
 קלוריהבכפר
 במקוכם אין העיר' עם ומהיר תמידי קשר לו שאין כזה' במצב הואהכפר

 רק כאן נודעים בארץ מקום באיזה המתרחשים מאורעות טלפון. לא ואף דוארלא
 כתקונם. בימים וזה ימים' כמהלאחר

 מהומות על להם שנודע וספרו הכפר אל ערבים באו כבר בבוקרבשבת
 טובים הם העברי הכפר עם ויחסיהם הואיל אבל בירושלים' וערביים יהודיםבין

 הגורן בזמן שעבד הערבים אחד אוריה' נפר על לשמור מבטיחים הםוידידותיים
 אוכל אני ומלחמך אצלך' אני עובד הלא לו: ואמר אליו בא הכפר' מוכתראצל
 הסמוכים הערביים בכפרים שנתקבל המכתב' על לך לספר לעצמי חובה אנימוצא
 אחת. בבת טוב הר 'ועל עליכם להתנפל לנו' כותביםובו

 אל נכנס בייקע' כפר בשכנות' הנמצא הערבי הכפר אל הלך שלנוהמוכתר
 הוה השיך הציל 1921 במאורעות כי עורה ממנו ובקש איסמעאין' שיך שלו,השיך
 את לנו הבטיח ושקט' לב טוב כאדם הידוע השיך אוריה. בכפר העברי הישובאת

 המושבה. על לשמור שלו ערבים 10 המוכתר עם שלח ומיד המבוקשתהשמירה
 מהמושגה קילומטר שבמרחק לנו' והודיע הערביים אחד בא בערבבשמונה

 להתנפלות. מוכן ערבים מחנה עומדכבר
 בכלל. המצב על ולהתחקות הדבה נכון אם להותך יצא השיך מערבייאחד

 להתנפלות מוכן המושבה מאחורי עומד גדול שמחנה לנו, והודיע מיד שבוהוא
 יוכלו לא עצמם והם המתנפלים' האנשים הם ורבים הואיל כך: להתנהג לנוויעץ
 אצלה ולהתחבא השיך אל ללכת המושבה לאנשי מיעצים הם בפניהם'לעמוד

 עשר ממטותיהם הילדים את עוררנו פתאום לפתע קרה שהדברכיון
 המושבה מאת ויצאנו דבר' שום אתנו לקחת הספקנו ולא ערומים כשהםאותם
 בסה אנשים' של קטן מספר נשאר שבמקום מה שלמרות לציין' וכדאי כל.בחוסר
 הוציאה שנה לפני ועוד הממשלה בזה התחשבה לא משפחות' שמונההכל

 אפ- שום לנו היתה לא וכך למושבה" שניתן הנשק מעט את המושבה ועדמידי
 המתנפלים. בפני נפשותינו על לעמודשרות

 הפורעים. יריות,מצד שמענו כבר המושבה שעזבנו,את אחדים'לאחררגעים
 יוכלו המת גופו דרך שרק לנו' והבטיח ביתו מחדרי לאחד והכניסנו לקחנוהשיך

 להם שלקחו לאחר כולה' המושבה את הציתו והפורעים אלינה לעבורהפורעים
 1000 לערך עבודה' בהמות זוגות עשרה ועגלות' פרות למאה קרוב 'הבהמות:את

 בתים 4 נשרפו לילה באותו ועוד הדיש' לאחר המוכנה התבואה כל אתעופות'
 אחד.ומחסן
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 ער- שני ובלוית ערבי בבגדי שלנו המוכתר התלבש הבערה' אתכשראינו
 השוטריהם שני באו וחצי 1 ובשעה שוטרים' לבקש לחולדה הלך השיך שלבים

 מחולדה'הערבים
 ורשנו השיך אבל למושבה' להכנס אליה שנצטרף דרשה בבואההמשטרה

 המושבה לבדם.אל הלכו השוטרים בדבר. סכנה יש כי נמוק' מתוך סרבנו'בעצמנו
 בתים. עוד הוצתו שבמעמדם היא עובדה' אבל יידעים' אנו אין שם שעשומה

 מיד הורגש הערביים כשצל בקרו שהשוטרים לאחרי מענינת: עובדהועוד
 בשלש השוטרים(. עם מתלחשים )ראינום אלינו הערביים מצד קריר יותריחס

 שורר גמור ששקט ~(נו' והודיעו תוקף בכל לנו לקרוא השוטרים באובלילה

 שקט שרר כמה ועד המושבה. אל הלכנו הבוקר אור עם רק סרבנה אנובמושבהי
 מצאנו עוד המושבה או-! כשהלכנו בבקר זו: עובדה להעיד יבולה בלילהבשלש
 ספריט שרופים' עבתים גמור' חורבן מצאנו במושבה חבילות. סוחביםפורעים
 שחלט בגורן' רק והרוס' שדוד הכל קרוע' תורה ספר ברווובות' מתגולליםשרופים
 של איזהו כנראה' ידעו' לא הפורעים כי נגעו' לא הערבים' עם משותף היהממנו

היהודימי
 פרטו- לסדר והתחיל מרמלה ערבים שוטרים שני עם אופיצר בא'בינתים

 לדעת כרי. כנראה' נשלה המתנפלימ' מן ערבי גס במושבה הופיע בזמן בוקול.
 ההתנפלות פרטי כל את לספר התחיל איומים ולאחר תפסו האופיצר המצב.את
 המו- אל קרובים כפרים מששה שברשו המתנפלים' כל של שמותיהם אתומסר
 שני עם חזר ומשם לרהבות יקומובסקי משה שלנו המוכתף הגיע בינתיםשבה.

