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 ומשמעותה השונים שלביה - לביריההעלייה
== = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 "הגידם" המבצע תוכנית 9.פרץ

 שבו העליון, בפיקודה דיון התקיים ל"הגנה", הועבר ביריה בפרשת שהטיפול לאחר קצרזמן
)210

 שאם בטוחיסל היו ה"הגנה" ראשי . האפשרי ובהקדם מחדש ביריה את ליישב דרך לחפשהוחלט

 עבריים, בישובים עני שהיה ובאיזור הבריטי הצבא ידי על עברית נקודה של עקירתה עםישלימו

 שונוח באמתלות עברייפ ישובים ולחסל להמשיך המנדט ממשלת את ולעודד תקדיפ, להוות הדברעלול
)211

 - ב' אדר ב-ג' התקיימה הניהמה" של העליון בפיקוד ההתיעצות '. התקנות-לשעת-חרום סמךועל

 האלה המכובדים "האורחים" של בואם בעקבות האנגלו-אמריקאית. הועדה ארצה הגיעה שבו ביופ6.3,
1212  אולם, .. האלימות בפעולות הפוגה על העברי" המרי "חנועח מטעפ הודעה ישראל"שודרה.ב"קול

ך21, בעלייה חמורות פגיעות על והנהגתו הישוב תגובות כללה לא זו שהפוגה ראינו, שני,מצד
 המרי "תנוצח זל זו עם זהה שהיתה ה"הגנה: של המפקדה כעת צריכה היתה לפיכך -."ובהתישבות-
 מובהק אזרחי מרי מעשה ייעשה אחד שמצד כזו, בצורה ביריה בענין להגיב דרך למצוא,העברי" י214(

 בהתנגשות להסחבך לא היה הראוי ין שני, מצד כללי; באופן הלבן" "הכפר הקרקעויישל "חוקינגד

 בעל מעשה וגפ ובאדמותיה, בביריה ולהחזי, לשמור כדי גם בה שהיהה פעולה, לבצע אלאבנשק

 מחחופ הוצא זה איזור שהרי הגליל, לישוב הילודים זכויות של הפגנתן מדינית-הגנחיה:משמעות
)215

 '. הלבן"- "הספר חוקי לפיההתישבות

 יוסף )מיל.(( אלוף )היום: על הוטלה ה"הגנה: מפקדת מטעם לביריה בקשר למבצע האחריות.
 בין אז, עסק אבידר ה"הגנה". של המטה כראש אז ששימש שדה, יצחק של כגנו שהיה )רוכל(,אבידר
 ה"הבגה" מפקדת מטעם במבצע לטפל עליו הוטל ולכן מטכ"ל-ה"הג,ה", מטעם החישבוח בעיניניהיחר,

 על במטכ"ל216(. היה אז שכבר )איילון(, לשצ,ינר צבי )מיל.(( )אלוף לו עזר המבצעבתכנון
 באדר ב-י"א שנה כל שנערכה ההמונית, העלייה אח לנצל ומקורי: פשוט רעיון עלה אבידר שלדעתו

)217  הובאה המבצע תוכנית '. חדש' מחנה עליה ולהקים ביריה לאדמות זאת במקום ולהפנותהלחל-חי,

 של המדינית המחלקה עם מלא תיאום היה וכוח. alm בלי ונתקבלה ה"הגנה" של והרמ"א המטכ"לבפני

 לא כ' נח"בל, לא מועדת-1 לפעולה אישור הקהק"ל219(. הנהלת עם לא אולם היהודיח218(,הסוכנות

 בתכנון העיקרית הבעיה שראינו220(. כפי באלימות, כדוכה היתה לא שהרי צורך, בוהיה
 הפעולה221(

 השלטונות והעמדת כלשהן. ותכונה בתנועה ירגישו שהאנגלים מבלי וריכוזפ, האנשים הבאתהיחה
)222

 '. קיימות עובדותבפני

:ii??
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 טובה תצפית אחר, מצד היתה, שממנו ב,", "ביריה להקמת מקום למצוא היתה נוספתבעיהי

 חייב שני, מצד אולם, ליהודיסן יפריעו לא בה, שהחזיקו שהבריטים, מהמצודה, גדול מספיקומרחק

 למצודה, קרוב מספיק וגם מעורערת, בלתי היתה עליהן שהבעלות אדמות-ביריה, על להיות המקופהיה

 אבידר יוסף בחר האלו הדרישות כל את לכפ, כדי "ביריה". בשם ייקרא שיוקפ, המחנה, שגסכדי

 מצודת של הקבועה החצר מן מזרחה מטר כ-800 והמרוחק לשיח'-באניח, מדרום מטר כמאה ששכןבמקום,

 לפני ספורים ימים סיירים, כמה יצאו להר-כנען החדשה. הנקודה את ידו על להקים כדיכיריה,
)223,

 . ' ב' ביריה את יקימו שעליה הנוידה, את בדיוק במקים בו קבעו והם ההמוניה,העלייה

 גם ושעיבד הנהגנה", מטעט הגליל מפקד שהיה - )מונטג( מן משה על הוטל התוכניתביצוע

 את קיבלה התוכנית "חל-חי". נפת מפקד שהיה )שכטר(1 שחם מישאל וכן-על - ההוכנית פרטי כלאת
)224

 כל '. חר"פ ארר ב-י"א שנפל סרומפלדור, יוסף חל-חי, לגיבור הכינוי "הגידפ", המתאיפהשם

 ב' אדר ב-ה. מוכנה כבר היתה המבצעחוכניח
 ב, אדר ו' בשבת, למחרת, 8.3. -

 ימים 6 9.3, -

 ב, אדר מ-ז,-י, הזמנים. לוח לפי בדיוק לראשיו, התוכנית נמסרה המבצע, התחלתלפני
- 10-13.3 

 בפעולה. להשתחף המיועדים הכוחותי כל בארגון המבצע על האחראיםעסקו

 וגס ההגנה אנשי גס השתתפו שבו באדמות-ביריה, מוקדם סיור גם היה למבצע ההכנותבין

 "ביריה תוקם שבו את.המקום, הנ"ל, המיוחדות לדרישות ובהתאם בדיוק, לקבוע כדי הקהק"ל,אנשי
 מחצלת. ועליהן עץ ממסגרות שנעשו "קירות", כגון להובלה וקל מתפרק ציוד הוכן כן כמוב.".
 מתכנני לרשות שעמד הקצר, הזמן אף על לשוא. היו לא הנ"ל והמדויקות המרובוח ההכנותכל

 לפרטי בהמאס ובדיוק מלאה בהצלחה לאדמות-ביריה העלייה בוצעה ומבצעיו, "הגידם"המבצע
 . יהתוכנית225(

 תש"2261( ב' באדר ב-י"א לביריה העלייה 10.פרק

)227  לא כי ta'nDTPD נשארו רביפ מהדרוש. למעלה היתה משתתפיה מצד ' למבצעההיענות

 ובהחאס הבאה החלוקה לפי איש כ-3000 היה המשתתפים מספר למבצע. לצרפם האפשרותהיתה
)228 : המוצאלמקומות

. ם 1 ק ממ
 נוער - מהם המשתתפים,סה"כ.

400230חיפה

מעטים600 והסביבה יזרעאלעמק

400 וכו'( מולדת טירת-צבי, יחזקאל, )כפר הגלבועאיזור

350 הירדןעמק

250' בעיקר( )-העליון,הגליל

רובם900 תל-אביבאיזור

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



229(ן
 צעירים ולא זקנים איפוא היו במסע המשתתפיםרוב

 עלו הגילים. ומכל היהודי הישוב חוגי מכל נציגיפ היו למדי: מגוון היה החבריםהרכב

 רבים, צעירים השתתפו כן גלעדי. וכפר נהלל חרוד, עין דגניה, מייכדי וביניהם זקנים,גם

 בין היתה זייד, אלכסנדר של אלמנתו צפורה", "סבתא גם במבצע. חי"ש אנשי לשתף האיסורלמרות

 "אנציו אניח-המעפיליב ספון על כן, לפני זמן.קצר ארצה, כהגיעו חרשים, עולים וכןהמעפיליפ,

 מ"חפצי-בה", מעלייה-הנועד קבוצה וכן "בוכנוולד", ההשמדה מחנה יוצאי שם היוכירני".

230(י
 . ' מטרנס-דיניסטריה השניה העולם מלחמת באמצע ארצהשהגיעה

 - ב' אדר י"א ערב העליון, לגליל אחד ביופ איש כ-3000 של העברחב היתה קלה לאמשימה

 הרגע עד העיקרית הבעייה היתה התחבורה בבוקר. ב-6.00 למחרת לביריה כולב שיגיעו כדי13.3,

 האמיתית. המבצע מטרת על כלום נאמר לא האוטובוסיפ לחברות גם הרחב, לציבור כמוהאחרון.

 בכך". מיוחד T7JY יש ש"השנה הדגשה, תוך לתל-חי", העלייה "יום על רק המשתתפיפ לכלנמסר

 מצד והן המעפילים מצר הן גדולה, כה ההיענות היתה ולכן הנכון, בכוון פעלו שהחושיםמסתבר,

 והקואופרטיביפ הנהגים של הגדולה מסירותם ואת ההתנדבות את במיוחד לציין יש האוטובוסיכ.חברות

 השלטונות. מצד אחרים וחלקי-מכונית צמיגים לאספקת האפשרות במניעת להסתכן מוכניפ שהיולתחבורה,

 השוניה, בקוויב רשיונותיהפ שיבוטלו האפשרות, ירי על מקור-פרנסתם באיבוד הסחבנוואפילו

 בעיית נפתרה אלו וחברותיהם אמיצים לנהגים הודות ערביות. לחברות להימכר היושעלולים
 ידי על הגדול ובחלקה אחרות, תחבורה וחברות "אגד" יד על בחלקה האחרון, ברגעהתחבורה

מכוניות-משא231(

 מחוץ רבוח, תקלות בלי הושלם טרומפלדור-חש"ו", "יום ערב העליון, בגליל האלפיםריכוז

 העליון, בגליל לבסיסיהן nlale ובדרכים אחה"צ בשעות "שנהרו קבוצות, כמה של בדרךלעצירתם
 על ושאלו הצעירים של תעודות-הזהות את בדקו הצבא קציני בריטיים. חייליכ של משמרות ידיעל

 על פרטיכ הקצינים שאלו מקרים בכמה לתל-חי. מועדות פניהם כי השיבו, הצעידיס הטיול.מטרות

 הגבור', ,הקפטן של קברו על עתה העולה הנוער, כל ואפ ומותו, חייו ופרשת טרומפלדוריוכף

 ממפקדת-הצבא נשלחו בינתיים כאלו. שאלוח ועוד צבאי, חינוך ומקבל הצבאיות בתורתדוגל

 החיילים התרכזו שבסביבתו לתל-חי, וטנקים משורינות במכוניות גדולים צבא כוחותבאיזור
)232

 .. היום" רדת עםהבריטיים
 בדרך שנעצרו ת"א, מאנשי לחלק פרט התוכנית, לפי לבסיסיהן בזמן הגיעו הקבוצותכל

 נפצעו מאנשיה ותשעה-עשר שהתהפכה , מעוז קיבוץ של למכונית-משא ופרט בדרכים, העוצרבגלל
)233,
קי

 שבו מפקד, בסיסי-היציאה מארבעת אחד בכל נערך היציאה, לפני ב', אדר ל-י"אאור

 הלילה מאד, קשה שהכרך להפ, אמרו עוד המבצע. של האמיחיח המסרה על לאנשים המרקדיםהודיעו

 וישוב ילך עצמו, אח לסכן רוצה שאינו מי ולכן: שם, להפ מחכה וצבא וגשמיטךליל-חושך
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ניר,
 תעודת לו שאין מי, כל כי כן, אחרי כשהודיעו זו. לאזהרה שישמע איש, נמצא לא אך ', -לביתו

 להצטרף יוכל לאזהות,
~pODV 

 בעליה. להשתתף שיורשו בידח, זו תעודה היתה שלא אלו, התחננו

 הנפה ומפקד )מונטג( מן משה בגליל, ה"הגנה" מפקד של בידיהם היה המסע כל עלהפיקוד

 מ-איילת- הקבוצה עם יצא הראשי, המסע מפקד מן, משה )שכסר(. שחם מישאל העליוןך הגלילשל
 ב-איילת- נשאר סגנו, שמם, מישאל אולם לנדסמן. ולל ועד-הגוש, יו"ר גם עליה שנמנההשחר,
 פעילים היו ועד-הגוש אנשי גם המסע. כל את ניהל וממנה הצבאית ומפקדה את הקיכ בההשחר,

 עפ יחד המסע של האזרחית המפקדה את הוו שם בצפת. היו מהם וחלק בעליה השתחפו חלקםמאד:
קרל,

 השלטונות.--'. עם מו"מ לנהל כדי צפת, קהילת שלנציגים

 ולכן ק"מ, לו ביריה, איזור עד ביותר הגדול המרחק את ללכתהיה מ-חולתא הקבוצהעל

 בערך, חצות, אחר 1.00 בשעה יצאו אלו הקבוצות. 3 מיתר מבסיסה מוקדפ יותר זו קבוצהיצאה

 כל של כשאורכה ארוכות, עורפיות בשורות וב-עין-זיתיפ מחניים השחר, ב-איילתמבסיסיהפ

 עבודה להם היתה שלא ראשונה, עזרה ואנשי רופאים נתלוו טור לכל מקילומטר. למעלה היהשורה

 לשלשה אוכל ככר: משא עמוס "יה צועד כל הקשה. הדרך אד עלרבה
~DiD) 

 עבודה. וכלי שמיכות

 שניים לסיקול. סל - וביד לאוהל, מוט - הכתף על שני. בצד ומימיה אחד בצד תרמיל הגב,על

 ברזל, יתדות, קורות, ומחצלאות, לצריפים מסגרות יריעות-אוהל, מטלטליט אחרים במוט,אוחזים
4ך2(

 ניתנה המסע לפני .. הרכים השתיליפ את לבן אל מצמידות החברות וכול טוריוחפטישים,

 הנחשב או התגוננות לצרכי לשמש היכול אחר, דבר שזפ או nt~pD לקחת לא קפדנית הוראהלעולים
 צריך  הבטחון, כוחות  מצר בהתנגדות שייתקל טור, שכל הוראה, היתה לכך בהתאם .. צבאיכספץ ,237(

-)238 
 ', - הנ"ל הראשים בארבעת שיצאו המעפילים, אלפי שלשת של הגרול המחנה כל לעמדתו.לשוב

 הסביבה כל את להכיר שהטיבו העליון, בגליל ה"הגנה" מאנשי סיירים ידי על ליעדו בשלמותהובל

 אנגליח240(. דוברי של פלוגה צעדה הטורים בראש בחושך239(.גב

 שוטרי- של משמרות עם הן פגישות למנוע כדי מוחלט, בש"ט נעשתה n1Ym כשבע במשךההליכה..
 עולים מחפשים שהיו הערבי, הלגיון חיילי עם הן  בלילות, זו בסביבה מסיירים שהיו חמושים,מכס

 רב מאמז דרוש היה שפ247(. משוטטים שהיו ומשטרה, צבא "סחה" עם והן מסוריה, לגלייםבלחי

 פוסק והבלחי הסוחף הגשת עוד והכבידו חלולה, היתה העלייה כבד, היה המטען כי זו,להליכה

 קצר, במרחק מטר כ-700 התלולה,של העלייה לעצמות. שחדרה האכזרית, והרוח המקפיא הברדכמעט,

 - במטרה דבקית גילו אלו אולפ שראינו, כפי המשתתפים, רוב את שהוו לזקנים, במיוחד קשההיתה

 הקשה242(. העלייה אף על אחורה ליפול אף יכלו לא וכך השנק את דחף אחד צעיריב: מהרבהיותר

 בערוצי טלעיפ" בנקיקי עמוקות בבקעות בשבילים, דרך, ללא בדרך החפחלו הארוכותהשיירוח
 אחת אף נתקלה לא העוליפ של הגדול למזלם ליעד243(. להגיע כדי הרים, מדרוני ועלנחליפ

 כזה אויר שבמזג כנראה, לעצמם, לתאר יכלו שלא נריטיים, חיילים של בסיורים השיירוחמארבע

 - . בחוץ. מישהויסתובב
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 תש'.ק-15.3.1848 באדר מבצע,.הגידםץ-'"אתבנית
 המבצע( מפקד מן, משה של הפרטי)מארכיומ

 "'לן,ל

4 הקגוצות מז4 אחת-מסיי י,ן,,.,,,,,

 קע ביריה לכיוון ייאו שממנו הבסיסים מ-4 אחד*
1 חיל:הספר בסיס*

.כרטא"רישלינין

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



44ק(
 ': לביריה חש"ו ב' ארר י"א בליל הזה המיוחד המסע את מהמעפילים כמה תיארווכך

 גפרור. להדליק אסור כן להשתעל. אד אסור הפה, מן הגה להוציא אסור בשדות. בוססים"אנו

 להשמיע בלי מתרטב הגונה, טבילה טובל מדי, כבד שחגורו ומיי - בקפיצה מי מים, תעלותעוברים

 אסזר, גבול היה זה כאילו אוהו, "לגנוב" שעלינו הראשי, לכביש כשמגיעים וממשיך,הגה

 צבאי משמר אות: ניתן והנה הדרך, פני על הצופות לעמדות, ועולים השיירה, את הסייריםעוזביפ
 ונעלם. חלף מכונית-המשמר אור הבוץ. בשלולית האדמה על הכל משתטחים בן-רגע הכביש.על

 על אנשיפ מאוח פעמי נשמעים גורליות דקות שחי במשך הכביש. על עוליפ ואנו וצועדיםקמיפ

 לרווחה. חנו נושמים הכביש, של השני מעברו המרחב, באפלת דבוקים שוב בהיוחנ, ורקהכביש,
)245

 או הסלעיב", אחרי - "ימינה או תעלה" - הזהרו "פה חמרוריפ: מלחשות י המפקדיםדמו'וח

 של החמה בלחיצת-ידו השיירה חשה ושזב - שלכם?" הפלוגה מספר "מה או דקות", לחמש"מנזחה

הפיקוד.
 ,י, ,246(

 לא-דדך; בדדך צועדים אנו מעתה ההרים. על לתפס אנו מחדילים ,לה מנזרהאחרי

 זקוף חומת-הר והנה, זה, אחר בזה ארוך, בטור עתה צועדת השיירה החלל. לחוך סתם לך:נדמה

 מתמלאים הב גשם-פתאום שברדת הוואדיים, אלו שלרגלו, הוואדי על יורדים-גולשים ואנולפניך

 אפלה בו. טובעות שהנעליים הבוץ, מן רק סובלים אנו אולם ומסוכן. אדיר זרם-מיםבן-רגע

 שלפניך. הצועד מבגדי לבן במקרה שהוא אחר, או זה חלק אלא רואה אתה אין עמוק. בערוץאיומה

 משאו ay ויפול ימעד אחד אם שדי הולכים, צפופים כה נעצרת. הנשימה הקשה, העלייה שובמתחילה

 של דקות כמה אחרי בשלום. עובר הכל אולם כמה. יודע מי בעקבותיו יתגלגלו ומידאחורנית,

 לצדדים. להביט שלא ,מוטב בהרים, על-עבר-פי-תהום צועדים אנו ללכת. ממשיכים נוספתמנזחה

 בפעפ שוב, מתחיל בינתיים ... לא-לך בכוחות מתנהלת והליכתך העייפות, לגבול מעבר כבר זהאתה

 כל כבר לו T'K הבגדיפ על בזיעה. נמהל והגשם מההליכה, מזיע אתה הארור. הגשת זההאלץ

 יותר ,שה ונעשית הולכת העצמות על שההשפעה אלא בוץ, לגושי נהפכו ובה כה שבין משובהשפעה,

 בביריה. לנו שחיכו והרוח, הברד לעומת ילדים משחק היה ובוץ גשם אוחו כל ואולםויותר.

 אחד עמו נשאר שנחלש. בררך, אחד איש אלא השארנו לא הליכה שעות שבע של ארוכה דרך אוחהבכל

 לו. לעזורהחובשים

 להופיע עלינו למטרה. סמוך היינו עתה הצעד. אח החשינו להאדיכ, החלוכשפאתי-המזרח

 עשרות בגובה דר על כוחותיהם בשארדח מטפסים פעמיהם, אח מחשים האנשיב אור. עם הצוקעל

 צעדים מדי ונחיפ עתה הולכים ובגשם. בבוז בהר, הזאת ל"הליכה" השביעית השעה Tp קרבמטריפ.

 וגרפך פניך על מצליף והחל הברד בא ע"ה כי הצוק, של ובגובהו בתלילותו היה די לא אבלמספר.

 וחוזרים מחליקים ארבע, על מטפסים האנשים לבוץ-חלקלק. כולו המעלה אח והופךומקפיאך,

,atVlytאיש כל מחליט השיא אל קרוב כולו. המעלה אח המכסוח נמלים, כהמון ומטפסים זוחליפ 
)247

 מכסה ערפל נשכחת: בלחי חסונה לפנינו נתגלחה . למעלה. ומגיע. - האחרון המאמץ אתלעשות
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 הפינות מארבע הנוהרים הצועדיפ, אלפי לפתע נחגלים מתבהריפ, וכשהשמים בחוכו, ואנו ההריפ,את

 מעל מטר מ-900 ויוחר למצודה מזרחה מטר כ-800 שיח'-באנית, של הקבר יד על פיסגת-ההר היער:אל

 ערפילים." עוטה החולה, עמק של נהדר מראה שם נתגלה המעפילים לרגלי הים.פני
)248

 יכול אינו סופר שום אומן, "שוס ; הזו המופלאה העלייה את זייד צפורה סיכמהוכך "

 הלילה, בחשכת כנמלים אנשים העפילו כיצד עיניו, במו אותה ראה לא אס ההאח, התמונה אתלהאר

 שהנה ראינו השחר, כשהאיר ורק רעהו, אח איש ראה שלא כמעט שכמו, על הכבד ומשאו אישאיש

 נהדר!" מחזה היה זה אלפים! -אנחנו

 ב'" "ביריה הקמת 11.פרק

)249
 פיסגה על המעטילים אלפי שלשת התאספו זה, מיוחד תל-חי" "יוב של בבוקרו, ל-7 6בין

)250
 '. - לשבת מקום היה ולא כשלו הרגלים מהבגדים, זרמו מיס פלגי העצמות. לשד עד רטוביפההר,

 צעיריפ החלו ומקפיא, ומצליף הרף בלי היורד הברד, ובתוך לנוח בלי נתקעו. והדגליפ פורקהמטען

 מאות צריפי-מחצלות. לשני היסודות את ולהקים אוהלים לעשרים היתדות את להקיע בפטישים,להלום

 התיל, גדר את מתחו השטח, את לסקל החלו אחריפ המקוס. מאבני גדר לבניית אבנים נשאואנשיפ

 אלוניפ ארנים, נשתלית וסלע, סלע שבין האדמה בפיסוח במדרון, הסלעים, בין העשבים. אתוניכשו

 דגלי הונפו האוהלים ועל המחנה חומת על השניה. העלייה מאנשי חלקן הסבתות, ידי עלוברושים

 "פנינו ולבנות", לשתול "באנו ולנטוע", לבנות "באנו ובאנגלית: בעברית כתובות ונתלוהלאום

 פנו מיוערת, בעצם ביריה היתה התישבוחפ שלשם המשוחררים, החיילים ובשם ולשלום".לבנין

 - בחאקי "אחמול לשעבר!"; לחיילים עזור "חייל, הבאוח; בקריאות הבריטייכ לחייליםהמעפילים
 מחישביפ"היופ 251("

 הגובר, מהקור בחוכם מחסה הפ מוצאים אוהליהם, את להקיפ הספיקו שהראשוניםאחרי

 כדי הורה, רוקדים או צר שטח פני על ככבשים מצטופפים כשמיכותיהם,כשהם מתעטפים האחריםואילו
 את מציין מגז-דוד-אדופ כשדגל וחובשות, אחיות רופאים, של גדולה קבוצה גס נמצאתלהתחמם.

 לא אבל הירדן", עבר של הגבול "ממשמר חיילים כמה היו ב," "ביריה של להקמתם עדיםמקימם.
)2~2

 במתרחשהתערבו

 ידע "ירמיהו וסח: ספר-תנ"ך ההפסקות, באחת מכיסו הוציא דגניה, איש משוחרר,חייל

 מאתנו". טוב יותרלנאום
 ועטוי

 והקשבה שקם מתוך לקרוא הוא מתחיל והקור, הגשם נגד בשמיכתו

 ד-ט: פס, ל"א, פ'מירמיהו,

 נוצרים קראו יש-יום, כי וחללו, נוטעים נטעו שומרון, בהרי כרמיה תטעו"עוד

 ה, אל ציון ונעלה "קומו אפריס:בהר
 הנני "... ה': אמר כי-כה אלוקינו..."
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 גוייפ, ה,, דבר מירכתי-ארץ".*.שמעו וקבצתים צפון, מארץ אותתמביא
 עדרו". כרועה ~שמרו יקבצנו ישראל "מזרה ואימרו: ממרחק באייםוהגידו

 איש ומוסיף הארץ!" את כבשה האיכר מחרשת אלא חרב-אבירים "לא באומרו: החייל-לשעברומסייס
 שלנו". הההישבות על להגן כדי שעשינו, מה את "עשינובית-זרע;

 חגיגי טכס 10.00 בשעה נערך ב'", "ביריה בשם שכינוהו המחנה, את להקיב שגמרואחרי
 ביריה "פינוי אמר: אדד המבצע. משמעות על עמדו נואמים כמה המחודשת. בביריד דנטיעהשל

 לבוניה". הנקודה את להחזיר שהחלטנו ער מנוח, לנו נתן ולא צורב עלבון היה 'הודיםמתושבים
 לעלייה, מוכנים אנו פנימי. כצורך אם כי שעשינו, מה את עשינו חוץ כלפי "לא הוסיף:אחר

 בין ואמרה זו, בעלייה להשתתף שזכתה שמחתה, את זייד צפורה הביעה לבסוף ולהגנה!".לההישבות
 בעתיד. גם זאת לעשות ונמשיך בעבר כבודנו על הגנו המכשולים, כל אף על הארץ את "בנינוהיחר:
 העירה: האחרון, השתיל את וכששתלה ולתת". לסבול יכול הרבה כך שכל כזה, עם אין העולםבכל

 בהתלהבות. ששרודי הלאומי, ההמנץ בשירת דסתיים הזה הטככ הארץ". ay קשרנו"זה

 אף על רב ובסיפוק מרומם במצב-רוח שלו הבוקר ארוחת את לסעוד התחיל אחד כל פג.המתח

 'סיביריה,. אלא 'ביריה' תקרא "אל המקום: שם את להחליף שהציעו כאלה היו והגשה.יקור
 החדש במחנה שביקר הגליל-העליון, מתושבי אחד 'הבירית,. מסדר אות את להעניק החליטואחריג

 ב'", "ביריה ובהקמת בעלייה שהשתתפו והבנות, הבניס של הגדול המספר את בראותו ילדיו,אצל
ך25(

 הסמוכיפ בישובים היהודים של ההזדהות '. צמות" AIT יש אבן כל "אחרי בהתלהבות:קרא

 שיצאו ב', לביריה אלו מישוביב נציגים כמה במשלוח זה, בשלב כבר התבטאה, ובטבריהלביריה

 החדשים. למתיישבים ומגדנות פירות עמהם והביאו ב', אדר י"א ה', יום אותו של הבוקר בשעותאליה

 ב," "ביריה והריסת השלטונות תגובות 12.פרק

)2~4
 וזאת האנגלי, הצבא מצד תגובה כל היתה לא ב,, ביריה הוקמד שבו', דומן כלבמשך

 את לראות יכלו לא המצודה של התצפית שמנקודת התברר, המעפילים-העולים. של הרבלתמהונכ

 בשלטון יהודי פקיד פנה כן יפני עוד ההר. על הכבד הערפל בגלל הבוקר שעות עדהירודים

 דבר להפ ידוע לא כי לו, השיבו לביריה. הגיעו שיהודיפ שמע, כי להב, והודיע בצפת,לבולשה

 השיבו במצודה ה.מ. חיילי ואמנם ביריה. במצידת הצבא עם להתקשר עומדיפ הם וכי כך,על

 דבר. ממקומפ רואית ואין רבר להם ידמע לא כילבולשת,

 בצפת, המחוז למשררי "עלינו מועד-הגוש, "רן" מקיבוץ מיל, מספר בבוקר", תשע"בשעה

 קרקעיתיהב על עלו יהודיפ 3000 כי כהנא, היהודי, ,צין-המחוז בעזרת רשמית,והודענו
 משום בה שיש פעולה, ale לעשות ולא לממשלה כך על להודיע ממנו מבקשיכ ואנחנובביריה,
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 ענה הפעם בדבר", אמת "מה בשאלה שבמצודה לתיילים פעם עוד עכשו פנו השלטונותפרובוקציה".

 מכאן". הרחק לא נמצא גדול יהודי מחנה .., כן "אמנם בדיקה: לאחרהצבא

 קטן מרחק עד בג'יפ, הגיעו 10.15 בשעה השונים. אנשי-השלטון בין התרוצצות החלהאז

 התחילו חפצפ", ל"מקום הופיעו כשאלו מפקח-המשטרה. וסגן מושל-המחוז סגן החדש, המחנהמן

 אותו וכשכיבדה מושל-המחוז, לכנן ניגשה זייד צפורה בנטיעות. החדשיכ ביריה מתישביבדיוק

 באתי גברתי, מאד, מצטער "אני בנימוס: ואמר גדולה, מבוכה של סימנים הראה שחיל-עץ,בנטיעת
)255

 מושל-המחוז, לסגן שנתלוו הבריטיים, השלטון מנציגי כמה אולכ '. לגמרי" אחר בתפקידהנה

 עצים. בשחילת השתחפואמנם

 יכול אינו להם,שהישוב והסבירו האורחיפ עם נפגשו הגליל-העליון ישובי שי הועדחברי

%4י, המחנה אס שאל, המשטרה קצין בארץ-ישראל. שהוא מקום בשוב עברית ואדמה עברית נקודהלהפקיר
 הממשלה ידי על שהוכרה פיק"א, אדמת על הוקם שהמחנה היתה, התשובה .' "מושע" אדמת עלהוקם

 כי המוכיחות, העולים-על-הקרקעי סיסמאות את לקרוא הוזמנו השלטון .נציגי יהודית.כאדמה
 לשלופ.פניהם

 לפני-כן, יום אותו הטעה מדוע ועד-הגוש, יו"ר לנדסמן, הלל את אחר-כך שאל המשטרהנציג

 כי סוכם, התיעצות לאתר "כי הגליל, איש לו ענה כך על ל"%ל-חי". האנשים פני כי לו,כשאמר
 ליישב היא הכוונה אם בסוף, שנשאלו ועד-הגוש, חברי יותר". דחוף ענין היא לביריההעליה

 איש, שלשום רק במקום להשאיר היא הסופית שהכוונה השיבו, שעלה, הרב, ההמון כל אתבמקום

 את ימשיכו האנשים שאר כל הצבא. שהחרים בבנינים, שישבו בפריה, מתישבי למספר השווהמספר

 מאחרי יעמוד כולו הישוב כי ברור, להיות צריך אולם לבתיהם, יחזרו כך ואחר לתל-חידרכם

 ממאסרם הראשונים המתישבים ישוחררו אשר עד יתקיים עתה, המוקם הארעי והישוב שיישארו,השלשיפ,

 הנ"ל. לנדסמן הלל יהיה הארעי המחנה עלהאחראי

 ידים. בלחיצת מהם ונפרדו ב', ביריה לגבול מעבר עד האורחים אח ליוו ועד-הגושאנשי
 בשעות המץרם אח המעפיליפ מרבית עזבו שהוקפ, למחנה חחנגד לא שהממשלה הרושם, ונתקבלהואיל

 היה מזה חוץ ב,. ביריה והקמת הקשה הלילה אחרי מאד עייפים היו כי לבתיהם, והתפזרוהצהריפ,

 לעלייה בקשר ה"הגנה" שהוראות ומכיווץ לכולם. מלום די ההר על היה ולא מנשוא, קשה האוירמזג

 במחרה להשאיר )מן( מונטג משה החליט ובהצלחה, במלואן בוצעו החדש המחנה ולהקמתלאדמות-ביריה

 אנשים. של קטן כה מכפר בכוח להוריד עלולים שהאנגלים בסיכון, שהכיר אעפ"י איש, כ-200רק
)257

 .. הגליל-העליון'" במשקי חברים רובם היו מוגבלת", בלחי "לחלופה ההר על שנשארואלו,

 מצודת על-יד הבריטי הצבא עמדות פני על למטה, ב' מביריה בדרכם, עברו החוזרים מןמאות

 הבריטי הצבא משמרות להם חיכו צפת-הר-כנען הדרכים לפרשת בהגיעם אולב חקלוח, כל ללאביריה,

 להמשיך להם ניחן ואחר-כך נברקו תעודותיהם נחקרו, היהודיפ הערבי. הלגיוןואנשי
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 מורפיות אמפולות אצלו שנמצאו על נאסר מהם אחד נוספת. לחקירה נעצרו אנשיפ כמה רקפדרכס.
א5ק(

 נתקיים שבו לחל-חי, בדרכם והמשיכו צפונה מביריה פנו מהאנשיב חלק .. ראשונה עזרה שלבתיק

 ביריה מקימי מבין יותר רבים היו לעומתם . ' טרומפלדור יוסף של קברו יד על המפורתיהמפקד י 259(יי

 נאלצו בך בדרכיב. העוצר בגלל מעטים תחבורה כלי רק היו אולם לבתיהם, ישר לחזור שרצוב',

 להלן. שנראה כפי חשובות, תוצאות לו שהיו דבר, ובראש-פינה, בצפת רובב ביריה, בסביבתלהישאר

 הוקם שאמנם מושל-המחוז, למשרדי 12.30 בשעה דיווחו לצפת, חזרו השלטון שנציגיאחרי
 שהיה השלטון, אנשי כל הוזעקו זו הודעה לאחר . . שקט הוא ושהמצב המצודה יד על חדשמחנה י י י260(

 להופיע ועד-הגוש חברי הוזמנו זו התיעצות בעקבות ביניהם. מהתיעצות והתקטמה בדבר, עניןיהם

 כי להב, הודיע הלה בצפת. מושל-המחוז סגן קורנס, ובפני כהנא, היהודי, קצין-המחוזבפני
 ~לב, ביריה, הכפר ~את האדמות את הפקיע הצבא כי ח~ק', בלתי באופן החדש במחנה יושביםהיהודים

 ולעוזבו. מהמקום לרדת שעליהם לאנשים, להודיע הועדעל

 ספונטני באופן nvY1 הדבר כי זו, ברוח הענין את רואה שאיננו ~עד-דגוש, יו"ד השיב כךעל
 בעשרת הזה למקום מסביב שהתרחש סמה כתוצאה מתל-חיי חזרה בדרכו לביריה שהגיע הנוער, ידיעל

 הדבר. באחריוח ישא )הועד( ושהוא הפעולה, עם מזדהה שהוער אמר, כן . ' האחרוניפהימים ,261(

 שיעברו ומוטב מהמקים שירדו לאנשים, נודיע לא אנו כי להבין, מוכרחים "שהשלטונותוהוסיף,

 המצודה שתתפנה עד השטח אח לעבד כדי במקום, איש שלשים יישארו הענין. את ושישחיקו היופלסדר

 הכפר שרק נאמר, הכיבוש על "בפקודה וטענו: הגליל נציגי המשיכו בשלום". מקומו על יבואוהכל

 אחד ~הנסיד שלנו". הקרקע את לעבד הזכות את מאתנו לשלול הגיון אין ולכן השפך, ולאייתפס

 כולו. הישוב במאמצי מוקם כפר כל חיים. שאלת בשבילנו הוא בארז ישוב "הקמת "דן": קיבוץמחברי

 יהיוון אשר הקרבנות ויהיו מהמקום האנשים את להרחיק יוכל לא פיזי כוח שוס ... היקר רכושוהוא

 נודע במקרה לכך. בקשר והמשפט הקרקעות ענין על לדבר האנגלים החחילו האלו הדבריפאחרי

 שהיה ביריה, לאדמות בקשר הקודם פסק-הרין את ביטל בירושלים לערעורים שבית-הדין היום,באותו

 450 - ביריה מאדמות IDF חלק רק הקהק"ל בידי הזה בית-המשפט קייפ עכשיו ואילו הקהק"ל,לטובת

 כאדמות אפוא שהוכרזו ב,, ביריה ושל ביריה מצודת של אדמוהיה גם נכללו זה קטן בחלקדונפ.

