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אומר יביע לדור דור

מכוא( )מעין

 ינקו, בהמשך, הקורא יתוודע שאליהם האישיים, החיים ואורחות הסיפורים
 התקופה זו היתה ישראל. עם ימי בדברי קריטית תקופה רקע על ונרקמו צמחו
 ההתיישבות לחידוש בעם הגנוזים הכוחות הפועל אל מהכוח יצאו שבה

 ההיסטוריה של הלב משאלות מימוש בבחינת ישראל, בארץ וההתבססות
כקדם". ימינו "חדש בביטוי מיצוי לידי שבאה היהודית

 ,19ה־ המאה בשלהי תחילתה את לציין ניתן התקופה, של תיחומה מבחינת
 חבית כבתוך נדחסו, שבהן (,1948-1938) שנים עשר באותן מתמקד וסיומה

 הגדול המפץ בא דרכם שבסוף אינטנסיביים, ותהליכים אירועים נפץ, חומר
ישראל. מדינת הקמת של

 בדפים ביטוי לידי בא שהדבר כפי וההתרחשויות, העלילות בתיאור אכן,
 על חותמה הטבעת ואת ההיסטורית, התקופה דופק את לחוש ניתן הבאים,
 בין שזורים הם הרי הגיגיהן, את לדעת נפשך את יש ואם הפועלות. הנפשות

הספר. שורות

 לתאר שנועד היסטורי, ספר לכתוב היתה לא זה ספר בעריכת המטרה
 באירועים, השזורים נדבכים, גבי על נדבכים לתלפיות הבנוי תקופה, ולהציג

 אורחות להציג בעיקר אלא שוטף; זמנים לוח לפי ובתהליכים, במאורעות
 המניע הכוח שהיוו וערכים, מושגים של ועולם ייחודי, עצמי מימוש של חיים
אדמות. עלי פעלינו לכל

 והקרינה חותמה, את שהטביעה בתקופה היא ההתמקדות הדברים מטבע
 והנעורים ההתבגרות גיל של התקופה זו היתה החיים. בארץ דרכנו על מאורה,

 חירות "לוחמי בתנועת עצמנו את מיצינו שבה ושלי, ז״ל, יונה רעייתי של
 שעיצבה זו והיא חיינו, מסלול של התשתית היוותה זו תקופה )לח״י(. ישראל"

 ובאורח בסגנון באווירה, עיסוקינו, בתחומי לעצמנו שהצבנו היעדים את
 ולבעיות לסביבה ובהתייחסותנו בנינו בחינוך שלנו, המשפחתי הקן של החיים

והמדינה. העם
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 יביע לדור "דור בבחינת המשפחתיים במקורותינו הספר מתמקד כן כמו
 החיים, אורחות ושרשרת הדורות שלשלת את להציג כדי הן וזאת, - אומר״

 הערכה ולהביע כבוד לתת כדי והן דרכינו, בכל גם לגלות ניתן עיקרם שאת
 הנפשיות והסגולות הדרך ציוני את לנו שהעניקו על ולזקנינו להורינו ותודה
שפעלנו. כפי לפעול

ולמה מה על — לח״י

 בגולת שחורים. לילות ושל ודמים פרעות של אדומים ימים היו הימים
 להרוג להשמיד, הבאה הנאצית, קמפף" "מיין דוקטרינת שולטת אירופה
 ריבונות המונע בריטי, זר שלטון שולט במולדת היהודי. העם את ולאבד
 שערי את הנועלת הלבן", "הספר מדיניות את והמפעיל ישראל, בארץ יהודית
 מונעת נוסעיהן, על מעפילים אוניות מטביעה השואה, נרדפי בפני הארץ
מצומצמות. למובלעות היהודי היישוב את ומחניקה אדמות גאולת

 הים סגורים ומלפנים מאחור, מזנב הנאצי הצורר כאשר זה, עניינים במצב
 הנוסחה: את גוריון בן הציע הבריטי, הזר השלטון ידי על ישראל וארץ

 קיים לא כאילו בהיטלר תילחם היטלר, קיים לא כאילו הלבן בספר "נילחם
 סיסמה אחריו מותיר כשהוא הברית, לארצות בשליחות יצא הוא הלבן". הספר

לשיתוק. המביאה פנימית סתירה קיימת שבמהותה מעשית, ולא שדופה
 בארץ היהודי היישוב התבסם ,40ה־ שנות ראשית תקופה, באותה ואכן,
 להחזקת בריטניה של המלחמתי המאמץ בעקבות כלכלי, מפרוספריטי ישראל

 המגף תחת הנאנקת אירופה גולת כלפי משוועת באטימות ושקע צבאותיה,
הנאצי.
 והיישוב בכלל, היהודי העם נקלע תקופה שבאותה לומר ניתן כן, כי הנה
 יציאת בתקופת סוף ים קריעת של לסיטואציה בפרט, ישראל בארץ היהודי
 מנצחים שבטים היו הים, על ישראל "כשעמדו האגדה: מספרת וכך מצרים.

 אני אין אומר: וזה לים; תחילה יורד אני אין אומר: זה זה. עם זה )מתווכחים(
 שיתוק )כלומר, ואלו אלו עצה ונוטלין עומדין שהיו מתוך לים. תחילה יורד

 הקדוש אמר שעה באותה תחילה. לים וירד עמינדב בן נחשון קפץ מוחלט(,
מטך". את הרם ואתה וייסעו, ישראל בני אל דבר למשה: הוא ברוך

 המעשה את עשה ימים שבאותם "יאיר", שטרן, אברהם זה היה אכן,
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 לח"י( כתבי )ראה התחייה" "עיקרי את יצק המטה, את ראשון הרים הנחשוני,
(.1940) לח״י ישראל״, חרות ״לוחמי השחרור תנועת את וחולל

 בר מרד כישלון מאז הראשונה שבפעם בכך הוא זו תקופה של "ייחודה
 מנשוא להיות והפכו בידיהם, גורלם את היהודים עצמם על נטלו כוכבא,
 "במאבק הלר, )י. האקטיבי". לנושאה היהודית ההיסטוריה של פסיבי

(.113 ׳עמ למדינה״,
 היהודי הארגון להיות לח"י של הגדולה ההיסטורית "זכותו ועוד. זאת

 לפני עוד לזכור )ויש השלטון נגד להתקומם שהעז כוכבא בר מאז הראשון
 שהתקוממות ההכרה את יהודים של לתודעתם ולהכניס ורשה(, גיטו מרד

 אישי במכתב התקופה, היסטוריון גלבר, יואב )פרופ׳ אפשרית". בכלל כזאת
(.11.11.85מ־ אלי

 בארץ היהודי העם של ההיסטוריה בימת על הופיעה לח״י מחתרת אכן,
 הציוני־יישובי, מה״קונצנזוס" פורשת שהיא תוך (1948־1940) בסערה ישראל
 דרכה על תיגר קוראת תעשה", ואל "שב של במדיניות תקופה באותה שדגל

 ה״יישובית" המנהיגות של הרשמית לעמידתה בניגוד הציונית. התנועה של
 המאבק את וצמצמה בריטניה, על יהבה את שהשליכה היהודית, הסוכנות ושל
 בריטניה של לסילוקה ויעדים מטרות הציבה לח״י - מדיניותה לשינוי בה

 היהודי היישוב את לסחוף ואיימה למימושם פעולה דרכי נקטה ישראל, מארץ
הזר. הבריטי בשלטון פשרות ללא למלחמה ישראל בארץ

 - (,1948-1938) ישראל לתקומת המכרעת המערכה במסגרת כי לומר, ניתן
 הבריטי המנדטורי בשלטון מתפשרת והבלתי נלאית הבלתי המחתרת מלחמת
 שקבעו והגורמים הנתונים כלל בין הדומיננטי היסוד את היוותה זר, כשלטון

 שלה החנית חוד היווה שלח"י זו, מלחמה התקופה. של ההיסטוריה המשך את
 בתנועת ההגנה ואת ה״מרד", בהכרזת אצ״ל את עימה שסחפה בראשיתה,

 ההגנה פרישת לאחר גם והולכת גוברת תאוצה מתוך ושהמשיכה המרי,
 של במעמדה ולערעור לכרסום השאר, בין הביאה, אשר היא המרי, מתנועת
 בינלאומית ולהכרה ישראל ארץ את לנטישתה התיכון, במזרח בריטניה

ישראל. בארץ העצמאי היהודי בגורם והולכת מתרחבת
זו. נשגבה בעלילה פעיל חלק ליטול שזכינו אשרינו
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כוחנו מקור את לדעת נפשך את יש אם

 ניכור תוך זר, בשלטון הלוחמת שחרור, תנועת של מחתרת לוחם להיות כדי
 עם פעולה שיתוף של בקונספציה השבויה הקרובה, היהודית מהחברה ונידוי

 ופיזי נפשי לסבל נכונות מתוך לפעול גיסא ומאידך גיסא, מחד הזר השלטון
 ועמידה ממושך מאסר ושל להתנכלויות, וחשיפתה המשפחה נטישת של

 צורך יש - בתלייה או בקרב מוות של ולאפשרות ובעינויים, בחקירות
 הרציונאלית ההכרה מבהירות יונק אותן המניע שהכוח ונפש, גוף בתעצומות

 הנפשית והחוויה ההויה במעמקי המושרשת ומהאמונה הדרך, בצדקת
הגואל. המעשה בחיוניות
 דרכי ונקבעו היעדים, הוצבו פיה שעל הדרך, בצדקת הרציונאלית ההכרה
 ובסיסי ראשוני תנאי וכי זר, שלטון תחת נתונים היותנו מעצם ניזונה הפעולה,

 וריבונית עצמאית יישות לקיים בצורך טמון היהודי העם של תחלואיו לפתרון
 שהופנמה לגאולה, הדורות בכמיהת משתקפת זו הכרה מכורתו. בארץ

 מקור את אחד מצד המציג היהודי, התפילה סידור באמצעות העם בתולדות
 היד מפני אדמתנו... מעל ונתרחקנו מארצנו גלינו חטאינו "ומפני הרעה:

 ובתחינות בתקוות במשאלות, שזור כולו הוא שני ומצד במקדשך", שנשתלחה
 ויועצינו כראשונה שופטינו "השיבה לחרותנו", גדול בשופר "תקע של

 לתוכה עבדך דוד וכיסא תשוב... ברחמים עירך "ולירושלים כבתחילה",
וכהנה. כהנה ועוד כקדם", ימינו "חדש תכין",

 ההיסטוריה עם מההזדהות ניזונה הגואל המעשה בחיוניות האמונה
 הגורל ושותפות הקשר תחושת האהבה, את הזינה מצידה והיא היהודית,
 והחוויה ההויה למעמקי עד בנו וחילחלה ישראל, וארץ העם עם והייעוד

הנפשית.
 ההוויה כל את וממלא האופף ביניהם, המוחלט המיזוג ורק זה, בלא זה אין

 ולהדריך ההחלטה, ונחישות במטרה הדבקות את להבטיח יכול האישית,
 בשירת לגרדום לעלות - בתלייה למוות ושנדונו האויב, בשבי שנפלו לוחמים

 בתא עצמי פיצוץ של ההקרבה במעלות עלייה או שפתותיהם, על "התקווה"
 של אחרון מלחמתי כאקט הבריטי, הכורת יד עליהם תעלה בטרם הגרדום,

הי״ד. וברזאני פיינשטיין כדוגמת הזר, השלטון של ביוקרה פגיעה
 או פיינשטיין של למעמד מועמד בפוטנציה היה מאתנו אחד כל למעשה,

ולח״י. אצ״ל לוחמי המלכות הרוגי ושאר ברזאני,
 הגבורה רק אינו אצ״ל( לוחם גם )כמו לח״י לוחם של המאפיין היסוד ואכן,
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 המחתרת, בשירות ומגוונים רבים תפקידים במילוי הנפש מסירות אלא בקרב,
 עצמו על הלוחם קיבל אלו משימות ושנים. ימים לאורך במטרה ודבקות
 שהמציאות מבלי זאת, וכל שיימצא. שראוי למשהו בחתירה חייו, כתכלית

אלה. ומעשים ערכים עליו תכפה האוביקטיבית
 נרעש כולי הזה, היום עצם שעד אכחד ולא דעתי, על עמדי מאז כשלעצמי,

 בעיניים, ודמעות בגרון בחנק המלווה התרגשות כדי עד לעתים ונפעם,
 בארץ לקוממיותו היהודי העם מלחמת עם והייעוד הגורל שותפות מתחושת

תום. עד - זו במערכה חלקי את לתת עצמי על שקיבלתי ומהחובה ישראל,
 נשמתי, עמקי עד יורדת הגאולה וגעגועי הסבל רוויית היהודית ההיסטוריה

בעצמותי. וקודחת נפשי נימי בכל מחלחלת
 לקיים נפשו את נותן הוא מצוקותיו שלמרות יום, קשה יהודי תמונת •
 הקב״ה בפני תחינתו את והמפיל ודקדוקיו, פרטיו כל על יהודי חיים אורח

 בלשון זו תפילה כורך שהוא תוך טובה, ופרנסה שלמה רפואה בבקשת
 כאחד"." כולנו אבינו "ברכנו :למשל כמו, ישראל, עם כל על ובבקשה רבים
 ישראל בעמך "רצה... עמך"... ישראל כל ועל עלינו וברכה טובה שלום, "שים

 זו תמונה - עמך״ לחולי שלמה רפואה שלח מלכנו ״אבינו שעה״... ולתפילתם
דמעות. עד התפעמות מתוך אותי מחניקה

 ליד המסבה יום, וקשת דלה יהודית משפחה מראה לנוכח נפעם אני •
 שבת; זמירות מזמרת נעורים ובהתלהבות מלכים, כבני השבת שולחן

 שכבות מכל יהודיות משפחות של רבבות ריבוא ממש עת באותה כי וביודעי
 דום נאלם אני - שבת זמירות אותן מזמרות כולו, העולם ברחבי הציבור,

היהודי. העם של החיות עוצמת מול אל
 במעמד ובחגים, בשבתות הכנסת בבית התפילה מול אל נרגש אני •

 כי וביודעי כקדם"; ימינו "חדש שירת תוך להיכל, התורה ספר החזרת
 זה, במעמד כמוני נמצאים העולם ברחבי יהודים מיליוני ממש עת באותה

 בקרב שנים מאות במשך מילולית בדייקנות עצמו על חוזר זה טקס וכי
 כל את מרעידה - בגולה הדוויות בעיירות יהודים של קהילות ואלפי מאות
גופי.
 הווידוי תפילת מעמד עם בתודעתי נקשרת בגדנו" "אשמנו תפילת •

 יוסף בן שלמה בתקופתנו, הראשון המלכות הרוג של לגרדום עלייתו בטרם
 בימים תפילתה זמן כשמגיע מלכות. הרוגי שאר עם מכן ולאחר הי״ד,

גבול. בלי עד גואה והתרגשותי חידודין־חידודין, נעשה בשרי נוראים
 בתמימות עליהם המקבלים א׳, כיתה לתלמידי הסידור חלוקת בטקס •
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 כאן היהודי, העם של הדורות ירושת סבל את בעת ובה שמים, מלכות עול
לי. נותרו שעוד הדמעות כל מתמצות

 ניווטה הדריכה, הדרך בצדקת הרציונאלית ההכרה אומנם כן, כי הנה
 לאחר עד בצה״ל בקבע בשירותי מכן ולאחר בלח״י, פעולותי את וניתבה
 יום מלחמת אחרי עד במילואים הפעיל ושירותי הימים, ששת מלחמת

 הגורל שותפות תחושת של חוויות אותן דווקא אלה היו אולם - הכיפורים
 תוכן, שפעת היומיומי הלחימה במעש והפיחו שהעניקו סביבתי, עם והייעוד

 כנה נעורים אהבת ישראל, וארץ ישראל עם אהבת של וחיות משמעות
טהור. אידיאליזם שכולה ותמימה,

 האמורים. המקורות מאותם ניזונו עימן, ז״ל רעייתי ורותי לח״י, בנות גם
כולנו. על עלו הן הנפשית ובגבורתן בכוחן אולם,
 אך פנימה", מלך בת כבודה "כל של חיים ואורח חיים סגנון לתוך נולדו הן

 השורשית הכמיהה ידי על ומונעות האידיאליזם, מרבד גבי על נישאות בהיותן
 פנימיותן מתוך שאבו הן - כקדם״ ימינו ל״חדש לדורותיו ישראל עם של

 על נפשן, את למסור נכונות כדי ותוך מלכים, בנות של נפש ותעצומות כבוד
בארצו. ישראל עם לתקומת למלחמה נחלצו דרכן, פי

 זה, ספר של לאור מהוצאתו שכרנו זה והיה בא, ודור הולך דור - ולסיכום
 שבפרשת הנצחי הציווי את לממש אתגר משום יהיה אחרינו שלבאים

 למותר ותשובה מסר וגם ודור"; דור שנות בינו עולם, ימות "זכור "האזינו":
הולך". אתה ולאן באת מאין "דע הבהמה: מן האדם

פראנק צבי
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ראשון חלק

תמתי יונתי



א פרק

דרכים רשת

 .1945 אוגוסט תש״ה, אב חודש של הירח מלילות אחד לילה. שעת זו היתה
 המחפש אוהבים זוג עוד לכאורה, בירושלים. הרכבת תחנת ליד פסע צעיר זוג

 הנער לגבי הדבר היה כך לא אולם, העיר. מהמולת הרחק להתבודדות מקום
 בשליחות יצאו השניים סתומים. דברים לזו זה ולחשו ידיים ששילבו והנערה

 השמירה נוהלי ואחרי וממנה, לירושלים הרכבות תנועת אחר לעקוב המחתרת
 הרכבות תנועת לשיבוש פעולות לקראת מודיעיני חומר לרכז כדי זאת, במקום.

 חשוך היה האיזור לעצמות. הזדחלה קלה צינה הבריטי. הצבא את ששירתה
 שקטה פינה מחפשים כמו עבר, לכל בלשו השניים של אישוניהם ושומם.
 רב שיח לבין התחנה של האבן כותל בין מסתור מצאו מסוים בשלב לעצמם.
 ברקו עיניהם ביניהם, חרש ושוחחו ישבו העין, מן נעלמה בפינה ענפים.

באפילה.
 מילות להפתעתו, שומע, היה לא נראה, ואינו רואה לקרבתם, נקלע לו זר

 מעבר יגיע המשמר מעט "עוד למדי: תכליתיים משפטים אלא לוהטות, אהבה
נע". הוא כיוון לאיזה בדיוק רואים אחריו, עוקבים אנחנו ואז לכביש,

 יגידו מה מאוחר, "מאוד הנערה, לחשה מחוריהם", שייצאו כבר, "נו
שלי". ההורים

 מסילת בקרבת שהיה הפטרולים, שביל במעלה הדהדו זאת אומרת ובעודה
 השניים של מבטיהם המשמר. אנשי של הקצובה צעידתם נקישות הרכבת,

 המשמר, מפקד הבריטי, הסרג׳נט חשד לפתע אחריהם. ועקבו אליהם נצמדו
 במבטו קלט ואז סביב־סביב. שוטטו עיניו במקומו, עצר נדרך, הוא במשהו.

נוכחותם. את לצמצם שניסו השניים, את
 ביחס הבריטית האימפריה לנציגי האופיינית ביוהרה הבריטי, הסרג׳נט

 ולרוחב, לאורך במבטו אותם סקר השניים, אל ניגש המקומיים, לנייטיבם
שמך?" "מה הנערה: את שאל ואחר

עפעף. ניד בלי השיבה "יונה",
הנער. את שאל "ואתה?"
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השיב. "גדעון",
 האינך כאלה? במקומות עושה את "מה הסרג׳נט, בה גער יונה", לי, "תאמרי

 יודעים שלך ההורים האם שכמוך? לנערה נועד לא ובודד חשוך שמקום יודעת
לך!" עושים היו הם מה יודע לא אני יודעים, היו לו הרי את? היכן בכלל

 שובבנית, עין בקריצת לו השיבה האנגלית, בשפה היטב ששלטה יונה,
 למרבה הוריהם. מעיני הרחק שם, נמצאו הם שבגללה הסיבה זוהי שאכן

 אך "או.קיי.", כלאחר־יד: והפטיר הדברים לשמע התרכך חייך, הבריטי הפלא,
 בתוך מהמקום להתנדף יש וכי המאוחרת, השעה מפני להזהיר לנכון מצא גם

בדרכו. המשיך כך אחר שעה. רבע
 לה: ולחש אליו אותה קירב הימנית, בידו יונה את חיבק ללחץ, נקלע גדעון
נסתלק". בואי "רותי,

 לנו מרשה "הגוי לגדעון/אליעזר, יונה/רותי פנתה ידיים", בלי "אליעזר,
זמן־מה". עוד באיזור להישאר

 תפקידם היה זה הן המשמר. תנועת אחרי לעקוב המשיכו וגדעון יונה
 המשותפים המעקבים הבריטיים. המשמרות תנועת על ולדווח לעקוב בלח״י,
 השניים, בין מופלאה לקירבה הביאו בלח״י, המחתרתית הפעילות הללו,
 בלבד ב״תפקיד" אהבה ולא אמת, אהבת - גדולה לאהבה שהתפתחה קירבה

עת. בטרם שנקטעה שנים, עשרות בת משותפת חיים רקמת יצרה וזו -
 הוריה לה העניקו שנולדה בעת אשר הנערה, של המחתרתי שמה הוא רותי

 הוא יקותיאלי גדעון השם ואילו המחתרתי, שמי הוא אליעזר יונה. השם את
 זהותי את להחליף כדי במיוחד, שהוכנה הזהות בתעודת השאול שמי

 המשותפים חיינו כל במהלך קונספירטיביות. מסיבות פראנק, צבי המקורית,
 עת בכל שפתי על נישא המחתרתי וכינויה רותי, תמיד עבורי היתה יונה

 כי טבעי, נשמע וזה והשקט. הבדידות בשנות שהורגלנו כפי לה. שנדרשתי
 היסודיים השתייה ממראות היתה היא כי שני, טבע לנו היתה המחתרת

בחיינו. ביותר והמשמעותיים
עוד. אזכרנה זכור ברותי, דברי מדי ותמיד, עכשיו, וגם

 בשעת רק שלנו האישית הביוגרפיה מתחילה "כלום :פעם תמה ידוע משורר
 ראשיתם שאת וערב, שתי דרכים, רשת מין כולנו הרי לידתנו? ובמקום לידתנו

יודעים". איננו
 למשפחת ,1928 תרפ״ח, אב מנחם ׳בכ יונה נולדה הזו הדרכים וברשת

 מצד בארץ שביעי דור הישן, שביישוב הידועות מן המוניטין, רבת צוקרמן
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 רבקה ברכה אמה, מצד שלישי ודור צוקרמן, יעקב חיים הרב אביה, משפחת
 באהבת ספוגה משפחה לדרברג(. ואלטה הלוי יוסף אליעזר רבי )בת איטה
יונה. אל עברה הזו הגדולה האהבה סייגים. וללא מצרים ללא ישראל, ארץ

 בארץ המתחדש ישראל עם ימי דברי בספר חקוקות צוקרמן משפחת תולדות
 במחקרים, היישוב, תולדות בספרי מופיעים לדורותיהם וסיפוריהם ישראל,
 היהודי העם מחשבת של המזרח בכותל גם כמו ופולקלור, עדות בספרי

ומורשתו.
 כלי אשכולות. איש צוקרמן, יעקב חיים רבי יונה, של אביה היה כן כאבותיו

 איש בו. לחפור קרדום תורתו עשה שלא בתורה, וגדוש מלא ברכה, מחזיק
 בביתי להם "ונתתי הכתוב בו נתקיים טובה. מחשבה ובעל כפיים עמל

 תורה, חומשי חמישה על חיים" "אוצר ספריו שכן עולם", שם ,ובחומות
 בכל רבים, אב בבתי כנסת, בית בכל מצויים המועדים, על חיים" ו״ברכת
 בארץ רבנים ספור אין בשבתו שבת ומדי לשמה, ראוייה תורנית ספרייה

 ומשקים, דולים בספריו, מעיינים תורה, דבר מחפשי וכל דרשנים ובעולם,
ורווים. לוגמים

 של 60ה־ בשנות החלו ישראל בארץ צוקרמן משפחת של הראשונים צעדיה
 צוקרמן, משפחת לבני וראשון ראש מפולניה. ראשוניה עלו עת ,19ה־ המאה
 רבי הלוי. אביגדור רבי של בנו צוקרמן, יעקב רבי היה אבות, לארץ ששבו
 שרה אשתו עם 1863 בשנת הגיע יאקיל, בשמו גם שנודע צוקרמן, יעקב

ושמואל. גבריאל בניו ושני הכוהן, יצחק רבי בת רבקה,
 רבי הנודע, הירושלמי המדפיס היה צוקרמן, משפחת בבני והמפורסם הידוע
 ספרים, הדפיס רק לא הוא שנה 60 במשך יונה. של סבא צוקרמן, הלוי שמואל
 שמואל רבי ירושלים. של בחייה דפוסים קבע גם אלא ומודעות, חוברות
 הקודמת. במאה הישן הירושלמי בנוף הססגוניות הדמויות אחת היה צוקרמן

 בייסוד המרכזיים הפעילים עם נמנה בצבע, שהדפיס בירושלים הראשון היה
 ישראל" "בית שכונות של המייסד הוועד וחבר בירושלים, אחדות שכונות
טוביה". ו״זכרון
 למד ,6 בן בהיותו הוריו עם ארצה עלה ,1857ב־ פולין, במזריץ׳, נולד הוא

 הבוסר נישואי אולם להשיאו, הוריו החליטו 13 ובגיל ובישיבה, ב״חדר"
 להם. היו לא וילדים מאשתו, התגרש שנתיים כעבור מעמד. החזיקו לא האלה

 ופוסקים, בש״ס כרסו מילא בלימודים, ורובו ראשו את להשקיע המשיך הוא
 שרלין נחום ב״ר ניסן רבי של 16ה־ בת בתו הדסה, את לאשה נשא 17 ובגיל

גדולה. צדקה וכבעלת חיל כאשת הדסה התגלתה מהרה עד משקלוב.
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 ובשנת בישיבה, לימודיו את שמואל הפסיק הפרנסה, עול עליו שעלה מאחר
 רזי כל את קלט הוא ב״ק. ישראל ר׳ של הדפוס בבית לעבוד החל 1874

 ר׳ של פטירתו לאחר הדפוס. למנהל היה קצר זמן ותוך במהירות, העבודה
 את להפקיד והמשיך הדפוס, את ב״ק, ניסן ר׳ בנו, לידיו קיבל ב״ק ישראל
הערכתו. למלוא שזכה צוקרמן, שמואל ר׳ בידי ניהולו

 אך באנגליה, פרנסתו את למצוא 1877 בשנת נאלץ כלכליות מסיבות
 כשותף נכנס בואו לאחר מיד שנים. שלוש לאחר ארצה שב אביו בהוראת

 האחרים, השותפים כל פרשו זמן־מה כעבור גאגין. האחים של הדפוס בבית
 הדפוס מכבש את צוקרמן רכש ב״ק מדפוס היחידי. הבית בעל נותר וצוקרמן

 הוסיף מונטיפיורי, של
 והחל נוסף, מכבש

 את לאור להוציא
 "תורה התורני הקובץ

 במשך שהופיע מציון",
 1887מ־ החל שנה 20

 8 של הפסקה זה )בכלל
שנים(.

 בשנית יצא 1888ב־
 יורק, לניו ועקר לחו״ל

 שבעה יצאו לא אך
 שב והוא חודשים

 באחד הסיבה: ארצה.
 אחרי שישי מימי

 לבית הגיעו הצהריים
 שבבעלותו הדפוס

 ביצוע שדרשו סוחרים,
 כרוכה שהיתה הדפסה
 שמואל ר׳ שבת. בחילול
 כהלום היה צוקרמן

השיב מכן ולאחר רעם,
 יותר אעבוד לא החול בימות ואף - אחלל לא השבת קדושת ״את נחרצות:

כאן".
את שהפך נוסף, וציוד קטנה רגל מכונת ועמו ירושלימה, לשוב מיהר הוא

דפוס. לבתי מיוחד פרמאן
כג־רו ובקרם וכנריו המו

ר-פרכאן• כעל של
צוקרמאן■ שמואל

 האשכנזית העדה סכני
 שדף נרהי-ג ניררשלש הגר

ה״מדיס )רתוב
— 4—

וההין. הרפיה כיה שש
טיפוגרפיה. צוקרמאן דפוס

—2— 
‘נתינותו

עותמאני

 / ־“3~
הרפי! כית ורחוב הקים

—5_ ■
 האותיות של השפות פין

וצרפתית עברית ערבית,'
 ־ ויהרפוש יפעלה יכנויי שפו הנוקר ן, רפא צוק י א ו פ ש הא׳ שי ׳ ■לאישיותו ננוגע הפשפרה שנהיה ודרישה החקירה שי והמשפכים היות

דפוש. לנתי נניגע החק ידרישיר, שתאיפיש רש לפתיח, השוה שנקש שהוא
 ופרשים פאן ר צוק ששואל יהאדון חוח הפרכאן אר. סופרים הננו

 השיכור,י ההק דרישות אהדי שישיא נר,נאי הנו■ הדפים ניר. אר, יפתוה וו
־ ־ דפוס. לנהי כנוגע
הפנים וניר

פוהפד
החותם( )שקוש

פד עורך־דין הנעלה החכם עיי פהורקיר. תו׳נם

 א-ול רניגי 23 בי־ש
 ההשכלה ודר •

והבי
החותם( )הקים

דדיכוד
.314 תפוז 30 הייני ,1316

ההדפפרת כחלקה מנהל

 של הדפוס פתיחת המאשר תורכיה ממשלת של מלכותי" "צו
(1898 משנת מתורגם )עותק צוקרמן שמואל
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 שהוא תוך רב, לשגשוג הביאו ואשר למושג, שלו הירושלמי הדפוס בית
 צוקרמן החל חוברות ורבבות ספרים מאלפי לבד פועלים. עשרה מעסיק

 למשל, ביצע, מונטיפיורי של במכונה בצבעים. אמנותיות עבודות להדפיס
 ולמצות, שבת לחלות משי מפות הדפיס "מזרח", עמודי של נפלאות יצירות

 גדול חידוש חשמלית, דפוס מכונת רכש כך אחר אחרים. קדושה לתשמישי וכן
 לאחר גם בדפוס ועשה עבודתו, בכושר לפגוע לגיל נתן לא הוא ימים. באותם
שיבה. גיל שעבר

 נימוסיו הבריות, עם בדעת מעורב בהליכותיו, מתון אדם היה שמואל ר׳
 לרגל לעלייה מוקד היה שלו הדפוס ביתו. בני כל את חינך זו ובדרך - נאים

 תיאר העתים מכותבי אחד ספרים. ורכש אצלו ביקר הרצל ד״ר וגם לתיירים,
 הדפוס את לבקר עתה, גם ובאים שבאו, הרבים האורחים "בין המעמד: את

 כאן בהיותו ז״ל. הרצל בנימין ד״ר המנוח הציונית התנועה יוצר גם היה הזה,
 דפוס את ולבקר לראות חבורתו בני כל עם לכתחילה בא (1897) תרס״ז בשנת

 ידו, על שנדפסו הספרים ובכל ובבעליו, בו התעניין מכבר, לו הידוע צוקרמן
 הוא ושנים׳. ימים ואריכות רבה ׳הצלחה ובהבעת וחיבה באהבה ידיו את לחץ
 ובוכרי ערבי בתרגום השירים ושיר משלי תהלים, ספרי פרנק במאתיים אז קנה

ועוד".
 "אוהל ישיבת בחצר המדרגות, ברחוב העתיקה, בעיר הדפוס פעל שנה 45

 שערים. מאה שכונת לקרבת החדשה, לעיר צוקרמן העבירו 1927ב־ משה".
עולמו. לבית נתבקש ,1929ב־ מכן, לאחר שנתיים

 להדגיש ראוי כאן יעקב. חיים הבן נולד ,1895ב־ לכן, קודם שנים 34
 שקד רך מגיל כבר בנות. עשר אחרי... נולד הוא כי הבן, המלה את במיוחד

 מי אצל ללימוד הצטרף 14 בגיל כעילוי. התגלה מהרה ועד לימודיו, על הילד
 לוין, אריה רבי הירושלמי", "הצדיק - כך כל המחייב בתואר לימים שזכה

 "תורת ישיבת תלמיד לוין אריה רבי היה ימים באותם האסירים. של רבם
 שלו החברותא היה יעקב וחיים העתיקה, בעיר המוסלמי שברובע חיים"

 על הסכמה דברי לוין אריה רבי יכתוב מכן לאחר שנים עשרות התורה. בלימוד
 וכך הרבה. שקדנותו את וישבח כתביו את יעריך יעקב, חיים רבי של ספריו
 ארבע־ בן היה צוקרמן יעקב חיים הרב כאשר בזכרוני "רשום השאר: בין כתב,

 התורה, מרכז הגדולה, חיים׳ ׳תורת ישיבת מלומדי אז הייתי ואני עשרה,
 שעות איזה הנער את יחד ללמוד אלי הדסה, מרת הגדולה, הצדקת אמו הביאה
 כמה כתובות מסכת יחד למדנו בקרבי. עדיין מרתח בלימודו אז שקידתו ביום.

 בלכתו וחוזר שונה והיה פה, בעל כמעט בקיא והיה תוספות, עם פעמים,
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טרדתו". בעת אפילו ממנו פסקה לא ושקידתו ובשובו, לישיבה
 ומוהל. כשוחט הוסמך אף והוא שבעה, ידעו לא ושקדנותו שקידתו אכן,
 אבל ואלישיב, פרנק הגאונים הרבנים מידי לרבנות סמיכה קיבל מכן לאחר

 ערך את להכיר השכיל מאבותיו שכן, לפרנסתו. בכך השתמש לא מעולם
 - המשפחתי לענף כמובן, אותו, הוליכה ניחן שבה הכפיים ותבונת העבודה,

 היה כילד כבר הרבה. קרא גם אלא הדפיס, רק לא יעקב חיים רבי הדפוס.
 מחברים של היד כתבי כל את וקורא אביו, של הדפוס בבית שעות יושב

 דעתו את הביע אף הוא לאור. הוצאה לצורך עבודתם את שהביאו שונים,
בעלמא. כדברים שנראו עבודות לבטל היסס ולא לשבח נהנה אביו, באזני
 הכירוה מכריה כל לדרברג. לבית איטה רבקה ברכה את לאשה נשא 1915ב־

רבקיטה. - משמותיה המצורף בשם דווקא
 תלמיד השם", "אהבת הספר בעל לדרברג, הלוי יוסף אליעזר רבי היה אביה

 למחייתם בו. לחפור קרדום עבורו היתה לא התורה ברבים. תורה ומרביץ חכם
 יש העתיקה. העיר בואכה בירושלים, יפו ברחוב כתיבה לצרכי חנות ניהלו
 ה״חלוקה". מכספי ניזונו ירושלים מתושבי שרבים בתקופה זה היה כי לציין,
 מוסדות של המייסדות עם ונמנתה נמרצת, ציבור כאשת נודעה אלטה, אמה,
 ליולדות, עזרה קרן ניהול לזקוף ניתן לזכותה ירושלים. ברחבי רבים חסד

 אסירי למען השלטונות בפני השתדלה הרצוג הרבנית עם יחד ולחתנים. לכלות
 רבי בקבר למאור חשמל נקודת להתקנת בהשתדלות אף היתה וידה ציון,

במירון. יוחאי בר שמעון
 אחד כינוס לא אף החסירה ולא ולדעת, לתורה אדיר צימאון גילתה רבקיטה

 בשבוע, אחדים תורה בשיעורי קבוע באופן חלק נטלה לכך, בנוסף תורה. של
 הלכה היא :לאירועים היסטורי חוש לה היה רב. ויידע הבנה בקיאות, וגילתה
 הראשון. הנשיא בהשבעת נכחה הראשונה, הכנסת של הפתיחה למושב

 ומספרות יושבות אחרות שנשים לגיל ובהגיעה אותה, הרתיעו לא מרחקים
 ובשומרון ביהודה להתנחלויות רצה היא והנינים, הנכדים של חוכמות

 ידי את ולחזק שונים תורניים באירועים להשתתף כדי מרוחקים, וליישובים
 לכותל מלנסוע נרתעה לא למשל, ,91 בגיל ובעבודה. בתורה העוסקים
 בניין חנוכת על שמעה וכשאך כוהנים, בברכת נוכחת להיות כדי המערבי,
 היא - גדול או קטן כנסת בבית תורה ספר הכנסת על אחרת, או זו לישיבה

מאושר. קורנות ופניה שם, היתה
 באורח וסייעה וחסד, צדקה קופות ניהלה היא הללו הפעילויות לכל במקביל

היה לא נפש. ומר נדכה ולכל אמצעים, חסרי ולכלות לחתנים ליתומים, ישיר
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 האחרונות. בשנותיה גם תהלים ואמירת תורה לימוד תפילה, החמיצה שבו יום
 ביקשה עיניה, כהו כאשר לימים, .93 בגיל ונפטרה ימים לאריכות זכתה היא

 למרות ביומו, יום מדי היומיים, התהלים ופרקי התפילות את עימה שיקראו
 מכשול יהיה שלא להבטיח כדי זאת, פה. על אותם וידעה בהם בקיאה שהיתה

 של בהגייה שגתה שולה שבתה לה היה כשנדמה הפעמים, באחת בתפילתה.
 בידיעת כוחה היה רב כה לאשורה. המלה את מיד הגתה היא מסוימת, מלה

המקורות.

יונה: הורי
ז״ל צוקרמן איטה רבקה וברכה יעקב חיים

(1987) תשמ״ז - (1895) תרמ״ו(1972) תשל״ב - (1895) תרמ״ה

\ - <
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ב פרק

ובמים באש

 שנולדה האמצעית, הבת לתפארת. בית מבורך, ישרים דור הקימו השניים
יונה. - היתה ,1928 תרפ״ח, בשנת

 מאה בין וארשה, בבתי אופייני, ירושלמי אבן בבית התגוררה המשפחה
 לאחר שפיר. היה בבית הכלכלי המצב השבת. כיכר ליד לגאולה, שערים

 הוא יעקב. חיים רבי של לידיו הדפוס עבר שמואל, רבי הסבא, של פטירתו
 העוסקים רבים ספרים להדפיס מזכה הקודש, בעבודת במסירות המשיך

 משל גם ובהם קודש ספרי גרייבסקי, ספרי בירושלים, הקשורים בנושאים
 כורדיסטן, יוצאת לאשה לסייע נחלץ ואף למיניהם, סידורים איש", ה״חזון

 לבנה. קידוש של באותיות בודד סידור עבורה במיוחד והדפיס עיניה, כהו אשר
 קשה, עופרת בהרעלת לקה שנים כעבור אבל לאות, ללא בדפוס עבד תחילה

 ובצער ברירה, בלית עבודתו. למקום אפילו להתקרב שלא עליו ציוו והרופאים
 קשה כמו חלקים, חלקים שלו, הדפוס בית את למכור יעקב חיים רבי נאלץ רב,

אות. ומכל מכונה מכל הפרידה עליו היתה
 של הדפוס מכונת למשמרת: מסר אלא מכר, לא ערך יקר אחד פריט

 ידי על בק משפחת בבעלות לדפוס בזמנה שנמסרה ,1841 מודל מונטיפיורי,
 בדפוס, זכויותיה את מכרה בק שמשפחת לאחר אישית. מונטיפיורי משה השר
 משה "משאת הזו, המכונה את זו. מכונה צוקרמן, שמואל ר׳ אביו, רכש

 וכך ים. בבת אפשטיין" "לוין בדפוס למשמרת נתן מונטיפיורי", ויהודית
הזו. ההיסטורית הדפוס מכונת היום עד שם שוכנת
 שבהן שונות, במלאכות עוסק והחל מקצועית, הסבה עבר יעקב חיים רבי

ביטוח. סוכן קרקעות, מתווך היה ברכה: ראה
 חיים רבי השלים - פרישתו לאחר - שם אביב, לתל המשפחה עקרה לימים

 "אוצר הגדולים חיבוריו את במלואו, ניצל שאותו הפנוי בזמן צוקרמן, יעקב
 על חיים" ו״ברכת התורה, על חוכמה ופניני תורה חידושי מבחר חיים"

 לגואל המחכה חיים", "גנזי של בלום אוצר בכתובים השאיר הוא המועדים.
 ישראל" "תפארת הכנסת בבית קבוע שיעור מגיד היה לבין בין לאור. שיוציאם
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 ולילות ימים יישותו. כל את מילאה זו קודש עבודת אביב. בתל צפת שברחוב
 בכל שונים. מפתקים פתקים גבי על רשימותיו את והכין תלמודו על שקד

 מצווה ולקיים הפתקים מתוך ללימוד נכדיו עם ישב לפניו שנקרתה הזדמנות
 הכתוב. החומר של רהיטותו מידת את בחן גם כך כדי תוך לבניך". "ושננתם

 קוראים לפניכם, "והרי כותב: הוא חיים" "אוצר כרכי לחמשת בהקדמתו
 והיראה, התורה גדולי משל מאמרים אלפי האהובים, ואחי יקרים

 והזיכרון, השמועה מפי ודברים מודפסים דברים כולל ואחרונים, ראשונים
 גאונים וסיפורי מוסר שיחות דרושים, רמזים, פשטים, - שלם פרד״ס בהם

 חששתי אשר הדתית, בעיתונות מפוזרות פנינים קצת גם ומהם וחסידים.
 בחרתי אותן שאף היומיומית, החילונית המערבולת בתוך יאבדו שמא

 רובם להביא השם בעזרת השתדלתי זה. שבאוצר היפה במחרוזת ושזרתי
 לקצר, השתדלתי ומובנת... קצרה בלשון ומסוגננים מלוטשים ככולם
 הוא רוח קצר האיומה, השואה אחרי הזאת, בעת הקוראים שקהל מכיוון
אריכות". סובל ואינו

 פישל הרב לוין, אריה ר׳ כמו שם, ידועי מרבנים הסכמות קיבלו ספריו
 הספר, על ההערכה ממאמרי באחד פרנקל. ידידיה יצחק הרב טכורש,

 תורה חידושי של מלא אוצר "לפנינו השאר: בין נכתב, בעיתונות, שהופיעו
 מחכימים, ביאורים עליהם והוסיף המחבר אותם שריכז חוכמה ופניני

 האוצר בעל מדובב כאן משלו. לחיך נעימים טעם ודברי מבריקים הגיונות
 צימאון ומרווה לבבות בהם ומשעשע ספרים... אלפי מתוך מחברים מאות

 מלאכה - והכינוס הליקוט עבודת שאף ידוע ה׳... לדבר שוקקה נפש כל
 דרוש בוריו, על הנושא וידיעת בקיאות מלבד שכן, היא. חוכמה בה שיש
 את ולחרוז הרצוי ואת הראוי את לבחור מיוחד וחוש כישרון־הבחנה כאן

 הבחנה וכושר וידע בקיאות כמה ואומנם, אחת. ולמסכת למחרוזת כולם
זה". באוצרו האיש השקיע

 שהוקדשו חיים", "ברכת כרכי לשני בהקדמתו מהלב", היוצאים וב״דברים
 החסיד יהודה "רבי השאר: בין כותב, הוא זצ״ל, לוין אריה ר׳ של לזכרו
 )ויכול כותבה ואינו דבר הוא ברוך הקדוש לו שגילה מי כל כי אומר,

 ובריתו ליראיו ה׳ ׳סוד ככתוב: לו. שגילה מי את גוזל הרי לכתוב(,
 לאסוף האפשרות שבידו מי כל על גם מוטלת זו שחובה וחושבני, להודיעם׳.

 ולפרסמם. להדפיסם אותם, ולשזר לשלב מעליותא, ודברי תורה פניני
 משלי משולבים מקוריים ורעיונות תורה דברי גם ישנם זה שבספרי בפרט

 חיים׳ ׳אוצר שספרי כשם "תקוותי, דבריו: את מסיים והוא ה׳!" ברוך -
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 ׳ברכת ספרי יתקבל כן רצויה, אהבה כך בכל תורה שוחרי שכבות בכל נתקבל
תורה". זו - לאורה ויהנו נחת ירוו בו והמעיינים הלומדים וכל חיים׳,
 פטירתו לאחר הרבה ושנים עצומה, להצלחה זכה כקודמו, זה, ספר גם אכן,

 ספרים ונמכרו חדשות מהדורות הודפסו עדיין צוקרמן, יעקב חיים רבי של
 לברכה "...וזכינו מגדרה: יצאה והספרותית התורנית ההערכה כאן וגם לרוב.

 פירושים נפלאים, חידושים של גדול לאוסף ובאיכות, בכמות מרובה
 טוב, מה בעיתו דבר השנה, חודשי כל ועל ומועדיו, ישראל חגי על נחמדים

 פניני צופים, ונופת מדבש מתוקים ערבים בדברים אופניו, על דבור דבר
 מבריקות, ואמרות נאות שיחות קולעות, ואמרות חוכמה, ופניני תורה

 בהם שיש דאורייתא, מילי של בלום אוצר ביחד המהוות נאות שמועות
 את וירווה טובות מרגליות בהם ימצא יטעם אוכל חיך וכל לשבח, טעם

 כזקן, נער אחד, לכל המתאימים מדבש, המתוקים הדברים מאלה צמאונו
 הכרכים בשני נפש. לכל השווה דבר הם כי בתים, בעלי לסתם כמו למדן

 נפלאים חידושים ומועד, חג ימי על לכתוב ניתן מה כל גורנה כעמיר נאספו
ואנשים". אלוקים לב המשמחים כספירים המאירים

בילדותה יונה

 הוא הגדולה, הספרותית־התורנית בעבודתו שהחל קודם עוד רבות שנים
 לרגל הארץ ברחבי התרוצץ

 גדל ובינתיים ומסחרו, עסקיו
 יונה, תואר: יפה פרח בביתו
 של היפהפייה היתה היא הבת.

 על היללוה רואיה כל השכונה.
 על מאשר פחות לא יופייה,
 להוסיף טרחו ותמיד אופייה,

 גדולה: ובכוונה רבה באדיקות
הרע!" עין "בלי

 הוריה בבית יונה ספגה וכך
 עם אהבת התורה, אהבת את

 יחד ישראל. ארץ ואהבת ישראל
 אלה, ערכים ינקה אמה חלב עם

 זרמה דורות מדורי ומורשתם
 שביעי דור כאמור, בעורקיה.

 מצד שלישי דור האב, מצד
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 הנפש על יימחה בל חותם שישאירו מבלי לעבור יכולים אינם אלה כל - האם
 בית ארץ. דרך עם תורה הרבה יונה ספגה דתי לאורח־חיים בנוסף הצעירה.

מאוד. לאומי דתי,
 פטיפון אפילו דבר. להם חסר לא ההם הימים במושגי - החומרי לצד אשר

 אבל מסודר, היה הבית מבוסס. כלכלי למעמד וסימן אות בבית, היו וגרמופון
 לכולם. מקום די והיה בסלון, יחדיו ישנו הילדים כל מפואר. לא בהחלט

 בבית, היתה לא אמבטיה לבית. סמוכים היו ימים, באותם כמקובל השירותים,
 קרצוף מרוב ממש בהקו הרצפות הניקיון. על מרבית הקפדה בו שררה אבל

 הכבסים, ערימות על משתלטת לבית, כובסת באה היתה לשבוע אחת וניקוי.
 בחוץ, החבל על התייבשו שהכבסים ולאחר מלאכתה, את שסיימה ולאחר

ומדוד. קפדני מופתי, בדיוק הכול, לגהץ אמא הקפידה
 פעם מנעה לא שאגב עובדה אביב, לתל ההורים עם הילדים נסעו אחת לא
 כי 1 מדוע אביב. לתל מירושלים ברגל ללכת יעקב, חיים רבי המשפחה, מאבי

 ילדיו את לוקח היה לעתים ישראל. ארץ של באדמתה שעל כל אהב הוא
 את בעיניים בולעים לאוטובוס, עוברים ברכבת, נוסעים הארץ, ברחבי לטיולים

לחלון. מבעד שנשקפו המראות, כל ואת הנופים כל
 באחת זה היה כבד. באסון שהסתיימה כמעט אביב לתל הנסיעות אחת

 הים. לחוף נסעו הגדולה, בעיר חדר שכרו כהרגלם, המשפחה, בני החופשות.
 אותה שסחפה למערבולת יונה נקלעה ולפתע - צהלו השתכשכו, למים, נכנסו

 זינק אחד נועז ומתרחץ מים, בלעה לעזרה, זעקה היא המעמקים. אל פנימה,
חייה. את והציל - יד לה הושיט המערבולת, לב אל

 בחופשה להם שאירע הנס לזכר "הגומל", אביה בירך הביתה בשובם
 הטראומטיים האירועים קובעת תמה לא בכך אולם, נשכחה. לא שלעולם
 עמדה היא ,10 כבת כשהיתה ,1938ב־ היה: כך שהיה ומעשה יונה. על שעברו
 העוברים תנועת על והשקיפה לרחוב שפנתה הדירה מרפסת על לתומה
ושבים.
 שבמהלכם (,1939-1936) הדמים מאורעות בסימן עמדה תקופה אותה
 הרשמיים, היהודיים המוסדות לעמדת בניגוד ביהודים. פרעו ערביות כנופיות

 בסיסיהם הפורעים, כלפי אפיים אחת במנה והגיב ההבלגה, את שבר אצ״ל
 הכנופיות נגד במאבק הפעיל חלקה את תרמה צוקרמן משפחת גם ושולחיהם.

