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 העליון* לנציב חברון ירהודי שלהתזכיר
 בזה, הרצוף תזכיר הלאומי הועד באמצעות מ. לה' למסור מתכבדיםהרינו

 בחברון. שהיו המאורעות עם בקשר כחנו לבאי ראיון בקשת עםיחד
 בחברון*הישוב

 ומולדת מולדתם מעיר נסו אשר חברוןי יהודי קהלת של הפליטהשארית
 בירושלים' ופליטים כגולים כיום והמתרוצצים ובהלה חרב מנוסת אבותיהםאבות

 בארץ-ישראל' נציבה ולפני הגדולה בריטניה ממשלת לפני שבר זעקתמרימים
 על בקרבוי פועם אנושי רגש של זיק אשר מי כל ולפני כולה' האנושיותלפני
 על הפראית, ההתעללות על הנוראים' הענויים על הזועה' ~עשי על האיום'הטבח

 חברון תושבי מושלמים של פראיות להקות ידי על שנעשו ורצח שודמעשי
 כחה. באי השוטרים ולעיני הממשלה לעיני היום' בעצם השמש לעיניוסביבתה

 בשקט מונים' עשרות מאתנו הרב מושלמי' ישוב בין ישבנו שניםמאות
 הגיטו בחומות מחסה מצאו אשכנז עולי כך ואוזר ספרד מגולי פליטיםובשלוה.
 במקום. התערותנו על המעידה שלימה הסטוריה היא ואבן אבן שכלובקירותיו'

 בשלום אתם לחיות תמיד והתאמצנו המושלמים שכנינו את מעולם הרגזנו לאאנו
 בית קהלתנו' רופא במעם. פעם שמצאונו והעלבינות הפגיעות למרותובידידות'
 במידה ועזרה סעד אצלנו מצאו המושלמים עניי עזרתם. את להם הישיטומרקחתנו
 חיינו את לווילת המשכנו בארץ' רוגז של במקרה האחרונות בשנים אףנדיבה.

 בתור הערבים בין גם ידועים ובהיותנו שנים' מאות כלפני והדווייםהמסורתיים
 מהומות אלו אי כשקמו גם נפגענו לא מדותינו' על ומעבירים וותרניםסלחנים
 ז,אחרומת. השנים עשר במשךבארץ

 האחרונים.בימים
 בהיותנו אלינה החברינים ביחס לרעה שנוי הרגשנו האחרוניםבימים
 שאסון להרגיש התחלנו שפתם את ומבינים ביניהם' גרים הערבים' ביןמעורבים
 מצדנו ותואנה סבה כל מבלי הארץ' בכל היהודים על ומתהולל הילךנברא

 ולאיים אותנו . להרגיז תרפ"ט' באב י' ו" מיום עוד מושלמים פרחחיםהתחילו
 שני ובראשה - ברחובות הפגנה תהלוכת עברה זה ביום כללי. בטבחעלינו
 לתומם שהלכו ביהודים' כשפגשו עבדין' צברי ושיך ג'עברי איל מוחמדשייכים:
 מל פקודה שתתקבל עד הכו ביהידים' תגעו אל היום הערבי: לקהל אמריברחוב
 ) בהם. לטבוח מירושלים'המופתי

השלטונות,
 האבות במסגד ונאם שבעי באר מושל עארף, אל עארף בא ביוםבו

' 

 נאום
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 ! תפחדי אל אתגו' שהממשלה המושלמי להמון ואמר היהודים נגדהסתה

 שוליה בתור העובד כאלד הערבי הבחזר בא מנ"א' י"ז בבוקר' ו'ביום
 את להם ומסר ידם' על וגודל ושמונך מזרחי ודניאל משה יעקב' הנגריםאצל

 מאהבתי הרי סוד' לכם בגלותי חיי את בזה מפקיר שאני למרות כדלקמן:הדברים
 מזוינים. הרחובות בכל הערבים כל אצלנו. המתרחש את לכס מודיע אנילכם'

 בני היהודים' כל את ולאבד להרוג היהודים על לעלות מהמופתי מכתביםנתקבלו
 עוצו ולהשמידכם. כאן עליכם להתנפל מתכוננים בנירד וחרת משרקה (~לוזרת
 ומסרו הרבנים אל תיכף הלכו הנ"ל הנגרים האחים לעשות. מה 'ודעי עצהלכם
 האלה. הדברים אתלהם

 המישל אל סליגים' יעקב והרב פרנקו רבנו הרבנים' כחנו באי פנומיד
 שאין ואמר: הרגיענו המרשל הממשלה. הגנת את ממנו ובקשו קרדוםעבד-אללה

 שני שנחוץ במקים לעשית' שעליה מה יידעת הבריטית "הממשלה פחד.כל
 בעיר רב צכוו לנו שיש סוד' לכם מיסר אני והוסיף: ששה' שולחת היאחיילים

 חובתם". את ימלאו הצורך ובשעת ההמין בין ומתהלכים אזרחים' בגדיהלבושים
 האפשרות את לגו נתן ולא במנוחה בביתנו לשבת עלינו צוההמושל

 וגם מקים משום עזרה לכקש'שום יכלנו לא כך ירי על ירושלים' עםלהתקשר
 הערבים. ידידינו אצל הסות לבקשלא

בישיבה,
 וצעקו ברחובות מזוינים ערבים המוני רצו רהרפ"ט' אב מנחם י"1 ו"ביום

 בחברון המושלמית האנודה ראש עמד זאוויה אל באב יד על ! ליהודים""מות
 היהודים"ו. את להרוג לכם קוראים ומוחמד *אללה : וצעק מרקה טאליבשיך

 ישראל". "כנסת לישיבת ערבים המוני רצו הללו מהקריאורענלהבים
 ידוע' מתמיד בחור רק מצאו לישיבה ובהגיעם היהודים בתי חלונות נפצובדרכם
 בענויים. והרגוהו רוזנהולץ'שמואל

 הבחור כובע ובידו המתנפלים בראש שב יעקוב אללה עבוד הערביהמורה
 !". הטבח ארע נמשיך מחר אחד, רק שמצאו "חבל :וצעק

 סרנה יחזקאל הרב המנהל פנה בחברון ישראל" "כנסת ישיבת הוסדלפני
 בהברוןי הישיבה יסוד הצעת בדבר בילים חברון מושל אל סלונים יעקבבלוית
 הממ- עורת כל את והבטיח זו להצעה שמח המושל והרכוש. החיים בטחוןובדבר
 עליהכם קבלו והמנהלים תרפ"ד' בשנת הישיבה נוסרתה זו הבטחה בכחשלה.

 בלמודי עליונה השתלמות לשם תבל קצות מכל הבאים התלמידים חיי עלאחריות
 והתלמוד,התורו-:

 רק התמסרו הישיבה תלמידי הערבים' עם בשלוחה חיינו שניםחמש
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 עלה ופתאמ הברון' תישבי לכל וכלכלית רוחנית תועלת והביאו הרהורהללמודי
 וארבעה עשרים חיי נכרתו מסיתה רשעה יד השפעת ותחת הכירשה.וקיניהם
 הגנה. כל מחוסרי בגויותם התלמידים ממבחר עשר שבע ונפצעואברכים

 המופתי.בשם
 הבוקר מאז התגודדו ליהודים' ומניחה קדוש יום מנ"א' י"ח השבת,ביום

 "טבח בצעקות טרף כחיות רצו הדרכים מכל ובסמטאות' ברחובות ערביםלהקות
 צברי שיך גיוהרי' ובנו מרקה טאליב שיך הלכו ההמונים לפני !. היהודים"על

 ועוד, כתבי סלים אלנטג'י' יעקובן אללה עבד חמור' אמין של בנו המורהעבדין'

 חוסייני אל אמין חג' המופתי "בשם : בחוצפת והכריזו להכיר שהספקנומאלה
 זקן ועד מנער היהודים כל את ולאבד להרוג היום הגיע כי . מודיעככםהננו

 והרכוש". הנשים את לכםוהתירו

 ופנל מנגד נפשם את השליכו להם צפוי אשר את בהוכחם ד-כיהודיםרבני
 וחסוי-ו. רחמים לבקש מקום' בקרבת הגר קפוראטה' ה' האנגלי המשסרהלמפקד
 אחראי אני בבתים תסתתרו נאם : ואמר בגסות אותם דחה לקבלם, רצה לאהוא

 בראשכם". דמכם החוצה תצאו ואםלחייכם
 הגענו לכך' שהתנדב ערפי עיסה ערבי ובלוית אבנים של מטרתחת

 מוכים'הביתה
 ישראל"' "כנסת הישיבה מנהל אפשטיין הרב של בנו אפשטיין' פיבל ה'גם

 מפניו דחהו המפקד הישיבה. על הגנה ובקש קאפורטה מר המשטרה למפקדפנה
 לחייכם". אחראי ואני בבתים *שבו : לווכשמר

 קאפורטה המפקד .שלעיני אפשטיין' פייבל מר אח"כ ראה ביתומחלון
 בהם. עכב לא והוא חיכל ליבל את ערבים הרגו שוטריהם חמשוש בלוית,שעמד

 . נ ר הה
 לקבוצות ' הערבים דההמונים התפלגו ובלויתם המנהיגים פקודתלקול

 אלה פראים ערבות זאבי עשו אשר את לתאר היהודים"' בתי על ופשטיקבזצזת
 פצוע' כל גליונות. עשרות יספיקו לא הגנה מחוסהי ובזקנים בילדים'בנשיכם'

 אשר את והכאב הדממה בשפת יספרו ומעונה אנוסה וכל טבוח כל הרוג'כל
 להם.עולל

 ראשי על עולם לכתם שישארו כאן נספר אופייניות אחדות עובדותרק
 להן: והאחראים הפרעות מחוללי עלהפורעים'
 זקן דרבקין' צבי הרב ואת 68 בן קאסטל מאיר הרב הרבנים: את1.

 ,מיני בכל והרגום סרסום. כך ואחר שדדו מתחלה בחוריבנמ' חמקיה ועוד 70'בן
 י מילות בלי לקבורה זהזבללענויים'
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 ו הפרימוס על חי צלוהו אימרמן נח האופדת את2.

 שבא יעקב' ' מזכרון רב הכהן' אורלינסקי יעקב אברהם הרב את3.
 הוצי~שו בטליתו' עטוף תפלתי בשעת מצאו האבות קברי על בחברוןלהשתטח

 ו רטשו אשתו בטן ואת מגלגלתו מוחואת
 בחברון ששרת ממקומו' לזוז יכול שאינו פסח גראן' בן-ציון הרוקח4.
 והרגוהה אצבעותיו ואת אפו את חתכו לערבים' טובות הרבה וגמז-ן שנה'ארבעים

 נוראים. בענויים וההגוה אנסי בתואת
 בערפו, מלקו שנתים בן סגל מנחם הילד אתמ
 אשת וכשקראה בחבל' חנקו אבושריד יצחק ואת דובניקוכ המורדה את6.
 : השוטר ענה לעזרה' הבית יד על שעבר גורגי' אל שוויש עיסה לשוטראבושדיד

Db4ו בככר אני גם אשחוט אעלה אני 
 עתה  היא ושוכבת יחד פראיהם של המון אנס 17' בת לוי' מ. את7.
 ו אנוש ומצבה  החוליגבש'בבית

 ו והרגוהו מפיו שסעוהו שנה 18 בן גוזלאן' יעקב בן משה את8,
 דיות מספר. לאין ואומללים 58 פצועים 65' כיום ההרוגים מספר9.
 ממחולליהבם מעושיהם' וישללו הקוראים לבות את שיזעזו הללוהעובדות

 לעולם. נפשם מנוחת את להןומהאחראים

 הכנסתכבתי
 אבינו' לאברהם המיוחסים עתיקים מהם שנים בחברון. כנסת בתיששה

 וחוללו". נשדדו כולם ספרד' מגולי עתיקים תורה' ספרי והרבעה ששיםובתוכם

 ספר  לכל '  המורח' יהודי כמנהג וזהב, כסף נרתיקי בתיך ברובם היו הללוהספרים
 ורקמה משי מעטפות כסף' של חוטרות אמן. ידי מעשי וזהב' כסף של רמונים'זוג

 השביעי' אדוארד המלך אשר אמן' ידי מעשי פרוכיות עשרות ויקרים'עתיקים
 הספריה הכל ועל חברון' את בבסרו ולעתיקותן ליפין התפלא עצר' יורשבתור

 משיר.  יקרים מאר. עתיקים יר כתבי עם  ביבאס' יהורה ר' של' מיסורההעתיקה
 באשפות.: מתגוללים ומהם  נשרפו  מהם נשדרו  אלהכל

 ואמת. צדק משפט ודורשת מרה' צועקת שחוללה חי אלתורת

 והשוטרים,המושל
 המושל בחוצות. שטיילו והמשטרה' המושל לעיני נעשו הללו התועבותכל

 לפי החמור. המצב את ידיעתו למרווו מהשוטרים' הנשק את יום מבעודפרק
 היה וההמון יריות' או הממשלה' מצד שהוא כל באיום היה די הנאמנה'הכרתנו
 קצין על להתנפל "פורעים ובאו ואנטו' שדדו די' ששחטו לאחר ורקמתפזר.

אנגלי'-ירי
 מיד' וההמוןהתסור אחדות יריות

 נשארת היתה לא היהודים' על הגנו אשר אהדות' ערביות משפמותולולא
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 בבזת אותנו שוספו האלו והענויים הרצח מעשי נ-נאחר בחברוף חיה יהודינפש

 נורא' ' סניטרי במצב נתונים והיינו יחד וחולים פצועיים וחיים' מתיםהממשלה'

 פאט- מהפקיד חוץ המשו-(ה' בבית הפקידים יחס די. מים ובלי מזון בליבסרחון
 את הובילו אשר עד ימים ארבעה סבלנו שם בקורת. מכל למטה היהריטש
 כל. ובחוסר בערום לירושלים' הפליטהשארית

 מאשימים,אנו
 וכמה פצועים' ושמונה חמשים והטבוהים' ההרוגים' וחמשה ששיםבשם

 : מאשימים אנו והמעונה השדודה הפליטה שארית ובשם שנשארו' ואלמנותיתומים
 שקטים תושבים על הגינה ולא חובתה את מלאה שלא על הממשלה את1'

 י הגנה כלמחוסרי
 מאתנו שללו אשר קאפורטו המפקד ואת קרדום עבד-אללה המושל (ות2.

 לרוצחים אפשרות ונתנו שוא בהבטחות אותנו רמו והגנהי עזרה לבקש דרךכל
 לשדוד. ולשודדיםלרצוח

 ו ובבוז בגסות והתיחסה חובתה את מלאה שלא על המשטרה את3'
 מרקה טאליב שיך את . ביחוד המושלמית. והמועצה המופתי שליחי את4.
 'והאונסו השוד את והתירו הטבח על שהכריזו נזכרו' ושלא למעלה שנזכרווחבריו

 לעזרת קמו שלר על אחדות( ממשפחות )חוץ חברון תושבי את וגם5'
 1 בשנים מאות זה לבטח אתם היושבים את הצילו ולא הקוראן כמצות שכניםאחים

 דורשים.אנו
 . ו לדין ולהעמידם הבריטי והמפקד המושל את להדיח1.

