוחמת, כמסגרת מחתרת, כי מעידה ההיסטוריה

 עמי של החירות מלחמת במבחן עמדה אשר היא

 הפולנים מרידות אלה. ימינו ועד הי״ט מהמאה העולם

 הפולני העם את שהפכה במחתרת, הוכנו 1831 בשנת

 ואיחודה איטליה של שחרורה את פוליטי. לגורם

 החירות תנועת ביצעה התשע־עשרה המאה באמצע

 הסרבים, הבלקן, עמי לחמו במחתרת האיטלקית.

 העם לחם במחתרת והבולגרים. המקדונים הקרואטים,

 וניצח. שחרורו, למען הבריטית האימפריה נגד האירי

 מתוך אירופה עמי נלחמו שוב השנייה העולם במלחמת

 הגרמני־ הכובש עול את מעליהם לפרוק כדי המחתרת,

הנאצי.

 ניצחון. מביאה הכובש נגד יעילה מחתרת מלחמת

 מלחמה במחתרת, ישראל חירות לוחמי לחמו לכן

 הוא חירות לוחם כי יחד. גם ומוסרית צודקת שהייתה

 האי־ התופעה נגד לוחם הוא והמוסר. הצדק איש

 הוא הכיבוש. בעולם: ביותר צודקת והבלתי מוסרית

 בעולם: ביותר והנשגבה הנעלה המטרה למען לוחם

 אנוכיים אינטרסים למען לוחם איננו הוא החופש!

 הוא לעם. - לקיבוץ נתונים הלוחם חיי מצומצמים.

 בעד הרחב: ההיסטורי במובנה לאומה חייו את מקדיש

הדורות. סוף עד - שיבואו אלה

 ללוחמי קראו היהודים עוזריו וגם הזר השליט גם

 קראו הגרמנים ורוצחים. פושעים ישראל חירות

 ולאנשי הצרפתים החופש ללוחמי הסרבים, לפרטיזנים

 כינויי הם אלה "בנדיטים". בשם הפולנים, הגרילה

 מעוותים נפש מנבכי שבאו וארסיים, חמורים גנאי

 כמו "פושעים" חבורת בין להיות היה כבוד ושוטמים.

 דה־ואלרה מאציני, גריבלדי, דה־גול, פילסודסקי,

המכבי. ויהודה

 עברי חירות מלוחם יותר מוסרי איש היה לא

 החיים פרט. חיי היו לא עברי חירות ללוחם במחתרת.

 טעם בהם ראה הוא לעצמו. כלל לו חשובים היו לא

 נעלה מטרה להשגת אמצעי לו שימשו שהם זמן כל

 שייכים היו לא ונפשו גופו עמו. למען ללחום יותר:

 מתענוגות התנזר הוא לרעיון. שייכים היו הם לו,

 אור את נוחות. חיי של טעמם ידע לא הוא העולם.
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 שעה ובלבו. בגבו כדור לשלוח או חי לתפסו במסתרים

 את לקחת שיבוא התליין בפני לעמוד עלול היה שעה

 ואת האדישות את ראה במחתרת לח״י איש נפשו.

 את המשטמה, את עמו, בני של האמונה קטנות

 גם אחיו ושל הזר השליט של העינויים ואת הרדיפות

 התייאש ולא המערכה את עזב לא כן, פי על ואף יחד,

מדרכו.
 המחתרת; מוסר זהו החופש. לוחם של המוסר זה

 החירות ללוחם נתנה זו עליונות הרגשת העליון. המוסר

עבר. מכל רדיפות בפני לעמוד הכוח את

מאונס" "מוותרת
 בתחילת לח״י אנשי על מרצון שלא שנכפתה מחתרת

 ההתנקשות שבין בתקופה ישראל, מדינת של התהוותה

בתש״ט. הכללית החנינה הכרזת ועד כרנדוט ברוזן

 ירדו ההתנקשות אחרי נעצרו שלא לח״י אנשי

 הפעולה לפני שלב בשום מאונס. "עמוקה" למחתרת

 ולא בירושלים לא מחתרתי, גוף הקמת תוכננה לא

המעשה. בסוד היו בודדים רק כי ישראל, מדינת בשטח

 שני עזבו ההתנקשות על הידיעה קבלת לאחר מיד

 מקום את שמיר, ויצחק אלדד ד״ר לח״י, מרכז חברי

 מחשש מסתור בדירות להתגורר ועברו מגוריהם,

 בחיפה שהה שלישי, מרכז חבר ילין־מור, נתן למאסרם.

 דבר היוודע עם אך לחו״ל, להפליג אמור היה כי

 עשו כן להסתתר. ובחר נסיעתו את דחה ההתנקשות

 אלה בעיקר לצה״ל, התגייסו שלא לח״י חברי רוב

 מפלגת הקמת לצורך מגיוס שחרור שקיבלו
"הלוחמים".
 מחתרתי, גוף בקיום תכלית כל הייתה לא למעשה

 על ההכרזה לפני עוד להילחם. מי נגד היה לא כי

 עברית, במדינה הכרתו על לח״י הודיע ישראל מדינת

 באופן שייבחר עברי שלטון לכל נאמנים יהיו אנשיו וכי

 של רובם רוב פורקה. הלוחמת החטיבה דמוקרטי.

 והוחלט פורקה המחתרת לצה״ל. התגייסו הלוחמים

 רצו לא החברים לכן לגלית. פוליטית מפלגה להקים

 ובנסיבות בכפם, עוול לא על עבריים כלא בבתי לשבת

זעם. יעבור עד להסתתר נאלצו אלה

 יצחק כינס יפו מכלא ההמונית הבריחה לאחר

 שנותרו המרכזיים החברים את להתייעצות שמיר

 חברים חמישה בן מרכז נבחרו זה במפגש בחוץ.

 עם סדיר קשר קיים הגוף חברים. שמונה בת ומועצה

 בצבא. לח״י אנשי מספר ועם הכלא בבתי העצירים

 לאנשים שאפשרה ותמיכה, סיוע של מערכת אורגנה

 פרסומים מספר להוציא ואף להתקיים המסתתרים

 ויכוחים התקיימו המחתרתית במסגרת לציבור.

 "מלכות אנשי בין בעיקר חריפים, אידיאולוגיים

 סוציאליסטיות דעות בעלי לבין אלדד ד״ר של ישראל"

 בבעיות דנו הם אחרים. חברים של ומרקסיסטיות

 המפלגה השלטונות, עם היחסים הפרק: על שעמדו

 הפעילות והמשך המכוננת, לאסיפה הבחירות לקראת

מפלגתי. למצע משותף מכנה נמצא לא בחו״ל.

 היות - המשותף הגורל היה היחיד המאחד הכוח

 ההחלטה לא. ותו השלטון, על־ידי נרדפים האנשים

 להשתתף הייתה אחד פה שנתקבלה והיחידה החשובה

 נתן את הרשימה בראש ולהעמיד הקרובות בבחירות

 ברשימה לבחירות ללכת אלדד של הצעתו ילין־מור.

 המסתתרים־ לח״י חברי נדחתה. - אצ״ל עם משותפת

הכפויה. למחתרת וקץ הצלה קרש בבחירות ראו מאונס

 לח״י אנשי נשארו בחוץ, חבריהם רדיפות אף על

 ולצבא, למדינה לשבועתם נאמנים בצה״ל המגויסים

 הקרבות בכל והשתתפו מחתרתית פעילות מכל נמנעו

 קיים שדה יצחק .8 חטיבה במסגרת הערבים נגד

 נמשכו הרדיפות אבל שמיר. יצחק עם הדוקים קשרים

 .1949 בפברואר 12ב־ הכללית, החנינה מתן ליום עד
 אנשי של מיריות לח״י חברי נפצעו הרדיפות במהלך

 "המחתרת נציגי נפגשו היריות מקרה לאחר הש״י.

 הבטיח אשר גרינכוים, יצחק הפנים שר עם מאונס"

לח״י. באנשי עוד לפגוע לא כן־גוריון בשם

 חמישה במשך התקיימה מאונס" "המחתרת

 החנינה מתן עם כליל התפרקה וכאמור חודשים,

"הלוחמים". מפלגת והקמת הכללית

 ללח"׳ פנייה - הבריטי הקיסרי המטה

 הבריטי הקיסרי המטה מן יאיר אל פנו 1941 באביב

 ואת אותו לגייס כדי ביניים, אנשי באמצעות בקהיר,

 בישראל"( "אצ״ל אנשי עדיין )אז לח״י אנשי

 בצפון אז שהתקדמו הגרמנים, נגד הטרדה" ל״מלחמת

התיכון. המזרח על ישתלטו שמא חשש והיה אפריקה

 אידיאליסטי נוער ליאיר כי שידע הבריטי, המטה

 להדריכו היה נכון חבלה, בפעולות רב כושר בעל

 נשק בידיו ולהשאיר הארגון, פעולות את ולממן

נסיגה. של במקרה

 הבריטי בכסף הטמונות לסכנות ער היה יאיר

 מוגדר, מדיני הסכם בסיס על שלא הפעולה ובשיתוף

 ואצ״ל. רזיאל דוד בו שהתנסו הניסיון עמד עיניו כשלנגד
 בשר משמשים אינם אנשיו כי בקהיר למטה השיב יאיר

 דגלו, על ועצמאי עברי יישאר לח״י זר; לצבא תותחים

 ולא הזר השלטון נגד להילחם ייעודו ומפקדיו; נשקו

 ביום להחליפו העלול זר, כובש נגד פעולה עמו לשתף

 - יאיר אמר - הזה כדבר חלילה יקרה אם הימים. מן

 שישלוט החדש הזר השלטון נגד להילחם נדע
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 הרדיו בתחנת יאיר ניסח המדינית תשובתו את

 כלולה והיא הלוחמת", ציון "קול הארגון, של החשאית

 צ׳רצ׳יל מר אל בישראל הלאומי הצבאי הארגון ב״דבר
 "רק :1941 ביוני 14ב־ ששודר אנגליה״, ממשלת ואל

 ולמען משותפת מלחמה למען העברי, העם עם ברית

 הבריטית לקיסרות שלום הוא: שפירושו משותף, נצחון

 עשויה כזאת ברית רק — בארץ־ישראל״ עברי ושלטון

 היישוב ואת הגולה בתפוצות העברי העם את לעורר

 עזור למען יכול שהוא מה כל לעשות בארץ העברי

לאנגליה.

והברית: השלום תנאי ואלה

 העם לגבי הממשלה במדיניות ויסודי מיידי מפנה א.

 מיידי ביטול הוא לכך ראשון שלב והציונות; העברי

הלבן". "הספר של
העברי. העם לידי בארץ השלטון העברת ב.

 של לתקומתה וצבאיות מדיניות ערבויות מתן ג.

 בתום כולה בארץ־ישראל העברית המדינה

המלחמה.

 שיילחם ומפקדיו, נשקו דגלו, על עברי צבא הקמת ד.

ולמענה. בארץ־ישראל

 רצונו את מבטאים - בלבד ואלה - אלה ״תנאים

 הזה הלאומי הרצון וקיום העברי, העם של הלאומי

 הארגון — החרות תנועת של מלחמתה תכלית הוא

בישראל". הלאומי הצבאי

באה. לא הבריטית הממשלה ומן מצ׳רצ׳יל תשובה

חבלה - הבריטי המושבות מיניסטריון

 שביצע החבלה מעשה לאחר כחודש ,1947 באפריל

 בטי חדרה בלונדון, המלחמה במיניסטריון לח״י איש
 בניין לתוך בפריס, לח״י פעילת עיתונאית קנוט,

תופת. מכונת בו והניחה הבריטי המושבות מיניסטריון

 שהוסתר חבלה במטען מצוידת ללונדון באה היא

 הראשית הכניסה אל ניגשה באפריל 15ב־ במטענה.

 אחד כי לשומרים הסבירה היא המושבות; משרד של

 וביקשה מטה, כלפי והחליק ממקומו ניתק מגרביה

 בתקלה. לטפל כדי הנשים מלתחת אל להיכנס רשות

 מיהרו שהשומרים כך כדי עד תמימה נשמעה הבקשה

למלאה.

 את הוליכה המשרד של הניקיון מעובדות אחת

 מטען את בטי הניחה שם המלתחה. אל הצעירה

 "איבנינג העיתונים בגיליונות ארוז שהיה החבלה,

 למעילה. מתחת ומוסתר טלגרף" ו״דיילי סטאנדרד"

 ומיד בשלווה הסתלקה הבניין, מן יצאה מכן לאחר

לפריס. שבה

 פי על שפורסם, וכפי התפוצצה, לא הפצצה

 טכנית. תקלה הייתה לכך הסיבה המשטרתית הבדיקה

 הרושם הרי - נזק כל נגרם שלא העובדה אף על

 קהל דעת מבחינת הפצצה, גילוי של הפסיכולוגי

ביותר. חזק היה המוסדית, וההתנהגות

 בניין בתוך - יותר מוצלחת חבלה פעולת

 לוחם על־ידי בוצעה הבריטי, המושבות מיניסטריון

מזרחי. רוברט הסטודנט בפריס, לח״י
 ביקרה קנוט בטי של הכושל הניסיון לאחר מעט

 המושבות משרד מטעם משלחת סורבון באוניברסיטת

 אשר מזרחי, רוברט על הוטל המשלחת אירוח הבריטי.

 מקרב טובים חברים לו ורכש כהלכה תפקידו את ביצע

 הוזמן הביקור בתום כי עד הבריטית, המשלחת אנשי

 על־ נוצל זה ביקור בלונדון. גומלין לביקור על־ידיהם

 משרד של החברתי במועדון חבלה לביצוע לח״י ידי

 המעיל דוגמת מתפוצץ", "מעיל עבורו הוכן המושבות.

 .1938 בשנת בירושלים ״רקס״ קולנוע בפיצוץ ששימש
 במקום האנגלית. הגזרה לפי עבה, מעיל נקנה כך לשם

 חומרי לתוכו הוכנסו והחזה הגב הכתפיים, על הכריות

הפיצוץ. להפעלת מיוחד יד שעון למזרחי ניתן כן נפץ.

 בעיה. ללא עבר הוא לאנגליה הכניסה בדיקות את

 מארחיו לו ערכו מרשימים אירוח ימי כמה לאחר

 היה המועדון המושבות. משרד במועדון חגיגית מסיבה

 "המעיל להפעלת כשרה והשעה מקום אפס עד מלא

 את ותלה המדרגות בכבש עלה מזרחי המתפוצץ".

 הוא הטובה הסעודה לאחר האולם. פתח ליד מעילו

 הבניין את יצא כי לכך לב שם לא ואיש ממארחיו, נפרד

 לפריס, היוצא למטוס להגיע הספיק הוא מעיל. ללא

 נגרם. רב הרס באוויר. המטוס בהיות התפוצץ והמעיל

נפצעו. ועשרות נהרגו אחדים

 ולעיתונות לשגרירויות שנשלחו רשמיות בהודעות

 במנהיגות הבריטית, בבירה להכות יוסיף לח״י כי נאמר

 צבאות שיצאו עד השלטון, של הראשיים ובמוסדות

מארץ־ישראל. הבריטיים הכיבוש

חבלה - הבריטי המלחמה מיניסטריון
 בריטי, יעד נגד לארץ בחוץ לח״י של ראשונה פעולה

 לח״י לוחם על־ידי 1947 במרס בלונדון שהתבצעה

 יעקב על־ידי מפריס לבריטניה שנשלח מרטינטקי, ז׳ק
 מרטינסקי שם. המחתרת פעולות על האחראי אליאב,

 להילחם הספיק שעוד צרפתי אזרח צעיר, בחור היה

 צבא בשורות לחם השחרור ולפני ה״מאקי" בשורות

 וברגלו נפצע בקרבות דה־גול. של החופשית" "צרפת

 עליו שעבר מה כל למרות תותבת. רגל לו הותקנה

 קנאי לח״י, לפעולות נלהב מרטינסקי היה

 רוח וקר אמיץ איש וגם הארגון, של לאידיאולוגיה

 בגין לחץ. במצבי ולעמוד בזריזות לפעול היודע
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ישראל חרזת לוחמי
הודעה

 האנטי- התככים מרכז - הבריטי המושבות משרר בניין על התקפה בוצעה — באדר ט״ו ו׳, ביום א.
בלונדון. - עבריים

 האימפריה של למטרופולין לחדור לוחמינו הצליחו המפורסמת, יארד" "סקוטלאנד של הקפדנית שמירתה אף על
מלחמתית. פעולה בתוכה ולבצע הבריטית

כמולדת. המרכז הוראות לפי לח״י, של אירופה סניף על־ידי ובוצעה תוכנה הפעולה
העברי. הלוחש יניע מקוש לכל הבריטי. הדנל מתנוסס שעליו מקוש בכל תתנהל העברית החרות מלחמת

WHITEHALL BOMB: 
HUNT FOR WOMAN

COIIBATTANTS POUR H LIBERTE D’ISRAEL

COMMUNIQUE

KNOWN TO BE JEWISH 
TERRORIST AGENT

FINGERPRINT FOUND 
ON TIMING DEVICEMINISTERS’ DOUBLE GUARD: WATCH AT STATIONS

DAILY TELEGRAPH REPORTER
Scotland Yard was last night trying to trace 

a smartly dressed Jewess of foreign extraction, 
aged apparently about 30. She is known to have 
planted n time-bomb in the Colonial Office, 
Dover House, Whitehall

Guards on Ministers have been doubled. 
Police have been reinforced at all Government 
buildings. Special watch is being kept at cloak 
rooms at London railway termini and at Tube 
stations.

The bomb was found in a cloak room at 
Dover House just before seven o’clock yesterday 
morning. Last night’s action followed consul- 
tations between Special Branch detectives and 
high officials of the Paris Surete and the Military 
Intelligence in Palestine and London.

The dctcclivcs have found a smudged fingerprint 
Inside the case of a watch attached to the bomb and 
have a detailed description of the woman supplied by a 
member of the Colonial 
Office stair who saw her. .

Le ▼endredi, 7 mars. & 18 b. S• 
P. M. no■ eombattant■ ont dbelenehb 
one attaque contre le centre de la 
puissance brltannlque A Londre•.

Malgr*  toute■ lea meaurea de di- 
fenae et lea precaution■ Innombrable• 
nos eombattant• ont riuasl A pinitrer 
dan■ “ Trafalgar Square ”, od 11• ont 
attaqui et ditrult le “ British Colonial 
Club *״ — un de■ centre■ de !’Intrigue 
Impirlallste.

L’enneml a ■ubl des digats.
Tons no■ eombattant■ ont regagni 

leurs bases ■alus et ■aut■.
Lc mouvement clandestln jult 

continuer■ et renforcera •e■ attaqne• 
contre l’enneml ■ur •on propre ■ol 
et partont od II •era vnlnirable — 
Jusqu’A ce que !*occupant  solt cbasai 
de notre pay■.

“MM poor 11 LIN O'W
GJROUPE STERN

בצרפת( שפורסמה )ההודעה

Whitehall bomb was 
operation of war, 

says Stern girl 
NEWS CHRONICLE REPORTER

A WOMAN who identified herself as a spokesman for the
“ Stern Gang group of fighters for the liberty of Israel ’’ 

telephoned the Paris otfice of the Associated Press last night 
and dictated this statement In French :
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The Home Office expert left 

after fifteen minutes. “ It was 
too dark Inside. I shall have to 
sec *he  building in dayHght to 
make any conclusion."

Mr. S. E. Weller, Colonial 
Office Welfare Department, 
was sitting in his first-floor 
ofllce when the explosion blew 
the door on to his head.

“ I was choked with dust, but 
I managed to scramble out of 
the debris," he said.

Coloured airmen and seamen 
were playlug draughts. Carl- 
ton Welsh, a Jamaican, said:

" The .oom shook, lights 
went out 1 4 ־ I felt the debris 
falling all icund me. I got out 
by climbing down a fire 
escape."

המועד פיצוץ

DIO MP:
expert after a suggestion that 
a bomb caused an explosion 
which last night wrecked part 
of a crowded Colonial men’s 
clflb near St. Martin-ln-the- 
Fields Church. London.

A fire officer thought a 
butterfly bomb was tlie cause. 
Three coloured Servicemen 

were taken to hospital. Two 
were detained, one badly hurt. 

Broken window frames and 
doors hurtled into St. Martin’s- 
lane. Plaster and glass-splinters 
sprinkled on passers-by.

Ambulances and fire engines 
rushed to the club, in St. Mar- 
tin's place. A first-aid unit 
treated casualties.

p הקולוניאלי

 להכשירו כדי ויסודי מזורז אימון עבר הוא

 הבריטי. המלחמה מיניסטריון היה שיעדה לפעולה,

 על חבלה חומרי חבילת משלוח היה הפעולה אופן

 מפקד גם היה שבזמנו הידועים, הגנרלים אחד של שמו

 הנוהג על הידיעה בארץ־ישראל. הבריטי הכיבוש צבא

 אהרנסון, אלכסנדר על־ידי נמסרה חבילות לקבלת
 הממשלה מוסדות עם הכלל מן יוצאים קשרים לו שהיו

 סמך על לח״י. של למלחמתו נלהב והיה הבריטית

 קופסה לשלוח הוחלט מאהרנסון, שנתקבלו הנתונים

 עם יתפוצץ אשר ביטחון, פתיל עם מילס רימון ובה

 הוכנס הוא הרימון שהוכן לאחר הקופסה. פתיחת

 מפורק כשהוא מרטינסקי, של התותבת הרגל לתוך

לחלקים.

 כאזרח בלונדון התעופה לשדה הגיע מרטינסקי

 המלחמה מימי הצטיינות אותות גם שברשותו צרפתי,

 גופו ועל בכליו שחיפשו הבריטים השוטרים בגרמנים.

 את גם למשש חייבים שהם על התנצלותם את הביעו

 קושי. ללא הביקורת את עבר הוא אך התותבת, רגלו

 שם לדואר, ניגש ללונדון הגיעו עם המתוכנן, פי על

 שמירת לתא מפתח ובה מעטפה עבורו שמורה הייתה

 חומרי מצא בתא "ויקטוריה". הרכבת בתחנת חפצים

חבילות. לגבי הממשלה במוסדות הנהוגים אריזה

 את הוציא שם קרובו, של לדירה ניגש מרטינסקי

 מחומרי שהכין החבילה בתוך והרכיבו מרגלו הרימון

 כתובת את רשם החבילה על הממשלתיים. האריזה

 סמל את עליה וטבע הגנרל, של שמו ואת המשרד

וסודי". "פרטי ציון תוך כנהוג, הבריטי, המלוכה בית

 סמוך המרכזי מהדואר החבילה את שלח מרטינסקי

 כדי ערב, לפנות 17:00 בשעה טרפאלגר לכיכר

 שהוא לאחר היום, למחרת רק ליעדה תגיע שהחבילה

הלילה. באותו עוד לפריס לחזור יספיק עצמו

 החבילה התפוצצה ,11:00 לשעה סמוך למחרת,

 פקידים ועמו הגנרל הבריטי. המלחמה במיניסטריון

 בשעה לבניין. נגרם ניכר והרס קשה, נפצעו נוספים

 צרפת בבירת השונות לשגרירויות נשלחו כבר 12:00

 ובאנגליה בצרפת היומיים העיתונים ולמערכות

 בריטניה ממשלת לח״י. בשם מראש מוכנות הודעות

 בלונדון כי בעליל הרגישה שכן וזועזעה, נדהמה

 ארץ- של לשחרורה במלחמה שנייה חזית נפתחה

ישראל.

המקסימליטטים

 גרינברג, צבי ואורי ייבין י״ה בראשות חברים קבוצת
 לנקיטת הטיפה הקבוצה הבריונים. ברית שרידי

 לדרכה והתנגדה הבריטי השלטון נגד נמרצות פעולות

הלבן". "הספר פרסום אחרי הצ״ח של
 ליד הפגנה לערוך הסיעה אנשי דרשו 1939 במאי

 להוריד לתוכו, להתפרץ בתל־אביב, הממשלה בית

 ואחר תחתיו, העברי הדגל את ולהניף הבריטי הדגל את

 ההפגנה העלייה. מחלקת מסמכי כל את לשרוף כך

 צעירים, אלפי אחריה משכה אצ״ל, על־ידי נערכה

 ובעולם בארץ רב רושם ועוררה רבה בהצלחה הוכתרה

כולו.

 אצ״ל של לדרכו גם התנגדו "המקסימליסטים"

 במלחמה נשק שביתת על שהכריז רזיאל, דוד ושל

השנייה. מלחמת־העולם בתקופת בריטניה נגד

 הקבוצה של הציונית־המקסימליסטית לעמדתה

 יאיר של עולמו השקפת גיבוש על רבה השפעה הייתה
לח״י. של דרכו ועל

 )יאיר( שטרן אברהם של האחרון מכתבו

 לוד-תל־ באזור הבריטית הבולשת ראש מורטון, ג׳פרי

 לא )יאיר( שטרן אברהם כי אחת לא הצהיר אביב,

 מורטון של כוונתו על השמועה על־ידיו. חי ייתפס

 הרוויזיוניסטית. התנועה אל התגלגלה יאיר את להרוג
 אזהרה הודעות להעביר חדל שלא יוניצ׳מן, שמשון

 טורנברג נחמיה באמצעות העביר יאיר, של לאנשיו
 אצ״ל, מפקד מרידוד, יעקב מטעם ליאיר מקלט הצעת

זעם". יעבור "עד

 למקשרת וממנה טורנברג לג׳ולי הועברה זו הצעה
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>א>ר של האחרון מכתבו

רב, שלום

 תאריך(. )בלי שלך הרפורט קבלת את בזה מאשר אני א.

 בשמי. לו תודה ערך. לה יש — ע״י שנמסרה הידיעה

 המסגירים מאלה לא אני :שלילית כמובן היא תשובתי

 רצונה עושי או המשטרה, בידי מרצון עצמם את

 לדאוג מוכן השמאל )גם ומימין משמאל ומשרתיה

 כמובן, צריך, אינך זה דבר בידו(. אמסר אם לשלומי,

.— ל למסור

 דיזנגוף ברח׳ מעשה אם הרי פעולה, לשיתוף באשר ב.

 )שעליו עטלית מעשה או לנקום( מתכוננים הם )שאותו

 וגילו עיניהם את פקחו מחייב(, בלתי כרוז פרסמו הם

 מוכן אני הזר, השלטון של האמיתי פרצופו מהו להם

נגדו■ פעולות על הצעותיהם את לשמוע

 לדעתך אם הרי לך, שהיווה הפרטית השיחה בענין ג.

תכנה. את לי העבר מענינים, דברים בה היו

תש״ב שבט, כ״ה

 חסיה באה הבוקר בשעות 1942 בפברואר 12ב־

 סבוראי וטובה משה של בדירתם שהסתתר יאיר, אל
 מכתבו את לו ומסרה בתל־אביב, 8 ב׳ מזרחי ברחוב

עליו. להשיב וישב המכתב את קרא יאיר יוניצ׳מן. של

 על־ נרצח הוא יאיר. של האחרון מכתבו היה זה

היום. באותו מורטון ידי

 חבלה - דוד" ״המלך מלון
 דוד" "המלך מלון של הדרומי האגף פיצוץ פעולת

 המרי "תנועת בתקופת אצ״ל, על־ידי בירושלים
העברי".

 מאת מכתב לח״י במרכז נתקבל 1946 יולי בתחילת

 שתי לביצוע אישור ובו העברי" המרי "תנועת הנהגת

 - האחת לכן: קודם הארגונים בין שנידונו פעולות

 האדמיניסטרציה של ריכוזם מקום על התקפה

 הדרומי הימני באגף הבריטי, הצבא ומפקדת הבריטית
 על־ידי שתבוצע בירושלים, דוד" "המלך מלון של

 - והשנייה האישור(; בלשון )״מלונצ׳יק״ אצ״ל

 משרדי התרכזו שבו דויד", "האחים בניין על התקפה

 על־ידי שתבוצע התקשורת, ומרכז רבים ממשלה

 לבצע "עליכם במפורש נאמר במכתב לח״י. כוחות

 "ועדת על־ידי גם אושרו הפעולות האפשרי!". בהקדם
 "המלך במלון הפעולה לביצוע האישור מאחורי איקס".

 הבריטי בשלטון הפגיעה עצם מלבד עמד, דוד"

 המוסדות של רצונם גם המשותף, המאבק במסגרת

 שהייתה הוכחה כל להשמיד היישוב של הלאומיים

 ה״הגנה" עם הסוכנות את המקשרת הבריטים בידי
המרי". "תנועת ופעולות

 ביקשו לח״י אנשי היום. לאותו נקבעו הפעולות שתי

 הביצוע, של הזמנים בלוח שינוי להכניס אצ״ל ממפקדת

 הואיל התאפשר. לא הדבר אובייקטיביות מסיבות אולם

 נאלצו יותר, חשובה הייתה דוד" "מלך המלון ופעולת

 דעות חילוקי בגלל שלהם. הפעולה את לבטל בלח״י

שונתה. לא התכנית הארגונים שני בין

 מחופשים אצ״ל, חיילי חדרו 1946 ביולי 22ב־

 מטעני את הניחו המלון, למרתף ערבים, סבלים בתור

 פגיעה. ללא ונסוגו חלב בכדי שהונחו הנפץ חומר

 אדירה. מהתפוצצות ירושלים הזדעזעה 12:37 בשעה

 מספר התמוטט. הקומות שבע בן הדרומי האגף כל

 וארבעים הרוגים ואחד בתשעים הסתכם הנפגעים

 ושישה עשרים - ההרוגים בין פצועים. ושבעה

יהודים. ושבעה־עשר ערבים ארבעים בריטים,

 צרפת, לשגרירות אצ״ל הודיע הפיצוץ לפני

 העומד על המלון, ולהנהלת פוסט" "פלשתין לעיתון

 הממשלה, מזכיר אך הבניין. את לפנות ושיש לקרות,

הבניין. את מלפנות נמנע שאו, ג׳ון פיר 224



 השיסוי מסע שוב גבר הגדול הקרבנות מספר בשל

 בשורות גם להזדעזעות וגרם המחתרת בארגוני

 פעולותיה. להפסקת הקולות בה וגברו המרי", "תנועת

 חציוני הקונגרס החלטות בעקבות זמן־מה, כעבור
הלוחמת. השותפות פורקה אמנם הכ״ב,

 הגנרל בארץ, הצבא מפקד פרסם הפיצוץ לאחר

 על קולקטיבית אשמה והטיל יום פקודת בארקר,

 השעשועים מקומות את הוציא הוא כולו. היישוב

 החיילים עבור לתחום מחוץ יהודים שבבעלות והבידור

הבריטים.

מלוזה
 תש״ח בחורף ירושלים. בדרום־מערב ערבי כפר

מצד שבוצעה ההתקפה, הכפר. את לח״י כוחות התקיפו

 העברית וגן בית שכונת את גאלה שבעורף, ההרים

בקביעות. אליה שנורו מיריות

 לבקש אנוסים עצמם את ראו הכפר ונכבדי המוכתר

 בין שלום ברית הציעו ואף נשק, שביתת וגן מבית

 היריות חדלו ומאז נתקבלה, המושטת ידם שכנים.

העברית. ירושלים אל ממלחה

 בארץ־ישראל המחתרות מלחמת

 בריטניה נגד העמים של החירות ומלחמות
 את גירש "מי נדבה, יוסף פרופ׳ של ספרו ]על־פי

ישראל"[ מארץ־ הבריטים

 אחת חוליה היוותה ואצ״ל לח״י המחתרות מלחמת

 שהתחוללו שחרור מלחמות של ארוכה בשרשרת

 נגד שונות היסטוריות ובנסיבות שונות בתקופות

 הוא לכולן המשותף היסוד בעולם. בריטניה שלטון

 את מרצונו נטש לא מעולם הבריטי שהכובש העובדה

 והתמיד הנכבש בו שמרד עד אחר, לאום של שטחיו

 שלו הצבאי כוחו סמך על אם גירושו, עד במלחמתו

אחר. מדיני גורם של בסיועו ואם בלבד,

 מהשלטון שהשתחררו הארצות מבין אחדות אלה

מלחמה: באמצעות הבריטי הזר

 בריטיות מושבות שלוש־עשרה ארצות-הברית:

 בהתקוממות 1775 בשנת פתחו הצפונית באמריקה

 על הכריזו המושבות בבריטניה. תלותן לניתוק

 לפיה ,1776 ביולי 4ב־ העצמאות בהצהרת עצמאותן

 ויוצרות בריטניה של משלטונה עצמן את מנתקות הן

 אמריקה. של ארצות־הברית - עצמאית מדינה

 בשנת ארצות־הברית של בעצמאות הכירה בריטניה

1782.
 בריטניה מעול לשחרור אירלנד מלחמת אירלנר:

 המלך בידי אירלנד נכבשה מאז בשנים, מאות נמשכה

 באכזריות. דוכאו האירים מרידות .1169 בשנת האנגלי

 הדרישה את מלכתחילה העלתה פיין" "שין תנועת

 )מרד 1916 בשנת שהתחולל המרד מלאה. לעצמאות

 ,1921 בשנת המרי, משגבר אך קשה, ביד דוכא פסחא(
 אירלנד "מדינת של הקמתה על ידה את בריטניה סמכה

 מבריטניה גמור וניתוק מלאה עצמאות על החופשית".

 מחוז שבעיית אף על ,1948 באפריל 18ב־ הוכרז

היום. עד הוכרעה לא אירלנד בצפון אולסטר

 מלחמות כמה ניטשו התשע־עשרה במאה בורמה:

 לבסוף בריטניה. בידי הארץ סיפוח נגד בבורמה כבדות

.1947 בינואר 27ב־ עצמאותה על בורמה הכריזה
 לעצמאות המאבק הזהב"(: "חוף )לפנים ו.א:ה

 עצמאות למדינה הוענקה 1957 בשנת בשלבים: נמשך

מלאה. עצמאות - 1960 ובשנת חלקית,

 ההודי העם של מאבקו ראשית דפקיפטא;: הורו

 התשע־עשרה, במאה עוד החל מבריטניה לשחרורו

 קיבלה השנים במרוצת .1857 בשנת הגדול במרד

 מהאטמה של בראשותו מיוחד, צביון ההתקוממות

 חרג עד־מהרה אולם לא־אלים. למאבק שהטיף גאנדי,

 נאלצה דבר של ובסופו אי־האלימות, ממסגרת המאבק

 הבריטים יציאת בעקבות הודו. את לנטוש בריטניה

 עצמאיות: מדינות שתי 1947 באוגוסט 15ב־ הוקמו

ופקיסטאן. הודו

 זה ארץ בחבל רודזיה(: צפון )לפנים זאמביה

 וקיצוניות. מתונות חירות לוחמי תנועות קמו באפריקה

.1964 באוקטובר 24ב־ למדינה הוענקה העצמאות
 הגרילה מלחמת רודזיה(: דרום )לפנים זימבבואה

 נתפלגו הלוחמים קבוצות שנה. ארבע־עשרה נמשכה

 הבישוף אנקומו, ג׳ושוע של בראשותם שונים לזרמים

 בעצמאותה זכתה המדינה ומאגבה. מזרווה אבל

.1980 באפריל 18ב־
 זכתה רודזיה(: וצפון נייסלנד )לפנים מאלאווי

ממושך. מרד לאחר ,1964 ביולי 6ב־ לעצמאות

 גרילה ומלחמת מרד הכרזת בעקבות מאלזיה:

 הקומוניסטית, המפלגה בידי שאורגנה רחבת־ממדים,

1957,222 בשנת מבריטניה לעצמאותה מאלזיה זכתה
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 המאלאית הפדרציה הוקמה 1963 באוגוסט 31וב־

מאלזיה. בשם שכונתה הרחבה

 (:1972 משנת ציילון של הרשמי )שמה לנקד, סדי
 עוד הבריטי השלטון נגד מרידות פרצו זו בארץ אף

 המדינה של העצמאות הכרזת התשע־עשרה. במאה

.1948 בפברואר 4ב־ אירעה
 התנועות התרבו השנייה מלחמת־העולם בעקבות

 ובעקבות ובאפריקה, אסיה בדרום הלאומיות

 עצמאות את השיגו הבריטי בשלטון מלחמותיהן

ארצותיהן.

 המאה של המאוחרות הארבעים בשנות קסיד,:

 מאו". "מאו בשם שנודעה המחתרת נוסדה העשרים

 הוכרז רשמי ובאורח ,1956 בשנת לקצם באו הקרבות

 בדצמבר 12ב־ קניה של העצמאית הרפובליקה על

1964.
 )"אנוסים"( יוון עם האי לאיחוד המאבק קפדיפיז:

 אך העשרים, המאה של השלושים בשנות ראשיתו -

 בריטניה העניקה צבאי מרד שנות ארבע לאחר רק

.1959 בשנת לקפריסין, עצמאות

נפץ מעטפות
 בצרפת. 1947 בשנת לח״י חבר של מקורית המצאה

 חברי שרים, - בריטניה למנהיגי לשלוח הייתה הכוונה

 שאמורות מעטפות - בזה וכיוצא צבא אנשי פרלמנט,

 הוגה במקבליהן. ולפגוע פתיחתן בשעת להתפוצץ היו

 יעקב היה הנפץ מעטפות של והמבצע המתכנן הרעיון,
)אביאל(. אליאב

 בלאסטינג מסוג נפץ חומר על התבססה ההמצאה

 גבוה; פיצוץ כוח המפתח מעולה, באיכות ג׳לאטין

 לסוללות; מחובר ישר, חשמל בזרם המופעלים נפצים

 פתיחת בעת שפעל משוכלל, קפיצי הפעלה מנגנון

 נפץ, חומר של דקה שכבה הושמה שלתוכה המעטפה

מעגילה. של חזק לחץ שעבר

 רשמיות, בריטיות במעטפות נשלחו הפצצות

 מעטפה כל מלכותו". הוד "בשירות רשום שעליהן

 של שמו נרשם ועליה נוספת, מעטפה בתוכה הכילה

 ההנחה ביותר". "סודי וצוין לקבלה המיועד האובייקט

 בידי תיפתח החיצונית המעטפה אם שאף הייתה

 השנייה, המעטפה הרי הממוען, של עוזרו או המזכירה

 שמות אותה. יפתח עצמו והוא לידיו תימסר ה״סודית",

 נאספו המעטפות לקבלת שנבחרו אישים כשבעים של

 רשמיים, מפרסומים הבריטיות, מהנציגויות

 הנפץ חומר חוץ. ללימודי הבריטי ומהמכון מהעיתונות

 באזור מכרות ממנהל החברים אחד באמצעות הושג

מארסיי.

הצרפתיים השלטונות בפני התחייב ולח״י הואיל
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WPS, STEACHEY ESCAPE 
BOMBS IN THE POST

GM clerk uncovers 
terror plot 
Expresi Crime Reporter PERCY HOSKINS

THREE senior members of th• Government—Sir Stafford 
Cripps, Mr. John Strachey and Mr. Arthur Greenwood— 

were sent bombs through the post from Italy yesterday. Mr. 
Strachcy's was in a parcel, the others in letters. All are believed 
to come from a terrorist gang.

Two more explosive letters arrived at the
War Oflifc, and three went to public men with 

links willi Palestine.

Tin• bombs did no d:1m;1gt* —Ix*c:ium.* 11 girl 
who h;111dlrd llir lirsl Idler !*•came  suspicious. 
Nile is Miss V. M. Itusdcn. cuiilideiiliul clerk to 
Nir Nl?dr״r<l.

She was .sorting the mull yesterday morning on the 
sixth Hour of the Board of Trade's headquarters In 
Millbank, S.W.. when she came to * letter with an 
Italian stamp, marked "Personal and Conndentlal."

,Inside the letter was a second envelop*.  marked tn 
the same way Miss Rtisden did not ope□ it. 8he handed

tserin gets a 
letter: Eden

carries one
Zy’wMUMHa ihiv Mil;

S,. . Gang terrorists here claimed 
tonight that their ״European fighting 

group was responsible for the explosive 
letters received by Mr. Bevin, Mr. Eden, 
anti nine other prominent Britons, !

נפץ מכתבי שקיבלו בריטים שרים על דיווח

 הכנת כדי תוך צרפת של בנייטרליות לפגוע לא

 מעטפות את לשגר לא הוחלט אדמתה, על פעולות

 נשלחו רובן השכנות. מהארצות אלא מצרפת הנפץ

רבדל. וזלמן עמיקם הרצל על־ידי מאיטליה,
 הידוע כארקר גנרל גם היה המעטפות מקבלי בין

 בארץ־ישראל. לשעבר הבריטי הצבא מפקד לשמצה,

 בעוד הממולכדת המעטפה את גילה הגנרל של שלישו

 זה גילוי בעקבות הביטחון. כוחות את והזעיק מועד

 אבל לאיש. נזק נגרם ולא המעטפות שאר גם נחשפו



 מעלה רמי אנשים של רבות לעשרות המעטפות משלוח

 השליטים. בחוגי בהלה הטיל בלונדון השלטון מחוגי

 בגבול קנוט ובטי אליאב יעקב נאסרו 1947 ביוני

 נוספות נפץ מעטפות נתגלו ובכליהם צרפת-בלגיה

מבלגיה. בטי על־ידי להישלח מיועדות שהיו

 מאסר לחודשי ונידונו למשפט הועמדו שניהם

אחדים.

"המעש"
 שיצא המחתרת של ראשון ביטאון לח״י, של שבועון

 הופיע העיתון של הראשון הגיליון מלא. בדפוס לאור

 כמה של הפסקה לאחר (,1945 )נובמבר תש״ו בחשוון

 בשל להופיע שחדל "החזית", ביטאון בהופעת חודשים

 מלחמת העברתה. בשעת השכפול מכונת תפיסת

 שדרשה עובדה והתרחבה, עלתה המחתרת של החירות

 הופעת על הוחלט כך ההסברה. בחזית גם דרגה עליית

 את ללוות מעתה שביקש המחתרת, דבר "המעש",

 ש״רק קראו "המעש" כותרות לקום. שעמדה התנועה

 - אחדות ו״תוקם מטרתנו״ את נשיג במלחמה

פשרות!". בלי למלחמה

 הפעולות ליל לאחר שיצא "המעש", של ב׳ בגיליון

 "המרי כי נאמר העברי", המרי "תנועת של המתואמות

 במאמר קיומו". על במאבק העם כל את יאחד העברי

 את שהקיפה המרי", "תנועת הקמת על סיפוק הובע

שבוצעו הפעולות ועל העבריים, ההתנגדות כוחות כל

 רבת ופגיעה עתלית ממחנה המעפילים שחרור -

הברזל. מסילות ברשת והיקף תנופה

 ההמונים הפגנת אחר הופיע העיתון של ג׳ גיליון

 הקרבות למאזן כולו והוקדש ובשרון, בתל־אביב

 ללא מפגינים ארבעה־עשר בהם שנפלו הראשונים,

 נגד ביקורת הוטחה במאמר האויב. מצד קרבנות

 אנחנו כאן במולדת. אנחנו "כאן הפסיבית: ההתנגדות

פסיבית" התנגדות תיתכן לא כאן חירות. על נלחמים

במאמר. נאמר -

 }אולי וקונת ו-לבי נקם יום ?י

 ואין ם5וא>?תו עזר !אין ןא?יט :באה

 קיא וף?תי זרועי לי ניזיעזע ןי5סו

 ואעזכרם באפי עמים ואבוס ס?כת;י

נצחם: לארץ !אוריד בקמקי
ו׳—ד׳ ג ם״ ו ה עי •ש

המעש
א׳ גליון לוחם ן ו ת ע תש״ו חשון

לאומה חיי־כבוד למולדת, חרות :מטרתנו נשיג במלחמה רק

 נוסד המדינית. בחזית האירועים ואת הקרבות מערכת

 דבר הפצת בתולדות חדש פרק ונפתח דפוס, בית

המחתרת.

 מרכז חבר ילין־מור, נתן היה "המעש" של עורכו
 "די־ היומי העיתון לזכר זה בשם לו קרא אשר לח״י,
 השנייה מלחמת־העולם לפני שערך בווארשה, טאט"

הפילוג. בטרם אצ״ל ביטאון בתור
 בלשון ודיבר המונית להפצה מיועד היה העיתון

 ד״ר נאותה. תרבותית רמה על שמירה תוך ההמונים,

 כלוא בהיותו שכתב מאמרים לעיתון שלח אלדד ישראל

בלטרון. המעצר במחנה התיל גדר מאחורי
 של המאמרים מירב את כתבו וילין־מור אלדד

 ופנחם כץ עמנואל משל מאמרים גם פורסמו "המעש".
שלו. מרדכי משל ושירים גינוכר

 המרי "תנועת הקמת סף על לאור שיצא א׳, בגיליון
של הצלחתה לגבי והחששות התקוות הובעו העברי",

 מן לח״י ליציאת עד ברציפות הופיע "המעש"

 גיליונות. ושניים שמונים הכול סך - בתש״ח המחתרת

 אלף. משלושים ליותר תפוצתו הגיעה האחרונה בשנתו

תש״ח. באייר הופיע )פ״ב( האחרון הגיליון

הבריטי לשלטון הכנסה מס

 המדיני, הדיכוי מדיניות באמצעות הבריטי, השלטון

 את רק לא העברי הציבור מאת גזל והכלכלי, הצבאי

 לו המגיעות הזכויות את גם אלא האישית, החירות

 קשרי את בפניו סגר הוא מסים. משלמי אזרחים כציבור

 הדרך את הגלם; חומרי מקורות את והתחבורה; הדואר

 העברי ליישוב נגרמו מכך כתוצאה התוצרת. לשוקי

 והאבטלה הואטה הבנייה אדירים. כלכליים נזקים

 הנזק נטל את להטיל התכוונו היישוב מוסדות גברה.

 על־ידי היכולת, מעוטי האזרחים שכם על החומרי

227חדשות. מגביות או פנימי מלווה



 מס»ם תשלמו אל
ובוהח ה״תוהו לקופת

 כארץ שייווצר וכוחו" ב״תוהו איים קאנינגהם הגנראל
הבריטים. פינוי עם

 ה״תוהו יצירת על שוקדים ועוזריו קאניגגהם הגנראל
וכוהו".

? הזר השלטון לקופת מסים לשלם תוסיפו האם
מזימתו? אח לבצע בכספכם לו תסייעו האם

:תשובתכם תהא
בכוחותיו! ולבטחון לסדר ידאג העברי הציבור

 ליצירת ולא והגנה סדר להבטחת יוצא העברי הכסף
וכוחו"! "תוהו

 קאנינגהם! הגנראל לקופת הטסים תשלום יושבת
עבריים! ולצרכים עברית לקופה המסים ישולמו

ישראל חרות לוחמי תש״ח חשון — במחתרת

 אזרחי אל בקריאה לח״י יצא הזה המצב לנוכח

 לשלטון ממלכתית תשובה לתת העברי, היישוב

 לבריטים! ההכנסה מס תשלום את להפסיק ולמוסדות:

 שייפגע אזור לכל מרכזי מוסד להקים נקרא הציבור

 ההכנסה מם את ולגבות הזר, השלטון על־ידי

 העבודות תבוצענה הזה המס בכספי הממשלתי.

 כל ויכוסו המובטלים לפועלים סיוע יינתן הציבוריות,

הצבאי. המצב בשל הנגרמים הנזקים

הציבור: אל בפנייה נאמר וכך

 את שנותן למי אלא מסים משלמים ...אין

 את שגוזל למי מסים משלמים אין תמורתם.

 הכלכליים החיים את שמשתק למי הפה, מן הלחם

 למוסד הכנסה מס העברת תשובתנו: תהא ...

העברי! האזרח לצורכי עברי

 ויוצא ההכנסה מס ייגבה חדשים, מסים במקום ...

העם! לצורכי

 למגרש חירותנו, לגוזל הזר, לכובש פרוטה אף

ילדים! לרוצחי מעפילנו,

 למלחמתו, העם, לשרות הכספיים המקורות כל

...הכלכלית! לעמידתו

 של הכלכלי ההרס מדיניות - ״כלכלה ערך )ראה
הבריטי"( השלטון

"עם" מסעדת
 בתל־ ושנקין אלנבי הרחובות בפינת קטנה מסעדה

 לבם את סעדו זו במסעדה ודוד. מרדכי בבעלות אביב,

 שמחירה מטוגנים תפוחי־אדמה במנת רבים לח״י אנשי

 זאת לו אפשר שכיסו ומי שלהם, הכיס חסרון את הלם

ביצה. עם גם -

 "המסעדה הלוחמים בפי המקום נקרא כך משום

עם".

"הלוחמים" מפלגת

 יוצאי על־ידי 1948 שנת באמצע שהוקמה מפלגה

 לגאלית, פוליטית כתנועה להתארגן הרעיון לח״י.

 מובן כדבר וצף עלה הארץ, את יעזבו הבריטים כאשר

 לח״י חברי רוב ;1947 בנובמבר 29 לאחר מיד מאליו

 לשחרור המלחמה את להמשיך שיש סבורים היו

 השלטון גירוש עם נסתיימה טרם אשר המולדת,

 בידי כבושים יהיו המולדת חלקי עוד כל הבריטי,

 לא המחתרת מן היציאה שעם אלא ערביים. צבאות

 זו הייתה לא ועיקר. כלל פשוט לח״י של המצב היה

 המדינה בעיות לכל תשובות להשיב שביכולתה מפלגה

 מוסכמת אחת תשובה רק הייתה ללח״י לקום; שעמדה

 בשם הארץ. לשחרור המלחמה בתחום - ואחידה

 הקשת גוני מכל חברים ללח״י הצטרפו הזה הרעיון

 פועלים, כאחד, הימין ומן השמאל מן - הפוליטית

 אינטלקטואלים, נוער, תנועות חברי ישיבות, בחורי

 לאומית סוציאליסטית, חברתית עולם השקפות בעלי

 תוקם כאשר היום, בבוא כי אפוא ברור היה וליברלית.

 בשטח לפעול ירצו לח״י אנשי אם העברית, המדינה

 חריפים ויכוחים יתעוררו — הפרלמנטרי הפוליטי

 ואילך מכאן לקום. העתידה המפלגה של לאופיה בנוגע

 התנועה, מרכז מנהיגי בין בעיקר הדעות, חילוקי גברו

הארגוניות. באלה וגם הרעיוניות הבעיות בכל כמעט

 "החזית" דפי מעל החברים את שהעסיקו נושאים
 "המלחמה כגון האידיאולוגיים, ובקורסים ו״המעש"

 התיכון", המזרח של "הניטרליזציה באימפריאליזם",
 "סוציאליזם", ברית־המועצות", כלפי "האוריינטציה

 ליתר עתה זכו - ״מדינה״ ״דת״, ״לאומיות״,

 בתוך ערים לוויכוחים עילה ושימשו התעניינות

 למפלגה; יהיה צביון איזה לקבוע צורך היה השורות.

 הרוב אצל שנסתמן סוציאליסטי, במשטר יבחרו האם

 המפלגה על יהיה שמא או ילין־מור? נתן דגל ובו

 החובק הלאומי, בצביון ובראשונה בראש להתמקד

 היהודי, האדם של החברתי השחרור את ממילא בתוכו

 של הסוציאליסטית בדיאלקטיקה לדבוק צורך ללא

 משטר אלדד? ישראל ד״ר שגרס כפי הפועלים, מפלגות

 הפונה משטר כנגד ישראל, מקורות על המבוסס

 מרקס? תורת או משה תורת ליהדות? הזרים למקורות

 בסיסית בהירות אי יאיר? תורת את מגשימה תורה איזו

הערבית. הבעיה כלפי לח״י בעמדת גם שררה

 אחר גישושים החלו מבוכה. השתררה בשורות

 אנשי מפלגה. להקמת פוליטיים שותפים מציאת

כנה למשח הציע ילין־מור הכזיבו. העם" "תנועת 228



 .1949 ברנדוט, רצח בעקבות שנאסרו לשניים חנינה מתן לאחר בתל־אביב, בבית־העם לח״י יוצאי עצרת
שמואלביץ ומתתיהו ילין־מור נתן שמיר, יצחק אלדד, ישראל ד״ר מימין:

 הלה אך ולח״י, אצ״ל ה״הגנה", מיוצאי מפלגה להקים

בשלילה. השיב

 ישראל מדינת הקמת לאחר שהתרחשו המאורעות

 מסגרת להקים אפשרו לא בעיצומה שהייתה והמלחמה

 ברנדוט. של להורג להוצאתו עד חדשה, פוליטית

 בחוץ ששרדו לח״י חברי רוב נאסרו ההתנקשות לאחר

 הסוהר בתי נתמלאו ושוב לצה״ל, הכללי הגיוס לאחר

לח״י. באנשי

 מתתיהו ילין־מור, נתן היו הנאסרים בין
 אלדד ישראל לח״י. מחברי וטובים ורבים שמואלביץ

 אנשים קומץ עם להסתתר הצליחו שמיר ויצחק

להנהגה. נאמנים שנשארו

 בנסיבות לחשוב מציאותי זה שאין ברור היה

 האנשים, ומאסר בברנדוט ההתנקשות לאחר הקיימות,

 המכוננת. לאספה בבחירות שתשתתף מפלגה קיום על

 לחדול" או "לחיות השאלה כאשר כן, פי על אף

 האופציה נבחרה חריפותה, בכל הפרק על הועמדה

 הצלחה נוספת: מכרעת סיבה והייתה הראשונה.

 עשויה בפתח, שעמדו המכוננת, לאספה בבחירות

 ילין־מור של המיידי שחרורו את להבטיח הייתה

החברים. שאר שחרור את גם ואולי מהמעצר

 המפלגה צריכה הייתה שעליה הראשונה המשוכה

 החוק לפי הדרושות חתימות, איסוף הייתה להתגבר

 נתגלה החתימות נאספו כאשר הרשימה. הגשת לצורך

 הבחירות בוועדת עוינים שגורמים החברים לתדהמת

 לח״י אנשי השתתפות את למנוע שרצו המרכזית,

 נכונים, לא טפסים המפלגה לנציג מסרו בבחירות,

 האחרון היום לפני ערב נדחתה שקבלתם פסולים,

 דוד של תושייתו בזכות ויתרו. לא החברים להגשתם.
 מחלקת על גם בלח״י אחראי שהיה )עלי(, שומרון

 הטפסים על החתימות כל "הועתקו" )זיופים(, התיעוד

 ועדת על־ידי כחוק ונתקבלו הוגשו ואלה הנכונים,

הבחירות.

 תש״ט בטבת לכ״ד נקבעו הבחירות דחק. הזמן

 להקמת כיאות להתארגן זמן די נותר לא (.25.1.1949)

 בחירות עריכת לרבות מכך, המשתמע כל על מפלגה

 לכנסת. מועמדים ובחירת המפלגה למוסדות פנימיות

 לא מעולם ולמעשה במחתרת, שוב שהיה לח״י, מרכז

 "מפלגת בשם למפלגה לקרוא החליט לפעול, חדל

 לעשות ובצבא בחוץ שנותרו לחברים והורה הלוחמים",

 שמינו הם ושמיר אלדד הבחירות. מסע ארגון למען

 האותיות נבחרו לרשימה הבחירות. מערכת מנגנון את

 ילין־מור, נבחרו לכנסת הראשיים כמועמדים ט״ו.

 ברשימה. נכלל לא שמיר כדון; וגאולה אלדד שמואלביץ,

 מיד, שוחרר ילין־מור אחד. במנדט זכתה המפלגה

הכללית. החנינה חוק בעקבות שוחררו העצירים ושאר



 אלא קיימת. לעובדה הייתה "הלוחמים" מפלגת

 מובטח היה לא הצעירה המפלגה של הפוליטי שעתידה

 משרדים, היו לא נבחרים, מוסדות היו לא וכלל. כלל

 הדעות חילוקי זאת, לעומת מאורגנים. סניפים היו לא

טובה. חלקה כל לאכול המשיכו

 דחופים: צעדים כמה על החליט המפלגה מרכז

 הוועידה כינוס הראשונה, לוועידה ובחירות כללי כנס

 בכ״ה התקיים הראשון הכנס לכנסת. מועמדים וקביעת

 (,24-25.2.1949) תש״ט יאיר( של הירצחו )יום בשבט
בתל־אביב. מוגרבי בקולנוע

 שכלל סעיפים, שמונה בן מצע הוכן הכנס לקראת

 למלחמה ממחתרת המעבר בתקופת לח״י רעיונות את

 מלחמת נושא מטרה; הסעיפים: ואלה פוליטית.

 מדיניות ישראל; מדינת הצבא; ישראל; רוח החירות;

 הבדלי נתגלו בכנס מיעוטים. חוץ; מדיניות פנים;

 ילין־מור לח״י, מנהיגי שני בין ששררו ההשקפות

 להתחולל שעתיד החריף המאבק את ובישרו ואלדד,

בוועידה.

אלה: החלטות התקבלו בכנס

 על־ שנכבשו שטחים על הוויתורים נגד למחות •

צה״ל; ידי

 ולהילחם ארץ־ישראל של ביתורה עם להשלים לא •

האמצעים; בכל הארץ שלמות למען

 של בירתה את המזרחית, לרבות בירושלים, לראות •

ישראל;

צה״ל; לחיילי הערצה ברכת לשלוח •

 תמכו אשר והארצות העמים לכל ברכה לשלוח •

 חופשית לעלייה תקווה ולהביע ישראל במלחמת

לארץ;

 בנייטרליות לתמוך אימפריאליזם, לכל להתנגד •

 חופש שוחרי עם אחת ברית תוך ישראל, מדינת של

העמים;
 לאספה היבחרו לרגל התנועה נציג את לברך •

המכוננת.

 בחירות עם הוועידה, צירי 121 נקבעו הכנס בסוף

.1949 במרס 5 ביום השלמה
 י״ט- בימים התכנסה הלוחמים" מפלגת "ועידת

 בה ניטש כצפוי, (.20-27.3.1949) תש״ט באדר כ״ה

 ילין־מור בראשות הסוציאליסטי, האגף בין מאבק

 תנועה להקים שביקש אלדד, תומכי לבין ושמיר,

 האידיאולוגיה בסיס על מצומצמת "חינוכית־לאומית"

 השתנות עם המונית למפלגה תהפוך אשר לח״י, של

 בעלת במפלגה דגלה חברים של קטנה קבוצה התנאים.

מרקסיסטי. צביון

 וחבריהם, שמיר ילין־מור, הצעת הרוב, הצעת בעד

 שלושה־עשר, הצביעו נגדה ותשעה; ארבעים הצביעו

 שנתקבלו הרוב בהחלטות נמנעו. וחמישה ועשרים

היתר: בין נאמר,
 לאומית שחרור תנועת היא "הלוחמים" מפלגת •

 העברי העם של המלאה לחירותו הלוחמת

השלמה; במולדתו

כולה; ארץ־ישראל שחרור •

הארץ; על העם של האדנות קיום •

 על לאומית בעלות של סוציאליסטי משטר הקמת •

הייצור; ואמצעי הארץ אוצרות כל

 מלחמת עם הלאומית השחרור מלחמת זהות •

 הנושא שהוא הפועלים, מעמד של המעמדות

השחרור; מלחמת של העיקרי

 להתארגנותו יחידה כמסגרת הכללית ההסתדרות •

העברי; הפועל של

סוציאליסטי; בסיס על ממלכתי כלכלי תכנון •

 העם של והעצמאות החירות אויב האימפריאליזם •

 בסיס על השכנות הארצות עם ידידות ברית העברי,

 האימפריאליזם מעול וחברתי לאומי שחרור

 שלטון מכל התיכון המזרח של ונייטרליזציה

משעבד.

 שלא הודיעו אך נגד, מלהצביע נמנעו המיעוט אנשי

 - מוסדות שלושה נבחרו התנועה. במוסדות ישתתפו

 כיו״ר נבחר ילין־מור נתן ועדות. מועצה, מרכז,

 אחרי שלה. הכללי כמזכיר שמיר ויצחק המפלגה,

 ונשכרו נרכשו סניפים; להקים ניסיונות נעשו הוועידה

 פינסקר ברחוב מוקם הכללית המזכירות משרד משרדים.

 בנגב התיישבות נקודת להקים הניסיון בתל־אביב. 2

 אלדד קבוצת גברו. במפלגה הדעות חילוקי נכשל. -

 הקבוצה אנשי מתחו ובירחון "הסולם", ירחון, הוציאה

 בקבוצה ראתה אשר התנועה, הנהלת על מתמדת ביקורת

 שפרשה אחרי התנועה. נגד משמעת והפרת חתירה

 הצלחה ללא להתמודד המפלגה ניסתה המיעוט קבוצת

 בסופו תש״ט-תש״י. בשנים שהחריפו הדעות חילוקי עם

 ואחר המפלגה לשיתוק הדעות חילוקי הביאו דבר של

 השנייה, לכנסת בבחירות להתמודד לא להחלטה כך

.1951 ביולי 30ב־ שנערכו
 של מייסודם "הלוחמים" מפלגת על הקץ בא כך

ישראל". חירות "לוחמי

 - הבריטית הלייבור מפלגת

איץ־ישראל בשאלת המפלגה מדיניות
 מלחמת־העולם בתום באנגליה, הכלליות הבחירות ערב

 לחולל הבריטית "הלייבור" מפלגת הבטיחה השנייה,

 "הספר את לבטל - ארץ־ישראל בשאלת יסודי מפנה
 המלך. דרך על הציונות את ולהעלות 1939 משנת תלכן״

שנוסח המפלגה, במצע לארץ־ישראל הנוגע בסעיף 230
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בבחירות למפלגת־העבודהגדול ן ו ח צ :
חדשה ממשלה לדהרכיב הוזמן אטלי - התפטר. צ׳רצ׳יל־״ - .640 מבין מנדטים 390 [יבלה

שנבחרו יהודים

 האגגל
להרני

מפלגות ריבוי נגד הבריטי העם

ייvr ™5* 1בי

בארץ אתמול

 של גיה■ מזחון נסתייכו ממגליה לפרלםגס הבחירחז
 הממשלה □י*ס :יד 7 ש יד זרג הגיש ואפס מבודד. פפדגת

 גהבקס אסלי יהלך התפסרותו את >*»! סנת מאז גלית י—
חדשת פסדה3 ביב ׳.»

=»r תמאות ־.״־־ ג cs״r מדנה ת;—חגו׳ סז ■דד 
 דו<»3 3ראיי3’» דאוכ-ס זיבראדיא ״•. 8ר;־5ע m. העבודה
 « 1 דאוס• ־,■״'«■־. j 8בר5?•סתי j «• י .א. : תדזייס

נקגןי. »לא •:s.'“ ״ עד איי

 אטלי הודעת
החדשה הממשלה מדיניות על

□ היודבר

 ואושר (Hugh Dalton) דלטון יו על־ידי 1944 בדצמבר

 על־ידי והן המפלגה של הפועל הוועד על־ידי הן

 לעלות רבים ליהודים לאפשר יש כי נאמר כולה, הוועידה

 חילופי ולבצע לרוב, בה שיהפכו כך לארץ־ישראל

 הארץ מן להתפנות הערבים עידוד באמצעות אוכלוסין

אחר. במקום ויישובם אדמתם בעד פיצוי תמורת

 1945 ביולי 5ב־ בבריטניה לפרלמנט הבחירות
 צ׳רצ׳יל מכריע. רוב ה״לייבור" למפלגת העניקו
 - החדש הממשלה לראש מקומו את לפנות נתבקש

 את העלה ה״לייבור" מפלגת ניצחון אטלי. קלמנט

 קיצוני לשינוי ציפיותיו ואת העברי היישוב תקוות

 הלבן", "הספר ביטול - הבריטית הממשלה במדיניות

 העברי היישוב והולכת המונית עלייה התרת

 גם שותפות היו אלה ולאשליות לציפיות לעצמאות.

ה״הגנדו". מפקדת וגם הציונית ההנהגה
 1945 אוגוסט בסוף כבר מהרה. עד באה האכזבה

 ממשלת כי המרה, האמת על היהודית בסוכנות עמדו

 לבחירות. שקדמו ההבטחות לכל מתכחשת ה״לייבור"

 ממשלתו כי מפורשות הודיע בווין ארנסט החוץ שר

 את ולפתוח הלבן" "הספר את לבטל מתכוונת איננה

 בים הבריטי הצי להפך, יהודים. בפני הארץ שערי

 ארץ־ חופי על ההסגר את להחמיר נצטווה התיכון

 למנוע נצטווה בארץ שחנה הבריטי והצבא ישראל,

 מחנות מניצולי מעפילים החוף על להעלות ניסיון כל

ההשמדה.

 "הספר מדיניות מהמשך והאכזבה ההתפכחות

 ההנהגה את הביאו ה״לייבור" ממשלת של הלבן"

 בנחיצות להכרה ה״הגנה" מפקדת ואת הציונית

 ארגוני בין פעולה שיתוף תוך בבריטים, המזוין המאבק

 "תנועת ולהקמת ולח״י, אצ״ל ה״הגנה", המחתרות
העברי". המרי

ברמת־יאיר לח"׳ יחידות מפקד

 לח״י יחידות מפקד נערך (29.5.1948) תש״ח באייר בב׳
 זה מפקד לצה״ל. הצטרפותן טרם רמת־יאיר במחנה

 מן לח״י לוחמי של עלייתם את גם למעשה סימל

 הדרכים זה. את זה הכירו לא רובם אז עד המחתרת.

 ברחבה אדם. מרוב הבוקר מאז המו ברמת־יאיר לבסיס

 פרטיהם את הלוחמים מסרו ולידם שולחנות עמדו

האישיים.

 הכין שיינקמן(, )יעקב בן־אברהם המפקדים, אחד

 הסתדרו וסמליהן מפקדיהן על היחידות המסדר. את

 מכונית על חי״ת. האות במבנה הידיים רחב במגרש

 הדגל, להנפת תורן נקבע מהבריטים שהוחרמה צבאית

הפלוגות. ממפקדי כבוד משמר הוצב ולידו

 מרכז חברי להופעת מוכן הכול היה 11:00 בשעה
 שמיר( )יצחק מיכאל שלושה. - מלא בהרכב שוב לח״י,
 לאחר מפריס, לכן קודם אחדים ימים אך ארצה הגיע

בקניה. העצירים ממחנה בריחתו

 הדגל המסדר. את קיבלו המרכז חברי שלושת

 הורד הדגל אלמונים". "חיילים לח״י, המנון הושר הונף.

 זכר ואת יאיר של זכרו את העלה אלדד התורן. לחצי

המחתרת: במלחמת שנפלו הלוחמים
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 הוליד אשר הפלדית. בנפשו אותנו יצק אשר

הקדוש. בדמו אותנו
 דמם את נתנו אשר לוחמיו תלמידיו כל את וזכור

 לרעב, גופם את קידשו אשר המולדת, חירות על

לגרדומים. לכדורים, לעינויים,

לעורקינו. פתוחים עורקיהם

בדמנו. זורם דמם

 בוערת. בנו אשר האש הם ומותם גבורתם חייהם,

אויבים. תשרוף זו אש
 בלבה אשר שלישי מקדש של בלבו תיקד זו אש

החופשית. ירושלים של

ישראל. מלכות של בלבה אשר

יאיר. של האש זו

 נתנו אשר ישראל חירות לוחמי כל של האש זו

 הקודש. במלחמת הטוב דמם את נותנים ואשר

נפלו. אשר הלוחמים כל ואת יאיר את זכור

 שלוש השמים לעבר נורו היזכור דברי קריאת בגמר

 ובכובע צבא במדי לוחמים של מרוביהם אש, אלומות

מור(: ילין )נתן גרא הביא היום" "פקודת את פלדה.
 עתה עמנו, בתולדות חדש פרק נפתח היום

 "חיילים היינו ... העתיד אל עינינו נשואות

 ... ברורה מלחמתנו מטרת ... אותה לכבוש רוצה

 מצרפים אנו כן על לכול, גלוי הערבי האויב היום

 הוא מולדת המושג ...זו למלחמה כוחותינו את

 אדמת על משתנים. אינם וגבולותיה קבוע, ערך

 המלחמה בשלבי ... מוותרים אנו אין המולדת

 ביחידות לקרב לצאת נצטרך לפנינו העומדים

 ... בגדודים ואף ופלוגות, מחלקות יותר, גדולות

 כל לנצל יש הצבא. הוא חדש, בית־ספר לנו נוסף

 התועלת את זה מבית־ספר להפיק כדי אפשרות

 תהיה בצבא, תרכשו אשר זו, תורה ביותר. הגדולה

 למלחמה בעתיד, המלחמה למען חשוב נשק כלי

... כולה המולדת לשחרור הסופית,

 על המרה הבשורה הגיעה בו ביום כאן התאספנו

 האויב. בידי העתיקה ירושלים של כיבושה

 של כוחו עדיפות בגלל רק לא נגרם זה כישלון

 ... בירושלים ה״הגנה״ הנהגת גם אשמה האויב.

 קודש את ולשחרר החומה את לפרוץ היה אפשר

 בדם נסיר הזאת החרפה את ...הלאומי קודשנו

 מי ... בירושלים לוחמינו זאת יעשו האויב.

 כולה. במולדת ישלוט - בירושלים שישלוט

לוחמים,

אנו לקרבות, צאתכם בטרם הזה, המסדר את

לצה״ל לח״י אנשי של גיוס מסדר

 את פושטים אתם היום מדים. בלי אלמונים"

 מעל הדגל אולם מדים. ותלבשו אלמוניותכם

 ואמת נשתנתה. לא המטרה יוחלף. לא ראשנו

 המוות..." רק ישחרר "משורה יאיר: דברי הם

 התנועה, בשליחות למלחמה יוצאים אתם

 ישראל מדינת של הצבא בשורות העם, בשליחות

 או במולדתנו השולט זר כוח כל הוא האויב ...

החוף. בשפלת מקיימים

 חירות לוחמי תנועתנו, אולם יישפך. עוד דם הרבה

 על ההיסטורית המערכה את לסיים תזכה ישראל,

 הרי על ניצחון במצעד והמולדת העם גורל

 ומחלליה. משיקוציה המטוהרת ירושלים,

המוות! רק ישחרר משורה

המרכז



בלח"׳ המפקדה

 ארגון המשיך הלאומי, הצבאי הארגון של כמסורת

 הלאומי הצבאי "הארגון הראשון, בשמו לח״י

"מפקדה". על־ידי מונהג להיות בישראל",

 מחברי נגזרה לח״י של הראשונה המפקדה

 הפילוג. ביום יאיר אל שהצטרפו אצ״ל של המפקדה
 )פטרליץ(, קלעי חנוך )יאיר(, שטרן אברהם היו אלה
 וחיים חייכמן אהרן לובינסקי. וחיים )דם( חייכמן אהרן

 וכנימין הפילוג, אחרי קצר זמן לאצ״ל חזרו לובינסקי
המפקדה. לחבר נתמנה זרעוני

 יאיר בין דעות חילוקי נתגלעו יאיר שנרצח לפני

 טעם שאין סברו אשר זרעוני, ובנימין קלעי חנוך לבין

 למאמץ לעזור ויש המלחמה בעת בבריטניה להילחם

 הארגון, את עזבו השניים היטלר. נגד הבריטי המלחמה

 פרושי, יומך זטלר, יהושע חדשה: מפקדה והורכבה
ויאיר. אליאב יעקב צלניק, יצחק

קלעי חנוךלובינסקי חיים

בדצמבר 2ב־ נעצרו זטלר ויהושע ברושי יוסף

לשלושה. צומצמה שוב והמפקדה ,1941

בינואר 18ב־ נערכה האחרונה המפקדה ישיבת

 אליאב יעקב צלניק, יצחק יאיר, בה והשתתפו ,1942

 נפצעו אליאב ויעקב סבוראי משה סבוראי. ומשה

 בינואר 24ב־ בתל־אבים 30 דיזנגוף ברחוב ונעצרו

 קצר זמן לבולשת עצמו את הסגיר צלניק יצחק .1942

יאיר. של הירצחו לאחר

 )"מיכאל"(, שמיר יצחק על־ידי לח״י שיקום עם

 את הנהיג ,1943 בשלהי מזרע ממחנה בריחתו לאחר

 ילין־ נרגן שמיר, יצחק חברים: שלושה בן "מרכז" לח״י
אלדד. וישראל מור

מאליו. עתה התבטל "מפקדה" המונח

 במזרח הבריטי הצבא של הראשית המפקדה

חבלה תכנון - התיכון

 באיסוף הוחל 1946 בשנת במצרים לח״י סניף ארגון עם

 פעילות במהלך חשובים. בריטיים יעדים על ידיעות

 המפקדה בניין של ותכניות ידיעות נתקבלו האיסוף

 ששכן התיכון, במזרח הבריטי הצבא של הראשית

 לח״י חבר היה הידיעות מקור בקהיר. העת באותה

 ביחידה אז ששירת ניל״י, מקבוצת אחרנסון, אלכסנדר

 המפקדה. של בניין אותו בתוך שנמצאה בריטית

 במצרים, לח״י ראש אליאב, ליעקב סיפק אהרנסון

 תכולתם, כל על והמשרדים הבניין של מפורט תרשים

 המידע על בהסתמך וסדריה. העבודה הליכי על ומידע

 להכניס יהיה שאפשר הוחלט והמדויק, המפורט

 מעיל או חבלה חומרי של מזוודה קושי ללא למפקדה

 בחצר שנמצא הנפץ וחומרי הנשק במחסן להניחם נפץ,

 בעולם הדים להכות העשוי גדול נזק לו ולגרום הבניין,

 הוכנה ימים חודש של מאומצת עבודה לאחר כולו.

 ומחסן הואיל המפקדה. פיצוץ של מפורטת תכנית

 הראשי הצבא המפקד של משרדו קיר עם גבל הנשק

 גם אלא הבסיס, את להרוס רק לא סיכוי היה הבריטי,

 כי התברר המזל לרוע עצמו. הראשי במפקד לפגוע

 התיכון מזרח בארצות למסע יצא הראשי המפקד

 אלא ישוב ולא לאנגליה לצאת עתיד הוא מכן ולאחר

חודשיים. כעבור

ביצועה. נתאפשר לא מכן ולאחר נדחתה, הפעולה

הצבאי המצב

 הבריטי השלטון הכריז (1.3.1947) תש״ז באדר ט׳ ביום

 בארץ־ישראל, מסוימים באזורים צבאי" "מצב על

 ומבצע "פיל" מבצע - וירושלים דן גוש את שכללו

 ביטול היה הצבאי" "המצב של פירושו היאור". "סוס

 השלטון והעברת האזרחיות הרשויות של סמכויותיהן

הצבא. לידי התחומים בכל

 היו הצבאי" "המצב הכרזת מטרות שהתברר, כפי

 להפנותו כדי העברי היישוב על כלכלי לחץ שתיים:

 של הארגונים מנהיגי ולכידת "הטרוריסטים", נגד

 שאין ולעולם לציבור להוכיח כדי זאת כל המחתרות.

 בפעולות עליהן להתגבר ואפשר דיין חזקות המחתרות

מדיני. נזק וגם פיסי נזק גם להן ולגרום נמרצות
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 מלחמה להשיב ואצ״ל לח״י החליטו הצבאי", "המצב

 לח״י של הלוחמת החטיבה שמפקדי לאחר שערה.

 סביב שהוטלה הכיתור טבעת את לפרוץ הצליחו

 ברחבי והתפוצצויות התקפות של בשורה הוחל הערים,

 של להפסקתו עד הפסק ללא נמשכו אשר הארץ,

הצבאי". "המצב

1947 וברן, פיאט עם בריטית עמדה

 ובלשים שוטרים חיילים, אלף כמאה אז שהו בארץ

 שהיו האזורים כבישי את הציפו מרביתם בריטים.

 בני־ רמת־גן, תל־אביב, רחובות ואת הצבאי" ב״מצב

מירושלים. וחלקים פתח־תקווה ברק,

 כוחות פעלו להם ומחוצה האלה האזורים בתוך

 הועפו צבאיות מכוניות מקום. בכל ואצ״ל לח״י

 השומה משרד פוצץ הותקפו, צבאיים מחנות לאוויר,

 הצבא ומשמרות משטרה מכוניות בחיפה. הממשלתי

 המשטרה מחנה הותקף בשרונה בירושלים. הותקפו

 חיילים הכבישים. על נורו משוריינים שיירות הניידת.

 מן הורדו דלק רכבות בפרדס־חנה, בקולנוע הותקפו

 בכל ערב בכל חובלו הברזל מסילות והוצתו. הפסים

 במועדון חיבל לח״י של הבריטי הסניף הארץ. רחבי

 הצבאי" "המצב תוצאות בלונדון. המושבות משרד

 ובנפש. ברכוש רב נזק וגרמו חמורות היו האויב עבור

 הנזק ונפצעו. נהרגו בריטים ושוטרים חיילים עשרות

מזערי. היה המחתרת לארגוני שנגרם

 יום חמישה־עשר ובוטל נכשל, הצבאי" "המצב

תחילתו. לאחר

ב־ לח"׳ פעילות - מצרים
 לארץ. בחוץ לח״י של הראשון הסניף הוקם במצרים

 בצבא חייל גפנר, בנימין על הוטל הסניף ארגון

 שמיר יצחק של בריחתו לאחר ,1942 בסוף הבריטי,

 נפרסה מהרה עד במזרע. המעצר ממחנה )מיכאל(

 לח״י, אנשי של רשת במצרים הבריטי הצבא ביחידות

 נשק מעבירים היו במדים חיילים ותיקים. בעיקר

 "החזית" גיליונות את והפיצו לארץ ממצרים ותחמושת

 ושם פה נפשות. עשה החומר היהודים. החיילים בקרב

חדשים. חברים הצטרפו

 כדי מצרים את יחידתו עם גפנר עזב 1943 ביוני

 ובהמשך בסיציליה בעלות־הברית בפלישת להשתתף

 כראש סמכויותיו גרמניה. בשטח קומנדו בפעילות

 בחיל ששירת )גלילי(, כיטנר ליוסף הועברו לח״י סניף

 מורשציק, שאול הורוביץ, גרשון עזרו לידו האוויר.

 גרוסברד, רות ליבוביץ, עדה תבואה, יפה קהתי, עמרם

 כולם ואחרים, שלם אריה פיינברג, צבי וינדמן, עמנואל

 1944 בשנת נהרג פיינברג צבי הבריטי. בצבא חיילים
 נאמר בריטי קצין על־ידי שנמסרו בעדויות במצרים.

ללח״י. עוינים יהודיים גורמים בידי נהרג פיינברג כי

 מוין, בלורד ההתנקשות תוכננה זו בתקופה

 בהכנות הבריטים. על קשה מכה הנחית שביצועה

 הקהילה מקרב שגויסו מקומיים חברים גם השתתפו

 ביה־ ואליהו חבים אליהו ביצעו הפעולה את היהודית.

 הארץ. מן למצרים שנשלחו לח״י חברי שני צורי,

 למחתרת ובשליחתו נשק ברכישת גם עסקו השניים

בארץ.

 הבריטי התושב השר מוין, בלורד ההתנקשות אחרי

 ובית־צורי, חכים של תלייתם ולאחר התיכון, למזרח

 מעצרו עקב זאת במצרים. לח״י פעילות זמנית הופסקה

 לבולשת גילה אשר לח״י, אוהד סדובסקי, רפאל של

 הפעילים. המחתרת אנשי רוב של שמותיהם את

 יעקם של בואו עם יותר, מאוחר התחדשה הפעילות

 תאי הוקמו ביוזמתו .1946 בתחילת למצרים אליאב

 בנשק אומנו ואנשיהם ובקהיר, באלכסנדריה מחתרת

 להפוך הייתה הכוונה לח״י. של הרעיון ברוח וחונכו

 במצרים לפתוח כדי מבצעיות, ליחידות אלה תאים

 כוחות את לעורר וגם הבריטים נגד שנייה חזית

 למלחמה אהדה גילו אשר במצרים, הלאומיים השחרור

בבריטים. לח״י של

 מפגשים בקיום הכרוכים הקשיים על להתגבר כדי

 בית־ספר באלכסנדריה הוקם אימונים, מקום ובמציאת



 המחתרת אנשי היו בו והתלמידים המורים שכל לשפות

 המפקדה בניין את לפוצץ תכנן אליאב ואוהדיה.

 נשק טכניות. מסיבות שנדחה מבצע בקהיר, הראשית

 בדואים מידי שנרכשו חבלה חומרי של גדולה וכמות

 ה״הגנה" אנשי עם פעולה בשיתוף לארץ, הועברו

 בריטית מלחמה אניית של פיצוצה תוכנן כן במצרים.

נכשל. הניסיון אך ההעפלה, נגד שפעלה

 עמיקם, הרצל גם מסוימת תקופה פעלו במצרים
 לאירופה שהועברו לפני גור, ויהודה שומרון צפוני

 מיוחדים שליחים למצרים נשלחו כן ולארצות־הברית.

 אליאב. של עוזרו ששימש דגני, ברוך היה מהם שאחד

 בשנה ארצה ושב מאסר שנות לחמש ונידון נעצר הוא

 ונאסר פעל אתו ישראל. מדינת קום לאחר השנייה

 שהיה בקהיר, מיוחסת יהודית למשפחה בן אגיון, משה

 בשנת ארצה עלה הוא המקומי. הנוער בקרב פעיל

עונשו. את שריצה לאחר 1951

 לצרפת, אליאב והעברת הפעילים של מעצרים עקב

 לח״י איש כהן, אהרן 1947 בתחילת למצרים נשלח

 הסברה פעילות לקיים ניסה אשר ערבית, דובר ותיק,

 חכים אליהו של שזכרם המשכילים הערבים חוגי בקרב

 ההחלטה לאחר אך בקרבם. רענן היה בית־צורי ואליהו
 המשטר ראשי פתחו 1947 בנובמבר 29ב־ באו״ם

 עברית מדינה הקמת נגד נמרצת בתעמולה המצרי

 לארץ, אפשרית פלישה לקראת הקהל דעת ולהכשרת

 והועמד נתפס הוא מצרים. את לעזוב נאלץ ואהרן

 הוא חוקיות. בלתי ויציאה כניסה באשמת למשפט

 אירופה דרך ארצה ושב 1950 במאי ממאסרו שוחרר

חדש". כ״עולה

 מלחמת פרוץ עם התפרק במצרים לח״י סניף

לארץ. הזמן במשך הגיעו וחבריו העצמאות,

 - (1969-1882) הרולד מק־מ״כל
התנקשות ניסיון

 הטרידה עדיין )יאיר( שטרן אברהם רצח אחרי שנתיים

 יאיר של דמו כי העובדה לח״י אנשי של מנוחתם את

 הארץ. את ועזב ניצל מורטון, הישיר, רוצחו ניקם. טרם

 העליון, הנציב היה האמתי הרוצח לח״י בעיני אך

 מטרה עשוהו כאחד ושמו תפקידו מק־מייכל. הרולד

לח״י. של לפעולות העדיפויות סדר בקביעת ראשונה

 הייתה בארץ הבריטי הממשל בראש לפגיעה

 והמסמל המייצג באיש פגיעה של מדינית משמעות

 היישוב על ממנו שנוא היה לא הזר. השלטון את

 הפגיעות הפשעים, הנגישות, כל יוחסו לו העברי.

 גירוש עד הלבן" "הספר מן כהונתו, בימי בארץ שאירעו

בקיבוצים. הנשק וחיפושי "סטרומה" טיבוע מעפילים,

 סמל היותו - הראשון בעוונו די היה ללח״י

 הוארכה מק־מייכל של כהונתו בארץ. הזר השלטון

 יחזור לא מק־מייכל כי החליטו בלח״י .1944 סתיו עד

 מק־מייכל של תמונתו את פרסם אצ״ל גם לאנגליה. חי

רצח". בעוון "מבוקש הכתובת ובראשה

מייכל מק הנציב של כהונתו סיום לרגל מסדר

 לוחמי של הכוונת על מק־מייכל היה פעמים שבע

 באחת ניצל. והוא מזלו לו שיחק פעם ובכל לח״י,

 ראשון יום לתפילת בבואו בו להתנקש הוחלט הפעמים

 בצינור מוקש הוטמן בירושלים. ג׳ורג׳ סנט בכנסיית

 תקלה קרתה הפעולה בשעת אך לאדמה, מתחת הביוב

 נכשל נוסף ניסיון הופעל. לא והמוקש החשמלי בחוט

 הכנסייה. מחצר המתנקשים סילוק בגלל הוא, אף

 מחופשים שהיו בחורים לנציב ארבו אחרת בפעם

 להסתלק נאלצו אך הרכבת, תחנת ליד מודדים, בבגדי

 גם בקרבתם. משטרה מכונית של עקשני סיור בגלל

 הממשלתי המדפיס בית ליד לפעולה נוספת, תכנית

 פז הזדמנות נקרתה מה זמן לאחר נכשלה. בירושלים,

 בחסות שנערך קונצרט בשעת במק־מייכל, להתנקש

 בירושלים. רוטשילד" דה "אוולין בבית־הספר אשתו

 ודוד )מזל( בנאי יעקב עבור יקרים כרטיסים שני נרכשו
 חזותם בגלל מתאימים שנמצאו )עלי(, שומרון

בא. לא הנציב אך הבריטית;

 הודעה פי על נקבע המכריע ההתנקשות יום

 למסיבת באוגוסט 8ב־ יגיע הנציב לפיה בעיתונות,

 ישבו לח״י לוחמי עשרה ביפו. שתיערך שלו הפרידה

 ליפתא של החד בסיבוב הרביעי בקילומטר וציפו

 לעבור אמורה הייתה אשר הנציב, לשיירת בירושלים

 יפו. בעיריית לכבודו הפרידה מסיבת אל בדרכה כאן

 ברוך )בני(, חכים אליחו בנאי, יעקב היו הלוחמים בין
 יעקב )הקולחוזניק(, בנטוב יעקב )אברהם(, קוטליצקי

 )זאב(, אייכנבאום דוד משה הבלונדיני(, )דב גרנק
הפעולה. מפקד בהן, ויהושע )גדעון(, ליברמן אברהם

 ישב מירושלים, ביציאה הזקנים, מושב בניין יד על
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 בית מול הראשון. התצפיתן היה הוא תהילים. פרקי

 פלאי טורי מתתיהו נוסף, בחור צפה "דיסקין" היתומות

 )עלי(, שומרון דוד האחרון, לצופה לאותת כדי )אבנר(,

 הוסווה הפעם שגם התוקף, הכוח מול הגבעה על שישב

מודדים. קבוצת בתור

 האות את מזל ראה הצהריים אחר 16:00 בשעה

 בואה על הפעולה, מפקד ליהושע, הודיע ומיד מעלי,

 תפסו כולם "היכון". פקודת נתן הוא הנציב. שיירת של

 מכונית אחריו אופנוע, קודם הגיעה: השיירה עמדות.

 מק־מייכל של מכוניתו באמצע בולשת, אנשי עם קטנה

מזוינים. שוטרים מלא טנדר השיירה ובסוף

 המתקיפים גדול. תבערה בקבוק נזרק הכביש על

 האפשר. ככל מהירה ורימונים תת־מקלעים באש פתחו

 של נהגו הכביש. על השיירה כל את כיסתה האש

 ימין ומצד בעשן חסום הכביש כי בראותו הנציב,

 אל שמאל לצד המכונית הגה את הסיט תהום, פעורה

 הראייה. שדה את שהסתיר באופן בו ונתקע ההר מצוק

 המורד בצד מחסה השוטרים כל תפסו שעה באותה

שלהם. הנשק כלי מכל התוקפים על וירו

 נפגע העליון הנציב כי משוכנעים היו הבחורים

 לעשות מה עוד היה לא החזקה. האש מעוצמת קשה

 במהירות נסוגו הלוחמים נסיגה. פקודת ניתנה שם.

 שהובילה מכונית להם המתינה שם שאול, גבעת לעבר

 והלוחמים למחסנים הוחזר הנשק ירושלים. לתוך אותם

לבסיסם. חזרו

 וכעבור בלבד, קלה פגיעה נפגע מק־מייכל

בחשאי. הארץ מן ברח אחדים שבועות

 מדיניים הדים היו במק־מייכל ההתנקשות לניסיון

 הפעם זו הרחיבו בריטניה עיתוני העולם. ברחבי

 בארץ־ישראל. המצב על הדיבור את הראשונה

 הוא בארץ מעמדם כי לבריטים המחישה ההתנקשות

 שיילחם עברי גורם יש וכי כיבוש, שלטון של מעמד

 בארצות־הברית הקהל דעת גם הסתלקותו. עד בו

 האפקט בארץ־ישראל. המצב על לראשונה עמדה

 האכזבה על פיצוי־מה למחתרת היה המדיני־הסברתי

 אחראי שהיה האיש של התחמקותו עקב שנגרמה

 בימי הזר השלטון בידי שנעשו הפשעים מן לרבים

כהונתו.

(1998-1897) גורדון מקמילן
 לויטנט־ בארץ־ישראל. בריטניה צבא כוחות מפקד

 פברואר בחודש לתפקידו מונה מקמילן גורדון גנרל

 הודיע ההיא בעת בארקר. גנרל של במקומו ,1947

 "השולחן ועידת כישלון על בווין ארנסט החוץ שר
 לידי ארץ־ישראל בעיית העברת ועל בלונדון העגול"

 האחרון הבריטי הצבא מפקד היה מקמילן האו״ם.

 הבריטים להסתלקות עד וחצי, שנה במשרתו שהחזיק

 מלחמת הגיעה כהונתו בתקופת מארץ־ישראל.

 בריטניה של פינויה את והחישה לשיא המחתרות

מארץ־ישראל.

התנקשות ניסיון - בולשת קצין מק־קונל,

 דיזנגוף ברחוב והרצח )יאיר( שטרן אברהם רצח אחרי
 חריף באורח להגיב המחתרת החליטה בתל־אביב 30

 וישראל בר־גיורא משה לח״י, חברי שני ביותר.
 תחילה השלטון: בראשי לפגוע תכנית עיבדו תבואה,

 לו שתיערך בהנחה בכירה, בריטית אישיות יהרגו

 הנציב בה וישתתפו בירושלים ממלכתית הלוויה

 הלוויה לקראת הבריטית; הפקידות צמרת וכל העליון

 וכך בהר־ציון, השיירה של בדרכה מוקשים יטמינו

 לפגיעה כמטרה השלטון. ראשי כל את יחסלו

 הממלכתית להלוויה עילה שתהווה הראשונה,

 הקצין ההיא, בעת המשטרה מפקד בסגן בחרו הנכבדה,

 למוות שנידון מאחר מאירלנד שברח אירי מק־קונל,

הרפובליקאי. הצבא על־ידי

 למכוניתו מתחת בר־גיורא משה התגנב אחד לילה

 תחת שלו החווילה במוסך שעמדה מק־קונל, של

 הבוקר שבאותו אלא גדול. מוקש בה והטמין שמירה,

 נהגו אלא המוסך מן המכונית את הוציא מק־קונל לא

 שלא נהגו, אלא האנגלי המפקד לא נהרג כך הערבי.

המוקש. כוון אליו

 וכך ממלכתית, להלוויה זכאי היה לא כמובן הנהג

 בארץ־ישראל הבריטית הצמרת 1942 בשנת ניצלה

 )יאיר(, שטרן אברהם רצח על לח״י של הנוקמת היד מן

ז׳ק. וזליג אמפר אברהם

"המרד"
 בגין, מנחם של בפיקודו אצ״ל, של מיוחדת הצהרה

 "המרד" הכרזת (.1.2.1944) תש״ד בשבט בז׳ שפורסמה

 המלחמה את באצ״ל לחדש ההחלטה את לפרסם נועדה

 על־ידי שהופסקה מלחמה הבריטית, באדמיניסטרציה

השנייה. מלחמת־העולם תחילת עם רזיאל דוד

 העברי היישוב של תרומתו את ציין שהכרוז לאחר

 התנכלות את השואה, זוועות את המלחמתי, למאמץ

 ואת הלבן" "הספר גזרות את יהודים, להצלת בריטניה

 העברי העם כלפי בהתחייבויותיה בריטניה של בגידתה

 בין הנשק שביתת הפסקת על ההודעה באה -

 והכרזת היהודי העם לבין הבריטית האדמיניסטרציה

בשלטון. מלחמה

 ארץ־ על השלטון את מיד למסור בכרוז דרש אצ״ל

 תקים (1) אשר זמנית, עברית ממשלה בידי ישראל
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 תנאים תיצור (3) לארץ־ישראל; אירופה יהדות

 אומות עם ברית תכרות (4) העולים; של לקליטתם

 גרמניה; נגד המלחמה בהגברת בעלות־הברית

 צרפת ארצות־הברית, בריטניה, עם ברית תציע (5)

 ממשלה של בריבונותה שתכיר חופשית אומה וכל

 האומה בחיי התורה קודשי את תשריש (6) עברית;

 עבודה המדינה אזרחי לכל תבטיח (7) המשוחררת;

 של אקסטריטוריאליות על תכריז (8) סוציאלי; וצדק

 מלא זכויות שיווי תעניק (9) הקדושים; המקומות

הערבית. לאוכלוסייה

 השלטון נגד אצ״ל פעולות החלו ואילך מכאן

 ארץ־ישראל לפינוי עד נפסקו שלא בארץ, הבריטי

ישראל. מדינת והקמת

לאומית מרות

 היישוב מוסדות הנהגת תבעו הלאומית" "המרות בשם

 ואת פרישתם את להפסיק ולח״י אצ״ל מאת וה״הגנה"

 הכרעת את עצמם על ולקבל העצמאיות פעולותיהם

 )"הטרור"( המלחמה פעולות כי היו נימוקיהם הרוב.
 לעניין חמור מדיני נזק מסבים המחתרת ארגוני של

 למען הציונית ההסתדרות הנהלת ובמאבק הציוני

 מעשה טענו, שני, מצד העברית. המדינה הקמת

 המשטר עקרונות את הנוגד מעשה הוא המיעוט

 הרוב להחלטות להישמע חייב והמיעוט הדמוקרטי,

אתן. מסכים אינו אם גם
 וכפרו וכול, מכול אלה טענות דחו בלח״י

 רק העם. בשם לדבר היישוב מוסדות של בסמכותם

 טענו - הדמוקרטיה בשם לדבר יכול ריבוני שלטון

 להטיל רשאי ריבוני־לאומי שלטון רק לח״י. אנשי

 לקבל חייב העם ריבוני־דמוקרטי ובשלטון מרותו, את

 אין ישראל לעם אבל הלאומית. והמשמעת המרות את

 אינו והעם זר, שלטון של הוא השלטון ריבוני. שלטון

 פעולה המשתף פנימי שלטון של מרותו את לקבל חייב

 מקום בשום כי הייתה לח״י טענת הזר. השלטון עם

 עם הפעולה משתפי מרות את עמים קיבלו לא בעולם

 פטן שלטון מרות את קיבל לא הצרפתי העם האויב.

 את קיבלה לא שם המחתרת תנועת בוגד. בו וראה

 האומות, בחיי רגעים יש וישי. של הלאומית המרות

 לאומיות תנועות או הצבא של עיוורת שמשמעת

 העדיפו וחבריו גול דה לאומי. לחטא להם תיחשב

 העליון האינטרס את ולשרת מצפונם לקול להישמע

מיעוט. היו שהם פי על אף מולדתם, של

 לשיתוף מרות לנסיגה? מרות לכניעה? מרות

 אבל בלח״י; אמרו - לא! הזר? השלטון עם פעולה

 המלחמה בראש שתתייצב לאומית להנהגה מרות

 בראש יעמוד בן־גוריון אם כן! - המולדת לשחרור

 עצמם על יקבלו לח״י אנשי הלאומית, החירות מלחמת

 גם בוודאי וכך אתו, אחד שכם ויילחמו מנהיגותו את

אצ״ל. אנשי

 ביטוי לידי באה המרות בעניין לח״י של זו עמדה

 הבריטי, הפינוי לקראת למעשה, הלכה שאת, ביתר

 .1947 בנובמבר 29ב־ דואו״ם עצרת החלטת לאחר
 תש״ח: )ג׳( מכסלו ס״ט בגיליון ב״המטש" נכתב וכך

 ורק אך בנשק לוחמת מחתרת תנועת היותנו ...

 רבה עוד ואם הזר. השלטון הזר, האויב כלפי

 רב זמן עוד ואם העברי; החזון להגשמת הדרך

 אמצעים במאות האימפריאליזם כאן ישלוט

 את אנו ומקבלים אנו מכירים - ומוסווים סמוים

 קיבלנו ולא הכרנו לא העברית. העצמאות מרות

 בצל שחסו השונות, ההסתדרויות של מרותן את

הבריטי. השלטון

 עברי שלטון של מרות אנו מקבלים אנו, מכירים

ממש.

בממשלה. נכיר בסוכנות, הכרנו לא

 במוסדות הכרנו לא בצבא. נכיר ב״הגנה", הכרנו לא

 משטרה בריטי, שלטון של בחסותם שנבחרו

 דיבור, חופש היה כשלא בריטית, ובולשת בריטית

עבריים. כלא ובתי עצורים מחנות כשהיו

 אנו שאף חופשית; בארץ שנבחרו במוסדות נכיר

 ולהדבקת ולמעצר לכלא בה צפויים נהיה לא

נפשות. בסכנת כרוזים

 חוקיים בלתי היינו זרים. בעיני חוקיים בלתי היינו

 שהיו החוקים, אותם פי על זרים, חוקים פי על

האנטי־עברית. התחיקה מספר חלק רק

 היינו יהודים מפני גם אכן, לציין: יש בצער

 עיתונים גם חוקיים". "בלתי כעין היינו נזהרים,

 ובזה חוקיים". "בלתי כעל עלינו כתבו עבריים

 לחוקיות הבריטי, החוקים לספר אישור נתנו

 הקרבה שגברה ובמידה ותחיקתו. שלטונו

 יהודים. כלפי שלנו המחתרת עמקה ביניהם,

 ימני, או שמאלי רע, או טוב עברי, שלטון אולם

 הדמוקרטיה, בדרכי שישלוט עברי שלטון כל

 ... אותה ישיג גם והוא המרות את לתבוע רשאי

 לא הצדקה כל ואין צורך כל אין חופשית במדינה

 למלחמת ולא צבאיים לארגונים ולא למחתרת

 אינו שתפקידה וה״הגנה" המדינה. בתוככי נשק
 לבולשת ולמסרם עבריים לוחמים לחטוף

 ולמסרן רשימות ולערוך לעקוב הבריטית,

 לוחמים של כרוזים להוריד הבריטית, לבולשת

 - אנטי־בריטיות פעולות לסכל אנטי־בריטים,

 צבא של תפקידים עצמה על שתיטול "הגנה"

237 החופשית האוכלוסייה לטובת הדואג חופשי,



 יימצא כזאת הגנה בשורות - החופשית במדינה

 חירות לוחם כל וכמה כמה אחת ועל אזרח כל

 וחייל חופשי אזרח מזמן עצמו את שראה ישראל,

 עוד יהיה לא למוסדות וכשמרות חופשי. צבא של

 אם כי זר, בריטי למשטר בעקיפין מרות פירושה,

 מעל תתנופף כשלא עצמאית. למדינה מרות

 רבים ייווכחו עוד קניה, לטרון, עכו, חרב לראש

 נאמן, חוק שומר ומיהו אמתי דמוקרט מיהו לדעת

 משעבד, אימפריאליסטי, זר, חוק איננו כשהחוק

חופשית. במדינה חופשי עם של חוקו אם כי

 למחתרת, שירדנו ברגע בו חופשיים היינו אנו

 זר. במשטר היחידי האפשרי החופש היה זה

 עצמאית, מרות תהי העברית שהמרות ובמידה

חייליה. נהיה אזרחיה, נהיה חופשית,

התנקשות - ט״ג׳ מרטין
 יצחק של למאסרו במישרין גרם אשר בולשת קצין
 בתל־ הגדול בעוצר לח״י, מרכז חבר )מיכאל(, שמיר

 והוצג בריטניה בעיתוני רב לפרסום זכה מרטין אביב.

 נגד במלחמתו חת ללא אביר תושייה, בעל כגיבור

 תכונה חדה, עין בטביעת ניחן הוא ה״טרוריסטים".

 ארנון את שזיהה הוא קשים. נזקים למחתרת שגרמה
 יישלח למען ואסרו לטרון, מבורחי הגלילי(, )שאול

 של מאסרו חיילים. מכדורי מותו את מצא שם לסודן,

 בדרגה, עלה בזכותו גדול. להישג לו נחשב מיכאל

 לסיור לארץ לחוץ לצאת אפשרות וקיבל לשבח צוין

נופש.

 הביצוע אך להורג, להוציאו הוחלט לח״י במרכז

 בבתי שנשבו הלוחמים של משפטם לסיום עד נדחה

שלהם. המוות עונשי והמתקת בחיפה המלאכה

 הצלחת את שהבטיחו הפרטים הושלמו בינתיים

 מרטין, של השגרתיות הליכותיו נקבעו הפעולה.

 הופעתם תדירות שכניו, של טיבם הביטחון, סידורי

 והבתים הדרכים מערך המשטרה, משמרות של

התגורר. שם בחיפה, הגרמנית במושבה
 שהוצאה התכנית עובדה המפורט המידע סמך על

 ושבוע חודשים שלושה ,1946 בספטמבר 9ב־ לפועל

 מחופשים לוחמים, שני מיכאל. של מאסרו לאחר

 בידיהם, המשחק וכלי לבנה בתלבושת טניס, כשחקני

 מביתו הרחק לא המשחקים למגרש בכניסה המתינו

 אך אחדים, ימים כבר במקום חיכו השניים מרטין. של

אכזב. לא הבלש היום באותו אבל בא. לא מרטין

 אל צעדיו ושם מביתו יוצא אותו ראו הלוחמים

 חשד הבלשי בחושו נדרכו. שניהם הטניס. מגרש עבר

 ירכו עבר אל נעה הימנית וידו הבחורים, בשני מרטין

 את בו וירו הקדימוהו השניים אך אקדחו. את לשלוף

 העת באותה שבאקדחיהם. הכדורים כמות מלוא

 בהלה ועוררו שונים במקומות עשן רימוני הופעלו

 הבהלה את ניצלו הלוחמים שני ושבים. העוברים בקרב

להם. שהמתינה במכונית בשקט מהמקום והתחמקו

(1995-1913) יעקב מרידוד
 נולד .1943-1941 בשנים אצ״ל ומפקד מפקד סגן

 שבקיסרות בפולין בליפנו, 1913 בספטמבר 23ב־

 בבית־ למד היהודית. המסורת ברוח חונך הרוסית.

 לבית״ר הצטרף "מוריה". ובגימנסיה "המזרחי" הספר
 יצא תרפ״ט. מאורעות של הרושם תחת ,1929 בשנת

 קבוצת בראש ארצה עלה 1932 ובשנת להכשרה,

 לפלוגת התגייס לבנון. גבול הברחת תוך מעפילים

 לתל־ עבר 1933 בשנת בפתח־תקווה. בית״ר של הגיוס

 ל״הגנה הצטרף טכניים. בקורסים והשתלב אביב
 פתח־ אזור הגנת על פיקד 1936 בשנת הלאומית״.

 הפורעים נגד התגמול פעולות את וניהל תקווה

 גבוה צבאי בקורס השתתף 1939 בשנת הערבים.

 כמות בהכנת טיפל פולנים. קצינים בהדרכת בפולין

 אך אצ״ל, לרשות הפולני הצבא שהעמיד גדולה נשק

 קטנה כמות רק השנייה מלחמת־העולם פרוץ בגלל

 ונתמנה לארץ חזר 1939 בשנת ארצה. הגיעה ממנו

 בשנת באצ״ל הפילוג בימי פתח־תקווה. מחוז למפקד

 אזור למפקד ונתמנה רזיאל, דוד של לימינו עמד 1940

הראשית. המפקדה ולחבר תל־אביב

 נתמנה ,1941 במאי בעיראק, רזיאל נפילת אחרי

 אצ״ל כמפקד כהונתו בתקופת אצ״ל. למפקד מרידור

 ועם ה״הגנה" עם הצרפתים, עם ומתן משא ניהל

 הפלישה נגד פעולה לשיתוף בקשר היהודית הסוכנות

 קצינים בהדרכת צבאיים קורסים ארגן לארץ; הגרמנית

 להפיכת ידע לרכוש במטרה אנדרם, גנרל של מצבאו

 בשם תנועה להקים ניסה סדיר; לצבא מחתרת כוחות

 העברית המחתרת כוחות כל את שתרכז לוחם" "עם

 נכשל; הניסיון אך הלבן", "הספר גזרות נגד לפעילות

 ממחנה פגזים טונות שתי של החרמה בפעולות השתתף

בריטי. צבאי

 על הפיקוד מסירת על הודיע 1943 בדצמבר 1ב־

 נגד אצ״ל של המרד הכרזת עם בגין. למנחם אצ״ל

 נאסר הארגון. מפקד לסגן נתמנה הבריטי השלטון

 לידי אותו שהסגירה ה״הגנה", על־ידי ב״סזון"

 בשנים לסודן. הוגלה 1945 במאי 20ב־ הבריטים.

