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 תל-אביב עלההתנפלות
 רשל-אביב*קרושי

ברוך
 רוזיי

 פייננולד אייזיק4.
 נולדברנ בנימין5. הררימשה

 מזרחי מסעודה6. ברקוביםברוך

 25.8.29 אב י"ס א"יום
 לא נפתחו' לא בוסטרוס רחוב לאורך החנויות מבוסר' הורגשההמתיחות

 סגורות החנוית היו נוה-שלום של הראשי ברחוב מושלמים' של ולא יהודיםשל
 זוי שכונה של היהודיות לסמטאות הצרובות יהודיפ' של חנויות ממספרחוץ

 במסגד מתאספים החלו הרחובות. לאורך התהלכו מקלות עם ערביםקבוצות
 הולכים היו הסמוכים מהכפרים פלחים בק(. )חסן מסעודיה ובמסגדהגדול
 צד. מכל ביפוונוספים

 הגובלות והסמטאות הרחובות בקצות עמדו מקלות אוחזי יהודיםקבוצות
 הערבים. רחובותעם

 המ- ברחובות נראו לא צבא או שוטרים משמרותכל
 הממשלה מצד נסיון כל נעשה ולא ולערבים ליהודיםשותפים

 לא אחדים אתרומם זמתם מזה. זה ולהרחיקם הצדדים משני הקהל אתלפזר
 האתרומם מ וידע הקודמים' מהימים אלץ התרגל הערבי הקהל רושם. כלעשה
 בסביבות הערבית( )נוה-שלום בטנשיה הגרים היהודים בעיר. כלום עושיםאינם
 נוהרים נראו שבזי ורחוב נוה-שלום בחוצות דירותיהם. את עוזבים החלרהים

 ונתחדדה' הלכה המתיחות בת?הם' כלי עם וילדים נשיםלתל-אביב
 להתקומם שקראי הנואמים בין נוצרים. כמאתים גם נוכחו הגדולבמסגד

 הלהיב אחריו הממשלה, כלפי היא ונחזית עיפר כי שאמר' אל-הוסייני' חסדיהיה
 ערביהא. אל *ג'אמעה ההוסייני העתון סוכן אפגאני' מוחמר צעיר עלם גם הקהלאת
 הוכה מהומות עשית נגד שדבר אל-מוזאפר השידך לפעולה. הקהל את עוררהוא

 ממקומו.והושלך
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 המתוניס תל-אביב. את לתקוף צעירים קבוצות דרשו המסגדים ביתרגם
 והבאים מהמסגד היוצאים וגדלה. הלכה בחוז והסערה ההמונים' ע"יהושתקו
 בינתים החלימה הממשלה כי אומרים' היהודים. על לעלות בגלוי קראומעג'מה

 בשעות נעשה טרם ברחוב מוקדמות פעולות שום ואולם מלחמה מצב הכרזתעל
 לסמטאות הסמוך בחלק . נוה-שלום' של הראשי ברחוב נמצאו ההתנגשותשלפני

 בתחנת בידיהם. קטנים ומקלות ציבילית לבושים שוטרים שני רקהיהודיות
 כל נמצאו הם . נשק, בלי ת"א שוטרי קבוצת ישבה שפ בעל ברחובהמשטרה
 מתל- מזוינים בלתי אחדים שוטרים בחוץ. סובבו ולא התחנה משרד בפניםהזמן
 ברנר. שבונת 4ד ושל הים אופק בשכונת והערבים היהודים בין עמדו ומיפואביב
 בערבים. לעצור כוח כל להם היה לאאולם

 רחב, עיגול של בהיקף הערבים של ההתנפלויות פרצו בצהרים 12 ל-סמוך

 דרך יעבור אופק-הים משכונת החל ת"א' של מזרחית ודרומית מערבית'דרומית
 שכונת נוה-שאנן' העיר: של המזרח גבול ושכונות נוה-שלום התימנים;כרם

 החרשת לבית מזרח מצד הגיעו יריות לנוה-שאנן. מזרחה שפירא ושכונתהעובד
 ליפי. השייך בוזלק הרצל' רחוב של בהמשכו%פעמון"'

 הובהלו שונים ולעברים בה"א, החנויות נשגרו הראשונות . היריותלשמע
 צד. משל התוקפים הערבים בהמוני לעצור וברגל במכוניותאנשים

 )חטן מסעודיה 'ממסגד שיצאו ) הערבים מצד נעשתה הראשונהההתפרצות
 התנפלו היהודים לצד מהמסגד בלכתם הים. אופק שכונת לרחובות וחדרובק(
 הבתים מבין עגלתו *ת להותי* שהלך ן י ו ר העגלון על רבים יהודיםלעיני

 "יהרו אחדים יהודים בסכינים. ודקרוהו עליו התנפלו ערבים כמההערגים.

