
 צמידות תוך ואימונים, לימודים שולבו
 ממטרות אחת לכלי־הנשק. ולילד, יום של

 ־אנוש י יחס בחינת ■הייתה הללו האימונים
 ■החלו תקופה באותה חברי־המחתרת. בין

וב ללח״י. תפרים ■ו״ותר יותר להצטרף
לח״י. פעולות של סדר־הגודל גדל מקביל

 שמיר ליצחק הקנתה מסויימת ■בנקודה
ל תואם ׳שאינו מופרז, ביטחון תחפושתו

 נודע כאשר מלוחמיו. ■ולתביעותיו אופיו,
הב שבכוונת לח״י של המדיעין לאנשי
 תוך בתל־אביב, מלא עוצר ■להטיל ריטים

סי הוא מבית־לבית, מדוקדקים חיפוישים
 את יעזכו שלנו שאנשים ״דאגתי : פר

 כמקומות ויתפזרו בתל־אביב, מקומותיהם
 בכית. להישאר החלטתי אני בארץ. שונים
מח של ילד ילד. לי היה נשוי. הייתי
 יגן •טלי המסווה כי כהרגשה חייתי תרת.

הפעם...״ גם עלי
י• תל־אביב ■הוקפה השחורה״ ב״שבת

 עוצר על הוכרז בריטיים, חיילים אלף 20
בסרי והוחל ימים, ארבעה למשך מוחלט

 ראשי את לגלות כדי לבית, מבית קה
״כא : שמיר יצחק זאת מתאר המחתרות•

 תקע ביתי, אל הבולשת אנשי נכנסו שר
 — אחד מכט מרטין קצין־הכולשת כי

 יזרניצקי ,זהו הספיק. זה ונוקב. חד קצר,
שלפתי אותו...׳ קחו — לשוטרים אמר —

לנצ שאפשר המפולשות, החצרות כל ואת
 את להטעות כדי מפעולה נסיגה כעת לן

 היה האירגון מהם. ולהימלט המדפים
 לא שלהלכה מצומצמים, תאים על מבוסם

 למנוע כדי ביניהם, קשר להיות צייד היה
 התנועה. כתור הנעשה על ידיעות דליפת

 המילחמתיים התפקידים התרחבות עם
 לפעולה אחדים תאים להפגיש היה הפרח

 מיכאל רופף לא כן פי על אף משותפת.
 אותו הגביר אלא האנשים, על הפיקוח את

 כללי על ועכירות רפיון למנוע כשביל
טו תוצאות הניכה זאת שיטה הזהירות.

 כזרקורי הציבם ♦שהגורל הלוחמים, בות.
כמע ומושלמים כשלים נמצאו הציפור,

ה כעיני היה, מהם אחד כל רכות. לות
כלתי־נתפסת...״ אגדה קהל,

מאר־תריאה הבויח׳ה
, עו 0 ס  בארית־ למחנוה־חמעצר הגי

בפעי מייד שפיר יצחק החל ריאה,
 ציוותי־חפירד, ■מהמחנה. בריחתו למען לות
 לחפור חדלו בהם מינהרות. לחפור שבו

 וגיתפסו. להימלט הצליחו שאחדים ■אחרי
 כיום ציפורי, מרדכי ■היה החופרים ■בין
שר־הביטחון. סגן

היו״ר* תפקיד את מקבל שמיר
.מאד קשה מכה היתה ״זו . ״ .

ה עם שלי המזוייפת תעודות־הזהות את
 חוש לו חיה חייך. מרטין שמיר. שם

מזי שנבע אנשים, לזיהוי לא-נורמאלי
מדהים..:״ חזותי כרון

לירו ■משם לרפיח, ■הועבר שמיר יצחק
 שבועיים ■נכלא שלה שבבית־הכלא שלים,

 מצוייגים. חיו האלח ״השבועיים לצינוק:
ישנ רכות, שנים לאחר הראשונה, כפעם

 שבועיים וכעבור וישנתי...״ ישנתי תי,
 האליפאכס, מדגם במפציץ שמיר, הועבר

נל בטרם באריתריאה. מחנד,־המעצר אל
 הידיעה את לחבריו ■להעביר הספיק קח,

כע אותו. שעצר מרטין הקצין זה שהיד,
 על־ידי להורג מרטין הוצא קצר זמן בור

לח״י.
 יצחק של מעצרו אחרי עליה שעבר על

 יום, אותו ״למן :■שולמית מספרת שמיר,
 לי כזו הם אתי. לדכי השכנים הפסיקו
 שמונת כן ילדי ואת אותי נידו בגלוי,

בו הייתי קשה. תקופה היתה החודשים.
 האדם החדר. כתוך ומסוגרת סגורה דדה,

 הילד. היה דכרים החלפתי שעימר היחידי
ה תורת את שאשכח הששתי, לפעמים

דיבור...״
 יצחק פקד שבהם וחצי, השנתיים על
 נתן כותב האירגון, פעולות על שמיר

מיכ של מאסרו ״עם :בסיפרו ילין־מור
 של האירגון בצורת יסודי שינוי חל אל

 על התנועה את השתית מיכאל המחתרת.
 מושלמת, כימעט קונספירציה של יסודות

 שהתאימו נוהג של חוקים כה והשליט
 מתחת היטב המחופרת לקכוצת־קושרים,

 במפתיע מגיחים שאנשיה השטח, לפני
 מ־ ככרחו באויב. מכותיהם את להנחית

 מכרא־טיול. הכל כימעט התחיל מיזרע
 צורך ראה כישלונות, למניעת חרד כהיותו
 לעקוב אדם, כל על לפקח פרט, כל לבקר
לפ להדריך, לוהם, כל של הפעולות אחר
 תוכגית-פעולה. כל מדוקדקת כריקה תק

