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 בארץ-ישראל הדסים מאורעות על הידיעות את לאסוף לנכון מצאתי)
 הכ"ל עוד לא כי בה, ימסר הרבה בדיו. רק לא כותבה שאני  וובחוכרת

 רג זמן ואולי ,6ן אחרי 'רק יתבררו דברים הרבת נחקר* העל ולאסולר
 הקדושים: עם! יחר נקברו רבים דברים כיויתכן,

 למאורעו, והנסתרות הגלויית הסכות על לעמוד מעם, לקפן לי,לא
 להתחל, הנכון התאריך את לקבוע גם עצמי על אקבל לא בא"י..הרמים
 "ת ימלאו אחרים זועותיה* .כל .על הא") היהודי: בישוב ההתנקשותסוימת
 .), .,. . . -. הוה;התפקיד

 העתיר, לקראת דרכנו את אלה דמים טאורעות ילמדונו אפללה: אחת 1')
 העבר בין קו ישמשו אלו מאורעות ' בא"י. העברי הלאומי ביתנובנין

 וייאר פורה יותר העתיד יהיה למען שגיאות-נו,בעבר את נלמדוהעתיד,
 );!: . .הזהיר.

 והארגן העם לשחרור בדרכה ישראל מרכבת חשוקי נמשחובדם
::'::ן ותשובתנו. נחמתנו זאת ותהי הסטרה לקראת מהירותה"וכפל
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 המצתם במהומים שוכן רחמים מלתשאל
 במעלור-! השכינה כנפי על נכונהמנוחה
 מזהיהיבם הרקיע כזוהר וטהוריםקדושים

 ישראלית ענבם קדושילנשמווחץ
 והמחפירה הטבוחירה ,.המעונירה,
 המולדרע שם קדוש עלבמערכה
 התרפ"ט(: אלול ח' - מנ"רר)י"ז

 ימשיך תפוצותיו לכל ישראל שעםבעבור
 מרץ וביתר עוז ביועזר המולדת בניןאת
 הרחמים בעל לכן מנוחתם* תהי העדןבגן

 ויצרור לעולמיבם כנפיו בסתריסתירבם
 נחלתם* הוא ה' נשמתם* את החייםבצרור

 משכבכם. על בשלוםוינוחו
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 לא"י*(. העייף הנציבממנשר
 במצב הארץ אי-ו הרב לצערי מבארעי משאנגליהבשובן

 חוקילכם* מלתי אלמות למעשי וטרף בלבוליבבםשל

 כנופיות ע"י שנעשו המאכזריות מעשי או-ן בזועהשמעתי
*.  שנעשו פראות מעשי על דבנם' ושואפי אכזריים פושעיכםשכא

 עכנם הו-החשב מבלי הגנה' מחוסרי היהודי מהישובבאנשיכם
 בהתעללויות בחברון' שקרה כמו מלווים' שהיו מינם' עם אוגילם

 ומשקים בתים שרפות! על לבטאם יכול הפהה שאין~וכזריורע
.

 וחורבנו* רכוש ביזת. ועל ובכפרבעיר י

 תעמם מארתם את עועההם ראשי על יביאו אלהפשעיכם
 תבל* רחבי בכל התרבושם אנשי כלשל
 ,,*.*.* * * ..* . . . . . י . . * * * * *.*1.*

 י . . .. .* . ,.* . י **

 1929 בספטמבר' הראשון הזה' היוםניתן

 טשנסלור ר*ז*
 עליון ומפקד עליוןנציב
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 להלן. ראה - למלואו המנשר'(
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 היהודרו-!* הטוכנורעהודעת
 הלאומים חבר שמסר ארץ-ישראל ובמנדם בלפור בטחה:בהכרזתמתוך
 "עמ' התמכר הגדולהלבריטניה

 לעבודת האחרונות השנים עשר :במשך העברי
 ודוני. ולהרס אויבת להתנקשות ניתן הזה המפעל בארץ-ישראל' ובניןשלום
 . . ויהודיות. יהודים של נקיות נפשות מאות וענורצחו

 ויראו בעולם היהודים כל עתה יקומו האלה ההתנקשויות מפני להרתעמבלי
 ושהם חת לבלי יאיתן הוא בארץ-ישראל 'העברי הלאומי הבית את לבנותשרצונם
 יוכלו לא ואימה אלמות מעשי הזה. למפעל ומרצם כחם כל את להקדישנכונים
 הלאומי. ביתו לבנין הדרושים הקרבנות כל את מהביא היהודי העם בעדלעצור
 חובתה את למלחש אותה וקורא בעולם המאוהדת היהדות אל צועק חללינודם

בארץ-ישראל.
 שהממשלה נכדי תכופים צעדים עושה היהודית הסיננות שלאאכזקוטילה

 התוקפים כל את . תעניש הנהיסות' את תתקן. הנזקים' את תפרעהמנדטורית
 תפתור ממשרתם' מוכשרים והבלחי האחראיים הפקידים את תדיחוהפורעים'
 מוקלשת לעליה "אפשרות את 'תתן אמערבי' הלתל שאלת אח וצודק נכוןבאופן

 המנדטורית הממשלה של! מחשבתה את מפורשים ובדברים מחדש ותודיעומאוחדת
 הארצישראלי. המנדטבדבר

 המלרוע רצונם את כל לעיני שיראו היהודים לכל בקריאה פוניםאנו
'

 העולם כל ליהודי ' קוראים אנו פראי. כה באופן נתקף אשר המפעל את להמשיך
 להבטיח בכדיל הדרושים המאמצים כל את הסוכנות'היהודית של לרשותהלהעמיד

 שאת. וביתר מהירות ביתר יבנה העברי הלאומי שהבית הדבר'את

 מלצ'ט לשורד ויצעןחייכם 1929. אוגוסט 30לונדון'
.. 

. 
 ורבורג* פליכס מרשל' לואיס .

