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  עולי הגרדום 
  
  

 עונש בעקבות, ל"עלייתם לגרדום של שלושה מתושבי פתח תקוה קשורה לפעילות האצ
י הבריטים "בנימין קמחי נתפס ע. בנימין קמחימשפט בריטי על  על ידי בית  שהוטל"מלקות"ה

ל "חברי האצ. בית המשפט דן אותו למאסר ולעונש מלקות. לאחר הפעולה בבנק עותמן ביפו
  .שהוטל עליו  השפלה " המלקות"או  בעונש ר
  

יוטל אותו עונש על קציני , אם העונש יוצא אל הפועל":  בכרוז שהפיצו הזהירו את הבריטים
.  בוצע העונש כלפי קמחי בכלא בירושלים, 1946 בדצמבר 27ה  , ביום שישי". הצבא הבריטי

תל אביב ופתח תקוה לפעולה נגד , ראשון לציון, בנתניהל  "יצאו לוחמי האצ, עם היוודע הדבר
  .הבריטים

מפתח תקוה בראשות יחיאל  מחתרת  חברי של יחידהה יצא, 29.12.1946 ז "בטבת תש' בג
נתקלה בדרכה . "מלקות" להלקותם כתגובה לעונש  כדילתפוס חיילים וקצינים בריטייםדרזנר 

 .וטרים ומת מפצעיו נפגע מיריות הש,מחבריה אברהם מזרחי אחד, במחסום משטרההיחידה 
  . במחנה צבאיעונו ו נכלאו,האחרים נשבו

  
. הדין הצבאי בירושלים-יום לאחר תפיסתם ומאסרם נפתח משפטם של הארבעה בפני בית

ולא חקרו את העדים שהופיעו , הנאשמים סרבו להשיב על שאלות החוקרים במהלך המשפט
 -)גולובסקי( דרזנר וחיים גלעד  יחיאל–לאחר גמר העדויות קמו שניים מהם . מטעם התביעה

  .הדין לדון אותם-והכריזו כי אינם מכירים בסמכותו של בית
שקם בארץ זו דור , יצאנו להוכיח לכם...." : בשמו ובשם פקודיו הצהרהמסריחיאל דרזנר 

  ...."עברי חדש שלא יסבול השפלה לא ישלים עם שיעבוד וילחם על כבודו בכל מחיר
  

חיים גלעד נידון ,  הצעיר מחברי הקבוצה.הדין-באותו יום ניתן פסקהמשפט היה קצר ועוד 
  נידונו–קשאני  מרדכי אלקחי ואליעזר,  דרזנרואילו שלושת חבריו לפעולה יחיאל, למאסר עולם

   .למוות
  . הגישו עצומה חתומה לשחרורם ,ששלושת הנידונים היו תושביה,  מתושבי פתח תקוה800

למרות בקשת , ירבו לחתום על בקשת חנינהוס  ,ם בית הדיןהנידונים לא שיתפו פעולה ע
   .חבריהם

התכניות  אבל, חילוצם מן הכלאאת  תכנן ל"האצ. ירושליםבהועברו לכלא שלשת הנידונים 
 ו בניסן"  כ16.4.1947 - בלמחרת .  לאפריל לכלא עכו15 -בבאופן מפתיע שובשו עם העברתם 

  . לקבורה בבית העלמין בצפתוהובאו, הועלו לגרדום בכלא עכו, ז"תש
  

בית "וב. סמוך לאזור מגוריהם, שלשת עולי הגרדום הונצחו בקריאת רחובות בעיר על שמותיהם
 -עולי"  בספרכמו כן הונצחו". גלעד לזכרם"באלבומי הנופלים וב, בקיר ההנצחה-" לבנים-יד

  .בית הערים בארץובמר, צבאי הלאומיהלחללי הארגון " יזכור"ספר , "זכרם נצח"בו" הגרדום
.   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  פועלים

            www.pisga-pt.org.ilה  פתח תקוה      "נמצא גם באתר של מרכז פסג" דף השבועי"                           ה

  רוזנבאום דב - יחיאל דב  דרזנר
  

  .זלמן- שינדל ואפרים -  יפהלהוריו, בלבוב שבפולין) 13.10.1922  (ג"א בתשרי תרפ"נולד בכ
  ."מעלה"הספר  יחיאל למד בביתוהמשפחה השתקעה בירושלים .  עלה עם הוריו לארץ1934בשנת 