 אחת. טעולה מזון בלי כל". ובהוסר בעיריכם לרחובות' שהביאונואוטומובילים'

בבאר-טוביה

 : הבאים הדברים את מיסר באר-טוביה מישבת ראש גניןיצחק
 באר על מאד כבד מחנה ערביים' ידועים שודדים התנפלו בצהרים אבבי"ס

 מסיתים ערבים אפנדים עם שאבטומובילים לזה לב שמנו לא השבת ביוםטוביה.
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 המקטה חילי אלינו באו והנה שבסביבה' הכפרים אל ובאים ייצאיםושדיהית,
 מזויניט רוכבים "ביתניה"-שלשה אלינו הסמוך שבכפר הממשלה מתחנתהערבית
 ומספוא ומזונית דירה להם שיתנו במפגיע ודורשים מזוינים לא רגלים חיליםושני

 מהתבסלות. מושבתנו על להגן מעיה פקודה קבלו כילסוסים

 מצבנו לכולנו היה ברור לעשות' מה עצה לטכס התאספנו שבתבמוצאי
 בלילה' משמרות סדרנו לסמוך' יכולנו ל~ן הערבים הנוקטה ווילי עלהטרגי.
 חיל בלוית שלו האלטו עם לנסוע שרותו את ז"ל יזרעאלי ד"ר הציע השכםבבוקר
 יהודימי שנים או וויל לנו יתן כי עזה למושל גנין ה' המקומי הועד ראש עםמזוין

 נסעו אנשים שני שם. המצב על ולהתחקות לגדרה קודם לנסוע מוטב כיהחליטו
 דרס בית למושבתנו הסמוך מהכפר ערבי בא 11 בשעה בערך לגדרה.באוטו
 כי המושבה' את ומיד ו-ניכף שיעזבו במושבה העובדים הערבים לפועליםוהודיע
 לצד עינינו נשאנו המושבה. על עולה וחממה מגדל עד רחוקים מכפרים כבדמחנה
 פרצו הערבים הנוקטה חילי מתקרבים. דגלים עם מהנות מחננתי והנה הנ"להכפר
 אך אלינו' הילך המחנה אמנם כי אמרו' אלינו ובשובם דבר' פשר לרעתאליהם

 כדורים עם רובים ארגז כשצלנו יש לעשות' מה ידענו לא !". מה-ליש !"מה-ליש
 התנפלות בשעת רק זה בנשק להשתמש ביינו והרשות הממשלה' בחותמתחתום
קרובה.

 הוא אבל הארגזן את לפתיון אם : ההגנה על הממונה החיל פי את שאלני
 והחיילים המחנות בתוך ובאו שהתקרבו אבטומובילים שגי מרחוק נראו והגהמנעגו'

 הביאו האבטומיבילים כי לנו' הודיעו בשובם אליהם. מהרו רוביהם עםהרוכבים
 : אותם והכינו תקנו שלנו והצעירים הרובים ארגז את פתחנו אז ודורה""."חטה
 צעירנו ההלו ההתנפלות ראשית עם כארגז. נמצאו כדורים וכאלף רוביםחמשה
 בסביבות אשר הדורה שנ-( בקמה פשטו הם נהדפו' והמתנפלים מגן יריותלירות

 עבריה' משלשת המושבה את להקיף כדיהמושבה
 במאומה לנו לעזור תוכל לא שגדרה נתברר מגדרה. שליחינו שבובינתים

 לרחובותי באוטו ונסעו בכפם נפשם את צעירים שני שמו אז רע. מצבםשגם
 המצב על ויודיע ל~יושדוד שיסע מהנוקטה ערבי י-יתייל גם דוהר סוסנתנו

 ולעזה.למגדל
 המתנפלים מן אחדים בינתים' נמשכת המתקימים נגד צעירנוומלחמת

 התרעמו הערבים השוטרים ברגלו, נפצע מהם אחד המושבה. גדר אל לגשתהעיזו
 דרשו ובשובם אליהם רכבו חנוקטא שנטרי הפצוע. את אתם לקחו הפורעיםמאל.

 לנפצע תחבושת לעשות לשם משמרתם תחת ילך יזרעאלי הד"ר המקומישהרופא
 לשובלמושבפ ורצה תפקידולוכשגמר את ומלא סרב לא הרופאברג*.
 הצעירים שבו והנה מצל. הוא אך הדרך. את לפנת וחסמו במקלות אחרתרדת
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 עם בטלפלן דברנו עזרה. כל לנו לתת תוכל לא רחובות גם כי לנו ומסרומרחובות
 עזרה דורשים שונו זה איך מבינים: הם אין כי לצו ענו משם אך ועזה'מגדל

 הובררה אז גמור. שקט שבמושבה להם מסר מאשדוד ששוטר בשעהלבאר-טוביה
 אחד במקלם להתבצר הוכרחנו ערב לעת הערביים. השוטרים כונת בהחלטלנו

 באורוה התבצרנו וטף. זקנים לנשים' בטוח מקום שנתקין עד המערכה אתולהחזיק
 הזקנים החולים' כל את לשם והעברנו ובריח דלתות עם גזית אבני בנויהכשחת
 פרצו הם הפורעים. יריות נשמעו ומיד המושבה את השוטרים עזבו זה ברגעוהטף'

 אבטומובילים שני ביד. הברש כל את שודדים והתחילו בבתים אש שלחולמושבה'
 המגינים מהצעירים ושניע יזרעאלי הד-ר בנזין. עם פחים והביאו המושבה אלנגשו
 יזרעאלי הד"ר נמשכו' היריות אנשים' מספי עוד ועמהננם האורוה חצר אצלעמדו
 הרחוב את עזבנו הביתה. נאסף הד"ר רוזין. הרצל נהרג מקום וברחוק שדוד.נמל

 נשאר הכדור פפר. ליב המזוכרים אחד של בבטנו פגע כדור באורוה.והתבצרנו
 הפורעים בסכין. קשים פצעים נפצע אחד זקן הרבה..' להעיד ויכולבגופו
 ז"ל. רוזין ההרוג גוית אתשרפו

 מצד יריית נשמעו לא המקום את עזבה לא שהנוקטא עד : להדגישכדאי
 הפורעים בידי היה לא הערבים השוטרים צאת וועד למדנו מזההמתנפלים'
 חג' נשקהערביים

. 