 באריתריאה בסודן, במחנות הוחזק 1948-1945

 הבריחות". כ״אלוף התפרסם הזמן במשך ובקניה.

הצליח. ובחמישית ונתפס, ברח פעמים ארבע

 אפריל בתחילת לפריס הגיע החמישית בבריחה

בגולה. אצ״ל על הפיקוד את עצמו על וקיבל ,1948



ארצה. ובשילוחה "אלטלנה" האנייה בארגון שותף היה

 "אלטלנה" בוא עם ארצה. הגיע המדינה הכרזת ביום

 תנועת ממייסדי היה חודשיים. לאחר רק ושוחרר נאסר,

והתכנון. הכלכלה ושר כנסת חבר החירות,

 תשנ״ה בתמוז ב׳ ביום נפטר מרידור יעקב

(30.6.1995.)

לח"׳ מרכז

 ישראל. חירות לוחמי של העליון המוסד היה "המרכז"
 יצחק של בריחתו לאחר אחדים חודשים הוקם

 1ב־ במזרע המעצר ממחנה )מיכאל( יזרניצקי־שמיר
 הריסות את לשקם הוטל מיכאל על .1942 בספטמבר

 וחשאית יותר עמוקה חדשה, מחתרת ולהקים לח״י

 כראש האישי מעמדו את הנציח לא הוא יותר.

 לו שאין תקדים - למעשה ולא להלכה לא המחתרת,

 מיכאל דומות. מהפכניות תנועות בתולדות ורע אח

 מפקד, לא "מרכז"; - קולקטיבית חדשה, הנהגה הקים

 שלושה היו ב״מרכז" יושב־ראש. ולא כללי מזכיר לא

וילין־מור. אלדד מיכאל, אנשים:

 הארגוניים, העניינים מכלול על הופקד מיכאל

 ד״ר המבצעיות. הפעולות של המפורט התכנון לרבות

 ורחב קומה "נמוך כך: אותו מתאר )אלדד( שייב ישראל

 גורם זה ועמוק. חזק רצונו ושקול. איטי דיבורו כתפיים,

 למעגל משהו נוטל הוא עבודתו: של המיוחד לאופי

 — ורצונו וגופו ראשו כובד בכל בו מתרכז מחשבתו,

 רוצה הוא ... מלא ריכוז בלי עושה הוא אין ... ומבצע

 את גם מקים הוא זו בדרך ... ואדם אדם כל להכיר

 בכסף, לסיוע ראשונים אוהדים מוצא העורף. ראשות

 לתרום שמוכן יהודי מוצא מיכאל ... בדירה במחסן,

 ..."דפום בית של הקמתו למטרת לא״י מאות ארבע

 ישראל ד״ר את מיכאל קבע נוסף "מרכז" כחבר

 "כישרון ילין־מור: נתן אלדד על כותב כך אלדד.

 מעניין". שיחה איש שכל, וחריף ידען ובנאום, בכתיבה

 לכישוריו - רבה בהערכה אליו התייחס מיכאל

 שלו. ולאינסטינקטים הפולמוס ליכולת הספרותיים,

 במגזר - ״במרכז״ מקומו את שקבע הוא עצמו אלדד

 אידיאולוגיים־ היו "מאמריי והחינוכי. ההסברתי

 מנגנון עם מגע כל לי היה "לא אלדד, אמר ספרותיים",

ההפצה". או ההדפסה

 ילין־מור. נתן גרא, היה ב״מרכז" השלישית הצלע

 עיתון של עורכו היה בפולין בכתיבה. מחונן היה הוא

 השנייה. מלחמת־העולם לפני טאט" "די אצ״ל

 ועל המדינית הפעולה על כאחראי שימש ב״מרכז"

 שותף היה מרכז כחבר אך חוץ. גורמי עם הקשרים

 ובתקופת ולמדיניותה, המחתרת ענייני לניהול מלא

הארגון. ענייני על גם הופקד מיכאל של מאסרו

 - מלא בהרכב קוימו המרכז של מעטות ישיבות

 גרא של בריחתו לאחר קצר זמן יחד. חברים שלושה

 בריחתו אחרי אחדים חודשים אלדד. נאסר מלטרון,

 לא אלה ש״עובדות אומר גרא מיכאל. נעצר ממעצר

המחתרת". חברי בעיני ה׳מרכז׳ של מיוקרתו הפחיתו

 מיכאל בין ובעיקר המרכז, חברי בין העיקרי הקשר

 של בדרך לרוב קוים ממעצר, הבורחים שני וגרא,

ליום. אחת מכתבים, חליפת

 שהיינו משער "אני ה״מרכז": הרכב על כתב מיכאל

 אנשים שני בין במרכז, עצמי, אני מוזרה; שלישייה

 ללמוד צריך הייתי אלה, רצון ונחושי מבריקים

 מה בכל ביניהם, הנוקבים ההבדלים עם ולהתמודד

 מכך, יותר האישיות. ולמבנה לגישות לדמות, שנוגע

 מבלי - כמובן - חריפות מחלוקות למנוע עליי היה

 של בסיס על שנפעל ולהבטיח - בתפקידינו שנמעל

 להגיע שהתאפשר או קיים שהיה אימת כל קונסנסוס

 העבודה את בינינו לחלק בכלל התקשינו לא ...אליו

 התחומים את עצמם על נטלו ואלדד גרא לח״י. במרכז

 של והתעמולה, האידיאולוגיה של והרגישים החשובים

 פיתוח ושל לארץ בחוץ ואישים קבוצות עם המגעים

 רחב, אידיאולוגי בסיס ללח״י שהעניקו הפרסומים

 לכל משמעות שום להיות יכלה לא שמבלעדיו

 בשמנו, שהתראיינו אלה היו גם הם האחרות. הפעולות

התקשורת". באמצעי נדירות, לעתים אמנם

 עם המחתרת, לפירוק עד תפקד לח״י "מרכז"

ישראל. מדינת הקמת

תש״ח בחורף לח״׳ של הדרך" ״משבר
 ארץ־ של חלוקתה על המאוחדות האומות החלטת

 1947 בספטמבר 17ב־ בריטניה של והודעתה ישראל,
 ,1948 במאי 15ה־ עד מארץ־ישראל כוחותיה פינוי על

 נפשית מבחינה לכך מוכן בלתי לח״י מרכז את מצאו

מעשית. ומבחינה

 כמעט נתנו לא לאצ״ל, בניגוד בלח״י, כול, ראשית

 צבא והקמת המדינה הקמת של לשלב הדעת את

 שורות בקרב למבוכה השני הגורם הזמן. בבוא עצמאי

 את לעזוב הבריטים בכוונות האמון חוסר היה לח״י

 את מונעים כשאינם במציאות, המצב למראה הארץ,

 אלא היהודים כלפי הערבים של המזוינת האלימות

 שיוכלו כדי והמהומות אי־השקט את מעודדים

 את כך ויצדיקו והסדר הביטחון בהשלטת להתערב

בארץ. הישארותם

 לח״י מרכז חברי של ספקנותם גם נגזרה מכאן

 עלולה הייתה אשר הערבים, נגד לחימה הכרזת לגבי

 ולהמשך בריטניה של מחודשת להתערבות להביא

239 ברעיון לדגול המשיך לח״י מרכז כן, על יתר שלטונה.



 רשמי קו שהיה התיכון", המזרח של "הניטרליזציה

 ברית־ על ומקובל הארגון של החוץ במדיניות

 כל של אמת שותפות תהיה שלפיו רעיון המועצות,

 וערבים יהודים המדינית, העצמאות שוחרי העמים

 לא 1947 בדצמבר הפרעות פרצו כאשר כן, על כאחד.

ול״הגנה". לאצ״ל בניגוד מלחמה, להשיב בלח״י פעלו

 גרמה הדרך המשך לגבי והמבוכה רב זמן עבר לא

 ונתן אלדד ישראל לח״י. מרכז חברי בין למחלוקת

 אחראים, קבוצות עם לחוד אחד כל נפגשו ילין־מור

 השורות בין המבוכה את עוררו השונות והשקפותיהם

 החטיכה על האחראי )מזל(, כנאי יעקב שאת. ביתר

 עליו מה לקראת לו להודיע מהמרכז תבע הלוחמת,

 אלדד צבא. או פרטיזנים מחתרת, האנשים: את לאמן

ירושלים. לחזית הלוחמת החטיבה את להעביר דרש

 מבלי עצמו, דעת על גרא החליט אלדד של לטענתו

 אך הלוחמת, החטיבה של פירוקה על בו, להיוועץ

 זו החלטתו את נימק גרא ימים. כמה לאחר בו חזר

 חלק הזרמת באמצעות - ה״הגנה" את לחזק ברצונו

 כי הודה כך אחר לשורותיה. נשקם על לח״י מאנשי

 לח״י אנשי כי לדעת שנוכח מפני דעתו את שינה

 התועלת את להביא יוכלו ולא ב״הגנה" ייבלעו

 וביניהן נוספות, סיבות היו כי להניח יש המקווה.

 המחלקות על האחראים רוב מצד הגדולה ההתנגדות

בלח״י.

 נדמו, אחדים ימים שנמשכו הסוערים הדיונים

 תנהל שלפיהן האסטרטגיות המטרות נקבעו ובסופם

 מרכזי את "להרוס הערבית: בחזית המערכה את לח״י

 בראשיהם שלהם, במנגנון לפגוע הפורעים, של הפיקוד

 מלחץ העבריות השכונות את לשחרר ומפקדיהם;

 ועל בסיסיהן על נגדי לחץ על־ידי הערביות הכנופיות

 הכפרים את להעניש השכנות; הערביות השכונות

 התחבורה על להתקפה בסיסים המשמשים הערביים

 כללי מצור לשים העבריים; היישובים ועל העברית

 ניתוקם על־ידי הכנופיות של העיקריים הבסיסים על

ולשוד". לרצח האחראים את להעניש שלהם; העורף מן

 בארץ־ישראל הבריטית המשטרה

היהודי היישוב נגד
 מכשיר הייתה בארץ־ישראל הבריטית המשטרה

 המזוינת זרועו את היוותה היא הזר. השלטון של הדיכוי

 מאמצי את להכשיל היה שתפקידו הזה, השלטון של

 הייתה המשטרה התנהגות מדינתו. להקמת העברי העם

 הדיכוי, שלטון של למדיניות בולט ביטוי תמיד

לנסיבות. בהתאם צורה ופושטת הלובשת

 בארץ־ישראל הבריטי השלטון של שנותיו בכל

 אותם ולשסות הערבים את להסית הבריטים נהגו

 הערבים שביצעו הפרעות מאחורי העברי. ביישוב

 במשך פשטו אשר בריטים ושוטרים קצינים הסתתרו

 סכנת נגד לקום וקראו הערביים בכפרים רבים שבועות

 התעצמותה עם תרצ״ב, בשנת העברית. ההשתלטות

 לה לשים המשטרה על הוטל העברית, העלייה של

 של "פלישתם" בפני הארץ חופי על ולשמור מחסום

 השלטון של רצונו נגד מולדתם אל השבים יהודים

 המעפילים בגירוש השתתפו הבריטים השוטרים הזר.

 אלפי לילה באישון הופיעו שנאה בתאוות מהארץ.

 המעפילים, כלואים היו שבו עתלית, במחנה שוטרים

 וטף נשים בגברים, מכותיהם את שהפליאו ותוך

 לאניות והובילום אותם רמסו רובים, ובקתות במקלות

הגירוש.
 שוטרים אלפי על־ידי נכבשו הכובש ורמת חולדה

 היישוב את לפרוק במטרה אוטומטי, בנשק מזוינים

הזו. לפשיטה קרבן גם היה ברמת־הכובש מנשקו.

 לא הבריטית המשטרה של הדיכוי אמצעי בין

 אנשי של ביותר האכזריים ושיטותיהם מעשיהם נעלמו

 הדרומית באפריקה באירלנד, שנהגו כפי המשטרה

 אדם. בני רצח ביותר: השפל הגילוי ובהם ובהודו,

 אברהם והלוחמים לח״י, מנהיג )יאיר(, שטרן אברהם

 קצין בידי בתש״ב קר בדם נרצחו ז׳ק, וזליג אמפר

 המשך היה ברמת־הכובש ווליניץ רצח בריטי. משטרה

 נרצחו שלווים אזרחים עשרות שנה. באותה לרציחות

 שוטרים דם. תאבי מתפרעים שוטרים בידי ברחובות

 דפוס ואת בירושלים בן־יהודה רחוב את פוצצו בריטים

 הצטרפו בריטים שוטרים פוסט". "ג׳רוזלם העיתון

הערבים. הרוצחים לכנופיית

 בעזרת לדכא השלטון שאף ברצח רק לא אך

 מחנות הועמדו המשטרה לרשות הבריטית. המשטרה

 שנים במשך עבריים צעירים הוחזקו שבהם מעצר,

רבות.

 בעזרת האסירים, מפי הודאות סחטה המשטרה

 שיטות את מביישים היו שלא ועינויים איומים

האינקוויזציה.

 הבריטית המשטרה של האמתי פרצופה היה זה

היהודי. היישוב כלפי בארץ־ישראל

 כללית סקירה - )א״׳( פלשתינה משטרת

 ,1918 בשנת הוקמה בארץ־ישראל הבריטית המשטרה
 לשורותיה בריטניה. צבאות על־ידי הארץ כיבוש אחרי

 לפי הדתיות, העדות משלוש מקומיים שוטרים גויסו

 קולונל היה הראשון מפקדה ביישוב. היחסי כוחן

בירושלים. לשוטרים בית־ספר הקים אשר בראמלי,

 מחציתם שוטרים, כאלף המשטרה מנתה תחילה

240 מקומיים. קצינים וחמישה ארבעים וביניהם רוכבים



 יהודים. 27 רק היו שוטרים 183 מתוך בירושלים,

 כמאה במשטרה היהודים של מספרם היה 1920 בשנת

 1920 מאורעות לאחר ערבים. כאלף לעומת וחמישים,
וחמישים. למאתיים היהודים השוטרים מספר עלה

 בעיקר "השומר", ותיקי במשטרה בלטו תחילה

 המאורעות בעקבות לבם. ובאומץ בניסיונם בגליל,

 ה״ז׳נדרמריה הערבי", "הלגיון בארץ הוקמו

 בריטית". "ז׳נדרמריה של וגדוד הפלשתינאית"

 שמירת על הופקדה הפלשתינאית" "הז׳נדרמריה

הארץ. גבולות

 שהרכבו בריטי, בפיקוד גדוד הוקם הארץ במרכז

 אחרות. מעדות ושליש ערבים שליש יהודים, שליש

 של כהונתו תקופת בסוף .1926 בשנת פורק הגדוד

 יהודים. שוטרים שישים רק שירתו סמואל הרברט

 הנציב פלומר, לורד בידי מחדש אורגנה המשטרה

 שיטור; לתפקידי הוסב הערבי" "הלגיון השני. העליון

 הגבולות להבטחת הירדן, עבר של הספר חיל הוקם

 וחלק הפלשתינאי" "הגדוד פורק הירדן. עברי משני

 שירתו 1926 בשנת הרגילה. למשטרה הועברו מאנשיו

 כמאתיים ביניהם שוטרים, מאות ושש כאלף במשטרה

(.C.I.D). החקירות מחלקת הוקמה יהודים.
 המשטרה. של כוחה פחת צ׳נסלור הנציב בימי

 מוכנה בלתי המשטרה את מצאו תרפ״ט מאורעות

 בעקבות היהודי. היישוב על להגן מסוגלת ובלתי

 של תכניתו לפי מחדש, המשטרה אורגנה הכישלון

 ציילון. משטרת מפקד לשעבר דאוכיגון, חרברט

 המשטרה של האדם כוח הוגדל 1935-1931 בשנים

 מאות כשלוש מהם איש, מאות וחמש לכאלפיים

 הוכפל 1939-1936 מאורעות עקב יהודים. ושבעים

 מאות כשש מהם אלפים, לכחמשת השוטרים, מספר

יהודים. ושמונים

 שוטרים גויסו העבריים היישובים להבטחת

 מהמשטרה, ושכר מדים נשק, שקיבלו מוספים,

 אשר ציד, ברובי וחמושים במדים שומרים - ו״גפירים״

 נעשתה הגיוס פעולת "נוטרים". היישוב בפי נקראו

 היהודית, הסוכנות לבין הממשלה בין פעולה בשיתוף
 בשנת הנוטרים מספר ההבלגה. עקרון על שמירה תוך

מאות. וחמש מאלפיים למעלה היה 1936

 במקביל בריטים. קצינים עמדו זה עזר חיל בראש

 המאורעות בעקבות לנוטרים. מחלקה בסוכנות הוקמה

 סרג׳נטים הוסמכו קורסים, נערכו החיל, הוגדל

 היישובים "משטרת הוקמה 1939 בשנת וקורפורלים.

 כאלף בהן ששירתו פלוגות עשר שכללה העבריים",

 מושבעים אלף וכשלושה־עשר נוטרים מאות ושלוש

מתנדבים.

 נעים, משמרות - מיוחדים נוטרים כוחות הוקמו

 ולאבטחת והרכבות, הנמל לשמירת פלוגות רוכבים,

 ביישוב היו 1939 בקיץ וחשמל. כמים ביטחון מתקני

 כשמונת שברשותם נוטרים אלף ושניים כעשרים

 מנתה הכללית המשטרה שונים. נשק כלי אלפים

 שלושת מהם שוטרים, מאות וחמש אלפים כחמשת

 מאות ושלוש ואלפיים בריטים ומאתיים אלפים

יהודים(. ושבעים מאות שבע )מהם מקומיים

 - ניידת משטרה הממשלה הקימה 1940 בשנת

.Police Mobile Force) P.M.F,) על כולה שהורכבה 

 את לאבטח היה ותפקידה בריטים, שוטרים טהרת

 ברכב צוידה היחידה ומתקניה. הממשלה מוסדות

 רובים במקלעים, וחומשה ושריוניות, משוריין

 לשמונה מאות חמש בין נע אנשיה מספר ורימונים.

 ארגוני נגד היחידה פעלה 1944 משנת מאות.

 המרי "תנועת ובתקופת ולח״י, אצ״ל המחתרות
 ההעפלה בתקופת ה״הגנה". כוחות נגד גם העברי"

לכאלפיים. שוטריה מספר עלה

 ערכה מחסומים, הציבה חיפושים, ערכה היחידה

 והשתתפה והמעפילים, המחתרות אנשי אחר מרדפים

 בסיסי על התקפות ערכה ה״הגנה" נשק. בחיפושי

 1946 בסוף ושרונה. ויתקין כפר בשפרעם, היחידה
 ארגוני נגד הלחימה וסמכויות היחידה פורקה

 בשנים היו בארץ־ישראל הצבא. לידי נמסרו המחתרות

 משטרה תחנות כשבעים המלחמה סוף שלאחר

 וחמישים מאות ארבע בהן משמר, נקודות וכארבעים

 מאות וחמש אלפים וכחמשת בריטים, רובם קצינים,

בריטים. שוטרים

 מבני עשרות בארץ הוקמו השלושים שנות מסוף

 צ׳רלם בריטי, מומחה של תכניתו לפי מבוצרים משטרה
 אלה מבנים .1938 בשנת מהודו ארצה שהגיע טיגרט,

 במלחמת הערבי. הטרור התקפות בפני לעמוד נועדו

 השולטים הכוחות לידי אלה מבנים נמסרו העצמאות

 בין קשים קרבות ניטשו מהם אחדים על בשטח.

 ומשטרת לטרון משטרת ביניהם והערבים, היהודים

241 8 חטיבה על־ידי נכבשה אשר בנגב, עיראק־סוידאן



 )"רב גרנק יעקב של בפיקודו השמינית, בהסתערות
לח״י. איש הבלונדיני"(

 )א״י( פלשתינה במשטרת רבים יהודים שוטרים

 אצ״ל ה״הגנה", לכוחות וסייעו לעמם נאמנים היו

 עם פעולה ששיתפו אחדים ביניהם היו כי אם ולח״י,

 ושוטרים קצינים בחייהם. כך על שילמו ואף הבריטים

 לארגונים, רב ערך בעלות ידיעות במסירת הסתכנו

 לאותם יוחס סגולי משקל נשק. ברכישת עזרו ואף

 מסווג מידע וסיפקו בבולשת ששירתו וקצינים שוטרים

 המחתרות, ארגוני נגד לפעול הבריטים כוונות על

ה״הגנה". לרבות

 פלשתינה משטרת של "הבולשת אלה: ערכים )ראה
 היישוב נגד בארץ־ישראל הבריטית "המשטרה )א״י(";

היהודי"(

 שמואלביץ ומתתיהו •לין־מור נתן של משפטם

 ,1948 בספטמבר 23ב־ הזמנית הממשלה בישיבת
 הוחלט ברנדוט, ברוזן ההתנקשות לאחר ימים ארבעה

 טרור נגד החירום חוקי את רטרואקטיבית לאשר
 - בן־גוריון בקשת לפי הוחלט, כן לתוקף. שנכנסו

 דין בית להקים - כליל לח״י את לחסל להוט שהיה

הטרוריסטים". מוראת תיפול לא "עליו מיוחד, צבאי

 דורי יעקב הרמטכ״ל הודיע 1948 בדצמבר 1ב־
 ולדון לשפוט שתפקידו מיוחד צבאי דין בית הקמת על

 ילין־מור נתן נגד הצבאי התובע שהגיש בתביעה
 בית בהרכב לח״י. מנהיגי שני שמואלביץ, ומתתיהו

 הדין; בית כאב סא״ל, פליקסברוט, מ׳ ד״ר ישבו המשפט

 בדיונים סא״ל. שדמי, ונחום רס״ן; גלילי, יעקב ד״ר

 החליטו המשפט לתחילת שקדמו בשבועות שהתנהלו

 יהיה השניים של שמשפטם התביעה וגורמי בן־גוריון

 כולו, לח״י ארגון נגד היסטורי מבחן משפט בבחינת

 השתמטות יפו, מכלא העצירים בריחת עקב שכן

 הרבים והקשיים צבאיים, לשופטים מלהתמנות קצינים

 אין - לח״י אנשי רוב נגד מרשיעות ראיות להשגת

 נשארו העצירים שאר נגדם. אישום כתבי להגיש טעם

 חירום שעות לתקנות 111 סעיף לפי כלואים

טרור. נגד המנדטוריות

 עם כבר .1948 בדצמבר 5ב־ בעכו נפתח המשפט

 מניעת לפקודת בניגוד "עבירה האישום, כתב הקראת

 אישי משפט זה אין כי התברר ",1948תש״ח- טרור

 לבין בינו משפטי ענייני קשר כל ואין השניים נגד

 להריגתו. באחריות מואשמים הם אין וכי ברנדוט, רצח

 ברנדוט" "רצח את במשפט הקטגור ניצל כן פי על אף

 שני של לדין ולהעמדתם החוק חקיקת להגשת כרקע

 אהרן הקטגור אמר פתיחתו בדברי בכירים. לח״י חברי
ישי: חוטר

 פתחה בירושלים, ,1948 בספטמבר 17 ביום

 פתחה היא והמדינה. העם נגד במלחמה המחתרת

 "פרל בהתקפת בגב, סכין בנעיצת בזק, בהתקפת

 ומתן משא נציגיה מנהלים בעוד הדבור",

 בספטמבר 17ה־ ביום הרצח הממשלה. במוסדות

 ישראל, מדינת של לריבונותה הנתון בשטח 1948

 הבין־לאומי, האדום הצלב וראש או״ם שליח של

 לחייו וערבה לחסינותו אחראית הייתה שהמדינה

 ... המחתרת של ומתוכנן מחושב מעשה היה -

 לוחמי "ארגון כי משוכנעת והממשלה! בהיותה

 בשיטות בפעולותיו השתמש ישראל" חירות

 כארגון לח״י על הממשלה הכריזה כאלה,

 ספסל על היושבים הנאשמים ... טרוריסטי

 "ארגון של המנהיגים ראשי הינם הנאשמים

ישראל". חירות לוחמי

 אינה ברנדוט" רצח "שאלת כי הכריז הדין בית אב גם

 כנגד ראיה תשמש לא עדות שום וכי למשפט, שייכת

כתנועה. לח״י כנגד אלא אישי, באופן הנאשמים

 משטרה אנשי כולם קטגוריה, עדי ושבעה עשרים

 עורך־הדין ייצג הנאשמים את במשפט. הופיעו וצה״ל,

 בך את הגנה כעדי להזמין התכוון אשר זליגמן, מקם

 לחיסול ההחלטה כי להוכיח כדי הרמטכ״ל, ואת גוריון

 ולא בברנדוט, ההתנקשות לפני עוד נתקבלה לח״י

 זליגמן של דרישתו צבאי. דין בית בהקמת צורך היה

נדחתה.

 עכו במבצר שמואלביץ ומתתיהו ילין־מור נתן
הכלא( משומרי אחר על־ידי )צולם

 ומתי הוא ילין־מור. נתן היה הראשון ההגנה עד

 כלפי שינקטו היחס בדבר רבות התלבטו שמואלביץ

 במדינת עברי דין בית זה היה אחד מצד הדין. בית

 בית לעומת בו, להכיר לא היה אפשר שאי ישראל,

 לח״י נאשמי כפרו שבחוקיותו בעבר, הבריטי הדין

 אותם שהעמיד העברי השלטון שני, מצד זר. בהיותו

 חוקק אשר דמוקרטי, בלתי עריץ, שלטון היה לדין
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 להופיע השניים החליטו דבר של בסופו דמוקרטיים.

 יוגד שלא כדי סיבות: שתי מתוך הדין, בית בפני

 של שהבמה וכדי עברי, בשלטון מכיר אינו שלח״י

 הקו פי על ציבורית הסברתית במה תשמש הדין בית

 שהייתה הלגאלית הלוחמים" "מפלגת של המדיני

 ד״ר של לעמדתו מנוגדת הייתה זו עמדה בהתהוותה.

 בקנוניה השלטון את להאשים דרש אשר אלדד, ישראל

 את ולהוקיע מבוים משפט באמצעות לח״י לחיסול

 המשפט". כס על יושבים "בזכותנו אשר השופטים

 ילין־ נתן לח״י, איש גינובר, פנחס ד״ר דברי לפי אולם

 זכותם הערכת של בדרך המשפט את ניהל מור

 העצמאות בהקמת אחרים גורמים של ותפקידם

 פסלני מאשימים" "אנו הטחת של בדרך ולא העברית,

לדין. אותו המעמידים באלה

 כמה נמשכו ושמואלביץ ילין־מור של עדויותיהם

 אבניאל, בנימין ההגנה מטעם הופיעו אחריהם ימים.
 סהר, יחזקאל חושי, אבא גרינבוים, יצחק אשבול, לוי

רוזן. פנחס קורץ, ד״ר פרם, שמעון
 חלקם נוספים, עדים אחד־עשר העידו אחריהם

 )נאדל(, אורן ברוך עכו: בכלא עצורים שהיו לח״י אנשי
 אברחם נחמני, ט׳ לוי, משח, בן ז׳ בנאי, יעקב ארבל, א׳

 ישורון צפרוני, גבריאל פלמן, ז׳ עמיקם, אליהו פלמן,
לח״י(. של )ה״סבא" שניאורפון לב ויהודה שיך

 נוספים עדים ארבעה הוזמנו הסנגוריה עדי אחרי

הדין. בית מטעם

 הראשונות הבחירות נערכו 1949 בינואר 25 ביום

 רשימת ל״כנסת". שהפכה המכוננת, לאספה

 אך נבחר, ילין־מור אחד. במנדט זכתה "הלוחמים"

הכלא. מן שוחרר לא

 ,1949 בפברואר 10ב־ ניתן הדין בית של הדין פסק
 המשפט בתחילת כי אף הבחירות. אחרי שבועיים

 שייך אינו ברנדוט עניין כי הדין בית אב הודיע

 "כדי כי וקבעו בו מלגעת השופטים נמנעו לא למשפט,

 באחריות ישראל חירות לוחמי תנועת את להרשיע

 זה שרצח מספיקות הוכחות דרושות ברנדוט לרצח

 אף הייתה שלא ומכיוון התנועה, של בפיקודה בוצע

 בוודאות לקבוע יכול הדין בית אין אחת, ישירה עדות

לחייי". בפקודת בוצע ברנדוט שרצח

 הדין בית הרשיע האישומים, את לבסס כדי אבל

 מייצגיו, כביכול שהיו הנאשמים באמצעות - לח״י את

 הייתה בבריטים לח״י מלחמת (1) הרשעות: ברשימת

 של תוצאה הוא הבריטים גירוש (2) חוקית; בלתי

 ללחום המשיך ולח״י שונים, היסטוריים תהליכים

 נגד פעל ולא 1947 בנובמבר 29ה־ לאחר גם בבריטים

 למדינה; מלאה מנאמנות הסתייג לח״י (3) הערבים;

 (5) בירושלים; המחתרת בקיום נשאו לחייי אנשי (4)
 ולא לצה״ל טהור בלב להישבע לא נקראו לח״י אנשי

בירושלים. הזמנית הממשלה בסמכות להכיר

 הנאשמים "שני כי הדין בית החליט זה כל סמך על

 ישראל׳ חירות ׳לוחמי ארגון בהנהלת תפקידים מילאו

 ׳טרוריסטי׳, ארגון זהו הממשלה הכרזת שלפי ומכאן

 לפעולה אחראי שהוא הכריז לח״י שארגון ומכאן

 בעבירה אשמים נאשמים אדם, של למותו שגרמה

״.1948 תש״ח, מניעת־טרור מפקודת 2 לסעיף
 .1949 בפברואר 10 ליום נקבע הדין גזר מתן
 של מרבי עונש ילין־מור על להטיל דרש הקטגור

 ילין־ שנים. עשר שמואלביץ ועל מאסר שנות עשרים

 לחמש ושמואלביץ מאסר שנות לשמונה נידון מור

 ימסרו אם עונשם את מלרצות ישוחררו הם אך שנים,

 מחתרתית והשתתפות פעילות כל להפסיק התחייבות

 שר של אישור טעון היה הדין פסק ישראל. מדינת נגד

 על הכריזה הזמנית המדינה שמועצת אלא הביטחון.

 כל לרבות ישראל, עברייני לכל וגורפת כללית חנינה

 שוחררו וכולם ושמואלביץ, ילין־מור ואף לח״י עצורי

ביום. בו

 הממשלה מצד הנאותה הדרך הייתה גורפת חנינה

 לא לח״י אנשי של והמעצר המשפט שפרשת כדי

 מערכת ובכישלון ללח״י ככניעה הציבור בעיני תיראה

בן־גוריון. ושל הזמנית הממשלה של והמשפט הכליאה

 חוליה היה ושמואלביץ ילין־מור של משפטם

 ואצ״ל לחייי מחתרות לחיסול תכניות בשרשרת

הפלמ״ח. גם יותר ומאוחר
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משפטים - מאשימים הנאשמים

 אנשי של המשפטים נערכו 1944 מאי-יולי בחודשים

 בית בפני והובאו הבריטית המשטרה לידי שנפלו לח״י

בירושלים. הבריטי הצבאי הדין

 לח״י, ביטאון ב״החזית", נכתב תש״ג באלול עוד

 ה״חגבח", אנשי סירקין־רייכלין, של המשפט עניין על

 לכפור מבלי שונות מאסר לתקופות ונשפטו שנאסרו

 את שנהפוך הזמן "הגיע לשפטם. שופטיהם בסמכות

 יהיו והם השופטים אנחנו "נהיה במאמר, נאמר הסדר",

הנאשמים".

 בגאון נשאו המחתרת, לתורת נאמנים לח״י, חברי

 הפכו לח״י, מרכז החלטת פי על ומשפטם. מאסרם את

 המחתרת של שופר לכלי והמשפט המאסר קללת את

 בארץ הרחב, הציבור בפני ומלחמתה תורתה ולחשיפת

 והאשימו למאשימים, הפכו הנאשמים לארץ. ובחוץ

בארץ־ישראל. חוקי בלתי זר כשלטון בריטניה את

 תבורי צבי היה לדין שהועמד הלוחמים ראשון
 קלע צנום, גבוה, - הפולנית״ ״הקבוצה מן )גוריון(,

 ידידיו לבית בא בערב מאוחרת בשעה אמיץ. מצוין,

 מתחת הניח הדרוך אקדחו את לילה. ללינת בבת־ים

 בשינה שקוע בעודו שנרדם, לאחר מועט זמן לכר.

 הדירה כשבעלת הדלת. על נקישות נשמעו עמוקה,

 אל ישר וניגשו בריטים שוטרים פנימה פרצו פתחה

 קרות ידיים מנגיעות התעורר הוא צבי. של מיטתו

 ידו את לתחוב היה יכול ולא זרועותיו, את שלפתו

נאסר. הוא אקדחו. את ליטול כדי הכר תחת

 הוא .1944 במאי 29ב־ לדין הועמד תבורי צבי

 1936 משנת חירום לשעת ההגנה חוקי לפי נאשם
 חוקי אישור ללא כדורים שמונה טעון אקדח בהחזקת

הגיונית. הצדקה וללא

 אני "... השאר: בין הצהיר השופטים בפני בנאומו

 שהחזקתי כופר אני והכדורים. האקדח בהחזקת מודה

 הרשות את הגיונית. והצדקה חוקית רשות בלי אותם

 מכיר שאני היחיד מהשלטון קיבלתי באקדח להחזיק

 העברית, החופש לוחמי תנועת וזוהי בארץ־ישראל, בו

 לו הראוי מעמדו את ישראל לעם להחזיר השואפת

 ... הזאת בארץ עברית מדינה בצורת העמים בין

 התחייבויותיכם לפי הן חוקיים בלתי הם שלכם החוקים

 כופר אני כן על והמוסר. הצדק לפי והן הבין־לאומיות

 ...״. אלה חוקיים בלתי חוקים לפי אותי לדון בזכותכם

מאסר. שנות לשבע נידון תבורי צבי

 )גלבוע(, מאירי־בגין לדוד נערך השני המשפט
 של המודיעין בשירות פעל דוד .1944 ביוני 13ב־

 בזכות לב. תשומת ועורר קומה גבה היה הוא לח״י.

 מיוחד, ל״טיפול" זכה בגין מנחם של דודו בן היותו

 ברחוב המשטרה של מצוד מהלך תוך נאסר כאשר

 רגליו, את לשבור וניסו עונה הוא בתל־אביב. פיירברג

 מאסרו בעת סוד. כל מפיו להוציא הצליחו לא אך

ורימון. כדורים שלושה־עשר אקדח, אצלו נמצאו

 דין בית אין "...שופטיו: כלפי התריס מאירי דוד

 אמת וכל צדק כל אובייקטיבי, חוק כל משרת זה

 אותם רק השלטון. של צרכיו את משמש הוא עובדתית.

 להופיע יכולים הזאת האמת את הכירו שלא יהודים

 הגונים כאזרחים להיראות ולהשתדל ולהצטדק בפניכם

 אתכם מתווכחים אנו אין - אנחנו כן לא חוק. שומרי

 משתתפים יהודים חיילים ... בכם נלחמים אנו -

 ברלין, בכיבוש ישתתפו יהודים חיילים רומא, בכיבוש

 בכיבוש נמצאת שלהם ירושלים שעה אותה אבל

 הזר? השלטון מידי אותה יכבוש ומתי ומי בריטניה,

לצעוד רוצים שאינם העבריים לחיילים שייך אני ...



 הם שאין זמן כל בריטניה, דגל עם רומא בחוצות

 נציגיו בכם רואה אני החופשית. בירושלים צועדים

 להיראות בדעתי כלל אין זרה. ומשטרה זר שלטון של

 וחוקיכם חוקיכם אינם חוקיי ...חוק שומר הגון, כאזרח

 שנות לשתים־עשרה נידון מאירי־בגין ...״. חוקיי אינם

מאסר.

 שפירא תהיה של משפטה היה הבא המשפט
 בדירתה נאסרו )אריח( שפילמן ואנשל היא )אלינוער(.

 ,1944 במרס 10ב־ בתל־אביב 68 רוטשילד בשדרות
 לדירתה. ונכנס הביתה חסיה את ליווה שאנשל בשעה

 נקישה נשמעה כאשר בעיתון ועיין הספה על ישב הוא

 עם בלשים פרצו ולחדר אותה פתחה חסיה בדלת.

 כבלו באנשל נאמנות מכות ותוך שלופים, אקדחים

 השניים כי התברר כך אחר למאסר. ולקחום אותם

 של בארנקה הדירה. בעל של הלשנה עקב נתפסו

 כדורים שישה טעון "קולט" אקדח נמצא חסיה

 של גופו על גפרורים. קופסת בתוך ורימון־שפשוף

 ושניים עשרים עם "פראבלום" אקדח נמצא אנשל

כדורים.

 הצהרה במסירת הצורך רבה במידה נחסך מחסיה

 בצרפתית תזכיר הבולשת מצאה בארנקה כי מפורטת,

 שורטטו תזכיר באותו חוץ. גורמי בשביל שהוכן

 המחתרת תפנה שאליהם הגורמים כלליים בקווים

 "ביצענו בבריטים: מלחמה לצורך לברית בהצעה

 להילחם כיצד אנו יודעים מההיסטוריה, דוגמאות

 הבריטי לשלטון קץ לשים כדי ממושכת מלחמה

 נמצא שבמלחמתנו ספק כל לנו אין בארץ־ישראל.

 דומים שלהם שהאינטרסים מצוינים, בעלי־ברית

 המעצמה בהחלשת המעוניינים אלה כלומר: לשלנו;

 ארצות בפרט; התיכון ובמזרח כלל, בדרך הבריטית

 שיתוף כן כמו לשלנו; דומה שלהן שהאינטרס שכנות,

 להסיר המנסות משועבדות, אומות אותן עם פעולה

 נשפטה חסיה בריטניה". של עולה את עצמן מעל

"בלבד". מאסר שנות לארבע

 ביוני 20ב־ למחרת, לדין הובא שפילמן אנשל

 משפט לאחר מאסר, שנות לעשר נידון הוא .1944

 הצהרתו הקודמים. המשפטים של לזה דמה שמהלכו

 וספרותית־היסטורית יותר, ארוכה הייתה אנשל של

 הסוחר שיילוק על וגלית, דוד על בה דובר יותר.

 שענו קטעים גם בה חסרו לא המדינאי. וד׳ישראלי

האישום: כתב על

 להכחיש אקום לא איתי, שהיה הנשק בעניין "...

 מיועד היה כאילו אצטדק לא נגדכם, מכוון שהיה

 נשק ייקרא טיטו של נשקו שגם בתנאי רק להגנה.

 עלי התנפלה שכאשר מאוד מצטער שאני מובן הגנה.

 להרוג כדי האקדח, את לשלוף הצלחתי לא המשטרה,

 ביבנאל. מחבריי שניים שנפלו כשם ליפול להיהרג, או

 בוונציה אינני לוחם. אני סוחר. אינני שיילוק, אינני

 העברית המחתרת בשירות לוחם אני בירושלים. אלא

 בניו בני את להשליט כדי ישראל, חירות לוחמי של

 תעזור לא תביעה שום והפעם שלו. בירושלים דוד של

 פשוט בפסוק נסתיימה ההצהרה דם". נשפך כי לכם,

 ושואל חוזר אני דבריי "ובסיום הצהרתו: שיא שהיה

 כאן, מעשיכם מה מלונדון, השופטים אתם, אתכם:

שלי?". בירושלים

 מתתיהו של במשפטו לשיאו עלה המתח
 הוא .1944 ביוני 27-26ב־ שנערך )דור(, שמואלכיץ

 ברחוב באפריל, 5ב־ הבריטים על־ידי נלכד

 בשוטרים ביריות ונאשם בתל־אביב, החשמונאים

 הפחדה רימון יד, רימון אקדחים, שני ובהחזקת בריטים

 עונש לו צפוי היה החירום חוקי לפי כדורים. ושקית

 כאשר רבים: דרמטיים רגעים היו במשפט מוות.
 "רפאל בשם למשטרה ידוע שהיה - הנאשם

 המעצר מבורחי האמיתי, שמו את גילה - בירנבוים״

 הנציב את כעדים להזמין דרש כאשר לטרון; ממחנה

 משטרת מפקד ואת הסוכנות הנהלת יו״ר את העליון,

 אותו והשווה הגרדום את תיאר כאשר לוד; מחוז

בארץ. בריטניה של לשלטונה

 הבריטי החוקים ספר לפי "...כך: אמר היתר בין

 הספיקו שלא מאוד וחבל זאת, בארץ לגאלי בלתי הנני

 הם ...כמוני הזה החוק על לעבור יהודים אלפי מאות

 להזכיר רוצה אני ...עליהם שבא האסון מן ניצלים היו

 פה לשבת לו שהרשו באמון, שמעל מישהו על לכם

 את שקיבל וזה עברית. כמדינה אותה לכונן מנת על

 לעיני הזאת בתעודה בגד בו, מעל - הזה הסרטיפיקט

 בין־ צדק מוסד לאומים חבר אותו היה לו העולם. כל

 על אתכם מושיב היה להיות, צריך שהיה כפי לאומי,

 הטענה: את באזניכם ומשמיע הנאשמים ספסל

 לך שהרשו בך, שנתנו באמון מעלת את בריטניה,

בארץ...". לשבת

 ד״ר של לדמותם בריטניה את השווה שמואלביץ

 מניח, אני "...סטיבנסון: של מספרו הייד ומיסטר ג׳קיל

 ניסה הוא מעניין. ניסיון עשה הג׳נטלמן ג׳קיל שד״ר

 העולם של היפים ובאולמות בלונדון בביתו להופיע

 במושבות, העולם, בפרבר אולם כג׳נטלמן; בגופו־הוא

...״. הייד מיסטר בדמות - אחרת בדמות הופיע

 "...אינני אמר: הוא בידו שהיה לאקדח ובאשר

 הזה שהנשק ותבינו שתראו רוצה אני רחמים. מבקש

 החוקיים הארץ לבעלי כי הלגאלי, המוסרי, הנשק הוא

 בא הוא חירותו. על נלחם הוא בעזרתו כי שייך, הוא

 של שהנשק בשעה בה לו. החיוני את לעם לתת
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בנווה־יאיר הקרקע על העלייה בטקס

 לשמור ובא הארץ מאדוני שנגזלה הגזילה על לשמור

...״. זר עם של מותרות על

 הקטגוריה בנאום שמואלביץ מתתיהו המשיך וכך

 את וקרא לראשו כומתה חבש בו החזק לסיום עד שלו

 "המלמד ה׳ את דוד מברך בו מתהילים, קמ״ד פרק

 כי דוד מבקש ובו למלחמה" ואצבעותיו לקרב ידו

 וימינם שוא דיבר "פיהם אשר נכר בני מידי יצילהו

שקר". ימין
 המילים ובו הדין גזר את קרא הדין בית אב

 בו למקום תילקח ומשם לכלאך תוחזר "... הגורליות:

 אולם נשמתך". צאת עד צווארך על בחבל תיתלה

 הדין גזר של לפועל הוצאה כי חשש הבריטי השלטון

 המסוכנת התסיסה את וכמה כמה פי להגביר עלולה

 שמואלביץ את "חנן" הצבא ומפקד בארץ, בשבילם

עולם. במאסר המוות דין את והחליף

 היישוב על עשו ישראל חירות לוחמי של נאומיהם

 הפרוטוקולים פורסמו שבהם העיתונים כביר. רושם

 - גלוי באופן קראו ורבים נחטפו, ממש המשפט של

 דברי את בעיניים ובדמעות - הראשונה הפעם זו

 את לאסור תוכל הצבאית שהצנזורה מבלי המחתרת,

 לנוכח במיוחד בלט הנאומים של החזק אורם פרסומם.

 אותם - לכן קודם משנה פחות שנערכו הנשק משפטי

 של השמצה משפטי

 ה״הגנה", נגד הבריטים

 על־ידי נטען שבהם

 לא שהנשק הסנגוריה

 הנאשמים, בידי כלל היה

 נתכוונו הרי - היה ואם

 פורעים נגד בו להתגונן

 ומכיוון בלבד, ערבים

נשק הוא שהנשק

כך, כל "טהור"

 השופטים מתבקשים

 להתחשב הבריטים

 ובאופיים זו בעובדה

 - הנאשמים של הטוב

 שקטים, אנשים שהם

 - ובניין עבודה אנשי

 חסדם ברוב ולהקל

יוטל. אשר בעונש

 אלדד ישראל ד״ר
 את קולעת הגדרה הגדיר

 לוחמי של משפטיהם

 "קרבות ישראל: חירות

 השתמשו בהם גבורה

המילים בנשק הלוחמים

 אשר הפלדה בנשק בחוץ השתמשו בו להט באותו

בידיהם". הושם

נוה־יאיר
 יוצאי קבוצת שהקימה יאיר, שם על התיישבות נקודת

 קבוצת עזה. רצועת ליד (1949) תש״ט בקיץ לח״י

 ונתמכה הלוחמים" "מפלגת על־ידי אומצה המייסדים

למפלגה. הצטרפו חבריה כל לא כי אם על־ידיה,

 לח״י אנשי בקרב נולד ההתיישבות גרעין רעיון

 הקומנדו גדוד של א׳ בפלוגה בצה״ל, שירותם בעת

 המניע את לח״י. יוצאי היו לוחמיו שרוב ,8 בחטיבה 89

 האינפורמטיבי החוזר מתוך ללמוד אפשר להחלטה

 להט "תוך תש״ט: בשבט י׳ מיום הקבוצה של 1 מס׳

 הגרעין. הקמת רעיון ולובן נולד ...האחרונים הקרבות

 הייתה ורבה בלבם מחברינו רבים נשאוהו מזמן כבר

 בשדה חלוצי לביטוי הנאותה המסגרת ליצירת הכמיהה

 ניתנו שלא הוא מובן הן כה. עד ידינו על חורש לא

 בעבר. אלה רעיונות לטפח האובייקטיביים התנאים לנו

 דמותו את ולקבוע צורתו, את ליצור כן לנו ניתן אולם

 נפלו, מהם מעטים לא הלוחם. החלוץ של הרב־גונית

 הדרכים לצידי ונפילתם עמידתם ועצם נספו

 עלינו מצווה נכבשים משלטים במדרוני המאובקות,
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 ולתרגמם וחלומם, מחשבתם חוט את לשזור להמשיך

 אחרים חברים של רוחם להנצחת המעשה. לשפת

 הווי לטיפוח רעיונם־רעיוננו, להגשמת שנפלו,

הגרעין". הוקם רצוף, לוחמים

 אנשי עם חברים נפגשו קרבות בין ההפוגות בימי עוד

 פרק מהם ללמוד מנת על גבולות, וקיבוץ נירים קיבוץ

 ומשרד שדח יצחק החטיבה מפקד ההתיישבות. בנושא

 והצטרפו ועד, הוקם לרעיון. אוהד יחס גילו הביטחון

 קבוצת החטיבה. של אחרות מפלוגות גם נוספים, חברים

 העלייה לקראת להכשרה אפיקים לקיבוץ יצאה חלוץ

 חברי רצון פי על נקבע ההתיישבות מקום הקרקע. על

 הרצל ומסוכן. מרוחק במקום ביתם את להקים הגרעין

 ב־ הייתה לקרקע העלייה הקיבוץ. למזכיר נבחר עמיקם

 מאות כשלוש בו שנכחו חגיגי בטקס ,1949 ביוני 19

 ילין־ ונרנן המוסדות, נציגי שדה, יצחק דברים נשאו איש.

הלוחמים". "מפלגת בשם שמיר ויצחק מור

 ההתיישבות, הקמת לרעיון התנגד אלדד ישראל

שמאלי. אידיאולוגי נטע בה בראותו

 של המתיישבים קבוצת בפני ניצב גדול אתגר

 בניית כדי תוך הפרוץ הגבול בשמירת לעזור לח״י:

 גן־ירק, התבואה, בענפי עסקו החברים חקלאי. משק

 היו הקשיים אבל מחלבה. מסגרייה, שירותים, לול,

 מכת מים, בעיית תקציב, חוסר ביטחון, בעיות מרובים:

 בעיקר נבע רב קושי היבולים. וגניבות עכברים

 בידי נפלו חברים שלושה האדם. כוח ממצוקת

 ומאיר בחן פנחם בלאושטיין, יצחק ערבים: מסתננים

המצוקה. הרגשת את הגביר ואבדנם ניידיץ,

 שלא בעיה בבחורות, מחסור הייתה נוספת בעיה

 חברים. עזיבת והחלה ורע הלך המצב פתרון. לה נמצא

הגרעין. פירוק על הוחלט שנה כעבור

 ולהפוך להמשיך הלוחמים דור של מפואר ניסיון

 ופורייה חיה לאדמה ובקרב בדם שנכבשה האדמה את

לטמיון. ירד -

מצדה - הציוני הנוער
 הכלליים", הציונים "ברית מפלגת של הנוער תנועת

 עורכו גם שהיה ברנשטיין, פרץ ד״ר עמד שבראשה

 הנוער תנועת של המקורי שמה "הבוקר". עיתונם של

 חבר של בהשפעתו ,1943 בשנת הציוני״. ״הנוער היה

 וכינויו לח״י חבר שהיה - גחתיח מתתיהו המפלגה

 ל״הנוער הנוער תנועת של שמה שונה - חלחמי בית

 אופיה את להדגיש כדי וזאת מצדה", - הציוני

 כדי זו לתנועה מחבריה כמה החדירה לח״י הלאומי.

 לגייס וכדי אידיאולוגית מבחינה חבריה על להשפיע

 אברהם לח״י איש המחתרת. לשורות חברים מתוכה

 היה )עלי( שומרון דוד ירושלים. סניף מנהל היה פולק

 של סגנו נעשה לירושלים וכשעבר חיפה, סניף חבר

 למנהל והתמנה לתל־אביב עלי הועבר כך אחר פולק.

 במשך מצדה". - הציוני ״הנוער של תל־אביב סניף

ללח״י. זו תנועה חברי גויסו הזמן

התיכון המזרח של הניטרליזציה

 שהתגבשה התיכון למזרח לח״י של מדינית תכנית

 הגורמים סילוק שתכליתה ,1946 בקיץ

 מהמזרח בריטניה, בעיקר הזרים, האימפריאליסטיים

התיכון.

 בשעה העברי", חמרי "תנועת בימי זה היה

 התבטאויותיהם אחר לב בתשומת עקבו לח״י שמנהיגי

 הביע 1946 מאי בסוף השונים. העולמיים הגורמים של

 צבא בסיסי להעברת התנגדותו את האמריקאי הקונגרס

 שעריה פתיחת את ותבע לארץ־ישראל בריטיים

 האופוזיציה ראש אז צ׳רצ-יל, גם יהודית. לעלייה

 הבריטיים, לבסיסים ביחס דומה דעה הביע בבריטניה,

 אמריקאית תמיכה תרחיק שהתקנתם חשש מתוך

 שהובעה הדעה גם הייתה חשובה הבריטית. במדיניות

 כי הסובייטית, הממשלה ביטאון ב״איזווסטיה",

 לקיים כדי לערבים יהודים בין מדנים מעוררת בריטניה

 את מוסקבה חיוותה יוני בתחילת בידיה. המנדט את

 לארגון עניין הוא ארץ־ישראל בעיית פתרון כי דעתה

 בהאשמה למחרת לוותה זו הודעה המאוחדות. האומות

 רואה בריטניה של האימפריאליסטית שהמדיניות

הסואץ. להגנת גשר ראש רק בארץ

 במספר לח״י על־ידי פורסם הניטרליזציה רעיון

 ההסברה ובחוברות "המעש" בעיתון מאמרים,

 לראשונה הוזכר הרעיון .1946 משנת החל שהופיעו

 "המעש" של י״ד בגיליון ילין־מור נתן של ברשימתו

 מול משחררת "תכנית במאמר תש״ו, )א׳( מאלול

 של תכניותיו את העמיד הכותב החיסול". מזימת

 "הקיסרות של החושב המדיני המוח האוז", "צ׳טהם

 בריטניה של שליטתה את להבטיח המתכוון הבריטית",

 של הניטרליזציה רעיון מול - עד לעולמי באזור

 להשאיר בריטניה של מטרתה לדבריו, התיכון. המזרח

 מבחינה ונחשל שומם כאזור התיכון המזרח אגן את

 לה גלם חומרי של כספק ותרבותית, כלכלית

 עברי לעם מקום אין האוז" ל״צ׳טהם ולתוצרתה.

 הבריטית הממשלה עם נחרץ ולכן במולדתו, חופשי

 תכניות מול העברית. העצמאות ניצני את לחסל

 עצמאית עברית תכנית להעמיד יש האלה החיסול

 האזור רקע על ארץ־ישראל לבעיית פתרון שתיתן

כולו.

 צריך בארצנו בריטיים בסיסים קיום על בהכרזה לא
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 כל אין כי כולו. האזור מן מארצנו, הזרים הצבאות

 של ניטרליזציה היא תביעתנו כאן. לישיבתם הצדקה

 הרחקת העמים, לכל גמור חופש כולו, התיכון המזרח

 המנוצלים, העמים כל לטובת היא התכנית הזר. הגורם

 מדיכוי, הסובלים השונים והלאומים הרחבים ההמונים

מחפיר. כלכלי ומניצול משעבוד

 העם לעמוד חייב הדיכוי, נושאת בריטניה, לעומת

 ילכו המדוכאים כי ספק אין החופש. נושא העברי

 הדרוזים, הכורדים, רק לא החופש. לקראת

 גם תזכה זו תביעה ערב. עמי אף אלא האזרביג׳נים,

 הצדק בשם בין־לאומיים, גורמים של לתמיכתם

 שלהם. האינטרסים עם בבד בד היא עולה כי והחופש,

 מאשר יותר התיכון במזרח לשלוט זכות אין לבריטניה

 מעוניינת תהיה ברית־המועצות ואף לצרפת,

הדרומיים. מגבולותיה התקפה סכנת של בהרחקתה

 העולם את תשחרר התיכון המזרח של ניטרליזציה

 של ומסכנה זה באזור המעצמות בין ההתחרות מסיוט

 חופשי האזור יהיה אם בעקבותיה. צבאית הסתבכות

 הוא חמדניות. עיניים אליו ילטשו לא זר, גורם מכל

 במשך ייהפך אם האו״ם, בעזרת שלו בכוחותיו יתפתח

בין־לאומי. שלום של לארגון הזמן

 "קווי בשם חוברת לאור לח״י הוציא תש״ז בשבט

 ד״ר על־ידי שחוברה עברית", חוץ למדיניות יסוד

 הגיאו־פוליטי מצבו את מנתח אלדד אלדד. ישראל

 דרישתו לקבלת חוזרת תביעה תוך התיכון, המזרח של

 המצוי התיכון, המזרח של לניטרליזציה לח״י של

 רוסיה, של וצבאיים כלכליים אינטרסים במאבק

 בריטניה. של שליטתה נגד בעיקר וצרפת, אמריקה

 להחזיק דואגת המתגוננת בריטניה כי נאמר בחוברת

 אפגניסטן גבולות ועד מקפריסין חשוב, כאזור במזרח

 ענקיים תמרונים פה אוויר, בסיסי פה ים, בסיסי פה -

הנפט. על השליטה על המאבק ופה היבשת, לצבא

 תצא בטרם תפרוץ שלישית עולם מלחמת אם

 שהייתה למה התיכון המזרח ייהפך - מכאן בריטניה

 וחורבן. קטל שדה הקודמות: המלחמות בשתי בלגיה

 המזרח מעמי גוזל התיכון במזרח בריטניה שלטון

 תנאי שהוא השלום, את וגם הפיתוח את גם התיכון

 הוצאת כלומר התיכון, המזרח של ניטרליזציה לפיתוח.

 השלום את תבטיח אזור, אותו מכל הבריטי הצבא

הפיתוח. את ותאפשר

 1947 בנובמבר 29ב־ חאו״ם עצרת החלטת עם
 הושגה ישראל, מדינת והקמת ארץ־ישראל חלוקת על

 מאוד, מצומצמת ניטרליזציה תיאורטי באופן לפחות

 החשובה האסטרטגית הפינה של ביותר, קצר לזמן

התיכון. במזרח ביותר

ניל״י
 מלחמת בתקופת בארץ־ישראל שפעל יהודי ארגון

 את לשחרר כדי בריטניה, לטובת הראשונה העולם

 ולהקים העות׳מאני־תורכי הזר השלטון מעול הארץ

 מראשי נגזר הארגון שם עצמאית. עברית מדינה בה

ישקר". לא ישראל "נצח התיבות

 ביום כרעם העברי היישוב על ירד המלחמה פרוץ

 אויב" ל״נתיני היישוב מחצית הפכה במחי־יד בהיר.

 מדינות של הקונסולים חסות על לוותר נאלצו ואנשיה

לגלות. לצאת או אירופה,

 בן־ ויצחק בן־גוריון דוד ביניהם אלפים, עשרות
 תנועת קמה בארץ ואילו לגלות, ביציאה בחרו צבי,

 תורכית, להתאזרחות הטיפו שאנשיה "עות׳מאניות"

 גם במלחמה. העות׳מאנים בניצחון בהאמינם

 נמנו אשר היהודיות, המושבות בני ארגון ה״גדעונים",

 מתוך התורכי לצבא התייצבו ה״מתעתמנים", עם

 היו המתגייסים בין מולדתם. על להגן חובה הכרת

חודש תוך וחבריו. מזכרון־יעקב אהרנסון אלכסנדר

 עריצות למשטר נתונים הם כי המתנדבים גילו אחד

וזוהמה. רעב בתנאי

 על כי לדעת נוכחו הם עיניהם. את פקח זה גילוי

 שווי נתינים בהם רואים התורכים אין התנדבותם אף

 ביחס לרעה הופלו היהודים החיילים וחובות. זכויות

לערבים.

 כוונותיהם את גילו והתורכים רב זמן עבר לא

 עוד כי השמועות הופצו הערביים ובכפרים האמתיות,

 כך בתוך לבז. יהיה ורכושם יותר היהודים דם מעט

 בארמנים. התורכים שערכו הטבח על הידיעות הגיעו

 משפט, ובתי בתי־ספר סגירת הגזירות: באו כך אחר

 היהודי היישוב את האשימו התורכים יפו. יהודי וגירוש

בהם. ובמרידה לעצמאות בשאיפה

 אגרונום היה אלכסנדר, של אחיו אהרנסון, אהרן

 רכוש הייתה התחנה בעתלית. הניסיונות בתחנת שחי

 אהרן מגיוס. משוחררים היו התחנה ועובדי אמריקאי

 הגירוש, נגד האמריקאי הקונסול עזרת את לבקש ניסה
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 עוזרו עם בהתייעצות היהודי". היישוב את להשמיד

 אבשלום העלה אלכסנדר, אחיו ועם פיינברג אבשלום

 מדינה ולהקמת הבריטים בעזרת הארץ לכיבוש תכנית

 מציאותי, כבלתי הרעיון את דחה אהרן בה. עברית

 הבריטים לטובת ריגול מחתרת להקים החליט ובמקומו

ניל״י. ארגון קם כך הארץ. בכיבוש להם לעזור כדי

 קשר וקשר לקהיר אבשלום הגיע 1915 באוגוסט

 בסוף קוים. לא הקשר אך הבריטי, הערבי" "המשרד עם

 לישנסקי, יוסף אהרנסון, שרה לניל״י הצטרפו 1915
לאירופה אהרן יצא 1916 בקיץ ואחרים. בלקינד נעמן

 ואנשי מדינאים של אמונם את רכש שם ללונדון, והגיע

 1917 בינואר מודיעין. כיועץ למצרים ונשלח צבא,
 בדרך לרפיח סמוך ופיינברג לישנסקי הותקפו

 מפברואר נפצע. ולישנסקי נהרג אבשלום למצרים;

 בין קבוע קשר נוצר חודשים, שמונה במשך ,1917

אנייה. באמצעות הבריטי, המודיעין לבין עתלית תחנת

 בקרב ופחד חששות עוררה ניל״י של פעילותה

כולו. היישוב על אסון הדבר ימיט פן היישוב,

 כספים לגייס הצליחו וחבריו אהרן הצליחו בינתיים

 צעד - היישוב הנהגת לידי אותם ומסרו בחו״ל,

 בפגישת ביניהם. היחסים ואת האווירה את ששיפר

 לפעילות זה של הסמכתו את קיבל ויצמן עם אהרנסון

 קיום בדבר הוכחות התורכים השיגו העת באותה ניל״י.

 מצד הסתייגות חלה ושוב היישוב, בקרב ריגול רשת

ניל״י. כלפי היישוב מנהיגי

 הקבוצה. אנשי סביב הטבעת והתהדקה הלכה מכאן

 אבשלום את לחפש למצרים יצא אשר בלקינד, נעמן

 באוקטובר 1ב־ ונשבר. התורכים בידי נלכד פיינברג,

 עשרות התורכים. על־ידי זכרון־יעקב הוקפה 1917

 שרה משפחתה. ובני אהרנסון שרה ובראשם נאסרו,

 נפטרה. ימים כמה אחרי בעצמה; וירתה עונתה נחקרה,

 למאסר נידונו איש שנים־עשר נלכד. לישנסקי יוסף גם

 לצבא. נשלחו איש שלושים שנים; שלוש ועד משנה

 .1917 בדצמבר 16ב־ לגרדום הועלו ובלקינד לישנסקי
 חבל צווארו על שנענב ולפני כגיבור, מת לישנסקי

 "איננו אמר: וכך מילים. מספר לומר ביקש התלייה

 חפרו בו. ומאסנו התליינים שלטון את שנאנו בוגדים,

 בארצנו התורכים שלטון ימות מהרה עד קבר. לנו

 קללותיי את לך מוסיף אני הארורה, תורכיה האהובה.

 על שמח אני האחרונים וברגעיי הארמנים, קללות על

המתקרב". קצך

 כניסת על הבשורה הגיעה התלייה אחרי קלה שעה

לירושלים. הבריטי הצבא

 בתאונת אהרנסון אהרן נהרג 1919 במאי 15ב־

 בערפל לוטות מותו נסיבות למנש. תעלת מעל מטוס

היום. עד

 העולם מלחמת שלאחר הראשונות בשנים

 השקפה מתוך מניל״י, היישוב רוב הסתייג הראשונה

 גדולה בסכנה העמידה ניל״י של הריגול פעילות כי

 השקפותיהם בין הפוליטי הניגוד בגין וכן היישוב, את

 העבודה. תנועת אנשי להשקפת וחבריו אהרנסון של

 בראשוני לראותם "אפשר כי מצוין ה״הגנה" בלקסיקון

הכלל". ממרות ה׳פורשים׳

 מותו אחרי שנה עשרים עצמה על חזרה ההיסטוריה

 וחבריו אהרנסון לאהרן שקראו אלה ניל״י. מייסד של

 חמישי"(, )"גיס ו״מרגלים" "בוגדים" "עוכרים", בשם

 ללוחמי קראו הם בדיוק - ״פורשים״ להם שקראו אלה

גנאי. שמות באותם ישראל חירות

 לח״י ובאנשי ניל״י באנשי רואה העם היום אבל
 המולדת שחרור למען לחמו אשר לאומיים, גיבורים

המדכא. הזר מהשלטון

לוחמים של נפילתם

 בהתנגשות נפלו 1944 פברואר-אפריל בחודשים

 לח״י: חברי ארבעה הבריטי האויב קלגסי עם ישירה
 דרוקר שבתאי רוזנבאום, יוסף אהרונסון, ירחמיאל

לונץ. ומנחם

 אחד נפל (1944 )פברואר תש״ד באדר כ״ח ביום

 )אלישע(, אהרונסון ירחמיאל בלח״י, הטובים הלוחמים
 אמידה למשפחה בן היה הוא בחיפה. בטכניון סטודנט
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 הבריטים שהעניקו הזכות את וניצל בוורשה

 למכסת מחוץ לימודים, לצורך ארצה לבוא לסטודנטים

 הצטרף המלחמה פרוץ לאחר הקצובה. הסרטיפיקטים

 מלא חיים, חדות שופע עליז, בחור היה ללח״י. אלישע

 מדויקים במבצעים כישרונותיו בצד וביטחון. תקווה

 לתל־ הועבר מחיפה ספרות. לדברי משיכה בו הייתה

 תפקיד למחתרת, אזרחי עורף לארגן עליו והוטל אביב,

 ברחוב אלישע פסע גורלי יום באותו מאוד. בו שהצליח

 משטרה בניידת עיניו הבחינו לפתע בתל־אביב. מזא״ה

 או בחצר מחסה לבקש מכדי מאוחר היה מתקרבת.

 בלי פניו על תחלוף שהניידת קיווה הוא סמוך. בבית

 לפתע, נעצרה אך חלפה, הניידת אמנם לעצרו. ניסיון

 של בעקבותיו איטי בהילוך נעה והחלה הסתובבה

 לו היה לא "עצור". הפקודה את שמע הוא אלישע.

 הוא מה לשם אקדח. בכיסו להיעצר. שלא סיכוי שום

 הוא להיהרג! או להרוג חופשי, להיות כדי לו? ניתן

 השוטרים החצרות. דרך אחר רחוב אל להסתנן ניסה

 כל את בהם וירה אקדחו את שלף הוא אחריו. רדפו

 אך נרתעו, השוטרים תחילה שבמחסניתו. הכדורים

 יחיד. היה והוא רבים היו הם המרדף. את חידשו מיד

 לחדר חמק הוא תת־מקלעים. ובידיהם אקדח היה בידיו

 דרך להתחמק בתקווה ,33 מס׳ בית של המדרגות

 עלה הוא הדירות. באחת להסתתר או אחר לבית הגגות

 השוטרים סגורה. הייתה הגג של דלתו מעלה. מעלה

 גופו מתת־מקלעיהם. אש עליו והמטירו אותו השיגו

 קלח דמו התמוטט. הוא כמסננת. נחרר אלישע של

 אדום, ערוץ לו פילס הזרם גופו. חלקי ומשאר מראשו

 שבקומה, התחתונה עד העליונה המדרגה מן

 של דמו מהן. אחת כל על נקווית אדומה כששלולית

 תל־ בחוצות בריטים שוטרים בהריגת נוקם אלישע

הצפון. משטרת על ובהתקפה אביב

 לח״י איש נמצא (2.4.1944) תש״ד בניסן ח׳ בבוקר

 חוליאנסקי דוד חברו עם יחד )ברוך(, רוזנכאום יוסף
 מחסן ששימש בחיפה טבריה ברחוב במוסך )עמי(,

 אבל מודעת להדפיס השניים עמדו שם למחתרת,

 לכן קודם אחדים ימים שנפל אלישע, חברם של לזכרו

 של החשאיים התאים חבר היה ברוך הבריטים. בידי
 כדי תוך ללח״י. הצטרף ארצה ובבואו בפולין, אצ״ל

 נפל ברוך, של מחגורתו אקדח נשמט ההדפסה ביצוע

 דם זרם לבטנו. חדר ממנו שנפלט וכדור הקרקע על

 רופא, להבהיל כדי החוצה יצא עמי הפצע. ממקום קלח

 הבריטים עלולים הירייה שלמשמע מחשש ברוך, ואילו

 אקדחו, את טען הוא לנטשו. החליט המחסן, את לגלות

 לרחוב. דם וזב פצוע ויצא בריח על המחסן את סגר

 לדירה נכנס והוא כוחותיו עזבוהו דקות כמה לאחר

 הרופא. עם חבריו הגיעו זמן־מה כעבור טבריה. ברחוב

 פצוע מציאת על הודעה למשטרה נמסרה בינתיים אבל

 במצב לעשות מה החלטה לקבל הספיקו ובטרם בדירה,

 יהודי. וסרג׳נט בריטי משטרה קצין לדירה נכנסו - זה

 להסתלק והספיקו הבריטי בקצין פגעו ברוך של חבריו

 לירות החל היהודי הסרג׳נט אך המרפסת, דרך החוצה

 על והשליכו מכיסו רימון ברוך הוציא אז עליהם.

 לחדול היהודי השוטר את שהזהיר לאחר היורים,

 לסגת וניסה כוחותיו שארית את אזר ברוך מהיריות.

 ליפול רצה לא אך נחרץ, שגורלו חש הוא מהדירה.

 לעיניהם לא בודד, למות רצה הוא אויביו. בידי

 הספיקו. לא כוחותיו אך המשטרה. כלבי של הבולשות

 לקום היה יכול לא אשר עד ונפל, רץ וקם, נפל הוא

 אשר אדום" דוד "מגן את הזעיקו אורח עוברי עוד.

 אותו מצאה שם רוטשילד, החולים לבית העבירו

 נחקר הוא ממנו. ניטלה לא הכרתו המשטרה.

 רק הוא שאלותיהם. על לענות סירב אך באכזריות,

 ממנו מנעו הבלשים היהודי. השוטר של לשלומו דאג

 על באה לא תקוותם אך רוחו, את לשבור רצו מים,

 הוציא הוא ובלעג. בבוז בהם הסתכל ברוך סיפוקה.

 לייסורי נכנעה לא רוחו אך ייסורים, תוך נשמתו את

הגוף.

 ברגלו נפצע מחיפה, לח״י איש )ציון(, דרוקר שבתאי

 המשטרה עם אש חילופי בעת ,1944 בפברואר 2ב־

 )ברוך(, רוזנבאום יוסף חברו נפל שבה הדמים בתקרית

 הוא פציעתו בשל בחיפה. טבריה ברחוב לח״י במחסן

 לונץ מנחם של ביתו אל להחלמה חבריו על־ידי נשלח
יבנאל. המושבה יליד לח״י, איש )אליעזר(,

 הוריו עם ארצה ועלה 1922 בשנת בפולין נולד ציון

 לבית״ר הצטרף בחיפה, סיים לימודיו את צעיר. בגיל
 חלק ולקח אמיץ לוחם היה וללח״י. לאצ״ל כך ואחר

שונות. בפעולות

 למורים מדרש בבית הלימודים את סיים אליעזר

 המשק את לנהל כדי ליבנאל חזר אך בירושלים,

 מהרה ועד ללח״י, התגייס הוא 1943 בשנת המשפחתי.

 לח״י מאנשי לרבים ולמקלט למחסה ביתו הפך

 כי ונזהר הפצוע בציון טיפל אליעזר המבוקשים.

 ויסגירו מישהו ילשין פן במושבה, ייוודע לא הימצאו

לבולשת.

 בניסן י״ג ה׳ ביום לשווא. היו לא חששותיו אכן

 קלגסי הקיפו בבוקר, בשמונה (,6.4.1944) תש״ד

 הם מבואותיה. את וסגרו המושבה את הזר השלטון

 ביתו אל להובילם מהם ודרשו וסגנו המוכתר אל באו

 ראה הוא בחוץ. היה אליעזר )אליעזר(. לונץ מנחם של

 צל היה לא הצפוי. את וידע המתקרבת המשטרה את



 הפצוע חברו על ביד בנשק יגן הוא בלבו: ספק של

 להתרחש. העומד את לציון הודיע הוא עצמו. ועל

על אש ולהשיב נפשם על להילחם החליטו השניים

ז״ל לונץ מנחם של קברו על

 קטלנית אש ירקו הבריטים של הירייה קני האויב.

 השיבו ומתוכו הבית, על ורובים תת־מקלעים מעשרות

 אקדחים רק היו בידיהם רפה. אש הלוחמים שני

 האחרון הכדור את התפוצצו. שלא אחדים ורימונים

 האויב. בידי חיים ליפול לא מנת על לעצמם, שמרו

חיים. רוח ללא מוטלים נמצאו השניים

 ילין־ לנתן אמר ה״הגנה", מפקד גולומב, אליהו
 כולי "אני הלוחמים: שני על לח״י, מרכז חבר מור,

 לא כאלה, בחורים להקים השכלתם אם ונרגש. נרעש

לכם". יוכל לא איש ושום נשק שום עליכם יצלח

 בטבריה, נטמן ציון ביבנאל; לקבורה הובא אליעזר

 העלמין בבית ציון את לקבור סירבו יבנאל תושבי שכן

 השבתת תוך ארונו, את ליוו המונים המושבה. של

החנויות. וסגירת המלאכה

העליונים הנציבים

 בתקופת בארץ־ישראל כיהנו עליונים נציבים שבעה

הבריטי. השלטון

 אנגלית יהודית למשפחה בן פר: פמואל, הרברט .1

בשנת אנגליה. בממשלת הפנים כשר כיהן אמידה.

 בארץ־ישראל. הראשון העליון לנציב מונה 1920

 "הצהרת בהשגת ויצמן לחיים וסייע ציוני היה
 עורר ליהודה" "ראשון יהודי כנציב מינויו בלפור".

 ציפיות ונטע היהודי העולם בכל התלהבות

 הוא אך הלאומי. הבית הקמת של מיידי למימוש

 המדיניות של המובהק כנציגה התגלה הוא איכזב;

 לממש הייתה שמטרתה התיכון, במזרח הבריטית

בשנת בארץ־ישראל. הבריטיים האינטרסים את

 ומינהו חוסייני אל אמין חג׳ את חנן הוא 1921

 הפסיק הוא הערבים בלחץ ירושלים. של למופתי

 הבאים לנציבים תקדים ויצר היהודית העלייה את

 לערבים. בית־שאן אדמות את מסר הוא אחריו.

 מארץ־ישראל הירדן עבר הופרד שלטונו בתקופת

 בשנת הירדן. עבר של לאמיר מונה ועבדאללה

פלומר. בלורד סמואל הוחלף 1925

 ומושל מצביא פילדמרשל: פלומר, צ׳רלם הרברט .2

 השני העליון כנציב התמנה 1925 בשנת אנגלי.

 הצבא יחידות מספר את צמצם הוא בארץ־ישראל.

 בעצמאותם הכיר הוא מחדש. וארגנן בארץ־ישראל

 הודות היהודים. של העצמי השלטון מוסדות של

 עברה הערבים נגד התקיפה ולמדיניותו לאישיותו

 התנגשויות ללא השנים שלוש בת כהונתו תקופת

לערבים. יהודים בין

 שהגיע השלישי, העליון הנציב צ׳נפלור: רוברט ג׳ון .3

 לכן קודם שהיה צבא קצין .1928 בשנת לארץ

 את אהד לא הוא בריטיות. במושבות מושל

 ראה בלפור" וב״הצהרת הציונות, ואת היהודים

 בעת הבריטית. הקיסרות של באינטרסים פגיעה

 של עמדותיו תרפ״ט. מאורעות פרצו כהונתו

 של הלבן" "הספר נוסח על השפיעו צ׳נסלור

 בשנת שירותו את סיים .1930 בשנת פספילד

1931.
 בשנת מונה צבא. קצין גנרל: ווקופ, גרנפל ארתור .4

 הביטחון כוחות ולמפקד עליון לנציב 1931

 התבטאה כהונתו תקופת בארץ־ישראל. הבריטיים

 פעל והוא הציונות, לשאיפות מסוימת הבנה בגילוי

 הממשלה נגד הערביות ההפגנות לדיכוי חזקה ביד

 הנאצית. גרמניה יהדות בפני הארץ שערי ולפתיחת

 והגיע שניים, פי זו בתקופה גדל היהודי היישוב

 ביצע 1939-1936 במאורעות נפש. 450,ל־ססס

 לחיזוקה דאג זאת עם הערבים. נגד רפה מדיניות

הנוטרות. חיל של להקמתו ופעל העלייה של

 כיהן החמישי. העליון הנציב סר: מק־מייכל, הרולד .5

 ופרו־ערבי. יהודים שונא היה .1944-1938 בשנים

 הממשלה של הלבן" "הספר מדיניות את ביצע

 סימל הוא העברי. היישוב על שנוא היה הבריטית.

 גירוש אכזריותו: בכל הבריטי הזר השלטון את

 חיפושי יהודים, רצח "פטרומה", טביעת מעפילים,

 היה מייכל מק ועוד. מחתרות לוחמי תליית נשק,

 אולם בחייו, להתנקשות מבוקשת מטרה לח״י עבור

 ארבו 1944 באוגוסט 8ב־ אחדות. פעמים ניצל הוא

 ביפו, שלו הפרידה למסיבת בדרכו לח״י אנשי לו

 הוא אך מירושלים, ביציאה אותו לתקוף בכוונה

 הארץ את עזב זאת לאחר וניצל. קלות נפצע

בחשאי.
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 שנה רק בארץ ונשאר ,1944 בחורף מייכל מק את

 השלטונות, לבין היישוב בין לגשר ניסה הוא אחת.

 הבריטית במדיניות מהותי שינוי כל הביא לא אך

 מלחמת החלה זו בתקופה האנטי־ציונית.

 מחלתו בגלל תנופה. לצבור ואצ״ל לח״י המחתרות

מת. שם לאנגליה, ושב התפטר

 של והאחרון השביעי הנציב גנרל: קניגהאם, אלן .7

 לתפקידו מונה בארץ־ישראל. הבריטי השלטון

 הזר השלטון של חיסולו עד וכיהן 1945 בנובמבר

 שבמלחמת גנרל, לויטננט דרגת בעל .1948 במאי

במדבר השמיני" "המחנה מפקד שימש העולם

המנדט, סיום עם הארץ את יוצא קנינגהם אלן העליון הנציב
14.5.1948

 של השיא תקופת הייתה כהונתו תקופת המערבי.

 הזר, בשלטון בכללו העברי היישוב מלחמת

 לח״י המחתרות ארגוני של מלחמתם ובמיוחד

 המרי "תנועת פעולות החלו לארץ בואו עם ואצ״ל.
 וערערו בשלטון המחתרות הלמו ובהמשך העברי"

 את ולפנות להיכנע שהחליט עד יסודותיו, את

מארץ־ישראל. כוחותיו

רכישה מקורות נשק,
 מקורו באצ״ל, הפילוג עם לח״י ברשות שהיה הנשק

 בין חשאי הסכם במסגרת פולני נשק באספקת

 .1938 בשנת יאיר, אצ״ל, נציג לבין הפולנית הממשלה
 פולניה יהודי לפינוי ידאג אצ״ל כי נקבע בהסכם

 נגד במאבקה פולין של מעמדה ולחיזוק לארץ־ישראל

 עזרה תמורת הקומוניסטית. ורוסיה הנאצית גרמניה

 רב, נשק לארגון לספק הפולנית הממשלה התחייבה זו

צבאית. והדרכה אימונים

 לבאי סופקו גדולה בכמות ותחמושת נשק ואכן,

 והועברו הפולני, הצבא ממחסני ישר הארגון כוח

 הרובים הפולני. הצבא של פיקוחו תחת ערובה למחסני

 שהותקנה ב״ליפטים" לארץ מועברים היו והאקדחים

 הוצ׳קס מסוג הירייה מכונות כפולה. רצפה בהם

 חלק כבישים. לסלילת במכבשים נארזו ותחמושתן

 "בלתי עולים שהביאו באניות גם הועבר מהנשק גדול

 ופוזר נטמן לארץ שהגיע הנשק הארץ. לחופי לגליים"

 הקץ בא העולם מלחמת פרוץ עם הארגון. סניפי בכל

הנשק. למשלוחי

 שני בין קשים מאבקים התנהלו הפילוג בעת

 שנשארה הנשק כמות הנשק. מחסני על הפלגים

 בתקופה בעיקר הארגון את שימשה לח״י ברשות

לקיומו. הראשונה

 העולם מלחמת בשנות נשק לרכישת נוסף מקור

 הצבא מגויסי ואוהדים, המחתרת חברי חיילים היו

 את מנצלים היו הם היהודית. והבריגדה הבריטי

 בתוך ותחמושת נשק להבאת בארץ חופשותיהם

 במצרים, לח״י סניף התארגנות עם האישיים. חפציהם

 בשנת נשק. של וגוברת הולכת בהברחה הדגש הושם

 טעונה משאית ה״דוגנדז", בסיוע לארץ, הועברה 1946

 הצבאות מעודף מהבדואים שנרכשו ותחמושת נשק

המערבי. במדבר שלחמו

 מספקים בכסף נרכשו מזדמנות נשק כמויות

 שקנה אכו־גוש, הכפר מוכתר היה כזה ספק ערבים.

 הושג הנשק מירב אולם הערבי. מהלגיון הנשק את

 הצבא מחנות על לח״י של הלוחמת החטיבה בפשיטות

 התקיפו (5.2.1946) תש״ו באדר ה׳ ביום והמשטרה.

 שנלקח והשלל בחולון, צבאי מחנה לח״י כוחות

 עשרים "ברן", מקלעי שמונה מרגמות, בארבע הסתכם

 בניסן בכ״ד רובים. ושבעים תת־מקלעים וארבעה

 חניה במגרש קטן צבאי מחנה לח״י לוחמי תקפו תש״ו

 "הדיוויזיה חיילי בו ששכנו בתל־אביב, הירקון ברחוב

 נשק כמות הוחרמה זו בהתקפה "הכלניות". המוטסת",

גדולה.

 ותת־ נפץ חומרי של עצמי ייצור החל 1947 בשנת
"סטן". מקלעי

סוגים נשק,
 ומגוונים שונים סוגים כלל לח״י ברשות שהיה הנשק

 הכמויות הרי לא ותקופה. תקופה מדי שהשתנו

 הכמויות כהרי המחתרת, של דרכה בתחילת והסוגים

בסופה. בידיה שהיו

 מצוי שהיה הדרך, בתחילת העיקרי הנשק כלי

 היה החברים, לכל ותרגול אימונים שאפשרו בכמויות

 לצורך אידיאלי נשק ככלי מקובל היה האקדח האקדח.

 והתנקשות תגובה לפעולת גם כמו עצמית, הגנה

אפשרית.

 בריבוי הצטיין התנועה שבמחסני האקדחים מלאי
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לח״י בשימוש נשק

 קוטר - ״קולט״ אלה: היו התקופות בכל המחתרת

 7.63 קוטר — ״מאוזר״ כדורים; 5 הטוען מ״מ, 11.43
 מ״מ, 9 קוטר - ״בראונינג״ כדורים; 10 הטוען מ״מ,

 הטוען מ״מ, 9 קוטר - ״פראבלום״ כדורים; 8 הטוען

 (F.N). ״אף־אן״ האיטלקית; ״ברטה״ כדורים; 8
 מחסנית עם מ״מ 9 קוטר - ובלגיה קנדה מתוצרת

 גם הידית אל מחברים היו ל״מאוזר" כדורים. 14 של

 רובה כעין לשמש היה יכול האקדח ואז עץ, של קת

 של ארוכים קנים לחבר היה ניתן ל״פראבלום" קטן.

 העצירה כוח ואת הירי טווח את שהגדילו מ״מ, 152

 "בשטייאר" גם השתמשו לאלה נוסף כדוריו. של

 קטן, אקדח גם היה ההונגרי. וב״שטייאר" האוסטרי

 היה התופיים האקדחים מסוג האיטלקי. "פי־בי"

 הטוען מ״מ 7.62 קוטר - הפולני ה״נאגן״ בשימוש

 הפופולרי האקדח היה הפולני הנאגן כדורים. ר

 משקלו קלות בגלל האנשים על התחבב הוא בלח״י.

 בטיחותו דיוקו, ובזכות והמוצק, הפשוט ומבנהו

 הארגון אנשי את יפה שימש הוא מעצוריו. ומיעוט
 ה״וובלי היו כן כמו כאחת. והתקפה הגנה בפעולות

 אנד "סמיט וכן כדורים, 6 הטוען האנגלי, סקוט״

וואסון".

 המכונה פיני תת־מקלע נמצאו התת־מקלעים מבין

 ארצות־ מתוצרת "תומפסון" תת־מקלע "וואש",

 התקפי, כנשק ששימש אינץ׳, 0.45 קליבר הברית,

 אנגליה, מתוצרת ה״סטן" אישיות; בהתנקשויות בעיקר

ביותר. הנפוץ התת־מקלע היה מ״מ, 9 קליבר

 של עצמי בייצור הוחל האחרונים בחודשים

 גם היו בלח״י לח״י. של הטכנית במחלקה ה״סטן"

"ברן". מסוג מקלעים עשרות

 כמות לח״י ברשות הייתה האלה הנשק לכלי נוסף

 שהושגו אנגליים רובים של גדולה

 והמשטרה מהצבא רכש בפעולות

 קלות, מרגמות מספר וכן הבריטית,

 עשן, רימוני "מילס", מסוג יד רימוני

 וחומרי עצמית מתוצרת רעש רימוני

 "ייצור ערך )ראה הסוגים מכל נפץ
נפץ"(. חומרי
 הנשק מצבת ההערכה, פי על

 הסתכמה המדינה הקמת עם בלח״י

 מקלעים, חמישים מרגמות, בחמש

 תת־ מאות חמש רובים, מאה

 אלף אקדחים, מאות ארבע מקלעים,

 ומאות מוקשים, ואלף רימונים

 מתוצרת נפץ חומר של קילוגרמים

עצמית.

ב־ לח"׳ פעילות נתניה,

 בת גדולה, עיירה נתניה הייתה 1948-1940 בשנים

 הפוליטי לרובד השתייכו שרובם תושבים, אלפי

 בה הרוויזיוניסטית התנועה והלאומי. הכללי האזרחי
 אוהד היה המחתרת לתנועת והיחס חזקה, הייתה

 היו לאצ״ל השרון. יישובי בשאר למקובל בהשוואה

 בקיץ הפילוג שלפני ובתקופה בנתניה, חזקים שורשים

במקום. חברים מאות שורותיו על נמנו 1940

 הרוויזיוניסטית התנועה של והמוסדות המנגנון

 הנוער נפש על ארגונית להתמודדות סיכוי כל מנעו

 כל במשך נמשכה זו התמודדות ללח״י. גיוסם למען

 בה היו לח״י ומבחינת הזר, בשלטון המלחמה תקופת

לסירוגין. ומורדות עליות

 יאיר של הפלג אל הצטרפו באצ״ל הפילוג לאחר
 טוב יום מרדכי, יוסף ביניהם חברים, וחמישה עשרים
 הפילוג עם שומר. ואלכסנדר )רן(, שבתאי חיים )יונצ׳ו(,

 הדרום, מאזור חברים של גדולה קבוצה לנתניה הגיעה

 הזאת הקבוצה חברי עם בית״ר. פלוגת חברי רובם

 חברמן, ושימקו סוניה דוייטש, אלי גרתי, נסים נמנו
 נשיאי של שלישם ירקוני, אל״ם )לימים ירקוני ישראל

 ויעקב רוט יוסף )נדב(, ערמוני־קוסי משה ישראל(,
 היו הזמן במרוצת לנתניה שהגיעו האחרים בין שלפר.

 הבולשת(, על־ידי קשות ועונה )שנתפס קורב אליהו

 הרכבת של המלאכה בתי על בהתקפה )נהרג עדני דוד

 הראשון האחראי וייסלב. ויוסף (1946 בשנת בחיפה

 החליף שבתאי את שבתאי. חיים היה הסניף על

 פולני, יעקב לנתניה הגיע ואחריו שומר, אלכסנדר
 אליהו גם שנערכו. בקורסים הראשי המדריך שהיה
 הסניף, על זמן־מה אחראי היה מהדרום, שבא גלעדי,
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 רקע על אצ״ל, עם רבות התנגשויות היו תחילה

 קשות. ידיים לתגרות אחת לא והגיעו הנשק, על הבעלות

 חלק עזבו הפילוג שלאחר והמאסרים הרדיפות בתקופת

 ערמוני משה ביניהם נאסרו, וחלקם נתניה את מהאנשים

 שהוגלה רוט, ויוסף מלטרון, הבורחים בין שהיה )נדב(,

לאריתריאה.

 פעילות שותקה ,1942 בראשית יאיר, רצח לאחר

 בנתניה שמצאו לח״י, חברי לחלוטין. כמעט בנתניה לח״י

 תשתית להקים צלחו לא הרדיפות, מפני מקלט" "עיר

מסודרת. לפעילות קבועה

 )ארזיה( תור בן נחמיה לנתניה נשלח 1944 בשלהי

 כמה כעבור לחיפה העברתו עם הסניף. את לארגן

 לימים שהיה )עמינדב(, דרורי יוסף במקומו בא חודשים

 הרכבות של המלאכה בתי על בהתקפה המשתתפים בין

.1946 בשנת בחיפה
 לתל־ ושב בנתניה, רב זמן שהה לא דרורי יוסף גם

 ששוחרר )שאול(, טילמן דוד מונה 1945 בקיץ אביב.

 הנוער על הסניף. על לאחראי בקניה, העצורים ממחנה

 )אפרת(. שומרון צפורה ממונה הייתה והאוהדים

 שקיים מקומי לח״י גרעין נוצר טילמן של בתקופתו

 ישעיהו נמנו ועובדיו הסניף פעילי בין המרכז. עם קשר

 חיה וייפלב, יוכף בקמן, ישעיהו )צפניה(, ארנפלד

 אליהו ד״ר יותר ומאוחר רוטשטין, יהודה פרולוביץ,

 גינוסר פנחם על־ידי שהודרכו נוער תאי הוקמו ישורון.

 לצורך נשק מחסני נטמנו מתל־אביב. נשק ומדריכי

 התנקשות פעולת הוכנה 1946 בשנת ופעולות. אימונים

 נתניה באזור קילי הסרג׳נט הבולשת, על האחראי בחיי

 בגלל לפועל יצאה לא הפעולה אך בראון, ובסרג׳נט

 דרשה ה״הגנה" ה״הגנה". על־ידי המוקדם גילויה

 מן יסתלקו כי הפעולה לביצוע שהובאו לח״י מאנשי

העיר.

 נגד פעולות מספר נתניה באזור בוצעו 1947 בשנת

 "דורה" הצבאי במחנה הקולנוע בניין פוצץ הבריטים.

 יעקב של בפיקודו שהתבצעה פעולה - נתניה יד על

 על צבאיות מכוניות פיצוצי ובוצעו )יורם(, אהרוני

 שהיה )אבשלום(, רבינא חיים העיר. בצפון הכביש

 השרון, באזור לח״י של הפעולות על זו בתקופה האחראי

 החיילים של הרחצה במקום הים חוף את למקש ניסה

 כבלי חובלו לפועל. יצאה לא הפעולה אך הבריטים,

הצבא. יחידות בין שקשרו הטלפונים

 לצה״ל התגייסו ,1948 במאי ,8 חטיבה הקמת עם

מנתניה. לח״י חברי כעשרים
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ס
היהודית הסוכנות

 העולמית. הציונית ההסתדרות של המבצע הגוף

 ,4 בסעיף (,1922) המנדט בכתב נקבע החוקי מעמדו
 (Jewish Agency) יהודית סוכנות תקום כי בו שנאמר

 ולעזור )א״י(, פלשתינה לממשלת לייעץ המיועדת

 ואחרים חברתיים כלכליים, עניינים באותם בידה

 הלאומי הבית לייסוד נגיעה להם להיות שיכולה

 כלפי היהודי העם את ייצגה היהודית הסוכנות היהודי.

 במסגרת הסוכנות פעלה 1929 משנת המנדט. ממשלת

 וקיבלה ציוניים, לא גופים גם בה ששותפו נרחבת

הלאומים. וחבר הבריטית הממשלה מטעם הכרה

 כארגון הסוכנות פעלה שבדרך" "המדינה בתקופת

 והייתה ולתעשייה להתיישבות מחלקות הקימה עלייה,

 מרכזית דמות ה״דוגנה". ארגון על המפקחת הרשות

 ההנהלה כיו״ר כיהן אשר בן־גוריון, דוד היווה בסוכנות

.1948-1935 בשנים
 נאבקה בן־גוריון של בהנהלתו היהודית הסוכנות

 להם להתנגד הטיפה המחתרות, בארגוני חורמה עד

 הבריטית הבולשת עם פעולה שיתפה אף הזמן ורוב

חיסולם. לשם

בלח"׳ ה״הגנה" סוכני

 מחלקה הייתה )ש״י( ה״הגנה" של הידיעות בשירות

 ארגוני על מידע לאסוף היה שתפקידה יהודית,

 לאיסוף האמצעים כאחד )ה״פורשים"(. המחתרות

 לתוך הש״י מטעם סוכנים החדרת שימשה ידיעות

הארגונים.

 ונשאה ה״סזון" בתקופת בייחוד התחזקה זו מגמה

 ניסיונות ואילו אצ״ל, נגד מצומצמת במידה פרי

 נכשלו לח״י שורות בתוך ה״הגנה" סוכני את לשתול

 - ונתגלו לחדור שהצליחו סוכנים המקרים. ברוב

 נגדם שיינקטו מבלי מהשירות כלל בדרך סולקו

חמורים. אמצעים

 זכורים סוכנים גילוי של בולטים מקרים שני

 שכינויו מירושלים בחור היה הסוכנים אחד בלח״י.

 במחלקת תנחום שובץ 1947 בשנת תנחום. היה

 הוחלט הימים במרוצת מצטיין. חבר והיה הפעולות

 משתף היותו בגלל ירושלים, תושב פ׳, את לחסל

 על הוטל והתפקיד הבריטית, הבולשת עם פעולה

 שחיפה נוסף איש בלוויית לפעולה יצא הוא תנחום.

 שחברו אלא הפעולה; ביצוע על דיווח ובשובו עליו,

 אקדח של כקולו ונשמעה חלשה הייתה הירייה כי סיפר

 אבל פ׳, של פציעתו על למחרת דווח בעיתונות סרק.

 בריא מסתובב פ׳ את ראו כי שאמרו דיווחים גם הגיעו

 נוסף, במקרה מעורב היה תנחום ברחובות. ושלם

 רימון בו להטמין והוחלט "נשרף" המחתרת של כשחדר

 ניגשו הם הבלשים כשהגיעו אבל לבולשת. מלכודת

 כאילו הרימון, את ופירקו שבמטה המזרן אל היישר

 להנחת שותף היה תנחום המלכודת. על במדויק ידעו

 בשל לתנחום ביחס ספק התעורר נוספת פעם הרימון.

 ביום ירושלים, ברחובות בבריטים לפגוע אי־הצלחתו

 המקרים בעקבות רבים. בריטים שם הסתובבו שבו

 של "חפרפרת" משמש תנחום כי חשד התעורר האלה

 נגדו, הטענות את והכחיש לחקירה נלקח הוא ה״הגנה".

 מפשע חף אדם כשל נמרצת הייתה לא הכחשתו אך

 ולא הואיל החשד. את מעליו להסיר הצליח לא והוא

 לשחררו הוחלט - מחתרת חברי של למאסר גרם

 ביקש לא והוא לחלוטין, עמו הקשרים את ולנתק

 מאוחר שנתיים אומתו תנחום נגד ההוכחות לחדשם.

בצה״ל. מודיעין כקצין זוהה כאשר יותר,
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 הוא גד. היה שכינוי בחור שימש נוספת "חפרפרת"

 מחלקת אל לח״י, של ביותר רגיש מקום אל לטפס ניסה
 ממושבות באחת התגורר גד וי(. )ליגה המודיעין

 התפתחה שבה בתקופה ו׳ מחלקה אל וצורף השומרון

 אחת. עין שתום היה גד ארצית. כמחלקה המחלקה

 מאגרי שני מספיק. מידע למחתרת היה לא עברו על

 ה״הגנה". על־ידי נתפסו בכדים, חבויים שהיו נשק,

 מקום על שידעו האנשים משלושת אחד היה הוא

הנשק. בתפיסת למעורבותו חשד ונפל הסליק,

 בנייר סגור פתק לו נמסר במבחן. להעמידו הוחלט

 שליח באמת גד אם כי הייתה ההשערה שערה. עם דבק,

 ואלה ה״הגנה", לאנשי אותו ימסור הוא ה״הגנה"

 היה שאליו לח״י איש תוכנו. את לראות כדי יפתחוהו

 הוברר כך לפתחו; מבלי גד דרך החזירו המכתב מיועד

 את הכחיש תחילה לחקירה. נלקח גד נפתח. הפתק כי

 אם כי ולאיים לשתוק העדיף ובהמשך ההאשמות,

 גד דמו. את ינקום ותיק, "הגנה" חבר אביו, - ייפגע

 על ויתרה והמחתרת מעצרו ממקום לברוח הצליח

הענשתו.

 חברי שני ללח״י להחדיר הש״י הצליח תש״ח בחורף

 תפקידם מוניטה. ושמעון )"פיצי"( רוזנר יצחק "הגנה":

 הבריטים נגד הפעולה תכניות על מידע למסור היה

 הוחלף להסתלק, ונאלץ שהתגלה רוזנר, ה״הגנה". ונגד

 מסוימת הזדהות לידי שהגיע הודה מוניטה במוניטה.

 בסופו אך דיר־יאסין, על בהתקפה השתתף ואף לח״י עם

הפלמ״ח. של "הראל" לחטיבת התגייס דבר של

דורו - א׳ סונדרס
 )א״י( פלשתינה משטרת על הכללי המפקח היה סונדרס

 ארץ־ישראל במשטרת שירת .1943-1937 בשנים

הירצחו בעת המשטרה מפקד היה הוא .1920 משנת

 בפברואר 20ב־ .1942 בשנת )יאיר( שטרן אברהם של

 של הראשי המזכיר אל "סודי" דוח שלח הוא 1942

 "קבוצת על דיווח ובו בלונדון, הבריטית הבולשת
 אברהם של מותו ונסיבות מחבואו גילוי ועל שטרן"

 על היישוב תגובות את בדוח ציין כן )יאיר(. שטרן

 בדירה שנמצאו יאיר של ידו בכתב השירים ואת הרצח

 במוזיאון נמצא סונדרס מדוח העתק נרצח. שבה

בתל־אביב. גולומב אליהו ע״ש ה״הגנה"

התנקשות ניסיון - א׳ סונדרס
 במסגרת )א״י(. פלשתינה משטרת של הכללי המפקח

 22ב־ נעשה הירצחו, על יאיר אנשי של נקם פעולות
 סונדרס של בחייו להתנקש ניסיון 1942 באפריל

 בירושלים. לביתו סמוך גדול מוקש הנחת באמצעות

 המודיעין לשכת כהודעת הדרך", "בצדי הונחה הפצצה

 היה שאפשר "באופן המעשה, לאחר הממשלתית

שעה". אותה עוברת מכונית ולרסק לפוצצה

ניצלו. סונדרס של וחייו נתגלתה הפצצה

ולוז"׳ הסוציאליזם
 מדינת הקמת עם פוליטית מפלגה של לייסודה עד

 המשטר בנושאי מדיון לח״י הנהגת נמנעה ישראל,

 ואנשיה משטר, וצורת דת תרבות, ובשאלות העתידי

 הבלתי יחסו למרות השחרור. מלחמת במעשה התרכזו

 הסוציאליזם אל לח״י של מחייב והבלתי מוגדר

 ביישוב הרעות הלשונות הרי חברתי־כלכלי, כמשטר

 ואף לסוציאליזם בנטייה המחתרת את האשימו

 ברית־המועצות כלפי האוריינטציה בגלל לקומוניזם,
שלה. החוץ במדיניות

 מה במידת באה לסוציאליזם ביחס לח״י עמדת

 ישראל שכתב לסוציאליזם" "יחסנו במאמר ביטוי לידי
 תש״ז: בתמוז "במחתרת" בחוברת ופורסם אלדד

 המדיני השחרור בעיית היא היסודית בעייתנו

 נשיג המדיני השחרור שאחרי ’נהרו שהכריז )כמו

 עצמנו מציגים אנו אין - הכלכלי( השחרור את

 אם אפילו זאת עושים היינו לא כסוציאליסטים,

 לא בברית־המועצות. אהדה לנו יביא שזה ידענו

 היסוד בעמדת כנים אנו כי זאת, עושים היינו

 במולדת העברי העם לחירות נלחמים אנו שלנו.

 יש ... זאת בעיה בפני נדחות הבעיות יתר וכל

 לנו ומייעצים אותנו האוהדים בשמאל, גורמים

 נמשוך ובזה כסוציאליסטים, עצמנו על להכריז

 הרעיון זאת. נעשה לא משמאל. הנוער את

 והגיונם קדושתם - החירות במלחמת והצורך

 כל ללא הנוער את למשוך כדי להספיק צריך

 הלאמת היום למשל השמאל ידרוש אם ...תנאי

הרכוש כל את אבל אדרבא, נענה: הרי רכוש,

 רצח לאחר הודי. מדינאי (,1964-1889) נהרו ג׳הראלאל פנדיט *
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 )קרקעות הזר! הרכוש את ובעיקר בארץ,

 את דוחים אנו ובו׳(. מניות לממשלה, השייכות

קודם. הגטו את נשבור בגטו. הסוציאליזם

 יכול טוב סוציאליסט רק כי אחדות־העבודה לטענת

 אינה המציאות כי אלדד השיב - חירות לוחם להיות

 הסוציאליזם שבה אנגליה, לדוגמה והרי זאת, מוכיחה

 שואל: והוא האימפריאליזם. עם בבד בד ללכת יכול

 סוציאליסט להיות אדם יוכל לא מדוע מבין "אינני

 היוצא ...הבנתו לפי חירות לוחם להיות זה עם ויחד

 חירות, מלחמת המחייב דבר לא בסוציאליזם אין מזה:

 עברית". חירות מלחמת הסותר כלום בו אין כן כמו אבל

 לקראת צועד "העולם אלדד, קובע דבר, של בסופו

ורווחים". נכסים של הצודקת לחלוקה סוציאליזם:

 - במחתרת לח״י של דרכו סוף וקרב שהלך ככל

 של משטר בעד הסוציאליסטי הרעיון בארגון התגבש

 שעתידה העברית במדינה סוציאליסטי וצדק שוויון

 תש״ח, א׳ מאדר ע״ו גיליון "המעש", בעיתון לקום.

 מפי צדק", של משטר על "חזוננו בשם כתבה פורסמה

שם: נכתב וכך ילין־מור. נתן של עטו

 העוני, משכנות גם ייהרסו הזר השלטון עם יחד ...

 על והדם הנפש את ניתן כן על הדלות. ותיעלם

 יותר, שלמים יותר, טובים חיים על החופש, חיי

 זאת להבטחתנו החופשית. במולדת יותר נאים

 בשלמות המטרה הגשמת עד נאמנים. נישאר

 כפול סבל ולסובלים לדלים נאמנים נישאר

 גם נשפכו ולא דמנו את שפכנו לא ומכופל.

 לניצול, שוויון, לאי "חופש" למען בעתיד

 נילחם ולא נלחמנו לא באחיו. אח להתעמרות

 של דולפים, צריפים של להנצחתם בעתיד

 שבמולדת כדי נלחמים אנו שמש. חסרי מרתפים

 על שייוולד ילד לכל סיכויים יינתנו החופשית

 ייתן שבמולדתנו רוצים אנו העברית. אדמתנו

 ויכולתו כישרונותיו כמיטב לאומה אחד כל

 והנאה שווים קרבנות למען לו. שנחוץ ככל ויקבל

 צודקת חלוקה למען המולדת, בני לכל שווה

 עברי ילד שכל רוצים אנו ובשמחה. בסבל

 לפיתוח אפשרות לו ותהיה להשכלה יזכה

...כשרונותיו

 בשורותיו התנהלו המחתרת מן לח״י עליית עם

 מפלגה בהקמת שהוכרעו חריפים, רעיוניים ויכוחים

 מפלגת היא סוציאליסטי, צביון בעלת פוליטית
"הלוחמים".

הראשון הסזון

 נגד ח״חגנח" של הציד" "עונת הראשון, "הסזון"

 לאחר ,1941תש״א- בקיץ התחיל המחתרת, ארגוני

 "הארגון אז - לח״י אנשי בידי שבוצעו פעולות מספר

 לאחר אחדים וחודשים - בישראל״ הלאומי הצבאי

הפלמ״ח. הקמת
 הסוכנות הנהלת ישיבת את שניהל שרת, משה

 1942 בינואר 25ב־ הכריז בן־גוריון, במקום היהודית
 במיגור הבריטית למשטרה לעזור היישוב על כי

 פישמן והרב גרינבוים יצחק הפורשים". "כנופיות
 הבריטים. עם הפעולה לשיתוף התנגדות הביעו

 אז אלון, יגאל על הוטלה ה״פורשים" חיסול משימת

 הש״י לרשות להעמיד שנדרש הפלמ״ח, מפקד סגן

 אלון במיוחד. "מוכשרים" בחורים חוליית ה״הגנה" של

 הפורשים נגד כוונו לא הפעולות למעשה כי הודה

 חטפו ה״הגנה" אנשי בלבד. לח״י נגד אלא ככלל

 מעצר למקומות והעבירום ללח״י, בהשתייכות חשודים

 והצליחו קשים עינויים תוך אותם חקרו מיוחדים,

 בכפר־סבא החדשה. המחתרת על רב מידע לאסוף

 אחורנית ידיו כפות את קשרו זטלר. אפרים ועונה נחטף

 אותו מורידים היו מתעלף כשהיה בהן. אותו ותלו

 מסובבות כשידיו אותו תולים ושוב קלה, לשעה

 בתל־אביב ולילות! ימים שלושה עונה כך לאחור.

 לוי, אליהו חרשמן, יעקב ברגר, מנחם ועונו נחטפו
 החטופים מן חלק רוזין. ופסח מיכאילוביץ יעקב

 הבריטית, המשטרה לידי מכן לאחר שהוסגרו המעונים,

 סוף עד וברוחם בגופם שבורים ונשארו התאוששו לא

 נגד בכוח להתגונן הלוחמים על אסר יאיר חייהם.

