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דעוח :ועד העיר ליהודי ירושליר*-

ועד העיר ליהודי ?רושלם פונה לכל העולם התרבותיבגלוי דעתזה ,בכל
האמוןששינו רוחשים לבריטניה הגדולה'ולמסורה של היושר שלה' עב-יינו
לציין בצער רב'כיעיר קדשנו'ירושלים הקדושה לעם ישראל כלו ולכל עמי
התרבות' היתה זה שלש פעמים במה למחזות דמיםבימי שלטונה של ברי-
טניה שעליה הוטלה השליחות הגדולה לעזור לעם ישראל בבנין הבית ד:ל~וומי

יגש

כמולדתו'

בשם כליהודי ירושלים שהיו עדי-ראיה י)מ~שורעות המעציבים
'נשאו בסבל תוצאותיהם הקשות' הננו מודיעים גלוי'כי רק רפיון ד:ידיבם מצד
:מהמפקידי הממשלה וחוסר ההכרה במלוי תפקידם'יצרו את האסשרות נ-םמאו-
"עות הדמים האלה .אותם הפקידים אשר במקרה או שלא במקרר :עמדו ~רושש
:ממשלה בזמן מאורעות הדמים בשנת  '1921והם עמדו בראש הממשלה גם בימ4
:מארעות האחרונים.
ן
( ההכנות שקדמו למאורעותהיו ידועות גם לתושבים וגם כ)ממשלה.
האט-
מוספירה היתהרוויה משטמה שעוררו בזדון מסיתים מחוגים ידועים' שקראובאפה
;לו? לטבח ,הרס ואבדון.באי כחנוהעירו את תשומת לב הממשלה על) הסכניה'
:מרחפת על ראש הישוב ודרשו לקדם אתפני הרעה בעוד מועד,עלכלהדרישוהן
האזהרות האלה ענתה הממשלהיום אחדלפני פרוץ מאורעות הדמים' שהיאאחי
כח ו-ושכו-ע'
.אית על המצב ושהשלום הצבורי לאיופרע .תשובה כזו קבלו באי
:מסחר מאת מפקד המשטרה מר סנדרס ביום הדמים שעות מספרלפני התפרצות
האג-מה,

(' (

;מאורעות.

ביום הששי

נהרו המונים מן הכפרים הערבים מזוינים באלות' פגונים וגבנמל

:נשק חםלעיני המשטרה' ושום פעולה לא נעשתה מצד הממשלה לפרוק מעליהם'
ברורה .ואמנם
ותזנשקם' למרות שהתפרצות הבלבולים כבר היתה
י:
וא
ב~
עה
וד
מספר נתברר'כי כל הבטחותיה של הטמשלההידוי משוללות כליסודכ
ועות
,
ה
ר
ז
ע
ל
שהיא חסרתאונינו למעצור בעל
:עצמה הודיעה לבאי כחנו שפנו אליה
,,:
:רעה.
התנפלויות פראיות:פאורגנות ומזוינות פשטו כשואה על עירנו מכלעבריהן
סמן להכנה מאורגנת של מאורעות הדמים האלה תסמן העובדה שהבלבולים :,??il
((
ותנפלויות פרצו ברגע אחד בכל פנות ירושלים וסביבותיה.
((
לעיני השמשולעיני הממשלה הרגו ,טבחו והחריבו עבודת תרבות ויצירך
והישקעה כמשד דורות .עשרות צעיה?ם' זקגים'נשים וטף הומתובאכזריות,ונפ-
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צעו פצצים אנושים בירושלים-זו העזר ממשמשת סמל השע-יום העולמי-בידיבנם
אכזריות'ורבים מהנבג במיתות משונות' אחרי ענויים' נקור עינים ומעשי נשונס
נתעבים ,רבישיש אחד ואשתו נשרפוחיים5 .תי כנסיות וספרי תורה ושקדושים
חוללו ונשרפו' ואלמלאיהודן ירושלים שמסרו את נמשם על הגנתעיר הקודש
והמהונות,היו חוזרים ובאים על ירושליםימי טיטוס בכל מוראותיהם וזועורץיהם
ורק הודות למסירות נפשם שליהודי ירושליםניצל כבוד הענר הקדושה.
ישצורךלצייןכי גם השכונות שבקצות העיר'כגון תלפיות'~קורחייםוכו'
עזבו את בתיהם רק עלפי דרישות הממשלה ,ולמרות שהיא קבלה על עצמה את
האחריות על הרכושהיו שם אח"כ מעשי שוד ובזה במדה מבהילה .חרפתך ירו-
שלים ברפיונה של הממשלה שמשה אות לכיש שואפי הדם שבשורץ שהתחי)2ו
בהתנפלות כללית על כל הנקודות היהודיות וביהוד דהיא גרמה 'למטבח הדמיבנם
המעורר זועה ובלהות שנעשה בעיר האבות חברוף
מבתיהם בעידום ובחוסר כ-2ן
בעירנו נמצאים כיום אלפי פליטים שנמלטו
ושכל רכושם נמסר לבז ו)-2משסה'החייבים הכלכליים נהרסו עדהיסיד ורבבירע
ס עד ככר לחם'וכדי להשיב ארץ
נפשתן שהתפרנסו קודכםמיגיע כפרת' באוכיי
החייכם למסמולם הרגיל' אנ 4דורשים את הדרישות דלקמן:
א) להחזיר תיכף ומיד בכל האמצעים את הבטחון הצבורי'
ב) להעניש את מהגללי המאורעות ולהטיל את תשלום הנלקים על ותויתם
הכפריכים שהשרעתפו בשלד ובבזה.
ג) להעמידלדין אתפקידי המנושלה האחראים על המצב'
ת ונתבררכי המשטרה בהרכבתהכיזם אינהיכולה למלאימת ארע
ד) היי