 מבולגריה הספרדי היהודי האוטו נהג את שלחנו באורוה שהתבצרנוקודם
 ויכריחו החיל על שישגיח עליו והטלנו למגדל מזוין חיק-! בלוית אסאבן-ציון
 כחמשה ובגבורה נפש בחרוף אמנם שהוא' כמו המצב את במגדל לאופיצרלמסור
 הערבי אבל אלינו' שוטריו ארבעה עם האופיצר' נסע ממגדל מגדל. עד הצעירבא
 רב' זמן שהו ושם ערבי( )כפר פלודז'י עד היהודי הנהג עם נסעו הם לנסוע. רצהלא

 כבר היה שהכל לאחר לבאר-טוביה' לילה בחצות ובאו אחד שוטר עוד אתםלקחו
 שודדים והתחילו המושבה את כבר עזבו שהפורעים ואחרי היסוד עד ושרוףשדוד

 בבגדי שהתחפש הנהג את האופיצר שלה השכם בבוקר הגרן' את באשומבעירים
 להעביר אבטומובילים שבעה מעודה לדרוש אשדוד לתחנת מזוין שוטר עםשוטר
 ישלחו בבוקר 10 שבשעה בתשובה משם שבו והם בטוח למקום הגפשותאת

 שזרק אוירון נראה השמינית בשעה להבטחה. האמנו לא להצילנויאבטומובילים
 כולני את והעבירו אבטומובילים באו בצו;רים הפורעים. ברחו אז רק פצצותכמה

 צרכינו. כל את וסלקו באהבה אותנו קבלו באן בית.העם. אל לרחובות כלבחוסר
 הערבים אחרינו רדפו לרחובות בדרכנו מרר הערבי הכפר אתכשעברנו

 וירו מהאוטומובילים יצאו חיליו עם הבריטי הקצין אבנים. בנו וזרקובמקלות
 . מהם' והרגו תכופות יריותבהם
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- רוזין. והרצל יזרעאלי ד"ר מתים:2
 בבטנו, פצוע פפר וליב בסכינים שדקרוהו ששים כבן כהן : פצועים2

 שהת- טוביה באר קדושי לקבורה הובאו בריטי משמר תחת אב' כ"טביום
 ההרוסיבנם' הבתים באחד כשבועיםגוללו

 חולדה.גבורי

 צ'יזי'ק. 2*?פריו2ם :הקדוש

 נחש . ומתלחשים, מופיעים שוטרים כשראינו בערב' .423 84 ה' ביוםעוד
 צ'יזיק אפרים מת"א . באו לעזרתנו להתנפלות. להתכונן התחלנו רע. דברלבנו
 עבר השבת ויום בירושלימי הפרעות על הידיעה באה הששי ביום אחד. ועודז"ל
 המורעים כי לנו נודע בלילה דבר. אירע לא הלילה עד אך רבים. בחששותעלינו

 היו כקא באדם אבדות אש. למאכלת שם היה הרכוש כל אוריה. כפר עלהתנפלו
 שלחנו ממות' וניצלו הסמוך הכפר של השיך גבית להחבא הספיקו היהודיםכי

 כפר-אוריה בגי כל את להעביר כדי אוטומובילים להביא לרחובות אנשיםשני
 התלוננותנו דבר. להם אירע. לא בדרך בטוחי למקום חולדה של ודהילדיסוהנשים
 הער- השוטרים של "ידירותם" מפני הששנו בסתר. חפירות חפרנו וגברה.הלכה
 התקהלו הערביים בכפרים 1921"' ימי את זכרנו יהודים. הצלת על הממוניםבים

 היהודינ2ם עם בידידותו המפורסם עגר' אנשי אפילו לההנפלות. והתכוננוהערבים
 עמדו עגר אנשי אך אליהם. שנשלחו המסיתים של הדרשות את לשמועהתקהלו
 חבריהם אלינו באו הנה אך ביש. מיה מצבנו להצטרף. רצו לא הםבמרים.
 היתה בשקט, כמעט עברו ב' ליום ואור א' יום ל-31' הגיע מספרנו אביב'מתל

 היום של בבקרו הראשונה, היריה בהשמע ברחו הערבים אך הגורן' עלהתנקשות
 אליה באו אספה: היתה הערבית בחולדה הערבים' בין .עשר תסיסה הורגשההשני
 עובו אביב מתל מהחברים 8 בינתים הערב. עד נמשכה האספה מרמישה.מסיתים

 כב-ן ניתק בינתים באוי לא האחרים במקומם. אחרים לשלוח והבטיחו חולרהאת

 נוהר- ערבים של ארבה התחילו ערב לפנת הדרך. את חסמו כבר הערביםקשר',
 הת- הערבים ביריות. להם ענינו יריות. נשמעו הולדה! אל ועבר: צד מכלזורם



 מפני נרתע ולא הגרן למראת נהר עצום המון באש. הגורן את להעלותנכלו
 מחצי יותר אש. למאכלת היתה והגרן החצר. אל אחור לסגת הוכרחנוהיריות.
 נאלצנו הצורך די מבוצרת בלתי היותה מחמת אך בחצר' מלחמתנו ארכהשעה

 ז"פ( צ'יזיק הארץ. פני על בזחילה הביתה נכנסנו אחד אחד בית. בתוךלהתבצר

 הוא הרוצחים. כדור בו פגע הקימה ובשעת רגליי על לקום רצה הוא האחרון.היה
 מו- פורעים של עצום המון מול נשארנו איש 23 מספר' רגעים לאחר בביתמת

 הבוערתה הגרן באש הואר הלילה הבית. יד על התבצרנו ובזה' דם שואפיטתים'
 אל להתפרץ התאמץ מהם חלק ורב. הלוך הלך הפורע וההמון המוצתת.והחורשה
 עברו שעות הדרך. את בפניהם חסמה יריותינו אש אך הרכוש. בזת לשםהחצר
 בכחושם הגבורית המלחמה ארכה שעות ומשמעת-חמש נפש גבורת שלשעות

 ואיש ערביים. פורעים אלפי מול נתקפים יהודים ה ש ל ש 1 ם י ר ש ע שוים:בלתי
 של ים בתוך עמדנו בלילה 11 עד החצר. לתוך לפרוץ הצליח לא הללומהאלפים
 טרף' ושואפי שסוייםהמונים

 היריות אך כלל. פללנו שלא מעבר יריות לשמע נדהמנו 11' בשעהופתאם'
 נשמע:קול היריות ואחרי גדלה הפרא~ות צוחותיהם הערבים' את גם כנראההדהימו
 להאמין פחדנו אך המשטרה. כנראה באה הצדדים. משני חדלו היריונוצפצוף.
 להם נתנו ולא .הססנו שעה חצי היאו פרובוקציה לא אכנם יודע מילדהם.
 אנגלים גם יש הערבים השוטרים שבין כשראינו כך אחר ורק החצרי אללהכנס
 להכנס' להםנתנו