 חמושים בלתי לח״י אנשי התהלכו ולכן החטיפות,

העת. באותה

 יעקב היה הבולשת לידי שהוסגרו החטופים אחד
 אשר )יאיר(, שטרן אברהם של מעוזריו גלבוע־פולני,

 החמישה, מעלה בקיבוץ מקלט ומצא מהתנועה פרש

 הובא פולני ה״הגנה". אנשי על־ידי נתגלה שם

 ונמסר הש״י, ממפקדי ארזי, יחודח על־ידי למשטרה

ג׳יילם. הבולשת, מפקד לידי
 שביצעה לח״י אנשי של והחטיפות הרדיפות

 לוחמים עשרות של ומסירתם ,1942 בשנת ה״הגנה״

 של בשיתוקה הזר לשלטון סייעו הבולשת, לידי

ארוכה. תקופה למשך המחתרת

ה״גדול" הסזון

 ה״הגנה" של לניסיון ניתן הציד( )עונת "סזון" השם
 הלאומי הצבאי הארגון את לחסל 1945-1944 בשנים

 נעשה לכן קודם שנים כשלוש לוחם. כארגון )אצ״ל(

לח״י. לחיסול דומה ניסיון

 המחתרת ארגוני של הפיסי חיסולם על ההחלטה

 מהארץ, הזר השלטון של לגירושו שלחמו היהודיים,

2:57לאחר ,1944 בשנת היישוב הנהגת בקרב בשלה



 לח״י, איש זטלר, אפרים
1942 בפברואר ה״הגנה״ על־ידי נחטף

Jr-

 אצ״ל, איש שיף, מנחם
1945 בינואר ה״הגנה״ על־ידי נחטף

 על־ידי נחטף לח״י, איש גלבוע, יעקב
1942 במרס ה״הגנה״

 הפלמ״ח, איש פעיל, מאיר
 של בחטיפתו השתתף

שיף מנחם

בקריית־ענבים במעצר והוחזק

)זבלודובסקי(, עמיר ישראל המעצר בית להגנת ששימש ענבים, בקריית השמירה מגדל
רוב את שניהל הש״י מפקד ולח״י אצ״ל לחטופי

אישי באופן החקירות

 בראש עמד אבירן, שמעון
הפלמ״ח של הסזון מטה
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 המזרח לענייני הבריטי השר מוין, בלורד לח״י התנקשות

 לקבל וסירובם המחתרות, ארגוני של קיומם התיכון.

 הפרו־בריטית המדיניות ואת היישוב הנהגת מרות את

 היישוב מפלגות את העסיקו הרשמיים, המוסדות של

 היישוב נגד השלטון של החריפה לתגובתו פחד מתוך הן

 הלאומי הכוח מהתעצמות שחששו מפני והן כולו,

שלהם. הפנימית ההגמוניה את לסכן העלול הלוחם,

 לבלום הפועלים, מפלגות בעיקר החליטו, כך מתוך

 ב״יישוב השפעתן. את ולהצר המחתרות מלחמת את

 כיצד דעות שלוש התרוצצו ה״הגנה", קרי המאורגן",

 מפעולותיהן, והתנערות גינוי המחתרות: נגד לפעול

 מאבק או הבריטיים, השלטונות בידי ומסירתן רדיפתן

 ה״הגנה" של המאורגנות היחידות על־ידי בהם פיסי

והפלמ״ח.

 עוין השמצה במסע פתחה היהודית הסוכנות

 צלח. לא זה אך המחתרת, לוחמי של לבידודם בציבור

 "הספר של החמישית בשנה בציבור שרווחה הדעה

 בהם פגיעה לכל ראויים הבריטים כי הייתה הלבן"

 בפני הארץ שערי סגירת מדיניות המחתרות. מצד

 השלטון נגד איבה רגשי הולידה הפליטה שארית

 ארגוני לפעילות וסמויה גלויה ואהדה הבריטי

המחתרות.

 בלורד וההתנקשות אצ״ל של "המרד" הכרזת לאחר

 ה״הגנה" מצד שידול ניסיונות נעשו לח״י, על־ידי מוין

 פעולתם. את שיפסיקו המחתרות ארגוני את לשכנע

 הארגונים; ראשי בין ומתן משא והתנהל שיחות התקיימו

 סוף עד פעילותם את להפסיק נדרשו ולח״י אצ״ל

 את שניהל לח״י מרכז חבר ילין־מור, נתן המלחמה.

 של ואיומיו דרישותיו את דחה לח״י, בשם ומתן המשא

 התנכלות לכל בחומרה יגיב שלח״י והכריז גולומב, אליהו

 בפועל לכך. האחראים המנהיגים את ויעניש חבריו כנגד

 לסיום עד בפעולות הפוגה עצמם על לח״י אנשי גזרו

 רצו שבלח״י המשפט על להעיב לא כדי קהיר, משפט

והמדינית. ההסברתית התועלת את ממנו להפיק

 אצ״ל כי הכריז ובגין נכשל, אצ״ל עם ומתן המשא

 בן־ כאשר לאומית מרות ויקבל מלחמתו את יפסיק

 ובראש הלאומי השחרור ועד בראש יתייצב גוריון

זמנית. עברית ממשלה

 של )השישית( הכללית ההסתדרות בוועידת

 הוחלט ,1944 בנובמבר 20ב־ שהתקיימה העובדים,

 העוסק אדם כל מבית־ספרו או עבודתו ממקום לגרש

 לתת לא )ה״פורשים"(, המחתרת לקבוצות מסייע או

 לאפשר ולא לאיומים להיכנע לא ומחסה, מקלט להם

 עם פעולה לשתף - ולבסוף כספים, לגייס להם

 את השורש מן "לעקור כדי הבריטי השלטון

 נכבד חלק להתפרק". ולאלצם אותם לחסל תנועותיהם,

 השלטון עם פעולה לשיתוף התנגד הפועלים מתנועת

 האות ניתן בכך הרוב. להחלטת נכנע אך הבריטי,

 שלמעשה המחתרות, ארגוני נגד הפעולה להתחלת

אצ״ל. כנגד ובראשונה בראש מכוונת הייתה

 הסוכנות והחלטת הוועידה החלטת לאחר מיד

 לפיה יום, פקודת ה״הגנה" מפקדת הוציאה היהודית,

 מאנשי שהורכב מיוחד גוף על הוטל הפעולה ביצוע

 בפעולה. חלק לקחת שהסכימו נוספים ומתנדבים הש״י

 הפעולה איש. כמאתיים בהם והוכשרו קורסים נפתחו

 אבטחה ובילוש, עיקוב אגפים: שלושה בין התחלקה

 מהולים הסברה כרוזי לחוד. פעל אגף כל ומאסרים.

 כספים לתרום לא נקרא אשר בציבור, הופצו בהסתה

לדרישותיהם. להיכנע ולא המחתרת לארגוני

 זאת. שיבקש מי לכל והגנה עזרה שתינתן הובטח

 ולמוסדות. עסק לבתי הבטחה חוליות הוקמו כך לשם

 ראשי של אבטחתם הוטלה מיוחדות חוליות על

הציונית. ההסתדרות

 "הסזון" אנשי רוב את שהעסיקה העיקרית הפעולה

 המאסרים והחקירות. המאסרים פעולת הייתה

 חוליית זו: בשיטה כלל בדרך מתבצעים היו והחטיפות

 נחטף היה ששם למקום סמוך יוצאת הייתה חוטפים

 הולך היה העיקוב, חוליית איש המזהה, לעבור; עשוי

 מאשר היה לחטיפה המועמד האיש ובהופיע עמהם,

 מפני שומרים היו אבטחה אנשי כמה זהותו; את

 או אורח עוברי של התערבות כמו הצד, מן הפתעות

 נכנסים היו אנשים שלושה-ארבעה שוטרים; הופעת

 משטרה, אנשי בלבוש לפעמים הנעקב, של לביתו

 שישבו אנשים שלושה של לרשותם אותו ומוסרים

היום. ולאור ברחוב החטיפות נעשו לפעמים במכונית.

 החטוף. של בדירתו חיפוש ערכו החטיפה לאחר

 המעצר ממקומות לאחד כך אחר מועבר היה זה

 ובעמק הגדולות לערים סמוכים בקיבוצים שהוקמו

 על מהימנים היו שאנשיהם מקומות - יזרעאל

 הידוע על נחקר העציר היה מעצרו במקום ה״הגנה".

 רבים ובעינויים. באלימות שימוש תוך לעתים לו,

 הבריטיים. לשלטונות כך אחר נמסרו אלה מעצירים

 הארגון, מנהיגי אל להגיע גם הייתה ה״סזון" מטרת

לשלטונות. ולמסרם לעצרם

 על ה״הגנה" שכפתה החורמה מלחמת אף על

 מלחמת תהיה "לא להגיב. לא באצ״ל החליטו אצ״ל,

 אח". על יד להרים "לא חייליו, על בגין פקד אחים!"

 את מסכנת שהייתה איומה דמים שפיכות נמנעה בכך

 הביקורת גם בארץ־ישראל. העברי היישוב של קיומו

 של דעתו את שינתה לא זו הבלגה נגד אצ״ל בשורות

אחים". מלחמת "נגד - בגין
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 אנשי וחמישה שלושים לאצ״ל. בהשתייכות חשודים

 )אבנר( פלאי מתתיהו טורי לח״י, אנשי ושני אצ״ל

 לאחר ושוחררו נחטפו מירושלים, )שאול( דגני ומרדכי

 הוכה )פטקה(, כהן מנחם אחר, לח״י איש ימים. כמה

 בין בתל־אביב. "הדסה" החולים בבית ואושפז קשות

 של הראשית המפקדה ואנשי מפקדים היו הנחטפים

 ואלי לוי שלמה לנקין, אליהו מרידוד, יעקב - אצ״ל

 והוגלו לבריטים הוסגרו הראשונים שלושת תבין.

 המקורות כליל. כמעט שותק אצ״ל מנגנון לאריתריאה.

 הזר בשלטון המלחמה כושר נתדלדלו. שלו הכספיים

 אצ״ל את חישלה אחים מלחמת של המניעה אבל נפגע.

 דבר של בסופו יצא והפסדה אותו, שהתישה אף על

בשכרה.

 הסתיים ה״סזון" כי עצמם את השלו ה״הגנה" אנשי

 כבד ציבורי לחץ תחת ,1945 באפריל מלאה. בהצלחה

 את אילצו "הסזון", פעולות נגד שגברה והתסיסה

 יגור, בכנס ,1945 באפריל קץ. להן לשים המוסדות

 כעבור ה״סזון". של "מותו" על רשמי באופן הוכרז

 של בדמותה הלאומית האחדות קמה מספר חודשים

 את בעליל הוכיחה אשר העברי", המרי "תנועת

 ולח״י אצ״ל של צדקתם ואת ה״סזון" של כישלונו

המזוין. המאבק בדרך

ה"קטן" הסזון

 הציוני הפועל הוועד החליט 1946 אוגוסט בתחילת

 שיד לאחר הבריטים, נגד המזוין המאבק הפסקת על

 הפעולה ושיתוף האקטיביסטים, על גברה המתונים

 חודשים, תשעה שנמשך המחתרת, ארגוני שלושת בין

 מפקדת מצד התנגדות למרות זאת לקצו. הגיע

 המאבק את להגביר דווקא דרשה אשר ה״הגנה",

 מתפקידו התפטר סנה משה הבריטים. נגד הצבאי

 הפועל הוועד בהחלטת הסתפקו לא הבריטים כרמ״א.

 מצדם הם המחתרת. ארגוני נגד מעשים ודרשו הציוני,

 בקיבוץ - והמעצרים החיפושים במדיניות המשיכו

בדרום. ורוחמה דורות ובקיבוצים שדות־ים

 הציוני הפועל הוועד הוקיע 1946 באוקטובר 29ב־
 "לבודד לציבור וקרא הדמים" "טרור את בירושלים

 הכרזה בעקבות עזרה". כל מהם ולמנוע הפורשים את

 "השבת מעצורי מאות שבע בריטניה שחררה זו

השחורה".

 החליטה הציוני, הקונגרס תום לאחר ,1947 בינואר
 בציבור ההסברה את להגביר הלאומי הוועד מליאת

 פירוקה חרף המזוין במאבק שהמשיכו ולח״י, אצ״ל נגד

 בכוח להתגונן "בצורך וכן העברי", המרי "תנועת של

 הפחדה על־ידי וכפייה השתלטות של מעשים נגד

כספים". סחיטת לשם איומים, והטלת

 הסוכנות על כבדים לחצים הפעילו הבריטים

 ה״טרוריסטים". נגד נמרצות פעולות לנקיטת היהודית

 השלטונות. עם פעולה לשתף הסוכנות סירבה לכאורה

 מאיר וגולדה כן־גוריון 1947 בראשית קיבלו למעשה

 פעולה כל על לבריטים להודיע ביותר: סודית החלטה

 ובמקביל מידע, עליה יביא שהש״י ואצ״ל לח״י של

 "שנודע בטענה שיבטלוה, כדי המחתרת את להזהיר

 שרף זאב נוספים: אנשים שני שותפו בסוד לבריטים".

 ש״הם הרושם את ליצור רצו זו בשיטה סהר. ויחזקאל

 מנעו זאת ובכל הבריטים" עם פעולה שיתפו לא

 הקימה שני מצד קשות. פעולות ביצוע מהמחתרות

 ולח״י. אצ״ל נגד שפעלו מיוחדות יחידות ה״הגנה"

 -1947 בשנים והחקירות. החטיפות המעקבים, חודשו
 אנשי וארבעה אצ״ל אנשי כשלושים נחטפו 1948

 אצ״ל נמנעו לא הקודם, ל״סזון" שבניגוד אלא לח״י.

 ביניהם קשות תגרות ופרצו אלימות, מתגובות ולח״י

 עבר ה״קטן" הסזון גם זאת, עם ה״הגנה". אנשי לבין

אחים. למלחמת לגלוש ומבלי דמים שפיכות ללא

 ולחץ העיתונות שביישוב, האזרחי החוג לחץ תחת

 היהודית הסוכנות הנהלת החליטה בחו״ל, הציבור

 המחתרות, נגד הפעולות את למתן 1947 בנובמבר 2ב־

 וההפרעות החטיפות ה״הגנה". גם כך נהגה ובעקבותיה

 בין ההתנגשות אחרי ורק נמשכו, המחתרות לפעולות

 ,1948 פברואר בחודש אצ״ל אנשי לבין ה״הגנה״ אנשי
 הורה בתל־אביב, מוגרבי בכיכר שידור למניעת בקשר

 הסכם והושג המיוחדות היחידות את לפרק בן־גוריון

 בחיפה נחטפו מאי בחודש ה״הגנה". לבין אצ״ל בין

 שהיה )נדב(, ערמוני משה - לח״י אנשי ארבעה

 בר־ )שימנסקי( שמעון במקום, לח״י סניף על האחראי

 תבואה וישראל )אילנה( תבואה יפה )זאב(, יהושע

 בעיר. לח״י פעולות את להפסיק במטרה - )עזרא(

 חילוצם שפעולת לאחר בית־אורן. לקיבוץ הובאו הם

 לא )יורם( אהרוני יעקב בראשות לח״י חוליית על־ידי

משמר־הים. לקיבוץ הארבעה הועברו צלחה,

 ה״הגנה", של בכירים מפקדים לח״י חטף בתגובה

 בין ומתן ובמשא ברבש, ומנחם אבידר יוסף ביניהם

החטופים. כל לשחרור הסכם הושג הארגונים שני

 וגיוס ולח״י אצ״ל והתפרקות המדינה הקמת

בעם. לוחמת אחדות לידי הביאו לצה״ל אנשיהם

סטרומה

 על־ לעלייה שאורגנה טון 180 בת מעפילים אניית

 הקודם, בשמה פי". על "אף עליית במסגרת הצ״ח ידי

 פני על ששטה בקר כאסדת שימשה "מקדוניה",

 לים מפליגה הייתה רחוקות לעתים ורק הדנובה,
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 שנת באמצע כי עליה מעידים גרר. בספינת אותה

 במצב האנייה הייתה לקונסטנצה, כשהגיעה ,1941

ביותר. עלוב

תורכיה חופי מול "סטרומה" המעפילים אניית

 דרגשים קומות כמה נבנו חדש, מנוע בה הותקן

 יתר כל בה ונעשו מטבח, סודר סיפונה על לשינה,

 כשמונה בה לשהות שיוכלו כדי הדרושים הסידורים

איש. מאות

 הפליגה והאנייה העוגן הורם 1941 בדצמבר 12ב־

 שניסו פליטים יהודים 769 סיפונה כשעל הפתוח, לים

 שהטילה הרצח משטר מאימת נפשותיהם את למלט

 גרר ספינת באירופה. שלה הכיבוש בשטחי גרמניה

 הזרועים המוקשים שדות דרך אותה העבירה רומנית

 בית״ר, חברי מאה היו האנייה נוסעי בין החוף. לאורך
 כבר נוראה. הייתה הצפיפות רבים. וילדים נשים

 מכשיר גם תקין. לא המנוע כי התברר המסע בתחילת

 האנייה הגיעה בדצמבר 15ב־ מקולקל. היה הקשר

 שהוטל הסגר של דגל צהוב, דגל עליה והונף לקושטא

ובתרופות. במים במזון, מחסור היה התורכים. על־ידי

 ציוניים גורמים על־ידי מאמצים נעשו בבד בד

 אולם העולים, עבור סרטיפיקטים להשיג העולם ברחבי

 לדרישות להיענות סירבה הבריטית הממשלה

 האנייה הפלגת את שתאסור מתורכיה ודרשה המוסדות

לארץ־ישראל.

 מקושטא, "סטרומה" הפליגה 1942 בפברואר 23ב־

 בבוקר למחרת השחור. לים הגיעה בלילה ובעשר

 היא אחדות דקות ותוך באנייה אדיר נפץ קול נשמע

נספו. אחד, זולת נוסעיה, כל תהומה. ירדה

 זו בדבר המעורבות המעצמות הטילו האסון אחרי

 את האשימו התורכים לאסון. האחריות את זו על

 רדיו לפי האנייה. הפלגת את שהתירו על הרומנים

 סובייטית. צוללת על־ידי טובעה האנייה רומא

 טורפדה או מוקש על עלתה האנייה כי טענו הבריטים

גרמנית. צוללת על־ידי

 בעולם ביישוב, גדול הד היה "סטרומה" לאסון

 כבד. אבל עטה היהודי היישוב כולו. ובעולם היהודי

 התפרסמו בארצות־הברית זעם. הפגנות התקיימו

 המעש וחוסר האדישות על תיגר שקראו רבים מאמרים

 ובפרלמנט הלורדים בבית גם בפליטים. בטיפול

 כל אך הממשלה, מדיניות על ביקורת נמתחה הבריטי

 מדיניות בעניין דעתה את לשנות עליה השפיע לא זה

הלבן". "הספר
 הממשלה על האנייה טיבוע אשמת את הטיל לח״י

 ההתנכלויות בשרשרת האסון את וכרך הבריטית

 באירועים ביטוי לידי שבאו כפי לציונות, הבריטיות

 ורציחות עתלית, "מאוריציוס", "פאטריה", - שונים

המחתרת. לוחמי של — ומשפט דין בלי — סתם

 של תמונתו את פרסם - אצ״ל עיתון ״חירות״,

 רצח בעוון כמבוקש העליון, הנציב מק־מייבל, הרולד

"סטרומה". פליטי של

לח"׳ סמל
 נחושת, בצבע ימין, יד כף כך: נראה לח״י של הסמל

 - והאמה המראה - אצבעות שתי חוץ; כלפי מופנית

 היד קמוצות. האחרות האצבעות ושלוש זקופות,

"לח״י". עליו שכתוב בסיס על מונחת

 ירושלים, בסניף לראשונה השתמשו בסמל

 של כסמל התקבל הוא המדינה הקמת לאחר בתש״ח.

 של רשמי מוסד בשום אושר לא הוא כי אם לח״י,

)דוש(. גרדוש קריאל עיצב הסמל את לח״י. יוצאי

(1972-1909) משה סנה
 משנת מבריק. ונואם מנעוריו ציבור איש פולין, יליד

 הציונית ההסתדרות של המרכזי הוועד חבר היה 1932

 הוסמך 1935 בשנת הכלליים. הציונים מראשי בפולין.

 הפועל בוועד וחבר הציוני בקונגרס ציר שימש כרופא.

 ועם הפולני, בצבא כקצין שירת 1939 בשנת הציוני.

 בשנים לארץ־ישראל. להימלט הצליח פולין נפילת

 ה״הגנה", של הארצית המפקדה כחבר כיהן 1946-1940
ארצי(. מפקדה )ראש רמ״א בתפקיד - 1941 ומשנת

 על כאחראי הלאומי, לוועד נבחר 1944 בשנת

261 סנה היהודית. הסוכנות הנהלת חבר ביטחון. ענייני



 בתקופת ה״הגנה" של ודרכה דמותה עיצוב על השפיע

 ארגוני ועם הבריטי השלטון עם היחסים משבר

 המרי "תנועת ראשי עם נמנה 1945 בשנת המחתרת.
 ב״שכת השלטון. נגד ,אקטיביסט בקו וצידד העברי"

 לפריס, להגיע והצליח ממעצר התחמק השחורה"

 בעד — הציונית ההנהלה במליאת עמדתו את ולייצג

 של דרישתו את שסתרה בבריטים, המאבק המשך

 התפטר דעתו התקבלה משלא זה. בעניין ויצמן

הסוכנות. להנהלת מחדש נבחר כרמ״א. מתפקידו

 ברית־המועצות עם פעולה שיתוף תבע סנה

 התפטר 1947 בשנת המערבית. האוריינטציה ונטישת

 וממנהיגיה מפ״ם ממייסדי והיה הסוכנות, מהנהלת

 מפלגת את וייסד ממפ״ם פרש 1953 בשנת הבולטים.

 1954 בשנת אשר בישראל״, הסוציאליסטי ״השמאל
 היה ישראלית(. קומוניסטית )מפלגה במק״י התמזגה

 הכנסת מאז העם". "קול העיתון של הראשי עורכו

כנסת. חבר היה פטירתו ועד הראשונה

 משלילת מסוימת במידה בו חזר ימיו בערוב

הציונות.

הלבנים" "הספרים
 שפרסמה בריטיים מסמכים שלושה נקראו כך

 ארץ־ישראל בעניין הבריטית הממשלה

(White Paper) בארץ. שלטונה בתקופת

 את לממש היו הלבנים" "הספרים של מטרותיהם

 חתירה באמצעות ארץ־ישראל על בריטניה שליטת

 אשר ברור, ערבי רוב עם פלשתינאית מדינה להקמת

 של האימפריאליסטיים האינטרסים את תשרת

בריטניה.

 ועל ,1922 בשנת פורסם הראשון הלבן״ ״הספר

 המערבית מארץ־ישראל המזרחי הירדן עבר נקרע פיו

עוד. עליו חלה אינה בלפור" ש״הצהרת ונקבע

 על־ידי 1930 בשנת פורסם השני הלבן״ ״הספר

 צריך כי נקבע במסמך פספילד. הלורד המושבות, שר

 ולהגביל לארץ־ישראל היהודית העלייה את לצמצם

 לפגוע לא מנת על היהודית, ההתיישבות את

הערבית. באוכלוסייה

 .1939 במאי 17ב־ פורסם השלישי הלבן״ ״הספר
 פלשתינאית מדינה תוקם שנים עשר תוך פיו, על

 והוטל היהודית העלייה הוגבלה ערבי; רוב עם עצמאית

יהודים. על־ידי קרקעות רכישת איסור

״(1939 תלכן׳, ״׳תספר ערך )ראה

1939 הלבן", "הספר
 האנטי־ הבריטית המדיניות מימוש את לקדם במגמה

 של תקוותם את סופית ולהרוס והאנטי־ציונית יהודית

 פרסמה בארץ־ישראל, יהודית מדינה להקמת היהודים

 17ב־ השלישי, הלבן" "הספר את בריטניה ממשלת
 עליון כנציב נתמנה זו מדיניות לביצוע .1939 במאי

 אנטי־ דעות בעל קולוניאלי פקיד מי־מייכל, הרולד

הלאומי". ל״בית ועוין ואנטי־ציוניות יהודיות

 אחדים: צעדים קדמו הלבן" "הספר לפרסום

 ובראשה אנגלים מפקידים שהורכבה ועדה מונתה (1)

 קבעו הוועדה חברי (.Woodhead) וודהד ג׳ון הועמד

 8ב־ (2) לביצוע. ניתנת אינה החלוקה תכנית כי
 נציגי בהשתתפות ועידה כונסה 1939 בפברואר

 היישוב ונציגי ערב ובארצות בארץ־ישראל הערבים

 הדיונים המערב. ארצות מכמה ויהודים בארץ היהודי

 עם לשבת סירבו שהערבים מכיוון בנפרד, התנהלו

 על דיבר מקדונלד, מלקולם המושבות, שר היהודים.

 "מדינה ייסוד ועל המנדט ביטול של אפשרות

 וליהודים לבריטניה, קשורה שתהיה פלשתינאית"

 משלהם. אוטונומי אזור כל ללא מיעוט, זכות בה תהיה

 על־ידי וגם היהודים על־ידי גם נדחתה ההצעה

הערבים.

 הבריטית, הממשלה הודיעה 1939 במאי 17ב־

 עשר בתוך להביא כוונתה על הלבן", "הספר באמצעות

 ערבי; רוב בעלת עצמאית מדינה להקמת שנים

 איש 75,000ל־ היהודית העלייה תצומצם זו בתקופה

 נוספת עלייה תורשה לא מכן ולאחר שנים, חמש במשך

 תותר ליהודים קרקעות מכירת הערבים; בהסכמת אלא

העליון. הנציב של מיוחד באישור רק

 מחאות של גל עורר הלבן" "הספר פרסום

 למעשה ביטול בו שראו העולם, יהודי מצד והתנגדות

 בריטניה של התחייבויותיה ושל בלפור" "הצהרת של

 חבר של המנדטים ועדת גם ולציונות. ישראל לעם

 מהווה הלבן" "הספר כי 1939 ביוני פסקה הלאומים

 למועצת הועבר העניין המנדט. של ההוראות מן סטייה

 מלחמת־העולם פרצה בינתיים אך הלאומים, חבר

 פי על אף פעולותיה. את הפסיקה והמועצה השנייה

 הלבן". "הספר מדיניות בביצוע בריטניה התחילה כן

 על־ידי קרקעות ורכישת הוחמרו, העלייה הגבלות

 ארץ־ישראל של הארי בחלק נאסרה היהודים

המערבית.

 אשר לציונים, קשה מכה היה החדש הלבן" "הספר

 בריטניה בין האינטרסים" "שיתוף את תמיד הדגישו

 נימוקים תמיד ומצאו חיפשו הם היהודי. העם לבין

 שיוכלו ובלבד בריטניה של העוינים צעדיה להצדקת

 "שיתוף על שלהם היסודית ה״תיאוריה" את להציל

 הסבר הציונים המנהיגים מצאו עתה גם אינטרסים".

 "הספר את הציגו הם בריטניה: על־ידי שהונחתה למכה
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 בריטניה נאלצה לרעתם התוקפניים. הכוחות כלפי

 למדינות הערבים הצטרפות את למנוע כדי כן לעשות

 בתקווה התנחמו הם ובעלות־בריתה(. )גרמניה הציר

 את הכתיבה צ׳מברלינית רוח איזה מינכנית",

 האם ?1922 בשנת צ׳רצ׳יל של הלבן״ ״הספר

להטעות? כך לטעות, כך עברי למדינאי לו מותר

הלבן" "הספר נגד בירושלים הפגנה

 לטובת תשתנה בארץ־ישראל הבריטית שהמדיניות

 תבוא באירופה שלה הפיוס מדיניות כאשר היהודים

 על המבוססות ה״תיאוריות" כל כמו אך סיום. לידי

 כן - הרצוי לגבי אשליה ועל המצוי מן התעלמות

 מרות. אכזבות נכונו לציונים זו. תיאוריה גם נתבדתה

 "הדרך בחוברת וכול. מכול זו תיאוריה פסלו בלח״י

 תש״ה מתשרי ילין־מור, נתן של עטו מפרי לחירות"

כך: נכתב (,727 א׳, לח״י )כתבי

 כבן־גוריון, מדינאי מפי לשמוע מאוד תמוה ...

 מפני האנגלי בפחד נעוצות הלבן" "הספר שסיבות

 האם צ׳מברליין. של במדיניות־הפיוס הערבים

 היטלר מפני והפחד המופתי מפני הפחד באמת

 האם הלבן"? ול״ספר ל״מינכן" היסוד את מהווים

 אין או יותר, לראות מעמיק בן־גוריון אין באמת

 נוח? לא שזה מפני לראות, להעמיק רוצה הוא

 האם עמוק? יותר היה לא סטלין מפני הפחד האם

 היטלר? של לעלייתו שסייע הוא זה פחד לא

 גדולה ציונות מפני הפחד לא כלום שלנו: ובשטח

 של גירושו המופתי? את שהעלה הוא באמת

 העשרים בשנות המופתי של והעלאתו ז׳בוטינסקי

 המדיניות יסודות את מסמלים הם לא האם

 "קוניוקטורה ואיזה מראשיתה? הבריטית

 הוא הכרחי אך אכזרי, מאוד וזה נוח לא מאוד זה

 נלך זאת בלעדי כי לאמתה, האמת את לראות

 בגלל אלא אדום" "פשעי בגלל לא והיכשל, הלוך

 האימפריאליזם של האינטרסים ישראל. תמימות

 צ׳מברליין בדמות וגלגוליו, צורותיו בכל הבריטי

 ובדמות השמרנים בדמות צ׳רצ׳יל, ובדמות

 מעוניין איננו זה, בריטי אימפריאליזם - הלייבור

 בארץ־ העברית האומה של עברית במדינה

 המדבר הלבנון, בין המשתרעת הגדולה, ישראל

 זו אמת נבין שלא זמן כל מצרים. ונחל הגדול

 חדשה ומרמאות חדשות מאכזבות ניפטר לא

... וכדומה חלוקה מדינת בדמות

 נערכה הלבן" "הספר פרסום בליל זעם. העברי הציבור

 אנשי על־ידי שאורגנה נזעמת, ענק הפגנת בתל־אביב

 עבר אל נהרו אנשים אלפי והצה״ר. כית״ר אצ״ל,

 המושבות. בכיכר אלנבי, רחוב בקצה הממשלה משרדי

 הרסו הקרקעות, משרד בניין שער את פרצו המפגינים

 הבריטי הדגל החוצה. השליכו רהיטיו ואת המשרד את

 למקום שהגיעו וחיילים שוטרים והוצת. התורן מן הורד

באלימות. שימוש תוך המפגינים את פיזרו

 המוסדות צו לפי כללי, שבתון יום התקיים למחרת
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 כמאה השתתפו הארץ רחבי בכל שנערכו בהפגנות

 שם בירושלים, היה ההתנגדות מוקד אנשים. אלף

 היהודים המפגינים בין דמים התנגשויות התחוללו

 לתגבורת. שהוזעקו בריטים וחיילים שוטרים לבין

 יהודים מאה מעל נפצעו למחרת גם שנמשכו בתגרות

 וההפגנות ההתנגשויות נהרג. אחד בריטי ושוטר

 הצבא שמפקד לאחר רק והופסקו אחדים, ימים נמשכו

הפגנות. עריכת על אסר בארץ

 ביטויו את מצא בארץ שהצטבר המלחמתי המתח

 עלו 1939 במאי 23ב־ ההתיישבותי. במאבק זה בשלב

ובשומרון. בגליל חדשים ומגדל" "חומה יישובי שישה

 לשכנע הבריטי השלטון הצליח הימים במרוצת

 היטלר, נגד נלחמת בריטניה כי הציונים מנהיגי את

 הגזירות את בשקט לקבל חייבים כן ועל היהודים, אויב

 לציבור קראו הציונים מנהיגי בארץ. עליהם הניתכות

 את המציא בן־גוריון וה״סדר". ה״שקט" על לשמור

 ׳הספר אין כאילו בהיטלר "נילחם המטעה: הנוסחה

היטלו־". קיים לא כאילו הלבן׳ ב׳ספר ונילחם הלבן׳

 את ולמעשה להלכה יישמה בריטניה ממשלת

 מלחמת־העולם תקופת בכל הלבן" "הספר מדיניות

 הכניסה את הפליטה, שארית מיהודים, מנעה השנייה,

 מחנות שהקימו הגרמנים בידי אותם והפקירה לארץ,

 העברי היישוב תגובת מיליונים. של להשמדתם

 ההתיישבות מבצעי ואת ב׳ לעלייה המוסד את הולידה

 הלאומיים המוסדות של הצמוד המאבק במסגרת

 כמחוקק לא הבריטי בשלטון לחם לח״י וה״הגנה".

 זר שלטון היותו בתוקף אלא הלבן" "הספר חוקי

וכובש.

 מן הבריטים גירוש עם בוטלו הלבן" "הספר חוקי

המדינה. והקמת הארץ

לון"׳ ספרות
 קיומה, בתקופת שנכתבה לח״י, של המחתרת ספרות

 מלחמת לניהול והכרחית נאמנה בת־לוויה הייתה

 ביטוי כלי זה היה אחד מצד הזר. בשלטון המחתרות

 מצד ההמונים; בין ולהפצתו החירות מלחמת לרעיון

 בגיבושם מכריע משקל הכתוב לחומר היה שני

 ולחיזוקם לחינוכם רבה ותרומה הלוחמים של הרעיוני

הרוחני.

 העיתונים לאור יצאו לח״י פירוק ועד מהפילוג

האלה: והחוברות

עיתדנים
 מתשרי גיליונות, שישה - פנימי( )עיתון ״במחתרת״

 סיוון- בגיליון חודש העיתון תש״א; אדר עד תש״א

תש״ה; תמוז

 תש״ג מתמוז גיליונות, -תשעה־עשר )ירחון( "החזית"

(;1945 אפריל - 1943 )יולי תש״ה אייר עד
 תש״ד- בשנים גיליונות, שישה - הנוער״ ״חזית

תש״ח;

"המעש";

בתש״ד; גיליונות, שני - לנוער״ ״המעש

 תש״ח טבת-אלול בחודשים - יומי( )עיתון ״מברק״

(.21.2.1948־21.1.1948)

הזבדדת
"יאיר";

יסוד"; "אבני

 חוץ"; למדיניות יסוד "קווי

מאבק"; ולא "מלחמה

מאשימים"; "הנאשמים

"במחתרת";

"שיקוף";

 חינוכית"; לעבודה "תכנית

 האו״ט"; לוועדת "תזכיר

 מהפכן"; של "ממחשבותיו

ישראל"; חירות "לשוחרי

 קהיר"; במשפט הנאשמים "דבר

עולה". יהודה - שוקעת ״האימפריה

כרוזים. מאות פורסמו לאלה נוסף

 "החזית", "במחתרת", יסוד", "אבני אלה: ערכים )ראה
 עצמאית", חוץ "מדיניות בולל", או צמוד "מאבק

 לעבודה "תכנית חאו״ם", לוועדת "תזכיר "המעש",
חינוכית"(

לח"׳ על ספרים
 העברית בשפה אור שראו ספרים רשימת להלן

 שמות של א״ב סדר פי )על לח״י מחתרת שעניינם

המחברים(:

 "בכבלים" יעקב, אורנשטיין

 וטרור" "מהפכה זאב, איביאנסקי

 ומרד" התנגדות "על זאב, איביאנסקי

 כרכים( 2) ראשונה״ צבת ״לח״י זאב, איביאנסקי

 "המבוקש" יעקב, אליאב

 ראשון" "מעשר ישראל, אלדד

 "בארגמן" עדה, יבין אמיכל

 "סמבטיון" עדה, יבין אמיכל

 אנגלית( )עברית, מאודם" "ובכל חיים, אפלבאום

 המלוח" החום רק לא "זה חגי, אשד

 אלמונים" "חיילים יעקב, בנאי

 בעט" אכתוב "היום נחמיה, בן־תור
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 )רומן( לחומות" מעבר "אהבה נחמיה, בן־תור

 הגדולה" "הבריחה נחמיה, בן־תור

 )רומן( מחתרת" "מאופל נחמיה, בן־תור

 כרכים( 2) אנשים״ ״לח״י ראשי(, )עורך נחמיה בן־תור

 ",לח" "לקסיקון נחמיה, בן־תור

 "חייו" יהודה, בן־דוד

 ואח״ב" בצה״ל "בלח״י, חיים, בן־ישראל

 אימה" בשדות "בלכתך יעקב, גלבוע

 הסקסופון" שר בשבילנו "לא יאירה, גינוסר

 כתבו" לא "עליהן לאה, גלעדי

 מהמחתרת" לח״י "בצאת פנחס, גינוסר

 מאמין" "אני טוביה, דרורי

 יישכח" שלא אביב "יום חיים, דבירי

 מחתרת" סיפורי "שלושה חיים, דבירי

 כרכים( )שני לח״י" "כתבי יאיר, הוצאת

 מהפיכה" של ראשיתה מהפיכה, של "קיצה יוסף, הלר

 ״1940-49 ״לח״י יוסף, הלר
 חיי" "בדמייך מלכה, הפנר

 המחתרת" "בשירות דוד, )רוזנטל( הכהן

 רוסית( )עברית, בסף" אשר "הדם יעקב, וינשל

 "אריאלה" אברהם, ורד

 באש" בוער "סנה אברהם, ורד

 במלחמת ישראל חירות "לוחמי אברהם, ורד

כרכים( 3) העצמאות״

 תל־אביב" אבי "תל יהושע, זליבנסקי

 ואכזר" נדיב "גאון בנימין, זרעוני

 ואני" "הזקן יצחק, חסון

 "חייו" אבשלום, חתוכה

 אלמונים" לחיילים רקבון "מגיב דוד, טילמן

 במחתרת" "נערים צבי, טל

 אנגלית( )עברית, "אלנקם" עזרא, יכין

 "ייבנה!" עזרא, יכין

 ישראל" חירות "לוחמי נתן, מור ילין

 בטרם" "שנות נתן, מור ילין

 "חופשי!" שלמה, יעקבי

 )רומן( יהושפט" "בעמקי יהושע, ייבין

 אדומים" "בבגדים יהושע, ישראלי

 לבבות" והצית שבער "התפוז גאולה, כהן

 רוסית( )עברית, לוחמת" של "סיפורה גאולה, כהן

 המחתרת" מנהיגי של היסטורי "מפגש גאולה, כהן

אנגלית( רוסית, )עברית,

 אנגלית( )עברית, )קיצור( לח״י" "תולדות עמנואל, כץ

 )חיי נדרו" את שקיים "האיש )עורך(, יוסף כרוסט

אמפר( אברהם

 יותר" קרובים "השמים שולמית, לבנת

לוחמים" "עלילות אברהם, ליברמן

 הבלונדיני" "רב אורי, מילשטיין

 עצמי" "בכוחות אברהם, נוסבאום

 מארץ־ישראל" הבריטים את גירש "מי יוסף, נדבה

רוסית( )עברית,

הגרדום" עולי "ספר יוסף, נדבה

 )רומן( בקהיר" "גרדומים יוסף, נדבה

 ובסתר" "באור דוד, סיטון

 לח״י" עד "מאצ״ל וטובה, משה סבוראי

 כזה" נצחון "עוד צבי, סווט

 )שירים( הערימה" מתוך "רגעים חנה, ערמוני

 לאליהו" מחכה "את חנה, ערמוני

 נור־שמש" "מחברות אליהו, עמיקם

 והצבי" היונה "ארץ צבי, פראנק

 ולאן" מאין "לח״י צבי, פראנק

 ומדוע" למה "לחייי צבי, פראנק

 "המעש" ג׳רלד, פראנק

 אדום" "מרבד אריה, קוצר

 לח״י, ה׳הגנה׳, הבריטים, של "בשירותם דוד, רובוביץ

אצ״ל"

 "לנגב" חיים, שלם

 אדומים" "בימים מתתיהו, שמואלביץ

 ולוחם" "אדם אנשל, שפילמן

 מוין" בלורד "ההתנקשות )עורך(, אנשל שפילמן

 לחזית" ברחנו "כך )עורך(, אנשל שפילמן

 דבר" של "סיכומו יצחק, שמיר

 לשולמית" "מכתבים יצחק, שמיר

 )עברית, יאיר שירי תחיי", לעד "בדמי אברהם, שטרן

רוסית(

לו־וני" "מכתבים אברהם, שטרן

 רוסית( )עברית, החיים" לכל "גוייסנו דוד, שומרון

מאונס" "מחתרת דוד, שומרון

לרו"׳ על וידאו סרטי
 בנושא וידיאו בקלטות שצולמו סרטים רשימת להלן

לח״י: מחתרת
 חברי עשרים של בריחתם דרך - מלטרון״ ״הבריחה
לטרון; המעצר ממחנה לח״י

 תסריט; תחקיר, - האדם״ של הנפש עצם הוא ״השם

לוין"; יאיר עד שטרן "מיאיר

 של המלאכה כתי על ההתקפה - לבסיס״ חזרנו ״לא
בחיפה; הרכבות

תעודה; סרט - לח״י

 ששודרה יאיר על תכנית - הלבנות״ ״כשושנים

הישראלית; בטלוויזיה

 הכלא; מבתי פרשיות - אותנו״ ישברו לא ״הם
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 העצמאות; במלחמת לח״י חברי רוב לחמו שבה ,8

 אל בעוג׳ה הקרב שחזור - חפיר״ אל לעוג׳ה ״בחזרה

המלחמה. אחרי חפיר

סרטיפיקט
 או תעודה באנגלית משמעו (Certificate) סרטיפיקט

 כך נקרא הבריטי השלטון בתקופת בכתב, אישור

 הבריטים שהנפיקו לארץ־ישראל העלייה רישיון

 מעת על־ידיהם שנקבעו וההגבלות המכסות במסגרת

 הסרטיפיקטים מכסת העלייה. מדיניות לפי לעת,

 הסוסנות באמצעות המנדט ממשלת שהקציבה

 משיקולים תחילה הושפעה שנה חצי מדי היהודית

 של שיקולים פי על נקבעה היא בהמשך אך כלכליים,

 לארץ־ישראל. העלייה והגבלת אנטי־ציונית מדיניות

 באירופה, הנאצים רדיפות בגבור הדבר בלט בעיקר

 עם השנייה, מלחמת־העולם בתקופת לשיא והגיע

היהודים. המעפילים על הבריטי הצי שביצע הציד

 של מכסה נקבעה 1939 משנת הלבן״ ב״ספר

 בהמשך וכי שנים חמש במשך סרטיפיקטים 75,000

הערבים. בהסכמת רק נוספים סרטיפיקטים יונפקו

 מאבק בשל השנייה, מלחמת־העולם שלפני בשנים

 חברי של זכויותיהם נשללו הציונית, בהסתדרות פנימי

 כתוצאה סרטיפיקטים. לקבלת הרוויזיוניסטית התנועה

 של לגלית" ה״בלתי העלייה אורגנה מכך

פי". על "אף שנקראה הרוויזיוניסטים,

פי"( על "אף ערך )ראה

תופת מכונית - )צריפין( סרפנד
 )צריפין( בסרפנד הצבאי במחנה לח״י של חבלה פעולת

 המידע פי על תוכננה הפעולה .1946 בדצמבר 15ב־

 פנסו(, )יעקב גואל לח״י איש הלוחמת לחטיבה שהגיש
 גואל לקח הפעולה ביום כאזרח. במחנה שהועסק

 בדלק המכל את שמילא ולאחר צבאית, משא מכונית

 המחלקה אנשי במכונית טיפלו בחוץ המחנה. מן יצא

 במכונית הטמינו הם הלוחמת. החטיבה של הטכנית

 המטען מתכת. רסיסי טון וחצי נפץ חומר טון חצי
 יעלה אם להתפוצץ היה אמור המוקש כפליים: מולכד

 אך לפרקו, או המטען את לבדוק המכונית על מישהו

השהיה. בשעון הייתה היסודית ההפעלה

 לתוך המשאית את הסיע הזקיפים, את שהכיר גואל,

 פיקוד מפקדת ליד והעמידה תקלות, בלי המחנה

 הצליח משם, לסלקו ביקש הבניין ליד כשהזקיף הדרום.

 עם יבוא ומיד התקלקלה המכונית כי לשכנעו גואל

 תקלה קרתה רגע באותו לחלצה. כדי אחרת מכונית

 שבויים עמוסות מכוניות שתי הגיעו אחרת. צפויה בלתי

 והועמדו שונות, בעבודות במחנה שהועסקו איטלקים

 במקום יישארו שאם ברור היה הפיקוד. מפקדת בקרבת

ייפגעו. והשבויים גדול אסון להתרחש עלול

 ברוב מפשע. חפים שבויים הרג למנוע רצה גואל

 על האחראי היהודי החייל אל ניגש הוא תושייתו

 לשאול בלי מיד, אתם להסתלק בו והאיץ השבויים

 בציות גואל של הוראתו את מילא החייל שאלות.

מהמקום. השבויים עם והסתלק עיוור,

 מונית לו המתינה בחוץ היציאה. שער אל פנה גואל

 הגיעו תל־אביב למבואות המונית בהתקרב לח״י. של

האדירה. ההתפוצצות הדי לאוזניו

 בריטים. עשרות ונפצעו נהרגו בהתפוצצות

 היו. כלא נעלמו התופת למכונית שמסביב הצריפים

ונהרסו. ניזוקו רחב בקוטר אחרים צריפים

מעצר מחנה - )צריפין( סרפנד
 על־ידי שהוקם לגליים", "בלתי לעולים מעצר מחנה

 בתחומי העשרים המאה של השלושים בשנות הבריטים

 אלה בעיקר מעפילים, אלפי סרפנד. הצבאי המחנה

 הוחזקו המלחמה, של הראשונות בשנים שהגיעו

 שהופשרה עד קצרות, תקופות כלל בדרך - זה במחנה

 מהמספר נוכו אשר סרטיפיקטים של מכסה עבורם

הלבן". "הספר מדיניות לפי המאושר הכללי
 דוד 1939 באמצע נכלא סרפנד המעצר במחנה

 פרוץ יום ,1939 בספטמבר 1וב־ אצ״ל, מפקד רזיאל,

 מפקדת חברי כל נאסרו השנייה, מלחמת־העולם

 עצורים היו כן במעצר. שם והושבו יאיר, לרבות אצ״ל,

רבים. אצ״ל חברי בו

 הבסיס של המזרחי בחלקו שכן המעצר מחנה

 עבר, מכל וקצינים חיילים מגורי מוקף הגדול, הצבאי

 שבהם לצריפים חיצונית גדר שימשה גבוהה תיל וגדר

 בריטיים משמרות היו לגדר סביב העצירים. הוחזקו

 השמירה מגדלי גם כמו ולילה, יומם שהסתובבו

 המשרדים היו למחנה בכניסה זרקורים. ומעליהם

 המטבח, - התיל גדרות בתוך ומאחוריהם, והמחסנים,

 מיטות עמדו בצריפים השירותים. וחדרי האפסנאות

 מפקח, "סופרוויזר", היה צריף ובכל זו, ליד זו העצירים

 הצריפים מפקחי על המחנה. מפקדת על־ידי שנבחר

 הוא אף כללי, מפקח העצורים, מטעם מפקח היה

 שימש ה״סופרוויזר" המחנה. מפקדת על־ידי מאושר

המחנה. מפקדת כלפי העצירים כוח בא
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"העוז"
 הרוח הלוך את שביטא העבודה" "אחדות של ביטאון

 כולל למאבק הטיפו זה בעיתון חבריה. של המלחמתי
 ארגוני את שאת ביתר תקפו אך הבריטי, בשלטון

 בביטאון יראו הפלמ״ח שחברי מחשש - המחתרת

לשורותיהן. ויצטרפו המחתרות בפעולות התומך כלי

 של תעופה שדות על ואצ״ל לח״י התקפות לאחר

 בארץ, שונים במקומות הבריטי המלכותי האוויר חיל

 בעמדה "העוז" נקט מטוסים, עשרות של והשמדתם

 בתקופת גם המאבק המשך בעד ותקיפה חיובית

 על קשה ביקורת ומתח האנגלו־אמריקאית", "הוועדה

 הם כי הוכיחו העם ש״המוני בעוד היישוב. הנהגת

 ועל העם זכויות על במלחמתם קרבן לכל מוכנים

 ומכשילים "כובלים - בביטאון נכתב - חופשתו״

 במאמץ לעמוד נכונותו את היישוב של מוסדותיו

 נכונות את להפוך הציע "העוז" בהיאבקות". ובגבורה

 הוראה להם שתינתן בכך במאבק, לגורם ההמונים

 של הזיהוי לדרישות להיענות לא העוצר, את לפרוץ

מוחלטת. פסיבית התנגדות כלפיהם ולגלות הבריטים

מזיקות עונש

 עונש היה 18 לגיל מתחת לצעירים מלקות עונש

 בארץ־ישראל, הבריטיים החוקים בקודקס מקובל

 הבריטי והחוק התורכי העות׳מאני השלטון מורשת

 למלקות יהודי צעיר נידון 1940 בשנת עוד באנגליה.

הבריטי. השלטון נגד בהפגנה השתתפותו על
 בנימין אצ״ל, חבר צעיר נתפס 1946 בדצמבר

 כשברשותו עות׳מאן, בנק על התקפה בעת קמחי,

 מאסר שנות לשמונה־עשרה נידון הוא אקדח.

 הוחלט הדין פסק מתן עם מלקות. ולשמונה־עשרה

 קצינים יולקו - לפועל הדין פסק יוצא שאם באצ״ל

 הבריטי. לשלטון אזהרה פורסמה לכך בהתאם בריטים.

 היישוב הולקה. והנער הדין גזר את ביצעו הבריטים

 השפלה של מכוון מעשה במלקות בראותו העברי,

 אצ״ל, אנשי העונש; ביצוע נגד נמרצות מחה ודיכוי,

 אותם והלקו בריטים קצינים כמה שבו כמובטח,

 הנהגת גינתה כנהוג שוט. מלקות שמונה־עשרה

 על "כתם כמעשה הבריטים הלקאת את היישוב

 נתפסו אצ״ל של הלקאת־הנגד של בפעולה היישוב".

 נידונו מהם ושלושה עונו, הארגון, מחברי חמישה

 אליעזר, "קאשני ערך )ראה לגרדום והועלו למוות
מרדכי"(. ואלקחי יחיאל דרזנר

 שמירת למען הולמת כתגובה הבריטים, הענשת

 שמה כולו, העם של וכבודו העברי הלוחם של כבודו

 מן לסילוקם ועד מאז האויב. של המלקות למשטר קץ

בארץ־ישראל. הבריטי השוט עוד הצליף לא הארץ

כריש"( )"מבצע בתל־אביב הגדול העוצר

 הבריטי השלטון על־ידי תל־אביב על שהוטל מצור
 "המלך מלון על ההתקפה לאחר ,1946 ביולי 30ב־

 ולח״י, אצ״ל נגד מכוון היה המבצע בירושלים. דוד"
 - קאכלם א״ג׳ המיור־ג׳נרל - המבצע מפקד ובלשון

 של לחיסולן מוקדם "צעד היא בתל־אביב הפעולה

 "מבצע שנקרא במבצע הטרוריסטיות". הקבוצות
 חיילים, אלף ושבעה מעשרים למעלה השתתפו כריש"

בולשת. ואנשי שוטרים
 צדדיה מכל הוקפה היא מלא. עוצר הוטל העיר על

 סרקו וחצי ימים ארבעה במשך יוצא. ואין בא אין -
 תל־אביב, רחובות את והמשטרה הצבא כוחות
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1947 ולזיהוי, לחקירה מובאים נעצרים

 762 וחקירה; זיהוי בדיקה, לתחנות הובאו תושבים
 במחנה למעצר והועברו נוספת לחקירה נעצרו אנשים

 חיפושים, נערכו ציבור ובמוסדות המגורים בבתי רפיח.

 כלפי ואכזרית גסה והתנהגות הרס נזקים, גרימת תוך

התושבים.

 שהשתתף תקדים ללא הגדול הכוח למרות

 הבריטים. מבחינת דלות היו המצור תוצאות בפשיטה,

 בבית־הספר נתגלו. נשק של סליקים שני רק

 של מחסן נתגלה לילינבלום שברחוב "תחכמוני"

 ואחד חמישים מרגמות, ושתיים חמישים ובו ה״הגנה"

 ונפצים. פגזים כדורים, של גדולה וכמות רובים,

 מחסן נמצא אלנבי, ברחוב הגדול, הכנסת בית במרתף

 תת־מקלעים שישה־עשר ובו לח״י של קטן נשק

נאסר. נוימן, הכנסת, בית שמש אקדחים. ותשעה

 הובאו בתל־אביב שנלכדו ואצ״ל לח״י אנשי רוב

 נעצר. אצ״ל של אחד מפקד רק אך הזיהוי, לתחנות

 ברחוב משפחתו עם שהתגורר אצ״ל, מפקד בגין, מנחם

 לח״י, מרכז חבר ילין־מור, נתן להסתתר. הצליח בן־נון,

 את ושינה וולינסקי אשר שם על זיהוי תעודת שנשא

 לתחנת הובא - ושפמו שערו השחרת בעזרת פניו חזות

 חבר לנדאו, חיים ושוחרר. זוהה, לא נחקר, חקירה,

מהזיהוי. התחמק אצ״ל, מפקדת

 לח״י, מרכז חבר )מיכאל(, שמיר יצחק זאת, לעומת

 מימי שהכירו מרטין, הבולשת סרג׳נט על־ידי זוהה

 וכעבור נעצר מיכאל במזרע. המעצר במחנה שבתו

 שבאריתריאה. בסמבל העצורים למחנה הוטס קצר זמן

 למעשה אך ללח״י, קשה אבידה היה מיכאל של מעצרו

 הגדול. העוצר של המשמעותי היחידי ההישג היה זה

 לאחר זמן־מה לח״י על־ידי להורג הוצא מרטין סרג׳נט

מכן.

בדרכים עוצר
 היישוב את לדכא הבריטי השלטון של האמצעים אחד

 נגד עמו פעולה לשתף ולהכריחו ממריו העברי

 החשיכה רדת עם בדרכים. העוצר היה - המחתרת

 נועד העוצר אמנם רכב. כלי של תנועה כל נאסרה

 מפני והממשלה הצבא מחנות על לשמור בעיקר

 בדרכי בעקיפין פגע זאת עם אך המחתרת, התקפות

כולו. העברי היישוב של התנועה ובחופש התחבורה

 לחרב ולהפכו לעוצר קץ לשים הוחלט בלח״י

 על נעו הלילה שבשעות מכיוון האויב. עבור פיפיות

 שייפגעו חשש היה לא בלבד, האויב מכוניות הכבישים

אלה. מהתקפות יהודים

 החטיכה מצד שהוטל הראשון, הנגדי העוצר בליל



 הופעלו ,1946 ספטמבר בראשית לח״י של הלוחמות

 הייתה שמטרתם הכבישים, על דמי" "אמצעי

 בכבישי מקומות בעשרות פסיכולוגית־הרתעתית.

 ריקות, קופסאות־נעליים פוזרו הראשיים הארץ

 קופסאות חמש ס״מ. 30 של במרחק לזו זו קשורות
 זו פעולה רוחבו. לכל הכביש לניתוק הספיקו כאלה

 בתחבולה רב סיפוק שמצאו הנוער, לבני בעיקר נמסרה

באויב. להכות זו

 תנועת את לעצור בכוחם היה אלה "מוקשים"

 אחר החבלנים. על־ידי לבדיקתם עד הצבאית הרכב

 הושתל הקופסאות מחמש באחת ה״משחק". שוכלל כך

 לסלק כדי החיילים ירדו כאשר אחד. אמיתי מוקש

 הראשונים החללים נפלו הקופסאות, את בידיהם

מביניהם.

 מוקשים הכבישים בצדי הונחו הימים במרוצת

 חבית. או לבנה דרכים, אבני בצורת חשמליים

 באורך בחול מכוסה חשמלי חוט הוליך מהמוקשים

 והפעיל לוחם ישב שם חבוי, מקום אל מטרים עשרות

 מלכודת שיטת גם הופעלה לחיצה. על־ידי המוקש את

 בעת חשמלי מוקש והפעלת טלפון כבלי ניתוק על־ידי

 מארב הצבת או התקלה, את לתקן הטכנאים של בואם

 בהמשך הטכנאים. על בירי ופתיחה הניתוק נקודת ליד

 מאות בדרכים. העוצר לחיסול אצ״ל גם הצטרף

 שישה במשך המחתרות, של הנגדי העוצר פעולות

 את אילצו תש״ז, וחשוון תשרי בחודשים שבועות

בוטל. הדרכים ועוצר בתבוסתו להודות השלטון

הציבור׳ העורף
 לעורף נזקקו בלח״י גם לוחמת, מחתרת תנועת כל כמו

 של הרבים הצרכים במילוי לתמוך כדי ציבורי

 חוברות הפצת בעל־פה, והסברה תעמולה המחתרת:

 חומרית, תמיכה העורף, שורות הרחבת לשם הסברה

 חולים בתי מלחמה, חומרי אחסנת לוחמים, אכסנת

 שהמחתרת השפעה בעלי אישים עם קשרים ורופאים;

 ללוחמים רצוי לא שונות מסיבות אך בהם, מעוניינת

 הנעשה על ידיעות צבירת ישיר; בקשר אתם לעמוד

אחרים. רבים וצרכים האויב, אצל

 בדמותן ל״הגנה", שהיה הציבורי לעורף בניגוד

 התנועה של והעורף הפועלים, מפלגות של

 התנגדו "י בלח - אצ״ל מאחורי שעמד הרוויזיוניסטית

 שאין בהנחה וחוקי, גלוי גוף של ציבורי עורף להקמת

 מחתרתי. לארגון עורף לשמש יכולה חוקית מפלגה

 הלגאלית, המפלגה כי היו לח״י, לפי לכך, הטעמים

 עצמו, בקיום קיומה תכלית את רואה חי, יצור ככל

 אם שלה. החוקיות על לשמור משתדלת היא כן ועל

 על לאיים השלטון ממהר חוקי, בלתי ארגון בה קשור

 אוסר איומיו: את מקיים גם ולפעמים החוקית המפלגה

לו. הידועים המנהלים החברים את

 אינם או מוכנים אינם החוקית המפלגה אנשי

 אותם חינכו לא כי הסכנות, עם להתמודד מסוגלים

 האחריות את עליהם מטיל שהשלטון ומכאן לכך,

 אלא הברירה להם נשארת לא ולביטחון". ל״שקט

 פעולותיו. את שיפסיק חוקי הבלתי הארגון על ללחוץ

 את ראו ואצ״ל, ה״הגנה" כמו כאלה, ארגונים לפיכך,

 להיכנע ונאלצו הציבורי, העורף בקיום קיומם יסוד

 לפקח המפלגה משתדלת בהמשך המפלגה; של ללחץ

 לחזור מנהיגיה יצטרכו לבל הארגון, של פעולותיו על

 ובמקום ל״ראש", העורף נהפך כך הסוהר. לבית שנית

 ולכן לאצ״ל קרה כך ללוחמים. לרועץ הפך הוא תומך

 מרות את עליו שקיבל החלק הפילוג. בו התרחש

 ואילו ורוחני, מוסרי לדלדול המפלגה עם הלך המפלגה

 התקדם - בראשו יאיר עם לח״י, - השני החלק

 חירות לתנועת ומדינית אידיאולוגית לסוברניות

ומגשימה. עצמאית לוחמת,

 גוף היה קיומו במרוצת לח״י שהקים החדש העורף

 ולא לארגון לסייע שנועד הלוחמים, עם מזדהה תומך,

 את המדיניות, את קבע לח״י פעולותיו. את לבלום

 מידת את ואף להגשמתה, הדרכים ואת המטרה

 היה הזה העורף האוהד. העורף מצד וצרכיה התמיכה

לה. מלא ושותף החירות ממלחמת נפרד בלתי חלק

האוהדים"( "מחלקת ערך )ראה

עין־כרם
 כוחות על־ידי שהותקף ירושלים ליד ערבי כפר

 עין־כרם תש״ח. בחורף וה״הגנה" לח״י של משותפים

 משלטים מארבעה מורכבת ביצורים חומת בתוך שכן

 היה מהם אחד ורק רמות, גבעות ראש על שהוקמו

היהודיים. הכוחות בידי

 היה אסטרטגית מבחינה ביותר והנוח הרם המשלט

 "חירבת המשלטים נישאו צדדיו שמשני "מיס־קרי",

 זה משלט הפח". "צריף שנקרא ומשלט חממה" אל

 האחרים. הכפרים לבין עין־כרם בין הקשר כל על שלט

ושמירתו. ביצורו על הערבים שקדו חשיבותו משום

 בצידה הפח". "צריף כיבוש הייתה ההתקפה מטרת

 כדי חממה", אל "חירבת על הסחה פעולת נערכה

 הפח" "צריף על בהגנה האויב כוחות של ריכוז למנוע

 החלה ההתקפה כיבושו. את עצמו על קיבל שלח״י

 ברמן דב עמד לח״י יחידת בראש .1948 במאי 10 בליל

 שיצאו והאמיצים הטובים לח״י ממפקדי אחד )עוזי(,

 אל "חירבת המשלט חת. ללא נועז כלוחם מוניטין לו

 התנגדות, ללא כמעט נכבש הרצל( הר )כיום חממה"
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 והומטרה היחידה נתגלתה הפח" "צריף אל ההתקדמות

ומרוכזת. חזקה אש עליה

 הזרימו הערבים הקרקע. אל רותקו הלוחמים

 הלכה לח״י לכוחות ואילו בשפע תחמושת לכוחותיהם

 נוספת. אספקה לקבל יכולת ללא התחמושת ואזלה

 לפני הפעולה את לסיים היה צריך קרבה. הבוקר שעת

 חוסר אבל להסתערות. פקודה נתן עוזי השחר. עלות

 שהשתרע המוקשים שדה הכרת ואי השטח על ידיעה

 עלה עוזי הלוחמים. בעוכרי היו הערבים עמדות סביב

 ההתקפה הכיבוש. השלמת לפני ונהרג מוקש על

 שהות השאירה לא האויב אש הגברת נעצרה.

 אזלה. והתחמושת נפלו לוחמים מחודשת. להתארגנות

נסיגה. החלה ברירה מחוסר

 בחשבם לסגת, הערבים גם החלו זה ברגע אולם

 עד השתלטו ה״הגנה" כוחות נתפסו. שעמדותיהם

 כעבור הערבים לשליטת חזר הוא אך הכפר, על מהרה

 חמישה בדם רוויה שאדמתה עין־כרם, מספר. ימים

 הקרבות במהלך ישראל בידי שוב נכבשה לח״י, לוחמי

ירושלים. על

 הפח" ב״צריף נהרגו עין־כרם כיבוש על בקרב

 ירושלמי אברהם )עוזי(, ברמן רב לח״י: לוחמי חמישה
 )יצחק(, מזרחי מאיר )ארנון(, לוי אברהם )ברזילי(,

)אמנון(. ערב־בהן ויעקב

הבריטית הבולשת עינו"

 ולח״י אצ״ל המחתרות ארגוני סודות את לגלות כדי
 מחקירות הבריטית הבולשת נרתעה לא ולחסלם,

 הבריטים החוקרים הפעילו תחילה גוף. עינויי מלוות

 ש״ההגנה ביטחון תחושת מתוך העינויים את
 כגמולם. להם להשיב יעזו לא אצ״ל או הלאומית"

 נמנעה השנייה מלחמת־העולם שלפני בתקופה ואכן,

ונשנים. החוזרים העינויים למעשי תגובה מה משום

 נגד לפעול אצ״ל שהחל בתקופה המעונים ראשון

 בכיר מפקד חכים, יוסף היה הפילוג, לפני הבריטים,

 במרכז קשות ועונה נתפס אשר ירושלים, בסניף

ירושלים. משטרת

 פרסום לאחר התקפותיו את הארגון משחידש

 החוקרים בראש העינויים. מקרי תכפו הלבן", "הספר

 היהודית המחלקה מפקד קרנם, ראלף עמד המענים

 שוטריו: עם יחד בנחקרים להתעלל נהג הוא בבולשת.

 למעוך גופם; גבי על גומי במקלות העצירים את להכות

 לכבות וזקנם; ראשם שערות את למרוט אשכיהם; את

 ידיהם אגודלי על באוויר לתלותם עורם; על סיגריות

 לתוך זה אחר בזה מים קומקומי לצקת רגליהם; וכפות

 להכותם להיחנק; שעמדו עד וריאותיהם, קיבתם

 השתתף הוא בזה. וכיוצא רגליהם כפות על ב״פלקות"

 )חבשוש( אוהבת־עמי רחל נשים. של בעינוייהן גם
 נפץ חומר מטען עם 1939 ביוני בירושלים נתפסה

 על־ נחשפה היא הערבי. השוק לתוך להכניס שעמדה

 בכיבוי היתר בין קשות, ועונתה נאסרה הקהל, ידי

שדיה. פטמות על סיגריות

 ובנימין פצ׳ו מרדכי קשות עונו תקופה באותה

 )יאיר(. שטרן אברהם של מפקדתו חבר לימים זרעוני,
 כיבוי ביניהם קשים, בעינויים ימים שבוע עונה פצ׳ו

 גילה כשלא פלקות. עם בגופו ומכות גופו על סיגריות

 בצינוק. ונכלא בירושלים המרכזי לכלא הועבר דבר

 השלישית". "הדרגה לעינויי הראשון הקרבן היה פצ׳ו

 ימים: כשבוע במשך תופת עינויי עבר זרעוני בנימין

 מים בליעת שערות, מריטת המין, איברי מעיכת מכות,

 ותלייתם, בחבל ומשיכתם איברים קשירת בכוח,

ועוד. שינה מניעת הרעבה,

 אצ״ל על־ידי להורג הוצאו בארקר וחברו קרנס

 לאחר מוקש. הפעלת באמצעות ,1939 באוגוסט 26ב־

 אך העינויים, פחתו הקצינים שני של להורג הוצאתם

הפילוג. לאחר שאת ביתר התחדשו

 הוא לח״י חבר עינויי של והחמור הבולט המקרה

 31ב־ בנתניה נאסר הוא קורם. אליהו של מקרהו
 הוחזק הוא וזוכה. לדין הועמד ,1943 באוקטובר

אחד יום .1944 אפריל עד אדמיניסטרטיבי במאסר

 ועונה לירושלים מחוץ הבולשת אנשי על־ידי נלקח

מספר: הוא וכך אחדים. ימים במשך שם

 במכות כיבדוני הערב ועד לשם הגיעי מאז ...

 פעמים נתליתי בקיר, ראשי את הטיחו באוזניים,

 על־ הוכיתי כך אחר שנקרעו. עד באוזניי, רבות

 ניתנו והמכות בצוואר האצילים" הארץ "בני ידי

 במוט גולגולתי על היכו להלן שטוחה. ביד הפעם

 דשו הם מתעלף. הייתי מכה מכל וכתוצאה ברזל,

 בטיפול שלי המין איברי את וזיכו גופי כל את

 עץ לוח הנכבדים הטבטונים שמו כך אחר יסודי.

 חזי את רמסו כך אחר ... בו. וחבטו גבי על
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 ראשי על גופותיהם כובד כל את הטילם על־ידי

 באיבר במשכו אותי מרים היה החמישי ורגליי.

שלי. המין

 על חלילה חזרו בהם מספר, ימים נמשך זה כך

 למקום נלקחתי כך אחר המתוארים. התרגילים

 אחת אחרות. שיטות שימוש לידי באו בו אחר,

 בבית להשתמש האיסור - לדוגמה - מהן

 ימים. שבעה במשך אוכל לקבל סירבתי הכבוד.

 המרכזי הסוהר לבית הוחזרתי באפריל 29ב־

למחצה... מטורף בירושלים

 על העולם ואת היישוב את להזעיק קם לא מוסד שום

 מצח בעזות הכחיש הבריטי השלטון אלה. זוועה מעשי

 המשיכה ההכחשות אף על העינויים. עובדת את

 והזהיר הודיע לח״י עבריים. לוחמים לענות הבולשת

 להגיב חופשים עצמם את רואים אנשיו כי הבריטים את

 הפשע, לגודל בהתאם החלטתם, לפי אלה פשעים על

העינויים. למשטר האחראים נגד

 לח״י הוציא (1944) תש״ה בתשרי י״ב ו׳ ביום

 למחלקה האחראי הבלשים רב וילקין, תומם את להורג

 וילקין של להורג הוצאתו אחרי בבולשת. היהודית

 הבולשת, חוקרי מידי העינויים משמעותי באופן פחתו

המחתרת. מאימת בעצירים לפגוע נרתעו אשר

 אשר של עינויו היה עינויים של נוסף בולט מקרה
 הדבקת בעת ונפצע נתפס אשר אצ״ל, איש טרטנר,

 עכו בכלא מפצעיו ומת הבולשת במרתפי ועונה כרוזים

 ביצעו האחרים, למעשיו ובתגובה כך, בשל .1946 בשנת

 שהיה קאפראטה, הקצין את לחסל ניסיון ואצ״ל לח״י

נכשל. הניסיון אך בצפון; הבריטית המשטרה על אחראי

 בת חוליה המשטרה על־ידי נתפסה 1946 בדצמבר

 הלקאה פעולת לבצע שיצאה אצ״ל אנשי חמישה

 גם היתר בין שנידון קמחי, בנימין להלקאת כתגובה

 קשות עונו אצ״ל אנשי מלקות. לשמונה־עשרה

 מההתעללות. מת מזרחי, אברהם מהם, אחד במאסר.

 נידונו אלקחי ומרדכי דרזנר יחיאל קשאני, אליעזר
 הצעיר )גלעד(, גולובסקי חיים לגרדום; והועלו למוות

עולם. למאסר נידון שבחבורה,

 אחד את בירושלים הבריטים חטפו 1947 במאי 6ב־

 שהדביק בעת )חיים(, רובוביץ אלכסנדר "י, לח מנערי

 ונקבר נרצח, חוטפיו, בידי קשות עונה הוא כרוזים.

 נפץ" "מעטפת לח״י שלח בתגובה ידוע. בלתי במקום
 אחראי שהיה פאראן, רוי מיג׳ור של לביתו ללונדון,

ניצל. והוא אחיו, נהרג במקומו אך לרצח;

התחייה עיקרי
 על־ שנוסח הצהרתי בחיבור נקבעו התחייה" "עיקרי

 עולמו להשקפת כביטוי )יאיר(, שטרן אברהם ידי

 אידיאולוגי בסיס שימשו ה״עיקרים" הלאומית.

 שלטון ולמען הזר בשלטון במלחמה ללח״י ופוליטי

 על יאיר שקד באצ״ל הפילוג עם בארץ־ישראל. עברי

 שיתאימו ומגובשים מפורטים רעיוניים עיקרים הענקת
 רצה שיאיר החדשה המהפכנית המחתרת לתנועת

 בירורים של שורה נקט הוא זה לצורך להקים.

 קלעי חנוך כמו התנועה מפקדת חברי עם ממושכים
 שאול בהן, יעקב המשוררים ביניהם רוח, אנשי עם וגם

 וכן גרינברג; צבי אורי רטוש, יונתן טשרניחובסקי,
 תנועת מייסד סגל, משה והרב קלאוזנר יוסף פרום׳

 אז ששימש ילין־מור, ונתן החשמונאים"; "ברית

כעוזרו.

 כחוליה ולחבריו ליאיר נראה האידיאולוגיה גיבוש

 ביטוי היה זה המערכה. של פתיחתה לקראת ראשונה

 צבאי מארגון במעבר שהתחוללה הגדולה לתמיכה

 לאומית שחרור לתנועת מהפכנים, של למחתרת

עברית.

 עמדה זה בגיבוש המרכזית האידיאולוגית התמורה

 מלחמה זו אין כי ההכרה את לקדם הצורך בסימן

 עוינת במדיניות ולא המנדט, בשלטון או רעה בממשלה

 אינה שהמלחמה ההכרה אויב; זר, בשלטון אלא -

 ריבונות של כינונה על אלא - המדיניות שינוי על

 חירותו על עליה, האדנות על בארצו, העברי העם

 השחרור תנועת של העיקרית משימתה וזו ועצמאותו,

העברית.

 "במחתרת", בעיתון פורסמו התחייה" "עיקרי
 תש״א בחשוון ב׳ מיום בגיליון לח״י, של פנימי ביטאון

(:1940 )נובמבר
 לראשונה מתפרסמים "במחתרת" של זה בגיליון

 וכנראה דה—המ על־ידי שנוסחו התחייה עיקרי

 של נפשם משאת הם אלה עיקרים "המפקדה"[.

 כאחד. חייהם ופשר בישראל החירות לוחמי

 העם לגאולת למלחמה הדרך את להורות תפקידם

היעודה. בארץ השלמה

 של לבם לוח על חרוטה זו חירות תורת תהי

 אמונים לו שנשבעו אלה לייעוד, הלוחמים כל

 מחר. עמנו אחד שכם שימדדו ואלה עתה

כדלקמן: סעיפים י״ח מכילים התחייה" "עיקרי

 דת יוצר סגולה; עם הוא ישראל עם - העם א.

 תרבות נושא הנביאים; מוסר מחוקק הייחוד;

 הנפש; ומסירות הגבורה במסורת גדול עולם;

 רוחו, באור הסבל; וכוח החיים ברצון

בגאולה. בביטחונו

 ארץ־ישראל היא המכורה - ד׳מכזדד, ב.

 את נתתי )לזרעך בתורה המפורשים בתחומיה
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 ארץ היא י״ח(, ט״ו, בראשית הפרת, נהר

כולו. העברי העם לבטח ישכן בה החיים

 כבש ארץ־ישראל את - זמכדדחר חטט ג.

 ישוב בלבד ובה לעם היה בה בחרב. ישראל

 זכות לו ורק לישראל יש לפיכך לתחיה.

ארץ־ישראל. על הבעלות

 ולא פקעה לא היא מוחלטת: היא זו זכות

לעולם. לפקוע תוכל

 תקומת .2 הארץ. גאולת .1 — דריעזז• ד.

 תקומת אין האומה: תחייה .3 המלכות.

 תחיית ואין הארץ, גאולת בלא המלכות

המלכות. תקומת בלא האומה

זדביבדע חמלחמח מתזט תעקידי דאהד׳
 וטיפוח החירות לאהבת העם חינוך - מיעך ה.

 השרשת הנצחיים. לקנייניו קנאית נאמנות

 חרוש הוא. בידיו נתון העם גורל כי הרעיון

 מן מכורכין ניתנו והספר "הסיף ההכרה

ח׳(. ל״ה, רבה, )ויקרא השמים"

 של דגלה סביב כולו העם איחוד — אחרות ו.

 בגאוניותם, שמוש העברית. החירות תנועת

 מרצם, וכיוון - יחידים של ומאודם מעמדם

 ההמונים של המהפכני ולהטם מסירותם

השחרור. למלחמת

 המעוניינים כל עם בריתות כריתת — כריתות ז.

 לו לסייע המוכנים הארגון במלחמת

במישרים.

 במכורה והאדרתו הלוחם הכוח חישול - כוח ח.

 צבא להיותו ובקסרקטין, במחתרת ובתפוצות,

ומפקדיו. נשקו דגלו, על עברי הגאולה

 לשטן העומדים בכל תמיד מלחמת — מלחמח ט.

היעוד. לקיום

 זרים מידי בחיל המכורה כיבוש — כיכוש י.

עולם. לאחוזת

 וחנאולח חארנות כתור חתנועח תכקירי ואלח

 הארץ על העברית האדנות חידוש — יא.אותות

הגאולה.

 ברוח חברותי משטר הקמת — חצרק משכר יב.

 לא זה במשטר הנבואי, והצדק ישראל מוסר

 כבוד אחווה, חיי יחיו בו ומובטל. רעב יהיה

 אות בניה, הם באשר האומה בני כל ורעות

לגויים. ומופת

 והחייאת החרבות בניין - חחייאתחשממות יג.

 פרייתם המיליונים, לעליית השממות

ורבייתם.

 על־ידי הזרים בעיית פתרון - חזרים משכט יד.

האוכלוסים. חילופי

 במלכות שלם גלויות קיבוץ - טתקיכוץגלויות

ישראל.

 גורם להיותו העברי העם האדרת — טו.שלטון

 במעלה ראשון וכלכלי תרבותי מדיני, צבאי,

התיכון. הים ובחופי במזרח

 כל בפי העברית הלשון החייאת - תחייח יו.

 והרוחנית ההיסטורית עצמאותו חידוש העם,

 בכור הלאומי האופי צרוף ישראל. של

התחייה.

 לתור כסמל השלישי הבית בניין — יתחכית

השלמה. הגאולה

 בקרב ולדיונים לוויכוח נושא שימשו התחייה" "עיקרי

 הדגשת תוך כללי באופן ונתקבלו המחתרת, חברי

 היהודי העם של במולדתו ארץ־ישראל קביעת העיקר:

המולדת. ושחרור הזר בשלטון והמלחמה

 וחסרו חיוב, נקודות רק נמצאו התחייה" ב״עיקרי

 אשר - אנטישמיות כגון שליליות, יסוד הנחות בהם

 יאיר אצל הציונית. התנועה על מקובל מושג הייתה

 מתרבות עוצמתו את ושאב טבעי היה לגאולה הרצון

 של למעשיהם כתגובה בא ולא לדורותיה, ישראל

 אינם הערבים וגם הבריטים שגם הסיבה זו הגויים.

 הוא זר" "שלטון המושג התחייה". ב״עיקרי נזכרים

 לדעתו - בארץ השולט זר שלטון לכל עקרוני מושג

עברי. שאיננו שלטון כל על חל והוא - יאיר של

 ישראל מד״ר יאיר ביקש ה״עיקרים" פרסום לאחר
 לא הפרשנות דברי אך ולהרחיבם, להסבירם אלדד

 הביעו אחרים חברים ונגנזו. יאיר של דעתו על נתקבלו

 לגבי בעיקר הפרסום, לאחר הסתייגויותיהם את

 רוח בהם שראו שלישי", ו״בית סגולה" "עם הסעיפים

 החברים. רוב של עולמם השקפת את הלמה שלא דתית

 ואמרו צדק" "משפט הסעיף נגד שטענו כאלה גם היו

 השגת לאחר רק תשובה לקבל צריכה זו ששאלה

 בין העברית. המדינה הקמת - העיקרית המטרה

 הביטוי לגבי גם ויכוחים התנהלו החברים שורות

 "בריתות של משמעותן ועל ישראל" מלכות "הקמת

 לסייע המוכנים הארגון במלחמת המעוניינים כל עם

 החברים ערערו הסעיפים מן אחדים על במישרים". לו

המודרני. העידן את תואמת אינן שלשונם מהטעם

 חברים של והצטרפותם הזמן מרחק השפעת

 ברכי על התחנכו שלא כאלה למחתרת, חדשים

 התחייה", "עיקרי של והמיסטיים הדתיים הסעיפים

 לח״י, של הדרך המשך על חותמה את הטביעה

 שהיו עיקריים סעיפים שלושה רק נשארו ולמעשה

 הקמת הזר, השלטון גירוש החברים: רוב על מקובלים
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ב לח"׳ פעילות - עיראק
 הפעילות לקיום בלח״י שייחסו החשיבות אף על

 הניסיונות את גם הארגון זנח לא אירופה, בארצות

 למצרים נוסף התיכון. המזרח בארצות סניפים להקמת

 המחתרת. של שליח למשלוח כיעד עיראק נבחרה

 אלברט לח״י, מחברי אחד מצד באה זה לצעד ההצעה
 לח״י אל דרכו את שמצא עיראק מעולי צעיר שמש,

.1944 בשנת ארצה לעלייתו סמוך
 המחתרת. מוותיקי בלאו, דוד - דן יצא לשליחות

בצעדיו בידו ולסייע להדריכו כדי אליו נלווה אלברט

 ,1945 בספטמבר לבגדד הגיעו ואלברט דן הראשונים.
 בתעודות ומצוידים בריטים כחיילים מחופשים

 על־ שהוגדרו כפי דן, של פעילותו תחומי צבאיות.

 לקבל נכון שיהיה לח״י סניף הקמת היו לח״י, מרבז ידי

 התנועה, סניפי על המוטלות החובות כל את עצמו על

 בנשק אימון רעיונית, הדרכה ואוהדים, צעירים גיוס

 יעדים נגד צבאיות לפעולות החברים הכנת קל,

נשק. רכישת וכן במקום, בריטיים אסטרטגיים

 שסייע לאחר שבועיים, כעבור ארצה שב אלברט

 יהודים עם הראשונים הקשרים את לקשור לדן

הסניף. הקמת לצורך מקומיים

 מרובים. בקשיים נתקלה הארגון עבודת

 הייתה נפש, אלף כמאה שמנתה היהודית, האוכלוסייה

 של הפוגרום מזיכרונות ובפחד בטראומה שרויה

 שבמהלכו השנייה, מלחמת־העולם בעת עלי ראשיד

 חלק מלקחת חששו הם בגדד. מיהודי מאות נרצחו

 הייתה עלולה אשר חוקית, בלתי פוליטית בפעילות

 משפחותיהם. ועל עליהם פיסית כליה להביא לדעתם

 הורכבה הסניף. גרעין הוקם מהרה עד כן, פי על אף

 בחורים שבעה בה שהשתתפו ראשונה, צעירים קבוצת

 סיילם, ויקטור היו הקבוצה אנשי בין בחורות. ושתי
 התחבורה, משרד של הכללי המנהל סגן ששימש

 הקבוצה בבגדד. הקהילה ועד חבר פריזת, ושלמה

 סיום ואחר באקדחים, בשימוש דן בידי אומנה

 בד, בבית חי ירי מטווח אנשיה עברו האימונים

 דנגור. נעים בעליו, על־ידי המחתרת לרשות שהועמד
 חייו. את גם אלא רכושו את רק לא בכך סיכן דנגור

 תוך יותר. גדול היה המשתתפים מספר השני בקורס

 במתן שסייעו אוהדים גם למסגרת נוספו קצר זמן

 לח״י שליח שהגיע לאחר זמן־מה שונים. שירותים

 במקום, ה״הגנה" נציג עם להיוועד הוזמן הוא לבגדד

 אנשי עם טובים יחסים לו היו אשר חניתה, איש רם, דן

 שני בלטרון. המעצר במחנה עמם שבתו מימי לח״י

 בכל ביניהם פעולה שיתוף על הסכימו הנציגים

האפשריים. התחומים
 קשר ליצור ניסיונות גם ונעשו רבים ימים חלפו לא

 יהודים שצעירים עיראקיות מהפכניות תנועות עם

 בין שהסתירה פי על אף כי סברו אלה בראשן. עמדו

 ניתנת אינה הציונית והלאומיות הערבית הלאומיות

 פעולה שיתוף מתחייב הנתונים בתנאים הרי לגישור,

הכריטי. באימפריאליזם למלחמה שתיהן בין
 ומרצה סטודנטים עם גם מפגשים קוימו

 דעתם את הביעו אשר המקומית, מהאוניברסיטה

 בבריטים המכה בפלשתינה, היהודית המחתרת בשבח

 האלה האנשים אחד כי נודע שנים כעבור נפשם. שנואי

 של בממשלתו החוץ שר לימים ג׳אואד, האשם היה

 נוסף אדם .1958 ביולי ההפכה לאחר קאסם, ג׳נרל

 להדיח ניסיון שעשה מי שאו׳אף, היה אתו שנפגשו

 בגדד בין השנים רבת היריבות את לסיים קאסם, את

מצרים. עם בפדרציה עיראק את ולקשור לקהיר

 פעילותו על מידע השלטונות אל הסתנן הזמן עם

 רגליו; תחת לבעור החלה והקרקע לח״י, שליח דן, של

 .1946 בפברואר ארצה ושב עיראק את לעזוב מיהר הוא
 את אליו ולצרף אחר בשליח להחליפו הציע שובו עם

 וידיעת כישוריה בגלל לח״י, קריינית בהן, גאולה

 לבגדד השליחות עניין בעוד שבפיה. הערבית הלשון

 בתחנת וגאולה דן נעצרו - המרכז חברי בין נדון
לח״י. של השידור

 בכך כלל. חודשה לא ולבסוף עוכבה השליחות

 המחתרת מחברי חלק בעיראק. לח״י פעילות נסתיימה

לארץ. הזמן במשך הגיעו שם

הכלא פורצי אנדרטת - עכו

 1947 במאי 4ב־ עכו כלא לפריצת הנצחה אנדרטת
 שער בקרבת הוקמה האנדרטה אצ״ל. כוחות על־ידי

 המחתרות אסירי מוזיאון בחזית הים, חוף על הכלא,

 המוזיאונים ליחידת השייך ולח״י אצ״ל ה״הגנה",

הביטחון. במשרד

 לבטא הצליח גרא, צבי הפסל האנדרטה, יוצר

 וההקרבה הקרב רוח ואת הגבורה מעשה את בפסל
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כלא - עכו
 בימי לארץ־ישראל מרכזי כלא בית שימש עכו מבצר

 ארץ־ישראל כיבוש מראשית החל הבריטי. השלטון

 נכלאו ישראל מדינת להקמת ועד הבריטים על־ידי

 וגם ולח״י, אצ״ל ה״הגנה", מארגוני יהודים לוחמים בו

 זאב היה בכלא המפורסם האסיר ערבים. אסירים
 על ההגנה בגין עונשו את בו ריצה אשר ז׳בוטינסקי,

(.1920) תר״ף בפרעות ירושלים
 שנבנה ישן ממבצר חלק היה הכלא בית מבנה

 הצרפתים. הצלבנים על־ידי השתים־עשרה במאה

 והמונגולים הסלג׳וקים נגד התגוננו זה מבצר מתוך

 הפנימי החפיר מעל הנטוי גשר נמצא מטר, כשבעים

עצמו. המבצר שטח אל המוביל

 מצלעותיו ששתיים מלבן, בצורת נבנה הכלא בית

 האסירים ישבו בדרומית האסירים. להחזקת נוצלו

 החדש באגף היהודים. האסירים וכמזרחית הערבים,

 ולערבים, ליהודים - מטבחים שני נמצאו לים שפנה

ושירותים. שימוש בתי מקלחות,

 הבניין הצינוק. תאי נמצאו המערבי האגף בסוף

 בית מנהלת נמצאה הצפוני באגף קומות. שלוש בן

 הנידונים תאי נמצאו הקרקע מקומת בחלק הסוהר.

בית שכן השלישית בקומה הגרדום. וחדר למוות

עכו מבצר

 בו שנכלאו המבנה עכו. של הסופית נפילתה עד

 שליט עמר, אל דהאר על־ידי הוקם היהודים האסירים

 בנה פחה ג׳אזר המושל .1775-1743 בשנים הגליל

 קסרקטין מעין ששימש מבנה העתיק המבצר מעל

 עם מגודר מתחם שהיה הסוהר, בית לסוסים. ואורווה

 של הצפון־מערבי בחלק שכן שונים, ומתקנים מבנים

 פנימי חפיר מוקף היה וממזרח מצפון העתיקה. העיר

 בים. גבל המערבי וחלקו הסוהר, בית גדר ליד וחיצוני

 המערבית לכניסה שהוליך כביש חצץ לחומה הים בין

 דרך הייתה הסוהר לבית הכניסה העתיקה. העיר של

 במרחק השער, מעבר אחרי המערבי. בצד הכפול השער

 על שמירה הופקדה והלילה היום בשעות החולים.

 ברובים חמושים זקיפים הנמוכים. האגפים שלושת

 נחושת תרמילי טעון חד־קני ציד רובה "גרינר", מסוג

 - וקטלניות גדולות פלדה ג׳ולות ״שרוטים״, ובהם

הגגות. על סיירו

 שכונה גראנט, הקצין היה הכלא בית מנהל

 שלט אשר ומכוער, צולע גוץ, אדם - החיגר״ ״פישקה

 דרקוניים היו שהשליט והמשטר תקנותיו רמה. ביד

 ונועדו יום, היום בחיי ונפשי פיסי בדיכוי וכרוכים

 עבודה באמצעות האסיר על מתמיד לחץ להפעיל
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 בשנת ועוד. ביקורים צמצום ובסיגריות, במזון מחסור

 הסוהר בית מנהל קלאו, בקצין הוחלף הוא 1946
בירושלים. המרכזי
 ברח לא שממנו היטב, שמור מבצר היה עכו כלא

 לוחמי פרצו זה ביום .1947 במאי 4 עד מעולם אסיר

 ואחד ארבעים ושחררו הסוהר בית חומות את אצ״ל

ולח״י. אצ״ל חברי

 עבריים. חירות לוחמי י״ג לגרדום עלו עכו בכלא

הכלא"( פריצת - ״עבו ערך )ראה

הכלא פריצת - עכו

 כלא חומות נבקעו (4.5.1947) תש״ז באייר י״ד ביום

 הראשונית הבריחה תכנית אצ״ל. יחידות על־ידי עכו

 מתתיהו של בהשראתו לה״י, אנשי על־ידי הוכנה
 הוחלף ודינו 1944 בשנת למיתה שנדון שמואלביץ,

 שקד מאסרו תקופת כל במשך עולם. במאסר

 במוחו צצה אחד יום בריחה. תכנון על שמואלביץ

 מבחוץ. פריצה בעזרת קבוצתית לבריחה תכנית

 ושבעה לח״י אסירי כל לברוח עמדו לפיה התכנית,

 המספרי היחס לח״י. מרכז על־ידי אושרה אצ״ל, חברי

 אצ״ל אנשי ואחד שלושים של הבאתם לאחר השתנה

 שני נציגי בין ומתן משא לאחר בת־ים. ליד שנאסרו

 לוחמים בידי תבוצע הפריצה כי הסכם הושג הארגונים,

 הגו וארגוניות טכניות סיבות בגלל אחד. ארגון של

 שתתחבר מנהרה לחפור והחלו חדשה, תכנית האסירים

 העיר סמטאות אל ותוליך תת־קרקעיים, מסדרונות עם

 לח״י. איש זטלר, יהושע עמד החפירה בראש העתיקה.

 מכסות על והוסכם הפריצה על הוחלט דבר של בסופו

הבורחים.

 פנימה להבריח כדי נוצלו הכלא בבית חג ביקורי

 מטעני שני הוכנו ומהם ופתילים, נפצים נפץ, חומרי

 וכן השערים לפריצת אחד קילוגרם בני חבלה

אזרחיים. בגדים הוכנו כן התקפה. רימוני כשלושים

 הצהריים אחר 16:20 בשעה 1947 במאי 4 ביום
 מטען הניחו מבחוץ שבאו אצ״ל לוחמי נפץ. קול נשמע

 באזור בחומה חור והבקיעו נפץ חומר ק״ג 30 של

 פרצו האדיר הפיצוץ בהישמע היהודים. האסירים

 שסופק נפץ בחומר נעזרים כשהם מחדריהם, הבורחים

 הפירצה, אל במסדרונות רצו הם נפרץ. השער להם.

 העתיקה עכו סמטאות דרך וברחו החוצה ממנה קפצו
 עליהם חיפו בדרך להם. שהמתינו המשא למכוניות עד

בריטים. לחיילים שהתחפשו אצ״ל אנשי

 בהנחה בשבוע, ראשון יום נבחר הפריצה ליום

 נמצאים והשוטרים החיילים מן רבים זה שביום

 אך רופפת. ובסביבה הסוהר בבית והשמירה בחופשה
 של ימה בחוף רחצו המוטסת מהדוויזיה רבים חיילים

 יצאו ההתפוצצויות הד בהישמע אתם. ונשקם עכו

 ממכוניות אחת אותו. וחסמו הכביש אל החיילים

 חללים נפלו קצר בקרב המחסום. על עלתה הבורחים

 היו ההרוגים בין והמשחררים. הבורחים מבין אחדים

 אצ״ל; מטעם הפעולה מפקד - כחן דב הוא שמשון,

 שתי במשאית. שנהג לח״י, איש וילנר, ושמשון

 הצבא, טבעת את לפרוץ הצליחו האחרות המכוניות

 אפלבוים חיים חלל נפל אבירות. נגרמו להן גם אך
 ההתקפה אחר למוות הנידונים מן לח״י, איש )אלימלך(,

בחיפה. הרכבות של המלאכה בתי על

 דליה, קיבוץ לקרבת נסוגו האויב מכדורי הניצולים

 מחבוא למקומות ברגל והתפזרו המכונית את נטשו שם

בנימינה. במושבה מראש שהוכנו

 לאחר אחדים נתפסו אצ״ל של החסימה כוחות מבין

 אבשלום ויים, יעקב היו ביניהם תחמושתם. שאזלה
 ביולי 29ב־ לגרדום הועלו אשר נקר, ומאיר חביב

1947.
 שמואלביץ מתתיהו שנית נאסרו לח״י אנשי מבין

 אחדים לכלא. הוחזרו והפצועים ההרוגים דר. ויוסף

טיפול. מחוסר מתו מהם

 שלושים מנו במבצע שהשתתפו אצ״ל כוחות

 שישה נמלטו, לוחמים ואחד ארבעים לוחמים. וארבעה

 זכו לח״י מבורחי שבעה לכלא. הוחזרו ושמונה נהרגו,

 נסים בכר, אברהם המלחמה: ואל החופש אל להגיע
 יהושע זטלר, יהושע חמאירי־בגין, דוד גרשון,

פרנקפורט. יוסף סוזביץ, יצחק ישראלי־בקר,
 אפלבוים חיים הכלא: פריצת של בפעולה נפלו
 נסים )אצ״ל(, אשבל )מייק( מיכאל )לח״י(, )אלימלך(

 )אצ״ל(, ברנר( )חיים גרדובסקי גרשון )אצ״ל(, בנאדו

 )אצ״ל( )שמשון( כחן דב )לח״י(, )שמש( וילנר שמשון

 ליפשיץ זלמן )אצ״ל(, לוי נסים הפעולה, מפקד -
)לח״י(. עמראני שמשון )אצ״ל(,

ולרז״י התיישבות עלייה,

 את לשחרר הייתה ישראל חירות לוחמי של מטרתם

 לכנס בה, הזרים השליטים מידי כולה ארץ־ישראל

 בה, וליישבם העברים בארץ העברי העם בני כל את

 ביצירה הגדולה האומה כוחות כל את להפעיל כדי

וברוח. בחומר החיים, שטחי בכל קולקטיבית

 ולמען הזר השלטון נגד פוסקת בלתי מלחמה בצד

 ההגשמה דרכי בין בלח״י מנו עצמאית עברית מדיניות

 בלתי כחלק וההתיישבות, העלייה דרך את הנוספות

 השקפת פי על לאומי. לשחרור המלחמה מדרכי נפרד

 והתיישבות "עלייה השאלה לח״י, את שהנחתה העולם

כלל. קיימת אינה למה?"
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 הארץ מן העם העדר לארצו. ישראל עם את להחזיר כדי

 כאלה תנועות העברית. השחרור תנועת על מכביד

 המלחמה בשטח בעיקר מתרכזות עם כל אצל

 במלחמת והמדינית. התרבותית הצבאית, הכלכלית,

 לארץ בניו את להביא העם על העברית השחרור

ראשון. מושכל זהו לכן וליישבה.

 היהודים את להציל כדי גם כמובן דרושה עלייה

 החלוץ שורות את לחזק כדי וגם הכליה, מסכנת

 - המטרה להגשמת והלוחמות להילחם העומדות

הזר. השלטון מכיבוש הארץ שחרור

להתיישבות: ביחס בלח״י צוינו טעמים שלושה

 העברי העם של פרודוקטיביזציה לשם התיישבות .1

 העירונית, ההתיישבות ועל התעשייה על והעדפתה

 אלא אינדיבידואלית חקלאית רומנטיקה מתוך ולא

 לעבודת העם את להחזיר ממלכתית מחשבה מתוך

העברית. בכלכלה הכוחות איזון לשם כפיים

 הארץ. של פרודוקטיביזציה לשם גם התיישבות .2

 מיליוני לפרנסת ראשון תנאי הוא השממות יישוב

בארצם. לחיות שישובו יהודים

 נקודות של תפיסה משמשת התיישבות .3

 הסכימו בלח״י מובהקות. צבאיות אסטרטגיות

 העלייה מן כי טבנקין, בה שדגל לתיזה

 התנגדו אבל העברית, המדינה תצמח וההתיישבות

 לעלייה רק המאבק את להצמיד שיש למדיניות

 בשלטון המלחמה לבין בינן ולהפריד ולהתיישבות

 עליית כי בן־גוריון של בהכרזתו תמכו בלח״י הזר.

 מצד והסכמה רישיון לשום זקוקה אינה יהודים

 העם של וההיסטורית הטבעית זכותו וזאת מישהו,

 שאת אלא האמצעים. בכל עליה להגן שיש העברי

 ובנאומים בהכרזות רק לממש אין הזאת הזכות

 המלחמה במלחמה. כולל, במאבק במעשים, אלא

 בצד והכרחי נפרד בלתי חלק היא עברי שלטון על

 יהודי שמעלה מי ולהתיישבות. לעלייה המלחמה

 הוא אמנם חדשה, נקודה על שעולה ומי ארצה

 זה אין אבל בארץ, עברי שלטון למען בכך נלחם

 השלטון נגד שנלחם מי כל מזה: ההפך את מונע

 ואין והתיישבות. לעלייה בכך נלחם בארץ, הזר

אלה. שני בין להפריד

לוחם" "עם
 השנייה במחצית שהוקם לוחם אקטיביסטי־פוליטי גוף

 מצדי־ ואליהו לבקין אליהו על־ידי ,1943 שנת של

 שבו הם לח״י. עם הפילוג בעת מאצ״ל שפרשו רביד,

 שיקיף חדש גוף להקים במטרה ,1943 בשנת לאצ״ל

 לאחר אצ״ל מפקד בארץ. הלוחמים הארגונים כל את

 ברכתו, את להם נתן מרידוד, יעקר רזיאל, דוד של מותו

 אדלברג יוסף ביניהם ה״הגנה", של מפקדים מספר ואף

 ובנימין כן־עמי, אהרן נהלל, איש הורביץ יגאל מחיפה,

 ואחרים, הרוויזיוניסטית, מהתנועה לובוצקי־אליאב

 עם הזדהה דיין משה גם החדש. הגוף אל הצטרפו

 היה אצ״ל ב״הגנה". נשאר דבר של בסופו אך היוזמה,

 בשלטון המלחמה בשאלת חריף פנימי במשבר אז שרוי

 למניעת מוצא לוחם" ב״עם ראתה ומפקדתו הבריטי,

 רעיונות להחדרת וסיכוי שורותיו, בקרב התסיסה

ה״הגנה". לחברי גם הארגון

 העליון הנציב את לחטוף החליטו התנועה מייסדי

 לקפריסין ולגרשו - הלבן״ ״הספר מדיניות סמל -

 התכנית לארץ־ישראל. חוקית בלתי כניסה באשמת

 חבריהם על אסרו ואלה ה״הגנה", לראשי נתגלתה

 כן בוטל. המבצע כך ועקב במבצע, להשתתף בתנועה

 ולהניף בירושלים העתיקה העיר על להשתלט תוכנן

 התפרק לוחם" "עם העברי. הדגל את חומותיה על

 היהודי היישוב בתולדות רישומו את להשאיר מבלי

בארץ־ישראל. הבריטי השלטון נגד ובמלחמתו

 ישראל חירות לוחמי מורשת להנצחת העמותה

וחלליהם )לח"׳(
 תחילה העמותות. רשם אצל כחוק הרשומה עמותה

 לוחמי חללי להנצחת "האגודה בשם כאגודה נרשמה

 מייסדי .1964 באוגוסט 18ב־ לח״י״, - ישראל חירות

 שמיר, יצחק שטרן, דוד שפילמן, אנשל היו האגודה

 הנגבי עמנואל אלמוג, דוד בן־דב, ברוך חן־ציון, טוביה

יעקובי. ושלמה

 לפי כעמותה האגודה נרשמה 1986 באוגוסט 31ב־

 שמה הוחלף 1997 באפריל 9ב־ העמותות. חוק

 )לח״י( ישראל חירות לוחמי מורשת להנצחת ל״עמותה

וחלליהם".

 אברהם ברחוב יאיר", ב״בית פועלת העמותה

 הבניין יאיר. נרצח שבו הבית - בתל־אביב 8 שטרן

לח״י. מוזיאון גם בו והוקם מבעליו נרכש

 חללי של זכרם את להנציח הן העמותה מטרות

 את ולטפח מלחמתם ואת ישראל חירות לוחמי

 שהעמותה הפעולות אלה לח״י. מורשת המשכיות

מקיימת:

 הביטחון משרד של המוזיאונים ליחידת סיוע מתן •

 תפעול במסגרת לח״י, של ההיסטוריה בלימוד

לח״י; ומוזיאון הארכיון

 דברי־ בהנצחת הקשורים ציבוריים אירועים קיום •

ולוחמיה; לח״י של ימיהם

לחללים; אזכרות עריכת •

 לתלמידים וסמינריונים עיון ימי עריכת •
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 הרצאות למתן וארגונים מוסדות עם קשר קיום •

לח״י; בנושא והסברה

 באמצעות ומחקרים, ספרים של לאור הוצאה •

יאיר"; "הוצאת
 לח״י ע״ש מלגות "קרן באמצעות מלגות, מתן •

ויאיר";
 בתל־אביב, לח״י פעולות על זיכרון לוחות הצבת •

 אחרים ובמקומות בחיפה ברמת־גן, בירושלים,

בארץ;
 סרטי צילומים, הקלטות, היסטורי, חומר תיעוד •

 הקמת אישיות, עדויות גביית אינטרנט, אתר וידאו,

מידע; עמדת

 אירועים ארגון במוזיאון, ביקורי־קהל ייזום •

לחברים. עזרה מתן חברתיים,

 היו״ר שמיר. יצחק משמש העמותה של כבוד כנשיא

 ממלא כיום ז״ל. שטרן דוד היה העמותה של הראשון

 שומרון. דוד - וממלא־מקומו בנאי, יעקב זה תפקיד
 אספה נבחרים: מוסדות באמצעות פועלת העמותה

 אנשל כיהנו ועד ראש כיושבי וועד. מועצה כללית,

 מכהנת 2002 משנת עמיקם. ויאיר שטרן יאיר שפילמן,

רבדל. אריאלה הוועד כיו״ר
 וצבי שפילמן אנשל היו בעבר העמותה מנהלי

גילרמן. עדינה זה תפקיד ממלאה 2002 משנת פראנק.
 דורות ביניהם איש, מאות כחמש חברים בעמותה

לשעבר. לח״י חברי של ושלישי שני

לרו״י עצמאות

 לוחם, מדיני גוף הייתה ישראל חירות לוחמי תנועת

 ובפעולותיו. בהחלטותיו בעקרונותיו, ועצמאי סוברני

 של מוסווה סניף ולא מפלגה הייתה לא לח״י תנועת

 אחרים ארגונים כדוגמת ביישוב, אחרת או זו מפלגה

 ללח״י היה לא בנשק. שימוש חבריהם את שלימדו

 שימש לא והארגון מפלגות, עם כלכלי או פוליטי קשר

 לח״י בין ההבדל כלשהו. פוליטי גוף בידי שרת כלי

 על אתם תחרות מתוך נבע לא אחרים ארגונים לבין

 אמצעים ביישוב, השפעה - עצמם הערכים אותם

 שתי בין התחרות כדוגמת כלכליים, ומוסדות כספיים

 שנלחמו ו״החדשה", "הישנה" הציוניות, ההסתדרויות

 לח״י בין ההבדל עצמן. לבין ביניהן הפנימית, בחזית

 היה המפריד הקו מהותי. היה האחרים הארגונים לבין

 מן שנבעו המעשיות התוצאות ובכל המטרה בקביעת

 הזר. לשלטון היחס כול וקודם התיאורטיות, ההנחות

 השלטון, של בחוקיותו שכפר היחיד הגוף היה לח״י

 של לתיקונו שאפו לא בלח״י זר. שלטון עליו בהכריזו

 המדיניים לארגונים בניגוד לחיסולו, אלא השלטון

השונים. הציוניים והפוליטיים

 הקיימים, על פוליטי ארגון להוסיף בא לא לח״י

 בלתי לוחם, עצמאי כגוף המדיני בנוף הופיע אלא

 גם הייתה זו ומהשפעתם. מהם לחלוטין ומנותק תלוי

 תחת חסה אשר מאצ״ל, לח״י להתפלגות הסיבות אחת

 פעלה שה״הגנה" כמו הרוויזיוניסטית המפלגה כנפי

 והסוכנות הציונית ההסתדרות של למשמעתה וסרה

 המפלגות הזר. השלטון עם פעולה ששיתפו היהודית,

 לעצמן סכנה ראו - מפא״י ועד הרוויזיוניסטים מן -

 יסודי ערכין שינוי המכניס כגורם לח״י הופעת בעצם

 ללא כולן, שאפו כן על הלאומית. המחשבה במערכת

 ולפוררה. הלוחמת המחתרת את לחסל מהכלל, יוצא

 והשנייה )מפא״י( רבה במידה האחת המפלגות, כל

 הראשונות, בשנים לפחות )הצה״ר(, פחותה במידה

 נגד הצלב במסע הכיבוש לשלטונות עזרתן את הגישו

לח״י.