 ביריה להקמת המקום בבחירת בחשבון הובא זה ]דבר 26(. לערעורים ביח'.הדין ידי על אףהיהוריפ

TISP )264- עם להתיעז שעליהם באומרם, ועד-הגוש מאנשי נפרדו השלטון נציגי שראינו263(.[ כפיב.,
 במשרדי נשארו היהודית .. ארץ-ישראל ממשלת של "ראשי המזכיר עם וכן זה בענין הערביהמחוז
 וכגנו. המושל של לשובם לשוא וחיכוהמושל

 היחידות לכל לפעולי "היכון ההוראה את טולסון, מפקד-המשטרה, סגן הוציא 40.ל1בשעה
ך4ל,

 ופלוגות חזקים צבא כוחות ב' ביריה בסביבת התרכזו זו פקודה בע-בות '. באיזורהאנגליות

 חם בנש, חמושים הבריטית,. המשטרה שלמחץ
 ובמקלותי

 משטרת מפקח ג'ימס, בריגדיר היה ובראשם
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 ב, לביריה הגישה את השלטונות איפשרו לא מכך וכתוצאה לביריה, מצפת הדרך נסגרה כןהצפון.

 עוצר שהוכרז המכוניהלהודיעו, לנוסעי החדשן המחנה אל מראש-פינה מזון שהובילהלמכונית,

 יעזבו שהמעפיליפ למנוע, כרי למקוב, לגשת החליטו המתרחש, את ראו. צפת יהודי כאשרבדרכים.

 האנגלי הצבא החזיר כן כמו ליעדפ. לגשת להב אף נתן לא האנגלי הצבא אולכ החדש, המחנהאת
 עקב סגן-המושל. עם ב', ביריה ליד להיפגש, שרצתה צפת, וקהילת ועד-הגוש של משלחתלצפת

 הפגישה266(. נהקיימה לא זו "הבאיה"ההערבוה

 לחסל הבריטית המשטרה החלטת את לחבריהם הודיעו ראשיהם במצור. עכשו היו ב' ניריהאנשי

 - היא שלנו הטקטיקה פה, להישאר - ברורה "מטרתנו בקיצור: והוסיפו-הסבירו החדשה, הנקודהאת
 16.30 בשעה באש". עלינו יפתחו אם גס ממנה, ולהיגרר האדמה על לשכב "עלינו פסיכית:התנגדות

 את הצפוןי משטרה מפקח את שכללה משלחת, המצב. הידרדרות את למנוע אחרו, נסיון האנגליםעשו

 דממנה אדמות את לעזוב ליושביה נאמר ב'. גביריה ביקרה צבא, וקציני מתורגמן מושל-המחוז,סגן

 האדמה בזכות. פה נמצאים "אנחנו ומסביר: בשלילה משיב המחרה מפקד בכוח. יורידוס אחרתבשקם,

 מפה,". להורידנו רשות אחד לאד ואין חמושים, בלתי פועלים אנהגו לעבדה. ובאנו לנושייכת
 מכס ולבקש אליכם לבוא מצידי יפה באמת שזה חושבים, "האינכם האחרונה: בפעפ מנלההבריגאדיר

 אלו ברורות. המחנה אנשי את שהזהירו באמרם, עכשו, עוזבים האנגלים זו?" אדמה חלקתלעזוב

 יהודי לגורם עוד אין זה בשלב אולם בסביבה, לישובים אס,או.אס. קריאות מיד שלתוהאחרונים
 הר-כנען. על אחיהם לעזרת לבוא ויכולת אפשרותכלשהו

 כוח מהדרום לנקודה עלה ב', ביריה אח עזבה האנגלית שהמשלחת אחרי שעה כחצי 117.00בשעה
ץ26(

 גארדס" ה"וולש של יחידות משתי מורכב היה הכוח איש. ב-3000 שנאמר ., מבריגדה יותר שלצבא

 ידב ועל ותת-מקלעיפ, O'paD משוריניפ, הופיעו באופק )פ.מ.פ.(. מהמשטרהיהניידת אחתויחידה

 כידוניהפ אח מכווניב כשאחדים ראש, ועד רגל מכף וחמושיפ מלאה בכוננות בריטי,פ חייליםעומדים

 ב': ביריה מחברי כמה מספרים מחכת. ובמגיני עץ במקלוח מצוידיפ אחרים "האויבךאל

 על נשכבים אנחנו ונעצרת. לאט להתקדם החמושה האנגלים חומת מחחילה התיעצות"אחרי

 "התקוה" ושרים וזרועות 'דים משלבית אנו הקרקע. אל ופנינו האדמה אל צמודות גופותינוהאדמה,
 מאומה. מתרחש לא עדיין "ההקוה". ושוב "תחזקנה" כך אחר כלום. מהרחש לא אדירה.בשירה

 קדימה רצים מקלות עפ חיילים שלשה הראשונה. בשורה במרכז נמצא שלנוי המחנה על האחראייהודה,

 על נופל ויהודה במקלותיהם משתמשים הם המשולבוא. זרועוחינו את לשבור מנסיפ הם אוחו.לתפוס

 הוא כאב, מלא אבל שקטי ובקול שפ לשכב נשאר הוא אבל לקופ, עליו ומצוויפ צועקים הסהאדמה.

 מנסיפ במקלותיהם אבותיו. בארץ להתישב בעולפ: האחרונה זכותו על לוותר מסרב הוא מדועמסביר,

 האנושיים, רגשותינו כל את לדכא ועלינו בחזקה נופלות המכוה וללכת. לקוס "לעודדו"החיילים

 צועק: כשהוא מטר, כחמשים של מרחק יהודה את גוררים לבסוף לחברנו. מרביציפ איך רואיםכשאנו

 ' ' הזאת'ן". הארץ אח אעזוב'לא
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 כל על להסתער נאלציפ היטב, חמושים אנגלים, ארבעה זה268(: חזיון חוזר פעםכמאתייפ

 שהוצא אחרי ונושך, שורט בועט, לעיחיפ הוא וברגליון בידיו אותו ולסחוב בה, או בןצעיר,

 ובסלעים, הטרשיפ באדמה וברגליהם בידיהם ונאחזו הסלעיפ בין שהתחפרו הצעירים, משרשרתבכוח

 גופות כמה ולגרור החוליות אח לנתק האנגלים בידי שעלה אחרי זרועותיהם. את שולביםבעודם

 האיכוף, למקום שנגררו מאלו, אחדים ביתר-שאת. ומתלכדת השרשרת חוזרת מיד השורה,מהוך

269(י  '. מאבלם את ומחדשים שדה-המערכה אל חוזריכ ממנו, יהימלטמצליחיפ

 במכות, שהתבטא ביריה, למעפילי פרוע יחס גילו )פ.מ.פ.(, הניידת מהמשטרה מהאנגלים,חלק

 מושל-המחוז. סגן של בנוכחותו זה וכל הסרג,נטיס, מצד במיוחד הצעירים, ומקלות,על אלותבאמצעות

 חסרה אולפ בכידוניהפ, מעט גפ הם דוקרים ושם ופה בכת-רוביהכ, להשתמש הרבו הניידת המשטרהאנשי

 לקרב מביא לודאי קרוב היה זה דבר להוראותיהם; המצייתים היהודים, מצד הנגדית המכההיתה
)270

 הבריטי", הצבא "מפכולת מורכבת היתה זו שיחידה מהעובדה, נבעה זו השתוללות '. . דפולשפיכות
)271

 כמה נפצעו מהמכות כתוצאה '. . בפעולה שהשתתפה אחרת, מיחידה קדט, של דבריולפי
)272

 רביפ מטבריה. גארדס" ה-"וולש חיילי מצד האדיב היחס את לציין יש זאת לעומת '. .מהצעירים
273(ז

 מההתמודדות שההביישו ביניהכ היו . ' נפש בשאט הטפשית הפקודה את ממלאים שהפ אמרו,מהפ

 היהודיפ נגד הבנות, נגד מסוימים שמות-הואר בהשמעה התמרמרותם את ביטאו מהפ כמההבלחי-הוגנת.
)274

 אפילו היו '. ' וכו' וכו' לפה שנשלחו המר, גורלם נגד הזאת, הארורה" "הארץ נגד בללי,באופן
ד7ק,

 י. ביריה-' לחלוצי הערכה בגלוי שהביעו בסבכיה, בריטייםשוטריפ

 הכרח מתוך הן שהופעלה הפסיבית"ך "ההגנה שיטת של יעילותה זה במקרה הוכחה פניפ כלעל

 חיילים עפ התנהל שהמאבק בגלל והן האנגליים( החיילים של והאיכותית הכמותית עליונותם)בגלל
 טוב", ל"קרב הזדמנות להם ניתנה שלא על קשות התאכזבו וגפ זו" מ"לחימה הופתעו הםבריטיים.

 להתרסן כשנאלצו הקשה, במבחן עמדו המעפיליפ גפ נמרצות. הצעיריפ את החיילים רוב קללוולכן

276(,יי  עצמית הגנה של הטבעית לנטייה בניגודולפעול

 האנגלית, והמשוריינים הטאנקים של תורכ הגיע בכוח, מההר ונגררו סולקו שהצעיריפאחרי

 המפרך. הלילי המסע ואחרי רב כה בעמל היופ אותו .של בוקרו בשעות שהוקמה ב', ביריה אתשהרסו

 קבוצות לשתי חולקו הצעיריס 18.00. לשעה קרוב עד כשעה נמשך מהר-כנען בכוח המעפיליםגירוש

 הועלו כך אחר ו"תחזקנה". "התקוה" את שרו שוב תת-מקלעיפ. של שורות כשמסביבם אישי במאהשל

 הראשונה. העזרה מאנשי טיפול קיבלו אחדיפ צבאיות. מכוניות-משאעל

 לעבוף נצטוו שעה, כחצי שם שהו ש"האסיריס" אחרי פינה. לראש מזרחהי פנוהמכוניות

 "עלו ושביס: לעוברים האטיריפ צעף לבירת-הגליל בדרך לטבריה. שהביאוס אחרות,למכוניות-משא

 כידונים, מעגל ידי על מוקפיב עצמפ את הצעירים מוצאיפ בטבריה המרכזית בככרלביריה:!".

 ראה לא שמעולם האנגליסן מפקד נלהבים. הורה רוקדי של מעגלים שלשה מתארגניפו"בהשפעתם"
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 את מגרשים החיילים השלופים. הכידונים מעגל את מתגבר והוא פרועה מהומה מפני חושש"הורה",

 ו"תחזקנה". "התקוה" לקירת כך אחר נהפכה ח"הורה" שם. להתאסף שהתחילו טבריה, תושביקהל

 אחרי היהודים, כל את לשחרר במקיפ הבריטית מפקד מחליט "האסיריפ" של הרבהלהפתעתם
 ללינת לאיכסונכ דאגו וכן מזון מצרכי מיד למשוחררים הגישו טבריה תושבי נבדקי.שתעודותיהם

)277  '. מרומס במצב-רוח למשקיהם הצעיריפ כל חזרו ב', אדר י"ב ו', יוט בבוקר למחרת,לילה.

 "בשלישית" ביריה הקמת 13.פרק

 האחריפ כי ביותר, קשה מצב נוצר ההר, על שנשארו האנשיפ, את בכח הורידו שהאנגליםלאחר
)278  גורלייפ ברגעים '. ולהאבק להמשיך הכוח להפ יהיה שלא החשש קיים והיה ומדוכדכיפ, עייפיפהיו

)279
 איילת- ב- במפקדתו לו כשנודע '. שחפ מישאל הגליל-העליון, נפת של מפקדה הכף את הכריעאלו

 בדרכים, העוצר בגלל שנשארו, העובדה, את נצל הוא מיד. לפעול החליט בהר-~Tya, המתרחש עלהשחר

 עשרה כשמונה ב' כיריה להקמת יצאו שמהם מסביבה, בסיסים בכמה תקועים מהמעפילים איש מאותכחמש

 איש מאוח כשלש של הראשונה הקבוצה שנית. מיד לעלות הוראה ונחן הרפה לא שחפ לפני-כן.שעות
 ביריה בהריסת עדיין עסוק'ס היו האנגליים כשהטנקים וממחגייפ, מראש-פינה ביריה לאדמותהגיעה
 כשהצבא "מלאכתו". את יגמור שהצבא עד וחיכו הסלעיפ בין בינתיים הסתחרו "החדשים" האנשיפב'.

 חוך השניה בפעם הנקודה, על בשירה הצעירים הסתערו בערך, 18.00 בשעה המקומי את לעזובהחל

 למצודה. חזר האנגלי הצבא שעוח.שתים-עשרה

 שיקנו כדי החולה, לאזור אנשים לשלוח מיהר וכן נוספים, אנשים עוד גייס הנפהמפקר

 חל- בדרך הארץ לצפו, ה' ביוב שהגיע מתל-אביב, נוער גפ ל"בוניס-מחדש" הצטרף חדשות.מחצלות
 .חי.

 . אותה ומשראו ב'(, )ביריה הנקודה אל ברגל לצעוד החליטו לביריה, העליה על ששמעו ואחרי

 אור לילה, אוחו עלו הכל בסך הראשוניכ. ג'" "ביריה בוני עם יחד שפ להישאר החליטוהרוסה,

 ההר על "נמצאים כי פורסם, אילם "בשלישית", ביריה אח להקים כדי איש, כ-600 ב', אדרל-י"ב

 של אימון ומעורר מירבי פרסופ לשפ בכוח. שוב יורידס האנגלי שהצבא למנוע כדי איש",1200

 ה"הגנה" מפקדת של בעזרתו החדש למחנה שהגיע השידור, שרות של שליחה נוצל זה, גדול~בפר
 היה כך ישניפ. כשהפ צעירים, ברגלי לעיתים נתקל והיה סחור-כחור בחושך הובילוהובאיזור.
 בשבח, עוד הרדיו גט הודיע ג' בביריה זה ביקור בעקבות במקים. איש 1200 נמצאים שאבזבטוה,

 ב, אדרי"ג
 ידי על גם נתקבלה זו גירכה ביותר". "המוסמך באופן הנ"ל המספר אח ).16, -

 מפקדת של המרכזי למטה-הפעולה גם שחם הודיע הזה המוגזם מספר על בצפת. הבריטיתהמשטרה

 בחיפה, אז ששהתה הארצית,ה"הגנה"
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 הפגנות לערוך הנפה מפקד דרש האנגלים, ידי על מההר שני גרוש למנוע נוספיםכאמצעים

 נוספות: שמועות שתי ידו על הופרחו כן הארץ;ברחבי

 עוצר-דרכיפ. מיד הגליל בכל הוטל מכך כתוצאה לעלות". מתכונניפ איש 10,000"עוד1.

 דו"ח ולמסור המצב על לעמוד כדי בארץי אז )ששהתה האנגלו-אמריקאית"ועדת-החקירה2.

 לנקודה לבוא מתכוננתלאו"ם(,
 2(. החדשה"0

 מצדת האיזור. ערביי מצד אפשרויות בפעולות גפ להתחשב שחפ על היה האנגלי הגורפמלבד

 מבית-הדין פסק-דין פורסם היופ שבאותו אחרי מובהקת, עצבים מלחמת עצמו העלייה ביום עודהחלה
)281

 שגפ אעפ"י '. לעיל שהוזכר כפי הערביפ, לטובת שהיה קרקעות-ביריה, בענין לערעוריפהעליון

 שראינו, כפי ב,, ביריה הוקמה מהב חלק שעל דונם, 450 על הקהק"ל זכויות הוכרו זה פסק-דיןלפי

 ידי על מוסתים כשהפ במהירות, להתלהב החלו לטובתם. כולו היה שפסק-הדין הערבים,חשבו
 ערעורים פעמים כמה הגיש לפני-כן שגפ חדרה, על טובחי הידועי המסית ידי על .ביחודמנהיגיהם,

)282
 לביריה, העלייה יום ה', ביום עוד ההחילו כך .. הקהק"ל ידי על ביריה קרקעות רכישתעל

 וצועקים מצפצפים ונוסעיהן כשנהגיהן היהודית, בצפת הראשי הרחוב לנסוע.דרך ערביותמכוניוח
)283

 '. השמים לבעד

 מתוכננים צפת ערביי כי ב', אדר ל-י"ב אור לילה, באוחז שמועות הופרחו זובאווירה

 כדי מראש-פינה, יהודייפ נוטרים מיד עצמו, דעת על שחם, העלה אלו שמועות על כתגובהלפעול.
 במחנה להישאר ההוראה את קיבלו הנוטרים ההר. על שוב אז ששהו הצעירים, מאות שש אתלהבטיח

)284
 . ' בהם יבחינו לא הבריטיים שהחיילים כדי היום, אור לפני לראש-פינה ולרדתהחדש

 צפת ילדי לפחרהקהתגייכו כרי למעפילים-מחרש. אספקה היתה שהתעוררה, הקשות, הבעיוהאחת

יאי, מהגבעות, וירדו עלו וכיפות "פיאות הישן". ל"ישוב שייכים היו מהם גדול שחלקוראש-פינה,
 והפרדות", החמוריפ נהגי "גדוד של תפקיד מילאו והילדים הנוער '. הורה" תלמוד איןהיום

 כביש היה לא עבודה,כי וכלי מים (, מצות בעיקר מזון, אלו, חיות גבי ,על ג' לביריהוהובילו
)287

 את ולעלות עוד,להמשיך מסוגל אינו שחמורו כשראה מראש-פינה, אחד בילד ומעשה '. שביל'או

 הביאו וכך גבו על העמיסו החמור, מעל המטען את הוריד לביריה, מראש-פינה התלולההעלייה
)288.' ".למעפיליפ

 שהצעיריפ כדי קוניאק-מדיצינאל, וכן מדורות להדלקת נפט פחי במיוחד שחפ גייסמראש-פינה

289(י  ידיעות בהעברת גם מופלאה עבודה עשו האיזור נערי . מהקור יקפאו לא אדמות-ביריהעל

 לילה .,באותו חלילה. וחוזר ג' ביריה לאושי שפירא( וב. חנוכי )א. בצפת ועד-הגושמנציגי

 להרים. מסביב קשה; ובדרך ברגל הנקודות שתי בין הקבוע הקשר בקיופ יכולתם את אלוהוכיחו

 שוב כשחזרו כי מחדש, המחנה כל את להקים העולים-להר-כנען-בשלישית הספוקו לא זהבלילה
)290

 דל שתסה מנהרות כמה ., "בונקרים" אלא לבנות גמרו לא ולכן חושך, כבר היה אדמות-בירידאל
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 היו איש שארבעה סיפרו, מקפיאה. צפונית רוח נשבה אבל לרדת, הפכיק הגשם במקום.מהשברים

 כמה לחמם חומרים לאסוף כדי שוטיפ, ועשבים שיחים בין הנקיקיפ מתוך al~nye במשך לחפשצריכים

 העז, הקור בגלל לישון אפשרות היתה לא וכמעט מאד, רטובה עדיין היתה האדמה לתה. מיםכוסות

 זחילה, הליכה, של בבוקר ד, )מיום האחרונות השעות 40 זה שינה-מהי, ידעו לא האנשיב שרובאעפ"י

 במלים שהתחיל שיר, זה בלילה כתב מבלפוריה נער מחדש(. ועלייה ב, ביריה הקמת בבוץ,שקיעה

 במלבושים מכורבלים שפ, ישבו החברים אחד. קוניאק מבקבוק כששותים כלע", על יושבים"חמשה

 להבקעת ומחכים הלילה את לקצר כדי השני, עם אחד ומשוחחיב מצפת", שבת "מעיל כגוןמקורייב,

השחר.

 לכן קודפ יום שנזרקו הצריף, 1pVn ההרוס. המחנה כל את מחדש להקים התחילו היופכשהאיר

 שנים-עשר הוקמו וכן שני, צריף של חלקים לסקוס הובאו מחדש. והורכבו סשכ הוצאו העמקילתוך

 שוב הוקף המחנה מאבנים. סוקל למחנה, שהוביל שביל, כנסת. כבית סודר מהם כשאחדאוהליפ,

 החיצונית להומה סמוך הקימו צפת צעירי הרוח. בפני המגינה בערך, וחצי מטר בגובה אבניםחומת

 מעפילי מאות מצאו כך קש. פרשו הריצפה ועל החומות שתי על מחצל,ת פרשו פנימי, קיר גםהזו
 הצעיריפ בפי נקראו אלו ארעיים מעונות חליפות. שירדו והברד, הגשם בפני מחסה ג'בידיה

 במספר. 300 שתילים, שוב ניטעו למחנה ומחוץ הדגל להתנוסס התחיל שוב המחנה במרכז"בונקרים".

 לטווח מחוץ היה וכן יותר, גדוליה עכשו היו .ממדיו רק מחדש. )ג'(" "ביריה הוקמהכך

 הכבושה. ביריה במצודת הצבאי המחנה שלהזרקיריס

 בשלישית ביריה הקמת על והערבים האנגלים של התגובות 14.פרק

)291  האנגלים תגובותא.

 הפתעה האנגליפ את הפתיעו ב', אדר ל-י"א אור העלייה, מהתחלת היהודים, מעשי שכלמובן

 העלייה למחרת 3.ל1, ו,, ביום הודיע המצרי", "הגאזט בשם במצדים שהופיע אנגלי, יומוןמוחלטת.
 זו בהודעה ההודעה(. כותרת )כך להגנת" ידי על כפר של "שחרורו על הראשון, בעמודהראשונה,

 מחברי ooo[ של המצעד ארגון היחר,עלמסופר,בין
 "ה,הגנה,

 ביום - הקיצונית" היהודים אגודת -
 בגשם נערך שהמצעד במיוחד, ציינה ההודעה מובהק. צבאי כמבצע זה מצעד תיארה ושהמשטרהה.,

 שהיהודים העתון, מסר עוד ביריה. חברי כאד של מאסרם נגד כמחאה כוונה כולה ושהפעולהכבד,
 הליחמה. תיגמר שלא דבר.עד יפרסמו לא הצבא וששלטוניות )?ד קרבו"ניהלו
~*.

 היתה אם גב - העיקשת מהתנגדותפ והן בגשם מהעלייה הן התרשמו שהאנגלים אן.כן, ספק,אין
 שאילצו הצעירים, היהודיפ של הזו הגאה מעמידחב נרתעו השלטונות ב'. ביריה אחרוני של -פסיבית
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 של קיומה עובדת אח דבר של בסופו לקבל כך ואחר להתבזות, האנגלייפ החייליפ את כל,ודם

 לקבל. החלה הפרשה שכל מראש, הבלפי-צפויים הממדים לנוכח להתלבט החלו אלו יהודית.ביריה

 )1200(?"ן עליהם שהודיעו כפי אנשים הרבה כך כל במקום יש באמת "שמא שאלות: כמה אותםהטרידו

 יהודית?" אדמה על הוקם שהמחנה היא, אמת"ואולי

 מהר- היהודים אח השניה בפעם מלהוריד מהאנגל,פ אחד, מצד בינתייפ, מנעו אלושאלות
 הדרכים, כל על הוכרז ועוצר הנקודה, על מצור והמשטרה הצבא שני,שמו אולם,מצדכנען.

 מטבריה באו ובאלחוט, כבד בנשק מצוידים וטנקים, משוריינים ולביריה. לצפוןשהובילו

 מנצרתיואפילו
 ברגע ים-הכנרת. כל מסביב רוכזו חיילים של רב מספר ולהר-כנען. לצפת ועלו

 ו', יופ באותו חמושים. הבלחי ג' ביריה אנשי על אנגליים חיילים כ-10,000 "שמרו"מסוים

 החדש. המחנה איזור את הבריטי הצבא עזב המוקדמוח, הערב ובשעות הצהריים אחריבשעות

)292  הערבים תגובותב.

 ב'. ביריה והקמת לביריה העלייה על רבה בחריפות הגיבה בארץ-ישראל הערביתהעיתונות
)293

 .. . ביריה" כיבוש ידי על תל-חי 'ופ הוחג ש"השנה לקוראיו, בהסבירו בעצם צדק"פלשתין"
 לפעול, השלטונות את המאמר בעל מעורר בו כבודכם", למען "אגזו - ראשי מאמר זה עתון פרסםכן

)294,
 ' וכו כבודפ למען הרי הערבים, למען לאאם

 עד לביריון, מבביב המתח 'מי במשך ביריה לפרשת רב מקום הקדיש "אד-דפאע"היומון

 וסילף, הגזים העתון הבריטים. ידי על הוכרו מאדמות-ביריה, חלק לפחות על היהודיפ,שזכויות

 ביותר המופלא "והדבר וכתב: העיתון והמשיך העושק". ובדרך בכוח אדמות "גזילת נגדכשיצא

 ושלטונות משפט ובתי חוזים בה שיש בארץ-ישראל, המופלא המנדט בתקופת קרה שהמקרההוא,

 האדמות על כללית התנפלות מראה שהדבר כיוון וחשד, בטחון לחוסר גורם והדבר ...בטחון

 לנחוז, מוצא שהעתון ואחרי בכח". בית-המשפט של לפס"ד התנגדות שהוא וכיווןהערביות,

 טוען בעליונותו", "היתגרו קידם כבר שהיהודיפ העליון, החוק שלמות "על להגן מאמרו,בהמשך

 ברכות והנוהגת שלה חוקיה את לפועל מוציאה "שאינה המנדטורית, הממשלה חולשת נגדהוא

 בבתי-המוהר". האלה הפלוגות כל את להכניס בסקוסביהודים

 החליטו אלא עיתוניהם, דפי מעל והמוגזמות הנזעמות בתגובותיהם הסתפקו לא הערביםאבל

 בצפת, העגבים מנהיגי תגובותיהם, של הראשון בשלב זו, בפעילותם בלטו למעשה. הלכה לפעולגם

 אחרי שישי, ביופ לביריה, העלייה אחרי יום התקיימו בצפת ובירושלים. בחיפהבבית-שאן,

 בנאומיהפ קרקעות-ביריה. על נאומים נישאו ובהן אסיפות, מספר השבועית, החגיגיתהתפילה

 עובדה ליצור כדי אלו, לאדמותיהם עלו ושהיהודים במשפט, נצחו שהם כך, על הנואמיפעמרו

 הזה. כדבר יהיה ושלא פכק-הדין, למרותקיימת
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 ובראשם האומה", "קיפח מועדת וכן והנפה העיר מנכבדי איש עשרים שכללה משלחת,נקבעה

 של והמפקח המחוז קצין של בנוכחותם מושל-המחוז סגן ידי על כל קודם נתקבלה המשלחתכובחי.

 בזכויות תפגע לא ביריה nDpnm הוסבר, הערבים לנציגי ג,ימכ. בריגאדירמשטרת-הגליל,
 "מדוע נגדם: וטענו הערבים, הפקידים וליתר הערבי לקצין-המחוז הנכבדים פנו כן ..הערבים--295(

 בממשלה צורך לנו אין משי, בכפפות לענין ניגשה הממשלה אדמותינו, על עלו היהודים שותקים,אתם
)296

 לבדנו" היהודים את נורידכזאח,

ד9ג, מבדקי נשלש בעל-פה. בפניות-לשלטונות הסתפקו לא ובסביבתה בצפת הערבים ראשיאזלם
 זה '. הלאומניח האומה" "קופת ועד ולראש העליון הערבי לועד העליון, הנציב לה.מ.מחאה

 של תוכנו והרי המוגזמות. הערבים תגובות את יפה משקף ותוכנם מברקים, שני קיבלהאחרון

 הראשון:המברק
 ביריה כפר על להתנפל ומתנכלים הצדדים גבל מתאספים יהודים אלפיפ"שלשת

 ופוגעים החוק כבוד את מפירים אדמתוי על מושבה בלילה ומיסדים )?(הערבי

 , ועדת )חהופ( תקיפים". אמצעים לקחת מבקשים הערבים, בעליובזכויות

 בצפת. האומהקופת

 סוואז: אחמד הערבית, ביריה של מוכתרה ששלחו השני, המבר, של תוכנווזה

 עליהן ומיסדים א," "באיזור הערביות לאדמות בלילה באים יהודים"אלפי
 נגדם". בחוק ולהשתמש להפסיקם נוקשמושבה.

 לנציב- מברקים במשלוח הערביים העיר ונכבדי השבטים מראשי כמה הכתפקובבית-שאן

 בכוח "שיסדו היהודים, מעשי את גינו בהם הלאומיות, ולמפלגות העליון הערבי לועדהעליוןי
א9ק,

 באדמותמושבה
 ביר("

 הערבית" "החזית . י זו" בארץ הערביפ בזכויות לפגיעה נחשב זה ודבר
)299

 דעת "התענינה בירושלים גם . ' ביריה למאורעות בקשר לשלטונות מחאה היא אף שלחהבחיפה

 ומשכנות בתים ויסוד בביריה גבול ובהסגת היהודים )?( בהתנפלות רבה התענינות הערביתהקהל

 . בענין ממושך דיון עמם ודנו העליון הערבי הועד חברי אל פנו הערבים מחשובי כמה עליה.יהודים

 פעולותיהם, את .להפסיק כדי החוק, מפירי נגד הממשלה שתנקוט לאמצעים, לחכות הוסכם לבסוףהחשוב.

 עמדתם"300(. על מפלגותיהם, על הערביפ, יודיעואחרת

 המתיחוח להגברת מחוז היו, לא ארץ-ישראל ערביי של האלו הפעולות לכל מעשיותתוצאות

 שראינו. כמו 4חם, מ. באיזור, ה"הגנה" מפקד ידי על זהירות אמצעי ננקטו שבו צפת-ביריה,באיזור

 שייצאו ערבים, התארגגזח על סיפרה אחת שמועה שונות. משמועות שמועות נפוצו זו מתיחהבאוירה

 ב' אדר י"ב ו,, )יוםלמחרח
 ועד- עובדות. ולקבוע סיבוכים למנוע כדי השטח, את לחרוש 3;15( -

 ערבים יעלו אמנם שאם קבע,הגוש
 לחרוש"

 אז יפעיל הועד אלי כלופ לעשות לא ג, ביריה אנשי על

., . הביטוי 3(. לביריהו לעלות הזדרזו לא הערבים" כי,"המוני הסתבר, בינתיים אבל המשטרה.את
 נגד הערביב של למחאתם היחידהבולט

 י. בצפת חנויותיהפ סגירת היה הנ"ל, ו, ביום היהודים,.
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 ואי-שקט הכתה אווירת ליצור כדי רבות, הערבים מנהיגי עמלו הצהריב, לפני בשבת,למחרת,

 העצביב: מלחמת אתולהמשיך

 מתרחש מה לדעת וביקש קצין-המחוז אל אז בא חדרה, אל השב אבו ושמו צפת, מנכבדיאחדא.

 הורה לפיה הערבים, זיז לאי-שקט גרמה מקומית שמועה כי הערבים(, )של לאדמוחיהפבקשר

303(י,י
 אדמות-ביריה על להישאר ליהודים העליוןהנציב

 בביריה גדולה אסיפה תחקייס 17.3(א', )יוב שמחר הערבי, הלגיון דיייח הבוקרבאותוב.

 זו באסיפה לנאום צריך היה התוכניתלפי מהאיזור. ערבים נכבדים ישתתפו שבההערבית,
)304,

 .' הנ"ל חדרה אלכובחי
 בראש קצין-המחוז אצל כדורה, אפ. זכי צפת, של הערבי העיר ראש ביקר הזמןבאותוג.

 האדמה, אפ ובתפח, )הערבית( בביריה הערביכ מצד לבעיוח לצפות שיש לו, והודיעכשלחח,

 מצפת ערבים העירגשקבוצת ראש טען עוד בקרוב. להם תוחזר לא היהודים, נמצאיםשעליה

 חברי מיגו לבסוף אדמותיה. על הפגנה לערוך כדי בביריה, לבקר הבוקר באותוהתכוננה

 ונהיה הלך הערבים( )אל ושיחסם אדמות-ביריה, על מרוכזים יהודים מאלף שיותרהמשלחת,
)305  '. יותר,עוין

 הסדר אח הפרו ולא בלבד, אלו מילוליות במחאות דבר, של בסופו הערבים, הסתפקו זה כל אףעל

 כן לפני שעלו שהשיירות, אחרי ביריה, בסביבות היהודים מספר את מופרז באופן העריכו כיבצפת,

 באיזור ההגנה שפיקוד מנסיונה, האיזור ערביי ידעו מזה חוץ ערבייה. טפרים דרך עברולהר-כנען,
)306, 

 השלטונות של ההססני יחסם גס . יהודים נגד ערבים מצד טירור מעש' ?י בחריפות להגיבעשוי

 המצב של וההיכטירי המוגזם שתאורם לדעה, נוכחו שמנהיגיהם אחרי הערביסי לריסון ספק, ללאהשפיעי

 שילחצו הערביב, את להניע ניסו האנגלים מהאזרחיכ כמה אמנכ מספקה. במדה האנגליפ על השפיעלא
)307

 לפגת היהודיסעל
 מהמקום,

 תעשה". ואל ב"שב בינתיים להסתפק העדיפו השלטונות אולם ',

 olvn בחוט שבת, במוצאי בוני-ביריה-השלישית. נגד לפעול חדרה אל טובחי המשיך זאתלעומת

 החזית "ועד של פגישה בביתו התקיימה אדמות-ביריה, על התישבותם זכות על היהודים למאבקהשלישי

 פרטים מסר הוא מצפת. יזם באותן שחזר המארד, פתח האסיפה את אנשיב308(. נכחז'4 שבדהערבית",

 ב' אדר )ב-י"א להר-כנען היהודיב של השניה עלייתם מהתחלת ביריה פרשתעל
 אל-חדרה 14.3(. -

 הציע לכן הערכית. האומה את להרגיז כרי זו, אדמה בכיבוש יד יש שלממשלה בטוח, שהואהטעים,

 אפיל בכוח, היהוריט את ולגרש הערביות הערים מכל מכוניות לאסוף דומיפ: באמ~עים להגיבלנאספים

 זה". מקרה לגבי שאננים ושאינם חלשים אינם הערבים כי ידעו, והאנגלים שהעולם "כדיבנשק,

 את לקומם מעונינים טענו,י~האנגלים אחריפ אולם המארח, של לדעהו הכבימו מהנוכחיםכמה

 להבטחת זו בארץ נחיצותם את אחד מצד האנגלו-אמריקאית החקירה לועדת להראות כדיהערבים,

 ולכן לערבים. היהודים בין לשלום אפשרות שאין "העובדה", את שני, מצד להוכיח, וכדיבטחונה,

 של המזוינים הכוחות פקוח חחי הארץ חלוקת היא: בארץ-ישראל המצב לפתרון היחידההדרך
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ח30(
 קרבנות הם שהערבים תחושה, מתוך הממשלה נגד להפגין זו גישה בעלי הציעו לבסוף ..הבריטים

האימפריאליזם.

