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להב•אהרשותעל"ב•ת·אהרונסון"לארכ•וןבזהנתונותתודות•
בעבר•ת"גםש•רוצ•לוםואתפ"ננרגאבשלוםשלתמונות•ואתנספר

קטע•םלצטטהרשותעלבע"מ"•רושל•םכתרההוצאהל"ב•תאפשר";
ומכתב•ם",כתב•ם"אבשלום,בספרשנתפרסמואבשלוםשלממכתנ•ו

בע"מ",לאורלהוצאהחברה"שקמונה,ובהוצאתאמ•ראהרןנער•כת

הרשותעלתל·אב•ב,בע"מ",ספר•םלהוצאתשוקן;ל"ב'ת 1971ח•פה,
 ',"ל'ג"בספרשהובאבמדבר"נעלם"אבשלוםהפרקמןקטעלצטט

נדבה•וסףד"רל•בנה,אליעזרנער•כתמדינית",העזהשלתולדות•ה
 , 1961אפרת,'ו•ורם

לצטטל•שהת•רוולעתונא•םהעתוניםלמערכותגםלהודותוצרב•

כדלקמן:מכתבות•הם,
 ; 6.11.67מ"פר•'ורםשלכתבתו-"דבר"עתרן
מרזב•של , 21.1.66מ"ק•סר'אור•שלכתבות•הם-"הארץ"עתרן

אהרונסוןרבקהשלוהודעתה , 1.11.67מ"כנעןחב•בושלארצ•אלי

 ; 16.11,67מ"
שלחחמןושלנדבה•וסףד"רשלמכתב•הם-"מער•ב"עתרן

 29.11,67מ"ק•סר•אור•שלכתבותיוואת , 14.11.67ךמ· 7.11,67מ·
 , 2s . 1 . 12ומ·

 , 13 . 1.67מ"פורתאור•שלכתבות•ו-אחרונות""'ד'עותעתרן
11.11.67 " 16.11,67 ; 

 8.1.67מ""ה'ום"בעתרןכתבות•ה-ו•נקלר'הוד•תהעתונא•ת
1 " 1.67 . 9 ; 

חדש""מבטהמד•נ•בשבועוןכתבתו-עבורןיוסףהעתונא•

 ; 8.11.67מ·
 . 24.11.67מ""למרחב"בעתרןכתבתו-גור•ח"םוהעתונאיהסופר
וס"עו'ומג•עלשעברוניב,דודולמראגמוןנאוהלבת•תודותועוד

רחלולגברת"ב'ןעדהלסופרתולסגנונך;לקיצורובהערות•הם
לתוכנו;ת J"J'1עהערותותרמוכתב·ה•דאתהןגםשקראוד•סנצ"ק,

להוצ'אשטרח"רשפ•ם",הספריםהוצאתבעלנחומ,'ח"םלמרוכן
פ"נברג.אבשלוםשללה•רצחו-70ההשנה'רםלקראתזהספרלאור

בן·א.ש. ) 1986(אוקטוברתשמ"זתשרי



פתח·דנר

דפעדלדתיחקירתיעלביומניהרישומיםאתאנימעלהזהבספר

באזור"ניל"י",גיבורפיינברג,אבשלוםשלהירצחונסיבותלבירור

והעברתהתדמועץתחתקבורתומקוםאיתור , 1917בינואר-20ברפיח

שנים.יובללאחרלקבר-ישראלעצמותיו

שלכתבהבעקבות 1966בינואר-21ביומניאתלנהלהתחלתי

פייננרג,אבשלוםשללזכרו"הארץ"בעתרןקיסריאוריהעתדנאי
עםיחדכשהיהבקדמת-סיני,בדודיםידיעללהירצחושנה 49במלאות

הניאתניהכתבהקריאתהבריטיים.הקוויםאלבדרכולישנסקייוסף

נסתיימוביומניהרישומיםאבשלום.שלקברואתלמצואלנסותלהחלטה
לעצמותממלכתיתקבורהנערכהשבוהיום , 1967בנובמבר-29ב

שבירושלים.בהר-הרצלאבשלום

אללהוציאשניסיתישעהבדרכישנערמוהקשייםאתחושףזהיומן
אחותושוהם,צילהמצדליוזמתיההתנגדותובהםהחלטתי,אתהפועל

שלהכלליהמפקחאזקופל,פנחסרב·ניצבומצדפיינברג,אבשלוםשל

בפיטוריאייםואףזוחקירתילהפסיקלישהורהישראל,משטרת

לאחרורקבחקירתילהמשיךממנימנעהזוהוראתובמשטרה.משירדתי
ברצועת-עזהצה"לכדחותלמפקדתהימיםששתמלחמתאחרישעברתי

אתאיתרתי , 1967אוקטוברבסוףאותה.להשליםבידיעלהוצפון-סיני

המכונהבמקדםרפיח,באזורפיינברגאבשלוםשלקבורתומקום

כונתהלכןעץ·תומר,צמחהקברמתוךהיהודי).(קבראל~הףןי" ר~;כ;Jלא"
אתשעקדתיאחריהדקלים).(אם "ל'ז;~,לא ם~"אדמהחלקתאותה

משפטיתלרפואהלמכוןדהעברתיןשמתחתיוהעצמותאתחשפתיהתומך

כאןהןשהעצמותקרפלוסהיינריוור <tהפרופקבעכאןבתל·אביב.
לדיראש-הממשלההחליטזוקביעהעקבפיינברג.אבשלוםשלעצמותיו
ממלכיהלרדייהלערוךאבשלוםשלבשרושארילבקשתלהיענותאשכול

שבירושלים.בהר·הרצללעצמותיו

ותיקוניקיצוריםלמעטוכלשדנו,ככתבוכמעטמובאיומני :אצייןועוד

ופעלואבשלוםשלקורותיועלמבוא·דבר, nפתלוהוספתיסגנון.
של"חדדת·דעתוכנספחהערות-שולייםאחרית-דבר,ניל'י',בתנועת
פיינברג).אבשלוםשלעצמותיו(זיהוימומחה"

* 
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המשוררלתארהיטיבהמיוחדתאישיותושאתהרילאבשלום,אשר
 ,חינמוקדכמובתוכה,ליכדהזואישיותני"דומה, :גוריחייםוהסופר

פיוטשלקיסמו :העבריתהמהפכהאתשאיפיינוהתכונותמיטבאת

בכוחפוגמתשאינהאצילות-נפשאדירה,ואהבת·מולדתזון nולהט·

מאוד"מופלאהבאחדותאותהמשלימהאלאהלב,ונאומץהמעשה
 .) 24.11,67("למרחב",

הכתבותומןמהמקורותממכתביו,אבשלום,שלמקורותיושנראהכפי

אחזבמינה,מיוחדתדמותאבשלוםהיהאכןהיומן,בגוףמביאשהנני
כל 1נכאלהגיבוריםלעמנועודכלנן·אלמוות.התהילה,גיבורימאחינו

ישקר".לאישראלש"נצחבטוחיםלהיות

כן·א.ש.
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פיינכדגאבשלום

 ) ZO .ן.-1917 23.10.1889 (תרע"זבטבתתר"ן-כ"ובתשריכ"ח

בית·אהרונסון}מארכיון(הצילום
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בואמ

פיינברגאבשלוםשלקורותיו

ניל"יבחבורת ול?}~~

........ '" ' 

של 1קורות'עלקצריםרקענתונילתתבאהקורא,שלפני,ךהמבוא
ניל"י".'"חבורתבמסגרתפעלוועלניל"י,'גיבורפיינברג,אבשלום
האימפריההתפוררותאתחזואשרהבודדיםאחדהיהאבשלום

הדרךעלגםהצביעוהואהראשונה,מלחמת·העולםכתוםהעות'מאנית

מחמוללאאותיהקסימהזודמותכה.ללכחבארץ·ישראלהישובשעל
 .כרתימחשאתהעסיקוקבורתומותווסודשלשום

אבשלוםשלהירצחונסיכותעל 1966פברוארעדכידישהיההמידע

יעקבשלכספריהםככתובהסתכםהוא .למדידלהיהומקום·קכורתו
אלהפיעלניל"י".//מרגליאנגלאניטהושל"כיל"י"יערי"פולסקין

אלכדרכוזוויידשייה'כאזורכדוויםעל·ידיפיינכרגאבשלוםנרצח
אבשלוםגופתאתבלעו"המדבראלעריששכאזורהבריטייםהקווים

מותו",'סודאתעמהוכיחד

הכדוריםהאםהכאות:השאלותשתילפניניצבוזהמידעכעקבות

שמאאולוןכסמוךאוהרצחכמקוםאותוקברואבשלוםאתשרצחו
הטרףועופותחיות~ילד;:וואזזהמזכרבמקוםזרוקהגופתואתהשאירו

יוכלוהללוהעצמותיימצאואםעצמותןקומץאלאממנהנותרולא
אםספקאךהרצח,כמקוםשהתחוללהלטראגדיהיחידהעדותלשמש
אבשלום.שלכעצמותיולזהותןיהיהניתן

שהעסיקולשאלותתשובהשנתןעניינימידעלידיהגיעמהרהעד

מאתכתבה"הארץ"בעתרןהתפרסמה 1966כינואר 21ב·אותי:

אותיריגשההכתבהפיינכרג.אבשלוםשללזכרוקיסריאוריהעתונאי

אבשלוםשלהירצחונסיבותעלנוסףמידעלאסוףלהחלטהוהביאתני
 .קברואתולמצוא

היאשכתבתולוסיפרתיקיסרי.אוריאלהתקשרתיהכתבהבעקבות

אחדכלזה,במאמץשיתוף·פעולהלווהצעתיהנ"ללהחלטהשגרמה
בונותןשאניהאמוןומןמהצעתינפעםהוא .יכולתווכמידתשלובמישור

13 



אםשאלתיוהשביחבשיחתנוהשיחה.להמשךכהקדםשניפגשוהנטיחני
השיב,כךעלהירצחו.נסיבותועלאבשלוםשלקורותיועלחומרנידו

ליוהציעזהבענ"ןלעצמושהכיןמרשימותהעתקיםבדוארליישלחכי
אפרת,'ויורםנזכהיוסףליבנה,אליעזרשלספרםאתגםשאקרא

לדבריו .) 1961שוקן,(הוצאתמדינית"העזהשלתולדותיה ',"ליג"

אמצאגםואוליגיל",'חבורתשללפעולתההנוגעבכלזהספרישכילני

 .ליהדרושהמ'זעאתבו
אבשלוםשלקורות'ואתלעצמ'לסכםאחז'ם'מיםכענודיכולת'כך

בדוויםעל-ידילהירצחועזניל"יחבורתבמסגרתפעלוואתפ"נברג

שם.וקבורתורפיחבאזור

~ 

פייננרגאבשלום :הכאההתמונההצטיירהבידיעתהשהיהמהמידע
למשפחתכבן ) 1889באוקטובר 23 (תר"ןתשריבכ"חבגזרהנולד

הבחורותמשלושאחתחיתהבלקינ,זלביתפאניאמו,ב'ל"ויים.

נמנהפיינברגישראלאביולארץ-ישראל.הניל"וייםעםשעלוה'חיזות
אתלאשהנשאושם , 1882יוליבסוףשהוקמהראשון-לציון,מייסדיעם

נגדההתמרדותכראששעמדואלהביןחיההוא .-1885בבלקינזפ.אני

לעזובהבארוןהוראתעל-פינאלץכךובשלרוטשילדהבארוןפקידות '
למושבתאשתועם ) 1885 (שנהבאותהעברוכך,המושבה. תא'-.•

שבההסב'בה,ערב"עםתיגרהבעת ,-1891באולםגזרה.הביל"ו"ם

הערביםבאחזפיינברגישראל'רהרו'זמן,המושבהשומרידידונהרג
נקמתמפניהחששומשוםבגאולת-דםשהסתבךמאחרוהרגו.התוקפים

ליפומשפחתואתהעבידעתהגזרה.אתלעזובנאלץההרוגמשפחת
ביצותב"בושעסקשבהחדרה,המושבהמקימיאלהצטרףעצמווהוא

רקהמתיישב'ם.ראשוניבקרברביםחלליםשהפילהבקדחתונאבק

אלמיפומשפחתואתלהעב'יפ"נברגלישראלנתאפשר 1898בראשית
המושבה,רופאדרישתלפי , 1899בסוףואולםבחזרה.שבנההבית
חזרהתח'לההקדחת.מחמתהמושבהאתלעזובמשפחתונאלצה

 . 1901סוףעזהתגוררהובהל'רושל'םעברהואחר-כךליפוהמשפחה
שנתמכוהמושבות,ענ"ניניהולאתרוטשילדהבארוןהעבירזמןבאותו

בוטלה.פיינברגמשפחתנגדהבארוןוגז'רתיק"אאגודתלידי ,,ז,-לע
ב'נתיים . 1910פסחעדנשארהוכאןבראשון-לציוןלגורשבההמשפחה

עםלחזורפיינברגישראלהחליטשנהובאותהחזרהביצותנוקזו
לשם.משפחתו

~ 

ביפובילדותוכבר .לאומיבכיווןהיהאבשלוםהנערשק'בלהחינוך
שומר-מצוותיהודיבלקינ,דמאירר'סבו,עםהתנ"ךספרירובעלעבד
ג~ב'פואבשלוםביקראביובהוראתמובהק.וחובב-תנ"ךלמדן

שי'ח'מפיוהקוראןהערניתהשפהאתלמדושם ,)"רדח"(ב";;נ;ראב"
שביפו"אליאנס"בבית-הספרהסדיריםבלימודיוכשהתחיל .מוסלמי

ש.ל.מפיוגםהביל"וי'ם,מראשיבלקינ,זישראלזוזומפיתורהגםלמד
בראשון-לציוןלגורמשפחתוכשחזרההמפורסם.התנ"ךפרשןג,ורדון,

אלההיזרע.הציוני-סוציאליסטיהעסקןויתקין,יוסףגםמוריועםנמנו

 .'שואלעםשלעברועםההזדהותואתלתנ"ךהאהבהאתבוהטביעו
וכןושמשוןגדעוןהתנ"כיותהדמויותהיואבשלוםשלילדותוגיבורי

לאכךמשוםבר-כוכבא.ומרדהחשמונאיםמימיהה'סטוריותהדמויות

מראשון-לציון,נער'םעםיחדיסדשתים-עשרהבןבהיותושכבר"פלא
כינוןהיתהשמטרתהציון",דגל"נושאיבשםאגוזהוגדרה,רחובות

חפשית"."ארץ-ישראל

"אליאנס"בבית-הספרלימודיואת 1904בקיץאבשלוםכשסי'ם
עדייןשבארץ·ישראלמאחרבל'מוזים.להמשיךעליוכיהוריוהחליטו

מטעםמילגהבזכותלפאריס.שלהרהרתיכוןבית-ספראזהיהלא
לשמשהועדושחניכיופנימיה,עםתיכוןלב'ת-ספרנתקבלה"אליאנס"

אתסי'םשנתי'םכעבורהתיכון.במזרחה"אל'אנס"במוסדותמורים
לכיסודנסעבארץקצרהשהייהלאחראך .לאךץ-,שראלוחזרלימודיו
ולפאריס.ארוך

זובתקופהבחי'ם.יעודדלגביוהתלבטרג'שצעירהיהאבשלום
בית-אבאלמורשתבנוסףבפאריס. 1מכר'חוגעל-ידיהרבההושפע

התרבותאתגםלעצמואימץחינוכו,ב'סוזשהיורוסית,ורומאנטיקה

לשםלפאריסשבאהבלקינ,דסרניההרופאהדודתובאמצעותהצרפתית. !

התיאולוגשלמשפחתואלאבשלוםהתוודעמקצועית,השתלמות
הוגה-הזעותפאג,ישאדלאתהכירושםז,רךיקאןז'אקהצעי;"הקאתול'
פאר'ס.שלאנשי-העט-והרוחמטוביאחדיםוכןהסוצ'אליסט,יהנוצרי

ועקבמאבשלום,מבוגריםהיושחבריוזה,ליבראליחוגשלבהשפעתו
העמים,שלהעצמיתההגדרהזכותעלהרביםוהוויכוח'םהשיחות

הישובאתלשחררוהרצוןהיהודיהלאומיהרעיוןסופיתבוהתגבש

התורכיםאתהגזירהואהמסואב.התורכיהשלטוןמןבארץהעברי
כיבושיהםאתלנצלאפילומוכשר'ם"שאינםבארבארים,כפולש'ם
ולכןהתפוררותסףעלהעות'מאניתהאימפריהעמדהלזעתרבתבונה".

והחוקההצעירים//"התורכיםמהפכ'תגםהדין~,.ל"יוםלהתכונןיש
ההצהרותדעתו.אתשינולאהעות'מאניבפארלאמנטשנתקבלההחדשה

14 
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החלהואבלתי·אמינות.לובראוהחדשהשלטוןאנשישלהליכראליות
העות'מאניתשבאימפריההלא·תורכייםברית·העמיםשלברעיוןלדגול

הפאך·מגמותיואתלגלות(שהחלהתורכיהשלטוןאתלמגרכדי

השאלה· .האימפריה)עמישלהלאומיותשאיפותיהםאתולדכאטוראכיות
למרידה?כשרההשעהתהאמתי :היתהאותושהעסיקה

" 
בךאזוהואבראשוך·לציוךמשפחתואלאבשלוםחזר 1909בסוף
האנגלית.השפהשלאינטנסיביבלימודעתההחלכאוטודידאקטעשרים.

לקרואוהרבהובצרפתיתבעבריתונאלאדותשיריםכתבזמןבאותו
בצרפת.ידידיועםמכתביםחליפתקייםוכךהחדשה,בבריתוגםבתנ"ך

וכאךלחדרה,משפחתועברהלארץאבשלוםשלשובולאחרקצרזמן

מזכרוך·יעקב,אהרונסוךאהרןהאגרונוםאלהתוודעהוא .בחייומפנהחל
למרגלותהחיטה""אםאחלגלותהספיקשכברבשנים,ממכרהגדול

אהרוכסוךכשהחל .החקלאיהמדעבחוגישםלעצמוולעשותהחרמון
למנהלאבשלוםאתמינהבעתליתחקלאייםלנסיונותהתחנהאחלהקים

עםעבודתועקבבעתלית.התחנהלמזכירואחר·כךבחדרההתחנהסניף
הממושכיםהמדעייםסיוריואלאבשלוםהצטרףאהרוכסוךאהרן

שבואהרוכסוך,אהרןבמחיצתשהייתווכלנכרך.בסוריהבארץ·ישראל,

עמוקהוידידותאישיותועיצובעלהרבההשפיעהורבו,מורואתראה ·"· . '
אהרןשלאחיותיואתמחדרההצעירהכירגםדרכוהשניים.ביןנקשרה

להחארס.היהעתידצעירה,היותררבקה,עםורבקה.שרה-

" 
שלוהצטרפותההראשונהמלחמת·העולםפרוץלאחראחדיםחודשים

דבראירעמעצמות·ההסכמהכגדואוסטריהגרמניהלצדתורכיה

הצבאיהמשטרמןהעברילישובהצפויאתלחזותלאבשלוםשאיפשר

ג'מאלעל·ידיהמלחמהבפרוץבארץהונהגזהמשטרהחמור'התורכי
אחריהרביעית.הארמיהומפקדוארץ·ישראלסוריהשלמושלהפאשה,

נדמהבמושבותהיהודיהנשקמןמקצתהחרימוהתורכייםשהשלטונות

ביןהנושנההאיבהמחמת .הופקרהעברישהישובהארץלערבייהיה
ק"מכעשרההשוכךקאקוך,הערביהכפרלביןחדרההמושכה

(שפרשאבו·:::וכ~שעבדאללטיףהעלילהעברית,למושבהמדרום·מזרח

(מושלהקאימקאםלפכישכים)במשךוהסביבהקאקוךפכיעלשלטובואת

לעלילההעילהלאנגלים".חיטהמספקיםחדרהש"יהודיג'ניןשלכפה)

חגמלילותבאחדחוף·היםעלחדרהצעירישלתמיםטיול·ליליחיתה

1 / 

פרשיםפנס•ם.שםהדליקוהצעירים .) 19L4(אוקטוברתרע"ה;הסוכות
וזהלאנו·הכטש,זאתסיפרובקירבתםש!.'נרואלאכפיעאתמערב/בדווים

לאניותכלילותמאותתיםחדרהש"יהודיג'ניןשללקאימקאםיפר 9
הקאימקאם,חיטה".עליהןומטעיניםוהצרפתים]האנגלים[אניותהאויב

b בינואר 16כ·לחדרההגיעשבה,הגיחוךאףעל ,,זלעלילהףאמיד
הואגםאבו·הכטש,עבדאללטיףבלווייתז'כדארמיםעשריםעם 1915

מןכמהעצרהקאימקאםכפרו.מבכיערבים,פרשיםשישיםבלךויית
אצלשעבדוערביםכחמישיםגםעצרר·כך nאבבית·הככסת.פללים (lהמ

1 
שלהחיטהמשלוחיבעבייךאנשיועל·ידיכחקרוואלהחדרה,איכרי

הלקאה-המקובלותהתורכיותבשיטותנוהלההחקירהלאויב.היהודים
עדוהשיגה-("פאלאקה")היחפותכפות·הרגלייםעלבשוטאכזרית
שלהמושללחדרההגיעהחקירהשלבעיצומהאולם"הודאות".מהרה
הקאימקאםשלממעשהומורת·רוחואתהביעהואשכם.(מחוז)סכג'ק

הואתחילה.להודיעומבליהחקירהאתוערךמסמכותושחרגעלבוונזף
עקבהודאותיהם.אתהערביםהכחישוובמהלכהלידיוהחקירהאתכטל
 .כליונושאיואתאבו·הנטשאתלעצורשכםמחוזמושלהורהכך

 .חמורהענייןכיהמושבה,מצעירילאחדיםהמושלהודיעאף·על·פי·כן
אהרוכסוןלאהרןוהודיעלזכרון·יעקבמחדרהרוטמןניסןיצאבלילהבר

בחדרה.המתרחשעללילה,אותושםששההפייכברג,ולאבשלום
שלהתערבותולמרותחלפהלאחדרהתושביעלשריחפההסכנה

מוכהאלאעצמו,דעתעלפעללאאנו·הכטשכיהתברר,המחוז.מושל
לאגםלפיכן ..החקירהאתלערוךפאשהנאקהגרמניהמפקדעל·ידי
בחיפה.התורכייםהשלטונותאלופייכברגאהרוכסוךשלפנייתםהועילה

-ביותרהגבוההלסמכותפכהושםלביירותלנסועכאלץאהרוכסוך
עםטוניםיחסיםשקייםהוואלי,ביירות.פלך)(מושלוילאיתשלהוואלי

תזכירממכרקיבל(עתבעתליתבתחכת·הנסיונותניקורומאזאהרונסוך

להתערבהסכיםובסוריה),בארץ·ישראלהייעורלחידושהאפשרותעל
 .בענייך
החליטהזוגרמניים.קציניםשלועדת·חקירהלחדרההגיעהזמןאותו
על·ידילחקירהפיינברגאבשלוםוניביהםחדרהמצעירי 13להעביר

כד•ליפובעגלהוהועברונעצרוהצעיריםבירושלים.הצבאיבית·הדין
התערבותפרינשאהבינתייםאבללירושלים.דרכםמשםלהמשיך
התערבותסבלשלאוהלה,פאשהג'מאלאלפנההואביירות.שלהוואלי

אתלשחררהורהשלטונו,שבתחוםפנימייםבענייניםהגרמניםמצד

ועדהומיכההצבאימבית·הדיךהחקירהאתהפקיעכמו·כךהעצורים.

כןעקבהוכחה.לאשהאשמהפסקהזוועדההאשמה.לבדיקתאזרחית
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ושב'אבז·הנטשזעבדאללט'ףממשרתו,ג'ניןנפתשלהקאימקאםפוטר
שבתורכיה.לקזניההוגלואחיד

" 

....... -.;. ' 

,עזרושםהטביעההעברי,ה'שזנאתשהסעירהחדרה,עלילת
אהרונ\(זןאהרןלפניהעלההוא .לפעולהחליטעתהפיינברג.באבשלום

:עלמידעלהולספקבמצריםהבר'טיתהמפקדהעםלהתקשרההצעהאת
זהגרמנ\ים)האזסטר"ם,(הגייסותזבעלי·בריתםהתורכייםהכוחות

ארץ·'שךאלשלבכיבושההבריטייםלכוחותלסייעכדיכאן,המרוכזים
 '.פיסיחיסולמסכנתהעבר'היישובאתולחלץ

ביולי sב·רבקה,ואחותואהרונסוןאלכסנדריצאוזומטרהלהגשמת
בביירות(שעגנהמריבם""זההאמריקניתבאניית·המלחמה , 1915

הגיעוהםשבמצרים.לאלכסנדריההנייטראליים),הנתיניםבפינויועסקה
לאתחילהבלתי·צפויים.בקשייםנתקלוושםבאוגוסט-2בלאלכסנדריה

בעינינחשדוהספרדייםשדרכוניהםמשוםהאגיה,מןלרדתאישורקיבלו
עםקשרליצוראלכסנדרהצליחלאכךואחרהבר'טיים,פקידי·הנמל

"אג'יפשןהמקומ'האנגליבעתרןשפיוסםאחר'רק .הבריטיהמודיעין

גילהובהםזבסור'הבארץ·,שראלהמצבעלמאמריםסידרתגאזט"

לעוררכד'בהןשהיהידיעזח-והצבאיהכלכליהמדינ,יבתחום'זיעות
סטוארטהמ"ג'זרעמונפגש-הבריט'המודיעיןבמפקדתעניין

(ללאריגולרשתבארץ·'שראללהקיםאלכסנדרשלהצעתונ~זקומב:
גםהואאותה.דחהולכןנ'וקומב,בעיניחשודהנראתהכספית)תמורה

וסוריהבארץ·ישראללראותאלכסנדרשלהצעתואתיפהבע'ןראהלא
כוחותולהנחיתהעות'מאנ'תהא'מפריהשלהתורפהמקומותאת

אתתאמהלא-זוהצעהלכבשה.כדיארץ·ישראלבחוףבריטיים
להגיעזמןבאותומעונ"נתשה'תהבמצריםהבריטיתהמפקדהמדיניות

עםיחדלהתקוממותושיביא ,ה~.קשלהאמירחס"ן,השריףעםלהסכם
המייג'זרראהאלהנימוקיםבשלנחג'אז.התורכיהשלטוןנגדשבטיו

אתמידלעזובממנוודרשרצויה"בלתי"אישיותבאלכסנדרניזקזמב
באביהאחותועםאלכסנדרהפליג 1915בספטמבר-3במצרים.

לארצזת·הברית.להגיעכדימפזרט·סעיד

" 
להודעהפיינברגואבשלוםאהרזנסזןאהרןהמתינוזמןבאותו

כשעברוכמצרים.הבריטיהמודיעיןעםקשרכינוןעלמאלכסנדר
הצורךבשליחותו.שנכשלהניחודבר,ממנושמעזלאוהםכחודש"ם,

18 
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מקודם,יותרדחוףעתהנעשהבמצריםהבריטיהמודיעיןעם'בהתקשרות

אתלפנותעומדיםהתורכ"םהשלטונותכישנפוצוהשמועות~של
המושבותבני-כלומרהלא·מוסלמיים,מהתושביםשזר·החוף 1מ

פיינברג,ואבשלוםאהרונסוןאהרןכיןהוסכםלפיכךהעבריות.
שלעגינתההזדמנותאתניצלהואלמצרים.להגיעדרךיחפשבשלום kש
מושאלבדרכוןהפליגובהבחיפהמריבם""זההאמריקניתיה iהא

לאחרימיםשלושהבספטמבר, 6ב'לשםהגיעהואלאלכסנדריה.
מכרזבאמצעותמצרים.אתעזבואהרונסזןורבקהשאלכסנדר

הימיהמודיעיןעםקשורשהיהמחיפה,בוטאג'ישאדלהערכי·הנוצרי
ודלייליאונארדהלייטנאנטהמודיעיןקציןעםאבשלוםנפגשהבריט,י

) Woolley ( בענייןאבשלוםאתתידרךודלייהסכם.לכללהגיעווהשניים

התורכיהצבאכוחותגודלעלכשהדגשהבריט,ילמודיעיןהדרושהמידע
ותנועתהצבאיותהתוכניותובסדריה,בארץ·ישראלובעלי·בריתם

נוסףזה.בכללהכלכליוהמצבובסדריהבארץהכלליהמצבוכןהגייסות,

בידישנפלווהצרפתייםהבריטייםהשבוייםשלגורלםבירור-כךעל
הצפנתבשיטתתודרךגםאבשלוםהמלחמה.שלזובגיזרההתורכים

וביןבעתליתהרשתאנשיביןלהתקשרותהסימניםונקבעוהמידע

המידעקבלתלשםעתליתלחדףלבואהעתידההבריטיתהספינה

בלילאבשלום,שבהתידרוךלאחרבמצרים.הבריטילמודיעיןוהעכרתו
לעתלית.בריטיתכספינהכחשאיכנובמבר, 9

שמפקדתוהבריט,יהימיהמודיעיןלכיןעתליתכיןהקשרהקמתעם
לגייספ"נכרגואבשלוםאהרזנסזןאהרןהתחילוכפורט·סעי,דחיתה

בריטיתספינהששדםאלאהדרוש,המודיעיניהמידעאיסוףלשםאנשים
כמועדיםהספינהשלאי·כזאההמידע.אתלקבלהחדףלקירכתבאהלא

ספינהשנראתהפעםכלואבשלום.אחרוןאתהדאיגהשנקבעוהחלופיים

מעובדיאחדכרונשט"ן,מנשהאזאבשלוםשכבזכאופק
שכקירכתהשיחיםכתוךכלילהרכזתשעותכמשךתחנת·הנסיזנות,

לשווא.אךוהמתינו,החוף

" 
אהרןהחליטולעתלית,אבשלוםשלשזבדמאזלחודשמעלכשחלף
לקודיםצפזן·סינידרךיצאשאבשלוםפיינכרג,ואבשלוםאהרזנסזן
כזוז,ימלזזהעלסמךשלאאבשלום, .תעלת·סזאץשכאזורהבריטיים

דרךארצהכשעתושהעפילמיפועגלוןכהן,אפריםאתאליוצירף

עםויחדגמלאבשלוםקנחשםלכאר·שבע.יצאותחילה .צפזן·סיני
זבדמערב,ככיווןכדצמבר 1כ·דיצאסוס,עלרכובשהיהכהן,אפרים
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כפקידעצמואתאבשלוםהציגכאןלח'אן·ירגס.השנייםהגיעונירם
זרריידשייח'אלדרכםהמשיכולמחרחבארבה.במלחמההעוסקממשלתי

מפקדלפגיאבשלוםהתייצבחשדותלעוררשלאכדילאלעריש.רמשם

אהררגסרןאהרןעל·ידינשלחכיוסיפרעצמואתהציגנמקםi,הצבא
אתלרשותוהעמידהלהארבה.נחיליבצפרן·סיגימצרייםאםלנזרק

אתגילהלאכהשעדהודיעוברלאהרןמברקשיגרואבשלוםהטלגראף
לדעתנוכחומאלערישלילהבאותודרכםכשהמשיכוהארבה.עקבות
לעמודהיהיכוללאכהןשלסרסושכןיחדיו,ללכתלהוסיףירכלושלא
כהןשעלאבשלוםהחליטבלית·ברירההגמל.כמרהדרךרבתלארחבצמא

הצבא,מפקדשלחשדואתעוררלשםכהןכשחזרלאלעריש.לחזור
 .לבדרחזרומזרעהארבה""פקידאתהשאירהיכןלדעתשהתעקש
לעזהחיילבלווייתלהעבירוהחליטולכןזעתראתהניחרלאתשובותיו
שלןאחריונעלם.ממלווהוחמקולכןממעצרחששכהןיסודית.לחקירה

הואלזכררן·יעקב.צפונה,במהירותדרכואתעשהבח'אן·ירגסלילה

אירעאשרעלאהררגסרןלאהרןדיווחבדצמבר, 21בליללמושבההגיע

גורלשייוודעעדלשלטונותעצמואתיסגירשלאלויעץואהרןלו

אבשלום.שלשליחותו

# 

בסביבותתורכימשמרעל·ידינעצרממלווהואבשלוםנפרדשברנירם-~ ,, '

שלמרחקהיריבים,הצבאותעמדותשביןבשטח·ההפקראלקאטיה,

הרשימותאתבלעבתרשייחר .הבריטימקר·החזיתאחזרתרכיבהשעות
הימצאותומטרתעלכשנחקר .בדרכושרשםהצבאיהערךבעלות

באזורילחקוראהררנסרןהאגרונוםעל·ידינשלחכיטען,החזיתבקירבת

לאאחתשאלהעלאולםארבה.סכנתלארץצפריהאםולקבועהמדבר
מן(תערדת·מסע)ב"רראסיקה"הצטיידלאמזרע :להשיבהיהיכול

לבית·הסרהרהועברבריגול,נחשדלכןהתורכיים.השלטונות
יוסףשלבאמצעותוסכנת·תלייה.עליוריחפהרשםבבאר·שבע

בישובביותרהדרומיתהמושבהברוחמה,שומראזשהיהלישנסקי,

בלקינדנעמןבן·דרדרעםקשראבשלוםכרנןזמן,אותרשלהעברי

אתהעבירנעמןלו.הצפוירעלמעצרועלאותררעדכןמראשרן·לצירן

מברקושיגרחיפהשלהקאימקאםאלפנהוהלהאהרונסרןלאהרןהידיעה

אתששלחהואכילהם,הודיעהואבדרום.התורכיהצבאמפקדאל

שלהקאימקאםארבה.נחילישםמצרייםאםלבררכדילסיניאבשלום

ג'מאלעל·ידיהתמנההואכיוידעאהררנסרןאהרןאתשהכירחיפה,
קיבלובסוריה,בארץ·ישראלבארבההמלחמה'עלכלליכמפקחפאשה

נאמרבמברקבאלעריש.הצבאמפקדל 15 _מברקושלחהסברואת
כתוצאההשלטונות.שלהמלאהבידיעתםלדרכויצאפיינברגשאבשלום

כשברעהועברשאליובירושלים,מבית·הסרהראבשלוםשוחררמכן
 5.1916ינוארשלהראשון

" 

לאח,'פיינב,גאבשלום
 1916בינוארמבית·הסרהרשחרורו

בית·אהרוגסון)מארכיון(הצילום

לזכררן·יעקב.אבשלוםהגיעבירושליםמבית·הסרהרשיחוררולמחרת
אליושיגרבדמשק,נמצאאהרונסוןשאהרןבמושבהלוכשהתברר

אהרןשלאחותושרהעםיחדאליו.לבראעומדהואכיהודיעווברמברק

אמידבולגריליהודינשואההיתהשםמקרםמקרשטא,בינתיים(שחזרה

 22ב·לשםהגיעווהשנייםלדמשק,אבשלוםיצאאברהם)חייםבשם
המלחמהעלהכלליהמפקחתפקידאתשרבשמילאאהרן . 1916בינואר
לוהיהלאאךרב,צבאימידעואסףהרביעיהגייסבמפקדתישבבארבה,

מפקדתעםהקשראתלחדשכיצדאבשלוםעםנועץהוא .למוסרולמי
אבשלוםעלכיהחליטו,ויחדשבפררט·סעידהבריטיהימיהמודיעין

לאירופהאבשלוםשללצאתוהרשמיתהעילהרומניה.דרךזאתלעשרת
באוניברסיטתברטאגיקהשלמדהצילהאחותועםלהתראותרצונוהיתה
בקבלתלטפלהתחילרשםלקרשטאאבשלוםהגיעבפברואר 11ב· .ברלין

החליטבינתייםבקשיים.נתקלאךלאירופה,לצאתוהנחרציםהניידות
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(שמזרוםה gב:;זרףחבקיך,ואולגהיהושעודודתו,דרדראצללבקר
אתפגשאצלםהשלטונות.על·ידימארץ·ישראלהוגלושאליהלקושטא),

ליצורבצורןלשכנעםכיסהאבשלוםהם.גםגוליםשוחט,ומניהישראל
כיבושאתעליהםלהקלכדימידעלהםולספקהבריטיםעםקשר

לאשלוהשיכנועמאמציאולםלישוב.הצלהלהביאוכךארץ·ישראל
חבריאלאבשלוםעםשיחתותוכןאתהעבירשוחטישראל .פרינשאו

אהרונסוןאהרןעםשיתוף·פעולהמפני,הזהירםבארץ"השומר"
 ,. .וחבריו

היתר·יציאהלקבלבמאמציוהמשיךלקושטאאבשלוםכשחזר

מאהרןקיבלבמארס 14שב·אלא .זכרשלבסופוקיבלוואכןלאירופה,
בלתי·צפוי:מאורעאירעבינתייםשכןארצה,לחזורלוהקוראמברק

בפורט·סעי.זהימיהמודיעיןמןוולייהלייטנאנטמאת,ידיעהנתקבלה
אבולעפיהרפאלעםבקשר ..עמדלעתלית,אבשלוםשלשובושמאזוולי,י
מקציניואחזעלהטילאבשלום),שלמשפחהוקרובראשון·לציון(יליד

לעתלית.במסעואליולהילוותשיסכיםצעירלמצואמאבולעפיהשיבקש

זומסוכנתלשליחותלצאתשהסכיםרביןצביאתאליוהביאאבולעפיה
שלחופהמולספינת·הקשרעגנהבמארס 13ה"בליל .שכרתמורת

וולייהלייטנאנטמאתמכתבוביזובסירהרביןצביהורדוממנה nעתלי .

תחנת·הנסיונותלקרבתרביןכשהגיעאךבעתלית.הרשתאנשיבשביל
אתקשרבדרכו,להמשיךשחששרבין, .בחצרששמרהכלבעליוהתנפל
לשולחיולהוכיחכדיהמכבשמןמוטעמולקחהמכבש,יצולאלהמכתב
אתהתחנהעובדישניגילולמחרתלספינה.וחזרבתחנה,היהשאמנם

לשובביקשובולאבשלוםהמברקאתשיגראז .לאהרןוומסדרההמכתב
אפרילבראשיתרקאותהקיבללתעוזת·מסע,שכזקקאבשלום,לעתלית.

לעתלית.בדרכומקושטאיצאואז

., 
שלאנשיוציפולילה·לילההחוף.לידההמתנותשובהחלובינתיים

שנית.'נותקהקשרלשווא.אןממצרים,הספינהלבואאהרן

הימיהמודיעיןעםהקשראתלחדשהתקווהכשאפסההנתון,במצב
אהרונסוןאהרןהחליטביבשה,אוביםהקצרה,בדרןבמצריםהבריטי

זרךלהגיעכזימעתליתיצאביולי 6ב"אנגליה.דרךזהקשרלחדש
בכ,עזמימיודעואלפנהבביירותלאירופה;ומשםלקושטאביירות
ומשםלקושטאלנסוערצונועללווסיפרביירות,וילאיתשלהדואלי

הואהחקלאות.בתחוםלמחקריובקשרולדנמרק)גרמניה(ללאירופה

22 

אתמילאבכועזמילאירופה,היתר·יציאהלהשגתהמלצהממנוביקש
במכתב·המלצההצטיידשםמקוםלדמשק,אהרןפנהמביירות .מבוקשו

שיוכל ," 503מספרהתחבורה"טורמפקדוורובל,הגרמניהקציןמאת
מכהרותהושלמוטרםבהםבאזוריםהצבאישירות·המכוכיותאתלכצל

עלאהרןעלהביולי 1sב·מסילת·הברזל.נסללהוטרםוטאורוסאמאנוס
(לירכה)יצחקלויאתכ"מזכיר"אליווצירףצפונההנוסעתהרכבת

שגוייסהראשוניםואחזפיינכרגאבשלוםשליזיזומחדרה,שניאורסון
מסילות·הברזללצומתהשנייםהגיעוביוםבו .הריגוללעבודתעל·יזו

היום.למחרתהגיעוואליהלנ oלהנוסעתלרכבתעלושםבר~י~ק,
כפרזרךבעגלהומשםומעמודהלאצלאחיהברכבתזרכםהמשיכומחלב
ביולי-22בהגיעולבסוףלקרניה.ברכבתשובומכאןלבוזאכט,יקלאר

באוגוסט 16ה"עזקושטא.מולהסופיתתחכת·הרכבתפאשה,לחייזר
המשטרהוהחוץ,הפכיםהחקלאות,משרזיביןאהרןהתרוצץ

האוסטרית,והקונסוליההגרמניתהקונסוליההציבור,יושירות·הבטחון

לבסוףכשהשיגםלגרמניה.לכסיעתוהנחוציםהניירותאתלהשיגכזי
לברליןיומייםכעבורוהגיערכבת·הבלקאןעלבאוגוסט-19בעלה

נשארהדרושיםהניירותאתלהשיגהצליחשלאשניאורסון,(לירכה
כארץ·ישראל).אנשיולכיןאהרןביןחוליית·קשרלשמשכדיבקושטא,
העולמית,הציוניתההסתדרותנשיאורבורג,אוטופרופסורבהמלצת

לצורךככיכול,לקופכהאגן,אשרת·יציאהבספטמבר 12ב·אהרןקיבל
כזיימים.ארבעהכעכורהגיעואליההשומשמין,שמןעלמחקרו
אהרןנפגשכאן,גםאחריושעקבוהגרמניתהבולשתאנשיאתלהטעות

עםנפגששכשבזיהובסוואלוףיוהאנסון,פרופסורעםבקופכהאגן

כקשתולפיששלחומארצות·הברית,ידידיובעזרת .נילסןפרופסור
אהרןנתקבלבקופנהאגן,הבריטיהצירפאג'ט,ואלףלסרמברקים
קשרחידושלשםלאנגליהלנסועככוונתוכילו,סיפראהרןעמו.לשיחה

למראית·עיןלמצרים.משםולצאתהבריטייםהשלטונותעםהמודיעין
אךארצות·הברית,ממשלתהזמנתלפילאמריקה,נייטראליתבאביהיפליג

הבריטייםוף nלשלטונות·הלהודיעהצירמןהואמכקשלמעשה
עות'מאנישכנתיןבאמתלההאכיהמןלהורידושכסקוטלאכזבקירקוואל

אמריקהבעתוניבהקדםלפרסםישמעצרודבראתחשו.דבבחינתהוא

אהרןהציעזה(תכסיסולירושליםלקושטאתגיעכןעלשהידיעהכזי
ויתמההארץמןבהיעזרוירגיששבוודאיפאשהג'מאלאתלהטעותכזי
שובהאנגליםבשבינפלכיפאשה,ג'מאלכשישמעעקבותיו.נעלמולאן
משתחררשבויאיןשהריבניחותא,לפעולאהרןיוכלואזבויחשודלא

המלחמה).בתוםאלא
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היהלאהבריטישהצירמשוםלהשתהותאהרןנאלץבקופנהאגןגם
עלתזכיראהרןלוהמציאלבקשתו .תכניתובענייןלהחליטמוסמך
הבריטיהמודיעיןעםלהתקשרבסירנותיוועלבארץחבריופעלוות

שובבלונדון.משרד-המלחמהאלהתזכיראתהעבירוהצירבמצרים,
בקבלתנתקשהשמשרד-המלחמהמשוםכלשהןתוצאותללאימיםעברו

אבשלוםבשעתושכונןהקשרעלבעיקרהסתמךאהרונסוןהחלטה.
התורכיםבשבינפלשווליימאחראךודליי,הלייטנאנטעםפיינברג
באוקטובר-17:גרק .מפיואישורלקבלהיהאי·אפשרקודם·לכןחודש

אהרןשלתכנית-מסעולגבימלונדוןחיוביתתשובהנקופנהאגןנתקבלה
כשהגיעהלארצות-הברית.להפליגשעמדהאביהעלעלהיומייםוכעבור
בשבי""נלקחשבסקוטלאנזקירקוואללגמלבאוקטובר-22נהאניה

 .ללונדוןיומייםכעבודוהועבר
שלהכלליהמפקחסגןתומפסון,בייזילסרעםנפגשבלונדון

אהרונסוןאהרןאתתומפסוןציידשיחתםבעקבותיארד".·ה"סקוטלאנד
הלייטנאנט·קולונלאלאותווכיווןמאק)(ויליאםמושאלבשםבתעוזה

הארולדואלטרהמייג'וראלאוחוהפנהוהלהממשרד-המלחמהפרנץ'
הראשונהבפגישתםכבר .הכלליבמטהתורכיהלענייניהמומחהג;ינון,
עתה .במשרדולעבודהחלואהרונסוןמשותפתלשוןהשנייםמצאו

עלתזכירוביניהםתורכיהעלתזכיריםלמשרד-המלחמהלספקהתחיל
 .פאשהג'מאלשלהשלטוןסדריעלודין-וחשבוןכארמניםהטבחמעש; .

דעתםקלותאתתורכיה,שלהרעועהכלכלימעמדהאתסקרבתזכירו
התורכיתבאימפריההגרמניתההשפעהאתהצעירים","התורכיםשל

ניסהאהרונסוןפאשה.לטלעתפאשהאגודרשביןהמתוחיםהיחסיםואת

בשיחותיואבלארץ·ישראל,בחופילנחותבצורךהבריטיםאתלשכנע
ידיעותשקבלתתופסיםאינםהאנגליםכיהתרשםגריבוןהמייג'ודעם
בחזיתהדבריםפגיאתלשנותעשוייהקווי·האויבמאחוריהמתרחשעל

עלהוחלטכבראםכמשרד-המלחמהלדעתהתענייןיום·יוםהתורכית.
בנובמבר sב·לבוא.בוששההתשובהאךעתלית,עםהקשרחידוש
עתליתעםהקשראתלכונן :חדשההצעהגריבוןהמייג'ורלפניוהעלה
ההצעה.אתבתוקףדחהאהרןלמצרים.יסעאהרונסון,שהוא,מבלי
להפליגלאהרונסוןניתןגריבוןהמ:יג'ורעםמקיפהשיחת·בירוראחרי

גיבראלטאדדרךומשםתעלת·לאמאנשאלהתימזהמנהרבנובמבר 24נ'
לפורט·סעי.דבאביההגיעבדצמבר 12 ·ב'שבים·התיכ;ן:מאלטהלאי

הרברטלורדשלהתפטרותועלבדצמבר,-7בלו,נודעבדרךבהיותו

ג'ורג'לוידשלעלייתוועלהבריטיתהממשלהמראשותאסקווית
היההמזרחית""האסכולהמאבותהיהג'ורג'שלוידמאחר .במקומו

הגיעזומבחינהתורכיה.בחזיתהצבאיהמאמץ_יוגברשעתהברור

רשםלפורט·סעידבואולקראתהמתאים.ברגעלמצריםאהרוגסון
 ,, ...אבשלוםאתשםאמצאאםההפתעהתהיהרבה"מה :ביומנו

# 
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נדרכו , 1916יוליבראשיתהארץ,אתאהרוגסוןאהרןכשיצא

מקומו.אתלמלאאהרוגסוןושרהפייגברגאבשלוםבשארולקושטא,
קצבאתלהאטושדהאבשלוםהחליטובותקהחוץעםשהקשרמאחר

חודשיםכשלושההארץמןשייעדרהיהסבוראהרוגסוןהמידע.איסוף
אבשלוםהיוהמודיעיןלפעולותבנוסףהתכניות.נערכוזהסמךועל

הפקידאותההחקלאיתוהעבודהתחגת·הגסיונותבניהולעסוקיםושרה
אבשלוםבאלץומשפחותיהםהעובדיםאתלקייםכדיבידיהם.אהרן

בהתאםמגיו·יורק,הכסףמשלוחישיתקבלועדלהלוואותלהזדקק
תחגת·הגסיוגות.שלחבר·הנאמגיםמצדלהתחייבות

מןאהרוגסוןאהרןשליציאתואחריחודשיםכשלושהבאוקטובר,-5ב
אהרןכיהודיעו,ובולאבשלוםמכחבשניאורסוןליונהשלחהארץ,
הוראהממנוקיבלליונה,הוא,וכילקופנהאגןמברליןלצאתהצליח
אבשלוםאתסיפקהלאזוהודעה .לארץ·ישראלמקושטאלחזור

המדברבדרךלמצריםשובלרדתהחליטעתהסבלנותו.פקעה.שבינתיים
i שלמעצרומאזשידעיוסף, .נסקילישיוסףאתלעצמובחרכבן·לווייה

בלקינדנעמןעםחולייח·קשרלושימשתכניותיו,עלאבשלום
בדצמברואולם .הריגולרשתאלבעצמוהצטרףלאאךבראשון·לציון,

קיבלשלפיוזכרון·דברים,עלאבשלוםעםחתםבעתלית,כשביקר , 1916
פורשלאבזכרון·הדבריםתורכיות.לירות 150בסךהלוואההתחנה.מן

כדיזהסכוםלונתןאבשלוםכילהגיחוישהכסף,אתקיבלצורךלאיזה
 .במדברמסעםלקראתומצרכיםגמליםלקבות
במכתבאהרונסון.לשרהמכתבמיפואבשלוםשלח 1917בינואר 7ב·

להיותמקווההואוכיאחדיםלימיםלירושליםנוסעהואכילה,הודיע
שבסירנותיהמתברר,בעקרון.לישנסקייוסףאצלבינואר,-13הבשבת,

ושרהאבשלוםיפה.עלולאשניתלהסתכןולאמתכניתולהניאושרהשל
ועושהבמצריםימיםכחודשנמצאכבראהרןכישעה,אותהידעולא

הים.בדרךעתליתעםהקשראתלחדשגסיוגות

להםשישמשבדווימצאואףהגמליםאתלישנסקיקנהבינתיים

שללביתואבשלוםכנראהבא , 1917ביגואר 13ה"בשבת,מורה·דרך.

גמלים,עלרכוביםלדרךשניהםיצאוביוםובובעקרון,לישגסקייוסף
כמושלאהפעם, .מורה·הדרךבדוויהבלווייתכבדווים,מחופשים
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לעבורולאהמערב'הנגבאללהדר'םאבשלוםהתל'ט , 1915בדצמבר
לרוב .התורכ'בצבאלה'תקלשלאכד'ובכפר'ה,רצועת·החוףנער'

כשבועארכההדרךהיום.בשעותלהסתתרוהשתדלובלילותדדכםעשו

זית nקוו'·השביןלשטח·ההפקרהגיעו ,ביגואר 20ה·נשבת,ימים.

לאל·ער'ששמצפון·מזרחזווי'דשייה'לידוהאנגליים,התורכיים

הם .להמשיךכיצדידעוולאהאנגלים),בידיחיתהכנרזמן(שבאותו

שהםגילודמדומי·בוקר,עםולבסוף,הלילהכלבמשךבחולותהסתובבו

לפתעעליהםהסתערושעהבאותהמקום.באותועדייןנמצאים
לישגסקייוסףנפגעראשוןבמטד·ידיות.בדוויםכשלושים·אדבע'ם

התאוששכאביו,עלהתגבריוסףאבשלום.נפגעאחריומידונפל.ברגלו

כןועללדברהיה'כוללאכברהלהקשה.שנפצעלאבשלוםלעזורוניסה

לישנסקילהסתלק.סימןלחברוועשהבידו "ה:אג;:~"השוליאתנטל
ואיבדתחתיוכרעוהואהימניתכתפואתשניכדודפילחואזלרוץהחל
העורף.אלוהעבירואוסטראל'פאטרולאותואסףזמןכעבורהכרתו.את

גורלוה'השונה .בפורט·סעידהצבאיולים nלבית·היוסףהועברמשם

ורצחוהו.עליוגברוהכדוריםאךחייו,עלנלחםהואאבשלום:של

בקאהירהבר'ט'המודיעיןמןקציןמסרר·מכן nלאיומיים·שלושה
הצבאיולים nבבית·ההנמצאמארץ·ישראל,יהודיכיאהרוגסון,לאהרן

ושמעלשםמיהרהואפייגנרג.השםואתשמואתמזכירבפורט·סעי,ד

מייג'וראלאהרונסוןשלפג'יתועקבאירע.אשראתלישנסקימיוסף
בסוףאבשלום.גופתאחרלחפש ,,,דבסייעןהאחרוןשלחדידס,וינדהם

"כיומסר,מאלערישחזרהכדוריכילאהרוגסון,דידסהודיעיגואר

השלטונותאיפשרובמאי 2ב·עקבות".השארבלינקבראבשלום

למקוםלישנסק'יוסףאתלשלוחאהרונסוןלאהרןבמצריםהבריטי'ם
 .מצאולאנסקילישאולם .קברואתלחפשכדיאבשלוםנפלשבו

ושללישנסקייוסףשלמותםאחרירבותשנים , 1931במארס 20ב·

באזורבשירות·הרכבתשעבדמחיפהרןבנימיןמסראהרונסון,אהרן

ממטהאבו·צפרהיוסףבשםבדוויכ'אהרוגסון,לאלכסנדררפיח,

שלהדרומימצדהואאבשלוםשלקבורתומקום"כיטוען,אלרמיילאת

לקברמעלמזרחה.המוליךבשב'לאליווניגשיםברפיח,תחנת·הךכבת

הג'נרלל'דידוכךעלכתבאהרונסוןאלכסנדרפראי".תמרנישא

מייג'וראלבנדוןפנהוהלהבלונדון,במשרד·המלחמחגריבוןחארולד

אבשלוםשלקברואתחיפשאשרג'ארוויס, .סינימושלג'ארוויס,אודקל

למצואביכולתיש"איןהשיב,רפיח!]באזור[ולאזוויידשייח'באזור

שלקבורתומקוםהפךמאזזו".פרשהעלדבריודעהואכישיאמר,איש

אבשלוםגופתאתבלעש"המדברהסברהומכאןלתעלומה.אבשלום
מותו".'סודאתעמהוביחד

# 

אבשלוםשלקבורתומקוםלאיתורפעולותיעליומניפרקילהלן
 , 1967ב'בישראללקבורהעצמותיווהעברתרפיחבאזורפייננרג
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נאזורפייננרגאבשלוםשלקבורתומקוםאיתור

-1967נכישראללקבורהעצמותיווהעכרתרפיח

 21.1.66 ,'ריום

הרעיוןהרגהפייגברג,אבשלוםשללנפילתושנים 49מלאראתמול
לספקברעדההרשתניל"י.שכונתההריגול,דשתשלממייסדיהואחד
הכוחותמדיארץ-ישראלכיבושלצורךכמצדיםהבריטילמודיעיןמידע

הישובוחילוץוהגרמניים,האוסטרייםהגייסותובעלי-בדיתם,התורכיים

ארמניםאלפילמאותהתורכיםשעשו(כפיהפיסיחיסולומסכנתהיהודי
ובמהלכה).הראשונהמלחמת-העולםלפני

בעתרןהיוםנדפסהפיינבדגאבשלוםשללנפילתוהשנהיוםלצירן
"אבשלוםהכותרת:תחתקיסריאודיהעתרנאימאתכת::גה"הארץ"

עםלהזדהותליגדמהרגשות,סעדתביעודדההכתבהבקיסריה".

שיית'באזורקברו.אתלמצואלגסותלהחלטהאותיוהביאהאב.שלרם
בכתבהלקבר-ישראל.עצמותיו.שתזכינהכדישבקדמת-סינירזרייד
-1889בנולדהואאבשלום:שלאישיותועלאחדיםפרסיםהובאו

בפאריס,למדבחדדה,קדחבראשון-לצירן,והתחנךגדלגדרה,במושבה

סיגי.במדבריותונפללהגשימוכדילארץחזרבתורכים,מדדחלוםחלם
היההואלו.אורבגיבוריםשגודלוגאה,אמיץכיהודיכאןתואראבשלום
עזרזומשורר,סייףפיוס,ומפייטחרבאוחזדופי",וללאחתללא"האביר

הבכור,"לאבשלום,וטוש:יונתןהמשודדהיוםבבראיאמרשעליווסמל,
כיהעתרנאי,צייןערדבסיני".עצמותיושנתפזדררניל"יהגדערגיםגיבור

מכדררינפלוהגבורה,החלוםוהתעוזה,החזרןאישפייגבדג,אבשלום
-20בזההיהמצרימה.בדדךאלעדישבראנהזררייזשיית'באזורמרצחים
 • 1917בינואר

משרםהעתונאיעל-ידינכחדהבקיסריה""אבשלוםהכתבהכותרת

אהרונסוך,רבקהארוסתואלאבשלוםשלממכתבוציטוטשעיקרה

מחדרהלהכותבהוא .וצבי[שמואל]אלכסנדראהדן,שדה,שלאחותם
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ק•סר•הקנ"תעלמחשכרת•ךאתומעלה , 1911ביוב• 17שכת,במוצא'
 :היררג•ת·אךרתרדכסיתהכגסיהעל·ידי

 ...לא!מתואניהאםחולהואמיהאםמזרעודם.שותתלניילדתי,"הערב
הכאבכלאתלiךניןמסוגלתרבקה,את, !קיסריתאתקנוהכמריםשמעיני:-

להסבירך,אפשרשאיכאבכזאת.כשורהלשמענויחושכמונישמטורף
 ...התניניוולשתוק!-שינייםלחרוקנו!לחושצריךלספרו.לתארו,
ואתסוסתירעמתאתמניפתחיתההרוחשפת·הים.עלכרכיבתעברתי

הבטןדוהר,דוהר,הייתיואנישפת·הים,עלשם,נוקשהכההאדמהבלוריתי-

של(עבריםעבריםאלףכמאתייםוחישבתי:חישבתיבנפשילקרקע.צמודה
לבכות,כדיהורדוס,נוגשישוטתחתפהכפלו )!הקדמוניםהעבריםממש,

רומי,שלצבאשרילצורךהזההענקיבית-העינוגיםאתולכונןלקשטלהקים,

כנויהכאןוהאדמהרומא.שלהזונותהפאטריקיות,הגבירות,לצורך

וכדיהאבניםעללהגךכדיפהכפלורכיםועודשלי.שלדיםשלדים-שלדים,

מדמנו!דםהם,שדמםהמלוחהיםמןהמיםרבוומה !לכדבשן

אשבעודאבלשערותי,תכספנהכשכנרשכה,שלושים-עשרים,כעוד ...ואולם
כיןלשדרות,ניןהחדשה,קירסיהכחוצותואעכוראצילהסוסהעלזקוף

אליתחייכנהביותההמהודרותהחווילותמולאלעצים,מכלהיפיםלעצים

הנהבקרבי:יצטחקולכי ...הזקןהפרשאתלשלוםתברכנהרכות,ילדות

ויסוריכו.עינויינולכלהגמול

יקראוהנוצרים,פעמונייצלצלוהזה,כמקוםכשאעכורשנה,כעודאך

כמופרושות,ידירהצלב,יתנשאלכנסיהומעלגלרןנגליו,גלדן!גליך,לתפילה:

חונק,אםכימחבקאינוכיידענוהןאנחנואכלהיקום.כלאתלחבקמוכנות

תקלוטנהואזניאעכוראבישנה.אלפייםזהאותנוהמענההאישבשםוזאת
שוחטיםשחטונו,בשמואשרוהחמלה,הרחמיםאלוהילכברדתהילהשירי

 ...שניםמאותעודאותנו,וישחטו
ורבקהמגינה,אתהאם

תקווה,ללאזרים,לידיעברשלי,מחוף·היםחבל·אדמהמארצנו,קטעעוד

 " ...כמהרהאלינו_להשיבותקווהללא
שחפץקיסריההיאהפסטיבלים/עירכיוtג//קיסריה/ :הכתבהסיוםוזה

 " ...לכמורהכמכדהשלאק•סד•האבשלום,בה

" 
מעבודת•לב•ת•שרב•לאחראחרי·הצהר"ם,כשערתקראתיזרכתבה
שכברנזכרתיבה•רהררים.שקעתי .ישראלמשטרתשלהארציבמטה

ותעלומתאבשלוםשלכפילתופרשתאותיהעסיקה 1960בראשית
שלהמודיעיןמטעםעסלןתיזמןבאותו ."ד 11זשיית'באזורמקךם·קברר

איסוףכדיתוךובסיני.בנגבהכדוריםתולדותעלבמחקריצה"ל

המזרחןרצחבפרשתכתקלתיסינישבמרכזאלאחירראתערבעלהגתרכ•ם

30 

באוגוסטמשלחתךאנשיוארבעתפאלמדהגריאדרארדפרופסורהאנגלי

שהנרצחיםהעובדה 8 •סינישבדררם·מערבסדראלואדיבסב•נרת 1882

כדרךאצליעוררההרצחמקרםכסביבתהכדוריםרוצחיהםעל·ידיבקברו
על·ידיפייכברגאבשלוםגםכקברשאול•המחשבהאתאסוציאטיבית

אתשרבקראתיזהמ'דעלבררכדי ד." 11זשייח'באזורהכדוריםרוצחיו
אגגלאגיטהשלספרהואת "י"ל'כ"על'ערי·פרלסקיןיעקבשלספרר

אבשלוםשליציאתםאתבספררמתאר'ער•·פרלסקין ."י"ל'ג''מרגל•
זרריידשייח'לאזור ,,,דבמררה·דרךעםל•שגסק•סף 1 ' 1פ"גברג

מררה·הדרךרץלדבר•ר,עליהם.מזדייניםבזוריםכשלרשיםוהתנלפות

מעשהבכךראהאבשלוםהתוקפים.הכדוריםלעבראבר·חסןהכדורי
התרקפ•םעםבקרב·•ר•רתאחת.ביר•הגמלומעלאותרוהפילבגידה

לקוריםולהגיעלהתאוששהצליחאךוכפל,לישגסקי•וסףבפצע

צבאילבית·חךל•םוהובאבריטימשמרעל·ידיכאסףשםהבריטיים.
הכדוריםהרגואותופייגברג.אבשלוםשלגורלוהיהשוגהבעורף.

בקאהיר,אזששההאהררגסרן,אהרןלןיבלזהלאירועסמרךהתוקפים.

בבית·חרליםהשוכבמאדץ·ישראליהודיעלהבריטיהמודיעיןמןהר'דעה
מיוסףושמעלשםמיהרהואג.פייגברובשםשלובשמווגולןבצבאי

לבית·חרליםלישגסקיאתלהעבירדאגעתהאירע.אשראתל'שכסקי
אחרלחפשכדיזרדייךשייח'לאזורבריטימשמרולשלוחקציניםשל

 :מסכםויעדי·פולסקיןמצאהלאהבריטיהמשמראבשלום.גופת
תיאור '" ...מותוסודאתעמהוביחדאבשלוםגופתאתבלע"המדבר

בעקבותכשלח,שלדבריהאלאאכגל,אכיטהעל·ידיהובאהקרבעלדומה

בזרוישליחבקאחיר,דידםויגדהםהמייג'וראלאהררגסוןשלפנייתו
לאאךאבשלום,שלגופתואתלחפשזרדייךשייח'לאזורצדייך)לא(שמו

גרפתאתבלע"המדברכיגורסת,אגגלאגיטהגםלמצאה.בידועלה
מותו".'°סודואתאבשלום

אם .דעתיעלנתקבלהלאדידםלמייג'ורבדוריההשליחתשובת
שגםהדברסבירהריאבשלום,כהרגשבולאזורהגיעהכדוריהשליח
איןבמדברשכןהגופה.ועלהתקריתעלהמקומייםהנדודיםמפישמע

מעורביםהיוובן·לורייתואבשלוםעלשבהתנפלותגםמהסודות.

שיחהנושאימים,באותםבוודאי,היתהוהפרשהבדוויםכשלרשים

דירוח·שקרמסרהכדורישהשליחאיפראהגחתיהאזור.שללכדורים
נוספתמחשבהזוויי.דשייח'לאזורהגיעלאכללשהואאודידםלמייג'ור

אלסווארכההמטותשבטימתגורריםשברשהאזור,מאחרבמוחי:ביקרה

גופתואתקברושהכדוריםסביררבה,"בצפיפותמאוכלסואלרמיילאת,
הרצח.עקבותאתלהעליםוכדיהריחמןיסבלושלאכדיאבשלוםשל

31 



1 1 
! 1 

: : 

וו

i :' 
ו 1
: 1 

,, 
י ! 

איתורלשםלפעוללהחלטהשהניארניהךאלומחשבותלאואולם
(הריניל"יאנשישלפע,לםאתמארדשהערכתיאףאבשלום.שלקברו
העבריהישוב.מנהיגירובבערדהבריטילצבאלסייעהעזרהם

לצבאול.התגייסותהערת'מאניתהנתינותלקבלתהטיפובארץ·ישראל
אבשלום.שלהירצחונסיבותאתלחקורבדחףחשתילאעדייךהתורכי),

הכרתיהנאות.בשניםגםלהטרידניהמשיכההקבורהמקרםתעלומתאך

לאשהכדוריםבלביספקהיהולאואוכלוסייתוזרריידשייח'אזוראתיפה
ראםקבורה.אלארצחרהרשברבמקרםאבשלוםשלגופתואתהשאירו
הירכשבתנאישכךהקבורה,במקרםנמצאיםששרידיההריגופתונקברה

כשלמרתם.ישתמרוהםלשנה)גשםמ"מ 25 (בקדמת·סיניהשוררים

" 

....... ,;,' 

רבקהאלאבשלוםשלמכתבוובמיוחדקיסריאורישלכתבתו ,כאמור
עמנושללעברואבשלוםשלהנפשיתזיקתוהתרגשות.ביעוררו
אניגםמעבירכמוהר .שליתחרשרתיעםאחדבקנהעלולארצנובתרראה

ארצנותולדותעלליהיזרעאתבארץ,עוברשאנימקרםבכלרוחי,בעיני
גםהמחודשת.מדינתנורעםהציונותעםהמוחלטתהזדהותיומכאך

ממשכךוהריקיסריה.שלעתידהלגביאבשלוםשלחזרנואותיהרשים
לשמעשלווהאסוציאציותהנצררתעלדעותיואףהיום.נראיתהיא

אתלשכוחארכללאאניגם .משלישרנותאינךהכנסיהפעמוניצילצרל
הנוראההשראה .עמנובסבלהנוצריתהכגסיהשלהמשקלכבדחלקה

טבעיתתולדהאלאלדעתי,אינה,השנייהבמלחמת·הערלםעליושעברה
היהודיםלשנאתדרדרתבמשךוהטפתההכנסיהמצדהדתיתההסתהשל

פילאטרס,פוגטירסשלגזר·דינרעל·פישנצלבהיהודי-ישרבשם
רומיים.חייליםעל·ידיבארץ·ישראל,הרומיהנציב

מקרםעלמידעלאסוףלהחלטהאותיהביאהאבשלוםעםהזדהותי
 .לקבר·ישראלשתזכינהכדילארץעצמותיוהעלאתאתולארגןקבורתו
ברצרעת·עזהשידרתימימיובמיוחדהעבר,מןשקשריחשבתי

שייה'עםהקשראתלחדשלייאפשרוקדש","מבצעלאחררבצפרך·סיני

כדירפיח,באזורידועהאישיותעםאררצרעת·עזהכדררםיזרעכדררי

עלהשאםהייתיסבוראבשלום.שלקבורתומקרםאתבשבילישיכדרר
משההקציןשלשרידיהםאתהכרמלבהרלמצוא , 1963יוליבסוף ,בידי

האסיריםממחנהשנחטפוקירז'נראליהוואחיהברוריהאשתו ,לזררביץ

אפשראבר·דררה,"כגרפיותידיעל 1938באוגוסט 17בלילעתלית
לא .זרריידשייה'באזוראבשלוםשלעצמותיואתגםלמצואבידישיעלה
שנים. 49עברוכבר 1917בינוארהירצחושמאזהעובדהמפנינרתעתי
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הזוכריםזקניםכדוריםחייםעדייךזררייד·רפיחשיית'שבאזורנטרחהייתי

גופתו.נקברההיכןויודעיםאבשלוםרצחפרשתאת
הואעצמיכשהצגתי .קיסריאוריונאיהעתאלטילפנתיזבדראשית

עליהקראשבזמנוואמרלזררביץ""פרשתעםשמיאתקשר
הואאבשלום.קברפרשתלגביהחלטתיעלעתהלוסיפרתיבהתרגשות.

אתלאתראהררנסרךאלכסנדרניסההשלושיםבשגרתכיואמר,התרגש

 .סינימרשלג'אררריס,מייג'רראלפנהגםזהוכענייךבסיניהקבורהמקרם
אםשאלניגםקיסרי .הקבראתלמצואביכולתושאיךלוהשיבהלהאולם
שלקברואתלאתרעדייךניתךשנים, 49לאחרשעתה,לינראה

כילי,השיבכךעלדברי.אתונימקתיבחיובחשיבותיאבשלום.

אתהוישוחחבזכררך·יעקבאהררנסרךרבקהאליסעהשבועכראשית

יחזירונחליטשנפגשלפניזאתלעשרתלאבקשתיואניאבלבנושא.

ברנרתךשאגיהאמוןעלליהרזההוא .הרעיוןאתבפניהלהציגכיצד

הנא.השבועבראשיתאלילהתקשרוהבטיחבתכניתיאותרבשתפי

 27.1.66 ,'היום

שלחתיולכךהשבועשית 15ברכהבטחתואליהתקשרלאקיסריאורי
 :הבאהמכתבאתהיוםלו

 !שלוםהיקר,קיסרי"מד

המנוחפיינכרגאבשלוםעלהאחרוןו'מיום'הארץ'בעתרןשלךדברי·הזכרון

ייזוםשלאפשרותלבזוקכדייוםבאותואליולטלפןוהניעוניאותיהעסירו

הטלפוניתהשיחהבעקבותלקבר·ישראל.עצמותיולהכאתמשותפתפעולה

סיבותאולי(אויום·יוםשטרדותוייתכןמאחראךאלי,שתתקשרהגחתי

זה.מכתבלךלכתובדעתיעלעלהכך,לעשותממךמנעורציניות)יותר

אותימניעמה-שתשאלאועצמךאתשאלתוכברייתכן-וכהקדמה

'דורשלאתרהדורמבביאחריםרביםשכמוהיאתשובתיןלעיללאמור

בכלל'ניל"י'אנשישלומהמעשיםההשקפותמןאניגםהושפעתיהראשונים'

היאהיאאתםשההזדהותספקכלליאיובפרט.המנוחפיינברגאבשלוםושל

לגבי'הראשונים.'התחילובהבדרךללכתבתוכם)(ולילרביםמביעששימשה

ניל"יאנשישארושלפיינברגאבשלוםשלהפוליטיתלהשתייכותהיתהלא

הבנתםלפי-עמנולטובתפעולתםכנותהיהלגבישקבעהדברמשמעות.כל

שלשמעשיהםלהודותהיוםמוכניםדורנומבנישרביםיודעאניוהשקפתם.

השוניםהלאומייםהמחנותשלמעשיםשורתלאותהשייכיםניל"י"אנשי

ועמדהרוחלאותהבסופו·של·דכרהביאואשרמעשים- 1948לפניכישוב

הקוממיות.ומלחמתהמדינההקמתגורלאתשקבעו

שניםזהמוטרדהנניכברשציינתיכפיזה:מכתבילנושאאחזורעתה

פיינברגאבשלוםשלעצמותיוהבאתלמעןלפעולהרעיוןעל·ידימספר
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כוחותינועםשהותיבימיפרטיהעלזרפרשהמכירהייתילולקבר·ישראל.

בתנאי-האמוראתלארגןאזמסוגלשתייתילינראה ...בסיני 1956ב·ו/

שלהרצחנסיבותלדאבוני,אךזודייד!שיית'בסביבותהדברקרהשאמנם

שבהםבספריםנוספתקריאהאחרין 960בשנתרקליהתבררואבשלום

רבלצעריאבלהרצח,פרשתעלפרטיםליקטתיהזמןבמשךזו.פרשההוזכרה
לעזורהיכוליםפרטיםידועיםולמכריךשלןמשערהננימהגלוי.הסתום

לפנותהחלטתילזכרו,הדבריםאתשפירסמתלאחרעתה,ולכן,קברו.לאיתור

כדייכולתו,ובמידתשלובמישוראחדכלמשותפת,פעולהלןולהציעאליו

הדבר.ביצועאתלאפשר

אהרונסוןאלכסנדרשלפנייתועללדבריךשאתייחסעודהכרחיכילי,נראה

(הנניהשליליתולתשובתוסיגי,מושלג'ארוויס,מייג'וראלהשלושיםבשגות

שתשובתלהסיקאנייכולמהאמורשככתובים}.דבריםכןעלשקיימיםמכין

כן!עלוחבלזהבענייולפעולשגיסוהאנשיםאותםידיאתהרפתהג'ארוויס

אתבשעתהמגעהבדברהמעורביםשלדומהשגישהלךידועכימגית,אניאן

ורקן, 93sב·לזרוביץ-קירז'כרמשפחתשלוהיעלמה~טיפתהפרשתפיענוח

רשמי.באופןעלישהוטלהלאחרידיעלזופרשהפוענחהשגה 25כעבור

זובמשימתבפגינושיעמדוהקשייםכילי,נראהההסתברות''שיטתמבחינת

לנסותהכרחיעם·זאת,אןלזרוביץ-קירז'בר.פרשתמפיעגוחרביםיהיו

יהיהלאשהדברחוששניעתההדבריעשהלאואםהאפשריאתלעשות

כעתי.דיותראפשרי

ליזוםלןהמוכריםאנשיםביכולתאוביכולתךהאםאותן:לשאולברצונילכן

לפנימיהבכןלהתחילישכן,אםלקבר·ישראלדעצמותיולהבאתפעולה

להפחתהתביאשתחלוףשנהכל .)!איתרנוכבר(ואולימאותריהיהשהדבר

והקבר.הרצחפרשתעלאורלשפוךהיכוליםהחייםהעדיםמספרשלטבעית

לבדוקהצעתיאתברצינותלשקולאותןישכנעזהשמכתבימקווהאני

הירצחועלהנתוניםשאםמ'}מיוואניזהבענייופעולהשלאפשרויותמחדש

מאמציםלאחרנוכל,-נכוניםהםזוויידשיית'באזורפייככרגאבשלוםשל

עצמותיוהבאתעל·ידיזופרשהליסיםחיים,עידםשנמצאובתנאירבים

לקבר·ישראל.

ואוליזוכפעולהלהתחילוההתמדההאומץהעוז,ולמכריךלךשיהיובתקווה

לסיימה,גם

בברכה,

בן·אלקנהש.

חלקילגביסודיותעלזהכשלבלשמורשובמבקשךהנניהעניןילטובתב.ב.

מספראתלצמצםהכרחיבעתידיהיהגםלדעתיהפעולה.הצעתבייזום

להעבירשלאאבקשךבה.נתחילאםהפעולה,שלביעלשיידעוהשותפים

אישורי.בלילפרסמוולאלאתריםזהמכתכי

כן-א."
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 1.2.66 ,'גיום

לאיולהתקשרהודעהליוהשאירלמשרדיקיסריאוריט•לפןהנוקר
והציעמחלתומפאתכהעדאליהתקשרשלאעלהתנצלבשיחתנוהערב.

אוכלשממנוחומרבידואםכששלאתיואחדים.ימיםבעודשנפגשלי
כ•אמר,הירצחונסיבותועלפיינברגאבשלוםשלקורותיועלללמוד

שהוארשימותוכןאבשלוםשלממכתביוהעתקיםבדוארליישלח

בית·אהרונסון"שג"ארכיוןהחומרמתוךלעצמוהכין(קיסרי)

המליץכמו·כןלי.הדרושאתלעצמילהעתיקאוכלגזכרון·יעקג.
 ,אפותיויורםנדבהיוסףליבנה,אליעזרשלהספראתבינתייםשאקרא
ספרלדבריו .) 1961שוקן,(הוצאתמדינית"העזהשלתולדותיה"גיל",י

עלהתבססושעורכיומאחרגיל",'פרשתעלאותנטימחקרהואזה
פרשה.לאותהנגיעהלהםשישספריםועלשב"בית·אהרוגסון"התיעוד
ויוסףפייגברגאבשלוםשליציאתםאתהמתארפרקגםישבספר

ואתזוויידשיית'שבאזורהבריטייםלקווים 1917בינוארלישגסקי
אהרוגסוןאלכסנדרשלבסיוגועלשםמסופרכןהגדורים.עםהתקרית
אבשלום.שלקבורתומקוםאתלמצוא

 4.2,66 ,'ויום

שלושיריומכתגיו .קיסריאורילישהבטיחהחומראתקיבלתיהיום
עלמהםללמודוניתןביותרמאלפיםקיסרישלורשימותיואבשלום

כמיזוגמצטייראבשלוםשלדיוקנוקורותיו.ועלזהגיבורשלאישיותו
גבולשאיןפאסריוטוחולם,הוזהשלנועז,ודמ•וןרגישהנפששלנדיר

הפכוהואלהכללחייו.קץשםטראגישגורלוגיבור,עזוזלמסירותו,

צעירשלמופלאהאפופיאההבאים.לדורותומופתלתקופתוסמללמעין
יליד-הארץ.יהודי,

לביאלדיברוהםאבשלום.שלושיריומנתכיוהרשימוניבמיוחד

ואתרוחועוזאתהערכתימחזונו,התפעלתיאתו.הזדהותיאתוחיזקו

עםזולמטרהולהתקשרהתורכיבשלטוןהשעה,בבואלמרוד,החלטתו
המלמדיםומשיריוממכתביוכמהעליעשועזרושם .הבריטיהמודיעין

להיהרגנכונותוואףישראלעםתקומתעלחלומוהלאומית,השקפתועל

 .להלןאותםמביאהננילכן .להגשימוכדי
אל , 1907באוקטובר-14בגפאריס,שובבהיותואבשלום,כתבכך

אביו:

ןרק,ךאהוב"אבא

 ...כללייםעגייניםעלקצתנשוחח ...