שי



 .'. ' היהורירה* הסוכנותםדרישות

 דהפועל הוע עבש 'בהסכתם היהודית' הסוכנות שי( המנהלהועד
 אלו: החלטלת קבלהצילני'-
 היא בא"י. שכשירעו לנוראות וזועה התמרמרות רגשי מברעה הסוכנות1'
 האירתן הרוח לעת העמוקה הערצתה את ומביעה שנספו לקרבנות כבמינותנת

 ן דההתפרצורץ סי אמונתה' את מאשרת בא"י.ןהיא העברן הישוב חלקי כלשגילי
 ן מספקת. והתכיננות ראיית-נולד ית4 השלטינות מצד היתה אילו להמנע' נתנתהיתה

 הלאומי הבית יסידלה את אלמות ע"י להרלס זה אחרון נסיין כי מכריזההסוכנות
 ן ההתפרצות למררת מראש' ומוכנה מדוקדקת תכנית של הסמנים כל ברהיהודי-יש

 הבנ14. עבירת את מחודש במרץ העברי העםימשיך
 זה ברוח לממשלה נמרצות הביעות להגיש נדרשת הסיכנה! של האכסקוטיבה2,

 הסדר את להשיב התמשלה ע"י התאמצות כל נעשתה כי 'מכירה'הסוכנות
 נקודז-ו לכל תכופה ממשית הגנה להמציא קשה זה במצב כי ברור' אולם כנו'על

 נשק בפרקדם בא"י השלטונות פעולת נגד הסיכנות מוחה אלה' בתנאיםמאוימת.
 עצמם על בהגנה ישתתפי שהיהודים הכרחי עצמית' בהגנה העומדים היהודיםמעל
 יהודים מתנדבים של מספיק מספר מיד שיגוייס במפגיע' המוכנית דורשתלפיכך
 לנגיעי מספקת עזרה תגיש א"י שממשלת תכוף צורך ישנו מיוחדים. שוטריםבתור

 בעד א"י ממשלת מצד מלאים פצויים לתשלום ~חכה הסוכנות היהודים'המאורעות
 הסוכנות האלה. הנזקכם "ערכת מיד שתסודר דורשת והיא והנזקים האבידותכל

 לנוכח א"י ממשלת התנהגות את יכלול החקירה ועדת של פעולתה חוג כיבוטחת'

 כךו לידי שהביאו והיןור%41 ה41ריייבוויני
 שאלרם ארץ ק-כפתור מכריע צורך ישנו כי דעתה' את מביעה הסוכנות3'
 המביעדה האחרונדל ההידעה את בברכה מקדמת היא דחוי. בלי המערביהכותל
 הסוכנות הכותל. יד על התפלה זכוך את ליהודים להבטיח הממשלה רצוןאת
 לחרחר השישפים חורשי-רע' ע"י שנפיצו הכיזבתן ההמיערת את בתוקףדוחה
 מוסמך' בארמן פעם לא הוצהר כאשר מכריזה; והיא ומושלמים' היהודים ביןשנאה

 למושלמים. הקדושים המקומית של בחסינותם סירג כל ללא מבירים היהודיםבי

 רשיונות של הגון מסמר בהקדם להקציב מהממשלה דורשת הסוכנות4'
 הצהרת פוליטיקת ושל המנדט של הברור האישור את בסיפוק מציינת "יאעליה.
 את תמצא הממשלת כי תקותה' את ומביעה הבריטית' הממשלה ע"יבלפור
 את שיבטיחו באמצעים ותאחז  וו  להצהרה מעשי  בטוי לתת  הנאותיםהדרכים

 ' העברי. הלאומי הבית בהקמת הפעילההשתתפותה

 תקבל היא המגדט' ע"י לה הנתון המעמד עפ"י כי מניהה' הסוכנות4
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 לערוך נדרשת האכסקוטיבה הממשלה- לפני דעותיה את להביע מלאהאפשרות
 על הסוכנות השקפות את יכיל ואשר לממשלה שיוגש מפורט תזכירמיד

 בסטאטוס לעסוק זה תזכיר צריך משאר בין א"י. ממשלת של העתירההפוליטיקה
 בעבירתה ולהשתתף לממשלה ליעץ זכותה של הממשות ובהברה המוכניתשל

 עם בקשר ההנהלה פקידי לבחירת הלאומיי הבית להקמת הנוגעיםבענינים
 ההגנה סדרי של לריאורגניזציה , הלאומי הבית להקמת המיוחדתאחריותה
 הספר ובחיל במשטרה היהודים של המספיק שיתופם יסיד על בא"יוהבטחון
 ו חירום לשעת מיוחדים שוטרים בתור יהודים מתנדבים גיוס ע"י הבטחוןוהגברת
 ולאימוץ העברית לעליה המסייעית ולתקנית היהודי לחנוך הנוגעותלדרישות
 ואדמות הממשלה אדמות זה בכלל הקרקעי על היהודים של הצפופהההתישבות
 יחוקים למתן והעיריותו הממשלה בעבודות. עברים פועלים להעסקמהשממה,

 המכסית. והפוליטיקה הקרקע מסי עם בקשר המסים לשיטת עבודה,בעניני

 הנציב מ* לה* הישוב מוסדות מאתתזכיר
 בארץ* המאורעורעעל

 מ.ה.
 עשרת במשך עלינו שעברו הנוראות כל את לסכם השעה הגיעה לאעוד

 והפילו דורות שני של הבנין מעבודת גדול חלק שהחריבו הללו' הרמיםימי
 המאורעות פרשת כי הבטחון' לנו אין עדיין בתובנה פצועים ומאות חלליםכ-130
 ועל חדשים' קרגנות על ידיעות ויום לילה אלינו מגיעות עוד נסתיימה.הללו

 רואים בארץ-4שראל' העברי הישוב באי-כח אנו אולם' נתקפות. חדשותנקודות
 מאורעות מתוך מסקנותינו את לארץ בשובך מ. ה' לפני להביע לעצמנוחובה
 התכופות דרישותינו את לפניך ולהגיש היום עד שאירעו והחורבנות'ההמיט
ביותר.