"יך, לנציב דחופות מחאות כל קודם להגיש הערבית" התזיח "ועד על לפיה שלישית, הצעה גפהושמעה
 אפשר תספקנה, לא תגובותיהם אם .. הערבית ולליגה החקירה לועדת העליון, הערבי לועדעליון,

 חברים, חמשה בת וערה נבחרה יותר: המתונים רעת עם כולפ הסכימו וכוח אחרי אחריט. בצ?דיפלאחוז

 ואחד המארח נבחרו כן כמו למרס. 18 ב., ביופ כך, אתר יומייפ מושל-המחוז עפ להיפגשכדי

 הזאת הפגישה כיו'יר מברקים. באמצעות מחאות למרס, ב-17 הפגישה, למחרת שישלחו כדימהנוכחים,

 לביתו שיבואו הערביים, עכו מנכבדי חמשה בטלפון, הפגישה, אחרי שהזמין, אברהיפ, חאג, ראשידכה,

 משותפת. פעולה ובארגון ביריה בענין להתיעץ כדילמחרת,

 עכו מנכבדי אחד של בביתו פגישה למרס, ב-24 לאחריה, שבוע החקיימה זו, התיעצותבעקבות
)311

 נכבל" של זו שנייה בפגישה . בעכו המסחר לשכת כראש אז שכה, עכרי, אל אחמד שייך ושמואלו,

 היה הפעם הדוברים ראש עכו. ונכבדי שייכים מספר נכחו ביריה, לפרשת בקשר הארז בצפוןהערביפ

 השפעה היתה לפארם התורכים. בימי עכו מחוז של שליטו שהיה סירחאן, ניאף של בנו כרחאן,פארם

 האומה" ב"קופת פעיל גס היה רבות. אדמות בעל היה כי כנראה, הרבי עושרו בגלל ובצפת בעכוגדולה

 כך לשם היהודית. ביריה על להתקפה תוכניתו על סיפר פארס הפלשתינאית. הערבית למפלגהומקורב

 )ג'( ביריה על לעלות והמוכניפ חמושים רוכבים 500 אחד כל שמנו ריכוזיפ, לשלשה עכו מחוז אתחלק

 כל פגישת סכנין. ובכפר נחף אל-קברה, בכפרים להיות צריכים היו הרכוזיפ שלשת הלילוח.באחד

 ההצעה שבעל אחרי לביריון. לעלות צריכים היו ומשם מירון, כפר באדמות להיות צריך היההריכוזים

 קץ תשים תוכניתו, לפי שתבוצע בטחונו,שההתקפה, את הביע הדרוש, הנשק את לרכז הצליח איךסיפר,

 היהודית.לניריה

 לחסל החליטו לביריה, בקשר פעילים שהיו הערביפ, כי אחר, בכוון התפתח העיניניס מצבאולב

 27 ג,, ביום "פלשתין" פרסם וכך הענין.את
 ארגעה שיחת ההמונית, העליה אחרי כשבועיים למרסי

 למעשה היתה לביריה ש"העלייה כל, קודם טובחי הסמלי זו בשיחה ביריה312(. בענין חאדרה גובח,עפ

 הערבים. את מענין שאינו צד המצודה, ולכיבוש ביריה מתישבי של למאסרם היהודים התנגדות שלביטוי

 המשיך "כך", פיק"א". אדמת "על אלא ערבית אדמה על המחנה את הקימו לא שהיהודים הודה,כן
 את לפנות מיד מוכניפ שהודיעונשהפ עצמם, היהודים וגם השלטונות גם לערבים "הכבירוטובחי,

 הערביתז לביריה הלכו היהודיפ בלבד: זו ולא ערבית. שהיא יקבע )הערבי( ביריה מוכתר אפהאדמהי
 לאמיתו והצבא". היהודיפ בין רק היא הערבים~ושהמחלוקת בזכויות לפגוע רוצים שאינם לה,והודיעו

 לשדות גרמו שהיהודים הנו,, עבור הערבים את לפצוח נכונות אפילו "ועד-הגוש" ראשי גילו דברשל
ך31(

: '. להר-כנען- בלכתם עליהם שדרכוהערביפ,

 על להתישב היהודים זכות ועם ג' ביריה מחנה ?ל קיומה עם הערבים מנהיגי השלימוכך

 לאדמות-ביריה. ההמונית העלייה אחרי כשבועייםאדמות-ביריה,
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 ביריה על המאבק בזמן הארץ ברחבי היהודיםתגובות 5ו.ערק

 הישוב כל של העיקרית לבו תשומת את ריתקו חש"ו, ב, אדר במחצית הר-כנען, עלהמאורעות

 לביריה315( העלייה על יום באותו הודיע שהרדיו אחרי ב', אדר י"א העלייה, מיופ החלהיהודי314(,

 נחושה היתה שהחלטתם ארץ-ישראל, יהודי בקרב המתיחות עלתה שהתפתחו, כפי ההפתחו, שהעניניםככל
)314

 על המאבק ימי ארבעת במשך י. ארץ-ישראל ממפת מחיקתה את לאפשר ולא ביריה על לוותרלא

 בועדת-החקירה, מאשר הר-כנען על שהתרחש במה יותר הרבה היהודי הישוב עסק ביריה,)אדמות-(

 ב, אדר י"ר א,, ביום בכחבחו "המשמר" ומסכם בירושליפ317(. הפומביות ישיבותיה אח אזשקיימה
- 

 עמידה אחר ושבח, שישי יום במשך כולו, הישוב עקב מלאה הזדהות הרגשת ומתוך "בדריכות17.3:

 בביריה".הגבורה

 זו: הזדהותו את היהודי הישוב הביע שונותבדרכים

 ב' אדר י"ב ו,, ביופ כללי שבתון עצמה על גזרה היהודיתחיפה
 עד 10.00 משעה 15.3, -

 חיפה מיהודי כ-5,000 השתחפו 12.30 בשעה אלו. שעות נדמה הנמל בעיר והתעשיה הממחר כל14.00ן

 אסירי שחרור אח דרשו אלו וההסתדרות. ועד-הקהילה נציגי נאמו שבה הרצל, ברחוב גדולהבאסיפת-עם
 שייגאלו עד והבנין ההעפלה במערכת לעמוד הישוב נכונות את והדגישו המצודה נישול נגד מחוביריה,

אור, העיר: יהודי ידי על הוגשה ממשיח עזרה גפ במולדת. מדינתם את ויקימו מהגולה העקוריםהמוני
 כמו -.. להלן נראה שעוד כפי המחח, מוקד אל שוגרה בחיפה היהודי הישוב נציגי ובהמשלחת

)319,
1, . ' מהמקובל מוקדפ הצהרייפ, בשעות החנויות ובנהריה בצפת גם נסגרובעיר-הכרמל

 "מגן-דוד-אדוב", ידי על ביריה, על למאבק השני ביום ג,, ביריה לאנשי הוגשה חשובהעזרהי
0קך(

 י .: הר-כנען על הנעשה על הראשונות הידיעות קבלת עם מיד לעזרתם, הבאים השרותים אחשהפעיל
וער(

 חדר נפתח זו שבעיר בוסל" "ובבית כירורגית, יחידה עם לצפת יצאו אמבולנסים.--.שלשה-

 מיטות. 25-20 והובטחו מסודרניתוחים

)322
 הועמדו ואחריםמהדרת באמבולנכיס תוגברו הארז בצפון העיקריים מגן-דוד-אדוםשרוחי-

)323 '. הכןבמצב

 עזרה בצרכי מצוין חדר-חולים, במחנה נפתח "הדסה". מסעם אחות הגיעה עצמה )ג'(לבידיה-

 )מטבח-שדה( nJvD3p "מגן-דוד-אדום" שם פחח מזה חוץ קבועה. חורגוח בו והתקיימה ורפואה,ראשונה

 זכו,(. מים חוטר )קור, קשים בתנאים ימים כמה זה שהו שבה במחנה, שהתרכזו אנשים, שלהרבלמספר

 קלוח. ארוחות להבטחת סידורים רף נעשו וטיגריוח. מים תה, חלב, חילקההקנטינה

 ביריד" "פרשת שימשה שבח, a~vll שבת בליל הגדול~ח בערום שנתקיימו שזנוח,באסיפות
 - ראיה324(. עדי מפי אלו בימיפ בהר-כנען המאורעות על דו"ח ולמסירת לשיחותנושא
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זלי,
 3' ב,( אדר י"ב-יקד שבת-א', - ו' )ימי ההכרעה בימי )צפע-ביריה( ב"חזית" המאורעות 16.פרץ

 ו, יוםא.
 המצור -

 כפי בארץ-ישראל, היהודי הישוב כל את אלו בימים שאחזה ביריה, פרשת על ההתרגשותמלבד
 א,(: )מיום בימשמר" מסופר ~כך רב. מתח גם דגליי בישובי שררשראינו,

 המחודשת בנייתה על ונוער מתנדבים המוני של נרתעת הבלחי ההיאבקית היתה הכל"שיחח

 יהודים שוב והעפילו עלו. הלילה במשך כי ידוע, היה כבר ו'( יום )של בבוקר ביריה.של

 הבנייה. עבודת את המחדשים לשם,רבים
)726

 מצפת "אגד" מכוניות '. לצפון בדרכים הצבא ידי על שהוטל עוצר, על נודעבינתיים

 לצפון, 9 בשעה שיצאו החולה", "שרות מכוניות שעות. שלוש של באיחור לטבריההגיעו

 בדיקה אחרי עברו, נוסעים בלי בודדות מכוניות לטבריה. והוחזרו טבחה יד עלנעצרו

 העוצר הוסר כי שמועוח, להגיע החלו ערב לפנות לביריה. והגיעו המשמרות אתורישום,

 הנקורה". על המצור והוחלשבדרכים

)727  כמרקחהן שהיתה בצפת, ובמיוחד בראש-פינה לשיאו המתח הגיע אלובימים
 שימשה ראש-פינה '.

 בדרך חב ובית אכסניה שימשה היא בביריה. האנשים את להחליף שיצאו המתנדבים, לנחשולי בסיסאז

 ומכאן הנקודות, מכל שזרמו למזונות, הראשי המחסן כן גפ היה כאן הר-כנען. על החדשלמחנה
)328

 כמעט.מהעליות נהנתה שלא הגליל-העליקן, בירת ולפח, '. אנשים לאלפי ולינה אוכל אףסיפקו

 חדשה, עברית נקודה בכל ראתה עזבוה, שלה מהנוער רביפ וגם הבילויים, מעליית החלהחדשות,

 שכבותיהם כל על צפת יהודי של הרבה דאגתם ואמנם, בשבילה. התחדשות בשורת כעין הקרובה,בסביבתה

 והפיחו עודרוה והנועזים העקשניים ומעפיליה החדשה העברית שהנקודה הוכיחהי בביריה","לילדיהם
)329

 '. חדשים חיים רוחבה

 ב'. מביריה שחזרו בני-נוער, מאלפי צפת רחובות המו ב,, אדר י"א בבוקר, ה' ביוםכבר

 אלו, את בכוח הרחיקו ומשטרה חזקים צבא כשכוחות היום, באותו הערב שעות היו רבה דאגהשעות

 בדרכים הועמדו צבא משמרוח .אולם לעזרה, חשו מבני-צפת המונים בוקר. אותו שהוקפ במחנה,שנשארו
 ,"ןר

 1', ליום אור הלילה, אותו כי -.. שראינו כפי לביריהי מלהגיע האנשים אח ומנעוובכבישיפ,

 במחנה קשה אויר במזג הר-כנען על ששהו הצעירים, לגורל צפת יהודידאגו
 שהספיקו לפני ההרוסי

)331
 לשלום ושאלו העיר ברחובות רבים נתקהלו ו', יום של בבוקרו השכם . ' ג' ביריה הקמת אתלהעליס

 על החדש המחנה את מקיף משורינות מכוניות ועשרות טנקיב עם רב צבא כי נמסר, כך אחרהמעפיליפ.

הר-כנען.
יר3(

 ישיר קשר קיים היה לא י "הגידם" מבצע של האזרחית המפקרה נציגי ובין השלטונותבין

 קצין- כהנא, הופיע בפעם פחס מדי שכנגד. מהצד לפנייה חיכה צד כל שיו. במאבק ימי ארבעתבכל
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 ועד-הגוש: ענה חושבים?" אתם "מה השאלה: על לועד-הגוש. השלטונות בין כמתווך היהודי,המחוז

 שמאדמותינו כך, על וכן לנו, יורמים העוול,שהשלטונות על מגוץ משהו, על חושבים איננו"כרגע
יר3(  יבטיחו שהשלטונוח אחרי - להתפזר להמונים יורו אם הגליל, נציגי נשאלו כאשר .. נזוזיא

 ועד-הגוש הציע זה במקום מוחלט. בלאו היהודים הגיבו - שכנשוה כיריה, מצודת את להניחרשמית
1ר3(

 שהוסכם בלי ומתן המשא התנהל כך י. בחורים 30-20 כ יישארו החדש שבמחנה שיסכימו,לשלטונות,

 הגיעה335 לא עדיין להכרעה אבל הענין, מכל כבוד של מוצא לחפש נוטה הורגש,שהממשלה זה. בשלבדבר

 תפילת שנגמרה אחרי דיומא", "בענינא מנהיגיהם נאומי אח לשמוע צפת ערביי גם החלובינתייפ
, י336(  פעם כל כוחה. בכל ו' יום באותו נמשכה הצדדים בין העצביכ מלחמת. שראינו כפי השישי,יום

דגר, בלתי באופן שלהם במחנה נמצאים הם בכוח, מהסקופ יורדו שיהודיפ חדשות: ידיעות ליהודיפהגניבו

סרג, יהודי סגרו זו מתוחה באוירה וכו',--'. לערביט שייכים שקרקעות-ביריה פסק, בית-הדין כיחוקיי
 --'. המלאכה ובתי החנויות אח 10.30 בשעהצפת

 הגיעו הצהריים בשעות כאשר למלחמה, ברצינות מחכוננים שהיהודים להבין, החלוהשלטונות
 סודר ניתוח וחדר לניתוחים, מכשירים עם ואחיות רופא עם יחד מד"א מטעפ האמבולנסים שלשתלצפת

פרר(
 לכל מוכנים שהם ברורות, ברומזם לשלטונות, גם היהודים הודיעו כך על כנ"ל,--'.בבית-בוסל,

י340(  בביריה. היהודים מספר עי בשאלה לשיטונות-המחוז מיד עכשיו פנו המרכזי השלטון אנשי . 'דבר

 המתאימים הכוחות את להכין-שוב יוכלו הצבא שמפקדי כדי בדיוק, זה ענין לחקור נצטוו המחוזראשי
341) 

 המתח. את ולהפיג אלימות למנוע ועד-הגוש נציגי ניסו זו במתיחות היהודיפ.-'. נגדלפעולה

 הצבא מפקד ועם איוואנס, מר מושל-המחוז, עפ להיפגש בבקשה מושל-המחוז סגן אל פנו הצהריפבשעות
 .לנר(

 י. תשובה כל קיבלו לא אולםבצפון,
ר34(

 הישוב מנציגי מורכבת שהיתה ', הנ"ל המשלחת לצפת מחיפה הגיעה בצהרים שתייםבשעה

 על להם ומטרו סגן-המושל, ועפ היהודי קצין-המחוז עפ נפגשו המשלחת חברי הנמל. בעירהיהודי

 להגיע המשלחת מחברי לשניפ המושל הרשה כר אחר ביריה. נישול בגלל בחיפה הישובהתמרמרות
 קצת עכשיו הרגישו ועד-הגוש אנשי הישוב. ברכת אח להם ומסרו המעפילים, עפ נפגשו שבהלביריה,

 "גדוד לפעולה נכנס שוב ג'. לבידיה חדשה אספקה להביא הצורך הורגש היום במשך '."לה 344(.

 ושל צפת של הנוער ידי עלהפרדות"
 ראש-פינהי

 כריבים, תפוזים, מזון, של כמויות למחנה שהביא
)345

. עליהם המצור בעוד המחנה את לשפר בינתיים המשיכו עצמם ג' ביריה בוני -.. וסיגריותממתקיב
)346

נמשך

 אלו עמדו עוד כל המעפילים-מחדש. לבין האנגלים החיילים בי; לשרור המשיכה רבהמח,חוח

 הוראה ניתנה ה"הגנה" של מודיעין אנשי לכמה לשני. אחד מצד עלבונות חסריפ היו לא אלו,מול

 יהודי6 כמה תפסוהו, שהבריטים לשטת, נכנפו כך קנקנכ. על לתהות כדי האנגלים, למחנהלצאת

 חשדו לא שכלל התיילים, כאן". נעשה "מה לדעת הסקרנים כמטייליה, אזרחית, ולבושיםבבודדים

 כאן למלא נעים,קעליהס הבלחי התפקיד על להם וכיפרו יפה, אותם קיבלו אלו, "חמימים"ביהודים

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 ג' ביריה לאנשי כך אחר הועבר זה מידע בנפש. ואבדות תקריות למנוע כדי לרצונם,בניגוד

 לפני-כ בערב החנהגוחם אחרי רגש, לחסרי ותשבוס לנאצים לפני-כן האנגלים את שהשוו ממול,במחנה
 להפגת וגרמה הצדדים שני בין יותר גדולה להבנה הביאה ה"הגנה" אנשי על.ידי זו ידיעותהעברת

 . -המתיחות347(

 הצפון. לשלטונות בירושלים הנציב-העליון מלשכת ההוראה היתה הרוחות להרגעת מהותיגורס

 אותן על היהודים של בעלותם לאור נוספת פעם העוליפ את להוריד הזכות לאנגליפ שאין היה,תוכנה

 השלטון מרכזי בין הידיעות יתר כמו זה, שדר החדש. המחנה את הקימו שעליהןאדמות-ביריה,

 הדואר פקידי ידי על השחר באיילת מפקדת-ה"הגנה" לידיעת ששורר, אחרי דקות כמה הועבר,האנגלי,
 '.ייהודייפ (348

 הצבא: שלטונות החליטו בירושלים, השלטון ממרכז ההוראותלאור

 לקבוע בלי לכך, הבכנות אף על מדר-כנץן היהודים של )השני( הגירוש אתלדחותא.

 חדשןמועד

 באדמות-ביריה להחזיק ליהודיםלאפשרב.
349(י יי  .' צפת-ביריה איזור על העוצר אתלבטלג.

 בצפת רק החדשה. לנקודה מסביב חנייתם מקומות את ערב לפנות הבריטיים החיילים עזבולפיכך
)750

ירי, שנראו שבת, נרות שעה אותה הודלקו ג, בביריה '. סיור למטרות מיילים של אחד גדודנשאר
 צפת לאיזור השקט חזר ב', אדר ל-י"ג אור שבת, ליל זה, בלילה והחרדה.--'. הערה בצפתיפה

 שנסץ אמבולנס, היה האנגליסי של לבם תשומת את שעורר היחיד, הדבר סוערים. לילות שניאחרי
לירן

 '. החייליפ ידי על מחדש המכונית נבדקה פעם כל חולים. עפ לצפת מביריה וחזורהלוך

 "הגידפ", מבצע מפקד )מן(, מונטאג מושה החדשה לביריה הגיע העוצצק ביטול קצר,אחר'זמן

 ב, ביריה אתשעזב
 ה"הגנה", של הארצי הפעולה כשמטה המעפילים. את להוריד החלו שהאנגליפ לפני

 לחיפהה*שכ המבצע מפקד נקרא בשלישית, ביריה הקמת ועל העולים הורדת על שמע בחיפה, אזששהה
י4ר, רק ההר על יישארו ושבינתיים נוספת, פעפ להר יעלו לא השניה, בפער הנקודה תיהרס שאםהוחלט,

 כתוצאה '. ממושך לזמן איש 600 שם להחזיק מסוגלת היתה לא ה"הגנה" כי נשק, ובלי איש100

 היריעה, נתקבלה בלילה בו אולם בלבד. איש מאה אלא ההר על איפוא נשארו לא זו הוראתמביצוע

 האנשים, מאות שחמש הפקודה, את עצמו דעת על שחם נתן ולכן לחזור. מתכונן האנגלי הצבאכי
 נוספים אנשים גייס כן ג,. לביריה מיד ישובו ראש-פינה, עד הגיעו ושכבר מההרשירדו

 הנפה מפקרת מטעם ממונה שהיה פרידמן, )מנו( עמנואל היה ה-500 של מפקדם וצפת.מהישובים

 עייפים אנשיו כי שחם, למישאל אמר הוא ג'. לביריה בקשר מראש-פינה הפעולות כל עלבראש-פינה
 בידכם: "הענין באומרו: הנפה מפקד לו השיב פרך. ועבודת קשים לילות שלשה אחרי מוותעד

ניר(
 '. עלו הס תהיה...!" לא - תעלו לא נקודה, תהיה -תעלו
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 להחלפת חברים.חדשיפ קבוצות החדשה לנקודה להגיע החלו יום, ערוב עפ שבת,בליל

 בכוח והורדו שנאסרו מאלה, גם היו "הטריים" בין בבוקר. ה' מיום כאן שנמצאו"הוותיקיפ",

 ב"הפועל בהרחבה שית,מסופר ליל בביריה,באותו החדש במחנה האוירה על בערב. ה, ביוםמההר
,744
הצעיר",--':

 אבל השמים, כיפת תחת או מחצלת גג תחת באוהל, מסתדר וקבוצתו פלוגתו עפ אחד"כל

 ערב. לארוחת מסתדרים חבורות חבורות כבר. שורר קבע מהרגשתמשהו
 ובחורות בחוריפ עשרות כמה אחדות, בשורות מסתדרים החומה, בתוך אחח בפינהלפתע,

 אח עבר רטט דתיים. צעיריט היו אלה משם; בוקעת המסורתית שבת קבלת שלוזמרה

 מחולקוח האוכל כשמנות מקופ, בקרבת שישבה הצעיר", "השומר מאנשי קבוצה המחנה.כל

 בתפילה. לעומדים להפריע לא כדי סעודתם, אח ועיכבו שירתם את הפסיקולחבריפ,

 רחשי מתוך מציצים המחנות פינות מכל קולותיהכ. את הדוברים הנמיכו אחרבאוהל
 בלחש". לתפילה מצטרפים גס ואוליכבוד

)344
 ג': בביריה זה מיוחד שבח ליל על בכתבו ., "דבר"ומוסיף

 השבת, את קיבלו והבונקרים, האוהליפ בכל אותפ, שמכנים כפי ה'רובינזוניס',"במחנה

 "עין ובאהל אמנותית. ובתוכניה תורה בדברי בשירה, עליהפ: שמקובל כפי קבוצה,כל
 שבת!" נרות העלו אפילוחרור"

 הערב את בילתה החבריה מצפת. מנוה" "ומשלוח מגדנוח הובאו מסיבה. נתקיימה הערב ארוחתאסרי
)357

 בוטל. הנקודה על שהעוצר מכיוון הצעירים, בקרב רבה היתה השמחה .. ובריקודיםבשירה

 בירושלים. השידור שרות מטעפ ויהודי, בריטי אנשים, שני לצפת להגיע הצליחו הערבבאותו

 על מוסמכות ידיעות לציבור להגיש יש כי צפת, של והמשטרה הצבא לשלטונות להסביר ניסוהם

 הפרשה, כל על פרטים למסור מהשלטונות העיתונאים ביקשו לכן ביריה. בפרשת העיניניפמהלך
אור(

 פנו האנשים שני 'י נודיע" ייגמר, וכשהכל להודיע, מה "אין באומרם: אותם דחו אלואולם

 הלילה באותו עוד העיניניס. השתלשלות כל את להם וסיפרו בשמחה שקיבלם ועד-הגוש, ראשי אלאז

 הפרשה על יותר נכונים דברים למחרת כבר הרדיו השמיע לכך הודות ג'. ביריה לשטח כולפניגשו

 '.כולה לל3(י

 הקרקעית, סכסוך עם קשר כל היה לא החדש המחנה שלהקמת ההודעה, שרור היה במיוחדחשוב
 הבריטים, גירסת את שהפריכה בלבד, זו לא זו, הודעה לטובתם360(. לפסק-דין הערבים זכושבו

 בין היה שהסכסוך עוד, הדגישה אלא לערבים, היהודים בין בסככוך הפרשה כל לתאר.אןשרצו
 הר- על אז ששהו היהירים, של שתים( )פי מוגזם מספר הרריו מסר לבסוף והיהודים.האנגליב

361(,י  העיתונאים שני אצל לעורר הצליחו העולים-מחדש שראשי לרושם, בהתאםכנען,
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 צפת" של "שבת - שבת יום ב..

62ר(
 ומפקד מושל-המחוז עם להיפגש ו', ביום ,עוד בקשו ועד-הגוש, שחברי ,י, ראינוכבר

 הודיעו אז בבוקר. למחרת אלא הגליל לנציגי ניתנה ל4 אלו אישים שני של תשובתם אולםהצבא,

 היא לניריה החדשה שהעלייה - כהנא, היהודיי קצין-המחוז באמצעות שוב - לועד-הגושהשלטונות

 מהנקורה. מגורשים שוב להיות רגע בכל עלולים ושהיהודים הצבא, לפקודת ובנגוד חוקיתבלתי

רמי, שהכירה הקודם, מהערב הנציב-העליון מלשכת ההוראה לאור הגליל, אנשי אח הפתיעה זוהודעה
 רשמית, הודעה גס שראינו---י. כפי ג.י ביריה הוקמה שעליהם הקרקע, על היהודיפבבעלות

.')364 
 לבקשתם כן, אם נענו, לא הוער כשנציגי . ' הרהר את אישרה כן, לפני יוס ברדיוששודרה

 היותר השלטון אנשי עם - אחריפ קשרים הם חיפשו הצבא, מפקד ועם מושל-המחוז עפלהיפגש
 אחרי. הגיעה תשובתפ אולם לפגישה, הועד אנשי את לקבל מוכניפ שהם אמנם, השיבו אלוגבוהים.

)365
 נגמרשהענין

 כדי ה"הגנה", של המרכזי מטה-הפעולה של חבריו מחיפה לצפת הגיעו לפניוצהרייםבשבת
 ועד בסקופ ה"הגנה" מפקדי עפ יתד ישיבה קיימו אלו האמיחי. הדבריפ מצב על מקרובלעמוד

 ההר". על איש 600 להחזיק בכוחנו "שאין ה"הגנה", מראשי אחד טען זו בישיבה הגוש.נציגי

 שלא עד האנשים, הורית על לדבר מה אין "כי קטיגורית, לכן הודיע מוער-הגוש הורוביץנחוס

 ימים, שבוע הר-כנען על שיזוהו איש, 350 שם להשאיר לבכוף חוככם המקומי. אח האנגלי הצבאיעזוב
)366

 . .' רפואית לעצה בהתאפ במחנה אנושיים סידורים נקבעו כן כמו הצורך.במקרה
 האמבולנסים, גאמצעות השבת אוחה במשך התחזק ג. ביריה אנשי לבין ועד-הגוש ביןהקשר

 הנהג הצטיין ביניהס עבודתם. את ובאהבה במסירות מילאו "אגד" נהגי לנקודה. להיכנסשהירשו

דהר, על החדשה לנקודה מצפת רבות פעמים שבת אוחה נסע שלו באמבולנס צפת. איש כהן, יוסף"יוסלה",
 כל במשך -'. מצרכים' מיני כל ג, כביריה לצעיריפ להעביר הצליח וכך חלילה, וחוזרהר-כנען

 יהודים של עצומה תנועה היתה חופשי. באופן כמעט החדשה לנקידה להגיע היה אפשר היוםאותו
 שנתקבלו השטריימלים, חובשי גם היו עיניהם החדשה. לנקודה ברגל שהלכו ומסביבתה,מצפת

 כוח"368(. ואיישר עדוד דברי להם ולאמר המעפילים-הגבורים אצל לבקר באו הפ רבה.בהתרגשות

בימי
 את והגליל-העליון מבריה ראש-פינה, צפת, של היהודיים תושביה עשו אלו ושבת ו,

 בישול. וכלי מחצלאוח מזרונים, שמיכות, מזוןי החדשה ביריה לאנשי לספק כדי המאמצים,כל
44ך(

 -.. לביריה לשלחה מנת על התושבים, מפי ממש אחרונה לחם פרוטת נאספה למשל,ב-משמר-הירדן,
 ולמזון, לשמיכות לדאוג צריך כי לועד-הגוש, הודיעו 18.30, בשעה שבת, בליל כאשרובצפת,

"די, מהעניות גם השונות, הישוב משכבות ומזונות מגוונות שמיכות, שעה,100 רבעי שלשתנאספו.במשך
 מה ורא,,שאין אחד, לבית האולפים נכנסו למיל, כך, עלנו. נתן,שידלגו לא איש י-..שבו

 בננוח 4 הבית מפינות באחת מצאה ריקות, בירזס מביתד לצאת לדם נתנה לא בעלת-הבית אויפלקחת,
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)771
 בעצמם, החדשה לנקידה הובילו צפת מיהודי רבים '. ביריה... אנשי בשביל אותןומסרה

 יפה. בעין שניתנו מתנותיהפ, את ובמכירות,ובהתלהבות

 ומצד בכלל האיזור כל יהודי מצד כלפיהם חרבה והדאגה מהיחס מאד התרגשו ביריהחברי

 מהרב ההיתר זכה ביריה פרשח על והדו"חים העיתונים בכל מאד רחב להד בפרט. צפתיהודי

 שב"!"(. דוחה נפש )"פיקוח החדשה הנקודה עולי בשביל בשבת לחם לאפות צפת, של רבהזילברמן,
 המצרכים כל את בחינפ, לתת, זה, יוד-שבת בעצם חנויותיהם את אף פהחו צפת מיהודיכמה

)372  '. 1 למעפיליםהדרושים

 בשדה. עבדו לא אולם במחנה, שיפורים להכניס ג' ביריה אנשי המשיכו השבת יוםבמשך

 שהלך לדר-כנען, העלים מספר עקג המתנד, בתוך באהלים מחסור הורגש הרבים, דמאמצים כל אףעל

 מתצלאות, מבוטות אבנים, מגלי לינה מקימוח לעצמפ להקים העולים הצליחו זמני באופןוגדל.

 בלבד למעטים הדעך את הניח מצב.בריאותם לפניכן. כבר שהוקמו צריפים, ושני אפלים 18מלבד
)373  . רפואית. עזרההוגשה

 המעפיליפ, כלפי עוינת פעולה כל היופ אוהו כל במשך נעשתה לא הבריטייפ החייליםמצד
 גארדכ הגרנריר של יחידה "כאשר הצהרים, למני רב. מתח שבת אוחה כל שרר היהודיפ אצלאולם

 בנפנוף נגדם שהפגינו יהודיים, ובנות בנים קבוצת עם היא נפגשה ביריה, באדמותסיירה
)374

 גדולה צבאית תנועה אז היתה לשיא: צפה יהודי אצל המתח הגיע הצהריים אחרי '-..אגרופיפ"

ידר, העיר מיהודי ורביפ רב, צבא הגיע שאליו להר-כנעז, ומראש-פינה מחיפה המוביליטבכבישים,
 הן ואף אחד במקום ילדיהן את ריכזו צפת נש' '. ' קריאה לכל מוכניפ והיו ברחובותיהההקהלו

 לביריה, לנסוע טדי מכוניות, על עלו כבר האחרים העיר תושבי בשבת. לנסוע מוכנותהיו
תדךן

 להר- שהגיעה הצבאית, שהיחידה נודע, האחרון ברגע בשבת-'-'. עדייז נסעו לא מעולסכשרובם
דדי, המתיחות פגה כך במקום. אחר" יחידה להחליק אלא באה שלא פקוטית, יחידה היתהכנען,
 '. ג," בביריה היקריס" "ילדיהם לעזרה צפת תושבי של הטפונטניח התהלוכה-ההפגנהובוטלה

 ברזל, ברוך ר' צפת, מזקני אחד עלה רדת.הלילה, עם מיד ליל-פ,ריפ,במוצאי-שבת,

 ש"ארובותיהם השטים, כיפת והחת לפידיפ לאור מגילת-אסתר אח מעפיליה בפני וקראלביריה,
 התלהבות אווירת בצפת. היהודי מהישוב עידור דברי גס לצעירים הביא הבעל-קוראנפתחו".

 את חגגו ג, תיריה ביני זו. במוצאי-שבת ג' בביריה העצום המחנה כל אח אפעהוחגיגיות

 הסביבה בישובי פורים ובחגיגוח הורה. וריקידי זמרה בשירה, הלילה אותו כל המוריסשמחח
)378,  ', ביריה4 לחיישחו
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)174  א' יוםג.
- 

 רביריה",'-' "פוייס

 צפת נשי שאפו מה כל וכן "ז בקבוקי מאית בצפת אספו תשף, פורים יום בבוקר,למחרת

 מבירה המתנות כל עם יחד הפעם אבל לביריה, שוב עלה הנ"ל ברזל ברוך ר,במוצאי-שבה.

 שתו כך אחי דיומא". "עניני על והרצה המגילה את קרא דן קבוץ חברי של הגדול באוהלהגליל.

 מחיפה, גם הגיעו מנות" כרכות-"משלוח 38(. ובריקודים בשירה פתחו הנולדים יכל"לחיים"

 לביצור שוניפ וחפצים שמיכוה בגדיה, מזון1 וגדושות מלאוח גדולות, מכוניות-משא שלשששלחה

 דרישת-שלום המתפללים אחד מסר המגילה, "ריאת לפני בחיפה, המרכזי בבית-הלנסחהמחנה.
)781

 שלחה ציה" פועלי "מועצת גס . ' מנוח" "משלוח להם לשלוח מהקהל יבקש ביריה,ממגיני

 ירקיח משקאות, עמוסת מכונית שלח משקי-עמק-הירדן" ו-"ועד ,לעולים מגוה""משלוח
 ותוצר"

 של המוני כביטיי הרף; ללא המנות, זרמו זה מיוחד פורים יופ של אחרי-הצהרים וגםחלב.
_,)382

 כביריה המתנחלים Dyסולידריוה

 החיש, המחנה את לארגן ג' ביריה אנשי שכחו לא הפורים, לחג הקשורים כל1הענינים אףעל

 (רתך מטה- בישיבת כן לפני יום שכוכם למה בהתאם ימיפ, שבוע למשך איש מאוח כשלש שיכילכרי
 השביל לכיוון מהמחנה כביש בסלילת הצעירים עסקו כן ועד~הגוש-.-'. Qyה"הגנה"

 פרעון-
 שוכוח ושמועות צפת ערביי אצל ניכר שקט אי נוצר כנראה, זו, ממעולה כהו~אהראש-פינה.

 א., יופ באותו 10.00 בשעה בצפון-הארז. היהודים הסתפקו לא בזה אולם כיניהב384(.נפוצו
 ובעמק- הגלבוע גאיזור מהיהודים שחלק בבית-שאן, המשטרה מחחנח הודעה צפת משטרח אצלנהקבלה

 על וממעוז. מעין-חרוד לביריה כבר נשלחו חומרים של גדולות כמויות ושגס מחגייסיס,הירדן

 למפקח משטרת-הצפון מפקר מיד דיווח באיזור, הנהגנה" מפקדת ידי על שאורגנו אלו,פעולות
קאך(

 -.. ג"לס- הארצ',המשטרה

 ערביי אצל אי-השקט ובן לביריה, בקשר הצפון בא"זור היעדים מצד אלו שמעשיםייתכן
 פנים, כל על בטוחיה, כגורמים האפשרי. בהקדם הפרשה כל אח לסיים השלטונוח על השפיעוצפח

 - לראית אפשר כן, *nley השיטון ראשי שללרצונם
 ' פסק- לפי אף כיהודית שהוכרה אדמה, על הוקמה אמנם ג' שביריה האנגלית,הכרתא.

