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הקדסה

 בך חיים לוחם־חירות־ישראל, של לספרו אחדים דברים מקדים אני רב בעונג
 שירותו מימי זיכרונותיו - בעיקר - שבו ואח״ב״, בצה״ל ״בלח״י, ישראל,
האזרחיים. ומחייו צה״ל של האוויר בחיל בלח״י,

 לשאת והמשיכו לח״י בדרך שהלכו המעט מתי עם נמנה בן־ישראל חיים
 כשחלק אדומים", "ימים באותם גם הזר, הבריטי בשלטון המלחמה נס את ברמה

 פרשו וחלק בריטיים, מעצר ובמחנות כלא בבתי כלואים היו המחתרת מחברי
 ובהרבה אז, היינו אנשים של מאוד קטן קומץ אחרות. או אלה מסיבות לביתם,
 לאות, ללא ופעל איתנו, אז היה חיים ההתחלה. מן להתחיל צריכים היינו תחומים
כימים. לילות ובגדולות, בקטנות

 ואינני כינויים, היו ולכולנו אז, "מחופרים" היינו במחתרת עמוק" "עמוק
 אני "חיימקה". לו לקרוא הוספנו הזה, הנמרץ הצעיר על בשיחות אך מדוע, יודע
כולנו. לו שרחשנו הרבה החיבה בשל הדבר היה כי לחשוב כיום נוטה

 השקיע - לצה״ל גיוסו עם - כך ואחר לפירוקו, עד בלח״י המשיך חיימקה
 האוויר בחיל הארגוניות התשתיות של ובביסוס בהקמה וכישרונותיו אונו מיטב את

זה. בספר כמסופר חייליו, של והמוטיבציות המיומנויות ובהעלאת

 מאוד קרוב כי מהם שלמדתי וכיוון מאוד, מעניינים חיימקה של זיכרונותיו פרקי
 צה״ל וקצין חירות לוחם נס על ומעלה זו הזדמנות מנצל אני שלו, הגבורות יובל

 ולביסוס חירותנו להשגת תרומתו ועל והייחודית העשירה חייו מסכת על זה
 לוחמת־חירות־ישראל הכבודה, רעייתו את לברך ההזדמנות גם זו עצמאותנו.
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ואח״ב בצה״ל בלח"׳,

 תרוו כי רצון ויהי ידידיי, ברכה, שאו שנים. 54מ־ יותר זה עמו ההולכת שרה,
תפנו. באשר נחת

 זה ספר כי ראוי ולדעתי חיים, של הזיכרונות פרקי מאוד מעניינים כאמור,
ציבורית. ספרייה ובכל בית בכל יימצא

שמיר יצחק
(2003 )ינואר תשס״ג שבט תל־אביב,



כלל׳

 רשם - אחי ששת שאר של הלידה תאריכי את גם כמו - שלי הלידה תאריך את
 י״ד קודש, שבת בערב נולדתי שלו. הגמרא שער על גולדברג, ישראל רבי אבי,

.1923 ביולי 27ה־ זה היה תרפ״ג. במנחם־אב

 ומקוה השמונים, הולדתי יום ערב הכתב על האלה הדברים את מעלה אני
 הדור עם נמנה אני מרתקת. חיים מסכת מאחורי לגבורות. בהגיעי לאור להוציאם

 בשנים שהצעירה לאן והצעידה הצבאי, כוחה את קומם ישראל, מדינת את שהקים
 ללח״י, עברתי - הפילוג עם - אחר־כך האצ״ל, חיילי עם נמניתי מכן. שלאחר

 מראשוני והייתי צה״ל של האוויר לחיל הצטרפתי ישראל מדינת תקומת ועם
 לאחר - ואחר־כך בצה״ל שירתי שנים ושלוש כעשרים שלו. המינהלית הקצונה
 והייתי בכירים תפקידים בו מילאתי "סולל־בונה", לקונצרן הצטרפתי - שחרורי

הכללי. מזכירו גם
 את הכתב על שאעלה ראוי כי חוויתי, אשר את חוויתי אשר אחרי סברתי,

 ואולי ישראל, במדינת חורין כבני כולם שנולדו ונכדיי, בניי כי אפשר חיי. מסכת
 לקיומה הראשון השנים יובל ואת ישראל מדינת תקומת את שיחקור ההיסטוריון גם

בסיפורי. עניין ימצאו -
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T1n״jsN "לח, 
 אביב חל 8 שטרן רחוב

 03-6820288/03-6337582 טל:
03-6819264 ק□:9

ואסי אבי

 מדינת של המזרחי בגבול השוכנת קרטוז־ברזה, ושמה קטנה בעיירה נולדתי
פולין.

 בשנים הגדולה. רוסיה במדינת כלולה קרטוז־ברזה הייתה 1920 שנת עד
 שוב השניה העולם מלחמת בגמר הפולנים. שלטון תחת הייתה 1939 עד 1920

 היא - ברית־המועצות התמוטטות לאחר - וכיום )הסובייטית(, לרוסיה צורפה
מבילורוסיה. חלק

 שהקימו הריכוז מחנות בשל ימים באותם לה בא קרטוז־ברזה של פרסומה עיקר
 במיוחד הפוליטיים, למתנגדיהם העולם מלחמות שתי בין הפולניים השלטונות בה

 ועונו, הוכו הם מאוד. קשים בתנאים הוחזקו אלה במחנות העצורים לקומוניסטים.
לשמצה. יצא המקום ושם

 השניה. העולם מלחמת ערב ובפרבריה בקרטוז־ברזה חיו יהודים 4,500כ־
השמידום. בריתם ובעלי הגרמנים עוד. אינם ככולם רובם

 ושל בקרטוז־ברזה, שנולד גולדברג, ישראל אבי, של השביעי הבן הייתי
ברנוביץ׳. בפרברי קטנה בעיירה שנולדה מולצ׳דסקי, לבית )ינטה( יוכבד אמי,

 הוא כהן, מאיר ישראל רבי מפי השאר ובין ישיבות בכמה תורה למד אבא
 מגדולי שלושה על־ידי לרבנות הוסמך הוא ברורה". ה״משנה בעל חיים" ה״חפץ

בידי. עדיין ההסמכה מסמכי דור. אותו
 מיכל יחיאל הרב לו שנתן ההסמכה היא האחרות ההסמכות לשתי אופיינית

 ביום השולחן", "ערוך ובעל מאוד ידועה תורנית אישיות מנאוורהרדק, עפשטיין
בתורה. גדול וחכם... כ״חריף אבי את מתאר עפשטיין הרב תרס״א. באלול י״ב
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ואמי אבי

- מולצידסס׳ לאה רחל וסבתא מרדכי סבא גולדברג כוולה וסבתא מאיר יעקב סבא
אמא הורי

גולדברג לבית ישראל ואבא מולצ׳דסק׳ לבית )יענטע( יוכבד אמא
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ואח״כ בצה״ל בלח"׳,

 בעטרת ועטרו לסמכו קדוש חוב מצאתי כן "על כי ומוסיף ונקי" זך משנתו
בישראל. לרב אותו מסמיך היינו ידין...", ידין יורה יורה חכמים
 את היטב זוכר אני ברבנות. מעודו אבי שימש לא לרב, שהוסמך פי על אף
 לו שהקצו המקום ואת בעיירה, בבית־הכנסת המתפללים לו שרחשו הכבוד

 חדשים כיצד גם היטב זוכר אני בית־הכנסת. של המזרח בכותל ב״אייבען־און",
 בסכסוכים פוסק או בורר לשמש שיואיל כדי כבוד ביראת אליו פונים היו לבקרים

 הרהבתי פעם תמיד. סירב אבא לגויים. יהודים שבין בסכסוכים ואפילו יהודים, בין
 אתה מדוע בסכסוכים. שתברור בך מפצירים כל־כך הרי "אבא, אליו: ופניתי עוז

מסרב?".
 הצדדים, אחד יגיד אפסוק, שלא מה "הרי - אבי לי השיב - חיימקה״ ״בני -

שונאים?"... לי למה כן, אם עוול. לו עשיתי כי
 התפילות לפני כנסת, בבתי בעיקר בשפע, תורה שיעורי אבי נתן זאת עם

 מדי שהשקיע הרבות לשעות תמורה מעולם קיבל ולא דרש לא אבי אך ואחריהן.
אלה. שיעורים בהרבצת יום

 סגורים. בבקבוקים חריפים משקאות מעסקי תחילה אבי מצא פרנסתו את
 אם אלא בבקבוקים משכרים משקאות למכור אדם רשאי היה לא אז של בפולין

 הפולני, בצבא שירותו בעת נפצע אבא, של אביו סבי, השלטונות. לו הרשו כן
 בעיירתנו. משכרים משקאות למכירת זיכיון פולין שלטונות לו העניקו כך ובשל

לבדו. העסק את אבי ניהל סבי, וכשהזדקן בעסק, בתחילה לו עזר אבי
 המשכרים המשקאות של השתיה" "פולחן נפוץ היה כמה יודעים רבים לא

 ל״טיפה "מכורים" ממש היו הגויים ימים. באותם ובכפריה אירופה מזרח בערי

המרה".
בשבוע. ה׳ יום שלנו, בעיירה השוק יום את היטב זוכר אני

 ובידיהם העיירה שוק אל בהמוניהם באים היו שמסביב הכפרים מן הגויים
 את מכרו רק באלה. וכיוצא ביצים תרנגולות, פרות, סוסים, חקלאית, תוצרת

 המרזח בית אל ממהרים אותם לראות יכולת ממנה, חלק אף ולפעמים תוצרתם,

שתו... ושוב שתו ושוב שתו הם שבשוק.
 של השתיה למנהגי מסביב בדיחות של שלם הווי היה העיירה, ילדי אצלנו,
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ואמי אבי

 כסף. לו היה לא אך "לשתות" רצה אחד גוי מאז: לי הזכורה בדיחה הנה הגויים.
 לא אך אחריו, רדף היהודי וברח. שגנב מה גנב יהודי, של לחנות התפרץ לפיכך
 כי לו ואמר הגניבה על לו סיפר העיירה, לשוטר היהודי הלך להשיגו. הצליח

 והיהודי השוטר הלכו קושי. כל ללא אותו יזהה יראהו, אם אך ברח, אמנם הגנב
 בכיכר העומד שיכור ראו פתאום הגנב. את לחפש העיירה של הראשי ברחוב
 נעצר והשיכור בהתרגשות, היהודי קרא הגנב!" "זה פה. במפוחית ומנגן העיר

המעצר. לבית והובא
 המעצר, לחדר כבול מובא הגנב את שראו המעצר, בחדר האחרים העצורים

נעצר. ולמה מה על ושאלוהו כבוד יראת כלפיו חשו
 לנגן אסור חמישי ביום כי ידעתי לא פשוט "אני הגנב להם השיב "אני?!"

העיר...". בכיכר במפוחית
 ואבי חריפים, משקאות למכירת שלנו הרשיון אוטומטית פקע סבי פטירת עם

 לצבעים מסחר בבית עבד הוא כך, אחר מה זמן הזה. מהעסק עוד התפרנס לא
 הקדיש זמנו רוב את אבל בעיירה, מאחיי וכמה אמי שפתחו צבעות צרכי ולשאר

המדרש. לבית
 צייתנו ואנחנו עלינו, ידו את מעולם הרים לא הוא אבא. את הערצנו אנחנו

ולבקשותיו. לדבריו עוררים ללא
 מתעוררים היו - בארץ־ישראל אחר־כך, וגם - ילדותי בעת כי זוכר אני
 אזכיר ועוד הפוליטית, הקשת גוני מכל אחים לי והיו - בינינו פוליטיים ויכוחים

 מרים לפתע, "מתעורר" אבא היה מתחממת, הייתה וכשה״אווירה" - להלן אותם
 פה שיהיה מבקש "אני מאוד: נמוך ובקול בשלוה אומר כך ואחר ומורידה, ידו את

 היו לא כן לפני אחדות דקות רק כאילו במקום, ושלווה שקט שררו מיד שקט!".
סוערים... ויכוחים שם

 ידע הוא כמוהו. מאין סובלן היה זאת עם כחמורה. קלה מצוה על הקפיד אבי
 - בניו כולל - אותו הסובבים של התנהגותם דרכי ואת השקפותיהם את היטב

חייו. אורח ואת השקפותיו את עליהם לכפות ניסה לא ומעולם
 וביגונותיו שמח, בציון היושב העם בשמחת ארץ־ישראל. וחובב ציוני היה אבי

דוה. ליבו היה

13



ואח״ב בצה״ל בלח״׳,

ונקי", זך משנתו ובקי, חריף בתורה, 'גדול
 בישראל, ולדיין לרב גולדברג, ישראל הרב המחבר, אבי של סמיכות כתב

השולחן". "ערוך בעל עפשנו״ן, מיכל יחיאל הרב מאת
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ואמי אבי

 קיבלנו - להלן ראה - צבי אחי לנו ששלח לארץ־ישראל הכניסה אשרת את
 - שלנו העיירה יהודי עיני היו ימים באותם תרצ״ו-תרצ״ט. מאורעות ימי בעצם

 לעקוב ארץ־ישראל, אל נשואות - אירופה מזרח גולת בכל היהודים עיני כמו
 העליונה, על תהיה מי ויד הבריטים ינהגו כיצד ידע לא איש בה. המתרחש אחר
 נהרגים יהודים כי רק ידענו הערבים. יד - חלילה - או היהודים, יד האם

 משכנינו, אחד כי זוכר אני משתוללים. שהערבים כיוון בארץ־ישראל ונפצעים
 זה כיצד אותו ושאל אבי אל מיהר לארץ־ישראל, לעלות עומדים אנו כי כששמע

לארץ־ישראל. דווקא אלה טרופים בימים נוסע הוא
 "למען אבי, לו השיב לארץ־ישראל", עולה אני אשתי למען או למעני "לא

זאת!"... עושה אני ילדי
 הרבה ידענו לא לפיכך "פוליטיקה". מעולם אבינו דיבר לא הילדים, איתנו,

 את אבי אהד השנים כל כי אמא לי סיפרה מותו אחרי המפלגתיות. השקפותיו על
עבורה. הצביע הבחירות מערכות ובכל ז׳בוטינסקי תנועת

 אחדים שבועות תשכ״ז, באייר ג' ביום בתל־אביב טובה בשיבה נפטר אבי
שבקריית־שאול. העלמין בבית למנוחות והובא הימים, ששת מלחמת פרוץ לפני

 אך ברנוביץ׳, בפרברי כאמור, נולדה, מולצ׳דסקי, לבית )ינטה( יוכבד אמי,
 נחשבה משפחתה לברנוביץ׳. ועברה הפרבר את משפחתה עזבה בילדותה עוד

"עשירה".
 ברכבות חינם לנסוע הספר בתי לתלמידי פולין שלטונות התירו ילדותי בימי

 שיילוה ובתנאי פולין, בתחומי יחפצו אשר לכל הגדולה הלימודים חופשת בימי
 החופשות בימי לבקר והרביתי זאת אפשרות ניצלתי לפחות. אחד מבוגר אליהם

 היה הבית כי היטב זוכר אני בברנוביץ׳. אמי, הורי וסבתי, סבי בבית מהלימודים
הזה. בבית מיוחד "עושר" זוכר אינני זאת עם "מרווח".

 ברנוביץ׳. בת ואמי, קרטוז־ברזה, איש אבי, נפגשו כיצד לספר המקום אולי כאן
 "שידוך", לאבי אמי הורי הציעו הישיבה ספסלי את חבש שאבי בעת ובכן,

 בבית אחת שבת לבלות אבי הוזמן זה לצורך הגדולה. אמי אחות בתם, מלכה את

 שראה מה ראה אמי, הורי בבית התארח אכן אבי בברנוביץ׳. אשר וסבתי סבי
 שדכן אליו בא כך אחר אחדים ימים דבר. לומר בלי בישיבה ללימודיו וחזר
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ואח״כ בצה״ל בלוז"׳,

 אבי השיב "מסכים" השידוך?". על דעתך מה ישראל, ר׳ "נו, לו ואמר הישיבה
 מה זמן ואמנם, יוכבד". הצעירה אחותה עם אלא מלכה, עם לא "אבל היסוס ללא
 עם להתגורר ובאה ואמה אביה בית את עזבה ואמי הקידושים, טקס נערך כך אחר
 נישאה אבא, של המקורי ה״שידוך" שהייתה מלכה, אחותה, בקרטוז־ברזה. אבי

 כיום מתגורר חייט, יוסף האחד, בנם חייטוביץ׳. אליהו ושמו ליהודי כך אחר
 השניה העולם מלחמת בגמר דויד, השני, הבן עם פגישה אפשרות על בחולון.

להלן. אספר שבגרמניה, מינכן בעיר

16



ואחות׳ אח"

ולאמי. לאבי נולדו אחת ובת בנים ששה
- הסדר: על־פי הם ואלה
 חיים, ואני, )פעשקע( פנינה אשר, )לייבל(, אריה אביגדור, צבי, )איצ׳ה(, יצחק

הזקונים. בן
 וחצי שנתיים־שנתיים של בהבדל - ואחריו ,1907ב־ נולד יצחק הבכור אחי

 היה הוא בערך. שנים 16ב־ ממני גדול היה יצחק האחים. שאר - לזה זה בין
 קרוב היה בהשקפותיו הפולני. בצבא מלא חובה שירות ושירת ישיבה תלמיד

 ראשון והיה בעיירתנו, הקרן־הקיימת־לישראל ראשי עם נמנה הוא ל״מזרחי".
 וולוול. היה אביה שם והיפה. הצעירה אשתו, את זוכר אני אשה. שנשא האחים

 הראשונה העולם במלחמת הצבאי שירותו בעת כי למשל, סיפרו, עליו. סיפורים היו
 - שלג וירד בשדה היו כשהיחידות - ופעם הצרכים, על־פי מטלות עליו הטילו
 וגפרורים, יבשים עצים להשיג מיהר וולוול החיילים. עבור חם תה להכין עליו פקדו
 כה הגדול. הסיר את וולוול שם ועליה גדולה מדורה בערה כבר קצר זמן ואחר
מים... בסיר לשים שכח כי עד במלאכתו וולוול מיהר

 רק ממני קטן היה הגדול בנו יצחק. אחי של בניו שני את היטב זוכר אני
איתו. להשתעשע מאוד אהבתי ואני שנים, בשש-שבע

 בעיירתנו, לבית״ר הצטרף הוא בית״רי. היה ימיו כל צבי. היה שלי השני האח
 לארץ. ועלה סרטיפיקט קיבל - 1932 בשנת - ואחר־כך להכשרה, יצא ומטעמה

 את וכשגמר פינה, בראש בית״ר של הגיוס בפלוגות תחילה שירת ארצה בבואו
 לקבלן וכשהפך התקדם, אט אט כצבע. עובד והחל לתל־אביב עבר שם, שירותו
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ואח״כ בצה"ל בלח"׳,

 מאוד הרבה עשה צבי אחי ארצה. לעלייה סרטיפיקטים לנו ושלח מיהר צביעה
מאוד. להם מסור היה הוא ואמא. אבא למען במיוחד משפחתנו, למען

מימיו. אישה נשא לא הוא
בתל־אביב. קבור הוא מת. (1996) תשנ״ו בשבט ג׳ ביום
 באופן כלליים לימודים שלמד כולנו מבין היחיד היה אביגדור, השלישי, אחי
 והנדסה חשמל למד ושם לווילנה נסע התיכוניים לימודיו את שסיים אחרי מסודר.
וילנה. של הטכניון מטעם כמהנדס והוסמך

 אחד יום קרטוז־ברזה. לעיירתנו, חזר בוילנה, לימודיו את אביגדור כשסיים
 לחבר היינו עיירתנו, את ל״חשמל" העת הגיעה כי הפולניים השלטונות החליטו

 חישמול בעבודות נכבד חלק נטל אביגדור אחי כי מובן החשמל. לרשת אותה
 שמחה משכנינו, אחד של לביתו מעל חשמל קו אביגדור העביר השאר בין אלה.

 שיש חשב הוא מכליו. יצא זה וירדה שמחה כיצד היטב זוכר אני שמו. היה וידרה
 ואף ביתנו, על אבנים ידה כעס: מרוב השתולל וידרה שמחה רע. סימן משום בכך
שמשות... כמה ניפץ

 הטכניון לקומוניזם. אביגדור נתפס כן, לפני אף ואולי בוילנה, לימודיו בעת
 סגרוהו ולפיכך קומוניסטית, פעילות של כקן ימים באותם ידוע היה וילנה של

כך. אחר הפולניים השלטונות
 לא זאת ועם הציונות, לעבר "תפנית" אביגדור עשה לקרטוז־ברזה שובו עם

 אחר־כך - ואיתה ל״החלוץ״, הצטרף הוא הסוציאליסטיות. מהשקפותיו נפרד
לארץ. עלה -

 והנה הרביזיוניסטים. את - המעטה לשון לנקוט אם - אהב לא אביגדור
 בתנועתו צעיר־עולה בפולין, בית״ר מראשי אחד כי עיירתנו מתבשרת אחד יום

 פומבית עם באסיפת יופיע גם האורח וכי בעיירה לבקר עומד בגין, מנחם ושמו
 בית היה היעודה בשעה ואכן, בעיירה. הגדולים הכנסת מבתי באחד בית״ר מטעם

 לרגע חשמל! הפסקת ולפתע... בנאומו, החל בגין פה. אל מפה מלא הכנסת
 לאור נאומו את המשיך הוא יפסיק. כבגין איש לא אך מהומה, באולם פרצה
 אבל ידעו, הבית״רים גם הזה. במעש אביגדור של ידו כי ידענו אנחנו נרות.

אחי על בגופו הגן עיירתנו מבני ואחד תגרות פרצו להם. היתה לא "הוכחה"
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ואחותי אח"

ורעייתו. הסתבר, אח )אריה(, ליבל המחבר, עול הבכור האח יצחק,
בסשפחה. הרביעי הבן היה בשואה. נספו בשואה. נספו סוניה. רעייתו עם

 במשפחה(. השני )הבן המחבר אח וצבי, המחבר, אב גולדברג, ישראל רב׳
 המחבר. אחות פנינה, של בעלה ראב, משה מימין

השישים(. שנות מחצית )תל-אביב,
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ואח״כ בצה״ל בלח"׳,

 הזעיקו אף הבית״רים לנאום. להאזין שבא והקהל הבית״רים מזעם והצילו אביגדור
 של "הוכחה הייתה לא - לעשות מה - אך העיירה, של היחיד השוטר את

נעצר... לא והוא אביגדור, כנגד ממש"
 לארץ אביגדור עלה "החלוץ", בתנועת הכיר שאותה הניה, רעייתו עם

 אך בקיבוץ, שהו תחילה ארצה. עלינו כבר שאנחנו אחרי כשנתיים ,1938ב־
 התבססו הזמן במשך בתל־אביב. איתנו להתגורר ובאו עזבו, אחדות שנים אחרי

משלהם. לבית ועברו
 כ״ח ביום נפטר הוא בתל־אביב. שונות בעבודות פרנסתו את מצא אביגדור

ויהושע. יעקב מרדכי, ילדיו: אלה בתל־אביב. ונקבר (1998) תשנ״ח באלול
)לייבל(. אריה הוא הרביעי אחי

בישיבות. למד ימיו וכל בתורה, עסק נעוריו משחר
ישראל". "אגודת לחוגי מקורב אריה היה חייו באורח לפחות
 צהריים לארוחת "גבירים", לבתי פעם מדי מוזמנים היו אז של הישיבות בחורי

 בין "רומאן" נרקם ושם הללו, הגבירים לאחד אחי אריה הוזמן אחד יום ערב. או
להם. נולדו צאצאים ואף נישאו, והם אחי, לבין הגביר בת

 באשרת נכללו לא משפחות, בעלי שהיו אריה, הצעיר ואחי יצחק, הבכור אחי
 בשואה. הושמדו וילדיהם ורעיותיהם הם, הארץ. מן צבי אחי לנו ששלח העלייה
 בכורי בני בתל־אביב "הדסה" חולים בבית לי נולד תש״ט בתמוז בכ״ט כאשר
 אנו "איציק" בני, אריה יצחק אלה. אחיי שני שם על אריה, יצחק לו קראתי

 תל־ של באוניברסיטה כפרופיסור כיום ומכהן בצה״ל, אלוף היה לו, קוראים
אביב.

 "השומר בתנועת דווקא שלו הפוליטית" ה״קריירה את החל אשר, החמישי, אחי
 עלה הוא בברנוביץ׳. להכשרה נשלח ומטעמה לבית״ר עבר אחר־כך הצעיר".

.1936ב־ איתנו ארצה

 שבמלונות המהודרים מן "רויאל", המלון בבית אשר עבד הארבעים בשנות
 יעקב כי לב אשר שם אחד יום הים. חוף על שכן המלון ימים. באותם תל־אביב
 עם שם נפגש הוא פעם ומדי מלון, באותו חדר שכר האצ״ל, מפעילי חילביץ׳,

 אחותנו, לפנינה הדבר את וסיפר מיהר אשר בארץ. הבריטית הבולשת ראשי
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ואחותי אחי׳

 לח״י מרכז חבר מור, ילין נתן גר שבו בתל־השומר בבית ימים באותם שהתגוררה
 בגין, למנחם המידע את העביר וזה לנתן, מיד כך על סיפרה פנינה להלן(. )ראה

 לידיהם העביר והוא הבריטית הבולשת סוכן הוא חילביץ׳ כי התברר האצ״ל. מפקד
 חילביץ׳ נגד אצ״ל לתגובת מחשש באצ״ל. ותומכים חברים של גדולה רשימה
 לפני חילביץ׳, אך לארצות־הברית. - ומשם למצרים, הבריטים אותו הבריחו
 הבין הוא אשר, של שמו את וביניהם שמות, כמה עוד לבריטים מסר צאתו,

 באוקטובר 19ה־ וביום אשר, את מיד עצרו הבריטים "הסגירו". אשר כי כנראה
 ובסודן באריתריאה הבריטיים המעצר במחנות שהה אשר לאפריקה. הגלוהו 1944

ושוחרר. ארצה הוחזר כך ואחר ,1946 במאי 17ה־ עד
 תל־ בעיריית השאר ובין עבודה מקומות בכמה אשר עבד שחרורו אחרי

חנה. ושמה יחידה בת ולהם אנה, את לאישה נשא הוא אביב.
בתל־אביב. קבור הוא (.1976) תשל״ו באייר בי״ד מת אשר

לארץ. איתנו עלתה )פעשקע( פנינה אחותי
 היה במחתרת תפקידה ללח״י. עברה ואחר־כך באצ״ל, התחילה היא כמוני,

 עשרים כשהצליחו אוהדים. בדירות המחתרת חברי בין פגישות לתאם בתחילה
 למצוא צורך והיה בלטרון הבריטי המעצר ממחנה אחת בבת לברוח לח״י חברי
 חלק הובאו שאליה הדירה את ששכרה פנינה זו הייתה מהם, לחלק אכסון מקום

הבורחים. מן
 אלקלעי, שלמה ושמו אחר לח״י וחבר "רות", היה המחתרתי שכינוייה פנינה,

 את אפלבוים ממשפחת ושכרו אייזקסון"( )"משפחת נשוי כזוג עצמם את הציגו

 היו שיתרונותיה זו, דירה (.15 קציר ברחוב )כיום בתל־השומר המבודדת דירתם
 בסמוך ממש שוכנת ושהיא שבה הצופיות" ומ״העיניים העיר מן מרוחקת שהיא
 ה״טרוריסטים" כי הבריטים על חשודה אינה ולפיכך הצבאי החולים לבית

 המחתרת. ממפקדי מור, ילין נתן של מגוריו כמקום שימשה בה, דווקא מסתתרים
לח״י. של המרכזי כמטה הדירה שימשה למעשה

 לצרכים ואם קניות לצורכי אם הבית מן פעם מדי פנינה יצאה בית" כ״עקרת
 מור ילין נתן בשירות רובן המחתרת, של חשובות שליחויות מילאה וכך אחרים,

עצמו.
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ואח״כ בצה״ל בלח"׳,

 .,צב ואחיו פנינה אחותו במשפחה(, השלישי )הבן אביגדור אחיו עם )משמאל( המחבר
לעולמם. בינתיים הלכו ואביגדור צבי .1990 תל־אביב,

 האם עם גולדברג, במשפחת החמישי הבן אשר, המחבר אח
לעולמם. הלכו שניהם העשרים(. המאה של השבעים שנות )תום
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ואחותי אח"

 הבולשת ראשי עם חילביץ׳ של הפגישות הבר את אחי אשר כשגילה כאמור,
 ביקרה "נשואה" שהייתה פי על שאף לפנינה, מיד כך על סיפר הוא הבריטית,

 לנתן המידע את העבירה והיא שלומם על לעמוד כדי ההורים, בבית פעם מדי

הידועה. חילביץ׳ בגידת פרשת נחשפה כך מור. ילין
 מתאר עלילות" רעיונות, אנשים, ישראל/ חירות "לוחמי בספרו מור ילין נתן

רבות. פעמים זה בספר נזכרת אחותי פנינה לפרטיה. זו פרשה
 חבר שהיה ראב, למשה פנינה נישאה המדינה, הקמת לפני עוד ,1947 בשנת

 על חתם הסדיר שירותו סיום ועם לצה״ל, זה הצטרף המדינה הקמת עם האצ״ל.
 1974 בשנת נפטר הוא הצער למרבה רב־סרן. לדרגת והגיע הקבע בצבא שירות

נכדים. חמישה מהם לה יש ודוד. מיכה בניה, שני את לבדה גידלה אחותי ופנינה
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ארצה עלייתנו

 אחי לנו שלח בריטניה, ממשלת מטעם עליה רשיונות "סרטיפיקטים", חמישה
 אחי שם על אמי, שם על שמו, על יהיו הם כי החליט ואבי מארץ־ישראל צבי

 נשואים כבר שהיו אריה, ואחי יצחק אחי שמי, ועל פנינה אחותי שם על אשר,
 לרגלי מתחת הבוערת באדמה אז חשנו בקרטוז־ברזה. נשארו לילדים, ואבות

 כשלוש רק כי קרוב, כה הקץ כי לעצמנו תיארנו לא אבל אירופה, במזרח היהודים
 יובלו כבר שנתיים־שלוש, עוד וכעבור לפולין גרמניה תפלוש אחר־כך שנים

 חיסול לשם הגזים תאי ואל היערות אל - גרמניים ובסדר בשיטה - ההמונים
שיטתי.

 מכל ובעצם השכנים ומן הקרובים מן משפחותיהם, ומבני מאחיי נפרדנו
 מהם. אחד כל אבי הכיר אחרת בצורה או זו בצורה היהודיים. קרטוז־ברזה תושבי

 נסענו זו גדולה בעיר ימים כמה ואחרי ורשה, אל לרכבת עלינו צרורותינו עם
 הפלגה ואחרי אוניה על עלינו בקונסטנצה שברומניה. לקונסטנצה אחרת ברכבת

 מראש, הזמין משאית גם צבי. לנו חיכה כבר כאן חיפה. לנמל הגענו ארוכה לא
 לרחוב לתל־אביב, היישר ונסענו עליה, מטלטלינו את מהר חיש העמסנו ואנו

עבורנו. דירה זמן מבעוד צבי הכין שם ,83 הרצל
 נתחבבה שהארץ כיוון בה מאושרים היינו אנחנו אבל הדירה, הייתה גדולה לא
כן... לפני הרבה עוד האמת, ולמען אליה, בואנו עם מיד עלינו

 זאת חייב הכלכלי כשמצבנו - לימים כי עד הדירה לנו נראתה גדולה כך כל
משנה... לדייר מחדריה אחד השכרנו אף -

"תרבות". העברי הספר בית של ב׳ ובכיתה א׳ בכיתה למדתי בקרטוז־ברזה
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ארצה עלייתנו

 רך בגיל ועוד הספר, בית את אהבתי ואני בעברית, שם נלמדו המקצועות כל

עברית. ולדבר לקרוא ידעתי
 למד הוא לביקור. )לייבע( אריה אחי אחת פעם הגיע ב׳, כיתה תלמיד בהיותי

 בא שבת אותה בקרטוז־ברזה. לימודים לחופשת בא היה פעם ומדי בישיבה,
 בנוכחות לייבע אחי לנו אמר לפתע ב״חדר". שלמד שכננו, בן חברי, לבקרני

 לאות בראשו נענע אבי עברית". יודעים אתם אם לדעת אתכם, ונבחן "בואו אבי:
 עלי ופקד מקרי באופן חומש פתח אחי ל״מבחן". ניגשנו ואני השכן בן הסכמה.

 סימני גם שבו בחומש, בקריאה אך עברית, לקרוא היטב ידעתי אני כאן!". "קרא
 שהגעתי עד בשטף, קראתי כן פי על אף ניסיון. כל עוד לי היה לא הטעמים,

 המילה את המפורש(. )השם ה׳ שם את כותבים שבה האותיות ארבע בת למילה
 בקריאתי. גמגום הורגש אך כנתינתה, אותה לקרוא ניסיתי לקרוא. ידעתי לא הזו
 קרא חברי אתה!". "קרא עליו ופקד לחברי העבירו החומש, את לקח לייבע אחי

המפורש. השם בקריאת גם בקיאות והוכיח בשטף
 עם ארוכות שוחח הוא כי התברר כך אחר מילה. אמר ולא חייך אחי לייבע

 ביום אכן ב״תרבות". ללמוד שאמשיך ראוי זה אין כי אותם ושכנע אמי ועם אבי
 של ל״חדר" אותי והובילה בידי אמי אותי החזיקה "מבחן" אותו שלמחרת ראשון

 עשיתי זה "חדר" כותלי בין במאי. 3ה־ ברחוב ששכן מינקוביץ, יקותיאל רבי
ל״תרבות". הורי החזירוני כך ואחר שנים, כשלוש

 מהבית יצאתי בתל־אביב "נחיתתנו" ואחרי ארצה, בהגיעי עברית אפוא ידעתי
 ולקרוא החנויות שעל בשלטים להתבונן אהבתי ולראותה". העיר את "לסחור

 שהודבקו המודעות את וקראתי המודעות לוחות ליד נעצרתי אחר־כך אותם.
 ימים באותם קיוסקים. ליד גם נעצר הייתי הכל. את הבנתי יותר או פחות עליהן.

 לפעמים שמכרו. העיתונים כל את הקיוסק בפתח מציגים הקיוסקים בעלי היו

 שמן אנשים, והרבה החדשות, עמודי הראשונים, מהעמודים חלקים גם הציגו
 נעמדתי אני גם וקוראים. שם נעמדים היו עיתון, קניית השיגה לא ידם הסתם
 ב״תרבות" מורי את בלבי בירכתי הבנתי. הכל את "כותרות". וקראתי קיוסק בפתח

 בימים כבר הנקרא, הבנת לי המאפשרת כזאת ברמה בעברית ידיעות לי שהקנו
בארץ־ישראל. שלי הראשונים

25



ואח״כ בצה״ל בלח׳/

בקרטוז־ברזה. "תרבות׳ בבית־הסטר א׳ כיתה
האמצעית. בשורה משמאל, שלישי המחבר ליס. המחנכת התמונה במרכז

^rnif flteA. 9Moc

■my |

לארץ־ישראל. בדרך המשפחה של הפולני הפספורט
יוכבד. האם המחבר, ישראל, ר־ האב פנינה, האחות מימין:
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ארצה עלייתנו

 "תרבות", הספר בבית וב׳ א׳ כיתות בימי כמו כי מתברר ושבר! שוד לפתע,
 המפורש, השם של האותיות ארבע את לקרוא כיצד המורים לימדוני לא שבהם

 את לקרוא מצליח אני שאין רק ולא עבריות, באותיות עיתון לפניי עכשיו. גם כך
בו! אחת מילה ולו מבין אני אין אלא בו, הכתוב

 - מאמצי חרף - הצלחתי ומשלא העיתון, על מבט ועוד מבט עוד העפתי
 ואני מהעבודה, צבי אחי חזר ערב לפנות הביתה. מיהרתי בו, הכתוב את להבין

 יודע אני כי סברתי העברית: על טענותיי את לפניו הבאתי - ראשון דבר -
 ממנה אחת מילה שאפילו כזאת ברמה עברית כנראה יש אבל לו, אמרתי אותה,

מכיר! אני אין
חייך. אחי צבי
אותי. שאל עברית?" זו שהייתה בטוח "אתה -
עבריות". היו "האותיות השבתי. "בוודאי" -
 אידיש כגון אחרות, שפות בהן כותבים אך עבריות, הן האותיות "כן. -

ספרד". מגורשי היהודים שמדברים הספרדית השפה ולאדינו,
 הייתה העיתון שפת צבי. אחי צדק אכן, הקיוסק. אל מיהרתי למחרת,

הלאדינו...

(.1935) לארץ־ישראל -בדרך ורשה בחוצות
פרידנשנו״ן. שמחה ובן־דודו פנינה אחותו אשר, אחיו המחבר, לימין: משמאל
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בתל־אביב עובד נער

 בית אל אותי והביאה בידי אמי אותי לקחה ארצה, הגיענו אחרי אחדים ימים
לוינסקי. ברחוב - ימינו עד - כבוד השוכן ביאליק, הספר

 סיימתי, אמנם ברזה בקרטוז "תרבות" העברי הספר בבית לימודיי חוק את
 בלבד. כיתות שבע מנה - פולין במדינת הספר בתי ככל - שם הספר בית אך

 את אסיים כי רצתה ואמא כיתות, שמונה מנו בארץ־ישראל העממיים הספר בתי
המקום. כמנהג לימודי חוק

 "אנא למשל, אומר, הייתי שלי. לעברית תחילה לעגו הצברים תל־אביב ילדי
 ולא האחוזים, מאת בכל ביניהם התעריתי מהר חיש אבל חפץ?" אתה מה ממך,

בכלום. מהם נבדלתי
ביאליק. הספר בבית ללמוד מאוד רציתי לפיכך

בביתנו. התוגה באווירת שחשתי אלא
 היה ניכרים במאמצים תעסוקה. אז הייתה לא אחותי ולפנינה אחי לאשר

 ליום־יומיים, - הדר פרי בקטיף כגון - מזדמנת עבודה למצוא מצליח אשר
 אחר רק מובטלת. היא גם הייתה פנינה תעסוקה. כל לו הייתה לא שוב כך ואחר

 שתושבי כנראה עבד. לא צבי אחי גם במסעדה. כלים בהדחת עיסוק מצאה כך
 החלה אמא עסקיהם. ואת דירותיהם את ולצבוע לסייד אז הרבו לא תל־אביב

 פינות על דבק מורחת הייתה היא נייר. שקיות )ידנית( שייצר קטן במפעל עובדת
 לעבודתה הכספית התמורה יום. מדי שקיות מאות ייצרה וכך אותן, מדביקה הנייר,

מאוד. זעומה הייתה
ימים היו חמור. הכלכלי מצבנו כי מהן והבנתי הוריי, לשיחות אוזן הטיתי
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בתל־אביב עובד נער

אחת! לחם כיכר אפילו לקנות כסף להוריי היה לא שבהם
שכם. להטות החלטתי היסוס ללא

 מנחם דרך )כיום פתח־תקוה ברחובות לפעמים עובר הייתי בסביבה בטיוליי
"הבוקר". היומון דפוס שכן במרתף, הרחובות, בפינת וצ׳לנוב. בגין(

 היה - ו״דבר״ ״הארץ״ כגון תקופה באותה אחרים כיומונים - ״הבוקר״
 ובה מוקטנת, צהריים ומהדורת רגילה, בוקר מהדורת מהדורות: בשתי לאור יוצא

אחרונות. חדשות וכן הבוקר שבמהדורת העניינים פירוט
 עשרות הבניין מן פורצים היו הצהריים בשעות יום מדי כי לב שם הייתי

 ולשבים לעוברים ומציע "הבוקר" מכריז אחד וכל - נערים רובם - אנשים
 לצרכן הגיליון מחיר כי והעליתי בדקתי העיתון. של הצהריים ממהדורת עותק

 גיליון כל על המוכר של והרווח מילים(, אלף היו אחת )בלירה מילים שלושה הוא
.25% היינו מיל, 0.75 הוא

 "בסדר", עיתונים. כמוכר לקבלני וביקשתי הדפוס שליד למינהלה נכנסתי
 הסכמתי. אחרון". העיתונים את תקבל אחרון, שהצטרפת כיוון "אבל הממונה, אמר

 בידי עיתונים וחבילת "הבוקר" דפוס מבניין יצאתי הצהריים בשעות למחרת
 מן אחרון שיצאתי כיוון יום. מאותו העיתון של עותק הימנית ובידי השמאלית

 לרחוב ועד הרחקתי, ולכן הקרובה, בסביבה לעיתון ביקוש היה לא כבר הבניין,
הגעתי. הים ולחוף בן־יהודה

 מפוזרים שהיו בקיוסקים לקבל יכולתי אחד מיל במחיר צמא. שהייתי יש
 מים לשתות העדפתי אני וקרה. מוגזת סודה כוס תל־אביב רחובות בכל למכביר

 רווחי כי התברר השבוע בסוף להשיגן. יגעתי שכה הפרוטות על ולשמור מברז,
 הכסף את צררתי מילים(. עשרה היו אחד )בגרוש גרושים בעשרות מסתכמים

המשפחה. לפרנסת הצנועה תרומתי ביתנו, במטבח השולחן על והנחתיו

 הוא עיתונים. מוכר אותי ראה אחד יום גרוסגליק. ושמו שכן ימים באותם לנו היה
 כנער יעבוד הקטן שבנם מוכנים יהיו אם אותם ושאל ולאמי לאבי כך אחר בא

לנעליים. בבית־חרושת שליח
 המיידית ותשובתם סנדלר כעוזר התפקיד מה משום הצטייר הוריי בעיני
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ואח״כ בצה״ל בלח"׳,

 כי יסכימו לא לעולם הרי עצמם את המכבדים יהודים הורים כי שלילית, הייתה
 וגרוסגליק הסכמתם, הורי הביעו נוסף הרהור לאחר אבל סנדלר! עוזר יהיה בנם

פלורנטין. שבשכונת זבולון ברחוב ששכן נעלים לייצור לקואופרטיב לקחני
 כשוליה בחיים, שלי השניה בקריירה והתחלתי עיתונים, למכור הפסקתי בזה

 אחת לירה הייתה משכורתי נעלים. לייצור קואופרטיבי במפעל שליח וכנער
הימים. באותם נכבד די סכום לחודש, וחצי לירה ואחר־כך
 "יקה", לאחד פרט כולם, רבה. בהגינות אליי התייחסו הקואופרטיב חברי

 את הבנתי לא אך אידיש, ידעתי מוזר: מה אבל אידיש. דיברו גרמניה, יוצא
 יודע שאני שהאידיש בעוד "פולנית", אידיש זו כי לי התברר מהר חיש שפתם.

הזה. בניב גם שלטתי קצר זמן תוך אבל "ליטאית". היא
 חברי היו לא הכללית, ההסתדרות וחברי "סוציאליסטים" כולם שהיו אף

ללקוחות. ביחסם רגילים מסוחרים שונים הקואופרטיב
 החברים אחד היה נעלים, זוג לקנות וביקש המפעל דלתות על לקוח כשהתדפק

 המובחרות. לחנויות ומשווקים מייצרים רק אנחנו אדוני. "לא, יד כלאחר לו משיב
ללקוחות!". במישרין מוכרים אנו אין

 בקול ואומר הקואופרטיב של אחר חבר כאילו "מתעורר" היה כך אחר מיד
 כאחד נראה הזה האיש "שמע, הדברים: את היטב ישמע שהלקוח באופן אך נמוך,

 יכול כבר מה סיטונאי. במחיר שלנו מהסחורה אחד זוג לו נמכור אולי משלנו.
להיות?!".

 טבין שילם סיטונאי, במחיר מובחרת סחורה מקבל הוא כי שסבר הלקוח,
 הסחורה את במפעל. נשארה פגומה סחורה שרק כיוון פגומה, סחורה עבור ותקילין

הארץ... ברחבי לחנויות המפעל שיווק המשובחת
 בקבוצה עץ לצריף ועברנו 83 הרצל ברחוב דירתנו את עזבנו ימים באותם

 וולובלסקי, מרכז כך אחר הוקם שעליו במקום אז ששכנו עץ צריפי כמאה של
 מצבנו היה עדיין קבועה, עבודה לי שהייתה אף הסיבה: פלורנטין. שכונת בפאתי

 לחודש לירה בחצי נמוך היה החדש במקום בצריף הדירה ושכר קשה, הכלכלי
הרצל. שברחוב הדירה משכר

 באותם תושביה של הארי שחלק פלורנטין, בשכונת ועבדתי גרתי כן כי הנה
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בתל־אביב עובד נער

 הכרתי אט אט הלאדינו. היתה היומיומית ששפתם סלוניקי, יוצאי יהודים היו ימים
 אוצר לי רכשתי ואף שבה, הנוער חברות בקרב והשתלבתי השכונה, הווי את

 מסמרים, לקנות למשל, אותי, שלח עברתי שבו כשהמפעל בלארינו. גדול מילים
 בלאדינו: עונה הייתי רצוני מה וכשנשאלתי שבשכונה, המסחר לבית ניגש הייתי

מסמרים. אוקיות שלוש לי תן - לוס אונזס טרס מה דה
 גבי מעל וירקות פירות שמכרו בוכרה יוצאי רוכלים בשכונה ימים באותם היו
 תל־ עיריית מטעם רשיונות היו לא אלה לרוכלים אופניים. גלגלי שלהן עגלות
 צועק מהם אחד היה פקח, של צלו או פקח בסביבתם שנראה אימת וכל אביב,

 בחצרות הרחק ומסתתרים עגלותיהם עם נמלטים כולם היו מיד )=בא(. "אומה!"
בתים.

הזה. המחזה את לראות אהבתי
מי לב לשים בלי "אומה!". צעקתי ומשם גדולה בחצר הסתתרתי אחר יום

 בא"׳. העבריים העובדים של הכללית בהסתדרות ו, 942 משנת המחבר, של החבר פנקס
בן־גוריון. דוד חתום הפנקס על
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ואח״נ בצה״ל בלח"׳,

עגלותיהם. עם להימלט הגברים החלו הדברים, את השמיע
 הפעם "אומה". צעקתי ושוב מקום לאותו חזרתי ולמחרת לעצמי, חייכתי

 צעיר שפטים. בי לעשות כדי אחרי, לרדוף והחלו עגלותיהם את הרוכלים עזבו
 על עוד חזרתי ולא בי, נפשי עוד כל מהם ברחתי .15-14 כבן הייתי, לימים

התעלול...
 הסתדרות עם להימנות הייתי חייב הסתדרותי, במפעל עובד שהייתי כיוון

 - ולבשתי החינוכית, לתנועה אף זה, לארגון הצטרפתי אכן, העובד. הנוער
אדום. סרט ובה כחולה חולצה - ימים באותם כנהוג

 את להשלים כדי עובדים, לנערים ערב ספר לבית גם נרשמתי מהר חיש
 הרחק לא טשרניחובסקי(, )כיום בצלאל ברחוב שכן הספר בית העממית. השכלתי

 פינת בוגרשוב ברחוב אחת קומה בן בבניין ימים אותם ששכן העובד, הנוער מקן
 מאוד וקרוב הצעיר", "השומר מועדון שכן לאלה בסמיכות ג׳ורג׳. המלך רחוב
דלק. תחנת אז הייתה לשם

 היום. עד חברים אנחנו שחם(. )כיום שכטר ושמו בחור הכרתי סביבה באותה
 לימודיו את - דומני - אז סיים שלא פי על אף מאיתנו, מלומד היה שחם

 לעברית, מאנגלית ימים אותם של הלהיטים את מתרגם הוא כי ידענו התיכוניים.