 להתנפלות וגלויה' השאית שיטתית, הסתה בארץ מתנהלת רב מזמן זה1(
 האוכלוסים בקרב הפיחו 1921 בשנת ויצירה' שלום בעבודת השקועים היהודים'על

 'המסיתים להם בחרו והפעם ונשיהם' רכושם לאדמתם, ופחדים חששותהמושלמים
 את לקומם להם יקל הדתי בשטח כי הבינו' באשר מוצא' לנקודת המערביבבוחל
 אחר-כך שזכה ב1921, ירושלים בפרעות העיקריים המסיתים אחד המושלמים.ההמונים
 מופיע ירושלים' מופתי הוא המושלמית' המועצה לראש הממשלה ידי עללהמנות
 ההטתה תעמולת שלגו. כביכול' התנקשות' מפני האיסלם קדשי על כמגןהפעם
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 עליה אשר הממשלה' לעיני נעשו אלה וכל חזקה' ארגון בפעולת כרוכההיתה
 להפסיק כדי דבר עשתה לא והממשלה תושביה' ולשלום הארץ לבטחוןהאחריות

 ממשלה מצד הזאת המוזרה האדישות תוצאותיה. את לקדם וכדי הזאת ההסתהאת
 כי ההכרה' את בנו מגבירה רוצה' כשהיא בכחה להשתמש היודעת וחזקה'נאורה
 בין סכסוכים ובפיתת זו בהסתה ענין להם שיש כוחות' נמצאים השלטוןבחוגי
 בארץ. והעדותהעמים

 היהודי העולם את שהחרידו שעבף' הכפורים ביום הכותל מעשי מאץ2(
 וחזרנו הזהרנו ירושלים' מושל בפקודת אז שנעשתה. העם' בקדשי הגטהבפגיעה
 וו' מעמדתה הארץ לשלום הצפויה הגדולה הסכנה על הממשלה אתוהזהרנו

 בכבודה' והמזלזלים הפוגעים ידי את ומחזקת ביהודים, תמיד מפגיעותהמתעלמת
 נוספים נדבכים לבנות בהרשותה ולקרבה' הסכנה את להגדיל הוסיפהוהממשה-!ה

 למעבר הכותל רחבת את ההופך חדש' פתח לפרוץ רשות ובנחנה הכותל.על
 . ושבים. עוברים'המוני

 היום ועד פרצם ואחרי הדמים מאורעות פרוץ לפני דאגה' לא הממשלה3(
 המושלמים' המוני נין הפיצו שהמסיתים והעלילות' הדבות את להכחישהזה'

 הערבי לעם העברי הישוב של והכבוד השלום יחסי על. האמת את~ולקיים
 שלו' הקודשולמקומות
 שהרשו צעדים כמה הממשלה ידי על נעשו המאורעות' פרוץ לפני4(
 בתנועתם: ותומכת לחששותיהם משותפת היא הממשלה כי להניח'למושלמים

 שהוא מי התנקשי באמת כאילמו הכותל' לרחבת המושלמים הפגנת הרשתההיא
 הזאת ההמונית ההפגנה את המשוה רשמית' הודעה פרסמה היא במפגד'מהיהודים

 ביום יהודים צעירים אחדות מאות של להפגנתם היהודים תפלת מקום אל הערביםשל
 מאות של זו שהפגנה בשעה הם' תפלתם מקום אל הלאומי' האבל יום באב,ט'

 ההפגנה חללה שהוא' מי בקדשי התנקשה ולא בהשיש פגעה לא יהודיםצעירים
 ותהלים תפלה ספרי ובשרפת אלמות במעשי היהודים תפלת מקום אתהמושלמית
 האלה הפשע מעשי על נענש ולא נאסר לא מהם ואיש הפולחן תשמישיובשבירת
 את ולהמעיט האלה המעשיבם על לחפות נתכוונה הרשמית בהודעתהוהממשלה
 ( ' ,דמותם'

 משולל בכללו הנתקף הישוב היה הדמים להתפרצות הראשונים בימים5(
 שהפורעים לאחר זמן באחור משטרה כחות באו המקרים ברוב ממשלתית. הגנהכל
 למעשים פאסיבי ראיה עד המשטרה היתה רבים ובמקרים מעשיהם. את כברכלו
 רק תכופה, לעזרה ודרישותיו הישוב של האזהרות כל ועל בהם. להתערב בליאלה'

 המצב"' על שולטת "הממשלה : הממשלה בפ4 היתה אחתתשובה
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 היה אפשר ונמרצים תכופים אמצעים ידי שעל המלאה' ההכרה לנו יש6(
 באובגוסט' 23 הידוע' השסי ביום בראשיתמי מיד הדמים מאורעות אתלהמסיק

 היתה בירוסלים ההתקפה אלה. באמצעים הממשלה אחזה ~Fd ירושלים'יום
 הפורעים. כלפי הממשלה עמדת לבחינת נועדה שכאילו לוסאלית' הופעהבתחילתה

 בודדות בפעולות והתחילו מהמסגר המתוללים המוני יצאו ו" יום תפלתהשחרי
 על התנפלויות' שמשות' ניפוץ אבנים' זריקת סכין' פציעות יריות היהודים.נגד

 שוטרים העמידה היא זה התפרצות על הגיבה לא הממשלה וכד" בודדיםיהודים
 המשורינות המכוניות במקלות' ברובם מזוינים שהיו אחדים' ואנגליםערבים

 או לפזר נסתה לא המשטרה בתוקפים. נגעו לא בחוצות יצוטטו אשרהמעטות'
 להפרעה לחשוש שאין מיד, הרגישו הפורעים והמוני הראשונות ההתקפות אתלהדוף
 הממשלה' מצדרצינית

 עמידת בכח רק יכלו' אשר ובכל יכלו באשר עצמם על הגינו היהודים7(
 מאה רוממה' העתיקה' העיר על הראשונות ההתקפות נהדפו נפשם' עלושיהודים

 בית וגן' בית מחנים' סנהדריה' משה' ימין תלפיות' רהביה' אתים' נחלתשערים'
 להחיש חרדה לא הממשלה הגורג'ים. ושכונת שאול גבעת מונטיפיורי'הכרם'
 צפויים שהיו ילד' מאות לשלש מקלט דיסקין' היתומים לבית גם בשעתהעזרה
 המתנפלים. מפני עליהם להגן הסמוכות מהשכונות באו אלמלאלטבח'

 העיר. קצות מכל יריות אוות בבת נשמעו בבקר, 6 בשעה השבת, ביום8(
 מוצא' את "ארזה"' ההבראה בית את ענבימ' קרית את ייההריב ניסו זובהתקפה

 בתלפיות' בתים :כמה שדדו בירושלים. הקיצוניות השכונות כל ואת עטרות'את
 ניצלה הפעם וגם באש. אותם לשרוף וניסו שאנן' בנוה וגן' בבית חיים'במקור
 אלמלא נפשה. על העיר קצות בכל ירושלים יהודי עמיתת בזכות בעיקרהעיר
 תלמירי לברכה כאן ויצויינו צפת. וטבח חברון שחיטת כאן היתה אז כיזאת