 אחדות יריות שירתה הבד(ט4ת המשטרה הופיעה התגגשות' התלקחהלעזרתו.
 התפזרו. והערבים יריה'5מכוגת

 האלה ואהת5קשית הערלים ליתר אות ' שימשו כאילו הראשונותהיריות
 צד*מכל

 ערביה  המוני פרצו התימנים וכרם הכיגל רהוב שלצדי הערפיםמשכונות
 ונתפזרו יהולים 4די על נעצרו כאן גם התיקנית. כרם בתי ועל ברנר מחנהלצר

 ' אחדות. פעמים ירה אשר צבאי אותומובילכשהגיע

 יותר. הרבה ממושכה ההתנגשות היתה נו"-שלום של הרישי הרהו5לאורך
 כששט התקשה היתה 5אן וסמ~א4וז'  גך4ות  64אאורי 5תים מתוך הערבים ירושם
 אבשומוביל איהויים. צל מהעריקם כאן הושלכו פצצות שתי גם  וזם, בנשק.דו
 שלע והציצו למראהו נח5או הערבים התוקפים הרבה, כאן הועיל לא הצבאשל

 שעבר.לאחר
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 עמדו סמטא כל מבוא ליד חזתה. כאן היתה היהודים מצדההתנגדות

 להדור מקרה בשום יכלו שלא המתקרבים' הערבים את פעם מדי והדפויהודים
 לסמטא, ואפילולוית

,. 

 אחדים. יהודים נפצעו האלהבמקומות
 פרוסים מתוך מזרח. מצד הערבים התנפלות היתה ביותרקשה

. 

 ומאחורי
 הבתים ועל ושפירא העובד שכונות על ומאקדוחים מרובים אש המטירועצים

 העיר. מרכז עד שנשמעו יריות האויר את פלחו רגע כל נוה-שאנן* שלהקיצוניים
 ההתקפות' את לעצור שיצאו מהמגינים הפצועים מספר רב היהכאן

 בסביבתם. שעכר יהודי אבטומוביל כל על ירו אבו-כביר משכונתהערבים
 אבטומובי- במרכזיה. גם החנויות נסגרו העיר מקצות היריותמשנשמעו

 התורפה. במקומות לעזרה אנשים להספיק כדי עבר, לכל התרוצצו רכב וכללים'
 מפ- שנפצעו 3 גם הקרבות קרבנות אל נוספו ואמנם קשה היתה התנועהסכנת
 הפצעה. אחרי כשעתים שמתה אחת' אשה וביניהם אבטומוביליםגיעות

 מרבית אולם פצועים. 7 ו- אחד .הרוג לוהדסה" הובאו אחה"צ 3עד
 הגבורה מעשה מהפרדסים. מהיריות העיר' במזרח שלוש אחרי היוהקרבנות

 להציל כדי ערבית שכונה לתוך הנסיעה - באקדוחים מזוינים צעיקתם קבוצתשל
 עלה - פולר של לספירט בחרשת בבית זו' בשכונה שנשארו יהודים פועלים4

 באבטומוביל הנוסעים היו איש 15 כ- פצועים. וכמה הרוגים בשלשהליהודים
 עליהם חזקה האש צד. מכל ביריות נפגשו למקום' משהגיעו הזה. ביהח"ראל
 מקרוב גם עליהם הסתער ערבים המון המכונית. מתוך כשקפצו יותרעוד

 ו גולדברג ל. י. של בנו גולדברג' בנימין נהרגו הזה במקום ובפגיונים.בחרבות
 כולם המכס. קצין וברקוביץ' בביהח"ר' נמצאו משפחתו שבני פיינגולד'אייזיק
 כבר שהיה לאחר פגיונות' ע"י גם נחתך גולדברג אולם כדורים' ע"ינוקבו
 הקלים הפצועים *הדסה*. בביה"ח כשעתים עוד גסס הוא כדורים.מפולח
 מביהח"ר הפועלים או2 להניסם' ועזרו בתוקפיהם וירו דם שותתי עודעמדו
 העירה. שלמים המשטרה בעזרת אח"כהביאו

 בקצה בשכונה משנפלו 2.30. ב- היריות החלו ן נ א ש - ה 1 נ שכונתעל
 אש תשובות נתנו הפרדסים' מבין ואקדוחים מרובים כדורים כמה צפוניתמזרחית
 עד מסלמה המוביל הגשר עד הגיעו שכדוריהן אלה תשובות נוה-שאנן'מצד

 מהפרדסים. התוקפים הערבים אל להצטרף זה מכפר הפלחים את מנעולנוה-שאנן
 ורבים לנוה-שאנן מזרחית שפירא שכונת על ההתנפלות גם היתהקשה
 ב-5 היורים. את למצותת היה אפשר ואי מהפרדסים היו היריות בה.הנפצעיננמ

 חדלו. והיריות צבא אנשי למקוםהגיעו
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  ומספר 6 - ממצעיהם והמתים היהודים  ההרוגים מספר כי נתברר'בלילה
 ממצרים' עיכבת שגא צבא ע"י היים במשך גדלו הממשלה כחות 20. -הפצועיט

 שוט- הממשלה. בית את גם בצהרים הערבים תקפו הממשלה הודעותלפי
 רבים' ופצו מהם ארבעה הרגו התוקפים' על ירו בריטייםרים

 ב' גירם יפי למימי להגיע התחילו  הימיה צבא עם המלחמהאניות

 אב.כ'
 בקצ~ת' גם נמתחו בודדות חנייות העיר. במרכז פתוווית היו בת"אהחנויית

 למרכז חפציהם עם יהודים משפהות יצאו עוד לערפים סמוכית משכוניתאולם
תל-אביב.

 להיציא כדי שפירא' לשכונת שבאו יהודים שני עיד נפצעו לפנה"צסמוך
 שהקיפה צבא לפלוגה קראו מיד הפרדסים. מן עליהם ירו ערבים מבתיהם'חפצים

א~
 בהם. וחפשה בסביבה הערבים הפרדסים

 האחים קבר מזפתי. בסדר שעברה הקדושים ששת  הלויתב-3.30.היתה
 1921. מאי קרבנות של האחים קבר מול נכרההחדש
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