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בגי! אנשי כל
)11 מעמוד (המשך

םפר־לבן״ אין כאילו לבריטים ולסייע
 ה־ מפקד של למותו שהביאה (מדיניות

 הבריטים בשליחות רזיאל, דויד אצ׳׳ל,
עי את קיבל שמיר שבעיראק). בחבאניה

 את דווקא להגביר שתבע יאיר, של קריו
 במילח־ עסזקה בעודה בבריטים המאבק

 את שהביאה נוספת, סיבה בנאצים. מד.
 השאיפה היתד. יאיר, של לאירגונו שמיר

 לחלוטיז, עצמאי צבאי אירגון להקמת
הרוויזיוניס התנועה של צבאי אגף ולא

טית.
פעילו והמשך מאצ״ל, יאיר פרישת עם

 של !הגדול המצוד החיל האקטיביסטית, תו
 עם בשיתוף־פעולה הבריטית, המישטרה

 שוטרים האירגון. חברי אחר יהודים,
׳בחב בראש־חוצות לירות החלו בריטיים

בדצמ אותם. איחת כאשר המחתרת, רי
 אז ששימש שמיר, יצחק נעצר 1941 בר

 אז היד. האירגון (שם י הלח״ מפקד כסגן
 להבדיל בישראל״, צבאי־לאומי ״אירגון

־ הלאומי הצבאי ״האירגון מן ץ ר א  ב
 והושע של בדירתו בתל־אביב ישראל״)

 המחתרת. שבלוחמי הנועזים אחד זטלר,
 ■שהמישט־ מלכודת בעזרת נעשה המעצר

 על־ מודרכת כשהיא הציבה, הבריטית רה
 מגורמים שקיבלה מדוייק, מידע ידי

יהודיים.
 למח־ שמיר יצחק את העבירו הבריטים
צפו לחוף־הים, ששכן מיז׳רע, נה־המעצר

 בנתן שמיר יצחק פגש במיזרע לעכו. נית
המת יל׳ין־מור), נתן (כיום פרידמן־ילין

 פגישה ישראל חרות לוחמי ב׳סיפרו אר
לסתו ורחכ-גרם, נטוך־קומה ״כחור :זו

 היחס משחייב גדול ראשו רחבות, תיו
מתמז עבותות, גכות-עיגיו ;גופו כלפי
 ותיק חיה הוא שער. של אחד לסכך גות

 שלושים־ סימנת לוורשה כהגיעי כארץ.
 בתנועת־הנו־ שימעו את שמעתי ושלוש,

בגע והזכירוהו כשיכחו סיפרו הכל. ער.
בזיכ •גזמו את שמרתי משום־מה גועים.

 שגס ארצה, בעלותי לשמוע, שמחתי רוני.
 שנבעו היסוסים, לאחר כי אף הגיע, הוא
 המיסגרת שלמות על לשמור הרצון מן

פגש לראשונה יאיר. מהנה אל הלוחמת,
 הרבינו לא במיזרע. במחנה־המעצר תיו

 כמינהג הגדרות, סביב טיול אגב בשיחות
 בשיחות גם כזה. צורך היה לא המקום.
 של דעתו את זה שנבין היה די הקצרות

 וגם היה, מהיר־תפיפה * מיכאל שכן זה.
הת בינינו. התגלעו לא השקפות הבדלי
 לובג־ בניטין שנלקח לאחר יותר קרבנו

 לידיו קיבל מיכאל לעכו. חבריו עם צ׳יק
 ב־ ויתקז כמקום. לעניינים האחריות את

 ואת הארץ את היסודית הכרתו אירגון,
 האיר־ אנשי עם הענפים קשריו הישוב,

 השקולה, דעתו — ובנוסף וידידיו, גון
 יחד המציאות, לתנאי הצמוד הריאליזם

 הכשירוהו אלה כל — אישית העזה עם
ראשון...״ להיות

ממיכה־ אחד את שמיר קיבל במיזרע
 : סיפר שעליו יאיר, של האחרונים ביו
 תיאר יאיר אופטימי. מיכתב היה לא ״זה

 תלאות את נוקכ, בגלוי־לב בנאמנות,
אנ ומתהדקת. הולכת החגורה : המחתרת

 נשאת. בודדים רק יזם־יום. נופלים שים
 להפעילם. שקשה חסרי-נסיון, בהם ויש
השו אל ולחזור לברוח מכם תובע אני