 להגנת זה ביום שהתנדבו אנגלים' אחדכם ופקידים האוקכספורדיתהאוניברסיטה
 הנקודות כל לא אך נפש' ובמסירות ובכבוד באמונה זו חובתם ומלאוהנתקפים'
 נשדדו וגן' בית שכונת נעזבה וכך הם. בכוהם מעמד להחזיק יכלוהנתקפות
 ברמת העבודה גרוד משק הנציב' של החדש הארמון יד שעל הפועלות משקונחרבו
 נפילתה ועם כוחותיהם אפיסת עד עצמם על התושבים הגינו זו בנקודהרחל'

 והתרחב' הלך פעולתם ושדה וגדל; הלך ותאבונם  התוקפים לפני  הררךנפתחה
 כל על מירושלים והתסשט והלך הממשלה' מצד נמרצה פעולה חוטרמחמת
 הארץ.הלקי

 האיומים הימלם כל במשך אחזה ולא ולהתרחב להתפשט נתנה הממשלה9(
 הוטלו לא רציניים ענשים שום ורכושנו. חיינו לבטחון רציניים באמצעיםהאלה
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 לטש : קנסות שום עליהם; פלח כאילו בארץ שדהוכרז המיוחד המצב הפורעים'על
 אסרה. לא הממשלה הוא; הפקר כאילו היהודי' הרכוש את ששדדו אלה עלהוטלו

 לדם העיקריים האחראים הם הם אשר המסיתים' מראשי אחד אף לדין מסרהולא
 אחריותם אשר הממשלה' פקידי הישוביות. הנקודות ולחורבן נשפך אשרהרב

 לדין. נמסרו ולא ממשרתם היום עד הורחקו לא בספק' מוטלת אינהלמאורעות
 ביום בחברון' גשחיטה ביותר התבלטה הממשלתיים הפקידים אשמת10(
 ניסו היהודים, בתי על 'אבנים וזרקו ערבים, קבוצות חברון בחוצות עברוהששי

 לסכנה ברורים אותות היו אלה כל - אחד ישיבה תלמיד הרגו לבתיהם'להתפרץ
 שזעקו המושל' ולעיני להגנתמי כלוס נעשה לא זאת ובגל חברון' ליהודיהאורבת
 רק מזוינים ' והיו מנשכם פורקו אשר השוטרים ולעיני נענהז ולא לעזרהאליו

 רבנים וילדים' נשים בהן נפש' 63 הזאת' האוימה השחיטה נעשתהבמקלות'
 החורבן' אחרי בארץ ימינו בדברי לה דומה אין אשר שחיטה חכמים'ותלמידי
 ' אחת; בבת להפסיקה דיין היו באויר אחדות יריותואשר

 לארץ' מ' ה. אתה' שובך ולאתר דמים שפיכת של שבוע לאחר גם11(
 ונחרבה'עיר ונשדדה נשרפדה חברון' של והתעלולים התועבה מעשי בצפתנשנו
 פעולת ללא דמינו על שעמדה הממשלה' לעיני נפשות אלפי בת עתיקהיהודית
 : ' מספיקה, והצלההגנה

 שאן' 'בבית היהודי בישוב  ההרג מעשי ' שלוביט . החורבן בשרשרת12(
 חורבן  הנגב' מושבות על ההתנפלויות וחיפה'  תל-אביב צל ההמוניותההתקפות

 של הגבורה ועמידת וכפר-אוריה, .חולדה הר-טוב' שרפת עקרון' פינויבאר-טובדה'
 )העליון בגליל הסכנה גברה צפת ביהודי הטבח ולאחר תוקפיה. בפניגדרה

 בפני עומדות והן באש נשלה  יבולן רוב התתתון'  והגליל הירדן עמקומושבות
 ' המחרת. ביום בטחון כל ללא והתנפלויותהתקפות

 הישוב מושבות ) כל על, המאורגן ההרס מזימת. נוכח הזה, המצב נוכח13(
 האנשים ידי את לחזק היתה הממשלה של הראשונה חובתדה ונקודותיו'העברי
 ולתמוך העצמית הגנתם' את לארגן  לרשותם' הגגה אמצעי לתת בסכנה'הנתסיס

 ועושה עשתה ומה דורות. עמל באש יעלה ולא נקי דם ישפך לא למעןבה'
 פורקת היא עצמם. על המגינים היהודים את' ורודפת רדפה היאהממשלהב
 לדין אותם ומוסרת נפשם' על העומדים את 'אוסרת היא נשקם' אתמעליהם
כפושעים.
 הזה האסור הארץ' ערי בין הט~נית השוות את הפסיקה הממשלה14(

 מוסדות ועוד הציונית ההנהלה )מלבד מוסדות על גם אלה פרטים' על רק לאחל

 קריאה של האפשרות את המקומות מתושבי נטלה הממשלה נלומר:-בודדים('
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 ועכבה לחו"ל הטלגרמות על חמורה צנזורה הנהיגה הממשלה מהירה' לעזרהישרה
 העוסקת העתונות בין להבדיל בלי . העתונים' הוצאת אסרה היא מסירתם.את

 והסכנה, החרדה את הגבירו אלה כל השלום, את להחיש העלולה זו וביןבהסתה

 ומשוללים עצמית להגנה נשק משוללים רק לא עצמם ארה ראו היהודיםבאשר
 לעזרה לקרוא אפשרות כל משוללים גם אלא הממשלה' מצד לחייהם והגנהעזרה
 אחים עזרת לעצמם להבטיח אפשרות ומשוללים בארץ' לרעהו איש שהיא'כל

 ובחו"ל. בארץ המסיתים מצד עליהם הנפוצות הדבות את ולהכחישבעולם'
 עבודה ותרבות' בנין ויצירה' שלום עבורת השקטה' העבודה באמצע15(

 משוסיבם פראיכם המוגים בנו שולחו עדה' ושום אדם שום . עשקה לאאשר
 שחטו איומים' בעינויים אותם עינו נפשות' מאות דם שפכו אשרומשולהבים'

 שדוו כנסיות' ובתי תורה ספרי ושרפו הללו אבהים' כרתו בנשים התעללוילדים'
 במשך תפוצותיו. בכל העברי העם של הכבירים המאמצים פרי רב' רכושושרפו

 סכנת בתוך עומד הוא ועדיין ולשמצה' להרג נתון היהודי הישוב היה ימים10
 מצד נעשה כך' כל וגלויה ברורה היא המאורעות תמונת כי ואם והחורבן.ההרס