 תחנת ולהפעיל להקים ל״הגנה" שאיפשרה האמא, דווקא זאת היתה הערביות.
הצנועה. הדירה מחדרי באחד והאזנה קשר

 חמושים הסתובבו בריטיים שחיילים נפרץ חזון זה היה ימים באותם
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 מולה התחלחלה. ולפתע במרפסת, עמדה יונה כאמור, ירושלים. ברחובות
 שתיכנס לה לרמוז רצה אולי שלו. הרובה את אליה שכיוון בריטי, חייל ראתה

 !״ ״אמא מפיה: נפלטה גדולה וזעקה מאוד, נבהלה היא אחרת, או כך הביתה.
 למצוא כדי הביתה, כסופה המבוהלת יונה פרצה הגיעה, שאמה טרם ועוד
 לרוע זועקת. היא מדוע לברר כדי לקראתה, רצה האם וגם סינרה, תחת מחסה
 נשפך הרותח והשמן בזו, זו נתקלו השתיים האם, של בידה היה המחבת המזל

 היא איומות. היו מפיה שבקעו הכאב זעקות הילדה. של צווארה ועל חזה על
 לא העוצר בגלל תופת. כאבי סבלה מעליה. עורה את מקלפים כאילו חשה

 ארבע רק אלא החולים, לבית להעבירה כדי מונית להשיג ההורים הצליחו
 אמה ניסתה העזים, כאביה על להקל כדי בינתיים, שנכוותה. לאחר שעות

 אלה אמצעים לידה. שניקרו ביתיים באמצעים המלוהט האיזור את להרגיע
 בייסוריה. להתפתל המשיכה היא זאת בכל אך הכאב, את במעט יונה על הקלו
 זמן שהתה שם "הדסה", החולים לבית הובהלה כנצח, שנראו שעות, לאחר

 עם יחד אך לרווחה, הכול נשמו הביתה שבה כאשר החלימה. אשר עד ממושך
 בבית - לכך הסיבה אבל. של עמוקה תחושה בשכונה לפתע השתררה זאת

 נפלו היפים תלתליה וכל יונה, של ראשה שיער את לקרקפת עד גילחו החולים
 מהרה עד שכן ימים, האריך לא הזה ה״אבל" אולם, המספריים... תחת שדודים

 החזה קדמת על נותרה יונה, של ליבה למגינת אולם, לצמוח. תלתליה שבו
האחרון. ליומה עד מנוחתה את שהטרידה צלקת, שלה

 לבנות הספר בבית ודעת תורה יונה קנתה הלימודים, ימי הרגילים, בימים
 ספר בית לאיזה שהחליטה היא אמה לנדאו"(. )"מיס דה־רוטשילד אוולינה

 אנגלית. היתה שבו ההוראה ושפת יוקרתי, דתי ספר בית זה היה בנותיה. יילכו
 את לימדו הזה הספר בבית כשפת־אם. כמעט האנגלית את לעצמה רכשה שם

 ארוכים גרביים - אחידה בתלבושת הלכו אנגליות״. ״ליידיס גם להיות הבנות
הראש. על שטוח קש וכובע לבנים
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ג פרק

ופגז כדור

 שכונת ליד שערים, מאה שברחוב וארשה" ב״בתי גרה צוקרמן משפחת
 של זה היה וארשה בתי של השכונתי החיים הווי בירושלים. שערים מאה

 ולהם מעט, בה ואנשים ענקית, היסטוריה עם עיר המנדטורית. ירושלים
 הצנחנים ליחידות שניתן הכינוי - ה״כלניות״ אבל, גדולים. גאולה חלומות

 כי לכל, המחישו פינה בכל שסבבו - אדומות כומתות שחבשו הבריטיות,
 הביטה הקטנה, הילדה יונה, מציאות. היא והמציאות - חלום הוא החלום

 המאוויים, בלבה נרקמו ואט־אט התחושות, את לתוכה הפנימה בעיניה,
מכן. שלאחר ובשנים בימים צעדיה את שהדריכו

 ידעה היא וגדוש. מלא היה עולמה הילדות, ככל ילדה היתה ובינתיים,
נועם. בדרכי הכול אבל מבוקשה, את להשיג שלה, על לעמוד

 "פרסים", "זהבים", שונים: מאוספים אוספים לטפח יונה אהבה כילדה,
 בעונת )"גוגואים"( משמש גלעיני בפסח, המלך אגוזי סוכריות, של עטיפות

 יותר העידו הללו האוספים נופים. צילומי חיים, בעלי של תמונות גולות, הפרי,
 ממש. מושלמת בצורה מסודר היה הכול שכן שלה, הפתטיות על מכול

 את טיפחה היא ומרשים, גדול היה שלה הבובות אוסף לא, איך כמובן,
 ארוכות שעות לשבת מסוגלת היתה ובחיבה, באהבה הקטנות "בנותיה"

 בובותיה, עם דיברה רק לא היא לעצמה. שרקמה הדימיון בעולם ולהינות
 שמלות להן תפרה אף אלא הבינה, היא שרק בשפה לה השיבו שכמובן
 יהיו הן ומועד, חג ובימי בשבתות ושבעתיים החולין, שבימי כדי זעירות,
ביותר. היפות היו שהן ספק ואין ירושלים. בכול ביותר היפות הבובות
 לוויית־חן הוסיפו שאך בורדו, בצבע בבגדים אותה להלביש אהבה אמה

 קנו השנה, ולראש לפסח בשנה, פעמיים והמצודד. היפהפה פניה לקלסתר
וסנדלים. נעליים לבנות ההורים
 מוכרים, שאינם כאלה וגם כיום, המוכרים המשחקים כל המשחקים. גם והיו
 נמוכה, גבעה היתה בשכונה הסקרן. המתפתח, הקטן, עולמה את מילאו

 מדי )הר(. "בדג" לכינוי אפוא, זכתה, ואשר גבוה, כהר נראתה הילדים שבעיני

29



 כל ובאו נקבצו הביתיות, המטלות והשלמת השיעורים הכנת סיום אחרי יום,
 הבנים של ההתכנסות מוקד שהיווה ספסל, שם היה למשחקים. השכונה ילדי

 חמור חדש, חמור דודעס, מחבואים, תופסת, משחקי נערכו וסביבו והבנות,
 לא מעולם יונה כדור. משחקי ושאר קטנים, מחניים גדולים, מחניים ארוך,
 אולי הקבוצה. ראש להיות נבחרה תמיד - ופלא הפלא אבל עצמה, את דחפה
 ואולי כילדה, כבר הקורנת, אישיותה בגלל אולי המיוחדת, זריזותה בזכות
ביחד. אלה כל בגלל

 אבל, "אקשן". היה הזמן כל שכן במהירות, עליה חלפו־עברו השבוע ימות
 כבר בבית נכנסים היו השבת לאווירת השבת. את יונה אהבה מכל יותר

 שבת השבת, לקראת מושכים השבוע ימות כל כי היה, דומה השבוע. באמצע
 גם בשר. לקנות כדי שערים, מאה שבשוק לאטליז הולכת היתה אמא המלכה.

 מישהו היה לא הקצב טיפוסית. ירושלמית אלא סתמית, היתה לא הבשר קניית
 דורות. שלושה זה אבותיו, ואצל אצלו, קנתה שהמשפחה אחד אלא אקראי,

 הדעת על יעלה וכי והירקן? היישוב. של בהיסטוריה ועמוס טעון היה הכול
 סבתא של אמא ואת שלוי הסבתא את מכירים שאין אחד אצל ירקות שיקנו
 לבית אבותיו ששושלת ברנשטיין, חיים למכולתניק, ביחס גם וכך שלוי

 אחרות, למשפחות גם כמו צוקרמן, למשפחת היטב ידועה היתה אבותיו
 בין קונה, אמא היתה למשל, אצלו, הנאמנות. מסורת שמירת על שהקפידו

 אצל גם כמו המכולתניק, אצל אכן, אחת. ושמנת חמאה חבילה רבע השאר,
 את ולעילא לעילא השמרנית הירושלמיות שיחקה המסחר, בעלי שאר

 היה: יונה, של אמא של לפחות מהכללים, ואחד הכללים. היו ואלה משחקה,
 הסבירה אף היא היהודים. בסוחרים שהתחרו ערבים, רוכלים אצל לקנות לא

 ולדאוג אחיו את לפרנס חייב היהודי העם היהודים, בארץ כי ולבנותיה, לבניה
 אף להדגיש, טרחה לעצמם, ידאגו לא היהודים אם ובראשונה. בראש להם,
להם. ידאג לא אחד

 רביעי מיום כבר הבית של בחללו עלו וניחוחה השבת אווירת כאמור,
 והילדים אמא התמרקה, בבית פינה כל שבת. לקראת וגברו התעצמו בשבוע,

 חמישי ביום פינה. כל ממרקים שוטפים, מאווררים, מצחצחים, מנקים, היו
 הדגים של ממש המשכרים הריחות בבית האוויר בחלל ריחפו כבר בערב

 החלונות מן גולשים היו הריחות אמא. ידי מאפה והחלות העוגות הממולאים,
 מן שעלו הריחות את במעופם ופוגשים הסימטאות, בין מעופפים החוצה,
 היה אפשר אי בכלל שישי ביום הטוב. כבושם היו ואשר האחרים, הבתים
 ותמיד השעות, מן רבות היו תמיד המשימות שכן בבית, מלה להחליף כמעט
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המשימות. קץ אל האחרונה בשנייה הגיעו
 צקון נשאה ידיה, בכפות פניה הליטה השבת, נרות את הדליקה כשאמא ורק
 שבתה אז רק היהודי, העם של הלאומי וביתו הפרטי ביתה למען לחש

 לה דרך ומורי ומלואה, ארץ פני על אדרתה פרשה שבת בבית. המלאכה
אמא. של הנרות ניצנוצי היו המתעבה באפילה
 נעימות ובקעו עלו שבשכונה, הכנסת בתי מכול הסמוך, הכנסת מבית

 הכנסת, לבית הלכו לא הבנות עמו. ונעימתו נימתו כנסת, בית כל התפילה.
 אבא שבו מכן לאחר קלה שעה המפזזים. הנרות לאור אמא עם ישבו אלא

 המיוחדת בנעימה עליכם" "שלום שירת את הוביל ואבא הכנסת, מבית והבנים
 הוא תרפ״ט. מאורעות נפגעי עם חולים בבית מאושפז בהיותו קלט שאותה

 היא ומאז לעצמו, אותה אימץ אוזנו, את ששבתה מנגינה אז מהם שמע
 בתבשיליה משופעת שהיתה הסעודה, וארשה". שב״בתי בביתו נשמעה

 אורכה לכול מנומרת היתה עדן, גן כטעם היה שטעמם אמא, של הנפלאים
 בקול אבא, גדול. אחד שבתי זמר פסטיבל מעין זה היה בעצם, לרוב. בזמירות

 - הנודע ריבלין החזן של במקהלה שר היה נעוריו בימי - שלו המיוחד הטנור
 בסעודה, משהאריכו אחת, לא אחריו. החרו־החזיקו וכולם השירה, על ניצח
 בעונג מאזינים הבית, חלון ליד ניצבים כשהם השכונה מתושבי אחדים נראו

הבית. מן הבוקעת לשירה
 שלו. והמעדן חג כל - חגים למטעמי אשר חג. ומדי שבת מדי היה כך

 אמא שירה" ב״שבת חמצמץ, בטעם בשר היה לסוכות במרק, קניידלאך בפסח
 על שהורעף המן את ולסמל להזכיר כדי שכבות, שתי בן מיוחד קוגל עשתה

 מתחת טל רסיסי ידי על נשמר כשהוא ממצרים, בצאתם במדבר ישראל בני
 סוגי שני מכינה היתה לקריאה, נוסף תורה ספר הוציאו שבהן בשבתות ומעל.
 עוגה מערבין ואין שלו, העוגות היו וחג חג שלכל כך על לדבר שלא קוגל,

בחג. וחג בעוגה,
 קרובי אצל מבקרים היו הם הצהריים, אחרי בשעות ובחגים, בשבתות

 שונים, אתרים על מצביע אחרת, בדרך פעם כל בוחר היה אבא משפחה-.
 חסרים. אינם לעולם אלה בירושלים, ואתרים שלהם. ההיסטוריה על ומספר

 קיבלו שאותם בעציצים, שגדלו בשמים על מבדילים היו שבת במוצאי
 הטכני ל״פלא" להאזין בביתם מתכנסים היו וידידים בשכונה, שגרו מהתימנים

 ידועי חזנים של לתקליטים בעיקר האזינו בשכונה. שהיה היחידי הגרמופון -
 ניצח שירה, של בעיתות תמיד כהרגלו ואבא, לשירתם, הצטרפו שם,

כולם. על בהתלהבות
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ב״בתי־וארשה והמרפסת החצר

 סוכותיהם את השכנים בנו למשל, בסוכות, שלו. ואיפיונו חג כל כאמור,
 כחצי שרוחבו צר מעבר השאיר מהם אחד וכל המשותפת, הארוכה, בחצר
 של זו היתה ביותר הגדולה הסוכה לסוכותיהם. להגיע יוכלו שכולם כדי מטר,

 הסוכה. את הקימו שבה פרטית, מרפסת היתה להם שכן צוקרמן, משפחת
 שהרי ביותר, מיוחדת גם אלא ביותר, הגדולה הסוכה רק לא זו והיתה

 עין, מרהיבי נייר פרחי כולל המשפחתי, בדפוס בחלקם הודפסו קישוטיה
 סלסלות גם עשה אמן, ביד האב, ייחודיים. "מזרח" ולוחות וענקיים, צבעוניים

 שבסוכה הקפידה האם ועוד. שיר ציפורי של דמויות באחרת, האחת שזורות
 היה המינים שבעת נושא ישראל. ארץ התברכה שבהם המינים שבעת ייתלו
 הילדות בסוכה. אותם ותלתה הפירות, את בחרה היא אמא. של החזק הצד
 את להכין כיצד מאביה ללמוד נטתה ויונה הנייר, שרשראות את עשו

בהכנתם. בעצמה שלטה כי עד הקישוטים,
 רגועים הלא הימים בשגרת

 ^יוקרמן משפחת בבית ניסו
 אי של אווירה לחיים לשוות

 בני כל בעצם, סוער. בים בודד
 נהגו בירושלים היהודי היישוב

 השטח, לפני מתחת אבל, כך.
 מעליו, מאוד רבות ופעמים

פוסק. הבלתי האיום ריחף
 הימים באחד למשל, הנה,

 כפסע אך הקוממיות במלחמת
 לבין יונה של אמה בין היה

 הפוגה של ברגע זה היה המוות.
 והמחסור הקיצוב בעת בהפגזה,

חילקו המים את במים.
והכול במשורה, בירושלים

 מנת את לקבל בתור, עמדו
 יום באותו הקצובה. המים
 ובנותיה המשפחה בני עמדו
 הפגזה החלה כשלפתע בתור,

 ממש שניות באותן מהאש. ייפגעו שלא כדי מחסה, לתפוס רצו הכול כבדה.
 פסעה עשרה שמונה תפילת את בסיימה בבית. שחרית בתפילת אמא עמדה
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 חדר הבית, על נחת פגז אדיר. רעם קול ונשמע כולו הבית הזדעזע ואז לאחור,
 לפני אמא עמדה שבו במקום בדיוק ונחת וחורבן הרס גרם התיקרה, דרך

 אמא הרבה. ימים עוד עליו דיברו שבשכונה גלוי, נס זה היה לאחור. שפסעה
פרטית. והשגחה נס בזאת וראתה פגע, ללא הזה מהפגז יצאה

 הקמת לאחר יום ,1948 במאי 15ה־ המפורסמת, בשבת נוספת. פעם והיתה
 הירדנים החלו לפתע להנאתה. צח אוויר שאפה במרפסת, אמא ישבה המדינה,
 למזלה, ביד. כדור חטפה וכבר צעדיה, את לחשב הספיקה לא ועוד לצלוף,
רב. זמן עוד צרב הכאב אבל קשה, היתה לא הפגיעה

 כבד דמים מחיר גבו הערבים של והיריות הצליפות ניסים. היו תמיד לא
 יונה. של ילדות חברי גם היו ההרוגים בין ירושלים. של הקיצוניות בשכונותיה

 הועברו המצב כשנרגע ורק בשכונה, ארעיים בקברים תחילה נטמנו הם
 שכחה לא ומעולם האובדן, על להתגבר מאוד עד התקשתה יונה קבע. לקבורת

 מאוד רבים של ההרגשה המדינה. בתקומת לראות זכו שלא חבריה, את
 המתחדשת ישראל בארץ היהודי הסיפור הנה שהנה היתה, עת באותה ביישוב

המאזניים. כף על עומד
יונה. של ימיה דברי בתיאור ונמשיך עתה נחזור

 מהכיתה החל לגימנסיה. ועברה היסודי, הספר בית את סיימה יונה
 - השאר בין אומר, וזה לבוגרות. כבר הבנות נחשבו ט׳, כיתה החמישית,

 פאואל, באדן שם על העולמית הצופים בתנועת וחברות ארוכים, גרביים
הספר. בית כותלי בין שפעלה

 אמיתית, סנוביות ומנוכרת. קרה מכופתרת, היתה הספר בבית האווירה
 מסתדרות הבנות היו הלימודים תחילת לפני יונה. של בליבה דחייה שעוררה

 חרישית ובצעידה מופתי בסדר לכיתות ועולות בוקר, למיפקד הספר בית בחצר
 שבקע מארש לצלילי לנמוכה, ועד הגבוהה הכיתה מן טור, אחר טור -

 ניצחו ליוואי, מיס וסגניתה לנדאו, מיס המנהלת בפרוזדור. שניצב מגרמופון
 תיגר לקרוא אחדות בנות ניסו הפעמים באחת הזו. המוסיקלית הפעילות על
 הן צעדו, כאשר וכך, נעליהן. בסוליות מסמרים נעצו והן הזה, הקשה הסדר על

 בבית התעורר סקנדל איזה לשער נקל ומהן. לכיתות בלכתן בהן הרעישו
 את לחלוץ נאלצו הבנות כל !מעולם בו היתה לא הרי כזו תופעה הספר.

המסמרים... את שלף הערבי, והשרת נעליהן,
 זה היום. ומכירים שיודעים מה מכל לחלוטין שונה היתה המקום אווירת

 זה, באנגליה נכון. הלא במקום אלא המלה, מובן במלוא אנגלי ספר בית היה
 ולא מוזר נראה זה המנדטורית, ואפילו אז, של ישראל בארץ - מקובל אולי,
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 בתוארן אלא הפרטי, בשמן לא כמובן, נעשתה, המורות אל הפנייה שייך.
 ולהיפך, התלמידה, אל פונה היתה המורה כאשר "מיסיס". או "מיס", - בלבד

 תלמידות רגליה. על לקום האחרונה על היה - המורה אל פנתה כשהתלמידה
 למדו הן אבל הזו, האווירה את המעטה, בלשון זאת ואף שנאו, הספר בית

זמני. עניין זה ידעו, כך הכול, אחרי המשטר. עם לחיות
זמני. יהיה זה כמה עד ידעה לא יונה
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ד פרק

האומץ מבחן

 כיאה הספר, בית של הצופים בתנועת בחברותיה פעילה יונה היתה תחילה
 גילתה מאוד מהר אבל לנדאו, מיס של בגימנסיה הגונה לתלמידה וכיאות
 לסניף ומציצה בסתר מתגנבת היתה אחת לא כי עד והולך, גובר שעמום
 לפעולות, קשב ברוב אוזן כרתה היא הצופים. מסניף הרחק לא שהיה בית״ר,
 הלאומית הרוח את היטב הולמים שם והנאמרים הנדונים שהדברים וגילתה
 החליטה רב לא זמן כעבור במלואה. קלטה אותה ואשר בבית, שנשבה

 יצאו לא אבל בית״ר, של ל״גוזלים" תחילה נרשמה לתנועה. בגלוי להצטרף
 נערכו שהפעולות מאחר בה, הפעילות את להפסיק נאלצה והיא אחדים ימים

בשבתות.
 לאומית נוער תנועת של קיומה דבר על מהשכונה חברה לה גילתה ואז

 שיצקה חשמונאים", "ברית תנועת זו היתה הבית. לאווירת המתאימה ודתית,
 ברכיה שעל והארץ, העם אהבת כי סברה, יונה סדורה. אידיאולוגית משנה
 הבעיה וכיוון. מודעות יותר זו תנועה במסגרת לקבל עשויה בבית, גדלה

 ששררה לאווירה מנוגד שהיה דבר יחדיו, ובנות בנים פעלו שבתנועה היתה,
 לנערה נאה זה אין כי בירושלים, הדתי היישוב מבני כרבים סברו, הוריה בבית.
בנים. עם במשותף לפעול בגילה

 של היסוד אסיפת חשמונאים". "ברית על משהו יונה למדה ובינתיים
 תרצ״ז, פסח של שביעי במוצאי לכן, קודם אחדות שני□ היתה התנועה

 נוער של קנים הארץ רחבי בכל לגבש תכננו התנועה יוזמי בירושלים. ,1937
 התנועה השנים במהלך ואכן, אקטיביסט? תורני חינוך שיקבל דתי,

 בירושלים פעילים קני□ שלושה הוקמו רבים, אוהדי□ לה לקנות הצליחה
 אביב, בתל קנים וכן - העתיקה ובעיר הבוכרי□ בשכונת העיר, במרכז -

ובחיפה. בנתניה תקווה, בפתח ברק, בבני
 שנות תריסר אחרי ,1949 תש״ט, פסח המועד בחול התפרקה התנועה

 תקומת עם החדשה, המציאות ראיית "מתוך היתה: והסיבה פעילות,
 אחדות לרעיון ונאמנות כנות מתוך המולדת, מאדמת בחלק ישראל מדינת
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 מחיצות ולהסרת מיותרים פיצולים לביטול שאיפה מתוך האומה,
 עם הסתיימה החינוכית שליחותנו כי הכרה ומתוך מלאכותיות

 על להכריז יש ישראל, במדינת הלאומי החינוך ערכי של התאזרחותם
 "ברית של האחרון הכנס חשמונאים"׳. ׳ברית תנועת של התפרקותה
 וציין הללו, השנים 12 במשך התנועה פעילות את סיכם חשמונאים״

 של דבריו נחרטו רבים בלב הזר. בשלטון למלחמה תרומתה את בגאווה
 החשמונאים כי "...נזכור, למתכנסים: הארצית, המפקדה ראש סגל, משה

 דורות במשך אולם הזר, האויב על ובנצחונם במלחמתם הצליחו הקדמונים
 הלקח את נלמד חינם. ושנאת אחים ריב בגלל עצמאותנו אבדה אחדים

ורעות". ושלום ואחווה אהבה בקרבנו ונשריש ההיסטורי
 התנועה, פעלה אלה קטבים שני בין הסוף. היה וזה - ההתחלה היתה זו

 לחברותה הראשונים בימים בגלוי. מכן ולאחר בסתר, תחילה בתוכה. ויונה
 הן כי בבית, מספרות כשהן חברה, עם ביחד לפעולות יונה הלכה בתנועה
 קן אל הישר השתיים את הוביל התמים" "הטיול להנאתן. לטייל יוצאות

 גילה יונה של אביה כאשר זה היה הסוד. התגלה מה זמן כעבור התנועה.
 מהומה התחוללה בבית חשמונאים". ב״ברית שלה החבר פנקס את באקראי

ומתי. איך ולמה, כיצד הבינו לא ההורים רבתי.
 התורה, מצוות לקיום חניכיה את מחנכת התנועה כי להם, הבהירה יונה

 להקמת ולשאיפה הגאולה לתקוות השם, קידוש על הנפש למסירות לנכונות
לאומית. לגאווה זרים, עול לפריקת ישראל, לאהבת ישראל, מלכות
אמרה. - אותי״ מחנכים אתם שעליהם הערכים בדיוק אלה ״הרי

 נמצאה דבר של בסופו בעד. טענות העלתה יונה נגד, טענות העלו ההורים
 כדי שלה, המדריך את הביתה תזמין שבתו הסכים יונה של אביה פשרה.
 סגל משה המדריך, אמצעי. בלתי באורח ממנו ולהתרשם עמו, לשוחח שיוכל

 ויחד בשמחה, נענה - קיומה שנות ברוב התנועה של הארצי המפקד לימים -
 הביתה. באו שבעיר, חשמונאים" "ברית סניף את שריכז דובדבני, ברוך עם

 להצטרף לבתו והרשה מהשניים, יונה של אביה התרשם הממצה בשיחה
 ידי על בתנועה יונה של פעילותה הופרעה לא ואילך יום מאותו לתנועה.

הוריה.
 - חלקים משלושה מורכב שהיה התנועה, סמל את בגאווה נשאה היא וכך,
 ישראל( )תורת הברית לוחות לדורותיו(, ישראל עם את )שייצגה מנורה

 נכנסים כשהיו השבוע, ובאמצע בשבת פעם, מדי הצבאית(. )הדרך ומצודה
התשועה!" "לה׳ הסיסמה: את ומשמיעים דום ניצבים היו לקן,
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פורים - בוכרית בתחפושת יונה
ב״ברית־חשמונאים"

 החברים. ברכת גם היתה וזו
 מתחלקים היו מכן לאחר

 וגיל, ותק לפי לקבוצות,
 היום, בענייני להרצאה מאזינים

 מסרים בעל היסטורי לסיפור או
 משחקים ולמקום, לזמן חשובים
ורוקדים. שרים חברה, מישחקי

 לא חשמונאים" ב״ברית
 להצטרף לחניכים הטיפו

 מהם רבים אבל למחתרות,
 היו 1942 עד אליהן. הצטרפו

 קשורים התנועה בוגרי רוב
 התקשרו ואילך ומאז לאצ״ל,

"י. ללח הבוגרים
חברת־נפש היתה ליונה
חיה חשמונאים", ב״ברית
 זזו לא השתיים שמה. ברנדוויין

 התקבלה חיה זו. מבלעדי זו
 והן המשפחה. מבני כאחת

 - להתגייס לאן יחדיו התלבטו
 בית להנהלת נודע בסוגייה, מתלבטות בעודן ובינתיים, ללח״י. או לאצ״ל
 היתה התגובה חשמונאים", ב״ברית חברה שיונה כך על כלשהי בדרך הספר

 ב״ברית חברותה לכן, קודם עוד מהמוסד. נזרקה היא וחד־משמעית: מהירה
 לחינוך, הקשור בכל לחלוטין שונה גישה לראות עיניה את פקחה חשמונאים"

 הקשרים אבל הייררכי, ארגון היתה הנוער תנועת גם אווירה. וליצירת למשטר
 על מחיצות, שבירת על חברות, על מבוססים היו החניכים לבין המדריכים בין

 לה כשהודיעו לפיכך, אחרת. גם אפשר יונה, גילתה הנה, מדיסטאנס. בריחה
 במיוחד. קשה כמכה זאת קיבלה לא היא הספר בבית לימודיה סיום על

 כל את עשו כן ועל עליהם, מתמוטט עולמם כי הוריה חשו לעומתה,
בכך. הצליחו לא הם הגזירה. רוע את להעביר המאמצים

 לא האינטלקטואלית סקרנותה דעת. ולקנות ללמוד רצתה יונה זאת, ובכל
 מהוריה ביקשה היא כלום. בלא ימיה את לכלות לה הניחה ולא שבעה ידעה

 הבנים הסיבה: לכך. התנגדו הם אך "מעלה", הדתי הספר לבית אותה לרשום
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 על לדבר טעם אפילו אין כי יונה, ידעה שכך מכיוון ביחד. שם למדו והבנות
 זמנים באותם אך - לרקוד לנגן, ללמוד רצתה היא בנוסף, ״רחביה״. גימנסיה
 מלך בת כבודה כל דתיים. מטעמים זאת, כל יפה. בעין זאת ראו לא ההורים
 היתה לא הידוע. הצניעות כלל את אחת מפעם יותר לה משננים היו פנימה,

 כבת אז והיא הפורמאליים לימודיה את לנטוש עליה נגזר ברירה, אפוא, לה,
 למסחר, ספר בבית וקצרנות במכונה כתיבה קורס עברה לכך כתחליף .15

 לא אבל עניין, אותה מילאו הלימודים בפקידות. עבודה שתמצא מחשבה מתוך
 הוצתה שבסיסה האש כאשר בה, שאחזה הלאומית בהתלהבות זה כהוא פגעו
 לאחר רק חשמונאים". ב״ברית השתתפה שבהן בפעולות לובתה בבית, כבר

 ספרים של נלאית בלתי בקריאה הכללית השכלתה את יונה רכשה נישואיה
 ובפיתרון למוסיקה בהאזנה האנגלית, בשפה בעיקר שונים, עניין בתחומי
שונים. מתשבצים תשבצים
 הצטרפות מפני אחת לא אותה הזהיר יונה, של בנטיותיה שחש אביה,
 המחתרת אל יונה נמשכה העזה התנגדותו למרות אך למחתרת, אפשרית

 אחרת דרך אין כי ידעה דרכה, בצדקת משוכנעת היתה היא קסם. כבעבותות
 מדיניות וחופשית. עצמאית למדינה ולהביא מהארץ הבריטים את לסלק

 בקולנוע תרבות למופעי הולכת היתה בשבתות לה. נראתה לא ההבלגה
 ד״ר הז׳בוטינסקאית, התנועה של המרצים את שמעה בירושלים, "אדיסון"

 נעלמה שיד לח״י כרוזי את בשקיקה בלעה ואחרים, אלטמן ד״ר נדבה, יוסף
 ויונה, חיה החברות, שתי התוודו ולבסוף הקירות, על בלילות אותם הדביקה

 זאת? עושים כיצד ללח״י. להגיע שואפות הן כי הכמוס, הסוד את לזו זו וגילו
ידעו. לא

 יונה ובעוד ברור. לא ואיך? כיצד העניין. על שידע מי היה במחתרת
 15 כבת אז היתה היא אליה. המחתרת הגיעה למחתרת, להגיע כיצד מתלבטת

 לבוא ממנה ביקש חשמונאים", ב״ברית ממדריכיה אחד וייס, משה וחצי.
 רצה לא ולמה מה על רואה. מעין הרחק מראש, שקבעו למקום הימים באחד
 בשעות שנקבע, המועד לפני אחדות דקות הגיעה בעליל, נרגשת יונה, לפרט.
אחריה. הגיע משה המאוחרות. הצהריים אחרי

 נעדרה שלא בלחש, משה לה אמר לח׳י" מחתרת בשם אלייך פונה "אני
משימה!" עלייך להטיל רוצה "ואני מסוימת, חגיגיות ממנו

 לכל נכונה אני משימה? "איזו - במהירות יונה שאלה - ״משימה?״
משימה!"

החיים". את המסכנות משימות "שיש משה, לה אמר יונה", יודעת, "את
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 למען חיי את לסכן מוכנה "ואני נעורים, בהתלהבות השיבה יודעת", "אני
המולדת".

 אותה. פתח הוא בבד. עטופה קטנה, חבילה לחולצתו מתחת הוציא משה
שחור. אקדח זה היה

נבהלה. יונה
 שלך המשימה בו. להשתמש צריכה לא את "לא, באמרו: אותה הרגיע משה

 אותו ייקח כבר משלנו מישהו בשדה. אותו ולקבור בלילה אותו לקחת היא
הצורך". בשעת משם

 האקדח, להטמנת שנועד האתר של המדויק המיקום את לה מסר הוא
 חרולים מלא סלעים, שדה אלא היתה לא עת שבאותה ארזה, תל בשכונת

 לא יונה אבל, בלילה. אימה עד מפחיד ביום, סימפתי לא מקום וקמשונים.
 רועדות בידיים מה. ויהי המשימה, את עצמה על לקחת החליטה היא נרתעה.

 גופה. על במהירות אותו והטמינה וייס, משה של מידיו האקדח את לקחה
 מהבית יצאה ירד, כשהלילה בקרבה. מתחולל מה ידע לא ואיש הביתה, שבה

 בחשיכה, לבדה פסעה יונה שנקבע. היעד עבר אל ישר ופנתה כלשהו, בתירוץ
 נדמה פעימה. לבה החסיר לפתע בגדיה. קפלי בין אקדח וחצי, 15 בת ילדה
 לא אך לאחור, במהירות ראשה הסבה אחריה.היא עוקב שמישהו לה היה

 לה היה נדמה ושוב מטורף. בקצב הולם כשלבה ללכת, המשיכה איש. גילתה
 את בעיניה בלשה תחתיה, עצרה לצד. ניתזת וזו אבן, על דורך שמישהו
 שהיתה מכיוון אדם. של צל ולא אדם לא לגלות הצליחה לא ושוב העלטה.
 הסתתרה התחמקות. תרגילי לבצע החלה אותה, הטעו לא חושיה כי בטוחה
 שבה לשביל, מעבר אל קלה בקפיצה זינקה הגדולים, הסלעים אחד מאחורי
 אינו אחריה שהעוקב ידעה היא לשווא. הכל - גדול עיקוף ביצעה לאחור,

 הזה ההרהור המשימה? את לבצע מבלי משם להסתלק האם ממנה. מרפה
 מה. ויהי המשימה, את תבצע היא מיד. אותו דחתה היא אבל במוחה, חלף

 מיהרה העוקב, את מעליה לנער שהצליחה לה היה כשנדמה דבר, של בסופו
 את כשהשלימה זאת. עשתה ואכן האקדח, את להטמין עליה היה שבו למקום

הביתה. בדרכה לשוב והחלה ושמאלה, ימינה הסתכלה שליחותה,
האפילה. מן האלמוני העוקב יצא ואז
 ,20 כבן היה אז חשמונאים״, ב״ברית ממדריכיה אחד ברמץ, שמעון זה היה
 ולא מבחן, בשעת התנהגותה על לעמוד כדי יונה, אחרי לעקוב נשלח אשר

רצוי. לא במישהו שתיתקל במקרה עליה לשמור היה תפקידו - מזה פחות
ללח״י. והתקבלה האומץ, מבחן הקבלה, מבחן את עברה היא
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ה פרק

מיהודי ת״פצוע"

 כ״ה ונמהר, מר יום אותו מאז חלפו שנתיים .1944 תש״ד, שבט ימי הימים
 ונרצח נכבל נעצר, )"יאיר"(, שטרן אברהם לח״י, מחולל שבו תש״ב, בשבט

 נשארת. לעולם המנגינה אך חלפו, הימים הבריטית. הבולשת קציני בידי
 לח״י, של להמנון הפך הזמן שבמרוצת אלמונים", "חיילים "יאיר" של בשירו
 במקומנו בבתים... ברחובות, ניפול אנחנו "...אם השאר: בין המשורר, אומר
אחרים..." אלפי יבואו

 ארבע במשך לח"י עם גורלה את וקשרה זו, צוואה בדיעבד מימשה יונה
.20 לגיל הגיעה עד וחצי, שנים

 חדש, בשם יונה זכתה שבה והמסורתית, החשאית בהשבעה היתה ההתחלה
 כינוי קיבלה היא ואף התקבלה, ברנדוויין חיה חברתה גם רות. מחתרתי:
 מהן אחת שכל שלמרות עד גדולים, כה היו והחשאיות המידור יעל. מחתרתי:

 חצי ולא מלה לא בעניין החליפו לא הן התקבלה, שחברתה פנימי בחוש ידעה
מלה.
 ויצאה ילדה, כמעט לשם נכנסה היא במחתרת. יונה עשתה נעוריה כל את

 עקרונותיה על גם אלא האויב, נגד רק לא להילחם היודעת מחושלת, צעירה
פשרות. ללא

 )לאחר לח״י של ימיה מדברי פרקים בקצרה לספר המקום זה ואולי
 הטוב למזלו ואשר ידע, שלא לדור לח״י(, מהות את הספר בפתח שהבהרנו

המדינה. קום לאחר נולד
 .1948-1940 השנים בין שפעל ישראל, בארץ מחתרתי ארגון היה לח״י

 משטרה בקציני התנקשות ניסיונות כללו הארגון של הראשונות הפעולות
 תמיד לא רב, הד שעוררו אלו, פעולות הבריטי. העליון ובנציב בריטים
 ביישוב מבודד עצמו את מצא והארגון רב, זמן עבר לא בהצלחה. הוכתרו
 העובדה גם לכך תרמה פעולותיו. את הוקיעו מוסדותיו שכל היהודי,

 המשטרה פעולותיו. למימון כסף להחרמת פעולות לקיים נאלץ שהארגון
 ציד מסע מראשיהם, אחדים הרגה ואף אסרה הארגון, חברי על ציד ערכה
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 עצות, ואובד נבוך הארגון את הותיר הרצח "יאיר". ברצח היה ששיאו
 )"מיכאל"(, יזרניצקי־שמיר יצחק כאשר החלל, התמלא מהרה עד אולם

 ברחה כן וכמו ,1942 בסוף ממעצר ברח ישראל, ממשלת ראש לימי□
 הבורחים, בין .1943 בשלהי בלטרון, מעצר ממחנה איש עשרים של קבוצה

 פרדימן־ילין נתן היה מטר, 70 לאורך שחפרו מנהרה באמצעות שנמלטו
 שייב־ ישראל ד״ר ע□ יחד לחייי מרכז של בטריומוירט חבר שהיה )מור(,
יזרניצקי־שמיר. ויצחק אלדד,

 ביישוב מבודד היה לא כבר עת ובאותה פעולתו, את אז חידש הארגון
 והאמונה באופק נראתה היטלר מפלת הורחקה, הגרמנית הסכנה כבעבר.

 ממדי שנודעו ככל התערערה. הבריטים ע□ פעולה לשיתוף בסיכויים
 מעשי להבנת נפשי רקע יצרה וזו המרירות, העמיקה כן באירופה, השואה

עליו. שחלקו חוגים בקרב גם לח״י
 הבריטי. והשלטון הבולשת באנשי בהתנקשויות נמשכה לחייי פעילות
 בנציב ירושלים, במבואות נוסף, התנקשות ניסיון נעשה 1944 באוגוסט

 ביטחון אי הרגשת קשה. נפצע נהגו ורק ממוות שניצל מק־מייקל, העליון
 של הריגתו עוררה עצום רושם המנדטורי. השלטון פקידי בין השתררה

 נחשב ואשר בקהיר, שישב התיכון המזרח לענייני הבריטי השר מוין, לורד
 אירופה. יהדות שרידי בפני ישראל ארץ שערי לסגירת האחראי□ לאחד

 בית ואליהו חכים אליהו לחייי, חברי שני בידי 1944 בנובמבר 6 ב־ נורה הוא
 הערצה עוררה המשפט בעת והתנהגות□ נתפסו השניים אליהו". "שני צורי,

 ההנהלה להורג. והוצאו מצרי, משפט בבית למיתה נידונו הם כללית.
 אצ״ל ואף הרצח, את בחריפות גינו היהודית הציבוריות חלקי וכל הציונית

 את למעשה לחייי הפסיק לערך חודשי□ תשעה למשך לחייי. עם מגעו ניתק
שלו. הלוחמת" "החטיבה להכשרת והתמסר פעולותיו,

 הסברה עלוני פרסו□ על שקד לחייי המלחמתית, לפעילות במקביל
 חשיבה ערוצי לפיתוח וייהמעש" "החזיתי׳ המחתרת עיתוני והוצאת

 וכן הבריטית, האימפריה של מצבה רקע על גיאו־פוליטיות מצב להערכות
 השגת הלוחם, מוסר מהיישוב, ה״פרישה" בעיות עם מוסרית להתמודדות

מפשע. בחפים אפשרית ופגיעה אמצעי□
 המשפט בתי בפני והועמדו בשבי שנפלו לחייי לוחמי לכך, בנוסף

 לחייי דבר את הביאו זה ובמעמד למאשימים" "מנאשמים הפכו הצבאיים,
כולו. לעולם

 ארגוני משני )שהורכבה העברי" המרי "תנועת קמה 1945 בסתיו
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 פעולות בתוכן רבות, חבלה פעולות בוצעו שבמסגרתה וה״הגנה"(, המחתרת
 בלוד, הרכבות בצומת הרכבת מיתקני לפיצוץ ולח״י אצ״ל של משותפות

 במגרש המרכזי לכלא פריצה וניסיון וביפו בירושלים הבולשת מרכזי פיצוץ
 בחיפה, הרכבת של המלאכה בתי פיצוץ את לציין יש כן בירושלים. הרוסים

 הארגון. מלוחמי 11 נפלו הזו הפעולה במהלך לח״י. ידי על ,1946 ביוני
 בשיתוף לעתים נרחבות, בפעולות לח״י המשיך המרי" "תנועת פירוק אחרי

 הצתת בריטיים, צבא מחנות על התקפות - הפעולות בין אצ״ל. עם פעולה
 בוצעו 1947 בקיץ אחרות. רבות פעולות ועוד בחיפה הזיקוק בתי של הנפט

 התעמולתי ברושם בעיקר היתה שחשיבותן בלונדון, אחדות פעולות אף
שלהן.

ברוך. זכרם יהי מחבריו, 81 נפלו שנים אותן במרוצת
 יהודית, מדינה הקמת על האו״ם כשהחליט ,1947 בנובמבר 29ב־

 של המיוחד ייעודו עומעם להסתיים, עומד הבריטי השלטון כי ומשהתברר
 בנה לא הוא ייעודו, פי על ומלכתחילה מבנהו, מבחינת מכך, יתירה לח״י.
 יציאת עם כן, כמו הערביים. הצבאות נגד מאורגנת סדירה למלחמה עצמו

 העיקרית המטרה הושגה ישראל, מדינת והקמת הארץ מן הבריטים
הנפרד. לקיומו ההצדקה ונשמטה
 צה״ל, הקמת על וההכרזה העצמאית העברית הממשלה כינון עם ואכן,
 והן מיוחדות, פלוגות של במסגרת הן לצה״ל התגייסו וחבריו לח״י, התפרק

כבודדים.
 הסיפור ופעולותיו. לח״י של היסטורית תמצית אחדים, במשפטים זוהי,
 קטנים במעשים המחתרת, אנשי של בפעולותיהם יום, יום התרחש המלא

 שלהם החלק את ארגו השורה, מן וחיילים מפקדים כאחד, כולם וגדולים.
המיוחד. לפסיפס

למחתרת. חברותיה גם כך יונה, היא הלא רות, גם כך
 היתה היא לראשה. מעל עד רות של יישותה כל את מילאה בלח״י הפעילות

 עת. באותה למדה ולא עבדה לא רות ולרעיון. למסגרת כולה כל מסורה
 של ממצב שנגזרה האישית המשמעות היתה זו הוריה. על נסמכה כלכלית
 שגרת למצוא היה ניתן ספק, אין הזר. הבריטי בשלטון מתפשרת בלתי מלחמה

 עיניה לנגד ראתה רות אבל העשרה, בגיל טובים בת לנערה יותר נוחה חיים
 אותה הפרט, את כך אחר ורק ישראל, עם את הכלל, את ובראשונה בראש
עצמה.

 חברת יונה של היותה אפשרות עובדת את יפה בעין ראה לא אביה כאמור,
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 תיאסר שיונה מעדיף "אני מפורשת: בצורה אמר אף הפעמים ובאחת מחתרת,
בלח׳י!" חברה משתהיה הסוהר בבית

 היא המחתרת. אנשי על רחומים אינם הבריטים כי ידע, לחייה. חשש הוא
 כל־כך נטה לא אביה אבל כלשהי, במחתרת חברה שהיא וכל מכל הכחישה
 בלח״י, חשאית חברה כבר אז והיא הפעמים, באחת זו. בנקודה לה להאמין

 נוער חוליית ללוות כדי אחרונה, לאשמורת סמוך מהבית לצאת עליה היה
 לא שאיש כדי רבה, ובזהירות בשקט התלבשה יונה כרוזים. להדבקת שיצאה

 ליד גמורה. בהפתעה נעצרה לפתע היציאה. דלת אל ופנתה אותה, ישמע
 אביה. ישן המזרון על מזרון. פרוס שעליהן שולחנות, של בריקדה ראתה הדלת

 במיטתו התיישב משנתו, הקיץ הוא אליו. סמוך הגיעה שיונה עד ישן כלומר,
 את והן השאלה את הן ידעו ושניהם חקרני, מבט בה שלח המאולתרת,

התשובה.
 את !תזוזי ״אל :וצעק מכליו אביה יצא ואז לאחור, עקביה על סבה לא יונה

מכאן!" תצאי לא
 דרך לצאת לי תתן לא אם עכשיו. יוצאת אני "אבא, בשקט: לו השיבה יונה
החלון". בעד אצא הדלת,

 עליה. צעקותיו את חידש ההמום ואביה השלישית, בקומה היה החלון
 עוד מישהו לצעוק. תפסיק "חיים, התערבה: היא אמה. את עוררה המהומה

אותה!" לאסור ויבואו לשמוע, עלול
בחיים". שהיא אדע לפחות, "כך, האב, אמר אותה", שיאסרו "הלוואי

 תתן לא אם "כי קפוצות, בשפתיים יונה השיבה חיה", שאני תדע לא "לא,
שאמות!" בוודאי ואז מהחלון, אקפוץ ללכת לי

הלילה. אל יצאה יונה נכנע. אביה
 בהדפסה שלה היידע בניצול התאפיינה בלח״י רות של הראשונה התקופה

 האקדח, בנושאי חוברות עצומות: כמויות הדפיסה היא כתיבה. במכונת
 הרב החומר מיועד בדיוק למה ידעה תמיד לא ועוד. הלחימה הרימון,

 היתה המשימה שכן, - בעיניה משמעותי היה כך כל לא גם וזה שהדפיסה,
 גמורה. סודיות על שמירה תוך ובמהירות, ביעילות לבצעה עליה והיה משימה,

 לא מיכין לבד "יכין". היה שכינויו וייס, למשה מסרה שקיבלה החומר כל את
לא. ומי בארגון בכלל מי ידעה לא והיא מלח״י, איש עם קשר לה היה

 בשכונת המחתרת של טחוב במרתף - רואה מעין הרחק התבצעה עבודתה
 ערבית בסביבה לעבור עליה היה מביתה לשם להגיע כדי הצדיק. שמעון

 ואז עבודתה, לסיום עד במקום אותה השאיר לשם, אותה ליווה יכין מסוכנת.
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 היא מאוחר בשלב ובשלום. בבטחה הביתה בחזרה ללוותה כדי לה וחיכה שב
 החדר ירושלמית. יוקרה שכונת תלפיות, בשכונת יותר מרווח בחדר זכתה

יהודה. בן אליעזר של בנו אב״י, בן איתמר ידי על לרשותה הועמד
 סיירה לשטח. יצאה אלא גרידא, משרדית בעבודה הסתפקה לא היא

 קרקע. קפל וכל אבן כל סימטה, וכל רחוב כל הכירה ירושלים, ברחובות
 הפונות כניסות שתי בהם שיש בניינים לאתר השאר, בין היתה, הסיורים מטרת

 בשעת מילוט פתחי להכנת באשר רב ערך נודע זה למידע שונים. לרחובות
 או הקופח בחום ארוכות, שעות במשך הסתובבה שבהם ימים והיו הצורך.