 1 בדרך ושהיה הגדולה, ביום.העלייה כמקרה, שניתן, קרקעות-שירוה, בעני,הדין

. שרא,ג3861(. ~פי הערבים, לטובהכלל

 כה תגובות שרשרת גפני לפתע כשהועמדי לבריטים, שנגרמה הלא-נעימה,הה~הןהב.

 א'. ביריה מתיישבי של מאסרם מאז מעשיהם היישובנעל שכבוח כל ומקיפוח,מצדחזקרח
 אדמות-ביריה, על ההתישבות זכות על לוותר לא היהודי הישוב מצד הנחושההחלטתםג,

 הרבים באמצעים יחן ג'ו ביריה של והקמחה אליהן המהודשח בעלייה הן שהתבטאדבר

 הצפויות. בהתנגשויות להיפצע היו שעלוליפ ברבים, לטיפול להתכונן כדישננקטו,
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 בשעה א,, יום באותו לבוא בקריאה לועד-הגוש פנו שהשלטונות היאי עובדה פנים, בלעל

 שבאו חיילים, הרבה התרכזו לבנין מסביב הר-כנען. במשטרת מושל-המחוז עם לפגישה11.00,

 לאחר גבוה, מתח של רגעים כמה היו למשטרה, הגיעו ועד-הגוש כשחברי הצדדים. מכלאליו

 לאסור שמתכוונים הרגשה, היתה צבא, אנשי מליאת היתה שהחצר מכיוון הבולשת: לחדרשהוכנסו

 עברה מתיחוח רגעי באותפ מקסימלית. דריכות היתה הצדדים משני הגליל-העליון. נציגיאת

 הקרקע, על מיד רבצו בחצר, שהיו החיילים, כל "בק-פייר". שנתנה מכונית, הבניןליד
)387

 אליו פנה לבנין, נכנס ועד-הגוש מחברי אחד שחנוכי, לפני .. לפעולה מוכן היהכשנשקם
 אולם בפנים". האנגלים אח תנצח איך "נראה, בלעג-מה: לו ואמר הערבים, ממכיריואחד

 לשוא388(. היתה התחתונה, על תהיה היהודים של שידם הערבי, שלתקוותו

 מחוז-הצפון, מושל במה על ישבו שבו לחדר, הוכנסו שעה, כחצי חיכו ש"האורחים"אחרי

חאג, מלבדפ למטה. ישבו הועד חברי ארבעת בצפון. הצבא מפקד ג'ימס, בריגאדיר וכןאיוואנס,
 שעמרו וקצין-המחוז, וצפת הגליל של המשטרה מפקדי מושל-המחוז, סגן בחדר עודנכחו

 לוותר מוכנים שהאנגלים הרושם, נתקבל דבריו בתחילת כבר הישיבה. את פתחמושל-המחוז

 ועד-הגוש, חברי לבין בינו הראשונה בפגישה שדובר מה על להתנצל התחיל כיליהודים,
 ב' אדרב-א'

 טעז איוואנס מר 39(. א' ביריה מתישבי של מאסרם לאחר ימים ארבעה 4.3, -
 איש עשריפ בביריה להשאיר היה מוכן אמנם הוא אזלכי אותו הבינו לא הגליל שנציגיעכשיו,
 מזה יותר יי"ר-הועד: לנדסמן, הלל מיד הגיב והמטעים. האדמה עבוד לשם ביריה אסיריכנגד

)391"
 '. אז" ביקשנולא

 ברצון לוותר עכשיו מוכנים שהיו האנגלים, על כעת הוקל מאד "הקרח". נשברמיד

 שיוכלו העיקר, היה השלטונות כשביל ברור. היה שניצחונם ההרגשה, את להג ולחתליהודים,
)392  כששאלו י. בשבילם רצוי לא מאד בכוון שהתפחתה הזו, הירשה את ויוחלק" מהר לסייםעכשיו

 את קיבלו הנ"ל, לעשרים מחוץ מההר, אנשיהם אח יורידו שעה באיזו הועד, אנשי אתהמארחים

 הכוחות חיכו ואמנם לפני.כן". לשב תעלו שלא בתנאי אחה"צ, שתים השעה "עדהתשובה:

 מישובי נציגים לעשרים מחוץ ג', ביריה את פינת המעפילים שכל עד המצודה, יד עלהבריטיים
 ..הגייל-העליון393(

 דוות וכך הר-כנען. על למחנה מיד הועבר השלטון ראשי לבין ועד-הגוש בין ההסכפדבר

 של ועד-הגוש "חברי ג,: בביריה הנצחון" "בשורת על אחרונות" ב"ידיעוח למחרת גלעדידוד

 "ההודעה את לשמוע באו כולם הדגל: תחת )למפקד( המחנה את כינסוהגליל-העליון
 החשובה"..

 בצהרים, 12.45 ההודעה: מסירת של המדויק הזמן את והודיע גיד TIPe החזיק הועד מחבריאחד

IYD~רגע היה זה היסטורי. רגע היה חש"ו בפוריפ רגע שאותו כולו, הישוב וידע דם ידעו 

 ממפתו". עברית נקודה מחיקת עם השלים שלא הישוב, של ועקשנותו עמדחו כח לרצונו,הנצחון
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 זו ... לנסיגה מקום היה לא כאן הישוב. כל מאוחד "בעניננו הכריז: בועד-הגוש חברואותו
)794

 הגדול" גמאבקי קטן אחד שלב רק זהו יחד. אתכם בה והשתתף חייבה כולו שהישוב מערכה,היתה
. 

 סגו. רובם נצחון. בהרגשת המקום את לעזוב המעפילים התחילו החדשה, בנקידה המפקדאחרי

 היורד בשביל, בעברפ שגרתית, היתה לא למטה מהר-כגעז הדרך אולב לבתיהם, חזרו ומשםלטבריה

 בשורה, ללכת עליהט ציווה אשר קצין, ובראשפ צבא פלוגות ידי על הופתעו לראש-פינהמביריה

 פתחו מה זמן אחרי טנאם. פניהם את ליבלו הוואד' בקצה בסביבה. הזורם הוואדי לקירסמוך

 תחנות ידי על פעמים כמה עוד עוכבו זמן לאחר ראש-פינה. לכביש עד אוהד יליוו הדרך אתלהם

 "קלטו" לבסיף צבא. במשמרות ov1 פה נפגשו המלך, בדרך המשטרה, וליד תעודות. לבדיקתהמכס
)795

 למ"ומותיהס-.-.. אופס והביאו ההמונים את "אגד" שלאוטובוסיפ

 עד עזבוהו עשרים, פחות הצעירים, שכל אחרי אלא ג' לביריה עלו לא האנגלייבהכוחות

 ל"י שעויי כמה עליו שהסכימו ביניהם, ההסכה את בקפדנות אפוא "יימו הצדדיה שני 14.00..שעה
 שמושל-" העובדה, מעידה ועד-הגוש, ואנשי האנגלים ראשי בין אז ששררה הטובה, הרוח עלכן.

)396
 . .' 14.00 שעה ער מההר אנשיו את שהוריד בכך, בדיבורו שעמר על ליו"ר-הועד החמיאהמחוז

 עוד - אחר יין אומר - אלה פורים "ימ' הסיוט, הוסר כי הבשורה, מהר חיש נפויהבצפת

ד9ר, פתוח לא צפת, בשביל עשינו שעשינו, מה - שני אומר - גבורה כל כקן "אין צפת". חגגהלא
 צפת יהודי החדשה".,-.. ביריה לבין העתיקה צפת בין כיוס להפריד אין ביריה. בשבילמאשר

 כך ביריהיי398(. של "פוליפ נס-פורימי כעין עבריה, נקודה נשארה ג' שביריה בעובדה,ראו

 בכל כמעט ביריה. למען המאבק ימי בארבעת שעשו מה בכל רבה ברכה המסורים צפת יהודיראו

 בני-צפת של ומסירות-נפש התנדבות של רגילים העלתי מהגילויים עמוקית התרשמו הישובחוגי

 שחיילים להם, היה כשנדמה השבת, את לחלל המלאה נכונותם כדי עד nlalmn, שכבותיהפעל
99ך(

 את מצאה צפת ליהודי זו רבה הערכה לחסלה..-'י כדי ביריה, על לעלות שוב עומדיםאנגליים

 באופן והן falt בכי שנגמרה אחרי ביריה, פרשת על nTllnya הרביפ במאמרים הןביטויה
)400

מוחשי
. . 

 ועד-הגוש לבין בינפ שהוסכם כפי פרשת-ביריה, בינתיים נגמרה שלטוגות-המנדטבשביל

 לעיתונות היום באותו נמסרה הזה ההסכם אחרי עקשני. מאבק ימי ארבעת לאחר בבוקר, א'ביופ

 הבאה: הרשמיתההודעה

 הודיעו הגליל מחוז"שלטונוח
~pTan 

 בנקודה המתישביפ את המייצג לועד-הגוש,

 להישאר, רשאים איש ושעשרים להתפזר, שב, שהתאספו ההמונים, שעל בביריהוהחדשה

 נשארו. איש 20-1 ההצעה אח קיבל ועד-הגוש החדשה. הנקוד" בפיתוח להמשיךכדי

 לבתיהפ". הירוההמוניפ
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 להיכנע למעשה נאלצו שהאנגלים הנ"ל, מהעובדה לגמרי התעלם הזו ההודעה שנוטחמובן
 ולעורר כבודב את להציל כמובן, ניטו, האנגליים ההודעה מנסחי הצעתו. אח ולקבללועד-הגוש

 ענין בלית-ברירה. להם נטנע להתפזר,ושהועד ההוראה את נהנו השלטונות שדווקא הרושם,את
 שלח ועד-הגוש, מחברי אחד שפירא, שבנימין ההסקופ, אותו על ההודעה מנוסח כן גפ מוכחזה

 הועד-הלאומי401(: להנהלת היופבאותו

 נציב-המחוז, עט לפגישה בגליל-העליון ועד-הגוש נקרא הצהרים, לפני ב-11"היום
 של המשטרה ומפקדי כהנא, מר קצין,עמחוז, בנוכחות בגליל הצבא ומפקרסגנו

 כביריה שישארו מסכימה, שהממשלה לועה-הגוש, נמסר זו בפגישה וצפת.הגליל
 הנמצאים יתר שכל בתנאי והמסעים, האדמות עבוד לשם קבועיט מתישבים 20החדשה

 הדבר." חס ובזה ההצעה את קבל ו*הגוש הצהרים, אחרי 2 עד יעיבוהובמקום

 מערב ובצדק, ערערה, כך ניספים. פגמים עוד היי לעתונות, שנמסר הנ"ל, 'הרשמיבנוסח

 טענה: וכך נוסחה. על הנ"ל, ההודעה טרסום אחרי יימייפ"דבר",

 ארץ-ישראל, של היהודיפ החישבים עט אלא הגליל ועד-גוש עט חיה לאהוכוח")א(
 כולם.עם

 הממשלה אלא בסיריה להישאר שיורשו המתישבים, מספר היה לא הוטוחונושא)ב(

 הישוב אולם במקום, יהודים מציאות אסרה היא הכל. אח לעקירביקשה

 האיסור!" מן הסתלקה הממשלה ילבן אותו, והפר האיסור את קיבל לאהיהודי

 את בדקו דם פמלייתו. כל עפ ג'ימס הבריגאדיר לביריה בא ערב, לפנות א,,ביום

 בהם עוררה העולים של העקשנוה כי היחי ניכר בו. האנשים,שישארו שמות את ורשמוהמקום,
 '.התפעלות402(

 ומטקנווחא~ז טיכוס 17.פרק

 חברי של מאסרט מאז ארץ-ישראל יהודי נקרב מאד נרהבים להדים זבחה ביריהפרשת
 תשאו א' אדר ב-כ"ז הדהיהפלמ"ח

- 
 א )ביריה ביריה במצודת משנה למעלה ששהו אחרי 28.2.46,

 לאחר שבוע בריטי,יפ, חיילים ידי על המצורה "כיבוש" מאז החריפו היהודי הציבורהגובות

 והקמת אדר ב-י"א ההמונים עלייא בהיוודע עוד, עלתה לביריה מסביב ההתענינות הנ"ל.המאטר

 על כשנידע היהורי, הישוב מבין הגדול הרוב של העמוקה ההזדהות הגיעה לשיא ב'"."ביריה

 אחרי הנצחון, טשהושג רק כך. אחר מיד "השלישית" ביריה של והקמתה החדשה הנקודההריסת
 שונים, ובאופניט סך, אחר רב זמן עוד אולם הרוחות, נרגעו והמאבק, המתח ימיארבעח

 תשחי. ב, אדר מ-י"א-4"ד הר-כנען על למאורעותהתייחסו

..,* 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 החשיבות את סיכמו בארץ, היהודי בציבור השונים והבטאונים)מהזרמים העתינים כלכמעט

 בעתונות גט דעתם. לפי ממנה, ללמוד צריך שהיה הללחים ואת שראוה, כפי הפרשה, שלהגדולה

 הסתפקו כלל בדרך אולם הפרשה, כל על רבות נכתב השוניך זרמיה על העולפ, ברחביהציונית

 בארץ-ישראל, כתביהם להם שדווחו כפי העלילה, סיפור של בפרסוםבחו"ל

 - ארז-ישראל עיתוני של הגדולהרוב
 כ-4~4039(

- 
 בעלי היו שרובם החוגיב, כל מבמעט

 חייביים יקחים העלו השונים, והעבודה ההתישבות לחוגי קרובים בהיותם ציונית-שמאליתגישה
 40( כ-60% . רובם ראו אלו מעיתונים לעיריה. ההמונית העלייה מפרשת דעתפ, לפיועקרונייב,

- 
 עברי ישוב של מחיקתו שנמנעה העובדה, את הן לביריה, ההמונית העלייה פרשת של העיקריכהישג

 מאבק ולו - להיאבק בצ'1ן1 היושב העם, של הנחושה החלטתו הפגנת אח והן ארץ-ישראלמאדמת

 מולדתו באדמת להיאחז זכותו על - ועקשניממושך
 (. כוללן

 "העולם"406(: כתב למשל,וכך

 הנצחית בארצנו עמנו של להידבקותו כסמל רבים לדורות יעמוד ביריה"מעשה

 ובמסירות-נפש בעקשנות ממש ב'ציפורניו' בקרקע זה דורנו שלולהתאחי1תו

 לשוב המוצקה החלטתו ועל ישראל של המחושל רצון-התחיה של וכמופת ,,,ממש

 מכשיל כל מפני להרתע מבלי במילדהו, חופשי כעם עליה ולחיות אדמחואל
 דרכו". על שיעמודופגע

 1עצמאוחו407(, קיומו על העברי הישוב בסאב, חוליה אף בפרשה ראו בטאוניבבמה

 כ-25% = ההיוביוח מהחגובות ניכרמספר
- 

 הפגין שהישיב הרבה, האחדות אם דוקא הדגישו

 כ1י אחרי חודשים 9 עוד נס על שהועלתה בולטת, כה כנראה, היתה, זו אחדותהפעם408(.
 תגובות של מיעוטן 4091946(. דצמבר - בש"ז בכסלו בבאזל, הציונית התנועה של הכדבבקונגרס

 כ-15% - אלוחיוביות
- 

 של להצלחה במיוחד ההייחסו
 מאב"

 נגד החומשיה ההתישבות על הישוב

 בפרט410(. שלו הלבן" "הספר מעיניות ונגד בכלל הזרהשלטון
)411

 ההצופה" "המשמר" התייחסו העיקריים, הבוקרמעיתוני
 בהרחבה פעמים, כמה .

 אדמות- על ארץ-ישראל יהודי של זכוחט אושרה רעתם, לפי הפרשה, של העיקר'ובהתלהבות,להישג
 ואח, לעומת (, פוסט" ה"פלסטייז הארץ. באדמת להיאחז הזכות על העקרוני המאבק אחריגיריה

 הרושם את לעורר עלילה אין דעתו: לפי הפרשהי מכל ללמוד דוקא השלטונ,ח *על הלקח, אתהדגיש

 בתגובה להם413(, "שאיר הלבן" ש"המפר הקטן1 לשלח אפילו לגשת נוחניסילהס שאין יהירים,אצל

 מציבור גדול לחלק "טובה" עצה Yp'v באנגלית, שהופיע הישיבי של היחיד העיתון מנסהזו
)414

 היה 'י ומתונה זהירה גישה בעל "הארז", בארץ-ישראי, המנדטורי השלטון אנשיקוראיו;

 במאמד ההמונית העלייה אחרי דעתו את מלהביע שנמנע ההשובימי עתוני-הבוקר מביןהיחיד
)415

 י. בו הופיע ומפורט 'פה דיויח כי אםמערכת,
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 השלטונוח על ביקורת הפרשה בכיכום מחחר ו"דבר"416(, "הבוקר" היומונים, מעורכישנים

 "הבוקר"! עורך ומזהיר ג'. בביריה להישאר שהורשו הצעיריפ, מספר את בלבד ל-20 שהגבילועל

 התושביפ או המתיישבים מספר הגבלת הזאת: הארץ בחיי מאד מוזר ליצור.תקדיפ עלול זה"תנאי

 מסוימתה..בנקוית-ישוב

 פרשת את הנ"ל, המערכת מאמר אחרי יום המקשר, ארץ-ישראל, מעתוני היחיד הוא זה?תון

 חקיותו, את מביע "הבוקר" עורך האנגלו-אמריקאית. החקירה ועדת של בארז להימצאותהביריה

 חלק "איזה השאלה, את דעתם על להעלות, בכדי מערכת-ביריה, כמו ל"מאורעוח לב חשיםשהועדה

 שתקווה דומה ארץ-ישראל."417(.. 'בעיית הנקראת הבעייה, בהתהוות ,החריטי, כשלישי, לגורםיש

 ביריה שפרשת כלשהי, ברורה הוכחה למצוא בירינו עלה לא כי הכזיבה, זה, במאמר שהובעהזו,

 של ליבפ תשומת הוסבה שבהן הזדמנויות, ארבע אף על וזאת הועדה, חברי על מיוחד רוססעשתה

 אם.בעקיפין: במישרים אם ביריה, לפרשה הועדהחברי

 בארץ- הבריטייפ הכוחות מפקד ד'ארסי, הגנראל אצל הועדה חברי של ביקורם בעתא(

 בביריתי החיפושיפ בשעת שנתגלו נשק, וכלי רובים של צילומים קולחן עי הוצגוישראל,
 אדרב-כ"ז

 א,
 28.2.1946. תש"מ,-

ש
נ(

 שלטונת"
 על ומדויקים מפורטים פרטיפ הועדה לחברי מסרו כארץ-ישראל האנגלי הצבא

 שנמצאו והתעודות, המיסמכים הרב, הנשק בעקבות המצודה, חברי של מאסרם ועל בביריההחיפושיפ

 (. כלב-המשטרה9 ידי על הוכח כיריה סנרי לבי, בינם שהקשר אחרי וזאת הסליקים,כשני

 הועדה, מחברי אפד לכל מסרוהו האלמונים ששליחיה העברי", המרו "תנועת שיי בתזכירג(

 ( מחנה-העבודה"20 "הרם הן - ובהגזמה -מוזכריפ
 נשק בלי שעלו 3000, של ההמונית העלייה והן

)421
 ביריה אסירי במקיםלהר-כנען

 בהר-כנען. ביקור ערכו הכלכלית, המשנה בועדת חברים שהיו הועדה, חברי שלשתד(

 בספקי מוטל ג, בביריה ביקרו אמנם אם אולם בביריה, 1(ה!%בקר זה ביקורםמגמת
 שתי בגלל

 במחנה שביקר כלל, בספרו מזכיר אינו הנ"ל, בועדה חבר שהיה קראם, (.-עוגם סותרותיך.גירכאות

 לחללי-שרונה,שהתרחש ההמונית ההלויה אחר, מאורע מזכיר כן שהוא בעוד הר-כנען, עלהחדש

 נגד המאבק עם ולהזדהותו הישוב לאחדות הוכחה רואה הוא ושבו ארצה, בואו לפניכשבו?
 ',הבריטים423(

 במאמרי אפ חיובי, באופן כן, אם התייחסו, דאז הישוב של העיקריים היומוניםששת

 היומון לשמתי, דעתם. ביריה,לפי בפרשת שהושגו להישגים נרחבות, בסקירות ואסמערכת

 דעתם את המבטא "המשקיף", הוא ההמונית העלייה פרשת לכל שלילית בביקורת המתייחסהיחיד,

 המאבק מדרכי לכמה שלילי באופן שהתייחסו ולח"י, אצ"ל אנשי של ובעיקר הימין, חוגישל

 אחרי ייפ "המשקיף"ל של עורכו מזהיר וכך (. וההעפלה5 ( התישבות כגון הישוב, רובשל
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 את לרכז אפשר כיצר לשלטונות, מצוינת דוגמא לשמש עלול ביריה "מאורע כי הפרשה426(,סיום

 המתיחות את ולהפיג מצבנו של הכללית מהתמונה להסיחה אחת, נקודד סביב הישוב של יכותשומת
 להסחת-דעת". לשמש אלא היתה לא כוונתה שכל מעמרה, נסיגה ידיעל

 היו שהשלטונות ראינו, שהרי הרעת, על מתקבלת נראית לא בכלל "המשקיף" של זורעתו
 וההחלטית התקיפה מעמדת. שהופתעו אחרי האפשרי, בהקדד הפרשה כל אח לסיים מעוניניפדווקא

 תשומת את שתסיח עמדה, לנקוט מהמאורע ילמדו ש"השלטונות זה, עיתון של הנחתו לכן הישוב.של
)427

 י, מעיקרה' מופרכת נראית אחת", נקודה סביב ריכוזה ירי על הישוב שללבו

 ימי ב-4 הישוב על-ידי הושגו שאמנם ולהשגים, למציאות ומתאימיפ נכונים פחזהעוד
 אף שהיה "החברה", בירחונו וינשל אברהפ של וממקנהו ניתוחו נראים אדמות-ביריה, עלהמאבק

 'הנצחונות אחד היה ביריה' ש'תצחון כותבי הוא כך קיצונית428(. "ימנית" גישה בעלהוא
 "אסירי שהרי בהחלט", יחסית היא ביריה בענין "'ההצלחה' כי הזמן", באותו שהיוהמדומיפ,
 הנקודה אח לחסל ברצינות פעם אף השבה לא "הממשלה וכן הסוהר", בבית כלואים עודביריה

 היא "המטרה כי טביבו"י שהקימו והרעש למאמץ יחס בשוט עומד אינו "ההישג ולכן:הזאת".
 )כמו 'הנצחונות,, "שכל המבקנה, אח "החברה" עורך מסיק זה כל לאור לאלתר". עבריתמדינה

 הסופית". למטרה במאומה אותנו יקרבו ולא קרבו לא ביריה(ענין

 התעלמותם היא לכיריה, העלייה להשגי הימין חוגי של השלילי ליחם נוטפתהובחה

 הרחב, למקום בניגוד ושייב, בגין טגון בטפריהפ, מנהיגיהם ידי על ביריה מפרשתהמוחלטת

 1הפלמ"ח429(. ה"הגנה" מפקדי של בספריהם תופסתשהפרשה

 השגי על הנ"ל היימין" בטאוני של והלא-צודקת הקטלנית מהביקורת להכיק איןאולפ
 הסתייגויות. ובלי ב"שיכרון" ל"נצחונו" התייחס הישוב של הגדול שהרוב ביריה, בפרשתהישוב

 נימת נשמעת כולה, בפרשה הפעילים המארגניט מראשי והפלמ"ח, ה"הגנה" של בבטאוניםדווקא

 הנצחון יעורר אל אך הישוב, של הפוליטייב הנצחונות אחד כאן "היה "אשנב": כותבאזהרה.

 השלמה מטרחנו "השגת כי פוחזת", צהלה נצהל "אל הפלמ"ח: עיתון ומסכם 43(. אשליות"הזה

 להמשכת פסגות אויר נשאף "בביריה ולכן: ואי-הבלהות", קרבנות קשות, פגיעות גס רצופהתהיה

")431 
.המאבק"

 החיובי היחס התבטא בארץ-ישראל, אז שהופיעו הביטאונים, רוב של המערכת במאמרימלבד
 ( שוניח32 בצורות ביריה השב "בהנצחת אחרים: באגנים גס ביריה לפרשת הישוב כל כמעטשל

ך43(
 .. ומגילה" אסיריה "למעפילי'ביריהי רב וכבוד הערכה שביטא. שונים, בביטוייםוכן

)4~1
 העולס רחבי ובכל בארז היהודים בקרב רב לפרסום זכתה לביריה ההמונית העלייהפרשת

 הוכחות - כה עד לפחות - אין אולם מאז435(. רבים אצל נשארו ביריה עלוזכרונות-המאורעות
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 ועדת-החקירה של החברים שאפילו ראינו, לא-'הודיב, בו שגילו מיוחד ענין עלברורות
 של ההמונית העלייה בעת בארץ ששהו פי על אף מיוחד, ענין בה גילו לאדאנגל~-אמריקאית

 כפי לבפ, לתשומת הובאו כולה הפרשה על שיניב שפרטים העובדה, אף ועל חש"ו, ב' אדרי"א
..שראינו436(
 במאבק שרו' אז היה הוא לחלוטין. שונה המצב היה בארז הישוב לגביאולם

 - משותי
 העלייה הגבלות ועל בכלל הלבן" "הספר של ביטולו על המנדט שלטונות נגד - העברי" המריב"תנועת

 - התקין בהמשכפ רק כי בפרט.וההתישבות
 התנאיפ את הישוב רוב ראה - יותר או פחות

 התעורר באשר לכן, ארוך. קצת-יותר בטווח עצמית מדינה ולהקמת המיידית להתפתחותוהמינימליים

 של מסוכן av~pn יצור יישובם והפקרת ביריה מתיישבי של )המקרי( -לשמאסרס המוצדק -החשש

 חוקי-הקרקע מאשר היהודית בהתישבות פוגע יותר עוד שהיה דבר - נוספות לבריות נקודותחיסול
 עקשנית נכונות רגילה, בלתי אחדות שכבותיו, כל כמעט על הישוב, גילה - הלבן" "הספרשל

 המצודה תפיסת ושל הדתי הפלמ"ח חברי כ"ד של מאסרפ תוצאות את לבטל כדי ממש,ומפירות-נפש

 מבצע מצליח היה אם גדול ספק הישוב, רוב של הזו ההתלהבות בלי האנגלי. הצבא ידיעל

 על להגן כדי ה"הגנה", ידי על ובכלל, אז, עד שאורגן ביותר הגדול המבצע שהיה"הגידם"י

 המרי "תנועת יל מדיניותה ידי על אחד, מצד הוכתבו, וביצועו המבצע חכנון ההתישבות.עקרון
 של המקודשים בעקרונות השלטונות פגיעה לגבי בפרט ה"הגנה" מפקדת ידי ועל בכללהעברי"

 "תנועת ידי על שהוכרזה "שביתת-נשק", אז שררה שני מצד וההתישבות. העלייה כגוןהישוב,

 ועדת-החקירה של בארץ הימצאותה לרגל המנדט שלטונות נגד אלימות לפעולות בקשר העברי"להמרי

 במאבק ויחיד במינו מיוחד היה "הגידם" מבצע של ביצועו אופל גפ לכןהאנגלו-אמריקאית.

 ישוב הקמת היה ביצועו עיקר אולט ,הפרטיפ, לכל צבאי היה המבצע ארגוז הבריטים: נגדהישוב

 גס מכאן החזקתו. אפילו או pm11 שימוש כל המבצע במשך נאפר וכן מפרךן מסע אחריארעי

 מאד, יעילה הגנה שיטח ב'", "ביריה של חיסולה לפני הגליל אנשי 200 של הפכיביתההתנגדות

 11, בשיטת-הגנה אז היה למעשה היטב. והחמושיפ הרביפ הבריטיים החייליפ נגד דאז,בנפיבות

 מרי מעשה משש במצודת-ביריה, הבריטיפ פני מול ב. ביריה להקמת ההמונית העלייה בעצבכמו
 מובהק.אזרחי

 המבצע הצלחת אחרי היה בפרט, הגליל ואנשי בכלל הישוב עמד שבו האמיתי, המבחןאולס

 אילולי "הגידם", מבצע של ההשגיפ כל את לאל שמה היתה ב, ביריה של הריסתה כי"הגידם",
 מיד "בשלישית" ביריה בהקמת שהתבטאה הישוב, מצד ההתישבות להגנת מתפשרה הבלחיהעקשנות

 נכונותפ כדי ער החרדיב, צפת יהודי של והמרתיעה האמיצה התנהגותם נהרסהן ב' שביריהאחרי

 במצוריבן-שלוש ג' ביריה למעפילי שהוגשה הרבה העזרה בביריה; "בניהם" למען השבח אתלחלל
 הבריטים את אילצו אלו רק - ממש קרבנות להקריב והנכונות הארץ1 רחבי ומכל מצפתימיפ

 להיווצר היה כשעלול המנדט, לשלטון התוקף בכל שהחנגר הישוב, של לרצונו לבסוףלהיכנע
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 מעין מעשה על עוד הבריטיב חזרו לא ואמנפ ארץ-ישראל. ממפת עברי ישוב מחיקת שלהתקדים
זה.

 ב' אדר ב-י"א-י"ר לביריה, ההמונית העלייה בפרשת לראות אנו רשאים זה כללאור

 בארץ- העברי הישוב ידי על הלבן" "הספר נגד במאבק במינה ומיוחדת חשובה חוליהחש"ו,
ישראל.
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 תיבות וראשי הקיצוריםרשימת
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אאמפ"מ

אבידר

אטינגר

אלון

או'צ

 ייהאח
ביין

 בתל-אביב. המזרחי" "התועל של המושבים" "איגוד שלהארכיוןי

 מש"ל. זכרונות, - לצה"ל בדרך יוסף, )מיל.( אלוףאבירר

 תשכ"ט, ישראל, עם תולדות ש.,אטינגר

 תשכינו. פלמ"ח, מערכות יגאל,אלון
 בירושלים. המרכזי הציוניהארכיון
 בתל-אביב. ההגנה תולדותארכיון

 ימינו ועד הרצל מתקופת הציונית ההתישבות תולדות א.,ביין
 חש'יל-1970. 4,מהד'

במחתרת

 ארו"ח-בן

 תשכ"ט. ו-ב', א' במחתרת מ.,בגין
 מכוהות אהד של מפ"דו שהיה בן-אליהו, מישראל ניריה פרשת עלדו"ח

הקגנה~

 לביריה. הגדולה בעלייה שהשהחף

 י. לבין הגליל-העליון של ועד*הגוש תברי בין השיחהפרטיכלוקח-הועד
 שיתה הקהק"ל, של הראשית הלשכה נציג צור(, )היום:טשרנוביץ
 ב, אדר ב-י"רשהתקיימה

*  170(. )הערה 17.3.46 
המרד

ועד-הגוש

יומן-החיפושי
כ"ץ

 תש"י-950ד. המרך, מ*,בגין
 הגליל-העליון. ישובי שלועד-הגוש

 254( הערה )ר' האנגלי החיפושיםיומן

 חשכינו. האש, יום שמואליש"ץ

סייקס

סנה

 המרכזפרטיכל

 תשכ"ז-966ד. בווין, עד מבלפור כריסטופר,סייקם

 מפיו שרשמתיה ה"הגנה", של הרמ"א סנה, מ. ד"ר שלעדותו
 המזרחי" "הפועל של החקלאי המרכז של מישיבותפרטיכל
 1943-44. -בחש"ג-ד

קורות

קראם

 תשי"א. לקק"ל, שניס יובל - קורה ג.,קרסל
 חש"ד ב., מהדורה המשי, פרגוד מאחורי ב.,קראט

 .ראה
 אלי ובמכתביו מפיו הן באחויה הן שתם, מ. )מיל.( אל"מ שלעדויותיו

 ה"הגנה". של המודיעין = ידיעוחןשרוח
 ןשנחו

 הצבאהזכיר

 382-383. עמ' 48, כרך לתש"11946-7-1 אמריקה יהודישנתון

 בע"ד הצבא, שלטינוח ע"י האנגלו-אמרי,איח הועדה לחבריהוגש
 142(. הערה )ר. 735 עם, קרליבך, בעריכתהועדך

 בדו"ח- הנ"ל, הועדה לחברי שהוגש העצרי", המרי "תנועת שלהזכיר התנועהתיכיר
 667-8. עמ' הנ"ל,הועדה
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 1לפרק

 א-ב(: סדר )לפי הם זה לפרק העיקרייפהמקורוח

 לצה"ל בררך יוסף, )מיל.( אלוףאבידרא.
- 

 אבידר בקיצור: )להלן תשיל זכרונות,

 ltVR). בקיצור: )להלן תשכל פלמ"ח, מערכות אלו,,יגאלב.

 א' במחתרת מ.,בגיןג.
 ב'(. א', במחתרח בקיצור: )להלן תשכ"ט ו-ביי

 המרד(. בקיצור: )להלן תש"י-1950 המרד,בגין1ד.

 כ"ץ(. בקיצורן )להלן תשכינו האש, יום שמואל,כ"ץה.

 בקיצור: )להלן 1966 דצמבר - תשכ"ז כסלו בוויןי עד מבלפור כריסטופר,סייקכ1.
 .סייקס(

 בתל-אביב. העתונאים אגודת הוצאת תשחז, העיתונאים, של השנהספרז.

 תשחי. ראשון, מעשר ישראל, )אלדד(.:דן'רשייבח.

 באנגלית; 1382-383 עמ' 48, כרך 1946-47, לתשנו, תיקה .ג יהוז.1שנתוןט.
 שנחזן(. בקיצור:)להלן

 תקופה. באותה בארז-ישראל היומוחהעיתונותי.

 1.12.70. - תשל"א כסלו ב-ג' מפיו שרשמתיה סנה, מ. ד"ר שלעדותוי"א.

 אטינגר(.' בקיצור: )להל, תשכ"ט ישראל, עם תולדות אטינגר,ש.י"ב.