 לעומת יהודים צעירים קמץ של כחמשה הגבורה מן התפעלוהאנגלים
 אלה ההפסקה ברגעי והנה שלנה החברים שכם על טפחו הם לאלפים. פורעיםגייסות

 יטף. נשים ביניהם ושדדו' פנה בכל פשטו הם החצר. אל ופרצו הערביםהשתמשו
 נשלחו כי טענו' הם לחזור. רצה האנגס-טים השוטרים עם שבא הערביהקצין
 נשתרר עמנו. ונשארו עליהם השפענו לבסוף ערבי. קצין של פקודתו תחתהנה
 אפרים היקר לחברנו האחרון הכבוד את לחלק חפצנו הזה השקט רגעי ובמשךשקט.
 במליהם המנוח את הזכיר החברים nba" בתוכנה גבורים מות שמת ז"לצ'יזיק
 האנגלים המולדת. של שמה קדוש על לעמוד ונשבענו ידינו ארה נשאנוקצרות.
 ידיהם. את הם גם הרימו ידינו את שהרימונו ובשעה כבוד של .עמידהעמדו

 עזרו האנגלים חזקה. ההתקפה גברת היריות יריות' שוב נשמעו הנהאך
 ובה בערך( חצות אחרי אחת )בשעה משורינת מכונית כשבאה ורק בהגנה.לנו

 מההתקפה. הללו חדלו - הפורעים על אש שפתחו נענה מכפר אנגליםפלוגת
 לעזוב עלינו פקד היריות שנפסקו לאחר אנגלי. עמד הזאת הפג-יוגהבראש

 עמנו שישאיר בקשנו ? היתכן כ(בנו' אה שברה הפקודה חולדה. את ומידתיכף
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 הפצרנו בקשתיה את לעשות סרב הוא אך המקום. על נגן ואנו אנגלים שלקבוצה
 לפחוו-ץ' בקשנו הרשה. ולא משהו' עמנו לקחו-ע חפצנו אותנו' זרז הוא אךבו'
 עמנו להעביר במפגיע דרש מאתנו אמד הרשה. ולא המת' גוף את לקהת לנושיתן
 1 מכות - היתה דרישתנו על האנגלי הקצין תשובת י המת גוףאת

 ההשכה בתוך חולדה' את ס נ 1 4ש מ יצאנו כבושות ' ובדמעות נשברבלב
 ומנענה לנענה' שוותנו הובילו מכאן הארץ. על מתגולליכם ערבים חלליראינו
 אביב' לתלשולחנו

 לחולרה ללוות צבאי משמר 29'9'1' א" ביים ניתן מרובות השתדלויותלאחר
 מגן של גופתו המשק. מחברי ואחד שנהרג אפרים אחי צ'יז'יק' וברוך חנהאת

 במקים. לקברות והובאה נמצאה צ'יז'יק' אפריכםהולדה'
 כלשהו' שאר בלי והרב שרוף המשק את מצאוהבאים

' ז* ו ר קע

 אוטו על ערביכם התנפלו ברמלה לעקרון. האורה גיתן מהמשי ביוםעוד
 הפורעיכם הנוסעימי מן אהדינבם ופצעו השמשה ארע נפצו למושבה, השבושהלב
 )מפ4 עקרין אנש* שמעו למוזרת הספיקי. לא אבל המטען או-ע לשדוד גבםניסו

 הירעה:תנועה בכפרים היהודים. כיש את ישחטו אלה בימיהם כי רביבם'ערביהם
 התנפלו ביפן כי מספריכנמ' היו המסיתים מסיתים. עם אוטומובילים שלניכרת
 אשר אוטומובילים גם היו היהודים' את לענוש ועליהם הערבים עלהיהודים
 UD3~הבירשו

 המושבה' על יריות שכעי תעיטי מתוך ירו ערב לפנות אב' י"ס א'בילן
 ערב באותו ועוד הכנסת. בבית לנו והיועדים הנשים בשקט' עבר הלילהנשבל
ר חיגה אנגלי שצבא ידיעהקבלנו ש ע  רב הרג עשו התיילים כי ספרו' בבוקר 

 ו נ ל ב ק השני ביום 35. - 30 בערך הוא ההרוגים מסטר וכי בחורדהבמתנפלים
 נש- אחה"צ ובר והילדים מהנשים המושבה את לפנותפקודה

 פקד והצברת משורין אלטו הופיע ב-4 אולבם המושבהי על להגן גברים 60ארו
 על עגר. הערבי לכפר גם ניתנדה כזאת פקודה למגמרה המישבה אתלפנות

 ביו-ו- לחיך אותו "אספו : השיטריכם אחד ענה הבקר' עם לעשית מההשסמלה
 נתרוקנה שעה חצי יבמשך ברפתות הבקר את סגרו האכרים נלקח' הנשקהכנסת",
 לתל-אביב. ומשם ברמלה האוירונים לתהנרע משם לנענה' עברוהמושבה.
 לטפי גברים ל-25 לשוב הממשלה הרשתה ד'ביים

 נמצאו הם בבקר.
 . הגירן. מן חלק נשדד בו-וילה הגנה. כל מחוסריבמקום
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 * ד" ז עב

 המשטרה של בקסרקטין הממשלה ע"י נאספו זו בעיר היהודיות הנפשרת45
 ערבים של גדול קהל אולם המשטרה. בקרבת היהודי המלון לבית העברוואחר
 סכנה לאית באויר ירה שעמו שוטר המות. בין היה וכפשע המלון עלהתנפל
 למשטרה. היהודים את שוב והעבירו אנגלים ושיטרים קצינים באו העזרהולקריאת
 היהודים התושבים עזבו הבריסיו-ץ המשטרה שנ( משמר תחת מיוחדתברכבת
 העיר.כשת

משמר
 אצל זהם ערבים לד"תקהל התחיי הבקר מאז וסט' לאב 26 שנ"בעם העמי

 ערבים כששים התחילו לצהרים סמוך מטר' 200-300 מרחק אלינו הסמוך בקיוסף
 שעה באוהד" אצלנו שהיה שיטר לקראתם יצא בק' יוסף מצד למחנה'להתקרב
 המצב עברו. לא להתנפלות התכונה סימני אולם עקבותיהכ:ם' על להחזירםוהצלינו
 בחיפה. המשטרה מפקד - אפנדי לעבוד המתרחש על מיד הודענו רציני'נעשה
 עם ערבים שוטרים 6 למשמר-העמק שלה באהדה' אלינו המתיחס אפנדיעבוד