 י ההודים בריטיים שוטרים ולמנות לדין ולהעמידה המשטרה את לפטר2.

 שהסיתו המושלמית המועצה שליחי את לאסור3.
 א~

 להעמידבם ההמול
 ז הדין חומר בכל אותם ולהענישלמשפט

 י והשודדים האונסים הרוצחים את הדין חומר בכל לשפוט4'
 ו והצבורייבנם המרטיים הנזקים כל את לשלםמ
 "שרופים בעד ולשלם הלמצאים הקודש וכלי התורה ספרי את להחזיר6.
 הזהב כלי ובעד אומללה' נפש לזכר הובא( ספר כל כי נפשם' כופרוהאבודים

 י העתיקה הספריה וספרי הקדושים'והכסף
 המשפט' אחרי ולעבודתם' למקומם לשוב להם וו-יעזור בפליטים לתמוך '4
 הנזקים,ותשלום
 .. ובחולים, בפצועים באלמנות' ביתומים' לתמוך8.

 כמנהג ההרוגים' בעד נפש כופר תשלומי והאחראים מהאשמים לדרוש9.

 . י ערבבני
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 כבוד את הרם למען החברונית בממשלה יהודים פקידים למנות10.
 1היהודים

 את הרבות למען חברון בסביבת גדולות אדמה חלקות ליהודים למסור11.
 את מהערבים ולגבות ומסחרם רכושם היהודים' חיי את להבטיח12. י וסביבותיה בחברון היהודיהישוב
 י ליהודים שחייביםהחובות

 הגדולה' שבריטניה בטוחים אנו תוקף. בכל דורשים אנו הללו הדרישותאת
 בדרישותינו יתמכו העולם אומות שחסידי הלאומים' שחבר הנאורים'שהעמים
הצודקות.
 לא על ההרוגים דמי בשלימותן' תמלאנה לא אלו שדרישותינו זמןוכל

 מנוחה' לכם יתן לא העולמי והצדק האדמה מן יצעקוחמס

 רב כבורב

 חברון פליטיועד
 לעדת ראשי רב פרנקוו מאיר יעקב - בחברון הספרדים לעדת ראשירב

 "כנסת לישיבת ראש ור"מ אב"ד ו סלונים יוסף יעקב - בחברוןהאשכנזים
 שמי. יצחק 1 חסון ו!יים 1 אבישר דוד , אפשסיין מ. מ. הרב -ישראל"

ששששששששש1ש

 * ן ו ר ב ח ח בט
 עם יחד הזדמנתי שניאורזון' מר מספר לפה"צ' 10 לשעה קרוב ששי'ביום

 העיר לועד וטלפני המצב' עב-( דברנו שם האפ"ק. במשרד פרנקי הרבעם
 אחד לנו ענה העיר מועד חברון. על דעתם ומה בירושלים' המצב עללירושלים'
 חושש הוא אין לחברון' באשר אולם רב. בפחד שרויה ירושלים כי שם'הפקידים

 העליונה. המושלמית למועצה למתנגדים ידועים מושלמיה הלא כילמצב'
 בשעה תשובה. קבלנה לא אבל לירושלים שנית לטלפן נסינו 0הי12בשעה

 על ויתרנו כלום קרה לא כי שראינו מכיון אבל שנית' לטלפן אמרנושתים
הדבר.

 שנאיר- )המנוח(' סלונים מלמד' יהודים: עסקנים כמה התכנסו שעהבאותה
 להציל כיצד וביחוד המצב, את להציל כיצד עצה לטכס ועוד, בג'איו חיים!ון'
 גם לפגית אמרנו אך נתקבלה לא החלטה מרחוק. והגרים המפוזרים היהודיםאת

 עצה לטכס ידע הערבים' את המכיר המקום יליד בתיר הוא כי פרנקו'להרב
 הרחוקים' ממקומותיהם הפזורים כיהודים את לאסוף שיש הוחלט אתו ביו!דנכונה,
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 הערבים' ידי על אבנים במטר נתקפנו פרנקו' הרב של מביתו יצאנוואך
 נסערים. כברשהיו

 בא מניע אפני על רכוב ערבי צעיר מרחיק ראינו בערך' וחצי 2בשעה
 מושלמימ אלפי שדם באמרה הערבים חברון תנשבי את והזעיק בא הואמירושלים'

 הזה. הדם לנקמת לצמרת המושלמימ את קירא והוא בירושלים' כמיםנשפך
 לזרים שהתחילי לאחר ביחוד. למאד' גדולה היתה חברון מושלמי ביןההתרגשות
 המהומות לבר את לערבים שבישרו ערבים' של מכוניות עשרות לחברוןמירושלים
 רב קהל התאסף מיד לנקמלת. שקראו ערבים ישבו המכוניות גג עלבירושלים.

 שפגשו יהודי כל על נוראה. היתה וההתרגשות הללו ממכוניות של הגראג'יםליד
 נדקר האחד הערבים. ידי על נתקפו יהוייט צעירים שלשה ופצעוהה אבניםזרקו
 פראנקו. הרב של .בביתו והשלישי חיימסון של בביתו הסתתר השני בגבו'קשה

 מר בחברון המשטרה מפקד סגן של ביתו ליד גם התאספוההמונים
 )בריטי('קופראטו

 סלונים הרב יצא שעה באותה סוערות' בתהלוכות לצאת התחילוההמונים
 אותו תקף בדרך אולם המשטרה' מפקד של לביתי מועדות היו ופניו מביתוהזקן
 לציין יש מרחוק. וחזו בבתיהם נמצאו היהודים שאר ובמכית. באלות ערביםהמון
 סוקולוב-שבמצאה יהודיה-גב, אשה המשטרה. מפקד עמר הזה ההמין מאחריכי

 הפרחחים ידי על שנתקף הרב של בצערו לראות יכלה לא סליים' הרב שלבביתו
 כי נמבזה' בגסות ענה הלה האומלל' הזקן את שיציל המפקד אל ופנתההערבים'

 ובדרך הדלת, את ולסגתי בביתה להכלא שעליה פתיה, יהודיה של עסקה זהאין
 של 11 צינית תשובה הוהק הענין בכל היהודים אשמים "הרי המפקר' הוסיףכלל,

 נמצאו הרי כי הפירעיסי את שעודדה ספק אין באנגלית' שיצאו: אףהמפקד'
 (~נגלית. לדבר שידעו רביםביניהם

 גרוז'ינסקי אחד יהודי של לביתו פנה הוא להתקומם. הוסיףההמון
 הליהוצר

 נפש בחרף סלונים דן אליעזר המנוח עבד הללו השעות בכל כי לציין'יש
 לביתו מיד פנה הוא שעה' לפי עליהם שסמך ערבים קבוצת בלוית ו;מצב'להצלת
 הזה' הבית את הציל .וכך ההמון את לפזר ערבייו בעזרת והצליח גרוז'ינסקי'של
 גרוז'ינסקי משפחת היתה תוקף' ביתר הפרעותי כשנשנו שבת ביום אולם ו"ביום
 לטבחה. כצאן נשחטו ככולם' רובם בניה כי שבמשפחית' האומללהזאת

 סלונים; הרב אביו את ההמון מהתקפת הציל סלונים דןאליעזר

 סלונים הרב את פגש ג'ורג'ה אברהים הערבי הקצין כי מספרים' רוויהעדי
 בסוסה דחפו הקצין אך אליו' ודיבר ניגש המכות' את שקיבל לאחר הביתהבדרכו



 אחד בחור רק פגשו שם סלובירקה' ישיבת אל מועדים היו הפריע ההמוןפני

 בידי טרף נשאר והבחור להמלט הספיק המשרת המשרתים. ואחד הישיבה'מבני
 הוא לתארם' שקשה כאלה' קשים בעינויים שענוהו אלה אדם" בצורת*ההיות
 בדמו. מתבוסס מתנ%

 יעקוב, עבדאללה ערבי' בחור ראו בדרך לביתו בערב חזר הפרועההמון

 קורא ו-היה והוא בידו אירופי וכובע המושלמית' המועצה של הספר בביתמורה
 יום יבוא מעליש' אבל' אחד. בחור אלא מצאנו ולא לישיבה הלכנו "חבל :בקול

 וכהנה", כהנה המספר ויעלההמחרת'

 שעמר והוא מרקה' טליב אחך' שיך היה הראשי והמדיח שהמסית לציין'יש
 הפורעים.בראש

 את עיניהם במו חוי אשר אהדים' ערבים שוטרים כביכיל' שלהה'המשטרה
 נפש' בשאט מנגד' עמדו אך העינויים פרשתכל

 בהוצית. לצאת ליהודים היה קשה אילם בעיר' מות שקט שרר שעהאחרי
 בקשרים לבוא אמרו ערב' באותו ביחד נפגשו המנוה וסלוניםשניאורזין

 בירושלים. הערבים מזימות כביכול תוודענה' שמא ופחדו ירושלים עםטלפוניים
 הכיגונו או המנוענעת. האויידת בכל הורגשה' בשבת 5 בשעהבבוקר

 לבוא המתרחש האסון דבר את לירושלים לבשר צריכים שהיו אחדיםמברקים
 לא'הספקנו וכבר 8. שעה עד אלא לשלחם היה אפשר אי המברקים אולםבחברון.

 דברינו את שוב לנסות היה לעשות שהחלטנו היחידי הדבר הדברי אתלעשות
 בשם. לנו מסר והוא ג'רג'ור' אברהים בקצין נפגשנו בדרך אך השלטונות.עם

 האחריות את לקבל יכול הוא ואז בבתיהם, להכלא היהודים על כי המשטרה'מפקד
 קפראטה הבריטי המשטרה מפקד גם ועבר רב זמן עבר לא והנה ברשיהם.על
 אבל' ירושלימה. במכונית איש לשלוח הצעה גם עמדה כאלה' היו דבריו' הואוגם

 עד הנוסע את וילוה נאמן שיהיה בחברון אחד ערבי למצומת כבר היה אפשראי

 המשלחת. מטרת לו שנודעה לאחר ביחודלירושלים'

 או ללכת אמרנו עצה' ולטכס פרנקו הרב של בביתו להתאסףההלטנו
 השלטונות על לפניו למחות היתה זו בהליכה מטרתנו לקפראטה. אולמושל

 הערבים ידי את יותר עוד שיאמץ דבר בבתיהם' להכלא היהודים אתהמכריחים
 לו אמרנו אנו ערפהי עיסה חברון' מראשי אחד בערבי פגשה בלרכנוהפורעים.

 את לקבל ויחליטו . בחברון' המושלמיות המשפחות ראשי את יאסוף אםכי

 להמשיך נוסיף שאנו ממושלמים ידעו או כי התושבימ' היהודים היי עלהאחריות
 האפ"ק' של מהקרדיטים כמקודם יהנו והם אתם' והמסחריים הידידותיים היחסיםאת

 את לסדר הבטיט הזה הערבי יקרעו' היחסים ולהבא מכאן כי ידעו לאוואם
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 מפקד קפוראטו' אדן בדרכו אלינו נטפל הוא אולם טוב. היותר הצד עלהענין
 ראשינה על ניתך אבנים מבול כי לעבור, יכולנו לא בדרך הבריטי.המשטרה

 הזמינם לא הוא ובגידופים. בחרפות המשלחת ארע קיבל המשטרדהמפקד
 הידועות האנגליות בחרפות פניו מעל גרשם אלא בתדרי למשרדה להכנסאפילו

 בבתיכם. להכלא האומללים' היהודים אתכם' צויתי אחת הלא ואמרלמדי'
 היתה שהדרך למרות לבו. ורווח הקצין דבר את וראה שמע ערפה סה 31 .ל

 עיסה אמר בחזרה' בדרך' שוטרים. אתנו לשלוח המשטרה סרבה סכנה'בחזקת
 חייכם"' את שבכם-הצלתם הזרים את לידינו תסגירו "אם : סלונים דןלאליעזר

 יפה משהתבונן אולם' הערבי' של לדבריו סלונים המנוח הקשיב לאלרגע
 כמושלמים' אנו אין היהודיפ' "אנו : לו ואמר חימה נתמלא הערבי שללדבריו
 אליהם מתכוון שאתה האקלה 'שהירים לך תדע זרים. בתוכנו אין אנו' אחדעם

 לעשרותי. 'קורתי בצלמסתופפים

 כי לראות התפלאו ומה מספר' מתי שוטרים נמצאו הפורעים אלפיבתוה
 מקלות רק ונשאו מנשקם' פורקו שכמם על רובים נשאו )שאמש האלה 'השוטרים
בידיהבם.

 בערב שמונה בשעה אחרת. ברירה באין בבתיהם להכלא הוכרחו'היהודים
 למשהית. היד כברניתנה

 התבונן הוא מרקה' טאליב שיך הפורעים ראש אלינו נגש בבית'בהיותנו
 את ההמלון. בבית נפשות ושלש שלושים היינו ויצא. בבית נפשותינולמסמר
 טאליב שיך שאחר ראינו ההדרים באחד בהיותנו מיוחד. לחדר הכנסנוהנשים
 "אתם : צעק והוא מרקה טאליב שיך עמד בראלים פורעים. של רב המוןזרם

 באמריקה' . להם מיליונרים שהורים אמריקאים עשרה לפניכבם הנההמושלמים'
 שחטו באפ"קי שלו בקרדיטים הערבים עיני את שעוור סלונים דן אליעזרהנדהו

 אללה עליו, צוה שהנביא היום זה ו האישלאם יום היום 1 דמם שתו ! היהודיםאת
 ! בירושלים ההרוגים ו-המושלמים אחיכם דמי את לנקזם אתכם קוראיםוהנביא

 !". יפות יהודיות בחורות לפניכם הנה ! אתי עלו ביהודים. הרגו ! אכבראללה

 הערבים ההמון. גשת מרקה טאליב . שיך הלהיב כאלה קריאהבקולות
 שבו סלונים' המנוח של ביתו ובין אברהם" "אשל המלון בית בין ועמדוהתקרבו
 משפחת את שחטנו האומרות הפורעים צעקות נשמעו יהודיות, נפש 40נמצאו
 של ביתו שערי את לשבור מנסה ההמין ובעוד הלאה' נעלה אבושדיד' אתגוזלאן'

 שהחזיקה בורלין' חנה אחרת' יהודיה של מביתה צעקה שמענו והנהסלונץם'
 המדרגות מן ירד ובז שלל נושא פראי המון בביתה. הישיבה מבני. בחוריםששה
 הכורת יד עלתה כי הבנו מות. דומית ההוא כבית שררה רגע וכעבור הביתשל
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 ז:משפחה' מכל נשארו פצועים שנים רקעליהם.
 מכאן לצאת לנו שמוטב לנו' ואמר שלנו הערבי הבית בעל באבינתים

 שם. עלינו יגן והוא הואלביתו

 נוספה הבית על שנסב הפורעים להמון כי וראיתי דן אליעזר אצלחזרתי
 למנים ומשם הבית גזוזטראות על העפילו ויחד בורלד מבית שיצאה הקבוצהגם

 למרתפו ברחנו לפני לשמוע' הספקנו לשם. עלו ומשלפיכם נפתחוהשערים
 האומר! סלונים דן אליעזר המנוח של קולו את שלנו' הערבי הבית בעלשל

 השאר ויונקים' עוללים ביניהם' נפש 18 נהרגו בית באותו הצילוני"."יהודים'
 בירושלים' החורקים בבתי מתו מהם ואחדים קשה'נפצעו

 באין ורצחו ושדדו בחברון הראשי ברחוב לבית מבית הפורעים עברוככה
 הרשות ניתנה שמוסרים לפי שעות' כשתי נמשך המשטרה,הטבח לעיניממריע'

 נפשות' 59 לטבח הגירו זה זמן ובמשך שעות שתי במשך "להפגין"למושלמים
 משארית רבים אנשים שבחברון. היהודי הגיטו גם נמצא מסוכןבמצב

 לגיטה פנו היאשי ברהוב מעשיהם את הפורעים שביצעו לאחר כי סיפרו'הפליטה
 מימי שנשארו הבתים בחורבות התחבאו הם וצעירים' זקנים יהודים נהרגושם

 להגיע. הפורעים הספיקו לא ולשם הגדול'הרעש

 ואבושדיד גוזלן כגון אהדות' למשפחות ביחס הכש מספרים זועהסיפורי
 מקודם אתם שעמדו אנשים עמדו הרוצחים בראש כלה. עד ממש שנרצחוועוד

 מפתם ואכלו ידם על שנעזרו למסחרם' כספים אצלם שלוו אנשים מו"מ.בקשרי
 )ולחמם.