תפקידה בשמירת הבטחנן הצבורי' אנו דורשים לארגן מחדש אתכחית
באיפן שנוכללבטיה בה במלוי,תפקידיה'

המשטרה

'

ם בשאט נפש את כל העלילות שהופצו ע"י העתונורץ הערבירץ
אנודיחי
בקשר עםענין הכתל-המערבי .מעללם לא היתה לנו שום כונהלפגיע במקימלרץ
הקדישיםלאיזו עדה שהיאן אולם אנו דורשים  Dh1שלכביד גם לחקלאית הקדו-
ושמירתזכוילתינו ההיססלרילת עליהם.ובטוחיהם רשנוכי כל ד-ץעל]-2ם
שיםשלני
,,,
ייכיר בצדקת דריששתנוזו.
התערבות
-

ירושלים"5 ,ט מנתם~"ב ,תרפיש

.ועד העיר ליהודי ירושלים'
.

'

(

'

שהתחלת ההתקפדה?

..

.

.

:

רבים למנע המאורעות'

ההתקפה רחפה באוירה של ירושלים ימים
האטמוספירה היתהרוויה משטמה ומדי..פעם בפעם נשמעו איומיםכלפיהיהודים
ם הנוראים,
ואזהרותלימי
'.
ן
הממשלה על הסכנה
תשומת
ב
ל
ד
ע
ו
מ
את
ד
ו
ע
ב
ו
ר
י
ע
ה
מוסדות הישוב
י.
המרחפת ודרשו ממנה לקדם את פני הרעה ותשובת הממשלה היתה'כי היא
שולטת במצב והיאאחראית על המצב והבטיחה שהשלום הצבורי לאיופרע.
י פלחים מן
ביום הששי ,יקז מנלא תרפ"ט' הקהילו ,מאז הבקר,המינ
הסביבה לנהור לעיר העתיקה כשהם מזוינים בנשק חם ובנשק קר וזה לעיני
השלטון .רב הערבים לא נכנסו למסגדעימר אלא הסתובבובהמיניהם בסמטאיתיה
של העיר העתיקה ויתישבו בבתי הקפה הערביים;מדי פעם בפעם שאלו הערבים
את העוברים והשבים על השעה המדויקת ...באפן גלוי אימו זובחי-אדמ אלה
'

שבשעה האחת יתחילו בפעולה .אחד לשני הראה את כלי זינו  -במעמד המשטרה
מיש את נשק רעתו הלל או גנהן.ן
כל החנינות של היהודים בעיר העתיקה היו סגורות ובעליהן התכנסו

בבתיהם מצפים בחרדה להתחלת ההתקפה האיומה.

מצד הממשלה לא נעשה כל נסיוןללהחרים את הנשק מידי הרוצחים ואף
לא לפזר את ההתקהלויות הבלחי חוקיות הללו ולא בלי צדק שמש דבר זה
לאשור הבטחות המנהיגים לגדודי הפורעיםכי "אלדולה מענא" (הממשלה עמנו)
וכי דם היהןדים מותר הוא,.
ם
י
ל
ש
ו
ר
י
ל
והיתה
אילו העמידה הממשלה משמרית ליד הדרכים המובילות
מפרקת את הנשק מן הערבים ומפזרת את ההתקהלויות הבלתי חוקיות ובעיקר
היתה שילחת משמרית מזוינים למקום ההתקהלויות' כי אז אולי לא היה קורה
דבר בירושלים ואולי לאהיה בא האסון הנורא על יתר חלקי הארץ .בירושלים
היתה ההתהלהוהיא שמשה לתופה לכל המקומות האתרים בארץ .הממשלה לא
מלאה את לובתה למנועת ההתקפה וגם לא דכאה איתה מהתחלתה ודבר זה
שמש להםלמיפת...

,

'

ההתנפלות ברחוב יפו*
בשעה  12והצי אחה"צ התחילו הערבים יוצאיך מן העיר העתיקה וחלק
להתנפלעלהיהודים העוברים
מהם ב 200-בערךיצאו דרך שער ' SDומיד
ושבים שלא נכלאו בבתיהם על סמך הבטהחתוחתיילהי של הממשלה' על יד משיד
הדאר המרכזי נפצעו:

21

הד"ר סטפןויזל (בסכין)' ,מר ריטן (מת אח"כ מפצעיו)' מר א' בן-אבי ועוד
מספר גדול של יהודים שהלכו לבטח בדרך המלך.".יהודי אחד נפל פצוע לרגליו
של שוטר בריטי והלה לא זז אפילו ממקומו .הפורעים המשיכו את דרכם ברחיב
יפו וכשהגיעו למגרש הרוסים(.מקוס שם נמצאת המפקדה הראשית של המשטרה)
פוזרו ע"י המשטרה מבלי שתאסרם ומבלי שתפרק את נשקם.
.
:
מוסריםכי מושלה של ירושלים מר קיטרוטש היה נוכח בשעת התחלת
'

'

ההתנפלות וראה בראשית תעלוליהם של הפורעים.
דבר ההתנפלות הראשונה הזאת התפשט כמהירות הבזק בכל שכונית
ירושלים ומיד פסקוחיי המסחר והתושבים התאספו בבתיהם וצעירי ישראל עמדו
. .
על משמריחיהם להגן על נפשם ועל נפש בני עמם..
זמן התחילה התקפת הערבים על רב השכונרת היהודיית שנמצאית
תר
וי
אע
בקצותבה
יאו בקרבת שכונותיההערביית של ירושליס
' .
.
'.