 שני באו מג'ידה גם ערב. לפנות באו השוטרים בראשם' אפנדי פדילהאופיצר
 בלי בחורים כ-15 במקום היינו מאד. חלש היה מעמדנו אוו-ום ערבים'שיטרים

 המין החשכה מתוך ושומרים אחד הבחין בערב ל-10 סמוך הגנה. אמצעיכל
 בניני למשמרותיהם' הובהלו האנשים לנקווה. שממעל המשקאה את מציףשחור
 התבואה לשקי בינות משמרוששינו את לקבוע הוכרחנו העמק. במשמר איןקבע

 המחנה. מן פסיעית 50 כדי עד והגיעו והלכו התקרבו הערבים מועד. בעודשהוכנו
 התנהג . השוטריהם מן חלק יריית. חלופי התחילו עברים. משני הקיפונודתם

 לנקו- יצאו עליהם' שאיימו לאחר ורק באורוה מהט,הסתתרו שלשהבעצלתיים.
 פצועים יללות נשמעו המתנפלים מצד וחצי. כשעה ונמשכו גברו היריותדותיהכנם.

  אחור.  הערבים נסוגו לבסוף ערבים. שני  בתגרה נפלו כך אוזרי לנו שנידעולפי
 באה השקרטים. מכפר והסתה  עירור  תרועות נשמעו קלה שעהנעבור
 מצדנו יריות' חלופי לאחר נהדפה זו התקפה גם אולם שני' מצדהו-זקפת-משנה

 השוטרים' מן אחדים של המלאה עזרתם לולא כי ספק' אין קרבנות, היולא
 לעמוד כוח עיצרים' היינו לא לימיננו' שעמד אפנדי פדיל האיפיצר שלוביחוד
 העומד האסירים מחנה אל אחד שוטר האל~יצר שלח בינתים המתנפלים.בפני

 אתו. לתלר ו-6 דף ה' בא בלילה ב-2 העמק. ממשמר קילומטר כ-7במרחק
 ההת- בשעת נוכח להיותה הספיק שלא על צער הבעת מתוך למחנה נכנסהוא
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 ~וסטרטגיות' :הוראורע אילו הורה התבן(' )שקי שלנו ה"מבצר" את תקןנפלות.
 לנוכל עזרתו את הבטיח מינימליימ' אמצעי-הגנה משוללים היותנו עלהשתומם

 המרכזית המשטרה מן פקודה קבלנו בבוקר הלך. הבוקר אור ועם הצורךשעת
 כי ראינו מעמד. להחזיק יוכלו לא כי הודיעו' השוטרים גם הנקודה. אתלעזוב
 האופיצר בלוית ויצאנו העגלות את טענו הנקודה. את לעזוב והחלטנו חמורהמצב
 לשמור ערבים שוטרים 4 נשארו העמק במשמר לעפולה' נהלל דרך שוטריםושני
 ער- את הערבים הציתו ה' ובליל בשדה קש ערמת נשרמה ד' ביובם הרכוש.על
 מערב. מצד לצריפים סמוכה הגירן דישתן. את לגמור הספקנו שלא הגירןמות
 הדליקה פגעה שלא הוא מקרה ורק נשרפו' - קטנה אחת מלרבד - הערמותכל

במחנה.
 הכפר אל בק יוסף שלח ההתנפלו ביום כי לנו' נודע בטוחיםממקירות

 הם המתנפלים הכפרים כי כן' כמו לגי נורע היהודים. על להתנפל הסתהמכתב
 השקרטים. וכפר בק( יוסף של )כפר רוביהבופרין'

 * ע ב גב

 הגורףנשרף

בביר"ז"שאן*

 : עד-ראיהמפי
 שלש קורדים' יהודים של משפחות שלרבעים המהומית עד ישבובבית-שאן

 במשרדי יהודים פקירים חמשה כשרבעה היו כן וכמו אשכנזיוו-ו'משפהות
הממשק-יה.

 היהודיית במושבית במקרה משפחית שתי היו המהומות ימיבתחלת
 לא'פללו אבל הערבים' בין התרגשות וראו בעיר' ישבו היהודים שארהקריבות.
 רציניות.לתוצאות

 מג'ינין' זהערביט המסיתים מראשי אחד טלפן באבגוסט ב"ג הששיביום
 העם את לאסוף אותו וצווה בבית. שלו הקרובים מן לאחד פאחרידין'פארוד
 במסגו-עומר חצצית שלש זרקו שהיהודים כן' כמו הודיע המסית לבואו.ולחכות

 הנזכר' המסית את מיד אסרה בג'ינין המשטרה המסגד. את והחריבובירושלים
 לבית-שאן". בא)למחר

 באומי נאמו ושם הממשלה' בית ליד הערבים התאספו בבוקר בתשעבשבת
 את אליו הנמין המושל מג'ינין. זו לתכלית שבאו אחדים ועוד פארידהסתה
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 תסיסה התחילה בידם. עלה לא הדבר אבל ההמון' את להשקיט ובקשם העירנכבדי
 מעור ומפני הערבי' מפקד-המשטרה גם הוכה שמוסרים' כפי והחמיר' הלךוהמצב

 החוצה' לצאתם המפקד נתן לא שם שהיו היהודים השוטרים )לשלשתהשוטרים
 נשארה מה( דבר לעשות יכולת מחוסרי הם אף היו הערבים השוטריםושלשת
 בשכונת עובר התחיל ובסכינים' במקלות מזוין הפרוע ההמון הגנה. כל בליהעיר

 ואחד עשרים ונקנים. ילדים נשים חמלה בלי והכו לבית' מבית הקורדיםהיהודים
 הנסיונות בתחנת פועל )יהודה' מהם ואחד נפצעו' - וילדים נשים בהם -איש

 כל עזבו למחרת הבתים' כל את והחריבו שדדו בחיפה. מפצעיו מתהממשלתית(

 ולטבריה' לחיפה ועברו העיר את שוטרים, משמר תחת שאן' ביתיהודי

בי141-אלפ4ש'