 והן לעקרונות ביחס הן בסוברניות דגלו בלח״י

 על קיבלו לא מעולם אנשיו ולפיכך לפעולות, ביחס

 ולא אחרת או זו מפלגה של וחסותה מרותה את עצמם

 אנטי־ מפלגתיים לגופים עודף לסרח להיות הסכימו

פנימיים. במאבקים משחק כלי לשמש כדי מלחמתיים

 הנהגה של מרותה את לקבל הוסכם בלח״י

 לצאת החליטה זו כאשר רק לאומית־מלחמתית

 המרי )"תנועת הזר השלטון נגד מזוין למאבק
העברי"(.

ולח״י הערבים

 נגד להתגונן הצורך מעצם ונולד קם ה״הגנה" ארגון

 פרעות בימי נוסד אצ״ל והרוצחים. הפורעים הערבים

 לח״י מחתרת שערה. מלחמה לערבים להשיב כדי דמים

 המחתרת של הקמתה מטרת שונות. בנסיבות נוסדה

 ישראל, עם של מולדתו ארץ־ישראל, שחרור הייתה

 המונע העיקרי האויב שהוא הבריטי, הזר מהשלטון

המולדת. מן לגירושו עד להילחם יש ובו העם חירות את

 הביאה הבריטי הזר בשלטון במלחמה ההתמקדות

 אפשר כי למסקנה מלחמתו תקופת בכל לח״י את

 ארץ־ישראל, ערביי עם הדמים סכסוך את לפתור

 השלטון של האימפריאליסטי היוצר בבית שנולד
 הבריטים סילוק שבאמצעות סברו בלח״י הבריטי.

 וסילוקם הישראלי-הערבי, הסכסוך שורשי גם יסולקו

 העמדות אולם שלום. בדרכי הסכסוך יישוב את יאפשר

 המלחמה במהלך שינויים בלח״י עברו הערבים בשאלת

 בקצב המשתנות ההיסטוריות ובנסיבות הזר בשלטון

העולמית. בזירה והאירועים מסחרר

 שטרן אברהם התייחס 1940 בשנת לח״י הקמת עם
 במפורש. ולא בעקיפין הערבית הבעיה אל )יאיר(

הזכות לישראל רק כי יאיר קבע התהייה" ב״עיקרי 27S
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עבדית-עדבית! פודחפרה תהיה אד
 שמעוניין מי אשם !הזה הדם בשפך אשם מי ויפו. תל-אביב בגבולות נשפך וערבי עברי דם
האימפריאליסטיים. התככנים אשמים הזר. השלטון אשם עבדית-ערבית. במלחמה

 באדץ־ישראל שלו האחרון ה״סיבוב" התיכון. במזרח הראשי הבריטי החרחרן .ן ו ט י ל ק על־ידי לפרטיה הוכנה המזימה
 של עוזריו היהודים. את להתקיף השעה הגיעה כי הערבים, לסוכניו להסביר אחת: מטרה רק לו היה השכנות ובארצות

 בריטי. נשק ביניהם ומחלקים אנשי-כנופיות באימון עוסקים — הפולני אנדרס של ומדריכים בריטים קצינים — קליטון
הארץ. בבעיית לדון או״מ מושב התכנס לפני ההתקפות: להתחלת התאריך את קבע קליטון

 כאן הכרחיות הכריטי הצכא של שנוכחותו לעולם, להוכיח כדי הכריטים לשליטים נחוצה עכרית־ערכית מלחמה
 שהשלטון כולו, לעולם הוכיחה העברית החרות מלחמת כי לחם, נחוצה היא והסדר". חשלום על "שמירח לשם

 העולמית, כדעת־הקהל ההכרה חודרת ויותר יותר כי בעולם. השלום את מסכן והוא שלטון־דיכוי הוא הבריטי
במולדתנו. הבריטי לשלטון קץ לשים יש כי ארץ־ישראל, את לעזוב חייב הבריטי שהצבא

 את לבלום האחרון האמצעי זהו כאן. לשלטונו הצדקה למצוא האחרון הבריטי האמצעי היא עברית־ערבית מלחמה
 העברי הציבור את להשקיע כמזימזז כמוה בין־עדתי". "סכסוך של לפסים ולהעבירה המשעבד נגד העברית החרות מלחמת

אחים. במלחמת

!הזאת המזימה את גם להבשיל נקרא העברי הציבור

 הזר השלטון של סוכנים הם בני-עמם. של האינטרסים את משרתים אינם הערביים הרוצחים
אותם. ורק רחם ללא להעניש יש אותם בוגדים. כאל להתיחם יש אליהם ושכיריו.

 סוכני — הפושעים־מכיךהערבים את לחסל חייב העברי הנשק ורכושו. נסשו על באומץ־לב להגן חייב העברי הציבור
ולשדוד. לרצוח יספיקו בטרם עונשם על לבוא חייבים הפורעים הבריטים.

 בהמוניהם. הערבים שכנינו נגד פרועה למלחמה תיהפך הפושעים והענשת ההגנה שפעולות אסור אולם
 ערבים, של רכוש הצתת הבריטית. המזימה טחנות על מים יציקת פירושן, תל־אביב בחוצות ערבים על התנפלויות

 ותגובות־ תגובות של לשרשרת לגרום עלולים אלה מעשים העברי. העם כלפי פשע הם ללא־הכחנה בסכינים דקירות
הבריטי. האוייב מתחמם ובגבעח-הרצל בסלטה המדורות של לאשן עמם. הטוני עם הפושעים האלמנטים את וללכד נגד

 חפים־מפשע אולם עונשם, על יבואו האשמים בינינו. ולמלחמה לשנאה מקום אין הערבים: שכנינו אל הקריאה תישמע
הפקר. ודמו הוא פושע — ערבי או עברי — השכן העם בני את שמתקיף מי כל ייפגעו. לא

:אזהרה אות האלה הימים מאורעות ישמשו
ומחרחר. *המסכסן ומשסה, חמסית חזר, השלטון מכאן יורחק אס רק כליל תורחק עכרית־ערבית מלחמה של הסכנה

!הבריטי האוייב נגד המלחמה תוגבר
!אותה הכשילו קיצו. את מקרבת בין־עדתי" ״סכסוך להפחת מזימתו הכשלת

הבריטי! הסכסכן מידי יידרש ערבים שכירים בידי הנשפך העברי הדם גם

ישראל חרות לוחמיתש״ז באב כ״ט — במחתרת
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 הזרים, בעיית פתרון ואת ארץ־ישראל, על הבלעדית

 באמצעות לפתור הציע הוא הערבים, בעיית כלומר

 בעניין יאיר של עמדתו )טרנספר(. אוכלוסין חילופי

 מנהיגי של השקפותיהם את גם תאמה אוכלוסין חילופי

 בצנלפון ברל דיין, שמואל בן־צבי, יצחק - דאז מפא״י
 ה״לייכור" מפלגת של במצע גם כן־גוריון. ודוד

 ארץ־ ערביי של טרנספר במפורש הוצע הבריטית

שכנות. ערביות למדינות ישראל

 כאשר השנייה, מלחמת־העולם שנות במרוצת

 השלטון נגד מלחמה של ההשקפה את אימצו בלח״י

 הניחו - הבריטי באימפריאליזם כמלחמה הזר הבריטי

 להשתלב עשויה העברית השחרור שתנועת אנשיה

 ולגרום תיכונית, המזרח בזירה יריבותיה של באינטרסים

 הערבים לבין היהודים בין גם פעולה ולשיתוף לבריתות

 להשתחרר הם אף המעוניינים ובאזור, בארץ־ישראל

והמנצל. המשעבד הבריטי האימפריאליזם מעול

 חוץ־ למדיניות היסוד "קווי במאמר נכתב וכך

 הכובש יחסי של ניתוח לאחר תש״ז, בשבט עברית"

 והערבים: היהודים לבין הבריטי השלטון בין והנכבש

 שורשה לחישוף אותנו מביא דלעיל הניתוח ...

 בארץ־ישראל העברית-ערבית הבעיה של

 כסכסוך הבריטית התעמולה על־ידי המתוארת

 נוכחותה נחוצה כן ושעל ליישבו, אפשר שאי

 הכוחות וריסון הרוחות הרגעת לשם בריטניה של

 זמן כל זה. את זה לטרוף העלולים המנוגדים,

 ולהצביע בעובדות להסתייע יכולה שבריטניה

 בידיה אוחזת היא זה, "סכסוך" על העולם בפני

 הזה הנשק את לרעתנו. ערך רב פוליטי נשק

מידיה. להוציא אנו חייבים

 העבריים- היחסים בעיית על כהווייתה האמת את

 צדדיו שהם כללים, בשני לנסח נוכל ערביים

אחד: מחשבתי מטבע של השונים

 בין מנוגדים אינטרסים באמת קיימים אם א.

 לא - הערבית והאוכלוסייה העברי העם

 עוד כל השני. ידי על אחד צד בכוח יוכרע

 תיתן לא אנגליה זרים, שלטון בארצנו קיים

 הוא ההכרעה חוסר כי זאת, בדרך להכריע

 הצד יושאר - יוכרע אפילו לשלטונה. צידוק

 מ״מלחמת כתוצאה שיוחלש לאחר "המנצח",

 מי יוכרע לבריטניה. נרצע עבד - ההכרעה״

 יתמיד הזר השלטון ואילו בידו השלטון שאין

בקיומו.

 כי להוכיח, עתיד הזר השלטון של סילוקו ב.

 את ליישב אפשר וכי מרפא ללא ניגוד אין

 של רצונם לשביעות שלום, בדרכי "הבעיה"

הצדדים. שני

 הבריטי האיפריאליזם שלטון כי קובע המאמר כותב

 סכנה ומהווה בתוכו היושבים העמים עושק על מושתת

 לשם עמים לברית יביא מכאן סילוקו עם לקיומו.

 שגשוג העמים כל ימצאו בו כולו, האזור של פיתוחו

 לא זו מהפכה אבל ושלום. לברכה שיהפכוהו ופיתוח

 וכך העברי. הלאומי הדגל קיפול חשבון על תבוא

דבריו: את המאמר בעל מסיים

 זכויותיו הן מולדתנו על הלאומית הבעלות זכויות

 אלה זכויותינו מימוש על־ידי העברי, העם של

 ושאר הערבים של זכויותיהם תקופחנה לא

 מדינה עם בשותפות להפך, בארצותיהם. העמים

 בארצנו לעצמאות. הם אף יזכו עצמאית עברית

 ממלוא - עבריים הלא גם - תושביה כל ייהנו

 מאי סבל בעמנו עוד אין כי האזרחיות. הזכויות

אותם. שונא כמוהו אין ומעושק, שוויון

 אי־התקפה להסכם הערבים נקראו המאמר בסוף

 )ראה האימפריאליזם נגד למלחמה ולהצטרפות הדדית

התיכון"(. המזרח של "הניטרליזציה ערך
 חברי שני על־ידי הותוותה אשר לח״י מדיניות

 אלדד, ישראל וד״ר )גרא( ילין־מור נתן - המרכז
 )מיכאל( שמיר יצחק של בהעדרו התנועה את שניהלו
 הייתה - באריתריאה מעצר במחנה שישב

 לבעיה ביחס השניים של דעותיהם אמביוולנטית.

 למצוא ניסיונם אף על זהות, תמיד היו לא הערבית

 להצנעת סייעה השונות. גישותיהם בין משותף מכנה

 נראתה לא הערבית" "החזית כי העובדה הדעות חילוקי

 הבריטים המשיכו עוד כל מדי וחשובה אקטואלית

 לנטרל ניסו שבלח״י הסיבה הייתה זאת בארץ. לשלוט

 של הלאומית מההתעוררות ולהתעלם הבעיה את

ארץ־ישראל. ערביי

 על השקפתו את אלדד ישראל הביע תש״ז באלול

 וילנסקה". לאסתר "תשובה בחוברת הערבית הבעיה

כתב: וכך

 הערבי. העם של ובזכותו בקיומו מכירים אנו

 ערבי־פלשתינאי עם באיזה מכירים אנו אין אולם

ערבי־סורי. עם או עבר־ירדני ערבי עם או

 בתהליך עתה הנמצא גדול, אחד, ערבי עם ישנו

 הם ארץ־ישראל ערביי עצמית. והכרה התעוררות

 בערבים מכירים אנחנו ... אומה מאותה חלק

 הגדול הערבי מהעם חלק שהם הזאת הארץ יושבי

 וסוריה. עיראק בסעודיה, התיכון, במזרח השוכן

 במסגרת יאיר של תכניתו ערבים, של לטרנספר באשר

אלדד: כתב אוכלוסין, חילופי

 זה שאין מפני בתכניתנו, ערבים העברת אין

 לשוב יהודים למיליונים מקום יש הכרח.
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 אומה ולא הארץ ערביי )בפירוש: הארץ בערביי

 דיברנו העברה על קיימת(. שאינה פלשתינאית

בכך. יהיה רצונם אם כאפשרות רק

 לח״י בשם (1947 )יוני תש״ז בתמוז שהוגש בתזכיר

 ברורים דברים נאמרו האו״ם מטעם המיוחדת לוועדה

 ועצמאות לערבים כאזרחים זכויות שיווי בזכות

 העצמאית המדינה שתקום "אחר כאזרחים. תרבותית

 ליהודים, ריכוז מקום שתשמש ארץ־ישראל, של

 נאמר האוכלוסייה", חלקי כל בין ידידות יחסי ישתררו

 בארץ־ישראל הערבית האוכלוסיה "כי וכן בתזכיר,

 לארצות היהודים בין פעולה לשיתוף גשר תשמש

 חילופי של אפשרות גם מוצעת בתזכיר האחרות".

 לחיות ירצו לא אשר ערבים של מרצון, אוכלוסין

היהודים. עם בשכנות

 נמשכו ארץ־ישראל ערביי כלפי השונות הגישות

 ליד הוואי בגן הדמים התקפת לאחר גם לח״י במרכז

 על יהודי המון ושל ה״הגנה" של ותגובתם הירקון

 אלדד ד״ר .1947 באוגוסט תל־אביב בחוצות ערבים

 הערבית, לחזית הלוחמת מהחטיבה חלק להעביר דרש

 חזית תהיה "לא כי בטענה התנגד, ילין־מור נתן אך

ערבית".

 "אל לערבים: נרגשת קריאה יצאה לח״י מטעם

 של נ״ז בגיליון עברית-ערבית!". מלחמה תהיה

 לבעיה התייחסות הראשונה בפעם הייתה "המעש"

 "בינינו שם: נכתב וכך הלאומי־ערבי. מההיבט הערבית

 הריבונות זכות על ריב, קיים הערבית ההנהגה לבין

 במה לדעת היום יכולים אנו אין הארץ. על המדינית

 פקפוקים כבר )יש שלום בדרכי אם זה, ריב יסתיים

 הארץ ערביי בכוח. בשימוש או שלום( של בדרכים

 הבריטים אולם שעה. לפי ׳אויב׳( לא )עדיין לנו הם יריב

 לעמדת מנוגדת זו עמדתנו לכולנו. אויב הם בארץ

׳אויב"׳. ובערבים ׳יריב׳ באנגליה הרואה ה׳הגנה׳,

 התגברות עם האכזרית, המציאות נוכח אולם

 ההבחנות כל בלח״י נדחו הערבים, של הרצח התקפות

 ההשקפות חילוקי גם ואתן "יריב" לבין "אויב" בין

 והוחלט לערבים, היהודים בין היחסים לעתיד ביחס

 בחודשי החדשה. בחזית המחתרת כוחות את להפעיל

 לח״י לוחמי יצאו המדינה להקמת ועד תש״ח חורף

ובירושלים. הארץ במרכז הערבים נגד למלחמה

 לוחמי נקראו לח״י מרכז של היום" "פקודת וביום

 החירות דגל את מידיהם להוציא לא ישראל חירות

 בגבולותיה במולדת, פינה בכל יתנופף אשר עד

ההיסטוריים.

מעצר מחנה - עתלית
 הוחזקו שבו עתלית, למושבה מצפון מעצר מחנה

הבריטים. על־ידי נתפסו שספינותיהם מעפילים

 ממאתיים למעלה הפלמ״דו שחרר 1945 בשלהי

 הארץ. מן לגרש עמדו שהבריטים כלואים מעפילים

 נגד הפלמ״ח של הראשון המזוין המאבק זה היה

 חתכו אשר אנשים מספר הוחדרו למחנה הבריטים.

 המעפילים הוצאו ודרכם מבפנים, המחנה גדרות את

 שהמתינו הפלמ״ח לוחמי על־ידי למחנה מחוץ אל

 הכרמל במעלות התלולה הדרך תלאות לאחר להם.

 כאשר בית־אורן, לקיבוץ המשוחררים רוב הגיעו

 בית־ הקיבוצים אחריהם. דולקת הבריטית המשטרה

 המוני אך משטרה, כוחות על־ידי הוקפו ויגור אורן

 לוותר אותם אילצו חיפה מסביבת שהוזעקו יהודים

מעליהם. המצור את ולהסיר המצוד על

 עצורי גם שונות בתקופות הוחזקו במחנה

 הוחזקו 1946 יולי ובתחילת יוני ובסוף המחתרות,

 ב״שבת שנעצרו יהודים עצורים אלפי קצר זמן במחנה

ברפיח. המעצר למחנה הועברו בטרם השחורה"

 ואסירים עצירים מהמחנה ברחו 1948 בראשית

 על־ידי לשם שהועברו לאחר ולח״י, אצ״ל חברי

הארץ. את עזבו שאלה לפני הבריטים
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(1978-1922) עמיחי פאגלין
 משנת אצ״ל מפקדת וחבר הראשי המבצעים קצין

 לאצ״ל הצטרף לבני. איתן של מאסרו אחר ,1946

 פיצוץ וביניהם מבצעים, במספר השתתף .1941 בשנת

 פיצוץ וכן ההכנסה מס משרדי בחיפה, העלייה משרדי

 עשרות תכנן המבצעים כקצין ביפו. הבולשת בניין

 כלא פריצת דוד", "המלך מלון פיצוץ ביניהן פעולות,

 מוקשי המציא המצאות. בעל היה יפו. על והקרב עכו

 הבולשת בניין את שפוצצה החבית פצצת ואת רכבות

ממאסרו. ברח אך "אלטלנה", בפרשת נאסר בחיפה.

 הליכוד עליית עם בתעשייה. עסק ישראל במדינת

 הממשלה ראש ליועץ מונה 1977 בשנת לשלטון

.1978 בשנת דרכים בתאונת נספה בטרור. למלחמה

רו׳ פאראן
 המיוחדות הפלוגות בראש עמד פאראן רון מייג׳ור

 בשיטות המחתרות כנגד לפעול שנרתמו הבריטיות

הואשם פאראן בארץ. הבריטי השלטון בשלהי אלימות

נפץ, מעטפת כשפתח שנהרג רקס, אחיו בהלוויית פאראן רוי
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 אלכסנדר הנער של וברציחתו בחטיפתו לח״י על־ידי
.1947 מאי בחודש רובוביץ

 על־ידי זוכה אך לדין, הועמד הקהל דעת בלחץ

 בחייו להתנקש ניסו לח״י אנשי הבריטי. הדין בית

 שפתח אחיו, אך נפץ", "מעטפת באמצעות בלונדון

תחתיו. נהרג המעטפה, את

אלכסנדר"( "רובוביץ ערך )ראה

 א״לברט פטריק ג׳ון (Fforde) פורד

(1983-1910)
 הבולשת מפקד ג׳יילם, של הראשיים מעוזריו אחד

 מחלקת למפקד נתמנה 1946 בשנת הארצישראלית.

(.c.i.d). המשטרה של החקירות

 ,1948 בשנת בארץ, הבריטי השלטון חיסול עם
אחרות. בריטיות קולוניאליות במשטרות לשרת עבר

התנקשות ניסיון - מ״ג׳ור פורד,
 ימים כמה תל־אביב. משטרת מפקד היה פורר המייג׳ור

 החליט 1944 באפריל 10ב־ אלישע של נפילתו לאחר

 הנגבי עמנואל השתתפו בפעולה בו. להתנקש לח״י
 בנטוב יעקב )שפרינצה(, בהן נחה )אדם(,

)ארזיה(. בן־תור ונחמיה )ה״קולחוזניק"(
 .3 השחר ברחוב שכן תל־אביב משטרת בניין
 בו ולירות הבניין ליד לפורר לארוב הייתה התכנית

 ארזיה יצא היום אותו של בבוקרו למשרדו. הגיעו בעת

 היה שבו ב׳, עזרא בשכונת מהצריף אופניים על רכוב

 ארוז "טומיגן" כשתת־מקלע "החזית", של הדפוס

 "גינת לכניסת הגיע היעודה בשעה הסבל. על בשק

 חיכו שם המשטרה, בניין מאחורי הנמצאת גרוזנברג",



 גשם במעיל לבוש אדם בפעולה. המשתתפים שאר לו

 עשו השלושה למעיל. מתחת הנשק את החביא ארוך

 ארזיה ואילו הגינה, דרך השחר רחוב אל פעמיהם את

 למקומו ה״טומי" את להחזיר כדי האופניים עם המתין

ההתנקשות. לאחר

 לעברה. בירי אדם פתח פורד, של מכוניתו בהגיע

 פורד ישב שבה המכונית שמשת את ניפצו הכדורים

 התכנית לפי ללבו. קרוב חולצתו, שרוול את וחוררו

 בפורד ולירות קדימה לפרוץ ה״קולחוזניק" על היה

 אקדחו המזל, לרוע אולם בו. יפגע לא אדם אם מקרוב

פעל. לא ה״קולחוזניק" של

 נסוגו בפעולה להצליח סיכוי עוד היה שלא מאחר

 הוא ארזיה. המתין שבכניסתה הגינה, דרך המתנקשים

 על ורכב בשק, שוב ארזו התת־מקלע, את נטל

 חזרה תל־אביב של ההומים רחובותיה דרך האופניים

 וערך ניצל פורר הכישלון. על נודע למחרת רק לצריף.

 אחדים שבועות כעבור לו. שאירע הנס לרגל מסיבה

לאנגליה. חזר

ה״פורשים"
 "היישוב ובעקבותיהם הלאומיים, המוסדות כינו כך

 אצ״ל המחתרת ארגוני את השונים, לחוגיו המאורגן"
 מארץ־ הזר השלטון לגירוש המלחמה בתקופת ולח״י

 את עצמם על לקבל אי־הסכמתם בגלל זאת ישראל.

השלטון. עם פעולה ששיתפו המוסדות, מרות

מאצ״ל לח"׳ של הפילוג

 בראשותו אנשים קבוצת מאצ״ל פרשה 1940 ביוני

 חדש, מחתרתי גוף והקימה )יאיר(, שטרן אברהם של

 שונה בהמשך בישראל". הלאומי הצבאי "הארגון בשם

 )לח״י(. ישראל" חירות "לוחמי נקרא והארגון השם
 אפשר הפילוג של סיבותיו ואת שורשיו את אולם

 כאשר ,1937 בשנת שחל הפילוג אחרי כבר למצוא

 שורה ואנשי מפקדים קבוצת בין דעות חילוקי נתגלעו

 היו שלא יאיר, עמד שבראשם הירושלמי, בסניף

 לבין הרוויזיוניסטית, לתנועה או לבית״ר קשורים
 ליחסים בנוגע אחרים, מסניפים מפקדים קבוצת

 וכן הלגלית, התנועה לבין המחתרת בין ההדדיים

 לאנשי התנועה. של מדיניות ודרכי רעיוניות בשאלות

 מסמכותו להסתייג נטייה אז כבר הייתה יאיר קבוצת

 כי טענו הם הארגון. על ז׳בוטינסקי זאב של העליונה

 שייך להיות יכול אינו מחתרת, צבא בהיותו הארגון,

 הסמכות על זה מאבק כלשהי. למפלגה כפוף או

 פרוץ שלפני בשנים התחולל אצ״ל של והעצמאות

 בחוץ הארגון בסניפי הן השנייה, מלחמת־העולם

 הסניפים בתוך בארץ, והן בפולין, בעיקר לארץ,

 הארגון של פעולה בשיתוף המצדדים בראש והקנים.

 חתם אשר רזיאל, דוד עמד הרוויזיוניסטית המפלגה עם

 פיו שעל הסכם על פריס, בוועידת ,1939 בפברואר

 להיותו נוסף בארץ־ישראל בית״ר לנציב גם התמנה

יאיר. עמד המתנגדים בראש אצ״ל. מפקדת יו״ר

 הלבן", "הספר את בריטניה פרסמה 1939 במאי
 והאנטי־ האנטי־ציונית למדיניותה הביטוי שיא שהיה

 ואסרה לארץ־ישראל העלייה את הפסיקה היא יהודית.

 חלקי ברוב יהודים על־ידי קרקעות רכישת על

 ביוזמת נערכה הלבן" "הספר פרסום בעקבות המולדת.

 הבריטי הדגל הורד שבמהלכה גדולה, הפגנה אצ״ל

 שלושה כעבור אש. הוצתה ובבניין הממשלה מבית

 ששהה יאיר, המפקדה. ראש רזיאל, דוד נעצר ימים

 הקבוצה בהשפעת במעט לא לארץ, הוזעק בפולין, אז

 רבתי בהתקפה פתח הארגון בארגון. המקסימליסטית

 קציני שני להורג והוציא הבריטי השלטון מתקני על

 הקצינים הריגת לאחר ימים כמה כעבור בולשת.

 ואף אצ״ל מפקדת חברי את לעצור הבולשת הצליחה

 אצ״ל אנשי וכן בית״ר חברי הצה״ר, ראשי את

מהשורה.

 פרוץ לאחר ימים שלושה ,1939 בספטמבר 4ב־

 ממשלת ראש אל מכתב ז׳בוטינסקי שלח המלחמה,

 עם פעולה שיתוף על והצהיר צ׳מברליין, בריטניה,

בעלות־הברית. ועם בריטניה

 ממקום רזיאל שלח בספטמבר, 5ב־ מכן, לאחר יום

 וביקש בארץ־ישראל, הצבא מפקד אל מכתב מעצרו

 חלק "לקחת כדי מהמעצר חבריו ואת אותו לשחרר

 הצהרה ובהם מכתבים כולה". האימפריה עם במאבק

 המזכיר אל גם רזיאל על־ידי נשלחו פעולה שיתוף על

 מנהיגי בידיעת הכול הבולשת, מפקד ואל הראשי

 לא רזיאל )צריפין(. בסרפנד אתו עצורים שהיו הצ״ח

 בכלא אז כלואים שהיו המפקדה מחברי באיש נועץ

 לפני מכתביו תוכן את לידיעתם הביא לא וגם ירושלים

כתיבתם.

 זרעוני, סנימין אל רזיאל פנה ספטמבר באמצע
 אצ״ל מטעם כרוז לחבר לו והורה מקומו, ממלא

 ואילך מכאן בריטניה. נגד הלוחמה הפסקת על המודיע

 לבין רזיאל בין העמוק האידיאולוגי הפער ונתגלע הלך

 התנגדה המפקדה האחרים. המפקדה ואנשי יאיר

 הפוגה על הכרזה תמורת העצירים לשחרור בתוקף

 הבריטי השלטון עם פעולה שיתוף ועל אצ״ל בפעולות

המלחמה. תקופת במשך

 מהמעצר. המפקדה חברי שוחררו 1940 ביוני 18ב־

 התפטר שחרורם למחרת שהתקיימה סוערת בישיבה

תחתיו. נבחר ויאיר המפקדה, ראש מתפקיד רזיאל
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 יאיר: של הקו ניצח לוכינסקי. וחיים חייכמן אהרון

 אף על - הבריטי השלטון נגד המלחמה המשכת

 עבריה מדינה הקמת למען העולמית, המלחמה

 העם וחירות הארץ כיבוש ההיסטוריים, בגבולותיה

(.112 מם׳ המפקדה )הודעת
 העתיד מפני נבהלה הרוויזיוניסטית ההנהגה

 דוד על רק לא לחצה מלוא את והפעילה להתרחש,

 בראש אלא מהתפטרותו, בו שיחזור כדי רזיאל,

בארצות־הברית. אז ששהה ז׳בוטינסקי, על ובראשונה

 האחד מברקים: שני ארצה הגיעו ביולי 17ב־

 מחדש מינויו על ז׳בוטינסקי לו הודיע שבו לרזיאל,

 ליאיר קריאה ובו יאיר, אל והשני הארגון; כראש

 של מברקיו אולם התנועה. אחדות על לשמור

 אשר המפקדה, חברי דעת את שינו לא ז׳בוטינסקי

 רזיאל את להחזיר וסירבו יאיר מאחורי כולם התייצבו

לתפקידו.

 שמר האחד נפרדים. ארגונים לשני התפלג אצ״ל

 הצבאי "הארגון תחילה נקרא והשני הקודם, שמו על

 ישראל" חירות "לוחמי — כך ואחר בישראל״, הלאומי

)לח״י(.

 הסתה, מעציבות: בתופעות מלווה היה הפילוג

 ידיים תגרות נשק, מחסני חטיפות הדדיות, השמצות

 להשתלט רצה צד שכל בית״ר, של העבודה בפלוגות

 יאיר, אנשי אחרי עקבו רזיאל של הפלג אנשי עליהם.

 עשרות אותם. לרדוף המשטרה גם החלה ובעקבותיהם

 על־ המשטרה לידי מסירתם בעקבות נאסרו יאיר אנשי

 ישראל )מש״י(, אצ״ל של המודיעין מחלקת ראש ידי

פריצקר.

 תזכיר־הסברה נשלח יאיר קבוצת מטעם

 נפטר ז׳בוטינסקי אליו. הגיע לא אך לז׳בוטינסקי,

לשיאו. הגיע שהפילוג אחרי חודש לערך

 הפילוג שעניין הדעה את כמובן מחזקת זו עובדה

 לצד והתערבותו הצורך, די לז׳בוטינסקי נהיר היה לא

העסקנים. לחץ תחת מהיותו נבעה רזיאל

פלג״ניקים
 לאחר יאיר, של הפלג לאנשי אצ״ל אנשי שנתנו הכינוי

הפילוג.

בית״ר פלוגות

 בארץ־ 1942-1928 בשנים התקיימו בית״ר פלוגות

 ולהכשיר להכין הייתה העיקרית מטרתן ישראל.

היהודים. מדינת כשתקום העברי לצבא גרעינים

 הוטלו הגרעין חברי של ביטחונם על הגנה לצד

 חלוציות־ביטחוניות: אחרות, מטלות גם הפלוגות על

 עברית, עבודה כיבוש התיישבות, נקודות הקמת

 ההעפלה לארגון וסיוע היישובים, ביטחון על שמירה

 איתן בסיס היו הפלוגות לארץ. חוקית" ה״בלתי

 אנושי מאגר שימשו וחבריהן פוליטית, לפעילות

ולח״י. אצ״ל למחתרות מעולה
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פלמ״ח

 הזרוע היה הפלמ״ח מחץ. פלוגות של תיבות ראשי

 בארץ־ ופעל ח״חגנח", ארגון של קבע גיוס המגויסת

 ההגנה בצבא אנשיו השתלבות ועד 1941 משנת ישראל

לישראל.

 בהתיישבות בעיקר היה הפלמ״ח של בסיסו

 את חבריו חלקו שם ובקיבוצים. במושבים העובדת,

 מימנה אשר עבודה, לבין צבאיים אימונים בין זמנם

ואימוניהם. מחייתם הוצאות את

 המפקדה על־ידי ,1941 במאי 15ב־ הוקם הפלמ״ח

 החמור הביטחוני המצב רקע על ה״הגנה", של הארצית

 לארץ־ישראל הגרמני הצבא פלישת של והאיום

 פלוגות שש הוקמו בהתחלה ומהדרום. מהצפון

לשתים־עשרה. מספרן עלה הימים ובמרוצת

 ומפקדן מקימן שדה, יצחק נתמנה הפלמ״ח למפקד

 למטכ״ל. כפוף היה אשר )פו״ש(, השדה פלוגות של

 ולחטיבות; לגדודים הפלמ״ח פלוגות התגבשו בהמשך

 חבלה מעשי לבצע שנועדו )פלי״ם(, ים פלוגות הוקמו

 אוויר, יחידת והוקמה למעפילים; ולסייע ימיים

 בפלמ״ח הייתה כן קלים. במטוסים טייסים שאימנה

וגרמנית. ערבית מחלקה

 לאברהם שדה יצחק פנה הפלמ״ח הקמת לאחר
 לפלמ״ח; להצטרף לו והציע לח״י, מחולל )יאיר(, שטרן

סירב. יאיר אך

 מלחמת (1) משימות: מספר הוטלו הפלמ״ח על

 מלחמה (2) פלישה; של במקרה בגרמנים גרילה

 ההתיישבות בגיבוש סיוע (3) הערביות; בכנופיות

 המנדט ממשלת נגד פעולות ביצוע (4) היהודית;

 צבאות בלימת (5) היישוב; נגד התנכלויות של במקרה

 עוינים כוחות נגד פעולות (6) פלישה; של במקרה ערב

היישוב. בתוך

 חוקי־למחצה גוף הפלמ״ח היה דרכו בראשית

 שהיו הבריטים, על־ידי מומן אף מתקציבו וחלק

 הגרמנית הסכנה חלוף עם אך בקיומו. מעוניינים

 וגובר ההולך המתח ונוכח הבריטים, תמיכת נפסקה

 "הספר מדיניות בעניין היישוב לבין השלטון בין
למחתרת. הפלמ״ח ירד הלבן",

 הפלמ״ח כוחות השתתפו הקמתו ראשית עם מיד

 18ב־ ולבנון. סוריה כיבוש בעת וסיור חבלה במבצעי
 )"הכ״ג"( בחורים ושלושה עשרים יצאו 1941 במאי

 נודעו לא ועקבותיהם בטריפולי, חבלה למבצע בסירה

 חלו הבריטים עם הפעולה שיתוף בתום היום. עד

 הוגבר האימונים. ובשיטת הפלמ״ח בארגון שינויים

 הנוער. ומתנועות מהעיר אנשים לקליטת המאמץ

 העובדת. ההתיישבות לבין הפלמ״ח בין הקשר הועמק

 נוטרי־חוץ, ליחידות וצורפו ההיאחזויות, הורחבו

 נערכו סכנה. בפני ולהתריע לצפות היה שתפקידם

 המוסד לרשות הועמדו הפלמ״ח וימאי ימיים, קורסים

הטיס. מחלקת הוקמה 1943 בשנת לעלייה.

 ופרט הבריטי, לצבא לגיוס התנגד הפלמ״ח מטה

 לא ה״גרמנית" המחלקה מאנשי ושלושה לארבעים

 ולא הבריטי לצבא לא הפלמ״ח אנשי התגייסו

הגדודים. הוקמו 1944 בשנת לבריגדה.

 חברי בקרב הרצון שביעות אי גברה אלה בשנים

 ערקו אנשים ויותר ויותר המעש, חוסר בגלל השורה

הזר. השלטון במטרות הלמו אשר המחתרות לארגוני

 הניסיון על התבססה הפלמ״ח של הלחימה תכנית

 בתורתו חיזוקו את ושקיבל תרצ״ו במאורעות שהצטבר

 ופעולות גרילה מלחמת על הישענות - וינגייט של

 בפני עמידה של בטקטיקה גם דגש שימת תוך קומנדו,

 הנשק בסוגי ובהתחשב עדיפים כוחות של תוקפנות

וכמויותיו.

 - לוחמיו בחינוך רבים מאמצים השקיע הפלמ״ח

 במטרה - צבאיים באימונים עבודה שילוב של חינוך

 שהפלמ״ח עד ההכרתי־האידיאולוגי, המטען את לחזק

 מעבר הרבה ה״הגנה", בתוך השפעה בעל לגורם הפך

 להקרבה, חונכו ובחורות בחורים מאות המספרי. לכוחו

 להם ניתנה לא אך העם, באויבי ולמלחמה לעשייה

לכך. ההזדמנות

 כי יפה ידעו הלאומיים והמוסדות ה״הגנה" ראשי

 אותם של הצלתם את מנעה הלבן" "הספר מדיניות

 הפכו ובזאת מאירופה, להימלט שהצליחו יהודים מאות

 שהתבקשה המסקנה לגרמנים. לשותפים הבריטים

 כדי הבריטים, נגד מזוין במאבק לפתוח שיש הייתה

 בארץ־ישראל יהודית מדינה של הקמתה את לקדם

 לעלות שירצה יהודי כל בפני פתוחים יהיו ששעריה

ארצה.

 וראשי ה״הגנה" פתחו בבריטים להילחם במקום אך

 נגד אלים במאבק 1944 בסוף עוד הלאומיים המוסדות

 הוטלה המלאכה אצ״ל. נגד בעיקר המחתרת, ארגוני

הפלמ״ח. על

 הפלמ״ח של מכוחו כרבע הועסק חודשים במשך

 לאחר אשר הש״י, לידי ומסירתם צעירים בחטיפת

 הבולשת לידי רבים במקרים הסגירם ועינויים חקירות
 נרשמה ה״סזון", שנקראה זו, תקופת הבריטית.

שלו. השחורה כתקופה הפלמ״ח של בתולדותיו

 היישוב מנהיגות עיני את פקחה המציאות אבל

 למפקד אלון יגאל מונה 1945 בשנת מהרה. עד

 הרמטכ״ל לסגן שהתמנה שדה יצחק במקום הפלמ״ח,

 ביוני הפלמ״ח, של השני הארצי הכינוס ב״הגנה".

 ואת והאימונים ההתארגנות של סופם את סימל ,1945
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 קרבה ההכרעה שעת סכנות, הרת "השעה נאמר:

 אשר הארץ כי הוודאות מתחזקת יום יום והולכת,

 לנו תקום כפיים ובזעת כפיים בעבודת לקנותה אמרנו

 ועל המפעל על מגן, בקרבות רק גאולה לנחלת

החופשית". התפתחותו
 הפלמ״ח. לוחמי עבור גם המעשים עת הגיעה

 העברי", המרי "תנועת - הלוחמת האחדות הוקמה
 של המזוינות הפעולות רוב בוצעו שבמסגרתה

הפלמ״ח. אנשי על־ידי ה״הגנה"

 גדודי פעלו האו״ם של החלוקה החלטת בעקבות

 בהדיפת שיירות, בליווי - הארץ רחבי בכל הפלמ״ח

 במלחמת מותקפים. למקומות ובתגבורת כנופיות

 "יפתח", - חטיבותיו שלוש עם הפלמ״ח פעל תש״ח

 את שחררו כוחותיו הגזרות. בכל - ו״הנגב" ״הראל״,

 ירושלים, פרוזדור את כבשו העליון, הגליל ואת צפת

סיני. בצפון שטחים ובכיבוש הנגב בשחרור השתתפו

 חזית למפקד אלון יגאל התמנה 1948 באוגוסט

 של פירוקם לאחר ,1948 בנובמבר צה״ל. של הדרום

 חטיבותיו שלוש ומעמד הפלמ״ח גם פורק ולח״י, אצ״ל

 המדינה הכרזת עם צה״ל. יחידות כלל של לזה הושווה

 מסורת ולוחמות. לוחמים אלפים ששת בפלמ״ח היו

 שנים־עשר מתוך בצה״ל. גם נשמרה הפלמ״ח

פלמ״ח. יוצאי חמישה היו "ההגנה" יוצאי רמטכ״לים

תש״ח טרור, למניעת פקודה

 ימים שלושה (,20.9.1948) תש״ח באלול ט״ז ביום

 ברנדוט, פולקה האו״ם מתווך בחיי ההתנקשות לאחר
 טרור. למניעת הפקודה את ישראל ממשלת פרסמה

 הכרזת יום ,1948 במאי 15 מיום למפרע הוחל החוק

המדינה.

 כארגון עליו שהוכרז בארגון חבר כל החוק, פי על

 בארגון פעיל חבר וכל שנים, חמש למאסר צפוי טרור

 בארגון אדם של חברותו מאסר. שנות לעשרים צפוי

 על־ שפורסמה ראיה כל פי על להוכחה ניתנת טרור

 לפי שבפרסום. העובדות לגבי טרוריסטי ארגון ידי

 צבאי, דין בית בפני בעבירות הדיון יתקיים הפקודה

 כל בפני עליו ערעור זכות ללא סופי, יהיה הדין ופסק

אחר. דין בית או משפט בית

 ב״עיתון פורסמה טרור" כ״ארגון לח״י על ההכרזה

 חירום שעת לתקנות 8 תקנה לעניין בהודעה הרשמי״

 החליטה "... לאמור: ,1948תש״ח- טרור, למניעת

 בשם הידוע האנשים שחבר להכריז הזמנית הממשלה

 לעצמו הקורא האנשים וחבר ישראל׳ חירות ׳לוחמי

טרוריסטיים", ארגונים הינם המולדת׳, ׳חזית

 דרקוני חוק היה אחד, פה בממשלה שנתקבל החוק,

 זה חוק פי על וצודק. הוגן משפט של עקרונות הנוגד

 לדין, להעמדה צפויים והיו לח״י חברי מאות נאסרו

 דין בית בפני הובאו שניים רק דבר של בסופו אך

שמואלביץ. ומתתיהו ילין־מור נתן - צבאי

השרון פרדס׳

 כהן, יהושע קיים וכפר־סבא רעננה השרון, בפרדסי
 "המטה את לח״י, של והאגדיים הנועזים הלוחמים אחד

 שיצחק ולאחר יאיר, רצח לאחר לח״י של הראשי"

 "נשבר" - שנותר לח״י של המפקדים בכיר צלניק,

 חברי רוב .1942 בשנת לבולשת עצמו את והסגיר

 עשרות כמה הסוהר. בבתי וישבו נאסרו המחתרת

 ביניהם. קשר ללא בארץ מפוזרים היו שנותרו אנשים

 הבולשת, על־ידי כספי פרס הוכרז יהושע של ראשו על

 לשאת החלטות: שתי החליט הוא מת. או חי ייתפס אם

 חיים עצמו על ולגזור חי, להיתפס לא כדי נשק עמו

 יצא כך שירווח. עד הפרדסים, במעמקי בודד זאב של

 נחישות מתוך השרון, לפרדסי נחה, לחיים, חברתו עם

 המשך ועל המחתרת אש גחלת על ולשמור להמשיך

מחיר. בכל המלחמה

 רעננה סביב והפרדסים החורשות את הפך יהושע

 ניזונו והם להם, היו לא כמעט מזון מצרכי ל״מדינתו".

 הוא והעצים הפרדסים בין אבל ותפוחי־זהב. לחם על

 הפרדסים, ממעבי מכאן, בבית". "כמו עצמו את הרגיש

 את אט אט לחדש התשע־עשרה בן יהושע החל

 עד לפליטה. שנותרו החברים עם האבודים הקשרים

 אחד ואחד החברים, בין יהושע של שמעו נודע מהרה

 נכונות של אש בהם שיפיח כדי לפרדס אליו באים היו

 גבול היה לא אבוד. הכול שלא הכרה ושל להקרבה

כלפיו. חבריו של להערצה

 נרדף השרון, בפרדסי יהושע בילה ארוכים חודשים

 רק הפרדסים את עזב הוא הבריטי. השלטון על־ידי

 לאחר המחתרת, את לשקם החל שמיר שיצחק לאחר

.1942 בקיץ מזרע המעצר ממחנה בריחתו
יהושע"( "בהן ערך )ראה

בריטים וז״לים על התקפה - פרדס־חנה

 תקפו הצבאי", "המצב של בעיצומו ,1947 במרס 9ב־

 המחנה את וברימונים אוטומטי בנשק לח״י אנשי

 בצאתם בחיילים ופגעו פרדס־חנה ליד 72 מס׳ הצבאי

הקולנוע. מן

 במקום המחנה, גדר אל להתקרב הייתה התכנית

 לסיום ולהמתין לשכב הקולנוע, לבניין ביותר הסמוך

 באש לפתוח - החוצה ינהרו וכשחיילים ההצגה,

 מקום ולסגת. - רימונים בזריקת מלווה אוטומטית

 זכרון־ הנסיגה ויעד בבנימינה, היה לפעולה היציאה
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 על ונסיגה. רימונים זריקת תת־מקלעים, משני אש

 על ממונה שהיה )יורם(, אחרוני יעקב הופקד הפעולה

הלוחמת. החטיבה של השרון אזור
 המתקיפים חוליית הגיעה בערב 20:00 לשעה סמוך

 בגמר הקולנוע. לבית סמוך והתמקמה המחנה גדר אל

 החוצה. פרץ החיילים וזרם הדלתות נפתחו ההצגה

 על הכלים מכל אש הלוחמים המטירו האות בהינתן

החיילים. קבוצות

 המיועד במקום הנסיגה. החלה ומיד רימונים נזרקו

 כדי הנשק את מהם ונטלו המחסנאים, לבחורים חיכו

 דרכם את המשיכו הלוחמים ואילו בבנימינה. להטמינו

 מאנשי אחד אצל לילי מקלט מצאו שם לזכרון־יעקב,

המחתרת.

 ונפצעו בריטים חיילים אחד־עשר נהרגו בהתקפה

 )יורם(, אהרוני יעקב השתתפו בפעולה שמונה־עשר.

 שצמן וצבי )עלי( שומרון דוד )אבשלום(, רבינא חיים
)שמיר(.

מיאיר המפקדה חברי פרישת

 — החדשה המחתרת של מצבה היה 1941 בסתיו

 - בישראל״ הלאומי הצבאי ״הארגון נקראה שעדיין

זה. אחר בזה עליה שבאו כישלונות רצוף רע, בכי

 המפקדה. חברי של רוחם הלוך על השפיע זה מצב

 בעיית את לפתור שעה לפי אפשר שאי משנתברר

 נ׳ של שליחותו כישלון )אחרי המדיניים הקשרים
 גם מה הכספית, המצוקה את לא וגם לובינצ׳יק(,

 והעיתונות עוינת הייתה מסביב ביישוב שהאווירה

 למכביר גנאי במשפטי לבקרים חודשים אותם הוקיעה

 אי־ של בקיעים השטח לפני מתחת להסתמן החלו -

 דעות חילוקי הופיעו השטח פני ומעל הדדי, אמון

הדדיות. והאשמות

 חנוך המפקדה(, )ראש יאיר אז היו המפקדה חברי
 כפי המבצעים(. )מפקד זרעוני ובנימין )סגנו( קלעי

 קלעי, בהסכמת זרעוני, נפגש מכן, לאחר שהתברר

 מחדש איחוד לו והציע אצ״ל, מפקד מרידוד יעקב עם

 התנגדותו את לנטרל כדי התכנית, פי על אצ״ל. עם

 בתנאים ולהחזיקו לאסרו מחשבתו הייתה יאיר, של

 הגיעו לא כי הפועל אל יצאה לא התכנית טובים.

 המאוחד. בהרכב קבוצה כל של חלקה בדבר להסכמה

 המפקדים בקרב חשדות היו העת באותה כי לציין ראוי

לתנועה. זרעוני של נאמנותו לגבי

 ואתה המפקדה את יאיר כינס זה קשה רוח במצב

 ברושי, יוסף אליאב, יעקב בכירים: מפקדים חבר
 ויצחק סטרליץ מרדבי סטרליץ, מיבאל זטלר, יהושע
 חילוקי את ולברר לדון הייתה הישיבה מטרת צלניק.

המפקדה. מחברי אחדים בין שנתגלעו הדעות

 נוכח כי הדעה את קלעי חנוך הביע בישיבה

 הפעולות את להקפיא יש הארגון, של הכישלונות

 המפלגה של "חסותה" את לקבל מה, לתקופת

 כי סבר הוא אצ״ל. עם שוב ולהתאחד הרוויזיוניסטית

 המחתרת. להמשך תכלית עוד אין שהתהווה במצב

 עשרה נמשכה הישיבה קלעי. של לדעתו הצטרף זרעוני

 מדי הביתה החברים פרשו שבמהלכם רצופים, ימים

 זרעוני הציע הדיון בהמשך בבוקר. למחרת ושבו לילה

 בפעולות ולהתרכז חוץ קשרי אחר החיפוש את להפסיק

 טיב בגלל יאיר את להדיח הציע הוא אולם גרידא.

 הציע כך אחר המפקדה. לראש אותו ולמנות מנהיגותו,

 החברים כל סרב. הלה אך לתפקיד, צלניק יצחק את

 של דעתם כאשר ביאיר. אמונם את הביעו האחרים

 עזיבתם על אלה הודיעו - נתקבלה לא וזרעוני קלעי

הארגון. את

 יהושע יאיר, היו שחבריה חדשה, מפקדה הורכבה
אליאב. ויעקב צלניק יצחק ברושי, יוסף זטלר,

מבוקשים על פרסים

 20ב־ בתל־אביב, 8 יעל ברחוב ההתנקשות אחרי
 פרסים )א״י( פלשתינה משטרת פרסמה ,1942 בינואר

 האחראים בישראל" "אצ״ל חברי של ראשם על

 שהוקצבו: הפרסים אלה להתנקשות.

 לא״י; 1,000 - יאיר בשם הנודע שטרן, אברהם על

 לא״י; 400 - פוליאקוב בשם הנודע פולני, יעקב על

לא״י; 200 - שולמן נחמן על

 אבני, יבניאל, צבי, בן בשמות הנודע זרעוני, בנימין על

לא״י; 200 - קרנר

לא״י; 200 - סטרליץ חנוך על

 ל״י. 100 - העברי אש, בשם הנודע צוקרמן, אהרון על

ל״י. 100 - מאירי אברהם על

 חנוך עצמם את הסגירו 1942 בפברואר 4 ביום

 נחמן צוקרמן, אהרון נעצרו זרעוני. ובנימין קלעי

פולני. ויעקב שולמן

 יהושע של תמונותיהם פורסמו 1942 במאי 2ב־
 הסגרתו כשתמורת טורנברג, ונחמיה פרונין צבי בחן,

לא״י. 1,000 המשטרה הבטיחה מהם אחד כל של

 למשטרה עצמם את הסגירו 1942 בפברואר 5ב־

טורנברג. ונחמיה צלניק יצחק

 אלה מבין היחידים היו כהן ויהושע פרונין צבי

התמסרו. ולא מעמד שהחזיקו פורסמו שתמונותיהם

 משטרת פרסמה (1944) תש״ד באייר בי״ט

 שיביאו ידיעות תמורת כספיים פרסים )א״י( פלשתינה

 שטרן", "קבוצת מחברי אחד כל של למאסרו במישרין

ישראל": חירות "לוחמי לעצמם הקוראים
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 500 - )אליאב( לבשטיין יעקב לא״י; 200 - )שמיר(
 - בר־גיורא משה לא״י; 200 - כהן יהושע לא״י;

לא״י. 200 - לוי יעקב לא״י; 200

 שמונה־עשר של תמונותיהם פורסמו 1947 בשנת

 פלשתינה משטרת על־ידי המבוקשים המחתרות חברי

 בן־ אריה בוייקו, )אריה( ליאון בגין, מנחם )א״י(:

 )מרידוד(, ויניארכקי יעקב )גור(, ויים יהודה אליעזר,
 יזרניצקי יצחק זקפי, חיים )עמיקם(, ורהפטיג הרצל

 לבשטיין יעקב יעקבי, שלמה ילין־מור, נתן )שמיר(,
 מזרחי, רחמים מויישביץ, ברוך לנקין, אליהו )אליאב(,

 )אבן־זוהר(, רובינשטיין יצחק קהאן, מרק פרנקו, ראובן
)הנגבי(. שטרסברג עמנואל

)א״י( פלשתינה משטרת

□ * ס ח פ
 תסיסת לידי ®יביאו יריקות חלןש דלקמן הפרסים את הקציבה הארץ ממטלת

 ה• כיוס ®אירעה להתפוצצות האחראי האי־גץ מחבר־ דלקמן ואי® אי® בל

תל־־אביב. 8 ־על. בי־חיב 1942 בינואר. בטריה

שורמן נחמן  מרדכי בן אברהם
שטרן

יאיר בשם נודע

לא״י סססז פרס

 •1פול יעקב
פוליאקוף בשם נודע

לא״י 200 פרסלאיי ■900 פרס

סטרליץ חנוך

 אבני
קרנר

 □!•מץ זרוני
 בן־צבי בשם נודע

יבניאל

לא״י 200 פרסלא״י 200 פרם

לא״י 1O0 פרס - מאיי ואברהם

צוקרמן אהרן
אש בשם נודע

העבר־ "

לא"' 1סס פרס

 משטרה תחנת לכל שהוא זמן בכל למסור אפשר הידיעות את

משטרה• קצין או



צ
מתתיהו צופי

 1939 בשנת בחיפה שקמה קטנה צופים תנועת
 סגן שהיה לנדסברג(, )אז מרחב מאיר של בהנהגתו

 כלומר "אדומה", עיר הייתה חיפה לוי. וכינויו באצ״ל

 השמאל. ומפלגות ההסתדרות של מוחלטת בשליטה

 חברי אפשרי. בלתי כמעט היה לבית״ר חברים גיוס

 מהם. נתלשה ותלבושתם ברחובות הותקפו בית״ר

 את מתוכה הוציא בבית״ר, קבוצה מפקד שהיה מאיר,

 שלא תנועה - מתתיהו״ ״צופי את והקים קבוצתו

 אליה לגייס קושי היה ולא בית״ר עם מזוהה הייתה

 הרצאות שקיבלו לאחר השני, בשלב חברים.

 למחתרת. לגיוס בשלים החברים היו אידיאולוגיות,

 מאנשי שהיה ומאיר, באצ״ל, הפילוג התרחש בינתיים

 קבוצתו כל את ללח״י העביר שטרן(, )אברהם יאיר

 ראשוני מתתיהו. צופי מתוך החדשים המגויסים את וכן

ואחרים. דורך משה שומרון, ודוד צפוני היו התנועה

 אי־בהירות תקופת בחיפה נוצרה יאיר רצח אחרי

 התגייס מאיר המנהיג. ללא הדרך, להמשך באשר

מתתיהו". "צופי לתנועת הקץ בא ובכך הבריטי לצבא

ב לוז"׳ פעילות - צ׳כוסלובקיה
 שנת באמצע הונח בצ׳כוסלובקיה לח״י לפעילות חיסור

 הקשרים טוויית .1948 בראשית והסתעף 1947

 נעשתה הצ׳כוסלובקי השלטון נציגי עם הראשונים

 ומהבורחים לח״י מוותיקי )בועז(, גור יהודה בידי

 שנה חצי במצרים ששהה לאחר לטרון. המעצר ממחנה

 ומשם לפריס הגיע הוא ארגונית, פעילות לצורך

 הדמוקרטי, הנוער לוועידת לח״י משלחת אל הצטרף

 הזדמנות בוועידה ראו בלח״י בפראג. שהתקיימה

 ידידות קשרי ולקשירת המחתרת על מידע להפצת

 ידידותיים יחסים נקשרו ואמנם רבות. משלחות עם

 מאירופה משלחות עם ובייחוד שונות, משלחות עם

 של שובה לאחר בפראג נשאר בועז המזרחית.

 נשק. לרכישת רב מאמץ הקדיש כאן לפריס. המשלחת

 סיפקו "סקודה", מנהלי ובראשם אלה, אספקה מקורות

 שונים נשק סוגי של גדולות כמויות מכן לאחר

ול״הגנה". היהודית לסוכנות
 )דן(, בלאו דוד לפראג הגיע 1948 בפברואר

 הימים בלטרון. ממעצרו שוחרר אשר לח״י, מראשוני

לידי במדינה השלטון את שהעבירה המהפכה ימי היו

 אז שעד בועז, את החליף דן הקומוניסטית. המפלגה

 קבע ומעתה להונגריה צ׳כוסלובקיה בין זמנו את חילק

בבודפשט. מושבו את

 לשליח נקבעו במדינה, יציב הבלתי המצב למרות

 רכישת לעלייה, יהודי נוער ארגון משימות: שלוש לח״י

 נמצאו במקום השלטון. גורמי עם קשרים וקשירת נשק,

 המחנות, יוצאי ויהודים יהודים צעירים קבוצות אז

 הופנתה ואליהם הקרפטית, ורוסיה סלובקיה ילידי
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 שני של ובהמלצות עיתונאי בתעודת צויד דן

 הפרו־ בעמדותיהם שם ידועי חשובים, צרפתים אנשים
 לה דה ה״טריביון עורך אולמן, אנדריי סובייטיות:

 מאנשי ה״קומבה", ועורך סופר ואיון, ורודה נסיון",
 אלה מכתבים המלחמה. בתקופת ה״מאקי" מחתרת

 גוטוולד; בממשלת ההסברה שר לקופצ׳קי, מופנים היו

 הרשמי הביטאון פרבו", ה״רודה עורך מימון, לאנדריי

 בדריך שלה, המרכזי הוועד ולחבר המפלגה; של
 מטעם העליון הממונה שהיה הפוליטבירו חבר גמינדר,

 החוץ שר ועל החוץ משרד על הקומוניסטית המפלגה

 האיש מסריק. יאן של התאבדותו לאחר קלמנטיס

 אנגל, ד״ר היה ההמלצה מכתב נועד שאליו הרביעי
 הרפואה חיל ראש היה הרשמי שתפקידו סגן־אלוף

 הרבה חרגו השפעתו וכוח מעמדו אך הכללי, במטה

 היה הוא המפלגתי במערך המוצהר; לתפקידו מעבר

המזכ״ל. סלנסקי, אחרי השני במקום

 דרכם, שנוצרו והקשרים ההמלצה מכתבי בזכות

 בצינורות ויעילה טובה הסברה פעילות נתאפשרה

 ועל לח״י על שהומצאו ידיעות הממשלתית. ההסברה

 התפרסמו בארץ־ישראל העברי היישוב של מאבקו

 נתקבלה כן קרובות. לעתים פרבר" "רודה בביטאון

 זה. לצורך נייר והוקצב ביוליטין להוצאת רשות

 לחברי עותקים אלפים בשלושת שוגר הביוליטין

 לראשי הפרלמנט, צירי לכל הצ׳כית, הממשלה

 שאת החשובים, המפלגה פעילי ולכל העיריות

רשמי. באופן לח״י נציג קיבל כתובותיהם

 בפראג, 11 יצ׳נה ברחוב גלוי משרד היה ללח״י

 רחש המשרד העיר. במרכז המוזיאון מבניין רחוק לא

 ואוהדים, חברים עם פגישות היום: כל במשך פעילות

 בהן שהשתתפו תרגום, ועבודות הסברה חומר הדפסת

איש. חמישה־עשר עד בקביעות

 המדינית הפעולה דרך על נערמו רבים מכשולים

 הייתה לכך העיקרית הסיבה בצ׳כוסלובקיה. לח״י של

 השליטים. המדיניים החוגים שני בין העמוקה היריבות

 המפלגה של המחתרת אנשי חברים היו אחד בחוג

 השני החוג הנאצי; הכיבוש בתקופת הקומוניסטית

 הצ׳כי, הצבא מפקד כבובודה, הגנרל סביב התרכז

 אנשי ההגנה. ובמשרד הביטחון בשירות שלטו שאנשיו

 ראש באמצעות השלטון ברסן אחזו הראשון החוג

זפוטוצקי. ויורשו גוטרולד הממשלה
 השלטון אנשי לבין לח״י בין נוצרו טובים קשרים

 קיומו הותר שבהם החודשים אחד־עשר במשך הצ׳כי
 את יפה בעין ראו אלה בצ׳כוסלובקיה. הסניף של

 כמלחמת הבריטי באימפריאליזם לח״י של מלחמתו

 לח״י את לראות רוצים והיו היהודי, העם של שחרור

 גם בארץ־ישראל, הקומוניסטית התנועה את מייצג

 היה העיקר במוצהר. קומוניסטית מפלגה שתהיה בלי

התוכן.
 על־ידי ניתן בצ׳כיה לח״י לפעילות הסיוע עיקר

 המחתרת למען פעל אשר יוסט, יוסף החוץ שר נציג

 בישראל לבקר תכנן הוא ממש. רגילה בלתי במסירות

 מעצרו בגלל ממנו נמנע הביקור אך הקמתה, לאחר

 הוא בשלטון. הטיהורים תחילת עם ,1949 בתחילת

 נאמנים ידידים שנים. ארבע־עשרה למשך נכלא

 דן רופאים. שניהם אנגל, הזוג בני גם היו למחתרת

 פעם כשנסתבך קרובות. לעתים שולחנם על סועד היה

 הוא מזויפת, אשרה בשל צ׳כיה-הונגריה בגבול בועז

 אנגל ד״ר אנגל. ד״ר של בהתערבותו ממעצרו שוחרר

 צ׳כי נשק מכירת נגד בפעילותו גם לח״י לשליח יעץ

 שוליים, שלטון בחוגי נתמכה אשר ערב, למדינות

 כאלה רבות נשק עסקאות ואנטישמיים. ממורמרים

 נשק עסקת בוטלה כך אנגל. ד״ר בהתערבות בוטלו

 טיהור עם הסורי. לצבא שיועד דולר מיליון חצי בשווי

נעלמו. ועקבותיו אנגל ד״ר נעצר השלטון

 לח״י: של נוספים שליחים לפראג הגיעו לימים

 כספים גיוס פעולת לפתח היה שאמור ברון, עקיבא

 הסברה פעולות ולנהל המחנות מעיקורי היהודים בקרב

 בפעילות לעזור שבא ברנד, ויואל הצעירים, בקרב

 הקומוניסטית המנהיגות את היכרותו בשל מדינית,

 שלמדו שטיין, ואולגה יחזקאל הזוג גם נעוריו. מתקופת

 )חפשן(, הגלילי יופף לדן. לעזור הגיעו בבאזל, רפואה
 תקופה בפראג הוא אף שהה הבריונים", "ברית מיוצאי

מוגבלת. תקופה רק בצ׳כוסלובקיה שהו כולם קצרה.

 בכלל הצעירה ולישראל בפרט ללח״י האהדה בעוד

 .1948 בשלהי הצפוי השינוי בא - בעיצומה עמדה
 ארנבורג איליה של מאמרו שימש לכך כאות

 לעיתונים שהועתק המוסקבאי, ב״פרבדה"

 המזרחי הגוש ארצות בכל החשובים הקומוניסטיים

 ישראל ולמדינת למחתרת השלטון אהדת ובמערב.

 הצעירה למדינה שאין לסובייטים התברר כאשר נגוזה

 ברית־ של לגרורה להפוך כוונה כל קיומה על הנאבקת

המועצות.

 של ניסיונו היה היחסים את ששיבש מעשי עניין

 הצ׳כיים, השלטונות בהסכמת שפעל שכטה, עו״ד

 לארץ־ישראל שיבוא קומוניסטי צ׳כי גדוד לארגן

 הערבי". "הפשיזם נגד ישראל מדינת בצד להילחם

 להתיר היה מוכן אשר כן־גוריון, על־ידי נדחה הניסיון

 אופן בשום אבל כיחידים, המתנדבים של בואם את

חטיבה. בתור לא

 נאסר דן המאסרים. החלו 1948 דצמבר בסוף

 במשרד והוחזק ימים, שישה למשך 1949 בינואר
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 יהודים ובהסתת המשטר נגד בחתירה והואשם בפראג

 לו שהתירו האישים על הסתמך דן ארצה. לעלייה

 מואשמים סורגים, מאחורי כבר היו מהם רבים לפעול.

 את לכתוב נצטווה הוא גוטוולד. את להדיח בקשר

 ואת לח״י של הפרוגרמה את חייו, תולדות

 להוכיח ביקשו נוספת בחקירה שלה. האידיאולוגיה

 שאנשיו אנטי־סובייטי, גורם הוא לח״י שארגון

 הפרוגרסיבי המשטר אוהדי של פנים מעמידים

 לאחר בעלי־ברית. של במסווה חתרנים הם ולמעשה

 המדינה את שיעזוב בתנאי דן, שוחרר נוחים חקירה ימי

 ולאחר מזכירתו ויים, דבורה אליה. לחזור שלא ויתחייב

לארץ. והגיעה היא אף שוחררה אשתו, גם מכן

בצ׳כוסלובקיה. לח״י לפעילות הקץ הגיע בזה

ב לח"׳ פעילות - צרפת

 ,1946 קיץ בסוף החלה בצרפת לח״י פעילות
 צרפת בבירת להקים כדי לפריס הגיע אליאב כשיעקב

 הגיע יעקב באירופה. המחתרת של פעילותה מרכז את

במצרים. שנה חצי בת פעילות לאחר לפריס

 אוהד שהיה קנוט, הסופר אל הובילו הראשון צעדו

 קנוט־ בטי החורגת בתו גויסה ודרכו לח״י של מושבע

 ופרטיזנית עיתונאית אינטליגנטית, בחורה - לזרום

 הצרפתית. האנטי־נאצית המחתרת ב״מאקי", לשעבר

 השחרור למלחמת אוהדים של חוג קם בטי סביב

 לפעילות הצטרפו ובאמצעותה בארץ־ישראל,

 כאלה וגם צרפת ילידי יהודים סטודנטים החשאית

 עם הדוקים קשרים נקשרו כן חוץ. מארצות שבאו

 לסייע לעצמם מצפונית חובה שראו נוצרים סטודנטים

 היו החדשים החברים בין לח״י. של השחרור במלחמת

 הושגו ובאמצעותם לשעבר, ה״מאקי" אנשי גם

 להכנת ואביזרים נפץ וחומרי תת־מקלעים, אקדחים,

תופת. מכונית

 אנטי־ רוחות נשבו המלחמה שלאחר בצרפת

 במובנים פצועה המלחמה מן שיצאה צרפת, בריטיות.

 את ובייחוד שונים, עוול מעשי לבריטים זכרה רבים,

 האנטי־בריטי הרוח הלוך ומלבנון. מסוריה סילוקה

 גם בריטניה. נגד הסברתית לפעילות נרחב כר שימש

 היהודים מלבד מרכז. פריס הייתה היהודית הבחינה מן

 לעיר חזרו ועתה המלחמה בעת שהסתתרו המקומיים,

 המחנות מן רבים עקורים גם לפריס נהרו האורות,

 להשפעה שעברו המזרחית אירופה ומארצות

סובייטית.

 עורף מחתרתי. עורף של רציני ציבור נאסף אט אט

 כלכלי בסיס להם שקנו יהודים על בעיקר התבסס זה

 בזה, וכיוצא מחסנים חרושת, בתי דירות, בעלי בפריס,

 למעבדה נשק, לאחסון ללימוד, כמקומות ששימשו

 האוהדים בראש מסייעת. פעולה של שונים ולסוגים

 מפעל בעל שומאבר, ושמו צרפתי יהודי היה הללו

 בסיס נעשו ומחסניו מפעלו שדירתו, מכנסיים, לייצור

בצרפת. לח״י לפעולות

 ונקשרו הציבורי העורף והתרחב הלך הזמן במרוצת

 בכללם רבים, אינטלקטואלים אוהדים עם קשרים

 ז׳אן היה שבהם שהמפורסם הסורבון, מן פרופסורים

 לכימיה בפקולטות שעבדו ומלומדים סארטר, פול

 גם נמנו האוהדים עם פאסטר. ובמכון ובקטריולוגיה

 וסיפקו צרפת בצבאות שירתו שבמלחמה טייסים,

 של ביתו התיכון. במזרח הבריטים מפעלי על ידיעות

 המפוארים הרבעים באחד מפורסם, צרפתי יהודי רופא

 שלו ובחווילה לח״י, אנשי לפני פתוח היה פריס, של

 תרמו אף אוהדים בלונדון. שפעלו אנשים הוסתרו גם

 העיקרי הכספים גיוס כי אם למחתרת, כסף סכומי

 שתרמו רחבים ונוצריים יהודיים חוגים בין התנהל

 אפשר שנאסף הכסף יפה. בעין המחתרת לקופת

 להקצות גם אלא באירופה לפעול רק לא לארגון

הארץ. בשביל נשק לרכישת סכומים

 שתי הוקמו למבצעים, תשתית הקמת כדי תוך

 וההסברה התעמולה מחלקת חשובות: מחלקות

 סופרת שהייתה קנוט, בטי מדיניים. לקשרים והמחלקה

 מחלקת את ניהלה אשר היא מוכשרת, ועיתונאית

 העיתונים עורכי עם המקשרת הייתה היא ההסברה.

 בעיקר הזרה, העיתונות כתבי ועם החשובים

האמריקאית.
 לח״י, של לפרסומים צינור שימשו אלה כתבים

 נערכו רוב פי שעל ולריאיונות יום פקודות לשידור

 עם אליאב יעקב שערך הריאיונות, אחד מסך. מאחורי

 טריביון" הרולד "ניו־יורק של סופרו פרלמן, משח

 שעה באותה החמישי" "ג׳ורג׳ במלון התקיים בפריס,

 הבריטית המשלחת העליונות בקומותיו השתכנה שבה

 הדבר בווין. ארנפט של בראשותו השלום, לוועידת

 רושם ועשה פרלמן של בעיתונו היום למחרת התפרסם

הבריטים. על מזעזע

 הסובייטי, החוץ שר של אחייניתו הייתה קנוט בטי

 פנתה לפריס מולוטוב כשהגיע מולוטוב. ויאצ׳יסלב

 ברית־ של תמיכתה את וביקשה לח״י בשם בטי אליו

 שיחה כי להניח יש הבריטים. נגד במלחמה המועצות

 הסופית הסובייטית העמדה להתגבשות תרמה אף זו

ארץ־ישראל. פתרון בעניין

 טיבי היה בפריס לח״י של הפעילים חוגי בין

 המלחמה אחרי שבא )וולטר(, רוזנברגר־אילת מתתיהו

 הסטודנטים בקרב הבולט חוה. אשתו עם מהונגריה

 לימים סארטר. של תלמידו פול, מזרחי רוברט היה
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 נשק. החזקת בגין לדין שניהם הועמדו הבריטים ובלחץ

 לח״י מלחמת כי דעתו את המשפט בבית הביע סארטר

 לוחם היה תלמידו וכי ישראל עם לשחרור מלחמה היא

 ליליאן, ואשתו שדל גם היו אילת של בחוג חירות.

 גרדוש, קריאל הוא שרל מהונגריה. פליטים הם אף
 הפעילים בין ב״מעריב". קריקטוריסט "דוש", לימים

 בין מהונגריה. הוא אף )שאול(, גרום מאיר גם היה

אלכסנדר בלט בצרפת לח״י תומכי של התווך עמודי

 )רשד״ל( ירדאור ד״ר הופקד לצרפת הגיעם עם מיד

 קשר הוא וההסברה. המדינית המחלקה בראש לעמוד

 "ניו "הומניטה", סואר", "לה העיתונים עם קשרים

 ו״קומבה", נסיון" דה "טריביון טריביון", הרולד יורק

בארץ. הנעשה על כתבות לפרסם תודרכו אשר

 ואיאן, רוז׳ה הצרפתי הסופר עם אמיץ קשר נקשר
 של הדרך בצדקת משוכנע בארץ מביקור חזר אשר

אישים עם ירדאור את קישר הוא שובו עם לח״י.

COMMUNIQUE

L<e vendrcdi, 7 mai'N. a 18 11. 56 
P. 1H. nos combattants ont declenche 
one attaque contre le centre de la 
puissance britannique a Condres.

Malgre toutes les nsesures de de- 
tense et les precautions innombrables 
nos combattants ont riussi a penelrer 
dans “ Trafalgar Square ”, ou iis ont 
attaqu£ et detruil le “ British Colonial 
Club ” — nn ales centres de I’intrigne 
imperial isle.

I/ennemi a subi des degats.

Tous nos combattants ont regagne 
leurs bases sains et saufs.

Le mouvement clandestin full 
continuera et renforcera ses altaques 
contre l'ennemi sur sou propre sol 
et partout ou II sera vulnerable — 
jusqu’a ce que !’occupant soit cbass£ 
de noire pays.

“GoBliauaDlspoDrlaLiWefl’lsraer
GROUPE STERN

הממוקשת הנפט רכבת בדבר בצרפת שפורסמה הודעה

 שירת אהרנסון בניס. שהתגורר ניל״י, מאנשי אהרנסון,

 המלחמה ולאחר הבריטי, באינטליג׳נס רבות שנים

 את והציע הפרו־בריטית מהאוריינטציה השתחרר
 ידיעות וסיפק כספית עזרה הגיש הוא ללח״י. עזרתו

 אובייקטים נגד לפעולות שסייעו חשיבות, בעלות

בריטיים.

 סניף על האחראי עמיקם, הרצל נקרא 1946 בסוף
 ההיא בעת אליאב. יעקב אל להצטרף באיטליה, לח״י

 כרון ועקיבא מרפה צבי ירדאור, יעקב ד״ר גם באו
 לח״י שליחי היו השלושה בצרפת. לח״י סניף את לחזק

 הקונגרס סיום ולאחר בבאזל, הב״ב הציוני לקונגרס

לפריס. לעבור לח״י מרכז על־ידי נצטוו

 במפלגה הצרפתית, הסוציאליסטית במפלגה קובעים

 מחתרת ובארגון אחרים שונים בחוגים הקומוניסטית,

באסקי.

 ועקיבא כספים גיוס לפעולות נרתם מרסה צבי

 הרוויזיוניסטים חוגי עם קשרים ביצירת סייע ברון
 ובהכנת גיוס בפעולות עסק עמיקם ביידיש. ובהסברה

 לחיזוק הוא אף סייע בלם אברהם מבצעיות. פעולות

 עם שהתנהל המדיני ומתן במשא והשתתף הסניף,

 המצוינים, קשריו בזכות אריאל, שמואל ד״ר הצרפתים.

 השירותים אנשי עם טובים יחסים לכינון תרם

 לפעול ולאצ״ל ללח״י שאפשרו הצרפתיים, החשאיים

חופשי. באורח כמעט



 ירחון הוציאה לאירופה לח״י של ההסברה מחלקת

 לתפוצה שזכה )העצמאות(, "לאינדפנדאנס" בשם

 לאנשים בדואר תעמולה חומרי נשלחו זה מלבד רבה.

 הדיפלומטיות. והנציגויות העיתונים לכל נבחרים,

 עם קשרים ביצירת מיוחד דגש הושם המדיני במישור

 שנישלה על לבריטניה איבה נטרו שעדיין הצרפתים,

 ברניצקי, שמעון הקים הקשר את הלבאנט. מן אותם

 וכוחות הבריטים מידי לבנון כיבוש לאחר לח״י, אוהד

 גבריאל בלבנון, נציג ללח״י היה ההיא בעת דה־גול.

 דה־ נציג אלכסנדרי, הקולונל עם קשרים שקשר מסרי,

 בעניין עמו ומתן משא בניהול הוחל בביירות. גול

 נגד לח״י במלחמת צרפתית עזרה של אפשרות

 ואיאן רודה והעיתונאי הסופר בארץ־ישראל. הבריטים

(Roger Vailland,) רב לעזר היה פעיל, קומוניסט 

 עם כי סוכם הצרפתי. השמאל בחוגי בעיקר לתנועה,

 קשר לח״י נציג עמו ייצור לצרפת הקולונל של שובו

המגעים. להמשך

 משא בפריס נפתח הקולונל עם הקשר חידוש עם

 צרפתית משלחת לבין לח״י בין אינטנסיבי ומתן

 לשכתו ראש בעבר שהיה בלומל, אנדרי עמד שבראשה

 המפעל ואוהד יהודי היה בלומל בלום. ליאון של

 נגד העברי היישוב של מזוין במאבק ותמך הציוני,

 יעקב מסרי, גבריאל היו לח״י משלחת חברי האנגלים.

 ביקשו הם בלאס. ואברהם אליאב יעקב ירדאור,

 אימון באנגליה, למלחמה חשאי בסיס נשק, מהצרפתים

 תחנת והקמת בצרפת, העקורים במחנות בנשק יהודים

 מצד ומתן למשא הבסיס תבל. לרחבי שתשדר שידור

 הציעו והם באלג׳יר, שלהם המאבק היה הצרפתים

 לאחר הלבאנט לארצות לחזור להם לסייע ללח״י

 פי על אף בארץ־ישראל. עצמאית מדינה הקמת

 הסכם הושג לא הפעולה, שיתוף עקרונות שהוסכמו

 עם סכסוך מפני הצרפתים של חששם בגלל מלא

 הביטחון שירותי עם ההדוקים הקשרים אך הבריטים;

 בתנאי סייג, ללא לפעול ללח״י אפשרו הצרפתיים

 אלא מצרפת במישרין תצאנה לא הממשיות שהפעולות

 הצרפתי הצבא של מחסנאי באמצעות שכנות. מארצות

 האנייה על הועמס יותר מאוחר אשר רב, נשק נרכש

 באמצעות אצ״ל. של הנשק משלוח עם יחד "אלטלנח"

 אריאל ד״ר ועם הצרפתיים השלטונות עם קשרים

 ממחנות הבורחים של לפריס הבאתם נתאפשרה

 שמיר, יצחק - 1948 בראשית באריתריאה המעצר

ואחרים. בן־אליעזר אריה

 פעולות להנעת אליאב יעקב פעל בינתיים

 כי ועולם עם קבל להוכיח במטרה מלחמתיות,

 לביתם גם המלחמה את להעביר מסוגלת המחתרת

האנגלים. של

 ז׳ק לח״י, לוחם החדיר 1947 מרס בחודש

 שהסתירו לאחר - לאנגליה נפץ חומר מרטינסקי,

 נפץ חבילת ושלח הרכיב ומשם - התותבת ברגלו

 ההגנה במשרד לחימה אמצעי לפיתוח למחלקה

 גם שהיה גנרל התפוצצה; החבילה בלונדון. הבריטי

 ופקידים בארץ־ישראל, הבריטי הכיבוש צבא מפקד

 באפריל לבניין. גם נגרם רב הרס קשה. נפצעו נוספים,

 המושבות במשרד מוקש קנוט בטי הטמינה 1947

הבריטי.

 הממשלה חברי לכל נשלחה נפץ מעטפות סדרת

 מפקד ברקר, ולגנרל האופוזיציה לראשי הבריטית,

 של שלישו בארץ־ישראל. האכזרי הבריטי הצבא

 מועד בעוד הממולכדת המעטפה את גילה הגנרל

 נזק נגרם לא המעטפות. שאר נתגלו זה ובעקבות

 בחוגי גדולה בהלה הטילו המעטפות אך לאיש,

 נפץ מעיל מזרחי רוברט החדיר עת באותה השליטים.

 ונפצעו נהרגו אישים כמה המושבות. משרד לתוך

רב. היה וההרס

 קורף רבי ללח״י שהגיש ראוותנית תכנית

 מאווירון להטיל צריך היה לפיה מארצות־הברית,

 מעל לפזר הוחלט ובמקומה שונתה לונדון, על פצצות

 יצאה לא הפעולה אך תעמולה; כרוזי אנגליה בירת

 קורף הרב השיג במקומו חלה. הטייס כי הפועל אל

 סוכן היה שהוא התברר אך ג׳רי, בשם קנדי טייס

 המתכננים את והסגיר הבריטי האינטליג׳נס

 החברים, מן כמה נאסרו מכך כתוצאה לשלטונות.

 שישב שומרון, צפוני המבצע, על האחראי ביניהם

אחדים. חודשים בפריס הסוהר בבית

 לנסוע אליאב יעקב החליט 1947 שנת באמצע

 בריטיים, יעדים נגד פעולות לתכנן במטרה לבלגיה

 נגד ופעולה בריטית, משחתת פיצוץ וביניהם

 אירופה. במערב הבריטי והצבא הבריטית השגרירות

 לאחר צרפת-בלגיה, בגבול נעצרו קנוט ובטי הוא אך

 הועמדו שניהם נפץ. מעטפות במזוודותיהם שנמצאו

.1948 בתחילת ושוחררו למאסר נשפטו לדין,
 בחוץ לח״י של מרכז־משנה לשמש הוסיפה פריס

 שלמה וכן פיבל, פסח לשם באו הפעילות בסוף לארץ.

 עמיקם באפריקה. מהמעצר שברחו ינאי ודוד שלמה כן

 נקשרו לפריס אליאב של שובו עם לאיטליה. חזר

 נציגים ועם הסובייטית השגרירות עם קשרים

 של בחייו התנקשות תוכננה ואף ובאסקים, יוגוסלבים

 מקלט שמצא חוסייני, אל אמין חג׳ הירושלמי, המופתי

בפריס.

 הפעולות כל הפסקת על לח״י מרכז הורה זה בשלב

 ובכך בצרפת, זה ובכלל לארץ בחוץ האנגלים נגד
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 נגד המלחמה בזירת בין־לאומית חשיבות בעל מדיני

בריטניה.

(1965-1874) ספנסר ויבססון צ׳רצ׳יל
 השנייה במלחמת־העולם עמו מנהיג בריטי. מדינאי

 עליו נאמר השמרנים. מפלגת מנהיג ממשלה. וראש

 הכריז ואף רבה בהערכה וליהודים לציונות התייחס כי

 אך ויצמן. חיים עם הדוקים יחסים קיים ציוני. שהוא

 לאינטרסים במיוחד דאג צ׳רצ׳יל כי לחשוב היא טעות

 המדיניות את ביצע פשוט הוא היהודי: העם של

 כולו בעולם בריטניה, של האימפריאליסטית השמרנית

בפרט. התיכון ובמזרח בכלל

צ׳רצ׳יל וינסטון

 הבורים, במלחמת עיתון ככתב בצעירותו, עוד

 בריטניה של החמס מדיניות את העולם בעיני הצדיק

 אויבו היה קטן. עם של מולדתו את לגזול שבאה

 בדם דוכאה בהשפעתו ההודי. העם של המושבע

 במלחמת־העולם הודו של האזרחי המרי תנועת

 היה לאירלנד. עצמאות למתן התנגד הוא הראשונה.

 באוכלוסיית הבריטים שערכו הדמים למרחץ אחראי

 ריאקציוני. משטר בכל תמך .1943-1942 בשנים הודו

 ה״לבנים" הגנרלים לעזרת בריטי צבא שלח בזמנו

ברוסיה.

 אולם הציונות, כידיד עצמו את הציג צ׳רצ׳יל אמנם

 לכן" "ספר הוציא המושבות, שר בהיותו ,1922 בשנת
 הירדן עבר נותק שלפיו הבריטית, הממשלה בשם

 ארץ־ישראל של הכולל השטח מן 77% - המזרחי

 המתייחסות ההוראות מכלל והוצא - המנדט לפי

 מושבע תומך היה הוא בלפור. הצהרת לפי לאומי לבית

 לסוף עד בה ההכרעה את דחה אך החלוקה, תכנית של

 במשך השלום. ועידת וכינוס השנייה מלחמת־העולם

 לא ממשלתו בריטניה ממשלת ראש היותו זמן כל

 הלבן". "הספר של האנטי־ציונית מהמדיניות סטתה

 במזרח המושבות לשר מוין הלורד את מינה אשר הוא

 כלפי מוין של השקפתו את היטב בידעו התיכון,

והציונות. היהודים

 על מיידית החלטה ויצמן תבע כאשר ,1945 ביוני

 כי צ׳רצ׳יל השיב יהודית, כמדינה ארץ־ישראל הקמת

 עד ביעילות השאלה את לבחון אפשרות אין לצערו

 כך השלום. בתנאי לדיון ישבו לא שבעלות־הברית

 "הספר את לבטל מבלי תפקידו את צ׳רצ׳יל סיים

 שאלת את לפתור הבטחתו את שיממש ומבלי הלבן"

ארץ־ישראל.

 הממשלה על צ׳רצ׳יל של ובהשפעתו בלחצו

 בית ואליהו חכים אליהו בקהיר לגרדום הועלו המצרית
 בנאומו מוין. הלורד של בחייו ההתנקשות בגין צורי,

 לגבי הדין גזר "ביצוע כי תבע הבריטי בפרלמנט

 מהיר יהיה פוליטי רצח בעוון הורשעו אשר אנשים

ולמופת".



"הפולנית" הקבוצה

 בישראל", הלאומי הצבאי "הארגון הקודם בשמו לח״י,

 כמה של קבוצה (1941) תש״א ובאביב בחורף קלט

 אצ״ל של הלאומיים החשאיים התאים אנשי עשרות
 הגרמנים כיבוש לאחר בווילנה נאספו אשר כפולין,

 אכרהם עמד שבראשם אלה, צעירים והסובייטים.
 למטרה להם שמו הלאומיים, התאים מפקד אמפר,

 להשיג הצליחו הם דרך. בכל לארץ־ישראל להגיע

 לארץ. רוסיה דרך ולצאת מזויפות בריטיות תעודות

 מרסינה לנמל הגיעה אנשים ושמונה עשרים בת קבוצה

 סוריה גבול את להבריח הצליחו חלקם שבתורכיה.

ארצה. ולהגיע ולבנון

 מנוע סירת מרסינה לנמל הגיעה הימים באחד

 כלאם, אכרהם רב־החובל ועמה מארץ־ישראל, קטנה
 לצעירים סיפר בלאס )יאיר(. שטרן אברהם של שליחו

 ארגון הקמת ועל באצ״ל הפילוג על במרסינה שישבו

 את בפרוטרוט הסביר הוא יאיר. של בראשותו לח״י

 לפניהם וקרא יאיר, של היסוד קווי ואת הפילוג גורמי

 את שמעו שהצעירים לאחר התחייה. עיקרי י״ח את

 כולם מצאו יאיר, של המיוחד שליחו מפי הדברים

 המרסינאית", וה״גונדה הנכונה, היא יאיר של שדרכו

במרסינה. עוד ללח״י הצטרפה בפיהם, שכונתה כפי

 המרסינאית" "הגונדה או הפולנית" "הקבוצה אנשי

 לח״י. של המחודש הארגון של השדרה לעמוד היו

 ויכלו לבולשת ידועים היו שלא בכך הייתה חשיבותם

 מהרה עד שותפו חלקם חופשיות. ביתר לפעול

 שונים במקומות ב״רזרבה" הושארו ואחרים בפעולות,

בארץ.

 תפקידים למלא היו עתידים הקבוצה מאנשי רבים

 ישראל איבינםקי, זאב אבנון, ברוך בלח״י: חשובים
 יעקב בויקו, אריה ארן, יחזקאל אמפר, אברהם אלדד,
טוביה גרנק, יעקב בן־טוב, יעקב בן־טוב, דב בנאי,

 ליברמן, אברהם ליאור, עדינה ילין־מור, נתן דרורי,
 פינקלשטיין־יהל, יעקב פייגלביץ, צבי מאירי־בגין, דוד
 אברהם רוזנבוים, יוסף קוטליצקי, ברוך צפורן, חנה

 צבי שפירא־ראובני, חסיה שפילמן, אנשל שטיינברג,
ואחרים. תבורי

"טוביה" קבוצת

 חנצ׳ינסקי טוביה עמד שבראשה לח״י, אנשי קבוצת
 אברהם של רציחתם כי סברו הקבוצה אנשי )חנציון(.

 המאסרים וכן ז׳ק, וזליג אמפר אברהם )יאיר(, שטרן

 בוגדנות של תוצאה הם החברים, של ההמוניים

 לשורות שחדרו ומלשינים פרובוקטורים והימצאות

 עוד וכל הבריטית, הבולשת או ה״הגנה" בשליחות
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 פעולותיהם, את הפסיקו הקבוצה אנשי פעולות. ולבצע

 אדם כל עם הקשרים את וניתקו עמוקה למחתרת ירדו

 הוציאו הם אליהם. השלטונות את להוביל היה שעלול

 אנשיה את לחנך שנועדה "לאש", בשם פנימית חוברת

 הראשונה הייתה הקבוצה צרופה. דתית־לאומית ברוח

 חירות "לוחמי בשם הפנימיים בפרסומיה שהשתמשה

ישראל".

 "תמות נוסח נקם פעולות לביצוע התנגדה הקבוצה

 הלוחמים, זקן אז שהציע כפי פלישתים", עם נפשי

פרונין. צבי
 חזרו ואנשיה כשנה, בנפרד פעלה הקבוצה

 לח״י של לחיקו מלאה לפעילות וכקבוצה כבודדים

 רבים שמיר(. )יצחק מיכאל של בריחתו לאחר מיד

 מחלקות בכל כך אחר הצטיינו הקבוצה מחברי

לח״י. של לארגון־מחדש חשוב גרעין והיוו המחתרת

 אחישר, חיים אבישר, דוד נמנו טוביה" "קבוצת עם
 גרום מרדכי גנור, יעקב גנור, אסתר אפלבוים, חיים
 צבי זהבי, יוסף תמאירי־בגין, דוד גרנק, יעקב וייס,

 ערמוני, חנה חן־ציון, טוביה חן־ציון, אסתר זלוצ׳בכקי,
 רות קוטליצקי, ברוך צוקרמן, שמואל פוגאץ, גרשון

 רשלבך, אברהם קרופציק, יעקב קליין, מנחם קוטליצקי,
ועוד. שניצר, שמואל רשלבך, יוכף

שטרן קבוצת

 "כנופיית או (Stern Group) שטרן״ ״קבוצת בכינוי

 מאצ״ל שפרשו לח״י אנשי כונו (stern Gang) שטרן״
 שרצתה הבריטית, בבולשת הכינוי מקור .1940 בשנת

 כנופיית למעשי המחתרת של הפעולה דרכי את לדמות

העם. בעיני אותם להשניא כדי פושעים,

העברית" המחתרת "קול

 להלן .1946-1945 בשנים לח״י של השידור תחנת
 בליל העברית" המחתרת "בקול ששודר לדוגמה שידור

תש״ו: חנוכה של האחרון

נלחמים? אנו מה על

ישראל? חירות לוחמי לוחמים, הם מה על

 חופש לחיי העברי העם של זכותו על לוחמים הם

במולדת.

 מגורל היהודים מיליוני הצלת על לוחמים הם

 הפיזור. ארצות בכל ...הפרועה באירופה האימים

 בניין, והקמת ארץ־ישראל החייאת על לוחמים הם

 כי העברי, לעם רק לא ולתפארת לכבוד שיהיה

 התרבות. עולם לכל מסביב, הארצות לכל אם

ישראל? חירות לוחמי לוחמים במי

 בדרך כשטן העומד הזר בשלטון לוחמים הם

 שאיפות הצדק, שאיפות הללו, השאיפות הגשמת

התרבות.

 העלאת ומונע שמנע הבריטי בשלטון לוחמים הם

אחינו. והצלת שרידינו

 והעושק, השוד שלטון הזר, בשלטון לוחמים הם

 בארץ הטמונים האוצרות ניצול את ומונע שמנע

 ... ושגשוגה פיתוחה את ומונע שמנע הזאת,

נלחמים. אנו הזה הבריטי בשלטון

בנשק? בו להילחם יש מדוע

 העברי העם טובי ניסו שנה וחמש עשרים כי

 ולא אחרות בדרכים הזר השליט את לשכנע

 קללה, ביצות יבשו העברי הנוער טובי הצליחו.

 הוכיחו, הם ובזיעתם. בדמם טרשים אדמות השקו

 מניבה היא ושוב לבניה נענית העברית הקרקע כי

היא. ודבש חלב זבת כי לאדם לחם

 עבריים מדינאים הבליגו שנה וחמש עשרים

 הוכיחו הסבירו, תבעו, ביקשו, וקיצוניים, מתונים

 ראשם. הרכינו והשלימו, ויתרו למכביר, טוב רצון

 במצפון האמינו וקיפוחם. בזיונם על הגיבו לא

...הבריטית בהבטחה הבריטי,

 מלל האמיתי. פרצופו את גילה הבריטי השלטון

 ...במעשיו אכזרי הדיכוי ושלטון - בפיו הצדק

 שנה. וחמש עשרים העברי העם הבליג לשוא

 של הלבבות דלת על מנהיגיו מתדפקים לשוא

 יהיה לא כן על ...רע רצון לשכנע אין הבריטים,

 בארצות ולא הזאת בארץ לא לבריטניה. שלום

...אחרות

ישראל. חירות לוחמי דבר

 בנימין על־ידי ממצרים ארצה הוברח הצבאי המשדר
 התחנה הבריטי. בצבא חייל שהיה )אמיר(, גפנר

 טכנאי )אלכם(, יצחקי יעקב על־ידי והופעלה הותקנה

 ברחוב גג בחדר היה האחרון מיקומה אלקטרוניקה.

 גאולת היו זו בתקופה הקריינים בתל־אביב. 3 השומר
 בפברואר שידור בעת )גד(. מרפיש ונתן )אילנה( בהן
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העברית" המחתרת "קול

ישראל חרות לוחטי של השדור תחנת

 שני כיום — כשבוע פעמים משדרת התחנה
הנל: אורך קצרים. כגלים — חמישי וכיום

כערב. 7.30 השעה: ממר. 37—35

 של הקבועים מאזיניו כין אתה אח היה
המחתרת". "קול

ישראל חרות לוחמי ןול7
ישראל חרות לוחמי של השידור תחנת

(10.5.48 — תש״ח באייר א׳ ב׳, ביום )שודר

הודעה א.

 ה״הגנה", ממפקדי ארבעה עצרו ישראל חרות לוחמי

 כידי שנחטפו ישראל, לחרות הלוחמים לארבעת נכני־ערובה

 לוחטינו של שחרורם עד במעצר יוחזקו הם בחיפה. ה״הגנה"

בחיפה.

זאת: הודעה ובשולי ב.
 למלחמה קודש תמיד היה ישראל חרות לוחמי של כוחם

 על מצטערים ישראל חרות לוחמי העברית. במולדת הזר בשלטון
 אולם הפנימית. לחזית היקר וזמנם כוחם את לבזבז נאלצים שהם

 אחרי שולל הולכים אנו שאין זה הוא חטאנו בה, פתחנו אנו לא
 בדם האשם מי רואים. שאנו זה הוא חטאנו בריטיות. הבטחות
 חטאנו העם, לנצחון בדרך כשטן עוד העומד ומי בארץ פה הנשפך

 מפ״מ בדבר האימפריאליזם נגד מדברים רק לא שאנו זה הוא
 באימפריאליזם. נלחמים אנו כי זה הוא חטאנו והקומוניסטים.

 בארץ. הבריטי השלטון יסודות את ערערנו אנו כי זה הוא חטאנו
 לשבת עוד יוכל לא למען עשינו וגם הודענו אנו כי זה הוא חטאנו

 נרשה לא החדשה. להתבססותו נרשה לא הבריטי. הצבא בנחת פה
 מדומה. עצמאות או מדינה של מסווה תחת בריטי צבאי לשלטון

 אשר אלה את נסבול לא העברית, במדינה זר צבא כל נסבול לא
ורחובותינו. בתינו עבר אל היום עוד מופנים תותחיהם
 ד",הגנה" של מפקדים להוציא שנאלצנו על גם מצטערים אנו

 איננו ה״הגנה" של העליון שהפיקוד כנראה אך הכללית. מהמערכה
 מבחוריו מאות היום עוד הוא מעסיק כן על כי כך. על מצטער
 ובעינוייהם בחקירתם במאסרם, ליחמינו, אחרי ובעיקוב בבילוש

 שעה באותה ששהו אחרים חברים עם יחד והקריינים,

 )עמשא(, פרונין צפי מאחד, לבד - נאסרו במקום,
 גאולה להתחמק. הצליח דתי זקן כאיש לחזותו שהורות

 ולשוב מהמעצר לברוח יותר מאוחר הצליחה כהן

ולשדר.

ישראל" חירות לוחמי "קול

 והחלה שחודשה לח״י, של החשאית השידור תחנת

.1947 בשלהי לשדר

הלוחמת" ציון "קול

 הצבאי הארגון של השידור תחנת של ההיכר סימן

 הפילוג לאחר שפעלה לח״י, לימים בישראל, הלאומי
.1942 בשנת לתפיסתה עד מאצ״ל

 של הראשונות השורות שתי בשריקת החל השידור

 "קול הקריאה באה ולאחריה אלמונים", "חיילים ההמנון

 הארגון של הרדיו המשתחררת, ציון קול הלוחמת, ציון

בישראל". הלאומי הצבאי

 תחנת על־ידי גם אומץ הלוחמת" ציון "קול השם

 היום ,1944 במרס 4 עד שפעלה אצ״ל של השידור

 16ב־ חודשו שידוריה הבולשת. על־ידי נתפסה שבו
.1946 ביוני

הכ״ב הציוני הקונגרס

 הקונגרס שבשוויץ בבאזל התכנס 1946 בדצמבר 9ב־

 המשך זה בקונגרס להכרעה עמד השאר בין הכ״ב. הציוני

 ההכרעה תוצאות על להשפיע כדי האנטי־בריטי. המאבק

 אצ״ל אל הבריטים נגד המאבק בהמשך המצדדים פנו
לזמן־מה. פעולותיהם את שיפסיקו וביקשו ולח״י

 מביצוע לחדול והסכימו לבקשה נענו הארגונים שני

 הבחירות תוצאות הקונגרס. דיוני למשך פעולות

 רוב והעניקו המאבק להמשך מעודדות היו לקונגרס

בו. התומכות למפלגות מוחלט

המשתחררת עירך קול הלוחמת, ציון קול
הלוחמת!! ציון קול

 שמונה כשעה (,14.6.41) תש״א פיון י״ט במוצש״ק,
של הרדיו שידור יתקיים (,8.30) וחצי

בישראל הלאומי הצבאי הארגון
קצרים. בגלים 40—16 במטרים: הגל אורך
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 דרך ציון יבשר שהקונגרס סברו לא בלח״י כי אם

 כי החליטו הציונית, ההנהגה של עולמה בתפיסת

 דבר להסברת טובה במה לשמש עשוי הקונגרס פורום

 מרכז את הביאו אלה שיקולים ראשון. ממקור המחתרת

 לקונגרס, מיוחדת משלחת לשגר להחלטה לח״י

 ובשיחות בכתב לח״י, על מידע להפיץ יהיה שתפקידה

השונות. המשלחות נציגי עם בעל־פה

 צבי ירדאור־לדרמן, יעקב ד״ר היו המשלחת חברי
 חברי שלושתם - )לוין( ברון ועקיבא )ידידיה( מרבה

 עזרו לידם רוויזיוניסטית. בעסקנות עבר בעלי לח״י

 "הדסה" החולים בבית פרופסור )לימים שטיין יחזקאל

בשוויץ. רפואה שלמדו אולגה, ואשתו בירושלים(

 נתן על־ידי שחובר לח״י תזכיר הופץ בקונגרס
 בקשר לח״י עמדת בקצרה הוסברה ובו ילין־מור,

 מידי שחרורה ובמלחמת במולדת הכובד ל״נקודת

 לצירי חולק התזכיר והשוקעת". הבוגדנית האימפריה

 בפעם בעל־פה. בהסברה התרכזה הפעילות הקונגרס.

 שעסקו אנשים מאות ואולי עשרות שמעו הראשונה

 על לח״י, של דרכו על מוסמך הסבר ציונית בפעילות

 גם פעילותו. ועל הארגון להקמת שהביאו ההשקפות

 ממשלה להקמת שקראה משלחת פעלה אצ״ל מטעם

לאומי. שחרור וצבא עברית

 לונדון בוועידת להישמע לא החליט הקונגרס אמנם

 וגרם הארץ, חלוקת של תכנית כל ודחה ויצמן להצעת

 הושגה לא כצפוי אך מתפקידו; להתפטר לוויצמן

 על חזר הקונגרס המאבק. בהמשך תמיכה בקונגרס

 במאמצי תמיכה והביע המחתרת ארגוני של מעשי גינוי

 התוקף את לשלול הוחלט בהם. להיאבק היישוב

 ב״זכות" ולהסתפק המזוינות הפעולות של המוסרי

המאבק. ב״חובת" ולא למאבק

 תקווה לכל קץ שמה הכ״ב הציוני הקוגרס החלטת

 רבים של חלקם מנת גם הייתה האכזבה המרי. לחידוש

 קיוו אשר השורה, ואנשי והפלמ״ח ה״הגנה" מראשי

ולהגברתו. המאבק להמשכת

בלח״י קונספירציה

 השם "חשאיות". הפירוש תחת אימצה שלח״י מושג

 פעולתם את משפטית מבחינה מציין "קונספירציה"

 הקיים המשטר תחת החותרים האנשים אותם של

 מיסודו מתנגד קונספירטיבי ארגון לפיכך במדינה.

 — השלטון אויב הוא פעולתו. בארץ הקיים לשלטון

 קיסר, יוליוס רוצחי למשל, אויבו. הוא והשלטון

 שהם היות "קונספירטורים", נקראים בראשם, וברוטוס

 הדבר את לגלות מבלי מדינתם ראש רצח את תכננו

 היא הקונספירציה של נפשה לפיכך נוספת. לנפש

 רק לא תכליתה המחתרת. של היסוד שהיא החשאיות,

 אלא חוץ, כלפי המחתרת אנשי של זהותם את להעלים

 אחרים. מחתרת חברי על־ידי זיהוים את למנוע גם

 כך המחתרת, חברי בין הקשר גילוי על שמקשים ככל

 חוליה הוא אדם כל האויב מבחינת שבו מצב יוצרים

 בחקירתו. רבים סודות לגלות יכול אינו ולכן בודדת

 התנהגות מלבד דרוש הקונספירציה של קיומה לצורך

 היטב, בנוי טכני מבנה גם המחתרת אנשי של נאותה

ואנשיה. המחתרת וחשיפת סודות גילוי שימנע

 על־ נגרם תש״ב בשנת לח״י של במשבר רב חלק

 אנשי עשרים של בריחתם אז. מוחלט חשאיות חוסר ידי
 מוחלטת לשמירה הודות רק נתאפשרה מלטרון לח״י

 אלא והמשטרה הקהל כלפי רק לא הדבר, סודיות על

 בהכנות עסקו שלא בחוץ המחתרת אנשי כלפי גם

 בפועל השתתפו שלא העצורים כלפי וגם לבריחה,

ממנה. שנבעו ובעבודות בחפירה

 את להכשיל עיקריות דרכים שלוש יש לשלטון

 עצמם; המחתרת אנשי מצד אי־זהירות לנצל המחתרת:

 לאתר המחתרת; שורות לתוך משטרה כוחות להחדיר

מבפנים. בגידה

 היא כי ביותר, המסוכנת היא הראשונה הדרך

 שעה. ושעה יום יום המחתרת את ולהרוס להזיק עלולה

 של עבודתו את כמה פי מקלים ואי־זהירות פטפוט

 ידיעות לשאוב משתדל שהוא בשעה סוכן או בוגד

 על לשמור מחתרת איש חייב לכן לשורה. מחבריו

 לספר או לצורך שלא אנשים להכיר לו אסור לשונו.

 עינויים נגד גם מגן אמצעי זהו מיותרת. עובדה לחבריו

 וחבריהם כינויים, היו לח״י חברי לכל חקירה. בשעת

 הצטרפותם לפני זה את זה הכירו לא )אם למחתרת

 ובוודאי החבר של האמתי שמו את ידעו לא ללח״י(

 וכל עבודתו מקום או לימודיו מקום כתובתו, את לא

 לא יודע אדם שאין מה כי ברור היה אחר. מזהה פרט

 מחתרת איש ובמאסר. בעינויים בשגגה לספר יוכל

 להיפטר דרך ולחפש אחריו ממעקב להישמר חייב

 מילוי על לוותר לא אך הטעייתם, באמצעות מהעוקבים

משימה.

 יסוד כללי הזמן במרוצת נתגבשו במחתרת

 ובמילוי בעבודתם הלוחמים את שהנחו חשאיים,

בהם: החשובים אלה היום־יומי. תפקידם

 בעלי בבגדים טבעי, להתלבש ד׳מיעזעת: דרבזדת א.

 על השם את לכתוב לא בולטים; לא רגיל, צבע

 קרובות, לעתים בגדים להחליף בתיקים; או בגדים

 של רושם ליצור כדי עבודה בבגדי ביום ללכת

 להחזיק לא צורך, ללא להצטלם לא עובד; אדם

 להימנע התשליל, את ולהשמיד תצלומים בבית

ומסודר. נקי לבוש להיות ארגוניים; סמלים מלענוד
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 בית באסלת ולהורידם פתקים לשרוף בבית;

 לשמור טובה; שכנות יחסי על לשמור השימוש;

 מן יום כל לצאת בדבריך; סתירות יימצאו שלא

 חברים הרבה להביא לא עובד; אינך אם גם הבית,

 מדי להביא כדאי המחתרת; מן לא בייחוד הביתה,

 לשמור ביום; כתיבה במכונת לכתוב בחורה; פעם

 יותר להתיידד לא דתי; הבית בעל אם השבת על

 בחנות לקנות לא והשכנים; הבית בעל עם מדי

 בדרכים תמיד הביתה ללכת לביתך; הסמוכה

 שמך את לרשום לא בלילה; להרעיש לא שונות;

 על לתלות בדוי; בשם להירשם בספרייה בספריך;

 סימן להכין הפועלים; מנהיגי של תמונות הקירות

 רצוי בלתי ביקור היה אם לדעת כדי בבית כלשהו

 שהיא חשד שיש אימת כל דירה להחליף בהעדרך;

 לפחות הכן לזרים(; שהתגלתה )כלומר "שרופה"

 לאחראי מסור מהם ואחד לדירה, מפתחות שני

עליך.

