
(113[יאו בישראל נאשיזם
המדינה את המציפות החדשות המחתרות גל

 הימי! מחתרות של הגר לו קדם השני. הגל הוא
ישראל מדינת של הראשונות בשנים שקמו הקיצוני,

 בספטמבר 17ה־ השישי, יום ^
 נחסמה אחרי־הצהריים, 5ב־ .1<׳18

 הרוזן האו״ם, מתווך שיירת של דרכה
 רחוב בעיקול ברנדוט, פולקה השוודי
 על־ידי בירושלים, הפלמ״ח, (כיום)

 הרג מהם אחד לבושי־חאקי. צעירים
 הצרפתי. הקולונל ואת ברנרוט את

 בשם גוף לירו. שישב סארו, אנררה
 באחריותו הודה המולדת" ״חזית

לח״י. משורות היו אנשיו למעשה.
 הממשלה לח״י. חברי עשרות נעצרו
 בן־גוריון, דויד של בראשותו הזמנית.
 טרור. למניעת הפקודה את פירסמה
פורקו. בירושלים ולח״י אצ״ל ויחידות
 ילין־ נתן לח״י, מנהיגי שני

 נידונו שמולביץ, ומתתיהו מור
 שנות־מאסר, ולחמש לשמונה

בעכו. שנערך במישפט
 שעמדו אחרי .1949 בפברואר

הלוח לח״לי״רשימת רשימת בראש
שוח לכנסת, לכניסתו שהביאה מים".

שמולביץ. עם יחד ילין־מור רר
 בקולנוע התכנסו 1949 במארס

 לח״י, מוותיקי 120כ־ ברמת־גן רמה
 חלק הפוליטית. דרכם את לגבש כדי

 שבכוחם כך על ריברו מבאי־הוועידה
 — חלמו שעליה המהפיכה את לחולל

 הנהגת ועל צה״ל על להשתלט
 בין נעו הנואמים דיברי המדינה.

העמדות בראש לפאשיזם. קומוניזם

 מרכז־לח״י־לשעבר, חבר ניצב הימניות
אלדד(שייב). ישראל

 חריף. היה האידיאולוגי הקיטוב
 בעמדות. צידד ילין־מור חבר־הכנסת
 ניצב שמיר שיצחק בעוד השמאליות,

במרכז.
 לח״י־ אנשי התפרשו מהרה עד

 הפוליטית הקשת גווני כל על לשעבר
 הסמן את היווה אלדד הד״ר בישראל.

הימני.
 את לבסס אלדד ניגש מהרה עד

 הקיצוני לימין האידיאולוגית התשתית
 סולם, העיתון את וייסד בישראל
 ״מלכות של לכינונה להטיף שהתחיל
 את פירסמו סולם בעמודי ישראל".

 גרינברג. צבי אורי המשורר יצירותיהם
 לח״י, של תחנת־השידור קריינית

הלח״י. של אחרים ובוגרים כהן, גאולה

 הוחל סולם לפירסום במקביל
 בערים סולם מועדוני בהקמת

 איריאולוגיית את לבסס כדי הגדולות.
ישראל". ״מלכות

 את שבתה זו אידיאולוגיה
 בני־אדם: סוגי שני של ליבם
 להסתגל שסירבו לח״י חניכי

מדי של היומיומית למציאות
ביומ מצאו ושלא עצמאית נה
 העצמאות את הישראלי יום

 חרדיים, וחוגים לחמו, שלמענה
קסם ישראל״ .,מלכות שרעיון

הד למאוויהם והתאים להם
תיים.

 הטרוריסט,הראשון #
לציון׳

 הראשונות האלימות פעולות ^
 ישראל״. ״מלכות י חניכי של 1 1

 אחרים, אנשי־לח״י נגר תחילה הופעלו
 אחת רעיונותיהם. את לקבל שסירבו

 הצתת היתה הראשונות הפעולות
 נתן לשעבר, מרכז־לח״י חבר של דירתו

 את נטישתו על כמחאה ילין־מור,
 על סיכסוך גם היה דרך־הטרור.

לח״י. של הכספית הירושה
 שנולדה הראשונה המחתרת

 באכיב דרכה החלה ישראל במדינת
 צעירים, חמישה היו מייסדיה .1950

 דתית־קיצונית קבוצה עם בעבר שנמנו
 הקבוצה של המוצהרת מטרתה בלח״י.

 מישטר במדינה . להשליט היתה
 היהודית הדת עקרונות על המבוסס

 נראו זה, מישטר להגשמת ורין־תורה.
כשרים. האמצעים כל הקבוצה בעיני

״המחנה", עצמה כינתה זו מחתרת
 שנה פעלה היא הקנאים". ״ברית או

 ,35ל־ הגיע חבריה מיספר בקירוב.
 במאה־ חרדיות ישיבות מקרב כולם

 של תא גם כללה המחתרת שערים.
זה תא ״יהודית". היה שכינויו בנות,

 היה העיקרי שתפקידן חברות, 14 מנה
מידע. בליקוט

קיי פעילותה שנת במהלך
 פיגועים, 13 הקנאים״ .,ברית מה

מכו שריפת ובעיקר הצתות,
 בשבת, נסעו שבעליהן ניות,

טרי בשר שמכרו ואיטליזים,
בש שנסעו המכוניות את פה.
 זוכרים המחתרת חברי היו בת

 מיספרי-העמו- סימון בעזרת
 גם התנכלו הם בסידוריהם. דים

 הקומוניסטית לחנות-הספרים
נוס ולחנות-ספרים כירושלים,

 ״סיפרות לטענתם, שמכרה, פת
פיגולים״.

