
צריפין מחתרת במישפט כהן גאולה
הסובייטית הצירות בבניין פיצוץ

 שוב הממשלה הפעילה העצורים, נגד
 1953 במאי 8ב־ המנדטורי. הצו את

 כעל ישראל" ״מלכות עצירי על הוכרז
טירוריסטי. אירגון

 זו מחתרת חברי של מישפטם
 את לה העניק בצריפין הצבא במחנה
צריפין״. ״מחתרת הכינוי

 מנקס, יוסף היה המחתרת מנהיג
 מפקד לשעבר מגבעתיים, 35 בן אופה

 של לצידו לח״י. של הג׳יפים יחידת
 חרותי יעקב עורך־הדין עמד מנקס

 אחד לשעבר ,40 בן הלוי, ושמואל
 לח״י. של המיבצעים תיכנון ממפקדי
 למחתרת: בהשתייכות נוספים נאשמים

 זאב מזרחי, דרומי, יפה בכר, שמעון
ואחרים. פאפושארו מלכה באדיאן,

 חברי של מישפטם במהלך
 שאבן התברר, מחתרת־צריפין

 ברוח פעלו זו מחתרת אנשי
 הדד של עיתונו של הרעיונות

המ ומשתתפיו: ״סולם״ אלדד
 גרינברג, צבי אורי שורר
 יעדם ואחרים. כהן גאולה
 מלבות־ישראל כינון היה הסופי

פרת. לנהר עד
 איפיין צריפין׳ ,מחתרת חברי את

 שירטט הזה שהעולם חרותי, יעקב
דיוקנו. את מישפט אותו במהלך

 יוצא־ ונער ילד היה חרותי יעקב
 משחר הקטנה. תל־אביב של בנוף דופן

 מיש־ לטרגדיה קורבן היה ילדותו
 בנפשו חותמה שהטביעה פחתית,
 חרותי, מרדכי עורך־הדין האב, הרכה.
 שנתיים. בן היה כשיעקב מאשתו נפרד
 גיל עד אמו עם להתגורר המשיך הילד

 באנגליה. להתגורר האם עברה אז ,8
 בדירתו אביו, עם להתגורר שב •יעקב

בתל־אביב. השחר ברחוב
 שבשנות־ חרותי, מרדכי האב,
נשיא כסגן כיהן הראשונות המדינה

ספסל-הנאשמים על חרותי יעקב
לבדו נותר 14 בן נער

 משוכנעת היתה סביבתו בדיבורים.
 אולם המחתרות. באחת בחר שהוא
 היתה המעשה אל מהדיבור דרכו

 אותו ששיכנעה אילנה זו היתה ארוכה.
ללח״י. להצטרף

 התמחה בלח״י פעילותו במיסגרת
 לפעולות ופצצות מוקשים בהכנת

 בתי־ על ההתקפה ביניהן השונות,
 אילנה גם במיפרץ־חיפה. הזיקוק

במחתרת וכינוייהם ללח״י, הצטרפה

 בצה״ל, לשרת המשיך יעקב בחתונה.
 ברחוב חרר שכר אילנה עם וביחד

 נולד 1950 באפריל בתל־אביב. ברזילי
אמיר. בכורם,

 יעקב עבד מהצבא שיחרורו אחרי
 ללמוד והתחיל עורך־דין. אצל כעוזר

 ליד חדר שכר יותר מאוחר מישפטים.
 מישרד ופתח אביו של מישרדו

 נכשל, המישרד אולם לתרגומים
של ממשכורתה התפרנסו ובני־הזוג

 בהצתת התמקדו הפעולות
 פיר־ שמכרו חנויות־ספרים

 התנפלויות סוביטיים, סומים
הקומו המיפלגה מועדוני על

 בחצר פצצת־הפחדה ניסטית,
 צ׳כוסלובקיה, של השגרירות

 את באש להעלות ניסיון
 הסובייטי הציר של מכוניתו
צוץ והשיא: בישראל,  בבניין פי
 בשדרות- הסובייטית הצירות

בתל-אביב. רוטשילד
 גינו כלי־התקשורת שכל בעוד

 בירך לו. שקרמו והפיגועים זה פיגוע
 אלדד. הד״ר של הקטן כתב־העת

 מהרה עד והוליך אלה, חבלות סולם,
 ״מלכות חוגי לעבר חוקרי־הביטחון את

 את הפיגועים במבצעי שראו ישראל",
 והדואגים העברי" הכבוד ״שומרי
ישראל". באוייבי ״להכות

 הצליחו לא והשין־בית המישטרה
 חמישה רק לחוגי־המחתרת. לחדור

הסוביי בצירות הפיגוע אחרי חודשים
 שני נתפסו .1953 במאי 26ב־ טית,

 במישרד־ לפגוע שניסו אברכים,
 שנערך בחיפוש החינוך־והתרבות.