בשכונת הגורשים,

.

.

.

ן ערב 4במספר עצום על השכונה .הם
-Iutaן ' 12וחצי המשנפל המי
חדרו לבתים והתחילו להרוג' לשדודולשרירןביריה נהרג משולםשוילי וחנה
סלנשוילי ובנה הקט?שוי-ה עלידיה .את הילד הרגז אחרי שנקרו את עיניו'
כשבזזו את כל הבתים נכנסו לבית הכנסת קרעו את ספרו ההורה'את הארון
ואת הפרכות ואת השאר החריבו .אליהו ששון שגר בקרבת בלת' הכנסת נכנס
להציל את ספרי התורה ונהרג מיד ע"י הפורעיהם.
שםןעקב
מלבד משולםשוילי :חנה סלנשוילי' אליהו ששון
גליההנ)זכמרניםחםנהרגי
בןשמעוי:ראובן'וולפא (מת מפצע )14ה'ויער(יהודימאנ
סבלניישמואל
גנני (מת מפצעיו).
המתנפלים לא הסתפקו בשחיטהזו ובשבת ב  6בבקר ניסו'שוב להתבעכן
ך השכונה .אולם מתי מעט עמדו והגנו על השכונהוירו במתנפליבם .שוחד
לתי
מהמתנפלים נהרג' השני נפצע והשארבאחו.
;במוצאי שבת התחדשה ההתנפלות על השכ3גה שרוב רןושבירה יצעודה.
לאחר שהמתנפלים המקירוזריי
ת על השכונה התפרצו לתוכהויצ 4 1~,בתים ואת
'
ה
י
ו
ת
ה
::......רי [ .להשכינה
בית :הכנסת .1..המשטרה,,לא הרשתה לי.הודים להציל את ספ
(הנודעים בעתיקות.ם וחשיבותכ:ם)
נשרפה
 ...,.:והם .
..: ..
,
י!;.

:

'

'

:

....:.

:

(

.:..י

מן'השדית

בשתים אחה"צ התחולה ההתקפה על שכונת' מאה ולערקם.
.
ם
י
נ
י
ו
ז
שמאחירי השכונה התחילו מתקרבלתקבוציתקבוצית של הערבים מ
קבוצה
'
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אחת באה מצד שער שכם .בהתנגשות הראשונהבין ההמוןובין קבוצת הצעירים
היהודים שבאה להסוט את הכניסה לשכונה'היו ירילת לרוב והמרן הערבים נהדף,

היו פצועים משני הצדדים.

.

,

'

קבוצית אחרית שלצעירים יהודים קדמו את פניהם של הערבים .אשר
התנפלו מצד השדשן וגם באן הצליחולהדיף את התיקפים .הי 4גם קרבנית.
במקום הזהירו גם השלטרים בערבים המתנפלים'

בסנהדריה'
במקים זה ,מאחורי שכונת הבוכרים' התנהל הקרב הקשה ביושר והודית

להגנתו המוצלחת ניצל חלק גדול מהעיר.
בינם ו' ב 12'30-אחה"צ התפרצו ערבים מהכפרים בית חנינה וליפתה
לשכונת סנהדריה' שברו שמשות ודקרו ג'ורג'י זקזי במקום נמצאו  5תושבים
מזוינים ו 4-שוטרים ערבים'מזוינים במקלותי מסבה זו לא פעלו גם התושבים
המזוינים .כעבור חצי שעה באועוד שוטרים והדפום .ב 5-נוספושחית הגנה עד
 15איש'  9שוטרים ביניהם 2יהודים תחת פקודת סרג'נט ערבי' המקום נחלק
ל 5-נקודות .סודרו חפירות' סוללות .של אבנים והוכנו פחים עם חול (מחוסר
שקים)' ב 9-בערב פתחו ושערבים באש מצד העמק ומצד ההרינות הגובלים עכס
ליפתה' דהמשטרה ענתהביריות .בן 9'30נמצאה כל הסביבה תחת מטר כדוריננש'
לשיריות נמשכו עד חצותן מ 12-עד  5בבוקר היה שקט' אולתם הסרג'נט הערבי
הזהיר'בי הערבים רגילים לתקוף בדמדומי השחר' ובאמת ב 5-התחילה אש חזקה
מההרים' משני צדדים' מצד ליפתה ומצד בית חנינה' הערבים התקרעו בשרשרת
ם ברובים מהמין הכי משובח' בערך 100
צבאירעולפי כל תכסיסי מלהמהמיויני
במספר :ניתן להם לגשת עד  300מטר .התלקח קרב ואש היריות נמשכה בהפסקות
קטנות וגדילות עד  11לפה"צ .הערבים מצד ההרים שמרו על רהוב השכונה ומי
שעבר בו הנתקף מיד במטר כדורים .במשך יוכם השבת התברר' שהשכונה ההיא
המפתח לשאר השכונות העבריות הסמוכות (בוכרים' בית ישראל' מאה שעריבת)
לכן תקפו הערבים במרץ את המקום הזה' במשך כל היום שמענו צפצופים
וחצוצרורע בעמק ועל ההריבנו:סימן מובהק שהערביםהתכיפנו להתקפה גדולה.
ב 2-אחה"צהודיעו משכונת הבוכריכ:ם שבבית בן 2קימור-ע מול מגרש *המכבי*
הנקרא בית המופת" מתאספים ערבים .הם נגשים במכוניות נדולות ונכנסים לגן.
שני רצים העירה .לירוש
לפי השערת התישבים' התאספו כבר כ 300-איש'
'עזרה 20 :איש נוספים  10רובים ומבוניתיריה .עזנרשהלחביאנשים ובנשק לא באדש.
בהנהלתם דהשוטרים  LVnשנוי' בראשם עמד קורפורל'יהודי וגבם פטפ 4עוד
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פ