 אולם עלינו"' חמלו מכרינו אתמיידידינו "הלא : לפניהם התחננוהאומללים
 אלו. פורעים-פראים לפני הועילו לאתחנונים

 הע~בם' אומות חסידי ערבים כעשרה אולי נמצ4שו זה סדורם עירבכל
 השארית. ניצלה להםשהודות

 אמו למשל המעידים' רבים' ישנם להיפך כאמור' אצבע נקפה לאהמשטרה
 רק לא והלה ערבי, שוטר עוד בנה' נרצח שכאשר המספרת פלאצ'י האומללשל
 שוטר אפילו נמצא נפשם. כאות לפרוע לפורעים שרמי אלא מנגר' עמדשלא

 יהורים(נ מעט נא ישחטו ובר' )אין יאהודל .שווית ידבחו כלי "מעליש' :שהתבטא
 שנשאר בחברון אחד יהודי בית היש ז להעריך האפשר ברכוש הנזקיםואת

 היה . שלא רהיטים לב4 והיו נשדדי והכליפים החפצים הרהיסים' כב-( 1שלם
 ביציהם בחביון' לקבורה הובאו אדם גופות 59 ונורקו. לרסיסים שוברו בהם'חפץ
 . הפורעים. ידי על נמלק שראשו חדשים' 9 בן תינוק שלגופתו

 חמש על שארבע כאלה נמצאו זוועה. לעורר כדי בו היה המומתיםמראה
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 פרץ מוחו המומתים אחר ויצאו' רוטשו שמעיהם היו להם. שבורות הייצלעות
 נמצא מאמריקה, אחר' יהודי בחור אותה שסרסו לאחר מת זקן יהודיהחוצה'
 הפורעים מותתו הספר' היהודי את מצווארה תלושה היתה בשר שחתיכתבשעה
 הפורעים תלו מת"א אחת אשה חנקה מתל-אביב המורה דובניקוב את כסא.בבית
 הפוצעים מצאו היצודי האופה את לארץ. שנשרו עד שערותיה את ומרטוברגליה
 בתקו חי עודנו כי ראו וכאשר שהדליקוהו. פרימוס של באש רשושו אתושרפו
 ולק ברחוב תמים יום התגלגלה העיר' שוחט של גויתו בפגיונים. מעיואת

 ברזל. במוט רצוצה היתה גלגלתו מצאוהו' א' ביוםלמחרת
 של שיחסם רק לציין יש לתאר. אפילו אפשר אי האחרים העינוייהםאת
 רופתם עדות הפורעיהם. ידי על אונסו הן ונורא. איום היה הנשים אלהפורעים
 איש. עשר משלושה פחות לא ידי על אונסה כשחת שעלמה השמועה' לפיאומרת

 אז:, רק המשטרה' של אחדות יריות נשמעו הטבח שעות שתילנשחר
 הבריטי המשטרה שמפקד מפני זאת היתה שמוסרים לפי ברובים. השוטריםחומשו
 ארבעה נפלי ואז לירות' לשוטרים צוה והוא הפורע ההמון מפני בסכנהעמד
 אחת שדוו שהם בשערה המשטרדה יד על נהרגו אחרים שנים הרוגימיערבים

החנויות.

 ביה"ח טפתנחלב' הספר' בית באש' הועלו הספרדים של הכנסיותבתי
 באש. ניצתו מקומות ועוד"דרדסה"

 ואילולא רעשקוטנה' הפרעות כי המשטרה של אחדות יריות היו דיוהרי
 שאחזה האמצעים בסכנה. היהודים בתי שאר גם עמדו אז כי היריות' עודנשמעו
 ההרוגים את ירושלימה. ושליחתם הפצועים אסיפת היו המשטרה' אח"כבהם

 היה שם אליהם היחס לקסרקטין אספו הפליטה שארית ואת אחים. בקברקברי
 לירושלים. בהמון שהגרו ביהודים והסתכלו עמדו מקודם שפרעו ערבים המיןרע.

 שנמ- מספרים כאחת. זועו: ומעורר מסעיר היה המחוה לירושלים.ההגירה
 התרגשות. מרוב ובכו והפצועים' ההרוגים את שהעבירו בריטיים חייליםצאו

 בימי ההגנה בחפירות נמצא שנים ארבע כי היהודים לאחד סיפר אנגליסרג'נט
 מימיו. עיניו חזו לא כאלה ופצועים ראה' רבים פצועים העולמית'המלחמה
 המ- אחת אסון. קרה ירושלימה' במכוניות שהובאה הפליטה לשאדיתגם
 נפצעו' מנוסעיה עשר ושלושה בדרך' התהפכהכוניות

 מעורר מראיהם שטראוס. של הבריאות בכית עכשיו נמצאת הזאתהשארית
 מלאמר הם נאלמים מות. דמות מביעה פניהם ארשת הם' ואסון בהלה מוכיזוועה.
 דום נתחנקו הזוועה' מעשה על פרטים לספר פיהם פתחו מהם רבים ואךמלה.
 הסטריי בבכי שגעוויש
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 היחידי היהודי השוטר והוא בחברון נשארה שלחת יהודירהנפש
 :שבעיר.

 להוז- ימים כחודש לפני לחברון בא ל2' בן אביב' מתל ג. ר ב נ י ר נ י בצ
 השאר: בין מספרלמה'
 נוער פרחחים' של קבוצות החלו ב-4.30 גמור. שקט היה אחה"צ הששי 'היוםעד
 אל להתפרץ החלו באבנים' ולהמטירם היהידים בתי על להתנפל 15-16'בן

 המקוג המשטרה באה לעזרה. וקראנו הגג על עלינו ביתנו' אל כשהגיעוהבתים.

 בן- נהרג ו' יים של זו בהתנסלות אותם. ופזרה היתה( לא מלבדה )אחרתמית
 ) שישיבה. אז שנמצא היחידי "המתמיד" אחד'ישיבה

 לא היהודים את והיהירו יהודים של ובית בית לכל שוטרים באו כןאוזרי
 בעיר שקט' היה הלילה כל במשך והחלונות, הדלתות את לסגור החוצה'לצאת

 באית החלו השבת יום משהאיר היהודים. לבתי לגשת נתנו ולא שוטריםהסתיבבו
 חר- סכינים' אלית' ובידיהם העיר מבואות מכל ערבים של חבורות-חבורותלעיר
 עיב- ן ערבים מלאים ראינולאוטמיבילים בבקר ב-8.30 קר. נשק וכל פגיונים'בות
 מזויינים כולם המכסה. על גם שישבו היו צפיפות. עד מלאים היי הם ברחוב.רים

 בפז- ונשנתה אזרה "יהוד" הללה אולם וושירה' את הביניתי לא ושרים' קרבנשק
 ח' ב ט ה ל ח ה אחדים רגעים וכעבור ירושלים' לדרך בכוון נסעו המכוניותמונרת.

 לשוב הוכרחו והם' איתם עכבו העיר ובקצה לירושלים נסעי הם אם לי' ברורל4א
 'הראשון מהבית ההל לבית' מבית בסדר" "להתחיל היתה שכוונתם איהעירה'
 אללה '"לא 'וצעקה: שלופות ארבות לס קבוצה הלכה הפורעים לפני העיר.בקצה
 הבית. על לפול החל אבנים כשמטר ונשים' גברים בבית' היינו 9 אללה"'איל

 קימות( 2 : בן )בית הגג על עלינו הדלת' על ודופקים מתקרבים אותםכשראיני
 לעזרה. לקרואוהתחלנו

 כ-2000 חלק לקחו שבטבח משערים כלל בדרך מאית; וכמה )כמההפורעים
 פנים אל לרדת להכריחנו כדי אבנינו בנו ליריק החלו אותנוי ראו רק איש(-3000
 לתמ* 'אצל השש4' כביום באה' במשטרה לעזרה' וקראנו ועלינו ושבני ירדנוהבית.

 לפזר החלו הבם בלבד. לקלית אלא נשק' השוטרים בידי היה לא הגדולהוננו
 על ~]ים עשרות פי עלה הפירעים מספר תועלת, כל ללא כמיבן' אבל' רב'במרץ
 ערבי' ה6קימי' המושל כי נידע כך אחל אבנים. נזרקו עליהם גם השבטיים.מספר

 )גם ובדואים פלחים ערבים' הבית מלא רגע בין הנשק. את בבקר ב77לקח,מהם
 ונפלתי בעורף הוניתי זוכרן אננני עוד קרה מה הפורעים(. בין היו חברוןמתושבי
 מתבוס- הבית בני את ראיתי רוחי' כששבה יודע. התעלפותי-אינני נמשכהכמה
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 בית עד זחלתי רב בעמל להבחיל יכלתי לא מת או חי מהם מי ידי". על בדםסים
 אומ- לבית' נכנסות חדשות חבורות כי שמעתי' ורגע רגע כל שם. ונחבאתיהכסא
 ממלאים וראיתי .קטן אשנב דרך הצצתי יהודים" )אין יהוד" "מאפיש : לזו זורות
 המדרגות על נפל הפורעים אחד זכוכיות. נפץ שמעתי הבית. טוב מכלשקים
 באחד לביתנו: שמטביב בבתים הנעשה את גם ראיתי עמה זכוכית כלי מלאושק
 ראיו-זי אביב. מתל קייטנים 15' כבן ובנה 18' בת ובתה י ב ר הרבנית גרהמהם
 פתאום-ושלשתם אחריהם' רודפיכם והערבים הגג על במרוצה עולים שלשתםאת
 הער- קלים. פצעים רק נפצעו ניצלה הם כי נודע' אח"כ ההצר. לתוך קפצויחד
 על אחד בחור נראה כך אחר קפצו' כי ראו לא ואולי השוד אל כנראה' פנו'בים
 מוט עם יטו היתה לפול' כשנטה גם ערבים. 8 עם נפלאה בגבורה נאבק הבית'גג

 נעצו כאחד וכילם השמונה עליו שגברו עד ומכה למעם מפעם מתרוממתהברזל
 היו אלו יריות. שנשמעו עד עברו וחצי כשעה מת. נפל והוא סכיניהם אתבו

 ר- ה ן ק 1 ר ת נ ד י מ ו באויר ירו השוטרים הנשק' לה שהוהור המשטרהיריות
 מהפורעים.הוב

 אחד זקן ענה דופקן מי )עברית( שאלתי על בדלת. דפיקה קולשמעתי

 לא כלים. בין הגג בפנת הסתתרו ואשתו הוא נס. בדרך שניצל הבית'מתושבי
 נפש עור יש כי יודע פן מפחד רגליו בהונות על יחף מהלך הזקן' ללכת.יכלתי
 כי האנשים' דשת להכיר יכולנו לא דם. שטוף הבית מים. לי הגיש בבית'חיה

 וכלתו בנו' הבית' בעל הכרנו: הדם את שהדחנו לאחר רק בדם. היו וידיהםפניהם
 פצועים. והשאר-4הרוגים'

 שוטר ב(1 למשטרה' וקראה אחת אשה יצאה הרהוב' שקט כימששמענו'
 )עתהו( מזויינים שוטרים עם אוטומוביל בא מיד בבכי. פרץ הבית למראהערבה
 .אותנו הובילו לאספם. ' מקום היה לא לקשים קל. והפצועים החיים אתהוציאו
 לנשום קשה היה כי עד נוצות מלא האויר היה העיר' את בעברנו המשטרה'לבית
 בבית הרצפה' על פזורים כלים שברי סגורות. היו החנויות ברחוב. נראה לאאיש

 קרה. מה לנו נודע שם בהם. מטפל קטאין וד"ר רבים פצועימ מצאנוהמשטרה
 אחה"צ' ב-4 באה הבריטיתהמשטרה

 מפני הומשלה. ע"י שסודר זמני חולים לבית העבירו הקשים הפצועיםאת
 שתק- ומפני בביתנו' ובפצועים בהרוגים שטפלתי מתוך דם' כולי מכוסהשהייתי
 שאי- למצא אח"כ אולם הקשים' הפצועים בין אל אותי 4'40-אספו גבוה חוםפני
 הרבה נפשם את נפחי לעיני המשטרה. לבית העבירני והרופא קשה פצוענני

 , ;! ' . נוראים. יחורים תוךמהפצועים'

 רק ההרוגים' גלפות עם האוטומובילים בעבור ראינו המשטרה בית גגמעל
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 העיר--- כל את החריד בכיתנו קול אחריהם. הלכושוטרים
 בעזה המשטרה קצין רק בא איש. בא לא מירושלים המרכזיתמהממשלה

 נתיניכם מפי עדויות גבה הוא האמריקאי. הקונסול בא א' ביום פאטריטש.קפטן
 .אמריקנים.

 היה המשטרה בבית מצבנו לירושליבם' הפצועים הועברו אמה"צ א'ביום

 פח והביא עלינו רחם אחר אנגלי רק מים' היו לא בשר. של אומצות דם'איום-

 המושל אולם לירושלים' אותנו גם יעבירו כי התחננו' כסא. בית היה לאמימ'
 לטלפן' בקשנו עלינו. להתנפל איש אלפים עשרת לנו מחכים בדרכים כיאמר'

 רצה' המושל אולם בריאים' אנו כי רק' נטלגרף אמרנו: לנו. ניתן ולאלטלגרף,

 עם ע-יובר בקש סלונים הרב טוב(' הכל )בחברון RIGHT ALL HEBRON נכתובכי
 המושל הכרמל' הר על הרב כי לנו' ענו אולם המתים' הלוית בענין קוקהרב

 והוא העליה' מחלקת מנהל חיימסון' לה' דבריו את יכתוב סלונים הרב כיהציע'
 עם ולא אתו )דוקא חיימ~ון עם לדבר הרב הורשה סוף סוף קוק. הרב אתישאל
 ה' ענה המשטרה בבית הכלואים של מצבם ותאור דבריו על שהוא(. מוסדכל

 הכל. יודעת הממשלהחיימסון:
 והילדים' הנשים קק-(' באופן הפצועים לירושלים' הועברו אחה"צ ב'ביום

 רבעי שלשת נשאר, ערבי שוטר רק אחד' עד מחברון' הילדים כל יצאו ג'וביום
 הסכים. לא הוא אולם אתנו' לצאר-! לו גם שיתן המושל עם נאבקנושעה

 מצב על אתו לדבר המושל אב-[ הלך בבוסר בשבת כי ספר' סלוניםהרב
 ללכת בו האיצו המשטרה בבית השוטרים אליה לגשת נתנו ולא בעירהבטחון
 לביתה הרב שב שוטרים ובלוית התנפלות' תהיה הביתה' לך :הביתה

 על הזמן כל ישב הוא כי וענה' מיד לירות ציוה לא למה נשאיןהמושל
 להשתמש פקודה קבל ורק עמה ונתן נשא לירושלים' המצב על הודיע הטלפון'יד

 לירות' וציוה . המשטרה את זיין -בנשק
 שעמדו מהם היו הערבים. הברעים. בעלי ע"י ניצלו שניצלו' המשפחותרוב

 לנגוע לכם נתן לא : שאמרו או יהודים בבתיהם אין כי ואמרו' בתיהם ידעל
 ו!עברו' גופותינו עלביהודים.

