
 כל־כך שר,יתזז ההיא, קומזיצים !לעצמם
 בתל* פה נמצאת בניו־״ורק, פופולארית

לתמונה. מחוץ :אביבי
 לה !ואמרנו אותה, ניחמנו הזמן ״סל

 שטפנו בסדר. יהיה הלימודים שכשיתחילו
 תעשה היא -ושגם חברים תמצא שהיא אותה

 שחיכתה במצב היתד. שהיא כך קומזיצים,
הלימודים. לתחילת הזמן כל

 בית- למזכירות הלכתי באוגוסט 24״ב*
 לא שהילדה לי הודיעה המזכירה הספר. [

 לצלצל ממנה ביקשתי בבית־הספר. רשומה
 ושמעתי לצאת ממני ביקשה היא לעיריה,

שולחים ,אנחנו בטלפון: אומרת אותה
 יכולים לא אנחנו בחזרה, טישמן את אליכם |

,דחוסים. !אנחנו אותה, לקבל
 הייתי שאם להי!ות יכול לעירייה. ״חזרתי

 אבל אחרת. היה הכל פרוטקציה, מפעיל ן
 פרוטקציה להפעיל ׳שצריך לי ניראה לא ן

 ללכת צריך, אני מה כל־כך. יסודי בעניין
 הילדה את ׳להכניס בשביל בגין למנחם

 היא האיזור שמבחינת לבית־הספר !שלי
אליו? משתייכת
ותח ועדה ,תהיה בעירייה: לי ״אמרו

 שחזרה מישפחה שאנחנו הסברתי .,ליט
קליטה, בעיות המון יש ושלילדה מח׳ו״ל

 באיזוד לבית־ספר תלך שהיא לי ושחשוב ל
חב מבחינה להתאקלם שתוכל כך מגוריה

 לעירית ׳רצתי בשכונה. הילדים עם רתית
לצלצל.״ ׳והתחליתי לי שנמאס עד יום, כל

 להישבר
ת בחמש דקו

ץ ן : ך ם י קו י ח שי ו ״ תנ  31ה- עד אי
הלימודים. ׳תחילת לפני יום באוגוסט, 1 1

 .אמרו !אחר־הצהריים 2.00ב־ יום באותו ואז,
 ניצנים לבית־הספר תלך שהילדה בטלפון לי *
 השני מעבדה רמת־אביב, באיזור הנמצא ר

 המרחק עניין לא אבל מגורינו. שכונת של
 יש לאל, תודה דמי, את שהרתיח הוא

 לרשותה ונהג מכונית להעמיד באפשרותי
 תלך שהילדה לי חשוב היה הילדה. של

כש בשכנות. הגרים ילדים עם לבית־ספר
 בביות־הספר אותה רוצים שלא שמעה היא

 ׳איומות. ׳בכיות היו נשברה. היא הבית, שיליד
 ׳ושיאם אחרון, ניסיון שנעשה לה ׳אמרתי

לניריורק. אותה ׳נחזיר יי׳לך ילא זה
 אם ואמרתי לעירייה, טלפון ״הרמתי י

 לה המגיע לבית־הספר מתקפלת ילא הילדה י'
 לארצות־ חוזרים אנחנו האיזור, מבחינת
 אנחנו אז .,לשלום ,סעו :לי אמריו הברית.
לשלום.״ נוסעים
 יש בשבילנו. איומה מכה ״זוהי הנה:

ל לחזור חלמו שנים שבמשך חברים לנו
 חזרו ונשברו, לכאן חזרו כולם ישראל.