אותו. והערצנו
 ל״קבוצה" אותנו ארגן הוא הכדורגל. לעולם אותי שהכניס האיש הוא שכטר

 כשנים־ היינו מאיר. גן כיום שעליו השטח על משחקים היינו בשבוע פעמים וכמה
דשא. האמרגן לימים פשנל, היה ביניהם כי זוכר ואני נערים, עשר-חמישה־עשר

שלנו. במשחק והתבונן אדם ל״מגרש" הגיע אחד יום
 תצטרפו שמא עתיד". מכבים מ״ברית ואני בורין שמי לנו: אמר המשחק בגמר
 מקום, באותו התכנסנו מייד שלנו? הספורט למועדון מאורגנת כדורגל כקבוצת

 - בי לבחור החליטו שהחבר׳ה כיוון עלי, כעס ששחם הראשונה הפעם הייתה וזו
 וכיוון עתיד, מכבים לברית להצטרף אחד פה החלטנו הקבוצה. כראש - בו ולא

 כידוע, "הכוח". בקבוצת לשחק התחלתי תל־אביב, ב״הכוח" הייתה שהקבוצה
 מאוד. נאים להישגים הגיעה ושם בווינה, יהודית ספורט כקבוצת "הכוח" הוקמה

 הקבוצה מחברי רבים עלו הנאצית, לגרמניה אוסטריה סיפוח ה״אנשלוס", עם
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בתל־אביב עובד נער

 אוסטרים, היו השחקנים של ככולם רובם "הכוח". קבוצת את כאן והקימו ארצה
 שני ורק ייקית, כולה הקבוצה כי אומרים היו ההוא הדור ליצני גרמנית. דוברי

ואני. אחד תימני שחקן בה: משחקים יהודים
 האחים מול לעמוד במיוחד ונהניתי ב״הכוח", שיחקתי כדורגל. לשחק אהבתי

 קיצוני של תפקיד מילאתי הישראלי. בכדורגל דבר שם בשעתם שהיו פוקס,
 כי הפוליטיות השקפותיי על אותי ששואל למי משיב אני ימים אותם ומאז ימני,

מרכזי. חלוץ ולא ימני קיצוני אני
 לי קנו עבדתי: שבו הקואופרטיב מטעם בדרגה" ל״העלאה זכיתי זמן אותו
 בקרטוז עליהם. רכוב כשאני עלי שהוטלו השליחויות את עשיתי ומאז אופניים,

 עליהם. לרכב לימדני אשר בארץ האיש מי זוכר ואינני אופניים, לי היו לא ברזה
 כולל - אנשים הרבה כי עד עליהם, ״השתלטתי״ רבה בקלות כי רק זוכר אני

האופניים". עם כ״איש אותי תיארו - להלן( )וראה הבריטית הבולשת
 משפחת ימים באותם גרה ג׳ורג׳ בוגרשוב-המלך הרחובות שבפינת בבית

 אחותו, את הכרתי באמצעותו מידידיי. היה גוף, בעל אדם אריה, בנה גבוב.
 כל כי עד והתהדקו, הלכו דבורה עם יחסיי הראשונה. אהבתי היתה זו דבורה.
 בישראל. בית יקים הימים מן שביום "זוג" כאל אלינו התייחסו וידידינו מכרינו

 בתל־אביב. דיזנגוף ברחוב פנץ משפחת בבית ביקרנו שפעם היטב זוכר אני
 הכדורגל ימי בדברי ביותר הגדולים הכדורגלנים אחד היה נתן שבנה פנץ, משפחת

 הייתה תש״ח(, בשנת האצ״ל על־ידי יפו כיבוש בעת כך אחר נפל )הוא בארץ
"זוג". אנו כי ידעו זו משפחה בני גם להפתעתי גבוב. חברתי למשפחת קרובה
 המחתרת, לענייני ויותר יותר כשנכנסתי אך הרבה, מתראה הייתי דבורה עם

 בעקבות לחיפה שעברתי לאחר הראויה. הלב תשומת את לה להעניק יכולתי לא
 לי אמרה היא - להלן ראה - הצמיגים החרמת פרשת בשל הכלא מבית שחרורי

 היא הוריה. בבית עוד להתגורר ברצונה שאין כיוון להתחתן רצונה עז כי אחד יום
 ואם אחריה, מחזר מישהו עוד כי לשאתה, ברצוני אם מיד לה להודיע ממני דרשה

לו. תינשא היא שלילית, תשובתי
 רב. בקושי עצמי את אז פרנסתי וגם למחתרת, עת אותה נתונים היו מעייניי

כידידים. נפרדנו שלה. החדש המחזר עם הצלחה לה מאחל שאני לה אמרתי לפיכך
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לאצ״ל גיוסי

 אף ימים שבאותם נעליים לייצור בקואופרטיב ועבדתי העובד הנוער חבר הייתי
 בתל־ השרון ברחוב הקודמת, המרכזית התחנה באזור חדש לבניין ועבר התרחב
אביב.

 שירותו את סיים ואף בית״רי היה לעיל שכמסופר צבי, אחי לי הציע אחד יום
מייד. הסכמתי לאצ״ל. להצטרף בראש־פינה, בית״ר של הגיוס בפלוגות

 ובידי עבורי, שנקבע במקום אחד ערב עמדתי צבי, לי שנתן ה״קשר" על־פי
 מה על־פי - ואני שאלה, שאלוני במקום שעברו ובחורה בחור עברי. עיתון
 "קלישר", הספר לבית הובילוני הם הסיסמה. את באוזניהם אמרתי - צבי לי שאמר

קבלה". "ועדת לפני לריאיון והוכנסתי עיני נקשרו ושם "הכרמל", משוק הרחק לא
 אצ״ל. כחבר הושבעתי דבר של ובסופו ואישיות, כלליות שאלות נשאלתי

 יוסף היה אלה בין חברים. כתשעה-עשרה עוד שמנתה ליחידה צורפתי תחילה
 אחת הזה". "העולם השבועון עורך בעתיד אבנרי, אורי הוא אוסטרמן, )הלמוט(

 ושלוש- ממחלקה, חלק היינו "קלישר". הספר בבית לרוב יחידתנו, נפגשה לשבוע
 הוא גם יאמץ אחדות, שנים אחר צה״ל, לכשיקום פלוגה. היוו מחלקות ארבע
 של המועד חול דומני זה היה - אחת פעם פלוגה. מחלקה, כיתה, זה: מבנה

 בנימינה. שליד שוני במצודת מרוכזים אימונים של ימים לכמה נסענו - סוכות
 ארכיאולוגיה שם למדנו אנשים. כארבעים שם, היינו כיתות שלוש-ארבע

בו. וירינו האקדח את הכרנו וגם וטופוגרפיה
 בשנת לפרטיה. הסביבה את הכרתי כי עד לנו, היו רגליים מסעות הרבה

 למסעות אותנו לוקחים היו המפקדים צה״ל. של הקצינים בקורס השתתפתי 1953
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לאצ״ל גיוסי

 לבסיס. חזרה המחלקה את לנווט מאיתנו אחד על מטילים כך ואחר ארוכים ליליים

לחובתו. נזקף והדבר הנווט טעה פעם לא
 מלאכת את המפקד הטיל לילה אותו דווקא שוני. לסביבות הגענו אחת פעם

 בקיצור לבסיס הדרך את עשיתי השטח, את היטב שהכרתי כיוון עלי. הניווט
 באוזני לי אמר אל״ף" אל״ף "אתה חייב. נשאר לא המפקד ובמהירות. מקסימלי

 כי לו לגלות שיש אז סברתי לא אני רבה". מקצועיות "הראית למחלקה. חבריי
השטח... את היטב הכרתי בעצם

 אני וגזירותיו. הבריטי הלבן" "הספר נגד הפגנה האצ״ל עשה ימים באותם
 הגרדום עולה זה היה כי דומני, קראתי, אך הוא, מי זוכר אינני - אצ״ל חבר ועוד

 הבריטי, המחוז מושל משרדי שבו התורן על טיפסנו - הי״ד צורי בית אליהו
כחול־לבן. העברי הדגל את במקומו והנפנו הבריטי הדגל את ממנו הורדנו
 באצ״ל. יחידה לעוד מפקדיי צירפתי באצ״ל, ליחידתי להשתייך שהמשכתי עם

 בעת באןנ״ל שונות יחידות לשתי אפוא השתייכתי מודיעין. יחידת הייתה זו

אחת. ובעונה
 מפני ואולי כך בשל אולי עצים. ועל גדרות על לטפס וידעתי זריז נער הייתי

 שלבש ומי העובד, הנוער של הכחולה החולצה את תמיד ללבוש הייתי שנוהג
 מפקדי התחיל חשוד, היה לא ולפיכך הפוליטית "זיקתו" על העיד הרי זאת חולצה

מודיעין. תפקידי עלי מטיל סיומקה
 כי לי ואמר האצ״ל, של המודיעין ביחידת מפקדי סיומקה, לי קרא אחד יום

 הזה החומר את למסור עומדת והיא האצ״ל, אנשי על חומר אספה ה״הגנה"
 בתל־אביב הוז רב ברחוב בדירה ה״הגנה" מחזיקה החומר את הבריטית. לבולשת

 ופרטינו שמותינו כל יהיו כן לא שאם לרשותנו, ולהעבירו להחרימו עלינו ומוטל
הבריטית. הבולשת ברשות

 פריצה ידי על אם אליה להיכנס הייתי צריך ואני לדירה, אותי לקח סיומקה
 השתחלות ידי על ואם דירות( דלתות של פתיחה לטכניקת "מומחה" אז )והייתי

 להכנסת גדול, שק ובידו למטה לי חיכה סיומקה הצינורות. דרך לחלון, מבעד

בדירה. שנחרים החומר
 ובחורה, בחור זוג, עוד כי לב שמתי עלייתי כדי ותוך המדרגות, בחדר עליתי
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ואח״כ בצר״ל בלח"׳,

 עד לעלות, והמשכתי מהם, לו איכפת שלא כמי פנים העמדתי אחריי. עולים
 ה״הגנה", של לדירה והבחורה הבחור נכנסו להפתעתי הבית. של העליונה לקומה
 העליונה מהקומה ירדתי הדירה בתוך שנבלעו אחרי רגע לפרוץ. רציתי שאליה

 - אחרת מסיבה או - חיפזון מרוב כי לב שמתי ולתדהמתי המדרגות חדר של
 המדרגות חדר אל הפונה המנעול בפי הדירה של ה״יל" מפתח את הזוג בני השאירו
 לא "יל"(. של מנעול הדירה, מתוך מבפנים, לפתוח כדי במפתח צורך אין )כידוע,
 בכיסי. ושמתיו המפתח את הוצאתי ובשלוה בשקט אחת. לשניה ולו היססתי

 אחר שעה כרבע הזוג. בני תגובת תהיה מה לראות העליונה לקומה שוב עליתי
 הבחור אמר ופתאום מאחוריהם, הדלת את נעלו הם הדירה. מן הזוג בני יצאו כך

 אמרה נורא" "לא בפנים". אותו השארנו כנראה הדירה. מפתח בידי "אין לבחורה:
מפתח". עוד במשרד לי "יש הבחורה לו

 מכיסי הוצאתי סיומקה. אל במרוצה באתי לדרכם, והלכו הזוג בני כשירדו
 את פתחנו המדרגות, חדר דרך במהירות עלינו שנינו לו. והראיתיו המפתח את

 מאוד רבים על ותצלומים חומר הרבה הרבה מצאנו שבה המדפים ובאחד הדירה,
האצ״ל. מחברי

 סיומקה, בידי שהיה השק לתוך החומר כל את הכנסנו בכתוב, להתעמק בלי
 שאנשיה ג׳ורג׳, המלך פינת החשמונאים מתחנת מונית נהג הרחוב. אל וירדנו

 בתל־אביב, המחתרת מחדרי אחד אל והסיענו אותנו אסף למחתרת, מקורבים היו
השק. את השארנו ושם
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,ללח״ סצטרף אף

 המחתרת. של האידיאולוגיה עם הזדהיתי כללי באופן באצ״ל. פשוט חבר הייתי
 לא לפיכך הרבה. ידעתי לא שטרן אברהם לבין רזיאל דוד שבין המחלוקות על

לכאן. או לכאן עמדה נקטתי
 ערב אלי שניגש סיומקה אילולי באצ״ל, חברותי את ממשיך הייתי הסתם מן

 "אתה - כינוי לי היה לא עוד אז - לי אמר "חיימקה," ונרגש: סוער והוא אחד
הוז?" רב ברחוב ההגנה של מהדירה שהורדנו השק את זוכר

 שהיה הזה, המבצע את לשכוח יכולתי לא והרי לו. אמרתי זוכר" אני "ודאי

אז. עד המחתרתיים שבמבצעיי החשוב אולי
 שבו החומר את מסרו האלה "המנוולים בדרמטיות סיומקה הוסיף "ובכן"

יאיר". אנשי את שיעצרו כדי הבריטים, לידי
אמרתי. "מה?!"

 סיומקה הוסיף האלה" המנוולים עשו עוד מה לך לתאר יכול לא עוד "אתה
רזיאל. דוד לנאמני כמובן, והתכוון,

 הסגרה זו עצמי. את שכנעתי הבריטים, לידי סתם הסגרה זו אין מאוד. סערתי
 קו באותו המשיך סיומקה אותו. אספתי אני - הזה שהחומר מפני בה, חלק שלי

 יהודים שיעצרו כדי לבריטים, חומר סיפקנו ואני אתה שבעקיפין "יוצא מחשבה:

המסגירים!". אנחנו שבעקיפין יוצא ארצם. את לשחרר הרוצים
ללח״י. ועברתי האצ״ל עם קשריי את ניתקתי כך אחר קצר זמן

 ללח״י. עברו וכמה שם, נשארו באצ״ל שלי הכיתה מאנשי כמה זוכר אינני
 והעדיפו ללח״י, הצטרפו לא גם אך באצ״ל נשארו לא גדול חלק כי לי נדמה
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ואח״כ בצה״ל ,1בלוז"

 מאוד עליהם שנמאסו מפני לוודאי קרוב אמותיו, ולדל״ת לפינתו איש לפרוש
המחנות. שני אנשי שבין ההשמצות
באתי. שממנו האצ״ל, של מזה בתכלית שונה היה לח״י מבנה

 ולפיכך ממש, של ציבורי עורף ללא יותר, "עמוקה" במחתרת אנו כי הרגשנו
 את תא חבר כל הכיר לרוב מאוד. קטנים "תאים" של במתכונת היחידות פעלו
 לא לאלה פרט בלח״י(. נקרא הוא )"האחראי" בלבד מפקדו ואת לתא האחר חברו
המחתרת. מאנשי איש כמעט הכיר

 קטן קומץ רק הבריטים. במעצר עת אותה היו יאיר מנאמני מאוד גדול חלק
.1מעט מתי אותם בין הייתי המהלומות. כל חרף הלפיד, את נשא לוחמים של

 אלמונים", "חיילים בספרו שפילמן אנשל בשם )מזל( בנאי יעקב שהביא הפרדסים" "בימי הפרק גם ראה י
 יאיר הוצאת ולוחם", אדם - ״אנשל בספר גם מופיע הזה )הפרק 122 ׳עמ במיוחד ,1978 תל־אביב,

(.1995תשנ״ה־ תל־אביב, שטרן, אברהם ע״ש
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הראשון ,ומאסו הגדולה הצמיגים החרסת

 מחתרת של ה״בראשית" ימי ימים, באותם "מחופרים" היינו מאוד עמוקה במחתרת
 שימור ידי על שלנו הגדול הזינוק את מכינה הנהגתנו כי היה שלי הרושם לח״י.

טיפין. טיפין ואפילו הכוח, הגדלת ידי ועל הקיים
 מאוד הרבה רבה. באפרוריות התאפיינה ימים באותם במחתרת עבודתי

 נשק, על או כסף על יד לשים כדי קטנות פריצות עליי: הוטלו טכניים תפקידים

 וכיוצא חומר העברת התרמות, לצורך בעיקר אחר או זה אדם עם קשר יצירת

דברים. באלה
 של הגרוטאות מחסן בחצר נערך מהם אחד קורסים. בכמה גם אז השתתפתי

 היו הקורס מפקדי בתל־אביב. סלמה ברחוב לח״י, חבר ורד, אברהם של אביו
 אבל האצ״ל, מימי איכשהו "הכרתי" שמיר יצחק את שמיר. ויצחק קוצ׳ר אריה

 בראש העומד האיש הוא כי כמובן, אז, ידעתי לא מקרוב. אותו ראיתי בקורס רק
 ראינו אישיותו. עלינו שעשתה הרב הרושם את אני זוכר אבל לח״י, מחתרת

במטרה. ודבק עצמי ביטחון נוסך מאמין, נחרץ, שקול, אדם לפנינו
 גדולה כמות להחרמת קשורה ימים באותם שעשיתי ביותר הגדולה הפעולה

 מפני אולי זו, פעולה על נכתב מאוד מעט בריטית. מחברה מכוניות צמיגי של
 שנכשלה מפני אולי המחתרת, שעשתה האחרות לפעולות בהשוואה קטנה שהייתה

 גם הרי הדבר, שמוזר ככל ללח״י. יוחסה לא שהיא מפני ואולי דבר, של בסופו
שעשוה. הם לח״י אנשי כי הפעולה ביצוע בעת הדעת על העלו לא הבריטים

 הפעם כי האחראים החליטו כבעבר ושלא ריקה, הייתה המחתרת של קופתה
ששכן בריטי ממחסן צמיגים החרמת ידי על אלא בנק, שוד ידי על הכסף יושג לא
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ואח״כ בצה״ל בלח״׳,

שנשדדו לפני עוד - הללו הצמיגים את בתל־אביב. סלמה רחוב פינת הרצל ברחוב
 שנות היו השנים מזומנים. תמורת בונה" ל״סולל פנים נשוא לח״י חבר מכר -

 הרבה חקרו לא לפיכך מאוד. יקר מצרך היו מכוניות וצמיגי העולם, מלחמת
 אל תובא הצמיגים כמות כל כי ביקשו ורק הצמיגים, למקור בונה" "סולל נציגי

בגבעתיים. שלהם המחסן
 הטובים מידידיי ימים באותם היה דבורה, אחותו את לי שהכיר גבוב, אריה

 בענייניה, ואופן צורה בשום מעורב היה לא המחתרת, חבר היה לא אריה ביותר.
 מה דבר כשביקשתיו גם אך ממטרותיה. רחוק היה אידיאולוגית גם כי וייתכן
כלל. בדרך נענה אריה היה האישיים, לצרכיי הוא שאין לחלוטין לו ברור שהיה

 במיצר שהייתה אף - ימים באותם והמחתרת משאית, הייתה אריה של לאבא
למשאית. זקוקה שהייתה יש - למרחב יצאה לא ועוד

 חסרון ורק גדול, זללן היה הוא אריה: של הגדולה חולשתו את ידעתי אני
ולסבוא. לזלול הגדולה לתשוקתו דרור מתן של אפשרות ממנו מנע שלו הכיס

 המשאית, את משבית כשאביו ערב, בשעת עסקה: לאריה הצעתי אחד יום
 פגועה ובלתי שלמה המשאית את לו אחזיר אני שעות. כמה למשך אותה לי יביא
 בסכום כיס דמי אריה יקבל בתמורה יותר. אף בה, שהייתה הדלק כמות ועם

ניכר...
 מיד. אריה הסכים גבוהים, כיס דמי לו שהצעתי מפני ואם ידידותנו בשל אם

 המשאית את לרשותנו פעם מדי מעמיד אריה היה מאז רבים חודשים במשך
 המקום ואת השעה את איתו וקובע המשאית את ממנו מקבל הייתי אני אביו. של

 מי באים היו בשטח, היה לא כבר כשאריה מכן, לאחר לו. תוחזר היא שבהם
שנקבעה בשעה - מה זמן אחר המחתרת. לצורכי המשאית את ולוקחים שבאים

 הייתי - אני ורק - ואני לדרכם, והולכים המשאית את לי מחזירים היו —
 סכום גם בידו ושם המפתחות ואת הרשיונות את המשאית, את לאריה מחזיר

 במעדניות מבלה היה לילה באותו וכבר אריה, בעיני אז ניצת היה נסתר ברק כסף.
בכיסו. אשר הכסף סכום לו שהרשה ככל וסובא, וזולל תל־אביב

 את שוב מאריה לקבל עלי הממונים ביקשוני הצמיגים החרמת מבצע לצורך

 מה וקרה אריה, אל פניתי מוקדמת. צהריים אחר בשעת הפעם אך המשאית,
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הראשון ומאסר׳ הגדולה הצמיגים החרמת

 בשעה המשאית את הביא אכן והוא - אז חולה היה אביו כי דומני - שקרה
 גן ליד הדסה בגן המשאית, את ממנו מקבל הייתי שבו הקבוע למקום שביקשתי

 את ממנו כשקיבלתי בימינו. תל־אביב-יפו עיריית בניין בסביבת ששכן החיות,
 את לקבל כדי בדיוק, שעות שלוש מקץ מקום לאותו לבוא לו אמרתי המשאית
 גמר ועם ׳אסתר׳, בקולנוע לסרט כרטיסים לי "יש אריה אמר "מצויין" המשאית.

 תצליח, שהיא מאוד וקיוויתי ההחרמה, פעולת על ידעתי אני לכאן". אבוא הסרט
 שכך מפני "אסתר", בקולנוע הערב את יבלה אריה כי לשמוע מאוד שמחתי אבל

הפעולה. תיכשל מה משום אם מושלם, אליבי לעצמו ייצור
 את לידיו קיבל הוא בלאו. דוד הגיע אריה של לכתו לאחר אחדות דקות
 וצבי אבנון ברוך כהן, יהושע ליברמן, אברהם הגיעו אחריו לנהגה. והפך המשאית

 מאחור. המשאית על עלינו ואני צבי ברוך, יהושע, הנהג. ליד ישב אברהם תבורי.
 מגן "פועלים". פני והעמדנו ופיח, שמן בכתמי מוכתמים בגדים לבשנו כולנו
בתל־אביב. סלמה פינת הרצל שברחוב הצמיגים מחסן אל היישר נסענו הדסה

 הדר בגדי לבוש שפילמן אנשל שם מאי יצא למקום, המשאית כשהגיעה
 הוציא ונחת בשלוה המחסן. של מנהלו או בעליו הוא כאילו נאה, עור תיק ובידו

 באצבעו "הורה" כך אחר אחד. מפתח מתוכו ו״בחר" גדול מפתחות צרור מכיסו
 תריסי את מעלה כלפי ולדחוף המנעול, את לפתוח המשאית, מן לרדת ליהושע
 המחסן, שערי לרווחה נפתחו עתה ה״בוס". כמצוות לעשות מיהר יהושע המחסן.
 שעמד אנשל, הצמיגים. את המשאית על מטעינים התחלנו ה״פועלים", ואנחנו,

 רשם פעם ומדי ההטענה על כביכול "פיקח" מתיקו, שהוציא פנקס ובידו הצד מן
המוטענים. הצמיגים של הסוג ואת המספר את - בעלים כמנהג - בפנקסו

 והכניסו פנקסו את סגר אנשל ההטענה. מלאכת נגמרה השעה כמחצית לאחר
 וחזר כמצוותו עשה יהושע המחסן. את לנעול ליהושע "הורה" כך אחר לתיקו.

 לפירוק אנשים בשלושה די כי באוזנינו אנשל לחש כך כדי תוך המשאית. אל
 עליי כי אשכח לא שאני אך ללכת, רשאים ואני כהן יהושע כן, ואם הצמיגים,

 יהושע לבעליה. ולהחזירה המשאית את לקבל כדי בגן־הדסה כך אחר להיות
לדרכו. הלך אנשל וגם מאיתנו, נפרד

 בשנים וגם אנשל, עם שעשיתי הראשונה המחתרתית הפעולה לי זו הייתה לא
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ואוו״כ 1בצה"? בלח"׳,

 במיוחד אהבתי מה משום איתו. מחתרת פעולות וכמה כמה עוד עשיתי כך שאחר
 גם במינם, מיוחדים וכבוד ידידות יחסי בינינו התפתחו אז כבר כי איתו, לעבוד
 להלן ראה - בונה״ ״סולל בקונצרן עבודתי את כשסיימתי המדינה, הקמת לאחר
 לח״י. מורשת הנצחת בתחום במחיצתו ולעבוד לפנייתו להיענות שמחתי -

 ע״ש לח״י מוזיאון על חסותו את פרס הביטחון שמשרד לפני הרבה זמן, אותו
 של בזכויותיהם לפגוע בלי רבות, עשה הוא במפעל. לטפל אנשל התחיל יאיר,
שהוקם. מה מוקם היה לא אנשל אילולי כי היא דעתי אחרים, טובים הרבה

 דרכי את עשיתי הצמיגים, החרמת פעולת הצלחת בשל עלי זחוחה כשדעתי
 נכנסתי מאוד, ארוכה שעה לרשותי שעמדה כיוון פלורנטין. שכונת דרך חזרה

 האלה הסנדלריות שתי את מזו. זו רב לא במרחק שהיו סנדלריות לשתי לתומי
 שפרשו לאחר עבדתי, שבו הקואופרטיב מחברי שניים כן לפני מועט זמן פתחו
 והתברר הסנדלריות, בעלי את ששאלתי השאלות היו חדש?" מה הולך, "איך ממנו.

 להלן. שאספר כפי מוצק, "אליבי" לי סיפק אלה בסנדלריות ביקורי כי כך אחר לי

 אך כהלכה, "דפק" הכל גבעתיים. לעבר דרכה את המשאית עשתה במקביל
 משמיע המנוע החל בגין( מנחם דרך )כיום פתח־תקוה לדרך המשאית כשהגיעה

 ויחד הנהג מתא מיד קפץ בלאו דוד לחלוטין. נשתתק - קצר זמן ואחר רעשים,
 עוד אך התקלה. סיבת על לעמוד כדי המנוע מכסה את פתחו ליברמן אברהם עם

 כי התברר עזה. חבטה קול שמעו המנוע על מבט להעיף בידם סיפק שהיה לפני
 ברוך הדרך. בצד שהוחנתה במשאית, התנגש רגב" "איחוד חברת של אוטובוס

 לעייפה, העמוסה במשאית הצמיגים על שישבו ה״פועלים" שני תבורי, וצבי אבנון
 דוד הכביש. על והתפזרו מהמשאית נפלו צמיגים שני גם המשאית. מן נפלו

 - וזה יכולתם, כמיטב במנוע ״טיפלו״ הם עשתונותיהם. את איבדו לא ואברהם
 המשיכה וזו למשאית, ה״פועלים" חזרו מיד כמקודם. פועל החל - ופלא הפלא

 את להוריד היה צריך שבו המקום בגבעתיים, בונה" "סולל מחסני אל בדהירתה
 על החבורה עלתה מיד כמתוכנן. הצמיגים פורקו אכן השמחה למרבה הצמיגים.
 כי ליבו את בלאו דוד שם כך אחר דקות כמה לתל־אביב. להגיע כדי המשאית,

 אברהם, של לידיעתו הדבר את הביא הוא המשאית. בעקבות נוסעת משטרה ניידת
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הראשון ומאסר׳ הגדולה הצמיגים החרמת

 הנסיעה. מהירות את להגדיל כדי הדלק, דוושת על בחוזקה ללחוץ עליו פקד וזה
 לא אלה בנסיבות מהירותה. את הגבירה המשטרה ניידת גם אך כן, עשה דוד

 לברוח. שמאחור האנשים אל ולצעוק המשאית את לעצור אלא ברירה כל הייתה
 ניידת השיגה כך אחר ומיד האדמה, בלעתם כאילו עבר, לכל ברחו אכן האנשים

 מכל המשאית על ו״סגרו" ממנה זינקו שוטרים שלושה המשאית. את המשטרה
 ביניהם, הסתודדו השוטרים לברוח. הצליחו הנוסעים כל כי גילו מהר חיש צד.

 הניידת על עלו האחרים והשניים המשאית, על לשמור מהם אחד נשאר כך ואחר
 חיכיתי היעודה ובשעה האלה, הדברים כל את אז ידעתי לא שנסעו. לאן ונסעו
 כי לדעת שנוכחתי - ואני הגיע, לא הוא החיות. גן ליד ולמשאית בלאו לדוד
 את לקבל יבוא אם לאריה, להגיד מה ידעתי לא - מאוד דייק אז עד תמיד

 רואה אני האדמה, מבטן יצא כאילו לפתע, שם. תהיה לא והיא אביו של המשאית
המשאית. נטישת על לי סיפר הוא ונרגש. נרעש אליי רץ דוד את

 הסתם מן מרומם. רוח במצב היה כהרגלו, אריה. הופיע כך אחר אחדות דקות
 הייתה שתמיד המשאית, כי חש לפתע ממני. שיקבל בכסף שיעשה במה הרהר
רוחו. במצב הדבר ניכר מיד במקומה. הפעם אינה פגישתנו, מקום ליד חונה

 מיד שיפנה כדאי וכי תקלה אירעה כי לו אמרתי לפרט בלי להרגיעו. מיהרתי
 לי?" שאמרת כפי ׳אסתר׳ בקולנוע "היית נגנבה. משאיתם כי ויודיע למשטרה
 הכרטיסים. שני את לי והראה אמר, חבר" עם "הייתי לי השיב "כן" שאלתי.

מושלם". אליבי גם לך "יש לו אמרתי "מעולה"
 כמי אותי, ויסגיר במשטרה, פיו" את ש״יפתח חששתי מהורהר. נראה אריה

 עשית לא ואתה מושלם, שלך "האליבי אותו. הרגעתי המשאית. את ממנו שלקח
 וידעתי אותו שהכרתי כיוון לו. ואמרתי חזרתי לחשוש", ממה לך אין דבר. שום

 לגלות לך "אסור אזהרה: דברי גם הוספתי מכל, לו יקרים עורו ושלמות שלומו כי
 "מי הוספתי: כך ואחר אמרתי, תגלה!" אל - בך יפגעו אם ״גם לו אמרתי דבר!״

 אם לעשות מסוגלים הם ומה הזאת, במשאית שימוש שעשו האנשים מי יודע
עליהם..." הלשינו כי יתגלה

 כי בטענתו ידבק הוא דבר. יגלה לא הוא יהיה, אשר יהיה כי לי הבטיח אריה
נגנבה. המשאית
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ואח״כ בצה״ל בלח"׳,

 הנעליים לתעשיית בקואופרטיב לעבודתי כרגיל הלכתי שחר עם למחרת
 לאחר הקודם בלילה כי ידעתי אביב. בתל המרכזית התחנה באזור כבר ששכן

 כביכול. המשאית גניבת על להודיע המשטרה, לתחנת אריה הלך ממני הפרידה

 אותו עצרה שהיא או ההודעה, את ממנו "קנתה" המשטרה אם לדעת סקרן הייתי
 או נגנבה, שהמשאית גרסתו מאחורי איתן עמד אם - עצרה ואם חקירה. לצורך

 תנסה במאוחר או במוקדם כי הדבר פירוש הרי - ״זימר״ ואם ״זימר״, שמא
עליי. ידה את לשים המשטרה
 משתמש אריה גם מוכר. שריקה קול לאוזני עולה והנה באריה, מהרהר עודני
 הקואופרטיב לעובדי דבר להגיד בלי אריה. רק לא אך לי, לקרוא כדי זו בשריקה

 הכל כי לדעת ונוכחתי למטה הסתכלתי המפעל, של האחורי הפתח אל פניתי
 ושמאלה ימינה מסתכל ובעודני ירדתי, בזהירות השורק. את ראיתי שלא אף כרגיל,

 קול מאחור. בחוזקה נלפת צווארי כי לפתע חשתי ששרק, האיש את למצוא כדי
 לא לכן נשק, בידי היה לא ולהיכנע. שטויות לעשות שלא עלי ציווה עבה בס

להתנגד. טעם כל מצאתי
 במהירות להתנגד. בדעתי אין כי כנראה הבין פניו, את ראיתי לא שעוד שובי,

 משחית, כלי בו הסתרתי אם לבדוק כדי ומאחור, מלפנים גופי על ידו את העביר
 ברחוב שחנתה הניידת, לעבר איתו לצעוד עלי ופקד כתפיי את לפת כך ואחר

 מדי לבש הוא גופו. ולממדי למראהו לב שמתי ההליכה כדי ותוך לו, צייתי סמוך.
 מאוד. ומטופח גדול היה שפמו וסמוק. מלא היה פרצופו דרגות. נשא ולא משטרה

האיש. שם את ידעתי לא מטרים. שני לכדי הגיע גובהו
 מצאתי ולהפתעתי ידיי, שתי על אזיקים הושמו המשטרה לניידת בהיכנסי

 כמנסה תחינה, של במבט עלי מביט כבולות, ידיים עם הוא אף אריה, את בפינה
מעצרי... בשלו לא כי לי לומר

 שאל המשאית?" עם עשית "מה יפו. למשטרת הוליכתני המשטרה ניידת
הכל. את הכחשתי ואני החוקר, אותי

 פני העמדתי כך. אחר החוקר אותי שאל השוד?" שהתרחש שעה היית "היכן
 השוטרים פלורנטין. שבשכונת הסנדלריות בשתי מכריי את ביקרתי כי וסיפרתי תם

הצמיגים. גניבת לבין ביני קשר יש כי סברו נכון, שנמצא ואף האליבי, את בדקו
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 כי לדעת משנוכחו אך בטובות, עימי לדבר ניסו תחילה ושוב. שוב אותי חקרו הם
 עברתי קשים עינויים אלימות. כלפיי נוקטים החלו דבר, מפי מוציא אני אין

 כך אחר רצח. מכות ברגליי והיכוני גרביי, את הורידו החוקרים חקירות. באותן
 "לא לי. אומרים היו מחוסל!" אתה - ולא ״דבר, לגופי. בוערות סיגריות הצמידו

 סיבה כנראה הייתה לשוטרים אבל יודע!". אינני "כי צעקתי דבר" ממני תדעו
 )השוטרים בריטים שוטרים ארבעה שלי החקירה לתא הכניסו הם לי. להאמין שלא

 אחד וכל יהודים( עצירים היכו לא והם "הטובים", תפקיד את שיחקו היהודים
 להכותני, המשיך וזה חברו, לידי אותי "דחף" וכשעייף מכותיו, את בי הפליא מהם

 הכרתי. את איבדתי פעם ולא בידיהם, משחק ככדור הייתי חלילה. וחוזר
 יודע אינני כי מילה, ממני תוציאו "לא וצעקתי: שבתי פעם מדי כשהתעוררתי

דבר!".
 ולו מפי הוצאתי ולא בהם עמדתי כן פי על ואף מאוד, קשים היו העינויים

 "אינני איתן. כסלע בה עמדתי ואני החקירה, נמשכה יום אחר יום מידע. של בדל
ואומר. חוזר הייתי מדברים!" אתם מה על יודע

 לתאי, אותי מחזירים הבריטים היו לחקירה חקירה בין כאשר כי זוכר אני
 פעם לא כי עד מטושטשים, היו חושיי גופי. חלקי בכל עזים כאבים חש הייתי

 בחוזקה דופק עוז, אוזר הייתי כן פי על אף לילה. ובין יום בין להבדיל התקשיתי
 נפתחת הייתה מתרבות, צעקותיי כשהיו בטן. כאבי לי יש כי וצועק התא דלת על

 מעמיד הייתי כי מובן בחצר. השירותים לחדר אותי מלוה היה ושוטר תאי, דלת
 לטייל יותר נעים היה כי בטן, כאבי לי היו כשלא גם לנקביו שנזקק מי של פנים

 המעצר בתא להיות מאשר בחוץ, השירותים חדר אל הקצרה בדרך הצח באוויר
 אך צחנה, ריחות ומדיף מזוהם הוא גם היה השירותים חדר אמנם המלוכלך.

 ואחריו, הביקור לפני הצח באוויר הקצר הטיול בשל הן פעם, מדי בו לבקר נהניתי
בחוץ... עלי, השומר השוטר, בתוכו, שכשאני הידיעה בשל והן

 עדות על־פי כי הייתה בחקירותיי נגדי ונשמעה שחזרה העיקרית הטענה
 בגניבת מעורבת הייתה זו ומשאית אביו, של המשאית לי נמסרה גבוב אריה

האלה. העובדות את מכחיש אני ואיך הצמיגים,
 על מאוד עלי כועס גבוב "אריה בתקיפות לחוקר אומר הייתי "אדוני"
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ואח״כ בצה״ל בלח"׳,

 יטרפד כי לי נשבע והוא לה, ראוי אני אין כי סבור הוא אחותו. עם שהתחלתי
 לבית שאכנס כדי להפלילני עתה מנסה הוא נישואינו. את שימצא דרך בכל

ממני". ׳תשתחרר׳ ואחותו הכלא,
 ולגניבה, למשאית קשר לי שאין בטענתי איתן אני כי לדעת השוטרים כשנוכחו

 כניסתו ועם לתאי, פתאום אריה הוכנס אחד יום לביני. אריה בין "לעמת" החליטו
 העלול את הבנתי אני המשאית?". את לו נתת "אתה החוקרים: מיד שאלוהו

 איתך, זה "מה בצעקות: עליו "התנפלתי" פיו את פצה שאריה ולפני להתרחש,
 האשמתי בנוכחותו, ושוב, עליי?" מעליל אתה למה משקר? אתה למה אריה?
אחותו. עם נישואיי את לטרפד רוצה הוא כי אותו

 אני כי העלה שלי ה״אליבי" לאימות בירורם להאמין. למי ידעו לא השוטרים
 ללא תמיד הייתה התנהגותי כי נחרצות להם אמרו עבודתי במקום גם אמת. דובר

 בפושע מדובר אין כן, אם חשד. שמץ אף נגדי הועלה לא ומעולם דופי, כל
 לא הזה החיפוש גם אך הוריי. בבית חיפוש השוטרים ערכו ביטחון ליתר פלילי.
 הנוער תנועת של "חומר" רק מצאו הם לי השייך מן מחשיד. דבר שום העלה

 כי להניח סביר כן, אם זקן. ובעל מאמין יהודי אבי כי גם להם התברר העובד.
 ההחרמה את כי דעתם על עלה שלא וכיוון שכך, כיוון גנב... יצא לא כזה מבית

 היא גרסתי דווקא הכל אף על שאולי להאמין החוקרים החלו המחתרת, עשתה
 החקירות מחדר העבירוני מיד באריה. החקירה את למקד החליטו לפיכך הנכונה.

 צעקות את שמעתי הסמוך מהחדר באריה. מכותיהם מפליאים והחלו הסמוך, לחדר
 "חיים" המילים את שיניו מבין ממלמל גם אותו שמעתי אריה. של הכאב

האלה. המילים את החוקרים קלטו לא המזל למרבית ו״מחתרת".
 איכפת היה לא פיו. את לפתוח עלול הוא כי וידעתי אריה, את היטב הכרתי

 הוא אחר או זה שממקור חששתי אך זאת, עשה כבר בעצם והוא אותי, שיפליל לי
 טרם שקיבלנו בתדריך כך. על לספר עלול והוא המחתרת, עם קשריי על יודע

 יד כי ידעו לא שהבריטים כדי הכל לעשות מפקדינו לנו הורו לפעולה, צאתנו
 פליליים, גנבים פני להעמיד עלינו חובה ניתפס, אם גם וכי זו, בפעולה לח״י

 הדלת על בחוזקה דפקתי אריה, צעקות את כששמעתי לפיכך ממון... חומרי
פנו אריה, את להכות הפסיקו הנדהמים השוטרים להודות. מוכן שאני וצעקתי

46



הראשון ומאסר׳ הגדולה הצמיגים החרמת

מודה?" אתה שעכשיו קרה ומה הודית, לא ואתה קשות אותך "הכינו ושאלו: אליי
 אתם אריה, את מכים כשאתם "עכשיו, להם אמרתי בגופי" אז לי "הכאבתם

בכאבו"! לי וצר אהובתי, של אחיה הוא בנפשי. לי מכאיבים
 היה מה לדעת רצו הם בי. מתרכזים שוב והחלו מאריה מיד הרפו החוקרים

 השתתף עוד מי בה, עשיתי מה מאריה: המשאית קבלת שלאחר בשלב חלקי
ועוד. בפעולה
 בסך אך המשאית, את מאריה שקיבלתי נכון חדשה: גרסה לי הייתה עתה

 יום בכל באיצטדיון לידי היושב יעקב, אחד, לבין אריה בין מתווך הייתי הכל
הכדורגל. משחק בעת שבת,

 מראהו ע״פ דמותו את להם "שרטטתי" ואני יעקב, מיהו לדעת רצו השוטרים
 "היכן ממערב. מזרח כרחוק מהמחתרת הרחוק אדם שלנו, הרחוב מגרי אחד של
 וכי יודע, איני כי וטענתי וחזרתי טענתי ואני ושוב, שוב שאלוני הם יעקב?" גר
 עצמה, על חזרה המכות מסכת כי מובן בו. פוגש הייתי הכדורגל באיצטריון רק

 של דבר שום גיליתי ולא איתן כצור עמדתי שוב אך גדולה, יותר עוד ובעוצמה
ממש.

 אין כי לבסוף השוטרים לי אמרו ועינויים חקירות מעצר, חודשי כשני לאחר
לגניבה. סיוע על לדין אועמד ולפיכך גבוב לאריה להאמין שלא סיבה להם

 כי למסקנה הגיעו הבריטים כי הדבר פירוש שהרי מאוד, כך על שמחתי
בפעולה. לח״י יד כי בדעתם כלל מעלים הם אין כן ואם פלילי, הוא האירוע

 בפרשה לדין מעולם הועמדתי לא החוקר, דברי למרות אך בערבות, שוחררתי
 גניבה שהייתה ראיה להיות הייתה יכולה לא הגנבים, שיימצאו שבלי כיוון זו,

 ב״סיוע" אדם להאשים ייתכן לא הרי הגניבה, לעצם ראיה ובלי הצמיגים, ממחסן
 שלהם, המעצר מבית יציאתי מרגע ואני, אפוא, שחררוני הבריטים זו... לגניבה
 קיבלתי לפיכך ומעשיי. תנועותיי אחר העוקבות עיניים יש כי בחשבון הבאתי

ומכופלת... כפולה זהירות של משטר עצמי על
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 גניבת על לדין להעמידני הייתה יכולה לא מאמציה, חרף הבריטית, המשטרה
 בשכונת הסנדלרייות בשתי הייתי הגניבה שבשעת בתוקף טענתי כי הצמיגים,
 כיוון לדין, להעמידני הייתה יכולה לא היא לגניבה "סיוע" על גם פלורנטין.

 החלה לפיכך כביכול. סייעתי לו אשר הגנב, על ידה את לשים הצליחה שלא
 של בסופו כי - בצדק מבחינתה - סברה היא תנועותיי. אחר לעקוב הבולשת

הגניבה. מעשה עם שלי לקשר ראיות תמצא דבר
 חברי הנעליים. לייצור בקואופרטיב לעבודתי כמובן חזרתי מעצרי אחרי

 כי וידעו להכירני הספיקו אמנם אחדות, שנים זה עבדתי שאצלם הקואופרטיב,
 שחיימקה בעיניהם מוזר היה כן פי על ואף שלי, שאינו ברכוש נגעתי לא מעולם
 כחודשיים למשך נעצר דופי, כל וללא ישרה הייתה כה עד שהתנהגותו שלהם,

 סוציאליסטים שהיו הם, צמיגים. גניבת של פרשה באיזו הבריטים ידי על ימים
 ולא ההסתדרות, חברי עם - כמותם - נמנה אני גם כי ידעו ההסתדרות, וחברי

 של האדום הסרט עם הכחולה החולצה את לתפארת ללבוש מרבה אני זאת: רק
 דעתם על העלו לא אף הם גם לפיכך זה. גוף עם מזדהה הסתם ומן העובד, הנוער

בעבודתי. נעימות אי חשתי מקום, מכל המחתרת. עם קשור מעצרי כי
 לי הורו והם תל־אביב, את לעזוב במחתרת עלי מהממונים ביקשתי לפיכך

לחיפה. לעבור
 ברוך, שם. פעל שלא כמעט לח״י בתכלית. "אדומה" הייתה אז של חיפה

 קטן חברינו מספר היה לשם כשבאתי מת. ואחר־כך נפצע המקום, מפקד שהיה
ההתחלה. מן כמעט התחלתי ולמעשה מאוד,
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 נוספים, אנשים לרשותי עמדו שלא וכיוון אחד, בחור גייסתי רבים במאמצים
 זה לבחור העיר. ברחובות הבתים קירות על כרוזינו את להדביק איתו יוצא הייתי

הרחובות... צדי מכל ההדבקה בעת עלינו שומרות שלנו חמושות יחידות כי סיפרתי
 ואני הכרוזים, את משם להביא לתל־אביב פעם מדי נוסע הייתי עצמי אני

 הייתי עצמי אני וכאמור, הקירות, על להדבקתם הדבק בהכנת גם טיפלתי עצמי
המדביקים... משני אחד בתחילה

 את שימש זה חדר בנימין. גן מול ,5 מס׳ ארלוזורוב ברחוב התגוררתי תחילה
 המשרדים בין משרדים. בבניין שכן החדר לי. נמסר כך ואחר )ברוך(, רוזנבוים יוסף

 שבראשות גרמניה, יוצאי מפלגת החדשה, העלייה מפלגת משרדי היו בו ששכנו
 ישראל. מדינת של המשפטים שר לימים רוזן, פינחס הוא רוזנבליט, פליקס ד״ר

 של הניקיון כלי אחסון לצורך שנבנה מאוד קטן חדרון אלא היה לא הזה החדר
 אך ברז, אמנם היה הקטנטן בחדרון רצפה. וסמרטוטי מטאטאים כגון כולו, הבית

 הבניין מן לצאת הייתי צריך לנקביי שנזקקתי אימת וכל שירותים, בו היו לא
בנימין... שבגן השירותים אל ולהגיע
 ברחוב "של" הדלק בתחנת כמתדלק עבודה מצאתי לחיפה בואי אחרי מה זמן
 "סוקוני הדלק חברת של נוספת דלק תחנת הייתה לידינו הכרמל. בהדר בלפור

 הם בחיפה. הבריטית הבולשת אנשי עבדתי שבה בתחנה תדלקו למזלי ואקום".
 העמדתי אזרחיות. זיהוי לוחיות נשאו מכוניותיהם וגם אזרחיים בגדים לבשו
 לי יסייע שמא באמונם, שאזכה כדי ומאודי, לבי בכל אותם משרת אני כי פנים

 חיבבוני, הללו הבלשים כי נראה למחתרת. הדרוש מידע איזשהו מהם להפיק הדבר
פניהם... מעל סר החיוך היה לא לתדלק שבאו פעם שכל כיוון

 )עלי(. ודוד )צפוני( מרדכי האחים של אביהם סובול, יצחק עם קשר יצרתי
 של ומענים שמות קיבלתי וממנו בחיפה, בנק" "הולנד ממנהלי היה סובול יצחק

 מאוחרת לא לילה בשעת לדירותיהם ניגש הייתי ללח״י. פוטנציאליים תורמים
 אתה כי לנו "מסרו המחתרת. בשם נקבתי לא המחתרת". כ״נציג עצמי ומציג
 העברתי הכסף את סכום. איזשהו קיבלתי ולרוב אמרתי, תרומה" לתת מוכן

 ולא שקיבלתי, הסכום על קבלה נתתי לא בתל־אביב. עלי לממונים בשלמות
שהעברתי. הסכום על קבלה דרשתי
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 והיא ואחות, אח של פנים העמדנו ואני היא נילי. לחיפה הגיעה אחד יום
 אחד, בחדר גרו לח״י חברי ואישה כשגבר הכרמל. שבהדר בחדרון אתי התגוררה

 כמסופר אלקלעי, שלמה ו״בעלה" פנינה אחותי )כגון ואישה כבעל והוסוו יש
 למשפחה בת הייתה נילי בחיפה. ונילי אני כגון ואחות, כאח שהוסוו ויש לעיל(
לח״י. לחבר נישאה ושם לתל־אביב, חזרה לחיפה הגיעה אחר מה וזמן דתית,

 כלי 10כ־ ובו שלם נשק מחסן וכן אקדח, אישי, נשק ימים באותם לי היה
 מסוג גדול, חלב לכד הכנסתי הזה הנשק כל את ורימונים. אקדחים בעיקר נשק,

 חפרתי נילי עם יחד ימים. באותם "תנובה" משתמשת הייתה שבהם המתכת כדי
 כך ואחר הכד, את הטמנו ושם הכרמל, בהר המבודדות החצרות אחת בקרקע

בעפר. אותו כיסינו
 המנהרה מבורחי המחתרתי, אהרון הוא וייס, שמואל לחיפה הגיע כך אחר
 עברנו ונילי ואני הכרמל, שבהדר החדר את מאיתנו קיבל הוא בואו עם בלטרון.

 מה זמן נוה־שאנן. שבקצה חליסה, בשכונת - ואחות כאח שוב - להתגורר
 הוא בואו עם המחתרתי. יואב הוא פרונין, צבי לחיפה הגיע וייס שמואל אחרי
הצפון. מחוז כל ועל חיפה על הפיקוד את קיבל

 לנו. נוספו חדשים חברים והרבה בחיפה, המחתרת והתרחבה גדלה בינתיים
 היה תפקידי דרג. רם בריטי של חיסול בפעולת להשתתף עלי הוטל אחת פעם

 המקומות הביתה, חזרתו שעת מדירתו, יציאתו שעת האיש: על מודיעין לאסוף
 זוכר אני חיסול. באותו אקטיבית להשתתף עלי הוטל כן וכר. מבלה הוא שבהם

 כשעמדנו היעודה, בשעה כי בחיים, נשאר האיש אך לפרטיה. הוכנה הפעולה כי
 לסכן רצינו לא ואנו אשתו, עם הבית מן יצא הוא כי לנו התברר אקדחים, לשלוף

אותה.
 רעייתו( - )בעתיד כרמלה וחברתו אולינסקי דוד עם הייתי אחרת בפעם

 מעבירים היינו הסתם מן בהם. לעשות מה עוד ידענו לא כרוזים. ובאמתחתנו
 בתיבות לחלוקה חלק ועוד ציבוריים, במקומות להפצה חלק להדבקה, מהם חלק

 אינני צד. מכל אותנו הקיפו הבריטים במצור. שאנחנו הרגשנו פתאום הדואר.
 את יציל אחד שכל "לברוח. שצעק: אולינסקי דוד אולי או אני הייתי אם זוכר

והצלחתי ברחתי, מכן. לאחר פגישה מקום קבענו גם שנייה שבריר באותו עצמו!".
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תפסוני. לא הם הבריטים. על להערים
 התברר נעדרו. וכרמלה דוד שם. הייתי אני רק הפגישה. למקום באתי כך אחר

 הצליחה כרמלה המחתרת. כרוזי את גופו על וגילו הבריטים תפסו דוד את כי לי
 שדוד להם להודיע דוד של הוריו לבית כך אחר באה מה משום אך להתחמק,

 הבריטים העבירוה מחיפה נעצרה. היא וגם הבריטים, לה חיכו ששם אלא נעצר.
רב. זמן שהתה ושם בבית־לחם, לנשים הכלא לבית

 של השלישית בקומה שהיה ארלוזורוב, שברחוב לחדרי כשחזרתי אחד, לילה
 המדרגות בחדר האור את מחדרי. בוקע סיגרייה של קטן אור כי לב שמתי הבניין,

 של חמור משטר בארץ שרר העולם מלחמת בשל כי להדליק אז אפשר היה לא
 מהחדר. הבוקע הסיגרייה של הקטן לאור לב לשים יכולתי לפיכך בלילות. האפלה
 להימלט. כדי מטה, כלפי במדרגות רצתי היסוס ללא לי. "מחכים" כי הבנתי

 כמה לעברי נורו ואף "הולד!", קריאות שמעתי אחרי. רדפו הבריטים הבלשים
בסביבה. "נבלעתי" החשיכה ובחסות במרוצתי, המשכתי אני יריות.