 ר.: ישיבה בחורמפי
 ראוויץ פנחס הישיבה בחור יצא אחה"צ 2 בשעה באבגוסט 23 ו"ביום

 שבים בערגים נפגש העיר את יצא אך עדר.. למגדל לנסוע מנת עללדרך
 הערבי הנהג של אחיו להרגה אמרו באוטומוביל יושב אותו משראומירושלים'
 המהומות היו אחה"צ 4 בשעה לחברון' והשיבו מידיהם אותו הציל באוטושנמצא

 לביתה הלך אחד וכל החנויות את מיד סגרו היהודים בעיר'הראשונות
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 נתקל 'ברחוב ברופא. לשאול הלך - הישיבה בחור - אכסלרודוולף
 אחר בגבו. בסכין פגע אחד יהודי. הנה : צועקים התחילו מיד ערבים' שלבהפגנה
 לא שנמצאה שלו לאכסניה חור כוחותיו בשארית ידו. את ושבר אבן בוזרק
 תהבושת' לו וחבשו ובבכי בהתרגשות קבלוהו חבריו המעשה. ממקוםהרחק

 הרחיב אל לצאת יכלו לא שהבחורים לאחר רופא' להזמין הלך השכןהערבי
 נפשות.מסכנת

 סגל. נחמן המלון בעלבבית
 והפורעים הדלת את פתח בעצמו למטה. גר הבית בעל קומות. שתי בןבית

 שהיה הילד עם מיד הרגו סגל את המלון' גרי ישבו בדש השניה' לקומהנכנסו
 'כנראה' יד' קטעו - ישיבה בחור - זליגריך לאלחנן פצעו. אשתו את זרועו.על

 שעות אחרי שם ומת חסמן לבית ונכנס גדר עבר דם' זב כשהוא ברהבגרזן,
 ודקרוהו האצבעות את לו קצצו - אמריקה נתין ישיבה' בחור - ארביטרמספר.

 באותו נהרג ישיבה בן ברוידה' איציק שמחה נהרג. לא כשבל בגופו' דקירותכמה.
 בגופו' שונות דקירות ונדקר בצואר נשחט חיים קרסנרהבית.

 אפשטיין. הרבבבית
 רב החצר אל יצא האחורית בדלת החלונות. כשת וניפצו הבית אמהקיפו

 שם - ותפילין בטלית ימיו כל לשבת נוהג שהיה יהודי ליכטנשטיין'אלימלך
 והרגוהו.תפסוהו

 שק1דביל". "אכסנית ידעל

 היהודים. לחלונות אבנים זורקים ערבים פרהחים התחילו 8.30בשעה
 בהזקה. ודפקו הדלתות עד נגשו להם מפריע שאיןבראותם

 רוכבים. שני עברי
 ויגנו מקלות להם שיתני או עליהם שיגנו מהם וביקשו בחורים שני אליהםיצאו
 והתחננו הרוכבים בסוסי ניחלו הבחורים לדרכם' עברו השוטרים עצמם.על

 המקום. על חללים ונפלו נדקרו מיד אהורנית' הדפום אלה אולםלעזרה'
 ממריק. בצלאלבבית

 נהרגו בביתו מריגה. שבעים' בן זקן ביתה דלת יד על נהרג הביתבעל

 מכונן. יהודי נהרג התחתונה בקומה מאמריקה. ישיבה בחורי - ושינברגפרומן

 בבית שגר האופה הילדים. ניצלו מקרה בדרך דעתה. ונטרפה קשה נפצעהאשתו
 קשה' נפצעו וילדו אשתו נהרג'הזה

 המנקר(בבית

 אזוריה הסמוכה. הערבית החצר ארן הרה אשה קפצה השניה הקומהמן
 הערבי לפני התחננו כולם ובתה. בנה עם 60 בת אשה ילדדה' בעלה'קפצו

 ילדה האשה לביתה. אותם והכניסה הערבי אשת חמלה רצהי וו-~א אותםשיסתיר
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 בעיניו המנקר את דקרו מעשיהם' את הפורעים בינתים עשו ובבית בריא. הילדמיד.

 קשה' נפצעו וילדיו אשתו מת. מספר שעות כעבור קשים' פצעיםופצעוהי

 סלונים. דן אליעזרבית
 הזה' בבית הצלה למצוא וקוו בתיהם את שעזבו יהודים כ-70 התרכזוכאן

 בשלשה המקום. ילידת המשפחה בהיות עליהם' ומכובד לערבים כידיד ידועשהיה
 אחד נכנס והדלתות. החלונות שבכות את שיברו לבית' הפורעים נכנסודרכים
 אל אחד נדחקו האנשים ודקר' בסכין שני הלך אחריו. ביד. בגרון מנפנףכשהוא
 הערמה סביב התהלכו הערבים אחת. ערמה הארץ על ושכבו נפלו התעלפו'השני'
 דקרו מבוברויסק דרבקין הרב את נפש' 18 נהרגו הזה בבית זמרה. מתוךודקרו
 היא אביב' מתל ל. הבחורה גם נמצאה הערמה בתוך מעיו' את והוציאובבטנו
 ז'יקוביצקי אהרן הישיבה בחור זאת ראה הפורעים. לצד בערמה הקיצוניתהיתה
 את ושטף ממנו נזל ודמו רבות דקירות בו דקרו והערבים בגופו עליהוחיפה

 ניצלה. זו ובדרך למוזה חשבוה שהרוצחים ער נוע בלי ששכבההבחורה
 כשהחלה וגסס. בדמו התבוסס נדקר' וילנסקי' זלמן ר' הישיבהמזכיר

 מעיני והסתירה בגופו אותה וכיסה כוחותיו' גשארית התקרב לצעוקאשתו
הרוצחים'
 אשתו. עם יעקב מזכרון הרב גם נהרגשם
 הוציאו אתתי פעם רק לירות הספיק הוא אקדח היה ין אליעזר שלבידו

 למת השבוהו נפל' הוא בירו. ופגעו מעיני הישיבה בבחור וירו האקדח וזתמידו
 הי.ונשאר

 במקרה אשר האמבטי בחדר נמצאו הזה בבית שניצלו מאלהרבים
 שמות" עשו הסמוך במטבח כי אם ראוהו, לאהשודדים

 הבית דלת ליד עמד סלונים של מידידיו זולדין נצר חברון מנכבדיאחד
 הפורעים את לשדל בידו עלה. שלא לאאר לבית. מלהכנס הפורעים אתועצר
 .בא הוא לעזרה. ולהביאם משפחתו בני את להזעיק ביתו אל רץ הדם'צמאי

 מלאכתם. את כלו כבר שהפורגיס לאחר ומן'באיחור
 בירושלים. מת והוא קשה פצעו 5' בן ילד סלונים' של בנואת

 )) , הישיבה' שמשבבית

 עלו חקיה להם אין כי בראותם' הבית אנשי ונכנסו. הדלתות אתשיברו
 אותם  והכניס זינגר,  הברת פקיר ערבי' ואת ראה להמלט. דרך וביקשו הגגעל

 החלו הערבים נדקר. הגג על שנשאר מאמריקה וינשסטרן הרב אחד רקלבימוי
 נשמעה בינתים בביתו. יהודים שאין להם נשבע והוא הערבי הפקיד אתלהתקיף
 ' . . . ועזבוהו'יריה
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 רייזמן. השוחטבבית
 החנות אל הרחוב אל ויצה אחורית בדרך ברח השוחט הדלת. אתשברו

 של גדול סכום כנראהי להמי ונתן מו"מ אתם ניהל תפסוהו, בדרך שלום.של
 ודקרוהו שחטוהו עיניו' את נקרו בו' התעללו מיד אולם להצילו' והבטיחוהוכסף

 חותנתו, בבקר. א' יום עד שם מוטל והיה בחוצות והשליכוהו שוניםבמקומות

 אתה' "היתכן' הפרטי בשמו אהד כל קראה הפורעים' אל התחננה חברון'ילידת

 ניצלה לא היא גם אך ז" נפש תרצחני האתה טובות' לך שעשיתי המכירני'פלוני
 של הקטן ילדו את הדלת. ליד הרגו רייזמן משה השוחט של אחיו אתמפצעים.
 פצעו.השוחט

 קיזלשטיין.בית

 עיניה את לנקר רצו חיה לנערה פצעו. הבית בעל את הדלת. אתפרצו
  מכונה תמס אהיה ובידיה. וברגליה במצחה קשה ונפצעה ראשה את הסבהבסכין'
 והשאירוהו, מת חשבוהו והתעלף' קשה נפצע הוא עצמו. על והגן בשרלטחינת

 חי.הוא
 הוציאוהו במקל. עצמו על הגין - מאמריקה ישיבה בחור - זאבגרינברג

 הראשון. היום עד ברחוב מוטל ונשאר הרגוהו ושם מרחובאל
 תקוע נשאר הסכין אבל בסכין' דקרו הבית בעל של בני קיזלשטיין'במשה

 שנתערבבה מים קערת נהפכה זמן באותו נפל' הוא מעילו. של החזהבכיס
 הוא והלכה השאירוהו דמיו' זרם זה כי הרוצחים' חשבו הארץ' על השפוךבדם

 חי'נשרשר

 אבושדיד.בית

 ונכנסו הדלת את שפרצולאחר
. 

 בבית" שהיו. האנשים כל יצאו לבית'
 הגזוזטרה אל לילה' בגדי לבושים ועדיין ממטותיהם קמו לא שעוד רביםביניהם
 אותה. יידעים חברין תישבי כל כולה-חברינית. המשפחה הראשי' הרחוב אלהפונה

 איש לעזרה. וקראו הפרטיים בשמותיהם הרחיב אנשי ואל השוטרים אל פנוהם
 כיחירץיי בבל עצמי על הגן הוא החניקו. המשפחה ראש את לעזרתם. באלא

 ק-נהם קרא הוא כך. עשו בניו שני גם הפירעים' אחד של אצבעותיו אר-!וכרת

 המשפחה מן אחת אשה דמו. ארץ לנקים ממי ידע בחיים שהוא מי ישארשאם
 החזיקו אחד תיניק גופה'. את ורמסו בנעליהם הרוצחים רוצצו האשה ואו-!נדקרה
 להקהל כ2-ן לעיני זה כל שמת. עד הקיר אל בראשו והטיחוהו ברגליוהפורעים

 כל את מצילה הירעה אחת רובה וירית למשטרה מאד קריב הבית ברחוב.אשר
 " 'המשפחה.
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 מהפורעים איש 24 הכיר אשר 15 בן אחד נער נשאר הזאת המשפחהנוכל
 העיר' כבני ליהידועים

 הכובסת.בבית
 לה' בסכינים. והרגוהו עיניו את נקרו רגן-(. קטוע בעלה ספרדיה'אשה

 את קצצו עצמה. על הגינה היא לאנוס' רצו הבת את ידיה' את קצצולכובסת'
 הרופא של האוטומוביל את העמידו 7-6 בני יהודים יו-כדים שני והרגוה.ידיה

 בעצמם הילדים בבית. הפצועים את לראות שילך וביקשוהו עבד~עלההממשלתי
 הביתה. אתם ונסע בחזקה לקחם השבת. קדושת לרגלי האוטו על לעלות רצולא

 חסון' החכםבבית
 ואת הרב את תפסו הביתה' נכנסו כך אחר ושרפוו-;. נפט הדלת עלשפכו

 ושרפום'אשתו
 קסטל. החכםבבית

 חברון. בני עם שונים עסקים לו היו המקום' מילידי חברון איש קסטל,חכם
 בעיר ומהומות היות לו ואמר משותפיו אחד אליו נכנס בבוקר שותפים' גםמהם
 לקחה לשמירה' לו וימסור ובתכשיטים ובכסף בזהב רכושו כל את שיטמיןמוטב
 10.000 של בסכום אותם )אומדים והכספים תכשיטיה כל את ואספה החכםאשת

 לידה ומסרה בערך(לממ"י
 האשה לבית. נכנסו והם הפורעים לפני הדלת את בעצמו מתח כךאחר
 הרגו' קסטל החכם ואת למתה וחשבוההתעלפה

 תנחומי שמואלבדירת
 כי בראיתי' הערבי הבית בעל יהודים' 50 - כ-40 נתרכזו הזהבבית
 ההחתונה. בקומה לדירתי היהידים כל את אסף ומתגברות הללכותהמהומות
 הדלת ליד עמד עצמי והותם צדדי בחדר וחלק כסא בבית מהם חלקהחביא
 כולם' ניצלו פה להגנה' מוכן וגרזןמבפנים

 העתיקה' בעיר האב סלוניםבבית
 צעקה הרימו הבית בני הדלת, את טתחו וכבר הבית על הפורעיםהתנפלו

 מנכבדי הערבים אל הגיעה הזעקו; הרהוב' אל הפונים החלונות יד עלאיומה
 למשטרה' והעבירום הבית בני כל[ את הוציאו הפורעים' בעד עצרו והםהעיר

 ייכפף לארץ בא מפוליך חי גרודזינסקי' ל. י. של.מעדותו
חודע'

 ולחברי
 ליפף ים אב' טץ חמשי' בעם המאורעות. לפץ עם ה" בעם

 משה דודי בן אלינו נכנס אחה"צ ב-4 ו' ביום הוריי את לבקר באתיהפרעות'
 לרחוב לצאת רצה אבא החנויות. את סוגרים הערבים כי לנו' והודיעטיקוצינסקי
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 וסגרנו חששנו ברחובות. מרי יותר ששקט ואמר שב ומיד יצא ובכ"ז לו' נתתיולא
 והחלונות. הדלתות כלאת

 שעבר ערבי ראיתי מבפנים משפחתנו. בני מלבד לנשים עוד היובביתנו
 וגבית את והקיפו ערבים עשרות נכנסו החצר. שער את ופתח שלגו הגדר ידעל

 בינתים מבפנים. עליהן ולחצנו הדלתות אל רצנו הרלתות. כל על לדפוקוהתחילו
 מטר ומפני הבית' לפנים אבניהם זורקים והתחילו חלונות איזה לשבורהספיקו
 לא אבל עליו' ירו ותיכף החלון אל נגש אבא הדלת. את לעזוב נאלצנוהפתבגים