  ובעקבות זאת הוא , רושם עז  הטביעה עליו1938ד ביוני "עלייתו לגרדום של שלמה בן יוסף הי
  לימודיו את  הפסיק ,המשפחה עם החמרת מצבה הכלכלי של. "בני פנחס"לקבוצת  הצטרף

  , אביב- ליטוש יהלומים בנתניה ובתלב, "המשקיף" חלוקת היומון והחל לעבוד בהתיכוניים
  .נגרות בחדרהובשמירה בזכרון יעקב ב

   שימש כסגן.ואחר כך בהדרכה, "פלוגות הנוער" תחילה ב,ל"רות האצהיה פעיל בשו דב –יחיאל 
  השתמש החל ל שם - ל בחדרה"שונים בסניף האצ  ומילא תפקידים"שוני"מפקד קורס סגנים ב

  ".דב רוזנבאום" הבדוי בשם 
תקופה . ביניהן מיקוש פסי הרכבת, רבות אחרות ובפעולות השתתף בהתקפה על משטרת רמת גןכמו כן 
" ליל ההלקאות"והיה ראש החוליה שיצאה ב, בפתח תקווה" הקרב חיל"ק "מפקד הח גם כ שימשתמסוימ

  :לשופטיו אמר. לפעולה מפתח תקוה
  
   ".אנחנו נשבור את השוט שלכם! טעיתם. חשבתם שנרכין ראשנו בפני עריצותכם"
  

  

  אלקחי  מרדכי

  
  בגיל צעיר החלכבר  .ואורה תקוה  להוריו אברהם  בפתח)10.3.1925(ה "ד באדר תרפ"נולד בי

  בשנת ו ה בשחיישבמושבה והצטיין בעיקר" מכבי הצעיר" הצטרף למועדון ,העבודה לשאת בעול
  ל ומאז"הצטרף לאצ 1934-ב". מכבי אבשלום"זכה במקום ראשון בתחרות שחייה כנציג  1941
  למופת והליכתו אומץ לבו  ,נראה לי כי תעוזתו: "כדברי אחד מחבריו, שם של לוחם נועזיצא לו 

התקפה על משטרת ב השתתף מרדכי . "התכונה המסמלת אותו ביותר לקראת סכנה בעיניים פקוחות היא
ליל "בפעולת  התקפה על המשטרה ברמת גןב, נשק במחנה הבריטי בראש העין-החרמתבמבצע , קלקיליה

  :במשפטו אמר ."ההלקאות
  

  ".עברים כיאה ל, אנו נדע למות בכבוד. את רוחנו לא ישברו"

  

  

  

   " סגן ברק " -קשאני אליעזר

  
  בהיותו בן למשפחה. מלכה וציון -בןלהוריו ,תקווה-בפתח ) 18.3.1923 ( ג"בניסן תרפ' נולד בא

  . בסיידות ובפרדסים עבדופרנסת המשפחה  בגיל צעירמ עזר, ענייה ומרובת ילדים
  , בנועם הליכותיוהיה ידוע  .נודע כספורטאי מצטייןו" מכבי"  נמנה עם חברי אגודתמגיל צעיר

  . אהבת הצדקביושרו וב, פשטותוב
  הועבר למחנה העצורים בלטרון באוקטובר אותה שנה הוגלה ו, נעצר כחשוד בטרור1944בקיץ 

  . הצטרף לארגון הצבאי הלאומי במחנה הגירוש ולאריתריאה
  חיל  -ם" בחתמלא תפקידים שוניםלהתחיל אז  .לארץ הוחזר ו שוחרר מן המעצר1945בראשית 
לאחר . בלטרון נעצר שוב והוחזק" המלך דוד"לאחר פיצוץ מלון . יותר הועבר לחיל הקרב ומאוחר התעמולה

  ".ליל ההלקאות" ויצא לפעילות  עבר קורס סגנים, ל"שחרורו המשיך בפעילותו באצ
  :לשופטיו אמר

  
שיילחם על כבודו בכל , שלא ישלים עם שעבוד, שלא יסבול השפלה, קם בארץ זו דור עברי חדש"

 ".מחיר

  
  :ביבליוגרפיה

  ?    מה היה מקומה של פתח תקוה במסע ההתנגדות לשלטון הבריטי בארץ ישראל-      
  ?חשבו מדוע, ההוצאה להורג זעזעה את כל הישוב באותה תקופה -
  ?ותיהםמה אתה לומד על כוונ, ל"י אנשי האצ"בדוק מה היו האתרים שהותקפו ע -