 בו, גם ישן הייתי פעם מדי חליסה. בשכונת בחיפה, חדר עוד לנו היה כאמור,
 הבריטים. לי "מחכים" שם גם שמא אפילו, אליו להתקרב שלא החלטתי אך

ישנתי. ושם פינה מצאתי החורשות ובאחת הכרמל להר עליתי
 מבוקש. אני כי ידעתי הדלק. בתחנת לעבודתי כמובן, הלכתי, לא למחרת
 אוהד, שם לנו היה התחתית. לעיר דרכי את עשיתי עקלתון ובדרכי בסימטאות

 אחרת יהודית משפחה גרה אליו ובסמוך חצר, הייתה לביתו בבל. מעולי יהודי
 וביקשתיו דלתו על התדפקתי מוקדמת בוקר בשעת שבגליל. פקיעין מיוצאות

 בביתו גם יפות. פנים ובסבר ברצון קיבלני הוא ימים. לכמה בביתו פינה לי שייתן
 כל מאוד. פינקוני במיוחד אלה שתי סבתות. היו הפקיעינית המשפחה בבית וגם
 הקפה של הטוב הטעם את למדתי אצלן שחור. קפה לי מביאות היו מה זמן

הפוך... קפה על שחור קפה מעדיף אני היום ועד מאז השחור.
 עברתי מפעילינו. לאחד דרכי את עשיתי ובהיחבא מהחצר, יצאתי אחד יום

 זה בשוק לשהות מרבה הייתי לחיפה לבואי הראשונים בימים תלפיות. שוק ליד
 שלהם, המרקיבה התוצרת את זורקים הירקנים היו שעות באותן הלילה. בשעות

הזבל, בערימות מחטט הייתי - לחלוטין ריקים היו בטני וגם שכיסי - ואני
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לאכילה... איכשהו הניתנים ופירות ירקות משם לי ובורר
 שרה של בעלה שרה. קרובתי בבית ישן הייתי בחיפה ראשונים ימים באותם

 ילדיהם שני נכרתה. ורגלו תרצ״ו-תרצ״ט, במאורעות נפצע הוא נכה. היה
 לי צר והיה מאיד, אהבוני ,6 בגיל שהיה והבן 8 בגיל שהייתה הבת הנחמדים,

 ממתקים להם לקנות ראשונים ימים באותם לי אפשר לא שלי הכיס חסרון כי מאוד
ומתנות.
 אליי צעקה חיים" "חיים, שרה. אותי פגשה תלפיות, שוק ליד בעוברי עתה

אותך!". שרואים "טוב
 לביתה פעמים כמה באו הבריטים כי לי סיפרה רם די ובקול רבה בהתרגשות

 ירו "וכמעט בהתרגשות אמרה הגג!" על ירייה מכונות הציבו "הם אותי. לחפש
בנו!".

 לי והיה סביבנו, נקבצו אנשים שלושה-ארבעה כי לב שמתי הדברים כדי תוך
למעצרי. הדבר יביא שמא חשש

 כאן לי המתיני אנא חבר. עם הזאת בשעה "קבעתי לקרובתי אמרתי "שרה"
 המקום. מן להתחמק ומיהרתי הוספתי, הכל" לך להסביר אבוא ואני דקות, כעשר
 מקלעים ובצריחיהם בריטים משוריינים במקום נראו כבר כך אחר אחדות דקות

דרוכים...
 אותי ראתה לא פעמים, מאוד הרבה ראיתיה המדינה הקמת שאחר שרה,

לי... וסלחה הכל, הבינה אז כבר כי לי אמרה היא דקות. 10 כעבור כמובן
ה״הגנה". אנשי ידי על אחריי העיקוב עניין בא זה עניין אחרי

 שאני סברה או לח״י, חבר שאני אז ידעה ה״הגנה" אם יודע אינני היום עד
 אנשי עם רק אלא לח״י, אנשי עם "התעסקה" לא היא כלל בדרך אצ״ל. חבר

 עוקבים ואישה, גבר אנשים, זוג כי הימים באחד לב שמתי כך, או כך אצ״ל.
 ה״הגנה" של הקבע מנגנון מעובדי היה הוא במראהו. הכרתי הגבר את אחרי.

 כולם, את הכרתי ואני בלבד, כחמישה קטן: היה בחיפה אלה של מספרם בחיפה.
 או זו ובצורה עבדתי, שבה הדלק בתחנת תמיד תדלקו הם מכוניתם שאת כיוון

בכולם. נתקלתי אחרת
 לדעת ימינה, פניתי הראשונה ובפנייה ללכת, המשכתי נעקבים של כמנהגם
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 שוב ימינה, הבאה בפניה ימינה. הוא אף פנה הזוג אחרי. עוקבים הם אמנם אם
 הזוג וגם ימינה, פניתי ימינה, הבאה בפניה שוב ימינה. פנה הזוג גם ימינה. פניתי
 ופניתי הליכתי את עצרתי לפתע אחרי. עוקבים הם כי ספק לי היה לא כך. עשה
 שהגבר יודע אני כי להם אמרתי בעדם. עצרתי אני אך לברוח, ניסו הם הזוג. לבני

 "אחרי בהם. לירות איאלץ אחרי לעקוב יוסיפו אם וכי ה״הגנה" עובד הוא שבהם
מאיים. בקול הוספתי עוקבים!" אין לח״י אנשי

איש. אחריי עקב לא מאז
 כבר אני כי למסקנה עלי הממונים את הביאו האלה האירועים שכל אלא
 מחפשים והם לבריטים ידועים עבודתי ומקום גרתי שבהם החדרים בחיפה: "שרוף"

מידע. עלי אוספת ה״הגנה" וגם אותי
חיפה. את עזבתי ומחצה, כשנה לאחר ,1943 בסוף
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____עננהובר בנתניה

 "של" של הדלק בתחנת עבדתי הזמן של ככולו ברובו בחיפה. עשיתי וחצי כשנה
 שלא כיוון בידי, נשארה כולה אך קטנה, הייתה שם משכורתי הכרמל. בהדר
 כי ביקשה לא המחתרת וגם והמשפחה, ההורים עבור ממנה להפריש צריך הייתי

ממנה. חלק אליה אעביר
 וירקות פירות ליקטתי - לעיל כאמור - שבהם הראשונים, לימים פרט
 במבט רעב. חרפת סבלתי לא "תלפיות", בשוק הירקנים משיירי לאכילה ראויים
 שירותי תקופות את להוציא - במחתרת שירותי תקופות מכל כי דומני לאחור

 שולחנה על סמוך הייתי שבהן הבריטיים, הכלא בבתי ו״ישיבתי" הבריטי בצבא
 שבהם ימים כאותם כלכלית מבחינה טובים ימים לי היו לא - בריטניה של

 אך זעומה, אמנם הייתה המשכורת בחיפה. "של" חברת של כמתדלק הועסקתי
רבה. בדייקנות שולמה היא

לנתניה. עברתי 1944 בראשית
 המפלגה מפעילי היה חיים ובעלה שמש, סוניה ושמה דודה שם לי הייתה

 היו נחמדות בנות שתי שם. היהלומים בתעשיית ופעיל במקום הרביזיוניסטית
לאומה. המיוחד: שמה בשל גם ואחת בחביבותן, הרשימוני שתיהן להם.

 לא ימים אותם יהלומים. לליטוש במפעל כמתלמד עיסוק לי מצא חיים דודי
 לירה אז לי להעביר אמנם היה אמור לח״י מרכז שכר. כל מקבל המתלמד היה

בקופתו... כספים היו לא אולי או שכח פעמים הרבה אך חודש, בכל וחצי
 ואלה בבריטים, להכות בגין מנחם בפיקוד האצ״ל גם החל 1944 בראשית

 לארגוני באהדתה ידועה הייתה נתניה חשודים. של גדול מעצרים בגל פתחו מצדם
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וברעננה בנתניה

 נצטוו והתושבים בדרכים מחסומים פעם מדי בה הוצבו ולפיכך המחתרת,
 את עזוב הוראה: אלי הועברה למקום בואי לאחר חודשים כארבעה להזדהות.

לרעננה. ועבור נתניה
 לנתי ואני חדרון מין היה בחצרו לח״י. מאוהדי אחד בבית התאכסנתי ברעננה

 על גרוטאות בהעמסת אם אצלו, עבדתי ואני גרוטאות, מחסן לאיש היה שם.
 היה מארחי למקום. ממקום בהעברתן ואם בפירוקן אם טנדרים, ועל משאיות
רעב... נשארתי ואני שכח, פעמים הרבה שולחנו. על לאכול לפעמים מזמינני

 מוין בלורד ההתנקשות בעקבות אנשינו. אחר החיפושים הוגברו ימים אותם
 לחפש חייב הייתי בנו. למלחמה כוחותיה תפנה ה״הגנה" שגם חשש היה בקהיר,

אחר. מקום לעצמי
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היהודית לבריגדה גיוס אינטרמצו:

 מעין - ״מרכז״ להקים השכיל שמיר יצחק כליל. לח״י השתקם 1944 סוף עד
 )שייב(. אלדד ישראל ד״ר ואת מור ילין נתן את גם בו והכליל - עליונה מפקדה

 למחתרת, גוייסו מקרוב שזה החדשים הלוחמים ועשרות לטרון מנהרות בורחי 20
בארץ. הבריטי השלטון נגד פעולותיו את הגביר לח״י מאוד. אותה חיזקו

 במנחם י״ט ביום מק־מייכל הרולד הבריטי העליון בנציב ההתנקשות ניסיון
 כביר רושם עשה - לחיסולו הביא שלא הגם - (1944 באוגוסט 8) תש״ד אב

בארץ. הבריטי השלטון חוגי כל על ופחד אימתה והטיל
 חיסלו - (1944 בספטמבר 29) תש״ה בתשרי י״ב ביום - כך אחר כחודשיים

 "וילקינס"(. היהודים כינוהו מה )שמשום וילקין הבריטי הקצין את לח״י לוחמי
 בכליאתם מעורב היה הבריטית, בבולשת היהודית המחלקה ראש זה, בריטי קצין

 אברהם הוא יאיר, לח״י מחולל וביניהם רבים, מחתרת לוחמי של וברציחתם
שטרן.

 מוין בלורד ההתנקשות היה ימים באותם המחתרת של הפעילות שיא ואולם

 אלה פעולות וחיסולו. (1944 בנובמבר 6) תש״ה בחשוון כ׳ ביום מצרים, בקהיר,
 עד בבריטים במלחמה להמשיך לח״י נחרצות על העידו להן שנלוותה והתעמולה

מארצנו. והמוחלט המלא לסילוקם
 בתל- המחתרת. אנשי על המצור את ימים באותם מאוד הגבירו הבריטים

 ידיעות אלי מגיעות היו הוריי מבית בקדחתנות. הבריטים חיפשתי ובחיפה אביב
 הקשישים הוריי את מעירים לדירתנו, מתפרצים הבריטים היו לילות לכמה אחת כי

 לאחר בעיקר הבריטים בעיני עלה "ערכי" שם. אני שמא בבית, חיפוש ועורכים
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היהודית לבריגדה גיוס אינטרמצו:

 יעקב המלשין ידי על - כאמור - להם שהוסגר האצ״ל, חבר אשר, אחי, מעצר
באפריקה. לגלות המחתרות עצורי של הראשון בשילוח נכלל אשר חילביץ׳.

 ישימו אחר או זה בשלב כי חשש והיה מבחינתי "שרופות" היו ונתניה רעננה
הבריטי. לצבא להתגייס נכון יהא אלה בנסיבות כי סברתי עליי. ידיהם את הבריטים
 רחובות בקרנות "פוטו־רצח". המושג הקטנה בתל־אביב היה ילדותי בימי

 בא היה בתצלום החפץ לידם. הגדולות ומצלמותיהם צלמים ניצבים היו העיר
 במשך - כך ואחר אותו, מצלמים היו האלה והצלמים כיסא על יושב אליהם,
 התצלום. מן עותקים שני לו ומוסרים התשליל את מפתחים - ארוכים רגעים

 תצלומיהם כי רצח", "פוטו האלה לצלמים אז קראנו ולפיכך רע, היה התצלום
 מדי מפרסמים היו שהבריטים רוצחים פרצופי של מעוותות תמונות לנו הזכירו

 גמול תמורת - לסייע הרחב לציבור קריאה תוך הדואר, ובבתי בעיתונות פעם
בתפיסתם. -

 ניגשתי הרצל רחוב פינת רוטשילד בשדרות ששכן רצח" "פוטו מצלמי אחד אל
 בתצלום די היה לי הצלם. לי אמר תצלומים" משני פחות אפשר "אי ימים. באותם

 יגיע אחרת או זו ובצורה הצלם, בידי יישאר התצלום שתשליל חששתי אך אחד,
אחריי. המחפשת הבריטית, הבולשת לידי

 עוד ארצה הבא בשבוע כבר כי ייתכן ומאוד תצלומים, שני עכשיו רוצה "אני
 אמר "לא" לך?" ולשלם להצטלם שוב שאבוא תרצה, "ומה לצלם אמרתי שניים"

 אפתח ומייד תבוא, נוספות תמונות תרצה ואם התשליל, את לך "אמסור הצלם לי
לך".

 צורך לי שהיה כיוון הצילום. תשליל את גם לי מסר והצלם הצטלמתי אכן,
 התשליל, ואת התצלום של השני העותק את מייד השמדתי בלבד, אחד בתצלום

 שינפיק כדי מזוייפות, תעודות להכנת במחתרת שלנו המומחה אל פניתי ומייד
מזוייפת. זהות תעודת לי

 משחקי בעת - ואנחנו בלופר, גוזמאי, ופירושו ״קרפוזיק״ ביטוי באידיש יש
 המנעול חור דרך מסתכל הקטן "הקרפוזיק ואומרים: מתלוצצים היינו כדורגל

כדורגל". משחק המגן כיצד לראות כדי
בתעודת שייכתב השם כי וביקשתי "קרפוזיק", המילה את אהבתי מה משום
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ואח״כ בצר׳ל בלח"׳,

קרפוזיק". "משה יהא שלי המזוייפת הזהות
 לי והנפיק תעודות, לזיופי שלנו המומחה פסק בשי״ן", כותבים "׳קרפוזיק׳

 אפשר היה לא מעולה. היה הזיוף קרפושיק. משה על־שם מזוייפת זהות תעודת
 לפיכך לחלוטין. חדשה מהיותה נבע המזוייפת התעודה של היחיד חסרונה לגלותו.
"משומשת". שתיראה כדי מים טיפות כמה עליה התזתי ואף אותה וקיפלתי קימטתי

 לשכת ימים באותם שכנה בתל־אביב בנימין נחלת רחוב פינת אלנבי ברחוב
 הזהות תעודת את הצגתי דרכי. את שמה עשיתי בטוחים בצעדים הבריטית. הגיוס

להתגייס. וביקשתי שלי המזוייפת
בארץ?" מכרים או קרובים לך "יש -
 ארצה להגיע שזכה משפחתי בני מכל היחיד אני כי סיפרתי השבתי. "לא" -

 באירופה, נשארו המשפחה בני יתר כל שנים. כמה לפני כבר ליגאלית בלתי בעלייה
 לארץ כביכול באתי כי להם לומר חששתי לא הגרמנים. השמידום הסתם ומן

 הבלתי העולים את גם כי בעיתונות שפורסם כיוון ליגאלית, בלתי בעלייה
לצבאם. הבריטים מגייסים ליגאליים

 ולקחה משאית הגיעה שעות כמה אחר ונתקבלתי. שאלות עוד נשאלתי לא
.Pai 39201 הצבאי המספר לי ונקבע חויילתי ביום בו צריפין. מחנה אל אותנו

 המגוייס קרפושיק, משה כי ידעו לא צריפין ובמחנה הגיוס בלשכת הבריטים
 מחפשות הבריטית והמשטרה שהבולשת לח״י איש גולדברג חיים הוא החדש,

ארוכים. חודשים זה אותו
 בין אם ידעתי לא גם לח״י. אנשי עוד מתגייסים איתי יחד אם ידעתי לא אני

 Middle בבסיס ושוכננו למצרים כך אחר כשהגענו אבל אצ״ל. אנשי יש המתגייסים

East Infantry Training Department - MEITD, גם מתאמנת זה בבסיס כי גילינו 
רהוטה. גרמנית דוברים אנשיה ורוב ה״הגנה", אנשי של גדולה יחידה

 מארץ־ישראל. יהודים כולם איש, 300כ־ היינו קומנדו. קורס עברתי במצרים
 מיוחד הומור היה כ״פים למ״ם בריטיים. כולם היו הפיקוד סגל וכל המ״פ המג״ד,
 "ראשים ימין!", שמאל ימין! "שמאל, תמיד, לעברנו קראו ״,Right, Left״ במינו.

 והם הסקוטים, לפניכם כאן היו הרצפה, על דבר תחפשו "אל לנו צעקו למעלה!"
הכל..."! לקחו
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היהודית לבריגדה גיוס אינטרמצו:

 של בנו את האימונים בבסיס אחד יום פגשתי המפרכים האימונים כדי תוך
 בבית העבודה את לי שסידר בתל־אביב, הרצל מרחוב לשעבר שכננו גרוסגליק,

 בחביבות לי טפח אליי, ניגש הוא אך ממנו, להתחמק ניסיתי לנעליים. החרושת
 הבעיה ה״הגנה". אנשי עם נמנה הוא כי מיד הבנתי עמי. מדבר והחל השכם על

 להסתיים הדבר עלול האמתי, בשמי אליי יפנה הוא אם הרי שמי: הייתה שלי
 השפלת ותוך אליו פניתי כך ואחר בתוכי, התלבטתי אחד רגע ובמעצר? בזיהויי

 ונורא, חמור בעניין בארץ הסתבכתי כי לו אמרתי - אמת דבריי כאילו - מבט
 בכל עתה ממנו מבקש אני בדוי. בשם הבריטי לצבא והתגייסתי "ברחתי" ולפיכך

 האמתית, זהותי את הצבא, לשלטונות ובמיוחד לאיש, יגלה שלא בקשה של לשון
קרפושיק. משה בשם אלא אליי יפנה שלא כן ואם

 סיפר הוא אם בקשתי. את גרוסגליק מילא הצבא לשלטונות הנוגע בכל
 מתל־אביב גולדברג חיים אלא אינו קרפושיק משה כי ב״הגנה" עליו לממונים

יודע. אינני -
 ולמקומות לאלכסנדריה הבסיס מן לצאת רציתי האימונים משנסתיימו בעיקר

 יוצאים כיצד אך מקומיים, יהודים ועם לח״י אנשי עם קשר ליצור כדי אחרים,
חמורה? כה כשהמשמעת

 הייתי בוקר עם להתחלות. החלטתי אחרות, בדרכים לצאת בידי עלה משלא
 האמינו בתחילה נבראו. ולא היו שלא כאבים על סיפורים ומספר במרפאה מתייצב

 כשהתייצבתי יווני. רופא לבסיס הגיע אחד יום אך בשפע. "גימ״לים" לי ונתנו לי
 אם כי והזהירני דבר, אצלי מוצא הוא אין כי נחרצות קבע הוא לבדיקה אצלו
 זכיתי לא בבסיס זה רופא היה עוד כל מתחלה. אני כי למפקד ידווח שוב, אבוא
מאנגליה. יהודי ברופא הוחלף הוא - למזלי - אבל גימ״לים, לעוד

 הסדר ליל זה היה - שנה אותה של הסדר ובליל מאוד, דתי היה זה רופא
 הבסיס. של הצבאי הרב עם ודברים דין לו היה - הבריטי בצבא שלי הראשון
דתית. די בצורה הסדר את מנהל הצבאי הרב אין כי טען הרופא

 נהוג היה חולים. למסדר הרופא לפני בוקר עם התייצבתי כך אחר ימים כמה
 ציוד ובו ״(Small bag)״ קטן תיק עימו להביא חייב חולים למסדר שבא שמי אז

הקטן. התיק ללא באתי אני חולים. בבית לאשפוז שיועבר למקרה אישי
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ואח״כ בצה״ל בלח"׳,

 בוויכוח נזכרתי נזיפה. בשמץ הרופא אותי שאל ״where is your small bag״?
 שעשיתי מודה אני "דוקטור, ואמרתי הסדר, בליל הצבאי הרב עם הרופא של

 ולהתפלל החולים מסדר לאחר עד השחרית תפילת את לדחות צריך הייתי טעות.
 תפילת התפללתי תמימותי, ברוב אני, עשרה. שמונה תפילת פעמיים כך אחר

 שהספקתי בלי אליך באתי דוחקת, השעה כי לדעת נוכחתי כך וכשאחד שחרית,

הקטן". התיק את להכין
 שוב מיחושים. לי יש כי לי האמין גם והוא הרופא, בעיני חן מצאו דבריי

הגימ״לים... בזכות העירה יצאתי
באמת. חליתי אחת פעם אבל

 רבה, במהירות והתרחב הלך הכתם בטני. על אדום כתם וגיליתי בבוקר קמתי
גופי. חום מאוד עלה בבד בד אדום. הפך - ראש ועד רגל מכף - גופי כל כי עד

 באיסמעיליה. הצבאית למרפאה אותי שלח שם והרופא למרפאה, מייד הלכתי
 מגיע היה דקות כמה כל לאטרקציה: הפכתי ומייד רפואי, לבידוד שם הוכנסתי

בי. ומתבונן צבאי רופא
 לבני אף - הודעתי שלא חמורה טעות עשיתי שמא מהרהר אז התחלתי

 יפלו בלח״י מפקדיי ואם למות, אני יכול הן הבריטי. לצבא גיוסי על - משפחתי
 עם המצבה שהרי קרפושיק, משה מיהו בעולם איש ידע לא - ימותו או בפעולה

 גולדברג, חיים של זכרו גם ייעלם גיסא מאידך דבר. תגיד לא קרפושיק משה השם

קרפושיק... משה לבין בינו יקשר לא איש אך
 הלך ואיתו כליל, נעלם הוא ימים כמה תוך חלף. כך האודם שהופיע כשם אך

 לשלוח החליטו הצבא ושלטונות לאיתני, חזרתי כך אחר קצר זמן שלי. החום גם
 כי לי ואמרו חליתי במה לדעת ביקשתי צבאי. הבראה בבית נופש ימי לכמה אותי

 עוררה שמחלתי כיוון צדקו, הם כי בטוח אינני כ״שושנה". הידועה המחלה זו
 לחדרי סר שלא צבאי רופא כמעט היה לא כי עד הרופאים חוגי בקרב עניין הרבה

 עניין מעוררת המחלה הייתה לא "שושנה", זו הייתה אם בתופעה. להתבונן כדי
 בלבד. ממנו בחלקים אלא הגוף, חלקי בכל פושה אינה גם ה״שושנה" גדול. כה

 חזרה לא עתה ועד מאז כך, או כך ב״שושנה". לקיתי אכן כי בטוח איני לפיכך
צורה. בשום זו מחלה אלי
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היהודית לבריגדה גיוס אינטרמצו:

 להפלגה מוכנים להיות עלינו כי לנו הודיעו ממחלתי החלמתי לאחר רב לא זמן
 הוסענו משם לאיטליה. והפלגנו לאוניות עלינו כך אחר ימים כמה אירופה. אל

 ד׳ פלוגה - שלי לפלוגה הבלגי־הולנדי. הגבול ליד גדול צבאי לבסיס ברכבות
 הרמטכ״ל לימים לסקוב, חיים ישראל: מארץ יהודי מפקד מונה - השני בגדוד
 פוגש כשהיה כך אחר שנים הרבה ועוד והערצנוהו, אהבנוהו צה״ל. של הששי
קרפושיק... משה לי קורא היה - צה״ליים באירועים לרוב - באקראי אותי

 דרכו עתה לארץ. ועליתי אירופה את שעזבתי מאז חלפו שנים מעשור פחות
 היהודים שואת וממדי מכבר, לא נסתיימה המלחמה זו. יבשת אדמת על רגליי שוב
 שמא הפליטה, שארית יהודים, עם להיפגש ערגתי נפשי בכל ידועים. כבר היו

 במחנה הנוקשה המשמעת אך למענם. מה דבר לעשות לעזר, להם להיות אוכל
 נקטתי שוב קצר. לזמן ולו המחנה משטח לצאת אפשרות כל מאיתנו מנעה שלנו

 החולים במסדר התייצבתי חולה. פני העמדתי במצרים: נקטתי שבו התכסיס את
 אותי הפנו מאוד. כואבות - הטוחנות שיניי ובמיוחד - שיניי כל כי וטענתי

 הזאת, הגדולה העיר בחוצות שוטטתי באנטוורפן. האזורית השיניים למרפאת
 שמול במדרכה רואה אני פתאום והנה המלחמה, אירועי היטב עליה ניכרו שעדיין

 יהודי. בן יהודי שהוא בו עונה פניו שהכרת אדם הולך, הייתי שעליה המדרכה
 היהודית החטיבה סמל שעליה במדיי הכותפת את מבליט שאני ותוך אליו מיהרתי

אתה? היהודי לאמור: "עמך?" ביטחון ליתר אותו שואל אני הלוחמת,
 "נו, ברצינות: ושואל בעינו לי קורץ כך כדי ותוך ביידיש לי משיב הוא "כן",

לי...?" למכור דולרים לך יש
 אחיי את לחפש והוספתי נפש, וגועל תיעוב כדי עד עמוקה, אכזבה חשתי
 אפשרויות בחנתי ואף לח״י, של תאים ליצור - ושם פה - ניסיתי וכן היהודים,

נשק. לרכוש
 במצרים מיחידתי. ערקתי פעמיים וכדין. כדת המחנה מן יצאתי תמיד לא אך
 אך הגרמנית, החיה במיגור חלק ליטול מאוד וקיוויתי קומנדו, קורס עברתי

 מחסני על שמירה תפקידי הוטלו ועלינו המלחמה, נגמרה כבר לאירופה כשהגענו
 נקיפות שום חשתי לא ולפיכך משעמם היה התפקיד תיקים. ארכיוני ועל נשק

עלי... הממונים אישור קבלת ללא יחידתי את עזבתי אחדות פעמים כאשר מצפון
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ואח״כ בצה"ל בלח״׳,

 הייתי שאם ליציאתי, ימים 20 במלאת לבסיס לחזור הקפדתי הפעמים בכל
 "נפקדות", על ולא "עריקה" על לדין מועמד הייתי ויותר, ימים 21 אחרי חוזר

כמה. פי כבד היה עלי מוטל שהיה והעונש
 קרפושיק". "משה אותו מיהו ידעו לא שכן מעולם, בי חשדו לא הבריטים

 להם מספר הייתי אני הנפקדות. בימי מעשיי אודות הרבה חקרוני לא לפיכך
משפחתי... קרובי מבין ניצולים בחיפוש עסקתי כי בפשטות

 חייטוביץ דויד שמו אשר יהודי כי הבריגדה של הפנימי בעיתון קראתי אחד יום
 מחפש והוא בגרמניה, מינכן שליד ניו־פריימן במחנה נמצא מברנוביץ ומוצאו

 חלקי או שלם - מידע לו שימסור אדם לכל יודה הוא חייטוביץ. יוסף אחיו את

הזה. האח אודות -
 בשעתם אימי. אחות בני דודי, בני שני ויוסף, דויד הם אלה ספק: לי היה לא

 מהלימודים. החופשות בעת בביתם לבקר הייתי מרבה ואני בברנוביץ, גרו הם
 נכנסתי משפחתם. בני יתר ובגורל בגורלם עלה מה לדעת מאוד אותי סיקרן
מה. ויהי למינכן להגיע והחלטתי גדול, למתח

 שארית ליהודים, בסיוע מאמציהם את הבריגדה אנשי ריכזו ימים אותם
 זיופים. של שלמה "תעשייה" אז התפתחה ארצה. ובהעלאתם בסיעודם הפליטה,

"t.t.g" 1גישפט" טיזי "טילחז של תיבות ראשי לה, קראנו.

 עסקים. פירושה "גישפט" האידישאית והמילה בתחת", "שק פירושן טיזי" "טילחז הערביות המילים 1
בלוף. עסקי להביע בא הביטוי

 לבריסל, צבאית ברכבת הגעתי "t.t.g" החותמת ובו מזוייף תנועה צו עם

 התייצבתי בפאריז בפאריז. הצפונית( הרכבת )תחנת נורד דה לגאר - ומבריסל
 החותמת עם התנועה צו את הצגתי ושם ״(r.t.o^״ האמריקני הצבא במטה

 שובר לי ונתן מיד אמר הוא "בסדר" התנועה. בצו התבונן הקצין המזוייפת.
 במינכן, הרכבת לתחנת הגעתי ומזון. לינה כולל למינכן, צבאית ברכבת נסיעה

 ושאל זה יהודי אלי פנה הגרמני, שהלך אחר בגרמני. הגוער יהודי שם רואה ואני
 של המגן־דויד סמל כתפיי ועל היהודית, הבריגדה מדי לבוש הייתי "עמך"?

 איש אותו לי אמר יהודי" שאתה "ידעתי כיהודי. הזדהיתי כי מובן הבריגדה.
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היהודית לבריגדה גיוס אינטרמצו:

 פוחדים הם יהודים חיילים בנוכחות בגוי. לגעור כדי נוכחותך את "ניצלתי בהנאה
מאיתנו..."
 ביהודי כשנתקלתי ביהודים. כולו מאוייש שהיה ניו־פריימן, מחנה אל מיהרתי

 כאילו בדרכו, המשיך האיש חייטוביץ. דויד את מכיר הוא אם שאלתי הראשון
 הוא וגם שאלה, אותה ושאלתי שני יהודי עצרתי שאלתי. את הפניתי אליו לא

בדרכו. והמשיך ממני התעלם
 בתקיפות, שאלתי חייטוביץ"? דויד גר "היכן השלישי. היהודי אל ניגשתי

 תפסתיו בערה. חמתי אליו. פניתי לא כלל כאילו בדרכו, להמשיך רצה זה וגם
 היכן מיד לי "תגיד שאלתי היהודית"? מהבריגדה שאני רואה לא "אתה בחולצתו

 היכן לך להגיד יכול אני גר. הוא היכן לך להגיד יכול "אינני חייטוביץ"! דויד גר
 הוא אף שלי, אחר דוד של המען את לי ומסר יהודי אותו לי אמר שלו" הדוד גר
 בזרועות איש נפלנו מיד. הכירני הוא צריפו. אל רצתי מולצ׳דסקי. אליהו אימי, אח

 ודודני, אחיינו חייטוביץ, דויד כי לי סיפר הוא והתנשקנו. התחבקנו משנהו,
 המלחמה. תלאות כל את בשלום ועבר הפרטיזנים בפלוגות המלחמה בימי שירת
 שרידי את לחפש החל ומכאן במינכן ניו־פריימן למחנה הגיע המלחמה בסוף

למוות... אותו דרסה והיא משאית במחנה עברה כשבועיים לפני אך משפחתו.
 וגם הפרטיזנים, בפלוגות הוא גם שירת דודי, עצמו, מולצ׳דסקי אליהו אגב,

 אחותם לאחייניתו, נשוי היה הוא ניו־פריימן. למחנה המלחמה בסוף הגיע הוא
 רחל, אחרת, אישה עם התחתן הוא המלחמה אחרי חייטוביץ. ויוסף דויד של

 רחל מות אחרי מלין". ל״אלי שמו את שינה ושם לארצות־הברית נסע ואיתה
בחולון. העלמין בבית ונקבר נפטר וכאן לארץ, עלה

 לכתוב רציתי דויד. דודני את לפגוש זכיתי שלא מדוכדך, למחנה חזרתי
 כי כן עשיתי לא אבל לי, שנודע מה על בארץ משפחתי מבני לאחד או להוריי

 מהצבא שחרורי אחרי הבריטית. הבולשת לידי איכשהו ייפול שהמכתב חששתי
הכל... את להוריי כתב בעצם אליהו דודי כי לי נודע הבריטי

 חיילים שלושה עוד עם שסיירתי בעת אחד, יום ימים: מאותם סיפור עוד והנה
 ביחידה ששירת יהודי חייל בהתלהבות אלי בא בריסל, ברחובות ארץ־ישראלים

חיימק׳ה..." "חיימק׳ה, למלמל והחל בחום אותי חיבק אחרת,
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ואוז״כ בצה״ל בלח״׳,

 הלוחסת", היהודית "החטיבה במדי המחבר
(.1944 )דצמבר היהודית הבריגדה

 גולדברג. חיים ולא קרפושיק משה אני שהרי מנוכרות, פנים העמדתי אני
 חברים אנו "הרי הלה, לי צעק חיפה?!" "איזה מחיפה?" "אתה שאלתי רוח בקור

 בנימה שאלתי כוונתך?" שאליי בטוח "אתה בתל־אביב!" העובד הנוער מסניף
 אני אולי "שמע, אמר: כך ואחר ושלוש פעמיים פעם, בי הביט הוא אדישה.

 גולדברג חיים הנוער, מתנועת שלי אחד לחבר דומה כל־כך אתה אבל טועה.

שמו".
 עובר אני ארצה, ושובי שחרורי אחרי בארץ־ישראל. המשך היה זה לסיפור

ידיד. אותו אותי פוגש ולפתע ג׳ורג׳, המלך ברחוב אחד יום
 כמה ולפני הבריטי, בצבא "שירתי לי אומר הוא חיימק׳ה" לך אגיד "מה
בקולו...". גם אלא במראהו רק לא - לך הדומה אדם בבריסל פגשתי חודשים

 הדומים אנשים מצויים אפילו, עליהם חלמתי שלא במקומות שגם "מעניין
לו. אמרתי לי..."

אמר. הוא "מעניין"

*

 באוניה הוחזרנו 1946 באוקטובר
 שוחררתי בחודש בו חיפה. לנמל
 לי נתנו שחרור כמענק וכדין. כדת

 הודיעו כן שינה. מזרן וכן כסף סכום
 להלוואה אופציה לזכותי כי לי

חדר. שכירת לצורך
 הבריטי בצבא שירתי הכל בסך

חודשים. 21כ־
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היהודית לבריגדה גיוס אינטרמצו:

 (.1945) מצרים בג׳ניפה, היהודית הבריגדה חיילי של הקומנדו קורס משתתפי
המחבר. מימין, שני התחתונה, בשורה הבריטי. המפקד - באמצע העליונה, בשורה

הקומנדו בקורס המחבר הבריגדה ח״ל׳ עיתון את בידיו מחזיק המחבר
מצרים. ג׳ניפה, במחנה דודנו כ׳ המחבר קרא זה בעיתון "החיל". היהודית

יוסף. אחיו את מחפש חייטוביץ דוד
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,לח" של '1 סחלקה בשירות

 בעסקי עמוק מעורב הייתי הבריטי, מהצבא שהשתחררתי אחרי אחדים ימים כבר
 אני כי וידע היטב הכירני הוא שפילמן. אנשל היה שלב באותו עלי הממונה לח״י.
החרמה. של פעולות כמה עלי והטיל מעולה, בתים ופורץ צינורות על מטפס

 בתל־אביב מסויים ספר בבית המנהל לחדר להתפרץ עלי הטיל אחד יום
 חן בשדרות מגורים לדירת להתפרץ עלי הטיל אחר יום אקדח. שם ולהחרים

 נסללה אט אט בהצלחה. עלי המוטל את עשיתי יהלומים. משם ולהביא בתל־אביב
המודיעין. מחלקת המחתרת, של ו׳ מחלקה אל דרכי

 מנהל היה והוא קריב, לימים קרבינסקי, ושמו אוהד לנו היה ימים באותם
 ישראל במדינת )כמו תל־אביב של בדואר הטלפונים מחלקת של התיקונים מדור

 מהדואר(. חלק הייתה הטלפונים מחלקת הבריטים בימי כך הראשונות, בשנותיה
 הבריטי המרכז - תש״ז שנת מחצית - עת אותה היה לח״י של הכוונת על

 ולח״י תל־אביב, של והצפוניים המזרחיים המבואות על שלט הזה המרכז בשרונה.
 המאוחדת" המרי "תנועת בימי כי היא האמת הבניין. את לפוצץ למטרה לו העמיד
בהתקפה. נפלו מאנשיה ארבעה הצליחה. ולא הבניין, את לפוצץ ה״הגנה" ניסתה

 לצורך הטלפונים. במחלקת פשוט כפועל לעבודה נכנסתי קריב עם בתיאום
 הסתפרתי לא פניי, ואת ידיי את רחצתי לא ומלוכלכים, בלויים בגדים לבשתי זה

 מאוד, קטן היה זו עבודה תמורת השכר יומיים־שלושה. בן זקן לי צימחתי ואף
 במחלקה העובדים של ככולם רובם יהודים. כלל בדרך בה הועסקו לא ולפיכך

 מסוג נמוכה, ברמה היו הם שם, שעבדו יהודים אי־אלה היו ואם ערבים, היו
והמלוכלכים. הבלויים בבגדיי נראיתי שבה הרמה
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לח"׳ של ׳1 מחלקה בשירות

 אותי מצרף קריב היה שרונה, של הטלפונים ברשת קלקול שהיה אימת כל
 דעתי את נתתי התיקון, בעבודת משתתף שהייתי תוך - ואני המתקנים, לצוות

 מקום הגישה, אפשרות המקום: על ההתקפה לצורכי לנו הדרושים הפרטים לכל
 בכל מתבונן הייתי וכדומה. אפשריות נסיגה דרכי וכמותה, השמירה העמדות,

 הדו״חות בעקבות הכל. על דיווחתי - עבודתי גמר עם - ערב ולעת חשוב, פרט
 באפריל 15) תש״ז באייר ה׳ וביום בשרונה המרכז על ההתקפה תוכנית הוכנה שלי

 את ממנה הורידו הטלפונים, מחלקת של מכונית על לח״י אנשי השתלטו (1947
 המכונית ועם תעודותיהם, את מהם לקחו הערבי, נהגו ואת היהודי העבודה מנהל

 אליו שהכניסו לאחר הבניין את ופוצצו בשרונה, למרכז ביום בו נכנסו והתעודות
בשלום. ויצאו בשלום נכנסו אנשינו שני נפץ. חומר ק״ג 400כ־ ובו כבלים סליל

 הדואר. של הטלפונים במחלקת לעבודה עוד חזרתי לא זו פעולה אחרי כי מובן
 תיקון בכל כי העובדה לבין בשרונה הפיצוץ בין קישרו הבריטים אם יודע אינני

 הבריטי שהדואר אף "נעלמתי׳', ביטחון ליתר אני. גם חלק נטלתי בשרונה טלפונים
מחלקה... באותה שעבדתי עבודה חודשי כמה שכר לי חייב היה

 שעשיתי היחידה המודיעין פעולת הייתה לא הטלפונים במחלקת פעולתי
 לב אל למשל, נשלחתי, עשיתי. אחרות מודיעין פעולות הרבה עוד לח״י. עבור

הבריטית. הבולשת ראשי נפגשים מי עם לראות הערבית יפו
 הבריטית הבולשת של היהודים ה״מודיעים" כנראה חששו כבר זמן אותו
 ביישובים משטרה בתחנות או ציבוריים במקומות הבולשת אנשי עם להיפגש

 ותעניש האלה הפגישות על תדע המחתרת כי - ובצדק - הניחו הם העבריים.
 ערביים, ביישובים ייערכו שהפגישות העדיפו לפיכך להורג. תוציאם אף או אותם,

כלל. בדרך לשם באים היהודים שאין במקומות
 קפה בתי כמה אז היו ירושלים( שדרות )כיום ביפו ג׳ורג׳ המלך בשדרות

אלה. מפגישות חלק נערכות היו ובהם ערביים,
 גילחתי מזוהמים, בגדים לבשתי לערבי, התחפשתי מי, עם נפגש מי לדעת כדי

 קופסת ביד נטלתי יחף. מהלך והתחלתי אחדים ימים בן זקן צימחתי ראשי, את
 ומתחת הכיסאות בין סיגריות זנבות ואספתי הקפה לבתי ונכנסתי שימורים,

 מתחת וכשהייתי כביכול, הסיגריות זנבות איסוף לשם זוחל הייתי לשולחנות.
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ואח״כ בצה״ל ,1בלח"

 פי על זמן, מבעוד "הכרתי" כולם, כמעט אלה, ואת - הבולשת אנשי לשולחנות
 ידיעה בדל השיחה מן להציל אוכל שמא כאפרכסות, אוזניי עשיתי - תמונותיהם

 לא גם ואיש סיגריות זנבות שקיבץ היחפן לערבי הפריע לא איש ללח״י. שתעזור
ערבית. יודע אני אין שהרי אילם, פני מעמיד הייתי נשאל הייתי אם שאלות. שאל

 הבריטית הבולשת מפקד ליד יושב ג׳ את ביפו קפה בבית ראיתי אחד יום
 ובעל הרביזיוניסטית המפלגה חבר היה יהודי, ג׳, סוד. איתו וממתיק בתל־אביב

 המפלגה ראשי בקרב הבריטים שעשו המעצרים באחד כלכליים. עסקים
 מה זמן שאחרי אלא בלטרון. המעצר למחנה והובא הוא, גם נעצר הרביזיוניסטית

 תמורת כי חשדנו בלח״י, אנחנו, ממש. של סיבה כל ללא לבדו, שוחרר הוא
 עם הנפגשים בין אם לבדוק נתבקשתי ואני לבריטים, מידע יעביר הוא שחרורו

 המפקד בחברת ג׳ את ראיתי יום אותו אכן, ג׳. גם נמצא הבריטית הבולשת אנשי
 יצאתי סיגריות, זנבות כמה עוד שאספתי אחרי בתל־אביב. הבולשת של הבריטי

 דרך על עין פוקח שאני תוך בסביבה, הבתים באחד והסתתרתי הקפה מבית
 )רגלי( הלך הוא בעקבותיו. הלכתי הקפה מבית ג׳ משיצא הקפה. מבית היציאה
 וייתכן במוניות, לנסוע אז נהוג היה לא אביב. בתל גורדון ברחוב ביתו אל היישר

 במונית שיראוהו רצה לא וג׳ יהודים, של מוניות בנמצא היו לא מקום באותו כי
 מאחוריו הרחק ברגל. ביתו אל הארוכה הדרך כל את ג׳ עשה כך, או כך ערבי. של

אני... הלכתי
 מהחדרים באחד משפט נערך ולג׳ עיניי, שראו מה על לממונים מיד דיווחתי

 מאחורי והושם נכפת לשם, הובא ג׳ תל־אביב. בדרום שבזי ברחוב שהחזקנו
 הוטל הסניגור תפקיד והסניגור. הקטיגור את ולא השופטים את ראה לא ג׳ מסך.
 לשאלות הדעת את מניחות תשובות נתן לא גם אך באשמה הודה לא ג׳ עלי.

 לא מלכתחילה אך מוות, דין פסק הדין בית לו פסק להפחידו כדי ששאלנוהו.
 הדין פסק הקראת אחר בשירותנו. שיעבוד רק רצינו אותו. להרוג בדעתנו היה

 הוא קלה שעה בעוד כי לו אמרתי מסך, ללא פנים, אל פנים ובשיחת ג׳, אל באתי
 ידי ועל באשמה הודאה ידי על זאת שימנע כדאי ושמא לבוראו, נשמתו את יחזיר
המחתרת. לשירות נדיבה הצעה
 הסכים הוא במשפטו. סניגור ששימש האיש אני כי והבין קולי את הכיר ג׳
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לח"׳ של ׳1 מחלקה בשירות

 מאז אכן, בריטיים. ממקורות רב מידע לרשותנו להעמיד והבטיח להצעתי, מיד
 מעמיד היה והוא שבועיים, או שבוע מדי אליו בא הייתי להלן( )ראה למאסרי ועד

 והעברתיו מיהרתי - למחתרת ערך למידע שהיה בפעמים רב. מידע לרשותנו
 שמרנו הכל דבר. לרשום אז לנו היה אסור קונספירציה מטעמי מפקדיי. לידיעת

 שהעביר והחשובות הרבות המידע פיסות ממני נשכחו השנים בחלוף בזיכרון.
 על עדיין דיבר לא כשאיש - הימים באחד זוכר: אני דברים שני רק ג׳. אלי

 להתפנות הבריטים בתכנית ולפיו מידע קיבל כי ג׳ לי אמר - ארץ־ישראל חלוקת
 ודיווחתי מיהרתי והערבים. היהודים בין תחולק שהארץ ובתנאי מארץ־ישראל,

עלי. לממונים כך על
 הבריטית הבולשת בסמל קשורה ג׳ מפי לי הזכורה השניה המידע פיסת
להלן. - כך ועל אלכסנדר,

 ועם מודיעים עם קשריי את העמקתי ו׳, מחלקה לענייני יותר שנכנסתי ככל
תל־אביב. באזור בלשים

 אחד כל עם קשרים. יצרתי תל־אביב באזור היהודים הבלשים כל עם כמעט
 בתחומים חלקי או מלא מידע ומקבל לשבועיים, או לשבוע אחת נפגש הייתי מהם

בהם. עניין למחתרת שהיה
 ממקורות מידע עם "מצליב" הייתי בלש מכל מקבל שהייתי המידע את כי מובן
 שידעו כדי הבלשים לידיעת זו עובדה הבאתי אמיתותו. על לעמוד כדי אחרים,

מבוסס. לא מידע בהעברת למחתרת חובתם ידי לצאת יוכלו שלא
 קורפורל פעולה. לשתף מיד הסכימו פניתי, שאליהם היהודים, הבלשים כל לא

 מידע. לי להעביר תוקף בכל סירב ביפו, בבולשת שעבד למשל, שמילגובסקי,
לכם". לעזור לי עניין לי "ואין לי אמר ה׳הגנה׳" חבר "אני

 עמד לח״י אם רב ספק הורביץ. ושמו יהודי בלש להורג הוצא ימים באותם
 אותו ראיתי לא אף האיש, את הכרתי לא אני פנים כל ועל ההריגה, מאחורי

מעולם.
 הורביץ גם תעזור! "אל לשמילגובסקי לפתע אמרתי לנו?!" לעזור רוצה "אינך

דבר!..." אותו אמר
דעתו, את שינה מיד מזיע. והחל שמילגובסקי התרגש אלה דברים לשמע
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ואח״כ בצה״ל בלח"׳,

מידע. של נאמן מקור לי היה למעצרי ועד ומאז
 שוטרים עם קצינים, עם מתרועעות יהודיות ליווי" "נערות הרבה כי ידענו

 לפעמים נהגתי היסוס בלי "שירותיהן". את להם ומוכרות בריטיים חיילים ועם
 לאיזו כגון מידע המחתרת עבור להשיג מהן ולבקש אלה ליווי נערות אל לגשת
 ברשותו? היה נשק ואיזה הגדולה, לעיר הגיע כיצד פלוני, "לקוח" משתייך יחידה

 לא הן לבקשתי. הליווי נערות נענו - הכלל מן יוצאת ללא - הפעמים בכל
 גם לנו, מסרו שהן המידע זאת: ואף שסיפקו. המידע עבור שכר קיבלו ולא ביקשו

נכון. תמיד היה רב, מודיעיני ערך בעל היה לא אם
 בדימוס בלש תדהר, תדהר. דוד היה במגע, לבוא הרביתי שאיתו אחר, בלש

 הערבית האוכלוסייה את הבריטי, השלטון את היטב הכיר המנדט, משטרת של
 רב ובשפע - לנו נתן אך לח״י, חבר היה לא אמנם הוא היישובית. המערכת ואת
 - והוא בתל־אביב, שינקין ברחוב לדירתו בא הייתי פעם מדי טובות. עצות -

התחבטתי. שבהן מודיעיניות בסוגיות עיניי את מאיר היה - בחכמתו
 דצמבר בסוף זה היה - מפקדיי לי אמרו בתל־אביב, קוק הרב ברחוב כשגרתי

 מור, ילין נתן את להסגיר מנסה תל־אביב בסביבות הגר מסויים אדם כי - 1946
 הבריטים. בשירות אחרות פעולות עושה וגם הבריטים לידי לח״י, מרכז חבר

ולמשפט. לחקירה האיש את להביא עליי לפיכך
 על מבחוץ והשקפתי האיש של המגורים למקום נסעתי בוקר עם למחרת

 האוטובוס לתחנת בדרכו הבית מן יצא הוא מה זמן כעבור התגורר. שבו הבית
 וכי לח״י ממחתרת אני כי לו אמרתי במהירות, אליו ניגשתי לתל־אביב. המוליך

 לחדרי ופנינו לאוטובוס יחד עלינו ציית. הוא לתל־אביב. אלי להילוות עליו חובה
 ו׳ מחלקה ראש חסין, יעקב ובהם אנשים שני שם לנו חיכו קוק. הרב שברחוב
כי: בפנינו הודה הוא ובסופו האיש, את חקרנו שלם יום בלח״י.

 תנועות על מידע הבריטים לרשות להעמיד - כסף בצע תמורת - הסכים )א(
 זמני ועל האוניות של ההפלגה נמלי על - השאר ובין באירופה, המעפילים

שלהן. ההפלגה
בחיפה. קפה בית מבעל לא״י 100־. לח״י בשם סחט )ב(
לבריטים. לח״י חברי הסגרת תמורת יהודי משטרה מקצין לא״י 300-. קיבל )ג(
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 והסגרתו לח״י, מרכז חבר מור, ילין נתן לתפיסת תכנית הכין אחר, יהודי בעזרת )ד(
לא״י. 1,000-. תמורת הבריטים, לידי
בנוכחותנו'. עליה חתם והוא ידו, בכתב נכתבה ההודאה
 ברחוב מהחדר ערב באותו עוד נלקח והוא מוות, של דין פסק נגזר האיש על

 בידי להורג הוצא הוא כי מהעיתונות לי נודע למחרת "הדסה". גן אל קוק הרב
לח״י.