 בו.פגעו
 לקרא והתחלנו מדירתנו' חלק כן גם שהיא הבית' של השניה לקומהעלינו

 ערבים. כ-סל בחצר שהיו ראינו מלמעלה למעלה' גם אבנים לזרוק התחילולעזרה.
 לעזרתנו בא מביתו' זאת ראה אשר סלונים הרב של בנו דן' אליעזרמר

 שם ובעמדם מהשוטרים פחדו לא המתנפלים אבל ערבים' רוכבים שוטריםעם
 באבן קל באופן נפצע עמנו שהיה הישיבה מבהורי אחד אבנים' לזרוקהוסיפו
 מר שג-[ לביתו אז הלכו ואחי אמי לפזרם. כשוטרים בידי עלה סוף סוףברגלו'
 הסכים לרש אבא ההתנפח-כויות. מפני יותר לבטוח ביתו את בחשבם דדאליעזר
 הלכו-וי נתעלפה, שאמי לי ומסר אחי שב שעה רבע הבית',כעבור אתלעזוב
 צר שוטרים. בלוית אביב' מתל אורחת לויטה' והגב' אחותי הלכה ועמילראותה

 וק-(א היקר לאבי שלטום אמרתי לא מהבית' זו בשעה התרחקות שבגלל מאד'לי

 יותר. לראותוזכיתי
 שאצרן אותנו' שלוה לשוטר ערבית המדברת אחותי אמרה לאמאבלכתנו

 צורך לכם "אין ענה: השוטר לשמור. ושצריך התנפלו גרודזינסקי משה הרבבית
 לכך". ראוים אינכם כיבשמירה'

 הרב שי( בביתו שנמצאה סוקולוב' גב' לי ספרה סלונים לביתכשבאתי
 מפקד נוכח אכזריות' מכות סלונים הרב את ערבים הכו כבר לא שזהסלונים'

 סגן אל פנתה הערבים' ע"י שנתקף הרב של בצעקו לראות יכלה לאהמשטרה.
 שכשין נבזה' בגסות לה ענה הערבי המושל סגן האומלל' הזקן את שיצילהמושל

 היהו- "אתם המושל סגן אמר ובכלל' החלון". את וסגרי הביתר "הכנסי עסקה'זה
 לפורעים. אומץ והוסיפה עודדה זו תשובה הזה". הענין בכל אשמיםדים

 עבר הלילה דן' אליעזר מר בבית ואהדתי אמי עם יחר נשארתי שבתבליל
 ב שהתאכסנו הבית פני על מעבם מדי עברו שיטריםבשקט.

 שהוא שאמר המישל' דברי על בסמכו סלינים' הרב של בני דן' אליעזרמר
 והזהיר לבית מבית עבר מביתם' יצאו לא אם ולחייהם היהודיבם לשליםמשהראי

 להצלת נפש בחרף דן' מר עבד הלילה בכל ביתם'  מפתח  לצאת  לא  היהודיםאת
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 ן עליהם. שסמך כביכול' ידייים' ערבים בלויתהמצב,

 בבירה שבהיותם בחשבו לביתה יהודים עוד דן אליעזר מר אסףבינתים
 המושל. כדברי רע' כל להם יאונהל4,

 הוולון' ודרך להתפלל הנאספים עמדו בערך' ב-7 בבוקר'בשבת
 ראיתי

 נוסעיהם פגלנים' סכיניבנם' חרבות' במקלות' מזויגים ערבים מלאיאוטומובילים
 כעבור אותנו. שישחטו בתנועות עלינו ואיימו אותנו ראו בעברם לירושלים.בדרך
 שעמד ערבים מחנה עם נפגשו ביתנו. יד על ועברו האוטומובילים שבו שעהחצי
 אי עמדו האגשים לביתבו' התקרב המחנה וכל מהאוטומובילים ויריו הרחובבסוף

 מתקרבים הערבים הנה רגע" *הסו בקיל' להם ואמרתי אליהם נגשתיבתפילה'
 כמשוגעים. והסתובבנו הדלת או-ע לחזק רצנו וכולנו בתפלה הפסיקו מידאליגה
 התקרקרתי פעם עיר הבית. חלל 4ות מלאו התינוקות ויללה הנשיםצוחת

 אך(

 בראותנו אבל יותרי לחזקה ושולחנות תיבות והעמדנו אנשים עשרה ועמיהדלת
 והת- הלל, את עזבנו ויתפרצו' מעט ועוד בגרזנים הדלת את שברושהמתנפלים

 איישם הידה המצב אבנים' ברד השיגנו חדר בכל אבל לחדר מחדר לברוחחלני
 לתאר. אפשר אי והצעקות הבכילת אתונורא.

 וצועקת החלון יד על ' עומדת אמי את ראיתי החדרים לאהדבהכנסי
 יראתי אבנים. וזורק צוחק פרוע ערבים המון וראיתי החלון דרך הצצתי*הצילו"'
 מאיזורי והכנסתיה אמא את תפסתי אך כיצד' ידעתי לא באמא' תפגענהשהאבנים

 אחת' עלמה עוד לשם הכנסתי החלון' יד על החדר בזוית שעמד הספריםארון
 ישבנו נחנקים לשמן אני גם נכנסתי ולבסוף הישיבה מבחורי ואחד 12' בןוילד
 שירתם קול. אח לחדר, שהתפרצו הערבים קול את ושמענו השני עלאחד

 דממה השתררה רגעים עשרה כעבור ואנחותיהם' המוכים זעקות עםשהתערב
 המשטרה. מצד כנראה חזקות' יריות בשמעו נחנקות. אנחות מלבדכבית

 ששכבו החללים מפני הארון את להזיז היה קשה ממהכואי. יצאתיבקושי
 לא אחזתנה ורעדה היל והפצועים' המומתים ממראה חשכו עיני הארון' ידעל

 ואשתו' דן אליעזר את ראיתי דם של ים בתוך רגלי. כף למדרך מקוםמצאתי
 כמעט ופצועים. הרוגים הרבה ועוף אביב' מתל מורה דובניקוב' וחברי ידידיאת
 היו שצלעותיהם כאלה נמצאו וגרזנים. סכינים ע"י בראש חורים היו כולםאצל

 למות והנוטים הפצועים של העינויים את ויצאו. רוטשו שמעירם גם היושבורות.
 בחדר החדרים. ביתר גם ראיתי תמונה אותה רועדות. ידי כי לתאר, לי אפשראי
 והבית ערומה חציה היים סימני בלי כמעט ששכבה אהי' אשת את הכרתישני
 ' הכתלים. על גם דם וכתמי נוצות מלא שדוד'נולו

 בו לעזרה. רופאים שישלחו בקשתי שוטרים. וראיתי החלון אלנגשתי
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 עלי ואיימו המטה את העמידו אותי כשראו מת' מטת שנשאו ערבים עברוברגע
 קולות היו אלו קולות' שמעתי רגע כעבור למחביאי. שוב שבתיב~שגרדפיהם.
 המקלחת' בחדר בהסתתרם נס בדרך שנצלו אלה של וקולותיהם שקמו'הפצועים

 להרוג עוד הספיקו ושם הגיעו הכסא בית שעד כנראה הכמא' בית אוזרישמקומי
 . שם. המסתתרים אחדאת

. 

 חבורה מצווי על וסכין' בגרון פצוע ראשו אחי. את הכרתי הפצועיםבין
 מת מספר שעית אחרי אך רגליו' על וקם מים עליו זרקתי מאבן' ודאיגדילה'
 שכבה ידו על בחניקה' שמת כנראה פצעים. כל מצאתי לא בדוםניקיבמפצעיו.
 והפצועים. מההרוגים רבים ערד הכרתי אשתו.הרוגה

 להציל היה . אפשר רבים כי רופאים' עזרת ובקשתי החלין אל גגשתישוב
 בשפה בחוץ' ) השוטרים אחד 2-ןי עני לבקשתי בומנה' רפואית עזרה השיגולו

 - "תיכף". :העברית
 התחלנו למשטרה' כולנו את לקחת ארטומובילינבם באו שעה רבעכעבור

 בפציעיבנם.לטפל
 נפל שהוא הבינותי הפצועים בין ולא החיילים בין ראיתי לא אברשאת
 הביו-זה. ללכת שוטרים לי שיתנו מהמשטרה בקשר-זי הרוןחים' בידיבבירתנו

 . הסכימו.לא

 המשטרה מחדר יצרנן בדיוק' זיכר כשיני הרגיושוןי ביובים או שבתביובים
 להם והראה הכהודים אל פנה המשטרה של הגבוהים מהפקידים אהדערבי'
 קראו תמונו-זה היתה שביניהן הכירו כוליכם אותף מכיריכם אם ושאלתמונות
 נח-עמי בתי ותמונת תמונתי את וראיתי נגשתי גרודזינסקי". "אדוןבקול:
 האלו התמונות המשפחדה. מבני אחד של והשלישית אחיתי של שניהותמונה
 את מצא שי בידי המשטרה פקיד אר-ע שאלתי עשבי. בבית הפרעוו-! מלפניהיו
 האיש איתו שב רגע כעביר תשובה. שום קבלתי לא אולם ה~שלו' התמונותאת

 שאיני אמרתי האלה. הנרתיקיהם למי יודע אני אבם ושאלני כסף נרתיקיוהראה
 ביניהם הכירה אמא ואמנם' אותם' תכיר היא אולי לאמא קראתי אבדנןיודע'
 כשבי בבית שהתאכסן ליהודי שייך שהיה קטןנרתיק

 אמי לידי נמסר ואשר.
 הפענחם וגם הנרתיק את מצא מי בידי המשטרה פקיד את שאלתי שובלשמירה.

 לחדרה פנה והלז תשובה' שום ממנו קבלתילא
 העבירה הריג' מצאו הוא אבי. בבית היה הראשון ביום כי ספר; אחדאיש

 ' ושדוד.כהרוס

 מצאתי לא ופצועים' הרוגים מלא שהיה דן' אליעזר שבבית להוסיףעלי
 .. . פצוע. או הרוג אחד ערביאף
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 אשר אחד ו-וכרתי במשטרה' שהיו ליהודים אוכל קהביאו הערביהםבין
 נגש הלז שם' שהיה לשוטר הדבר את מסרתי הפרעות. יום בבוקר עליאייבם
 הכהו השיטר תפילין' זוג מצ~ש בכיסי עליה דם כתמי ומצא בבגדיו והתששוליו
 יידע. איני עמי עשה מד-: אבל פניו'על

 או בטלפון להתקשר לנו שיתנו בקשנו והראשון השבת ידם כק-[במשך
 כבר היו' אז בהחלט. זארץ לנו הרשתה ~Fa והמשטרה ירושלים. עםבטלגרמה
 רע היה הנאספים אל המשטרה מצד שהיחס לציין צריך בכלת[ בעיר.אנגלים
 חדרים עיד שם היו כי אם. חדרים' שלשה רק .מסרו איש מאית לארבעמאד.
 ב"יללא". בבוז איתני דחפו שפנינו פניה בכל שנחנקה כמעטריקים.

 7 בן והשני אכזרי באופן הרוג שנים 4 בן אחד ילדים' ראתי בהרוגיםבין

 בראשה בסכין פצוע חדשים 8 בןאו
- - - - -

 שלהתחפשו או בנס: רק ניצלו שניצלו אלה מספר: חברון מפליטי פ.ה'

 הבית בעל ידי על שנחבאו או ביניהם' ושכבו ההרוגים בדונם נתלכלכוכמתים'
 נפשות 32 נתאספו קיטאי הרופא בדירת שנים' אי אחד היו כאלה מקריםהערבי.

 וכש- במרתף' כולם את החביא הבית בעל הערבי לפרעלת' השלישי הבית היהזה
 בבזה. ידיהם את הפורעים שלחו אז ברחת היהודים להם: אמר הרוצחיםבאו

 העב- התינוקות פעית את החריש הרף-למען בן(י צעקה הבית בעתקתהערביה
 מחביאם' במקוםרים

 הרו- 58 לנו: נתברר למשטרה' הביאו בחיים שנשארו היהודיבם 483את
 פצעיהם ו-21 קשישם פצעים פצועים 44 59' ובכן: אח"כ. הרוג נמצא אחד.גים'
 שלנו הכתנות את קרענו נשדדה' הדסה לנה היו לא תחבושת חמריקלים'
מעלינו

 וחבשני
 הפצועים. את

 התגללנו המשטרה. בבית כולנו ישבנו הראשון ויום השבת יוםבמשך
 ומחלאה מרעב להציל בקשנו שטפו' לא להרצפה את לנו' ניתן לא איכלברפש,
 עם ירושלים' עם אורענו לקשר דרשנו בקשתנה נשמעה ולא הילדים' אתלפחית
 רצה המרשל סגן לנו. הרשו ולא הדסה. עם הלאומי' הועד עם הציונית''ההנהלה
 ורק שני. טבח בנו יערך להסגר נביא אם סרבנה אנו אך ההסגר' אללהעבירנו
 נפצעו בניו . ששני אמריקאי )נתין ארבייטר יוסף מירושלים בא א' בייםלבסוף

 הירושלמית. מהדסה גם באו אחריו האמריקאה הקונסול עם באוטומובילבישיבה(
 את לצלם רצה האמריקאי הקונסול מצילינה עם שלנו הראשין הקשר היהזה

 איטומובילים 14 שלחה הציונית ההנהלה לו' הרשה לא המושל סגן אך'ההרוגים
 והמוצלים הפצועים את לירושלמים להעביר משורינים אוטומובילים שניבלוית
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 הרצפה את שוטפים התחילו מתקרבים שדהאיטימובילים השיטרים כשראומההרג.
 לירושלים הפצועים את הובילו ב' לילם איר הרמש. את לנקית הספיקו לאאך

 ההלויה ' גם החלה אז בדרך. מתו מהם שלשה האדום. הצלב שלבאוטומובילים
 בו-:ם וטמנו קברים שני חפרו הבוקר. עד ארכה הקבורה היהודי. העלמיןלבית
 שלישי. בקבר וקברוהו הכסא בבית הרוג ספרדי נמצא אחר-כך קדושים'58

 הקונ- של בחסותו ג' ליום אור היה לירושלים הראשונים הפליטיםמשלוח
 שוטרים עליהם שמרו ומאחור מפנים וילדים. נשים שלחו תחילה האמריקאי.סול

 משורינים.ואוטומובילים
-------

 השדי הורגשו הזועה פרוץ ער רבים ימים במשך : ה נ ק ל א ר " ד י פמ
 ובלא בושה בלא הערבים דברו בשוק חוצות' בראש הגלוי השסוי שלהרעל
 חששו לרש הם "הי~והוד". שחיטת על בקרוב, להערך העתירים הפרעות עלפחד
 ההתכוננות על בירושלים' ההתחלה על המפורטת- תכניתם רשת בגלוילספר

 וערן בירדן ועבר שכם מחברון' "השבאב" של בירושלים הרכוז עלוההזדינות'

 שנשארו אלה כל לספר יוכלו לכך ועדויות עובדות הארץי הכל מאוחדותפעולות
 "שלם החמשי: ביום לו אמר למשל' סגל' נחמן מלון של הבית בעל הערביבחיימי