 שים ברחוב זהות; תעודת עם צא /:,בחד חתגחגות ג.

 שים והתחקות; מעיקוב הישמר בחוץ; לנעשה לב

 הימנע האוטובוסים; בתחנות ויורדים לעולים לב

 לצורך קול; המשמיעות מסומרות נעליים מנעילת

 מדרגות, בחדרי השתמש מעיקוב התחמקות

 בתי או קולנוע של אחוריות וביציאות במעברים

 מרכז או משטרה תחנת ליד תעבור אל קפה.

 אל חיפוש עריכת בשעת צורך; ללא בולשת

 על ושאל לחנות היכנס אלא במהירות, תסתלק

 תרבה אל מסוים; חפץ קנה או מסוימת סחורה

 ליד תיעצר ואל קפה לבתי או לקולנוע ללכת

 הארוחה; אחר ממסעדה מהר הסתלק התקהלות;

 בטבעיות והתנהג פוליטיות בשיחות תתערב על

 אל אלכוהול; בשתיית תרבה אל זרים; בחברת

 את להציג מוטב בלילה; מאוחר ברחובות תסתובב

 אל לאומיות; דעות כבעל ולא שמאל כאיש עצמך

 תכתוב אל קבועים; במקומות פגישותיך את תקבע

 משוטטות הימנע נכונים; וכתובות שמות בפתקים

 חשיבות בעלי דברים להחזיק השתדל סתם;

בטוחים. סתר במקומות

 את תגלה אל מחתרת: שי3א בחברת חתנחגות ד.

 מיותרים פרטים להם תספר אל האמתית; זהותך

 שאינך מחתרת אנשי מלהכיר הימנע מעניינם; שלא

 באופן תעמוד אל בפגישות; דייק להכירם; אמור

 בריבועי הקף לפגישות בלכתך ברחוב; חשוד

 חברך אצל תישן אל הפגישה; מקום את הרחובות

 קצר כתוב לאומי; אדם של בביתו או למחתרת

 שמות בלי כתוב מראש; פתקים לא לעולם ולעניין,

רזרבית. פגישה קבע סתר; בכתב אלא וכתובת,

 להיאסר עלול מחתרת איש בסאבר: חתנחנות ה.

 בכל פעולה. ובשעת מקרי בחיפוש הלשנה, בגלל

 אנשים בפח להפיל לא עליך מוטל האלה המקרים

 מחתרתי; ציוד או ונשק מחבוא מקומות או נוספים,

 במקרים לשתוק. עליך מעשה, בשעת נתפסת אם

 ולצאת החשד את להפריך להשתדל יש אחרים

 הוריך; בית של לגלית כתובת רק מסור לחופשי.

 כתובתך את מסור לגלי בלתי חומר יש בחדרך אם

 סיפק שיהיה כדי שעות, וארבע עשרים כעבור רק

 לענות תמהר אל החדר; את "לנקות" החברים בידי

 לומר הרבה אותך; יבלבלו שלא כדי שאלות על

 הבלשים של פיתוי לדברי תתפתה אל זוכר"; "אינני

 לדברי לא גם פחד, עליך להפיל כדי ולתכסיסיהם

 זכאי לצאת סיכוי יש אם יהודים; בלשים של פיתוי

 השתדל עליו; סומך שאתה עורך־דין קח במשפט,

 סיכוי יש כי החקירה, בהתחלת בעינויים לעמוד

 ימשיכו הם לדבר תתחיל אם אבל מהם, שיחדלו

 בבית לך; הידוע כל את ממך שיוציאו עד לענותך

 אדם. שום עם המחתרת ענייני על תדבר אל סוהר

 ומלשינים סוכנים להחדיר משתדלת הבולשת

 לאנשים או מחתרת לחברי המתחזים לכלא,

 תשלח אל החוץ, עם בקשרים היזהר לאומיים;

המחתרת. מטעם הכלא ב״דואר" אלא מכתב

 היה אחרים ורבים אלה התנהגות כללי של מילוים

 מפני המחתרת מסגרת לשמירת סבירה ערובה

 על־ידי נלמדו הכללים ומבית. מבחוץ לה מתנכלים

 את להחדיר מנת על הטירונות, בשלבי החברים

מאישיותם. חלק היותה עד האנשים להכרת החשאיות

התנקשות - א״א קונקווסט

 במחוז (c.i.d). הבולשת ראש היה קונקווסט א״א

 מלחמה פשעי של ארוכה לשורה אחראי היה הוא חיפה.

 זמן לח״י של הכוונת על והיה העברית המחתרת כלפי

 מודיעים לו היו ומסוכן. יעיל בלש היה קונקווסט רב.

 עוקבת שהמחתרת בידעו כדבעי. להפעילם וידע טובים

 תלבושתו את מחליף היה זהיר. להיות ידע אחריו

 מרופטות. קטנות במכוניות לנסוע ונהג קרובות לעתים

 רבים ימים כצל. אותו מלווה היה קבוע שומר־ראש

 הדין פסק את לבצע כדי אחריו לח״י אנשי התחקו

לשווא. אך לגביו, שהוצא

 שני על הוטל 1947 ביוני 2ב־ ההתנקשות ביצוע

 )יואב(. גרושוב ואבנר )גואל( פנסו יעקב לח״י, לוחמי
 קונקווסט של מכוניתו את השניים גילו השבתות באחת

 הראש, שומר בלוויית יצא הוא הבולשת. מטה ליד

 יצאו הלוחמים שני ונסעו. למכונית נכנסו ושניהם
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 שנסעה משוריינת במכונית הרגישו לפתע להפעילו.

 מהרה עד באש. הפתיחה את השהה יואב אחריהם.

 והם במקרה, אך אחריהם נוסע המשוריין כי התברר

 ליד קונקווסט. של מכוניתו אחרי המעקב את המשיכו

 עצר הכרמל להר המוליכה בשדרה "ספיניס" חנות

יצאו זמן־מה כעבור מלווהו. עם לחנות ונכנס הקצין

>?גראל חרות לוחמ>
הודעה

קונקהסט- א. א. הפושע
 טארגוני-הטירור אחד - חיפה למחוז - די. אי. הפי. ראש

 פשעי- של ארונה לשורה אחראי במולדתנו, הבריטיים
 - הלוחמת המחתרת בלפי מלחמה

תש״ז. באייר ו׳ ביום בחיפה, להורג הוצא
ישראל חרות לוחמי תש״ז ז׳באייר — במחברת

 אל עבר קונקווסט ובקבוקים. חבילות עמוסי שניהם

 גואל עברו הרגע באותו לכביש. הפונה המכונית צד

 התת־מקלע הקצין. של מכוניתו ליד במכוניתם ויואב

ומת. צנח וקונקווסט הופעל

 הדר לכיוון או״ם בשדרות לסגת החלו הלוחמים

 כבדה אש לעברם נפתחה הסיבובים באחד הכרמל.

 פגעו אחדים כדורים שבסביבה. הממשלה ממשרדי

 מגבו. קולח החל ודם גואל את פצע רסיס במכונית.

 והחלו החוצה קפצו השניים מכוניתם. נתקעה לפתע

 הבית ובעל הבתים לאחד נכנס גואל בנפרד. במנוסה

 כוס לו הגיש ואף מדם חולצתו ואת פצעו את שטף

 את עבר הבית, את גואל יצא שהתאושש לאחר קפה.

 ועשה תקלה, ללא הכביש על שהוצב הביקורת מחסום

 לקבל כדי חבריו עם שנקבע המפגש למקום דרכו את

ראשונה. עזרה

 אחד אל גואל אץ איש נמצא לא שבמקום מאחר

 להגיע הצליח אשר יואב, חברו כי לו נודע שם החדרים,

 גואל קונקווסט. של מותו על דיווח לבסיס, בשלום

הרפואית. המחלקה של טיפול לאחר מפצעו החלים

-(1912) צ׳ארלס ריצ׳רד סר קטלינג
 המשטרה של החקירות מחלקת מראשי אחד

 בירושלים. המרכזי במטה שפעל הארצישראלית,

 קציני שבין והמוכשרים הפעילים מבין היה קטלינג

 ולה״י. אצ״ל המחתרות ארגוני נגד פעלו אשר כ<.1ה־.ס.

.1946-1942 בשנים כ<.1ה־ם. מפקד שימש

קטמון
 ירושלים, בדרום וערבים יהודים של מעורבת שכונה

 שכונת תש״ח. בחורף לח״י כוחות בידי שהותקפה

 נגד הערביות לכנופיות חשובה עמדה שימשה קטמון

 ובשכונת בצפון ברחביה הגובלת השכונה, היהודים.

 על־ידי פעמים שלוש הותקפה בדרום, מקור־חיים

 הבריטים של בתיהם הותקפו הראשונה בפעם לח״י.

 גדול חלק על חלשו גובהם שמפאת ובראונינג, מלפורד

 לאחר הבתים, את לפוצץ ראשון ניסיון מירושלים.

בחלקו. רק הצליח נטשום, שבעליהם

 את ולסיים בשנית אליהם לחזור הכרח היה

 אך הערביות. הכנופיות בידי ייתפסו לבל המלאכה

 היהודית, קטמון על התקפה ביצעו שהערבים לאחר

 את ולהרוס בה שהוחל העבודה את לגמור הוחלט

 להרחיק הייתה המטרה האנגלים. של הענקיים הבתים

 של העורף את להבטיח וכך השכונה, מן הערבים את

 בטלביה. הגרים היהודים מצב את ולשפר רחביה

נהרסו. והבתים בוצעה הפעולה

 שהאויב ממקום הערבית קטמון נפקדה בשלישית

 על בית פוצץ זו בפעולה מההרים. לו: ציפה לא

 בתים שני בו. ששכנו כנופיות אנשי חמישה־עשר

 ערבים של המוני פינוי התחיל הותקפו. אחרים

 יהודייה שאישה לאחר התערבה. ה״הגנה" גם מקטמון.

 לפנות הערבים על ה״הגנה" פקדה בטלביה הותקפה

 וכדי הערבים, לעזרת האנגלים באו כאן השכונה. את

 ה״הגנה" של הפינוי צו אחר למלא הצורך מן לחלצם

הביטחון. לאזור טלביה את צירפו -

 קצר זמן יהודי. ולאזור ערבי לאזור חולקה קטמון

 כולה, השכונה נכבשה מירושלים האנגלים צאת לפני

 על־ אוכלסה קטמון ממנה. נמלטו הערבים ותושביה

הערבי. הלגיון בידי שנכבשה העתיקה העיר פליטי ידי

התנקשות ניסיונות - סרג׳נט קיל׳,
 המצטיינים הבריטים הבלשים אחד היה קילי הסרג׳נט

 הבלשים בחבורת המסוכנים לאחד ונחשב בגולשת

 בכל בקיא והיה רבים מודיעים לו היו לוד. במחוז

 מאמצים הושקעו המחתרת מצד ביישוב. המתרחש

 הצליח האיש דבר של בסופו אך לחסלו, כדי רבים

לח״י. מידי להתחמק
 רובין, לוואדי בדרך מוקש הוטמן המקרים באחד

 לנסוע אמור היה קילי כאשר לציון, לראשון מערבית

 זיפזיף פועלי הגיעו מקרה בדרך מטווח. לאימוני

 החול את להעמיס והחלו המוקש, הוטמן שבו למקום

 וכך קילי של מכוניתו עברה בינתיים המשאית. על

הגדול". "הסזון שלאחר בתקופה זה היה חייו. ניצלו
 נמשך. אחריו והמעקב חיפה למחוז הועבר קילי

 לח״י של הידיעות מחלקת על־ידי שנקבע לאחר

 לפגוע הוחלט בחיפה, "האס" במסעדת סועד שקילי

שם. בו
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 ולירות למסעדה להיכנס )מתי(, נגר־לוי ונסים )דני(

 בעמדת בחוץ, במכונית אתו. הסועדים ובחבריו בקילי

 דוד )גואל(, פנסו יעקב להמתין אמורים היו חיפוי,
 אחישר וחיים )גלעד( שווילי צפניה )זמיר(, שנווים
 תקלה אירעה הפעולה לביצוע בדרך אולם )אבנר(.

 גפרורים וקופסת רעש רימון לכיסו הכניס דני חמורה:

 ופצע התפוצץ הרימון, נדלק הגפרור ומחיכוך יחד,

 והחלו המכונית את נטשו הבחורים ואבנר. דני את

 בהיכנסו באבנר השגיח בסביבה ששמר זקיף לנוס.

 כלעג המשטרה. את והזעיק עזרה לבקש כדי בית לתוך

 וגם אבנר את ועצר למקום, עצמו קילי הגיע הגורל

 השניים פצעיו. בגלל להימלט הצליח שלא דני את

 חודשיים מאסר, שנות לעשרים ונידונו לדין הועמדו

 זה דין פסק לשמע הארץ. את הבריטים עזיבת לפני

 חושבים באמת אתם "האם השופטים: את אבנר שאל

הזאת?". בארץ שנה עשרים עוד שתשבו

 ברמן( )דב חג׳ינג׳י עוזי נכנס מכן לאחר חודש
 מסעדת של השנייה בקומה "פטרה", הנסיעות למשרד

 כרטיס ביקש עוזי במרפסת. קילי ישב שבה "האס"

 עמו שנשא הכינור מנרתיק הוציא כך ואגב נסיעה,

 רוח בקור הרכיבו מפורק, תת־מקלע של חלקים

 ארוך צרור וירה לחלון ניגש הפקידים, לתדהמת

 בשקט יצא מלאכתו את שסיים לאחר בקילי. ומדויק

לו. שהמתינה במכונית והסתלק המסעדה מן

 שקילי כך על בעיתונות שפורסמו הידיעות חרף

 הארץ מן ופונה סכנה מכלל יצא הוא אנושות, נפצע

זמן־מה. לאחר

יפו "קישלה",

 עצורי לרבות עצירים, הוחזקו שבו ביפו מעצר בית

 למשפט להבאתם עד הבריטי, השלטון בימי המחתרות,

מעצר. למחנות העברתם או

ביפו ה״קישלה", המעצר, בית

 התורכית, בשפה סוהר" "בית שמובנו הקישלה,

 יפו, של המרכזית הכיכר - השעון״ ב״כיכר נמצא

 בניין ביניהם התורכי, השלטון בנייני רוכזו שסביבה
 כך ואחר הבריטי הממשל את גם ששימש הסראיה,

 ונהרס הערביות, הכנופיות מרכז של משכנו היה

.1948 בינואר לח״י כוחות על־ידי בפיצוץ
 שהוקמו מבנים מקבוצת חלק הוא הסוהר בית מבנה

 צמוד העשרים, המאה בתחילת התורכים על־ידי

 כיפות שתי עם יפה מסגד מחמודייה", "אל למסגד

 אחדות, חצרות ישנן הבניין בתוך גבוה. וצריח גדולות

 צפוני לחלק אותו מחלקות אשר וגדולות, קטנות

 העצורים תאי נמצאו הצפוני בחלק דרומי. ולחלק

הסוהרים. ומגורי הסוהר בית משרדי היו ובדרומי

 בשעות השכמה שגרתי: היה ב״קישלה" היום סדר

 הרצפה, ניקוי הדליים, הוצאת הבוקר, של המוקדמות

 הרחצה אחרי הסוהרים. השגחת תחת בחוץ רחצה

 או מרגרינה לחם, תה, שכללה בוקר ארוחת קיבלו

 שעה בן לסיבוב יצאו הבוקר ארוחת לאחר מיד ריבה.

 היהודים העצורים בין מהומות למנוע כדי בחצר.

 גם בנפרד. נעשו בחצר הטיולים הערבים לעצורים

 וזעתר, פיתה עם חומוס דלה: הייתה הצהריים ארוחת

כלשהו. "מרק" או

 להזמין נתאפשר בכיסם מצוי היה שהכסף לעצורים

 הערבים. לסוהרים קטן שוחד תמורת מבחוץ, אוכל

 תמאם נערך ואחריה עלובה ארוחה קיבלו שוב בערב

)מסדר(.

 אחרי שנעצרו לח״י עצירי גם הוחזקו יפו בקישלה

בירושלים. 1948 בספטמבר ברנדוט של הריגתו

על התקפה - "אסטוריה" קפה

 ,1947 בנובמבר 12 ביום רעננה, ילדי רצח אחרי יום
 ריכוז מקום על פשיטה לח״י של לוחמים חוליית ערכה

 שנבחר המקום בחיפה. בריטים ובלשים שוטרים של

"אסטוריה". קפה היה

 שינווים דוד )גואל(, פנסו יעקב על הוטל התפקיד
 אל הגיעו אשר ושלמה, )הפרטיזן( קיפרי צבי )זמיר(,

 וכאשר במקום, לסייר נכנס גואל במכונית. הקפה בית

 ונתן יצא שוטרים מספיק בו נמצאים כי לדעת נוכח

 בתת־מקלע חמושים השלושה, להתקפה. האות את

 על ביריות מיד ופתחו פנימה התפרצו ורימונים,

 מהרה ועד האויב על ניתכו צרורות־צרורות השוטרים.

 היריות לאחר מיד דמים. למרחץ הקפה בית הפך

 תקלה קרתה כאן רכבם. אל החוצה המתקיפים מיהרו

 להתניע הצליח לא ההגה, ליד שישב גואל, רצינית:

 מבית בריטים עשרות פרצו בינתיים המכונית. את

 בה וירו הקטנה המכונית על התנפלו החוצה, הקפה

 הבחורים נפגעו לא נס בדרך זעם. בחמת וביושביה
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 למרות שבידיהם. הכלים מכל הבריטים לעבר אש

 כולם הצליחו וזמיר, הפרטיזן שניים, של פציעתם

 מותם את מצאו בפעולה החשיכה. בחסות לחמוק

 שעוללו הפשע על יקר מחיר ששילמו רבים בריטים

ברעננה. חבריהם

התנקשות ניסיון - ר״מונד קפראטה

 מפקד 1946 בשנת שימש קפראטה א׳ ריימונד הקצין

 למחתרת היה קפראטה עם הצפון. באזור הבולשת

 ה״הגגה" גם אלא אצ״ל, או לח״י רק לא ארוך. חשבון

הנפשעים. מעלליו בגלל עיניה, את עליו שמה

 משטרת מפקד שימש תרפ״ט מאורעות בימי
 השוטרים של נשקם פירוק על האחראי והיה חברון,

 היהודים על לגונן מהם שמנע זה הוא הפרעות; בעת

 באחריות נשא 1943 בשנת הפורעים. מידי ולהצילם

 הריגתם ועל ברמת־הכובש החיפוש פעולת על

 האשימו אצ״ל הקיבוץ. חברי של ופציעתם

 אשר הארגון איש של בכלא ולמותו לעינויו באחריות
טרנר.

 לפני הובאה קפראטה את להורג להוציא התכנית

 הסתייגו לא ואנשיה העברי", המרי "תנועת הנהגת

 בכוחות הפעולה את לבצע הוחלט מהתכנית.

ואצ״ל. לח״י של משותפים

 בחיפה, המלכים ברחוב שכן קפראטה של משרדו

 אשתו עם התגורר הוא מהנמל. רחוק לא פלמר, בשער

 למשרדי מביתו דרכו ואת הכרמל, הר על וילדיו

 קטנה, כחולה "פורר" במכונית יום כל עשה המשטרה

האישי. נהגו בידי נהוגה

 הצבת על־ידי להתבצע הייתה אמורה התכנית

 להדר בכניסה קורט", "כרמליה מלון ליד מארב

 על התחתית. העיר אל החווילה מן שבדרך הכרמל,

 מתת־מקלעים ביריות בקפראטה לפגוע היה האורבים

המכונית. לתוך נפץ חומר של מטען להשחיל כך ואחר

 הפעולה נקבעה ותצפיות מעקבים עריכת לאחר

 כוח נערך היום של בבוקרו .1946 בפברואר 13 ליום

 ליד עזוב במקלט לוחמים, כעשרה שמנה המתקיפים,

 הנשק שחולק לאחר להתנקשות. המיועד המקום

 החוליה יצאה והנסיגה, הפעולה דרכי שוב והוסברו

בשטח. והתפרסה המבנה מן

 הבחינו 7:45 בשעה וסגרירי. גשום היה הבוקר

 דרכה את העושה ה״פורד" במכונית התצפית אנשי
 כשהגיעה האישי. נהגו בה נהג קפראטה. של כמנהגו

 של המשאית הגיחה המארב, מקום לקרבת המכונית

 קפראטה; של דרכו את לחסום כדי הכביש אל התוקפים

 הספיק קפראטה של ונהגו לשנייה, השתהה נהגה אולם

 קדימה. ממנה ולחמוק סמוכה לתעלה הכביש מן לרדת

 לח״י, איש ארזיה, המתקיפים, צוות מתוך אחד רק

 אך קפראטה, של במכוניתו מאקדחו לירות הספיק

 לא תת־המקלעים שני בגופו. פגעו לא הכדורים

 אך )ארזיה(, בן־תור נחמיה נפצע מהיריות הופעלו.

חולים. לבית והועבר חולץ

הארץ. את עזב זמן־מה ולאחר ניצל קפראטה

 אצ״ל, איש - קרמרמן יוסף בפעולה השתתפו

 לח״י, איש - )ארזיה( תור בן נחמיה הפעולה; מפקד

 יעקב בן־ציון, יצחק אורח, אטיאם, דניאל וכן סגנו;
 משה מרפיש, חנה ליברמן, אברהם לוי, יעקב גולדברג,

רומנו. לילי קלך, שלמה פנסו, יעקב פנצ׳ב,

גירוש מחנות - קפריסין
 גורשו ושאליהם בקפריסין שהוקמו מעצר מחנות

 מעפילים אלף ושניים חמישים 1948-1946 בשנים

 בקיץ הוקמו הראשונים המחנות נתפסו. שספינותיהם

 הם הקיץ. מחנות ונקראו מפמגוסטה, הרחק לא ,1946

 כשגבר מכן, לאחר חודשים כמה אוהלים. בעיקר כללו

 של חדשה קבוצה הבריטים הקימו המעפילים, זרם

 קשה, בנייה כללו אלה החורף. מחנות שנקראו מחנות,

 תיל גדרות יותר. מעט נסבלים החיים תנאי היו ובהם

 שמרו חמושים וזקיפים המחנות את הקיפו כפולות

 המחנות הוארו בלילות ולילה. יומם המעפילים על

חזקים. בזרקורים
 ואף מתוסכלים היו לקפריסין שגורשו המעפילים

 השואה, אימי את עברו מהם ניכר חלק מיואשים.

 סף ועל קשים, בתנאים העפלה בספינות בים הפליגו

 החל מעצר. במחנות נכלאו - מבטחים לחוף הגיעם

 המגורשים לרשות הבריטים העמידו 1946 מנובמבר

 ומאז הסרטיפיקטים, ממכסת מחצית חודש מדי

 של בואן גם הכלואים. של רוחם מצב מעט השתפר

 וה״הגנה", הג׳וינט היהודית, חפובנות מטעם משלחות

 ומדריכים סעד עובדי מטפלות, אחיות, מורים, ובהן

העצורים. חיי על מעט הקל -

 הבריטים עצמה. בפני בעיה היווה במזון המחסור

 להם וסיפקו מלחמה, לשבויי כאל לעצורים התייחסו

 בריטי. חייל של ממנתו 6% כדי - מוקטנות מזון מנות

 צעירים לאנשים הספיקו לא אלה מצומקות כמויות

 הסוכנות במחנות. ילדים לאלפי לא ובוודאי ובריאים,

 גדולות כמויות קבוע באופן למחנות סיפקה היהודית

 וגיוונו הקלוריות רמת את שהעלו מזון, מצרכי של

התפריט. את
 שהקימו עצמם, המעפילים על־ידי נוהלו המחנות

 קוימו כן המחנות. בתוך הנעשה לכל אחראית נציגות

 החיים קיום את שהבטיחו משפט ובתי משטרה מערכות

הג׳וינט, היהודית, הסוכנות טיפלו במחנות הסדירים. 302



בקפריסין המעצר מחנות פריסת

 מטעם הספינות מובילי וכן והמפלגות, התנועות שליחי

הם. אף שנעצרו הפלמ״ח,

 1947 בשנת לקפריסין שהגיעה הפלמ״ח משלחת
 זרוע - המגינים״ ״שורות את ואימנה ארגנה

 הקומנדו חוליות אלפים. שהקיפה במחנות, ה״הגנה"

 כבסיס בקפריסין המחנות את ניצלו הפלמ״ח של הימי

 חופי ליד בריטיות גירוש אניות מספר פוצצו בטרם

קפריסין.

 ונערכו וגני־ילדים, בתי־ספר פעלו במחנות

 הרצאות נערכו כן מגוונות. וחינוך תרבות פעולות

 לא המדינה קום עם כתבי־עת. והוצאו והשתלמויות

 כפי קפריסין, מחנות שערי את הבריטים פתחו

 של עלייתם את רק הרשו הם תחילה. שהבטיחו

 איש, אלפים כעשרת וילדים. נשים הבלתי־לוחמים,

 במחנות הבריטים על־ידי הוחזקו גיוס, בגיל רובם

 לחמוק הצליחו מהם מעטים רק .1949 פברואר עד

 בספינה ארצה והגיעו שנחפרו, מנהרות בעזרת

המיוחדת.

 אניות שתי לקפריסין שהגיעו לאחר ,1948 בינואר

 30 במחנות הוחזקו ה״פאנים״, שני הגדולות, הגירוש
 בהם שהיה ביותר הגדול המספר - מעפילים אלף

 במחנות היו המדינה קום ביום אחת. ובעונה בעת

נפש. 22,500

 החודשים שלושים במשך נולדו ילדים אלפיים

 )לכסיקון קפריסין. במחנות המעפילים הוחזקו שבהם

"ההגנה"(

קריקטורות
 לח״י של המחתרת ספרות קושטה תש״ז-תש״ח בשנים
 הלוך את מצוינת בצורה שהמחישו קריקטורות בציורי

 ואת בכלל, הזר השלטון נגד ביישוב ששרר הרוחות

 המעשיות השאלות לגבי לח״י של הפוליטית העמדה

בפרט.

 הופיעו לח״י בעיתונות הראשונות הקריקטורות

 ומשם אירדנה, בעריכת "אינדפנדנס" בעלון בפריס,

 קריאל הקריקטורות צייר "המעש". לשבועון הועתקו
 את לארץ לשלוח המשיך בפריס, לח״י תא חבר גרדוש,

ב״המעש". פורסמו ורובם לח״י, מרכז בקשת לפי ציוריו

 "דוש", בשם גרדוש, התפרסם ארצה עלייתו לאחר

הישראלים. בקריקטוריסטים המוכשרים כאחד

אנדרטה - קר״ת־אתא

 1947 ביוני 17ב־ שנפלו לח״י לחללי זיכרון אנדרטת
 בחיפה. הרכבות של המלאכה בתי על בהתקפה

 קריית־אתא של המערבית בכניסה המוצבת האנדרטה,

 נבנתה - שם שהתרחש והקרב הצבאי המארב מקום -

המחתרת. חבר שלגי, יעקב על־ידי

303בטון עמוד הוא האנדרטה של העליון החלק



תמ»ד משלמים הבריטים

סיר. "ציטרום", — מזמרת־הארץ שי לך הבאתי :•הגנה״

סובה. כפרי אשאר לא אך חשוב. בתפקיד עסוק אני כרגע תודה. :•מומי״
•ציפרוס". — מוכנה כבר המתנה

הארץ פינוי על הודיעה בריטאניה

ומתון > נ ו צ »ק

שונות עמדות

נכנס כאילו יוצא הוא

 המלאכה בתי על בהתקפה הנופלים לזכר אנדרטה
בחיפה הרכבות של

 מרחוק. לעין ובולט מטרים 13.5 של לגובה המתנשא

 החודרת חרב לופתת יד ככף נראה האנדרטה בסיס

 חרוטים ועליה מלבנית תיבה ברקע התחתון. למפלס

 של נוסף מוטיב הפעולה. יעד את המנציחים פסים

 בדמות שחור משיש מצבות אחת־עשרה הוא האנדרטה

 שנפלו הלוחמים שמות מונצחים שעליהן קובייה,

 המצבות המחתרתיים. וכינוייהם המלאכה בתי בפעולת

נחל. חלוקי על מונחות

 אזכרה טקס האנדרטה במקום נערך בשנה שנה מדי

 ו״העמותה קריית־אתא עיריית על־ידי רב־רושם,
ודוללידו". לח״י מורשת להנצחת

 של העירוני במוזיאון הונצח ההתקפה תיאור

פישר". ב״בית הנמצא קריית־אתא, עיריית 304



)יאיר( שטרן אברהם ע״ש מלגות קרן

 אחיו שטין, דוד של ביוזמתו (1982) רשומה עמותה

 דוד היו העמותה מייסדי )יאיר(. שטרן אברהם של

 אנשל אלדד, ישראל שטרן, )אבי( אברהם שטרן,
 ברוך גזית, יצחק אלוני, אליהו עמיקם, אליהו שפילמן,
כהן. וגאולה בן־דב

 לאנשים ופרסים מלגות להעניק העמותה מטרת

 בלימודים בחיבורים, במחקרים, העוסקים ולמוסדות

והרפואה. החברה הרוח, במדעי ובדיונים

 שקלים, אלפי מאות העמותה חילקה היווסדה מיום

 במלחמה הקשורים ומחקרים חיבורים עבור בעיקר

זו. במלחמה לה״י של ותרומתו ישראל לעצמאות

 - מרדכי אלקח׳ יחיאל, דרזנר אליעזר, קשאני

גרדום עול׳

 למשפחת בן היה פתח־תקווה, יליד קשאני, אליעזר

 נאלץ צעיר בגיל בארץ. שלישי דור יום, קשת עמלים

 בפרדסים, בעבודה הענפה, משפחתו בכלכלת לסייע

 נעצר 1944 באוגוסט 23ב־ יהלומים. וכלוטש כצבע

 שם באפריקה. המעצר למחנה והוטס בטרור" כ״חשוד

 ארצה, והוחזר שוחרר קצר זמן לאחר לאצ״ל. גויס

באצ״ל. לפעילות עצמו את הקדיש ומיד

 1933 בשנת בפולין. 1922 בשנת נולד דרזנר יחיאל
 בירושלים. השתקעה אשר משפחתו עם ארצה עלה

 לאצ״ל. הצטרף 1940 ובשנת לכית״ר, הצטרף יחיאל

 בפתח־תקווה בארץ. אצ״ל בסניפי פעל השנים במשך

 במבצעי השתתף הוא הקרב(. )חיל הח״ק מפקד שימש

 על בהתקפה צבאיים, מטוסים בהשמדת נועזים, קרב

רבים. חבלה ובמבצעי ברמת־גן המשטרה תחנת

 בן בפתח־תקווה, 1926 בשנת נולד אלקחי מרדכי

 החל ארבע־עשרה בגיל כבר יכולת. מעוטת למשפחה

 מהרה ועד לאצ״ל התגייס 1943 בסוף למחייתו. לעבוד

 והמעולים האמיצים הלוחמים אחד של שם לו יצא

ביותר.

 מחנה על קלקיליה, משטרת על בהתקפות חלק נטל

 במגרשי הצבא מחנה על בראש־העין, האוויר חיל

ועוד. רמת־גן משטרת על בתל־אביב, התערוכה

 הדין בבית אצ״ל לוחמי שלושה נידונו 1946 בסוף

 מהם, אחד ארוכים. מאסר לעונשי בירושלים הצבאי

 שמונה־עשרה של לעונש גם נידון קמחי, כנימין

 גזר ביצוע מפני הבריטים את הזהיר אצ״ל מלקות.

 לממש הארגון מיהר הולקה, אכן שקמחי לאחר הדין;

 אותם והלקה חיילים, ושלושה קצין שבה אזהרותיו: את

מלקות. שמונה־עשרה

 בפתח־ אצ״ל מסניף לוחמים חמישה בת חוליה

 קשאני, אליעזר אלקחי, מרדכי דרזנר, יחיאל - תקווה

 במכונית יצאה - מזרחי ואברהם )גלעד( גולובסקי חיים

 אך ,1946 בדצמבר 29 בליל ההלקאה למשימת

 דרכים במחסום בדרכם נתקלו הם נכשלה. פעולתם

 ומת מזרחי נפצע החיילים באש הבריטי. הצבא שהקים

 ארבעת החיילים. מהתעללות כתוצאה מכן לאחר

 ימים. מספר במשך ועונו נעצרו הנותרים הלוחמים

 הדין בבית למשפט הובאו הם יום ארבעים לאחר

 בהליכי מלהשתתף נמנעו הלוחמים בירושלים. הצבאי

העדויות. לגמר עד בשתיקתם והתמידו המשפט

 כי וגולובסקי דרזנר טענו הנאשמים ארבעת בשם

 רואים שהם לשפטם; הדין בית בסמכות מכירים הם אין

 להתייחס צריך וכך מלחמה שבויי בחזקת עצמם את

 במשך התרגלתם "אתם דרזנר: אמר דבריו בין אליהם.

 עשרות של ראשיהם על השוט את להוריד בשנים מאות

 נרכין אנו שגם וחשבתם שולטים הנכם שבהם עמים

 השוט את נשבור אנחנו עריצותכם. בפני ראשנו את

הזאת". הארץ אזרחי את תלקו עוד לא שלכם.
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 בתלייה, למוות נידונו וקשאני אלקחי דרזנר,

 בתא שוכנו למוות הנידונים עולם. למאסר וגולובסקי

ירושלים. בכלא גרונר דם עם אחד

 העובדה נוכח גדול זעזוע הורגש היהודי ביישוב

 המאמצים החלו ומיד למוות, נידונים יהודים שארבעה

 פעילות המוניות, עצומות הדין: גזר להמתקת

 אישיים של פניות המלך, למועצת פנייה משפטית,

 את לשכנע ניסיונות גם נעשו וכדומה. שם ידועי

 עמדו אלה אך חנינה, בקשת על לחתום הנידונים

בסירובם.

 בחשאי הארבעה הועברו 1947 באפריל 14ב־

 תש״ז בניסן בכ״ו יומיים, וכעבור עכו, לכלא

 לגרדום למוות הנידונים שלושת עלו (,16.4.1947)

בגבורה.
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רציחתו - אלכסנדר רובוביץ

 מנערי אחד בירושלים הבריטים חטפו 1947 במאי 6ב־

 "חיים". היה במחתרת שכינויו רובוביץ, אלכסנדר לח״י,

 הפלוגות אנשי כרוזים. להדביק ערב לפנות יצא הוא

 ארבו מדיהם, את שפשטו הבריטים, של המיוחדות

 הפלוגות בראש אזרחי. בלבוש לפעולה ויצאו למדביקים

 בשיטותיהן המחתרות נגד לפעול שהתיימרו האלה,

לשעבר. קומנדו איש פאראן, רוי המיג׳ור עמד שלהן,

 אחד לפעולה. בעצמו פאראן יצא הערב באותו

 ההדבקה. בעת הנער את ותפס מהמארב הגיח הבריטים

 והובא נלכד דבר של בסופו אך להימלט ניסה הנער

 נשמטה מאבק כדי תוך חוטפיו. עם נאבק שם למכונית,

 עוד. נראה ולא נחטף רובוביץ הבריטי. של הכומתה

 והתעניינו הבולשת למטה הוריו פנו לביתו שב משלא

 הנער גורל לבוא. בוששה התשובה אולם הנער, בגורל

 של ו׳ מחלקה גילתה לפשע האחראים את נודע. לא

 מראשו שנשמט בכובע שנמצאו האותיות פי על לח״י,

״.far...an״ החוטף: הבריטי של

 כי ההשערה הובעה לח״י מטעם שפורסם בכרוז

 אם כי ונמסר הועלמה, וגוויתו מוות עד עונה הנער

 נמצא היכן הקרובים בימים יגלו לא האויב שלטונות

 לעובדה. ההשערה תיהפך - רובוביץ אלכסנדר

כגמולם". הבריטים לפושעים "ישולם זה במקרה

 הפלוגות של קיומן דבר התפרסם בינתיים

 התאים ששמו פאראן, עמד שבראשן המיוחדות

 וכלאו פאראן את עצרו הבריטים שבכובע. לאותיות

 לברוח לו אפשרו אך בירושלים, אלנבי במחנה אותו

 ידידו. (,Hoode) הוד יוג׳ין הקתולי הכומר באמצעות

 לגלימת מתחת לפאראן והביא במעצר אצלו ביקר זה

 מהמחנה שניהם יצאו וכך בריטי, קצין של מדים הכומר

 הרגו לכך כתגובה לדמשק. ברח פאראן מפריע. באין

בריטים. חיילים כמה לח״י אנשי

 לענייני האו״ם של המיוחדת לוועדה פנה גם לח״י
 הבריטים של הפושעת התנהגותם בדבר ארץ־ישראל,

 הקהל דעת לחץ תחת מכך. לנבוע העלולות והתוצאות

 וכביכול ארצה, פאראן את להחזיר הבריטים נאלצו

 והוחזר הוכחות" "מחוסר זוכה הוא לדין". "להעמידו

 הנער של גווייתו לאומי. כגיבור נתקבל שם לאנגליה,

 הייתה הרצח. בוצע היכן נודע ולא היום עד נמצאה לא

 גופתו אחרת ידיעה לפי לאפר. נשרף שגופו שמועה

 במקום הטמינה והוא הוד יוג׳ין לכומר נמסרה הנער של

ירושלים. בסביבות נודע לא

 פאראן של ביתו אל נשכח. לא הדבר בלח״י אולם

 נפץ". "מעטפת למעשה שהיה ספר, נשלח בלונדון
 לו, נועדה המעטפה כי שסבר ואחיו, המזל אתרע אך

 פאראן, רוי נתרסק. והאח הופעל המנגנון שפתחה. הוא

בנס. ניצל רובוביץ, אלכסנדר של רוצחו
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 בעל אמיץ, נאמן, לח״י: נוער של מייצגת דוגמה

 הבריטים, בידי קשות שעונה למרות נפש. תעצומות

המחתרת. סודות את להם גילה לא

 את הנושא רחוב יש בירושלים תלפיות בשכונת

 ברחוב לזכרו לוח הציבה ירושלים ועיריית שמו,

שנחטף. המקום ליד אוסישקין,

 הרוויזיוניסטים הציונים ברית רוויזיוניסטים,

)הצה״ר(
 ז׳כוטינסקי זאב בידי שנוסדה מדינית ציונית מפלגה
 של הפייסנית למדיניות כתגובה בפריס 1925 בשנת

 ממשלת כלפי הציונית, ההסתדרות יו״ר ויצמן, חיים

 של מחדש, בחינה רוויזיה, דרש ז׳בוטינסקי בריטניה.

 שדגל הרצל, של לתורתו ושיבה הפשרנית, המדיניות

 עברי רוב וביצירת להתיישבות המונים בקליטת

הירדן. נהר עברי משני שתקום במדינה

 פרו־בריטית. באוריינטציה הצה״ר דגל מתחילה

 ניתן מדיני פוליטי כוח שבאמצעות האמין ז׳בוטינסקי

 פי על התחייבויותיה את לקיים בריטניה את לשכנע

 ארץ־ הפיכת ברעיון תמך הוא 1928 בשנת המנדט.

 בעקבות הבריטית. בקיסרות שביעי" ל״דומיניון ישראל

 ה״מקסימליסטית", הסיעה דרשה תרפ״ט פרעות

 וד״ר אחימאיר אבא גרינברג, צבי אורי של בראשותם
 שלטון בבריטניה ולראות מהפכני קו לנקוט ייבין, י״ה

 אנטי־ קו התגבש הרעיוני במצע בו. להילחם שיש זר

 התנגד מעמדות, מלחמת שלל הצה״ר סוציאליסטי.

לאומית. חובה בוררות ודרש לשביתות

 הלאומית. העובדים הסתדרות הוקמה 1934 בשנת

 נציגי את הצה״ר באנשי ראתה הפועלים תנועת

 לשבירת השואפים הפועלים, מעמד ואויבי הבורגנות

ההסתדרות.

 מפלגות לבין הצה״ר בין היחסים התחדדות

 ארלוזורוב חיים רצח לאחר לשיאה הגיעה הפועלים
 הרוויזיוניסטים של החשדתם עם ,1933 בשנת

 ובן־גוריון ז׳בוטינסקי הגיעו 1934 בשנת בביצועו.
 שני בין והעוינות המתיחות להפגת הסכם לידי

 בשנה ההסתדרות. על־ידי נדחה ההסכם אך המחנות,

 חוקית. בלתי העפלה בארגון הרוויזיוניסטים החלו זו

 הציונית מההסתדרות הצה״ר פרש 1935 בשנת

 החדשה" הציונית "ההסתדרות את והקים העולמית

 1938 בשנת הצ״ח. לנשיא נבחר ז׳בוטינסקי )הצ״ח(.
 המוני פינוי האוואקואציה: תכנית על ז׳בוטינסקי הכריז

 התנגד הצ״ח הנאצית. הסכנה מפני אירופה יהודי של

 מלחמת־ פרוץ עם פיל". "ועדת של החלוקה לתכנית

יהודי. צבא הקמת ז׳בוטינסקי דרש השנייה העולם

 (.4.8.1940) תש״ז בתמוז בכ״ט נפטר ז׳בוטינסקי

 עם פעולה בשיתוף הצ״ח דגלה המלחמה בשנות

 הצה״ר כאשר ,1946 בשנת התפרקה הצ״ח הבריטים.

 הציוני בקונגרס והשתתפה הציונית להסתדרות חזרה

הכ״ב.

 1931 עד פעלו הרוויזיוניסטית התנועה חברי
 בשנת הלאומית". ב״חגנח כך ואחר ה״חגנח" במסגרת

 הלאומי. הצבאי לארגון חבריהם רוב הצטרפו 1937

 חברי שימשו בבריטים המחתרות מלחמת בשנות

 למחתרות אדם כוח מאגר הרוויזיוניסטית המפלגה

ולח״י. אצ״ל

(1945-1882) דלנו פרנקלין רוזוולט
 -1933 בשנים כיהן ארצות־הברית. של 32ה־ הנשיא

1945.
 בשנת ניו־יורק. מדינת לסנאט נבחר 1910 בשנת

 במחלת לקה 1921 בשנת הצי. שר לתת מונת 1913

 נבחר 1928 בשנת ומטה. ממותניו משותק ונותר הפוליו

בשנת ניו־יורק. מדינת למושל הדמוקרטים מטעם

רוזוולט דלנו פרנקלין

 בשנת בבחירות וזכה לנשיאות כמועמד נבחר 1932

 ובאבטלה, הכלכלי במשבר מאבק ניהל הוא .1933

 הוא שהגה. (New Deal) ה״ניו־דיל" תכנית באמצעות

 ארצות־ של המסורתית הבדלנית המדיניות את הפר

 היו תגובותיו השנייה מלחמת־העולם בתחילת הברית;

במלחמה. להסתבך רצה לא והוא זהירות עדיין

 שהתיר והחבר", "השאל חוק את יזם 1941 בשנת
 רק להם. הנזקקת מדינה לכל וציוד נשק לשלוח לו

 למלחמה ארצות־הברית הצטרפה 1941 בדצמבר

 פדל על יפן של הפתע התקפת בעקבות רשמי, באופן

 הציר במעצמות המלחמה את ניהל רוזוולט הרבור.

 הוא וסטאלין. צ׳רצ׳יל עם יחד ויפן( איטליה )גרמניה,

 שיתוף על שיתבסס חדש, עולמי סדר לבנות שאף

 ועל קולקטיבי ביטחון על בעלות־הברית, בין פעולה

 ארצות־הברית. בהנהגת המאוחדות האומות ארגון

 למעצמת־על ארצות־הברית את הפכה מנהיגותו

הבריטית. האימפריה ויורשת



 התייחס והוא ברוזוולט תמכו ארצות־הברית יהודי

 ביטוי מצא לא האוהד יחסו אך באהדה. אליהם

 הוא ואוסטריה. גרמניה יהודי הצלת למען בפעולות

 כוח למרות נרדפים. יהודים של להגירתם עשה לא

 באירופה השואה למניעת דבר עשה לא הוא השפעתו

 מחנות להפצצת פעל לא וגם הפליטה, שארית ולהצלת

 את לפתוח בריטניה על מללחוץ נמנע הוא ההשמדה.

 פעל לא הוא השואה. ניצולי בפני ארץ־ישראל שערי

 בגלל בארץ־ישראל, העברי היישוב למען גם מאומה

 המלחמה סוף לקראת הערבים. כלפי אינטרסים שיקולי

 לא שארצות־הברית סעודיה, מלך סעוד, לאבן הבטיח

בארץ־ישראל. יהודית מדינה בהקמת תתמוך

המלחמה. סוף לפני ,1945 באפריל נפטר הוא

רוממה
 עובר שדרכה ירושלים של בצפון־מערבה שכונה

 בחורף בשכונה פעלו לח״י כוחות לתל־אביב. הכביש

 של הערבים המודיעים פועלים היו זו משכונה תש״ח.

 בהרים שלחמו לחבריהם מאותתים שהיו הכנופיות,

 עבריות שיירות יציאת על ומדווחים הכביש לאורך

לתל־אביב.

 רימון שהושלך לאחר במיעוט. כאן היו היהודים

 השכונה את לפנות החליטו יהודי, אוטובוס על

 התנגדה לא תכסיסיות", "מסיבות ה״הגנה", מיהודים.

 העבריות השכונות את מנתק היה כזה פינוי אך לפינוי,

 עץ זקנים, מושב מונטיפיורי, גבעת־שאול, - ממערב

 הג׳ירז, "המקשר", החדשה", "בן־ציון שכונת חיים,

העברית. ירושלים מלב - וגן ובית נוף יפה הכרם, בית

 האלה לשכונות הדרך הייתה זה, פינוי הוגשם אילו

 הדרך כמו היהודים, בשביל קטל לשדה הופכת

 את להציל שיש החליטו בלח״י ול״הדסה". לתלפיות

 בתת־מקלעים התקיפו לוחמים קבוצת המצב.

 ריכוזים ששימשו ערביים קפה בתי וברימוני־יד

 מהשכונה חלק לבוא: איחרה לא התוצאה לכנופיות.

 מאנשי למנוע וכדי הערבים, מיושביו כולו פונה

 הוצג הבתים, על ההשתלטות אפשרות את הכנופיות

 שהם או אולטימטום: ברוממה הערבים הבתים לבעלי

 הערבים יופצצו. שבתיהם או יהודים, דיירים מקבלים

 שנקבע דירה שכר לפי דיירים, לקבל והסכימו נכנעו

 הגדולה הערבית המנוסה עם עבריים. מוסדות על־ידי

הערבים. מתושביה רוממה גם פונתה

(1941-1910) דוד רזיאל
 בן־חנניה היה כינויו .1941-1938 בשנים אצ״ל מפקד

 בעיר (19.12.1910) תרע״א בכסלו בי״ח נולד )ב״ח(.

 תורה. גדולי רבנים לגזע כנצר וילנה, שבפלך סמרגון

 לארץ־ישראל האהבה את הוריו בבית ספג מילדותו

 לו הקנו - מורים שניהם - והוריו לציון, והכמיהה

 ארצה כשעלה דוד היה שלוש בן העברית. השפה את

.1914 בקיץ הוריו עם

רזיאל דוד

 גורשה שנה חצי כעבור אך כמורה, שימש אביו

 נדדה ומשם התורכים, על־ידי למצרים המשפחה

 1923 בשנת ולרוסיה. לאוקראינה שנים שמונה במשך
 בבית־הספר למד דוד ארצה. המשפחה שבה

 שנתיים בגרות. בבחינות ועמד בתל־אביב "תחכמוני"

 בפקולטה למד בירושלים. הרב" "מרכז בישיבת למד

 העברית באוניברסיטה ומתימטיקה הרוח למדעי

בירושלים.

 מפקדים על־ידי הלאומית" "ההגנה הקמת עם

 הראשונים בין היה בירושלים, מה״הגנה" שפרשו

 להשתלב התחיל ובשורותיו החדש, לארגון שהצטרפו

 קורס עבר הוא בהם. רב ידע וקנה הצבאיים במקצועות

 מעולה. ומדריך כמפקד התבלט מהרה ועד מפקדים

 - צבאיים עזר ספרי ובחיבור בתרגום עסק זה בצד

 הסדר "תרגיל )יאיר(, שטרן אברהם עם יחד "האקדח",

 1937 באביב ההדרכה״. ו״תורת והמרווח״, המכונס
 העברי ביישוב הוויכוח רקע על בארגון פילוג חל

 הערביות. ההתקפות על והתגובה ההבלגה בשאלת

 הארגון של החדשה המפקדה חברי עם נמנה רזיאל

 ירושלים מחוז מפקד מה זמן שימש הלאומי. הצבאי

 כראש אצ״ל מפקדת על־ידי נתמנה 1938 ובקיץ

 פעולות על להגיב הארגון החליט בפיקודו המפקדה.

תגמול. בפעולות ערבים מצד רצח

 בראשות אצ״ל, הרחיב הלבן" "הספר פרסום לאחר

 פיקודו בתקופת הבריטים. נגד גם פעולותיו את רזיאל,

 הארגון לשיתוף גדולה תנופה גם ניתנה רזיאל של

 פי". על "אף - ובית״ר הצה״ר של ההעפלה במערכת
 השלטונות עשו האנטי־בריטיות הפעולות עקב

 במאי 19ב־ נעצר והוא רזיאל, את ללכוד מאמצים
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המפה במרכז ב׳( מזרחי רחוב )הוא שטרן רחוב תל־אביב. דרום מפת

 בסרפנד המעצר למחנה מכן ולאחר עבו, למבצר

 פרוץ לאחר קצר זמן המעצר מן שוחרר רזיאל )צריפין(.

 הפסקת על אצ״ל הכרזת עם השנייה, מלחמת־העולם

 בעלות־הברית מלחמת עקב האנטי־בריטיות פעולותיו

 רזיאל בין סכסוך פרץ זה רקע על הנאצית, בגרמניה

 עשרה לאחר אך התפטר, רזיאל אצ״ל. מפקדת לבין

 הצ״ח, מנהיגי בהשפעת התפטרותו את ביטל ימים

 רזיאל של מינויו את לאשר לז׳בוטינסקי פנו אשר

 לקבל הסכימו לא יאיר ובראשם המפקדה אנשי מחדש.

 קצר זמן נפטר אשר ז׳בוטינסקי, המצביא החלטת את

 לגלוי; בארגון הפילוג נעשה מותו אחרי מכן. לאחר

 כך אחר ששינה בישראל, הלאומי הצבאי הארגון קם

)לח״י(. ישראל חירות ללוחמי שמו את

 את והפעיל אצ״ל על לפקד המשיך רזיאל דוד

 הגרמנים. נגד הבריטים עם פעולה לשיתוף הארגון

 שלושה עם הבריטים בשליחות רזיאל יצא 1941 במאי

 ומודיעין חבלה למבצע שבעיראק, לחבנייה מפקודיו

 ובעלי־בריתם הגרמנים נגד

 בסיסים להם שהעמידו העיראקים,

 באייר כ״ג ביום בארצם. צבאיים

 של בעיצומו (,20.5.1941) תש״א

 הצבאית המכונית הותקפה המבצע,

 מטוסים על־ידי בה, נסע שרזיאל

 לקבורה והובא נהרג רזיאל גרמניים.

בחבנייה. הצבאי העלמין בבית

 מאמצים לאחר בנפלו. היה 31 בן

 לקפריסין, גופתו הועברה מרובים

 לקבורה הובאה 1961 במרס 16וב־

 בירושלים. הצבאי הקברות בבית

 אצ״ל, של האחרון מפקדו בגין, מנחם

 "דמות היה רזיאל כי בהספדו ציין

 לוחם ומפקד, חייל של מופלאה

וסייפא". ספרא ומורד,

8 ב׳ מזרחי רחוב
 פלורנטין בשכונת ,8 ב׳ מזרחי ברחוב

 הגג, על קטנה בדירה בתל־אביב,

 מחולל )יאיר(, שטרן אברהם נרצח

 בב״ח ישראל, חידות לוחמי תנועת

 הבולשת קצין בידי תש״ב, בשבט

מורטון. ג׳פרי הבריטי
 לרחוב הרחוב שם שונה לימים

)יאיר(. שטרן אברהם

 יאיר", "בית אלה: ערכים )ראה

 להנצחת ו״העמותח לח״י" "מוזיאון

וחלליהם"( לח״י מורשת

נשק החרמת - רחובות

 הצעירים מתא לח״י חברי תקפו 1947 בדצמבר 4ב־

 בריטים חיילים מספר בו שישבו ברחובות, קפה בית

 פנימה פרצו הבחורים תת־מקלעים. שלושה ולידם

 הנשק. את והחרימו ידיהם, את להרים החיילים על וציוו

 ג׳יפ באקראי עבר הפרדס לעבר נסיגתם בשעת

 את ראו בו שישבו החיילים הקפה. בית ליד צבאי

 החלו הם לעזרתם. מיד ונחלצו ה״שדודים" חבריהם

 לפרדס. להגיע הצליחו אשר הבחורים, אחר לרדוף

 הנשק ומת. צנח הבריטים, בידי נפגע )שאול( ז׳ול רפאל

במקום. הושארה שאול של גופתו אך נלקח,

 שאול הקטן(, )דני רוטח יעקב גם השתתפו בפעולה

)כינויים(. ופתחיה אוטו )יהושפט(, פינואני

צבאית רכבת פיצוץ - רחובות

 רכבת לח״י אנשי פוצצו 1948 בפברואר 29 ביום

 הרצח על התגובה מפעולות כחלק רחובות, ליד צבאית
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 בירושלים בן־יהודה ברחוב הבריטים שביצעו ההמוני

 הרוגים לעשרות שגרם תופת, מכונית פיצוץ באמצעות

בתים. ולהרס יהודים ופצועים

 עשרים קרונות; שני התרסקו הרכבת נגד בפעולה

 על נפצעו. וחמישה ושלושים נהרגו חיילים ושמונה

)עוזי(. ברמן דב אחראי היה הפעולה

ו"יאיר" "לח"•" ע״ש רחובות
 לח״י שם על רחובות נקראו רבות מקומיות ברשויות

היישובים: פירוט הנה יאיר. שם ועל

 אור־יהודה, אופקים, לח״י: שם על רחובות

 הרצליה, הוד־השרון, בת־ים, בני־ברק, אשקלון,

 מעלות- ירושלים, טבריה, חיפה, חולון, חדרה,

 קריית־אונו, פתח־תקווה, עפולה, ציונה, נס תרשיחה,

 רחובות, לציון, ראשון קריית־ים, קריית־ביאליק,

תל־אביב. שדרות, רמת־השרון, רמת־גן,

 באר־ ,אשדוד אור־יהודה, יאיר: שם על רחובות

 נתניה, ירושלים, חיפה, הרצליה, בית־שמש, שבע,

 רמת־גן, רמלה, לציון, ראשון קריית־אתא, עפולה,

תל־אביב. רעננה, רמת־השרון,

(1981-1908) יונתן רטוש
 בשם בפולין 1908 בשנת נולד רוח. ואיש סופר משורר,

 אחדים: ספרותיים שמות אימץ לימים הלפרין. אוריאל

 בשנת ארצה עלה רטוש. יונתן שלח, אוריאל לוז, יוסף

 בגימנסיה בתל־אביב, "הרצליה" בגימנסיה למד .1920

 כשומע העברית ובאוניברסיטה בירושלים העברית

חופשי.

רטוש יונתן

 בחוגי הייתה רטוש של הרעיונית דרכו תחילת

 באמצעות הרדיקלי, הרוויזיוניסטי המקסימליזם

 השתתף אחימאיר. אב״א עם האישית היכרותו

הבריונים". "ברית חוג בפגישות
 שיש ברעיון דגל הוא "הירדן". מערכת חבר היה

 הבריטי השלטון על ההישענות מן להינתק

 בריטניה של בהגדרתה הפרו־בריטית, ומהאוריינטציה

 נגדה לנהל בצורך זאת ובעקבות ועוין, זר כשלטון

שחרור. מלחמת

 שנות בתחילת נפגשו )יאיר( שטרן ואברהם רטוש

 "ההגנה במסגרת העשרים המאה של השלושים
 של השפעתם תחת היו ששניהם בתקופה הלאומית",

 רטוש הצטרף 1937 בשנת ואצ״ג. ייבין אחימאיר,

 ומורה הוגה להיות נפשו את שנושא כמי ופעל לאצ״ל

 "עינינו בשם חוברת פרסם 1937 בשנת רעיוני. דרך

 בגלוי לחתור הטיף ובה השלטון", אל נשואות

 לעמדתן בניגוד בארץ־ישראל, עברי לשלטון

 בתנועה והשמאל הימין מפלגות של המוצהרת

 בגלל שנותק ורטוש, יאיר בין הקשר הציונית.

 יאיר של הפילוג עם חודש לחו״ל, יאיר של נסיעותיו

 הארגון - עצמאית מחתרת תנועת והקמת מאצ״ל

 ביקש יאיר לח״י(. )לימים בישראל הלאומי הצבאי

 רטוש אך התחייה", "עיקרי בעניין ברטוש להיוועץ

 רטוש דעות. חילוקי נתגלעו השניים בין התחמק.

 לאומית־פוליטית־אזרחית תנועה להקים הציע

 יאיר ואילו צבאית־מחתרתית, זרוע גם תפעל שלצדה

 מחלקת תעמוד שלרשותו מחתרתי־צבאי בגוף צידד

תעמולה.

 סתום, למבוי נקלע ליאיר רטוש בין ומתן המשא

 במגעים. להמשיך טעם אין כי רטוש הבין 1941 ובמאי

 הניגוד האישים שני בין בלט הארגונית למחלוקת פרט

 דגל רטוש "עבריות": אסכולות שתי בין התהומי

 ההיסטוריון בהשפעת לה שנתפס ה״כנענית", בתפיסה

 ישראל, לתרבות מתנכרת זו תפיסה בפריס. חורון עדיה

 אומה של היוולדה לקראת היהודי, והעם היהדות בין

 ועיניה ארכיאולוגית, "עבר" מתרבות היונקת חדשה,

 עם יחד הפורה", "הסהר מרחב על לשלטון נשואות

 קדמונית. "עבר" תרבות של פיקטיביים צאצאים

 מעבריות, ינקה זאת, לעומת יאיר, של השקפתו

 ישראל, בית המוני עם וסולידריות שותפות מתחושת

 והמחויבות תרבותו ונכסי ערכיו על גאווה מתוך

וגאולתו. חירותו על למלחמה

 באיגרת לח״י, על קשה ביקורת רטוש מתח בהמשך

 והאשים ,1944 מראשית ישראל״ חירות לוחמי ״אל

 בזכות רק הקיימים אידיאולוגיה כחסרי אנשיה את

המעשה.
 ומחוללה כאביה עצמו את רטוש ראה לימים

 רטוש היה ולח״י יאיר בעיני אבל לח״י, של הרוחני

 בהשאירו ובפיוט, במלל עסק אשר סלון־מהפכן מעין

 המהפכנים בידי הנפש מסירות ואת המעש את
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(Rymer Jones) (1995-1897) ר״מר־ג׳ונס
 משטרת של הכללי כמפקד שימש בריטניה. יליד

.1946 מרס ועד 1943 באוגוסט 27מ־ )א״י( פלשתינה

ב״הגנה" רמטכ״ל

 הכללי", המטה "ראש של תיבות ראשי - רמטכ״ל

 "הצבאי" הראש נקרא כך ב״הגנה". שנטבע מונח

 שהוכפף ,1939 מספטמבר ה״הגנה״ של המקצועי

 הוגדר הרמטכ״ל תפקיד )מ״א(. הארצית למפקדה

 הוא בלבד: כלליים במושגים הכללי" השירות ב״תקנון

 בין העבודה את ומתאם" "מחלק המטכ״ל; את מנהל

 במישרין ולחילות לגייסות להורות מוסמך האגפים;

המטכ״ל. אגפי באמצעות או

 בשנים בתפקיד שימש דוסטרובםקי־דורי יעקב

 מסוף משנתיים, פחות בת הפסקה עם ,1948-1939

 בארצות־הברית. פעל כאשר ,1947 קיץ עד 1945

 מאי מסוף שדה. יצחק היה זאת בתקופה מקומו ממלא

 של הראשון הרמטכ״ל דורי היה 1949 סוף עד 1948

ה״הגנה"( )לכסיקון צה״ל.

לח"• מער רצח - רעננה

 יחידות הקיפו הלשנה, בעקבות ,1947 בנובמבר 11ב־

 רעננה, בדרום בודד בית בריטיות ומשטרה צבא

 אף לח״י. נוער של בנשק ואימונים קורס בו שהתנהלו

 הבריטים הסתפקו לא אש, עליהם נפתחה שלא פי על

חמישה והרגו הבחנה ללא בהם ירו הם הצעירים. במאסר

הירצחם לאחר רעננה ילדי

 גינצלר לאה המדריך, - )יגאל( מוסקוביץ יצחק צעירים:
 )אריאל( מחרובסקי שלום )אורה(, בהן יהודית )רות(,
ונאסרו. נפצעו הנותרים חמשת )חמדה(. בלסקי ושרה

נאמר: לח״י בהודעת

 אריאל רות, חמדה, אורה, הטירונים, הלוחמים

 ביום השרון בשדות נפלו יגאל המדריך והלוחם

 כוחות על־ידי שהותקפו בעת תש״ח, בחשוון כ״ט

 וטירונים צעירים והם האויב, של עדיפים

 למלחמת ואצבעותיהם לקרב ידיהם ומאמנים

לאויב!". "מוות קורא: דמם העם.

 ותוך לח״י, של הנקם חוליות פעלו זו לאזהרה בהתאם

 ולגרום בריטים שבעה להרוג הצליחו אחדים ימים

 בריטים רק לא וחמישה. משלושים יותר של לפציעתם

 כיפרו המלשינים גם הנערים. רצח מחיר את שילמו

 בני אלה היו כי התברר מהרה עד הנעשה. על בדמם

 משפחת בני מקום. בקרבת שהתגוררה ערבית משפחה

 הופץ שטרן( )ג׳מעת לח״י מטעם להורג. הוצאו שובקי

למעשה. הרקע להסברת בערבית כרוז

 לזכרם שיר הופיע תש״ח בכסלו ס״ז מיום ב״המעש"

רעננה: ילדי של

רעננה
רעננה

 האדמה

 למענה

הדם. פה נמטד

בשרון. סתיו

רביבים. גיל

ביגון נקצרו

אביבים. חמישה

אתמול של מיורה

רגבים... רבו כבר

לשתול פה קל

אביבים! חמישה

מרגלים רם

בסלעים. יוחפות

לירושלים מקלות

מרקעים. בגופים

להלוך ורך טוב

 טרשים. שני על

 לררוך כה וקשה

קרושים. פרחים על

 שמם של בעיר מכיכרותיה אחת קראה רעננה עיריית

רעננה". "ילדי של

רמת־יאיר
 דן, וגוש תל־אביב באזור לח״י של המרכזי הבסיס

 ,1948 מרס בחודש שהוקם מונים, שייח׳ הערבי בכפר
 יאיר. של שמו על נקרא המחנה המדינה. הכרזת לפני
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 מזורזים קורסים בו ונערכו צבאיות ליחידות התארגנות

 הנוער, לבני אימונים מחנה גם בו הוקם נוחים. בתנאים

 של בראשותה ונערות נערים עשרות כמה מנו אשר

 כהן בן־ציון היו המדריכים בין )עדית(. קוטליצקי רות

 מונים; בשייח׳ בסיס מקיים שלח״י ידעתי הצבא. של

 הפעמים באחת זה. במקום חיפושים נערכו וגם

 להסתלק מהם תבעתי לח״י, אנשי אל שהלכתי

בסיס בשביל הכרחי היה זה שמקום מאחר מהמקום,

1948 ברמת־יאיר, נוער מחנה

)מיכה(. כן־דוד וחיה )אהוד( מנדלה פרי )כרוך(,
 רכב לכלי ריכוז כמקום גם נקבע רמת־יאיר מחנה

 דלק. למחסני וכן בריטי, שלל לרוב - לח״י של

 לכוח ונשק ציוד אנשים, של תגבורת נשלחה מהמחנה

בירושלים. לח״י

 כנס ברמת־יאיר התקיים 1948 במאי 29ב־

 ומשם צה״ל, לשורות לח״י של המרוכזת ההצטרפות

בקריית־מאיר. לקלט המגויסים עברו

 לח״י פעילות נמשכה לצה״ל ההצטרפות אחרי גם

 מחנה אבל להתאמן. המשיך הנוער המחנה. בשטח

 עין צרות חשש, רב. זמן להתקיים המשיך לא לח״י

 הביאו היישוב הנהגת מצד רבת־שנים ועוינות

 להחרים במחנה, חיפוש לערוך מזוינים כוחות לשליחת

אנשים. ולעצור ציוד נשק

 הודה ה״הגנה", של המודח הרמ״א גלילי, ישראל

 הביטחון שר כסגן תפקידי "בתוקף כי מכן לאחר

 גרינבוים, הפנים ולשר הממשלה לראש תזכיר כתבתי

 החטיבה בקיום הכרוכות הסכנות כל את חשפתי ובו

 להתקיים יכולה שלא בירושלים, לח״י של המזוינת

 והצעתי ישראל, במדינת שלוחות לה שיהיו מבלי

 באמצעים לאחוז צריך - להתפרק ירצו לא אם לפרקם.

 אני לא - במחנה החיפוש המשך על לצבא. חיוני

הכללי". המטה עשה זה עסקתי.

 "הראל" מחטיבת פלוגה הקיפה 1948 ביולי 6 בליל

 לתוכו. ופרצה ברמת־יאיר לח״י מחנה את הפלמ״ח של

 וכן נוער, בני רובם - איש כארבעים נמצאו במחנה

 חמישה־עשר מזויפים. ומסמכים מכוניות משדר, נשק,

נאסרו. אנשים

 לאחר לא־חוקי, כארגון לח״י הכרזת עם

 "רמת־יאיר", הנוער מחנה חוסל בברנדוט, ההתנקשות

 נעצרו האנשים מן חלק הבסיס. את פינו לח״י ואנשי

המחנה. באזור שהוקם הצבאי הכלא בבית והוחזקו

רפיוז

 סמוך הבריטי השלטון על־ידי שהוקם מעצר מחנה

 כתוצאה ,1946 ביולי הארץ בדרום רפיח הערבית לעיר

 מנהיגי וצמרת ה״הגנה" אנשי של הרבים מהמעצרים

 עד עצירים אלפי הוחזקו זה במחנה העברי. היישוב

 של פירוקה לאחר ושוחררו ,1946 ספטמבר חודש

 של הפעולה שיתוף והתחדשות העברי" המרי "תנועת

 חברי נגד הבריטים עם היהודית והסוכנות ה״הגנה"
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ש
?( - 1891) ג׳ון סר שאו

 בארץ. הבריטי השלטון של האדמיניסטרציה מראשי

 ומזכיר הראשי למזכיר עוזר שימש 1940-1935 בשנים

 בארץ־ הבריטי המנדט ממשלת של בפועל ראשי

 וכיהן הראשי למזכיר התמנה 1943 בשנת ישראל.

 שתיים מספר הפקיד בתור .1946 עד זה בתפקיד

של העוינת האנטי־ציונית המדיניות את ביצע במנהל

 העליון הנציב של פניו את מקבל )מימין( שאו ג׳ון סר
לארץ־ישראל בבואו קנינגהם אלן סר

 קרבנות של הרב למספר האחראי היה שאו בריטניה.

 על־ פיצוצו בעת דוד" "המלך מלון בבניין אזרחיים

 שניתנו המוקדמות לאזהרות שעה לא כאשר אצ״ל, ידי

 סיפרו ניצולים הבניין. את לפנות הוראה לתת וסירב

 הבניין את מיקש שאצ״ל לו והודיעו באו שכאשר

 לתת כדי כאן נמצא "אני שאו אמר לפנותו, והורה

 אולם פקודות"; מהם לקבל כדי ולא ליהודים פקודות

כלשהו. בתירוץ מיד, הבניין את עזב עצמו הוא

מלחמה שבו"

 בארגוני הכיר לא בארץ־ישראל הבריטי השלטון

 למען הלוחמים כפרטיזנים מחתרת, כצבא המחתרות

 לשליט, לו, נוח היה הזר. השליט מידי עצמאותם השגת

 ושודדים, רוצחים בכנופיות המחתרות את לתאר

לעמם. נזק המביאים מצפון נטולי טרוריסטים

 כפושע צבאי לדין הועמד שנתפס מחתרת לוחם

 לשנות הבריטי השלטון של הדין בבית ונידון ורוצח,

למוות. או רבות מאסר

 כפרו למשפט והובאו שנתפסו ישראל חירות לוחמי

 של יחס דרשו הם אותם. לשפוט הדין בית של בזכותו

 הבין־לאומי, המלחמה במשפט הנהוג מלחמה, שבויי

 לוחמי אל אחרים עמים של ויחס העובדות פי ועל

השנייה. מלחמת־העולם בעת ופרטיזנים חופש

 קווי מאחורי הפועלים צנחנים כי טענו לח״י אנשי

 הפרטיזנים למרגלים; עוד נחשבים אינם הגרמני האויב

 על־ידי גם לוחם כצד הוכרו ביוגוסלביה טיטו של

 כי ואף סדירה חזית קיימת הייתה שם כי אף הגרמנים,

 הגולה; היוגוסלבית הממשלה דעת על פעלו לא

 כוחות כי הכריזה באלג׳יר הזמנית הצרפתית הממשלה

 של אינטגרלי חלק מהווים בצרפת המזוינים המחתרת

 הכללים פי על כלפיהם לנהוג ויש הצרפתי, הצבא

 ומנהגים למשפטים ביחס האג" ב״אמנת שנקבעו

 אסור כי נקבע - לח״י טען - האג באמנת במלחמה.

 ממנו להוציא ואסור מלחמה שבוי לדין להעמיד

 על שהיא צורה בכל להענישו אסור בכוח, הודעות

 במחנה להחזיקו יש אלא הלאומית, חובתו מילוי

 מחתרת לוחם כי הודיע לח״י המלחמה. גמר עד שבויים

 היוגוסלבי הפרטיזן מן פחות לא חייל הוא עברי
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 פחות. לא מוצדקת לוחם כבצד העברית במחתרת

 על־ידי נתקבלו לא לח״י של שהדרישות מובן

 מסווה מאחורי להסתתר המשיך אשר הזר, השלטון

 הוסיפו הבריטים לתועלתו. עצמו הוא שקבע ה״חוק"

 דינם את וגזרו שבויים, מחתרות לוחמי לדין להעמיד

 לחיסול סמוך עד לגרדום והעלום רבות מאסר לשנות

בארץ. שלטונם

השבועה
 נוסחים שלושה התפרסמו לח״י של המחתרת בספרות

 הרעיונית ההתגבשות שלבי את המבטאים שבועה, של

התנועה: של

 חנוך על־ידי שחובר שבועה נוסח קלעי: ׳עבזעת א.
 ופורסם )לח״י(, בישראל אצ״ל מפקדת חבר קלעי,

 בחשון "במחתרת", לח״י ביטאון של ב׳ בגיליון

 הפילוג לאחר קצר זמן (,1940 )אוקטובר תש״א
המלא: הנוסח להלן באצ״ל.

 אקדיש חיי כל כי / שבועה אני היום / המפקד

/ למכורה

/ אכאב. עמי כאב רק כי

 / האם, לתחנוני האב, למוסר / האוזן אאטום כי

/ ואקיים

 כחוני כי / לקרב נפשי המערים מפקדי של / צו כל

המעגל

 / לנשק. אחי / בחוג ואסתגר / אעוג סביב עוגה

 / סוד. כל אנצור / ובכבוד בהדר כי

 מלבד / חשק כל / אדע ולא חמדה / אדע לא כי

/ ניצחון. וחשק / המלחמה״ ״חמדת

 תוך / חלל לנפול / נכון תמיד תמיד, אהיה כי

 בזרוע / מעפל־כיבוש תוך / נקמה, של / מעלל

/ רמה. ויד נטויה

 / דמי / אטיף לא אם / אל לי / יוסיף וכה יתן וכה

יגאל. עד / עמי בעד

 שהשתרשה הצבאית המסורת את ביטאה קלעי שבועת

 למפקדים לציית התחייבות בה שיש שבועה באצ״ל,

בקרב. ולמות ללחום הקרבה ומוכנות

 של עטו מפרי "השבועה" בשם שיר ׳עבזעתיאיד: כ.

 (,1934) בתרצ״ד עוד שנכתב )יאיר(, שטרן אברהם
 "במחתרת" הביטאון של ה׳ בגיליון והתפרסם

(.1941 )פברואר תש״א בשבט

השבועה
 אמונים שבועת נשבע הריני

לחירות. לעם, למולדת,

החיים, מצפון להקריב נשבע

ולמות. ללחום, לציית,

 לנטש, לא לבגיד, לא ולצפיר, לשוב לא

וחזית. צינוק במחתרת,

 הקדוש משמר על לעמד חיי כל

בעתיד. האמה לחיי

 להגן; ישראל אדמת על בדמי

ישראל; חיי על - בחיי

 יתן, כה בגויים לקדש ושמו

שומר־ישראל. לי יוסיף כה

באחיי, אבגד אם העתים ובצוק

 בריתי, ואפר אשכח אם

 בחיי, אהי נא חי כמת כמצרע,

במותי! אהי נא וארור

 אמונים שבועת נשבע והריני

לחירות! לעם למולדת,

 החיים, המצפון, להקריב נשבע

ולמות! וללחם, לציית,

 קודם שנים כשש שנכתבה אף על יאיר, בשבועת

 של המהפכני המוטיב בולט קלעי, לשבועת

 העם למען בכפו נפשו את השם העברי המורד

והמולדת.

 נוסף שבועה נוסח דא(:4) יליךמזד נתן •עבזעת ג.

 ילין־מור נתן הוא מחברו בתש״ה. שהתפרסם
 השבועה את שכתב לח״י, מרכז חבר )גרא(,

 ממשבר יציאתו לאחר לח״י של התחזקותו בתקופת

 עד המלחמה לקראת וההליכה והרדיפות הבדידות

 מבטאה ילין־מור של שבועתו הזר. בשלטון חרמה

 הקונקרטית המלחמה את מילים ושגב פאתוס ללא

 המקריבים המחתרת לוחמי סבל ואת העכשווית,

 לגרדום ובעלייה הסוהר בבתי בקרב, חייהם את
 לח״י בכתבי התפרסם השבועה של המלא )הנוסח

ב׳(.

השחורה" "השבת
 שבוצעו ומעצרים רחב־היקף חיפושים למבצע כינוי

 בשבת ארץ־ישראל ברחבי הבריטי השלטון על־ידי

 (.Agatha Operation) שלאחריה ובימים 1946 ביוני 29
 של המבצעים גדול נערך 1946 ביוני 17/16 בליל

 לח״י תקף שאחריו בלילה הגשרים". "ליל - הפלמ״דו
 חמישה חטף אצ״ל בחיפה, הרכבת של המלאכה בתי את

 ווג׳ווד" "יאשיהו המעפילים ואניית בריטים, קצינים

 במסגרת בוצעו הפעולות הארץ. חופי מול נתפסה

J/J ביד להגיב החליטו הבריטים העברי". המרי "תנועת



 שבעה־עשר פתחו 1946 ביוני 29 שבת ליום אור קשה.

 היה "אגתה" שמבצע "ברודסייד", במבצע חיילים אלף

 הארץ גבולות רבה. ביסודיות שתוכנן מבצע ממנו, חלק

 עוצר. והוכרז הארץ חלקי בכל נותקו הטלפון קווי נסגרו.

 בלתי נשק תפיסת היו הבריטי הצבא של משימותיו

 וחברי ה״הגנח" מפקדי היישוב, מנהיגי ומאסר חוקי

 קטנים יישובים ושניים ארבעים על פשט הצבא פלמ״ח.

והאלימות. הטרור את לעקור כדי בערים, מוסדות ועל

 ניתן ישראל" "קול של השידור בתחנת אמנם

 כדי הבריטים, של לכוונתם ה״הגנה" על־ידי פרסום

 צבא כוחות פשטו כן פי על אף המבצע; את למנוע

 והחרימו היהודית הסוכנות בנייני על בירושלים

 של קשר על שהצביעו מסמכים בתוכם רבים, מסמכים

 אצ״ל ה״הגנה", בין וההסכם המרי, תנועת עם הסוכנות

היהודית. הסוכנות הנהלת חברי נעצרו ולח״י.

 כאלפיים ונעצרו אלימים, חיפושים נעשו ביישובים

 המעצר למחנות למעצר ונלקחו יהודים מאות ושבע

 אנשים נעצרו בקיבוצים גם ורפיח. לטרון עתלית,

 הפלמ״ח. חברי כרטסת נמצאה מזרע בקיבוץ רבים.

 בקיבוץ הבריטים נחלו ביותר הגדולה ההצלחה את

 פוזרו פסיבית בצורה שהתנגדו הקיבוץ אנשי יגור:

 אבן כל הפך הצבא במכלאות. והושמו מדמיע בגז

 מחסן נמצא חיפושים שבוע בתוך נשק. אחר בחיפוש

 מרגמות, מאה רובים, מאות משלוש יותר ובו גדול נשק

 אלפים חמשת כדורים, אלף מאות מארבע יותר

 ובתל- בעין־חרוד אקדחים. ושמונה ושבעים רימונים

אנשים. שלושה והרגו באש הבריטים פתחו יוסף

 יצחק שרת, משח היו שנעצרו היישוב מנהיגי בין
 עובד קריניצי, אברהם רמז, דוד יוסף, דב גרינבוים,
לפריס. לחמוק הצליח סנה משח ועוד. בן־עמי

 בין חזיתית להסלמה גרמה השחורה" "השבת

 ה״הגנה" מפקדת הבריטי. השלטון לבין היהודי היישוב

 על הפלמ״ח פשיטת פעולות: בשלוש להגיב החליטה

 דוד" "המלך במלון פיצוץ בבת־ים, צבאי מחנה

 דוד" "האחים בניין ופיצוץ אצ״ל, על־ידי בירושלים

לח״י. על־ידי בירושלים

 ולחצם השחורה" "השבת אירועי דבר, של בסופו

 והנהלת ויצמן חיים פרום׳ על הבריטיים שלטונות של

 וה״הגנה" הלאומיים למוסדות גרמו היהודית הסוכנות

 המזוין המאבק את להפסיק המרי", "תנועת את לפרק

 ארגוני פעולות כלפי ההתנגדות לדרך ולשוב בבריטים

המחתרת.

(1952-1890) יצחק שדה
 הראשון. ומפקדו הפלמ״ח מייסד ה״הגנה", מראשי

 במלחמת־העולם פולין. יליד בצה״ל. 8 חטיבה מפקד

 ולאחר הרוסי, בצבא בהצטיינות שירת הראשונה

 למד האדום. בצבא פלוגה מפקד היה המהפכה

 היה בהיאבקות. והצטיין בספורט עסק באוניברסיטה.

 בשנת ה״חלוץ". בארגון לו וסייע לטרומפלדור קרוב

 העבודה". "גדוד ממייסדי והיה ארצה עלה 1920

ב״הגנה". פעיל היה בארץ דרכו מתחילת

 והביא הטקטית בתפיסתו חדשן היה שדה

 ממקימי הגדר. מן יציאה תוך "יזומות" לפעולות

 1941 משנת פיקד שעליו והפלמ״ח, הפו״מ הפו״ש,
 בפי נקרא דיין. ומשח אלון יגאל חניכיו בין .1945 עד

 לדור למופת היו ומנהיגותו אישיותו "הזקן". כל

 המפקדה חבר היה 1945 משנת צה״ל. של המפקדים

 והביצוע התכנון מאחורי ועמד ה״הגנה" של הארצית

 נגד העברי" המרי ו״תנועת הפלמ״ח פעולות של

 הרמטכ״ל שימש 1947-1945 בשנים הבריטי. השלטון

 משמר־ הגנת על פיקד העצמאות במלחמת בפועל.

 הראשונה המשוריינת החטיבה - 8 חטיבה על העמק,

 ובמבצע "חורב" במבצע "דני", במבצע - בצה״ל

אלוף. בדרגת "עין",

 הערכה לו והייתה אקטיביסט היה שדה יצחק

 הפלמ״ח ארגון בעת עוד וללוחמיה. ללח״י עמוקה

 לח״י, כלפי והרדיפות השנאה אף על ,1941 בשנת

 את לצרף לו והציע )יאיר( שטרן אברהם עם נפגש

 לו והודיע סירב יאיר אך המתארגנת. ליחידתו לוחמיו

 נשקן דגלן, על עבריות ליחידות רק נתגייס "אנו כי

ללח״י"(. פנייתו - יצחק ״שדה ערך )ראה ומפקדיהן״
 של הקמתה שדה ליצחק אושרה 1948 במאי 26ב־

 שמאות לו כשנודע .8 חטיבה ופשיטה, שריון חטיבת

 ביקש במרוכז, לצה״ל להצטרף עומדים לח״י אנשי

 התנהל לחטיבתו. אותם להעביר הביטחון ממשרד

 לצרף הוסכם ובסופו הצדדים, נציגי בין ומתן משא

שדה. יצחק של לחטיבתו לח״י אנשי את

 הערכה יחסי שררו לח״י אנשי לבין שדה בין

 של ובכיבושיה בקרבותיה שחושלו הדדיים, וידידות

החטיבה.

ללח"׳ פנייתו - יצחק שדה

 "ההגנה" ממפקדי אחד שדה, יצחק ביקש 1941 בשנת
 שטרן אברהם עם להיפגש חפלמ״ח, ומייסד הבכירים

 ההחלטה על ליאיר סיפר שדה לח״י. מפקד )יאיר(

 להלום שתפקידן מיוחדות, מחץ פלוגות להקים

 וכן ארץ־ישראל של לשטחה יחדרו אם בגרמנים

 היהודים. לעזרת לבוא כדי אחרות בחזיתות לפעול

 תוקם - הפלמ״ח - החדשה החטיבה כי הודה הוא

 ובהדרכתם. אתם פעולה בשיתוף הבריטים, בעזרת
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 בהם ויש צבאיות לפעולות ששים שהם שידוע היות

היטב. מאומנים אנשים

 שאין לשדה הסביר הוא ההצעה. את דחה יאיר

 למלחמה בהכנות אנשיו עיני את לאחז מתכוון הוא

 יזכה לא ומקווה, מאמין שהוא כפי אשר, אויב נגד

 הגיוס הקיים. באויב המלחמה את ולהפסיק הנה, להגיע

 רק הבריטי לצבא הגיוס מן בעיניו נבדל לפלמ״ח

 לצבא המגויסים שהצעירים בעוד אחת: בנקודה

 חברי יישארו רחוקות, בחזיתות להילחם נשלחים

 אמנם זו העיקרית. לחזית מרותקים בארץ, הפלמ״ח

 אין העיקר, לגבי מכרעת. לא אך מאוד, חשובה נקודה

 מתנדבים עבריים שצעירים הוא והעיקר ביניהם. הבדל

 שום ממנו לקבל בלי הזר, השלטון עם פעולה לשיתוף

העברית. והמדינה ארץ־ישראל של לעתידה הבטחה

 חבלה ניסיון - "שוויון"

בריטית מלחמה באניית

 נגד בריטיות מלחמה אניות פעלו 1947-1946 בשנים

 המעפילים ובהבאת המעפילים אניות בגילוי ההעפלה,

 אלה אניות עגנו כלל בדרך בקפריסין. הסגר למחנות

 לחבל החליט לח״י באלכסנדריה. הבריטי הצבאי בנמל

 העובדה שימשה החבלה לתכנון כבסיס מהן. באחת

 נוסעים היו הבריטי בצי ששירתו יהודים שחיילים

 לכן מלחמה. באניות לחיפה מאלכסנדריה לחופשתם

 לאחת תופת מכונת הכנסת של האפשרות הועלתה

 לחופשתו שייסע הצי מחיילי אחד על־ידי אלה מאניות

 אליאב יעקב בחר 1946 באפריל בארץ־ישראל.
 פרטוש, בפטר במצרים, הפעולות על האחראי )אביאל(,

 לאחר הפעולה. את לבצע הבריטי, בצי וחייל לח״י איש

 שהתפרסמה "שוורון", המשחתת של תרשים שהושג

 פטר הודרך התיכון, בים מעפילים ספינות בציד

 שבו שלו, ה״קיטבג" בתוך תופת מכונת בהתקנת

 )חנ״ם( מרסק נפץ חומר קילוגרם עשרים הוטמנו

 האנייה של הנשק מחסן ליד להתפוצץ שתוכנן

 בביצוע פטר שיתף המזל לרוע אותה. ולהטביע

 בשעת אותו לאבטח היה אמור אשר חבר, התכנית

 מקציני אחד של חשדו את עורר זה חבר המטען. הנחת

 כוונותיו את וגילה נשבר הוא לחקירה. ונלקח האנייה,

 בית לפני הועמד נעצר, פטר באנייה. לחבל פטר של

מאסר. שנות לשש ונידון בחיפה, הצבאי הדין

 "שוורון". המשחתת את לפוצץ הניסיון נכשל כך

 באירופה, לח״י על־ידי נעשה לפוצצה נוסף ניסיון

 של לביקור בבלגיה אוסטנד לנמל באה כשהמשחתת

 מאסרם בשל נכשל הנוסף הניסיון כוח. והפגנת נימוס

 אתם נשאו כאשר בבלגיה, קנוט ובטי אליאב יעקב של

המשחתת. פיצוץ למטרת הנפץ חומר את

גרדום עולה - מרדכי שוורץ
 הבריטים. על־ידי לגרדום שהועלה השני המלכות הרוג

 שנתיים .1933 בשנת ארצה עלה צ׳כוסלובקיה. יליד

היה כי העידו ומפקדיו ל״הגנח", התגייס מכן לאחר

שוורץ מרדכי

 התגייס (1936) תרצ״ו בשנת חם. לב ובעל אמיץ איש

 והתכונן בעתלית שירת הוא המנדט. משטרת לשורות

בישראל. בית ולהקים חברתו את לאישה לשאת

 קנאי. קיצוני לאומן ערבי, היה לאוהל שותפו

 לבקרים, חדשות יהודים נרצחו עת ההיא, בתקופה

 כך. על שמחתו את להביע הערבי השוטר הרבה

 יום והתעצמו. רבו לאומי רקע על ביניהם החיכוכים

 וכן קרובים, חברים שני רצח על לשוורץ נודע אחד

 והערבי נוספים, יהודים שני רצח על ידיעות הגיעו

 ,1937 ביולי 2ב־ מצהלותיו. את השמיע - כדרכו
 הערבי בשוטר שוורץ ירה נפש, עד מים כשהגיעו

 הלאומיים המוסדות למשפט. הועמד שוורץ והרגו.

 הדין גזר הועיל: ללא אך עורכי־דין, להגנתו העמידו

 אמר הדין גזר שהושמע לאחר בתלייה. מוות היה

 עדי אלוהים שעשיתי, מה על מצטער "אינני שוורץ:

למות". ראוי הזה הערבי היה כמה עד

 בתוהו. עלו הדין גזר את להמתיק המאמצים כל

 שוורץ הועלה (16.8.1938) תרצ״ח באב י״ט ביום

 על ישראל" "שמע כשקריאת עבו, בכלא לגרדום

שפתיו.

"השומר"
 העלייה בתקופת בארץ־ישראל יהודי שומרים ארגון

 מהתנועות שהושפעו חלוצים הארגון, מקימי השנייה.

 שם, עצמית להגנה גופים והקימו ברוסיה המהפכניות

 להגנת בארץ, גם שמירה בארגון בצורך שוכנעו

 והשודדים הפורעים נגד המתיישבים האיכרים

הערבים.

 בן־ יצחק ביניהם חברים, שבעה יסדו 1907 בשנת
 "בר ארגון את שוחט, וישראל זייד אלכסנדר צבי,

העברי ביישוב והשמירה העבודה לכיבוש גיורא",



"השומר" אנשי

 כסיסמת צבאית. במתכונת שיתופיים יישובים ולהקמת

 "הבריונים": כתן, יעקב של משירו פסוק נבחר הארגון

 ארגון !״. תקום יהודה ואש בדם נפלה, יהודה ואש ״בדם

 השמירה לכיבוש פעל חשאי, ארגון שהיה גיורא", "בר

הערבים. השומרים מידי

 חוות על השמירה קבלת הייתה הראשונה הצלחתם

 עם )כפר־תבור(. במסחה כך ואחר )אילניה(, סג׳רה

 תחומי והרחבת העברי השומר של בחשיבותו ההכרה

 וגלוי מוכר שומרים ארגון להקים הזמן הגיע השמירה,

היהודיות. המושבות בכל השמירה לכיבוש שיחתור

 1909 באפריל 12ב־ נוסדה ״השומר״ הסתדרות
 שוחט, ישראל הארגון בראש עמד תחילה בכפר־תבור.

 שנים שלוש תוך מדיניות. מטרות גם לעצמו הציב אשר

 בבית־דגן ביבנאל, השמירה על "השומר" השתלט

 ובמנחמיה. לציון בראשון ברחובות, בחדרה, ובמצפה,

 ההגנה רוח את היהודי ביישוב להחדיר שאף "השומר"

 הארגון חברי עצמאי. מגן כוח לארגון ולהפוך העצמית

מעטים. היו

 על חבריו מספר עלה לא שלו השיא בתקופת גם

 בנשק צוידו הם השכירים. זה ובכלל מאות, שלוש

ובסוסים. חדיש

 אנשי בין דעות חילוקי נתגלעו הזמן במרוצת

 והאיכרים. הצעיר" "הפועל אנשי לבין "השומר"

 מושבות של השמירה לנטישת הביאו הדעות חילוקי

בגליל. שוב ולריכוזה וחדרה הדרום

 ביקשו הראשונה מלחמת־העולם פרוץ עם

 מאנשי הנשק את לפרוק התורכיים השלטונות

 שוחט וישראל מניח למחתרת. ירדו ואלה "השומר",

 גילוי עם נחלשה. הארגון מסגרת לתורכיה. הוגלו

 לחסלו, וביקש ממנו הסתייג ש״השומר" ניל״י, ארגון

 הפרו־ נטייתו למרות היהודי. היישוב על רדיפות באו

 על־ידי "השומר" מחברי כמה נאסרו תורכית,

 הכיבוש תחילת עם ועונו. התורכיים השלטונות

 ההתנדבות בארגון חלק הארגון חברי נטלו הבריטי

העברי. לגדוד

 הארגון. את לשקם מאמצים נעשו המלחמה אחרי

 בן־ דוד גולומב, אליהו ביניהם היישוב, מפעילי רבים
 לארגון שהצטרפו טבנקין, ויצחק בצנלסון כדל גוריון,

 רחב לגוף הארגון את להפוך יש כי גרסו "השומר",

 הנבחרים מהמוסדות ומרותו כוחו את שישאב ועממי,

 הוותיקים לדעת בניגוד זאת - היישוב של

 שומרים מסדר על לשמור שביקשו האליטיסטים,

ועצמאי. מצומצם

 בתל־עדש 1920 בקיץ שנתכנסה הארגון במועצת

 הוותיקים החדשים. לבין הוותיקים בין מר ויכוח ניטש

לוועידת הועברה ההכרעה וטבנקין. גולומב על גברו 318



 עצמה על נטלה שבה בכנרת, העבודה" "אחדות

 את והקימה היישוב לביטחון האחריות את המפלגה

 באופן להתקיים "השומר" חדל בכך ה״חגנה". ארגון

רשמי.

תקרית - מועדון הצעיר״, "השומר
 הצעיר" "השומר חברי לבין לח״י אנשי בין תקרית

 בתל־אביב, 21 מצדה ברחוב הצעיר״ ״השומר במועדון

.1944 במרס 3ב־
 ז׳ק זליג יאיר, של להירצחם שנתיים במלאות

 לח"י הוציא תש״ד, שבט חודש לקראת אמפר, ואכרהם

 - לח״י אנשי שלושה של חוליה לזכרם. חוברות שתי

 ויחזקאל )אמנון( גינוסר פנחס )ארזיה(, תור בן נחמיה

בצפון החוברות את להפיץ נשלחה - )ארן( אורינגל

ת ע ד ־ > ו ל > ג
 תש״ד שבט כי״ח כת״א, הצעיר" "השוטר במועדון המעציב המקרה לרגלי

 הדברים את העברי הציבור לידיעת מוסרים אנו נגדנו, שפורסמו ההסתה וכרוזי
:דלקמן

כארץ. הבריטי• השלטון נגד ורק אך מכוונת מלחמתנו א.
 בחוברות השקפותינו את מפיצים אנו העברי והנוער הציבור בקרב ב.

הסברה.
 לשם שבאו אנשינו על הצעיר" "השומר אנשי התנפלו הנידון במקרה ג.

השלטונות. לידי ולהסגירם לתפשם וניסו חוברות הפצת
 שמצבם לאחר באויר כיריד. אלא בנשק, אנשינו השתמשו לא זאת למרוח ד.

 האקדח על מכה בגלל נפלט השוה״צ חבר את שפצע הכדור הוחמר.
המתקיפים. אחד מצד

 להפיץ שבאו אנשים על השוח״צ אנשי של להתנפלותם הצדקה כל אין ה.
תוקפניות. כוונות כל בלי רעיונות

 העלולה הסתה אחרי שולל הפעם ילך לא העברי הציבור כי אנו בטוחים
 "רמת־ כולנו. נגד הזדוניות תכניותיו בהגשמת זו בשעה הבריטי לשלטון לסייע רק

 עם שיתוף־פעולה מוביל לאן — ולקח אזהרה ישמשו הנשק ומשפטי הכובש״
מק־מייכל. משטרת

 אולם החיצוני, האוייב נגד ורק אך מיועד נשקנו ומדגישים: חוזרים אנו
 לידי והסגרה עינויים חטיפה, של נסיון כל בפני ובהחלטיות בעוז להתגונן נדע

הבריטית. הבולשת
 ישראל. חרות מלחמת קודש, מלחמת — מלחמתנו

!אחים למלחמת ידך את תתן אל !עברי נוער
!העברית החרות למלחמת הם קודש — וזרועך כוחך

ישראל חרות לוחמי

 "השומר למועדון השלושה הגיעו בדרכם תל־אביב.

 תלמידים נוער, בני של גדול ריכוז בו שהיה הצעיר",

 "השומר חברי כי בחשבון הביאו לא המפיצים ברובם.

 הם וכי המחתרת, נגד ביותר המוסתים הם הצעיר"

 לעניין נזק המביא "טרוריסטי" ארגון רק לא בה רואים

 הצליחו מנהיגיהם מעמדי. אויב גם אלא הלאומי,

 שרת כלי הוא לח״י כי לאמת, בניגוד אותם, לשכנע

בארץ־ישראל. היהודית הבורגנות בידי

 ויכוח אתם לנהל נכונים היו החוברת מפיצי

 חברי כי לעצמם תיארו לא הם טעותם. על ולהעמידם

 אנטי־ מליצות על המתחנכת נוער תנועת

 ולהודיע במועדון אותם לכלוא ינסו אימפריאליסטית

 ארזיה שלף ברירה בלית הבריטית. למשטרה כך על

 מאנשי אחד באוויר. אזהרה אות וירה אקדחו את

 האקדח. את מידו להוציא וביקש עליו התנפל המועדון

 נפלט ומלועו נפל, לא זה אך ובמקל, באקדח היכה הוא

 הפצוע גרונר. יאיר המדריכים, אחד את ופצע כדור

 את הנצורים פרצו המהומה בעת חולים. לבית נלקח

המקום. מן והסתלקו עליהם הצרים חומת

 מנשבות החלו שוב במהרה. נפוץ התקרית דבר

 ההסתה שתשוב חשש היה ביישוב. רעות רוחות

 הופיעו בעיתונות תש״ב. מימי לח״י אנשי נגד הפרועה

 על לחץ הפעיל הצעיר" "השומר שטנה. מאמרי

 לח״י המחתרת. נגד קודש למלחמת שתצא ח״חגנח",

 והזהיר לאשורן, העובדות את והסביר דעת גילוי פרסם

חריפה. תגובה תבוא באנשיו פגיעה כל שעל

 ראשי יזמו הפנימי במצב התדרדרות למנוע כדי

 ה״הגנה", ראש גולומב, אליהו עם פגישה לח״י

 את להפיץ המשיכו לח״י אנשי יושבה: והמחלוקת

 חמושים להיכנס מבלי אך מקום, בכל ההסברה חוברות

המאורגן". "היישוב של הנוער תנועות למועדוני

 ילין־ נתן עם גולומב של פגישה מאותה כתוצאה

ה״הגנה". לבין לח״י בין קבוע קשר הוקם מור

(1942-1907) )יאיר( אברהם שטרן
 שלחמה )לח״י( ישראל חירות לוחמי תנועת מחולל

 -1940 בשנים בארץ־ישראל הבריטי הזר בשלטון
 נולד "יאיר"( המחתרתי )שכינויו שטרן אברהם .1948

 גבול עיר בסובלאק, (23.12.1907) תרס״ח בטבת בי״ח

 לאה הוריו, בית בליטא. הגובלת פולין, בצפון־מזרח

 מזיגה בו ששלטה חילוני, יהודי בית היה שטרן, ומרדכי

 עם והמשכילה ה״מתנגדת" ליטא יהדות מסורת של

 והאם שיניים רופא היה האב הרוסיות. והתרבות הלשון

מיילדת.

 נעוריו ובימי בילדותו היסטוריים אירועים שלושה

 אישיותו על בעתיד, דרכו על חותמם את שטבעו הם

 התמוטטותן הראשונה; מלחמת־העולם השקפותיו: ועל

 אומות של ולעצמאות לתחייה והתנערותן ממלכות של

ברוסיה. 1917 )נובמבר( אוקטובר ומהפכת מדוכאות;

 נכבשה כאשר הראשונה, מלחמת־העולם פרוץ עם

 ילדיה, שני עם האם נמלטה הגרמנים, בידי העיר

 המשיכה ומשם בווילקומיר, אביה לבית ודוד, אברהם

 מנותקת ונותרה רוסיה, לתוך אחותה משפחת עם

המלחמה. שנות במשך מבעלה

 השכלה היה אברהם בחינוך שהתוותה החינוכי הקו

 התמורות של ההיתוך בכור עוצבה השכלתו ולימודים.

 בתקופה שהתרחשו הגדולות והתרבותיות המהפכניות

 בגימנסיה כך ואחר פרטי באופן תחילה למד הוא זו.

 תום לאחר עברית. גם למד בבד בד בסרנסק. הרוסית

 וסיים נוספות שנים שלוש אברהם שם נשאר המלחמה

 של רחבה השכלה ספג כאן בפטרוגרד. לימודיו את

319ומוסיקה. תיאטרון ספרות, אמנות, תרבות,
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 מכינוייו(, )אחד הרמוני אברהם שם על יאיר, של זיהוי תעודת
.8 ב׳ מזרחי ברחוב בדירה שנמצאה

 הוריו לבית חזר 1921 בשנת

 של בגימנסיה ללמוד והמשיך

 השכלתו את רכש כאן סובלאק.

 1926 בשנת וספרות. תנ״ך העברית,
 את להמשיך כדי לארץ־ישראל הגיע

 העברית" ב״גימנסיה לימודיו

 תעודת שקיבל אחרי בירושלים.

 באוניברסיטה ללמוד החל בגרות

 שירה חדשה, עברית ספרות העברית

 של היסטוריה הביניים, מימי עברית

 קנה כאן עתיקה. ויוונית ורומא יוון

 העברית בתרבות רחבה השכלה לו

 היו אלה הקלאסי. העולם ובתרבות

 ודרכו השקפותיו עיצוב שנות גם

 פגש כאן ישראל. חירות על במערכה

 בורשטיין, לבית רוני נפשו אהובת את

 בנו לאם והייתה לאישה נשא שאותה

הירצחו. אחרי שנולד יאיר,

 הסטודנטים באגודת הפוליטית פעולתו ראשית

 ורק "אך הנאמנות הודגשה שבתקנונה "חולדה",

 במהלך המתחדשת". במדינה העברית האומה לתחיית

 "הארגון מפקד לימים רזיאל, דוד את הכיר פעילותו
אמיצה. ידידות נקשרה השניים ובין לאומי", הצבאי

 במעורבותו דרכים פרשת היוו תרפ״ט מאורעות

 הצטרפו רזיאל ודוד הוא אברהם. של הפוליטית

 אברהם של בהנהגתו בירושלים בה ופעלו ל״הגנד!"
 1931 בשנת מה״הגנה״ תהומי פרישת עם תהומי.
 או הלאומית" "ההגנה ב׳", )"ארגון ב׳" "הגנה וייסוד
 בארץ־ישראל"(, הלאומי הצבאי "הארגון המלא בשמו

 החדש. הארגון אל רזיאל ודוד אברהם הצטרפו

 בקבוצת הבולטים מן אברהם היה ב׳" ב״ארגון

 הם בה. והפעילים האוניברסיטה מתלמידי הצעירים

 מחתרת, של דפוסים בגיבוש רעיוניים, בבירורים עסקו

 סיים 1932 בשנת מחתרתי. ביטאון ובהוצאת באימונים

 "חיילים השיר את חיבר ואז סגנים קורס אברהם
 לח״י. להמנון ולימים אצ״ל להמנון שהפך אלמונים",

 ספרה )ראה שיריו. רוב את כתב 1934-1932 בשנים
 הסקסופון", שר בשבילנו "לא גינוסר יאירה של

יאיר".( ב״הוצאת

 זכה בהצטיינות, לימודיו סיום אחר ,1933 בשנת
 את להשלים כדי שבאיטליה לפירנצה ונסע במלגה

 על־ידי הופסקה עבודתו שלו. הדוקטורט עבודת

 נשק. להשגת שליחות עליו הטיל אשר תהומי, אברהם

 לו הצפויה המזהירה האקדמית הקריירה את נטש הוא

השליחות. את למלא לפולין ונסע

 המאורעות בארץ־ישראל פרצו 1936 בשנת

 באפריל )אצ״ל(, ב׳" ב״הגנה הפילוג חל ובעקבותיהם

 ודוד אברהם ל״הגנה". חזרו ותומכיו תהומי .1937

 לרעיון הנאמנות את העדיף אברהם אצ״ל. עם נשארו

 כינונו מראשית תהומי. עם האישית חברותו על ולדרך

 מפקדה, כחבר אברהם בו פעל אצ״ל של המחודש

 עסק לחו״ל. הארגון ושליח המדיני הקו מתווה מדריך,

ועוד. לגאלית בלתי בעלייה נשק, ברכישת

 אברהם, עשה 1939 מאי עד 1938 פברואר במהלך

 קשר הוא אצ״ל. מפקדת כשליח "יאיר", כבר עתה

 בהקמת תמיכתה את והשיג פולין ממשלת עם קשר

 המוני ויציאת הארץ כיבוש לשם יהודי צבאי כוח

 אצ״ל תאי הקים הוא לארץ־ישראל. מפולין יהודים

 עורף ליצירת ופעל אירופה מזרח בארצות חשאיים

אצ״ל. רעיונות למען והסברתי מדיני ציבורי

 40,000 של להכשרתם אימונים תכנית הגה יאיר
 הבריטי. השלטון מידי ויכבשוה לארץ שיעלו צעירים,

 הארגון, למפקדי קורסים נערכו הפולני הצבא בסיוע

 ארצה להישלח הספיק ממנו קטן שחלק רב נשק ונרכש

המלחמה. פרוץ לפני

 מלאה לפעילות ונכנס 1939 במאי לארץ שב יאיר

 אצ״ל. מפקדת עם נאסר המלחמה פרוץ עם בארגון.

 הבולשת עם פעולה לשתף רזיאל של הסכמתו עקב
 ויאיר, המפקדה חברי ידיעת ללא הבריטית, והמשטרה

 על הארגון צמרת בקרב ותסיסה דעות חילוקי נתגלעו

 "הפילוג ערך בהרחבה )ראה הארגון של דרכו המשך
 השנייה מלחמת־העולם פרוץ עם מאצ״ל"(. לח״י של

 הכריטי, השלטון נגד פעולותיו הפסקת על אצ״ל הכריז
.1939 במאי הלבן״ ״הספר פרסום אחרי שהחלו 320



 יאיר קיימת. לעובדה הפילוג היה 1940 באוגוסט

 הצבאי הארגון את והקימו מאצ״ל פרשו וחבריו

 ישראל" חירות "לוחמי לימים בישראל, הלאומי

 עסוקים המחתרת אנשי היו הדרך בראשית )לח״י(.