עמ'סייקס,
 א"י, מינכן ופוטי קרוסמן 325ן עמ' אטינגר, 258-9ן 252י 251, 244י

.19-18. 9,עם,

 קראם, ר' וכן 47ן והערה להלן וכן 325-6ן עמ' אטינגר, 259-60,עמ'סייקס,

 קראפ(. )להלן: 213 עמ' תשחז, ב'1 מהדורה המשי,פרגודמאחורי

 213.עמ'אבידר,

 214. עמ'שם,

 עמ. אלון, לפי מספרםכך
 בניגוד וזאת מ-7-8.10, היומית העיתונות לפי יכו 1118

 המדבר 1383 עמ' השנתון, ולגירסת בלבד מעפילים 35 על המדבר אבידר, שללגירסתו

 "כ-50".על

 214. עמ'אבידר,

 118 בעמ' אלון, לדברי אישור מצאתי לא 6. שבהערה הנ"ל בעיתונוח גם המספרכך

 בחייהם". למסירותם שילמו חברית שישניהנ"ל,
 תשרי מ-ל' "בדבר" למשל,ר',

 "הימין" חוגי 7-8-9.10.45. - חש"ו חשון ו-ב, וא,
 כן הס אולם השעה". חומר את הולם אמצעי זה "אין בי בנימוק, מהתהלוכותהמחייגו
 את להבליט לא כדי המלאכה, ביטול אתקיימו

 הפרודי
 - חשון י-א'-ב' "המשקיף" ור,
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 11.10ן - חשון ד' למחרת, היום עיתוני ולפי 119 עמ' אלון, לפי המבצע תאריךכך)(1(
 ב-9.10. התקיים שהמבצע הסבור, 1214 עמ' אבידר, של לדעתו בניגודוזאת

 119, עמ'אלון,11(

 אל111 1214 עמ'אבידר,12(
 119. עם,

 383. עמ' שנתון, 11.10ן - השון ד' יום בעיתוני וכן 121ן עמ'אלון,13(
 עמ,אלון,14(

 ביי חלק הצעיר", השומר "ם' 215ן עמ' אבידר, 120ן
 633-4. עמ'

 16.10. - חשון ומ-ט' 12.10 - חשון מ-ה'"דבר"3ו(
 215, עמ' אבידר, 120-1ן עמ'אלון,6ן(

 שם, אבידר, iOVאלון,17(

 121. עמ' אלון, וכן 11-12,10; - חשון מ-ד'-ה' "דבר"ר'18(
 11.10. - חשון מ-ד' והעיהונוח שפאלון,19(
 - חשון מ-ה'העיתונות20(

,12,10 

 113. עמ'אלון,,2(
 215. עמ'אבידר,22(
 290. עמ' א., במחתרת 260ן עמ' המרד, Qm;אבידר,23(
 עמ,סייקס,24(

 216. עמ' אבידר, 263ן עמ'המרף, 264ן
 עמ, ב', במחתרת 290ן עמ' א',במחתרת 216ן עמ'אבידר,25(

 260-3ן במרד 18-17ן 17

סייקסי
 123-5. עמ' אלון, 193ן עמ'כ"א 264ן עמ'

 ב-'"א ב' ביריה הוקמה שלפיו "הגידפה מבצע )כגון בלתי-אלימות לפעולותבניגוד25(
 זו. עבודתי של ב' בחלק להלן וראה אבידר, י. לי שאמר כפי תשש(, ב'אדר

 217. עמ'אבידר,27(
 10.5.71. . תשל"א אייר ב-ט"ו לי שנמסרה אבידר, שלעדותו28(
 32(, הערה להלן, )ר' התנועה" "תזכיר 327; עמ' אטינגר, ש. וכן 217ן עמ'אבידר,29(

 667-8.עמ'
 אלוזי שטן אבידר, ,טנהן30(

'DP 382. עמ' שנתון, 113ן 
 118. 113, עמ' אלון, וכן 218ן עמ' אבידר,בעקר,31(
 בספר 201-198( עמ' קראפ, )ור' אלמונים ע"י ועדת-החקירה לחברי שהוגש בתיכיר,ר'32(

 התנועה"(. "תזכיר )להלן! 666 עמ. קרליבך, בעריכת הועדה,על
 31. הערהר'33(
 אייי מינכן קרוסמן-פוט, 215ן עמ' ,"י, שליחות ftb~tle 256ן עמ..,-204, קראם,ר'34(

עמ'
 25. 22י

 עמ' אלון, שגירס כפי בנובמבר, ל=2 אורולא35(
 39. הערה וראה 327, בעמ' ואטינגר 122-3י

 122, עמ'אלון,36(
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 218. עמ'אבידר,37(

 268. עם, המרד, 128; 123, עמ'אלון,38(
 9; עמ' ג', במחתרת 265-8; עמ' המרד, 122-3, עמ. אלון, 218-9, עמ'אבידר,39(

 382. עמ' שנתון, 2.11ן 4.11, - חשו, ו-כ"ח מ-ב"והעתונות 264ן עמ'סייקס,

 - חשון מ-כ"ח "המשקיף"וכן 218ן עמ'אבידר,40(
.4.11 

 125. עמ,אלון, 219; עמ,אבידר,41(

 4.11, - חשוז מ-כ"ח העתונוח 219, עמ, אבידר, 122; עמ'אלון, 264; עמ'סייקס,42(
 382. עמ,שנתון,

 264. עמ,סייקס,43(

 אוקטובר, בסוף התקיים הזה שהנאופ סבור, הוא כאשר 127, בעם, אלון, עם הצדקאין44(

 עמ' אטינגר, אצל 3.11 של התאריך הזה. לנאום כתגובה בא הנ"ל "מסיבה"ושהמבצע

 דפוס. כטעות נראה326,

 מ-ט. היומית העתונות 21-20; עמ' ב', במחתרת 122; עמ' אלון, 219; עמ'אבידר,45(

 להלן ראה - האנגלי-אמריקאית הוועדה מינוי - זה בנאום החידוש על 14.11. -בכסלו

 75. הערה וכן 8,עמ'
 26.10. - חשון מ-כ"אבעיתונות46(

 בשביל "פלסטיין", ר. לאסלי, בטכתב ב-31.8.46 כבר טרומן ידי על נכתבה זוהצעה47(

 ר' וכן 13.11; - כסלו מ-ח' כעיתונות וכן 189; עמ' 1949, לא"י, "האסקו"ארגון

 3. ובהערה 1, עמ'לעיל,

 כסלו מ-ט.-י"א בעיתונות בהערהן 16 עמ' ב,, במחתרת 220; עמ'אבידר,48(
 14-16,11ן -

 383. עמ,שנתון,

 - כסלו מ-כ'-כ"א העיתונות 32-3; עמ' ב', במחתרת 126, עמ' אלו,, שם;אבידר,49(
 בשבוע הופיעו שלא ול"משק'ף", ל"דבר" מחוץ25-26.11,

 - כסלו ב"ו - כסלו מ-כ,
 383. עמ' שנתון, שלטונות-המנדט; ע"י זו לתקופה צו-סגירה בגלל 25.11, -1.12

 ומוצלח *גי נסיון 42-3; עמ' ב,, במחתרת 268, עמ, המרד, 127; עמ'אלרן,50(

 אבידר גם 63. והערה זה בפרק להלן כך ועל 1946 לפברואר ב-21 נעשה זו תחנהלפיצוץ

 221 בעמ' כותב, הוא אולם הכרמל, על התחנה לפיצוז הזה הראשון הנסיון אחמזכיר

 יחידת פוצצה שבו הלילה, באותו ב-20.1.1946, קרה שנסיון-הנפל לאלון,ובניגוד

 נראה, הסתם(. מן טעה, הוא )ולכן אולגה בגבעת החוף תחנת את השניה בפעםהפלמ"ח.

 בגיז, אצל גס למצוא אפשר זו לגירסה אישור הפלמ"ח. מפקד של גירסתו את להעדיףשיש

 72. עמ' ב',במחתרת
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 מ-כ"ב- העיתונות 42-43; 24, עמ' ב', במחתרת 128-9, עמ' אלון, 220ן עמ'אבידר,51(

 יום "שלשים 25-27.12: - טבת מ-כ"א-כ"ג "דבר" ר' וכן 27-28.11; - חשוןכ"ג

 עם, שנתון, בשרון"ן העברית הגבורהלגילוי
 - טבת מ-ח' הצןיר" "הפועל 383-4ן

 7-5. עמ.72.12,-

 לעיל. 25 הערהוכן52(

 לפי והן זה בספר ומאמרים 7, עמ, ב'", "במחתרת לפי הן ערכתי האלו הפעולות רשימתאת53(
 בדרך מפורטים ב"המשקיף" שהדו"חים מזבן היומית. בעיתונות כולן כמעט עלדיווחים

 הרשימה: והרי אחרים. מבעיתונים יותרכלל

 ן ? הצלחהן הפעולה מקוסן 1945/6 - בט"ו .התאריך , מס'ן -----------------------------------------------------------------.
 ןכןן העיןראשן22.11.45 כסלוי'זן1ן
 ןלאן נבאלהביתן25.12.45- טבתכ"אן2ן
 ןכןןחדרהן12.1.46- שבטי'ן3ן
 ןכןןתל-ליטוינסקין20.1.46- שבטי"חן4ן
 ן חלקיתן -תל-נוףן28.1.46- שבטב"ון5ן
 א, אררב"ן6ן

 ןכןןתל-אביבן3.2.46-
 א' אדרה'ן7ן

 ןלאןחולוןן6.2.46-
 ב, אדרג'ן8ן

 ןכןןסרפנדן6.3.46-
---------------------------------------------------------

א' אדר ט, ז., מ-ו,,בעיתונות54(
- .7,8,10.2 

 30.12. - טבת מ-ב"ו מערכת מאמר "דבר", וכן 268; עמ' סייקס, 220ן עמ'אבידר,55(

 ר, הלאומי, הועד של ההסתייגותעל
 של מהןרתז אולם 1.1.46, - טבת מ-כ"ס ב-"דבר"

 ב,, בבמחתרתבגין
 עמ, בסייקם, וכן 51-49ן שם,עמ' וע, ההפך, משתמע 51, עמ,

 383. עמ' שנתון,268,

 עמ,אבידר,56(
 עמ, סייקם, 220;

 - טבת מ-כ"ד העיחונות 268ן
 28.12. - 6.1 - שבט ד,

 20-21.1. - שבט מ-י"ח-י"א העיתונות וכן ו-76; 72-3 60-1, עמ' ב,,במחתרת57(

 1,3.1.46. - חש"ו שבט ו-א, טבת כ"ח מימיםבעיתונים58(

 שבט י"א א', ביום 11. 14-16.1, - שבט י"ב-י"ר מ-ט,י העיתוניםלפי59(
- 

,13.1 

 העלייה. להפסקת שהוקדשו המוניציפליות, הרשויות כל של מיוחדות ישיבותהתקיימו

 השתתפו שבו כינוס-עלייה, היסוד", "קרן באולם בירושלים, התקיים כך אחריומיים

 הללו. הרשויות כל מטעםנציגים

 9.1. - שבט ז,מתאריך60(
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 1.2. - שבט מ-ל'בעיתונות61(

 אלון, וכן: המערכת, במאמרי וגם בידיעות גפ 29-30.1, - שבט מ-כ"ז-כ"חבעיתונות62(
 עם, אבידר, 132;עמ'

 עמ, סייקס, 221-2ן
 62-5. עמ' ב,, ומחתרת 281ן

 עמ,אלון,63(
 מ-כ, בעיתונים וכן 133-4ן

 21.2. - א' אדר

 - לעיל. 50 הערהוראה64(

 136. עמ'אלון,65(

 עמ,אלון,66(
 222. עמ, אבידר, 135;

  י-כ"כ  %-נרן בעיתונים 81ן עמ' ב', מחתרת 222-3; עמ' אבידר, 136-7; עמ,אלון,67(
 א,אדר

- .22,24.2 

 מ-כ"ד העיתונים 99-100ן עמ' ב', מחתרת 222-3; עמ, אבידר, 137ן עמ'אלון,68(

 א'אדר
- .25.2 

 205.עמ, היש.'י פיני: "מאחורי קראם, 215ן עמ' 1947, ב,, מהד, א"י", "שליחות קרוסמן,ר.69(
 אחדוח-הישובי

 מהעלי" רושפ יותר הרבה עליהם עשתה זו לוויה בעת שהופגנה
 423. והערה 55 עמ, להלן, ור, בא"י;שהוחס בעתלביריה

 - א' אדר ב"ו מ-ב"ה, העיתונים 98-101; 82-3, עמ, ב', במחתרת223; עמ,אבידר,70(

 383. עם, שנתון,26,27.2ן

 עמ,אלון,71(
 עמ, אבירר, 132-3ן

 כ, מ-י"ח, העיתונים 71-2ן עמ' ב,, מחתרת 221-2ן

 המשי", פרגוד "מאחורי קראם, 158; עמ' א"י", "שליחות :קרוסכן,שבט-19,21.1
 265.עמ,

 222. עמ'אבידר,72(

 ב,, מחתרח 223ן עמ' אבידר, 137; 133, עמ,אלון,73(
 עמ,

 271. עמ, כייקס, 98-9ן

 "תולדות אסף מיכאל ו-212; 144 עמ' א"י", "שליחוה קרוסמן, 223ן עמ'אבידר,74(

 667. עמ' "תזכיר-התנועה", 170; עמ, 1967, ובריחתם", בארז-ישראל הערביםהתעוררות

 45. ובהערה לעיל וכן 14.71. - כסלו מ-ט, העיתונים75(

 82. והערה 2 פרק להלן, ראה - מ-1940 תקנות-הקרקע על וכנה. 223; עמ,אבידר,76(

לפר"
2 

 מפיו. שרשמתי מה לפי והן באתניה הן ניצן, יהודה )מיל.( אל"מ של עדויותיולפי77(

 קי"ח. עמ, תשי"א, "קורות"(, )להלן: לקק"ל" שנים יובל ",ורות,קרסל,78(

 העלטות ר' וכן קי"טן 1י"ח, עמ'שב,79(
 הץונג44;4כ'שקיהג,גיהגזלגפליי:עג-

 תש"ל-1970 4, מהד. ימינו", ועד הרצל מתקופות הציונית ההתישבות "חולדות ביין,א.80(
 ביין(. )להלן: 367.עמ,

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



65

 החשיבות מודגשת זה במאמר ד. עם, 9.10.46, - תש"ז תשרי מ-י"ד ב"דבר" גוטהלףי.)א(81(

 לפני-כן. ימיט ארבעה הנקודות, 11 הקמת שלהמדינית

 ,ל"א. קכ"א, עמ,,ורות,)ב(
 הציוני הקונגרס בהחלטוהר,)ג(

 "הקרן 321: עמ' קקונגרס, בדו"ח מתרצ"ז-1937, הכ,

 מוצק כיסוד החדשים הקרקע שטחי של ונמרצת מהירה לגאולה נתבעת לישראלהקיימת

 העברית". המולדהלהקמת

 מפיו. שרשמתיה וויז, י. שלבעדותו)ד(

 דקהק"ל של הארצי הועד של המליאה בישיבת )1940( תש"א בתשרי וויץ . י שלהרצאתוא(82(

 . בא"צ( 428 מם, )ר' ת"ש" בשנת הקרקע "פרשתעל

 35. עמ, תש"ז-1947, הסער, בת-ופת התנחלותנו זויץ,י.ב(

 תשי"א. נחלה, בחבלי וויץ,י.ג(

 תשכ"ה. יומני, וויז,י.ד(

 129. עמ,אבידר,ה(

 376. עמ'ביין,1(

 292,3. עמ' העברית, ההוצאה 2, תוספת 1940, הרשמי,העיתוןא(83(

 337-339. עמ' האנגלית, בהוצאהכנ"ל,ב(

 ת"ש-1940. הקרקע", "גזירות גרנובסקי, א.ד"רג(

 לועדת 1946 במרב שהוגש הקרקע, "תקנות על )באנגלית( הזכיר היהודית,הסוכנותד(

 האנגלי-אמריקאיה.החקירה

 934. עמ, 1949, פלסטיין, לא"י(, אסקו )ארגוןאסקוה(
 ו-ה, מ-ב,"דבר",1(_

 זה בעיתון מופיעים אלו תאריכים בשני 4,7.1.46. - חש"ו שבט

 הבינום ולאחריון גזירות-הקרקע" נגד "הכינוס לפני הקרקעות חוקי על פרטיםהרבה

 6.1.46. - חש"ו שבט ד, א., ביזםהתקנים

 קינגרס של בדו"ח )ר' 1946 בכוף הב"ב הציוני בקונגרס בן-גוריון דוד של)אומןז(

 . 70-69( עמ'זה,
 זה, קונגרס בדו"ח )ר' 1-ד, ג. מעיפים 3, מם, זה, קונגרכ של בהחלטותיור'ח(

 . 576(עמ,
 162. עמ.אבידר,ט(

 עמ' אבידר, -י'יטן עמ,קזרוה,84(
 130. 129י

 Dtr9p. עמ' קורות, וכן בחרצ"ז-1937, שנוכדו , הקורא ו-עין מכדהכגון85(

 כפר )בתרצ"ז-1936,7(, נהום ושדה. 'דוד ניר חיים, ~Tly צבי, טירת' יוסד, ביתכגון:86(

 . אליהו ושדה חמדיה )בתרצ"ח-1938(, איתן ו-נוה מסלות מסד(, )לפני-כן:רופין

 130. עמ' אבידר, 372; עמ, ביין, קי"ס; עמ' קורות, ר' וכן)בתרצ"ט-1939(ן
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 130-133; עמ' אבידר,. ור' )בת"ש-1940(ן ו-מצובה )בתרצ"ח-1938( ו-חניתא אנילוןכגון:87(

 373,4. עם,ביין,

 136ן עמ' אבידר, ור' )בת"ש-1940(ן הלל ו-בית )בתרצ"ט-1939( ו-דפנה דןכגון:88(

 375. עמ,וביין,

 הנקודותי'. י'11 של הקמתן לאחר מיד ולדבר לכתוב הרבו ההתישבות של המדינית החשיבותעל89(

 של פעולותיה הפסקת לאחר במיוחד וזאה מאד, ברורה היתה אלו נקודות של המדינית)חשיבותן

 על התגובות את למשל, השוה, ב-29.6,1946(. השחורה" "השבת בעקבות העברי" המרי"תנועת

 לראשונה: פורכתו או הדברים הושמעו שבו התאריך, לפי כאן שסוכמו הנקודות, 11 שלהקמתן

 פורסמה והערבית, הבריטית בעיתונות מיד שהופיעו הראשונות התגובות שלהמציתןא(

 8,9.10.1946. - בש"ז תשרי י"ד ב-י"ג, בא"י .הבוקרבעיתוני

 ל-י"א אור החדש, ההתישבות למינוס היציאה לפני פרידה במסיבת מגל-און" 'ייעקבדבריב(

 )ר, 5.10 -תשרי
 1(. עמ, 8.10, - תשרי מ-י"ג וממשמר"

דבריג(
 לזכרו 6.10י - תשרי ב-י"א בירושלים שהתקיים אדמה", "קול בכינוס וויץ י,

 לפני שניב 5 לעולמו שהלך אוכישקין, מ.של
 8.10 - תשרי מ-י"ג בעיתונות כן.)ר,

 מפיו(. שרשמתי בדבריב וכן 4ן עמ' ב'יהמשמר",ובעיקר
 במסיבה שר-הסעד(, היום הפוהמ"ז, של החקלאי המרכז יו"ר )אז חזני, מ.דבריד(

 8.10(; - תשרי מ-י"ג "הצופה" )ר' העלייה שלאחר בערבבצארוח-יצחק

 האדמה" 'יקול הכנס על 7.10 - תשרי מ-י"ב "הצופה"מערכהה(
 ג(. זו, הערה לעיל, )ר,

 81א(. הערה לעיל, )ור' 9.10 - תשרי מ-י"ר גוטהלף י. של הנ"למאמרוו(

 להערכתו 9.10, - תשרי ל-ט"ו אור לטרון, עצורי של חגיגית במסיבה יוסף ב.דבריז(

 14,15.10. - תשרי כ' ב-י"ס, בעיתונות פורכמו דבריו בנגב, ההיאחזות מפעלשל

 שבת, בליל בת"א מפא"י של פומבית באסיפה שזר( ז. הנשיא )היום: רובשוב ז.דבריח(

 י"ח א', ביום ב"דבר" בהרחבה פורסמו )הדברים 11.10.46 - תש"ז תשרי ל-י"זאור

 13.10(. -חשרי

 בדרכי הדן בפרק הב"ב, הציוני לקונגרכ לבחירות המזרחי" "הפועל של במצעה גפר,ט(
 ע.25(,;' - תשרי מ-ל' "הצופה" )ר' ג- סעיף המדינית,ההיאבקות

 כ"דבר" הודפסו שדבריו קפלן, א. של נאומור,י(
 מ-ב,

 7,3. עמ' 27.10, - חשון
 252-247. עמ. אבידר,יא(

 165-164. עמ' אלון,יב(

 81א(. הערה )ר' 9.10.46 - תשחז תשרי מ-יסד ב"דבר" גוטהלף י. של הנ"ל במאמרור'90(

4ן,5י'-
ביין,".,מ,

 130-129. אבידרלן/עמ, 380-369ן

 --.י--י./ מפ.בנ,י שלשיחי מה לפי נהז עמ-לנ19,. בספרו, הן .%דר,א(-ן2~1(
 ו/ן

G~v:-1.וע,,ר,כ.)נ/,שד,/ן" ,.. "* ,-- ,- 
,- 
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 היה זה בתפקידו הסוכנותן אדריכל אז שהיה מטריקין, י. מר ע"י לי שנאמרלפיב(

 המצודות, - ה"מיצפות" של לבנייתןאחראי

 על ה"הגנה" מטעם אחראי אז היה טוביהו מפיו. טוביהו~שרשמתיה ד. של עדותולפיג(

 מצודת של בנייתה על גס אחראי היה שכזה ובתור בגליל, ציבוריות עבודותביצוע

 תשכ"ה(. יומני, וויץ, וכן באת"ה )בלום( ניצן יהודה של )ר,,יללותוביריה

 12.5ן - אייר ז, הקמתם(: סדר )ולפי בתאריכים,הבאים בתש"ג-1945 הוקמו אלוישובים45((
 ח, 29.7ן - תמוזב"ה

 247. 193, עם. אבידר, ור, 9.8ן - אב

 8.1, - טבת כ"ג הקמתם(: כדו. )ולפי הבאיפ בתאריכים בתש"ה-1945 הוקמו אלוישוביב94!1
 11.7. ל- מנתפ-אב א' 25.4ן - איירי"ב

 בכינוי וויץ י. דברי ר'א(5~1
 r"mn - .6.10.46 תשרי ב-י"מ שהתקיים  ארמית ",ול

י4
 בערב הנקודות 11 של עלייתן על הבשורה אח היער, בנן הלה, הביא אלוברבריו

 4(.לןולשיעי,גישע עמ' 8.10.46, - חש"ז חשרי מ-י"ג ""משמר" גם )ור,לפני-כן
ר,ב(

 )חק(ע,"לךקודה;149פ,(. מכן. )אחר atb-i-5 רובשוב/""בי, ז. דברי
 וו,ץ. וי. טוביהו של הנ"ל עדויותיהםלפי*9, בהערה925גג(. )ר' טוביהו ד. דברי לפיוכןג(

 44. עמ' הסער, בתקופת בהתנחלותנו וויץייוכף א(י9"
4. 

 הופיע זה מאמר הקהק"ל. של "ראשית הלשכה בהוצאת ושפר" "ביריה על מאמרר,ב(

 . באמצע, ונמצאב-14.10.1945
 של הראשית הלשכה בהוצ, כן גם וטו,, העיתונות מן ידיעוה צרור - השבוע""חדשוחג(

 - חש"ה סיון מ-ט"ו 29 מס' וכן 11.3.1945, - חש"ה אדר מ-ב"ו 22 מס'ה"הק"ל,
8.5.1945נ.

 10. עמ' 1945, ספטמבר - חש"ו השרי"קרננו",ד(

 בפלמ"ח. הדחי הנוער על )ניצן( בלום יהודה של מאמר 468, עמ' א', הפלמ"חספרה(

 s-(,1(v בהערוח להלן וראה בביריה, הדחימהפלמ"ח ע",ג אחרים חברים ושל )ניצן( בלום יהודה של מפיהם שרשמחין העדויות, לפיוכןו(
 ראה: כללי, באופן המשוחררים החיילים של ההתישבותעל

 חי"ל הארצישראלי, השני בגדוד ווג'בוד ע"ש החישבוחי גרעין הוצאת ומגן","מגלא(
 ' 5. עמ' 1.4.1946, - "שקומ-ניסן

 כנס על 4חגובתה היום"( )ב-"דבר 7.10.1946 - חש"ו חשרי ב-י"ב "דבר"מערכתב(

 לפני יום שהחקיים האדמה", "קולהקה""ל
 א(,,. 95 הערה לעיל כן.)ור,

 "כנס. לאחר יומייב בעהארץ". שהובאו כפי זה, בכנס גראנובסקי ד"רדבריג(
 קל"א. עמ' קורות, קרסליא(444
 חש"א:ל*4~1;4; בחשרי בהרצאתו וויץ, י. ב(י
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 המרכז"( "פרטיכל )להלן: המזרחיים 'א"פועל של החקלאי המרכז של מישיבתו פרטיכל ר'99;ן,
ש./

 של המושכים ולאיגוד של )בארכיונו 26.11.43 - תש"ד חשו, ,,ח מ-

 הפוהמ"-

 להלן

 אאמפ"מ(.בקיצור:
 וייץ. ייכף של מפיו שדשמתיד העדות,לפי"ל-נ(ע/

 ,שםמוג(.

 - תשרג מנחם-אב מ-יסח הנ"ל החקלאי המרכז של בישיבתו אונא משה של דבריו אתהשוה~לענג
 )אאמפ"מ(. 19.8 1943,נ'/

 מנחס.'אב שב-י"ז מזו וכן 26.11.1943 - חש"ך חשון ב-כ"ח מהישיבה"פרטיכל-המרכז"1433(
 בהש"ו-1946 אמנם הקים "אכוייס" גרעין הערה'199. ראה וכן )אאמפ"מ(. 6.8.44 -חש"ד4

ג
 1-שדה-אליהו. ל-טירת-צבי עין-הנציב,צפונה הקיבוץאת

 באויר לאדמותיה הגדולה העלייה לאחר וזאת וחצי, שניב כשלש 1-1,, ה' מגרעיני זו, נוערק תנועת- של חבריה שם ששהו לאחר "בני-עקיבא", חברי ידי על תש"ט-1949 בפוף נעזבה ביריהה),ף4

 עוד היתה לא השחרור, במלחמח הגל(ל של שחרורו לאחר ,")נ. 1946,-ל416פך - תשאוב'

 שם ולהחזיק להמשיך השתלב לא כלכלית מבחינה גם זו. לנקודה מדינית-בטחוניתמשמעוה

 הגליל. מישובי רגים נאנקים היופ עד עצמו. את הנושא קבוע ישוב להקיפ כדיחבריכ,

 25.11.71 - תשל"ב כסלו מ-ז' ב-"מעריב" המאמר אח )וראה חמורות פרנכה בבעיוההעליון

 תושביהם"(. את עוד מפרנסים אינס במעלה-הגליל ההר מישבי "4יבשפ:ינ/

 חש"ד אדר ב-יתם מהישיבה "פרטיכל-המרכז" ר'05,ג
- 

 )אאטפ"מ(. 14.3.1944

ר,5ני(
 )שם(. 6.8.1944 - תש"ד מנחפ-אב ב-י"ז מהישיבה "פרטיכל-המרכז"

ר,7~14
 ודיבר הופיע זו בישיבה 14.9.1944. - תש"ד אלול ב-כ"1 מהישיבה "פרטיכל-המרכז"

גס/ק-"
 יוסי

 )שם(. וויץ

~we-
 3830. מס' באחויה, )בלופ( ניצן יהודה שלעדותו

 ה"הננה" במפקדת המזרחי" "הפועל כנציג אז שכהן אליאש, י. של מפיו שרשמתיה העדות,לפי1452(

 ". JGS/ הערהר,נענא"ל
--צ;_ של מפיהם שרשמתי מה לפי וכן 18ג( הערה )ר, באתניה )בלוס( ניצן יהודה של עדותולפ',('4,)(

ys;
 הערה-ראפ(. )ר' אריאל ודור ניצן יהודה של הנ"ל העדויותלפי-41ג(
 בר-ניב ש. של הנ"ל לפ('עדוחו וכן 468 עמ' א', הפלמ"ח בספר )ניצן( בלופ יהודהכדברי-5~1(
 .(ף4

 הערהע. )ר. אריאל דוד של עדותו לפי וכן יל4(ן )הערה הפלמ"ח בס' דבריו וכןשם,%-1.(
,ג4.ל
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 כחלק מביריה ששהו זו, תנועה של ו-1' ה' מגרעיני 'יבני-עקיבא" לחברי בניגודוזאת

 בהעדד לןיל יר' הדתי".מד-"קיבוץ
 4"י_

 3830. מס' באתניה, )בלוב( ניצן יהודה של הנ"ל עדותולפי

 "פורצ' חבט, ברכה השוה וכן מפיון שרשמתי שחם, מישאל )מיל.( אל"מ של עדנתולפי
 לפי וכן 588; עמ' ב', חלק הצעיר", השומר "ס' וכן 145ן עמ' ומיכ", ממזרחהשעריפ
 באת"ה. )בלוב( ניצן ושל )אנגל( אריאל דוד שלעדותפ

 ל"י וכן מפיו, שרשמתי מה לפי והן באת"ה הן )בלוס(, ניצן יהודה של העדויותלפי
 בס'דבריו

 468. עם. א., הפלמ"חי

 3לפרק

 זה: לפרקהמקורות121(

 התקריה על רשמית ידיעה או מופיעה שבחס 1.2.1946, - תשתו שבט מ-ל,העיתוניפא(

 ממנה. קיצוראו

 המחלקה, מפקד אז שהיה - 5013 שכ' באתניה - זמיר צבי )מיל.( אלוף שלעדותוב(

 יסוד=המעלה. יד על הבריטים ידי עלשנאסרה

 מאת הפלס"" אנשי של מאסרם על דו"ח בתור ב-3.2.46 שנכתבה 8/19, את"העדותג(

 ז מפ' אל 4המ"מ

 133. עמ' פלמ"ח", ב"מערכות אלין שכוהב כמו 1946, בפברואר אחד ביוםולא122(
 קיימות האסירים של המספר לגבי זו. חוליה חברי של שמותיהם את לברר בידי עלהלא123(

 133, עמ' אלון, לפי 11 היה מספרם ואילו אנשיב, 10 נאסרו העיתוניי לפי גירסאות:שחי

 224. עמ' אבירר, לפיוכן

 מאד, קלית בשינויים - ל8/1 את"ה - הנ"ל בעדות וכן 1.2 - שבט מ-ל. "המשקיף" לפיכך124(

 א, אדר מ-ג. כך, אחר ימיפ 3 ב"המשקיף",אולפ
 לנו, ש"מוסריס כתוב, 3, עמ' 4.2, -

 לנשק נרתיקים אלא נשק נמצא לא שאמנם נראה, נשק. שמצאו זו", לידיעה שחרשאין

 זה, מתאריך ב"דבר" וכן בלבד;ולתחמושת

 מדוקדק ש"חיפוש הנ"ל, ספרו של 133 בעמ' הטוען אלון, של לגירסתו עובדתי יכודאין125(

 לעצרם". התאוו כן פי על אף ... דבר העלהלא

 זמיר. של הנ"ל בעדות וכן ו-73, 71 ובהערות 8 עמ' לעילר'126(
 133. עמ,אלון,127(

 "ועד-הגוש".להלן:128(
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 133-4. עמ' אלון,129(

 של הנפהמפקד

 ומ-צ.)בלוס(

 כשלון אתד,

 הצדדים וביןי,

 אז שהיה -, 1100 באתניה - )שכסר( שחם מישאל )מיל.( אל"מ שלעדותו130(

 וכן מטעס"ההגנה;הגליל-העליון
 ניצן מ-י. באתניה הנ"ל בעדויות ר,

 34 בעם, המסביר, אלון, של לגירסתו - שוב - יסוד מצאתי לאזמיר.

 צבא מארב ידי על יחידתנו נתגלתה המשטרה מבצר ש"בקרבת בכך,המבצע

 חליפת-אש".התלקחה

 אלי. במכתב שחב מישאל שלעדותו131(

 הממשלתית,דיעין

 פרטיםהופיעו

 המו לשכת של הרשמית ההודעה את כקירתכ בתחילת הביאו העיתוניםרוב132(

 עיתונים בכמה שונים. פרטים בצפת העיתונים סופרי הוסיפוואחר-כך

 א, אדר 1, ה', ביום למחרת, גםנוספים
- .7.2 

 המתקיפים. אלא באש פתח הנקיד לא הבריטים( )של הרשמית הגירסהלפי133(

 פעיל. מאיר )מיל.( אל"מ "זורק-הרימון", מפי שמעתי גסכך134(

 א' אדר ו-ו' מ-ה' הנ"לבעיתונות135(
- .6-7.2 

 8.2. - א' אדר מ-ז'בעיתונות136(

 א, אדר ט"ו איי מיוםב-"הארץ"137(
- .16.2 

 מסירת בתוךאו

 או ו"דבוקר","

 היהודיםשגם

 זו ידיעה אז המביאים 8.2, - א' אדר ז' ו,, מיום עיתונים בכמהכך138(

 "המשקיך "הארץ", כמו ובסביבותיה, בצפת האנגלים חיפושי עלהפרטים

 פנים, כל על הוא ברור אלו. פרטים מסירת אחרי מיד מיוחדתבהודעה

 המשטרה. על להתקפה הסיבה אתהבינן

 זמיר. צבי שלמפיו139(

 134. עם,אלון,140(

 77. בהערה ר, )בלום(; ניצן יהודה של הנ"לבעדויות141(

 5,לפרק

 בעיקר: ר' לילה, באותו בהר-כנען המאורעותעל142,

 הגנת הכנת לשם חוטר-ישי א. לעו"ד הגישה שה"הגנה" התזכיר,אתא( "אסירי על1

"ביריה"ן
 שחם מישאל הני)=שלבעדותוב(

 לתזכירמת"ימות זה שבפרק העובדות כל 224; עמ' ישיי"ג"בידר, כשהשי"1"%עהברג( לד-"רון4ם5,4:ק,ה;("י"ל-*---

 בארץז אזששהתה

 .הצבא"(
 האנגלו-אמריקאית הוערה לחברי הבריטי הצבא שלטונות ידי עלשהוגש

 "תזכי בקיצור: )להלן 735. עמ' קרליבך, בעריכת הועדה בדו"חור'
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 הקרי, את למשלר,143(

 בע שוניםבמאמרים
 3. - ב' אדרמ-ב'

 ה את מייחסאבידר144(

 העצ את לשחררכדיל

 הנסיון אחרימיד

145י
 הבאיכ הפרטיפכל

 בעיהונוהמפורטיפ,.2

 המשטרה בהודעתכך146(

 בהו וכןהקידמת(,

ה
 גנ,מתברר,מהודעה

 142, הערהר'147(

 סאו ב-"הנוקר"ר'148(

 בביריההחיפושים

 שהתוקפיםהעובדה,

 בי והם ...בשלום
 הת "מעץלאץ

גר

"_49
ר'

 הרשמית ההודעהר,150( הערה*
 ל איי ביופהבוקרנ

 של מאסרר סיבהעל

 בעיחונותשהופיעו

 שפור האשמה,בכתב

 הכל רשימת כאן עד151(

 1,3.3. 7 א'אדר
5נ

 142. הערהר'152(
 אבידרן שלעדותו153(

"הזכיר-הצבא".154(

 ה בסוף להלן,ור'155(

 עמ'קראם,156(

"04 
. 

 5 בדיוק אזנאסרו457(

 או חוטר-ישי.א.

 134, בעמ'אלון,

 וכן 35ן עמ' 1946, מרץ - חש"ו ב' מארר "בטרם" בירחוןטורה

 אחרונות" היומיח,_5שין-כפאמב-עכןנ,שיך"דההרב-"ידיעותיתונוח

 2. עמ'5,
 )המשטרה( לבנין פריצה של שני ל"נסיון בהר-כנען זה בלילהיריות

 קהמשטרה היצאו העצורים כ' שגירר-יה-אעטה-מכןנב, מוגןוריס".

