
בן-אלקנהאריהשלמה

חקירהשלסיפורה
(דפי-יומן)

-1938בלזרוביץהקציןמשפחתשלחטיפתה
אבו-דורהכנופיותבידי

הדר



SHLOMO ARYEH BEN ELKANA 

THE STORY OF AN INVESTIGATION 

THE 1938, KIDNAPPING OF POLICE OFFICER 
LAZAROVITZ'S FAMIL Y BY THE 

ABU-DURA GANG 

@ 
שמורותהזכו•ותכל
בע"מספריםהוצאת"הדר"

 61170תל·אב•ב 17061ת..ז
Printed in Israel 

1986 Tel-Aviv 

·1·· .•. · 

1 

,, 

j 

הענייניםתוכן

·דבר nפת

 ) 1962בנובמבר 25 (המש•מהקבלת

בכתוב•םמ•דעא•סוף

7 

11 

 22בשטחמ•דעא•סוף
העמקמשמרב•ומןשב"םו•מ•חט•פתםל•לעללזדוב•ץ•לד•שלס'פורם

 42 ) 1938(אוגוסט

הטעיהמעשה

האותנטיהמידע

 ) 1963ב•ול• 30 (אלמחמחאנ•הבגבעתהקברג•לו•

על·,ךההכפתור'ם'הו' Tולזרוב'ץ·לנצ•צק•רחלשלס•פורה
 ) 1963באוגוסט 5 (

 ) 1963באוגוסט 6 (לזרוב•ץ•פרחשלס'פורו

 ) 1963באוגוסט 7 (הכפתור'םאתמזההגורדוןדבקהגם

ומכתב•·העדכהכתבות

הקברבמקוםגל·עד

משפט•תלרפואההמכוןחוות·דעת

בדאשון·לצ•וןבב•ת·העלמ•ןהנדצח•םשד•ד'קבורת

 ) 1963באוגוסט 22 (

ושלמ•·תודההוקרההבעת

סוף·דבד

ומקורותהעדות

ב•וגראפ"ם)(פדט•םואח•האשתולזדוב•ץ,משההקצ•ן

73 

91 

128 

139 

146 

148 

150 

157 

160 

162 

164 

166 

167 

174 



פתח·דנו

העבר'ה'שובאתבשעתהשז'עזעהטראג'תלפרשהמוקדשזהספר

משההמשטרהקצ'ןשלורצ'חתםחט'פתםפרשתה'א 1בארץ·'שראל

האס'ר'םממחנהנחטפואלה'נר. Tק'ראל'הוואח'הברור'האשתולזרוב'ץ,

ומאזאבו·דורה'וסףשל 1כנופ'ות' 'י'על 1938באוגוסט 17בל'לעתל'ת

וגםקברםאתמצאהלאהמאנדאטשמשטרתמשוםלנעדר'םנחשבוחט'פתם

הרצח.עלורא'ותעד'םלא

בנובמבר 25ה'מ'םמןחק'רת''ומןסמךעלבספרהעל'ת'זאתפרשה

שלהכלל'כשהמפקחהתחלת'זה'ומןר'שומ' . 1963באוגוסט 23- 1962

פרשהמחדשלחקורעל'הט'לנחמ'אס,'וסףרב·נ'צבדאז,'שואלמשטרת

אתלמצואולנסותה'עלמםתעלומתעלאורלשפוךה'תההחק'רהמטרתזו.

'שואללקברהבאתןאתלאפשרכד'הנרצח'םגוו'ותנטמנושבוהמקום

ב'ומנ'הר'שומ'ם . fלזרוב'וברור'המשהשלבתםלנצ'צק,'רחלכבקשת

עלמסכםדו"חשהגשת'לאחר'שואל,לקברהבאתםלמחרתנסת"מו
'שואל.משטרתשלהכלל'למפקחחק'רת'

תעלומתאתלפתור ' J1בנס'בפג'שעמדוהקש"םאתהעל'ת'ב'ומן

חק'רהאחר'עצמו.המקרהלאחרשנ'ם'ובלכחצ'החטופ'םשלה'עלמם

לשחזר , J' 1963ב'ו 10 ' 9ב'מ'ם ',ד'בעלההערב''ה'שראל'במגזרמסועפת ...
אתב'ול'-30בולגלותאבו·דורה'וסףשלאגש,, 'י'עלה'רצחםפרשתאת

לאע'ן·חוצ',שב'עראלמחז.iחאנ'הגבעת-הנרצח'םנטמנושבוהמקום
הועברוהנרצח'םעצמותשך,ך,הכרמל.הרשעלנ'ר-עצ'וןמק'בוץרחוק

.שבתל·אבו·כב'רבשכונתגר'נברגשםעלמשפט'תלרפואהלמכון 'י'על

הכפףור'םגםהנעדך,ם.שלושתשר'ד'אלהכ'א'שראכןוהמכוןאב'ב

.רחל ',ד'עלזוהוהנרצח'םשי'י'ל'דשמצאת'המ'וחד'םהצבעונ"ם

.ואל'הולזרהב'ץברור'השל(אחותםגורזוןרבקה 'ז'ועללזרוב'ץ·לנצ'צק'

ס,ופ'תתשובהנתת'כךהנרצחת.שלחלוקהאוחולצתהככפתור'ק'רז'נר)

 רנ'!ר'~'~ j ~; 11;לז;ימשפחותבנ'שללמועקתםקץושמת'זועלומהלפרשה
לאחר ..ם •.1נצ 9להק:.לכן'כלוולאהור'הםקבורתמקוםאת'זעושלא

 ·.מבטקס 1963באוגוסט-22בהובאוהנרצח'םששך,ך,
,ע hלהזv_~זכלהםנ'תןשבראשון·לצ'וןה'שן lהעלמ'בב'ת

ה cממנוהשמטת'לפ'רסוםזה'ומןהכנת'בזמן

 rשהעליתי;,:,-;געוקצנייםביטוייםכמהרכןאישיות

נחושה·~,,במצחל'שש'קרו'שראל'םערב'ם
 •-'מעש'חפושלא,שךאלבמשטרתקצ'נ'ם

לפרק'םח'לקת'ואחז'ם,ת'קונ,·סגנוןב'ומןערכת'כןהחק'רה.במהלך

הצורך.לפ'הערות·שול"םלווהוספת'

לעבר'תהאות'ות Pתעת'עלהקפדת'הערב"םוהמונח'םהשמותבכת'בת

הערבייםואמות-הקריאההעיצוריםהערבית.בלשוןנכתביםשהםכפי

עיצוריםהמקבילים._,לגביהעברייםואמות-הקריאהעיצוריםפיעלהעתקתי

 ,'ג~-&,:ת t::J=,דלהלן: ;Eנהגת~.:.בתעתעבר'ותלהם.מקב'לותשא_'ןערב"ם
n='L, , [=ז= (..,'ח' if, ,צif צ', =J-' ,ט=...V ק, 'ע= ~ ,'ט

...tJ =שלעתיםהערב~היהוהמוכחיםהשמותבתעתיקהיחידהחריג .כ
בלשוןשולטשא'נוהעבר'הקוראעללהקלכד'מלאבכת'בכתבח'ם
זורה,-וערבאס'זורזהדרה,השמותבמקוםכתבת'למשל,כך,הערב'ת.

מוסלם,-ומח'תאראמאםמסלם,התוארשמותבמקוםועראבאס';דרוואזה

נותמאן,-ותחאלףתנאחםנתמאן,המושג'םובמקוםומוח'תארא'מאם

ותחאלוף.תנאתום

 ) 1985(דצמברתשמ"ובסלו
בן·א.ש.
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המשימהקבלת

 ) 25.11.62 (תשכ"גבחשוךכ"ח ',א•רם

מחלקת-מטעםלתאונות-דרכ•םהס•נותעלבמחקר'שקועכעוד'הנוקר,

מזכ'רתאל'ט'לפנהמשטרת-'שראל,שלהארצ'במטהוהס'ורהתנועה

לבואל'קוראהמפכ"לכ'ל'והוד'עהנחמ'אס,רנ-נ'צנהכלל,'המפקח
ה'תהצר'כהה'אהנוהלפ'שעלמשוםהפת'עתג'זו'ש'רההזמנהלמשרדו.

אגףראש 'ד'עלאוג'א,'הודהג'צנ-משגהעל•הממונה 'ד'עלל'לה'מסד

 .על'והממונהסלעאהרן'צנ Jהארגון
שולחנומאחור''שובמצאת•והמפכ"ל.ללשכת'רדת'תפוס-הרהור'ם

מדועמשערא'גךנוודא'"כן-אלקנה,ואמר:נח'וך ' Jק'דמהואנת'ק.מע"ן

אגףכשג'למחקרךאתשס"מתלאחרכ'זוכרשאתהמנ'ח ' Jאלך.קראת'
ל'מרד'םלךא'שרת' ' Jונס'בכגבהנדוו'םשבט'עלבצה"להמוד'ע'ן

בעת'דשגםלהתח"נב'קשת'ךאזבמשטרה.לתפק'דךנמקב•לאקדמ"ם

שהואהערב'במגזרמ'וחדותמש'מות-חק'רהל'מוד'ך,כצדעצמך,עלתקבל

נהתח"נותך".שתעמודהשעההג'עהועתהלכךהסכמתהתמחותך.תחום

המסמכ'םאתננחתכאן"קראואמר:בושע"ןהת'קאתל'הג'שהוא

על-,ך,לפ'ענרחה ' 1והס'כנרשהוזכרההפרשהלגב'דעתךוחווהשנת'ק

החקירה/'.חידוש

קצ'ןמשפחתשלחט'פתהלתעלומתנוגע•םשהמסמכ'םלראותהופתעת'

שבוצעהחט•פה , 1938כאוגוסטעתל•תהאס'ר'םממחכהלזרוב'ץהמשטרה

 1939-1936מאורעותשלש'אםנ'מ'אבו-דורה'וסףשל 1כגופ'ות'על-•ד•

זמן , 1938בדצמברעודשמעת'זופרשהעלנארץ-'שראל.הערב'")("המרד

ה'שונאתבשעתהז'עזעההפרשהמארסטר'ה.ארצהעל"ת'לאחרקצר

אשתוהקצ'ן,שלה•רצתםעלשמוערתכפרצואמנםהחט•פהמאזהעכר•.

גודע.לאקבורתםמקרםאךואח•ה,

עתרןעורךד•סגצ''ק,אר•השלמכתנוה•הבת•קהראשוןהמסמך

ונרהמשטרהמפכ"לאל ,) 13.11.62 (תשכ"גכתשרןט"זמ'ום"מער•נ",

כאמו:

היקר,נחמיאס"מר

אתוכןאותו)קראתלא(שמאשרוב•ג.סופרנושלמאמרואתכאןלךשולחאב•
'כולההאםאל•ך:בקשת•אל.'מנתכוואתאל•ולזרוב•ץהקצ•ןבתשלמנתכה

לזרוב•ץ·לנצ•צק•?".לרחללעזורהמשטרה

ובר , 1962באוקטובר 19 ',ומ•ום"מער•נ"מעתוןעמודה'ההשג'המסמך

נשםמגתנ'ה)ן nאבן·אהרןהעתונא•של(שם-העטשדרג'ג.מאתכתנה
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שערךביקורעלשרונימספרזובכתבהאבו-נכיל".אצלוצ'יזבאטיה"קפה

עארףקרובולמעלליבקשרלדובנובסירנותיוועלאלטייבהבכפרערביאצל

אולםהמאורעות.שנותבאותןהבולטיםהכנופיותממפקדיעבדאלראזק

מעלליאתלפניוולחשוףלאורחולהיענותסיבהכלהיתהלאבנילי-לאבר

זוכרשאיננווטעןשאלותיומכלהתחמקובערמומיותבאדיבותהמת.קרובו

כיהעתונאי,הסבירבכתבהנשאל.שעליהדובנו,יהושעפרשתעלדבר

במאורעותעבדאלראזקעארףכנופיותעל·ידישנחטףהראשוןהיהודיהיה"דובנא
והקציןמגבעת·עדההנעריםשלושתונרצחונחטפואחריו 2תרצ"ו·תרצ"ט.שלהדמים

שבוישהיהלאחרחיחזרהואמזל,היהלדובנאבעתלית.מבית·הסוהרליזרוביץ
 3במאורת·פתנים".ימים .שבועיים

דברי-עליוהרעיףמארחו .בידיוחרסשרוניג.העלהכאמור,ואולם,

בימיםהנעשהעלוברכילותשחורקפהבספלוניהלעיטוארוכים,נימוסין

"קפהאכןחשובה.ידיעהשוםלומסרלאאךהעליון",הערביב"ועדההם

המאמר.ככותרתוצ'יזבאטיה"

לזרוביץ)(לביתלנציצקירחלשלמכתבההיהבתיקהשלישיהמסמך

נאמר:ובושרוניג.אל 1962באוקטובר 2sב-מירושליםשנשלח

שלום!שרוניג."למר

הזכרתאבו-נכיל'.אצלוצ'יזבאטיה'קפה , 19.10.62שישי,מיוםמאמרךאתקראתי
נגעהמאמרבעתלית.הסוהרמביתומשפחתולזרוביץמשההקציןשלחטיפתואתשם

החטיפה,מקרהמאז , 1938מאזובאמתלזרוביץהקציןשלבתואניכימאודללבי

יכולתאילובדעתיעלהקירז'נר.אליהואמיאחודודיהורישלעקבותיהםנעלמו
שלפחותעצמותיהם,נמצאותהיכןלדעתהיהאפשרואוליהזההערביעםאותילהפגיש

ישראל.בקבראותםלקבורנזכה
חלפוהשניםאתמול,היהזהכאילולינדמההחטיפה.לילאתהיטבזוכרתעודאני

היהודיםהקציניםאחדאזהיהשאבאזוכרת,אנישכחתי.לאאנישכחו.והאנשים

בזמנוהמקרהכזה.היהשסופוחבלוביושר.באומץ·לבביותר[המצטיינים]המוכשרים
ומסתפקיםשכחוזאתבכלוהנהנחטפה,שלמהמשפחההיהודי.הישובאתזיעזע

בלבד.שםבהזכרת
בנדון".לילעזורתוכלואוליהדברעלתחשובאםלךאודה

 3מיוםשרוניג.שלהבאמכתבוהיהבתיקוהאחרוןהרביעיהמסמך

"מעריב":עורךאל 1962בנובמבר

היקר,דיסנצ'יק"

'קפהשלי,הרשימהבמקצתן'רומנטי'וגםאנושיאופיבעלכענייןהטרידךלליהרשחה
אנימכתבים.מספרליהביאהשמחת·תורה),ערב(גליון 'נכיל·ובאאצלאטיהז'יי

אתהלבי.עדנגעתוכנוכיהללוהמכתביםאחדשלהעתקךלכתונז L!'יתיהזגף 1
נעלמוהחטיפהמאזוגיסו.אשתולזרוכיץ,הקציןשלהטיםחהרשתאתדודאי

כןלפנימהזמןשנחטפוהצעירים!ושתשלצ"ל i•םדחי"נ• uי uוו,ז
 .אלפחםאוםהכפרליד Iחודש 2 > 1ורכעכצ"ל Iגים u• ll'1 IL' 1 Vאו

ונשכח.שקעוהענייןהשנייההעולםמלחמתפרצהלזרוביץחטיפתלאחר
שלהכנופיותטמנוהיכןלגלותלמבצעהיוזםיהיהמעריב''שהדברכדאיאולי

תוכתרהערבייםםיבכפרשהחקירהבטוחאינניומשפחתו.לזרוביץאתאבו-דורה

ולשמורלנסותאוליכדאיאופן,בכלשנה. ] 24[צ"ל 25מאזשעברולאחרבהצלחה

המבצע.מהלךפירסוםזכותאתל'מעריב'

כיהמנוחלזרוביץשללבתועניתיבינתייםהחלטתך.אתוהודיעניבענייןשקולאנא
הכפריםבעניין.לעזוריוכלברשימחכתבתישעליומטייבהשהערביסבוראינני

ובמורדותהצפוניבמשולשבוואדי·עארח,בעיקרחםבהםלחקורשישחערביים

מראשוניהחטוףהיהסוף-סוףנחמיאס.עםזהבענייןשיחהלחטוףכדאיאולי .הכרמל
לחדוריותרשקלאנייודעכיאף,זאתמציעאניכמשטוח.היהודיםהקצינים

להםשישאנשיםעל·ידיאלאהחוקאנשיבאמצעותלאהערביםשללמסתרי·לבם

אניאופן,בכלהאלה.האנשיםאתלמצואהיכןהיאהשאלההכפרים.עםקשרי·ידידות
 .ולהחלטתך"דעתךלשיקולכולוהענייןאתמשאיר

חטיפתהעלבעברששמעתיבמהנזכרתיהנ"להמסמכיםקריאתכדיתוך

הקטןהעבריהישובאתזופרשההעסיקהרבותשניםלזרוביץ.משפחתשל

נרצחו?האםלחטופים?קרהמההיתה:השאלהרעהו.אתאחדכלהכירשבו

גםהטרידואלושאלותהנרצחים?קבראתלמצואאפשראימדועכן,ואם

שלהסגלצריפילידבנסיעותישעברתישעהוביתר-שאתרב,זמןאותי

עתליתלצומתמדרוםהיוםעודנראיםששרידיהםעתלית,האסיריםמחנה

השוטרמפי 1949ביוניששמעתיהדבריםאתזכרתיגםחדרה-חיפה.בכביש

והוצאתםלזרוביץהקציןמשפחתשלחטיפתהעלאלקורוביעבדאלחלים

זמןבאותו .חטיפתםלאחרמידאבו-דורהאנשיעל-ידיהמבוגריםשללהורג

ואדי-עארהשלהמערביהאזורעלהאחראיהמשטרהקציןהייתי ) 1949(יוני

קרע-נאקהערערה-עארהכ--פרשביןהאזורהואאלשעראוויה,אזורועל

במאילישראלסופחואלהכפריםאלסכה.ימא-ביראלע'ארביה-ג'ת-ח'רבת

רודוסבאי 1949באפריל-13בשנחתםהנשק,שביתתהסכםבעקבות 1949

לאחר . 1949במאי-22בהוצבתיזהלאזורירדן.וממלכתישראלמדינתבין

אתוהקימותיבמאי-15בישראללמשטרתהתגייסתימצה"לשהשתחררתי

 4עארה.בכפריונסעבדאלקאדרלמחמדשייךשהיהבביתהמשטרהתחנת

גייסתימוספים.כשוטריםהאזורמןערביםלגייסהשארביןהיהבסמכותי

אלקורוביאבראהיםעבדאלחליםהיווביניהםמוספיםשוטריםשבעה

צה"ל,בשורות-1948בששירתוקרע,מכפראלמצארווהצאדקואבראהים

ארץ-במשטרתכשוטרששירתכפר,אותובןאלמצאלחה,ג'אברומחמוד

ובמיוחדבתפקידי-שיגרהאלהשוטריםהעסקתיכרכור.בתחנתישראל

למעבר-לגבוהסמוכיםהכפריםמןשהסתננומבריחיםנגדבמארבים

אתמתחקריבעוד , 1949ביוניאחדבוקרירדן.ממלכתשבשלטוןב"משולש"

במארמשחזרוותליהחואחתעלהאחראיאלקורובי,עבדאלחליםהשוטר
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עלבס'פור'םהל'להכלהלע'טםג'אברמחמודהשוטרכ'הלהל'ס'פר ',ל'ל
השארב'ןהכרמל. 1יבאזוראבו·דורה'וסףבכנופ'ות 1938בשנתפע'לותו

מאםחמדאן'וסףשלשכנופ"תושעהנוכחשה'הג'אברמחמודלהםס'פר
הקציןשל(כינויו/אכו-מוסא" 1היהודיהמשטרהקציןאתהביאהאלפחם
האס'ר'םממחנהחט'פחהלאחרמשפחתוואתהערב'ם)בפ'לזרוב'ץמשה

אגש'עםזהמחנהעלההתקפהבעתשהתמקםאבו·דורה,מפקדואלעתל'ת
מחמודלמחנה.מדרוםחוד), :'רק(וצ' nע,ן·לכפרשממערבבחורשמטהו