 מתוכננות. פעולות של במסלול שעמדו הבתים את לבדוק כדי הצורב, בקור
 עושה והיתה הקריטי. בשלב בדיוק יופתעו לא הפעולות שמבצעי כדי זאת,

בתצפיות. גם ארוכות שעות
 דרמטית, פעולה לביצוע סייעה חברותיה, עם ביחד שלה, התצפיות אחת
 לשחרור שהביאה הפעולה זו היתה לח"י. בתולדות דבר שם להיות שהפכה

 הבולטים ממנהיגיה )אלדד(, שייב ישראל ד״ר הוא הלא לח"י, עצירי בכיר של
המתחרת. של

 אלדד של מחבואו מקום את לאתר מאמצים, לאחר הצליחו, הבריטים כאשר
 מרזב, דרך החלון, בעד קפץ שכאשר עקא, דא להימלט. ניסה הוא המבוקש,

 הצילה הקשה פציעתו אך בכף, נתפס הוא בגבו. אחדות חוליות ושבר נפל הוא
 אפוא, הוחזק, הוא חבריו. רבים של בגורלם שעלה כפי באפריקה מגלות אותו
 היה עדיין הוא אך להשתפר, מצבו החל הזמן חלוף עם בלטרון. הסוהר בבית
 למרפאתו תקופתי לטיפול הבריטים אותו הביאו לפיכך, רפואי. לטיפול זקוק
 נלקח הוא ירושלים. שבמרכז הנביאים מרחוב טרוי, ד״ר האורתופד, של

 לידי הגיע זה מידע כאשר מזוין. בריטי משמר תחת לחודשיים, אחת לטיפול
לפעול. החליטו הם אלדד, של חבריו

 למידע זקוקים היו ובראשונה בראש אבל מדוקדקת, פעולה תוכנית הכינו
 לספק יכלו הזה המידע את למרפאה. אלדד של הגעתו רגע על מדויק

 אלדד, של חבריו המתינו תמימים, שבועות שלושה במשך יום, יום התצפיות.
 מנגד הסמוך. ילין דוד ברחוב תקווה הזוג בני של בביתם לשחררו, שעמדו

 ברנדוויין( )חיה יעל חברתה רות. היתה מהן אחת התצפיתניות. עין פקחו
 בקי, פרופ׳ של בילדיו כמטפלת עבדה יעל כתצפיתנית. היא גם שימשה

 מהבית להשקיף יעל היתה יכולה כך טרוי. ד״ר של למרפאתו קרוב שהתגורר
 גם באיזור. שבלשו היחידות היו לא עיניה מלוויו. עם מגיע אלדד אם ולראות

 אחד, במקום להתמקד קלה משימה זו היתה לא שם. היו רות של עיניה
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 הרכב יגיע שבה השנייה את בדיוק יחמיצו חלילה שמא מלאה, בכוננות
 רכב כלי מאוד הרבה הסתובבו במקום לכך, בנוסף אלדד. ובתוכו המשטרתי

 הבולשת, מרכז שכנו שבו הרוסים, למגרש קרוב היה הוא שכן משטרתיים,
המרכזי. הסוהר ובית המשטרה של הארצי המטה
 הגיעה כיצד חשמל. לדברי חנות סמוכה. מחנות הנעשה על צפתה רות
 את לרות הכירה שבסביבה, הפועלות הנפשות את היטב שהכירה יעל, אליה?

 היא אחרות, במלים בחברתו. עניין גילתה כאילו האחרונה וזו החנות, בעל
 מסוים שבשלב היא, האמת ולצפות. בסביבה להימצא האמתלה את מצאה
 הוא גם ניסה העת, כל מבטה את רות הפנתה שאליו בכיוון הבחין הסוחר
 חיש שלפה היא אבל כך, על לה העיר אף דבר ראה וכשלא שם, יש מה לראות

ההמתנה נמשכה שבועות שלושה הנושא. את להעביר כדי כלשהו, תירוץ קל
המיוחל. הטנדר הגיע ואז -

 המרקע על המורץ בסרט, כמו הדברים התגלגלו ואילך שנייה מאותה
דב אל מהתצפיתניות הועבר הרכב בוא על הדיווח ומכופלת: כפולה במהירות

 כי לו, נמסר עוד הפעולה. מפקד - הגבוה״ ״הבלונדיני גרנק יעקב -
 ד״ר של למרפאה אותו וליוו מהמכונית, אלדד את הורידו החמושים השוטרים

הכניסה. על שמרו ושניים בטנדר, חיכו שניים טרוי.
 האנגלים ידי על יופרעו שלא להשגיח האבטחה אנשי על פקד דב

 מבלי לאיזור, הגיעה אנגלים, חיילים שבעה שמנתה קטנה, יחידה שבסביבה.
 והפעולה ניתן, האות הקרובות. בשניות להתחולל עומד מה כמובן, לדעת,
 במהירות־שיא מעליהם פרק המרפאה, שבשער השוטרים על זינק דב החלה.

 עצר שניה באותה פנימה. לחצר אותם דחף אקדח ובאיומי ה״טומיגנים", את
 ממנו הורידו לבנים בחלוקים "סניטרים" וכמה רכב, כלי המרפאה דלת ליד

 אותו הכניסו הם אלונקה. גבי על נישא לבן, בסדין ומכוסה חבוש פצוע
אחדים. חולים כבר היו שם ההמתנה, חדר אל בבהילות

ההמתנה. בחדר היושבים נדהמו - קרה?!״ ״מה
יותר. עוד אותם הדהימה התשובה

 מעליו שהסיר ה״פצוע", של קריאתו לפתע נשמעה - למעלה!״ ״ידיים
 אקדחו את והצמיד מהאלונקה קפץ ה״תחבושות", ואת הסדין את במהירות

 השוטר זאת, למרות פנים. לשתי משתמעת שאינה בתנועה האנגלי, של לחזהו
 השולחן. על מונח שהיה ה״טומיגן", לעבר ידו את והושיט הבין, לא

 לחצה אצבעו מעט, הוסט האקדח קנה היסס, לא בצלאלי, הוא הלא ה״פצוע",
 הפעם שהעסק שהבין האנגלי של בירכו במכוון פגע שנפלט והכדור ההדק, על
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 שלו. והאקדח ה״טומיגן" שלל ממנו נלקחו זו בהזדמנות ביותר. רציני
 את משם שלפו טרוי, ד״ר של הטיפולים לחדר ה״סניטרים" חדרו בינתיים,

 ויחדיו מופתע, היה זאת בכל אבל לבוא, צפוי כזה שאירוע ידע שאומנם אלדד
 פנימה, הוכנס אלדד בחוץ. שהמתינה המכונית לעבר בריצה הכול פרצו

 מותירה כשהיא במהירות, לדרכה הפליגה והמכונית הם, גם נדחסו מחלציו
 והוכתרה ספורות, שניות אלא נמשכה לא כולה הפעולה אבק. ענני מאחוריה
מלאה. בהצלחה

 את להוקיר במבצע שהשתתפו התצפיתניות לכל הורתה לח"י מפקדת
 על שיזוהו חשש התעורר שכן שבועות, כשלושה היו שבו מהמקום רגליהן
 שבילתה הזו, הנחמדה הנערה מדוע תפש אז רק חשמל, לדברי והסוחר נקלה.
 טרוי. ד״ר של ממרפאתו מבטה את הסירה לא שחלפו, בשבועות שלו בחנות

 את יותר ראה לא מאז שכן פתאום, לפתע נעלמה היא לאן ידע לא רק הוא
פניה...
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ו פרק

לאוטובוס מתחת

 בהדבקת רות עסקה רגועים בימים פעולה. רדפה ופעולה יום, רדף יום
 עבור דבק בבישול כרוזים, מדביקי של באבטחה בריטיים, אנטי כרוזים

לדירה. מדירה כתיבה מכונות בהעברת הכרוזים,
 הוא "ייבנה". בספרו "הזקן", דני למשל, מספר, רות של שגרתי תפקיד על

 שבמהלכן בירושלים, קשות אנגליות פעולות לאחר לח״י, של תגובה מתאר
 לפגוע אישור לח״י מרכז נתן בתגובה, במקצועו. ספר ירושלמי, אזרח נהרג

 ׳הגדול׳ יהודה על הפעולה. שעת את "קבעתי שקרה: מה וזה אנגלים, בחיילים
 ורחוב הנביאים רחוב בפינת הניצב הרחוב פנס את לנפץ התפקיד את הטלתי

 בני ברחוב בית״ר מועדון בקרבת שימתינו ביקשתי ומרותי מיעל החבשים.
 והוא קנדי, אקדח גופי על מסתיר כשאני ׳הקטן׳, יהודה את עמי לקחתי ברית.
 וסרג׳נט גבוה מייג׳ור הופיעו ומולנו רב, זמן חיכינו לא תופי. אקדח עמו נושא
 ׳הקטן׳. ליהודה אמרתי הנמוך׳, את ואתה הגבוה, את לוקח ׳אני יותר. נמוך

 במקום נהרג המייג׳ור וירינו. אקדחים שלפנו פנינו על השניים עברו כאשר
 שלקחו ולרותי, ליעל האקדחים את מסרתי הפעולה לאחר נפצע. והסרג׳נט

למחסן". אותם
 ובידיהם הבריטים ידי על נתפסו לו השתיים בגורל עולה היה מה לשער נקל

 לו לרות קורה היה מה לשער קל פחות ולא מפויחים. שקניהם האקדחים
 הפעולה על רוח. וקור לב אומץ הרבה שדרשה נועזת, אחרת, בפעולה נתפסה
 מדי נפגשים שלפיו מידע, קיבלה לח"י של המודיעין שמחלקת לאחר הוחלט
 "מעיין חנות של הראווה חלון ליד ירושלים, על המוטל העוצר בלילות לילה,

 חיילים של משמרות שני שטראוס(, )היום צ׳נסלור פינת יפו שברחוב שטוב"
 ברור, היה הרעיון למשימתו. היוצא והמשמר תפקידו את המסיים המשמר -

רות. על הוטלה המשימה
 שלושה בו־בזמן כמעט לפוצץ - יותר הרבה רחבה היתה המשימה למעשה,

 רות הנזק. את ממנו פחות ולא האפקט, את להגביר כדי העיר, ברחבי מטענים
 והתכוננה שלה, המשימה על ידעה היא האחרים, המטענים על ידעה לא
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 גרבה יפה, שמלה לבשה המשימה ביצוע לצורך ובוטח. חרד בלב לקראתה
 שה״ליידי" אלא אמיתית. ליידיי כמו כמעט חשה משי, גרבי בחייה לראשונה

 עד ממולכדת נעליים, קופסת קטנה, חבילה היתה בידיה בתפקיד. היתה הזו
 נכון לכביש, מעבר ממול, שעמד "הזקן", מדני קיבלה החבילה את שפתה.

 הלם לבה הראווה. לחלון התקרבה היא הצורך. במקרה לעזרתה להיחלץ
 בשלב בקרבה. מתחולל מה להרגיש היה יכול לא איש אבל, עצומה. במהירות

 שהיא תוך הראווה, חלון אדן על הממולכדת החבילה את הניחה היא מסוים
 את שסיימה לאחר שנשמטה. המשי גרב את כביכול, לסדר, כדי מתכופפת

 היחידי הדבר אירע. לא דבר כאילו בדרכה, המשיכה הגרב, "מתיחת" מלאכת
 היה הדבר הראווה. חלון יד על הושארה הנעליים קופסת - היה שאירע
 במהירות רצו אנשים רגעים באותם העוצר. תחילת שלפני האחרונות בדקות

 שעלול דבר העוצר, בשעת בחוץ להיתקע ולא ולהגיע להספיק כדי הביתה,
 של למעשיה לב שם לא איש לפיכך, במיוחד. נעים לא מעצר אחריו לגרור היה

 המשיכה לעשות, עליה שהוטל את כשסיימה עצמה, והיא ההיא, הנערה
יתרה. לב תשומת למשוך מבלי בדרכה

 דקות כעבור האדמה. אותו בלעה כאילו מהמקום נעלם "הזקן" דני גם
 המשמרות, לחילופי הראווה, חלון לקרבת הבריטים כשהגיעו בדיוק אחדות,

 ירושלים שניים. עוד קצרים זמן בהפרשי ולאחריו אוזניים, מחריש פיצוץ אירע
כבד. היה הבריטי המחיר הפיצוצים. מעוצמת נרעדה
 כשהופיעו היום, למחרת רק מעשיה תוצאות על ושמעה קראה רות

 על פרטים פרטי פרסמו העיתונים בחדשות. כך על דיווח והרדיו העיתונים,
 שכן הנושא, על איש עם לדבר היתה יכולה לא רות ההרוגים. ועל הפיצוץ,
 ידועה, אולי שראשיתה פוליטית, שיחה מכל להתרחק הקפידה עת באותה

 בהצלחה מילאה כי על מאוד, גאה היתה תוכה בתוך ישורנו. מי אחריתה אבל
עליה. שהוטל התפקיד את רבה

 של דבריהם את היטב קלטו אוזניה הרי לוויכוחים, נגררה שלא למרות
 לא רות בניהן. את המבכות האומללות", הבריטיות "האמהות על האנשים

 על החיים את להמאיס התפקיד הוטל חרות, כלוחמת עליה, שכן דמעה, הזילה
 ילדיהן את להחזיר תדרושנה שהאמהות עד בארץ, ששלט הזר השלטון
 כאשר נדדה לא ששנתן היטב ידעה כי האמהות, על צר לה היה לא הביתה.

 בתביעה נשמע לא קולן כי היהודי; לעם עוללו אשר את עוללו הגרמנים
 לא מעולם כי התופת; מן ששרדו לפליטים הארץ שערי את לפתוח למנהיגיהן

 בארץ לשלוט כדי לא לבריטניה מנדט נתן הלאומים שחבר למנהיגים הזכירו
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 והן ;ביתם את בה ולהקים למולדתם לשוב ליהודים לסייע כדי אלא ישראל,
 וצלחו הנאצי, מהגיהנום שניצלו ביהודים למוות ירו בניהן כאשר בכו לא גם
מולדתם. לחוף לרדת שניסו היה עוונם וכל שבים, הסערות את

 כי היה, דומה התצפיות. אל הרגילה, הפעילות אל שבו מבצע אותו לאחר
 שרבתה ככל להיפך, התלוננה. לא מעולם רות אבל, לתצפיות. סוף אין

 היתה לא למדינה, חייה את להקדיש החליטה כאשר אושרה. גדל כן עבודתה
 כוח שום היה שלא עמוקה, פנימית, אמת היתה זו ולחוץ. הפה מן החלטה זו

 תצפיות, ומאות עשרות אותה. מלהגשים בעדה למנוע היה שיכול שבעולם
 לא הוא אבל כמובן, שידע, מי היה נערכו. מה לשם ידעה לא אפילו לעתים
 האיסוף במודיעין, כי המטרות. היו מה הביצוע לאנשי לדווח היה אמור

 עוד פרט, עוד כולה. התמונה את דבר של בסופו יוצר הפרטים של העמלני
 כל רוכזו העין, מן נעלם כלשהו, במקום התמונה. מתבהרת והנה - מידע

 וגם מתאים - משמע תרתי הולם, שימוש בהם נעשה הזמן ובהגיע הפרטים,
"רועש"...

 ליד סלע, ממסתור הרכבת. על תצפיות לאין־ספור יצאה רות כן, כי הנה
 תפח הרישומים וצרור הרכבת, על היוקדות עיניה בלשו חיים, מקור שכונת
 נוסע מי משא; או נוסעים - סוגן מה הרכבות; עוברות שעות באילו והלך:

 בקיץ נשק. ובאיזה חמושים, הם האם - והחיילים חיילים; או אזרחים - בהן
שם. היתה רות ומתיש, כבד ובחמסין זלעפות בגשם ובחורף,

 הרי אחרות, מעבודות אותה פטר תצפית של יום כי למישהו, נדמה ואם
 את ומסרה שלה, הארוכות התצפית שעות את סיימה כאשר שכן, בידו. טעות

 בטוח שהיה בריטי, בלש אחרי לעקוב נקראה אז כי שמסרה, למי הדיווחים
 ממש רגעים באותם כי ידע ולא דווקא, שלו המומחיות היא הבילוש שתורת
 היה עשוי רב, חומר של מפרכת בהדפסה שהחל ויום אחריו. בולש מישהו

לילית. כרוזים בהפצת להימשך
 כוונו לבריטים רק לא אבל, הכרוזים. - היה הזר בשלטון מהמלחמה חלק

 ראה היישוב של המוחלט רובו והמאורגן. הממוסד ליישוב גם אלא הכרוזים,
 הטוב. במקרה שודדים ושל הרע, במקרה רוצחים של חבורה לח"י באנשי
 למצוא ניסו עמם, בני ידי על ושנואים מנוכרים מנודים, שהיו לח״י, אנשי

 הדברים המקרים ברוב למאבקם. הרקע את להם ולהסביר לבם אל מסילות
 חשו הם לח״י, ואנשי אותם. לשמוע רצו לא אפילו ערלות. אוזניים על נפלו
 היהודי הציבור את לקרב בהם, שדבק השלילי הדימוי את להפריך עז רצון

 אחרת. ולא כך פעלו ומדוע דווקא, כזו בשיטה נקטו מדוע להסביר אליהם,
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 את היהודי לציבור הסבירו הם העיר, קירות על בלילות שהודבקו בכרוזים,
 ואיימו בהם היתרו הבריטים, את הזהירו ובמקביל התוצאות, ואת המניעים
עליהם.

 "החזית" המחתרת עיתוני באמצעות גם לח״י אנשי הפיצו דברם את
 היא בה. מעורבת היתה לא שרות בנושא, הכרוכה עבודה היתה לא ו״המעש".

 והיתה המחתרת, עיתוני קיפול על ניצחה חשאי, במחסן הדבק את בישלה
 הכרוזים, ואת הדבק את להם ומוסרת הנוער, תאי על האחראים אל יוצאת
 נועדו הכרוזים כאמור, הגשם. אחר כפטריות הקירות על בוקר עם צצים שהיו

 ברובם שהסתייגו הארץ, יהודי אל בעיקר, ואולי גם, אלא לבריטים, רק לא
 לה קנתה להילחם, ומוכנים החולמים הצעירים, בקרב אבל, לח״י. מפעולות
 ולהרחיק. השורות את למלא נועדה ההסברה ופעולת רבה, אהדה המחתרת

 שכן התשתית, את ולבסס לוחמים, בנפול שנוצרו החללים את למלא
 קטן המחתרת לוחמי מספר היה דבר של ובסופו ליום, מיום רבו המשימות

 צעירים היו ממש, בדבקות, מלאכתם את עושים המדביקים בעוד וכך, יחסית.
 להשאיר נתבקשו הם למחתרת. להצטרף כיצד לדעת ומבקשים אליהם פונים

 נוספים. לוחמים הצטרפו כך המחתרת. ביזמת נוצר היה והקשר וכתובת, שם
זו. בדרך ל־לח״י התגייס שמואל הצעיר אחיה גם יונה, של להפתעתה לימים,

 ביותר והמסוכנים היעילים האמצעים אחד כי מהרה, עד הבינו הבריטים
 לפיכך, חבלה. וחומרי חם נשק מאשר פחות לא לעתים, הכרוזים. הוא נגדם

 חורמה עד רדפו הם הכרוזים. מדביקי נגד למאבק רבים כוחות הקדישו הם
 מכן ולאחר הראשיים הרחובות מן תחילה אותם לדחוק ניסו המדביקים, אחר

 אבל ניצחונות, ושם פה נחלו אולי הם והסמטאות. הצדדייים מהרחובות גם
 הנפש למסירות תודות צצים הכרוזים היו תמיד שכן בלבד, זמניים היו אלה
השליחות. חדורי המדביקים של

 .1947 מאי תש״ז, באייר בט״ז תפנית קיבלה הכרוזים הדבקת מדיניות
 אל המחתרתי(, בכינויו )חיים רובוביץ אלכסנדר הנער דרכו עשה יום באותו
 שעה באותה היו ובידו נוער, בני של תא על אחראי היה רובוביץ חבריו.

 בריטים ידי על נתפס בדרך להדבקה. שנועדו "המעש", עיתון של גיליונות
 היום, עד התגלתה לא וגופתו עקבותיו, נעלמו מאז למכוניתם. בכוח והוכנס

הקשה. האירוע לאחר שנה 50
 שלב באותו לשלוח שלא הוחלט לח"י שבמרכז לכך הביא המזעזע המקרה

 שהיו האחראים, למלאכה ייצאו ובמקומם להדבקות, נסיון חסרי צעירים
 הבוגרים של שכמם על שהוטל העומס בשנתיים־שלוש. מחניכיהם בוגרים
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 נוסף, חבר ועם אמירה עם יחד רות, יצאה הלילות ובאחד אפוא, גדל,
 חושי בה קהו לא מעולם אבל בעבר, זאת עשתה כבר פעמים מאות להדבקה.

 באיזור אור, תל קולנוע ליד בהיותם פעם, באותה אכן, והערנות. הסכנה
 הבחינה ירושלים, שבמרכז ג׳ורג׳ והמלך בן־יהודה יפו, הרחובות משולש
 צבא של תכופים סיורים היו שבו ביותר, מסוכן איזור זה היה בבלשים. אמירה

 לוותר יש שבגינה סיבה זו אין כי החליטו לח״י צעירי אבל בריטיים, ומשטרה
מדי. מסוכנת המשימה היתה יום באותו ההדבקה. על

"גויים!" לחשה: אמירה
 ופותחים הדבק, פחית את מיד שמשליכים לכך המוסכם הקוד היה וזה

 אל המשיכה ומשם הסמטה, במורד הקטנה החבורה נמלטה הפעם בריצה.
 שרדפו הבלשים קריאות את שמעו מאחוריהם יפו. שברחוב המרכזית התחנה

 עצמו את דחק הבנות עם שהיה הצעיר הנמרצות. קללותיהם ואת אחריהם,
 פניו על חלפו הבלשים נשימתו, את עצר הקירות, באחת גומחה לתוך

 בשלב להימלט. הצליח הוא ואז הבנות, שתי אחרי לרדוף המשיכו במרוצתם,
 היא הבריטים, מפני להימלט כוחותיה לה יעמדו שלא חששה כשרות מסוים,

 עד שם והמתינה המרכזית, בתחנה שחנו האוטובוסים לאחד מתחת זחלה
לרוץ. המשיכה חברתה אמירה זעם. יעבור
 בתחילה שמעה עוד היא לאוטובוס. מתחת הסתתרה עדיין ורות נקף, רב זמן

 השתרר כך אחר אבל אמירה, אחרי שרדפו הבלשים של המהירים צעדיהם את
 בזחילה יצאה היא ממחבואה. לצאת רות החליטה הזה בשלב גמור. שקט

 אז אבל ללכת, החלה בגדיה, את יישרה החונה, האוטובוס של לגחונו מתחת
 לא היא האנגלית. השפה של והלא־חביבים המוכרים צליליה לאוזניה הגיעו
 מישהו. ידי על דוברה שהשפה בעובדה לה היה די הדוברים, ומי מי ראתה
 לאוטובוס. מתחת מסתורה מקום אל בחזרה זינקה פעמיים לחשוב מבלי

 שאמירה הבינה מדבריהם אבל הם, מי ראתה לא רות התקרבו, הדוברים
נתפסה. חברתה

 הקשה. האדמה על לאוטובוס, מתחת לעשות המשיכה הלילה שארית את
 הסתובבו כבר ברחובות מתחתיו. לצאת העזה השחר, כשהפציע בבוקר, רק

 רות ואחרים. הניקיון עובדי החלב, מחלקי - המקצועיים הקום משכימי
קרבם. אל לח״י לוחמת באה כי נודע ולא ביניהם, התערבה
 את להדביק שבו הנערים עוז. ויתר שאת ביתר נמשך ההדבקה על הקרב
 אותם. לצוד ניסו והבריטים המחתרת, לפעילות כך כל חיוניות שהיו הכרזות,

 בשעת עליהם להגן כדי לנערים, מצטרפים היו יותר, מעט הבוגרים האחראים,
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 אל ופניהם הכרזה את הדביקו שהם בשעה קרבה, שהסכנה להתריע או הצורך,
 כך כדי עד הכרזות, מדביקי את ללכוד מאמציהם את הגבירו הבריטים הקיר.

 העבודה. את לבצע היה שאפשר בלילה, ולא ביום לא שעה, היתה לא שכמעט
 על שכן להיתפס, היה יותר עוד קל אבל בהמון, להיעלם היה קל ביום אמת,

 בלעדי וגם עליהם; להלשין מוכנים שהיו יהודים מפני להיזהר היה המדביקים
 והיה אזרחיים, בבגדים בקהל הסתובבו שהבריטים מאחר קשה, היה אלה
אותם. לזהות - אפשרי בלתי לא כי אם - קשה
 מן שאזרחים מאחר ונערותיה, המחתרת נערי את לזהות היה קל בלילות גם

 לבין האנגלים בין יריות לקרב ייקלעו פן לרחוב, לצאת חששו השורה
 צל, אל מצל בלילה החומקים הנוער שבני היה ברור למעשה, המחתרות.

 לשוטרים המטרה והם לח״י, אנשי הם לגדרות, ונצמדים לקירות נדבקים
 אל יצטרפו בתוכם, ורות האחראים, כי מאליו, מובן זה היה האנגלים.

 מפני יד ובתנועת בשריקה אותם יזהירו מאחור, אותם ילוו המדביקים,
להם. האורבים
 היתה לא הוכחה עוסקת. היא במה לחשוד רק יכלו כאמור, רות, של הוריה

 עם ביותר קשה ויכוח לאחר זה היה אותה. קיבלו שבו לילה לאותו עד להם
 היא הביתה. שבה לא היא אחדים שבועות שבמשך לכך שגרם אביה,

 הבגדים אפילו שיניים. מברשת היה רכושה כשכל למקום, ממקום התגלגלה
 נרגזת הבית את כשיצאה לילה, באותו לבשה שאותם אלה היו שלעורה
 אחרת. חברה אצל ופעם יעל אצל פעם טובות, חברות אצל לנה היא ונסערת.

 ברחוב פסעה כאשר הימים, באחד דבר. וחצי דבר עליה ידעו לא הוריה
 בה, הבחין לא הוא לעברה. ובא המתקרב באביה הבחינה כלשהי, למשימה

 כשהיא המדרכה, של השני לצד ועברה הכביש את במהירות חצתה והיא
 פעמים הרבה כך כל שהצליחה אחרי אותה. יגלה שלא בליבה מתפללת

גדולה... בעיה היתה לא זו הפעם הבריטים, מעיני לחמוק
 כי הבינו - מזה יותר ועוד הרמז, את קלטו מהיעדרה מאוד שסבלו ההורים

 הביתה, שתשוב רצו הם שתהא. ככל מסוכנת מדרכה, אותה להחזיר יוכלו לא
 באמצעות מסר לה להעביר ניסה אביה לידיעתה. זאת להביא דרך כל וחיפשו

 שלא רות, בדרכה. יעמוד לא כי לה הבטיח שבו חשמונאים", מ״ברית חברה
 סודה היה ואילך יום מאותו הביתה. שבה בדבריו, יעמוד אביה כי ספק לה היה
 במחתרת. חברותה דבר את מהם להסתיר נאלצה לא כבר היא להוריה. גלוי
 עליה פרושה כי יחד, גם ורשותה רשותם מכלל יצאה כי להם, הסבירה היא

שתידרש. שעה ובכל קריאה, לכל להיענות ועליה המחתרת, של רשותה
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 מוכנה היתה לא היא אבל, מנחישותה. מאוד עד סובלים שהוריה ידעה רות
 האמינה היא להוריה. שגרמה הנפש לעוגמת מודעת שהיתה למרות בה לחזור
 ובמעשיה, בה תלויים היו אחרים אנשים של שחייהם מאחר ברירה, לה שאין

הזו. הנעלה המטרה להשגת בדרך שתעמוד היא מי אז
 של תפילתם כי ידעה הפעולות, שאר ואל התצפיות אל כשיצאה ואילך, מאז
 היא ארי לוע ולאיזה הולכת, היא מה לקראת ידעו הם אותה. מלווה הוריה

ראשה. את מכניסה
 זה היה בריטי. סרג׳נט אחרי היתה שביצעה הממושכות התצפיות אחת

 בריטים בלשים נגד לפעולה המחתרת של מגירה תוכניות הכנת במסגרת
 הבלש אחרי לעקוב - היתה קיבלה שרות ההוראה במיוחד. מסוכנים

 כי לספר, ראוי ההם הימים של קטמון את ידע שלא לדור בקטמון. שהתגורר
 ובווילות עשירים, נוצרים היו שבה הבתים בעלי רוב ערבית. אז היתה השכונה

 ופקידים בולשת אנשי מאוד הרבה התגוררו שבה והמרהיבות המפוארות
 התצפיתן, בפני נוספים קשיים מציבה שכזאת ששכונה ברור בכירים. בריטים

 יצאה בשלמות. עבודתה את עשתה רות אבל קלה, אינה מלאכתו כך שגם
 נחו לא עיניהם אבל למראה, תמים רושם עוררו שניהם זוג, בן עם יחד לשטח

 לח״י, במפקדת הרוסים. במגרש עבודתו למקום עד אחריו עקבו הם לשנייה.
 אחרי לעקוב עליה להטיל החליטו פרי, נושאת רות של עבודתה כי כשראו
 רבים בפרטים הבריטים של התיקים התמלאו לאט ולאט נוספים, בריטים
 הפעולה ליעדי באשר המידע מרב את קיבלו המגירה תוכניות למעשה, ביותר.

אמיתיים. יעדים מעטים לא ובמקרים הפונטציאליים,
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ז פרק

הנפץ כד

 ממלאת שהיא כך על כשעמדו גבול, ללא מסירותה את לח״י מפקדי כשראו
 כן, כי הנה נוספים. תפקידים לה הועידו ובקפדנות, באחריות תפקידיה כל את

 הימים שברבות חת, ללא עשוי לוחם חדש, אחראי קיבלה היא מה זמן כעבור
 הפתיעה החדש ה״בוס" על ההודעה גרנק(. )יעקב הבלונדיני דב לאגדה: הפך

 לסניף להגיע לה הורה וייס( )משה יכין כאשר הימים, באחד זה היה אותה.
 אותה לימדו המחתרת חיי שכן ולמה, מה על שאלה לא יונה הציוני. הנוער
תשאל. אל לך אומרים לא שאם

 ולחדר הדלת, נפתחה לפתע בחדר. עימה המתין יכין למקום, הגיעה היא
ובלונדיני. חסון מאוד, עד קומה גבה צעיר נכנס

יכין. לה אמר שלך", האחראי "זה
 אופי את להבין כדי שלו. הקשרית לתפקיד אותה מינה הבלונדיני דב

 המחתרת חברי לרשות עמדו לא ימים באותם כי לציין, ראוי ומהותו התפקיד
 היה הטלפון ואפילו היום, כמקובל לא בוודאי מודרניים, תקשורת אמצעי
 מלהשתמש לח״י חברי נמנעו מחתרתי, עיקרון מתוך ועוד, זאת נדיר. מצרך

 ולפענוח. לקליטה ולהאזנה, לציתות חשופים טבעם שמעצם קשר, באמצעי
 היתה לח״י, למרכז העירוניים הסניפים ובין בערים, הקשר מערכת לפיכך,

 מן וההנחיות, הידיעות ובהם פתקים, של ישירה אישית העברה על מושתתת
חזרה. וממנו למקבל השולח

 למסור בשליחותו ללכת נהגה הבלונדיני, דב של הקשרית בתפקיד רות, גם
 הוריה, בבית יונה התגוררה עת באותה אליו. דואר ולקבל ממנו, מחתרתי דואר
 חדרים מיני בכל שהתגלגלו מחבריה, רבים שסבלו כפי מרעב, סבלה ולא

 לקחה לה שהיתה הזדמנות ובכל ללחם, רעבים חבריה כי ידעה היא נידחים.
 לחדרו הלכה עת השבתות, באחת גם היה כך להם. והביאה מזון דברי מהבית

ועוגות. דגים ועימה הבלונדיני, דב של
 את ידעה לא ורות - פתח הבלונדיני דב מוסכם, בסימן הדלת על דפקה היא
 הטובות מחברותיה אחת ליברמן, רבקה ישבה בחדר תדהמה. מרוב נפשה
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 שגם וכלל כלל ידעה לא רות חשמונאים". "כרית הנוער תנועת מימי כיותר
המידור. היה כך כדי עד בלח״י. רבקה
קרני!" "זוהי מופתעת: להיות רבה שהות לה נתן לא הבלונדיני דב

 משער ערבית במונית לנסוע דב לה הורה מחייבת ובלתי קצרה שיחה לאחר
חשוב. דואר למסור כדי אביב, לתל יפו

 הם - להורי ייוודע הדבר אם בשבת! נוסעת לא אני הרי "דב, נרתעה: יונה
איתך?!" מה קריעה, יקרעו

מהדברים. במיוחד התרשם לא הוא אבל
 את "גם נפש, בשוויון השיב המחתרת", בענייני בשבת נוסעת קרני "אם
לנסוע". יכולה
 חברתה רבקה, הכול, אחרי אלה. דבריו על לו להשיב מה ידעה לא רות

 נוסעת היא אם - ונפש בלב מצוות שומרת הכרה, בעלת דתית נערה הטובה,
 שבת. הדוחה נפש בפיקוח נכלל שהדבר כנראה המחתרת, למען בשבת

חירום. בשעת שבת לחלל חייבים עצמה, את ניחמה כך לעתים,
בשבת. ונסעה קמה והיא

 אמונתה אלמלא פוסקת. בלתי פרך עבודת לה זימנה דב של כקשרית עבודתה
 היתה אחת לא מעייפות. קורסת היתה מכבר זה אז כי הדרך, בצדקת השלמה

 כפי ומהירה נוחה היתה לא ההם בימים והדרך אביב, לתל בשליחותו נוסעת
 ממנו קשר להעביר כדי - !ביום פעמים שלוש לשם נסעה לעתים - כיום שהיא
 והחשאיות המידור עבורו. לתשובה במקום ולהמתין לח״י, של המרכז לחברי

 הרחובות בפינת הקיוסק לבעלת מוסרת היתה ממנו הפתק את מכסימליים. היו
 שלה שהכינוי מחתרת חברת חוה, של לאמא שייך שהיה ואלנבי, בנימין נחלת

 לקבל כדי שמה, שולמית צעירה, לקיוסק מגיעה היתה מה זמן כעבור רינה. היה
 היה ומיכאל למיכאל, שולמית נישאה מכן לאחר שנים מיכאל. עבור הקשר את

שמיר. יצחק ישראל, ממשלת ראש לימים
 שלא כדי מיכאל. של לתשובתו שעות להמתין רות נאלצה לעתים

 הסתיים אחת לא אביב. תל ברחובות הסתובבה היא ההמתנה, בזמן להשתעמם
 שבה וההתלבטות ממעל, הקופחת השמש שכן איום, ראש בכאב הזה השיטוט

 חצי - מהמחתרת אש״ל שקיבלה גרוש בחמישה לקנות מה נתונה: היתה
 לא הללו, מהפריטים שלושה, ובוודאי ביחד, שניים סיגריות. או עיתון פלאפל,

 המקרים ברוב ולכן לכך, הספיק לא שהכסף מאחר לקנות, היתה יכולה
 של אמא של בקיוסק בחינם קיבלה אגב, גזוז, סיגריות. על לבסוף החליטה
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רינה.
 המבצע היה מהם אחד ומבצעים. פעולות באינספור חלק נטלה רות כאמור,

 את העירה הקיבוצים שלחו ההם בימים האדום". "הילד היה שלו הצופן ששם
 אלה כדים שימשו המקובל השימוש לאחר וכבדים. גדולים ברזל בכדי החלב

 היו שאותו נשק, לאחסון הכלל, מן יוצא ללא היהודיות, המחתרות כל את
 על ידעו הבריטים הצורך. בשעת אותו ומוציאים ב״סליק", באדמה מטמינים

 מחלקת כך. על שהסתמכה מלכודת להם תכננו לח״י ואנשי הזה, החלב שביל
 מרעום בעל עוצמה, רב מוקש כזה. כד למלכד החליטה לח״י של הפעולות

 ברגע שיתפוצץ כך כוון המרעום באדמה. שהוטמן ריק, לכד הוכנס רגיש,
 בית מול עזובה בחורבה הממולכד הכד את הטמינו לח״י אנשי בו. שייגעו

 תפקיד ומילאה העניינים, בסוד הוכנסה רות הבוכרים. שבשכונת שפיצר ספר
 תמים" "אזרח טלפן הוטמן שהכד לאחר הפעולה. של שונים בשלבים
 מיד מבוקשים. טרוריסטים מסתובבים בחורבה כי והודיע הבריטית, לבולשת

השיחה. את ניתק הודעתו את שסיים לאחר
 רב. שלל כמוצאי הידיעה על ששו הבריטים כי העיד, בריטית מכונית טרטור

 שהוסתר הכד, את אבל לטרוריסטים, זכר כל מצאו לא במקום, חיפשו הם
 ניסו הזריזים הקצינים מבין אחדים למצוא. הצליחו העין, את שתמשוך בצורה
האדירה. בהתפוצצות חייהם את וקיפחו הבור, מן אותו למשוך

 התחלף מסוים בשלב ארבו. הסכנות התרבו, הפעולות עברו, חלפו השנים
 הוא הלא פראנק, צבי האמיתי שמו אליעזר, המחתרתי שמו יונה. על האחראי

אלו. שורות כותב
 היתה השאר בין רבים. אחראים רות החליפה במחתרת פעילותה במהלך
 חפשן שפירא כמו בירושלים, לסניף האחראים כל כמעט של האישית הקשרית

 )דוד ועמיחי חסון(, )יצחק יוסי יעקבי(, )שלמה שמעון הורביץ(, הגלילי )יוסף
 בתאי אחראית כמו נוספים, תפקידים גם לכך הוסיפה הזמן ובמשך גוטליב(,

 מודיעינית ופעילות חברים, גיוס הסברה, חומר הפצת על ומופקדת נוער
 וסיוע ביצוע בגיחות שולבה אחת לא הלח״י. של הידיעות מחלקת במסגרת
 הייתי שכמעט אני, התמניתי כאמור, מסוים, בשלב מבצעית־קרבית. לפעילות

עליה. לאחראי גילה, בן
 יציאת אחרי רק חיים. סכנות רצוף והיה במחתרת, פרח בינינו הרומן
 אז רק בצה״ל, קבע כאיש הראשונה המשכורת וקבלת הארץ מן האנגלים

 אחרי שנים וחצי ארבע הלאומי. בבית שלנו הפרטי הבית את והקמנו נישאנו
לראשינו. מעל החופה נפרשה אהבתנו על שהתוודעו
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 מתיאורו גם עולה למשל, כך, בינינו. הנרקמים הקשרים על ידעו במחתרת
 "לא מספר: הוא וכך הפעולות. אחת את - ״ייבנה״ בספרו - ״הזקן״ דני של

 הגענו לפעולה. הצעה לבדוק אותי לקח ונפתלי אחדים ימים אלא חלפו
 סמוך הצדיק, שמעון שכונת של הקיצוניים לבתיה עד ירושלים, לצפון

 לשוטרים. הספר לבית המוביל הכביש לעבר צפינו משם ג׳ראח. לשייח׳
 העולה הכביש בדרך. נוסע בריטי משטרתי רכב רואים שעה חצי בכל כמעט
 ושייח׳ הצדיק שמעון שכונת בין המפרידים השדות בתוך סלול צפונה
 לניקוז תעלה על המכסה גשרון על ועובר לשוטרים, הספר בית לבין ג׳ראח

הגשמים. מי
 אפור בצבע צבועים אחד, כל ק״ג חמישה של מוקשים שני "הזמנתי

 לקחנו ערב לעת הגיעו. המוקשים הגשרון. שבצדי השפה אבני כצבע בהיר,
 למקום והלכנו הטכנית, מהמחלקה שמואל של יצירתו פאר את עמנו

 עד חשמל חוט מתחנו הגשרון, צדי משני המטענים את הצבנו המיועד.
 הופיעה דקות עשר כחלוף והמתנו. עצים, כמה מאחורי נסתר למקום
 על לחץ מלאכתו, את היודע נפתלי, אנגלים. משטרה אנשי עמוסת משאית
 ׳פרקה׳ המשאית האוויר. חלל את הרעיד רעם וקול בזמן, החשמלי הכפתור

יהודים. לרדיפת ׳סטודנטים׳ יהיו לא כבר ונוסעיה מטענה, את
 את חצינו יצחק, ונחלת הצדיק שמעון סמטאות דרך במהירות "נסוגונו

 שם הבוכרים, לשכונת והגענו ישראל בית את עברנו הנביא, שמואל רחוב
 למחסן להעבירו כדי הנשק, את מידינו קיבלו הן ורותי. יעל לנו המתינו

 לעברן והבטתי לרגע עצרתי כשנפרדנו, הזקן. הלל של הכנסת בית גג שעל
 להיפרד ממהר הייתי לא במחתרת תפקידי אותי חייב אלמלא מוקסם.

 העלומים משנות הן מקדישות כמה עד ידעתי הללו. הנאות הצעירות משתי
 בחום גאה ולבי לעמן האהבה בלהט וחרותן חייהן את ומסכנות היקרים,

 לבין חיפהפיח רותי שבין ביודעי לי היתה מסוימת נחמה אחריהן. שבי והלך
 בישראל. משפחה להקמת שהביאו קשרים נרקמו פראנק( )צבי אליעזר הלוחם
בנותיו!" שאלו העם אשרי

 הפעולה בצוותא. השתתפנו שבהן פעולות, היו להלום. המשיכה המחתרת
 אבל יחדיו, חלק נטלנו שבה הראשונה היתה לא מירושלים היציאה כביש על

 התעוזה. ואת הסכנה את ההם, הימים אווירת את לתאר כדי בה יש בהחלט
 כי להם להראות הוחלט האנגלים, שהכריזו האינסופיים, העוצר מימי באחד

 כי כוונתם, וזוהי רצונם זהו ואם היישוב, של חייו את לשבש בכוחם יהיה לא
חסרונותיו כל שלמרות היתה, האמת הכר. לבלי ישובשו חייהם־שלהם גם אז
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(1947) (1946)
בירושלים ואני רותי

 השוממות בדרכים שנסע רכב כל גדול: יתרון גם לו היה העוצר, של הבולטים
 בפגיעה להסתכן מבלי בו לפגוע היה ואפשר אויב, רכב בוודאות היה

באזרחים.
 מירושלים, ביציאה סלע גוש בצל ישבנו עת העוצר, מלילות באחד היה כך

 היה הכביש על הבריטי. לטרפנו וארבנו אביב, לתל מהכביש גדול לא במרחק
 בהגיע חשמלי. הפעלה כבל מחובר היה שאליו כמובן, מוסווה מוקש, מונח
 - מטרה שיש לנו לאותת סמוכה, גבעה על שעמד התצפיתן, על היה רכב

 שכלי היתה, מארב אותו של הגדולה הבעיה המוקש. את להפעיל היה ועלינו
 היה הכביש בלילה. לנסוע חששו כנראה, הם, הגיעו. לא פשוט בריטייים רכב

 השלישי בערב ריק. היה הכביש לילה, ועוד לילה עבר כך לחלוטין. שומם
 יעל רות, נותרו המארב גבעת ועל הנציב, ארמון ליד מוקשים להניח נלקחתי

 עיניהם הגבעה, צלע על דרוכים ישבו השלושה שיקלו־(. )אברהם ויענקל׳ה
 הבריטית המכונית הבריטים. של לבואם בהמתנה העלטה, את לקרוע מנסות
 האדיר הרעם ההפעלה, כפתור על לחצה האצבע אותת, התצפיתן הגיעה,

 במכונית שהיו הבריטים במורד. ורץ בוואדיות ירד ההרים, פני על התגלגל
 מבט עוד שלחו ממסתורם, קמו והתצפיתן האורבים שלושת אנושות. נפגעו

 שאול, גבעת לעבר במהירות הסתלקו הכביש, על הבוערת המכונית עבר אל
 על בהרחבה דיווחו שלמחרת היום עיתוני לעברו. איש־איש נעלמו ושם

 של שידה החשד ועל הפצועים של מצבם על הבריטי, הצבא מקרב ההרוגים
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בעניין. לח״י מחתרת
 שזו אלא פעיל, חלק בה ליטול עמדה שרות נועזת, פעולה עוד והיתה

 בשלטונות מתפשרת הבלתי המלחמה במסגרת ממש. האחרון ברגע בוטלה
 לפגוע שנועדה פעולה על הוחלט בפרט, הבריטית ובבולשת בכלל הבריטים

 - C.I.D. בסי.אי.די. היהודית המחלקה קציני מבין האפשר ככל רב במספר
בירושלים. הבריטית במשטרה הבולשת מחלקת
 נאה, יהודייה צעירה הכיר לח״י, של הידיעות מחלקת מאנשי אחד אהוד,
 הבריטים. הבלשים עם להתרועע שנהגה ביופיו, מרשים היה הגולש ששיערה

 ביקש מה זמן וכעבור ידידותה את קנה וחביב, תואר יפה בחור שהיה הוא,
 אזרחיים, בבגדים להסתובב שנהגו הבולשת, קציני את לזהות לו לעזור ממנה

 התלהבות. חוסר המעטה, לשון לנקוט אם היתה, תגובתה אותם. לצלם וגם
 עליה יתנפלו שחבריו מאוד חושש הוא תסרב אם כי בצער, לה רמז אהוד

 נלחצה נרתעה, היא פעולה. תשתף לא אם המרהיב שיערה את ויגלחו
 ביותר, נכבד סכום מנדטוריות, לירות 200 לה הביא אהוד לעזור. והבטיחה

 הבלשים. ידידיהן בלוויית חברותיה כל את ולהזמין מסיבה לערוך ממנה דרש
 שאין לה, הבטיח אהוד הצפוי. מפני שחששה מאחר תוקף, בכל סירבה היא
 להיזהר יהיה שאפשר כדי לצלמם, רק אלא בבלשים, פיסית לפגוע כוונה כל

 היא מלחמה כי שאמר, מלה וחצי למלה התכוון לא הוא כמובן, מהם.
 נכנעה, היא פסיכולוגי, לחץ של קלה תוספת לאחר דבר, של בסופו מלחמה.
 גדולה, מסיבה הכינה הולדתה, יום את עמה לחגוג החבורה את הזמינה

 רוח במצב הגיעה החבורה וכל והמשקאות, הכיבוד תחת כרעו השולחנות
 בריטים לשכנע כדי גדול מאמץ להשקיע צורך היה לא הכול, אחרי מעולה.