 בחברון יש ופליט"' שריד מכם ישאר לא מחר כי היום' הדירה שכר אתלי
 הפרעות' בענין מפורשים דברים לדבר חששו לא בפניו וגם יחידי' יהודישוטר

 ע"י ניצלה הברביבים באחת צעירה אשה הניצולים. ניצלו בנס רק כי . . .י
 שלא עד ונפצעים מתים של גופות הצטברו ועליה הרצפה על ראשונה שנפלהכך

 והולכים' "הלס" שאמרו שמעה והיא השחיטה את גמרו כשהרוצחים בה.השגיחו
 בפצועים. לטפל והתחיב-יו; בדם טבולה כשהיא ד-כגופיתם לערמת מתחתיצאה

 הסמינר את שגמרה אחת צעירה אונס. מקרי היו לדבר. יכול הפהושוין
 היריה' לעיני בליעל בני עשר חמשה ע"י נאנסה היריה אל ושבהבירושליבנם

 הירש צעירה' ועוד אחותה. ואת אמה את קשה ופצעו אביה ארע הרגו כךאחר
 המרצחים לפני התחננה היא המות. ידי על מאונס וניצלה ערומהדהופשטה
 ואת מעיה. את והוציאו בטנה את רטשו - והם עליה נכמרו" "רחמיהםשיהרגוה'

 במשך בנס' וניצלה המטה תוות שהסתתרה בקטנה אחותה ראתה הזאת הזועהכל
 חבקו ז-:ם לעזרה, ושועו השיטרים אל הישיבה מבחורי אחדים התפרצוהפרעור-ו

 נהרגו ולעיניהבם הלאה ודהרו בסוסיהם דפקו השוטרים אך הסוסים' צואריאת
 את חובק בעודו המושל לעיני נשחט ז"ל' חייקל מהם' כשחד הבחורים'ונטבחו
 חתוך בשרי' את חתכי הפקועים הרוכבים. השוטרים אחד של סוסו צואר.אה:
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 סכין דקירת כל ועם השחיסד" ובשעת שעה' רבע במשך לאט' לאט חתוך'אחרי
 יאהוד הכואב'צעקי:

 הופיע לא מהממשלה ואיש - וחצי שעתים במשך איומה. היתההיללה
 המרצחים המשטרה. של הראשונית נשמעונהיריות וחצי 11 בשעה ורקלעורה'
 רבים חלל, נפלו מהם שמתה - קפרטה המשטרה בראש האבנים זורקיםהחלו
י בה ירה עצמו שקפרטה מיפו ערבי שיטר ביניהםנפצעו'

 כשלה כל את לאסוף היהודים בעזרת המשטרה החלה אחה"צ 1בשעה
 הבריאות בבית היחס הממשלתי' הבריאות בבית נאספו הפצועים מטבח'שניצק-:ו

 רסואות בלא ביותר, פרימיטיבי באופן נחבשו היהודים הפצועים ברברי.היה
 שעות 36 עבדו ואלקנה( )קיטאי היהודים הרופאים רק פצעיהם. על בגדיהםובעוד

 מירושלים' לשם-כך שבא מאקואן האנגלי הרופא גם לעזרתם בא כך אחררצופותי
 היד-נודים. בפצועים אנושית התענינותה כל הרפשו לא הערבים הרופאיםשנ4

 משרד במגרש אספו נ"ל המתים כל את הקדושה' ההלויה החלהובערב
 רוב פי על ובצואר' בחזה - פצעים ראש. פצעי היו היו הפצועים רובהבריאות.

 ואחרי מכוניות לתוך הגויות את אספו מקרעות. חרבות' סכינים' - קרנשק
 יד על ועברה הבריאות מצית ההלויה כשיצטדה יהודים. תשעו: הלכוהמכלניות

 מגיא המוצלים איש 430 השמים. לב עד המספד יללת עלתה ד"משטרהבית
 ישראדיי שמע : וקראו "קדיש" ואמרו לשמים ידיהם הרימו הגג על עלוההריגה
 בקול' שהתיפחו הערבים השוטרים לב את גם קרע הבכי התעלפה ונשיםאנשים
 נקמהנו". את נקים דק" חמתך שפוך : צעקוהיהודים

 בלוית מירושלים יהודיות מכונות כ-16 באו הצהרים אחרי השניוביום
 לבית הובאו הם' והטף. הנשים את לירושלים והסיעו משורינות מכסיותשתי

 עיר את חברון יהודי שאר כל עזבו השלישי ביום ורק שטרויסי נתן שלהחולים
 חנוךי היהודי השיטר אלא בה נשארלא

 היהודים דם בעוד רוצחים עשרות נחבשו הממשלה של האסוריםובבית
 בגדיהם' ועל גופםעל

 ~רוק )מבשריייבת בסקי ו ל סוקו בנימיןמפי
 אקסלרי( )שסף אחי בחי עוד עם טיילתי והצי 3 בשעה הששי בעם .. ..
 ורצועובחוץ

 מרח"
 חנדק מננבדי לשמם מסביב מרעלקט ערבי המת

 הסמקנו לא אילם. אליד"ם' והתקרבני דבר חשדנו לא אותכ:ם'. ויודע מכירשאני
 הצלחתי אני אהרינה רפרפים והרעחילו בנו הרגישו שהם עד אליהםלגשרם
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 בסכין הריגוב באמצע נמצע דשנן והכינור בורובסקי( )בית יהודי לבירהלהמלט
בגבה

 יומית' הינם בעבודתם עוסקים הבית בני את מצאתי הנ"ל לביתכשנכנסתי

 בכל אותן ובצרנו הדלתור-ז את סגרנו מיה ברחוב' מהומה שקמה להם נידעמפי

 הבוקר. למחרת עד בבית כלואים נשארנו וכך ידינו תחת שנמצאו כליםמיני

 הסתובבה המשטרה בשקט' עברו שבת וליל הראשונה( המהומה )אחרי הששייום
 החוצה. ראש להוציא ולא בבית לשבת עלינו צוו חם. בנשק מזוינו-ובחוצות

 ערבים והתקהלות תסיסה התחילה בערך השמינית בשעה בבוקרבשבת
 ערבים' וגדושים מלאים החברונים האוטובוסים וכל ברגל נהר רב המוןברחובות'
 איומות צווחות' וצווחים משתוללים ואלות' חרבות מנופפים הגג' ועל הקריןבשנים
 כחצי ירושלימה. נהרו יאהוד(( ו יאהוד : המליס את רק הבחנתי הצעקות)מכל
 של רב המון לפתע זנק חלוננו שממול ברחוב האוטובוסים שעברו לאחרשעה

 ששחטו איך חלוננו מבעד ראינו התחיל. והטבח = הסביבה ומפלחי המקוםערבי
 וטף. נשים' גברים' נס( בדרך רק ניצלו מהם )שאחדים אבושדיד משפחתאת

 ממראה לשגעון קרובים היינו סמר' ושערנו והענויים האכזריות מעשי או-עראינה
 ידי על בהמון לבית התפרצו הערבים להושיע. ידינו לאל היה לא אועקםעינינה
 והשאר הזקן אבושדיד את הרגו ומיד חלוננו( מול )לא אחר מעבר הדלתשבירת
 מהרוצחים' חייהם על רחמים בבקשם לפנה מפנה כמטורפים מתרוצציםהתחילו

 על קשים. בענויים נטבחו ושם חכשונגו ממול הגזוזטרה אל לאט לאט נהדפוהם

 בחרבות מזוינים כפרי' ואחד עירוניים בגדי לבושים שנים רוצחים' ש2-יושהידי
 )הם הרוצחים שלשרץ את להכיר יכול ואני בעינינו' ראינו זה כל אתובאלות'
 ברחוב מסתובבים השוטריכם את ראינו בחברון(' האסורים בבית עכשיונמצאים
 מעליהם. פרקו החם הנשק שאת אח"כ לי' נודע מקלושה. רקובידיהם

 ארץ זרזו אפילו הם הסמנים כל ולפי בפרץ לעמוד כלל ניסו לאהשוטריהם
 הטבח ארך וחצי כשעה להשחית. למשחיתים אפשרות ניתנה וככההרוצחים.
 אסף כמים דמים שנשפכו לאחר ורק שוטרים. ובמעמד השמש לעין חוצות'בראש
 נצלנו' זה ידי ועל הפורעים את לפזר וצוה נשק להם חלק שוטריו אתהקצין
 שחיטת אחרי היה )זה הדלת את אצלנו כבר שברו האחרון ברגע כיאנחנו'
 השוטרים יריות אולם אלינו' מתפרצים היו אחדים רגעים ובעוד אבושדיד(משפחת
 והובילונו שוטרים אלינו באו כך לאחר שעה כחצי הפורעים: את הבריחושנשמעו

 פרטי לנו נודעו ושם בחיים שנשארו היהודים כל נקבצו לשם המשטרה'אל
הטבח'
 לקבר שיביאום ההרוגים לענין והשתדלו התחזקו אחדים אנשים רק ' . .,
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 לנו שיתנו מבלי חמור" "קבורת אותם לקבור המשטרה רצונה תחילהישראלה.
 השתד- אחרי אוקלם קבורתם' מקום את ולדער-ן אותם ולרשום מתינו אתלהכיר
 ושמונה חמשים השבורה. אל ללכת יהודים למנין שיתנו פעלנו מרובותלויות
 בעצמם. האסורים הרוצחים הערבים שחצבו אחד אחים. בקבר נקברו במספראיש

 שעלו בשעה שרו אשר הנבלדה' שיר את הכוליגנים שרו הקבר חציבתבשעת
 הקבורה את לחלל עליהם שיאסור הקצין מאת דרש הבחורים אחדירושלימה.

 לעבודה". זירוז שיר "סתם זהו כי טען' הוא סרב' הקצין אך זה. דמיםבזמר

 זמר את להפסיק הקצין הכריחם בהס' וגער הבזוור אליהם כשנג17 כך אחרורק

 עסקו בבוקר שמונה עד בערב משמונדה ראשון( יום )ליל הלילה כלהחילולי
 הקדושים.בקבורת

 אל כמו יחס לא היה שם כלואים היותנו זמן כל אלינו המשטרה יחסאגב:
 אסירים"' אל כמו אלאאומללים

 אמיר אצל הלב די מאין כמעט גועו התיניקות ובמים. בלחם מחסירסבלנו
 לנו יתן שלא פאריץ' האנגלי הקצין מאה דרש לויס שהד"ר רד להיגיקבם'תיהם.

 לש- כבירה עבודה עמוס והוא הואיל מצבגו' על ידע שלא הצטדק הקציןלגווע.
 מיד צוה המצב' על לויט הד"ר מפי כששמע אבל הסביבה. בכל הסדה עלמיר

 המציאה שפשותי לנו נודע ה4שכל' .את לנו לחלק נשבאו וקפה. לחם לנולהביא
 התחילו ומיד מבולבלים' הראשך ברגע נשארנו חברון. עירית פקודה( פי )עללנו

 לנו יספיקו שרוצחינו בנו שמתעללים ההתעללות על ולבכית מרה ליללהנשיבם
 הפעוטות בשביר( שמהביאו בזה אפיע(ו באוכל לנגיע רצה לא ואיש4,דכל'

והתינוקית
 שהיה הברורהרישם

 אשמים בחברין הזועה מעשי שבכל הוא' לכולני
 יש השוטרים' מעל הנשק את פרק שהאומיצר העובדה זולת המקדמיים.המושלים

 מרבית: אחת עובדה נוצריו(. )ערבי החברוני המישל נגד המעידות עובדותגם
 נפש' במסירות מלינים הרב הלך המרעות שהתהילו טרם כביקר.בשבת

 גרש והלז הסדר על שישמיר לבקשי האשל אל( אכנים' עליו זרקו עכרכשמכל

 עסקכפ". זה "אין בסערהאיתי
 הישיבה ראש אפשטין' הרב יד על נמצא הגוברנר בית אחת: עובדהוערד
 בשעת בהחלט' סרב ביתו לתוך משפחתי את שיכניס המישל מאת בקשוכשהלז
 בית על ההתקפה בעת נס: להם אירע אבל המות, לבין בינם כפשע היההפדעית
 והר- המישל יצא אחרת ברירה מאין המלשל. בית גס נתקף באבנים' הנ"להרב
 הפירעים' 4שת ההוא המקום מןחיק

 המשטרה: לאשמת פרטועזך
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 הדם סימני על-פי ערבים לאסור האנגלים התחילו ערב לפנות השבתביים
 משפחת מרוצחי אחר את בשבת הכרתי האסורים בין בגדיהם. על-שנמצאו

 מיד דרשתי אותם כשהכרתי שנים. עוד הכרתי הראשון ביום ולמחרתאבו-שדיד'
 לדרישותיי אטומות אזנים מצאתי אבל הרוצחים' את ואכיר האסירים אלשיובילני

 פרוטוקול ערכו עדות' ממני גבו ושם האסורים' לבית הביאוני השלישי ביוםרק
 כדי האסורים לבין שיכניסונו אז גם דרשתי ליכת' וצווני ערבית כתוב"צר

 לשלומה" לך בקריאות: ושלחוני לי נענו לא אבל הרוצחים את'להכיר
 לרגל קציןלהמשטרה שלח הטבח לפני ימים כשלשה חשוב: פרטועוד

 עסקנו וכל פוליטיקה שום עם כמובן' לנו אין )שדבר הישיבה' בחור אתאותנו'
 אנחנו ואם לאספה מתאספים אנחנו אם הישיבה( כתלי בתוך הלמוד רקהוא

 לבית מסביב בלילה החמשי ביום הסתובב עצמו והמושל דבר' לאיזהמתכוננים
 הבית. בפנים הנעשה את לראות בוילונות והסתכל אפשטיןהרב

 רוח בעלי אנשים הערבים בין גם שנמצאו להוסיף הוא החשוב מן כןכמו

 בטוח. ממות יהודים הרבה והצילו שהחביאו השבון( מאיזה הישן )ואחתאנושי

 לעומת שכניהם. על בתים בעלי ביחוד ממש' נפש במסירות עליהם הגינואחדים
 שכניהם. לבתי הרוצצים את הכניסו בעצמם הבתים שבעלי מקרים ידועיםזאת

 מבפנים הדמקת את לרוצחים פתחו שאילולי הקדוש' סגר[ נהמן בבית היה.כך
 לשתוך לחדור יכולים היו אם גדול ספק אחת(' כניסה דלת ולערבים)ליהודים
 אתם נמצא הערבי הבית שבעל קיזלשטין' צבי יוסף מר בבית גם היה כן'הביתי
 הדלת את בעצמו פתח ולבסוף עליהם להגן והבטיח מיו'חד בחדר בביתיחד

 והמנעול ' כלשהי' קלקול בלי לגמרי ה מ י ל ש נמצאה שהדלת והראיה-לרוצחים.
 הדלח. את המהומה לפני נעלו היהודים שהשכנים בעוד געול' היה.לא

 בתרן היושב מחרסון' האדמו"ר של ')בנו רבינוביץ אברהםמפי

 'המנקר' גולדש~יד. משה בבית ימים מחודש התאכסנו ואחותי אמי עם אני'אביב(:
 שומרו הערבים ונשכנים לבוא. המתרחש מן כלום ידענו לא ביום-הטבח.שנהרג
 ביהודים"-אבכן גדולה "מלהמה תהיה זה ששי שביום שלנו' לבעלי-הביתאמנם