'וסףעל·'ד'נורונוסףו'הוד'אשתו"אבו·מוסא",הקצ'ןכ'ס'פרגםג'אבר
שבדרום·להר'םלסגתנחפזוואנש'והואשכןאבו·דורה,בפקודתחמדאן

ואלמנם'.אלכפר"ןאלז'נאת,אםהכפר'םלאזורמזרח,
בהכנת 06בלשכהכשעסקת' ,) 1960 "ב(שנת"םלפג'כ'נזכרת'ועוד
ב'ןושם"ב"'דמצאת'המד'נה,פרקל'טותבשב'לא"כמן"ל"ת'קחומר

הערב'"ה"מרדעלמ'דעגםהגרמנ'החוץמשרדמסמכ'שלהמ'קרופ'למ'ם

הובאב'רושל'םהגרמנ'תהקונסול'השלאחדבמסמך . 1939 " 1936בשנ'ם
על·'ד'ושפ'טתם fלזרוב'משפחתחט'פתועלדובנו'הושעחט'פתעלמ'דע

הכנופיות.של"בית-הדין//

ל'המאפשר'םראשונ"םנתונ'םשב'ד'למסקנההגעת'אלהכלבעקבות
מסקנהאבלעל,'תוטלזואםלזרוב'ץ""פרשתעלמחודשתבחק'רהלפתוח '

חט'פתמאזהמסמכ'ם.את"קראת'אמרת':רקלמפכ"ללעצמ'.שמ~ת' ·; ,,,
התפתחו'ותה'וב'נת"םשנ'ם. 24מ·'ותרחלפולזרוב'ץהקצ'ןשלמשפחתו

ב'מ' 1948בשנתננטשוהערב"םהכפר'םרובהכרמל.הרבמורדותרבות

בכפר'מ'ב'שראל:נשארומתושב'הםמעט'םורקהערב'םעםמלחמתנו
ובכפר'הצפונ'שבשרוןאלזרקאוג'סראלפר'ד'סבכפר'םומ'המשולש

'ה'הנ'תןכ'מנ'חאב'הכרמל.הרשעלועספ'אאלכרמלדאל'תהדרוז'ם

כד'אבו·דורהשלכנופ'ות'ועםבעברשנמנואנש'םהללובכפר'םלאתר
גםא'ןרב'ם.ומשאב'םסבלנות ,זמן'דרושהדבראךהפרשה,עללדובכם

הת"שנותחלההחוקשמבח'נתאףכ'בהצלחהתסת"םשהחק'רהבטחוןכל
מקוםועלהרצחעלמ'דעלהםש'ששהערב'םלהנ'ח'שהרצחמעשהעל

להם".ה'דועאתולגלותלה'חשף'חששוהנרצח'םשלקבורתם
ההת"שנותאף"עלואמר:לדבר'רבהלבבתשומתהקש'בהמפכ"ל

האפשר'כלאתלעשותה'אאנוש'תחובההחוקמבח'נתזונפרשהשחלה
לקבלמוכןאה'האםלשאלתו'שואל".לקברהנרצח'םעצמותהנאתלשם

ביקשתיאךבחיוב,עניתיהאובייקטיבייםהקשייםחרףעצמיעלזוחקירה

כלשה'התערבותללאמוחלטתעצמאותזו:מסובכתבחק'רהל'לאפשרממנו
ס'וםלפג'לעתונותאצל'ש'צטברמ'דעשוםלמסורלאפ'קוד';דרגכלמצד
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כד'המשולשמכפר'ערב'םשוטר'םשנ"ם·שלושהאל'לספחהחק'רה,

עבדאלחל'םעלחשבת'אךבשמות'הםנקבת'(לאהמ'זעבא'סוףל'ש'ס"עו
למ'סב'ר'םטובת·הנאהאותשלוםולהבט'חג'אבר);מחמודועלאלקורוב'

"אב'ואמר:ח"ךהמפכ"להנרצח'ם.גוו'ותנטמנושבוהמקוםאתל'ש'גלה

בחק'רה."להתח'לכ'צדרע'ונותאףואול'פעולהתכנ'תכברלךש'שרואה

הואזה.בשלבפ'רוט·זבר'םממג'לדרושלאב'קשת'ואךבח'וב,הש'בות'
 5החק'רה.מהלךעלאותושאעדכןב'קשאבללכךהסכ'ם

זו.מ'וחזתבחק'רההראשונ'םצעד'אתלתכנןוהתחלת'למשרד'חזרת'

או , fלזרוב'הקצ'ןשלבתולנצ'צק,'רחלאלאפנהשלאברורל'ה'המראש
לחוץלה'ותשלאוכד'תקוותבהםלעוררשלאכד'לזרוב'ץ'פרחאח'האל

קבורתמקוםעלדבר'וזע'םא'נםממ'לאשהםהנחת'גםבחק'רת'.מצ'זם
'ותר.מאוחרלשלבאתםש'חות'אתלדחותא'פואהחלטת'ודודם.הור'הם

בכתוביםמידעאיסוף

משטרתאגש'מוות'ק'ו'לנסק,'הפקדאלבפנ"ההתחלת'חק'רת'את

לבררב'קשת'והארצ'.שבמטההמשטרהארכ'וןעלהממונההמאנזאט,
שלהרצחעלהמשטרהת'קשםמצו'אםב'רושל'םהמז'נהובגנזךבארכ'ונו

לאזהת'קכ'קלהשעהכעבורל'הש'בהלהוג'סו.אשתולזרוב'ץ,הקצ'ן
ט'פלושנוהמקור,'הפל'ל'הת'קכ'ה'אהנחתוהמשטרה.בארכ'וןנמצא
עםפעולהבש'תוףהמאנזאטור'תח'פה"הכפר'ם"נפתשלהחק'רותאגש'

 ,,,·לעונלקחב'רושל'םהארצ'המטהלארכ'וןבשעתוהועברהבולשת,

שמשטרתהאפשרותאתהעלהכן . 1948במא'הארץאתבצאתםהבר'ט'ם

היההרצחהתיישנותמועדשכןהפינויערבהתיקאתהשמידההמאנדאט

המשפט.לב'תזהת'קהג'שהלאוהמשטרהקרוב

גנזךעםשערךמב'רורכ'והוז'ענ'כשנ'תו'לנסק'אל'ט'לפןבהמשך

ב'תשלהת'קברשותםמצו'זהכנגדאצלם.א'נוהת'קשאכןעולההמז'נה
שהוסגראבו·זורה,'וסףנגד ) 55/40(מספרוב'רושל'םהמחוז'המשפט

 . 1940אוקטוברבראש'תארץ·'שראללמשטרתה'רזןעברשלטונות ,,,·לע

מצטפאושאדרצחבאשמתאבו·זורהנגדהתב'עהחומראתמכ'להת'ק

ב'תמת'קחלקוהואופסק·הז'ן,העזו'ותומאנה,הכפרמוח'תאראלאחמז,

עלאבו·זורהשלע'רעורופרשתאתהמכ'ל ) 2/41(מספרוהעל'וןהז'ן
הד'ןב'תשלפסק·הז'זאתהמחוז,'המשפטב'תעל'ושגזרהמוותפסק·ז'ן
 6החנ'נה.בקשתאתהעל'וןהנצ'בזח"תואתע'רעורואתשדחההעל'ון

כלבהםשא'זאף-אלהבת'ק'םענ"ןל''ששאםהוס'ףו'לנסק'הפקד
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לקבלאוהמד'נה,כגנזךבהםלע"ןאוכל-לזדוב'ץמשפחתרצחעלמ'זע

ההסגרה,תאר'כ'עלל'שמסרהנתונ'םאתלעצמ'רשמת'צ'לומ'ם.שם

כך.עללווהוז'ת'החנ'נהבקשתוזח"תהע'רעורהמשפט,

המאנזאטמשטרתמאנש'הואגםאר'אל,סגן·נ'צבעםנועצת'מכןלאחד

הרצחבנושאמשטרהאותהשלהתיקבענייןשאפנהטעםישאםהוותיקים,

הבר'ט'.הממלכת'הגנזךאלאובלונדוןהבר'ט'המושבותלמ'נסטר'ון
מקוםעלללמד(''וכלאםספקהת'קשם"מצאאםשגםה'תהתשובתו

בוודא'ה'תההמאנזאטמשטרתזאת'זעהא'לושכןהנרצח'ם,קבורת

המשפחהלבב'ומס'רתןהמוותס'בתקב'עתלשםמשםהגוו'ותאתמוצ'אה

אתעתהלעתלדחותהחלטת'אר'אלסנ"צשלדבר'ובעקבותלקבורה.

הבריטיים.למוסדותפנייתי

פרשתעלהנתונ'םאת 1938מאוגוסטבעתונותלחפשה'ההבאהצעד

בתל·אב'בל'ס'ןשבב'תהעבודה"ל"ארכ'וןנסעת'כךלשםהרצח.

"הבוקר""דבר",בעתוניםהנ''להפרשהעלשפורסמוהכתבותאתוהעתקתי

הבא'ם:הזבר'םאתלמזת'אלומכתבות . 1938באוגוסט-21-18מו"הארץ"

מאנש'כמאת"םהתק'פו , 23.10בשעה , 1938באוגוסט 16/17 ,'זבל'ל . 1

על'ווהשתלטועתל'תהאס'ר'םמחנהאתאבו·זורה'וסףשל 1כנופ'ות'

הצל'חולאהמותקףהמחנהלעזרתשנזעקוהמשטרהכוחותקלה.לשעה

האבןמחסומ'בשלוהןהכנופ'ותשלהעודףכוחןמפאתהןלמחנה.לה'כנס

בחצותרקלמחנה.ומצפוןמזרוםבכב'ששהק'מווהגבוה'םהדחב'ם

הכנופ'ות.נסוגולמחנה,ופרצולמקוםצבאכוחותשהג'עולאחרהל'לה , 
הצר'ףמןחטפוהערב'ם,מהאס'ר'םחלקלשחררשהצל'חוהכנופ'ות, . 2

אתהאס'ר'ם,למהנהמזרום·מזרחההרשלרגל'הסגלמחנהשלהזרומ'

לב'תברור'האשתואת ,) 40(בןלזרוב'ץמשההמפקחהמחנהמפקדסגן

שמונה)(בן'פרח ,) 12(בתרחל'לז'הםשלושתואת ) 31(בת'נר Tק'ר

שלאשתואח' ,) 34(בןק'רז'נראל'הואתוכןומחצה),שנת"ם.(בןוחג'
ערב'משטרהקצ'ןנחטפוכמו·כןבב'קור.אצלםששההלזרוב'ץ,הקצ'ן

עלשעמדערב'ושוטרהאס'ר'ם,במחנהשש'דת ,ג'אבראנעאםבשם

לזרוב'ץ.משפחתשלצר'פהל'זהמשמר

ובהפעלתבסר'קותהבטחוןכוחותהחלוהכנופ'ותנס'גתלאחרמ'ז . 3

תוצאות.הנ'בולאמאמצ'הםאךהחטופ'ם,לג'לי'מוז'ע'ם

'לד'שלושתהג'עובוקר,לפנות 05.40בשעהבאוגוסט, 20שבת,ב'ום . 4

ערב'םבגז'לבוש'ם ,,הה'לז'םהעמק.משמרלק'בוץלזרוב'ץהקצ'ן

ושםהק'בוץלק'רבתחמור'םגב'עלערב'םשב'אותםהב'אוולזבר'הם

ה'כן'וזע'םשא'נםה'לז'םס'פרובאוגוסט 21מ·"זכר"עתרןלפ'נעזבו.
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עלהורכבוע'נ'הם,כוסונחטפומאזכ'האחרונ'םה'מ'םבשלושתשהו

בשב'לולכתובא'לצהאבו·זורהכ'הוס'פה,רחללהר'ם.ונלקחוסוס'ם

"זבד"העתונ'םלמערכותמ'ועזעבר'ות,באות'ותערב'מכתב

שלכמחווהשיחורםוכיכדתובאחיהבהנהגכינאמרובוו"הבוקר",

אצילים".ש"מנהגיההלוחמת"הערבית"האומה

s . אתשחטפהשהכנופ'הההשערה,הועלתהבאוגוסט 19מ·"דבר"בעתרן

באוגוסט) 1sכב·כןלפג'אחז'ם'מ'םשהתק'פהה'אה'אלזרוב'ץמשפחת

שוטרכ'שםנאמרועוזהכרמל"."'ערותה'אחזותל,ךהנוטר'םאת

כשבוע"םמשםונעלםעתל'תבמחנהשש'רתצאלח,על'בשםערב'

בחט'פה.והשתתףלמקוםהכנופ'האתשהב'א-בכךנחשדההתקפה,לפג'

הערב'הקצ'ןה'וםלמחרתשוחררושלפ'הנוספת'ז'עההובאהזהבעתרן

מהם.נלקחונשקםלזרוב'ץ,משפחתעםשנחטפוהערב,'והשוטר

בהן:מצאת'טעו'ותשת'ורקאמ'ן,ל'נראההנ"לבכתבותשהובאהמ'זע

בעתרןשצו"ן(כפ'נ'צלהולאנחטפהלזרוב'ץ,הקצ'ןשלבתורחל,גםא.

ב.בזכרון·'עקב).זמןבאותושהתארחהמשוםבאוגוסט, 18מ'ום"הבוקר"

כותבשגםנראהנחטפה.לאולפ'כךבח"םאזה'תהלאלזרוב'ץשלחותנתו

שאלה.ס'מןל'זההוס'ףשכןהחותנתחט'פתעלמה'ז'עההסת"גהכתבה

ההגנהלתולדותלארכ'וןאחר'·הצהר"םנ'גשת'זהואשוב'במ'דעמצו"ז

שלה'ז'עות)(ש'רותהש"'שלבחומרמצ,,אםלבררכד'גולומב"שב"ב'ת

אתמצאת' 8/2בת'קואכן,ההט'פה.פרשתעלכלשהומ'זעה"הגנה"ארגון

הבאות:ה'ז'עותשלוש

נאמר: , 1938באוגוסט 21מ·'ד'עותלקט , 30מס.ת/אהמסומןבזו"ח

לפג'המשפט'בב'רוראכו·דורה.אצלנמצא•םוג•סוחמותואשתו,ל'ורוב•ץ,"הקצ•ן
יחסראתבמיוחדוציינולטובתולשעברמהאסיריםרביםהעידולכךהמיוחדהשופט
מטול·כרסל•בסהכר•ט•הקצ'ועםומתןמשאמתנהלהערב'ם.האם'ר'םאלהטוב

ל•ורוב•ץהקצ•ןתמורתלמשפטוהעומד•םהאםור•םהכנופ•ותמאנש•שלושהלש•חרור
משפחתו",ובני

נאמר: , 1938באוגוסט 30מ·'ז'עותלקט , 32מס.ת/.אהמסומןבזו"ה

 . 26.8.38 ',ש'שב'וםב'פוהפצצהלאחרנהרגוואשתול'זרוב'ץ"הקצ'ן

בחיים".נשארגיסו

 2.9 ~ 25.8.38הימיםמןהש"ישל"סקירה"מתוךהיאהשלישיתהידיעה

מהןוג'סו,אשתול'זרוב'ץהקצ•ןעלהג'עונ'שונות"'ז'עותנאמר:ובה

בח"ם".עז"ןשהםומהןב•פוהפצצהלמחרתשנרצחוהקובעות

א'פואהוזכרבאוגוסט) 21מ'וםה'ז'עות(בלקטהש"'שלזהבחומרגם

 7נחטפה.לזרוב'ץהקצ'ןשלחמותוגםכ'בטעות

13 



וחגי.יפרחרחל,ילדיהםושלרשתברוריהאשתולזררכיץ,משההקצין

קירז'נראליהו

האסיריםלמחנה nומדררם·מזרשממזרחהסגלבמחנהלזררביץהקציןשלהמגרדיםצריף
ערבים.אסיריםושניילדיהםאשתו,לזרוביץ,הקצין-בצילוםעתלית.
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הגרמנ'החוץמשרדמסמךצילומ'אתמחדשקראת'בב'ת,'בערב,

פרשתהוזכרהשבו ,) K218068 " 77ע"ע , JM / 2226ושם" ד'"(מיקרופ'לם

לד'ךוהעמדתםדוכנו'הושעחט'פתופרשת fלזרוב'משפחתשלהחט'פה

סד·צ'לום(עמוד' 4-3בעמודיםהכנופיות.אנש'של"בתי·דיך"בפנ'

K218069 שהג'שפול'ט'דו"ח-בגרמנ'תהאשגרשלהנ"ל)שבמ'קרופילם

-14בבברל'ךהחוץלמשרדב'רושלים,הגרמניהקונסולממלא·מקוםד'טמך,

והפעולההערב'המרדשלהרחבה'קפות'אורמובא- 1938בספטמבר

'פהבאופךהתקדמוהללוכ'שםנאמרהמורד'ם.שלכב'כול,הממוסדת,

גםהעת'דה.הערב'תלממשלהגרע'ךלהוותש'וכלמ'נהל,'גוףבהקמת

שלאחר'גיםמעש'םמבצע'עלענש'םלהטילומתפקידםד'ך""בת'הוקמו

חטופ'ם.'הודיםבנ'·ערובהשלבגורלםלהכר'עוכךממוניהםעל·ידיהותרו

על·,ך,שמונולשעברערב'םשופט'םגםמצוייםאלהד'ך"בת'"שופט'ב'ך

נאמראלהד'ך""בת'פעולתלהדגמתהד'ך"."בת'כנש'אילשמשהמורד'ם

שם:

תקפושבועותכארבעהלפניהבא:המקרההז•ךבתיעבודתאתמאפ"ךבמ'וחז ... "
עםהיהודיהראשיהמפקחאתמשםוחטפוחיפהנקירבתלעבודת·כפייהמחנההמורדים

מובליםימ'ם,מספרלאחרהופיעוהילז•םקטינים).•לז'םושלושה(אשתומשפחתוכל
היהברשותםשהיוהכיסלדמיובנוסףמרוחקתיהודיתבמושבהערבים,שניעל·ידי

למעןנלחמ•םהערב•םכ•נאמר,ובולמורז•םהאיזור•הז•ךב•תשלמכתבגםב•ז•הם
כדמילציידםהילדים,אתלשחררהדיןביתהחליטלכןבילדים.פוגעיםואינםחירותם

 " ...בטוחליוויתוךולהחזירםכיס
הקצ'ךגורלה'המהבדו"חמצייךאינוהגרמכ'הקונסולממלא·מקום

קשר'עקבוכ'במתכווןמכךכמנעהואכ'להניחכ'תךוגיסו.אשתולזרוביץ,

אתהזכרתולהורג.הוצאתםעל'דעהככופ'ותראש'עםהגרמכ'תהקונסוליה

אתלתארכד'אלאכאמור,באהלאלזרוב'ץמשפחתשלהחט'פהפרשת

לפג'החטופ•םאתשהעמ'דוהכנופ'ותשלכב'כול,ה"ממוסדת",פעולתם

שלד'ך"ש"בת'מלצייךדיטמךנמנעזומגמהבשלשלהם.•דין""ב'ת

ללאאכש'םאודתמאנשיכללבדרךשהורכבושדהד'ךכבת'פעלוהכנופיות
המשפט'תהפרוצדורהמןוהתעלמופורמאלית,משפט'תהשכלהכל

לאהיטר"הבוררים",למעשה"השופטים'',הסדירים.הדיןבבתיהמקובלת

את"התא'מו"ג'סאמא'דךהמשח.דאו"המ'וחס"הצדלטובתהדיךאתפעם

פעלו.שלצ'דוהככופ'ותמפקדלדעתפסק·הדיך

שכתבת'וס'כומ'םסק'רות-שליברישומ'םלחפשהח'לות'לאחר·מכן

תעודותובצילומ'-הבולט'םוא'ש'הםב"משולש"הערבייםהכפר'םעל

עלמ'דעודמויות"•"תעודותבספרוכךהפרט'שבארכ'וכי ) 8/2(ת'קהש"'
ועםאבו·דררה'וסףעם 1939 " 1936בשניםשפעלוהכנופיותאגש'שמות
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'וסףעלתמוכהלעצמ'לציירכד'ל'דרושה'הזהמ'דעעוזרר.חמדאךיוסף

חייםוהםאתםשפעלוהאנש'םאתלאתרוכד''וסף·חמדאךועלאבו·דורה

בארץ.עדייך

סע'ד'וסףהבאה:התמונהמתקבלתאבו·דורהעלשאספת'החומרמן

סילתמכפראלג'ראדאתלחמולתבךהיהאל·עב,דאבוהמנוכהאבו·דורה,

שלאמאחר . 1898ב"כנראה,נול,דהואלג'נין.שמצפוך·מערבאלחארת'יה

אצל(אריס)כחראת'אחדותשכ'םהעשריםבשנותעבדקרקעבעלהיה

כךואחרילכפר,שמצפרך·צפוך·מערבזבובהנכפראנו·נכראלאחמדראע'נ

עבדמעבודתושפוטרלאחרוזכרוך·'עקנ.ננימ'כההרכנתבתחנותכסבל

המספרים'שחיפה.בכמל(איי.פי.סי.)הע'ראק'תהנפטבחברתפשוטכפועל

קר(משקה"נאראד"שמכרכרוכלהתפרנסזומעבודתוגםשפוטרשלאחר

לארגוןכנראה,הצטרף,השלוש'םשנותבראשיתח'פה.כרחובותממותק)

על·ידי 1929בדצמברשהוקםהשחורה),(הכףאלאסווד""אלכףהחשא'

שאחדזה,ארגוןבחיפה.אלקסאםעזאלד'ךש'ח'הדת'·הלאומנ'המטיף

מלחמתלוחמי(כנופייתג'1נהדיך" ?1אלנת 15"עצה'הבצ'נורהנפוציםמניכוייו
בקנאותלקייםנכונותעלבקוראךלהישבעאליוהמצטרפיםאתחייבמצווה),

נעז"לה'לחם(מלחמת·מצווה),ל'ג'האד"להצטרףהאסלאם,דתמצורתאת

ארצנו"אתכונש'םשהםמשוםו'הוד'םאנגל'םולרצוחוהמולדתהדת

כךמשוםבמלחמת·מצווה).הנהרג(קדוש "ד'ה'!!"כליפולאףמוככ'םולהיות

לדת'רתוכס'מךקצרזקןלגדלהכנופ'האגש'שארכמואנו·דורההחל
בח'פהנצ'נורכינוייםגם(מבאךונתפ'לותבצומותבמותםוהסתגף

השיח'ים-אלת'ווראוויה"''אלמשאאח'גםאוהדרווישים-"אלדראוויש"

הרצחבפעולותאנו·דורהשלחלקוהיהמהברורלאהמורד'ם).