שיטרים יהודים .אחרי התשובה השלילית מהעיר' היה בדעת רבים לעזוב לגמרי
גשת המקלם' אולם החלט להשיק מעמד ומסמו עוד  5אנשים בלי נשק .במוצ"ש
ב 9-תפשה ההגנה את ההר .שעליד המשתלה וסדרו שם את הנקידה. .בכל רגע
היו מוכנים להתקפת.הערבים .ב 10-הגיעו לשכונה הטהג'נט בן-זאב עם 4ריכבים'
מהם 2יהודים'.בנאם 'של אלה עודד בהרבה אתכל הגנת המקום .ב 10.30-התחילו
הירייתה מצד הערביכם' כל השכינה.היתה שרויה בדממדה..ונכו שיתקרגו'ייתר.
כעבור כמה רגעים נשמעו להצעקות שלהבנם :הזו על יאהודווהמין רב התחיתך
להתקרב בחרשך הראשוןירה הסרג'נם ומאותו רגע להתחיל חילוף ירילרע .חוק'
~
שנמשך עד  1בלילה .ומאז עד הבוקרהיה שקט.
ע סרג'נט של המשטרה הבריטית שישב במתנדה
ביים א' ב 8-בבוקרהיסי
למעלה ושאל על תוצאות הקרב .הוא ורד בלהת  2שוטרים לעמק ובשובל כשמרי
כי יש הרוגים רבים.
אחי חצי שעה .לפנוו-ץ
הערביםלתקיף עוד פעם ,אולם
ב10-
יהדפ
בינ
י
ס
י
נ
י' בצהרים.
.
ה
ב
י
ב
ס
ה
םב
הם שבו
ערב יצאו  7אנשים לתור את
מילט ב' בערב עדיום ד' בבוקרהיוחילופייריותקטנותעםבנידיםשניסי.
ם ד' בבוקר.ניסו  2לגשת אל השכונה אחרי קריאת
לעכל דרך העמק העירה'ביי
ירים הרגילה* :לעמוד* התחילולבריח .כ50-יריוו-ז נשלחו אחריהם' אחד
השוט
נהרג ואחד נפצעיבייבם ד' בלילדה הגיע למשכונה להצבא הבריטי'  7חיליכם
(

ומכונר-זירידה.
י

'

'

'( '

הו-התנסלות על"ביתוגן"
ומפי אחד התושבים)

.

'

.

.

ביותו' בצהרים עברו עליד'ביתנו .12ערביכם וזרקו אבנים עי-
ן;~ומי'.
יצאתי אליהבם ומיד ברחו.אני מכיר אוו-זםויודע ארע:שמותיהם' .אח"כ הלכתי'
.