 ביורוקרטיות. בעיות בגלל לארצות־הברית
 ,לנו ׳אמרנו: האמנו, לא לנו כשסיפרו

 שאנחנו לראש לנו ׳נכנס לא .,יקרה לא זה
כבר כשהיינו שלי. בשם להשתמש צריכים

 שאולי כדאי, שאולי החלטנו ייאוש סף על
 התקשרו פרוטקציה. לנו !תהיה אם יעזור

 דובר אל השפעה, בעלי שלנו, חברים
 ,מצטער :יאמר ׳והוא שפירא, עמיקם העירייה

 בפרוטקציה ׳להשתמש צריכים הייתם מאד,
,לכן. קודם ׳שבוע

 בנווה-אביבים שבבית־הספר לנו ״ידוע
 וברחוב באפקה המתגוררים ילדים יש

 מדוע ביו. ללמוד זכאים ׳•שאינם טאגור,
 בית־הספר שזהו אשי, הרב מרחוב ילדה
?״ אחרת בשכונה ללמוד ללכת צריכה שלה,

 בטלפון, ,,לא ׳לנו שאמרו ״ברגע :חיים
 דקות חמש ואחרי השפופרת את סגרתי

 פניו- קרן של בית־הספר עם דיברתי כבר
 שם, ללמוד חוזרת שקרן הודענו יורק

 לא איזורי, בית־ספר ׳וזהו סודר. ׳והעניין
פרטי.״
 מאמינים ילא בשוק, עדיין ״אנחנו :חניה

 את עוזבים אנחנו לנו. קרה באמת שזה
 נפגעו שלנו המישפחיות כבד. בלב הארץ
ש עבורם גדולה שימחה היתד, זו מאד.

 על ניחתה עכשיו הבקתה, לחזור החלטנו
 באי- לגיו־יורק חוזרת אני מכה. כולנו
 הנה, לבוא כדי גדול צעד עשינו שקט.

 המכה את לקבל צריכים היינו למה אז
 להם שאין אנשים אנחנו ? ׳בהתחלה יתיכף

 אנחנו כלכלית מבחינה לאל. תודה בעיות,
 ממש היא במהנאטן שלנו הדירה מסודרים,

להע שעמדנו אמנות יצירות של מוזיאון
 בבוורלי־ ענק בית לנו יש לישראל. ביר

ה בשביל זה את אומרת לא ואני חילם,
 אבל לנו. עזר אלוהים השם, ברוך שוויץ.

 בלי לארץ שחוזרים לאנשים קורה מה
 להלוואות שנזקקים אלד, עם מה כלום?
?״ עבודה למקום לדיור,

 אפילו
לביקור לא

* ם ך ק :יי ר ד ־י בניו  שליחי פגשתי ״
 הן וארץ שמיים ׳המבטיחים עלייה 1 1

 שווה מה ליהודים. ׳והן היורדים לישראלים
 מיגיע שאתה ברגע אם שלהם, העמודה

 קאפקאית בביורוקרטיה נתקל אתה לכאן
 ביקשנו לא אנחנו ממנה? יוצא ׳שאינך

 ביקשנו בסך-הכיל בקת. לא הנחות, לא כסף,
 לה שמגיע לבית־ספר ׳תתקבל שהילדה

 מגוריה. לאיזור שייך הוא כי בו ׳ללמוד
דב בשבייל פרוטקציה ׳בארץ צריכים לימה
 בהלם, עדיין אנחנו לקבלם? שזכות רים
לנו.״ לקרות יכול שזה האמינו לא

המישפחה. של סיפורה כאן עד
 את ארזיו קרן ׳ובתם טישמן בני-הזוג
 ישראל מדינת לניריורק. חזרו המיזוודות

 פוטנציאלית ׳ותושבת חושבים שני הפסידה
 בהירה,ור כבד. בלב עזבו ההורים אחת.
ה בשנה אולי שוב, לנסות החליטו שני

 לשוב רוצה ׳אינה 11ה־ בת הילדה אך באה.
אמריקה. את מעדיפה היא לביקור. אפילו

גידעור האהוב ״ידידי
 )23 מעמוד (המשך

פאגליין. !עמיחי •של
 יחידת- פאגלין הוביל 1948 באפריל 4ב-
 פרדים- ליד ״80 ל״ימחנה האצ״ל !של קרב
 המחנה !ממחסני ׳והוציא אותו, בבוש חנה,