אומרים'ש . 1935 " 1930נשנ'םזוכנופ'האנשימצדל'הוד'םונהתנכלו'ות

ק'בוץאנש'על 1931נאפר'ל 5ה·נל'למהמארבבהתקפהנוכחה'ההואכ'
נהרגוזו(בהתקפת·פתע'גור·כשרבנ'שעלבעגלהשנסעושעה'גור

כלפוריהמושבחברברצחוכךחמישה)ונפצעובעגלהמהכוסע'םשלושה
ביגורס'םאחר'םאולם . 1932במארס 5וב·ב'כואר 16ב·חס'ד'םבפרוחבר

לוחםהיהשלאמאחרבפעולות-לוחמהבעצמולהשתתף'כולתובכלנמנע
ב·דרוזנפלדמשההמשטרהסמלרצחבעקבותמקום,מבלאמ'ץ.לאוגם

עםההתנגשותולאחרהגלבועהרשעלפקועהכפרל'ד 1935בנובמבר

יעבדהכפרנסנ'בתבנובמבר 20נ·אלקסאםעזאלד'ךש'ח'שלכנופייתו

פצוע(נהםהנותר'םחמשהונעצרומאנש'וושלושההשיח'נהרגושבמהלכה

ה'הושניתך"קסאמי",להיותשכחשדמיכללעצורהמשטרההחלהאחד),

שנעצרוהאנשים 13נין .הקצרהזקן-זו-ככופ'השלסימך·הה'כרלפ'לזהותו
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רא•ותלאסוףהצל•חהלאשהמשטרהמאחרואולםאבו·דורה,גםה•הנח•פה
 10אבו·דורה.אתגםובהםלשחררםנאלצההעצור•םרובנגדמרש•עות

שללכנופ"תוו·דררה i:אהצטרף 1936במא•הערב'""המרדפרוץעם
וכא•ש·קשרכעוזרלוש•משוהואאלש•ח'נלדמכפרערודמד nאעט•הש'ח'

עם 1938'נוארבסוףזוכנופ•השלבהתנגשותההכנופ•ות.מפקד•שארעם

בראש•תנהרגעט•השש•ח'לאחראבו·דורה.נפצעאלפחםאםל•דהצבא

שמצפון·מערבאל•אמוןהכפרל•דבקרבהצבאעל·•ך•שנהאותהשלמארס

("הוועדהבדמשקהמרד""הנהגת'ושב·ראשדרוואזה,עזתהמל•ץלג'נ•ן
למנותאלחס•נ•אמ•ןחאג'בפנ•בפלסט'ן"),הלאומ•הג'האדשלהמרכז•ת

כ"מפקד 1938במא•מונהכךעט•ה.ש'ח'שלמקומרכממלאאבו·דורהאת

מפקדתואתשהק•םלאחרהכרמל".והרג'נ'ן-שאןב•תבמרחבהמררד•ם

וא•רגןהעמק,למשמרמזרחמדרוםהמערב,'בעמק·•זרעאלאלמנם'בכפר

ההתקפות 1ה'שבהןהבולטותזה.במרחברבותפעולות.הואב•צעאנש•ואת

 ,)•לר•ב 21(בל•לקר"ת·חרושתעל ,)•לו•ב 10(בל•לגבעת·עדההמושבהעל

מחנהועלבאוגוסט) 15 "ב(הכרמל"'"ערותה•אחזותשלהנוטר•םקבוצתעל

'זועאבו·דררהה•הלאזאתעם .) 1938באוגוסט 17(בל•לעתל•תהאס•ר•ם

במרחבוהט•רורהכנופ•רתפעולותכמארגןבע•קראלאכ"א•ש·קרבות",

אתבמ•רחדלצ"ן'שאלהומב•ןעוזר•ונ•הלואלופעולותלפ•קודר.הנתון

אלפחם,מאםאלפארסעל•אתרכןלסגנושנחשבאלפחםמאם.חמדאן·-•וסף

ומחמודמג'נ'ןאלחרראנ•דאוןשבעמק·•זרעאל,זרע•ןמכפראלזרע'('ח'ל•ל

מזכירו.שהיהמחיפה,תמימיאמין

א•ש-soo-400כאבו·דורהשלכנופ•ות•ומנו'ודע•·דברהערכתלפ•

מפקד•מב•ןהצורך.בשעתנוספ•םאלףבנקללג"סלונ•תןאולםקבוע•ם,

מחמדאלחאג'פא•זבן·כפרראתלהזכ•ר'שעמו,שפעלוהאזרר"םהכנופ•ות

אתוכךהגלבוע,הרשעלאלמזארמכפראלסעד•ח'ל•לאסעדואתאעב•דה

למשמרשממזרחאלעוואדםל•דמח'רבתאלחוראנ•טהאש'ח'החורכמנ•

שהתגוררואבר·שחרוררנא•ףנואףהכוש•םטהא,ש'ח'שלעוזר•רואתהעמק

בראשלהזכ•ר'שהמקומ"ם(תת·כנופ•ות)ה"פצאאל"מפקד•מב•ןבשכנותו.

שה•הלג'נ'ן,שמצפון·מערבסאלםמח'רבתאלראצ''חס•ןאתוראשונה

ואתאלפארסעל•שלאח•ראלפארסאחמדאתוכך ,חמדאן'וסףשלעוזרו

ה"קסאמ'"ה•והבולט'םהפצאאלמפקד•שאראלפחם.מאםאלאסמרמצטפא

מחמדלג'נ'ן,שמצפון·מערבומאנהמכפראבו·בכרחמדאןעארףש'ח'

אלפחם,לאםשמצפון·צפרן·מזרחאלב•אצ'המח'רבתאלחשאןקאסם

ראבראה'ם'ונססלאמהמצספאאבראה•םערערה,מכפר'ונסעל'עבדאלקאדר

צאלחעארה,שבוראך•קרעמכפראבר·סנאןחסןעארה,מכפראבו·ואצל
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לגבעת·עדה,שמצפון·מזרחקנ•רמכפראלזנד•קסע'דומחמדעבדאלראזק

נע•םש'ח'לזכרון·•עקב,שמדרום·מזרחאלסנד'אנהמכפרעצפורחמדצבר•

סל•םה'ם,חוףל•דלזכרון·•עקבשמצפון·מערבסנטורהמכפראלמצר•

אבו·ג'•עבוחסןעבדאלמעט•אחמדע•ן·ע'זאל,מכפראלצעב•ואבראה'ם

שלהמערב•תהשלוחהשעלג'בעמכפרשעבאךשע•במחמודאג'זם,מכפר

אלז•נאתמאםמוסאמחמדוטאלבערסאן'וסףאלשרשאר,'חסךהכרמל,הר

זלולעל•ומחמדנעאג"ש'ח'עבדאלש•ח',רש•דש'ח'ל•קנעם,שממערב

אלחאג'ו•אס•ןאלבטלחסךרע•סאאלבטלמרסאאבו·ל•ל,צאלח ,)"ם•מאסק"(

נדהםסרורה"קסאמ'ם"וכךלח•פהשמדרוםט•רהמכפראלחרסהסל•ם

פעלוב•ת·שאךבא•זרר .אל•אג'ררמכפרד•רואךד•בוש'ח'אלש•ח'נלדמכפר

מב•ת·אבו·שאםומצטפאאלחנפ•מחמדש'ח'ה"קסאמ'"אבו·דורהמטעם

ב•ת·שאן.שבעמקאלצקרמערבאבו·רח•לועב'דחוראנ•על•שאך,

מכפרתורכמנ'מנצור,חסןאלחאג'אבו·דורהשללצ•דופעלוכ"שופט•ם"

בכפרכא•מאםשש•משאלסעד•המערב ,,,דבאלסעד,'על•ש'ח'אלמנם,'

ה•ואבו·דורהשלראשושומר•מע•ן·ע'זאל.אלצעב•ז•דאךוסל•מאךאלמנם,'

אלחארת''ה,ס•לתכפרוכב•אבו·אלח''ר,אחמדועל•אלקנא•ראחמז'וסף

א•שה•העל•הםהממונהמח•פה.אל•מנ•עבדווסאלםמזרע•ךאלשלב•אחמד

מע•ך·ע'זאל.אלצעב'ז•דאןסל•םאבו·דורהשלמטהו

כ'על•וס'פרואבו·זררה,אתה•טבשהכ•ררבוואד•·עארה,הכפר•םאגש•

מעש•·רצחב•צעוכ•בדמשקהמרד""מפקדתהוראותאתבקפדנותמ•לא

שבכפראלזעב•המחמולתאחד•םאנש•םשלרצחב•ותרה•זוע•םמהםרב•ם.

הכפרמוח'תאראלאחמ,דמצטפאושאדשלורצחלעפולהשממזרחסולם

לחץעקבועספ•א.אלכרמלדאל•תבכפר•םאחד•םדרוז•םרצ•חתוכךומאנה,

ואתלדמשקפצוע,כשהוא , 1938שנתבסוףנמלטאנש•וועלעל•והצבא

לפ•לארץחזר 1939בפברוארע•ך·ע'זאל.מכפראלצעב•סל•םמ•לאמקומו

 1s,ooo ·כ(הוןלצבורהחלתקופהבאותהבדמשק.המרד""מפקדתהוראת
אפר•לבסוףלשל•טתו.נתונהשה'תהמהאוכלוס"ההסח•טותמן )'"אל

ס•לתבכפרשלוהנשקמחסןאתהלשנהעקבג'להשהצבאלאחר , 1939

מחמ,דאלחאג'פא•זלשעברועוזרוכפרובךזרבהלשנהנחשדאלחארת''ה

תמורתלאחר·מכןמ•זושוחררהמשטרהעל·•ך• 1938בסוףשנעצר

לשתףכד•ח•פה,הכפר•םנפתמשטרתמפקדכהך,קלמךמ"ג'ורעם"ע•סקה"

אבו·זורהשלחששובשלהשלום".ל"כנופ•ותולהצטרףהמשטרהעםפעולה

כאךלדמשק.הואנמלטלמשטרה,להסג•ררמתכווןמחמדאלחאג'שפא•ז

הסח•טהמכספ•חלקממנולהרצ•אשהצל•חההמרד","מפקדתעםהסתכסך

זאתלעשותס•רב-המרדבפעולותולהמש•ךלארץלחזורממנודרשהוכשזו
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חדשיםאנגליםדרכיםמאהלקבלדרישההעלההשארוכיןשונותכאמתלות

ומינהממנוהתנערמדרישותיו,נלאהדרוואזהעזתמספיקה.ותחמושת

לשעברעוזרומג'נין,אלחוראנידאודאתג'ניך·חיפהמרחבכמפקדכמקומו

שלטונותעל·ידינרדףכדמשק,המרד""מפקדתעםמסוכסךאבו·דורה.של

פאיזלשעברהשוטרמהם,שאחדיריביומפניחרדהומלאהצרפת"םהכטחוך

שםולהתמסרהירדןלעברלצאתאכו·דורההחליטאותו,פצעאףנמר,

ארץ·ישראל.למשטרתיוסגרולאמדינ'מקלטשיקבלבתנאילשלטונות

בעמקאלע'זאוויהשכמטההשבטיםמראשיאחדאלזינאת,'מחמדהאמיר
יצא 1939ביולי 24כ"ירדן.שלטונותעםבקשתולפיזאתהסדירבית·שאך,

לנהר"םשמדרום·מזרחאלשונילח'רכתאלצאדקעזתגיסועםאכו·דורה

לוהרשוהירדןעכרשלטונותהעבר·ירדני.הערכיהלגיוןלידישםוהתמסר

ממשלתשלהנמרצותדרישותיהעקבאכלפיקוח,תחתוהחזיקוהובכרךלגור
ארץ·משטרתלידי 1940כאוקטובר-9כלהסגירונאלצו ,)י"א(פלשתינה

המחוזיהמשפטביתכפנייוםעשריםכעכורלמשפטאותוהעמידהזוישראל.

 8 ·כ(ומאנההכפרמוח'תאראלאחמ,דמצטפאושאדרצחכאשמתכירושלים

עירערשלועורך·הדיןלמוות.נדון 1941כינואר 1ךכ· 11 ,) 1938כספטמבר

חודשלאותו 20כ·העירעוראתדחההעליוןכית·הזיןאכל ,פסק·הדיךעל

החנינהכקשתאתגםדחהמק·מ"קל,הארולדסרהעל'וך,שהנציבולאחר

כפברואר 18כ·כ'רושליםהכלאככ'תלמוותהנדוןנתלהאכו·דורה ·של

 12אלחארת'יהסילתהולדתוככפרונקבר 1941
• 

מיודעימפיששמעתיאכו·זורהעלאיש"םפרטיםמספרלצירךראו"ם

להתהדרנהגקומה,נמוךהיהכיליסיפר ).י.א(מהםאחזכוואזי·עארה.

מתחתומכנסי·רכיכה.גבוהעקבעםמכריקותמגפ"םלנעולכלכושר,

"יוסףרקום:היהשעליהגדולהפלאחיתכיפהראשועללשאתנהגלכרפיה

הוסיףוכלעגכחיוךוהכרמל".כית·שאך-ג'ניךאזורמפקדאכו·דורה,סעיז

ושניכתר-בכירהדרגהלעצמוהעניקהואגיבור.היה''אבו·דורהבן·שיחי:

רכים,וסמליםהצט"נותאותותחזהועלענדהואג'נרל.כלומרכוכבים , 
 13כחיפה".כחנותרכשאותם

ככוחזכריםשלושההשיגכילהתפאר,נהגשאכו·דורהסיפר,מ.י.

הסלטאןשלמתנתואלכרמל,מדאליתאלחלכיקפטאךשלחרכוהזרוע:

אלג'ראזאת,צאדקעזתשלאחותולכאדרהנישואיומהר·הזרוזים;אלאטרש

ערבמשיח'יאלזינאתימחמדהאמירשלסוסתואביה;לרצוןכניגוד

כית·שאך.שכעמקאלע'זאוויה

 / 2224 ("יז·ושם"שלהמיקרופילמיםמן 196oכ·שאספתיהתעודותכין

JM ( שלודתםמולדתו"עבדאכו·דורהיוסףשלמנתכותירגוםגםהיה
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שוא'גרתואלצורףהמקוריהמכתבהיטלר.אדולףאלהג'האד"לוחמי

על-ידושנשלח , 1938כדצמבר 23מ· Doehleכירושליםהגרמניהקונסול

אוהמופנהזהכמכתב .) K 217070 " 72צילום(עמודיכברליןלמשרד·החוץ

ותהילדככרזלאומתוהביאאשרגרמניה,שלהגדולהפיהררהיטלר,"אדולף

כמאבק.העומדתפלסטיןהרי"מןאכו·דורה:כותבלעולם",ימוגרשלא

ועדיי:שקרהמהאתלידיעתךלהביאכדיאליךאניפוכהושדותיה,מגאיותיה

כותבמאש'םכהמשך ." ...אבותינומורשתארץהאהובה,כמולדתנוקורה

-כארץהערכיםנגדואכזריותמעשי·זוועהככיצועאנגליהאתהמכתב
שלוויכתושביםאלפימאסררכים,כפריםכפיצוץהמתבטאיםמעשים

 Jלפגונס'וךואףב'תםוהר'סתרכושםשד'זתהגבר'ם,תל"ת ,ם" 1Jע' 1

כהבטחותיךאמרךנותןא'נושובהערב'שהעםמדג'שהואנשות'הם.בכבוד

כד·רקהכאותהחק'רהועדותכלאתדוחהוהואאנגליהשלוב"שבועות'ה"

ש,הג'נוימזכר'אכו·דורהמצטטכןבפלסט'ן".הערכ'םזכו'ותאת"לצמצם

שאבלפנ'והכרתמכ'רהנךתולדותיהםואת"אותםה'הוזיםכלפיה'טלר

אראחתכמלההמרעיד"שאתה,במשאלהמסת"םהמכתבלהכ'רם".למדנו

אירופה".כלשללידיעתהענייננואתתביאאירופה,

אלמחאג'נומחמולתחמדאןנאיףשלבנוה'ההלהחמדאן:ל'וסףאשר

לכנופיי,השלוש'םבשנותהואגםהשתייךמ' 1ר'שלפיאלפחם.שבאם

כסתח'דושםלאחרוגם 1936מאורעותשלהראשוןכשלבה"קסאמ'ם".

הידאזא'ש. 1sכ·שמנתהאלפחםבאםה"פצאאל"ממפקד'אחדה'ה 1937

ג'ניח'פה,שכ'ןבמרחבשפעלערודאחמדעטיהש'ח'ל"קסאמי"כפוף

יוסךנעצר 1938במארס-3באליאמוןהכפרלידהקרבבעקבותובית·שאן.

ומשכלמשפטעדעתל'תהאס'ר'םבמחנהנכלאהואחדרה.בסביבתחמדאן

אכו·שלכנופ'ות'ואלוהצטרףוץ, nלעבודות·כש'צא , 1938בקיץברח

שנורלעשרלפנ'·כןחמדאן'וסףנ'דוןאזשנפוצוהשמועותלפ'דורה.