 מהרה עד דרך. וחיפושי התגבשות רעיוניים, בבירורים

 חברים נטישת מאסרים, עקב למצוקה, נקלעו

 את יאיר ניסח ימים באותם בפעילות. וכישלונות

 המלחמה את שחייב רעיוני מצע — התחייה״ ״עיקרי

עברית. מדינה והקמת הזר בשלטון

 לעזור כדי בעלי־ברית, אחרי דרך חיפושי תוך

 קשר למצוא יאיר ניסה אירופה, יהודי מיליוני בהצלת

 פתרון של להסכם אתם ולהגיע הציר מדינות נציגי עם

 יהודים המוני יציאת באמצעות היהודים בעיית

 פנה נכשלו, אלה שניסיונות לאחר בארץ. וקליטתם

 היה יאיר הזר. בשלטון למלחמתו שאת ביתר יאיר

 אך גרמניה, על בעלות־הברית של בניצחונן משוכנע

 כן אם אלא זה בניצחון ישתתף לא העברי שהעם סבר

 ויאלצו הזר, השלטון נגד הוא, חירותו על יילחם

 לח״י של ההיסטורי התפקיד את הארץ. מן להסתלק

 מלחמה באויב, מתפשרת בלתי במלחמה יאיר ראה

 להקריב מוכנים יהיו עצמו, הוא זה ובכלל כולם, שבה

למענה. ונפשם גופם את

 ונעדרת ציבורי עורף מחוסרת — החדשה המחתרת

 אחרי כישלון נחלה - וארגונית כספית תשתית

 ברובן. נכשלו כספים להחרמת פעולותיה כישלון.

 נהרגו יהודים משטרה קציני מאסרים. רדפו מאסרים

 הבולשת קציני נגד מכוונת שהייתה בהתנקשות

 ראשו על ונפצעו. נהרגו נתפסו, לוחמים הבריטים.

 הבולשת הוגבר. אחריו המרדף פרס. הוכרז יאיר של

 מקלט, לו הוצע חי. יאיר את לתפוס לא אומר גמרה

 את שיפסיק בתנאי אצ״ל, מצד והן ה״הגנה" מצד הן

 התהדקה העניבה לקבלו. סירב יאיר אבל פעילותו;

ומתקרב. ההולך המוות בתחושת חי יאיר צווארו. סביב

 שבו הבית הוקף (12.2.1942) תש״ב בשבט בב״ה

 8 ב׳ מזרחי ברחוב יאיר, של המסתור דירת הייתה
 הבולשת אנשי על־ידי התגלה יאיר בתל־אביב.

בידיו. כבול כשהוא נפש רצחוהו ואלה הבריטית,

 ומותו פועלו תורתו, מת. לא המרד אבל נרצח, יאיר

 הורם אשר הדגל הזר. בכובש המלחמה אש את ליבו

 בקרבות ותלמידיו, חבריו על־ידי נישא יאיר על־ידי

 בכלא האויב, קלגסי שפעת מול מעטים הגרדום. ועל

 "בית בפני ובנכר, במולדת ריכוז במחנות ובצינוק,

 עמדו מקום בכל — המחתרת ובמרתפי הכובש של דין״

 להקרבה ראשונים זקופה, בקומה ישראל חירות לוחמי

 לוחמים של לדורות ולמופת לדוגמה והיו ולסבל,

והמדינה. העם במערכות

הרצח - )יאיר( אברהם שטרן

 הצעירה המחתרת מבחינת היה (1941) תש״ב חורף

 שבמהלכו וצלמוות", "אימה של דמים, חורף לח״י

 כמה ונהרגו ונפצעו רבים פעילים חברים נאסרו

 גם שהביא הדמים מעגל החל בזה מרכזיים. לוחמים

 לח״י, מחולל )יאיר(, שטרן אברהם של לרציחתו

 "שבט חודש באבה. בעודה התנועה את חיסל וכמעט

 בתל־אביב, 8 יעל ברחוב בהתנקשות החל השחור״
 ימים שבוע יהודים. קצינים שני בשוגג נהרגו שבה

 קודם שניצלו בריטים, קצינים אותם פרצו כך אחר

 דיזנגוף ברחוב לדירה ,8 יעל ברחוב מההתנקשות לכן
 קשה ופצעו לוחמים שני רצחו שם כתל־אביב; 30

נוספים. שניים

 והתהדקה. הלכה יאיר של ראשו סביב הטבעת

 ליאיר נמצא שלא לכך הביאה והפחד השנאה אווירת

 ואצ״ל ה״הגנה" ראשו. את להניח יוכל שבו מקום

 פעולותיו. את כליל שיפסיק בתנאי מקלט לו הציעו

 חד־משמעית: הייתה תשובתו תוקף. בכל סירב יאיר

 בידי מרצון עצמם את המסגירים מאלה לא "אני

ומימין". משמאל ומשרתיה רצונה עושי או המשטרה,

 מחפש היה לילה בכל כמעט ונד. לנע הפך יאיר

 התנועה. חברי בדירות ידידים, בבית אחר: לינה מקום

 במקלטים מסתתר היה אחד, אף לסכן רצה משלא

 יאיר הסתתר 1942 בינואר 3מ־ בתל־אביב. עזובים

 סבוראי, ומשה טובה של המסתור בדירת זמני באופן
 אברהם רחוב )כיום בתל־אביב 8 ב׳ מזרחי ברחוב

 פציעתו לאחר גם בדירה להתגורר המשיך הוא שטרן(.

 למרות ,30 דיזנגוף ברחוב סבוראי משה של ומאסרו

ביותר. מסוכנת הייתה עבורו בה שהשהות

 חלופית דירה לו למצוא החברים ניסיונות כל אבל

 מספר נסתמנו האחרונים בשבועות אמנם בתוהו. עלו

 עבורו: בטוח מקלט למציאת אפשריים פתרונות

 בבית־אונגרן מסתור כפר־סבא, לאזור העברה

 אחד בדירת ומחבוא ישיבה, כתלמיד בירושלים

 בירושלים. הצדיק שמעון בשכונת הוותיקים החברים

 התמהמה לירושלים, להעברתו הסכים יאיר כי אם

 1942 בינואר 30ב־ ושוב. שוב ההעברה את ודחה
 לוחות גבי ועל בעיתונות יאיר של תמונתו פורסמה

 לכל לא״י 1,000 של פרס הוכרז בערים. המודעות

 שתביא הימצאו, מקום על ידיעה מביא או המוסר

 עם תמונתו, שוב פורסמה בפברואר 3ב־ למאסרו.

נוספים. חברים של תמונותיהם

 ונסגר הלך המעטים אנשיו ועל יאיר על המצוד

 על־ידי יצרים וליבוי המשטרה פעילות ויותר. יותר

 ביאיר ראה היישוב שרוב לכך גרמו התקשורת
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 הגרמנים, נגד מלחמה בעת חמישי" כ״גיס גם משמש

 יאיר המשיך עליו, המצוד אף על אבל לחסלו. יש וכי

הארגון. לענייני ודאג אנשיו עם להיפגש

 והפרס ה״מבוקשים" תמונות של פרסומן לאחר

 מתי - זמן של שאלה רק זו הייתה ראשו, על הגבוה

 כן פי על אף נחתם. דינו שגזר יאיר ידע בלבו ייתפס.

 תחושתו תל־אביב. את לעזוב כדי פעולה שום נקט לא

 על מעט לא הסתמכה המתקרב קצו על יאיר של זו

 באזור הבולשת מפקד מורטון, מג׳פרי שהגיעו הידיעות

שטרן". את לאסור "שלא הוראות שנתן המרכז,

 בבוקר במהירות. מתגלגלים האירועים החלו מכאן

 לדירה יאיר של המקשרת הגיעה 1942 בפברואר 12

 משמשון הצעה ליאיר הביאה היא .8 ב׳ מזרחי ברחוב

 ישב יאיר עבורו. מקלט למתן הצ״ח, ממנהיגי יוניצ׳מן,

 של לכתה לאחר זמן־מה השלילית. תשובתו את לנסח

 בארון, התחבא יאיר בדלת. דפיקה נשמעה המקשרת

 באה הייתה השכנות אחת כאשר לעשות שנהג כפי

 מולה הדלת. את פתחה סבוראי טובה משהו. לבקש

 היהודית המחלקה על האחראי וילקין, הקצין עמדו

 להסתובב החל וילקין בריטים. שוטרים ושני בבולשת,

 זמן תוך בארון. יאיר את גילה דבר של ובסופו בחדר

 נוספים. שוטרים בלוויית מורטון, הקצין גם הופיע קצר

 שכנות. שתי בנוכחות חיפוש ערכו הם נכבל. יאיר

 הורדה סבוראי וטובה לעזוב לשכנות הורה וילקין

 בוקעות יריות שלוש נשמעו ואז משטרתי לרכב למטה

הדירה. מן

 קר. בדם נפש אותו ורצח בגבו ביאיר ירה מורטון

 נורה יאיר כי וטען הרצח האשמת את הכחיש מורטון

עד על־ידי נסתר הזה השקר להימלט. שניסה בעת

יאיר של הנקוב גופו

 הבלש סטמפ, ברנרד
 בעת נוכח שהיה הבריטי

 לפני והתוודה יאיר רצח
 מורטון הקצין כי מותו
קר בדם יאיר את רצח

 ברנרד הבריטי השוטר הרצח, במקום שהיה ראייה
 סטמפ ביפו. הבולשת במשרדי וילקין עם שעבד סטמם,

 לעיתונאית דווי ערש על שמסר צוואה במעין העיד

 והנהג הוא וילקין, יצאו בוקר באותו כי צרר, אילנה

 האישה שגרתי. לחיפוש ב׳ מזרחי ברחוב לכתובת

 מסתתר יאיר את מצאו בחיפוש הדלת. את פתחה

 מורטון את הזעיק וילקין אותו. זיהה סטמפ בארון.

 של לכתו אחרי האישה. עם לתחנה אותו שלח וזה

 על והעמידו אותו משך יאיר, אל מורטון ניגש וילקין

 אותו סובב החלון, או הדלת לכיוון אותו גרר רגליו,

 אחת. פעם בו ירה ביד, האקדח עם "מורטון, בו. וירה

 מעוצמת הראשונה, הירייה לאחר מיד נפל שטרן

 בידו אקדח החזיק בריטי( )קצין סטוארט גם הירייה.

סטמפ. סיפר - הוא״ גם וירה

 הרצח, בעת נוכח שהיה בריטי שוטר של עדותו זו

 על־ קר בדם נרצח יאיר לפיה מותו, לפני שמסר עדות

מורטון. ג׳פרי הבולשת קצין ידי

 יאיר, של המחבוא דירת גילוי לנסיבות בקשר

 - מורטון הרוצח של גרסתו שונות. גרסאות קיימות

 משה של פה פליטת פי על למקום הגיעה המשטרה כי

 בפסק נדחתה - החולים בבית פצוע ששכב סבוראי

 דיבה במשפט בתל־אביב המחוזי המשפט בית של דינו

 בית שפילמן. אנשל לבין סבוראי משה בין שנוהל

 האמת לפניו, שהובאו הראיות לפי כי קבע המשפט

 בשל לכתובת הגיעה לא המשטרה כי היא המשפטית

 - הצרופה האמת זו אין אך סבוראי. של פה פליטת

 המקום כי אחרת, גרסה אליה. להגיע ניתן בכלל אם

 קבוע שהיה הפרס הוכחה. לא הלשנה, עקב נתגלה

שולם. לא מעולם יאיר של ראשו על

שירתו - )יאיר( אברהם שטרן
 הנמרץ אופיו של טרגי ביטוי היא יאיר של שירתו
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 לח״י, להמנון שנעשה בשיר המולדת. מזבח על החיים

 יתרה: ובבהירות בפשטות כותב הוא אלמונים", "חיילים

□החיי לכל גויסנו כולנו
המוות. רק משחרר משורה

 אותו ונשנה חוזר האחרים שיריו של רובם ברוב גם

ללוחמיו: הוא קורא הנה ומוות. קרבן של מוטיב

טהורים; אלוהים ככני היו

נודא־עלילה; עם תמימים היו

גיבורים, נפשיכם, הדפו למות

לעולה. השה לו ידאה ואלוהים

 לרפד ויש שיבוא ציון גואל על מדבר הוא אחר ובשיר

ברחובות". אדום מרבד דמנו "יהיה ולכן הדרך, את לפניו

 שהרי יהיה, מתוק להפך, אלא למות, יהיה קשה ולא

 צלמוות, בתהום כבר התוהות הגוסס, הלוחם של עיניו

 באחד הניצחון. משואות את היעצמן לפני תראינה

 מסוים: בתנאי אולם למות, מתפלל אפילו הוא השירים

עז!". רצוננו עשה אך חיינו, קח ונוקם, קנא "אל

 בלבד. המליצה לתפארת אלה דברים נכתבו ולא

 כתב אשר את בדמו יאיר חתם מעטות שנים כעבור

 שאין ברור היה אנשיו עם האחרונות משיחותיו בידיו.

 שיד יודע הוא אחת: לשעה אף עצמו את משלה הוא

 שהות. ללא נפש ירצחוהו והם אותו תשיג האנגלים

 לאמו, האחרון מכתבו גם מעיד אלה והרגשה ידיעה על

 היה יכול שלא הנחת "את הירצחו: לפני ספורים ימים

במקור(. )ההדגשה מנכדך" תשכעי בנך, לך להעניק

 לכך בתמורה חייו, את להציל היה יכול יאיר

 משמאל גם בטוח מקלט לו הוצע מלחמתו. את שיפסיק

 לא הוא בבוז. ההצעות את דחה הוא אך מימין, וגם

חייו. אמת גם הייתה שיריו אמת המוות: מפני פחד

 בשיריו, ביטוי מצאו ומאוויו רגשותיו שאר גם

 איומה היא אף - מולדת אהבת ביותר. הגבוה במתח

 גבר כאהבת ודמית בשר כמעטף גופנית ברצינותה,

לאישה:

מולדת לי, מקורשת את הרי

... וישראל משה כרת

הרייך; בחיק אלק ראשי אני ובמותי ...

תחיי. לעד בדמי את

 — הנשמה כלות עד שנאה כרוכה זו גדולה ובאהבה

לאויב: השנאה

המולדת באהבת חולה לבי

אויב. במשטמת מרעל - דמי

מולדת אהבת כמות עזה ... תמיד

עוד. ממנה עזה אויב שנאת

 פונה אלוהים אל בעיניו. היא קדושה הזאת השנאה

...״. משטמה מקדש צבאות ״ה׳ במילים הוא

 גם אופיינים יאיר של בשיריו שהובעו הרוח הלכי

 אותה מותו. אחרי בדרכו ללכת שהמשיכו לאנשיו

 לאויב, עזה משטמה אותה ולהקריב, להילחם נכונות

והחלטיות. קנאות אותן הלהט, אותו אמונה, אותה

לח״י( תולדות "קיצור כץ: )עמנואל

 מכתבים אסופת - )יאיר( אברהם שטרן

 רוני אל יאיר שכתב מכתבים 126 מבחר אסופת

 תשעה־עשר בתוספת נפשו, שאהבה בורשטיין

 אל הילדות מגיל במכתב החל אחרים", "מכתבים

 וחבריו אחיו אל אחרון במכתב וגמור אבא-אימא

 השיגוהו שבו הבוקר בהשכמת ששוגר במחתרת,

נפשו. מבקשי

 אישית מזווית להאיר כדי גם בהם יש בצירופם

 מחתרת מנהיג של וחייו קורותיו את במינה יחידה

 שכה הארץ למען חייו את הקריב אשר בסגולותיו, נדיר

אהב.

 יאיר" ב״הוצאת לאור שיצא בספר הופיעה האסופה

.2000בתש״ס-

 ה״הגנה" של הידיעות שירות - ש"׳

 החלה העשרים המאה של העשרים בשנות עוד

 גוף בהעדר אך מודיעיני, חומר באיסוף ה״הגנה"

כראוי. נוצל לא החומר וממוסד, קבוע מודיעיני

 מודיעין גוף היהודית הסוכנות הקימה 1933 בשנת

 באותה ששון. אליהו בראשות ערבים, לענייני ארצי

 ממנהיגי )אביגור(, מאירוב שאול גם הקים העת

 מקומיים גופים הוקמו כן כללי. מודיעין גוף ה״הגנה",

הגדולות. הערים בשלוש ואזוריים

 ידיעות שירות להקמת בפעולות הוחל 1940 בשנת

 גוף של בהקמתו 1942 בשנת שהסתיימו מאוחד, ארצי

 מאז הש״י. - ידיעות״ ״שירות ושמו למודיעין מרכזי

 עד ה״הגנה", ממפקדת נפרד בלתי כחלק הש״י פעל

 במלחמת צה״ל של )אמ״ן( המודיעין לאגף להפיכתו

העצמאות.

 ברמה הש״י סניפי על התבסס החדש הארגון

 מחלקת כעין - )הר״ן( הנגדי הריגול ועל המרחבית

 ברמה הערבי והש״י ה״הגנה", של ביטחון־שדה

 ועזרא הר״ן פעולות את ריכז שאלתיאל דוד הארצית.
 המדינית המחלקה את ששירת הערבי, הש״י את דנין

 הערבית המחלקה את ניהל שרף זאב בסוכנות.

 )זבלודובסקי( עמיר ישראל מונה 1942 בשנת בסוכנות.
 השירות הקמת תהליך את שסיים והוא הש״י, כמפקד

המאוחד.
 עוזרים: שלושה של צוות פעל הש״י מפקד ליד

 "הפורשים"; בתחום שטיפל בץ, כתריאל שרף; זאב
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 המחלקה מחלקות: ארבע הש״י כלל הארצית ברמה

 הבריטית. והמשטרה הממשל בתחום עסקה הכללית

 נגד "הפורשים" בתחום עסקה היהודית המחלקה

 עמד בראשה ולח״י; אצ״ל היהודיים, המחתרת ארגוני

 פק״פ בנושא טיפלה הקומוניסטית המחלקה קריב. יוסף

 המחלקה הציונות. אויבי ובערבים מוסקבה, עם ומגעיה

 עזרא של בריכוזם הערבי, הש״י על נבנתה הערבית

סלמון. ויהושע דנין

 במשטרה, מודיעים של מסועפת רשת כלל הש״י

 ובמחנות הבריטי השלטון במתקני בבולשת, בנוטרות,

 התקיימה ועוד. משפט בבתי ממשלה, במשרדי הצבא,

 וכן פוענח; שצופנה המשטרה, לתשדירי קבועה האזנה

 עם השלטון ופקידי העליון הנציב של טלפון לשיחות

 רצוף מודיעין סיפק הש״י בלונדון. המרכזי השלטון

 מודיעיני, ערך בעלי מסמכים צולמו ה״הגנה". למבצעי

 לפעולות אף סייע הש״י המברקים. של הצופן ספר כגון

ההגנה"( מ״לכסיקון )תמצית ה״הגנה". של הרכש

 ביוזמת שנערכו ה״סזון", בפעולות רב חלק לש״י

 ואצ״ל. לח״י המחתרות ארגוני נגד המאורגן" "היישוב

 לח״י של פעולות מספר ביצוע אחר ,1941 בשנת עוד

 הפלמ״ח, חוליית עם יחד הש״י, נצטווה הבריטים, נגד

 חשודים חטפו הם לח״י. אנשי נגד בכוח לפעול

 מעצר למקומות הועברו ואלה למחתרת, בהשתייכות

 החטופים מן חלק קשים. עינויים תוך ונחקרו מיוחדים

 - הבריטית המשטרה לידי הש״י על־ידי הוסגרו

 על־ידי לבריטים הוסגר אשר פולני, יעקב ביניהם

 לידי אישי באופן שמסרו הש״י, ממפקדי ארזי, יהודה

ג׳יילם. הבולשת מפקד

 הנהגת צווי לביצוע הש״י נרתם 1945-1944 בשנים

 המידע פי על הגדול"(. )"הסזון אצ״ל את לחסל היישוב

 נעצרו, נחטפו, - הפלמ״ח לחוליות שסופק המודיעיני

 אנשי עשרות הבריטי השלטון לידי נמסרו ואף עונו

 רק ומשרדים. נשק מחסני נתפסו מפקדיהם; על אצ״ל

 שמסר מהמידע כתוצאה נפגעו. לח״י מאנשי מעטים

 בהשתייכות חשודים מאות נאסרו לבולשת הש״י

הרוויזיוניסטית. ולמפלגה המחתרות לארגוני

 "ותנועת של פירוקה לאחר עצמו על חזר ה״סזון"

 ארגוני של להתפרקותם עד ונמשך העברי", המרי

 בהובלת עיקרי גוף משמש כשהש״י המחתרות,

 לידי העבריים הלוחמים ומסירת החקירות הרדיפות,

הבריטית. הבולשת

באדר ש״ח'
 בידי שהותקפה בערבים, מאוכלסת בירושלים, שכונה

תש״ח. בחורף לח״י כוחות

 התרכזו הערביים, מתושביה פונתה שרוממה אחרי

 דרומית ששכנה באדר, בשייח׳ ערביות כנופיות

 לכבוש מתכוננים שהערבים השמועות לנוכח לרוממה.

 לטהר הוחלט מתוכה, היהודים את ולגרש רוממה את

 הצפוני־המערבי החלק את ולהבטיח באדר שייח׳ את

מהכנופיות. ירושלים של

 שהכנופיה לבית חדרה לח״י של גדולה יחידה

 נפץ. חומר בו והניחה הפתח את כבשה בו, השתכנה

 תחת נקברו רבים כנופיות ואנשי נהרס הבניין

 פונתה ההתקפה מן כתוצאה נשק. נמצא שם ההריסות,

 בבתים, לגור נכנסו יהודים מערבים. השכונה כליל

ה״הגנה". של שמירה עמדות הוצבו ובשכונה

 צפונית־ השטח כל טוהר באדר בשייח׳ הפעולה עם

 עבר לתל־אביב הראשי והכביש מירושלים, מערבית

עברי. בשטח ירושלים במבואות כולו

ג׳ראח ש״וז׳
 שהותקפה בירושלים, הצופים הר לרגלי ערבית שכונה

תש״ח. בחורף לח״י על־ידי

 בשייח׳ שגבלה היהודית השכונה ישראל, בית

 שנתמכו הכנופיות אנשי מהתקפות קשות סבלה ג׳ראח,

 העמדות את פינתה ה״הגנה" הערבי. הלגיון על־ידי

 בהן והחזיקו העמדות את תפסו לח״י אנשי בגבולות.

 בשכונה לפגוע הוסיפו הערבים משהקלעים כשבועיים.

 מתוך ארבעה פוצצו נגדית. להתקפה לעבור הוחלט

 של פיצוצם לפיצוץ. שנועדו בשכונה בתים שישה

 המשטרה כוחות התערבות בשל נמנע הנותרים השניים

בכפר. עמדות שתפסו והצבא

מונים ש״ח׳
 רמת־גן תל־אביב, בין לירקון, צפונית ערבי כפר

 לבין הערבים בין הדמים תגרות כשפרצו ופתח־תקווה.

 מספר תל־אביב באזור היו תש״ח בחורף היהודים

 קבעה לא היהודית ההנהגה שלגביהם ערביים כפרים

 מהאזור הבריטי הפינוי שאחר אף־על־פי מדיניות. כל

 עם יחסים לקיים והמשיכו שקטים אלה כפרים היו

 העתידה במלחמה סכנה מקור היו הם ה״הגנה",

 מוניס. שייח׳ של מצבה גם היה כזה להתחולל.

 אברהם לכפר. כנופיות כניסת על ידיעות התפרסמו

 לסכנה ער שהיה רמת־גן, עיריית ראש קריניצי,

 להתבצר הערבים יצליחו אם לאזור הנשקפת הגדולה

 לרבות הגורמים, כל את הזעיק מונים, בשייח׳

האיום. את להסיר כדי ולח״י, אצ״ל ה״הגנה",

 הייתה מונים שייח׳ עם לח״י של ההיכרות

 ממקור ידיעה כשהגיעה תש״ח, פורים לפני כשבועיים

 את לפוצץ שנשלח )שמואל(, איבזוב אלישע כי ערבי
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 זו למטרה חייו. את להציל בניסיון ערובה, בני לתפוס

 ארבעה ועצרה מוניס לשייח׳ לח״י חוליית נכנסה

 והם אותם, לשחרר דרשה ה״הגנה" הכפר. מנכבדי

 מוסמכות ידיעות שהגיעו לאחר קצר זמן שוחררו אמנם

בחיים. עוד איננו אלישע כי

 הצעד קריניצי. של לקריאתו להיענות החליט לח״י

 הכפר תושבי הרחקת היה המטרה להשגת הראשון

 בו שהשתתפו הפגנתי סיור נערך בו. עברית ושליטה

 הם אלה כי הידיעה מלח״י. מזוינים לוחמים שישים

 פסיכולוגית השפעה השפיעה שטרן" "קבוצת אנשי

 הכפר מוכתר הוזמן למחרת התושבים. על עצומה

 הנשק כל את לאסוף נדרש שם מוצררה, בגשר לפגישה

לח״י. נציגי לידי אותו ולמסור בכפר

 הכפר את עוזבים התושבים החלו זאת בעקבות

 מונים שייח׳ שכונת וג׳נין. שכם כרם, טול לעבר

 גדולים בניינים כמה בו תפס ולח״י מיושביה התפנתה

תל־אביב. באזור המרכזי בסיסו את בו וקבע

ביטאון - "שיקוף"
 הקרבות בימי להופיע שהחל לח״י של פנימי ביטאון

 של ב׳ גיליון אלדד. ישראל ד״ר אותו ערך בתש״ח.

 נפתח (,1948 )פברואר-מרס תש״ח א׳ מאדר הביטאון,

בירושלים: ללוחמיו לח״י מרכז בברכת

 מכל לנו היא מרכזית חזית ירושלים חזית

 כל מרוכזות בה העברי, הלב חזית זו הבחינות;

 אף הלב, רק לא אך הדורות. מכל האומה אהבות

 המרכזית. החזית שזו אומרה הפוליטית הבינה

 בארץ שישלוט גם הוא בירושלים שישלוט מי

 ירושלים על השליטה כי לומר צריך ואין ...כולה

 צבאית, מבחינה היא מפתח עמדת והריה,

 עמון ולרבת ולחברון לשכם המפתח היא ירושלים

 תל־אביב על מגינה ירושלים - הסופי ובחשבון

...וחיפה

 היום עד אם בארץ: לוחמינו לכל מודיעים אנו

 הודות זה מעמד, מחזיקה העברית ירושלים

 הערבים את גירשנו אנו ישראל. חירות ללוחמי

 הנחתנו אנו קטמון. של מרובה מרוממה, מליפתא,

 הכנופיות לריכוזי ביותר החמורות המכות את

הערביות. השכונות בתוככי

 בתרים־ מבותרת ירושלים הייתה זאת, ללא

 העתיקה". "העיר של במצבה כולה ונתונה בתרים

 הביטאון של תפקידו הוגדר א׳ באדר מג׳ בגיליון

 שישאבו ולוחמיו, לח״י בין הקשר מאמצעי אחד לשמש

 וסביב בתנועה המתרחש על מהימנות ידיעות ממנו

לה.

׳,קאוקג מפקדת פיצוץ ניסיון שכם,

 לשכם לח״י של תופת מכונית יצאה 1948 במרס 5 ביום

 קאוקג׳י כוחות של הראשית המפקדה את לפוצץ כדי

 איבזוב אלישע על הוטלה המשימה השומרון. באזור
 ה״סראיה" בניין בפיצוץ גם השתתף אשר )שמואל(,

ביפו.
 ערבי מודיע של הצעתו פי על תוכננה הפעולה

 בקשר עמד זה ערבי קלנסואה. מהכפר חווארי, אל בשם

 אלימלך סבא,—מכפו לח״י של האוהדים אחד עם
 ועל הבריטים על ידיעות מספק היה ודרכו נתנזון,

 כסף. תמורת הכול נשק, גם ולעתים באזור הכנופיות

 של הערבי הענף על האחראי המידע את ריכז בלח״י

 אשר )ארזיה(, בן־תור נחמיח בשרון, הידיעות מחלקת

 המומחה על־ידי ונחקר שנבדק הערבי עם נפגש

 נגד פעולתו להצדקת תג׳ר. לח״י, של ערבים לענייני

 החריפים מתנגדיו עם נמנה שהוא הערבי טען ערבים

 התנדב כן לפני שנה כבר חוסייני. אל אמין חג׳ של

מפקדת אל ממולכדות מזוודות שתי להכניס הערבי

איבזוב אלישע

 לח״י. מרכז על־ידי נדחתה הצעתו אך החוסיינים,
 את חווארי אל יוביל פיה שעל תכנית נתקבלה הפעם

 נפץ וחומר תפוחי־זהב עמוסת במכונית לשכם שמואל
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 נועד האחד הפעלה. מנגנוני שני הותקנו במכונית

 אם לפעול אמור והשני החשמלי, השעון את להפעיל

 דוד המטען. את לפרק ינסו כאשר תיתפס, המכונית
 העברי לשטח תנועה רישיונות הכין )עלי( שומרון

 הרכבת על אחראי היה שפם מנחם הערבי. ולשטח

המטען.

 בכפר־סבא, נתנזון של מביתו נקבע היציאה מקום

 נפגשו והערבי שמואל ותג׳ר. ארזיה המתינו כבר שם

 הערבי, שהביא פלח בבגדי הולבש שמואל לראשונה.

 הסופית התכנית הפעולה. פרטי את שוב שחזרו והם

 מתחזה כשהוא במכונית, ינהג שמואל כזאת: הייתה

 הפרי את המוביל פרדס, בעל הערבי, של השכיר לנהגו

 את יחנו לשכם לכשיגיעו טול־כרם. דרך לשכם שלו

 את יפעיל ושמואל קאוקג׳י של מפקדתו ליד המשאית

 הפרדסים דרך הנסיגה המטען. של החשמלי המנגנון

הערבי. על־ידי נבחרה כפר־סבא לכיוון חזרה

 עלי. על־ידי "שמואל" צולם היציאה לפני

 המשאית אחרי נסעו - ותג׳ר עלי ארזיה, - השלושה

 הערבי עם שמואל המשיך ומשם לכפר־יונה, עד

 שמואל. את שראו האחרונה הפעם הייתה זאת לשכם.

 בכפר הערביים לכוחות אותו והסגיר בו בגד הערבי

 הודאתו מלבד אך ועונה, נחקר הוא טייבה.

 דבר. גילה לא - ישראל חירות ללוחמי להשתייכותו

 סירב. הוא - הנפץ מטען את לפרק ממנו כשדרשו

 חזרה התופת מכונית את להסיע רק מוכן היה הוא

 וריט בריטים, מומחים שני לא. ותו יהודי, לשטח

 בן־יהודה ברחוב לפיצוץ אחראים היו אשר והריסון,

 לפרק והתנדבו הערביות לכנופיות ערקו בירושלים,

 למוקש כשהגיעו הצליחו. לא הם אך הנפץ, מטען את

התפוצץ. המטען

 מצבא קצינים חמישה־עשר ואתם הבריטים שני

 נהרגו - ונכבדיו הכפר מתושבי ורבים קאוקג׳י,

 בירייה, להורג שמואל הוצא 1948 במרס 7ב־ ונפצעו.

חנון. בכפר נטמנה וגופתו

 שמואל של שגופתו עד ומחצה שנתיים עברו

 בין הסכם לפי ישראל, לקבר הובאה איבזוב( )אלישע

וישראל. ירדן שלטונות

בארץ־ישראל הבריטי השלטון

 של חוקית הבלתי מהותו לגבי לח״י של העמדה

 ברור באופן נסקרה בארץ־ישראל הבריטי השלטון

 חאו״ם, של המיוחדת לוועדה בתזכיר וחד־משמעי
(.26.6.1947) תש״ז בתמוז בח׳ שהוגש

 בארץ־ישראל הבריטי השלטון של התבססותו

 המדיני־הפוליטי במצב נעוצה הייתה התיכון ובמזרח

 התשע־עשרה המאה של השנייה המחצית מאז ששרר

 של בדיפלומטיה הראשונה מלחמת־העולם ועד

 את שהעסיקו החשובות הבעיות אחת המעצמות.

 שרקעה המזרח", "בעיית הייתה העולמית הדיפלומטיה

 האימפריה של התפוררותה וראשית התנוונותה היה

 עיניהן את לטשו העות׳מאני השלל אל העות׳מאנית.

 הציבה מכול יותר אולם הגדולות, המעצמות רוב

 את להשיג התפקיד את לעצמה הבריטית הדיפלומטיה

 ואת אחד, מצד יריבות, מעצמות של חדירתן מניעת

 החשובים השטחים על שלה להשתלטות הקרקע הכנת

 - העת בבוא הגוססת, העות׳מאנית האימפריה של

 עבור העות׳מאניים השטחים של חשיבותם שני. מצד

 דרכי לסיפוק האסטרטגי, בערכם הייתה בריטניה

 בהתפתחותו שהיה הבריטי האימפריאליסטי השלטון

 בדרך גם אלא בים רק לא ובאפריקה, הרחוק במזרח

היבשה.

 שטחים בנגיסת מעוניינת שהייתה אחרת מעצמה

 ומעולם שמאז הצארית, רוסיה הייתה עות׳מאניים

 של נוספת יריבה התיכון. למזרח להגיע שאפה

 השפעתה את להרחיב ששאפה צרפת, הייתה בריטניה

 שלישית מעצמה וארץ־ישראל. סוריה על וגם בלבנון

 גרמניה, הייתה התיכון למזרח עיניה את שלטשה

 כיבושיה את התשע־עשרה במאה החלה אשר

 האימפריה על להשתלט והתכוונה האימפריאליסטיים

העות׳מאנית.

 ,1914 בשנת הראשונה, מלחמת־העולם פרוץ עם
 ואחר צרפת רוסיה, עם אחד במחנה בריטניה נמצאה

 אוסטרו־הונגריה גרמניה, נגד - איטליה גם כך

 הסכמים כרתה בריטניה העות׳מאנית. והאימפריה

 התיכון. המזרח לגבי בעלות־בריתה עם חשאיים

 הסכם במסגרת בלבנט, השפעה הבטיחה לצרפת

 קושטא את הבטיחה הרוסי לצאר סייקס-פיקו.

 אזורי לאיטליה הבטיחה נוסף בהסכם )איסטנבול(.

 כדי תורכיה. של המערביים החוף אזורי על השפעה

 לשריף בריטניה הבטיחה מטרותיה במימוש לסייע

 התורכי, הסולטן מטעם מכה מושל בן־עלי, חוסיין

 שבטי המרדת תמורת הערביים השבטים על להמליכו

התורכים. כנגד ערב האי חצי

 אחר למלא מלכתחילה התכוונה לא בריטניה

 מיליוני להקריב לא ברצונה כן, על יתר התחייבויותיה.

 באירופה, עקובת־הדם במלחמה בריטים קרבנות

 שבראשה ארצות־הברית, את למלחמה לצרף ביקשה

 בזכות שדגל וילסון, וודרו - אידיאליסט נשיא עמד

 תכניות את שנגדה מגמה העמים, של העצמית ההגדרה

 האימפריה שטחי על בריטניה של ההשתלטות

העות׳מאנית.
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1947 בארץ־ישראל, הטרור בבעיית לדיון בקמברלי הבריטי הכללי המטה של כנס

 את להשיג בריטניה ביקשה הפוליטיים, החיים על

 של לבם את שתקנה תכנית המצאת בעזרת מטרותיה

 קדושה, כשליחות ושתיראה אמריקה, יהודי ושל וילסון

 העצמית". "ההגדרה זכות של העיקרון מן קדושה יותר

 יהדות על להשפיע אמורה שהייתה מזימה התכנית,

 ארצות־הברית, של הקהל דעת על ודרכה אמריקה

 בלפור". "הצהרת ונקראה בארץ־ישראל קשורה הייתה
 של גל עורר שפורסם המסמך הצליחה. המזימה

 ירדו מעטים רק העולם. בכל היהודי בעם התלהבות

 אשר בריטניה, של האמתיות כוונותיה לעומק

 בית להקמת "לסייע ההצהרה את לנסח התעקשה

 כבית "ארץ־ישראל את ולא בארץ־ישראל" לאומי

יהודי". לאומי

 אמריקה יהדות על השפיעה בלפור" "הצהרת

 לארץ־ בריטניה של מוסרית לחדירה בסיס ויצרה

 וילסון האידיאליסט הנשיא את גם ששכנעה ישראל,

ממעשיה. עין להעלים

 המהפכות תומו. עד המצב את ניצלה אכן בריטניה

 מההסכם להתעלם עליה הקלו 1917 בשנת ברוסיה

 פרס לעבר רוסיה של ההתפשטות סכנת רוסיה. עם

 איטליה של והכלכלית המדינית חולשתה נבלמה.

 להבטחות להתכחש לבריטניה אפשרה המלחמה לאחר

 חלקה על עמדה צרפת רק המלחמה. בתקופת שנתנה

 "מעצמות ניצחון לאחר התורכית האימפריה בחלוקת

ההסכמה".

 צרפת לתביעות להתנגד יכלה לא שבריטניה מאחר

 להכרזתו דאגה היא לסיכולן. במזימה נקטה בגלוי,

 אולם סוריה. כמלך חוסיין, של בנו פייסל, האמיר של

 ופייסל דמשק את הצרפתים כבשו שנה חצי כעבור

 "מנדט" הלאומים" מ״חבר לקבל זכתה צרפת סולק.

 לא הבריטית הדיפלומטיה אולם הלבנט. ארצות על

 לחיסול להזדמנות וחיכתה תבוסתה עם השלימה

 -1943שב־ עד ובלבנון, בסוריה צרפת של השפעתה
עצמאות. אלה ארצות קיבלו 1945

 את הבריטי הצבא כבש 1917 בדצמבר 11ב־

 עבריים. גדודים השתתפו הכיבוש בצבא ירושלים.

 הבריטי, הצבא להתקדמות סייעה ניל״י קבוצת

 ליהודים "גמלו" הבריטים ידיעות. העברת באמצעות

 מעל ניל״י, קבוצת מנהיג אהרנסון, אהרן של בהעלמתו

 בידי נהוג בריטי באווירון טס כאשר למנש, תעלת

בריטי. טייס

 צבאית אדמיניסטרציה תחת הועמדה הארץ

 הבריטי המשרד של הדרכתו פי על שפעלה בריטית
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 בריטניה כן ועל היהודים הצלת את מונעת בריטניה

 שתיהן העברי. העם נגד אחת בחזית נמצאות וגרמניה
 ולהילחם להמשיך יש כן על להשמדתו. עושות

 העם של והצלתו חירותו את המונעת בבריטניה,

 שלטון שהוא הבריטי, בשלטון להילחם חובה העברי.

 וזר לארץ הוא זר כי - בלח״י טענו - חוקי בלתי זר

 הלא־עברית לאוכלוסייה גם וזר העברי, לציבור

 ההגיוני הניתוח את מאשרת המציאות בארץ. היושבת
 הבריטי השלטון של האמתי פרצופו את ומגלה הזה

 יהודים מובילות ספינות - בתסקיר נאמר - במערומיו

 בידי נתפסות להן הצפויה השמדה סכנת מפני הנסים

 חושש הוא יהודים. בהצלת רוצה שאיננו הזר השלטון

 גוזר הוא בתור. העומדים האלפים ומאות רבבות מפני

 ששה אינה היישוב הנהגת הסכנה. פליטי על גירוש

 אלפי השלטון. בידי היא שבויה כי עזרה להם להגיש

 הארץ. מן מגורשים הגדול וחלקם נתפסים יהודים

 חיפה בחוף טבעו יהודים ושניים וחמישים מאתיים

 גירושם על הורו שהשלטונות לאחר "פטריה" באסון

 )באנייה מאוריציוס לאי גורשו אחרים מארץ־ישראל;

 מפעיל והדיכוי הגירוש מדיניות עם "אטלנטיק"(.

 נוקט הוא הכלכלי. הדיכוי נשק את גם הזר השלטון

 לטובת והאוכלוסייה הארץ ניצול של במדיניות

 להתפתחותה מגבלות ושם שלו, הכלכליים האינטרסים

 לבניין יסוד המשמשת העברית, הכלכלה של

העברית. העצמאות

 בשלטון ולהילחם לקום העם אל בקריאה יצא לח״י

 של חשאית שידור תחנת הפעלת בעקבות הדיכוי.

 לציבור, לאמתו המצב והסברת 1941 בקיץ המחתרת

 הנמצאת הזאת, התנועה את לחסל השלטון החליט

 עבורו כך כל והמסוכנת ראשוניים, התפתחות בשלבי

 אנשים עשרות ברבים. וגילויה האמת הכרת בגלל

 הגיבה המחתרת בבולשת. קשים עינויים ועברו נאסרו

 בפברואר בולשת. בקציני ופגעה תגמול בפעולות

 הבריטים, בידי מחתרת אנשי כמה ונפצעו נהרגו 1942
 עמד היישוב )יאיר(. שטרן אברהם לח״י, מנהיג ונרצח

 עם פעולה שיתפה אף העברי היישוב והנהגת מנגד

 כי הבינו לא הם המחתרת. בחיסול הזר השלטון

 לח״י אנשי נגד מכוונת אינה השלטון של מלחמתו

 מאות שבע על סטרומח, האנייה של טביעתה בלבד.

 הוכיחה הים, למצולות שירדו בה הפליטים ושישים

 מכוונים הבריטים של הדיכוי שלטון מעשי כי שוב

כולו. העם נגד

 העליונה. על הזר השלטון של ידו הייתה זה בשלב

 לוחמי של מלחמתם להגיע. חדלו מעפילים אניות

 רב. לזמן לא אולם שעה, לפי שותקה ישראל חירות

 1943-1942 בשנים מחדש. והתארגנה שבה המחתרת

 לחזק כדי עבריים לוחמים עשרות הכלא מבתי ברחו

 לח״י את לחסל השלטון מאמצי המחתרת. שורות את

 ליישוב גם זרועו נחת את להראות ממנו מנעו לא

 לגירוש התנגדות במחשבות יהרהר שלא כדי המאורגן,

 ה״הגנה" אנשי נגד נשק משפטי נערכו המעפילים.

 רמת־הכובש בקיבוץ נשק וחיפוש (,1943 )ספטמבר

 של ומאסר קיבוץ חבר ברצח הסתיים (1943 )נובמבר

אחרים.

 הפעולות חידוש את סימנה 1944 שנת ראשית

 יותר. רחב מידה בקנה הזר השלטון נגד המלחמתיות

 שני למלחמה. והצטרף הנשק שביתת את הפסיק אצ״ל

 השלטון של האובייקטים את תקפו המחתרת ארגוני

המזוינים. בכוחותיו הכו עבריים ולוחמים

 ללוחמי משפטים של שורה נערכה 1944 בקיץ

 המשפטים השלטון. בשבי שנפלו ישראל חירות

 הנוער על ובמיוחד הציבור על כביר רושם השאירו

 למאשימים, הנאשמים הפכו בנאומיהם העברי.

 בארץ־ חוקי ובלתי זר כשלטון בריטניה את כשהוקיעו

ארוכות. מאסר לשנות נידונו הם ישראל.

 בחייו התנקשות ניסיון בוצע 1944 באוגוסט 8ב־

 שכעבור הבריטי, העליון הנציב מק־מייכל, הרולד של

 רב־הבלשים וילקין, הקצין הארץ. את עזב קצר זמן

 הגיב השלטון להורג. הוצא ביותר, המסוכן הבריטי

 מן מחתרת עצורי ואחד וחמישים מאתיים בגירוש

 הוצא 1944 בנובמבר 6ב־ (.1944 )אוקטובר הארץ

 הבריטי השר מוין, הלורד לח״י על־ידי בקהיר להורג

 של בטרגדיה האשמים אחד - התיכון למזרח

 שני אלפים. מאות של הצלתם ובמניעת "סטרומה"

 צ׳רצ׳יל של בלחצו למוות; ונשפטו נתפסו הלוחמים
לגרדום. הועלו הם

 ושידולים איומים בדברי הצליח הזר השלטון

 ובראשם היישוב, מנהיגי של פעולה שיתוף להבטיח

 נגד - הציונית ההסתדרות נשיא ויצמן, חיים ד״ר

 התגוננות של למצב לעבור נאלצו אשר המחתרות,

מספר. חודשים במשך

 מנהיגי באירופה. המלחמה הסתיימה 1945 במאי

 הבריטית שהממשלה קיוו לבריטניה הנאמנים הציונות

 ה״לייבור" מפלגת עליית אך היהודים. עם צדק תעשה
 הבטיחה לכן שקודם (,1945 )יולי בבריטניה לשלטון

 כאשר פניהם על טפחה הציוני, במפעל תמיכתה את

 "הספר מדיניות המשך על הכריזו הבריטים המנהיגים

 יוכלו שלא היישוב מנהיגי הבינו זה בשלב הלבן".

 המאבק התחדש העברי. הנוער את שולל להוליך עוד

 עולים ושחררו תקפו, ה״הגנה" אנשי העלייה. על

בעתלית. שנכלאו חדשים
 ארגון של לוחמת אחדות קמה 1945 באוקטובר



 העברי". המרי "תנועה בדמות ולח״י, אצ״ל ה״הגנה",
 הזר השלטון נגד למלחמה יצא כולו העברי היישוב

 חודשים, תשעה במשך פעלה המרי תנועת המשעבד.

 הותקפו וביניהם מבצעים, כשלושים בוצעו זו ובתקופה

 ורכבות, כבישים תעופה, שדות התחבורה, עורקי

 של מלאכה בתי ובולשת, משטרה בנייני גשרים,

 בעקבות ועוד. רדאר תחנות צבא, מחנות רכבות,

 אנגלו־ חקירה ועדת לארץ הגיעה האלה הפעולות
 עליית על היתר בין והמליצה (,6.3.1946) אמריקאית

 קניית על ההגבלות ביטול ועל יהודים אלף מאה

 לעולם תיהפך לא ארץ־ישראל כי הציעה אך קרקעות,

 הממשלה ערבית. למדינה ולא עברית למדינה לא

 לעלייה. בקשר הוועדה המלצות את דחתה הבריטית

 הוועדה דיוני למשך שנפסקו המרי" "תנועת פעולות

עוזן. בכל חודשו -

 1946 ביוני 29ב־ חזקה. הייתה השלטון תגובת גם
 בנייני את כבש הצבא הארץ. אזורי רוב על עוצר הוטל

 חיפושים. בהם וערך ומוסדותיה היהודית הסוכנות

 והובלו נעצרו היישוב, מנהיגי ביניהם איש, כאלפיים

 תוך נשק, חיפושי נערכו בקיבוצים מעצר. למחנה

 ועשרות נהרגו יהודים שמונה ושדות. בניינים הריסת

 בהתקפת נהרס 1946 ביולי 22ב־ בהתנגשויות. נפצעו
 את שאכסן בירושלים דוד" "המלך במלון אגף אצ״ל

 של הראשית המזכירות ואת הבריטי הצבא מפקדת

 אנשים, עשרות נהרגו בהתקפה השלטון. ממשלת

 העיר על מצור בהטלת הגיב השלטון יהודים. לרבות

 עשרות נאסרו שבעקבותיו (,31.7.1946) תל־אביב

נשק. מחבואי ונמצאו אנשים

 רחבים הדים עוררה דוד" "המלך במלון הפעולה

 ההנהלה של הכבד העולמי הלחץ בעקבות העולם. בכל

 צייתה ה״הגנה" המרי". "תנועת התפרקה הציונית

 המלחמה המזוין. מהמאבק ופרשה ההנהלה לתביעות

 לח״י כתפי על משקלה כובד בכל הוטלה שוב בבריטים

ואצ״ל.

 הפשע מעשי את לבצע השלטון התחיל הזמן באותו

 אל דרכם את שעשו המעפילים לגבי השיטתיים

 ב׳" "עלייה ארגון במסגרת רעועות, באניות המולדת

 באלפיהם אותם לגרש החליט השלטון ה״הגנה". של

 לווה הגירוש בקפריסין. שהקים מיוחדים ריכוז למחנות

 הבריטים החיילים המעפילים. של הירואית בהתנגדות

 הזדמנות, בכל בנשקם השתמשו הם אנשים. ורצחו ירו

 כל פורקים בעודם הארץ, ערי בכל אזרחים ורצחו ירו

 העידו אלה דם ושפיכת גירוש התעללות, ורסן. עול

 הבריטים ניסו 1946 בסוף הבריטי. הכיבוש שלטון על

 בדרכים, לילה עוצר הטלת באמצעות ביישוב לפגוע

 מיקוש בעזרת הכבישים את פתחו לח״י אנשי אולם

 הכבישים. על שנעו הצבאיות למכוניות מתחת

 בוטל. הדרכים עוצר כבדות. אבירות נגרמו לבריטים

 בשירות שיטתית חבלה מערכת גם נפתחה הזמן באותו

 ולשיבושה הזמנית להפסקתה שגרמה בארץ, הרכבות

הרכבות. תנועת של

 לח״י אנשי מספר ברחו המרי" "תנועת פירוק אחרי

 את ואצ״ל לח״י המשיכו 1947 בשנת הסוהר. מבתי

 וללא הפוגה ללא הבריטי, השלטון על התקפותיהם

 אבירות חירות. מלחמות של בתולדותיהן תקדים

 ערובה. בני חטף גם אצ״ל במאות. הסתכמו הבריטים

 ורבעים בניינים - ״בווינגראדים״ אל נסוגו הבריטים

 1947 במאי התקפות. נגד היטב מבוצרים שלמים
 עשרות ושוחררו אצ״ל על־ידי עכו כלא חומות נפרצו

 נפט מכלי אחד־עשר פוצצו לח״י אנשי לוחמים.

רבים. ימים בערו ואלה חיפה במפרץ

 של העלייה מאבק גם נמשך העת אותה כל

 וגורשו הארץ לחופי הגיעו עולים אלפי ה״הגנה".

 המצב לגרדום. הועלו לוחמים תשעה לקפריסין.

 הלך בריטניה, מבחינת בארץ־ישראל, הביטחוני

 לזכות במאמציה גם נכשלה בריטניה והחמיר.

 ארץ־ שאלת בפתרון ארצות־הברית של בתמיכתה

 הבריטית הממשלה החליטה מצוקתה בתוך ישראל.

 האומות בפני ארץ־ישראל בעיית את להביא

 האו״ם תמיכת את לקבל כוונה מתוך המאוחדות,

 1947 במאי 28ב־ בארץ־ישראל. מדיניותה להמשך
 ארץ־ישראל, לענייני האו״ם של מיוחדת ועדה הוקמה

 לפתרון. והצעות דוח ולהגיש לחקור שהוסמכה

 מדינות שתי הקמת על (31.8.1947) המליצה הוועדה

ערבית. ומדינה יהודית מדינה בארץ־ישראל:

 את האו״ם עצרת אישרה 1947 בנובמבר 29ב־

 הודיעה האו״ם החלטת עם גדול. ברוב הוועדה המלצת

 הבריטי השלטון יסתיים 1948 במאי 15ב־ כי בריטניה

בארץ־ישראל.

 מה כל לעשות הבריטים המשיכו הפינוי עד

 את השהו הם היהודי: ליישוב להתנכל כדי שאפשר

 הבריטי הצי ספינות היהודים; לידי חיפה נמל מסירת

 כניסת ומנעו הארץ חופי על מצור בהטלת המשיכו

 המטבע יתרות כל את הקפיאו הם יהודים; פליטים

 בתי של הנפט מכלי את רוקנו בלונדון; שהוחזקו הזר

 את סגרו וללבנון; לסוריה הדלק את והעבירו הזיקוק

 בבד בד הדואר. קשרי את הפסיקו בלוד; התעופה נמל

 נשק לספק תמשיך כי הבריטית הממשלה הודיעה

 הערבי הלגיון של פלישתו תוכננה וכן ערב, למדינות

היהודית. למדינה שהוקצה לשטח

 אחר הערבים מצד והרצח האיבה מעשי פרוץ עם
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 עזרה להושיט סירבו בנגב אנטי־יהודיות. בפעולות

 עצרו חיילים מזאת, יתרה יהודים. לוחמים לקבוצות

 הפורעים לידי והפקירום מנשקם פירקום יהודים,

 פוצצו בריטים שוטרים קיבוץ. הפגיזו הם הערבים.
 בירושלים, פוסט" "פלסטין העיתון של הדפוס בית את

 המוסדות בפיצוץ וסייעו בן־יהודה ברחוב פיגוע יזמו

 המסחרי המרכז על הערבים בהתקפת הלאומיים.

 ליהודים עזרה מלהושיט הבריטים נמנעו בירושלים

 גם למנוע ניסו הבריטים לפורעים. חופשית יד ונתנו

 חרוכה אדמה הותירו הם אצ״ל. על־ידי יפו כיבוש את

מארץ־ישראל. כוחותיהם פינוי במהלך

 קודם בשלבים. נערך מארץ־ישראל הבריטים פינוי

 אחדים שבועות .1948 בפברואר תל־אביב, אזור פונה

 הבריטים החזיקו עדיין הבריטי השלטון תום לפני

 הצבא מחנות וברוב הארץ ברחבי מפתח בנקודות

כן. לפני פינו הארץ שטחי מרבית את אך המרכזיים,

 פונו במרס נעולים. נשארו והנמלים הים חוף

 מחנות רוב ומהשומרון. מהגליל הבריטיים הכוחות

היהודים. על־ידי נכבשו או נקנו הצבא

 הנציב עזיבת עם הסתיים הבריטי האזרחי השלטון

 הארץ, את הבריטית האדמיניסטרציה ופקידי העליון

 הוסיפו אחדים שבועות במשך אך ;1948 במאי 15ב־

 במובלעת לשלוט סטוקוול, הגנרל בראשות הבריטים,

 פינוי את להבטיח כדי חיפה, נמל שבמרכזה גדולה לא

האחרונים. והאנשים הציוד

 השלטון של קצו שנה שלושים לאחר הגיע כך

ישראל. מדינת קמה ארץ־ישראל. על הבריטי

-(1915) )"מיכאל"( יצחק שמיר
 ממשלת ראש ולימים ישראל, חירות לוחמי מרכז חבר

 בעיירה (1915) תרע״ה בחשון בי״ד נולד ישראל.

בקהילה, פעילה הייתה אמו פולין. במזרח רוז׳נוי

שמיר יצחק

 הקהילה מנהיג היה נלהב, וציוני מסורתי יהודי ואביו,

בעיירה. היהודית

 בארץ־ישראל. כולו הקשור עברי חינוך קיבל יצחק

 "תרבות" רשת של יסודי בבית־ספר למד הוא

 בשנת ובביאליסטוק. בוולקוויסק העברית ובגימנסיה

 לתורת והתוודעותו בית״ר, לתנועת הצטרף 1919

 לבוא. לעתיד הפוליטיים חייו את עיצבה ז׳בוטינסקי

 עליית אחרי אך משפטים, ללמוד החל 1932 בשנת

 לארץ־ לעלות מיד החליט בגרמניה לשלטון הנאצים

ארצה. הגיע 1935 בשלהי ישראל.

 רואה־חשבון ובמשרד בניין כפועל עבד תחילה

 העברית לאוניברסיטה נרשם לימים בתל־אביב.

 עלה מהרה ועד לאצ״ל הצטרף 1937 בשנת בירושלים.

 שעסקו המיוחדות ביחידות היה הדרגות. בסולם

 הערבים נגד תגמול פעולות ובביצוע בתכנון

 הפילוג עם ובהדרכה. במודיעין ופעל והבריטים,

לח״י. את שהקים )יאיר(, שטרן אברהם עם הלך באצ״ל

 ולאחר עכו בכלא נכלא ,1941 בסוף נעצר שמיר

 לברוח ממנו ביקש יאיר מזרע. המעצר במחנה מכן

אליו. ולהצטרף

 כדי מהכלא לברוח והמריצו אותו זיעזע יאיר רצח

 בספטמבר 1ב־ ברח שמיר בחוץ. המחתרת את לשקם

 לעבודת ניגש ומיד קשה, במצב תנועה מצא הוא .1942

 אנשים, קלט שאבדו; הקשרים את איחה השיקום:

 סניף הקים מחו״ל; שהגיעו חדשים עולים ביניהם

 את ייעל ותחמושת; נשק שלחו שחבריו במצרים,

 אוהדים גייס הסודיות, אמצעי את הגביר המנגנון,

 כספים, לגיוס פעולות ארגן כן המחתרת. לעזרת

 ובאירופה. בארץ חדשים סניפים קורסים, הסברה,

 אלדד, וישראל ילין־מור נתן עם לח״י מרכז את הקים

 לזרוע אחראי והיה הארגונית, הפעילות לריכוז

הלוחמת.

 1946 באוגוסט נעצר ״מיכאל״, היה שכינויו שמיר,
 הבריטים על־ידי והוגלה בתל־אביב הגדול בעוצר

 המעצר. ממחנה ברח 1947 בינואר 14ב־ לאריתריאה.

מדיני. מקלט וקיבל לצרפת הגיע נדודים לאחר

 פירוק עם למולדת. שמיר שב 1948 במאי 20ב־

 חבריו עם יחד הקים לצה״ל המחתרת אנשי וגיוס לח״י

 כמזכיר ושימש הלוחמים", "מפלגת את לח״י למרכז

 הלוחמים" "מפלגת של פירוקה אחרי שלה. הכללי

 תפקידים מילא 1965-1955 בשנים בעסקים. בחר

 ל״תנועת הצטרף 1970 בשנת ב״מוסד״. בכירים

 ועדת חבר ושימש השמינית לכנסת נבחר החירות".

 אחרי המדינה. ביקורת ועדת וחבר והביטחון החוץ

 הכנסת ליו״ר נבחר לשלטון החירות תנועת עליית

 10ב־ החוץ. לשר מונה 1980 בשנת התשיעית.
 בתפקיד וכיהן הממשלה, לראש נבחר 1983 באוקטובר

 1986 ,1984 בשנים - נוספות פעמים שלוש זה
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 ארץ־ חלקי על לוויתורים בחריפות מתנגד שמיר

 נשוי הוא פלסטינית. מדינה של ולהקמתה ישראל

 וחמישה וגלעדה, יאיר ילדים, שני ולהם לשולמית

נכדים.

 הממשלה" ראש "נאום — ספרים שני פרסם

 ההיסטוריה "אם כתב שבסופו דבר", של ו״סיכומו

 שאהב כאיש שאזכר מקווה אני בכלל, אותי תזכור

 דרך בכל חייו, כל משמרתה על ועמד ארץ־ישראל את

ידו". לאל שהייתה

מכתבים אסופת - יצחק שמיר
 יצחק שכתב מכתבים ושלושה עשרים של אסופה

 בהיותו שנשא שולמית, לאשתו )מיכאל( שמיר

 בגלות המעצר ממחנה שלח המכתבים את במחתרת.

.1947 ינואר - 1946 אוגוסט בתקופה אריתריאה
 של לאור בהוצאה שיצא בספר פורסמה האסופה

.2001 בשנת הביטחון משרד

ב לח"׳ פעילות - שרון

 של וקבוע קטן גרעין בה היה שתמיד לנתניה, פרט

 במספר אולם אחרים. סניפים בשרון נתקיימו לא לח״י,

 ובהם חשובים, מאחזים ללח״י היו בשרון יישובים

 אפרים זטלר, יהושע כהן, נחמה בהן, כיהושע לוחמים

 להכנת נפץ וחומרי נשק הוסתרו ושם כרוזים מדביקי

 בורחי מקלט מצאו בביתם לפעולות. ומוקשים פצצות

 מחתרת אנשי הועסקו ירדני במשק עכו. וכלא לטרון

 ירדני הזוג של ילדיהם גם בפרדס. פועלים של במסווה

 3ב־ בפעילותה. חשוב חלק ונטלו למחתרת התגייסו
 ממשק רחוק לא הבריטים על־ידי נהרג 1943 בינואר

 מקום אל בדרכו לטרון, מבורחי סימן־טוב, יצחק ירדני

שם. לו שהוכן המקלט

 לאחד שהפך גפני, אברהם של משקו שכן ברמתיים

 הסתתרו בביתו בשרון. לח״י של החשובים הסייענים

 מחסן נחפר כאן הבולשת. על־ידי מבוקשים לח״י אנשי

 צפורה בנותיו הדרכה. חוברות בהדפסת ועסקו נשק
המחתרת. לחברות היו ומיכל

 קנטרוביץ, רב של במשקו ברמתיים, אחר במקום
נשק. ואימוני קורסים נערכו

 משק בעל שהיה מרקין, יצחק התגורר סגולה במושב

 לרשות והעמיד לח״י לרעיונות נתפס מרקין חקלאי.

 עזרה קורסים, עריכת זה ובכלל אמצעיו, כל את הארגון

 מרקין נשלח 1946 בשנת ועוד. ללוחמים מקלט כספית,

 מילדות חברו עם קשרים ליצירת בשליחות לח״י מטעם

בולגריה. ממשלת ראש דימיטרוב, גיאורגי

 ברזילי, ומיקי שרה הזוג בני התגוררו בפרדס־חנה
- באזור לח״י לפעילות ריכוז מקום שימשה שדירתם

דב של בפיקודו בשרון, לח״י של הירוקה" "הפלוגה

 ומתתיהו בהן מנחם שיח, מנחם ישראלי, יהושע זטלר,
מכפר־סבא. פלאי

 שביתם ירדני, ועטרה ישראל התגוררו ברעננה

 יצאו ממנו — לח״י ללוחמי בטוחה אכסנייה שימש

 בסיס לנשק, מחבוא מקום ההסברה, חומר הפצת

 ולעריכת פצועים לקליטת מקום לוחמים, ליציאת

 מהכלא אלדד ישראל של בריחתו לאחר ועוד. קורסים,

333ושרה. מיקי של בדירתם מקלט מצא הוא



 באבן־יהודה עלי מנשה הפרדסים שומר של בביתו

בנשק. קורסים נערכו

 החל 1946 בקיץ העברי״ המרי ״תנועה פירוק לאחר

 ביתר הבריטים נגד התקפה פעולות לבצע לח״י

השרון: באזור שבוצעו הפעולות ואלה שאת,

 מכונית ליד. בית ליד מוקש הוטמן 17.10.1946ב־ •

נפצעו. קצינים שלושה התפוצצה. בריטית צבאית

 צבאית מכונית לח״י יחידת תקפה 23.10.1946ב־ •

 והחיילים התרסקה המכונית חדרה. בסביבות

נפצעו.

 צבאית, מכונית רעננה ליד פוצצה 29.10.1946ב־ •

נפצע. בריטי קצין מוקש. באמצעות

 הטלגרף קו את לח״י יחידת ניתקה 4.11.1946ב־ •

פרדס־חנה. לבין חדרה בין הצבאי

 האזרחיים הטלגרף כבלי נותקו 7.11.1946ב־ •

זכרון־יעקב. בסביבת והצבאיים

 לפרדס־חנה חדרה בין חובל 10.11.1946ב־ •

 המפקדה של התת־קרקעי הכבל רעננה ובסביבת

לביירות. ירושלים בין שקישר הראשית הצבאית

 משוריינת רכבת לח״י יחידת תקפה 15.11.1946ב־ •

 חיפה-בית־ בקו הראשונה הטנקים דיוויזית של

 מזוין היה הרכבת משמר לבנימינה. דרומית ליד,

 מסוג כבדות ירייה ובמכונות תותחים בשני

 בגלל והתרסקה באוויר הועפה הרכבת "בראונינג".

 נשמעו המסילה. לאורך שהוטמנו המוקשים

 שלושה וכדורים. תותחים פגזי של התפוצצויות

נפצעו. בריטים חיילים

 מוקש על צבאית מכונית עלתה 4.1.1947ב־ •

 עלה בכפר־סירקין נפצעו. חיילים חמישה ברעננה.

מוקש. על צבאי ג׳יפ

 על תת־קרקעי טלגרפי כבל פוצץ 16.1.1947ב־ •

חדרה. יד

בחדרה. צבאי מחנה הותקף 8.3.1947ב־ •

 אוטומטי בנשק לח״י יחידת תקפה 9.3.1947ב־ •

 פרדס־ ליד 72 מס׳ הצבאי המחנה את ורימונים

 אחד־ .הקולנוע מן בצאתם בחיילים ופגעה חנה

 בפעולה נפצעו. ושמונה־עשר נהרגו חיילים עשר

 רבינא חיים )יורם(, אחרוני יעקב השתתפו

)שמיר(. שצמן וצבי )עלי( שומרון דוד )אבשלום(,

 ושוטרים חיילים ביריות הותקפו 19.3.1947ב־ •

 וחמישה נהרג אחד חייל בזכרון־יעקב. בריטים

נפצעו.

 רעננה. ליד צבאית מכונית פוצצה 20.7.1947ב־ •
נפצעו. ושלושה נהרג אחד חייל

 בנימינה בין רכבת גשר פוצץ 24.7.1947ב־ •
למצרים. הרכבות תנועת והופסקה לזכרון־יעקב

 הגשר במקום שהוקם עץ גשר פוצץ 26.7.1947ב־ •

באש. והועלה לזכרון־יעקב, בנימינה בין

 מטה מכונית חדרה ליד פוצצה 7.8.1947ב־ •

צבאית.

 ליד מוקש על עלתה צבאית מכונית 21.8.1947ב־ •

נתניה.

 הקיפו ברעננה מחריד: אסון קרה 11.11.1947ב־ •

 בנשק התאמנו שבו בית בריטים ושוטרים חיילים

 החיילים אך להימלט, ניסו הצעירים לח״י. צעירי

 נהרגו לח״י צעירי חמישה באש. עליהם פתחו

ונאסרו. נפצעו והשאר

 פעלו הערביות הכנופיות של ההתקפות תחילת עם

 גרנק יעקב של בפיקודם ובשומרון, בשרון לח״י יחידות

)יורם(. אחרוני ויעקב )דב(

 המחתרת ארגוני בין רשמי הסכם הושג בטרם עוד

 באורח לח״י מחלקות שתי צורפו ה״חגנח", ומפקדת

 אחריותן על וקיבלו גרמן, צבי של לגדודו רשמי בלתי

 וכפר־ קאקון בסביבות ב״משולש", מסוימת גזרה

יעבץ.

חבלה - שרונה
 ממושבות אחת הייתה בתל־אביב, הקריה כיום שרתה,

 עם בארץ־ישראל. שהתיישבו הגרמנים ה״טמפלרים"

 הגלו 1939 בשנת השנייה מלחמת־העולם פרוץ

 נתיני בתור האלה המושבות תושבי כל את הבריטים

 בהם והקים בתיהם את תפס הבריטי הצבא האויב.

 המשטרה של מחנה הוקם בשרונה צבאיים. בסיסים

הבריטית. הניידת

 הבריטית המשטרה למרכז חדרה לח״י חוליית

 תופת. מכונית בו ופוצצה 1947 באפריל 25ב־ בשרונה

 המחתרת, מאוהדי אחד על־ידי הועלה לפעולה הרעיון

 והיה הבריטית במשטרה ששירת שפילנר, שמחח

לשרתה. הכניסה שער משמר על אחראי

 מחלקת של קטנה מכונית על להשתלט הציע הוא

 ולאחר נוסעיה תעודות את להחרים הטלפונים,

 אנשים, שני להחדיר בתעודות מתאימים "תיקונים"

 מהאנשים אחד מקולקל; טלפון קו לתקן שבאו באמתלה

 נהג נהג, של תפקיד ימלא והשני מקצוע כבעל ישמש

 יוכנס טלפון חוטי של הענק הסליל בתוך כנהוג. ערבי

 באמצעות יופעל אשר טון, כחצי של במשקל נפץ חומר

 מפורט תרשים גם המציא התכנית בעל השהיה. שעון

וה״תיקונים". החניה נקודות נקבעו לפיו המחנה, של

 נעשו דואר, מכונית הוחרמה הפעולה בבוקר

 שנבחרו לח״י חברי ושני בתעודות הדרושים התיקונים

 ורחמים )יעקב( חוברמן יששכר הפעולה, לביצוע

נמצאו התעודות המחנה. לשער הגיעו )ג׳ימי(, אלבלק 334



25.4.1947 לח״י, על־ידי בשרונה טלפונים מרכזת פיצוץ

 את תקלה. ללא להיכנס הורשו והשניים תקינות

 המפקדה בניין בין המחנה, במרכז החנו המכונית

 התיקונים, לביצוע אישור שקיבלו לאחר הקשר. לבניין

 הסולם את וג׳ימי העבודה כלי את יעקב הביא

 אל ברגל וקרבו המרכזת את זנחו מהרה עד המתקפל.

 סיבת אין "אם כביכול ולבדוק לצאת מבקשים השער,

 הזקיפים להם הניחו הפעם גם בחוץ". טמונה הקלקול

 פועלת שהתחבולה משנוכחו נפשם. כאוות לנוע

 האפרכסת. היכן )ג׳ימי( ה״ערבי" את יעקב שאל כראוי,

 שהפעיל לפני לא האפרכסת, עם ושב לרכב הלך ג׳ימי

 עמוד אל ניגשו הם ההשהיה. מנגנון את במכונית

 של העוקבת עינם תחת לשער מחוץ הנמצא הטלפון

 וניגשו לרגע הסולם את נטשו הם כך אחר הזקיפים.

 המחנה. מול הצמוד, בקיוסק צימאונם את לרוות

 עיניהם, את מהם הסירו הזקיפים כי לדעת כשנוכחו

המקום. מן והסתלקו ההזדמנות את ניצלו

 שזיעזעה אדירה התפוצצות אירעה 11:00 בשעה

 נפצעו. רבים נהרגו. ושוטרים קצינים הסביבה. כל את

 - מכול ויותר נהרסו. נשק ומחסן מכוניות משרדים,

 של והמוגן השמור המבצר של המוניטין נפגע

 שהותקף מבצר הזר, השלטון של הניידת המשטרה

לח״י. על־ידי
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בפולין החשאיים הלאומיים התאים

 שטרן אברהם עשה 1939 מאי עד 1938 מפברואר

 שליחותו במהלך בפולין. אצ״ל מפקדת כשליח )יאיר(

 המתקרבת, השנייה מלחמת־העולם בצל פעל,

 השגת לשם פולין, ממשלת עם קשרים לקשירת

 כוח של ובציודו באימונו בהכשרתו, בהקמתו, תמיכתה

 )ראה ארץ־ישראל לכיבוש אצ״ל במסגרת יהודי צבאי

תכנית"(. - אלך ״הארבעים ערך
 להקים רעיון יאיר הגה התכנית מימוש לצורך

 בארצות היהודים בקרב אצ״ל של חשאיים תאים

 לתאים לגיוס האנושי החומר בפולין. ובעיקר אירופה

 והתנועה בית״ר חברי בקרב כול קודם מצוי היה האלה

 נפשית מבחינה מוכנים היו אלה הרוויזיוניסטית.

 של בהשפעותיה לאצ״ל, להצטרף ואידיאולוגית

 חברי החלו 1935 משנת בארץ; הבריונים״ ״ברית

 סבוראי משה בהדרכת להתארגן פולין בעיירות בית״ר
 כבר אידיאולוגי־צבאי. אופי שנשאו חשאיים, בתאים

 בית״ר, של סמלים קורס בלוצק נערך 1936 בחורף

 שנרצח לח״י איש )לימים אמפר אברהם על־ידי שנוהל

מובהק. צבאי אופי ונשא הבריטים( בידי

 בית״ר קני בתוך החשאיים התאים של התפתחותם

 רוזישץ, הורוכוב, לוקץ, ברנוביץ, טוצ׳ין, בעיירות

 יאיר, של תכניותיו את תאמו וזופיובקה לודמיר לוצק,

 הקיימת התסיסה של הארגוני מימושה על החליט אשר

 והטיל לשלישו אמפר אברהם את מינה הוא בתנועה.

 ידיעתו מבלי בית״ר, חברי של בגיוסם להמשיך עליו

ז׳בוטינסקי. זאב של
 ילין־מור, נתן את גם התאים לארגון רתם יאיר

 פולין ערי כל את עבר אשר לח״י, מרכז חבר לימים

 של נוסף תא אחריו השאיר מקום ובכל ועיירותיה,

 מחוגים צעירים גם הצטרפו התאים אל הארגון.

מבית״ר. אנשים לגייס היה יותר קל אך אחרים, יהודיים

 הדרכה קיבלו הם צעירים. אלפי מנו התאים

 כמאתיים וספורט. סדר ובתרגילי בחשאיות, בצבאיות,

 בתורת בנשק, בשימוש מפקדים קורס עברו צעירים

גרילה. ובלוחמת בטקטיקה החבלה,

 לארץ־ הגיעו החשאיים התאים של רבים חברים

 תוספת והיוו השנייה מלחמת־העולם בתקופת ישראל

 פעולת ואצ״ל. לח״י לארגוני משמעותית אדם כוח

 העולם מלחמת פרוץ עם נקטעה הלאומיים התאים

 על־ידי פולין של כיבושה עם ,1939 בספטמבר

הגרמנים.

בפולין"( קורם - ״זופיובקה ערך גם )ראה

והלחימה האימון תורת
 לשתי מתחלקות לח״י של והלחימה האימון שיטות

 והשנייה ,1944-1940 בשנים הראשונה תקופות:

.1948-1945 בשנים
 בתורת יסודית מהפכה חלה מאצ״ל הפילוג לאחר

 בהשפעת רבה במידה לח״י, של והלחימה האימון

 .1939 בראשית בפולין שנערך למפקדים הגבוה הקורס
 וגדילה. אישי טרור של בטקטיקה גם טופל הזה בקורס

 אישית: לפגיעה המיועד בנשק באימון היה הדגש

 שימוש פעולה; לאחר התחמקות מהירות; שליפות

 תופת, מכונות מוקשים, הפעלת ובפצצות; ברימונים

בזה. וכיוצא מלכודות

 למקובל בניגוד אישי, בחינוך דגש הושם כאמור,

 עשרה בת בקבוצה חדש חבר כל שולב שם באצ״ל,

 אימון ההתחלה מן וקיבל איש חמישה־עשר עד

 של הניסיון תקופת את שעבר מי רק בלח״י, קבוצתי.
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 שלושה-ארבעה של קטן, לתא צורף האישי החינוך

 התודעה פיתוח על הוקפד כול ראשית אנשים.

המלחמה. בצדקת וההכרה האידיאולוגית

 ככל להתקרב מאמץ נעשה בנשק האימון בשלב

 באקדח אימון כל מבצעי. ירי של לתנאים האפשר

 הקרב: בשדה הפעולה את מבצע החניך כאילו התנהל

 מולו, העומד מאויבו יותר וזריז מהיר להיות עליו

 ולירות ראשונה להכותו כדי עדיפה ירי עמדת ולתפוס

 שליפות בתרגילי אומנו החניכים להרגו. מנת על בו

 מהיר קצב משיגים שהיו עד ראי, מול או רעהו מול איש

 מן המקטורן, מכיס החגורה, מן - אקדח בשליפת יותר

 מכל שליפה כדי תוך הירי את ומכינים - האחורי הכיס

 פתיחת משמע: האקדח, את בו להסתיר שניתן מקום

 למדו החניכים ההדק. על ולחיצה פטיש דריכת או נצרה

 לפרקם בהם, לטפל האקדחים, סוגי כל את להכיר

 במעלה הראשון הכלי תקלה. בעת במהירות ולהרכיבם

 "הנגן כלל בדרך התופי, אקדח היה ביותר והבטוח

 באקדח תחילה השתמשו לעתים פעולה בעת הפולני".

 מצויד הלוחם היה כלל בדרך באוטומטי. כך ואחר תופי

 עצמית להגנה שימש האוטומטי הירי אלה. כלים בשני

 בתת־ אינסטינקטיבי בירי גם התאמנו הנסיגה. בזמן

 נערכו השני בשלב שלהם. מהירות ובשליפות מקלעים

מוקשים. ובהרכבת נפץ ובחומרי ברימונים אימונים

 1945 בשנת העברי" המרי ״תנועת הקמת לפני
 לחינוך נוסף והאימונים. הלחימה בתורת מפנה חל

 לחימה גם האימונים בתכנית נכללה המהפכני האישי

 המבוססת גרילה(, מלחמת )או פרטיזניות יחידות של

 מהפלמ״ח. שאומצה קטנות, ביחידות שדה לחימת על

 הנפץ חומרי בתורת המידע הקניית הורחבה זאת עם

 ובמאיצים למיניהם בנפצים השימוש פותח והחבלה,

 ייצור נפץ, מתקני בהתקנת וכן פצצות, להפעלת

 נפץ, מעטפות התקנת תופת, ומכוניות מוקשים
 הפעלה מנגנוני הרכבת חיצוניות, ותחבולות הסוואות

שונים. ואלתורים המצאות וכן מלכודות שונים,

 שככל העיקרון על הושתת האימון תורת בסיס

 חייליו את השלטון, ראשי את לקטול המחתרת שתרבה

הארץ. מן יציאתו תקרב כך — האויב של שוטריו ואת

 נפצים כלל לסוגיהם הנפץ חומרי מהות לימוד

 מקצועית צבאית, ספרות על בהתבסס ומאיצים,

 היה שניתן נפץ בחומרי התמקדו בעיקר ומחתרתית.

 שבראשה הדרכה מערכת הוקמה לימים בארץ. להשיג

 במערכי נסתייעו ואלה שבמדריכים, הטובים הוצבו

הדרכה. ובחוברות שיעורים

 האידיאולוגית, התודעה פיתוח - יסודות שלושה

 שלמות לכלל הצטרפו - מקצועי וידע האופי, חישול

 של הלחימה תורת של האחרון היסוד בלימוד אחת

 לפגוע במגמה תוכננה פעולה כל ובמימושו. לח״י

 של כוחו את לשמור מנת על מבטחים למקום ולסגת

וברח(. )פגע נוספת לפעולה המבצע

 הבאים: השלבים על התבססה הלחימה תורת

 תמרון, מלחמה, כלי הקצאת תכנון, קרבי, מודיעין

 לפני עברה פעולה כל ונסיגה. ביצוע מודיעיני, עדכון

 האחראי המפקד על־ידי בשדה אישית בדיקה ביצועה

 המפקד על־ידי ואישור הלוחמת החטיבה של המקומי

 מבקר היה קרובות לעתים אשר החטיבה, של הארצי

 היה הפעולה ביצוע לאחר הפעולה. בזירת אישי באופן

 היה כלל שבדרך למפקדו, דוח למסור הלוחם על

הפעולה. מקום בקרבת

 מתמנה היה משימותיו את כהלכה שביצע מי רק

אחראי. למפקד

 הלחימה בתקופת עוד "אחריי" ההלכה קודשה כך

 את שגיבשה הלחימה תורת הייתה זאת במחתרת.

וחדשנית. נועזת מהפכנית, כמחתרת לח״י של דמותה

 האו״ם של המיוחדת לוועדה לח״׳ תזכיר

)אונסקו״פ(
 ל״ועדח שהוגש ארץ־ישראל בעיית על חיבור

 תש״ז בתמוז ארץ־ישראל" לענייני האו״ם של המיוחדת

 התזכיר ישראל. חירות לוחמי על־ידי (,1947 )יולי

 קשריו על ארץ־ישראל, על העובדות תמצית את הכיל

 הבריטי, השלטון תפקיד על ארצו, עם העברי העם של

 עתידה לקביעת לח״י הצעות וכן ופעולתו, מקורותיו

הארץ. של

 החדרת, דמעך הצדק, דמעך
הסדרם דמעך

דבר
יעזראד חדרת דרחמי

אל
 המאוחדות האומות ארגון שד המיוחדת הוועדה

ארץ־ישראד לענייני

תמ־ז תמוז
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 מרכז חבר ילין־מור, נתן על־ידי חובר התזכיר

 למען החירות, למען הצדק, "למען בשם והוכתר לח״י,

 אלף 40כ־ האנגלי בתרגום שהכילה החוברת, השלום".

 הוועדה ולמזכירות היוגוסלבי לנציג נמסרה מילים,

הבריטית. המשטרה בידי שנאסרו בנות שתי על־ידי

 ההיסטוריות זכויותיו את לבסס ניסה התזכיר כותב

 מקורות אחר התחקה ארץ־ישראל, על העברי העם של

 שנות שלושים את וסקר בארץ־ישראל הבריטי השלטון

 כל על בריטניה של שלטונה הוצג בתזכיר שלטונו.

 החירות מלחמת על בו סופר מערומיו. בכל תחומיו

 את לנהל הצורך מתוך שקמה לח״י מחתרת ועל

 לשלטונו הקץ שימת ואת הזאת, השחרור מלחמת

 למען גם דרוש אשר מארץ־ישראל, הצבא של ופינויו

העולם. שלום

 - בתזכיר נאמר - הנראה היחיד החיובי הפתרון

 כמדינה ההיסטוריים בגבולותיה "ארץ־ישראל הוא

 היהודים לכל ריכוז מקום שתשמש ועצמאית, חופשית

 עם בברית במולדת, ריבונית כאומה לחיות הרוצים

 מכל החופשי והדמוקרטי, העצמאי התיכון המזרח עמי

זרים". גורמים של וצבאית מדינית השפעה

 כותב העלה האזור של לנייטרליזציה בקשר

 התיכון המזרח אזור "יוכר מיוחדת: הצעה התזכיר

 בסיסי יסולקו בין־לאומית. בערבות נייטרלי כאזור

 הללו. הארצות מכל הבריטים׳ ו׳היועצים הבריטי הצבא

 שלא התיכון, המזרח עמי של אזורית פדרציה תוקם

 כל יהיה הערבית׳. ׳הליגה כדוגמת הבריטים, בחסות

 עזרה לשם מאוחדים יחד וכולם בארצו שורר עם

 החומרית התרבות לקידום הארצות, לפיתוח הדדית

 אבן התיכון המזרח עמי של הפדרציה תהא והרוחנית.

 מדנים מחרחרי בידי מכשיר ולא בעולם לשלום פינה

 והנייטרלי העצמאי התיכון במזרח מלחמה. ומציתי

 שוות חברה הארצישראלית העצמאית המדינה תהיה

 לפיתוח מכוחו יתן העברי העם חובות. ושוות זכויות

 עזרה של בסיס ועל שיידרש ככל השכנות הארצות

 מפני הזה האזור בהגנת שותף יהיה גם הוא הדדית.

מבחוץ". התקפות

 על להחליט הוועדה אל בפנייה הסתיים התזכיר

 הענקת על וכן צבאו, ופינוי הכריטי השלטון קץ

לארץ־ישראל. עצמאות

לח"׳ של שידור תחנות
 לח״י מטעם פעלו השונות ההסברה פעולות במסגרת

 שהיה סירקים, אליעזר אחדות. חשאיות שידור תחנות

 האיש היה משדרים, ולבניית לאלקטרוניקה מומחה

 אצ״ל, של הראשון המשדר את חבריו שני עם שבנה

 עמו הביא בפילוג יאיר אל כשהצטרף .1938-39 בשנת

 יאיר חידש הפילוג לאחר כשנה ללח״י. המשדר את

 להגיע בשאיפה האתר, גלי מעל התעמולה מתקפת את

 ומדוע מה על שיבינו מנת על ישראל בית המוני אל

האנטי־בריטית. במדיניותה המחתרת ממשיכה

 היו שאותה קטנה, מזוודה בתוך בנוי היה המשדר

 התקנת לאחר למקום; ממקום מעבירים הטכנאים

 תקינותן, ובדיקת השידור למקום סמוך גג על האנטנות

 עשר בין נמשך היה השידור המקום. מן מסתלקים היו

 מסייע היה יותר ארוך שידור שכן דקות, לחמש־עשרה

 היו הרדיו טכנאי השידור. מקום את לאתר למשטרה

 עם ומיד מקום, בקרבת לשידור ומאזינים ממתינים

 המשדר את אורזים לחדר, עולים היו השידור גמר

מבטחים. למקום אותו ומעבירים במזוודה

 בסיון י״ט שבת במוצאי התקיים הראשון השידור

 הארגון "דבר שכונה זה, בשידור (.14.6.1941) תש״א
 ממשלת ואל צ׳רצ׳יל מר אל בישראל הלאומי הצבאי

 האינטליג׳נס לפניית יאיר של תשובתו ניתנה אנגליה",

 עם פעולה לשתף נתבקש לפיה אליו, בקהיר הבריטי

 בידי ייפול התיכון המזרח וכאשר אם הבריטים

 המחתרת, אנשי את להדריך היה מוכן המטה הגרמנים.

 ייאלץ הבריטי הצבא אם נשק, בידם להשאיר וכן

 אל היישר בשידור מופנית שהייתה בתשובה, לסגת.

 האומה של האפליה לעובדת יאיר התייחס צ׳רצ׳יל,

 ערב. לשבטי הבריטים של אהדתם לעומת העברית

 אי־ להפסקת והברית" שלום "תנאי על חזר יאיר

 הלבן"; "תספר של מיידי ביטול (1) בבריטים: הלוחמה

 מתן (3) העברי; העם לידי בארץ השלטון העברת (2)

 המדינה של להקמתה ומדיניות צבאיות ערבויות

 המלחמה; תום עם כולה בארץ־ישראל העברית

 שיילחם ומפקדיו, נשקו דגלו, על עברי צבא הקמת (4)

ולמענה. בארץ־ישראל

 הראשונה השורה של פתיחה בשריקת החל השידור

 המסורתית ובקריאה אלמונים" "חיילים לח״י המנון של

 המשתחררת, ציון קול הלוחמת, ציון "קול אצ״ל מימי

 דברי את בישראל". הלאומי הצבאי הארגון של הרדיו

 יהודי של גיוסם את תקף הוא יאיר. כתב כולו השידור

 תמורה בלא בריטניה לעזרת לבוא המתנדבים היישוב

 השם את לראשונה יאיר השמיע הזה בשידור מדינית.

 היה בשידור הקריין ישראל". חירות "לוחמי החדש

)אלון(. סבוראי משח

 שבועיים, כעבור נערך בסדרה השני השידור

 )חוח( טורנברג ג׳ולי של מחדרה ,1941 בדצמבר 27ב־

 בתל־אביב. 10 טשרניחובסקי ברחוב הבית גג על

 הראשון בחלקו קריינים: שני בין התחלק זה שידור

 יאיר. דיבר השני ובחלק הכתוב, מן סבוראי משה קרא

333 שידר. שיאיר והיחידה הראשונה הפעם זו הייתה



 ואת היהודית הסוכנות את יאיר תקף בשידור

 הלאומי- האינטרס את המקריבים הרוויזיוניסטים,

 העברי לנוער וקרא המפלגתי, האינטרס למען האידיאי

למחתרת. להתגייס

 גג מעל שהתקיים ובשידור הללו, השידורים בשני

 איתרה בתל־אביב, יזרעאל עמק ברחוב בית של

 לרבות האנשים, אך המשדר; של מיקומו את המשטרה

מועד. בעוד להימלט הצליחו יאיר,

 חן־ציון, טוביה הקריין היה מכן שלאחר בשידורים

 מסרי אליעזר של בביתו יאיר, על־ידי לתפקיד שנבחר

 טוביה שידר ואילך מכאן בתל־אביב. דיזנגוף ברחוב

 תש״ב בשבט בב״ה יאיר של לרציחתו עד הפסק ללא

(12.2.1942.)
 כשלוש למשך לח״י שידורי פסקו יאיר רצח לאחר

 (,1945 )דצמבר תש״ו בכסלו בה׳ חודשו הם שנים.
 באשר המחתרת. של וביסוסה הארגון־מחדש לאחר

 היא השידור תחנת כי לח״י למרכז הוברר להסברה,

 הארגון. של הרעיונות להפצת ביותר היעיל המכשיר

משדר. להשגת רבים מאמצים נעשו לכן

 משדר קבלת עם נתאפשרה החדשה התחנה הקמת

 איש גפנר, בנימין על־ידי ארצה שהוברח צבאי רדיו

 חייל היה גפנר באיטליה. הבריטי בצבא ששירת לח״י

 האויב. לקווי מעבר גיחות שערך A Force בקומנדו

 מהמחסן נטל הוא 1944 בשלהי מהצבא שחרורו עם

 להביאו מנת על בגיחותיו, בו שהשתמש המשדר את

 הוא מאיטליה למצרים בהגיעו במחתרת. לחבריו

 להבריח כדי משכבר. חברו בידי המכשיר את הפקיד

 גפנר על היה ק״ג שלושה במשקל מכשיר לארץ

 נמצא הפתרון להצליח. שעשויה תחבולה לתחבל

 הקומנדו גדוד מפקד בשם שכתב מזויף במכתב

 בקשה ובו )צריפין(, בסרפנד הצבא מפקד אל באיטליה

 שהצטיין גפנר בנימין לחייל נעימה חופשה להבטיח

בקרבות.

 בדרך הרכבת על גפנר עלה המזויף במכתב מצויד

 החייל פנקס בתוך הדביק המכתב את לארץ־ישראל.

 המכתב, את בקראו בגבול, הבודק הבריטי והחייל שלו,

 גפנר. של בחפציו החיפוש ועל הבדיקה על מיד ויתר

 גפנר התכוון שם ברחובות, לתחנה הרכבת בהגיע

 את שבדקו בריטים בקבוצת הרציף על הבחין לרדת,

 ירד שם ללוד, להמשיך החליט הוא היורדים. כל

 אחר ארוכה. שעה למשך בשירותים והסתגר מהרכבת

 לתחנה בשלום הגיע וכך לתל־אביב, רכבת על עלה כך

 לח״י איש לידי מסר המכשיר את בית־הדר. שליד

פוזנר. שלמה

 בהדרכת )אלכם(, יצחקי יעקב על־ידי שופץ המשדר

 כטכנאי שעבד ליפשיץ בשם לאלקטרוניקה מומחה

 התארכה השיפוץ עבודת בסרפנד. הבריטי בצבא רדיו

 לבסוף הושגו החלקים חילוף. בחלקי מחסור בגלל

 ממעצר ששוחרר )משה(, סירקים אליעזר באמצעות

לאלקטרוניקה. מעבדה ופתח בלטרון

 ובנתן )אילנה( בהן בגאולה בחר )גרא( ילין־מור נתן

 מאוד הצליחו והם התחנה, כשדרני )גד( מרפיש

 שבלח״י: הצדדים שני את ביטאו הם בתפקידיהם.

 הלב, רגשות ואת הלוהטת ההתלהבות את - גאולה

 המוחלט הביטחון הבוטח, הלוחם הטון את גד ואילו

 בשבוע, פעמיים התקיימו השידורים הסופי. בניצחון

 קהל היה השידור שעת בהתקרב בערב. 7:30 בשעה

 הוציאו שבעליהן החנויות ליד קפה בבתי מצטופף רב

 של הלחן היה החדשה התחנה אות לרחוב. רמקולים

 המחתרת "קול הקריאה בליווי אלמונים", "חיילים

ישראל". חירות לוחמי של השידור תחנת העברית,

 אברשה של בדירתם התחנה מקום נקבע תחילה

 בתל־בנימין גריל" ב״בית בש, )עדה( ונעמי )אריה(

 השומר ברחוב הגג על לחדר הועבר כך ואחר ברמת־גן,

 צבי לח״י, מוותיקי אחד התגורר שם בתל־אביב, 3

 רצופים שידור חודשי כמה לאחר )הישיש(. פרונין

 איחרו אולם אחר, למקום המשדר את להעביר הוחלט

 נדם (1946 )פברואר תש״ו א׳ באדר בי״ז המועד: את
 הבולשת. בידי נפלה והתחנה העברית", המחתרת "קול

 בשידור, אורח שהיה )דן(, בלאו ודוד אלכם גד, גאולה,

 לאריתריאה, כך ואחר ללטרון הועברו הבחורים נעצרו.

צבאי. לדין הועמדה גאולה ואילו

 )שמואל( לוי יהודה על הוטל המשדר נפילת לאחר

 ברוך שמואל חדש. משדר להרכבת התפקיד

 הטכנית, המחלקה על כאחראי ששימש הכישרונות,

 הושלמה המשדר הרכבת באלקטרוניקה. גם התמצא

 המחתרת, מאוהדי אחד של בדירתו קצר זמן פרק תוך

 מעל בתל־אביב, הרצל פינת יזרעאל עמק ברחוב

 קדחתניים חיפושים אחרי הקטן". "שאול של למכבסה

 את להקים הוחלט לשידור מתאים מקום למציאת

 זליבנסקי, של למצות החרושת בית של גגו על האנטנה

 כחמישים של במרחק בתל־אביב, 8 החרושת ברחוב

 הבריטי השלטון של ה״בווינגרד" מבית־הדר, מטר

 רבים שידורים בהצלחה שידרה התחנה בתל־אביב.

הבריטים. של לאפם מתחת

 תל־ באזור שפעלה לח״י של נוספת שידור תחנת

 ומתניה )המהנדס( גבעון יוסף על־ידי הוקמה אביב

פעולתו. ימי בכל המשדר את שהפעיל )מנשה(, גינוסר

 שבה מהכלא, 1947 באפריל שברחה כהן, גאולה

 חירות לוחמי "קול בשם עתה שפעלה התחנה מן לשדר

 תש״ח. בקיץ לח״י של הפעילות להפסקת עד ישראל",

339 גם לשדר התחנה החלה הבריטי הפינוי כשהתקרב



 השיר שירים. זה ובכלל מענייני־דיומא, תכניות

 בשידורי חידוש משום היה ששידורו הראשון,

 מלחין )לימים בר־עם בנימין על־ידי הולחן המחתרת,

)ארזיה(. בן־תור נחמיה של מפיו והושר ידוע(, ישראלי

 חירות לוחמי "קול בשם לח״י, של שידור תחנת

 עד תש״ח מחורף בירושלים, גם פעלה ישראל",

 הוקם הראשון המשדר בקיץ. בעיר לח״י להתפרקות

 ונרצח נחטף אלכסנדר )שבנם רובוביץ משפחת בבית

 בידי נכתב לשידור החומר פאראן(. רוי הקצין על־ידי

 בדיאן זאב בירושלים, לח״י מפקד )מאיר(, זטלר יחושע

)אריאלח(. פריזנט לאה מפי ושודר סיטון ודוד )גבי(

 הפנר יצחק ד״ר של מביתו שודר באנגלית שידור

 לרחוב השידור תחנת עברה יותר מאוחר ברחביה.

 פריזנט, ולאה )אביבה( בדיאן יפה של לדירתן בצלאל,

 ה״חגנה", של השידור תחנת השדרנית. גם שהייתה

 גרמה מעליהן, אחת בקומה ממוקמת שהייתה

בשידורים. להפרעות

 של דרור במחנה פעלה האחרונה השידור תחנת

 ושודרו אלדד ישראל ד״ר בידי הוכנו השידורים לח״י.

 א׳ באדר ה׳ ביום בר־גיורא. ויהודה בדיאן יפה מפי

 ירושלים", "חירות בשם "י לח של שידור שודר תש״ח

 בהזנחה בירושלים ה״הגנה" מפקד כלפי האשמה ובו

בבירה. היהודים ביטחון של חמורה

 הרוזן של להורג הוצאתו לאחר עד שידרה זו תחנה

דרור. מחנה חיסול עם שידוריה את והפסיקה ברנדוט,

1937 - ארץ־ישראל חלוקת תכנית
 העלייה על הבריטי השלטון שהטיל ההגבלות אף על

 העשרים המאה של השלושים שנות בתחילת העברית

 סימפסון ועדת ,1930 משנת שאו ועדת )בעקבות

העלייה זרם גדל 1930 בשנת הרי הלבן״(, ו״הספר

הוועדה יו״ר פיל, הלורד

 לארץ־ הגיעו 1936-1932 בשנים מדהימה. בצורה

 לכדי הגיע היהודי והיישוב יהודים 150,000 ישראל

 חששות עוררה זו עובדה הארץ. אוכלוסיית מכלל 30%

 היהודים עלולים זה בקצב שכן בריטניה, מנהיגי בקרב

 תהיה לא המנדט לפי ואז בארץ־ישראל לרוב להפוך

כאן. שלטונה את להמשיך עילה כל לבריטניה עוד

 יצאו הבריטים, הסוכנים הוראות לפי כן, על אשר

 באפריל היהודים. על התקפותיהם את לחדש הערבים

 במרוצת ורבו הלכו אשר הרצח במעשי הוחל 1936

 את להפעיל הבריטים החליטו אז מכן. שלאחר הימים

 פרוץ לסיבת חקירה ועדת הקמת הישן: התכסיס

 פיל. הלורד הוועדה בראש עמד הפעם המאורעות.

 ובארץ־ישראל, בבריטניה עדויות שמיעת לאחר

.1937 ביולי 7ב־ המלצותיה את הוועדה פרסמה
 (,1917) כלפור הצהרת שלנוכח קבעה הוועדה

 היה ,1922 משנת הלבן״ ״הספר ואפילו המנדט

 האפשרויות את ינצלו שאם לחשוב יסוד ליהודים

 מספיק, במספר לארץ־ישראל וייכנסו להם שהובטחו

 הוועדה קבעה - אבל יהודית. מדינה בארץ תיווסד

 גרמו השלטונות ומדיניות ארץ־ישראל שטח צמצום -

 את מאפשרים אינם ואלה ולפרעות המצב להחמרת

 לבין ערבים מיליון בין שפרץ הסכסוך המנדט. ביצוע

 זה ובמצב לפתרון, ניתן אינו יהודים אלף מאות ארבע

 חלוקת על המליצה הוועדה לביצוע. ניתן המנדט אין

 שהוצע השטח וערבית. יהודית מדינות: לשתי הארץ

 ארץ־ של משטחה כחמישית כלל היהודית למדינה

 מהר קטע יזרעאל, עמק הגליל, עם המערבית, ישראל

 ואילו רחובות; עד יהודה ושפלת השרון שפלת הכרמל,

 הירדן, עמק עם ושומרון יהודה נכללו הערבי בשטח

 האינטרסים את להבטיח כדי והנגב. הארץ דרום כל

 חבל על בריטי, אזור להקים הוועדה הציעה הבריטיים

 את ויכלול יפו ועד לחם ובית מירושלים שישתרע

 ים עד החוף וחבל כנרת ים עכו, צפת, נצרת, חיפה,

 להעניק יהיה המדינות שתי על ההצעה, לפי סוף.

 השאר בין בהן. פיקוח וזכויות יתר זכויות לבריטניה

 ועל המדינות שתי בין אוכלוסין חילופי על הומלץ

 עולים אלף לשנים־עשר היהודית העלייה הגבלת

התכנית. לביצוע עד לשנה

 בעניין הדעות נחלקו העולם יהדות ובקרב ביישוב

 ואילו בה, תמכו ובן־גוריון ויצמן החלוקה. תכנית

 ב״הגנדו" גם התנגדו. כצנלסון ובדל טבנקין אוסישקין,

 אף התנגדו ואצ״ל הצ״ח ז׳בוטינסקי, הדעות. נחלקו

 בגלל התנגד הצעיר" "השומר לתכנית. בחריפות הם

 הקונגרס דבר, של בסופו דו־לאומית. במדינה תמיכתו

 את דחה ,1937 בקיץ שהתכנס העשרים, הציוני

התכנית.

 אך לתכנית, התנגד הערבי בציבור הרוב גם

 ערבית מדינה להקמת תכניותיהם כי סברו הערבים
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 הערבים, של הרצח מעשי חודשו 1937 בספטמבר

מעשית. הייתה לא כבר החלוקה תכנית ובינתיים

 "הכלניות" מחנה על התקפה - תל־אביב

 תמרי "תנועת בתקופת נשק להחרמת לח״י של פעולה
 של במחנה 1946 באפריל 24ב־ שנערכה העברי״,

 חניה במגרש ששכן הבריטית, המוטסת הדיוויזיה חיילי

 התבלטה כבר זו דיוויזיה בתל־אביב. הירקון ברחוב

 הדיכוי כוחות של המחץ חוד בתור תקופה באותה

 לכינוי העברי ביישוב זכו וחייליה האימפריאליים,

 שלראשם. האדומות הכומתות שום על "כלניות",

 את השניאו והגאה הנוקשה ובהתנהגותם בחיפושיהם

היישוב. על עצמם

 - ולסגנו הפעולה, למפקד מונה )מזל( בנאי יעקב

 לפקד הוטל )דב( גרנק יעקב על )בועז(. ילוביץ עמי בן

 בפעולה אפ״ק. משטרת מול האבטחה יחידת על

 לוחמים גם ביניהם לוחמים, שישים מעל השתתפו

 7:30 בשעה החלה למחנה הפריצה רבים. צעירים
 הקצר בקרב תת־מקלעים. באש הסתערות תוך בערב,

 הרובים הבריטים. החיילים הוכרעו שהתפתח

 אחר מיד שלל. נלקחו במקום מצויים שהיו והתחמושת

הפתעות. בחובה שטמנה הנסיגה, החלה כך

 למשטרת שריונית הגיעה הפעולה תחילת עם

 לתוך שנכנסו בריטים שוטרים כמה ממנה וירדו אפ״ק,

 את ראה אשר דב, בחוץ. ממתין כשהנהג הבניין,

 לשמע באש. עליה פתח השריונית, ואת השוטרים

 ללא כבדה אש יורים והחלו השוטרים יצאו היריות

 החלו לכך נוסף הנסוגים. הלוחמים לעבר גם אך מטרה,

 אך האירוע, למקום לחוש אחרים בריטיים כוחות גם

 אלנבי. ברחוב שהוקם דמי" "מחסום לפני נעצרו אלה

 המשיכו בהטעיה, שמדובר להם שהתחוור לאחר רק

 כבר הלוחמים הזמן באותו אך המחנה. לעבר לנוע

 ביותר האוהדת השכונה התימנים, לכרם הגיעו

 "אלוהים ברכות: עליהם המטירו והתושבים למחתרת,

ישראל!". גיבורי עליכם, ישמור

ב לרז"׳ פעילות - תל־אביב
 בתקופת היה דן, גוש את שכלל רבתי, תל־אביב אזור

 כל של פעילותם מרכז הבריטי בשלטון המלחמה

 הארגונים, מרכזי שכנו כאן המחתרות. ארגוני

 האדם. כוח ומירב הנשק, מצבורי הראשיות, המפקדות

 המאוחד הארגון מנה ,1940 ביוני באצ״ל, הפילוג בעת
 כוח מאגר על חברים. מאות כשש תל־אביב באזור

 )אברהם יאיר תומכי בין חריף מאבק התנהל זה אדם
המפקדה. ראש רזיאל, דוד תומכי לבין שטרן(

 ביוני ממעצרם, אצ״ל מפקדת חברי שחרור לאחר

 גדול מפקדים מסדר בתל־אביב התקיים ,1940

 מחוז ומפקד המפקדה חבר חייבמן, אהרן של בראשותו

 ערכו אחר מסדר יאיר; עם הזדהה אשר תל־אביב,

 הלך הגבוה הפיקוד כי הייתה התוצאה רזיאל. נאמני

 בחרו הסניף מחברי כמחצית אך יאיר, עם כולו כמעט

 של שובם עם זמן־מה, כעבור רזיאל. עם להישאר

 מספר גדל רזיאל, אל לובינסקי וחיים חייכמן

 -80% כדי עד תל־אביב בסניף לאצ״ל המצטרפים
90%.

 בראשיתו שנקרא יאיר, של הפלג מפקדת מקום

 בתל־אביב. נקבע בישראל", הלאומי הצבאי "הארגון

 עם שהלכו רבתי תל־אביב באזור אצ״ל מפקדי בין

 בן־דב, כרוך בלאם, אברהם ארליך, אבנר היו יאיר
 גור, יהודה גולדמן, מקם ברושי, יוסף ברון, עקיבא
 ילין, עוזי טורנברג, נחמיה טורנברג, ג׳ולי זטלר, יהושע
 לובינציק, נפתלי כץ, עמנואל בהן, אהרן יצחק, אריאל
 סבוראי, משה מסרי, יצחק מפרי, דניאל מסרי, גבריאל
 פיין, נחמן פולני, יעקב פוזנר, שלמה סטרליץ, מרדכי
ואחרים. שמיר יצחק קוצר, אריה צלניק, יצחק

 גם הפלגים בין המאבק הסתיים דבר של בסופו

 של בעליונותו הארץ, חלקי ברוב כמו בתל־אביב,

 הארגון של הכספיים והמקורות הנשק מרבית אצ״ל.

 אותותיו את נתן זה מצב רזיאל. אנשי בידי נשארו

 תל־אביב באזור גם החדש הארגון של בפעילותו

 נעשו הפילוג שלאחר הראשונים בחודשים והמרכז.

 התקינה לפעולתו היסודות את להניח גדולים מאמצים

 על הסניף. על לאחראי נתמנה ברושי יוסף הסניף. של

 הוחל הפעולות. מחלקת את לרכז הוטל זטלר יהושע

 נערכו קטנות. בקבוצות נשק ובלימוד קורסים בארגון

 במשאבים המחסור אולם חולון. בחולות אימונים

השוטפת. בפעילות לקשיים גרם הפילוג לאחר כספיים

 יאיר של קבוצתו אנשי ביצעו 1940 באוגוסט 1ב־

 אנגלו־ בבנק הראשונה הכסף החרמת את לח״י( )להלן

 המצב את שיפרה הפעולה בתל־אביב. פלשתינה

 תהליכי את וקידמה מה לתקופת התנועה של הכספי

 קטנים מחתרתיים בתאים אורגנו’האנשים ההתארגנות.