 ורות לח״י, אנשי כך, בתוך משובח. אלכוהול מובטח שבו למקום לבוא
 הנפשעים, היהודית המחלקה בקציני לפגוע כדי הנשק את הכינו כבר בתוכם,

 בחשבון, הובא לא אחד דבר רק אבל, חושים. לאובדן עד במסיבה שהתחוללו
 שהוזמנו הג׳ז נגני כל כי התברר, הפעולה. בוטלה האחרון ברגע ממש כן, ועל

 אם גם אך היריות. בפרץ ייפגעו הם שמא חשש והיה יהודים, היו למסיבה
 מכיוון הפעולה את מלבצע להמנע עלינו היה זה, מכשול לעקוף היה אפשר

 על להתקפה ההערכות בשטחי כבר היו האצ״ל לוחמי ממש עת שבאותה
 כדי משותף לוח־זמנים לתאם היה ניתן ולא שנלר, הבריטי הצבאי המחנה
 הזו בפעם האחרת. הפעולה את ותסכל תסכן לא האחת שהפעולה למנוע
שימוש. בו שנעשה מבלי הסתר למחסני הוחזר הנשק

 לביצועה. המדוקדקות ההכנות למרות לפועל, יצאה שלא פעולה עוד והיתה
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 בארקר, הגנרל ישראל, בארץ הבריטי הצבא במפקד לפגוע בכוונה המדובר
 להפעיל היתה התוכנית האנטישמית. גישתו בגלל במיוחד לשמצה ידוע שהיה
 הסיבוב מוצא. בסיבוב אביב, תל ירושלים כביש על מכוניתו לעבר צד מוקש
 את להאט נאלצה בו שעברה מכונית וכל מאוד, ומסוכן חד היה ההם בימים

 ודני רות יצאו הפעולה הכנת לצורך תתהפך. שלא כדי למינימום עד מהירותה
 למוצא, שאול מגבעת המובילה הרומית, הדרך על מפרך רגלי במסע "הזקן"

 של חשדם אולם, ההפעלה. כבל את ולמתוח הנפץ חומר את להניח כדי
 בחקירה בוטלה. התוכנית התגלה. הדבר כי והתברר התעורר, הבריטים
הפעולה. את שסיכלה ה״הגנה" זו היתה כי החשד, הועלה זמן שלאחר
 את השיבו אלה קורסים לח״י. של לקורסים יצאה רות לפעולה פעולה ובין
 התרעננה, אוויר, לקחה היא הפעילות. של פוסק הבלתי מהמירוץ נפשה

 האישיות. ההיכרויות מעגל את הרחיבה רב, ידע רכשה אופקים, הרחיבה
 כי בראותה, גיל התמלא לבה לכך, ובנוסף המצברים. את מילאה היא באחת:

 יותר, ורחבה גדולה למערכת חברים של מאוד קטן מקומץ התפתחה המחתרת
 שמחה היא ועוד, זאת שונים. בנושאים קורסים לקיים היתה יכולה כי עד

בארץ. שונים ממקומות לקורס שהתקבצו הצעירים, גילה בני עם למפגש
 היה שעיקרו הקורס, במהלך גן. ברמת אוהד של בביתו נערך הקורסים אחד

 עם לב גלויות נפש שיחות המשתתפים ערכו האידיאולוגיה, וחידוד מוטיבציה
 רק אלא לכן, קודם אלדד את הכירה לא יונה )שייב(. אלדד ישראל ד״ר

 גב, פצוע אותו, הביאו עת הבריטים, מידי לחילוצו במבצע כתצפיתנית
 להזדהות אם התלבטה היא בירושלים. טרוי ד״ר האורתופד של למרפאתו

 הזה המקרה אבל במבצעים, השתתפות על לדווח היה נהוג לא שהרי בפניו,
 של בסופה רגילה. בלתי היתה אלדד של והאישיות דופן, יוצא היה באמת

 אוזנו. על מה דבר לוחשת כי ראו מרחוק ואנשים עמו, רות הסתודדה ההרצאה
 את בחום לחץ לעברה, חייך הוא הפתעה, של ארשת עלתה אלדד של פניו על

 בראשה הניעה רות אבל משהו, על לה מודה הוא כאילו היה נראה ידה.
התפקיד. היה זה להודות, צורך אין לא, לצד. מצד במהירות

 המחתרת. אוהדי אלה היו כאלדד. מוכרים לא אנשים עם פגישות גם והיו
 לרשותה העמידו בה, תמכו הם אבל במחתרת, חברים היו לא אלה אנשים

 גם הם הסוהר. מבית בורחים או מבוקשים הוסתרו שבהם וחדרים, מחסנים
 כמו ענייה שמחתרת תחומים אותם בכל מידע, באספקת נשק, בהעברת סייעו
 על הללו האוהדים נתפסו לו ספק, אין לנשימה. כאוויר להם זקוקה היתה לח״י

 רבה להערכה זכו הללו האוהדים ומר. רע היה גורלם אז כי הבריטים, ידי
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 ממושקף, - אחד קיוסק בעל היה למשל, דבר. לכל כלוחמים בלח״י,ונחשבו
 לקבל אליו, לבוא רות על הוטל יום שמדי - מתולתל שיערו בינונית, קומתו

 הזו, במעטפה מה ידעה לא מעולם היא ליעדה. ולהעבירה גדולה, מעטפה
 גזוז "כוס מלים. משתים־שלוש יותר הקיוסק בעל עם החליפה לא ומעולם

 מזה יותר לבריאות". "בבקשה, משיב: היה והוא לו, אומרת היתה בבקשה",
דיברו. לא

 שמסר הללו, המכתבים היו מה אז: ידעה שלא מה לה נודע רב זמן כעבור
 של המרכזי בדואר התורים אחד לו הגניב המכתבים את הקיוסק? בעל לה

 המכתבים את שיירט יכין(, )עזרא אלנקם היה התמים הדוור ירושלים.
 הבריטים. ולבלשים לפקידים להגיע נועדו ואשר ביותר, כסודיים המסווגים

 זאת גלגלה היא לרות, אותם העביר זה הקיוסק, לבעל בחשאי אותם מסר הוא
 ליעדו, שיגיע כדי לדואר, המכתב את והחזירו קראו פתחו, שם ללח״י, הלאה
ולרוחבו. לאורכו אותו חרשו כבר זרות שעיניים ידע שאיש מבלי
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ח פרק

ב״נביט" מכתב

 ירושלים" "קול הרדיו תחנת היה לח״י את מאוד שעניין אחר מוסד
 ראשון כלי הוא תקשורת אמצעי כי ידעו, בלח״י ברמאללה. )המנדאטורית(

 היתה לא לח״י במרכז ועוד. הקהל דעת על במאבק מסרים, בהעברת במעלה
 הגיעה טרם אך היתה ואולי הרדיו, תחנת לגבי קונקרטית, מסוימת, תוכנית

 של הידיעות שמחלקת מאחר אבל הפועל, אל הכוח מן אותה להוציא הזמן
 הרדיו. תחנת של המיפוי מאוד אותם עניין קדימה, במחשבה עבדה לח״י

 ו׳ מחלקה אנשי אליו. להגיע כיצד היתה היחידה השאלה נחמד, היה הרעיון
 מדרום יהודי מהנדס עבד בתחנה כי ומצאו, רחרחו הידיעות( )מחלקת
 שנמצא לאחר ואז, לח״י. מאוהדי הוא כי שטענו, כאלה אף היו אפריקה.
 רות של בדמותם נמצא הפתרון אותו. ש״יסובב" מי למצוא היה צריך המפתח,

 ואת המהנדס, של ביתו את איתרו אחדות תצפיות בלח״י. נוסף חבר ושל
 על השניים התדפקו הימים ובאחד הביתה, ממנה ושובו לעבודה צאתו שעות

 אינם ואשתו שהמהנדס היו לח״י שבידי המוקדמות הידיעות דירתו. דלת
 האחראים צרפתית. דוברת ואשתו אנגלית, דובר הוא העברית. בשפה שולטים
 החליטו דבר של בסופו בוריין. על אלו בשפות השולט מישהו חיפשו בלח״י
 חבר ועל בפיה, שגורה היתה האנגלית שהשפה רות, על המשימה את להטיל

 המהנדס בפתח עמדו הדלת נפתחה כאשר רהוטה. צרפתית דובר בלח״י, נוסף
 העדיפה קפה כוס ועל פנימה, השניים את הכניסו הם וחביב. צעיר זוג ואשתו,

 לח"י. חברי שניהם כי באנגלית, למהנדס, סיפרה היא הישירה. הגישה את רות
בשקט. להמשיך היתה יכולה הזו, הידיעה מן התמוטט לא הוא כי משראתה
אמרה. עזרתם", את צריכים "אנחנו
 וברורה. צחה בעברית המהנדס, שאל - לכם?״ לעזור יכולים אנחנו ״כיצד

מהכיסא. נפלו כמעט וידידה רות
גמורה. בהפתעה רות שאלה - עברית?!״ יודע ״אתה

 אנגלית?" לדבר צריך ישראל בארץ "יהודי המהנדס, צחק חשבת", מה "נו,
 ביקש המהנדס בעברית. אפוא, התנהל, למסלולה ששבה השיחה המשך
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שיגיש. בלח"י ממנו מצפים עזרה סוג איזה לדעת
 זה עובד, אתה שבה התחנה של למיפוי למשל, נזדקק, "אם השיבה: רות

ממך?" זאת לבקש מוגזם יהיה
 "תראה, רות: אמרה אז אבל להשיב, פיו את ופתח בהם, התבונן המהנדס

 לא אבל תודה, לך נכיר - לנו לסייע ומוכן שלנו, לפעולות אהדה חש אתה אם
 אנשים בלבד. ראשונית לבדיקה באנו אנחנו בקשר. איתך שיהיו אלה אנו

בקשר". אתך שיעמדו אלה הם מאיתנו, יותר ומבינים רציניים מאיתנו, בכירים
 ושל רות של ההתרשמות עלתה שמהם דבריו, את המהנדס אמר כך אחר
 בין הקשר נפסק הזו בנקודה הצורך. בעת לסייע יהיה מוכן האיש כי ידידה,

 אירע מה מושג לה היה ולא משימתה, את השלימה היא הזוג. בני לבין יונה
 מה את העביר האם הבכירים, לבין בינו הקשר נוצר האם מכן, לאחר

 סקרנות, גילויי מפני עצמה את סגרה רות בכלל. ממנו ביקשו האם שנתבקש,
 ודיווחה המהנדס, של ביתו את שיצאה ברגע הסתיים שתפקידה ידעה כי

עליה. לממונים
 הטבעי, הסקרנות ייצר בה פיעם לא אם משנשאלה מכן, לאחר שנים
 הייתי העניין. את להדחיק השתדלתי אבל סקרנות, עורר שזה "בוודאי :השיבה
 מחתרת. זוהי הלאה. והמשכתי אותו מילאתי תפקיד, לי היה ממושמעת. חיילת
 אפשרות דבר של פירושו לדעת חייב היית שלא מה לדעת לרצות לזה, מעבר

 הטבוע הרכילות וייצר דעת קלות מתוך המחתרת סודות ולהסגרת לפטפוט
 המשמעת הבולשת. במרתפי החקירות בשעת אסון לגרום עלולים אלה בנו.

מוצדקת". היתה פשרות, שום ללא עצמנו, על שקיבלנו
 כדי "נשלפו" הנכון שברגע המחתרת, אוהדי עם רצוף קשר על שמרה רות
 בבית לבקר עליה האחראי ידי על נשלחה הימים באחד מחסה. או מידע לספק

 פאניה בשם משותקת חולה לאתר היתה שם משימתה לדך". "משגב החולים
 ששררו הקשים התנאים ובעקבות בית״ר, בפלוגת חברה בזמנה שהיתה רסקין,

לשיתוק. שהתפתח ביותר, קשה בשיגרון לקתה בפלוגה
 נמצאה. לא פאניה אולם המחלקות, בכל חיפשה החולים, לבית הגיעה רות

 רסקין, פאניה בשם אחת שם היתה אכן כי האחיות, אחת השיבה לשאלותיה
 כתובתה את לח״י אנשי איתרו זמן־מה כעבור היתה. כלא נעלמה היא אולם

 שכונת מסמטאות באחת לביתה - הפעם שוב. אליה נשלחה ורות פאניה, של
 ולרכוש פאניה, של למחסורה לדאוג עליה הטיל רות על האחראי נחלאות.

 שהיתה פאניה, את מצאה היא לדירה רות נכנסה כאשר ותרופות. מזון עבורה
 סורגת כרים, על נסמכת במיטתה, יושבת כשהיא שלה, 30ה־ בשנות אז
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 התברר, עמה בשיחה לה. המר שהגורל יפה, אשה היתה היא רבה. במהירות
 רות, פאניה. של ולארוחותיה החדר לניקיון דאגו ובנותיה שלה הבית בעלת כי

 ליטול, עליה ציוו שהרופאים מורפיום עבורה קנתה רבות, שעות עימה שישבה
 כי רות, סיפרה מכן לאחר רבות שנים האיומים. כאביה את במשהו לשכך כדי

 פני את גם מכן ולאחר - פניה את קיבלה תמיד החולה הקשים ייסוריה למרות
 בתוכם, ורות לח״י, שצעירי כך, לידי דברים הגיעו ובשמחה. בחיוך - חבריה

 שוחחו לביתה, באו הם התאפשר, שהדבר אימת וכל בפאניה, ממש התאהבו
 והם מעט, הדברים התפתחו כך אחר ונעימות. יפות שעות בחברתה ראו עימה,
 הפך פאניה של ביתה מהן. שובם ולאחר לפעולות, צאתם לפני אליה הגיעו
שני. בית אפילו אלא מועדון, מעין רק לא להיות

 מקום שכזה, בית חסרנו כמה הבנתי שנים כעבור "רק רות: סיפרה לימים
 ׳אנחנו׳ היינו שבו מקום היה זה וחמימות. ידידות קרבה, לחוש יכולנו שבו

 היה פאניה של ביתה פנים. ולהעמיד להתחפש עלינו היה ולא האמיתיים,
 לאחר ביחד, להיות נעים כמה הרגשנו פתאום להיכנס. לאן לנו היה שבו מקום
 בלי נעורים, חברת בלי - וחציי 15 מגיל - בדידות של ארוכות שנים

 עבורנו היתה היא פאניה. לנו שהיתה טוב כמה נפש. שיחות בלי צחקוקים,
 הקשים. חיינו בגלל אשמה כלפיה לחוש צריך שלא אמא מעין מדריכה, חברה,

 שאנחנו אפילו ידענו לא וכלל הזאת, התחושה את חסרנו שנים על שנים
אותה". חסרים

 ידע לא מהם ואיש הנלהבים, הצעירים על להעיק רצתה לא מצידה, פאניה,
 השדרה, עמוד בחוליות נותחה אחדות פעמים עליה. עברו קשים ייסורים איזה

שפתיה. את חשקה תופת, כאבי סבלה
 בסריגה רבה מיומנות כאמור, לה, היתה בסריגה. פאניה עסקה לפרנסתה

 התפרנסה. זה ומכסף לויצ״ו, מכרה שסרגה הבגדים את מדהימה. במהירות
 שבאו הצעירים החברים ואת רות את שלה הסריגה באמנות "הדביקה" פאניה

רע... לא לסרוג החלו הבנים ואפילו לביתה,
 סריגה הנפש, השתפכות של למפגשים רק שימש לא פאניה של ביתה אבל,

 חפרו המחתרת אנשי לרצפה. מתחת שהוסתר נשק, מחסן גם בו היה אלא וכר,
 וכל רצפה, באריחי אותו כיסו למיטתה, מתחת פאניה, של בחדרה עמוק בור

 את הוציאו הבור, את פתחו פאניה, עם המיטה את הזיזו לנשק שנזקקו אימת
 פאניה היתה מהפעולה שבו כאשר למקומה. המיטה את והחזירו הנשק,
 ממנה מאושר היה ולא שאירע, את פרטים בפרטי לה שיספרו מהם תובעת

נפגע. לא ואיש בשלום עבר כשהכול
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 הבלונדיני. דב רות, על האחראי גם היה פאניה של לביתה שהגיעו אלה בין
 סועדת היא כי שלה, לאמא סיפרה רות תמיד. רעב היה גופו, במבנה ענק הוא,
 הכמויות עוגות. של גדולות כמויות לה מכינה היתה הצדקת ואמה חולה, אשה
 רעבונו את שהשביע הבלונדיני, דב כולם על ועלה החבורה, לכל הספיקו הללו

עוגות. בהררי
 לרוקח מסרה היא לפאניה. התרופות רכישת על ממונה היתה רות כאמור,

 בית באותו שעבדה ונערה הרוקח, לדרכה. והולכת משלמת מרופא, מרשם
 מבוקשה. את מילאו אלא פה, פצו לא אבל מוזרים, מבטים בה תקעו מרקחת,

 שלא כדי לשיחה, עמם להיכנס רצתה לא אולם הללו, למבטים לב שמה רות
 כבר היה הדבר אחדות, שנים כעבור לדעת. להם שאסור דברים חלילה ייפלטו

 מבית נערה אותה בטלביה לח״י למחנה הגיעה השחרור, מלחמת בימי
 את מהמרשמים? את זאת "היי, לעברה: ורצה רות את ראתה היא המרקחת.

 האלה המרשמים עם באת כי נרקומנית, שאת הזמן כל בך חשד הרוקח יודעת,
למשטרה..." אותך מסר כמעט הוא י למורפיום
 שלא מאחר לה, אומרת הזו הנערה מה תחילה הבינה לא שרות היא, האמת

לו. המתמכרים אנשים יש וכי סם הוא שמורפיום מושג לה היה
 שבה וכאשר ברעננה, וקשר נשק לקורס רות נשלחה אחדים חודשים כעבור

נפטרה. פאניה איוב: בשורת פניה את קיבלה לירושלים
 שמה היא כי והבינה פאניה, של הסיפור סוף את לעומק לבדוק החלה רות

 לקנות הבחורים מאחד פאניה ביקשה מותה לפני קצר זמן שכן, לחייה. קץ
 של ביתה בבית. לדבריה, שהיה, הנגע את לחסל כדי עכברים, רעל עבורה
 ידע לא הבחור אבל, עכברים. בו התרוצצו לא ומעולם נקי, כך כל היה פאניה

 קצה שפאניה בטוחה היתה רות מבוקשה. את לה והביא בדבר, חשד ולא
 מותה, ולאחר כואב, לזיכרון הפכה פאניה העכברים. רעל את ובלעה בייסוריה

 שהיה ה״סליק" את להוציא - הבית את לנקות אלא וליעל לרות נותר לא
למיטה. מתחת טמון

 הימים באחד מרתקות. פגישות אחת לא לרות סיפק האוהדים עם הקשר
 את לצבוע התנדב הספר עזה. ברחוב לדירה ספר להביא הוראה רות קיבלה

 אותה לה פתחה ולתהדמתה הדלת, על נקשה היא דהוא. מאן של שערותיו
 גורן, שלמה לרב נישאה כהן צפיה תואר. ויפת קומה גבוהת צעירה כהן, צפיה

 מוכרת דמות היתה צפיה לישראל. הראשי והרב לצה״ל הראשי הרב לימים
 כהן, ישוב שאר ואחיה "הנזיר", כהן, דוד רבי מאביה פחות לא בירושלים,

 חשמונאים", ב״ברית חבר היה כנער ישוב שאר חיפה. של הראשי רבה לימים
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 הבלונדיניות כשצמותיו הגיע לפעולות ראשו. שיער את גילח לא כאביו והוא
 קרוב הוא כמה עד לעצמה שיערה לא יונה לכובעו. מתחת ואסופות מגולגלות
 לסייע מוכנים כששניהם אחותו, בבית אותו למצוא והופתעה למחתרת,

 שיערו את לצבוע רוצים אם שהרי, ומר. רע גורלם היה נתפסו, שלו למעשה
רקק. דג שאינו להניח יש מישהו, של

 כריש היה אומנם מבוקש, כטרוריסט הבריטים ידי על שהוגדר האיש, ואכן,
 אישי במבצע ברח לכן קודם שיומיים שפילמן אנשל זה היה לווייתן. אמיתי,

 להמשיך מנת על בירושלים, הרוסים במגרש המרכזי מבית־הסוהר נועז
 כגיבור נחשב הלאומי הנוער ובעיני בלח״י, נערצת דמות היה אנשל בלחימה.

 "הנאשמים המשפט, בבית נאומו זכה רב לפרסום הזדהות. כדמות לאומי,
 הופיעו בה ואשר ידיה, במו הדפיסה שרות בחוברת שהופיע מאשימים",

 בכך והפכו לדין, הועמדו כאשר המחרת, חברי שנשאו נוספים ונאומים נאומו
הסברה. לבמת המשפט בית דוכן את

 שנינו. של המשותף העתיד לגבי ביותר משמעותית שהיתה הפעולה, והיתה
כבדה... אלה - עמדה הפעילות של במוקדה

 הזו, האלה העתיקה. בעיר יהודי לסוהר האלה את להעביר היתה המשימה
 חברי עם הכלל מן יוצא קשר אמצעי היתה העם, ובלשון בערבית "נבוט"

 יהודי, סוהר איתרו לח״י של המודיעין אנשי הסוהר. בבית כלואים שהיו לח״י
 הדרושה. במידה לנו לסייע מוכן שהיה בירושלים, הסוהר בית במשטרת נוטר

 שאר של זה כמו שלו, המסחרי" ו״הסמל העתיקה, בעיר התגורר הסוהר
 "נבוטים" יצרו לח״י אנשי מידו. מש שלא הגדול ה״נבוט" היה הסוהרים,

 הוכנסו ולתוכם חלולים, היו הללו המקוריים, מן שבהבדל אלא דומים,
 של לידיו המחתרתי ה״נבוט" הועבר וכך והוראות. דיווחים ובהם מכתבים
 שלף פקק, מתחתיתו חלץ מסוים בשלב הסוהר, לבית עימו בא הוא השוטר,

 אליו. אותו העביר כושר ובשעת לח"י, של האסירים לאחד שנועד מכתב משם
 ה״נבוט" עם הביתה שב הסוהר משלו, מכתב לסוהר האסיר העביר זמן כעבור

הדואר. פעל וכך שלו,
 לכן, קודם רב זמן עוד המשותפת מהפעילות זו את זה הכרנו ואני רות אכן,

 היה שכנראה משהו, בלבותינו ניצת העתיקה, לעיר בהליכה שהפעם, אלא
 ראשינו מעל החופה נפרשה ולימים בשקט, לובה הזה הניצוץ רב. זמן חבוי

בישראל. נאמן בית והקמנו
ויותר. שנה 50 שנמשך אהבה, בסיפור הראשון הפרק נכתב במחתרת, כך,
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"י בלח בשירות ישראל מדינת הכרת

(1989) בלונדון הבריטי הפרלמנט בתי רקע על יונה

 בשלהי מהלכיה. את שהזינו מצב בהערכות לוותה הבריטי הזר בשלטון המחתרת מלחמת
 — השוקעת ״האימפריה הכותרת את הנושא גיאופוליטי ניתוח הלח״י ע״י פורסם 1946

 יהודה בארץ מהמחתרת עלתה יונה ואכן (.249־256 ב׳ כרך לח״י, )כתבי העולה״ יהודה
ששקעה. האימפריה בירת לונדון לתוככי
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א פרק

וגעגועים כמיהה

 יונה הזמן: לוח מפלאי אחד זהו גם
 זאת ובכל שנה, באותה נולדנו ואני

 הכיצד? בשנה. ממנה מבוגר הייתי
 העברי התאריך לפי פשוטה: התשובה

 לפי תרפ״ח; שנה, באותה נולדנו
 כ״ח ביום כשנולדתי הלועזי, התאריך

 בכיפה שלטה עדיין (,23.11) חשוון
 ל־ מקומה את שפינתה ,1927 שנת

 רק יונה( של הולדתה )שנת 1928
העולם... לאוויר שהגחתי לאחר חודש

 בפדיון כבר נקבע גורלי כי נראה,
 הבלתי הציוני בלהטו אבי, שכן הבן.

 באותה ועדה עם קבל הכריז מתפשר,
 הרב ובנוכחות חגיגית, הזדמנות

 הילד את מקדיש "אני פישמן־מימון:
 סבי, בבית שנתי, לוח־קיר מתוך יומי, דףישראל". לצבא הזה

 צבי", נכדי "נולד באידיש: רשם הוא עליו
 התנהל השנה" "לוח בהם ימים אלה היו

 לעומת ליום, מיום של בקצב ונחת בשובה
 זמן ביחידות לפנינו פרוס שהלוח אלה ימינו
שבוע/חודש. של

 "צבא המלים צמד שנה באותה
 וחלום. כמיהה אלא היה לא ישראל"

 שכן, ניבא. מה ידע ולא ניבא אבא
 15 מגיל (,1948-1943) שנים חמש
 היא הלא ישראל, בצבא הייתי וחצי,

שנה. 18 עוד קבע שרות שרתי לישראל הגנה ובצבא לח״י, מחתרת
 בכמיהה החל בעצם שהכול מגלה אני לאחור, מבט מפנה כשאני היום,

 בשם קטן בכפר עצים סוחר היה אבי, של אבא סבי, ישראל. לארץ ובגעגועים
 תורה ויקנו בישיבות ילמדו בניו שכל שדאג מפרך, עמל איש בליטא. וישיי
בישיבת ללמוד נשלח ,1899ב־ שנולד פראנק, חיים מבניו, אחד ודעת.
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ומסרים. ערכים רווי היה תמים צילום גם עת באותה .3 בגיל אני

 שבה להמבורג משם נדד ופוסקים, בש״ס כרסו את מילא הוא סלובודקה.
 הוריו כאשר הקהילה. של רבה קרליבך, הרב שארגן חוג בפני שיעור העביר

 פראנק חיים להם שיגר פרנסה, לקשיי נקלעו בליטא, שנותרו מאחיו, ואחדים
כלכלית. מבחינה להתייצב להם שסייעו כספים

 ישראל, לארץ להגיע ויחידי: אחד היה החלום - המבורג סלובודקה, ליטא,
 בבית ובנעוריו בילדותו פראנק חיים ספג הזה החלום את אבות. חמדת ארץ

 ידע הוא מנוח. לו נתן לא והוא נדודיו, בארצות התהלך הזה החלום עם אביו,
 כל הר, וכל מקום כל הכיר הוא המקורות, פי על ישראל, ארץ מפת את פה על
 היה לבו אבל, לשם. הגיע טרם שהוא היתה, היחידה הבעיה גבעה. וכל גיא

החלום. הגשמת לבין בינו יפריד לא דבר יגיע. הוא בעז״ה כי ובטוח, סמוך
 ושהותו לימודיו במהלך בהמבורג. ורוח חומר נדבכי הוסיף הוא ובינתיים,

 לא כי החליט הוא אבל רבות, שידוכין הצעות המוצלח לבחור הוצעו שם,
 אידיאולוגיה ידי על מונע ואכן, ישראל. לארץ יגיע אשר עד ביתו את יקים
 ועלה הקטן צרורו את ארז ,24 בן והוא ,1923ב־ בהחלטתו. עמד הוא עזה,

 לו שסייע מסמך, בהם היה תחוב אבל מועטים, היו חפציו ישראל. לארץ
 שבו קרליבך, מהרב חם המלצה מכתב זה היה ובהמשכה. בארץ דרכו בתחילת

 ישראל, לארץ הראשי לרב נועד המכתב כמלמד. הצעיר של מעלותיו על העיד
 שוחח קוק הרב אותו, לו מסר פראנק חיים זצ״ל. קוק הכהן יצחק אברהם הרב
 בכפר מורה של זמנית במשרה זכה והוא רב זמן עבר ולא טיבו על עמד עמו,

ירושלים. בואכה אוריה
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 היה, זה ישראל. ארץ ברחבי שלו הגדול המסע החל הזו, בתקופה ואז,
 משעוליה בכל שוטט ולרוחבה, לאורכה הארץ את חרש הוא חייו. מסע בעצם,
 הכיר. שלא נקיק או סלע ערוץ, יישוב, היה לא ובלילה. ביום ובגשם, בשרב

 הלך הוא לשאתו. רגליו יכלו עוד כל שנים, עשרות נמשכו הללו המסעות
 הלך מזה יותר אבל שונים, במקומות ללמד המשיך הוא וקלט. ראה והלך,
 בארץ", והתהלך "קום לאברהם שניתן הציווי את עצמו על קיבל הוא בארץ.
 כמעט היתה זו מצווה, היתה זו משימה, היתה זו אישית. אליו כוון כאילו

אובססיה.
 אולי יודע, מי עקרון. היא בתיה מזכרת אל רגליו הוליכוהו הימים באחד

 בקעה ראה אשר "מי הורביץ: העיתונאי בשעתו שכתב דברים בזכרונו הדהדו
 רעננים עצים בחומת ומוקפת גדותיה כל על בירק העטופה ידיים, רחבת

 המחזה על יתענג אשר ומי והדר; הוד לה ולשוות לשמרה השתולים
 וברכה תורה עבר, כל אל השיבולים ותתגודדנה רוח בנשוב :בקודש הנאדרי
 להבין לב לו זאת, כל שראה מי עליהן. חיים שפעת המשפיעים ולכל להטבע

 שלוש מהלך עקרון, המושבה לפנינו תשווה עת ערכו וחין המראה יקרת
 וישרות רחבות מסילות שתי המהוללה. יבנה מעיר אחת ושעה מיפו שעות

 חרוצים העובדים. כרוח אין למזרחה. ואחת לדרומה אחת ממנה, יוצאות
 רוב במלוא מרחף חיים רוח צח, ורוח עבריה. מכל קקטוס פרחי ונטעו הם,

המושבה".
 אל הוליכוהו רגליו כי ידע, ולא המקום. את לראות החליט פראנק חיים
 על באקראי שדפק עד בעקרון, שוטט הוא הגדול. בחופש זה היה לבו. בחירת

 סלוצקי, משפחת של ביתה היה זה מים. כוס לבקש כדי הבתים, אחד של דלתו
 את הוותיקות. מבין היתה אבל המייסדות, המשפחות עם נמנו לא שאומנם

 ברק כמעין חלף בדלת, הזר שנראה ברגע הבנות. אחת חיה, פתחה הדלת
 לבבות נשבו כבר פיו את הצעיר פצה בטרם ועוד לעיניו, עיניה בין מחשמל

 יותר דיברו היוקדות העיניים פנימה, הוזמן הצעיר גדולה. לאהבה שניהם
 ממבט אהבה ביותר, המרגשים ברומנים שמסופר כמו זאת, והיתה מכול,

 בחופש כאמור, היתה, ביניהם ההיכרות רב. זמן המתינו לא הם ממש. ראשון.
בסוכות. כבר ראשם מעל נפרשה החופה - הגדול
 אביה, שבפולין. נובוגרודוק ילידת היא, חיל. אשת של טיפוס היתה חיה

 1923ב־ ולשמרה. לעבדה לארץ לעלות רצה הוא איכר. היה סלוצקי, נטע יוסף
 המשיכו כך ואחר עדשים, בתל מזלם את תחילה ניסו לארץ. המשפחה הגיעה

פראנק. חיים אבי, אותה פגש ושם מושבם, את קבעו שם לעקרון,
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 לתיאור אחדות מלים אקדיש הורי, של המשותפת דרכם את שאתאר לפני
היומיומית. כשפתנו עקרון היא בתיה, במזכרת וסבתא סבא בית

 גבול שעל בקניגסברג חקלאיים משקים חכר ואף בפולין עוד איכר היה סבא
 היה שלימים רחמילביץ, הסטודנט היה החרוצים פועליו בין פולין־גרמניה.

בירושלים. "הדסה" החולים בית מקימי עם ונמנה לרפואה לפרופסור
 גאוותנו מקור וירקות. ביצים עופות, של אסם לנו שימשה עקרון בילדותנו,

 שימשה עקרון ככפרות. לנו ששימשו הצחורים והתרנגולים התרנגולות על היה
 חג חופשה, - לנו שנקרתה הזדמנות בכל ולחופשה. לבילוי שני בית לנו

 הזבל מניחוח להתבסם וסבתא, סבא לבית לעקרון, נוסעים היינו - ומועד
 דווקא, סבתא של ממלכתה ושהיתה בה, להתפאר נהג שסבא הגדולה, ברפת

 שמאחורי בשדה הארוכים התלמים מתוך הבשלים האדמה תפוחי את ולחשוף
 ואיסוף דורה, בגרגרי התרנגולות בהאכלת לנו היה מיוחד שעשוע הרפת.

 שבוצעה הפרות חליבת ולמראה חמות, כשעודן הטלתן, לאחר מיד הביצים
סבתא. ידי על חרוצים ביד ובלעדית, ידנית,

 בתוקף סלוצקי. למשפחת הראשון הנכד אני, זכיתי יתר ולפינוק מיוחד ליחס
 החלב את בה ולהוביל לפרדה הרתומה בעגלה לנהוג לי הותר זו עובדה

 למאכל התלתן להעמסת לשדה ומשם המושבה, שבמרכז למחלבה מהרפת
הדשנות. הפרות

 עבר לעקרון אביב מתל התנועה ציר בטוחות. היו תמיד לא לעקרון הדרכים
 קריית )כיום עקיר הערבי והכפר ציונה נס דגן, בית באיזור ערביים ריכוזים דרך

המושבה. של שבמבואותיה עקרון(,
 יהודים 630 נהרגו שבהם ,1939-1936 בשנים הדמים מאורעות בתקופת
 זאת למרות פיזי. בסיכון כרוכה לעקרון הנסיעה היתה נפצעו, וכאלפיים

 "דרום חברת ידי על שהופעל באוטובוס נסענו כשלהגנתנו בביקורינו, התמדנו
ברשתות. "ממוגן" כשהוא יהודה",

 רחובות עם המסחריים וקשריו עיסוקיו את המשיך סבא פרעות ימי באותם
 על לעייפה העמוסה החקלאית תוצרתו עם לצאת בשבוע פעמיים ונהג השכנה,

 שעה לא הוא העיתים מצוקות למרות "תקווה". לפרדה הרתומה עגלתו גבי
 הכפר דרך במעבר הכרוכים לסיכונים מלהיחשף אותו להניא שביקשו לעצות
 ושלא שהכירוהו, הכפר בתושבי בטח הוא ובתמימותו ביושרו עקיר. הערבי

 עליו, הגנה לא זכותו אולם, פרנסתם. ולמקור לחמם למטה היה הוא אחת
 את שריסקו דומדום, כדורי לעברו ירה ערבי צלף בוגדנית מנטליות ומתוך
רחובות. לכיוון עגלתו עם יחידי לאיטו התנהל כאשר השמאלית, זרועו
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 ידו את קטע מרכוס ופרוס׳ אביב, בתל ל״הדסה" הובהל דרך לא בדרך
חייו. את והציל לכתף, עד השמאלית

 ימים אותם על לו גמל רחמילביץ ד״ר למשכב. סבא נפל ימיו בערוב
 בימי זה היה בירושלים. "הדסה" החולים לבית אליו אותו והזמין בקניגסברג,

 אצל לבקר כשבאתי הנביאים. ברחוב אז שכן החולים ובית הקוממיות, מלחמת
 "טרי" מגויס אז הייתי דווי. ערש על שכב הוא עבורו, דם לתרום כדי סבא,

 במדי מיטתו ליד ניצבתי כאשר כבדות. מרגמות סמלי בקורס חניך בצה״ל,
 צביי׳לה, "הוי, אלי: ופנה בבכי פרץ הוא הקורס, חניך בכותפות מעוטר צה״ל,
 בין ואם כנשר תגביה "אם לו: השבתי אינסטינקטיבית, ואני, פסוקך". לי פסוק

ד׳(. פסוק )עובדיה, ה׳" נאם אורידך משם קנך שים כוכבים
 ישראל, בקהילות מקובלת היתה פסוקך" לי "פסוק שהפנייה לציין, ראוי

 להגיב שנדרשו הלימודים, ספסל חובשי ה״חדר", לילדי בעיקר והופנתה
 הישגיהם אחרי מעקב מעין היה זו בפנייה מתלמודם. ולצטט למשפט מיידית

 גם ואולי הבאה, הפנייה לקראת הלימוד ולהמשך לשינון ודרבון הלימודיים,
 היה פסוקך" לי "פסוק בעקרון, ביקור בכל אכן, משמים. ל״בת־קול" רמזים

מהווייתנו. נפרד בלתי חלק

 הספר בבית כמורה עבודה אבי קיבל המשותפת דרכם תחילת עם
 היתה לא שעוד הגדולה, בעיר ביתם את קבעו והשניים אביב, בתל "תחכמוני"

 שבזי, לרחוב עברו מכן ולאחר הירקון ברחוב התגוררו תחילה גדולה. כך כל
 שורות כותב צבי, אני, נולדתי ראשון צדק. נוה שכונת ליד ת״א־יפו, גבול על

 אבי זכה 4 לגיל כשהגעתי אברהם. ואחי שושנה, אחותי נולדה ואחרי אלו,
 כסף ההם. בימים ביותר נכבד סכום לירות, 500 בסך אשראי בבנק בהלוואה

 ברחוב וחצר, אחת קומה חדרים, שלושה בן בית לקנות להורי איפשר זה
 עת באותה "הבימה". בית כיום נמצא שבו באיזור שפאק, שבשכונת כרמיה

אופק. עד מאופק וחולות - בתים מעט שם היו
 מחנך היה שאבא ואף בית, עקרת היתה חיה אמי כמחנך, עבד אבי

 ספר בית אמא. על הוטל הפרטיים הילדים חינוך כן כי הנה במקצועו,
 כמעט ההם בימים היה אבי, לימד שבו לילינבלום, ברחוב ששכן תחכמוני,

 גדול שבה שפאק, משכונת מרוחק היה הוא באיזור. היחידי הדתי הספר בית
 להקמתו הניעה הזו והמציאות והמסורתיים, הדתיים התושבים של מספרם היה
 מכן, ולאחר תחכמוני, של סניף זה היה ,1926ב־ תחילה, "בילו". ספר בית של
 ספר בית של הוותיקים המורים חבר עם נמנה אבי עצמאי. ספר בית ,1932מ־

"בילו".
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 העוזרת ידה על שעזרה מלכה, בגן החינוכית דרכי את התחלתי עצמי אני
 שכן הספר בית "בילו". ספר בית לי המתין ולאחריו - ילדים גן יוכבד. לגננת,

 למבנה עבר מכן לאחר וחשמונאים, בילו הרחובות בפינת בצריפים, עדיין אז
רוטשילד. בשדרות הקבע לבניין ומשם לונץ, פינת בילו ברחוב

 שלי המחנך לפידות, א׳, בכיתה למורה פרט שלי? והמחנך המורה היה מי
 ולהתעמלות. לאנגלית פרט המקצועות, כל את לימד הוא אבי. היה ו׳ כיתה עד

 הוא אומנם, בנו. של והמחנך המורה הוא שאבא רגיל לא קצת מצב זהו אכן,
 הוא למעשה, ציונים. על מאוד הקפיד אבל להורים, פתק עם אותי שלח לא

 לבין בינינו מרחק היה בבית הספר. בית אל הבית מן ודמותו אופיו את הביא
 שום היתה ולא בחינוכנו. הדומיננטית הדמות היתה אמא "דיסטנס". היה אבא,
 בהתנהגותו שונה יהיה הוא הספר שבבית אבי, של בעיניו לא ובוודאי סיבה,
בבית. מאשר
 האכפתיות היה שבהם הבולטים אחד אבל ייחודיים, אופי קווי הרבה לו היו
 והציבור. החברה בחיי לו נראו שלא דברים על להבליג מוכן היה לא הוא שלו.
 הוא נימק. ואף שלו, מלה כל מאחורי עמד הוא ביקורת, מתח הוא העיר, הוא
 על או שבת חילולי על ולהתריע הכנסת בבית הדוכן על לעלות היסס לא

 לאומי היה הוא בארץ. היישוב לאופי המתאימה האווירה את הנוגדים מעשים
 פורמאלי. גוף בשום חבר היה שלא אף הרביזיוניסטים, אוהדי עם נמנה מאוד,
 מיוחדת. לחוויה זכו רבות פעמים כי סיפרו, "בילו" ספר בבית ותיקים מורים

 המתונים. שלום" "ברית אנשי עם שנמנה אבי־שאול, המשורר לימד ב״בילו"
 מפראנק המורכב הזה, הצמד כי ידוע, היה הספר בית של המורים בחדר

 הרעמים השניים, בין ניטשו הוויכוחים וכאשר ומים. אש הוא ומאבי־שאול,
 המשתוללת עזה סופה על מכל יותר העידו המורים מחדר שפרצו והברקים

החמים... הקיץ ימי אלה היו אם אף עוז, בכל ומכה במקום
 )עם בארט כובעי מתנוססים ראשיהם כשעל בכיתה לפניו ישבו התלמידים

 אגב, הללו, הכובעים קשב. ברוב לו והאזינו שבטבורו(, המפורסם הצ׳ופצ׳יק
 היחידה הבעיה ימים. באותם "בילו" ספר בית תלמידי של המסחרי הסמל היו

 שבכיתות הרי הראש, כל את הכובע כיסה הנמוכות שבכיתות שבעוד היתה,
 בסיום רבים תלמידים ואצל הפדחת, על מונח היה כבר הוא הגבוהות

 התלמידים אוכלוסיית את המאפיין אכן, הראש. מן נשר בכלל הוא הלימודים
 ישבו כיתה, ובאותה אחת, גג קורת תחת ההומוגניות. חוסר היה עת באותה

 מבתים תלמידים ותו, תג כל על הקפידו שבהם דתיים מבתים תלמידים
ועיקר. כלל דתיים שאינם מבתים ותלמידים מסורתיים,
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 גם אלא ובמולדת, בחשבון בתורה, רק לא השכלה רכשתי כמורה, מאבא,
 לקריאה תלמידים להכין - שלו העיסוקים אחד זה היה המקרא. בטעמי
 מאליהם, כמעט בבית התנגנו המקרא טעמי מצווה. לבר הגיעם לעת בתורה,

 "בילו" ספר בית של במניין בכלל, .11 בגיל כבר בהם לקרוא ידעתי ואני
 כדי זאת, בהפטרה. יקראו כבר למצוות הגיעו טרם שעוד שתלמידים הנהיגו

בכך. להרגילם
 עליתי האחרונות. בשנים כמקובל "רועש", אירוע היתה לא שלי המצווה בר

 קטע האחרון, הקטע את כלומר הפרשה, של ה״מפטיר" את קראתי לתורה,
 אין לכול כידוע בתורה שהרי על־פה, הטעמים את שלמדתי לאחר וזאת קצר,

 חודש, ראש ערב זה שהיה מכיוון ההפטרה. את קראתי ולסיום טעמים,
 קריאת בין בהמשך, חודש". מחר יהונתן, לו "ויאמר היתה שלי ההפטרה

 של אביו ב״הבוקר", עיתונאי לימים אדלשטיין, מר לדוכן עלה למוסף, התורה
 הוענק כנהוג, דבריו, בסיום האירוע. לרגל ברכה דרשת ונשא אשד, חגי חברי

 מכן, לאחר המורים. כל של חתימותיהם עם תורה, חומשי חמישה - שי לי
 עם ואולי המצומצם, המשפחה בחוג המצווה סעודת את ערכנו הבית, בחצר

אורחים. שניים־שלושה
 שבו בחיי, מפנה של יום שזהו כך על כמובן, דיברתי, המצווה בר בדרשת

 אחריות חוסר של תקופה והשעשועים, המשחקים הילדות, מתקופת עובר אני
 לשמרם ומצוות, תורה על מצווה ולהיותי אחריות, רבת לתקופה - למעשי

 ישמשו מפיהם, למדתי אשר וכל הורי, של חינוכם "כל כי הדגשתי, ולקיימם.
 למעני לעשות אני עתיד אשר מעשי ואכוון אלך פיהם על אשר דרך, מורי לי

 קבל הכרזתי דברי בסיום הקדושה". מולדתנו בהקמת ישראל בית כל ולמען
 כי הזה, הנכבד הקהל לכל נא נגדה ונשבע חגיגית, אני "מצהיר :ועדה עם

 ולהבא מהיום עצמי על מקבל והריני שאיפתי, ושאיפתכם רצוני, רצונכם
 לתשואות זכו דברי ומולדתי". עמי לרשות וכשרונותי כוחותי את להעמיד

 ביטוי לידי יבואו הדברים כמה עד ידע לא כמובן, אני כולל איש, אבל חן, חן
מהירות. ובאיזו בשטח,
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ב פרק

בארץ והתהלך קום

 היו ונעורינו ילדותנו על חותמם את במיוחד שהטביעו הדברים אחד כאמור,
 שבהם יומיים או חופש, ימי כמה לו כשהיו הארץ. ברחבי אבא של הטיולים

 מהבית, קילומטרים עשרות של במרחק אותו למצוא היה אפשר - לימד לא
 מטפס בו, היה לא שעוד קיבוץ רואה חדשה, במושבה מבקר והוא בידו, מקלו

 - היתה שלו התוכנית מראש. קבועה תוכנית לו היתה לא בוואדי. יורד הר, על
 היה הוא למשל, הגדול, בחופש - התארכו הללו כשהטיולים ישראל. ארץ

 תיאורים ובהם מהדרך, מכתבים ממנו מקבלים היינו - ארוכים לשבועות נעלם
שראה. ומה שעשה מה של

 ה׳קרק, ׳77^ 77"כ השחר: מאיילת שנשלח במכתב סיפר הוא למשל, כך,
 ר/</ה /,7כדדכ׳ ׳jk (j(j/6n pof/of p/f6 /ה׳קר׳ג/, כ׳כ׳מ77ז7 /׳/ד׳ מ׳קק,

jk folk .ffo/ ffo PnB6n kf .0010 8N/e/16 כ</׳£ר ׳ ko /f ,fo/k /) - 
00/f כד׳/. 77כד/ jk 80/j׳ n1׳ kN״ipof k/oj pen/ ,of/pnf 1n60 pf 

^08 f,׳ !lyno pof 130k 1k60 f8 .po6o p/06j p600 ׳'op,:
 יהודי בראותם הקיבוץ, חברי אולם גלעדי, בכפר להתארח ציפה הוא אכן,
 עד - לגדר מחוץ נותר והוא לתחומם, להיכנס לו התירו לא מגבעת, חבוש
שבת. מוצאי

p/8e eno ׳ink ׳pSpi 0p8 ,p׳1p׳0 ׳p׳jo, 0״ מהדרך: אחר ומכתב
fo 00׳ ooo p8 kf/ .fkjo'f 0’jpN fpo71 ,6׳(1fo kfk ,of’fm on8 ׳) 

P/1/pJO ^1/<0 1p/'O p’O/Op P/N/pNO ,P/SOflO f8 'P33P ,P'lOO 
"0/6 600/,f"8 'J’k p'OJ 068n/ .f8pN0 kfoj ON/ p/pNO 100J ON .p 

7$/ fp kfk־y ׳כ/ד כ׳3כ^/ oko8 ׳foo (ififl 006f61׳(jo/ p׳p כדרך kf 
 oojipl Ofiki 10IDN ,l.׳p/13l pf/80 f8 no/6 .001(1 7)’n38 oepoo דרך,

n jnn epok p׳fo,׳ nfop6 p6po fe //6f foo׳ f׳ okoo po6o pk 
kek18 1׳fo jp/k.״ ׳0 ׳k3nk 0/8 poeo pp pp .סססך jk okpN< 1כס 
N38f׳ pk ר^ך f8,׳ on kfk///סך סך ׳!06 ׳/ n81pp׳ f8,׳ op100׳ jf o 

f8 ppo/j pn/81p,׳ !piok 16ko •jk׳ piok.׳ ink ,p80׳ opo,׳ jfk 

78



7oo ,frnpof׳neo po703״ pn/7k folk ,Gin n/jk .p'nIpno o״enk/ p-(< 
po:׳oie׳pnpo f'f^o// 1 /הד׳ סדר□׳
 fojpN •f3k floo •03 po׳Gf •pi ,10 .076 pi ׳!,eoi "דק :דרך ציוני ועוד

ion •pf, 7 רוןNlk fl'Go p3ifl p'jolpo, •00) כ poef iepl kG1׳kfl p 
k!7 .oop/of/ 007/kf 17/<0 •jp fi /N^f /n^n -)/•of pk3f׳•eSN euN p 

j oeiN 7/61 .p'kfp׳o׳po /// •jk GGttN 6/oeo fo ■p3׳lo׳oolG •pepo ,p 
oon •o .•030 fp •pik pikeij •fp! 7ll<N101׳, pfo p/no .fpo •f/’G p 

k7’//k fe onioi .epjoi f/p pkooof o!G ’63n</ ׳ 7ד׳</ר•pf .fk7e 
G0 p/oek •p'jolp׳jj'k .•03 p7• 0׳/o/e pl• pof i/opf f: 7 כ׳i/7 ״kej 

rp/ebf on 0070 •f
 גם במשעוליה והטיול ישראל ארץ אהבת אותו הביאה מכן לאחר שנים

 בצה״ל, אז שירתה אחותי שושנה .1949ב־ היה הדבר דופן. יוצאי למצבים
 מפקד ידי על נשאלה ובה טלפון, שיחת קיבלה הלילות באחד צריפין. במחנה

פראנק. חיים בשם אדם מכירה היא אם קסטינה בסיס
שלי!" אבא זה בוודאי, "כן, מיד: השיבה היא
הבסיס. מפקד לה אמר אותו", לקחת בואי "אז

 שושנה. נבהלה - איתו?" קורה מה עושה? הוא מה אותו? לקחת ״מאיפה
 באיזור משוטט נמצא הוא וכי לאביה, שלום כי לה השיב הבסיס מפקד
 החשד את יותר עוד שעורר מה כבד. חשד שעורר דבר תעודות, ללא קסטינה,

 בארץ". לטייל אוהב אני כי סתם, פה מסתובב "אני שם: למעשיו הסברו היה
 אבל האיש, של דעתו נשתבשה שמא תחילה סברו אותו שעצרו החיילים

 שדבריו לחלוטין, שפוי אדם עם עניין להם יש כי הבינו קצרה שיחה לאחר
 לאחר שכן מדי, מהר לצערם, הסתיימה, עימו הפגישה אותם. ריתקו וסיפוריו

הביתה. נסע ומשם גדרה, למשטרת הועבר הוא אחותי עם הקשר שנוצר
 צבי שלנו, דוד בן של סיפורו את לשמוע היה פלא לא הזה הסיפור לאחר
 בעמדו הימים, באחד סדום. שליד כורנוב בבסיס בתותחנים, ששירת ציטרין,

 מן מולו, מאמין: כלא בתמהון, עיניו שפשף הוא הבסיס, בשער בשמירה
פראנק... חיים הדוד בשלווה פסע המלוהט, והאוויר האבק

 החמישים בשנות עבד אברהם אברהם. אחי, עם והפעם אבי, על סיפור ועוד
 את ניצל ואבא משלו, רכב לו היה לפידות. הנפט בחברת בכיר בתפקיד

 להגיע כדי ולדרומה, הארץ לצפון בנסיעותיו טרמפ איתו לתפוס ההזדמנות
 ביקש הוא בנגב, השום־מקום באמצע אחת, לא היה. לא עוד שבהם למקומות
 היה, זה ללכת. החל ומזון, מים ללא מפות, ובלי המכונית, את לעצור מאברהם
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 אותו ליוו הטובים שהמלאכים היא עובדה אבל אחריות, חסר מעשה כמובן,
בחוויות. מאוד עד ועשיר - ושלם בריא הביתה לשוב לו וסייעו תמיד,
 ביוני מכן, לאחר שנים עשרות כן, כי הנה צבר. הסוג מן חוויות רק לא
 שבו בשעתו, האצ״ל מראשי לבני, איתן הכנסת מחבר מכתב אבי קיבל ,1979
 "עתה, השאר: בין כתב, וכך הורי. של מיוחדת פעילות לעבר אור אלומת שלח

 ולהרהר קצת לשבת ואפשר היומיומיים, מהעיסוקים לנו רווח כשקצת
 בית אביב. בתל 6 כרמיה ברחוב הקטן הבית בזכרוננו עלה שעברו, בימים
 גג, קורת והן חמימות בו למצוא הן האצ״ל, מחברי להרבה שני בית שהיה

 אחד הייתי אני גם ההם. הקשים בימים נפש משיב אחר ומשהו תה כוס הן
 מצאו שבו האחורי, לחדר החצר דרך לפעם פעם מדי ש׳התגנבו׳ מאלה
 מלא מאוחר טוב יותר אבל מאז, רבות שנים חלפו אומנם, חבריי. מקלט
 עבור תודה והכרת הוקרה הערכה, רחשי כולם בשם מביע והנני כלום,

רעיונכם". גם שהיה ולרעיוננו, אלינו ויחסכם ההם, הימים
 הספר בית חיי אומנם, הלאומית. הגישה ערכי את היטב ספגתי בבית אכן,
 להם שאגניב שווא תקוות בי תלו אף רבים ותלמידים יישותי, כל את מילאו

 את כמובן, הצפויות. הבחינות לקראת אבא שחיבר השאלות את מהבית
 קיבלו. גם קיבלו הם בבתיהם אבא של ביקורים אבל קיבלו, לא הם הבחינות

 את יכיר אם כי ידע, הוא התלמידים. בבתי לבקר נהג אחר, מזן מורה אבא,
 לביקורים אליו התלוויתי אחת לא ולחנכו. להבינו ייטיב התלמיד של ביתו

 הביקורים אחד מהכיתה. ידידיי עם לשחק יכולתי עת באותה שכן הללו,
 נפצע שאביו לכיתה, חבר של הרכבת בשכונת בביתו היה נשכחים הבלתי

 מעצמת המומים היו הבית בני כל אביב. תל בנמל כפועל עבודתו בעת אנושות
 עימם שוחח ואבי חולים, בבית מוטל היה עצמו האב עליהם, שניחתה המכה

 לא הוא יכולתו. ככל לעזור והבטיח קשייהם על עמד לעודדם, ניסה בשקט,
 היה הוא דבר. אותו מעניין לא ויותר שיעוריו את המעביר הזר, המורה היה

המלה. מובן במלוא מחנך
 למשל, כמו, פשרות. ללא הסוף, עד שלו הפנימית האמת עם הלך והוא
 עת באותה רוקח. ישראל אביב, תל עיריית ראש עם לו שהיה הקשה בעימות

 לאפשר אביב תל עיריית מועצת של החלטתה סביב והיישוב העיר סערו
 ודיונים, ויכוחים אינספור כך על היו טריפה. אטליז בה לפתוח עסקים לבעלי

 החלטה: התקבלה דבר של ובסופו - למערכת ומכתבים בעיתונים מאמרים
כשרים. לא אטליזים לפתוח
 היה בעיר שמספרו והמסורתי, הדתי הציבור של ליבו למגינת זה היה
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 קבלת שלאחר בשבת מכליו. אבי את הוציא והדבר ביותר, משמעותי
 "בילו" ספר בית של הכנסת בבית להתארח העיריה ראש הוזמן ההחלטה,

 הקודש ארון של השני מצדו הקודש. ארון ליד ישב הוא כלשהו. אירוע לרגל
 עלה איש לשאול ומבלי הזה, המראה את לשאת היה יכול לא אבי הרב. ישב

 העיריה, שראש במפגיע ותבע התפילה", ל״עיכוב השולחן על דפק לבימה,
 קולות עלו המתפללים ציבור מקרב המקום. את יעזוב עירנו", את ה״מטמא

 אך האורח, של בכבודו שפגע על אבי את שגינו כאלה גם כמו הסכמה, של
 לשכנעו הגבאים הצליחו עמל בדי רק הנכון. הצעד שזהו משוכנע היה אבא

נרגע. לא אך ירד, הוא מהבימה. לרדת
 הנה, בחריפות. דעתו את והביע נרתע לא אבי שבהן נוספות הזדמנויות והיו
 וסבתא סבא אצל בבית שנה מדי להתארח נהגנו שבה "נחמו", בשבת למשל,

הזקנים. רק הגיעו הכנסת לבית כי הבחין, הוא בעקרון.
שאל. - הצעירים?״ ״איפה

 משקים בשדות, עכשיו הם יבואו. לא "הם בראשו, סבא הניד "הצעירים",
העונה". זאת המלפפונים. את

 מנוחת עם "ומה - לרתוח אבא התחיל - התפילה?!״ עונת ״ומתי
השבת?!"