 נכנס *הדסה". הנזולים בבית במקרה הייתי ו' 'יום לדבריהם..באותולא'האמנו

 בעדה לשלם שעליו לו' אמרה האחות רפואה. והזמין בקרי ממשפחת אחדערבי

 . . ' עיניכם" את ננקר "היום ואמר: ה"קונה" התרגז גא"י.שני
 ועברו המכפלה' מערת ממסגד ערבים מאות כמה יצאו בארבע ביוםבו
 היהודים' הבתים לחלונות אבנים וזרקו ירושלימה' העולה בכביש וצווחותבצעקות

 .למלון ועולים מטפסים ערבים וראינו אכסניתנו בבית הגזוזטרה על עמדנואנו
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 ערבינ שוטרים הנעולה. הדלת את לשבור ואומרים ממולנו' אשלגרודזינסקי
 היוזוד' הפורעים' בידי מיהו ולא המקום בקירוב עמדו ורגלים' רוכביםמווינים'
 סלונינ דן אליעזר .- היה הפורע ההמון בעד ועצר ברחובות או שהתהלההיהידי'

 ערבית דבר הזאת' בעיר וגודל חונך חכרון' לילידי שלישי דור היההוא
 לערביי היה בפניו משפחתם ובשם בשמו וערבי ערבי כל את וידע הערכיםכאחד
 בחברון' אפ"ק סעיף מנהל היה שהוא מפני ארץ"' "דרך קצת הבאים-בימיםחברון
 למקום ממקום ההוא' ביום ותהלך וכך המקום. לערביי הלוואות מספקשהיה
 אחור הערבים כל נסוגו הנצור' גרודזינסקי למלון כשנגש הסדר. עלוהשגים
 הערבי' המושל וגם יהיריו השייכים דברי על-פי בטוח' היה הוא בושה"."מתוך
 והרגיע. ~השקיט לבית מבית על-כן התהלך הוא בחברון. דבר יקרהשלא

 דן אליעזר לבית' מבית הלוכו בדרך ביתנו אל בא בבוקר' בחמשבשבת'
 ראינו הבוקר שעות כל במשך הבית' מן זה ביום גם נצא שלא לנו וצוהסלונים'
 ובכלי בסכינים מזוינדם ערבים מלאים גדוליס' אבטובוסים המון החלוניתדרך
 הגדול המופתי "בשם בפראות: ומשתוללים צועקים. לירושלים, עולים אחרים'נשק

 היהודים את ושחטו קומומירושלים'
 בדרך אשר בכביש עולה מיוינים ערבים מאות של המון שוב ראינו.בתשע

 ההמון לטבח. העקריים המסיתים ובנו' מארקה טאליב השיך ובראשםלישיבה'
 צועקים'"שוטר' החילונו ביתנה אל וגם היהודים בתי כל אל אבנים לזרוקהתחיל
 מביתנו( רחוק לא עמד *13" שמספרו אחד )שוטר עמדו השוטרים אבלשוטר".

 הצד מן חצינו. דלת שוברים הפורעים את ראינו וצחקו. בידיהם,ומקלותיהם
 בעין השניה' לקומה והגיע רעהו, של כתפו על אהד עלה הגזוזטרה שלהשני
 לתוכה. יתפרצו שלא כדי הגזוזטרה דלת את לסגור רצה גולדשמיד' משהביתנו

 ידו את וחתך סכינו את הדלת סדק דרך תחב הגזוזטרה מאחורי שעמדהערבי'
 השמימהי עלו המתקרבת הסכנה למראה צעקותינו מדולדלות. נעשו שאצבעותיהער

 ההתלטנו' - הצדדים מכל התפרצו שהפורעים משום מפלט' לנו שאיןכשראינו
 ובלבד למטה, לחצה הפונה הגזוזטרה דרך עצמנו את להפיל ~אחותי, ואמיאני

 'לי לגשמיי 4עחותי' ואחרי הראשון' קפצתי אני הפורעים' בירי נפולשב-"א
 בית- והנה ראיני למטה בהיותנו ברגלה' נפצעה אמי ורק כלומי קרה לאולאחותי

 מאהורינף הדלת את וסגרנו לשם נכנסנו לפנינו' הערבי בעל-הכית שלכסא
 איך שמענו' וכקב. מוח שפלחו מלמעלה' ומשפחתו גולדשמיד צעקות אתשמע~ו
 כשהוא הגזווטרה' אל הבית מן וחמש( שלשים )כבן ואועב גולדשמיד אתשסחבו
 כל בו -גערו' הרוצחים נא"י קטנים'.הניתוני לילדים אב "אני לפניהם:מתחנן
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 "אוסקוט" וצעקוהזמן
 )שתוק"

 ענויים מיני בכל וענוהו סירסוהו שחטוהו, הגזוזטרה על
 גולדשמיד' של אשתו ישראי-(ג. "שמע הרף: בלי מצעוק פסק לא והואאכזריים'
 ילדה בגופה. מקומות בכמה בסכינים נפצעד; הרוצחים' בפני בעלה עלשלמגינה

 שלש בן ילד הפעוטות' שני בראשה. נפצעה אביה' על הגינה היא שגם חמש'בת
 הבירש מן הוצי~וו שהרוצחים לאחר המטות. תחת התחבאו ורבע' שנה בתוילדה
 מים". לי הבא "לך : שלש בן לילד אומרת הפצועה שהאם שמענו השללי כלאל

 האכש אמרה אז מים. לה והביא הלך כן אחרי מפחד' שהוא מתחלה' השיבהילד
 מיבנם. רוצה אינו אבא הילד: השיב זה על לאבא". גם מים והבא לךלילד:
 - - ישן".הוסנן

 נשמעו הטבח גמר לאחר בצהרים'.' שתים-עשרה עד ישבנובבית-הכסא
 )נגמר(. "חלס" נזעקות מתוך לעברו איש בורחים שהערבים איך ושמענויריות:

 משכם. לצאת החלטנו אותנו. ויראה מחביאנו למקום מי-שהוא יכנס שמאפחדנו'
 ברירה מאין לביתד;' להכנס לנו קראה הערביה' בעלת-הביו-ו אותנוכשראתד;
 : צועקים התחילו הערבי' ילדי אותנו כשראו ארבע. שעה עד ושהינו לשם'נכנסנו

 בקשנו ז" עליהם מגינה ואת אותנו, והורגיהם ומיפו מתל-אביב באים"היהודים
 הלכה היא אמה פצעי את לחבוש הרופא את לנו להביא שתלך הערביה'את

 את להוציא שוטרים שלשה עם שהתהלך ,שגיארסון' ליב מר את בדרךופגשה
 כשמי ושם שמי - שמותינו המשטרה. לבית ולהביאם בחיים שנשארוד-ויהודים
 הוצאו בחיים הנשארים שכו-ן מכיון המתים' בין כבר רשומים היו -ואחותי
 שעה עד התחבאנו ואנו הטבח' גמר עם עשרה' שתים בשעה מחבואיהםממקימות
 שהוציאונו עד ימים שלשה ישבנו ושם המשטרה' לבית איתנו הביאומאוחרת.
 ערביהם הרבה ראינו האסורים בית של הגזוזטרה ומעל חכ(ונות דרךמחברון.
 נוגע אינו ואיש השמש לאור חפשים מתהלכים בדם' מלוכלכים שבגדיהםרוצחים'
 שהרג זה "הנד; : בחוץ שהתהלך ערבי על בידו הורה ושחד יהודי לרעה.בהננו
 נדי נפשה על מהר שיברח לרוצח' רמז ערבי שוטר סלונים"' דן אליעזראת
 יאסרוהה"שלא

 כותבת: מניזמירה

 הרוצחים. בפי טרף להיות רגע כל צפויים והיינו בבית' נשארנו והורי":אני
 אנקות שמענו התחתונה הקומה מן לבוא. אחרו ולכן רביעית' בקומה גרנואנו

 בן-רגע שנתמלא הבית' יד שעל השדה מן לצאת' יכולנו ולא לעזרה'וצעקות
 נופצה השמשות עלינו. אבנים זורקים התחילו וילדים' נשים גברים' שלאספסוף
 ולא : מרגיע וקול החצר מצד בדלוג דפיקה שמענו פתאום נפתחה' כמעטוהדקת
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 מכיר ערבי היה שזה וראה הדלת אל נגש אבא תבהלו(. )אל תכפוש" לאתכפוש,
 שני עוד עמדו אחריו חרב' תלויה מתנו ועל מקל בידו אחז הוא זיתוד עידאבו

 חשבתי החרבות' את בראותי ובנו. אחיו אלה היו כן אחרי לי שנודע כפיערבים'
 להפיל ומשם הגג על לעלות כן על מהרתי להנצל. אמונתי אפסה להרגנו. באוכי
 ירדו הורי חזרהי אותי מושכים כי הרגשתי' פתאום לטפס. התחלתי עצמי.את

 מעל משכני עצמו והוא בחרבותיהם' עליהם מגינים המכירים כששניבמדרגות'
 הוא אותנה מציל זה עיד אבו כי אהריהם' ללכת לי קראו ואבא אמאהמדרגות.
 בגוף' נתקלתי מהמדרגות ברדתנו הרבי אחז ובשניה האחת' בידו אותיההזיק
 מופשלים מכנסיו חשוף' החזה כתנת' רק לבוש פרוע' ראשו 1 עליו דרכתיוכמעט
 היה ראשו אברהם. חכם השכן היה זה : קל רגע התבוננתי גלויה. ובטנולמטה
 בידיו פרפר והוא בדם מלוכלך היה המסורבל גופו האחרונה' המדרגה עלמוטל

 צעדים משם כשהתרמקתי מעוגל. פגיון נעוץ היה ובבטנו מקרבו' זנק דםוברגליה
 זה ';הכרתית סבל. ערבי עמד ידו על והנה שוב' לראותו פני את הסבתיאחדים'
 רגע הסתכל הסבל נפט. פח4 קרובות לעתים הביתה אלינו נושא שהיה הסבל'היה
 חכם של מבטנו הפגית את חלץ ובכח ידו את הושיט כן ואחרי הגוסס'בפני

 אותנו והביא הלאה' משכני אבו-עיד החוצה. מעיו פרצו הפגיון' חלוץ עםאברהם.
 פעם עוד שב רב, זמן עבר לא והלך, שם אותנו סגר לביתו, מתחת מרתףלתוך
 ן נסים חכם משפחת את ג'ורג'י' משפחת את : שהציל יהודים כמה עודוהביא

 פצעו אותה הרגו' זו של בעלה את לוה אהרן של אשתו לוי' שמחה את קשטיל'ך
 במקרה וברחה. בבתה הערבים בהתעלל לראות יכלה לא זו התעללו. ובבתהקשה'
 מגואלה כולה שכבה היא אלינו. אותה גם הביא וזה אבו-עיד' את בדרךפגשה
 בתה. על ובוכה ונאנחת צועדתבדם

 אחיו זתון את ראיתי המרחף, אל אור מעט חדר שבעדו החלון חורדרך
 את הכירה שכנתנו כלים' ושאר שמיכות בגדים' חבילות שנשא אבו-עיד,של

 במרתף. שמרו anw בגדים ועוד ngff'השמיכה
( 

 שוטרים' בלוית ובנו אחיו הבית' בעל אלינו שבו בערך שעות שתיכעבור
 הניצולים. היהודים כל עם להיות למשטרה אותנוולקחו

 כותב: דרבקיןדוד
 האנשים היו זו בשעה לישיבה' ונכנסתי מביתי יצאתי וחצי ארבעבשעה

 חרישית דומיה שבת. לקראת בהכנות ומי הכספיים עניניו בסדור מיטרודים
 כבר שהיה - ז"ל רוזנהולץ שמואל - השדוש המתמיד קול רק בישיבה'שררה
 רג"ים חמשה בהיים לראותו הספקתי בנעימתה האויר או. פלח שבת' בגדילבוש
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 ולמד מבריקות עינים בהירים' פנים : עיני לנגד נצבת עוד ותמונתו הרצחולפני
 למאורעות' חשש שיש הזהירוהו לכתו קודם פחד. ידע ולא ובמתיקותבנעימות

 יכל זא מי למודו' את המשיך בטוח ובלב רע כל לו יאונה שלא בטה הואאבל
 . ' ' לזה. פלל זה מי האוורונה' בפעם שבישיבה העילוי את רואה שאנילנישוב
 מר בחברון היהודים להגנת נפשו שמסר החרוץ העסתן אלינו בא מה זמןכעבור
 הבית בעל כי שקט' שאצלנו לו' אמרנו לשלומנו' ושאל ז"ל' סלונים דןאליעזר
 בקשתו ע"פ הלכו. שהיהודים באמרו החצר' אל להכנס להערבים הניח לאהערבי
 רם ירועים' ככר הפרטים שאר לביתם רוככים שוטרים בלוית עמו כולנויצאנו
 מטות הדלתות תחת והעמדנו התבצרנו שנמצאתי' שבחדר זה'אוסיף

 האנשים את דקרו והם מטה תחת נחבאתי אני בגרזן' הדלת את בקעו הםאבל וארונו"
 אנושים פצעים אותו דקרם אחרי קפלינסקי הלל ישראל מר את ובחרבות.בסכינים

 אותי מכים עוד )הם האחרונים: דבריו את ךשמעתי בחרבות בפנים  הכוהועוד
 המטה תחת שכבתי נשמהו. יצאה שפתיו על צחוק ובבת אמוין" כבר אניהלא'
 היה בבית והמראה הסיים קמנו אז הלכו' שכבר בברור ידענו אשר עד זמןחרבה
 והכסאות, הספות שבורים' היו הכלים כל דם' בבצת התגוללו אנשים ונורא'איום

 יותר ועבדנו ילדי* אס הציל הצילני' י צעקו: נועה, עוררו הפצועיםוקולות
 כתנותיהם את מעיליהם' את פשטו הישיבה בני תחבשות. לחבושמיכלתנו,
 והילדים הפצועים יללות הפצועים. את בהם לחבוש קרעו הס"ק את וגםהעליונות

 את להציל כחותינו בשארית התאזרנו וחרצוצים השבורים ואנסנו האויר אתפלחו
 להכיר מנת על הבריאות במשרד שנשארתי היחידי הייתי אני הפליטה.שארית
 הלכתי זועה מפיקות ובעינים ונדכא נשבר בלב שמותיהם. את ולרשום המתיםאת

 הקדושים הסרבנות למראה תאחזני שפלצות הרגשתי כי אם זאת' חובתי אתלמלא
 ומאודם מרצם כל את שהשקיעו והנעימים הנאהבים וידידי חברי למראההאלו'
 שנפל ז"ל דרבקין צבי ר' הרב ראשי עטרת אבי למראה הקדושה' תורתנובלמוד
 באכזריות 1JIPff והטהורים השדופים כל ולמראה בבית לעיני בדמיו מתבוססחלל

 הכרתים ואני הארץ על אותם והניחו ערבים אסירים הוציאו הקדושים אתנוראה.
 ומיעוטם ובפגיונים' בחרבות בסכינים דוקרו החללים י'ירוב שמותם. אתורשמתי
 מעט שעוד הרגשתי להכירם. קשה שהיה עד נשתנו רבים חללים פניבכדורים.
 בחורים 'שלשה עם מכונית באה והנה עבודתי' את להמשיך אוכל ולאאתעלף
 הצדה נטיתי אני עולמם. לבית הקדושים החללים את ללוות חברון מתושביועוד
 אף 'להוציא יכולתי ולא נחרב דמעותי ומקור לבי על העיקה כבדה אכןוכמו
 את ולוו מרחוק והביט המשטרה גג על אז עמד היהודי הישוב כל אחת.דמעה

 האבות. עיר אויר את שפלחו ומחרידים מזעזעים בקולותההרוגים



68

. כותב:ני"ר

 לי שנמסרו אחדות' ועובדות פרטים בפרסום רק הפעם להסתפק",והנני
 לא כן ועל לגמרי' כה עד עליהם פסחה ושהעתונות החברוניים, ידידי ידיעל

 מובנים(. טעמים מפני להעלים' לנחוץ מצאתי אחדים )שמות הרחב בקהל כללנודער

: היהודי. בגיטוא.