 שסייעו מיסמכים. התגלו בבתיהם
 ״מלכות מחתרת אנשי לעצירת ־

 לח״י חברי נמנו ראשיה עם ישראל".
 יעקב עורך־הדין ביניהם ■לשעבר,'

מנקס. ויוסף חרותי
מישפטיות וראיות הוכחות בהיעדר

ומצבור־הנשק הצבאי בית־המישפט לאיזור הכניסה צריפין: מחתרת
חנינה הציע שרותי־הביטחון על הממונה

 ידוע היה העליון הצבאי בית־הדין
 כאשר עצמו. בתוך מסוגר קשה, כאדם

 לצבא אביו התגייס ,14 בן יעקב היה
 לבדו נותר ויעקב כסרג׳נט, הבריטי
 לאכול כסף קיצבת כשבידיו בדירה,

שכר־הלימוד. את ולשלם במיסעדה
 אלה, בתנאים שגדל הילד,

לפרא־אדם. מהרה עד הפך
 היו הרצליה בגימנסיה ציוניו

 במיקצועות יותר התעניין הוא גרועים.
 בהיותו וחשמל. רדיו כימיה, מעשיים:

 אז אילנה, את הכיר השמינית בכיתה
 קשר. עימה וטיפח ח', כיתה תלמידת
לקשר־נישואין. הפך השנים שכעבור
 חרותי התגייס הגימנסיה אחרי

 אשדות־יעקב. בקיבוץ ושירת בנוטר
 אילנה למרה לתל־אביב, שב כאשר

 והוא עיינות, החקלאי בבית״הספר כבר
 ובמקביל מיכתבים. קשר עימה קיים

 אנגלית, לבחינת־בגרות התכונן
באנגליה. לימודיו את להמשיך במטרה

 מילחמת־ בארץ גברה בינתיים
 יעקב .1946 היתה השנה המחתרות.

— מובהק כלוחם־חרות בלט

ו״נילי". ״דרורי" היו
 מילחמת־העצמאות פרוץ לפני מעט

 הוא בלונדון. ללמוד חרותי יעקב יצא
 ונטל המילחמה, פרוץ אחרי ארצה שב

 לח״י. של פעולות בסידרת פעיל חלק
 כיתת־חבלנים למפקד הפך מהרה עד
 הפעולות באחת בירושלים. לח״י של

 ליר בפעולה לוחמים 30 על פיקד
 כיצד ראה שם העיר־העתיקה, חומת
 נפגע לוי, יהודה הגנה, מאנשי אחד

להצילו. נחלץ חרותי קשה. פגיעה
 ברנדוט הרוזן רצח אחרי

 לח״י אנשי בין חרותי היה
 למעצר הובא הוא שנעצרו.

 שם אותו ביקרה כאשר ביפו.
 הוא להימלט. הצליח אילנה
 חוטר־ אהרון לעורך־הדין ניגש
ה הצבאי הפרקליט אז ישי,

 את להסגיר לו שהציע ראשי,
 ימים עשרה כעבור עצמו.
 עצמו את חרותי הסגיר

לצה״ל. והתגייס
 חרותי יעקב נשא 1949 במרס

הופיע לא אביו אילנה. את לאשה

 בידיעות כפקידה שעבדה אילנה
אחרונות.
 המיפנה החל תקופה באותה
 יעקב של האידיאולוגיות בעמדותיו

 הפעילים לאחד היה הוא חרותי.
 ״מלכות חוגי של בתל־אביב המרכזיים

 אלדד. ד״ר של סולם והעיתון ישראל״
 ובין בינו למשבר בהדרגה הביא וזה

 ביום מרעם כמו הופתעה זו אילנה.
 מחתרת פרשת התפוצצה כאשר בהיר,

 אחד היה שבעלה ישראל״, ״מלכות
מראשיה.

מוזוה חנינה #
* דבר ברבים התפרסם אשר ן
 ״מלכות מחתרת של לכידתה ^

 מנהיג זה היה לדין, והעמדתה ישראל״
 שאמר: בגין, מנחם האופוזיציה

 המחתרת שים את מביישת זו ״מחתרת
בישראל!״
 בבית־ המישפט פתיחת של בבוקר

 על־פי< שישב בצריפין, הצבאי הדין
■ מימי תקנות־ההגנה של 111 סעיף
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