 עבודת נגד להבות חוצב בנאום ופתח לבימה, ניגש הוא מעשה. עשה ושוב
 לא בשדות שעבדו שאלה היתה, היחידה הבעיה בשבת. בשדות הצעירים

הכנסת... לבית באו ממילא אותו ששמעו ואלה אותו, שמעו
סגי. לא בכך אך

 הרצת השאר, בין כללו, ידו, את משך לא הוא שמהם נוספים, עיסוק תחומי
 הדתית היהדות של נפשה בציפור פגע שלהערכתו מי לכל תוכחה מכתבי
 40ה־ בשנות מחאה בפעולות השתתפות בפרט; הדתי החינוך ושל בכלל,

 בהשלטת הקשורות ופעולות הארץ", "תוצרת השלטת על במאבק המוקדמות,
העברית. השפה

 עם ערה מכתבים חליפת וקיימתי הזה, ב״חיידק" אני גם נדבקתי לימים
 )בלשון לגמד ניסו שבכתביהם למיניהם, מאמרים וכותבי היסטוריונים

 לשר להריץ נהגתי החינוך במשרד עבודתי במסגרת גם לח"י. את המעטה(
 עם להתמודדות הקשור בכל וכד׳, טרוניות השגות, הצעות, המשרד ולהנהלת

החינוכית. במערכת הערכי החינוך
 שבעתיים שסער אבי, של הסוער לאופיו בלבד אחדות הן דלעיל הדוגמאות

כל את חצה הזה הנושא ובעצם, ישראל. ארץ לשאלת קשור שהיה מה בכל
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דזפדינח נשיא לשכת

 ביום המתקיימים מצטיינים,
 של למסורת האחרונות ינים

ההווה. מצטייני עם ו .לחמותי

I אחת של יובל לציין נועדו 
׳ שנת
שנה

צה״ל

תאום

 העצמאות
בה קבע

 ממלחמות
 קדש, למלחמת שנה 30 צוין 1986

 40ה- בשנת הימים, ששת למלחמת
שנה 15 צוין והשנה ובהווה בעבר

את לנו ממציא אף אשר צה״ל עם

 ברונה או מחשבה כל הימה לא מהמפגשים
בדרך המדינה של בתקופה ישראל לתקומת

 ביום הנשיא ת
 חינה צטיינים

חל״ב העצמאות ת

 מפקדי של העצמאות
 נביאה אשר נאה מחשבה

.לישראל

3’ 5/ ׳<ג^נ
z,־e

>/׳>>-.

T1/r>M
תש"ו ניסן כ״ב ,רושלים

1990 אפריל 18
002-1319/19

לכבוד
פראנק צבי מר

 230 ן ו בן-גורי דרך
53326 גבעתיים

שלום, פראנק למר

 לקבלת כי להשיבך שמח הריני 9.4.1990 מיום למכתבך במענה
 ביום המדינה נשיא כבוד יערך אותה צה״ל, למפקדי הפנים

 את כיום המיצגים האירגונים ראשי גם יוזמנו הקרוב, העצמאות
ישראל. לתקומת שלחמו האירגונים

מכתבים חליפת מתוך
בית־הנשיא, עם

 הנשיא שבעקבותיה
 לזמן להצעתי נעתר

 הלוחמים נציגי את גם
 לטקס ולח״י אצ״ל של

 במשכן המסורתי
 ביום ישראל נשיאי

העצמאות.



פראנק מי
 230 פזדיעין רח"

גכעת*»ס

מזםם״כ ממוז ״ג י
1982 ביולי 4

לכבוד
קדיפפי יחיאל סר

הפספלה רחם לסבה
הקריה

0 * ל ם ז ד י
עלום,

בגיס 'n אב :כרחםהנדון

 י»ראל. פבשלם ראם בגין, סנהם לסר הבאיס הדכריס סוכן את לחסנות קםך3ל לי יורעח

 עזי-גפם, לוהסים םל למתנסה, סופלאח חופעה בפני נגבים אנו לוחפים" ■»ית פגז

 אגו הלחיסת לגוזר ואילו קםוח, קרבייח ולפםיסות סובהו־ות ליהידות התנדבו יוזמתם אב

/סי-גפם. אל בנוסא סמלסליס אותם אופעיס

 אהרור רק כביכול הס הלהיפה יעדי כאאד אלה פלפולים להכין אולי היה ניהן לכאורה,

 הא-כיגד היא מידה אולם פקודםות". "ואבנפם קדואיס פקופות ההיססורית, «רץ-יםד«ל

 בניפוקיס הפלחפה, פפפדוה מפורה והסתייגות אלה, דיבורים כיום גם מוסעים אנו

 איזי לקיוס פגן פלזזפה והווה היה הגליל" "אלום פבגע כי בעליל פוכח כאאד ספולפליס,

♦»דאל♦ ומדינת יאדאל עם אל
להלן: כפפורס המידה" "סתרון את פגאתי אולי ולהערכתי בדעתי, תכתתי

 מאום הם אלהערכתי הלומפים, סיפב בידי מתופות הקגינים" "סבתב בנוסח העגומות אכן

 וגובר, הולך הפלמפה ופסוראוס ספדאות האיאי הסהד לפעם פםעם ונעאית. םיזית המעי■ו

 תהיינה, אאר הספרות ותהיינה יותר יכולים ולא רוגים לא תאום הס ועל-כן

 חוזרת איאית להקרבה נדרם העפים בין געיר דור איזה עי.3ם כר ובל אנואי כל-כך וזק

 עם אימות זוכר אני זו לתופעה )בהקאד לכך. נדראיס אינו כפי ונאגית

 וגס יותר. מואא הוא לפעולה פפעולה אדוקא לי אאפר פחלמ״י הגבוה• ״דב-הבלוגדיני

יותר(. מואא הוא לגניחה אפגנימה לי אפר כמתים, גור, פוסה

 סתוך לא וכדו", פלמפה• עוד "לא סועניס, אמחעייפו אסיגיס לוחמים אוחס רוב כן על

 להאתפא נסיון סחוך אלא אמיתיים, וכדו" ים לאופי/3אידיאולוגייפ/םוסדיי פגיעים
 כל-כך זה )ואך לחגיג סחבייאים אאוחח אנואיח חולאה על לחפות כדי אלה במניעים

תבעי(. וכל-כך אגואי

 יאדאליפגאמסילות מפאלח ראם בגין מנחם אפר פגיע אני - נבונה זו הערכתי אס והיה
 העוק אח ולהקהות בנים, על אב כרמם בבחינת אלה, ללוחמים לפנוה

יאראל. עס על ופאדיס זורים אהפכו|ליפי-נפא עזי-נפא אאופם

לכבוד
 פראנק צבי מר

 230 מודיעין רוווב
גבעתיים י——

 מנחם למר המכתב
 הממשלה, ראש בגין

 בצירו והתשובה
 מלחמת במהלך
הגליל". "שלום

הממשלה ראש
התשמ״ב בתמוז כ״נירושלים,

1982 ביולי 14

הנכבד, פראנק מר

 על- שהופנה המכתב, קבלת את בתודה מאשר הריני
 התשמ״ב, בתמוז י״ג מיום קדישאי, יחיאל מר לידידי ידר

בו. 11ב- ללשכתנו שהגיע ,1982 ביולי 4ה-

 הבנה בהם יש מרובה. בתשומת-לב דבריך את קראתי
 שנתגבר ספק לי איו מאד. אותה מעריך שהנני עמוקה אנושית

 צודקת היתה לא אשר למערכה שנתלוו השליליות התופעות על
ממנה. ואצילה

 את קורא אני נפלא. נוער השם, ברוך לנו, יש
 בחוץ־לארץ, רעתנו חורשי גם ניזונים ממנה אשר התעמולה,

 אינם אותה המפיצים אלה הנכבד, פראנק מר לי, האמן אך
 שאינו הלוחמים, דור של המכריע הרוב את כלל מייצגים

אלה. בבנים לבטוח יכול ישראל עם מקודמיו. במאומה נופל

ובברכה, רב בכבוד



 היה אפשר אי כילד אפילו אבל וגדוש, מלא היה כילדים עולמנו הגילאים.
 ולתקומתה. להקמתה הנואש למאבק בארץ, למתחולל נפש שווה להישאר
 עמוק חלחלו אלה כל - העלייה מאבק הארץ, שערי סגירת בבריטים, המאבק
 שבטקס הידיעה עם גדלתי אכן, החוצה. לפרוץ נתיב שמצאו וסופם לנפש,
 רטרואקטיבית הסכמתי מלא ובלב ישראל, לצבא אבי אותי הקדיש הבן פדיון

הכרזתו. עם
קיימו. נאה גם אלא דרשו, נאה רק לא — ובבית
 הבריטים, ידי על לעלייה ישראל ארץ שערי חסימת אף על למשל, הנה,

 ליגאליים", כ״בלתי ידיהם על שהוגדרו רבים, עולים השואה, של בעיצומה
 נראו טרם ימים באותם בים. קשה מסע לאחר ארצה דרכם את לפלס הצליחו

 ליגאליים" ה״בלתי בעולים הטיפול ועצם ממוסדים, קליטה" "מוסדות בארץ
 פנייה יזם אבא אלה בנתונים השלטונות. מבחינת חוקי בלתי היה ב׳( )עלייה

 התגורר ההיא בעת ואכן, עולים. לקליטת ביתו את והציע המתאימים לגורמים
 הקיבוצים אחד איש לימים לוינשטיין, דוד ,14 בן נער חדש. עולה בביתנו
 אימצו והורי וערירי, בודד הארץ לחופי הגיע הוא שאן. בית שבעמק הדתיים

 אחדים. חודשים במשך בבית אצלנו גר אחר מוצא כל מחוסר באהבה. אותו
 ואפילו בחדרנו, ישן מבגדינו, לבש מפתנו, אכל בית. בן ממש להיות הפך הוא

 היא אצלנו. אותו איתרה והיא לארץ, אמו גם הגיעה לימים אחותי... עם רב
 שילם לא אחד אף וכי תמורה, ללא בביתנו התארח שבנה להאמין התקשתה

להורי. כך על
פראנק וחיה חיים הורי:

 (1988) תשמ״ח - (1899) תרנ״ט - אבא
(1990) תש״ן - (1903) תרס״ד - אמא
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ג פרק

ללון נטה אורח

 חינם ואחרים, כאלה זמן פרקי אצלנו שהתגוררו מעפילים, עוד הגיעו אחריו
 כדי עבודה, למצוא להם ועזר עברית, אותם לימד אבא בנוסף, כסף. אין

 מהונגריה, עולה פרידמן, בשם מזוקן יהודי אותו גם לי זכור בארץ. שיתבססו
 בעבודת שובץ ובסיועו למורה, מקצועית הסבה עבר הוא אבא של שבהדרכתו

 בעבודתו צמודה הדרכה לקבלת ביתנו מבאי להיות והמשיך ברק, בבני הוראה
 למורים בסמינר ללמוד לירושלים אותי שלחו הורי כאשר לימים, השוטפת.
 ושהייתי לימודי את לממן כדי צפויות בלתי הוצאות בפני ועמדו "מזרחי",

 לביתנו הגיע אחד בהיר יום הבית. מחדרי אחד את להשכיר החליטו הם שם,
 לא כי לנו, נודע שנים כעבור רק החדר. את שכר והוא שמו, דבורץ מאיר צעיר,

 אצ״ל. איש היה והוא ראם, דוד היה האמיתי שמו בדוי. שם אלא שמו, זה היה
פראנק": של בביתו "החדר את ראם תיאר הלוחמת" המשפחה "עם בספרו

 מני אחד שריד אחת, קומה בן בית נחבא אביב בתל 6 כרמיה ״ברחוב
 חיי□ האב פראנק. משפחת גרה זה בבית הקטנה. אביב תל מימי רבים
 אידיאלים, בעל שיחה, נעים מסורתי, איש ׳בילוי. ספר בבית מורה שימש
 נכנסתי להשכיר׳. יחדו־ שלט ראיתי זה לבית בכניסה הכרה. בעל לאומי

 ואחר בעיסוקי, בזהותי, התעניין פראנק מר החדר. את לשכור וביקשתי
 עוסק אני כי סיפרתי, לפראנק הקטן. החדר דייר הייתי שיחה של קלה שעה

 בבננות. המסחר בעניין ליריחו, בעיקר בנסיעות, ומרבה בפירות, במסחר
 משפחתי. מקרובי שאול ש□ דבורץ, מאיר שם על היתה שלי הזהות תעודת

 האצ״ל תקף ימים באות□ כרצוני. דייר, עוד להכניס לי הירשה פראנק מר
 תחנות העלייה, משרד הכנסה, מס משרדי את פוצץ ממשלה: משרדי

 בדרכים, עוצר על מכריזים השלטונות היו פעולה כל אחרי ועוד. משטרה
היטב. נבדקת היתה מכונית וכל

 בשמחה לי סיפר הוא פראנק. מר של לקריאתו מתעורר אני אחד "בוקר
 משרד את פוצץ שאצ״ל כיוון לירושלים, לנסוע אוכל לא כי ובהתלהבות,

 פראנק מר הרוגים. יש לבריטים וכי בירושלים, הרוסים במגרש הבולשת
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 כפטריוטים לוחמיו את ותיאר פעולותיו, את ורומם פיאר אצ״ל, את אהד
 משרדי פיצוץ על לי סיפר כאשר כוכבא. בר וכמורדי כמכבים אמיתיים,
 ליישוב. דרושות אלו שפעולות חושב שאיני לו אמרתי הבריטית, הבולשת
 את להחרים שיש - ה׳רשמית׳ המנהיגות בלשון - הוספתי

 חמתו את עוררו אלה דברי היישוב. את הורסים הם כי ה׳טירוריסטים׳,
 אם אבל דבורץ, מר מאוד, אותך מעריך ׳אני לי: אמר הוא פראנק. מר של
 לא שלנו, הגיבורים על אלו פוגעים דברים באוזני תשמיע אחת פעם עוד

 הבעתי זהותי את להסוות צריך שהייתי משום רק כמובן, איתך!׳ אדבר
 כאלה. דברים אומר לא שיותר לו הבטחתי ה׳טירור׳. מפעולות ׳הסתייגותי

בלבד. במסחר הם מעייני וכל בפוליטיקה, עניין לי אין - אמרתי - בכלל
 מדיניים נושאים על אתי בשיחות מרבה היה הנלבב פראנק "מר

 נהניתי מאוד תורה. בי ׳הרביץ׳ הוא הרבים מתלמידיו וכאחד ולאומיים,
 כל :בלבי אמרתי בינינו. הארוכות בשיחות אלה, אהדה דברי מפיו לשמוע

 בחירותו. הרוצה העם זהו למענם. להקריב שכדאי היהודים הם הפראנקים
 מגנים, השונים והמוסדות שהעיתונות הנרדפים, המחתרת כאנשי לנו,

 רב עידוד זה היה - אחרים גנאי ושמות רוצחים טירוריסטים, לנו קוראים
 יוסף את הבאתי חדרי אל חם. יהודי לב בעל אוהד מפי אהדה דברי לשמוע

 כימים לילות אתי עשה יוסף ל׳פליט׳. נהפך הוא שאף חברי, יהודאי,
 - חדרי אל לעתים מצטרף היה דייר עוד במחתרת. התפקידים בביצוע

 בבית״ר, לראשונה פגשתי אבינועם את תקווה. פתח בן אבינועם, יצחק
 שזכה ל׳פליט׳, הוא אף נהפך הבריטים, נגד בפעולות האצ״ל החל וכאשר

 רם־ בתפקיד שימש אבינועם הש״י. מן והבולשת המשטרה ל׳התעניינות׳
 כי קשורים, היינו זה בנושא האצ״ל(. של הידיעות )שירות ב׳דלק׳ דרג

 מתחת הקרקע בערה כאשר האצ״ל. מטה אל דרכי עובר היה הרב החומר
 לינה. מקום חיפש קרובים, אצל או בבית, לישון היה יכול לא ושוב לרגליו,

 כאשר הימים, ברבות פראנק. מר אצל משנה׳ ל׳דייר אבינועם נהפך כך
 לרגל כי לו, סיפרתי פראנק. ממר נפרדתי אביב, תל את לעזוב עמדתי

 אותו שאלתי תכופות. אביב מתל להיעדר נאלץ אני שלי מסחריים׳ ׳קשרים
 הסכים, פראנק מר החדר. שוכר יהיה אבינועם שחברי התנגדות לו אין אם

 וכובע כחולה חולצה ללבוש נהג יהודאי יוסף רבה. בידידות ממני ונפרד
 חוסך היה כזה לבוש השמאל. חוגי של ה׳לאומי׳ הלבוש זה - ׳טמבל׳
 היה לא פראנק מר למחתרת. בהשתייכות חשוד היה לא שוב רבות. בעיות
 פראנק, מר מפי מוסר להטפות יוסף גם זכה וכך זה, לבוש של נלהב אוהד
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 והוגליתי נאסרתי אביב, תל את שעזבתי לאחר תורה. בו גם ׳מרביץ׳ שהיה
 עד אליו, הובאו אצ״ל פצועי גם רבים. גלגולים החדר על עברו לאפריקה,

 בגורלי, התעניין פראנק מר למחתרת. ישיר למסייע האיש נהפך שלבסוף
 ידעתי לא ׳ואני :מלמלמל פסק לא לאפריקה, הוגליתי כי לו סיפרו וכאשר

מחתרת׳..." לוחם הוא דבורץ כי

 צרה עת בכל האצ״ל, לרשות ביתו את להעמיד אבי המשיך שנים במשך
 hk ׳,inf /prion po/rtnn pk״ כתב: בגין למנחם במכתב לימים, וצוקה.

nprion •jk׳ Hi 0 ׳/תר jon pe .pnN׳jk if’ki nnf jjn3s rik /p, 
׳nnoeN ׳p h rik kfk >n36 rik רק kf ׳r1p׳0

 29 השבת, יום את כינו כך השחורה״. ״השבת לאירועי בדבריו התכוון הוא
 צבאי כמבצע תקדים, חסרת דיכוי פעולת הבריטים ביצעו שבה ,1946 ביוני

 "תנועת לפעולות בתגובה ישראל, בארץ העברי היישוב נגד היקף, רב ומדיני
 בריטים, חיילים רבבות לפעולה יצאו בוקר לפנות בשבת העברי". המרי

 בית עוצר והוכרז וכפרים, ערים יישובים, עשרות הקיפו הם ובלשים. שוטרים
 מעצר למחנות ונשלחו נעצרו ואחרים זיהוי, למכלאות הוכנסו אלפים חמור.

 בהם ונערכו נפרצו, היישוב של המרכזיים הציבור מוסדות וברפיח. בלטרון
 וקופות ארונות פיצוח מרצפות, עקירת קירות, הריסת תוך מדוקדקים, חיפושים

אחר. לרכוש רב נזק וגרימת פלדה
 מקלט מצאו - טהורי דוד היה מהם אחד - האצ״ל של בכירים מבוקשים שני

 לאזורים־אזורים, העיר את חילק הבריטי הצבא הורי. בבית שחורה שבת באותה
 עוד כי שידע אבי, ונשק. מבוקשים אחרי בחיפושיהם בית אחר בית עברו והם

 הוא פינה. מעין שנוצרה עד ממקומו, הארון את הזיז ביתנו, אל הרעה תכלה מעט
 חיילים שישה הביתה נכנסו כאשר הארון. מאחורי לעמוד האצ״ל לאנשי הורה

 ב׳חמש עניין ברוב ומשחקת הרצפה, על יושבת אמי את מצאו הם בריטים,
 וב׳גוד לאוזן מאוזן אדיב בחיוך הבריטים את ברכה קידם אבי ילדיה. עם אבנים׳

 התכופף, מגירות, פתח חמץ: בדיקת ממש לחפש. להם ו׳עזר׳ גדול, מורנינג׳
 הסתתרו שמאחוריו הארון, דלת את בפניהם פתח ואפילו המיטות מתחת חיפש

 ביי׳ ׳גוז־ הבריטים אמרו קלה שעה לאחר נשימתם. את עוצרים כשהם השניים,
 חכה "היי, לו: הודיעו הם לשלום אותם בירך כשאבי הבית. את לצאת ועמדו

אתנו". בא אתה נפרדים. מהר כך כל לא עוד אנחנו רגע,
 אותו. שחררו מכן ולאחר שעתיים, למשך סמוכה למכלאה אבי את לקחו הם
 שמא החוצה, לצאת הארון מאחורי המסתתרים העזו לא שעתיים אותן בכל
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 נקל ממחבואם. יצאו הם הביתה שב כשאבי רק אותם. ויגלו הבריטים ישובו
 משמיע או חלילה, משתעל, היה מהשניים מישהו אילו קורה היה מה לשער

 מזה פחות ולא אחריתם, היתה מרה אז כי החיפושים, במהלך כלשהו קול
משפחתנו. של אחריתה

 היה לא המשפחה של הכלכלי המצב הרגילים. החיים נמשכו לבין ובין
 כילדה, אחותי, שושנה דלה. היתה תקופה באותה המורים משכורת מזהיר.
 הילדים בלשון "קרמבו", )או "כושי" הידוע המעדן את לאכול מאוד רצתה

 היא לפיכך, היה. לא לקנות כסף אבל גדול, היה הרצון מכן(. שלאחר בשנים
 אותו מכרה מהפרי, קטפה ביתנו, בחצר נטוע שהיה הגויאבות עץ על טיפסה

"כושי". לקנות מיהרה עבורו שקיבלה ובכסף בפרוטות,
 עובדה, טעו. לא הם מיוחד. מוסיקלי חוש אברהם, לאחי, כי גילו, ההורים

 לנגינת ומאזין שעות יושב שאברהם הבחינו, הם ומנצח. מוסיקאי הוא היום
 את לטפח דרך חיפשו הורי אלינו. הסמוכים הבתים מאחד שבקעה הפסנתר,

 עשו הם פסנתר. לקנות אמצעים היו שלא למרות אברהם, אחי, של כשרונו
 במועדון עשה הפסנתר אימוני ואת אותו, שילמד מורה שכרו כבירים, מאמצים
 לאחר - הספר בית מנהל פסנתר. היה שם ״בילו״. ספר בית של הבוגרים
 נכנס הוא שרצה אימת וכל לאברהם, המפתח את נתן - אבא של בקשותיו

בפסנתר. וניגן לשם,
 הם ההורים של הזו באכפתיות כי לי נראה מכן, לאחר רבות שנים כיום,
 גורל, הרי ימים באותם ביתנו שפיות על לשמור רצונם את ביטוי לידי הביאו

 מלחמת הבריטי, השלטון נגד היישוב של המאבק בסימן שעמדו ימים
 הגורל הרי האירועים אבל ניסו, טרום־מדינה. של והעידן ההעפלה המחתרות,

 הורי לבית הובא הימים באחד כן, כי הנה אפשרית. דרך בכל - הביתה חדרו
 ידי על נחטף הוא האצ״ל. של הידיעות שירות על האחראי שהיה תבין, אלי

 ששוחרר, לאחר אלינו, כשהגיע קשות. עונה שם חרוד, לעין נלקח ה״הגנה",
 והחזירו אותו שיקמו רבה, במסירות בו טיפלו הורי ורצוץ. שבור היה הוא

לחיים. אותו
 סמוך שלימים, כך, כדי עד בי. גישתו הוטמעה כמה עד בנפשו שיער לא אבי

 שבוטלה ולאחר אצ״ל, ידי על שבוצע - בירושלים דיוויד״ "קינג מלון לפיצוץ
 עם אביב לתל ירדתי - אצ״ל לפעולת במקביל לבצעה אמורים שהיינו פעולה

 לאחר הצפויים. החיפושים בעת מדי זמינים נהיה שלא כדי לח״י, מאנשי רבים
 אחדים פרטים לאבי סיפרתי אביב, לתל הגיעו הפעולה של הרועמים שהדיה
זאת? שעשו האלה הנפלאים האנשים "מי בהתלהבות: אותי שאל הוא עליה.

88



שלי אמא

מכרה" מפנינים ורחוק ימצא מי חיל "אשת
דבר: לכל עת

לביתה" טרף ותתן לילה בעוד "ותקום - היום
דווי. ערש על הוריה את לסעוד ת״א-עקרון-ת״א הקו על - מחר
תאכל" לא עצלות ולחם ביתה הליכות "צופיה - היום
 בביתה. שהתאכסנו האצ״ל וללוחמי "הבלתי־לגאליים" לעולים פרשה" "כפה - מחר
 ישראל. ומלחמות בצה״ל קבע בשרות במחתרת, שרותי במהלך דאגה מלאה - היום
שיבא. בבית־החולים הבודד החולה את ולסעוד התשוש את לחזק דאגה - מחר

כולנה" על עלית ואת חייל עשו בנות "רבות



 העלה לא והוא - מעשיהם״ על ולחבקם אותם לפגוש הוא שלי הגדול החלום
לח״י... בחבורת אני שגם דעתו על

 דתי וכנער כילד בעצמותי. כאש ובערה לתוכי, חלחלה הארץ אהבת
 שאמרתי הפסוקים ואחד ולתפילה, לסידור הרצינות במלוא התייחסתי

 בשובך עינינו "ותחזינה היה: תום עד לממש ורציתי עצומה בהתרגשות
 זאת המונע בריטי ושלטון גיסא, מחד וציון שיבה על חלום לציון".

 את לסלק אלא מוצא, אין כי למסקנה, הגעתי גיסא. מאידך בברוטאליות
 זמן. עוד עבר בכך פעיל חלק שנטלתי עד אבל, הארץ. מן הבריטי השלטון
 סניף העדה". "צופי הנוער לתנועת הלכתי תחכמוני הספר בבית כתלמיד
 כרמיה ברחוב כאמור גרנו אנחנו לילינבלום, רחוב הספר בבבית היה התנועה

 את חוצה הייתי שבת מדי חולות. של ים הפריד הללו הכתובות שתי ובין -
 היה שלי והמדריך ריבלין, המורה היה התנועה ראש לפעולה. ומגיע הזה, הים

 נחשב והוא ז׳, בכיתה אז הייתי אני ט׳, כיתה תלמיד היה חיים אזולאי. חיים
הסניף. בחצר מנחה, בתפילת נפתחת היתה הפעולה סמכות. ובעל מבוגר בעיני
 את שבת מדי חברי עם שרתי שבה הרבה ההתרגשות לי זכורה היום עד

 גדולה, תפארת בארץ. אחד גוי ישראל כעמך ומי אחד ושמך אחד "אתה
 שמי הזה, לעם קורה מה עצמי את שאלתי עצמי לבין ביני ישועה..." ועטרת
 קיבלתי תמיד לא והעטרת. התפארת בדיוק ואיפה ומיוחד, יחיד כמוהו

 שלא פעולות גם היו אבל, הפנימיות. ,התחבטויות ועל תמיהותי על תשובות
 מטרה למען סרט" "יום מבצעי היו למשל, נפש. חיטוטי הרבה כך כל הצריכו

 של ובידו וסיכות סרטים האחד של בידו בזוגות, הולכים היינו אחרת. או זו
 מבצע בדלתות. נוקשים או ושבים, עוברים מתרימים היינו וכך קופה, האחר

 הקיימת לקרן נועדה כשהתמורה השנה, ראש לפני דבש מכירת היה אחר
 ההם. השנים בנוסח בדלת", "הקש מין זה היה הקרקע. לגאולת לישראל

 את ראו אנשים וכאשר המתוקה, מרכולתנו את הצענו לבית, מבית הלכנו
 מתוך קנו אלא בפנינו, הדלת את סגרו לא בקש, אותנו דחו לא הם המטרה
 חבר הייתי ,13 עד 11 מגיל ימים, שנתיים לאומית. שליחות של עמוקה תחושה
העדה". "צופי בתנועת

 שם, בתיה. במזכרת בעצם מתחיל בית״ר של הסיפור לבית״ר. עברתי ואז
 כזכור, וסבתא. סבא בבית זה היה הזו. התנועה את לראשונה הכרתי למעשה,

 פלוגה שירתה בתיה, במזכרת ושם, חקלאי. משק היה אמי, של אביה לסבא,
 הנח"ל פלוגות במתכונת פעלו אז של המגויסות הפלוגות בית״ר. של מגויסת

 במסגרת תחילה החקלאית, להתיישבות לסייע יצאו הן יותר. מאוחרת בתקופה
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 העולמית בית״ר תנועת הביאה ימים באותם כגרעין. מכן ולאחר הכשרה של
 גם כמו בתיה, במזכרת עבדו והם מפולין, מהם רבים מאירופה, חברים לארץ
 ויכוח ניטש שבה בתקופה זה היה ועוד. ציונה בנס יעקב, בזכרון פינה, בראש
 אחרים, רבים כמו בתיה, מזכרת חקלאי העברית. העבודה בנושא ונוקב קשה

 ככל שלי, סבא יותר. זולים שהיו מכיוון ערבים, פועלים להעסיק העדיפו
 חברי גם בשדותיו עבדו להם במקביל אבל ערבים, הוא אף העסיק האיכרים,

 חברי העברית. העבודה לשאלת שלו התשובה היתה זו היהודים. בית״ר פלוגת
 הפנאי ובשעות חקלאי, ניסיון רכשו בעבודתם, עצמם את פרנסו הפלוגה

משלהם. בפעולות השתתפו
 מפנה חל "מוריה", לתיכון והלכתי היסודי, הספר בית את שסיימתי לאחר

 יתירו לא שהורי ידעתי לבית״ר. נמשך והתחלתי שלי התנועתית באורינטציה
 נוער תנועת היתה לא זו פשוטה: אחת מסיבה התנועה בפעילות להשתלב לי

דתית.
 נחמדה תנועה היתה העדה" "צופי למצוות. שהגעתי לאחר קצר זמן זה היה

 מחברים, שמעתי כך בבית״ר, רעיוניים. אתגרים שום הציבה לא אבל וחביבה,
 אותי. לשכנע כדי מזה יותר צריך היה לא מרתקות. ושיחות נוקבים דיונים היו

 הולך שאני לאבא ייוודע שאם שידעתי מכיוון לתנועה. להצטרף החלטתי
 דבר את להסתיר דרך מצאתי הגונה, מנה ממנו אחטוף אז כי לבית״ר,

 מהתלבושת חלק שהיתה חומה, חולצה בסתר לי רכשתי וכך, הצטרפותי.
 הרגילה החולצה את מעליה לבשתי לפעולה, הבית את וכישצאתי הבית״רית,

 לעשות התנדבה מחברי אחד של אמו שכן בעיה, היתה לא זו כביסה? שלי.

 בלילה מאוחר ששבתי לאחר הבקרים, באחד באקראי התגלה העניין זאת.
 הסתרתי לא לישון לכתי בטרם כי עד עייף, כך כל הייתי בתנועה. מפעילות

 לבית אותי להעיר ביקש כשאבא שחר, עם שלי. החומה החולצה את כראוי
 שיחת נערכה יום באותו הזו. החומה החולצה את לראות נדהם הוא הספר,
 חבר שאני והודיתי בשקרים, להסתבך שלא החלטתי שבמהלכה בירור,

 נחוש אני כמה עד לדעת נוכח כאשר אבל, זאת. לשמוע אהב לא הוא בבית״ר.
חלושה. ענות בקול זאת קיבל בדעתי,

 בעצם, היתה, לא שהתנגדותו העובדה מן נבעה משהו המרוככת תגובתו
 ראשית, סיבות: משתי לבית״ר? להצטרפותי אבא התנגד מדוע מוחלטת.

 בבית ומחנך מורה שהוא נוח לו היה ולא דתית, לא תנועה היתה זו כאמור,
 מחוץ אז היתה בית״ר שנית, דתית; שאינה בתנועה פעיל ובנו דתי, ספר

בבית״ר. להיות מקובל היה לא - לקונצנזוס
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 החלה תנועה כחברי הכשרתנו התנועה. את מאוד אהבתי - לא או מקובל
 במינוח שנקראה כפי ה״צרור", או הקבוצה, במסגרת בית״ר, שירי בלימוד

 הירדן": "שיר ז׳בוטינסקי, של שירו היה שלמדנו הראשון השיר הבית״רי.
 הוא והגשר הציר קו לארצי לאנוש, השדרה וכחוט לגשר, שבתווך "כעמוד

 על ידענו כמובן, כן". גם זו שלנו זו לירדן, גדות שתי הקדוש. הירדן ירדן,
 וביזע, בדם ועפר, ריקבון מגוב - ״ביתר בית״ר: שיר מילות כל את פה

 בעוז תרומנה מסדה, יודפת הנלכדה, ביתר ואכזר; ונדיב גאון גזע, לנו יוקם
ביתר". מסדה, יודפת, - ההר את לכבוש או למות והדר...

(1941) הצעירה בית״ר - ״השלושה״ פלג ״דוד״ צרור

 הצרור. נס את ונושא "שועל" של תג זרועי על מימין, שני עומד אני
האצ״ל. מפקד רזיאל דוד ע״ש - ״דוד״ צרור
 וביניהם 36-39 במאורעות ההבלגה לשבירת שיצאו 3ה־ ע״ש - ״השלושה״ פלג

לגרדום. שהועלה בן־יוסף שלמה
"שמשון". בספרו ז׳בוטינסקי זאב של לגיבוריו/חניכיו כינוי - ״שועל״
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ד פרק

בדלת אנגלי שוטר

 נגד ההפגנה כמו שונים, ובאירועים בהפגנות השתתפתי בית״ר במסגרת
 חי בתל טרומפלדור יוסף של לקברו לרגל והעלייה הלבן", "הספר גזירות

 השואג האריה לאתר העלייה לפני שישי. ביום השנה יום חל פעם באדר. בי״א
 החזקתי בידי השאר. וכל הדגלים המדים, עם גלעדי, כפר בפאתי מסדר ערכנו

 שלי, )הקבוצה( ה״צרור" של הנס את מתוחה, דום ובעמידת רבה, בגאווה
 להזכיר, יש עת, באותה "שועל". תואר ונושא מצטיין בית״רי היותי בתוקף

 למיניהם, האידיאולוגיים והזרמים השונות התנועות בין אדיר מתח שרר
 בעודנו וכך, וגרורותיה. ההיסטורית מפא״י בעיני לצנינים היתה ובית״ר
 והחלו גלעדי, כפר מקיבוץ חברים עבר מכל לפתע הגיחו במסדר, עומדים
 ורובנו לקרקע, אותנו הפילו הם רצח. מכות היו אלו מכותיהם. את בנו להפליא

 בקרקע ראשינו הטיחו באגרופיהם, בנו חבטו ילדים, אלא אז היה לא הגדול
 נס את החזקתי כוחותי ובכל ,14 כבן אז הייתי נמרצות. קללות אותנו וקיללו

 את מידי יוציאו שלא ובלבד למהלומותיהם, ראשי את הפקרתי בידי. ה״צרור"
 אני אבל עלי, התנפלו שניים־שלושה מידי, אותו לחטוף ניסו הם הנס.

 לא והם - ממני חלק היה כאילו הנס את החזקתי הקרקע, על התגלגלתי
ממני. לקחתו הצליחו

 עלינו שהמתקפה לאחר שלנו. בתוכניות לדחייה גרמה הזאת המהומה כל
 והמשכנו ומהחול, מהאבק בגדינו את ניערנו פצעינו, את ליקקנו הסתיימה,

 על עלינו לילה. באותו ללון אמורים היינו שם פינה, ראש לעבר בדרכנו
 לשקוע, החלה השמש פנה, היום ובינתיים בדרכנו, אותנו שהסיעו מכוניות
 חברי כל פינה. ראש של המכס בית באיזור אז היינו להיכנס. עמדה והשבת
 עומדת שהשבת העובדה נוכח ומיוחדת מעשית משמעות ייחסו לא לתנועה
 שלי, למדריך מיד הודעתי בעיה. יצר הדבר היחידי, הדתי לי, אבל להיכנס,
 מכיוון ברגל, בדרכי ולהמשיך המכונית את לעצור מבקש אני כי שמיר, פתחיה
 עקרונותי, על עמידתי את מאוד העריך הוא השבת. את לחלל רוצה שאינני

 אף אלא ברגל, בדרכי להמשיך לי שאיפשר בלבד זו ולא לעצור, לנהג הורה
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 במיוחד, גדול מרחק היה לא זה פינה. לראש עד שנינו הלכנו וכך אלי, הצטרף
 כניסת של בשלווה נשכחת. בלתי דרך זו היתה אבל ק״מ, מחמישה יותר לא

 ושנינו ומיוחד, קסום איזור פני על החגיגית אדרתה את הפורשת השבת,
חרש. לנו ומשוחחים ואני, המדריך יחדיו, הולכים

 המורה ידידו, עם מקיים היה שאבי מהפגישות באחת נזכרתי הדרך במהלך
 בראשית ונהרג האצ״ל מפקד בשעתו שהיה רזיאל, דוד של אביו רזיאל,

 במהלך הבריטי. האינטליג׳נס בשליחות בעיראק השנייה העולם מלחמת
 רזיאל המורה ציין אני, גם נכחתי שבה פגישה, באותה שהתפתחה השיחה

 לשנייה אותם עזב לא הוא הדרך. כל לאורך בנו עם היו התפילין כי במיוחד,
 שעל מחנכות, דמויות עבורי היו המת, ובנו רזיאל המורה שניהם, אחת.

 הסיפור עלי השפיע כך כדי עד גדלתי. שהראו, והדוגמא סיפוריהן ברכיהן,
 החלטתי דתית, לא נוער בתנועת חבר שבנו כך על מתייסר אבי שבעוד הזה

 התפילין - שתדע רוצה אני ״אבא, לו: אמרתי הימים ובאחד אותו להרגיע
הדרך". כל לאורך תמיד איתי יהיו

 במחתרת, - ימי כל שכן, במלואו. שקיימתי נדר, זה היה הבטחה, זו היתה
איתי. היו תמיד התפילין - שלי המילואים ובשירות בצה״ל הארוך בשירותי
 רק לא השתתפנו בבית״ר, ילדים עוד ואנחנו המאבק, ימי ההם, בימים

 שלאחר בשנים חוקנו לחם שהיה דבר כרוזים, בהדבקת אפילו אלא בהפגנות,
 להילחם כדי הבריטי, לצבא גיוס לגבי ציבורי ויכוח ניטש עת באותה מכן.
 ולא עבריות, ליחידות בגיוס צידדו הרביזיוניסטים בנאצים. אחת שכם עימו

הבריטי. לצבא בודדים של בגיוס
 הבריטית, הממשלה מחברי אחד הודיע הזה, הער הדיון של בעיצומו והנה,

 יחידות במסגרת הארץ־ישראלים את לגייס לבריטים מציע שהוא ווג׳ווד, השר
 כרוזים להדביק :משימה בית״ר, חברי עלינו, הוטלה ביום בו נפרדות. עבריות

 בגיוס התומכים של הקו את לעודד כדי ווג׳ווד, של הצהרתו מודפסת שעליהם
 יצאנו ואני מקביל בנות מ״צרור" נערה וכך, הבריטי. בצבא העבריות ליחידות

 אותם מדביקים בעודנו לפתע, להדביקם. כדי וכרוזים, דבק פחית עם ערב לעת
 את סובבנו כתפינו. על יד הונחה אביב, בתל עלייה ברחוב הבתים כותלי על

בריטי. שוטר תחתנו: וקפאנו זה, מי לראות הראש
 אבל הבריטי, לצבא בגיוס התומכות במודעות שמדובר לו להסביר ניסינו

 אותנו והוביל בזרוענו, בחוזקה תפס השוטר לשמוע. מוכן היה לא אפילו הוא
 מחדרי לאחד הוכנסנו סלמה. פינת עלייה ברחוב הסמוכה, המשטרה לתחנת

 אמרנו וכר. זאת עשינו ולמה אותנו, שלח מי אותנו שאלו נחקרנו. שם התחנה,
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 אדרבא אלא הבריטים, נגד אינן המודעות וכי בית״ר, ידי על שנשלחנו בגלוי
הבריטי. הצבא לשורות להתגייס קוראות הן -

 גילה ויסודי קצר בירור לנו. קרה שמשהו לחשוד בבית״ר החלו בינתיים
 מראשי ואחד קלה שעה יצאה לא המשטרה. לתחנת והועברנו נתפסנו כי להם,

 שישחררו וביקש עלינו, האחריות את עליו קיבל במשטרה, הופיע בית״ר
 חשבנו מהמשטרה. אותנו פדתה התערבותו ואכן, כספית. ערבות תמורת אותנו
 דבר כך על להורי סיפרתי לא הביתה חזרתי וכאשר הסיפור, כל הסתיים שבכך
דבר. וחצי

 נשמעה רגועה, שבת סעודת של בעיצומה אחדים, שבועות כעבור והנה,
 הוא בריטי. שוטר בפתח לראות ונדהמה לפתוח, ניגשה אמא בדלת. דפיקה
המשפט. לבית זימון לה הושיט

שאלה. - למי?״ ״זימון
לדרכו. והלך השוטר השיב צבי", שלכם, לבן "זימון

 אלא לי נותר ולא תמהות, עיניים לעומתי פערו ואמי אבי העניין. נתגלה כך
 טוחנות הצדק טחנות כי התברר, זמן־מה כעבור שקרה. מה כל את להם לספר
 רוטשילד. ברחוב לנוער המשפט בבית נערך נגדי המשפט טוחנות. אבל לאט,

 מדינת של הראשון המשטרה שר לימים שטרית, שלום בכור היה השופט
 חיפשו הבריטים העבירה. מהות - היה הזה העניין בכל המצחיק ישראל.

 הפצת - אלא מצאו ולא לדין, אותנו להעמיד יוכלו פיו שעל סעיף, בנרות
עליו... יופיע הדפוס בית של ששמו מבלי דבר־דפוס
 כי השופט פסק ובסופו ודקדוקיו, הדין כללי כל פי על התנהל המשפט

 ואני, הכרוזים את הדבקתי שאיתה הילדה שנינו, על יהיה שנה חצי במשך
 הטעון את וישפר התנהגותנו על שיעמוד כדי מבחן, קצין פיקוח תחת להיות

 הבין הלה אבל המבחן, קצין בפני מזומנות לעתים להתייצב עלינו היה שיפור.
מדי. יותר עמנו הקפיד ולא שבדבר, האבסורד את מאוד קצר זמן כעבור

 המדריך, אלי היפנה הימים ובאחד בבית״ר, מלאה בפעילות המשכתי
 מוכן אתה האם "צבי, לשמוע: ציפיתי רב שזמן השאלה את שמיר, פתחיה

לאצ״ל?" להצטרף
 לשאול המדריך סיים בטרם עוד לשוני על מוכנה היתה החיובית התשובה

 ומוטיבציה ידע סופגים בית״ר. חניכי של הכיוון היה זה ככלל, השאלה. את
 שלי, ב״צרור" היחידי הייתי לא לאצ״ל. מצטרפים מכן ולאחר הנוער, בתנועת
 אחד־אחד, שם, הכרמל. שוק ליד "קלישר", הספר לבית הופנינו יחד גם וכולנו

 מסך מאחורי עמד ראיתי, לא פניו שאת מישהו, הכיתות. לאחת הוכנסנו
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 אף החרות למלחמת ומסור נאמן להיות תנ״ך ועל אקדח על אותי והשביע
 את עז כזיכרון עמי נושא כשאני באצ״ל, חבר להיות הפכתי וכך חיי, במחיר
 למעשה, להחזיקו. חמור באיסור אז היה שאסור הקר, האקדח עם המגע

 ואצ״ל, בית״ר - תנועות בשתי בבד בד מסוימת תקופה חבר הייתי יום מאותו
בזו. זו נגעו הללו המלכויות שתי הכול בסך הרי אבל

 לנו היה לא האקדח. לימוד - היה באצ״ל שעשינו הראשונים הדברים אחד
 אבא, של מכיסו הכיתה מפתח את במשיכה לקחתי כן ועל בו, ללמוד מקום

 לתפילה במקביל בשבתות, התאמנו ושם בחשאי, פנימה נכנסנו ובאמצעותו
 מתוך תיאוריה למדנו תחילה מצוינת. הסוואה היתה זו הספר. בבית שנערכה

 מכן ולאחר שטרן(, אברהם רזיאל, )דוד ראש ד. בידי שנערך "האקדח", הספר
 לשלב ושליפות. טעינה והרכבה, פירוק באקדח: המעשי השימוש את למדנו

 האקדח. החזקת לנוכח ושבעתיים גדולה, היתה ההתרגשות אז. הגענו לא הירי
 כוח תחושת לנו היתה ביד אותו שאחזנו וברגע קטן, בלגי פי.בי. אקדח זה היה

 מי הבריטית. האימפריה את נביס הזה הקטן באקדח כי האמנו, משכרת.
 שמשפחתו הוניגמן, בנושא, שלנו המדריך היה זו בתחושה אותנו שעודד

 שוקולד. חנות גם מכן ולאחר הקטנה אביב בתל מפורסמת בדים חנות החזיקה
 היה שמישהו יידע לא שאיש כדי מחדש הכיתה את סידרנו האימונים תום עם

 של מכנסיו לכיס המפתח את החזרתי גם גמור בשקט גמור. בשקט ויצאנו בה,
אבא.