 . כפנ ן,הראשו
 ).5:ל:ה.9:ההע:%.4'4,,//,ל

 ,/"ן,(,
7(/ ,'/,1 

 השתלשלותעל
 הדיווחים לפ' - הזה הפרק כוף ועד מכאן המאורעותי

 1.3.1946. - חשר א' אדר כ"ח 1', מישח

 בהערה )ר' הנ"ל ו, ביוט הבוקר בעיתוני במלואה שפורסמה1

 ב' ארר ב-ז' בעיחונוח שפורסמה 49, מס, הרשמיתדעה
- .10.3 

 פצוע". לאדם ראשונה עזרה ש"ניתנה חשבו,שהשלטונות

 א' אדר כ"ח 1,, יוםתו
 1.3י -

 אח מסביר 134, בעמ' אלון, 4. עמ'

 עם השלימו לא הבריטיים והמשטרה ש"הצבא בכך, האנגלים ידיעל

 לחמוק הצליחו 6.2( - א' אדר ב-ה' הר-כנען על הסוהר בית)אח

 לצפת". הסמוכה בביריה, ... 'סודית בפעולות-חיפוש פורקן להםקשו

 וי. לגירסה עיבדתי יסוד כל אין זה שבפרקות
4/

 ובעיחוני 1%6( )הערה הנ"ל ו' בי"ס אחרונות" ב-"ידיעוח שפורסמה1
 א, אדר'

- 
 ג( ש )בהערה 49 מס' הנ"ל, הרשמיח בהודעה ר' וכן 3.3ן

 הטאנראנציוז'ות", "הידיעות על כתגובה שפורסמה ביריהיחברי

 30.5.1946 - חשי אייר מ-כ"ט בעיחינוח וכן המאסרן סיבוחעל
 ביריה. אסירי של משפטם ערבסם
 ו-ל. כ"ח של כעיתונים שפורסמה הרשמית, בהודעה כתובה שהיא כפייפ,

נ"  459. הערהוראה

י3
 %42(' הערה בסוף )ר,"חזב'ר-הצבא".

 419.( והערה 55 עם,עבודה,

 .ןן;"ןו4זהללףלו%,יצןלוס.%%1
 עו"ד ביריה, אסירי של הסניגור בפניי שהעיד כפי 24י ולא איי2

 _____(ה--/ של_ הרך.ז,גירסתו בגלל,גילו מאד מהר שוחרר מהם שאחד הוכיף,לפ
 גועי',)'/קג'",גל" יסודה. בטעות איש, 32שנאסרו

 /(%4, )ץ=/";ג" י,גו//ג,7*
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 יטר,41מ. ניצןי יהודה ה:שאעשלבעדויות~15(
 1.3. - א' אדר מ-כ"ח ב-"הבוקר"ר'159.(
 ניצן*1.44(. יהודה שלבעדויות.ה.'4לל.160(

 6לפרק

 1.3. - א' אדר כ"ח ו,, מיום הבוקרבעיתוני161(
 ב, אדר מ-ג'ב-"הארז"162(

 6. עמ' 6.3, -
 ב-"אשנב", כן גס פורסם זה חשוב דו"ח באתניה. אליהו בן מישראל ביריה פרשת עלבדו"ח163(

 מפקד היה בן-אליהו י. בן-א,". "דו"ח להלן: 121.4.46 - תשע ניסן מ-כ' קכ"ב,מס,

 אדר ב-י"א לביריה הגדולה בעלייה כוחותיו את ושיתף ובית-שאן, הגלבוע בעמקה"הגנה"

 הראשי(. המבצע מפקד מן, משה של עדותו )לפיב,.

 על: מבוכסים הזה הפרק סוף ועד מכאן הפרטיםכל164(

 3466.. מם. שבאתניה,עדותוא(
 תולדות ולמגן, ב-"לאש גס סוכמו אלו עדותו דברי

 121. עם, 1962, מערכות הוצ, העברית",הנוטרות

 מ-30.6.71. חזני מ. הסעד לשרמכתבוב(

לפן
240צ

 6גג"ום5לג. הערות ראה:%64(

 1., יום באותו בגליונו זו הודעה להביא אחרונותק.הספיק ""דיעות עיתון-הערברק11*(

 ביום פירסמוה העיתונים יתר כל הראשון. העמוד בראש גדולות באותיות פירסמהולכן

א,,
 א' אדר ל,

- .3.3 

 18.3. - ב' אדר מ-ט"ו קי"ח, מס'"אשנב"

 מ-7.3. )באנגלית( "פלקור" בהודעת ר. וכן הקודמתן שבהערה ב-י'אשנב"ר'34(

 ן ), העברי,44 המרי "תנועמ מטעםעולות זכו הרב,_.י לאור,הפרסופ נכונה טענה היתהזאת%

-נ,צ:4(

םפ,קישהא.4ני-לשגל-ב.פו:ץ-י,

,/,1 "ן, או-ר ל. א., ביום היבפ, תוני
 , /,,' . יתר לכל וכן זו פגישה לתוכן נוסף חשוב מקור המאסר. השניה'על הרשמיתההורעה'7

 ן ,: הגליל- של ועד-הגוש חברי עם "השיחה פרטיכל הוא לביריהי בעלייה הקשוריםהמאורעות,
 נמצא הדו"ח דו"ח-הועד(. בקיצור: )להלן בביריה" המאורעות השתלשלות עלהעליון

 ב, אדר י"ר א,, ביופ בצפת התקיימה זו שיחה 5(. קק"ל - r?~)1730 באה"צ"
 חברי בין 17.3, -

 הקק"ל. של הראשית הלשכה נציג )צור(, טשרנוביץ י. ובין הגליל-העליון שלוליעד-הגוש
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 ב' אדר ב', מיום בעיתוניפר'
 מ-ט"ו קי"ח, מכ' ב-"אשנב", וכן בדו"ח-הועד, 4.3, -

באדר
 ב,

- .18.3 

 דן,בדו"ח-הועד. מיליק,מקיבוץדברי

 71( הערהר'
 זה. בפרק הפרטיפ רוב מובאים שממנודו"ח-הוער,

 ב-"חברים זו, בפגישה נוכח שהיה ועד-הגוש, יו"ר לנדסמן, הלל מאת ביריה על מאמרור'

 קרקעוח- על הערבים טענות 13. עמ' לקיומה, שנה 50 במלאת ילד-השחר" אי עלמכפריפ
 המצודה. את לבנות התחילו הדתי הפלמ"ח שחברי לשני בתש"ד-1944, עוד התחילוביריה

 טען שעבורה הקהק"ל, לבין ערבים כמה בין אלו קרקעות על ממושך וביתי מאבקהתנהל

 לטובת "שהיה זה בענין פסק-דין ניתן לביריה ההמונית העלייה ביופ בדיו, אליאש.עו"ד

 .ייץ,ל,~/4. ים':הערב
דו"ח-הועד.

 בן-א', ובדו"ח בדו"ח-הועד וכן 5.3, - ב' אדר ב, ג', יופ הפגישה, למחרתבעיתונות

 ב' אדר א' ב', מיום"הארץ"
 4. עם, 4.3, -

 6.3. - ב' אדר ג' ד', מיוםבעיתונים

 ב' אדר א' ב,, ביוב שהופיעו המערכת,במאמרי
- 

:4.3 

 העליון". "בגלילב-"הבוקר":א(

 "ביריה".ב-"הצופה";ב(

 ב' אדר מ-ב'ב-"משמר"ג(
 "ביריה" 3.ל: -

 97. עמ' ד', שפחיר'181(

 ק-8~צר

 יוסף דוב ע"י המנדט ממשלת של הראשי המזכיר אל ב-6.3 שנכתב המכתב, בהתחלת מצוטטכך182(

 נמצא המכתב (. 24-23 עמ' להלן, ר' זה מכתב )ועל היהודית. הסוכנות הנהלהמטעפ

 כמו מעימענ,"הבוקר, כמה כבר מודיעים הצפויה המצודה תפיסת על תו%שי/1/2676.בא"צ,

 ב. אדר ב-ב, ו-"הצופה","דבר"
 ההדעה, סמך על וזאת המעשהן לפני שעות כמה 3.ל, -

 של ועד-הגוש ידי על 23.00, כשעה 4.3, . ב, אדר ל-ב' אור כן, לפני בלילהשנתקבלה

 ._ ב-איילח-השחר.הגליל-העליון
עי~''",

 לשמא, 3.%," - ב' אדר מ=כ'-3" בעיתונים המפורטים הדיווחיםלפי183(
 ב-"דבר", ובעיקר בעיתוניפ, ר' 6.1.46; - חש"ו שבט ב-ד' התקייב בירושליםהכינוס184(

 4,7.1. - שבט ו-ה'מ-ב.

..; 138. עמ,אלון,185(
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 ב' אדר מ-ג'ב-"הבוקר"186(
- .6.3 

 אדרמ-ד'187(
 ב,

- .7.3 

 אדרמ-ג'188(
 ב,

- .6.3 ..:

 ב, אדרמ-י"ל189(
 והלדמד". העובד "הנוער של הירחיז היה "בטעלה'י 2. עמ, 25.3, -

 אדר מ-ז, 5 מס,גליון190(
 ב,

- 
 בתוך קיצונית קבוצה של השב1שו.ן היה "עוז" 10.3.

 העבודה"."אפדות

 ב. אדר מ-ה' 73מס'191(
 3. עמ' 8.3, -

 ב. אדרמ-ב'192(
- .5.3 

 ב, אדרמ-ה.193(
- .8.3 

 אדרמ-ד,194(
 ב,

- .7.3 
 אדרמ-ז'195(

 ב,
 190. הערה ור' 10.3ן -

 ב' אדרמ-י"ב196(
 ?18. הערה זד, 15.3; -

 ב, ארר מ-י"א העבודה" "לאחדותר'197(
 מאדר "קרננו" וכן 14.3; -

 ב,
 1146. מרפ -

 "המשמר"מערכת198(
 ב, אדר מ-ב,

 424. הערה להלן, ור' 6.3, -

 רכי על המצויה תפיטח על תגובה כל אין ה"הגנה", של המחתרתי הבולטיןב-'יאשנב",199(

הבריטים.

 ב' אדר ז' א,, מיוםבעיתונים200(
 הזה הביקיר על מאמרים להשיג בידי עלה לא 10.3. -

 מז;מריס. עליו נכתבו שאמנם לחנית, יש כי אם זרה,בעיתונות

 ב, אדר ב-ג' הכלליח" ה"הסתררות של הועד-הפועלכגון201(
 )ר, 6.3. -

 "דבר"
 אדר מ-ד,

 7.3י -ב'
 שב,וע בדיוק שלה, המליאה בישיבת המקופיות" המועצות 'יחבר וכן 1(; עמ'

 ב, אדר ב-י, כך,אחר
 15.3(. = ב' אדר מ-י"ב הצופה )ר. 13.3 -

 ב' איל מ-ח' עיתונים ככסה )ר' המזרחי" "הפועל של הועד-הפועלכגון02ק
 ולן 11.3( -

 א.וי בסובאי-שבת, ישרחל, במקווה שהתקיימה דתיים, צעירים שלעצרת
 ש'. אדר ל-ז'

 ב, אדר מ-ח' בעיתוניט גם-כן)ר'
- 

 התליטו פלא-תקוה עירית טועצת גם 11.3(.

 כ-י"א ב-"הצופה" ,ר' המזרחי". "הפועל נציג של הצעתו לפי וזאת מחאתה, אתלהשמיע

 ב,אדר
- .)14.3 

 בן-א'. בדו"ח הזו הפגישה על מפורטדו"ח203(

 ב, אדר מ-ד,"רבי"204(
 זה. סיור על בפרוטרוט מדווח 7.3 -

 174-170. הערות וכן לעיל,ראה205(

 182. הערה ור' י/1/2676 תיקבא"צ,206(

שט.207(

 177. והערה לעילר,208(

 ודו"ח.בן-אדו"ח-הועד209(

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 9לפרק

 סנה: op הראיון 138; עמ' אלון, איתון והראיון 224-5 עמ' אבירר, זה: לקטעהמקורות210(

 637. עמ' הצעיר", "השומר בספר שלנו" היא "ניריהיבמאמר

 8. עמ' 11 פרק בסוףר'211(
 74. יבהערה שםר,212(

שב.213(
 סנה. מ. הרמ"א,כדברי214(

 210. הערה ור' ואלוזן אבידרסנה,215(

 אבייר. ועדות 225ן עמ'אבידר,216(
 אלוןי וכן שקןשכן217(

 138. עמ'

 המדייר שהמחלקה גרורי מכאן 90. עמ' ג', שאן יומני, וויץ, י. ר' וכן סנהןכדברי218(

 ץל לשמור כד' "הגידם", מבצע על הקהק"ל להנהלת כלום הודיעה לא היהודית הסוכנותשל

 בהקרה ור' אכידר. י. )מיל.( אלוף לי שפיפר כפי למבצע, ההכנית של מוחלטתסודיות

 219.הבאה,
 ב' אדר ב-י"ר היהודית" "הסוכנות של המדינית למחלקה רב ברוגז וויז י. כותבוכך219(

- 

 הקהק"ל יריעת בלי נעשתה ב., אדר י"א ה', גיוס לביריה הכיגוש. "ש,על(ית11.3

 זו. בקרקע שלגו המשפטי המצב אח בחשבין לקחת יבלי yp~p לעניני האחראיטוהאנשים

 אחם גידיעתכט נעשה הוא אם לדעה רוצים והננו נכון, לבלתי לנו נראה זהמעשה

 יו/ מס' מבחב ביריה-502ן היק 1730, קופסה 5, קק"ל חיקי א"צ, )ר'ובהסכמתכפ".
 1583/48131(.פב/

 26. הערהוראה0ק2(
 הס, המבצע לתוכנית העיקרייפהמקורות221(

 )מונטג( מן משה של מארכיונו האיזור מפח op "הגידט" המבצעתוכניהא(
- 

 באתניה. עכשו

 מפקד- אז היה מן משה ט'. בנספח להלן, מופיעה וכלשונה, ככתבה החושנית, כלאת
 העלייה על המבצעית האחריות את שבל זה תפקייי בתוקף ה"הגנה". מטעםהגליל
 היתה שלו כשהמפקדה הגליי-העליוןי הנפה של מפקדה שחסי מישאל עם יחדלביריה

 130. בהערה לעיל ור'ב-איילת-השחר.

 אבירר, אלוף זכרונות לצה"ל", "בררך 1כ1 אבידרן יוסף )מיל.( אלוף של מפיוערותב(

 227-223.עמ'

 1978. באחיה איילון צבי )מיל.( אלוף שלערותוג(

 ומפיו. 1100, באח"ה שחם מישאל שלערותוד(
 וב-"אשנב". באתניה בן-אליהודו"חה(
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 ג(. 221 הערה יר איילון, צבי של עדותו222(

 שחט. מ. של עדותו223(

 ב' ביריה ובין לתל-חי העלייה בין "הטבעי" הקשרעל224(
 כן; גם מעיד תשחו ב' אדר י"א -

 לכיריה. העלייה בכלל שנודעה לפני עוד שנכתב יום, באותו ב."המשמר"המאמרא(
 לשיחרור התביעה תישפע להל.חי העלייה "ביום הבאה: הכוהרח היתה הזהלמאמר

 - וב,ביריה"ן
 היום. באותו שהופיע 1, עם. העבודה", ב-"לאחדות תל-ח'" "ידרךבמאמרב(

 05ר-109 עמ' ט', שבנספח המבצע, פרטי כל את השוה וכן מן. משה המבצע, מפקד לי אישר גסכך225(

 להלן, ו-11 10 בפרקיפ מסופרהביצוע

 1 0לפרק

 המבצע, פרטי כל ובו ט', בנספח וכן 28 עמוד אחרי הטבצע במפתר'226(

 העיקריים המקורות הם~אלן227(

 לפר-

 זה:

 איילון, איבדר, העיקרי'ס: ומבצעיה המבצע מתכנני מאח 221 בהערה הנ"להמקורותא(

 יבק-אליהו.שחס
רו"ח-הועד.ב(

 44-42. עמ' הסער", בתקופת "התנחלוחנו1( וויץ:י.ג(

 263. עמ' בישראל" והיעור "היער2(

 ב, אדר ו=ט"ו י"ר מ-י"ס, בא"י היומיההעיהונותד(
- 

 בכותרוה שדווחו 15,17,18.3,

 בה. קשוריט שהיו והמאורעות, העלייה על מפורטים ובדווחיםראשיוח

 ובהם ובחו"ל, בארז יהודיים, ובירהוניס בשבועונים היומית, בעיתונותמאמריםה(

 השונים. העלייה פרטי כל על ומפורטיפ ארוכיםתיאורים

 ה'(: בנספח ר' )וכן ובעבריה בארץ שהופיעו העיקריים, המאמריםואלו)א(

 - חש"ו ב' אדר מ-י"ס ב-"הארץ" גלבלום אריה מאת לביריה,""העפלנו1.
 ל22.3.1946.

 ב' אדר מ-י"ז ב-"דבר" ניימן י.מ. מאח )שרטוטים( מביריה""אלמוני2.

 20.3. -תיל

 סיון מ-ט"ו ב-"דבר-השבוע" מ.ה. מאת - בכלא" בניה - שוחררה"ביריה3.

תשל
- 

.14.6 
 1946 אפריל - חש"ו מניסן ב-"קרננו" טשרנוביז י. מאת התופה" לאחר"בביריה4,

 - תשש ניסן מ-ידד ב-"במעלה" שהופיע ועלינ.","הננו5.
.15.4.1946 

 "השומר ירחון החומה", ב-"על לראשונה שהופיע שמיר, משה מאת מאמר"ביריה"6.
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 כך אחר 946ךי מאי בא'יי",צעיר בס רבהרחבה

 61-57, עם- אילחן',עד

 אפריל "הבונים",וצ'

 וכחו" בארץ בחנגלית שהופיעו העיקריים, המאמריםואלו)ב(

 ה ב*"המקשר", בעלייה, שהשתתתו מרורים, מאמרים74.

 13.1. עמ'1946,
 א' ב-"פלסטיין בר-אדון, ד, מאת ביריה" על"די"ח8. 1946 מאינפורמישן",

 23*32יעמ'

 ד, מאה ביריה" על"דו"ח עם מ-1117,5.46"
 פלסטיי ב-"ניו בר-אגזוזי

,196-195

 מ-50.18.3,46י
 על- בירושליםשהוצא

 מספר 19 כרך ב""*לקור", ישוב" על מצור"ביריחו10.

 באנגלית, רשמי בולטין-מידע של שמו היה"פלקור"

 היהוריה* הסוכנותידי
,20.3,4

 7946 יוני חוברתקח",

 מ-4 113, מם' ומהמאורעוח", מהעיתונות ב="קיצורדו.

 ב-"דרום*אפרי פועלי"ציון צעירי בטאון "ירכנו",2ך,
 * 5-4עמ"

 העלייה בפרשהים
 אילחי ויהודיוש",

 מעורב שהיו איילת-השחר, מחברי 3 של מפיהם שגביתיעדויות,
 ב*"ועד-חג חברים שהיו חנוכי, ואברתם לנרסמו הלללכיריה,

 מהשורה". כ*"חבר ב' אדר ב*י"א בעלייהשהשתתף
 מפ מרחביה, מקיבוץ )מונטג( מן משה מאח ובעל-פה בכתב עדיתז( המבצע.קד

 דו"ח-הועד. ר,228(

 שהיה המבצע. ממפקדי אחד פרידמןי אביעזר של קדוחודו"ח-הועדן229( של מאחז הזמןבאוהו

 ט'. נספח המבצע, בתוכנית להלן ור'ראש-פינהן
 9-8. ה)ב( 227 הערה לעיל ור'בר-אדוןן230(
שט.231(
 ב, אדר מ-י"ר"המשקיף"232(

- .17.3 
 ב' אדר מ-י"ב"המשמר"233(

- 
 בן-א-. דו"ח וכן 15.3ן

 11יץ.י.234(
 שחם. שלעדןחו235(

2.4.46  תשא ניסן מ-א' 2 עמ' 15, מס' א' שנה לילדים" "משמר בעיקרר'236(

 ב' אדר מ-יחד"המשקיף"237(
- .17.3 

 138, עמ, אלון, בטעות, שכוחה, כפי בשלשה,ולא238(

 ב' אדר מ-ט"ז אחרונוח""ידיעוח239( שחם מישאלל
- 

 ש מפיו עדות לפי וכן 19.3ן
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 ב' אדר מ-י"ר"המשקיף"240(
- .17.3 

שפ.241(

 פרידמן אביעזר ושל שחת מ. שלעדותפ242(

ר,243(
 ב, אדר מ-ידד "הארץ"

- .17.3 
.22

 אחר והופיעו 1946,אי

 ב, אדר מ-י"% ב-"הארץ" גלבלום א. של מאמרו לפיבעיקר244(
- .3 

 מ החומה", ב-"על שמיר משה ידי על המסע מתיאור לקות זהקטע ,245(

 עמ' אילת", "עד בספרוכך
-54 

 244. הערה ורע ב-"הארץ"גלבלום246(

 ב' אדר מ-יתז ב-"דבר" מניימן הנ"ל המאמר אתר,247( מ-יקב ב-"המשמר"ן
 וכ 20.3, -

 ב'אדר
- .15.3 

 ב' אדר מ-ט"ו אחרונות""ידיעות248(
- .18.3 

 11לפרק

 זה: לפרק העיקריים המקירית הםיאלה249(

 227. שבהערה והמאמרים העדויות הדו"חיפ, רשימת ר'א(

 ב' אדר מ-יסח 27, חוב' ט"ו, כרך לילדיפ", "דברב(
- 21.3 

 א,, שנה לילדים"י"משמר גויל שמעון שלמרו
 מאמר מ-2.4.46, 2, עם, 15, מם,

"מחל"שלשלהל%ל;חי",

28.3  אדר מ-ב"ה )136(, 30 מס' ג', שנה לילדים", "הבקרד(

 124-122. עמ' תש"ז, הקהק"ל, הוצ' "מולדתי", שנתוןה(

 - קיר בעיתון המעפילים אחד שלמסיפורו250( לבי לעלייה כולוקדש
 שהו - הקהק"ל בהוצ,

 21.3. - ב- אדר מ-י"ח לחייל" "ידיעות כן גםהשווה251(

 ביריה מחנה .על הרבות בחממות וכן מ-15.3. פוסט""פלסטיין2)2( בידינוהנמצאות

 אבידר.עדות253(

 12לפרק

 כדלקמן: הפ זה לפרק העיקרייפהמקורות254(

.15,17,

 המאמרים,ובעיקר

 ב' אדר ט"ו י"ר, מ-יגב, בא"י היומייבהעיתוניםא(
- 18.3 

 ה, 227, בהערה לעיל והמוזכרופ העלייה על מהמאמריככמהב(

 מ-מרחבי בר-אדון ד, של ומאמריה )7( ב-"המקשר"שהופיעו
 בן-א,. דו"חג(

דו"ח-הועד.ד(
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שים.
 13.עם,

 יום,-החיפו להלן: 51/8; באחויה האנגלי החיפושיםיומןה(
 איילת-השחר", על מספוויס ב-"חבריפ לנדסמן, הללמדבריו(

 ובעל-פה. בכתב שחם מ.עדותז(

 4. עמ' מ-2.4.46, לילדים""משמרח(
 בעלי שהשתתף מאיילת-השחר, אילתי יהודה של מפיו עדותט(

 ב' אדר מ-ט"ו אחרונות" "ידיעות255(
- 

.18.3 
 שנבח olp~n, אעלבתפים,

 )עדוח כלשהןביעות-קרקע

 השו כל של הקרקע על חביעוח-בעלות להיות שיכולותפירושו,256(

 ת עליו תהיינה שלא כך, בכוונה נקבע ב-1 ביריה שללהקמתה

 שחפ(.מ.

 אחרי ששבועיים הוא,הגבון

 של גרעין )ג'(לביריה

 לי"קיב1ץ קשור אמנם היהה

 38רי בעמי אלון, שכותב כפי הדתי, הקיבוץ של גרעיןולא257(
 ב' אדר ב-יתד ביריה בפרשת היחורים""נצחון

- 
 הגיע 3*7,

 ז גרעין הגליל-העליון. חברי את להחליף"בני-עקיבא",שבא

 104. הערה ור,הדתי".

 ב' אדר מ-יסד"הארץ"258(
- .17.3 

 15.4.46. - תשטו ניסן מ-י"ד 6( מס' )חוברה"במעלה"259(
)260IDT'"."החיפושים 

 בטכס שהשתתפו אחרי4,1ד,

ב'
 בהמשך וכן 17,3י -

 ב' אדר ב-י"א יביריה נוער קבוצות כמה הגיעוואמנם261(
- 5.3 

 אדר יתד א', מיום "המשקיף" למשל, יאה, בתל-חי,המסורתי

 זו,עבודה

 וכן פסק-הדין; על 15.3 - ב' אדר מ-'"ב היומיתבעיתונות262( והיעור "היערוויץ,

 '264. עמ'בישראל",

 9. פ'בההחלח263(
 מ-18,3.46."פלקור"264(
 החיפושים"."יומן265(
 ב, אדר מ-יטבב-"הארץ"266(

 10. עמ' 115.3 -
 שחס.עדות267(

 )ראה שמיר משה ידיעל

 נ. נחן 320-319( עמ',
 בעצמו הלאומי שהמשוררלי,

 נכתב אדמות-ביריה על אז שהתרחש מה של בפרוזה יפהתיאור268(

 חשי"ב )בהוצ' השביעי" ב-"טור 60-59(. עמ' אילח",ב-"ער

 פיפר אבידר אלוף הדראמה. של ונתב פיוטי ביטויאלחרמן

 השיר אח אהבמאד
 הזהי

 110. עמ' י', בנספח ור'

 639. עמ.הצעיר",

 1946. אפריל",
 השומר ב-"ס' ארצי יהודה מאת שלנו" היא "ביריה במאמר ר'269(

 הצעיר"י השומר "סתר270(
 "הבונים הוצ' "המקשר", וכן 639, עמ'
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 ב' ארר ב=כ"ט ק"כ ב-'יאשנב" ביריה" פרשת "בשוליא(ו,'2(
- 

,1.4 

 דו"ח-הועד.ב(

 לנדסמן, הללמדבריג(

 איילון. צבי שלעדותוד(
 7. עמ' א' פרק לעילי ראהוכן

 ב' אדר מ-י"בב-"המשמר"272(
- 

 639 עם. הצעיר", השומר ב-"ספר וכן 15.3ן

 הנ"ל 1"כב-"אשנב"א(273(
- 

 א(. 271 הערה ראה
 3680. באתניה - אפל מאיר רס"ן שלעדותוב(

 11.4.46. - השיו ניסן מ-י' הצעיר"ב-"הפועלג(
 1946. מאפריל"המקשר"274(
 א(. 271 הערה ראה הנ"ל, ק"כב-"אשנב"275(
 שפ."המקשר",276(

 ב. אדר מ-י"ר "המשמר"ר'277(
- .17.3 

 1 3לפרץ

 כדלקמן; הם זה לפרק העיקרייםהמקורות78ן(

 ב' אדר '"ב 1., מיום בא"י היומייםהעיתוניםא(
- 

ך ב' אדר י"ר א', ומיקם 15.3,  7,3 

 ובעל-פה. בכהב שחס מ. שלעדותוב(

דו"ח-הוער,ג(

 בן-א'.דו"חד(

'ומן-החיפושים.ה(

 ב' אדר מ-י"ז ב-"דבר" ביריה""אלמוני1(
- 

.20,3 

 227(. הערה )ראה וויץ י, של הנ"למאמריוז(

 )שם(. בר-אדון ד. של הנ"למאמריהח(

 1978. באתתה איילון צבי שלעדותו279(
 ב, אדר מ-י"ח "המשקיף" ר. כך, אחר כשבועיים החקיים אמנם כזהובקורחף2(

 וכן 21,3. -

 422, הערה וכן 55 עמ' להלן,ראה

עם,1"2(
 262. הערה יכו 133

 - חש"ז אלול ב-י"א הקהק"ל נציג up' עליאש מ. לעו"ד שנשלח המבהבי אתהשווה282(
,27.8.47 

 ערערנו שנגדו מאלה, ואחר באדמות-ביריה מהתיבעיב "אהד כדרה או חדרה היה זה מכתבלפ'

 המלך".במועצה
 .. בן-א'. ודו"ח ועד-הגושדו"ח283(
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 שחפ. מ. שלעדותו284(

בר-אדון285(
 227( הערה )ר,

 פרידמן. א. שלעדותו286(

 ביריה". "מעוללות2:

 העירך" אל "מכתביםדור

 עם. 12.6.46, - חשר סיון מ-י"ג "הארץ"א(ר,287(

 ב' אדר מ-ב"ב "הבוקר"ב(
 ב 2, עמ, 25.3, -

 הקודמת. בהערה ור, חש"ו, סיון מ-י"גב-"הארץ"288(

 שחם. מ. שלעדותו289(

אה.  בפיסקה ר' - הסיפור בהקשר זה מושג שללפירושו290(

 14לפרק

 כדלקמן: הם זה לפרק העיקרייםהמקורות291(

 שחס. מ. ושל איילון צבי של העדויות שחיא(

 227(. הערה )ר' בר-אדון ד. של מאמריהב(

.15,17

 לא באנגליה היומית ]בעיתונותיפ.

 ביריה"[סירי

 קצר דיווח רק כתוב היהובלבנון,

 ב' אדר ומ-י"ד מ-י"ב היומיתהעיתונותג(
- .3 

 במצר שהופיע אנגלי, יומון המצרי",ה-"גאזטד(

 "א של משפטם עד ביריה לפרשת רמז שוסמצאתי

 בכוריה שהופיע מ-16.3, איטט" "מידלביומוןה(

 לכיריה. ההמונית העלייהעל

 כדלקמן: הם זה לסעיף העיקרייכ המ,ורוח292(

 נתיק-ביריה מופיע לעבריתתרגומם

 אדר מ-יתד ב-"הארץ" כן גםופיע

 ומ-17.3; מ-75.3 ב-"אד-דפאע" מאמריםשני

 ה חוכנפ חמציח 5ן 1730/קק"ל קופסהשבא"צ,

 תוכני על - 8/8 אח"ה - הש"י של דו"חיםשניב( ביריה נגד לפעול הערביפות
 בן-א'.דו"חג(

יומן-החיפושים.ד(

 227(. הערה )ר, וויץ י. של מאמריוה(

 11.4. - ניסן מ-י' "עוז"293(

 ב, אדר מ-י"ד"הארץ"294(
- .17.3 

 שפ."אד-דפאע",295(

 בן-א'.דו"ח296(

 שם."אד-דפאע",297(

 שם.שם,298(

 ב, אדר מ-כ"ה לחייל"ב-"ידיעות299(
- .20.3 
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(~OO,"שם.'יאר-דפאע 

 בן-א,.דו"ח301(

 שחם.מ.302(

 ן החיפושים"."יומן303(

שט.304(

שם.305(

 ?1Tln מצד מפחדה eya~ כמה על בעל-פה, והן - באתניה - בכתב הן שדם, מ. שלעדותן306(

 הערבים: כלפיהגליל

 הערביפ, שני את להורג להוציא ציוה בגליל-העליון, לחפקידו שנתמנה אחרי קצרTDTא(

 במסגרת מלבנון השפון הגבול את שעברה אחרי בדרך, שטעחה העולות אחתשאנכי

 להימלט. הצליח ~השני נהרג אמש הערבים אחד דיבשה"."דהעפלה_בדרך
 חבריה. ידי על סורס הגליל, ממשקי מאחד בת שאנם אחר,ערביב(

 שחב.מ.307(

 ב(. 292 הערה )ר' הש"י של הדו"חים 2לפי308(
 ארז-ישראל. ערביי ידי על הועלה הארז חלוקת של שהרעיון הראשונה הפעם שזונדמה,309(

 במארס 31 א,, ביום בכינוסה ביריה" "אדמות הנושא על הערבית הליגה מועצת דנהואמנם310(

 הליגה, מועצת של דיוניה על בידיעה ב-1.4.46, למחרת, "המשמר" מדווח כך1946.

 ביריה". אדמות על דנה הערבית הליגה "מועצת הכותרת: את נושאתכשההודעה
 ור, הש"י,בדו"חי311(

 ב. 292 הערה
 ב, אדר מ-ב"הב-"המשמר"312(

- .28.3 

 איילתי. יהודה של מפיו עדותלפי313(

 15לפרק
-------

 ביריה פרשת על הנרחבוח והסקירות הרבות הידיעוח על מבוסם זה פרק של תוכנוכל314(
 ב, אדר יקד יקב, ו-א., ו' בימי היומיתבעיתונות

 17.3ו15. -

 יסב ו', מיום אחרונות" ב-"ידיעות לזר דוד של השביעי" "היומן אח למשל,השוה,315(

 ב,אדר
 ..." ביריה! ביריה! ביריה! בלילה: ה, "יום כך: מסתיים זה מאמרו 15.3. -

 אדר מ-י"ח ב-"העולם", ביריה על המאמר את השווהוכן
 ב,

 330 עמ' כ"ח, גליון 21.3, -

 ר,316(
 מ-18.3.46. "פלקור"

 8. עם, מ-21.3.46, 11 חוברת בירושלים, שנה חצי במשך שהופיע טיימכ", איכס"מידל317(
 280. והערה 37 עמ'ר,318(

"רומן-החיפושים319(
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 היומית בעיתונות שנתפרסמה מד"א", "מרכז מהודעת לקוחים מד"א עזרת על הפרטיםכל320(

 דו"ח-הועד, את השווה וכן 17.3. - ג' אדר י"ד א',ביום

 גלעדי. מכפר ~אחד מחיפהשנים321(

 לחיפה. אמבולנסים יצאו ופתח-הקוה ומתל-אביב לטבריה, אמבולנס יצאמירושלים322(

 ובחדרה. בעפולההסניפים323(

 אדר ל-י"ג אור שבת, ליל באותו שנערך העיתונאים",ב"עיחון324(
 ב,

 באולפ 15.3.46י -

 עידוד ברכת נשלחה לביריתי; העלייה על גלבלום העיתונאי סיפר בתל-אביב,מוגרבי

 פועלים אסיפת התקיימה המלאכה" בתי "היכל באולפ רבות. בתשואות שלוותהלמעפילים,

 מביריה". נרפה "לא בסיסמא; בתל-אביב הצעיר" "השומר מפלגת של הסניף מטעםדחופה

 בחיפה החלוצות בבית שבת בליל שנערכה הפועליפ", "כפרית מטעם במסיבה)"המשמר"(.