 הופיעה (1940 )ספטמבר תש״א תשרי בחודש וסודיים.

 קודם "במחתרת", הפנימית החוברת בתל־אביב

 יעקב של בעריכתו ובהמשך יאיר של בעריכתו
 מחלקת את לארגן הוחלט 1941 בינואר אורנשטיין.

 משה הועמד ובראשה בתל־אביב, לח״י של המודיעין

 הוסיף כספיים במשאבים המחסור אבל סבוראי.

 חדרים לפעילות. מקומות היו לא נשוא. ללא להכביד

 משרדים שימשו הוריהם עם שגרו חברים של פרטיים

 הציבוריים בגנים לרוב נקבעו מפגש מקומות לארגון.

341 החברים על הקשה מגורים בדירות המחסור וברחובות.



 אסרו אשר היהודים, ועוזריה הבולשת מפני להסתתר

 כשלטון בריטניה על הכרזתו בגלל לח״י על מלחמה

 שנת במשך בו. להילחם שחובה העברי העם ואויב זר

 אנשי של רבים מאסרים תל־אביב באזור נערכו 1941

 ממסירתם כתוצאה באו החשד פי על אשר לח״י,

 עם קשורים שהיו אצ״ל אנשי על־ידי לבולשת

 ישראל ובראשם ,C.LD־.m הבריטי האינטליג׳נס
 המחתרת על קשה מכה הנחיתו אלה מאסרים פריצקר.

תל־אביב. באזור בעיקר פעולותיה, את ושיבשו

 סבוראי, משה בתל־אביב נעצרו 1941 במאי 25ב־

 זטלר פולני. ויעקב זטלר יהושע אורנשטיין, יעקב

 בנובמבר לברוח הצליח סבוראי מהמעצר. ברחו ופולני

 גברו. הרדיפות המאסרים. גל נמשך בינתיים .1941

 עזה הייתה הנשארים על והרדיפות המאסרים השפעת

 תל־אביב ובאזור בכלל, בתנועה הפעילות ומייאשת.

 האוהדים מספר כליל. כמעט שותקה - בפרט והמרכז

 או המאבק, את ונטשו פרשו רבים חברים ופחת. הלך

הבריטי. לצבא התגייסו

 תל־ באזור לח״י סניף על האחראי ברושי, יוסף

 חברים מספר עם 1941 בדצמבר 2ב־ נאסר אביב,

 יצחק מסרי, דניאל בויקו, אריה אורלובסקי, דוד וביניהם
 מבוקש שהיה - זטלר ויהושע שמיר יצחק סימן־טוב,

 ונידון לדין הועמד הוא אפ״ק. בבנק הכסף החרמת בגין

מאסר. שנות לחמש־עשרה

 בתל־ הארגון של במצבו וכמותי איכותי שיפור

 ילין־ ונתן אלדד ישראל של הצטרפותם עם חל אביב
 חברים קבוצת של ארצה בואה ועם ליאיר, מור

 לפני כפולין אצ״ל של הלאומיים התאים יוצאי ומפקדים

 הצטרפו ככולם שרובם השנייה, מלחמת־העולם

 בתל־אביב, רובם שהתיישבו זו, קבוצה חברי ללח״י.

 למחתרת משמעותית אדם כוח תוספת היוו

 של הסגולי בערכם בהכירו יאיר, אך המדולדלת.

 לפעילות, מחוץ מהם חלק להחזיק החליט החברים,

 האישי ביטחונם על ולשמור זהותם את להסתיר כדי

לבוא. לעתיד הצפויים המאבקים עבור

 היו הפולנית", "הקבוצה שנקראה הזאת, בקבוצה

 אמפר, אברהם אלדד, ישראל אבנון, )ברקי( ברוך חברים
 המאירי־ דרד דרורי, טוביה גרנק, יעקב בנאי, יעקב
 צבי ליברמן, אברהם ליאור, עדינה ילין־מור, נתן בגין,

 ברוך צפורן־פרידמן, חנה פינקלשטיין, יעקב פייגלביץ,
 אברהם ראובני, חסיה קרופצ׳יק, יחיאל קוטליצקי,
ועוד. תבורי, צבי שפילמן, אנשל שטיינברג,
 באמצעות הרעיוני בחינוך דגש יאיר שם זה בשלב

 לח״י, של האידיאולוגי המצע התחייה", "עיקרי הסברת

הפילוג. עם שנפסקו החשאי הרדיו שידורי ובחידוש

 וקיבל המודיעין מחלקת את לרכז שב סבוראי משה

 אחרי בתל־אביב. הסניף ריכוז את גם עצמו על

 לח״י, ממפקדת זרעוני ובנימין קלעי חנוך של פרישתם

 יעקב אתו יחד בו שהשתתפו חדש מטה יאיר הקים
 הראשון השידור צלניק. ויצחק סבוראי משה אליאב,

 הלוחמת" ציון "קול לח״י של השידור תחנת של

 פישר- גלי של מחדרה ,1941 בדצמבר 12ב־ התקיים
בתל־אביב. שמשון ברחוב לנגספלדר

 הבריטי, השלטון נגד פעולה תכניות נדונו במטה

 התיכון למזרח הבריטי המדינה בשר התנקשות לרבות

 תכנית גם הועלתה (.C.I.D). הבולשת ובנציגי ליטלטון

 בנובמבר 16ב־ ממזרע. המחתרת חברי של בריחה

 צופיוף יעקב החרש בשוטר לח״י אנשי התנקשו 1941
 המפקדים אחד בן־יופף, מיכאל נאסר ברחובות.

 פרש )גלבוע( פולני יעקב תל־אביב. בסניף האחראים

הארגון. מן

 לעמוד פרונין לצבי יאיר קרא 1942 ינואר בראשית

 שני ניסו 1942 בינואר 9ב־ התל־אביבי. הסניף בראש

 המרכזי" ה״משביר משליח כסף להחרים לח״י חברי

 עם יריות בחילופי נהרגו הפעולה במהלך בתל־אביב;

 20ב־ נתפסו. החברים ושני אורח, עוברי שני שוטרים
 8 יעל ברחוב מוקש לח״י אנשי הניחו 1942 בינואר

 מורטון הבולשת בקציני להתנקש בכוונה בתל־אביב
 שיך היהודים הקצינים נספו בפעולה אבל ווילקין;
 השניים במקום הופיעו אשר טרטון, והבריטי וגולדמן

 יותר מאוחר באו ווילקין מורטון ואילו להם, שציפו

 לא להם מיועד הוא גם שהיה נוסף מוקש כי וניצלו,

 סקרנים יהודים בקבוצת לפגוע מחשש הופעל,

במקום. שהתאספו

 ברחוב לדירה הבולשת פרצה 1942 בינואר 27ב־

 של מזורז קורס בה שנערך בתל־אביב, 30 דיזנגוף

 בכירים: לח״י אנשי ארבעה נפגעו בפשיטה לח״י. אנשי

 ויעקב סבוראי משה נרצחו, ז׳ק וזליג אמפר אברהם

 ארוכה. מאסר לתקופת ונידונו קשה נפצעו אליאב

 הטרגדיה התרחשה (12.2.1942) תש״ב בשבט בכ״ה

 בבית מורטון, הקצין על־ידי נרצח יאיר הגדולה:

בתל־אביב. פלורנטין בשכונת 8 ב׳ מזרחי ברחוב

 הממונה נשאר צלניק יצחק מנהיג. ללא נותר לח״י

 שנותרו. האנשים הנהגת את לידו ונטל הארגון, על

 בעיצומו. שטרן" "קבוצת אנשי אחרי המצוד היה עתה

 מחודש. מאסרים גל עמם הביאו האחרונים האירועים

 לידי נפלו קצר זמן ותוך מבוקשים, תמונות פורסמו

 מרצון. עצמם את הסגירו חלקם רבים. חברים המשטרה

 הבכירים, מהמפקדים טורנברג, נחמיה היה ביניהם

 צלניק, יצחק גם עצמו את הסגיר 1942 באפריל 5וב־

 וצבי בהן יהושע רק יאיר. של הבכירים מפקדיו אחרון
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 יאיר, רצח על נקם פעולות שורת תוכננה וביוזמתם

 בחייו להתנקש ניסיון נעשה בתל־אביב צלחו. שלא

ניצל. הלז אך יאיר, של רוצחו מורטון, של

 באזור התפוררות. סף על לח״י היה יאיר רצח אחרי

 חברים, של אחדות עשרות נשארו והמרכז תל־אביב

 בעלי האחראים לחלוטין. כמעט נותק ביניהם שהקשר

 ושמעון כהן יהושע פרונין, צבי היו שנותרו הוותק

 פנחס גולדברג, חיים היו בתל־אביב הצעירים בין זיו.

 לוקשן. ודוד חסון יצחק ורד, אברהם גפני, שרגא גינוכר,

 בן־ נחמיח ארן, יחזקאל היו וברמת־גן בגבעת־רמב״ם

 הסתתר השרון בפרדסי רוזנזון. ואריח )ארזיח( תור

 )שפרינצה(. סרולוביץ נחמה חברתו עם כהן יהושע

 ללא הייתה במלחמה להמשיך יהושע של נכונותו

 בידי חי ליפול לא ונשבע נשק עמו נשא הוא רתיעה.

 שלמה אלוני, אליהו אחרוני, יעקב עוד היו האויב.

 בן־ אליעזר אבסלרוד, אברהם אנדן, אלישבע אלקלעי,

 זהבי, צבי וילנר, יוסף המרמן, יעקב מרחובות, עמי

 יעקב טורנברג, ג׳ולי זליבנסקי, פתחיה זליבנסקי, יהושע

 שמיר, שולמית פליישמן, אברהם מרפיש, נתן מייזלם,

 במשטרת שירת אשר הבית( הר )דני שוהמי וצבי

ברמת־גן. העבריים היישובים

 לעומת לפעילות. עתה נרתמה הפולנית" "הקבוצה

 חן־ציון טוביה עמד שבראשה צעירים קבוצת זאת,

 פחד מתוך זמני, באופן מהפעילות לפרוש החליטה

 חדרו שלדעתם ומלשינים פרובוקטורים מהימצאות

 בשנת לפעילות חזרו הקבוצה חברי רוב למחתרת.

 המעצר ממחנה שמיר יצחק של בריחתו אחרי ,1943

 רובם ותיקים, לח״י חברי עשרות בו שישבו במזרע,

תל־אביב. מאזור

 המחתרת חברי שארית של העיקרית הפעילות

 עשו ומחוץ, מבית נרדפים תל־אביב. באזור התרכזה

 בחדר החירות. חזון של הגחלת על לשמור כדי הכול

 )ג׳וני( המאירי ואריה פליישמן אברהם של המקלט

 בנשק אימונים התקיימו בתל־אביב גאולה ברחוב

 הייתה טורנברג ג׳ולי שכפול. במכונת כרוזים והודפסו

 )גבי(, הבנשטרייט קלרה הבנות: קבוצת על אחראית

 אחרי שמיר. שולמית פרידמן, חנה ליאור, עדינה

אנדן. אלישבע הבנות את ריכזה מאסרה

 כמה )סיומקה( זיו שמעון ריכז יאיר רצח אחרי

 אך הדרך; בהמשך דנו והם שנותרו, ופעילים אחראים

באבה. בעודה היוזמה את חיסל 1942 במרס מאסרם

 עצמם על קיבלו אשר הם פרונין וצבי כהן יהושע

 המחתרת. של קיומה המשך על האחריות את ממחבואם

 ועל בפועל האנשים ריכוז על הופקד שפילמן אנשל

המרכז. באזור הפעלתם

 הפנימית החוברת את וערך חידש אלדד ישראל

 החברים בריחת - הלוחמים של חלומם ״במחתרת״:

 - במזרע המעצר במחנה עצורים שהיו הוותיקים

 גלעדי ואליהו שמיר יצחק של בריחתם עם התגשם

 על קיבל )מיכאל( שמיר יצחק .1942 בספטמבר 1ב־

 סולק גלעדי אליהו לח״י. את מחדש לארגן עצמו

 מסכן הוא ובמעשיו בדעותיו כי שהתברר לאחר מהדרך

המחתרת. של קיומה עצם את

 למלאכת וניגש בתל־אביב מושבו את קבע מיכאל

 הבא האדם כוח במפקד פתח הוא שהות. ללא הארגון

 מנגנון הרכב את קבע הוא המחתרת. לפעילות בחשבון

 "הקבוצה רזרבה, אותה של שעתה הגיעה כעת הקבע.

 בכלל בציבור לא מוכרים היו לא שאנשיה הפולנית",

 להיות התמנה שפילמן אנשל הבולשת. לאנשי ולא

 תל־אביב באזור העבודה בארגון מיכאל של עוזרו

 שהועבר אהרונסון(, )ירחמיאל אלישע על והמרכז.

 האוהדים מחלקת את להקים הוטל לתל־אביב, מחיפה

 אשל וצבי דבירי חיים צורפו אליו בתל־אביב. והעורף

 טיפלו אשר הבריונים", "ברית מוותיקי )שניידרמן(,

הכספים. בגיוס

 גבוהה, השכלה חוגי ציבור, אנשי עם קשרים נוצרו

 לקבלת מחבוא מקומות הושגו תיאטרון. ואנשי סופרים

 המשטרה על־ידי המבוקשים הסוהר, מבתי הבורחים

 כוחות גויסו נשק. באימוני שוב הוחל ופצועים.

 בית״ר, הצעיר", מ״מכבי צעירים בעיקר חדשים,

 אלה בין הצעיר". מ״השומר ואף החשמונאים", "כרית

 ברמן דב בקמן, יעקב )דרור(, עוזיה בן מרדכי נמנו

 חיים רדומיסלכקי, משה פראנק, צבי הג׳ינג׳י(, )עוזי

ועוד. )פתחיה( ריבנבך

 במה - ״החזית״ עיתון להופיע החל בתל־אביב

 אנשל על הוטלה לאור שהוצאתו - לח״י של רעיונית

 של בחדרם הודפסו הראשונים הגיליונות שפילמן.

 דרורה גאולה. ברחוב פליישמן ואברהם המאירי אריה

 על גם הופקד אנשל השעווניות. את הדפיסה בן־עמי

חדשים. אנשים גיוס

 בתל־ לח״י חוליית הוציאה 1943 בספטמבר 3ב־

 שמסר כמי שנחשד פריצקר, ישראל את להורג אביב

 אירעה 1943 בנובמבר 1ב־ לבולשת. לח״י חברי

 הייתה אשר מלטרון, לח״י חברי עשרים של פריחתם

 הבורחים, לח״י. של בדרך חשוב דרכים צומת בבחינת

 אדם כוח תוספת היוו המרכז, באזור נקלטו שרובם

למחתרת. משמעותית

 כאן לח״י. מרכז של מושבו נקבע תל־אביב באזור

 ילין־מור נתן שמיר, יצחק - המרכז חברי התגוררו

 המחלקות כל הוקמו תל־אביב באזור אלדד. וישראל

 אוהדים, נוער, גיוס, הסברה, לח״י: של הארגוניות
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 ארגונית יחידה תל־אביב אזור עוד היה לא ולהבא

 של ופעילותן וחיפה, ירושלים דוגמת רגילה, סניפית

 ולא התנועה למרכז ישירות כפופה הייתה המחלקות

האזור. על הממונה לאחראי

 לצריף 1943 בשלהי עברה ״החזית״ הדפסת

 נחמיה על־ידי שנשכר בתל־אביב, ב׳ עזרא בשכונת

 עבודת )דרורה(. בן־עמי ודרורה )ארזיה( בן־תור

 בורחים חברים, קבוצת על־ידי נעשתה ההדפסה

לטרון. המעצר ממחנה

 חמורה תקרית קרתה יאיר לרצח שנתיים במלאות

 אברהם יאיר, של לזכרם שיצאה חוברת הפצת בעת

 סניף את שפקדה לח״י חוליית ז׳ק. וזליג אמפר

 על־ידי הותקפה תל־אביב בצפון הצעיר" "השומר

 התוקפים. אחד קשה נפצע ובתקרית הסניף, חברי

 לח״י בין היחסים החרפת על שוב שאיימה התקרית,

 ח״חגנה", מנהיגי עם בשיחות יושבה - היישוב לבין

הארגונים. שני בין קבוע קשר קוים ואילך ומאז

 שני לח״י על־ידי להורג הוצאו 1944 במרס-אפריל

 בתל־ גוטוביץ וחיים ברמת־גן פלש זאב חרש: שוטרי

אביב.

 בפעולות שחלו וההתרחבות ההצלחות בצד אולם

 והמרכז, תל־אביב באזור בעיקר לח״י, של הארגוניות

 28ב־ צורבים. כישלונות מספר גם 1944 בשנת אירעו
 אלדד. ישראל בתל־אביב ונעצר נתפס 1944 באפריל

 בריטים, שוטרים בידי אלישע נרצח פברואר בחודש

 של הראשונים בחודשים בתל־אביב. מזא״ה ברחוב

 תבורי, צבי זה אחר בזה בתל־אביב נאסרו שנה אותה

 שפילמן אנשל ראובני, שפירא חסיה המאירי, דוד

 שמואלביץ ומתתיהו הפולנית"( מ״הקבוצה )כולם

 על־ נוצלו משפטיהם לדין. הובאו הם לטרון(. )מבורחי

 ולהפיכת הרעיונית דרכה להסברת המחתרת ידי

למאשימים. הנאשמים
 "החזית" עריכת עברה אלדד ישראל של מאסרו עם

לטרון. בורחי בין היה אשר ילין־מור, נתן לידי

 להתחיל אפשרה המרכז באזור לח״י של ההתחזקות

 בקיץ הזר. השלטון נגד המלחמתיות בפעולת מחדש

 בחיי התנקשויות לבצע לח״י חוליות נשלחו 1944

 כחודש וילקין. הפולשת וקצין מק־מייכל העליון הנציב

 לאריתריאה, המחתרות עצורי 251 הגליית לאחר

 חכים אליהו - לח״י חברי שני מתל־אביב נשלחו
 הבריטי השר בחיי להתנקש - פית־צורי ואליהו

 בעקבות מוין. הלורד בקהיר, התיכון המזרח לענייני

 רדיפת - הגדול״ ״הסזון את ה״הגנה״ ערכה הפעולה

 אצ״ל, היה ממנה העיקרי שהנפגע המחתרות, ארגוני

 "המרד" על בהכריזו בבריטים המלחמה את שחידש
שנה. אותה בראשית

 של המזוינות בפעולות מה הפוגת חלה זו בתקופה

 בתל־ השורות. ולרענון להתארגנות שנוצלה לח״י,

 יעקב של בראשותו לוחמת חטיבה הוקמה אביב

 בירושלים הכלא מבית 1943 בשנת ברח אשר אליאב,

לפעילות. ושב

 מיטב בו והשתתפו ברמת־הדר, מרכזי קורס אורגן

 לחימה תורת לגיבוש היסוד הונח כאן לח״י. מפקדי

מהפכנית. מחתרת של

 במסגרתה העברי". המרי "תנועת קמה 1945 בשלהי

 מבצעים והמרכז תל־אביב באזור לח״י על־ידי נערכו

 ניסיון בלוד, הרכבת של המלאכה בתי על התקפה אלה:

 רכש פעולת בתל־ליטווינסקי, הצבאי במחנה רכש

 שדה על בהתקפה מטוסים פיצוץ בחולון, הצבאי במחנה

 כסף להחרמת ניסיון נעשה כן בכפר־סירקין; התעופה

 החרמת נכשל; הניסיון אך בתל־אביב, דיסקונט בבנק

בהצלחה. התבצעה הזהב בבורסת זהב

 "המעש", של הראשון הגיליון יצא 1945 בנובמבר
 בבית שהודפס "החזית" את שהחליף לח״י, ביטאון

 תחנת של פעולתה חודשה בדצמבר בתל־אביב. דפוס

 בתל־ השומר ברחוב נקבע ומיקומה לח״י, של השידור

אביב.

 במסגרייה התפוצצות אירעה 1945 בדצמבר 26ב־

 שכללה בתל־אביב, 80 דיזנגוף ברחוב לח״י של

 ללא נסתיימה התאונה נפץ. לחומרי כימית מעבדה

 לא זו תקלה קל. נפצעו אנשים שני בנפש; אבדות

 בניין את ולפוצץ לתקוף ואצ״ל לח״י מחוליות מנעה

.1945 בדצמבר 27ב־ ביפו הבריטית הבולשת
 יעקב את )מזל( בנאי יעקב החליף 1946 בראשית

 ,1946 בפברואר הלוחמת. החטיבה על כאחראי אליאב
 תחנת נתפסה מחדש, הפעלתה לאחר חודשים שלושה

 כהן, גאולה ביניהם נאסרו, חברים ארבעה השידור.

 שוב נדם העברית" המחתרת "קול הראשית. השדרנית

ארוכה. לתקופה

 את לח״י של יחידות תקפו 1946 באפריל 24ב־

 כרם ליד הירקון, ברחוב המוטסת הדיוויזיה מחנה

 חיילים כמה נהרגו בהתקפה בתל־אביב. התימנים

 את לח״י חגג 1946 ביוני 7ב־ רב. נשק ונלקח בריטים

 נועז במבצע ממאסרו אלדד ישראל של שחרורו

בתל־אביב. לח״י במרכז לתפקד שב אלדד בירושלים.

 הוטל דוד" "המלך מלון על אצ״ל התקפת בעקבות

 ימים ארבעה של עוצר 1946 ביולי 30ב־ תל־אביב על

 צדדיה. מכל הוקפה העיר כריש"(. )"מבצע וחצי

 נעצרו חיילים. אלף לשלושים קרוב השתתפו במבצע

 ברפיח. המעצר למחנה והועברו איש מאות כשבע

 אפריקה. לגלות והוטס שמיר יצחק נאסר זה בעוצר

נתגלו. לח״י של נשק מחסני שני



 ללח״י, קשה אבירה היה שמיר יצחק של מאסרו

 והמבצעים הארגון על האחריות חזרו. לא תש״ב ימי אך

 שינויים חלו ואילך מכאן ילין־מור. נתן על הוטלה

 בביזור הוחלפה הריכוזיות שיטת נוספים. ארגוניים

 הורחב. שלהם הפעולה חופש לאחראים. סמכויות

 הארגונית העבודה ריכוז על מונה בנאי יעקב

 וי(, )ליגה המודיעין מחלקת כללי. כאדמיניסטרטור

 ומרכזה נמרץ לטיפוח זכתה חסון, יצחק פיקד שעליה

 גיוס, מחלקת בתל־אביב הוקמו כן בתל־אביב. נקבע

 מיומן, אדם כוח ולצדו שלם אריה של בראשותו

 קוטליצקי רות בידי שהופקדה וטירונות, נוער ומחלקת

 הורחבה חדשים. לחברים קבלה ועדת הוקמה )עדית(.

 מקצועיות מחלקות לה ונוספו הלוחמת החטיבה

 רעיוניים קורסים אורגנו המרכז. באזור כולן שמוקמו

 הצטרפו דפוס. בית הוקם רבים. מדריכים והוכשרו

 לח״י פני השתנו זמן פרק תוך חדשים. חברים עשרות

 פעלו זו בתקופה הכר. ללא והמרכז תל־אביב באזור

 בעיקר שעסקו נוער, של מחתרת תאי עשרות באזור

 בכרוזים מולאו תל־אביב חוצות הסברה. דברי בהפצת

 מספר שופר. הכספי המצב המחתרת. של ובמודעות

 היישוב. את שהציפו אהדה גילויי עקב גדל האוהדים

הוגברו. המלחמה פעולות

 בניין את לח״י אנשי תקפו 1946 בספטמבר 9ב־

 כלי הותקפו אותו. ופוצצו ביפו הבריטי האינטליג׳נס

 ביפו, בתל־אביב, - רן גוש באזור וחיילים רכב

 הדר", "בית על התקפה נערכה ובלוד. לציון בראשון

 עוצר תל־אביב. באזור הצבאית המפקדה של מושבה

 בוטל הכבישים על הזר השלטון שהטיל הלילי הדרכים

 של הליליות ההתקפות בגין שבועות, מספר כעבור

האויב. של רכבו תנועת על המחתרת

 חמורה תקלה על־ידי נותקה ההצלחות שרשרת

 ניסיון בעת ,1946 בדצמבר 3ב־ באסון. שהסתיימה

 ברחוב פ.ק.או. הפולני הבנק מפקיד כסף תיק להחרים

 ריבנכך, מנחם הבחורים, אחד נהרג בתל־אביב, אלנבי

גרנק. יעקב קשה ונפצע

 את להכביד הבריטי השלטון חזר 1947 בראשית

 צבאי מצב הוכרז 1947 במרס 1ב־ תל־אביב. על ידו

 היה הצבאי" "המצב של פירושו וירושלים. דן גוש על

 ואצ״ל לח״י הצבא. לידי האזרחי השלטון העברת

שערה. מלחמה השיבו

 את לפרוץ הצליחה לח״י של הלוחמת החטיבה

 של שורה וערכה תל־אביב סביב הכיתור טבעת

 חיילים, אלפי מנו האויב כוחות האויב. על התקפות

 הצבאי באזור שנכללו באזורים הכבישים את שהציפו

 האזורים בתוך דן. גוש וערי תל־אביב רחובות ואת

 הותקפו משוריינות שיירות לח״י. יחידות פעלו האלה

 במרס 8ב־ מוקשים. הונחו הדרכים לאורך בכבישים.

 בשרונה הניידת המשטרה מחנה ברימונים הותקף 1947

 הוחרמו כך בתוך הדר". "בית שוב הותקף בתל־אביב.

 במרס 27ב־ בתל־אביב. דיסקונט מבנק לא״י 24,000

 וינגהורן, בסרג׳נט התנקשות ניסיון נכשל 1947

בתל־אביב. בבולשת היהודית המחלקה על האחראי

 הצבאי המשטר בוטל המחתרת, תגובת בעקבות

יום. חמישה־עשר לאחר

 בשלטון קשה מכה לח״י היכה 1947 באפריל 25ב־

 על־ידי פוצץ בשרונה הבריטית המשטרה מרכז הזר.

 מכן לאחר יומיים לשטחו. שהוחדרה תופת מכונית

 לא תל־אביב. ברחובות בריטים חיילים בירי הותקפו

 בנק סניף את שוב פקדה לח״י ויחידת חודשיים עברו

 3ב־ לא״י. 45,000 נלקחו הפעם בתל־אביב. ברקליס
 יחידת על־ידי בתל־אביב, להורג הוצא 1947 בנובמבר

 עם פעולה שיתוף בגלל - גורכיץ שלום לח״י,

 תופת מכונית הוחדרה 1947 בדצמבר 15ב־ הבריטים.

 נהרגו מהפיצוץ בסרפנד. הפעם צבאי, למחנה נוספת

חיילים. עשרות ונפצעו

 ייצור ביכולת משמעותי מפנה חל 1947 בשלהי

 שבראשה לח״י, של הטכנית המחלקה של הנפץ חומרי

 חומר לייצר דרך נמצאה גנות. ויעקב לוי יהודה עמדו

 חומר נוספים. וחומרים אמוניום־נטראט בסיס על נפץ

 האחרונים בשלבים הלוחמת החטיבה את שימש זה נפץ

 הערבים. נגד הדמים ובמאבק בבריטים המלחמה של

 גג על קטן מלאכה בבית היה הנפץ חומר ייצור מקום

 בתל־אביב. 65 שבזי ברחוב זליבנסקי, יהושע של ביתו

 לבני־ הועבר ומקומו הייצור קצב הואץ 1947 בסוף

 עשרות המלאכה בית הפיק לח״י לפירוק עד ברק.

 בייצור 1947 בסוף הוחל כן נפץ. חומר של טונות

 )גזית( גורנשטיין יצחק במסגריית "סטן", תת־מקלע

 כשש זה במקום ייצרו לח״י לפירוק עד בבני־ברק.

מקלעים. תת־ מאות

 הוציא תל־אביב מאזור הבריטיים הכוחות פינוי עם

 יצא הראשון שגיליונו "מברק", יומי, עיתון לח״י מרכז

 של האיבה פעולות תחילת עם .1947 בנובמבר 21ב־

 29כ־ האו״ם החלטת אחרי הערביות, הכנופיות
 נגד תגמול בפעולות לח״י פתח ,1947 כנרכמפר

 4ב־ לתל־אביב. יפו שבין התפר באזור גם הערבים
 במטרה ליפו תופת מכונית הוחדרה 1948 בינואר

 מפקדת מושב מקום הסראייה, בניין את לפוצץ

 מפקדי בתוכם ערבים, שבעים נהרגו בפיצוץ הכנופיות.

 מתל־ נשלחה 1948 במרס 5ב־ גבוהה. בדרגה כנופיות

 מפקדת את לפוצץ כדי תופת מכונית לשכם אביב

 הערבי. המלווה בגידת בגלל נכשלה השליחות קאוקג׳י.
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 בהיותם ה״הגנה", אנשי הרי פוליטית, מפלגה מכבלי

 כפופים היו הלאומיים, המוסדות של המזוינת הזרוע

 המוסדות. את שהרכיבו המפלגות של הפוליטי למשחק

 ואת הפעולות קצב את רבים במקרים קבע זה מצב

 בן מצומצם, פוליטי גוף הוקם דבר של בסופו מהותן.

 "ועידת שנקרא המפלגות, כל נציגי חברים, שישה
 עקרוני באופן לאשר היה זה גוף של תפקידו איקס".

 התנהלו כך בתוך הפעולות. מהות ואת המאבק קו את

 "צמוד" מאבק המאבק: אופי לגבי ב״הגנה" ויכוחים

בולל"(. או צמוד "מאבק ערך )ראה "כולל" או
 ופרטי המטה, בפגישות הוחלט המבצעים על

 הארגונים. של המבצעים קציני על־ידי עובדו הביצוע

 בנובמבר 1ב־ החלו העברי" המרי "תנועת פעולות

 חודשים, תשעה במשך פעלה המרי" "תנועת .1945

מבצעים. כשלושים זה שם תחת בוצעו זו ובתקופה

 התחבורה, עורקי על התקפות כללו הפעולות

 המשטרה בנייני על גשרים, על והרכבות, הכבישים

 מחנות על הרכבות, של המלאכה בתי על והבולשת,

ועוד. הגבול משמר ספינות רדאר, תחנות צבא,

 העלאתם על גם מאבק התנהל זה זמן פרק בתוך

 ונעצרו המולדת לחופי שחתרו מעפילים אלפי של

 מכבש את הבריטים הפעילו כתגובה הבריטים. על־ידי

 על מצור הטילו הם הצפון. ועד הדרום מן הדיכוי

 והרג. אלימות תוך נשק חיפושי וערכו קיבוצים

 בקרבות הלוחמים. בשורות קרבנות גם דרש המאבק

 ונאסרו. נפצעו ואחרים עשרות, נהרגו ובפעולות

 עולם. למאסרי הומרו ועונשיהם למוות נידונו לוחמים

 )לרשימת ערובה. כבני נחטפו בריטים קצינים שני

 העברי, המרי "תנועת ערך ראה מלאה מבצעים
ואירועים"( מבצעים
 האנגלו־ החקירה "ועדת בארץ ששהתה בעת

 פעילות את זמני באופן להשהות הוחלט אמריקאית"

 דוח פרסום לאחר אף נמשכה וההפוגה המרי", "תנועת

 המלצת גורל שיתברר עד ,1946 במאי 1ב־ הוועדה
לארץ. יהודים אלף מאה של לעלייתם הוועדה

 שבריטניה כצפוי, שנתברר, אחר חודשו הפעולות

 היהודים. של עלייתם את להתיר מתכוונת אינה

 מנהיגי ובהם אנשים אלפי במאסר הגיבו השלטונות

 של העליון הפיקוד השחורה"(. )"השבת היישוב

 נשיא אך המבצעים, המשך על החליט ה״הגנה"

 מה״הגנה" דרש ויצמן, חיים הציונית, ההסתדרות
 בהנהלת החלטה לקבלת עד הפעולות את להפסיק

 פורסמה "החומה" ההגנה בביטאון היהודית. הסוכנות
 העברי המרי החל. רק העברי "המרי כי לציבור הודעה

 בני הלאה - בריטי הנאצי השלטון הלאה יימשך.

הקדושה". הארץ מן הטמאים טיטוס

 יותר, גבוה לשלב יעלה שהמאבק תקווה הייתה

 פגיעות דרשו ואצ״ל לח״י אזרחי. למרי להתקוממות,

חזקות.

 את אצ״ל אנשי פוצצו 1946 ביולי 22 ביום

 "המלך במלון הבריטי השלטון של הראשית המזכירות
 אנשים עשרות ונפצעו נהרגו בפעולה בירושלים. דוד"

 ואושרה תוכננה הפעולה ויהודים. ערבים בריטים, -

 ממנה התנערה ה״הגנה" אך המרי", "תנועת במסגרת

 העולם. בכל רחבים הדים עורר הפיצוץ מעשה. לאחר

 "הפעולות על והתקפות גינויים להתפרסם החלו שוב

הפורשים". "ארגוני של אחראיות" והבלתי הנפשעות
 תבעה וזו גבר, הציונית ההנהלה על הבריטי הלחץ

 המחתרת. ארגוני וחיסול המזוין המאבק הפסקת את

 המרי מ״תנועת ופרשה לתביעות צייתה ה״הגנה"

 כובד בכל שוב הוטלה בבריטים המלחמה העברי".

ואצ״ל. לח״י כתפי על משקלה

 חודשים תשעה פעלה המרי" ש״תנועת למרות

 למלחמת רבת־חשיבות תרומה תרמה היא בלבד,

 ההתקפות הזר. בשלטון העברי העם של החירות

 במתקניו, קשה פגעו המחתרת ארגוני של המשותפות

 לכך נוסף המדינית; בזירה שלו ובמוניטין כנציגיו

 כלפי והאיבה העוינות להגברת הלוחמת האחדות גרמה

 חברי בין הלוחמים אחוות ולחיזוק הבריטי, השלטון

 בהמשך ניכרו שהשפעתם יסודות הארגונים, שלושת

המלחמה.

 מעפילים אניות - העברי" המרי "תנועת

 העברי" המרי "תנועת של המזוין המאבק בתקופת

 על־ידי מעפילים אניות ארבע־עשרה לארץ הובאו

 סרני", אנצו סנש", "חנה כצנלסון", "ברל ה״הגנה":

 גולומב", "אליהו נורדוי", מכס חי", "תל "וינגייט",

 "ביריה", ווג׳ווד", "יאשיהו דייק", "חביבה הוז", "דב

"יגור". העברי", "החייל "הגנה",

 עולים, אלפים מעשרת למעלה ובהן האניות, כל

 במחנה נכלאו העולים רוב הבריטים. על־ידי נתפסו

לקפריסין. הוגלו 1946 ומאמצע בעתלית, המעצר

 ואירועים מבצעים - העברי" המרי "תנועת

 "תנועת במסגרת נערכו התקפה מבצעי כשלושים

 מיום והאירועים המבצעים רשימת להלן העברי". המרי

לפירוקה. ועד המרי" "תנועת הקמת

 המרי "תנועת הוקמה - (10.1945) תש״ו תשרי

ולח״י. אצ״ל ה״הגנה", על־ידי העברי"

 מעפילים 208 - (10.10.1945) במרחשון ג׳

 הפלמ״ח. של הראשון הגדוד על־ידי מעתלית שוחררו
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 תחנות בלוד, הרכבות מרכז ברזל, מסילות תוקפים

זיקוק. ובתי חוף

 העליון הנציב במקום - (21.11.1945) בכסלו ט״ז
קניגהאם. אלן בא המתפטר גורט הלורד

 דמים התנגשויות - (26.11.1945) בכסלו כ״א

 משמר תחנות על הפלמ״ח של ההתקפה לאחר בשרון

החוף.

 ולח״י אצ״ל התקפת - (27.12.1945) בטבת כ״ג
וביפו-תל־אביב. בירושלים המשטרה מרכזי על

 לח״י התקפת נכשלה - (20.1.1946) בשבט י״ח
 הפלמ״ח התקפות בירושלים. הכלא בית על ואצ״ל

החוף. תחנות על

 של התקפה - (21-22.2.1946) א׳ באדר י״ט-ב׳
 המשטרה בסיסי ועל בכרמל הרדאר מתקן על הפלמ״ח

שרונה. על בהתקפה נהרגו ארבעה הניידת.

 מטוסים עשרות - (25.2.1946) א׳ באדר כ״ד

 שדות שלושה על ולח״י אצ״ל של בהתקפה הושמדו

וכפר־סירקין. לוד חצור־קסטינה, - צבאיים תעופה

 (3,6.2.1946 ;28.1.1946) א׳ באדר וה׳ ב׳ בשבט, כ״ו
 נתפסו אצ״ל חברי שני ולח״י. אצ״ל של רכש פעולות -

 לאחר הומר דינם אך למוות, נידונו צריפין, במחנה

ערובה. כבני בריטים קצינים חמישה תפיסת

 בפעולות הפסקה - (6.3.1946) ב׳ באדר ג׳

האנגלו־אמריקאית. החקירה ועדת בוא עם "המרי",

 התנגשויות - (13,24.3.1946) ב׳ באדר כ״א י״א,

 התנגשויות בביריה. הארץ, בצפון הבריטי הצבא עם

 ה״הגנה" חברת נהרגה בתל־אביב. בריטיים כוחות עם

פולד. ברכה

 אצ״ל יחידות התקפות - (2.3.1946) בניסן ב׳
הברזל. מסילות על ולח״י

 פעולות - (13,23,25.4.1946) בניסן כ״ד כ״ב, י״ב,
 רב ורמת־גן. נתניה בתל־אביב, ולח״י אצ״ל של רכש

 בכלא לגרדום והועלה בשבי נפל אצ״ל, לוחם גרונר,

עכו.

 ממליצה החקירה ועדת - (1.5.1946) בניסן ל׳

 דיכוי המנדט, המשך אלף, מאה של עלייה על

 בפעילות הפסקה הסוכנות. עם בשיתוף האלימות

הבריטית. לדחייה עד המרי" "תנועת

 חבר אלדד, ישראל ד״ר - (6.6.1946) בסיוון ז׳
הבריטים. אצל ממעצרו חולץ לח״י, מרכז

 של חבלה פעולת — (9.10.1946) בסיוון י׳-י״א

 כפר־ ליד רכבות על התקפה הברזל; במסילות אצ״ל

ותל־אביב. נען סירקין,

 אחד־ תוקף הפלמ״ח - (17.6.1946) בסיוון י״ח

 נהרגו לוחמים ארבעה־עשר גבול. גשרי עשר

אכזיב. נחל גשרי פיצוץ בפעולת בהתפוצצות

VW־$^וי כי^י־ ל<יטי. ־\

 מיכאל"-׳ ׳טמיר, ;יגהק ׳
 לחייי מרכז ,/דזבר’־^

ר עב לש ראש׳הטמשלה

 בתי על לח״י התקפת - (18.6.1946) בסיוון י״ט
 לוחמים אחד־עשר בחיפה. הרכבות של המלאכה

 גזר אך למוות, נידונו נשבו, ושניים עשרים נהרגו,

התראה. לאחר הומר דינם

 ופצועים הרוגים - (19.6.1946) בסיוון כ׳

הארץ. בצפון הבריטי הצבא עם בהתנגשויות

 השחורה": "השבת - (29.6.1946) בסיוון ל׳

 "אגאתה" במבצע פתחו מוטסים חיילים 17,000

 מנהיגי לרבות נעצרו, יהודים 2,700 ו״ברודסייד״.

רב. נשק נתפס עיריות, וראשי העברי היישוב

 על אצ״ל התקפת - (22.7.1946) בתמוז כ״ג

 בירושלים. דוד" "המלך במלון המרכזי השלטון משרדי

 ושבעה־ ערבים ארבעים בריטים, ושישה עשרים נהרגו

יהודים. עשר

 - ״כריש״ מבצע החל - (30.7.1946) באב ב׳

ובירושלים. בתל־אביב וחיפושים עוצר ימי ארבעה

 מצד התפטרות איום לאחר — (5.8.1946) באב ח׳

 על בפריס הסוכנות הנהלת החליטה ויצמן, ח׳ ד״ר

התפטר. סנה משה הרמ״א "המרי". הפסקת

תעודות

 שלוש הנפיקה וחלליהם לח״י מורשת להנצחת העמותה

לחבריה: באירועים והשתתפות הוקרה תעודות

החטיבה של ההתגייסות במסדר השתתפות תעודת •

)הושע( חצציון טוביה
שלטוני רזייל

 ישראל וזרות לוחטי בשורות
 ההייס לכל גוייטת

 חארורירוז יטיכד*׳' טי
 השרזוריס והלילות

 עלטאית טדירה להעטת עד
ישראל כארץ

 חששותיך, תמורת-־
 האוהכת. הרכש ומשירות ראריתיך
--למעונו וזיין כל הסרנת תמורת

ממותני

 מור״ות להגיגחת העמזתה
 לח״י י>טראל חרזת לזחנזי

זחלליהס

 2001 - חשס״א
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 באייר כ׳ ביום שהתקיים לצה״ל, לח״י של הלוחמת

 בם׳ )ניתנה מונים. בשייח׳ (29.5.1948) תש״ח

(27.5.1998 תשנ״ח, בסיוון
 בקרבות בתש״ח לחם מקבלה כי המעידה תעודה •

 בהגנתה, השתתף ירושלים, על המצור בזמן לח״י

 בינאום סכנת בהסרת עליה, המצור בשבירת

 כמסד ובקביעתם גבולותיה, בהרחבת ירושלים,

 תשנ״ט, בתשרי בד׳ )ניתנה ישראל. לבירת

24.9.1998)
הלשון: בזו הוקרה תעודת •

אלמוני■ חייל

ישראל חידות לוחמי בשורות

החיים לבל גויסת

 האדומים הימים מן

 השחורים והלילות

 עצמאית מדינה להקמת עד

־ישראל בארץ

(2001בתשס״א- )ניתנה

המתפוצץ הזהב" "תפוח
 לח״י, איש ברזני, משה על מוות דין גזר שהוטל אחרי

 לחבריהם השניים פנו אצ״ל, איש פיינשטיין, ומאיר

 אחד יד: רימוני שני לכלא להם לשלוח מהם וביקשו

 את לפוצץ כדי והשני בתלייניהם, להשליך בשביל

לגרדום. יעלום בטרם עצמם

 ובאמצעותו בן־עמי אליעזר בידי שהוכן הרימון חתך ציור
פיינשטיין ומאיר ברזאני משה התאבדו

 לעזור רשאים הם אם התלבטו המחתרות אסירי

 מפקד יחליף אם ומה לחייהם. קץ לשים לחבריהם

 ויימצא עולם, במאסר המוות דין גזר את הצבא

 הרימונים כי הוחלט לבסוף הכרחי? היה לא שקרבנם

 ברגע אלא בהם ישתמשו שלא בתנאי להם יסופקו

 ולאחר תלייתם מועד את להודיעם כשיבואו האחרון,

הווידוי. תפילת את אתם יאמר שהרב

 לח״י, מאסירי אחד על הוטלה הרימונים הכנת

 ועבד החבלה בשטח בקיא שהיה בן־עמי, אליעזר

 ניסיון לאחר נאסר. בטרם לח״י של הטכנית במחלקה

 את להוציא תפוז, לפתוח אליעזר הצליח יומיים של

 נחתכה שקליפתו להרגיש יהיה שקשה כך ולסגרו תוכו

 שברירי הכלא של מהמסגרייה השיג הוא ריק. ותוכנו

 הכניס רימון לכל הרימון. רסיסי שישמשו כדי "ניטים"

 ראש בעלי פתילים, שני עם מחוברים נפצים שני

 השהיה שהבטיחו מילימטר, 12 של באורך אחד הדלקה

 שעמד הקצר הזמן - וחצי שנייה עד שנייה של

 הרכיב הפתיל קצוות בין הבחורים. שני של לרשותם

 דק בגומי נעטף המנגנון כשכל פלסטי, נפץ חומר

 לחות חדירת מניעת לשם לפתילים, סביב חזק ונקשר

 דרך הפתיל. שבתוך השריפה אבק התפזרות ומניעת

 אשר וזכוכית, שונים ברזל רסיסי הוכנסו התפוז פתח

 נשתלה ההדלקה מערכת התפוז. קליפת לתוך הושקעו

הנפץ. חומר לתוך

 עמדה עתה טכנית. מחשבת מלאכת היו הרימונים

 מחדירים כיצד פחות: לא קשה בעיה האסירים בפני

 שהובא מזון כל התלייה? צינוק לתוך הרימונים את

 לחתיכות נחתך הכול יתרה. בהקפדה נבדק לאסירים

 את יחדירו כי הוחלט ותפוזים. לבננות פרט קטנות,

 בריטי סמל היה השמירה על שהאחראי בעת הרימונים

בבדיקה. החמיר לא אשר לב, טוב

 וכשנוכחו השניים, של חייהם להצלת תקווה באין

 התליינים בפמליית להשליך שתכננו שהרימון לדעת

 נוכח להיות שהתעקש הרב, של חייו את לקפד עלול

 לב זה, את זה השניים חיבקו - האחרונים ברגעיהם

 התפוז. רימוני שני הונחו הלבבות כשבין לב, מול

 להדלקת דולקת, סיגריה אחת ביד הפה מן הוציא משה

 הרימון התפוצץ שנייה כעבור הראשון. הרימון פתיל

 לבות את קרעו ושניהם לו, הסמוך הרימון את והפעיל

 מאיר, ופיינשטיין משה "ברזני ערך )ראה השניים.
גרדום"( עולי

חירום לשעת הגנה תקנות

 העברי" המרי ו״תנועת המחתרות למלחמת בתגובה
 1946 בינואר 28ב־ )א״י( פלשתינה ממשלת פרסמה
 השלימו אשר חדשות, חירום" לשעת הגנה "תקנות

 .1945 בספטמבר שפורסמו ההגנה״ ״תקנות את
 העליון הנציב של כוחו את ייפו החדשות התקנות

 את והסמיכו סוהר, כבית בארץ מקום כל על להכריז



 לנכון שימצא אימת כל לכונן הצבאיים הכוחות מפקד

 קצין של בראשותו מקוצר", דין לפי צבאי דין "בית

 לא מוות לעונש צפוי היה התקנות לפי בלבד. אחד

 או זורק חם, נשק נושא חם, מנשק יורה הנמצא כל רק

 "חבר שהוא מי כל גם אלא בזה, וכיוצא פצצה מניח

 או מהם שאחד אנשים, גוף או אנשים קבוצת בכל

 חברי שהיו בזמן זו תקנה על עבירה עברו מהם כמה

אחרת". עבירה עוברים או הגוף, או הקבוצה

 מדי נושא כל על עולם מאסר התקנות הטילו כן

 פוגע או חם נשק מייצר כחוק, שלא משטרה או צבא

 מתן על רבות מאסר ושנות צבא, או משטרה במתקני

 אימונים על הציבור", ביטחון נגד הפועל ל״אדם מקלט

 החובה מן שוחררה התביעה בזה. וכיוצא חוקיים בלתי

 להפריך חויב זה ואילו הנאשם, של אשמתו את להוכיח

 בניגוד - מפשע חפותו את ולהוכיח נגדו ההאשמה את

האוניברסלי. הפלילי המשפט כללי לכל

 ביישוב. כללי זעם עוררו החדשות החירום תקנות

 העבריים. עורכי־הדין לשכת מצד חריף לגינוי זכו הן

 המחתרת חוק "לפי כי הודיעה לח״י של השידור תחנת

 הפושע, הזר השלטון פקידי כל פליליים כפושעים יוכרו

 אדמיניסטרציה שמם אשר הפושעים בארגונים חבר כל

 בולשת בריטית, משטרה בריטי, כיבוש צבא בריטית,
 האלה הארגונים לאחד השתייכות ועצם בריטית,

 על־ נשק נשיאת עליו. מוות דין להוציא כדי תספיק

 לבישת מוות. לעונש הראויה לעבירה תיחשב בריטי ידי

 תשמש הפושעים, הבריטיים הארגונים אחד של מדים

 בפרוצדורה בדין לחיוב ונימוק להרשעה הוכחה

העברית". המחתרת של והמזורזת המקוצרת
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2 מס׳ נספח
הבריטי השלטון בתקופת אסירים שהיו לח"׳ חברי רשימת

כינוי פרטי שם משפחה שם בינוי פרטי שם משפחה שם
פנחס אברהם חמילבסקי אבנר חיים אחישר

צבי ידידיה טל יעל חנה אייל

אבישי דוד יאיר אביאל יעקב אליאב

חנניה יהושע ישראלי אלימלך חיים אפלבוים

אבשלום אהרון כה! יוז׳י יוסף אריה

בני פרחי כהן גלבוע דוד בגין
חלל נפתלי לובינצ׳יק זבולון אליהו צורי בית

נח נחום מזרחי אליעזר אברהם הר בן

שמשון יצחק מרקוביץ מכלה מיכאל יוסף בן

גרשון נסים הלל חיים ישראל בן

אלון משה סבוראי יחזקאל אליעזר עמי בן

מרדכי סופר יעל אסתר בקמן

שמעון סינואני גיורא יהודה גיורא בר

פנחס אליהו עמיקם ישראל משה גיורא בר

אבידן נסים ענבי לוין עקיבא ברון

נדב משה ערמוני ציון בן משה ברזני

אהרון ניסים פנסו שרון מאיר גולן

טוביה צבי פריזנט יוסקה יצחק גזית

שרגא יעקב קוטיק אבנר סלבטור גרשון

אריה קוצר הדי חיים דבירי

אביגדור קיפניס גזי ברוך דגני

אלינער חיסיה ראובני פיטר דורם

יונתן נסים ראובני חנן יוסף דר

אביגיל יהודית רבדל עמינדב יוסף דרורי

ציון אשר רצון רות מלכה הפנר

פנחס זאב שועלי שמש שמשון וילנר

אביעזר יורם שיאון שמשון גבריאל ורקשטל

צור מתתיהו שמואלביץ ברוריה פרידה ורקשטל

אריה אנשל שפילמן שלום ז׳ורבין

עזרא ישראל תבואה מאיר יהושע זטלר

אליהו חכים
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 3 מס׳ נספח
 הבריטי השלטון בתקופת משפט ללא עצורים שהיו לח"׳ חברי רשימת

אפריקה בגלות המעצר ובמחנות בארץ הסוהר ובבתי המעצר במחנות

פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם פרטי שם משפחה שם
יוסף מנשה דוד גרשון יוסף גוש אבו

דניאל מסרי חיים דבירי יצחק זוהר אבן

יוסף מרדכי משה דגני דוד אור

טובה סבוראי שאול הגלילי חיים אורבך

הרב משה, סגל צבי הדרי דוד אורלובסקי

יצחק טוב סימן משה הוכגליק בנימין אורלי

אליעזר סירקיס כרמלה הולינסקי זאב איבינסקי

אברהם סלמן דוד הולינסקי אברהם איגלסקי

אהרון עדתו אריה הורביץ אברהם אילון

יעקב עופר גרשון הורביץ ישראל אלדד

צבי נצח עמי יוסף הלוי דוד אלמוג

הרצל עמיקם אלחנן הלפרין רות אפרתי

משה ערמוני עמנואל הנגבי אברהם אקסלרוד

שלמה פוזנר ישראל וולף משה ארז

יפה פולק דוד וולקין עדה אריאל

ישראל פיבקו יחזקאל ויטנברג אברהם ארנון

נחמן פיין מרים ויטנברג אברהם בהרב

צבי פרונין יוסף וילנר דוד בלאו

שלמה פרחי עמנואל וינדמן אברהם בלס

יוסף פרלמן אליעזר ז׳ורבין ברוך רב בן
אליהו פרנקפורט אפרים זטלר שבתאי רב בן

ישעיהו צימרמן בלה זטלר חיה דוד בן

שמחה צפריר שמעון זיו יהודה דוד בן

טוב יום צרפתי ד״ר יעקב, חסין יוסף דוד בן

עמרם קהתי משה טבע איתמר הרואה בן

מרדכי קובו ג׳ולי טורנברג רב בנטוב
אליהו קורב נחמיה טורנברג נחמיה בן־תור

אביגדור קיפניס אברהם יהודאי יעקב בקמן

אהרון קמארה יונה יונה שמעון יהושע בר
עליזה קניג נתן מור ילין מנחם ברגר

שמואל קפלן אפרת מור ילין יוסף ברושי
חלל חיים רוט אהרון ירושלמי רחל ברושי

יוסף רוט לאה כהן חסידה ברנר

יהודה שביט עמנואל כץ אברהם בש

אברהם שהם צבי לבידון בנימין גור
אלכסנדר שומר מאיר לבני יהודה גור

אברהם שטיינברג משה לבני משה גיל־פיקס

אברהם שטרן עזריאל לבנת יהודית גינוסר

דוד שטרן עדינה ליאור פנחס גינוסר
גבריאל שטרנברג נלי לנגספלדר יעקב גלבוע

מנחם שיף חיה מוריץ הרצל גלעדי

יצחק שמיר שאול מורצ׳יק בנימין גפנר
שולמית שמיר יעקב מיכאלוביץ מרדכי גראווים

יפה תבואה דוד מירום שרגא גרוס

ניסן מנדלקורן ניסים 361גרטי



4 מס׳ נספח

)מזל( בנאי יעקב

"י לח פעולות

ובולשת: משטרה צבא, באנשי השלטון, בנציגי פגיעות
ירושלים - ירושלים משטרת מפקד במק־קונל, התנקשות 21.4.42

ירושלים. - המנדט משטרת מפקד בסנדרס, התנקשות 22.4.42

ירושלים - הבכירה בקצונה פגיעה נסיון 24.4.42

חיפה־ת״א. כביש - במורטון התנקשות נסיון 1.5.42

ירושלים - העליון הנציב במק־מייכל, התנקשות נסיון 3.2.44

חיפה. - ויוהר גרין - בולשת קציני בשני התנקשות 14.2.44

תל־אביב. - בריטיים בחיילים התנקשות 23.4.44

תל־אביב - ת״א משטרת מפקד - בפורד התנקשות נסיוץ 24.3.44

ירושלים - העליון הנציב במק־מייכל התנקשות נסיוץ 1.7.44

מירושלים ביציאה - העליון הנציב במק־מייכל התנקשות 8.8.44

ירושלים. - בבולשת היהודית המח׳ על אחראי בוילקינס התנקשות 29.9.44

מצרים. קהיר, - התיכון מזרח לעניני הבריטי השר מוין בלורד התנקשות 6.11.44

חיפה. - קאפורטה בקצין התנקשות נסיון 13.2.46

חיפה. - חיפה בבולשת היהודית למחלקה האחראי במרטין התנקשות 9.9.46

ירושלים. - בריטניה צבא רמטכ״ל ברקר בגנרל התנקשות נסיון 22.9.46

פתח־תקוה. ליד - בריטי סרג׳נט נורה 1.10.46

ירושלים. - הבוכרים בשכונת במחסן מלכודת מוקש התפוצץ 9.11.46

יעקב. זכרון - בריטיים ושוטרים חיילים ביריות הותקפו 19.3.47

תל־אביב. - הבולשת קצין בוייגהורן, התנגשות נסיון 27.3.47

לונדון. - נפץ מעטפות ע״י בלונדון בבכירים פגיעה נסיון 27.3.47

סרפנד. ליד בריטיים וחיילים שוטרים הותקפו 31.3.47

חיפה. - בחיפה הבולשת קצין בקונקוסט התנקשות 26.4.47

 ורצח שחטף לאחר הארץ מן ברח אשר פאראן למיי׳גר נפץ מטען שיגור

 החבילה את פתח פאראן של אחיו רובוביץ. אלכסנדר הנער את

והתפוצץ.

בירושלים. בריטיים שוטרים שני נורו 12.5.47

בחיפה. בריטיים חיילים הותקפו 27.6.47

בתל־אביב. בריטיים וחיילים קצינים הותקפו 27.6.47

בחיפה. בריטיים שוטרים נורו 19.7.47
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בירושלים. אזרחים בזיהוי שעסקו חיילים הותקפו 22.7.47

בחיפה. ומשטרה צבא של משמרות הותקפו 25.7.47

בחיפה. בריטיים שוטרים הותקפו 29.7.47

חיפה. - קילי בסרג׳נט התנקשות נסיון 12.11.47

בירושלים. שוטרים ריכוזי הותקפו 13.11.47

בחיפה. בריטיים פקידים נורו 13.11.47

בתל־אביב. בריטיים חיילים הותקפו 4.12.47

בתל־אביב. בולשת אנשי שני נורו 30.12.47

בירושלים. בריטי חייל נורה 6.2.48

שוטרים. מעון ביריות הותקף 22.2.48

:במתקנים חבלות

בירושלים. הבולשת מרכזי על האצ״ל עם משותפת התקפה 27.12.45

ביפו הבולשת מרכזי על האצ״ל עם משותפת התקפה 27.12.45

בירושלים המרכזי הסוהר בית על האצ״ל עם משותפת התקפה .191.46

סירקין. בכפר מטוסים 8 ופיצוץ התעופה שדה על התקפה 26.2.46

בחיפה. הרכבות של המלאכה בתי על התקפה 18.6.46

בתל־אביב. המחוזיים האינטליג׳נס משרדי על התקפה 9.9.46

בירושלים. מבוצרות עמדות על מרוכזת התקפה 24.10.46

סרפנד. למחנה תופת מכונית החדרת 5.12.46

בתל־אביב. משטרה ועמדות הצבא מפקדת על התקפה 2.1.47

בחיפה. והבולשת המשטרה מפקדת על התקפה 12.1.47

בתל־אביב. האיזורית הצבאית המפקדה מושב הדר", "בית על התקפה 26.2.47

בחיפה. בריטיות חברות משרדי פוצצו 26.2.47

בחיפה. איג׳נסי" שיפינג "חיפה משרדי פוצצו 28.2.47

בחיפה. הצבאי התשלומים משרד פוצץ 28.2.47

בחיפה. צבאי מחנה הותקף 3.3.47

בחיפה. הערכת־המס משרדי בנין פוצץ 5.3.47

בירושלים. משטרה עמדות הותקפו 5.3.47

בלונדון. המושבות משרד בבנין פצצה הוטמנה 7.3.47

בחיפה. צבאי קסרקטין הותקף 8.3.47

בירושלים. מבוצרות עמדות הותקפו 8.3.47

בחדרה. צבא מחנה הותקף 8.3.47

בתל־אביב. הצבאית האיזורית המפקדה הותקפה 8.3.47

בפרדס־חנה. צבא במחנה קולנוע הותקף 9.3.47
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בירושלים. המבוצר הצבאי האיזור הותקף 15.3.47

חיפה. במפרץ הנפט מתקני הותקפו 30.3.47

בלונדון. הקולוניאלי במועדון פצצה הונחה 16.4.47

כשרונה. הניידת המשטרה של המפקדה בנין הותקף 25.4.47

בירושלים. הבטחון" "איזור בשער משמר עמדת על התקפה 18.7.47

בירושלים. יהודה במחנה המשטרה תחנת על התקפה 21.7.47

בירושלים. גולדשמיד כבנין עמדות־השמירה על התקפה 24.7.47

בירושלים. לבריטים בילוי מקום "ריץ" קפה על התקפה 13.11.47

והחרמות: רכש

בתל־אביב. אפ״ק בבנק כסף החרמת 1941

בירושלים. הערבי בבנק כסף החרמת נסיון 15.7.41

בתל־אביב. המרכזי המשביר מפקיד כסף החרמת נסיון 9.1.42

בתל־אביב. סחורה החרמת 8.10.44

בתל־אביב. דיסקונט מבנק כסף החרמת נסיון 1.9.45

בתל־אביב. דואר ממכונית כסף החרמת נסיון 29.9.45

בתל־אביב. הזהב מבורסת כסף החרמת 8.10.45

בתל־אביב. ב״ארגמן" סחורה החרמת 2.12.45

בתל־ליטוינסקי. צבא במחנה נשק החרמת נסיון 24.12.45

בחולון. צבאי ממחנה נשק החרמת 6.2.46

בתל־אביב. הצנחנים ממחנה נשק החרמת 24.4.46

בתל־אביב. פ.ק.או. מבנק כסף החרמת 3.12.46

בתל־אביב. ברקליס מבנק כסף החרמת 24.3.47

סערער. בואדי צבאי ממחנה נשק החרמת 1.4.47

בתל־אביב. ברקליס מבנק כסף החרמת 26.9.47

בתל־אביב. ברקליס מבנק כסף החרמת 28.4.48

בריחות:

בת״א הצפון ממשטרת פולני ויעקב זטלר יהושע 26.5.41

בחיפה בריטי משטרתי מלווי סבוראי משה 27.11.41

למעצר. בדרך הרכבת מן קופץ ז׳ק זליג 18.1.42

במזרע. המעצר ממחנה גלעדי ואליהו שמיר יצחק 16.8.42

החולים. מבית - לטרון ממחנה הנגבי עמנואל 15.9.43
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 הרצל בויקו, אריה סימן־טוב, יצחק שמואלביץ, מתתיהו ילין־מרר, נתן 1.11.43

 יהודה שיף, מנחם יעקבי, שלמה וייס, שמואל הגלילי, שאול עמיקם,

 שלום ארנבלט, אברהם ערמוני, משה גור, יהודה זיו, שמעון בן־דוד,

 אבן־זוהר, יצחק אוירבוך, פנחס בן־דב, ברוך יהודאי, אברהם ז׳ורבין,

גרשוני. בנימין

 באורך מנהרה דרך לטרון, המעצר ממחנה ברחו הנ״ל הלוחמים עשרים

מ׳. 70

בירושלים. המרכזי הסוהר מבית בר-גיורא ומשה אליאב יעקב 23.12.43

לטרון. ממחנה כהן מנחם 18.8.44

 והוחזרו נתפסו הם אייכנבוים. דוד משה קהתי, עמרם לבנת, עזריאל 15.3.45

קרתאגו־סודן. למחנה

ממצרים. בדרך מהרכבת שלם אריה 17.5.45

בירושלים. טרוי ד״ר ממרפאת אלדד ישראל ד״ר הברחת 7.6.46

 בן־אליעזר, ואריה לח״י חברי - בן־שלמה שלמה ינאי, דוד שמיר, יצחק 14.1.47

 אצ״ל. חברי - גרמן ונתן יעקב הלל מרידור, יעקב פתקו, ראובן

קניה. גילגיל ממחנה ברחו הנ״ל הלוחמים שמונת

בירושלים. המרכזי ביה״ס שליד החולים מבית כהן גאולה 17.4.47

 זטלר, יהושע גרשון, ניסים ישראלי, יהושע בן־הר, אברהם המאירי, דוד 4.5.47

 מתתיהו וילנר, שמשון אפלבוים, חיים דרורי, יוסף ערמוני, משה

דר. ויוסף שמואלביץ

 האצ״ל. ע״י עכו כלא פריצת בזמן ברחו הנ״ל הלוחמים עשר אחד

 שמואלביץ מתתיהו הנסיגה, בזמן נהרגו וילנר ושמשון אפלבוים חיים

פצועים. נתפסו דר ויוסף

לטרון. ממחנה ברמן דב 28.9.47

בירושלים. המרכזי מביה״ם שפילמן אנשל 22.10.47

בתל־אביב. הדסה מבי״ח הניתוח אחרי מיד דב הברחת 23.12.47

לעתלית. מלטרון העברתם בזמן מאצ״ל וינר ברוך עם רוזנר משה 12.2.48

 נסים פדר, יהודה סבוראי, משה אריה, יוסף דאר, יוסף גולן, מאיר 20.2.48

כהן. פרחי שמואלביץ מתתיהו ראובן,

 בירושלים. המרכזי הסוהר מבית ברחו הנ״ל הלוחמים שמונת

עתלית ממחנה אחישר וחיים דורם ב. מרטוש, פטר

עתלית. ממחנה בן־ישראל חיים 25.3.48

עתלית. ממחנה פוקס וזאב שיאון יורם 30.4.48

עתלית. ממחנה רצון ואשר סינוני שמעון אלקלעי, ז׳ק 1.5.48

פתח־תקוה ממשטרת השפוטות הלוחמות הברחת 18.5.48

 אליאב ורבקה ורקשטל פרידה רבדל, יהודית בקמץ, אסתר

לוחמת. יחידה ע״י לחופש הוצאו
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רכבות: - גשרים - תחבורה דרכי

יבנה. ליד הברזל מסילת גשר פוצץ אצ״ל עם משותפת בפעולה 23.7.45

בלוד. הברזל מסילות צומת הותקף אצ״ל עם משותפת בפעולה 1.11.45

נעמץ. גשר פצוץ 2.4.46

"שוורוך. המלחמה אנית את לפוצץ נסיוץ 1.5.46

לוד. בכביש צבאיים משמרות על התקפה 26.9.46

חיפה-תל־אביב. בכביש צבאיים משמרות על התקפה 26.9.46

לוד. בכביש צבאי ברכב בריטיים חיילים נורו 30.9.46

חיפה. בכביש צבאי רכב על התקפה 30.9.46

חיפה-קנטרה. בקו צבאית רכבת הותקפה 9.10.46

ירושלים. בכביש משטרה מכונית מוקשה 9.10.46

ליד. בית בכביש משטרתי רכב פוצץ 14.10.46

דגן. בית בכביש מוקש על עלה צבאי רכב 17.10.46

פתח־תקוה. ליד מוקש על עלתה צבאית מכונית 18.10.46

וחדרה. בנימינה כבישי מוקשו 18.10.46

נתניה. כביש מוקש 18.10.46

ראשון־לציון. ליד מוקש על עלה צבאי ג׳יפ 20.10.46

ירושלים. במבואות ביתר ליד רכבת הותקפה 21.10.46

חיפה. ליד צבאית מכונית הותקפה .2110.46

ירושלים. ליד רכבת פוצצה 22.10.46

חיפה. ליד צבאי רכב הותקף 22.10.46

חדרה. ליד צבאי רכב הותקף 23.10.46

בירושלים. העוצר על משמירה שחזרה צבאית, שיירה הותקפה 27.10.46

רעננה. ליד צבאי רכב פוצץ 29.10.46

וילהלמה. ליד צבאית מכונית הותקפה 31.10.46

חיפה. ליד צבאי רכב הותקף 1.11.46

לוד. חיפה בקו רכבת הותקפה 1.11.46

קלקיליה. ליד ברזל מסילת פוצצה 1.11.46

יפו-לוד. בכביש צבאית שיירה הותקפה 2.11.46

העין. ראש ליד וניזוקה הפסים מן הורדה רכבת 4.11.46

ביתר. ליד רכבת מוקשה 4.11.46

קלקיליה. ליד רכבת־משא מוקשה 5.11.46

ירושלים. ליד רכבת הותקפה 5.11.46

קלקיליה. ליד מטר 80 לאורך רכבת פסי נעקרו 11.11.46

ירושלים. לוד בקו קרונית־רכבת הותקפה 13.11.46

תל־אביב. ליד משא רכבת הותקפה 13.11.46
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בירושלים מוקש על עלתה משטרה מכונית 13.11.46

ירושלים. במבואות משטרתית מכונית־משמר, הותקפה 14.11.46

בנימינה. ליד משורינת רכבת הותקפה 15.11.46

שרונה. ליד צבאי ג׳יפ פוצץ 17.11.46

בית־דגן. ליד צבאיות מכוניות שתי הותקפו 25.11.46

ירושלים. ליד צבאי ג׳יפ פוצץ 2.12.46

בנימינה. ליד צבאי רכב הותקף 2.12.46

כפר־ויתקין. ליד צבאי ג׳יפ פוצץ 3.12.46

חיפה. ליד צבאי ג׳יפ מוקש 3.12.46

פתח־תקוה. ליד מוקש על עלה צבאי ג׳יפ 2.1.47

בתל־אביב. מוקש על עלתה משטרה מכונית 2.1.47

וילהלמה. ליד התפוצצה צבאית מכונית 3.1.47

רעננה. ליד מוקש על עלתה צבאית מכונית 4.1.47

כפר־סירקין. ליד מוקש על עלה צבאי ג׳יפ 4.1.47

בחיפה. צבאי רכב מוקש 4.1.47

בחדרה. צבאי רכב מוקש 2.3.47

ראשון־לציון. ליד צבאי רכב מוקש 2.3.47

ראשון־לציון. ליד פוצצה צבאית משאית 4.3.47

בירושלים. הנצור האחור בגבולות צבאיים כלי־רכב הותקפו 5.3.47

חדרה. ליד מטה מכונית הותקפה 7.3.47

בתל־אביב. צבאי רכב הותקף 8.3.47

יהודה. אבץ ליד משוריינים שיירת הותקפה 8.3.47

בחיפה. צבאי רכב מוקש 8.3.47

בירושלים. צבאי רכב הותקף 8.3.47

רמת־גן. ליד צבאית מכונית־מטה הותקפה 10.3.47

יהודה. אבן ליד צבאי רכב הותקף 11.3.47

שרונה. ליד צבאי רכב הותקף 12.3.47

יפו־ת״א. בדרך הנצור האיזור בגבולות צבאי רכב הותקף 13.3.47

קלקיליה. ליד רכבת־נפט הותקפה 13.3.47

בית־צפפה. ליד רכבת הותקפה 13.3.47

באר־יעקב. ליד רכבת הותקפה 14.3.47

רחובות. ליד רכבת מוקשה 14.3.47

בירושלים. מוקש על עלה צבאי ג׳יפ 16.3.47

בחיפה. צבאי רכב מוקש 31.3.47

תל־אביב. בקרבת רכבת הותקפה .24.47

בנימינה. בקרבת רכבת הותקפה 2.4.47

בתל־אביב. צבאייות מכוניות שתי פוצצו 16.4.47
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בירושלים. באדר בשיך בתים שני פוצצו 11.1.48

יפו. ע״י במנשיה בתים שני פוצצו 14.1.48

בירושלים. ג׳רח שיך שכונת הותקפה 14.1.48

בירושלים. ערבית כנופיה עם התקלות 16.1.48

יפו. ע״י מנשיה באיזור בתים פוצצו 18.1.48

ירושלים. - בקטמון ובראונינג" ״מלפורד בתי פוצצו 21.1.48

בירושלים. העילית ליפתא על התקפה 23.1.48

יפו. ע״י מנשיה באיזור בתים שלושה פוצצו 25.1.48

בירושלים. בליפתא בתים פוצצו 29.1.48

בירושלים. ובראונינג" מלפורד- " בתי שנית פוצצו 1.2.48

בירושלים. טאנוס בנין על התקפה 6.2.48

בירושלים. בקטמון טאול תנא בית פוצץ 10.2.48

בירושלים. יהודה במחנה החשמל מחברת כסף סכום הוחרם 11.2.48

בשרון. קניר ערבי כפר על התקפה 1.3.48

בחיפה. הכנופיות של איזורית מפקדה על התקפה 3.3.48

בשרון. ביר־עדס הערבי הכפר על התקפה 4.3.48

בירושלים. בליפתא בתים והותקפו ערבי אוטובוס פוצץ 4.3.48

בירושלים. בליפתא ערביות עמדות הותקפו 5.3.48

לשכם. בדרך תופת משאית הוחדרה 5.3.48

בירושלים. בקטמון נרחבת פיצוץ פעולת 9.3.48

בירושלים. שאהין בית פוצץ 13.3.48

בית־לחם. בכביש ערביות מכוניות מוקשו 3.4.48

דיר־יאסין. הכפר על אצ״ל עם משותפת התקפה 9.4.48
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5 מס׳ נספח

הפעולות במחלקת הנשים

להירצחו עד בדירתה יאיר את הסתירה - )תחיה( טובה סבוראי .1

 לארגון האחראים עם ובקשר כרוזים והפצת בהדפסה בעיקר עסקה - )חדוה( נלי לנגספלד .2

 שנתפסו לח״י אנשי על שהגן זליגמן לעו״ד המרכז עם קשר וכן ויאיר, במזרע העצורים ובין

מרחביה. במושב זמני מסתור מצאה ליאיר, אישי לווי בפעולות,

 דבריו, את יאיר שידר מחדרה בפעולות. והשתתפות בנשק הדרכה - )חווה( ג׳ולי טורנברג .3

ירושלים. בקרבות השתתפה הנצורה, בירושלים במיוחד פעילה

 כספיות, פעולות אלדד, הברחת הבריטי, הצנחנים מחנה על התקפה - )דרורה( יונה בן־עמי .4

מרחביה. במושב זמני מסתור מצאה

 בבוקר ממנו ונפרדה הירצחו ליום עד יאיר של המקשרת היתה - )אלינוער( חיסיה ראובני .5

למאשימה. מנאשמת והפכה לדין הועמדה למורטק, המוקש הכנת מותו,

 השתתפה "החזית", לח"י בטאוץ את הדפיסו בו בחדר נתפסה - )שפרינצה( נחמה כהן .6

כהן. ליהושע קבוע לווי בת״א, פורד בקצין בהתנקשות

 רבות, תצפיות ערכה חיפה, נמל במפקד בהתנקשות השתתפה - )קלרצ׳ה( כרמלה הולנסקי .7

משטרה. לניידת מלכודת והכינה בחיפה בפנסיון גרה

 בצבא כנהגת שירתה אליהו". "שני של המקשרת להיות היה תפקידה - )אילנה( יפה תבואה .8

צורי. ובית חכים לנסיגת צבאי רכב והכינה הבריטי,

 הרופאים עם בקשר עמדה וכן מסתור מקומות מציאת בעיקר עסקה - )קרני( רבקה ליברמן .9

מבצעיות. בתצפיות השתתפה בפצועים, שטיפלו

ותצפיות. בסיורים בפעולות, השתתפה - עמי( )בת לאה כהן .10

 החרמות הפצות, תצפיות, המלאכה, בתי נאמן, גשר בפעולת השתתפה - )שרה( חנה ערמוני .11

והדרכה.

רעננה ילדי - )רות( לאה גינצלר .12

רעננה ילדי - )אורה( יהודית כהן .13

רעננה ילדי - שרה בלסקי .14

15. p ההתנקשות בנסיון השתתפה הסברה, חומר והפצת כרוזים בהדבקת פעלה - )יעל( יעל דב 

אלדד. הברחת בפעולת וכן בארקר בגנרל

 נשק. והחבאת שונות לפעולות ויציאה למפגשים מקום שימש חדרה - )מרגלית( פניה רסקין .16

בפעולות. להשתתף ובקשה כרונית כחולה למיטתה רתוקה היתה

 לברוח, ניסתה חי. שידור בעת נעצרה החשאית, השידור תחנת קריינית - )אילנה( גאולה כהן .17

גוש. מאבו ערבי בעזרת הצליחה השנייה בבריחתה לכלא. והוחזרה נפצעה

 על עלתה מכוניתה "קומנה", העיתון של צבאית ככתבת בצרפת לעבוד החלה - בטי קנוט .18

 המועדון את פיצצה להצלחה, שזכה הקרבות על ספר כתבה בביה״ח קשה. נפצעה והיא מוקש

הבריטי. השלטון לפקידי נפץ מכתבי הפיצה בלונדון, הקולוניאלי

עולם. למאסר נשפטה ונפצעה, המלאכה בתי בפעולת השתתפה - )רות( מלכה גרנביץ .19

עולם. למאסר ונשפטה המלאכה בתי בפעולת השתתפה - )יעל( אסתר בקמן .20

עולם. למאסר ונשפטה המלאכה בתי בפעולת השתתפה - )ברוריה( פרידה ורקשטל .21

עולם. למאסר ונשפטה המלאכה בתי בפעולת השתתפה - )אביגיל( יהודית רכדל .22

 בקלקיליה, נפט רכבת לפוצץ ובנסיון האינטילג׳נס, בפעולת השתתפה - )שרה( רונה אהדוני .23

בתצפיות. וכן בחיפה מיקוש בפעולות השתתפה
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______________פעולות. וביצוע בתכנון אליאב לישקה עוזרת - )עופרה( נעמי אורנשטיין .24

התנקשויות לירושלים, מת״א נפץ חומר העברת יאסין, בדיר השתתפה - )אביבה( יפה בדיאן .25

_____________העתיקה. בעיר בקרבות השתתפה וכן ירושלים כלא בורקי קבלת בבריטים,

_________________________________ירושלים. בקרבות השתתפה - )תחיה( רנה ברזילי .26

________________________________ירושלים. בקרבות השתתפה - )עופרה( רחל זלצר .27

המלאכה. בתי בפעולת השתתפה בריטיים, צנחנים לעבר רימונים הטילה - )עבריה( יפה פולק .28

_________________________________ירושלים. בקרבות השתתפה - )אפרת( שרה פלאי .29

 בהפצת עסקה נוער, תא לאחראית נתמנתה ירושלים, בקרבות השתתפה - )כוכבה( מרים פריד .30

כרוזים. והדבקת תעמולה חומר

______________________________ירושלים. בקרבות השתתפה - )אריאלה( לאה פריזנט .31

הסברה. חומר והפצת ירושלים בחוצות כרוזים להדבקת כאחראית פעלה - )רות( יונה פרנק .32

 רב, של המקשרת היתה אלדד, הברחת ביניהם בירושלים שונות מבצעיות בפעולות השתתפה

__________________________פעולה. תיקי להכנת ותצפיות בסיורים השתתפה

אסירי שחרור בנסיון בירושלים, םי.אי.די בפעולת השתתפה - )אפרת( ציפורה שומרון .33

_______________בשרון. קרקעי תת כבל מיקוש בירושלים, המרכזי הסוהר בבית המחתרת

פעילות בהגברת עסקה והאוהדים, הפעילים עם הקשר לחידוש פעלה - )נילי( חנה מרפיש .34

 מבצעיות בפעולות השתתפה המחתרת. פעילי עם הקשר ושמירת חדש/ים לפעילים ההסברה

המלאכה. בתי כולל רבות
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6 מס׳ נספס

בצה״ל ישראל חרות לוחמי
 לא שכן מלאה, אינה הרשימה מספרם־האישי. על־פי - בצה״ל ישראל חרות לוחמי מרבית את כוללת זו רשימה

 הבנות, בקרב במיוחד בולט החסר לנושא. התייחסות מחוסר או "קונספירציה" מטעמי - מלדווח נמנעו מעטים
תש״ח. לפני החרות במלחמת הנופלים נכללו לא זו ברשימה והאוהדים. המבוגרים

 כעת נפלו - ** בתש״ח-תש״ט; בקרב נפלו - * בלח״י. האישי הכינוי - מודגשים שמות לרשימה: הערות

העצמאות. מלחמת לאחר נפלו־בקרב - ;שרותם

ופשיטה שריון חטיבת ,8 בחטיבה ישראל חרות לוחמי
 בראשית 8 מחטיבה הועבר האיש כי מציין - )ע׳( התקופה. במרבית השתייכו אליו הגדוד - בסוגריים המספרים

 אי־ ומצב־בריאות; פציעות פרוק־פצצות; ימאים, טייסים, ;ובנים־יחידים 1931 ילידי ההעברה: סיבות ימיה;
לשריון. התאמה

ב הצטרפו
(82) משה דדרזב 86001
(89) אבנר לד 86002
(82) שלמה דינגוט 86003
(88) יעקב סמרה 86004
(82) מרדכי אופנהיים 86005
(82) דניאל הרצברג 86006
(82) יצחק מזדחי 86007
(89) שלום כהן 86008
 (89) יוסף טדרי 86009
 (89) יצחק הגלו־ 86010
*(82) ספיר אמנון, אבהר 86011
(89) אשר פטיטו 86012
)ע׳( יחזקאל גלזר 86013
)ע׳( חג׳בייוסף־חי 86014
)ע׳( אברהם בנימין 86015
(82) יעקב עטיה 86016
(82) דני מנחם, מזרחי 86017
(82) בוקי דניאל, מסרי 86018
(82) אהק ודבק 86019
(82) משה מנצור 86020
(82) שמואל סעדיה 86021
(82) נחמיה גרינבלט 86022
(82) עוד איתן, מידן־מידובניק 86023
(82) משה מימון־רכט 86024
(89) ציון עבדיצדק 86025
(89) שלמה עבדיצדק 86026
(82) חיים סנני 86027
(82) ציון עמתי 86028
(82) יצחק כהן 86029
(82) דוד צוקרמן 86030
(82) גבריאל אשכנד 86031
*(82) חיים מורי 86032
(82) שלמה נסים 86033
(82) מרדכי עקנין 86034
(82) בנבנישתיאהק 86035

8 לדוטיכה - (29.
(89) פינחס ביבלש 86071
(82) משולם גומפתכט 86072
(82) שמואל שרעבי 86073
יששכר תד 86074
(82) שאול יוסף, נוסבאום 86075
(82) הרצל ששץ 86076
(82) שלמה כהן 86077
(82) שלום כהן 86078
(89) אפחם אברהם, ודד־רחנפלד 86079
(82) יהושע שרצקי 86080
(82) אליהו אמכיה 86081
(89) אברהם פודהורצר 86082
(89) יונתן שמעון, דוד 86083
(82) מרדכי קודלנדר 86084
(82) אודי דים 86085
(89) עמנואל אלקדם 86086
(82) זלמן סמסונוב 86087
(82) בנימין דתוזני 86088
(89) יוסף מזרחי 86089
(82) יוסף שמעוני 86090
(82) שמעון כהן 86091
(82) יוסף משה 86092
(82) שלום שובלי 86093
(89) עמנואל מינ׳ן 86094
(89) עובדיה לד 86095
(82) שלחש אביטל־בוטל 86096
יעקב שמתהו 86097

(89) אברהם שמע 86098
)ע׳( מיכאל ענתבי 86099

(82) יורם אברהם, ק־עזריה-גוו־גי 86100
אליהו)ע׳( מזרחי 86101
משה זגודי 86102
(82) אברהם פינקלשטיין 86103
(89) ברוך הוך 86104
)ע׳( יוסף ספינזי 86105

.48) תש״ח אייר כה׳ לצה״ל ?וכץ
(82) שמעון ברזלי 86036
)ע׳( עזרא מליחי 86037
(82) ירמיהו אבשלחס, חתוכה 86038
(82) זולטן סלומון 86039
(82) שאול אלי, שמואל 86040
(82) סעדיה כהן 86041
(8) משה קילזי 86042
(8) יצחק דברה 86043
(82) מרדכי כהן 86044
(82) שלמה בן־סימץ 86045
(89) זכודן חממי 86046
(82) שלום שמואל, דתימן 86047
*** (82) מאיד ניידיץ 86048
זרחישלמה 86049

 **(82) אוטו יוסף, טמפלהוף 86050
(82) עופר אברהם, מילר 86051
(82) יגאל מנחם, גומלי 86052
(82) משה כהן 86053
שמואל pפ 86054
(82) משה לד 86055
(82) שאול שמשי 86056
)ע׳( שאול בנימין 86057

**(89) גבאי אהק, מזרחי 86058
(82) ציון צדוק 86059
(82) שלמה מזרב 86060
(82) ■אל יעקב, מידב־מזרב 86061
(8) חיים חריזי 86062
(89) נסים זלטקה 86063
יעקב מזרחי 86064

(82) עשהאל יחזקאל, בן־משה 86065
(82) בן־ציון בנימין 86066
(82) רנד יצחק, אלי 86067
מאיר נסים 86068

(8) דוד קראוני 86069
(82) יחזקאל גדסי 86070
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(89) דוד יששכר 86106
(89) משה אלימלך 86107
(82) אחה שמיד 86108
 (89) גדעון זאב, חורב־חורזבסקי 86109
 (82) יוסף מזרחי 86110
 (82) לסרק 86111
רחמים תידם 86113
(89) חיים קנר 86114
 (89) אברהם דבח 86115
 (82) חסקיהסף 86116
 (89) משה וידבסקי 86117
 (89) שרגא לוינגר 86118
 (82) מנשה רפאל, מזרחי 86119
 *(82) עמיקם סעחה, שובלי 86120
(82) פחדמןאהק 86121
 )ע׳( שבתאי ארוך 86122

משה מלחי 86123
*(82) דוד שרעבי 86124
(82) הדם ברוך, עמהדפחדמן 86125
(89צבי) כהן 86126
(82) הסף רחם, רנשטוק 86127
(89) סעחה פרחי 86128
(82) אל• בנימין, הראל־אלטשולר 86129
(82) ישראל יעקב אשמן 86130
(89) אבו־מוסא אפחם, מזרחי 86131
(89) עמוס יהודה, טוב 86132

(89) סעדיה שלמה, מזרחי 8613 3
(82) הגלילי ציון רחמים, חכמוב 86134
חיים חזנצריג 86135
(82) יוסף זביב 86136
(82) חיים משען 86137
 (82) נחמיה ישראל, ירקוני 86138
 (89) נדב מנחם, שרתחשרנשי 86139
(82) רז זאב, שמאי 86140
(82) בחך קרויטוב 86141
)ע׳( יוסף רצון 86142

(82) שלמה מנן 86143
 (82) שלמה חיים, בחגיורא־חרפוף 86144
 (89) נחמן ליברמנש 86145
(89) דוד שפירא 86146
 (82) מיאטעק ד״ר, מנשה, אשכנה 86147
(82) רוני ירמיהו, בן־אחה 86148
)ע׳( אבשלום בכר 86149

(89) שלמה חנוכה 86150
(82) אליהו קילצ׳בסקי 86151
 (82) משה גולדליסט 86152
(82) אלי דוד, בוני 86153
*(82) עמי יעקב, רוסוניק 86154
*(89) בן־צהן משה, גולדברג 86155
)ע׳( יהויכין בדנו־ 86156

שמואל תעה 86157

(82) משה שרעבי 86158
(82) דוד כהן 86159
)ע׳( מנחם פוקס 86160

(89) מנחם מלכי 86161
(82) מרדכי קונורטי 86162
(82) צבי מאיר, אמסטרדמר 86163
(89) יוסף לה 86164
(82) עוזי יעקב, מייזלס 86165
(82) יוסף סבה 86166
(89) עמוס הסף, בנבנישתי 86167
(89) גדעון מאיר, שמאי 86168
 *(89) אבנר נסים, טרגנו 86169
)ע׳( יהודה קמח 86170
(82) יצחק מימק 86171
 (82) אברהם דה־לה־חנה 86172
(82) בחך כהן 86173
 88 82) יעקב גולדברגר 86174
 חד דלת 86175

 (82) שלום חמו 86176
 (82) בנימין טסה 86177
 *(82) ישראל סנדרוביץ 86178
(89) אבידן נסים, ענבי 86179
(82) עזרא לה 86180
חד בוטרמן 86181
)ע׳( אליעזר בן־טוב 86182

 (82אופנהייםמשה) 86183
 (89) יעקב יעקובוביץ 68184
 (82) נחמן גרומן 86185
 זבולון יחיה 86186

 (89) מיכאל ברעם 86187
 )ע׳( יצחק חדד 86188

 חיים יעקובוביץ 86189

(82) משה עזרי 86190
 (89) ידיד־עם חיים, אורבוך 86191
 יוסף שמואל זכחה 86192
(82) ישראל ולטר 86193
(89) מרדכי חבקיס 86194
)ע׳( יעקב מילשטין 86195
יעקב מזרחי 86196
(82) משה סומיט 86197
(82) שלמה שחחסבח 86198
(82) רפאל עח 86199
(82) שלום עדני 86200
(88) איתן יוסף, בן־חודין 86201
)ע׳( ראובן טובי 86202

(82) מאיר כהן 86203
(82) אשר היפש 86204
*(89) גדסיאהק 86205
(82) צוד הסף, שפלמן 86206
(82) יהורם מאיר, נגר 86207
(82) יהושע שבת 86208

(82) מאיר חחה 86209
(82) גהרא משה, בן־יהודה 86210
יהושע שפירא 86211

(82) דוד ורדי 86212
(82) זרח לה 86213
(82) מנשה הלקה 86214
(82) משה קילצבסקי 86215
(82) יצחק כהן 86216
(89) אביעד עוזרי 86217
(82) יצחק והב 86218
(82) יהונתן אליהו, ברהלי־חדד 86219
)ע׳( רקטור נחמיאס 86220

(89) יהושע משה, דרורי־פוקס 86221
)ע׳( משה ברזילי 86222
(82) אליעזר פחדברג 86223
(89) שמואל להרוביץ 86224
מנשה גלזר 86225
סעחה מזרחי 86226

(82) שלמה גולדשטין 86227
(82) גבחאל מילר 86228
(82) אברהם עיון 86229
(89) ניצני הסף, שרעבי 86230
(82) צבי טודר 86231
(82) יעקב סברדלוב 86232
(89) יהודה מזרחי 86233
אברהם חסו 86234
(89) עזרא בךגמא 86235
(8) רקטור כהן 86236
(82) שמעון לוי 86237
**(82) גדעון דוד, מנחם 86238
(82) ישעיהו דרוח־ליטמן 86239
(89) יצחק מבורך 86240
*(89) ברוך אברהם, פירט 86241
(82) דני צבי, שהמי־פינקלשטין 86242
(82) יהודה שרגא, שרגר 86243
(89) יגאל ישראל, שחר 86244
אברהם שבח 86245
(82) אלישע מזרחי 86246
(89) ירחמיאל אליעזר, הירשוביץ 86247
(82) ידידיה מזרחי 86248
(82) גד רפאל, פלחכהן 86249
(82) נסים מעלים 86250
(82) שלמה ערבה 86251
(82) אחה חמן 86252
(82) אהק מלח 86253
(82) שרגא יצחק, אבך־צבע חרון 86254
*(89) משה טננבוים 86255
)ע׳( מיכאל גרינתלד 86256
(8) יחזקאל ארן־אוחנגל 86257
(T)? חלף רטקובסקי 86258
♦**(82) שיקה ישעיהו, בקמץ 86259
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 (82) יצחק מסרי 86260
*(89) אהוד רפאל, אביגד 86261
(89) יעקב מזרחי 86262
*(82) שלמה עטרי 86263
)ע׳( יוסף איכנבדם 86264
שלום מזרחי 86265
(89) יצחק טרם 86266
(89) יהודה בן־דוד 86267
(82) יהושע זליבנסקי 86268
(82) אלימלך שוד 86269
 (82) יהושע בתדודברומברגר 86270
*(89) ק־דדד משה, מזרחי 86271
(82) משה תעיזי 86272
(82) אביתר חד, פיוטרקובסקי 86273
(89) אביעזר יורם, שיאון־קחבלניק 86274
(82) שמשון יצחק, זמיר 86275
(89) אברהם אילון־אלימלך 86276
(89) מנחם צהר 86277
*(82) אשר ישראלי 86278
(89) אהרן רובין 86279
(82) שמעון שמשי 86280
(89) ישעיהו אתפלד 86281
(82) שלמה וידר 86282
(82) שמואל צבת 86283
(82) זאב רייזנגלס 86284
(82) אבשלום רפאל, קובי 86285
(82) יוסף לד 86286
(82) שלום גודן־גערני 86287
(82) נתן ברסלר 86288
(82) עזרא ישראל, תבואה 86289
(82) אברהם סימן־טוב 86290
(82) אברהם מזתד 86291
(82) אברהם לתר 86292
*(89) יוסי יצחק, בלושטיין 86293
(p (89 חיים, שבתאי 86294
(82) זאב דנדמן 86295
(82) פינחס אליהו, פרנקפורט 86296
(89) שלמה דהן 86297
(82) אליהו כרמל 86298
(82) אהק עורקי 86299
(82) אברהם לד 86300
(82) דוד יאיר 86301
(82) מנחם זאב, שועלי 86302
(89) אודי רוטהיעקנג 86303
(89) פינחס שיף 86304
(89) גיורא אברהם, בכר 86305
(82) חיים רנינו 86306
(89) שלמה בנימין, מדהלה 86307
(89) ישראל וקסלבלט 86308
 (82) יהודה לבקוביץ 86309
(82) ראובן סנדר 86310

(82) אלחץ שלמה, יפין 86362 )ע׳( הלל חיים, בן־ישראל-גולדברג 86311
 (89) יהושע משה, גיל־גילפיקס 86312
)ע׳( אסף ברוך, בך־דב 86313
(82) יעקב בקר 86314
)ע׳( אלכסנדר יוסף, כהן 86315
(82) יתרה יוסף, זהבי־גלב 86316
(82) יונתן נסים, ראובני 86317
(89) מרדכי מדהלה 86318
 (82) משה רחנר 86319
 (89) נפתלי יצחק, איזנטל 86320
(82) זאב נחמיה, דגון־פישל 86321
(89) יחיאל שמואל, יששכר 86322
(82) שלום צבח 86323
)ע׳( יוסף שאולי 86324
)ע׳( מרדכי ציון 86325
)ע׳( יוסף מסחת 86326
יהודה ונסובסקי 86327

(82) יאיר לד 86328
(82) אברהם ברוך, קוטליצקי 86329
(89) זכתה שמשי 86330
(82) יצחק כתת 86331
(82) אברהם ביגמן 86332
(82) צוריאל גבריאל, מסת 86333
(82) נתן דיס 86334
(82) חגי שלמה, אשתאידלשטין 86335
(89) שלמה דנטר 86336
(89) שמואל בך־עזרא 86337
(82) חיים אזון 86338
(89) טוביה צבי, פתזנט 86339
(82) יוסף לד 86340
(82) אהוד יצחק, פנחסי 86341
(82) עזרא שבת 86342
(89) יעקב מיכאלי־חמו 86343
(82) נפתלי עזרא, מזרחי 86344
(82) אלי בלושטיין 86345
(89) אליהו מזרחי 86346
(82) אבנר אצטה 86347
88 82) חיים ברקוביץ 86348
(82) יצחק קנטדוביץ 86349
(82) טוב סימך ניאגו 86350
(89) ראובן ישראלי 86351
(89) יעקב שומרוני־מזרחי 86352
(89) מרדכי עמרם 86353
(89) יעקב אברהם, שיקלו־ 86354
(82) יעקב שמעון, לונדנר 86355
(82) דב בן־אמתי-שימבורסקי 86356
(89) דוד משה, נדב 86357
(82) שלמה פדל 86358
(82) צבי שפירא 86359
(82) שלום חוט 86360
(82) פינחס קוטו 86361

(89) ירמיהו מנחם, בוקסבוים 86363
(82) אהק צבת 86364
)ע׳( בתצינסים 86365
(89) בן־עמי חיים, לוי 86366
(89) מרדם מורשניצנקו 86367
(82) שאלתיאל בן־יאיר 86368
(89) יורם דוד, גרשון 86369
אליהו יולזת 86370
אליהו שתשי 86371

(89) עובדיה שמוע 86372
(82) משה נגר 86373
(82) אברהם מזרחי 86374
(82) יהודה כהן 86375
(82) ג׳יג׳י בנימין, אודלי־גרשוני 86376
(82יצחק.בךצידן) אבך־זהד-רומשטין 86377
(82) ראוק סרדס 86378
(82) מרדכי מלצר 86379
(89) ק־ציון משה, אברמוביץ 86380
(82) שמרהו מבורך 86381
(89) יצחק רחמים, תנעמי 86382
יעקב מנחם 86383
צבי מרמרי 86384
(82) שאול קרך־קרגלניקוביצחק, 86385
(82) עובתהעזדא 86386
(82) אלברטידסף 86387
(8) מזל יעקב, בנאי 86388
(89) שרגא חניק 86389
(89) גיורא אהק, עדתו 86390
(82) שאול יוסף, קודח 86391
(82) זכתה גמליאלי 86392
יחזקאל דום 86393
(89) אלי מנשה 86394
(82) אברהם טננבדם 86395
(82) שאול בנימין, ורד־רדזנפלד 86396
(82) בן־אברהם יעקב, שנקמן 86397
יצחק עולי 86398
*(82) אהרון שמואל, ביאלקה־דיס 86399
(89) יהושע דוד, זאבי 86400
(82) אמיל אשכנזי 86401
יצחק שורץ 86402
(89) עמינדב יוסף, דרות־פתקפורט 86403
(82) אליהו יעקב, סימן־טוב 86404
יעקב מרחבי 86405
(82) צבי פיבישק 86406
(89) אפרים רפאל, קזז 86407
(89) בני וולפלד 86408
(89) אליעזר יהודה, גפני 86409
(89) צבי שחף־מנדלוביץ 86410
(82) מנחם דוד, אלימלך 86411
חד צפות 86412
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 (89) אפרים טנזלר 86413
 (89) זלמן רבדל 86414
 (89) זבולון יהושע, הלר 86415
 (82) אליהו יעקב, בקמן 86416
 (82) נמרוד עמיאל, יהודאי 86417
 (82) יצחק סעד 86418
)ע׳( יהושע סורני 86419
(89) יוסף יששכר 86420
(89) שאול שמואל, בורנשטין 86421
(82) נסים מזרחי 86422
(82) יוסף מזרחי 86423
(82) דוד נחמן, שמשוני 86424
(82) יהודה תטשטיין 86425
(82) ראוק מייסקי 86426
(89) אברהם פרנקל 86427
(82) דגני משה, דגני־תלפה 86428
(89) שלמה מאיר, אנגל 86429
(82) יוסף רפאל, ברוך 86430
עזרא נפתלי 86431

(82) עמירם נחמיה, שמרתי 86432
(82) אהוד משה, לבניוייס 86433
(82) יח׳י יוסף, אריה 86434
(82) שמעץ בר־יהושע-שימנסקי 86435
(,)ע חנניה יהושע, ישראלי 86436

שמעון מזעקי 86437
(82) דוד משה, טסלר 86438
(82) יהודה שאול, אלוני־לוי 86439
 (82) עמי מרדכי, אליבא־אוליברד 86440
(82) נדב משה, ערמתי־קסטנבאום 86441
(89) משה מראל 86442
(89) יעקב שמעתי 86443
(89) אבשלום חיים, רבתא 86444
(82) אחיה נחמיה, בךתור-וינטר 86445
(89) דניאל יוסף, רוט 86446
"הצרפתי" (89) צבי אורי, אפנצלר 86447

(82) משה ברוך 86448
(89) תרנגול אליהו, אלתי 86449
 (82) רמי צבי, פייגלביץ 86450
(82) גדעון הרץ, הידשברג 86451
(89) שמיד צבי, שצמן 86452
(82) אמנון יוסף, כהן 86453
(89) מאיר ולדשטין 86454
)ע׳( יחזקאל אליעזר, בן־עמי 86455
(82) מרדכי מימק 86456
*(82) אהרון מאיר, להנגר 86457
(89) ידידיה אביגדור, גלביץ 86458
(82) יוחנן עמוס, קינן־לרן 86459
(82) יהודה אהוב 86460
(82) יוסף תגר 86461
(89) יוסף קלדוזן 86462
(82) עובדיה מודחי 86463

)ע׳( ראוק זבלי 86464
(82) זאב יצחק, כהן 86465
)ע׳( מרדכי מלאך 86466
(82) יהודה אזולאי 86467
(82) אבנר יחזקאל, גולדשטיין 86468
(89) גלעד שמעון, סינתי 86469
(82) דוד מזרחי 86470
)ע׳( פינחס עזרי 86471

(82) משה ארדאטי 86472
(82) שרגא הירשהאוט 86473
(82) משה שאול 86474
(82) שרגא יעקב, קוטיק 86475
(82) יוסף חניק 86476
)ע׳( נתן אמנון, עופתבלחטובסקי 86477
(89) אליעזר חלפץ 86478
(82) אלכסנדר ברלין 86479
*)ע׳( עוזי דב, ברמן 86480
(82) אליעזר בתקנר 86481
(82) אברהם עמר 86482
)ע׳( נתן אדלר 86483
(89) יורם יעקב, אהרתי 86484
(82) מרדכי קורמן 86485
(82) אביעזר שלמה, אלקלעי 86486
(82) אהק קהא 86487
)ע׳( משה יחיאל 86488

(82) יורם משה, בריצי 86489
(82) שניאור הימלפרב 86490
(82) כהן־תמקאהק 86491
(82) דוד יעקב, יהל־פינקלשטיין 86492
(89) בוקי ברוך, אבנון־איינבתדר 86493
)ע׳( בנימין כשדי 86494
(89) רקטור שאולי 86495
אליהו שכטר 86496
*(89) דוב יעקב גורן־גרנק 86497
(82) שמעון לר 86498
(82) משה בן־ציון 86499
קלמן רפופורט 86500
(82) יצחק בן־חיל-הלד 86501
(82) יוסף משה, ברזלי 86502
)ע׳( נחמיה חדי 86503

דוד מזרחי 86504
(82) יוסף אהק, גרסטן 86505
(82) חיים בושרי 86506
(89) חיים מנחם 86507
שלמה פתטוק 86508

(82) יוסף מזרחי 86509
(89) יוסף גדסי 86510
(82) יוסף מזרחי 86511
(82) שלמה גולוד 86512
*(89) אבישי יוסף, זלוצ׳בסקי 86513
(8) גדליהו נגר 86514

 )ע׳( יעקב קלמר 86515

 (82) אלד! בתך, סינוני 86516
 (82) שמואל ציון 86517
 (82) צבי אביבי 86518
(89) אברהם שושני 86519
(82) נחמן כהן 86520
(82) נפתלי כהן 86521
)ע׳( אברהם אמנון, רווךזינקובסקי 86522
שמעון מלחי 86523

(82) ראובן מסלטץ 86524
יוחאי שבת 86525
(82) נסים מזרחי 86526
(82) נחמיה צברי 86527
*(82) דוד יעקבי 86528
משה גרמן 86529
 (82) ברוך ותאי 86530
(82) נסים מירנדה 86531
(82) יוסף ציוני 86532
(82) יוסף לוי 86533
)ע׳( שלמה הלפרט 86534
(82) שלום נגר 86535
שאוישיעקב 86536

(82) אברהם רצץ 86537
(82) משה חפץ 86538
(82) אשר טלבי 86539
(82) דניאל ענתר 86540
)ע׳( מרדכי גתויס 86541
(89) חד קוריאל 86542
(82) יעקב חסץ, כתבי 86543
(89) ותם יחזקאל 86544
(89) נתן הלוי 86545
(89) מנחם לר 86546
(82) חיים אלכסנדרובסקי 86547
(89) משה פרחי 86548
(89) ק יעקב, גנור־גרינברג 86549
 (82) זהבי צבי, דבגר 86550
*(89) יחיאל צבי, קסלר 86551
(82) גאון קליינפלד 86552
(89) יועד פתחיה, זליבנסקי 86553
)ע׳( ינאי יוסף, מנקס 86554
(82) אהק ותרבה 86555
(82) משה צימרמן 86556

(82צם־,אלזד)גדנבתמשה() קןסח 86557
(82) רחמים מזרחי 86558
יעקב סטחבסקי 86559
(82) אברהם שאולי 86560
(82) אמנון חד, תם 86561
86562 p ע׳( דוד(
)ע׳( יצחק גלובינסקי 86563
)ע׳( ששון מזרחי 86564
אתה זיידמן 86565
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המקדמית ההצטרפות לאחר אחרים ימים 8 ולחטיבה לצה״ל הצטרפו
(82) מנחם נבנצל 85315
(89סבחיעקב) 85385
**(89) בךאליהו נסים, שושן 85446
(82) טלריצחק 85448

(89) משה פרידמן 85455
(82) יהודה מזרחי 85458
)ע׳( אברהם שמואל, יונגשטין 85467
(82) אברהם שמש 85473

(82) צבי יצחק, לוי 85985
(89) אליעזר ברוך 85987
(89) דרדיבן־ציון 85988
(89) שמואל ברוך 85989

(82) יוסף חמצני 85453
(82) עזרא שבח 85454

(89) דוד רעני 85492
(82) אליעזר חיים, מינץ 85938

(82) יצחק כהן 85990
(89) שלמה לוי 85992

תלות משכי חוזרים - (15.7.48) תש״ח תמוז בוז׳ 8 ולחטיבה לצה״ל הצטרפו
(89) זהר הלל 98100
(89) הורביץגרשץ 98119
(♦89) עמנואל אזולאי 98120
(89) יעקב בן־פז-גולדמן 98123
(89) יואב משה, ארר־רייזמן 98124

(82) גנה סימךטוב 18360
(89) עוזי ילק 32920
דלי לסלו, קופל 53197
(89) שחר צבי, סווט 62151
(89) אבנר חיים, אחישר־אקהייזר 72014
(89) שמשון שבתי, בן־דב 72977
(89) אביאל יעקב, אליאב־לבשט׳ין 82547

(89) שלום טרם 98125
(89) עמי דוד, הולינסקי 98126
(89) בועז צור 98128
 (89) ארנון אברהם, אתוךרשלכך 98130
(89) צבי ידידיה, טל־מטרני 98132

אחרים בתאריכים 8 לחטיבה הצטרפו
(82) אפרים אברהם, נוסבוס 86832
 (82) שמשון ודקשטלגבריאל, 98943
 *(89) בני פרחי, כהן 99445

*(89) נפתלי מנחם, כהן 118805
(82) יצחק חניצקי 121128
(89) גד שמעון, מזלי 122015

 (89) גרשה אהק, ירושלמי 98133
(89) אביקם יוסף, הלוי 98134
 (89) יעקב יוסף, לונץ 98135
(89) אקדחי גרשון, פיגץ׳ 98138

(89) יהושפט שאול, סימני 123064
**(89) בן־שלום שמואל, תעיד 123066
(8) צבי תבור 125611
(89) אברהם שוהם 131919
(89) הרצל עמיקם־ורהפטיג 157895
(89) אברהם שטינברג 157898

8 ולחטיבה לצה׳ל שהצטרפו לדד׳י כנות
יעל חנה, אייל־שרעבי 61389
זלמהריקטדריה 61390
ציונה שרעבי 61391

עתרה קופמן 61342
דוה לאה, מכורש־עקל 61343
רחל שמיר 61344

רות ז״דמן 61301

(89) תמר הלנה, הוכרמן 61302
(82) הדרה נלי, לנגספלדרפישר 61303

אביבה ציונה, טובי־אביגד 61397 שרה ברוכמן 61345 (82) יעל ירדה, שחף־נגיד 61304
חנה צאיר 61400 רבקה חרוש 61353 לורארנה61305
כרמית בולק 61401 ברכה כהן 61355 יונה עוזר 61306
פנינה מזרחי 61402 (89) גאולה טובה, פלד-וזמנו 61357 כהןהחל61308
מרם לוי 61403
לוייעל61404

*(82) רנה בת־שבע, אלטשולר 61360 נפתלישפרה 61310
חנה מיסקי 61361 (82) מאירה אסתר, ברטפלד־ברצי 61311

אורה שושנה, עוזיאל־שודץ 61408 שולמית דניאל 61362 סקרזהבה61314
לאה עזר 61409 חיה גולדמן 61363 (89) נורת יוכבד, אמיגה־חדי 61315
רחל בוקסבאום 61410 מול חסר 61367 כהןמזל61316
כהןחנה61413 מרגלית שמול 61372 הלל־אסאמימי61317
אביבה סערה 61415 לאה עקל 61373 צביה נתנאל 61320

אסתר י( )סימן־טו׳ב שרעבי 61416 חוה צינגלנג 61375 מרם אוניקובסקי 61321
רבקה מנשה 61418 נגרדינה61378 שושנה מנהולץ 61322
יפה תם־אה 62751 מזל רנטר 61379 נינה ולדמן 61324

נילי ציונה, כהן־יניוב 67917 אהובה עניא 61380 מרגלית נדב 61326

שהה פינגזלד 67943 אברהמובחפצי-כה 61381 אסתר סימךטוב 61328

תמר מתילדה, עוזיאל 67944 חרה צוקרמן 61382 נילי חנה, גולדשטיך־אזלנסקי 61331

מרם רדון 67947 ורדה רבקה, אליאב־ליפנר 61383 (89) שרה מה, אהרתרבלומשטיין 61332

עדית רות, קוטליצקי 67949 אילנה חרות 61385 ברגר־גרנברגקיגדה 61333
יהודית לאה, כהן־גרנק 68691 יאירה מזל, עצמון־כנימין 61387 יפה נחמני 61336

חרדתה שדה, לונדנר־קרכצוב 61340
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ככודדים - בצה״ל אחרות ליחידות שהצטרפו ישראל חרות לוחמי

תש״ח( )אייר צה״ל להקמת עד (12.47) תש״ח מטבת
דוד יעקב, המרמן 00072
גדעון ישי, שיבובסקי 01429

אריאל עמיצור, כהן 01494

מנשה כהן 01495
מתתיהו יאיר, גהסי 03046

יזסי מנחם, אשקלון 03056
נחשון פינחס, נחשון־קפה 05052

דוד אברהם, חסק 05479

יהודה מנחם, שולב 06107
חיים שמעון, נזר 10106

רוני יצחק, עמרם 10658
גדעון אברהם, פליישמן 12295
זאב מרדכי, ברזילי־בראק 15409

*חנוך רוסא 17152
בומי אברהם, פירברג 17447

בועז עמיחי, כהן 19438

אלישע שרגא, גפני 20466
יעקב אורנשטיין 20541
יחיאל דניאל, פסמניק 20975

אחה זאבי־ו׳לק 21739

*זטלראפחם 26132

דב יעקב, קלדח׳ן 27611
קולחוזניק יעקב; בנטוב 27775

יהושע יושע, חסין 27851
שמואל נתן, שמראלי־בנקהלטר 29081

ולולה זאב, איבינסקי 32307
דוד פלטיאל, סירוטקין 32471

אליעזר יצחק, רבלין 32510

יוסף אמנון, בור 33046
גדעון שלום, דנקר 33087

ארנון חביב, שמעוני 33457
 אליעזר שמעון, נחמני־נחמקין 34207

 עזדיאל לוי, שמעון, ברמץ 34782

 ישראל שלום, ז׳ורבין 39117
 שאול ברוך, גורלי־ונטורה 39407

וינברגשלמה,דני42891
 צפניה צבי, צלניק 42962
 גדעון שרגא, הרץ 43034

 נומו נחמן, פיין 44597

 צבי רובינשטיין 47082
 צבני יוסף, פישל 47631
 יעקב גלבוע־פוליאקוב 51733

 צבי לבדק 52091

 אריח עדי, ברדנוב 52985
אביון דניאל, כהך־שאולי 53206

(48 )אוגוסט תש״ח תמוז-אב - השניה להפוגה ועד המדינה הקמת לאחר
אחי־שדה משה, סרברו 72006
אביגדור קיפניס 72060

עפר יעקב, עפתהרשמן 72276
יואל אברהם, בהרב 72283

משה אהק, לויתן 72516
יצחק אריאל־ליבוביץ 72584

אבשלום עודד, קודעל־קורלני׳ק 72672
הרצל גלעח־רזניצקי 72786

אדר מנחם, ברגר 72863
יפתח שמעון, ככר 72935

יחזקאל אברהם, פלמון־פולק 72989
*משה הוך 72991

נחושתן שמעוךסיומקה, זיו 72994
*שאול מאיר, גרוס 75021

מרקוביץיצחק 76252
יוסי לוט, יצחק, חסץ 84876

 חב צבי, גליק־ברקוביץ 85471

מחי נסים, נגר־לוי 86090
*יואב יעקב, רוזנברג 87432

 יהודה קמארהאהק, 87433
 נתן דוד, אלמוג־סוקוליק 88243
 סעדיה יוסף, שרעבי 89204

 תר אורלובסקי 89266
 יהודה מנחם, אנגל 89972

 עמיחי ראובן, תבין 90007
 יגאל מאיר, לבני־דיס 90831

 יהודה מנחם, קליין 90987
 עמום מאיר־מקס, גולדמן 91147

 גדעון שמעון, קרבינסקי 91682

 *עמיהוד מאיר, פוני 91932

נחשון אפרים, גרינבלט 96770

שלום יצחקי 98131
 מיכאל בךיוסף-דומשביצקי 99140

 יגאל רדד, שפיצר 99369
 חנניה אלחנן, תירושי־ברנדויין 99393

גיל אברהם, גיל־נח 99489
 בדק בדנראהק, 99977

 ישי אברהם, אגולסקי 100021
 בךחנן-זליקסקשלמה,אחיעזר 100339

 עודד אברהם, זימר 100512
 קלמן אלבוים 105033

גד אבנר, חוברה 105257

 בנימין אהק, מזתמזרחי 105289

 עמרם יוסף, בךברוך־מזרחי 105339
 איתן חיים, יפת 107267
שאול מרדכי, דגני־קורנגולד 107543

 ואחרי לפני - (17.9.48 תש״ח, אלול )י״ג בברנדוט להתנקשות סמוך
ארכה שקיבלו קניה גלות שבי וכן חדשים עולים ,1934-1931ו־ 1918-1908 שנתונים

גלעד יעקב, יהלום־דימנט 109055

חננאל אליהו, הירשברג 109226
גיורא יהודה, פדר בר־גיורא- 109227

דוד יהושע, יכין 109328
p,מקם שלזינגר 109367
נפתלי עזרא, מזרחי 109371

מנדל ציון, ישעיהו 109440

נסים אשר, סלונימסקי 109642
דני אהרן, דרוח־־פחלנד 113632
ארגזי אליהו, זרמתי 114118

ירמיהו שלמה, גורךגוהונצ׳י׳ק 115379

ויטוריו רקטור, אלבו 115500
אחה מרדכי, בר־יהודה-יהודה 118317
צבי רו־רוזנפלד 119406

אבישי תר, יאידי 119482
*עוזי ישראל, פיבקו 119635

שאול מורצ׳יק 120287
שמואל שלמה, פרחי 120869

׳זאב צבי, פרוזנין 121055
יפתח רחמים, תבוח־תירם 121188

ניסן גרינשטיין 121724
יעקב לבנברג 122079

אברהם אקסלרוד 122966

אברהם יעקוב מיכאלוביץ 123011
מנחם תר, מיתם־הוכגליק 123123

מלאכי ישראל, ודלף 123172

לרנשטייןדוד 123332
ח׳נגו שלום, גרמה 124069

נסים חרבי 124351
נתן אמנון, עופר־בלחטובסקי 124442

בועז עקיבא, כהן 124529
דוד עמנואל, אפרתי־מזרחי 124537
רפי יצחק, אלי־עילי 124613
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 בגיךהמאידדדד,גלכדע 125604

 יחזקאל מנחם, שפס 126328
 מיכאל יעקב, אבנד־ידלק 126402
 חבקוק יעקב, בצלאל 126493

 ישראל יזסף, רשלבך 126495
 יהודה שביט־שטראוך 126871
 מזדחימנחם,דבי 127494

 צוד יוסף, שפילמן 127527
 אמר סלבטור, גרשון 127541
 גבריאל שטתבת 127854

 אוריאל יוסף, ברדשי־ברח־ץ 127865
 עמיכצח־קירשנרצבי 129192

 ציון אשר, רצון 129570
 עמנואל וידמן 129740
 עמיקם ציון, טובי 129805
 יפתח אברהם, כהן 129953

 ירידיה יעקב, מרמר 129981
 מישה אברהם, בך־יעקב 130043
 בך־צירן בנימין, גונךגחענסקי 130057

 משה ישעיהו, צימרמן 130095
שפסל יהושע, כהן 130325

*)מירה( מדם בן־אדגלזשייב 172215
*יעקב יצחק, מזרחי 172803

*יששכר יצחק, מימרן 172845
*יואב שלום, )מחפוז־( צדוק 173183
 *יהושע הלברמרדכ׳־נסים, 173775

*זלצררחל,עפרזז 173802
*בחילי אברהם, ירושלמי 173803
*אתון ,אברהם לר 173804

 עמיהוד איתמר, בך־הרואה 130368
 נפתלי זאב, יבין 130450

 צדקיהו נסים, גרשון 130703
 שלמה ששון, אלוך־יזד 131013
 דפנילורכחבףםיצחק,אילעזד 131018

 ישראל שבתאי־לו־יעקמ 131122
טורקי יוסף, משה 131231

 חתתי יעקב, חרותי 13141 !

