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 הרוויזיוניס- התנועה של מגרעיניה אחד

 מילחמות־העולם, שתי שבין בתקופה טית,
 עת באותה שריכזה פולין, ביהדות התמקד

 פולין, בערי יהודים. מיליון וחצי כשלושה
ה תנועת־הנוער היוותה ולטביה, ליטא

 עיקרי מוקד־משיכה בית״ד, רוויזיוניסטית,
 באופנים נהנתה ואף צעירים, לרבבות

 פיל- המרשל של מישטרו מעזרת שונים
 באותה פולין של הכל־יכול שליטה סודסקי,

 מנחם כאשר ׳,30ה־ שנות בראשית עת.
 בית״ר של האירגון בתיק החזיק בגין

 חברים, אלף 70ל־ זו תנועה הגיעה בפולין,
 מיפקדות 11ל- כפופים שהיו קינים 700ב־

 דור צמח זה אירגוני במיבנה גליליות.
אישים ובו חדש, רוויזיוניסטי מנהיגים

 (יאיר)**, שטרן אברהם ילין־מור*, כנתן
 אחרים, רבים ועוד *** (אלדד) שייב ישראל

 שנות וראשית ׳30ד־ שנות בסוף ששימשו
 האירגון- של הפיקודי הגרעין את ׳40ה־

יש חירות ולוחמי (אצ״ל) הצבאי־הלאומי
 זה רוויזיוניסטי. מאגר מתוך (לח״י). ראל
 מזה המשמש תבין, (יעקב) אלי ד״ר צמח
 של בוועד־הפועל הליכוד כנציג שנים כמה

רשות־השידור.
 .1919 בשנת בפולין נולד **** תבין אלי
ב עיברית בגימנסיה לימודיו שסיים אחרי

קצרה תקופה ארצה. 1938ב־ עלה פולין,

 הלח״י. של האחרון מפקדו *
 הלח׳׳י. של מייסדו **

 מות אחרי הלח״י של האידיאולוג ***
 הלאומני־קיצוני כתב־העת ועורך יאיר,

 מילחמת אחרי להופיע שהחל ״סולם״
השיחרור.

אליעזר. היה המחתרתי ששמו ****

 והוחזק הבריטים, בידי נעצר עלייתו אחרי
וב ירושלים בכלא כשנה במשך על־ידם
 * בסרפנד הפוליטיים העצירים מחנות

 תבין אלי המשיך שיחרורו אחרי ובמיזרע.
 האירגון־הצבאי-הלאומי, בצמרת בפעילותו

המוס לימודי את 1943ב־ מסיים שהוא תוך
בירושלים. העיברית באוניברסיטה שלו מך

(משמאל) תבין אלי ■ ■1\ ך 1111
של פניו את מקבל 1 1111
 לכבודו שנערכה בקבלת־פנים בגין, מנחם
 הגיע לשס בפאריס, ״קונטיננטאל״ במלון
המדינה. הקמת אחרי הראשון בביקורו בגין

 אנשי על־ידי נחטף הוא יותר מאוחר שנה
 והוחזק ה״סיזוך, תקופת בשיא ״ההגנה״

 למיטתו כבול כשהוא הפלמ״ח על-ידי
 ששימש עין־חרוד, בקיבוץ בשלשלות־ברזל,

הפלמ״ח. ממיפקדות כאחת עת באותה
 שהות ואחרי זה, ממעצר שיחתרו עם
 מנחם אותו מועיד בבית־חולים, קצרה
 השנייה החזית לפתיחת האצ״ל. מפקד בגין,

 והפעם הבריטים, נגד במאבק האצ״ל של
באירופה.