אתהיכולהןןהשכנותובארצותבתורכיההמאורעותאחראתההעוקב

 ...בהםמתבונןאנוכיענייובאיזהלשער,
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לעצמאות.הזוכההקטנתבולגריהאתכברכתמקדםאני

אבירות.שלמעשהזהואיןתורכיה,שלדחקהשעתאתניצלהשהיאאומרים - כסל!שלסנטימנטאליות

לאובייחדועצמו,הואלאדרכו,על·פילחיותלוהזכרתואשרחיאשרעם

הואכשהמדוברכסל,שלכסגטימנטאלירתלהתלבטרשאיםאינםמנהיגיו,
האומה.שלדמיהבתtכנון
שלהקרתכמרומיהבולגריםכתבוולהלכה,למעשהעבדותשנותאלףולאחד

 !עצמאיםאנו !תפשייםאנו !חיים'אנרטרנובו:העתיקהבירתם

 ...בהםמקנאאני

המיקרוסקופית,מוגטינגרוואתהקטנהסרביתאתבברכהאניומקדם

אוסטריה,שלהחזיריותשאיפותיהנגדשכזהבארמץ·לבהמתייצבות

חיילחיותוהרצרגוביכה,בבוסניהלסרביםלהם,יגיחולאשאםוהמכריזות

אםיודעומי ...כאוסטריהלהילחםהקטנותהאומרתשתיתירתענהלאחופש,

הצדק.אתהגסהכוחינצחהפעם

נפשםאתמציעיםהסטרנדנטיםכל ...נשקלנרהברמשוועת~כולהסרביה

[גדודיהמרות'ל'גדודיהצטרפואתמוליוםעדוכספם.גרפםומארזם,

האץרחלקימכלנוהרותרגערמזישעהומדיאיש, 17,000המתנדבים]

חזקיםבימינוהצבאותנוספים.מתנדביםשלבקשותואלפימאותלהומחוצה

האומר:עםהואמהםחזקלאאםיודעמיאךהם.

כיועבדות,פחדבהםואיובושהבתםשאיךחייםוכבו,דחופשבחיירוציםאנו

ולמותשונאינובדםלטבועלנוטובבאלה,מלחיותגיבוריםמותלנרטוב

 ...והכבודהאוןבמל~וא

 ...בברכהמקדםאניהאלההמעשיםכלואת

אגררחוקיםאסוננולמרבתיחד.גםוהארמניםהסרביםמהבולגרים,אנורבים

לתעלותישהנושן,השלדשלהיבשות''העצמותאתללכדישממולדתנו.

תמצאהימצאושםהביתהאותוולסחובדםלתתשרירים,לקלועבשר,עליו

 ...נשמהגםלו

תעלץואזמציאות,-וחלומיואפ,ךעפרוגרפיעו,דאהיהולאהיוםובבוא

אז.נהיהומימתהיארואהעתהכברנשמתי:

שנקדיםבמידהכיאנייודעלבוא',הגאולהש'סוףעמיספקאיןכיאףאולם

העת.והגיעהלמדיחיכינויותר.קלוגםטוביהיה

בקעתבחזוןל"זבפרקיחזקאלדיברעליתםהימיםתגיעושאכןוכמדומה

העצמות:

עמי!מקברותיכםאתכם'והעליתי

 '!וחייתםבכםרוחיונתתי

אתהמראיםאותותרואהואנילבי.קירותביןורועמתפועמתזו·חיים nורו

מקברן.לצאתזוחלהואוהנההעם

הלוךלזעוק,אנישרוצההקריאהזו !וחייהעמי,מעליךתכריכיםקרע·קרע

שלמזרלגדולותאנישואףכיבלבי,הדבריםאתכולאשאניאלא !וזעוק

36 

גדוליםנסיםמאלה,נפלאותנראהאנוי·מוות', r::'גדומיידסיםהאחריםזעקה.

לחיותיוכלואשרחייםאגשיםחיים.'של'עםנעשההמתים'מ'עםמזה.

כגיבורים.ולמותכבני·אדם

הגענובטרםניפולאנחנוואם

שב,עםלראותנזכהולא

שבגוהרוחאתלבנינונוריש

הקרב.שורותאתאחרינולמלא

למולךהעםשלבניואתלהקריבדיזרות,בחתונותלרקודדיכה:וביוכהבין

דיהאירופי.לערפדדמנואתלתתדי·הדמים. nצמאאחרתזרהעכורהולכל

אמן!"ונאמרקריבובזמןכעגלא ...לארצוישובהעם ...ילדים!הכיתהתעיות.

ב'גואר 1sנ-חגק'ןמגדללקרונוגםמפאר'סאבשלוםכרחברוחנאוחה
 :הצעירים")"התורכיםמהפכת(אחרי 1909

יקירי,"מנדלי

מאשרלקושטאאעסכישמוטבלמסקנהשליאבאעםשהגעתאומדאתה ...

לאמריקה.

זן.החלטתכםשלבמניעיםנאנתברגןאךניחא,

כערכך'.אנשיםבפניחדשיםשעדיםנפתחו-אתםאומריםכן-'כעת ...

מיכלכפני ?בתורכיההשעריםכעתייפתחומיבפניהיא.טעותזשודומני

שאיואמרתיכברואנילנצלו.תוכלאשרמיכללמענה,לעבודייאותאשר

'תורכיליהפךיכולאינניבסנוורים.עיניאתמכההתורכיתהמהפכה

גתחוללהלאכתורכיהאוכל.לאזאתתורכי','יהודיולאקונסטיטוציוני'

מהפכההיאזאתלעמים.וצדקחרותבכנפיההמביאהמהפכתעכשיו

עמיםלמחץוהמבקשתהתורכית,האומהשליטה,אומהבידישהתחוללה

אץר~ישראלהיותעצםעלי.מאויסםהתורכיםזו,מהפכהאוהדאינניאחרים.

מצורעאפסי,חלש,תורכיבעםרוצתאנילכך.מספקתיסבההיאבידיהם

בלכדבטיפהאףול~לסייעאףלכךנוסףלנסוע,ועתה,כה.עדהיהכאשר

 ...בשבילימלאכהזואיןפרי!זהתורכית,שללהתאוששותה

 ...יהיואשרהאמצעיםויהיותורכיהנגדלפעולאלאיכוליםאיננוהיהודיםאנו
בתורכים,בהם,לשלוחהייתימוכןמטרתנו,אתלהשיגכדיאני.קנאי

 ...כאשאותםולהעלותרע,ופגעמגיפהוכלשלושאושתייםמלחמות
ואשרלי,זרהשפתואשרכעיני,מכוערשהואעםאלולנסועלקוםוככן,

 ...לי!אשרלאלהמנוגדיםשלו.האינטרסים

וכלהעולם.אתרומיככשהמקדם,בימיםפעם,אנרכי.יהודימנדלו.לא,

העמיםוכלתורכיה.לגביהיוםלעשותישדעתךשלפימהאזעשוהעמים

לאנכנעה,לאאחתאומהורקלרומים.והיועצמםהםלהיותחדלוההם

·עולם, nשכמלחמוהגדולהאתניהלהזואומהרומי.עםפעולהשיתפה

יצאאישכלאםכיעם,נגדעםמחנה,בגדמחנהחוצץיצאולאשבהמלחמה

ורקדם,רווהאדמהשעלוכלכברזל,הוגןארמהשעלכלעלהאויב,לקראת
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יכולבקרקיסם,חיות·טרףשיניביואובשדה·הקרבכולם·כולםנפלוכאשר

כבשר.לאעםכבשו,אץר'כבשנו!'לומר:רומייכלה

 ...יהודיםלפנים:היהשמוזהעם

שהיהודיםמכיווןלשחררםנאלצואדוניהםלעבדים,נמכרואשרוהיהודים

ולמחרתעבדים.להיותהיהודיםידעולאבהםהימיםאשרי .היורעיםעבדים

שמרוהאחדאחד,צמח·עלהעיר·הקרדש,באיןבית·מקדש,באיוהמלחמה,
בשםלאהזה.הפלפל·הפלפלמןהרומאים,אתהריחם,והואבר·כוכבא,היה

והמולדת.החרותלמעןאםכיהקדושה,למעןולאשמיים

כלחייכם!'עשביםיעלו'משוגעים!המתחדסים:נזדעקואזוכבר

היוםהםהיכןאךהצליח,לאומעשם'המשוגעים'בלחייעשביםעלואמנם
 !ההםהעמיםוכלהרומיים

 ...מתו!

וקיימים.חייםואנו

מאו.דאנוחוליםאנו,חייםאמנםואםהזמנים,נשתנותאמר:

לחיותישובלאהמתורקלהשתנות,והזמניםלהבריאיכולהד.החולהאך
עו.ד"

שלאבךאנייודעעצמנו.לביןבינינורעהו,אלאישכדבראליךאדברועתה

בכברדתתייחסולרגשותיגרידא,מילוליותכמליצותמשתמששאניתחשדני
עמם.מסכיםאתהאיואםגם

תחייתכן.בפניאוקצנובפניעומדיםשאנואונפשך:ממה

וטהור.יפההמוותלפחותיהיעומדים,אנוקצנובפגיאם

 ...וגדוליפהעםשלתחייהזאתתהיההןתחייתנו,בפגיואם

מזמן.מתואשרניכוריםעלמימי·קדם,אנשי·שםעלדיברתי

לנקוטאנוחייביםגלותיים,יצוריםולאהאמיתייםבניהםאנו,בניהםאכןאם

 ...אדיריםאמצעים

מאהאםכלוםבכך(ואיו~נשיםאחדדורבמשךלהקיםיכלהפלשתינהאם
עליה,למותומוכניםלמענהלחיותהרוציםאחד),אפילואועשרהאובלב.ד
היאאדמהשלנר,לאידיאותהםטוביםזאתאדמהעלשהתנאיםהואאות
 ...בהלגדוליכוליםהיהדויםאשר

הואהמדובראםמדי,יפהשיהאחלוםואיןמדי,גדולהשתהאשאיפהאין
 ...שלנובאידיאלים

שאיןומכיווןיגיע,סוף·סוףשהאחדנדעידועהןכעתידנו,נאמיןהאמןאם

ולנסות.להעזואחדאחדכלחייבהאח,דהואלאאםלדעתיכולאיש
ובלכדולסבול,שנהמאהלחיותאולמות,מחראפילוומזומןמוכןמצידיואני

 ...יהודית·לתחייהלהגיע

עליוהנשפכותהדומךלערימותמתחתכמחנק,לנשוםמסרגלאשרעםזהלא
ולפרעות.לטבתעצמונותןואשרשניםאלפיכגיטאות

מכות.ולהנחיתלתקוףהצורךובעתלכבוש,ללחום,יודעאשרעםהואזהכי
לעם".נהיהכירוצהואני
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אבשלוםהגיעבוהעיתויעלגםמלמדותקיסריאורישלרשימותיו
 .בארץהתורכיהשלטוןבגדולפעוללהתארגןהשעההגיעהכילמסקנה,
שלוהצטרפותההראשונהמלחמת·העולםפרוץלאחראחדיםחודשים
אבשלוםהעלהמעצמות·ההסכמה,בגזואוסטריהגרמניהלצדתורכיה

חיוגי,מידעלהםלספקהאנגלים,עםלהתקשררעיונותיואתידידיולפגי
השלטוןמןארץ·ישראלשללשיחרורהולהביאבשקבעזרתםלהשיג
"עלילתפרשתבתגהאלהרעיונותלהעלאתהמייזיתהדחיפהאת .התורכי
הרעיוןשאתגםייתכן . 1915יגוארבאמצעשהתרחשהחזרה",

זאתהתורכים,מחוקריוזמןבאותואבשלוםקיבלהאנגליםעםלהתקשר
שבהירתםהמגוחךהחשדבשלחזרהמצעירי 12עםיחדשבעצרלאחר

אותתוהיםבחוף ) 1914(אוקטוברתרע"החג·הסוכותמלילותבאחד
השלטונותעל·ידישהועברבעתחיטה.עליהןוהטעינוהאנגליםלאגירת

שם-לירושליםמשםלהמשיךכדיליפו,האחריםחדרהצעיריעםיחד
השמיע-צבאיבית·דיןבפגילחקירהמובאיםלהיותהיואמורים
רעיונותיואתשגיאורסון(לירכה)יצחקלויידידובאזניאבשלום
באומרו:

שלךהמסכניםהיהודוניםלאלפעול.עמנומסוגלמהלעולםנראה"עוד

עדידועיםהבלתיהחדשים,הארצישראליםאנו,אלאומוהילב,מברדיצ'ב

ןונחכהבתינופתחילידתנשב ...לבםאתאוכליםהגלותחידקישאיןעכשיו,

אתלפניונגלה ...נשקנשיגבעזרתוה'אויב',עםנתקשר ..מחכים!אנולמה

נארגןבאץר·ישראל],ובני·כריתםהתורכיםכוחות[עללנוהידועיםהסודות

יתפשונו,אולי ...שלכםה'ישיבות'בליזאתונעשהאץו·ישראל,שיחרוךאת

ותליותכדוריםמנעוכלוםדבר!איןכמרגלים.ויתלונןלמוותישפטונו

לנושתהאכדיהמעשה,אתלעשותעלינושומה ...גבורה?ומעשימהפכות

לדוןרוציםעכשיו ...האץרכשערינשפכוזמנןשגםעולםקבללהכריזהזכות

ן·ית vאידיומלשינותבשםלהיתלותטפשילאהאםזמהבשלזלמוותאותנו

מעשה!"כשלמוטב-למותאם

הקשראתונוגן , 1915בספטמברלמצרים,אבשלוםשירדאחרי
הבריטיהימיהמודיעיןממפקדתודלייליאוגארדהלייטגאגטעם

ואולםעתלית.לחוףבנובמבר 9ה·בלילהוחזרהואשבפורט·סעי,ד

כדיעתליתחרףאלהימיהמודיעיןשלהספיגהלבואשבקבעוהמועדים
אבשלום,החליטלכןבאה.לאספינהושרםחלפו·עברוהמידעאתלקבל
לנזרקכדימצריימהולרדתלשובאהרוגסון,אהרןעםשהתייעץלאחר
דרךיציאתולפגיאחדיםימים , 1915בדצמבר 5ב·הדבר.סיבת

-הבאהמכתבאתודליילייטגאגטאלאבשלוםכתבלמצרים,צפרן·סיגי
הפאטריוטיותערליםהמכתבמשוררת .אהררגסרןאהרןבידיהשאיראותו
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-גמלגביעלאוברגל

וכךבהם.שנתברךהלבבויושרהנפשגדלותהרוח,עוזאבשלום,של

כותב:הוא

הכל.למרותאליךלהגיע.לנסותכדיהמדב,רבדרךיוצאאניהחלטתי-כבר ... "

מעולםהרשותענייואחד,,מצדלא.אוזאתלעשותאנירשאיאםיודעאינני

להגיחאםדעתי:אתגדתןאנידבריםשניעלברםמעט.אלאאותיהעיסקלא

לקרות:עלולמההנה-לוודאיביותרהקרובהדברוזה-בגדוהסוריםכי

רשותלראותהימיםמןביוםיוכלעליך,הממונהמפקדאולעבודה,חברא.

לסתורתוכללאו~תהתפקי,דעליהטלתבקלות·דעתכילךלהגידלעצמו

דבריו.את

נותןאךאםובכך,בי.טעיתבילרגע,אךולולחשוב,עלולאוליעצמךאתהב.

הייתוכייוצאת·מגדר·הרגילבאדיבותעמינהגתכיהעובדהעלדעתיאני

הלאבנכר,מליץ·יושרוללאועריריבודדשנמצאתיבשעהלמעני,ערבכביכול

מכללשלולכדיהאפשרמןלמעלהאעשהלאאםגמורבן-בליעלאהיה

במקומה.שלאהערהלךלהעירהזכותאתשיהיו,מייהיובאי·עולם,

שלראשואתלהתיזשאנסהכדיעדבעיניחשובההריהילדעתך-עלי,כאשר

שלום.לךלהגידבבואיבדרכישיעמודמיכל

ומשםבעגלה,לרפיח,אולבאר·שכעאנייוצא

אורפיחעדכיוסבורנייפה,מכר-וניםיהיושאנקוטהזהירותאמצעילקנטרה.

משמר,סיוריהכסנה:מתחילהואילךמכאךהרגה.לחשושאיךאלעריש

כללחבריתהיהלאזן,מדרכיאשובלאאםכזה.וכיוצאמקרי·תאונהבדווים,

 ...אתרילחפשאפשרות
להיתפששונאאני ...מטבעיהמעשה.פרטילהםיודועו ...היוםובבוא ...

א.מרכל·פניםעללאו,אם ...מכתביבואלפניאגיעכיכרי ...למלודראמה

שתחליטו ...ליוםעדבווימשיךבמפעללעסוקישוב ...אהרונסון][אהרן

לנסיעתי,שמניתיהנימוקים ...ביןהזאת.האץראתלהציללבואסוף·סוף

העברישהצעיר ...לאמולבריותלהניחלאכןזלאזה,אתלהזכיר ...למותר

לעשותעליאם ..ובוג.דנוכלהיהכשירותכם, ...אשרמאץר·ישראלהראשון

ג'ורג'ה.מ.שלכשירותוזההיהכי[לאשר] ...הואילההאחרונה,שליחותיאת

אץר·ישראלעלכמלךכבררראהואנישכמחשבתיהגדולה,בריטניהמלך sה·

וארם·נהריים.

לזכותהימיםמןביוםבחשבוןהזכריובאלמעןבזאת,לעדלילהיותאבקשך

יגידואשרידידיםתמצאואלהביורעים·לנשק.לכםיהיומחראשרפה,חברי

עקס.לכםהיהמוג·לבועםבוגדעםלאכילכם

והגניתודתי,רגשיאתשובלךלהביעהגניברכובהכף·רגליאכניסבטרם

לב.בכלידךאתלוחץ

להתראות!

 ".פא.

., 
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שלאחדיםמכתכיםהעתקיגםכללקיסריארכיליששלחהחומר
והאהבהלכוהגיגיעלבכותבוארוסתו.אהרונסוןרבקהאלאבשלום

אהבתועלשדבריוככלהמוות.אלגםמתייחסהואלה,רוחששהוא
עלוהתבטאויותיושלוהשתפכויות·הנפשמעוררותמרגשים,לרבקה

ממשמזעזעיםאךוהזדהות.התפעלותוארץ·ישראלישראלעםגורל
התאבדותו.עלוהגיגיוהייסורים"מן"המשחררהמוותעלהרהוריו
כרוכותאליה,במכתביואבשלוםשמבטאןכפילרבקה,והכמיהההאהבה
נתלווההתבגרותשבגילדומה,המוות.עלבמחשבותתכופותאצלו

הכמיהה :כפייתיותכדיעדהמוותעלבלתי·פוסקיםהירהוריםלחייו
מזה,יותרלמות.והרצוןהנכונותואףהקרוב,המוותתחושתלמוות,

אלהכל .לוהמצפההסראגיהסוףומןמגורלומנוסשאיןלוברורכאילו

רוחובעוזחשובחלקשלהםספקואיןבחייו,מכריעתפקידמילאו
כדרךללכתבפניו,לעמודהיהיכולשלאדחףבאותוגםואוליוגבורתו,
הטראגי.לסופועדלהסתכןושובלהסתכןגורלו:לושהתווה

המחשבותאת 1911במארס 1מ·רבקהאלבמכתבוהואמעלהכך
באותהיעשומהבדמיונומעלהכשהואהתאבדות,עלבמוחוהמנקרות

וידידיו.אחותוהיא,שעה

בעודאזרציתיולואקדחי,אתמלטףאביהשמאליתבידיהבהאני:ותושב ... "

אלנכנסתהיתהכלכתנושל.זהוכעתברקתי.כדורשםהייתיפחותועודרגע

וגוזזתבוכהחיתההכושיתהמשרתתש~או;ומהבעתהדם,סביבומייללתהחדר

היובישהחייםכעתהאדמה,אתמאדיםארצה,נוזלהיהשדמיבעתשערה,

זה:ברגעמהאפלת!חיתהשמחשבתיבעתלנצח,כבים

שיעוריה.אתובשלווהבשקידהומכינהבחדרהצילהיושבתחיתה

שנת·ישרים.לישוןושוכבצלבו,לפני[מריו,ןאן]ז'אקידידימתפללהיה

ומנגנת.ומנגנתכינורהמיתריעלאצבעותיהה wמאמעבירההיתה

גיבור·רומאן.איזהאודותבספרךהלאהקוראתהיית

בחיפה.ושאננהשקטהשרהמטיילתהייתה

לאבלב,לחץמרגישהיהלאעפעף,נדהיהלאאתריםועודמאלהאחדואף

רגע.חושבהיה

-נודעהדברוכשהיה
מת,כברהייתיבזכרון,

קבור,כברהייתיובחיפה,ביפו

רימה.אכולרקוב,כברהייתיובפאריס,בצוריו

אזשמיםוהיודומך.אודומםאוכברכשהייתיזמן,אחרירקבא,היהוהצער

 " ...שרוףמתקר,זכרעלומחשבהחייםפניאנשים

., 
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שנה,אותהבמארס 29ב·אהרונסוןושרהרבקההאח•ותאלובמכתבו
 :ומצ"ןההתאבדותרע•וןאלהואחוזרחצות,אחר•הואכותבאותו

במוחיכדוררבהבשמחהשםהייתיעבודההרכהכךכלמתרלולא !"אח

 " ...זמןאיךאבלהיום.

~ 

אבשלוםכותבאב•ו,מותאחר•ספור•ם•מ•ם , 1911באוקטובר 1וב·ד

לרבקה:
 ...וכאבבדידות"לילה,

חורבן!איזה

עלמעיביםהראשוןברגעואין.אפסכלום;לאהראשון,ברגעשראיתמהכל

להתבונן,זמןואידבוניםמתעטף.הכאבבערפיליעודהכלהדמעות.המבט

ולמדוד.לבחון

כביתנו.לכדיאני

לבדי.

 ...גדולקברלתוךשהוגליתיאני,חוטאתשנשמהלינדמה

ישוב.הואגםהיות.יוכללאלא, ...אביו!כיפר.כן,אמאזריק.האבותחדר

 ...איך?!ריק!חלוםאי·אפשר!לו.מחכהכאילועומדתהמיטה
מת!מת,מת,

הרהיטיםכלהכלים,כלהקירות,כלכילינדמהראשי,להריםרוצהאינני

אחת.מלהלילרעוםלנבוח,לצעוק,ללחוש,למעןזוועהשלפיותפוערים
מוות!

 ...בביתנוהננילבדי,בוד,ד

לעבו,דצריךדי!לנצח,תיקון,איןמת!וליהגות.יבשותבעינייםעכשיולשבת
 ...הזרםעםלהיסחףהחיים.עםללכתלחיות,לחשוב

 " ...חייםקרואיםאנומוותשאיננולמה !לחיותכן,

" 
המשחררהמוותעלרבקהאלאבשלוםכותבלאחר·מכן'מ'םש•שה

 :ה"סור•םמכל
עםקרובהמאודהי:פרותעשיתיכיאומרתזאתבשבילי,התחילוה'חיים' ... "

כיסוף,ישלכלכיהבטחוןמאו.דמעודדתהמרותמחשבתלפעמיםהמוות.

המרחקאתבדיוקיודעיםשאיננורקטובלאבייסורים.גדולהנחמה~מר,לכל
רב,רב,זמןכ,ךלהימשךיכולזהכילחשובהמצבים.שנימגבולשמפריונו

 ,, ..מאו.דמעציב

~ 
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מוצא•םגורלולושהוע•דבדרךללכתוהנכונותקרובמוותעלהג•ג•ו
שא•ןלוברור . 1912ב•נואר 6מ'רבקהאלבמכתבוגםב•טו"םאת

 :כותבכשהואלו,הצפר•הקץומןהגורלמןמפלט
הסכנה,אלהחום,אלהקור,אלגם·כןאלךעשר,שלוש,שנתיים,בעוד ... "

לעצרניתנסיאלמוניםאלףאזאוהבךאםוגםוהאבנטורה.האי·ידועאל

 " ...ז~זתזכריפנייך.עלועברתיכגס,אדחפךכי

" 
אלבמכתבוהמוותה•רהור•עול•סשובשנהאותהב•נואר 1sוב·

רבקה:

אבי.שלהקברבנייןאתלבנותהתחילוהיוםקטנתןיודעתאת ... "

האבניםאתטוביותרלהעמידלמעןלמותו.היוםשבועותארבעה·עשרה

עודהנהכיידעתיואניויותך.מטרחציכעומקהקברבתוךפתחולציו·ן,

הלוחות,האבנים,והופיעוקלה,שעהבמשךלחצובעודכזאת,גומהפעמיים

אידאבי,אתליהשיבוהעלו!חיצנו!לזעוק:אותיתקףשגעוןוכמוהגוף,

אליהםהולךאניהפגרים.אתהשלדים,אתחמדות,אתיראלאאנישהוא,

הארורההגיוךצעקתי.לאצעוקאולםישובו!לאאלינווהםבצעדי·אוך

הפחד,תקפנילקל·דעתהיותיואחריכולנו.מוגי·לבעצרני.דיברתישאודותיו

 " ...למשוגעאהיהשמא

" 
בש•רגםב•טו"םאתמוצא•םהטראג•גורלוותחושתלמוותהכמ•הה

שנ•אורסוןשלח•בתושוםעלשנ•אורסון.ל•ובהל•ד•דואבשלוםשכתב
אפשר".בעבר•ת"גםשכותרתוש•ראבשלוםלוהג•שהרוס•תלש•רה
העלהרקלאאבשלוםכ'דומה, .והמרדהמוותמוט•בשזור•םזהבש•ר

שבוהמקוםאתרוחובע•נ•חזהגםאלאלו,הצפר•הגורלתחושתאתבו
כתב:וכך"הרג.

חלום·פלאיםחלום·מרדירחשלבי ... "

השמים!לבעדולהבקיעלהעלות

אבוקת·~זוז.נובשמשוהדלקנו !נעלהשמימה

מלכותנו!שבע·רקיעי·ספיררוחבוהיו

ואורזוהרמעינותכלשםופתחנו

וקור.חורףשנ_אה,לנצחבאץרומתו

ולעורבלעיטטרףלבנותתןגםולו

חורבבהרהמק:נן][צ"להמקונןהשחור

ביב! n;ול· 9"זקן,אללכעס,ךולעגנו
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כנראה.ו, 9ו sב·פיינברגאבשלוםעל·ידישחוברשיר

שניאררסון(ליונה)יצחקלוילידידוהקדישהשיראת
בית·אהרונסון)מארכיון(הצילום

 11.2.66 ,'ויום

שלתולדרת•ה ,'"ל'ג"הספראתקראת•ק•סר•אור•שלהצעתולפ'
נעלם"אבשלוםמהפרקקטעהעתקת•'ומג'אלמד'נ'ת".העזה

אתשהב•אוהנס•ברתתוארוזהבפרקלענ"נ'.הנוגעבמדבר","
ל•שנסק•'וסףעם 1917ב•נראר 13ב·לצאתפ"נברגאבשלום

בר:נאמרר·מכן nלא .בס•נ•הבר'ט"םלקוו•םבדור•רמררה·דרך
היהשעתידבדווי,ומצאהגמליםאתקנהאבשלום,שללווייתובך"לישנסקי,

אבשלוםבא , 1917בינואר 13שבשבת,כנראה,במדבר.מודה·דרךלשמש

המסע,תיאורוזה ...כבדוויםהתחפשוהשנייםלישנסקי.שללביתולעקרון,

במצרים:[אהרונסוו]לאהרןלישנסקייוסףעל·ידישנמסרכפי

בלווייתכבדווים,מחופשיםגמלים,עלרכוביםלדרךיצאוויוסףאבשלום

לסיניאבשלוםיצא[עת 1915דצמברכדוגמתשלאהפעםכמורה·דרך.בדווי

וף nדצועת·הבעריעברוולאהשממהבשביליהדרימולמצרים],להגיעכדי

והשתדלובלילותדדכםעשולרובתורכי.בצבאלהיתקללאכדיוככפרים,

הדרךבינואר.ך 3כ·מעקרוןיצאושהשנייםלשער,ישהיום.בשעותלהסתתר

ובהגיעםממושכת,חיתהמזסיימיםכמקומותחנייתםימים,כשבועארכה

שיית'לידוהאנגליים,התורכייםזית nקווי·השביוהנרחבלשטח·ההפקר

ידעולאהאנגלים),בידיככרחיתהזמן(שכאותוערישאלבקירכתזרויי,ד

הלילהכלבמשךבחולותסובבוהםמצפן.עמהםלקחולאכילהמשי,ךכיצד

השחר,כשעלהעצמו.מקוםבאותושנמצאיםראודמדומי·בןקך,עםולבסוף,

לקבוע,קשהבמטר·יריות.בדוויםכשלושים·ארבעיםלפתעעליהםהסתערו

הצדדיםאחדאתשירתוהאםהנדודים,שלהתקפתםמטרתחיתהמה

אירעמהנודעלאכךלשודןנתכוונןאויח,דשניהםאתאוהלוחמים,

נפגעלאחריומידונפל.ברגלו,יוסףנפגעלראשונההכדורי.למורה·הדרך

הלההפצוע.אבשלוםשללענדוונחפזהארץמןיוסףהתרומםאזאבשלום.

לחברווהראהבידוה'ע:פאיה'שוליאתכטלועל·כןלדברהיהיכוללאככד

כתפואתפילחמעטהתרחקוכאשרלרץוהחללישנסקילהסתלק.שעליו

אסףזמך·מהכעבורהכרתן.אתואיבדתחתיוכרעוהואשניכדורהימנית

העורף.אלוהעבירואוסטראליפאטרולאותו

בארה"ברבקהלאחותואהרונסוךאהרןכותבאבשלוםשלמותובסיכותעל

שהניעוהוהמאורעותפרטיאתעכשיולךלמסורלי'יקשה : 1917ביוני 2כ·ו

ידעת,הדיהיבשה.בדרך[למצרים]להנהלהגיעכדישנית,חייואתלסכך

מכשוליםעללעבורבידושעלהאחריונתפסאשתקדכןלעשותניהסשהוא

דעתוולצלילותרוחולעוזוהודותפקידיםבידינפלאזואולםביותר.מסוכנים

שרצחוהוהשפלים,הנדודיםבידינפלשהפעםבעודמתלייה.להימלטהצליח

[למצרים}.לכאןלהגיעכדינפשםאתסיכנואחדועודהואסיבה.כלבלינפש

בינואר, zכ·סבבוקר,בשבתוהנה,הסכנה.מקומותאתבשלוםעברוהם

עליהםוהמטירוכנחיל·זבוביםהקיפוםבמספ,רארבעיםבדווים,בהםהבחינו

אלי.והגיעמידיהםלברוחהצליחאךפגיעות,שלושנפגעהאחדמטר·כדודים.
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הענק,לבדווים,שבזהגיבור,הוא ...קרביואתפילחכדורנפל:אהזבגוואילז

אתלתפזסבידינועלהבגבו.שנורהכדורעםבמדברבדמיומתבןססכרע
בעדןבראשיהםבדמםישלמזשבטווכלהואביותר.עלינזתשדדשהיההכדורי

כלהיההואאל~נו.יחזירולאשזבאותונוחם.משוםאיןככךאךשלגך.היקר
וארצנו.'עמנוולגאולתולעבודתנוללבנולנו,דרושכך

ביוניב·דביומנואהרונסוןרושםאבשלום,ברצחכחשודשנתפסהכדורי,על

בארלומייג'ורמרעישה.מידיעהכתוצאהתכניותינטרפו'אתמול : 1917
הושם 1מח'~ן·יונ5סאע'א][צ"לאגהאחמדחאג'בשםאחדכיהודיעני,

כדישיטלפןביקשתימידאבשלום.ברצחבוחושדיםבמעצר].[צ"לבמאסר
בעינישרירהתהאכעת,שתיגבה[לישנסקי],יוסףמפיעדותאםלברר,

גרינוודמייג'ורלחזית.יוסףעםאצאשכן,במקרהלאחר·מכן.שישבכית·דיו

בסבלנות.'להתאזרועלינרזהבענייובטוחאיכר
מספיקחומרנמצאשלאכיווןאךבכלא,נחבש[אע'א]אגהאחמדהאג'

[ממעצרו].ממאסרוששוחררלהניח,ישלדין.הובאלאלהרשיעו,

בינואר 30ב·לגלותה.מאמציםשנעשואףנמצאה,'לאאבשלוםשלגופתו

שנשלחהכדורי,כימודיעני,דידס'[מייג'ור]ביומנן:אהרונסוןרושם 1917
עקבות.השארבלינקבראבשלוםכיואמרמאלעריש,חזרחדשות,להביא

קיבלכמאי zכ· ...מותו'אתמצאתתלבליוהעשויהאמיץאבירנואכן,

לצאתלישנסקיבשבילושיוןבמצריםהבריטייםהשלטונותמאתאהרונסון
נעסתחילהריקות.גידיםחזרהואאולםאבשלום.נפלבוההתקפהלמקום

בולמקוםברכבתהדריםומשםמפרש,כסירתאלבלחלדייורט·סעיד Qמ
בנוהקרקע,את'יישרומאז:נשתנוהמקוםפניכינוכח,כאןחברו.נהרג

אבשלום.'עצמותאתלמצואהיהאפשראישוחות·הגנה,דחפורמסילת·ברזל
אבשלום.מותאחרירבותשניםאהרונסוןאלכסנדראתהעסיקההתעלומה

קברואתלגלותבידועלהכיחיפה,,אישרןבנימיןמודיעו 193ןבמארס zoכ·

רמאלאטמשבטצפרה],[צ"לאבו·ספרהיוסףבשםבדווימפיאבשלוםשל
הואאבשלוםשלקבורתומקוםכיטוען,הכדוריאלרמיילאת].ממטה[צ"ל
מזרחה,המוליךבשבילאליווניגשיםברפיח,תחגת·הרכבתשלהדרומיבצד
גריבון,הג'נרללידידואלכסנדרכותבמיד 16פראי.תמרנישאלקברמעל

וזאתג'ארוויס.מייג'ורסיני,למושלפונהוהלההבריטי,ממשרד·המלחמה

ג'אררויס:שלתשובתו

שכלהיא,לכךהסיבהפיינכרג.אבשלוםאודותעלדברלמצואידילאל'אין

שבטאנשיואילוהמלחמה,בפרוץלאלערישעקרוזוויידשיית'תושבי

נחשדושטח·אץר,אותוהמאכלסיםאלסווארכה],מטה[צ"לאסווארקה

כךמשוםמקום.מאותוברובםופוגוכפרו·בריטיםהתורכיםעל·ידיבשעתם

שהואייתכן,זו.פרשהעלדבריודעהואכישיאמ,ראישלמצואביכולתיאין

על·כל·פנים, ...התורכיהצבאאלשנילוובלתי·סדירים,חיילותעל·ידינרצח

המקוםאתידענואפילודבר.יודעאינובאלעריששליהכדוריםמןאיש

צ'יסאלקן,לורדשלגופותיהם ...משהולמצואהיהאפשראםספקהמדוייק,
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למצאם,וניסווכשבאוהמלחמה.בתקופתלערךפעמיםארבענקברוואחרים

עצמותכמהזולת ...זכךמהםנשארלא , 1921בשנתלקאהירלהעבירםכדי

אדם'.לכלשייכותלהיותיכולותשהיומפוזרות,

בשירו:נבואתוכדבריפיינברג,אבשלוםגרפתעללנצחכיסוסינימדברחולות

 /-חורבבהרנך] j2[המהמקונןהשחור /ולעורבלעיטטרףלבנותתן'ולו

 ,,ואביב'.אהבהלנצחהאץרומלאה /מלאת·זיובנשיקהבשחוק·לעג,ומתנו

# 

עםשברהמידעאתהשוויתיהנ"להקטעאתליומנישהעתקתילאחר
בפרקהאמוררעם"ניל"י"יערי·פרלסקיןשלבספררהמצויהמידע

במהמלאההתאמהאיןכי 1מצאתי .דז 11ההגנהתולדותשב"ספר"ניל"י''

אבשלוםשלנפילתולמקוםהכדורי,הדרךלמורהבנוגעבהםשנאמר

 :הבאותבנקודותהםההבדליםדידם.למייג'ורהכדוריהשליחולדברי
אבר·היההכדורימורה·הדרךששםנאמריערי·פולסקיןשלבספרוא.

ידיהברירהבגד,כיאבשלוםבוחשדהתוקפיםלעברריצתוובשלחסן

תולדותשב"ספר"ניל"י"בפרקזאתלעומת .גמלומעלאותווהפילאחת
עםלישנסקיויוסףפיינברגאבשלוםבהגיעכינאמר,ההגנה"

שביןההפקרבשטחהגבוללאזורהוזכר)לא(ששמוהכדורימורה·הדרך

אתודרשובדוויםכשלושיםאליהםפרצווהבריטיים,התורכייםהקווים
יחסישררוהתוקפיםהכדוריםוביןשבטושביןמורה·הדרך,שלהסגרתו

ריבהתפתחלרודפיו,האישאתלהסגירסירבאבשלום(נקמת·דם).'גרם'

ארצה.ונפללישנסקינפצעשפרצוהיריותובחילופיקשהדברים

הסתלקואלההתוקפים.ביריותשנהרגעדלהתגונןהמשיךאבשלום
ואתומורה·הדרךאבשלוםל wגופותיהםאתבהשאירםמשדה·הקרב

חפירותאלוהגיעכוחותיושאריתאתאסףלישנסקיהפצוע.לישנסקי

המקורלפילפורט·סעיד"."והעבירוהושאספוהוהאוסטראלים,החיילים
על·ידינורהשלארקלאהכדורישמורה·חדרךאיפוא,יוצאהאחרון

לדרישתלהיענותסירובועלבחייושילםעצמושאבשלוםאלאאבשלום,

לעילהנאמרשכללהוסיף,ישלזאתלידיהם.להסגירוהתוקפיםהכדורים

בדקתיבמדבר".נעלם"אבשלוםבפרקכללהוזכרלאמורה·הדרךבעניך
לזהותולישיאפשרכלשהורמזלמצואכדימורה·הדרךלגביהאמוראת

מצאתי.לאאךנפילתו, cמקוםאתבנגבהשבטיםאצלולברר
זוריידשייח'לאזורנשלחבריטישמשמריערי·פולסקיןשלדבריוגםב.

וכךארתח,למצואבליוחזרפיינברגאבשלוםשלגופתואתלחפשכדי
דידםמייג'ורעל·ידישנשלחהואבדוויכיאנגל,אניטהשלדבריהגם

אינםאלהוגםאלהמצאה,לאכילודיווחר·כך nואהגופהאתלחפש
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הובאזהבפרקבמדבר".נעלם"אבשלוםבפרקהנאמדאתתואמים
הודיעוולפיר , 1917בינואר 30מיוםביומנואהדרנסרןאהווןשלרישום

כי ,ואמדישמאלעדחזרחדשותלהביאשנשלחש"הבזווידידםהמייג'וד

לאהרןזיזסג'ררמיישלדבריו .עקבות"השארבלינקבראבשלום

 .עלימקובליםרחםאותנטייםלינראיםנקברהאכןשהגופהאהררנסרן
נפילתומקרםלגביהנ"לבכתוביםסתירותמתגלותהחוקרלעיניג.
עםהתקריתכינאמר,הראשוניםהמקררותבשניפיינברג:אבשלוםשל

לערמתם,זרריי.זשייח'באזורהיואבשלוםשלנפילתוומקרםהכדורים
לאלכסנדררןבנימיןשלדבריובמדבר"נעלם"אבשלוםנפרקהובאו

אמראלרמיילאתממטה][צ"למשגטאבר·צפרהיוסףשהכדוריאהררנסרן
תחנת·הרכנתשלהדרומיבצדהואאבשלוםשלקבורתו"מקרםכי ,לו

ק"מ-15כהואורפיחזוויידייח' wביןשהמרחקמ.כיוון ." ...ברפיח

"מסעי ) Wavell (ררייררלארצי'נלדפילז·מארשאלשלבספררבזקתי
הנוחרתעל·יזיורפיחזורייזשייח'בכבשרמתיבאדץ·ישר·אל"המלחמה

קרבללאלאלערישבכנסרהבריטייםהנוחרתכישם,נאמרהבריטיים.
שנסרגוהתורכייםהברחותידיעלשפונתהלאחר , 1916בדצמבר-21ב

לאחררפיח.לאזורובחלקםאלמגןא;~ה)(קרי:אלמקצ'גהלאזורבחלקם
הברחותכבשואלערישואדיבמעלהמילידעשריםשלמהירמסע·ל•לי

באזורהתורכייםהמעוזיםאתקשהקרבלאחרבדצמבר 23ב·הבריטיים

ר·מכן nלא .בשבירלקחוםהתורכייםהברחותאתהביסואלמקצ'בה,

לעבראלהנוחרתהתקדמומכאןלאלעריש.הבריטייםהנוחרתהוחזרו
 , 1917בינואר-9בכבשר,קשהקרבולאחררפיחבאזורהתורכיםביצורי

מדרום-דרום·מערבק"מ(תשעהבאלמקררנתייןהתורכיהמעוזאת

קרב."ללאלרפיחגםובכנסרהתורכייםהנוחרתאתשברלרפיח),
-9בורפיחאלמקררנתייןכיבושעלוויירולפילד·מארשאלשלמדבריו

עםהגיעולאלישנסקיויוסףפיינברגשאבשלוםמסיקאני 1917בינואר

בידיאזה•השכברזרריי,דשייח'לאזורבינואר-20בשלהםמורה·הדרך

אירעהלווייתוובניאבשלוםעלהכדוריםהתקפתהבריטיים.הנוחרת
זרוייד)שייח'כאזורלישנסקיעל·ידיבטעות(שנחשברפיחבאזוראיפרא

יוסףהכדוריכדבריאבשלום,שלקבורתומקרםגםכאןוכנראה
רן.לבנימיןאבר·צפרה

לאאבשלום,"שלקבורתומקרםעלרןבנימיןשמסרהמידעלארד
רפיחזור 1-.לאתולנסועאהרונסוןאלכסנדרממנוביקשלאמדועליברור

יכולכךעשהאילו .הקברמקוםאתלולהראותאבר·צפרהמ•רסףולבקש

למפקחאורפיח,אזורעלהממונההמשטרהלקציןלפנותר·מכן nלאהיה
אלאבשלוםעצמותלהעברתולהב•א ,)י"א(פלשתינהמשטרתשלהכללי
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תחת .נקבר·•שראללקברןכדיוילבושושושנ.השוהםצילהאחיותיו
ממשרד·המלחמהגריבוןג'נרלאלללונדוןאהרונסוןאלכסנדרפנהזאת

ג'ארוויסהמייג'וראלגריכוןשלובפנייתושבהתכתבותםאלאהבריט,י
אבשלום:שלקבורתומקוםלצ•וןבקשרשיבושכנראהחלסינ,ימרשל

ושאלזרויידשייח'באזורהקברמקרםאתלמצואניסהג'ארוויסהמייג'רר
אתחיפשלאאךמאלעריש,ובדוו•םאלסווארכהממטהבדוויםכךעל

אהרונסוןאלכסנדרהפסיקהשליליתתשובתונוכחרפיח.באזורהקבר
ל"תעלומה".הפרשהאתוהפךהקברמקוםאתלחפש

השםבהםנמצאאםהטלפוניםבספריחיפשתיזרלמסקנהכשהגעתי
שאספתיהגדורים,שבט•עלבחומרחיפשתיכןלשווא.אךרן,בנ•מין

כלשהומידעברצועת·עזה,שירות•בעת 1957מארסעד 1956מנובמבר

נמצאתאבו·צפרהבשםקטנהחמולהכימצאת,יאבו·צפרה.משפחתעל
רמיילאת.אלשבמטהאלסננהבשבט

 12.2.66שנת,יום

יוסףשדברילמסקנההגעתיכהעדשקראתיהחומרכלסמךעל
וכיאמיניםהםעליהםהגדוריםהתקפתבענ'יןאהררנסוןלאהרןלישנסק•

יוסףנגדאהרונסוןצבייד•עלשהופצוולהאשמותלר•נוג•םיסודא•ן
האשמותעלבמדבר.פייגגרגאבשלוםאתשרצחהואהואכילישגסק,י

שלתולדותיה ',"ליג"שבספרמבפגים""הז,ןבוךהפרקמתוךלמדתיאלו
ההאשמותלהפרכתזהבפרקשהובאוהנימוקיםמד•גית"."העזה

 1917בפברואר 21בלילאהרוגסוןאהרןכשהגיעדעתי.עלהתקבלו
יוסףאתעמווהביאעתליתלחוף"מאגאגם"הבריטיהמודיעיןגספ•גת

ועלשרהאחותועלאהרןהטילמפציעתו,החליםשבינתיים ,לישגסקי
ללישגסקיהורה(כןעבודת·הריגול.אתמחדשלארגןלישגסקייוסף
אהדוגסון).שרהזולתלאישאבשלוםשלמותודבראתלגלותשלא

בלישגסקישראהאהרוגסון,צבישללרוחוחיתהלאהמשותפתעבודתם
תשונהמלישנסקיקיבללאגםהואהרשת.עבודתבהנהלתמתחרה
צביהחללכןולמעשיו.אבשלוםשללשלומוכששאלדעתואתשתניח

כראשמקומואתלתפוסכדיאבשלוםאתרצחשהואאותולהאשים
אלולהאשמותאולםאהרוגסון.שרהשלבאהבתהלזכותכדיוגםהרשת

אהרוגסוןשרהאתלישגסק•יוסףהכיראםספקכייסו,ד"כלהיהלא
בכלכמעטשקועה•הנסקיליש .האחרוןלמסעואבשלוםאלשנלווהלפני
בדרום·הארץ,"המגן"שלוהשמ•רהארגוןענייניבהנהלת 1916שנת

ולאחרפיינברגאבשלוםשלמרתולאחראלאנכנסלאהריגולולעבודת
אתיתר·על·כן,עתלית."לחוףאהרונסוןאהרןעל·•דישהוחזר
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אהררנסרןלפנילישנסקיתיאראבשלוםערלעליוהכדוריםהסתערות
הכדורים,להתקפה.ובהלהפחדמתוךהתארגנותכלומרכ"פזעה",
כימידראומתחזה,ארבדוריהואראםבאזורםזרמיהרבנקלהמבחינים

במקרהזרים.הם,כבדווים,הלבושיםויוסף,אבשלוםהגמלים,רוכבישגי
הניאםמהלבררלעצמםחונההכדוריםרואיםבאזורםזריםמעברשל

הגמלים.רוכבישניאתתקפולכןלהם,להתנכלבארשמאלסביבה,

" 

 • ג,,. ~---

ממטהבדוויםעל·ידיפייגברגאבשלוםנהרגאםלברר,כדי
התורכיהצבאאלשנלוובלתי·סדיריםחייליםעל·ידיאראלרמיילאת

שללניחרהצפוני,לנגבהיוםנסעתיג'אררריס),מייג'ררשהניח(כפי

ביקשתיער.דלעירשממערבאל~חלהבח'רבהאבר·רביעהחסןשייח'
הפרשה.עלאחיו,בןאבר·רביעה,חמאדשייח'רעםעמולשוחח
האלה.השייח'יםשניעםיחסימערכתאתבקצרהלתארעליכאן

ביקרתיעתהנגב,כיבושלאחר , 1949באפרילהחלהעמםהיכרותי
הצבאיהמרשלהנגבי,מיכאלסגן·אלרףמיודעישלבמשרדובבאר·שבע

כלפינאמנותםאתאלהשייח'יםשניהוכיחולדבריוהנגב.אזורשל
בפניאבר·רביעהזרללאם)(קרי:ט'לאםשבטםנכנעמאזישרלאמדינת
יחסיאולםלהכירם.ענייןליהיהכךומשרם , 1948בסתיוצה"לכוחות

משטרתמטעםכשהוצבתי , 1955בסוףרקהחלועמםשקשרתיהידידרrי
שליחידהלהקיםכדיבבאר·שבעבתחבת·המשטרהכקציןישראל

הנגב.שללכדוריםהנרגעיםמשטרהבענייניולטפלררכבי·גמלים
פנים,שחרםאיש .) 1 ( 1909ילידהואאבר·רביעהסאלםבןחסןהשייח'
דקאל" i<11 " :המסררחיהכדוריבלבושוומקפידורזהגבה·קרמה
צאיות nונעליים·שחורה"ענאיהו,כהה,"קוז;כ~אז"לבנה,ו"נופ~ה"
אףבשבטו,החשובהלאישיותונחשבושחקןשקולהואשחוררת.

שייח'אבר·רביעה.סאלםבןח'לילבןחמאדהיגרהרשמיהשבטששייח'
 .חסןשיית'דרדר,שלובעצתובהדרכתוהשבטענייניאחמנהלחמאד
נמרך·קרמה,שחרם·פנים,נאה,גבר ,) 1 ( 1929ילידהואאבר·רביעהחמאד
ניכרהכדורי.בלבושוהואגםמקפידזרדווכמרושאפתן,פעלתנינמרץ,

פעולהעמישיתפואלהשייח'יםשכי .שבטודוברלהיותנהנההואכיבר
תמידקיבלרנימכןלא.חדרגםבכגב,שירותיבשנתגכ~מנרת

מיוחדיםלתפקידיםהלשכהכקציןשירותיבתקופתבמארר·פנים.
לעתיםהשייח'יםביקרו ) 1957מארס 1956-(נובמברגרצרעת·עזה

אחריםבדוויםשייח'יםגםהכרתיובאמצעותםבמשרדי,קרובות

למעננועשרשהםהשירותיםטיבאתלפרטהמקוםכאןלאברצרעת·עזה.

והשירותיםאליהידידותייחסםנבעספקללאאולםכלשהו,גמולללא
בעתבילהיעזרירכלוהרשמיתפקידישבזכותהשיקולמןגםלכרשנתנו

 .לכךשיזדקקו
פרשתעללהםסיפרתידרדרלביתאבר·רביעהחמאדשיית'כשהגיע

רפיחבאזורגדוריםעל·ידילישנסקייוסףופציעתפיינברגאבשלוםרצח
הכוחותעל·ידירפיחשלכיבושהלאחראחדיםימים , 1917ב•נראר

ששירתושגטם,בניבקרבלבררמהםביקשתיהבריטיים.
בנגבהבלתי·סדירההכדוריתבחטיבההראשונהבמלחמח·העולם

מידשלחחסןהשייח'התקרית.עלכלשהומידעלהםישאםובסיני,"
מ"רבע"אבר·עיאדהח'טיבסלאמההזקןאתאליולקרואמאנשיואחד

במלחמת·הערלםשירתהלהשכןאבר·רביעה,שבשבטאלקורעאן(רובע)
בנוכחותי,חסןלשייח'אמראבר·עיאדהסלאמהזר.בחטיבההראשונה

הםשלוהחטיבהשאנשיייתכןלארכיהמקרהעלשמעלאכי
"קרבאחריעזהלאזורנסרגההחטיבהשכןבכך,מעורביםשהיו

היושאוליהשערה,הביעזאתעםלרפיח.שמדרוםאלמקררנתיין"
 .רפיחשבאזוראלרמיילאתמטהבניהתוקפים
ברצוניכיחסן,לשיית'רמזתילדרכוהלךאגר·עיאדהשסלאמהלאחר
לבדנושנשארנולאחראחרים.נוכחותללאיר nבן·ארעםעמולשוחח
אתולאתראבשלוםשלמרתונסיבותאתלבררברצוניכילהם,סיפרתי
ירכלואםאותםושאלתירפיח,שלתחנת·הרכבתבסביבתקבורתומקרם

אללפנותיצטרךשם .לאזורלצאתמשבטםארממשפחתםבדורילשכנע
לבררכדיאלרמיילאתשבמטהאלסננהמשגטאבר·צפרהמשפחתראש
הוא(אםאבר·צפרהיוסףבאמצעותולאתראבשלוםשלמותרנסיבותאח

להיעזרעליו .פראיתומרצומחשמעליוהקברמקרםאתבחיים)עדיין

הקיבוציםלאחדוהבאתןהעצמותהרצאתלצורךהקברבחפירתגםבהם
ירכלזהששליחמניחאניכיהוספתי,שנקבע.כפילרצרעת·עזה,שממול
ראשאלזעררב,שתאדה>כהואחז:~ה wהמשותףבידידנוגםלהיעזר
סכרםלשליחלשלםמוכןשאניצ;ינתיבשמם.יפנהשאליורפיח,עיריית

בתל·אגיבהפאתרלרגיבמכרןתזוהינהוהעצמותוהיהל"י,אלףשל
שלכספיפרסגםהשליחיקבל(אבשלום)"אבר·סלים"שלכעצמותיו

לושסייעולאנשיםכתשלוםל"י,אלפייםשלותוספתל"יאלפיים
בעבודתו.

שנילהםישבחיוב.ליוהשיברבנוכחותיביניהםהתייעצוהשייח'ים

לאזורלצאתולשכנעומהםאחדלבחורעליהםויהיהממשפחתםמועמדים

מועמדיםגםיפתהבוודאיהגברההכספיהפרסכיהוסיפו,רעודרפיח.

השליח.בענייןאליהםאפנהשבקרובבינינוקבענונוספים.
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 13.2.66 ,'איום

בןהואמיכהקדימה.המושבהמןנתנזוןמיכהבמשרדיביקרהנוקר

בחטיבת 194sב-לחםבלח"י,בשעתופעלאבריו,רמ"חבכלציוני , 37
ירקות.ומגדלחקלאיהואכיוםבנגב.מודיעיןבענייניעשהוגםהנגב
לשוקמשלוח-ירקותעםמגיעכשהואולעתים,שניםמזהבידידותאבו

עללוםיפרתי .אצלילבקרזמןלעצמוהואמוצאבתל-אביב,הסיטוני
אתלאתרהחלטתיועלפיינברגאבשלוםבדברקיסריאורישלמאמרו
הקשיבהוא .לקבר-ישראלעצמותיואתולהביארפיחבאזורקברו
בדוויםעל-ידינרצחלאאבשלוםאםושאלנירבהבתשומת-לבלדברי

לאחרונהלישהתבררמהלוסיפרתישבקדמת-סיני.זוויידשייח'באזור
מדינית".העזהשלתולדותיה"ניל"י,הספרמקריאת
לבקשתיהסכיםואףתכניתילמשמעהתרגשותואתהסתירלאמיכה
ליולסייעשירתשבההמודיעיןביחידתלמילואיםהצורךבעתלהתגייס
לאזוראבו-רביעהחמאדשייח'שלשבטומאנשיבדווישליחבשיגור

שלהכלליהמפקחמןאישורזולפעולתיאקבלאםלשאלתורפיח.
ועדלהקיםקיסרילאורילהציעשבדעתיחשיבות,יישראלמשטרת
לבקשיצטרךזהועדאבשלום.שלבשרושאריאתשיכלולציבורי

המשטרהלמפכ"לולהורותזופעולהלאשראשכוללוימראש-הממשלה
הוראהלתתמראש-הממשלהלבקשגםיצטרךהוועדלבצעה.לילאפשר
בנגבהמודיעיןשיחידתכדי ,בצה"להמודיעיןאגףלראשמתאימה

 .זומשימהלצורךלמילואיםמיכה,אתאותו,ותגייספעולהעמיתשתף
בעתי.דהדבריםהתפתחותעללושאודיעבינינוקבענו

 17 . 2.66 ,'היום

ב"ביתקיסריאוריהעתונאיעםכמתוכנןנפגשתיבצהרייםהיום

בציבורומוכרותיקעתונאיהוא , 65בןקיסר,יבתל-אביב.סוקולוב"

שאכןלואמרתישלוהחומראתלושהחזרתיאחרישאר-רוח.בעלכאיש
נעלם"אבשלוםהפרקוכיאבשלוםשלדמותועלרבותממגרלמדתי

מידעליסיפקמדינית"העזהשלתולדותיה ',"לינ"שבספרבמדבר"
תחנת-הרכבתשלהדרומיבצד :אבשלוםשלקברומקוםעלמוסמך
שבמטהאלסגנהמשבטאבו-צפרהיוסףבשםבדווימסרזהמידעברפיח.

לאלכסנדר 1931במארסהעבירווהלהרן,לבנימיןאלרמיילאת
לגביתעלומהשוםלמעשהאיןרןבנימיןשלהמידעלאוראהרונסון.

שלהלא-מוצלחבטיפולומקורההתעלומהאבשלום.שלקבורתומקום
עדייןשישלינראהלפיכך .רןבנימיןשמסרבידיעהאהרונסוןאלכסנדר

נאמןבדווישליחלשגראיפואוכדאיאבשלוםשלקברואתלמצואסיכוי
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אתאלסגגהמשבטאבו-צפרהמשפחת-אצלשיבדרכדירפיח,לאזור
גםיצטרךהלההקבורה.מקוםאתויאתראבשלוםשלהירצחונסיבות
כמקום,לחפורכדיבאזורבמיודעיואואבו-צפרהבמשפחתלהיעזר

אתלנפותהשל,דאתלחשוף ,הקברמתוךשצמחהתומראתלהוציא
אלהשלדאתלהביאיצטרךהשליחהעצמות.כלאתממנווללקטהעפר
אותוואמסורממגראקבלוושםלרצועת-עזה,שממולהקיבוציםאחד

משפטיתלרפואההמכוןמןקרפלוספרופסורלידיזיהוילצורך
שלצילומיםלולספקתתבקשנהאבשלוםשלאחיותיובתל-אביב.

 .הזיהויעלשייקלווסימניםפרטיםוכןהאחרונותמשנותיואבשלום
שחלףהזמןהשל,דגילאתבחוות-דעתולקבועיתבקשקרפלוספרופסור

אבשלוםשלכשלדויזוההשהשלדלאחרהמוות.וסיבתהקבורהמאז
שכלמעריךאני .בידושסייעוולאלהלשליחגבוהפרסלהעניקנצטרך

 .ל"י 5ס, ooבכ-יסתכמוהתשלומים
לישיהיהלקיסר,יהבהרתיהג"להפעולהדרךאתשהצגתילאחד

מטעמוובהוראהאשכוללויושר-הבטחוןמראש-הממשלהבאישורצורך
שהיותהוספתי .לפעוללילאפשרישראלמשטרתשלהכללילמפקח

העבידז'בוטיגסק,יזאבשלבנוז'בוטיגסק,יעריבקשתולפי
הבריתמארצותלהעלותבממשלתוהחלטה 1964ביגוארראש-הממשלה

בטקסולקברןיוהאנהורעייתוז'בוטינסקיזאבשלעצמותיהםאת

מניחאנישגה),אותהביוליבוצע(זהבירושליםבהר-הרצלממלכתי
פוליטייריבלגבילכךהסביםאםהזאת.הפעולהאתגםיאשרשהוא

עצמותיוהבאתאתגםיאשרשלאסיבהכלאיןז'בוטיגסקיכמומובהק
 .בהר-הרצלקבורתןלשםמרפיחאבשלוםשל

וגםפעולתיאתיאשרהממשלהראשאםאמרת,ימזו,יתירה
השלכותלכךשתהיינההריבהר-הרצל,ממלכתיתקבורהעריכת

שהואהעלילהמןיטוהרלישגסקייוסףשלזכרוראשית, :מרחיקות-לכת

נסיבותעלמידעעמויביאודאיהכדוריהשליחכיאבשלום,אתרצח

אישורבעצםשגית,הכדורים.תוקפיועל-ידיאבשלוםשלהירצחו
רשמיתלאומיתהנדהמשוםיהיההממשלהעל-ידיהממלכתיתהקבורה

גםתנועתםתזכהואזגיל",'חבורתשלובפעלהאבשלוםשלבפעלו
נידהבצדקשלאבארץ,העבריהישובשלבהיסטוריוגראפיהלרביזיה
 .זותנועהבשעתו
קלהשעהשתקהואביותר.נרגשקיסריאורינראהאלהדברילשמע

ומודעותהעזהדמיון,בעל"הנךחמות:במליםאותיבירךכןואחרי
תביאבמשימתךתצליחאםאבשלום.שללאלההדומיםהיסטורית

הודיתילהיסטוריה".תיכנסובעצמךהישובבתולדותחשובפרקלתיקון
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רקה'אהשאלהלהיסטור'ה,לה'כנס"קלהוספת':ובצחוקדבר,,עללו

תכנס"אתה :ואמרהערת'עלבצחוקהג'בק'סר'ממנה".יוצא'םאיך
לאואזלוח·לבהאלאותןתאמץה'אאוהבתאשהוכמוימניתנרגלאליה

אתלקבלאוכללדעתי,כ'צד,שאלניאחרי·כןממנה".לצאתאיךתחשוב
רצויזהא'שורקבלתלצורךכילו,עניתיראש-הממשלה.שלאישורו

ושושנהשוהםצילהאתגםשיכלולציבוריועזיקיםבעצמושהוא
ראויכןארוסתו.אהרונסון,רבקהואתאבשלום,שלאחיותיוו•לבוש,

לישראלהכלליהבנקמנהלשהואצילה,שלבנהשוהם,דודאתלצרף

זהועדפנ"תאשל.תמראחותואתגםואוליאשכול,לויעםבעברועבד
למפקחלהורות :הבאותהבקשותאתלכלולצר•כהראש·הממשלהאל

המודיע•ןאגףולראשקופל,פנחסרב·ניצבישראל,משטרתשלהכללי
באזורמודיעיניותבדרכיםלפעוללילאפשריר'ב,אהרן,אלוףצה"לשל

אתולהביאפ"נברגאבשלוםשלקבורתומקוםאתלאתרכדירפיח
לשםתל·אביבאוניברסיטתשלמשפטיתלרפואהלמכון 1עצמות'

T 5,000שלבסךהוצאותתקציבלאשרמראש·הממשלהלבקש ;ן" 1'ה 

הואאבשלוםשלשלדוכעצמותתזוהינההעצמותשאםלבקשוועודל"י:

נ'רושלים.בהר·הרצלממלכת•קבורהטקסער•כתעליורה

הכדוריהשליחלגב'מחשבהבלבישישקיסרילאורימסרת'גם
אבוירכיעה,וחמאדחסןהשייח/יםבנגב,הכדוריםידידיעל-ידישייבחר

לשעבר,מודיעיןא'שנתנזון,במיכהלהסתי'עתכניתיאתלווהסברתי

השליח.בהפעלת

אהרונסוןרבקהאליפנהשהואקיסר'אוריעםקבעתיהש'חהבסוף

להסכמהויביאםבזכרון·•עקב,"בית·אהרונסון"מנהלאפותי,יורםואל
ייפגשווגםהצ'בוריהוועדאתעמו'חדיקימושוהם,צילהעםלשוחח

שהדבריםבינינוהסכמנוראש-הממשלה.אליפנובטרםלשיחהאתי

 .הסכמתיללאיפורסמוולאבסודבינתייםיישמרו

 27 . 2.66 ,'איום

אתומסרבזכרון·יעקבהיהכיוסיפרקיסריאוריאליטילפןהבוקר

צילהעםישוחחושהםלאחראפרת'.וליורםאהרונסוןלרבקההצעתי

כיס'פרגםהוארבקה.שלבב'תהפגישתנומועדעללו'ודיעושוהם

יזמתיעלאותיב•רכהמדברי,נפעמתמאודהיתהאהרונסוןרבקה

אבשלוםעצמותיובאושבוליוםבכליון·עינ"םמצפהשהיאוהדג'שה

ועודמותה.לאחרלידולהקנורוצהשהיתההוס'פהכן .לקבר·ישראל

ויורםשהיאבטוח,הוארבקהשלזונרגשתתגובהשלאורקיסר,'אמר
הצעתיאתלקבלשוהםצילהאתלשכנעיכולתםככליעשואפרת•
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אתהפועלאללהוציאלישיאפשרכד•ראש·הממשלהאלכ•חזולפנות
תכנ'ת'.

 10.3.66 ,'היום

אהרונסוןרבקהאצלהפגישהכיקיסריאוריהודיעניהצהרייםלפני
'אסוף , 14.45כשעהלכן,קודםבמארס.-23כשבועיים,בעוזתתק"ם

להודיעביקשתיוכתל·אב'ב.מ"ב•ת·סוקולוכ"אפותייורםאותנו

אתנולקחתכדיקד•מההמושבהדרךלעבורנצטרךבדרכנוכ•לאפרתי
שלחתיקיסר'שלהודעתובעקבותלכך.הסכיםקיסר•נתנזון.מיכהאת

 .אהרונסוןרבקהעםהפגישהמועדעלגלויהלמיכה

 23.3.66 ,'דיום

לוחיכית•קיסריאוריעםאחדיםימיםלפנישקבעתיכפי
נסענוויתדבמכוניתואפותייורםאותנואסףשםב"ב'ת·סוקולוב','

הנסיעהבעתמביתו.נתנזוןמיכהאתאספנובדרךלזכרון·'עקב.
ובעלרזה , 60לגילהמתקרבנאה,גברהואאפותי:ביורםהתבוננתי

לרצחהנוגעבכלבק'אהואכילמדת',אתוהשיחהמןממוצעת.קומה
לאלכסנדררןבנ'מ'ןבשעתושמסרהדבריםעל•ומקובליםוכיאבשלום
שלתחנת·הרכבתבסב'בתאבשלוםשלקבורתומקוםעלאהרונסון

שלקברואתבשעתולמצוא Dג'ארוו'המ"ג'ורהצליחלאלדבריורפ'ח.
 .הקבראחרהח'פושאתאהרונסוןאלכסנדרהפסיקולכןאבשלום
במדבר"נעלם"אבשלוםהפרקמןשמשתמעכפיכילו,השיבות•
הואהשתתףשבכתיבתומד'נית"),העזהשלתולדותיה י,"ל'נ"(שבספר

באזורולאזוו"דש"ח'באזורהקבראתג'ארוויסהמ"ג'ורחיפשעצמו,

עלאהרונסוןלאלכסנדררןבנימיןשמסרהמידעכיל,ינראהרפיח.
ג'ארוויס.המייג'וראלהגיעלארפ'חבאזוראבשלוםשלקבורתומקום

אהרונסוןאלכסנדרשביןהמכתביםבחל•פתהשתבשהכנראה,הידיעה,
ג'ארוויס,המייג'וראלגריבוןהג'נרלשלבפנ"תואוגר'בון,והג'נרל

ת'פשלפיכך .זווי'דשיית'באזורנקבראבשלוםכינמסרג'ארוויסול
שלדבר'וגם .מצאולאגםוכךנכוןהלאבמקוםהקבראתהלה

אתבולמצואאפשרהיהאםספקהקבראתמצאשאפילוג'ארוויס,
כמותבשלשכןדעת•.עלמתקבליםאינםאבשלום,שלעצמותיו
צחיחהאזורבשנה)ממוצעמ"מ 25 (רפ'חבאזורהקטנההמשקעים

כפ'שנה,אלפ"םאפילובקברולהשתמריכולאבשלוםשלושלדו
ועתיקותיה".ארץ·ישראללחקירת"החברהלחוקר'התבררשאמנם
שעצמותיהםקבורים,ילדיםשלדיעין·גדישלהצח'חבאזורמצאוהללו
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צודקשאגיייתכןכיכך,עלהשיבאפותישגה.לאלפייםקרובהשתמרו
שנובמקוםאבשלוםשלעצמותיואתלמצואסבירסיכויישכיזםגםרכי

שלמיטבהשיב,רןבנימיןשלכתרבתולוידועהאםשאלתיעל .בקברו
בחיים."איגדכנרהואידיעתו

יחדלגזחיכתהושם 16.30בשעהאהרזגסזןרבקהשללביתההגענו
אחרילפגיהן.גתגזרןמיכהזאתאותיהציגקיסריאורישוהם.צילהעם

 zח·דמןאליומכתביאתקיסריהקריאהמרווחבסאלזןשהתיישבנו
הצעתי.אתשאעלהוביקש ,.ז.שביגואר

הדבריםעלהגונחיםלפגיחזרתימאופקתבלשון ..כבקשתועשיתי
רבקהרזזיית·מתח."היתהבסאלזןהאווירה .לקיסריבזמנושאמרתי

גמרכת·קזמהאשההיאהשבעים,גילאתעברהשכבראהרזגסזן,

חרמותעיניהכהה,כלזבדעלהגוברשיבהשערנעלתושברירית,
ישבהלקרסוליה,עדהמגיעהלבבה,שמלהלבושהחכמה.מפיקות
חירוריםהיו )! 74(בגילהחלקיםפגיהבחיקה.כשידיהבכורסתהמנוגסת

ונראתהכהה,שמלהלבשהגילה,בתשוהם,צילהחרש.בכתהוהיא
היואזתזתיחם,אתבחםנתנוהארוכיםשחייההשחומים,פניהמאופקת.

אחתפעםאפילולעבריהסתכלהלאהיאפלדה.שלפגים ,קפואים
גיירדףעלקוריםשיובטחכשדיברתיביותר.מסרייגתונראתה

אפותייורםלדברי.הערותלעצמהרושמתהיאכאילומתיקה,שהוציאה
מןפעםמדייצאאםכיבכורסתו,ישבלאהוא .ביותרמתרחבראה

רבקה.שלאזבחעלדבריםלחשוכשחזרהסאלזן
היאשוהם.צילחשלהצוננתמתגובתה'הופתעתידבריאתכשסיימתי

אנשיחיפשואבשלום,שללנפילתוסמרך , 191ב·דעודכיאמרח,
מצארהר,ולאזזריידשייח'באזורקברואתבמצריםהבריטיתהמפקדה

פןחוששתהיאגיסא,מאידךימצאגר.שלישהשליחסיכוישוםאיןולכן

ויתבעאבשלוםשלעצמותיואלוכייטעןכלשהן,עצמותהשליחיביא
 .בזוזישליחעללסמוךביתןלאוחרי .הכספיהפרסאת

אתתביעאחרזנסזןרבקהשגםוהמתנתיאלחלדבריםחשבתילא

ספקותוהביעהשוחםצילחשלדבריהברוחהמשיכהרבקהדעתה.

לאחר , 1931ב·עוזהזבד:סיבתהקבר.אתלמצואהסיכויבעניין
לאחיהכתבחיפה·אלקנטרה,בקובשירזת·חרכבתמהנדסרן,שבנימין
הנקראמקוםזרזייךשייח'כסביבתלוהראהאחזבזרזיכי ,אלכסנדר
אבשלום,שלקבורתוכמקוםהיהודי)(קבראליחרדי";גר !;J"אלבערבית

הבריגאדירהבריטי,המודיעיןמשירותידידובאמצעותאחיהפנה

שלחחלהג'ארזריס.קלאזדמייג'זרסינימושלאלגריבזן,הארזלד
לאאנשיוהשלילית:תשובתוהגיעהזמןכעבורזה.קברלחפשאנשים
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המקרה.אתהזוכריםתקופהמאותהעדי·ראיהלאזגםהקבראתמצאו
המייג'זרנכשלשבזבמקרםאצליחכיאניסבוררבקה,שאלהמדוע,

לארץיביאלאהכדורישהשליחהבטחרןלימנייןיתר·על·כן, 1ג'אררריס
 1אליהרד"'"אלקנרמןשהוציאהעצמותאלוכיויטעןכלשהןעצמות

הואאהררנסרןלאלכסנדררןבנימיןשאמרמהלפיכילחן,השבתי
ואילורפיח,שלתחנת·הרככתבסביבתאבשלוםשלקברואתואח

 15כ·הרחוקהזרזיי,דשייח'באזורחיפשזהזואנשיוג'אררזיסהמייג'זר
P ''שלבאשמתוקרהלאהזבדלדעתי .הקבראתמצאולאולכןמרפיח, מ

לבזוזיפוגההיהודאיכןאלמלאמשובש.מידעכנראה,שקיבל,.ג'ארוזיס
קברולמקוםאתויוצארפיח,שבאזוראלרמיילאתממטהאבו·צפרה,;סף

מתוךשצמחהתומךעץאתעוקרתחנת·הרכבת,שבסביבתאבשלוםשל •
מיהוידעתילאכהעדאבשלום.שלעצמותיואתמשםומוציא,,הקבר

הג'נרלאואהרונסוןאלכסנדר-רןבנימיןשלהמידעאת;.~שיבש
אניאחיה.זהשהיהמסיקאביאהרזגסוןרבקהשלמדבריהאך-:\ריבוןז
באזוראבו·צפרהמשפחתאללפנותהבדזזיהשליחאתלהנחותמתכוון .

לאישיותהשליחיפנה-בחייםאיברכבראבו·צפרהיוסףואם , Hרפ'
יצליחשהשליחחששכלגםאיןברפיח.ליהמוכרתהשפעה.בעלת

;· i1 הפאתולוגילמכוןהעצמותתאלהעבירבדעתישכןאותגר,להוגות
אםשיקבעהואהמכון,מנהלקרפלוס,היינריךהפרופסורבתל·אביב; :'" \1: '

פייגברג.אבשלוםשלעצמותיוהן:.,,;:העצמות
צילהאךדבר,ילשמעבזהמושוהםצילהוגםאהרוגסוןרבקה םג:•·:

בב,יזעםבעליעםאתייעץ .אותךשמעבו"טוב, :ואמרהמהרהתעשתה .
שלהטלפוןמספראתלימסרהר·מכן nלאתשובתנו".אתלךיודיע!בבי .·

 .מחרעמולהתקשרליוהציעהבתל·אביבנגח
חיולאאחרזנסזןרבקהושלשוהםצילחשלחמסוייגים',:דבריהן

'i לוועדתצטרפנהלאחןרכיאותןשינבעולאשדבריברורליחיה .רזחי
חןהאםתמהתי.הצעתי.בענייןלראש·הממשלחתפנינהולאהציבורי
שיוסףמאמינותחןגםהאם 1פאגדזרה""תיבתמפתיחתפוחדות

אתלמנועהןרוצותהאםאז 1פיינברגאבשלוםאתרצחלישגסקי
גיל"יתנועתשלהלגיטימיותעלציבוריויכוחשלהמחודשתפתיחתו

>~המנודה"?

בחיוךאהרוגסוןרבקהאותנוהזמינהזומתוחחשיחהאחרי

חיהלבנה,במפחמכוסחהשולחן,תה.לשתייתהסמוךלtודר·האוכל
מלוחיםוחטיפיםזתיםתוצרת·בית,ריבותשוגות,בגבינותוש iג

גילהבתידידתה,רבקה,שלביתהמשקמנהלתסמסונזבמלכה(שהניבה
רבות).שניםזהובת·לדוייתה
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אתולידילימינהאותיהושיבההשולחן,בראששהתיישבהרבקה,
ולידוהשולחןשלהשמאליבצדהושיבהאפותייורםאת .נתנזוךמיכה
שאלותאותישאלההתהשתייתבעת .קיסריאוריואתשוהםצילהאת

במשטרה.ותפלןידיהשכלתימשפחתי,בארץ,עברימוצאי,עלאישיות:
ספסל·הלימודיםאתחובשאני 45שבגילמכךהתפעלההיא

בתולדותדוקטוראטלקבלתעדללמודומתכווןבר·אילךבאוניברסיטת
אחרעוקביםאפותיויורםשוהםשצילהלבשמתי .ארץ·ישראל

ואיךאנימי.לדעתתהווהםאותםסיקרנתיכנראה,אני,תשובות•.