תל-אביב של מבואותיה את ידע מיכאל

 באריה־ ממחנח־המעצר הבריתה בעיית
 ■סמיגהרת היציאה ■לאחר רק החלד, ריאד,

 שנים שמיר זאת ■שהגדיר כפי הבריחה,
ונת מהמחנה יזצא ״אתה :יותר מאוחר

 כאשר אפריקה. יטל הג׳ונגלים כתיד קע
 נמצא קילומטרים, אלפי כולו, האיזור

 יחזירו נקודה ומכל בריטית, כשליטה
למחנה,־המעצר...״ ככבוד אותר

 עמדת ■שמיר יצחק של שתושייתו אלא
 אזרח עם שיצר קשר בעזרת כאן. גם לו

 ביחד תיכנן, באסמרה שהתגורר ■איטלקי
 ■שהיד, מסלול-ימליטיה בן־!אליעזר, ■אריה עם

 הארץ — ■לג׳יבוטי עד להובילם צריך
 ■בשילטון שהיתר, ■איזור באותו היחידה
■מדיני. מיקלט לבקש התכוונו שם צרפתי,

טלקי שכר קיבל האי ת־ עזרתו כ כלי  מי
 ■בנזין. ליטר אלפים עשרת שתכולתה דלק,

 ■לאחר דחקו, שבו זעיר תא בנו במיכלית
 בן־אלי־ אריד, שמיר, יצחק את הבריחה,

 שנמלטו. ■העצורים מן ■שניים ועוד עזר
 בתוך הארבעה שהו ימים שבוע במשך

לאדיס־אבבה. ■הגיעם עד מתכת, תא אותו
 שמיר יצחק של בריחתו דבר היוודע עם

 אשתו, נעצרה באריתריאה טמחנו־,־המעצר
 ב־ לנשים לבית־הסוהר והובאה שולמית,

 שביתת־ יום 11 שבתה היא בית־לחם.
 ■משנה, ■למעלה במעצר היתד, היא רעב.

 ■כשהיא ,1948 ■מאי בחודש ■רק ושוחררה
 אל וחזרתי מכלאי ״השתחררתי :מספרת

 שבועות כמה כעבור הכירני. שלא כני,
 כחיים התהלכו אז ורק כעלי, גם חזר

משותפים...״
 ■נגמרו לא שמיר יצחק של תלאותיו

)42 בעמוד (המשך

 לורך, נתנאל מזכיר־הכנסת :מימין *
 זקן־הכנסת שמיר, בנגל, יצחק קצידהכנסת

 יעקוב־ שמואל סגן־המזכיר ורהפטייג, זרח
פרויליכמן, והסדרן סון

2084 הזה העולם

* 6311 מל

גלי בסנדלי לי בא הקיץ

ם ם סנדלי ם תנכיי בי ק ב ק  ו
ם לנערים לגברים, לנשים, ולילדי

אומנותית אופנה צרני

 הן מטופח• בשיער לזבות כיצד יודעות המים מלבות
לתו וזוכות ״מלר>" של השיער בתכשירי משתמשות

הבא). בעמוד תמונות (ראו מהכלל. יוצאות צאות

וחוף ים בגדי
״, ס ק ט מ  ״גו־ וחוף. בגדי-יס של 1 מס׳ יצואן ״

״ ס ק  את הרחב בעולם ארצות לעשרות מייצאת ט
 בגדי־ גוטליב. לאה הגב׳ שמתכננת והחוף בגדי־הים

״ של והחוף הים ס ק ט מ המים. למלבות גם ״

 הפכה שוחט, ניצה לציור, מורה להיות מועמדת שהיתה מי
ה לכן אופנה. לתיבנון אומנותה תא אנ ״ " ב  שימלה כל בלי

 — לאחותה דומה אחת שימלה ואין אומנות יצירת הינה
ה שמלות עצמה. בפני יצירה אם כי אנ " ״ למלכות. בלי

פנים תעופת
 תגענה כאילת סוף״ ים ״נסיכת בחירת בטקס המשתתפות__1

״, כמטוסי ע קי ר א ״. מתחיל כאילת חופש כי ״ ע קי אר ״ ב

נהיגה ללימודי מרכז
 ב־ לחסכון המכיאה חדשה לימוד שיטת

 כמיספר עצמה הוכיחה השיעורים, מיספר
הראשון. המיכחן שעכר הגדול התלמידים

נהיגה ללמוד• מרכז סוגיהרגג] ורנד
ון1אמ בהנהלה

,ת־א5 דוויאחב כלל-וח־ בית
03־295261 ל:0

התעופה חברת
 חברת מטוסי מגיעים כעולם יפה מקום לכל

״. ק פי מ לי או  תטוס ״1977 המים ״מלכת גם ״
״ ק פי מ לי או ״ וחזרה. לרודוס ומשם לאתונה ב

□ופיות


