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 יאיר את דמותו  -נושא:  1פרק  
 בשבט ה"כ, 1942 בפברואר 12 – ח"תרס'ה בטבת ח"י, 1907 בדצמבר 23)"( יאיר)" שטרן אברהם

" ישראל חירות לוחמי" ארגון של הראשון ומפקדו מייסדו, יהודי ומשורר מחתרת לוחם היה( ב"תש'ה

 הגדול המרד ממפקדי, יאיר בן אלעזר שם על) המחתרתי כינויו שהיה", יאיר" בשם גם נודע(. י"לח)

 (.במצדה קנאיםה ומפקד הרומאים נגד

 

 הארגון של גישתו מהתמתנות שהסתייגו פורשים קבוצת בראש 1940 בשנת עמד, ל"אצ פעיל, שטרן

 אורך לכל. י"לח נקרא שלימים עצמאי לארגון והתפלגו הבריטי המנדט בשלטון למאבק הקשור בכל

 בחיסול העליונ מטרה שראתה, הבריטית הבולשת בידי, בראשם ושטרן, הארגון חברי נרדפו הדרך

 ונרצח הבולשת אנשי בידי נתפס 1942 שבפברואר עד, שטרן סביב והתהדק הלך המצור. פעילותו

 .לכידתו עם בירייה

 

קיימים אינטרסים משותפים לכינון סדר חדש באירופה בהתאם לתפיסה הגרמנית להגשמת 

טארי הקשורה השאיפות הלאומיות היהודיות...כינונה של מדינה יהודית על בסיס לאומי וטוטלי

 בהסכם עם הרייך הגרמני תחזק את מעמדה של גרמניה כמעצמה במזרח הקרוב

אפילו עלינו, קבוצה קטנה כמו שהננו, למלא תפקיד אחד בלבד, דיינו. כי זהו תפקיד היסטורי. עלינו 

אי להופיע כחיידק ראשון שבארסו יכניס רקב באותה אימפריה עולמית, שהרימה עתה ידה עלינו. וזאת כד

  .לעשות, אפילו נגווע במורסת הפצע האנוש שנגרום לה

 לוחמי חירות ישראל: אנשים, רעיונות, עלילות —

  .דרך "פסולה", שסופה ניצחון, כשרה למהדרין ;דבר אחד ברור: דרך כשרה, שסופה כישלון, פסולה היא

 "יאיר" - שטרן אברהם רצח פרשת

 "יאיר" - ןשטר אברהם של  למסתורו הרוצחים הגיעו כיצד

 ימיו האחרונים

הוא דחה  .הבולשת הבריטית השקיעה זמן ומאמצים רבים על מנת למצוא את מקום היחבאו של שטרן

הצעה אחת הגיעה בשם התנועה הרוויזיוניסטית, שאף הציעה  -שתי הצעות להסתירו עד סוף המלחמה 

אחיה של רוני, אשתו(  )נחמיה ברוש ,והצעה אחרת הגיעה מפי גיסו,[6] 30לנקום את דם נרצחי דיזנגוף 

  :הוא נימק החלטתו כך ."הגנה"שהיה מפקד ב

  .אין ראש מחתרת יכול לקיים בידו את זכות המנהיגות אם יעדיף את ביטחונו האישי על צרכי התנועה

 

 8ברחוב מזרחי ב'  ,משה סבוראיבשלושת השבועות האחרונים לחייו התגורר שטרן בדירתם של טובה ו

משה סבוראי היה אסיר נמלט  -בתל אביב. דירתם נחשבה כפסולה מטעמי ביטחון  פלורנטיןבשכונת 

באותם ימים והיה לדמות מבוקשת על ידי המשטרה. טובה סבוראי התחזתה לאישה חולה אשר בעלה 
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יסיה שפירא, שהייתה המקשרת של שטרן, התחזתה לעוזרת של טובה, נעדר לעיתים קרובות מביתם, וח

הדואגת לסידורים השוטפים של תחזוק הבית. שטרן נהג להעביר את זמנו בקריאה, בניסוח רעיונות 