 ארליךנחמן,אהוד 131426
חד חיים, יהודה 131546

 ■מזדדזיעמואל,אל 131555
 אברהם אשל־שנידרמן 131567
 רוטשטייןחיים,ניסן 131903
אדמתי הלל, חיים רוט 131947

יוסף,אהרן לוי 135030

 גדעון אברהם, ליברמן־שקלאר 135351
 נמדוד שמחה, צפריד־פולק 135528

 ערד אליהו, צמח־מועלם 135535
 יעקב גרשון, לביא־לוי 135537
 אתון יעקב, מידקין 135756
אליעזר משה, יעקבי 135907

נפילתם לאחר צה״ל במניין נכללו
 *יצחק מאיר, מזרחי 173805
 ♦כוכבה מדם, פריד 173808
 *עוד אביאסף, קרואני 173809
 ♦מיכאל בנימין, שלום 173810
 *זמיר חד, שניידי״ס 173811
 *יעקב יששכר, הוברמן 173848

 *אריאלה לאה, פריזנט 173849
*אמנון יעקב ערב־כהן 173853

אליעזר צבי, פראנק 136330
אשד חיים, ארו־מזרחי 136357
רוזנובסקיברוך,רד 137938

שתא גרוס 138176

אברהם אדה, הגר 138907
אלכסנדר יוסף, כהן 140124

אשד,ידחנן פייס 140352

מחנן שלמה, הררי־טרכטמן 140443
עקיבא חד, חרלף 140616

צפניה מנחם, מותמזרחי 140625

עמיקם אברהם, פודצקי 140672
אבשלום משה, פררצקי 140765
נחום נתן, לוי 140790

עזרא יצחק, בן־אליהו-מזדחי 140829
אם־הם יוסף, מיוחס 140917
עלי אליעזר, גדיבר 142144

יחיאל יחזקאל, שטיין 149079

אליאב אדם, דדשוב 149236
ידאב אחחיים,ג׳ימי, 149343
יוסף מאיר, רונך־רדט 149355

 *גבריאל רפאל, ממיה 173878

*רפאל משה 173891

 *אביגדוד יחזקאל, מדי 173939
 ♦ידאב רחמים, דלקה 173945
 ♦דרדר מרדכי, בן־עודהו 173971
*שמואל אלישע, איבזוב 173979
 *דן אהק, פרדה 173999
*אלדד יוסף, יגן 174056

(10.2.49 תש״ט, שבט )י״א הכללית״ ״החנינה אחרי רישום
 ידאב אברהם, הדד־תעיזי 152132
 ראובן משה, אביאני 152181

 רפאל משה, דבלין 155163
 אלי קידר־מזדחי 155482

 אברהם משה, והצק 155529
 יפתח יעקב, גורן־גרנביץ 156023
 אלברט״חחש שמש 157314
 חנניה יהושע, ישדאלי־־בקר 157567
 מרדכי עמיצור, פדדלנדר 159805

 אל׳עזד אברהם, בךהר-בכר 159980
 פישקה אליעזר, חרבין 160520
 אמנון פנחס, גנדסדגולדפרב 160574

 אמון יצחק, כהן 160919
 עמוס משה, אידלשטיין 161173
 מרדכי לד 161674

 דוד בךציון, ליפשיץ 161871
 ידחם יצחק, גרינברג 162134
ישי יוסף, שטייזנר 162242

גדעון אברהם, דננברג 163083
יעקב מחם, שיף 163180
ידסף יחזקאל, מזרחי 163258
ישי אבידן, משיח 163781
יוסף ,משה ברדלי 164148

 יצחק, אוהב־עמי-חבשוש 164311
ישראל

שמשון משה, חזן 166471
אוד צבי, וידמן 166492

בצלאל דוד, אביטל־אבוטבול 166643
יצחק מרדכי, מזרחי 167129

שמואל חד, ביאלה 167159
ישראל אפדם, כהן 168221
ישראל נסים, בדצי 169276

מחם מתתיהרטודי, פלאי 169411

יעקב בתך, שאקו 169416
בועז דוד, סגל 177962
עודי חד, הס 184036

ישראל יעקב, מזרחי 190049

לדדרהאל־עזד 191253
אלישע נתן, בד־יוסף-שטיין 192327

 ירמיהו חיים, שגיא־אמסטרדם 192773
 אודי מרחכי, פרש 193441
 ידסף יצחק, אלידו־סולימנוב 193698
 פינחס נתן, גרנביץ 194126

 עודד תד, מלמד 194752
יתד יהושע, מצא 195009

 שמיד־מזרחייוסף,יהושפט 196300

 גדעון חד, זזהר־זלוטקין 196698
 אריאל שמואל, גרנביץ 196946
 יפתח בלפוד, אלוני־כליף 197409
 יוחנן מרדכי, יפת־שמעתי 197952
אהוד גרשון, אביעד־שטרן 201129

 אחיטוב שמעון, בן־פזי-ברונדניק 20338 !
ודם ירדני 204210
יהודה יוחנן, טבדסקי 208020
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מיכאל יעקב, מרגליות 210215

נתן עמוס, שפי־שפושניק 210708
מתתיהו אליהו, שמואלוב 211482

שמעון יעקב, יעקבי 211820
 אבנר יוסף, רוזנטל 211865
 גדעון אליהו, קורה 212908

אברהם רחמים, כהן 213922

אהוד אברהם, ששון 214445

אמנון בן־צידן, מושקו 215959
יוסף ציוץ 230525

שבח אהק 233562

יצחק מנחם, יונגשטי׳ן 234712

 משה שלום, בראשי 234757
אבנר יעקב, אפרתי־מזרחי 237662

שמחה יום־טוב, בדה 238202
זאב בצלאל, זרחי־בינדנר 240080
ס׳עז משה, פחזנד 241830

יהודה הלל, אשכנה 246610

 עוזי אליעזד, שפר 273325
פינחס אברהם, חמילבסקי 278728

יעקב יהודה, מינס־מנשה 283532

 *חמדה שרה, בלסקי
 *גינצלרלאה,תת

 *שאול רפאל, ז׳ול

*אודה יהודית, כהן

כצח״ל אישי מספר ללא תש״ח-תש״ט חללי
*ישראל יצחק, מיצמכר *פינחס כהן

*שמשון שלמה, נחשון *יגאל יצחק, מוסקוביץ

*יהודה יצחק, פונקו *אריאל שלום, מחרובסקי

תש״י ובשנת תש״ט בשלהי בצה״ל, הדמוביליזציה אחרי נרשמו
 שביתת־ הסכמי לאחר - שוחררו צה״ל חיילי ומרבית הכללי הגיוס שנפסק לאחר - יוצאי־צבא רישום משחודש

 שליחי וכן (1933 תרצ״ב-תרצ״ג, )ילידי יותר צעירים או מתקדמים, בגילים יוצאי־צבא נכללו זה ברישום הנשק.
שונים. מטעמים באיחור, שעלו מסניפי־חו״ל לוחמים או במקומותיהם, שנתעכבו ערב ובארצות באירופה לח״י

עלי דוד, שומרון־סובול 500531

עזרא יוסף, בן־דוד 506906
יהודה צבי, קמחי־־מלר 508629
יצחק אופנר 513729

אחה יונה, יונה 526486
אחה משה, סבוראי 528783
יקותיאל מיכאל, אונס 546517

ראובגי מלאכי, אהרנסרן 547538
גד מאיר, מדן 565445
ציון יהושע, קרמר 565647
 יפתח אלכם, שומר־וכטר 568765

 אוד דוד, אוחאודטש 570696

 בית־הלחמי מתתיהו, גהתיה 570769
 נתן ד״ר, אליהו ישורון־סבו 583183
 גדעון גרשון, אנצלבי׳ן 593420

צבי מוחץ 598259

לוי שלמה, יעקבי 600615
בך־ענן דוד, וולקין 606599

גן נסים, גרטי 606670

זדח טוביה, דחדי 607297
 המהנדס יוסף, גבעוץ־גולדשטין 607421

יצחק אחה, רוזנזון 610235
אברהם,אריה בש612190
צבי אשל־שנידרמן 612243

ינאי יוסף, מנקס 625045

גואל יעקב, פנסו 630364
אהרן נסים, פנסו 636782

בניהו משה, רצץ 637143
הח חיים, דביח 638096

 הושע טוביה, חן־ציון-חנצינסקי 642952

צוד מתתיהו, שמואלביץ 645871

מזלי משה, דורגיל־הוכגליק 648456
יוסף גליל׳יסיטנר 648549
אבשלום אהק, כהן 654835

עשו מאיד, בורנשטיין 661188

מרגלות חיים, פלסי 662297
צפוני צפוני, שומרון־סובול 679863
נלסון משה, יעקבי 720748

אבנר ישראל, אילת־רחנברגר 728977
יואב בועז, עברדן־המבורגר 732540

נמרוד אברהם, ועיץ 743956
עמיחי דוד, גוטליב 745421

אמנון בנימין, בר־עם־ברמן 747097
 נמדוד נחמן, קידשנבאום 751646
ארחוד יעקב, ליטמנוזכיץ 800146

נתן יצחק, טלר 853448

 מדינה בטרם והעצמאות החרות ממלחמת פצועים של רישום
ששת־הימים מלחמת לאחר (,1967) בתשכ״ז צח״ל על־־ידי שנערך

אלנקם עזרא, יכי׳ן 2747342
מרדכי פחדנד 2787984

אריאל יחיאל, אח 2794083
בדק בךציון, כהן 2794741

שמשון ישראל, קניג 2801329

8 כחטיבה האצ״ל אנשי
(88) יהודה החצירן-בנצנברג 72706
(82) בנימין עדות 72757
(89) שמחה גרובר 98111 (89) אליעזר בן־יהודה-פוטפוביץ 86112
(89) ציון יפת 96610
(89) יוסף קליין 97228
(89) יעקב סטתגו 97749

(89) יוסף דמול 97885
(82) שלמה זלוטולוב 97908

(89) משה מחאל 98127
(89) מאיר מילבוים 98129
(89) עקיבא מנדל 98251

(89) מנחם אייכנבאום 98320
 (89) רחמים עובד 98572
 (89) אברהם מדר 98630

 (89) עזחאל דור 118394
 (89) יצחק טרם 123500
(89) משה אדרלסרן 131739
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ר מס׳ נספח

קטעים
א׳

בארץ־ישראל היהודיים הלוחמים הארגונים של והנשק כוח-האדם
(1947 )דצמבר תש״ח כסלו - העצמאות מלחמת בראשית

ישראל חרות לוחמי הלאומי הצבאי הארגון ההגנה ארגון

50 נמלטים )כולל מנגנון 150 מנגנון 560 מנגנון מגוייסים
בתי־סוהר - השבי מן 2,100 פלמ״ח

מעצר( ומחנות 1,800 נוטרים

200 לוחמת חטיבה 800 ח״ק 1,000 "ח פלס לא־מגויסים

200 מחלקות 1,000 חת״ם 9,000 חי״ש

800 אוהדים 1,200 אוצרון 20,000 חי״ם

100 בשבי 3,000 22,000 צבא משוחררי עתודה

150 230 3,830 אקדחים

30 200 10,662 *רובים

20 110 3,662 תת־מקלעים

10 30 932 מקלעים

2 16 נ״ט נשק

500 800 53,751 רימוני־יד

טון 5 טון 2 טון 90 חומר־נפץ

1 20 670 2״ מרגמות
2 84 3״ מרגמות

(1948 )מאי תש״ח אייר - צה״ל בטרם המדינה, הקמת עם
ישראל חרות לוחמי הלאומי הצבאי הארגון ההגנה ארגון

50 מנגנון 150 מנגנון 16,400 בחטיבות מגוייסים
300 מגויסת חטיבה 2,000 חיל־קרב 13,500 בחי״ם

1,200 מגויסים לא 3,000 מגויסים לא 4,000 שרותים

400 1,300 5,607 אקדחים

100 1,000 21,859 רובים
500 3,500 10,264 תת־מקלעים

50 100 1,450 מקלעים

2 100 נ״ט נשק

1,000 5,000 95,000 רימוני־יד

טון 5 טון 5 טון 90 חומר־נפץ

1,000 2,000 10,000 מוקשים

5 120 682 2״ מרגמות
10 105 3״ מרגמות

1 6״ מרגמות
25 תותחים

28 מטוסים
2 קרב ספינות

מקלעים. 48ו־ רובים 6,840 העבריים הישובים משטרת ברשות היו כך על נוסף *
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8 מס׳ נספח

איביאנסקי זאב ד״ר
המחברים. שמות אינדקס - לח״י של המחתרת ספרות אינדקס

א׳ כרך כתבים לח״י א-ו; במתתרת גליונות הודעות; תש״א

אסמכתא מחבר עם׳

חנוך חנוך 18-17 112 מס׳ מפקדה הודעת
חנוך יאיר ע״י בעיקר נכתבה 20-19 1 מם׳ הודעה

1941 נ אוקטובר תש״א תשרי א׳ גליון במחתרת

חנוך יאיר 22־21 חליפתי דה
77 יאיר n ראשי מאמר

17 חנוך rr ]שיר[ עתה נשקנו

tr  ויעקב יאיר
אורנשטיין

26-23 הערות הילולה; על

n יאיר 26-25 הגיוס נגד תמצית שיחת

1940 נובמבר תש״א חשון ב׳ גלית במחתרת
 של ניסוחו חנוך
 לאחר יאיר.

 ישיבות הרבה
מפקדה;

 בעיקרים עיון יאיר,לאחר
 שלוגר״ב״משנת המהנדס שניסח

 כהן, יעקב המשורר של חיב״ד"
קלעי שהכין טיוטה ובנוסח

28-27 התחייה עיקרי

 משירד קטע
רז. יעקב על

 במקום קן וזי יאיר חנוך;
שבועה" :"אני נשבע" "אני

29 שבועה

 ונעמי תנוך
אורנשטיין.

 אורנשטיין,בהנחיית יעקב
יאיר.

30-29 הדים

חנוך הנראה כסי יאיר־ 32-31 "פטריה"
נעמי אורנשטיין יעקב

34-31
 כקולוניזטורים העברים

ולוחמים

חנוך הנראה כפי יאיר- 34-31 "במחתרת" הנדון
אורנשטיין י. עורך חנוכה; גליון .1940 דצמבר חש״א; כסלו ג׳ גליוז במחתרת

אורנשטיין: כמצוין המקורות מן 38-35 ממקורזת חומר

חנוך עדות אורנשטיין יעקב 40-39 חנוכה

* יאיר בהשראת אורנשטיין 42-39 הרים

אורנשטיין י. עורך .1941 ינואר תש״א; טבת ד׳ גלית במחתרת
חנוך עדות יאיר 44-43 רום!

ff ךאריאל׳[ חנוך 44-43 אפלות" "ברפתות שיר

n הנראה[ ]כפי יאיר 46-45 מהפכנות או צבאיות

tf :!ר.( חתם יאיר ft fr בחושך ההולכים

 חנוך עדות
 ונעמי

אותשטיין

אורנשטיין יעקב 48-4  המשיחיות התנועות
בישראל

חנוך עדות יאיר בהנחיית אורנשטיין 50-47 הדים
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חנוך עורך .1941 פברואר תש׳־א; שכם ה׳ גיליון במחתרת
חנוך עדות יאיר 54-53 האלמוני הגבור שיר

אורנשטיין יעקב תרגום: 56-53 1916 בשנת ההתקוממות

 חנוך עדות
ונעמי אורנשטיין יעקב 56-55

 המשיחיות התנועות
בישראל

חנוך עדות יאיר בהשראת אורנשטיין 60-57 הדים

rr ,תרצ״ר. יאיר משירי 60-59 השבועה

אורנשטיין יעקב הגיליון: עורך 1941 מארם ;תש״א אדר ו׳ גליון במחתרת
י זוהה -לא מזרע־ ׳איש 62-6 i מעפיל נעילת

חנוך עדות הנראה ככל יאיר 64-63 והשבט הלגיון

א. ונעמי חנוך אורנשטיין יעקב 66-63 המשיחיות התנועות
חנוך עדות 1 אורנשטיין ]ב,[ 66-65 שבבים

י זוהה -לא ׳קנאי׳ 68-67 התלהבות

חנוך עדות יאיר בהשראת אורגשטיין 70-67 הדים

חנוך עדות לנקין אליהו 70-69 למערכת מכתב
rr יאיר 72־69 המערכת תשובת

 תש׳ב;אוגוםט-דצמבר חשון תש׳א אב מנחם פרסומים כרוזים הודעות שידורים
1941.

עדותו נער ילין 14.6.41 76-73 הלוחמת ציון קול

מור ילין עדות  הנראה ככל יאיר
יאיר

78-77
80-79

 הארצית המ-רה הודעת
הודעה הזעם

שמיר י. עדות שמיר יצחק 82-79 הקליטה

תש״ב. -ראשית תש״א סוף המשתחררת, ?יק קול הלוחמת, ציון קול שידוריס-

שפילמן אנשל יאיר 94- 83 כולם השידורים

.1942 מואר -1941 אוגוסט תש״ב; טבת חשון- כרוזים תש״ב
שפילמן א. יאיר 104-97 כרוזים

.1942 אוגוסט מארם- תש״ב; אלול פרסומים.אדר- הודעות; כרוזים;

שפילמן א.

 +׳סיומקה׳ א.שפילמן
זיו[ ]שמעק

107-105  תשובת היא זאת
ישראל חרות לוחמי

/r rr

rr rr

אלדד ישראל
rr rr

108-107
118-109

 במולדת העברי העם אל
והאומה הנוער אל

שפילמן א.

 +׳סיומקה׳ א.שפילמן
זיו[ ]שמעון

107-105  תשובת היא זאת
ישראל חרות לוחמי

rr rr

rr n

אלדד ישראל
rr rr

108-107
118-109

 במולדת העברי העם אל
והאומה הנוער אל
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בציון במחתרת תש״ג תמוז א׳, גליון ישראל לוחמי עתון החזית תש״ג

 אלדד
אלדד

כץ עמנואל

כץ עמנואל

 אלדד ישראל
אלדד

 29.6.39 יאיר של מאמרו
כץ עמנואל

כץ עמנואל

 122־121
 132־127
 124־123
 126־123

128-127
134-133

 החזית
 יסוד אבני-

 ומסקנות עקרונות
 הגג בעליית האדם

 בן־יוסף
המטבע של השני הצד

תש״ג אב כ׳ בליון החזית

אלדד
 אלדד

נער אלדד+ילין
rr n

rr ft

 אלדד
 אלדד
אלדד

ft

 136־135
 139־137

146-143 
148-147 
150-147

 החזית
 ב. אבני-יסוד

 לדיפלומטיה קווים...

 ז׳בוטינסקי זאב
בקצור

 מור ילין אלדד
מור וילין אלדד

 מור ילין נתן
מור ילין

142-139 
154-151

 הציונות... אנגליה,
י הסוהר בית את לחסל

ייבין( י.ה. )ייתכן ? 144-141 טירור

כץ עמנואל כץ עמנואל 152־147 !נסלח לא !נשכח לא
תש״ג אלול ב׳ גליון החזית

מור וילין אלדד

I n h

rr ” 

rr rr

 אלדד
אלדד

*

 מור ילין
אלדד

 158־155
160-157 
162-159 

 166־161
166-165

 החיית
 ג. אבני-יסוד

 הפרם מקבל המלט
 השלום ועידת האשליה

התרבות בחזית
ft ft

rr ft

 מור ילין
נער ילין

166־161
168-167

 השלום ועידת האשליה
הגדול הערגוי

כץ עמנואל כץ עמנואל 170-169 המדות... תודת
שמיר יצחק שמיר יצחק 172-171 פנים בלפי דברים

? 178-171 7 ברור לא העוד

יאיר משירי 178־177 פוסחה

תש״ד שנה ראש ערב א׳ גליון הגוער חזית תש״ד
אלדד אלדד

rr

184-181 
184-183

 הנוער חזית
לשעורים עצות

תש״ד תשרי ר׳ גליון החזית

מור אלדד-ילין
4F rr

 אלדד
אלדד

188-185
190-187

 החזית
המשפטים ואלה

rr rr

rt rr

H n

fr ft

מור ילין

n

n

192-189 
192-191 
194-191
198-193

 ועונשו החטא
 לקח התלמדו

 קיבוצית אחריות
לרבים המחתרת-הסברה

rr rr

rr rr

אלדד 202-197
204-201

 ד׳ פרק אבני-יסוד
אנטישמיות

אלדד כץ- ע. כץ עמנואל 208-205 הבריטי לערפל מבעד
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תש״ד חשון ה׳ גליון החזית
מור אלדד-ילין

rr r*

rt rr

אלדד

rr

tr

212-209
216212

232־229
242-241

 החזית
 סיכום אבני-יסוד

 וישנים חדשים סופרים
הדים

n rr

rr rr

rt rr

n tr

M N

מור ילין

rr

n

ח

214-211
220-217
226-219
230-225
242-237

 הכובש" "רמת בסימן
 לרבים המחתרת-הסברה

 הדור של אמנסיפציה
 מדיניות רשימות

מלטודן ברחו 20
כץ ע. כץ עמנואל 236-235

236-235
 הדמוקררטיה אבירי
הבריטי האלהים בשם

ליאיר בטעות שיוחס רטוש של שירו 242-241 העברים" "אלהי

i מור ילין מור ילין 244-243 סימן־טרב יצחק
תש״ד חשוון ב׳ גיליון הגוער חזית

מור אלדד-ילין אלדד 248-245 
248-247

 הנוער חזית
למורים שאלות

*r rr מור ילין 250-247 הכובש רמת-

יאיר משירי 250-249 ברפש תמיד להתפלש

תש״ד כסלו ד נליון החזית

מור אלדד-ילין
jy rr

rr rr

 אלדד
אלדד

254-251
256־255

262-255

החזית
 חולדה ממשפט בושנו
הבנין ציונות

נמצא שלא "במחתרת" לגליון יאיר של רשימה 263-256 תש״ב כסלו החנוכה נם

מור ילין אלדד

rt rr

rt rr

מור ילין

rr

rr

264-261
270-263
274-269
280-275

 דואגים אינכם למה
 ציבורי עורף

 העברי החייל אל
המחר אפקי

rr rr

rr fr

rr jt

אלדד

rr

282-279
284-281
286-283

 ערכים שינוי
 הדים הצד- מן

הזה בזמן ההם בימים
תש״ד טבת ז׳ גליון החזית

מור אלדד־ילין

rr rr

rr rr

אלדד
)

rr

292-289
294-291
310-307 
322-319

 החזית
 דברו את נשא הרוצח

 הפעמונים צלצלו לסי

"הדים" הצד" "מן
rt ft

rr rr

מור ילין 300-293
308-303

 הצברי הפועל
מדיניות רשימות

מור ילין כהן רנאטו 304־301 מוכנים להיות

כץ עמנואל כץ עמנואל 312-309
320-315

 בריטניה של שקיעתה
בריטניה של תככיה

העורן• מור: ילין תש״ד שבט לנוער עתון זמעש

מור ילין

ft

מור ילין 326-323
328-325
344-343

 המעש
 תש״ד שבט תש״ב- שבט
דעת גילוי

” )ארונסון( ירחמיאל ׳אלישע׳ 330-327 ברירות שלש
rr rr tr 332-329 הפלשתינאית המכלאה

מור ילין כץ-

rr rr

n tf

כץ עמנואל

*

334-333 
342-339 
342-341 
344-341

אגדה/
 הראשונים

 בריטיים כבוד אותות
בריטיים "פילוסופים"

מור ילין אלדד- אלדד 340-335 עריקים שלשה



 מור ילק
מור ילין

מור ילין
)אליאב( לבשטיין י.

368-345 
362-351

 כולה( )החוברת נפלו איך
ולבשטיין סבוראי משפט

)חוברת( תש״ד בשבט כ״ה תש״ב בשבט יאירכ״ה

מור ילין אלדד- אלדד 372-371 יאיר

שטח דוד שטח דוד 374-373 חייו
מור ילין מור ילין

*

380-375 
384-379 
390-383

 ומותו חייו תורת
 דיוקני

לעצמאות דרכו
מור ילין שטרסמן לילה 390-389 גויים בין בוורשה
מור ילין שפירא חיסיה 392-391 הסוף בצל

יאיר של מעובדנו

392-391 
394-393 
396-393

ff

398-397 
408-399

 מלחמה תפרוץ אם
 עברי שלטון פרושה חחת

 ההץ/המנהיג בסימן
 בן־יוסף של לזכרד

מאמרותיו
משיריו

(27.4.44 ה- מן במאסר -אלדד מור ילין )עורך תש״ד שבט-אדר ח׳ גליון החזית
מור ילין אלדד-

rr rr

הסוהר מבית- משתתף אלדד

*

412-409 
432-429 
436-431

 החזית
 גרינברג צבי אודי

וביולוגיה אסטרולוגיה
If ff ff 440-437 הצד/הדים הערות/מן

rr if

ft ff

rr u

ft ff

rr !r

מור ילין

ff

ft

ff

 414־411
416-413 
420-417 
426-421 
430-425

 מרץ החודש בפחם
 טחמפלדור יאיר

 לאומה הנהגה
נפט

תורכיה של עמדתה
ארוגסון ירחמיאל - 'אלישע׳ תש״ד שבט ישראל חרות לשוחרי
שמיר י. | - ׳אלישע׳ 460-443 כולה החוברת

תש״ד אדר א עברי מהפכן של ממחשבותיו
שמיר י. | - ׳אלישע׳ 488-4711 כולה החוברת

תש״ד אייר - ניסן כרוזים - הודעות
 מור ילין אלדד-

מור ילין

If

 אלדד
מור ילין

rr

466-465

470-467
490-489

 לציבור שאלה
 הודעה

 הודעות
כחזים
תש״ד גיסן ט׳ גליון החוית

מור ילין אלדד-

ft If

If ff

it rr

אלדד

tf

ff

rr

494-491 
500-499 
518-515 
526-523 
528-525

החזית
 תש״ד פסח זבח

 מצדה של הפילוסופיה
 הקבלה של כוחה

ישנים גם חדשים ספרים
If If

It rr

ft ft

n ft

U ft

if n

tr n

מור ילין

ff

ff

rr

498-495

504-499
508-403 
512-SO7 
516-513 
522-519 
530-529

 אלישע בקרב לנופלים
 ואליעזר ובחך,ציון

 - מגדפים הם
 במלחמה שנאה

 אחים :מלחמת השאנטאג׳ה
 הגנה מלחמת

אביב לתל
העחת

מור ילין
לדפוס המביא שפילמן אנשל כאן עד

534-531 חש׳ד אייד-ניסן כחזים
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תש״ד אייר לנוער עתון המעש
 מור ילין אלדד-

מוח ילין )לפי
 אלדד
אלדד

538־535
554־551

המעש
ענן ועמוד אש עמוד

מור ילין י כץ עמנואל 546-543 אהדונסון אהרון לקה
מרר ילין שמיר- שמיר יצחק 540-539 אלישע

מור ילין

מור ילין

סור ילין

מור? ילין

540־539
541־540
548־545

 גיבורים נפלו איך
 ואליעזר ציון ברוך

האמת הכרת
rr מור ילין 552-547 האידיליה קץ
rr rr 558־553 גדעון

־ד תש אייר י׳ גליון החזית

מור ילין

n

rr

rr

rr 

n

rr

rr

rr

rr

מור ילין

rr

rr 

rr 

rr 

rr 

rr 

rr 

rr 

rr 

rr

 564־561
 572־567
 574־571
 578־573
 582־579

586-583 
 588־585
589 590 

594-591 
 594־593
 596־595
598־597

 החזית
 העברי הרצון השלטת

 הזמן חשבון
 -הדין ובתי המשטרה

 ומרות משמעת על עוד
 התיכון הים עתידות

 רזיאל דוד
 דעות

 השכולים להורים
 אליעזר החרות לוחם על
 מאנדלקורן נ. ח.

הדיס
מור ילין  אלכסנדר אולי

? אהדונסון
568-563 המבשר

אלדד ? ייבין ה. י. אולי 590-587 מעשים של רומנטיות
תש״ד תמוז סיוון- י״א גליון החזית

מור ילין

rr

rr

rr

rr

מור ילין

n

rr

rr

rr

600־599
604-601
608-605
630-625

632־629
634-631

 מלך הדרת
 החזית

 מלחמה :משפט תביעתנו
 תככים
גרדום
במפא״י פילוג

מור ילין

rr

מור ילין

rr

636־633
636־635
638־637

 הערות
 הדים
"החזית" שנה

מור ילין אלדד-

rr rr

rr rr

 אלדד)מבית
הסוהח

rr

612-607 
 616־611
 622־615

626-621

 הרצל אחרי שנה ארבעים
 הראשונה חזיתנו

 אכספרסיוניסטית פוליטיקה
מרעיל ויכוח

מור ילין מור ילין 642־639 תש״ד תמוז הודעות-כרוזים

אלדד מתיתיהו
+אלדד שמואלביץ׳

644־643 התלייה מצינוק מכתבים שני

תש״ד מנחם־אב י״ב גליון החזית

מור ילין

ft

rr

מור ילין

rr

rr

 648־645
 654־651

662-659 
674-671

 החזית
 הזר־ השלטון

 פוליטית הבנה על

ההווי מן
מור ילין אלדד-

W ft

מ w ז

אלדד

rr

n

650-647 
658-655 
666-663

670־667

 הפרק על
 במטרה דוגמאטיות
 הפואימה... האידיליה־

וישועות גבורות

rr rr

n rr

rt

rr

672-669
676-680

 הטירור למשנת תוספות

הגיבו כיצד / הדים / הערות
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תש״ה השגה ראש ערב י״ג גליון החזית תש״ה

מור ילין

rr

tt

H

ft

ft

מור ילין

n

ft

tt

tf

rr

684-683 
 688־685

694-691 
698-697 

 708־703
712־707

718-715

 טובה לשנה
 החזית

 מבחנים
 הלחם פת על

 באירופה הכרעות
 נאבקת הודו

הדים
מור ילין אלדד-

h n

tt n

ff ft

 אלדד

)לבגין( אלדד

w

690-687 
698-693 
702-699
704-701

 הפליטים ציונות של סופה
 ליריד[ ]מכתבים השנאה על

 והפקחים הטובים ליהודים
המחיר

קורב יהו אל עינויי פרשת 714-711 העינויים לפרשת

?
ר

716־713
718-715

 ההווי מן
מקום בכל באוייב נילחם

תש״ה תשרי הזר בשלטון עבדיח-מלחמה מדיניות ומדיניות- עלייה לחרות הדרך

מור:״אפשר" ילין מור ילין 734-721 ]חוברת לחרות הדרך

אלדד[ )לפי מור ילין 738-735 כרווים־הזדעות
תש״ה כסלו הצבאי הדין בית בפני החרות לוחמי - מאשימים הנאשמים

מור ילין מור ילין 742-741 המבוא דברי
 הנאשמים עם אלדד מכרעת במידה הנאומים עיקרי

עמיקם. אליהו +
אלדד

748-741
754-751 
766-755

 חבורי צבי של הצהרותיו
 שפילמן אנשל של הצהרתו
שמואלביץ׳ מתתיהו הצהרת

אלדד שפירא חיסיה 752-747 שפירא חיסיה הצהרת
מור ילין מור ילין 770-765 תש״ה חשוון אגרת

תש״ה חשוון י״ד גליזץ החזית

 -אלדד מור ילין
אלדד מור- ילין

ft H

ft tt

 מור( ילין )לפי
 מור• ילין
אלדד מור- ילין

 אלדד
 מור וילין אלדד

 לעצמם מייחסים

 אלדד
 אלדדץלבגין(

 אלדד
 אלדד
אלדד

772-771
774-773

782-779
786-781
788-785 
802-799

806־803

 ובדם באש הבאים דבר
החזית

 הלאומי הוועד המורים,
 באימפריאליזם מלחמה

 ניטשה בתורת וקליפה תוך
מהו "גוליזם"

הדים

סור-אלרד ילין

ft ft

ft tt

מור ילין

rr

rr

778-775 
792-787 
795-791 
802-801

 גלויות
 הגדולה המהפכה

 אקלים אזורי
הגירוש

ך 800-797 טוב סימן יצחק של לזכרו

בטוח איננו מור ילין אלדד לפי מור ילין 808- 805 תש-ה טבת לעומת זה
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תש״ה טכת ט׳ו גליון החזית

אלדד מור- ילין

rr tf

tr n

מור ילין

rr

ff

812-809 
818-811

822־817
R24-R21

החזית
 בעורף

 עברית דיפלומטיקה
התקופה בני

rr ft

ft rt

rr zr

n n

rr n

אלדד

*/
n

n

828-825
830-827
832-829
836-831

836־835

 יוון במזל
התליה עץ בצל

עברית למדו

 מתמיה תמהון
לאימפריאליזם גודל הבו

מור-אלדד ילין

rr rr

ft rr

אלדד

rr

tr

 838־835
 838־837

840-839 
842-841

 "שיבה" ל בהגיעו וייצמן
 הערות

 הדים
חנוכה דמי

מור ילין מור ילין 844-843  כרוז במולדת עברים

תש״ה טבת
» 856-845  שלוש /תש״ה שבט

)פנימי( שנים
תש״ה שבט ט״ז גליון החזירו

אלדד מור- ילין

rr rr

rr rr

מור ילין

ft

860-857 
 872־867

882-879 
886-881

 שנדונו השניים
 הכרעות בתקופת
 התחומים הרחבת

העברי השלטון בשם
rt

rr rr

1 rr rr

rr rr

אלדד

rt

n

 864־859
868-863 
876-871 
880-875

 זכרון ביום / החזית
 "קטניס״ו״גדולים" מאורעות
 ההיסטורי הפולמוס

שדנו שלושה
rr rr rr 892-885 ההוויי/הערות/הדים מן

מור ילין

מור ילין
מור ילין 894-893

896-895

 אחים ברכת בנכר־ לנידונים
 תש״ה שבט
האבל שבוע כתום

*
rr

rr

מור ילין
rr

ידם על הוכרו-

מור ילין

 ידם על חובת
מור ילין

930־925

934-931
936-935
938-937 
944-939

 קהיו במשפט הנאשמים דברי
 תש״ה אדר

 התלייה עד המשפט מן
 האחרונים מכתביהם

 כתז !במולדת עברים
הגרדום לאור

n rr 950־943 )פנימי( ב׳ גליון השקפה

תש״ה ;ניסן

חש״ה אדר י״ז גליון החזית
אלדד מור- ילין

rr rr

אלדד

ff

900-897 
906-901 
916-913

החזית
 מעמדות מלחמת

היסטוריה לכתוב מותר כיצד
m n

ff Tf

ft ״

מור ילין 902-899 
910-907

912־911

 ואדישות התרגשות
 הלאומי הוועד על

מדיניוו כמערכת ישראל ארץ
ft ft Jr 924-923 תבותר לא ארצנו

כץ עמנואל כץ עמנואל
?

920-915
922־921

 רוסיה בריטניה יחסי סיכום
דיפלומט של לב גילוי

שמיר יצחק שמיר יצחק 922-919 לאלישע זכרון

מור ילין מור ילין 924-923 תבותר לא ארצנו
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תש״ה אדר ישראל חירות לוחמי הוצאת קהיר במשפט הנאשמים דברי

צורי בית אליהו 930-925 צורי בית אליהו דברי

חכים אליהו 930-929 חכים אליהן דברי תמצית

העתונות מן 934-931 התלייה עד המשפט מן

936-935 האחרונים מכתביהם

מור ילין מור ילין 938-937 )כרוז( במולדת עברים

מור ילין מור ילין 944-939 )חוברת( הגרדום לאור

מור ילין מור ילין 950-943  ניסן )פנימי( השקפה
תש״ה

תש״ה ניסן ידח גליון החזית

אלדד מור- ילין

rr ft

rf n

אלדד

rr

rr

954-951 
964-957 
966-963 
978-975

 ובזעם רבה באהבה
 הנבחר העם

 גויים "עליונים" בהגחל
הדים / הערות

rr rr

rr rr

מכחיש מור ילין

אלדד מור- ילין

n n

 מור ילין

מור ילין
 אלדד( )לפי
מור ילין

rr

956-953
956-955
958-955

968-965
970-969

974־973

 החזית
 המושפלת ירושלים
העברית הבריגדה

 הטוב הנציב בימי
לגרדום עלו כך

לשלושה זכדון

 גפנר בנימין
כהן יהושע

 גפגר בנימין
כהן יהושע

974-971
976-973

 יאיר "סטרומה" על חדש אור
בסודן השבי מן

מור ילין מור ילין 982-979  כרוזים במולדת עברים
תש״ה אייר

תש״ה אייר י״ט גליון החזית
אלדד מור- ילין

rf rr

rr ff

מור ילין

rr

984-983 
 986־985

988־985 י
1009-1007

 וגבורה זכרון ביום
החזית

 מסוב חרוכה"-פירוש "אדמה
החוב אגרות את להחרים

ff n

rr ff

rr rr

rr n

rr ff

rr n

אלדד

זא
rr

n

rr

990-989 
 994־991

996-993 
1000-997 
1004-999 

1010-1009

 ירושלים פולמוס לאור
 ופוליטיקה צבא

 בצדה ובויון אורחים הכנסת
 שלנו התיאטרון יהא

שליחות

הדים
rr rr

rr rr

 מור ילין
אלדד

1016-1011
1018־1015

 איירתש״ה ישר בקרו
חש״ה סיוון ההאפלה בתום

מור ילין מור ילין 1024־1019
 -גילוי כרוזיס-הודעות

תש״ה אלול סיון דעת
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[ז]ב כתבים לח״י תש״ה
מור ילין  מור ילין

מור ילין
11-10
30-19

 השבועה
תש״ה סיוון-תמוז במחתרת

מור ילין  מור ילין
]כולו[

40־33 תש״ה חשוון א׳ גליון המעש

תש״ו כסלו ה׳ העברית המחתרת קול תש״ו

 מור ילין אלדד-
מור ילין אלדד־

 אלדד
מור ילין

42-41
44-42

 מלחמה באוייב ברכה, לאומה
המולדת חרות על

תש״ו כסלו ב׳ בליון המעש

» .**
n rr

rr rr

rr rr

rr rr

אלדד

rr

rr

rr

46-45
47
48־47

50-49

52-51

 הזדוני הכוח
 רוזוולט של הבטחותיו

 חכמו לו גורט/ לורד
 לסחור/ לא האחת/ החזית

 אפריקה לגולת שנה
 במיצד/ הצעיר" "השומר

הצביעות /שיא

rr »

rr rr

מור ילין 48-45
52-51

 העברי/נפט המרי ישראל/
מולדתנו/השכונות

תש״ו כסלו ה׳ העברית המחתרת קול תש״ו

המחתרת קול
מור ילין ]הכל[ מור ילין 76-53 תש״ו כסלו-טבת

תש׳־ו טבת ג׳ המעש

מור ילין אלדד־
n n

.״

h rr

 מור ילין
אלדד

מור ילין

K1-T1

80
84־83

84-83

82- 77 ׳עמ
 תשקצם שקץ

 אחד עולם צלמט/נאמנותס/

שהכריע קרב
מור ילין

rr

מור ילין 86־85
96-87

 דעת גילוי
המחתרת קול

תש״ו שבט ד׳ המעש

מור ילין

rr

 מור אלדד-ילין
אלדד

אלדד

מור ילין

rr

 אלדד
אלדד

rr

אלדד

98-97 
100-99 

102-101 
104-103

100-99 
102-101

 תש״ו כשבט- כ״ה תש״ב-
 שבט״גיסטאפו"

 ]הכל[ 104-103 עמי
 מלחמה דרכי ארבע

 ו׳/ ליגה אחת/ שרשרת

 תערובות/ בני
פרשיות/ סמיכות

תש״ו ב אדר המעשה׳

מור ילין

rr

rr

 מור ילין
אלדד

סור ילין

ft

 מור ילין
אלדד

JF

rr

106-105
108־107

110-109
112-111
108-107
110-109
112-111

 ההתקפה הארץ/ גורל
 המתירים המולדת/ על

 החוב״/תהא "אגרות דמנו/

 המזימות/ השביתה/מסך
 המחתרת קול

 אחד ישיש הבריטים/ אם
 הצעיר השומר / בריטניה

טראגי גיחוך המאחרים/
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תש״ו ניסן ו׳ המעש
מור ילין

*

אלדד

מור ילין
אלדד מור- ילין

מור ילין

rr

אלדד
rr

 מור ילין
אלדד

 114־113
118-115 
118-115 

 120־119
 118־113

122-121 
128-127

 שופטים בפני בנכר/ קברם
 שוב מקום/ בכל ממרים/

 ישנות חדשים־זמידות זמנים
 ההופעה כשלון מאחורי/
 מה? לשם בתוך/ אזכרה/

 הודעה
)כולו( 128־127 עמ׳

תש״ו >א( המוז ז׳ המעש
מרד ילין  מור ילין

אלדד
132־129
130־129

 הנזק לאוייב/ תינתן
החרות ממונות/מלחמת דיני

 טוענים ואלדד מור ילין
בתוקף לעצמם

132-131 ובגאון ביגון

תש״ו )ב< תמוז ח׳ המעש

אלדד
rr

ft

מור ילין

אלדד

ft

מור ילין

136-133
ית

n

n

 יגור/בריטניה/ של מגור
 הרואות/ בעקרביפ/עיניכם

 רצה/ לא מה רוקח/ האדון
להלחם כבוה/כיצד לפצועים

תש״ו )ג( תמת פ׳ המעש

 מור ילין
אלדד

 מור ילין
אלדד

138־137
rr

140־139

 תקנו/יבואו החזית/אל תהא
 הורסת המציאות

ןכולו[ 140 -139 עם׳

תש״ו >ד( תמוז י׳ המעש
 אלדד

מור ילין

אלדד
n

מור ילין

144־141
rr 

rr 

rr

 האם/ מתי/ פוגרומים/
 קוויזליגגים אין

 האשליות/ מעלינו/ תוסר
עונש

תש״ו )א( אב י״א המעש
 מור ילין

אלדד
 מור ילין

אלדד
148-145

148־145
 "איזווסטיה" /לפרשן סכרו

הרשימות שאר כל

אלדד אלדד 152־149
 תש״ו (3) אב י״ב המעש

הגליון כל

תש״ו (1) אב י״ג המעש
מור ילין

אלדד

 מור ילין

אלדד

156־153

rr

 להצגות/תכסיס/לקח הקץ

מות בני
הרשימות שאר כל

תש״ו )א( אלול י״ד המעש
 מור ילין

אלדד
 מור ילין

אלדד
160־157  מול/י.מ.נ. תכנית/

הרשימות שאר כל
תש״ו )ב( אלול ט-ו המעש

 אלדד
מור ילין

 אלדד
מור ילין

164-161
164-163

 לשתים[ ]פרט הרשימות כל

ברברים ברכה/
תש״ו >ג( אלול ט״ז המעש

 אלדד
ילקמור

 אלדד
מור ילין

168-165
166-165

 לאחת[ ]פרט הרשימות כל
החרות נשק יושבת לא

תש״ו >ד( אלול י״ז המעש

 אלדד
מור ילין

 אלדד
מור ילק

172־169
170־169

 לאחת[ ]פרט הרשימות כל
חופשי איזור
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תש״ו )ה( אלול י״ח המעש
אלדד

n

מור ילין

אלדד
//

מור ילין

176־173

« «

 הגדולה טובה/התרמית לשנה
 מותר שופר/ולבריטי תקיעת

 לעמק- ללונדון/ ההולכים
המרי תנועת -יורעאל/

שומרון דוד שומרון דוד 188-177 הפחתרת של הטכני העד
תש״ו אלול חוברת
תש״ז תשרי בהחלט( )טפנימי במחתרת תש״ז

 אלדד
מור ילין

גינוסר פנחס
n

 אלדד
מור ילק

 גינוסר פנחס
אשד חגי

194-193 
214-193 
218-213 
220-217 
222-219

 תלחמו טובה לשנה
 השנים מפתן על

 מדינית סקירה
 השותפים

מלחמתנו דרכי אלה
תש״ז תשרי מאבק ולא מלחמה

 אלדד
מור ילק

 אלדד
מור ילין

234-223
234־233

 החוברת( )כל

הודעה
תשרי)א( י-ט המעש

אלדד אלדד 240־237 הגיליון כל

. תשרקב( כ המעש
מור ילין

אלדד

מור ילין

אלדד

242־241

244-241

 האימפריאליום מלחמת
 עוד נבליג לא
הרשימות שאר כל

O) תשרי המעשכ״א
 אלדד

מור ילין
 אלדד

מור ילק
248-245

247
 הגליון כל

ד״ל שטח הדסה-לאה

כץ עמנואל כץ עמנואל 256-249
 השוקעת־ האימפריה

 העולה יהודה

תש״ז חשוון

תש״ו חשוון>א( כ״ב המעש
אלדד  אלדד

סור? ילין
260־257  הגליון כל

וקפריסין הודו בין

(□חשוון) כ״ג המעש
׳־ מור ילין

אלדד
 מרד ילין

אלדד
262־261

264-261
 המסיחים את בודדו

השאר כל

תש״ו חשוון)ג( כ״ג המעש
 מור ילין

אלדד
 מור ילין

אלדד
268־265

268-265
 שחרור על ומתן משא

השאר כל

תשריתש״ד א הגוער חנית
 אלדד

 גינוסר פנחס
 גינוסר
 גפנר בנימין
גינוסר

אלדד
 שמואלביץ׳ מתי

 ׳עמום׳ אדלשטיין משה

גפנר בנימין
 גינוסר פנחס

ידוע לא

274־273
284־277

288-285

288-287
290-287

 הנוער חדת
 נשביתי כך

 המעשים בנתיב
חקירה
 פרידה / האש טבילת
השאר

 מור ילין
מור ילק

 מיד ילין
מור ילין

272־269
292-291

 תש״ד חשוון הודעות
"ז תש כסלו הודעה
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תש״ז כסלו)א( כ״ה המעש
 אלדד

מור ילין
 אלדד

מור ילין
96-293?

294־293
 כולו הגליון

רוסיה מפני פחד
תש״ז כסלמב( כ״ו המעש

אלדד | אלדד J 300-2971 ועליון כל

תש״ז )גן כסלו כ"ז מעש
 אלדד

מור ילין
 אלדד

מור ילין
304-301
302-301

 הגלירן כל
הכניעה לחרפת הקץ

תש״ז כסלו)!־( ב״ח המעש
 אלדד
מור ילין

 אלדד
מור ילין

308-305
306-305

ועליון כל
פתח-תקוה סאלמה- באזל-
טבתתש״ז הציוני" הקונגרס צירי "אל המעש

אלדד לפי מור ילין מור ילין לטענת אלדד 314-309 הגליון כל

גינוסר פנחס  )׳עלי׳(

שומרון דוד
328-315  פנימי הקונספירציה

בהחלט

תש״ז טבת)א( כ״ט המעש
 אלדד

מור יל?
 אלדד

מור ילין
332-329
330-329

 ועליון כל
ראשון סיכום
תש״ז טבת>ב( ל׳ המעש

 אלדד
מור ילין

אלדד
>- מור ילין

336-333
336-335

 הגליון כל

ינב"4ה״אן לתור אור
תש״ז טבת)!( ל״א המעש

 מור ילין
אלדד

 מור ילין
אלדד

340-337
340-337

 הפוגות/בימי/ ללא מלחמה
השאר כל

תש״ז שבט עכריח חוץ למדיניות יסוד קווי
מור +ילין אלדד אלדד 360-341 החוברת כל

מור ילין מור ילין 360-359 הודעה
תש״ז שבט)א( ל״ב המעש

 מור ילין
אלדד

 מור ילין
אלדד

364-361  הדיביזיות על ידנו/ נושיט
השאר כל

תש״ז שבטןב( ל״ג המעש
 מור ילין

אלדד
 מור ילין

אלדד
368-365  גרונר/מהודו לדב מספרים/

השאר כל

תש״ז שבם ב׳ הנוער חזית

 אלדד

גיגוסר פנחס

 גינוסר
גפנר בנימין

?
אלדד

 )ראובני( שפירא חיסיה
 גינוסר פנחס

 שמואלביץ׳ מתי

גפנר בנימין
<■

372-369
374-373
378-375
378-377
384-379

384 
386-385

 בקנקן/פחד תסתכל אל
 אחת גלותית תכונה על

 האחרונים יאיר-בימיו עם
 נופלים."" "אשר

 בשבי דו-שיח
הזה הלילה

»הם«
תש״ז שבט ב׳ הנוער חזית

אלדד אלדד 388-387 שבטתש״ז הנפש חשבון

 מור ילין
 אלדד

גפנר בנימין

 מור ילין
 אלדד

גפנר בנימין

392-389 
390-389 
392-391

 שבם)ג(תש״ז המעשל״ד

 / תש״ו: אזהרה/תש״ב:/
 יי האנגלים/

בשבט ט״ו אגדת
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תש״ז שבט>ד( ל״ה המעש
 מור ילין
 מור ילין

אלדד

 אלדד
 מור ילין

אלדד

394-393
מ //

395־393

 ליאיר יזכור

 ושנים ימים
השאר כל

אלדד אלדד 400-397 ויונקים עוללים מפי
אלדד אלדד 402-401 

406-405
)כרוזים( המעש

מור ילין מור ילין 412 -403
אלדד אלדד 414-413 וכרוז( פיל" של פגרו "על

תש״ז אדר)א( ל"ו המעש
מור ילין לפי אלדד אלדד לפי מור ילין 422-421 החוטאת בריטניה מול

מור ילין מור ילק 424-423 תל-חי ביום / בינתיים
אלדד אלדד If השאר כל

מור ילין מור ילין 428-425 תש״ז אדר הודעות
תש״ז ניסן ל״ח המעש

מור ילין מדר ילין 430-429 הצבאי המצב
אלדד אלדד 432־431 השאר כל

תש״ז יםן)ב׳1 ל״ט המעש
הרשימה מברי שהם טוענים -שניהם מור וילין אלדד 434־433 הגרדום במעלות

גפנר בנימין גפנר בנינמין n הסף; על
מור ילין מור ילין 436-435 השאר כל

תש״ז גיסן ב׳ הנוער חזית
 ]׳אביח׳[ הלפרין גמליאל
פנחסגינוסר!?[ לאירוע

444־439
448־437

 בית-צורי אליהו
השאר
גיםן)ג(וזש״ז מ׳ המעש

|אלדד אלדד 452-449 ועליון כל

אייר)א(תש״ז המעשס״א

 אלדד
אלדד;

 אלדד
מור ילין 464-461

 הגליון כל
ואלאס השניה/ הפצצה

מור. לפי אולי, ? מור ילין "ואלאס"

מור ילין מור ילין 459-453 תש-ז ניסן־אייר הודעות
* תש״ז אייחב( מ״ב המעש

 מור ילין
אלדד

 מור ילין
אלדד

468-465  לאה מתים/שותפים/והנה כך
השאר כל

תש״ז אייר)!( מ״ג המעש
 אלדד

אלדד מור ילין
 אלדד

מור ילין
468-465  הגליון כל

האיום נעל

תש״ו איירןד( המעשמ״ד
אלדד

מור אלרד-ילין לטענת
 אלדד

 ילין לטענת
מור־אלדד

476-473
474־473

 זעליון כל
הוועדה לקראת

 מור ילין
אלדד

 מור ילין
אלדד

478־477
480־479

 תש״ז אייר דעת גילוי

 סיון)א( ]כרוז[ המעש
תש״ז

תש״ז סיון)א( המעשמ״ה
אלדד אלדד 484-481 הגליון כל

סיוןןב( "ו ם המעש

 אלדד
מור ילין

 אלדד
בידר ילין

488־485
486־485

 הגליון כל

מכין גוריון בן
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i
תש״ז סיון כרוז חבוביץ אלכסנדר הצעיר היכן

 מור ילין
מור ילין

 מור ילק
מור ילין

490-489 
492-491

תמזזתש״ז הודעות

מור ילין  אלימלך
אפלבוים

522-493  לבסיס חזרנו ולא

תש״ז ,תמוז חוברת

מור ילין מור ילין 524-523
 הוועדה אל הודעה לח"

האו״מ של המיוחדת

[1,5.5.47 תש״ז סיק ]ב״ה
תש״ז תמוזןא( ס״ז המעש

 אלדד
מור ילין

 אלדד
מור ילק

528-525
526-525

 ועליון כל
תמה לא רדבוביץ פרשת

עדותו לפי מור ילין תש״ז בתמוז ח׳ [586-533] האו״מ של המיותרת לוועדה תזכיר

תש״ז תמוקב( מ״ח המעש

אלדד אלדד 532-529 ועליון כל
אלדד אלדד 586-585 י עברי גוער !עברי עם

מור ילה מור ילק 588-587 ]כרוז[ תש״ז תמוז המעש
תמוזןגןתש״ז מ״ט המעש

אלדד אלדד 592-589 ; זעיליון כל
מור ילין מור ילק 591 הוועדה פניית

תש״ז תמוזןד( ׳1 המעש
 מור ילק

אלדד
 מור ילין

אלדד
594-593
596-593

 עובדות של לאורן הוועדה
השאר כל

מור ילין מור ילק 606-597
 פנימי שיקוף; במחתרת;

- תש״ז תמוז

אלדד אלדד 606-605 בחירה לפי זרה לשון

תש״ז תמוז ]פנימי[ במחתרת
מור ילין

אלדד

 מור ילין

אלדד

616־607

622-611

 תיתפס׳ ובבא/אל הזה בשלב
 "בדגסון קבוצת על

 חמוד/ ומוסד קל מוהר
 יחסנו עתון/—קרא

לסוציאליזם
אלדד אלדד 640-623  תמוז בפאשיזם מלחמה

תש״ז
תש״ז תמוקה( המעשנ״א

 אלדד
מור ילק

 אלדד
מור ילק

644-641
642-641

 הגליון כל

הציונית ההופעה
תש׳״ז אב ופנימי[ במחתרת

 מור ילין
אלדד

 מור ילין
אלדד

658-645 
652-648

הגליק כל

אהבת" ו" פקודת אנו/ האם
אלדד אלדד 660-659 תש״ז אב ]כרוזים[ המעש

אב)א(תש״ז המעשנ״ב
 מור ילין

אלדד
 מור ילין

אלדד
664־661

664-661
 למעפיליס/הוועדה כבוד

השאר כל

אלדד אלדד 666-665 אבתש״ז ]כרוז[ המעש

מור ילק מור ילין 668-667 " " הודעה

תש״ז אב)ב( "ג ג המעש
 אלדד

מור ילין
 אלדד

מור ילין
672-669

671
הגליון כל

 !לירא?
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תש׳ז אב)ג( ד*נ המעש
 מור ילין

אלדד
 מור ילין

אלדד
676־673
676־673

 ברורה סבל/שפה יהא
השאר כל

כעד ילין מור ילין 684-677  אב כרוזיס/הודעות
תש״ז
תש״ז אבוד( נ״ה המעש

אלדד אלדד 688־685 הגליון כל
לאלדד מור ילין מור; אלדד-לילין 686־685 לגולדה נכנע הגנרל כיצד

תש״ז אלול)א( נ״ו המעש

 אלדד
מור ילין

 אלדד
מור ילין

692־689
690־688

הגליון כל
אוייב מזימת הכשילו

אלדד אלדד
מור וילין אלדד מיד וילין אלדד

694-693
696-695

 תש״ז אלול ]כרוז[ המעש
באלול ט״ז דעת גילוי

תש״ז אלולןב( המעשנ״ז

אלדד
לאלדד סור: ילין

אלדד
מור; לילין מיחסו אלדד

700-697
698־697

 הגליון כל
ליריב האוייב בין

 אלדד
כעד ילין

 אלדד
מור ילין

70J704־
702־701

 אלול)ג( הסעשנ״ח

 תש״ז
 הגליון כל

מצרים של עצמאותה למען
אלדד אלדד ]אלולוזש״ד[ 714־705

716-715
 לאסתר תשובה

כרוז וילגסקה
תש״ז אלולך־( ־ט נ המעש

 מור ילין

אלדד

מור ילין
 סלמן שאברהם ייתכן
אלדד

 718־717
 720־717
720־719

 המולדת שלמות על נגן
 הביטוי חופש על במערכה

השאר כל

תש״ח

וזשרי)ב( "ב ם המעש
 מור ילין

אלדד
 מוד ילין

אלדד
736־733

ft

 ה״ויטו״/המירדץ של זכותו
השאר כל

מור ילין מור ילין י׳י׳חתשרי- 740־737 דעת/״בשולי" גילוי

תש״ח ס״בםרחשון)א( המעש
 מחר ילין

אלדד
 מור ילין

אלדד
742־741

744-743
 העמוד כל
העמוד כל

תש״ח םרחשון)ב( ס״ר המעש
 אלדד

מור ילין
 אלדד

מור ילין
748-745

746־745
 הגליון- כל

י למי המסים תשלום

 מור ילין
אלדד

 מור ילין תש״זק עמרחשון
אלדד

752־749
754־753

 כרוזים ]כרוז[/ המעש
!כרוח המעש

תש״ת מרחשון)ב( ס״ה המעש
 מור־אלדד ילין

אלדד
 ]"ואלאס״־ספק[ מור ילין

אלדד
760־757

rr

 "ואלאס" סכנת־"הודו"/
השאר כל

תש״ח מרחשון)ד( ס״ו המעש
 מור-אלדד ילין לפי
 מור ילין

אלדד

 מור/ אלדד-ילין לפי
אלדד מור ילין

762־761
764־763

764-761

 הארץ ומכירה הארץ תוצרת
 "הבוקר" ל בין־הזמנים/ בימי

השאר כל

תש״ח מרחשון ]כרוז! המעש

 מור ילין
 אלדד

מור מור-ילין ילין

 ]"אולי"[ מור ילין

 הץ הנוער" "חזית ]מתוך
 תשיח[ ]כסלו אלדד
הלחמי בית יהודה

766-765 
770-767

772־771
788־773

]כתז[
 ולוהטים־ צעירים
 הדם על ]כרוז[ המעש

חינוכית לעבודה התכנית
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תש-ח כסלו)א( ס״ז המעש
 אלדד

מור ילין
 אלדד

מור ילין
792־789
792־791

 הגליון כל
ישובו הכמנצחים

תש״ח כסלו ד׳ הנועד חדיה
אלדד

מור ילין

אלדד

 מור ילין
אלחנן׳7 יהודאי אברהם

812־793

801־797
804-801

 סורסית/ מפת/לשון מהי
 הגדולה האהבה בכוחה/

 אחד עוד נחלק/ מה על
אלחנן של הרפורט

 שלו מרדכי
 שלו מרדכי
 גינוסר פנחס
גינוסר פנחס

 הראשון[ ]שידו שלו מרדכי
 ]׳דרדר׳[ עוזיאל מרדכי
 גינוסר פנחס
 סובול[ עליודוד אולי

ידוע לא

806־805
809 
812־809
802

מתנה
 ]שית רעם הד שמעתי

 גדולה /רוח ]שיר[ רמץ

]שירן חצות
נעורים להט הנוער/ חזית

תש״ח המעשס״חכסלו)ב(

 אלדד
שלו מרדכי

 אלדד
שלו מרדכי

816-813
816

 הגליון כל
טור סול טור

תש״ח כסלו>א( ס״ז המעש
 אלדד

מור ילין
 אלדד

מור ילין
792-789 
792-791

 הגליון כל

ישובו הכמנצחים
תש״ח כסלו ד׳ הנוער חזית

 אלדד

מור ילין

אלדד

 מור ילין
׳אלחנן׳ יהודאי אברהם

812-793

801־797
804-801

 סורסית/ מפת/לשון מהי
 הגדולה האהבה בכוחה/

 אחד עוד נחלק/ מה על
אלחנן של הרפורט

 שלו מרדכי
 שלו מרדכי
 גינוסר פנחס
גינוסר פנחס

 הראשון[ ]שירו שלו מרדכי
 ]׳דרור׳[ עוזיאל מרדכי
 גינוסר פנחס
 סובול[ עליןדוד אולי

ידוע לא

806-805
809

812-809
802

מתנה
 ]שית רעם הד שמעתי

 גדולה /רוח ]שית רמץ

]שית חצות
נעורים להט הנוער/ חזית

תש״ח )ב( כסלו ס״ח המעש

 אלדד
שלו מרדכי

 אלדד
שלו מרדכי

816־813
816

 הגליון כל
טור מול טור

תש״ח )ג( כסלו ס״ט המעש

 מור ילין לפי
 אלדד

 מור ילין
שלו מרדכי

 אלדד
 אלדד

 מור ילין
שלו מרדכי

818-817 
820־819
819
820

 למפנה/"יחיעם"
 וייצמן אורים/ נעלה

 המצב על
נער מול טור

תש״ח כסלו הודעות! דעת גילויי וכרוזים־ המעש
מור אלרד+ילין

#r
rr

 נער וילין אלדד
 אלדד

מור ילין
מור וילין אלדד

822-821
824-823
826-825
828-827

 המעש
 המעש
 המעש
המעש
תש-ח טבת)א( ע׳ המעש

 מור ילין
 שלו מרדכי
אלדד

 מור ילין
 שלו מרדכי
אלדד

832-829
832

832-829

 במערכות
 טור מול סור

השאר כל

תש״ח טבתןב( ע־א המעש
מור ילין לפי אלדד אלדד; לפי מור ילין 834־833 -הנגב הגליל ירושלים-

 ישלו
אלדד

 שלו מרדכי
אלדד

836
836-833

 טור מול טור
השאר כל



מור ילין מור ילין 848-837
 טבת )פנימי[ במחתרת

תש״ח

תש״ח טבת ה׳ הנוער חזית

 אלדד
 מור ילין

 ורד אברהם
 שלו מרדכי

אשד חגי

 אלדד
 מור ילין

 ורד אברהם
 שלו מרדכי

 אשד חגי
ידוע לא

850-849
858-857
862-859

862־861
864-863

 נמשכת/מחזית המלחמה
לחזית

 שמשון
המולדת פני

 ]שיח עברים הרי
 אוסטרמן ליוסף

השאר כל

מור ילין מור ילין 876-873  טבת אזהרה; הודעה;
תש׳יח

תש״ח שבט)א( ע״ג מעש
אלדד אלדד 880-877 הגליון כל

 מור ילין
אלדד

 מור ילין
אלדד

882-881
884-881

 שבט>ב( ע״ד המעש
תש״ח

המעשים
השאר כל

שבט ו׳ הגוער חזית

 אלדד
 אלדד

 ורד אברהם
 שלו מרדכי

" " ץ

 אלדד
 מו ילין או שלו מרדכי

ורד אברהם
 אטלטשול שבע בת כנראה

 ן׳יענקל הובדמן יששכר
ידוע לא

 888־885
 890־887
898־895
904-
902־899

תש״ח
 הגדול והשכל הקטן השכל

 עונשין פעולת או מלחמה
המולדת פני

 !שיח לבדם

 שרונה את פוצצנו איך
השאר כל

מור ילין מור ילין 908־907
 שבט ]כרוז[ המעש
תשיח

תש״ח שבט)ב< ע״ה המעש
אלדד אלדד 912־909 נבורד/תלם־שמיר־בועז

שלו מרדכי שלו מרדכי 912־911 טור מול טור

מור ילין מור ילין 912 909 השאר כל

תש״ח אדר)א( ע״ו המעש

מור ילין מור ילין 916־913 הגליון כל

אלדד אלדד 924-919  לעם לוחמת הנהגה
לוחם

)ב< א׳ אדר ע״ז המעש

 מור ילין
 אלדד-שלו

אלדד

מור ילין
 לעצמם טוענים ושלו אלדד
אלדד

928־925
928

928-925

 עברי ובהון עברי בדם
 טור מול טור
השאר כל

 אלדד
 מור ילין

 אלדד
מור ילין

 אלדד
 מור ילין

 אלדד
מור ילין

918־917
 930־929
 934־931

936-935

 א׳תש״ח אדר כרוז המעש
 " " ׳ ]כרוז[ המעש
 ]כרוזים[ המעש
" " " הודעה

 )פנימי( ב׳ ;שקוף במחתרת
תש״ח אדר

מור ילין | מור ילק | 944־937 | הגיליון כל
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מור ילין מור ילין 944 תש״ח אדר )כרוזןכ״ד המעש
מור ילק מור ילין )פנימי( 952־945 " " פוליטי במחתרת-פנקס

מור ילין מור ילין 954־953 אדרתש״ח ;]כרוז[ הודעה

)פנימי( " ג׳ שקוף במחתרת
מור ילין מור ילין 962־955 הגיליון כל

♦ * ZA

מור ילין
 אלדד

מור יליז
966־963
968־967

 שידור ירושלים הרות
וכרוזז מכשיל? מי

ב״)א(תש״ח אדר ע״ח המעש
 אלדד

 שלו מרדכי
אלדד

 אלדד
 שלו מרדכי
 זטלר יהושע

ידוע לא

970-969

973-971
974־973

 מרכז וסיכוי/היא סיכום
 נינוה משא

 ירושלים על הקרב
הצופיס/ירושלים הר

אלדד אלדד 976־975  ב׳ אדר ןכרוס המעש
ח* תש

תש״ח ב׳ אדר ע״ט המעש
אלדד אלדד 980־977 הגליון כל

מור ילין מור ילין 984־981 תש״ח ב׳ *אדו כרוזים

תש״ח א׳ ניסן פ׳ המעש

 אלדד
מסופק מור ילין

אלדד
מור; לילין מייחס אלדד

988-985
985

 כלהגליון

הנשק שביתת נגד
סוד ילין 990־989 תש״ח ניסן הודעה

מור ילין מור ילין 992־991  דיר פרשת על הודעה
יאסין

תש״ה ניסן)ב( פ״א המעש
 אלדד

מור ילין
 אלדד

מור ילין
996־993
99S

 הגליון כל
הגדולה השעה

מור ילין מור ילין 1004־997
 ניסן ה׳ שקוף במחתרת

תש״ח

תש״ח ניסן שידורים

 אלדד
 מור ילין

אלדד

 אלדד
 מור ילין

אלדד

1011-1005
1016-1012
1020-1016

 26.4.48 שידור
 26 ־27.4.48 שידור

" " 2.5.48 ״
תש״ח ניםן>ג( פ״ב המעש

אלדד אלדד 1024-1021 כולו הגיליון

 מור ילין
 אלדד

 שניהם
 אלדד

 מור ילין
 מור ילין
 מור ילין

 אלדד
 מור ילין

אלדד

 מור ילין
 אלדד
 מור וילין אלדד
 אלדד

 מור ילין
 מור ילין לפי אלדד

 מור־אלדד ילין לפי
 מור ילין
 מור ילין

זטלר יהושע

1027-1025 
 1028־1027
 1032־1029
1034־1033

103S-1034
 1036־1035

1037-1036
1039- 1037
1040- 1039 

1042-1041

שידורים
 10.5.48 חש״ח אייר שידור

15.5.48 שידורים
16.5.48 שידור
" " " שידור
17.5.48 שידור

18.5.48 שידור
» S » »

ירושלים על הקרב
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ראשונה( צבת איביאנסקי: זאב )ד״ר

 מור ילין
 אלדד

מור ילין
 מאשר אינו מור ילין

אלדד
מור ילין + אלדד

זטלר או אלדד
 ייבין .ה. י

מור ילין
 מור ילין אלדד( )לפי

אלדד
אלדד
מור ילין
מור ילין

1044-1043 
1048-1047
1050- 1049
1051- 1050

1052־1051
1054-1053 
1056-1053 
1062-1057

הודעות
 !כרות דוד בירת בני

18.5.48 שידורים

 22.5.48 שידור
 הלוחמת החטיבה מפקד

 איירתש״ח כ׳ היום פקודת
תש״ח אייר ו׳ המרכז דבר

באייר כ״ט "הארץ" מאמר 1064-1063 אשם ימי

אלדד + מור ילין סימון ודוד ה.ייבין י. 1068-1065 5.6.48 שידורים
תש״ח פיון כרוזים/שידור

 אלדד
 מור ילין

 אלדד
אלדד

 אלדד
 מור ילין

 אלדד
אלדד

1072-1067
1074-1073
1080-1079
1086-1083

 תש״ח סיון יי׳ט שידור
 תמוז;מנחם-אב כרוזים
תש״ח

תש״ת אב שידורים
ו׳ מחלקה הכינה 1088-1085 כרוז הערבים־ אחינו אל

מור ילין של בתידרוכו 1096-1095 הערבים אל

אלדד טוביה׳ ׳קבוצת כנראה 1104-1103 תש׳־נ חשון ישראל" בית "אל
מור ילין מור ילין 1104 תש״ד ניסן "הכרזה"
מור ילין מור ילין 1104 תש״ו אלול הודעה
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ביבליוגרפיה

ידידים. חוג הוצאת בכבלים, יעקב, אורנשטיין

 .2002 האצ״ל ראשוני ליד העמותה הוצאת (,1940-1931) אצ״ל ראשוני יהושע, אופיר
"יאיר". הוצאת ומחקרים, מסות - ומרד התנגדות על זאב, איביאנסקי

"יאיר". הוצאת והמעש, הרעיון — האישי הטרור זאב, איביאנסקי

"יאיר". הוצאת ראשונה, צכת - לח״י זאב, איביאנסקי

"הדר". הוצאת ראשון, מעשר ישראל, אלדד

"במחתרת". הוצאת מבוקש, יעקב, אליאב

"הדר". הוצאת שטרן, אכרהם יאיר של חייו - בארגמן עדה, אמיכל־ייבין

"בית־אל". הוצאת סמבטיון, עדה, אמיכל־ייבין

"יאיר". הוצאת מאודם, בכל חיים, אפלבאום

"אחיאסף". הוצאת המרד, מנחם, בגין

ידידים. חוג הוצאת אלמונים, חיילים יעקב, בנאי

לאור. ההוצאה - הביטחון משרד ואח״ב, בצה״ל בלח״י, חיים, בן־ישראל

"בורסי". הוצאת הגדולה, הבריחה נחמיה, בן־תור

"יאיר". הוצאת אנשים, לח״י נחמיה, בן־תור

"יאיר". הוצאת אימה, בשדות בלכתן• יעקב, גלבוע

"יאיר". הוצאת הסקסופון, שר בשבילנו לא יאירה, גינוסר

"יאיר". הוצאת כתבו, לא עליהן לאה, גלעדי

"יאיר". הוצאת יישבה, שלא אביב יום חיים, דבירי

עצמית. הוצאה חיי, בדמיך מלכה, הפנר

העברית האנציקלופדיה
א,ב. כתבים ישראל, חרות לוחמי "יאיר", הוצאת

"המתמיד". הוצאת בסך, אשר הדם יעקב, וינשל

"תנופה". הוצאת באש, בוער הסנה אברהם, ורד

"יאיר". הוצאת העצמאות, במלחמת ישראל חרות לוחמי אברהם, ורד

המשפחה. הוצאת אריאלה, אברהם, ורד

 לאור. ההוצאה - הביטחון משרד להולדתו, שנה 100 במלאת ומשנתו האיש זאב, ז׳בוטינסקי

"מילוא". הוצאת ואכזר, נדיב גאון, בנימין, זרעוני

גולן. ירון הוצאת תל־אביב, - אבי תל יהושע, זליבנסקי

"ברירות". הוצאת ואני, הזקן יצחק, חסון

"יאיר". הוצאת אלמונים, לחיילים רקבון מגב דוד, טילמן

"יאיר". הוצאת במחתרת, נערים צבי, טל

"הדר". הוצאת אלנקם, עזרא, יכין

גולן. ירון הוצאת ייבנה!, עזרא, יכין

"שקמונה". הוצאת ישראל, חרות לוחמי נתן, ילין־מור

"כנרת". הוצאת בטרם, שנים נתן, ילין־מור

הפקה. - יעקבי הוצאת חופשי, שלמה, יעקבי

עצמית. הוצאה אדומים, בבגדים יהושע, ישראלי

"קרני". הוצאת לוחמת, של סיפורה גאולה, כהן
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 "יאיר". הוצאת היסטורי, מפגש גאולה, כהן

 "יאיר". הוצאת )קיצור(, לח״י תולדות עמנואל, כץ

 ידידים. חוג הוצאת נדרו, את שקיים האיש יוסף, כרוסט

 אחרונות". ו״ידיעות "עידנים" הוצאת המעמד, איתן, לבני

 "יאיר". הוצאת יותר, קרובים השמים שולמית, לבנת

 "יאיר". הוצאת לוחמים, עלילות אברהם, ליברמן

 ז׳בוטינסקי. מכון הוצאת פי, על אף חיים, לזר־ליטאי

 לאור. ההוצאה - הביטחון משרד וכמרד, במאבק שלמה, לב־עמי

 ז׳בוטינסקי. מכון הוצאת אחים, ציד — הסזון יהודה, לפידות

 "רמדור". הוצאת הבלונדיני, דב אורי, מילשטיין

 "אחיאסף". הוצאת לחרות, הדרך ארובה יעקב, מרידור

 "הלאום". הוצאת הבריטים, את גירש מי יוסף, נדבה

"הדר". הוצאת הגרדום, עולי ספר יוסף, נדבה

 ו״הדר". קלאוזנר" "מוסד הוצאת הלאומי, הצבאי הארגון מערבות דוד, ניב

המחברים. הוצאת לח״י, עד מאצ״ל וטובה, משה סבוראי

"במערכה". הוצאת ובסתר, באור דוד, סיטון

ה״הגנה" ספר

 "רשפים". הוצאת המעש, ג׳רלד, פראנק

 "מקרה". הוצאת אדום, מרבד אריה, קוצר

 "אור־טל". הוצאת אצ״ל, לח״י, ה״הגנה", הבריטים, של בשירותם דוד, רובוביץ

"יאיר". הוצאת לנגב, חיים, שלם

 לאור. ההוצאה - הביטחון משרד אדומים, בימים מתתיהו, שמואלביץ

"יאיר". הוצאת החיים, לסל גויסנו דוד, שומרון

 "יאיר". הוצאת מאונם, מחתרת דוד, שומרון

 הלאומית". "המדרשה הוצאת לחזית, ברחנו כך אנשל, שפילמן

 אחרונות". ידיעות - ״עידנים הוצאת דבר, של סיכומו יצחק, שמיר

 "יאיר". הוצאת תחיי, לעד בדמי אברהם, שטרן

 עם". "אור הוצאת שרות, ביום משה, שטיין

הדר". - ״יריב הוצאת הסזון, - הציד עונת יעקב, שביט
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ערכים רשימת

אבו־גוש

ולח״י הציונות - יסוד״ ״אבני

וצורר אויב

או׳סליבן

ברית־המועצות כלפי האוריינטציה

לח״י אות

 ריצ׳רד קלמנט אטלי

 ב־ לח״י פעילות - איטליה

 הבריטי האימפריאליזם

 לח״י - אינטרנט

 )אלדד( ישראל )שייב( אלדד

יגאל אלון

"אלטלנה"

לח״י ועמדת "אלטלנה"

 )אביאל( יעקב־ישקה )לבשטיין( אליאב

 ב־ לח״י פעילות אנגליה,

 בפולין קורס - אנדריכוב

 שינויים - לח״י של והארגון הטקטיקה האסטרטגיה,

עלייה מבצעי - פי״ על ״אף

האקדח

תכנית אלף", ה״ארבעים

בישראל הלאומי הצבאי הארגון

)אצ״ל( בארץ־ישראל הלאומי הצבאי הארגון

לח״י ארכיון

ב־ לח״י פעילות - ארצות־הברית

"אשנב"

מנחם בגין

ארנסט בווין

תכנית - בווין

"בווינגרד"

ב לח״י פעילות - בולגריה

זיכרון בולי

)א״י( פלשתינה משטרת של הבולשת

"ב״חניקים"

"בחרב"

תכנית - בילטמור

בירושלים המרכזי הסוהר בית

 אסירים שחרור ניסיון - בירושלים המרכזי הסוהר בית

יאיר בית

 לנשים סוהר בית - בית־לחם

 גרדום עולה - אליהו בית־צורי

בית״ר
 קנוט ובטי אליאב יעקב של ומשפטם מאסרם - בלגיה

גנרל - בלנטיין

היתקלות - בלשים

 ביטאון - ״במחתרת״

)מזל( יעקב בנאי

דוד בן־גוריון
 גרדום עולה - שלמה בן־יוסף

 חבלה תכנון - בירושלים ״דיווידס״ בניין

 חבלה - ביפו הבריטי האינטליג׳נס בניין

 חבלה - ביפו הבולשת בניין

 חבלה - בירושלים הבולשת בניין

חבלה - ביפו ה״סראייה״ בניין

יצחק בן־צבי
 גרדום עולי - מאיר ופיינשטיין משה ברזני

אלברט ג׳ון בריאנס

)חי״ל( היהודית הבריגדה

 )כללי( הבריטית המשטרה ומידי הכלא מן בריחות

 "הצפון" ממשטרת פולני ויעקב זטלר יהושע של בריחתם

 מזרע המעצר ממחנה סבוראי משה של בריחתו

ז׳ק זליג של בריחתו

 ממזרע גלעדי ואליהו שמיר יצחק של בריחתם

הנגבי עמנואל של בריחתו

מלטרון לח״י חברי עשרים בריחת

 בר־גיורא ומשה אליאב יעקב של בריחתם

כהן מנחם של בריחתו

שלם אריה של בריחתו

 הבלונדיני( )רב גרנק יעקב של בריחתו

כהן גאולה של בריחתה

 אלדד ישראל ד״ר של )שחרורו( בריחתו

 אפריקה מגלות שמיר יצחק של בריחתו

 הג׳ינג׳י"( )"עוזי ברמן רב של בריחתו

שפילמן אנשל של בריחתו

בירושלים הסוהר מבית מנהרה דרך הבריחה

 מבית פרטוש ופטר אקהויז־אחישר חיים של הבריחה

בעתלית המעצר

בעתלית המעצר ממחנה הפנר מלכה של בריחתה
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 אלקלעי וז׳ק סינואני שמעון רצון, אשר של בריחתם

בעתלית המעצר ממחנה

 אפריקה מגלות בן־שלמה שלמה של בריחתו

 )גולדברג( בן־ישראל חיים של בריחתו

 המעצר ממחנה פוקס וזאב שיאון יורם של בריחתם

בעתלית

 פתח־תקווה ממשטרת לח״י לוחמות ארבע בריחת

סגל יצחק של בריחתו

 )אצ״ל( וינר וברוך )לח״י( רוזנר משה של בריחתם

 החשמונאים ברית

 הבריונים ברית

 התנקשות - פולקה ברנדוט

 התנקשות ניסיון - )גנרל( אווילין ברקר

 בארץ־ישראל הבריטיים הדין בתי

 חבלה ניסיון - בחיפה הזיקוק בתי

 על התקפה - בחיפה הרכבות של המלאכה בתי

 המשפט - בחיפה הרכבות של המלאכה בתי

 עלמין בתי

 אליהו גולומב

 בריחות - אפריקה גולי

 גירוש - אפריקה גולי

 שבויים רצח - אפריקה גולי

 ג׳ון הלורד גורט

 הבריטי לצבא הגיוס

 פרדריק ארתור ג׳יילס

 והמוסדות אצ״ל לח״י, עמדות - הבריטים גירוש

העברי היישוב של הלאומיים

ישראל גלילי

גרדום

 אנדריי גרומיקו

 גרדום עולה - רב גרונר

 )אצ״ג( צבי אורי גרינברג

 התקשרות ניסיון - הנאצית גרמניה

 יעקב גרנק

 חבלה נעמן, גשר

 ג׳ון ד׳ארסי

 מחתרת דואר

 תל־אביב ,30 דיזנגוף

 במחסן התפוצצות - 80 דיזנגוף

 )המעש( טאט די

 דניאל דיי

 גאורגי דימיטרוב

 דיר־יאסין

 בלח״י הדמוקרטיה

הדפוס

 הבלגה

 ה״הגנה"

 הלאומית" "ההגנה

 112 מס׳ המפקדה הודעת
 סיום בדבר הבריטי החוץ ומשרד המושבות משרד הודעת

 ארץ־ישראל על המנדט

ב לח״י פעילות - הונגריה

 ובוגדים פרובוקטורים בלשים, של להורג הוצאתם

 מחתרת חברי של להורג הוצאתם

 1949 בנובמבר 29מ־ האו״ם החלטת
 ארצות־הברית של עמדתה שינוי - האו״ם החלטת

 כספים החרמת

 לצה״ל לח״י להצטרפות ההכנות

 ישראל מדינת הקמת על ההכרזה

 ירושלים הסכם

 ההעפלה

 לונדון על כרוזים "הפצצת"

 הסברה חומרי הפצת

 בלפור הצהרת

 יהודים אלף מאה לעליית טרומן הצעת

 מלכות הרוגי

 אנדרטאות - מלכות הרוגי

 )תאודור( זאב בנימין הרצל

 התאבדויות

 לצה״ל לח״י התגייסות

 התנקשות - תומס וילקין

 התנקשות ניסיון - )סרג׳נט( וינגהורן

 חיים ויצמן

 הלאומי הוועד

 האנגלו־אמריקאית הוועדה

 האו״ם של החמישה ועדת

 ארץ־ישראל לענייני האו״ם של המיוחדת הוועדה

 וודהד ועדת

 העברי" המרי "תנועת פעולות לתיאום ועדה

 )איקס( X ועדת

 ג׳יימס( )סנט עגול שולחן ועידת

 זאב ז׳בוטינסקי

 המרד תכנית - ז׳בוטינסקי

 בפולין קורס - זופיובקה

 יהושע זטלר

 מסמכים זיוף

 גרדום עולי - מאיר ונקר יעקב וייס אבשלום, חביב

 בלח״י החברות

 נשק החרמת - חולון

חולות - חולון



"החומה"

ומגדל חומה

הקרקעות חוק

"החזית"

הנוער" "חזית
 תש״ח בחורף הערבים, נגד לח״י, של השנייה החזית

הארגוני המבנה - הלוחמת החטיבה

אלמונים" "חיילים

 תכנית - הנוער חינוך
 הבולשת מרכז פיצוץ חיפה,

 הנפט מכלי פיצוץ חיפה,

ב לח״י פעילות חיפה,

גרדום עולה - אליהו חכים

"חרות"

ירושלים" "חרות

פיצוץ - בניין טאנוס,

הנשק טוהר

טור" מול "טור

הרי טרומן

יוסף טרומפלדור

טרור

גשר פיצוץ - יבנה

מיוחד יחס
אצ״ל לבין לח״י בין היחסים

נפץ חומר ייצור

"סטנים" ייצור

ומוקשים פצצות ייצור

 המאורגן" "היישוב

 )"גרא"( נתן )פרידמן( ילין־מור

 פיצוץ - התנקשות - תל־אביב 8 יעל

לח״י יער

תכנית - ״יפת״

ב לח״י פעילות ירושלים,

 העתיקה העיר לתוך לח״י של פריצה ניסיון - ירושלים

מלכודת פעולת ירושלים,

הכד

גירוש מבצע - שלג״ ״כדור

תש״ב בשבט כ״ה

)אילנה( גאולה כהן

)שבסל( יהושע כהן

יאיר כוכב
 הזר השלטון של הכלכלי ההרס מדיניות - כלכלה

ה״כלניות"

מטוסים פיצוץ כפר־סירקין,

ירוחם־איתן לבני

 הברזל מסילות של המלאכה בתי על התקפה - לוד

 בירושלים לח״י של זיכרון לוחות

 ברמת־גן לח״י של זיכרון לוחות

 בתל־אביב-יפו לח״י של זיכרון לוחות

 )לח״י( ישראל חירות לוחמי

 רב אריה, לוין

 כללית סקירה - לארץ בחוץ לח״י

 8 בחטיבה לחי
 ב׳ מעצר מחנה - לטרון

 4 במחנה חיים אורח - מעצר מחנה לטרון,
 1947 בשנת בריחה ניסיון - מעצר לטרון,מחנה

 לח״י חברי עשרים בריחת - מעצר מחנה לטרון,

 פלשתין סניף הבריטית, הליגה

 וי ליגה

 הגשרים ליל

 עילית ליפתא

 ו״כולל" "צמוד" מאבק

 1939-1920 בארץ־ישראל הערבים של הדמים מאורעות
 המאסר

 ברנדוט ברוזן ההתנקשות לאחר לח״י אנשי מאסר

כללי - לח״י של הארגוני המבנה

 "מברק"
 ולח״י ה״הגנה" בין המגעים

 נשק רכישת - המערבי המדבר

 עצמאית עברית מדיניות
 לח״י לכבוד מדליונים

 בירושלים המחתרות אסירי מוזיאון

 בעכו המחתרות אסירי מוזיאון

 לח״י מוזיאון

 הלורד ולטר, גינס אדוארד מוין

 ההתנקשות - הלורד ולטר, גינס אדוארד מוין

 אליהו של משפטם - הלורד ולטר, גינס אדוארד מוין

בית־צורי ואליהו חכים

 והעם המולדת

 מיכאילוביץ ויצ׳סלב מולוטוב

 ללוחם" "מועדון

 ג׳פרי ג׳ מורטון

 תכנית - מוריסון

 מעצר מחנה - מזרע

 - בירושלים הבריטית הבולשת של היהודית המחלקה

 חיסול ניסיון

 האוהדים מחלקת

 הקבלה וועדת הגיוס מחלקת

 והקורסים הצבאית ההדרכה מחלקת

וי"( "ליגה המכונה ר, )מחלקה המודיעין מחלקת

407



 והטירונות הנוער מחלקת

 חבלה - בחיפה העלייה מחלקת

 אלדד מחנה

דרור מחנה

התפוצצות - דרור מחנה

 יואב מחנה
 ו״סליקים" נשק מחסני

 חיים אורח - מחתרת

 המוסר הצדק, הגוף, - המחתרת

 מאונם" "מחתרת

 ללח״י פנייה - הבריטי הקיסרי המטה

 חבלה - הבריטי המושבות מיניסטריון

 חבלה - הבריטי המלחמה מיניסטריון

 המקסימליסטים

 )יאיר( שטרן אברהם של האחרון מכתבו

 חבלה - דוד״ ״המלך מלון

 מלחה

 של החירות ומלחמות בארץ־ישראל המחתרות מלחמת

בריטניה נגד העמים

נפץ מעטפות

"המעש"

הבריטי לשלטון הכנסה מס

"עם" מסעדת

"הלוחמים" מפלגת

 בשאלת המפלגה מדיניות הבריטית, הלייבור מפלגת

ארץ־ישראל

 ברמת־יאיר לח״י יחידות מפקד

 בלח״י המפקדה

 - התיכון במזרח הבריטי הצבא של הראשית המפקדה

חבלה תכנון

 הצבאי המצב

 ב־ לח״י פעילות - מצרים

 התנקשות ניסיון - הרולד מק־מייכל

 גורדון מקמילן

 התנקשות ניסיון - בולשת קצין מק־קונל,

 "המרד"

לאומית מרות

 התנקשות - ט״ג׳ מרטין

 יעקב מרידור

לח״י מרכז

 תש״ח בחורף לח״י של הדרך" "משבר

 היהודי היישוב נגד בארץ־ישראל הבריטית המשטרה

 כללית סקירה — )א״י( פלשתינה משטרת

 שמואלביץ ומתתיהו ילין־מור נתן של משפטם

משפטים — מאשימים הנאשמים

נוה־יאיר

 מצדה - הציוני הנוער

 התיכון המזרח של הניטרליזציה

 ניל״י

 לוחמים של נפילתם

 העליונים הנציבים

 רכישה מקורות נשק,

 סוגים נשק,

 ב־ לח״י פעילות - נתניה

 היהודית הסוכנות

 בלח״י ה״הגנה" סוכני

 דוח - א׳ סונדרס

 התנקשות ניסיון - א׳ סונדרס

 ולח״י הסוציאליזם

 הראשון הסזון

 ה״גדול" הסזון

 ה״קטן" הסזון

 סטרומה

 "י לח סמל

 משה סנה

 הלבנים" "הספרים

 1939 הלבן״, ״הספר
 לח״י ספרות

 לח״י על ספרים

 לח״י על וידאו סרטי

 סרטיפיקט

 תופת מכונית - )צריפין( סרפנד

 מעצר מחנה - )צריפין( סרפנד

 "העוז"

 מלקות עונש

 כריש"( )"מבצע בתל־אביב הגדול העוצר

 בדרכים עוצר

 הציבורי העורף

 כרם עין

 הבריטית הבולשת עינויי

 התחייה עיקרי

ב לח״י פעילות - עיראק

 הכלא פורצי אנדרטת - עכו

 כלא - עכו

 הכלא פריצת - עכו

 ולח״י התיישבות עלייה,

 לוחם" "עם

 )לח״י( ישראל חירות לוחמי מורשת להנצחת העמותה

 וחלליהם

לח״י עצמאות
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 ולח״י הערבים

 מעצר מחנה - עתלית

 עמיחי פאגלין

 רוי פאראן

 איילברט פטריק ג׳ון פורר

 התנקשות ניסיון - מייג׳ור פורר,

 ה״פורשים"

 מאצ״ל לח״י של הפילוג

 פלג״ניקים

 בית״ר פלוגות

 פלמ״ח

 תש״ח טרור, למניעת פקודה

 השרון פרדסי

 בריטים חיילים על התקפה - חנה פרדס

 מיאיר המפקדה חברי פרישת

 מבוקשים על פרסים

 מתתינו צופי

ב לח״י פעילות - צ׳כוסלובקיה

 ב־ לח״י פעילות - צרפת

 ספנסר וינסטון צ׳רצ׳יל

 "הפולנית" הקבוצה

 "טוביה" קבוצת

 שטרן קבוצת

 העברית" המחתרת "קול

 ישראל" חירות לוחמי "קול

 הלוחמת" ציון "קול

 הכ״ב הציוני הקונגרס

 בלח״י קונספירציה

 התנקשות - א״א קונקווסט

 צ׳ארלס ריצ׳רד סר קטלינג

 קטמון

 התנקשות ניסיונות - סרג׳נט קילי,

 יפו "קישלה",

 על התקפה - ״אסטוריה״ קפה

 התנקשות ניסיון - ריימונד קפראטה

 גירוש מחנות - קפריסין

 קריקטורות

 אנדרטה - קרית־אתא

 )יאיר( שטרן אברהם ע״ש מלגות קרן

 עולי - מרדכי אלקחי יחיאל, דרזנר אליעזר, קשאני

גרדום

 רציחתו - אלכסנדר רובוביץ

 )הצה״ר( הרוויזיוניסטים הציונים ברית רוויזיוניסטים,

 דלנו פרנקלין רוזוולט

רוממה

דוד רזיאל

8 ב׳ מזרחי רחוב
 נשק החרמת - רחובות

 צבאית רכבת פיצוץ - רחובות

 ו״יאיר" לח״י ע״ש רחובות

 יונתן רטוש

 ריימר־ג׳ונס

 ב״הגנה" רמטכ״ל

 לח״י נוער רצח - רעננה

 רמת־יאיר

 רפיח

 ג׳ון סר שאו,

 מלחמה שבויי

השבועה

השחורה" "השבת

יצחק שדה

ללחי פנייתו - יצחק שדה

 בריטית מלחמה באניית חבלה ניסיון - ״שוורון״

גרדום עולה - מרדכי שוורץ

"השומר"

 תקרית - מועדון הצעיר״, ״השומר

 )יאיר( אברהם שטרן

 הרצח - )יאיר( אברהם שטרן

 שירתו - )יאיר( אברהם שטרן

 מכתבים אסופת — )יאיר( אברהם שטרן

 ה״הגנה" של הידיעות שירות - ש״י

 באדר שייח׳

 ג׳ראח שייח׳

מוניס שייח׳

 ביטאון - ״שיקוף״

 קאוקג׳י מפקדת פיצוץ ניסיון שכם,

 בארץ־ישראל הבריטי השלטון

 )"מיכאל"( יצחק שמיר

 מכתבים אסופת - יצחק שמיר

כ לח״י פעילות - שרון

 חבלה - שרונה

 בפולין החשאיים הלאומיים התאים

 והלחימה האימון תורת

 )אונסקו״פ( האו״ם של המיוחדת לוועדה לח״י תזכיר

 לח״י של שידור תחנות

 1937 - ארץ־ישראל חלוקת תכנית
 ה״כלניות" מחנה על התקפה - תל־אביב

 ב־ לח״י פעילות - תל־אביב

נשק החרמת - תל־ליטווינסקי

העברי" המרי "תנועת
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 מעפילים אניות - העברי״ המרי ״תנועת

 ואירועים מבצעים - העברי״ המרי ״תנועת

תעודות

 המתפוצץ הזהב" "תפוח

חירום לשעת הגנה תקנות
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 בראש לה שמה ,1940ב־ )יאיר( שטרן אברהם שהקים עברית מחתרת תנועת לח״י,

 הריבונות ולתחיית מארץ־ישראל הבריטי הזר השלטון של לגירושו להביא מעייניה

 הירצחו ואחר יאיר, בראשות לח״י, תנועת המשוחררים. ארץ־ישראל שטחי בכל העברית

 הזר, בשלטון חורמה מלחמת לחמה אלדד, וישראל ילין־מור נתן שמיר, יצחק בהנהגת

 של שלטונה לערעור מוביל חלוץ ולחיל הבריטית האימפריה של למוראה הפכה כי עד

מארץ־ישראל. וסילוקה בריטניה

 באמצעות לקורא מוגש והוא זה, ספר נושא הוא ישראל חירות לוחמי מחתרת של סיפורה

 הזר בשלטון המלחמה במהות ההבנה את בהם למעיין המקנים נפרדים, ערכים שלל

 למען נפשם שחירפו לח״י לוחמי של לגבורתם גלעד זה ספר יהא לעצמאות. והמאבק

ישראל. לחירות במלחמה נפשם שמסרו ולאלה האומה תחיית

* * *

 ונפצע העצמאות, במלחמת ובצה״ל לח״י בשורות לחם הלקסיקון, מחבר בן־תור, נחמיה

 העברית האוניברסיטה של למשפטים ומוסמך עורך־דין הוא פעמים. מספר במלחמה

 לח״י על ספרים מספר כתב אשדוד. עיריית של המשפטי כיועץ בעבר ושימש בירושלים,

במחתרת. ניסיונותיו ועל

ש״ח 158 מומלץ: מחיר
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