 פקודתו ד,פכר, ״איר, נהרג כאשר רות...״
 היו החברים ש-מרבית למרות ■לצוואה, זו

בריטיים. ובמתג׳ות־מעצר בבתי־כלא

מוות פסק׳דין
תו הרי ^ ג רי  הלח״י ד,״ד, יאיר של ה

(המת כהן יהושע בודד. אחד איש
ש היחידי שהיה בשדודבוקר), כיום גורר

שהוכ למרות לעצור הצליחו לא הבריטים
בפר הסתובב יהושע ראשו. על פרס רז

 שלו החברה עם ורעננה, כפר־סבא דסי
 פרא זקן מגודל היה הוא לעתיד). (׳אשתו
מהחורשה. המחתרת את וניהל
קפ תיכנ׳ון לאחר ,1942 באוגוסט 31ב־
 תוך גלעדי אליהו בלווית מיכאל יצא דני,

 במח־ בספירת־ד,עצירים אי־סדרים ניצול
למח וחדרו הבריטים, על־ידי נד,־המעצר

 גדרות שתי בין ׳ששכן ומיטות מיזרנים סן
 ילין־מור, של אזהרותיו למרות המחנה.
 יצחק של לבריחה שותפו את שהגדיר

 אנרכיסט״ות־ניהיליס־ נטיות כבעל שמיר
לדרך. כשותפו שמיר יצחק בו בחר טיות,

 יצחק של הראשון כינזי־המחתרת •
 שם יותר, מאוחר היה, ״שמיר״ יזרניצקי.

שמיר. השתמש שבו הזהות

וב הבריחה, נתגלתה לא ב׳מיפקד־הערב
 גדרות־ על השנים חלפו הלילה מהלך
 והלכו עכו את עקפו הם המחנה. של התיל

ב כפר־מסריק. קישון, נחל אפיק לאורך
 שמיר יצחק ניגש לקריית־מוצקין הגיעם
הבור שני את שליווה ידיד, של לביתו

 את העביר שמיר לחיפה. באוטובוס חים
ליהו הימצאו ׳ומקום בריחתו על הידיעה

 בדירת השניים ישנו לילה באותו כהן. שע
שנ כעבור שנשלח, חכים אליהו של אחיו
 להרוג בית־צורי, אליהו עם ביחד תיים,

מוין. הלורד את בקא׳היר
 עימם הביאו כהן יהושע של שליחיו

 יצחק בשביל פולני קצין מדי לחיפה
 השניים גילעדי. לאליהו ׳נוטר ומדי שמיר,

האלה. המדים את ״לבשתי : מחיפה יצא■

די הבריטי הצבא של בנקודת־הכיקורת
 וכעסתי ויומרנית, רהוטה פולנית ברתי

כדר אותי לעכב שמעזים הבריטים על
 לחורשה השניים הגיעו מחופשים כי.,.״

 באותה כהן. יהושע שהה שבד, רעננה, ליד
 את למחרת שמיר יצחק כינס חורשה
 את ונטל בחורים, חמישה לח״י, שרידי

הפיקוד.
 שמיר יצחק שהציב הראשונות המטרות

 מהחברים כמה של שיחרורם היו לאירגון
 אמצעי־ ׳ויצירת הבריטים, ביד העצורים
 מחתרתי. אי׳רגון לכל החיוניים תעמולה

מד,׳לד את שיבש בלתי־צפוי שגורם אלא
 (״מזל״), ׳בנאי יעקב על־כך כותב ד,דברים.

 .למיבצעים האחראי יותר מאותר שהיה
 ״בינתיים :אלמונים חיילים בסיפרו בלח״י

 (אליהו ושאול מיכאל בין היחסים החריפו
 מיספר לו רכש שאול כי אף גילעדי).
ש האנשים מקרב ביותר נלהבים חסידים