 ומטביב אלפא בית בשדות תכונה כבר ניכרה בבוקר' אב' י"ס א"ביום
 לבית- מאנשיו כמה עם בערמה להכנס ניסה הסגר' שבט שיך עליי"ריס'לנקודה'
 להתקהלות' הפריע בסביבה שעבר אוירון מהכנס' מנעוהו המצב. על כמבשראלפא
 אנשים. עם אלטו בא חרוד' לעין תודיעו המשנועה. שוב נתגברה בהעלמואולם
 המעולה. המשטרה גם הגיע בינתים קימות. שתי בעל הילדים' בבית נתרכזוכולס
 היו ולילה. יגמם אוודים' ימים במשך בהפסקית' יריות נמשכו הצהריםומאחר
 הטירם שדות באש עלו מההרים. ירו איש. מ-600 למעלה התרכזו לנקידה שמסביבשעות
 שהמשטרה לציין צריך יריה. וממכונות רובים ביריות המשטרה השיבה הזמן כלוכו'.
 שונות בהתנקשויות , ת י מ ס ר 1 י מ של וערותו פעילותו ותצוין במרץפעלה
 הרפרט. יד על להרוג נמצא אחד ברור. לא מספרם ערבים' הנראה' כפינהרגו'

 הציתו לילה אותו שבהצר. הגירן את להדליק התקרב שינוא נראה הסמניםלפי
 ערמת - ולמחרתו טין( )160 בה והפצי אלפא בית של הכבוש החציר ערמותאת
twp:,  בית-שאן מסביבות ופלחים סגר שבט של בירואים היו המתנפלים טון. 60
 wpn~ ) הלילה לכל נפסק ופעמים גשרים נפרסו הזמן במשך ועוד. טובםוכפר

 חרוד עין של האבטומוביל המשטרהי נקודות ובית-שאן' לגשר משטההטלפוני
 עצם אולם ו בו ירו בדרך ובלילה. ביום תכוטות' אלפא בית את הסכנה בימיביקר
 צרכי הובאו המתנפלים' על כנראה השפיע אף הנצורי הצבור את עודדהקשר
 גבע. לקבוצת וילדים חברות והועברואביב

 לירות, מ-1000 למעלה העולים היזקות נגרמו השדות השדות ובשודבשרפות

 היו תמים שבוע במשך וכו'. העבודה הפסקת הוך ישרים' הבלחי הנזקיםמלבד
 להיות מוסיפים הבא השבוע כל במשך גם שהושקט. לאחר גם יריותנמשכות
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 ש המנויות כל ורביעי' שלישי שני' יים גם "בשקט" עברו וכך התהלוכה.את
 סגור היי ימים( לארבעה שביתה הכריזו )הערבים יהד גם והערביםהיהודים

 היהוד אצל לעביד שהלך ערבי כל בדרך ועצרו ברחובות עמדי המדבריםראשי
 במשך תרבישים. חבשו כובעים' לחבוש כתקונם בימים רגילים שהיוהערבים
 איטומיביל עוברי היו לפעם מפעם רק ברהיבית. יהודים נראו לא הללוהימים
 קצה. אל העיר מקצה שנים אי נוסעמסיעים

 המופ והמישלמיתי היהודית העדית ראשי עם למושל ישיבות היובינתים
 לחג הערבים את וביקש לירושע(ים. המאורעות בתחלתה גמע צפרתשכם
לשולה

 ' גורלה את שחתכו הן מירושלים המופרעי שהביא ש"הידיעות"מספרים'

צפו-2.

 ח, את לפתיח ליהודים שיצווה למרשל הציע הרביעי' ביים המופתיבשוב
 אב' שלהמי ברובע חנויותוהם את שיפתחו  הערבים ועל  שלהם ברובעיירעיהם

 ק2 היהודים אלה. אם אלה יתערבו ולא הרובעים שני בין מפריד גבוללשים

 כ למשך היהידים בריבע חנויות' כמה פתחחו החמשי ביום ולמחרת ההצעהאת
 פתוחות' החנויורע ריב היו הערבי בצובע שגם אומרים' ויששעות

 או צבאית משטרה ע"ד משמחית שמועלת הגיעו הצהרים אחרי בייםבו
 שש' בשעה לצפת שתגיעלית

 היהו מהשוק נוראות וצווחות קולית פתאום נשמעו וחצי חמשבשעה
 כנופיות-כנופ' התפרצו הערבים הדלתות. את וסגרו בתיהם אל מיהרוהיהודים

 שמאל ועל ימין על להכות התחילו אחר' ובנשק בסכינים במקלית' הרחובותאל
 נ הבתים' לתוך וחלונית דלתית בשבירה ומתפרצים ברחובות שפגשוהיחידים
 למח רק אותם לאסיף שהתחילו. ההרוגים פצועים. כארבעים ל"הדסה"הובאו
 שיו ממקימות התפרצה ואש אהדים' רגעים עברו לא עשר. לחמשדה הגיעוהתם
 נמע השרפה היהודי. הריבע כל את האש אחזה שעה חצי לאחר היהודי.;בשוק
 אפשו שום היתה ולא נסיין כל היה לא ששה י"מ של לבקרו עד בערבמהמש
  לארע *של". חברת של הבנזין מחסן גם היה אש  למאכלת  האש. אתלכבווו
 הדלי שעות בל  מנשבת היתה  הראשי'  הרחיב לצר  כולם  שנמלטו  התיטביםשל
 בו בשלמותו. שנשאר הראשי לרחוב מהתפשט האש ארה שעצרה קדיםרוח
 הערו היהודי. לריבע סמוכים שהיו ערבים בתים כמה גם נשרפו הזאתהרויו
 מחוכ )שהיתה הממשלה מאת עזרה בקשו וגם בבתיהם האש בכבוי טרודיםהיו
 ו העיר מראה הפרעות. את מהגדיל קצת איתם יונע זה ודבר כבוי(. אמצעיכל

 הצווו הצעקית, הסביבה. כל פני על התפשטו כבדים עשן וענניכהר-שריפה,
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 שחקים' קרעו ובעשזי באש עילה עירם את 'בראותם היהודים' שלוהיללית
 הראשי' הרחוב מן הפורעים את לגרש המשטרה השתדלה בינתים.