 את לתאר הדמים' ימי בעצם שנתפרסמו הרשמיות' בהודעותיה הנסיוןהממשלה
 התוקף. מהם ומי הנתקף מהם מי ברור לא אשר עמים' שגי בין כתגרההמאורעות
 בחיינו ההתנקשות על נוסף - ראינו המאורעות' אמת את לסרס זהבנסיון

 ישובנוי דמות את העולם בעיני לסלף וכוונה בכבודנו' התנקשות -וכשלומנו
 בא זה אמת סילוף והגזעים' הדתות לכל ושלום כבוד יחסי הוסדו מיוםההוגה
 עמידת מחמת בחלקה רק נתגשמה אשר ההרס' ולמזימת הדמים למאורעותככותרת
 . . . ' : נפשם... עלהיהודים

 שבידה' האמצעים בכל ישראל ארץ ממשלת אחזה שאילו. הכרה' חדורי אנו . ).
 בארץ השלום לקום ?וכל עתה וגם בארץ.. השלום הפרת את למנוע יכולההיתה
 את ועושה פקידות!הדואגת.באמונה תוקם)כאן אם הטבעי' למהלכם יוחזרווהחיים
 ) ' בארץ' המנדם עליה.ממשלת שקבלה התפקידים למלוי בידה אשרכל

 . הלאומיי הרולד החתום: ועל.

 הראשיתי הרבנות בשם קוקהרב.!
 ישראל* 'אגודת בשם בלוי הרב'

ן. .:ל , .,י -  . .. .



 הנציב אצל ישראל.. אגודת'ן,.ן;,4מהאת.'ב"כ
 ' ביום '""

 עם לראיון יונגרייז והרב זוננפלו' הרב נתקבלו אלול א' הששי"
 היהדות ומחאת התמרמרות את מ. לה. הביע זוננפלד הרב העליוף הנציב 'מ.ה.

 ודרש האחרונים' בימים בארצנו שקרו האיומים המאורעות עלי והכלליתהמקומית
 דרש. כן 1 האפשרי בהקדם הארץ בכל הגמור והבטחון "שלום להחער:את ";1מה,

 הדרישה כי הדגיש' הרב המהרידים' להמאורעות והגורמים האשמים הענשת.' '!את
 בלי סי העתיד' לתועלת אם כי נקמה רגשי מתוך נובעת )איננה ;הפושעיםלהענשת

 ' בארץ. 'יוחזר"בטחון'"חיים ללאזה

 ליהדות' שהיתה הגדולה האכזבה על נדהמנו מאד כי אמר' יונגרייזהרב

 סמך ועל יאונה' לא דבר להיהודים'ששום הממשלה של ההבטחות:המרובותאחרי
 !חוצות כל בראש ' נערכו זה כל 'ואחרי ולמנוחה. לשקט קריאה' פרסמנו:זה'

 בכל וזוזה שור ואכזריות' איומות שחוטות היתה'התנפלויות:פראיות"שתוצאותיהן
 הקדושה, בארצנו זאת ידענו לא מעולם הארץ;אשר!רחבי,

 ושופטים חוקרים ע"י תהיה היהודים האסירים חקירה כי דרש' 'ההבייונגרייז ל:'-
 שהגנו יהודים במאסר שיושמו ולהסכים לאשר אפשר כיצד כי 'נייטרליים;אנגלים

 בחברוןן' הנורא הטבח אחרי כבר היה שזה בשעה בחיפה' ;וחיי)משפחתם הייהםעל
 תיות' פריצי לפני ' לטבח כצאן היהודים שמה צהיו הגנה מהוסרי הילתםשלרגלו

 שקבלו' מבלי אכזריות "יני 'בכלל ועונו .'ונהרגו .נשחטו .הגייה:;והמעשיםוגדולי

 ' צעירים בחורים 'היו בחברון כי להבין מ3 ה' על שהוא.' ממי והגנה"עזיה.
 ואילולי'

 מלחמה) משיבים והיו עצמם על מגינים היו הממשלה :על:הגצת :'6ומכיםהיותם

 הלאת. - האכזרים הפורעים לפני : אהרי':הקוצר כעמיר ולא-:וניו')נופלימשעהה;'

 חברון' . שלקח מקושות ובשאר . בחיפה מהיהודים ' 'לדרוש זה ישואחרי ומא ;,',ץ)

 של' ;'השוטף הזרם 'בפני עצמם נפשם'ולהגן.על על אותם':לעמוד הודיתהעגום

 .בי וההרס החורבן אתי המעיטו ובזה'. הממשלה עזרת ;עדלבאהרו:ןהים,וקשודד?מ
 כלפי נורא דין עוות יהיה זה הארץ. כל 'גורל היה' חברון כגורל כן'! .אלמלא
 הנוראור-? האבדות ואהרי' עאכזרי' כה באיפן 'בהם שנערך הטבח כשחרי. כי'היהודים'

 הסוהר וחדרי 'חוק. ממירי , אשמת עליהם. יגוללו .עוד וברכוששהיו;:להם)בנפש(
 תעשר ' יהירים ! בהם ?תגיללו. 'ושילדיה פורעים מלאים;יםכבד:הייצריכים'יהיות

 ; לשחיטה; פשטו:צוארם !ולא כפשם"טאםןהאחד~הוא,'שעמדויעל
"' 

 אנגלים ששופטים: :' יהבטיח (ה"אורועת:'שקרי על "ח'שיעיי ,י,::,יל:ילקלן.. '.')': ' ' ) '
 . ' ' " ' .'ן' הראיון. פרסי רשם)את 'ומזכייו' על"ללעהעניליםיתקהו
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..יי.