 .אותי"מעבנלים"
אישיתשאלהאלילהפנותהיארשאיתאםרבקהאותישאלהאחרי·כך

"מאזלה:חשיבותיחלב".עליד"עםבכנותעליהשאענהלהוחשוב
זהמבחינתיאישיות.שאלותאותישואלתאתלצידןאותישחושבת

אבלבלתי·דיםקרטית,איננהשאלה'שוםהצרפתית:האמירהבסדר.
האמירהואתלרגלי".נדומתמידמאזהיאכזאת'להיותיכולההתשובה

ואחרי·כךהחכמותבעיניהביהתבוננהלרגעבצרפתית.ציטטתיהזאת

משלנו!"אתהצרפתית,דובר"אתה :בהתפעלותוקראהבצחוק,פרצה
כלשוךהצעתיאתמציגהייתיאילובלבי:חשבתיזותגובתהלשמע

שונה?רבקהשלעמדתהאזחיתההאםצרפתית,
אבשלום.שלקברואתלחפשאותימניעמהלזעתביקשהר·מכך nלא
מכתביאתשיחתנובראשיתלפניכםהקריאקיסריאורי"הרי :להעניחי

הצעתי,אתלפניכםשהצגתיבעתואני,מניעי,אתלפניופ•רטתישבו
שתהיינהההיסטוריותולהשלכותלמניעימדבריניכרחלקהקדשתי
אבשלוםלקבורתלהב-יאלעצמיייעודרואהאניבה.אצליחאםלפעולתי

שלולטיהורוניל"י,תנועתשלבפעלההמדינהלהכרתבקנר·ישראל,
להתמודדלהוטשאנימשולשאתגרזהאבשלום.-;צחמאשמתלישנסקי

לחשובאניחייברבקה,כך,אםלמניעיוושואלתבאהאתועתהעמו.
נדהמהרבקהלי",מאמינהואינךהקשבתשמאאולדבריהקשבתשלא

ושתקה.ננוכהנראתהוהיא )! 74(בגילבפניהעלהסומקמתשובת;,

עדייךשאלתה.מטרתאתלהביךהתחלתימביתהלצאתכשעמדנו
אבשלוםשעצמותרוצההיתהאחדמצדלהצעתי.ביחסההתלבטה
אותנוכ-שהזמינהקיסרי,לאוריאמרהגם(וזאתלקבר·ישראלתובאנה

צילה.שלהמסוייגתמעמדתההושפעההיאשנימצדאךלפגישה),
שערלידשכן,מוחלטת.אינהשהסתייגותהלהסיקאנייכולמלבטיה
רעיונךעל"תבורך :שובבניתובקריצת·עיךבחיוךליאמרהחצרה

נגדבגלוילצאתמעזההיאשאיךלמסקנה,הביאוניאלהדבריההנועז".
שוהם.צילהשלעמדתה
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היארבקההאם :בהידהוריםשקעתילתל·אביבחזרהבדרכנו
מסויימותנשיםהמשווהצרפתיבמאמרנזכרתימשיםמבליהפכפכנית? :· ..

רבלזמןנזקקשאתהעדעמוקותכהשהןנשים"יש :העמוקלאוקיאנוס .,·
אליהתייחסהזו :שוהםצילהשונהשטחיותן".על[ולעמוד]לעלותכזי .

אתכנראה,ניחש,קיסרי .מרכולתואתלהציעשבאבפתחלעניכמו
חיתהלגביכילו,עניתיהפגישה.עללדעתישאלשכןשבותי n מ···

i .הואהמשפחה.נכסרקאינופיינברגאבשלום"לדעתיהוספתי:;מאכזבת
הואשייךולכךבארץ·ישראלישראלעםכללמעןבחייוושילם,פעל

לאומי,ענייךבישראללקבורהעצמותיובהבאתרואהואניהיות"לכולנו.
להשלכותמודעואניוהיותלו,חייבישראלשעםחובפרעוך.מעיך

" ii ניל"יולתנועתלישנסקייוסףולגבילגביולכךשתהיינההיסטוריות
:S רפיחמאזוראבשלוםעצמותהבאתאתיאשרראש·הממשלהאםולה

צילהשלהמסוייגתבעמדתהלהתחשבאוכלשלאהריבישראל,לקבורה
יפנולאשהםכלומרשלילית,תשובהשוהםדודליישיבאםלכךזנ(והם.

.k אמצאהצעתי,אתהפועלאללהוציאשיאפשרכדיראש·חממשלהל
יטענואזיזו,במשימתיאצליחואםאישורו.אתלקבלאחרותרכים iר
j עמיהנוסעיםהזאת".הפעולהאתיזמושהםשוהםדודובנהשוהםילה

הביענתנזוןומיכהקיסריאורישלשמבטםלינדמהאךשתקו,~מכונית
רקלאעיני,אלמלהביטנמנעאפותייורםואילוועידו,דהסכמה$עין
מסתייגאפרת-ייורםגםבלבי:חשבתיבנהיגה.מרוכזשהיהמשום

בעתבלחישותיואהרונסוךרבקהעלהשפיעאףוהואמהצעתי,"
הפגישה.

 24.3.66 ,'היום

לשוחחכדינתנזוךמיכהלמשרדיהגיעהצהריים,שעתלקראתהיום,
מאתמול.הפגישהתוצאותעלאתי

שצילהעל·אףכיואמר,בפגישההמשתתפיםדעותאתניתחהוא

חזק.רושםדבריעליהןעשומהצעתי,הסתייגואהרונסוךורבקהשוהם

ולארפיחבסביבתנמצאאליהודי"ש"אלקגרלשמועהופתעוחך
אלכסנדרכיקביעתילהןנעמהשלאואפשרזווייד,שייה'בסביבת

מיכה,אמרשני,מצדרן.מבנימיןשקיבלהמידעאתשיבשאהרונסון
מטעמיםלהצעתיביותרהחריףהמתנגדהואאפותייורםכיסבור,שהוא

"בית·אהרונסון"שלהארכיוןלמנהללוישכנראהשלו.ונימוקים
תעשהולאדודבנהעלסומכתהיאלצילה,ואשררבקה.עלרבההשפעה

ליורםשהבהרת"טובמיכה:אמרדבריו.בסוףעמוהתייעצותללאדבר
לאשוהםדודמצדשליליתתשובהשלשבמקרהקיסריולאוריאפותי
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דכר'ךאתאפרת''ורם'עב'יללא·ספק .לפעולותמש'ךבכךתתחשב

כנוכחותו.זכר'אתהשמעת'כךשמשוםלו,ענ'ת'ולצ'לה".לרבקה
הצעת'לגב'כעמדתהאהרונסוןרבקהעד"ןמתלבטתלדעת'כ'הוספת,'
 'דבר'.אתונ'מקת'
הוא .ל'שראלהכלל'בבנקשוהםדודאלט'לפנת'ש'חתבותוםעם
אמועם'סוד'תש'חהלק"םהזדמנותלוה'תהלאעד"ןכ' ',לאמר

פג'שהשנתאםכד'מחרעמולהתקשרממנ'וב'קשהצעת'כעב"ן

 .ב'נ'נו

 27 . 3.66 ,'איום
שלהארצ'שבמטהבמשרד'להבוקרנקבעהשוהםדודעםהפג'שה
אלט'לפנת'ולפ'כךמקולקלה'השל'מכש,ך·ההקלטה .'שואלמשטרת

שלהפועלבוועדמקצוע'עתרןכעורךהעובדרב'נא,'ימ'הו 'י'י'
דודעםבש'חת'נוכחש'ה'הכד'למשרד' 1והזמנת'ההסתדרות,

הוספת'תכנ'ת,'עלהחודשבראש'תאתושוחחת'שכברה'ותשוהם.
שוהםוצ'להאהרונסוןרבקהעםפג'שת'עלקצרעדכוןעתה

בזכרון·'עקב.

כןעש'ת'הצעת,'עלבפרוטרוטלשמועוב'קשבזמןהג'עשוהםדוד
שאלותשאלהואהצלחה.שלבמקרהשתה"נהההשלכותאתוהבהרת'
שנ'ת.אל'ש'תקשרלפנ'דברלסכםשלאב'קשולבסוף rאחדווהבהרה

 14.4.66 ,'היום
 .משרד'אלבצהר"םה'וםשוהםדודהג'עטלפונ'ותדח'ותשת'לאחר

ס'פרשוהםדודבש'חה.בקשת,'לפ'רב'נא, 1'רמ'הנוכחהפעםגם
ושתשובתןאהרובסוןרבקהועםאמועםממושכותש'חותשק"ם

שלמותומאזשבהכחמ'ש'םחלפושכבר"מאחר :הס,בהשל'ל'ת.
כ'בדעה,והןבארץ)קבור[שא'נוהמ'וחדלמצב'התרגלו'אבשלום
כמות"שארשהמצבמוטבקבורתו][מקוםבדברודאותכלשא'דמכ'וון
לפנותמוכנ'םורבקה)צ'לה[דוד,הםא'ןמהנ"ל'וצאכפועלשהוא.
עלל'הודה 1דבר'בסוףהצעת".'"מ'מושלשםבמד'נהכלשהולדרג

ל''פר'עלאהואכ'והוס'ף,דודושלקבורתומקוםבפרשתהתענ"נות'
ת' 1הכ'נמשפחתו.עזרתוללאעזרתוללאלהמש'כםאחל'טאםבמאמצ'

זאתלומר'כולהואא'ןאמועמדתבשלאךלהצעת,'מתנגדהואשא'ן
הצעת'אתלאשרראש·הממשלהעשו'לדעתו,אם,כששאלת,,במפורש.

ו'והאנהזאבעצמותהעלאתאתא'שרראש·הממשלה"אם :הש'ב
לגב'גםכךלנהוג'סכ'םלאמדועס'בהשא'ןחי'לארץ,ז'בוט'נסק'

דודי/'.עצמות

אתלווס'פדת'ק'סי'לאור'ט'לפנת'שוהםדודעםש'חת'לאחר
כן·ןןןךבלק'נ,דא'תןעםשאשוחחהצ'עהואבה.שעלוהדבר'םע,קך'
המתגוררבלק,נך,א'תן . "'ל'נמחבורתהואגםאבשלום,של

ה'מ'םמןאשכול ,,לאתומכ'רפול'ט'עסקןעתההואבראשון·לצ'ון,
לפנותש'סכ'ם"תכן .ראשון·לצ'וןע'ר"תלראשסגןש'מששבהם

הצעת'.בענ"ןלראש·הממשלה

 15.4.66 ,'ויום

משרד·הפנ'םמטעם(הממונהח'וןאברהם 'ד'ד'אלט'לפנת'הבוקר
הכ'ראותובלק'נ,דא'תןשלא'ש'ותועלאותוושאלת'המרכז)מחוזעל

בלק'נ.דאללפנותכ'צדלעצמ'לבררנועדושאלות' .תפק,ךךעקב
התחנהבמשרדהעובדק'רז'נר,מרזב'אלט'לפנת'זוש'חהבעקבות
א'תןאתמכ'רהואאם ,,ושאלת ,ן 1כראשון·לצ'"אגד"של~מרכז'ת
 ,עמוטוב'םכ'חס'םהואכ'ואמרבח'ובהש'בכשק'רז'נרבלק'נ.ד
למצ'את 1963בק'ץחק'רת'עללוולספרכלק'נדעםלה'פגש 1ב,קשת'
לזרוב'ץוכרור'המשהעם'חדשנרצחק'רז'נר,(אל,הךאכ'ושר'ד'

שכןעמ,'לש'חהאותוולהכ'ןאכו·דורה)כנופ'ותעל·'ד' 1938כאוגוסט
הנוגעוה'סטור'תלאומ'תחש'כותכעלכענ"ןאתולה'פגשאב'רוצה

כלק'נדעםלשוחחל'הבט'ח'נר Tק'רמאנש'ה.שה'ה ',"ל'נלחבורת
 .'נוב'נפג'שהולהאם

 21.4.66 ,'היום

ושהלהכלק'נדא'תןעםששוחחאתמולהוד'ענ'ק'רז'נרמרזב'

וקבענוהצהר"םבשערהה'ום 1אל'התקשרת'ממג'.לטלפוןממת'ן
רע"תוגםנכחוכפג'שתנו .כראשון·לצ'ון 1ככ'תהערבעוד?ה'פגש

 ·'"ל'נכחכורתחכרכשעתוהואגםשה'הפ"ן,אבשלום , 1'ד'ד 1נחמה
מןפר"מןלכ'תופנ'נהכלק'נדשמשוןשלמכנ'הםאחדהואא'תן .

במושכהוהת"שכו 1ss2כ·לארץ·'שראלמרוס'השעלוהב'ל"ו"ם,
מלא,גוףכעלכ·גרם, nורנמדך·קומה , 69כןהואכ'ום .ראשון·לצ,ון

כדבר'םלהאר'ךהואנוהגצ'כורכעסקן .דל'לושער·ש'כהגבוהמנ,:ח

לפנ'כ'לו,הצעת'ש'חתנוכראש'תכשטף. 1דכר'אתולהרצות
של 1קורות'עלתח'להל''ספר 1אל'כאת'שלמענוהענ"ןעלשנשוחח

כקורת·רוח,זאתק'כלכנראהנפ'לתו.נס'כותועלפ"נכרגאבשלום
מאודומעטשלו 1קורות'עלמאודהרבהס'פרככורסתושהתרווחולאחר

ש'חתנו:בעתשרשמת'הדכר'םק'צורלהלןאבשלום.שלקךרךת,ןעל
לקוויםלישנסקייוסףעם 191וינואר vאמצלפנייצאפיינברגאבקלום ... "

{צ"לןב·וגמלים.עלרכוביםכבדווים,מחופשיםיצאוהםכסיגי.הבריטיים
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נפצעוהיריותבקרבזוויי.דשייח'באזורבדוויםעל·ידיהותקפוכינואר ] 20כ·

אכלולהימלט,רגליועללקוםהצליחלישבקסייוסףארצה.ונפלושניהם

שלזהסופועלאךדצחוהן.והגדוריםבכךהצליחלאפיינבדגאבשלום

המלחמה.שהסתיימהאחרירקלנונודעאבשלום

באגיהלישנסקיאתהמאורע,לאחרחודשאהרונסוך,אהדךהחזירכאשר

אתוחזרלאומדועלבדוחזרמדועלישנסקיאתשאלנולעתליתבריטית

לקציניםבבית·הספרללמודממצריםנעסאבשלוםכיענהוהואאבשלום,

עלכבלתי·מתקבלונש,מערכותבנקודותרופףהיהסיפורואולםבאנגליה.

שלבעיצומםדווקאכילהאמיןיכולנולאבאץר,ביל"יאנשיאנו,הדעת.

התורכייםכוחותאתמבייסםהבריטייםכשהכוחותבסינ,יהקרבות

אץר·ישראללגבולומתקרביםוהגרמניים)האוטסריים(צבאותובעלי·בריתם

ולנסועהמערכהאתלנטושאבשלוםיחליטבקרוב,ספקללאשיכבשו

הכוחותכביסתעםשתיכנןאבשלום,שלאופיואתתאםלאכזהצעדללובדון.

שללהתמוטטותולגדוםהתורכי,השלטוןבדגמדדלארגןלאץרהבריטיים

ממנן.ארצנואתולשחררהרקובכי iהתוהמשטר

החשדבלבנוהתעוררהדעתעלהתקבלולאלישבסקישלשתשובותיומכיוון

עצמו,לישנסקיכאילו-זהלחדשיסודהיהשלאיודעאניוהיום-החמור

שרהשלאה:בתהעלשכיניהםהתחרותבגללאבשלוםאתשחיסלהוא

דדנופיעלמהםאחדכלרחשובאופיים,הניגודיםלמרותשניהם,אהרונסון.

והנבונה.המושכתהיפה,האשהלשרה,גדולההערצה

אהדונסוןשדהשלסירובהובשלאבשלוםאתרצחשלישנסקיהחשדבשל

חוףאתפעםמדישפקדההבריטית,הספינהעללעלותכעמןלאתילאפשר

ולשאולאהדובסוןאהדןאתבקאהידלפגושלמצרים,להגיעשיוכלכדיעתלית,

לצאת 191 7בספטמברב·ואחיהחליטדודנן,בןאבשלום,שלגודלועלאותו

אולםאהדן.עםשםלהיפגשכדילקאהידסינימדברדדךבדווימורה·דדךעם
בעתע~לןג.'לידתורכילמשמראותווהסגירבובגדהכדורימודה·הדרך

גםובתוכםניל"יחברישלדו"חותהתורכיםאצלומצאואחיאצלהחיפוש

אתהתורכיהמשמרהעבידעתהלסיני.שיצאלפניעמולקחשאתישלידו"ח

לשחדניסינוובבגידה.בריגולאותוהאשימווהתורכיםבאד·שבעלכלאאתי

לאאךהמסמכים,אתשיעליםבבאר·שבעהתורכיהמפקדשלמזכירואת

שבהבראשון·לציוןאותיגםהתורכיםעצרולאחד·מכןקצרזמןבכך.הצלחנו

המלחמהפרץו(לאחדהתורכיהצבאמןהרשמיתהחופשהאתביליתי

ואחך·כךלצועריםהצבאיבית·הספדאתיסימתיהתורכי,לצבאהתגייסתי

שלהמחבתבמפקדתשוניםבתפקידיםקציןשלכממלא·מקוםשידתתי

שוחררו.שנחקרולאחדאךכעצרן,הודיגםהרביעית).הארמיה

ח'אן[צ"לבאשאעליח'אןלכלאהתורכיםאותיתעמדושנחקרתיאחרי

שאדכלגםהובאוכלאלאותולפני.נעמןאחיהועבדולשםאלבאשא]

שממערבדוביובגבישנתפסלישנסקי,יוסףובתוכםניל"יבפרשתהעצורים
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עצמואתשהסגירפייר,אבשלוםגםלשםהגיעאחרי·כןלדאשון·לציון.
אחריו.מחפשיםשהםלושנודעלאחרברמלההתורכיםלשלטונות

הצבאיהתובעתורכי.צבאיבית·דיובפכילמשפטהועמדנו 1917בנובמבר

הייתי(אמכם 19בןרקשאניטעןהסניגוראךמורת,גזד·דיןנגדילהוציאדרש
בכלוהתנגדפחות)אחתבשנהרשוםהייתיבתעודת·הלידהאך , 20בןאז

שלישגזר·הדיןהודיעסגן·אלוף,בד;רגתבית·הדין,אבמוות.לגזר·דיןתוקף
המשפטיםשלהדאשרןהשלבשבועכעבורכשהסתייםיותר.מאוחריינתן

היהיכוללאהצבאיהתובעכיפיין,אבשלוםובתוכםרכיםעצוריםשוחררו

למוותנידונולישנסקיויוסףנעמןאחיבריגול.שעסקוהוכחותנגדםלהביא
מפקדלתאיהם.סמוךלתאהועבדתינגדיגזר·הדיןשהוצאלפניבתלייה.

בןאלאיובי,באשאשוכריגנרלבזכותבתאיהםלבקרליהתירכית·הכלא
בבית·הכלאהוחזקשוכרי(הגנרלהענפההמיוחסתההאשמיתלמשפחה

ההאשמיתסיירהאמידצבאעל·ידיבמכהשנשבהתורכילגנרלכבן·ערובה

שלאאותםעודדתיהבריטים).עםשלולהסכםבהתאםבתורכיםשמרד
ליאוש.ייתפסו

לישנסקי,שלצעקותיולקולהשכםבבוקרהתעוררתי 1917בדצמבר 16ב·

תאידלתעללדפוקהתחלתישלרם!'יהודים,'שלוםדם:בקולמאתנושנפרד

לסמלהורההואנעמן.מאתילהיפרדלישירשהבית·הכלאלקציווקראתי

שלהתחתוןהפרוזדוראלבמדרגותולהורידניתאיאתלפתוחשלו
שקטים,נראוהםלישנסקי.יוסףועםכעמןאתיעםנפגשתישםבית·הכלא.

לתלייה.אתםלוקחיםאותישגםחשבכימאו,דנבהלאותידאהכשאחיאך

אשארשאםממניוביקשאותיהרגיעהואלזרועותיו.ונפלתיבבכיפרצתי

עוזו.לבנומסוראבואהיהבראשון·לציוןלקבורהעצמותיואתאעלהבחיים

מעמדבאותולדאשון·לציון.עצמותיואתשאעלהביקשלישנסקייוסףגם
זושאלתיואלפיינברג,אבשלוםשלבגודלועלהמהלישנסקיאתשאלתי
תדע.שלאומוטב-למותהולךנעמן,'אתה,ענה:לישנסקינעמן.גםהצטרף

וכעבורבית·הכלאסמלבינינוהפרידאחדי·כןתדע.'-תחיהאםאיתן,ואתה,

נעמןתחילהבדמשק,אלמן~'הבכיכרניהלוששניהםלינודעאחדותעשות
יוסף.ואתריו

התעכב.שליהמוותלגזר·דיןשהאישורלינועדזמן·מהכעבודלגורלי:אשר

הצבאי,כית·הדיןחברישלושתעל·ידיאחדפהלהתקבלחייבמורתגזר·דיו

שאניבטענהלגזד·הדיןהתנגדבמוצאו,סלוניקאיהשופטים,הקציניםאחדאך

העליוןלבית·הדיןהצבאיבית·הדיךאבפנהלפיכךלכך.מדיצעיר

לפניכשבועייםדקהחלטתו.אתוביקשבאסתנבולבמיניסטריון·המלחמה

הצבאי,בית·הדיואלאותיכשלקחו , 1918באוקטוברדמשקשלכיבושה

על·ידינדחתהלגזד·הדיךהלסוניקאיהקציןשלשההתנגדותליהודיעו

והחלטתיחנינהבקשתעללחתוםאםשקלתיבאסתנבול.העליוןבית·הדיו

בהאשמותמצידיכהודאהמתפרשתחיתהשחתימתימשוםכן,לעשותשלא

בביצועלמזלי,התמהמהו,התורכיםאולםלמוות.נדרכתיובגללןנגדישהוטחו
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צפןנהבסרגןןהתורכיםדמשקאתהבריטייםהכןחרתכבשוובינתייםגזר·הדין.

מדמשקאחריםיהודיםאסיריםעםיחדאותיכשהעבירוסל.:פ.העיראל

לנוהניחוהואהעברתנועלאחראישהיההתורכיהקציןאתשי~דנולראיאק,
אחריםיהודיםץםלחזורהצלחתיוהרפתקאותרביםטלטוליםאחרילברוח.

לראשון·לציון."יפודרךחזרתיומשםלחיפה,מביירותהבריטיםבעזרת

והואאבשלוםשלנפ'לתרעללוס'פדמ'בלק'נזא'תןאתשאלת'
רצחעל 1מפ'שמעא::זדרנסרן,אהדןעםכשנפגשהמלחמה,אחד'כ'ענה,

בשעתהפצועל'שנסקן'וסףלושס'פדכפ' ז," 111ש"ח'באזוראבשלום
מ'זעלו'שאiכלשאלת'בפרדט-סע'.ד.הצבא'רל'ם nבנ'ת-הב'קרד
 :ואמדבח'רבהשיבאבשלוםשלקבורתומקרםעלכלשהו

מחיפה,יהודימהנדסביתיאלבאבאץרהבריטיהמאנדאטסוף"לקראת

אחראיוהיההבריטיםבשירותכפקידאזעבדזהמהנדסזוכר.אינישמושאת

אתשהציבבעתכילי,סופרהואומצרים.אץר·ישראלביוקן-טלפוןלהנחת

שמותבבירורבמפה,המקומותשמותאתלרשוםמחובתוהו.;ןהטלפוןעמודי

למקוםכשהגיעאצלן.שעבדוהבדוויםמןשקיבלהמידעעלהסתמךאלה
כאשרהחולות.אזורבתוךבודדדקלשםמצאלרפיחמזרחיתק"מ 12הנמצא

המקוםכילו,ענובמפהאותרלרשוםכדיהמקוםלשםהכדוריםאתשאל

סיפרוזהשםלפשרשאלוכאשרהיהודי';'גבעתכלומראליתודי','תלנקרא

יהודיםצעיריםשניכאןעברוהראשונהבמלחמת·העולםכיהנדודים,לו

נתקלוהםזרויי.דשיית'כאזורהבריטייםלקוויםבדרכםכבדוויםמחופשים
התפתחולמעצרםהתנגדוהיהודיםכששנילעצרם.שניסהתורכי~במשמר

אלולהגיעלהימלטהצליחשנפצע,השניואילונהרגמהםאחדתילופי·יריות.
שבובמקוםההרוגאתלקבורהורההתורכיהמשמרמפקדהבריטיים.הקווים

קברומתוךצמחשנהכעבורשכןתמרים,ההרוגשלבכיסיוהיוכנראהנהרג.

לינתןהמהנדסאליהודי').'אלק:פר[צ"לאליהודי''תלהמקוםנקראלכןדקל.

 .הדקל"שלקטןצילום

המג'דרתמאחתרהרצ'אמכורסתובלק,נןא'תןקםאלה 1דבד'בסירם

ל'להשא'ל 1ב'קשת'המהנדס.מןשק'בלהדקלצ'לרםאתהשולחןשל
בענ"ןזבדלואמדלאאהדרנסרןאהדןאם 1שאלת'גםזה.צ'לרם

 ·זבדכךעלזכרלאהוא ,רלישנסק'פ"נבדגשל ' 11הבדמרדה-הדרך
שבספרבמדבר"נעלם"אבשלוםבפרקנאמדמה 1לפנ'כשצ"נתי
הקבורהמקרםעלל'ד'עהבקשרמז'נ'ת"העזהשלתרלזרת'ה ,'"ל'ג"
אתמסדהח'פ('המהנדסאםלויזרעושלאזהספדקראשלאהש'נ,

לזבד'ר,ק'בל,(איתן)הואמכל-מקרם,אהדרנסרן.לאלכסנדרגםה'ד'עה
זכרלאאךבארץ,הבד'ט'המאנזאטשלטוןסוףלקראתדקח,ן;עהאת
 29לר.זכורא'נרדןבנ'מ'ןשהשםאמדכןשנה. 11גא'

 ) 1931בראשיתרןבנימיועל·ידי(צולםהחומרעץ

ה'ד'עהבענ"ןנוספותמשאלותנמנעת'ולכןלהב'כרדצ'ת'לא
א'·הד'רק'םלגב'זבדת' 1הע'דלארגםדןבנ'מ'ןעל-,ן,לושנמסרה

לגנובלכדםשבאמ'לגב'הערב'המשלכ'בלב,'חשבת'בדבריו.
-השומר"עםלהתקוטטרוצהשאתהארענב'םרוצה"אתה-ענב'ם
בלק'נדשא'תןה"נרענבים","לאכולדקרוצהאב' .מצב'אתגםהולם
אתר.להתווכחענ"ןכלל'רא'ןהצעת,'בענ"ןלראש-הממשלה'פנה

ולדאוגהא'דרעלמקרםלצאתנ'סהלאמזרע 1שאלת'לאגםכךמשרם
'ד'עהבלק'נדק'כלאםגםלמעשה, .ל'שדאלפ"נבדגעצמותלהעבדת

מלחמתפרוץעזה'ה'כולבארץ",הבדיט'המאנזאטסוף"לקראתדקזר
ה'ה'כולובוודא'ובוודא'בנושאלטפל ) 1947בנובמבר 30 (העצמאות

כרחרתנרשהרעת , 1957ומארס 1956נובמברביןזאתלעשרת

שמקרם'דעאם :זאתואףזאתקדש"."מבצעלאחדברצועת-עזה

היהש'כרלהד'לדפ'ח",מזדח'תק"מ '12 'נמצאאבשלוםשלקבורתו

העצמאותמלחמתסוףמאזנמצאהמקוםשכןחופש,'באופןלשםגשתל

 .'שואלמז'נתבתחרמ'
שחזרלאחרל'שנסק,''וסףנמנעמזרעשאלת,ך;זאתבכלאחתשאלה

את '"ל'גאגש'ולשארלולספר ,) 1917(בפברוארלעתל'תממצר'ם
אהררנסרןשצב'בכךוהסתכןאבשלוםרעלעליוהבזרר'םהתקפתפרשת

אתמפניול'שנסק'שמרמזרערעוד:זאתאבשלום.ברצחאותר'אש'ם
לאנוהגהמרותלקראתשהר'לתל"ה,שהובללפג'אפילובסודהפרשה
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הסברלואיןכיהשיב,בלקינדביותר.הכמוססודואתלגלותהאדםפעם
במדבר"נעלם"אבשלוםבפרקכילו,חשיבותילדעתי.ושאללכך

ואילוהכדורים,התקפתעללישנסקישלדבריומובאיםניל"יעלשבספר
 .להתנהגותוההסבכגםהובאמבפנים"בוך 7t"השכותרתואחרבפרק
דבראתלגלותשלאללישנסקישהורההואאהרונסוןאהרןכישם,נאמר

חששאהרןאהרונסון.לשרהמלבזלאישפ"נברגאבשלוםשלמותו
ואוליניל"יאנשישלידיהםאתתרפהאבשלוםשלמותועלשהידיעה

היהאםכילהוסיף,אוכלשםלנאמרהרשת.עבודתעלהקץאתתביא

סמוךבדוויםעל·ידינהרגשאבשלוםהתורכ"םלשלטונותמתברר
לחקירהלעצורמזדרזיםספקללאהםהיורפיח,באזורהבריט"םלקווים

נעמןאחיוואתבלקינד)(אתאותואהרונסון,שרהאתלישנiכק',יוסףאת
אבשלוםעםכלשהוקשרלהםשהיהניל"י,חבורתאנשיכלואת

הקוויםלעבראבשלוםשלצאתולסיבתאותםוחוקריםפ"נברג,
היובנדון,דברלהםיזועכיהעצוריםכלהכחישואילוגםהבריט"ם.
זאתעשושאכןוהראיהאז'כברניל"ילפעולתקץשמיםהתורכים
עצלוג'באזורנלקינזנעמןאתשעצרולאחר , 1917אוקטוברבראשית

שנועזומיזעניל"יאנשישלשמותיהםעםרשימותאצלוומצאו
התורכים"בידינופלבלקינז"נעמןהפרקשלפיהוספתילבריטים.
על·יזילאהתורכילמשמרנעמןהוסגרהזכרתי,שכבר"ניל"י"שבספר

בדוויהיהידיעתישלפיאבו·סיתה,מחמודםמדהכדורימורה·הדרך-~ '-.

השייח'ידיעלאלאאלתראבין,מטהמשבטיאחדאבו·סיתה,משבט
שבטשייח'ידיעתילפישהיהחזירה),אל :(קריאלחצ'ירהאבןאמז;נללם

אלעזאזמה."שבמטהאלפראחיין

לגלותשלאלל'שנסקיאהרונסוןאהרןשלהוראתוכיאמרת,'ועוז
ל'שנסקישלהתנהגותואתמסב'רהנ'ל"ילאנש'אבשלוםמותדבראת
לאלישנסק'מדועמובןלאזהכנגדהתורכ'ם.על·'דינעצרלאעוזכל
.לתלירהשהוצאלפני-לאבשלום. ..שקבהמה. ) t"נלקינ(לא'תן-לוהג'ל

שלישנסק,'הואדעת'עלהמתקבלההסברבדמשק.אלמרג'הבכ'כר
הפצועאבשלוםחברואתנטשובעצםנמלטהבזוו'ם,על·ידישנפצע
במעשהב'ותרגאהה'הלאללא·ספקהס.רף.עדלצ'דונלחםולאקשה,

אבשלום.שלמותוזכראתנלקינ,דלא'תןלו,ג'להלאולכןזה,
הסברלונמצאשעתהצייןוהואבלק'נזשלדעתועלנתקבלוזכר'

נ'ל'י'בפרשתמבקיאות'התפעלגםהואלישנסק'.שללהתנהגותוtכביר
דבר-לי'זוענעמן,אח'ו,שלמודה·הדרךשםשגםומכךלפרט'ה,

לראשונה,עתהשומעהואכיהוסיף,וכןידע.לא(נלק'נד)עצמושהוא
השייח'אלאהנד,,,מורה·הדרךהיהלאלתורכיםאחיואתשהסגירשמי

והש"ח'מורה·הזרךשלשמותיהםאתכ'לו,ת' 1הש'בשהזכרתי.
מדינית",העזהשלתולדותיה"ניל"י,בספראמרתי,שכברכפימצאתי,

 ',נ'ס 1הנגבשלהכדוריםעלממחקר'ל''זועהשבט'תשייכותםעלואילו
 . 1962-1959בשנ'םצה"לבשב'לשערכת'

הנכוןהרגעהואשעתההחלטת,'מזכר'מתפעלשהואכשנוכחת'
אבשלוםשל 1עצמות'הבאתאתלארגןהצעת'עללולספר

עללוס'פרת'רגםהפעולהשלב'כלאת 1לפנ'פ'רטת'לקנר·ישראל.
השל'ל'ת.תשובתןרעלשוהםרצילהאהרונסרןרבקהעםפג'שת'
א'שית,לוהמוכרראש·הממשלה,אללפנותלולהצ'עשברצונ'הבהרתי
לאפשרבצה"להמרז'ע'ןאגףולראשהמשטרהלמפכ"ללהורותולבקשו

 .הצעתיאתלממשל'
השתררהשתיקהתכנ'ת'.לשמעהתרגשבלק'נזשא'תן'פהנ'כרהיה
עםעל'ה'שוחחהצעת,'את'שקולשהואבלקינזהבטיחובהמשךבחזר.
 .ם'מ'שברעתוךדברוירזיענ'שוהםצילהועםאהררנסוןרבקה

זאתאמרשכןביד,'יסייעשהואלהאמ'ןהס'בותכלל' 1ה'כשנפרדנו
טוב)."(יה'הח'ייר"בס'ר] :[קר'"בצ'רבערביתהוס'ף·ואףבמפורש

 3.5.66 ,'גיום

אלהבוקרט'לפנת'ולכןה'רםעזבלק'נזמאיתןדברשמעת'לא
אתווקבעת'משנים,ומכריג'ל"יחבורתא'שהואגםשג'אורסון,לירכה
חולהשהואל'ס'פרבפגישתנובחזרה.בב'תו.הצהרייםלאחרפג'שה
ש'רהקר'אתה'אכיוםהע'קריתוהנאתו ,) 78בן(הואג'לועקבותשוש
תשובהל'גתןאבשלוםשלה'רצחרגס'בותלגב'שאלת'עלרוסית.
מאהרןבשעתוששמעמהעלהסתמךהוארגםבלק'נזא'תןשללזוזרמה

אבשלוםעצמותאתלהביאתכניתיעללשמועהופתעהואאהררנסון."

נקבראבשלוםכ'היהסבורלזבר'ר,שכן,ב'שראללקבורהרפיחמאזור
נעלם"אבשלוםבפרקהאמוראלאותוהפנ'ת' .בסיגיזווייזשייח'באזור

מף:פרהיה(הספרמדינית"העזהשלתולדותיה"ניל"י,שבספרבמדבר"
שוהםוצ'להאהרוגסרןרבקהעםת' 1פג'שעללווסיפרתילו)

'סכ'םאםגם 1שאלת'בראשרן·לצ'ון.בלק'נזאיתןועםבזכרון·יעקב
הב'עליונהראש·הממשלה.אללפגותלשכנעןכזיהשתייםאללטלפן

 .ם'מ'חודשתוךזכריודיעג'כ'והבטיח,לתכג'ת'התלהבות
אהרן'ז'זיאתגםלבקרהחלטת'בחזרהביקורישלזובהזדמנות

בחברתועובדבמקצועואגרונוםהואגבה·קומה, , 60כבןאהרן,שנ'צר.

היהוז'ותהמשפחותתולדותחקרהעיקרי:תחביבובחיפה."הזרע"

מהשכלתומאודהתרשמת'כיאיש·אשכולות,בורואהאניבאירופה.
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הקשריםרבות.אירופאיותבשפותושליטתורביםכתחומיםהרחנה

"החברהשלבכגסיםפגישותגובעתשביםכעשרלפגיבוצרובינינו
תולדותלחקרהתמסרותורקעועלועתיקותיה"ארץ-ישראללחקירת

יצרתיעצמה,בפנימעניינתאישיות~טה,רעייתועםגם .היהודיהעם

ידידות.קשרי

ועלידידו,שניאורסוך,ליונהאצלביקוריעללאהרןסיפרתיבשיחתנו

פגישות-בלקינדאיתןועםשוהםוצילהאהרוגסוךרבקהעםפגישותי

גיסךלמכרושיחתנועלשיספרביקשתיותכניתי.בביצועקידמוגישלא

וצילה.רבקהאללפגותלהביעווינסההוא,גםגיל"יחבורתאישרוטמך,

שגיאורסוךלליובהפגייתיאםשאלבדברי,רבעבייךשגילהאהרן,

כדיוצילהרבקהעללחץלהפעילנועדורוטמךלגיסךהואופנייתו

כיאמרבחיוב,כשעניתיראש-הממשלה.אלהצעתיבענייושתפנינה

התוצאות.עלליויודיערוטמךגיסךעםכךעלישוחח

 1.6.66 ,'דיום

בפגישהבמקרהנוכחהיהכילי'וסיפרשביצראהרןאליטילפךהבוקר
לצילההציעניסןבחדרה.הלאומיבבנקשוהםצילהעםרוטמךגיסךשל

 :ביותרחריפהבלשוןהתנגדותהאתהביעההיאאבל .הצעתיאתלקבל
כלאיךהרילוןלהאמיןאביחייבתמדועממביןבך-אלקנהרוצה"מה

ביןביותרמעורהשהיהג'ארוויס,מייג'וריימצא.אחישלשקברוסינרו

מקוםאתלאתרוהאמצעיםהסמכויותכלהיוובידובסיגיהכדורים
בעצמולהגיעאפשרותכללושאיךובך-אלקנה,בכךהצליחלאהקבורה,

עליועוזבזוויןשליחשלבאמצעותוזהקברלמצאמקווהלרפיח,

דמיוניתתכניתביצועשיאפשרכזיראש-הממשלהאלולפגותלולהאמין
והואלראש-הממשלהאפנהאםואפילוטירוף!זההריובלתי-מעשיתן

לאהכדורישהשליחהבטחוךמה-בזכרהנוגעיםלגורמיםהוראהיתך
'אלקבנרמןהוצאושהךויטעןערבישלעצמותלויביאולאאותוירמה

ערכיםבעלאזםאביששמעמהלפיכילה,השיברוטמךאליהודי'ן"

אמר-כבגב"הבזוזיםאתמכיר"בך-אלקנהעלי.לסמוךושגיתןומצפון
יוכללאאםוגם ;בסיניהכדוריםאתג'ארוויסמשהכירפחות"לא-

אלאבשליחיבחרשלאעליולסמוךאפשררפיחלאזורבעצמולגשת
אתיביאהשליחואם .לנאמנותוערביהיהשבטושלשהשייח'לאחר

הפרופסורורקהפאתולוגי,למכוןלבזיקהבך-אלקנהימסוךהעצמות

אבשלום".עצמותהךאלואםיקבעקרפלוס
שכבר"מאחר :וטענהלהשתכנעצילהסירבהשידוליולמרותאבל

שושנהואחותיאביהתרגלנואבשלוםשלמותומאזשגהכחמישיםעברו
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עתהלפגותרוצהאיננילכךבישראל.קברלאחינושאיךלכך
מבחיבתנולהתאכזב.ובסוףמחדשהפצעיםאתלפתוחלראש-הממשלה,

לאחרחדרה".במבואותאבשלוםשללזכרושהקימונובגלעדלגודי
 .הצעתיאתלקבללשדלהרוטמךגיסךהפסיקזותשובתה
תוכךאתליסיפרהואגםשגיאורסוך.ליונהאליטילפךהצהרייםלפגי
כיוהוסיף,מגיסך)עליהששמע(כפישוהםלצילהרוטמךגיסךביןהשיחה

אליה.בפגייתוטעםרואההואאיועמדתהנוכח

 6.6.66 ,'ביום

אותושעדכנתילאחרלחדשות.ושאלקיסריאוריאליטילפךהבוקר

שכאשהדעתוהביעוגםלעגייך,שוהםצילהשליחסהלו;.ךה nשאמר

ממגיביקשהשיחהבסוףמעמדתה.להזיזהאישיצליחלאקשוחה

כיצדנוסףרעיוןלהציעלויששכךהשבוע,בסוףאליולהתקשר
 .בתכניתילטפללהמשיך

 10.6.66 ,'ויום

אללפגותליהציעוהואקיסריאוריאלטילפגתיאחר-הצהרייםהיום

בגיןרואהלדבריוהחרות"."תבועתראשבגין,מבחםחבר-הכנסת

ומשוםהמדיניתתנועתומבשריאתלישגסקיוביוסףפיינברגבאבשלום
קיסריתצליח.אםהשלכותיהבשלבמיוחדמהצעתי,ללא-ספקיתלהבכך

הואשומראשכוללממשלתהאופוזיציהבראשעומדשבגיןאףכיהוסיף,

 .הצעתיבענייךלשכנעוויוכלראש-הממשלהעםתקיניםיחסיםעל

 11.6.66שכת,יום

עלהואזבגיןמנחםחבר-הכנסתעםפגישהלעצמילארגןכיצדשקלתי

זאת.להסדיריוכלשבים,מזהידידיולקר,יצחקשסגן-אלוףבדעתי
בתבועתפעילחברשהואיוסף,אביווכךבאצ"ל,מג"זשהיהיצחק,

לוסיפרתיהדוקים.קשריםאתוומקיימיםבגיןאתהיטבמכיריםהחרות,

טילפךהלהולקר.יוסףלאביוגםזאתסיפרתיבקשתוולפיתכניתיעל

ביביהםהוסכםבגין.מנחםשלהפרטימזכירוקדישאי,יחיאלאלמיד

בגין.מבחםעםשליהפגישהמועדאתעמויתאםולקרשיצחק

 16ן. . 66מוצאי~שכת,

ובקבעהאחדותפעמיםנדחתהבגיןמבחםחבר·הכגסתעםפגישתי

בגיןשללביתוהגעתיולקרויצחקיוסףעםיחדלהערב.סוף·סוף

ראשיכלשלו,הפמליהאנשיאתשםלמצואהופתעתיבתל-אביב.
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כללאיולהזמינםנוהגשבג'ז ,'להתבררמהרהעדהלוחמת"."המשפחה
ל"חבדלה".מוצאי·שבת

כאןש"אנובג'זליאמרבגין,מנחםבפנ'הציגניולקרש'וסףלאחר
שמע, 1שעל'הנ(עז ' Jרע'ועללנוכח'םלספרליוהצ'עיד'דים"ב'ן

אל'ובאתישבג'נוהנושאכ'לו,הש'בותיקדישאי.מיחיאללדבריו,
כהאנשיםבנוכחותלהעלותואוכללאולכןמסויימתחשאיותמחייב
 18.00בשעההבאב'ביוםשאבואוהציעלנ,מןקיהכנהגילהבגיןרבים.

ב'רושלים.הכנסתשבמשכןללשכתו
אמרהואהחרות.תנועתמראש'מר'דור,'עקבאל'נונלווהבצאתנו

ברצונווכ'בגיןעםפג'שת'מטרתעללוס'פרקד'שא''ח'אלכילנו,
נענ'תיולכןבג'זעללהשפ'ע'וכלשהואחשבתיפרט'ם.מפ'לשמוע

שתהיינהההשלכותאתוהעל'ת'תכנ'ת'עלבקצרהלוס'פרת'לבקשתו.
יסכ'םלדעת'אםשאלמרידודאבשלום.עצמותשלממלכת'תלקבורה

והוספת'בגיןאתלפגושבאת'כךשלשםהשיבות' ..ראש·הממשלהלכך
ז'בוט,נסק',עצמותבענייןלהחלטהבשעתוהביאראש·הממשלהשאם
זהצודק,''אתה :הגיבמרידודהפעם.שיסרבסיבהרואהשאיניהרי

הצלחה.ל'וא'חלהלאומ'ת",הבח'נהמןוחשובגדולעניין

----- -,. ' 

 18.7.66 ,'ביום
הכנסתמשכןאלולקר'צחקסא"לעםנסעת'ר·הצהריים nאה.יום

בלשכתו.לנוח'כהכברבג'זמנחםחבר·הכנסתב'רושל,ם.
אוריהעתונא'אלממכתב'העתקלוהראיתילש'חזiנוכנקודת-פתיחה

ז.ש.ב,נןאר 21ה·מןק'סר'

דמעותומחה 1משקפ'אתהס'רשכןבגיןאתריגשכנראה,המכתב,

אתגםובכללהבמלואההצגת'התכנ'תי.לפרטישאלר·כך nאמעיניו.
ולצה"ללמשטרההוראותבמתןראש·הממשלהאלבפנייתוהצורן
כעצמותהעצמות!'הוישלשבמקרההבהרת,'תקציב.ובהשגתבעניין,
בהר·הרצלממלכתיתלרדייהעריכתהיוםבבואתתבקשאבשלום

וההיסטוריותהלאומ'ותההשלכותאתהדגשתיוכאןבירושלים,

 .זולהחלטהשתהיינה
בפאתוס:הגיבהואהתרגשות.ואחוזנסערבגיןכיראיתידברילשמע

קםשניםיובלכמעטלאחרפאנטאסט'!הנועז.לרע'ונןאותי"רכשת
שלדרכואת[הממשיכה'אגודת·השומרים'אישתנועת·העבודה,א'ש

לתנועתשנגרםהה'סטוריהעיוותאת 11לתלומחליט'השומר'],ארגון
אלןטעל·ידיוזאת ;העבודהתנועתשלההיסטור'רגראפיםעל·יד'ניל"י

זכהשלאהתנועהמגיבוריאחדגבילאמתשלחסדכמעשהאנושיכה
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ישאבשלוםרצחמאשמתלישנסקישלשמולט'הורגםלקבר·ישראל.
ועודבישראל!"כמוךו'רבויתןמ'רע'ונן.עלתבורךרבה.חשיבות
וכהנה.כהנהזוברוחהוסיף

"מרלהפסיקו:לעצמ'הרשיתיואב'הרגש,מלאיבדבר'והאר'ךהוא
שאצל'חלאחרלהתפעלרבזמןעודלנו"יה'ה-אמרתי-בג'ז"
'ותרחשובהעתהאךאבשלום.עצמותאתל'שראללהב'א

הממשלה".לראשיפנייתך-היינוהעשייה,

נועז!גדול,רעיון"זהלמלמל:והמש'ךנקלהעלנרגעלאבג'זואולם
משרדואלבנוכחותנוט'לפןר·מכן nלאפאנטאסט'!"זהחשוב!רע'רןזה

הודעהלווהשא'רראש·הממשלה,שלהמד'נימזכירו'פה,עד'של
שלבאמצעותולעצמו,'סד'רשהואבג'זאמרול'חזרה.אל'ולהתקשר

כד'אל'ו ' Jלהזמ'נממנויבקשובהראש·הממשלהעםפג'שהיפה,עד'

 .תכנ'ת'פרטיאתלפנ'ושאעלה
ובדרכנומעודדממנה'צאת'לשעה.מעלנמשכהבגיןעםהפגישה

אתלשכנעיצל'תבג'זכ'מאמ'ןשאניוללןרל'צחקאמרת'לתל·אב'ב

כךהתרשםהואגםכיוציין,להערכתיהסכ'םיצחקבעניינ'.אשכול ' 1ל
 .בג'ןשבדבר'הלהטמן

 21.7.66 ,'היום

בנגב.לטיילכד'שנ'צלת'חופשה 'מ'ליה'והאחרונ'םה'ומיים

שור,אר'הנ'צבכ'המחלקה,מזכירתל'הוד'עההבוקרלמשרד'בשרב'
לעבודה.שרביעםמ'דאל'ולהנכםב'קשנ'החקירות,אגףראש

הכלל,'שהמפקחואמרבח'וךק'בלנ'שנ'ם,מזהיד'דישור,אר'ה
הש'טוראגף(ראשפראג'הודהולניצבלוסיפרקופל,פנחסרב·נ'צב

כ'השתייכת'),שאל'הוהס'ור,התנועהמחלקתעלגםהממונהוההדרכה,
ומסר 1אל'ט'לפןאשכול,שלהצבאומזכ'רוליאור,'שואלאלוף·משנה

עםפג'שתיבעקבותראש·הממשלהעםבג'זמנחםשלפג'שתועללו

לברר 1על'הט'לולכן 11לרע'ראש·הממשלההתלהבל'אור,לדבר'בג'ן.
באזורפיינברגאבשלוםשלקבורתומקוםעל'שואללמשטרתידועמה

מ'דעכלא'דלמשטרהכ'לו,הש'בזומשאלהשהופתעהמפכ"ל.רפיח.

המפכ"לחשבשורלדבר'הפרטים.אתעמ'לברר'ורההואאךכך,על
הואכ'שמוטבלוהצ'ע(שור)הואאךעמ,'לשוחחפראגעללהט'ל

אחדים.חודש'םלפניהפרשהעללוס'פרת'שכברמאחרזאת,'עשה
לאחר·מכןקלה.שעהשתקת'שוראר'השל 1דבר'אתכששמעת'

לדעת'וכ'המפכ"לשלמחשבות(והלךאתה'טבמכ,,אב'כילו,אמרת'

כיצדאלאאבשלום,שלקבורתומקוםעלהמידעא'נואותושמענייןמה
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ללאראש-האופוז'צ'ה,בג'ן,מנחםעםלה'פגשמשטרה,קצ'ןאב',העזת'
'צב J 1על'והממונהאורןדוד(נ'צב-משנהעל'הממונ'םשלא'שורם
לוהורהשהמפכ"לאוזנחאםא'פוא,אתפלא,לאפראג).ל"ב'הודה
משמעת.הפרתעללד'[ ' Jלהעמ'דכד'הפרט'םאתעמ'לברר

שכןצודק,שאתה""תכן :אמרואחר'-כןבה'רהור'1ב,שקעשוראר'ה

שאכתובברצונךמהכך,אםבכתב.הודעהממךגבותלעל'הט'להוא

עלל'ה'דועכלאתלולספרמוכןאב'כ'ד'דכ'לו,ענ'ת'בהודעתך!"
רק"רשםשבהודעת'בתנא'אבלבג'ן,עםפג'שת'עלוכןהקברמקום

בע"הלפנ'עתהעומדהואכ'ואמר,לרגענבוךשור'נו. Jב'שנסכםמה
כ'ד'דו.וכלפ'על'ו,הממונההמפכ"ל,כלפ'-כפולהנאמנותשל

עצמ'נגדלהע'דרוצה ' JJוא'ה'ותבע'ה.כלכאן ['א"לו:הש'בות'
שא'ןמאחרהקבר,מקוםעלמ'דעשוםלמסורמוכן ' JJשא'לכתובתוכל

לאשרהמוכן ' JJא'-בג'[עםלפג'שת'ואשר .למשטרההנוגעעב"[זה
למסורלסרבלרוצחמת'רהחוק"אםואמרת':הוספת'להכח'שה".או

עצמ'.נגדהודעהכללמסורלאל'גםשמותרהר'אותו,שתפל'להודעה
המשטות'התובעעלש'ה'ההר'לד'ן, ' Jלהעמ'ד'חל'טוהמפכ"לוה'ה

ראש-הממשלהאתהר' .כעדבג'ןמנחםאתולהזמ'ןנגד'הוכחותלהב'א
ספקמט'לגם ' Jאבלבד.עד-שמ'עהשהואגםמהלהזמ'ן,'עזלאבוודא'

נגד'לנקוט'חל'טהמפכ"לאםמקום,מכלבג'ן.את 1להזמ''עזאם
ללאתה'הוזובעתונותלומרל'ש'שמהאתאפרסםמשמעת"םצעד'ם
למפכ"ל".תנעםשלאסנסאצ'הספק

מפע'למשחת,שד"אתה :ואמרבצחוקשוראר'הפרץדבר'לשמע

א'וםשאעלהרוצהועודהמפכ"לעלמא"םאשכול,עםש'שוחחבג'[את
אתפגשתכ'בהודעתך,שתאמרלךמצ'ע ' Jאכן.אעשהלאהכתב.עלזה

ממנווב'קשתאבשלוםקברעללוס'פרתואז'ד'דךאצלבמקרהבג'ן

לקבורה 1עצמות'הבאתאתלארגןלךלאפשרלאשכולש'צ'ע
כד'בהש'שאףהצעתו,אתלקבלמוכן ' JJשא'לות' 1הש'בב'שראל".
 .דבר-שקרלומרמוכן ' JJא'שכןבג'ן,עםפג'שת' [" Jעאת"לרכך"

עלופרא-אדם". 'הק~,'גםאלאמשחת,שדרקלאאתה"טוב, :הג'בשור
בעל'צבר'אלא ,'חק''לאשאתהאלאכמוך."כמדב'לו:ענ'ת'כך

'האדםשלבן-דורופלסט'ננז'ס',ה'הומושלוקוו'-אופ'תכונות

שוראר'ההתח"בלאחר-מכןצחקנו.ושנ'נוהנ'אנדרטאל''!"
שנסכםמהאלאלמפכ"ללמסורולאבהודעת'לכתובשלאבמלת-כבוד

תק'עת-כף.לכךהוס'ףכקשת' i'וב'נ'נו.

עת ,.זש.'נוארמאזהענ"נ'םהשתלשלותעללווס'פרת'בובטחת'
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העתקלוהרא'ת'גםאבשלום.שלקבורתומקוםאתלאתרשהחלטת'
אל'הוד'"·"אלקברשמעלהדקלמצ'לום

מחקר'כמסגרתכ'כה,נאמר .הודעת'אתכמשותףנ'סחנולאחר-מכן

המד'נהקום ' Jלפה'שובבתולדותעלומותה'סטור'ותפרשותעל
כךעל . 1917בראש'תפ"נברגאבשלוםרצחבפרשתגםהתענ"נת'

העזהשלתולדות'ה ,'"ל' J "בספרמוסמךמ'דעהאחרוןבפברוארמצאת'
מאזור 1עצמות'הבאתאתלארגן'שכ'בדעה,שאב'הדברנכון ."ת' Jמד'

שונ'ם,ל'ד'ד'םזאתס'פרת'ואףבקבר-,שךאלתזכ'נהלמעןרפ'ח

מבל'זולפעולהלגשתמתכוון ' JJא'אולםשור),(לאר'העצמולו'הם Jב'
בענ"ןלכתובמהשורשללשאלתו .המפכ"לשלא'שורואתלקבל

אותה.מכח'ש ' Jוא'מאשר ' Jא'כ'לכתובש'וכלענ'ת'בג'ן,עםפג'שת'
א'נםה'סטור'ותבפרשותשמחקר'סבוראב'כ'כבקשת',רשם,כן

 .זוהודעהעללחתוםמסרבאב'ולכןהמפכ"לשלמענ"נו
לבקשהמפכ"לאת'שכנעהואכ'שור,אר'הל'אמראחר'-כן

ועודהלאומ'ת.חש'בותהשוםעללתכנ'ת'הא'שוראתמראש-הממשלה
לד'ן ' Jלהעמ'דשלאהמפכ"לאתלשכנעש'צל'חמאמ'ןהואכ'הוס'ף,

עללוהוד'ת'כדרוש.עמדת'אתש'צ'געל'ולסמוךאוכלוכ'משמעת'
דבר'ו.

עללווס'פרת'ולקר'צחקאלט'לפנת'שוראר'העםש'חת'אחר'

'צחקל'ס'פרהש'חהבמהלךבג'ן.עםש'חת'מאזהדבר'םהשתלשלות
עםבג'ןשלש'חתובעקבותכ' ',ללמסורב'קשוקד'שא'ש'ח'אל
 ' Jלהוד'עוב'קשואשכול,של ' Jהמד'מזכ'רו'פה,עד' 1אל'פנהאשכול

כןלעשותאוכלשלאלקד'שא'למסורמ'צחקב'קשת'עמו.להתקשר
'פהעד''פנהאם'ה'הטובולכןעל'הממונ'םמצדמפורשתהוראהללא

 .למפכ"לבנדון

 22,7,66ו'יום

לדפוקמבל'במפת'עפראג'הודהנ'צבנכנסעבודת-ה'וםתוםלקראת
עלהתלו"ה ) 1:250.000 (אךץ-,שךאללמפתונ'גשלמשרד,'הדלת,על

חשבת'נבר'.לק'בוץנוסע'םכ'צדלבדוקהוארוצה 1לדבר'הק'ר.
אתבמפהלווהרא'ת'לעצמ'זאתשמרת'אךתרוץ,אלאא'נם 1שדבר'

אר'האםשאלתח'לה :בואומטרתל'התבררהמהרהעדאולם .המסלול
המפכ"לרוצהבעצםמהושאלת'ובח'ובענ'ת'את'.ז'נרכברשור
אבשלוםעצמות[בהבאתבכךתומךראש-הממשלה:"אםענההוא .ממנ'

רקבושתעסוקנסכ'םאנונראה,הדברוכךב'שראל],לקבורהפ"נברג

הש'בות'לפעול".חופש'תה'האזראש-הממשלה.למשרדתסופחאם
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מוטבהריהמפכ"לעמדתזוהיאםאךל,ינראהאינוהרעיוןכילו,
תתאיםזומשימהלצורךשכןצה"ל,שלהמודיעיןלאגףשובשאסופח

שירות-הבטחוןאוראש-הממשלהמשדדמאשראמ"ןשלהמסגרתיותר
ממתישאללאחר-מכןהשיב.לאכךעללראש-הממשלה.הכפוףהכללי
השנהמצאתיכילו,עניתיברפיח.קבורפיינברגשאבשלוםליידוע

מדינית".העזהשלתולדותיה"ניל",יבספרהמידעאתפברוארבחודש

עוד .לאורההוצאהשנתואתהמחבריםשמותאתלומסרתילבקשתו
מקורכיהסברת,ימוסמך.זהשבספרשהמידעלימ,ייןלדעתביקש
ששמעחיפה-אלקנטרה,כקושירות-הרכבתאישרן,בנימיןהואהמידע

שבמטהאלסננהמשבטאבו-צפרהיוסףבשםבדווימפיהקברעל
הראיתילשכנעוכדי .הקברמתוךשצמחהדקלאתצילםואףאלרמיילאת

לשאלתו.בתשובההדקלצילוםואתבספרלענייןהנוגעתהפיסקהאתלו
 1931משנתהמקוריהצילוםמןהעתקהואשבידישהצילוםלוסיפרתי
אתלראותהופתעהואבראשון-לציון.בלקינדאיתןשלברשותוהנמצא
אותנטי".הוארןבנימיןאותושלהמידעכך,"אם :ואמרהצילום
במציאתרקתיבחןזהמידעשלשאמינותוציינתיאךזאת,אישרתי

דבריעלקרפלוס.פרופסורעל-ידיובזיהוייךלדקלמתחתעצמות-אדם
 .ממשרדיויצאהגיבלאאלה

בכללשאתרוצהאינוהכלליהמפקחכיכלכ,יחשכתילאחר-מכן
משרדאללספחניהרעיוןאתהואשוקלולכןלפעולתיאחריות

שאיןכעינ,יהזכרתמוההכללי.שירות-הכטחוןאלאוראש-הממשלה
אבשלוםשלעצמותיובהבאתהלאומיתהחשיבותאתרואההוא

שתהיינההחשוכותההיסטוריותלהשלכותמודעהואואיןלקנך-ישראל
חלקיהיהישראלשלמשטרתבכךיתגאהשהמפכ"להאמנתיהאמןלכך.

לסיבתתהיתיממנה.להתחמקמנסההואכיאנירואהאךזו,בפעולה
ומסתייגחוששהואכיהיה,דעתיעלשהתקבלהיחידיההסברהזבד.

"מי-מנוחות".עלתתנהלהמשטרהשעבודתומעדיףנועזיםמרעיונות

בפעילותגדוששהיההמפכ"לשלעברואתהלםלאזהשהסבראלא
במלחמת-העולםהבריטילצבאמתנדבה"הגנה",בארגוןפעילבטחונית:
בזכותהעצמאות.כמלחמתנרמליבחטיבתגדודמפקדואחר-כךהשנייה,

מונהלאחר-מכןוכשנהמשמד-הגבוללמפקד-1953בהתמנהעברו
נחמיאס).יוסףרב-ניצבהקודםהמפכ"לשלהתפטרותו(לאחרלמפכ"ל
לייאפשרלאהואשלושמסיבותמסקנהלכללהביאוניאלהמחשבות
ואעבורהמשטרהמןשאפרושמוטבולכןהפועל,אלתכניתיאתלהוציא
מקץרקהמשטרהמןשאפרושהחלטתינוסףשיקוללאחראולםלצה"ל.

אז .בר-אילןבאוניברסיטתהשנילתוארלימודיאתשאסייםלאחרשנה,
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לענןאוהמודיעיןאגףשלהמחקרלמחלקת-לצה"ללהעברתיאדאג
בטוחוהריני-הכלליהמטהשבאגףההדרכהמחלקתשלההיסטוריה

ישראובתולדותלימודילסייםגםאצליחבצה"ללעבודתיבמקבילכי
תכניתי.אתלבצעוגםדוקטורהתוארקבלתלשם

להצטרךוביקשתישורניצבאלטילפנתיזולהחלטהשהגעתיאחדי

ניצבעםשיחתיעללוכשסיפרתיעמו.לשוחחכדילביתו,בנסיעתואליו

הרז .המפכ"לאצלאתמולישיבתנומאזיוראיתלא"אני :השיבפראג,
ולזעל,יהטילשהמפכ"ללוחורהוכנראהשוחחנומהעללדעת'מת'

בגיןעםפגישתךועלאבשלוםשלקברומקוםעלאתךלשוחחעליו,

לימודיוגםהיטב.זאתלהסתיריודעהואאךאוהדיך,עםנמנהאיננוהוא
ואחר-כןהשניהתוארלקראת'רץ'אתהכילרוחו,אינםבאוניברסיטה

אקדמיתוארשוםלואיןהניצב,הוא,ואילוהשלישילתואר'תחתור'
עבודזלךאישרשקודמועלביותרשמחאינוהמפכ"לשגםיודעאני

 rהיחיואתהבאוניברסיטה,ללמודשתוכלכדיבמשטרהחלקית
זאוהזכיראחדיםימיםלפנילגביו.כךנוהגתישראלשמשטרת

אובכבודמרוויחאתהחלקיתבעבודהשגםלואמרתיואניבשיחתנו
הקצירצחשלהתעלומהאת-1963בשפיענחתאתהבמשטרה.לחמך

הצליח~לאהמאנדאטמשטרתואילוהרצח,אחרישנה 25וזאתלזרוביץ,

אוכשנתייםלפניפיענחתגםאתהלמקרה."סמוךזהרצחלפענח
 1עקורקמצ"חבידיעלהשלאדבריער,יחייםסגןשלהיעלמותעלומת

 1שלוהאינטואיציההשכלתך "·בדוויעל-ידיגופתונמצאהיוזמתך

לאנשיוזקוקיםואנוקרנה,אתמעלותופעולותיךלמשטרהמועילות

מלה.אמרלאכיהשיב,דבריועלהמפכ"להגיבכיצדלשאלתיכמוך".
שבהמקוםעלהיוםשאלושהמפכ"לשוראריהסיפרלאחר-מכן

ראש-הממשלהשלהצבאימזכירוליאור,אל"משכןאבשלום,קבור

אןמעסיק"העניין-אמר-רואה""אתהזאת.לדעתביקש

אןלבצעאישורמהמפכ"לתקבלשבקרובספקליואיןראש-הממשלה

ייגנהענייןאםאופתעלאבכך.בטוח"איננילו:חשיבותיתכניתך".

אלביון.המוסדעלאוהכלליהבטחוןשירותעללהטילושיוחלטאומיד
ייגגוהענייןממנהירפובמשימהמידיצליחולאשאםחוששאני

המפכוולדבריפסימי.מדייותר/ואתהאריה:ענהכןעלסופיתוו,

מאמ•אינניולכןבגין,על-ידילושהוצגהמהצעתךאשכולהתלהב

אבעמי"בתוך :כךעלאמרתיואניהעניין".מןאותךלהוציאשיורה

אחרואוכךאצלנו.והאישייםהמפלגתייםהתככיםליומוכריםיושב
בעיניישלנוהמציאותאתרואהשאנייוכיחוהעתידייגנזהעניין

 .'ופקוחות
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אםשאלושהמפכ"לעתה,ליסיפראלומחשבותיהלךאתלשנותכדי
לענייניםמיוחדמדורהחקירות][אגףשלובאגףלהקיםרצויזהאין

מתאיםתקןשליבאגףאין"כי-אריהאמר-לו""חשיבותיכאלה.
כילי,ענההמפכ"לזה.מדוריצורףמחלקהלאיזוהשאלהתתעוררוגם

בפיענוחיטפלהמדור .בראשותךמיוחדמדורלהיותצריךזהלדעתו
שבההסירה'יורדי'כ"גופרשתהנוכחיתהפרשהכמושונות,תעלומות

'מרבדמימיתימןילדישלהיעלמםפרשתגםוייתכןכעת,מטפלאתה
לאחרונה".שהתעוררההקסמים',

 27 . 7 . 66 ,'ד•רם

נתבקשכיאמר,בשיחתנומשרדו.אלשוראריהניצבהזמינניהבוקר

אותיתספחישראלמשטרתאםעמדתיתהיהמהלשאלניהמפכ"לעל-ידי
תכניתי.אתהפועלאללהוציאשאוכלכדיצה"לשלהמודיעיןלאגף
החלקיתעבודתישהןמאחרהנוכחי,עבודתיבמקוםליטובכילו,עניתי

לימאפשריםהדרכים)תאונותשללסיבתיות(מחקרהעבודהסוגוהן

להיותשלאהמפכ"לברצוןאםאךבאוניברסיטה.לימודיאתלהשלים

הלאומיתחשיבותובשלמוכן,הריניזו,בפרשהלפעולתיאחראי
זאתואולם .צה"לשללאמ"ןזמניתלעבורהנושא,שלוההיסטורית

להמשיךבמקבילגםושאוכלבפעולתילחלוטיןעצמאישאהיהבתנאי
מדוע 1למפכ"לקורה"מהשור:אריהאתשאלתילאחר-מכןבלימודי.
עצמותאתלהביאבמאמציםמעורבלהיותשלאדרךכלהואמחפש

ואינוזהירמטבעוהוא"קופללי:השיבכךעלישראלן"לקבראבשלום

משימהשאינהמשימהלגביראש-הממשלהבפניבאחריותלשאתרוצה

צילהכילו,שנודעגםמהלהיכשל.גםושעלולהמובהקתמשטרתית
 .תמהתיבהצעתך".תומכיםאינםאבשלוםשלבשרושאריוכלשוהם
השקפתוזוהאיןגיסאמאידךאךהמפכ"ל.שלנימוקיושאלהייתכן

ניל"י"ןנ"פרשתרביזיהבעריכתלסייעממנוהמונעתהפוליטית

 2.8.66 ,'גיום

אצליהקודמיםבביקוריובביתי.הערבביקרנץ,ירחאל"מידידי,
אםושאלניבאועתההעניינים,השתלשלותועלתכניתיעללוסיפרתי

אתהיטבמכירשהוא ,ליאמרבנושאאותושעדכנתיאחרי .חדשיש

בממשלה.הענייןיועלהמתיאותולשאולויוכלליאורישראלאל"מ
טרםאשכול,עםבגיןשלשיחתומאזכשבועייםשחלפואףלהערכתו,

כך".עלשומעהייתכבר"אחרתהצעתי,עלבממשלהדיוןנערך

 4,8.66 ,'היום

להיפגש:·עםיכולאניאיןמדועלבררקד•שאייח•אלאל•טילפןהבוקר
 ..בגין.;,עםפגישתיכיענ•תי,המפכ"ל.שלאישורובלייפהעדי

 ,,להרסיח,עתהרוצהוא•נילמפכ"ל,נעמהלאעל•הממונים
לטלiכן'למפ'יכולראש-הממשלה,שלהמד•נ•כמזכירויפה,

ישרא''אל"משעשהכפ•(ממשעמילהיפגשרשותו

מי''עניין·עמדלבררכשרצההממשלה,ראששלהצבאי
•פה.לעדיזאתלמסדרל•הבטיחקד•שאיאבשלום).

 11.8.66 ,'היום

 ,?111המחראשכ• ,עבדתישבההמחלקהמזכ•רתליהודיעההבוקר

 iכהודיענ,י'והואאל•וט•לפנת•לשיחה.מבקשניאורןדודניצב-משנה
שנתית)בחופשה(הנמצאפראגשלממלא-מקומונוביק,מאירנצ"מ
 .המפכ"לבשםהודעהליולמסור 12.00בשעההיוםלראותנירוצה

נדביקנצ"משלמשרדואלאורןנצ"מעםיחדנכנסתיהנקובהבשעה
מאנש(אחדקוסטיקהיוסףנגדישהגישמכתב-תלונהבפניקראהוא

כמחציובסוריהמושאלתבזהותשפעלוה"מסתערבים"ה"הגנה"
עאותושחקרתיבעתשהעלבתיוצוייןבמכתב .) 1941שלהראשונה

התנקוכךמשוםכיהוסיף,נדביקנצ"מהסירה".יורדי"כ"גפרשת

שמשטר-בחקירותלטפלרשאישאיננילהודיעניהמפכ"לעל-ידי
המשטרשלהטובבשמהפוגעותנגדיהתלונות .עליהטילהלאישראל

אהמפכ"לישקולעתהמטפלאנישבהןאלומסוגבחקירותאמשיךואם
 .המשטרהמןפיטורי
שנימזהמתענייןאנימאיומים.נבהל"איננילו:עניתיכךעל

נאזראותםחוקראניהישוב.בתולדותעלומיםהיסטורייםבפרקים
ישרא•במשטרתתפקידיעםקשרכלאלולחקירותיואיןפרט,יוכאי~

הפנוי'בזמנילחקירותילהתמסרעלילאסורזכותכללמפכ"לאיןלכן
הזכריאתלייעבירשהואוהוסיף,שאמרמהעלחזרנוביקנצ"מאולם
 :המכתבלשוןוזועשה,כךואכןבכתב.גם

"אישי
מטא"ר/אשה'

תשבאבכ"הת"א:

11.8.661 ( 

 556כ/

 .ס" nמר'כאמצעותנן·אלקנהפקד
 11.8.66מיוםשיחתנו : jהנדך

-לך:מסרתיאשרהדבריםאתככתבמאשראני
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משטרתאשרנושאים,בחקירתלעסוקעליךאוסריםמשטרהאישהגןעודכל

בהם.לעסוקעליךהטילהלאישראל

אחרת:היאהמשמעותאולםמשטרה,כאישולאכאזרחפועלוהנךיתכן

בךרואיםכי.מוכיחה,ישראללמשטרתמופנותוהתלונותשהפניותהעובדה

אזרח.ולאמשטרהאיש

מסקנות.הכלליהמפקחייסקזרפעילותךאתתפסיקלאאם

נצ"מנוביק,מ.

 3Sאשה"ך"ראשמ.מ.

~ 

םת"ם.םמרם,ר' xננןגt-לקבהפקד

לך:-םדכתיארG ם·, u:-הד Dltגכנם (l'QIU"וtגי

בחקירתלעסוק•לידוtררסיםדסmנהאי•דג.ךדד Jכל
.בהם.םןק Jלעליךרם.יהוןcלירסוtל~דתאירפבדסאים,

 aארלה, 1סםסנtכיםראל n~סזרפדעל;הנךיתכן
םןפנדתדהלתדגרתסס.דנ'ידתדבהד m 1J1ר nא 1tרי, nםגור eרפ.

ולאםזמרהוtיםבךרדוtיםכיה nיוmואל·םדכי nלםםסר
אזרח.

םםאד"א/הכ"ד
tת"וt םתכ"דאבב"ה

) 66 • 11.s ( 

 1 ~./«~/כ

n יזזנדרןוn דnנירםבl66 • e 1.ן • 

הכללי.ךםפקח.יסיקזדפ•ילרךת"ת .atפתס;,קלאאם
 , • n~נםקנד

/. , f.i{!!, 
-~נ;נם.
ד , 1הש Nרו:שם.ס.

 1966באוגוסטןמ·ןהמחבראלנרביקנצ"משלמכתבו

עלהחתומנוב'קנצ"מעלכעסת'לא .' Jוהרג'זב'פגעזהמכתב
המפכ"ל.עלמאודכעסת'אבלהמפכ"ל,הוראתלפ'פעלהר'כ'המכתב,

" 
להב'אעל'ולפ'כךספרבצורתנעת'דלפרסמוכד'זהיומןכותבאב'

שנהשלבמהלכה .המפכ"לשלזוהוראההמסב'ר'םהרקעכתוב'אתנו

פרשיותשלחקירותבשלושפרט'כאדםמטפל,עדייןואניט'פלת;זו
 :הישובבתולדותעלומות
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רפ'ח:באזורפיינברגאבשלוםשלקבורתומקוםפרשתא.

("ליל J1' 1946ב' 17בל'להפלמ"חמפעולתהנעזרים ג"'פרשתב.
אכזיב,בגשרהגשר'ם")

יצאועת , 1941במאי 1sה·מאזהנעדרים 36הסירה,יורדיכ"דפרשתג.

שבלבנוןלטר'פולימח'פה " Sea-Lion "בשםבר'טיתבסירת·מנוע

בת'·הז'קוק.לפוצץכד'

אבשלום,שלקבורתומקוםבענייןלחקירת'מוקדשזהשיומנימאחר

ל'ומן."המצורפותבהערותהאחרותהפרשותשת'אלאתייחס

" 
המפכ"לשלהתנגדותולהובנוסףקוסטיקה'וסףשלתלונתוובכן,
שלקברובפרשתולחק'רתיהסירהיורדיכ"דבפרשתלחקירתי
חבר·הכנסתעםפגישתיעלהתרעמותוגםוכנראה-פיינברגאבשלום

לנצ"מלהוראתוהרקעהיואלהכל-לע'לשהובאכפיבגין,מנחם
החק'רותאתלהפסיקעליכיובכתב,בעל·פההיוםלהודיענינדביק

מסקנות".הכלליהמפקח"יסיק-(לאעלי,הטילהלאישראלשמשטרת
שהמפכ"להאיוםאתבמפורשכללהבעל·פהנוביקנצ"משלהודעתו

שהאיוםליברורהיהולכךהמשטרה,משירותפיטוריאתלשקולעלול
ברורוכך .לפיטורימתכווןהמפכ"למצדמסקנותהסקתעלאליבמכתבו

עםמלשוחחולהימנעהפרטיותחקירותיקצבאתלהאטעתהשאצטרךלי
עילהלולתתשלאכדילמפכ"ל,דבריאתלהעבירהעלוליםאנשים

החכמהרבהערביהמאמרעליגםעתהיחולהנהבלבי:חשבתילפיטורי.
לשמועלצפות'כולאינוטוב''בוקר'רםכללשדהואומרשאינו"מי

מינ'מוםפירושהגבילהקצבהאטת ,,טובה'.'שנההעונהבסוףמשדהו

ואולם .לחקירותיהנוגעותשיחותומינימוםתכניתילמ'מושצעדיםשל
בר·אילךבאוניברסיטתשנילתוארלימודיגמרעםמתכוון,שאנימאחר

שלהמחקרלמחלקת-לצה"לולעבורהמשטרהמןלפרושהבא,בקיץ
ואתחקירות'אתלחדשאזאוכל-מה"דשלההיסטוריהלענףאואמ"ך
ולאבמתיםחקירותיעוסקותממ'לאתכניתי.למימושהצעדיםקצב

לתתבדעתיאיךעם·זאתהבאה.לשנהעדהקצבאתאאטאםנזקייגרם

ש'היהזה'ריםצעדיםלתכנןאצטרךולכןטבעי",מוות"למותלתכנית'
החקירות.ואתהתכניתאתלקדםכדינהם

 18.9.66 ,'איום

חדשותעמוהביאהוא .נץירחאל"משובאצליביקרהערב

ראש·הממשלה,שלהצבאימזכירוליאור,ישראלאל"מבלתי·משמחות.
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לושהוצגהכפישל,'ההצעהמןהתלהבראש·הממשלהכילו,אמר

אתביטלשזהאלאהמשטרה,מפכ"לאתאליוהזמיןולכן .בגיןעל·ידי

כלשלךכמידעואיןשניםעשרמזהלךידועהקברש"ענייןוטעןההצעה

ההצעה.אתראש·הממשלהגנזוכךממש",
מסקנות:שתימסיקאניאלהמדברים

ראש·הממשלהאתהניעשלאלדעת,'טעה,בגיןמנחםחכר·הכנסתא.

מפי,כמישריןדבריםולשמועאליואותילהזמין

המפכ"לטעןראש·הממשלהעל·ידיהצעתיתאושרשלאכדיכ.