 )שב(. לביריה ההעפלה על פרטיפ נמכרו אור", "והוא גולדברג, לאה של ספרהלהערכת

 לרגל המקומי "ביתר" ידי על בירושלים "אדיסון" באולפ עצרת-נוער נערכה השבתביום

 בקשר המרכזי הנואם דברי את n1Klafil שקיבל רב, קהל השתתף זו בעצרת באדר.י"א

 ידי על גם-כן נשלחה דומה ברכה )"המשקיף"(. אליהם שנשלחה למעפילים, עידודלברכת
 )"חצופה"(. ביריה קבוצת בשביל בצפת לועד-הקהילה יר~שליסקהילת

 16לפרק

 כדלקמן: הם זה לפרק העיקרייםהמקורות325(

 ידד ידב, א'-ב,, ו', בימי היומיה מהעיתונות כן גס גידלו זה בפרק הפרט'פרובא(

 15-17,18.3. - ב' אדרט"ו

 שחם. מ.עדויוהב(

דו"ח-הועד.ג(

 בן-א,.דו"חד(

 ועד-הגוש. מטעב בצפת אז ששהה מאיילת-השחר, חנוכי א. של מפיועדותה(

 227(. הערה )ר' בר-אדון ד. שלמאמריהו(

 'ומן-החיפושיפ.ז(

 227. עמ' אבידר, גםר,326(

"הצופה".327(

 ב, אדר מ-י"ר ב-"הבוקר" גםר,328(
- .21.3 

 תש"זי ב-"מולדתי", גםר,329(
 124. עמ'

 34.כעם,330(

 38-37. בעם, לעיל,ר,331(
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 יהו של נציגיפ עם יחד את,יועד-הגוש כללה השלטונות עם המגע לנהול האזרחיתהמפקדה332(

 235. והערה 28 עמ' וראה שחם( מישאל של )עדותוצפת

 בן-א,. ודו"ח הועדדו"ח333(

שם.334(

 17.3. - ב' אדר מ-י'יד"הצופה"335(
 עמ'לעיל,336(

 בן-א,.רו"ח337(

 319. והערה 43 עמ' ולעיל, החיפושים,יומן338(

 321. והערה 43, עמ' לעיל,ר'339(

 בן-א,.דו"ח340(

שב.341(

 ובדו"ח-הועד. א, מיום ו-'יהצופה""הארז"342(

 314. והערה 43 עם, לעיל,ר,343(

 ובדו"ח-הועד. א' מיום"המשמר"344(

 %, מיום"הצופה'י345(
 227(. הערה )ר' בר-אדון ומאמרי

"המשקיף'י.346(

 3680. באתניה אפל מאיר רס"ן של עדותולפי347(

 זו. חשובה לידיעה אחר מקור אין חנוכין שלעדותו348(

יומן-החיפושים.349(

 227(. הערה )ר' בר-אדון מאמרי שחמן עדויותיומן-החיפושיפן350(

 תשחז,"מולדתי"351(
 124. עמ,

יומן-החיפושים.352(

 שחם. מישאל שלעדותו353(

שם.354(

 19. עמ. 11.4.46, - תשטו ניסןמ-י'355(
 ב' אדר ט"ו ב.,מיש356(

- .18.3 

"המשמר".357(

 אז. ועד-הגוש של פעולותיו על אילחי יהודה של מפיו עדות לפי וכן בן-א.;דו"ח358(

 וכןשכ.359(
 36. עמ' 13, פרק לעיל, ר,

 מ-18.3. "פלקור"הודעה360(

 36. עמ, לעיל, השוה וכן אילתי; י. של עדותולפי361(

 342. והערה 45 עמ, לעילר,362(

 348. והערה 46 עמ, לעילר,363(
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הועד  ב, אדר יסד א,, מיופבעיתונים364(
 דו"ח וכן 17.3; -

דו"ח-הועד.)36(

 בן-א,. ודו"ח שחסןעדויות366(

 של עדותו וכן יומן-החיפושיפ; היומית;העיתונות367( עצ כהןיוסף

 124. עמ' תש"ז,מולדתי368(

 ב, אדר מ-יסחב-"הבוקר"369(
- .3 .21 

דו"ח-הועד.370(

 בן-א..דו"ח371(
 היומית. העיתונות בן-א'; דו"חדו"ח-הועד;372(
שט.373(

יומן-החיפושים.374(

 שהופיע חזני, של הידועמאמרו

 את השווה כן ביריה", בימיפת

 ור 17.3. - ב' אדר מ-יחד וב-"המשקיף"ב-"הצופה")37(

 "צ בשם 29.3י - ב' אדר מ-כסו ב-"הצופה",לראשונה

 בן-א,. דו"ח ואחדו"ח-הועד

 372. הערהר'376(

18.3  ב' אדר ט"ו ב,, מיופ ב-"הצופה" וכן בן-א'ןדו"ח377(

 ב, אדר מ-י"ר-ט"ו היומיתבעיחונוחא(378(
- 17,18.3 

 375(. בהערה )ר' חזני מ. של הנ"למאמרוב(
 124. עמ' חש"ז,"מולדתי"ג(

 המא לאור זה א, ליום הנ"ל במאמרו חזני מ. קראכך379( )ר' זה בסעיף המסופריפורעות,

 . 375(בהערה

 ב, אדר מ-ט"וב-"דבר"380( ובדו"ח-הועדסייס
- 

 היו העיתונים וכן 18.3,

 ב, אדר מ-ט"וב-"הארץ"א(381(
- .18.3 

 חש"זי"מולדתי"ב(
 124. עם,

 תשחו. אייר הקהק"ל, מטעם חרדי ירחון"ההד",ג(

ר,382( 124. עמ' תשחז,-"מולדתי"
 ב' אדר מ-ט"ו וב-"המשסר" ב-"דבר"

 וכן 18.3י -

דו"ח-בן-א,.383(

יומן-החיפושיפ.384(

 שחם. על-ידי לי שנמסרה עדות, פי על וכן שם;385(

 נציג בין שיחה על הש"י שלבאחווה

 "מתוך כתוב: הזה הדו"חבסוף

 נכון". לא היה ביריה שלהענין

 עמ, לעיל,ר'386(
 וכן . 33

 מ-26.3.46 סודי דו"ח ר,

 )"המן"( האנגליפ נציג לבין "חגי", שנקראה"הגנה"

 שכל כך, על ברור להמן שגס חגי, הבין אח"כדבריו

 חנוכי. של מפיו ועדות בן-א, דו"ח387(

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



86

 חנוכי.עדות388(

 387. הערהר'389(

 19. עמ' לעיל,ר.390(

 387. הערהר'391(

 חנוכי.עדות392(

שם.393(
"המשקיף".394(

"המשמר".395(
 חנוכי.עדות396(

 375, הערה ר' הנ"ל; במאמרו SJTnמ.397(

 124. עמ' תשחז, ב."מולדתי" וב,שם;398(

 ב' אדר י"ס, כרך ובקרת" מחשבה ספרות, לדברי ו-"גליונוח בז-א', דו"חדו"ח-הועד,399(

 44-41. עמ'תשי,

כגוזן400(

 יו"ר אז - חוגי מ. של הצעתו לפי הקהק"ל של הזהב בספר צפת קהלת שלהרשמתהא(

 הנצורה" ביריה בימי הגאה עמידתה על המזרחי" "הפועל יל החקלאיהמרכז
 )ור,

 ב' אדר מ-כ"ז אחרונות""ידיעות
 - וכן 30.3(. -

 הירדן, עמק משקי ידי על וראש-פינה צפת שם על הקהק"ל ביערות עציםנטיעתב(

 לחייל" ב-"ידיעות וכן 3.4 - ניסן מ-ב' "הבוקר" )ר' וטבריה הגליל-ההחתוןמנשבות
 ידיעות" ב-"%רור וכן 30. ל-"העולם",מט' 27 מס' תוספה 111.4 - ניסןמ-י'

 7.4(. - ניסן מ-ו' 6 מס' הקהק"לי של הראשיה הלשכהבהוצאת
 י/1/2676. תיק מס'בא"צ,401(

דוחת-הועד.402(

 17לפרק

 "אגודת חוגי ישל מק"י של העיתונים שקראחי. tlua בעיתוני המאמרים 32 מתוך40328(

 ביריה. מפרשת לגמרי התעלמו "החומה", כגוןישראל",
 הנ"ל. מ-4041828(

 א-ב(: )לפי הבאים בעיהוניםר.405(

 ב, אדר מ-ב"ב קי"ט, ea'"אשנבוא(
- .25.3 

 ב, אדר מ-ט"ו"הבוקר"ב(
- 

 מערכתו מאמר 18.3,

 אדר י"ס כרך למדן, י. בהוצ' וב"רת" מחשבה ספרות, לדברי "גליונותבירחוזג(

 44-41. עמ,תשש,
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 21.3. - כ' אדר מ-י"ר הענודה" 'ילאתדותד(.

 הגאולה", "ביריה הכותרת תחת 18.3, - ב' אדר ב-ט"ו )א'( המערכה מאמר"משמר",ה(

 למתרו;. )ב'(, המערכת מאמרוכן

 חש"ו. ניכן המרכז, - בא"י "מכבי" הוצ, התנועה","ניבו(

 ב, אדר מ-י"ס בא"י, הכללית הציונית העבורה תנועה של בטאונה הציוני","העובדז(
- 

22.3. 
 ב, אדר מ-י"ת העולמית הציונית ההסתדרות שבועון"העולם",ת(

 330. 324, עם, 21.3, -

 1946. מאי בא"י, הצעיר" "השומר בהוצ' החומה"'יעלט(

 27.3. - ב' אדר מ-כ"ד הצעיריי'הפועלי(

 אפריל - תשיו מניסן 41, בחוברת הפרשה: על מעט יחסית, הופיע, הפלמ"חבירחוןיא(

 139 עמ' אלו,, ור' 45ן עמ. 1946, מאי - חש"ו מאייר 42, ובחוברת 40, עמ'1946,

 מערכה. במאמר ולמחרתו, 17.3, - ב' אדר מ-י"ד ב-"הצופה",יב(

 שנה, אוחה יוני - סיון וכן 1946, אפריל - חש"ו ניסן הקהק"ל, הוצ'כ-"קרננו",יג(
 "השער". במדור 2,עמ,

 22.3. - ב' אדר מ-י"ס הארצישראלי""השבועוןיד(

 324. עמ' "העולם", ח(, 405 הערהוראה406(

 א-ב(: )לפי הבאים בעיהוניםור'407(

 15.4. - תשף ניסן מ-ידד העובד" "הנוער ירחון"במעלה",א(
 הסדן". "על במדור: חש"ו, מניסן המזרחי, נוער של הארצית ההנהגה בהוצ,"חזון",ב(
 תשק, ניכל"מאזניים",ג(

 63. עמ,

 א-ב(: )לפי הבאיפ בעיהוניסור,408(

 למגויס""איגרתא(
 בהוצ,

 ב, אדר מ-כ"א מפא"י של הצעירה" "המשמרת
- .24.3 

 659-656. עמ' חש"ו, אייר כ"ג באמריקה, העבריה ההסחד' של שבועון"הדאר",ב(
 הפרק" במדור_"על חש"ו, אייר הקהק"ל", למען המורים מועצת לפעילי למורה,"יריעותג(
 ו(. 405 הערה ראה הנ"ל; התנועה""ניבד(
 חש"ו. ניכן כ,, תוברח הדתי" ה-"קיבוץ ירחון"עלונים",ה(
 חזניי מ. של הנ"ל מאמרו"הצופהן,ו(

 375, הערה ור,
 ב, אדר מ-י"ח ישראל, אגודת "פועלי של שבועון )אז("שעריס",ז(

- .21.3 
 276. עמ, הקונגרס, בדו"חר'409(

 א-ב(: )לפי הבאיס בעיחוניפור'410(

 ב' אדר מ-י"ס כרוניקל"ה-"ג,ואישא(
- .22.3 

 21.3. - ב' ארר מ-י"ח העבודה""לאחדותב(

 19.3. - ב' אדר מ-ט"ז"המשמר"ג(
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 - ב' אדר מ-י"ח 6, גליון העבודה", "אחדות בתוך קיצונית קבוצה של ביטאון"עוז",ד(

.3.21 

 ( 18.3. - ב' אדר מ-ט"ו פוסט"ה-"פלסטייןה(

 1-,ב(. ה( 405 הערה לעיל ר.411(

 אדרמ-ט"ו412(
 ב,

 410. הערה סוף ור' 18.3; -

 של 5% בתוך כלול היה שלא באיזור, ב-תש"ה-1945 ביריה מצודת נבנתה דבר שללאמיתן413(

 וכן 25, עמ' לעיל ור, להתישב, ליהודים הלבן" "הספר התיר שעליהם א"י,אדמות

 215.הערה

 ב' אדר מ-ד. בביריה?" קרה "מה המערכת ממאמר למשל, כן, גם מוכח זהדבר414(
- ,7.3 

 לעיל, וראה האנגליסן ידי על המצודה מתפיכם האפשריות להשלכות יתירה בזהירותהמתייחם

 187. והערה 22עמ'

 אדר מ-י"ס ב-"הארץ" גלבלום אריה של הגדול מאמרור,415(
 "העפלנו 22.3.46: - חש"ו ב,

לביריה!"

 ב' אדר ב-ט"ז היום, באותו הופיעו אלו עיתוניפ בשני המערכהמאמרי416(
- .19.3 

 ירחון ניו-ג'ודיאה, של מערכת במאמר מצויה דומה נימה 20.3. - ב' אדר מ-י"ז"הבוקר"417(

 90-89. עם, 1946, מרם-אפריל 22, כרך באנגליה, הציוניתהתנועה

 עמ, תש"ז, ב,, מהדורה קראם,ר'418(
 וכן 204;

 156. הערה וכן 17, עמ, לעיל ר,

 וכן 735ן עמ, קרליבך, ע. ד"ר בעריכת הועדה בדו"חר.419(
 155. הערה וכן 17, עמ' לעיל ר,

 667. עמ, ועקת-החקירה,דו"ח420(

 מזכיר אינו אולם ל-"תזכיר-התנועה", 201-198 בעמ' שמהייחב קראפ, ר' 668; עמ'שפ,421(

 ביריה. אתכלל

 ואילו במצור; אז היתה כי לביריה, לגשת הצליחו לא 408, עמ' ועדת-החקירה, דו"חלפי422(

 ב, אדר מ-י"חב-"המשקיף"
 בביריה ביקרו הועדה "חברי גדולה: כותרת מופיעה 21.3 -

 החדש". במקימה הנקודה של התפתחותה את "חזו המאמר: ובתוךהחדשה",

 עמ,קראם,423(
 69. והערה 7, עמ' לעיל, וכן 205ן

 - חש"ו שבט ב-ר, שהתקיים הקרקע", גזירות נגד מ-"הכנס לגמרי "המשקיף" התעלםכךא(424(

 לעיל, ור' "דבר", ובמיוחד רב, מקופ לו הקדישו העיתוניפ שיתר בעוד7.1.46,

 184. הערה וכן 21,עמ'

 והוא ביריה, מתיישבי של למאסרפ 5.3 - ב' אדר מ-ב' במאמרו התיחס "המשמר"עורךב(

 נקבל". לא ביריה עקירת דין את יידעו: שהשלטונות הראוי "מן מאמרו: אחמטייב

 האחרון המשפט פירוש מה ל-"משמר": לנו אחת "שאלה בלעג: "המשקיף" שואללמתרת

 נקבל?"." לא ביריה עקירת דין"את
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 לשוא'ע!?( היתה "ההעפלה מאמר: של בסופו קצא, בעמ' ראשון", ב-"מעשר )אלדד( שייבכותב425(

 18.3. - ב' אדר מ-ט"ו"המשקיף"426(

 המנדט; לממשלת גרמה ביריה שפרשת הרבה, המבוכה אח הב"ב הקונגרס מצירי אחד הדגישוכן427(
 260. עמ' הקונגרס, בדו"חר,

 מס, ו, שנה"החברה"428(
 2)36(. עם, חש"ו, אייר ל7י

 ואלון, 227; 223, עמ' אבידר,ר'429(
 עמ,

,134 .139-138 

"אשנב"430(
 ב' אדר מ-ב"ב קי"ט, מס,

- .25.3 

 ס4, עמ' 1946, אפריל - השל מניסן 41, מם, הפלמ"ח,ירחון431(

 בגביבה החקלאיים בישוביפ שנולדה וסייחה, עגלה כלבה, לכל ניתן "ביריה"השם א(432(

 ב. אדר מ-יחד פוסט" ב-"פלסטיין )ר, הי"ו ב' אדר י"א אחרי מידביריה
- ,17.3 

 מביריה"(. "אלמוני בשם: מכן, לאחר ימים 3 ב-"דבר", ניימן של במאמרווכן

 ב-"הארץ" הופיעו הולדתן על )הודעות הזה השב אח קיבלו אז שנולדו בנוח, כמהגפב(

 ב, אדר מ-י"ס אחרוגוח" וב-"ידיעות 19.3 - ב' אדרמ-ט"ו
 במאמרו וכן 22.3, -

 "ביריה", בחוברת גפ כך אחר הודפס זה מאמר זו(. הערה של א( )בחלק ניימן שלהנ"ל

 חדשה: בוחרת זה למאמר ניחנה שם עקיבא"; "בני ידי על בחשינו עוד לאורשיצאה

 לנו". נולדה"ביריה

 עקיבא רב' רחוב את המחבר הרחוב, אח "לקרוא החליטה בני-ברק של המקומיתהמועצהג(

 לפני 3(. עמ, חש"ו, מניסן בני-ברק, ידיעות )ר, "ביריה..." כשפ הרצל רה,עם
 יוחר. החדשות משכונותיה לאחת העיר ממרכז זה שם הועבר מספרשניס

 מכפר-אחא(. זאבי דוד של עדותו )לפי זה שס "בלו עסיכ, כגון שונים, חפציםגםד(

 הדחית-חלוצית, הנוער בתנועת ו-"עדוה" "קבוצות" הרבה ידי על גם נישא זהשבה(

 בטאון "זרעים", ור' קרית-שמואל, בסניף ביריה" "עדח )כגון בארז הן"בני-עקיבא",

 בני-עקיבא מחברי רבים של מפיהם שמעהי )כך בגולה והן Tuen), השריהתנועה,

 זה(. שם קיבלה חש"ו-ח בשנים סניפפ מקבוצות שאחה התפוצות, בכל מסניפיהלשעבר

 אחרי בביריה שהתיישבו הנרעיניס, וכן ביריה, ואסירי הדהי מהפלמ"ח ניכרחלק
 זו. בתנועה חברים היו תשע, ב, אדרי"א

 הארצית ההנהלה החלטה לפי וזאת ביריה", כ-"יום )ב,( אדר י"א לראשונה y~p3בחש"ח

 החלוצי והמעשה החנוכית ההכרה להגברת ומעשי חנוכי מפעל "בתור עקיבא" "בנישל
 לכיפור שנה, כל זה, יום מנוצל מאז חש"ח(. אדריפ )"זרעים" המולדת" אדמחלנאולח

 בתנועות וגס עקיבא" "בני בסניפי כל קודפ חש"ו, אדר ב-י"א לכיריה העלייהעל

 ולמסיבה"י לשיחה "ציונים על אליאב מ. מאת ימימה" "מימיפ )ר' אחרותנוער
 בהוצ'

 היהודיתי הסוכנות של והחלוץ לנוער המחלקה של הדחיהמדור
 עזר "דפי TQ1 77; עמ,

 64-53(.עמ, חשי"גי ב', מהדורה היהודית, הסוכנות של והחלוץ לנוער המחלקה בהוצאתלמדריך"

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 שמה אז שהיה כפי דתיים, הלנצים -ברית ) בי"ד ממוכדות לאחד גם ניתן "ביריה"השפז(

 נוער להכשרת מקום גם שימש זה מוכד צרפתן בדרוכ באירופא( המזרחי" "הפועלשל

 מטעם צעירים של ,דם-צבאיים לאימונים מרכז - בכתר - וגם ארצה, עלייתו לקראתדחי

 נבון(. גד אל"מ היום: דאז, המוסר מנהל של עדותו )לפי בא"י.ה"הגנה"

 אתת לי שסיפרה )כפי זה בשם נקרא בדרום-צרפה, כן גם במרסייל, בית-לעוליפגסח(

 זה.( בבית שגרוהבנות,

 העלייה אדרי חודשים 2~3 א"י, בעיתוני "ביריה" השפ שוב מופיע וחצי כחודשבמשךס(

 בו ביש, מ-"אקבל" שונה "ביריה".ששמה מעפילים לאוניית הכוונה כשהפעםההמונית,

 נקודה, אותה "לכבוד ניתן זה שם מחוי-א"י. מילין כ-0ל בריטית, ספינה ע"ינלכדה

 ה-"ביריה" מגיעה 2.7, - תמוז ב-ג, למחרת, באביב". עליה הגנו ישראלשצעירי

 בתנועות וחברים ההשמדה ממחנות "עקורים" רובם איש, 1.100 סיפונה כשעל חיפה,לנמל

 וחצי כחודש 15.8, - מנחפ-אב ב-י"ח רק ובלגיה. הולנד בפולין, בעיקר שונותנוער

 )ר, בעתלית. מהמחנה מעפיליה אחרוני שוחררו ארצה, ה-"ביריה" שהגיעהאחרי

 בא"יהעיתונות
 מ-ב,

 "ידיעות ובעיקר 15.8, - מנחם-אב י"ח ועד 1.7 - תמוז

 איוונטם" אוף "דיג'סט תאריך; מאותו "פלקור" 2.7; - תמוז מ-ג-אחרונות"

 שעל- מענים" ולרכוז קרובים לחיפוש מ-"המדור - ולרחוק" ב-"לקרוב 13.7ן -מ-29.6
 של שמות רשימת התפרסמה ו-6, 1 בעם. 10.7, - תמוז מ-י"א - היהודית הסוכנותיך

 14/190 מס- תיק 445-442; עמ' תש"ז, בסוק, למשה המעפיליב" "ספר האוניה;מעפילי

 ( .כאחויה
 ומגיני למקימי "כבוד בשם מיוחד מפעל על הוחלט להר-כנען ההמוניה העלייה אחרישבוע א(433(

 3,000 איסוף היה זה מפעל של השגו עיקר הקהק"ל". למען הנוער "מועצה מטעםביריה"

 בארץ- העברי "הישוב ידי על שניטע ביריה", "יער בשביל הזמן( לאותו נכבד )ככוםל"י

 יער נטיעת של הרשמית התעודה קרה(. כזה שדבר היחידה, הפעם לי, נדמה )זו,ישראל"
 שהתיישבה עקיבא", "בני קבוצת של לנציגה 12.6 - סיון ב-י"ג חגיגי בטכס נמסרהזה

 3 במשך שתפסוה הבריטיים, החיילים ע"י פינויה אחרי שבועיים אדמות-ביריהעל

 )ר,חודשית.
 ב, ארר ב-י"ח הקהק"ל" למען הנוער "המועצה ישיבת של דברים זכרון

- 

 הקהק"ל הנהלת מטעם הודעה וכן 502ן מס' תיק 1730/קק"ל-5י קופסה בא"צ,21.3

 "הצופד" 503, מס, תיק דנ"ל, בקופסה 13.6 - סיון ב-י"דלעיהונ~ת
 8.5 - אייר מ-ז,

 המצודה עזיבת על 13.5ן - אייר מ-י"ב - הבוקר עיתוני )יתר( 12.5ן - איירומ-י"א

 דטכם על 9.6ן - סיון ב-י' העיתונים בכל רבה במבלטה ידיעות ר' - הבריטיםע"י

 - גל-עד גם הוקכ שבה הנ"ל,החגיגי
 12-13.6.( - סיון מ-י"ג-י"ר בעיתונים ר,
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 אייר מ-י'יט בעיתונים )ר' עציפ כ-000.000.ל היות ועד מאז ניטעו ביריה"ב-"יערב(

 ביום המשוחזרח ביריה מצודת של החגיגית הפחיחה על סקירה שבהם 14.5.71, -תשל"א

 בו ניטעו זה יער של הראשונה קיומו כשנת כבר תשל"א(. בעומר ל"ג כן,לפני

 הראשית הלשכה בהוצ, החשינו", בשנת לישראל הקיימת הקרן פעולות )ר' עצים.31,208

 יחידים או ארגוניכ ידי על העצים רוב ניטעו השל-ז בשנים ירושליפ(ן הקהק"ל,של

 עקיבא"( ו-"בני )"מזרחי" רחיים-לאומייפ לארגוניפ קשורים כלל בדרך שהיומחו"ל,

 ב-"הבוקר" )ר- להפ. קשורים שהיו לאישים,או
 20.000 על 6.9 - תש'יו אלול מ-ו,

 באמרי-ה" מזרדי "נשי ע"ש יער גם כביריד(. מזדהי" "נשי ידי על שיינסעועצים,

 לילדים'י "הצופה )ר' תשחז. אדר כ"ח עד ביריה ביער ניטעו עקיבא" "בני יערוכן
 לאחר הראשון בזמן 11(. עמ' חש'יז, ניסן 'יקרננו'י, וכן 27.2.47 - תשחז אדרמ-ז'

 ומגיניה" אסיריה ביריה, "מעפילי של שמפ על וגנים עצים ניטעו חש"ו, ב' אדרי"א

 )ר, בארץ. הישוב חוגי מכל nTSla~l יחידים יריעל
 מ-כ"ט וב-"הבוקר" ב-"הצופה"

 צ5י9 נ 9ת'יתן פיתיין צי'ש esyn' ביי'8 ידי צי B'ly 00ן נם,עת עו 4;1 פ ב'"דו

 זוחי 511.55 -3 ז שתה ע"י 31:3 - 5: אוו נ-פקת11511
 זון 5 אווא, 1'חי'וו

 חייהן, חחממוני, בי"ס של ת17 מיחה צ", ץב,ם 100 נוסעו מ:11 5ממן
 אף אלא ביריהיי יייער לנטיעת המפעל אח רק לא ארגנה הקהקייליי של הנוער"nsylnג(

 ביריהי "מעפילי לכבוד רובם הזהביי, ב-ייספר דרשמוח של רב מספר לארגןהצליחה
 הן ביריה, לפרשת בקשר הרשמות 14 הזהב" ב-"ספר מוזכריכ בס"ה ומגיניה".אסיריה

 אלו הרשמות פרטיים. אנשים ידי על והן שונים מחוגים ומוסדות ארגוניםעל,ידי

 א. אדר מ-כ"אנעשו
 הרב המספר ביניהן בולט 15.1.47. - חש"ו טבח כ"ג ועד 24.3 -

 דתיים-לאומיים ומוסדות ארגוניפ של )6( וכן )7(, וכביבחה חיפה באיזור הרשמותשל

 על לעיל שכחבנו מה את מאשר זה "המזרחי"(. הפוהמ'יז, עקיבא", )"בני ובעולםבארץ

 הרבה )על ביריה. לפרשח הדתיים-לאומיים הארגונים ושל יהודי-חיפה של המיוחדהיחס

 ב, אדר מ-כ"א "הארץ", כגון הבוקר, בעיתוני פורסםהרשמות
 1- "הבוקר" 24.3, -

 אייר מ-כייס ייהבוקריי 30.4ן - ניסן מ-כווט 'יהצופהיי 4..ן - ב' אדר"הצופה'ו,מ-כיוס

 12,13.6(. - סיון י"ר מ-י"ג, העיחונוחל.30ן

 אדמות-ביריה, על המאבק לאחר שבועיים ג' בביריה שהחזיקו עקיבא", "בני חברי20ד(

 בעיקר בכחב אליהם פנו רבות. מחנות וכן ועידוד ברכה מכתבי של רב מספרקיבלו

 ביריה" "גיבורי עם הזדהוחס את כך לבטא שביקשו העממיים, הספר בחיתלמידי
 )ר,

 ב. אדר מ-כ"טב-"הבוקר"
 אלו(. ממ,:תביפ מ-20 יותר נמצאים בידינו 1.4ן -

 )כמה 8.6. - סיון ב-ס, למצודה שעברו אחרי גס "הגיבורים" אח לבקר באו מאדרביםה(

 במיזם. ביקרו מכובדים אישים גס בידינו(. נמצאזה אלו מקבוצ~ח-מבקריםחמורה
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 במחנה ראז, לציון הראשון עוזיאל, ב.צ. הרב של ביקורו זכה מיוחדת לבלתשומת

 ג,ביריה
 )ר, חש"ו בעומר ב-ל"ג

 ו-"הארץ" 21.5 - אייר מ-כ' מערכת במאמר "הצופה"

 בארץ-ישראל"(. הדתי הפועל למען "הליגה של פנימי עתון ב-"אגרת", וכןלמחרת,

 בכל יהודייפ בעיתוניכ ביריה פרשת על מאמרים של רבות עשרות של צילומיפ יש בידינו434(

 כגון בשנתוניפ, גפ זו לפרשה מוקדש יחכית רב מקוס שונות. שפוח ובעשר העולםרחבי

 ת"א, תש"ז, העתונאים של השנה בכפר וכן 386; עמ' לתשייז, בארה"ב" "יהודיהשנתון
 בהרחבה מסופר 1, בפ, רבות ושצוטטו בארץ שהופיעו הספריפ, בשני גס 113-4,9,.256.עם,

 עמ, אבידר, ביריה: פרשתעל
 התנחלותנו וויץ, וכן 139-138; עמ' אלון, 227-223ן

 42-41(. עמ, הסער,בתקופה

 בשבוע לביריה העליה פרשת על מפורטים מאמרים בארץ החשובים העיתונים בכל הופיעוכך435(

 בחזיון; המשוחזרת. ביריה מצודת חגיגית נפהחה זה כשביופ תשל"א, בעומר ל"גשל

 שנה 25 ההמונית, בעלייה השתתפו מהם .שרבים איש, כ-10.000 חזו ביר"ה" של"סיפורה

 בן.לפני

 ו-421. 4)156-1 הערות וכן 17, עמ.ר,436(
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 1 לפרק תאריכוןא.

 ט 1 ר יפ
הנ.2(

 לח" אצ"ל ה"הגנה"
 ופלמ"דמרי

% ישראל". י'קול של השידורים חידוש 4.10.45 - חש"ו תשריכ"ז

 המלחמה אחרי ראשונה אלימההתנגשות 6.10 - תשריכ"ט
 השלטון נציגי לבין ה"הגנה"בין

% להעפלה. בקשר כפר-גלעדיעל-יד

 הארץ רחבי בכל המוניות מחאהעצרות 8.10 - חשוןא'
 ממשלת של הלבן" "הספר מדיניותנגד

המנדט.
 מבצע עתלית. מעפילי 208 שלשחרורפ 10.10 - חשוןג'

 - ה"הגנה" של המזוין במאבקראשון
 מונטיפיורי בשכונת האנגליםחיפושי
%. נפצעו. וכמה הפריעו המוניםבת"אן

 צבא למהנד פושטת האצ"ליחידת 11.10 - חשוןד'
 רב. נשק נלקח ברחובות;בריטי

 הברזלן במכילת מקומות ב-153חבלה 1.11 - חשון ב"הא(

הה "מסיבה".מבצץ
 משמר-החופיכ של כפינות ב-3חבלה 1.11 - חשון ב"הב(

%% ובעכו.בחיפה

% בלוד. הרכבת תתנה עלהתקפה 1.11 - חשון ב"הג(

לא בחיפה. הזיקוק בתי את לפוצזנסיון 1.11 - חשון ב"הד(
 "הספר מדיניוה )1. בוויןנאופ 13.11 - כסלוח.

 אנגלו- ועדה 2. תמשיך;הלבן"
אמריקאית(.

ט,
 בכל מחאה באטיפוה משתתפיפרבבות 14.11 - כסלו

 6 בתל-אביב; ההפרעויותהארץ,
 כצבא. באש נהרגואנשים

 הבריטי הצבא מחנה לחוךפשיטה 22.11 - כסלוי"ד
 רב. נשק נלקחבראש-העין;

 הרצליה חוף ע"י תופסיפהבריטים 23.11 - כסלו י"חא(
 אונית כצנלסון", ה-"ברלאת

 לאחר שנתפסה הראשונה,המעפיליפ
 .המלחמה

 בסידני-עלי המשסרה תחנותפצוץ 25.11 - בסלו כ'ב(
%%ובגבעת-אויינה.

 רשפון שפיים, על האנגליםהתנפלות כסלו-26,27.11 כא-כבג(
 של פסיבית התנגדותוגבעת-חיים;

 יהודים. 8 נהרגו ביריותהמוניסן
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ך,
 לח'יי אצ"ל ה"הגנה"תג. ט 1 ר יפ ך י ר את

ופלמ"חמרי
-------------------------------------------------------------------------

 נבאלהן בבית הבריטי הצבא מחנה לתוךפשיטה 12.ל2 - טבתכ"א
ץ הושגה. לא - גש, לקחת -המטרה

 מעפיליה 2)2 כל את מורידה סנש"ד-"חנה 27.12 - סבהכ"ג
ץ נהריה.ע"י

 הבריטית הבולשת מפקדות על משולבתהתקפה 27.12 - טבתכ"ג
אלא והחרבתן. וביפובירושלים

 BSR8~i א19פ ייף 551א-חא148מו8 45הגרה מג.י.ב1 - שבטי(
א הבריטית. הממשלה של לא"י000.ל3

 ע"י נתפסח סירני" "אנצו המעפיליפאונית 18.1 - שבט ט"וא(
הבריטיפ.

 ץ .% בגבעת-אולגה המשטרה חחנח של שניפיצוץ 20.1 - שבט י"חב(

 כדי בירושליפ, המרכזי בית-הכוהר עלהתקפה 19.1 - שבםי"ז
א הושגה. לא המטרה המחתרת; אבירי אחלשחרר

 על-יד שלל נלקחת בריטית צבאיתמכונית 20.1 - שבטי"ח
ץחל-ליטוינסקי.

 בחל-נוין חיל-האויר מחנה לתוךפשיטה 28.1 - שבםכחו
א נשק. קצתנכבש

 הדשוח חירופ" לשעת "חקנוח שלפרסומן 28.1 - שבטכ"ז
וחמורות.

 נגד הארץ בכל המוניות מחאהאסיפות 31.1 - שבטכ"ט
 העלייה.הפסקת

 א, אדרב,
 בחל-אביבן חיל-האויר מחנה לחוךפשיטה 3.2 -

א נשק.נלקח
 והחפרעוח חולון יד על צבאי מחנה עלהתקפה 6.2 - א' אדרה,

 יהודיפ. 3 נהרגו חולון: ברחובות המחנהחייל'
%ץ הכרמל. על הרדאר חחנחפיצוץ 21.2 - א' אדרכ'

w"aאץ ה-"פי.אמ.אף". של בסיסיפ 4 עלהחקפה 22.2 - א' אדר
 בקסטינה, התעופה שדות על משולבתהחקפה 2.ל2 - א' אדרכאד

%% ובכפר-סירקין.בלוד

 בסרפנדן המרכזי הצבאי המחנה לתוךפשיטה 6.3 - ב' אדרג'
א בשבי. נלקחיב וחיילית נשקלקיחה

 הפוגה ארצה. מגיעה האנגלו-אמריקאיתהועדה 6.3 - ב' אדרג'
 העברי". המרי "חנועח של האלימוהבפעולות

 הגוף אוחו ידי על הלילה באותו מאורגנות פעולות 4 = 6א-ד )א( קבוצות: שלוש יש זוברשימה
 ב"תגובח לשני אחד מאורעות,הקשוריס = )1-א-ב ו-)ג( 10א-ג )ב( העברי". המרי"חגועח
 .שרשרח"
 שנעשו אלו - וב-"לא" העברי", המרי "חנועח ע"י שאורגנו , הפעולות ב-"%" מסומנות זובטבלה
 איחה. ולהסכם לרצונהבניגוד
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 16 - 2 לפרקים תאריכוןב.

 לראשון( מחוץ בתש"ו-1946, )כולם המאורעפירוטתאריך בשבועום

 הפלמ"ח מחלקת על-ידי )א'(" "ביריהיסוד 8.1.45 - תש"ה טבתכ"גב

 המצודה. בנין והתחלתהדתי

 השחר. מ-איילת הפלמ"ח חוליתמאסר 30.1 - שבט ל-כ"טאור בערבד

 למשטרת-כנען.העברתם 31.1 - שבטכ"טה

ד
ה,

 א, אדר
 משם. לשחררם שנכשל,נסיון, 6.2 -

 אדר לב"זאור בערבד
 א,

 הר-כנען. עליריות 27.2 -

 )א'(. ביריה מתישבי כאד שלמאכרם 28.2 - א' אדרכ"ןה

 )לשמירה(. במצודה יהודיים נוטריםכיתת 28.2 - א' אדרכ"זה

 ב, אדר א, א', אדרכ"ח1
 סגן אצל הגליל-העליון נציגימשלחה -

 מושל-המחוז ואצל בצפתמושל-המחוז1,4.3
בנצרה,

 וכיתת בריטיים כוחות ע"י המצודהכיבוש 5.3 - ב' אדרב'ג
 אותה. עוזבים היהודייפהנוטרים

 מוכנה. "הגידם" למבצעההוכנית 8.3 - ב' אדרה'1

 אדרי"אה
 ב,

 ב,". "ביריה והקמת להר-כנעןהעלייה 14.3 -

 אדרי"אה
 ב,

 ב,". "ביריההריכב 14.3 -

 "בשלישית". ביריההקמת 14.3 - ב' אדר ל-י"באור בערבה

 ג'". "ביריה על המצורההחלה 15.3 - ב' אדריסבו

 ב. אדרי"גשבת
 צפת". של"שבת 16.3 -

 ב, אדרי"רא
 של מוצלח סיום דביריה";"פורים 17.3 -

ביריה. אדמות- על התישבות על המאבק ימי4
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 היומיים, העיתונים רשימתג.