 'התרבותי העולם' בכל' ואנשי-הרוח הסופריםאל
 ולהיות לשוב' תקותו שארית על אכזרית יד הונפה עת לעמנו, קשהבשעה
 השנים' אלפי בת תרבותו את ולהמשיך לחדש העתיקה' בארץ-מולדתוהיי-כבוד

 ואנשי- הסופרים חברינו אליכם' פונים אנו מאורה' נהנו המתוקנות האומותשכל
 את מעטות במלים לגא בו להביע 'זה' בגלוי-דעת התרבותי' העולם בכלהרוה

 האיום' השל ' ו-[מראה היסוד' עד נפשנו את המזעזעיהם והחרון' הכאברגשורע
 ו בפוליטיקה .עוסקים אנו אין הנאור. העוקם לעיני האחרונים בימים לנוהנעשה
 יהיו ולכן וישרה, גלויה עבודה אותו ועובדים עמם בתוך היושבים אנהנו'סופרים
 וגלויים. ישריםדברינו

 חלקי כל על-פני ופזורו המדיני חורבנו מיום מארצנו' עמנו גלותלמיוני
 חיי- מחיותם ארץ-אבותינו חדלה לא שנה' וששים מאות שמונה אלף זההעולם'
 במשך וביניתם בינה הנפשיים הקשרים נתקו ולא בניו של ההכרה בעמקימולדת
 חזון-אבל לבד לא הגולה בארצורע הנדה לעמנו היתה כשרץ-ישראל הדורות.כל

 באחרית יופיע בה עת מזהיר' לעתיד חזון-נחומיהם בעיקר' כי"אם' מזהיר'לעבר
 השלום רעיון הגדול' .כאנושי מרעיון ויתעלה יצרף ובה העולמי הצדק אורהימים
 והעם' הארץ בין שנורע.הפירוד ומאות מאות הכשדמה. משפחות כל ביןוהאחוה
 נתגלגלו אשר הקשים הגלגולים שניהם' על עברו אשר והתמורותהחליפות
 ותהי הדבקיכם. שני בין להפריד יכלו לא אלה כל - הזמניכם בתגרותשניהם
 וכליון-נפש אהבה בקשר במרחקים הנודד עמה בלב נקשרה העזובה הארץלהפך:

 נתגלתה'בכל ובדמו, בבשרו נבלעה נשגבהו'היא והערצה קדושהעמוק'.בקשר
 העמיקה היא .וביגונוו בשמחתו הימי-מעשהו' בחיי-שבתו ופעולתו' מחשבתו.גלויי
 שפת-מולדתו' הקדומה' שפתו את וקיימה דובבה שירתו' את המתיקה תפלותיו'את

 האירה אגדותיו' את ספרותו' את שמיה מטל השקתה הקשים' התנאים כלעל:'אף
 יצירתו את והפרתה הזינה דמיונו' את על אל .הרימה תורת-מוסרו'. : את הפלאיבאורה

 הרדיפוו-ו כל את לשארה והרשע האושך בתקופת לו שעמדה ' והיאדהעממית'
 להחזיק זולתו' עם שום בהם נסה לא ונפש'"אשר  11ויי'%ו~ו האיומים'והענויים
 , הלום. עד ולהגיע, הנבערת השנאה להבות בתוךמעמד

 משפלותכם ) מדוכאים עמים': התנערות ימי לעולם' חדשים ימים באווהנה
 הממרייתם כחותיהם .שין )חפשית להתפתחות' הלאומית' לעצמותיי מוצא'ובקשת

 :איום פזורו בארצורע עמנו חצב את וראינו 'עינונו .נפקחו ההם .בימיםוהרוחניים.
 הקרוב בעתיד .זו' בדודומה על-ידי נדין. :הארץ' גויי לרעדה.:מכלבבדידותו,.,נברל

 במובן .שוממו-ה של,שרזיטיוו-ע עצמית'. התנונות של.. צורה' אבדן שללחיי-קלון
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 !יףןי~ן 7הדלגג יה . -?יחננת!(יי8: החף קיצר" פילייז קג%קיק, ,היאותךיהיה"ק
 וראשית קיומנו קות .כן את מאתנו; הקי; י-ו' הנשוף! קקק,חהק?ץל. 1.9ל1עת

 עקרך, אשר הארוגה לתקופת-הינויין ,,נההעדקה !הטעםך9ךןוףך33""וקזחוך(את
 הטבוחורע הקגושות' הנפשות המלפי למאוה. וההצחקה הטעם. את בנכרןעלייו.(

 בניהן כבוד בעד שעברו בדורות-הווון .קהבן עצמן :,הקריווהקרופות,;,אשק
 כחות להתחדשות והתלהבות היים מקול יאינו בה כי.יקץר,ךףיך14ההע-קה, אל -: :ץ"יית:,-היתנן ץג פנינה'"פעם.. לני. דבצי היאןם'יקיייק'ו%יייי3-ף4קק

 .' . . ,, . . ,הןצ%ה,בעקנר:והקשח:קןוקו.בכבוד..

 ארצנו, כי ידענו, ובמחרשה. באת ובחנית/,כי;אם, .בההב. יא ":קאנה-!אגהאיץ.. ,:7ך

 הפורחים ועמקיה הריה כי ברובה, ושוממה עזובה נשארה )יינו..ממנה/אחהד.אשה
 נחליד" כי וארקת-טרשים' חשופינקם העזובה..סלעים .קמשך,דויות הפכולפנים
 העז מחפצנו הניאונו לא האלה המכשולים ואולם. זבובן-מות. יברצו וגא7ת?היבשך

 הראשון. כחה את אליה ולהשיב ולשחרה יעבד"לשונ~.ולףךבק.באדנגת-מכויתנמ
 אשר רבים ביניהם יעדיני-רגש' אמיצי-לב -נשים בנינג'. ,ארנ,טובנ ה9ההבאנה

 עליהם בקבלם קשהי לעבודת-אכריק עצמם ומסרו ובאו עליונה תהבות חיועזבו:
 עוני חיי הזעומה.: מנת-חלקה. ואת תנאיה 9יי. .אתמהאש

 רעים. וחליים ומחסור

 לארצנו, שבנו החקלאי במקצוע נסיון וחסהי.כל הנכר באהצו,תלושן-קרקץ,ייןע

 הרוח זו אחריהם, והבאים הראשונים הליצנו אתאך,;"ןוה,:הנעלה:,4שר,.הלקוהה
 שנות שנה, חמשים במשה גדוליהן ופעיה המפגעים כל .ץ5 .להתעברץה,קיי%לת הקריצד" עצמןתי ויצירה בנין .עבודת על-ידי הכחות ,-יף9קילסתחהשותהקגיאח

עמי
 נו' עובדי מערכות מבין רבים חללים הפילה איר , חי עצמי ן,והקה4ה אנן(ן .לאן
 זרועה: לארץ צחי"י;סלץים הפכנד. באלץ' בפנות,היותה.עזובות בצות;מותיק"נק

 נופו ביפר העזן את %תה המלהיב חקלאן' ,1ל;.7?וב מ%אה,.נמוד.ותקויףגנה,וקתר,
 . ?לי-קלם ועיריה חיפה . ירושלים :דה%סוהפ.,%ני9ו,יבסבוגו,ובמקקו