 הבריטים, בימי אור שראה זה, במסמך .360,359 עמי ב׳, כרך כתבים, ישראל״, חירות ״לוחמי גם ראה 1
מור. ילין נתן את לבריטים להסגיר ביקש האיש כי - כמובן - צויין לא
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בוזל־אביב pip הו־ב שברחוב החדר

 בבריטים המחתרת מלחמת הייתה הבריטי, מהצבא שחרורי לאחר לארץ כשחזרתי
בעיצומה.

 התייאשה הבריטית הבולשת כי סברתי שינקין. ברחוב בחדר גרתי תחילה
 הלילה בשעות בעיקר פעם, מדי "קופץ" הייתי ולפיכך אחריי, מחיפושים
 תל־אביב. של הים משפת הרחק לא ,5 הירדן ברחוב הוריי לבית המוקדמות,

 עוד אותם מטרידים הבריטים שאין רבים חודשים זה כי מהוריי לשמוע שמחתי
אחריי. בחיפושים
 חברי )שחם(, שכטר יצחק את אנשים: שלושה ללח״י גייסתי ימים באותם

 ומ״קבוצת טשרניחובסקי( )כיום בצלאל שברחוב )ערב( חינוך בבית הלימודים מימי
 שהצטרף לפני מאיר". "גן כך אחר ניטע עליהם אשר בחולות ששיחקה הכדורגל"

•r.a.f^ הבריטי, בחיל־האוויר שכטר שירת ללח״י

דהאן. אלי היה השני
מרנבורג. יהודה היה השלישי

 עוד לירושלים. לעבור נדרש הוא ללח״י, מרנבורג את שגייסתי אחרי מה זמן
 סמואל הרברט רחוב פינת קוק הרב ברחוב חדר ברשותו היה ללח״י שגויים לפני

 כדייר לשם נכנסתי ואני הזה, החדר את לי הציע לירושלים משעבר בתל־אביב.
 גרנו ואנו ג׳ינג׳ית, אחרת, לח״י חברת איתי לגור באה כך אחר מה זמן במקומו.

כביכול. ואחות כאח בדירה
 כל הקפדתי לא אחריי, מחיפושים כבר התייאשו הבריטים כי שסברתי כיוון

 שלי, האופניים זוג את העברתי קוק הרב ברחוב לחדרי חמורה: טעות ועשיתי כך,
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בתל־אביב קוק הרב שברחוב החדר

 )כמו זיהוי לוחית אופניים זוג לכל הייתה ימים אותם ההורים. בבית שהיו
 המקומית לרשות ללכת - לשנה אחת - צריך היה אופניים בעל וכל למכוניות(,
 אופניו. של הזיהוי לוחית תוקף את ולחדש אגרה לשלם גר, הוא שבתחומה
שמי. על כמובן, רשומים, היו שלי האופניים

 האקדח מעל בחגורתי. ואקדח בתל־אביב אלנבי ברחוב שוטטתי אחד יום
 להיפטר רציתי ואני חם, היה יום אותו האוויר מזג מקטורן. ומעליו סוודר לבשתי

 הרב שברחוב לחדרי דרכי את עשיתי מדודים בצעדים מהמקטורן. או מהסוודר
 תריס כמין הייתה הדלת הכניסה. לדלת המוליכות המדרגות על עליתי קוק.
 כשפתחתי המנעול. את ופתחתי מפתח מכיסי הוצאתי תלוי. מנעול ועליה עץ עשוי
 - היסוס כל ללא החדר. רצפת על מונחת ששמיכה לב שמתי הדלת, את קצת
 ״,Hold״! קורא קול מאחורי שמעתי הבית. לחצר זינקתי - בחיפה מהחדר כמו

 הבית ומחצר לאחוריי, הסתכלתי לא אני אך ירייות. לעברי נורו כן לפני ועוד
 הנביא. יונה ברחוב אחרת לחצר - חצר ומאותה גאולה, ברחוב לחצר קפצתי

 הזה, המסלול על "התאמנתי" בעבר פעמים וכמה כמה אלנבי. לרחוב רצתי משם
 מאוד שהזעתי אף אלנבי, ברחוב להתחמק. הצלחתי לכן בוריו, על אותו והכרתי

 פני העמדתי המעיל, וגם הסוודר גם היו גופי שעל ואף שעשיתי המאמץ בשל
והשבים. העוברים בין והתערבבתי תמים אדם

 הם בחדר. להישאר החליטו אך לחסלני, ולא ללוכדני הצליחו לא הבריטים
 שם הופיעה אחריי, שעות כמה אכן, אליו. לבוא עשויים אנשים שעוד שיערו

 במשך בבית־לחם לנשים הכלא בבית ו״ישבה" מיד נעצרה היא הג׳ינג׳ית. ׳אחותי׳
מאוד. רב זמן

 מחכים הם כי בחדר, הבריטים נמצאים הג׳ינג׳ית מעצר אחרי גם כי ידענו
 לח״י, מלוחמי כמה ערב לפנות באו כן, על אשר ברשתם. שייפלו "דגים" לעוד

 בפעולה נפגעו בריטים כמה כי כך אחר נודע העיתונות מן לחדר. רימונים והטילו
זו.

 פתאום, לפתע שלי. האופניים את הבריטים מצאו קוק הרב שברחוב בחדר
 מעתה וקיים. חי גולדברג חיים כי להם הסתבר "היעלמות", של שנים כמה אחרי
לירושלים... לעבור עליי כי מפקדיי החליטו לפיכך שוב. מבוקש הייתי
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ואח״כ בצה״ל בלח"׳,

 ענפה פעילות שנת זו הייתה מהבריגדה. שחרורי יום למן חלפה אחת כשנה
 שמקומי סופית נקבע זו בשנה גדל. האוהדים מספר מאוד. התרחבו השורות בלח״י.

 הסוגים, מכל מודיעים ועם בלשים עם קשרים ליצור השכלתי אכן, ו׳. במחלקה
 שום למחתרת. הקדשתי ומרצי זמני כל את חיוני. מידע הרבה למחתרת והבאתי

לי. היה לא אחר עיסוק
 עבור שקיבלתי בתמורה בבת־ים. סיליקט ללבני במפעל עבדתי עוד בתחילה

 שנכנסתי אחר רב לא זמן ואולם עצמי. את איכשהו פרנסתי זו ומייגעת פיזית עבודה
 גם לפרוש, נאלצתי ואני במפעל המשרפות באחת ידי כפות "נשרפו" זו לעבודה

למחתרת. יומי כל את להקדיש הייתי שצריך כיוון
 התקיימתי זה בסכום בחודש. וחצי לירה של בסך לח״י בי תמך כך אחר
 כולנו היינו שכרי. את להעלות - ברמז ולו - ביקשתי לא מעולם אך בקושי,
 היו למחתרת. יקרה פרוטה כל כי וידענו מלחמתנו, בצדקת יוקדת אמונה חדורים
 הייתי פעם לא ספסל. על בגן־מאיר ביליתי לינה, מקום מחוסר שאותם, לילות

רעב. ישן
 הייתה העיקרית מטרתי ידידים. בבתי לבקר ימים אותם מרבה הייתי זאת עם
 לב בסביבות שגר המר, ישראל חבח אצל לישון. אף ולפעמים אצלם, לאכול

 ואחותו, בשרברבות, עבד ישראל במיוחד. לבקר מרבה הייתי ימינו, של דיזנגוף
 פתוחות ביתם דלתי היו כן פי על אף לח״י. חבר אני כי ידעה ב״הגנה", שהייתה

יפות. פנים בסבר קיבלוני הפעמים בכל תמיד. לפניי
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בתל־אביב קוק הרב שברחוב החדר

IDENTITY CARD

Place of business . ..T£^־_±Z!1.
HINZ

Occupation...  <r־

Race..........
Height / .^Tfeet £-------inches

Colour of eyes  ............

Colour of hair '.........

Budd....

Special peculiarities ..........^^

Signature (jfiSTR^T
issuing off1ce^,’K^xrn?3n 

Appointment...............-...........-.............

«?,.־■ ■“1546

I

הסחבר. של הסזוייפות הזהות מתעודות אחת
בתל־אביב. 4 סס אססטרדם ברחום גר והוא סינץ, גדעון שסו זו תעודה פ׳ על

Copy N? |JL זי

מי!

This is a secret document and should $ 
•jo kept under lock and key when not 
in use. In case of loss, the Under
should hand it in to the nearest 
Police Station to be forwarded to 
Special Branch, New Scotland Yard.

(

בארץ־ישראל. הבריטית הבולשת אנשי של היד בפנחס הראשון העסוד
ולח"׳. אצ״ל אנשי ה״סבוקשים", של והתיאורים השסות אלפא־בית׳ בסדר הופיעו זה בפנקס

(,בוטינסח ז סבון )באדיבות
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ואח״כ בצה״ל בלח״׳,

GULDBEKG, Haim, b. about 1922. small, h. fair (curly), 
looks very young ; rides racing tyfx> bicyclo with white 
mUdgiwwk. Licence No. 6978.
Associate*; Brothers, ASHER; ZVI; AVIGDOR: 
Hanna STERN.
Address; 5, Hayprden St״. Tel Aviv.

GOLDBERG, Itsak, 62 Hertz! St., Tel Aviv. I.Z.L.

GOLDBERG, Jacob (Yacov), b. Lodz, Poland 1924, 5ft.. 
 -nedanr, buikl. L. hjnek. e< brown, good teeth. birth׳
,«ark rt. am״־'
Vsoviutes.- Aharon SHUKOT ; Itshak MANDEL UR; 
Shiomo STADTUNDER; Itehak HANDELSMAN ; 
Gedalyaho LIEDER ; Ywhayahu LEAHLEYA.
Address ׳ך Co Cinslujrg, P.ehov Akira, Bn® brak. 
1ZL• y Photo. No. 34.

15, Sulofi St.,

■־.-־

GOLDENBERG, Ota, last known addreAM :
Haifa •*•■ •י ־*• ׳ ‘ ־

GOLDSAUDT, Yeha&hua Best Yoott!, b. 1926, short, stocky 
build, h. black (straight).
Associates : Brothers WEHA1: and DAVID.
Address־. XSivat 8h«^C.:<r;.' •■ Kioto. Ro. 35.

./•

הבריטית. הבולשת של היד בפנחס ותיאורו הסתבר שם
 עם אופניים על לרכוב נוהג הוא כי ומצוין המחבר. פרטי מובאים הפנחס של 20 בעמי

.6978 הוא שלהם הרשיון שמספר לבנות כנפיים
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אחד אדם היינו כסו

{iron 1בויעהורן( ההתנקשות

.95-92 ׳עמ ,1998 תשנ״ט, סתיו ,133 גיליון ב״האומה״, אור ראה זיכרונותיי של זה פרק 1

 איש השמן, וינגהורן את המחתרת אנשי כל כמעט הכירו אחרת או זו בצורה
 רחבות. כתפיים ובעל מאוד גבוה היה בממדיו: "בלט" הוא הבריטית. הבולשת

 תדיר. וסמוקים רבועים ופניו ורחבות, מוצקות לסתותיו פר, כשל היה צווארו
 שמץ ובהם אדומים, היו גביניהן ומפוכח. ערני מבע בהן והיה חומות היו עיניו

שיבה.
 כזה בלהט ללחום הביאו מה ידענו לא במוצאו. אפריקני דרום היה וינגהורן

 עברית דיבר הוא רבות. והצלחותיו מסוכן הוא כי ידענו אך העברית, במחתרת
אידיש. גם וידע רהוטה

 בחולות היתה הראשונה הפעם וינגהורן. את פנים אל פנים ראיתי פעמים שלוש
בזה. מספר אני ועליה ראשון־לציון

 הבריטית בבולשת שעבד יהודי משה, היה ימים באותם שלי ה״מודיעים" אחד
 מכן, שלאחר בימים להיפגש נוכל לא כי משה לי אמר אחד יום סמל. ודרגתו ביפו
 בקליעה ארץ־ישראל משטרת אליפות לקראת בהכנות טרוד יהא שהוא כיוון

 כן פי על אף יכולתו. כמיטב למענה ועשה למחתרת, נאמן היה משה למטרה.
 לו ידוע ואולי האליפות תיערך היכן שאלתיו אגב בדרך כמו ורק זהירות, נהגתי

בה. ישתתפו ומי מי
 של במטווח תיערך היא האליפות: של המפורטת התכנית את היטב ידע משה

 תחרויות ייערכו הראשון בשלב ראשון־לציון. שליד בנבי־רובין הבריטי הצבא
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ואוז״כ בצה״ל בלח"׳,

 בעלי ותפקיד. דרגה הבדל בלי השוטרים, כל להשתתף רשאים ובהן נפתיות,
 יעברו והמצטיינים ביניהם, אחר־כך יתחרו זה בשלב ביותר הטובים ההישגים

 לוחות "על הירייה. מכלי אחד בכל המשטרה אלוף ייבחר ובו האחרון, לשלב
 התחרויות, פירוט ובהן הודעות "יש משה, הוסיף הבולשת", בבנייני המודעות

להן". הנרשמים ושמות זמניהן
 מההודעה מועתקת - ידו בכתב רשימה המחרת ביום משה לי הביא לבקשתי

המתוכננת. האליפות על הפרטים ובה - המודעות לוח שעל
 משטרה אנשי שמנים", "דגים בה אין חבל, מה הרשימה. על מהיר מבט העפתי

 כמעט חשבון". "סגירת לשם אליהם להגיע הזמן כל מנסה שהמחתרת ובולשת
 "אהה" וינגהורן. בשם מבטי נתקל מקרה בדרך כמו והנה לחלוטין, התאכזבתי

איתו...". להיפגש מעוניינים אנו זמן הרבה כבר והרי שם, יהא "הוא לעצמי הרהרתי
 עומדים כי היינו חמישי, ביום במטווח להיות אמור וינגהורן כי לב שמתי

בו. ההתנקשות את להכין כדי בלבד ימים שלושה לפניי
 את לעשות וינגהורן עשוי שבו המסלול אודות מהרהר התחלתי דיחוי ללא

 בכל כי הייתה הגעתי שאליה המסקנה בנבי־רובין. המטווח אל ביפו מביתו דרכו
 אל מראשון־לציון שבדרך הסיליקט לבני למפעל סמוך מכוניתו תעבור מקרה

המטווח.
 עשינו עמה ויחד למחתרת, הצטרפה מכבר שלא אורה, את ולקחתי מיהרתי

 וצפינו "אוהבים", פני העמדנו שם הסיליקט. מפעל שליד החולות אל דרכנו את
 נסעו ימים באותם כמנהגם כי לב שמנו וממנו. המטווח אל הרכב כלי בתנועת

 הרכב כלי פעם. בכל רכב כלי שלושה של בשיירות וממנו למטווח הבריטים
 על להסתובב המסוגלת ירייה מכונת ליד איש גבו ועל משוריין היה הראשון

 וכלי מדים, ללא בולשת אנשי נסעו טנדר, השני, הרכב בכלי מעלות. 360 צירה

במדים. שוטרים עמוסה משאית היה השלישי הרכב
 מיהרתי כך ואחר פרטיה, על הפעולה תכנית במוחי נתגבשה התצפית כדי תוך

 חשתי היטב, אותו שהכרתי כיוון לפניו. ושטחתיה המבצעים מחלקת מפקד אל
 מעמד: באותו כבר צעד עוד לעשות החלטתי לפיכך דעתו. על מתקבלת היא כי

בפעולה. אישית להשתתפות אישור לבקש
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אחד אדם היינו כמו

 בנימוקים שימוש תוך מוחלט, סירוב לבוא: איחרה לא ציפיתי לה אשר התגובה
 קשרים לך יש הבריטים. על מאוד רב ידע בעל ו׳, מחלקה איש הרי אתה הידועים:
 או תיפצע או תיהרג חלילה, אם, יקרה ומה למיניהם, מודיעים עם מפותחים

 ורצוי וראוי אנשיה, תפקיד שזה קרבית מחלקה לנו יש הרי מזה, חוץ תיתפס?
עליהם. אמונה שהיא בתחומים רק תעסוק מחלקה שכל

 בפעולה שמדובר גם מה קרבית, בפעולה להשתתף דרשתי ויתרתי. לא אני אבל
 להכרעת הועבר העניין תכננתי. שאני ומבצעים אספתי שאני מידע פרי כולה שכל

 אבצע כי הוחלט השתתפותי. אושרה כי הודעה קיבלתי כך אחר קצר וזמן המרכז,
המקדש". בית ו״דני הזקן" "דני בכינויו הידוע )שוהמי(, פינקלשטיין צבי עם אותה

 למונית ונכנסנו דהויים סרבלים ואני, הזקן דני לבשנו, הפעולה שלפני בערב
 נפץ, חומר ובהם למראה תמימים מים פחי שני ובידינו לראשון־לציון, שנסעה
 הפחים את בידינו ונשאנו המונית מן ירדנו בראשון־לציון ומרעום. רסיסים חוטים,

 ואחר בחולות, אותם טמנו שם הסיליקט. ללבני המפעל סביבות אל תכולתם עם
לראשון־לציון. במהירות חזרנו כך

 הבריטים אותם יגלו שמא להפעלה, המוקשים את כבר להתקין רצינו לא
 לבקרים חדשים מטילים הבריטים אז היו המחתרת פעולות על כתגמול עת. בטרם
 הדרכים, בצדי מוקשים המחתרת טמנה כך על בתגובה היהודים. יישובי על עוצר

 המחתרת הודיעה בכבישים" ייסעו לא היהודים "אם בריטיות. במכוניות ופגעה
 ועורכים זהירות אמצעי נוקטים הבריטים היו לפיכך ייסעו!". לא הבריטים "גם
 שהמוקש חששנו מוקשים. במגלי שימוש תוך הדרכים בצדי בדיקות פעם מדי

יתגלה. אותו, נניח אם שלנו,
 מכוניות שקט. היה האזור המקום. אל ואני, דני שנית, חזרנו הלילה במחצית

 חיברנו אותם, טמנו שבהם מהמקומות הפחים את הוצאנו בכביש. נעו בודדות
 לנבי־רובין. הדרך של השמאלי בצד המוקשים את וטמנו חשמליים, חוטים להם

 וכיסינו מטרים, עשרות כמה מרחק חול, גבעת אל החוטים את משכנו מהמוקשים
 עשינו ושם לראשון־לציון, כך אחר חזרנו יתגלו. לבל בחול, החוטים את היטב

ידיד. בבית הלילה את
 הצעיר, השומר של "משמר" עיתון רכשנו קיוסק, אל ירדנו בוקר, עם למחרת
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ואח״כ בצה״ל בלח״׳,

 והלכנו המאורגן", "היישוב של האחר, המחנה מאוהדי שאנחנו רושם ליצור כדי
 8:00 בשעה היום. בענייני בשיחה כאילו שקועים שאנו תוך המוקש מקום אל

 המטווח אל לנוע השיירות היו אמורות שלנו התצפיות על־פי שם. היינו כבר
 החוטים קצות את וחיברנו מיהרנו דקות. 20 לרשותנו עמדו כן ואם ,8:20 בשעה

המגע. כפתור על הלחיצה על־ידי הנפץ חומר את שתפעיל לסוללה
 והלכתי דני, של ידו את לחצתי אותנו. ראה לא איש אכן, סביבותינו: הסתכלנו

 היד את ארים שאם בינינו הוסכם ממנו. מטר 25כ־ של מרחק התצפית, לגבעת
 יהיה - היד את אוריד כך אחר ואם ב״היכון״. להיות שעליו דבר של פירושו -

לכך. מומחה כדני ומי הנפץ, חומר את להפעיל עליו
 עיתון את בולטת בצורה נחזיק בנחת, נקום הוסכם, כך ההפצצה, אחרי

 הפרדסים ודרך אותו, נחצה "סיליקט", החרושת לבית ניכנס שבידינו, ה״משמר"
 לאוטובוס נעלה ותמימים, שלווים אזרחים שני כמו שם, לנחלת־יהודה. נגיע

לתל־אביב.
 דקה ועוד דקה חולפת הכביש. עבר אל ומביט התצפית גבעת על שוכב אני

 צריכות שממנה הנקודה מן לשנייה, ולו סרות, אינן המאומצות עיניי דקה. ועוד
 מה. משום מגיעה אינה השיירה - אבל הבריטית. השיירה מכוניות שלוש להגיע

 יתפוצץ מעט עוד כי לי נדמה וגובר. הולך לבי של הפעימות קצב כי מרגיש אני
 ופניי. רגליי ידיי, אל חול להתדבקות וגורמת גופי כל את מכסה הזיעה לבי.

 ידי. את להרים וממהר לדריכות נכנס אני מתקרבת. השיירה את רואה אני פתאום
הכל... משתנה לפתע אבל

 ליד ממש - שטן! מעשה - נעצרת והיא משאית מופיעה מקום מאיזשהו
 ומעמיסים המשאית מן יורדים יהודים ארבעה המוקשים. טמונים שבו המקום

חול... עליה
 להינקם מאיתנו המונע הזה, העיוור המקרה את יודע שאני השפות בכל קיללתי
 יחדיו לטכס כדי דני אל מיהרתי וחיש המחתרת, אנשי נפשות מבקש בוינגהורן,

לפעול. כיצד עצה
 המשאית אנשי אל לרוץ הרעיון את תחילה שנינו העלינו אחד, אדם היינו כמו
 אחד אדם היינו וכמו הם. חיים חפצי אם המקום, מן בהקדם להסתלק ולבקשם
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אחד אדם היינו כמו

 עד כי לנו ומאין מתקרבת, הבריטים שיירת הרי הרעיון; את מיד שנינו פסלנו
בינתיים... תעבור לא היא ואנשיה המשאית יתפנו אשר

 לפיהם? מחסום ישימו המשאית אנשי כי יתקע לידינו מי חששנו: מזאת וגם
 שאת תמים, פטפוט אפשרות ולפחות הלשנה, אפשרות בחשבון להביא יש הרי

ישורנו? מי - אחריתו
 שבראשה, המשוריין את היטב ראינו פנינו. על השיירה חלפה מתדיינים בעודנו

 המשאית ולבסוף וינגהורן ובו הטנדר עבר כך אחר המאיים. "לואיס" המקלע עם
 את לחסל ידינו לאל היה כי ידענו בזה. זה מבטים נעצנו ואני דני השוטרים. ובה

 שבאו תמימים, יהודים בשל רק שלנו. המזל ביש על בתוכנו כעסנו וינגהורן.
 וזחוח־ מרווח נוסע והוא וינגהורן, של חייו ניצלים משאיתם, על חול להטעין

המטווח! את דעת
 לא, עצמנו: עם שלמים אך הפעולה, ביצוע אי בשל מתוסכלים היינו ואני דני

וינגהורן! של חיסולו אי היא, התוצאה ואפילו ביהודים, נפגע לא אנו
מהמטווח? השיירה לחזרת עד נמתין אולי שמע, דני: לי אמר לפתע

 היא וינגהורן של מכוניתו הרי היסוס: ללא אותה ודחיתי בהצעה הרהרתי
 שבו המשוריין כן, אם תעבור. שהיא בעת יתפוצץ הנפץ ומטען בשיירה, השניה

 לאחר מיד כי מלמד אחרים במקרים הניסיון, לפניה. יהיה ה״לואיס" מקלע היה
הכיוונים. לכל אש ממטיר שעליו והמקלע המשוריין, נעצר זה כגון פיצוץ

 יהא פיצוץ אם אבל בבוקר, שתוכנן בפיצוץ גם בחשבון הבאנו זו אפשרות
 בית לבין שבינינו בדרך המשוריין ינוע הרי חוזרת, כשהשיירה הצהריים אחר

 כיצד המשוריין, מאש ניחלץ אם גם כך, ואם ונחלת־יהודה, "סיליקט" החרושת
ניסוג?

 השיירה של לשובה להמתין שלא החלטנו מדעת, להתאבד רצינו שלא כיוון
הצהריים. אחר בשעות

 את נשאיר לא אחר: רעיון אחד, אדם היינו כמו שנינו, בדעת עלה לפתע
 אחרים, בריטים כנגד אותם נפעיל אנו אותם. נפנה לא וגם ונלך, בחולות המוקשים

שיהיו. מי יהיו
 נבי־ למטווח כנראה דרכן, את עושות משאיות שלוש ראינו כך אחר כשעה
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ואח״כ בצה״ל בלוז"/

 כלי ושום חיה נפש שום השטח. את מכבר זה עזבו ואנשיה החול משאית רובין.
 לא או יפעלו אם הייתה שנשאלה היחידה השאלה בשטח. נראו לא אחר רכב

 ליד המשאיות כשעברו ראה. כי לי אותת דני ידי. את הרמתי המוקשים. יפעלו
 ופגעה באוויר עפה אחת משאית אדיר. נפץ קול נשמע היד. את הורדתי המוקשים

האחרות. במשאיות גם הסתם מן
 משם וחצינוהו. "סיליקט", החרושת בית אל פסענו במהירות קמנו. ואני דני

 החלפנו ולא העצים בין פסענו ארוכות דקות נחלת־יהודה. פרדסי אל הגענו
 כאומר מורמת, טוריה ובידו קומה גבה ערבי אלינו התקרב נעצרנו. לפתע מילה.

 את הכניס מאיתנו אחד וכל מזה זה נפרדנו אחד, אדם היינו כמו עלינו. להנחיתה
 משני פסענו כך אחר מיד מה. דבר ממנו להוציא עומד כאילו מכנסיו, לכיס ידו

 הטוריה, את הוריד הערבי להפליא. פעלה האשליה הערבי. עבר אל הכיוונים
מבוהלת... בריצה ופתח מבטו, את השפיל

 תחת כולנו היינו ימים באותם נחלת־יהודה. המושבה אל בדרכנו המשכנו
 מפני להם, קראנו ה׳תקווה"׳ "שרי הגרדום. עולי של הגבורה מעשי השפעת
 כאילו לי ואמר דני אלי פנה לפתע שפתותיהם. על כשההמנון מותם אל שהלכו
 לא הבריטים כי לומר רצה התקווה׳", ׳שיר את נשיר שלא חושב "אני לתומו:

אותנו... יתפסו
תפסו. לא הם
כך. על ידע שהוא בלי וינגהורן, עם נפגשתי שבה הראשונה הפעם הייתה זו
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וינגהורן "פגישה״עם עוד

 ומרצי זמני רוב את להקדיש עליי והוטל וינגהורן, את לחסל במאמצים המשכנו
 נערות, כמה עם גם קשרים אז לי היו לעיל, כאמור תנועותיו. אחר להתחקות כדי

 ברשותן, שהיה המידע כל את לרשותנו העמידו ואלה ליווי, נערות בימינו הנקראות
 קבועים בזמנים מבקר וינגהורן כי מפיהן לי התברר שהיא. כל תמורה ללא תמיד

 במקום "הרצליה", הגימנסיה בניין ליד אז ששכנה בתל־אביב, השחר במשטרת
 משרד שכן הזאת המשטרה מתחנת הרחק לא מאיר. שלום מגדל כיום עומד שבו

 באותה ימים באותם הרבה נראה הייתי קיוסק. עמד ולידם הממשלתי הבריאות
 או סודה כוס ושתיתי הקיוסק, ליד - לתומי כאילו - עמדתי לפעמים סביבה.

 שבועות כמה אחר וינגהורן. של ובתנועותיו בסביבה התבוננתי כך ואגב גזוז,
 דרכי את נסיעתו, מסלולי את וינגהורן, של ולכתו בואו מועדי את בדיוק ידעתי

 פניתי שוב לחיסולו. המפורטת התכנית במוחי התגבשה כך ואגב וכר, אבטחתו
 שמעתי הפעם גם כי מובן במבצע. אישית להשתתף רשות וביקשתי מפקדיי אל
 אך וכר. מבצעים יחידת לנו יש והרי ר, מחלקה איש אתה הרי המוכר: הפזמון את
 תפקידי סייג: לי שהציבו אלא מפקדיי. נאותו ולבסוף שלי, על עמדתי הפעם גם

 אנשי יעשו החיסול פעולת את האובייקט. ובסימון הפעולה על בפיקוד יצטמצם
המבצעים. יחידת
 את יוציא והוא וינגהורן, של מכוניתו כשתיעצר שאושרה: הפעולה תכנית זו
 האיש, זה אכן כי האות את אתן ואם לזהותו, עליי יהיה ממנה, לצאת כדי ראשו

 המכונית. לתוך יד רימון וישליך המבצעים מחלקת מאנשי אחד בריצה יתקרב
 ממחלקת נוסף לוחם עת אותה יהיה הממשלתי הבריאות משרד גדר מאחורי
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ואח״כ בצה״ל בלח"׳,

 ימצא אם דעתו, שיקול על־פי לפעולה ייכנס הוא בידו. דרוך ונשק המבצעים
 דרך ייסוגו המשתתפים שאר לסגת. עליי יהיה האות, מתן לאחר מיד בכך. צורך
הפעולה. סיום עם מיד מונטפיורי רחוב

 לכיוון מבטי את ריכזתי סודה. כוס והזמנתי לקיוסק באתי שוב הפעולה בשעת
 מבטי את אימצתי וינגהורן. של מכוניתו נראתה לפתע המשטרה. לתחנת הכניסה

 לשמשת מבעד ראשו את בוודאות וכשראיתי במכונית, אכן שהאיש לוודא כדי
 את והשליך המבצעים מחלקת איש זינק רגע באותו האות. את נתתי המכונית,

 כמה ירה הבריאות משרד גדר שמאחורי האיש גם המכונית. לתוך היד רימון
 כאילו מהשטח, המבצעים מחלקת אנשי ושני אני נעלמנו כך אחר מיד יריות.
האדמה. אותנו בלעה

 התפוצצות קצת השתהתה הנראה כפי וינגהורן. ניצל הפעם גם כי התברר
 נהגו חייו. את בכך והציל האדמה על והשתטח מיהר הוא זה זמן ובפרק הרימון,

נקטעה. ורגלו קשה נפצע
ארץ־ישראל. את עזב וינגהורן כי מקורות מכמה לי נודע כך אחר קצר זמן

***

כפקודתם. עשיתי לירושלים. לעבור מפקדיי לי הורו זו פעולה אחר מה זמן
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להורגך הבא

 דרכים ובאותן רצח", ל״פוטו הלכתי שוב ואני לירושלים, לעבור לי הורו מפקדיי
 לזיופים שלנו המומחה אל הלכתי ושוב הצטלמתי, - שעברה בפעם כמו -

 שנושא במי דווקא יותר יחשדו הבריטים כי סברתי חדשה. זהות תעודת והוצאתי
 במינו, מיוחד בשם בחרתי ולכן ופרידמן, שפירא לוי, כהן, כגון פופולארי, שם

 הבריטים יחשדו לא סברתי, כך כזה, שם בנושא פליקשטיין. קרל למהדרין: "יקה"
 שברחתי ועד ומאז מזוייפת, זהות תעודת לי הכין אכן שלנו המומחה ועיקר. כלל

פליקשטיין. קרל השם את נשאתי - להלן ראה - מעצרי לאחר הבריטי, מהכלא
 על בירושלים הממונה היה הוא פרנק. צבי לפני והתייצבתי לירושלים באתי

המודיעין. מחלקת ו׳, מחלקה
 ושטחי יעדים למחלקה התוויתי בירושלים. לעניינים "נכנסתי" מהר חיש

 להם אחראי שהייתי הלוחמים בין למחתרת. חדשים אנשים גייסתי וכן פעולה
 ה״בוכריות" המשפחות לאחת בת זו, נערה בביוף. שרה ושמה נערה הייתה

 לכל כינוי היה )בלח״י לאה הכינוי את למחתרת, גיוסה עם לה בחרה הוותיקות,
 שלי המבצעים מן בהרבה אותי ליוותה היא הכלל(. מן יוצא ללא מחתרת חבר

 הבריטים סילוק לאחר כי רק אציין זה בשלב עליה. אספר עוד ימים. באותם
 במדי עדיין והיא ואני העצמאות, מלחמת של הגמור סיומה לפני עוד אך מהארץ,

לאישה. אותה נשאתי - צה״ל
 פו־ופ׳ של מביתו הרחק לא תלפיות, בשכונת בחדר תחילה גרתי בירושלים

 אזור בלב ומבודדת קטנה יהודית שכונה הייתה אז תלפיות שכונת קלוזנר. יוסף
 שגרתי בעת ערבים. בידי ברובו מיושב ובחלקו מבונה עדיין היה לא שבחלקו
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ואח״כ בצה״ל בלח״׳,

 הוא החומר כי סברתי כתוב. מחתרתי חומר של גדולה כמות לידי הגיעה זה בחדר
 שבו הבית בחצר בור חפרתי לפיכך להשמידו. רציתי ולא ללח״י, רב ערך בעל

 כך אחר עברתי "תנובה". של חלב בכד המסמכים את הטמנתי הזה ובבור גרתי,
 אל שוב באתי העצמאות מלחמת סיום עם ורק נאסרתי, כך ואחר אחר לחדר

 אך - ושוב שוב באתי חרס. העלו מאמצי כל הכד. מקום את למצוא כדי תלפיות
 - אלה דברים כשנכתבים אבד. המסמכים כד דבר. העליתי לא אלה בפעמים גם

הכד. את למצוא סיכוי שום עוד ואין כולו, האזור לחלוטין מבונה
 תל־ מאזור שלי המודיעים כל עם בקשריי להמשיך לי הורו עליי הממונים

 שבוע בכל כמעט לפיכך לח״י. חבר עוד יכירו שלי שהמודיעים רצו לא הם אביב.
 עם להיפגש ממשיך ושם לתל־אביב, ליומיים או ליום באוטובוס נוסע הייתי

מידע. מהם לקבל כדי ולמיניהם לסוגיהם המודיעים
 היו לא הם לח״י. חבר אני כי הוא לדעת אמורים היו הללו שהמודיעים כל

 שרבים כיוון לירושלים. הועברתי לאחרונה כי לא אף שמי, את לדעת אמורים
 מן לא כי בחשבון הבאתי הבולשת עם קשרים להם שהיו או בבולשת עבדו מהם

עלי. נוסף "משהו" זאת בכל ידעו מהם שאחדים הנמנע
 בתל־ לילינבלום ברחוב שהיה לעיל, הנזכר ג׳, של למשרדו באתי אחד יום

 מוסמכת ידיעה קיבל כי השאר, בין לי, אמר והוא מידע, ממנו לקבל כדי אביב,
 - מחיר בכל לחסל החליטה היינו - חוזה״ ״הוציאה הבריטית הבולשת ולפיה

 כאילו פוקר", "פני והעמדתי הדברים את שמעתי גולדברג. חיים ושמו לח״י חבר
 תל־אביב את עזב זה גולדברג הבריטים שבידי הידיעות "לפי כלל. בי מדובר אין

 סרג׳נט בראשות מיוחד צוות מתל־אביב שלחו והבריטים לירושלים, ועבר
 המידע, על לג׳ - כתמיד - הודיתי ג׳. הוסיף גולדברג״, לחיסול אלכסנדר

 ברחוב החדר על הרימונים התקפת כי למסקנה הגעתי בדבר כך אחר וכשהרהרתי
 שבגללה הסיבה היא - אופניי את השארתי לעיל, כאמור שבו, - קוק הרב

 מה לח״י, איש ספק ללא הוא גולדברג, חיים כי נחרצת למסקנה הבריטים הגיעו
 התקפת שתוצאות וכיוון הצמיגים. שוד כגון אחרים במבצעים קשור ששמו גם

 החליטו הם הבריטים, מבחינת קשות היו קוק הרב ברחוב החדר על הרימונים
אותי. לחסל
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להורגך הבא

 הבריטית בבולשת שעבר יהודי מודיע עם התקשרתי לירושלים כשחזרתי
 אלכסנדר. ושמו בריטי סרג׳נט לירושלים הועבר אם ויודיעני שיבדוק וביקשתי

 הועבר אכן אלכסנדר הבריטי הסרג׳נט כי המודיע לי אמר כך אחר מה זמן
 המודיע אז ידע לא זאת עם נוספים. בלשים שלושה של צוות ואיתו לירושלים,

 הזה מהמודיע ביקשתי מעמד באותו עוד הארבעה. הועברו משימה איזו לצורך
 אחרת. בצורה ואם תצלומו הצגת ע״י אם אלכסנדר, סרג׳נט את לי ש״יכיר"
כן. לעשות לי הבטיח המודיע

 לסיור לעתיד, רעייתי שרה היא לאה, אלי נלוותה כך אחר ימים כשבועיים
 גדולים קפה בתי שני אז היו שבו ציון, בכיכר עמדנו ירושלים. במרכז "תמים"

 שוטרים ממשל, אנשי מהם רבים, בריטים באים היו ואליהם ו״וינה", "אירופה"
 שלנו המודיע החנויות. אחת של הראוה בחלון מתבוננים עצמנו עשינו ובלשים.

 שבו הראוה בחלון להסתכל הוא גם בא ו״במקרה" מקום באותו הוא גם עבר
 הרביעי בשולחן וינה, "בקפה שיניו מבין סינן מסתכל שהוא ותוך אנחנו, הסתכלנו

 סרג׳נט זהו מאוד. גדול שפם ולו אזרחית לבוש אדם יושב מהכניסה בדרך מימין

אלכסנדר".
 הקפה אדם. לחפש כאילו וינה, לקפה יחדיו ונכנסנו לאה את איתי לקחתי

 אכלו שתו שם, ישבו ובריטים ערבים יהודים, עליזה. והאווירה אדם הומה היה
 אכן, מימין. הרביעי לשולחן הדעת את נתתי הקפה. בתי יושבי כל כדרך ושוחחו,

 עיניי את בו נעצתי מאוד. גדול שפם ולו אזרחיים בגדים לבוש איש שם ישב
 אל פנימה ואני, לאה המשכנו, כך אחר ימים. לאורך דמותו את במוחי ו״צילמתי"

החוצה. ויצאנו הסתובבנו מישהו, מחפשים של פנים העמדנו הקפה, בית
 ופניתי מיהרתי אני ל״חיסולים". מיוחדים ימים זמן אותו קובע היה לח״י מרכז
 במהירות אלכסנדר. סרג׳נט גם יחוסל הבא החיסולים בליל כי וביקשתי למפקדיי

 הרי האיש, את מכיר שאני כיוון כי הודיעוני זאת: רק ולא האישור, הגיע רבה
 אחד, בהם אנשים, שני לרשותי יועמדו זה ולצורך לאחריותי מועברת הפעולה
מיומן. צלף שווילי,

 הרחק לא ציון, בכיכר לאה עם עמדתי ,1947 בדצמבר 15ה־ הפעולה, בערב
 שם, ישב אכן הוא וינה. בקפה אלכסנדר ישהה הפעם גם כי קיווינו וינה. מקפה
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ואח״כ בצה״ל ,1בלח"

 אמורים שהיו הבחורים לשני ניגשתי אותו כשראיתי הבריטים. מרעיו כמה בחברת
 שיצא "ברגע השפם. עם האיש אלכסנדר, את להם ו״הראיתי" החיסול את לבצע

עליהם. פקדתי תפעלו" - פנויה הנסיגה שדרך תרגישו אם הקפה, מן
 להשאיר רציתי לא נשארתי. אני ואולם המקום, מן להסתלק אז הייתה חובתי

 כמובן, לאה, העניינים. יתפתחו כיצד לראות גם רציתי בשטח. לבדם הלוחמים את
ממני. משה לא

 ניגש - יותר ולא פחות ולא הקפה, מבית אלכסנדר יצא כך אחר קלה שעה
 כנראה אותו. מחבק כך ואחר שווילי כתפי על טופח שלנו, המחסלים שני אל

 חציתי לעשות. מה ידע לא פנים כל ועל נבוך, שווילי כי ראיתי בגילופין. שהיה
 אתה מדוע היינו איתך?!", "מה לו ואמרתי שווילי אל וניגשתי הכביש את מייד

מתבושש?
 אף אלכסנדר, של ראשו שומר אלי ניגש הקצרים דבריי את שגמרתי לפני אך

 הוא תכעס. אל אדון. "היי לי ואמר כתפי על ידו את שם בגילופין, כנראה הוא

 אלכסנדר. של ראשו שומר זהו כי מיד הבנתי קצת...". שתה רק נחמד. אדם
 ״.Yes, you good. Good״ אמרתי חיוך ועם עילגת ובאנגלית תמים פני העמדתי

אותו!". "גם לשווילי אמרתי ממני, ידו את הסיר כשרק
 ה״מטפלים" ושני ראשו שומר אלכסנדר, סרג׳נט אך וינה, קפה ליד נשארתי אני

 מחנה־ לכיוון יפו רחוב בהמשך העמודים, בניין וליד דרך, כברת עוד יחד הלכו
והנחלאות. ג׳ורג׳ המלך רחוב לכיוון נסו כך אחר ומיד בהם, "טיפלו" יהודה,

 הבולשת מן היימונט סרג׳נט היה שהשני העיתונות מן לי נודע למחרת
זאת. ידעתי לא לילה באותו הבריטית.



להורגך הבא

 המכוניות ־וס
זלגו ועינים

 ה״הבנה־ •רי
 בתל־ ו;ערים.

 בראש כיהם
למנוחתם הם

 wr u.r־,y ,un׳j היריות שגשמזלר □שע!. ן בי מידיעים נבךשמן הנוער מכפר
 לאחר רק במקום. נהרגו והם קטלנית בשיירה שהיו האנשים יתר לבל שלום
IM -.a. " ״■׳'”

 קשה נפצעו בריטים בלשים 2
בירושלים אבחנה ללא מיריות

 האבל מסע
 בב־ חיתקוה.

 ושוב חנויות
י הכביש.

 לדג לקה
 אח קבו ן.

 עמ אלפים
הי האבות

 בירושלים.
בדי בלשים שני
 העמודים בנין ליך

 ליו נפצעו אשד"
בצלאל.

 החללים.אךד
 רלאינם אתם

חפקיד±-.
 וגג על •ריס[
 נשמעה רות.[

דקלעים־נוצו

£.ת
 בפתח־תקוה

זאב יברמן,

ריסין
 לגמל ת;
קפריסין) לי

■ביפיצאי

 ברור ,שלא .ר,אמכר' מסיפוס מכונית
 וירתה 7.3ב־ס אמש עברה נוסעיה, היו מי

 יהודיים ברחובות עבר לכל
 קשה נפצעו היריות מן

ביפו ברחי שטיילו סיים
 ביניהם יהודים, ושלשה ■

ברחוב .מנורה■ מועדן
שעוב קסנה מכונית עברה 7.25 בשעה

 ומר־ 722 מספרד. כי מסרו ושבים רים
 שוטרים שני אל יריות נורו כונת־יריה

שנפ אזרחי, בלבוש מהבולשת בריטיים
.הע בנין לוד בגב מכדורים שניהם געו

ויפו. שטראום רחוב בפינת מודים"
 א. ו. מ. לתחנת, to הועברו השניים

הממשל לבית־הזזולים אחד הועבר ומשם
 להעבירו תוקף בכל ד,שני.ורש ואילו תי

 ל.ה־ הועבר היא "הוסר.'. לבית־החולים
 הניתוחי* לחדר מיד הוכנס ושם '׳וסד."
קשה. מצבו
.מנורה* ליד נפצעו /

 חיאשונר. ההתנגשות לאתר דקות חמש .
וש שעוברים מכונית. מחוך יריות נורו
 שנמסר לוד, דומה תיאור עליה מסרו בים
 בצלאל ברחוב — יפו כיתזוב המכונית •על
 אש נפתחה כאן גם םועדוי״מגורה־. ליד

יהו־ ושלשה יריל. ■ממכונת המכולת מתוך

 השבי־ :משן־
ממקור זרנו

 .אל־ 10ב־ !
ות סוליה

עסוקים היו

גל■ י■

 למס־'. חוזרים נראו והחיים מתחו בשווקים
 ברחוב גם נראו רכים[ ערבים $. הרג לולם

. המלכים,
רחק בות

שנפצע הכומר

__________רבים! ערבים :■ל.
 ובסבי- - החדש המסחר[ £כרבז

' ■«ת/ןך.ודים.

 מזכרון־ ,30 בת מזרחי, שרה נפצעו. דים
 כהן, נחום נסים ברגל. כדור שקבל יוסף,

 מרדכי וששון בשוק מכדור שנפצע ,30 בן
 שערי־ בית־החולים מעובדי ,43 בן מזרחי

 לביתו ונשלח בפניו מכדור שנשרם צדק,
שנהבש. לאחר

 כהן נסים ואילו קלי פצועה י מזרחי שרה
 לטיפול שניהמ^נשאיו בירכו. קשה פצוע

פקידים של איבה .בבית־החולים.
 בין איבה מורגשת הממשלה במשרדי
 למשל, בדואר ערביים פקידים הפקידים.

 יחידים עם רבה בגסות .אתמול התנהגו
 מקרים כמד. היו הדויאר. למשרד שפנו
 לכרב אפילו הערבים י הפקידים ניסו בדם

 היהו־ הפונים אולם ליהודים, בולים למכור
 יפנו כי משא״מו ורק שלהם על עמדו דיס

 המוסל את הערבים עשו הדואר, לדזהלת
עליהם.

לכתי-הדין הגישה בעיה
 אתמול גם הלכו לא בית־המשפט פקידי

 ימן הדין כעורכי שרבים וכמובן לעבודתם
 המס־ הדין. לבתי הגיע לא הוא גם הקהל

לסת שאפשר מהבעיה עין מעלימה סרה
 רשיונות מחן ידי על ירבה בקלות רה

 השער דרך הדין ולעורכי לפקידים מעבר
ג׳. המוגן לאיזור המשסרה של

 בועדה אתמול בחרו המשפט בית פקידי
 עם בקשר להבא הצעדים על שהחלים

1 המצב.

ב העליון ביה״ד
 I ד.מצמ־ תקנות הן החירום שעתי תקנות

ן לגבי הן בארץ האזרחים זכויות את זיייייי

 - השאר בין - ובו ״הארץ״ עיתון של הראשון העמוד
וה״סונט. אלכסנדר הבריטים בבלשים ההתנקשות על ידיעה
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בירושלים העכברים" ב״מלכודת

מעולם. אותי עניינה לא אדם של הדתית האמונה
 זאת ועם מוסרית, ולו במחתרת, שתמכו מוסלמי או נוצרי לאהוד יכולתי

למחתרת. שהתנגד "דתי" ואפילו יהודי, לשנוא
 האיש ירושלים. במרכז תלת־קומתי בבניין שגר ל׳, אחד, ימים באותם היה

 ולא שינה לא כשלעצמו זה דבר לנוצרי. והפך דתו את המיר והוא יהודי, היה הזה
 אלי שהגיע אלא אליו. השלילי או החיובי יחסי את כהוא־זה ולו לשנות היה יכול

 שזו מלשין היינו מקצועי, מלשין הוא זה ל׳ ולפיו מקורות וכמה מכמה מידע
 לווייתנים אף "ללכוד" המצליח חלקה לשון בעל הוא ל׳ כי לי מסרו פרנסתו.
 כל ואת וכר, חדריה על מחסניה, על אנשיה, על המחתרת, על מידע מהם ולדלות
הבריטית. לבולשת מעביר הזה המידע

 הדבר אמת ואם מקיפה, חקירה אותו לחקור בל׳: לטפל יש כי סברתי לפיכך
 ועל הבריטי האינטליג׳נס על פרטים מקסימום ממנו להוציא מלשין, אכן והוא

לדין. להעמידו - כך ואחר אנשיו,
 מחדרינו באחד אותם פגשתי מחתרת. חברי חמישה לרשותי הועמדו זה לצורך

 יש אם לדעת כדי האנשים פרצופי את בחנתי ישנה. ירושלמית בשכונה ששכן
 כדי פי את שפציתי לפני עוד אכן, קודמים. ממבצעים מכיר שאני אנשים בהם

מכירים... אנחנו הרי לאמור, מהם, שניים כאילו לי קרצו הפעולה, פרטי על לעמוד
- החמישה: לפני שפרסתי התכנית הייתה זאת

 את יכבלו בה, הנמצאים כל על ישתלטו המומר, לדירת יעלו מהם ארבעה
כשתסתיים יצעק. לבל ויזהירוהו עיניו, את יכסו המומר, של רגליו ואת ידיו
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בירושלים העכברים" ב"מלכודת

המומר. את שאחקור כדי לי, לקרוא מהם אחד ירד בהצלחה, הפעולה
 המוליכה הדרך ועל המדרגות חדר על הצופה בנקודה למטה, ימתין החמישי

אפשרית. פורענות כל לקדם כדי אליו,
 המומר אין כי יתברר אם "גנבים", של רושם להשאיר כולה הקבוצה על
 עליהם יהיה כך לשם המשימה. שתושג בלי נסיגה יחייבו הנסיבות אם או בדירה,

במגע. איתם שיבוא האנשים אחד מכיסי או הדירה מן שניים או חפץ "לסחוב"
 אותו מדוע, אדע לא אך טפלות, באמונות האמנתי לא ומעולם מאמין אינני

 ויללות יותר ממושכות הכלבים נביחות לי נשמעו מה משום שונה. הייתי לילה
אלה. בכל התחשבתי שלא מובן יותר. קולניות - החתולים
 נראה לא חשוד דבר שום המומר. דירת אל הגענו 1947 בדצמבר 19ה־ בליל
 התמקם והחמישי לדירה, החוליה מאנשי ארבעה מיד עלו התכנון פי על בסביבה.