המפכ"לשלדבריולאורשנים".עשרלפניככרלינודע"שהעניין
כסוףעודהקברפרשתעלידעתישאםהסיק,וראש·הממשלהייתכן

ולאוכסיב,'כרצועת·עזהכוחותינוששהוכעת , 1957ראשיתאו 1956

לקבורהפיינכרגאבשלוםשלעצמותיולהכאתאזלפעוללנכוןמצאתי

ממש".כלשליכמידעש"איןהריכישראל,

ןקי"לאכזו.תשובההמפכ"להגהאיךמעניין,כלכי:הרהרתי

לניצבמסרתיכחודשייםלפנירקוהריקצת!דייקלאהואאכן, ."אי;~ך;פ
לינודעאבשלוםשלקברומקוםשעללשאלתו,כתשובהפראגיהודה

העזהשלתולדותיה ',"לינ"הספרמקריאתהשנהפברוארכחודש
 ) 1961 (לאורהוצאתוששנתוכנראההספר,לפרטישאלאזמדינית"!
כלתי·מדוייקיםשדבריםחבלמההנ"ל.הטיעוןאתלהעלותאיפשרה

דרךלמצואאצטרךעתההצעתי.אתלגנוזהממשלהראשאתהניעו

כנושא.לומרלישישמהממניכמישריןולשמועאליולהזמיננילהניעו

 20.11.66 ,'איום

מהראש·הממשלהכפניכמישריןלהציגאפע•רותכללישאיןמאחר

הכלתי·מדוייקיםדבריואתולסתוראבשלוםקברכענייןלומרלישיש

כתבושיף,זאבהעתונאיעםפגישהליזוםהחלטתיכנדון,המפכ"לשל

כדיהקברעלשכידיהמידעאתלוולמסור"הארץ",עתרןשלהצבאי

לפיראש·הממשלה.לידיעתספקללאיובאואלוככתבותיו.שיכיאנו

ר·הצהריים nאהיוםלווינסון-אדלררינהידידתיאותיהפגישהכקשתי
כתל·אכיכ.כדירתהשיףהעתונאיעם

לואמרתיכךומשוםפגישתנומטרתאתכללייםכקוויםידעשיף

מכליעליהםשיכתוב :תנאיםכשניהענייניםהשתלשלותעללושאספר

בגיןמנחםאתגםלראייןוינסההמידע,מקורשאנימכתבותיושישתמע
ואתיפהעדיהמדינימזכירואתגםצורךיראה(ואםראש·הממשלהואת

כךכתבותיואתלנסחיוכלאזליאור).ישראלאל"מהצבאימזכירו

מהם.באהמידעכאילומהןשישתמע
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הנושאעלשיכתובאמרשיחתנוובסוףלתנאים.שליהסכיםשיףזאב
שכועיים·שלושה.תוך

 13.12.66 ,'גיום

הנחתיולכןהקברפרשתעלכתבהשוםשיףזאבפיוסםלאהיוםעד

לאוהואתכנית,'אתלקדםכדיאליוופניתיהיותכקשיים.נתקלשהוא
לולהניחהחלטתיהכתבה,לאי·פירסוםהסיכהמהילהודיעניאפילוטרח

קדישא,'יחיאלאלהבוקרטילפנתיזהכמקום .עודאליולהתקשרולא

בינינוספתפגישהלתאםוכיקשתיובגין,מנחםחכר·הכנסתשלמזכירו

זאת.לעשותהבטיחהואבגין.וכין

 5.1.67 ,'היום

וטרםקדישאייחיאלאלפנייתימאזשבועותמשלושהיותרעכרוככר

עםהפגישהאתליקבעשלאייתכןכידעת,'עלעלהדבר.ממנושמעתי
כלש"איןהמפכ"לזכרישעקבלבגיןהודיעשראש·הממשלהמשוםבגין

זו.כפרשהלטפלמקוםאיןשליכמידעממש"
יוסףהכדורימת)ככרשמא(אובינתייםימותשמאחששותמלאאני

שלהקבורהמקוםאת 1931כראשיתרןלבנימיןשהראהמיאכו·צפרה,

יהיהלאאכו·צפרהיוסףשלמותואמנםרפיח.כאזורפיינכרגאבשלום
שלאישורואתזאתככלאקבלאםכיתכנית,'אתלאללשיםכדיבו

אתשליהשליחאתלהפנותאוכלהפועל,אללהוציאהראש·הממשלה
מקום,מכל .הקברמקוםאתשיאתרכדיכרפיחאלזערובשחטהמיודעי

לגווע.לתכניתיאניחשלאחשוב

להפגישניוכיקשתיהלווינסון-אדלררינהאלשובפניתיזומסיכה

ההיכרותשאת"היום",מעתוןוינקלריהודיתהעתונאיתידידתהעם
עמדלאשיףוזאבשהיותלרינה,הסברתיככיתה.כזמנועשיתיעמה

וכמיוחדהנושאעללכתובוינקלריהודיתאתלהניערוצהאניכהבטחתו,

דווקאבוחרהננימדועלשאלתה .כנדוןואשכולבגיןשלהפגישהעל

מסרתישעברכיוניעודכיעניתי,מפורסמתולאצעירהכעתונאית
והיאאכזיב"מגשרהנעדרים"י"גשלקברםעלמידעוינקלרליהודית
"היום",עתרןאתקוראשבגיןמניחאניכןכנושא.טובהכתבהאזכתבה

עליטילאוליר·מכן nלאכתבותיה.אתגםיקראוהואגח"ל,שלעתרנו

ההתפתחותעללעדכנואוכלואזנוספתלפגישהלהזמינניקדישאי

 .תכניתיכפרשתהאומללה
לווינסון-אדלר.רינהשלככיתהוינקלריהודיתעםנפגשתיהערב
אתלכתובובקשתיהישראלכמשטרתהמיוחדמצביאתלההסברתי
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ב•קשת•גם .ממג•נתקבלהמידעכימהן,ישתמעשלאכןכתבותיה

עללהס•פרתיואזלכןהסכימההיא .פירסומןלפניהכתבותאתלקרוא

ועלאשכולעםבגיןשלפגישתועלובמיוחדהקבר,לפרשתהקשורכל
ששמעההדבריםמןהתלהבהשה•אהתרשמתיבנושא.הטיפולגניזת

בכתבותיה.גםביטויואתימצאשזהמנ•חואני

 6,1,67 ,'ריום

נוסחאתליוהראה~וינקלריהודיתב•תיאלהגיעהערבלפנות

למעט-זכריאתנכונהשיקףוהואלרוחיהיההתוכןכתבתה.
תתפרסםשהכתבהליס•פרההיאמשמעותיים.לאאחדיםא•-דיוקים

נוספתכתבהזהבנושאלכתובובדעתה"היום"געתוןהקרובא'ביום
הפירסום.לפניליתראהאותהוגם

 s . 1.67 ,'איום
תחתוינקלר'הודיתשלכתבתה"היום"בעתרןהתפרסמההבוקר
קברולגילו•סינר•נתעורר-ניל"יאישרצחאחרשנה 50 "הכותרת

נאמר:בכתבהפיינברג".אבשלוםשל

........ _,_,, 

להורותאשכול,לוימרלראש·הממשלה,מכברלאזהפנהבניומנחם"ח"כ

והבאתוקבורתומקוםגילויהירצחו,נסיבותעלממלכתיתדקירהפתיחתעל

לחקירההיוזמתהי".דפיינברגאבשלוםניל"יגיבורשללקבר·ישראל

מאזשנים 50יובללקראתציבורמאישיבאהזוגבורהבפרשתמחודשת

קבוצתחבריעללח.ז. ] 20[צ"ל 19ב"החלפיינברג,אבשלוםשלהיעלמו

אתשפיענחמיבן·אלקגה,שלמהפקדןההיסטוריוןהחוקרנמנההיוזמים

מקוםאתלזרוביץ,משההקציןמשפחתשלקבורתםומקוםמותםתעלומת

וערך.אכזיבגשרלוחמישלקבורתם

כיסופרתנר,לשאלתאישריפהעדימררא-שהממשלהשלהמדינימזכירו

עדייוידועלאראש·הממשלה.בפניבגיןמרעל·ידיהועלתהזהבענייופנייה

שלמהפקדכבר.נדוןהנושאכינודעאןראש·הממשלה,שלהחלטתומהי

היעלמןבפרשתענייוגילהכיסןפרתנו,לשאלתבתשובהאישרבן·אלקגה

בקשרפרטיםלמסורסירבאךהי",דפייגברגאבשלוםשלקבורתוומקום

ישראל.במשטרתעליוהממוניםעל·ידילכןשיוסמךמבליאפשריתלחקירה

מתפקידיונובעתפיינכרגאבשלוםכפרשתהתעניינותוהאםאחרת,לשאלה

קשרכלללאהפרטיתיוזמתוזוחיתהכיוהסבוךבשלילההשיבהמשטרתיים,

ישראלעםשלבהיסטוריהעוסק'אני .ישראלבמשטרתתפקידיועם

בן·אלקנה.פקדהוסיףבר·אילן',באוניברסיטת

נסיבותעללחקירהממלכתיתגושפנקהיעניקוראש·הממשלהוהיה·

-יימצאואם-פיינברגאבשלוםשלשרידיווהכאתקבורתומקוםהירצחו,
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הישובשלבמאבקוהקשורותהגדולותהתעלומותאחתפתרונהעלתבוא
מלחמת·העולםשלבעיצומההתורכיהכובשנגדבאץר·ישראלהעברי

אזרקמהמיידסיה,עלנמנההי"דפיינברגשאבשלוםניל"י,קבוצתהראשונה.

הכוחותעבורמודיעיןפעולותוביצעהבאץר·ישראלהתורכיהשלטוןנגדקשר
הישובאתולשחררעל·ידםהאץרכיבושאתכךעל·ידילקדםכדיהאנגליים

אלפימאותהתורכיםידיעלשהושמדוכפי ...הפיזיהשמדמסכנתהעברי
ארמנים.

קשרקיימהמזכרון·יעקבובני·ביתואהרונסוןאהרןבראשותהקבוצה
החליטו , ..נותקזהקשרוכאשרבמצריםהאנגלייםהכוחותעםמודיעיני
לכוחותלהגיע ] 1917ינואר{באמצעלישנסקיויוסףפיינברגאבשלום

יצאוהשנייםהקשר.אתלחדשכדיאלעריש][צ"לרפיחבאזורהבריטיים

רפיח.לכירון ...הנראהכפיפגוומשםבאר·שבעלכיווןבדורימורה·דרךבלוויית
שלקבוצהעל·ידיהשלושההותקפושניצל,לישנסקייוסףשלעדותועל·פי

ולאכעלםהכדורימררה·הדרןונהרג,נפצעפיינברגאבשלום ...ברורים 40-30
אוטסראליתסיוריחידתעל·ידינתגלהעצמולישגסקייוסףואילוגורלו,נודע
למצרים.והובאעלפוןשלבמצב

הבריטיהפיקודאתדירכן]אהרונסוןאהרןצ"ל lדירבנהאהרונסוןמשפחת
וכןפיינברגאבשלוםשלרוצחיואתלגלותכדיבח_קירהלפתוחבמצרים
התקריתלאזוריצאוהרצחלאחרקצרזמןקבורתו.מקוםאתלגלות

אתמחדשלאתרניסהעצמולישנסקייוסףדבר.העלולאאך ...חוקרים
הבריטיםעצרוזמן 1לאחבידו.חרסהעלהאךלאיתנו,ששבאחריהמקום
שניםהוכחות}.{מחוסר ...שוחררהלהאךברצח,כחשודח'אן·יוכסתושבעדני

דרומית·מעדביתאי·שםכיידיעה],[צ"לשמועההגיעההמקרהלאחררבות
מכניםשהערביםקב,מצוירפיח}שללתחנת·הרכבתמדרוםצ"ל 1מבאר·שבע

כיידוע,הוא.מישלקברוהתגלהלאהיוםעדאולםהיהודי',של'קברואותו
המדברבשבילימותםאתמצאו[והצפון]הדרוםמושכרתמבנייהודים,מספר
מסחר.לצונילחצותוניסוכאשר

דעותחילוקי

בזכרון·יעקב'בית·אהרונסון']אנשיעם[צ"לניל"ימוזיאוןאנשיעם'בשיחה
שלקבורתוומקוםמותונסיבותעלחקירהבסיכוייפיקפרקםאתהללוהביעו

שלהמועטיםהשרידיםכינודע,הירצחו.לאחרשכה 50פיינברג,אבשלום
ישאםבדעותיהםחלוקיםפיינברגאבשלוםשלבשרוושאריכיל"יקבוצת

;; 'Q צילההגב'פייכברג,אבשלוםשלאחותומחודשת.בחקירהלפתוחעם
 50אחריכיוטענה,זרמעיןחקירהשללהבחיפה,המתגוררתפיינברג·שוהם,

ביותרהקלושהסיכוימןגםלהתעלםאי·אפשרמאידךהגיון.בהאיןשנה
הי"ד"פיינברגאבשלוםשלקבורתומקום,,לגילוי

" 
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הכת'בהאתליוהראתהוינקלריהודיתביתיאלהגיעהערבלפנות
נאמרשכברלמהרבהבמידהזהההיההתוכןבנושא.שלההשנייה
לה.שסיפרתימהאתחראגםושיקףמחירםנכתבה

 9.1.67 ,'כיום

תחתוינקלריהודיתשלהשנייההכתבה"חירם"בעתרןנדפסההבוקר
אבשלוםשל][קברובתעלומתלחקורירוק''אוראשכול"חיתן :הכותרת
ן"פיינברג

רקכאןאצטטמאתמולבכתבתההוזכרכברנחשהובאוהמידעמאחר
ממנה.קטעים

אנשישל[צ"לניל"ימרזיארןאנשישלוהשקדניתהשקטהעבודתם"שיגרת

הנשמערעיוןעל·ידילאחרונההוחרדה ...בזכרון·יעקכ'בית·אהרונסון']

גיל"יגיבורשלהאחרוניםעקבותיואחדוחיפושיםחקירותייערכוכדמיוני;

אתולגלותמניעיהםואתרוצחיואתלאתרבסיוןייעשהפיינכרג,·אבשלום

 ...לקבר·ישראלתעלומהשגותחמישיםאחדיולהביאוקברו
הרעיוןלשמענדהמהפיינברג·שוהם,צילההגב'פיינברג,אבשלוםשלאחותו

הסתירולאכזכרון·יעקכניל"ימוזיאוןאנשיהאוב.דאחיהעקבותאחדלחפש

חמישיםאחריכיבטיעוןנאחזיםכאחדוהשולליםהמפקפקיםפיקפוקיהם.

נותראםספקכימדובר,עליוהמדבריהאזוראוכלוסייתנשתנתהשנה

מקוםיימצאאםגםוכיהתם,הימיםשלבמאבקחלקשנטלמי~[בחיים]

גרפתןשרידיאתלדהרתרבותכהשניםלאתריהיהאפשרהאמנם-קבורתו

 ?פיינברגאבשלוםשל

לסיכוייביחסגילהביותרהרבההאופטימיותמידתאתכיהדבר,מפליא

שלמהפקד-ויורשיהםניל"יחוגיעלנמנהשאינואדםדווקאהחקירה
החקירהרעיוןאתשיזמוהאישיםאחדהואבך·אלקנה ...בך·אלק:ה

שניצתבגין,מנחםח"כבאזניהרעיוןאתהעלתההיוזמיםקבוצתהמחודשת.

ממלכתיתגושפנקהשתוענקכדילראש·הממשלהופגההתלהבותםבלהבת

זו,חקירתלעריכתנכונותראש·תממשלתתביעשנודע,כפימקיפה.לחקירה

כלמעשיותהתפתחויותעלגודעולאהענייןהושתקעמוהמגעיםמאזאלא

שהן.

העשוייםהאחרוניםהחוטיםתםמתאוהחוטמהוהשאלה:איפוא,נשאלת,

ןפיינברגאבשלוםשלקברואלשנהחמישיםכעכורהחוקריםאתלהוביל

ואבשלוםלישנסקייוסףעלשהתנפלוהבזוזיםכלכיהיא,הראשונהההנחה

כשליחיאותוביצעואםוכיושודלשםהרצחאתביצעואםביופיינכרג,

מןלאהרצח.אזוראתכיוםגםהמאכלסיםהשבטיםכניהםהתורכי,הצבא

עדאותהזוכריםאוזובפעולהחלקנטלואלהשבטיםזקניכיאיפוא,הנמנע,

היוזהמסוגהתנפלויותשהריהקרב,עצםעלרקלאמתבססתזוהנחההיום.

אתלגלותהאנגליםנוסןהמקרהשלאחרמשוםאםכיהתקופה,כאותהרבות

 .נימוקבאזרך.השוכניםהכדוריםאחליבידגליםחיכהבוודאיזהודברהרוצחים
לאפיינברגאבשלוםשלקברועלהידיעה][צ"להשונותהשמועותנוסף:

בקביעתהסתפקודאזשהחוקריםמשוםיסודיבאופןלמעשה[נחקרה]נחקרו

כלאךממקומם.עקרושהתושביםמשוםעדויותלגנותביתןשלאהעובדה

תקופתשחלפהלאחרכייודע,כסביבההכדוריםבתולדותמעטהבקיא

ניתןנילוודאי,וקרובהמקוריים,כאזוריהםוהתנחלוהשבטיםחזרוהמלחמה

באחליגםההיאהתקופהשרידיאתלגלותויסודיתשקדניתחקירהעל·ידי

הכדרוים.
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למכבירשאלות

ללסקנחפזוהשודדיםכילהניח,ניתןשודלמטרותהפעולהבוצעהאמנםאם

להתחקותיסכויקייםזהכמקרהגםולקברן.פיינברגאבשלוםשלגופתואת

כילהניחישצבאי,מסיורכחלקבוצעהרצחאםהאחרונים.עקבותיועל

פיינברגאבשלוםגרפתאתהביאוהתורכייםלכוחותשנספחוהכדרוים

עובדתמיסרותם.ואתנאמנותםאתולהוכיחלהתפארכדילמפקדיהם

לישגסקייוסףאתאסףהאוסטראליהיסורכאשרכיהיא,אחרתמתמיהה

את(היסור]גילהלאפיינכרגאבשלוםנהרגגומהמקוםהרחקלאשנמצא

נאספתגופתוכילכ,ךנוספתהוכחהזואוליפיינברג.אבשלוםשלגופתו

מורה·הדרךהכדורישלתיעלמואי·שם.לקבורהוהובאהרוצחיועל·ידי

ושיתףוכפיינברגבלישנסקיבגדהאםלמכביר:שאלותהיאאףמעוררת

ציפהשמאאוכסףדהשנייםבידיכיידיעהמתוךהרוצחיםעםפעולה

כיסוהאמבם 1מהולשםהשנייםפנימועדיםאנהידיעהמתוךלשכר·כגידתו

חייהשנותחמישיםלמרותכיום,גםוהאמנםזותעלומהעלהמדברחולות

שחראותומקורותשמץלגלותאי·אפשרפיינברג,לום wאגרצחתעלומתשל

 11917בינואר ] 20[צ"ל 19ה"של

להניעממנונבצרמשטרהכקציןמים.פיועדייוממלאבו·אלקנהשלמהפקד

סינרייאםגםעליו.הממוניםעל·ידילכךשיוסמךמכליפרטית,גםולודעה,

להעניקהעברלגיבוריוההוקרהההגינותמןזוהאיןכיותר,קלושיםהגילוי

זון"לחקירהממלכתיתגושפנקה

 13.1,67 ',וירם

אוריהעתונאיאתהביאו"היום"בעתרןוינקלריהודיתשלכתבותיה
כתבהאחרונות""ידיעותחעתוןשלימים" 7 "במוסףחירםלפרסםפורת
פיינברגאבשלוםשלמותותעלומת-"אבשלוםהכותרת:תחתגזולה
עמושהיהלישנסקי,יוסףחזה.חירםעזפוענחהלאשנחחמישיםלפני

עלותולפניאפילוכךעללספרחסכיםלאבמדבר,האחרונהבדרכו '

הכותרתלידקברו!"אתרפיחלידהבודדהדקלעץמסמןהאםלגרדום.
 ]![מ"ק 12הבוד,ד"הדקלנכתב:ומתחתיוהדקלעץשלצילוםחוכא
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'אלק.~ד[צ"לאליחודי''תלהערכיםמכניםאותורפיח,מתחנת'מזרחה

אבשלום?"שלקברוזהוהאםאליהרדי'].
לוסיפרוהלהבלקינדאיתןאתראייןהעתונאיכיניכר,הכתבהמנוסח

ק"מ 12 "(קבורתומקרםועלפיינכרגאבשלוםשלנפילתופרשתעל

אחלהבהירלישנסקייוסףשלהימנעותוועלרפיח"!)מתחנתמזרחה
רקזובכתבהישלגרדום.שהועלהלפניקלהשעהגםלאבשלוםשקרה

לפיהגיוסה,"קיימתכיוהואבלקינדאיתןליסיפרלאשעליואחזפרט
שלתמונהלישנסקישלבכליואלבאשא]ח'אןבכלא[בלקינ,דנעמןגילה

והעתונאילאבשלום".בכתב-ידההקדשהגבהכשעלאהרונסון,שרה

נסקי?"ליששלבכיסואבשלוםשלכךכלאישיתלתמונה"מה :שואל

עלוינקלריה.ודיתשלממאמריהשלמדמידעפרדתהביאהכתבהבסוף
כתב:וכךלראש-הממשלה,בגיןמנחםחבר-הכנסתשלפנייתו

בגיןמנחםח"כפנהפיינברגאבשלום ל~•?היעלמו soה·"בשנה

ממלכתי,בדרגחיפושיםמשלחתלהרכיבוביקשאשכולמרלראש·הממשלה

להביאמנתעללאומיגיבוראותןשלהאבודיםעקבותיואתלמצואשתנהס

לתשובה".כהעדזכתהלאזומשאלהלקבר·ישראל.עצמותיואת

 :הוסיףוהעתונאי

רחובות,כמה !פיינברגאבשלוםהיהמייודעיםבאץרבתי·הספרמילדי"כמה ~

יודעיםישראלמאזרחיכמהשמן!אתנושאיםאנדרטותאומודסות,או

רעיוןעלנפשואתמסרם·פאטריוט nכלואשרהראשון,יליד·הארץעלמשהו

ןהעבריתהמזיגה

אבלדס·עליון. nבופרשגיבורהיה'אבשלוםבמרירות:בלקינדאיתןאומר

הסוסעלכנראה,רכב,לאהואהללוהשאלותכלעלהתשובהלצורך

הנכון.'"המפלגתי

עםפגישהמחדשליזוםאוכלאז .לצה"לולעבורישראלממשטרתהבא
האישוראתלילתתכזיראש-הממשלהאלשובלפנותולהניעובגין

אפנהא,יקדישבאמצעותלפגשואצליחלאאם .הצעתילמימושהדרוש
בגיןאתלהניעירכלוואלהמרידודיעקבאלאוולקרויוסףיצחקאל

אלבכתבפנייהשוקלאניגיסאמאידךבנושא.הטיפולאתלחדש
אדםהיכראשכוללויכיידוע,לפגישה.שיזמינניבבקשהראש-הממשלה

בלביגמרתיואולםלבקשתי.יסרבשלאלהניחסבירולכןועממיצנוע
כלומ~המשטרה,מןהתפטרותילאחררקהנ"להצעדיםבאחדאנקוטכי
לי.המגיעההשנתיתבחופשהכשאהיהלצה"ל,המעברבתקופת-

<> 

היוםאליולבראוביקשנימחדרהשניצראהרןידידיאליטילפןאתמול
עםבינתייםלירכהשוחחלדבריו .שניאררסוןליונהאליחדיושניגשכדי

אהרןעםויחדלחזרהנסעתילכןשוהם.צילהועםאהרונסוןרבקה
שניאררסון.לירכהשלביתראלפניתישניצר

הלאומיתהחשיבותאתרואהשהואמאחרכילירכה,סיפרבשיחתנו .
עםבבל-זאתלשוחחהחליטלקבר-ישראלאבשלוםשלעצמותיובהבאת
שתהיינהההיסטוריותההשלכותעללהעמידןניסההואצילה.ועםרבקה

לאומיתבהכרהתזכהניל"ישתנועתהסיכויבה.אצליחאםלפעולתי
כיהשיבהרבקה .הצעתיבענייןלראש-הממשלהלפנותאותןמחייב
אכןרזולה,מתנגדתצילהעוזכלבהצעהבגלוילתמוךיכולהאינה

לפתיחתלסייערוצהש"איננהבמפורשאמרההיאבתוקף.התנגדה
לישנסקישיוסףהמחושעתהרכילותאתמחדשולעוררפאנדורה''תיבת
פיהםאת'לפצותלהזדמנותמחכיםרקהמעליליםאבשלום.אתרצח

 ,,;גרינה'.

 13.2.67 ,'ביום

איןשברעות.כחמישהעברוכתבותיהאתוינקלריהודיתפירסמהמאז

ראשעםפגישתועלהכתובאתקראלאבגיןשמנחםלחשובסיבהכללי

מפתיעכךאםפורת.אורישלכתבתואתקראשגםמניחואניהממשלה

נוספת.פגישהעמילתאםקדישאייחיאלאתביקשלאשעדייןהדבר

 3.6.67שגת,

אבשלום"שלקברוב"פרשתטיפלתישלאחודשיםלארבעהקרובזה

זהחודשבסוףלס'יםעומדש"אנימאחר .ביומנירישוםכלערכתיולא
בחודשלהתפטרבדעתיבר-אילןבאוניברסיטתמ.א.לתוארלימודיאת
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 21.6.67 ',דיום

ישראלממשטרתזמניתסופחתישבההימים,ששתמלחמתמאז
אתולהציעלצה"ללעבורשוקלאניפתח-תקווה,באזורהג"אלמפקדת
נראה,מבחינתיוצפרן-סיני.ברצועת-עזהנוחותנולמפקדתשירותי
הפועלאללהוציארגםלצה"ללעבורהזדמנותלילתתהגורלרצהכאילו
אבשלום.קבראת"לגאול"רעיוניאת

גידי(מיל.)סא"לידידיעםלעזההיוםנסעתיתכניותיאתלממשכזי
מפקדגורן,משהאלוףיזיזו,עםלפגישהאלפא,ביתקיבוץחבראילת,
וסיפרלפניואותיהציגאילתגידיוצפון-סיני.ברצועת-עזה_צה"לכוחות
ואלוףברצועת-עזהבעברשירותיועלהערביבמגזרהתמחותיעל
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כלפ'לנקוטשראו'המד'נ'ותלגב'הצעותל''שאםשאלנ'גורן
לגב'כמ'וחדאחדות,הצעות ' Mהעל'כתשובההאזור.אוכלוסיית
שלשםהבהרת' .לפרטןהמקוםכאןלאאךשכרצועת·עזה,הפל'ט'ם
ש'נסההכט'חגורןאלוףכמפקדתו.לשרתלעכורמוכןאב'נ'צוען
 .הכלל'כמטה·אדם nכואגףראשעםזאתלהסד'ר

-י--· ,.,· 

 22.6.67 ,'היום

שלקברוכפרשתגםלטפללצה"להעכרת'עםמתכווןשאב'מאחר

להלספרכד'כזכרון·יעקכאהרונסוןרבקהאלה,;םט'לפנתיאבשלום

המשפחהשלנכסרקא'ננושאבשלוםכדעהאניאמנםחשכתי:כך.על

הא,שיתהרגשתילמעןאךבארץ·ישראל,ישראלעםלכלשייךהואאלא

מוסרי:ע'דודליונותןכיתומךהיהכשרומשארימישהוא'לוהיהטוב

צ'להאבשלום,שלמאח'ותיוזהעידודאקבלכ'סיכויכלשא'(ומאחר

אילוהיהטובצ'לה,שלכנהשוהםמדודלאוגםו'לכוש,ושושנהשוהם
כענייןלשאלתיתשובתה .'בתומכתה'תהאהרונסוןרבקהלפחות

וארוסיאהוביאבשלוםרומאנטית,"אני :דיפלומטאיתהיתהכ'תמיכתה
אך .קברועללהתרפקזקוקהאיניאותולזכורכד' .כלכילנצחויחיהחי

א'לוהיהטובהבאיםוהדורותהיוםשלהנוערכניאותויזכרולמען

השומם".כמדברמקוםשהואכאיזהולאכישראלעצמות'וי 1נטמ

 24.9.67 ,'איום

משהשאלוףמשוםימים,חמישהלפנ'עדהתעכבהלצה"להעכרתי

כרז'לי,אכ'כאל"מכתפקיד,ל'ורשוכנדוןהט'פולאתהשאירגורן
גוראל"מ .גור("מוטה")מרדכיאל"מ-אחריולבאהעכירווהלה

(שהיהטורפזאשרסא"למסגנו,ששמעלאחרהיכרותלשיחתהזמינני

לגבימד'ניותלקביעתהצערתיעלגורן),אלוףעםכשיחתינוכחבשעתו

יפנהשהואהחלטנו,השיחהכסוףוצפון·סיני.רצועת·עזהאוכלוסיית
למפקדתוישראלממשטרתהזמניתהעכרת'כענייןכמטכ"לאכ"אלראש

ממשטרתלהתפטרכעתידארצהאםערכיים.לענייניםיועץכתפקיד

 .לישייראהמועדככלזאתלעשותאוכללצה"לסופיתולעכור'שואל
כיועץמוטהשללמפקדתוכספטמבר 19כ·המשטרהמןהועברת'כךעקב

להקיםעליהוטללתפקידיכמקביל .ךכ·סרןכדרגתערכייםלעניינים

דוכרי·ערכית.אזרחיםשלצוותאליהגייסולמ'וחדיםלתפקידיםמחלקה

כחקירותלעסוקשלאהמשטרהמפכ"להוראתעל'חלהלאשובעתה
שלה'רצחונס'כותעלככ'רור'םלהתח'לאב'יכולוכךעל'הוטלושלא

עלהכדוריםאתמלשאולאמנעראשוןכשלכ .קבורתוומקוםאבשלום

לדם, nלהפשלאכד'הרצחנס'כות "אלסנרבענייותהיינהותישא . '
ויילייששכיהודיהדברטבעיייראהודאיולכדוויםאליהודי"

כקברןעב .זהכשם

אללפנותבעצמיאב''כולשכןבדור',לשל'חרקוק ' JJא'שובגם'עתה
החלטת'לכךאליהוד"'·"אלקנדשלמקומוה'כןלברדכן,שצד'ךמ

השייח'אלמוסאיי> :(קר,אלמצד,או nפ, nפ,יישייח'אלהע,בזנסוע
אלזווא'דהבח'דבתהמתגודדאלחנאג'דה,שכמטהאלנציידאתשבטשל

!IJ אתלחדשנסיעתימטרתמחוף·ה'ם.הרחקלאעזה,לנחל.מדדום
וגם 1957מארסכדאש'תמרצועת·עזהנס'גתנומאזשנותקוקשד'נו
הקבר.שלמקומוה'כןכשג'לילברדלכקשו

אל'להצטרףמפקדתנו,שלהדס"דעוכד'ה, ' 10לדס"דהצעת' :
מיד'/נדלק"נסיעתימטרתעלכששמעהשייח'.עםמעניינת?שיחה
מלא·התלהכות.אל'והצטרף

לאכ'אמד,הואכמאור·פנים.פדייחשייח'ק'כלנ'לביתוכשהגענו
אתלחדששבאת'שמחהואועתהכדצועת·עזהכצה"למשרתשאב,גדע

שכינ'נו.ה'ד'דותקשר'

ה'/קהווה"לגימתכדיתוךהאורחים).(חדרב"מצ'אפה"התיישבנו
אותוהקורותעלשוחחנוהשייח'לנושהג'ש(ספלון)הפנג'אךמן(קפה)
שיית'אתלתארהמקוםכאן . 1957מארסמאזהמצ,,השלטוןכ'מ'

גםוכךממוצעתקומתוונעים·סכד,נאה , 60ככןגבראלמצדד:~דייח
כזקןמעוטד'םד'ם 1והח'וה'פים 1פנ'בורקות,חומות J'1ע'גופו,מכנה
מסורתיי~בדוו'םכגד'לובשהואשערות·ש'כה.זרועושחודקצרכדו,,

לראשומוזהבים.חוט'םשזוד'םשכצווארונהשחודהענא'הומעל'הם
מזבדטבעית,כאינטל'גנציהחונןהואדק.בדור'ועקאללכנהכופ'ה
בחדוז'םאוהקוראןמןכפסוק'םהמל'צייםדבריואתומתבלכנחת

כ'שור'ו:כזכותא'ש·מעשהגםהואשכ'מצדהקדומה.העדכ'םמש'דת
שלושהככעלותועושרו.עללהוס'ףהזדמנותמחמ'ץוא'נוהתעשר

שמדרוםבפרדסואלזווא'דה,כח'דכתנשות'ו:לשלושכת'ם
 300שלפרדסגםככעלותועזה.ונעידאלנצייראתלמחנה·הפל'ט'ם

פדייתעליושייח'הואלכךבנוסףדומה.בגודלומטע·תמר'םדונם
לעכודות·עפדחכרהשלכעליההםאלחנאג'רה,מטהשיית'אבו·מדיין,

ולמחסןכעזהלתחנת·דלקשותפ'םגםהם .ככדוציודטראקטוריםולהם
אחר'ם.רכ'םכעסק'ם'דם 1גדולדלק

'וכלאםפדייתשייח'אתשאלתידיומא ' Jענייעלהש'חהכמהלך
ששתכמלחמתכס'נישנפלוטייס'םשנישלגופות'הםכא'תורל'

ממזרחשהופלגן·שמואל,מק'כוץערמוןאלכסנדרסרןהאח,ד :
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לבנתארנוןסרןוהשב,'אלנאלוזה) :'רק(אלבלוט'הנאזורלקנטרה
ממזרחק"מכעשרהבאלג'דאד,'למ'תחםמעלשהופלו'תק'ן,מכפר

ובראש'], ' J[בע'וראס'' ' Jע'"'עלאהש'ב:פר"חש"ח'לאלער'ש.
 '' Mש"אתכךעלאשאל .'ל'קדותנקשות'ךנח'פוש'ך,לךאס"עברצון

באלער'ש".בקרובאתםכשאפגשההםבאזור'םהמתגורר'םהבדוו'ם
ח"באב'אל'ך.נוספתמשאלהל' ש'"לו:אמרת'נכונותואתכשהב'ע

כ'בושהאחר'רפ'ח,באזור 1917נ'נוארנהרגשבנהלמשפחהחוב·כבוד

'אבו·סלים'חיהששמוההרוג,כילייזועהבריטיים.הכוחותעל·יזי

מכונהקברומקוםרפ'ח.שלתחנת·הרכבתנסנ'בתנקבר[אבשלום],

כ'הוספת,'פרא'"·עץ·תומרצומחהקברומתוךאל'הוד'''אלקבדמאז

אלסננהשבשבטאבו·צפרהמשפחתאצלהפרט'םאתלבדר'וכללזעת'
ב'ייי'יעללהקלכד'כ'לצ"ן,על'רפ'ח.באזוראלרמ"לאתשבמטה
אבו·צפרה'וסףבזמנושמסרהפרט'םאתבמתכווןפר"ח ' Mלש"מסרת'

אואבו·צפרהמ'וסףלקבל M'צל' Mפר"שש'ח' 'ת' 11ק' .רןלבנ'מ'ן

בהםש'ה'ההרצח,נס'בותעלמשל'מ'םפרט'םמשפחתומבג'ממ'שהו
אבשלוםשלקברואכןהואאל'הוד'""אלקברכ'בוודאות,לקבועכד'

מורה·הזרךשלוגורלוזהותועללזעתמעוג"ןגםה"ת'פ"גברג.
 .הבז,,,
ש"ח'אלפג"ת'על·,ן,אלהבב'רור'םהתחלת'מדועלהסב'רעל'

וסגןרפ'חמוח'תארעתהשה'האלזערוב,שחטהאלולאאלמצדרפר"ח

משפחתו. ' Jבעםאואבו·צפרה'וסףעם'פג'שג'שהואכד'ראש·הע'ד,

 :ס'בותמשלושזאתעש'ת'
פרייח.שייח'עםיותרמיודדהייתיראשית,

כשהתערבת' 1956נובמברמאזחוב·כבודל'ח"בה'ההואשג'ת,

אזאלפלג.צב'דב·סרןעזה,בע'רהצבא'המממשלגצ'גאצללטובתו
אל'השבקלעהצבא'הממשלעםהתסבוכתמןפר"ח ' Mש"אתהוצאת'
בע'רהצבא'בממשלאז(שש'רחאלרוא'פנחסלעו"דלמסורכשס'רב

אבו·מז"ןעל'ש"ח'ולשותפולוש'שהדלקכמותעלפרט'םעזה)

לאהתערבות'ובזכותלמעצרולהב'אה'ה'כולזהס'רובובמחסג'הם.
הלדקכמותעללדווח 1על'כ'מדבר,'השתכנעעם·זאת(אך .בעצר

ה'תהשלאגםמהזאת,לדעתהממשלשלשזכותומשום 1שבמחסג'
שבעזההדלקכמו'ותעלוהפרט'םהדלק,אתלהחר'םכוונהכללממשל

להכ'אצורךש'ה'ההכמו'ותהזמנתאתלתכנןכד'לודרוש'ם ,,ה
לרצועת·עזה).מ'שראל

אלזערונשחטהאלתח'לה ' Mפג'א'לוהע'קר'ת,הס'בהוזושל'ש'ת,
משפחתומגג'מ'שהועםאו'וסף·אבו·צפרהעם ' Jלהפג'שממנוומבקש
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עלולותשאלות'ה'ואבשלוםשלקבורתומקוםעלאותםלשאולכד'
"חוקשהך,וגאולת·זם.בקםשלתכנ'ותלגו'ששמאהחששאתלעורר

וכלל~''התיישנות"במושגמכיראינוהכדורי","המשפטהואהמדבר",
 :ה'זועההבזוו'תהא'מרהגםמכאןזורות.חמ'שהעלחל'ם:,אולת·הזם

ומיהרתי!''שגהארבעיםאחרינקמתי

אלמצזר.פר"חש"ח'אלבדבר'הקברעג"ןאתש'לבת'כבדרך·אגב
מוגח'ם ,,המת'גוהגהאתם.אומהא'זו"באלוה'ם, :אמרזכך,לשמע

ללאובחפ'רותהזרכ'םלצ'ז'ה'מ'ם]ששתומלחמתהאחרונהבמלחמה
החלל'םבקבורתלטפלשמחובתםמוסדותא'ןברצועת·עזהלגוכ'קובר,

ולחלל'ם ה', nמאתלקבורמשפחהכלדואגתאצלנוהנוהגלפ'המצר'ם.
אתהפרט'מכספ'לממןנאלצת'לכןמשפחות.כאן ,,הלאהמצר'ם
אתהיא'לולה.שקדמובמלחמותוכךהאחרונהבמלחמהכךקבורתם.

אתםבאלוה'ם,שגה!חמ'ש'םלפג'שבהרג'הוד'שלקברואחרמחפש
רב'םשהםהערב'םצבאותאתמגצח'םאחםולכןר'ם 1ג'בשלאומה
מכם".

בעמואמנםבדתו,אדוקגםשהואפר"ח,ש"ח'שלהגמלצ'םדבר'ו
'ס"עכ'ל'ש'בט'חא'פוא 1ב'קשת'בהם.להסתפק'כולת'לאאךלאזנ,'
שלקברובעג"ןוגםהט"ס'ם '(ששלגופות'הםבמצ'אתב'ז'

שהממשללושאבט'חב'קשאךלכך,הסכ'םפר"חש"ח'"אבו·סל'ם".
"אבו·סל'ם"נהרגכ'צזלוש'גלואלהבגזצעדבשום'נקוטלאהצבא'
"כ'צזהשאלהאתגם'כללוב'ייי'יכ'שצ"ן,שמחת'בקבר.וה'כן
הבטחת'וכמובן, .אל'ו ' Mבפג"זאתהזכרת'שלאאף'אבו·סל'ם"',נהרג

בקשת'לנושאחזרבארוחת·הערב,'ותר,מאוחרב'קש.אשראתלו
כ'ועץתפק'זךבמסגרתהרב'םע'סוק'ךחרףאתה,'כול"כ'צד :ושאל

לפג'שא~רעהבפרשהגםולטפללה'פגותבמפקדה,ערב"םלעג"ג'ם
אחרתבפרשהט'פלת'אחדותשג'םשלפג'לוס'פרת'שנה?"חמ'ש'ם
כנופ'ותעל·,ן,שברצחולזרוב'ץמשפחתבנ'שלקברםאתומצאת'

עג"ןגםל''ש'אבו·סל'ם'שלבמקרה .קוזם·לכןשנ'ם 25אבו·זורה
כמנהגלקבורהל'שראלתועברנה ,, nועצמ,במאמצ'אצל'חאם .א'ש'
שבהרגשאזםמקרהאצלנוה'הטרםכ'ב'שראל,'וקרת'תעלהדתנו
עללבירור'ם'זכה'זועה'הלאקבורתוומקוםשגהחמ'ש'םלפג'

פר"חש"ח'שלמתגובתולמשפחתו.ת'מסרגה 1ועצמות'מותוגס'בות
שבמגעספקות'ו,כלאתיפ'זראותוש'כנעהאחרוןק' 1נ'מכ'למדתי,
דומהמקרהעלשמעת'לאעז"ן"בכוך,אמר:שכןלפג'·כן,לבטאם
אב'כמובן,זה.פעלךאתלהער'ך"דעווהצבאשממשלתךל'וברור

שלחששות'הםאתאפ'גגם'כולת,'ככללךואס"עבהצלחתךמעוג"ו
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ליתן .קברומקדםזאת'אבד-סלים'שלמותזפרשתאתאבררשאתםאלה
כמזבן.הסכמתיימים".שנדעשלשהדת

 .בדבריויעמודשהואנתחדשהפרייחשייח'שלמביתדיצאתי

 15.10.67 ',איום

שלהתקדמותללאשברעותשלרשהעברופרייחשייח'עםשיחתימאז
שיית'ידידועםאחדותפעמיםבעזהבמשרדיביקראמנםהוא .ממש

טרםלדבריו,אךאלג'באראת,"מטהשייח'אבז-ג'אבר,חסןחסיין
 :אישיתמשאלהתמידהעלהאלהבביקוריו ..בעניינילטפלהתפנה
יפגעוולאאותזיכבדוצה"לשחייליכדיסזת" nב"מכתב-אותרשאצייד

אלערישעירייתראשהמעצרמןשישוחררכדישאפעל ;ובמשפחתובר

ששתבמלחמתשסייע(משדםבאלערישהצבאיהממשלעל-ידישבעצר
לשחררלבקשניבאפעמייםלתפקידו).מעברהמצרילצבאהימים

לפגותביקשזהרמשפחותיהםשבניאתריםארשבטומבביאגשיםממעצר

פעםלדבריו).עליהם,"בכפתה"המלחמהבעתהמצרילצבא(עזרתםאלי

למעןבסיגיהצבאייםהמושליםאצלהתערבותיאתהשייח'ביקשאחרת

המזוןאתבסיגיהכדוריםהשבטיםאלבמשאיותיולהזב•ללדיורשה

האזרחיהמיגהל(שלידסעדלענייניהמטהקציןשלמשרדולהםשהעניק
שגיתןזה,סעדסיני).ובחצי-האיברצועת-עזהצה"למפקדותשל

סזכגזתמוסדותטיפלולא(שבהםבסיגילבזוזיםשר-הבטתזןבהררא1ר
וקטניות.קמתשמנים,הספקתבעיקרכללהאר"ם),שלוהתעסוקההסעד

ותמאןחסןהשיית'יםלשניבמסרהכדוריםביןהמזוןחלוקתאידגרן

שותףלהיותביקשמצדואלפדייתרשייח'הנגב,משיית''אבר-רביעה,
פדייתשיית'ביקשגיהשבועבמשאיותיו.המזרןאתלהזב•לרגםלהם

שלהכבדהציודשיחרוךאתבדרום-סיגיהצבאיהממשלעםלהסדיר

מלתמתלפגיכאןהופעלזה(ציודראבז-ררדייס.אבז·זגימהבאזורחברתו
על-ידיהמלחמהאתריונתפסהמצריותהחברותכשירדתהימיםששת

בחיובייעברשבקשותיולכךלהביאבידיעלהואמנםהצבאי).הממשל

כהעדעבוריביררלאמדועהבנתילאכךמשרםתזזה.אסירהיהוהוא
אתלפגושהספיקלאשהואהחמקניות,תשזברתיזממגן.שביקשתימה

מביקוריובאחדאותי.שינבעולאבדבר,הנוגעיםהבזוזיםהשיית'ים
תרבה'אםשלכם:הגברנההאמירהלפינוהג"אינךלד:העירותי

שייח'יאתפגשתי"טרם :בשלדהואאך "!לחפשתמעיט-לשאול

פןאלהכבדשאיםלילעזורמהססשהואלמסקנההגעתיאלרמיילאת".
חששגםזבזזדאיעמנו,כשיתוף-פעולהברצועת-עזההדבריתפרש

 .בעתידלרועץלדויהיההמצריהמודיעיןעל-ידייירשםשהזכר

זחמאדחסןהשיית'יםידידי,ששביערבלפגרתהיזםליכשגודע
אלזרראיידה,בח'רבתאלמצדרפדייתשיית'אצלמתארחיםאבר·רביעה,

עמילשתףבאמצעותםלהביעוכדיפדייתשיית'אל"להזדמן"החלטתי
מיכאלהמילואיםאישנהגי,עםאלזזריאיידהת'רבתאלנסעתיפעולה.
אלמצארזרהצאדקרג'יההערבי-הישראליעוזריזעםגת,מקרייתישראלי
אותרמצאתיפדייתשייח'שלב"מצ'אפה"עארה.שבוואדיקרעמכפר
אבז·רביעה.ותמאןחסןהשיית'יםאתזכךאבר-ג'אברתסייןשכגרואת

הדשנהלארוחת-ערבהצטרפנוהקפה)מן(לגמנוש"התקהרזיגז"לאתר
ימיןבידהשימוש(בשלהידייםורחיצתה,ןה'אתרילגר.שהרגשה
עללשוחתהכדוריםנוהגיםהארוחה),בעתלפהוהבשרהאורזבהגשת
נניאמחמדימישלבהתרחשויותהתל-עולםשלשברומודברים

הדרך""ישריהח'ליפיםימישלאזשגה, 13מ·ססיותרלפגיהאסלאם
ידיד,יאלפניתילכן .האחרוןהזמןשלחשוביםבאירועיםרכלהשאחריד,
הנבובההכדורית"האמירההלשון:בזזהישראלים,הכדוריםהשיית'ים

והואהאישאתהאכל :אומר[הוזההעין'ותתביישהפהאת'האכל
[הבזוזים]ה'1זונ'בפישגורהעם-זאת .ליגםידועהלך]להזיקיתבייש

 :,[כלומרזכותבשארתוהזכותארוחות'מאהוהיאאחרתתכמהאמירהגם
ברוחמתבטלת].איבהלךהמגיעעלזכותךארוחות,מאההואכלתאםגם

מחשובישהבכםתמא,ןושיית'חסןשיית'אליכם,פוגהאביזראמירה
פדייתלשיית'המארח.וביןביבי'לשפוט'בנגב,הכדוריםשלהשיית'ים

ואתכםאתם'תשפטו'אבאאותו.לפרועממאןוהואלגבימוסריחוב
בפרעזןחייבהואאםברצועת-עזה,השיית'יםמגדולישהואתסיין,שיית'
לאז".ארזהחרב

מחובתהכדוריםמנהגילפיושתקר.דבריאתלשמוענדהמוהגונחים
ולפסוקהצדדיםטענותאתלשמועכזאת,לפגייהלהיענותהשיית'ים

לכןבדורי).ה(המשפטאל!!ונ"ןזזת]-P :[קריצ'זרת K 'כללילפיבסוף
(למעשה,"שופטים"ולשמשלדרישתילהיענותהשיית'יםבאלצו

כמזבן,ל"משפט".להתייצבבאלץפדייתשיית'ואילובוררים),
בשמיעתהחלדולכן"שופטים"להיותלעצמםכבודראוהשיית'ים

 .טעגרתי

הנוהגבשלכשעתייםשבמשך(אףבקצרה"המשפט"מהלךלהלן
עלל"שרפטים"סיפרתי"המשפט").בעתבדבריםלהאריךהכדורי
בענייןאליופגייתיועלפדייתשיית'אצלשבוערתשלרשהלפגיביקורי
ליהבטיחפדייתשיית'כיהוספת,יאבשלום.שלוקברוהטייסיםגופרת

רבההערכההביעואףל,יולסייעבקשותיאתרלמלאובראשו""בעיניו
במשרדיביקרפעמיםששהבטחתו.אתקייםלאאף·על·פי-כןלטירתתי.
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לאמשאלות•בעב"[אךבמלואן,מ•לאת•אותןשדנותמשאלד1ודבפ•ו
אל•כם,פונה"אב•לפ•כךמתחמקות.תשובותנתןורקכללטרח

לאד,אדהכטחדת•דאתלמלאהואח"כאםאתםתפסקונכבדים,'שדפט•ם'

ועלהאמתעלהד',ן,על-עומדהעולםדבר•םשלדשה'עלכ'זכרו,ואנא
 ,,השלום',
טרםאחדמצדכ•ואמר,כהרחבהטענדת•ךאתעתההעלהפר"חש"ח'

 ;במ•לד"ןלדלס"עש•דכלדהאנש•םאתפגשוטרםבבקשות•לטפלנפנה
ברצועת-עזה•תפרשס•דעדשמאחששותבלכדנתעוררושב•ומצד

שאתםבטוחשא•נ•:"דה•דתאמראל•ובפנדתוה•הדד'ם.עםכש•תדף-פעדלה

עמכםשל•הפעולהש•תדףעלולברצועת-עזה,לשלוטתמש•כדה•הדד•ם

כרצועת-עזה".ד•שלדטהמצר•הצבא'חזוראםכעוכר•לה•דת
חמאדשייחביניהם.התייעצו-"השופטים//-השיו.היםשלושה

(•ותראלsגז,ךדאל"מן"אךד~אהקדוםהערב•הפתגםאתצ•טטאבד-רב•עה

עאד:א,בןשמואלה•הדד•למשוררהמת"חס :...מאלסמדדאל)נאמן

 l!אז,נךהמשוררשללאד•ב•ד'סג•רשלאובלבד"הרגבנדכ•שהעד•ף
 :ואמר-לשמ•רה"אצלוהפק•דשהלההשר•דנ•םאתאלק•ס

אתךמק"ם[נאמן] ''פב'הואהערב•ם]בפ•המשובש[שמ•"'אבן-כנעאן'
הש"ח'•םשב•גםכמוהו".לנהוגפר"חש"ח'ועלמבט•חשהואמה

'ה'האםאףהבטחתואתלמלאפר"חש"ח'שעלדעתםהב•עדהאחר•ם
 ['אהדס•פד:והםהסתכן.אלסמדדאלהמשוררגםשכןבשב•לד,בכךס•כדן

ששגהכפ•שדבך•שגההרצועהאת•פנהה•שראל•שהצבאלחשובמקדם

ברצועה.לשלוט'חזורהמצר•שהצבאלחששמקדםכלדא•ן ,-1957ב

כ'פךסק•ם"אנו :פסק-הד•ןאתא•פדא,הוד•ע,אבד-רביעהחסןש"ח'

 'ח••שעלכבדד'.לדמוסיףהבטחדת•דומילד•הםדברי-כבדדהגבר'דבר•
שלמשאלדת•ךאת'מיםחודשתוךולמלאלדבר•דנאמןלה•דתאלמצדר

'אבן-כנעאן',"

ל"שדפט•ם"לעשותוהחלטת•ס•פךקנתמלאת•"פסק-הד•ן"למשמע
הישראליהצבאאישפסקתם!"יפהאמרתי,השופטים","כבודתרגיל:

נוהג.אב•כךלאאולםהזרוע.בכוחההבטחותק•דםאתלכפותואוכלאב•

ב•נ•נד'תשפטו'שאתםכדיפר"חהש"ח'שלכבודדלמעןאל•כםפנ•ת•

ה"נדההתח"בדת;לק•ךםרכ f[האל(ד~א' ל•פ~'מיהואךעש•תם.וכך
כאלהאיןזהכמרחבהכדדד•םהש"ח'•םבקרב 1פסק-הד•ן]למילוי

וככדדכםמעמדכםרקפר"ח.הש"ח'שללאלהדדמ•םוכבדדםשמעמדם
תחל•טדלכן[הערב•ם],~לא' 1 ~'הלה•ותתוכלואתםורקלשלדמשתדד•ם

אתם".

מקובלזהא•ןשהר•לרגע,"השדפט•ם"בכוכואלהזכר•לשמע

לאחראולםפסק-ד•נם.למ•לו•כערכ•םגם'שמשושה"שופט'ם"
מקבליםחסן,השייח/ודודי,"אני :תמאןשייה'אמרביניהםשהתייעצו

כהתאם'נהגפר"חשש'ח'לכךאחרא•םואגוהערכ•םלה•ותעצמנועל
פנ•ת•עתהלך".שהכט•חמהאת'מ'םחודשתוךו'מלאשלגולפסק-הד•ן

חורגשאב•עלה'שופט•ם',הסל•חה,"אתכםואמרת•:שב•תאל•הם
נהוגה•הוד•םואצלנואב•'הוד•הכדור•.כמשפטהמקובלמהנוהג
אתםכ'כחת'מתכם,לאשרתסכ'מוהאםערנותו.עלךכ 17האתלהחת'ם
ש"ח' " 1'מ'םחודשתוךשפסקתםמה"ם P 'פר"חשהש"ח'לכךערב'ם
אתמתרמ•ל•הוצאת•וח"כ,.בח•ובזולשאלת•עבוחסןוש"תחמאד
וכךתחת•ו.שמםאתולחתוםהערבותנוסחאתלכתובוב'קשת'ם'ומג•
 :חמאדש"ח'כתב

יקייםאלמצדרפרחאןאבןפדייתששיית'לכ,ךערביםמטההחתומים"אגר
אתלמצואבידרויסייע'אנך·כנעאן'למייג'ורהבטחותיואתימיםחודשתוך

והשניאלבלוט'הבאזורהאחרשנפלוהיהודים,הטייסיםשנישלגופותיהם
ויברר'אבו·סלים'שלקבורתומקוםאתבשבילויאתרוכןאלג'רארי,באזור

החתום:עלבאנוולראיהמותרנסיבותאתהאזורשלהכדוריםעם
ו s.סן. 67

אבו·רביעהאסלםחסןשיית'

אבו·רביעה"ח'לילח'מאדשייה'

פרייהשייהושלבביתוהשעהכמחציתעודשהיתיזה//תרגיל//אחרי
עקבשהתהווההחדש,הפול•ט•המצבעלדבר•םהחלפנוהלכה 1ובנ

הב•עוהנוכח•םצה"ל. ,,,-לע '('סוחצ•-הא•רצועת-עזהשלכ'בושם
האוכלוס"הלגב,וברחמ'םבצדק'נהגה•שראל,ש"הצבאאמונםאת

מאמ'ן '(אשגםהש•בות'אלה".שבאזור'םהכדוו•ת,ובמ•וחדהערב•ת,
ובש'תוף-פעולהזואוכלוס"השלבהתנהגותהגםתלו•הדבראךבכך,
שה,ערב','בטוחיםהםכיהנוכחים,השיבוכךעל .צה'/לעםהכדורים,של
;~רעגםבקש•חות.בהםלנהוגע'להשוםה'שראל•לצבא'תנולא

ה'שראל•םלמושל•םוא'ןהמצר'הצבאמן'ותררחוםה•שראל•שהצבא
ולכןהמצר•ם.למושל•םשה•וכפ,ואנוכ"םא'בטרסגט"םש'קול•ם.אותם

מהם.ובפרדת•אלומחמאותלשמעח"כת'לטוב".כולנומקוו'םיאבו

 17,10.67יוםג',

אבד'רב•עה.וחמאדחסןהש"ח''םלמשרד•הג•עוהצהר"םלפג•ה•ום .
שלמע•ב•והנשקףח•וךבמע•ןהבחנת'ה"קהווה"מןלוגמ'םבעודם
ימשמחת.בשורהשבפ'וולמדת•חמאד 'ח"ש.

"הפז•זדתשכןהשתהו,הםאכלב•קורם,ס'בתאתל•ש'בה'רוח'כ'ת'י
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שייח'שללשאלתוכיהודים".ונדבר"בואו :להםאמרתיהשטן".מן

לעניין':וישרהקדמות"בליעניתי:אתםז"מדברים"כיצדחמאד:
צחקחמאדשייח'הימנית.ידישלחדהאנכיתבתנועהדבריוליוויתי

שכבראתמוללנואמראלמצדרפרייהשייח'כילך,למסור"באנו :ואמר

'אלקברלפרשתהנוגעיםהראשונייםהפרטיםאתלבררהצליח

הואכילצערו,אלין,לבואהיהיכוללאבעצמופרייהשייח'אליהוד'י.
 .בן·דודו"מותעלבאבלשרוי

"אבו·סלים"שלמותונסיבותפרייהלשייה'נודעוהשייח'יםלדברי
ומפיאלנצייראת)(שגטבן·שבטואבו·סולטאןסלימאןמפיקברוומקום

שבטשלהשייח'אלמהדי),(המכונהאבו·עייאדמחמדסלמאןשייח'
 :לוסיפרואלהאל·רמיילאת.שבמטהאלסננה

תורכיםחייליםשגיהימיםבאחדישבוהראשונהמלחמת-העולם"בינזי

במעמדאלרמיילאת].{שבמטהאלסננהמשבטאבו-צפרהלסאמהשלבאוהלו

עתהזהעברוכבדוויםלבושיםזריםשניכיותודיעבריצהמישהוהגיעזה

אמרהוהדייעההיותהבריטים].של[לקוריםמערבלכיורןופניהםבסביבה

הזריםאחדחילרפי·יריות.היולתפסם.כדימידהתורכיםיצאומרגליםשאלה

לירותה~ליחחייו,עלשנלחםהפצוע,להימלט.הצליחהשניואילוונפלנפצע

אותו',ו'גמררהתורכיםעליוגברובסוףאךבוזן.אותוולפצועהתורכיםבאחד

שנכתןלכדוויםוהורויהודיהואההרוגכיאמרו,התורכיםבראשו.ירוכלומר

הבדוויםהחלוולכןפראיתומרזיקנומתוךצמתשנהכעכורלקברו.כמקום

אליהרדי.'"'אלקנגרלמקוםלקרוא

סלאמהשמחמדנודעגםפרייהלשייה'כיכך,עלהוסיףחמאדשייח'

הנ"ל.ההתרחשותבעתבמקוםנוכחהיה , 80כבןכיוםשהואאבו·צפרה,
רפיח.שבאזורבשגטו'אלסננהחיהואכיום

"אלקברהמכונהשהמקוםספקליהיהלאשובאלהדבריםלשמע
טרחתםעללשייח'יםהודיתיפיינברג.אבשלוםשלקברוהואאליהודי"
ודבריהם.

סיפורבפיישכיגור,מרטהלאל"מאמרתיארוחת·הצהרייםבעת

זה.סיפורלשמועארוחת·הצרייםאחרילהיפנותממנומבקשואנימעניין
שלקברובפרשתהענייניםהשתלשלותעללוסיפרתיעמוכמוסכם

וחסןחמאדהשייח'יםמפיהיוםלישנודעוהפרטיםואתאבשלום

אבו·רביעה.

אבשלום,בנושאלפעולאישורואתביקשתיהסיפור.מןהתפעלמוטה

למכוןולהעבירןממקום·קגורתןעצמותיואתלהוציאבכוונתישכן
הפרשה,לסיוםשתהיינהההשלכותאתהדגשתיבתל·אגיב.הפאתולוגי
שנים.יובלאחריניל"יתנועתלגביהיסטוריעיוותתיקוןבהןוהחשובה
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לאישוריזקוק"אינן :אמרשכןמוטה,שללרוחוהיואלהשדבריניכר
 "!וכהצלחהקדימהלה.אחראיראתהמעניינךהיאזו.פעולתךבשביל

שעברה.בשנההמשטרהמפכ"לשלמזוגישתושרנהמהבלגי:חשבתי
 .באגלולנחמופרייהשייח'אלונהגיעוזריעםנסעתיהערבבשעות

מחמדסלמאןשייח'אתוביניהםאחדיםאורחיםמצאתישלוב"מצא'פה"
שםנשארותנחומיהם,אתלוהביעוהאורחים(אלמהדי).אבר·עייאד

שייה'מלבדזה,אחרבזההמקוםאתעזבוואחרי·כןהשעהכמחצית
לונודעושבהןהנסיבותעלפרייהשייח'ליסיפרלשאלתי .מאןסל

להלןאליהודי".ו"אלקבר"אבו·סלים"פרשתעלהפרטיםאתמול
דבריו:

כשניצבאיפאטרולהגיעאנשי,ועםאצלישהתארחתכזמןכלילה,"שלשום
אחריאכלשכאו,כלעומתחזרושלךהג'יפאתכשראוביתי.לסביבתטאגקים
הגבריםכלאתאספוהםרכים.ישראליםחייליםועמוהפאטרולחזרשנעסת

אתלמפקדםשהראיתימשוםלדעהכהםנגעולאאךביתי,חצראלשבח'רבה
נשקאחדמדוקדקחיפושלערוךהמפקדהורהזאתעםשלך.'מכתב·החסות'

אולםנמצא.לאונשקשעותכשלושנמשךהחיפוששבח'רבה.הבתיםככל
שביםזהומשותק.תולהשהיהאבו·זאי,דחסןסלימאךובן·שבטד,קרובי

 ' ...אללהרצוןהיהוזהבו;;:בו,'נגדעונפטר.החיפושמןמאודהתרגשאחדות,

ה'נןךב'שבטיומכלמשבטיוהזקניםהנכבדיםבאוהלוויית,לאחראתמול,
קרובישלמותועלשוחחנוהנפטר.משפחתואתאותילנחםכדי·עזה nברצוע

משאלתךעלוכןהצבאשערךהחיפושועלאצליביקורךעללהםוסיפרתי
כלכיאמראבו·סולטאן,סלימאןשבטי,מאנשיאחדאליהודי.''אלקברבעניו

בן·דודועםשההזמןבאותוהראשונה.מלחמת·העולםמאזלומוכ,רתהפרשה
הגיעוהםאכו·צפרה.סלאמהשלבמאהלובינתיים,שנפטראבו·שאלט,אסלם
לאחררפיחבאזורשאספורוביםהשבטשלהבדוויםמןלקנותכדילשם

במאהלאלמקרונתיין.''קרבמזירתבמנוסתםאותםזרקוהתורכיםשהחיילים
תורכים.חייליםשניגםהיו

כאותונוכחיםהיואבו·שאלטואסלםהואכיסיפר,אבו·סולטאןסלימאך
על[מרגלים].ג'ואסיס'!'ג'ואסיס,וצעק:בריצהאחד 40'קלאעיוהגיעבומעמד

אבו·עבדאללהממשפחתהוא,גם'קלאעי'הנוכחים,אחדהגיבכך
שאלוהצעקותאתששמעוהתורכיםהתייליםשניאך '!'שתוקמח'אן·יונס:

עברוכבדוויםלכושיםזריםשניכיאמר,והואצעקותיולפשרה'קלאעי'את
באלמקרונתיין.האנגליםקוויאלופניהםשבצפון·מערבהקרובבוואדיעתהזה

ויצאוהתורכיםהתייליםשגיקמואזבשירותם.מרגליםהםאלהספקללא
ירההמרגליםאחדתילופי·יריות.היולתפסם.כדיהזריםשניאתרילרדוף

ולהורנו,עליולגבורהצליחוהתורכיםאךבידן.ופגעהתורכיםבאחדבאקדחו
ההרוגאתלקבורהורוהתורכיםלוואדי.להימלטהצליחהשניהמרגלואילו

היום.עזבמקוםעומדוהואפראותומרשנהכעבורצמחקברועלבמקום.
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מחמדסלמאןשיית'לחדרנכנסאבו·סולטאןלסימאןשלדבריוכזיתוך

שבטשייה'שהואאלפוואטמה),מפינדת(~אלמהדי,(המכונהאבו·עייאד

אבן·סלטאןלסימאןשלסיפורואתאישרהואאלרמיילאת.שבמטהאלסננה

רבים.זךדשיםנצריםצמחומשורשיואךר·מכן, nלאנכרתהחומרכיוהוסיף,

ראשהיוםאלקש\יה,מנצורלעבדאלחמידשייכתההיאהאדמהחלקת

בן·שבטוהתקרית.פרטיאתיודעיםשבטוזקניכלכיאמר,הוארפיח.עיריית

באירוענכחאפילו , 80כבןכיוםשהואאגו·צפרה,סלאמהמחמדאלחאג'

אליהודי'.'אלקברועלהתקריתעלמוסמכיםפרטיםלשמועניתןומפיו

הורואלה:כיהתורכים,החייליםעל·ידינקבעהיהודיהיהשההרוגהעובדה

החלוהקברמןתומרשנהכעבורכשצמחנימול.שהואוראומבגזיולהפשיטו

ותוכללפניךלסמאןשיית'והנהאליהוזי.''אלקנרבשםהמקוםאתלכנות

 '.'ךכעלאותולשאול

עדהתערבשלאסלמאן,שייה'אמרפר"חש"ח'של 1דבר'ס'דםאחר'
עצמווהואשבטוזקנ'לכל'זועפר"חשייח'שס'פחמהכ'בש'חה,כה

מפ'הם.כךעלשמע

 1שה'נדספ'ם'ם 11בדשלשמדת'הםאתלבררמהםב'קשת'עתה

חגלאחרשמ'דקבענוכן,לעשותשהבט'חדאחר'התקר'ת.בעתנדכח'ם

חס"ןשייה'ועמםמשרד'אל'בואובאוקטובר, 29ב·הסוכות,

המקדםאל'חדשנצאכד'אבד·רב'עה.דחמאדחסןדהש"ח''םאבד·ג'אבר

אתממנולהדצ'אבמקדם,לחפורברצדנ'אל'הדד'"·''אלקנרהמכונה
על·פ'לקבורההשלדאתדלהעב,ךשם, אצ~':אכןאםהשל,דואתהדקל

 .ב'שראל 1מנהג'נ

 18.10.67 ,'דיום

לרפואההמכוןמנהלקרפלדס,ר'ך Jה"פרופסוראלט'לפנת'הערב
לעץמתחתהשלדחש'פתש'טתעלבדלה'דדעץכד'בתל·אב'ב,משפט'ת

משטרתשלצלםעל·'ד'תצולםהחפ'רהפעולתכלכ'הצ'עהוא .הדקל
בשלדלפגועשלאדלה'זהר 1שרש'עלהדקלעץאתלעקורעל''שואל,

ש"חשףעדלשלדשמסב'בהקרקעאתלסלקוכןהדקלעק'רתבעת

על''ה'הלקרקעהשלדדרךחדרוהדקלששרש'אראהאם .בשלמותו
העומקאתלמדודעל'לקרקע;השלדאתהמחבר'םהשרש'םאתלנתק

קדד'םאסמן 1שעל'מד·לדח,אדמדט·מד'דהעל·'ד'השלד"מצאשבד

השלדאתלהדצ'אעל'הדבר,נ'תןאםס"מ;עשרהכלאדפק"ם
בשלבהענייןש'שמשדם ,הקברמאדמתמעטלקחתעל'בשלמותו;

למכוןהשלדאתלהעב'רעל'שהתייבשו,בנדזל'םהמעורבהרכבה
שמ'כה.אדסד'ןבתוךבשלמותו

שלהאפשר' ' 1לז'הבקשרחדדת·דעתדכ'הדד'ענ,'קרפלדספרופסור
גובה, ,משוערג'לנקבה,אדזכר :הבא'םהפרט'םאתתכלולהשלד

 • ,,, ' Jס'מ"מצאואם-המוותדס'בת(בספק)הש'נ"םעל·פ'ממצא'ם
שהתמחהל, 9ל~לפנדתנוכלרצחכאןה'הכ''תברר,שאםהדס'ףכמד·כן

כד''שואל,במשטרתפל'ל' ' 1'ה 11לחקרבמחלקהבש'רדתדבכך
גםלסייעש'דכלש'חזדר-הגולגולתעל·פ'תןן,·הפנ'םאתש'שחזר

אר'הנ'צבאםאתקשרהפעולהשלפנ'ב'נ'נוקבענוגם . ' 1לז'ההוא
במהלךלשתפוכד''שואל,משטרתשלהחק'רדתאגףראששדר,

העניינים.
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 25 . 10.67 ,'דיום

ענבר,צב'לרס"ןפנ'ת'החדקלדר'שותבהתאםתה'השפעולת'כד'
כד'דצפדן·ס'נ,'ברצדעת·עזהצה"לכוחותבמפקדתהמשפט'ה'דעץ

עלושאלת,, "'ד 1אל'ה"אלקברפרשתעללדס'פרת'בנדדן.בולה'דדעץ
הפקודה(לפ'מדדת"'בדת D"חוקרשופטשל 1 ' 1מ'נאפשרות

נס'בדתעלעדו'דתש'גבהמוות"),ס'בות"חוקרלגב'המאנדאטדר'ת
העצמותאתממנולהדצ'אהקבר,אתלפתוחו'צודהאבשלוםשלה'רצחו

שופטלמנדתהאפשרותאת 1'חד'שקלנוהפאתולוג'.למכוןדלהעב'רן
לאשהדברמשדםבע'קררצד,'זהשא'ןלמסקנהוהגענו(ערב')מקדמ'
דובר·ערב'ת.'הדד'למנותמוטבאבשלום.של 1ת' 1אח'לרצון'ה'ה

שופטלפנ'להע'דלפחדעלול'םהבדוד'םשהעד'םהחששאתהעל'ת'
אתמנהעצמ'שאב'אפשרותגם'שכ'ענבר,רס"ןאמרכךועל'הוד,'
מהצעתוהסת"גת'העובדות.בכלבק'אות'בשלמוותס'בותכחוקר
'בדוקשהואב'נ'נדהסכמנואובייקט'ב'ות.חוסרשלהטענהתעלהשלא
משפט'ת.מבח'נההענ"ןאת

מוות,ס'בותחוקר ' 1במ'נצדדךא'ןכ'ענבר,רס"ןהודיענ'בהמשך
והחק'רההתיישנותחלהאבשלוםשלהרצחפרשתשעלמשוםוזאת

 ' Jא'כדלזהלצורךה'סטור'ת.מבח'נההעובדותאתלהבה'ררקנועדה

שאב'משדםרצד,'גםזהדברהבדוד'ם.העד'םמפ'העדד'ותאתגבותל
'וכלוואלהאחר'םש"ח"םושלאלמצדרפר"חש"ח'שלמאמדכםנהנה

סגוראתלפתוח'רצדלאאםלהםה'דדעאתל'לספרהעד'םעללהשפ'ע
ש'דועלפ'(שנורה,אבשלוםשלמדתוס'בתת'בדקהר'שכ,'מצדלבם.

'וכל,הואקרפלדס.פרופסורעל·'ד'התדרכ'ם),הח"ל'םעל·'ד' ',ל
מפקדגדר,שאל"מומאחרצד·קבדרה.גםלהדצ'אהשל,ד ' 1ז'הלאחר
א'ןלפעולת,'הסכמתואתנתן ',נ'סוצפוןברצדעת·עזהצה"לכדחות
עצמא'.באופןאפעלשלאחוק'תס'בהשוםענבררס"ןלדעת

99 



 l0.67 .26 ,'היום

חג(בשלבמפקדהתורןמפקדבהיותילפני·הצהריים,בשעות

אכו·ג'אברוהסיידאלמצזדפרייההשייח'יםבמשרדיביקרוהסוכות),

אלנצייראת.שבשבטאלזוואייזה"רבע"זקןאבו·זאי,זאחמזוכן
רפיח,לאזורכשנצאהקרוב,א'שביוםפרייהשייח'אמרבשיחתנו

אליהודי"."אלקבראת(אלמהדי)אבו·עייאזסלמאןשייח'לנויראה
כדישבטו,בןאבו·צפרה,סלאמהמחמדאתלמקוםשנזמיןרצויגםאולם

רצוילדעתיכיואמרתי,לזכריוהסכמתיהפרשה.כלעללנושיספר

וסגןרפיחמוח'תאראלזערוב,צאלחשחטהאתגםבפעולתנולשתף

עלינו .הקברלחפ•רתוכלי·עבוזהפועליםלנושימציאכזיראש·העיר,

רפיח,עירייתראשאלקשטה,עבזאלחמיזאתלמקוםלהזמיןגםיהיה
במקום.לחפוררשותממנולקבלכזיהקרקע,בעלשהוא

 27.10.67 ,'ויום

מצדווהואעבודתיתכניתעלגורמוטהלאל"מסיפרתיהנוקרבשעות

אלמצזרפרייהששייה'ציינתילפעולתי.השייח'יםשליחסםעלשאל

אלינולצרףמתכווןאניואילואחדיםבדוויםשייח'יםאליולצרףמתכוון

פרייהששייה'סבוראניאלקשטה.עבזאלחמיזואחאלזערובשחטהאת
מהפעולה,עמיהמשתףיחידילהיותחושששהואמשוםזאתעושה

ברצועח·עזה.ביקורתכגזולעוררשעלול
כילה,סיפרתיבזכרון·יעקב.אהרונסוןרבקהאלטילפנתיבערב
למסקנההגעתיוכיאליהוזי"ל"אלקברהנוגעיםהפרטיםאתביררתי

בשטח.לחפורמחרתייםאצאלפיכךפיינברג.אבשלום.שלקברושזה

עצמותיואתממנו~~כההקברמןשדשיועלהדקלאחשאעקורלאחר

העקורהדקלאחבתל·אביב.הפאתולוגילמכוןואעבירןאבשלוםשל

אבשלוםשלשעצמותיואחריבכרמה.אותושתטעאליהלהעבירכדעתי
קברו,עלמצבהותוקםאחרבמקוםאובירושליםבהר·הרצלתיקברנה

עלבשמירהחשיבותרואהאנילשם.הדקללהעברתלדאוגעליהיהיה

וינקאבשלוםשלגופתונטמנהבוהבורמתוךצמחשהואמשוםהדקל
שהיאאףרעיוניעלויתרתישלאעלשמחהשהיאהשיבהרבקהמלשדו.

שלהסתייגותהולמרותהפועלאלאותולהוציאליסייעהלאעצמה
לךיעזורו"שאלוהיםהצלחהליאיחלההיאאבשלום.שלאחותוצילה,

צילהאלבפעולתי.איפואתומכתאהרונסוןרבקהלפחותאותך".ויברך
עובדותבפניאותםשאעמידמוטב ;אפנהלאדודבנהואלשוהם

מוגמרות.
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 29.10.67 ,'איום

אלמצדרפרייההשייחי'םכמוסכםלמשרדיהגיעוהצהרייםלקראת
כד;אבו·רביעה,וחמאז(אלמהזי)אבו·עייאזסלמאןאבו·ג'אבר,חסיין
שייה'ליאמרבמשרדיאליהודי".ל"אלקבררפיחלאזוריחדיושנצא
משבט(אבו·עליאן)אבו·צפרהעליאןשסלימאןלונודעכיפרייה,
היוהשבט,מפלגיאחדשלה"רבע"זקןאבו·רבאע,וערודהאלסננה
שלמותונסיבותעלפרטיםיודעיםהםוגםהמקרהבעתנוכחים

אתלשדהלהזמיןאבו·עייאדסלמאןמשייה'ביקשתי"אבו·סלים".
ארצהעמושאשוחחאחריכיואמרתי,אבו·צפרהסלאמהמחמדאלחאג'
לשדה.להביאוהבטיחסלמאןשייח'האחרים.השנייםעםגםלשוחח
בג'יפואניבמכוניתםהשייח'יםמכוניות,בשחילזרךיצאנו 11.50ב·
ישראלי,מיכאלהמ•לואיםחיילנהגי,עם(שלל·מלחמה)שליהרוסי
לרפיח,שמזרוםלאזורפנינואלצאדק.וג'יההערבי·הישראליועוזרי
לאאבו·עייאדמאןסלשייח'אולם .התומךאתלמצואשציפינומקום
בקירבת·מקום.שעבדאלשאער,עליסלימאןאחעליושאלולכןמצאו,

צמחשמתוכואבשלום,קברכילי,התבררהחומר.אלאותנוהובילזה
רפיחלעיירהמזרוםאחזכק"מ , 420790007585בנ.צ.נמצאהחומר,

שחקנוהתומךלמראהשלה.לחחנח·הרכבחמזרחמצפוןאחזךכק"מ

הפסוקהתאמתהנה :חשבתיובלבישהתרגשתימוזהאניקלה.שעה
שלהאחרונותחייושנות .)ג"יצ"ב,(תהילים,יפרח"כתמר"צדיק

הפכוקברו,מתוךהתומךוצמיחתהירצחופרשתובמיוחדאבשלום,
ללא"האבירהמשורר·הלוחם,שלאפופיאההו,דמלאסיפור·אגדהלמעין

תומראחריוהותירובמותוחלומומתרסעלשזוזשנפלדופי",וללאחת
לקבר·ישראל.ונעבירואנחנונמצאהוהיוםשבבואכזיקברו,עלשיעיד

 !נפלאהאפופיאהאיזו

אלשאערעליימאןסלאתשאלתי :המציאותאללחזורעליהיהעתה
מנצורלעבזאלחמיזשייכחהקרקעכיהשיב,והואהקרקעבעללשם

שחטהאללרפיחלנסועלנוכחיםהצעתירפיח.עירייתראשאלקשטה,
שנשמעכזיאלקשטהעבדאלחמיזאתאליולהזמיןולבקשואלזערוב

לחפוררשותממנולקבלכזיוגםהחומרלעץבקשרלוהידועאתמפיו
עשינו.אכןכךבמקום.