מנדו1ק פעולת
יהודים נגד

 ** גונדר עלה 1946 בינואר 7ב־
איטל למיכלית־נפט סמוי כנוסע אליעזר

 פעמיו שם ובה חיפה, בנמל שעגנה קית
 אנשי על פיקוד לקבל על־מנת לאיטליה,

באירופה. האצ״ל
 של לשהותו הראשונים החודשים במשך

 באירגונה עסק הוא באיטליה תבין אלי
 הקים שאותה כל־אירופאית, רשת של

 מהשואה. שניצלו בית״ר שרידי על וביסס
 בנקודות־ להלום היו העיקריות מטרותיו

כזרוע ולשמש באירופה, בריטיות מוקד

 צריפין. כיום *
באצ׳׳ל. קצונה דרגת **

 בארץ- במאבקם האצ״ל ללוחמי מסייעת
ישראל.

 ב- תבין אלי החל 1946 שנת במחצית
 של הראשונה הצבאית פעולתו תיכנון
 במקום־ נבחרה המטרה באירופה. האצ״ל
 אחרי הבריטית. בשגרירות ברומא, מושבו
 באוקטובר, 31ב־ קפדניים, ותירגול תיכנון
 מטרתם. את תבין אלי של לוחמיו פוצצו

 השאר, בין בפעולה, השתתפו איתו יחד
 ואחרים. קדישאי** יחיאל שילנסקי*, דוב

 בניין של המרכזי החלק נהרס בהתפוצצות
איטל עוברי־אורח שני ונפצעו השגרירות,

 גונדר של אנשיו ציירו במקביל קיים.
 ומילאנו. נאפולי בבארי, צלבי־קרס אליעזר

 עד והוחזק תבין, נעצר הפיצוץ בעיקבות
רומא. במישטרת הוכחות, מחוסר לשיחרורו
 פעלו ,1947 בספטמבר יותר, מאוחר

 שמנה צבאי ככוח אליעזר גונדר של אנשיו
 מחנה־העקורים את ותקפו לוחמים, 150כ־

 באוסטריה, אינסברוק העיר ליד ויזנהוף
 ההגנה. של לעלייה המוסד בשליטת שהיה
 המחנה, את תקפו אליעזר גונדר של אנשיו
 מכשירי־קשר והחרימו ברכוש, חיבלו

 מאנשי אחד וכאשר ההגנה. את ששימשו
התנג גילה אבידוב, איתן במקום, ההגנה

 הרגו באש, האצ״ל אנשי עליו פתחו דות,
 אחרים לוחמים שלושה עוד ופצעו אותו,

 אחריותו את הסתיר לא האצ״ל ההגנה. של
 אוסטריה ומיפקדת זה, פיגוע של לביצועו

 כרוז, פירסמה האירגון-הצבאי-הלאומי של
 על-ידי בוצעה שההתקפה מודה היא שבו

אנשיה.
 הובא כאשר יותר, מאוחר ימים כמה

 שמואל אותו הספיד למנוחות, אבידוב איתן
 שר־החוץ דיין, משה של אביו דיין***,

 רצח ״מאז :ואמר ישראל, של הנוכחי
 וזדוני שפל מעשה עוד היה לא ארלוזורוב

 במחנות זה צעיר שלידדאומה כרצח
לבדי שהוקמה ועדת־חקירה ♦***. אירופה״

 ובין אבידוב- איתן של רציחתו עניין קת
 את גינתה שדמי*****, נחום היה חבריה

 כלפי יהודים של זו בפעולה הכרוך כל
יהודים.

פלישה תיכגון

אל שר ארץ־״ ל
 היה אליעזר גונדר שתיכנן נסיון־גפל

 הבריטי הגנראל את להוציא־להורג הניסיון
בית־דין על-ידי למוות שנידון בארקר,

 בעבר נתפרסם חבר־הכנסת. כיוס *
ב במישרד־החוץ פצצה להשליך בניסיון

 עס יחסים קשירת על כמחאה ירושלים,
גרמניה.

 ראש־הממ־ של האישי מזכירו כיוס **
 ראעז־ לישכת ומנהל בגין, מנחם שלה

הממשלה.
 כחבר־כנסת יותר מאוחר שימש ***
מפא״י. מטעם

.20.10.47 ב״המישמר״ פורסם ****
 לעירעו־ בית־הדין נשיא אחר־כך *****

 אלוף־מישנה של ואביו צה״ל, של ריס
שדמי. ישכה