לטלפן ממאפיר-ז אנגל העירה שישלחו לנו עזרה.היה זה בזמן שערבים מזוינים
עמדו כבר בשרשעת מסביב ו-סכל השכונה' כשנגז]-
מסביבורע עין-כרם ומלמחה
.
ר
ד
ס
ב
לא הרשה לטלפן .אחנכ צלצל הוא העירה והודיע לועד העיר'כי הכל
מיד
התחילויריות מכל הצדדיםלאירך הכגיש' בא אוטומוביל משורין נכנסלתוך ה
שה'-
יר
כונה .בקשנו שיחכה 5נ דקות עד שתבוא הגנה .הסתובב עמד בקצה השכונה'
באויר בשעה שראה את מחנה הערביהםהמווינים מסוררים על ההרים' קלוב את
הערבים עליד בית הכרם'איחילויריות מכל הצדדיהם .דרך
השכונה .ראו
י
ת
י
א
מטר הכדורים הגיעה אלינומביניר-ץ אחת ובה  4בחורים ומיד אחריהם בא אוטו-
מוביל לקחת את מנשיבם והילדים .כשירדוילנאיי תלמיד הסמינר.מהמכינית נפ-
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צע תיכף קשה ,האוטומוביל נתמלא בכל זאת נשים וילדים'שימר השכונה מרדכי
בן-מנשה שעלה על האוטומוביל נהרג בובמקום'ובחור.שנינפצע.האוטומוביליצא'
 5אנשים נשארנו עליד המאפיה.ענינו ב"שש ואחד מאתנו נפצע .שנים מאנשינו'
הביאו אתהפציע העירהי כל הזמן נמשכו היריות,ובינתים העבירו את כל תושב*
השכונה עד בית הכרם ומשם העירה .רק בבית איוחד נשארה!עוד משפחה אחרץ
במשך כל הזמן לא בא אף איש מהמש*
מלם
ש4
ןה") nISDLע
ר וקצין tnbis~w
בצאבת",בערך' באו  10שוטרים' 8יהיריםשיט
טר פ ב6-
חלק מהם הסתובבו בשכונה עד  1בלילה בערך .במשך הזמן הזהנפסקה ההתקפה.
בשכונה לא נשאר כבר חשיש .אחר חצירך פרצו המתנפלים ל)שכונדה
שדוו והציתו בית .ב 3-בלילתה באו מבית וגן  2שוטריהם יהודים לבית-הכרועם
ובקשו עזרה לכבוי בית ה' קבסו שהוצתי תחת מטר כדורים נסענו 4וכבינו hh4
האש .המשטרה שלחהאיתנו מיד חזרה .ב 4.30-לפנות בוקר נסענו בלויתה שוטר
יהודי לביתוגן להודע על המצב .מצאתנו בתלך השכונה ערבילתהגרית עב) יד
השכונה.הן הוציאו בעגלה חפצים והמשטרה לא אמרה להם כלום'נגשני 'עלסיף
השכונה ובכל הדרך בכוון למלחהועין כרםראינו ערמות של חפצים .הבתים היו
;
כבר כמעטריקים' מרחוק היתה תנועה של'ערבים וערביות.
'
ד שלם בשבת בבקר והוא נשדד רק בשבת בשעה שהמשמרה
ביתנו היהעי
ל
דהיתה שם.
'
מכל השכונה נשארו רק  6הבתים הראשונים שעל הכביש שלא נשדדה
בשבת נמשכוהיריית.על השכונה .לפנות ערב ירה ערבי על משמר השוט-
רים שהיה שם ופצע קשה את הסרג'נט נורקה (גודליודלביץ) מתזמרת המשטרה
שהיהבתיך המשמר .באותו ערב מת בדרך לביה"ח ,השוטרים ראו את הערבי
אולם.
שירה בהם ורצא את הטרג,נט כשהואבירו! ורצולירית'בו'
הקצין הערבי
:.
!
.
לא הרשה זאתיהרוצח נמלט.
"
'

'

'

'

'

בימין משו-ץ.

.

באחתוחצי בערך התחילה ההתנפלות על שכונתימין משה (בקרבת תחנת
פה נפגשו הפורעים בהתנגדות .נמהצת מצד הגנת היהודיב:ם ואחרי
ת"שנמשנו זמן רב נהדפו הפורעים ,במקום זה הוכה בראשו ה' קאסט
בת
כו
רר
הג
ת
הפרטי של הנציבומי שהיה מ"מ 18שלה של ירושלים.

מזכירי

ב"מקור חיים"*

:

,.:

:':' ':

העיר' מנותקה לגמרי'ללא כבישטיב'
""הרחוקה
שכונת "מקור חיים"
י
כ
ר
מ
מ
,
ן
ו
פ
ל
ט
ואף אמצעי הקשר הכי פשוט'
חסר לה' על מקור חיים התנפלו ערביי
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הכפרים שבסביבה' בדואים מרחוק באו' שהיו.מזוינים בנשק,חם וקר..
מכל העברים עט 3הערבים לכלות את ישוב העברי הלזה הנמצא על אדמת

הקרן הקיימת;
: .
.
'
צ
י
ה
ח
א
ביום .הששי'
האית הראשונה להתנפלות היתה בשעה שתיםוחצי
היום הראשון למאורעות הדמים ,הערבים היו ,מ"בית צפפה" וממלחה ומכביש
בית לחםומיד פתחו ביריות' הצעירים  -כעשרה איש  -התרכזו בבית הכנסת
של השכונה' הצעירים נתנו להם באופן .טכסיסי להתקרב .המתנפלים . -מאית
אחדות  -הי 5מאורגנים יפה .בשרשראלת שרשראלת התקיפו .על גבם עמדו
מפקדים .הםהיויגרים על השכונה' שנכבים על האדמה'"בחשבם כי יענו להם
שוב' הם הגיעו עד למרחק של מאתים מטר מן השכונה.
' ואח"כ
ביריית
והנה הגיה מבינהיתהקםדמבין השיך של הכפר 'בית צפמה' והוא מנפנף בידה ואימר
להלהיג את בני פלוגתה אך כדור אחדשצעירנו פגע בר והוא נפל .שלוד לארץ.
מיד באו ערבים וסחבוהו .קפץ בנן השנן של השיך וקרא לאלג'האל' 'גם
י
ת
ו
א
הפיל הכדור ארצה והוא פצוע בשתי רגליו' אז 'קמה מבוכהבין הערבים'וביריות
אחדות שניתכו על ראשםמידי ההגנה העברית נפלו עוד אחדים' וההתקפהנהדפה
,

כעבור ארבעים רגע.

'

.

.

:

לאחר מנוחה 'של.חצי שעה והנה שוב התקפה' וגם זו נהדפה בגבורתכם
של צעירינו' ומרחוק ראו .כיצד' ערבים סוחביכם את קרבנותיהם מן החזית.