 על האחראים אחד אל בדחיפות נקראתי ,15 כבן אז ואני הימים, באחד
 לפעולה להתגייס מוכן אהיה אם אותי שאל הוא אביב. בתל אצ״ל פעולות

 בסודי פירט הוא ואז פעולה, אותה מהי לדעת מבלי בחיוב השבתי מיוחדת.
 לסייע כדי באירופה, הגרמניים לקווים מעבר צניחה של אפשרות סודות

 לאימוני רוח בקוצר ציפיתי חייהם. על איומה במערכה הניצבים ליהודים
לקראתו. התאמנו לא ואף התממש, לא הרעיון דבר של בסופו אבל צניחה,

 את להציל הצלחתי לא היהודי, העם את להציל מתכונן אני בעוד ובינתיים,
 שנתיים, למדתי שבה "מוריה", בגימנסיה שלי הלימודים מהפסקת עצמי

 עובדת את המעטה, לשון לנקוט אם אהבו, לא מאוד הם וי׳. ט׳ בכיתות
 נדלקו אדומות שנורות גם מה - ידעו לא עוד הם אצ״ל על - בבית״ר חברותי

 ימים. באותם כמקובל בקיבוצים, עבודה למחנות לצאת סירבתי כאשר אצלם
 להם. לסייע סירבתי ואני מסוימת, מאוד פוליטית קונוטציה היתה לקיבוצים

 לימודים של שנתיים ולאחר ב״מוריה", רגלי תחת לבעור החלה הקרקע
 ולא יותר, שם אותי להחזיק רצו לא המוסד. לכותלי מחוץ עצמי את מצאתי
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 הלאומיות ש״נגע" גילו מוכרת. משפחה ואנחנו מורה, שאבי העובדה עזרה
 להתגבש אפוא, החל, בבית אחרים. בו אדביק פן חששו אף ואולי בי, פשה
 לי תיכננו הורי מורה. אהיה אולי תלמיד להיות יכול אינני אם - מעניין רעיון
בירושלים. למורים לסמינר תורה, למקום גלות
 הזמן, את לבזבז שלא וכדי הגדול, החופש הגיע התגבש הזה שהרעיון עד

 ונשארתי מזא״ה, ברחוב ספיר" "אבן במלטשת יהלומים בחיתוך עבדתי
 מחברי אחד של לאביו שייכת היתה הזו המלטשה תמימה. שנה בה לעבוד

 בעיבוד ביניים שלב היה החיתוך העבודה. את לי סידר והוא לכיתה,
 מאוד, מהר הזאת התורה את למדתי וליטוש. חיתוך ניסור, שכלל היהלומים,
 המשכורת קבלת ויום רבה, במסירות עבדתי בקלות. עליה והשתלטתי

 בכסף חג. של יום עבורי היה - בכלל רע לא סכום לירות, חמש - הראשונה
 שהוטל משום יין, קנה לא העקרונות איש אבא כי לקידוש, יין לקנות מיהרתי

 לכך בנוסף לבריטים. שהועבר בארץ, המיוצרות סחורות על מס בלו, עליו
 שלעתים ובננות, עץ תפוחי לקניית שלי הראשונה מהמשכורת חלק הקדשתי
בביתנו. נראו רחוקות
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ה פרק

הגשר מעל מראה

 עמדתי ואת בית״רי היותי את הסתרתי לא במלטשה עבודתי במהלך
 חברי עם רבים ויכוחים ניהלתי בעיקר והמדינה. העם בשאלות הנחרצת
 בשכנות הצעיר". "השומר תנועת חבר שהיה ברמן, דב גילי, ובן לעבודה
 - בן־תור נחמיה של העבודה שולחנות היו ברמן דב של עבודתו למשטח
 הדי וכנראה רוזנזון, אריה ושל - לח״י חבר הוא כי לי התברר שלימים
אליהם. הגיעו דב עם והוויכוחים השיחות
 בפי טיעונים שם ואף אותי, ועודד אלי שנצמד רוזנזון אריה זה היה ואכן,
 שיחות של קשר נוצר ואילך מכאן עמדתי. בצדקת דב של שכנועו לצורך
בינינו.

 בית״ר, של מדרכה המאוכזב מפולניה, בית״ר כחבר בפני עצמו הציג אריה
 ובארץ באירופה היהודים מצב לנוכח תעשה" ואל "שב של בדרך הנוקטת
 מסגרת לו אין ולמעשה רביזיוניסטים, עסקנים ידי על ומונהגת ישראל,

לבית״ר. בזמנו הצטרף שלשמם הרעיונות למימוש מתאימה
 בארץ ואצ״ל בית״ר של הדרך בצדקת ולשכנעו לעודדו שניסה זה הייתי אני

 שעות לאחר והמתוכננות ה״אקראיות" שיחותינו במהלך אולם, ישראל...
 בבית״ר אמונתי את ולערער דרכי על אותי להוכיח הצליח אריה העבודה,
 המרכזי בטיעונו שלי. והמטרות הרעיונות למימוש המתאימה כמסגרת ובאצ״ל

 בית״ר, של מדרכה סופית אותי והיטה מחשבותי כיוון כל את ששינה והעיקרי,
 הניזונה הז׳בוטינסקאית, התפישה לרבות הציונית, התפישה שכל שוכנעתי
 היהודים בעיית בפתרון הצורך על ומושתתת והאנטישמיות היהודים ממצוקת

 ארץ־ היות של הבעיה למהות ולא לסימפטום מתיחסת בהיותה שגויה היא -
בעיית־היהודים. מאליה גם תפתר ושבשחרורה זר שלטון בידי נתונה ישראל
 את לממש ציפתה האירוניה, למרבה גווניה, על הציונית התנועה ועוד. זאת
 מהיישוב מונעת היא שמצידה בריטניה מצד ובסיוע באמצעות גם יעדיה

 הרוצים יהודים בפני שעריה את וסוגרת ישראל בארץ קרקעות רכישת היהודי
 הנ״ל, הציונית והתפישה החשיבה זה דברים במצב ואכן ארצה. לעלות
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 בריטניה מידי א״י לשחרור היהודי העם של העיקרית מהחזית המתעלמת
 מלהילחם ואצ״ל, בית״ר את (1943) כיום הכובלת היא - כאן זר שלטון שהיא

ישראל. בארץ מדיניותם לנוכח בבריטים
 היו ושם לח״י, של חוברת לידי רוזנזון החליק משים, מבלי כאילו אחד, יום

 אם כי לי, התברר שם רבות. בהם שהרהרתי דברים לבן גבי על שחור כתובים
 יש ובו הזר, השלטון הוא האויב הרי ישראל, ארץ בעיית את לפתור צריך

 הבריטית האדמיניסטרציה ולא הזר, השלטון הוא הרע מקור להילחם.
 בסיסי. מאוד היה ההבדל אך הבריטי, בשלטון נאבק היישוב גם המקומית.

 אלא בלונדון, שמושבו המרכזי, בשלטון לא הרע מקור את ראה היישוב
 בשלטון נעוץ כאילו הרע שורש - לאמור בארץ, הבריטית באדמיניסטרציה

 היתה זו אבל, להילחם. יש ובו הציוני המפעל את העוין המקומי המנדטורי
בזנבו. לא בראשו, הנחש את להכות צריך היה כי נכונה, לא גישה
 מסוים בשלב בית״רי. אל בית״רי כדבר רוזנזון, עם דיברתי הללו הדברים על
לח״י. עם להתקשר שיש למסקנה אותי הביא הוא

אליהם?" מגיעים איך "אבל לו, אמרתי צודק", "אתה
להגיע". אפשר שדרכו מישהו מכיר "אני השיב, צבי", "תראה,
וחלק. חד אמרתי פגישה", לי "תארגן
 אחד לח״י, מבכירי אחדים היטב הכיר מה, זמן כעבור לי התברר כך רוזנזון,

שפילמן. אנשל - מהם
 בשעה להגיע לי נאמר 1943 יוני מימי באחד רב. זמן לחכות צריך הייתי לא

התקווה. שכונת של לגשר בערב 6
שם?" לעשות לי יש "מה - תמהתי - ״לגשר?״
 תראה ואם מגולגל, עיתון בידך תחזיק "אתה רוזנזון, אמר טוב", "תקשיב

 את ל׳הנאתו׳ שורק והוא מגולגל, עיתון בידו מחזיק הוא שאף מישהו שם
לפגוש". שעליך האיש זה - המרסלייזה

 רוז׳א־דא־ליל שחיבר מהפכני שיר היתה מארסל(, העיר שם )על המרסלייזה
 ביוני 30ב־ לראשונה והושר הגדולה, הצרפתית המהפכה בימי ,1789 בשנת
 הלאומי להימנון הפך הזה השיר לפאריז. ממארסל המתנדבים במצעד ,1792

היטב. מוכר והיה הצרפתי,
 עיתון הגשר, על הייתי בדיוק 6וב־ המיועדת, לשעה חיכיתי רוח בקוצר
 עיתון עם מאן־דהוא לגלות כדי הרבה להתאמץ צריך הייתי לא בידי. מגולגל
 שריקת גם היתה שלימים המרסלייזה, את שרק הוא ואכן, בידו, מגולגל

 מה במרחק בהיותי שעוד הבחנתי אליו. ניגשתי רותי. לבין ביני ההתקשרות
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 היה זה מגולגל. עיתון מחזיק אני גם אם לבדוק בידי מבט תקע הוא ממנו
 הציג הוא לשלום, יד לחצנו לפגוש. אמור הוא שאותו האיש הוא שאני הסימן

 שהיה לי התברר לימים - האמיתי שמו שאינו שידעתי כלשהו בשם עצמו את
 לרצוני המניעים על ושוחחנו בנחת, לנו הלכנו וכך - שפילמן אנשל זה

 מחשבותי הם מה אותי, הניע מה וסרק כחל ללא לו סיפרתי ללח"י. להתגייס
 של בסופה דעתו. את מניחים דברי כי לי היה נראה פניו ומהבעות ורעיונותי,
 התקבלת אז "טוב, לי: אמר הוא שעה, מחצי יותר התמשכה שלא הפגישה,
 ובאותה מקום באותו בדיוק, שבוע בעוד אותך יפגוש משלנו מישהו למחתרת.

אליעזר!" יהיה מהיום שמך אגב, לעשות. עליך מוטל מה תדע ואז שעה,
 ואקדחים מכוסים וילונות ללא מרשים, טקס ללא ללח״י, התקבלתי וכך

 לא עוד הגשר, על שם ואז, פשוט. כך כל עולם. שבועות ללא חשאיים,
חיי. של המפנה יום זה היה כי להבין, יכולתי כיצד ובעצם להבין, השכלתי
 הגדול. הסוד את נצרתי בלבי ועמוק־עמוק לאיש, כך על הודעתי לא כמובן,
 בטאון את להפיץ - הראשונה משימתי את קיבלתי מכן לאחר ימים שבוע

 ואט־ שפילמן, אנשל לא אחר, מישהו היה הפעם הקשר איש "החזית". לח״י,
 מאוד מעט בדידות. - היה שעיקרן הפעולה, שיטות את להבין התחלתי אט

 דבר לנתק, התחלתי בית״ר עם הקשר את עליך. האחראי מול לבד אנשים.
 בדיוק לא זה מחתרת ברירה, שאין ידעתי אבל לבדידותי, יותר עוד שהוסיף
רעים. מסיבת

 היה אותי. הפתיע די שסיפורו לפעילות, זוג בן לי הביאו כחודשיים כעבור
 היה בזמנו כאמור, היהלומים. במלטשת עבודתי למשטח שכני ברמן, דב זה

 הוא אידיאולוגי. מהפך ועבר בחפציבה, בהכשרה היה הצעיר", "השומר איש
 "עוזי", היה שכינויו ברמן, הזר. הבריטי לשלטון בשנאתו ביותר קיצוני היה
 לכל לצאת שש אשר לח"י, של ביותר הנועזים הלוחמים אחד לימים היה

 עמוסה בריטית רכבת הורדת היתה שלו הנועזות הפעולות אחת פעילות.
 פוצצו שהבריטים לכך בתגובה השאר, בין זה, היה רחובות. ליד חיילים,
 וברכוש. בנפש רבות לאבידות וגרמו בירושלים יהודה בן ברחוב תופת מכונית
 ירושלים, בשערי הפעולות באחת ברמן דב נהרג אחדים חודשים כעבור

במלחה. ערביים פורעים נגד לח"י של בפעולה
 מהחוץ, מישהו עם קשר כל ללא בודדים, שנינו היינו לתא. זוגי בן היה עוזי

 היישוב ידי על מנודים לח״י, חברי כל כמו ושנינו, נוספים; חברים ללא
 נקלעתי ,16 לגיל המתקרב נער אז ואני הימים, באחד ידיו. על ומוחרמים

 מחד מלחמתנו, נשוא היהודי, היישוב מצד והנידוי הניכור חמור. למשבר

100



 לבי את לשפוך יכולת מבלי אותי שאפפה הבדידות גיסא ומאידך גיסא,
 בקרבי יצרו - המתעוררות לבעיות פתרונות ובמציאת בחוויות ולהתחלק
 לפגוש נועדנו כאשר אלו, תחושות רקע על רב. ומתח קשים נפשיים משקעים

 ערערה זו עובדה מפיו. הנודף אלכוהול בריח כאילו חשתי עלינו, האחראי את
נמצא. אני שבה ובמסגרת הולך אני בה בדרך אמוני את באחת

 יוסף" "בית בישיבת להקפות הלכתי ואני תורה, שמחת חל ערב באותו
 אך הישיבה, באולם בפנים, יחד. גם ובחוץ בפנים הייתי ברדיצ׳בסקי. ברחוב

 היו ההקפות עוסק. אני במה בקרבי, מתחולל מה ידע לא איש כי - בחוץ גם
 עם שרקדו רבים זקנים וביניהם מבוגרת, היתה המתפללים אוכלוסיית נלהבות,

 הייתי שבו הדכדוך רקע על שבעתיים שבלט דבר רבה, בדבקות התורה ספרי
 הגאולה". "שתבוא היה ארוכה שעה במשך שרו שאותו השירים אחד שרוי.

 רוחי מצב בגלל אולי גאולה". די זאיין שוין "זאל באידיש, זאת שרו הם
 הפנימית, והאמת האמיתית, וההתלהבות הרבה, הדבקות בגלל אולי השפוף,
 - הגאולה? את להם יביא מי לעצמותי. עמוק־עמוק חדרו הללו המלים

 לא. הגאולה, את יביאו לא תשושים, זקנים הם, - עצמי לבין ביני הרהרתי
 כיצד נזכרתי ואז הגאולה? את להם להביא וחייב יכול הצעיר אני אולי אבל,

 ממשלת כי וידענו הארץ", מן זדון ממשלת תעביר "כי השנה, בראש התפללנו
 לפחות או העולם, מן לעבור לה לעזור צריך מאליה, תחלוף לא הזו הזדון
 ושמך אחד "אתה של המתוק הניגון בזכרוני עלה ופתאום ישראל. מארץ
 מן אותי הוציאו הנחישות, את בי הגבירו אותי, עודדו ביחד אלה וכל אחד",

ולתמיד. אחת המשבר
 שלם הייתי בקרבי, התרונן לבי יותר, קלה רגלי היתה הכנסת מבית כשיצאתי

דרכי. ועם עצמי עם
 בסתר התפללה ולכן ניחשה, אמא אבל לח״י, חבר שאני ידעו לא ההורים

 כיצד יותר. בטוחים חיי יהיו כך הסוהר, בבית ואשב אותי שיתפסו ליבה
 הדבקת היתה עת באותה שלנו ביותר המרכזיות הפעולות אחת ניחשה?
 זאת עושים היינו שחור. בצבע שנמרחה סטנסיל במכונת שהודפסו כרוזים,
 דא הביתה. בוקר עם ושבים הבריטים, ידי על בהיתפסות מסתכנים בלילה,

 שביקשה לאמא, הדיו. מן שחורים היו שכיסי לכך לב שמתי שלא עקא,
 שנינו אבל בבית״ר, פעילות על משכנעות לא תשובות גמגמתי כך, על הסברים

גלוי. קצת שהוא סוד פה שיש ידענו
 משחק היתה הכרוזים הדבקת כי הסבורים, היום, כאלה שיש הוא, גלוי וסוד
הניסיון, גם כמו שלי, התשובה הבריטים. עם ועכבר" "חתול מעין ילדים,
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 אחרי שאירע מה למשל, הנה, ביותר. רציני עניין זה שהיה עדים כאלף מעידים
"סטרומה".

 יהודים פליטים 769 עם שיצאה קטנה, מעפילים אוניית היתה ״סטרומה״
 מגלי שנפגעה מאחר קושטא, בנמל מחסה 1941 בדצמבר וביקשה מרומניה,

 לתת הסכימה טורקיה ממשלת בדרכה. להמשיך היתה יכולה ולא הסוער, הים
 כל את לקלוט נכונותה על תצהיר אחרת שמדינה בתנאי במימיה לעגון לספינה

 המנדט שלטונות הסכמת את לכך לקבל היהודית הסוכנות מאמצי הפליטים.
 "סטרומה" נאלצה 1942 בפברואר 24ב־ חרוץ. כישלון נחלו ישראל בארץ
 נוסעיה, וכל הספינה, התפוצצה החוף מן קטן ובמרחק הפתוח, לים לצאת

בים. טבעו לאחד, פרט
 האסון, נשכח לא הזמן בחלוף גם היישוב. של זעמו את עורר הנורא האסון

 עם נשלחתי פלוס, 16 כבן ואני ,1944 פברואר שלהי ל״סטרומה״, השנה וביום
 ממשלת של אחריותה ואת הנורא, האסון את שאזכרו כרוזים להדביק ערב

 מסע כמטחוי רחוקים שהיו האומללים, הפליטים של המחריד למותם בריטניה
הבריטים. של קשיחותם בגלל רק הדגים למאכל והיו חלומותיהם, מארץ קצר

 באיזור היתה שלנו הפעולה גיזרת ואני. עוזי ההדבקה, בחוליית היינו שניים
 היטב מתורגלים היינו בידיו, היו הכרוזים בידי, היה הדבק מוגרבי. קולנוע

 והלאה. - הדבק גבי על שיטוחו הכרוז, פריסת דבק, מריחת מהירה. בהדבקה
 השומר חרש פסע רואה, באין כמעט מאחורינו, כי בעבודה, להתרכז יכולנו
 עמנואל זה היה ניתפס. שלא כדי ההדבקה, פעולת את שאבטח שלנו, האישי
 היה ולימים הסוהר, מבית לכן קודם אחדים שבועות לחזית שברח הנגבי,
 ואביו כהן, גאולה כנסת וחברת לח״י של המחתרתי הרדיו קריינית של בעלה

 היתה ההתחלה אקדח. מוסתר היה כליו בין ישראל. בממשלת שר צחי, של
 קולנוע ליד זה היה לחלוטין. שונה למשהו התפתח ההמשך אבל, בעיות. ללא

 לבין והקיר הכרוז הדבק, בין נעו עינינו בעבודה, מרוכזים היינו מגדלור.
 תיאמן שלא ובמהירות עוזי, של כתפו על כבדה יד נחתה כשלפתע הרחוב,
 לכל מעל לנו הבהיר עצור" "אתה באנגלית משפט אותו. ולכדה לערפו טיפסה

 בעוד אבל המתרחש, לנוכח המום הייתי שניות באותן נקלענו. צרה לאיזו ספק
 שמעתי עוזי, את לחלץ כדי לעשות מה במוחי לרוץ מתחילות המחשבות

 מתמוטט הבריטי את וראיתי לאוזני, מאוד סמוך שחלפה בודדת, אחת יריייה
 אני, עוזי, - אנחנו לעזרה. זועק והחל בלבד, נפצע נהרג, לא הוא הכביש. על

 האנגלי של הנואשות הזעקות ונעלמנו. רגליים הרמנו - שירה והשומר
 הדבק את השלכתי הרחוב. במורד במרוצתי אותי ליוו ״help! !help״!
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 אחרים. לכיוונים נמלטו והשומר עוזי הים. לשפת נמלטתי רגליים וקל מאחורי
 סימנים יישארו שלא כדי ומהדיו מהדכק אותן ניקיתי כמים, ידי את רחצתי

 אלא הביתה, לשוב שלא החלטתי שקרה מה על התרגשות מרוב מרשיעים.
 הביתה, לא - אז וגם למחרת. רק חזרתי הביתה הים. שפת על ללון נשארתי

הספר. לבית אלא
 ^ת2תר</ p/epjma תיתת pky כך: זאת תיאר ממכתביו, באחד אבי,

 ,jOnp J/fiyX ת$ /jfeN ת!6&אי ן,ת161תר< £60ת כריסי, ר0/6כ
 כא<!/ר$ /רון אי/תרון /׳^׳כת ת kip ירית6ת יר,6כ ^ר!/ת רתpnp 60 ה</׳ל/?
 את ת! תא כאוכן, .pijirrim כר/ ה/ e/1f רכ תואר תית /$ק י?/ תכ/ת׳
 .pepj fi 0/תיא/ /יתו3ת /jfe תתכרית את. !36 תיתת 1אp/pnf 36 אסכיכ
 תרכר. ר6ת את tiije אכ/׳ //,6׳׳Z כ</ kf! אתכית. כיtMj 3 1<1תת כ/י/ת

 i׳am km/ תר/ת ^תתת ,yjp 7/J׳£׳ ע38כ תססר, ככית ארי6כ /אחרת,
/jo׳ ^i׳j1״< pאח/סר אות1ר e׳pj צרותיו km jiiiiip ׳ (י1€ת/ Op pm/ 

את":1ר0ס jmpj pk Ijnpj׳ כת!כ■• תית ת1ת> ppm /תסת/ת ואיתר

 לכאורה לחמתי. לא לכאורה כי אף שלי, הראשונה האש טבילת היתה זו
 בי עורר הזה האירוע לחימה. של אקט היה האסורה בהדבקה שכן בלבד,

 טענו ביישוב מעטים לא בכלל, עצמי. עם שלם הייתי אבל רבים, הרהורים
 כאלה בהם היו לח״י. אנשי את הכרתי אני דם". "צמאי היו לח״י שאנשי

 אחד אפילו היה להרוג. מנת על לירות צריכים היו כאשר רעדו שלהם שהידיים
 של תושייתו ורק מולו, ניצב והבריטי ההדק על ללחוץ עמד כאשר שהקיא

 חשתי היפגעות. מסכנת שניהם את מילטה גוי, אותו את שחיסל לחוליה, חברו
 היה ביותר המתסכל הדבר היישוב. של נפשו על הנלחמים לאלה שותף שאני

 מרה עובדה אבל, אותי. ומתעב שונא היישוב היישוב, למען נלחם אני שבעוד
 הנמצא הזר הכובש של דתו אחת כי בדעתי, נחוש והייתי ידיים, ריפתה לא זו

 ממצבת לוחם נגרע היה אז כי נתפס הייתי לו כי ידעתי, למות. או לעזוב - פה
 ולכן גיהנום, מדורי שבעה אותי מעבירים היו ועוד המחתרת של האדם כוח
 יתפוס שלא כדי הכול לעשות יש - אותי לתפוס שמנסה מי כי ברור, לי היה

אחרים. ולא אותי לא יותר,
 הלילה אגב, הים. שפת על ונשארתי הביתה, שבתי לא לילה באותו כאמור,

 הראשונה הפעם בבית. ישנתי שלא עת, לאותה עד השני, היה הים שפת על
 שלקה מבית״ר, לחבר דם שתרמתי לאחר זה היה לכן. קודם כשנתיים היתה

 התפתל ביותר, קשים טיפולים עבר החולים, בבית אושפז הוא בסרטן.
 איש, שאלתי לא דם. תרומות עבורו נדרשו מסוים ובשלב - נוראים בייסורים
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 דם. ותרמתי מאושפז, היה שבו כץ", "פרדס הממשלתי החולים לבית הלכתי
 לי, קרה מה שאלה כאשר כך. לראותני נבהלה ואמי חיוור, הביתה שבתי

 את איתה תיאמתי לא כי על מאוד עלי כעסה היא דם. שתרמתי לה סיפרתי
 לא שזה ובצדק, אמרה, בכלל. לה סיפרתי לא רשותה, את ביקשתי לא הדבר,
 והלכתי רגלי הרמתי כי עד גדול כה היה זעמה .14 בגיל דם לתרום אחראי

 במצודת ספסל על ישנתי כן ועל הביתה, לשוב חששתי לילה באותו מהבית.
זאב.

 בלח״י שדרכי מאחר בבית, ישנתי שלא כמעט הבאות, בשנים כך, אחר
 לא למחתרת כי להבין, למדתי מאוד מהר שקטים. מחתרת לחיי אותי הובילה

 למדורה. מסביב צוהלים ישבו שהחבר׳ה הפלמ״ח, כמו לא תהילה. יאתה
 היות של המשמעות הדממה. היה לח״י של היחידי ההווי הווי. היה לא בלח״י
 שאיפותיו, ואת רצונותיו את חייו, גורל את מפקיד שהוא היא מחתרת לוחם
 את שמאפיין מה הרעיון. את שמממש הגוף בידי מעשי, ובאופן הרעיון. בידי

 ובשפל. בגאות ושנים, ימים לאורך במטרה ודבקות נפש מסירות הוא הלוחם
 במפלגה לחברות להשוותה ואין מוחלטת היתה ולמסגרת לרעיון המחויבות

 החברתי המעגל הדברים מטבע הנפש. בכל מסירות היתה זו מצויה. פוליטית
 לו שכן, המשפחה. את גם לכך רתמתי יודעין ובלא ביודעין הצטמצם, שלי

 ברור עשורים, כמה של לאחור במבט היום, סובלת. המשפחה היתה נתפסתי,
 גם לבם. בסתר בי ותמכו בהמשכה, ובוודאי דרכי, על ידעו שהורי לחלוטין לי

 - המחתרת שונאי שכניהם, גם כמו - הבריטים שעלולים המחיר את ידעו הם
 לח״י לוחם של חייו אורחות התחשבות. וללא רחמים ללא מהם, לגבות

 אישיים לסיכונים מתמדת בהיחשפות מזהרת; לא בבדידות כאמור, התאפיינו,
 מהשלטון; לפגיעה ובחשיפתה המשפחה בנטישת מוות; או פציעה מאסר, -

 בלחימה; להמשיך כדי סוהר מבתי בבריחה נרדף; חיי של מסגרת ביצירת
 לא אבל אמות "אסבול, - שעיקרה הבריטים, של הנוקשות בחקירות בעמידה

 על "התקווה" בשירת לגרדום בעלייה - קיצוניים ובמקרים מלה״; אדבר
 ביוקרה פגיעה של אחרון אקט לבצע - אפשרות יש ואם היבשות; השפתיים
 גחלים כמו היו לח״י לוחמי להורג. ההוצאה טרם התאבדות ידי על הבריטית
ושורפים. שקטים - לוחשות
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ו פרק

צעיר "פנסיונר"

 כאמור הביאה בבית״ר פעילותי כן, כי הנה דבר. לכל אישי מחיר והיה
 עבדתי ברירה מחוסר י׳. כיתה סיום סף על "מוריה", בגימנסיה לימודי לסיום

 מכן ולאחר אביב, בתל פעילותי התבססה שבה תקופה שנה, במשך ביהלומים
 ליפשיץ, שם על "מזרחי" למורים לסמינר לירושלים, שאעבור הורי לחצו

 היחידי הדתי למורים הסמינר זה היה .1945 תש״ה, הלימודים שנת לתחילת
 להמשיך רציתי עצמי אני ראשית, הבחינות. מכל מוצלח היה הרעיון בארץ.

 לירושלים, אעבור שאם בתמימותם חשבו הורי שנית, לימודי. את ולהשלים
 מפעולות אתנתק גם אז כי מחבריי, מנותקת חדשה בסביבה אתגורר אף ואולי
 להעביר לח״י של המגמה עם אחד בקנה עלה זה שלישית, המסוכנות; לח״י

לאנשים. ששיוועה לירושלים, לוחמים
 הלימודים שנת תחילת ועם מגורים, חדר עבורי שכרו הורי לסמינר, נרשמתי

 הימים, ברבות הלל. ברחוב העיר, במרכז אז היה המוסד לירושלים. עליתי
 וביום התבייתתי, התארגנתי, הכרם. לבית עבר הוא הקוממיות, מלחמת אחרי
 שקבע מי "מתתיהו". פלאי, טורי עם לפגישה יצאתי כבר שם לשהותי השני

 הרחובות בצומת נפגשנו אביב. בתל שלי התא על האחראי היה הפגישה את
 - עיתון בידו ספר, היה בידי סנהדריה. בשכונת יחזקאל והנביא הנביא שמואל
 הוא בירושלים. שלי הפעילות את התחלתי קצרה שיחה ולאחר זיהוי. כסימן

 מלידה ירושלמי היה שלא למרות בירושלים, ותיק בשנה, ממני מבוגר היה
סבא. מכפר בא אלא

 כרוזים, בהדבקת עסקנו תקופה באותה מיד. החלה המחתרתית הפעילות
 מרכז אומנם, שלהם. המיתקנים על ובתצפיות בריטים שוטרים אחרי במעקב

 תקופה באותה בעיר לח״י פעילות אבל בירושלים, היה הבריטי השלטון
 לנו נקרתה כאשר אך והמודיעינית, הארגונית התשתית בהכנת בעיקר התמקדה

 כחודש ואכן, ההזדמנות. הוחמצה לא - מדרכנו להסירה שיש ראויה מטרה
 בירושלים להורג הוצא בי, קשור הדבר אין זה ובמקרה לירושלים, בואי לאחר
 לו שהיה וילקינס, בשם למחתרת, ביותר מהמסוכנים הבריטי, הבולשת קצין
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"יאיר". ברצח חלק גם
 מגורי הבריטית. והמשטרה הבולשת מרכז הס.אי.די., היו הרוסים במגרש
 בירושלים, ביותר היוקרתיות השכונות אחת טלביה, באיזור היו הקצינים

 של לקטמונים שיש מהדימוי מאוד רחוקים היו אז של הקטמונים ובקטמונים.
 ביותר היקרות השכונות מבין נוצצת, שכונה זו היתה תקופה באותה היום.

 גם כמו דירות, שם שכרו הבריטים שם. התגוררו ירושלים עשירי בירושלים.
 תיקי הבכירים. הקצינים על תיקים להכין היה תפקידנו היוונית. בשכונה
 המעקב שיטת הבריטית. הבולשת מאנשי אחד כל על שטח, תיקי מודיעין,

 היו הבריטית. השמרנות היתה לנו שסייע מה ופרימיטיבית. פשוטה די היתה
 הבית את יוצאים היו הם שנייה, באותה בדיוק יום, מדי קבועות. שעות להם

 דקה בחצי השתנה לא הצהריים להפסקת שלהם היציאה ומועד המשרד, לעבר
 נסיעתם נתיב גם כמו קבוע, היה שלהם ההליכה נתיב ושנים. חודשים במשך
 נהגו הם הרוסים. ממגרש שיצאו מהרגע אחריהם לעקוב מתחילים היינו ברכב.
 שלא שאפשר, כמה עד משתדלים, כשאנו אחריהם הלכנו ואז ברגל, ללכת
 המעקב את שהחל ומי בינינו, מתחלפים היינו גם כך לשם לב. תשומת לעורר

 לדווח ויכולנו ביתם, פתח עד אחריהם הגענו וכך אותו. שסיים זה היה לא
 הכתובת את לעצמנו כשסימנו מכן, לאחר זמן־מה הנעקב. גר היכן בדיוק

 כדי הדואר, לתיבות ניגשים אגב וכדרך לשם, שבים היינו שלו, המדויקת
מסודרים. מאוד היו הם עליהן. רשומים שהיו השמות, את לקרוא

 באמצעות שונים פרטים אימתנו טעויות, יפלו שלא כדי זאת, כל למרות
 הם תמיד לא הבריטית. במשטרה שעבדו היהודים השוטרים עם הקשרים

 לחץ כלפיהם להפעיל נאלצנו ולכן לו, זקוקים שהיינו מידע לנו לנדב שמחו
 בני ועל עליהם תרחף סכנה אז כי יודעים, שהם מה את ימסרו לא שאם נפשי

 מה לנו מסרו והם עצמו, את הוכיח הזה הלחץ כלל בדרך משפחותיהם.
 "הגנה", חברי הם כי באמרם, מידע למסור שסירבו ביניהם היו שביקשנו.

 ה״חברות" מאחורי להסתתר טובה, שיטה היתה זו בעינינו. גם מחיסיון שנהנו
 ולפתע עבדה, השיטה אבל, נבראה. ולא היתה לא מאוד רבים שבמקרים הזו,
 ב׳הגנה"׳. "חברים היו המנדט במשטרת יהודים שוטרים ויותר יותר

 את לבדוק החלו עצמם שהם לכך הביאה ה׳הגנה׳" ב״חברי האינפלציה
 ידי על והוזהרו זוהו ה״הגנה" על "טרמפ" שתפסו אלה וכל העניין,

"אמיתיים". ה
 של מכוניותיהם את לזהות היה קשה לא - הרכב כלי אחרי למעקב אשר

 שבחרטומו ברכב נהגו הבכירים המפקדים ראשית, ומפקדיהם. הבולשת אנשי
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 הללו הרכב כלי כל אופייניים. היו הרישוי לוחיות מספרי וגם דגל, התנוסס
 מסלול את לגלות כדי סביבה. באותה היו שכולם כך הרוסים, למגרש זרמו

 מתגוררים היכן כלומר יוצאים, הללו הרכב כלי מהיכן ובעיקר נסיעתם,
 בצמתים, המתינו שלנו האנשים בצמתים. אחריהם עוקבים היינו בעליהם,

 וכך, מספרה. ואת סוגה את זכרו או רשמו הם בריטית מכונית עברה וכאשר
 היה הוא 7:30 בשעה כולה. התמונה שהתבהרה עד אחר, בצומת יום, מדי
 אחרי עקבנו כך מהבית. - כולו המסלול הורכב וכך שם, 7:45ב־ כאן,

 ומפקדים גנרלים הבריטים, של הראשון המזכיר העליון, הנציב של תנועותיהם
 מסוים שבשלב אחרים, רבים ועוד האדמיניסטרציה, על האחראים שונים,
 הבלונדיני דב על כשהוטל למשל, וכך, לח״י. לפעילות יעדים להיות נועדו

 יצאה שלא פעולה המימשל, של הראשון המזכיר שאו, של בחייו להתנקש
יומו. ושגרת תנועותיו על שאספנו בחומר נעזר הוא שונות, מסיבות לפועל

 בדיוק ולא למורים, בסמינר ללמוד כדי לירושלים, הורי אותי שלחו כזכור,
 ואני - בירושלים הראשון מגורי מקום בריטים. בולשת קציני אחרי לעקוב
 ברחוב היה - מקומות של רב במספר התגוררתי אחריו כי הראשון, מדגיש

 היו הבית בעלי יהודה. מחנה משוק הרחק לא מקור־ברוך, שבשכונת ילין דוד
 בהתחלה בחודשו. חודש מדי הדירה שכר את מהורי שקיבלו פלץ, משפחת

 שבתי בבוקר, שמונה בשעה יום, מדי לסמינר הלכתי טוב". "ילד ממש הייתי
 לפעם ומפעם מופלאה, בשקידה שיעורים הכינותי בצהריים, שתיים בשעה
 - למעריב מנחה בין ללימוד גאולה, רחוב שליד חברון, ישיבת את פקדתי
 בשעה קם שאני לפתע, לב לשים החלו הם כך אחר ולמופת. לדוגמא תלמיד
 המתגבר בבית, "צדיק" להם שיש משוכנעים היו בכלל ואז בוקר, לפנות ארבע
 שאומנם ידעו, לא רק הם "ותיקין". להתפלל והולך הבורא, לעבודת כארי
 המסירות כרוזים. הדבקתי שעליו קיר זה היה אבל - לכותל פני עם הייתי

 כך על לדווח מיהרו והם מוזרים, קצת דבר, של בסופו להם, נראו וההתמדה
להורי.
 אמרו לא אבל בוקר, לפנות שלהם ה״תכשיט" עושה מה בנפשם שיערו הורי

 מאוד. רחוקות לעתים היו בירושלים שלהם והביקורים היה, לא טלפון מלה.
 כפי זו, היתה אותי. יזרקו לא מזרחי מסמינר שלפחות בלבם, קיוו רק הם

מדי. מופרזת תקווה שהתברר,
 הימים, באחד הראשונה. בשנה לימודיי של האחרון השליש לקראת קרה זה

 חברי של קטנה קבוצה במקום עברה העיר, קירות על כרוזים מדביק בעודי
בירושלים. עקיבא בני סניף
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 באצבעו והורה חבריו, לעבר מהם אחד לפתע צעק - פראנק!״ צבי ״זה
עלי.
 לידיעת במהירות הגיע הדבר "מזרחי". בסמינר שלי הסוף תחילת היתה וזו

 צירוף זה היה קצנלנבוגן. ד״ר למנהל, דחיות ללא זומנתי ואני הסמינר, הנהלת
 לכל תקיפה בקריאה גוריון בן יצא עת באותה בדיוק שכן אומלל, מקרים
 את את מקרבם להקיא מפעלים, ובעלי עבודות מנהלי החינוך, מוסדות מנהלי
 והנה המאורגן, היישוב אנשי מצד חיובי להד זכתה זו קריאתו המחתרת. אנשי

 קריאתו עם שלם הוא כי להוכיח פז הזדמנות הספר בית מנהל של לידו נקרתה
גוריון. בן של

 לי אמר הוא מאוד. הזועמת בדמותו נתקלתי המנהל, של למשרדו כשנכנסתי
 חבר שאתה בגלל עברי ספר בבית ללמוד זכות לך אין "צבי, בוטה: בצורה

באצ׳ל!"
 חבר הייתי כי נכון, היה וזה - באצ״ל חבר שאינני לי היקר בכל לו נשבעתי

דברי. את קיבל לא הוא אבל - בלח״י...
 בצורה לך להודיע רוצה "אני המנהל, אמר הבנות", אי יהיו שלא "כדי
מהסמינר!" אותך מגרש ואני ביותר, חמור שעשית המעשה - ברורה

 על חשבתי עצמי. על חשבתי לא הללו הקשים הדברים את לי אמר כאשר
 לדעת. כדי רב זמן להמתין עלי היה לא הזו. הבשורה את יקבלו הם כיצד הורי.

 שבו למנהל, מכתב אבי שיגר וכבר מהסמינר, סילוקי דבר אליהם הגיע אך
 ר&3ה ׳pine :nii ppn׳pk fol 1׳ kn׳r סדרf enip pne ׳k3/n p׳n״ :כתב
 ה׳ר/^׳ן/. if mpe 7)0pnn plfefpen ״/ji fi ה׳3 ׳jp fe דהר׳/ pk רה

 k/nf /pern <!חר kfnf fly ׳j׳k תססר p׳nn 1p/h ׳77הה׳/ כ׳ ׳/ד?, כה/ד/
jpf1׳ p/kn/ א׳/חר fירוfe׳jin p3if! .p,ן" up ת jk׳ kne piien ~)!pn pk 

fi p'knn pjehl 1 יריnn׳~n - p׳n׳n inpine pfk ij׳/Nijln hpm pp3 
nei /plkn׳ Pouf־ ehfl/׳ - ׳j/nkf e׳ puli pk p!3nf /הד׳ /Z//׳1 ?־j׳ 

p/epj כי non lpk3ln 1 כ !סדn pi׳j׳ njf ptepjה׳3 ׳ njfl1 דירי ׳)p .יתד 
p0N׳~(fnpn p הרהה fjnf pinljn p'nolun nppenn fi׳ yv p3np׳p 

p'ffnn ר£/>■ nn fin pf'pn׳p, /ה3הר pk fejf ,דייריו pp/k ~)0/N 
fin ;pp/en n/pn nnGenf ה/ה nOpj רה/3ה /$ nt /p/j peijN ודת - 

pfnn I'filpx״3)- ׳/kn Ijk njk jf p׳jpo ?p׳ kf inlnne m/pN ת6י !ijlk 
3lNf׳kק?ר!</7 ד׳הה, ׳ n3f׳ :,I’nlN’fn yennf

 לגרש. - דעתו על ועמד אבי, של מהמכתב השתכנע לא הספר בית מנהל
 הגזירה. רוע את ולבטל לנסות כדי לירושלים, וחשו מאמץ עשו ויתרו, לא הורי
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 שכיהן זרוין, ש״י הרב את גם בפרשה עירב אבי נוספים, גורמים נכנסו לתמונה
 של בסופו ולהחליט. בעניין לדון מיוחדת ועדה והוקמה לתלמוד, כמורה אז

השאר: בין לאמור, נכתב שבו דברים", "זכרון נכתב דבר

דברים זכרון
 התלמודית"(, "האנציקלופדיה עורך )לימים זווין ש״י הרב :״נכחו

 פראנק. חיים מר הוועדה לפני הופיע במברגר. ד״ר קצנלנבוגן, ד״ר
 המדרש לבית בחזרה פראנק צבי התלמיד את לקבל א. הוחלט:
 שהוא התלמיד יוכיח שבה ניסיון, של לתקופה ׳מזרחי׳ למורים
 פיקוח לקבל התלמיד על ב. ;הספר בית תקנות לפי בהחלט מתנהג
 שמונה שאחרי בשעות בביתו להימצא ועליו התנהגותו, על מיוחד
 להשתתף ומחויב שחרית, תפילת זמן הבוקר, עד יום, כל בערב,

 פראנק צבי התלמיד אם הספר. בית של שחרית בתפילת בקביעות
 לקבל עליו הנ״ל, בשעות הבית את לעזוב דחופים במקרים ירצה

 לא פראנק צבי אם ג. ;הספר בית הנהלת מטעם כך על רשות מראש
 ערעור". בלי - הספר בית את לעזוב עליו הנ״ל, התנאים על ישמור
 :ובחתימתו אבי של ידו בכתב הערה נכתבה הדברים״ ״זכרון בשולי

 ואני הספר, לבית בחזרה בני נתקבל שלפיהם התנאים את "קיבלתי
אחריהם". ימלא שבני לכך אחראי

 שב שאני על שמחתי גיסא מחד מעורבים. ברגשות הזה ההסכם את קיבלתי
 גזירת את מקיים עצמי את לראות יכולתי לא גיסא מאידך אך ללימודים,

 הצלחתי ממש, בשיניים בקושי, הדברים". ב״זכרון עלי שנגזרה הבית" "מעצר
 ואז ההסכם, מקבלת ימים חודש בערך הלימודים, שנת סוף עד מעמד להחזיק

 סוף גם כמו "מזרחי", בסמינר שלי הקריירה הסתיימה וכך לפעילות. שבתי
 חביבים, זקנים זוג הבית, בעלי שכן, התגוררתי. שבו השכור בבית דרכי

 לא והם ותיקין, תפילת של אינן שלי שהתנועות ויותר יותר להבין התחילו
 רק אותם וחידשתי לימודי, את אפוא, הפסקתי, ימיהם. בערוב צרות חיפשו

 בל אבל, הקבע. צבא מדי את שפשטתי ולאחר המדינה קום לאחר רבות שנים
המאוחר. את אקדים

 היה אצלם. להתגורר שאמשיך חששו הזקנים זוג שכן גג, קורת ללא נותרתי
 להבנה הגיעו ויחדיו הורי, עם שוחחו כן ועל ישירות, זאת לי לומר להם קשה

 נכנסה כאן אחר. מקום לי ואחפש המעטים, חפצי את אקח אם יהיה שטוב
לבלבל שלא כדי לח"י. של "פנסיונר" להיות לי שהציעה המחתרת, לתמונה
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IDENTITY CARD

Name of holder ZcJA F

No.

IDENTITY CARDNa.

Name of holder Place of residence 77A - /<fc־ur

Place of business J •-J- AiSM/'

•Occupation . 4.

Race ........

' ' Height 57-.... feet...... 9... inches

Colour!■ of eyes -

of hair ־,-ewe■*״־

Special peculiarities •»•*£!-

Appointment “ ־" ' ■' ''HS

Date

au»-in ma ״ 

■I7)m ;J0 JU|_ ij46
Signature of 

holder

Signature of• (“ i
holder...... »lt£Ay׳

A

 עובד - הוא ״פנסיונר״ של היום המוכר המינוח כי להסביר, ראוי מושגים בין
 איש היה "פנסיונר" לחלוטין. שונה משמעות למושג היתה אז לגמלאות. שיצא
 והמגורים המחייה הוצאות את מהמחתרת שקיבל מלאה, במשרה לח״י

בלשוננו(. )"תקציב"
 מדירה יותר ולפעמים דירה, שכרתי התפקיד, ולצורך לח״י, של כפנסיונר

 לי היו זאת. חייבו המבצעיים כשהתנאים ביניהן במהירות לעבור כדי אחת,
 בשכונה ברחביה, חדרים

 יוקרה, במקומות - הגרמנית
 הכיסוי חשד. לעורר שלא כדי
 כך סוחר", של "בן היה שלי
 להסביר צריך הייתי שלא

 זה למעשה, הכסף. מהיכן
 לח"י שכן בריטי, כסף היה

 בפעילות פעם מדי החרים
 כספות מתוך כספים מבצעית

 את לממן כדי בנקים, של
פעילותו.

 לחתול אם - לזהותי אשר
 לפחות היו לי נשמות, שבע יש

 לא כבר צבי שמי זהויות. שבע
 מגוון לי והיה בשימוש, היה
 התעודות כל זהות. תעודות של
 לח"י, ידי על מזויפות היו

 ומעולה. מקצועי בביצוע
 עלי היה תכופות לעתים
 פעם כי אני, מי בדיוק לדעת
 ביאליק יוסף היה שמי

 גדעון ופעם פקיד, ומקצועי
 אגב, סטודנט. ואני יקותיאל

 יקותיאל גדעון השם את
 בתל משכני מאחד "שאלתי"

 גר הבחור ידיעתו. ללא אביב,
נכה והיה חשמונאים, ברחוב
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 באף מופיע שאינו משוכנע הייתי כי שמו, על "ללכת" החלטתי מאוד. קשה
 היה מה שהרי, שאיעצר. למקרה מיועד היה זה סידור הבולשת. של רשימה

 השלב את לעבור היתה הקריטית והבעיה החשוד, את עוצרים המעצר? נוהל
 הם בידם. בכלל מי לזהות הבריטים ניסו מעצר, כל המעצר, לאחר הראשון.