אחשלחתיואניאלקשטהלעבזאלחמיזלקרואשלחאלזערובשחטה
אבו·צפרה.סלאמהמחמדאלחאג'אתלהביאאבו·עייאזסלמאןשייח'

היאההיאהאדמהשחלקתסיפר,אלקשטהעבזאלחמיזכשהגיע
שבמקוםמשוםהדקלים)(אםאל,ח'ל" ם)!"בפיהםונקראתבבעלותו

בסביבהאיןאחריםעצי·תךמראליהוזי"."אלקברמחוךתומרצמח
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 ) 29.סך. 67ב·גובראיזידורהמשטרהסמלעל·ידי(צולםהחומרעץ

מסומןאבשלוםשלקבורתומקוםוסביבתה.רפיחמפת
למסילת·הברזלהכבישניןהתמונה,בתחתיתכעיגול
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מ'את"תשאלוהאזור.תושב'לכלמוכרהזההשםאךהקרובה,

לכם.'ראהוהוא ''ז 1אל'ה'לאקברה'כןאואלנח'ל''אםה'כןשתשאלו
אחזבן·בל'על][ממזר,ראם' o'אבן[א'ש·הפקר],'חל'ע'כרתבשעתו

שובוהתנשאצמחתומרהחזש'ם.נצר'םצמחומשורש'ואך ,תומרהאת

מטר".וחצ'שלושהשלגובהל

כ'אלקשטה,עבזאלחמ'זס'פראל'הוז'""אלקברהשםלמקוראשר
"שב'מ'-הסב'בהבכל'זועגםוהדבר-מנצורמאב'וב'לזותושמע

כבזוו'ם,לבוש'ם!ר'ם '(שבמקוםעברוהראשונהמלחמת·העולם

עם'צאועל'הם,ששמעוחורכ'ם,'נזארמ'ם Tהאנגל,ם.אלבזרכם

אוחם.לתפוסכד'אלאע'א,אחמזאלחאג'ח'אן·'ונס,שלהמוח'חאר

השב'וא'לונהרגהאחדהחורכ'ם.בהם'רולעצורלפקודהנענוכשלא
הונחהל'זוהז'נזארמ'ם.בהוראתבמקוםנקברההרוגלה'מלט.הצל'ח

משוםלטמא'םהפכוכ'אלה,בתמר'םרצהלאא'ש .שלוצ'זת·התמר'ם

 ·תומרשבקברמהגלע'נ'םצמחשנהכעבורההרוג.שלרמ'לו nבשה'ו
עצמווהקבראלנח'ל''אםלחומרהקרובההסב'בהנקראתאלומס'בות
הקברנקראומזועההרוגאתקברמ'לשאלת'אל'הוז''."'אלקבר

בבעלותקטנהח'רבהרפ'חה'תההה'אכעתכ'הש'בכך,דווקא
על(ששמרזהלאזורכא'ם ,,האלהח'אן·,ךנס.תושב'שהםה"קלאע'ה",

ה'ום)שלרפ'חלע"רהשמצפון·מערב :הקדוםרפ'חתלבשלרפ'חהשם
(הבזוו'ם) "בך/;"העל·,ך,לזעתר,נקבר,ההרוג .והלןצ'רהזר'עהבעונת

שהואקבעוולכןנ'מולהואכ'ראומבגז'ו,שהפש'טוהואלה,שבסב'בה.

 .יהודי
כ'הסב'רכמוסלמ'לה'חשבהנ'מולה'ה'כוללאמזועלשאלת'
מוח'תאראתעצרו ',('סנרפ'חבסב,בתאז 1ה'שכברהאנגל'ם,

התורכ'םהז'נזארמ'םעםש'צאאלאע'א,אחמזאלחאג'ח'אן·'ונס,

אחר'בסב'בה.שנהרגל'הוז'בקשרוחקרוהוהזר'ם,אתלתפוס

ז'ם 1'ה 1ה'הזר'םשב'כ'לרב'ם,המוח'תארס'פרהמעצרמןש'חרורו
בוהמקוםנקראלכןהאנגל'.הר'גול nכש'רוועבדולבזוו'םשהתחפשו

ועלהמוח'תארשוחררמזוע 1שאלת'אל'הוז'"·"אלקברההרוגנקבר

לאהבר'ט'םשהחוקר'םמנצור 1מאב'שמעכ'עבזאלחמ',זהש'ככך
נאלצוולכןה'הוז,'ברצחמעורכתועלהוכחותנגזרלמצואהצל'חו

לשחררו.

"דרכ"או(חיילים)"ב1סא:פר//היוהתורכיםשניאםשאלתיועתה

הז'נזארמ'םגםכונוהתורכ'םשב'מ'הש'ב,כךעל(ז'נזארמ'ם).

עלבפ'קוחאזעסקוה"דרכ"הצבא.מןחלק 1ה'הםכ'"עסאכר",
[החלקה"עזqר"מסגוב'לנלוי'םגם ,,ה,והבדוו'תהכפר'תהאוכלוס"ה
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חיל·מצבאזשימשוה"עסאנר"ואילוהחקלאי],היבולמןהעשירי
גםביניהםאחרים,ובמקומותכעריםהתורכיהשלטוןעל·ידישהוצב

ה"דרנ"כיןוהכדוריםהכפרייםהבחינולאבשעתוח'אן·יונס.כמצודת

ה"כקשיש"כשלקשהחיתהאלהושלאלהשלמ~סםוה"עסאפר".
לרצותם.צורךוהיהשתבעו

ענה,נוסףאדםכלווייתגמליםעלאזרככולאהזריםשניאםלשאלתי
שלישי.אדםהזכירולאכרגלהלכושהשנייםסיפראביוכי

לעצורשניסוהתורכיםלז'נדארמיםאםהרגישהכשאלהנגעתיעתה
הכחישזאתל"פזעה".שהוזעקוכדוויםגםהצטרפולאהזריםשניאת

לאזה".כמצודהשתתפושכדוויםמאבישמעתילאלא!"לא, :רםכקול
שלחלקםאתלהזכירמעזהואשאיןהכינותימתשובתו.שוכנעתי
לשאולאוכלכרגע.להכינושלאהחלטתיאךאבשלום,כרצחהכדורים

 .לישראלאבשלוםעצמותאתשאעכירלאחרשנית,כךעלאותו
מחמדאלחאג'הכדוריעםאכו·עייאדסלמאןשייח'חזרבינתיים

עלאכו·צפרהאתאלזערוכשחטהשאלכנוכחותיאכו·צפרה.סלאמה
נוכח,היותינשלכנראה,לענות,תחילההיססהלהאליהודי"."אלקנר

כיןהמלחמהשכזמןהמנוחמאבי"שמעתיסיפר:שהרגיעוהולאחראן
התורכיםה'דרנ'יהודים.שניכמקוםעכרוכסיניוהאנגליםהתורכים

נקברשבוכמקוםלהימלט.הצליחשנפצע,השני,ואילומהםאחזהרגו

אלנח'ל''אםהחלקהכלנקראתולכןעץ·תומרשנהכעכורצמחההרוג
אליהוזי'."'אלקנרוהקבר

לשאולחשכתיהאירוע,כשעתנוכחכעצמושהיהמלומרונמנעמאחר
לעשותשלאהחלטתיולכןנפחדואפילומסוייגהיההואאךכך.עלאותו
אשאלואזאמונו,אתשארכושאחריכןלעשותאמרתיזה.כשלכזאת
עז·ראיה.היהשהואכלכיספקאיןהתקרית.פרטיעלאותו
אבו·צפרהומחמדהגזוריםהשייח'ים-כולנויצאנו-14.45ג

פועליםשישהעםאלזערוכושחטהאלקשטהעבזאלחמידוכמו·כן
שכאדמתאליהוזי'"אלקנראל-אלזערוכ)שחטהעל·יזי(שהובאו

שנראועצמותמצאנותחילהכחפירה.הוחלכאןאלקשטה.עכדאלחמיז
מצאנוכןלזהותן.יכולנושלאעצמותגםלהןוכנוסףכעצמות·כהמה

כשככהנמצאוהללוהפריטיםכלופיסת·כ.דכפתורחלול,רימון·יד
הממצאיםאתהכנסתיס"מ. 30עדשלכעומקהחולשלהעליונה

להםוהוספתי 2 • 1 1כמספריםהמעטפותאתסימנתי .עמישהיולמעטפות
חתימתי.ואתהיוםשלהתאריךאת

אתהנוכחיםכלעםקבעתיהחפירה.אתהפסקנוכשעתייםכעכור
עדכמלאכת·המצווהללוותנומהםוביקשתיכבוקרלמחרהפגישהשעת
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שוכהיעדרוסיפרתי,כאןלעזה.ועוזרינהגיעםחזרתיאחרי·כןהסוף.

רעוהיוםעבודתנועלטורפז,אשרסא"ללסגנוגור,מוטה
לתל·אכיכ.נהגיעםונסעתילמחרתכגית·העכודה

 1מיותרועודמביקוריהופתעהואשור.אריהניצבאלנסעתיכערב

 1שיחתגעללוסיפרלאקרפלוסשפרופסורלי,התברר .שגפיהחדשות

נואתממגילשמוערצהשורשאריהכמוכן,ימים.כעשרהמלפני
אותועדכנתיואניוכר',ודי"אליה"אלק:פראתאיתרתיכיצד :הפרטים
המשטרה.שלהמפכ"לקופל,פנחסרכ·ניצככשהוראתשעתה,הוספתי

 1הרעיואתמלהגשיםלעכבניאישיוכללאאותי,מחייכתאינהשוב

דבריוכןהכדוריםהעדיםכלדבריימים.כשנתייםזהעמינושאשאגי

שוקברושזהכךעלמוריםהקברנמצאשכההקרקעחלקתכעל
אריהקרפלוס.לפרופסורתהיההאחרונההמלה.כמוכן,אולם,אבשלום.

כשיורד~פראגוניצבהמפכ"ליגיבואיךלראותיהיה"מענייןהגיב:שור
הקשיים.כללמרותכיידעת,יאניאבשלום.שלקברואתשמצאתלהם
שלוחמתםאפםעלהפועלאלתכניתךאתותוציארעיונךעלתוותרלא
מתכניתך".הסתייגואולךשהפריעואלהכל

צלבאתלרשותילהעמידשורמאריהביקשתישיחתנוכסוף

החפירהתהליךאתמחרשיצלםכדיגרגר,איזידורהסמלהמשטרה,
ההוראותאחטלפוניתנתןוגםלכךהסכיםאריההשלד.וחשיפת

הדרושות.

ראההואבגבעתיים.קרפלוספרופסורשלביתואלנסעתיאחרי·כן

עומדשהננימאחרכעלי·חיים.עצמותאלוכיוקבע,העצמותאת

הוראותלהשאירגיקשחיואליהודי"כ"אלק:פרמחרלחפורלהמשיך
למכון.אביאןאםהעצמותאחממנילקבלהפאתולוגיהמכוןחורןאצל

ממעבדתגרגראיזידורראשוןסמלשלביתואלנסענוכהמשך
כברהלה .ישראלכמשטרתפליליוזיהוילחקרהמחלקהשלהצילום
לי.חיכהולכןקפלן,(מייק)מיכאל.נצ"מעליו,הממונהמןהוראותקיבל
כעזה.למפקדהנסענויחדיו

 30.10,67 ',כירם

לכיווןגרגרהצלםעםוכןועוזרינהגיעםהבוקריצאתימוקדמתכשעה

ושיית'אלמצזרפרייחשייח'אלינוהצטרפואלזוואייזהכח'רכחרפיח.
ושגיכדקניתיברפיחאלזערוב.שחטה-וכרפיחאכו·ג'אכר,חסיין

באחדולאסוףשיימצא,לאחרהשלד,אחכהםלעטוףכזימיוטהשקים

להסיעאלקשטהעכזאלחמיזאתביקשתיבהמשך .הקברמאדמתהשקים

היוכברלשטחכשהגעתיבעירייה.לנושחיכוהפועליםששחאחלשטח
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וכןאבו·ע"אדוסלמאןאבו-רביעהוחמאדחסןהש"ח'יםהחומרל'ד

אבו·צפרה.מחמדאלחאג'
התחלנואחרי·כןצדד'ו.מכלעץ·הדקלאתגוברהסמלצילםבשטח

שתיהבורמתוךהוציאהפועליםואחדקלהשעהעברהלאבחפירה.שוב
זה.ממצאלמראההתרגשנוכולנוהזרוע.כעצמותשנראועצמות·אדם

מכלנפלאהשהיאמציאותלמציאות.היהסיפור·אגדהבלבי:חשבתי
ושרש'וחוטר'וכלעלהדקלשלזהירהעקירהעלהוריתיעתהאגדה.

"אבו·סלים"שלקברועלמחדשאלהחוטריםלנטועברצוניכיוהודעת',

בישראל.
שלמעמוד·השדרהוחול"המעצם·הכתףחלקנתגלובהמשךמיד
באדמה.שמצאנוהעצמותכיסויועלעבודההפסקתעלהוריתיהשלד.

נהגיעםנסעת'פת·השחר'תאתסועד'םוהפועליםהש"ח'יםבעוד
קשרליצורהצלחת'לאבעזה.גורמוטהלאל"ממשםלטלפןכדילרפיח

וטילפנתיח'אן·'ונסבנפתהצבאיהממשללנציגותנסעת'ואזעזהעם
אשרסא"ללסגנו,סיפרתיגוראל"משלבהיעדרובעזה.למפ,,דהמשם

הצבאיבממשל .הצלחתיעלאות'בירךוהואהממצא'םעלטורפז,

עדכנתיציזלינג.בן·צ'וןרס"ןהנפה,מפקדבסגןפגשת'בח'אן·'ונס

הםהחפ'רה.בשטחשקורהמהלגבימוטילובבנירס"ןמפקדוואתאותו
לשם.עמילנסועהזמנת'אתוקיבלודבר'למשמעהתרגשו

וינקלריהודיתהעתונאיותאללטלפןלשוואניסיתיעודקודם·לכן

לילס"עכשנ'סתהטוב,רצוןוינקלריהוד'תהראתהכזכור, .כהןוגאולה
לגאולהובאשראל,ו,להזמינניבגיןתבר·הכנסתאתלהניעבכתבותיה

שהןחשבתימתכניתי.התפעלותהאתבזמנוהביעהשה'אמשוםכהן,

שלעצמות,,הוצאתבעתבשטחנוכחותלהיותתשמחנהבוודא'
אבשלום.

נתגלושכברהשלדעצמותאתלחשוףלפועליםהוריתילשטחבשוב'
לגביבהםנועצתיציזלינג.ולרס"ןמוטילובלרס"ןולהראותןקודם·לכן

שהחומרהבהרתיהעקור.החומרבעץלטיפולב'ותרהטובההדרך

וניזוןאבשלוםשלבצידתושהיוגלעיני·התמריםמתוךכנראה,שגלד,
ליחסאצליזוכההגופה,התפרקותעקבשנוצרההקרקעמרקבובית

ותדאגבושתטפלכדיאהרונסוןרבקהאללהעב'רובדעתישכןמ'וחד,

הצ'עמוטילוברס"ןארוסה.אבשלוםשלקברועלבעת'דלנטיעתו
למקוםכמזכרתבבורואטעהובמקוםהחומרמןאחדחוטרשאשא,ך

הצעתו.אתקבלתיאבשלום.שלהארעיהקבורה

הגולגולת.התגלחהאט·אטהקרקע.כביקר'הפועליםהמשיכוב'נת"ם

צפוןלכיווןמופניםהעינ"םכשחוריהשמאליצידהעלמונחתהיתההיא
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עצמותגםנחשפובהמשךמערב.לכיווןהקודקודוא'לורפיח),(לכיוון

כלנחשףוכךהשטחאתניקינובזהירות .הימניואגן·הירכ"םהחזה

לקרקע.דרכושחדרוהשרשיםאחלנתקצורךהיהעתהכולו.השלד

כ'דבר,שלפירושואיןאבלס"מ, 90שלבעומקמונחהיהעצמוהשלד

הגופהכיהיה,נראההקרקעצורתלפיזה.בעומקנקברההגופהגם

עודאדמת·סחף.היהוהשארס"מ 40מ"יותרלאשלבעומקנקברה
זהירבאופן·בנאים nבנפנופההקברמןשהוצאהעפרכלכיאצ"ן,

בניפוישנמצאווהעצמותפועלים,ושלושהאלצאדקוג'יהעל·'דיביותר

על"'דיצולםהשלדחשיפתתהל'רכל'וטח.בבדהעטוףהשלדאלצורפו
גובר.הסמל

הכנסנוהעטוףהשלדאתהעצמות.כלאיסוףאתס"מנו 14.00בשעה

בעצםהאחד :מכדור'םנקב'םשלושהבולהבחיןהיהנ'תןהשקים.לאחד
הקל'עמחדירתנוצראחדנקבבגולגולת:ושנ"םהימניתהירך

אבשלוםשלתוקפיוכיברור,מכאןהחוצה.מפריצתווהשנילגולגולת

 .בעצם·ה'רךב'ר"הוהרפצעשתחילהלאחרבראשוביר"הוהרחיסל
פלאחאובדור'היהלאהא'שכישמוכיחמהרבות,סתימותהיובשיניו
שכןערבי·מוסלמ,'שלאינושהואהסקת'השלדתנוחתלפי .ערב'

לכיווןלדרום,כשפניהםבארץ·ישראלמתיהםאתקובריםהמוסלמ'ם

 .שבחג'אזמכה
ואורך-מטרים,-כשנירוחבאח,ד-כמטרעומקהבור:ממדיואלה

לחמישהאיפואהגיעהממנושהוצאנוהעפרכמותמטרים.שנ"ם·וחצי

לתוךהוראתיעל·פיהפועל'םהכניסוהעפרמןחלקמעוקבים.מטרים
אדמההחדשבקברלשיםחובההיהודיתההלכהדינילפ'כינפרד,שק

את .קודם·לכןקבורהחללהיהשבההאדמהמןלפחות,זרת,שלבגובה

החומרמעץאחדחוטרבמקוםנטעתיהבור.אלהחז'רוהעפרשאר
בידוהשארתילהשקותו.ש'דאגהקרקעבעלעםהסכםלכללובאחי

 43לחודשיים,דמי-השקאהל"ישלושים

 .שליהג''פעלהשקיםשב'עםיחדתומרהאתהפועליםהעמ'סועתה
אבו·צפרה,מחמדאלחאג'לו.ציפיתישלאדברקרהעבודתנותוםעם

שחטהשלבאזנולחשהחפירה,מהלךאחרבדריכותהזמןכלשעקב

שנהשלושיםלפג'סיפרתיקברושעלה'הוד,'שלשלדו"זהאלזערוב:
חזראלזערובשחטהאותו".צילםוהואמחיפהבנ'מין[אדון]לח'וואג'א

אתפגשוהיכןכיצדאבו·צפרהמחמדאתשאלת'ואזדבריועלבשבילנו
כמהנדסאזעבדבנימין"ח'וואג'אהשיב:הואבנימין"."ח'וואג'א

שלידהרכבתפס'לאורךגראףהטלעמודיאתוהעמ'דהאנגל'םבשירות
יפהאלישהת"חסומכיווןטוב,שכרוקיבלת'אצלואזעבדתי .רפיח
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לו.והודיתיאלהדבריועלשמחתיאליהודי'."'אלקנרעללוסיפרתי
כמדבר"נעלם"אבשלוםבפרקהאמורנסגר".ש"המעגלליהובררעתה

סיפראבו-צפרהשיוסףמדינית"),העזהשלתולדותיה"ניל"י,(בספר

פרטשאירעמהאתתואםאכןאבשלום,שלקבורתומקוםעלרןלבנימין
אנו-צפרהיוסףהשםאתוהזכירוטעוהספרמחבריאורןשבנימיןלכך

אבו-צפרהמחמדשאלחאג'ליהובררגםעתהאבו-צפרה.מחמדבמקום
עלמידעלישמסרולאלהלגמולוחשבתיהיותאמון.לילרחושמתחיל
אבשלוםשלכשלדוהשלדאתיזההקרפלוסשפרופסורלאחר-הקבר

אנסהאבו-צפרהמחמדלאלחאג'תשורתיאביאשכאשרהחלטתי-

(כגוןאבשלוםשלהירצחולנסיבותהנוגעיםהפרטיםלגבילדובנו
אלהשלושמותיהםהכדור,ימורה-הדרךשלגורלוהבדוו,ם'התקפת
הגופה).אתשקברו

סכום ',"ל 140 (ימי-עבודתםשנישכרלפועליםשילמתילאחר-מכן
עזרתם.עלהנובחיםלכלוהודיתיברצועת-עזה),המקובלמןכפול

דרכו:על-פיאחדכלעתהליאמרואנו-רביעהוחמאדחסןהשייח'ים
בדבריו".עמדפרייחוש"ח'לךעזראללה'אבן-כנעאן',רואה,"אתה
כהעדמילאהואאךבדיבורו,עמדאמנםפר"חשייח'כילהםעניתי

שניגופותאתלמצואליס"עלאעד"ןשכןהמוסר,ימחובוחלקרק
ביקשאךכן,יעשהשהואהשיבפרייחש"ח' .בסינישהופלוהטייסים

הסכמתי.לכך.הדרושהזמןאתלוושאתןעליואלחץשלא
הצבאילממשלונסענוהמקוםאתאנשיעםעזבתי-14.30כ

רשאישאניאישורציזלינגרס"ןלינתןבק~תילפיבח'אן-יונס.
בזכרון-יעקב.אהרונסוןלמכוןח'אן-יונסמנפתהדקלעץאתלהעביר

עלשיתמהצבאיבשוטרבדרכישאתקלבמקרהלידרושהיההאישור
 .שליהג"פתכולת

גורמוטהאל"מאתשםמצאתילאבעזהלמפקדהאנשיעםכשהגעתי
לבקשתי .טורפזאשרסא"ללסגנו,הפעולהתוצאותעלסיפרתיולכן
שלאהצבאיתהמשטרהבשבילאישורלילתתהאפסנאותלקציןהורה
 :נאמרבאישור .בדרכיאותיתעכב

 102B43מס.רוסי"ג'יפ

חיפהלכיווןלעבורלולאפשרנאמבצעית.בנסיעהנמצאהנ"להרכב

בעזה.לבסיסולחזורר·מכן nולא

30.10.67 
יצחקגולדשטייךרס"ך

האפנסאות"ק.
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לחצר,לרדתאותוהזמנתיהחומר.אתלראותטורפזסא"לביקשאז
יפת,יוסףסרןהצטרפוטורפזסא"לאלהג'יפ.לידאנשיחיכושםמקום

מרקוס,נעמיסגן-משנהוכןממפקדתועובדיהחזירס"רהמחנה,מפקד

סיפוריושמיעתתומרהלמראה .גורמוטהאל"משללשכתוראש
שללשרידיווהצדיעדום"ל"עמידתעברחזיוכשרס"רביותר,התרגשו

כמוהו.עשינואבשלום

# 

מיכאללנהגבנוסףואת,ימעזה,ותכולתוהג'יפעםיצאנו-16.40ב

 :הרהרתיבדרך .גרבראיזידורוהצלםאלצאדקוג'יהעוזריגםישראל,י
דרכילהמשיךומשםבתל-אביבהפאתולוגילמכוןהשלדאתלהביאעלי

קיבללאהרוסיהג'יפאולם .התדמועץאתשםולהשאירלזכרון-יעקב
הזההג'יפתקין.במצבהיהלאולכןהדרושהטיפולאתהמלחמהבזמן
לזכרון-יעקבןהתלולבכבישאעלהכיצדמישור,יבכבישבקושינוסע

לידאפנהבראשון-לציון,גרבלקינדאיתןהרי :רעיוןבמוחיעלהוהנה
אתלוואמסורן-לציון iלראשאסעומשםלנס-ציונהבית-עובדמושב

הפאתולוגילמכוןדרכיאמשיךאחרי-כןבו.שיטפלכדיהחומר
 .עשיתיאמנםוכךהשל.דעצמותאתשםואמסורבתל-אביב
נכנסנובלקינ.דאיתןשלביתואללראשון-לציוןהגענוערבלפנות

עלמנוגןמוסיקאליקטעשמעתיהג'יפמןכשירדתילחצר.הג'יפעם
שנחמהורד,ישלה",רקוויאם" :מוכרלינשמעהקטע .נסאלוןפסנתר
נשארואנשי .תלמידתהאתשעהאותהלימדהבלקינדאיתןשלאשתו

ואמרהאותיזיהתהנחמהלסאלון.נכנסתיואניהג'יפלידלילהמתין
איתן~היכןושאלתיהזוקבלת-פניםעלחייכתיהקצין!""אתהבחיוך:

ארוכיםתחתוניםכשלגופוהסמוךהחדרמןהופיעוהואלבעלהקראהאז
"איזוושאל:ב"שלום"ברכניאותיכשראהמכנסיו.ובידיו("גאטקעס")

כדישבפילחדשותבזהירותאותוהכינותיאלי?"אותךמביאהטובהרוח
לבריאותו.להזיקתוכלשבגילומד,יעזההתרגשותלולגרוםשלא

הדקלצילוםאתליהשאלתאשתקדשבאפרילאתה"הזוכרלו:אמרתי
ל'תלמתכוון"אתה :אותיותיקןאמר"כן"יהוד'י?"אלל'אלקנרשמעל

ואניאליהודי','אלקנרלמקוםקוראים"הכדוריםלו:השבתיאליהודי'."
עניתי:הפתעה.כולושאלעשית?"מה"ובכן,הדקל".אתמצאתי

שאתהכדיאליךאותווהבאתיהמקוםמןשדשיועלדקל ryאת"הוצאתי
שבחצרשליהג'יפ"עלהשבתי:הדקלן""והיכןלשאלתובו".תטפל

איתןכשראההדקל.אתולראותלצאתנחמהואתאותווהזמנתיביתך",
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כאוחושהתגוררוואחותו[אח'רמא'רה ',ש'" :קראהג"פעלהדקלאח
ומחפעל'ם.נרגש'םהדקלל'דכולםעמדועתהנראו!". ,]ח'נ

מצאת,'הדקלאחרקשלאחשכ'ונראה,גברהא'חןשלהתרגשותו

מצאנולדקלמתחתכ'לו,ס'פרת'אכשלוםן"הוא,ח'כן 1 " :שאלשכן
ואמרהשלדאתלראותכ'קשעתההג''פ.עלהואוגםאדםשלשלד

אוכלשלאלות' 1הש'כהש'נ"ם.לפ'הגולגולתאתלזהותש'וכל

אםאולםאבשלום.שלזכרוח'לולמע'ןבזה'ה'הכ'לכך,להסכ'ם
הפאתולוג'למכוןמחרלגשת'וכלהשלד ' 1כז'הלס"עכרצונו

של J'1ש'עללוה'דועאתקרפלוסלפרופסורולמסורכתל·אכ'כ
זההר'הגולגולת,אתלולהראותקרפלוספרופסור'רצהאםאבשלום.
כך.'עשהכ'ואמר,זכר'אתק'כלא'תן . 1מענ"נ

לווס'פרשוהם,צ'להשלכנהשוהם,דודאלא'תןט'לפןאחר,·כן

אחר'לב'תו.דודהג'עהשעהכמחצ'תכעכורהחדשות.אתכהתרגשות

"מנרוכ!כולו:נפעםל'אמרלג''פשמעלהשק'םוכשכ'בדקלשהתכונן
חכר·הכנסתאלא'תןט'לפןאחר'·כןוהצלחת".'אומןשלאזכרעש'ת
ואמר:כטלפוןאת'לשוחחכ'קשהלההמאורע.עללווס'פרכג'ןמנחם

 .הנועזרע'ונךאתהפועלאללהוצ'אשהצלחתשמחאב'כן·אלקנה,"מר
'זךאתא'ש'תללחוץשאוכלכד'הכנסתלמשכןמחרתבואאםאשמח

כהתנהגותו,המחדלעלמחשכותעלוכמוח'פעולתך".עלאותךולכרך
לראש·הממשלה.פנ"תואחר'א'רעמהכאמצעות'להתעדכןטרחכשלא

ש'לחץכד'ל'רושל'םולנסועזמןלבזבזאצטרךעתה :חשכת' ' Jשמצד
ממת'נותזהוכנגדזהכטקסלהשתתףרבחשקא'ןל' .'ד'אתא'ש'תל'
לבג'ן:א'פואת' 1הש'בבצבא.לתפק'ד'הנוגעותאחרותחכנ'וחל'

אחהכא'לולעצמ'אדמ"ןואב'בטלפוןבברכוח'ךלהסתפקתסכ'ם"האם

"בוודא,'אמר:שכןשבזכר,'בא'רונ'החשלאבג'ן " 1 ' 1 'אתלוחץ
ואתהמאו.דחשובחפק'דממלאשאתהמב'ןאב'בן·אלקנה.מרבוודא,'

גדולמעשהעש'חלב.מקרבברכות'אחנאקבללכןמאוד.עסוק
 "!ה'סטור'מעשהוחשוב,
מןהחומראחלהור'דבלק'נדלא'חןהצעת'בג'זעםש'חת'אחר'
שלהחדשקברועלשוב"נטעשהעץעדבו'טפלושהואהג''פ,

השקאתגםלהםהשארת'כר."לטפל 'ש' 1אח'עלהט'לא'תןאבשלום.
חרךאלאדמהק"גכחמ'שהממנושהעברת'לפנ'לאהקבר,אדמתעם

לכך'דאגכ'ב'קשת,'מבלק'נדהפאתולוג'.למכוןשנועדהשק'ת
הלוו"ה.לפנ'אבשלוםשלבארונותונחשהאדמה

רצוודודא'תןקפה.לשת"תכולנואתנחמההזמ'נהר·מכן nלא
ב'ררת'ומהאבשלוםשלקבורתומקוםאתלמצואהצלחת'כ'צדלשמוע
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ט'לפנת'הש'חהבמהלךלשאלות'הם.במפורט ' Mענ'ה'רצחך,נס'בותעל
הש'ב,הואממצא'.עללוס'פרת' 1קרפלוסלפרופסורבלק'נדשלמב'תו

אלגםט'לפנת''ותרמאוחרהשלד.אתלקבלהמכוןלחורןמ'ד'ורהכ'
ב'רךהואגםכמובן,פעולת'.תוצאותעללווס'פרח'שוראר'הנ'צב
אבשלום.שלשלדואחה'וםתמצאשאתהבטוח ' M "ה" :ואמראוח'

מנרוכ',ואלף'מנרוכהטלפונ'ת.לקר'אתךבקוצר·רוחח'כ'ת' 1
אתמקבלאב'נ'אנדרטאל,'"צברלו: ' Mענ'וצחק.שכמותך", '' 11''קח·בד
כנות".שאלובטוחואב'ברכות'ך

הצטרפובקשתםולפ'בלק'נדא'תןשלב'תואתעזבנוכערבמאוחר
כשהגענוכתל·אב'ב.הפאתולוג'המכוןאלבדרכנושוהםודודהוא 1אל'נ

בצ'רוףהאדמהעםהשק'תואתהשלדעםהשקאתלתורןמסרת'למכון
הערבלואמרת'אשראתכתבת'כרקרפלוס,לפרופסורמכתב·לווא'

טלפונ'ת.

 1.11.67יוסד',

העתונא'מאתגדולהכתבה"הארץ"בעתרןלמצואהופתעת'ה'ום
 " ...פ"נברגאבשלוםקברשנתגלה"סברהשכותרתהארצ'אל,'מרזב'

 ' Jמקצ'אחדמאתזהמ'דעהעתרנא'ק'בלמתוכנהללמודשנ'תןכפ'

שלבספררמצאההשלמותואתהקבר,למקרםשהזמנת'הצבא'הממשל
רכים,דיוקים wאיהיוכנתכההפורה,וכדמיונו"ניל"י"עלפולסקין wיערי
משבטסור'רקושמו 70כבן ,,,דבג'לההמקום"אתכ'בה,נאמרכך

גופתשנהחמ'ש'םלפנ'קברו 1וחבר'הואכ'ס'פראשראלרמ"לאת,
שרטר,·מכסעל·'ד'בראשונורהואשרבדוו'םבגד'לבוששה'ה'הוד'

שםנאמראבשלוםשלקבורתומקוםאחר'ש'ם 1הח'פבענ"ןתררכ"ם".

רבע'ק~פ"נברגאבשלוםס•למשפחתוכב'"בעזרתאותםנ'הלת'אב'כ'
רבקהגב'וכןלצ'וןמראשוןכלק'נדא'תןמראבשלום,שלכן·דרדר

אתכב'כרל, ',לשג'להסרר'רקלבד,,,ובאשר " ...מזכררן·'עקבאהרונסון

כדרו'םש"ח''םשלבס'ועםנתגלהה'ש'ש ,,,דבה"נאמר:הקברמקרם

פןפהלפצותס'רבהבד,,,אולם . ' Jמצפרן·ס'בדוו'םרש"ח''ם'שראל"ם
רע,לו'אונהלאכ'מפורשות,והבטחותהפצרותלאחררקלו.'בולע
זה, ,,,דבשל 1דבר'הובאווכהמשךהמקום".אתלהראותהסכ'ם
לעתרנא':אתמולכב'כרל,שס'פר,

הבחנולפתעלאהלים.מסביבבדווים 30כ~ישבנו . 20כבןצעיראז"הייתי

אליהםהתקרבנוכאשראולםכבדווים.מרחוקנראואשררוכביםבשלושה

מתחמקות.תשובותמהםאחדהשיבכאןמעשיהםומהמיהםאותםושאלנו

אלינו,להתקרבמהםאחדהחללפתע . iשלנזוכמוחיתהלאשלוהערביתגם
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ברחומידלעינינו.בווירהאקדחשלףמאחורשנותרומהשנייםאחדאך

מידאמיתי.בדוויהיהאמנםכינסתבראשרהפצוע,עםנשארנוואנוהשניים

המכסשוטריוביובאוהםשאירע.מהתורכייםלגובי·מכסוהודענורצנו

אחדאקדחים.קרבפרץבדוויםבגדיםלבושיםשהיוהשנייםלכיוהתורכיים

השניגםונהרג.בראשונורההרוכביםמשניואחדבידונורההמכסמשוטרי

החשיכה.בחסותלהימלטהצליחאךנפצע

היהשהואלנונתבררואזההרוגאתלקבורעלינוציווהתורכייםהמכסשוטרי

המכסשוטרינטלואקדחואתוחסון.רזהגבוה,עור,בהירהיההואיהודי.

תמרים.בכיסיומצאנוואנוהתורכים

כעבורהקבר.עלזרקנוהגלעיניםואתהתמריםאתאכלנואותושקברנולאחר

של'קברולמקוםאגוקוראיםומאזעץ·תמריםבמקוםנבטשגה·שנתיים

היהושמוהאנגליםבשבילמרגלהיההואכילנו,סיפרוכךאחררקהיהודי'.

אבו·סלים.

הרגנואנולא-סווירקהגדודיאמר-לאמיתהאמתהואלךשסיפרתימהכל

אישכנראההיההואאותן.קברנורקאגוהתורכים.המכסשוטריאלאאותו

למראה.יפהכהעץקברועלצומחהיהלאאחרתקדוש,

נוכחוהכדוריהצביעעליולמקוםשיצאוברצועת·עזההצבאיהממשלקציני

לאהישישהכדורי[!],אולםגדולפרדסלעץמסביבניטעבינתייםכי{לדעת],

המקום.אתלמצואהתקשה

לתוךאותיהכניסוחגוריהאתכאןתמצאולא'ואםאמר,הואכאן','חפרו

הבור.'

כלנתגלויותריסודיתובחפירהאחתידשרידינתגלוקצרהחפירהלאחר

הועברוהעץמןחלקיםהתמר.עץשרשיבגללמפוזריםשהיוהגופהשרידי

אפשרימיםשבועתוךכילהניחישבזכרון·יעקב.אהרונסוןלרבקהאתמול

 ,,פיינברג.אבשלוםשלהםזוגוויהשרידיאמנםאםודאותביתרלקבועיהיה

אתהעברתישאניחשבמוטה .זוכתבהגורמוטהלאל"מהראיתי

שאלשבכתבהאי·הדיוקיםעלאותוכשהעמדתיאולם .לעתונאיהמידע
הצבא'הממשלממפקד'באחדחשדת'המ'דע.אתהדליףלדעת'מ'

זושא'ןמשוםדבר,אמרת'לאאךהחפ'רה,לשטחשהזמנת'בח'אן·'ונס

בתפקי.דעמ'ת'עלמ'דעממונהלדרגלמסורדרכ'
מפקדתדוברמרט,זלמןלסא"למוטההורההכתבהפ'רסוםבעקבות

במפקדהה'וםעודלכנסס'ני,וצפוןברצועת·עזהצה"לכוחות
 .הנכוןהמ'דעאתלהםשאמסורכדימס'בת·עתונא'ם

העתונאימאתכתבהב"הארץ"ה'וםפורסמההנ"ללכתבהכנוסף

גםנועזות".כדרכ'םשהלךפ"נכרג"אבשלוםהכותרתתחתכנעןחכ'ב
הספרעלובחלקה'ער'·פולסק'ןשלספרועלבחלקהמכוססתזוכתבה

אי~דיוקיםהיובהשגםאלאמדינית",העזהשלתולדותיה"ניל"י,

'צאולישנסק'ויוסףפ"נכרגשאבשלוםכהנאמרלדוגמה,כך,אחדים.
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אלזוו"ד(!)ש'יח'לאזורכדווימורה·דרךשלנלוו'יתוגמל'םעלרכוב'ם
שפתחהכדוו'םשלגדולהקבוצהעל·'ד'"השלושה"הותקפוושם

הכד,,,מורה·הזרךעל'ער'·פולסק'ןשלהגירסהבההובאהכןכ'ר'ות.
כתבכהמשך ."ה"ר'נהמיתואבשלוםאןהתוקפ'םאללעכורש"נ'סה

כנען:חב'ב

אליהואלא{שאינופיינברטאליאןהצרפתיהסופרליסיפרשניםארבע"לפני

על·ידיהאץרכיבושאחריכיאבשלום),שלבן·דודוחדרה,חניךפיינברג,

אבשלוםעצמותאחרלחפשאהרונסוןאלכסנדרעםהואיצאוהבריטים

האיכטליג'נסלאנשילישנסקיעל·ידיבדייקנותבשעתושתוארהנתיבלאורך

חקרוזוויי,דלשיית'עדהדרןאתסוסים,גביעלעשו,הםבקאהיר.הבריטי

כיבאזניהםלחשזקןבדווירקבעניין.ידיעהכלהכחישוכולםאןבדווים,

שגופתויהודיצעירלרצחקשורהיהוד,''ג'בלהקרוייהבסביבה,[!]אחתגבעה

הבדיקותאולםהנרצח.שלמדמושניזוןעץצמחומעליהבגבעהטמונה

שלהטראגדיהלכיוהגבעהשלשמהביןקשרשוםגילולאבמקוםשנערכו

 " ...פיינברגאבשלום

"'ד'עותבעתרןפורתאור'העתונאיה'וםפיוסםאלוכתבותבעקבות

אבשלוםקברשזהומשוכנעכמעט 'בא'" :שכותרתהרשימהאחרונות"

זו,רשימהגםבלקינד".איתן'ניל"י',איששלדודנואומרפיינברג'

גםהובאהכןרכ'ם.ק'ם 1 'ז"'אמכ'להכלקינהא'תןדבר'עלהמסתמכת
התוקפ'םהכדוריםלצדלעכורשנ'סההכדורימורה·הדרךעלהג'רסהכה

בחלקםשהםכלק'נד,שלדכר'והובאוכהמשךהרגו.ואבשלום
 :שםנאמרכך .פרי·דמיונו

הדוארבשירותשענדתיפנימהנדסשלמפיו'ניל"י'לשרידינודען 947ב· .. '.'

שלתחנת·הרכבתלידחדש,קו·טלגראףבהנחתשעסקבעתכיהמאנדאטורי

לדעתביקשכאשרהישן.קן·הטלגראףעברשלידובוד,דבדקלנתקלרפיח,

הבודדהעץכישבסביבה,הכדוריםלואמרובמפהלסמנוכדיהמקוםשםמהו

שםשנהרגיהודישלקברומחרךצמחשהדקלמשוםאליאהודי','תלנקרא

סיפרוגוויתו',מתוןצמחוהדקלבכיסתמריםלו'היותרוני.משמרעםבקרב

ואתהתמונהאתוהביאהדקלאתלצלםמיהרהנרגשהמהנדסהכדורים.

הואגםנעמן,שלאתירכלקינהאיתןאבשלוםשלדודנואלהמקוםתיאור

לשעבר.'ניל"י'איש

משלחתאזלארגןביקשופיינברגאבשלוםשלמשפחתןובני'כיל"י'שרדיי

לרפיחוהיציאההשיחרורמלחמתפרצהבינתייםאךלמקום.שתצאחיפושים

 ...לבלתי·אפשריתהפכה

משלחתלארגןבלקינדאיתןהחלצה"ל,בידיחיתהרפיחכאשרסיני,במיבצע

אתצה"לפינהבינתייםכילדר,ךלצאתהספיקהלאזואךחדשהחיפושים

רצועת·עזה.
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החומראחרהחיפושיםאתלחדשבלקינדביקשהימיםששתמלחמתלאחר

שהתמחה • sכן·אלקנה,שלמההמשטרהקציןעםהתקשרהואהבוד.ד

בן·אלקנהכרצועת·עזה.הצבאילממשלוהושאלהעברמןתעלומותבפיענוח

 , 70בךבדוויאלהגיעובעזרתםובצפון·סיניברצועהבדוויםשייח'יםחקר

 " ..הדקל.'צמחגוריתןש'עלהאישאתקברואשרהאנשיםביןשהיה

"הארץ"מעתוןארצ'אל·מרזב'שלהג'רסהברש•מהשהובאהולאחר
הדקל,אלאות•להול•ךהכדור•עלהשפעת•שבההדרךעלה'וםשל

א'תןממג•זאתששמעכפ•באבשלוםהכדור•םפג•עתת•אורהובא

 :שםנאמר .נלק•נד

נתגלהומתחתיואחד]מטרשל[צ"למ' 1.20שלמעומקנעקרהדקל ... "

השלד.עצמותביומפותליםנמצאוהדקלשלושרידיושדשיואדם.שלשלדו
כינראה,מכךבגולגולת.נוסףונקבהימניתהרגלבעצםנתגלהכדורשלנקב

בואשרכמקוםשמצאוהולאחרבראשובירייהחיסלוהואבשלוםשלתוקפיו
פצוע.נפל

המכוןמומחיבאבו·כביר.משפטיתלרפואהכמכוןלבדיקההועברהשלד

נקבר.מאזשחלףהזמןואתשמתבעתהאיששלגילואתלקבוענתבקשו

'ניל"י'.אישפיינברגאבשלוםשלשלדואמנםזהואםתקבעזובדיקה

יום·הולדתואתהיוםהחוגגבלקיג,דאיתןמר[לפורת]ליאמרהבוקר

אתזיהיתיאבשלום.דודני,שלשלדואכןשזהומשוכנעכמעט'אניהשבעים:

הטוחנותבשינייםאמו.שללזולהפליאדומהשחיתהשלומערכת·השיניים

ערבי.'"אינוהאישכיהמוכיח,דבר-סתימותנמצאו

שמואלורס"ןמרטזלמןסא"לאות•הפג•שות·הצהר"ם nארואחר•מ'ד

פעולת•עלכלל"םנקוו•םמסרת'ולהםאחד'םעתונא•םעםל'רן
לשאלות•הם.גםשענ'ת•כמונן,פ"ננרג.אבשלוםשלקברונא•תור

 2,11.67 ,'היום

 .את•נפג'שהאתמולשנכחוהעתונא•םכתבותבעתונותפורסמוה•ום
לדבר•םואר•אצ•ותאלאא•נותכנןשכןכותרות•הן,אתרקאנ•אלהלן

הרנרטהעתונא•נעתונ•ם.אתמולשפורסמונכתבותאועל·•ד'שנאמרו
נמצא '"ל'גחכרשלשקברו"מאמ•נ•םפוסט":ב"ג'רוסלםכתבנן·עד•

"קברוכתבתו:אתהכת•רצו"ן)לא(ששמו"דבר"עתרןסופרנרפ'ח".

רפ'ח".נאזורלדקלמתחתנתגלה ,'"ל'גא•שפ"ננרג,אבשלוםשל
ה'אאםרפ•חל•דשנמצאהגוו'ה"בודק'םכתנו:"למרחב"העתוןסופר•
בכותרתכתנו"מער'נ"עתרןסופר' ·"'"ל'גא•שפ"נברגאבשלוםשל

 :משנהובכותרתפ"ננרג",אבשלוםשלקברונתגלה"כך :ראש•ת
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א•תןלנד'קההועבר nרפ•ל•דה•הוד'''קברבגבעתשנמצא"השלד
ממלכת'ת".לוו•הלפ"ננרגלערוךקורא ',"ל'גא•ששלדודנונלק•נ,ד

כראשאחרונות""'ד'עותבעתרןצ"נואפלודודפורתאור•העתונא•ם
 :משנהוככותרתתצמח",מארץ(ה'סטור•ת)"אמת :הארוכהכתבתם

בודדלעץ·תומרמתחתפ"נברגאבשלום '"ל'גלוחםקבורה•השנה 50 "
אחתמעלהלוטהוסרובכךגופתונמצאהשלשוםרק ;רפ•חל•ד

מאזהוות•קה•שונאתשהעס•קהנ'ותר,המ•סתור•ותהתעלומות
שמואתמטהרותקש•ש•םבדוו•םשלעדו•ות ; 1917נ"קרנ·האקדח•ם

רצח".חשדנוזנקאשרל-ושנםק•של

קטע•םכאותםרקאגעכאןנא•·ד•וק•ם.מחסורא'ןאלובכתבותגם
העונדות.שלמובהקס•לוףשהם

 3.11,67 ,'ויום

אבשלום.שלקברובענ"ואחדותכתנותבעתונותהתפרסמוה•וםגם

א.שלקברו"נתגלהנאמרבגרמנ•ת,לאורה•וצאחדשות",ב"'ד'עות

ראשונ•ם:"ממצא•םחדד:עמוסהעתונא'פ•רסםב"הארץ"פ"ננרג".

תחתקצרהכתנההובאהב"ה•ום"פ"ננרג".אבשלוםשלהואהשלד
פ"ננרג".לאבשלוםממלכת•תלוו"הלערוךנלק'נד:"א'תןהכותרת

שלז•הו"הלאשרעומדהפאתולוג•"המכוןככותרתנאמרנ"הצופה"

פ"ננרגאבשלום"עצמותאחרונות":ונ"•ד•עותפ"ננרג".א.גוו•ת

לוו"הלערוךמצ•ע"נג•ן :ונכותרת·משנהקרפלוס",פרופ' '"עזוהו
ממלכת•ת".

 5.11.67 ,'איום

-:"השבועקצרה'ד'עה"הארץ"בעתרןה•וםהב'אחדדעמוסונא•העת
סדר"עלנטורהונאהב"ה'ום"פ"ננרג'."'שלדנד•קתתוצאתפ•רסום

הל•ר•סגנונהנשלרפ'ח".נד'ונותנודד"תומרהכותרתתחתה•ום"כתבה
 :כמלואהזוכתבהמנ•אאב•

ורוח,נפשהעזתונמרצת,עילאיתגבורהנשגב,הודמלאתרחוקה"כאגדה

ממדבראלינוועולהצפהרווי·מיסתורין,ליריסיפורשלבסממניםהמהולה

אתקידששבדמיוושליחת,ניל"יאישפיינברג,אבשלוםשלדמותוסיני

היוםעצםעדקבורתואתאישידעולא-שניםיובלמלפניהמדברחולות

המשורר·הלוחם,שלהאפופיאהויפעתהפארהבכלאלינוחוזרתהזה.

כיפו,השכלתואתשרכשגדרהתביל"וייםמושבתילידהסופר·הפרש,

כשאיפותמשולבתגאהעבריתלאומיותהתגבשהכשכנפשוופאריס,ירושלים

זקןבעלהיפהפההצעירהצרפתית;התרבותבנוסחוקוממיותלחרותנעלות
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'הגדעונים',אגודת·מיידסיעלשנמנהוחולמניות,יוקדותועינייםמעוגל 1

כשהםבעוגת·הבצירככרמיםלפשוטזכרוך·יעקכ,צעיריחבריה,אתשלימדה

התושביםאתומדריכיםוהנפשהרכושעלשומריםואקדחים,רוביםחגורים

המושכהתהא;'מעןשפעלההאגודהכהר;באדמת·הטרשיםלהיאחזכיצד

בעבודתומשתפואהרונסוןשאהרןהאיש,לשמה;ראויההעברית

לקידוםומאמציוובשאיפותיוובתדרהכעתליתהחקלאיתכתחנת·הגיסונת

הדמותשלהנפשימעושרהיונקכשאבשלוםבה,העבריוהישובהאץר

פאניההביל"וייםבךכאחד;ומורהאחכאב,לושהיה ,.אאהרןהאגדתית

אבשלוםתדרה; riכיצוומייבשיראשון·לציוןמראשוני(ישראל),ו'לוליק'

והמדריךלראשוועקאלוכופייהערביתבעבאיהעטוףאצילסוסעלהרכוב

מנתעלברכיכההאץרערבייעםובהתחרותסוסיםעלבדהירההנוערבניאת

המוות).(בניאלמיתה''אלוולאדהסוגמןאינוהצעירשהדורלהוכיחם

שיירסואהרונסון)ואלכסנדראהרן(עםהשלישיהמןאחדפיינברג,אבשלום

ישראל(נצח'ניל"י'כאץר ] 4השנייה~[צ"להראשונההעבריתהמחתרתאת

המחתרתהעברי;לישובוהמתנכרהערץיהתורכישלטוך ('iנגדישקר)לא

הצבאייםלכוחותאינפורמאציהבשירותילעזורלמטרהלעצמהששמה

בריטניה.לביןישראלעםביןקשרי·בריתזובדרךוליצורבמצריםהבריטיים

הבריטיםהפעילועמוהקשרקיוםשלמעןהיהודיהמחתרתיהגוף

אבשלוםיצאהקשרוכשנותקעתלית"לחופיפורט·סעידביןאניית·מלחמה

המדבראתלחצותדרומה,כדמשק)עולה·הגרדום(אח"כלישנסקייוסףעם

הבריטייםלכוחות[צ"להסואץחוףעלהבריטייםלכוחותולהגיע

h ,[כיאהונפלכרעואבשלוםבדוויםעל•ידיהותקפובדרכםאךשבאלעריש

עז·גפש.רומאנטילגיבור

פייגכרג.אבשלוםאגדת'ניל"י',שליחשלהאפופיאהאלינוחוזרתוהנה

'אלק::גר[צ"להיאהוד''קבראתעתה,גילחוקברואתשבלעהמדבר

רפית.בדיונותנודדעץ·תומרתחתאליהודי'],

חורב-/כהר[המק.נן]המקונןולעורב/השחו,רלעיטטרףלבנותתן'ולו ...

 ...ואביבאהבהלנצחהאץרומלאהזיו,/מלאתבנשיקהבשחוק·לעג,ומתנו ...
בשחוק·לעגלמותניתןלבולנבואה:הפכהאבשלוםשלשירת·הגעורים

חזונוובלבנואבשלוםשלרוחואלינוחוזרתעתהחורב.בהרסיגי,במדבר

 ' ...ואביבאהבהלנצחהאץר'ומלאתבשירו:שגילם
ישקר."לאישראלנצח

העברתאבשלום,קברחשיפתכילהוסיף,המקוםשכאןלינראה
ממלכתיתלרדייהועריכתהפאתולוגיבמכוןזיהוייךלשםממנועצמותיו

שבוההיסטוריהצדקאתאבשלוםשלזכרועםלעשותנועדובהר-הרצל
ההכרחמןעתההעברי.הישובשלבהיסטוריוגראפיהזכהלאעדיין

רקלהשיגניתןוזאתניל"י,חבורתשללפעלהממלכתיתהכרהלקבל

אבשלוםשללשרידיולערוךישראלממשלתמטעםהחלטהעל-ידי

ממלכתית.לרדייה

ימיםלפניושוב , 1966באפרילעודבלקינדלאיתןהצעתילפיכך
ולשכנעאבשלוםשללשרידיוממלכתיתלרדייהעריכתלדרושאחדים,

כפ'עשו,אמנםכךזו.לדרישהלהצטרףבגיןמנחםחבר-הכנסתאתגם

האחרונים.בימיםבעתונותשפורסם

116 

 6.11.67 ,'ביום

למכוןעל-יד'עצמותיווהעברתפיינברגאבשלוםשלקברוחשיפת

כתבותהתפרסמוהיוםגםהעתונאים.אתלהעסיקממשיכותהפאתולוגי

את'בדוק"שופטשכותרתהקצרהכתבההובאהב'היום'.בנושא.

רשימההובאהב"דבר"ואילופיינברג".א.שלשלדובדברהממצאים
אלפייםנשתמרהחגוריהשםןהולך"מהשכותרתהפרייורםשלעטו.פרי

השיטהעלקרפלוספרופסורשלהסברדבריהובאוברשימהשנה". ..
הרשימהלהלןהפאתולוגי.למכוןהמובאותעצמותלבדיקתהמדעית
כלשונה:

הפאתולרניבמכוןשנערכההבדיקהתוצאותמחראוהיוםיפורסמו"כאשר

סבירסיכויקייםשאכןיתבררהדרום,בחולותשנמצאולעצמות,כאבו·כביר

פיינברג.אבשלוםניל"יאיששלעצמותיוהךאלוכימאו,ד

'המכוןהואהמדוייקששמוהפאתולוגי,המ~וןמנהלאתשאלתיבינתיים

כלרכיםפרטיםלזהותניתןכיצדגריגברג',ליאופרלדע"שמשפטיתלרפואה

כלב.דמיובשות ] ! Jעצמותשברימספרשלבדיקתמתוךהנפטרעלכך

אדםשלהןהעצמותאםבודקיםאנו'ראשית,קרפלוס:הייכריךפרופ'השיב

אםהמגלהסרולוגית,בדיקהועל·ידיהעצםמבנהלפינעשהזהדברחיה.או

העצמותכלאתבודקיםאנור·כך nאבן·אדם.שלחלבוניםברקמותיש

הנפטר.שלמינולבדיקותניגשיםמכןולאחראדםלאותוהשייכות

זהלגילמעבררקמינו.אתלגלותניתןלאבגרותמגיללמטתהנפטרהיהאם

שאםכךלזיהוי.חמיוניתןולפיהןוהגולגולתבעצמות·האגןשינוייםתלים

 .נעלםבגדרהמיןנשארנמצאות,אינןאלועצמות
לקבועניתן 21מגיללמקחהיהאםהנפטר.בגילקשורהיותרעדינהבדיקה

שעדהיא,הסיבהכלב.ךאחתשנהשלטעותתוךרבת,בדייקנותתדבראת

התגרמותשלממרכזיםסחוס,שליסודעלהעצמות,מתפתחותזהלגיל

הגילאתלזהותקשהיותרכברגבוהבגיל .הזמןכמשןומתאחדיםשהולכים

גבוהים.הסטייהושיעוריהמדוייק

החללגובהאתבודקתמהןאחתהגיל.לאומדןשיטותכמתקיימותזאתבכל

שלהליטושמידתאתבודקתאחרתעצם·הזרוע.בתוךהלשדשלהמרכזי

על·ידישיניואתשוחקהואהאדםשלחייושנותשכמשךמתברר,השיניים.

מילימטרים.בכמהמתקצרותהןכהןהשימוששלשנה 50וכעבורהלעיסה

שלחייושנותמספרלהערכתקנה·מידהאיפוא,משמשת,הליטושמידת

הנפטר.
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אתלקבועניתןכיצדהיאושלדיםעצמותבזיהוימכלמוכנתהפחותהשאלה !

בשנתייםכיקרפלרס,פרופ'אומריודעים,אנוהאדם.שלפטירתומועד

אחר·כך,הסחוס.כוללהרכות,הרקמותכלנעלמותהפטירהמאזהראשונןת

ומתייבשותהולכותהךומאזשמנוניותןעלהעצמותשומרותשנה, 15עד

מתפוררות.ולעתים

קרינתבדיקתלפיהיוםלגלותניתןשניםמאותכמהבנותעצמות

בעקבותהשניםכמשןמשתנההקרינהעוצמתשלהן.הראדיו·אקטיבית

שגהאלפיכמהשנשתמרועצמותואילושבעצם.בפחםשחליםשינויים

למאובנים.והופכותמהסביבהמלחיםלספוגמתחילות

קלהאינההפטירהלמועדהקרובהבתקופההעצםגילגילויבעייתאולם

יובש,בתנאיהשל.דנמצאשבובאזורתלויהההשתמרותשמידתמכיוון

ליםקירבהזאתלעומתהרכות.הרקמותשלגםהתייבשותקיימתלמשל,

לפגינמצאובדנמרקה;~בולבשטחיואילןהעצם,שלמהירהלהמסהגורמת

עדטובהכהכצורהונשתמרושנהאלפייםשםמונחותשהיוגוויותשגה 20כ·

 .הנפטרשלבתווי·הפניםכברורלהבת.יוניתןכי

כוללתבשנה)כאלהבדיקותתריסרמשנייותרעורך(המכוןהעצמותבדיקת

רצחשלבמקרההמוות.מקורגילויאוהנפט,רסבלשמהןמחלות,זיהויגם

-למחלותואשרהעצם,ביקועאוהכדורחדירתסימניאתלגלותאפשר

רישומםאתמשאיריםגידולים,אושבריםעצם,מחלותרקלאכיו:כתברר

צרעת,זיהומיות,מחלותכמואחרותמחלותגםאלאהמוות,לאחרבעצם

שחפת.אועגבת

גופתומספרשניםלפניזוהתהלמשל,כ,ךהנפטר.זיהויעלמקלהמחלותזיהוי

הימנית".בזרועושהיהלשברהודרתבעיקרהרצליה,בחוףשטבענערשל

.ד 11.67 ,'ג•ום

שלמכתבוכותב'ם","קורא'םבטור"מער'ב",בעתרןהתפרסםה'ום
במכתבל'שנסק'"·'וסףשלשמו"לט'הורהקוראנדבה'וסףד"ר

נאמר:

קברואתרפיחבאזורלגלותשטרחבן·אלקנה,שלמהרב·סרןעשהרב"מעשה

גדולהמצווה-הואפייגברגשלשלדוכייוכחאמנםאםפיינברג.אבשלוםשל

הפרשהסביבהחקירהעצםאךלקבר·ישראל.ישראלגיבוראתלהב"יאהיא

ממדרגההיסטוריתחשיבותלהשישתעלומה,מעלהלוטאתחושפת

ראשונה.

נימוקיםהבאתיבחיפושיו,בן·אלקנהרב·סרןהסתמךעליוניל"י,עלבספרי

כדיניל"יחברישלמהימניםמסמכיםושארומכתביםיומניםסמךעלרבים

מדבראתלחצותבנסותובדודיםעל·ידינרצחפיינברגאבשלוםכילהוכיח,

החשתלשםבמצרים,הבריטייםשלטונות·הביוןעםהקשראתולחדשסיני

רבותשניםזהרווחתבארצנוואילוהתורכי].השלטון[מןישראלגאולת

פיינברגכי-עלומותפרשיותהעוטותהרומאנטיותהאגדותכדרך-'אגדה'
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שליחותבאותהעמושיצאלישגסקי,יוסףניל"יבאירגוןחברועל·ידינרצח

הכדורים,עדויות .אהרונסוןלשרהכביכול,תחרות·אהבה,רקעעללמצרים,

האמורהה'אגדה'כיבעליל,מאשרותבן·אלקנהרב·סרןעל·ידיעתהשנגבו

תורכים].ז'נדארמים[צ"לבדוויםעל·ידינרצחפיינברגוכימיסודהמופרכת

משהמפי-ניל"יעלספריכתיבתלאחרכבר-לידיבאהנוספתהוכחה

תחילתאו 1920בשלהיעודכי , 19SSכ·לי,שסיפרתל·עדשים,אישאופיר,

כשםכדוויעםשכדרום·האץרכרוחמהלהיפגשההזדמנותלוחיתה 1921

('שיית'לישכסקיעלשהתנפלוהםהכדוריםכילו,שגילה·אבוס rאבו·ח'אליפה

הגיעה,האחרון.זהאתוהרגוזקן','בעלאחדיהודיעודולעבפיהם)יוסף'

לישנקסי,יוסףעלשהעלילוהעלילהאתולתמידאחתלהזיםהשעהאיפוא,

העברי,הגיבורשלדמורומאנטיות.בנסיבותפיינברגאתהוארצחכאילו

שמו."אתלטהראלינוקוראשנים,יובללפניבדמשק_לגרדוםשהועלה

# 

אב'הסאתולוג,'למכוןהשלדאת'מ'םשמונהלפנ'שהעברת'מאז
כד'וזאתשוהם,דודועםקרפלוספרופסורעםמ'ומ' 1 'קשרעלשומר

השלך. ' 1ז'העללהקל
צורתלפ'לוהתבררקרפלוספרופסורשלבד'קותיובמהלך

החללגובהבד'קתלפ' .זכרממ'ןהואשהשלדוהגולגלותאגן·ה'רכ"ם
ג'לואתהער'ךנוספ'םנתונ'םולפ'עצם-הזרועבתוךהלשדשלהמרכז'

הגפ"ם·התחתונותעצמותאורךלפ'בק'רוב.שנהבשלוש'םהנרצחשל
הןעצמות·הזרועותוכמ'וחדהגפ"ם·העל'ונותכ'מצא,והעל'ונות

הגפ"ם·ב'ןהד'ספרופורצ'הבשללגפ"ם·התחתונות.ב'חסמד'קטנות

בח"ו,הנפטרשלגובהואתלהער'ךהתקשהוהתחתונותהעל'ונות
אתשוהםמדודשק'בללאחרובמ'וחד-נוספותבד'קותלאחראך

קרפלוספרופסורהג'ע-אתוש'חהולאחרהנפטרשל 1מ' 1תצל
הפג'עותלפ'בק'רוב.ס"מ 179ה'ההנפטרשלגופושאורךלמסקנה

הפג'עה'ר'ות.על·,ך,נגרמושאלוהס'קובגולגולתה'מנ'תבעצם·ה'רך

לפנ'אםברורולאנ'רכונורההא'שכ'מלמדת,ה'רך·ה'מנ'תבעצם
קל'עחד'רתעלמלמדותבגולגולתהפג'עותוא'לואחר,,,אומותו

מוכ'חהוה'אפאטאל'תה'תהשתוצאותה'ר"ה-'צ'אתוועללגולגולת
סת,מךתקרפלוספרופסורמצאלנ"לבנוסףרצח.מקרהה'השכאן

וכמו·כןוהתחתונות,העל'ונות-הטוחנותהש'נ"םמןבחלקגםמאמל

המקורבבגל'למצאכןהעל'ון. ' Jהנ'ב"ה'משלהשפהבצדשטח'חר'ץ
עלהמלמדדברקטנים,קוצ'·עצםה'ד"םבאחתהאמצע'תהאצבעשל

בו.להבח'ןאפשרותללאהתרפאוהשברשבורה'השהגל'להאפשרות
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ה'ה'כוללאכמקצתשמכרכ•רתכמצארשכנדקרשהעצמותהעובדהכשל
המרות.מאזשעכרהזמןאתהחלט•כאופןלקבועקרפלרספרופסור

מהלושאספרקרפלרספרופסורממג•ביקשלעילהנאמרבעקבות
הנרצחממשפחתשאשיגביקשכמר·כןהרצח.כסיבותעלהכדוריםאמרר

צילומיםובמיוחד-האחרונותמשנותיראבשלוםשלאחדיםצילומים

 nהגפיים·העלירכראורךאתלהשרותכדיבעמידה,נראההואשבהם
אבשלום.שלבשיניושטיפלהמרפאארהרופאעלרפרטים-והתחתונות

הסיכהלהידועהאםהנרצחמשפחתעםלבררממכיביקשיומייםלפכי
אחתשלהאמצעיתהאצבעכגלילולשכרשלוהעל•רןהימניככיבלחריץ

 .מידיו

# 

מזיכמעטשכפגשנויצארכךשוהםלזרזהפניתיהכ"להשאלותכל

שאר•עםאותילהפגישכרעדהנזירתושהתקיימההפגישותאחתיום.

עלהכדוריםסיפרורמההקבראתאיתרתיכיצדלהםשאספרכזינשדר

כיוזמת•וכערכותכליתיותכולןהיוהאחרותהפגישותהרצח.כסיכות
להמצ•אשוהםלזרזהצעתיקרפלרס.פרופסורשלשאלותיוכעקבות

לשאלותיו.נעצמוולהשיבאבשלוםשלצילומיואתקרפלרסלפרופסור
העלהאךלהשיב,יזעלאאבשלוםשלכשיכירטיפלמיהשאלהעל

סיכתמהייזעלאכןנפאריס.זאתעשהאבשלוםכישייתכןהשערה
האצבע.כגלילהשכרעללספריזעזאתלערמת .העליוןככיבהחריץ
ממנוכפלטאקדחו,אתניקהשאבשלוםבעתשפעם,מאמרשמעלדבריו
נ•ןלדיספרופורציהאשר .הזמןעםהתאחההשבר .באצבעושפגעכדרר

תכרנהשזרשוהם,זרזאמרדרדר,שלוהתחתונותהגפיים·העלירכרת

החלקאצלי"גםפייכנרג:במשפחתהגבריםאתהמאפיינתפיסירלרגית
זרזשלהערכתולפ•העליון".החלקמןיותראדרךגרפישלהתחתרן
'שואלסכרשגםמאמרלוויזרעמטר, 1 • 78דרדרשלגובהוהיהשוהם

(זוזעצמוהואגם .גבה·קרמהאישה•האבשלום,שלאבירפייכברג,

גנה·קרמה.שוהם)

הז•ןאתהיוםכתבהללוהתשובותאתקיבלקרפלרסשפרופסורלאחר

כל"צירוףכיכסינרם,צייןרבומומחה")של("חררת·זעתשלווחשבון
אבשלוםהנעזרשלדעםהעצמותז•הרי][צ"להזדהותמאפשרהממצאים

פיינברג".

ה•אקרפלרספרופסורשלמסקכרת•רעלצילהלאמושוהםזרזכשסיפר
השלד.שלש•כ•ראתולראותהפאתרלרג•למכרןבעצמהלגשתהחליטה
אח•הכיהסבירה,ה•אאחיה.שלבשיכ•רמיוחדסימןלהזכורלדבר•ה
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כגרםמכךוכתוצאהמ'מ'ן,העל•רכההשלישיתבשןמברזלבכערריונפגע
היססקרפלרספרופסורלשפה.הפרנההשןכצדקטנהתעלהנצררתשקע

והיאלכקשתה,לבסוףנעתראךאחיה,גולגולתאתלהלהראותתחילה
הוסיףזבר•הכעקבותהעליון. ' Jהימנניבהנ"להסימןאתמצאהכאד

בשןהנזק"צררתכיוקבע,הערותיהאתשלולזר"חקרפלרספרופסור

כלללאהשלדזיהויאתמאשרתמסויימתכשןומציאותוניותרנדירה

ספק".

נכתב,חררת·דעתואתקרפלרסמפרופסורקיבלתי 14.45בשעההיום
(לאחרהפאתרלרגיבמכוןשצולמוהשלדמןאחדותתמונותבצירוף
זרחררת·דעתמחדש).החלקיםוהזנקתהגולגולתמןהשרש•םהוצאת

זהזר"חמצרף ' Jרהר'פייננרגאבשלוםשלשלזרהואהשלדכיקובעת,

 .יומניאל

 8.11.67 ,'זיום

שלעצמותיוג•לויעלאחזרתכתנותבעתרנותהתפרסמוהיוםגם
הסו,דאתשמרהערירי"הדקל :פרנקלשרהכתנהנ"היום"אבשלום.

קצרה'ז'עההונאהב"מערינ"פייננרג".אבשלוםעצמותנתגלוכך

אבשלוםשלהוארפ•ח][צ"לאלער•של•זשנמצא"השלדשכותרתה

שלושהעלהמשתרעתכתבההובאההזה""העולםבשבועוןפיינגרג''.

אותררצחכינחכרולדקל/חשדומתחת"הגיבורשכותרתהעמודים
כחולותנרדדנקברהסודשנחשףעז-אשהלאותהאהבתםנגלל
הונאהחדש""מבטהמזינ•כשנוערןגם ·"' Jס'למזכרנזרךרפיח,
עבורןיוסףהעתרכאיהואמחברהאבשלום.עלגזולהכתנההיום

נן·זרזי","אבשלוםהכותרתאתלכןונחרנלקינ,זאיתןאתשראיין

זר:מכתנהקטעלהלן
הסבהבלקינדאיתןשמשפחתשעהתשכ"ח,תשריכ"הראשון,"ביום

כדלת.דפיקהלפתענשמעהשבראשון·לציון,בביתהלארוחת·הערב

אמר. ,' ...אותו'הבאתיבן·אלקנה.שלמהךב·סרךניצבבפתח

מהיפהידעושניהםלהסברים.זקוקיםהיולאהםהחווירו.נחמהואשתואיתן

אלה.מליםשתישלפירושן

יגלהאבשלום,אתיחזירהואאחדשיוםוהבטיחבן·אלקנהחזרשניםמשך

אתכלקיגדמשפחתאיבדהכןחלףשהזמןככלברם,קבורתו.מקוםאת

כילמשפחה,שמועההגיעההבריטי,המאגדאטבתקופתערדאמנםתקוותה.

צומחועליואליאהרדי''תלהקרוימקוםישנוברפיחתחנת·הרכבתבקירבת

עםבקרבשנהרגשחרר,זקןעםיהודיקבורמקוםבאותווכיברד,דעץ·תומר

נשמעהסיפורוכלבתוהועלוהחומראותולאתרהכסיונותכלאולם ...פרשים

כאגדה.יותר
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בן·אלקנה.שלמהרב·סרןהתייאש:לאאחדאדםאפס,

בלקינ.דלמשפחתוהבטיחחזר ,' ...אותולכםאביא'אני

אלחיפושיםמשלחתבראשלהסתנן[בן·]אלקנה · vביקהשנהבראשיתעוד

אולםהמיסתורי. ·,הדקלאתולמצואלנסותכדישביתת·הנשקלקומעבר

הימים.ששתמלחמתפרצהבינתייםלו.ניתןלאמבוקשו

שלבפיוז'בוטינסקישם"שמשון"שלוברומאןורבו.מורוז'בוטינסק,'
הואנכון"אמת :הבאיםהדבריםאת ' 1למשבטשדג'בןמכנדב'הסופר

בזכרון"שמראשרהדברהואנכוןאמת ...קרהלאאוקרהאשרלא

'ותרחשובשקרה,לזבהחש'בותאין :אומרהווה "" ...לעולמ'םבנ'·אדם
לעולמ'ם.ונשמרהקובעהואשהכתובמאחרהא'רוע,עלשכתובמה

........ ,.· 

לברר'וביקשתיו[בן·]אלקנה,סיפרבדווי',לשיית'פניתיהשנה'בספטמבר

נתקבלהלאוקטוברו sב·רפית.לידקבראותועלהנתוניםאתעבורי

בחפירות.החילותי ,'איוםלאוקטוב,ר 29וב·נוסףבירורדרשתיתשובתו.

שלקבורתו'מקוםתעלומתפתרוןבפניעומדים~-זנו'סוף·סוףביומני:רשמתי

לשרשיומתחתהראשונותtיעצמותלפגינונתגלו zo.9ב· '~ ..פיינברגאבשלום

שלזהירהעבודהתוךכולוהעץאתלעקורשנאלצנועץ·תמרים.טבעישל

כשהפניםוהגולגולתהפרופילאתגילינוהצהרייםבשעותהשרשים.איסוף

מערב.לכיווןוהראש(צפונה)רפיחלכיוון

-[בן·]אלקנהרב·סרןסיים- ' iסביב,באותההבודדהתומך,לעץ'אשר

מכלנפלאההיאוהמציאותישאולםכאגדי,נשמעהץרביהסיפור'אמנם

מיניקתניזוןוהואאבשלום,שלבכיסושהיומהתמרים,צמחהעץ-אגדה

 ' ...לשדר
המהממת:הבשורהובפיובלקינדמשפחתלפגיבן·אלקנהךב·סרןניצבעתה

 ' ...אותו'הבאתי

בזרועיזרועושילב'בן·אלקנהבלקיג.דאיתןסיפרונרגשים',נדהמים'היינו

העץמשרשיחלקעםיחדהשלדאתהניחשםהחוצה,בעדינותוהובילכי

לפיהגולגולתאתלראשונהזהיתיושםהפאתולוגילמכוןנסענויחדיר·וענפיו.

אחות:וזיהתהיותרמאוחר ...שלמהנותרהפלאשבאורחמערכת-השיניים

 " ...מאקדוחןשנפלטבכדורפעםשנפגעהמאצבעותיו,אחתאתצילה,

~ 

 9.11.67 ,'הם

עצמות,, ' 1ג'לפרשתעלנוספותכתבותה'וםפ'רסמואחד'םעתונ'ם

שכותרתהפרנקלשרהשלשנ"הכתבההובאהב"ה'ום"אבשלום.ל
בגבמהתורכ'ם/סכ'ן.תל"העניבתהסו.ד"עלשמרהער'ר'הדקל

 ,, .גן'המאור'הישוב
בחש'פתפעולת'הוזכרהבשול"םורקגיל"'שלבפעולתהדנההכתבה

רקלאאורה"שופכ'םקבורתו,מקוםובג'לי'אבשלוםשלהיעלמושת .
ף b'ושלזכרואת"מטהר'םגםאלאבמדבר", '"ל'גג'בורשלמותול

רקעעלאבשלום'דידואתרצחכ'החשדעל·'ד'שהוכתםנסק,'
"המכוןשכותרתהידיעהבעתרנוהביא//הארץ"סופר_וגמאנטי/'.

'חל'טפ"נברג/כ'ת·המשפטאבשלוםשל-השלד :משפט'ת.,פראה
"שופט"למרחב":סופרלכתבתגםדומהכותרת ·"' 1הז'העלופ'ת
פ"נברג".אבשלוםשלהיאברפיחשנמצאההגוו"האםרשמ'תנע

 ' 1ז'הגב'להפאתולוגיהמכוןמסקנותבקצרההובאוהרשימה#דף

בהר·הרצלממלכתיתלוו"הלערוךבלק'נדא'תןשלדר'שתווכן'של,ד
אבשלום.שלקורות'ובקצרהבההובאור·מכן nלא'רושל'ם.

ס'לףבלק'נדשא'תןאלארב'ם,ק'ם 1בא'·ד'רקלאלוקהזוכתנה
עלהעובדותאתלכןאעמ'ד .העתונאיעםכש'חתוהעובדותאתבמכוון

זה."ל'ומןהמצורפותבהערותד'וקן

 'העובדות"אתמסלףכלק'נדשא'תןהראשונההפעםזווא'ןמאחר
שהנוהגבהסברלהסתפקמוכןה"ח'לאכך.לנהוגאותומנ'עמהתמהת'
כוונהגםלושה'תהלחשובנט'ת'בא'ש'ותו.תכונהאדל'הואלסלף
 ..מפ'ץהציבור,עללמל'םש'שלהשפעההמודעהעסקן,הוא,בכך:

העתונא'םבתודעתובעיקרהצ'בורבתודעתשת'קלטנהכד'בדותות
קברומצ'אתפרשתעלבעת'ד'כתבואשרהאחרונים, .ם' J1וההיסטור'

'פנואםאלאלאמיתן,העובדותאתלדעת'וכלולאהריאבשלום,של
בלקינד·איתןשמסרמהאתימצאו(בעתונ'ם)אלהובכתוב'םלכתוב'ם.
אמ'רתאתאחר'ם,כרב'םבלק'נ,דלוא'מץחשבת,'כך,אםלעתונאים.

~ 

של"ע:פאיות//שתיהזמנתי/לפישיומוסאממיודעיקיבלתיהיום ..
האחתבמתנהאלועפא'ותלתתבכוונת'מעבר·ה'רדן." ם''ח".

אב;·צפרה.מחמדלאלחאג'והשנ"ה(אלמהד')אבו·ע"אדסלמאן 'ח"ש.
אבשלוםשלקברובנושאפעולת'שכלכך ·'"ל 507ש.למוסאילמת'
 ,בלבד '"ל 662כהעדעלתהדנברג

ש"ח'והם:בפעולת'ל'שעזרולאלהמכתב'·הוקרהת' 1הכ'נכמו·כן
i חסןחס"ןש"ח'אבו·רב'עה,ח'ל'לחמאדש"ח'אבו·רב'עה,סאלם

אלזערוב,צאלחשחטהאלמצדר,פרחאןפר"חש"ח'ו·ג'אבר,

(אלמהד')אבו·ע"אדמחמדסלמאןש"ח'אלקשטה,מנצורכדאלחמ'ד
בהם:נאמראח'ד.המכתביםנוסחאבו·צפרה.סלאמהמחמדלחאג'
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"לכברד

באיתור 1967באוקטןבר 30ביוםעזרתךעבורהוקרתיאתלךלהביעהגני

 'המנוח.פיינב"':גאבשלוםשלקברו
הדתות.בכלהגדולותמןמצווה-אמתשלחדסמעשההיגרזהמעשה

 " ...וככרכהבהוקרה

ואילוהקרובה,בהזדמנותמהםאחזלכלאמסוראלהמכתבי·הוקרה

מחמדואלחאג' :אבו·עייאזסלמאןשייח'בשבילה"ע:פאיות"את
ביתם.אלאביאאכו·צפרה

הורההפרטי,מכספישילמתילעיל,שהזכרתיל"י, 662ה"ואתהיות
לילהחזירפורת,מנדיסא"ל ,האזרחיהמינהללראשטורפזסא"ל

אלו.הוצאות

....... "' 

 10.11.67ר:יום

 jפריסטרומןהעתונאימיוזעיאתהביאואבשלוםבנושאפעולותי
פ.רירןשלוהעטנשםהיוםפורסםהראיון"הארץ".למוסףאותילראיין
בן·אלקנה,"שלמה :ונכרתרת·משנההקברים","מגלה :הכותרתתחת
מזמנותמידהקדישנרצועת·עזה,הצבאינמימשלהמשרתמשטרהקצין

כולו"הישובאתרנותשניםשהעסיקותעלומותלפיענוחוממרצו
(פרש~תעלומותבפענוחובפעולותינקררותייותרעוסקתהכת"נה

מגש'ךהנעדריםי//ג"פרשתהסירה'',יורדיכ//ג"פרשתלזרוביץ",
ולכןפיינברג//,אבשלוםב''פרשתמאשריערי"),חיים"פרשתאכזיב",

 .להניאההמקוםכאןלא

שלעצמותיואתלהחזירהציעאףמירושליםאורנןעוזיז"ר'הררנסון.