אליו. המוליך השטח פני ועל המדרגות חדר על הצופה במקום
 ארבעת של ההשתלטות להשלמת וציפיתי לבניין הכניסה מול ניצבתי אני

דירה. שבאותה האנשים ועל המומר על החוליה אנשי
 החמישי לי רמז שפתאום אלא באיטיות, זוחל הזמן כי מה משום עלי היה דומה
 לדירת לעלות עלי וכי הצליחה ההשתלטות כי המדרגות, חדר על הצופה בחוליה,
המומר.

 כדי לדירה. הכניסה דלת ליד עמדתי כבר קט רגע ותוך ממקומי מיד זינקתי
 שם אגלה שמא הדלת, אל אוזני את הצמדתי אפשרית, למלכודת להיכנס שלא
 מילים כמה ואחר־כך ברור בלתי מלמול שמעתי תחילה צפוי. בלתי קול איזה

 נפתחה מיד הכניסה. על קלות נקשתי ולפיכך לחלוטין, נתפוגג חששי בעברית.
 נפתחה כך אחר שנייה מבפנים. עלי הציצה חוקרנית עין ואיזו צר, סדק כדי הדלת
פנימה. נכנסתי ואני לרווחה הדלת

 אחרות. בנסיבות אותו ראיתי לו גיחוך, בי מעלה היה לעיני שנתגלה המראה
 עיניהם על מטפחות ואישה, איש ישבו הדירה של הסלון חדר באמצע כיסאות על

 מזון. שיירי ועליו ערוך שולחן עמד החדר בפינת ובידיהם. ברגליהם כפותים והם
לדירה. פרצה שהחוליה בעת אוכלים היו השניים כי נראה

היו ובפניה מבוגרת, הייתה האישה הכפותות. הדמויות בשתי התבוננתי
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וארו״כ בצה״ל בלוז"׳,

 הפעולה לפני שאספתי מהידיעות ידעתי הדירה. כבעלת לי נראתה היא חריצים.
 כדייר המומר מתגורר בדירה אחד ובחדר בתה, עם זקנה אלמנה גרה זו בדירה כי

הדירה. בעלת זו כי - טעיתי לא כי התברר ואחר־כך - סברתי משנה.
 אחר־ אך קצת, נשתתקה לדירה משנכנסתי הזמן. כל ייבבה זו שאישה אלא

אותן. הגבירה אף יבבותיה, את חידשה כך
 הן לטעות. אפשר היה לא המומר. ל׳ היה זה השנייה. בדמות גם התבוננתי

 עתה רב. זמן זה אותו "מכיר" ואני תמונתו, לידי הגיעה זה רגע לפני זמן הרבה
 לטעות אפשר אי אך מכוסות, עיניו אמנם פנים. אל פנים לראשונה אותו רואה אני

 מלמדים והדברים אדום, ופרצופו גדולה כרסו לעצמי, אמרתי מעניין, בזהותו.
 מן מהסביאה. ובעיקר הזה העולם מהנאות עצמו מדיר אינו האיש כי כנראה
יפה... בעין הבריטית הבולשת לו משלמת הסתם

 לא מילה, אמר לא הוא פיו: את המומר פצה לא הדירה, בעלת כאישה, שלא
יילל. לא גנח,

 הדירה, בעלת האישה, עוד כל יכולתי איך אבל בחקירה, להתחיל רציתי
 היא לשמחתי הרגעה. בדברי פתחתי להשתיקה. הייתי חייב ומייללת? גונחת

 היחלשות בשל או הדבר, שלי השכנוע כוח בשל אם יודע אינני מהר. חיש השתתקה
בחקירה. להתחיל יכולתי כך או כך קולה. מיתרי

 שאלתי עקיפות. בשאלות התחלתי כוונותי את מיד יבין לא שהמומר כדי
 ונרגש. נפעם המומר נראה לשאול שהתחלתי מהרגע דתו. את המיר זה מדוע אותו
 פנים, העמדת זו אם ידעתי לא בחרדה. שרוי הוא כי נדמה היה משונה. היה קולו

 הוא הראשון ברגע לבטנו. והצמדתיו שלי הפרבלום אקדח את שלפתי לפיכך
 חלקי בכל הופיעה זיעה המתרחש. את כנראה הבין כך אחר מיד אך בוהה, נראה
 דפיקה לפתע נשמעה לתשובתו, מצפה בעודי רוטטים. החלו בטנו ושרירי גופו,

 מהר חיש אך בריטים, אלה כי סברנו בעורקינו. דמנו קפא קט לרגע בדלת.
 אלה, כגון בנסיבות הדלת על לדפוק הבריטים של ממנהגם זה אין הרי התעשתנו.

ועדינות. קלות דפיקות אלה שהיו גם מה
 התייצב ומיד פתח שווילי הדלת. את לפתוח מאנשיי, אחד לשווילי, רמזתי

אוזנינו עשינו בחדר, אנחנו, החדר. מראה את ממנו והסתיר בחוץ העומד לפני
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בכך. צורך יהיה אם מהירה, לתגובה דרוכים והיינו כאפרכסות
 של השלום ברכת על שהשיבה לאחר צעירה. בחורה של קולה היה הקול

בביתם? עושה בכלל - שווילי - הוא ומה אימה, היכן לדעת ביקשה שווילי
 את ונעל מיהר הכנסתה ועם פנימה הנערה את הכניס שענה, מה ענה שווילי

 בידו פיה את וחסם האחת, בידו מאחוריה הנערה את ותפש מיהר כך אחר הדלת.
השניה.

 תחילה ניסתה היא שם. מעשינו מה ידעה לא היא בתדהמה. בנו הביטה הנערה
 לשווילי רמזתי סיכוי. כל לה אין כי הבינה מיד אך שווילי, של מידו להיחלץ

 לשים טעם אין אותנו ראתה שכבר כיוון כי סברתי במטפחת. פיה את לחסום
עיניה. על תחבושת

 רבה. ב״אצילות" התנהגה הנסיבות אף ועל שלוה, על הנערה שמרה זאת עם
 סברתי, קשה. רושם עליה עשו הנסיבות כי בקלות ניכר כי אם צעקה, לא היא

 עלתה יפה, היה פניה מראה שגם וכיוון שפות, בכמה שולטת היא כי מה, משום
 אותה לגייס אצליח שמא המומר, חקירת בגמר איתה לשוחח המחשבה בדעתי

 מעולה חומר זה הרי זרות, בשפות גם שולטת היא פניה ליפי נוסף אם לשורותינו.
לעצמי... הרהרתי שלי, ו״ו למחלקה
 אל הבחורה לכניסת עד אלה, רגעים כי התברר המומר. אל שוב נפניתי עתה

 דעתו וגם ולרעוד להזיע חדל הוא תחושתו. את כליל שינו פיה, וחסימת הדירה
יותר. זחוחה להיות החלה

 השינוי על כמובן, שמחתי, המומר. חקירת את בהקדם לסיים היתה מגמתי
 שלפתי כך לשם החקירה. ברצינות יחוש שהוא רציתי זאת עם אך אצלו, שחל
בבטנו. ונעצתיו אקדחי את שוב

 קול שמעתי כי לי היה נדמה מפי, אחד משפט שהוצאתי לפני עוד לפתע,
 גם כי מתגובותיהם הבנתי אנשיי. אל מבט העפתי החוץ. מכיוון "כבדים" צעדים

הקול. את שמעו הם
 המטבח חלונות במיוחד הדירה, חלונות אל מיהר החוליה, מאנשי אחד איציק,
 - לנו שיאפשרו ביוב, או מים צינורות חיפש הוא החוצה. והסתכל והאמבטיה,

 המדרגות חדר מכיוון הקולות אמנם אם לברוח, כדי בהם להיעזר - צורך יהיה אם
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 העלה כי הבנתי ונוגים, אפורים ופניו קצר רגע אחר כשחזר הבריטים. של הם

בריחה. שיאפשרו צינורות שאין
הדירה. דלת על חזקה דפיקה נשמעה עתה

 ההתרה כדי תוך האלמנה. כבלי את והתרתי הסמוך, החדר אל זינקתי זה ברגע
 כה עד פתחת לא מדוע ישאלוך ואם הדלת, את פתחי לך, "כשארמוז לה: לחשתי
ברור?" מיד. התעוררת לא חזקה ששנתך וכיוון ישנת כי השיבי

 כך אחר מיד הניעה דבריי תקיפות בשל וכנראה תשובתה, את השהתה האשה
 חרדות עיניים זוג וגיליתי עיניה, מעל הכיסוי את הסרתי הן. לאות בראשה

 או ימינה מהן תסטה לבל והזהרתיה הוראותיי את באוזניה שיננתי ומצמצניות.
שמאלה.
 אין לח״י. מחתרת איש "אני לה: ואמרתי כבליה את התרתי לבת. פניתי עתה
 לרע. או לטוב פיך את תפצי אל הבריטים משייכנסו לאימך. או לך להרע בדעתנו

מובן?" לדבר. לנו תני
בראשה. הנהנה היא

 שעמד ומעוטר גדול חרס כד אל וזרקתיה פיה, שעל המטפחת את הסרתי

החדר. בפינת
 איתו שם ולהסתתר השני לחדר המומר את לקחת לאנשיי אמרתי אחר־כך

למיטה. מתחת
 כך ואחר הספה על איתה וישבתי הבית, בעלת של ביתה הבחורה, את לקחתי

הדלת. את לפתוח לאלמנה רמזתי
 where are״ צעקני: קול שמעתי אחר־כך ומיד הדלת, את פתחה האלמנה

?they הם?(". )היכן
 שאלה: עוד שמעתי אך הזאת. השאלה על האלמנה תשובת את שמעתי לא
מיד?" הדלת את לנו פתחת לא "מדוע

 שמעתי לא אני ישנה... הייתי "אני משיבה, האלמנה נשמעה אני...", "אני...

כלום".
 בריטים חמישה מול עצמי את ומצאתי הדלת מן יצאתי לצאת. בחרתי זה ברגע

 היה אליי. שלהם הטומיגנים את מיד הפנו הם סרג׳נטים. מהם ארבעה במדים.
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 קומתו משקפיים. והרכיב אזרחיים בגדים לבש הוא שנה. 30 כבן בריטי, עוד שם
הפעולה. על פיקד שהוא נראה מדולדל. ושערו נמוכה היתה

האנשים?" שאר כל היכן אתה? "מי אליי: פנה הסמלים אחד
 גרועה ובאנגלית ותמים, צדיק של פנים העמדתי לרווחה, עיניי את פקחתי

אנשים?" "אילו השבתי: במיוחד
 התערב רגע באותו עלי. להנחיתה כדי כנראה ידו, הרים הוא זועם. נראה הסמל

 כך אחר מעליי. והרחיקה הסמל ידי את תפס הוא האזרחיים. הבגדים לבוש האדם
- ושאלני: אליי פנה

מיד?" פתחתם לא "מדוע
 היה אפשר שלי הגוף" ומ״שפת ארצה, מבטי את השפלתי נבוך. פני העמדתי

שוב. שאלה אותה ושאלני חזר האיש נחת. אי חש אני כי להבין
 האלמנה, בת הבחורה, ישבה שבו לכיוון החדר, תוך אל מבטי הפניתי עתה

הדלת". את לפתוח יכולתי לא ואני ישנה, "אמא ומלמלתי
בהסברי: שהסתבכתי סבר האיש

יכולת?" לא "ומדוע שאל הא?" יכולת, "לא
 כבקשתי. עשה הוא הצדה. עמי לסור וביקשתיו תמים, פני להעמיד המשכתי

 מלווים הצבא אנשי חמשת את ראיתי עיניי מזווית החדר. לפינת פסענו ואני הוא
 - משהו כנעלב - ואני האלמנה, בת ישבה החדר בפינת בטומיגנים. צעדיי את

 אתה מדוע כן, ואם בריטי, ג׳נטלמן הרי "אתה האזרחיים: בבגדים לבריטי פניתי
 אימה ובנוכחות זרים בנוכחות במיוחד חברתי, ואת אותי המביכות שאלות שואל

חברתי?" של
 גדל. הבחורה של פניה על הסומק כי לב שמתי אבל מיד, הגיב לא הבריטי

 ובאנשי אזרחיים בגדים שלבש בבריטי עזים מבטים נעצה ורק דבר, אמרה לא היא
 מקומה כי נחרצות החלטתי ועתה יותר, עוד ממנה התפעלתי אני שאיתו. הצבא

הלוחמת... במחתרת זו נערה של
 אליהם יוצאת והנה "טרוריסטים" לתפוס קיוו הם מבולבלים. נראו הבריטים

אוהבים... זוג יוצאים כך ואחר תמימה, אישה הדירה, בעלת
לח״י אנשי חמישה - נפלנו וכיצד איך בשאלה מחשבתי את לאמץ ניסיתי
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 מה ובשל מי ובשל טעינו, היכן להימלט: אפשרות באין זו, עכברים במלכודת -
 מן למטה. נשאר אשר זה השישי, של בגורלו גם הרהרתי זו. לדירה הבריטים באו

 הבריטים את כשראה אך המשמר, על עמד סברתי: משלנו, טוב גורלו הסתם
והסתלק. הנכון הצעד את עשה עדיף, בכוח לבית מתקרבים

 עליו ופקד הסמלים אחד אל אזרחיים בגדים הלבוש הבריטי פנה פתאום
 הנשק עם האנשים את כי בטוחים הם אם בעליה את ושאל ממול לדירה "היכנס

אחרת". בדירה או הזו, בדירה ראו הם
מפקדו. כפקודת לעשות בחפזה יצא החייל

 את הסיט בחלונות, התבונן לבית, האזרחיים בבגדים הבריטי נכנס אחר־כך
קטן. במרחק שנמצא שממול, בבית והתבונן מהם חלקים שכיסו הוילונות
 שמו ולא לדירה נכנסו אנשיי שעשינו. החמורה הטעות את הבנתי רגע אותו

 פרוסים. אינם מהוילונות חלק גם כי אלא מוגפים, אינם שהתריסים רק לא כי לב
 ניתן - זו דירה מול ממש הנמצאת - הסמוכה מהדירה כי בחשבון הביאו לא הם

זאת. בדירה הנעשה כל את לראות
 התריסים כי לוודא לדירה, כשעליתי עליי, היה הרי עצמי. את האשמתי כי מובן
לחלוטין! מוגפים

 מהרהוריי. הסמלים אחד אותי הוציא נקלענו, שאליה במציאות מהרהר עודני
 ההזדמנות. על קפצתי גרונו. להרטבת חריף משקה וביקש הבחורה אל פנה הוא
 חריף, משקה אחר חיפושים כדי תוך למטבח. ומיהרתי אמרתי אותך", אשרת "אני

 כל למעשה אין כי למסקנה הגעתי מיד מילוט. לאפשרות הדעת את נותן התחלתי
 הוספתי מגש, על שמתיו קוניאק, ובו בקבוק מצאתי קצר חיפוש לאחר אפשרות.

 הכוסות. לשתי הקוניאק מן ומזגתי הסלון אל חזרתי מים, ובו קנקן וכן כוסות כמה
 הם בבוז. עלי הסתכלו בקרבתי שעמדו הסמלים שני המים. קנקן על רמזתי בידי

 גמעו והם לפניהם הקוניאק כוסות את שמתי במים. יימהל שהקוניאק רצו לא
 אלה גם הבריטים. לשאר גם קוניאק ומזגתי כך אחר מיהרתי בשקיקה. אותם
 והסתכלתי החלונות אל התקרבתי שתייתם כדי תוך בשקיקה. המשקה את גמעו

 מאנשי להימלט נצליח אם גם למטה. צבא אנשי הרבה כי לי התברר למטה.
מאוד, קלוש שלמטה הרבים מהחיילים להתחמק הסיכוי הרהרתי, זו, קבוצה
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אפסי. - למעשה
 כי היה נראה המומר. לחדר להיכנס הבריטים אחד מה משום החליט לפתע

 השאיר הוא שלו הטומיגן שאת כיוון חובה", "יציאת לשם רק זאת עושה הוא
הסלון. בחדר

 שבביתם אנשים של מרכוש "במשיכה" לקחו בריטיים שחיילים מקרים היו
 הבית. מרכוש הזה החייל יגנוב הפעם שגם מאוד קיוויתי אני חיפושים. עשו הם
הגניבה. את הבית בעלי יגלו שמא להסתלק, ימהר ידעתי, זאת, יעשה אם

 לצאת כדי שוב אולי - כך ואחר מה, זמן בו נשאר המומר, לחדר נכנס החייל
 שהסתתר - שהמומר חששתי כי הדאיגני הדבר האלמנה. לחדר פנה - חובה ידי
 רצונו שביעות לאי ביטוי לתת עלול - זה בחדר למיטה מתחת אנשיי עם יחד

הרבים. מחירחוריו אחד השמעת על־ידי
 לכיוון קשבת אוזן הטיתי רב. זמן האלמנה, חדר זה, בחדר נשתהה הבריטי

 השליתי חפצים, של גדול מבחר בחדר יש משם. נשמע לא קול שום אך החדר,
ידו... את לשים מהם איזה על מתלבט והאיש עצמי, את

 עבר אל רץ הוא כסיד. חיוורים ופניו האלמנה מחדר הבריטי יצא פתאום
 האזרחיים הבגדים לבוש לאיש צעק כך ואחר הסלון בחדר שהניח הטומיגן מקלע

רגלו!" על דרכתי למיטה! מתחת אדם שם "יש
 ותוך במשרוקיתו שרק הוא נחש. כנשוך קפץ האזרחיים הבגדים לבוש האיש

 אליי. הופנו תת־מקלע קני שלושה בריטיים. מדים בלובשי הדירה התמלאה רגע
 שונה. היה המומר גורל ידיהם. את ולהרים לקום, נצטוו למיטה שמתחת האנשים

מרומם. רוחו מצב כי עליו ונראה חופשי, התהלך הוא
 בדירה וכן גופינו על מדוקדק חיפוש וערכו הבריטים עלינו התנפלו מיד

 על הועמסנו כבוד ואחר מטה הורדנו כך אחר נשק. כלי שני החרימו הם כולה.
 הרוסים במגרש המשטרה במטה היינו כבר אחדות דקות ואחר בריטי, משוריין

בירושלים.
 וללחוש בי להתחכך הספיק עוד לדרך, יציאתנו לפני במשוריין. מולי ישב דני

ביטול. תנועת ביד עשיתי הארוכות...". רגלי לולי הלל, "אה,
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,וחקירת סעצר׳

 הבריטים לברוח. הצליח למטה, הוצב אשר הששי, המומר. בדירת נעצרנו חמישה
 שני בדירה מצאו גם הם אחת! בבת מחתרת אנשי חמישה ניצחונם. את "חגגו"

אקדחים.
 אחר והובלנו משטרתי, לטנדר הועלינו וברגלינו, בידינו נכבלנו מהר חיש

 לפנינו, היה עוד שלם לילה בירושלים. הרוסים במגרש המשטרה למטה כבוד
 השמורים מהטעמים הבריטים, אך דחיות. ללא תתחיל חקירתנו כי סברנו ואנו

לילה. אותו אותנו חקרו לא עמם,
 חברו ניצב לידו סמל. בדרגת בריטי שוטר לפני הובאתי למחרת בוקר עם
 אני ארגון לאיזה אותי שאל הוא עברית. ידע החוקר סמל. בדרגת הוא אף הבריטי

 חברתי" עם אהבים לתנות "באתי תמים. צדיק פני העמדתי תחילה משתייך.
שלי. ההסבר את "קנו" לא הבריטים כי מובן אמרתי.

 לשאלותיו, השבתי לא אני פרטים. ממני להוציא כוחו בכל ניסה הבריטי הסמל
 סבלנות פקעה ניסיונות, של שעה־שעתיים אחרי מתחמקות. תשובות שהשבתי או

 הזה: המסמך היה מה יודע אינני מסמך. חולצתי לכיס ותקע הזדקף הוא החוקר.
 בלי כך, או כך ריקה. נייר פיסת ואולי עיתון פיסת סתם אולי הבולשת, של משהו

 שבינינו. השולחן על והנחתיו המסמך את ממנו הוצאתי הכיס, תוך אל להסתכל
 אותו הוצאתי שוב לכיסי. שוב והכניסו המסמך את החוקר לקח כך אחר רגע

 החוקר. ממעשה רוחי מורת על כרומז השולחן, על בחוזקה זרקתיו והפעם מהכיס
 על אשיב לא הפעם גם כי לדעת ומשנוכח שאלה, לי להציג החוקר ניסה שוב

 כואבת לחיצה תוך והפעם חולצתי, לכיס הכניסו ושוב המסמך, את לקח השאלה,
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וחקירת׳ מעצרי

 הרצפה. על הפעם וזרקתיו, מכיסי, המסמך את במהירות הוצאתי שלי. החזה על
 על שמרתי מכה. לי לתת ידו את והרים הזדקף הוא מזעם. רתח הבריטי הסמל

 מתכונן אתה מה טיילור, סרג׳נט "כן, לו אמרתי באוויר הסמל יד ובעוד רוח, קור
לעשות?".

 הבולשת עובדי לי שהעבירו המסמכים מן טיילור סרג׳נט את "הכרתי"
 לרבות שאלונו תצלום לי היה שבחדרי השולחן ברגל בשירותינו. שהיו הבריטית
תמונתו.

 העז לא לפיכך לי. ידוע ששמו לעצמו תיאר לא הוא המום. נראה טיילור
 רוח במצב פיו, את פצה לא כה שעד שלידו, השוטר היה לעומתו, בי. לפגוע

היתולי.
 באנגלית לטיילור אמר בך!" מקנא אינני אתה. מי יודעים הם גמור. "אתה
אנגלית. יודע אינני כי שסבר ייתכן בנוכחותי.

 ובעברית אלי, השני השוטר פנה כך אחר הגיב. לא טיילור שתיקה. של רגע היה
מכיר!". אינך אותי "אבל התפאר עילגת

 יושב רבות פעמים אותו ראיתי אבל בשמו, אותו הכרתי שלא היא האמת
 נהג תמיד אחרים. בולשת אנשי ובחברת טיילור בחברת ירושלמים קפה בבתי

פפיון. עניבת לענוד
 תבוא שאם חושב "אתה כנגדו הטחתי !״ אותך? מכיר אני שאין לך אמר ״מי
אותך?!" אכיר לא פפיון, בלי אותי לחקור

 מוכר אתה "גם לחברו. אמר עלי" חכם תהיה "אל בצחוק. פרץ טיילור הפעם
וידוע!".
 גם הנחקרים עמדי. שנעצרו חבריי ארבעת גורל מה ידעתי לא הזה הזמן בכל

אחת? בבת ארבעתם שמא או אחד אחד האם כיצד? כן, ואם הם,
 "הוציאו שהבריטים ג׳ דברי את זכרתי הסוף". עד "ללכת החלטתי לפיכך

 האפשרות את בחשבון והבאתי אני, מי יודעים הם אם ידעתי לא ראשי. על חוזה"
ביותר. הגרועה

 - לו השבתי אותו, מכיר אני מאין ושאלני אותי לחקור טיילור כשהמשיך
 בבולשת שלנו הסוכנים שכן הבולשת, אנשי כל את כמעט מכיר אני כי - סתמית
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ואח״כ בצה״ל בלח"׳,

 "מאז - הוספתי - ״והעיקר״ הנדרשת. האינפורמציה כל את לנו מעבירים
שעצרונו". אלה על פרטים בחוץ לאנשינו העברתי כבר מעצרי

 תשיג בנו, יפגעו אם כי וחששו לי האמינו הם המומים. נראו הבריטים שני
 לוודא ניסו הם כן פי על אף העברית. המחתרת של הארוכה ידה לבסוף אותם
בעלמא. דברים אומר אני שאין

 "תגיד טיילור לי אמר בירושלים" הבולשת אנשי את מכיר שאתה אומר "אתה
מכיר?" אתה מי את לנו

לי". האמינו מכיר. "אני אמרתי בכלל" חשוב לא "זה
לנו". תגיד חשוב. זה לא, "לא, -

 טיפלנו שבה ציון, בכיכר הפעולה הייתה כן לפני בלבד ימים שלושה־ארבעה
לעיל. כמסופר היימונט, ובסרג׳נט אלכסנדר בסרג׳נט

 סרג׳נט אלכסנדר. "סרג׳נט בצעקה להם השבתי רוצים?" אתם "שמות
היימונט!"
 התלחשו כך אחר ארוך. רגע נאלמו החוקרים שני החדר. על ירדה דממה

 חבריי. ארבעת את שם פגשתי המעצר. לחדר והחזירוני מהחדר הוציאוני ביניהם,
כלל. נחקרו לא הם כי לי התברר

 משטרת אל היישר והובלנו משטרתי לטנדר הועלינו כך אחר קלה שעה
 התעניין לא - כאילו - ואיש שם, שהינו בערך יומיים העתיקה. בעיר הקישלה

 משטרה קצין הקישלה, מפקד של ללשכתו פתאום נקראתי יומיים מקץ בנו.
 טיילור. סרג׳נט את להפתעתי פגשתי בחדרו לי. מצפה מה ידעתי לא ערבי.

חקירתי. תהליך מחדש יתחיל שעתה סברתי
 סיגריות חפיסת לי והראה טיילור, סרג׳נט לי אמר סיגריות" לך "הבאתי

בידו. שהחזיק משובחות
בי. הפציר הוא אך לקבל, סירבתי

 דבר. "אין בסירובי כשעמדתי טיילור לי אמר מבריטי?" לקבל מסרב "אתה
 ימסור והוא הקישלה מפקד בידי הסיגריות את אשאיר הבעיה. את לך אפתור אני
אותן". לך

ויצא. הסיגריות את השאיר אמר,
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וחקירת׳ מעצרי

 המחתרת שיד חשש האם בסיגריות. לכבדני החלטתו מניעי היו מה יודע אני אין
מעצרינו? על בו תנקום

 מעצר מקום אלא כלא, בית היה לא הקישלה בקישלה. היינו ימים כשבועיים
 הבריטים אספו לפתע יום. ילד מה לדעת בסבלנות חיכינו משפטם. לפני אנשים של
 ה״פליליים" את גם אלא המחתרת אנשי את רק לא - היהודים העצירים כל את
בירושלים. הרוסים במגרש המרכזי הבריטי הכלא בית אל והעבירום -

יהודים צעירים חמשה נעצרו
דיי: :התקפתנאשמים

 עצ1 יהודים צעירים המישה
 ו■ ליום אוד המשטרה ידי על רו׳

 הה והדירה הירושלים' יהודה■ הן•
 אקדחים שלשה• :מצאו .:עצרו

טעונים
 בי ,מסרה, ווידמן, הגב׳ הדירה, .בעלת

 פרצו ביום.החמישי אחרי־הצהרים 6.30־ב
 את• ותקפו מזועים יהודים צעירים ?דירה
 מעורכי לובסנבורג, מר הפולני הדייר

 הפליטים של )עתינם פולסקא* ה״גזאסא
בארץ(. הפולנים
 והוזלה למרפסת יצאה הדירה בעלת
 ־הבריחוה הצעירים אולם* לעזרה. מקת
 ואת עיניה .את. קשרו וכאן לדירה לחזור

שהגי 4של*בעלת־הביו .בתה הפולני. עיני
ועי היאילחז־ר גם הוכנסה שער" אותה עה
נקשרו. ניה

 על הפולני את לחקור החלו הצעירים
 על בארץ, הפולניים החוגים קם י$אר"
, . ובדומה. ת^ילוי״ם מזנדיז

ל המשסול־. הגיטזי רגע ■ עשרים אחרי
השכ אחד. של טלפתאז .קריאה לפי מקים

 י־1ר בעלתי של ־צעקואיה את ששמע נים.
 אקדחים ושלשה נעצרו החמישה רה.

. למעצרם. בהתנגדו לא הם היהיימי.
 הודיעו הבית בני <^'י שנמכר :פ־

 'שום לחשוש. להם שאין ה-חוקדיסן לרם
ב חיפשו הצעירים יקרי-גלהם. לא דבי־

ה בחקירת שהחלו לפני הדירה מגירות
הפולני. דייר

 המש־ לתחנר. הועברו הצעלדים חמשת
 מרה

 מיהם
צבי

 לקישלה ו׳ ביום הועברו מהם. שלשה
הצעי של לבית־המעצר צעירים, ושנים,

 הצליח שבת בליל הר-הצופים. על רים
 של המעצר לבית שהועבר גלדר, צבי

ממע לברוח — הצופים הר על הצעירים
ונעלם. צרו

 בפני אתמול הובאו שנשארו הארבעה
 שהוציא מהיר לשיפוס הצבאי בית־הדין

 לבית־ *להבאתם עד פקודת־מעצר נגדם
־ בירושלים. הצבאי הדין

ה״סוסר". בדירת חבריו וארבעת התחבר מעצר ע> ב־הארץ" הידיעה
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בירושלים המרכז׳ הסוהר בבית

 במגרש־הרוסים המרכזי הסוהר לבית מחתרת אסיר מגיע כשהיה עת, אותה
 משלושה אחד על־ידי - הארגונית השתייכותו פי על מתקבל היה בירושלים,

- אלה:

 )נפל יהושע גונדר הוא )טמלר(, זנד אליהו על־ידי - אצ״ל חבר היה אם )א(
האצ״ל(. על־ידי יפו בכיבוש אחר־כך

 שבהם בימים כך, )אחר שמואלביץ מתתיהו על־ידי - לח״י חבר היה אם )ב(
הממשלה(. ראש משרד מנכ״ל הממשלה, כראש בגין מנחם כיהן

 שירות נציב כך אחר )היה )קלפר( ניר אריה על־ידי - ה״הגנה" חבר היה אם )ג(
הסוהר(. בתי

 קצרה, חקירה אחרי המומר. של החקירה בפעולת הבריטים על־ידי נתפסנו חמישה
 עד המרכזי, הסוהר בית אל הועברנו דבר, נגלה לא כי הבריטים הבינו שבמהלכה
 "קיבל" לח״י, אנשי כולנו שהיינו כיוון בריטי. שופט לפני למשפט להעמדתנו

 פנה אליי ששיכן. היכן חבריי ארבעת את "שיכן" הוא שמואלביץ. מתתיהו אותנו
 "אנחנו יד כלאחר הוסיף, כך אחר ״.18 חדר לח״י, אנשי בחדר תהיה ״אתה ואמר:

איתנו". שתהיה רוצים ואנו מינהרה, חופרים
עלי". ׳עובד׳ ודאי "הוא לעצמי גיחכתי "מינהרה?"

 בסדריו שונה הוא כי לב שמתי בירושלים המרכזי הסוהר לבית בואי עם כבר
הצמיגים. שוד בעקבות רבים, ימים בעבר "ביליתי" שבו ביפו, המעצר מבית
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בירושלים המרכזי הסוהר בבית

 ולא יותר "קבועים" היו שהאסירים כיוון "משטר", כאן היה כביפו, שלא
 הפוליטיים, האסירים כאן היוו כביפו, ושלא כביפו. גבוהה בתדירות התחלפו

 האסירים. אוכלוסיית מכלל ניכר חלק העבריים, המחתרת ארגוני חברי היינו
 הסוהר בית מנהלי למפקדיהם. ונשמעים להפליא מאורגנים היו המחתרות אסירי

 שאלה כיוון הפוליטיים, האסירים ראשי של בדעתם להתחשב היו חייבים הזה
שבו. הסדרים את בכך ולהפר בכלא אנשיהם את "להמריד" רבה בקלות יכלו

 וחששו כיבדונו אלה הפליליים. האסירים עם יחסים כלל בדרך לנו היו לא
ולאחדותנו. לכוחנו מודעים היו כי בנו, להתגרות

בזה: לספר ברצוני פלילי באסיר הקשורה אחת חוויה על
 אחד אלי נטפל ופתאום הכלא בית של במקלחת מתקלח הייתי אחד יום

 להפתעתי בידי. בו חבטתי היסוס ללא גופי. את מלטף והחל הפליליים האסירים
 האסירים אחד אותי ראה שאז אלא ידי. את הרמתי שוב ללטפני. המשיך הוא

מזוכיסט..." הוא אותו. כשמכים נהנה הוא אותו. תכה "אל לי: ואמר
 כי לדעת נוכחתי הסוהר, בבית לח״י אנשי חדר ,18 לחדר היכנסי ביום כבר

 הצהריים, בשעות יום כל הנחפרת. המינהרה על שמואלביץ מתתיהו דברי נכונים
 החבלים על ובתלייתם בגדיהם בכביסת טרודים היו הכלא בבית כשהאסירים

 בהדרכת בתנ״ך יומי לשיעור החדר במרכז מתכנסים 18 חדר אנשי היו לייבוש,
 מלווים שהיו יש שנדונו בסוגיות הדיונים אך מרתק, היה השיעור סבוראי. משה

מכוונות. קול בהרמות
 נחום של דו־קומתיות( היו )המיטות התחתונה למיטה מתחת החדר בקצה

 על לח״י בהתקפת נפצע הנועזים, לח״י מלוחמי נחום, מינהרה. לח״י אנשי חפרו
 וכמה רגל עין, זו בהתקפה איבד הוא חיפה. במפרץ הרכבת של המלאכה בתי

ידו. כף מאצבעות
 בחפירת והוחל מרצפות כמה הורמו בחדר, הקיצונית שהייתה למיטתו, מתחת

 הכלא. בית של הביוב לתעלת להתחבר הייתה אמורה התכנון שלפי מנהרה,
 החוג משתתפי היו למשל, סלע לסילוק ובפטיש, באיזמל להשתמש צורך כשהיה
 לאוזני יגיעו לא המינהרה חופרי שקולות כדי קולות, בקולי "מתווכחים" לתנ״ך

הסוהרים...
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וארו״כ בצה״ל ,1בלח"

 כי רק אציין לפרטים. אפוא איכנס לא זו'. מינהרה על בהרחבה נכתב כבר
 "קטן שהייתי וכיוון במינהרה, החופרים לצוות צורפתי 18 לחדר היכנסי עם מייד

 הייתה לפנינו שעמדה הרצינית הבעיה למדי. גדול שלי ההספק היה ונמרץ"
 בית בניין קירות כי גילינו בתכלית: פשוטה בדרך אותה פתרנו העפר. בעיית
 העפר כל את שפכנו שם חלל. יש הקיר שכבות שתי ובין "כפולים" שלנו הכלא

 שקיות רק לנו דרושות היו בכך. ירגישו שהבריטים בלי המנהרה, מן שהוצאנו
 שלנו בתא האסירים כל פתאום החלו זה ולצורך לשפיכתו, עד העפר לאחסון
 שרוולי את חתכנו בעיצומו... היה שהקיץ אף ארוכים, תחתונים "גטקעס", לדרוש

שקיות... לנו והרי הללו, ה״גטקעס" של הרגליים
 הראשונים המועמדים בין הייתי לא המינהרה בחפירת הרבה שטרחתי אף

- סיבות: וכמה כמה בשל לבריחה
 הדעות ולכל בכלא, ממני ו״ותיקים" ממני בכירים לח״י חברי הכלא בבית היו )א(

משלי. גדולה הייתה לחופש זכותם
 הבריטי הדין בית הרי תיאורטית, דיני. נגזר וטרם למשפט הועמדתי טרם )ב(

אותי! לזכות היה יכול
 האצ״ל לחברי גם "מכסה" שהקצבנו כיוון בהכרח, הוקטן לח״י בורחי מספר )ג(

 במבצעי לח״י לחברי "מכסה" להקציב נהג האצ״ל גם המרכזי. הסוהר בבית
 שתי בין עכו. לכלא הפריצה בעקבות הבריחה כגון יזם, שהוא הבריחה

 שליש לחברתה מקציבה בריחה היוזמת מחתרת כל כי מקובל היה המחתרות
שלושה. מכל אחד לאמור הבורחים, ממספר

 בין הייתי לא - פנים כל על - ואני לברוח, יצליחו כמה כמובן, ידענו, לא
 אנשי 8 אנשים, 12 המינהרה דרך ברחו בפועל לבריחה. הראשונים המועמדים

מהלכה. אחר ו״עקבתי" הבריחה, בעת הכלא בבית הייתי אצ״ל. אנשי 4ו־ לח״י

 - הביטחון משרד שמואלביץ, מתתיהו מאת אדומים״, ״בימים בספר ביוב״ ״פועלי הפרק למשל, ראה, *
 אחת "אמת בספר מכאן" יוצאים "כך והפרק ,340-316 ׳עמ ,1978תשל״ח- תל־אביב, לאור, ההוצאה

 ׳עמ תל־אביב, אחרונות", "ידיעות הוצאת מלצקי, מנחם מאת בבריטים" האצ״ל מלחמת / שתיים ולא
236-229.
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בירושלים המרכזי הסוהר בבית

 המינהרה, אל יורדים - רבות שנים בכלא שישבו מהם - האנשים את ראיתי
 הלוחמים, לשורות לחזור רציתי כי לחופש, שאפתי אני אף החופש. אל בדרכם

 השופט עליי יגזור מעמד: באותו נדר לעצמי נדרתי לכן אז. לו זכיתי לא אך
 בהזדמנות לחופשי לצאת כדי יכולתי כמיטב אעשה אני שיגזור, מה הבריטי

הראשונה. האפשרית
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עתלית תכלא הבריחה

 בית אולם אל כבולים הובאנו המרכזי, הסוהר מבית הגדולה הבריחה אחר מה זמן
 כדי פוליטיות, הצהרות להצהיר ניסיתי שלנו. המשפט החל ושם הצבאי המשפט

 אותי. היסה הבריטי השופט אבל תעמולה, לזירת המשפט בית אולם את להפוך
 השבנו - כמובן - ואנו מאיתנו, אחד כל ושאל חזר הוא לא?״ או מודה ״אתה

בשלילה.
 הדין כשנגזר מאסר. שנות 10 נגזרו מאיתנו אחד כל על קצר. היה המשפט

דברים. אומר והתחלתי רגלי על עמדתי
הבריטי. השופט שאל אומר?" הוא "מה

 בקרוב "הרי רטורית שאלתי שנים?!" 10 כאן תישארו כי חושבים ״אתם
אמרתי. מכאן!" תעופו מאוד

 הערבים. לבין היהודים בין העצמאות מלחמת קרבות התנהלו כבר זמן אותו
 ובבתי שלנו הכלא בבית הערבים האסירים ובין היהודים האסירים בין המתח

 היהודים האסירים כל את לרכז הבריטים החליטו לפיכך גדול. היה האחרים הכלא
 - היהודים והאסירות האסירים כל הוסעו אחד בהיר ביום אחד. מאסר במקום
 עוד היו לא האחרים הכלא בבתי עתלית. המעצר מחנה אל - הפליליים לרבות

יהודים. אסירים
 סגורים כאן ואנו העצמאות, מלחמת התנהלה בחוץ עכור. היה רוחנו מצב

 הבריטים בכלל היצאו במלחמה? חלקנו את לתרום כדי הנשוחרר, ומסוגרים.
ישראל? מארץ

 כל את להגלות עומדים הבריטים כי השמועה בקרבנו נפוצה 1948 בפברואר

106



עתלית מכלא הבריחה

 היו לכולנו ארוכה. תקופה שם ולהשאירם אפריקה ליבשת ולח״י אצ״ל אסירי
 אסיר כמעט היה לא וגדלו. גברו הם אלה שמועות בעקבות אך בריחה, רעיונות

בריחה. באפשרות הגה שלא
 יתגברו כך ובשל לברוח, הם אף ינסו הפליליים שהאסירים מאוד חששנו אנחנו
 אספנו לפיכך לברוח. אפשרות כל עוד תהיה לא כי עד המשמרות את הבריטים

 נפגע אנו כי אמרנו יברחו. לבל אותם והזהרנו הפליליים האסירים את אחד ערב
לברוח. שינסה מהם במי

 לברוח. סמדרמן ושמו פלילי אסיר מה זמן כעבור ניסה אזהרותינו למרות
 כך אחר מייד למחנה. הוחזר כך ואחר ל״צינוק" ימים כמה הוכנס נתפס, הוא

 שאר לעיני פומבי, במשפט אותו דן מאנשינו שלושה ובו בית־דין אליו. באנו
 את הפשילו מחברינו, שלושה אליו ניגשו שהות בלי מלקות. 39ל־ האסירים,

וייראו... האחרים ישמעו למען אחת, חסר ארבעים מלקות, 39 והלקוהו מכנסיו
 דרך כי למסקנה הגענו הבריחה, אפשרויות כל את בחשבון הבאנו אשר אחרי
 שוכנים שבו הבריטי, ל...מחנה כניסה ידי על היא היחידה האפשרית הבריחה
 המחנה לאורך גלויים נלך בריטים, לחיילים נתחפש עלינו: השומרים החיילים
 גדר את נפרוץ ושם עתלית, העברית המושבה אל הפונה השני, קצהו עד הבריטי
לחופשי. ונצא התייל

 של הכללי מהמחסן אותם גנבנו זמן מבעוד בריטיים. צבא מדי לנו היו
 תייל גדר )רק לנו סמוך במחנה ששכנו והלח״י, האצ״ל בנות אל פנינו הצבא.

 כומתות לנו ותפרו חאקי שצבעה צבאית שמיכה גזרו והן בינינו( הפרידה עבה
 הכסף במטבעות השתמשנו זה ולצורך כובעים, סמלי עוד לנו חסרים היו צבאיות.

 את חור. היה ובמרכזם גדולים מטבעות היו אלה המיל. 20 של המנדטוריים
ביטחון. בסיכות לכומתות הידקנו האלה המטבעות
הגורלית. למשימה זוגות ארבעה יצאנו הגורלי בלילה

 בדממה ואותי. האצ״ל, איש "ג׳קסון", הוא זמלר, אליעזר את כלל הראשון הזוג
 הבריטי, המחנה ובין שלנו המעצר מחנה בין המפרידה התייל גדר אל זחלנו

 צעדנו ביוב. תעלת ראינו השני. לצד עברנו איתנו. שהבאנו במספריים בה וחתכנו
 עתה הבריטים. של השמירה מעמדות הרחק המחנה, לאמצע שהגענו עד לאורכה
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ואח״כ בצה״ל ,1בלח"

 חיילים לידינו עברו פעם מדי בריטיים. חיילים היינו כאילו וצעדנו, הזדקפנו
 התייל גדר עד צעדנו דבר. לנו אמר לא מהם איש אך המחנה, מאנשי בריטים
 שנוצרה עד בה חותכים והתחלנו התכופפנו עתלית. העברית המושבה אל הפונה
חופשיים. אנחנו והנה השני, לצד עברנו בזינוק פרצה.

זוגות. שני עוד באו - זמן בהפרש - אחרינו
 שבעמדות הבריטים אותנו יגלו שמא שפופים, תחילה הלכנו ואני ג׳קסון
 העברית עתלית אך העברית. עתלית הייתה מגמתנו הזדקפנו. כך אחר השמירה.

 המושבה שומרי כי חששנו לה. התנכלו הערבים ששכניה כיוון נפשה, על אז עמדה
 הדרך, כל צעקנו לפיכך ערביים. בתוקפים שמדובר יחשבו כי עלינו, יירו העברית

לירות!" לא יהודים, שני "מתקרבים אני: ופעם ג׳קסון פעם
לאט". לאט אלינו התקרבו "עצרו! קריאה: שמענו פתאום

 קרא - בולט זר מבטא עם בעברית - השומרים ואחד באיטיות, התקרבנו
מוקדם!". עוד הרי הגעתם? "כבר לעברנו

 לילה בשעת אמורים היו לאופר, יצחק ובהם ה״הגנה", אנשי שני כי התברר
 שהשומרים לאחר המחנה, של הראשי השער דרך לצאת יום אותו של מאוחרת

 שני כי נדמה היה עתלית לשומרי מועד. מבעוד כהלכה שוחדו משמרת באותה
 מי להם הסברנו כך. כל הקדימו הם מדוע התפלאו רק והם הגיעו, ה״הגנה" אנשי
 אחר יפות. פנים בסבר - מקבוצתנו ה״זוגות״ שאר ואת - קיבלונו והם אנחנו

מאוד. רבה הייתה והשמחה ה״הגנה", אנשי שני גם הגיעו כך
 לבית לקחונו הם ה״הגנה" אנשי בוא לפני עוד מאוד. כיבדונו עתלית אנשי

 אותנו קיבלה זה בבית המארחת ראויה. ערב בארוחת לכבדנו שיוכלו כדי אחד
 הקדימו הם "שמע, למארגנים אומרת שמענוה לביתה, כניסתנו טרם אך בלבביות,

מוכנה..." לא עוד שלי העוגה לבוא.
 מרק קערת הגישה ומייד במהירות, השולחן את המארחת ערכה כן פי על אף
תאבוננו. את גירה הטוב שריחו

הזה!.." המרק את לאכול אפשר "אי ג׳קסון: אמר לפתע
שאלה. היא "מדוע?" נפגעת. נראתה האישה

צחוקנו. לקול ג׳קסון השיב כפות.." לנו אין "כי
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עתלית מכלא הבריחה

 הכביש אל כולנו נלקחנו ולמחרת בעתלית התושבים בבתי ערב אותו ישננו
 שתסיע מכונית לנו להמתין הייתה אמורה שם הישן. תל־אביב-חיפה כביש הראשי,

תל־אביב. אל הדרך פנויה לנו, נאמר מזיכרון־יעקב, לזיכרון־יעקב. אותנו
 ירו לפתע בשטח. חשופים היינו חיפה-תל־אביב. כביש לכיוון רגלית הלכנו

 המשיכו הערבים אבל הקרקע. על השתטחנו מיד תופת. אש לעברנו הערבים
 בריטית. שיירה הראשי הכביש על הופיעה שם מאי צד. מכל שרקו הכדורים בירי.

 לעבר ופעם לעברנו פעם לירות: החלו אחר־כך במחזה. והתבוננו נעצרו הבריטים
 עתלית. לעבר לזחול התחלתי מיד לכביש. ביותר הקרוב הייתי היורים. הערבים

 הכנסתי ולתוכה שוחה, באצבעותיי חפרתי לפיכך גבר. אף נמשך, הערבים ירי אך
זעם. יעבור עד נעתי ולא ראשי, את כיסיתי ידיי בשתי ראשי. את

אלי. בסמוך הזוחל אדם של קול שמעתי לפתע
ראשי. את להרים בלי שאלתי אתה?" "מי

 מן שברחו ה״הגנה" אנשי משני אחד היה הוא התשובה. הייתה "לאופר",
 נשק מחסן גילו הבריטים דן. בגוש ה״הגנה" ממפקדי כאחד שימש בעבר המחנה.

לו. צעקתי תזוז!" "אל ואסרוהו. לו אחראי היה שהוא ברמת־גן
 עתלית לעבר להתקדם הסתם, מן רצה, הוא גם לזחול. המשיך לאופר אבל
העברית.

 ושתי לקרקע צמוד הייתי אני בזחילה. גופי את "עוקף" לאופר כי הרגשתי
 של בבטנו פגע הצרור צרור. הערבים ירו רגע באותו ראשי. את מכסות ידיי

 הצרור היה - שם היה לא אם כי ייתכן ראשי. את כיסתה רגע שאותו לאופר,
ברוך. זכרו יהיה במקום. נהרג לאופר בי. פוגע

 עתלית אנשי הוליכונו - אחרת בדרך - למחרת ורק לעתלית, חזרנו איכשהו
 לזיכרון־ משוריין אותנו הוביל כך ואחר אחד, לילה שם שהינו נוה־ים. לקיבוץ

מאוד. קצרה לתל־אביב הדרך הייתה משם יעקב.

ו

 מדינת הקמת לפני ימים מחודשיים פחות ,1948 במארס 25ב־ יצאתי החופש אל
בעיצומה. הייתה העצמאות מלחמת ישראל.
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ואח״כ בצה״ל בלח'׳,

 כשבעה הכל בסך ישבתי ובעתלית בירושלים ביפו, הבריטיים הכלא בבתי
 "ישבו", ככולם רובם זה. ל״כבוד" זכו לא ולח״י אצ״ל מלוחמי מעט רק חודשים.