 בדיקה והכתובת. השם פי על בדקה והמשטרה אביב, תל משטרת דרך בדקו
 ולגבי הבולשת. ברשימות הופיע לא מעולם וכי כזה, אחד שיש מעלה היתה
 מאליה. מובנת ברשימות הופיע שלא הסיבה הנכה, האמיתי, יקותיאל גדעון
 שכן, הוא. מי לבדוק כדי לכתובתו, יגיעו אם אף אותו אסבך שלא גם ידעתי

מסוכן... לח״י פעיל שהוא בו יחשדו ולא אותו יעזבו הם מראהו לנוכח רק
 היה למחיה שקיבלנו ה״תקציב" כן ועל עשירה, מחתרת היתה לא לח״י

 דייסת קערת על "לחגוג" יכולתי הזה בסכום ליום. גרוש חמישה ביותר: זעום
 כל עם שערים, ממאה הרחק לא ברית, בני בבניין תמחוי בבית רק תרד

 הכסף ביתרת קונה הייתי ערב לארוחת ירושלים. של והנדכאים החלכאים
פלאפל. או הרעב, את לי שתסתום שוקולד, חפיסת
 להסתובב היה, שניתן ככל להימנע, השתדלנו ביום. היה שלי הפעילות עיקר

 קשת מיותרות. ובדיקות חשד לעורר שלא כדי ובלילות, בערבים בחוץ
 אנשים עם נפגשתי נוער, תאי על אחראי הייתי התרחבה. שלי הפעילות

 עם הלכתי עצמי אני תמול־שלשום שרק זוכר כשאני למחתרת, אותם וגייסתי
 אוהדים, איתרתי גם הפעילות במסגרת בפי. המרסלייזה ושריקת מקופל עיתון

 או שצריך מישהו להסתיר - בדירותיהם להשתמש יהיה ניתן הצורך שבעת
אביב. מתל שהגיע מחתרת איש מה לזמן לאכסן
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ז פרק

ודם סער ימי

 נערה, גם הצטרפה מאוד הצעירים ולחניכיי ולפקודיי ,1945 היתה השנה
 תחילה המחתרתי. בשמה שנקראה כפי רותי או יונה, זו היתה גילי. בת כמעט

 גם יוצאים היינו פעם מדי ראשון. ממבט אהבה היתה ולא רומנטיקה, היתה לא
 פעולת על לעיל סיפרתי וכבר ומעקבים, תצפיות כגון משותפות, לפעולות
שבכלא. לחברינו דואר העברנו שבאמצעותו החלול ה״נבוט"
 הסוהר בבית שישב שפילמן, אנשל עם מכתבים החלפתי אגב, הזו, בשיטה

 לו, סיפרתי תש״ח השנה ראש מערב במכתב הבריטים. ידי על שנתפס לאחר
 jyje 6'!..</רכ השאר: בין כתבתי, וכך אותי. הקורות על לעצמי, ואולי

 ןת1כft ^10 0 סת ׳k כאח״כת. ,njiekio ס^יסתןו ק׳/ אכ!י}!ת תאיא/ת
 11כת we׳ /Nt, (כין ,oyfoiNn 7rp׳1e tipf כיכ,1< כת}

 77אהד׳// mm jyjO 6</רכ ו}.3ר ותי6)^׳ '׳/מ תרי1< ,!ת »כתכ י יכת וכת
 כסוכר. כית /׳77/3X 7אה& $/ ׳7׳ ת3}תי (כין כר^ית 1כי ת3}תי כין

 ת11וכ6ו מ7׳7ל/ יר'> lN/> 'כ ת1ו0כיס ,סכי 1jf3l< jyje 6</רכ ת^סת
 והסית, n י</!ת3}א תכ״ת,j0 61׳pp </ך ית,111כ ה״}ית כסך 1<1כ ת;1י1160כי

 {כ^כיר ןי13כר .77/7/7ה ן1וה\ כה}!ת כ^ת כרjinipjmi {6 }ת6!0 חית
 10k Tifio רכ6כ ,$7כ/י }כת^ותו. 7J (כיות ^כית׳ ת1א1כס( ink ת1<

 }6 }׳ כי^רת ככ0 כ}כןון, ס/ת 0׳n{3 כרסוכ כ^תסת ijjie®,׳ </ת
 )ולך Ij'jef 611׳ .1רן1<0כת כאכ }כ &ית :e6no כסת 16lj} ירסון ת1<31כ

 ככ^ת nkint ככ</כ כיכ /אה קי£ה׳/;/, ׳e6N0 </,! כיכ nu יותר(
 של )כינויו ׳הי7י</ .y/7</7 ןית1ית6 ת^סית .1/1כי oipooe 77/7//7הא

 77ה</ ׳16 ת13כחו 6כ!0כ 6כו0 ׳in 6י0כ^ י urn 06 </ת jvkn ית! ׳n אנשל(,
 ן,11י01 יר63 ׳^כתיך }׳ כ }כת! תך11■< הדד׳כק $/ ר׳ה/60ה׳ כר^סת כרית.6כ

kf jre6j njnl00׳ :eכסכת׳ כ</»ת <!ת 61}ככ }׳ כ kf1׳< ,eך liel< kf׳i> 
 pen Jdne /n{!^ כ1י)1כ<1 ת,0 כת ר6ק</י jyNO/b 1</0כ ׳,jk ס^ת 1Nik <!ת

 ית,1</ח ^ת ',jk כרתיpnI&i .pb^/N /k ph^n, 6 01׳n כ(׳ e׳k' (כיות
Ok )(כי}ת1 - כ!}׳ ת6 כר^ית ככדכתת ׳jk כןכ :e׳k׳n ככיוון כתסתסות
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pj/eki אביב(. בתל אז היה )זה ojp ,jk! Bp׳pjp .thIipp p’jiN’kf pB 
jk pjp nBij knt ,kink •jk׳ Hpf ntej־nijf hp p’pop kt 7/J/ ,pej o 

jyjliekpN /ע hp־()? ppeB ׳p!31 jtn׳jj'Nfei p, כקל/ tiBp ek bt!v k/p 
jnn p/m kt pip ptiBp הבולשת(, מטה על בהתקפה זה )היה !-iinld 

kt pft Iipp petk - /link ׳p1׳< pן1חר - titititiQp׳ mr)ien pflBpp 
PB אצ״ל( )אנשי ק״ל׳ל׳מ׳ tijtiti ^13‘pp הכוונה, תקלתמך ׳ל/ל6הי( 

 hi ת kt הסוהר(. לבית לפרוץ שנכשל הניסיון היה הבין, הוא שאותה
pk pkpf /הליתל^/ז np׳Pi׳p£ p׳Bpp ppppp i׳jot p׳ tiBp ,!Jp'pp 

jIp’pp.! 7 האע??, 7רח״ו/J $/ל׳כ /p3׳’UpBp pk ׳m״p. ה&׳//ל p3p
pp׳pe Gbnpi ,/1fe״p׳ pe ink( pink bppIcp jjpe״p׳ f׳pmNp pfe pf 

40 pink ,י£/ל?׳£ כ^סה׳ע׳ אאך jpI ek~) 7J/ Z,j7 hu p’j’ipp p'ojfpp׳0׳ 
 e~n - poonp pBppk lj״p - pp'P'p מ//6מ׳ ,hk .pflBpf ׳hp א/כ/

pinnf ijk.3’1 ,p^/^p ,קק/קל
PpkQ't PPPP .JP if IP PlQp '(& ”jk'P" כל/$ PN/PP PB PPpNP pk 

ppje ppp׳ on -?pout׳/jk p• כל/$ o ppp/ep pk׳pUpB pno׳ !TiNO'o 
hth(p׳ah priGpe ,p׳ mv'oej, ך£ ppk ppp pnipp ft ijpe’&p 

pik pfke■■• ׳jkl - '!?!jfe ppp pk ppj p/ep pykp׳ >B3 1J׳p ן.1יר6ו 
PPlpBP PCPT) P/BhCH 'pQflP P'P'PP "N/kfp PPBP' PIPhI.' ׳לא׳ ,fe 

jte Idp׳! Idp ׳ל3ק fie/׳ pp/pon׳f^Bx p׳ piflBp, 77׳/77ל7האחז, Ijhni 
P'CB ■e/pk kt! pp/k ..!plpepH plpBpox׳ flPP pGBId 1כ' pe^p Bljut 
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f ppBI'np! ,ppepup.׳ kpnkpp 'ki’pe'f fim /plkp kppj >jk Jpij׳ ft 

:yf'jop
 במכתב משפטים ששני מה על ולספר להרחיב חייב אני כאן כי דומה,
 פעולת בעת אש פולט הוא "."וכבר הוא: הראשון המשפט רומזים: לאנשל

 אמות 40 במרחק שלם לילה ״הייתי - האחר והמשפט ממך״; רחוק לא קרב
 מוכן ובכיסי ראש ועד רגל מכף המזוינים הקלגסים שורצים כשסביבי ממך,
לפעולה". הכלי

 שבה ביותר, חשובה התקפה על מינימליסטי דיווח הוא הראשון המשפט
 )הבולשת הסי.אי.די מטה על ההתקפה - ולח״י אצ״ל במשותף פעלו

 7.20 בשעה .1945 בדצמבר 27 תש״ו, בטבת כ״ג בליל זה היה הבריטית(.
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 מחנות מול במקביל הוצבו קר, ירושלמי בלילה החשיכה, רדת לאחר בערב,
 נקבע הפעולה מועד תגבורת. החשת למניעת אבטחה כוחות ושנלר אלנבי
 וערנותם הסילבסטר, באווירת שרויים היו כבר שהבריטים העובדה לנוכח
 וסגנו, "טויט"(, )חיים אצ״ל איש היה הפעולה מפקד כלשהי. במידה פחתה
 בירי החלה ההתקפה לח״י. לוחם הבלונדיני, דב היה הפריצה, יחידת מפקד
 פיני(, מקלע תת - ו״וואשים״ )טומיגנים תתי־מקלע של היטב מטווח

 וירו רימונים יידו הבולשת, לחצר פרצו ואנשיו דב לפריצה. הדרך את שהכשיר
 הבולשת, של הראשית הכניסה לדלת הגיע רבה, במהירות רץ רב עבר. לכל

 הופעל ואז להתרחק האנשים על פקד נפץ, חומר ק״ג חצי של מטען הניח
 ובגדיו העליונים בגפיו דם משטפי סבל הוא מההדף, נפצע עצמו דב הפיצוץ.

 הפיצוץ. ממקום מספיק התרחק לא כי היה, נראה לאחור במבט מעליו. נקרעו
 לפתע פנימה. אחריו לרוץ אנשיו על פקד הוא בעדו, עיכבה לא הפציעה אולם,
 נורה והוא קורה מה הבין שהלה לפני עוד בריטי. משטרה קצין מולו הופיע
 הנפץ חומרי את במהירות הניחו החבלנים הפורצים. הכוחות מאש ונפגע
 שלא כדי עצומה, במהירות משם ורצו פתיליהם את הציתו הפרוזדור, לאורך
 ואז מהבניין, בטוח למרחק הגיעו כולם אכן, הצפוי. הפיצוץ מן בעצמם ייפגעו
קרס. הקומות שלוש בן הבניין ואגף אדיר פיצוץ נשמע

 ועם תקנה. חסרת היתה הבריטי לשלטון היוקרתית והמכה כבד, היה הנזק
 טראגית תקלה אלמלא ביותר הטוב הצד על להסתיים היה יכול הכול זאת,

 )צבי שמואל נהרג האש ובחילופי בריטי, מארב פרץ הסמטאות מאחת בנסיגה.
 הוא לפתע כאשר חצרות, דרך לרוץ המשיכו ואנשיו דב לח״י. איש אהרוני(,

 ביותר: ומהירה אינסטינקטיבית היתה דב של תגובתו משטרה. קצין מידי נורה
ברב. נתקלתי מכן לאחר אחדות שניות במקום. בו והרגו בקצין ירה הוא

 היה שתפקידה האבטחה, מחוליות באחת הייתי עצמה הפעולה במהלך
 את באש ולרתק הכביש את לחסום הלחימה, לאיזור מלהגיע מהבריטים למנוע

 - אנשים ארבעה בת שלנו, החוליה באיזור. עמדותיהם את שאיישו הבריטים
 הבולשת מטה מול ג׳נראלי, בבניין הוצבה - מאצ״ל ושניים מלח״י שניים

 יכול וכאן קולנוע. כרטיסי גם... והיו תחמושת, היתה שלנו בכיסים הבריטית.
 אבל צבאית; לפעולה כשהולכים מובן עוד זה - תחמושת השואל: לשאול
 ואז ניתפס, הפעולה שאחרי למקרה עצמנו את הכנו ובכן, קולנוע? כרטיסי

 הלכנו לא לסרט הסמוך. "אדיסון" בקולנוע לסרט לתומנו הולכים שאנו נאמר
בעיר. הטובה ההצגה גיבורי היינו עצמנו שאנו משום אולי ערב, באותו

 אחד האיסוף. מקומות לעבר בנסיגה התחלנו בוצעה, שהפעולה לאחר
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 מהמהירות שכתוצאה היתה, הבעיה "במעלה". ספר בבית היה האלה האתרים
 נצמדתי אני אחרת, או כך האיסוף. לנקודת הגיעו כולם לא כך לשם שנדרשה
 ידעתי לא כשיכור. מתנדנדת דמות מולי ראיתי לפתע למקום. והגעתי להנחיות

 בריטי, חייל או שוטר זה שאין בעליל ראיתי הדמות, אל התקרבתי זה. מי
 דב זה היה לתדהמתי. קץ היה לא עלי. התמוטטה הזאת הדמות ולפתע

 המחשבות רצו ובראשי הזה, האגדי בלוחם בו, תמכתי הפצוע. הבלונדיני
 מתחיל בעודני הפצועים. איסוף לתחנת במהירות איתו להגיע עלי בקדחתנות:

 והבהילו אנשינו הגיעו רגליו, על לעמוד לו ומסייע בו תומך איתו, דרכי את
הפנר. ד״ר אל הפצועים, איסוף לתחנת אותו

 לגרמניה ירד המדינה הקמת שאחרי שם, בעל כירורג היה הזה הרופא
 הועמו לא למחתרת סיועו בעת לבו ואומץ בארץ הרבות זכויותיו אבל, דווקא.

 הכלל, מן יוצאת בצורה לנו עזר הפנר במיוחד. מזהירה הלא אחריתו בגלל
 נקל שלנו. בפצועים טיפול לצורך מרפאתו ואת עצמו את לרשותנו והעמיד

 סעיפים אין־סוף להם היו הלא הבריטים, ידי על נתפס לו קורה היה מה לשער
 לשטפי בנוסף כי התברר, יסודית בבדיקה לעצרו. כדי בחוק משנה וסעיפי

 נפצע הוא הבריטי מירי הרי הפעולה, בתחילת הבלונדיני דב לקה שבהם הדם,
 יכול לא הוא אולם, ניצלו. וחייו הוצא, הכדור בריאותיו. מכדור בינוני באורח

 אל־ בעוג׳ה גבורה בקרב ונפל - צבאית בפעולה המוות ממר להימלט היה
סרן. בדרגת פלוגה מפקד צה״ל, במדי והוא תש״ט, בכסלו בכ״ה חפיר,

 שלנו המוראל הושגו. מטרותיה כל והושלמה. מזהיר באורח בוצעה הפעולה
 גל על לרכב הוחלט בשפל. הבריטים של המוראל היה ובמקביל ברקיע, היה

 במכתב רמזתי שעליה הפעולה, וזוהי נוספת. לפעולה ולהיערך ההצלחה
 ממך, אמות 40 במרחק שלם לילה ש״הייתי כך על בדברי שפילמן לאנשל

 הכלי מוכן ובכיסי ראש ועד רגל מכף המזוינים הקלגסים שורצים כשסביבי
לפעולה".
 שלושה שבוצעה דרמטית, פעולה של סיפורה מסתתר הזה המשפט מאחורי

 בארץ המצב בירושלים. הבריטית הבולשת מרכז על ההתקפה אחרי שבועות
 כי הכריז בארקר שהגנרל כך, כדי עד היכולת. גבול קצה עד כמעט מתוח היה
 מוות. דינו אחד, כדור ירה לא אם אף ברשותו, נשק עם שייתפס מי כל

 היה הרעיון משותפת. פעולה לתכנן ומלח״י מאצ״ל מנעה לא הזו ההצהרה
 סגורים שהיו האנשים שם. כלואים שהיו לוחמים 30כ־ ולשחרר לכלא, לפרוץ

 נוהלי ואת הכלא תוכנית את החוצה להעביר הצליחו ובריח סורג מאחורי
 כמה עד ושקטה חלקה פעולה לאפשר נועד הזה החיוני והמידע השמירה,
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 באחד גדולה אבן בחשאי ירופפו שהאסירים תוכנן לכך, בנוסף שאפשר.
עצמה. הפעולה בשעת רק לחצר הפתח את יפרצו אולם הקירות,
 אבל הבריטי, הצבא כוחות עם חזיתית התנגשות בחשבון הובאה אכן,
 לכך הסיבה היה. שאפשר כמה עד - בשקט תיעשה שהפעולה היתה הכוונה

 כדור ירי כל בירושלים, אז ששררה העצומה הרגישות שבגלל העובדה, היתה
 של ביותר גדולים כוחות מיד ומקפיץ עליונה לכוננות העיר כל את מכניס היה

 התנועה על ביותר ומקשים רחובות, חוסמים שהיו הבריטים, והמשטרה הצבא
הבריחה. על ובוודאי
 מכבי תחנת שכנה הסוהר בית שליד העובדה את לנצל בא הפעולה תכנון

 עברו שבעדו קטן, פשפש היה בגדר משותפת. גדר היתה אלה ולשני האש,
 שער מפתח היה לכבאים הסוהר. בית בחצר שהיו לשירותים, הכבאים

 פעולת להתבצע נועדה התכנון לפי נפשנו. משאת היה הזה והמפתח הפשפש,
 מכבי את לשם להזעיק שאול, גבעת בשכונת ובודד עזוב צריף הצתת - הסחה
 חוליה אנחנו, ואז קטן, כבאים כוח יישאר בתחנה לשם, ימהרו הכבאים האש,

 הכוח על נשתלט לתחנה, במהירות ניכנס כבאים, בבגדי לבושים ארבעה, של
 נוספים וכוחות הפשפש, בעד נעבור המפתח, את ניקח בה, שייוותר הקטן
 - הפורצים אל יחברו האבן, את יזיזו שבכלא האסירים פנימה, יזרמו שלנו

רפאים. כרוחות השטח מן ייעלמו ביחד וכולם
 הייתי ביותר. קשות בעיות נוצרו הביצוע בשלב אבל מעולה, היה התכנון

 ואמור מאחורינו, היה "מזל", בנאי, יעקב הפעולה מפקד הראשונה, בחוליה
 ומה יצאו, לא מה משום הכבאים אבל הוצת, הצריף אחרינו. מיד לפרוץ היה

 בפטרול נתקלה בדרכה, החוליות, אחת - היה הזה בקטע במיוחד שהשתבש
 את להדליק כדי בכך היה ודי החוליה, אנשי על באש פתחו הבריטים בריטי.

 ולמרות ליילל, שבעיר הסירנות כל החלו האש שנפתחה ברגע ירושלים. כל
 החוליה לעבר הפעולה, מפקד "מזל", בנאי, יעקב של קריאתו את שמעתי זאת

"קדימה!" שלי:
 האש. מכבי לתחנת ונצמדנו הכביש, את מיד חצינו הפקודה קבלת עם

 אחרינו לפרוץ אמור שהיה הכוח אבד. ההפתעה גורם ייללו, הסירנות בינתיים,
 הזה בשלב האש. מכבי תחנת ליד בודד כוח נותרנו למעשה, הגיע. לא -

 חלקם הכבאים, בין התערבבנו התחנה. לתוך ונכנסנו התכנון לפי המשכנו
 המשטרה למקום הגיעה זאת עושים אנו ובעוד ערבים, וחלקם יהודים

 לא אבל נגמר, שהסיפור יותר, או פחות הבנו, בתחנה. עמדה והציבה הבריטית
 המפקד אלינו ניגש ואז בעברית, בינינו לדבר התחלנו מזה. נצא איך ידענו
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 עסק פה לו שיש מיד הבין הוא לדבריו, ברמן. בשם יהודי התחנה, של התורן
 נושאים שאנו ידע והוא אנחנו, מי לנחש קשה לו היה לא מדומים, כבאים עם

 וגם אש, קרב במקום ייפתח לבריטים יימסר הדבר שאם היה שלו החשש נשק.
 שלו הכבאים כל את השתיק הוא לפיכך, להיפגע. עלולים אנשיו או הוא

 מסוים בשלב אנחנו. מי ידעו שם הנוכחים כל דבר, של בסופו אותם. ותדרך
 שהוא היה והסיכום הכבאים, מפקד עם מו״מ מעין עלינו האחראי ניהל

 מסובך. די במצב היינו שלנו. מהנשק שנתפרק בתנאי שם להישאר לנו מאפשר
 ברור היה בתחנה, למעשה, כלואים, להישאר עלינו יהיה זמן כמה ידענו לא

 קשר מכשירי בירושלים, עוצר על הוכרז בינתיים שרטון, על עלתה שהפעולה
 הסכמה, הושגה לבסוף קורה. מה קלוש מושג לנו היה שלא כך היו, לא

 הם האש. מכבי של המים לבור האקדחים את ונשליך מנשקנו נתפרק שלפיה
 חלילה שאם אותם הזהרנו תוקף וליתר אותנו, יסגירו שלא דברתם את לנו נתנו

ושילם. נקם ליום יבואו שבחוץ חברינו הבריטים, בשבי ייפול מחברינו מישהו
 הם שלהם. הכבוד במלת עמדו שהכבאים מאחר בנקמה, צורך היה לא
 שלא מאחר זאת, איתם. יחד עשינו הלילה יתרת ואת קפה, בכוס אותנו כיבדו
 האיזור, בכל שהתפרסו הבריטיים המשמרות בגלל מהתחנה לצאת יכולנו

 לו הכיבוי. מתחנת ביציאה ממש עמדה להם שהיתה העובדה נוכח ושבעתיים
 כל על עוצר הטילו כמובן, הבריטים, לאף... מתחת להם מסתתר מי ידעו

 פאול. סט. רחוב על שלטה הכיבוי, תחנת בפתח שלהם, הזו והעמדה ירושלים,
 פוסעים אנשים העוצר למרות כי ראינו, ולהפתעתנו והצצנו, העזנו זאת, בכל

 בחנו שבהן משמר, עמדות היו הרחוב של קצותיו בשני כי התברר, ברחוב.
 עבר הזה לרחוב שנכנס מי כל עיניים. בשבע ושבים העוברים את הבריטים

 אחד אחד לצאת החלטנו בדרכו. להמשיך היה יכול אז ורק כלשהי, בדיקה
 וכך הלאה. משם ולחמוק שברחוב האנושית בתנועה להשתלב רואה, באין

 הכבאים בגדי את למזכרת להם השארנו האירוח, על לכבאים הודינו עשינו.
 בין שעה חצי של בהפרשים מהתחנה יצאנו האזרחיים בבגדינו ולבושים שלנו,
 כאשר עצמי, אני בשלום. עצמם את לחלץ הצליחו אנשינו כל לשני. אחד

 מהבריטים כשאיש הופתעתי יפו, רחוב ליד פאול, סט. רחוב של למוצא הגעתי
 הסתם מן סברו שהם כנראה, היתה, לכך הסיבה אותי. דווקא אותי. בדק לא

 המשכתי הרחוב. מאמצע שנכנסתי לעצמם שיערו לא הם לרחוב. בכניסה שנבדקתי
אירע. לא דבר כאילו אביב, לתל ונסעתי אוטובוס על עליתי העתיקה, לעיר

 שגרת היתה פחות, והמוצלחות יותר המוצלחות הגדולות, הפעולות ובין
 הדבקת קטנות. ליום בזנו לא ומעולם ביותר, חשובות שהיו הקטנות, הפעולות

117



 גדולה. פעולה לכל הבסיס שהיו ומעקבים, תצפיות בתאים, פעילות כרוזים,
 ואלה בשטח, לפעולות אלה - אוהדים גם כמו חדשים, חברים לגייס המשכנו

צרה. בעת ומסתור מחסה למתן
 בין חצצו עוינים לגורמים היחשפות מפני והחשש המידור החשאיות,

 אמינות סיטואציות ביצירת קושי היה כן ועל סביבתה, לבין המחתרת
 שביקשו אלה לבין המחתרת בין קשר לקיים היה ניתן שבמהלכן ובטוחות,
אליה. להתקשר

 המחתרת, עם אמין קשר לבחינת ראשוני מגע שאפשרה הסיטואציות, אחת
 פונים היו הם כרוזים במדביקי נתקלו צעירים כאשר הכרוזים. הדבקת היתה

 נקי, היה והשטח זמן, היה אם ללח״י. להתגייס אפשר כיצד בשאלה אליהם
 שאנו ההוכחה מה שאלו הם אחת לא האישיים. פרטיהם את מהם לוקחים היו

 זו בבעיה ונכונה. טובה שאלה בלבד. הדבקה שכירי ולא לח"י, אנשי עצמנו
 אלמוני, או לפלוני המחתרת בשם לפנות היוזמים היינו אנו כאשר גם נתקלנו
 מועמדים אותם כלל בדרך ללח״י. להצטרפות מתאים מועמד לנו שנראה
 לטמון הרוצים מתחזים ולא המחתרת אנשי באמת אנו שאכן לדעת ביקשו

 כעבור שיתפרסמו בכרוזים כי למעוניינים, אמרנו ספק כל למנוע כדי פח. להם
 מוסכם אותיות צירוף או מסוימת, מלה הכרוז בתחתית תופיע שבוע־שבועיים

הרלבנטי. לטקסט קשר כל ללא כלשהו,
 ככל אותיות צירוף או כלשהי, סיסמא מהם ביקשנו אף לעיתים מכך, יתירה
 הקשר, ולכשנוצר המוסכם, הסימן פרסום עם הכרוזים. גבי על לפרסום שירצו,

 על עמדנו שבמהלכן אידיאולוגיות, שיחות ניהלנו תחילה הגיוס. תהליך החל
 עצמה, בפעילות בהדרגה השתלב הוא מכן לאחר המועמד. של ומניעיו טיבו

 להדבקת יחדיו יצאנו הבא בשלב מחתרת. ועיתוני כרוזים להפצת ונשלח
 הוא כיצד ולבחון קנקנו, על במדויק לעמוד לנו איפשר זה תהליך כרוזים.
לחץ. במצבי מתפקד

 זאת, ובכל ביחד. עבדנו אלא מפקד־חייל, צבאית, היתה לא ההיררכיה
האחר. של מעשיו מתוך למד ואחד מנוסה, אחראי, יותר, מבוגר היה האחד

 לא הנוער, לבני האופייניים אינטנסיביים, ובילויים חברתיים חיים כאמור,
 חברים שלושה־ארבעה של קטנות חבורות התגבשו ושם פה חלקנו. מנת היו

 קולנוע. לבתי יחידים ולהתגנבות חולין של לפטפוט בצוותא, לבילוי וחברות
 שלי, החברותא בקרב ששררה ההדוקה החברות לטובה לי זכורה זו במסגרת
 יהושע של אחיו כהן, מנחם הוא )הלא ונפתלי יעל כמובן, רותי את שכללה

ג׳וברין(. בית על בקרב צה״ל בשורות הקוממיות במלחמת נהרג הוא כהן.
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 לבית אביב, לתל בממוצע לחודש אחת יורד הייתי ולהתרעננות למנוחה
 רעים לשיחת פוגש הייתי שישי, בערבי שם, שבת. לקראת כלל בדרך ההורים,
 חברי מנוער, חבריי עם האישית, הקונספירציה בגבולות אינפורמציה, והחלפת

 בעת נפצע - )מרדכי ריבנבך ומנחם אשד( )חגי אידלשטיין שלמה לח״י,
 מפצעיו ונפטר אביב, בתל הפולני מהבנק המחתרת עבור כסף להחרמת פעולה

דם(. איבוד עקב
 זו במסגרת מצברים". ל״מילוי בילויים גם אהבתי זו חברתית "פעילות" בצד
 ניסן החודשים ובראשי המערבי, הכותל את לפקוד חודש ראש כל נוהג הייתי
 בעיקר ירושלים, בסמטאות יחידי לתומי לשוטט וכן רחל, קבר את ואלול

 האופיינית המיוחדת מהאווירה ולהתבסס ישראל, ובית שערים מאה באיזור
שבת. בלילות ובעיקר להן,

 הדירות שבהן סמטאות באותן לשוטט כבמגנט נמשכתי שבת לילות באותם
 החלונות, לחרכי מבעד פנימה, ולהציץ הכביש, לפני מתחת שקועות היו

 ולהאזין שבת, לסעודת מסובות הילדים ברוכות המשפחות את ולראות
 וגשום קר שבת ליל זוכר אני ממעמקים. הבוקעות השבת ולזמירות לקידוש,
 מבעד להציץ יצאה ונפשי הורי בבית השבת לשולחן התגעגעתי שבו במיוחד,

 בפעם זכיתי חורף באותו ולאושרי, למזלי לגעגוע. כתחליף חרכים לאותם
 לעודד כדי כמתנה, לי קנה מעקרון שסבא אמיתי, גשם מעיל לקבל הראשונה

 מגבעת חבשתי במעיל, התכרבלתי היסוסים כל ללא בירושלים. לימודי את
 הרינה, לקול לשמוע בקודש כדרכי יצאתי סוחף ובמטר ניילון, בשקית עטופה
ובטן. לב חודרי מראות מאותם עיני את ולהזין
תקופה. באותה בירושלים שלי ביותר היפים הבילוי מלילות אחד זה היה

 ונד, נע הייתי מלאה במישרה כ״פנסיונר" שלו. את עשה והזמן נקפו הימים
 דאז ירושלים של היוקרה באיזורי למגורים דירות מחליף לבקרים וחדשות
 ליד ודווקא קטמון( הגרמנית, המושבה טלביה, שמואל, קריית )רחביה,
 האוויר חיל פיקוד מיפקדת הצבאי, המשפט בית )כמו בריטיים מיתקנים
 המצב גבולות לתחומי מחוץ ולהישאר חשד כל להסיר כדי הבריטי(,

 אותי הביאו בלח״י המחתרת בפעילות שצברתי והניסיון הוותק בירושלים.
 היותי ביניהם הירושלמי, בסניף ומגוונים רבים אחראיים תפקידים למילוי

 בתוקף הידיעות(. )מחלקת ו׳ מחלקה על ואחראי הנוער לתאי האחראי
 המחתרתיות הפעולות בכל בעקיפין, או במישרין חלק נטלתי אלה תפקידים

.1947 בנובמבר 29ל־ עד ירושלים באיזור
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ח פרק

הנכסף החוף אל

 קשרית היתה היא כאמור, הפעילות. במהלך נפגשים ואני רותי בעת, ובה
 מפה ובמעקבים. בתצפיות הרגילים לתפקידיה בנוסף הנוער, בתאי ואחראית

 והיינו לבעור, החלה הרומנטית האש זו, על זה בתצפיות עינינו התמקדו לשם
 לצאת כדי לביתה כשהגעתי רבות, פעמים רומנטי. לזוג "רשמיים", לחברים

 זו המרסלייזה. מנגינת את לה שורק הייתי לפעילות, או לשיחות־נפש עימה
 אותי כינו הזו השריקה בגלל הכירוה. הרחוב דיירי שכל שלנו, השריקה היתה
)השרקן(. ה״פייפר" ואחיה: הוריה

 מששת לזו זה נועדנו וכי ואמיץ, יציב בינינו הקשר כי לשנינו, התברר כאשר
 עוגן, בצורת תליון מקורי: בתכשיט אחד יום אותה הפתעתי בראשית, ימי

צורף אליו ואשר רות-אליעזר השמות חרותים שעליהם לבבות, שני שעליו
כתבתי: ובו קטן פתק
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 התליון. את שקניתי לאחר "ציון", קולנוע מאחורי כתבתי הזה הפתק את
 שבין מיוחד ביטוי ימים, באותם ביותר טעונות היו כלא" או "חופש המלים
 בקשר ואחוזה שלובה היתה האישית הרומנטיקה למעשה, חיינו. נעו קטביו
 יד ביניהן. להפריד היה ניתן לא כי עד הלאומית, הרומנטיקה עם ממש גורלי

 שנה חמישים בדיוק תשנ״ז, בשבט בכ״ז עולמה לבית נטרדה יונה הגורל:
עבורנו. גדול כה שהיה הקטן, השי את לה שנתתי מאז ימים עשרה ועוד

 היה אבל חתונה, של במושגים אז דיברנו לא .19 בני שנינו היינו עת באותה
 לא שלנו הלאומי הבית ששאלת עד ייגמר, לא הזה שהעסק עד כי ברור, לנו

 הקשר נותק אף הזמן במשך הפרטי. הבית שאלת תידחה פתרונה, לידי תגיע
 ירדתי שאני זמן היה שונות. בגזרות לעתים פעלנו ואני רותי שכן בינינו,

 ואני בירושלים, היתה היא המצור בתקופת ;בירושלים נשארה והיא לשפלה,
 ותקופה הנוער, תאי על אחראי הייתי שם לציון, ובראשון ברחובות הייתי

ובבנימינה. חנה בפרדס נושא באותו עסקתי מסוימת
 לוחמי ללוות קלה: לא משימה רות על הוטלה בורמה דרך נפרצה כאשר

 בבית לא וגם בירושלים, החולים בבית מקום להם נמצא שלא פצועים, לח״י
 הנסיעה מקום. אפס עד וגדוש מלא שהיה דרור, במחנה לח״י, של החולים

 אותם, שילוו רופא, או אחות היו לא הפצועים עם מפרכת. היתה בורמה בדרך
 שעות נמשכו והטלטולים הדרך הקשה. הדרך במהלך ייסוריהם את ויקלו

 נרתמה היא נסלל, שטרם כביש לקטע העגומה השיירה הגיעה וכאשר ארוכות,
 ומערות. שיחין ובורות, סלעים בין ההר, במעלה אותה שגרר לטרקטור
 מכאוביהם, על להתגבר יכלו לא נורא, היה סבלם זה בלי שגם הפצועים,

ובגניחות. בזעקות פרצו בהם ורבים
 היה זה אבל, אונים. חסרי היו ביניהם, ורות המלווים, זאת. לשאת היה קשה

 הגיעו ומפרכת קשה דרך אחרי בהמשך. להם שהמתין מה לעומת כלום עוד
 עולם קולנוע. מסעדות, קפה, בתי והרגועה. השאננה העיר אביב, לתל סוף סוף

 פנימה, נכנס הנהג החולים. מבתי לאחד נסעה לח״י פצועי של המשאית אחר.
 אותם להרגיע ניסתה הפצועים, עם נשארה רות קבלתם. ניירות את לסדר כדי

 החולים, מבית הנהג יצא קצר זמן כעבור לייסוריהם. הקץ מגיע שהנה ולומר
 כי וסיפר, נמרצות קילל הנהג לתא בהיכנסו נפולות. ופניו החוצה, נבעט כאילו

 בסלידה. משם אותו זרקו - לח״י אנשי הם שהפצועים החולים בבית כשנודע
 הם לתדהמתם אבל אחר, חולים בית לחפש אלא ולפצועים למלווים נותר לא

מהר! שיותר מה מפה עופו שעיקרה: בדיוק, תשובה אותה שם קיבלו
 ניסיון למודי הפעם, אבל השלישי. החולים בית אל השיירה נסעה להם בצר
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 בית לחצר נכנסו פשוט אלא אחד, מאף טובות לבקש ניגשו לא מהעבר,
 וכל הפצועים, עם המשאית את שם השאירו בלפור, שברחוב "הדסה" החולים

 החולים בבית קיבלו כך רק התנדפו. פשוט - והאחרים רות הנהג, - המלווים
 אז היתה וזו הימים, היו אלה אבל להאמין, קשה לטיפול. הפצועים את

האווירה.
 בחדרי ביחד, היינו אחד במועד אבל הפעילות, במהלך נפרדו דרכינו כאמור,
 כל על עלתה המציאות .1947 בנובמבר 29 ביום בירושלים, עזה שברחוב
 כי מוחלטת. תדהמה היתה שומעות. שאוזנינו למה להאמין התקשינו דימיון,
 מכל ומתגשם. הולך למענו שלחמנו מה שכל סיכוי שמסתמן ראינו פתאום
 התממש אכן, הכללית. לאופוריה שותפים היינו ולא יצאנו לא לרחובות מקום,
בארץ... עדיין הבריטים אך המדינה, הקמת את המקרב נוסף נדבך

 עבודת לרגל ירושלים, את יונה של משפחתה עזבה המדינה הקמת לקראת
 מיסוד שאלת אכן, אביב. בתל בוגרשוב ברחוב להתגורר עברו והם אביה,
נישואין. - אחרות במלים הפרק. על עמדה בינינו הקשר

 במאי 14) תש״ח באייר ה׳ וביום מטורף, בקצב לרוץ החלו בארץ האירועים
ישראל. מדינת הקמת על והוכרז הבריטי השלטון הסתיים (1948

 המאורגן מהיישוב פורשים אנו זכות באיזו השאלה את בנו הטיחו תמיד
 מופיעים )והדברים השבנו המאורגן. היישוב של בשמו כביכול, ופועלים,

 ורק אך בנשק לוחמת מחתרת תנועת "היינו "המעש"(: של ס״ט בגיליון
 אימפריאליזם כאן ישלוט רב זמן עוד ואם הזר. השלטון הזר, האויב כלפי

 מרות את אנו ומקבלים אנו מכירים - ומוסווים סמויים אמצעים במאות
 שונות, הסתדרויות של מרות קיבלנו ולא הכרנו לא העברית. העצמאות

 עברי שלטון של מרות אנו ומקבלים אנו מכירים בריטי. שלטון בצל שחסו
 בצבא. נכיר ב׳הגנהי, הכרנו לא בממשלה. נכיר בסוכנות, הכרנו לא ממש.

 שלו משטרה צבאי, בריטי שלטון של בחסותם שנבחרו במוסדות הכרנו לא
 כלא ובתי עצורים מחנות כשהיו דיבור, חופש היה כשלא בריטית, ובולשת
 נהיה לא אנו שאף חופשית, בארץ שנבחרו במוסדות נכיר לוחמים. לעברים
 :לציין יש בצער נפשות. בסכנת כרוזים ולהדבקת ולמעצר לכלא בה צפויים

 נתנו ובזה חוקיים׳, ׳בלתי כעין היינו נזהרים. היינו יהודים מפני גם אכן,
 שגברה ובמידה ותחיקתו. שלטונו ולחוקיות הבריטי, החוקים לספר אישור

 שלטון אולם, יהודים. כלפי גם שלנו המחתרת עמקה ביניהם, הקירבה
 שישלוט עברי שלטון כל ימני, או שמאלי רע, או טוב עברי, שלטון כל עברי,

אותה". ישיג גם והוא המרות את לתבוע רשאי הדמוקרטיה, בדרכי
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 ואנשיו התפרק, לח״י שבו רושם, רב מסדר נערך צה״ל, הקמת עם ואכן,
 בשל ישראל, במדינת פורמלית אז נכללה טרם ירושלים לצה״ל. התגייסו
 המשיכו ושם המדינה, חוקי של תוקף בה היה לא ולכן הבינלאומי, מעמדה
 על ברנדוט של להורג הוצאתו ולח״י. אצ״ל ה״הגנה", עצמאי באופן לפעול

 השבדי הרוזן כזכור, בירושלים. לח״י של האחרון האקורד היה לח״י אנשי ידי
 שורת הגיש הוא ישראל. לארץ האו״ם מטעם המתווך היה ברנדוט פולקה
 צירוף ובכללן מרעותה, וחמורה גרועה היתה שאחת הסכסוך, לפתרון הצעות

 17ה־ שישי, ביום הערבי. בשטח ירושלים והכללת הירדן עבר לשטח הנגב
 היו שאנשיה המולדת", "חזית ידי על להורג הוצא הוא ,1948 בספטמבר

"י. לח משורות כאמור
 הנושא הזה. היום עד לפתחנו הרובצת במחלוקת, שנויה היתה בלח״י דרכנו

 מבלי מקום, מכל העת. בבוא דברה את תגיד ההיסטוריה ורק ביותר, טעון
 אפשר היום של הראות שמנקודת דור, פה היה כי לי, נראה בנוסטלגיה לטבוע

 כולם כל את נתנו ובנותיו שבניו דור, השתאות. של במבט אולי עליו להסתכל
 בצאתנו ורדים זרי עם לנו חיכו לא הנאה. טובת כל ללא הרעיון, למען

 היתה אחת לא אבל, לתודה. חיכינו לא גם תודה, לנו אמר לא איש מהמחתרת.
 לגישה התנגדו לא שלו, את עשה שלח״י שסברו אלה אפילו כי הרגשה, לנו

 ונשקנו כשנותרנו ההיא, המלחמה אחרי בשש ללכת. יכול שלח״י שאמרה
חייו. את לשקם החל אחד כל לדרכו. איש־איש הלכנו נצור,

 הייתי לא תקופה באותה ברנדוט. רצח לפני עוד לצה״ל התגייסתי עצמי אני
 מאחר לח״י, יוצאי עם לצה״ל התגייסתי לא תחילה בשפלה. אלא בירושלים,

 בפעילות להמשיך שיוכלו כדי מאנשיו, 50ל־ מהצבא פטור קיבל שהארגון
 לדעת נוכחתי כאשר אבל הללו, החמישים מבין אחד הייתי פוליטית־חינוכית.

לצה״ל. התגייסתי תפקידו, את סיים שלח״י הבנתי וכאשר תכלית, לכך שאין
 הבן פדיון בטקס אבי של ההקדשה עם אחד בקנה עלתה לצה״ל ההתגייסות

ישראל". לצבא הזה הילד את מקדיש "אני מכרת שהוא תוך לי. שערך
 את הבעתי לישראל. ההגנה בצבא דרכי את התחלתי 1948 בספטמבר 2ב־
 לא "י. לח ליוצאי משהו בחשדנות התייחסו בצה״ל אבל לחי״ר, להתגייס רצוני
 חיל של כבדות מרגמות לקורס לבית־ליד אותי ושלחו לבקשתי, נענו

 לקורס שיבצו קניה, מגלות שבו שבדיוק אצ״ל, אנשי את גם אגב, התותחנים.
 לא החוזרים הגולים כבדות מרגמות מקורס כי כנראה, החליט, מישהו הזה.
"פוטש"... לבצע יוכלו
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 למשל, כך, אחרים. בתחומים גם אלא הזה, בתחום רק לא רגלינו את הצרו
 מיועד שהיה בצהלה, בנייה לפרויקט נרשמתי כאשר הקבע, צבא כאיש לימים,
 שלי התיק על רשם מישהו כי ההזדמנויות באחת ראיתי הקבע, לאנשי

 תולה אני בכך לשעבר". לח״י "איש מלים: שלוש לבנה קידוש של באותיות
 השתלבתי זמן כעבור רק הזה. בפרויקט להיכלל זכיתי שלא העובדה את

 שלם הייתי הכל, ולמרות בגבעתיים. פחות, ויוקרתי "מסוכן" אחר, בפרויקט
 המשך היה זה עבורי במדים. דרכי את ממשיך שאני על לחלוטין עצמי עם

 אחר במחתרת; היה זה - צורך כשהיה והמדינה. העם למען שתרמתי לתרומה
בצה״ל. - שנוצרה החדשה במציאות כך,

 בקרב חלק נטלתי סמלים, בקורס המשכתי הסתיים, הכבדות המרגמות קורס
 מאנשי רבים נפלו ושבמהלכו תש״ט בחנוכה שהתחולל פלוג׳ה, בכיס הקשה

 "מזרחי". בסמינר לכיתה חברי כהן נתן היה ההרוגים אחד הדתית. הפלוגה
 כולם רובם גויסו כגוף, לח״י, אנשי שכן היחידי, לח״י יוצא הייתי שלי ביחידה

 כבדות מרגמות של היתה שירתי שבה היחידה השיריון. של שמונה לחטיבה
 וחלקן האח, מתוצרת חלקן קומנדקר, באמצעות נגררות מרגמות מ״מ, 120

בצרפת. יוצרו
רחוק הייתי אני אביב. בתל דין עורכי במשרד כפקידה עבדה יונה ובינתיים,

(1950) מתלכדים אנו
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 המשולש, לאמור אותי הביאו השוטף הביטחון פעולות שכן אביב, מתל
 חיל של ההדרכה בסיס ,3 בבה״ד מדריך להיות מוניתי מסוימת תקופה ולאחר

 שבתי ,1 בבה״ד חי״ר קציני לקורס עברתי משם נתניה. שליד בדורה הרגלים,
 נפרשה הראשונה, המשכורת קבלת ולאחר - לקבע התגייסתי כקצין, 3 לבה״ד
לראשינו. מעל החופה
 ב״בית נערכה החופה .1950 ביוני 14 תש״י, בסיוון בכ״ט זה היה

 ידידיה יצחק הרב הקידושין את וערך אביב, בתל לוינסקי שברחוב שאלתיאל"
 כמובן, הקהל? היה מי פלורנטין. שכונת של המפורסם רבה זצ״ל, פרנקל

 אלא צ׳קים, קיבלנו לא ההם הימים ברוח לח״י. ומשפחת הקרובה המשפחה
 ואת אחת, לנו השארנו כאלה צלחות עשרות ומבין - הקיר על לתלייה צלחות

 תחילה התגוררנו שימושיים. אביזרים ושאר ובדלי, במטאטא החלפנו יתרן
 חדר בכל - חדרים שלושה אביב. בתל 93 יהודה בן ברחוב משותפת בדירה

לכולם. משותף ומטבח - משפחה
 לעבוד עברה זמן־מה לאחר הדין, עורכי במשרד לעבוד המשיכה יונה

 באלול בט׳ )מוטי( מרדכי הראשון בננו כשנולד "מרינו". בשם לצמר בחברה
 230 מודיעין ברחוב לדירה המפתחות את קיבלנו (10.9.1951) תשי״א

 האחרים, בנינו שני נולדו גם ושם יותר, גדולה רווחה לנו היתה שם בגבעתיים,
 תשכ״ב א׳ באדר בח׳ ויאיר (6.7.1955) תשט״ו בתמוז בט״ז )אלי( אליעזר

(22.2.1962.)
 הענפה משפחתו כל עם שנספה אבי, של אחיו דודי, ע״ש נקרא מרדכי

השואה. בתקופת בליטא
 כינויי את תואם גם השם אמה. מצד יונה של סבה ע״ש נקרא אליעזר

בלח״י. הראשון
לח״י. מחולל שטרן אברהם - יאיר ע״ש נקרא יאיר

 7ו־ קבע שנות 18 חובה, שירות שנתיים מתוכן בצה״ל, שירתתי שנים 27
 תפקידים מילאתי המלחמות, בכל חלק נטלתי פעיל. מילואים בשירות שנים

הימים. ששת מלחמת לאחר סא״ל בדרגת מקבע השתחררתי ובכירים. מגוונים
 שיהיה הצפוי מן ומגוון, ארוך צבאי שירות של חיים פרק בתיאור לכאורה,

 ותנועות מבצעים פעולות, אוגדות, גדודים, יחידות, של מפורט תיאור אך בו
 רותי של המלא חלקה מכל יותר בלט שלי הצבאי בשירות אולם, צבאיות.

 של הרצח חוליות המדינה, ראשית ימי אלה היו השירות. שלבי בכל רעייתי
 כדי גם גמול, לפעולות יצא צה״ל מוות, וזרעו חדרו והפדאיון המסתננים
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 מפני אותם ולנעול הגבולות את לבצר העליון המאמץ במסגרת וגם להעניש
האויב.
 שלל ובמסגרת הצבאי השירות במהלך לבית מחוץ הייתי רבים ימים

 לא הצבאי שירותי של האינטנסיביות את חוותה רותי שמילאתי, התפקידים
 שבועות, במשך בבית לבד היותה בעצם זאת, יותר. אף ואולי ממני, פחות
הבנים. לחינוך ודואגת ביתנו הליכות צופייה כשהיא ארוכים, ולילות ימים

 את חרשתי ושיחק, תותחנים ובהדרכה, השדה ביחידות תפקידיי בתוקף
 רק המדינה. של ורוחבה אורכה לכל ה״חמים" והגבולות האימונים שטחי

 להתאושש הספקתי בטרם ועוד ורצוץ, עייף הביתה הגעתי שבוע סופי לקראת
השירות. לשגרת ולשוב למכוניתי לזנק עלי היה וכבר
 מתיחות בגלל בכוננות הועמדתי קרביות, ביחידות שירותי בעת אחת, לא

 את לעזוב יכולתי ולא במזרחה, או בדרומה הארץ, בצפון אחרת, או זו צבאית
הבסיס.