 ותחמושת. שקרקונקות תת־מיקלעים, ■רובים,
 עם ייחד סאגלין השתלט ׳אפריל ׳במחצית

 עשרות ׳טעונה רכבת יעל ׳מאנשיו קומץ
 לצמא ומיועדות שהקו תחמושת שיל טונות

 תחמושת ׳ונטלו קאוקיג׳׳י, ושל השיחרור
 יותר !מאוחר האצ״ל !את ששקטשה ירבה

ייפו. ■בכיבוש
 נערך 1948 אפריל סוף של ימים ׳באותם

 לצד,״ל. האצ״ל הצטרפות על משא־ומתן
 למי׳שרת מינויו עם פאגלין שהעניק בריאיון

 פרט פי׳רסם הוא ,׳ר׳אש־ד,ממשלה יועץ
 ב־ גם מצויץ ואינו ברבים נודע שטרם

 המשא־ומתן ״במהלד סיפרות־יהמחתרית׳:
 כי הוסכם לצה״ל, האצ״ל הצטרפות על

 לנקין מרידוד, — האצ׳׳ל ממפקדי שלושה
ש אלא אלופים. דרגת נקפל — ואנוכי

נפל...״ העניין כל ׳אלטלנה׳ אחרי
 יפו, וכיבוש !טיהור ׳מ׳יבצע שתחל קודים

 כותב פאגלין, ׳עמיחי שקד תיכנו׳נם ׳שעל
 לראשונה אז ״הכרתי : בהימרד ׳בגין מנחם

 אחרי מספר, ימים כעבור ידץ. יגאל את
 שגי שלנו. גידי עם הפגשתייו יפו, נפילת
 מעין הרגישו הצעירים המיכצעים קציני

 גידי ביניהם. גפשית־מיקצועית קירבה
 — הוא צעיר ׳איש יגאל. את כפני שיבח
 ושופע רוצה הוא מה יודע — גידי אמר
 ידין יגאל משלנו׳• אחד היה כאילו מרין.

 לו) קרא גם (כף גידי את שיבח מצירו
 של המיבצעים קצין אמר — גידי ׳אם

 יתכנן — צבאנו של המטה וראש ה׳הגגה׳
 במאומה תיפול לא היא התקפה, תוכנית

 סומך אני אתכנן. בעצמי שאני התוכנית מן
אחוז׳...״ כמאה גידי על

 הביא פאגלין ישל הנועז תיסנונו ׳ואכן,
 ומיסגד מנשקה ליכקבויש ׳אנשיו בראש ׳אותו

 :בהמרד בך על כותב ובגין חסן־בק,
 הוא לסדר. הבחורים את קורא ״גידי

 להוסיף השורות, את לערוך עליהם מצווה
 האויב... פני לקבלת להתכונן ולהתבצר,

 שימחת־הגיצחון גל אותו. שומעים הם אין
 — הראשונה ובפעם ליבם... את שטף

 חייליו. על יד גידי מרים — והאחרונה
 כאהבה. הדבר את מקפלים החיילים אד

 בכל, הוא הניצחון שיכרון צודק. גידי
סב־מוות...״ > שיכרון

 פאגלין העביר אלטל׳נה״ ״פרשת את
 איו׳ניית־הנשק של וכניעתה יועם החוף, על

 !.יאלקהו מרידוד יעקב יעם יהד !נאסר הוא
 הרחק לא בבונקר, נכלאו ד,של,ושה לנקין.

 פירק קמים שלושה כעבד־ מתויל־יכרם.
 שביר בעזרת הבונקר ׳מנעול את פאגלין

 הריבוני מהשטיח נמלט הוא סכין. ישל להב
 אף בלתי־חויקי !ביאורה מדיינת־קשיראל של

 שזה־ המדינה לחוקי לציית לנסות ׳מבלי
 שם לאיטליה, הגיע ההא נולדה. עתה
 שסירבו האצ״ל אנשי יאת -תבין אלי ריכז