הודות למשמעת ולסדר ששררו במחנה העברים .לא קרה שום אסון.
ת מספרהיו .רק' וכאן נפצעה אשה
ליל שבת עבר בשקטיחסי.חילופייריי

יהודיה בידה'
ר הבוקר לא הורגשה שום תנועה של הערבים .אז נוססו להגנתנו
בהאי
ששה מתלמידי אוכספורד' שעמדו אתנו יחד כל זמן שהותם אתנו .אולם בשעה
.שמונה בבוקר שוב מלחמתחזית .הערבים הסתדרו בשני מחנות .האחד.בא מבית
צפפה' והשני עמד על כבשןסיד ערבי הנמצא בגבעה מעל לשכונה' מקום המיכן
תמיד לפרעניות ..והם המטירויריות .המגינים יחד עם האי~ספלרדים ושני שוטרים
ת ממרשכית .ההתקפה הזאת היתה הכי ארוכה .היא נמשכה
 ענו להםבירייקרוב לארבעה שעות בהפסקות קטנות באמצע .בהגמר ההתקפה הזאת ,בשעה
שתים .אחה"צ' הגיעו לשכונה שתי מכוניות משורינות' הן המטירו אש רב באויר
כלפי התוקפים .ובעוד האנגלים בשכונה הטפיק :4הערבים להדור אליה ומציתו
באש בית וצריף'ושמינה בתים נשדדו .האנגלים עמדו כבר לחזור .לירושליס'
אולם ערבי אחר שהתחבא מאחורי גדר 'קלע להפליא בשני צמיגי המכונית ועשה
בהןהיר' וכך'לאיכלו המשורינות לחזור .לאחר שתקנו האנגליה את הגלגליה
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דרשו בשעה ארבע וחצי בכלתיקף מאת התושבים לעזוב את השכונה .יצאו
רבים מן התושבים' ורק חברי ההגנה ומעט זקנים נשארו' אז יצאו גם מתלמדי
אוכספורד .וכך נשארה השכונה נואשה ללא כל עזרה' מירושלים לאיכלו לשלוח
כמוה הגנה נוספים' ולא היתה תקוה גם לבוא בקשרים עם תלפיות מאחר שלפי
השמועה' יצאו גם תושביה העירה' החליטו לבצר את בית הכנסת .מרהיב'ומלהיב
כאחד היה המחזה לראות ,כיצדיהודים זקנים מאותם' שלא אבו להפרד מנקודתם
ויהי מה' סוחבים שקי עפר ומלט' ביום השבת ,כדי לבצר את בית הכנסת .אולם
קשההיה לעמוד בפני המוני ערבים מכל הכפרים שבסביבה ,בדואים שואפי דם
ועוטי שלל' שמספרם הגיע לאלפים .מלחמה סתמית' עם קלעים בדואים נפלאים'
מלומדי מלחמה' היתה ללאהיעיל.
אולם הערבים שראו אתהיעודים מתבצרים פחדו להתקרב באותו לילה
אל תחום השכונה .בקלילה באה מכונית והעבירה את המגינים לתלפיות,
שעמדה כל הומן תחת מטריריות.
מקור'
חיים' כי חשבו שהיהודים
הערבים לא ההינו בלילה לעלות על
מתבצרים ,ורק בבקר לאחר שפתחו ביריות חזקות ,ותשובה מאת היהודים לא
ניתנה להמי הרעישו את השכונה .כשבל ,אז הספיקה מכונית משורינת לבא והיא
((

,

.

פתחה באש על המתנפלים .וכך נצולה מקור חיים,זו העומדת על אדמת הקרן
הקימת ,ותושביה הם בעלי מלאכה ופועליםפליטיך .המתנפלים הספיקו לשדוד
בה אך שמונהבתים.
(
המגינים נתוספו לצעירי תלפיורע.

חורבן "סלע"

בשבת הציתו הערבים את בית החרושת המודרני "סלע" על כל מכונותיו
המרובות ועסין ביתה המחצבה נמצאת בקרבת הכפר בית צפפה .בקרבת המקום
נמצא בית השייך לממשלה והערבים עשוהו מרכז לפעולותיהם בסביבה .בעמל רב
עלהבידי הצבא שבא -2כירושלים "לכב 1ש" את המבצרהזה .מכוניותיריהירו
-2~4ן
זמן רב על הבית ותחת מטר כדוריהם התקדם הצבא ב*סדר של התקפה"
הבית עד שנכבש