רפיח.שבאזוריהודי"אלל"אלק:פרהיינונפל,שנולמקום.בשלום
בנובמברמ·ךבלקינזואיתןאהרונסוןרבקהשוהם,צילהאלמכתביו

לאבשלוםוהוגןיאותשיהיהבארץיימצאלאאחרמקום"שרם :תג
ידחיים.יהירשם-קברהוצבובאשרנפלו.מקוםהזה,המקוםמןתר

והואאליובראךעדייכבשמסלול·עפרסביבו,גדרעליו,חרקםצבה
השיחרררלמלחמתעזרתהנוער,למיטבעלייה·לרגללמקום,יה

 " ...הישובלתחוםרסימן·היכרשלנר,רוכה
"לווייה :הכותרתתחתאחרונות"ב"יזיעותקצרהכתבההובאה,היום

בלורייהכינאמר,בכתבהפיינברג".לעצמותתערך.אית·ממלכתית
משרדביןשסוכםכפיצה"ל,וקציניראשי·המזינהתחפו

הלררייהפרטיכישם,נאמררעודמשרז·הבטחרן.לביןאש·הממשלה
כירושלים.בהר·הרצלייחפרהקברכילהניח,ישנקבעו,טרםקומה

עצמותיואתלהטמיןבתנע"אנואמר:אבשלום,שלזרזנובלקינ,ז.•תן
(שהוקםהציבוריהרועדתביעתאתודחהבהר·הרצל"הגיבורים,חלקת

אתלהטמיןקיסרי),אדררהעתונאיאורנןעוזיז"רעל·יזי~חרונה
מוכןהיהשהואהוסיףבלקינדאיתן .נמצאושברבמקרםאבשלוםצמרת
 .כסינילהיותתמשיךשישראלבטחוןכלש"איןאלאההצעה,אתשקול

לפנימהקברנוספתפעםהשלדאתלהוציאשנצטרךחששקייםכן, cן
יהרסוהו//.,מצרים

 11.11.67שבת,יום

שר·המשפטיםלומסרלשאלהבתשובהכישוהם,דודליסיפרהיום
שלמותרנסיבותאתיקבעששופטצררךשאיןשפירא,יעקב·שמשרן

קרפלוס.פרופסורשלובחוות·זעתרשליבזו"חלהסתפקניתןאבשלום.

 13.11.67 ',ביום

רעיונותהועלואבשלוםשלשלזואתשמצאתיכרכיםנודעמאז
-גזרההיו:שהוזכרוהמקומותעצמותיו.אתלקבוררצויהיכןשונים
שם-חזרהנעוריו,אתכילהכאן-ראשון·לצירןהולדתו,מקום

אותןלקבוררצויכיסכורה,היתהאהרונסרןרבקה .כנגרותוהתגורר

--ולאמשפחתהכניקבוריםשלהשננית·העלמיןנזכרון·יעקב,
אהרןאח,;שללצידואבשלוםפעלשםמקוםבעתלית,בתחנת·הנסיונות
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שלחחמןשלמכתבוו"מערינ""הארץ"בעתונים
 :נאמרבמכתביחם.

בוכורבאותוהואפיינברג,אבשלוםניל"י,גיבורלקבורתהנכון"המקום

בכיסשהיוהתמריםמןצמתאשרתמר,אותוולידשלדו][צ"לגופתוכמצאה

ההולמיםוהסמלההנצחההואעלייה·לרגל,מקוםלבטחשיהיהזהקברבגדך.

מהממשלהלתבועישכפל.בוהאזורעםלקשרינווהןשנפללגיבורהןביותר

זה".במקוםממלכתיתקבורהלולערוך

שלוהמערכתבמאמרררזנבלוםהרצלז"רגםהצטרףזרדרישה,•אל
אבשלוםשלהישיריםקרוביונוטיםלזכריואחרונות"."ידיעותעתרן

אולםכירושלים:בהר·הרצלכלומרהמזינה,חוזהשללצידואותובור 1
נלקינזואיתןאהררנסרןרבקהוביניהםאבשלום,שללזרךריר

חמקו~להיותצריךהמתהגיבורשלהנצחיתהמנוחהשמקום.ווים
בקרבזכרוומוקירישמעריציוכזיעכשיו,עזעצמותיונחררבונפל.נר

שם.לרגלאליויעלועמנוחלקיושאר:נוער
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גילוי"לאחרשכותרתהקצרהכתבהגםהונאהאחרונות"ב"ידיעות
לישנסקי".שלשמוטיהורתובעתהמשפחה /פיינברגשלסופו

שבועונוב"במחנה",היוםהובאהבעתונותהנ"ללפידסומיםבמקביל
מתוכןנפילתו.עדאבשלוםשלדרכועלארוכהכתבהצה"ל,של

 ,"ניל"יהספדמןשלוהמידעאתשאבהכותבכילמ,דאניהדברים
מדינית".העזהשלתולדותיה

 15.11.67 ,'דיום

פיינברגאבשלוםלהנצחת"הוועדכי"הארץ",בעתרןהתפרסםהיום

שכללזה,לוועדכימתבדר,ברפיח".שלדו][צ"לגופתולהטמנתקורא
עתההצטרפוקיסרי,אדרוהעתונאיאורנןעוזיד"דאתדקכהעד

וכןניל"י,תקופתשלההיסטוריוניםנדנה,יוסףוד"דליבנהאליעזר
דגלוכהעדשאםנדאה,פיינבדג.אבשלוםשלדודנונלקינ,דאיתן

הריושלח),אורנן(כגוןכ"כנענים"בציבורהמזוהיםאנשיםזובתביעה

השלמה""ארץ-ישראלמתנועתפעיליםאנשיםגםאליההצטרפושעתה
עדתבעאשדבלקינ,דשאיתןהדבר,התמיהניהפתיעניונדבה).(ליבנה

הצטרףבהד-הרצל,אבשלוםשללשרידיוממלכתיתלווייהעריכתכה
רפיח.באזורנפילתובמקוםשרידיוקבורתאתהתובעיםאלעתה
אבשלום.לנושאהנוגעותכתבותהתפרסמוהערבבעתוניגם

-פיינברגאבשלום"לווייתהכותרתתחתידיעההובאהב"מעריב"
בגוףדזיאל".לזוזשנערךכפיצבאי,טקסייערך /צה"לעל-ידי
לשד-הבטחון,דאש·הממשלהביןבדיוןסוכם"השבועכינאמר,הכתבה

הסכנ'יםהפרטיםהעצמות.שלהקבורהלטקסאחראייהיהצה"לכי
משפחחתוובניהציבוריהוועדנציגילביןצה"לנציגיביןהיוםייבדקו

הכותרתתחתכתבהגםהובאהעתרןבאותופיינברג".אבשלוםשל
ברפיח".להיותצריךפיינברגשלקברו :תובעיםציבוריועז"חברי

הציבוריהוועדאתמולשכינסבמסיבת-עתונאיםכינאמד,הכתבהבגוף

כשםברפיחלקבורישפיינבדגאבשלוםש"אתהתביעהאתהוועדהעלה
להעבירוהדעתעללהעלותואין ,בתל-חיקבורשטרומפלדור
אלאבן-דוד,ידקלאהיה"פיינבדגאמד:בלקינדאיתןלהד-הרצל".

הארץגבולותבעיניווחזונו.דוחואתהכרתייחדיו.ארוכהדדךעבדנו

מתאימהרפיחדקולכן] J ...אחריואחדחזוןכלמשדרשיותררחביםהיו
בהעבדתלהדהדמישהומוכן"האם :אמדאורנןעוזיז"רלקברו".
היתה'צריכה'תל-חיגםוהדילהד-הדצלדטרומפלדורשלעצמותיו

שללהבמקוםהקיימתהאנדרטהלגבולותינו.מחוץבשעתולהיות
"איןהוסיף:ועודהמקום".עללוויתורמחשבהשלאפשרותכלושוללת
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סבורהלדבריונפל".בובמקוםלהיקברהיהפיינבדגשלשרצונוספק '
והיהשםנפלאלמלא-ביותרהמתאיםהמקוםש"זהאהרונסוןדבקהגם .

הוועדאנשיאומדיםמקום,"מכלשם".להמציאוהיהצריךזהקברקיים
פיינבדגלהטמנתתוקףבכלאהדונסוןדבקהמתנגדתהציבורי,

קיסרי,אדרלמקום",רוחשיםשהבלהכבודעל-אףבהד·הרצל,
נכסרקאיננו"פיינברגכיאמד,במסיבת·העתונאים,הואגםשהשתתף

אשדתהא-בני·משפחתודעתדקלאולכןהאומהנכסאלאמשפחת,י
איננוהעם,גדוליבוששוכניםלמרותהד·הדצל,להכריע.יכולה-תהא

שם".להטמנתו-פיינבדגשלובחזונובאופיובהתחשב-מתאים

רפיחאת"להוסיףהכותרתתחתכתבאחרונות""ידיעותהעתון

פיינבדגאבשלוםעצמותלהטמנתציבוריועדחברי /הגבורה·.למפת
i נכוניםהםכיהודיעו,זהוועדחבריבהר-הרצל".מקבורתןמסתייגים

והםלמקומה"אבשלוםשל]שלדו[צ"לגופתלהחזרתנחרצת'"למלחמה
ואנשי·דוח,סופדיםמשודדים,לרבותנוספים,אישיםאללפנות,עומדים

i זו.לדרישהלהצטדף

ומציאתקברו"זיהויעלשליהדו"חאתכתבתיהאחרוניםבימים

מוטהלאל"מהדו"חאתהגשתיהיוםהי"ד".פיינבדגאבשלוםשל:שלדו
של("חוות·דעתקדפלוספרופסורשלהדו"חאתאליווצירפתי•גור

פיינבדג.אבשלוםשלכשלדוהשלדזיהויעל;מומחה")

 16.11.67 ',היום

_אבשלוםשלעצמותיולקבורתהרצויהמקוםעלהציבוריהוויכוח

"דבקהשכותרתהכתבההיוםפורסמה"הארץ"בעתרןהיום.גםנמשך
בגוףעתלית".בחוות·הנסיונותפיינבדגעצמותלהטמיןישאהדונסון:

ושדהאהדןניל"יראשישלאחותםאהדונסון,דבקהכינאמד,הכתבה

 :ואמדהפומביתבהודעהיצאהפיינבדג,אבשלוםשלוארוסתואהדונסון
הסופיתהקביעהלפניהאחרונהבשעתלפנותלעצמיקדושהחובהרואה'"אני

ניתןאםהבאה:בתביעהז"לפייגברגאבשלוםשלעצמותיומנוחתמקרםשל

מקוםכלאיןקבר,לולשמשכראוינפילתומקוםלגביספיקותלהעלותעוד
בעתלית.בתחנת·הנסיונותוהשדרההבית-ופעולתותייר[מקום]לגבילספק

תוכניווזיהםארגוגםשםוחבריהם,אהרוגסוןושרהאהרןעםפעלשם

הוסיפה:אהרונסוןרבקההאחרונה'.לפעולתויצאומשםהארץלשיחרור
לזכרולוראויאךפיקפוק,מכלבעליםהר·הרצלוכבודירושליםשל'כבודה

שלושירודמוכלבר,היתהשומרוןואדמתחייו,לאדמתלהיצמדאדםשל
אתלכבדהמוכניםומצה"ל,ישראלמממשלתי iאתובעתאי·לכךאבשלום.

אבשלוםשלברוחולהתחשבהמשפחהמןאניותובעתהלאומי,הגיבורזכר

הועמדהמקוםקבורתן.כמקוםליםהכרמלשביועתליתקביעתעל·ידי
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חינוכי.לנושאלהפוךישאבשלוםשלזמרתוואתבאץרתנועות-הבוערלרשות

וחןכיותרלרוחווכקרובהאבשלוםשלכארוסתוהןמשמיעהאניזותביעה

 ."הספרותי'בונועזעלכממונה

יוסףתיקכליוהשרשפיראחייםמשההדתותשרגלילי,י~ראלשר-ההסברה

פנהאשרבגין,מנחםהשרמצדבאהכזולווייתלקיוםהיוזמתספיר.

לארצות-הכרית".האץראת·צאתובטרםזה,כענייולראש-הממשלה

פ"גכרגאבשלוםשל"ארוסתוכ•ה•ד•עה,הובאהב"מער•ב"גם
בעתל•ת".עצמות•ואתלקבורתובעת

הכותרתתחתכתבהפורתאור•העתוגא•פ•רסםאחרונות"ב"•ד•עות

עץ·תומר'חוטר• /ז"לפ"נברגאבשלוםשלארונו•שאו"סגנ•·אלופ•ם
 "- :נאמרהכתבהבגוףבהר·הרצל".קברועל"נטעו

 ::· 1כע,כנראה,תיער,ךניל"יגיבורפיינברגאבשלוםשלהממלכתית"הלוויית
שלוא/בחלקהיוטמןפיינברגשלארונובחודש. 2sה· ,'גכיוםיום, 12

 ' iובי"הצבאיתשכחלקההצנחניםקברותביוהנמצאתכהר·הרצל,כית·העלמיו
--···-·שנפטרו.השריםשלקברותיהם

 \פיעלאתמולשנבחרהציבוריתועדהעל·ידיעתהנדוניםהלווייתדסרי
 lו~ jדגן[גרת] .[מרמשרך•הבטחון,נציגאתכוללתזוועדההממשלה.•החלטת

 1תד,;זו"•ירושלים,שלראשי-העיריותהחייל;להנצחתהמחלקהיו"רשהוא

גבופיינברג);של(אחותושוהםצילהגב'וגדרה;ראשון·לציוךזכרון·יעקב,

ואח;ד·;;(בן·דודובלקינדאיתןומרארוסתו);שתיתת(מיאהרונסוןרבקה

ניל"י).משרידי

פיינכדג-,,שלארונואת·כינודע,כללייםכקוויםכהעדשסוכמוהפרטיםמן

 , . ' ½ ~ 1כמשמר·כגמלווהיהיההלווייתומעססגך·אלוףכדרגתצה"לקציניישאו
 ;:,•· .החילות.כלמנציגימורכביהיהאשר

 : Jראשון·ל_צ.~ךשבמרכזכיכר-המיידסיםמרחבתכנראה,ייצא,הלווייתמסע
ון· 1הא_יוצבבבירהלירושלים.ומשםלגדרהרחובותדרךבשיירהויעכור
פניו.עללעבוריוכלשהקהלכדיהאומה',כ'בניני

שרי-הממשלה;גםישתתפוכהר·הרצל,שייערךהצבאי,בטקס

 ;' tכית·הדו·ן:שלהשופטים[צ"להעליוניםהשופטיםהראשיים;הרבניםהכנסת;
העברי·י·ט:ג.;·הגדודיםותיקיולח"י;אצ"לה'הגנה',שלהמחתרותנציגיהעליון];

 ·-;:(:לכמנציגיםשלארוכהרשימהועודהנוע,רארגוניהיהודית;והבריגאדה
הציבור.שכבות

קריש,מרהכנסת,יו"רפיינברגאבשלוםאתיספידהממשלה,החלטתפיעל

שלמה~האלוףהראשי,הצבאיהרביספידצה"לכשםהעם.נבחריכשםלוז,

גורן.

חוטר!.•יינטעופיינברגשלקברועלשתוקםלמצבהמסביבכיהוחלט,עוד

-. __-~ע_]ש[ ...זוכמותהיההמצבהרפיח.לידשנתגלהקברועלשצמחהתומ,ךעץ
 (\"•, ;_כתןכ:"יהיההמנןחשלדרגתןציוןכמקןםאךצה"ל,חיילישלקברותיהם

ניל"י'.ועירן'מחולל

 17.11.67 ,'ויום

"לוו"ההכותרתתחתכתבה"ה•ום"עתרךפ•רסםהבוקר

בהר'וטמן /לח"ז 2sב·פ"נברגלאבשלוםת•ערךממלכת•ת·צבא•ת
המשפחה".ונצ'גגורןשלמהאלוףהרבלוז,קד'שלו:•ספדו /הרצל
"'ד•עותבעתרןאתמולשפורסמוהדבר•םבחלקםהובאוהכתבהבגוף

בעתרךאתמולשפורסמואהרונסוךרבקהשלדבר•הוכןאחרונות"

באדמתאבשלוםשלעצמות•ואתלקבורתב•עתהבדבר"הארץ"
מסרהמשפחהש"דוברנאמר,גםזובכתבהבעתל•ת.תחנת·הנס•ונות

המשפחה .באחר•וחלףולאשנקבעהמקוםהואהר·הרצלב'אתמול,

א•נםאךבהחלט),(ומובנ•םא'ש"םהםרבקהשלנ•מוק•הכ•טוענת,

לקבלהחל•טההמשפחה .ארוסתואלאאשתוה•תהלאשהך•תופס•ם,
 ,, ...בהר·הרצללקברוהממשלההצעתאתסופ•ת

עלגדולהכתבהה•וםהובאה"מער•ב"שלול•לות" ם•מ•"במוסף

"'ד'עותבעתרךוא•לופ"נברג".אבשלום '"ל'גג•בורשלומותו"ח"י
בענ"ךהוו•כוח /כולולעםש"ד"הוא :פורתאור•כתגאחרונות"

נסת"ם ,'"ל'גג•בורפ"נברג,אבשלוםשללקבורתוהראו•המקום
צבא•בטקס•וטמנועצמות•וכ•סופ•ת,אתמולשנקבע.לאחר

באופךשקםהצ•בור,'הוועדשאגש•שבעודנאמר,בכתבהבהר·הרצל",

המקומ'תהמועצהתבעה(לרפ•ח),למדבר""להחז•רותבעוספונטאנ', .

 :קבעהראשוך·לצ•וךע'ר"תוא•לובשטחה,אותולקבור•עקבזכרוןשל
חדרהע'ר"תגםקולןאתהשמ•עואזמנוחתו".מקוםה•א"ראשון·לצ•ון

הקולותכלב•ןאבשלום".אתרצו"כולם-גדרההמקומ•תהמועצהוגם

שתנעהאהרונסוןרבקהשלקולהגםה•הוהצעותעצותשהשמ•עו .
התשובהאתאולםבעתל•ת.תחנת·הנס'ונותבאדמתאבשלוםאתלקבור

מנצ•ג•המורכבתהצ'בור•ת,הוועדהאתמולנתנהאבשלוםש"ד.למ•

אבשלום,שלבח"יתחנותשש•משוה•שוב,ם'ראש'משרד·הבטחון,

ןס•כמוהוועדהאגש•קבעו-כולו"לעםש"ד"אבשלוםמשפחתן.;וכב•

בהר·הרצלצבא•בטקס'וטמנו"עצמות•ו :המוזרהוו•כוחאתסופ•ת
שבבירהוו,

קיןםעלשהחליטרהשריםכינודע,לכתבנו

דייר,משהשך·הבטחוןהיופיינברגלאבשלום

 _: h;nצבאית·ממלכלוויית
 . . ;:-_ ..אלון;יגאלשר·העברדה

 21.11.67 ,'גיום

ש•שהמקוםבענ"ךהתקד•םחסרשלוו•כוחלחשובה•הנ•תךכיאף

הוועדהקב•עתעםסוף·פסוקהושםאבשלוםשלעצמות•ואתבולקבור
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הצעותהעתונ'םמכ'א'םעדייןבהר-הרצל,תקנונהשהןר'ת 1הצ'ב

קיסר•אדרשלמכתבואתמולהובאאחרונות"ב"'דיעותבנושא.

ואילוברפ'ח".פיינברגעצמות"ייטמנוחובע:הואובוהעחון,למערכת
אתלקבוראהרונסון,רבקהשלקריאתה"היום"בעתרןפורסמהה'ום

געתל'ת.תחנת-הנס'ונותבאדמתאבשלוםשל 1עצמות'

 22.11.67 ,'דיום

 :ה.לשוןבזוהלווייהמועדבענייןמודעהרנותגעתפורסמההבוקר
פייגגרגאבשלוםשלזכרומוקירי

הציבוריתהורעדה

הי"דפיינברגאבשלוםשלעצמותיו

ניל"יממחוללי

צבאיבטקסלמנוחותיובאו

הבירהבירושליםכהר·הרצל,

 . 29.1.ך 67תשכ"ח,נחשוןכ"ו ,'דביום

מראשון·לציון. 9.30בשעהיצאמסע·הלווייה

........ ~,, \ 

והמודסותהאירגוניםהאישים,

בהלוויית,במאורגןלהשתתףהמבקשים

תל·אביב. , 58963לטלפוןלפנותמתבקשים

" 
מראשון-לציון,פזרמ'כאלהמ'לואיםא'שנהג,'עםכשהגעת'

שייה'שלביתואלונסענואלצאדקוג'יהאתאתנולקחת'בעזהלמשרד'
מכתג-אתלונתת'רפ'ח.באזור(אלמהדי)אבו-עייאדמחמדסלמאן

אתלב'תולקרואוביקשת,,בשבילושהכ'נות'ה"עבא'ה"ואתההוקרה

ועבא'ה.הוקרהמכתבנתת'לוגםאבו-צפרה.סלאמהמחמדאלחאג'
חמות.במל'םל'והודוהופתעושנ'הם

אלחאג'עםלשוחחל'לאפשרסלמאןמשייה'ביקשת'לאחר-מכן
שהיהסמוך,לחדראותנוהפנהסלמאןשיית'עיניים.בארבעמחמד

לק'רותסביבכורסאותובוטרקל'ן(מעיןכ"ד'וואן"הואגםמרוהט
(קומקום-"~גאג'ין"עםהווה" >iרג' R ~"לנוהכ'אנמוכ'ם),ושולחנות

 .לבדנווהשא'רנוספלונ'ם)עםקפה
פניומגילו.להפחיתמנסהאןשמונ'ם,כבןהואא·ב,-צפרהמחמד

קומתוהבדוו'ס.בקרבנד'רדברשער,סימנ'ללאמלא'ם,שחומ'ם,
(כותונת,בהיר'ת'וב"לבשהואמלא.גופוומבנה ,'מ !.-60כנמוכה,
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 .עקאלללאלבנהכרפיהולראשולקרסוליים)עדארוךחלוקלמעשה ..
וייתכןבו,"להתלנושאעקרותומשמשתילד'םלושא'ןמאחר

ה fלקלרגל-ולעלייתובדתלאד'קותוהמקורה'אזושעקרותו .

שבחג'אז. .

התרחשוכ'צדל'לספרמוכןהואאםשאלתיוש"התקהווה",לאחר .
בח'ובהש'בהוא(אבשלום)."אבו-סל'ם"שללמותושהב'או.הדברים

אתש'שמעואחריםאנשיםואיןלבדאתךנמצאכשאב'"עתה :~אמר
גםשראיתי.מהכללךלספראב'מוכןעל'הם,אחר-כךאותיו'גנו 'רבד·•:
באותהשהשתתפובאחריםאוב'לפגועמתכוונים·אתםשא'ןל'ברור

לאבחיי .ל'שהענקתהאמיר'ם'מ'מתנתמופתעאפילואני:·~קרית.ן"
אותך,כשרא'ת'האחרונה,בפעםכברכזו.מפוארתעבאיהליה;תה

זאתלעשותיכולת'לאאך'אבו-סלים',נהרגכיצדלךלספרחשבת'
מ'טבלפיהכללךואספראמוןלךרוחשאניאחרים.אגשים.בנוכחות

דבר'ו:להלןלשוני".עלדבר-שקר'עלהלאדתיוכא'שוהכרת,'מצפוני .

שאכלנובעתרפית,אתכבשושהאנגליםלאחרקצרזמןאח,ד"בוקר

אלחאג'וכיניהםאחרים,אנשיםאתנוסעדואבי,שלבאוהלופת·שתרית

תורכיםז'כדארמיםושניח'אן·יונס,שלהמוח'תארשהיהאלאע'א,אחמד

שנלווהוהשבי(סמל],"שאוריש"בדרגתהיה-אפנדיו.;וז;ןקט-מהםשאחד

משבטאנשיםשניעמנוהסבוכןפשוט.ז'נדארםוהיהאפנדי#וכאלנקראאליו

מאנשישנייםלאוהלנכנסושעהאותהזוכר.איננישמותיהםשאתאלנצייראת

והצטרפו-אגו·רבאעאסלםוערודהאבו-צפרהעליאןמלימאןקרובי-שגטי

לפת·השחרית.אביבהזמנתאלינו

וצעק:מח'אן·יוגס,'קלאעי'אלכרכח,'יי.~סכריצהלאוהלפץרפתאום

גו:נערח'אן·יונסמאנשיהנוכחיםמןמישהו[מרגלים].ג'ואסיס!''ג'ואסיס,

אפנדי,מהמטהז'נדארמים,סמלאולםוטיפש.חמוראותווכינה'יעתוק!'

דקותלפניכיסיפר,הלההו:רגלים?'אתראיתהיכןהם?'איפהאותן:שאל

ופניהםהקרובבוואדיהלכואשרכגזורים,לגושיםזרים,כשנינתקלאחדות

שהםכהםחשדאלכרבח'][יונסוהואהיותאלמקרונתיין.מוצגלכיווןלמערב,

מהםדרשלאחרונה,האנגליםכבשואותרהמוצבאלהולכיםוהםמרגלים

ממנוודרשאקדחשלףמהםואחזזאתלעשותסירבוהםאולםלכאן.שיבראו

הואאותו.והבהפניועלסטרגםלכךבנוסףאותו.יהרוגאחרתמהם,שירפה

מהם.וברחיהרגוהושמאפחד

הנוכחיםכלאתלקחתאלאע'אאחמדלחאג'עתההורההז'גדארמיםסמל

לפניהזריםשניאתלתפוסכדיהקרוביםשבאהליםה'עןנ'אתמהרולהזעיק

מאודנכבדשהיהאתמ,ךאלחאג'שלהוראתולפיהאנגלים.קוויאלשיגיעו

וכולנול'פזעה'אביקראהשלטון][אישאלח:פומה''אבןגםושימשכעינינו

ויורים[עליהם]'עליהום'צועקיםכשאנומערכהורצנוהרוגיםאתלקחנו
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לשניכקולהסמלקראאליהםכשהתקרבנולפגינו.שנתגלוהזריםשגילעבר

לעברנוירוהםאךייהרגו,אחרתעצמם,אתויסגירושיעצרוהזרים

באוויר).רקירינוכן(לפנילפגועבמטרהבהםכולנוירינובתגובהבאקדחיהם.

יריותכדיותוךמהםאחדקםמהרהעדאכלונפלו,נפגעוששניהםראיתי

אלקשטהמנצורשלהירקותלגןשמסביבהחומהלעברמערבהץרעלינו

הואלאןראינולאשדה·הראיהאתבפנינושהסתירההחומהבשלכיונעלם,

שראינוכפיכירכו,קשהנפצעכירגליו,עללקוםהיהיכוללאהשניואולםרץ.

להשליךהתורכיהסמללוצעקמכווניםברוביםאותוכשהקפנור·מכן. nלא

אפנדי,כמאל'נדארם tבאלאבו,פגעלאאךבסמלירהכתגרנההאקדח.את

המrיסניתשהתרוקנהעדלירותהמשיךהואנידו.ונפגעלידושעמד

מןלקחאחרי·כךוהרגו.בראשופגעאפנדי,מחמטהסמלבוירהואזשבאקדחו

ניידות.בהםולחפשמבגדיולהפשיטואחמדלהאג'והורההאקדחאתההרוג

עבהמעטפהובומכדתרמילההרוגשלגופועלומצאכןעשהאחמדאלחאג'

לסמל.מסרזאתכלתמרים.עםושקיתתורכיכסףקצתןכמו·כןניירותעם

לעצמו.הבגדיםאתלקחתיוכלכילו,ואמראחמדלהאג'הודהאפנדימהמט

כיןחילקהבגדיםשאראתואילוההרוגשלהיפההעבאיהאתלולקחוכך

ובשיניוההרוגשלמינובאברהסמלהתבונןאחרי·כןבקירבתו.שעמדוה'ערב'

לושישמאתרהעי,רמןיהודיאלאמוסלמיאינואךנימול,הואכיואמר,

בשיניו.רבותסתימות

צידת·התמריםעםההרוגאתלקבוראחמדלהאג'הסמלהורהלאחר·מכן

אביאבי.אלזהבענייופנהאחמדאלחאג'לאכילה.עתהטמאיםאלהכישלו,

סלימאןמחמודהקברניםאתמשםלהביאלווהורהלרפיחשליחשלח

נתןהגיעוכשהללואלקובבוז.דאודמחמודובן·אחיראלגונבוז}[קרי:אלקונבוז

עםההרוגאתלקבורלהםוהורהתורכיים][מטבעותקורושחמישהאבילהם

בעפר.וכיסוחובפניםהניתוהועמוק,לאבורחפרואלהשלו.צידת·התמרים

בענייואותווחקרואחמדאלחאג'אתהאנגליםעצרואחדיםחודשיםכעבור

בענייודבר·מהלוידועכיהכחישהואאבלההרוג.היהודישלקבורתומקום

לכןנגדר,הוכחותלהםהיולאוגםבחקירהאותו'שברו'לאהאנגליםזה.

וסיפראביאצלכיקרשיתוודואחריאחדים.חודשיםכעכורלשחררוהחליטו

יהודי-מרגלהיהשההרוגאישורקיבלנוכךחקירתן.עללו

חשבנואליהרדי'.'אלקברלמקוםקראנוהקברמןתומרשנה,כעבורכשצמח,

היהלאאחרתצדיק],{אישצאלח'ו'ן~'להגון}'אבן·חלאל'{אדםהיהשהאיש

אותוכרתגדלכשהעץאבלהחומר,עלשמרנוגםלכןמקברן.תומרצומח

קשהבונזףאביההרוג.שלחברועל·ידישהוכהעלכנקמהאלברבחיונס

{נצרים]'אנצאר'כשצמחובסביבתנו.פניושובלהראותיעזלבלוהזהירו

כשלושהשללגובהעדשובגדלוהעץאיש,בהםנגעלאהחומרשלמשדשיו

אותן".שמצאתכפימטרים,רחצי

 ' Jובד'"ואלאה'באומרו:אבו-צפרהמחמדאלחאג'ס"םס'פורואח

[כלומרבאלחאג'ה"ת'וגםומאמ'ןדת'א'שואב'ובדת'],[באלוה'ם

·•~l : l Jj 
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 ' J'ענ'שו'אללה'לאמ'תהאמתהואלךשס'פרת'מהכלשבחג'אז], ה~(\ב

לח'וואג'אבזמנוזאתכלס'פראםשאלת'עלדבר".מפנ'ךהסתרת'אם
 :ואמרבח'ובהש'בבנ'מ'ן

עלחביבהיההוא'אבו·דיב.'לושקראנובנימין,ח'וואג'אאתמאוד"אהבנו

צפונההרבהלנסוענהגהרכבתכמהנדסטוב.שכרלנוושילםהפועליםכל

מעיוהייתילאלקנטרה.עמואותילקחפעםולאלאלקנטרהומערבהלחיפה

גםשכרי.עלפעםלאוהוסיףיפהבינהגאלי,אדיבתמידהיהוהואשלועוזר

היהדויעללווסיפרתילולגמולרציתילכןלי.שילםחולהפעםכשהייתי

אתצילםוהואהמקוםאתלוהראיתיגםנקבר.שבוהמקוםועלשנהרג

כסף'.'הרבהאזהיהוזהלירותשתיליגתןאחרי·כןהקבר.מןשצמחהחומר

אםשאלת'ותח'להבשאלות,'המשכת'ולכןכנ'םבאזנ'נשמעודבר'ו

"הר' :הש'בכךועלגמל'םעלרכוב'םשה'ואוברגלהלכוהזר'םשב'
ה'האםולשאלת'גמל'ם!"אתםה'ולאלא!ברגל.הלכושהםלךאמרת'
 ","ש'אאתםה'ה"לאענה:מורה-דרך,להםשש'מששל'ש,'אדםאתם

 1ה'שהםאמרת'לווגםזאתאות'שאלבנ'מ'וח'וואג'א"גםוהוס'ף

 :הש'נוהואלה'מלטהפצועה'הוד'הצל'חכ'צד 1שאלת'עתהלבד".
וסב'בהקטן][גן-'רקות'חאבורה'אל'הוד'''אלקברעל-'דרא'חהר'

הצל'חה'חאבורה'חומתובשלמערב ,,,,כלרץה'הוד'גבוהה.חומה

להעמ'דוהחלטת'ברצוןז'נרמחמדשאלחאג'מכ'וןן ." 1J'Jמע'לה'עלם
הבדוו'םמספרה'המהשאלת'ולכן'ותר.רג'שהשאלהעל-'ד'במבחן

הואהיהודים.שניעלהיוריםביןהיההואגםואםב'פזעה"שהשתתפו

להסת'רשלאובד'נ''ב'אללהלך"נשבעת'אמר:ר,-כן nואלרגעשתק
למעשה'ותר.קצתואול'א'שכשלוש'ם-ארבע'םה"נומפנ'ך.דבר

ב'וה"נו ' Jאוגםאב'גם .של'ה'ךבע'מןהגבר'םכלב'פזעה'השתתפו
צד'ק''א'ששה'האבו·סל'ם,עלש'ר'ת'שמשוםלה'ותו'כולה'ור'ם.

ב'ררולאאללהאות'הענ'ש-טובקלע'ה"ת'כ'בו,פגעת'אףוארל'
בעת"אבו-סל'ם"שלבראשו'רהמ'שנ'תכששאלת'וב'לד'ם".אות'

משבט'א'שלאוגםאב'"לאענה:מכאב'ו,והתפתלהארץעלששכב
כפ'אפנד,'מחמסהסמלה'הבראשוש'רהמ'אבו-סל'ם.אתהרגנו

 'בך!,'האנולהב'ן,הקצ'ן,אזוב'"על'ך,הוס'ף:ועודלך".שאמרת'
נ'קרנוהרגוארצנואתלכבוששבארהאנגל'ם-הכופר'םאתשנאנו

אתלתפוסרצ'נולכןוערב'ם).(תורכ'םרב'םמוסלמ'םאלמקרונת"ן'
כפ'אולם .לכךההצדקהכללנוה'תההאנגל'ם,אלשהלכוהמרגל'ם
מחמסהז'נדארמ'םסמלה'ההמרגלאתוהרגש'רהמ'לך,שאמרת'

אכלהנוכח'םמןשמ'שהואפשראםשאלת,,עתהאנחנו".ולא·אפנד'
הרדו.דהקברעלהחמר'ם ' Jגלע'אתוזרקההרוגשלמצ'דת-התמר'ם

133 



 il:ד
 '[ה:

ראיתיזאת.ראיתילאאני"אבלאפשר,יהדברכיהשיב,כךעל
מחמודאםשאלת'על .ההרוג"עםהתמר'םשקיתאתקברושהקברנ'ם

ימאןסל"מחמוד :ענהחיים,עודםדאוןמחמודואחיינואלקונבוזסל'מאן
ממג:'ותרמ!)ו,דזקןאמנםהואברפ'ח.ח'עד'ןבן·אח'ואךמזמן,מת

 ."]'ל'נס['חרפאן'א'נועדייןאך

אוכלהאםרבות,שאלותאות'שאלתאתההקצ'ן,"כבודהוסיף:עתה

ח'וואג'א"מדועשאלןואזבחיובענ'ת'אחת?"שאלהאותךלשאול
'אבו·סל'ם'שלמותובנסיבותכךכלמתענייניםאתהועכש'ובנימין
ולכןגדולמשוררהיה"אבו·סליםכילו,השיבותיקבורתו?"ובמקום

קיבל,דתיכאדםדתנו".מנהגילפיבארצנולקברוורצינולנויקרזכרו
ומהבנימיןח'וואג'אאתמכיראניהאםשאלועודהסברי.אתכנראה,
שניםלפנינפטרשהואשמעתיוכיהכרחיושלאלועניתישלומו.
טוב".אדםהיההואעליו.ירחם"אללה :מלמילדברילשמעאחדות.
והעבאיהההוקרהמכתבבעדבחמימותשובליהודההשיחהבסיום
עלייגןבוודאיהואבבת·עיני.כעלזהמכתבךאת"אשמורואמר:

לואמרתיאצלנו".נשקחיפושישיערכובעתחייליכםשלמפגיעה
המכתב.אתלונתתיזושמסיבה

 , 1878מאז :הזמניםהשתנוכיצדבלביחשבתיהחדרמןשיצאלאחר
נאלצוהראשונה,למלחמת·העולםועדפתח·תקווה,המושבהכשנוסדה

למשלםהמקנההאחווה",("מסה"ח'אווה"מסאתלשלםהמושבה.אנשי
כלעלחיתתואתשהטילהתקיףהשייח'ובאח,לשיית'זכות·החסות)את

כנציגאנינותןובסינ,יברצועת·עזהשולטיםכשאנועתה,והנההאזור.
שעזרואלהולכלאלמצדרפדייתלשיית'מכתבי·חסותהישראליהשלטון

ולזכותלחיילנולהראותםשיוכלוכדיאבשלוםשלקברובאיתורלי
תוךהיוצרותהתהפכוכךבביתם.נשקאחרהחיפושיםבעתהוגןביחס

שאסורהיאדעתיאבלהארץ,שליטיאנועתהדורות.שניים-שלושה
היוהם,שלטושאילואףהערבית.האוכלוסייהכלפיכוחנואתלנצללנו

ישאמנם,ארצם.יהודיכלפיסוריהערביישנוהגיםכפילחיינו,יורדים
ולעודדבהגינותגםאךכתקיפות,העויינתהערביתבאוכלוסייהלנהוג
פעולה.עמנולשתףיתמידולמעןלנוהמסייעיםאת

סלימאןאתביתואללזמןאבו·עייאדסלמאןמשיית'ביקשתיבהמשך
בשיחתנובני·שבטו.אבו·רבאע,סאלםערודהואתאבו·צפרהעליאן
נוכחתיהמרגלים.שניעלב"פזעה"שהשתתףאבו·צפרהסלימאןאישר
אחר·כךאבו·צפרה.מחמדאלחאג'שלסיפורואתתאמושדבריולדעת

סלמאןלשיית'לוחששמעתיוהדלתלידאבו·רבאע.ערודהעםשוחחתי

אתהמביישזהזקןמפניסלדתילרגעבע•בילו."בקשיש"ממנישיבקש
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אותוכיבדתימסאב.העוניהמציאות,זוהיבלבי:חשבתיאךשיבתו.
הסיגריות.קופסתאתלעצמולשמוריכולהואכילו,ואמרתיבסיגריה

חנופה,שלבולטתבנימהליהודההואלירות.חמשלונתתילכךבנוסף
שכההגאים,מבני·המדבראחדהנהחשבתי:סלידה.בישעוררמה

להתרפסלוקלומהוגבורתם,העצמיכבודםסביבנארגואגדותהרבה

 .לכךשהביאוהואהירודהכלכלימצבואוליולהחניף.
הקציןעםיחדבאוהליביקרתלאהאםהקצין,"כבוד :שאלעתה
ישעיהושהקציןנזכרתיבחיוב.עניתי " 11956ב'הסג'ראווידקליך

מפקד 1957וראשית 1950בסוףשהיהסג'רה,המושבהילידריקלין,
זכרונו,מכוחהתפעלתיאליו.פעםאותילקחברפיח,תחנת·המשטרה

שאלניהואשנים. 11לפניבחייואחתפעםרקאותיראההואשכן

ברצועת·עזה.הואמשרתעתהגםואםדקליךהקציןשללשלומו
דקליךבקציןןפתענייןכךכלהואשאםוחשבת,יבשלילהלוחשיבותי

חילקכיל,יסיפרשדקליךזכרתיטובות·הנאה.ממנושקיבלסימן
שלבמחסן·האפסנאותשנמצאומשומרבשרקופסאותאלפילכדווים
הבסתואחריהמקוםמןנמלטזהשצבאלאחרברפיחהמצריהצבא
 .צה"לעל·ידי

אבועליאןסלימאןכמוכיאמר,"אבו·סלים"שלמותולנסיבותבאשר
רב" 11ה"ביןהואגםהיהאבו·צפרהסלאמהמחמדואלחאג'צפרה

שלמאלהשוניםדבריוהיולאהענייןלעצםאךב"פזעה".שהשתתפו
קודמיו.

לאאבשלום,אתרצחוהםלאכיטענו,הכדוריםששלושתאף
שיודומהםלצפותיכולאינניככלות·הכלחשבתי:מדבריהם.השתכנעתי

אחדשלירייתוכישאפשר,סבוראניהתקיפההכחשתםולמרותברצח
 .לחייוקץששמההיאהכדורים
אבו·עייאדסלמאןמשייה'ביקשתיאבו·רבאעערודהעםשיחתיאחרי

סאלם,בן·דודועםהגיעהלה .אלקונבוזדאוןמחמודהקברןאתלהביא
מאודזקןהיותובשלכילי,והסביראלקונבוז,סלימאןמחמודשלבנו

לעזורכדיבן·ךןךןאליומתלווהולכן!כרונונחלש ) 90-85כבן(לדבריו
שגםמכיווןלו,הזכוראתבעצמולספרוכדיששכחבדבריםלהיזכרלו

ההרוג.קבורתבעתנוכחהיההוא

"קהווה".ספלוןלהםומזגתיבסיגריהאותםכיבדתישישבואחרי

שבימיהדברנכוןאםאלקונבוזדאודמחמודאתשאלתילאחר·מכן
על·ידישנהרגיהודישלגופהקברוהאנגליםהתורכיםביןהמלחמה
אבו·צפרהאמהסלה'רבע'שזקןואמר,בחיובהשיבהוא .תורכי!'בזארם

הגופהאתלקבורסלימאןמחמודולדודולושהורההואאלסננהמשבט
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גדולה,מצווהאז"עשיתםלו:אמרתיעבודתם.בעדלהםשילםואף
לכם",לגמולרוצהאניגםזהאנושימעשהבעדאמת.שלחסדמעשה
בגדיםאילולדעתביקשתיאחרי·כןלירות.חמשמהםאחדלכלונתתי

שנהרגלאףרכיבגדים,עליוהיושלאהשיבכךעלההרוג.עלהיו
כךח'אן·יוגס.שלהמוח'תאראלאע'א,אחמדאלחאג'על·ידיהופשט
גבוהכצעיר,ההרוגאתתיארלבקשתיבמקום.שנכחוה"ערב"מןשמע

(מחמודהואמגולחים.פגיושאטבי,שערובעלבהיר·עורורזה,
לואמרווה"ערנ;'ראשו,עלוכןהימניתירכועלדםראהאלקוגבוז)

לאחרלמקוםזוזועםהגיעעצמוהואוהרגו.בראשוירהתורכישסמל
לעזורכדיסאלםבן·זוזוגםהגיעהקבורהמלאכתאתכשסיימוהאירוע.
בן·זודו."שלדבריואתאישרסאלםמזי.מאוחרבאהואאןלאביו,

בח'רבתאלמצזרפרייחשייח'אלאנשיעםנסעתיאחרי·כן
סלימאןאתאלישיביאמישהולשלוחביקשתיואלזוואיידה.

היולאודבריוהקבר,בנושאחקרתיאותוג~בן·שבטו.אבו·סולטאן,

היותפרייח.לשייח'שבועותכחמישהלפגימסרשכברמהעלחזרהאלא
אוחייליםהיוהתורכיםשגיאםסופיתלעצמילהבהירורציתי

(חיילים). "רב~ס~"השיבוהוא .כךעלאותושאלתיז'גדארמים,
(ז'גזארמים),"ךרב"היושהםליאמרושאחריםלושכשהעירותי

היו"אלזרבגםשכן"עסאבר",בשםכולםאתניגראזכיהסביר,

אמר,החוזרתלשאלתיחאקי.ולאאפורבצבעהיומדיהםכיאםעסאנר" ....... . ., 

"זרע".שהיו

אםפרייחשייח'אותישאלהחזרמןיצאאבו·סולטאןשסלימאןאחרי
ממגי.שביקשכפיאלרפאעי,עת'מאןחמדישלכשיחוררוטיפלתיכבר

אךנוספת,לחקירההמשטרהעל·יזישובנעצרשהואלוחשיבותי

נגדויימצאולאשאםליהבטיחברצועת·עזהשירות·הבטחוןעלהממונה
 .ישוחררמרשיעותהוכחות
לישעזרולאלהמכתבי·הוקרהלתתכשהחלטתיכילהעיר,המקוםכאן

לאלחאג'רקנכבדותמתגרתלתתאמרתיאבשלוםשלקברובאיתור

לאחרים.ולא(אלמהזי)אבו·עייאזסלמאןולשיית'אבו·צפרהמחמד

לי,ברורשהיהמשוםוגםאמידיםאגשיםהםהאחריםשכלמשוםזאת,
בענייןלפגיותיהםלהיענותלמשלאחרת,בדרךלהםלגמולאצטרךכי

וכיו"ב.צה"לעל·ידישנתפסרכבםשיחדוראוממעצראנשיהםשיחדור
וגםלהםנעניתיולרובאחראוזהבענייןכבראליפגוגםרובם

לזעת,זאתכיסירובי.אתונימקתיבאדיבותזאתעשיתיכשסירבתי

לוימסדשהסירובמצפההואאךתיענה,לאשבקשתולכךמוכןשהכדורי

הנמקה.ותוךבגרעם
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 24.11.67 ,'ויום

כברלישראלעצמותיווהעברתאבשלוםשלקברושמציאתמתבדר,

אלהחוגיםלהכרתועשוהארץברחבישוגיםחוגיםעללהשפיעהחלו

בעתרןפורסמההיוםשכןכולה.גיל"יחבורתופעולתפעולתובצדקת

"דקל :וכותרתהגורי)חייםשל(שם·העטחגורשלכתבה"למרחב"

'ידכיהאומרים,אלהכל"צודקים :שםנאמרהשארביןבודד".

הרחוקאחינושלמלשדושצמחהדקללידלקוםחייבתהחדשהאבשלום'
 :נאמרבהמשךרפיח".בחולותקבורתובמקוםוהמנודה,והנשכח
האמת,עלגוזהבכך,ללוחם.כיאותממלכתית-צבאיתלוויי.הלו"תיערך
צולחה][צ"ל'סולחה'מעיןלערוךמחילה,ממגרלבקשהאומהמבקשת

לאהמגרדים,עדתאלהשתייךפייגברגאבשלוםשהרישנים,יובלמקץ
אתח,יבמוקדכמובתוכה,ליכדהזואישיותכיזומה, ...'משלגו'היה

זון nולהט·פיוטשלקסמ_ו :העבריתהמהפכהאתשאיפייגוהתכונותמיטב
ובאומץהמעשהבכוחפוגמתשאינהאצילות·גפשאדירה,ואהבת·מולדת

זהקומץ·אגשיםשהרי .מאודמופלאהבאחדותאותהמשלימהאלאהלב,

ארץ·ישראלכמובכוח,ישראלמדינתכמוהיהאבשלוםצמחמתוכואשר

ובודדיםמאודמעטיםההםבימיםהיווהללוועוצמתה.יפעתהבמלוא
אלהאואלהעל·ידייאמץאבשלוםכילשער,"יש :מוסיףוהואמאוד".

כביכול,'כנעני',רובדבכתביולמצואניתן'שלהם'.אתבושיראו

עבריתממלכהעלחלומותבאי·הגולה.מוליליזי·הארץתודעת'גדעוגי',

לעםנאמןכבןאבשלוםאותומתגלהכתביםבאותםאךרחבת·ידיים.

כלוחםגאולתו.אתוחולםמכאוביואתכואבחולייו,אתהנושאהיהודי
עלכשדונותיו,עליופיו,עלשנותיו, 28עללכולנו,שייךהואציונ,י

מלואאתלפתחשיספיקטרםמד,יצעירגוועהוא .ושירתומלחמתו

כתפיהםעליינשאארונובירושלים.לקבורהאותומביאים ...השקפותיו

העםוכלהבוד,דהדקלאלקברו,אלגםשהגיעהמנצחהצבאקצינישל
יילכדהחייםואילומזה,יותרמבקשהיהלאכילשער,ישאחריו.ילכו
בה".ולהרהראבשלוםאגדתאתללמודאצלו

~ 

אתקרארפיח,לידהחוגההשריוןחטיבתמפקדציפור,ימרדכיאל"מ

הי"ד".פייגברגאבשלוםשלשלדוומציאתקברו"זיהוישליהדו"ח

נמצאושבוהמקום,אתגדרלוביקשהצבאיהממשלאלפגהאחרי·כן

היוםאבשלום".""דקלשרידילידשלטולהציבאבשלוםשלעצמותיו

געשה.אכןשהדבראחרונות""ידיעותבעתרןפורסם
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 27,11.67 ,'ביום

אתבעתונותהיוםפירסמההבטחוןבמשרדהחייללהנצחתהמחלקה
 :אבשלוםשלהלווייתומסעעלהבאההמודעה

הבטתדןמשרד

שלעצמותיו

ז"לפייגנרגאבשלום

לנית·הקנרוrיעולמיםלמנוחתצבאיתכהלווייתיועברו

רביעיביוםיצאהלווייתמעסבירושלים.הרצלבהרהצבאי

 9.30בשעה ) 29.11.1967 (תשכ"חבחשוךכ"ו

נ-סציונה,דרךהגדולבית·הכנסתע"ימראשון·לציון

לירושלים.נחשוןכבישצומת·ראם,גדרה,רחובות,

 . 12.00בשעהבהר·הרצלייערךטק-סהקבורה

כבוד.לולחלוקמוזמניםזכרומוקירי

החייללהנצחתהמחלקה

 28.11.67 ,'גיום

פיינברגאבשלוםעלמעניינתכתבה"מעריב"בעתרןהתפרסמההיום

בהמעלההואאבן·חן).אהרןשל(שם·העטשרוניג.·העתונ·אי תא"'-מ.

וכפיזכרון·יעקבותיקילושסיפרוכפיאבשלום,שלדמותועלפרטים
שבמושבה.ב"בית·אהרונסון"בכתוביםשמצא

 29.11.67 ,'דיום

חלוקתעלסאכססבלייקהאו"םעצרתהחליטהשנהעשריםלפניהיום
גםשהיוםהגורלרצהוערבית.יהודית-מדינותלשתיארץ·ישראל

בהר·הרצלאבשלוםעצמותקבורתשלהממלכתיהטקסייערך
הקמתעלהאו"םהחליטשבויוםבאותו :מקריםצירוףאיזהבירושלים.

מובאותשנה,עשריםכעבוריוםבאותובארץ·ישראל,עבריתמדינה

ונפלהזאתהמדינהחלוםאתשחלםאבשלוםשלעצמותיולקבר·ישראל
חלומו.להגשמתבדרך

במסעלהשתתףכדילראשון·לציוןפזרמיכאלנהגיעםנסעתיהבוקר

בירושלים.להר·הרצלמשםלצאתהעומדאבשלום,שלהלוויית
עלבהםנאמרמהלראותכדיהבוקרעתוניאתקניתיבראשון·לציון

בעתרןקצרות.כתבותבהםמצאתיהמספידים.שמותועלהלווייתסדרי
בצהרייםתשודרישראל"ב"קולכיקצרה,ידיעהגםהובאה"היום"
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"אבשלום,בשםתכנית·ראדיולבתי·הספרהמשדריםבמסגרת

אבשלוםשללדמותויוקדש"המשדרכישם,נאמרוכןאבשלום".
במדבר".מותואתשמצאהמורדהפייטןגיל"י,אישפיינברג,

שלשארונולראותנוכחתיהגדולבית·הכנסתלסביבתכשהגענו

עלהוצבהלאום,בדגלעטוףשהיההארון,שם.מוצבהיהכבראבשלום

ולצידיותכלת·לבןבצבעחופהומעליושחור,בבדמכוסהמוגבהתבמה

ההגנהצבאזריחי,דזר·פרחיםמונחהיההארוןעלבוערים.לפידי·אש
'מלא.בחגורצה"לשלמשמר·כבודניצבלארוןמסביב .לישראל

בראשון·לציוןבית·הכנסתבחזיתאבשלוםשלארונו

להיפרדבאוומרחוקמקרוב .הארוןפניעלעבראלפיםשלקהל
עשרותנערמולבמהמסביבזה.נערץלאומילגיבוראחרוןכבודולחלוק

שלמשפחתונציגיובהםהארץ,מרחביהמשלחותנציגישלזרי·פרחים
מושבותהמחתרות,ארגוניניל"י,שרידיאהרונסון,ביתנציגיאבשלום,
ההנהלהנציגיוכןוארגוניםמוסדותגדרה),ועד(ממטולהותיקות

טובלתנראתההבמהצה"ל.ונציגיהציוניתההסתדרותשלהעולמית
פרחים.שלצבעוניבים

אבשלוםשלמשפחתובניעמדוהגדולנית·הכנסתמדרגותעל
הביל"וייםוכלצוקרמןלרבין,חבקיך,בלקינ,דאהרונסון,משפחותובני

ראשיובהםרביםאנשי·ציבורנראובקהלבחיים.שנותרוניל"יואנשי
וזכרון·חדרהוראשון·לציון,גדרהשלהמקומיותוהרשויותהעיריות

הדרגות.מכלומשטרהצה"לקציניוכןיעקב,
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חייליםמחלקתהתייצבותעםטקס·האשכבההחל 09.30בשעה

שיהיומחיל·התותחגים,סרניםשישהולידםהבמהלידמנודביםברובים

קרארפיקו,שמעוןסא"לפיקוד·המרכז,שלהצבאיהרב .גושאי·הארון

א.רס"ן.הראשיהצבאיהחזן"קדיש".ואמרמתחיליםע"אפרקאת
אבות".מ"פרקיקראכרמל

בדאשרן·לצירןלאבשלוםהאשכבהבטקסמצדיעיםצה"לקציני

 :אמרוכךהטקס.מנחהגםשהיהבלקיג,דאיתןהיההמספידיםראשון
אבשלוםגיל"י,למחוללאחרוןכבודלחלוקבאזרמיוכלעל"העם

בשחרחזיתשאותוצה"ל, ...ישראללעצמאותמסוללי·הדרךפייגברג,
אתששיחורוהחייליםקברילידשיהיהלקברך,אותךמעלהנעוריך,
 " ...בדרוםסיגימדברועדבצפוןמהבגיאסהמולדת
הטעיםהוא .שפטלאריהראשון·לציון,עירייתראשהספידאחריו

המדבר,בלבובודדעריריבקבראבשלוםשכבשגהחמישיםכיבדבריו,
//זכהואמר,הוסיףהקצרים","בחייובחייו.ובודדערירישהיהכשם

אבשלוםשלפעלואתהזכירר·מכן nלאדורו".שלהטובהכפיותבמלוא
מושבותיה,וייסודהארץביישובמשפחתודבגיהוריושלופעליהם

"געשואמר,העמים",בכלכמו"בעמנו, .מהןאחתהיאשראשון·לציון
דורותאחרירקולפעמיםהדורשלבתפיסתוהובנושלאמעשים

גםוכך .צדקואמנםהנועזים,היחידים,אלהכיהעובדה,מתבררת
 ." ...ניל"ישלבמקרה

אגוורחימו"בזחילו :ואמרהאחיהאתשוהםצילההספידהאחריו
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וללאחתללא'האבירכחייךשהייתאחי,ממך,להיפרדניגשים
ועלישראלתקומתעלאחיהשאמרדבריםציטטהבהמשך ." ...דופי'

בארץ·ישראל"גדוללמחנהשיהיוהאלוהיבשות"העצמותהתקבצות

שללראשהמעללהתחוללהעתידההשואהעלשהשמיענבואהוזכרי
עלדיברהכן .בארץ·ישראללהתקבץתזדרזלאאםהגולה,יהדות

אתבכךולקדםהתורכיםמידיהארץלשיחרורלסייעאחיהלהיטות
וכלבארץ·ישראלישראלעםתקומתעלחלמתילדותך"משחר :גאולתה
ולהקיםלהזדרזהצורךאתאזכברראית .בעיניךיקרהיהלאקרבן
כס·המשפטלפניולהביאהעםשלשארית·הפליטהאתשתקלוטמדינה

טענותעםיחדהיהודיהעםטענותאתהעולםאומותשלבוועידת·השלום

אחיהשלחייוקורותאתסקרההיאלחירותם".שנלחמואחריםעמים
לאחרשכונתהבארץ,רשת·המוזיעיןבאירגוןיוזמתועלבמיוחדועמדה

אמריקניתבאנייהמושאלת)(בזהותנסיעתועלסיפרהניל"י,בשםמותו

שובוועלהבריטיהצבאשלהמודיעיןעםקשרשםלכדגןכדילמצרים
לחידושבסירנותיואתפירטהר·כך nאבריטית.בספיגהלעתליתהחשאי

שבלאשממנההאחרונהדרכואתשתיארהולאחרשנותקאחריהקשר

שביוםעזקברךהיכןידענולאשנה"חמישים :אלהבדבריםסיימה

בנובמבר, 29ה·והיום,עצמותיךגילויעלהבשורההגיעההולדתך"
ועלארץ·ישראלחלוקתעלשגהעשריםלפגיהאו"םהכריזשבוהיום

ממלכתיבטקסלקבורהמובאאתה ,ארצנושלבחלקעבריתמדיגההקמת

ואימצהבפעלךעתהשהכירההאומה,מזיגתנו.שבבירתבהר·הרצלזה

היית !אחיגיבוריה.ביןלקבורהאותךמביאהלה,יקירכבןאותך
 "!בן·אלמוותונשארת

ולולהזכיר,לנכוןמצאהלאהארוךנאומהשלמרותמכךהופתעתי
ועקשנותי.יוזמתיבזכותרקהתאפשרהאחיהשקבורתאחז,במשפט

הודאהבכךחיתהשכןלכוחה,מעלחיתהזועובדהשהזכרתהבינותי

שוםליאיןולכןבפעליהכירהלאלמעשהלגבי.השגוייהבהתייחסותה
ממנה."להתעלםאוכלאניגםהלווייה.לאחרשובאותהלפגושעניין

צה"לסרגישישההעבירוהחזן,מפיקצרהתפילהאחרי , 10.15בשעה
 .כמשמר·כבודהארוןצידימשניוהתיישבוצבאילקומאגדקארהארוןאת
ואוטובוסיםמכדגירתעשרותשלארוכהבשיירהיצאהלוויהמסע

הראשייםברחובותיהעברההשיירהלירושלים.דולקים,שאורותיהם
ממחתרותעולי·הגרדוםלזכרהאנדרטהלידוהתעכבהראשון·לציוןשל

ניצבוהמסלוללאורךז'בוטינםקי-הבגים.בצומתאשרולח"י,אצ"לניל",י
תנועות·הנוערוחניכיבתי·הספרתלמידיראשון·לציון,מתושביאלפים .'

מןניל"י.לגיבוראחרוןכבוזלחלוקכדילעירמחוץשבארבוקהל
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צדמת·ראםאלוגדרהרחובותנס·צידנה,דרךהשיירההמשיכההאנדרטה

לירושליםרמלה·ירדשליםככביששפנתהעדשדן nמסמיה·נוכביש

אלפיעמדוהמסלולאדרךלכללהר·הרצל. 12.30לשעהסמרןוהגיעה
התנועהנעצרההלדדייהמסעונעבוראבשלום,שללארונווחיכואנשים
כדלה.

הקברלחלקתסמרךעדהארוןעםהקדמאנדקארנסעבהר·הרצל
שרידיאהרדנסדן,בלקינ,דפיינברג,משפחדתבניהולכיםכשאחריד

אתשייצגנשיא·המדינהשלשלישררז,אריהאל"מרכןדניל"יביל"ד

יגאלדיין,משהבגין,מנחםהשריםלרז,קדישהכנסתידשב·ראשהנשיא,

צה"לקציניחברי·כנסת,קול,רמשהשפיראמשהחייםספיר,יוסףאלון,

וזקניהישר:;ותיקיירושלים,העירמועצתחבריישראל,ומשטרת

ומוסדות,ארגוני:,מטעםמשלחדתוכןאבשלום,גדלשבהןהמושבות
תנועתנשי t11ולח"יאצ"למחתרותבית"ר,תנועת·הנוערנציגי

לחלוקשבאורבים,אלפיםאליהםהצטרפושלוחותיה.כלעלז'בוטינסקי

מןהארוןהורדהפתוחלקברסמוךהלאומי.לגיבוראחרוןכבוד

הקברליד .הקבראלצה"לסרנישישהכתפיעלונישאהקומאנדקאר
נשקהאתשדיגלהמחיל·התותחנים,מחלקהשלמשמר·כבודניצב

הרבמפיתהיליםפרקבקריאתהטקסהחלכאןגםמכוזבים.בדרכים

 .המרכזפיקודשלהצבאי

בירושליםבתר·הרצלהלווייתמעס
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והממשלה,הכנסתבשםלרז,קדישהכנסת,ידשב·ראשנשאלאחר·מכן
הואניל"י.ולתנועתפיינכרגאבשלוםשללאישיותווהערכההספדדברי
עצמותהבאתשלזהבמאורעלראותאבד"רשאים :היתרביןאמר

חייולקרבןתגמול·מהממלכתיבטקסלקבר·ישראלפיינברגאבשלום
ניל"י,למחתרתחבריוחמשתזכרגםעולהשמדהזכרתעםהצעירים.
בלקינדנעמןלישנסקי,יוסףוכןשרה,ואחותואהרונסוןאהרןובראשם

ושירתו".שהגרהרעידןלמעןוחייהםנפשםשנתנושווארץ,וראובן

פיינברג,אבשלוםשלאישיותולהערכתהכנסתיו"רעברבהמשך

במכתביומקריאהכיאמר,הואניל"י.תנועתשלהמייסדיםואחדההוגה
הקוויםופייטן.הוגה·דעותגיבור,שלמופלאהדמותמצטיירת

הואשלו.העצמידהבטחוןהשרשיותהרגשתהיואישיותךאתהמאפיינים

פעלהואממש.מולדתלוחיתהארץ·ישראלכיה'צברים',מראשוניהיה

מצדהשליליהיחסולמרותעליומרחףצל·מוותכישידע,אףבניל"י
אחרת".ברירהלהםאיןכיחשד,אהרדנסדןואהרןהואהישוב.מנהיגי

"התנועההיתההיאכיהכנסת,יו"רצייןניל'/ללתנועתבאשר

חיתהמטרתהחלוצי·הישוב.בניילידי·הארץ,שלהראשונההמדינית
עללמאבקראשוןכשלבהארץמןהתורכיםבגירושהבריטילצבאלעזור

נמנעלאגםהכנסתיו"רלאדמתו".לשובשהחלהעםשלעצמאותו
לדעתוו"השומר".ניל"יביןהשנאהשלהכאובההפרשהאתמלהזכיר

הפערומןמאי·הבנההללוהארגוניםשנישביןהניגודיםנבעו
לביןניל"י,אתשהקימוילידי-הארץ,"צ:פרים"שביןהפסיכולוגי

מטרותשל-דברבסופואבל 57"השומך",חברישהיוהחדשים""העולים
מטרותלהשיגשנועדובדרכיםרקהיהההבדלזהרת.הידהארגוניםשני
אלו.

עשירההיהודית''ההיסטוריה-הכנסתיו"רהטעים-"לאסוננו"
העירעצמואבשלוםזהות.היושהמטרותאףכאלוטראגיותבאי·הבנדת

הואאךהוא,טובהכפויעםהיהודישהעםלו'נהירכיממכתביו,באחד

והואטובהנפדיאיבדעמנוואולםבדרכך'.ללכתאלאברירהלושאיןחש
לעפרך,כבודעתהבדתןעמנו ...התגשםאבשלוםשלשחזונובכךמכיר

דבריו.אתלוזקדישסיים-אבשלום"

דבראתשהביאגורן,שלמההאלוףלצה"ל,הראשיהרבדיבראחריד
ניל"ישלעמדתהעםמזדהההיוםשל"צה"לכיאמר,הואישראל.צבא

 :והמשירבעבד",
·גפש nומסיררעוז·רוחגבורה,ורצופתרנת·מעלליםהיסטורית"דראמה

מחובתנוזו.ממלכתיתבלווייתהיוםנחשפתוהיאשניםיובללפניהתחוללה

הישובשלביותרהנועזותהפרשיותאחתאתהבשיהמתהוםהיוםלהעלות
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נהפךסגןלהיחידישלהתמציתדם .לשיבת·צירןבדרךהמאבקבימיהיהודי

לרקתבמקרהולאהבאים,הדורותיתחנכושעליהלאומית,לאנדרטההיום

רביםחילוקי·דעותפיינברג.אבשלוםשלקבורתואתחסותותחתצה"ל

שלאהיהודי,הישירכקרבהרוחגיבורישלומעלליהםתכניותיהםעוררו

מפניואםהתוצאותמפניפחדמתוךאםניל"י,שלדרכהעםהשלים

 " ...בלתי·נכונההערכת·מצב

ונכובהנועזתדרכםחיתהכמה"עדגורן,הרבהמשירהיום",אנו"עדים

אשוהועברהשלהבת·יההוצתהמאזישראל.בנצחהאמינומידהובאיזו

בשרשרתחלקמהווiרניל"יתנועתלדור.מדורומתחזקתהיאהולכתהגבורה,
בימילשיאההגיעהזושרשרת·גבורההחשמונאים.ימימאזעמנושלהגבורה

עלצה"לשלהמזהירההיסטוריבנצתוןשהסתיימההימים,ששתמלתמת

זוהילהם.שסייעוערבמזיגותצבאותושארוסוריהירדןמצרים,צבאות

ןגיברריו,דורדורצה"ל.ועדמגיל"יהנמשכתבקדושהממוזגתשרשרת-גבורה

שלקברועלשצמחוהדקלבגבורה.וגבורהנגערבדמיםדמיםוקדושיו.מניניו

כמר ...אבשלוםשלמעשיווקדושתשליחותןצדקתאתלסמלבאאבשלום

יפרח'··:כתמר'צדיקשנאמר

אחדומשורר,קדושישראל,גיבורשללוו'יתוהיאזוממלכתית"לוויית

הואארוך.לטווחככושר·ראיהשניחןעזי·נפש,רוחאנשישלקטנהמקבוצה

פוליטיהדסרככללגורסיהפךשעמנוכדיהתורכיםמדייהאץרלשיחרורעשה

הקדושים:ורעיואבשלוםאהרונסון,ושרהאהרן ...הזהבאזורלבואהעתיד

בצה"ל.גיבוריםשלהחדשהדוריונקשממנוגבורהמורשתלעםהנחלתם

כפויעמנואיןכיהזה,המכובדהממלכתיה-מעמדועדצה''לחייליכלים iע

וקדושים".גיבוריםלכם,תודה

פעלשבהםה'שוב'ם,נצ'ג'נתבקשודבר'ואתגורןהרבכשס"ם
(שק'ת·העפרעמםשהב'אושק'ות·העפראתהארוןמעללש'םאבשלום,

הוטמנוואלובלק'נד),נעמןבן·דודו,שלקברול'דנאספהמראשון·לצ'ון
אבשלום.שלארונועם'חד

הנ'חוואחר·כךרחמים"מלא"אלתפילתאתאמרהראשיהצבא'החזן
משרדהממשלה,מטעםזר'·פרחיםעשרותהקברעלושוטרותחיילות

מועצתהוותיקות,המושבותוניל"י,הביל''וייםשרידיצה"ל,הבטחון,

ומוסדותהחרותתנועתולח"י,אצ"להמחתרותבית"ר,תנועות·הנוער,

ובגולה.בארץשונים

כלבלב':אמרתיבאבשלום.אלאהרהרת'לאתפ'לת·האשכבהבעת

"נצחלבטחלמענועצמםאתלהקר'בהמוכנ'םמסוגוג'בוריםלעמנועוד

ישקר"לאישראלב"נצחהמיסטיתהאמונהואולי'שקר".לא'שואל

זואמונהטבועהמאתנורב'םבלבהרי .מסוגוגיבוריםה'וצרתהיא
אויבינו.נגדבמלחמותינועמידתנוסודכאןואול'

144 

 ) 22 /'א(אזוראבשלוםקברעלהמצבה

145 



1
1: 111 
1 : : i 

, , 

! I' 

צה"לנשםהמנוח,מןביקשהצבאית,הרבנותאיששחורי,רס"ן

"לאחר .לקבר-ישראלכהעדהועברשלאעלומחילהסליחהוהמשפחה,
אמר.-קבורתך"מקוםלגילויהמאמציםכלאתעשינוסינישיחדור

ירתהוכיתת-ירינשקהאתהתותחניםמחלקתדיגלהדבריו,בתום

הלווייה."טקסהסתייםבזהאש.מטחישלושה
"אחהושאל:שוהםדודאליניגששלי,לג'יפבדרכיהטקס,אחרי

אות:טורדשמשהוחשכנראה .עניתילאמאתגרן"להיפרדמבלינוסע
בחיובלוהשיבותימהורהר",שאתהבמבטךרואה"אני :אמרשכן

שוהםצילהשאמובעובדהמהרהרבמקומי,הוא,גםהיהלאאםושאלתיו
עצמותלהבאתתרומתיאתלצייןהארוךנאומהבכללנכוןמצאהלא

להרהרטובותסיבותלישישהרינהגה,שכךכיווןלקבר-ישראל'אחיה
רצינו"לאאמרואחרי-כןלרגע,נבוךנראההואומניעיה.אישיותהעל

בשמחה"."שמחהלערבב

~ 

נתכהגםהובאהב"מעריב"הטקס.עלהיוםדיווחוהערבעתוני

ואבשלום".אבשלום"עצמותשכותרתהקיסריאורישלעטופריגדולה
 , 1966בינואר-21המןקיסרישלכתבהבציטוטזהיומנישפתחתיכשם
אתהואמעלהבו-מהיוםמכתבתוקטעבציטוטעתהאסיימוגםכך

 :לשונווזואבשלום.שלקברובאיתורפעלי

שלמהמרמאתמכתבקיבלתי 1966ינואר]בסוף[צ"למארס"בחודש

עמי.להיפגשוביקשישראלמשטרתכקציועצמואתהציגהואבן·אלקכה.

לפני·כן.שמעתישמעואתכיאףעמו,ראשונהפגישהליחיתהזרנפגשנו.

קברםמקוםאתומכוכה,אלםשנות 25לאחרשגילההאישהואכיידעתי,

כנופיותעל·ידישנחטפו[וניסר]ואשתולזרוביץהמנדאטמשטרתקציךשל

 ...להורגוהוצאואבו·דורה]כנופיות(צ"להמופתי

בונתתיומידבמיוחדבן·אלקנההקיסמניעכשיוכראיה.שמיעהאיךאך

שלקברוגילויהיאעמישביקשהקשרמטרתכילי,סיפרהואסייג.ללאאמון

אבשלוםועלניל"יעלנכתבאשרכלאתקראכיאמר,א iהפיינברג.אבשלום

לביןבינושאתווךהיא,עתהבקשתואנוכי.שכתבתימהכוללהשנים,במשך

ארוסתואהרונסון,רבקההגברתאומרתזאתהעיקריים,המעוניינים

 60שנים. 49זהאבשלום,שלהבלתי·מתכחמת

אהרונסון,רבקהלפניבן·אלקנהשלהעקרוניתההצעהאתשהבאתילאחר

מרואתאבשלום,שלאחותופיינברג·שוהם,צולההגברתאתלביתההזמינה

הפגישהבית·אהרונסון.שלוהנאמןאהרונסון''קרןמזכיראפותי,יורם

הגיעאפותימראהרונסון.בבית[מארס],חודשבאותו 23ב"נתקיימה

הדיוקלמעןלזכרון.על·ידוהוסענוואנוכיבן·אלקנהומרלתל·אביבבמכוניתו
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פרטמזכירהייתילאנתנזון.מיכהשלו,חבראליוצירףבן·אלקנהכיאציין,

כיבשתיקה,העידבמחתרות,פעיללאומיעברבעלזה,שמיכהאלאזה,

אמת.כולואתה',מילךואגידידידיךמילי'אמורהפתגם

להויסףוביקשתיהראלי,בן·אלקנהשלמכתבואתהנוכחיםבאזניקראתי

מביעהואדבריואתאבלרגש,בעלאדםחראבן·אלקנההסבר.דבריבעל·פה

שבצדבדוויםשייח'יםשלבאמצעותםכיאמר,הואויבשה.מעשיתבלשון

המצרי.שבצדבדוויםשייח'יםאליגיעהנגב][צ"לסינימדברשלהישראלי

נספהבוהקרבבשעתשנוכחובדוויםלגלותג:תןעודשכיוםטען,הוא

ועדייו , 70בניהיוםהםהרי 20בניאזשהיואלהכיאמר,להגיח,ישאבשלום.

עליצביעועדי·הראיהכיבטוח,הואאמר.-להזדרזכמובן,יש,ליחם.נסלא

עלתמיהההביעהואלקבר·ושראל.ותובאנהתתגלינהוהעצמותהקברמקום

אופרטימצפון,ושוםהדברנעשהלאשנה ] 49[צ"ל 40מ·למעלהשבמשך

אוהמשפחה,ארבית·אהרונסרן,כיאיפוא,היא,בקשתוהוטרד.לאקולקטיבי,

לשחררהמשטרהלמטהיורהכיויבקשרהו,ראש·הממשלהאליפנושניהם,

למשימהלהתפנותשיוכלכדיהרגיליםמתפקידיוזמנית,כן·אלקנה,את

מצדלכשתבואזופנייהידחהלאאשכולמרכיבטוח,הואהמיוחדת.

צנועה.דרישהאכן,ביותר.הקרובים

מידויירתמויזדעזעוהנוכחיםכיבטוח,הייתימתוחה.חיתהכחדרהאווירה

שטעיתי.אלאוכבר.דכאבאהבה,ספוגיםהיושדבריוהזר,הגברליוזמת

בשלווההריאליטסית.הסתייגותהאתהסתירהלאשוהםצילההגברת

הקציןאתלצגךביקשההזאת,הפאתטיתבשעהמאודתמוההשתיתהנפשית,

אנשיחיפשוכברלפיהןהעובדותעלאותוהעמידההיאהיוזמת.בעל

גילוולאקברואתאבשלום,שללנפילתוסמוךבמצרים,הבריטיתהמפקדה

והדבר-סיפרההיאליסכוי.באשרספקותהביעהאהרונסוןרבקהגםדבר.

מהנדסרן,בנימיןמרכתב 1931בסביבותכברכי-ליידועהיה

היהודי''קברעללווסיפראהרונסוןאלכסנדרקפטןלאחיהבשירות·הרכבת,

האיגטליג'נסמשירותידידוכאמצעותאלכסנד;,זוויי.דשיית'בסביבותשראה

ב:פ][צ"לג'ארוויס·בייסינימושלאלפנהבריבון,הארולדבריגאדירהבריטי

השלילית:תשובתוהגיעהלימיםולכדוק.לחקוראנשיםשלחוזההאנגלי,

אתהזוכריםתקופהמאותהבדוויםעדי·ראיהולאקברלאנמצא,לאדבר

כיבטחוןשוםהיהלאהקברנתגלהאילוגםכיהוסיף,ג'ארוויסהמקרה.

-אנגלייםקציניםשניעלסיפרוהואהמבוקשות.העצמותהןהעצמותאמנם

בימי(צ"להערביהמרדבימיבמדברשנפלו-צ'יפוקולונלאלקולורד

בקשתלפיעצמותיהםהוצאור·כך nואנקברו,הראשונה],מלחמת·העולם

הדבר,כשנמנעלאנגליה.השלדים][צ"להגופותאתלהעלותשרצוהמשפחות

נקברו,כךהמדבר.בחול[השלדים]הגופותוהוטמנוחזרוטכניות,סיכותבגלל

לחלוטיןפיזרוסופות·החולואילורצופותפעמיםארבעונקברו,וחזרוהוצאו

נכשלשבובמקוםבן·אלקנהיצליחאיפוא,מדוע,נותר.לאודברהשרידיםאת

 !]פ:ב[בייג'ארוויס
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הןכאילןאלמוניות,כלשהן,עצמותיובאופךחשש,דאגה,גםהובעה

אתהרגיעבן·אלקנהאמת.זותהאלאבדיעבדואילואבשלום,שלעצמותיו

הזהות.אתיקבעחפאתולוגיהמכוןקרהדואגים:

[צ"להמוזמניםשלקרר·רוחםמרומם.היהלאמצכ·הררחגתפזךך.המסוכים
העידדו.תוסראףעלנואשלאשבן·אלקנהאלאהפתעה,הסבהמזמינים]לש

מראלפנהוכךאחרונסוןהגברתאתלשכנעוניהסחזרשהואלי,גודעאחר·כך

לשעבר.משרד·החץואישאבשלום,שלבן·אחותושוהם,דוד
בשרכילחו"ל.יצאתיליסומהוכסמוךהימים,ששתמלחמתפרצהזמןלאחד

שלערבלפנות[צ"לאחדלילהו. 9וובינואר zoב·ונעצראחורניתהלוחקפץ
איתן,בראשוך·לציוו-בלקינדאיתןשלבדלתוהקישו ] 1967כאוקטוברנ oה·

להורגשהוצאנעמן,שלואחיואבשלוםשלדודנולשעבר,התורכיכצבאקצין
הצבאיבית·תדיועל·ידיכשעתר,הוא,גםנידוןלישנסקי,[ייסף]עםבדמשק

עיניילנגדראההדלתאתאיתןכשפתחהוחלף.גזר·דיביאךלמיתה,בדמשק
אמר-אותן''הבאתילבן.סדיועטופהשחיתהבחבילהמחזיקבן·אלקנתאת

חוטריעםהקדוש,שלהעצמותאתההמוםאיתןגילההסדיןבתוךקצרות.