עב"ע'סקה"עשהאלאכלל,נשפטלאשהואהגורס'ם,ישאךמאסר,

כתוהלהאבו-דורהאתלידוויסג'רעמופעולה'שתףכיכהןקלמןהמ"ג'ור

שניםלעשרנ'דוןחמדאןיוסףכ'השמועה,אתהפ'ץואף"לברוח"לו

לכאורךרקוהסכ'םכהןהמייג'ורעלחמדאןיוסףהעריםלדבריהם

הלךאותומינהאבו·דורהאלהצטרפותולאחרמקום,מכלעמו.ל"ע'סקה"

ע,ההתקפהאתבפועלשניהלהואהיה 1938ובאוגוסטמסגניואחדלהיות

זדממחנהלזרוכיץהקציןמשפחתאתשחטףוהואעתליתהאסיריםמחנה

 156 , 148(ע"עודמויות""תעוזותהספרלפיאכו·זורה.אלאותהוהביא

משמררושת, nקריית·גבעת·עזה,עלההתקפותאתגםחמדאןיוסףניהל

 8/2(ת'ק 1939בדצמבר 18מיום ,"י"ש"המתעודותבאחתועו.דהעמק
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לאחראנש•ו.עם•חדחמדאן•וסףשלסופועלדווח ,) 199מס.תעודהת/א,

פנההצבאח•פוש•מפנ•-ולאנש•ולומסתורוח•פשלמקוםממקוםשנדד

כד•עכדאלהאד•פח'ר'אלאלסנד•אנהמכפראלמקכלמשפחתכאמצעות

אחתכמפקדו•מנוהוחנ•נהלוש•תנוהשלטונותלכ•ןכ•נו•תווךשהלה

כעקבות ,כדצמבר 1כ·דהפועל.אל'צאלאהזכראכלהשלום",מ"כנופ•ות

אםככפראנש•ועם•חדחמדאן•וסףשלה•מצאותועלהצבאשק•כל'ד'עה

'ר'ותח'לופ•ולאחרלכפרדראגונרס"מה"רו•אל•ח•דה'צאהאלפחם,

חמדאן•וסףשלהר•גתוממרע•ו. 11עם'חדאותוהח"ל'!גהרגומועטות

הדבריםבסיוםביניהם.הידיעהאתהפיצווהםהפלאתיםעלעזרושםעשתה

שמותאתלפנ•רשמת•מכן.לאחרו•ורק•םונושך""כלבאומר•םה•ו

חק•רת•כנושאאתםולשוחחקרוכ•הםאתהצורךכשעתלאתרכד•ההרוג•ם

 .לזרוכ•ץמשפחתשלקברהמקוםעל

נשטחמידעאיסוף

 ) 26.11.62 (תשכ"גנחשוןכ"ט ,'ב•רם

חט•פתהפרשתעלשאספת•המ•דעאתהכתבעלשהעל•ת•לאחראתמול,

שלפ•הראשונ•תתכנ•ת·פעולהלעצמ•ס•כמת•לזרוכ•ץ,הקצ•ןמשפ~תשן-~

כנפת 1938כאוגוסט·ספטמכרשש•רתוושוטר•םקצ•נ•םעםלשוחחעל•

ש•רותפע•ל•ו•גור),זכרון·•עקכעתל•ת,כתחנות(כמ•וחדח•פההכפר•ם

ואדי·עארהבכפריממיודעיוערביםהג"לבאיזוריםה"הגנה"שלהידיעות

אלוכש•חותועספ•א.אלכרמלדאל•תאלזרקא,ג'סראלפר•ד•ס,וככפר•ם

אכו·דורה,•וסףעםשהשתתפוהכנופ•ותאנש•שמותאתלברראנסה

משפחתוכחט•פתעתל•תמחנהכהתקפת ,חמדאן•וסףסגנועםוכמ•וחד

קבורתמקוםעלולדובכםכארץהח"םאלהאתלאתרכד•לזרוכ•ץ

הנרצחים.

בידייעלההאםכהרהורים:שקעתימאתמול,ברישומיבעייניהבוקר,

הס•כו"םכ•נראההנרצח•םןקבראתלמצואכד•הדרושהמ•דעאתלאסוף

מצדשנ•ם.-24מ•ותרחלפוהטראג•תהפרשהמאזשהר•רכ•םא•נםלכך

כהן,קלמןהמ"ג'ורוכראשהח•פה,הכפר•םנפתשמשטרתל••זועגםשכ•

מנגנוןעםהבולשתאנש•וגםואנש•ו,הואזה.קברלמצוא'כדלתםככלעשו

את"הלא·אורתודוכס•ות"כש•טות•הםלדובבהצל•חולאשלהם,המוד•ע•ן

כא•ןכ•ד•הזכר'עלהכ•צדאחר•ם.כנופ•ותואגש•ע•ן·חוצ'הכפרתושב•

אנש•ומרכ•תע•ן·חוצ'תושב•רוב•תר·על·כן,אלוןכש•טותמשתמשאב•

עשו"םשה•ואלההח"םכ•ןא•נםככרהגדולוכחלקםכארץ,א•נםהכנופ•ות

22 

ל:מדועהשאלה:אות•העס•קהגםהנרצח•ם.גופותנטמנוה•כןלדעת
רכ•נלה•שג•םוזכהכ•ותרמ•ומןכקצ•ןשנודעכהן,קלמןהקצ•ןהצל•ח
מפקדשלמסתורמקומותעלכנופ•ותאנש•ואףשונ•םכפר"םבדובבו

להנ•ועל•האם 1הזההרצחפרשתעלש'ע'דאחדמוד•עולולמצואכנופ•ות,
האגהחקירה?מןוחירפהשנואשעדסותרותידיעותעל·ידיהוטעההואכי

קשרעללשמורמכצע•ואתשח"כנוסףפשעמעשהזולפרשהקשור
שאצל•ןכללכטוחוא•נ•סברנה,חק•רהשלפג•ל'ברורמקום,מכל 1שת•קה
שפרשו"תכןלאהר•כ'שכ•כולת•אתאעשהעם·זאתהקבר.אתלמצוא
תעלומה.כגדרלעולםת•שארהקבר

לדוורכד•הארגון,אגףראשסלע,נ•צכאלנכנסת•זולהחלטהכשהגעת•
 vראשור,אר•הלנצ"מנכנסת•מכןלאחרהראשונ•ת.פעולת•תכנ•תעללו

כתשומת·לבשהקש•כאר•ה,תכנ•ת•.עללווס•פרת•כפועל,החק•רותאגף

הצלחה.ל'וא•חלנכונהכדרךנוהגאב•כ•סכורשהואאמרלזכר,'רכה
נסעת•הארצ•שכמטההמחנהממפקדתונהגמכונ•תשהזמנת•לאחר
 1938כ"שש•רת(מ•טלמן),מ•טלפנחסלשעברהקצ•ןעםלשוחחכד•לחדרה

ה•אאלפארסואחמדחמדאן•וסףשלשכנופ"תםטעןהואחדרה.כמשטרת

כ•ל•ס•פרכןכח"ם.א•בםשנ•הםאךומשפחתולזרוכ•ץהקצ•ןאתשחטפה

כמרוצתכשנהרגונוכחה•הואףה'מצאםמקוםעלמ•דעלצבאשמסרהוא
הזכ•רזוכהתקפהשהשתתפוהכנופ•ותמפקד•שארעלכש•חתנו . 1939שנת

וכחלקםכארץא•נםאלהכלכ•צ"ןאך ',למוכר•םשה•והשמותמןאחד•ם

אלעת'אמנהע•סאחסןמחמדעםלשוחחל•הצ•עזאתעםהח"ם.כ•ןא•נםגם

עםוכןקרעמכפרככ")("חסןע•סאמחמדחסןדודוכןועם("אכו·רשד•")

הפלאח•םמןמ•עמםלבררכד•אלקטףאםמח'רכת"אלצפד'"המכונה
משפחתחט•פתכעתאלפארסואחמדחמדאן'וסףשלככנופ•ות•הםהשתתף
לזרוכ•ץ.

ממ"סד•שה•המאחרכחדרה.דנ•ןעזראשללכ•תוככגסת•מכןלאחר
 1938כ"כמשולשהערכ•ותככנופ•ותהנעשהככלכ•ותרמעורהוגםהש"'

אחמדושלחמדאן'וסףשלאנש•הםעלהפרט•םאתמפ•ולשמועק•וו•ת•
ו'חזורכחוץ·לארץנמצאהואכ•ל•נודעצ•פורהאשתומפ•אולםאלפארס.

הקרוכ•ם.ב'מ'םמשם

אלקורוכ,'אכראה•םמ•ודע•עםלשוחחכד•לכפר·קרענסעת•מחדרה

העל•ת•כש•חתנועארה.כמשטרתהמשרתעכדאלחל•םרכ·שוטרשלאכ•ו

 .חמדאן'וסףועםאכו·דורה•וסףעםשפעלוהכנופ•ותמפקד•שמותאת
אכראה•םשלשמות•הםאתשהזכרת•השמותלרש•מתהוס•ףקורוב•

חסןושלהר·הכרמלשלהדרומ"םהמורדותשעלצכאר•ןמכפראלח'וואג'א
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מחמדרקלושידועכמהכיוהוסיףאלפחםאםמכפראלמחאמידמחמדקאסם
סיפרכןכמואלביאצ'ה.בת'רבתמתגוררוהואבארץחיעדייןחשאןקאסם

חיפשכשהצבאקרע,כפרבסביבת 1939בקיץאלפארסאחמדנהרגכיצדלי

אלפחםבאםאנשיועםחמדאןיוסףשלהריגתועללספרידעכןאחריו.
לאחרחמדאןשיוסף ,סיפראףהשיחהבמהלך .מכןלאחראחדיםחודשים
אלחאג'קרובובקירבתאלמנם,'בכפרלהתגוררעברעתליתממחנהשברח

שלדין"ב"בית"שופט"שהיההלה,כיסיפר,האחרוןעלאלמנצור.חסן
כפרומבניאחדיםעםיחד 1938בסוףנעצראבו·דורה,לידשפעלהכנופיות

הצבא.על·ידילהורגשהוצאוכנראהעקבותיהם.נעלמוומאזהצבאעל·ידי

קראתי(עליואלע'צוןדירמכפראבו·זיתוןאחמדשלגורלובדברלשאלתי
אתלהסגירניסההואכי ,) 295הערה , 156עמ'ודמויות","תעודותבספר
מהיודעשאינוקרווניליהשיבהמשטרה),לידיחמדאןיוסףועמיתוידידו

אלקבוטמעליכךעללשמועאוכלהדברליחשובאםאבל ,לואירע
הואהלהישראל.בשטחאלסכהלנירשממזרחאלמרג'הבח'רבתהמתגורר

הסכמנוהשיחהבסוףבחיים.עדייןאבו·זיתוךאםיודעספקוללאקרובו

הכנופיותאנשישמותאתבשבילייבררועבדאלחליםובנושהואכינינו

אשתו"אכו·מוסא",הקציןשלגופותיהםבשעתךנטמנוהיכןלדעתהעשויים

 n~.ואחי:ך. ,,.,. '

עבדאלחליםרש"טעםשםלשוחחכדיעארהלמשטרתנסעתיקרעמכפר

עלהממונהנובוסלסקיעובדיההמפקחאתבמקרהפגשתיכאך .אלקורובי
שירתהואכיידעתיחדרה.נפתבמשטרתמיוחדותלחקירותהמחלקה

הואשנה.באותהשירתהיכןשאלתיוולכןהמאנדאטבמשטרת 1938ב'

הועבר 194ב·סורקכשוטך·ךךכבהר·טובבמשטרתאזשירתכיהשיב

משפחתשלהחטיפהפרשתעללפרטיםאשרזכרון·יעקב.למשטרת
אבאאלבנידוןלפנותליהציעזאתעםדבר.לילהוסיףידעלאלזרוביץ,

הערביםאצלבנעשההיטבמעורהבשעתושהיהבזכרוך·יעקב,שנטר

הדרושיםהפרטיםאתמודיעיןאצללבררינסההואשגםהבטיחהואבאזור.

לי.

נציגשבבו,עמנואלרב·סרןמיודעיעםגםשרתחתיעארהבמשטרת

אתממקורותיוהואגםשיבררוביקשתיוהצפונ,'במשולשהצבאיהממשל

בחטיפה.חמדאןיוסףעםשהשתתפוהכנופיותאנשישמות

סיפורואתזכרהלהאלקורובי.עבדאלחליםרש"טעםשוחחתימכןלאחר

הוצאתםועלעתליתמחנהבהתקפתהשתתפותועלג'אברמחמודךש"טשל

הופתעאךנוסףויהודיאשתועםיחד"אבו·מוסא"הקציןשללהורג

ביקשתיורבות.כהשניםשחלפולאחרעתה,זופרשהבחקירתשהתחלתי
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בתשכךהנרצחיםקבורתמקוםאתג'אברמחמודעםידידותיתבשיחהלברר

בהתאםלקבורהדודהואתהוריהאתלהביאמבקשת"אבו·מוסא"הקצין

מחודשתמחקירהג'אברמתמוזיחשוששאםהוספתיהיהודית.הדתלמנהגי

חלהכולההפרשהשעלמאחרפליליתחקירהכאןשאיןלהרגיעו,יוכלזו

הנרצחים.קברגילויאלאאינההחקירהומטרתהתיישנות

אחדשהיההלה,טפרברג.חייםעםלשיחהלגבעת·עדהנסעתימעארה

פרשתעללספרידעאךחקירתיבנושאלהוסיףמהלוהיהלאהש"ימאנשי

לפנותליהציעהוא . 1938בקיץמגבעת·עדההצעיריםשלושתשלחטיפתם

בשעתםשסייעובזכרון·יעקב,קרופיקוגדליהואפשטייןיעקבאלגם

גםהםיודעיםואולימגבעת·עדההצעיריםשלחטיפתםבחקירתלמשטרה

 .לזרוביץמשפחתחוטפיעלפרטים
גםשהיהלייבוביץיצחקשללביתובבנימינהנכנסתילזכרון·יעקבבדרכי

שיועילופרטיםהיולאבפיוגםבאזור.הערבייםבכפריםבנעשהמעורההוא

בעתמגבעת·עדההצעיריםשלושתנחטפוכיצדלספרידעהואגםאךלי

החצירעגלתאתבשעתושגילההואקניך.הכפרלידהחצירבקצירעבודתם

בשדה.בעבודתםכןלפנישראההצעיריםוללאשנשדדוהפרדותללאנטושה

בעברשהתגורראלמאצ','מחמודלעורך·דיןלפנותליהציעהשיחהבסוף

ללאידעהואבחיפה:כיוםוהנמצאאג'זםכפרשעל·ידאלמקורהבח'רבת

אתחמדאןיוסףעםיחדבשעתםשחטפוהכנופיותאנשישמותאתספק

לזרוביץ.הקציןמשפחת

לילתרוםהיהיכוללאהואגםקרופיק.גדליהועםשוחחתיבזכרון·יעקב

שלגופותיהםמציאתעללספרידעכקודמיואךחקירת,'פרשתעלדבר

מגבעת·עדה.הצעיריםשלושת

החטיפהלפרשתאלהצעיריםשלהחטיפהפרשתביןבזמןהסמיכותבשל

ושלטפרברגשלגירסתםאתבקצרהלהביאראוילזרוביץמשפחתשל
לפניכחודשיים , 1938ביוניגבעת·עדה:צעירישלהחטיפהעלקרופיק

הכפרשבקירבתגבעת·עדהשלמהשדהנחטפולזרוביץ,משפחתשנחטפה

וזריזגבעת·עדהבניקרופיקויצחקאוורבוךזריזהצעיריםשלושתקניו

הזמנישמחנהו"אברהם",הפועל·המזרחיקיבוץמטעםבמושבהפועלפונק,

על·ידיטפרברג,לדבריבוצעה,זוחטיפהכרכור.המושבהלידאזהיה

עםמכןלאחרמהזמןשנהרגאבו·סנאןחסןבראשותקרעכפרשלהכנופיה

כיהוסיףקרופיקגדליהואלפחם.אםבסביבותהצבאעל·ידיאנשיומרבית

אזשהיהזכרון·יעקב,אישכהןקלמןהמייג'ורבשעתוטיפלהמקרהבחקירת

שנחטף.קרופיקליצחקמשפחהוקרובחיפההכפריםנפתמשטרתמפקד

מחמולתאבו·פאעורמחמודהכושיאתלדובבבשעתוהצליחכהןהמייג'ור
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אלחאג'רצחבאשמתלמוותכנ•דרךבב•ת·הסרהרכלואשה•האלשחרור,

הצע•ר•םקבורת םר~~-עלפרט•םממנורלהרצ•אאלסנד•אנה,מכפרמרשך

כתנהל'הראהגםקררפ•קגדל•הרזלפה.ח'רבתבסנ•בתשנרצחוהחטופ•ם

ש•צאראלהב•ךה•השהואהוזכררבההפרשהכלעלתקופהמאותהעתרנא•ת

הברדמןהצע•ר•םגופרתאתרהרצ•אוזכררך·•עקבממשטרתקרל•קהקצ•ךעם

לשעברהמשטרהקצ•ךשלהגונח•מגור•רמקךםעללשאלת•נטמנו.שבו

בשרר'_'ץ.לגררועברלאשהשוו"צ'תלונשאהלהכ'הש•בכהךקלמך
בדרכ•העמק.משמרלק•בוץאלמלחואד•דרךהמשכת•מזכרוך·•עקב

הלה,המוס.דמנהלדושבסק,'•וסףעםלש•חהשפ•ההח•נרכ•למוסדבכגסת•

בפרשתמ•דעל•לתדרםה•ה'כוללאבאזור,ה"הגגה"מפע•ל• 1938ב"שה•ה

•וכלהעמקממשמר("שרפד")ד•אמגטאר•הכ•בטוחה•הזאתעםחק•רת•.

שה•הד•אמנט,לק•בוצר.בשעתםהוחזרולזררב•ץש•'לד•מאחרזאתלעשות

שארה•רמ'ספקללא'זכורה"הגגה",שלהש"'רמאגש•הק•ברץמרח'תאראז

הגחטפ•ם.גורלעל'ד'ערתבא•סרףשעסקוהש"'אגש•

המד•גהקרםלאחרש•רתאשרד•אמנט,אר•העםשוחחת•העמקבמשמר

קלמךמ"ג'ררה•הלדבר•ךזבולון.נפתכמפקדבמשטרת·•שראלאחזרתשג•ם

כשעתרשט•פלוהואלזררב•ץמשפחתשלחט•פתהחק•רתעלהממונהכהך

פגהכהךקלמךוזרדם.הרר•הםגופרתאחר•רבח•פרש•םלזרוב•ץ'לד•בהחזרת

ש•שחרראבר·דורהאצללהתערברב•קשםבח•פההערב•םמנכבד•~לאחד;ם
ה•לד•םאתלהחז•רתח•להאבר·דררהרצהלד•אמגטשזכורכפ•ה•לד•ם.את

הב•אוםבדרכ•םוהצבאהמשטרהס•ור•אתמלרר•הםמשראואךלמרחב•ה

הגר•אותםהב•אהק•בוץלשערה•לד•םכשהג•עוהעמק.משמרלסב•בת

הקצ•ךעל·•ך•ה'לד•םנחקרושםד•אמגט.שללחדרוהל•לה,שומרקלארזנר,

פולג•).פקדרב(ה'רםפולג•הסמלועל·•ך•כהך

שמוערתה•רכשעתרכ'ד•אמגטצ"ךוזרדםה•לד•םהוד•לגורלבקשר

רגרפרת•הםכולםנרצחומכךולאחר 14ואח'ה,בעלה ' Jלע'באגסהשהאשה

מאםג'אבראחמדהמשטרהסמלכשעתרלוס•פרכךבברר·ס•.דנשרפו

 .הש"'אגש•עםפעולהשש•תףאלפחם
הבטחרךכוחותערכוהמשפחהחט•פתלאחרכ'הרס•ף,ד'אמגטאר•ה

שאזלוזכורגםבתוהו.עלומאמצ•הםאךהגופותלג•לר•נרחב•םח•פרש•ם

סע•ד•רכלולזעתר,עבל•ך.הכפרמסב•בתז•דאךסל•מאךהכדור•הגששהופעל

המכונההערב•הבקרסוחראלפחם,אםשלהמרח'תאר•םאחד ,אלאחמד

ז•דאךהמשטרהרקצ•ךאלפחםבאםכ•וםהנמצאאלכפר"ךמכפר"מא•ר"

צ"דכמר·כךהגרצח•ם.שלקבורתםמקרםבג•לר•לס"ע ,עכרבנפתהמשרת

בזמנםשש•רתררשט"גברג,מ•טלמןגפן,לשעברהמשטרה ' Jקצ'גםכ'
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רכךז"דמגבעותהמנוח 1 " 1אלכסנדרשלבגרז"דג•רראחדרה,במשטרת

עשויים''אב,~חדיד",בשםהערביםבפיהמכונהבוזק,צביבשםחיפאייהודי

הפעולותרעלהחרטפ•םלא•תררכשעתרשנאסףהמ•דעעלפרט•םלדעת
הגרצח•ם.נטמנושברהמקוםלג•לו•שגעשו

אתלגלות 1949 " 1948בשנ•םמאמצ•ועלד•אמנטס'פרגםהש•חהכמהלך
שנרצחולא,'רגכר•אלש•פרברברךהזורע,ק•כרץחבר•שב•שלגרפרת•הם

על·•ך• 1950כראש•תנמצאוגרפרת•הםק•כרצם.כסכ•כת 1948כמארס

עלהפרט•םאתערב•ממרד•עשק•כלהזורע,מק•כרץ(כאר')כאראראל•עזר

 .לק•כרץמדרוםאכר·זר•קהכפרכק•רכתנטמנושכרהמקום
הש•כהעמקלמשמרכראםעםה•לד•םם•פררמהלוזכוראםלשאלת•

רהכט•חג•הק•כרץכ•ומןכמלואםאזנרשמושדכר•הםהרס•ףאךכשל•לה,

העתק.ל•לשלוח

כ•לד•כשעתהשט•פלהל•ך,חרההק•כרץחכרתעםשוחחת•מכךלאחר
שעכרוהקשותהחרר•רתעללספררק'דעהה•א .לק•כרץבואםעםלזררכ•ץ
הקצ•ךשלכתררחל,להשם•פרהכפ•הכגרפ•ותכ•ד•שכ"םכ'מ'ה•לד•ם

לאשכ"ם 'מ'כשלרשתה•לד•םשהרכהםהערכ"םלכפר•םכאשרלזררב•ץ.