בו=עלפיות

ביום ו' בערב' בשעה  ,1בא המון ערביויקיף את משק הפועלות שעל יד

השכונה ,במשק נמצאו באותה שעח רק מצעירים .מתלפיות באו לעזרת הצעי-
רים ויוצי4יום מהמשק לשכונה .המשק נשדד .מיד התחים-יה התקפת יריות מצד
"ערבים מכל וועברים' הנוער בתלפיות הגן על כמקום .במשך שעתים היו הלופי
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יריותחזקים .אחרי שעתים באו  5אנגלים אל חמקום ופקדו על התושבים להכנס
לבתיהם .כשהתחילו האנגלים לתור את'הסביבה,ירו גם עליהם ואז נכנסו לשכונה
ורצולתלפן ולדרוש עוד כחות .אולם הטליפון כבר לא עבד' כי,עם התחלת המאו-
רעות נפסק הקשר של הט~מיפונים ורק מוסדות יחידים הורשול ימהשתמש בם.
ב 4.30-אחה"צ באה מכונית משורינת שהתחילה לירות באויר ע"מ להפחיד גשת
המתנפלים ואחר עזבה המכונית את השכונה. .
באה קריאה מרמת רחל (גדוד העבודה) מצולםאי אפשר היה להענות' כי
מכל הצדדים היתה אשיריות חזקה.
ב 11-בקלילה הקיפו הערבים את השכונה מכל עבריה וירו לשתוכה ורק
בשעה  2אחר חצות באה מכונית משורינת שסובבה'פעמים אחדות שות הרעובות
. .
והסביבה השתתקה עד  5בבקר.
.
ב 5-בבקר .התחדשה ההתקפה מצד הכפרים הסמוכים צור-בהורוביתצפפה.
 .קלויזנר נפצעו ואחדים נפצעו במקומות אחרים.
שתי בחורות שהיו בבית הד"רי
ב 6-בבקריצא משה ברנדס מבית הד.רלוי ואך יצאירו בו בכדור שגרם למי-
תתו המהירה..אחרי זה באה עזרה של  6שוטרים בריטיים והמתנפץ-טים נשתתקו
אולם כעבור זמן קצרעזבי שוב השוטרים את השכינה ושוב באו ל"הריח" ושוב
עיבו את השכונה .למרותהיריות מצד השכונה פרצו המתנפלים לבית מר קורנ-
ברג ושדדוהו' בא אוטו משוריןוירה זמן מה על הכפר בית צפפה' בערב התגב-
רה ההתקפה מצד הערבים והמשמרהבריטי לאהיה .קרקשו לעזרה .המצב היה
רציני רק ב 2-ורבע אחרי חצות באו  2מכוניות משורינות והדפו את המתנפלים'
מספר של ערבים נהרגו ואחדים נפצעה ב 3-וחצי כשחרי חצות' על פי דרישת
המשטרה' עזבו התושבים את שכונתם.
' קלוזנר ,הסופר ש'
המתנפלים שדדו  18בתים'ביניהם בתיהם של.ד"רי
י
.עגנון .את בית מר קורנברג הציתו ע"י שקי תבן' מה שלא יכלו,לשדוד שברו
.
.
לרסיסים והשחיתם
.
" .
המשטרד-ץ
הבריטית
עם צאת התושבים נשארה השכונה תחת פקוחה של
אולם פיקוחה לא מנע שרידת בתים נוספים.
,

'

שריפת רמת רחל (גדוד

העבודה"
בעם ר ב~ 5-שחה"צ התחילה ההתנפלות על רמת רח 4הערבים הסתערו

ביריות על המקום .וננשים והילדים הוצאו משם מבעוד יום והגברים התבצרו
בבית האבן היחידי' משך שש שעות החזיקו מעמד .את המתנפלים לא ראו' אהד
המגינים נפצע קשהביריה כשרצה להשקיף על המקום.ומת' באותו לילה שמו:

פנחס וולמד הנשקבידיהמגינים היה מועט ופחתו גם הכדורים במדה שהיה הכ-
רח לעזוב את המקום' המגינים עברו לתלפיות וב 4-בבקר חזרו בלוית מגינים
יהודים והוציאו'את הסופים' כעבור שעה קצרה נתחלשה ההתנפלות וכשלא נפ-
גשו בהתנגדות פרצו המתנפלים לתוך הנקודה שודו את הכל והעלו באש כשת
הבית והצריפים .את הבית הרסק
נשרפהבין השאר ספריה של שלשת אלפים כרכים' הארכיויון העשיר' של
גדוד העבודה מראשית התהוותו' כל עצי הפרי נגדעו ונשברו באכזריות פראית.
'

'

בבין-ע הכרכם,

ביום ו' בשעה  2התחילהיריה מכל עברים' בעלי הבתים וחברי הועד
התאספו מידבבנין הסמינר וסידרו הגנה מעל לגגות וחדרי המגדל מלמעלה.
בשעה 2והצי נראו במורד כצרדיר-יאמין אשר מנגד כ 40-30-ערבים.
הםירדו לתוך הגאיוהתכיננו להתנפלות'קביצת מגינים יהודים הסתדרה בפינה
במורד בית הכרם והתחילהלירות כנגדם' מבלי לנגוע בהט'
הרבה *רבים נכנפו למחצבה ולבית החרישת לחצץ של דלג'ין' התחבאו
בין הסלעים והתחילו להמטיר כדורים .גם על ראשי ההרים משני עברי'ביתוגן
נראו ערבים מווינים'
ת התרבו מצד גבעת
את הנשיםוהילדים העבירולבית הסמינר' היריי
נראתה מכונית עם משטרה(אנגלית,
שאיל מזה ומצדביתיג
ןמזה .בשעה 3וחצי
'(
שעברה את ביתוגן ושבה.
!
אוירון המשעופף מעש] לגבעה שבה נמצאו הערבים ,אבל הם לא זעו
'

'

'

'

'

'

ממקומם,

'

'

.:

'

אחרי שוב המשטרה הגיהו ערבים מנקרות הסלעים על בית וגן' ירו
ביהודים' הרגו -אהד ופצעו אחד .אז הגיעו אנגלים עם מכונתיריה והמטירו' אש
במשך זמן מה על הפורעים שנחבאה בינתים הגיעו כהות הגנהעברייםמירושלים
והעצירו תחת כדורי הערבים ארע משפחות בית וגן לבית הכרם'
לפנות ערב חדרו הערבים לבית וגן' שרפו את הצריפים שדדו את הבתים.
בלילה היו יריות מצד גבעת שאול ובית היתומים' אבל על בית הכרם לא
'

התנפלה
..