 ~(בהך.שנשתדגוהדקל
שתיערךסברהקיימתכילה,ואמראהרונסןןרבקהאלטילפןשוהםדוד

 !בחדרה'למהנזדעקה:רבקהבחדרה.ייקברוהואממלכתיתלווייתלאבשלום

דעתהאחר·כךשינתהכידוע,קבר.'לוהמדבררקאבשלוםשלרוחולפי

הגנון.;,קברמקוםכעלעתליתאדמתעלוהצביעה

רבקהאלהובאוכיוסיפרו,פרטיםמלאיםהעתוניםהיוהמחרתבבוקר
ששמובדבריםגםאמתחיתהולאאמת.חיתהלאזוהקבר.מןחוטרים

בפיה.העתונים

יחי,דאדםשלמבצעוהיהזהכילהדגיש,כדיהקברגילייבפרטיהארכתי
אםולהצליח,לפעולכדייחידבאדםשדיאנו,למדיםמכאןבן·אלקנה.שלמה

 6Zועקשנות,להט•אמונהבנפשוגךאשזהיחידאדם
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אחרית·דבר

ממלכתית·הלרר"הלעררךאשכוללויראש·הממשלהשלהחלטתו

ירשב·ראששנשאההספדודבריפ-'ינברגאבשלוםשללעצמותיוצבאית

ניל"יתנועתאלהת"חסותתוךאבשלום,עללוזקדישהכנסת
הצעדהיוואלה-עמנועל·ידיכראויהוערךלאפעלהכיוהודאתו

והכרהניל"ילתנועתרשמיתלגיטימאציהבמתןוהמשמעותיהראשון

בנובמבר 3 ·ב(כשנהכעבורנעשהזהבכיורןהשניהצעדבה,לארמית

עיטוראתרשמיבטקסהעניקזש"רזלמןנשיא·המדינהכאשר ,) 1968

לח"י,אצ"ל,ה"הגגה//,"השומר//,לנציגי )"ה"לע"(המדינהלוחמי

פסחלאהוארצה"ל.הפלמ"חהיהודית,הבריגאדההפארטיזאנים,ארגוני

קיבלהכךהנפטרים.רבני·משפחותבח"םשנותרוניל"יאנשיעלגם

מלחמת·העולםבימיפעלהעלמלאהממלכתיתהכרהניל"יתנועת
 63הראשונה.

שלל"טיהורו"הדרךאתגםסללהניל"יבתנועתזוממלכתיתהכרה

שהועלתהאשמהפ"גברג,אבשלוםשלהרצחמאשמתלישגסקייוסף
אתמחקירתילעיל.שהזכרתיכפיואחרים,אהרונסוןצביעל·ידינגדו

לאלישנסקישלשידוברור,באופןעלהלרצח,עדיםשהיוהכדורים,

הודראחריםבדוויםוגםאבו·צפרהסלאמהמחמדאלחאג'בדבר.חיתה

רירוככדוריםהלבושיםהזריםשניעלה"פזעה"בהתקפתהשתתפושהם
אתאולםמיריותיהם;נפצעוולישגסקי][פיינברגששניהם"תכןעליהם.

.שלהסמללדבריהם,ירה,אבשלוםשללח"יקץששמההיריה

 '".אפנדימהמטהתורכיתהז'נדארמריה
ציבוריתבמערכהנדבהיוסףד"רהחלחקירתיממצאיבעקבות

הצליחואףזובמערכההתמידהואלישנסקי."יוסףשלשמולטיהור
בהתאםהממשלה.לראשותבגיןמנחםשלעלייתועםמבוקשואתלהשיג

מצבתואתשבמשרד·הבטחוןהח"ללהנצחתהמחלקההחליפהלהוראתו,
צבאיתבמצבהבראשרן·לציוןהישןשבבית·העלמיןלישנסקייוסףשל

יוסףשלןברר 7עלצבאיתמצבההקמת ",צה"לסמלחקוקועליה
נחקקצה"לשסמלמשרםבמיוחדציבורית,תרעומתעוררהלישנסקי

גרתןראש·הממשלההיהלדבטעות,"ספק,ללאשנעשה,דבר-עליה
היהאםספקה"על"ה",סמלאתהחדשההמצבהעללחקוקההוראהאת

קיבלוכבר.עבריהואחותולישגסקיוטוביהמאחרכך,עלמתרעםמישהו
ה"על"ה"אותאתשז"רזלמןנשיא·המדינהמידי 1968בנובמבר 3ב·
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צינוריויכוחעוררהמצבהעלצה"לשלהסמלאביהם.בשביל

 68בעתונות.גםביטויואתמצאוהואבזעיר·אנפיך

לכנסלישנסקי·רוםעבריהואתלישנסקיטוביהאתהביאהזההוויכוח
עצמותאת"להעבירתבעובהמסיבת·עתונאים 1979בינואר 14ב·

אולםפיינברג"."אבשלוםשלקברולידולטמנןלירושליםאביהם
אניגם .צה"לשלהסמלבענייךלתרעומת ץ,,שמהלאזותביעה

"דבר"בעתרןפירסמת.י 1979בינואר 21ב·הציבורי.בוויכוחהשתתפתי
שם:ציינתי ., 1לישגסק',/'מצבתבענייןראש:הממשלה"אלגלוי"מכתב
מכתבי(ראהאליךהמופניםלמכתביםמשיבאינךכישנוכחתי,"מאחר
באמצעותגלויבמכתבאליךפונההנני ... ) 1977באוגוסט 1מ·הרשום
עלצבאיתמצבההקמת ...בךלאמורלהתייחסאותךלחייבכדיהעתון
חוקאתנוגדת 1947בנובמבר 30ה·לפנישנפלמישלקברו

תוקםצבאיתמצבהכי[ש]קובע ...-1950תש"יהצבאי(ם,בתי-הקברות
או 1947בנובמבר-30בכחיילשנפלמילגבירקמשרז·הבטחוןעל·ידי

רשאיאינוראש·ממשלהגםדמוקראטיתו"במדינההואילאחריו".'°
מחובתך:כילינראה ...קייםחולןלהפר
אתיסמיךשהחוקכלומריתוקן;הנ"לשהחוקלכךלהביאא.

'בדרךשנפלואלהשלקבריםעלגםמצבותלהקיםמשרד·הבטחון
למרכבה';

בלוחיוחלףלישנסקייוסףשלמצבתועלצה"לסמלעםשהלוחב.
(עיטורה'על"ה'סמלאתעליולחקוקלמשל,ניתך,זה.סמלללאאחר

 ." ... 1968בשנתניל"ילאנשיגםשהוענקהמדינה),לוחמי

ביולי 15ב·ועזת·שרים,החלטתעםקץהושםזהציבורילוויכוח
חלקתאללישנסו,י]יוסף[שלעצמותיואת"להעביר , 1979

בירושלים.""נהר·הרצלהרוגי·המלכות

לישנסקייוסףשלעצמותיול.העברתהממלכתי·הצבאיהטקסלקראת
לישלחובהר·הרצל,הצבאילבית-הקברותבראשוך·לציוןמבית·העלמין

הלשון:בזו , 1979ביולי 25ב·מכתבעבריהואחותולישנסקיטוביה

"לכבוד

כן·אלקנהש.מר

נכבדי,

והמאבקים,הנפתרליםרבתהפרשהלאחרכילהודיעך,סיפוקמלאיהרינו
יוסףאבינו,שלעצמותיויועלוהרצוי,לסיומהבהגיעהוחלקידלךאשר

כירושלים.להר·הרצלז"ל,לישנסקי
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כאוגוסט s[תשל"ט},ם·אב nבמנט"ו ,'דביוםייערךהממלכתי-צבאיהטקס

אחה"צ. 15.30בשעה , 1979

בנוכחותך.תכבדנראםמאודזאתונעריותודהלךנכיר

כנו,דברגשי

לישנסקי"וטוביהרוםעבריה

לגרדוםשהועלהלישנסקי,יוסףשלהטראגילגורלומודעשהייתיאף

והחלטתיזהבטקסלרשתתףאםשקלתיניל'י',"בחבורתפעלובשל

אמנםלאומי.גיבורלישנסקיביוסףראיתישלאזאת,.משוםבשלילה.
אנילאאלבאבשלום,רצחמאשמתאותוטיהרוחקירתישממצאינכון,

ח'אןבכלאמהתנהגותולישנסקיאת"לטהר"יכוליםאחדאףולא
 67שלשמותבלקינדנעמןעםיחדהסגירשםמקוםבדמשק,אלבאשא

עקבשנעצרוניל"י),אגש'גםאלא"השומר"אנשירק(לאהישובמבני

עצור~םבית·סוהר.לאותווהועברוהתורכייםהשלטונותעל·ידיזאת
''ביתבשםניל"י,אישביימןמשהד"רכדבריעצמם,אחכינואלה

בלקינד."ונעמןלישנסקייוסףשלהודאתםעקבשנעצרומשוםיוסף",
אנשישלשמותיהםאתהסגירשלישנסקילהביןניתןאפילואם

הרימעצרו,"לפנילהורגושניסועלכמעשה·נקםלחוקריו"השומר"

חבריושלשמותיהםאתגםשהסגירעללולסלוחניתןלאפניםבשום

יכולאינולשלטונותחבריואתשהסגירשמיבדעה,אני;בניל"י."
ואפילופעלועלמאפילחבריוהסגרתשלהכתםלאומי,לגיבורלהיחשב

הגרדום.מולהגאהעמידתועל
 31מ·"דבר"בעתרןבמאמרפירסמתיהאלא ,לעצמיזודעהשמרתילא
להעבירהממשלההחלטתדיוקם.על"דבריםוכותרתו 1979ביולי

מובהקת".פוליטיתהחלטה-להר·הרצללישנסקייוסףשלעצמותיו
בעניין 1979ביולי 15מ·ועדת·השריםבהחלטתנגעתיזהבמאמר
בראשון·לציוןמבית·העלמיןלישנסקייוסףשלעצמותיוהעברת

אתהשאר,ביןבו,הזכרתיבירושלים.בהר·הרצלהצבאילבית·הקברות

נ'ל"י,אנשיכוללהאנשים,אותםעלביימןמשהד"רשלהנ"ל;דבריו
יוסףשלהודאתםבעקבותהתורכייםהשלטונותעל·יד'שנעצרו

ט'הרוחקירתישממצאיהדברנכוןכיציינתי,בלקינ.דונעמןלישנסק'

אךפיינברגאבשלוםאתרצחשהואהחמורהחשדמןלישנסקייוסףאת
הש;ותממסירתלישנם,,,את"לטהר"יכוליםאחראישלאוגםאנילא

להר·הרצלעצמותיואתלהעבירועדת·השריםהחלטתולכןלשלטונות.

'חרות'אנשישלהשקפתםאתההולמתמובהקתפוליטית"החלטההיא

קשרכלאיןזולהחלטההרוחניים.מאבותיהםאחדבלישנסקיהרואים

כ'לי,נראהלכןלישנסקי".שלכביכול,היסטוריתךהאביליטאציהעם
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ההיסטורית",האמתעלכ"ממונחגםעצמהאתרואהרעדת·השרים
הממלכתי·הצכאיכטקסמלהשתתףאמנעזועמדתי"בשלכיהוספת,'
להר·באוגוסט, 8 ,'דביוםלישנסקייוסףשלעצמותיולהעברת
 ,,,בד"געתוןשפירסמתינוסףבמאמרחזרתיזהלנושא ." ..הרצל,

ועדהרקלישנסקי.ליוסף"רהאביליטאציהוכותרתו 1979באוגוסט sב·
אתלגלותתוכל-פוליטיקאיםולא-אובייקטיבייםהיסטוריוניםשל

בדמשק]".אלבאשאח'אן[בכלאהתנהגותועלהאמת

באוגוסט sב·במתכווןנעדרתילישנסקייוסףעלהנ"לדעתיעקב

להר·הרצלעצמותיוהעברתשלהממלכתי·הצבאיהטקסמן 1979

במקוםה"על"ה"סמלאתהמצבהנושאתשעתהלציין,עלי .בירושלים."
צה"ל.סמל

" 
שאיתרהאישלהיותזיכני"הגורל"להוסיף:עליזואחרית·דבראל

בישראל.לקבורהעצמותיואתוהעבירפיינברגאבשלוםשלקברואת
 50ברשדבקהחשדמןלישנסקייוסףשללטיהורוהביאוחקירתיממצאי

עלהתחרותםבשלבמדבר,למסעחברואבשלום,אתרצחכישנה,

שחיתהניל",ישתנועתלכךתרמתיכן .אהרונסוןשרהשלאהבתם
יובלאחריזכתהבארץ·ישראל,העבריהישובשלרובועל·ידימנודה

לאומיתללגיטימאציהגםובכךהמדינה,ראשישלרשמיתלהכרהשנים

עצוםגמולהיהזההעברי.הישובשלבהיסטוריוגראפיהולרביזיה

למאמצי.

ומקורותהערות

,3 " " " 
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מכונהאהרונסוןואלכסנדראהרןפיינכרג,אבשלוםעל-ידישהרקמההריגולרשת , 1

(לאחר 1917כפברואררקחבריהעל·ידיאומץזהששםאף"ניל"י",כשםזהכספר

"ניל"י"בסיסמהובחדרסיסמת-היכראזחיפשוהרשתחבריאבשלום).שלהירצחו

אחריישקר");לאישראל"נצח-כ"טט"ו, ,'אבשמואלהפסוקשלהתיבות(ראשי

הגיעוהללו .הבריטיהמודיעיןאנשילכיןכעתליתאנשיהםביןתקיןקשרשנוצר

עתליתלחוףשבמצריםמפורט·סעיד ) H,M.Y. "Managem "("מאנאגם"כספינה

ראהבמצרים.למפקדהולהעבירושאספוהמידעאתהרשתמאנשיכאךלקבלכרי

העזהשלתולדותיהביל"י,אפותי,ויורםברנהיוסףד"רליבנה,אליעזרשלספרם

 . 137עמ'תשכ"א,ותל·אכיב,ירושליםשוקן,הוצאת :מדינית

בעתמנתהלתנועה,למעשהשנהפכהזו,שחכורהמשוםניל"י""חבורתכותבאני , 2

הגוהחבורהמייסדיפחות.ומהםיותרפעיליםמהםחברים,כמאה 1917כשנתפעולתה

בשבילולאסוףבמצרים,הבריטיהמודיעיןעםקשרליצורהרעיוןאת 1915במארס

כריכאן,שהתרכזווהגרמנים),(האוסטרייםובעלי·בריתםהתורכייםהכוחותעלמידע

קשרשנוצרשערלצייך,ישאולםהבריטים.על·ידיארץ·ישראלכיבושאתלקרב

פעילים.שלקטןמספררקהחבורהמנתה } 1917(פברוארהבריטיהמודיעיןעםתקין

אישכשלושיםרקמנתהאוקטובר,לראשיתועדפברוארמסוף ,-1917בפעולתהכעת

השארכלואילוהאיריאליסטית"},("הקבוצההמודיעיןלפעולתעצמםאתשהקדישו

העזהשלתולדותיהניל"י,ראהחלקי.אוארעיסיועזולחבורהסייעואופעלו

 . 230-215 , 140-134 , 79-53ע"עמדינית,

ע"ע ,'גכרךתשי"כ,חל-אביב,בע"מ,מסרההוצאתניל"י:יערי-פולסקיך,'·[יעקב}

129-127 , 153-151 . 

. 86-88 . n, 1959, pp סAnita Engle, The Nili Spies: The Hogarth Press, Lond 

הראשונהמלחמת-העולםלפניארמניםאלפימאוחשלחלקםמנתהיהכזהחיסול

כע"מ,אנציקלופדיותלהרצאתחכרה :'הכרךהעברית,האנציקלופדיהראהוכמהלכה.

ארמניה).(ערך 990עמ'תש"ך,רתל·אביב,ירושלים

להסגירכהןלאפריםיעץפיינברגאבשלוםשלמעצרודבראהרונסוןלאהרןכשנורע . 5

הצבאממפקדיאחרלידיעצמוהסגירכהןאבשלום.עלהחשדיכבדפןעצמואת

לאפשרכדיכדרכוהשתההלחקירהלכאר-שנעלבואכשנתבעכצפרן-הארץ.התורכי

אבשלוםשלחקירתופרטיעללולמסורשונות,נתחבותלפגשואהרןשללשליחיו

לבית-הסוהרמשםוהועברנעצרלבאר·שכעכהןכשהגיעהעדריות.אתולתאם

ניל"י,ראהאתריו.ספוריםימיםהואגםשוחרראבשלוםוכששוחררכירושלים.

 • s1 , 83ע"עמריבית,העזהשלתולדותיה
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לארביןצבישלשליחותותוצאות :הדברסיכתאהרונםוןלאהרןנודעהכשנהכעבור . 6

העסיקגםבינתיים .הקשרמחידושנואשוהואווליילייטנאנטשלדעתואתהניחו

במפרץלנחרתהאנגליםכדעתכאילוהתורכים,אתלהטעותשנועדאחרמבצעאותו

חיתהזהמנצע·הטעיי;דמטרתכבסים·יציאה.בקפריסיןולהשתמשאלכםנזריטה

כאוגוסט 1ב·ךועיראק,סינימחזיתותמכוחותיהםחלקלהוציאהתורכיםאתלהניא

מוקש,עלעלתההספינהאךאלכסנדריטה,למפרץכספינהודלייהפליג 1916

 ,,,-לעבשבינלקחהניצולים,כיןשהיהודליי,ואילוטבעומאנשיהשנים·עשר

 . 93-92ע"עמדינית,העזהשלתולדותיהניל"י,ראההתורכים.

 , 129-127ע"עניל"י,יערי·פרלסקין, : 124-119 , 115-91 87-59ע"עשם,ך,

קיסריאוריהעתרגאישלרשימותיועלמבוססיםהמשלימיםהפרטים . 153-151

 .להלןשיוזכרכפי , 1966כפברואר-4כלרשותיהעתקיהןאתשהעמיד

אביאולכןזה,כיומןמענייניחורגתמשלחתןאנשיעםפאלמרפרופסוררצחפרשת . 8

השלטוןנגדבאשא"עראבישל"המרדבימי , 1882באוגוסטנקצרה:רקכאןאותה

לחצי·האיהמרדהתפשטותאתלמנועהבריטיםשלמעניינםזההיהבמצרים,הבריטי

פאלמרחבריאזוארזפרופסורעלהבריטיהמודיעיןעל-ידיהוטלהזומשימה .סיני

-1871כשפיוסםושבטיו,סיניחצי-האישלהנודעיםהחוקריםאחד ,) 1882-1840 (

אתלשחדעליוהוטלמצרים".יציאתשל"מדברמחקרןאתקמברידג'כהרצאת

לפגיעהידםיתנוולכלשבמצריםלמרדיצטרפולכלכסיניהברוריםשלהשייח'ים

לקנותמטרתוכאילומסעראתולהסרותדרכה,העוכרותבאניותאוכתעלת·םואץ

(קפטןאנשיםארבעהאליופאלמר·צירףכמצרים.הבריטיהצבאלצוניבסיניגמלים

ח'לילבשםערבימתורגמןמחיל-הים,צ'ארנטוןלייטנאנטמחיל-ההנדסה,ג'ייל

גמלים.עלרכוביםסואץ,לעירעמםויצאחסון)בכורכשםמיפויהודיוטבחאלעתייק

פאלמרשכרבסואץמזהב.שטרלינגלירות 3000וגוארגזהועמסהגמליםאחדעל

סאלםכן-אחיוואתאלאחיוואתשכמטהאלצפאאחהמשבטמסיירשייה'אתכמורי-דרך

ואדיזרךלהגיעכדיכאוגוסט-3כאנשיורעםעמםויצאגמלים,נוהגיתשעהוכן

משכטיאחדיםבדוויםעםקנוניהעשהמסיירשייה'אולם .לאלנח'לאלסדר

הזהבאתישדדוהוואדי,בסביבתהמשלחתאנשיאתשיחטפוואלתראביןאלחוויסאת

אבו-רג'וםלעיןכאוגוסט,-10כהמשלחת,בהגיעשיחרורם.בעדזמי·כופרוידרשו

יר nונן·אמסיירשייה'ראבין. nראלאלחוויסאתאנשיהתקיפותאלסדרעיןשכקירכת

אתרצחואותם,רימהשהואלדעתהקושריםשארכשנוכחוהזהב.עםנמלטוסאלם

הבריטיים.השלטונותעםמסיירשייה'אתלסכךכזיאנשיו,ארבעתואתפאלמר

קולונלעל-ידיהרצחפרשתנחקרהבמצרים,המרידהעלהבריטיםהשתלטותלאחר

שבובמקוםהנרצחיםגופרתאתמצאהרצח,מניעיאתחשףהלה .ווארןצ'ארלס

אחדיםשכמצרים.כטנטאלדיןהועמדוהללוהקושרים.שללמעצרםוהביאהוטמנו

רבך-אחיומסיירשייח'שונות.מאסרלתקופותנידונווהשארונתלולמוותנידונומהם

נעוםעל-ידיבהרחבההובאהזרפרשהפרטימשפטם.לפניעודנכלאמתוסאלם
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ידיעלונקצרה , 554-547ע"ע , 1916קאהיר,ואלערכ:סינאתאאריח'נספרושקייר 1

, Sons, Ltd ~ G. W. Murray. Sons of ls!1mael ... : London. Georg Routledge 1.. 

. 250-251 . 1935. pp 

 . 153-151 , 129-127ע"ע ',גכרךביל"י,יערי-פרלסקין,י. . 9

עלהסתמכההמחברתכינראה, . 88-86ע"ע(באנגלית),ניל"ימרגליאנגל,אניטה . 10

אבשלום.שלהירצחותיאורלגבייערי-פולסקיןשלספרו

ידיעתי,לפיישבו,סיניכחצי-האי-1917כשהתגוררו ,ךר.::·לכדווים, 40,000מכלל . 11

 ,,,-לעובצפרן-מזרחנצפוןהנתחםכאזורהמדוברבקדמת-סיני.אחוזיםכשישים

 :(קריואנר·עוויקילאניצנה ,,,·לעוכדרוםואלערישידדווישייה'רפיח,

וכמערבסיניוחצי-האיארץ-ישראלשניןהגבולעל-ידיכמזרחאבר·עוריגילא),

אלעריש.ואדיעל-ידיובדרום·מערב

להלן. 33הערהראה . 12

אמיראהרןשערךהספראתשוהםוצילהאהרונסרןרבקהלישלחו 1972בינואר 2נ· . 13

חיפה,נע"מ,לאורלהרצאהחכרה(שקמונה,ומכתבים"כתכים /"אבשלוםעל

 . 4.2.66מ"כיומנישהנאתיוהשירהמכתביםמונאיםשכספרלראותנוכחתי .) 1971

 , 81 , 66 , 61-59 , 49-48 , 45-44 , 7ע"עומכתכים,אבשלום/כתביםאמיר,א.ראה

87 , 177-170 , 258-257 . 

 . 124-121ע"עמדינית,העזהשלתולדותיהניל"י, . 14

אלאע'אאחמדאלחאג'היהלא ) 1967באוקטובר-29(נחקירתיכסוףלישהתבררכפי . 15

העיירהכמוח'תאר 1917כינוארשימשוהואפלאה,אםכיבדווי,מח'אן·ירנם

יונס.ח'אןשלח'רנהרפיחחיתהזמןבאותוח'אן·יונם.

כעזברנוכילינודערן,ככימיןשלבנררן,איתןעםכשיחתי , 1986כאוגוסט-26ב . 16

אלהמופנהאהרונסוןאלכסנדרשלמכתביפעת,מקבוצתחברוןאסתראחותו,מצאה

ממכר,צילוםחברוןאסתרלישלחההיוםלמחרתהמכתב.אתלראותביקשתיאביהם.

המכתב:נוסחלהלן

 1931למרס 22 "

רן],בנימיןשלהקודםשמורדברגין,[צ"לרדוזשיובנימיןהאדוןלכבוד
חיפה.

 1וילכושביץאימהמרעל·ידימנתכך.בעדלבמקרבתודהנכב,דאדון

פיינברג.משפחתעםבקשרלבואתוכלחיפה,

כימאמיןאתהמהסמךעללדעתאפשראםמאו,דאותנויענייןזהכמובך

הוא.אבשלוםקברמדבר,אתהעליואשר~קבר

וככרכהכבגוד

אהרנסרןאלכסנדר

 :אחדותשאלותמעוררזהמכתג

בנימיןזכריאתמילוליתהכאתישבהלהלן)(שתובא 25מהערהללמודשניתןכפיא.
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<JZI ,1ב·שיחתנונעתעל-ידישהוקלטורןs במארסs לאלכסנדרכן-שיחימסר , 19ד

מחרךשצמחהדקלצילוםאתוגםאבשלוםשלקברועלשבידרהמיעדאתאהדרנםון
ניל"י,כספרהובאהנ"למכתנו(תוכןבמכתבוהןבעל-פההןלומסרזר,מיזעקברו.

אלכסנדראליומדוע,··פנהכדררלאכך,אם ,) 123עמ'מדינית,העזהשלתולדותיה

עליואשרהקברכימאמיןאתהמהסמך"עלאותרושאליומיים)(כעבוראהרונםון

הוא"?אבשלוםקברמדבר,אתה

כעלהרילגושכיץ,[נחום]אימהאלרןבנימיןאתאהרונםרןאלכסנדרהפנהמזועכ.

אבשלום?אחותשרשנה,של
כהערהשיובאורןכבימיןשלבזכריולמצואניתןאלולשאלותהתשובות.שאתייתכן

אפשרשלו.המידעאתברצוןאהררנסרןאלכסנדרקיבללאלדבריו ,להלן 25

כרהנשףמןאותו(שהוציאבנימיןעלאלכסנדרשלמרוגזונבעהזושהתייחסותו

אחררנסוןאלכסנדרעל·ידירןבנימיולהפנייתאשרמדבריך,מהסתייגותואוהשתתף)

להעבידבעצמךיבולהיהכיאםכש~ךה,נהגשאלכסנדרנראהרילברשביץאימהאל
אחלקבלרילבושביץנחרםאתולהביערןבנימיושלהמסדאתאבשלרםשללמשפחתו

אבשלום.שלקברולמקוםלצאתהצעתו
פגהלאואףאהרובסרך,אלכסנדרשללמכתבוהשיבשלארן,בנימיךהשני,הצדמן

לכןהביאלהלך), 25בהערהשיובאומדבריו(כיוצאאבשלוםשללמשפחתו
 .בלרנדוןממשרד-המלחמהגדיבוןג'נרלאלרםאבשלשלקברובענייופנהשאלכסנדר

 .הקבראתהלהמצאלאג'אררריסלמייג'ורשנמסרהמשובשהמיעדבשל

 ,)ל"הצ(''מערכות"הרצאת :'אכרךההגנה,תולדותספרואחרים,דיבורפן-ציון . 17 · ·

 . 386-353ע"ע , 1955

 , 362י 361ע"עשם . 18

וביסדןשלבתרגומובארץ-ישראל,מסעייהמלחמהררייורל,א.פ.פילדמארשלא . 19

 . 58-56ע"ע , 1954 ,)ל"הצ("מערכות"הוצאתארבל:עמיהוד

שלקבורתושכמקוםהדקלאתרןבנימיךצילם , 1966באפריל-21בלישנודעכפי . 20
איתןעםנפגשתייוםבאותו .אהרונסרןלאלכסנדראותוומסרפיינברגאבשלום

להלן.שיובאכפיזה,מצילוםעותקליהשאילוהלהכראשוןילצירךבלקינד

 ) 239-238(ע"עמדיניתהעזהשלתולדותיהניל"י,שבספרמבפנים""המבוךבפרק . 21

לוהורה 1917בפברוארלארץיישראלממצריםלישנסקייוסףשלשובולפגיכינאמר,
פיינברג.אבשלוםשלמרתודבראתלשרה,מלבדלאיש,לגלותשלאאהרונסוךאהרן

ובעיקראבשלום,שלהירצחודברלהםבהיוודעאנשיוידיתרפינהפןחששאהרונסרן
שלכשחבריולכך .גיל"יעבודתלכלקץוישיםברכיםהדבריתגלהשמאחשש

אבשלוםשללשלומובשאלותהקיפוהורבראשוןילצירןנזכרוןייעקבלישגסקי
מתמהמהאבשלוםכימשיב,היהפעמיםגלוייה.תשובהממתךהואהתחמקולמעשיו,

דעתוהניחולאאלותשובותאךכטייס.שםלהתאמןכדיללונדוןיצאכיארבמצרים
מהדה"עדמכתב.שוםמאבשלוםנתקבללאתקופהאותהכלבמשךכיאיש,של
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[אהררנסוך]צביבר.חושדיםוהחלומשהולהסתירמבקשלישנסקיכיהרושם,נתקבל

אתלתפוסכדיהמסילה,מןאוחרהגהכאילובמדבר,אבשלוםכמרתמאשימוהחל

 .) 239עמ'(שם, " ...שרהשלכאהבתהלזנוחוכדיניל"יבראשמקומו

כנואל"כירושה"עברהלישנסקייוסףנגדאהרונסוןצבישלשעלילתומתברר, . 22

בגרנמכרפורסמואבשלוםשלהירצחונסיבותעלחקירתישממצאיאףשכן,מלאכי.

ד"רשלמכתבו , 1967בנובמבר-7מ"מעריב"עתרךלמשל,(ראהבעחרנרת 1967

 56כעבוראהרונסוןמלאכיחזרלישנסקי"),יוסףשלשמו"לטיהורהקוראבדנהיוסף

שללזכרוהשנתיהטקסבתרם , 1973כינואר 19ביאביר.שלגירסחרעלבפומבישנים

למיקרופוןאהררנסרךמלאכיניגשרפיח,כאזוראבשלום""דקללידפיינברגאבשלום

יוסףכיאהרדנסון,צביאבימפילישידועמצהיר"הריניהנוכחים:לפניוהכריז

לקוויבדרכםכשהיו , 1917בינוארפיינברגאבשלוםאתכאךשרצחהואלישנסקי

האמת".כללגילויציבוריומשפטרעדת-חקירההקמתדורשאניבסיגי.הבריטים

עוזי(ד"רהטקסמארגניניסובהתחלהכברהנוכחים.וקרבתדהמהעוררההכרזתו

אתלסייםלולאפשרולאהמיקרופוןאחממנולקחתקיסרי)אדררהעחונאיאורנך

עללהשיבליולתתלכרעלאשראחלומרלולאפשרביקשתיםאניאבלדבריו,

עללנוכחיםסיפרתילדבריו.השיכוחיהצהרתואחאהרונסוןמלאכיכשסייםדבריו.

שזומשוםרקאביוגירסתעלחוזרשהואמלאכי,אתהאשמתיראףחקירתיממצאי

כיהיהשדומהישנהעלילת-דםחידושאלאאינםדבריו ,-1917בעל·ידוהושמעה

ועוד . 1967בנובמברבעתרנותפורסמוחקירתישממצאיאחריוכמיוחדמזמן,הופרכה

ההזדמנותעתהלפניוהרי ,חקירתיבממצאילהכירמרכךאינושמלאכימאחר :הוספתי

הירצחונסיבותעלאבשלום,נרצחשבהבתקריתשהשתתפוהכדורים,זקניאתלשאול

נוכחשהיהאבריצפרה,מחמדמאלחאג'ביקשתיאלהדבריםבאומריאבשלום.של

על .כךעשההלה . 1967בנובמברלישסיפרהדבריםעלהמתכנסיםלפגילחזורבטקס,

נוכחהואגםשהיהרפיח,עיריי,תראשסגןאלזערוב,שחטהגםחזרדבריםארחם

אבויצפרה,מחמדאלחאג'רקלאמאשריםדבריושאתלנוכחיםסיפרחראכטקס.

אחרים.עדי-ראיהגםאלאחורכי,ז'נדארםעל-ידי"אכר·סלים"לרצחעד-ראיהשהיה

בינואר 21מ·בעתונות.הכתבותראהתשובתירעלאהרובסרןמלאכישלזוהצהרתועל

"מעריב"פוסט","ג'ררסלםהמשמר","על"דבר",העתונים(ובמיוחד 1973

 " ...נסקילישנגד"עלילחיהדםפורתאורישלכחכתוונמריכןאחרונות"ו"ידיעוח

 .) 1973בינואר-26כאחרונות"ב"ידיעוחשהתפרסמה

אבו-צפרהמחמדאלחאג'מדבריכנראה,השתכנע,לאאהרונסוןמלאכיאולם

הלאומיתכמדרשההרצאתיבתום , 1975במארס 6כישכךאלזעררב.שחטהומדברי

ולאיתוראבשלוםשלהירצחונסיבותלגילויחקירתי(עלבתל-אביבזאב"שב"מצודת

נגדעלילת-הדםעלהמתכנסיםלפניכשחזרשערודיהשרבעורררפיח),באזרוקברו

אהרוגסון,רבקהוגםשרחםצילהגםלרהשיבוהפעםדבריו.אתהפרכתילישבסקי.

הלקח.אחלמדמלאכיהעליברהו.ואףדבריואתסתרוהןבהרצאתי.נוכחותשהיו
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 . 244-238 , 134-133ע"עמדינית,העזהשלתולדותיהניל"י, . 23

והשתתפההראשונהבמלחמת-העולםהתורנילצבאשנלוותההכדורים""חטיבתעל . 24

וקבאאלהא:אלסבעבידתאאריח'אלעארף,עארףראהבסיניהבריטיםנגדכקרבות

שללעבריתהתרגום(אר 253-250ע"ע , 1934ירושלים,אלמקדס,ביתדפוסהרצאת

כע"מ",שושנידפוסב"חברתהודפס :ושבטיהבאר-שבעתולדותקפליוק,מ.

 .) 211-208ע"עתרצ"ז,תל-אביב,

עלאפותייורםשדברילינודעהלאומית,במדרשההרצאתיכתרם , 1975במארס-6נ . 25

צעירותנשיםשתיאליניגשוערבנאותרכינכונים.אינםרןבנימיךשלפטירתו

התרגשולדבריהןדן.בנימיןשלנכותיורן,ועדהחברוןכאסתרעצמךאתוהציגו

עלאהרונסוןלאלכסנדר 1931במארסאביהןשמסדהמידעכזכותכילשמוע,כיותר

רפיח.כאזור 1967אוקטוברכסוףהקבראתאיתרתיפיינכרגאבשלוםשלקברומקום

פעמיםלהךסיפרעליוהקבר,בגילויאביהןשלחלקואתהעלמתישלאליהר,דוהך
דבר•כשלרקלאזאתכך.עלתודהשוםלימגיעהלאכילהן,.השינותיבעבראחדות

חרבהזושלדעתימשרםאלאלעולם",גאולהמניאאומרובשםדברהאומר"כלחז"ל

שאביהןמתשובתןהופתעתיאביהן.נפטרמתיאותךשאלתילאחד-מכךאלמנטארית.

אצלמשותףביקוראתןקבעתיבירושלים.דןאיתןאחיהןאצלמתגוררהואוכיחי

רןבנימיןכנוכחותם.כגובביתדןככימיןעםנפגשתיבמארס-15כואמנםאביהן.

צלולעם-זאתאךתשוש,נראההיההגבורות,גילאתעכרשכגררדנוגין),(לפנים

שלבאורח-החייםהיטבמתמצאשהואלדעתנוכחתיהקלטתי,אותהכשיחתנו,,בדעתו.

מקוםאתגילהכיצדלילספרניקשתיוולגילוהקודםלשמוששאלתיואחריהנדודים.

אתלושהשמעתי(לאחדשבינינוהשיחהלהלךרפיח.באזוראבשלוםשלקבורתו

 :אנו-צפרה)מחמדאלחאג'דברישלשבידיההקלטה

בעיניחךמצא'ניל"י.'פולסקיךשלספרראתקראתיובכו,"כן.רך:בנימיו

לאינספקטורזהאתהראיתיפיינברג.אבשלוםהראשיהגיבורבמיוחד

כיראיתי,אבשלום.היהרמיניל"ימטרתחיתהמהלווהסברתי[הבריטי]

[תנועת]שלהפיקודעלבחיפהאחראיאזהייתיאניללבו.נכבשזה

פופולאריאנישםלרפיח,לזמך·מהאותי'תעכירלו:אמרתיאניהרכבת.

מאודמעונייוהייתיאניכי ' ...קברואתשאמצאמקווהואניהבדוויםביו

בעזרתובאמתחיפשתי,והועברתי.הסכיםהואהקבר].[אתלמצוא

הולכותשהנשיםגשכילזההקבר.איפהליהסבירוהם ...האלההכדורים

ונעסתיהקבראתתיכףצילמתיתמר.זהנח'לנת'ל.יצאמקברולמים.

 ...חגיגהאושמחהמשהו,שםהיהאהרוגסון.שללביתוונכנסתילזכררן

ואםקברו.זהולו:ואמרתי[אותה]לומסרתיהתמונה,אתלוהראיתי

אתקיבללאאהרונסוןלמקום.בדיוקאתכםאדריךאנימעונייניםאתם

אתלעוררמעונייניםאינםהםכיחשבתי,הביתה.חזרתיואניברצוןזה

מכתבקיבלתיאחר·כךזה.אתוהשארתיהזאת,הטראגדיהכל
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עניתילאאבשלום.שלקברושזהבטוחאנימבייןאהרונסרןמ[אלכסנדר]
נשאר".זהוכךזה.על

וכפילך?אמרבדיוקומהאבו·צפרה:אתהכרת"כיצדאלקנה'בן
תשובתךמהיאבו·צפרהדברישלמההקלטהלפנז·כןבעצמךששמעת
לדבריו!"

עםענייןפהיששמאהיסס,הואבהתחלהלו.האמנתי"אנירן:בנימיו
 "'.הז'זהוכיליאמרהואר·כך nאאבל ...למשפטאותםוידרשוהאנגלים

היוהרילך!לספרהסכימומדועאמוגםןאתרחשת"כיצדבן·אלקנה:

 " ...ברצחאותםשיאשימולתשושצריכים

[דבריהם]אלהכייודעאנילהסביר.יכוללאאני"הנימוקים,רן:בנימיו

 " ...התאמתזהולבסוףאמת,דבריהיו

בשירות·הרכבת?"אתךעבדשאבו·צפרהנכוןזה"האםבן·אלקנה:

ביןפרפולאריהייתיאניברכבת.אתיעבדלאהוא"לא.רן:בנימיו

מצאושהםדבריםועודישנותמטבעותלימכיאיםהיוהבדוויםהכדורים.

מפני".הסתירולאאהבהדבריואפילובמדב,ר

אבשלום?"נהרגכיצדלךסיפרו"האםגן·אלקנה:

למצריםהגבולאתלעבוררצואנשיםשניכילי,הסבירו"הםרן:בנימיו

לעבור".הצליחוהשניוהרגוהרירובאחדובכןהבריטים],קוויאל[לעבור

וכיצדאהרוגסוךזאלכסנדרהיהזההאםלאהרונסון,"כשהגעתבן·אלקגה:

לרפיח!"אתךיצאלאמדועמסביראתה

הלכתיאניאבלבטוח.לאאניו-iחרשםאראלכסנדרזה"אםרן:בנימיו

ומסרתי[מהנשף]אותוהוצאתינשף.איזההיהשםאלכסנדר.שללביתו

שזהרחשבתיאניאבלברצון.לאזהאתקיבלוהואלי],[הידועזהאתלו

הטראגדיהאת{מחדש]לעורררוצהשאיננההמשפחהשלמצב·הרות

הזאת".

וילבוש,לשושנהאואחותו,שוהם,לצילהפניתלא"למהבן·אלקנה:

בחיפה!"השגיחהאחות

קיומן'.'אודותידעתילאאותן.הכרתי"לארן:בנימיו

על·ידינרצחלאפיינברגשאבשלוםמשוכנעהייתאתה"אבלרן:איתן

 "?לישנסקי
"בוודאי".רך:בנימין

ועדאהרונסוןאלכסנדראתשראיתמאזחלףזמן"כמהאלקנה:בן

ממנו?"המכתבאתשקיבלת

יש ,] 1931במארס[צ"ל ' 32בשנתהיהזהכיחושב"אנירן:בנימיו

הזה.המכתבעלתאריו

שסיפרתמהסיפרתאתההשערה:להעלותמנהס"אניבן·אלקנה:

כשהואבלונדון.בריבוןלבריגאדירבמכתבפנהשהואליידועלאהרונסון.

שוב?"אליךפנהאזכנראהשלילית,תשובהקיבל
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אתלושמסרתימאזשוב.אליפנהשהואחושבלא"אנידן:בנימין

שוב".אליפנהלאהתשובהאתממנושקיבלתיומאזהמכתב

עלעונההייתלו·אפשרי,האםמכתבו.עלעניתלא"אתהבן·אלקנה:

הפעולה?"אתמקדמתחיתהשתשובתךהמכתב,

בטוח".לא"אנידן:בנימין

בפתח·תקווהדאאבל[בדוך]פנתהפחה e-המיכילי,"ידועבן-אלקנה:

זה.בנושאלעשותמהשאיןהשיבודאאכאבשלום],שלקברו[בעניין

לתעלומה.הפכההקברופרשתלנושאיותרהתייחסושלאהיסבהוזוהי

האםהקבר!פרשת .pטיפלולאמדועעברן.שניםןזאתרואהאתהכיצד

סיבותלהםשהיואוהטראגדיהאתמחדשלעודררצו:שלאמשוםרק

אחדות?"

מחדשלעורררצתהלאהמשפחהלפני·כן.שהסברתימה"דק :רןבנימין

 ...הזאת"הטראגדיהאת

לכיןגירסתוביןלסתירהואשרעצמם.כעדמדבריםרןבנימיושלאלהדבריו

זרכשירות·הרככת,האחרוןשלעבודתובענייןאבו·צפרהמחמדאג' nאלשלזכריו

דןכנימיךשלכעוזררשעבדאמראבו-צפרהומחמדייתכןמשמערת.בעלתאינה

שמכרליסיפראחרתבהזדמנותכיכעיגי,חשיבותואתלהעלותכדיבשירות·הרכבת

 .שלוהמקשהמןאבטיחיםרלעובדי·הרככתרךלבנימין

יצחקדבשלכנובנימין,רן.כנימיךשלקורותיואתכקצרהלספרהמקוםכאן

כית·ספרשסייםאחרישכליטא.נרכו·אלכסנדרוכסקכעיר 1894בשנתנולדרזברגין,

לארץ·ישראל_עלההציוניתהתבועהחכרכהיותוהשען.מקצועאתלמדעירוניתיכון

בבנייתהשתתףארצהעלייתועםהשנייה"."העלייהבמסגרתכחלוץ-1912ב

ר·מכן nלאכמאלאריה.תלהושם·תקווה, nפתשלידאלמירככפרהראשוןמכוך·המים

"פועלי·ציון".מפלגתחכרהיהזמןבאותוברחובות.ושמר"השומר"לארגוןהצטרף

לרוסיהשנהכעבורחזרהרוסייםהשלטונותעל·יזימשפחתורדיפתאתלמנועכזי

בשנתוחזרהצבאמןהשתחררהראשונהבהזדמנותאולם .הצארשללצבאווהתגייס

ארצה. 1914

לפרשתכקשורחשודהיותובשלהתורכייםהשלטונותעל·ידינעצר 1917בסוף

אל"ח'אךלכלאהועברומשםכירושליםבכית-הסוהרלזמן-מהנכלאהוא .ניל"י

אחרים,דמשק""אסיריעםיחדשוחרראחדיםחודשיםכעבורבדמשק.באשא"

העויינת.פעילותםעלהוכחותהשלטונותמצאולאשנגזם

רמת·גך)העירמרכז(היוםגולזברג"ב"פרזסזמן·מהעבדלארץשובועם

הציעזמןבאותולסגירתה.עז " East Company "מכוניותלתיקוןבחברהואחרי·כן

המכונאותבמקצועלעכוזהלעבורהציוניתההסתדרותמהנהלתר ggפהמהנדסלו

תל·חי""מאורעותפרצוזרהצעהלקבלאםמתלבטבעוזרשבמצרים.באלקנטרה

י. nתל·להגנתטרומפלדוריוסףאלהצטרףוהוא ,) 1920מארם(בראשית

בשירות-הרככתםזירהלעכוזהרךבנימיןנתקבלתל·חינפילתאחרי
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בין(קו·טלגראף)ורכבתדוארשלעיליקובבנייתהשתתףכאןהמאנאדאטורית.

בקטעשרביטיםמתקןלהיותמרנההקרבנייתכשהושלמהראלקנסרה.אלעריש

ואלעריש.רפיחשכיןהמסילה

ביןלברררךבנימיןהחל"ניל"י"עליערי·פולסקיןיעקבשלספררקריאתכעקבות

קבורתומקוםואתהירצחונסיבותאתרפיחשכאזוראלרמיילאתמסהשלהכדורים

אלרמיילאת)(שבמטהאלסננהמשבטאבר-צפרהמחמדאג' nאלפיינברג.אבשלוםשל

ומםרהתדמואתרןבנימיןצילםאזעץ·תומר.צמחמתוכואשרהקבר,אחלוהראה

בזכרוך·יעקב.אהררנסוןלאלכסנדרהמידעואתהצילוםאת 1931במארס-20כ

לגררעכרווהםליטא,ילידתרוזנכרג),(קודםורזיתלרבקהנישאשנהבאותה

לחיפה.

חיתהנשירות-הרככתשהעבודהכעתהערבי"),("המרד 1939-1936במאורעות

הלאומיים.המוסדרתנקשתלפיבתפקידולשרתהמשיךחיים,כסכנתכדרכה

ארגוןבשבילממצריםנשקבהברחתגםעסקבשירות·הרככתלעבודתובמקביל

ה"הגנה".

התמנה 1957בשנת .ישראלברכבתהאיתותמזורמייםזיביןהיההמזינהקוםעם

עזשימשזהבתפקידוקשך),חשמל(איתות,אח"קכמחלקתראשיטכנאישללתפקיד

כעבודהלהמשיךלוהוצעכשעכרתמומחיותובשלאולם . 196נ·סלגימלאותלפרישתו

 .לפטירתוסמוךעזהמשיךאכןובהאח"קבמחלקתחלקית

אשתוקברלידי nבתל·כבית·העלמיןנקבר , 1975באוקטובר-21ככשנפטר

 .) 1971בספטמבר 2ב·ד(שנפטרה

כיותרומסורכמינהמיוחדתכאישיותאותומתאררןכנימיואתשהכירמיכל

כיםוזיותעליוהמוטלאתביצעהואישראל.ולמזינתה"הגנה"לארגוןלעבודתו,

עלומקובלרגישהנפשכבעלמוכרהיהכדברים.הרבהולאלכתהצניעגםוביעילות.

ולא·יהוזים.יהודים

רכיי nתל·בהגנתהשתתףכילי,גוז.:נרןבנימיןעםאישיתהיכרותשעשיתילאחר

עלהממונהאללפנותחברוןאםתרלבתוהצעתילכןה"הגנה".ארגוןחכרהיה

אותלוויוענקואביהשלפעלושיוכרכזיכמשרז·הבטחון,לאותרת·שירותהיחידה

אתלמצואשהתקשתהמשוםאולםהמזינה).לרחמי(עיטורה"על"ה"ראותה"הגנה"

 .כחייואלהעיטוריםלוהוענקולאאביהשללפעולתוהדרושיםהאישורים

על·ידי(שאורגנהרןלבנימיןהאזכרהבעת , 1975בנובמבר-24בהדברליכשגודע

לאותותליחידהאפנהשאניחברוןלאסתרהצעתייפה·מרכז), nכתחנתהרככתהנהלת

יגורקיבוץחכרתגולזנברג·וייםמן,מחמדההדרושיםהאישוריםאתהשגתישירות.

(עלמתל·אכיבאברמובומיחזקלאתל·חי)כהגנתרןבנימיןשלהשתתפותו(על

 1975בדצמבר-11בממצרים).נשקבהברחתעיסוקוועלה"הגנה"בארגוןחברותו

היחידהעלהממונהביל"ו,לישראלהאישוריםכצירוףהדרושיםהטפסיםאתהגשתי

שסמנכ'ל'אחריכיימים,חמישהכעבורליהודיעוהלהשירות,לאותות
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חברוןלאסתראלהיוענקורןלכנימיךהעיטוריםהענקתאתאישרון nמשרז-הבס

נעשה.שאכןדברהמשפחה.כנציגת

ניתןאהרונסוןרבקהשלבביתה ) 1966במארס-23(בזרבפגישהששררההאווירהעל . 26

"מעריב"בעתרן 1967בנובמבר-29בשפיוסםקיסריאורישלמכתבתוללמודגם

ביומןרישומי(ראהלהלןתובאזוכתנהואבשלום".אבשלום"עצמותהכותרתתחת

 .) 29.11.67מיום

סיבתאתאפותייורםתירץ"הארץ"לעחוןבמבחנו , 1973בפברואר i 1ב- . 27

בארץ.היהש"כשהקנרנכך,מהצעתיאהרובסוןורבקהשוהםצילהשלהסתייגותן

[הסמכות]המנוח'אשכוללויראש-הממשלהמנידיחוץאישבידיהיתהלא ...ארייב
דאזמ.ראש-הממשלהולהשיגלפנותבנפשם.מסתכניםשהיולאנשיםפקודתואתלתת

להעיר,עליזהלתירוץאבשלום".שלמשפחתובנישלבהישג-ידםהיהלאכזרפקודה

שיפנוהרעיוןאתאחת,במלהולוהזכרתי,לאהשלושהעםכשיחתיכי

 .כזרפקודהשיתךכזילראש-הממשלה

דוד ,,,-לעלישנמסרהאהרונסון,רבקהושל~והםצילהשלהשליליתתשובתן . 28

הלווייתסקסנעת 1967בנובמבר-29בראשןאתמלזקוףמהןמנעהלאשוהם,

הציבורלפניהארוןשהוצגבעתאבשלום.שללשרידיושנערכההממלכתית

במשפטולומלהזכירונמנעהארוךהספדאחיהאתשוהםצילההספידהבראשון-לצירן

ועקשנותי.יוזמתינזכרתרקהתאפשרהלקבר-ישרלאאבשלוםעצמותשהבאתאחז

מןשקיבללמידענקשראחזרתגירסא,תמסרבלקינדשאיתןליהובררזמןכעבור . 29

רפיח.באיזררפיינברגאבשלוםשלקבורתומקוםעלרן][בנימיןהrדיפניהה.מ~זס

אלבאזהמהנדסכי , 1966כאפריל-21נבלקינזאיתןמסרליאחדות:דוגמאותלהלן

פורתאורילעתרנאי . 1948בראשיתהיינובארץ,הבריטיהמאנזאססוףלקראתכיתר

ראה .)" ...כארץ-ישראלהבריטיהמאנדאס("כשלהידומהגיוסה 1967כינוארמסר

עלפורתאורישלמאמרו ,-13.1,67מאחרונות""ידיעותהעתרןשלימים" 7 "מוסף

אתמצאתיכיגעתונרת,הפירסוםכעקבות , 1967בנובמבר-1בואילו"אבשלום".

כתב.בתל-אניב,הפאתולוגילמכוןמשםאבשלוםעצמותאתוהעברתיהקבורהמקום

מסרהעצמאות,מלחמתפרוץלפני ,-1947בניבלקינד,איתןאתשראייןעתרנאיאותו

"ידיעותעתרךראההמקום.תיאורואתהדקלצילוםאתלבלקינזהחיפגיהמהנדס

אבשלוםקבושזהרמשוכנעכמעט"אניפורת:אורישלמאמור ,-1.11.61מאחרונות"

האוטרניוגראפיספרואחבלקיבזאיתןכשפיוסםשבים,עשרכעבור ." ...פייבבוג

גירסתואתהואמסר ,)-1977תשל"חלאור,ההוצאה(משרד-הנטחרך,היה"זה"כך

(עמ'שםנאמרהקבורה.מקרםאודותיפני nההמהנדסשלהמידעכענייןהאחרונה

לעץמתחתאבשלוםשלקבורתומקוםעלהמידעאתמסרהיהודיהמהנדסכי ,) 220

ר~אנברוךלידידוהדקלצילוםואתהיהודי)(גבעתאליהרדי"נ"תלהדקל

כזכררן-יעקגאהררבסוךלאלכסנדרהידיעהאתהעניו ...ראאבו"כרוךבפתח-תקווה

במקבילזהמידעקיבלשהואיוצאבלקינדשלאלהמדבריוכראשון-לצירן".ואלי
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שלתולדותיהניל"י,בספרשהובא(כפי 1931כמארםהיינואהרונסון,לאלכסנדר

 .) 123עמ'מדינית,העזה

.30 

.31 

.32 

.33 

 . 251-250ע"עשם,

שוניםמשיקוליםשהיא.תשובהכלליהשיבולאהבטחתואתקייםלאבלקינדאיתן

 , 1967כאוקטובר 30ביחיתהאתושנפגשתישנייהפעםשוב.אליומלפנותנמנעתי

עדנרשיטפלכדיאבשלום,שלמקברושהוצאתיהדקלועמיביתואלכשנאתי

סיפרהואתשובה,לילהשיבלנכוןמצאלאשבלקינדאף .החדשקברועלשיינטע

רביקשניאתיהתקשרהימיםששתמלחמתלאחרכיפורת,אורילעתונאיאחר-כך

אורי~לכתבתו , 1,11.67מיוםאחרונות""ידיעותעתרןראההחומר.אתלמצוא
גיל"יאיששלדודנואמרפייננרג,אבשלוםקברשזהומשוכנעכמעט"אניפורת:

למקרררשאלתירפורתלאורי 1967בדצמבר-1נפניתיזוכתבהעקבכלקינד".איתן

ייתכןזובנקודהכילהודותהנני ... "בדצמבר:-5המןבמכתבוליהשיבוכךהדברים.

אותך".שהרגיזהפירסוםאתשכחואנא ...כלקינדמרעל-ידיוהוטעיתי

גיל"י":איששל"מיומנוספרראתשניאורסון(ליונה)יצחקלויפיוסם-1967ב

נענייןאהרונסוךאהרןשל.דבריועללירכהמספר 49בעמ'חיפה."רנסנס",הוצאת

אבשלום.שלמותו

ואחיהברוריהאשתולזרוביץ,משההמשטרהקציךשלורציחתםחסיפתםפרשת

זיעזעהאבר-דורהשלכנופיותיועל-ידי ) 1938באוגוסט 17(כלילקירז'נראליהו

חזכיפתםמאזכיהוא,שכההמיוחד .בארץ-ישראלהעבריהישובאתבשעתה

שמשסרתמשרםלנעדריםנחשבועתלית""מחנה-האסיריםשלידממחנה-הסוהרים

התחלתיזופרשהאתלרצח.,וראיותעדיםלארגםקברםאתמצאהלאהמאנזאס

רב-ניצבדאז,המשטרהמפכ"לשלכקשתועל-פי 1962כנובמבר 2sכ-מחדשלחקור

 10-9כימיםכידי,עלההערבי-הישראליבמגזרמסרעפתחקירהאחרינחמיאם.יוסף

ולגלותאנו-זורה,יוסףל !L.'אנשיועל-ידיהירצחםפרשתאתלשחזר , 1963ביוני

אלמחמחאניהגבעת-הנרצחיםגופותנטמנושכרהמקוםאתשגהארתהכיולי-30ב

הר-הכרמל.שעלניר-עצירךהשיתופיהמושבמןרחוקלאחוד),(קרי:חוצ'עיןשביער

אוניברסיטתשלמשפטיתלרפואהלמכוןהעברתיהגרצ:חיםעצמותשרידיאת

 1963כאוגוסט-22כהנעזרים.שלרשתשרידיאלהכיאישראכןוהמכוןתל-אניב,

חקירתיפרשתשבראשון-לציון.הישןכב,ית-העלמיךלקבורההנרצחיםשרידיהובאו

הקציןמשפחתשלחטיפתה-(דפי-יומן)חקירהשלסיפורהבספריהעליתיזר

 • 1986תל-אביב,"הדר",הוצאתאנו-דורה:כגרפיותבידי 1938-בלזררגיץ

אחרימרחביה.מקיבוץיעריואנדהמאירשלבנםהיה , 1941ילידיערי,חייםסגן . 34

במארס 19בלילהואמסרפקודתו,אתלמלאוסירבבצנחניםמפקדועםשהסתכסך

ובעלםהפלוגתילרב-סמלפתוחמכתבבחולדההימים"ארבעת"צעדתבמחנה 1964

מצ"חראשנזעקואזלהתאבדמתכווןשהואללמודהיהניתןהמכתבמן .נשקרעם

ראשיערי,מאירחיים,שלאביומעמדכשללחקירה.עצמוצבאית/חקירות)(משסרה
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שמערןגםהצעיראחריהחיפושיםלאירגוךנרתמוהארצי,הקיבוץוראשמפ"םמפלגת

במלחמת"גבעתי"חטיבתשלמפקדהשהיה "מ(עין·השרפטקיבוץחכראביזך,

הקיבוץל 'J.!מחלקת·הבטחוןוראשהזורעקיבוץחברחרמוני,ומיכאלהעצמאות)

צה"לשלר,'גייסמהקיבוציםמתנדביםכמאתייםגייסהארצישהקיבוץבעוזהארצי.

לצה"לועלוימיםכחודשנמשכווהסריקותהחיפושיםלחיפושים.גזוזיםשני

החיפושיםמארגניכשנואשוימי·עכוזה.אלפיעשרותהצעיר""השומרולקיבוצי

פנחסהמשטרהלמפכ"ל , 1964באפריל 1sנ·אביזר,שמעוךפנההגופהאתלמצוא

בכךבחiוירתיפתחתיוהחיפושים.החקירההמשךאתעלילהטילממנווביקשקופל

משטרתשלהגראפולוגיתטמיר,ורדהלפקדיעריחייםשלמכתבואתשמסרתי

זאתהארצי,הקיבוץשלהגראפולרגיתמסריק,כפרמקיבוץרצוןולחורהישראל,

מכתבו.אתשכתבבעתרוחוהלךרעליעריחייםשלאישיותועלללמודכזיעשיתי

להעמידוביקשתיובך·נון,ירחאיהאלוףדאז,יל·הים nלמפקדפניתילאחר·מכן

עלמחקרשיערוךכזי ," 13"שייטתשלהפסיכולוגשליט,בנימיןרב·סרןאתלרשותי

שמערןשלבאישורםפניתישליטרס"ךשלהזר"חאתכשקיבלת; .הצעירשלאישיותו

ואלשנןיואלד"ראלהמחקר)הרצאותאתלכסות(שהבטיחוחרמוניומיכאלאבירן

סיזרותשתיאתלהםוהמצאתיבירושלים,ידועיםפסיכולוגיםשניהםנרי,פנחסד"ר

עםלהתקבל(כשניסההצבאישירותובעתיעריחייםשעכרההשלכתייםהטסטים

למען-הקצינים)לקורסכמועמדכשהתקבלכשנה,וכעבורלחיל·הארריר,גיוסו

שערךנרי,ד"רלהתאבן.היהמסרגלראםאישיותו,עלחוות·דעתליויתנוינתחום

קבלתלשםכזיסרסאציההגיש(אותומתאבדיםשלמניעיהםעלמח~קרבש'ע'תו

המתאבדים.שלכתב·ידםשלאנאליסיכניתוחגםכאבחנותיונסתייעהדוקסוראס)

וחררהטמירורדההגראפולרגיםשלוות·דעתם nאתתאמושלהם,וות·הדעת nשתי

במקבילהתאבד.יעריחייםכיוקבעושליט,בנימיךרס"ןהפסיכולוגושלרצון

חייםשלגופתואתחיפשווהללומשתתפיםכעשרהשמנהיפושים nצורת·הקימותי

ומערותהר'tכרבלאזורועדחולדה-רמלה-מסמיהאזורשלהנרחבבשסחיערי

קרובשלבראדיוסחולדהסביבתאתשיטתיתסריקהסרקוהצוותאנשיבית·ג'ברין.

החיפושיםבאזורובורותמערותזהוכמספראתרים sooכ·ובדקוהליכהשעהלרבע

השקענוכלליכסיכום .לערךהליכהשעותשלרששללמרחקעדשהשתרע-הרחב

חייםשלסיולירמסלוליאתגםבזקתיבמקבילימי'עבודה. 6כ·ססזהבשטחבחיפושים

לסדרךבמנזרמםתתראיכראםוכןובגליל)כבגביהודה,(במדברהארץנרחבייערי

הארץאתעזבלאאםבדקתיכמו·כןבירושלים.הישיבותבאחתאולגבולשמעבר

ביןשהפצתיאחרירקנמצאהגופתואילת.במלאוחיפהכמללרז,התעופהשדהדרך

 sב·ואמנםל"י. 5000שלפרסיקבלזוגופהשימצאשמיההודעהאתבנגבהכדורים
ח'רבתבאזורעדרואתרעהאבררביעהמשכסהכדוריםשאחזבעת , 1964בנובמבר

שלבגופתונתקלהואשורק,לנחלשמדרוםהגבעותעל ,) 14321298 .צ.נ(אלביר

במרחביה.צבאיבסקסיערינקברר·מכן nלאאחדיםימיםרבכלי·נשקו.יעריחיים
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,נועדקופלפנחס'רב'ניצבהמפכ"להוראתלפינדביק,מאירנצ"מליששלחזה,מכתב . 35

לקבר'ישראלפיינכרגאבשלוםשלעצמותיוהבאתבענייןלוטפלמלהמשיךלהרתיעני

אולםהסירה".יורדי"כ"דתעלרמתכגוןעלומות,היסטוריותפרשיותבשאררגם

הבינלאומיבככסלהופיעישראלמשסרתשלהרשמייםמנציגיהמנעלאלעליהאמור

ולזקוףקרפלום,פרופסורביוזמת 1969במאיבתל'אביבשנערךמשפסית,לרפואה

בעת , 1967כאוקטובראבשלוםעצמותלמציאתמאמציתוצאותאתהמשסרהלזכות

להעלותקרפלרספרופ'החליטהכנסלקראת .בצה'ל'לאאכמשטרהשירתתילאשכבר

-שנה 50ולפני 25לפנישנרצחובני·אדםעצמותבזיהוישלוה~כוןהישגיאתבר

ביקשזהלצורךהמשפטית.והרפואההפשעכתולדותכדוגמתםאירעושלאמקרים

וכןלזרוביץהקציןמשפחתשלחטיפתהבפרשתחקירתיעלקצרדו"חלכתובממני

לרפואההמכוןזיהההמקריםבשנישכךפיינברג.אבשלוםכפרשתחקירתיעלדו"ח

אריהניצבהגיעולכנסהנרצחים.כעצמותשמצאתיהעצמותאתבתל'אכיבמשפטית

פליליוזיהוילחקרהמחלקהראשקלפן,מיכאלרכיצב·משנהאגף·החקירותראששרר,

הכנסלפניאליופניתישרראריהאתקצת'ל'מתוח"כרונהמתוךהחקירות.שבאגף

להתגאותכדיישראלמשסרתשלכנציגיהעתהבאיםאתם"מעניין,לו:ואמרתי

אםתגובתכםתהיהמהפיינברג.אבשלוםשלקברובחשיפתוכמיוחדבפעולתי,

זהבמכתב 11966מאוגוסטנדביקמאירנצ"משלמכתבואתזהבינלאומיבכנסאקריא

-כלאישראלמשסרתעל·יזיעליהוטלושלאהחקירותאתלהפסיקהוראהקיבלתי

תעשהלאאתהשלמה,"לא,שור:אריההגיבכךעלמסקנרתז"הכלליהמפקחיסיק

לאז"מדועלו:חשיבותיברבים".ישראלמשסרתואתאותיתביישלאאתהזאת.

קברנעני~ןחקירתיאתלסייםיכולתישלאלכךגרםקופל,פנחסרב·ניצכהמפכ"ל,

לעכורוהחלטתי 196נ·זרצועת·עזהאתצה'ליכבשואלמלא . 1966ב·עודאבשלום

ופרשתאי·פעםמתגלההיהלאאבשלוםשקברהריכרצועת·עזה,צה"ללמפקדת

אקריאשלאמדועלכן,תעלומה.בגדרנשאריםהיוקבורתוומקוםהירצחונסיכות

האםמצידיךוצודקהוגןיהיהלאזההאםנוביקזנצ"משלמכתבואתזהמכובדבכנס

אתלחקורעליכשאסרכשיקולושגהשהואלמפכ"ללהראותמתאימההזדמנותזראין

העלהר·כך nואשרראריההחוויראלהדברילשמע " 1אבשלוםשלקבורתומקוםפרשת

בשיקוליואזשגההמפכ"לגםראםבך.תמכתישאנייודעאתה"הריאישי:נימוק

אחרת,בהזדמנותזאתתעשהבן.לנקוםכדיזוהזדמנותתנצללאודאיבך,ופגע

ואםזכרונותי,אתאכתובמתייודע"איננילו:עניתיזכררנותיך".אתכשתכתוב

נשםכיקשנישרראריההיום".זאתשאעשהמוטבלכךבחיים.אזיהיההמפכ"ל

מתייחסהואכילדעת,כשנוכחתי .כןאעשהשלאשכינינורבת·השניםהידידות

הצלחתי.ובכךקצתכךלהתל"רציתיואמרתי:בצחוקפרצתילמתיחתי,ברצינות

לי:השיבכךעלהמפכ'ל'".עםהתחשבנותלשםזהבינלאומיכנסאנצלשלאמובן

ערדצחקנושגינושכמרתך".שדאחת.פעימהלביהחםירהמתיחהכגללאדם,"פרא

הדבריםהמפכ"ל.שלהתנהגותוענייןאתבכנסהזכרתישלאכמובן,קלה.שעה
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והוקראוקפלןנצ"מעל·ידילאנגליתשתורגמושלי,הדו"חותשנירכןשםשאמרתי

ראהפיינכרג".וב"פרשתלזרוביץ"ב"פרשתחקירותישלהענייןלגוףנגעועל·ידו,

 Proceedings of the Fifth lnternationaJ Medica!-Lega ! :זהכנסעלהדו"ח

e Pittsburgh lnstitute of וSeminar, lsrael, May 15-25, 1969. Sponsored by tl 

f Forensic Medicine Hebrew סLegal Medicine and the Greenberg lnstitute 

University. Edited by: Cyril H. Wecht, Pittsburgh, Pennsylvania 

. 57-62 . and Professor Heinrich Karplus, Jaffa, Abu-kabir, lsrael, pp 

ובפעולהמאחרהסירה"יורדי"כ"גאצלנו,כנהרגולא,הסירה"יורדי"כ"דכותבאני . 36

אכתוב•סרהאנגליהמייג'ורגםה"הגנה"אנשיהיהודיםלכ"גבנוסףהשתתףזן

הפעולה.מפקדשהיה ., S.O.E .·בקציןפאלמר,

הנעדריםי"גפרשתאתלחקוראותישהביאההענייניםהשתלשלותאתכאןאבהיר . 37

כנובמבר-26כאכזיב:כגשרהגשרים")("ליל 1946כיוני 17כלילהפלמ"חמפעולת

הכרוניקהאת"מעריב"עתרךמטעםהמסקרויניצקי,משההעתונאיאליפנה 1965

אתחוקראיננימדועאותיושאלישראל,משטרתשלהארציהמטהשמפרסםהפלילית

ערדהתעניינתישבהזו,ולפרשהלומהלשאלתיאכזיב''.מגשרהנעדרים"י"גפרשת

בהרשמצאתיכ"מעריכ"שפיוסםאחרי , 1963כאוגוסטעודכיהשיב , 1946בקיץ

אחדירושלמיאליופנהוגיסואשתולזרוכיץ,הקציןשלעצמותיהםשרידיאתהכרמל

הנעדריםלי"גאירעמהגםלחקורולהניעניאלילפנותממנווביקשסימך·טוכבשם

שאלהואקברם.והיכןאכזיבבגשר 1946משנתכ"ליל·הגשרים"הפלמ"ח.מפעולת

הנעדרים.כיןהואדודאחיוכיהשיב,והלהזולפעולהלוישקשראיזהסימן-טובאת

ולבסוףנדחההזכראךזה,כענייןאלילפנותחשברבזמןמזהכיהוסיף,יצקיריבמשה

לזכריו .אליפנייתוומכאךשביתסימך·טוכאליופנההאחרוניםכימים .ממנונשתכח

כמקרההחקירהעלולכתובכעתידאותילראייךכדעתושכןאישי,ענייןגםכאךלויש

אישוראתככתבלכךלקבלמכלילהתראייןארכללאכילו,הבהרתיבה.שאצליח

תזכיריוםכאותולישלחוהלהאליואיפואפנההוא .אורןזרדנצ"מעלי,הממונה

לכתובהוארוצהשעליהןפרשותעלאותילראייוויניצקיהעתונאירשאילפירפנימי,

כייוזכרלאשבעתרךהבטחתואתלקבל.עליהגבלות:כמהעליהוטלואולםבעתרנו.

הםשזכרייצוטטולאשמייצוטטלא ;המשטרהעל·ידינמסרההאינפורמאציה

אתעצמיעללקבלהסכמתישלאמאחרכמשטרה.הנשמעותדעותאוהשקפות

פראג,יהודהניצבאלויניצקיפנהכאלהכתנאיםהנעדרים"י"ג"פרשתעלהחקירה

אורןנצ"מלישלחהוראתופיעלאורן.דודנצ"מעלהממונהארגון,אגףראשאז

שכללוהודיעאגא"רראשכיציין,ובושניפנימיתזכיר 1965כדצמבר 1sכ·

עלפראגניצבעםר·כך nאכששוחחתיבטלות.הקודםכתזכירשפורטוההגבלות

הנעדרים,י"גפרשתחקירתאתעלילהטיליכולהואאיןרשמיתכיהודיעני,זופרשה

עבודתי,נדיתוךכיכולתי,אםואולםישראל.למשטרתנוגעאינושהנושאמאחר

לפיענוחרקלאנכךשאתרוםהריזר,פרשהלהבהירלה,תפריעזושחקירתיומכלי

מהסוף·סוףשיידעוהנעדרים,למשפחותחסדייעשהגםעלומה.היסטרריתפרשה

 .יקיריהןכגורלעלה

המידעאתאספתיתחילההחקירה.אתעלילקבלהסכמתיאלהדבריולאחר

הנעדרים.ביןהיושבניהןוסימך·טרב,סלודמשפחותעםושוחחתישככתרנים

המריתנועתמפקדאליהששלחמכתכיםשנישלהעתקיםקיבלתיסימן-טובממשפחת

כןאחרידוד.הבעדהכבהשלגורלובעניין 1946בדצמבר sוכ-כיולי-11בהעברי

הכפרשלידגשר-הרכבתבפיצוץשהשתתפולשעברהפלמ"חמאנשיאחדיםראיינתי

המידעזו.לפעולהעד-ראיהשהיההכפרמתושביהערביםאחדאתוכןאלזיכ,

ק"ג 250מהתפוצצותזובפעולהניספרהנעדריםשי"גלמסקנההביאנישאספתי

על-ידישנורההזרחןמכדרריאחדלגשר.מתחתשהיושעהעמםשהיהחומר·הנפץ

כן .ופוצצורגיש)(ז'ליגנייטבחומר-הנפץפגעהגשר,עלששמרוהערכים,הנוטרים

תררן·היבלר,עליו,הממונהכיכחיפה,קדישא""חברהמזכירשלמעדותוליהובהר

וקברלגשרמתחתשמצאוהגופותשרידיאת 1946ביובי 1sב·אנשיועםיחדאסף

מכלילזכרםאכן-צירןכמקוםהעמידגםהואהכרמל.שבחוףכבית-העלמיןאותם

 .לוידועיםהיולאשכןהנספים,שמרתאתלצייו

לעת~:איהמידעאתמסרתילאישורווכהתאםפראג,לניצבמסקנותיעלדווחתי

 23-22בימיםשנדפסוכתבותכשתיחקירתיממצאיאתפיוסםהלהויניצקי.משה

סנסאציוניעתוגאי"סקופ"אזהיההממצאיםפירסום"מעריב".בעתרן 1966במאי

הפירסוםאולםהרחב.בציבורורכיםהנעדריםמשפחותבביאתשהסעירלמדי

שהקבר"דבר"לעתוןמסרהנעדרים,אחדשלאחיוגביש,שדבלכךהביאב"מעריכ"

שכה.מדילפקדונהגומהןוחלקהנופליםלמשפחותידועהיהחיפהשלבכית·העלמין

"על"למרחב","זכר",בעתרנים 1966במאי-23בבהרחבהפורסמואלהזכריו

ידוע'ליל-הגשרים'נופלישלים n"קכר·האהכותרת:תחתועוד."הארץ"המשמר",

ידעולאשהןוסימך·טובסלודממשפחותלמדתיאניאכלשנה",עשריםזהלמשפחות

שלהסנסאצירניהפירסוםלצורתאחראיהייתישלאאףמזו:יתירהזה.קברעלדבר

אלבתלונההפלמ"ח,מפקדלשעבראלון,יגאלהשרפכהממנוסלדתיואףממצאי

אתלחקורהמשטרהליאיפשרהמדועאותוושאלישראלמשטרתשלהכלליהמפקח

רעלאלוןהשרשלתלונתועלכתגובהסנסאציה.נדברולפרסמההנעדריםי''גפרשת

ניצבליכתבהכטחון,שבמשרדהחייללהנצחתהמחלקהראשוגוני,נוחשלתלונתו

כלזה,בשטחנוספתפעולהכל"להפסיקליהורהבומכתב , 1966יוני-19כפראג,

חייבאניישראל".למשטרתבכךמביאשאתההנזקכגללמשטרה,אישאתהעוד

 1sב·עודביטלעצמושהואאףפראגניצבעל·ידיליניתנהההוראהכילהדגיש,

אותיעודדואףויניצקיהעתונאיעםשיחותיעלההגבלותכלאתאשתקדכדצמבר

הפרשה.אתלחקור

י"גפרשתאתלסיומהלהביאהצלחתיפראגניצבשלזרעמדתולמרותאולם

לו,שהמצאתילאחראלון.יגאלהשרשלבסיועודווקאוזאתנאותה,בדרךהנעדרים
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בדרךלסייםכדיכיגישתי,אתאימץחקירתימסקנותאת , 1966כזגרקטרגד 11כ·

גרדך,שלמהלאלוףאוהראשיתלרבנותהראיפנההנעדריםי"גפרשתאתמכרכזת

וזת nכ"אלי"ד""ידהאנדרטהרחבתעללהכריזויבקשםצה"ל,שלהראשיהרב

~כית·העלמיוהי"געצמותשרידיאתלשםולהעבירכבית·עלמיך)(היינו,נחלה"

להוציאמשר·הפניםר·מכן nלאיבקשכיהבטיחני,אףאלוןהשרהכרמל.שבחוף

שלסיפרלםנזכרתואמכםמשפחותיהם;לככיולמסרךהנעזריםלי"גפטירהתעודות

הי"גשרידיאתהצבאיתהרכנותהעבירהגורןשלמההאלוףושלאלוןיגאלהשר

 .) 14.6.6Bמ·ר"מעריכ"~"דבר"עתוני(ראההאנדרטהרחבתאל 1968כיוני 13ב·

אתהנספיםלמשפחותכירושליםמשרדיהפניםשלח 19 ~ 8באוקסובר 3ב·יתר·עליכן,

צויינההפטירהכסיכתשנה. 22מ·למעלההנעדריםיקיריהןשלתעודרת·הפטירה

רקלאהקץאבבכךכאז•ב).אראלז•נ(צ"לא·ז•ר"בגשר"התפוצצותבתעודות

השכולותמהנשיםשלוששללעגינותןגםאלאהנעדריםי"גשלהתעלומהלפרשת

כאלמנות.הרבנותעל·ידיגםעתהשהוכרו

" 
גיליתיאמנםהסירה".יורדי"כ"דשלהיעלמםפרשתהיאחוקרשאניהשנייההפרשה

לאחר , 1966כמאי 13ב·דקארתהלחקורהחלטתיאף·על·פי·כןמראשיתהענייובה

השנהירם(לרגלבירושליםבהריהרצלהנעדרים"ל"כ"גהזכרוךבטקסנוכחשהייתי

להיעלמם). zsה·

הסרבנותשלהמדיניתהמחלקהשבתיקיהמידעזהובכללשבכתרניםהמידעמן .