שלה"גנרל"אכר·דררהשלשמראתרקהזכ•ררר•פרחרחלדבר.לומר'דעה

ם•פררהאתאמצאשכרהק•כרץכ•רמךלע"ןל•הצ•עהל•ךחרהגםהכגרפ•רת.

רחל.שלהמלא

מרזםאבגרהפקדעםלש•חהקר•ת·ח"םלמשטרתנסעת•העמקממשמר

שכגראתפגשת•אצלוזכררך·•עקכ.כמשטרתכשרטר·ררכב 1938כ"שש•רת

ס•פרמרזםהפקדהצפון.מחוזשלמ•וחדרתלחק•רותמהמחלקהחרמןמפקח

אחר•כח•פוש•םקרל•קהקצ•ךשלכפ•קרדוכשעתוהשתתףהואכ•ל'

הרראות•ולפ•הכרמלהרככפר•אזגערנווהםר•קותהח•פוש•םהחטופ•ם.

המ•דעעלממגדלשמועכד•אל•ושאפנהרצו'ולכןכהךקלמךהמ"ג'ורשל

לקבלאוכלכשו"ץכתרבתוואתהגרצח•םקבורתמקוםעלכשעתושאסף

מוזםהפקדס•פרהש•חהכמהלךכזכררך·•עקכ.המתגוררכהן'הרשעמאח•ך

(א•שאלסגד•אגהבכפראלמקכלממשפחתערב•הרכ'לשברמקרהלוזכורכ'

המשפחהראשרצחלאחרזכררן·•עקב,משטרתשללמרד•עשגה•הכגופ"ה

טמרנ•םשבהבהגחההכרמלבהרלמערההמחפש'םאתאלמקבל)מחמדש•ח'

למוזםה'הזכורגםדבר.העלתהלאבמערההחפ•רהאולםהגרצח•ם.גופרת

סל•מאךהכדור•הגששעםבח•פרש•םאזשהשתתפולשעברהשרטר'םשב•ך

אתה•רםהמנהללו•ת•ארבטבעון,כ'רםהמתגוררלאפס'חזקאלה•וז•דאן
'הרזהמשהלשעברהמרספ•םרהשרטר•םלרזגמל·התערפהשל•ד"אר•ה"מלרך

'דרע•םלדבר•רמזכרון·•עקב.כולם-רבנ•קררזןקרפרמן'גאל ,רפדגר
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בתחנותכחק'רותהה'אבעתשעבד ,גפןלשעברלקצ'ןזופרשהעלפרט'ם

בתפק'דקרל'קלקצ'ןשקדםובלמן,לשעברולקצ'ןועתל'ת,זכרון-'עקב

זכרון-'עקב.תחנתמפקד

הסמלעם'חדבשעתוהשתתףהואכ'הוס'ףבש'חהשנוכחהרמןהמפקח

ואלמחרקה.אלכרמלדאל'תבסב'בותבע'קרהכרמל,כהרבח'פוש'םפולג'

המפקחהמשטרה.אזשאספההמ'דעעלפרט'םלדעתגפןמרעשו'לדעתוגם

אצלהנר_צח'םקבורתמקוםעל'ד'עותלמענ'ש'אסוףל'הבט'חהרמן

הכרמל.הרשעלהדרוז'םבכפר'מ'ודע'ו

(ו"נשטוקגפןחנןשללב'תולבת-גל'םנסעת'קר"ת-ח"םממשטרת

 1938ק'ץעדעבדכ'א'שרות'ק,וא'ש-חק'רותלשעברפקדהלה,לשעבר).

זכרון-'עקב.לתחנתשנהאותהב'ול'משםהועבראךעתל'תבתחנתכחוקר

מחנהעלההתקפהבעתכ'הש'באלובתחנותשש'רתוהקצ'נ'םעללשאלת'

בזכרון-כנא.מכפראלע'ר"בנא'ףעתל'תעלהאחרא'הקצ'ןה'העתל'ת

זובתחנהש'רתכןמשכם.אבו-ע'זאלהכאט'םהתחנהמפקדאזה'ה'עקב

עבדבחק'רותקרל'ק.הקצ'ןעל-'ד'קצרזמןכעבורשהוחלףובלמןהקצ'ן

אבראה'ם.אסכנדרהנוצר'הסמלאתו

גופותאתלגלותכהןקלמןהקצ'ןשלהרב'םמאמצ'ועלס'פרגפן

מכפראלצעב'משפחתעםלהתקשרבשעתונ'סה(גפן)עצמו1יוא~.הנרג~ח'ם.

ז'דאןסל'מאןאבו·דודה.שלבכנופ'ות'וה'ומבנ'השאחד'םע'ן-ע'זאל,

אח'וובןאלצעב'סל'םאח'ואבו-דורה,ל'דכ"שופט"ש'משאלצעב'

על'עת'מאןוא'לופצאאלכמפקד'ש'משואלצעב'ז'דאןעל'אבראה'ם

הנחטפ'םקבראתלגלותהמאמצ'םכלואולםכמוד'ע.לגפןלוש'משאלצעב'

בתוהו.עלו

הכפר'םבסב'בותש'זםהרב'םהח'פוש'םעלגפןגםס'פרהש'חהבמהלך

ה'הלדעתולשוא.ה'ווכולםוע'ן-חוצ'אלמזארג'בע,אג'זם,ע'ן·ע'זאל,

בשעתושכונהמאג'זם,אלטאפשעבדאלמעט'אחמדאלקשרשאמצארצו'

של'שושגםו"תכןהנרצח'םנטמנוה'כןלדעתעשו'הואההר".אזור"מפקד

מתת'הוכ'גפןהוס'ףועודכך.על'ודעמאג'זם,הואגםג''עב,חסןדאז

ללאאךהסב'בה,ערב"ב'ן'ד'עותבא'סוףהואגםעסקמעתל'תמזרח'

גבה'גור,במשטרתכסמל-חוקראזשש'רתפולג',רפ"קכ'ל'זכורתוצאות.

כ'רצו'לכןהעמק.למשמרבואםלאחרלזרוב'ץ'לד'שלעדותםאתבשעתו

עמו.גםאשוחח

ג.הואאבן-חן,אהרןהעתונא'אלנכנסת'לתל-אב'ב,חזרהבדרכ'בערב,

עללעמודכד'אבו-נב'ל",אצלוצ''זבאט'ה"קפההכתבהמחברשרוב,'

החט'פה.בפרשתהשערות'ואו'ד'עות'ו
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 ,העמק-).משמד(מארכיוןערביבכפרהארצי-ישראליתהמשטרהשלחיפושפעולת-

העמק).משמר(מארכיוןרוכביםשוטריםסיור
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לי.להועילשיוכלמידעכלכפיושאין ,'להוברראבן-חןעםבש'חה
אלטייבה,בכפר'ם-הדרומ'ה"משולש"באזורבע'קרהואמתמצא 1לדבר'

לדובבנ'סהכיל'סיפרגם .כעתונא'כותבהואשעליהםואלטירהקלנסווה
הצלחה.ללאאךלזרוביץמשפחתחטיפתעל"אבו-נכיל"בפיוהמכונהאת
וה'ודעמנהרהלכרותהעומדאדםשללמצבוה'שווהזובחקירהמאמציאת

מהיודעהואואיןאותהש'סייםודאותכלאיךמאומצתתהיהשעבודתואףכי

 15רבות!תקוותאיפואל'נתןאבן-חןלאחר-מכן.לומצפה

זהבמכתב(לזרוכיץ).לנציצק'מרחלשקיבלנוסףמכתבליהראהאנך-חן

החטיפה.בלילמחוו'ותיהמקצתבוומזכירהעזרתואתומבקשתחוזרתה'א

החוטפ'םעל-ידיהוכהוכי'חףאזהלךשאביהלהזכורכיכתבההשארבין

המחנה.מןהנסיגהכעתשלהםבקצבהלךשלאמשום

 ) 27.11.62 (תשכ"גבחשווןל' , 1גיום

בענףכקציןהעובדפולנירפ"קעםטלפוניתשיחהקיימתיהבוקר

גבהכיסיפרלשאלתיבתשובההצפוני.המחוזשבמטההפליליותהחקירות

העמק.למשמרשהגיעולאחרלזרוביץויפרחרחלשלעדותםאתבשעתו

לפג'שהובאולאחרמידההוריםמןהופרדוואחיהשה'אסיפרההבת
ושםשהתהשכהםערבייםכפריםשלשמותגםהזכירההיאאברדורה.

זרעיך,היושהזכירההכפריםאחרים.כנופיותואנשי,אבו·דורהאתראתה ...

לאאלהכפריםעלדבריהג'נ'ן.בנפתשניהםעראבה,הכפראתגםלוונדמה
והקורפורלכהןקלמןהקציןהאחרים,החוקריםדעתועלדעתועלנתקבלו

זאתעםהשמות.אתשיבשהשה'לדהלמסקנההגיעווהםזלינגר,אברהם

חקרוהםהתאמתה.והשערתםהללו Dבכפר'שהואכןה'לדיםאםלבדוקניסו

כלהעלולאהחקירותאךשם,ה'לדיםהיושמאהכרמלבאזורבכפר'םגם

תוצאות.

יגורכתחנתזמןבאותוששירתווהחוקריםהקציניםעללשאלת'

''מיסטרהנוצרי·הקופטיאזהיהיגורתחנתקציןכיהשיבחיפהובמשטרת

שירתאחריומשפרעם.אבו-נאצבפריזעל-ידישהוחלףמחיפה,סוסא"

הקציןשירתובחיפהבבולשתמעזה.שחיברסאלםהנוצריהקציןבתחנה

הכפריםנפתמפקדאיראנ'.כאמלוהקציןמלבנון,שמוצאואבו-פאצ'ל,מנ'ר

שירתהעירבמרכז .אלח'וריעיסאהקציןוסגנוכהןקלמןהמייג'ורהיהחיפה

אלרמזי.חסןהקצין-המזרחיתובתחנהמעזהשחיברסליםהנוצריהקצין

ה"ש"י"תיקיעלשובועברתיגולומב"ל"ביתניגשתילאחר·מכן

לענייני.הנוגענוסףחומרכלהעליתילאאךההגנה,תולדותשבארכיון
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 ) 28.11.62 (תשכ"גככסלוא' ,'דיום

אלכרמל.מדאליתחסוןפאיזכ'ומסרמח'פהאליטילפןהרמןהמפקח

אנוזידאןחס'ןכ'טועןכהן,קלמןמייג'ורעם-1938בפעולהששיתף

גופרהנטמנוהיכןיודעודאיקרע,ככפרכ'וםהמתגוררוצ', nמעין-אלהיג'א

הכפרמוח'תאראזשהיהמישלבנוהואזידאןחסין"אבו-מוסא".משפחת

'דאן, Iחס'ןכיהוסיףאףחסוןפאיזאכד-דורה.עםפעולהששיתףעין-חןצ'

שנכבשכפרואתשנטשלאחראלכרמלכדאליתאחדותשניםשהתגורר

ביערנקברה"אבו-מוסא"משפחתכיבשעתולוסיפר ,-1948בצה"לעל-דן,

היום.שלעיךהודהאמניםכפרהואוצ' nעין-לכפרשמדרום

קבורתומקוםהחטיפהפרשתעלשפרטיםייתכןכיהוסיף,חרמןהמפקח

לשעבר,וצ' nמעין-אלה'ג'אאבוחסןמחמדדלהלן:לערביםידועיםהנרצחים

לןרעמכפרג'אברמחמודרש"טבחיפה;אלחליצהבשכונתכיוםהמתגורר

לשעבר,כנופיהמפקדאלאסמר,מצטפאזכרןן-,עקכ;כמשטרתכ'וםהמשרת

ואגש'לגבול,מעבראלפחםלאםשממזרחאלטייבהבח'רבתכ'וםהמתגורר

ועספיא.אלפרידיסבכפריםכ'וםהמתגורריםאלזינאתאם

ועםאלהיג'אאבוחסןמחמדעםלשוחחחרמןהמפקחהבטיחלבקשתי

השוטרעלפרטיםלבררהבט'חוכןועספיאכאלפריד'סאלז'נאתאםפליט'

מתפקידוברח 1938כאוגוסט 19מ'ום"זכר"עתרןשלזכריצאלחעלי

 .לזרוכיץמשפחתשלבחטיפתהכהשתתפותחשודוהואעתליתכמחנה

 ) 29.11.62 (תשכ"גבכסלוכ' ,'היום

ובוחדרה,כנפתמח"מראש , ' 1נובוסלסללמפקחמאתמולמברקיבעקבות

עכדאלחליםרש"טאתאליש'שלחפרדס-חנהתחנתלמפקדלהורותהבקשה

זידאןחסיןעםאתמולשוחחלזכריולמשרדי.עבדאלחל'םהגיעאלקורובי,

ג'דעאןהדרוזיםכיטעןוהלהקרע,בכפרכ'וםהמתגורראלה'ג'א,אבו

הדרוזיםמהרהדרוז'םוכןאלכרמלמדאליתחסוןרפא'!מעספ'אעמאשה

אבו-מוסאגופותבטמנוהיכן'ודע'םאלע'זאלהושמסאלדיןאבו-לט'ףפרחאן

זידאןחסיןלדבריאבו-דורה.שללכגופיות'וכעברשהשתי'כומשוםואשתו

הנקראכמקוםבקברואךוצ' nעין-כסביבתוגיסואשתועםהקציןנהרגו

למקוםלצאתעכדאלחליםכשביקשוואולםלע'ן-חןצ'.שמדרום"אלפרש"

המדוייק.מקומואתיודעשא'גווטעןסירבהקבראתלוולהראות

שנמסרהסותרהמ'דעמןכיהמחשבהב'עלתהעבדאלחליםזכרילשמע

-אלקורובילעבדאלחליםזידאןחס'ןועל-ידיחרמןלמפקחחסוןפאיזעל-יד'
חסיןזכריכ'להסיקאוכל-הקברמקוםעלמידעככעלזהעלמצביעזה

כךעלסיפרהואוכ'אמתכבראההם"אלפרש"כאזורהואשהמקוםזידאן
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בכנופיותשהיוהדרוזיםבענ"ןזידאןחסיןדבריאולםחסון.לפאיזבשעתו

עמאשהג'דעאןהיולאכבר 1938באוגוסטשכןבחלקםרקנכוניםאבו·דורה

שלהתנכלויותיומפניכפריהםבהגנתעסקואלאאלו,בכנופיותחסוןופאיז

לאחרמזו:יתירהעתלית.מחנהבהתקפתהשתתפולאולכןאבו·דורה

הדרוזיםשיתפוועספיאאלכרמלמדאליתמהדרוזיםאחדיםהרגשאבו·דורה

חסיןדברימשלהם."כנופיות·שלום"הקימואףובהמשךהמשטרהעםפעולה

הכנופיותעםשהשתתףחשדכללסלקעצמו,ע"ללחפותכנראהנועדוזידאן

הגופות.קבורתבעתנוכחשהיהאועתליתמחנהבהתקפת

הואג'אבר.מחמודרש"טעםגםשוחחאםעבדאלחליםאתשאלתיעתה

לשוטרגםג'אברמחמודסיפרשבשעתוצ"ןאךבבית,מצאולאכיהש•ב

"אבו·מוסא".הקצ•ןחט•פתעלפרט•םעארהמכפריונסח'אלדסלימאן

למתמרדאוח'אלדלסלימאןאלהדבריולגלותשלאממנ•ביקשעבדאלחלים

ג'אבר.

בכנופ"תוהיוג'אברמחמודעםכיעבדאלחליםאמרלשאלתיבתשובה

על·ידי 1938בסתרשנהרגהפצילהמפקדאבו·סנאן,חסןדלהלן:האנשים

יחדללוכדוכסיוןבעתאלפחםלאםשממזרחאלט"בהח'רבתבסביבתהצבא

הנ"ל,אבו·סנאןעםיחדשנהרגעארה,מכפראבו·ואצלאבראהיםאנשיו;עם

כנ"ל;-קרובואבו·פאני,אבראה•ם-כנ"ל;קרעמכפראבו·פאנ•ח_סןמrןמוד

כנ"ל,-קרעמכפראלעראבאסי'וסףכנ"ל;-קרעמכפראלוודיסאחמד

ממשפחתלאשהנשויוהואבכפרכ•וםהנמצא ,קרובואלעראבאס,'מצטפא

אסמרבכפר;הנמצאקרעמכפרעיסאמחמדסל•םמעין·חוצ';אלהיג'אאבו

שלושתאתחטפואלהבירדן.כפליטכיוםחיאשרקרע,מכפראלקבאביאס•ן

השתתפומהםשלושהאושנ"םורק , 1938בקיץמגבעת·עדההצעירים

"אבו~מוסא".הקציןבחטיפת

משפחתשלקברהמקוםעלמידעבא•סוףשימשיךעבדאלחליםעםקבעת'

נובוסלסקיהמפקחמאתבמברקביקשתיזו,שיחהלאחר"אבו·מוסא".