 המוחלטת המנהיגות תכונות על העריצוהו
 על הטרוניות גכרו עוז־רוחו, ועל שבו,

 סי־ נוספו המתמידים. איומיו על גסות־רוח
 אשר עד לבנות. יחסו על פורי־זוועה

 יכול לא האישי, מקשרו שהיה שחורי,
 ואיבד ד איומה באווירה עוד לעמוד היה

פתק אחריו השאיר הוא לדעת. עצמו

 היום, שהיא כמי כתנועה :הלשון בזו
 ערף אין התנועה ובלי מקום, לי אין

לחיי.״
הח ״ואז :בסיפרו בנאי יעקב ומיסיף

 הביו, הוא גורלית. החלטה מיכאל ליט
 המחתרת עתיד כל את מסכן זה שאדם

מה אייט, 13 אסף הימים באחד וקיומה.
 ישבנו במחלקות. או כסניפים אחראים
מיכ מסר זו קבוצה בפני בת־ים. בחולות

התפר על העניינים, השתלשלות על אל
 ההרס על שאול, של המסוכנות צויותיו
 פעולה לכל התנגד שאול לאירגון. הצפוי

 לפעולות־הסכרה. התנגד השילטון. נגד
 ל־ נתונים היו ותביעותיו מעייניו כל

אח לחסל דרש הוא פנימיים׳. ׳טיהורים
הירי והאירגונים המיפלגות מראשי דים

ה את לבצע התכונן כבר תדאי בים,
מעשים.

 לגרא הודיע הוא הקדימו. מיכאל' ״אד
 הסכנה על במעצר, שישב ילין־מור), (נתן

 ההחלטה ועל שאול, של שבהתנהגותו
לתשו לחכות היה אי-אפשר אך לחסלו.

 השני כמיכתב החמיר. המצב רב. זמן בה
 פסק־הדין. ביצוע על לגרא מיכאל הודיע

 ובפגישה ביחד. נתקבלו המיכתבים שני
 תשובתו את גם מיכאל הקריא החולות על
לממשי ועידוד המעשה אישור ;גרא של

 כי קל, היה לא פסק־הדין ביצוע כים.
 בוצע. הוא כן פי על ואף נזהר. היה שאול

 כובד־הרא־ט ככל הדברים את מסר מיכאל
מו שהוא אמר, כסיום והרגשת־האהריות.

 יידרש, אם ההחלטה, על הדין את לתת כן
 פה־ אושרו והביצוע ההחלטה כמקום. וכד

אחד...״
ש ילין־מוד, לנתן דיווח שמיר יצחק
 ל־ מיזרע ממחנה,־ד,מעצר בינתיים הועבר

ופעי פגישות על בלטרון, מחנה־׳המעצר
 זיכרונו לפי כתב, הוא השאר בין לויות.

 מיכאל, לי הודיע ״עוד :ילין־מור של
 והכנים שייב ישראל עם פגישה קיים כי

 כגין מנחם עם גם המחתרת• לעבודת אותו
בגין ־נפש. במפח יצא ממנו אד נפגש,

 אקדחים שבכמה הוא סבור אם אותו, ■מאל
 מן הבריטים את לגרש אפשר עלובים
 העריד מיכאל, של הרושם לפי הארץ.

 מיפלגה של פעולתה את עת באותה בגין
בה...״ מרכזי חלק לקחת נכון והיח חוקית,

מחתות לאיש חמותו
 מהחוץ אירגן דבקסיהח, זהירות ף*
 לוחמי־ 20 בריחת את שמיר יצחק ^

 אנשי בלטרון. ממחנה־המעצר המחתרת
תי תוך מינה,רה, חפרו שבלטיוזן הלח״י

 לא ׳המתין הבריתה בליל מיכאל. עם אום
 ביד נהוג אוטובוס, ממחנה־המעצר הרחק
 היה הנמלטים בין המחתרת. מחברי ׳אחד