 ה־ פירוק אחרי במדיגת־יישחאל. להכיר
 ׳באורח שוב ארצה, פאנלין ישב אצ״ל

 הוא ׳וכאשר מזוייף. דרכון עם בלתי־חוקי,
 מטעמי נפסל כ׳צה״ל, לשירות !התייצב

 פאג־ גוייס לא פסילה יאותה מאז בריאות.
לצד,״ל. לין

 שמרד, — הנצוירד, ׳שביירוישלים מאתר
 העצמאי, ציביונד, על האצ״׳ל מייפקדת

 בירושלים האצ״ל ׳למיפקדת פאנלין הגיע
 שמואל של תיאורו לפי — למדי היסטרי

המ את שאל פאגלין במקום. שנכח כץ,
 את תוקפים אינם ׳מדוע המקומיים פקדים

 כאשר ? איותה !ומשחררים העתיקה !העיר
בירו תיפקוידים ׳הסדר שקיים לו הסבירו

 צד,״ל, חיילי לבין האצ״ל אנשי ביין שלים
 העיר את ״גתקיף :וקבע פאגלין התקומם
 אני כ־טאלתיאל. להתחשב מבלי העתיקה

 ההסכם להפרת האחריות את עלי אקבל
 מיפ־ שאנישי אתרי !וירק ה׳הננה׳.-..״ עם

 ללמוד שלחוד,ו בירושלים חאצ״ל קדת
 העתיקה העיר על ההתקפה -נושא את

 נרגע הלוחמים, הכוחות !מצבת ובחינת
מתוכניותיה פאגלין

בו היו□ על ..חלו□ ש
ב יהיה צעיר״ שו

תש״ח של הקרבות אבק התפזר *
הפר לעיסוקיו פאגלין עמיחי פנה

 תנורי־ לייצויר המישפחתי לומיפעל טיים,
 ׳והמח־ הציבוריים טהתיים יופרש טאפקות,
תרתיים.
 ה״חרות״ תנועת שספגה המפלה ׳אתרי

 בגין ומנחם השלישית לכנסת בבחירות
 נערכה המדיניים, החיים מן לפרוש עמד

 מוותיקי סטה נכחו שסה פגישה ■בדירתו
באותה הוא אף שנפח פאגליין, האצ״ל.

 הזמן הגיע כי הדיעד, את ׳הביע פגישה
 ״ותבין :מחדש תתארגן !החרות שתנועת

 העם על־ידי תיקרא שבו ליום עצמה את
במי הצעתו את פירט ׳ההוא לשילטון...״

 יהוו הלאומי הצבאי האירגון ״ותיקי : לים
 הם המחודשת: התנועה של הגרעין את

 מסביבם ירכזו הם ההמונים, את יארגנו
 מאה כת מיפלגה יקימו הם הנוער, את

־ פאגלין נשאל ׳כאשר חברים...״ אלף  נ
 :חשיב זאת, יבצע כיצד פגישה אותיר,

 אליכם. לדבר רוצה הזקן׳ להם, ״אומר
 באיו האצ״ל ותיקי ואכן, יבואו...״ והם

 בראשית בירכם בגין וכאשר ,בהמוניהם
ה ל״ידידי השאר בין הודה הוא הכנס
 :הועיל, ליא ׳שהכנס אלא גירעון...״, אהוב
 נקראו וחבריו שבגין עד ישנים 25 יועברו

לשילטון. העם על־״די
 ל־ שוב פאגלין יחזר הכנס אותו אתרי
 ורק ישלו, תנורי־המאפייות ייצור ,מלאכת

 ההוצאה־ את לבצע עמדו כאשר ,1962ב־
 לבית־ הגיע אייכמן, אדזילף ישל להורג

 ביתי־ מש״רות ׳בכיר יקצין שלו החרושת
 מישרפה להקים מפאגלין וביקש הסוהר
 שעות. 24 בתוך אייכמן של גווייתו יעבור
 ביית במוזיאון המ״שרפד, ׳מצוייר, ביום

 אייבמן ישל שאפרו ואחרי הגיטאות, לוחמי
הים־התיסון. על־פני פריזר

ה האי־שקט ישב ׳60,־ד שנות ׳במשך
 חיזר והוא פאגלין, עמיחי !אל מחתרתי
שירו בהצעת שירותי־הבייטחון את והטריד

 לשורות להתגייס ובתיקווה השונים תיו
בשלילה. נענה שתמיד אלא השירות.