ארוכה. תקופה ומי קצרה תקופה מי
 כמה המעניק החוק בכנסת נחקק ישראל מדינת הקמת אחרי שנים הרבה

 ולאחר שאלון קיבלתי השחרור. במלחמת הבריטים הכלא בבתי שישבו למי הטבות
 להם השבתי ציון". "אסיר לתואר זכאי אכן אני כי הודיעוני פרטיו את שמילאתי

 לשבת ואף ישראל עצמאות למען להילחם הזכות בחלקי שנפלה על מודה אני כי
מכך... הנובעת כספית הטבה כל על מוותר אני זאת עם כך. בשל כלא בבתי

11812C

מצב־ ובכל מקום בכל נטק לשאת מורטה זו מעודה ״מחזיק
נטק. לשאת המחבר רשאי ולסין לצה״ל חייליו גיוס שלסג׳ הימים מן לח"׳ אישור

110



שרה

 להיות שעתידה הנערה הייתה ממונה הייתי שעליהם בירושלים הלח״י אנשי בין
 הייתה בחינות מהרבה לאה. היה במחתרת כינוייה לעיל, כאמור שרה. - רעייתי

ימים. באותם ימיני" "יד שרה
 שהייתה - והיא ירושלים, משכונות באחת שהיה חדרי, את לשרה הראיתי

 תיכון, ספר בבית העליונה הכיתה ותלמידת משרד בעבודות כלשהו ניסיון בעלת
 באותו שהיה שלי, ה״משרד" את "ארגנה" — ימים באותם שכיח כך כל לא דבר

 הייתי חייב לח״י של הנוקשים הזהירות כללי אף שעל המסמכים, מן אחדים חדר.
 באחת שהיה בחלל גנוזים היו - ״מבוקשים״ בריטים תצלומי כגון - להחזיקם
 לב, השכנים ישימו שמא רעש, כל לעורר בלי בחדרי. שהיה השולחן של הרגליים

 כדי או מסמכים, מרגלו להוציא כדי השולחן, את פעם מדי הופכת שרה הייתה
"ארכיוני". את ניהלה וכך מסמכים, לתוכה להכניס

 שעשיתי הבילוש מפעולות בהרבה שלי והשותפה המלוה גם הייתה שרה
 היו יחסינו שמי. את לא אף עליי, דבר ידעה לא היא שלב באותו ימים. באותם

 ותוך תמים, זוג של פנים מעמידים יחדיו, הולכים היינו לחלוטין. "אפלטוניים"
 היה שלהם פרטים הרבה להרבה הדעת את נותנים היינו הרבות, שיחותינו כדי

לב... לשים צריך
 רגשות בקרבנו פועמים התחילו המומר, חקירת בעקבות שנאסרתי לאחר רק
 "אשכנזי", יהודי שוטר ימים באותם שירת הרוסים במגרש הסוהר בבית אהבה.
 אלינו, מכתבים מעביר והיה איתנו, פעולה שיתף זה שוטר לבריטי. מאוד שדמה

החוץ. אל ומאיתנו
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 זה משוטר וביקשתי ארוך מכתב לשרה כתבתי המרכזי הסוהר לבית בואי עם
 אחר שרה את כשפגשתי - כך אחר רק כבקשתי. עשה השוטר אותו. לה למסור

 גרם לבריטי, - כאמור - שדמה זה, שוטר כי לי התברר - מעתלית בריחתי

 המשטרה באה שהנה חששה אותו, כשראתה שרה. בבית הראשונה בהופעתו פחד
אותה... גם לאסור הבריטית

 במגרש הכלא בבית שבתי ימי כל שרה עם התכתבתי הזה השוטר באמצעות
 כששירתי כך, אחר רק שלי הבגרות בחינות את עשיתי להלן, שאספר כפי הרוסים.
 נייר, כי ניסיוני לימדני הגיאומטרי, הטור על שלמדתי לפני אז, כבר אבל בצה״ל.

 מכתב כותב הייתי קיפולים... מששה יותר לקפלו אפשר אי יהא, אשר גודלו יהא
 כדי כאילו לתאנו, נכנס שהיה לשוטר, ומוסרו קיפולים, ששה מקפלו לשרה,
 מקבל היה זאת ובהזדמנות לשרה, המכתב את מביא היה זה מעשינו. על לפקח

עבורי... מכתב ממנה
 קריאתו. לאחר מכתב כל משמיד הייתי בתאנו, פתאומי לחיפוש חשש בשל

חבל. מה מכתביי. עם שרה גם עשתה כך
 ממתכת, סיגריות קופסת משרה: מתנה היהודי השוטר לי הביא אחד יום
 את לי שלחה ושרה כך(, אחר שנים )וגם ימים באותם מעשן הייתי כסף. מצופה
 פניתי אשר ובכל הנאה, התשורה על מאוד שמחתי הולדתי. יום לכבוד המתנה

 קופסת הייתה - לעיל כמסופר - בעתלית מהמאסר כשברחתי עמי. לקחתיה
 קופסת אך לעשן, חדלתי מכבר זה איתי. שלקחתי היחיד הדבר הזאת הסיגריות

לעד. עמדי שמורה זו סיגריות
 משפחתי, בחוג שרה עם שלי המכתבים חליפת על הסיפור את פעם כשסיפרתי

 להעברה לוין, אריה הרב האסירים, אבי של בשירותיו השתמשנו לא מדוע נשאלתי
 להכיר זכיתי בירושלים המרכזי הסוהר לבית בואי עם אכן, מכתבים. של ולקבלה

 הוא כביר. רושם עלינו עשתה אלוקים, מלאך כמראה דמותו, זצ״ל. לוין הרב את
 מיוחדת יד לחיצת לו הייתה אהבה. לו השבנו ואנו אהבנו, מלחמתנו, עם הזדהה
 אחר ולהתעלות להתרגש שלא אפשר היה לא ואהבה. חום שיגרה היא במינה.
 והיה משפחותיהם, מבני שלום דרישות לאסירים מביא היה הרב כזו. יד לחיצת
הכל לו, למסור ביקשו משפחתו שבני ממה פרטים ופרטי פרטים אסיר לכל מספר
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אחד... פרט אפילו הכתב על שיעלה ובלי זיכרונו, מתוך
 למסירת שירותיו את ביקשתי לא ולפיכך האמיתי, שמי את לרב גיליתי לא אני
 ומכתבים שלום דרישות שלחתי לא לשרה גם משפחתי. לבני שלום דרישת

 למסור מהרב לבקש המחתרות אסירי נהגו לא כלל שבדרך מפני באמצעותו,
במקרה. ולו הבריטים, זאת יגלו שמא שבחוץ, המחתרת לחברי שלום דרישות

 עם קשריי את מייד חידשתי עתלית מכלא בריחתי אחר לתל־אביב בהגיעי
 בירושלים, כוחותינו אל בורמה בדרך נסע שלנו כשג׳יפ הראשונה ובהזדמנות לח״י

 אל פעמי שמתי שטיפלתי, במה שטיפלתי ואחר שבעיר, לח״י כוחות עם הייתי
 המשך נסלל במקומו כי עוד, קיים אינו הבית ירושלים. במרכז שרה של ביתה
 צדדיו ומשני גדול, היה הבית המרכזי. המשביר ברחבת שתחילתו עליאש רחוב

 בימי יעקב, שרה, של אביה אבי גאל הבית את ונוי. פרי עצי ובהן חצרות, היו
 הבית את הכרתי התשע־עשרה. המאה של התשעים בשנות הראשונה, העלייה

 לא ומצאו גדול חיפוש הבריטים בו ערכו בירושלים שירותי שבימי כיוון היטב,
 שרה, של אביה לח״י. ושל אצ״ל של אחר וציוד נשק מצבורי משלושה פחות

 מסמכים הציגו אך הבריטים, על־ידי לדין והועמדו נעצרו חי, ציון ודודה, בנימין,
 טענו הם מושכרים. היו האחר והציוד הנשק נמצאו שבהם הבית חלקי ולפיהם
 בית להם. שהושכרו בחלקים אחסנו שדיירים למה אחראים אינם הם כי להגנתם
אשמה. מכל זוכו והם טענתם, את לבסוף קיבל הבריטי המשפט

 מסרו הם משפחתה. בני אותי הכירו לא עדיין שרה של לביתה אז כשבאתי
 העליונות הכיתות תלמידי כל גיוס על היישוב מוסדות הוראת בעקבות כי לי

 באבו־ משרתת והיא מכבר זה שרה גוייסה לצה״ל, התיכוניים הספר בתי בכל
 התרגשנו שנינו אותה. מצאתי שם הצבאי ובבסיס לאבו־גוש הגעתי איכשהו גוש.

 מאז אותו הקורות את אחד כל סיפרנו ארוכה. שעה התחבקנו בחיינו ולראשונה
 לבקר ובדעתה בבוקר למחרת עד חופשה לה אושרה כי לי אמרה שרה פרידתנו.

 אז היה ירושלים־תל־אביב כביש אחיה. ואת אביה את לראות כדי בירושלים,
 ושמענו ראינו פעם ומדי ירושלים, לעבר רגלית בצעידה התחלנו לחלוטין. שומם

 בסביבות ירושלים. לעבר "ירדן" של הערבי" "הליגיון שירה התותחים פגזי את
איש חברי, היה הג׳יפ נהג טרמפ. וביקשנו אותו עצרנו ג׳יפ. בכביש עבר הקסטל
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 בכינוי בעיקר ידוע היה אך אלחנן, היה במחתרת שכינויו גרינברג ראובן לח״י
 והרבה איתו, הדוקים קשרים לי היו בירושלים כששירתי "רומק". שלו החיבה
 מקום בו מצא הוא אך לעייפה, עמוס היה רומק של הג׳יפ יחד. עשינו דברים
לירושלים. הגענו וכך ולי, לשרה

 פורק בינתיים בתל־השומר. צה״ל לבסיס שרה הועברה כך אחר רב לא זמן
 כבר אני ישראל. ממדינת חלק אז הייתה שלא בירושלים למעט הארץ, בכל לח״י

 באותם להלן. שאספר כפי האוויר, חיל מבסיסי באחד ושירתי לצה״ל, התחיילתי
הנסיבות. שאפשרו ככל להתראות, מרבים היינו ימים

 העצמאות, מלחמת ימי בעצם (,1948 בספטמבר 14) תש״ח באלול י׳ ביום
 טקס רוטשילד, שדרות פינת יבנה רחוב תל־אביב, של הקהילה ועד באולם נערך

חתונתנו.
 שרה. של אביה וכן משפחתי בני בעיקר בו השתתפו מאוד. צנוע היה הטקס

 בורמה", ב״דרך לנסוע בירושלים הצבאי הממשל שלטונות הרשו בלבד לו
 שני נישואינו. לטקס תל־אביב, אל מוגבלת, אזרחים לתנועת גם אז שנפתחה

 ישראל, מקרקעי מינהל של הבכיר הסמנכ״ל לימים מישאל, שרה, של אחיה
 שבהוצאת "האומה" הרבעון ועורך הציוני הפועל הוועד יו״ר לימים ואפרים,
 במדי לחופה נכנסתי אני בירושלים. להישאר נאלצו ז׳בוטינסקי, זאב ע״ש המסדר
 ושרה כלל, לי היו לא פשוטים, יום יום בגדי מקצת חוץ אחרים, בגדים כי צה״ל,
 החתונה אחר בתל־אביב. קונפקציה בחנות יום אותו שקנתה לבנה שמלה לבשה
 ונחמד, קטן בית ,5 הירדן ברחוב בביתם פנים״ ״קבלת של צנוע טקס הוריי ערכו
חנייה. מגרש הוכשר ובמקומו עוד קיים אינו הוא שאף

 החתונה שלפני בלילה כי זוכר ואני שעות, 4.8 למשך חופשה אחד כל קיבלנו
 כעשור בירושלים שנפטרה שושנה, באימה, שנזכרה כיוון ממושכות, שרה בכתה
 לבוא יוכלו לא כי ידעה שכבר אחיה, לשני געגועים מתוך וכן כן, לפני שנים
נישואינו. לטקס

 מאוד הרבה נישואינו. אחר שנים 54מ־ יותר האלה הדברים את כותב אני
 למעט אחיי, וכל שרה, של אביה ואבי, אמי נשתנה. הרבה יחדיו. מאז עברנו
 בנינו: שני לנו נולדו גיסא מאידך מנוחתם. את מצאו תבלח״א, פנינה אחותי
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 בימי בצה״ל שירתה שרה "ג׳קו"(. )המכונה ויעקב "איציק"( )המכונה יצחק־אריה
 צה״ל, מדי לובשת אותה זוכר אני הרביעי. החודש לסוף עד איציק, של ההיריון
 למגורי )וכשעברנו שעבדה היכן עבדה השתחררה, כך אחר שיניה. בין וכרסה

 בעיקר אך החקלאות(, משרד של ההידרולוגי בשירות - ברמת־השרון קבע
 כפי - אני הבית. ולרווחת הבנים לחינוך חילה את ונתנה עצמה את הקדישה
 שמילאתי. הרבים בתפקידים ועתותיי מרצי כל את השקעתי - להלן שאספר

 רק לא היא פניתי. אשר בכל לימיני אז עמדה רעייתי ששרה חלקי עלי שפר
 היומיומי מהטיפול כליל אותי "שחררה" גם אלא ידיי את וחיזקה אותי שעודדה

 התפקידים בכל להצליח התאמצתי אני בכלל. הבית ומענייני בנינו, בשני
 הייתי אחד בדבר פחות, שהצלחתי ובין יותר בכך שהצלחתי ובין שמילאתי,

ונאמנות. טובות בידים - הבית וענייני הבנים ענייני תמיד: לחלוטין בטוח
 רכשו הם העממית השכלתם את ביפו. גרנו כאשר שניהם נולדו וג׳קו איציק

 צה״ל, במחנות להתגורר חייבוני הצבאיים מתפקידיי שכמה כיוון רבים, ספר בבתי
 "הרצליה" העברית בגימנסיה שניהם רכשו התיכונית השכלתם את להלן. וראה

 תל־אביב באוניברסיטת יצחק "דוקטור", בתואר זכו כך אחר ושניהם בתל־אביב,
 ליצחק קצונה, דרגות ולשניהם בצה״ל שירתו שניהם קנדית. באוניברסיטה ויעקב

 ומרעייתו מיצחק ואלון רועי יובל, נכדים: שבעה מהם לנו יש אלוף. דרגת -
ג׳ודי. ומרעייתו מיעקב ומיכאל יונתן, דוד, וקרן, ענבל,

 את הכרתי עת ,1947 בשנת יום מאותו אותי המוצאות כל על מסתכל אני
 עברתי, מאוד ארוכה דרך הזה. היום ועד בלח״י, לפיקודי העברתה בעקבות שרה

 השתתפותי בימי או בכלא שבתי בימי כגון לבדי, כשהייתי גם שרה. עם תמיד תמיד
הצלחה... לי ומאחלת בדרכי אותי "מלוה" כאילו שרה כי חשתי צבאיים, בקורסים

 י״ד, )פרק ביתה" בנתה נשים "חכמות משלי: בספר נאמר שרה כגון נשים על
(.10 ל״א, )פרק מכרה״ מפנינים ורחוק ימצא מי חייל ״אשת נאמר: ועוד (,1
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)משמאל( יצחק בניהם. עם ורעייתו המחבר
טיס. רח9 היותו בעת )מימין( ויעקב לקצינים, ר90בבית־ה צוער היותו בעת

 המחבר( )בן ■עקב
לדוקטור. ההסמכה בטקס

 המחבר, רעיית שרה,
ו(. 948) בצה״ל שירותה בעת
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המחבר. בן יצחק, את משיא גורן שלמה הרב
גורן. והרב המחבר )גיסו(, בביוף מישאל )אמו(, יוכבד הסתבר(, )רעיית שרה לחתן משמאל

הסתבר. בן יעקב, עם ג׳וד• את סשיא גורן שלמה הרב
והמחבר. גורן הרב הסתבר(, )רעיית שרה והחתן, הכלה הכלה, הורי משמאל:
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המחבר. בן ליצחק, תת־אלוף דרגת הענקת בטקס
והמחבר. שרה אלון, יובל, ענבל, רועי, יצחק, ברק, אהוד הרמטכ״ל משמאל:

 שחק. ליפקין אמנון הרסטב״ל על־יד■ ליצחק אלוף דרגת הענקת בטקס
ענבל. המחבר כלת מימין
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!משפחתו. המחבר
 יעקב(. )בן יונתן הנכד ברכיה ועל שרה רעייתו המחבר, האמצעית: בשורה - לשמאל מימין

 מיכאל. בנו ובידיו יעקב הבן יצחק, הבן יצחק(, הבן )רעיית ענבל יעקב(, הבן )רעיית ניוד׳ העליונה: בשורה
יצחק(. )בן רועי יעקב(, )בת קרן יעקב(, )בן דוד יצחק(, )בן אלון יצחק(, )בן יובל התחתונה: בשורה

 בקנדה. סקי בעת ומשפחתו, המחבר, בן יעקב,
ויעקב. דוד יהונתן, קרן, )הרעיה(, ניוד׳ מיכאל, לשמאל: מימין
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בצה״ל

 בנויה אדמותיה שעל שייך־מוניס בכפר שהתקבצו לח״י לוחמי כאלף בין הייתי
 זמן לפני רק מרשים. היה הטקס לצה״ל. ההתגייסות למסדר רמת־אביב, כיום
 הפועלים שלנו הכוחות ועם רבות, מאות אנחנו עתה והנה מתי־מעט, היינו קצר

אלפים. ודאי בירושלים
 שליד הממשלתית בקריה מאיר מחנה אל והוסענו משאיות על כך אחר עלינו
.1948 במאי 29 ביום זה היה לישראל. לצבא־הגנה חויילנו ושם תל־אביב

 לח״י מטעם המחתרת יוצאי לגיוס האחראים לח״י אנשי של הגדולה הטעות
 אנשי את לגיוס. שהציבו האנשים רקע את בדקו לא שהם בכך הייתה לצה״ל,

 לח״י, חטיבות שאר אנשי ואת פיקוד, בתפקידי הציבו לח״י של הלוחמת החטיבה
 הציבו הם מיוחדות, פיקוד סגולות בעלי ואנשים קרביים אנשים ביניהם שהיו אף

 בעיני אך הבריטי, בצבא קומנדו קורס עברתי למשל, אני, רגילים. בתפקידים
 החטיבה אנשי עם נמניתי שלא כיוון בשישים" "בטל הייתי בלח״י, לגיוס האחראים
לח״י. של הלוחמת
החיול. בעת ומסמכים תעודות מאיתנו דרש לא איש

 "שם השם. את רשמה הפקידה "חיים". אמרתי ואני לשמי, שאלה הפקידה
שאלה. היא המשפחה?"

 גיוסי מאז שנשאתי הרבים המשפחה שמות את עיניי לנגד העברתי לפתע
 גולדברג חיים השם פליקשטיין. קרל מינץ, גדעון קרפושיק, משה הבריטי: לצבא
 "בן רבה: מחשבה ללא השבתי "ישראל", אבי ששם כיוון מתודעתי. נמחק כאילו

שמי. זהו ומאז השם, את שלי החיול בטופס רשמה הפקידה ישראל".
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 שניתן הקוד מספר הייתה ״86״ הקידומת .86311 הצבאי המספר את קיבלתי
צה״ל... חיילי שאר לבין ביניהם להבדיל כדי לשעבר, לח״י לאנשי אז

 בקרב ויכוח ניטש ושם שבתל־השומר, והמיון הקליטה לבסיס משם הוסענו
למלחמה. הצפויה תרומתם בדבר לח״י מחברי רבים

 שטענו רבים היו אך שדה, יצחק בפיקוד 8 חטיבה את היוו כולם המגוייסים
 הדין כדי תוך המלאה. יכולתם ביטוי לידי תבוא לא עליהם שהוטל בתפקיד כי

אחרת. בחטיבה גם לשרת אוכל כי לי נאמר והדברים
 שיעלה תפקיד למלא רוצה ואני ופיקודי, קרבי ניסיון לי יש כי בקלט אמרתי

 כי ודרש סמל רב דרגות עם אדם לקלט נכנס פתאום הזה. הניסיון עם אחד בקנה
 מטוסים מטעני פירוק לצורך סבלות, לתפקידי אנשים עשרה לפקודתו יועמדו

בתל־נוף. התעופה לשדה אירופה ממזרח המגיעים
 לעלות לנו והורה שמי, ובהם שמות, עשרה קרא בקלט המשמרת מפקד
 מנתה שלנו הקבוצה לתל־נוף. הובאנו עזרה. לא מחאתי אך מחיתי, אני למשאית.

 היה תפקידנו עליהם. למפקד אני נתמניתי כך בשל ואולי חדשים, עולים ברובה
 היו וטובה. מהירה לעבודה האנשים את דרבנתי המטוסים. מטעני את לפרק

 בכמה "דיברתי" איתם עברית. ידעו שלא מרוקו, יוצאי שניים־שלושה בקבוצה
 ביניהם היו ובצרפת. בבלגיה בבריגדה שירותי מימי זכרתי שעוד צרפתיות מילים

 ידע והוא מהונגריה אחד היה באידיש. דיברתי איתם אירופה. מזרח יוצאי כמה
 רומנית שידע רומניה, יוצא אחר, חייל באמצעות "דיברתי" איתו הונגרית. רק

 הדברים את העביר וזה באידיש, הזה לחייל דיברתי אני הונגרית. וקצת ואידיש
 הפירוק. במלאכת עסקתי אני גם הונגרית. רק שידע לחייל שלו העילגת בהונגרית

מרשים. היה שלנו ההספק
 פגשתי בבסיס כששוטטתי אחת ופעם הזאת, במלאכה עסקתי ימים כשבוע

פישלזון. הבסיס רס״ר את
 ידועה, תעופה בחברת פישלזון עבד בתל־אביב ו׳ במחלקה שירותי בימי

 החברה של התעופה בקווי הבריטים הנוסעים על ידיעות לנו מעביר היה והוא
שמי. את ידע לא הוא שלו.

כאן?" עושה אתה "מה פישלזון, לי אומר "היי!"
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ואח״כ בצה״ל בלח"׳,

המטוסים. מטעני בפירוק עוסק אני כי לפישלזון אמרתי
 "התייצב עלי: פקד כך ואחר פישלזון, לי אמר בשבילך!" עבודה לא "זו

אחר־הצהריים!". במשרדי
 כשהתייצבתי פישלזון הרס״ר לי אמר בבסיס" למשמעת האחראי תהיה "אתה

 והתחלתי הדין, את עליי קיבלתי - ממושמע צבא כאיש - ואני בלשכתו, כך אחר
הזה. בתפקיד משמש

 וכפוף תשלומים סמל היה הוא אליעזר. ושמו אצ״ל איש עם אז התיידדתי
 כל נרשמים היו ובו תשלומים פנקס חייל לכל היה ימים באותם תשלומים. לקצין
 סמל לחודש. לירות שתי אז הייתה הצבאית המשכורת שקיבל. הכסף סכומי

 בפנקס הדבר את רושם הזה, הסכום את במזומן חייל לכל נותן היה התשלומים
 אותי תראה לא כבר "מחר חתימתו. את מוסיף היה התשלומים וקצין התשלומים,

אליעזר. אחד יום לי אמר כאן"
שאלתי. "מדוע?"

 אמר ולח״י" אצ״ל אנשי כל את האוויר מחיל להוציא הוראה נתן גוריון "בן
הוסיף. מכאן" אותי מסלקים "ולכן אליעזר

לח״י. איש אני כי ידע לא אליעזר
 לראות ביקש תגר, המחנה, שליש כי הרס״ר פישלזון לי אמר אחר־הצהריים

האוויר. מחיל "לעוף" עליי כי לי גם יודיע הוא כי חשבתי דחוף. באופן אותי
 בכבוד קיבלני הוא להפתעתי השליש. של בלשכתו התייצבתי היעודה בשעה

רב.
השליש. אותי שאל השכלתך?" "מה

 לי יש כל־שהוא מינהלי ניסיון אבל הרבה, למדתי "לא אמרתי "המפקד"
המפעל". של החשבונות בהנהלת קצת עזרתי גם ושם לנעליים, החרושת מבית

מחפשים!" שאנחנו מה "זה השליש עיני לפתע אורו חשבונות?!" "הנהלת
 הנהלת על האחראי וספר, חזור לנו, מספר שהיה בדיחה לשליש לספר רציתי
 חמש הן ארבע. אינן שתיים ועוד "שתיים לנעליים: החרושת בית של החשבונות

איפוק... על שמרתי אבל שלוש!" - לתת אם חמש. הן - לקבל אם שלוש. או
 )רב־ מוסמך אוויראי דרגת שלו מהמגירה השליש הוציא כך אחר קצר רגע
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 למלחמת הקרבית תרומתי את לתרום רציתי הרי אני אבל לי. להגישה וניסה טוראי(
סירוב. תנועת עשיתי ולפיכך העצמאות,

 דרגת את החזיר לפיכך הדרגה, לנמיכות שרמזתי מה משום סבר השליש
 בלי סמל. דרגת ממנה והוציא אחרת מגירה פתח למקומה, המוסמך האוויראי

 סמל שימשתי זמן מאותו הדרגה. את לי וענד אליי כך אחר ניגש אותי לשאול
האצ״ל. איש אליעזר במקום תשלומים,

 בן הורה ולפיהם אליעזר לי שאמר הדברים נכונים אם כך אחר בדקתי אגב,
 אכן כי העלתה בדיקתי ולח״י. אצ״ל אנשי כל את האוויר מחיל להוציא גוריון
 באה כזו הוראה אכן אם הוא לברר הצלחתי שלא מה כזו. הוראה לבסיסים הגיעה

יותר. נמוך מדרג או עצמו גוריון מבן
 היה הוא )בוניסלבסקי(. בונה בנימין ימים באותם היה נוף תל בסיס מפקד

 אלה שני על קולינשר. היה בבסיס המנהלה קצין הבריטי. בצבא טייס קורס בוגר
 של צוות להם בחרו הם סירקין. בכפר לטייס ספר בית להקים ימים באותם הוטל

המלאכה. אל וניגשו צבא אנשי כעשרה
 ניגש אחד ויום המחנה, אנשי בקרב יצא ונאמן מסור תשלומים כסמל שמעי

 בתפקיד סירקין בכפר שלנו לצוות שתצטרף מבקשים "אנו לי: ואמר קולינשר אלי
תשלומים". קצין של

 החלו בצה״ל העבודה דפוסי העצמאות. מלחמה כליל נסתיימה בינתיים
 כי כבר ידעתי ונמרץ. חסכוני יעיל, בסיס על ייבנו כי חשוב והיה מתגבשים,

 שאוכל בכך והתנחמתי נסתיימה, היא שהרי לתרום, אוכל לא המלחמה לעצם
 אני כי לקולינשר הודעתי לפיכך לצה״ל. וחסכוני יעיל מינהל לגיבוש לתרום

 ואחרי ראשון", "סמל הדרגה לי והוענקה סירקין כפר אל הועברתי מיד מסכים.
סמל". "רב הדרגה - אחדים חודשים

 שוחט, )"גדע"( גדעון נתמנה בונה ובמקום הבסיס, מפקד התחלף בינתיים
 שוחט גדע אף בשעתם. ה״שומר" מראשי הידועים, שוחט וישראל מניה של בנם
הבריטי. בצבא טייס קורס בוגר היה

 האוויר חיל למיפקדת נוסע "אני לי: ואומר שוחט גדע אותי פוגש אחד יום
עדיין". קצין אתה אין מדוע ואבדוק אלי הצטרף ביפו.
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ואח״כ בצה״ל בלח"׳,

 הסגל, מינהל ראש לחדר לבדו גדע נכנס למיפקדה כשהגענו אליו. הצטרפתי
 שהיית לי אמרת לא "למה גלויות: לי ואמר יצא, כך אחר קלה שעה גולומב.

באצ״ל?"
בלח״י". "אלא השבתי באצ״ל" הייתי "לא
 תשלומים קצין אתה מעניין. לא - ולח״י ״אצ״ל גדע לי אמר לך״ ״דע
קצין". דרגת תקבל ולפיכך

 סגן דרגת קיבלתי ואני המתאים, האישור הגיע חודש-חודשיים כעבור אכן,

משנה.
 כי ודומני בתפקיד, השקעתי מרץ הרבה תשלומים. קצין של בתפקיד שירתי

 כחודשיים ציוד. בודק קצין גם שימשתי שבהן תקופות היו נחת. רוו עלי הממונים
 מאותם אחת כתובה עדות סגן. לדרגת הועליתי משנה סגן דרגת שקיבלתי לאחר
 של לאור ההוצאה )הוצאת להמריא" "רשאי עופר יוסף של בספרו נמצאת ימים

 שהשתתף בעת שעשה מה עשה כי שם מספר עופר (.1992תשנ״ב- הביטחון, משרד
 לאפשר אך השתתף, כבר שבו מהקורס, להדיחו החליטו והמפקדים טייס בקורס

 הם תועלת" "איזושהי ממנו להפיק יוכלו אז שעד כדי הבא. בקורס להשתתף לו
 היה שלי, הבוס "חיים, עופר: כותב תשלומים. בענייני לי יעזור הוא כי החליטו

 "הפעולות כי מוסיף הוא מדוייקת". קופה על השגיח עיניים בשבע מאוד. קפדן איש
 "לטבעו מנוגדות היו האחרונה"( לאגורה "עד הקופה )=לאיזון הקפדניות"

 וריסנה רבות, אותי לימדה ישראל בן חיים במחיצת "העבודה )אך( ולאופיו"
(.119 ׳)עמ דעתי״ קלות את ניכרת במידה

 לתפקיד להעבירו ורצה שלו, השליש את מאוד העריך שוחט )"גדע"( גדעון
 לי והציע לי קרא הוא סירקין. כפר בסיס של המינהלה קצין לתפקיד יותר, בכיר

 הסכמתי. איתי. התנה תשלומים" קצין וגם שליש גם "תהיה השליש, תפקיד את
סרן. דרגת לי הוענקה כך אחר אחדים ימים

 (1949) יצחק־אריה בניי, שני כבר אז לי נולדו נפש״. ״חשבון אז עשיתי

 באופן השכלה - השנים כל - ורכשתי שהגעתי, למה הגעתי (.1950) ויעקב
 בקשות:- שתי לצה״ל להגיש החלטתי לי. הייתה לא פורמלית השכלה אך עצמאי.

הבגרות. בחינות שלפני המוקדמות לבחינות להכנה לקורס אותי לשלוח )א(
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קצינים. לקורס אותי לשלוח )ב(
 לבחינות בקורס השתתפתי 1951 בשנת בקשותי. שתי את אישר צה״ל
 נשלחתי כך ואחר הבחינות, בכל בהצלחה עמדתי ובעקבותיו בתל־אביב מוקדמות

 ומביעים לי, צוחקים היו בקורס החבר׳ה ביותר. הבוגר הצוער הייתי קצינים. לקורס
 בכל להשתתף מאמציי בשל הסבילות" ל״סיכת זכאי אני כי דעתם את בקול

הכלל. מן יוצא ללא התרגילים,
 בין שדמי. יששכר היה ומפקדו חנה, פרדס ליד ,80 מחנה היה הקורס בסיס

 בדרגת כבר אני כי ידעו לא הם חובה. בשירות צעירים סמלים היו המדריכים
סיז•

 היטב הכרתי האצ״ל מטעם בשוני הקורס בעקבות כיצד לעיל סיפרתי כבר
 הלילי המסע את היטב ניווטתי - הקצינים קורס בעת - כך ואחר השטח, את
 בשל דווקא ואולי המתקדם, גילי חרף - לי לתת שקל ואף התפעל המפקד כי עד

הקורס. של המצטיין" "החניך התואר את - גילי

 המחבר. - במרכז עומד סירקין. בכפר האוויר חיל בסיס של הכדורגל קבוצת
חל־אביב. מכבי של הכדורגל מכוכבי ימים באוחם גולדשטיין, ׳וסלה - מימין בקצה
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8 '00 האוויר חיל בבסיס שליש

 תפקיד חודשים כחמשה של תקופה במשך למלא נשלחתי הקצינים קורס סיום עם
 זמן ברמלה. אז ששכן האוויר, חיל במטה ציוד( )מחלקת במצ״ד ניהול קצין של

 להט, שלמה היה הבסיס מפקד תל־נוף. ,8 בח״א כשליש מוניתי כך אחר קצר
 היה סגנו בצה״ל(. עוד הייתה לא אלוף תת )הדרגה משנה אלוף הייתה ודרגתו

האוויר. חיל של השלישות מטה ראש כך אחר טורין, קלמן
 כשליש תפקידי ביותר. הגדולים צה״ל מבסיסי אחד בזמני היה תל־נוף מחנה

 אדם כוח מצבות - במחנה הרישום ענייני כל באחריותי היו ומגוונים. רבים היו
 וההיקפית הבסיסית השמירה התורנויות, המחנה, סדרי וכן וכר, היחידות פי על

 העוזרים צוות עם ואני לעולם, אז בא לא עוד המחשב עידן המשמעת. וענייני
ידנית. המלאכה את עשינו המסורים

 אחרים, ובמקומות האוכל בחדר ביניהם התערבתי החיילים, אל "ירדתי"
 "לבוא יכולתי כמיטב והשתדלתי צורכיהם, על לעמוד כדי וסיגם לשיחם האזנתי

 ומעריכים הדבר, את יודעים החיילים כי חשתי אפשרי. עניין בכל לקראתם"
כך. על אותי

 חיילים עשרה אלי מעבירה היא כי הראשית השלישות לי הודיעה אחד יום
 לחלוטין, ממושמעים בלתי השכלה, חסרי בעייתיים, נערים אלה היו לתקן". "מעל

 יעלה כי מאודי בכל וקיוויתי אותם, לקבל הסכמתי חוק. ומפירי עול פורקי אף
 אף טובה, אזרחות הרגלי להם להקנות ממושמעים, לחיילים אותם להפוך בידי

 יוכלו הצבאי משירותם שחרורם שעם כדי שהוא, כל מקצוע לרכוש להם לאפשר
כפיהם. מיגיע החיים ישרים כאזרחים האזרחיים בחיים להשתלב
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8 מם' האוויר חיל בבסיס שליש

בבסיס. קליטתם בתהליך בעיות שהיו אלא
 בבסיס, המתקנים לאחד ממשרדי ברגל דרכי את כשעשיתי הימים, באחד

 ולמה מדוע לדעת אליהם ניגשתי מסתודדים. מהם ארבעה לפני פתאום ראיתי
 טיפוס מהם, ואחד הארבעה כל הקיפוני לפתע כלשהי. מלאכה עושים הם אין

בחודש?!" מרוויח אתה "כמה בלעג: אלי פנה מגודל,
 )כאן ככה אחד רגע עושה "אני שהשבתי. מה והשבתי רכות, לענות ניסיתי

 החודש!" בכל מרוויח שאתה ממה כפול אחד ברגע לי ויש יד( תנועת עשה הוא
לעבוד?!" לי למה ככה, "אם הוסיף: כך אחר חבריו. של צחוקם לקול הלה אמר

 אבל יותר, להרוויח אחד ברגע שאפשר "נכון במתינות: לדבר ניסיתי עדיין
 של כגון נעימים, בלתי רגעים הרבה יבואו הזה הרגע שיחלוף אחר כי כדאי, לא

בכלא..." ישיבה
 את... מכיר אתה בכלא?! לשבת זה "מה ברנש אותו גיחך בכלא?!" "ישיבה

 שנות להרבה שנדון ימים, באותם הפשע מלווייתני אחד של שמו את פירט )כאן
 מישיבה פוחד אינו הוא אחי. זה לך: דע ובכן, העיתונים(? בכל פורסם ושמו מאסר
פוחד!". איני אני וגם בכלא,

 אחת מנה זה לאיש אשיב לא אם וכי פיוס, בדברי טעם עוד אין כי הבנתי
 בבסיס "לקלוט" וניסיוני עצמם, בעיני וצודקים גיבורים וחבריו הוא יהיו אפיים

 על גם ישפיע אלא שייכשל, רק לא הישר דרך על ולהעלותם הזאת הקבוצה את
בעתיד. אחרים ניסיונות

 כל את !לבן? בשר עם עסק לך שיש חושב ״אתה קולי את הרמתי ״תשמע!״
 - כולכם של המורה להיות יכול אני פרטים! לפרטי מכיר אני האלה התכסיסים

 מי אותו ושאל לך אחיך?! מי לי מספר אתה האלה! התחומים בכל - אחיך כולל
 לכולכם", מציע "אני האיש!". אני כי ותדע הכלא, מבית לברוח כשניסה בו טיפל
 בכל אטפל לא, שאם וממושמעים, צייתנים "להיות הארבעה, כל אל אז פניתי

 פקודות!" שמפר במי היטב לטפל יודע אני כי לי האמינו שצריך. כפי מכם אחד
הקבוצה. את הממו התקיפים דברי

מיד!" "תתפזרו - יותר עוד קולי את הרמתי - ״עכשיו״
ברנש. אותו אלי חזר כך אחר קלה שעה אחר. לכיוון אחד כל עזבו, הארבעה
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ואח״כ בצה״ל בלח״׳,

עכשיו?"." שאעשה רוצה אתה "מה - לי אמר - ״המפקד״
 הישר דרך על להעלות הצלחתי מחזור, באותו שקלטתי הנערים עשרת מתוך

בתוהו. עלו לגביהם מאמציי כל נכשלתי. הנותרים ארבעת עם בלבד. ששה
 שעשו כשהשתכנעתי פשוטות. עבודות תחילה הטלתי שנקלטו הששה על

 באמונה, אותן אף שעשה מי יותר. אחראיות עבודות עליהם הטלתי באמונה, אותן
 לרוב שחרורו, אחר גם לו לסייע שיוכל מקצוע ללמוד ונשלח בבסיס סופית נקלט

נהגות.

 בתל־נוף. האוויר חיל בבסיס ססדר
 הראשונה. בשורה מימין חיצוני המחבר

האוויר. חיל ממחר טולחובסח׳, דן האלוף - כומתה( )חובש במרכז

ח $ M i י ■ 1

t ~ ו » 1. 1
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כך ואחר לקצינים סתקדם בקורס

 לשלוח החליטו שנים כשלוש וכעבור מעבודתי, רצון שבעי היו 8 בבח״א מפקדיי
 זה ספר בבית ההשתתפות האוויר. חיל של מתקדמים לקצינים ספר לבית אותי

 כאלה, ספר בתי בזמנם היו צה״ל בחילות בדרגה. לעלייה יעבור בל תנאי הייתה
)פו״ם(. ולמטה לפיקוד המרכזי הספר בית והוקם הספר בתי כל אוחדו כך אחר ורק

 היה הקורס סירקין. בכפר מפקדי שהיה שוחט, גדעון היה הספר בית מפקד
 עברית. והבעה מתמטיקה כגון "אזרחיים", מקצועות גם בו ונכללו ביותר מקיף

 במטה ומשמעת ארגון מדור ראש לשמש והועברתי בהצלחה, הקורס את סיימתי
 יוסקה היה הישיר מפקדי רב־סרן. לדרגת הועליתי כך אחר קצר זמן האוויר. חיל

 גרנו גם ואני יוסקה בהרמוניה. ועבדנו הדדית הערכה יחסי בינינו היו אורן.
 וכבוד ידידות יחסי שררו משפחותינו בני בין וגם אביב, מעוז בשכונת בשכנות

הדדי.
 כן, לפני כי היטב זכר וייצמן עזר במטה. בתפקידו ימים האריך לא יוסקה אך
 כנף אותו במפקד תמך הוא ,4 כנף של המינהלה כקצין שימש יוסקה כאשר
 הראשונה בהזדמנות בעזר. ולא האוויר, חיל למפקד להתמנות הוא אף ששאף
מתפקידו. יוסקה הועבר

 כוח מדור ראש לשמש ועברתי תפקידי את אני גם עזבתי כך אחר מה זמן
(.11 )מכ״א צה״ל של הראשית בשלישות האוויר חיל יחידות של האדם

 בדרגת קצין אלי ניגש הראשית בשלישות לעבודתי הראשונים הימים באחד
אותי. שאל נכון?" כאן, חדש "אתה רב־סרן.
השבתי. "כן"
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ואח״כ בצה״ל בלח"׳,

 מדור מפקד ואני שטיינר, יחיאל שמי להכיר. "נעים אמר הוא יודע" "אני
האספקה". חיל של השלישות
 הצהריים. ארוחת בשעת השיחה את להמשיך והסכמנו אמרתי, מאוד" "נעים

 התברר מהר חיש וביני. שטיינר יחיאל שבין השנים רבת הידידות התחילה כך
 במכוניתו איתו נוסע הייתי מכונית אז לי הייתה שלא וכיוון שכנים, גם אנו כי לנו

 נמשכו, קשרינו הצבאית. מכוניתו את לרשותי מעמיד גם שהיה יש וממנה. לעבודה
 נפטר ידידי יחיאל אחרים. לתפקידים הועברנו ששנינו לאחר גם הסתעפו, אף

ימי. סוף עד החביבה דמותו את בלבי אנצור אחדות. שנים לפני
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וזל־נוף של הסינהלה קצין

 אברהם רס״ן אלי ניגש אחד יום אך ,11 מכ״א כראש בתפקידי עניין הרבה מצאתי
 ואמר וייצמן, עזר האוויר חיל מפקד של הלשכה כראש כן לפני ששימש ביבר,

 בתל־ האוויר חיל בסיס של המינהלה קצין תפקיד את גם זמנית ממלא הוא כי לי

 דבריו מוסמכים כמה עד ידעתי לא עליי. זה תפקיד יוטל מאוד בקרוב אך נוף,
 השלישות מחלקת ראש אליו אותי זימן אכן כך אחר אחדים ימים אך ביבר, של

 המינהלה קצין לתפקיד להעבירני הוחלט כי רשמית לי והודיע האוויר חיל במטה

.8 בבח״א

 האנשים של ככולם רובם את בתל־נוף. רבות שנים שירתי לעיל, כאמור

 היטב הכרתי השאר בין אישית. הכרתי זה במחנה פיקוד תפקידי אז עד שמילאו
 חלק על הבסיס. של המינהלה קצין תפקיד את אז עד שמילאו האנשים כל את

 מוזר: לדבר לב שמתי אך דווקא. לאו - חלק על טובה, דעה לי הייתה מהם
 הדעה הייתה זאת נכשלו. - במיוחד מוכשרים היו שלדעתי אלו אף כולם, כולם,

 מה חולה? למיטה בריא ראש להכניס לי למה עצמי, את שאלתי כן, אם הכללית.
 האוויר חיל למפקד להיכנס החלטתי נכשלו?! לפניי שהכל במקום להצליח סיכויי

הגזירה. רוע את להעביר כדי
 שהוא תוך ה״דוגרית" בדרכו עזר אותי שאל התפקיד?!" את רוצה אינך "למה

נוזפניות. עיניים שתי עלי פוקח
הסיבות. את מפרט התחלתי

 לחיובי", זה את תתרגם "עכשיו כך: אחר לי אומר עזר היה שפירטתי, סיבה כל
 עשיתי שבדבר. החיוב את לפרט אנסה עצמה ראות נקודת מאותה כי ביקש היינו
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ואח״כ בצה״ל בלח"׳,

 תפקיד את למלא תלך "אתה נשתנתה. לא עזר עמדת כי ומובן יכולתי, כמיטב כן
קטגורית. עזר לי אמר תל־נוף" של המינהלה קצין

לו. אמרתי בתל־נוף" הייתי כבר "אבל
 בלי בעניינים מיד תהיה "אתה נוסף הרהור ללא עזר אמר שלך" היתרון "זה

הסתגלות!". בתקופת צורך כל
 ועוד עוד והעליתי בלשכתו ישבתי ארוכה שעה עוד במריי. עמדתי אני אך

נימוקים.
 אני - לא ואם מרצונך, הולך אתה "חיימקה, נחרצות: עזר לי אמר לבסוף

 ואמרתי ידו את לחצתי הצדעתי, קמתי, הדברים, פני שכך ראיתי פקודה!" לך נותן
מרצוני". הולך אני "המפקד,

 נשא שלימים ,1יפה אברהם הטייס הבסיס, מפקד את לפגוש לתל־נוף נסעתי
 אחת הזמנות: שתי קיבלנו זאת לשמחה )אגב, וייצמן עזר של בתו את לאישה בנו

 .10:00 לשעה נקבעה שלנו הפגישה הכלה...(. הורי מצד אחת החתן, הורי מצד

 ישבתי. המזכירה. לי אמרה "שב" בלשכתו. נכחתי 09:45 בשעה כבר כי מובן
 נקרא ואיני 10:30 כך ואחר 10:15 השעה הגיעה נקרא. ואיני 10:00 השעה הגיעה

עצמי. את שאלתי כאן?!" קורה "מה מתנצל. אינו ואיש להיכנס,

 כנסת חבר לימים השלמה, ארץ־ישראל למען התנועה מאנשי יפה, אברהם אלוף עם לערבב לא נא 1
הלאומיים! הגנים רשות וראש

 השיב לא יפה אברהם הצדעתי. המפקד. לחדר להיכנס נקראתי ניכר באיחור
עלי. "עלה" מההתחלה כבר זאת, רק לא בהצדעה. לי

 אותי מטריד אבל אצלי. אותך רציתי שלא סוד לא "זה לי אמר "תשמע"
החייל!" למפקד הזה בעניין הלכת ואפילו הנה, לבוא רצית לא שאתה

 אינו משנינו "איש בכניסה ההשפלה בעקבות אמרתי משותף" דבר לנו "יש
ברעהו!" רוצה

 התגלה יפה אברהם טעיתי. כי לי התברר מהר וחיש התפקיד, את קיבלתי אבל
 ממפקדי הרבה כמו איתו. לעבוד היה מאוד נעים ואיכפתי. ישר הגון, כאדם לי

 יכולתו. ולהאדרת החייל לבניית ומרצו זמנו כל את הקדיש הוא חיל־האוויר,
שהגיע. לאן האוויר חיל הגיע כמוהו אנשים ובשל בשלו
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תל־נוף של המינהלה קצין

 בדחיפות נקרא שהוא מכיוון נתאחרה יום באותו פגישתנו כי לי התברר
 בכניסה לא ללשכתו ונכנס לבסיס, במטוס בא אותה כשסיים מסויימת. לפעילות
 בכניסתו ראיתיו לא אני מאחור. הנוספת, בכניסה אלא לו, המתנתי שבה הראשית,

 אף כי סברתי ולפיכך אליה, היכנסי טרם מלשכתו יוצא אדם ראיתי לא וגם
להמתין. לי שייתן בכך להשפילני רצה סתם הוא שקבענו

 בכפר משירותי עוד הכרתיו תבורי. יואל היה לתפקיד כניסתי בעת השליש
 עד השנים, כל נמשכו והם וידידות, רעות קשרי בינינו נקשרו אז וכבר סירקין,

שח לשחק אהבנו יחד. בילינו הרבה אמת. ידיד היה יואל עת. בטרם לפטירתו
 רעייתו עם בקשרים ואני שרה עתה גם מצה״ל. שוחררנו ששנינו לאחר בעיקר מט,
בתו. ועם

 לתת יש - במיוחד - למה בו, ואין זה בבסיס חסר מה יואל: את אז שאלתי

הדעת? את
 - המדינה של ה״בראשית״ ימי - ימים באותם תל־נוף בסיס כי לי התברר

 הרבה עדיין היו בו וגם צה״ל, של אחר בסיס מכל לרעה או לטובה שונה היה לא

דרך". ו״חיפושי "גישושים"
 תפקידיו כל את הכתב על העליתי אחר. מכיוון הבעיה" את "תקפתי לפיכך

 זמן קצת יום מדי אקדיש אם וגם מדי, רבים הם כי לי התברר המינהלה. קצין של
בכולם. לטפל אספיק אם ספק מהם, אחד לכל

 למשל, אז, עד נהוג היה לעצמי. החלטתי קדימויות" סדר כאן להיות "חייב
 על לעמוד כדי ח״ן"( )"מגורי החיילות במגורי המינהלה קצין מבקר יום מדי כי

 החלטתי מסויים", בלתי ביום לשבוע, אחת בביקור "די בהם. והסדר הניקיון מידת

לעצמי.
- האלה: העניינים על דגש אשים תחילה כי החלטתי עוד

בבסיס המשפחות מגורי •
ואליו הבסיס מן המשפחות בני הסעות •
ואיכותו המזון שיפור •
הנכון וניצולה יחידה" "קרן הקמת •
לי. הכפופות ביחידות החיילים ובקרב הקצינים בקרב ה״מריבות" הפסקת •
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 כמה הנה במרץ. פעלתי אחרים, תחומים בהרבה ועוד הנ״ל, התחומים בכל
דוגמאות:
 מובא כולו האוויר בחיל ביותר הטוב המזון כי לתפקיד כניסתי עם לי נמסר

 - הנהנים הטייסים, ובמיוחד זה, ממזון נהנה הבסיס סגל כל תל־נוף. לבסיס
 לדעת נוכחתי כן פי על אף ומגוון. מיוחד מתפריט - האוויר חיל בבסיסי כנהוג

 ופקדתי המטבח רס״ר את זימנתי במזון. מחסור יש הבסיס של האוכל חדרי בכל כי
 לקבל זה זמן ובכל מה, זמן למשך תפקידיו בכל מקום ממלא לעצמו למנות עליו

 תבדוק אישית אתה מזון, כל תקבל אישית "אתה למחנה. המגיע מזון כל אישית
עליו. פקדתי קבלתו!" שוברי על תחתום - אתה ורק - ואתה אותו,

 האספקה בבסיס עוד כי התברר מהר וחיש לו, הוריתי כאשר פעל הרס״ר
 ולמעשה לנו, שנשלחו המזון מכמויות ומעשרות" "תרומות שהוריד מי הוריד

בשוברים. רשומות שהיו המזון מכמויות בלבד כמחצית קיבלנו
 ומשובח, טוב אוכל רק לא לחייליו הבסיס סיפק ומאז מיד, תוקן זה עניין

 המוראל והמינים. הסוגים מכל אוכל של רב שפע גם אלא ומתמיד, מאז כמנהגו
 נוכחתי אני קיבתו. על צועד החייל כי נפוליאון קבע כבר מאוד. עלה ביחידות

קיבתו. על טס הטייס גם כי לדעת
 בבסיסי במזון חיסכון תחרות כך אחר מיד הוכרזה לחלוטין מקרי באורח אגב,

 במקום זכינו אמיתיות, בכמויות שלנו המזונות את קיבלנו שכבר כיוון צה״ל.
פתוח". "מקרר היה שקיבלנו הפרס זו. בתחרות הראשון

ו

 משפחותיהם. ולבני ולמכונאים לטייסים כיף" "ימי נערכו שנה מדי כי לב שמתי
המוראל. את והעלו איחדו גיבשו, הם מאוד. גדול היה אלה כיף" "ימי של ערכם

 את שאלתי במחנה?" הצוותים לשאר גם כאלה כיף ימי יהיו שלא "מדוע
 בינינו להן קראנו )"הדודות" הטובות המתנדבות עם כך על לשוחח ונסעתי עצמי,
 להעמיד מהן ביקשתי בתל־אביב. החייל למען הוועד במשרדי עצמנו( לבין

 ימי למשך נתניה בחוף החייל למען הוועד של ההבראה בית בניין את לרשותנו
 אתם אנחנו. נטפל - השאר בכל מבקש. אני המתקן את ״רק המתקרבים. החג
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 המתקן הסכימו. הטובות הדודות לנו". שנמסר כפי ומסודר, נקי המתקן את תקבלו
 לראשונה המשפחות. בני עם ימים שלושה בו שהינו ואנו לרשותנו, הועמד

 קוראים היינו )"עבדים" הטייסים של העזר כוחות גם יצאו האוויר חיל בתולדות
 המסורת האוויר בחיל נולדה כך המשפחות. בני עם כיף לימי אהבה( מתוך לעצמנו

והמכונאים. הטייסים סגל עם נמנים שאינם מי בקרב גם המשפחתי הנופש של
 הפך החיילים, משפחות עם במיוחד הזדמנויות באותן שיצרתי הקשר אגב,

 כדי עד לפעמים הילדים, ואת הרעיות את הכרתי "משפחה". למעין אט אט אותנו
 והרבה משפחתי, סכסוך בעת אלי פנה הזוג מבני שאחד יש כך בשל פרטים. פרטי

מסוכסכות. למשפחות השלום את להחזיר זכיתי פעמים

*

 נשותיהם כי לב שמתי ומפקדים. טייסים משפחות כמאה אז גרו נוף תל בבסיס
 גם מסודרת. בצורה אליו לחזור כך ואחר הבסיס את לצאת מתקשים ובניהם

 בימים כידוע, ממנו. לצאת כך ואחר לבסיס להגיע התקשו כשהוזמנו, אורחיהם,
פרטיות. מכוניות אנשים למעט רק היו - כבימינו שלא - ההם

 סשקה. ושמו אישי נהג המחנה למפקד היה המחנה כשליש ששירתי בעת
 סשקה כי לי היה נראה האישי, נהגו את איתו הביא אחריו שבא שהמפקד כיוון

 כי לו ואמרתי לסשקה אז קראתי במחנה. מקומו" את מצא ש״לא כיוון מתוסכל
 יהא תפקידו עליו. אחראי יהא - הוא ורק - והוא אוטובוס, לרשותו מעמיד אני

 בסוף להחזירם הספר, בתי אל המשפחות שבשיכון הילדים את בבוקר להסיע
 רחובות לעיר המשפחות בני בהסעת - ביום פעמים כמה - ולטפל הלימודים,

 הוא לו. שנמסר החדש הפעולה תחום על שמח סשקה הבסיס. שער דרך ובחזרה
 בית ילדי ובעיקר - המשפחות בני ובמסירות. בהצטיינות תפקידו את מילא

מאוד. אותו אהבו - הספר

*

 שלהם הדואר דברי את ימים באותם קיבלו לא בתל־נוף שגרו המשפחות בני
 לפדות או רשום מכתב או מברק לשלוח שרצו פעם בכל גם מגוריהם. במקום
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 כפר בכל הן כך. על תמהתי לרחובות. או לגדרה לנסוע עליהם היה דואר המחאת
 הרי נוף? תל של חלקה ייגרע ומדוע דואר, סוכנות ולפחות דואר סניף יש קטן

 יוקם כי ודרשתי הבעיה את הצגתי הדואר, הנהלת אל נסעתי בה! משפחות כמאה
דואר. סוכנות ולפחות דואר, סניף בבסיס

 אדם תמצאו ואם לשיכונה מבנה לכם יהיה אם במחנה, דואר סוכנות "תקבלו
הדואר. בהנהלת לי אמרו אותה" לנהל מסוגל שיהיה

 רעייתי שרה את הצעתי כך ואחר המחנה, במרכז צריף איתרתי שעות 24 תוך
 הדואר לסניף מיד נשלחה והיא נתקבלה, ההצעה הדואר. סוכנות מנהלת לתפקיד

 סוכנות טובה, בשעה נוף, בתל נפתחה כך אחר מיד קצרה. הדרכה לקבלת בגדרה
 ובני הסגל אנשי רק לא רבה. הייתה השמחה צה״ל. בבסיסי הראשונה הדואר

 והחיילים הקצינים כל שאר גם אלא זו, בסוכנות דואר שירותי קיבלו משפחותיהם
שבמחנה.