 נודע הצבא מפי העיר' בכל שהתפשטו אוטומובילים בעשרה נוסף צבא באובלילה
 מאד החרבות ירכתיהם כל הלכו וכך באויר"' "לירות פירה להםשיש

 נאספו היהותך כל שלהם... את מעשות הפורעים את הפריעו ולאלבטלה
 כשגברה המרכז"' ובגמלת "הדסה" החולים בבית הגדולות החצרות לתוךבינתים
 לחצר היהודים כל את לאסוף הממשלה פקדה הראשי' לרחוב סכנה ונשקפההאש
 שעות כשתי במשך נדד יילדים' נשים זקנים' איש' אלפי של קהל הממשלחה.בית
 לבית-הממ- בואו עד והערבי היהודי הרובע שבין הרחוב דרך הנזכרות החצרותמן

 ודחוקים צפופי6 מהכ~לם' צרה שהיתה דעחצר' בתוך כולם את העמילו שםשלה'
 ביחוד לחץ. במים להסתפק צריכים היו והפליטים היה' לא אוכל היום' עלותעד
 הילדים  צויחות היו איומות היחידי' הברו מן המים את לקהל  להמציא קשההיה

 מנוחה, ומקום אוכל ללא  שמהתגוללווהעוללים'

 המכו- הגזוזטרה על למעלה והילדים הנשים רוב את העלו ו' ביום למחרת.
 ביום גם היום. אותו כל הצורבת בשמש יושבים נשארו הגברים וכל גג'סה

 אפילו הספיקו לא העיר מן שהמציאו המועטים הלחם ככרות אוכל. היה לאהששי
 הבזה מן טוב כל מלאים שקים עמוסים ברחובות' מתרוצצים הערבים אתהיום אותי כל ראו המשטרה בית מחלונות וצמאים. רעבים היו הפליטים וכלליב-נדים.

 ואיש המשטרה' בית את הגובל בשביל עברו רובם היהודים. מחנויות בזזואשר
 המש- לבית ומסביב ברחובות שהתהלכו השלטרים ידי על נעצר לא החמסניםמן

 ערבים ראינו המשטרה' מבית מטר מאה במרחק הנמצאת אוזת בחצרטרה.
 הווצר דלת יד על הזמן כק-ן עומדים ושוטרים בזתם. את צובריםוערביות

ומחרישים.

 הראשונות ובשעות העיר' כל את שכבש בריטי' צבא לצפת הגיע הששיביום
 באותם ולבוז לשדוד שהוסיפו והשודדים' הרוצחים מן איש ידו על נעצרלהכנסו
 הפורעים כשפגשו' תחלה המשורינים' האטומובילים הסתובבו שבהםהרחובות

 שרמשו להשחר שובל במקצת נבהלו המשוריניםבאבטימיבילים
 שתשיי

 מפריעים
 למלאכתם.הזרו

 לחלקם אפשרות כל היתה לה אפל מחיפה' אוכל צרכי איזה הגיעובינתים
 היה הרעב הלחם' לת חלקו למחרת ורק הסדר. וחוסר הצפיפות מחמת הקהלבין
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 ומאות בקהל איומה שאגה פרצה לחם פרוסת. שראו ובשעה להתעלפות, עדגדול
 היו הצבא אנשי מבין סגולה שיחידי הלחם פרורי את לתפוס באויר התרוממוידים

 דהמחזדה את 'וצעקם לקהל לחם זרק האגגליכם הפקידיכם אחד לקהל.זורקים
 הזה".המבהיל

 תכופות יריות פתאום נשמעו לערך' חצות אחרי ארבע בשעה לילה'באותו
 איומה שאגה פרצה היהודים הפליטים קהל מתוך רגעים. כעשרה שארכו עברמכל

 נתברר היריות' כששקטו ורק. ופצצות". אבנים' תשליכים "הערבים : גשמעווצעקות
 הביאו בינתים המהומה. כל מה בשל נודע ולא החוץ מן היתה לא התנפלותששום

 הקהל מבין פצועי-יריות שבעה המשטרה' בבית "הדסה* שסדרהלחדר-הרפו"שה'
 הרומא' דברי לפי כדוריאקדה' מירית אחדות' שעות אחרי שמת קטן ילדמהם

 רבים בחרו מגפות' סכנת בה שיש וצפיפות ליל-בלהית איורי בבוקרבשבת
 שבחצר הזועה בתיך. להשאר מאשר לבתיהם ולחזור חייהם את לסכן הפליטיםמן

 שם נשתערו לא שבצהרים ער לרגע' מרגע גדלה משם לצאת הבהו-[ההמשטרה'
 הזה הרהוב בקרבת היחידים ולבתים הראשי לרחוב שב הקרמל כל יחידים.אלא
 אבטימלבילים שלשה ושניט נתחזק' הזה ברחוב התמנגלי המשמר נשרפו.שלא

 עכשיו. גם מאד מתוח היהודים של מצב-הרוחית הזמך כל שם עימדיםמשורינים
 צרת מחמת וגם ומלבושים' מזון .מחוסר והן ובידואים' ערבים התנפלות מפחדהן

 נתרוקנו כמעט המים לבירותהמים
 בעיר"

 מחיפה' רק עזרה הגיעה א' יונים עד
 בעירום נשארו הפליטים איום וההרוסה. השרופה בצפת המצב וסביבותיה'מטבריה
 חלוקכם ויחפיבם. ערומים הוריהם זרועות על נשו"שים ילדים מאות כל.ובחוסר
 וסדרנים. סדר מחוסר מאדי עד קשההמזון

 היה אמטר אי השבת מפגי כי בבוקר" א' ביום רק היתה הקדושיםקבורת
 עסקנים רק לבית-עולמם לוו המתים את אסורה' בלילה וההליכה ם 1 י בלקברם
 אחדים כי נורא' רקבון ריח העלו ברחוב בעברתם הקהל. מבין ויחידיםאחדים
 שעבר. ההמישי מיום הרצחם במקום מוטלים היוטהס

 ורגלים ידים קטוע מהם איומה' באכזריות מומתים היו ההרוגים מןואחדים
 וחרוכה החלון שבכלת אל קשורה' נמצאה אחת אשה לגזרים: וחתוכיט עיניםמנושרי
 לצמח' מנסיעתו שחזר בשעה לראש-פנה צפת בין הרוג שנמצא כהןי הנהגבאשי
 'ומעיו לתלש חתוך היה - בחיפה מבית-הספר הפנימיה  תלמירי את  הובילשלשם
 שרפו(. - נסע שבו האבטומוביל )את החוצהשופכו