 הביטחון שילטונות *נדו 1972 ׳בספטמבר
 ל־ שנועד נשק ל0י מישלוח הישראליים

 בארצות־ יהודית להגנה ׳הליגה ׳אנשי
 סהנא. ׳מאיר החב ישל מיסודו הברית
 את הוביל בגלילי־מחבת, שנארז הנשק,
 פאגלין. עמיחי אל ©■־מהרה הבטתון ׳אנשי
 ׳גוף בי התברר הראשונית החקירה מתוך

 כמה לשלוח כבר הספיק מקומי מחתרתי
 נתפס, פאגילין לח׳וץ־לארץ. נשק מי׳שלוחי

 פרקליטיו, אך השלטונות. על־ידי ונח׳שד
 שמואל ׳הפוליטי ומנהיגו יותר ומאותר

 לשחרר השופט את לשכנע הצליח תמיר,
 הגיש פרקליט־הטדינה מייד. הנאשם את

 המחוזי והשופט ההחלטה, של עירעוד מייד
 דה־לובס פאגלין!במעצר את להחזיק ציווה

החקירה. הליכי תום עד בבית־מלון
 שפגע כאדם עצמו חש אינו פאגלין

 שהוא כפי הישראלי, !בהוק זה ׳במעשה
 ללא מהארץ 1948ב־ בבריחתו גם מתפאר

 והוא מזוייף, בדרכון אליה ובשובו דרכון
 דבריה את הברחת־הנשק במיקהה .מצטט

ש וקובע בן־עיתו, הדסה השופטת ישל
 היו לא שלנו המניעים בי ״מדעת : היא

הת אלא אישית, טובת־הנאה איזו קידום
 ממנהיגי אחד פנים, יכל על נדבותיים...״

 פאגל׳ץ ישל יזו פעילות שגינה ״הליכוד״
 ממע־ לתלוטין שהסתייג וייצמן, עזר היה
 עם ׳סהנא החב שטווה הקשרים ׳רבת

פאגלין.
 בתנועת תמיר ׳עו׳׳ד שחולל בפילוג

 המרכז־ להקמת שהביא פילוג החרות,
 מתנועת־האם פאגלין פרש בזמנו, החופשי

 ׳בכל שנים 10־ ל קרוב במשך יועבר ישלו
באח ירק כאשר תמיר, עו״ד של ג״לגול׳יו

 בתנועת השורה מן בחבר הוצג הוא רונה
ד״׳ש.

 :היא פאגלין של הטבחית השקפתו
 המרצחים אירגוני לבין בינינו ״ההבדל

 פגענו לא פעם אף :ויסודי חד הוא
 על חרתנו לא ובילדים. בנשים במתכוון

 עיברית מדינה שנקים אחרי כי דגלנו
 על שחרתנו נכון לים. הערכים את נזומק

 חשבנו לא אך לירדן״, גדות ״שתי דיגלנו
 הערכית האובלוסיה׳ את לבקש מעולם
 לערבים חדשים. לעולים שטחים לפנות

 שבמרכזו אינסופי, טריטוריאלי מרחב יש
 אשר מיניאטורית יהדוית מדינה קיימת
 כלתי־מוסרי, זה להפל. זוממים אותה

כאידי רצינית נקודת־תורפה גם ולדעתי
הטרור...״ אירגוני של אולוגיה
 פיר־ עם שהעניק, עיתונאי ראיון ׳באותו

 מתות את פאגילין הגדיר מינויו, סום
 קשה כמה עד המראה הגדרה תפקידו,

 מהר ״אם :הזיכרונות מן להיפרד ליו
 ינסו או במסילת־כרזל מחבלים יפגעו
 לאבחן אובל אני באוניה, פיגוע לבצע

 ובאיזה מתי הדבר, נעשה כיצד מיד
לאינפור להזדקק מכלי וזאת טכניקה,

נוספת...״ מציה
המ ההפלגות ׳בעידן זו, תמוהה ׳קביעה
 פאג־ ישל איחרת קביעה !מאמתת תוחכמת,

 בי לדעת חייבים ״המחבלים :והיא ילין,
 לא הם עדיין ואם משתלם. איננו הטרור
ילמדו.״ — זאת יודעים

 יורד שנים 30 מלפני גיבור־המחתרת
 עם ■חוקית, הפעם — למחתרת מחדש

׳ממלכתי. חשבון־הוצאות
י■ עומר דן
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