*

 התקשרתי שלנו. במחנה בנק סניף אין בעצם מדוע עצמי את שאלתי אחד יום
 הבנק סניף הוקם כבר כך אחר אחדים ימים החייל". "אוצר בנק הנהלת עם מיד
 תחילה שימשה וכסגנו הסניף, מנהל למחנה מחוץ מגיע היה יום מדי במחנה. הזה

 לרעיית העבירה היא במחנה הדואר סוכנות כמנהלת תפקידה את שרה. רעייתי
שבע. באר עיריית וראש ישראל משטרת מפכ״ל בעתיד טרנר, יעקב

ו

 יכלו שבהם שק״ם, דוכני משפחות. שק״ם גם שלנו במחנה לפתוח שיש סברתי
 למכביר, לנו היו וסיגריות, ופלים כגון יומיומיים, מצרכים כמה לרכוש החיילים

 בגדים, מזון, מצרכי לרכוש המשפחות בני יכולים שבו - משפחות שק״ם אך
 קצר זמן ותוך השק״ם הנהלת אל פניתי בבסיס. היה לא - ובו׳ ספרים כלים,
משפחות. שק״ם גם במחנה הוקם

 את העושים הקצין, או והטייס במחנה, המשפחות צורכי כל אט אט מולאו כך
בני של הפרוזאיים לעניינים דעתם את לתת עוד צריכים היו לא הקשה, מלאכתם
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הצבאיות. במשימותיהם הגיגיהם כל את לרכז כבר היו יכולים משפחותיהם.

*

 הקולנוע בית כגון - המחנה של המתקנים הצנחנים. שכנו המחנה של אחד באגף
 בין חיכוכים פרצו ושם פה החיילות. שני את כמובן, שימשו, - השחייה ובריכת

 כל את עשינו הצנחנים מפקדי והן אנחנו הן אך האוויר, חיל אנשי לבין הצנחנים
אותם. למנוע ידינו לאל אשר

 הפילהרמונית התזמורת כי הכללי מהמטה לנו מודיעים היו פעם מדי
 כי מובן בבסיסנו. תשלום ללא מופע יקיימו "הבימה" תיאטרון או הישראלית

 בחיל שהם ובין האוויר בחיל שהם בין הבסיס, חיילי לכל פתוחים היו המופעים
 ולהיסגר". להיפתח האולם דלתות פסקו "לא המופע שהחל שמשעה אלא הצנחנים.

 מדוע, אדע לא ממנו. ולצאת האולם אל להיכנס חיילים פסקו לא המופע עת בכל
 רציתי הצנחנים. דווקא היו והיוצאים הנכנסים מרבית כי היה שלנו הרושם אבל

 המופע בעד משלמים אנו שאין פי על אף כי והחלטתי הזאת, לתופעה קץ לשים
 כי ראוי - מילואים כשירות בו למשתתפים נחשב שהוא כיוון חינם היה הוא -

 התיאטרון. בהצגת לצפות או לתזמורת להאזין שירצה מי מכל סמלי סכום ייגבה
 לא לאולם, להיכנס הזכות עבור - סמלי סכום ואפילו - שישלם מי כי סברתי
 כרטיסים אפוא הנהגנו וסגירתן". הדלתות "פתיחת תופעת תימנע ובכך יעזבנו,
 או ההצגה בעת ויוצאים" "נכנסים עוד היו לא פלא: זה וראה סמלי. במחיר

הקונצרט.

*

 פרנק המפורסם האמריקני הזמר כי האוויר חיל ממיפקדת הודיעוני אחד יום
 תל־ בבסיס ייערך שהאירוע ייתכן אם ושאלוני צה״ל חיילי לפני יופיע סינטרה

 בבסיסך לארח ממך כשביקשנו מה, זמן לפני "אבל בחיוב. שהשבתי מובן נוף.
 כי לנו אמרת לפניהם, ינאם שבן־גוריון כדי צה״ל של הבכיר הסגל כינוס את

 חנייה. למגרש שלכם הטניס מגרש להפיכת תקציב לכם שיינתן ובתנאי מוכן אתה
דבר. מבקש איני כי השבתי ואני שאלוני, הפעם?" מבקש אתה "מה
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 היא כי ברור והיה מאוד, מוקדמת ערב לשעת נקבעה סינטרה פרנק הופעת
 לפני רבים ימים פתוח. במיתתם אותה לערוך החלטתי לפיכך אלפים. תמשוך
 בשעה הרוחות כיוון ומה השמש היכן לראות כדי הזה המיתחם אל יצאתי המופע

 שהרוחות ולא הזמר, של עיניו מול תהיה שהשמש רציתי לא המופע. שייערך
לשמיעה. יפריעו או המיקרופון את יטלטלו

 של אמרגנו אלי בא המופע לפני שעות כמה אך ההכנות, מלוא את עשינו
 הבמה את להקים יש פניו, בצד צלקת שלסינטרה כיוון כי אוזני את וגילה סינטרה

 נאלץ הייתי התשעים" "בדקה הזאת. הצלקת את יראה לא מולו שהקהל באופן
הבמה. מקום את לשנות

 אני רמות. בתשואות הזמר את קיבלו הם חיילים. אלפי כצפוי, הגיעו, לאירוע
החיילים. לפני הדגול הזמר את באנגלית והצגתי המופע את "פתחתי"
הזה. המופע ארגון בעקבות אליי הגיעו שבחים הרבה

 מזמינים היו רבים מינהלה קציני צה״ל. מחנות בכל שמעי כנראה יצא אט אט
 בבעיות עצתי את לקבל כדי בתל־נוף לבקר באים שהיו או לבסיסיהם אותי

מחנותיהם. אוכלוסיית עם להיטיב רעיונות לקבל וכדי אותם שהטרידו
 לקיים מעוניינת הייתה האוויר חיל שמיפקדת משום גם רצון שביעות חשתי

 סיבה בשל אפשרי הדבר היה לא אם ורק תל־נוף, במחנה דווקא המוני אירוע כל
 נערך האירוע היה אם גם אך אחר. במחנה אותו מקיימת הייתה אחרת, או זו

אותו. שהכינה הוועדה עם תמיד נמנה הייתי - אחר במקום
 עלה הבסיס יחידות בכל שהמוראל על רצון שביעות חשתי מהכל יותר אך
 מלאכתם את לעשות בבסיס, לשרת החיילים של המוטיבציה שגברה ועל מאוד,

להצטיין. ואף באמונה,
 מתפקידי וכמה עדיפויות, סדר כאמור, שקבעתי, אף מותש. הייתי זאת עם

 מראשי" למעלה "עד עסוק הייתי יותר, נמוכה בתדירות עשיתי המינהלה קצין
 הקצינים במגורי היה ביתי מאוד. מאוחרת לילה שעת ועד מוקדמת בוקר משעת

 ראיתים אני אך העממי, הספר בית של הראשונות בכיתות היו ילדיי ושני בבסיס,
 בעיותיהם. ובפתרון בלימודיהם אותם ו״ליוויתי" איתם שיחקתי ומעט מאוד, מעט

החינוך על ששקדה והיא העול בעיקר שנשאה היא שרה רעייתי לעיל, כאמור
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הבית. ענייני כל שאר ועל הבנים של הנאות
 יפה, אברהם אחד יום לי קרא המינהלה, כקצין לכהונתי שנים כשלוש כעבור

 מנחם יבוא במקומו וכי תפקידו את לסיים עומד הוא כי לי והודיע הבסיס, מפקד
 בכל בינינו. שרר רב כבוד המשובחים. מן היו יפה עם יחסי רמת־דוד. מבסיס בר

 העניינים שכל כדי להיעשות הניתן כל את עשיתי פיקודו תחת שירותי תקופת
 עתותיו כל את להקדיש יוכל המפקד, והוא, כהלכה, יתנהלו המחנה של המינהליים

 כי דומני מינהלי. עניין בשום יוטרד ולא החייל, של המקצועיים לעניינים ומרצו
 בעניינים טייסות מפקדי במישרין אליו פנו פעמיים ולא פעם לא בזאת. חש הוא

 כביכול ולאלה קרביים, טייסים הם וגם יפה שגם פי על ואף טיפולי. בתחום שהיו
 חיימקה" אל הזה בעניין "גשו אליי. תמיד אותם מפנה יפה היה משותפת", "שפה

עליו". סומך אני הבעיות. את לכם יפתור "הוא קטגורית להם אומר היה
 הזמן זה כי לו ואמרתי ההזדמנות את ניצלתי עוזב, הוא כי יפה לי כשהודיע

מהתפקיד. איפרד אני שגם
 כדבריו. עשיתי - כמובן - ואני יפה, לי אמר מחליפי״, בר, עם להיפגש ״לך

 ושם לרמת־דוד, שהטיסני מטוס בר מנחם לי שלח כבר כך אחר דקות כעשר
לראשונה. איתו נפגשתי

 בעבודתך. ראיתיך לא עוד "אבל בר פתח טובים" דברים הרבה עליך "שמעתי
 הסיפורים נכונים אכן אם יחד. שנעבוד מציע אני קשה. עובד אתה כי יודע אני

אלוף". סגן דרגת תקבל - עליך
שתקתי.
 אלוף". סגן בדרגת בצה״ל הראשון המינהלה קצין תהיה "אתה בר: המשיך

אמרתי. המפקד" אתגר, לי "נתת
 מזלי התמזל שוב הבסיס. כמפקד לתפקידו בר מנחם נכנס כך אחר מה זמן
 יהושע כפר מושב בן ומסור. איכפתי הגון, ישר, אדם פיקוד תחת לעבוד וזכיתי

צמחוני. וגם... צנוע בר, מנחם היה
 הקטן?" האוכל בחדר מגישים שאתם המיוחד האוכל "מה ושאל: לי קרא פעם

 הפיקוד סגל כגון - שלנו לבסיס מיוחדים אישים כשבאים כי לו הסברתי
להם מוגש ואז הקטן האוכל בחדר אותם לארח נוהגים אנו - צה״ל של העליון
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ואח״כ בצה״ל בלח"׳,

הטייסים. תפריטי על אף בטיבו העולה מיוחד, תפריט
 שיהא אסור - במזון ״אבל בר לי אמר רוצה״ שאתה איפה אותם ״תארח

המיוחדים". האורחים גם יאכלו - הטייסים שאוכלים מה הבדל.
אמרתי. המפקד" "כרצונך,

 לפניו הרצה השאר בין צה״ל. של הפו״ם קורס בבסיס התארח הפעמים באחת
 בחדר יום אותו הסועדים בין היה גם והוא האוויר, חיל מפקד וייצמן, עזר גם

הקטן. האוכל
בביתי. הטלפון צלצל בלילה
 צועק וייצמן עזר של קולו את שמעתי השני הצד ומן השפופרת, את הרמתי

 אף שיחזור בלי קילל, הוא דקות כחמש־עשרה במשך בערבית. קללות ומטיח
פעמיים. אחת קללה על
 למחרת הלכתי כמובן, ואני, לבסוף, לי אמר אצלי!" תתייצב מחר "אתה *

בר. למנחם השיחה על דיווחתי כן שלפני כמובן לפניו. להתייצב
 כשבאתי וייצמן עזר לשכת מנהלת לי אמרה נכנסת" הייתי לא "במקומך

חי!" אותך יאכל "הוא לפניו. להתייצב
 בערבית. עסיסיות קללות במטר עלי פתח שוב ועזר הדלת את פתחתי רק

פעמיים. אחת קללה על אף חזר ולא וקילל, קילל שוב
 "אני לו אמרתי סיים סוף כשסוף מולו. כיסא על וישבתי אליו התקרבתי

פקודה". מילאתי רק מצטער,
דבר. לי אמר ולא התבונן, עיניו, שתי את עלי פקח עזר

 מלשכתי אצא כי וביקש האינטרקום במכשיר בר מנחם אלי פנה בבוקר למחרת
 ישב ועזר ברכב נהג מנחם ועזר. מנחם היו ברכב יצאתי. ברכבו. אותו לפגוש כדי

מתבייש?!" לא "אתה עזר: אלי צעק עוד כניסתי טרם האחורי. למושב נכנסתי לידו.
 לך אמרתי "הרי עזר, אל פנה מחיימקה?" רוצה אתה "מה מיד. התערב מנחם

פקודתי?!" את ימלא שלא רצית, מה הפקודה! את נתתי שאני
 רק מבין מנחם, הזה, האיש "תשמע, לי ואמר לעברי עזר הסתובב רגע אותו

 אתה מה גזר. ומכרסם בדאונים מרחף הזמן כל שהוא סיפורים עליו יש בגזר.
בענייני מהפקודות חוץ תמלא, שלו הפקודות כל את אוכל? על איתו מדבר בכלל
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תל־נוף של המינהלה קצין

מבין!" לא הוא באוכל אוכל.
 ושאלתי למנחם נכנסתי חשובים. אישים כמה אותנו לבקר עמדו מה זמן כעבור

הצהריים. בארוחת אלה לאישים שיוגש התפריט בעניין אותו
 להחזיר מיד הוריתי ואני מנחם, אז לי אמר אותי!" תשאל אל אוכל "בענייני

הקטן. האוכל בחדר החשובים לאורחינו המיוחד התפריט את
 שייקה במקומו מונה כך ואחר הבסיס, כמפקד בר מנחם כיהן שנים כשלוש

טובות. אלא לספר לי אין עליו גם גזית.
 המינהלה קצין תפקיד את אעזוב אני שגם העת הגיעה באמת עתה כי אז סברתי

 השכלתי את להשלים רציתי הזה. התפקיד את ממלא אני שנים כשש שהרי
 עמדנו לבגרות. בקורס אחת שנה במשך להשתתף בקשה הגשתי ולפיכך התיכונית

 את גם אמצא הקורס במשך כי וסברתי השרון, לרמת אביב ממעוז לעבור גם אז
ההעברה. ענייני לסידור הנדרשות השעות
 מתפקידי לפרידה נפשיות הכנות עושה שאני ותוך במשרדי ישבתי אחד יום

 וייצמן עזר את גם שם רואה ואני נכנסתי, ללשכתו. להיכנס גזית שייקה לי קורא
הוד. מוטי ואת

 לי אמרו המינהלה" כקצין בתפקידך אחת שנה עוד תמשיך כי מבקשים "אנו
השלושה. כל

עומס!" מרוב מתמוטט אני אפשרות. כל לי "אין אמרתי המפקדים" "רבותי
 החייל, כמפקד מיד להחליפני צריך היה הוד "מוטי עזר אלי פנה זה?!" "איך

 יכול אני היסוס. ללא הסכמתי ואני בתפקיד, שנה עוד להישאר ממני דרשו אבל
לא?!" ואתה

 גם הייתי האוויר חיל מפקד בתפקיד מדובר היה "אם בפזיזות אמרתי "כן"
שנה!" עוד נשאר אני

 מסוגל!" אינך "אתה מייד: הגיב "חייב", נשאר נדירות לעיתים שרק עזר,
שאמרתי. מה את להגיד צריך הייתי לא שצדק. ודאי לעברי. הטיח

התחשבו!" "אנא בכנות אמרתי מאוד" מאוד לי "קשה
התפקיד. את עזבתי ואני התחשבו, הם

 נערך הקורס הבגרות. בחינות להשלמת לקורס יצאתי .1966 הייתה השנה
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ואח״כ בצה״ל בלוז"׳,

 משנה, פחות מקץ בתל־אביב. וייצמן ברחוב החייל בית כיום עומד שעליו במקום
 אנשים מסוגי, חיילים הרבה עוד בישראל. בגרות תעודת בעל הייתי ,43 כבן ואני

 איתי היו מסודרת, להשכלה זכו ולא ביטחונית לפעילות נעוריהם את שהקדישו
כנסת. חבר לימים פעיל, מאיר אלה בין בקורס.
 בקריית קברנוהו אבי. נפטר בבחינות, ועמדתי הבגרות קורס את סיימתי רק
זצ״ל. חיים החפץ תלמידי עם להימנות זכה כי כתבנו מצבתו על שאול.
 מיהרתי הימים. ששת מלחמת פרצה - אבי של ה״שבעה״ ימי נסתיימו אך

 על ממונה הייתי זה בתפקיד .1 מש״ל ענף לראש ומוניתי האוויר חיל למיפקדת
הקצינים. למעט האוויר, חיל של האדם כוח כל

 ציבורי. מינהל ללמוד החלה רעייתי ושרה מבוגרים, כבר היו ילדינו שני
 את סיימה והיא ,22:30ב־ יוצא היה השרון לרמת האחרון שהאוטובוס כיוון

 פעם הלימודים. אחר במכוניתי אותה לאסוף נוהג הייתי יותר, מאוחר לימודיה
 תעודת הרי ציבורי, מינהל תלמד לא אתה שגם למה "בעצם, לי: אמרה היא אחת

 הציבורי המינהל ללימודי - כמוה - נרשמתי כמובן. צדקה, היא לך!״. יש בגרות

אקדמאיים. בתארים - שנינו - זכינו אחדות שנים ומקץ
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תל־נוף של המינהלה קצין

בתל־נוף הבסיס 7p9D החלפת opo לפני
הנכנס. המפקד בר, מנחם אל״מ - מימין היוצא. המפקד יפה, אברהם אל״מ - משמאל

 אנגליה. בפרנבורו, האווירי בסלון האוויר חיל משלחת עם
התמונה. בםדמת המחבר
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ואח"□ בצה׳ל בלח"׳,

 תל־נוף. בבסיס חיל׳ קצינים קורס סיום טקס
לסרצה. משמאל - המחבר משמאל, קיצוני - ויצמן עזר האלוף

V-

 המחבר, אבי גולדברג, ישראל רבי ע״ש תורה ספר הכנסת טקס
 (.1968) תל־אביב בצפון רזיאל דוד ע״ש הכנסת לבית

 צבי אחיו )ממושקפת( יוכבד המחבר, אם משמאל
ראב. פנינה ואחותו צה״ל( )במדי המחבר אביגדור, אחיו התורה(, בספר )מחזיק
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תל־נוף של המינהלה קצין

הכללי המסה ראש לשבת
16 <-5-)5,ג*-ס

ז תשב" יג־'ניסן ,
67 ‘אפר 25

86511/p ח״א - חיים י^ו־אל בן סא״ל

ה״א. ‘בספק 1 סש"ל לרע״ג מתמנה הנך .1

.67 ‘אפר 18 ביום לתוקפו נכנם המנוי .2

רב-אלוף
הכללי

 האוויר, היל במיפקדת 1 נזט״ל ענף כראש המחבר טל המינוי כהב
רבין. יצחק רב־אלוף הרמנוכ״ל בההימה
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הכיפורים יום בסלחמת בסיס מפקד

 כאן בונה". "סולל בקונצרן עבודתי ועל הצבאי משירותי שחרורי על אספר עוד
 בימי התרחש הוא הביטחוני. בשירותי - הנעילה פרק - נוסף פרק על רק אספר

הכיפורים. יום מלחמת
 חיל במטה בכיר קצין אחד יום אליי טלפן בונה סולל בקונצרן עבודתי בעת

 שאני הציע האוויר חיל ומפקד החייל של מטה ישיבת הייתה כי לי ואמר האוויר
 אני?" פתאום "מה "מתיחה". סתם שזו סברתי מה משום .7 בח״א כמפקד אמונה

 הזה לקצין אמרתי "ידידי" מיתמם. פני להעמיד החלטתי אבל עצמי. את שאלתי
 כאן הייתה לא כי לי התברר עלי". מקובל - האוויר חיל מפקד שמחליט ״מה
 בח״א מפקד תפקיד את למלא מוניתי אכן כך אחר אחדים ימים כי "מתיחה", שום

במילואים. שירותי בעת ר
 גפגפה. ביר בסביבות תמרה בביר האוויר חיל של נטוש בסיס היה 7 בח״א

 מפני לשמור היה היחיד שתפקידם חיילים של קטן צוות בו היה קבע בדרך
 )!( כשלושה של באורך צר ונחיתה המראה מסלול בבסיס היה וחבלות. גניבות

 המסלול ולנחיתה. להמראה לא אך לנסיעה, מאוד צר מסלול לו ובמקביל ק״מ,
 לעייפה עמוס גפגפה ביר כשבסיס חירום, בעתות לפעולה להיכנס היה צריך הזה

פעמים. כמה מפקודי כמה עם יחד בבסיס ביקרתי אוייב. כוחות בידי מופצץ או
 עוזריי, וסגל אני כולנו, גוייסנו המלחמה, כשפרצה תשל״ד, הכיפורים ביום
 ושמו טייס הקבוע, הבסיס מפקד גפגפה. בביר נחתנו כבר הזה היום ובמוצאי

 את ארצה. לחזור הספיק לא ועוד לארה״ב, המלחמה לפני יצא חסון, אמיתי
הכנסת. חבר לימים כהן, צ׳יטה הטייס זמנית מילא מקומו
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הכיפורים יום במלחמת בסיס מפקד

 בסיס את היום במשך תקפו "המצרים והוסיף: צ׳יטה לי אמר בסיס" לך "אין
 מסקנת באזור". מצרי קומנדו יש מזה חוץ לרוב. בורות בו ו׳זרעו׳ תמרה ביר

לילה. באותו תמרה בביר לעשות מה אין דבריו:
 של קבוצה בראש הגעתי שחר עם ולמחרת גפגפה, בביר בלילה נשארתי

 בורות היו ההמראה במסלול צ׳יטה: צדק כי לי התברר תמרה. לביר איש כעשרים
 מושג היה לא מאיתנו לאיש התפוצצו. שלא פצצות היו מקומות ובהרבה גדולים,

האלה. הפצצות של טיבן על
 התעופה. שדה את להפציץ שוב והחלו מצריים מטוסים כמה הגיחו כך כדי תוך

 ההמראה במסלול הבורות מספר מאוד שגדל ראינו וכשעלינו לבונקר, מיד ירדנו
 אחת. פצצה ליד עברנו מאוד. גדל התפוצצו שלא הפצצות מספר גם והנחיתה.

 האחרונה. ההפצצה לפני ראינוה שכבר ישנה, פצצה שזו טען שלנו המינהלה קצין
 כאן הבוקר. רק המצרים שהטילו חדשה, פצצה זו כי סברנו אחרים ועוד אני

 כי התברר בה. ונגענו הפצצה אל התקרבנו בפזיזותנו מאוד. חמורה טעות עשינו
 מסוג פצצה שזו לנו התברר כך אחר לאחרונה. רק שהוטלה משמע חמה, עוד היא

 לאחר שעות 144 עד אחת מדקה מתפוצצות הן הסובייטיות. ההשהיה פצצות
התפוצצה... שלא מזלנו שהוטלו.

 מסלול את להכין ממני שדרשו האוויר חיל ממטה תשדורות התקבלו בינתיים
 זוטר קצין ובראשה קטנה יחידה על הטלתי מיידי. לתפעול והנחיתה ההמראה

 כדי שניים או אחד ק״מ לאורך תחילה המסלול, שעל הפצצות את מיד לפוצץ
 השארתי המסלול חלקי שאר פינוי את מהמסלול. חלק לפחות לתפעל שנוכל
 הפצצות עלולות השני בשלב שיפונה בשטח כי בחשבון שהבאתי כיוון הבא. לשלב

מתאימים. בטיחות סידורי על הוריתי להתפוצץ,
 הסמל ולפעמים עצמו, הקצין ומהירה. נאמנה עבודה עשתה הזאת היחידה

 מפצצות כולו המסלול נוקה מה זמן אחר הפצצות. את שפוצצו היחידים היו שלו,
 סבר הוא אותה. לפרק הקצין החליט מה משום נשארה. אחת פצצה רק ההשהיה.

 לחיל מפורקת אחת להעביר חובה הרי מיוחד, ממין הן ההשהיה שפצצות כיוון כי
תכונותיה. את נדע למען הישראלי, האוויר

בפירוק והחל איש, שאל לא קצין אותו אבל קצינים, עוד בו והיו בשטח הייתי
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ואח"□ בצה״ל בלח"׳,

 חלקים פוזרה הקצין גופת עזה. התפוצצות נשמעה רגעים כמה לאחר הפצצה.
 כדי החלקים את לאסוף ביקש והוא אחד חייל שם איתנו היה עבר. לכל חלקים

 קברתי. לא אמי ואת אבי "את לי אמר שואה" ניצול "אני ישראל. לקבר להביאם
כמובן. הסכמתי הזה..." החייל את לקבור לי הרשה

 יש רכב כלי פנסי לאור הלילה כי לו ואמרתי ההנדסה לקצין מיד צלצלתי
 הבוקר. בשעות למחרת עד העבודה כל את לסיים במגמה הבורות במילוי להתחיל
 יתברר אם עפר, של משאיות ההנדסה קצין לרשות להעמיד הטכני לקצין הוריתי

מספיק. שברשותנו החצץ אין כי
 מעלינו חג לפתע העבודה. את סיימו בוקר ועם הלילה, כל עבדו הצוותים

 התקשרתי יכולנו. כאשר מחסות לתפוס ומיהרנו אוייב, מטוס זה כי סברנו מטוס.
 אצלנו" אלא אצלך נוחת לא "הוא דיווחתי. מעלי" מטוס "יש גפגפה לביר מייד
 הטייס גפגפה. בביר הטיסה פקח לבין המטוס בין קשר היה כי התברר לי. אמרו

 התעופה לשדה מעל הוא כי וסבר תמרה, בביר שלנו, התעופה שדה מעל היה
 הבורות, במילוי עסוקים היו שאנשיה המשאית את אצלנו ראה הוא גפגפה. בביר
 הפקח המסלול. על משאית מסתובבת למה גפגפה בביר הטיסה פקח את ושאל
 ראה בינתיים משאית. שום ראה לא הוא כי המדובר, במה ידע לא גפגפה בביר

 המסלול כי שראה הטייס, המסלול. את פינה ומיד מעליו מרחף מטוס המשאית נהג
 מן צאתו ועם במכונית, אליו מיהרתי סופו. עד "נמשך" אך במסלול נחת פנוי,

 אמרתי ראשון, דבר ולכן, נחת, היכן יודע אינו הוא כי בחשבון הבאתי המסלול
 אל והבאתיו במכוניתי אספתיו כך אחר צה״ל. שבשליטת בשטח הוא כי לו

 הוא אך אחדות, שאלות אותו שאלתי כך כדי תוך קצת. ויאכל שישתה הבונקר,
 בשטח להפצצה נשלח כי התברר עייפות. מרוב מיד נרדם כי עליהן, השיב לא

 המטוס את נטש לא הוא קשות. מטוסו נפגע המשימה ביצוע כדי ותוך האוייב,
 כשנודעו המטוס. את פגע בלי הנחית ושם שלנו, המחנה עד איתו טס אלא הפגוע,

 הצלחנו דרך לא ובדרך הלילה, כל קשה עבדנו סיפוק. התמלאנו האלה הדברים לנו
 הטייס למראה עתה, ולהמראה. לנחיתה המסלול את ולהכשיר הבורות את למלא
לעמלנו. שכר יש כי הבננו בנחיתה, נפגע שלא מהמטוס שניצל

של למצב אותו והחזירו במטוס, טיפלו לשטח, טכנאים הגיעו יום באותו עוד
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שהוטס. לאן המטוס הוטס כך אחר תקינות.
 נ״מ. צוותי ביניהם בו, שהו חיילים כאלף חיים. בינתיים שקק שלנו המחנה

בו. ונחתו ממנו המריאו מטוסים
 ומפקד פלד בני האלוף האוויר חיל מפקד במחנה אצלנו לבקר באו למחרת

"שפן". היה שכינויו חסון, אמיתי משנה אלוף גפגפה, ביר בסיס
 של ולהמראה לנחיתה וערוך מאבנבנים נקי שלם, הטיסה מסלול את ראו הם

 עליו שהיו הקטנות מהאבנים השטח מניקוי התפעלו במיוחד והתפעלו. מטוסים
 לאסונות ולגרום הסילונים למנועי לחדור האבנבנים עלולות כידוע, למכביר.

ההמראה. ממסלולי להרחיקן מאוד חשוב לכן כבדים.
פלד. האלוף אותי שאל השטח?" את יפה כך כל לנקות הצלחת "איך

 ביר של החשמלי המטאטא את לי השאיל "שפן בצחוק לו אמרתי "המפקד"

גפגפה".
שבור". בכלל שלנו החשמלי "המטאטא חסון העיר נכון" "לא

 רכב, לכלי ברזל מיטות קשרנו החיילים אחד הצעת סי על כי אז סיפרתי
 האבנבנים. את וערמו המסלול לאורך נעו הרכב כלי מטאטאים. קשרנו ולמיטות

 חיילים הלכו בבד בד ההמראה. למסלול מחוץ אל האבנבנים את גררנו כך אחר
לשקיות. הכניסו המסלול על שראו אבן כל בידיהם. ושקיות המסלול לאורך אחרים

פלד. האלוף פסק הזה" לחייל פרס "מגיע
לפרסום. בשעתה זכתה ותושייתו פרס קיבל הוא אכן,

 של שבועות אלה היו תמדה. ביר בבסיס שהיתי תמימים שבועות כשלושה
 ומול בדרום המצרי האוייב מול נפשה על ישראל עמדה שבהם קשה, מלחמה
ישראל. מדינת ימי בדברי כתובות הן הרי זו מלחמה תולדות בצפון. הסורי האוייב

*

 למטה הוזמנתי האוויר. חיל במטה שנזכר מי בי נזכר כך אחר שנה־שנתיים
 אישית מתנה וכן הצבאי שירותי על הערכה תעודת החייל מפקד מידי וקיבלתי

מיוחדת.
הביטחוני. שירותי על המסך ירד בזה

149



ואוז״כ בצה״ל ,1בלח"

הכללי nann ואש

1055 - (5) - 50 - כא
"ג ל תש ב' אדר ה'

73 מרץ 9

ח״א - חיים ישראל - בן סא״ל 86311/^

מנוי : הנדון

.7 בח"א למפקד מתפנה הנך ו.

.73 אפר' 1 ביום לתוקפו נכנם המנוי .2

 רב-אלוף אלעזר, דוד
הכללי המטה ראש

 בסיני(, תסדה )ביר 7 מס' חיל־האוויר בסיס כמפקד המחבר עול מינו■ כתב
ז״ל. אלעזר דוד רב־אלוף הרמטכ״ל בידי חתום
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הכיפורים יום במלחמת בסיס מפקד

הכיפורים. יום במלחמת
בסיני(. תנזדה )ביר 7 מס׳ האוויר חיל בבסיס הפיקוח למגדל מתחת החול שקי ליד המחבר
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,בונה "סולל בקונצרן

 לראש כפוף הייתי האוויר. חיל במטה 1 מש״ל ענף לראש מוניתי לעיל, כאמור
 החוגרים כל היה אחריותי משנה,'ותחום אלוף בדרגת קצין ,1 מש״ל מחלקת

 האזרחיים העובדים כל וכן קצינים, שאינם האוויר חיל אנשי כל היינו האוויר, בחיל
בחייל.

 החשוב אבל ועוד, 3 מש״ל ענף ,2 מש״ל ענף ענפים: עוד היו מש״ל במחלקת
 מש״ל מחלקת ראש מקום את תמיד מילא זה ענף וראש ,1 מש״ל ענף היה בהם

 מש״ל ענף על אחרות. מסיבות ואם האוויר חיל במטה דיונים מחמת אם כשנעדר,
 ולפיכך כולו, האוויר בחיל האדם כוח צורכי של הטווח ארוך התכנון מוטל היה 1

 תכניות פי על החייל. של הרכש תכניות כל פרטי זמן מבעוד לידיעתו הובאו
 כדי החייל, של הטכניים הספר בבתי הלימודים את למשל, מתכננים, היינו הרכש

והציוד. המטוסים לתחזוקת הדרוש האדם כוח כל לרשותנו יעמוד העת שבבוא
 הרבה בו השקעתי האוויר. בחיל שמילאתי החשובים אחד היה זה תפקיד

 כוח בהצבת בתכנון, בארגון, יכולתי כל את ביטוי לידי בו והבאתי מחשבה הרבה
 כדי להיעשות הניתן כל את ועשיתי העשייה, במוקדי ביקרתי ובניהול. אדם

 המוטל את כהלכה למלא להן שיאפשר מיומן, אדם כוח היחידות לרשות להעמיד
 תודה מחוות בצורת יומי" ל״תשלום זוכה הייתי הקודמים בתפקידיי אם עליהן.

 סיפוק חש הייתי זה בתפקיד הרי אחרות, דרגות ובעלי קצינים מצד והערכה
 הטווח ארוך התכנון היה האוויר חיל בציוד הדינמיים השינויים חרף כאשר עמוק
 האדם כוח כל לרשותה עמד שלא אחת יחידה אפילו הייתה ולא מצליח, שלי

לה. הדרוש המיומן
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בונה" "סולל בקונצרן

 תמיר, פלג אל״מ מש״ל מחלקת ראש תפקיד את מילא זה לתפקיד כשנכנסתי
 טייס. היה אמיתי אל״מ אמיתי. ירוחם אל״מ במקומו בא כך אחר רב לא זמן אך

 בתפקידים גם ישובצו הם בדרגה, הטייסים קידום לשם כי הוחלט ימים באותם
 של בהתקדמותם מה במידת פגעה היא אך ההחלטה, מן מנוס היה לא מינהליים.

 כגון בחייל, מקצועיים לתפקידים הרי טייסים. היו שלא בחייל, קצינים הרבה
 אפוא להם נותרו להתמנות. היו יכולים לא הם קרב, טייסות מפקדי של תפקידים

טייסים... גם מעתה נתקבלו לאלה והנה והמינהליים, הארגוניים התפקידים רק
 כבדרך עלה האוויר, חיל מפקד הוד, מוטי אלוף עם פעם לי שהייתה בשיחה

 אלוף לדרגת להתקדם שעתך ותגיע טובה, דעה עליך "יש קידומי. עניין אגב
הוד. לי אמר משנה"
 כיוון כי ידעתי שנים, 48 כבן אז הייתי ויכולתי, אוני בשיא שהייתי ואף
 שירותי את לסכם עלי יהיה שבה העת תגיע במאוחר או במוקדם הרי טייס שאינני

 כדי בהקדם מהשירות שאפרוש כדאי לעצמי, אמרתי כך, אם האוויר. בחיל
 מפקד הוד מוטי לידיעת הדבר את הבאתי ״.50״ ולא ״40״ תראה גילי שקידומת

 גם כי הוסיף זאת עם האוויר. בחיל עדיין מקומי כי נחרצות לי אמר וזה החייל,
 אשר "עד הזכויות כל עם צה״ל קצין בי לראות יוסיף הוא אחרת עבודה אמצא אם

 נאה אבירית מחוה הייתה זו האזרחית". בעבודה סופית נקלטת כי לי תודיע
 שאשאר כדי אלי, החיובי ליחסו נוסף ביטוי לתת בכך רצה כי וייתכן מצדו,

בחייל.
 מגיעות החלו מהר וחיש התפשטה, אזרחי עיסוק מחפש אני כי השמועה אך

 בהר שלה הקמפוס את אז בנתה העברית האוניברסיטה עבודה. הצעות אלי
 משום הזה. הפיתוח פרוייקט את לנהל הייתה אלי שהגיעו ההצעות ואחת הצופים

ההצעה. לי נראתה לא מה
 עניין לי יהיה אם בחייל, המש״ל מחלקת ראש אמיתי, ירוחם שאלני אחד יום
הסתדרותית. בחברה גם לעבוד

 בבית לפגישה אמיתי לקחני כך אחר קצר וזמן אמרתי, התנגדות" לי "אין
 עו״ד בונה". "סולל קונצרן של המזכ״ל ארנר, שמואל עו״ד עם בתל־אביב קפה

קנקני. על לתהות כדי רבות שאלות שאלני ארנר
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ואח״ב בצה״ל בלח"׳,

 לקצינים הקורס של י״ג במחזור להשתתף בקשתי אושרה תקופה באותה
 חודשים שלושה נמשך הקורס הצבאי. משירותם להשתחרר העומדים בכירים
 .1971 בפברואר 1 עד 1970 נובמבר מסוף בנתניה, פנימייה בתנאי ונערך רצופים

מעט. רק הזה הקורס לי חידש ציבורי, במינהל אקדמית השכלה לי שהייתה כיוון
 תקופת היה מצה״ל, בינתיים שהשתחרר וייצמן, עזר אלי טילפן בקורס בהיותי

 החרות. תנועת הנהלת ראש יושב עת ובאותה ישראל בממשלת התחבורה שר מה
 בבית במשרדו אותו לפגוש נסעתי ואני עזר, ביקשני דחוף" למשרדי אלי "בוא

אביב. בתל בן־יהודה ברחוב "אל־על"
 "אתה והוסיף: עזר לי הציע החרות" בתנועת הארגון מחלקת כיו״ר לכהן "בוא

 בגליל, מסויים ממפעל אלא ממנה תקבל לא שכרך את אבל בתנועה, תעבוד
 כמה גם שמך על ירשמו יספיק, לא הזה השכר אם כמנהלו. רשום תהיה שאתה

הזה". המפעל ממניות
 ההוויה אבל החרות, תנועת את אמנם אהדתי מעודי. בפוליטיקה עסקתי לא

 אפרים גיסי, עם הזה בעניין להתייעץ החלטתי לחלוטין. לי זרה הייתה הפוליטית
 ראשיה. את היטב והכיר שלה, המרכז חבר החרות, בתנועת ותיק חבר שהיה אבן,

בהקדם. תשובתי את לו ואודיע ההצעה את אשקול כי לעזר אמרתי
 בפוליטיקה לעסוק לך "למה התפקיד. את לקבל שלא לי יעץ גיסי אפרים

 בה עוסק שאתה ובתנאי נעלה, עיסוק היא "פוליטיקה והוסיף: לי אמר בשכר?"
 חשש. כל ללא עמדותיך את להביע גם זכאי אתה אז רק שכר. לקבל מנת על שלא

עוד". עצמאי אינך אז פעילותך. על שכר תקבל אם כן לא
 שבמידת כיוון שלילית, תשובה לעזר נתתי לא זאת ועם אפרים, לדעת הסכמתי

כך. מפני דווקא ואולי הכרתיו, לא אם גם הפוליטי, העולם לי קסם מה
 חטיבת מנכ״ל אותי זימן בנתניה, בקורס עדיין ואני כך, אחר מה זמן

 לפגישה באתי דחופה. לפגישה בונה" "סולל שבקונצרן "חרות" האינסטלציה
 הבניין חטיבת למנכ״ל נתמנה כי לי אמר זה לקס. יצחק את לראשונה ראיתי ושם

 לתפקיד מועמדותי את שוקל הוא וכי עובדים, 10,000מ־ יותר שבה בקונצרן,
החטיבה. של האדם כוח מנהל

הביוגרפיה פרטי את בדקנו "תראה, לקס: לי אמר תשובתי את שנתתי לפני עוד
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הסתדרותי?" אנטי אתה האמת, את לנו תגיד לנו: ברור לא אחד דבר שלך.
 אמנם כי והוספתי בכנות, לו אמרתי ״1942 משנת ההסתדרות חבר ״אני
 אך לשירותיה, נזקקתי ולא חבר מס להסתדרות שילמתי לא המחתרת בתקופת

בה. נאמן חבר ואני לשורותיה שבתי המדינה הקמת עם לצה״ל גיוסי למן
אותי". מעניין לא "השאר לקס לי אמר הכל" "זה

 במחיצתו עבדתי כך אחר לקס. יצחק עם הראשונה פגישתי זו הייתה כאמור,
 הייתה מילתו כמוהו. מאין ומסור הגון ישר, אדם היה הוא ולפנים. לפני והכרתיו

 אחדות שנים בלב. ואחת בפה אחת דיבר לא פעם ואף הבטחה והבטחתו מילה
 זכר את בלבי נוצר אני עמיו. אל נאסף הוא הכתב על אלה דברים העלאת לפני

במינה. והמיוחדת הברוכה אישיותו
 יוסף ח״כ של המזכירה אחד יום אלי צלצלה בנתניה, ללימודיי כשחזרתי

 של הצהריים אחר בשעות כי קבענו עמו. דחופה לפגישה אותי והזמינה קרמרמן
 בשעה לשם באתי אביב. בתל בארי ברחוב לביתו אבוא שבוע באותו חששי היום

 שהתיישבתי לפני ועוד עצמי, את הצגתי בחלוק. כשהוא קיבלני וקרמרמן היעודה,
סקוץ׳?". תשתה, "מה ידידותי בטון שאלני הוא

 מטרת כי ודומני וייצמן, לעזר מאוד מקורב היה הוא ושוחחנו. בניחותא ישבנו
 לבית נכנס השיחה כדי תוך טיבי. על לעמוד לו לאפשר הייתה העיקרית הפגישה

 עליו". איתנו דיבר שעזר הבחור "זה למרידור קרמרמן אמר "תכיר" מרידור. יעקב
לדרכו. והלך במבטו אותי בחן מרידור ידיים. ולחצנו לזה, זה אמרנו מאוד" "נעים

הלך. הוא וגם ידיים, לחצנו שוב ארידור. יורם גם הופיע כך אחר
 המינוי על בגין מנחם של דעתו "ומה קרמרמן: את שאלתי השיחה כדי תוך

לו?" מסכים הוא האם שלי?
כאלה"... בדברים מתעניין לא "הוא קרמרמן לי אמר אותו" שאלנו "לא

 ההיסוס התלבטתי. עוד אני אך בתפקיד, חפץ אני אם לדעת רצה קרמרמן
 זה שעולם גם מה הפוליטיקה, לעולם כשכיר שאכנס ראוי אם היה שלי הגדול

לחלוטין. לי זר היה
הסכים. והוא לקרמרמן, אמרתי דעת" לשיקול זמן עוד לי "תן

 לתפקידו נכנס כבר הוא למשרדו. לקס יצחק אותי הזמין מכן שלאחר בשבוע
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ואח״כ בצה״ל בלח"׳,

 אביב, בתל אלנבי ברחוב בונה" "סולל בבניין ישב ולכן הבניין חטיבת כמנכ״ל
 לח״י, ממחתרת חברי בלאו, דוד את פגשתי ובכניסה אותו לפגוש לשם הלכתי
הצמיגים. בשוד איתי שהשתתף האיש

 של הביטחון קצין שהוא לי השיב והוא אותו שאלתי פה?" עושה אתה "מה
 אז מכרנו השדודים הצמיגים את "הרי לעצמי אז הרהרתי מוזר" "מה הקונצרן.