אנתנר•שמ"ג'ררלמסקנההגעת• ,) S25/8968, S25/6031, S25/3133 (ה•הדו•ת

 1941במאי 20ה·או 19היבלליטריפולילחרףה"הגנה"אנשיכ"געםהגיעפאלמר

אלום .)י"א(פלשתינהלמשטרתשייכתשחיתה"ארי·הים"בסירתיהמכוע

אףואלויבמקלעיםעליהםוירואוחםגילוהצרפתיים·הורישאייםוף nמשמרות·ה

קיבוץחברגלברד,אריהוביניהםה"הגנה",מאנשיארבעההחוף.מןבתותחים

הצרותאנשישאר .טריפולילחרףהיםגליעל·ידינשטפווגופותיהםנהרגוחולתה,

לשגרתהצליחואיטלקית,כצלולתשבסתייערוף, nמשמרות·האולםלהימלט.ניסר

שמסרהמידעלפיכיזרוח, 525/3133שבתיק 1941בספטמבר 16מיבתזכיראותם.

נורההיהדוית,הסוכנותוביןהבריטיהמודיעיןכיןקצין·הקשרפרקיכם,המייג'ור

(שמצפוך·מערבארואדנאיוהוחזקנתפשג'וניה,לידפאלמרבשםבריטיקציו

•זרע.כלת•למקרםרמשםלאללאט•ק•ה) :•רק(לאללאדיק•הנלקחרמשםלטר•פרל•]

מאלטזישחיילנאמר,רבו 1943ביוני '"tOהמןתזכירנמצא S25/6031כתיקואילו

לאלכסנדריה,והגיעמשםוברחכאיטליהמלחמהשגוישהיהקאסטור,תומאסבשם

מלחיםואחדעשריםהיונחרשממנו H.P.M.65 . 3454השבוייםבמחכהכימסר,

יתרבחומרתכהםנהגוהמחנהששלט-וגותאזרחיים,כגזיםלגושיםפלשתינאים

הצלבעםלאוגםהחיצוני,העלוםעםמגעכללהםהורשהלאהשבויים.שארלעומת
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הלםוהתיאורזובקבוצההבכירהחברשלמפורטתיאורמסרגםקאסטורהאדום.

"ארי·הים".שלובל nרב#היפה,כתריאלאת

שלדבריחתרם,לאדר"חמצאתיהסירה")יורדי"כ"ג(בתיקההגנהתולדותבארכיון

ה"הגבה"מחבריאחדקוסטיק:ר,יוסףלארכיוןמסרקרפילרביוסףהארכיבר

עלמזוכרזהבדר"ח . 1941שלהראשונהבמחציתבלבנוןשפעלה"מסתערבים"

לכןללבנון].הבריטיהצבאפלישתלפגיקצרזמן Jטריפוליכחרףגופרתשבעמציאת

עלשבידרהמידעבענייןרשאלתיוקוםטיקהיוסףאת 1966באוגוסט sב·אליהזמנתי

באזורוקבורתןהצרפתייםהשלטונותעליידיהגופותמציאתעלובמיוחדהכ"גפרשת

המוסלמיםהקברניםמןאלוגופותעלהמידעמקצתקיבלכילי,סיפרה;אטריפולי.

אזהעזכיצדשאלתיו(!בדיי.ומשטרת;זנפיימשטרתממפקדיומקצתוטריפולישל

אותועצרואילרחש.דלעוררהיויכולותהגופותנדברשאלותיוהריאליהם,לגשת

וכחשאיותמושאלבשםכאךופועלמארץ·ישראלשחזרדמשקאייהודישהואוגילו

לפגיריגולנאשמתלמשפטאותומעמידיםהיוה"מסתערבים"חוליותבמסגרת

סיפקהלאבתותשרמוות.פסק·דיןנגדומוציאזהנית#דיןהיהואולי ;צבאיבית·דין

"אני :אמררבכעסבלחץעצמוחשקוםטיקה .אחרכנוסחשאלתיעלחזרתיואזאותי

מניתי.יצאונעלבנרגזיותר!"אתךאדברלאאותי!וחוקרלימאמיןשאינךרואה

רהראמחקירתינפגעקוםטיקהשיוסףמיאס nניעקבמםא"ללינודעיומייםכעכור

עשה.וכךהמשטרה.למפכ"לנגדיתלונהיגיש

מקרםאלקרניטרה,תלבאזרושלנוהעצמאותלמלחמתעזחנהאלג'כאראתמטה . 38

םי, nאלואדילאורךהשתרעוהמטהמאהליאבו·ג'אבר.חסןהמטהשייח'שלמושבו

כעקבות .הצפונישכנגבאלפאלרג'הלעיירתעד-עזריהםשלהמרעהושטחי

לרצועת·עזההג'באראתעברוצה"ל,על·ידינכבשזהכשאזור , 1948ביהמלחמה

שנכנובמחנותהאו"םשלוהתעסוקההסעדסוכנותעל·ידישוככוכאןלפליטים.ונהיו

מארץ·ישראל.הפליטיםבשביל

 אt.ז{!נו: זtא{!נ"אומאלסמוואל)נאמן(יותרל" 15אל~;;ומךומן"זtךר!{אהערכייםהפתגמים . 39

היהודיהמשוררשלנאמנותואלמתייחסיםאלסמוואל)כנאמנות(באמבותאלrכמךוזtל"

בךשמואלשבצפון·ערב.בתימאלספירההשישיתבמאהשחי-עאזנא,בךשמואל

באר·מיםומצאשחפראחרימאביו.שירש"אלזt~לק"טירתשלאדרבההיהעאדיא

אתלהםמספקוהיהלידהחוניםשהיוהכדוריםאתאצלומארחהיהבאדמתומתוקים

אחד ,ס~ Kאלד~ i?15שהמשוררמספוחהערכיתהזגסורתשוק.שםכוננווהםמזונם,

שברחבשעהסמוראלאצלמפלטלומצאהמרכזית,שבערבאל:;~~ןהשבטשלהנסיכים

חמישהמארחובידיהפקידלקושטאכדרכוהמשיךאלקיםשאמראלפני .אויביומפגי

הכיזאנטיהקיסרמןביקשלקרשסאבהגיעו .ממשפחתובירושהלושבאושריונים,

מתאלקיסאמראאולםלבקשתו,גענההקיסרנסיכותו.אתלעצמולהשיבלולסייע

ט'אלםאבןארת' nשלבראשותוחילאריגו,ח'ירה,מלךשלחבינתייםחזרה.כדרכו

למעולמאךסמוואלהשריונים.אתלידולמסורממנוודרשסמוואלכגדזאלים)(קרי:
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 :1 י···'
,,,, 
t'f 
' r מןשיצאכשעהבנואתשנוהצריםואולםכטירתו.והתנצרנידושהופקדבפקדון

-"כן"הזה?"הנעראתאתה"המכיר :סמוואלאתשאלחארת'צי.דלצודהטירה

אשראתלמסוראתה"הרוצה-חארת'אמר-"וככן"בני"."הוא-סמוראלהשיב

אתלעולםאחלללאאני .כחפצךבו"עשה :ענהסמרואלאותרז"אמיתאוברשותך

זהאחריוישםפהר.כחרבובנערהכהארת' nאורחי".רכושאתאמסורלאוגםבריתי

לשריונותבאמן"הייתי :בשירעאדיאבךסמרראלהנציחזהאירוע .המצוראתהסיר

הספרותתולדותניקלםוך,א.רייבולדראה " ...עםיבב.זרנעתנאמןאביכי /ה~נדי

ירושלים,בע"מ,ספר""קריתהוצאתריבליך:יואליוסףשלבתרגומוהערבית,

 . 73עמ'תש"ך,

שבעיירה.(המצודה)ה"קלעה"כגללח.'אך-יונסתושבישלכינוייםהוא"אלקלאעיה" . 40

המוסלמיהאמירעל-ידישנבנהלעוברי-אורח)(אכסניהח'אןבמקורהחיתהזרמצודה

ראה(ח'אן·ירנס).שמרעלונקראההממלוכים,שלסרןבימי , 1389בשבחאלנורוזייונס

תרבות-עונדעםהוצאתארץ·ישראל:לידיעתאנציקלופדיהאריאלוילנאי,זאב

ח'אן·יונס.ערך , 2141-2138ע"ע , 1975תל·אביב,וחינוך,

ארבית·אנכלומר"חמולה";הפלאחילמונחהמקבילהכדוריהמונח-"פינדה" . 41

מורחבת.משפחה

ברבים,ידועההיחהאבשלום""דקלשל ) 0790007585 (זושנקודת·ציוןלמרות . 42

ארץ·ישראלבשטחכלומרהבינלאומי,לגבלומזרחהמסרים-500כנמצאוהדקל

האנדרטותברשימתאבשלום""דקלאתבגיןממשלתהכלילההמאכדאסורית,

וביןישראלמדינתשביןהשלוםחוזה(על·פילמצריםשיוחזרבסיניהנמצאות

תשמורמצריםשממשלתכדי ,) 1979במארס-22ממצריםשלהערביתהרפובליקה

 1בספחשל 8בסעיףשסוכם(כפיאליהופשית nגישהלישראליםותאפשרעליהן

כוללהאנדרטות,רשימתהובאהשבוון, nמשרד·הבסשלבמסמךאולםהשלום).לחוזה

אלא ,) 0790007585 (הנכונההנקודהערדואיננההציוןנקודתשונתהאבשלום","דקל

הנ.צ.לזפבלתי·מקצועית.בצורהושנרשמהכללקיימתשאיננהחדשהנקרדת·צירך

 , 11.5.ך 9מ·"מעריב"עתרןראהבים·החיכוך.אי·שםאבשלום""דקלנמצאהחדש

כיסן"אי·שם ...אובמצרים ,כישרלאאבשלום"דקלארקיןדןשלכתבתו

במקרםשנסעתיהדקלחוסראחאלקשסהמיד nעבדאלהשקהלהתחייבותובהתאם . 43

נצריםלהצמיחהחלשכןבאדמה,שובלהשתרשהחלשהחוסרנראה 1968ובאביב

מיד nלעבדאללשלם 1968בקיץברפיחהצבאיהממשלנציגותכשפסקהאולםחדשים.

להשקותוהלההפסיקבתקציבה),קיצוץ(מסיכותהדקלהשקאחבעדאלקשםה

ד"רשלבראשותםפייגברג,אבשלוםשלזכרולהנצחתהציבוריהוועדגבל.והחוסר

השנתיהסקסאת 1968בינואר-20בהחלשאירגןקיסרי,אדרוהעתרבאיאורנןעוזי

אחר.חוסר·דקלשםלנטועאיפואנאלץאבשלום,שלהקודםלקברוהעלייה·לרגלשל

שלשעניינולי,התבררקודמו.כשלהיהוגורלוהחוסרהושקהלאר·כך nאגםאך

למקום(בעלייה-לרגלפוליטיאופילקבלשהחללסקס,יותרנתוןהיההציבוריהורעד

והלומדהעובדו"הגעורהצעיד""המכנינית"ר,הנרעדתנועותכעיקרהשתתפו

העלייה-לרגל,טקסלפניליזום,הורעדהיהצריךכך .החוטרלצמיחתמאשרהלאומי"),

ארונן,עוזילד"רתחילההטקס,מארגניאלאחדותפעמיםכתבתיחדש.רםר nנטיעת

ציפורי,מרדכילשרגם 1978ובשנת :ז'ברםינסקי"מ"מסזריליןלראובןר·כך nוא

לפעולהואגםשהתחילנדבה,יוסףלפרופסורגם-1982ובהחדרת,תנועתמפעילי

חדשחוםד·זקליםבנטיעתטעםכלשאיךוהסברתילמקום,העליה-לרגלבאירגוך

לאהללוהפניותכלאולםהראשונות.בשנתייםלחודשאחתיושקהלאאםבמקום

בינואר 11ב·ציפוריהשראליששלחהמכתבולמרוחהבטחותיהםלמרותהועילו

אחתובדקלבמקרםהטיפולשלהבעיהולפתורבנושאלספל"ככוונתיכתב:רבו 1978

לכוונותיוהאמנתיורענן".ירוקדקלבמקוםנראה"שבמהרהתקוותווהניעולתמיד",

התקין,רפיח,לידשחנתהשריוןחסינתמפקדשבהיותוגםמההשר,שלהטובות

היום.עזבמקוםהעומדאבשלום,שללזכרוההנצחהשלסאתובתקציבו,ביוזמתו

הרועדשלזהיחסובגלל .שפרלאביוזמתושניטעהחדשהדקלשלגורלוגםואולם

לציין,וישהעלייה-לרגל.בטקסלהשתתףהפסקתיההנצחהלאתרהציבורי

אלו.שררותכתיבתנעתגםעומדתבעינהוהיאנפתרהטרםהדקלש"נעיית"

ומסרתילביתםשהבאתיהחומרעללשמוריזעולאישיואחיונלקינדאיתןגם . 44

מחוסראצלםגורערבים,היוששרשיואףחוטריו,עלזהחומרגםשכןלטיפולם.

 .נכוןטיפול

אתערכתיכיהיום,של"הארץ"בעתרןארציאלימרדכישלככתבתוהנאמרכעקבות . 45

אבשלוםשלמשפחתובני"כעזרתאבשלוםשלקבורתומקוםאחריהחיפושים

ובעקבות ," ...מראשוך·לציר;בלקינדאיתןמראבשלום,שלבן·זוזוובעיקרפיינברג

כיאחרונות","ידיעותבעתרךבכתבתוחירםפורתאוריהעתונאישהביאהדברים

 .הבודדהחומראחרהחיפושיםאתלחדשנדכלקיביקשהימיםששתמלחמת"לאחר

איתןאלהיוםטילפנתי- " ...כן~אלקנהשלמההמשטרה,קציךעםהתקשרהוא

שני 1וביואלישפנההואכיהעתונא•ם,עםבשיחותיוטעןמהמפכירשאלתיובלקינז

בזצמנ.ר-1כאיפוא,כתבתי,לעתונאים.זאתשאמרהכחישהואהקנו.אתלחפש

השיבהלההדברים.למקוררשאלתיופורתלאוריאבשלום,שלהלווייתואחרי , 1967

לעיל). 31בהערהשהוזכר(כפיבלקינזעל·יזישהוטעהייתכןכילי,

 29 (תרס"חת·תורה nשמבלילשהוקםבר·גיורא","ארגוןהיחההראשונההמחתרת . 46

צביצבי, wבךיצחק"פועלי•צירן"-מפלגתשלחבריםשבעה ,,,•לע ) 1907כספטמבר

-שוחםוישראלניםנוכיחזקאלחנקין,יחזקאלזייד,אלכסנדרגלעדי,ישראלבקר,

המפלגהכמסגרתלהתגשםניתנתשאיכהמיוחדתלמטרהמיוחדת/"מועצהשהתכנסו

שלבדירתושהתקיימהזו,בפגישהנבחרים".חבריםשלמצומצםבחוגאלאכולה,

מחתרת.פעולתשלורומאגטיותמיםתוריך"מלאתהאווירהחיתהביפו,בן·צני

ההמוניםתנועתלפניכחלוץהעוברתוחשאיתקטנהכחבורהעצמםדאוהמשתתפים
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השתלטועצום'בכוחהעשרים.בךשוחטישרלאהיההמדבריםראש ...אותהומכוונת

-החדשהארגוןשם ...רבלתי·גמלצים'פשוטיםהיוכיאםהנאספיםעלדבריו

בדםנפלה,יהודהובאש'בדםההואבערבשנקבעהלארגונםוהסיסמה'בר·גיורא'

טיבועלהנאספיםשלם nהלך·רועלעדיםכמאהמעידהתקום',יהודהוכאש

והמקררות ~ 03-202ע"ע ,'אכרךההגנה,תולדותספר(ראההחלטותיהם".
ואבשלוםאהררנסרךואלכסנדרלאהרןמסביבשהתגבשההחכורהשם).המצוטטים

שלהסיסמת·ההיכראתאבשלום,רצחאחרי , 1917בפברואר(שאימצהפיינברג

החלהזרהעברי,~כיכישובהשבייההמחתרתאיפואהיתההמחתרתי)כשמה"ניל"י"

ע"עינית, i-מהעזהשלתולדותיהניל"י,בספר(כאמור 1915במארסלהתגבש

67-65 (. 

ושהתפרסמועברוךיוסףלעתונאיבלקינדאיתןשמסרמדרייקותהבלתיהעובדותבשל , 47

שנהאותהכדצמבר-1בשלחתי , 1967כנובמבר aכ·חדש""מבטהמדיניבשבועון

כיגואר 3ב·בשבועוןפורסםמכתכיהעובדות.אתכקצרההצגתירבולשבועוןמכתב

כלקיגד:שלשבדבריומדרייקותהבלתיהעונדונרעלאצניעכאך . 1968

באוקטובר 29 (תשכ"חבתשריכ"ה ,'אכיוםהגעתילאנלקינזאיתןשללביתוא.

שלמחרת.ב'ביוםאלא ,) 1967

ת·ערב. nלארושעהארתההסנהלאנלקיכדמשפחתב.

מןללמודשניתןכפימדי.ופאתטידראמטיהתיאוראותו'.'"הבאתיאמרתילאג.

איתןשלניתראלשנכנסתיקודםערדהחלטתי, 1967באוקטובר 30מ·ביומניהרישום

פןמזיעזההתרגשותלולגרוםשלאכזישבפילחדשותבזהירותלה,_כינובלקינ,ז

לבריאותו.תזיק

זוהיאבשלום.אתאחזיוםאחזירכישנים,במשךנלקינדלאיתןהבטחתילא.ד

 .שלומובהקתאמצאה

אליאהודי"."תללואאליהודי""אלקברכונהאבשלוםשלקבורתומקוםה.

עםבקרבשנהרגשחררזקןכעליהודיקבורשבמקרםלבלקינדסיפרלאאישי·

פגשאםבלקיגד,לאיתןלאוגםאהרונסוןלאלכסנדרכךעלמסרלארךבנימיןפרשים.

עלשוחחתיאתםאלקשטה,מיד nעבדאלאוהכדוריםזאתסיפרולאליגםבכלל.אותו

אליהרדי"."אלקנר

מןלראותשניתןכפירפיח.באזורהבודדהתומךאתלאתרכסירנותכלהיולאז.

סיני,מושלג'אררויס,מייג'ורהואבנדרךבסיוןשעשההיחיד 1.2.66מיביומניהרישום

כרפיח).(ולאזוריידשייח'כאזוראבשלוםשלקבורתומקוםאתחיפששהואאלא

n . 1967בראשיתכלקינדאיתןאתפגשתילא . 

לקומעבראלחיפושיםמשלחתבראש"להסתנןבדעתיכילו,אמרתילאט.

המיסתורי".הדקלאתולמצואלנסותכדישכיתת·הנשק,

פתרוןכפניעומדיםאנו"סוף·סוףכי , 1967באוקטובר 29ב·ביומנירשמתילא .י

פיינברג".אבשלוםשלקבורתךמקוםתעלומת
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 29ה·של 09,20בשעהנמצאולאפיינכרגאבשלוםשלמשלדרהראשונותהעצמותיא.

היום.למחרתשעהבאותהאלא , 1967באוקטובר

שלבכיסושהיומהתמריםצמחתתרמועץכיבלקינד,לאיתןאמרתילאיב.

אבשלום.

כנוכחותי.אותרזיההלאוגםאבשלוםשלשלדואתערבנאותרזיההלאכלקיגדיג,

מןביומניברישומיםלמצואניתךלעיללאמורהנוגעבכלהנכרכותהעובדותאת

עםלישהיוהיחידותהפגישותשתיאתתיארתיבהם , 30.10.67 ~, 21.4.66הימים

 .אלובפגישותשיחותינופרטיאתהעליתיובהןבלקינדאיתן

הזמךכלעמיקייםשהואהרושםאתלחזקבלקינדאיתןשלשנטייתואיפרא,ניכר

לעתונאישסיפרמהלספרשהכיאתוהיאאבשלוםשלקברומציאתבענייךקשרים

לעיל. 45ו· 31הערותראהפורת.אורילעתרנאירקודם·לכןעבורךיוסף

בספרגםאלאלעתונאיםבדבריורקלאהעובדותאתסילףבלקינדואיתןמאחר

הואלסלףשהנוהגלחשובנוטהאנישנים,עשרכעבורפיוסםאותוהיה",זה"כך

בענייךבלקינדאיתןכתב ) 221-220(ע"עהנ"לבספררכיבאישיותו.תכרנהאולי

הבאים:הדבריםאתאבשלוםשלקברוכמציאתפעולתי

וכמן·כןהמשפחה,אל ] 1966 ·ב[זמןכאותופנהבו·אלקנהשלמה"רב·סרן

מוכךהואבלב,דההוצאותלכיסוי ,]![פעוטסכרםתמררתכיוהודיעאלי,

עצמותיואתלהעלותכדיאבשלוםשלקברואתלגלותלצאת[!]

לקבר·ישראל.

חששוכיבך·אלקנה,שלמהשלזרלהצעתולהיענותרצולאהמשפחהכני

הגיעהאשרכאינפורמאציהלהאמיןנטולאלכך,נוסףחייו.אתלסכך

האזור.שרכביהכדוריםמאתאליו

סיביומדבררצועת·עזה][צ"להנגבכאשרהימים,ששתמלחמתאחרי

ערבייםלענייניםהיועץלהיותבן·אלקגהשלמהנתמנהצה"ל,כידינכבשו

וצפון·סיני].ברצועת·עזהצה"לכוחותמפקד[צ"לעזהמושלעל·יד

פיינברג.אבשלוםשלעצמותיואחרילחפשהמרשללוהורהלבקשתו,

ברצחהשתתפוכנראהאשרהזקנים,הכדוריםאתלדובבהצליחהוא

וחששומנקמת·דםהכדורים,פחדותחילההתורכים.עםיחדאבשלום

זרלאכיכן·אלקנה,שלמהלהםהבטיחכאשראךלהם,הידועאתלגלות

הצניעו-יפהמתגהיקבלוגםהםאלאגקמת·דם,תהיהשלאבלבד

סיפרוהםאבשלום.שלקבורתומקוםאתהמצייןהדקל,עלכפניו

ואחר·כךללכת,יכולהיהולאכאגן·הירכייםראשונהנפצעשאבשלום

לישנסקי,יוסףאבשלום,שלחברונפל.בובמקוםונטמןבראשונורה

סיפורהחשיכה.עםהתורכיםמידילהתחמקהצליחבכתפן,נפצעאשר

בהגיעואהרונסרןלאהרןלישנסקייוסףשדיווחלמהבדיוקהתאיםזה

למצרים.

אבשלום.שלעצמותיונמצאוושםלדקל,מתחתלחפורפקדעזהמושל
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אבשלום].[שלהירצחומאזשעכרוהשנים 50למרותשלם,היההשלד

אשרלשרשיו,מתחתממשאלאהדקלעל·ידנמצאולאהגופהשרידי

בראההגופה.כלאתוחנקוהצלעותביןהשתרכוהעיניים,לחוריחדרו

אתינקא{טראבשלום,שאכלהתמריםאחדשלמגרעינוצמחשהדקל

 " ...עצמותיולשד

בלקינד:כתבהפאתרלוגיכמכוןהשלדלזיהויכאשר

כאשרשנדסקהדסוקה,שןלאבשלוםשחיתהנזכרה[שוהם]צילה ... "

אחתשי:יוליהצילהנזכרהכמו·כןהזאת.השןאתמצאנואגוז.פיצח

אתשניקהבשעהמכדרר,שנפצעכיווןחסרה,חיתהאבשלוםשלבאצבעו

 " ...החוליהחסרתהאצבעאתמצאנואקדחן.

 :להעירעלילעיללאמור

לגילויחקירתי(שלההרצאותכיסוילשםפעוטסכרםהמשפחהמןביקשתילאא.

זרלפעולההצעתיאתלאשרלראש·הממשלהלפנותהמשפחהמןביקשתיאלאהקבר),

ההרצאות.לכיסויל"י 5000שלתקציבולאשר
איתןעםכשיחתילארגםאהרובסרןורבקהשוהםצילהעםכשיחתיהזכרתילאכ.

כלקינ,דשלדבריושגםכךאבשלום".שלקברואתלגלות"לצאתמרכךשאניכלקיבד

משולליהם-חייאתלבסןשחששומשרםלהצעתילהיענותרצולאהמשפחהכניכי

יסוד.

אבשלום.שלעצמותיואחרילחפשליהורהלאהמושלג.

יפה.מתנהלכדוריםתי nהכtכלאז.

כאגן·הירכיים.נפצעשאבשלוםסיפרולאהכדוריםה.

עםהתורכיםמידילהתחמקושהצליחככתפרנפצעשלישגסקיסיפרולאגםהכדורים .י

חשכה.

 .לדקלמתתתלתפורפקודהנתןלאעזהמושל .ז

n . אבשלום.שאכלהתמריםאחדשלגמרעינוצמחלאהדקל

קסבה.תעלהכצורתחריץאלאסדוקה,שןנמצאהלאאבשלוםשלשיכירבזיהויס.

 .ברזלעל·ידינפגעההשןאגרז'מפיצוחנבעהלאכשןזופגיעה .י

מצאולאכלקינזראיתןשוהםרצילהחוליהחסרהחיתהלאאבשלוםשלכאצבעויא.

האצבעשלהמקורבבגלילנתגלההפאתולוגיבמכוןהחולייה.חסרתהאצבעאת

קטנים.קרצי·עצםאחריוהותיראךשהתרפא,שברהידייםאחתשלהאמצעית

הימיםמןביומניברישומיםהעליתילעיללאמורהנרגעככלהנכונותהעובדותאת

 . 22.11ו· 7.11 , 30.10 , 29.10 , 17.10.67 , 21.4 , 20.3.66

לעיל. 45ך· 31הערותרכן 1.11.67מ"כיומניהרישוםראה . 48

הרצאתקררפניק:כרוךכידימרוסיתתורגם(ורמאך).שמשוךז'נוסינסקי,זאבראה . 49

 . 245 , 15עמ'תשכ"ד,ירושליםכע"מ,ז'כוסינסקיערישלספרים

174 

אג' nולאל(אלמהדי>אכו·עייאזלסמאךלשיית'כמחנותכ"ע:פאיוח"כמבררןבחרתי . 5ס

חפץשהואלמימעניקשהשליטמקובלהערכיתשבמסורתמשרםאבו-צפרהמחמד

לאוגםהמציאותיקרותומתמידמאזהיואצילותסוסותע:פאיה.ארחרבסוסה,ביקרו

כרצועת-עזההמציאותיקרותהךגםלחרבות,אשרברצועת·עזה.להשיגןהיהניתן

 .מעבד-הירדןלייכאךהיהראי-אפשר

שמעתיכרפיחאלזערוכשחסהשלבביתוכאוקטובר,-29בלראשונה,כשראיתיר . 51

[קרי:'אלמצ'רzו'את"תחליףלו:אמרהואאכו·צפרה.כמחמדמהתלהלהכיצד

כרמזוזאתמינו,לאברכשהכוונהשלך,המקלאתתחליףהיינו,שלך".אלמןר:פ]

הואשלי"המצ'ר:פאבו-צפרה:מחמדלוענהכךעל·גכרא. nכומחוסרלהיות;מפורש

רגיל,היההזקןאבר-צפרהמחמדילדים".לישיהיורוצהאינואללהאךגמור,כסדר

כוחנושאכילהעיר,ישכאןככעס.הגיבלאולכןחשבונועלזולהתבדחותכנראה,

שאלכך,עללרמזכזיים. nוהפלאהכדוריםנקרבכשיחותחביבנושאהואהגברא

שניםלעשרמעלהתראינושלאאחריונפגשנושכנרשבוכיוםאלזערובשחסהאותי

שאצלילוחשיבותילי,ישילדיםכמה-מרצועת·עזה) 1957כמארסנסיגתנו(מאז

עלוכך.בתילדים:שגירקליישהיוםגםכך ) 1956/5(כ·ךאזוכמרשינויכלחללא

"נראהבצחוק:הגבתיהכנות".אתסופרואינניככים 15ישלי"תראה,העיר:כך

עלפוריה".אדמההיאוהאדמהמעלוהאש][יורהאלנאר'ןךיב][קרי:'צ'ךי:פשאתה

בכי.כלגםוכךמעולה[תותחן]'מן;נ;;וי'אני"כן!ואמר:הואגםצחקהמרומזיםזכרי

להםוגםכנים,לתריסרמעלמכניאחזלכלשכךנפש, 210היוםמוניםלצי nיוצאי·כל

הנכדותהכנות,אתאלונפש-210במכלילאיניוכאמור,נינים.ליישוכבררביםבכים

נשים,לארבעהנשויאלזעררב,שחסההכהכלבי:חשבתידבריולשמעוהנינות".

יםכבעשרהשלהםים nהפלאביןהיחיד;יננווהאוהרכיםלציו nבירצאי·מתפאר
 3% ·כ(ושומרוןוביהודהכרצועת·עזההגבוההערביהטבעיהריבויימשךאם .ויותר

הרילשנה), o/3.63 '"כ(ישראלערביינקרביותרעוזהגבוההטבעיוהריבוילשנה),

דוראחרילוהיות,אחדמדורפחותתוךמספרםאתלהכפילהסיכוייםכלשלערבים

מאוכלוסיית , 67% "'כהיהודיםאגרמהרריםהיוםהארץ.כאוכלוסייתרובנוסף,

המאזןלרוב.הערביםייהפכו 2015כשנתאבל , 33% '"כרקוהערכיםארץ-ישראל

שלבוהילודהכאחוזישינוייחוללאראםלרעתנואיפואהואהקייםכמצגהדמוגראפי

והציונות.היהודיתהמדינהגורלללחשושנצטרךלארץ-ישראלהיהודיתוכעלייה

עמ'מדינית",העזהשלתלודותיה"ניל"י,(שבספרכמזכר"נעלם"אבשלוםכפרק . 52

מעקרוןיצאוואבשלוםשהואאהררנסוןלאהרןמסרלישנסקייוסףכינמסר, ) 121

מחמדאג' nאלואילובדווי,מורה-דרךואתםגמליםעלורכוניםכבדוויםמחופשים

ויוסףפיינכרגאבשלוםעלנ"פזעה"שהשתתפוהכדוריםשארוגםאבו-צפרה

לימסרו-מאביוהתקריתפרסיעלששמעאלקשסהמיד nעכזאלוכך-לישנסקי

אבשלום-היינושלישי;אדםאתםהיהלארכיברגלהלכוהמרגליםשניכיבעדותם,

שלאסיבהכלליאין .כדווימורה-זרךאתםהיהולאגמליםעלרכוביםהיולאויוסף
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הסתירהנילי,נראהולכןהכדוריםהעדיםלודברילישנסקייוסףלדברילהאמין

משתיאחתעל·ידיליישובניתבתהכדורי)ומורה·הדרךהגמלים(בענייושבדבריהם

הבאות:ההשערות

כאזורבtכעותכינה(שלישנסקירפיחבאזורזית nלקו·ההתקרבוויוסףכשאבשלוםא.
גמליםעלרכוביםבהירתםבשטחיבלטושלאכדיכיכנראה,החליטו,זווייד),שייח'

דרךויסתננוברגלוילכוהגמליםעםמררה·הדרךאתמקרםבקירבתשישאירומוסב

למצואהבריטיםמקוריבשובםיוכלוכךהבריטים.קוריאלזית nשבקו·הההפקרשטח

לעקרון.אתםולחזורהגמליםואתמורה-הדרךאת

הגמליםעםלחזורלמורה-הדרךהםהורוזית nלקו·ההתקרבוויוסףכשאבשלוםב.

עםהקשראתויחדשוהבריטיםלקרוישיגיעולאחרנישחשכו,משרםלשבטו

(כפילעתליתבספינהאותםלהחזירהמודיעיןידאגבפורס·סעידהבריטיהמודיעין

עתלית).לחוף 1915בנובמבר-9הבלילאבשלוםאתהחזירודליישלייסגאנט

שבסקסאחרונות"ו"ידיערת"הארץ"בעתוגיהתפרסם 1984ביגואר 20ב· . 53

אבשלוםכינדבה,יוסףהפרופסורסיפררפיחשנאזוראבשלרiנ"ל"דקלהעלייה-לרגל

יהודיוחיילנזיןישראללקבר"זכהשנים, 67לפנירפיחבאזורשנפלפיינברג,

אתמולרקהואשמעלדבריונשמתו".לעילויוהתפלל'קדיש'אמראףהתורכימהצבא

בצבאחיילשהיה ,ירושלמייעקבשאביהתל-אביב,תושבתשוהם,שרהשלמפיה

יהודיעלרפיחבקירבתשחגרבזוריםמפישמעהראשונה,במלחמת-העולםהתורכי

לפיהקבורהאתערךלמקום,יצאאבלמדובר,במיאביהידעלאלדבריהשם.שנהרג

הצבאמןבשעתוערקשאביהשוהםשרהגברתסיפרהערד"קדיש".ואמרההלכה

הואהמובס.התורכיהצבאעםלסגתלואבארץ-ישראללהישארובחרהתורכי

רפיחלידשקברהאישזהותעל .) 1958 ·ב(שנה 26לפנינפטרשםבתל·אביבהתגורר

אתשקברוהםבדוויםכיסברו,כה"עד :נדבהפרופסורהוסיף .יותרמאוחרלונודע

אבשלוםשלמרתךסיפורסביבהמעגלאתסוגרזהגילוי[אולם] ...פייבברגאבשלום

לאגדה".שהפך ...פיינברג

נדבההפרופסוראל 1984בינואר-22בכתבתי"הגילוי"עלאלהדבריובעקבות

שוהםשרהעםשרבנפגשניוסיפר,במאי 23נ·ליהשיבהואהשגרתי.אתוהעליתי

מבוססותהשגותיך"כלכיוהעיר,סיפורםבאמיתותהשתכנעאליהו,ובעלה

וערד ." ...החייםבזרםשנסחפוהשררה'מן'אנשיםעל ...חלותהך[איך]אךוהגיוניות,

נלאו(פרטיםהסיפורשלבעיקרןלהשתכנעכדיהזההזוגעםקלהלשיחה"דיההוסיף

להםשאיןמשוםשאלותיך,אתלפניהםלהציגטעםכלגםשאיומכאן,להם).איוהכי

לחפור'קרדוםבחזקתארלתהילהעילהכללהםלשמשבאלאה'גילרי'עליהן'תשובה

צבאאישידנבי.,סרןאלמלאמזו:יתירהה'תגלית'.מאזלהםצמחהלאתרעלתושרםבו'

 ...סיפורםאתולספרל'דקל'לבואבמפגיעמהםתבע iבאקראיאותםשהכירהקבע,

שלכתובתםאתלימסרמכתנובסוףהזה".היוםעצםעדהחוצהיוצאה'סוד'היהלא

בתל-אביב.שוהםואליהושרה
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הסיפור.אתבמישריןמהםושמעתיהזוגבניאצלביקרתי 1985בינואר-22נ

כדלהלן:סיפורםעלדעתיאתאסכםלוכךמהשגרתי,זהכהואשינולאדבריהם

יעקבשקברהיהודיההרוגאכלהסיפור.באמיתותספקלהטילסיבהכלליאיןא.

אירערפיחבאזורכילי,וידועאחר.יהודיאלאפייננרג,אבשלוםהיהלאירושלמי

לצונילאזורהראשונהמלחמת-העולםבימישהגיעיהודיהריגתשלמקרהעוד

לזהותו.שיאפשרופרטיםכלבידיאיןאבלמסחר,

עלמסרולאהשניםכלבמשךירושלמייעקבשתקמדועבעיני,תמוהגיסאמאידךב.

יכולולכן 1958ב·לעולמוהלךהוא .אהררנסרןורבקהלאלכסנדרא.ושוהםלצילהכך

להראותרפיח,באזורכוחותינושהו,עת 1957מארסוראשית 1956נובמברביןהיה

אבשלום.שלקברומקוםאתישראלמשסרתאוהצבאיהממשללאנשי

עת , 1967בנובמברזהסיפורםשוהםואליהושרהסיפרולאמדועבעיניתמוהגםג.

אבשלום.שלקברוגילויעלכתבות'יוםמדיכמעטהעתרנותפירסמה

מבוססתפיינברגאבשלוםהיהלאירושלמייעקבשקברהיהודיההרוגכימסקנתי.ן
 :הבאיםהנימוקיםעל

עלשוחחתיאתםהכדוריםשארלארגםאבו-צפרהמחמדאלחאג'הבדרוילא . 1

שקבראלקונבוז,דאוןמחמודהקברןלאוגםפיינברג,אבשלוםנהרגשבההתקרית,

קבורתבעתנוכחהיההתורניבצבאיהודישחיילהזכירו-אבשלוםשלגופתואת

היהודי;המנהגכללילפיזרקבורהרעדך(אבשלום)ההרוגהיהודיגופת

עלשירואלרמיילאת,שבמטהאלסנגהמשבטשהכדוריםלהניחסבירלאגם . 2

שלבראשושירההתורכי,הז'נדארמיםוסמללישנסקי,ויוסףפיינברגאבשלום

ישראל;מנהגילפילקברוכדיתורנייהודיחייללהזמיןיטרחווהרגו,אבשלום

ולאשרצחואנשיםגופותלגניהכדוריםנוהגיםכיצדהתעניינתישניםבמשך . 3

קבורה;טקסההרוגיםלאחדשערכומקרהשוםעלשמעתי

ההלכהלפיהקבורהאתירושלמייעקבערךשלהאבשלוםגרפתזוהיתהאילו , 4

רפיחמאזורהשייח'יםעםשיחסינובעת- 1967בארקטובר·נרבמברהריהיהודית,

סיפרואילומצידנו,להערכהלצפותיכוליםהללוהיו-תקיניםהיוהאזוראנשיועם

יהודי;חלללגביכךנהגושאכןלנר

לקברו,החליטואםלא-מוסלמי,הרוגאומתלקבורנוהגיםהכדוריםשגםמאחר . 5

להביאכביכול,כשטרחו,זהבמקרהכךנהגולאמהמפנישלהםלבית·הקנררתבסמרך

היהודית?;הדתמנהגילפיההרוגאתשיקבורכדייהודיחייל

מופנותגולגולתוכשפניצידועלשכובאבשלוםשלשלדואתשמצאתימאחר . 6

בכירוןקבורהיהשלדוכלומרמערב;לכיווןהקרדקודואילורפיח)(לכיורןצפוןלכיורך

לפיאבשלוםשלגופתואתקברלאירושלמישיעקבספקאיןהרי-מערב-מזרח

מתינואתלקבורקדישאחברהנוהגתההלכהלפישכןהיהודית.ההלכהכללי

הכותל·המערבי:לכירוןכשפניהם

177 



כעומקלוא.ם"מ 40wמיותרלאשלבגרבהרל nwבשכבתכוסתהאבשלוםשלגופתו • 7
 .)'מ 1.5-1 (יהודיקברשל

פיינברג,אכיpלוםגרפתאתקברלאירושלמישיעקבספקליאיןלעילהאמורלאור
 .אחריהודישלגופתואםכי

הנצחהשלטוכתקציבו,כיוזמתוציפורי,מרדכיאל"מהציבאחדיםחודשיםכעבור . 54

בו:נאמרהארעי).השלטאת(שהחליףבמקרם

אבשלום"דקל

קרבתוךנפלזהכמקום

גפיינגראבשלום

ניל"יארגוןומאמרגניממפקדי

ישקר).לאישראל(נצח

סייעזהמחתרתארגון

הראשונהכמלחמת#הערלם

כמלחמתםלכנות#הכרית

ארז#ישראללשיחורו

 .הערתומניהשלטוןמידי

פיינכרגוישראלפאניכןאבשלום

 • 23.10.1889כתאריךכגדרהנלוד

 . 20.1.1917כתאריךתפקידומילויתוךכפל

נמצאוגופתושרידי

זהדקלשרשיכין

 . 1967כשבתסינישיחדורעם

הגיבוריםבחלקתלקכר#ישראלהונא

 ." 29,11.67באתריךהרצל wבהר

פיינכרגאבשלוםשכתגמשיראחדותשורותנשלטהובאואלועובדותפירוטלאחר
העתיד:אתוראייתוגורלותחושתו, nרו wלהלךעדותובר

הגענובטרםניפולאנחנו"ראם

שבעםלראותנזכהלוא

שכבוהרוחאתלכנינונוריש

 " ...הקרבשוררתאתאחרינולמלא

באוקטובר 23 (תר"ןתשריככ"חנולדפיינברגאבשלוםשוהם.צילהטעתהכאן . 55

באוקטובר 30 (תשכ"חתשריבכ"ומקברועצמותיואתהרצאתיאניואילו ) 1889

פעולתי.עלשוהםלדודנודעערגלפנותיוםובאותו ) 1967

מפעלידברשמץלהזכירלאחיה,הארוךהספדהבעתנמנעה,שוהםשצילהמאחר . 56

שוהם,דודלכנה,אמרתיזאתכעתי.דארתהמלפגושלהימנעכאמור,החלטתי,
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אבשלום,שלקברומתוךשצמחהמקוריהדקלמןחוטר

 ) 1968(יוניאבשלום""דקלההנצחהושלטהספרמחבר

ביום·אוא'ביוםלבואהלוויית,לאחרכשבוע , 1967בדצמבר 8 ,'ונירםאותיכשהזמין

קרהמהיושאלתעמדתיאתלשנותביכשהפציר .משפחתועםלפגישההקרובב'

יושלאת .אלימתגעגעתשהמשפחהענהכךעל .אותילהזמיןהחליטהשהמשפחה

לאהואגעגרעיםן"פתאוםרעתה.בלעדימשפחתךחיתהשנים 46"הכיצדז :באירוניה

החליטהשזרהמשפחהמכנרתשתייםמפיידעתישאניאלאההזמנה,סיבתאתליגילה

כמארסמהצעתישוהםצילההסתייגותאתברביםאגלהשלאולבקשניאותילפייס

יקרותבמתנותלפצותניכדימשפחתית""קופהלארגןהרעיוןהועלהבמשפחה . 1966

אתשאלתישתיקה""זמימעיןאלובמתנותוראיתימאחרלפרטן).המקוםכאן(שלא

העובדהומןמתגובתיהובךהואכינראה,זה.שכרעיוןהנ;ן;זלאתרואהאינואםדוד

זאתואתשיכנעונילאדבריואךהדברים.אתלהכחישניסהולכןליהולזףשהסוד

ולהכרהסובלרצוןלאמון,אלאעיני,נשואותלמתנותלאכיבהדגישי,לואמרתי

וכיקשתיוכאךעליהםלחזוררוצהשאיניחריפיםכיסוייםכמההוספתיגםבפעלי.

להיענותכדעתישאיךלזעתהמשפחהכשנוכחההרעיון.לנעלידברילמסור

שחורה:במסגרתהבאההמודעהאת 1967בדצמבר 2sכ·בעתונותפירסמהלהזמנתה,

תודתנונתונההרצל wלהרז"ליקירנואבשלוםשלעצמותיולהכאתהשלושים"ליום
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לגאולתזכינוועוז-רוחוחזרנוליוזמתו,תודותאשראלקנה,שלמהלרב-סרןהעמוקה

שלזכרומוקירישלברכותיהםעליעמוד .המדברמישימוןאבשלוםשלעצמותיו

במודעותשובשושמיהיותיום).מאותוו"מעריב""הארץ"עתוני(ראהאבשלום"

שלהתודה"במיודעתהבא:התיקון"מעריב"בעתרןימיםשלושהכעבורפורסם

רב-סרןצ"ל , 2s '. 12.61ה:ביוםנעתוגגושהתפרסמהז"לפייננרגאבשלוםמשפחת
בך-אלקנה".שלמה

נדנה,יוסףפררפ'שלמאמרוגםראה"השומר"ואנשיגיל"יאנשישביוהניגודיםעל . 57

"סקירהצה"ללקצי~יבירחוןשהתפרסםלישגסקי",פרשתשלסיומהעם"גיל"י

 . 48-45ע"עראשי),חינוך/קציךמטכ"ל(הרצאת 1980פברואר , 2מס'חודשית",

"מעריב"הערבנעתרניהכתבותאתגםראההמספידיםבאומירעלהלווייתטקסעל . 58

 , 30 ,-11.61מועתוגי-בוקר 29 • 30.11.67-הימיםמןאחרונות"ו"ידיעות

נעתלחלוטיןנמנעהשוהםצילהשאםאוסיףאלולהערות .לעיל-55ך 28הערותראה . 59

ביוני-10ככיממנה.לכתהרחיקעודדודכנההגהפעלי,אתלהזכירלאחיהההספד

שכיקרהכעתלפני-כך,שיוםכלקיגד)איתןשל(כתראלרראיאולגהליספרה 1979

דודסיפרמארה"כ,מיליונריםקבוצתועםואישתושוהםדודעםאבשלום"ב"דקל
הפעלוה,אתיזמרראמוהואכאילואבשלום,שלקברוגילויעלהפרטיםאתלאורחיו

כיהוסיפה,אולגההקבר".אתומצאלעגייךשנרתםאחד'משוגע'עודהיה"כיוהזכיר

סתםולאלדבר''משוגעהיההוארכיבך-אלקנההיהשזהלפחות"תאמר :לדודאמרה

 :ואמרהבונזפהולדבריהעליוכעסהזרמסיכהזאת.לומרסירבדודאך'משוגע".'

חשכתי:דבריהלשמעוכיו"ב.טובה"כפוייו"אתםלקרסוליו"מגיעלא"אתה

שחורירס"ךואפילושוהם,וצילהזרדכלקיג,דאיתןרבים".אבותישה nל i"לה
רקפייגנרג.אבשלוםשלקברולמציאתהיוזמיםהיוכולםכולם-הצבאיתוהרבנות

כך!עלידעתילאשאגי

במרתלעולםהתנחמהלאאהרונסון"רבקהכיקיסרי,אוריהעתוגאישלדבריו . 60

התנחמה.שלאככךנוכחתיבעצמיאניבעלמא.מליםאיגםנישאה"ולאאבשלום

לקבורהאבשלוםשלעצמותיוהבאתאחריאחדיםימים , 1967דצמברבראשית

כשנכנסתיאהרונסוך.דבקהאצללכקרוהחלטתילזכרוך-יעקבהזדמנתיכהר-הרצל,

נמצאתשרבקהוכת-לווייתה,משק-כיתהמנהלתסמסרנוב,מלכהליאמרהלביתה

צחורה,לבנהשמלהלבושהאותהראיתילכרםבכראילשם.הלכתישבכרם.בצריף

שהגיעוארוכותלבנותכפפותידיהועלחשופותזרועותיהלקרסוליה,עדשהגיעה

בכורסת-גןישבההיאכלולותיה.ביוםכלהכמובלבך!נסיכהלמרפקיה.עדכמעט

שדיגיםעםמברזלצרפתייםרהיטי-גןוסביבההצריףשלפגיהמרוצפתברחבהלבנה

שהשתעלתימכורךשיעלושלפניה.כמכתביםהיובתוגותעיניה .בלכןצבועיםגפךשל

כעדוהודתהלבואישמחהועם-זאתמופתעתנראתההיא .כילהבחיןאותההביא

אמרה,שוב,עתהקוראתהיאארוסה.אבשלום,עםשעשיתיאמתשלהחסדמעשה

לה.והקדישלמענהכתבשאבשלוםנשיקות"אלף"נאלאדתאתהאלף,בפעםואולי

180 

אבשלוםמכתבישלצרורולידהזונאלאדהשלכתב·הידהיהמונחהשולחןעלואכן,

אתמבלחשהיאלראותנוכחתילבקרה,שאבראלזעתיכולהחיתהולאמאחראליה.

הוליכהאחרי-כןולילה".יומםבו"והגיתמעיךומכתביו,אבשלוםשיריכקריאתזמנה

מכוסיםשהיוהחלונותדרךהפציעקלושאוררקאפלולית,בושררההצריף.אלאותי

ארוכיםוילונות-מלמלהומעליהםלרצפה,עדמשתלשליםאפור,כצבעעביםוילונות

שהיוהפמוטיםמןבאזהשארדהבחנתיהחשמלאוראתכשהדליקה .לבךבצבע

שכמחיצתםונשיםאישיםתצלומיהיותלוייםגםהקירותעלהקירות.עלתלויים

אלכסנדרשמואל,צבי,אהרן,אחיההרריה,תמונותכאךהיונעוריה.עליהעברו

כפיצעירים,כשהםכולם-אבשלוםשלותמונותיותמונותיהוכךשרהואחותה

גםשחרדות,במסגרותנתונותהיוהתמונותכלהראשונה.במלחמת-העולםשנראו

אהרןמאחיהשקיבלהמכתכיםצילומיגםהיוהתמונותביןשלה.תמונותיה

נשיקות".אלף"נאלאזתשלצ~לוםגםהיההמסגרותשבאחתלבשמתיומאבשלום.

התהלכהברמעט","מקדשללא-ספק,הוא,היהלגביהאךקטן,כמוזיאוןנראההצריף

אותיאפפהבלבך.הנסיכההכוהנת,היאערטילאית,כמעטהשברירית,האשההיא,

להשתחרריכולתילאבלחש.נאמרודבריהגםרגליך".מעלנעליךל w "שלתחושה

עםלהיותכדימסתגרת,היאכאךהעבר.אתלחיותממשיכההיאשכאךהמחשבהמן

להתנחם,מיאנהמותושעלאבשלוםארוסהעםלהיותכדיעליה,האהובותהדמויות

לאגםולכןעזהכנראה,חיתה,אליואהבתהשנה.חמישיםמאזחלפושככראף

ליוםמייחלתהיא :שאמרהוכפיהרחוק,כעברכלוהחיההיאהווה.להאיונישאה.

שהצעתיכךעלניחמתילרגעטוב".שכולו"בעולםאבשלוםעםשרבתתאחדשכר

היהאוליכהר-הרצל.אבשלוםעצמותקבורתאתלתבועבגיןולמנחםבלקינדלאיתן

גת-הנסירנות nתכשטחלקברורבקה,שללמשאלת-לבהלדרישתה,להסכיםעדיף

לנצח.עמוולהתאחדלידולהיקבריומה,בבראיכולה,חיתהואזשכעתלית,

עצמותעםבלקינדשללביתו ] 1967כאוקטובר-30[בבואיאתקיסריאורישלתיאורו . 61

ביומניאותםשהעליתיכפידברי,עםקיסרידבריוהשוואתמדוייקאיננואבשלום

קיסרישלהמטועהשתיאורולהעירעליאולםיפה.זאתתסביר , 1967כאוקטובר-30מ

מיוםכיומניהרישום(ראהעבורךיוסףלעתונאיכלקינזאיתןשמסרבדבריםמקורו

לע•ל). 47הערהוכך 8.11.67

אוקטוברבסוףקברואתוגילויי-1966כעודאבשלוםשלקברואתלאתרתכניתי . 62

"ימיםכמוסף 1912ביגואר 2sב-נוספתבכתבהקיסריאוריעל-ידיהועלו 1967

אבשלום /לתחוםמחוץשעודנה"מחתרתשכותרתההכתבהאת(מעריב).ולילות"

בהר·הרצלפיינברגאבשלוםשלמצבתושעלמשוםכעיקרקיסריכתבניל"י"ללא

שלמצבתושעלבערדניל"יתנועתממחולליהיהשהואהעובדההוזכרהלאבירושלים

ההיסטוריים.תאדיררכלהאצ"לסמלחקוקיםכהר-הרצל,הואגםהקבוררזיאל,דוד

כהר-הרצל.לקבורההגיעהוכיצדהיאמיסנשחנהשלמצבתהעלחקוקיםגםבדומה

הרצלכהר .ניל"ישלשמה"נעזרקיסרי,כתבאבשלום",שלמאכן-המצבה"אך
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יודעאינניבלבד.באזרחיםכאזרחכאןמצריוהואההיסטוריתזהותולאבשלוםאבדה

עלויתרהאהרונסרן,רבקההארוסה,כימאמיןאינניזה.לסירוסהסכמתואתנתןמי

הארךאתשנתנההיא_והיא-שוהםצילה-אבשלוםשלאחותונשאלהאם .ניל"י

פושרלתי·אמיץ, .i:מעומעם, ,בלתי·בךוךצהוב,מאודארוזהשהיההריהירוק,

אתשמרחקמיחייו.אתאבשלוםמסרשעליוחייו,שלהאפוסהיתהניל"יופשרני.

האמיתית".דמותואתמערותניל"י

שללשרידיובתכליתהשרנההתייחסותיאתקיסריתיארזהעיוותלהדגישוכדי

כתב:וכךאבשלום,

בןיאלקנה,שלמהךב·סרןשלתכניתולדבריבשעתולהאזיןכוןר iהלי"חיתה

כגראבשלוםשלקבורבאגדתהדבקיםשכלשעה , 6ה·סשברתבראשיתשככו

לקבךהקדושותהעצמותאתלהעלותכדיהקבר,אתלגלותבשבעממנה,נואשו

אתמדריכהחיתהמקורותיו,פחותלאאבשלום,שלשדמותומסתבר,ישראל.

והואכיiת·אהררגסרך,עםשלי,הקשריםעלזיקתי,עלידעהואהקצין,מנוחת

שוהםצילה ,נסוךאהדודבקהנתקיימה.הפגישהעמהם.אותרלהפגיש.ניביקש

הואתכניתך.פרטיאתבךיאלקנהמפישמעווהקרן,הביתמנהלאפותי,ויורם

-ואשיהממשלהשלהכסמתואחלהשיגביקשךקהואעזרה.שרםביקשלא

[צ"ל ...מתפק•דובן-אלקנהאת ,זמןלתקופת ,לשחרר-ז"לאשכוללו•

היהכןיאלקנההעצמות.העלאתבמיצבעלספלשיתפנהכדיישראל],במשסות

בפיר,שגוויםהנדודיםהדיאלקטיםשכלזה,'יקה'לו.יכוללאהזמןמאמין,איש

אבשלום,האמיןבאשוהאימןהואאבלשום.לאנשיבדייתו,מטבעשיי,ךהיה

חיפשלאלמעשה,הוא,כיהשלד.אתולחשוףלסינילוהגיעלהבקיערצהלוכן

היום,טעםישאםיודעאינניישראל.בכצחהאמונהאתחיפשהוא ..של.ד

על·ידישהוכתבובצוננים,הוב·סךןשלהלהטנתקלפגישהבאותהכילזכרו,

פגישהתיערךכיכאלה,במקריםתמידכמוהוחלט,בפגישההישך.השכל

ולאחררבות,כהשניםלאחרכיחיתה,'המסתייגים'שלהסענהשנייה.

 ...הגיבורזיתגלההיכןרבים,כהחיפושים

שיחרוךעם , 1967ובסתיו .ובחקירותיובחיפושיובך·אלקנההמשירבינתיים

עםישירגמעעל·ידימקוםיהקבךאתגמלההואוהאזור,[וצועת·עזה]הרצועה

הרצחבמעשהנוכחיםשהיוהגדודים][צ"להשייח'יםמתוךעדי·ואיה

אותהובנובמברלמציאות.אגדהוהופךאבשלוםשלדאתחושףהואוהקבורה.

באזור,צה"לכוחותמפקדגרר,מרדכילאל"מ][צ"ללחת·אלוףמגישחראשנה

ובסיבותפייגבוגאבשלוםשלקבורתומקרם'תעלומתאומר:הואשבותזכיר

עת , 1966בינואר-21בהחלובמיוחד 1960בשנתערדאותיהעסיקונפילתו

גילוילשםהאפשרכלאת-מדימאוחושיהיהלפני-לעשותלהחלטההגעתי

שלבזכוון·הדכויםלקבך·ישואל'.ולהבאתךפיינבוגאבשלוםשלעצמותיו

ללמודתוכלהרגשתנו'עלומרגש:מזעזעפסוקמצו'[בן-]אלקנהרב-סרן
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אבשלוםלדעתנושהיהמי]{צ"למהשללשרידיוהצדענוכימהעובדה,

קציניכיצדפיינכרג'אבשלוםשהיה'מה[מי]שלאזכירשמעראילופיינבוג'.

 ...נפללשוואלאכימאמיןהיהלשרידיו,מצדיעיםצה"ל

בכתבתנכתבת,כשהיאאלאמשוכתבת,כשהיאלאההיסטוריהנראיתכך

החיילים".הםביותרהסוביםשההיסטוריוניםייתכןארתה.שעושהמיעל-ידי

בכללותהשהכתבהמאחואךאחדים.איידירקיםבהמצאתיכילהעיד,עליזרלכחבה

לדבריואשומשמעותיים.שאיגםאלה,לאי·דיוקיםאתייחסלאהדבריםרוחעלעונה

לציין,עלי.גיל"י,אישהיותוהוזכרלאאבשלוםשלמצבתושעלקיסריאודישל

באוגוסט sב·לישגסקייוסףשלעצמותיוהעבותבעקבותכיבי"נתיים.תוקןשהדבר

מצבהוהקמתבירושליםבהך·הךצללבית·הקבךותבראשון-לצירןמבית-העלמין 1979

המחלקההחליפהה"על"ה",סמלונחקקניל"יאישהיהכיצרייןעליהקבורעל

עלגםאבשלום.שלקברושעלאבן·המצבהאתהבטחוןשבמשרדהחייללהנצחת

ה"על"ה".מסלונחקקניל"יאיששהיהצוייןזומצבה

ו"ידיעות"הארץ"עתוניוכמיוחד 1968בנובמבר 4מיהיומיתהעתונותדאה . 63

זכוונוח",דברימ:;~תבים,/כחבים,ניל"יאישנסקי,ליש"יוסףבספראחרונות",

בעמ'הובא , 1977תל·אביב,בע"מ,ספריםהוצאת"הדו"נדבה:יוסףפרופ'בעריכת

משפחותולבניכחייםששדדו"ניל"י"לאנשיהעניקהמדינהשנשיאבטעות 354

 .) 2.5 , 1968 (חשכ"חאייובד'העצמאותביוםה"על"ה"עיטוראתהנפטרים

 . 22.11.61מ·ביומניהרישוםדאה . 64

ביומניגם(הרבא 7.11.67מי"מעריב"עתרןלמעוכתנדבהיוסףד"ךשלמכתבוראה . 65

יום).מאותו

שם . 1s .29.12מ·אחרונות""ידיעותשלימים" 7 "במוסףפודתאורישלכתבתודאה . 66

החדשה.המצבהצילוםגםהובא

הצבאית"המצבה,.שכרתוחה 10.1.79מ·"דבר"בעתרןשפיראואובןשלכתבתוראה . 67

מארחואחרונות""ידיעותבעתרןהכתבהוכךבטעות'',הרקמהלישנסקייוסףקבךעל

לישנסקי",קבךעלצה"לשלמצבההוקמה"בטעותהכרתותתחתיום

הוקמהאביקבועל"המצבה 11 . 1ו: 9מי"דבר"בעתרןשפיואוארנןשלכתבתוראה , 68

יוסףשלנחווום,עבריהטענה(כךךאש·הממשלה"משודשלהצעהעליפי

להקיםהווה"מי : 12.1,79ב·המשמר""עלבעתרןהכתבהאתראהכןלישנסקי).

"חרתם"בשבועון"המצבה"בדקןופלשלכתבתווכךללישנסקי'?",צה'ל'שלמצבה

הקמתאישרההליכוד"ממשלת : 15 . 1 . 79מ·המשמר""עלבעתרןוהכתבהיום,מאוחו

לישנסקי'.'קברעלהמצבה

שלארונואתלהו·הוצללהעכיר"דרישה : 15.1.79מ'"הארץ"בעתרןהכתבהראה . 69

מאותואחרונות""ידיעותבעתרןהכתבה ;בדמשק"שניתלה.נסקילישיוסףניל"יאיש

"דבר"בעתרןוהכתבהבהריהרצל":לקברותובעתלישנסקייוסף"משפחתירם:

השמצתו".להפסיקלישנסקי:משפחת:"בני 16.1,79מי
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u כאבי"ח , 55החוקיםבספרשפורסם ,-1950תש"יצבאיים,בתי·קבררתחרקראה.ך

 .) 1,8.50 (תש"י

הלוחם."~נוחתפורת:אררישלכתבתו , 1,ך.ך 79מ·אחרונות""ידיעותעתרןראה , 71

לטיהורזכההוא-ניל"יאישלישבסקי,יוסףשלזכרוהושמץשבהןשבה 62לאחר

"הארץ"עתרןגםראהבהר·הרצל".המלכות''הרוגילחלקתיועברועצמותיושמר:

לישבסקי".יוסףעם"צדקברשס:הדהשלכתבה , 19 .ך, 79מ·

אישדישבסקי,"יוסףהספרראהלישנסקייוסףשלהאישיתהטראגדיהעל . 72

הרצאת "רדה'(:'נזנהיוסףפררפ'בעריכתזכררברת",דברימכתבים,/כתבים,ביל"י

סיומהעם"ניל"י,נדבה,ירסףפרופ'שלמאמרורכך ;) 1977תל·אביבבע"מ,ספרים

 .לעיל 57בהערהשהוזכרנסקי",לישיוסףפרשתשל

ללאניל"י):איש(זכרובותהעכורלעמק·תקווה nמפתביימן,משהד"רשלספרוראה 73.

 • 78-76 , 63-58 , 51ע"עתשכ",זירושלים,לאור,ההרצאהשם

החששבשל 1917באוקטובר 9ב·לישנסקיאתלהרוג"השומר"אנשישלבסירכםעל , 74

"השומר"עללרהידועאתלחוקריוימסורהתורכיםהשלטונותעל·ידיייעצרשאם

 375-ע"ע ,'אכרךההגנה,תולדותספרראה"בר·גיורא",המחתרתיהארגוןועל

משהד"ררכך 291-286ע"עמדינית,העזהשלתולדותיהביל"י, ; 415-413 , 376

 . 57עמ'העכור:,.,לעמקמפתח·תקורהביימך,

לעיל. 73שבהערההמקורראה , 75

הכתבותראהלהר·הרצלממלכתי·צבאיבסקסשבסקילייוסףשלעצמותיוהעברתעל . 76

-:i עתרכm ·רבמיר 9.8 .ן 9מ)n ר"מעריב")."הארץ""דבר",ניםהעתרד

# # # 

אבשלוםשלקבורעלהחדשההמצבהאכן
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העבריתהאוניכרסיtכה-ישראלמרינת

גרינכרג •לשםעלמשפtכיתלרפואהמכון

אבר·כביריפר,

 31/67ט; 1:;דתיל 1מס 823764טלפון

מומחהשלחררת·רעת

 )-1954תש'י'רהטרדת,ררת 1פללת,~רןייי n(םמרכין:

רפלוס 1לה. ,,,,פרר!כ' :המומחהשם

תל~אביבמשפטית,לרפואהמכוןעבודתו:מקום

שנתעוררהלהלןמפורטתנשאלההמקצוע~תדעתיאתלחוותנתבקשתימסההחתוםאני

מצהירואניהמשפט,בביתעזרתכמקוםזוזעתיחורתנוחןאניהנדון,בענייוהמשפטבכית

כביתכשבועהשקרעדותבדברהפליליהחוקהוראותשלענייוהיטבלייזועכיבזה

המשפט.בכיתכשגועהעזותכדיןידי,עלחתומהכשהיאזודעתיחורתדיןהמשפט,

 • 1930משנתלרפואהד"רהם:.השכלתיפרסי

 . 1930משנתמשפטיתך'רפראהפתלווגיההמקצועי:נסיובי

דעתי:חוות

מחפירהחומרשלמהבן~אלקנהרס"ןע"י 22.00בשעהלמכוןהועבר 30/10/67בתאריך

אנא,טומית.לבדיקהרפיחליד

- :חלקיםמשנימורכבהמשלוח

חום.נירבשקיתחומרא)

בסדין'עטופותרבותעצמותב)

גושומתפוררות,קרועותבזחתיכותלחיות,שי'כרתשכלוךעצמותנמצאובחבילה )א(

 .כזוריעטשלשבירעליוןוחלקקטנות,ואבניםחולחלודה,מתכת

אחזלשלדכולךשייכותשהןלהנחהסתירהכלאיןעצמות.שלרבמספרנמצאו )כ(

עםכערךס"מ 7שלכקוטרמדקלחלקגםנמצאהעצמותביןכן·אזם.של

מכסהיבשעפרשרשים,ע"יוחדורותשבורותבחלקןהעצמותרבים.שרשים

שטחאךהסחוס,כוללנעלמוהרכותהריקמותשכללראותניתןביקרי.לאחראותן

במישוש.שומניקצתעדייןהעצמות

העצמות:פירוט

תחתונה.לסתעםלרסיסיםשבורהגולגולתבמצאה
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הגביותהחוליותמחציתחסרותשבוררת.שחלקןהשיזרהעמודחוליותרובנמצאו

הזנב.ועצם

החזה.עצםשלוהגוףהידיתוכןהצלעותרובנמצאו

שבוררת.השכםעצמותנמצאו,הכתפייםעצמותכל

הזנב).~עצם(פרטשלםהירכייםאגן

חסריםהידיים.שלדעצמותורובהגזולותהארוכותהעצמותכלנמצאוהעליונותמהגפיים

האצבעות.גלילישלרבמספר

כפרחעצמותרובוכןנמצאוהתחתונותהגפייםשל~גזלוותהארוכותהעצמותכל

הרגליים.אצבעותגלילישלרבמספרחסריםהרגליים.

זכר.ממיןשהשלדלקבועניתןוהגולגולתהירכייםאגןצררתלפיהמין:

שלבסימפיזיסהעצםשטחהאגן.שלאפרפיזותכלולסגורותהאפיפיזריותהפוגותכלהגיל:

השטחאותושלהאחוריתהשפהקלים.רוחבייםושקעיםכליטרתעםמחוספסהבושת ¾

חלקה.

נמצאהעצםשלהמרכזיהלשןחללהזרועעצםשלהמקורבקצהשללאורךהניסורבשטח
; 

ויוצרותאלכסוניותהעצםספוגיתקרדיותהעצם.שלהחירורגילצווארמתחתס"מ-1כ 1

לסחוסהצלעותשלהחיבורשטחהתחברו.טרםהחזהעצםחלקישלרשתקשתות.ביניהן

קעור.

במקצת.גבשושיהחזהעצםעםהבריחשלהמפרקשטח

מבפנים.להסגרומתחיליםמבחוץפתוחיםהגולגולתתפרי

העליונה.בלסתבכללהתפתחוולאהתחתונהבלסתבקעוהשמיניותהשיניים

בינונית.עזקלהבמידהמלוטשותהשיניים

כמרבךאךבקירוב,שגה-30להפטירהכשעתהגילאתלהעריךאפשרהנ"להנתוניםלפי

לגילומתחתמעלשנים-5לעזאישיותתנודותבחשבוןלקחתישזומעיןהערכהשבכל-

שצרי~,.

 :כדלקמןהואהארוכותהעצמותאורךהארוך:

ס"מ. 32.6הזרועעצם :עליונהגפה

ס"מ. 24.6הסובבעצם

ס"מ. 26.2האמהקנהעצם

ס"מ. 47,2הירךעצםתחתונה:גפה

ס"מ. 39.5הגזולהשוקקנה

ס"מ. 38.2הקטןהשוקקנה

ובמיוחדהעליונהשהגפההעובדהבולטתשבספרותהנתוניםעםהאלההאורכיםבהשוואת

המנוח.אורךבהערכתכמובןמקשהזוסתירההתחתרנה.לגפהסיJן nיקטנההזרוע,

הוא:התחתונותהגפייםעצמותאורךלפיהגוףשלהממוצעאורך

רולכה.לפים"מ 177

ולכר.לפי 181,5
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ס"מ. 179בממוצעאר

הוא:העליונותהגפייםעצמותאורךלפיהגוףשלהממוצעאורך

רולכה.לפיס"מ 168

 .ולכרלפיס"מ 168.5

הוא:והתחתונותהעליונותהגפייםלפיהגרףשלהממוצעשהאורךאיפראיוצא

רוכלה.לפיס"מ 172.5

ולכר.לפיס"מ 175

המצוטטיםשהחוקריםבעובדהלהסבירישהשיטותשתילפיהחישובבתוצאותההפרשים

להדגישישבנוסףגרמניה).(צרפת,שוגותבארצותאוכלוסיותשלשלדיםעלעבדו

יותרלהסתמךישלכןהמנוח,גובהעלישירבאופךמשפיעלאהעליונההגפהשאורך

המנוחשלהגובהאתולהעריךהתחתונותהגפייםעצמותמידותעלהגוףאורךבחישוב

ס"מ. 5 ::!:השיטות)שתישל(ממוצעם"מ 179לי

עז 4כ·זומהערכהלהורידאזישהעליונותלגפייםבהתאםקצרהיההשידרהועמודבמידה

ס"מ. 5

חולניים:ושינוייםנזקים

שברהימניהקוזקודבאיזרררגםבבסיסקטניםחלקיםחסרים :הגולגולתשיחזורלאחר

מ"מ, 9X 10שלבקוטרעגולכמעטחסרנמצאמשמאלבעודףשברים,קךךיריכוזקיים

לפי·כך·יותר'קלהבמידהחוץכלפיגםאךפניםכלפימשפךבצורתפתוחותהחסרשפות

סתירהאיךאךהגולגולתבתוךקליענמצאלאקליע.כניסתלמקרםלהתאיםהחסריכול

קליע,ליציאתאומנםאופייני(שלאהימנישבקרדקוזהחסרבאיזרריצאשהקליעלהנחה

מלא).לשיחזור"ניתןלאבאיזוררסיסיםמספרהעדרבגללאבל

קטנותסתימותהפטירה.מלפנירבזמןחסרותהעליונהבלסתהצדדיםמשני 6מס'השיניים

מרכזיותקטנותסתימותכמר·כן , 7מס'העליונותהטוחנותבשתיגםמאמלמרכזיות

השמאליתהתחתונהבשישיתקטבהסתימהבנוסףהצדדים.משניהתחתונות 6-7בטוחנות

הלחי.בצד

בגללמיוחדתתנוחההשמאלית,העליונההרביעיתבשןהפטירהבעתפעילהעששת

 ..השמאליות-4ן 5-התחתונותהשינייםשלצפיפות

שלהשפהבצדשטחיחריץהשמאלית.עליונה 2ח·החותכתשל(אמאי)נשגבקטןשבר

 .העליוןהימניהניב

מצורתמסקנהשרםלהסיקניתןלאאךשבודותחשכםעצמותוכןוחוליותצלעותמספר

שבררההימניתהירךעצםהמרות.לאחרשנגרמוגםויתכןגדימתם,אופילגביהאלהנזקים

עשויהשברצורתעםשביחדחסרנשארשחזורהלאחר .האמצעיבשלישלרסיסים

ידיה.ע"ילנזקלהתאים

(שכחיים).ויטאליתתגרנהכלנראתהלאלעילהמתואריםלשבריםסביב

לקבועאפשר(איהידייםאחתשלהאמצעיתהאצבעשלהמקורבבגלילנמצאלכךגרדבני
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הדיאפיזיס.שלהאמצעיהשליששלהשטחפניעלהבלוטיםקטניםעצםקרציהצד)את
אפשרותסותראינוהנ'ל'השליליהממצאאךישךלשברהוכחהבמצאהלארנטגןבצילום
 .להכירואפשרותללאהתרפאוהשכרשבררהיהשהגליל

זמןתגובתיבאופךאותםיצראשרהעצםקרוםשלוגירוינזקעלמעיידםלה 1הזהקוצים
שינוייםנמצאולאהאצבעותאחתבגלילהמתואריםלקוציםפרטהפטירה.לפגיממושך
בעצמות.אחריםחולניים

המוות.לאחרמהןאחדותנשברוהעצמותבתרךוהתפתחותםהשורשיםמחדירת

מהפטירה:שעכרהזמןהערכת

ישאךהפטירה,לאחרכלבדשנה 1sכ~שומניותנשארותהעצמותהספרות,לפיכללבדרך
וסוגכאקליםהסביבה,שלבנתוניםתלויההאדמהבתוךוהעצמותהגופותששמירתלצייך

נשמרוככולשלברטיבותלומשלטבעית,מומיפיקציהלהתפתחעלולהביובשהאדמה.
 .רקכוןללאשניםאלפיגופרת

רטיבותעלדקלשרשיהשפעתליידועהלאאךבמקצתשומניותנמצאושנבדקוהעצמות

שעברהזמןעלהעצמותשלהשומניותממידתמסקנותלהסיקבאפשרותיאיךלכןהאדמה.
מהפטירה.

זיהוי:שלאפשרות

אוכערךס"מ 179,שלובגובהכערךשגה 30בךצעירגברשלאחדמשלדעצמותנמסרו

העליונותהגפייםאורךביןאיזוןוחוסרלעיל)שניתןלהסבר(בהתאםפחותקצת

יריות.ע"ילרדאיקרובהימניתובירךנגרמושלכטחבגולגולתנזקיםעםוהתחתונות
קלטנית).לעילשתוארהכפיבראש(ריריה

נמצאו:מיוחדיםכסימנים

הטרחנותכשינייםקטנותסתימותהעליונה,בלסתטוחנותשתישלחסרא)
(עלהעשריםגיללפניצעיריםאצלמבוצעותשהךכמרוהתחתונות,העליונות

הרביעיתבשןעששתשיניים),רופאחירש,לרובץד"רעםהתיעצותסמך

משמאל.התחתונות 4-5השינייםשלמיוחדתותנוחהמשמאלהעליונה

כאחתאמצעיתאצבעשלהמקורבהגלילגרףשטחפגיעלקטנותעצםבליטותכ)
הידיים.

ארוכות.התחתונותוהגפייםיחסית,קצרותהעליונות-הגפייםכיןאי·התאמהג)

קרפלוסה.ד"רפררפ' . 6/11/67

הבאים:הפרטיםאלקכח wבןן t1רסמפינודעוהבדיקהכשטת

שנה-50כמזהאליהרזי""קברבשםכסביבההכדוריםביןידועהחפירהברצעהברהמקום
בערן.
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עלידועוהתורכיםהבריטיםביןהקרבותלחזיתקרובאזשהיההאיזורכאותו-1917ב

השניואילובמקרםונהרגנורההיהודיםאחזתורכים.ג'נזרמיםליהודיםשניביןהיתקלות

להימלט.הצליח

הסביבה.באותהפיינברנאבשלוםבשםיהודינעלםהתקופהבאותה

 .הארץשלחלקנאותרהיהודיבבישראחראזםההםבימיםנעזרלאהמשפחהבנילפי

היהגובהו , 27-28בגילפייככרנאבשלוםהיההעלמושבעתיזועהנעזרמשפחתבנימפי

(הסתימותחסרותהיושינייםושמספרבשינייםסתימותלושהיוידועבערך,ס"מ-175כ

בארץ).גםואוליבפריזברצעו

שמספרגםנמסר .העליוןלחלקויחסיתגבוההיההתחתוןשחלקונמסרגופרמבנהעל

יזרשלהאמצעיתבאצבעכדורידיעלנפגעהראשונההעולםמלחמתלפנישנים

השמאלית.

שהעצמותלהנחהסתירהאיןהאבאסומיתהבזיקהותוצאותהנ"להנתוניםסמךעל

הפסידה.וזמןגרבהגיל,מין,-הנרגעבכלפיינכרג.אבשלוםלנעזרשייכותהמתוארות

ההם.בימיםערכיאצלהזעתעלמתקבלתלאבשינייםמדרכותסתימותהימצאות

המאורע.לתאורמתאימיםשנמצאוהיריותע"יהנזקים

 :אנאטומייםממצאיםמספרזהבזיהויחיוביבארפןתומכיםלכךנוסף

 .והתחתוןהעליוןהגרףחציכגובהאי-התאמהא)

כשיניים.וסתימותחסרכ)

היזים.אחתשלהאמצעיתבאצבעהמקורבכגלילעצםקרציג)

אבשלוםהנעזרשלדעםהעצמות[זיהוי]הזדהותמאפשרהממצאיםכלצירוףכסיכום:

פייככרג.

קרפלוסח.ר"רפררפ' 7/11/67

אבשלוםשלאחותומחזרה,שהםצילחגב'במכרןניקדה 14.00בשעה 7/11/67בתאריך

רפיח.ידעלשנמצאהשלדבזיהוילעזורכזיפיינכרג,

בלסתותהסתכלותואחריהנעזר,שלבשינייםמיוחדבסימןזוכרתשהיאטענהשהםגב'

 .נכוןשהזיהוימשוכנעתחיתההשינייםעם

ע"י(בניב)מימיןהעליונההשלישיתבשןבילדותונפגעשהמנוחזוכרתשהיאהסבירההיא

היאהנ"להסימןלשפה.הפונההשןבצדתעלהחצינצררתשקעבגרםמכךוכתוצאהברזל,

כזו"ח. 3מס'דףשלהעליוניםבקוויםמתוארוהואכשינייםה tמצ~

ספק.כלללאהשלדזיהויאתמאשרתמסוימתבשןומציאותךביותרנזירהבשןהנזקצורת

 .) 10מס'צילום(ראה

ר~לום 1'כה.ר"ר~רופ' 11/67 / 7
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