פוליטיים שהרהר לגביהם ובמענה על דואר שקיבל בעזרת המקשרת שלו חיסיה. מאז שפורסמו תמונותיו 

מודעות, הוחלט שיפסיק לצאת לטיוליו הליליים על אף החושך ששרר בעיתונים ועל גבי לוחות ה

ברחובות בתקופה זו של מלחמה. כמו כן שּונה מקום היחבאו בתוך הבית. בכל פעם שנשמעה דפיקה על 

הדלת היה נכנס שטרן למטבחון, ועתה הוחלט שמוטב שייכנס לארון הבגדים וטובה סבוראי תסגור את 

  :אשתו כתב באגרת קצרה לרוני .דלת הארון אחריו

לא יכולתי ולא רציתי ללכת בדרך אחרת מזו שהלכתי בה. אינני מתחרט אף לרגע קט, ולעולם לא אצטער 

  .על כך

 

 הרצח

ה'תש"ב, לאחר ביקורה של חיסיה השכם בבוקר, חש שטרן כי  כ"ה בשבט 1942 ,בפברואר 12ביום 

פתוחים. טובה סגרה את השלבים במחשבה שאלו הם בעל הבית מתבוננים בביתם דרך שלבי התריס ה

ואשתו התולים את כביסתם על הגג, ושטרן פנה לכתיבה כהרגלו מדי יום ביומו. מספר דקות אחר כך, 

בבוקר לערך, נשמעה דפיקה קלה בדלת. שטרן פנה ישירות לארון, וטובה ניגשה לפתוח את  9בשעה 

ששלט היטב  ,תומאס ג'יימס וילקיןבפתח עמד הקצין הבריטי  הדלת לאחר שסגרה את הארון אחריו.

ביחד עם שני בלשים אנגלים. וילקין הודיע לטובה כי הגיע על מנת לקחת עמו מספר  ,עבריתבשפה ה

משה סבוראי שכב פצוע  )בית הסוהר המרכזי בירושליםפרטי לבוש עבור משה בעלה שיעבור היום ל

אספה מספר לבנים "(. טובה נכנסה לחדר הפנימי, 30בבית החולים לאחר שנפצע באירוע "דיזנגוף 

וחליפה שתלו על דלת החדר, והגישה אותם לוילקין. וילקין ניסה לפתח שיחה עם טובה באשר לפעילותו 

של בעלה, וכאשר זו השיבה בשלוות נפש איבד וילקין את קור רוחו ובבת אחת התפרץ ואמר כי סוף 

של הנרצחים השיבה טובה ". לשמע שמותיהם 30אנשי שטרן" יהיה דומה לסופם של נרצחי "דיזנגוף "

  .לקצין כי היא עוד תזכה לראות את הבריטים בורחים מהארץ

ווילקין ניגש לשולחן בו ישב שטרן  ,וילקין הורה לפתוח בחיפוש בתוך הבית. שני הבלשים החלו בחיפוש

לפני מספר דקות וקרא את תוכן הפתקים שהיו עליו. אחד הבלשים פנה לחפש בארון הבגדים הגבוה, 

קפצה ממקומה  ,אקדחוקל בגופו של שטרן ומיד משך אותו החוצה. טובה הבחינה בבלש מושיט יד אל נת

הפצירה טובה בבלש. וילקין הגיע ,"[7] ונעמדה בין הקצין לשטרן. "לא לירות, לא לירות או שתירה בי

מיד למשמע השיח והבחין בשטרן. כעבור מספר דקות הגיעו שני בחורים צעירים ובידם כבלים. אחד 

ול את שטרן בעוד שאקדחו ואקדח הבלש השני מופנים אליו. מהר מאוד התמלא הבית הבלשים מיהר לכב

  .בבלשים אנגלים. את טובה סבוראי הובילו החוצה לאחר שנערך עליה חיפוש והיא החליפה את בגדיה

 
 בית הקברות נחלת יצחקקברו של אברהם שטרן, ב
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הוא הורה לשטרן להתקרב לכיוון החלון. שטרן נשמע למורטון ולפתע נשמעו  ,ג'פרי מורטוןכאשר הגיע 