,

בנבעו-ז ששעול*

בשעה  2וחצי אחרי חצות התנפלו הערבים על בית היתומים דיסקיד
מצבו של בית היתומים היה מסוכן מאד' עד שהגיעו כחוף אנגלים 'מהעיר

:
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'והצליחו 'להבריח את המתנפלים .הם פזף 4את אנשיהם בשרשרת והתחילו לידות
שלשת רבעי שעהיולכוהחיילים והשאירו רקשני שוטרים,
בכיוון ליפתא''אחרי
'.
במקוםהיה שקט עדהביקר.
 :בשבת בבוקר:באו סטודנטים אנגליתמאוכ~פורד(מגוייסים)ונספחוללוחמים
במתנפלים:מצדדיר-יאמין .אחריחילופייקיות עם הערב*ם'צאיג.מר 5.סט(בריטי)
יהיריית נמשכו עד שמונה נחצי
פקיד ממשלתי ושנים נפצעו' אחד קשהיחליפ
ה עם צבא אנגלי' מכונת היריה הועמדה:יפתחה 'באש
בינתים באו כמה מכונותירי
thjQ1~b
ו אל הכפר ,ופתיו באש
נמי
בכיווןדיר-יאסיןיהחיילים לקחו מכונית
'

'

נגד הערבים' ואחרי כן שבו וחזרו.
!
כל וזיום נמשכו היריות מצד המשטרה.
ו ערבים מצד כפר ליפתא
במוצאי שבתהיה*קט .קיום ראשון בבוקר.ניא
.
ליפו',
:
אקדוחים בגבעה'מאחרי הכביש הישן
.
ל
ו
א
ש
אחד
מצד היהודיםהיו במשך!יום ששי ושלת כפה פצועיםבגויעת
ומת. '..
.
':
(
!
'(דימנטשטיין)נפצע קשה
. ..

., ,

ים

'

'

'

' '

'

'

...

'

:.

'

.

בשכונו-ו מונטיפיורי*

.

.::.

:,.,

..

. .

אותה ההתקפה שהתנהלהע"י הערבים מצד מערב (דיר-יאסין והסביבה)
החל מיום ששי בשעה  '2כלפי השכונות בית הכרם'ביתוגן וגבעת שאול' היתה
גם נגד שכונת מונטיפיורי (קרית משה) .כליום הששי נמשכו היריות' משטרה
לא היתה במשך כלהזמן .בינתים הלכה'משלחת לועד העיר' משם פנו למושל
קאסט בדבר עזרה .הוא הודיע שאינויכי
ל לתת פקודות לשוטרימי הוא מסר רק
מכתב לשכונה ואמר ,שבשעה שיעברו השוטרים הבריטיים יש להראות להם את
המכתב ולבקשם להשאר במקום .רק לפנות ערב באו שלשה בריטים' שני
ציביליים ושוטר אחד' אחריחילופייריות במשך חצי שעה באו שוטרים יהודים'
והבריטים חזרו העירה' בהבטיחם לבא בבוקר בכלחצי שעה .את הבטחתם לא

מלאו.

היריות נמשכו כל ליל שבת .הערבים נמצאו במרחקמאתים צעד מהשכונה.
בחצות נשמעה החצוצרה וצעקות בהלה מבית היתומים דיסקין ומגבעת שאול.
הערבים מליפתה התנפלו על בית היתומים' ניפצו את השמשות ביריות .שלשת
השוטרים עזבו את קרית משה' בכדי להגן על בית היתומים .אחרי חצי שעה
פסקו הצעקות .רק בשעה שלש פסקו חדלוהיריות.
בשבת.בבוקר נשמעה שוב החצוצרה של בית היתומים והקריאות לעזרה
מגבעת שאול .פנו למשטרה .אז באו הסטודנטים מאוכספורד לעזרתה של גבעת
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שאול ,התפזרו על השטח והתחילוביריות .מאש הערבים שהפילה מהם חללים
ופצועים' הם נסוגו אחור עד שבאה מכונת יריה אנגלית' שהדפה (כפי שכתבנו
למעלה) את המתנפלים.
' .
.
ה
נ
ו
כ
ש
ה
הוציאו .גם את
במשךיום השבתיצאו רוב הנשים והילדים את
בית התינוקות .השכונה נשארה זמן מה לגמרי בלי משמרת' רק בשעה  '9אחיי
שבקשו עזרה מן האנגלים' נשלחו לשכונה  3שוטריםעברים' שצריכיםהיו לעמוד
בקשר עם המרכז.

ליל שני והימים שאחרי זה עברו בשקם.

:;.
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בעיר ד-זעתיקו-ן*
בעיר העתיקה' בירושלים' שהיתה בפרעות
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הבמה העיקרית

להתנפלויוו-ז הערבים על היהודים' לא נערכה הפעם התקפהכללית מצדהערבים.
ישלציין בה רק מקרים בודדיםן יריה על הרופא של בית החולים "משגב לדך"
בשעת מלאו את תפקידו בביתהחוליםו זריקת פצצות שמהן נפצעו שני ילדים
מהישיבה שברהוב חברוןו דקירת צעיר בסכין ונסיונות להבעיר באש חנויות של
יהודים.
לףעעבם~~"
ל