 לעלות עמד 1951 במאי 14ב־
 גיוס נושא במליאת־הכנסת לדיון

 של קבוצה לצה״ל. הדתיות הבנות
 לנתק תיכננו הקנאים", ״ברית חברי

 באולם־ החשמל את הדיון במהלך
 ליציע־הקהל מעל ולהטיל המליאה,

האולם. לתוך פצצת־הפחדה
 מודיע שהשתילו שירותי־הביטחון.

 זו. תוכנית על ידעו הקבוצה, בתוך
 יושב־ראש של לידיעתו נמסר הדבר

 בניגוד אשר שפרינצק, יוסף הכנסת,
 את לנעול מיהר השין־בית, ראש לעצת
 מהשין־בית נמנע כך הכנסת. ישיבת
 ״על ברית־הקנאים חברי את לתפוס

חם".
הלילה במהלר נתפסו זאת למרות

על־ידו שהופצה והמפה גרינברג) צבי אורי אלדד(עם ד״ר
בישראל... המחתרות שם את מביישת זו ״מחתרת אמר: בגין

 גם נחשף ברית־הקנאים. ואוהדי חברי
 מידרשת־ בבניין שלהם. מחסן־הנשק

 בהר־ציון. אגודת־ישראל של הנוער
 אקדחים, שלושה נתפסו במחסן־הנשק

 כאלפיים רימוני־יד, שישה סטנים, שני
בקבוקי־מולוטוב. וארבעה כדורים
 חוקי־החירום, של הפעלה תוך

המחת לוחמי למעצר בעבר ששימשו
כארב נעצרו בריטי. המנדט בזמן רות
 ברית־הקנאים, חברי חרדים, עים

 ליד ג׳למי, למחנה־המעצר שהובאו
 השוטרים התעללו זה במחנה יגור.

 בין פיסי, באופן בעצירים והקצינים
 ] נודע כאשר כלבים. בעזרת השאר
 על שהאפילה שערוריה, קמה הדבר

 ברית־הקנאים שחברי מעשי־הטרור
לעשות. אמרו או עשו

 את שניצל העצירים, אחד
לקידו בג׳למי העינויים פרשת

 של מחוגי־הצעירים המהיר, מו
הת צמרת אל אגודת־ישראל

 שלמה חבר־הכנסת היה נועה,
לורינץ.

 תנאי את שבדקה ועדת־הכנסת.
 ברית־הקנאים חברי של מעצרם

 את להם שהעניקה היא במחנה־ג׳למי,
ג׳למי". ״מחתרת הכינוי
 עצירי מבין ארבעה רק

 לדין הועמדו ברית־הקנאים
 אליהו, מרדכי אחד וביניהם
 כרם־ראשי כיום המשמש

 שני לציון״. ו.,הראשון ספרדי
 ביחד שנידונו נוספים, נאשמים

 ואליהו ריידר אליהו היו איתו,
רפאל.
 מאסר חודשי לעשרה נידונו הם
בפועל.
 לכותרות הגיעה יותר מאוחר שנה
 ברית־הקנאים. של פלג אחרת, מחתרת

 בירושלים הרומנית הכנסיה בניין ליד
 ניזון הוא שאף מישטרתי. מארב לכד

 בלוי. דויד האברכים את פנימי, ממידע
 ברשותם שהחזיקו פרוינד, ומרדכי

 ניסו שאותה מתוצרת־בית. פצצה
 1־־י על במישרד־החינוך־והתרבות. להטמין

 ממלכתי. לחינוך החוק חקיקת רקע
 בלוי. עמרם הרב של נכדו בלוי.

 לירושלים שבא ישיבה תלמיד ופרוינד.
 לכן קורם שנה ושנחשד מתל־אביב.

 הכרורגל איצטדיון להצתת בניסיון
 חוליה היוו שניהם — ברמת־גן
 מסועפת מעצרים בשרשרת ראשונה

 בירושלים אגודת־ישראל, צעירי בקרב
ובתל־אביב.

 ברית- של זו קבוצה גם
 כמה בידי הודרכה הקנאים
י פעולותיה, בין הלח״י. מבוגרי " 

 מאוחר שנים שהתברר בפי
 השין־בית: ממקורות יותר,

 פצצות הטלת איטליזים, הצתת
הקומו המיפלגה מועדוני על

הזה״. ״העולם ומערכת ניסטית
 של למישפטם שצורף שלישי נאשם

 בראשית פרשן. דוב היה ופרוינד, בלוי
 העולם בצלם להלום ניסה מישפטם

).11.6.53( הזה

צויפין״ #.,מחתות
 התבהר נוספת מחתרת של ךיןיומה

 של סידרה אחרי בהדרגה, |/
 ובמהלך 1952 בשלהי פעולות־חבלה

1953.