אתהיוםלמחרתאל•לשלוחזכרון·יעקב,תחנתמפקדשרון,למפקחלהודיע

 .ג'אברמחמודרש"ט

-~ 

 ) 30.11.62 (תשכ"גככסלוג' ,'ו'רם

דעתיעלעלהמבוהל.נראההואלמשרדי.הגיעג'אברמחמודרש"ט

התנ"ךלצדהמצויבקוראן,ולהשביעו"תרגיל"לולעשותכדאישאולי

אדוקשכמוסלמיהנחתיהאמת".כלואתהאמתאת"רקלישיאמרבמשרד,'

זה"תרגיל"לדחותהחלטת•נוסףשיקוללאחראולםלשקך.להישבעיעזלא

שכנוע.בדרכילדובנובינת"םולנסותיותרמאוחרלשלב
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כמגשהואהדברנכוןאםשאלתיושחורקפהבספלוןשכיבדתיולאחר
 ~בכךוהודהלרגעהחווירהואאבו·סגאן.חסןשלכנופ"תועםבשעתו

בושלהפצילהאלהצטרףולמעשההיהודיםנגדפעללאשמעולםהוסיף
תנועוחידעללדולדווחאל•ה"לחדור"מיסלמןהקציןדרישתעקבכפרו

בוששארבזמןבולמשטרההמנייןמןכשוטרמכןלאחרגו"סכ"פרס"
המשטרה.על·•דינרדפואורובםנהרגוהפצילה

לפגיומ"םכי·השיבעתליתמחנהעלההתקפהבעתשהההיכןלשאלת•
לכפעבדאלראוףאלעמולקחווהלהאבו·דורהאלהואנקראההתקפה

ולהמתיןלווהורהאלזינאתאםלכפראבו·דורהאותושלחמשםמעאוויה.
ל:כ•השיבאלזינאתובאםבמעאוו•המשימתומהותעלכששאלתיושם.
באוכששההלאבו·דורה.להמתיןההוראהמלבדמשימהשוםשםלוהיתה

 1מטוס·סיולדבריואיתרעתלית,מחנהעלההתקפהלפנייוםאלזינאת,

ר·מכ nלאאלטייבה.בח'רבתבה•ותהקרעכפרשלהפצילהאנשיאתבריטי

 iה'ד'עהפצ•לה.אגש•רובנהרגושהתפתחובקרבלסביבהבריסיצבאבא

מחמואלאאלזינאת,באםעדייןבהיותואליוהגיעהכפרובניהריגתעל
ולהרגיזקרעלכפרלשובהעזלאבכפרלולהמתיןאבו·דורהשלהוראתו

לו.שלוםכיידיעהלהשלחולכןמשפחתואת

ואמרנשבעלכןלדבריו.מאמיןשאיננימכךהסיקמחייךאניכיכשראה

והרהאמת;אתלךאומרהנניבאלוהים],ושוב[באלוהיםבאללהי"ואללה,'
המורד'נאלשהצטרפתיידעוומיסלמןשט"נברגהקציניםוגםידעתאתה

כרכורמשטרתעללהשתלט 1948במלחמתלכםעזרתיגםאנידרישתם.לפי
כשהקימוההמלחמה,אחרילמשטרהאותיגייסתזוומסיבהשירתתישבה

עארה".משטרתאת

עוההתקפהבעתשהותומקוםלגבידובר·אמתהואשאיןברורליהיה
מתלווהאיןאםשבועהכללאינהבאללהי""ואללה,יושבועתועתליתמחנה
שאגש•וכרתהעתמןידעתיגםגיסאמאידך .הקוראןעלימיןידהנחתאליה
בו 16ב"ולא 1938באוגוסט 4ב·אלס"בהח'רבתעל·ידנהרגוקרעכפר

לדבריובנוסףוזאתעתלית")מחנההתקפתלפני("יוםג'אברמחמודכטענת

השתתפותועלולאחריםלוסיפרג'אברשמחמודאלקורוביעבדאלחליםשל
אשתולזרוביץ,הקציןשללהורגבהוצאהנוכחותוועלהמחנהבהתקפת

לערעררציתיאךזה,בשלבעליוללחוץשלאהחלטתיאמנםנוסף.ויהודי

הואבטוחאםאגב,דרךכאילושאלתיו,כךמשוםשקריו.מסכתאתבמקצת

משאלת,יהופתעלרגעעתלית.מחנההתקפתלפנייוםנהרגוכפרושבני

החלטתילי".שוכורמה"זהואמר:עיניוהשפילמכןולאחרביהסתכל
היההואבהתקפה.השתתףהכנופיותמןמילילספרוביקשתיוממנולהרפות
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ולאחמדאןיוסףלמעשהאותהניהלששמעכפיכיוהשיבמעוצבןנראה

וצ' nלעין-שממערבכחורשמאנשיואחדיםעםנשארהלהעצמו.אבו-דורה

לדבריו,השתתפו,לית tiעלמחנהכפריצהההתקפה.מהלךאתריעקבומשם
ומדרוםמצפוןכאבטחהמורדיםעשרותעודהיולהםבנוסףאיש.כמאתיים

לבואהמשטרהמןלמנועכדירחביםמחסומי-אכןהקימושםמקוםלמתנה,

זוכהתקפההצטיינוששמעכפיכיהוסיףמכןלאחרהמותקף.המחנהלעזרת

חסיןאלפארס,ועליאתמךשלהפצאאלגםחמדאןיוסףשללפצילהכנוסף

אךהפצאאל,מפקדישמותשארלוזכוריםלאלזכריוערסאן.ויוסףאלראצ'י
דו"תיומיים-שלושהתוךכשביליולהכיןכפרוכב•אתכךעללשאולהבטיח

כיאמררגעכעכורהמחנה.כהתקפתשהשתתפוהפצאאלמפקדישמותעל

על-ידיאלריחאניהככפריותרמאוחרנרצחאלראצ'ישחסיןעתהנזכר

המשטרה.שלכמודיעאזשפעלעארהמכפראבו-ואצלפיאצ'

השמועותלפיכיהשיב"אכך-מוסא"הקציןמשפחתגורלעללשאלתי

מידאנך-דורהכפקודתוגיסואשתוהקצין,נורוהמורדיםכיןאזשנפוצו

והכושיחמדאןיוסףהיובהםשירואלהכישמעגםהואאליו.שהובאולאחר

ג'אברמחמודוצ'. nעין-אנשיעל-ידינקברוההרוגיםאבו-שחרור.נאיף

קרע,בכפרכיוםהמתגורראלהיג'א,אבוזידאןשתסירסבורהואכיהוסיף

הגופות.נטמנוהיכןיודעודאי

'ומדאז"המכונההישראלישיר,ת~הבטחרןאישכיסיפרמכןלאחר ,.,... ,.,, '
אתלבררשניםכעשרלפניממנוביקש 16שרוך)מרדכילמיודעי(הכוונה

לחסיןהמקורביחיא,חסןאבראהיםאלבנדוןפנההואזידאן.חסיןעםהדבר

 .כלשהןתוצאותהביאהלאעמושיחתואך ,זידאך
עתליתמחנהעלההתקפהלאחרואנשיואבן-דורהנסיגתדרךעללשאלתי

אלזינאתאםקמבאזה,לח'רכתומשםוצ' nלעיך-המחנהמןנסוגושהםהשיב

משפחתבביתששכנהלמפקדתו,אנך-דורהפנהמאלכפרייןואלכפרייך.

כפרואליצאומשםומאנה,והכפראלטייבהח'רבתשביןאבו-שמאליהכדורי

היהלאאלזינאתבאםבהיותוכיג'אברמחמודהוסיףועודאלחארת"ה.סילת

מחנהעלההתקפהשבמהלךהיריותהדמחמתלילהבאותולהירדםיכול

אםדרךעוכריםואנשיואבו-דורהאתראהבוקרלפנותארבעבשעהעתלית.

ואילואבו-מוסא,הקציןשלבתואתלפניוהרכיבאבן-דורהאלזינאת.

אחיה.שניאתסוסותיהםעלהרכיבואלחוראניחסיןועליאלצעביאבראהים

"אבו-מוסא"קבורתמקוםאתלמצואלילסייעמוכךהואאםלשאלתי
עצמותיהםאתלהעבירמכקשת"אכו-מוסא"שלבתושכןומשפחתו,

כדייכולתוככלויעשהאמרךבינותןשהואהשיבדתנו,מנהגילפילקבורה

עםבנדוןלשוחחנובוסלסק.יעובדיההקציןאתלבקשליייעץהואלי.לסייע
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בכפרכיוםמגוריוומקוםאלדרג'אםמח'רבתשמוצאואבו-עיטא,דיאב

ניר-עצירןבסביבתכיוםהמתגורראלהיג'אאבואבו-חלמיעםאלפרידיס,
בכפרכיוםהואגםהמתגורראלזינאתמאםפליט ,אלח'רדאךעידמחמדועם

יצליחודאיהללוהאנשיםעלמקובלעובדיהשהקציןמאחראלפרידיס.
אלכרמלשבראליתהדרוזיםמנכבדיעזרהלבקשלייעץכןלדובכם.
מדאליהאלחלכיועאלםקפטאןאלחלבי,רפעתמקאסםובמיוחדוכעספיא,

מחמודדבררך-יעקב.במשטרתאתוהמשרתבהאתמידרש"טכפרםומבן

אבוזידאןחסיןהתגוררצה"לעל-ידיוצ' nעיך-כיבושלאחרכיהוסיףג'אכר

"מלחמתבימיורקאלכרמלבראליתחסוןפאיזאצלרבותשניםאלהיג'א
גםחסון.פאיזעםגםלשוחחרצויולכןקרעלכפרלגורעבר ,-1956בסיני",

אבוזידאךחסיןעםשישוחחקרעמכפריחיאעבדאללהמאחמדלכקשראוי
עלהשפעהלוישעכדאללהשאחמדסכורג'אכר,מחמודהוא,כיאלהיג'א.

זידאךחסיןהגופות.קבורתמקוםעלפרטיםממנולקבלויצליחזידאךחסין

למצטפאגםיחיא.חמולתמכנותלאחתנשויהיותוכשלכייחוד ,אמרךכךיתן

נתרךשהואמשום ,זידאןחסיןעלהשפעהיחיאחסךולאכראהיםיחיאמחמוד
קרע.בכפרלחסותםהיום

לבואיחיאעכדאללהלאחמדלהודיעג'אכרממתמרדביקשתיהשיחהכתום

כדצמבר). 2 (א'ביוםלמשרדי

הצעותעללווסיפרתינובוסלסקיהמפקחאלטילפנתיזושיחתיכעקבות

הנרצחים.קבראתלמצואכידינולסייעשיוכלולאנשיםבנוגעג'אברמחמוד
עמם.לשוחחהבטיחנוכוסלסקי

אב,-רג'בעםלשוחחוהציעהרמךהמפקחאליהתקשראחר-הצהריים

שהואמכיווןלשפרעםשמצפון-מזרחטמרהככפרכיוםהמתגוררמוצטפא

אותוהואוהיכןמיהולדעתעשויהלהעתלית.האסיריםכמחנהכעברשירת

זאתלעשותהרמןהמפקחהבטיחלכקשתימתעניין.אנישבוצאלחעלי
המכונהאלהיג'א,אבומחמודמחמדעםגםישוחחהואכיוהוסיףכעצמו

עין-הו.דבסביבתעדייךהמתגורר ,אבו-חלמי

 ) 2.12.62 (תשכ"גככסלוה' ,'איום

שיחתנובמהלך .למשרדיהבוקרהגיעקרעמכפריחיאעבדאללהאחמד

עמושאסעהציעוכןאלהיג'אאבוזידאןחסיןעםלשוחחעצמועלקיבל
לבררכדיאבו-סלימאך,המכונהאלחלגי,ערודעליפהדףמלא-ל 3אללראלית
אב,-חייגלדבריו . 1938שלבמרדשהשתתפולדרוזיםהנוגעיםפרטים

גדאליה,רצחבפרשתכשהסתבךשבעבר,מאחרבפנייתולולעזורסלימאן
עדרכיםחודשיםאצלווהתארחעבדאללהאחמדשלבביתומקלטמצא
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הנרצח.משפחתעם(ברית·שלום)"צולחה"אחרילכפרולחזורלושניתן

שט"נברג,זאבלשעבדהקציןעםלשוחחגםלייעץעבדאללהאחמד

אחמדהכדוריכ'בזמנושדווחוהשמועותאתספקללא'זכורשלדעתו

הקצ'ןרוצח'ב'ןה'ההמורד'ם,עםשנמנהחדרה,מסב'בותאלדמא'רי

אבו·שושההכפרמןלאשה ' 1נשאזה'האלדמא'ד'אחמד"אבו·מוסא".

זהבכפרגםש'ם 1ח'פ 1938ב"נערכוולכןלמשמד·העמקשמצפון·מעדב

כדאל'תאבו·סל'מאןאלג'כ'וםשנ'סעקבענוהשיחהכתוםובסביבתו.

אלה'ג'א.אבוזידאןחס'ןעםהוא'שוחחוכינת"םאלכדמל

תמצ'תאתהארגוןאגףלראשמסרתיעכדאללהאחמדעםש'חת'אחדי

שודאדיהלנצ"מנכנסתיד·מכן nלאחק'דת'.כפרשתכהעדשאספתיהמידע

אב'ההג'ונ"םמדבריוהחקירה.המשךעלדע'ונותאתוולהחליףלעדכנוכדי

בצמרתלדוחישהםהיחידיםומןיד'דדקלאבומוצאאניעידו.דשואב

ושקול.נבוןחכם,א'שגםאלאהמשטרה

 ) 4.12.62 (תשכ"גבכסלו ' 1 ',גיום

שוחחכיליוסיפרלמשדדייחיאעבדאללהאחמדהבוקרהגיעכמוסכם

עלההתקפהלאחדמידכ'לואמדהלהאלהיג'א.אבוזידאןחס'ןעםאתמול

שהצבאמאחדמכפרםלהימלטוצ' nעין·אנשיוכלהואנאלצועתליתמחנה

לדאליתפנוהכפראנשידובהכפר.לעבדכאשפתחלמקום,שהגיעבדיטי, f'ן
לנואביוומשפחתהואהסמוך.ליעדשנמלטווישלהדיםאואלכדמל

כפרם.אללשובלהםואמדלדאליהכהןהמ"ג'ודבאלמחרתכדאליה.

אכו·מוסאהקציןמשפחתגופותאתלמצואלולס"עביקשםגםהמ"ג'וד

אךכידולסי'ענ'סושהםסיפרגםזידאןחס'ן ·'"אלאלףשלפרסלהםוהציע

ששוחררדור, nאכו·שהכוש'הפצילהמפקדגםבחיפושיהם."הצליחולא

וכיקשםמהזמןכעבודאל'הםפנהכהן,המי'ג'ודעל·ידיהכלאמןזמנית

לאחמדסיפרוכןהקבר.מקוםאתלמצואהצליחלאהואגםאךלולעזור

נהנהמשם,ונמלטכעתליתאסירשה'ה ,חמדאן'וסףכילושידועעבדאללה

אותומינהאףוהלה"אבו·מוסא"שלמצידומיוחדמיחסאס'דבהיותו

אתחמדאןיוסףחטףמדועלובדודלאלפיכךהאסירים.(סמל)ל"שאוויש"

אותם.הדגומדועמשפחתוואתהקצ'ן

שלחטיפתםפרשתעלפרטיםגםעבדאללהאחמדסיפרהשיחהבמהלך

ומאנהמכפרפתחאללההמכונהקיבללדבריומגכעת·עךה.הצעיד'םשלושת

שלושתאתאבו·סנאן,חסןשלשבראשותוקרעכפראנשיהחוטפים,מן

בהםעשוואחדיםשהואמכיווןאךלאבו·דודה,להעבידםכדיהצעירים

בסביבתוקבדוםהדגוםלאבו·דורההזבדיוודעפןוחששומעשה·סדום

36 

כ'עבדאללהאחמדסיפרקרעכפרכנופי'תשלסופהבענ"ןזלפה.ח'דבת

לש'ח'גילהזו,פצילהעםנעצמושנמנהכפר,מאותואלמצארווהערודהעל'
ח'דבתבסביבתהימצאהמקוםאתאלסנדיאנהמכפראבו·מקבלמחמד

למשטרה.כךעלמסרהלה iאלט"בה

בדאל'תאבו·סלימאןידידואלנסענועבדאללהאחמדשלהצעתובעקבות

להוד'עביקשעבדאללהשאחמדמשוםקרעלכפרנכנסנובדרךאלכדמל.

שללביתוניגשתיקרעבכפרשם.וילוןלדאליהאת'נוסעהואכ'למשפחתו

שה'הג'אברמחמודרש"טאתאל'לקרואוב'קשתיואלקורוכ'אבראהים

יוסףעםלשוחחג'אבדמחמודליהציעזובשיחתנובכפר.בחופשהזמןאותו

הכפראגש'אתהיטבהלההכירלדבריואלפדידיס.מכפראדשידאלעבד

שלקברוהיכןלדעתעשו"םואלהעתליתמחנהבהתקפתשהשתתפואג'זם

אליהם.יפנהאםאלעבדליוסףזאתויספרו"אבו·מוסא"

מחנהעלההתקפהבלילכיס'פודועלג'אבדמחמודחזרהשיחהבהמשך

בהתאםאלזינאתבאםעדסאן'וסףהפצ'להמפקדבב'תשההעתלית
הפצאאלמפקדירשימתאתהכיןאםלשאלתיאבך·ךךךה.שללהוראתו

יוסףשמותיהם:אתלפג'קראוגםבחיוב,השיבהמחנהבהתקפתשהשתתפו

אלדאצ'יחס'ןאלפחם,מאםאלאסמדומצטפאאלפאדסועליאחמדחמדאן,

מסילתמחמדאלחאג'פאיזמרמאנה,חמדאןעארףשיח'סאלם,מח'רבת

מאזוראלחודאניחס'ןעל'הכדורימג'נין,אלחודאנידאודאלחאדת'יה,

מלידדור nאבו·שונואףנאיףוהכושיםאלחודאניטהאש'ח'בית·שאן,

איש 1s0 • 120מ·'ותרמנולאהנ"להפצאאלכלכילוכשהעדתיאלעוואדם.

להםשימשונוספ'םועשרותאישכמאתי'םעצמהבהתקפההשתתפוולדבריו

שלהפצאאלבהתקפהגםהשתתפושהזכירלאלהבנוסףכיהשיבאבטחה

מאלסנדיאנה,חמדצברימקניו,"אלזנדיק"והמכונהעבדאלראזקצאלח

אבו·ג'יעבוחסןעבדאלמעטיאחמדע'זאל,מעיןאלצעב'וסליםאבדאהים

ושלעדסאןיוסףשלהפצאאלוכןמסנטורהאלמצרינע'םשיח'מאג'זם,

השתתפולאעאדהכפראגש'אםלשאלתיאלז'נאת.מאםמוסאטאלכ

אבדאהיםשלשמותיהםאתגםלעצמודשםהואכיהשיבהמחנהבהתקפת

אםבטוחהואא'ןאךעאדהמכפראבו·ע'סאמחמודושליונסמצטפא

מחמדאזשהההיכןולשאלתיבאבטחהשהיואוהמחנהעלבהתקפההשתתפו

בהתקפה.השתתףלאולכןפצועה'ההלהכיהשיבאלחשאןקאסם

לדאליתנסענוויחדמביתועבדאללהאחמדאתאספתיזושיחהאחרי

רצהעבדאללהשאחמדמשוםאלפד'דיסלכפרנכנסנובדרכנואלכרמל.

שבכפר.אלזינאתאםמפליטי("אבו·אמין")אלח'רדאן'חיאעםלשוחח

שנשוחחוהציעאבו·מוסא""פרשתעלמידעשוםלושאיןטעןאבו·אמין
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שמדרום·אלשראעיהעיןמאזורשמוצאואלד'כרמצטפאחסיןעםבנדון

שללפצילההשתייךכיבעבר,לוסיפרמצטפאחסיןאלפחם.לאםדרום·מערב

חמדאן.'וסף

אבו·סלימאןשלביתואלאלכרמל,לדאליתדרכנועשינואלפרידיסמכפר

אותיהציגעבדאללהשאחמדלאחרעבדאללה.אחמדשליד'דואלחלבי

וכפרכפרושביןהאזוראתהיטבהואמכירכיאבו·סלימאןאמרכידידו

אםוח'רבתעין·חוצ'בסביבותמקנהואתשניםמזהמחזיקהואשכןוצ' nעין·

כיאלחג'להח'רבתשבסביבתבבורותחיפושיםלערוךכדאילדבריואלדרג.'