.[7] שטרן נרצח :שלוש יריות. טובה, שהייתה בניידת משטרה מחוץ לבית ושמעה את היריות, הבינה מיד

 בית העלמין בנחלת יצחקוהלוויתו נערכה לפנות ערב ב ,הצלב האדוםגופתו של שטרן הורדה לרכב 

כחו בהלוויה תחת אבטחה כבדה של המשטרה הבריטית, שחששה שבתל אביב. אנשי משפחה ספורים נ

 .מניסיון פעולה מצד המחתרת

 The Middle) "המזרח התיכוןיומיים לאחר הרצח, שלח מפקד "המרכז המודיעיני של  ,בפברואר- 14ב

East Intelligence Center) על הריגת  ,הבולשת הבריטיתמפקד  ,ארתור פרדריק ג'יילסמכתב ברכה ל

 .שטרן

נכדו הוא איש  .הטלוויזיה הישראליתולימים מנהל  עיתונאישהיה ל ,יאיר שטרן ,לאחר הירצחו נולד בנו

 .שי שטרןהתרבות והתקשורת 

 מחלוקות לגבי הרצח

 כתביו

תל אביב[: סולם, ] ,ספר השירים / של אברהם שטרן המכונה יאיר

 .תש"י

ספר השירים של אברהם שטרן )יאיר(: מחולל מלחמת החרות 

 .1964תל אביב[: הוועד להוצאת כתבי לח"י, ] ,העברית

 .תל אביב[: יאיר, תשל"ו] ,בדמי לעד תחיי: שירים

תל אביב:  ,אהרן אמיר :אברהם שטרן )יאיר(; עורך /מכתבים לרוני 

 .2000-יאיר, תש"ס

 

 דפים( 3) (הנצחת אברהם שטרן )יאיר

 1940הסכם ירושלים 

 (הרי את מקודשת לי )שיר

 חיילים אלמונים

 אללוחמי חרות ישר

 עיקרי התחייה

 (אברהם שטרן )יאיר
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 בין מותה של "תנועת המרי" והחלטת עצרת האו"ם

  

  

בכך נפתחה מלחמת התשה והטרדה בלתי פוסקת של לח"י וגם של 

האצ"ל נגד השלטון הבריטי, שנמשכה עד לאחר החלטת האו"ם בכ"ט 

 .בנובמבר

 

 הסודות והשקרים סביב רצח 'יאיר

 הרצח בדירת-הגג

 "על ֶלָח"י, אברהם שטרן, והרציחות ב"בית יאיר

 יוסי שריד: רצח שטרן בידי הבריטים היה מעשה ניקלה של חיסול ממוקד

 הבריטים בידי שטרן יאיר רצח

 

000 
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 רקע  -  נושא: 2פרק  
 " יאיר" - שטרן אברהם רצח פרשת

 

 י"לח להקמת רקע

 

, אירופה על להשתלט בכוונה לפולין גרמניה פלישת עם, השנייה העולם מלחמת פרצה 1.9.1939 -ב

 שנת מתחילת, הגרמנים החלו, הנאצית לאידיאולוגיה בהתאם. התיכון והמזרח אפריקה על ובהמשך

 .השמדתם לקראת, ובמחנות בגטאות, הגיעו אליו מקום בכל, היהודים את לרכז, 1940

 

 בריתם ובעלי הגרמנים מול. באירופה המתרחש על הפרטים את עת באותה דעוי לא ישראל בארץ

 בקרב. הברית ארצות ואחריה המועצות ברית בהמשך, ומושבותיה בריטניה': הברית בעלות' ניצבו

 במאבק להמשיך האם? זו בשעה הבריטים כלפי לנהוג כיצד: עזה מחלוקת התעוררה ל"האצ חברי

 המפקד, רזיאל דוד? הגרמנים נגד במלחמה לבריטים להצטרף או' הלבן הספר'ו הבריטים נגד

 נלחמים שהם בשעה בבריטים להילחם אין כי, בוטינסקי'ז זאב בעקבות, סבר, ל"האצ של הרביעי