 מחוקגןתג

"1eF'irF
 את ץנה, עשרים במשך יפף בסחיבת ךקילו,ג רואךהן', ץל. ונופח שקש

 ףןחידך, העיר - למופח .המאמונה העבךן, העיי די 6"יי": הפיגלהמלזאפ?
 לבטחו לףדלח היחידה והעזר ןהודים' בודן מתנהלת וכולה נבנתה שכולהבעולם'

 גר; ואם אזרח אם כל.אדם, ברחוביתיה'.גאער ?ראה ל4 שכור 14ו%ןאשי יא?קגיצבורי

 דבר. ומכלים מחסיד באין .לילה. באפלת בתוכה. לטייל ן:לכרל. ץץה, 4י!1..ךאקיף

9ר.וק4ו
"?,?r?,P~Ttg 

 מעת .. יהקקהי העניוני וזיקני:
 .: בתך-מ-9י ..קי

 מ-י מתיקן"
"?41י5עעק3%יף"

 מו7יא)ת, ..קפר?ות ?קדנו וקקצוץיוה' .37'ין(ןיק:.ן
 )חןאטראותי

 שקימונו
 ??nwn?A יויוך"ימנ"תק4וה5;1%י%יק

 ףץקל?ה"
 קייק ?"רי ,קףץ זקץו7"ףן

 שאין פלא; פעלנו "אלה. -י"ל ,בקןךח:,הקליהן,מכןן,:שקי,קמרךהעק(יגמ:,"שכנינג
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 וגדלים הנולדים בנינו' ובפי בפינו החיינו אחד דור במשך : העמים בקורותדוגמתו

 לא אמנם הגולה תקופות בכל אשר העברית' הלשון הקדומה' לשוננו אתבארץ'

 דבורה צלצול אך שונים' גלגולי-התפתחות דרך ועברה שבכתב חיים להיותחדלה

 לשון-הנביאים שבה הזה כיום הרומאים' על-ידי המדיני חורבננו עם נדםהחי
 על-ידי לשנה משנה משתכללת והיא חיים' עמים בפי החלת השפות כאחת'והיתה
 המודרנית' המחשבה גוני כל, את לעצמה מסגלת מפליאה' התפתחות שלפרוצס
 המדע מקצועות ולכל והרוחניים המעשיים החיים צרכי לכל מדבריה בפינענית

 הספרות של ההדרגית התפתחותה גם הולכת הלשון התפתחות ובעקבוהאמנות.
 בארצות היהודים ישובי ולכל בארץ-ישראל לישובנו המספיקה המודרנית'העברית
 ומתורגמים מקוריים ספרים' ומאות וזורנלים עתונים עשרות שנה שנההגולה

 המודרניים. והמדע המהשבה השירה' מקצועות לכל העולםמספרויות
 שבטי בלתי-נושבת. לארץ לא אנחנו באים כי ידענו' לארצנוובשובנו

 ההיסטוריים ובכפרינו בערינו ותמורותיהם הזמנים במסיבות נאחזו ובדויםערביים
 עצמנו על קבלנו הזאת הזכות ואת בתוכם' אזרח זכות בשנים מאות זה להםוקנו

 שעבודנו ימי טובים' שכנים הארץ לעם להיות טובות בכונות באנו ולכבד.לשמור
 לרעיונות ושתופנו הענויים בכור הצרופה תורת-מוסרנו הנכר' בארצנוהקשה

 אדכא וכל עם כל זכות ולקדש לכבד למדונו התרבות עמי של הנעליםהאנושיים

 לשכנינו יחסנו היה וכה ואהבה. שלום משנה לדרוש - שלומנו ולדורשיזולתנו'
 הגזעית הקרבות הכרת גם אליו שנלותה טובה' ודרישת שלום של יחס -החדשים
 המשותפת הארץ לטובת משותפת' ' לעבודת-בנין הישר הרצון ארעוהולידה
 מפעלנו : לבוא אחרו לא התוצאות ואמנם וברוח. בחומר הירוד מצבהולהרמת
 ולמדו דרכינו אל התבוננו אשר הערביים, שכנינו על לטובה אותותיו הראהבארץ
 בדרך,ישרה נהנו אשר ביניהם ורבים בחינות' וכמה בכמה חייהם את לשפרממנו

 החיים סמני עושר. ועשו אלינו סחרו אתנו' עמיו ושסידתנו' עמלנומפרי
 הסמוככם ערבי' כפר ובכל עיר בכל רואה עין לכל עתה נראים האלההמשופרים
 מבהילה שהיתה לפנים בקרבם' התמותה לכך ,נאמנה ועדה ישובנו'לנקודות
 לשנה' משנה והולכת פוחתת היא ועכשיו העצומהבכמותה

 אשר למיום שאפנו אליו אשר דבר' אותנו קרה מלחמת,העולם בעקבוהנה
 הגדולה' בריטניה אבותינו: אדמת על התחיה רעיון בקרבנונתעורר

 אשר.
 בחלקה

 הרבה חשיבותו ואת מפעלנו את הכירה הטורקים' מידי ארץ-ישראל כבושנפל
 חבר ע6 אחד ובהסכם אליה' הקרובות המזרח וארצות הארץלהתפתחותם
 לשאיפותינו 'כולל ובאשור ארץ-אבותינו על ההיסטורית זכותנו לצדקת"לאומים
 ארץ-ישראל' את לנו הגד~רה אדמתו' על לתחיה קם עם בתור בתוכההלאומיות
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 יהודי -בית בתור .הלאומים' חבר מאת עליה לה ניתן אשר המנדט מסגרתבתוך
 הלאומי היהודי לבית לתת העולם כל בפני התחייבות עצמה על וקבלהלאומי",

 הזה הגדול ההיסטורי .האקט ובהתפתחותה בבנינו לנו ולסייע המלאה חסותהאת
 הנוער~שלנו תפאר חדשים חלוצים אלפי העולם' חלקי בכל עמנו טובי ארעעודד
 ידים עליה' חייהם ולהקריב העם עבודת אל להספא הארצות מכל אלינונהרו
 אשר הגדולה' בריטניה ושם ובברכה' בתקוה המרחקים מכל אלינו נישאורבות
 כתבי-קדשנו' , של הספרים וארבעה לעשרים .חדש ספר כמוסיפה בעינינוהיתה
 ולהערצה. לאהבה ולתהלה' לכבוד בלבנו נקבע בארצו' ישראל גאולתספר