היואםלשאלת' 18מהם.לאחדהושלכוהנרצחיםשגופותהדעתעלמתקבל

בשלבכיואמרבחיובהשיבהכנופיותאנשיעםומעספיאכפרומבנידרוזים

פעלוהללומשלהם.פצאאלועספיאדאליהאנשיהקימוהמרדשלהראשון

אג'זם,אלמזאר,אלטירה,הכפר'םמןהמוסלמיםשלהפצאאלעםיחד

הדרוזיםשלהפצאאלביןסכסוכ'םפרצומהרהעדאבלוסנטורה,ע'ן"ע'זאל

עצמםאחשכ'נוהאחרונ'ם,המוסלמים.הכפרייםשלהפצאאלוב'ן

מהםוהסתייגוכופריםבדרוזיםראומלחמת·מצווה),(לוחמי"אלמג'אהדין"

העזולאהמוסלמיםבוגדים.הםוכ'המרדעםא'נושל'בםאותםהאשימוואף

היטבלהתגונןוידעומזויינ'םהיוהדרוזים,שהם,משוםלכפריהםלהתנכלאז

החמ'רהדרוז'םאלהמוסלמיםהכפרייםיחסאולםחללים.בהםלהפילואף

למפקדנתמנהכשאבו·דורה 1938קיץמאזובמיוחדהמר,דהשני"של··בשלב

שונות.בדרכיםלדרוזיםהתנכלהלהוג'נין.הכרמלהרשביןבאזורהמורדים

מדרוםהכרמלהרשלרגליהיהודיםהישוביםאתלהתק'ףמהםתבעתח'לה

צאןשלמופרזותכמו'ותלתבועהחלכךכשעשולעספיא.ומדרום·מזרח

כךלידיהביאולדרוז'םהתנכלויותיוותחמושת.רוביםעשרותדרשכןואחרי

המוסלמיםהכפרייםשלהפצאאלעםעדייןשפעלומעטיםדרוז'םשאותם

לדרוז'םאבו·דורההתנכלעתהלכפריהם.וחזרוהאלההפצאאלאתעזבו

ובזזשדדולעספ,א,אלכרמללדאל'תמאנש'ו 300עםפרץהואשאת.ב'תר

אתאלחלב'קפטאןמש'ח'כששדדנכבד'הםאתהעל'בהללו,הכפר'םאת

מה"ח'לווה"לקחואףהנשיםבכבודפגעאלאטרש),סלטאן(מתנתחרבו

דאל'ההכפר'םראש'אותם.ט'מא 1הקודשספר'אתעספ'אשל(בית·תפ'לה)

למענםלהתערבשוהו 1וביוהדרוזיםבהראלאטרשסלטאןאלאזפנוועספ'א

הקודשספר'אתלהםלהחזירלאבו·דורהש'ורובדמשקהמרד""מפקדתאצל

שעמדוהדרוז'םמאותאתמנעואףכךעשהאלאטרשסלטאןמהם.ולהרפות

אבו·דורהאנש'הרגוזמןבאותולמרד.מלהצטרףלארץהדרוז'םמהרלצאת

הדרוז'םנגדוקמוואזמעספ'אושלושהאלכרמלמדאליתדרוזיםארבעה

עמאשהג'דאעןושלמדאל'החסון Tפא'שלהפצאאלבו.לה'לחםוהחלו
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אבו·דורהאנש'אחר'במרדפ'הםולצבאלמשטרהלסייעהחלומעספ'א

ה'וזמןוכעבורכפר'הםלהגנתובעספ'אבדאל'הפצאאלהתארגנובמקביל

בדומוהדרוז'ם.של("כנופ'ות·שלום")אלסלאם"ל"פצאאלאלהפצאאל

הגליל.ובכל(שפרעם)בשפא·עמרהדרוזיםגםפעלו

שה'רמהאתלמעשהא'שרווהם'ם Jאמ'לינראואבו·סלימאןשל 1דבר'

אבואברחלמ'עללהשפ'עביכולתואם 1שאלת'לכן ·'"שהמחומרלי'זוע

ש'סייעובדאל'ההמתגורר'םאלהיג'אאבומשפחתאנשיעלאואלה'ג'א

כ'הש'ב,אבו·סלימאןהנרצחת.המשפחהקבורתמקוםאתלמצואביד'

נכוןהואאבלתק'נ'ם,א'נםעמםש'חס'ומשוםזאתלעשות'וכללאלצערו

אבו·סל'מאןל'הצ'עכן .'ד'בלסייע'וכלוהלהחסוןלפאיזאתילגשת

מכריואלש'פנהח'פה,במשטרתהמשרתזינגר,קרלהקצ'ןמןשאבקש

בוודאיואלהעמאשהוג'דעאן("שנזרקה")אברחמ'דסלמאןאבו·חמד,כאמל

עםגם!'נגרהקציןמיודדלדבריוהקבר.מקוםבג,לו'לולסייעייאותו

דיאבקרובואצלכיוםמתגוררוהואאג'זםמכפרשמוצאואבו·ח'וואג'א

אתלמצואלסייעאבו·עיטאדיאבשלבכוחוגםאלפרידיס,בכפראבו·עיטא

אבואבו·חלמיעםבריבנתוןהואאםעבדאללהאחמדאותוכששאלהקבר.

מרעהשטחיבעניינייריבותביניהםישאכןכיאבו·סלימאןהשיבאלהיג'א

עםנובוסלסק'עובדיההקציןשליחסיואבלאליו,לפנותיוכללאולכןומים

מכ'רעובדיההקצ'ן .הקברבענייןעמוישוחחשהואומוטבטוביםלמי nאבו·

לכפרשמדרום·מזרחאלמקורהבח'רבתהמתגוררמחסןאסעדשיח'אתגם

הקבר.היכןיודעשהלהואפשרהנטושאג'זם

פאיזאלואנוכי,עבדאללהאחמדאבו·סלימאן,ניגשנו,אלהדבריולאחר

ליסיפרשאבו·סל'מאןהדבריםעללמעשהחזרחסון iפאי .כפרובןחסון
הבריטיהצבאעםהפעולותבאחתהשתתפותועלוסיפרהוסיףאךלכןקודם

ובהםאבו·דורהמאנשיאחדיםהצבאעצרזובפעולהאלזינאת.אםהכפרליד

אלחארת'יה.מס.ילחמחמדאלחאג'פאיזאת

מאנשיאחדיםכיהשיבקבורתהומקוםהמשפחהלחטיפתבנוגעלשאלתי

בהת?ןפתהשתתפוהמוח'תאר,בןאלהיג'אאבוזידאןחסיןובהםעין·חוצ,'

מכפרושברחלאחראחדותשניםאצלושהתגוררזידאן,חסיןעתלית.מחנה

"אבו·מוסא"שלשגופותיהםלוסיפרגםהואבעצמו.זאתלוסיפר , 1948ב"

אםלח'רבתהמובילהלדרךסמוךוצ' nעין·ביערנטמנווגיסואשתוושל

משוםהקברמקוםאתלהראותזידאןחסיןיסכיםלאלדעתואולםאלדרג.'

"אתכאתמו(בלשונוהסודאתלשמורבקוראןנשבעובקבורההנוכחיםשכל

אםספקותיאתכשהבעתיגופותיהם.אתששרפולאחרוזאתתכאתום"),

השיב 19כמוס)סוד(שמירת"כותמאן"הערךהמוסלמים-הסוניםאצלקיים
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בעלת(דרווישים)"דרארריש"שלכתהיאאלהיג'אאבושמשפחתחסרןפאיז

מצנפתלחבושאףשנהגרזקניהםמכיןוישמיוחדת)שיטהאר(דרך"טריקה"

אצלםגםמקובלולכן 20האסלאםנביאלצאצאיכביכול,כמשתייכים,ירוקה

זרמשפחהמבנימישהולשכנעקשהיהיהכיהוסיףרעוד"כרתמאן".הערך

שנשבע.השבועהמןיפטררהרלאהכתראשיערדכלנדר·השתיקה,אתלהפר

אברמשפחתאנשישלהשתיקהקשרשברעתעלחסרןפאיזשלדבריו

.והאחריםכהןקלמןהמייג'ררהצליחולאמזרעכנראה,מסבירים,אלהיג'א

זאתעםמכן.שלאחרכשניםלארגםלהירצחםסמרךהחטופיםקבראתלמצוא

להסבירכדיכהםאיןהםאמתחסוןפאיזשלדבריואםגםהרהורים:ביעלו

שרצחוהםלאשבידיהמידעלפיהריקשר·שתיקה.עללשמורנשבעומזרע

שלאמעשההנרצחיםבגופותעשרהאםוגיסו.אשתולזררביץ,הקציןאת

האשהאונסעלדיאמנטאריהלישמסרהידיעההאםמהוןכן'ואםייעשה?

יתכןהאםאמת?היאגופותיהםשויפתועלשנרצחולפניואחיהבעלהלעיני

לעצמי.שמרתיאלההרהוריםקשר·השתיקה?עללשבועההסיבהשזו

התרשמתישכןזאתלימגליםהיוכךעלבני·שיחיידעושאילוחשבתי

הנרצחים.נטמנושברהמקוםאתלמצואבידילסייעשברצונםמדבריהם

נפרדתיהגלוייםדבריהםעלחסרןרלפאיזלאבר·סלימאןשהרזיתילאחר

אצלו.וללוןאבר·סלימאןאצללהתארחשהחליטר~אחמד.עכדאללה~הם

המערבירעמק·יזרעאלאלמלחואדיכבישדרךנסעתיאלכרמלמדאלית

שלביתראלניגשתיכאןעארה.שבוואדיביאצ'הלח'רבתרמשםלג'וןלצומת

הפצאאלמפקדישלשמרתלפנימנהבשיחתנו .אלחשאןקאסםמחמדמיודעי

לשאלתילי.הידועיםלשמותלהוסיףכדיבהםהיהלאאךאבר·דררהעםשהיו

חולה,אזשהיהוטעןבשלילההשיבעתליתמחנהבהתקפתהשתתףאם

יוסףשלפיקודותחתלפעולנכרןהיהלאכיבהתקפהמשתתףהיהלאובכלל

אמיציםהיומחמדאלחאג'רפאיזאלפארסעליאמיץ·לב.היהלאהלהחמדאן.

מהלויזרעאםלשאלתיהפצאאל.מפקדישארעליותרמקובליםרגםממגר

חמדאןשיוסףשמעכיהשיבשנחטפואחריולמשפחתול"אבר·מרסא"קרה

עלכפרם.לידביערקבררםרצ' nעין·ואנשיאבר·דררהפקודתלפיכהםירה

באלכפרייןהמרח'תארממשפחתמישהואצלתחילהשהרהםכיאמרהילדים

אלקנאיריוסףעל·ידיאבר·דררהפקודתלפיהוחזרורמשםבאלמנסיראחרי·כן

(קיבוץאבר·שרשה"ל"קרמבאניתונאמניו,ראשושומריאלח'יר,אבורעלי

גםאבך·דררההרגלאמזרעלשאלתילהשיבידעלאהואהעמק).משמר

אותם.

והפעםזניךעזראעםלשוחחכדילחדרהנסעתיאלביאצ'המח'רבת

לפניהביעהש"י,מטעםעליממרבהבעברשהיהזניך,עזראבכיתר.מצאתיר
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כספיפרסלהבטיחליוהציעהנרצחיםקבראתלמצואשאצליחתקורתואת

שללשרבםאתהפרסהבטחתתתירלדבריוהמקום.אתלישיראהלמיגברה

עלכשעתרשנאסףהמידעבעניין .הקברעלהיודעיםזרדנו"מ"בניאלה

מאמציםואחריםהואעשובשעתוכיאמרלהורגוההרצאההחטיפהפרשת

גורלעלסותרותידיעותקיבלותחילההנרצחים.גופרתאתלמצואכדירבים

עלהלאאנשיובידיואולםשנרצחולהםהובררזמןכעבורורקהשלושה

הקציניםאתהזכירהמידעבאיסוףאזשעסקךאלהמביךנקברו.היכןלברר

מגבעת·עךה.משבץשמשרןהש"יואיששטיינברגהסמלרמיטלמן,קרליק

הוסיףהשיחהבמהלךתוצאות.העלולאהקבראתלמצואמאמציהםאולם

והואהררעד·הלארמיראשיושבבן·צבייצחקבנושאהתענייןכשעתרכיזניך

ראיותלאיסוףוגםהקברמקרםעלהמידעאיסוףלצורךמיוחדתקציבהעמיד

יזםגםבן·צביהרצח.באשמתלדיןלהעמידויהיהשאפשרכדיאבך·ךךרהנגד

שיסגירוהירדןעברלשלטונותארץ·ישראלממשלתשלפנייתהאתלמעשה

ומאנהמרח'תאררצחבשללמרותבסוףנידוןזהקנאילידיה.אבך·ךךרהאת

כהעדשאספתיהמידעכילוכשסיפרתילזררביץ.משפחתרצחבשלולא

רכיאלהיג'אאברמשפחתבניעל·ידירצ' nעין·ביערנטמנושהנרצחיםמלמד

הסיבהכנראהזרכיהעירהקברמקרםאתלגלותשלאבקוראןנשבעואלה

הנרצחים.גופרתאתלמצואהש"יואנשיהמשטרהאנשיהצליחולאמזרע

קשהלייהיהולכןדתייםכקנאיםומתמידמאזידועיםאלהיג'אאברכתאנשי

להרפותרוצהאיברכיואמרהוסיףואולם .כספיפרסתמררתאפילולדרככם

דברשלבסופראצליחראורך·ררחזמןאשקיעשאםנטרחהוארכיידיאת

הקבר.אתואמצאמהםמישהולדובב

הנפה.מפקדאבנרייצ'חקרפ"קעםלשוחחכדיחדרהלנפתנכנסתיבערב
מחמודלרש"טלהורותביקשתיוטפו.הפקדסגנועםשוחחתיבהיעדרו

הוראהיקבלשאםוטענתיהנרצחיםשלהקברמקוםבגילוילילסייעג'אבר

אינוהמקוםראםהמקום,אתליריגלהלמשרתויחשושממוניומאתמפורשת

מצדלו.המוכריםהכנופיותאנשיאצלזאתלברריכולתוככליטרחלוידוע

טפוהפקדזה.בעניךאלהיג'אאברמשפחתבניאתלדובבגםישתדלשני

 .כןלעשותהבטיח
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וימ•·שבייםליל·חט•פתםעללוווביץילדישלסיפורם
העמקמשמוביומן

 ) 5.12.62 (תשכ"גבכסלוח' ,'ד•רם

ובהז'אמנטמאריהגזולהמעטפהה'תהלמשרד'שהובאוהדוארדבר'ב'ן

מהעל 1938באוגוסט 24-19ה'מיםמןמשמר-העמקב'ומןהר'שומ'םהעתק

נתונ'םמובאיםזהב'ומן 21בק'בוץ.כששהולזרוב'ץו'פרחרחלשס'פרו

עםהכנופ'ותלנס'גתהמסלולאתלשחזריכולהנב'ומהםלחק'רת'הנוגעים

'שב'ומןשהו.כפר'םובא•לומהור'הםה'לז'םהופרזומת'וללמודהחטופ'ם

משוםהבנופ'ות.אצלשב"םב'מיה'לז'םשחווהחוויותשלמרגשתיאורגם

כלשונם:להלןהיומןרישומ'אתמביאאניכך

ו'יום , 19.8.38 "

יומ'יםלפג'נחטפהאשרליזרוביץ,הקציןשמשפחתר•זה nהמה•זיעהבאהערבעם ...

•לז•ם. 3ובתוכםנפשותששערה.בואזיהרוגהנמצאהאס•ר•ם][מחנהמעתל•ת
חיפה·נצרת,הכבישיםאחדעללהורידאמדהשהכנופיהמחיפהידיעהבאהבצהריים

 ...נמצאולאבכבישים/שוטטצבאהילדים.שלושתאתחיפה•גונין
שבת•ום , 20.8.38

העמק.למשמרהבוקרהג•עוליזרוביץילדי
רחבהאדונה,צהובה,בשמלהרחלהגדולהערכיים.בגדיםלבושיםהגיעו 5.40בשעה
אל[ע'באיה]רוביההכפרמצדהתקרבוידיה.על 2 ½בןהקטןחגיאתמחזיקהוהיא

ערבים•לזיםראהמהגרעין)(הגריהשומרה•שן).המשאבה(בית 4עמדהאלהגדר,

•לזישהם[בעכר•ת]ערבית Oעונ'והםש•סתלקןאליהםצעקהגזר,אלמתקרבים
לאהאםכל•לה.באהכנופ•ההוריהם.עםמעתל'תשנחטפומספרתרחלוה•אל•זרוביץ

חמוך,ם.עלמרחוק,אותםהב'או[ה]ערב•ם,אותםעזבוהל•לה 1ההור•םשלוםמה•זוע

אשר[ה]ערב•םשב•העמק.משמרזרקוראתראוהםבל•לה.עוזהגיעו[ה]זורהלשדה
הלכו'הבוקראורועםכשזה•שנדהםהזרקור'באדרללכתלהםנתבןלאאותםל•ןן

הסתלקך,הערב•ם

הזדעזע.הק•בוץלמשטרה.הוז•עוד•אמנט].[אר•השדפושללחדרוה•לז•םאתהכנ•סו

אחזכלעצומה.התרגשותדעוררההמחנהבכלפשטהה•לז•םשלבואםעלהבשורה
רע,ם<לאפנ•הםברצדן.ענוקצת,ע'יפ•םוהם,חקרשאל,ה•לז•ם,אתלראותרץ

בעתרןאםשואלתה•לזהטוב.אל•הםה•ההערב•ם'חסרע,כללהםעשושלאאןמר•ם
ולאקשןרותה•ןע•נ•הםלספר.הרבה•דדעתא•נהה•אההור•ם.גדולעלכלוםכתובלא

ה•אא•ןאבלגזדל•ם,שטח•םועברוהרבהרכבוהםעכרן.בהםמקוםאףאזם,אףואד

כ'זכר'לפרסמוועל•ההכנדפ•המראשמכתבק•בלוהנה(וכבד].נסעודלאןמא•ן•דזעת

מקדםככלאדתםלתפדסתדעהכנופ•ה'מדתן.מדת•ודפםלאהמכתבדאםו'הבדקר'
המכתבועלה•מצאםעללעתדנ•םת•כףש•ןן•עורוצהה•לזה[אדתם].דלשחדטש•ה•ן

ל•רה.גםלהםנתןהכנדפ•הראש .דתכנד

ח"ם,לפנ•נדעןמז•םח"ם.-ןה•דםמת•ם,אדתםחשבנועוזאתמזלרכ•ם.•לז•ם

השיגוהבגדים/אתהחליפווחצרם,כהם,טיפלואנשיםמספררעננים.בריאים,
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אמא'.'אמא,וקדרא:מלנכותפוסקא•בוהקטןחג•אחרת.צורהלבשוהםנעל'ים.
לרחלהרכ•בה.בשעתפנ•ואתשרטןענפ•ם ]'כ[מספרוהואהפנ•םעלשר•טותליפרח
מהרכיבה.רגליהעלפצעים

משתנה,לא•ש,מא•שעוברתוה•ז•עהחדש,דבראחר,דברמפ•הםנדזערגעכל
שה•אהרבה,לספרמפחדתשה•לזההרגשהישמתרחבת.חזשדת,צןרןתמקבלת
הכנדפידת.ראשמכתבזפס 1 'מת'דשדאלת:זדאגתדוקמסת•רה
ניגשוהםאתרים.משטרהאנשיועודאנגליקציןאיזהכהן,הקציןהגיעהנוקדבשעות

בחק•רהה•לזהתשדבדתמתדרלחד.דבחדריםבחקרןןה•להזה•לזת•לז•ם.לחק•רת
אמרוורקקשורותה•ךלאכללשע•נ•הםנתבררלמד•.וחשוביםאחדיםפרט•םנתגלד
רקהיתהושתיקתהלספרהרבהיוזעתשהילדהנתבררהכנופיות.איוםתחתככה

ה•והזמןשכללהג•זעל•ה'הוגדה,(תספר]תג•זשאםוא•וםדא•סדרפחדשלכתוצאה
שס•פרה:מהוהנההכל.סיפרההפצרןתלאחרקשורות.ע'ניה

מהמיטה,קםאבאמשינה.אותםעוררויריותבצריף.ישנוהםבעתלית.בלילה,היהזה
ה•דנדלם[הסלע•ם].האבניםכיןדהסתתרדהחלוןזרךקפצונדלםהחלדן,רשתאתפתח

לעדןקראבוארתםאח.זערב•אל•הםנ'גשה•רידתשבפסקולאחרל•לה.בכדתנות
אומרתה•אהכנןפ•האגש•(עלע•ן·הןןלכפרהלכוברגלאותם.לקחוהערכיםערב•ם.
הג•עדכשהםאתם.אותולקחוהםאח.זערב•נפצעבעתל•תההתנגשדתבזמןחי'ל•ם).