 - בעולם העברי העם של ביותר הגדול באויבו" להילחם להם להפריע לא כדי הנאצית בגרמניה

 ההתקפות כל את להפסיק הוראה בצריפין מעצרו קוםממ פרסם ספטמבר באמצע". הגרמני הנאציזם

 אלא, בבריטים יאבק לא ל"האצ, מתנהלת השנייה העולם מלחמת עוד שכל הוחלט. בריטניה כנגד

 .המשותף הגרמני באויב במלחמתם האפשר ככל להם יסייע

 

 אף ל"האצ מאנשי וחלק, ממעצר ל"האצ מפקדי את לשחרר הבריטים את הביא ההודעה פרסום

 בסוריה, הכבושה באירופה המודיעין בתחום לבריטים סייעו הם. הברית בעלות לצבאות גייסוהת

 בראש, 1941 -ב הבריטים בשליחות יצא, לחבריו אישית דוגמה בהוכיחו, עצמו רזיאל דוד. ולבנון

 שפרץ לאחר זאת. הגרמני לצבא חיוניים שהיו, בגדד ליד הנפט זיקוק במתקני לחבל, קומנדו יחידת

 כיבוש לקראת מודיעין משימת קיבלה והיחידה התוכנית שונתה, בהגיעו. בריטי-אנטי מרד יראקבע

 .גרמני מטוס של ישירה מהפצצה מלווה בריטי וקצין רזיאל נהרגו זו בפעולה. ה'פאלוג העיר

 

 של המפורסמת לסיסמתו בהתאם, בגרמנים במלחמתו הבריטי לצבא לסייע התגייס בארץ היישוב

 ונילחם', הלבן ספר'ה היה לא כאילו הגדולה בריטניה לצד זו במלחמה נילחם אנו: "יוןגור–בן דוד

 ".מלחמה הייתה לא כאילו' הלבן ספר'ב

 

  

 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 עמד האש להפסקת המתנגדים בראש. בבריטים המאבק להפסקת הסכימו ל"האצ חברי כל לא אולם

 ואין, הזרוע ובכוח דיכוי תבאמצעו בארץ שולטת בריטניה"ש השקפה מתוך'(, יאיר)' שטרן אברהם

 העם של החירות לשאיפות מתנגדות ששאיפותיו, הזר הכובש עם פעולה ישתף הנכבש שהעם הגיון

 היא ובמקביל, יהודים להציל כדי ולא קיומה את מסכן שהוא מפני בהיטלר נלחמת בריטניה. היהודי

 בעליה רק היא הרי אציתהנ מגרמניה ליהודים הצלה יש אם. בארצו היהודי בעם להילחם ממשיכה

 פליטים בפני הארץ חופי את סוגרת שהיא בכך בריטניה מונעת הזו ההצלה את אולם, ישראל לארץ

 הנאצית גרמניה עמנו כלפי: ולכן. ישראל בארץ קרקעות לרכוש היהודים על ואוסרת מאירופה

 ".להשמדתנו עשו שתיהן. אחת בחזית מאוחדות היו ובריטניה

 

 חלק עם ל"האצ מן יאיר פרש 1940 בקיץ. נמנע בלתי היה שטרן לאברהם רזיאל דוד בין העימות

 לוחמי - י"לח: 1942 ומשנת' בישראל ל"האצ' בהתחלה שנקרא, חדש מחתרתי ארגון והקים ממפקדיו

 .ישראל חרות

 : 

http //www global-report com/midrasha/ 

  

 -מהכיבוש הבריטי ועד הקמת לח"י  -רקע היסטורי    חלק א

 יאיר והקמת לח"י -אברהם שטרן     חלק ב

 מחתרת לח"י לאחר מות יאיר   חלק ג

 נוער במחתרת    חלק ד

 התנקשויות בראשי הממשל הבריטי    חלק ה

 פעולות לח"י במסגרת תנועת המרי העברי    חלק ו

 אמצעי הסברה בלח"י    חלק ז

 יציאה מהמחתרת והצטרפות לצה"ל    חלק ח

 מחתרת לח"י ופעילותה -סיכום     חלק ט
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