 כראוי להעריך עתה עד הגדולה בריטניה ידעה לא הרב' לדאבוננוואולם'
 ותחת כילה' האנושיות וגפני בפנינו התחייבותה של העמוקה ההשיבות כלאת
 עצמה בפני מיוחדת . עליונה ~הטיבה בארץ-ישראל :שלטונה אתליחד

 אומתה; של האנושי החומר ממבחר ועדיני-נפש' חכמי-לב מפקחים אלינוולשלוח

 עצמהי- על קבלה אשר הרם התפקיד אל בארץ שנהלכם סדרי את לכון ידעואשר
 התנ"ך' : לעס התקוו; ושארית רבים לעמים החזונות ארץ ארץ-הקודש' אתהכניסה
 שברובם פקידים) עלקה והפקידה הקולוניאלי שלטונה של הכללית הרשתלתוך
 אחרים' במקומות אחרים לתפקידי-שלטון והכשרתם הנוכם עצם על-ידינועדו

 בלבול לידי אי-הבנה' לידי הצדדים את שהביא הוא הזה העיקריוהמשגה
 ברגשותיהם עורת התעללות לידי הבנין' בעבורת צעדינו הצרת לידיהמושגים'

 הערביים שכנינו של הרעיי היצרים הרגזת לידי - ולבסוף תרבות' אנשישל
 של שלטונה תחת קבלני שלנו הלאומי הבית לבנין וסיוע חסות לבמקוםנגדנו'

 ובכל בגוראותם אשר פוגרומים' - פעמים שלש זה התנ"ך ארץממשלשה
 האנרכיה בימי . שנעשה הטבח בפני יחויו לא אותם המקיפההאתמוספירה

 באוקראינה(ביהודים

 הנעשה כל כנגד מחאתנו את באזניכם להשמיע בזה הדבהים מטרת איןוהנה
 בני- שלטון השמש,תחת לעין שנעשתה כזאת .תועבה האלה' בימים בארצנולנו

 לרצחם ועמלים עובדים של ישוב על ' מעצור באין חיות-ארם התנפלו כיתרבות'
 התאמצותיבה פרי השורש ולעקוף'מן עמלם פר4 את לבוז וטפסי עם?נשיהםנפש

 עיר-האבות ובחברון' הקורש בירושלים,עור שנעשו כאלה וזועות נעלות'למטרות
 לטבוח להרוג' האנושה המין לחלאת ניתן כי המקובלים' הפילוסופים עירובצפת
 תלמידי- צרופה' תורה שומרי רבנים טהורי-נפש, ~שישים ]וראים בענוייהולענות:
 והתועלות רכי6., וילדים ענוגות נשים עליון; מוסרי בעלי'הלך-רות צעיריםחכמים
 אתמוספירה קגדולה להתועבה מסביב ונוצרת הולכת כי הבאות.אחריהן'הקטנות
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 הנרצהיט הרוצא5.64נגד בידי iftwh להיות ודבות' שקרים של וצביעות' רקעשל
 . האדם: מחאת לשון')תדום כל תאלם אלה כל חפני - ידיאם'על

 נ6יגם ואל נחללם 4אל - לבנו את האוכל החרון ממנו ועסוק כאבנו'עלוק
 "תרבו בעולם אשר ואנשי-הרוח הסופרים אליכם' לנו יחידה דר4שה' רקבמחאוא.

 אנו א"ר .את לעיניכם וראו הנה אלינו בואו הפעמו זאת לוא לב אלינו שיגותי:
 מקרוב ע4ניכם' לנגד עקדה בשניט ומאות מאות לנו. עושים גשר ואת פהעושים

 ונעזב שודי אתפרפר בצדקו' ומאמין עתיק עם חידת הטרגי' קיומנו קידתלכם'
 השמים' 6ת6ת ולהכאב להכנע רוצה ואזנו שנאת-עולם' מוקוי בתוך שאול'במצוקות

 הפלא לקראת לבם נתעורר אשר מעטים' ביניבם:בלתי-אם נמצאו לא ואתם-

 עכשיו ולהבינה תוכו עד לחדור לחקרו, הי אנושי רגש מתוך הזה המיוהדהעולמי
 מהזות לחדול האחרונים מאמציו את לכם' מקרוב עיניכם' לנגד הטרגי העםעושה

 עין ולהעלים מרחוק להתיצב הזאת בפעם גם רוח בכם יעמוד האמנם -טרגי
 , . )) .' !ממנוז

 לא וממנה ) בתוכה להשאר ארצנו אל הפעם באנו העולמ:לדעת: ולבל לכםוזאת
 יתר בין כעם ונפרח .נשוב ובה :הלאומי' גאוננו ופרח צז. בה גולדנו, בהנצא.

 אל החשוך העולם התאכזר כאשר הנאור, העולם אלינו יתאכזר. ואםעמי-התרבות.
 לגוע. נתם פה - מות משפט עלינו ויחרוץ הבערות' בימיאבותינו

 בארץ"ישראל העברים הסופריםאגודת
 להובה .פ. נשיא בואליק' 4 ח. המרכזי:הועד

 .. עגנון)ע"י בנימיןר: ':'

 פיכמן.נעקב !ברקוביץ ד.י.)
 מ' מ' .ד"ר .) מלשאשר' ).

 צמחש. דיזנדרוק צ.ד"ר קב"

 . ) הקונסוליר"ימחאת
. 

 לאוגוסט 29 ביבא"4 הקונסוליה אספת אחלמת את מוסרת בחו"ל"עת41ת
 . ) ..', אלשון: בזו לממשלותיהם bihlbלשלש

 הקונסולים אספת שבין ומתן המשא ותוצאות המכחי' המצב בדיקת *לאחר.
 הסוגסולים ההליטו בא"י' הזרים הנתינים להגלת ביחס האנגליםוהשלטונות
 אחזה שבהם האמצעייו וכי כללי' הוא לא"י הבלחין גי כי לממשליתיהםלהידוק

 עצמה בעיר השלוט את אפילי לאב46ח ביכולתם אין עת6') ו*ה4משלא'
 של התכופות בקשותיהם': .ולמרות נתקבלה !לא מיוחדת הגנה שום)ירושלים(.
 .. . .הקונסוליות": בניני על לשמור שוטרים אפילו נשלחו לאהקינסולים
 *ומור צבא" אנשי לאומ6ט, 30 ב זה יאחר הופקדו בידוע ן ה ר עה

 הק1צסלליוה. בניניעל


