
ה הצבאי הארגון פעולות
יש החרות ולוחמי לאומי
 קטן הכספי העול היה ראלי,
מאד.

הלאומי, הצבאי הארגון הרוגי 393 מבין
 הבריטי. השלטון נגד בפעולות נפלו 58 רק

העצ ובפעולות צה״ל כחיילי נפלו האחרים
 בצורה המלחמה. בתקופת אצ״ל של מאיות

התגמולים. חוק אלה על חל אחרת או זו
 יש לחוק. מחוץ עומדים אצ״ל הרוגי 58

 לח״י חללי של יותר קטן מספר אליהם להוסיף
 מגיע אינו שמספרם נכים, עשרות וכמר,

.50 ל
 היו האלה המשפחות מכל קטן חלק רק

הו אילו המדינה, על כספית מעמסה מטילות
 חללי למשפחות כמו הזכויות אותם להם ענקו
 הפצעים הגלידו מקרים בהרבה ונכיו. צר,״ל

 רבים במקרים השנים. במרוצת הכלכליים
 א.ת עצמם על קבלו צעירים, אתם גדלו
 מן אחדים השכולות, המשפחות פרנסת עול

 ויעקב גרונר דב הגרדום עולי כמו ההרוגים,
מש משפחה. כל אחריהם השאירו לא וייס,
הגר עולי ראשון בן־יוסף, שלמה של פחתו
 אליה, מותו. אחרי בפולין הושמדה דום,

 הלורד רצח אחרי בקהיר שנתלה חבים,
 מסודרת. משפחה אחריו השאיר מוין.

החל משפחות מכל 10% שרק להניח אפשר
המדינה, תקציב על כמעמסה נופלות היו קים

 נדיבה כה תרומה בעד <קר מחיר זה אין
דם. של

המכריע. הוא הכלכלי הצד לא אולם
 בנפש פצעים מגלידים. כלכליים פצעיר,

 ם וממאיר פתוחים להישאר עלולים האדם
ימיו. סוף עד

 נדבות מבקשות א־נן החללים משפחות
 לאחד־,. הציעו חסדים וגמלות סעד ארגוני

 ״, ההצעה. את דחו הן כספית. תמיכה מהן
 מדינת מסעם הרשמית ההכרה את דורשות
הצו במקרה. הרשמית תמיכתה ואת ישראל,

בחסד. לא בזכות, אשר כדבר רך,
הכרה. : האמיתית הדרישה זו כי

 שמו הוזכר לא ישראל מחוק■ חוק בשום
 אחת, פעם אפילו הלאומי הצבאי הארגון של

 בחוק נזכר שמו יותר. מאושר היה לח״י
 טי־ ארגון בעל עליו שהכריז החוק — אחד

ברנדוט. הרוזן רצח אחרי רוריסטי,
 שהוא קובע ושיקום) (תגמולי! הנכים חוק

 ארגון של לוחמת ביחידה פעיל שרות על חל
 קריאת פי על שרות או בארץ־ישראל ההגנה

 ביחידה ישראל, בארץ הלאומיים המוסדות
 של המאוחדת הממלכה צבאות של לוחמת

 זה חוק הצפונית. ואירלנד הגדולה בריטניה
 מוסווית אפשרות אפילו ד,בטחון לשר נתן לא

ולח״י. אצ״ל נכי את בו לכלול
הצ בתי־הקברות חוק כגון אחרים, חוקים

המדי הקמת שלפני מלחמות נכי חוק באיים,
 במערכה, שנספו חיילים משפחות חוק נה,
מש המשוחררים, החיילים וחוק הנמים חוק

 נסשר שרות ״,״כל : אחד בנוסח כולם תמשים
׳בר שפורסמה פאכרזה עליו, הכריז הבסחון
. ..״ זה חוק לצורן צבאי כשרות שומות,
 המעניק צו פרסמת האלה המקרים בכל

 אצ״ל לאנשי החוקים זכויות את למעשה
 בנובמבר 30 ה אחרי נהרגו או שנפגעו ולח״י
 המדינה. הקמת על או״מ הכרזת יום ,1947
 השמות הוזכרו לא האלה הצווים בכל .אולם
לק הסתפקת אחת, בפעם אפילו ולח״י אצ״ל

 פעולה בכל שרות על בזה מכריז שאני בוע
 יהצבאות הערביות הכנופיות ננד מאורגנת

ה החוק לצרכי צבאי שרות כעל הפולשים,
אמור.

הר הזכויות את איפוא, העניקה׳ המדינה׳
 אצ״ל של והנכים החללי׳ם למשפחות גילות
של והיא העצמאות, במלחמת שנפגעו ולח״י

 במלחמת הנפגעים מן הזכויות אותן את לה
הבריטי. השלטון נגד המחתרת

 לכל נוראה מכה היא צעיר בן של נפילתו
 ח־, לאדם תחליף יתכן לא לעולם משפחה,
 סף על ונקטף העריסה מן וגודל שטופח

הבגרות.
 את המבטיח תגמול ללא בן, של נפילתו

כפליים. חמורה מכה היא משפחתו, קיום
 האומה כאשד המכה חמורה אלף פי אולם

 מכריזה הרענן, הקבר אל גבה את מפנה
מנודה. בוגד כעל הבן על

 שני לב־ן הלאומיים המוסדות בין הוויכוח
 ייפתר לא מסרבי־המרות המחתרת ארגוני

 וויכוח ישראל. ממשלת של רשמי צו ידי על
תח וההסטוריה ההיסטוריה, נחלת הוא זה

דינה. את רוץ
או זו;. דין פסק מראש לנחש מתיימר איני

 כל את יצדיק לא שהוא להניח מעז אני לם
טע כל את לא וגם המחתרת, ארגוני טענות

 יאשר הוא אז. של הלאומיים המוסדות נות
 נתנו ופיקודיהם שטרן ואברהם רזיאל שדוד

 וכי העברית׳ למלחמת־ד,שחרור גדולה דחיפה
 הארץ מן מסתלקת היתה לא המנדט ממשלת

 ורבת הנועזת המתמדת, פעולתם לולא
קרא הוא הבין. מאשר יותרשארגוני גם יאשר הוא אולם ה־סורים.

אביו, .19 בן מכני מסגר ליפשיץ, זלמן היה עכו כלא בפריצת שהשתתפו המתקיפים בין
בית־מלאכה. בנו עם יחד לפתוח שעה אותה התכונן שרברב, תל־אביב, מראשוני צבר

 עם בשנתייס. ממנו הצעיר אחיו, ואת התוכניות, כל את השאיר הבית מן זלמן כשיצא
 נאלץ בלימודיו, להמשיך שרצה הצעיר, האח המשפחה. התמוטטה הבכור הבן נפילת
 הרגיש הוא פשוט. בחור היה ,,הוא המנוח: אחיו על הוא אומר המשפחה. את לפרנס

!" ׳השיחרור למלחמת אותו שהביאו הם שלו, הנלהב והאידיאליזם התמימות והאירים. הבורים על ספרים