 אשתו' גם נמצאו ובו 70' בן זקן מוגרבי יהודי התגורר הגיטו מבתיבאחד
 בירו- למורות המדרש בבית למדה 17' בת הבכירה הבת יחיד. ובן בנותשלש
 פטרוה - שני מצד בלמודים והצלחתה ושקידתה אחד מצד עניה עם ובהתחשבשלים'
 שיש האלה' הטוריט לכותב אנערה הגידה מה זמן לפני למוד. שכרמלשלם
 ובאנגלית. בעבריין להשתלם הובל למען החפש לימי גם בירושלים להשארבדעתה
 המוסד ביכלת שאין לוי' למתוקה המנהלת הודיעה הספר בית סגירת ביוםואולם
 לנסוע . אפוא הוכרחה הנערה למוד. שכר תשלום בלי להבא גם בהלהחזיק
 האסוד השיגה ושם לכסף' המקור בדבר אביה עם עצה טכס למעןחברונה

 ההלש הזקן בראשה האב את כל קודם פצעו לבית הערביםכשהתפרצו
 נפל. זה ואף 9' בן נער הבן. של בראשו גם באכזריות הכו זה אחרי מיד..נפל
 יותר עוד לה להרע אומרים כי ובראותה ובגבה' בצדה בסכינים קשה נפצעההאם

 ועמדו תפסוה הפורעים אך להמלט' היא אף נסתה הבכירה הבת החוצה'נמלטה
 העלתה זו בהתנגדותה אך הדלים' כחותיה בכל כבודה על הגנה הנערהלאנסה'

 בחזה בסכינים פצעוה ומיד להשחית' עד הפורעים של אכזריותם ואת חמתםאת
 עליה להשתלט הפורעים בידי עלה אז ורק הכרתה' אח אבדה הנערהובפנים,

 זה..' בזה..אחר וענוה בה התעללו אדם פראיכחמשה-עשר
 להכיר היה .אי-אפשר ושחורה- נפוחה כלה היתה החולים לביתכשהביאוה

 לכעין הפכה כלה הנפוחי בתוך נבלע הכל - והפה האף העינים' כי .פנים' שוםבה
 לחיוה"' רגע בכל חוששים היום עד בדמים ומלוכלך צורה מחוסר בשר שלגוש

 ": הגוזלנים במשפחתב...
 לאמור: לי ספרה גוזלן יצחק של אשתו גוזלךלאה

 ביהודים ובשהיטות בפרעות הערבים איימו האסון' שלפני השבוע כלבמשך
 לירושלים לבוא לערבים הקוראים מהמופתי מכתבים שבאו הכובסת ספרה ד'ביום

 בירושלים בלבולים יפרצו. אם DAW חשבו' החברונים היהודים ביהודים.ולהלחם
 לחברון' הרעה תגיעלא

 שלשה בין חשאית שיחה באזניה גוזלן לאה קלטה בערב ה' ביוםואולם
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 )בביתו עארפי ועיסא מרקה טליב שייך טרקה' סעד שבחברון: הערביםמנכבדי
 שצריך ביניהם נדברו אלה שלשה יהודים(. 25 כך אחר נהרגו האחרוןשל

 לבעלה הזאת השיחה דבר את מסרה גוזלן לאה חברון. יהודי כל אתלשחוט
 להחביאם חמור, מחמוד שייך דירתם' בית בעל את שיבקשו מהם' ודרשהולגיסה'
 בבית. יושבים ונשארו האשה לקברי לב שמו לא הגדריםבכרמים,

 המשפחה כל הסכימה הבלבולים' כשהתחילו הצהרים' אחר ו' ביוםרק
 מוחמד שייך כי המועד את אחרו כבר ואולם מוחמד' שייך של הכרם אללהמלט

 מחייה' כבר נואשה המשפחה לכרמים. ונסעו העיר את בינתים עזבוומשפחתו
 העירה מהכרם שהוחזר מוחמד, שייך של בבנו גוזלן לאה הרגישהכשפתאם
 לכרם' העברתם את שיסדר בבקשה הערבי לנער פנתה לאה מלח. מעטלקנות
 החליט וזה דודו' בעצת שאל הערבי הנער משלה. תמציא הדרוש המלחואת

 משגיחים - הדוד אמר - האלה היהודים שכנינו הלא המשפחה. אתלהציל
 נשגיח לא האם - שהיה( )מעשה חמורנו את פעם הצילו וגם רכושנו עלתמיד
 ערבים בבגדי הגברים ואת באימלאיות היהודיות את הלבישו מיד ? נפשותםעל

 לכרם'והעבירום

 שלהם האכסנאים והנה בכרם שנחבאו ו;גוזלנים ראו למחרתו וגם בלילהבו
 שבעיר. היהודים את ולאבד להרג אחרים משחית כלי ומכינים סכיניםמשחיזים
 הנר- תמונות את מראים היו היהודים, מבתי שלל מביאים היו השבת יוםבמשך
 פלוני' את הרגנו לאמור: לפניהם' ומתפארים בצלם החוסים ליהודיםצחים
 פרעות ונערכו בעיר שנשאר גוזלן יעצב נהרג ביום בו אלמוני. אתשחטנו

 במכת רוצצו גוזלן יעקב של ראשו את הבתים. ובשאר בביתו נוראותושחיטות
 כספו את קשה. פצעו 15' בת נערה ויקטוריה' בתו ואת הרגו' בנו את גםחרב'
 הגוזלנים' כל של וחנויותיהם רכושם נשדדו וכן שדדו' רכושו כלואת

 קשה עבד בה אשר מאמריקה כבר לא זה בא חברון' יליד גוזלן,נסים
 הפרעות ביום בארץ. להתישב עתה ובא מספיק' הון לו שצבר עד שניםכמה
 כל. וחסר ערום ונשאר יעקב של מביתו זה הונו כלנשדד

 כשראו וביחוד בכרם, התבוים לגוזלנים האלה הזועות פרטי נודעוכאשר
 הכל מתעלפים. ונפלו פלצות אחזתם - בעיר השחיטה מן חוזרים הערביםאת

 על הערביותשבביתהגנו הנשים ואולם הזף המשפחה על גם הקץ הקיץ כיונשבו
 לרעה. בהם לגעת לערבים נתנו ולא היהודיות' ועלהיהודים

 מלח. של קומצה במחיר". שלמה משפחה חיי נצלו וכך:
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 סלובודקה של בישיבהג*
 : לאמור לי ספר הישיבה' של השמש מישאל'זכריה

 ומכל נגמרו' כבר הישיבה למודי לנקותה. לישיבה בא בצהרים ו'ביום
 בענין בספרים לעיין שבא ויתמיד רוזנהולץ' הבחור רק אז בה נמצאתלמידיה

 ערבים, 1000 כ- הישיבה לפני מופיעו הצהרים אחר 4 ב- חמורה. קושיהאיזו

 בחזהו סכין דקירות בשתי ופצעוהו רוזנהולץ על התנפלו הדלת' אתששברו
 בזכריה הערבים כשהרגישו במצחו. גדולה ואבן בראשו גרזן במכתהשמאלי'
 היו לא לאשרו המים. בור לתוך בקפצו נמלט הוא אך אותו' גם' להרגבקשו
 המים בתוך עומד זכריה נשאר שם למתנית ער רק והגיעו עמוקים' הבורמימי
 בסביבה עוד נשאר שלא כשהרגיש הלילה' חצות עד שעות כמה במשךהקרים
 עזרה להושיט ונטה למעלה, המשאבה של הצנור דרך ועלה טפס אדםשום

 ונצלי אחר מחבוא זכריה לו בחר זה אחרי גוסס. כבר היה זה ואולםלרוזנהולץ.

 החברונים' הטבחים של ונולותם אכזריותםד.
 נעשו לא שבחברון הערבי' הפועל הועד של החצופה ההכחשה עםבקשר

 הפרם את בזה לפרסם כדאי מומים' והטלת אכזריות מעשי שום הערביםע"י
 : ביורקיו יקפא דמו וכל אזניו תצלנה שומעיו שכל דלקמן'המזעזע

 עזרא ונסים גוזלן דוד הטבח' של הקרבנות בקבורת שהשתתפו יהודים'שני
 מפורטים נמצאו סרוגים ארבעו; ועוד קסטל מאיר שחכם ידם' בחתימת העידוג

 שפכה.וכרותי

 גרשון' בן-ציון בביתה*
 התחתונה בקומה גר מקצועו' לפי ורוקח חובש 65' בן זקן גרשון' ציוןבן

 יהודי ורפא חבש שנה 40 במשך החברונית. הקהלה מהקדשי החולים בית בניןשל
 קבל כי פרס' לקבל מנת על שלא הרוב על משוקצות' הכי הערבים מחלות אתזה
 הזה האדם הציל ערבים ואלפים מאות מעהדסה*. או הקהלה מן משכרתואת

 מומים. לבעלי ומלהיות מלהסתמא שונות' במחלות מלמות חייו ימיבמשך

 נפל החולים' לאחד עזרה להחיש בלכתו אסון' לו קרה אחדות שניםלפני
 עול לגמרה' קוצצה הדם ההעלת מנוע ולמען נשברה' רגלו הבנין'ממדרגות
 שהשתכרה גהשון' אורה אשתו' של שכמה על מאז נפל ילדיו 6 ופרנסתפרנסתו
 הכביסה.מן

 ובמקום זה' מסכן יהודי של ביתו לתוך הערבים התפרצו הפרעותביום
 הערבים* איתם ידיו. שתי את גם קטעו - רגל קטוע היותו בגלל עליולרחם
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 אותם עינית את ונקרו עליו עמדו - ומעורון מגרענת ידו על נרפאושעיניהם
 עתה תפסו - נשים ומחלות מהפלות ידו על נצלו ובנותיהם שנשיהםהערבים'

 :ובמכת סכין דקירות ב-4 פצעו אשתו את ואף והרגוה, אנסוה הבכירה, בתואת
 וזנם רפואות יום יום המציאו שלילדיהם הערבים' אותם בראשה. מסומרתאלה
 שלשה ופצעו הקטנים' ילדיו כל על באכזריות עתה התנפלו - המרקיותמבית
 בראשם'מהם

 ויחריבו השניה' לקומה הפורעים עלו האלה והאצילות הגבורה מעשילאחר
 בשנים עשרות שבמשך החולים בית אותו היהודי. החולים בית בנין אתוישרפו
 הקטנים. וילדיהם ואבותיהם הם עצמם הפורעים לגלפם מרפא בומצאו

 ילדיה' ואת בעלה את שפרנסה החרוצה היד באותה שנפצעה גרשון'אורה
 ענויים ימים שבועים במשך שעונתה לאוזר החולים' בבית מפצעיה אתמולמתה
 יתומיט ודוויים' פצועים הקטנים 'ילדיה חמשת נשארו מותה אחר מאד. עדקשים
 ומאם.מאב

 חיים בצרור צרורה הלזו הישרה והעובדת היהודיה האם של נשמתהתהא
 הטובה. וכפויי האכזרים הפורעים מאת השפוך עבדיו דם נקמת את ה'וינקום

 בחברון הקוושים קבריפתיחת
 הקדושים סברות זאת לפתוח חברונה משלתת יצאה בבקר 29'11.9ביום
 הגופות. אתולבויון

 הבריאות טמחלקת סטיוארט ד"ר - הממשלה מטעם : השתתפובמשלחת
 החולי- מבית סטטו וד"ר המיסיונרי' החולים מבית אואינג ד"רהממשלתית'

 - מהערבים לבנון, והעו"ד גרי' ד"ר גצובה' פרופ' - מהיהודים 1 עיניםלחולי
 סעיד. עבדול וד"ר הלדי' ד"ר כנען'ד"ר

 ספרדים ו-4 ישיבה' בחורי 8 מירושלים' פועלים 16 נלוו המשלחתעל
 מחדש. הגופות וקבורת הקברים בגלוי עסקו ואלה חברון'מתושבי

 הגופות אבל ההרוגים' גופות את בדקו והרופאים קברים, עשריםנפתחו
 הרופאים הועיל. ללא כמלט היו שהבדיקות כזו במדה כבר ונרקבוהתפוררו
 הצטרפו המשלחת חברי שאר גם הקברות. גלוי את להפסיק כן על הציעוהיהודים
 הגופות. בדיקת נגמרה ובזהלהצעו:'
 הטבח )מיום הנופות של כך כל המהירה להתפוררות שהגורם לחשוב'יש
 הקבורה לפג יזמים יום התגוללו שהגופות זה' הוא יום( 18 רק עברובחברון

 עמוק. לא נקברו שהן זהוגם

אשחשאשאאחשא
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 עדרך )מגדלחורבו

 חברון בדרך עדר* ימגדל המושבה של והמוכתר המנהל רוונבלום'יעקב
 את השוטר העמיד איך ראה הצהרים אחרי וחצי ב-2 הששי ביום כימוסר'

 ענו הערבים בירושלים41 נשמע עמה ושאל ולירושלים לחברון שנסעוהמכוניות
 שלולא הערבי הנהג אמר אז לשמוע ר. ה' נגש כאשר נשפך4(. )עדם דז'רי*עדם
 רוזנבלום. ה' את בראשונה הורג היה השוטר כאןנוכה

 עדר* בעמגדל הביתה. ולהכנס בכביש להסתובב לא ר. י. את בקשהשוטר
 מהחלונות הדלתות. את וסגרו נכנסו כולם גברים. ו-5 נשים 2 : נפשות 7נמצאות
 אשר הרוסי למנזר ברחו ולכן עליהם להתנפל מתכוננים בנסעם שהערביםראו
 למנזר מבית-אומר באו.ערבים יום באותו חסות. להם מצאו ושם המושבה ידעל

 מבית-פז'ם אבו-שגרא איבן רג'גיק' עבדל הערבים כי היהודי למוכתרומסרו
 לבית- כולם נסעו בערב בשבת המקום. את לעזוב ועליהם אותו להרוגמתכוננים
 האנגלית המשטרה שבאה עד 4 שעה שני יום עד יוזמן כל נמצאו שםאומר.
 נחרבה עדר* עמגדל המושבה ירושלימה. באו מחברון לחברון. אותםולקחה
 הראשונים הם המים שומר וסעיד עלי שהשוטר אומרים והערבים לגמרי.ונשדדה
 לשדוד.שהתחילו
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