 את ה״ממד, זו בריחה ילין־ימור. נתן גם
 ש־ להם והבהירה הבריטיים, השילטונות

 כונו שהם כפי ה״שטרניסטים״, או לח״י
מחריש. מתעצמים השילטונות, בידי

הוח מלטרון הבריחה לאחר ימים כמה
ה הצבאי ״האירגון השם על לוותר לט

 — החדש לאירגון מעל בישראל״. לאומי
הגי כל פורקו — ישראל״ חרות ״לוחמי

 היה לא הרוויזיוניסטיים. הצבאיים נונים
 ולא גונדרים לא מיפקדה, ולא מפקד

 לשנת עד באצ״ל נהוג שהוד, כפי סמלים,
 מרכז, הוקם ההירארכיה במקום .1948

 ילין־ נתן שמיר, יצחק היו בו ■שהחברים
אלדד. וישראל מור

 בניית את עצמו על נטל שמיר יצחק
 ילין־מור לח״י, של והאירגון התשתית

 את שייב וישראל החיצוניים, המגעים את
המחתר הקונספירציה ה׳אי׳רגון. תעמולת

מי של להנחיותיו בהתאם הוגברה, תית
 כדי עד ביותר. .גבוהות לרמות עד כאל,

בעז המרכז פגישות נערכו שלעיתים כך
ש יקרה שלא כך מיכתבים, חליפת רת

 ביחד ניתנים יהיו המרכז חברי שלושת
הבריטים. בידי לתפיסה
 החיצונית. צורתם את שיני המרכז חברי

 מאוחר שנים שמיר, יצחק על־כך סיפר
 דתי לאיש עצמי את ״הסוויתי :׳יותר

 כל התהלכתי ארור. זקן גידלתי :מובהק
 מיגכעת חכשתי אתכה• קפוטה עם הזמן

 ארכע הייתי כד כזאת- גדולה שחורה,
מחסו דוץ• פעמים מאות עכרתי שנים.

לא כיותר, קריטיות כשעות בריטיים מים
 הכריטים העלו לא ומעולם פעולות... חר
המסווה...״ שמאחרי האיש מיהו דעתם על

 את שמיר יצחק פגש תקופה באותה
הצ 14 שבגיל בולגריה, ילידת לוי, שרה

 ,1941 בשנת ארצה והגיעה לבית״ר, טרפה
 בלתי־ באופן שיציאה •האחרונה בספינה

 שרה שהתה וחצי ישנה מאירופה. לגאלי
הוע ׳ואח׳ר־כך בריטי, במעצר ,בקפריסין

 ושוחררה בעתלית, למחנה,־המעצר ברה
 ללח״י, מייד הצטרפה היא .1942ב־ רק

 שבדומה כינוי — ״שולמית״ היה וכינוייה
 השנים, במהלך הפך, רבים מחתרת לאנשי
החוקי. לשמה

 שמיר. ליצחק קשרית שימשה שולמית
 יצחק ערך שולמית, התגוררה שבו בחדר

 :שולמית על־כך סיפרה פגישותיו. את
 לחשדד. החלו שכעלי־הכית היה ״טבעי
 ל־ הכיאוני אחד ויום זונה, שאני סכת

 היה, כד שהרי בזנות הודיתי מי׳טטרה.
 בחברת־ להיתפס מאשר יותר נוח כמובן,

מחתרת...״
 שמיר ויצחק שולמית עברו יותר מאוחר
 בתקופת זה היה בירושלים. להתגורר

 :סיפחה ■ההיא מדין, הלורד של ד,״רצחו
 החלטה מתיך נשק, עם הסתוככנו ״כולנו

 הצורר. במיקרה נתגונן אלא ניאפר, שלא
 וב• כגניבה גם וזאת נישאנו, כירושלים

 יצחק חזר הקצר הטכס לאחר מייד חיפזון.
 עיתונאי בראיון לפעולה...״ ואני למחבוא,
 שנים, כמה לפני שמיר יצחק שהעניק

 ויכוח לנו היה ״במחתרת :סיפר הוא
 שחרב מחתרת, לאנשי מותר אם נוקב,

 נשים, לשאת — צוואריהם על מתהפכת
כווי הכרעתי אני לעולם. ילדים ולהביא

 יהיה המאבק : וחובה — מותר :הזה כוח
 לחיות עלינו — ארוך ממושך, קשה,

המחתרת...״ בתיד המלאים חיינו כל את

מוין וצח את גינה בגין
ב שו־אל ^ י  באורח נעצר (אלדד) שי

 שסירב לאחד הבריטים, על־ידי טיפשי
נפ הוא כמורה. מקום־עסודתו את לעזוב

 את ושבר שוביו, מידי בנסי׳ון-בריחד, גע
 מי- החל מעצרו עם שלו. עמוד־ד,שידרה

בספר שוביו. מידי חילוצו את מתכנן כאל
)38 בעמוד (המשך
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כיונו,הראשון ראש היושב־
. ויומרנית רהוטה פולנית ״דיברתי ״ ..