 קבע קצין אשת של הנפשית גבורתה ואת כוחה את ולהוקיר להעריך יידע מי
 בשעות ובוודאי כוננות, או אימונים מתח, של בתקופות השדה, בחילות

מנגד. תלויים והחיים עוז בכל ניטשת הכבדה שהמערכה
 היתה רותי הצבאיים: החיים של ומטבעם מאופיים חלק זה וגם ועוד, זאת

 בשרשרת לקידום ועיקר, כלל קל היה לא שלעתים במאבק, שלי למתח שותפה
והדרגות. הפיקוד

 הכבד בקרב כבדות, מרגמות סמל של בתפקיד בצה״ל דרכי את התחלתי
 תותחים סוללת מפקד הייתי מכן לאחר גת(. קריית איזור )היום פלוג׳ה" ב״כיס

 פרסומים קצין הבאים: התפקידים בירושלים. שוטף ביטחון בפעולות
 הדרכה חוברות עריכת התפקיד כשעיקר ראשי, תותחנים קצין במיפקדת

 חיל של הדרכה בבסיס כבדות מרגמות ענף מפקד התותחניים; במקצועות
 "קדש", במלחמת מ״מ 155 תותחנים )סמג״ד( גדוד מפקד סגן תותחנים;

 ראשי תותחנים קצין במיפקדת כבדות מרגמות קצין ;אום־כתף ניצנה בגזרת
 גדוד מפקד ;במילואים כבדות מרגמות גדוד מפקד חירום, במינוי ובמקביל,

 סגן בדרגת ארטילריה מדריך "גולני"; בחטיבת מתנייע כבדות מרגמות )מג״ד(
 חיל של הדרכה בבסיס קצינים אימון ענף מפקד שיריון; מ"פ בקורם אלוף,

 מתנייע כבדות מרגמות גדוד מפקד חירום, במינוי ובמקביל, תותחנים
 הימים, ששת במלחמת שיריון בחטיבת חטיבתי סיוע מפקד )במילואים(;

שרון". "אוגדת במסגרת
 הממושכת ההמתנה תקופת את להזכיר ראוי הימים ששת מלחמת לגבי
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 הקצינים לנשות וקשר מוקד שימשה המג״ד, כאשת רותי, העצבים. ומורטת
העורף". "מג״ד היתה היא למעשה, שבגדוד. והחיילים

 להצביע, לעצמי מרשה אני הצבאיים, המהלכים כל לפרטי להיכנס מבלי
 שורות ואצטט המלחמה במהלך בה שנקטתי התקפית יזמה על כדוגמא,

 )התפרסם בנח׳ל השריון הקרב על ציפורי מרדכי אל״מ של מתיאורו אחדות
 נח׳ל כי יצוין, תשכ״ח(. סיוון ,1968 יוני ,19-18 גיליון שיריון״, ב״מערכות

 חשוב דרכים צומת שימש אשר סיני צפון של הדרומי הציר על הבנוי כפר היה
 היה במקום הקרב האויב. כוחות של ריכוז היה ובו מבוצר, היה הכפר ביותר.
 לאחר ״״. מרדכי: אל״מ מספר בקרב מתפקידיי אחד ועל וקשה, עיקש

 מפקד פקד המזרחיים, והרכסים נח׳ל הכפר וכיבוש הטנקים שבעת חיסול
 במתן עוסק אני בעוד המתנה. לעמדות לרדת כוחו על ששון הטנקים כוח

 את לפרוס אני מוכן ׳ברשותך, :לי ואמר המרגמות מפקד אלי ניגש פקודות,
 ספורות דקות ותוך זאת, אישרתי באש׳. מיד ולפתוח המ״מ 120 מרגמות
באש". ופתחו - המרגמות התפרסו
אני. הייתי הכבדות המרגמות גדוד מפקד

 לשמחה נגרף ישראל עם טבעי באופן אבל עזים, היו בסיני הקרבות
 של ההיסטורית ההכרזה ברדיו כשנשמעה ירושלים. שחרור עם ולאופוריה

רותי נתקפה בידינו", הבית "הר הצנחנים, חטיבת מפקד גור, מוטה

הימים. ששת מלחמת סיום עם - סוף ים תוף שעל
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קתמ״ר מפקדת
444 סל'
279?- - 50 - כא

"א כ תש כסלו
60 Vדבם ?׳

541 סג״ד - כבי 2טרנ נ”יס 156350■./
מרכז פיקוד אלוף
4 פח״ם
מרכז םת״פ
הסגל פגהל ראש

 מינוי כתבי מתוך מידגם
בצה״ל הערכה ומכתבי

י",יד,.סי ז י0יק,״.»*Ar,», ת .341 !22£. הנייז*

 האפון כשלג אתמול גבקורי המבויינת התרשמותי את לזיין דאוני .1
 בכל בבבוק ודיוק מהירות תותחני, יידק גבוה, מוראל ראיתי הגדודי.
 ורמה בזוק יכולת לגדודך מקניס והס - התפקידים בעלי כל ואבל הדרגים
סדירה. יחידה של לאלה להשוותם שניתן כוננות

 ספק לי אין .341 כ-סג"ד ססנה מגוי נושא שהנך שנים וחצי שלש זה .2
בג הושק? אשר רב מאמץ של תובאו: שהנו זה, בהישג האישי חלקך חוא שרב
התקופה. אוחח בכל דוד

חוץ ולקשרי לסירק

 ישראל מדינת
הבסחון משרד

סשכ״ד בא^ול סו' הקריה
1964 וכס ג«. 23׳
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 הסגל גחל י a רשש
גגי שרנק ס*״ל

אירן סנ״ס קורס ממקד - פרנק בגי סא״ל הנדון:

65 אוג' 6

קת״ס - צבי פדג? סא״ל 136330ק/

 וניהול הממו ל»ייר הדסים 4 למיד שליני חובב פרנק מי סא״ל
 וזר חדש סקולה שדה קבורו זה היה פאירן. להניכים םנ"»ז קורם של

לשלושין,

 ללב הבנה רבה, רקיוניה גסישוה הבדיד הקורם של סובלת ביבוק
 זאת כל והביבוק, הניהול כדי הון■ ללפוד נכונום הכול ושל הבדיום

ובכבוד. רבה nו בשחרי ׳״שם
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 לתאר. שקשה רגשות בפרץ ופיזזה רקדה שמחה, של ב״היסטריה"
 רגשות התפרקות בכך היתה כי וסברה, למתרחש, עדה היתה שולה,אחותה,

הרחוקה. בחזית היותי על שרוייה רותי היתה שבו המתח על גם
 אז הייתי המלחמה. פרוץ לאחר שבועות חמישה היתה הראשונה חופשתי

 מצרי, שלל בג׳יפ הביתה יצאתי סוף. ים גדות שעל סודר בראס חיילי עם
 תחנה אלא יעד, היה לא הבית אבל, גדולה. היתה וההתרגשות הביתה הגעתי
 להורי. יאיר ובני רותי את לקחתי הארוכה, מהדרך מאובק בעודי שכן, בלבד,

 ובאזני צווארי, על שנפלה אמי עם פגישתי עיני לנגד עומדת הזה היום עצם עד
 באירועים סיפרנו וגם ישבנו שם צביילה". "הוי קריאתה: מהדהדת עוד

 הישר דהרנו לאחריה ומיד קלה, להתרעננות הביתה שבנו מכן לאחר הגדולים.
 שלי, הזיהוי דיסקית את אבניו בין טמנתי שם המשוחררת, בירושלים לכותל

לבטח. תשכון שהארץ בתקווה
 עד שהייתי נוספות, אפיזודות שתי לציין הראוי מן מלחמה, לאותה אשר

 של ובתפקיד המתנייעות הכבדות המרגמות גדוד מפקד היותי בתוקף להן,
.14 מס׳ שריון בחטיבת החטיבתי הסיוע מפקד

 ההמתנה, בתקופת פקודות, לקבוצת התכנסנו כאשר זה היה לראשונה
 תחת שהיתה האוגדה במיפקדת זה היה בדרום. ניצנה בואכה שיבטה במחנה
 כולו אפוף כשהוא לביקור, הגיע רבין יצחק הרמטכ״ל שרון. אריק של פיקודו
 כל בנוכחות ואז, לטלפון. לפתע נקרא הוא הדברים במהלך סיגריות. בעשן

 עצמית שליטה ובחוסר זעם בחמת התפרץ הוא באוגדה, הכוחות מפקדי
 על לו דווח טלפון שיחת באותה כי התברר, בדיעבד ששמע. הדברים למשמע

 התנהגות לנוכח אולם מלחיצות, היו הנסיבות אכן, רפיח. בגזרת יריות קרב
המומים. נותרנו מבטחנו, את שמנו שבו מפקדנו,
 המרכזית בגזרה עגילה אבו מתחם לכיבוש ההתקפה בערב זה היה בשנית

 בקרב דאגה אווירת הישרה שנים שבמשך ידוע, מתחם זה היה סיני. של
 וערוך מוגן היה הוא אותו. לפצח יהיה שקשה למתחם דוגמא והיווה כוחותינו

 ידי על ותורגלה תקיפתו נלמדה שנים ובמשך הרוסית, ההגנה בשיטת
 האוגדה )פו״מ(. ומטה לפיקוד הספר בית תרגילי ובכל השונות, המיפקדות

 הייתי עת באותה המכרעת. להתקפה ההיערכות בשטחי נערכה שרון בפיקוד
 הסיוע כמפקד תפקידי בתוקף שרון, של )חפ״ק( הקדמית הפיקוד בחבורת

 כל כמעט של המכינה הארטילרית האש תוכנית על והאחראי החטיבתי
 בין בקשר שיחה נערכה השי״ן, שעת לפני קלה שעה האוגדה. של הארטילריה
 חזור רבין ביקש השיחה במהלך שרון. אריק לבין רבין, יצחק הרמטכ״ל,
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 אווירי סיוע עם יום, באור המחרת, ליום ההתקפה את לדחות והציע ובקש,
 לילית. לחימה לבצע וביקש ערוכים, כבר הכוחות כי לרבין, הסביר שרון מלא.

 היטב נשמע והדבר מהססנות, ביטחון, מחוסר נבעה רבין של גישתו להערכתי,
 והפעולה רבין, את לשכנע שרון הצליח דבר של בסופו שיחתו. מסגנון גם

אריק. של תוכניתו לפי מרבית בהצלחה בוצעה
 הוא ההמתנה בתקופת וכמצביא. כמפקד שרון את להכיר למדתי בעת בה
 ביכולת ואמונה עצמי, ביטחון של עמדה להציג הכוחות מפקדי כל את תדרך

 ראש אלה היו תקופה. באותה המבקרים כל בפני ללחימה, ובמוטיבציה
 את שבעתיים ולהזכיר לזכור יש הכללי. המטה קציני הביטחון, שר הממשלה,

ההמתנה. בתקופה הרוחות דכדוך רקע על הזאת הגישה חשיבות
 בנחת, בשקט, הקרבות את שרון ניהל העזים, הקרבות משפרצו מכן, ולאחר
ה״אבהי". תדרוכם כדי תוך באלחוט, המפקדים עם רגועות בשיחות
 למדתי הימים ששת במלחמת הניצחון כאדריכל רבין של להגדרתו אשר

 כעמית חודשים שלושה למשך הושאלתי כאשר זה היה מכן. לאחר רבות שנים
 של המלחמה יומני אחר מחקר עבודת הכנתי צה״ל, של היסטוריה בענף מחקר

 השלבים את הנהיגו לא המטכ״ל/הרמטכ״ל כי לי, התחוור האוגדות.
 הסתיימו הכללי מהמטה בכתב הפקודות בסיני. המלחמה של האחרונים

 של יזמה פרי למעשה, סואץ, לתעלת ההגעה היתה והלאה ומשם סיני, באמצע
 מפורשות התנגד הביטחון, שר דיין, כי פורסם, בזמנו בשטח. הכוחות מפקדי
 המרחב, כל על להשתלט הצליח לא דרום פיקוד לכך, בנוסף לתעלה. להגיע

 את הבריח הראשון הניצחון הלם ורק האוגדות, בין מלא תיאום היה תמיד לא
המצרים.
 מילואים, בשירות תותחנים מג״ד של בתפקידים המשכתי המלחמה לאחר

 אוגדתי אוויר סיוע קצין ;הגולן ורמת ירדן בגזרת שוטף ביטחון בפעילות כולל
הגולן. רמת בגזרת הכיפורים יום במלחמת )במילואים(
 הצבאית לפעילות שמחוץ בתפקידים גם שובצתי הצבאי השירות במרוצת

 המחלקה במסגרת )מנ״ח( נוער מדריכי קורס מפקד - למשל כמו, הישירה,
 לסטודנטים/ הביטחון /משרד החוץ במשרד בינלאומי פעולה לשיתוף

 היסטוריה בענף מחקר עמית הפרסי; השאה ארמון מטעם פרסיים סטודנטיות
הימים. ששת מלחמת לחקר הכללי המטה שליד

 השירות משלבי אחד בכל היסוד לקורסי פרט הצבאית, הכשרתי במסגרת
 קורס שיריון; מ״פ קורס טנקים; מפקדי קורס סיימתי שוטפות, ולהשתלמויות

חודשים(. 12) ״ארוך׳ )פו״מ( ומטה פיקוד
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 הראשון בשלב מצה״ל. השתחררתי צבאי שירות של ארוכות שנים לאחר
 - ישראל עם של והיסטוריה חינוך - אקדמאיים ללימודים עצמי את הקדשתי

 הרווחה שירותי בתחום ומשרות תפקידים של שורה מילאתי סיומם ועם
 ביהוד; מתנ״ס מנהל הסעד; במשרד והדרום ירושלים מחוז מנהל והחינוך:

 ברמת עיוני תיכון ספר בית מנהל באשדוד; מקיף תיכון ספר בית מנהל
 במערכת נשירה למניעת והתרבות, החינוך משרד מטעם ארצי מפקח השרון;
החינוך.

 לפעם מפעם ועלתה צצה והתרבות, החינוך במשרד עבודתי במרוצת
 תקציביות. מסיבות אדם בכוח הצמצומים בעיית הציבורי השירות במערכת

 להיכלל עלול שאני חששתי צה״ל, "פנסיונר" כבר ובהיותי המתקדם, גילי עקב
 למכה, תרופה להקדים מנת על לפיטורין. המועמדת הסיכון" ב״אוכלוסיית

 לעבודתי במקביל עצמי את הכשרתי ודם, בשר מתנת לידי אצטרך שלא וכדי
 וגם חיים ביטוח סוכן מס, ליועץ מלאה הסמכה וקיבלתי החינוך, במשרד

התמחיתי. ברפלקסולוגיה
 תאמו האזרחי" "השרות במהלך התנסיתי בהם והתפקידים המישרות מיגוון

שבמהלכו הצבאי", ב״שרות הורגלתי שאליהם והדינמיקה החיים אורח את

(1990) - ואני רותי
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 יתרונו השונות. הקצונה בדרגות רוטציה תוך ומגוונים רבים תפקידים מלאתי
 להתרעננות מזמן שהוא באפשרות טמון זה, מסוג פעילות מסלול של

עצמי. מיצוי של אינטנסיבי פרק כל לאחר והתחדשות
 לטיפול המחלקה מנהל היה והתרבות החינוך במשרד הבא התפקיד

 ביקור חובה; לימוד חוק ביצוע היו: זה בתפקיד האחריות תחומי בתלמיד.
 בטיחות; )זה״ב(; בדרכים זהירות קב״סים(; )הפעלת נשירה ומניעת סדיר

עולים. תלמידים קליטת
 שנת במסגרת בחינוך, שני לתואר לימודים לשנת יצאתי מכן לאחר

 שבמשרד הפסיכולוגי־הייעוצי השירות במסגרת הייתי ולאחריה השתלמות,
 אורח אלימות, מניעת כמו חינוכיים, פרויקטים ורכז מפקח והתרבות, החינוך

 שמשרד לציין, יש הנפש. לבריאות ייעוציות תוכניות כיתה, אקלים בריא, חיים
 עד הפנסיה, גיל מעל נוספות שנים חמש במשך אותי להעסיק המשיך החינוך
.70 לגיל הגיעי

 "המרכז הנהלת חבר היותי הוא האזרחי, השירות במסגרת נוסף, תפקיד
 להנצחת "העמותה מנהל מעגל: וסוגר איתן", בהר ישראל למערכות הלאומי
ב״בית־יאיר". אשר וחלליהם" )לח״י( ישראל חירות לוחמי מורשת

 פעם לפתוח מבלי זה סיפור לסיים ניתן לא אבל, מעגל. כאן סוגרים אנו אכן,
 "החוף אל החתירה את שריפדו היומיום, בחיי רותי לעבר צוהר נוספת

עולמה. לבית הליכתה את ליוו ואשר הנכסף",
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 »־עור־־«»מ מדיבת

 רחתו־ברת רך חחי□ מעודד

פס״־כרררגי-יי־ערצי שו־רת

T9 - WLl 31j: 238267, 231216» 8 ®לך 111 ®י

s ,התש"ר טבח כאי ירושלים
1990 ביגואר 18

האריסות יעת מג ער אחראי מפקח פראגק, צבי אר: /

י שפי• מגהר מאת:
 - בשפ״י רבים בנושאים עזרתך ער רעבודה עמיתיך בשם רך רהודות ברצוני
אחריותך. בתחום דווקא שאיננה עבודה

 כמו "כבדים" פרויקטים ראיו־גון רבה ובהצרחה במרץ נכנסת שחרפה בשנה ;
 ביותר משמעותית תה חי תרומתך בסמים. שימוש ומניעת בריא חיים אורח

 שברעדיך אומר אני כאשר מגזים ואינני הפרויקטים. שר טוב רתיפקוד
רבים. ובקשיים בבעיות נתקרים היינו !

 בעתיד שגם בטוח ואני בינינו פעורה שיתוף שר רבות רשנים מצפה אני
רהושיט. יודע אחה שרק בעזרה עריך רסמוך נובר

נהו-איו!ן ישראל למערכות הלאומי המרכז 1
I---------------------- ---------------------------------------- I

לכבוד
פרנס צב■ מר

מיניי כתג

אותך ממנה הנני העמותה, לתקנון )ג( 4 סעיף להוראת בהתאם סמכותי בתוקף .1

.הר-איתו בהנהלת כחבר

הביטחון. ושר הממשלה ראש ע״> אושר המינוי .2

.31.8.1999 עד המינוי תוקף .3

 ורדי רפאל )מיל( אלוף
הציבורית המועצה יו״ר

בע״נ ולמבוגרים( )לנוער וספורטתרבות למרכזי החברה

חשל״א באב כייו ירושלים,
197י באוגוסס 17

 :המגחלים מועצת
פוזנר י. ד״ר — יו״ר

:חברים
 אפרת מימין

 בךרוד עשחאל
 גולרמן רלף
 טרלו צבי

 יעקיבי גדליחו
 מיוחס יוסף
 גבון יצחק ח״כ

 סיון עמירם
 קוברסקי ח•
שחר . מג

ציפורי ח.—כללי מנהל

 לכבוד
 פראנק גבי סר

 2J0 פודיעין
גבעתיים

®לוס, לבבי

 חדבר אך כיאות, סמך ולחפרד תפרו®, נפרס ׳נסך להפגש רניגי
 ואני להפרד, היה שגריר כפי נפרדנו לא כי וזבל סבידי קלה לא

 51.8.71 ביום המרכזים סנזזלי בפגישת יתוקן המעוות כי פקדוה
יק(. מנח גס נפרד זו )בפגישה

 אנשי גם וכסונו רבה, הערכה לך רוחשים בחברה אנו כי לדעת עליך
 נשארת אילו שלדעתי משום פסעלנו, אח עזבך על מגטער אני יהוד.

 שפרשת וחבל מפוארים, להשגים לתגיע עשוי בניהולו המרכז חית
לבך• הגעת בטרם

 ולזכות וחשובים גדולים דברים לבגע תוכל באשדוד בי פאפין אני
 החברה מנהלי ובשם בשפי חינוכית; מעבודה הנובע העגום בסיפוק
לעגמך, שהתרת בדרך רבה הגלחה הסרכזיס וסנתלי



ט פרק

חיל אשת

 המלה. מובן במלוא חיל אשת היתה היא מחתרת, לוחמת רק היתה לא יונה
 כי דומה, בנינו. לשלושת מסורה אמא למופת, בית ועקרת נאמנה רעיה

עליה. במיוחד נאמרה פנימה" מלך בת כבודה "כל ההגדרה
 רותי, ועדה: עם קבל להכריז מעז אני החיים, מהלך בתיאור שאמשיך לפני

!כמוה אין
 ולמד צא אך לב, ובנטיות במגרעות בחולשות, נגועים כולנו ודם, בשר כולנו

מעשיה. זוטות מתוך "בגדול", הליכותיה על
 ניתן המורחבת, ולמשפחתה לבניה והכנה הגדולה האמיתית, האהבה את

 בחן בקפדנות, הערוכים המשפחתיים, האלבומים וסידור טיפוח פי על ללמוד
טעם. ובטוב
 ניתן אותה, שהדריכה הפנימית האסתטיקה ואת הזהב, בשביל דרכה את

צבעים. ובהתאמת אסתטית בהרמוניה הנתון והצנוע, הפשוט מלבושה ללמוד
 שהעניקה והעזרה הכבוד מיחס ללמוד ניתן המשפחה כאם תפקודה את

 ההוגן יחסה ואת כחותנת תפקודה את ומידיעתי אמי, היא הלא לחותנתה,
לכלותיה.

 מתחשבת, סלחנית, רכלנית, לא בית, יושבת ישרה, תמימה, היתה רותי
בחלקה. ושמחה הזולת של ללבו מבינה

 וכך רותי. של התרומיות מידותיה על עמדו הלח״י, ימי מאז חברותיה, גם
אלי: במכתבם עליה מעידות מייזלס ואהובה ערמוני חנה

 6׳£/d ין1״ו< אותה• אהב ולא אותה שהכיר אדם נמצא לא נחפש, אם ״...גם
71f711׳ fa in jnk ׳ן«ה ח/ !n/lsf kf- .ה77׳<// ד</// ה׳</ ודת^ד/ת

jyfem ׳ .7(רי)1^״jiiil ק3ר/ ה״</ אה j’jd rtk wpn tnji .ve/U !ך כחי 
4 mom ,pnת רך/> N2 wirAe77׳ jyf,וד!..<ן1וכתכ 7ק?ד/ז א?׳מ׳/מ

 מהבית אותי שהרחיק שלי, הממושך הצבאי השירות לאחר גם כן, כי הנה
התרוצצתי שוב האזרחיים, החיים למסגרת כשעברתי ארוכים, זמן לפרקי
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הסעד משרד במרחקים.
החינוך משרד )ירושלים(,
 - ועוד הספר בתי )ירושלים(,

 רב זמן הקדשת דרשו אלה כל
 יונה עסקה ימים באותם מצידי.

 ילדינו בגידול מלאה במשרה
הבית. עבודות ובשלל
 הבן ואלי בכורנו, מוטי

 במדרשיית למדו האמצעי,
 וכשאר חנה, בפרדס נוע״ם

התגוררו הישיבה תלמידי
מוטי

 יאיר, המוסד. של בפנימייה
 נשלח לא כבר הצעיר, בננו

 עת בהגיע פנימייתי למוסד
 למד אלא התיכוניים, לימודיו
 הרא״ה דתי עירוני בתיכון
 בהגדרה היה, הוא גן. ברמת

 לבית. קרוב - קל״ב הצבאית,
 דרך היתה יונה של דרכה

 מבית האמצעית, הזהב,
 היא הרמב״ם. של מדרשו

של המלכד הדבק היתה

 הילדים כאשר כך המשפחה.
 ופרשו כשבגרו כך קטנים, היו

 את יזמה למשל, היא, כנפיים.
 המשפחתיים, האירועים כל

 לחגוג סיבה מצאה ותמיד
 כל אחר. או זה תאריך ולציין

 קיבל כאשר מילדינו, אחד
 בנוסף זכה צבאית, דרגה

 גם ולחיבוקים לנשיקות
יאירסמל ועליה טעימה לעוגה
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 ושני אחד אל״מ - הדרגות בסולם כך כל יפה טיפסו שילדינו ומכיוון הדרגה.
 יום כל דרגות. מאוד הרבה עם עוגות, מאוד הרבה אפתה היא - סא״לים
 גם ולרוב מיוחדת, להתייחסות זכה הולדת יום כל משלו, לעוגה זכה נישואין
 את וארגנה שיזמה זו היא ככלל, העוגה. את שקישטה גימטריה נמצאה

 שלא שלנו, המשפחתית הספינה של העוגן והיתה המשפחתיות, הארוחות
סוערים. גלים על שייטה אחת

 מובהק, צבאי כמבצע אירוע כל ארגנה "אמא ילדינו: בעיני הדבר נראה וכך
 עבודה נייר האירוע. מהות יום: פקודת היתה כמובן, פקודות. קבוצת עם

 היום הפריג׳ידר: לדלת צמוד היה המבצע, שלבי כל נרשמו שעליו מיוחד,
 מאכל על חזק דגש והיה לאפות. מחרתיים המרק, את להכין מחר דגים, לקנות

 מקופח. יצא אחד לא אף המשפחה. מבני מי על במיוחד האהוב אחר, או זה
בפיו". חיכו ותאוות יצא אחד כל

 כדי בקיר, חור לקדוח צורך היה אם כפיים. תבונת לה היתה לכך, בנוסף
 סתימה הפקקים. ליד היא בחשמל? בעיות בידה. המקדח היה תמונה, לקבוע
 מבנינו, אחד האמונות. בידיה בבעיה מטפלת יונה מזה. פשוט אין בכיור?
 - בידית החזיק הוא רטובות. כשרגליו יחף, למקרר פעם ניגש ילד, בהיותו
 אירוע שרואה מי כל של האוטומטית התגובה חשמל. מכת לדלת. ונדבק

 את איבדה לא יונה אבל, מהמקרר. הילד את למשוך היא שכזה מחריד
 בקור לפיכך, תתחשמל. היא גם אותו למשוך תנסה אם כי ידעה, עשתנותיה.

ניצל. הילד הפקק. את במהירות ושלפה החשמל, לארון רצה רוח
 לי היה תמיד שלי. אמיתית חברה היתה "אמא :מהבנים אחד של עדותו ע״פ

והלבטים". הסודות בכל אותה שיתפתי לפנות, למי
 נסיבות המלה. מובן במלוא אוטודידקטית היתה יונה - להשכלתה אשר
 די בשלב נעצרה הפורמלית שהשכלתה לכך, הביאו במחתרת והשירות החיים

 תולעת היתה כמעט. אובססיבית בקריאה אותה השלימה היא אבל, מוקדם.
 באוניברסיטאות שנים שוקדים שעליהם נושאים, למדה הספרים דרך ספרים.

 בשפה שליטתה שווה. במידה ובאנגלית בעברית קראה תארים. שלל ומקבלים
 היא תשבצים. פתרון - שלה בתחביב ביטוי לידי בא והדבר מופלאה, היתה

 שלא במושג או במלה נתקלה וכאשר בסביבה, שראתה תשבץ כל על הסתערה
 את שמצאה עד ובאנציקלופדיות, במילונים וחיפשה רצה מיד לה, מוכרים היו

אושר. של קטן חיוך פניה על זרח ואז הנכונה. ההגדרה
 מעולם שלה. זו על עולה "שהשכלתנו הבנים, מספרים חשנו", לא "מעולם

אשה כביכול ואמא אקדמאים, ואנחנו אקדמאי, שאבא כזו, תחושה נוצרה לא
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יונה של ידיה מעשי - עליהן הדרך וציוני מהעוגות מידגם



 היא מאוד רבים בתחומים לא. מעולם בצרכניה. לקנות רק שיודעת פשוטה
 הרב ניסיונה הרציונלית, חשיבתה למרות יחד. גם מכולנו יותר הרבה ידעה

 שארבו סכנות כלפי מחושלת היותה אף ועל ומצוקה, לחץ במצבי ועמידתה
 אותה, הסובב כלפי עצומה רגישות בה היתה חושיה. קהו לא חייה, במהלך לה

 הכיפורים יום במלחמת למשל, אם. דאגת של רגשנות ביטויי ממנה נעדרו ולא
 בקורס בתותחנים, היה ואלי רמון, במצפה בצבא היה מוטי מגויס, היה אבא

 חלי. ובתה אמא, של אחותה שולה יאיר, אמא, רק היו בבית טכניים. מישנים
 הצליח לא הוא אבל הגולן, ברמת שאלי ידוע היה - במדים למשרתים אשר

 מרוב מוטרפת היתה אמא איתו. קורה מה מושג היה לא ולאיש קשר, ליצור
 המתגורר אחיה שמואל של בתו רותי, שבה הימים באחד לשלומו. דאגה

 מרוטים היו שעצביה אמא, יתירה. בחזקה הדלת על ודפקה הביתה, בשכנות,
 ובפיהם העיר קצין נציגי לה ממתינים לדלת שמעבר בטוחה היתה דאגה, מרוב

 את פתח יאיר היסטרי. בבכי פרצה היא הדלת את לפתוח מבלי איוב. בשורת
 ארוכה שעה ורק הבוכה, באמא לתמוך מיהרה שולה רותי. שזו וראה הדלת
 על ראשונה ידיעה התקבלה יום־יומיים כעבור להירגע. הצליחה מכן לאחר
ושלם". בריא אלי של הימצאו מקום

 אחד למסלולם. החיים חזרו הביתה, שבו וכולם תמה, שהמלחמה לאחר
 עיצבה שאותם הטובים, הימים היו הבית על חותמם את שהטביעו הדברים

ייחודי. אופי להם והעניקה עליה, הטובה הדימיון כיד יונה
 ושאר "שהחיינו" לברכת מיוחד פרי דג, של ראש עם נחוג השנה ראש

 דאגה יונה הסוכה, את בנו הגברים - בסוכות בצידם. והבקשות ה״סימנים״
 ריח הבית את מילא בחנוכה התלייה. ועד הביצוע משלב הקישוטים, לכל

 בט״ו דלתנו. סף את עוברת היתה לא קנויה סופגניה שאפתה. הסופגניות
 כמובן וביניהם פירות מיני 15 השולחן על ערוכים היו אמה, כמנהג בשבט,

 הקימו כבר שהבנים לאחר ארץ־ישראל. התברכה בהם המינים" מ״שבעת
 15 ובה שקית עם יצא מהם אחד כל בשבט, ט״ו לרגל הביתה ובאו משפחות

 הקטן ולו פרט, לכל לב תשומת עם מנות משלוח - בפורים הללו. המינים
 המאפה למיני הוסיפה אלא חובה, ידי לצאת כדי מנות שלחה לא היא ביותר.

 את חש אחד שכל כך מיוחדת, בצורה אותן וסידרה קטנות, תשורות גם
 עם יונה, של הקולינרית היצירה פסגת היה בכלל פסח בכך. שהשקיעה האהבה

 ולו בו חסר שלא הסדר" ו״ליל ומבהיק, מצוחצח שנתי למסדר שעמד בית
 כמעט היתה האפיקומן שגניבת עד אחד, לכל מתנות עם ביותר, הקטן הפרט

שלה, יד עבודות בעיקרן היו רבה ברגישות שהעניקה המתנות מיותרת...
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יונה של עבודותיה וברקע בגבעתיים בדירתנו

 רבה. מחשבה לאחר שקנתה דברים גם כמו וחמודים, שימושיים דברים
ירק. קישוטי עמוס ובית חלב, מאכלי - ובשבועות

 אל הקודש מן להוסיף ממש נהגה יונה כמובן. השבת, בשבוע שבוע ומדי
 השולחן עם בצהריים. 12ב־ שישי ביום כבר לשבת מוכן היה הבית החול.
 לציין ומיותר כמובן. ידיה מעשה לחלות, והכיסויים הצחורה. והמפה הערוך

המלה. מובן במלוא כשר היה שהבית
 מלאו הבית קירות לתפארה. גובלנים בריקמת יונה עסקה לבין ובין

רואיהן. כל מפי התפעלות קריאות וסחטו הממוסגרות, מיצירותיה
 בנינו שלושת דבר. לשם שהיו הסוודרים, בלטו יונה של היד בעבודות

 צבעים, בשלל הסוודרים את להם סרגה היא קנוי. סוודר לבשו לא מעולם
 נהדרות: סריגה למתנות הם גם זכו הנכדים, דור העולם לאוויר וכשהגיח

וחצאיות. סוודרים כך ואחר זעירות, גרביים
 היתה הלילה בשעות הלילה. את אהבה יונה במחתרת, עברה בגלל אולי
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 אותה, שהגדיר מי פעם היה לילה", "חיית תוססת. לפעילות ממש מתעוררת
 מול אל סורגת בלילה, תשבצים פותרת היתה צדק. של רבה ובמידה

הקטנות. השעות עד קוראת הטלוויזיה,
 בצורת קישוט ידיה במו יצרה כאשר שלה. בפרפקציוניזם נודעה מזה ויותר

 במיקום אלא יד, על או בערך, ממוקמת היתה לא החתול של העין הרי חתול,
 לפרום היססה לא לה, נראה לא ומשהו סוודר, סרגה כאשר לחלוטין. המדויק

ההתחלה. למן ולסרוג ולחזור הסוף עד אותו
 מעשנת היתה להתגבר. הצליחה לא שעליו לה, היה אחד מגונה הרגל

 כמקשרת ששרתה בעת היה עימן הראשוני שהמגע הללו הסיגריות "כבדה".
 הכבד למתח פיצוי אולי, היו, ירושלים־ת״א בקו המפרכות ובנסיעותיה בלח״י

 היא כל. מעין להסתיר הצליחה אותו ואשר השנים, כל שרויה היתה שבו
 מעשן בזמני הייתי אני גם בכך. עמדה לא אבל לעשן, להפסיק ושם פה ניסתה
 לעשן, להפסיק החלטתי הכיפורים יום מלחמת לפני שנים שלוש אך כבד,

 היום ועד ומאז - הפסקתי ושוב לסורי, חזרתי המלחמה אחרי זאת. ועשיתי
 הפרטית בגמילה אלי להצטרף הצליחה לא יונה פי. אל קרבה אינה סיגריה

מבפנים? אותה שאכל הוא הזה העשן האם מעישון.
 חולים בבית אושפזה ופעמיים ברע, לחוש החלה פטירתה לפני שנים כשבע
 המכונה תופעה אצלה מצאו קרדיולוגיות בדיקות לאנגינה־פקטוריס. מחשש
 יכול אינו א.ק.ג. מכשיר שאף עלום, משהו כלומר, "בלוק". הרפואית בשפה

 חרס. העלו הבדיקות שם ואף גאסטרואנטרולוגיות, לבדיקות פנינו לפענח.
 הנשימה קוצר בהליכה, החולשה תופעות והתעצמו תכפו ובינתיים,

 יצאה אך ברחוב, בלכתה התמוטטה הפעמים באחת בחזה. והמיחושים
 והרופאים צנתור, עברה שם החולים, לבית אותה הבהלנו מסוים בשלב מזה.

 נחלצה שמהם לב, התקפי של סדרה עברה היא בעבר כי לגלות, הופתעו
 עת באותה הלב. שריר של להיחלשותו גרמו הללו התופעות כל אבל, בשלום.

למדי. גבוהה בדמה הכולסטרול רמת היתה
 ניתוח לבצע אלא ברירה נותרה לא כי עד והחמיר, הלך יונה של מצבה
 הנודע המנתח גור, דני פרוס׳ הניתוח. בוצע 1992 בספטמבר ואכן, מעקפים.

 לבקשתנו נעתר לא שלו מסיבות אבל הצנתור, סרט את בחן המוניטין, ובעל
 בארצות רפואי למרכז הצנתור סרט את להביא חשבנו מסוים בשלב לנתחה.
 עם שעבדה אחייניתה, רותי אולם שם, שתנותח אפשרות לבדוק כדי הברית,

 פרום׳, כיום ד״ר, עת באותה סמילנסקי, ארם על בפנינו המליצה גור, פרופ׳
השומר. בתל לב ניתוחי מחלקת מנהל סגן
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 הממצאים, את בחן הוא ויסודי. שקט בחור לפנינו וראינו איתו, נפגשנו
 הסתיר לא המנתח הניתוח. אתגר את עצמו על לקחת הסכמתו את והביע

 שאינו כמעט הלב ששריר כך על דיבר יונה. של מצבה חומרת את מאיתנו
 מכיוון שלושה רק יבצע הוא אך מעקפים, ארבעה לבצע שיש כך ועל מתפקד,

 כחל ללא אמר, ועוד מעקפים. ארבעה של ניתוח בעומס לעמוד יוכל לא שהלב
 במבט שנים. בחמש חייה תוחלת את להאריך עשוי הזה הניתוח כי וסרק,

חיים. שנות וחצי ארבע עוד לה העניק הניתוח בהחלט. צדק כי התברר לאחור
 צלולה, במחשבה המסובך לניתוח והלכה לאשורו, המצב את הבינה יונה

 וארוך, קשה היה הניתוח אכן, כבוד. מעורר נפשי ובשקט מלא בביטחון
 חרדנו כנצח. נראה זה בחוץ, שהמתנו המשפחה בני לנו, שעות. כשבע ונמשך

 שהכל לנו ובישר המנתח יצא הניתוח, בסיום ואז, מאוד. עד חרדנו לשלומה,
מאוד. עד לה דאגנו אבל לרווחה, נשמנו בהצלחה. עבר הניתוח בסדר.

 כי מראש, לנו הודיע הרופא לב. נמרץ לטיפול יונה הועברה זמן־מה לאחר
 מן התעוררה כאשר למדי. ארוך יהיה הקשה, במצבה ההתאוששות, תהליך

 החלה זמן־מה לאחר רק תרופות. מרוב מטושטשת היתה עדיין התרדמה,
 לדעת רצתה היא לשעונים. חולשה יונה גילתה ההוא בשלב לעצמה. לחזור

 מה ובעיקר, גם, אלא סביבה, מתרחש ומה נמצאת היא היכן רק לא רגע בכל
 יצא שצינור ההנשמה מכונת היה במיוחד עליה שהעיק נוסף דבר השעה.

 להישאר עליה כי לה, אמרנו בנשימה. לה לסייע כדי לקנה, והוחדר ממנה
 בהכנעה. הדין את קיבלה והיא ימים, חמישה למשך הזו למכונה מחוברת
 על רבה בשמחה אותה בירכנו מהמכשיר. יונה נותקה אכן המועד, תם וכאשר
 כך אחר רפה. יד בלחיצת לנו השיבה והיא בהצלחה, שעברה הנוסף השלב

 שוב אותה חיברו שלמחרת וביום עבורה, מדי גדול היה המאמץ כי התברר,
נוספים. ימים שלושה למשך למכונה
 ואחז מילדינו אחד אליה ניגש ההנשמה למכונת מחדש חוברה שבו ביום
 היה שדומה משהו ידו כף על סימנה החלושות, באצבעותיה יונה, בידה.
לו. היה נדמה אך ואולי נגמר. הסיפור זהו, כלומר: איקס. כסימן בעיניו
 מחלתה, של הזה מהשלב גם יצאה יונה נגמר. לא הסיפור אחרת, או כך

 החגים בכללם החולים, בבית שהתה שבועות ארבעה השיקום. בתהליך והחלה
 שלה השבר חלשה. תשושה, אחרת. כאשה שבה היא הביתה שנה. אותה של
 הבית. משק את לבדה לנהל תוכל לא כי לדעת, בהיווכחה במיוחד גדול היה

 העובדה אף על זה מצב עם הסכינה לא יונה אבל בית, סוכנת להביא ניסינו
עצמה. בכוחות צעדים עשרה פסעה בקושי כי עד הורע, שמצבה
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החלה. רק היא כאן כי דומה, הצרה. תמה לא בכך
 התרופות שפע בגלל מהלך מרקחת בית היתה "אמא הבנים: מספרים

 מה זה אבל בדם, כימיה של מבהילה כמות לה היתה לקחת. עליה שהוטל
 עמדה לא היא מוצלח, היה לא התרופות של התמהיל אולם, פסקו. שהרופאים

 אוטם חטף אבא ואז - החולים לבית אותה הבאנו חוזר. לאשפוז ונלקחה בזה
 שכב אבא שיבא, החולים בבית הרביעית בקומה אושפזה אמא הלב. בשריר

 עם בבית שוכב שהוא לה ׳מכרנו׳ ואנחנו עליו, שאלה היא לב. נמרץ בטיפול
 לו. שתדאג רצינו לא כי זאת, לה סיפרנו להגיע. ממנו נבצר כן ועל חום,

 ובין המחלקות בין רצנו הבנים, ואנחנו, לה, ודאג עליה שאל אבא במקביל,
 טלפון לאבא השגנו מסוים בשלב קודם. לדאוג למי ידענו ולא הקומות,
 המכשיר היה וברשותו בבנק שעבד משפחה קרוב באמצעות - סלולארי
 ידברו ואמא שאבא ותכננו - פופולרי כך כל היה לא תקופה שבאותה הנכסף,
 במהירות, עלינו עטו נמרץ לטיפול המחלקה צוות אנשי אולם, ביניהם.
 מהמחלקה לדבר חמור איסור שיש ואמרו בידינו, המכשיר את בראותם
 שם, העדינים המכשירים של בתפקודם פוגע שזה מכיוון סלולארי, בטלפון

 והיא אמא של מצבה משהתייצב אחדים, ימים לאחר חיים. לסכן ועלול
 לסירוגין התארחה והיא רעות, ליישוב אותה הבאנו החולים, מבית שוחררה
 ואורנת. נילי כלותיה מצד מסור לטיפול שם וזכתה יאיר, ושל אלי של בבתיהם

 היתה: הראשונה תגובתה הוטב. שבינתיים אבא, של מצבו על לה סיפרנו שם
 הלבבות שני כיצד אז ראינו פעם, מאי יותר ואנו, בוי׳ יטפל מי ואבוי! ׳אוי

 נשלח הוא החולים, בית את יצא אבא כאשר אחד. בקצב פועמים הללו
 כדי לשם, אמא את לקחנו הימים באחד המכביה. בכפר ולהחלמה לשיקום

 עצומה, בחולשה אמא נשכח. לא שלעולם מחזה היה זה ייפגשו. שהשניים
 לזרועות איש ונופלים זו, לקראת זה הולכים והם החלמה, של בתהליך אבא

רעותו".
 בזמן. התרופות ונטילת תזונה של קפדני למשטר יונה נכנסה עת באותה

 קטנה". "אש על התנהלו וחיינו והלך, קטן הבית את שיצאה הפעמים מספר
 "הבית" צלם על לשמור הקפידה יונה העתים, וצוק הללו הנסיבות למרות

 ציון ימי ושאר מועד חג, בימי זה אם ימימה. מימים כדמותו והליכותיו
 אם אלה. לאירועים המסורתית הייחודית תרומתה על ויתרה לא משפחתיים,

 כהלכתו, מלא משפחתי פסח "סדר" הכנת על ויתרה לא הפסח, חג זה
 צלם על לשמור הקפידה היומיומיים, השגרה בחיי זה ואם עצמה. ובכוחות

המריצה עודדה, הזולת, על והסתמכות פינוק ללא בכבוד, חיים של אנוש
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לבית. שמחוץ עיסוקי במכלול ולתפקד להמשיך אותי ודירבנה
 מרווחת, דירה לעצמנו ולהעניק חיים, חלום להגשים זכינו וכה כה ובין

 נאה בדירה היו לחייה האחרונות השנתיים אכן, פנים. ומאירת חדישה
אור. הרבה עם ירוקה. גינה על שהשקיפה מרפסת עם דעתה. את שהרחיבה

 מאוד. לה חשוב היה הדבר הבית. ריהוט של לפרויקט נכנסה היא ואז
 הדברים את לבחור במלואה, המשימה את לבצע התעקשה היא מצבה למרות

 את ריהטה יונה ויתרה. לא היא אבל מאוד, אותה עייפה נסיעה כל בעצמה.
 את שהשלימה עד ויתרה ולא ופריט, פריט כל על הקפידה טעם, בטוב הדירה
 היה אפשר וכבר הביתה, הובא השטיח לכניסה. שקנתה בשטיח הבית ריהוט
עולמה. לבית יונה הלכה מכן, לאחר שבועיים שאז, אלא המוגמר, על לברך

ושכולים. גלמודים המומים, נותרנו ואנו
 מאוזנת שבריאותה תחושה לה היתה האחרונים. ימיה מהלך היה וזה

 לבית אותה הבהלתי לערך חודשים לשלושה אחת אולם התרופות, באמצעות
 לרוב באים היו ההתקפים ריאות. בצקת ו/או נשימה קוצר בגלל החולים
 עזרה, להזעקת בפטנטים גדוש היה והבית לכך, עצמנו את הכנו בבוקר.

 כחמישה היה שלה האחרון האשפוז חירום. במקרה מבחוץ הדלת ולפתיחת
לנצח. אותנו שעזבה לפני ימים

 המזל, לרוע רעה. הרגשה על שהתלוננה לאחר שח״ל של אמבולנס הזעקתי
 מד״א. של נמרץ טיפול ניידת לנו שלחו כן ועל פנויה, ניידת להם היתה לא

 שח״ל שניירות כפי יונה, של הרפואיות הרשומות היו לא הניידת לאנשי
 בזמן הנאות לטיפול זכתה לא שהיא וייתכן מנוי, לקריאת בואן עם מצוידות

השומר. בתל למיון שהגיעה מרגע כבר תום עד מצבה את שדרדר דבר הנכון,
החמצה. של תחושה אותנו תלווה עולם עד אכן,
 לקיצה הגיעה וכך הסי.טי., שולחן על לבוראה נשמתה את השיבה יונה
ואם. רעיה חברה, של מופלאה חיים פרשת
 המשפחתית הקבר באחוזת נטמנה היא במותה. יונה היתה וחצי 68 בת

 את לראשונה אבי פגש שבו ההוא, במקום בתיה. מזכרת היא הלא בעקרון,
 משפחה ובני אמי של אחיותיה שתי שלי, וסבתא סבא טמונים שם אמי.

 טמונים הם ואף להורי, קבר אחוזת קנינו אברהם, אחי עצת פי על שם, אחרים.
עולמים. למנוחת יונה הובאה ולשם עבורנו, קבר חלקת רכשתי ולצידם שם,
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 של משפחתה שורשי עקרון, של החקלאית באדמה נטועים משפחתי שורשי
 מעלה. של בירושלים הזיתים בהר משתרגים וספר, דפוס אנשי שהיו רעייתי, יונה

בעקרון. טמונה ירושלים, בת רותי, היא הלא ויונה,
 של מופלא מעגל נסגר ובכך ורוח, חומר של שילוב מורישים אנו אחרינו לבנינו
ושורשיות. רוחניות

★ ★ ★

 אהבה ביחד. שנה חמישים נהדרים. היו יונה ועם מרתקים, היו חיי אכן,
 עם הבשילה המדינה, באביב לבלבה בסכנה, פרחה במחתרת, שהנצה

 מלחמות בין המיוחדת בדרכה והתנהלה ישראל, של הראשונות פסיעותיה
 אהבת ונכרות. נכדים בנים, שלושה שפריה אהבה ונחת. שלווה לבין ודאגה,

אמת.
שנה. חמישים
סיפורנו. את לספר כדי לבד, נותרתי ועכשיו

בלבד. פרטי סיפור זה אין :בטוח ואני
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 חיינו, מסיפור הבזקים לאור להוציא בידי ועלה זכיתי

בנינו. ואם רעייתי בלח״י, חברתי רותי, ושל שלי

 את שהטביעה בתקופה היא ההתמקדות הדברים מטבע
 היתח החיים. בארץ דרכנו על מאורה, והקרינה חותמה,

 שבה שלנו והנעורים ההתבגרות גיל של התקופה זו

)לח״י(. ישראל" חירות "לוחמי בתנועת עצמנו את מיצינו

 בבחינת המשפחתיים במקורותינו הספר מתמקד כן כמו
 את להציג כד־ הן וזאת, - אומר״ יביע לדור ״דור

 עיקרם שאת החיים, אורחות ושרשרת הדורות שלשלת

 ולהביע כבוד לתת כדי והן דרכינו, בכל גם לגלות ניתן

 את לנר שהעניקו על ולזקנינו להורינו ותודה הערכה

שפעלנו. כפי לפעול והסגולות הדרך ציוני

 של לאור מהוצאתו שכרנו זה והיה בא, ודור הולך דור

 את לממש אתגר משום יהיה אחרינו שלבאים זה, ספר

 בינו עולם, ימות "זכור "האזינו": שבפרשת הנצחי הציווי

 מן האדם ,למותו־ ותשובה מסר וגם ודור"; דור שנות

הולך". אתה ולאן באת מאין "דע הבהמה:

פראנק צבי