בונה׳"". ל׳סולל
 האדם כוח מנהל לתפקיד לקבלני החליט כי והודיעני בשמחה פני קיבל לקס

 הדירוג את מכיר שאינך וכיוון מנהלים׳, ׳ב׳ תהיה שלך "הדרגה החטיבה. של
 "הרכב הוסיף כך ואחר לי, אמר הממשלתי" הדירוג מכל גבוהה שהיא דע אצלנו,

 משומש, רכב יהא הוא זה בשלב סמ״ק. 1,600 של בנפח יהא לרשותך שיועמד
חדש". רכב גם תקבל בהקדם אך

 לצאת בקשה והגשתי האוויר חיל למיפקדת משם הלכתי ואני ידיים, לחצנו
 בקשתי בנתניה. הקורם סיום עם מיד ימים, חודשיים למשך תשלום ללא לחופשה

 כי לו ובישרתי האוויר, חיל מפקד הוד, למוטי כך אחר נכנסתי מיד. אושרה
בונה". ב״סולל הבניין חטיבת של האדם כוח כמנהל לעבודה נתקבלתי

 עם להימנות תמשיך אתה לך, שהבטחתי "כפי בהגינותו הוד לי אמר "שמע"
סופית". שם שתתקבל עד השירות, תנאי מכל וליהנות האוויר חיל קציני סגל

 למשך תשלום ללא חופשה לי ואושרה בקשה "הגשתי לו אמרתי "המפקד"

חודשיים...".
 הרי אליו. כניסתי עם רק התפקיד קבלת על להודיע החלטתי וייצמן לעזר
 את שאקבל הצעתו דחיית פירושה בונה" ב״סולל לעבודה כניסתי עזר, מבחינת
 ידע שעזר כך אחר לי שהסתבר אלא החרות. בתנועת הארגון מחלקת יו״ר תפקיד

 את כמובן, ציינתי, בונה" "סולל לקונצרן שהעברתי האישיים בפרטים הכל. על
 של שמו היה השמות בין עלי. הממונים כל שמות ואת שמילאתי התפקידים כל

 מהם וביקש שרשמתי, מהאנשים אחד לכל פנה בונה" "סולל קונצרן תמיר. פלג
 לאיזה לדעת זה ביקש תמיר, פלג אל הפניה וכשהייתה עלי. מפורטות דעת חוות

 עליהם לדווח מיהר הפרטים, לו כשנודעו בו. מתחיל אני ומתי מיועד, אני תפקיד
לעזר...
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בונה" "סולל בקונצרן

 אישית התייצבתי בונה" "סולל בקונצרן עבודתי את שהתחלתי לאחר אכן,
בונה". "סולל בקונצרן לעבוד בחרתי כי לו ואמרתי עזר לפני

הכל... יודע כבר הוא כי לי וסיפר בחיוך, אותי קיבל עזר
 שאליו בתפקיד לא "אבל בכנות לו אמרתי איתך" לעבוד מוכן אני עכשיו "גם

מלמעלה". אוצנח
עזר. שאל זה?!" לתפקיד הוצנחתי לא עצמי "ואני

 הראשון, הנשיא של אחיינו לא ואני וייצמן, לא "שמי לו אמרתי עזר" "שמע,
האוויר...". חיל מפקד הייתי לא וגם

 אותי עזבו הרבה מכבד. שאני היחידים בין "אתה עזר אז לי אמר "חיימקה"
בדרכך". ותצליח תלך, לאשר לך מהם. שונה אתה החרות. לתנועת הצטרפותי מאז

הזה. היום עד ידידים ונשארנו ידיים לחצנו

ו

 אז. עד שעשיתי אחרת עבודה מכל לחלוטין שונה הייתה בונה" ב״סולל העבודה
 שייך היה בונה" "סולל קונצרן זה. מסוג לעבודה אז עד רגיל הייתי לא אני

 ניהלו למעשה אך חבריה, לכל כביכול שייכת הייתה ההסתדרות להסתדרות.
 לא אני מפא״י. ובמיוחד בהסתדרות, כוחן פי על בה, ששלטו המפלגות אותה

 הארגון טובת ויחיד: אחד אינטרס עמד עיניי ולנגד מפלגה, שום עם נמניתי
לי. זר היה אחר שיקול כל למענו. נשכרו ששירותיי

 מההסתדרות מאוד שונה החדשה, ההסתדרות הנקראת בימינו, ההסתדרות
 "סולל בקונצרן מעבודתי שפרשתי רב זמן זה ימים. באותם כל־יכולה הכמעט
 של בונה" "סולל גם כי משער אני אך ב״עניינים", עוד מצוי אני ואין בונה",
אז. של בונה" מ״סולל מאוד שונה ימינו

 בגנות לספר אבוא ולא שתיתי, שממנה מים לבאר אבן לזרוק נוהג אני אין
 החברה של החשובים המאפיינים אחד הייתה ה״מפלגתיות" אך בונה", "סולל
ימים. באותם הזאת

 המפלגה העבודה, למפלגת השתייכותי אי היינו מפלגתי", "בלתי היותי
 לי הפריעה לא בהסתדרות, האחרות המפלגות לאחת או בהסתדרות, השלטת
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ואח״כ בצה״ל בלח"׳,

 שדי וכנראה באמונה, עבודתי את עושה אני כי ידעו עליי הממונים בעבודתי.
 על כנראה העלו לא ההסתדרות של הפועל הוועד בצמרת אבל בכך. להם היה

 חברי עם יימנה לא בונה" ב״סולל חשובה כה במשרה המחזיק איש כי הדעת

העבודה. מפלגת
 התחלתי - בונה״ מ״סולל פרישתי לאחר ובמיוחד - מהצבא שחרורי עם

 קהילת בני הנצחת בתחומי בעיקר הרבה פעלתי התנדבותית. ציבורית בפעילות
 בתחומי העמים, חבר מארצות במיוחד העלייה, קליטת בתחומי קרטוז־ברזה,

 מרחיב אני מעט רק קהילתיים. בתחומים וכן ברבים, והפצתה לח״י מורשת שימור
 "עלילות" בהן אין חשיבותן כל שעם כיוון זה, בספר אלה פעילויות על הדיבור את

והתמדה. מעש הרבה הדורשות "אפורות", פעילויות הן בעיקרן מיוחדות.
 נערכו, ואמנם להיערך, עמדו - בונה״ ב״סולל עוד ואני - 1978 בנובמבר

 ברמת־השרון, שגרתי שנים הרבה זה רמת־השרון. המקומית למועצה הבחירות
 פנו בלקין, פסח שבראשות השרון" רמת "למען מפלגתית הבלתי הרשימה ונציגי
 ונבחרתי הסכמתי לקהילה לתרום רצון מתוך לרשימתם. להצטרף וביקשוני אליי

 במועצה המקומות 15 מתוך בלבד 7ב־ רשימתנו זכתה אלה בבחירות אך למועצה.
 לכהונה רוב היה לא ,1969 מאז המועצה כראש שכיהן בלקין, ולפסח המקומית,

מועצה. כראש נוספת
 מפלגת ע״י שנתמך שרמן, מנחם גם זכה במועצה המנדטים 15 מתוך 7ב־

רוב. היה לא לו גם אך המועצה, כראש לכהן מאוד רצה זה העבודה.
 כיושב לבחירתו קולי את שאתן כדי אליי אז באו שרמן רשימת מטעם נציגים

 המנדט את חייב אני ולה רמת־השרון, למען ברשימה "נבחרתי המועצה. ראש
הסף. על ההצעה את ודחיתי בתקיפות, להם אמרתי שלי"

 ראש סגן של משכורת גם לך ותהיה מועצה, ראש סגן של תואר לך "יהיה

 שבהם המנעמים ואת השכר תנאי את באוזניי מפרטים והחלו לי, אמרו מועצה"
 אמרתי כלנתר"! לא "אני סירבתי. שרמן. למנחם תמיכתי את אעביר רק אם אזכה,

בתקיפות.
 קונצרן מנכ״ל רוטמן, שרגא עם ימים אותם לי שהיו העבודה מישיבות באחת

 מירוחם טלפון היום קיבלתי כי לך "דע ואמר עיניים זוג בי הוא נעץ בונה", "סולל
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בונה" "סולל בקונצרן

 ברמת שלנו לאנשים צרות עושה שאתה על מתלונן הוא ההסתדרות. מזכ״ל משל,
השרון..."

הדברים. על להגיב שלא העדפתי

*

 הארגון מחלקת לראש מה לזמן התמניתי בקונצרן עבודתי בתקופת פעמיים
לתפקיד. אחר אדם כך אחר מונה מהפעמים אחת בכל אבל בקונצרן,

 מוניתי בונה", ב״סולל עבודתי את שהתחלתי אחר שנים כעשר ,1981 באוגוסט
 פחות כעבור חטיבותיו. חמש כל על הקונצרן כל של הארצי האדם כוח כמנהל
 גם המזכ״ל היה אז עד הקונצרן. של הכללי כמזכיר מוניתי כך אחר שנים מארבע
 נקבע דין, עורך הייתי שלא וכיוון הקונצרן, של המשפטית המחלקה על ממונה

המשפטית. המחלקה עם "המתאם" רק אהיה כמזכ״ל שבתפקידי
 פרשתי. ,65 לגיל בהגיעי ,1988 בשנת הקונצרן. כמזכ״ל כיהנתי שנים שלוש

 קונצרן לי הציע פרישתי אחרי אחר. בתפקיד ואם זה בתפקיד אם להמשיך, יכולתי
 חלקית: עבודה של הצעות הרבה עוד אחרים גופים גם לי והציעו בונה" "סולל

 מוגדרות. בלתי עבודה בשעות כ״יועץ", עבודה אף או משרה, שליש או משרה חצי
 - ומאז ,13 בגיל עיתונים כמוכר לעבוד התחלתי דחיתי. האלה ההצעות כל את

 שנתתי או עבדתי לא שבו אחד יום אפילו לי היה לא - רצופות שנים 53 במשך
לצבא. או למחתרת חילי את

 פרשתי מתנדב". רק אני "מעתה לעצמי אמרתי הממוסדת" לעבודה "די
הסדירה. מהעבודה
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ואוז״כ בצה״ל בלח"׳,

 בארץ־ישראל העובדים של הכללית ההסתדרות
המנכ״ל לשכת

 סולל
 בונה

בע״ס
111 אלנבי ,רח׳ תל-אביב

627070 טל ,61012 ת׳־א 1267 ת.ד.

 26.6.85 תאריו:

101/01.25מספרנו:
01.4

לכבוד
 ח.בן-ישראל החי

 החברה מזכיר
ו א כ

ח.נ,

מנהלים במועצות כחבר מינויים הנדון:

מתאריך- המנהלים מועצת מסעם הועדה סל החלטות בתוקף
 ,1985 יוני 9 מיום הקונצרן דירקטוריון והחלטות,1985 אפריל 21

הר״מ: החברות של המנהלים במועצת כחבר מינוייר על להודיעו הריני

בע״מ. "יסדיר״ א.

בע״מ. "אלדוד" ב.

בע״מ. "חרמש" ג.

בע״מ. הקבלני" "המשרד ד.

בע״מ. ולנאמנות״ לנכסים חברה "סולל-בונה ה.

בע״מ. וסיד" אבן "תעשיית ו.

המפעלים". "חטיבת ז.

 התמנית בה בחברות האישית בפעילותך ברכותי מיטב את נא קבל

חברתנו. קידום למען עתה זה

 ש.רוטמן
מנכ״ל

 הג״ל החברות העתקים:םנכל״י
החברה מזכיר

(1985) חברות שבע של המנהלים מועצות כחבר המחבר של מינוי כתב
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קרטוז־ברזה ר90

 אחותי. ועם אחי עם הוריי, עם לארץ־ישראל עליתי כאשר הייתי שנים 13 כבן
 העברי הספר בבית למדתי ציוני. הייתי בקרטוז־ברזה, שם, עוד כי היא האמת

 ישותי את מילאו בה המתרחש וכל וארץ־ישראל עברית, דיברתי "תחכמוני",
 החברה בחיי מאוד מהר השתלבתי לארץ־ישראל כשעליתי דמיוני. את וכבשו כליל

 פי על ואף "צבר" אינני זה. בספר כמסופר ובמחתרת, בעבודה בחינוך, העברית:
בארץ. המתרחש בכל בכורה" מניות כ״בעל עצמי חשתי כן

 אבותיי. והולדתי הולדתי עיירת קרטוז־ברזה, את פעם מדי זכרתי ואולם
 מנתה נפש אלפים אלפים־ששת כחמשת השואה. מאז לעיירה מעי המו בעיקר

 מהם מאות וחמש אלפים מארבעת ויותר השניה, העולם מלחמת ערב העיירה
 אחרות, או אלה בצורות שניצלו בלבד, איש לארבעים־חמישים פרט יהודים.
 נשותיהם ואריה, יצחק אחיי היו הנספים בין בשואה. האלה היהודים כל הושמדו

 מה - פעם מדי האחרים. מקרוביי מאוד והרבה ודודותיי מדודיי הרבה וילדיהם,
לפניי. זיכרונם עולה היה - לעשות?
 קרטוז־ יוצאי ארגון כיו״ר לכהן שוב לי הוצע בונה" "סולל את עזיבתי עם

 בעיירה שנולדו זקנים בלבד, חברים עשרות כמה ובו קטן ארגון זהו בישראל. ברזה
 יוצאי של בנים ובני בנים וכן ארצה, לעלות זכו חייהם של כל־שהוא ובשלב

העיירה.
 קרטוז־ ליהודי זיכרון מצבת בחולון הקברות בבית הוקמה הזה הארגון ביזמת

 של להורג ההוצאה יום במרחשוון, ד׳ ביום - לשנה ואחת בשואה, שנספו ברזה
 טקס זו זיכרון מצבת ליד נערך - תש״ב בשנת הגרמנים בידי העיירה יהודי
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ואח״ב בצה״ל בלח״׳,

 זיכרון ספר לאור להוציא פעמים כמה הארגון ניסה זאת עם לנספים. האזכרה
בידו. הדבר עלה לא הפעמים ובכל העיירה, ליהודי
 בראש לעמוד ההצעות כל את דחיתי בונה" מ״סולל לגימלאות יציאתי עד אם

 מאז הרי בונה", ב״סולל והן האוויר בחיל הן כימים לילות שעשיתי כיוון הארגון,
 ארגון ליו״ר נבחרתי כללית בהסכמה עוד. לסרב יכולתי לא מהעבודה פרישתי

 כל - בהקדם לאור להוציא ראשי: יעד לעצמי הצבתי ומיד קרטוז־ברזה, יוצאי
 את - אוזניהם ושמעו עיניהם ראו אשר על להעיד המסוגלים האנשים חיים עוד
העיירה. ספר

 הספר אלבומית במתכונת לאור יצא מאמצים, לאחר (,1993) תשנ״ג בשנת
 ראשיים פרקים שמונה עמודים. 292 ובו לעיירתנו״ זיכרון ספר "קרטוז־ברזה

- הם: ואלה בספר
ותולדותיה העיירה קרטוז־ברזה, א(
הקהילה חיי ב(
בעיירה הציונות הפעילות ג(
העיירה מן אישיים זיכרונות ד(
ודמויות אישים ה(
העיירה של חורבנה ו(
הנאצים נגד במלחמה הנופלים ז(
הניצולים ח(

 במערכת - הם: אלה חברים. תשעה בה היו הספר. להוצאת המערכת את ריכזתי
 פניאל, נוח פישר, ברוך נוסצקי, שמחה ברנשטיין, משה ברנר, ציפורה המורחבת:

ראב. פנינה
 מרכז. - בן־ישראל חיים טינרי, שמואל טוכמן, משה המצומצמת: במערכת

 נפטרו כך אחר המערכת, מחברי שניים לעולמם הלכו לאור הספר להוצאת עד
 המערכת: מחברי ארבעה רק בחיים נותרו אלה דברים כתיבת ובעת שלושה, עוד

הזה. הספר וכותב אחותי( )היא ראב פנינה טינרי, שמואל ברנשטיין, משה
 קרטוז־ יוצאי ארגון מחברי רבים חלק נטלו והפקתו הספר כתיבת במלאכת

תרומתם את במיוחד נס על מעלה אני אך המערכת. חברי וכל בישראל ברזה
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קרטוז־ברזה ספר

- מהם: שלושה של הייחודית
 להוצאת הכספים איסוף מלאכת את בחכמתו שריכז )טבוליצקי(, טינרי שמואל

 הספרים הוצאת בעלת שרית, בתו את ההוצאה למלאכת לגייס והשכיל הספר
"עלמה".

 לצורתו רבות ותרם הספר מעטפת את אומן ביד שעיצב ברנשטיין משה הצייר

הכללית.
 הפולני לצבא התגייס 1939ב־ במינו. מיוחד אדם היה הוא ז״ל. טוכמן משה

 והיה פרטיזנים, וביחידות בגיטאות לחם מהשבי, ברח הוא הגרמנים. בשבי ונפל
בתל־אביב. כך ואחר בחיפה גר לארץ משעלה האדום. בצבא חייל

 שלנו העיירה את היטב היטב זכר הוא פנומנלי. זיכרון בעל היה ז״ל טוכמן

 קרטוז־ברזה העיירה ובה מפה שרטט שנים ובמשך בתיה, ועל השונים אתריה על
 שגרו היהודיות המשפחות שמות בציון ובתיה מוסדותיה רחובותיה אתריה, על

בה.
 המפה ע״פ בה לסייר הלכנו - להלן ראה - בקרטוז־ברזה כשביקרנו אגב,

להפליא. מדוייקת היא כי לנו התברר טוכמן. של
 היו הספר. הדפסת בעקבות אלינו הגיעו לשבח וציונים שבחים מאוד הרבה

אז... עד אור שראו הזיכרונות ספרי בכל הטוב הוא כי שאמרו

קרטוז־ברזה. לקהילת הזיכרון סספר עותק שמיר יצחק הססשלה לראש מגיש הסתבר

163



בעיירה הביקור

 לבקר נושן: ישן חלום להגשים החלטנו לאור, הספר הוצאת לאחר כשנתיים
בעיירה.

 ובחמישה מארץ־ישראל מהם וחמישה כעשרים ואישה, איש כשלושים היינו
 נמצאת שבתחומה בלורוסיה, בירת למינסק, המראנו ומשם בווינה נפגשנו מארה״ב.

 לקרטוז־ הגענו ואיתו צמוד, אוטובוס לרשותנו עמד במינסק קרטוז־ברזה. כיום
ברזה.

 היינו - העתיקה העיר גויים. כולם תושבים, 30,000כ־ כיום בקרטוז־ברזה
 הרבה אמנם איכשהו. נשתמרה - כיום העיר גרעין והיא בזמננו, שהייתה העיירה
 כנסת( בתי כגון יהודיים, כמוסדות ששימשו )מהם מבתיה והרבה נחרבו, מבתיה

 אך השנייה, העולם מלחמת ערב ששימשו מאלה אחרות למטרות כיום משמשים
 מאמתחותינו מיד הוצאנו שמה, בואנו עם העיירה. את "להכיר" בהחלט אפשר

 שיבחנו אז גם ובאתריה. בעיירה סיירנו ועל־פיה טוכמן, משה ששרטט המפה את
 כי לנו התברר ידו. מתחת שהוציא ביותר המדוייקת העבודה על טוכמן את הרבה

 שלא ייתכן בארץ. נשאר הוא שלנו. בסיור השתתף לא עצמו טוכמן טעה. לא הוא
 תוססים, יהודיים חיים בשעתם שקקו שבהם המקומות את בעין עין שוב לראות רצה

 זכרו יהי כך. אחר רב לא זמן טוכמן מת הגדול לצערנו מהם. שוממים הם ועתה
ברוך.

בקרטוז־ברזה. שהינו ימים חמישה כמעט
 השירותים ורמת שם, הייתה אכסניה רק לשמו. ראוי מלון בעיירה אז היה לא

בכל בקרטוז־ברזה לשהות כדי זו באכסניה התאכסנו כן סי על אף ירודה. בה
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בעיירה הביקור

בעיירה. עשינו שבהם הימים כל של מהרגעים אחד
 שמואל חברנו של ובתו בישראל, בילרוס לשגריר התקשרנו לעיירה בואנו טרם

 ישראל לשגריר גם ביקורנו על הודיעה ברומא, ישראל בשגרירות שעבדה טינרי,
 לנו הכינה וזו קרטוז־ברזה, עיריית מועצת אל פנו אלה שני ולק. אליהו בבילרוס,

 הכיר לא כן ואם בעיירה נולד שלא 40 כבן אדם העירייה, ראש מגוונת. תכנית
 אחר יפות. די פנים בסבר קיבלנו השואה, שלפני בימים היהודי ההווי את מקרוב

 תושבים כחמישה-שישה גם נכחו זו ובפגישה המחוז", "הנהלת עם הפגישנו הוא כך
 במשך בהתלהבות איתם שוחחו מחברינו כמה השואה. ערב בעיירה שחיו זקנים
 הזקנים אחד לבין מחברינו אחד בין הייתה ביותר המרתקת השיחה ארוכות. שעות
חבר. אותו של אביו אצל עבד נעוריו בימי אשר האלה,

 בעיקר בו יש קרטוז־ברזה. של החדש החלק את לנו הראה העירייה ראש
 של המשוחררים החיילים לשיכון בשעתם אותם בנו הסובייטים גבוהים. בתים
המועצות. ברית רחבי בכל - שחרורם אחר - ששוכנו האדום, הצבא

 איצטדיון את בנו למשל, כך, יהודיים. אתרים על בנויים החדשה מהעיר חלקים
 להנעים ברצותו העירייה, ראש היהודי. הקברות בית שטח על העיירה של הספורט

 שנערך גבוהה ברמה כדורגל למשחק הזמנות לנו שלח בעירו, הביקור את עלינו
במשחק... לצפות הלכנו לא כמובן אנו איצטדיון. באותו אז

 כעשרה המרוחק הזה, ליער ברונו־גורה. ביער ביקור היה שלנו הסיור בתכנית
 בעומר בל״ג לצאת הציוניות הנוער תנועות חניכי נוהגים היו מקרטוז־ברזה, ק״מ
חצים. ובידיהם קשתות כתפיהם ועל שנה כל של

 - הסביבה מכל יהודים 100,000מ־ יותר הגרמנים ריכזו הזה ביער דווקא
 מבעוד שנחפרו גדולים בורות ליד העמידום - קרטוז־ברזה יהודי כל כמעט ובהם
כולם. שנהרגו עד במקלעים בהם וירו זמן,

 הלשון בזו הסובייטים, שהציבו שלט שם ראינו ליער. קודש בחרדת באנו
 הגרמנים". הפשיסטים בידי סובייטים אזרחים וכך כך נהרגו זה "ביער בערך:
היהודים... את צורה בשום מזכיר אינו השלט

 רגבי כמה איתנו לקחנו כך ואחר הקדושים, נשמות עם ארוכות התייחדנו
בבית שהקמנו הזיכרון למצבת מסביב העפר את פיזרנו ארצה כשחזרנו עפר.
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כ’ואוו בצה״ל בלח"׳,

עיירתנו. קדושי לזכר חולון העלמין
 בברונו־גורה, ההשמדה באתר עיירתנו ליהודי זיכרון מצבת שאין העובדה

 וביקשתי ציבור אישי לשלושה מכתב כתבתי ארצה שובי עם מאוד. אותנו הסעירה
 מבין המצבה. הקמת למען נמרצת לפעולה להירתם יואילו - ארגוננו עם יחד כי

 תזכורות. למרות פנייתנו, על כלל לנו ענה לא אחד - האלה הציבור אישי שלושת
 השלישי, לטוב ייזכר לנו(. כתב אחרים" בעניינים מאוד טרוד )"אני התחמק השני
 לסייע מוכן הוא כי והודיע טלפן גם כך ואחר לנו כתב הוא שילנסקי. דוב ח״ב
אפשרי... תחום בכל

בחולון. העלמין בבית עיירתם לקדושי שהקימו הזיכרון מצבת ליד בישראל קרטוז־ברזה יוצא׳
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בעיירה הביקור

העיירה. של העתיקה המצודה ליד קרטוז־ברזה יוצא׳
הספר. סחבר - בחזית

 ברונה־גורה. ביער ההריגה בגיא הזיכרון סצבת ליד ישראל דגל את סציב המחבר
סובייטים"." "אזרחים היו הנרצחים כי נאמר הרוסים שהקימו במצבה
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ציונה נס שאו

 צלצל ולפתע שרה, רעייתי עם ערב לארוחת מסב הייתי 1979 בשנת אחד ערב
 ששוחחה. מי עם שוחחה ארוכים ורגעים השפופרת, את הרימה שרה הטלפון.

ונפעמת. נרגשת חיוורת, והיא האוכל לשולחן חזרה כך אחר
 שוחחה הקו של השני מהצד כי לי סיפרה ושרה בסקרנות שאלתי קרה?" "מה

 של הצעירה כאחות עצמה את הציגה והיא )בכמל(, ברטה ושמה אישה איתה
כן. לפני שנים הרבה בירושלים שנפטרה שושנה, אימה

 עם מבשוב, שמואל בעלה עם יום באותו לארץ הגיעה כי לשרה אמרה ברטה
 משוכנים הם וכי ואלברט, אלה ילדיהם ושני מיכאל, זו של בעלה פרידה, בתם

ביבנה. הקליטה במרכז
ליבנה. מיד לנסוע החלטנו בסעודה. להמשיך יכולנו ולא המומים היינו
 ז״ל. אימה של האחיות ומארבע האחים משני אחד אף אז עד ראתה לא שרה

אותם? תזהה וכיצד נראים הם כיצד אך המועצות. בברית חיים שהם ידעה רק היא
 המחתרתי ניסיוני בשל אולי - אני אך מרובות, הכנות ללא למכונית עלינו

 אם להיווכח כדי שרה, אם של אחת תמונה במהירות לכיס הכנסתי - בלח״י
 מה נוכלות, מעשה אלא זה אין כי ייתכן שהרי אחותה, את תזהה החדשה העולה

 לי התברר למכונית כשעליתי הברזל... מסך מאחורי שבאו באנשים שמדובר גם
המשפחתי... האלבום כל את אלא אחת תמונה רק לא איתה לקחה שרה כי

ליבנה. מרמת־השרון הגענו קצר זמן ותוך פנויות, הדרכים היו מה משום
 את איתה הביאה ברטה גם כי לנו התברר מאוד. מאוד נרגשת הייתה הפגישה

 שרה של שאביה וג׳קו איציק ילדינו תמונות השאר, בין ובו, המשפחתי האלבום
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ציונה נס שאו

 של סבה החם, מות עד ביניהם התכתבו כשאלה המועצות, בברית לחמיו שלח
שרה.

 בני על פרטים ופרטי פרטים שמענו ואנו הזה, הביקור נמשך ארוכות שעות
 ואפרים, מישאל עם גם ברטה התקשרה ליבנה שהגענו לפני עוד שרה. משפחת

לישראל. עלייתם על להם גם ובישרה שרה, אחי
 של ככולם רובם כמו - מיכאל וחתנה פרידה בתה שמואל, בעלה ברטה,

 הם גבוהה. השכלה בעלי היו - מברית־המועצות כך ואחר אז עד שעלו היהודים
 השכלה ורכשו הסובייטי המשטר לרשותם שהעמיד הלימוד אפשרויות את ניצלו

התעניינותו. בתחום אחד כל אקדמאית,
 ובקליטה בהדרכה בעצה, יכולתנו ככל מבשוף משפחת לבני שעזרנו מובן

אליהם. רבה קרבה וחשנו בבתיהם, ולהתארח אותם לארח הרבינו בארץ.
 לימודיה את סיימה ומיכאל, פרידה של בתם ואלה, שנים, כמה חלפו

 השיבה לבגרות, בהגיעה רוצה היא מתנה איזו הוריה אותה כששאלו התיכוניים.
 היו הימים באוזבקיסטן. משפחתה קרובי ואת חברותיה את לבקר מבקשת היא כי

 בעיצומו, היה ה״גלסנוסט" משטר בברית־המועצות. גורבצ׳וב של שלטונו ימי
ברית־המועצות. של ברפובליקות קושי כל ללא לבקר אפשר והיה

 לברית לנסוע עומדת אלה שנכדתה אחד יום לנו בישרה דודתנו ברטה
 בתמיהה הגבנו המועצות?!" "לברית אליה. נצטרף כי הציעה והיא המועצות,

 ונייר גפרורים כגון בסיסיים מוצרים אפילו דבר. בכל כמעט מחסור שם יש "הרי
שם!" להשיג אין טואלט

 האירופית. המועצות בברית רק הוא "המחסור הדודה. לנו אמרה ולא!" "לא
 וניתן גדול, שפע יש משפחותיהם, ובני אחיי ששם וסמרקנד, טשקנט בערים
הכל...". בהן להשיג

 עלינו 1990 אוגוסט ובחודש והכנותינו, התלבטויותינו נמשכו שנה כחצי
 בחצות לטוס היינו צריכים ממוסקבה מוסקבה. אל הביאנו והוא מטוס, על בנתב״ג

 להביא היה צריך זו לטיסה הכרטיסים ואת טשקנט, אל אחר במטוס לילה אותו
 הבתים לאחד נלקחנו במוסקבה, המטוס מן ירדנו אך המשפחה. מבני אחד לנו

 רובם איש, כשלושים־ארבעים בהשתתפות מסיבה לכבודנו נערכה ושם בעיר,
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 מחשבותינו אך ומרשימה, לבבית הייתה המסיבה השני. הדור בני קרובים, צעירים
 בסביבות לנו להימסר אמורים היו הם לטשקנט. הטיסה לכרטיסי נתונות היו

 אחד אותם. להביא שצריך לאיש זכר ואין הטיסה, שעת מתקרבת והנה ,16.00
 הכרטיסים. עם לאיש להמתין ושם התעופה, נמל אל לנסוע לנו הציע המשתתפים

 הכרטיסים. עם האיש הגיע ההמראה, לפני בלבד שעה רבע ,23.45 בשעה עשינו. כך
לטשקנט. והגענו למטוס עלינו טוב. הכל טוב, סוף

 ובסמרקנד, זו בעיר הביקור את גם כמו בטשקנט המטוס מן ירידתנו חוויית את
 רובם שרה, של ודודותיה דודיה ובהם איש, כשבעים־שמונים לעולם. נשכח לא

 וקראו הנכנסים לנוסעים ההמתנה בחדר לנו המתינו לחייהם, השמונים בשנות
 המדובר, במה ידעו לא המטוס מן היורדים שאר שרה!". שרה! "שרה! אחד: בקול

 אנו כי להם השיבה שלה הרצוצה ברוסית ושרה שירד, המיניסטר מיהו ושאלו
מישראל...

 הזכות על המשפחה בני בקרב ל״מריבות" עדים היינו ובסמרקנד בטשקנט
 כיד ארוחות לכבודנו נערכו ובערב, בצהריים יום, בכל פעמיים אותנו. לארח

 על איש. 100-80 בהשתתפות ובערב איש, 40-30 בהשתתפות בצהריים המלך,
 סלטים סוגי ועסיסיים, טריים ופירות ירקות מבחר טוב: מכל היה השולחנות

 או כבש נשחט פעם בכל ולסוגיהם. למיניהם ה״בוכריים" המאכלים מיטב שונים,
כמים. נשפכו והוודקה והבירה שניים, אפילו

 החשיבות לפי ניתנת הייתה הדיבור רשות ה״נאומים". תור החל כך אחר
 תמיד הייתי להם ראשון לאורחים. הדיבור רשות ניתנה כך אחר המשפחתית.

 לרוסית, הדברים את תרגמה ברטה, הדודה נכדת ואלה, עברית, דיברתי אני.
 לבני עתיד יש שם "רק לישראל. לעלות להם קראתי בנאומיי משפט. אחר משפט

להם. אמרתי היהודי" העם
 אם בטוחים היינו לא הביקור, "סיכום" את כך אחר עשינו ואני שרה כאשר

 בעלי היו קרובינו כל פירות. יניבו אכן ישראל לארץ בעלייה הצורך על דברינו
 היו כולם וכמעט מכוניות, היו לרובם ונוי. פרי עצי מוקפים לרוב גדולים, בתים
 מהנדסי מכונות, מהנדסי מזון, מהנדסי רופאים, אקדמאיים: ועיסוקים השכלה בעלי

חדשה? ארץ אל ויבואו הזה, ספרד" "טוב את היעזבו ואחיות. מורים מרצים, בתים,
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 אמנם משפחה. אחר משפחה באים, החלו והם אחת, שנה אלא עברה לא אך
 ה״שבט" בני של ככולם רובם אך וקנדה, הברית ארצות את העדיף מהם קטן חלק
 וכולם "מסודרים" כולם בה. ונקלטו לארץ הגיעו - ומעלה נפש כמאתיים -

 לדברים כי מאמין אני חייה. את וחיים ישראל מדינת של נאמנים אזרחים
 על השפעה הייתה ובסמרקנד בטשקנט סעודות באותן באוזניהם שהשמעתי

ואוהבת. גדולה למשפחה זכינו כך, או כך לארץ... לעלות החלטתם
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מתולדותיי. קצת אלא אלה בדפים כתבתי לא
 ובהם בצה״ל שירותי מימי בהם בלח״י, שירותי מימי בהם - אירועים הרבה

 שירותי ימי על בפרקים גם כלל. הבאתי לא - בונה״ ב״סולל שירותי מימי
 בשלמותם(. תמיד )ולא בלבד מהאירועים כמה אלא הבאתי לא אלה, בארגונים

 כן בונה". ב״סולל שירותי שלאחר מהימים חשובים פרקים כמה גם הבאתי לא
 דרכי על שנקרו הרבים האנשים ומקצת משפחתי בני מקצת על אלא סיפרתי לא

 סיפרתי תמיד תמיד הנה האמת, כל את סיפרתי תמיד לא אם אך חיי. בשנות
 ראו אחרים כי הנמנע מן ולא סובייקטיבים, הדברים כי מובן אמת. ורק אמת,
אחרת. אותם

לגאולה. והראשון לשעבוד האחרון בדור להיוולד זכיתי אני
 לפיכך ואש. בדם אלא עמנו ייגאל לא כי הבנתי דעתי על שעמדתי מיום
 הייתי המחתרת, חיילי של ככולם רובם כמו זו. לגאולה ישותי כל את שעבדתי

 תקומת למען חיי, את להקריב אף להיעשות, הניתן כל את לעשות עת בכל נכון
 יעבור בל תנאי הוא חוסנה כי הבנתי המדינה, כשהוקמה כך, אחר ישראל. מדינת

 האדיר הבניין להקמת אוני מלוא את נתתי כאן אף ימיה. ולאריכות לקיומה
חילו. ולהגברת לביצורו צה״ל, המתקרא

 בצה״ל אלפים ומאות אלפים עשרות במחתרת, ואלפים מאות היחיד. הייתי לא
 שראוי כשם כי בסיפורי. עניין ימצא הציבור כי סברתי כן פי על אף כמוני. עשו

 האחרונה, בגאולתנו לספר ראוי כן מצרים, ביציאת הראשונה, בגאולתנו לספר
משובח. זה הרי המרבה וכל וביצורו, צה״ל ובהקמת בארץ הזר בשלטון במלחמה
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בצה״ל. מנכדיי שניים משרתים כבר אלה שורות שנכתבות בעת
 ברזה קרטוז לקהילת הזיכרון לספר שכתבתי להקדמה שלי הסיום בדברי

 יהודים קהילת לאותה זיכרון ספר להוות רק לא ההוא, הספר מטרת כי ציינתי
 הדורות כל סוף עד ולנינינו לנכדינו לבנינו, עליון "צו גם אלא וטהורים, תמימים
 יהודים שואת ועד לעולם תתרחש לא למען ולביצורה, ישראל מדינת לחיזוק

נוספת".
הזה. הספר של ההשכל מוסר גם בעצם זה

 לא כפינו, טוהר ועל ערכינו על נשמור אם וברוח, בחומר חזקים נהיה אם
ודור! לדור - ועמנו תשב, לעולם ומדינתנו לעולם, לנו אוייבינו יוכלו
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ה הצהר

 בחל- ,109 הירזיו ברחוב הגר יליו-סור, נהו חח"ט, אני
דלהלן: העובדות על וסעיד בזה סצהיר אביב,

 ,52 בן ,co‘ 86511 , גולדברג( )סקודם: בן־יסר־אל חיים .1
 י 1940 פנח לסך יפראל הרוח לוחפי •ל הסחתרח חבר היה
.1948 סאי הודז ועד

 סועסק הנ״ל היה 1944 דצמבר ועד 1942 סעססבר הודע לפן .2
 למילוי ערם אחית, עבודת □ בפו עסק ולא, לח״י במנגנון
פפחחרח. חעקידו

 לחפי- הסחחרח בפקודת להחנ התגייס 1944 דצפבר כחודש .5
עז בה ופירח חבריפי הצבא בפסגרח הלוחפת היהודית בה
 בר.פ- ההעודיס ברפימח הועיע ®פסו כיוון .1946 ילי י

 חנ״ל התגייס הבריפית, הבולסח פבידי לפחחרת חייבות
 בחי״ל הצבאי םםפ-ו קרפועויק. פסה בעם פזויעח בתעודה

.59201 פאל. היה:
 פוב הנ״ל הועסק 1946 ביולי החי״ל פן פחרורו עם .4

 לסילוי ערפ אחרת, עבודה בסו□ עסק ולא הפחתרח בפנגנון
בפחחרח. חעקידו

5
לחיזי חברי

 ליסראל ההגנה לצבא הנ״ל התגייס 1948 כסאי 29 ביום
סאר עם

חוח אסיאת
תספ״ו כאדר כ"ח

 ידי בחחיסח נמסר אני דלעיל העובדות
בחל-אביב. (,1955 בפארם 22)

 לח"׳, מרכז חבר סור, ■לין נחן
לח"׳ מחתרת בטירות 1948־1940 בטניס המחבר עילות9 על
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שלישות מחלקת ראש

2675 - טל<
- 50 - כא

תר״ל אלול ־׳׳■

 ן־-ירראלב חיים סא״ל
האדיר חיי מפרד

הערכה הנדון:

 לך להביע ברצוני 1 מת"ל בענף תפקידך סיום עם
התפקיד. מלוי אפן על הערכתי

 האדם כח במערכת והמסובכים מהרגיטים הנו 1 מס"ל ענף
האויר. חיל □ל והמנהל

 מעמיקה ידיעה בחמר, מלאה קליטה גילית זה בענף בעבודתך
 כח תנועת והכונת ווסותו אדם, כח תכנון - העבודה תחומי כל ל

בחיל. אדם

 בעיות את לפתור הכן והרצון המסירות למשימה, הדבקות
 ציינו החיל, צרכי טל כוללת ראיה מתוך האויר, חיל □ל האדם כח
בענף. פעולתך אורח את

 בכל לר יעמדו רכטרובותיך סגולותיך כי ממרכנע הנני
תמוה. באשר הצלחה לך מאחיי והנני בעתיד עצמך על 1תקב ארד תפריד

מ ל" א- [nn׳״ אמתי
׳•!ח ׳•יל• מחלקת רא»

 למחבר, האוויר בחיל השלישות מחלקת ראש של הערכה דברי
.1 ל מש׳ כראש תפקידו יומ0 עם
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 דאויר ילח .קרת■ל,;
החיל מהקר לשבח

 י'5י י( )50 -
.ל״» 1, י

לגניזה - 4'ל/

7גן-יבד& חייח
דרגה

1

- אישי הנדון:ראיון
_____איתי מנן

I1
זר! לו * פרידה

r 1 ;Iw י
ביוה. אי׳די בראיון אולי היד.

הרבדים:- עיקרי ולהלן 1970 «יק־* 12

חזרר3 .יבב? ?בין יחייב ,נזןרמין ולבני ::ויירו
- «-ר-

ידעי' רגון,ו- ■י ■יי ג גר רי.7מק ירז ב;ל גוויל, ובגו ^?יייס

פוגה. נויוי*. ^נולח

W זי.,;וזר«יי• 1חייו;1 דרי •

י רב ניר
/5מי״?

הרד\^יו1

W ל;",

 המחבר, על הוד, מרדכי האלוף האוויר, חיל מפקד
 ,1970 באוקטובר אישי ראיון לאחר דעח בחווח

האוויר. בחיל הקבע משירות המחבר פרישת ערב
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 האוויר, בחיל שירותו על הערכה תעודת למחבר מעניק פלד, בנימין האלוף האוויר, חיל מפקד
המילואים. משירות הפרישה לגיל הגיעו עם

 בונה", "סולל קונצרן סנכ״ל רופסן, שרגא
הקונצרן מטעם הערכה תעודת למחבר מעניק
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169 ,154 ,114 אפרים אבן

42 ,41 ברוך אבנון

34 אורי אבנרי

20 ישראל״ ״אגודת

51,50 דוד אולינסקי

51,50 כרמלה אולינסקי

 אורי" "אבנרי ראה יוסף אוסטרמן

78 אורה

129 יוסקה אורן

21 משפחה אייזקסון,

93 לח״י לוחם איציק,

56 )שייב( ישראל ד״ר אלדד

123 ,122 אליעזר

 100 ,88-86 ,69 סרג׳נט אלכסנדר,

150 דוד אלעזר

50 ,21 שלמה אלקלעי

175,153 ירוחם אמיתי

,58 ,57 ,52 ,38-34 ,23 ,21 ,9 אצ״ל

102, 104, 107, 110, 125-122 

 155 יורם ארידור

153 שמואל עו״ד ארנר

 168 ,114 ,113 בנימין בביוף

169 ,117,114 מישאל בביוף

113 חי ציון בביוף

168 שושנה בביוף

שרה" ישראל "בן ראה שרה בביוף

 155,102,54 ,21,18 מנחם בגין

,35 ,33 ,23 ,21 ,20 בריטית בולשת

48, 49, 51, 56, 58, 63, 68, 69, 72, 

77-75

123 )בונוסלבסקי( בנימין בונה

131 אברהם ביבר

35 אליהו בית־צורי

34 ,20,18 ,17 בית״ר

 156 ,43 -41 דוד בלאו

158 פסח בלקין

38 )מזל( יעקב בנאי

 137,123,122 ,31 דוד בן־גוריון

119 ,118 ,115 אלון ישראל בן

119 ,117,115 ג׳ודי ישראל בן

119 ,115 דוד ישראל בן

119 ,118 ,115 יובל ישראל בן
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119 ,115 יונתן ישראל בן

 ,117,116,115 )״ג׳קו״( יעקב ישראל בן

119, 124, 138, 142, 168

-115 ,20 )״איציק״( יצחק ישראל בן

119, 124, 138, 142, 168

119 ,115 מיכאל ישראל בן

119 ,118 ,115 ענבל ישראל בן

119 ,115 קרן ישראל בן

119 ,118 ,115 רועי ישראל בן

,119-111 ,87 ,85 ,7 שרה ישראל בן

136, 138, 170-168

136 החייל״ ״אוצר בנק

32 עתיד מכבים ברית

143,141-139 מנחם בר

162 ציפורה ברנר

163,162 משה ברנשטיין

118 אהוד ברק

86 ,69 ,68 ג׳

47-43,41,40 ,33 אריה גבוב

46 ,40 ,33 דבורה גבוב

33 משפחה גבוב,

גדעון" "שוחט ראה גדע

144 ,22 ,20 ,18 אביגדור גולדברג

21 אנה גולדברג

,24 ,20 ,19 ,17 )לייבל( אריה גולדברג

25, 161

,28,27,24,22 - 20,17 אשר גולדברג

57

20 הניה גולדברג

21 חנה גולדברג

20 יהושע גולדברג

,26,24,22,16,11,10 יוכבד גולדברג

28, 62, 63, 117, 144

20 יעקב גולדברג

12 ,11 מאיר יעקב גולדברג

 161,24 ,20 ,19 ,17 יצחק גולדברג

,26-24,19,16-9 ישראל הרב גולדברג

46, 120, 142, 144

 11 כוולה גולדברג

 20 מרדכי גולדברג

 19 סוניה גולדברג

 פנינה" "דאב ראה פנינה גולדברג

,27 ,24 ,22 ,20-17 ,15 צבי גולדברג

28, 34, 144

 125 יוסלה גולדשטיין

 124 גולומב

 169 גורבצ׳וב

 117 שלמה הרב גורן

 141 שייקה גזית

 אליהו" "זמלר ראה ג׳קסון

 59 ,30 ,29 גרוסגליק

114 )״רומק״( ראובן גרינברג

 29 יומון ״דבר״,

72 אלי דהאן
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ואוז״כ בצה״ל בלח"׳,

97 דני

צבי" "שוהמי ראה המקדש" בית "דני

צבי" "שוהמי ראה הזקן" "דני

32 )פשנל( דשא

114 ,77 עת כתב ״האומה״,

101,29 יומון ,״הארץ״

29 יומון ״הבוקר״,

137 ״הבימה״

,66 ,59 ,58 ,55 ,53 ,52 ,37-35 ״הגנה״

69, 102, 108, 109

176 ,156 ,153,141 מוטי הוד

49 בנק״ ״הולנד

69 סמל הורביץ,

20,18 ״החלוץ״

100 ,88 סרג׳נט היימונט,

33 ,32 ״הכוח״

74 ישראל המר

64 ,48 ,46 ,35,34 ,32 העובד הנוער

,48,32-30 הכללית העובדים הסתדרות

153, 155, 157, 159

34 שבועון הזה״, ״העולם

123 ״השומר״

79 ,32 ,20 הצעיר השומר

18 שמחה וידרה

50 שמואל וייס

,141 ,140 ,132 ,131,129 עזר וייצמן

144, 157-154

56 )״וילקינס״( וילקין

84-77 וינגהורן

165 אליהו ולק

135,134 החייל למען ועד

39 אברהם ורד

15 זאב ז׳בוטינסקי

 108 ,107 )״ג׳קסון״( אריה זמלר

102 )טמלר( אליהו זנד

65,63,62 דוד חייטוביץ

62 יוסף חייטוביץ

 65,63,57,23,21,20 יעקב חילביץ

149 ,146 אמיתי חסון

70 יעקב חסין

 ישראל רבי "כהן ראה חיים" "חפץ

מאיר"

157,156 ,154 תנועה חרות,

 164-162 משה טוכמן

 128 דן טולקובסקי

 126 קלמן טורין

 100 סרג׳נט טיילור,

165,163,162 שמואל טינרי

165,163 שרית טינרי

136 יעקב טרנר
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מפתח

אברהם" "שטרן ראה יאיר

 174 ,71,70 ,56 ,23,21 נתן מור ילין

 143,139 ,133,132 אברהם יפה

41 יהושע כהן

142 ,10 מאיר ישראל הרב כהן

 147,146 צ׳יטה כהן

158 כלנתר

 102,97-90 )״המומר״( ל׳

 109 ,108 יצחק לאופר

 126 שלמה להט

 113,112 אריה רבי לוין

 43-41 אברהם ליברמן

 26 מחנכת ליס,

 118 אמנון שחק ליפקין

 61 חיים לסקוב

 156-154 יצחק לקס

 170- 168 ברטה מבשוב

 169 ,168 שמואל מבשוב

 56 ,55 לורד מוין,

 63 אליהו מולצ׳דסקי

 יוכבד" "גולדברג ראה יוכבד מולצ׳דסקי

 15 מלכה מולצ׳דסקי

 11 מרדכי מולצ׳דסקי

 63 רחל מולצ׳דסקי

11 לאה רחל מולצ׳דסקי

 120 ,75 גדעון מינץ

 25 יקותיאל מינקוביץ

 אליהו" "מולצ׳דסקי ראה אלי מלין

 104 מנחם מלצקי

 157 מפא״י

 56 הרולד מק־מייכל

 155 יעקב מרידור

 72 יהודה מרנבורג

 78 ,77 הבולשת עובד משה,

 159 ,158 ירוחם משל

 79 יומון ״משמר״,

 ישראל הרב "כהן ראה ברורה" "משנה

מאיר"

162 שמחה נוסצקי

 103 נחום

 50 נילי

 102 )קלפו־( אריה ניר

 134 נפוליאון

 168 אלברט נתיב

 170,168 אלה נתיב

 169 ,168 מיכאל נתיב

 169 ,168 פרידה נתיב

 103 משה סבוראי

 49 )עלי( דוד סובול

 49 יצחק סובול

49 )צפוני( מרדכי סובול
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ואח״כ בצה״ל בלח"׳,

,162-152,146,42,40,9 בונה״ ״סולל

172

36,35 סיומקה

138 ,137 פרנק סינטרה

107 סמדרמן

135 סשקה

158 מפלגה עבודה,

124 יוסף עופר

14 ,10 מיכל יחיאל הרב עפשטיין

 הרב "עפשטיין ראה השולחן" "ערוך

מיכל" יחיאל

33 אחים פוקס,

 צבי" "שוהמי ראה צבי פינקלשטיין

122 ,121 רס״ר פישלזון,

162 ברוך פישר

 177,149 בני פלד

 120 ,85 קרל פליקשטיין

162 נוח פניאל

33 משפחה פנץ,

33 נתן פנץ

142 מאיר פעיל

50 צבי פרונין

27 שמחה פרידנשטיין

85 צבי פרנק

123 קולינשר

39 אריה קוצ׳ר

85 יוסף פרופ׳ קלוזנר

,28,26-24,18,15,12,10 קרטוז־ברזה

33, 158, 167-161, 173

66 )קרבינסקי( קריב

155 יוסף קרמרמן

120 ,64 ,62-57 משה קרפושיק

23 דוד דאב

23 מיכה דאב

23,19 משה דאב

,114,50,28-26,24-19,17 פנינה ראב

144, 162

68 ,54,18 )הצה״ר( רביזיוניסטים

145 יצחק רבין

49 )ברוך( יוסף רוזנבוים

פנחס" "רוזן ראה פליקס ד״ר רוזנבליט

49 פנחס רוזן

177,160 ,158 שרגא רוטמן

37 דוד רזיאל

121 יצחק שדה

125 יששכר שדמי

82-79 צבי שוהמי

93 ,92 ,88 ,87 שתילי

129 ,124 ,123 גדעון שוחט

123 ישראל שוחט

182



מפתח

123 מניה שוחט

72 ,32 יצחק )שכטר( שחם

130 יחיאל שטיינר

 56 ,42 ,38 ,37 )יאיר( אברהם שטרן

166 רב שילנסקי

 104-102 מתתיהו שמואלביץ

70,69 שמיגלובסקי

163,59 ,39 ,8 ,7 יצחק שמיר

54 חיים שמש

54 לאומה שמש

54 סוניה שמש

66 ,42 ,41,38 אנשל שפילמן

136 שק״ם

52 )מחיפה( שרה

158 מנחם שרמן

133 יואל תבורי

42 ,41 צבי תבורי

122 תגר

70 דוד תדהר

137 ישראלית פילהרמונית תזמורת

156,153 פלג תמיר
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 )גולדברג( בן־ישראל חיים מתאר זה אוטוביוגרפי בספר
 מהן רצופה, ביטחונית פעילות שנות וחמש כשלושים

 שאליה היהודית, בבריגדה מהן בלח״י, מהן באצ״ל,
 צה״ל. של האוויר בחיל ומהן לח״י, בשליחות התגייס

 מצא פילוגו ועם לאצ״ל, המחבר הצטרף צעיר בגיל
 לח״י גדודי להצטרפות עד שירת ובו בלח״י, עצמו

 המחבר של פעילויותיו המדינה. הקמת עם לצה״ל,
 ובעיקר - בדויות בזהויות ככולן רובן - בלח״י

 משפטו מאסריו, פרשות וכן המחתרת, של "( ו׳ )"מחלקה המודיעין במחלקת
רב. בחן כאן מתוארות הבריטי, הכלא מן ובריחתו

 יחידת כמפקד תחילה הישראלי, האוויר בחיל המחבר שירת המדינה הקמת עם
 ואח״כ אירופה ממזרח במטוסים שהגיעו מטענים לפרוק הוטל שעליה סבלים

 חיל בסיס תל־נוף, בסיס של המינהלה כקצין השאר ובין בכירים, בתפקידים
 הבעיות עם התמודדויותיו את חושף המחבר ימים. באותם ביותר הגדול האוויר

 שבאחריותו, ליחידות הבראשית ימי ימים, אותם של והחברתיות המינהליות
 חיל מפקדי ועם עליו הממונים עם במינם המיוחדים יחסיו מסכת את וכן

האוויר.

 חייו ,13 בגיל ארצה עלייתו בהם המחבר, בחיי אחרים פרקים גם בספר
 וכן תל־אביב, בחוצות עיתונים מוכר כנער הראשונה עבודתו אז, של בתל־אביב

 בונה", "סולל קונצרן של המינהלי לצוות מצה״ל, שחרורו עם הצטרפותו, פרשת
 הקונצרן של הכללי כמזכיר למינויו עד הקונצרן, של התפקידים בסולם ועלייתו

כולו.

 סגן־אלוף לדרגת שזכה הראשון המינהלה קצין היה ,1923 יליד בן־ישראל, חיים
נכדים. ושבעה בנים שני ולהם בלח״י, פקודתו לשרה, נשוי הוא בצה״ל.
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