 היה האש' מן לפליטה נשאי אשר נעל' שרוך אף נשאר לא העירבכל
 מירושלילם' ממשלתית משלחת בצפת בקרה בשבת חמסנים. ערבים גידילביזה

  מחברי  והממשלהיאתר היהורים בין  מתווך המשמש  אחי פקיד במקוםוהשאירה
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 היהודי וברובע ב"הדסה' לבקר היהודי הצבור כח באי על-ידי נתבקשהמשלחת
 יכול הפורעים-לא שם עוללו אשר כל את וראה הראשונים לבתים כשהגיעההרוס'
 ' היהודי: למלווהו אמר והוא דמעות זלגו עיניו נשוא'יותר

, 

 לראות" ינול איני יותר בזה' לי"די

 עין-זיתיםחורבןשששחשחששש-
 יד)על

 צפת"

 עיז-ויתיר-*קדושי.
 הארפנשפין5. פלינרב
 פלינר אשת9.

 הכפרים בני ערבים המינים החיתו . באוגוסט ב-24 בצפת ההפגנה ילאחר ;,
 מירין. העיר בצפון הדרך ליד הנמצאת עין-זיתים' את בעברם העיר אלזורמים
 בצפרה המשטרה לקצין אנשים 3 עין-זיתים אנשי שלחו באוגוסט 25 א',ביום

 ראשי את שיעשה מאתו דישה המשלחת המושבה, של דהבטחון בדברפארדי
 שעה לא פארדי בעין-זיתים. היהודים ולנפש לרכוש אחראיםהכפר..בעין-זיתון

 הערבי הכפר לראשי ביחס כן הממשלה עשתה במירון כי אם: המשלחת,לדגרו;
 למירון' הסמוך כפר שופשף' ערבי בבוא י ניצל שם הקטן היהודי והישובמירון

 עליהם. מירון ערבי הגנו והזקנים' הישיבה עללהתנפל
,, 

 הלקום. את לעזוב יעצום והם בעסקני'צפת המשלחת נפגשה יום באיתו ))'.
 והטף הנשים הזקגים' את העלו לעין-זיתים' ירדו המשלחת חברי לצפת.ולעלות
 המצב. על ידיעות לקבל יום יום העירה ובאים במושבה. לנים היו הצעיריםלצפת.

 ומלר: באבנים אחריהם רוגמים הכפר בגי היו עין-זיתון הכפר ,את עיבריםכשהיי
 . . "אדבח'אל-יהוד". בצעקות אותםוים

 למו- הצ'ירקסי השימר הודיע בצפת' הדמים יום בבוקר' אב כ"ט ה'ביים
 להביא בנת-אג'באל' הטמוך' בכפר ' ליום-השוק יצאו עין-זיתון שערביישבה'
 בלילה או תהיה צפת עתן ההתנפלות כי היסיף הוא הלילה. ישובו והם נשקמשם
 העיר אל עלו המושבה מצעירי שנים זהירים. שיהיו ודרש הבטש בלילה אוהזה
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 בדרכם העיר אן לצאת הספיקו לא הם צפו-זי לעסקני הזאת הידיעה אתומסרו
 : נשארו בעין-זיתים בעיר. להשאר הוכרחו הם החלה. בצפת וההתנפלותלמישבה'
 פינקס פועלים" שני המקום. את לעזיב רצו לא אימן שבשום ואשתו, פלינרהזקן

 עליהם נפשית. 4 הכל בסך פיק"א. מטעם קרקעות במדידת שעבדווהארטנשטין'
 הבריה ושלשת הצ'ירקסשמרו

 צפתה. לעלות עין-זיתים את . הפיעלים שני יצאו בצפת, המהומלתבתחלת
 הכפר. תוך אק-ן והכניסום הכום ערבים' כמה עכבום עין-זיתון הכפר nhaבעברם
 כשאחדים הקיר' אל העמידום כך ואחר אתם' היה אשר כל את מהם שדדותהל-(ה
 להזהר כדי בה המחזיקים כשנסוגו פינקס. אל רלבהו את כונן ואחד בהםמהזיקים
 לעש ,אגל רדפו'אחריו.ביריות ולנוס' להתחמק פינקס בידי עלה היריה'מפגיעת
 שט וישב הנקיקים באהד והתחבא הואדי אל ירר הכפר מן מה במרחקהשיגיהו'

 שהגיע עד ומים אוכל כל ומבלי בנובטים הוכה אשר מהמכות פצוע שעילז36
ל;

 ל"הדסה"צפת
 ן לף ידוע לא הארטנשטין וזבר4 את שקרהמה)

 שדדו שמות' הפורעים עשובעין-ייתים
 ובזזי

 הבתים' את ושרפו הכל את
 לרדת ליהידימ': אפשרית ניתנה לא ימים שבוע במשך נשרפו' ואשתו פלינרהזקן

 ערבים שוטמים 2 כהן האתייצר שלח ב' ביום שם. קרה אשר את ולראותהכפרה
 ) ' . כלום' מצאו לא הם אבל הגופית' אתלחפש

 לו . לטת הצבאי; המפקד אל דרך לו שמצא ברובשטין' ה' ביקש ה'ביום
 שאנן ענה אמפקד '!הנהרגים.' גופית את' ויחפש הכפר אל שילווהו חייליםשני

 למחיילים פנא)אל הוא אולם המחוז, קצין מאת פקודה בלי זאת לעשותברשותו
 נמצאו מתיהם' בחפוש היהודים את ללוות הכפר אל לרדת מתנדב מהם מיושאל
 ומצאו לשן-זיתים ירדה בלוית'המיילים 8'יהודים של קבוצה חיילים' שנימיד

 שבערמת לשער יש הוכרה, הזקן פלינר של גלגלהו השרופלת. מהגופותשרידים
 כובלו הנהרגים כי ירא ה~ימנימי לפי שלינר" הזקנה גופת היתה השרופיתהעצמית
 : ,.: " ) :'.' ")' י המוקד. על הושמו בטרם ברזלבחוטי

 מבלי נשדד בהם' היה אשר וכל שריפים הבתים לגמרי' נכחדההמושבה
 הצ'יר- rile להביא האפשרות הממשלה מאת ניתנה לא עתה ער כלשהוא'הותיר
 :' ' . במושבה. לתלשב על שיעידוקסים
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