 בעבודה מדבריהם ושהובאו לכיריה העלייה פרשת על בהרחבהשדיווחו

הארץ1.

הבוקר2.

דבר3.

 צהריכ מהדורת -דבר4.

ידיעות-אחרונות5.

 )בגרמנית( חדשותידיעות6.

משמר7.

משקיף8.

 )באנגלית( פוסספלסטיין9.

הצופה10.

 חיפה. יומון -צהרים11.

 )בערבית(אד-דיפאע12.

 )בערבית(פלכחין13.

 )באנגלית( המצריהגאזט14.

 ובלבנון בסוריה הופיע )באנגלית. איטטמידל15.
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 חשובות וכתבות המערכת מאמרי רשימתד.

 ב, אדר בחודש א"י יהודי של היומית בעיתונות לביריה העלייה פרשתעל
 1946 מרס - תשל

המחבר המאמרשם העתוןשםהאריךמכ.

המערכת העליוןבגלילהבוקר 4.3 - ב' אדרא'1.

המערכתביריההצופה 4.3 - ב' אדרא'2.

 ב, אדרב.3.
המערכח ביריהכיבוש אחרונותידיעות 5.3 -

 אדרב'4.
 ב,

המערכתביריהמשמר 5.3 -

 המערכח ביריה... תפיסת של הצבאיהחסרוןדבר 6.3 - ב' אדרג'5.

 ב, אדרד'6.
המערכת בכיריה? קרהמההארז 3.ז -

 ב, אדרד'7.
המערכחביריההצופה 7.3 -

 ב, אדרה'8.
 באדר י.ד"ר וביריה אלכסנדריהביןהמשקיף 8.3 -

 אדרי"ב9.
 ב,

 ביריה... תפיסח של הצבאיההמרוץדבר 15.3 -
 הנ"ל המאמר של הראשון)הקטע
מ-ג,

 ב' אדר
המערכח 6.3( -

 המיוחד""שליחנו בביריה לילהבקורהבוקר 17.3 - ב' אדרי"ר10.

 ב, אדריסד11.
המערכח יום-ביריה -יום-חל-הידבר 17.3 -

 ב, אדרי"ד12.
המערכח לביריההעלייההצופה 17.3 -

המערכת ... ביריהאדמתדבר 18.3 - ב' אדרט"ו13.

 ב, אדרט"ו14.
המערכח נגאלהביריהמשמר 18.3 -

 גלעדידוד ... להודיע מה איןמביריה ידיעות-אחרונות 18.3 - ב" אדרט"ו15.

המערכח בביריההנצחוןהמשקיף 18.3 - ב' אדרט"ו16.

המערכח )באנגלית(ביריה פוסטפלסטיין 18.3 - ב' אדרט"ו17.

המערכח הצדקניצחהצופה 18.3 - ב' אדרט"ו18.

המערכת תנאי? עלביריההבוקר 19.3 - ב' אדרט"ו19.

 אדרט"ו20.
 ב,

מ.ד. ... ביריה על הדשמיחהמדעהדבר 19.3 -
 ב, אדרט"ו21.

 גלעדידוד ביריה משחרריך, הפכאלה אחרונותידיעוח 19.3 -
 ב, אדרס"ז22.

 )?(המערכת )בגרמנית( השלישיהביריה חדשותידיעוח 19.3 -
המערכת חיים אורח -שולחן-ערוךהצופה 19.3 - נ" אדר .ט"ו23.

 ב, אדרי"ז24.
המערכח ל"וערה" עיון חומר -ביריההבוקר 20.3 -

 ניימןי.מ. )שרטוטיכ( מביריהאלמונידבר 20.3 - ב' אדרי"ז25.

 אדרי"ז26.
 ב,

המערכת ביריהלקחמשמר 20.3 -

 ב, אדרי"ר27.
 אדרעימאיר השלישיתביריהבבוקר 21.3 -

 ב, אדרי"ס28.
 גלבלוםאריה לביריההעפלנוהארץ 22.3 -

 ב, אדרכ"ו29.
 חזנימ. ביריה בימיצפתהצופה 29.3 -

 הלפריןיחיאל וביריהצפתדבר 9,4 - ניסןח'30.

 בסוקמשה בגליל לנוביריהדבר 19.4 - ניסןי"ח31.
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,ן
 א-ב )לפי השהמשתי 1946,שבהם מתש"ו והירחוגיכ השבועונים רשימתה.

 של בהוצאה /תיאורו ' העתון שםמס.

 ותנועת בא"י המזרתי" "הפועל ממפעלי הווי ופרקיידיעותאגרת1.
 )פנימי(. בתפוצות ועבודה""תורה

 מפא"י. של הצעירה""המשמרת למגויסאגרת2.

 ה"הגנה". של הבלחי-ליגליהשבועוןאשנב3.

 ספרותי.ירחוןבטרם4.

 העובר". "הנוערירחוןבמעלה5.

 שבועון., ליידיםהבוקר6.

 אנגליה. יה,ודי שלשבועון )א( כרוני,לג,ואיש7.

 ובקרח. מחשבה ,ספרות, לדברי ירחון .,ןגליונות8.

 של )מאמרו באמריקה העברית ההסתדרות של שבועון ,.הדאר9.
 מוהליבר(.י.

שבועון. השבועדבר10.

שבועון.' לילדיםדבר11.

 בדרום-אפריקה. ציון" פועלי "צעיריבטאון,דרכנו12.

 שבועון. ירושלים, - היהודיתהסוכנותן )א( איוונטס אוףדיג'סט13.

 הקהק"ל. מטעם חרדיירחון,ןההד14.

 "כני-עקיבא".ירחו,זרעיםלו.

 "ימנית". גישה בעלירחון,החברה16.

 )באירופא(. עברים לחיילים יומיעתון,החיל17.

 המזרחי". "הנוערירחוןחזון18.

ירחון.' בני-ברקידיעות19.

 להלן(. ר' )נספחןל-"העולם".שבועון לחיילידיעוח20.

 הקהק"ל. למען המוריפ מועצת לפעיליירחון למורהידיעוח21.

שבועון. העבודהלאחרות22.

 היהודית. הסוכנות של קרובים" לחיפוש "המדורהוצ', ולרחוקלקרוב23.

 בא"י. העברים הסופרים אגודת שלירחון,מא,ניס24.

 במחצית בירושלים הוציאוהו שיהוריפשבועון, )א( סיימם איכסמידל25.
 1946. שנח שלהראשונה;

 בא"י. "הבונים"ירחון )א(המקשר26.

שבועון. לילדיםמשמר27.

,ך
וו
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 העחוןשםמס.
 של בהוצאה /חיא~רו 1(

 1ו11ועהניב
 בא"י. "המכבי" הסתדרותירחון ,

 באנגלית. הציוניה התנועהירחון )א( ג,ודיאהניו

שבועון. )א( פלסטייןניו

העובד
 הציוני,

 בא"י. הכללית" הציונית העבודה "תנועתשבועון

 הקיצוניים. העבודהי' "אהדות לחוגי מקורבשבועון,,עוז

 העולמית. הציוניה ההכתררות שלשבו'עון,העולט

  שמיר(. משה של )מאמרו בא"י הצעיר" 'יהשומרירחון החומהןל

 "עמודים"(. )היום: הדחי" "הקיבוז'רחון,עלונים

 כהן יונה של )מאמרו ע"יבא'י "בני של א' תבריאירחוןערוגות

שבועון. ' הצעירהפועל

 שם(. )בלי הפלמ"ח של ליגלי בלתיירחון,)"הפלמ"ח"(

 בא"י שהופיעירחון )א( אינפורמיישןפלססיין
 בארץ- הציונית ההסתדרות בהוצ' רשמיבולטין_מידע, )א(פלקור ,י

 .ישראי
מהיען;. , לילריפהצופה
 הקהק"ל. בהוצאתשבועון ,; יריעותצרור
 הקהק"ל. בהוצאתירחוןקרננו

 הארצישראליהשבועון
שבועון. 'י ירושליםוהד

 יסראל". אגודת "פועלי של יומון( )היום:שבועון,שערים
 המושבים". "חנועח 4לירחוןתלמיפ

 ,,,,, ,.,., ,. ,.., - ,,ן,ן

---_ _ _ - - -  _נ 
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 בארכיונים והמיסמכים העדויות רשימת1.

 ת"א( ה"הגנה", תולדות ארכיון )- באתניה1.

 הנ"ל( בעבודה הציטוט סדר)לפי

 באתניה קטלוגימספר המקורפירוטמם,

3830 )בלום( ניצן יהודה )מיל.( אל"מ שלעדותו1.

5013 זמיר צבי )מיל,( אל"מ שלעדותו2:

8/19 ז' מ"פ אל 4 מ"מ שלעדותו3.

1100 )שכסר( שחם מישאל )מיל.( אל"מ שלעדותו4.

 בן-א'( דו"ח )הקיצור: בן-אליהו ישראלדו"ח5,
__

3466- )תרשיש( אלברשסט יונה שלעדותו6,

-- )מונטאג(( מל משה של הפרטי )מארכיונו "הגידם" המבצעתוכנית7.

1978 איילון צבי )מיל,( אלוף שלעדותו8.

1/8ל האבגלי החיפושיםיומן9,

3680 אפל מאיר רסק שלעדותו10.

8/8 ביריה נכד ערבים תוכניות על הש"י של דו"חים112.

 לבין ה"הגנה" נציג בין שיחה על מ-26.3.46 הש"י שלדו"ח12.
 האנגליםנציג

__
4/190 ההעפלה עלחיק13.
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 בירושל.ים( הציוני הארכיון )-בא"צ2.

 הנ"ל( בעבודה הציטוט סדר)לפי

 ביריה על 501-2-3 תיקים 5, 1730/קק"ל מקיפסה)א(

 כתיבתו( סדר )לפי המקור פירוטמס.

 על הקהק"ל של הארצי הועד של המליאה בישיבת )1940( תש"א בתשרי וויץ י. שלהרצאתו1.
 428(. )מם, בת"ש הקרקעפרשה

 הקהק"ל(. של הראשית הלשכה )מאמר ושפר""ביריה2.

 הקהק"ל. נציג )צור(, טשרנוביץ י. לבין ועד-הגוש חברי בין השיחה שלפרטיכל3.
 . דו"ח-הועד()הקיצור:

 הקהק"ל בהוצאת - ב' אדר ב-י"א העליה על קצר תיאור גם ובו תמונות גליון -"במראה"4.

 יו/פב/1583/48131. מס, היהודית, הסוכנות של המדינית למחלקה וקיץ יוכף שלמכתבו5.

 לאדמות-ביריה. בקשר אליאש מ. לעו"ד הקהק"ל מנציגמבחב6.

 בא"י. ערבייפ בעיתוני-בוקר ביריה פרשת על מאמריפ שלתרגום7.

 ב. אדר ב-י"ח הקהק"ל של הנוער "מועצח של מישיבהזכרון-דקרים8.
- .21.3 

 בא"י. עתוני-בוקר 5 למערכת הקהק"ל הנהלת מטעםהודעה9.

 הלאומי"( "הועד מחיקי = ) י-1/2676 מתיק)ב(

 )מ-6.3.46(. המנדט ממשלת למזכירות הסוכנות הנהלת בשם יוסף מדובמכתב10.

 ב, אדר ב-ידד שהושג ההסכם, על לועד-הלאומי מועד-הגושהודעה11.
- .17.3 

 חוטר-ישי א. עו"ד של הפרסי מארכיונו3.
 א' אדר ל-כ"ז אור בהר-כנען, המאורעות על ה"הגנה"הזכיר

- .27.2 

 בחל-אביב המזרחי הפועל של המושבים איגור של מארכיונו4.

 )1943-4(. בתש"ג-ד המזרחי" "הפועל של החקלאי המרכז של מישיבותפרטי-כליפ
 107-105(. 103י 102, 99, הערות)ר'
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 הנ"ל לעבודה שגביתי העדויות רשימתז.

 א-ב()לפי

 המרואייןשם

 יוסף )מיל.( אלוף )רוכל(אבידר1.

 יהודהאיילתי2.

 יחיאלאליאש3.

 דוד )אנגל(אריאל4.

 שרגאבר-ניב5.

 יוסףוויץ6.

 צבי )מיל.( אלוףזמיר7.

 אברהםחנוכי8.

 הייםחפר9.

 דודטוביהו10.

 הנהג"( )"יוסלה יוסףכהן11.

 יצחקלוים12.

 הלללנדסמן13.

 יעקבמטריקיו14.

 גד אל"מנבון15.

 יהודה )מיל.( אל"מ )בלוס(גיצן16.

 משה )מונטאג(מן17.

 מאיר )מיל.( אל"מפעיל18.

 אביעזרפרידמן19.

 מישאל )מיל.( אל"מ )שכסר(שחס20.
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 והחוברות הספרים רשימתח.

 המחברים( שמות של א-ב סדר)לפי

 ההופעהשנת החוברת / הספרשם העררך א. המחברשםמס.

-
 המאמר או הספרשל

 1970 -תש"ל לצה"לבדרך יוסף )מיל.( אלוףאבידר1.

תשחז T"gln - העיתונאים של השנהספר בת"א העיחונאיפאגורת2.

 1969 -השכ"ט ישראל עםתולדות שמואלאסינגר3.

תשכינו הפלמ"חמערכות יגאלאלון4.

תשטחו ימימהמימיפ מרדכיאליאב .5.

 )תולדות ולמגן" ב-"לאשמאמרו תרשיש( )הלס;אלברשטט6.
 1962 -תשב"ב העברית(הנוטרותיונה

 1952 -תשי"ב השביעיהטור נתןאלתרמן7.

1967 בארץ-ישראל הערבים התעוררותתולדות מיכאלאסף8.

1949 )באנגלית(פלבטיין לא"י( א. )ארגוןאפקו9.

 1961 -תשכ"א ב' חלק הצעיר, השומרכפר מרדכי אמיתי יהודה,ארצי10.

תשי"ט ב' א-, המחתרת- מנחםבגין11.

1950 המרר- מנחםבגין12.

 הרצל מתקופה הציונית ההתישבותתולדות אלכםביין13.
 1970 -תש"ל - 4 מהד, ימינו,ועד

תש"ז המעפיליםספר משהבבוק4י.

 1946 -חש"ו ומגלמגן החי"ל של הא"י השניהגדוד15.

תשי"ג א. חלק הפלמ"ח,ספר )עורך( זרובבלהלעד16.

 1940 -ח"ש הקרקעגזירות אברהםגרנובסקי17.

תשי"א נחלהבתבלי יוסףוויץ18.

 1969 -תש"ל בישראל והיעורהיער יוסףוויץ19.

 1947 -תש"ז הסער בתקופתהתנחלותנו יוסףוויץ20.

תשכ"ה ג, חלקיומני, יוסףוויץ21.

 1960 -תש"ך ומים ממזרח השעריםפורצי ברכהחבם22.

 48, כרך אמריקה, יהודי שלשנתון היהודית הפרסוםחברת23.
 1946 -תש"זלתש"ו אמריקהשל

תשכחו האשיום שמואלכץ24.

 1968 -תשכ"ח השחר," 'איילת על מספריפ ב-"חבריםמאמרו היללנדכמן25.
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 ההופעהשנח החוברת / הספרשפ העורך או המחברשםמס"
 המאמר או הספרשל

--------------------------------------------------------------------

 - אדר לחודש למדריך עזרדפי והחלוץ לנוערהמח.26.
תשי"ג ב,מהדורה הסוכנותשל

1940 2 תוספת1940, ובאנגלית(י )בעברית הרשמיהעתון המנדטממשלת27.

 הקרקע, תקנות על )באנגלית(תזכיר היהודיתהסוכנות28.
 החקירה לועדת 1946 במרםשהוגש

1946האנגלו-אמריקאיח

 1966 -תשכ"ז )מאנגלית( בווין ועדמבלפור כריסטופרכייקס29.

 מן יריעות צרור - השבועחדשות הראשית הלשכה -הקהק"ל30.
 1945 -חש"ה וכו'העיתונות

r"a?n לתשע שנתון -מולדתי הראשית הליכד -הקה,"ל31.

 )?(חש"ו בהתש"ו הקהק"לפעולות הראשית הלשכה -הקהק"ל32.

חש"ן ב, מהדורה )מאנגלית(, המשי פרגודמאדרי ב.-יאבר3.

1947 )מאנגלית( ארצישראליתשליחותקרוסמן34.

)תש"ז( ארץ-ישראלית?מינכן פוטקרוסמן,ל3.

תשע לא"י האנגלו-אמריקאית החקירהועדת עזריאל ד"ר-כליבך,36.

תשי"א לקהק"ל שנים יובלקורות, נצלקרסל,37.

תש"י ראשוןמעשר ישראל ד"ר )אלדד(טייב38.

 1949 -תש"ט אדומיםבימיפ מתתיהושמואלביז39.

 0~19 -תשחי אילתעד משהשמיר40.

 הציוניהקונגרס ההנהלה - הציוניתהתנועה41.
 הב,

תרצ"ז

תש"ז הב"ב הציוניהקונגרס ההנהלה - הציוניתהחנועה42.
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 1גס

 וכלשונה[ ]ככתבה - 9( )לפרק "הגידם" המבצע תוכניתט.

 המבצע( מפקד ממרחביה, )מונטג( מן משה של הפרטי)מארכיונו

הגידם

 התושבים מאסר הנשק. גלוי הקדרשה, לאחר חפוש. אוטובוס-עליה, הפוליטי:הרקע1(

 מסוכן. תקריס ח.י.פ.(. =האנגליפ. ) יפת ע"י עברי ישוב וכבושנשול

 צמוד. מאבק קרקע", על "עליה המונית. פעולה של נסיוןחוסר2(

 המבצע. לפני החלטה קבלת - וטקטיים מדינייםשקולית3(

 כלליים. ונתונים - ח.י.פ.( ה"הגנה". =מפקדת ) המהנדב הוראת -בשבת4(
 ח.י.מ.( =מפקדי-. ) מ. ג( נוער, תנועותב( אחוזות,א( הנהלה. -החכנוןל(

 המטרה. ה( יציאתה, ד(גושים,

ההכנות6(

 הבצוע ערב - ההכנותבדיקת7(

 התנאים בכל -המבצע8(

 המבצעמהלך9(

 המטרההשגת10(

סכופ11(

הגידם

 התכנית - פרקיפראשי

 עקריות.הנחיות1

 הכח.חלוקת1]

 בבסיסים. הכחרכוז211

 בבסיסיפ.התנהגותי]
 וקשר.הפקודע

 )מבסיס(. הפעולהמהלך]ץ
 [הכנות11ץ
 [ הש"יעבודת111ע
"העורף"11

 הצבוריהצד%
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 עקריות הנחיות1.

 תל-חי(. חגיגות )נצול הכח. לריכוזכיסוי1.

 המוחזקת ביריה נקודח בסקופ ביריה, אדמת על ישוב נקודת להקים הפעולה:מגמת2.

 הצבא.בידי

 ובו,(, בצבא התגרות )ללא צבאית. לא - המונית פעולה -שיטה,3.

 וכו'(. הדרי נער, תנועות ח.י.פ.(, הגליל, פיקוד = ) )לבנוני המבצעית הכוחותמקורית4.

 לכך.( סיבות לא. - ח.י.פ.( נוסרים, = ))טפסן

חלוקת-הכח12.

 ביריה( שבמצודת הבריטי הכוח י ) "הגרניזון" את להפתיע א( בנדון: עקריותהנחיות1.

 בשדות(. ולא שלנו בבסיסים רכוז )לכן. רכוז ע"י להחגלוח לא ב( הצדדים. מבלבמקום

 רבה. תנועה ע"י להחגלוח לאג(

 לבושים: הכח חלוקת הנ"למתוך2.

 ח.י.פ.( השחר, = )אילחא(
חולתאכ(

 )ר.פ.ג(
- 

 ח.י.פ.( ראש-פינה,

מחניםר(

 ח.י.פ.( עין-זיתים, = ) ז.עיןה(
 על יחר ליפת להחגלוח לא האנשים, את לרכז )אפשרות בסיס כל של וחכרונות יתרונות...3.

 ח.י.פ.((. הערבים, = ) שפ לברוח, משם דרךהמדה,
 בלבד(. שם של )שטח לכך סיבות )מירון(. בסים ללא הצפוני-מערביהצד4.

 לביריה. בסים מכל הליכה זמניחשוב5.

 בבסיסים הכח רכוז117.

 אדר. י"א טיול של כיסוי תחת רכוזא( בנדון: עקריותהנאות1.

 כחשוריב. להראות לא מנת על לבצוע הנתוז גושי ציוד ללא נסיעהב(

 יפת. עם החגרויוח ידי על בצועו אח למנע או המבצע את להפוך לאג(
 בארז. הטיולים חפש על לחימה המבצע מגמח איןד(

 ברכוזים. הגושים כנוסשזח2.

 TST~). משא אוטומובילי )אוטובוכים, לרכוזיפ הגושיס כנובצורח3.

 הנסיעה. בזמןההנהגות4.

 זה(. בפרק עקרונות )לפי יפת. עם פגישה של למקרה מדויקותהוראות5.
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 אחרת. בדרך - מפריע שיפת לאחר - להגיעלנכות

 ח.י.פ.( נשק, איתפ ישאו שלא לבדוק שיש )פירוש, הנסיעה. לפני "הכשרות"בדיקת

 ההוראות(. את נותן בודק, המפקד, את מסדר )מי האוטו על עלותם טרם היוצאיםמפקד

 הנסיעה. טרח מפקד )ב( למסרן או להקריאן שיש מדויקותהוראות

 ]מגמה הנסיעה. מגמת מסירת כשרוח, בדיקת מסדר, הנסיעה: טרס מפקד של סכמטימהלך

 להתנהגות הוראות קרקע([. על )עליה המתאים הכיסוי את רק יודעים המבצעים גםנסחרת,

 ההוראות את וזוכרים הבינו האנשים האם בדיקה לבסיס, הגיע ועד האוטו על עליה רגעלמן

 וכו'.כיבוי,

 המבצע. כודיות על נוספותהוראות11.

 הנסיעות. לוית - הנסיעה זמניחשוב12.

 הנ"ל. המ)י(פקדים שעות לנסיעה. רכוז בסיסי - לנ"לבהתאם13.

 בבסיכיםההתנהגותי~.

 סתירה!ן( בזה )אין להסתחר. לא ב( להתגלות לא א( בנדון: עקריותהנחיות

 גדול ברכוז )סכנה בכיס המשמש במשק "לחבל" לא ד( ומתאים מהיר ארגון של אפשרותג(

 . כוחות(של
 למקומה. קבוצה כל המובילים מיוחדים אנשים ע"י מהקבלות לבסיס הבאותהקבוצות

 וסידורים להתנהגות זמניות הוראות ומקבלים )ה(גוש מפקד בפני מתישבים הקבוצותראשי
 הזמגיס.ולוח

 כיסוי, )התנהגות, הקבוצות לראשי הגוש מפקד של הזמניות )ה(הוראות של המלאההכן
 וכו'(. מפקדים, מפגש סניטרים,סידורים

 המפקדים. מפגש עד הזמניםלות

 הפלוגות. מפקדי אם כי - קבוצות ראשי לא משתהפים המפקדיה:מפגש

 הפעולה של )הנכונה( המגמה א( הפלוגות: למפקדי הגוש מפקר הוראות של המלאהתכן

 הבטחה ו( ההליכה צורת ה( הדרךד( הכוחות חלוקה ג( הבצוע שיטתב(

 צורת יא( שם עם לפגישה הוראות י( יפת עם לפגישה הוראות ט( מנהלה ת( קשרז(

 שרות = ) שר יד( הפלוגוח תפקיר יג( ההר על הגוש תפקיד יב( ההר עלהעלייה

 הזמניפ. לוח סו( ח.י.פ.(רפואי,

 בדיקה מוכן. הכל האפ בדיקה, הנ"ל. ההוראה ומסירת פלוגתיים או גושייםמפקדיה

 זכו.. שרותים הפלוגות, ארגון וחלוקתו. הציוד בדיקת "כשרוח". שלנוכפת
 הנער. תלוקח סיסמאות(, ועליהן בד רצועות = )טרנספרנטים
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 והקשר הפקודי.

 צבאי למבצע הפקוד מבחינת דומה - ההר על עליה עד הפעולה א( בנדון. עקריותהנחיות1.
 צבאי. ממבצע בעקרו שונה המוני, מבצע - ההר על פעולה ב( ובו,(.)מסע

 הצרכיפ: לשני הפקוד צורתהתאמת2.

 גושמפקדא(

 סלוגוחמפקדיב(

 מחל-~תמפקדיג(

 ברצי הקשר הפקוד. שרשרח דרך - כרגיל פקוד - ההר על עליה )עד המבצע של א' חלקבזמן3.

 הקשר של א' שצורה מקרה בכל או יפת עפ והתקלות ההר( וב )עליה המבצע של ב' חלקבזמן4.

 תעשו..."(. וככה חראו )"ממני קובעת המפקד של האישית דוגמה - מתאימה תהיהלא
 והרכבו. הפקידו הפעולה,מטהל.

 וגושים. הפעולה מטה ביןהקשר6.

 עצמפ. לבין הגושיפ בין קשראין7.

 מבסים הפעולהמהלך1י.

 ץ. וסעיף 7, י1 לעילראה

 הכנוה11ץ.

 בדרכים עוצר ג( יחסית קצר T~T ב( הכנות סודיות א( בירון: עקריותהנחיות
 תחבורה. בעיתד(

 מבסיס. ליציאה קרוב המלאה ההוראה את מקבלים -הטבצעיפ

 היציאה. בי"ס בבסיסים - הפלוגותמפקדי

 היציאה. לפני יומיים - גושיכמפקדי
 היציאה. לפני ימיב 5 - ח.י.פ.( הנפות, מפקדי = )מפנים
 היציאה לפני ימיפ 6 - הגליליהמטה

 הפקודה(. לגוך שייך אינו הוא כי הסעיף, אח מפרט)אינני

 ח.י.פ.( מודיעין, ידיעות, =שרות ) השי עבודת111ע.

 תפקידים. 3לשי

 ליפת הידוע על בסביבה, יפת על במקום, יפת על ניריה, אדמת על ידיעות הפעולה;לפני1.

 להכגוח.בנוגע

 הקרובים. מבסיסיו יפח לפעולות הכנוח בצפה; שם הגובות הפעולה:בזמן2.
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 ויפת. בשם הפעולה של הדים הפעולה:לאחר3.

העורף1].
----------

 ראשונה תקופה במשך ביריה להחזקת כוחות של רזרבה א( בנדון: עקריותהנחיות1.

 ויפת. שפ מצד התגובות ל"בלימת" נכונותב(

 את ומארגנים נשארים הגליל ממטה חלק מפנים, ח.י.פ.(, האיזורים, מפקדי = )מאזיכ2.

 . ""הערף
 והגידם. "העורף" ביןהקשר3.

 הצבורי הצד].

 השלטונות. עם ומתןמשא1.

 ... משוחרריםחייליפ2.

 ורדיועתונות3.

ןידיעות4. א ש  וכו'. הלכוד חברי שאר מהנדב, 

,ל,,

=..
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-
 אליה העולים ובפי לביריה העלייה על שירים

 ביריה אדמת1.
 אלתרמן נתןמאת

 מלא-קומה בשדה גופו את שטחהוא
 הבריקה. כסכיןועינו
 הקדומה, הפראית, הטרשים,ואדמת
 והחזיקה. תפסה בו,אחזה

 מכאן! טלטלוהו צו: נתןלצבא
 נקימנו!" רבליו על כרחועל

 בת-שטן, העזה, הטרשים אדמת אך --
 ממנו. להרפות רצתהלא

 תם. עד גלגלוהו גב ועל פניםעל
משכוהו.
 בזרוע,גררוהו

 אותו-יום נתנה לא הטרשים אדמתאך
 לקרע. מעליה גופואת

 נתלש הואושלש
וזרק-חזרה

 - פעם מדי והשלךוהוקם
 אפרה, כח-שריס הטרשים, אדמתכי

 ונחם. בכחרדפתהו

 נחלש הואושלוש
וזרק-חזרה,

 נדר, לו נדרה היאושלש
 נעקרה הגדר פעמיםושלש
 הגדר התישבהושלש

 עדי עם במכלול הרואית: אמרואז
 לתפארת. ארצותלבושות

 כך,אבל
 יהודי, אדם שלבצופו

 אחרת! אדמה תחזיקלא

 בלאט: הנער סח הצבא בהסוג --
 זאת-הפעם. הצבא ירהלא
 ידעת, יאת היום, עוד מקלעיו יכלואך

 זעם. ארץ ממך.לנתקני

 המלחה: הטרשה, בצחוק לו ענתהאז
 מצה. אותך פלח גם כדורלו
 גופך, אח מאחי מ:חקיב היולא
 נצח. עד נשארת אז אתיכי

 320-319 עם, השביעי".תשי"ב,)"הטור
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 תל-חי עדמיודפת2.
 טירת-צבי עדמתל-חי
 - ביריה עדומחניתה

 חיי! קורא: לאומהקול

 ידוע. לשיר חדש נוסח)
 באמריקה" העברית ההלתדרות שבועון "הדואר", א.ר,

 השלישית "ביריה מוהליבר: מז. מא"יבמכתב
 חש"ו. אייר כ"ג תלה" עלעומדה

 "בני-עקיבא", ירחון "זרעים", חוברת שלהשערב.
 מש"ח.(אדרים

 עומדת תלה עלביריה3.

 לביריה העוליפמשירי

 עומדת תלה עלביריה
 תיפול, לא לעולסביריה

 הניס הזה הצבא חיל-האנגליכאת
 האמיץ. העבריהצבא

)ר,
 1.4.46י - חש"ו ניסן מ-י"ד "במעלה"

 2-8 עמ'
 של מפיו רשמתי השיר כל את הראשונות.השורות
 עקיבא".( ב-"בני צעיר חבר אז שהיה א.,אליהו

 נבהלנו לא הופלנואם4.

 עולי-ביריה""המנון

 נבהלנו לא הופלנו,אס
 נקומה שוב וכטרומה ביריה כלעל
 הגברנו עוז נשברנו,אפ
 ונגביר הגברנועוז

 ... אין ואחרת הארץ זאתכי
 ... חי! ישראל עפ חי, עוד חיכי

 דוד מאח המחודשת" "בביריה בשפ)במאמר

 21.6.46( - תשע סיון מ-כסב ב-"הצופה"זכאיי

 " ... לביריה צפונה"היל.

 " ... לאילת דרומה "הי שלבמנגינה
 אז(. עקיבא" "בני מחברי אחד של)מפיו
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 ביריה" מחשירי אחד6.

 הלכנו בדרךלא בהשך,הלכנו
 לפנינורבבותבגשפ,
 ...היובקר,

 רבבות!ויהיו שמשובלבנו
האחת.ובנפשנו

 היאוהיחידה האבותדם
הארץ, האדמה אתאהבנו
 והיחידהאחד הארס.ואת

 הדרור.הוא

 ובחובר 7.6.46 - תשיו סיון מ-ח')ב-"הארץ"
 "בני-עקיבא"(.של

 ה י ר יבך

 שביעית. כחה "בית-חנה", גמנכיה שפירא, אהובהמאח

 הרים בין בחשכהבלילה
 ובאים. שואפים חותרים הארץמכל-קצוות
 בכל-הדרכים. להעפיל לעלותמחאמציפ

 הבונים הופיעו באוהנה
 וסלעיפ. רגב עב הבריתלחדש
 חדשה שירה בקר,עם

 הרנינה,אח-השממה
 וגאה עליזה גדולה,שירה
 נחושה: החלטה בוקעתמחוכה
 חקומהן שובביריה
 עליך, הכורח יעלה לאשניח
 שמיך, יעיבלא

 שרוחיך, ירמס לאהטנק
 אליך. יחזר לא הדורסהעוף

 פה, אנוכל-עוד
 תייפ, אנוכל-,וד
 לך נהיה חיהחומה
 לעובדים, מגןחומת
 הבוניפ. ולכל-הישוביםלך
 השבים, הבנים ולכללך

 האבירה בידיה בשלוםנותי
 החדשה! החפשיתביריה

 גליון ב', שנה "העבריה",)מחוך
 תשע(.תמוז-אב
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 הגאולהביריה8.
 בן-שבת שמואלמאת

-. - א-
 ה

- 
 שרים נערוקול חלוצים"בני-עקיבא"

 ההרימו ביןפרץ חוצציט,יצאו
 אנו"ולכן שוממהלהפרות

 באנוהנה .רוממה.ב"ביריה"
 ללחוטלא
 לפרוע,לא

 לבנותרק - ב-
 לנטוע!"רק שורריסיוצרים
 ברובים"רמוס
 שלותפלהפריע
 בשרשרתוכלם חנותם.במקום

 אחרת: ולאכך
 אנוולכן

 באנוהנה)
, - ג -

 לנקוםלא
 לפגועלא נעלמהויד

 לבנוהרק ברמה:הושטה
 לנטועןרק וכבשוהן""עלו
 וחרשוה!""עלו

- ז -

 סובביםובעגול 7 ד-
 ובחוריפבחורות

 אנו"ולכן מולרתכס,"זו
 באנוהנהארץ-אבותיכם,

 לירותלא הגולהחסלה
 לקלועלא הגאולה!"באה

 לבנותרק
 לנטוע!"רץ

 27.2.47( - חש"ו אדר מ-ז' לילדים" "הצופה)מתוך:

 ה י ר יב9.
 מלכיאל א.מאת

 בטלוהנה תל-חיביוב
 דל עםעז חי אלבני

 - העולזמם ביריקוממו
 ביריהושבה - ביריה היא-

לתחיה.בשניה.

 חי בנו עודוכל הצר; באכי
 ודי עודננחל גררואסר, - סיניאור אכזר, עז,גוי
 ביריה גלילכל ביריה בניכל

בזכיה.ישביה.

 18.3.48( - תש"ח ב, אדר מ-ז. לילדים" "הצופה)מחוך:
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 "ביריה" על מלים מעתקי"א.

 חש"ו ב' אדר ב-י"א אליה הגדולה לעליהבקשר

 בעיתונות( פירסומם סדר)לפי

 'סיביריה' אלא ,ביריה, תקרא"אל1.

 3.1946.ל1 - חש"ו ב, ארר מ-י"ב)ב-"המשמר"
 המשוחרר"( לתייל "נתלה נוי: שמעון שלבמאמרו

 והריסת ושבים עוברים בראשי בקבוקי-בירה"הטלת2.
 כל על אלה. למעשים אחד מקור - בביריהצריפים
 tTT~. אין אבירה התנהגותפנים

 ב, אדר מ-י"ר אחרונות")ב-"ידיעות
 במדור: 17.3 -

 שמעתי"( ..."קראתי

 'בלי-יריה'ן" אלא ,ביריה' תקרא"אל3.
 ב, אדר מ-ט"ז ב-"דבר" לקריקטורה)מתחת

- )19.3 

 שלא נכבשה כן פי על ואף 'ביריה' המקופ"שם4.
 הפאראדוקס". מגיע היכן עד אחה.ביריה

 ב' אדר מ-י"ס ירושליפ" והד הארצישראלי)"השבועון
- )22.3 

-- - - - - 
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