אדתםלראדתה'גנרל'באמהכפרסוסים.עםערב•ם 10לקראתם'צאוע•ן·הוזהכפראל
כנדפ•דתכלשלהגנרלשהדאעליואומרתה•לזהאכן·ןןרה.הכנדפ•הראש(זהד

חאקי,בגז•לבשהואלפנ•ם.מסב•בדקזקןעםכתפ"ם,רחבגמדך,ה•ההדאהעולם).
תפדוחזהועלזהב.כתרבאמצעזהב.שלחדט•םשלדשההכתפ'יםעלמגפ'ים.בריצ'ס,

כסףשלחרבאנגלי.אחזגרמנ,'אחזשלו,לחגדרהקשור•םאקדחיםשניערב.'דגל
חאק.'בגז•לבדש•םהםגםרובים. 4אחזלכלל'ח'יל'ם'מכסף.דשכר'יה
קדלשמעהפתאדםבזרך.ומתמארזרזהה•ההסדסאחז.סוסעלערב•עםרכבהמהכפר
שה•אלהאמרהדאצדעקת.אמאלמההערב•אתשאלהעמדקה.ואנחהאמאשלצעקה
שנים 15עבדיפה.עבריתמדברשמו.עליערבי,דבבאתהברח.ואבאמהסוסנפלה

שלאאמרכ•לז•ם.הזמןכלט•פלהןאאבר•ך]. ' M 'ש[א·בך•קבש•ךב'סדלל·בונה'
הם 22לזעת.עצמואת'אבדהדאזבר·מהלהם'עשודאםרע,כללהםיאדנהשלא•פחדן'
אקל•פטדס.עצ•מםב•בבתים, 3דל•ם'. nל'ב•ת·שניגשדעזשעותכשת•נוכבד]נסעד

שהיהאמרהרופאספרדי.רופאהיהשםאותו.חבשוהפצוע.הערביאתהכניסולשם
הסדסיםאתהשקודתו.אתלהמ•ר[אדתד]דהכר•חדכדמשקאותושתפסן'הרז,'פעם

הערב•םבכנסןהזהבכפרזרעיך)."אדמות(ה•אסבר•ןלכפר[וכבד]ונסעובמע'י[
ביקשוההנשיםהנשים.עםהתחתונהבקומהנשארהוהיאלמעלהעלוהםלבית.

וקראובבכיהנשיםפרצווכשגמדההכלעלספרההיאהיא.ומנייןקרהמהשתספר

o ,ערב•אל•הםנ•גשדברכשאמרהלדבר.אסורלהםה•הכזרךאסור].נאסור,סדםרם
עתל•תאת(כשעזכןהקטןאת•האתלההב•אובסבר•ןעל•ה.הגןעל•להרגם.דרצה
מאז).אדתדראתה[לא]והיאאדתדהחז•קאבא

העב•רןש•ש•בל•ל'שנן.שדבככפרה'דם.כלהתעננןשםער;~ה"לכפרעברולמחרת
היהאתך'הגנרל'.אתראתהעונגהבכפרגםבאהלים.נשארוהםבזרים.לאהליםאותם

הואכיאתולדברפחדההילדהבהירות.שערותלוהיוכיהודי,נראההוא . 13בןילד
קרובבסבר•ן),בפרזן(הםהאח•םשב•אתלההביאןהאהל•םאלבאקדח.ש•חק
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הכב•שאתעברולברוח.התח•לוהערב•ם[אלעוואזם].בל•ז•ר•ותעלשמעהלצהר"ם

אמרהואל'גנרל'.אותםקראוכערבהערב.עז•שבובגןתאנ•ם.לגןלכפר,ונכנסו
ל'זבר'ולמסרםהבא•םהזבר•םאתפתקהעללכתובעל•הלחופש.אותםש•עזרב

רע.דברשוםל•לז•םעש•ת•לאצדק,א•שזורה,אבר•וסף'אב•תכנה:וזהרר'הברקר'
בעתרןלפרסםהדרך.הוצאותקיבלואצלי.מרוציםהיוהשבוייםטוב.אליהםהתייחסתי

והמשטרהל•הוז•םש•חזררשאחר•הוס•ף[אבר·זררה]"רצחו'.אחרתר'הברקר''דבר'
מאומה.ראתהלארה•אקשורותע•נ•הה•והזמןשכללספרה•לזהצר•כהאותםתחקור

אתשראועזחמורעל[רכבו]נסעוהםמזו"נ•ם.בלת•ערב•םלשב•מסרוה•לז•םאת
שיאיר ,ע·הדודה][בשדהכדררהשישכבואמרוהערכיםהעמק.במשמרהזרקוראוד

הלכוה•לז•םהעמק.למשמרללכתהערב•םלהםאמרוהא•רוכשהבוקרהבוקר.

העמק.למשמרהגיעווככהאחריהם.הביטווהערבים
ה•לזהלמקרם.ממקרםבל•לותרערבר•םמהצבאפרחז•םשהערב•םמספר•םה•לז•ם
ה•לזאתערב•םשאלופעםנר•מונ•ם].פצצותלהשל•ךלרמז•םערב•םקבוצתראתה

ואמרתילשקררציתי'לאאמר:הילדערבים.אריהודים-יותרארהבהואמיאת

ג'ורג'קינגחמורים:ושניוהיטלרמוסדליניאצילים,סוסים.שגילאבו·דורהיהודים'.

ה•לז•םבשר'.חת•כרת•רםכללו•חתכוכהןאת•תפסוש'אםאמראבו·זררהכהן.וקצ•ן
הפינותמכלנמצאו.שהילדיםזהעלידועהארץבכלכברנסתיימה.החקירהעייפים.

הנכון~רשואל•ם:מטלפנ•ם

א•נםאנחנולעתרנ•םמוגברת.ערנותסוערות,ש•חרתה•רם.ש•חת-המאורעבק•ברץ
שגורלםיודעיםאינםעודהםההורים.עלשואליםהילדיםתמסור.המשטרהמודיעים.

במשמרה•לז•ם"שארוארל•הצעה:התעוררהשםאל•נו.ט•לפנוממרחב•הבטוח.פה

את•אמץהארצ'][הק•ברץהקבה"אשלנר.ק•ברצ•םמכמההכספ•תההשתתפותהעמק.
[את]כזהלדברלהכנ•סקשהלה.להסכ•םקשהקצתההצעה.עלאגבשוחחוה•לז•ם.

לאעתהלעתלנכונה.ההצעהאתשחושבמ••ש 1פול•ט•גרףזהלענ"ןמההקבה"א.

דיון.חיה

הילדהורחלמתעניינים.מפשפשים,שואלים,הםהדבר.נודעלילדיםמזועזע.והקיבוץ

מספרת.

תתחלנהשעתהקרבע•ם[אצלנו].שלנרבנבואהערסק•םאותנו.עזבוהערב•םהשוטר•ם

יהודי,נהגגםנוסףמשוריינות.מכוניותקיבלוהאנגליםהשוטריםההתנפלויות.

21.8.38 
דמנורתחהעמקלמשמרהילדיםבואעלוסיפרההיומיתהעתרנרתכשהגיעהבצהרים,

מהולשםערךמ••זענורלאזרמההנוסחה•ההעתרנ•םבכל[ה]מעשה.ס•פוראופןעל
ל'זבר'.המאורעעלהוז•עלאמהק•בוץאחזשאףה•ה•זרעהאלה.השקר•םאתערך

ערכההנוסחשאתנתבררהש•חהמתוךבח•פה.'דבר'כוחלבאט•לפנרבערב

'דבר'שלכרהבאאתב•קשנולעתרנ•ם.אותו[מסרה] .הוז•עהאשרוה•אהממשלה

עלוהס•פורערב•םרא•נרלאה•לז•םשבבראהת'קרןאתלמערכתנש•עב•ר]ש•וז•ע

חיתהשהממשלהלכוסיפר'דבר'כוחבאהילדה.חקירתבשעתרקהופיעערביםשני

ה•לז•םעלא"מרהכנרפ•השאגש•לעתרןלמסוררצהשכשהואקפזנ•תכךכד'עז

הממשלה.ב"כהתנגדזרלפ•סקהגם•וזפסלאאבו·זורהשלמכתבואםאותםש•שחטר

עלשמ•רהא•זהרהכנופ•רת.הממשלהב•ןהמו"מכלבערפל,לוטההענ"ןכלבכלל
שלכזושעמדהברורהקהל.לזעתהאמתכלא•·מס•רתהכנופ•ות.אגש•שלפרסט•ג'ה
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דובנאלגביהדברואותולאומיים.גיבוריםמהםועושההכנופיותאתמחזקתהממשלה
ע''ינמסרוהנדסההעתוגיםבכלשררההדאשיחוררושנוסחאומריםדוננו].[יהושע

הואהכבופ•ה.אגש•ב•ןטובעצמואתהרג•ששזרבנאכמהעזמזג•ש•םהםהממשלה.
ה•פרזם.לפג•קפהאתרלשתותהוזמנואשרערב•םשלרשהבלור"תלנתנ•ההג•ע
דםחשבוןעלהסכמ•םראש•נר,מעלנחתמ•םשהסכמ•ם"תכןכאן.מתרחשמשהר
יהודי.

גםפשטהאושרה.טרםהשמועה ·'"אל 2000כופרש•למרה•לז•םשבעזשמרעהפשטה
נמצאיםהילדיםשחרורם.עלמו"מושמתקייםבחייםעודםהילדיםשהורישמרעה
עוזהורשולאה•לז•םקרוב•בהם.מטפלאשרא•שאל•הםמסזר•ם•רם•רםאצלנו.

השוטרעל·•ז•ה•לזהנחקרהשובאתמול[ה]חק•רה.מס•ברתהמשטרהמטעם-לבוא
חזש•םשמרתכמהרקמסרהנרספ•ם.זבר•םהוס•פהלאה•אמ•גרר.[זל•נגר]אברהם

ל•לזהנכרנ•ם.בלת•כפר•םשמותומסרהטעתההקודמתשבחק•רה"תכןכפר•ם.של
עלגםמוסרתה•אומקום.מקרםכלשלת•ארר•םגםמוסרתרה•אמאודטובזכררן•ש

המוסדילדיאצלנו.טובעצמםאתמרגישיםהילדיםאתם.נפגשהאשראנשיםתיאור

 ...רמשרחח•םאתםמשחק•םבהם.מטפל•ם
22.8.38 

למשמרל•זרוב•ץ•לד•שלבואםאופןעלמאתמולל•ז•עהת•קרןב'זבר'הרפ•עה•רם

עלה•ז•עההודפסהלמהאצלווטעןברגמןהמרשלסגןאצלה•וםב•קרפ"ברשהעמק.
אח•זנוסחמסרההממשלהשאמנםאמרברגמןמסולפת.כהבצררהה•לז•ם[של]בואם

שלו.•ז•עות•ולפ•כתבעתרןכלההקדמהאתה•לזה.שלס•פררהאתרקאבללעתרנרת
 ,, ...הנוסחאתקבעההממשלהאמת.כלזאתבהודעהשא•ןאומר'דבר'ב"כ

 1938כאוגוסט 22מ•ום"דבר"מעתוןקטעהודבקכ'רמןהנ"להר•שוםבסוף

למשמר·העמק:לזרוכ•ץ•לד•בואעלהפרט•םרבו

העמקלמשמרליזרדניץילדיהגיעואיך
לנר:מוז•ע•םהעמקממשמר

הילדים .הגדרבכיווןליזרוביץילדיאתמוביליםהערביםשניאתראוכיהדברנכרןלא
אתשהב•ארהערב•םשב•ת•רס.בשדהלבזםבל•להשלנרלאחרלבזםהגזראלבאו

ה•הרז•תהנקודהאל•תקרבוהשחרעלותעםרקכ•להםאמררהת•רסשלדהעזה•לז•ם
בגז•םלבוש•ם•לז•םהשומרכשראהעל•הם.צורהכאשרעשרה•לז•םהסמוכה.

לוענוש•תרחקו.להםקראהשער)אל(לאהמזרח'תהגזראלמתקרב•םערב"ם
החצר.לתוךאותםוהכניסליזרוביץ',הקציןילדיאנחנויהודים','אנחנו

העמק:משמרב•ומןהר•שומ•םהמשךוהר'

24.8.38 

לרב•םהרגשה•שאותם.לקחתבארקררב•הם .ל•זרוב•ץהקצ•ן•לד•אותנועזבוה•רם

ואהבהחמימותשלאווירהסביכם,מיוחדתאווירהנוצרההילדים.אחריחללשנשאר

עזבוהכתה•לד•מאו.דאל•הםהתקשרואשרה•לז•םרב'םהכל. '"עלהםהרגשהאשר
הלכולאוהיוםזיוה.שאמרהכמומהכנופיה''רחלעםרחל,עםהיוורקהלימודיםאת

-רחל'בל•לנרעצובכך'כלהכב•ש.מס•בובנעלםלאה•לז•םעםשהאוטועזל•שרן
האי·שקט,הרכיםבלבבותיהםפועםובטחבנסעו.מדוכאהיהיפרחאומרים.הם
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נהםןהייפגשוהםןהחייםההודים.לשלוםאי~נטחון

שלוברגע'םלחוהגדולאמוןרכשהה'לדהרחל.ה'לדהעםהרבהנפגשה ]ן'ל[חוה
אתמספרתהיאהנוראים.הימיםבאותםהקשיםמעבריהעלפרטיםלהספרהשקט

של'ש',מ'שהועלכס'פוראלאלהנוגעה'הלאהדברכא'לומופלאהבפשטותהדבר'ם
מוו"נ'םחכורתבתוךה'לד'םשלושתאתלעצמםומתאר'םלדבר'םכשמאז'נ'םאבל

הםואלהוהערכה.כבוד'חםאל'הרוכש'םרחלה'לדהשלממשהא'תנהועמ'דתה
לחוה:ספרהרחלאשרהדבר'ם
מכהק'בללהג'דשרצהברגעדבר-מה.ל'להג'ירצהאבאמההור'ם.אותנו'הפר'יי

ואב'צעקות.אוהבא'נואבאצעקת.'ולארא'ת'אב'אבל[בגב].בגורובה[קת]בכת

מהואמרת':ושתקת.'אז,לוה'הנע'םלאנרגז,אבאה'הצועקתה"ת'לו'ודעת:
לסבול'.צר'ךאחדבל ,אסוןזהלעשות,אפשר
ל'לה.בכותונתרקאות'לקחווהם'ומ"ם.וסת,ל'ה'תהאות'כשחטפו'ודעת,'את

ו'צחקול''לעגוהםאור.ו'ה'הבוקרש'בואו'דעת'מאו.דגדולהבמה'רותורכבת'
אניפחדתי.לאכלרםלי,תאמיניחוה,יודעת,ואתמסודרת.לאמאודודאיאניכיממני
לאדברשוםאתרגזלאאב'אםהחלטת':ואב'ככה.אות''ראולאשהםלמותרצ'ת'רק

'לזה ' Jאלהםאמרת'[על'הן].אפ'לולחזוראובלשלאבאלהמל'םלהםאמרת''סודר.
מהלנוהגידיאחד:עדניאמראשה.ליהניאוגברים.ניןלהיותרוצהאינניקטנה,
שתהרגוה'וםל'אמרתפעמ'םשלושאג'.דלאלךאב'צעקת':שובלהג'.דלךש'ש
איךלראותרוצהאינניאחי,לפניתהרגואותילחיות.רוצהלאאניאותי.הרגו-אותי

אותם.הורגיםשאתם

באהכשהאשהאשה.ל'הב'אוואומאודצודקתשאב'וראונרגזתבאמתשאב'ראוהם
לאאחר-כךהלכו.ואזהאשה.עםלדברצר'כהאב'הצדה,ש'לכוהגבר'םבלצעקת':
אותילעשותרצוהםאתי.יה.יהמהחשובליהיהולאמסודרתהייתיכלום,דאגתי

לאואםארוכהתפלהלהג'יל'אמרובב'ת-חול'ם.הרופאעםשעשוכמולמרםלמ'ת,
קצת'רםבכלקשה.-להג'דאחדב'וםגדולהכזאת'תפלהלהם:אמרת''שחטוב''אג'ד

תדלו'.אז-צודקתשאב'ראוהםאלמד'.
'בדיוקואמרה:העינייםאתפקחהרחלהתעוררו.שהילדיםנשעהאוכלהכניסהחוה

האוכל'.אתהב'אמ'רק'זענולאה'ה.כבראוכלכשהתעוררנוהערב'ם.אצלכמו
לאכותגת.אב'א'ךלראותאות'סובבוכולםאבו-דורהשאמרהפתקהאת'כשכתבת'

השח,ז,.-תשת'זואמרת': .]'תפז[זפט'כךכלעפרוןל'נתנוככה.לכתובנוחל'ה'ה

לדבר'ודעלאאפ'לותמרר.הואדורה'אבוכתבת''·ואז-זזוהםהצדה.לכראמרת':
דבר'ו'.עללחזורפעםכלמוכרחה'האל'כשז'נרערב'ת.טוב

מן[רוחו]רוךלנו:אמרהואמצח'ק,כךכלערב'ת.ז'נרהעמקבמשמרהזה'השומר
בכ'ת.'באמתאחתפעםאבל ,ס' Jבכ"שונאתכךכלאב' .ם' Jבכ"לא'אנחנוהון'.

אתראיתימכם.רחוקאזהייתילאבערב.שישיביוםהיהזהמאו.דבכיתיאבלבשקט,

חג'אתהחזקת'כ'נוחכךכלה'הלאזהלשכב.פעם:כלל'אמרוהערב'הפרוז'קטור
כלה'החג'כ'מאדבכ'ת'ואזכואב.שהבלהרגשת'מאוד.ל'כאב[הגב]הגוה'ום.כל
שותק',תמ'יהואשתק,ו'פרחמסכן.כך

 1כועסתאתלמהשאל:הואחמור.אתהלו:אמרת'אזבוכהןאתאות':שאל'הערב'

ואתהליכואבותוהידייםהילדאתמחזיקהשאנירואהאתהחמור,אתהלו:אמדתי
ה'השהואחושבתאתה'ל.דאתולקחצודקתשאב'ראההואאותר.ת'קחלאאפ'לו
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אותם',מכ'רהכךכל ' Jאלו,שאמרת'טוב 1מב'ןבעצמו

ל'ת'ארת'לאהמוסד.עלל'מםפר'ם 1ה'בעתל'תפעםמכם.לה'פרדל'קשהכך'כל
כשאבאהנה.דווקאובאת'אחרלמקוםלהג'ע'כולת'גורל.זהורואה,אתפה.שאה'ה
הנה'.אותיימסורבטחוהואנואפציראנייבוא,

אתומרגישיםלמקוםמתקשריםהילדיםהעמק.במשמרשקטיםימים-סערימיראחרי

אז'אמא','אמא',וקוראלבכותמתח'לחג'ש'נהלפנ'לפעמ'ם,רקבב'ת.כמועצמם
האחוקר'אותבכ'אתלשמוע'כולא'נוהואראש[ו].מעלהלבןבםד'נומתכסה'פרח
ש'רלנו'תש'ר'חוה:אתו'בקשלםד'ןמתחתראשואתמוצ'א'שקוטוכשחג'הקטן.
 11 ...'אנא'השם:חוזרפעמיםשהרבהאיפהכזהשירערש,

העמק).משמד(מארכיוןהעמקמשמרכקיבוץלזררביץילדי

העמקמשמרביומך"קובה"על-'ד'שנרשםכפ'לזרוביץ,רחלשלס'פורה

עתהאות'.ור'גש 25אמ'ךל'נראהלק'בוץ,שהגיעהלאחרמספרשעות
חקירתישלזהבשלבאח'העםאועמהלהיפגשצורךכלשא'ךדעתיהתחזקה

הוריהםקבראתלמצואלישיס"עמ'דעכללילתרוםב'כולתםאיךשכך

מהלךעלבפעםפעםמד'לעדכנםאתםפג'שהאותיתח"בשב'מצדודודם.

אחד'םפרטיםמלמדיםזאתעםמצידם.מסו"םבלחץאות'ותעמידהחק'רה

דובר~"עלי"איזהועלשבייהבימי·שהתהשבהם·המקומותעלמסיפורה
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שאצלםהכפר"םואתזה"עלי"אתלאתרלנסותעליעליה.שהגןעברית

אתלאתרלי'ס"עועמםששיחותאפשרימים,באותםואחיההיאשהו

הנרצחים.גופותקבורתכעתשנכחוהאנשים

לוסיפרתיהצפוני,המחוזמפקדזלינגראברהםניצבאלטילפנתיתחילה

יוםבאותוחקרשהואהוזכר 1938באוגוסט 21מיוםהעמקמשמרביומןכי

שהתהשבהםהערבייםהכפריםשמותאתלומסרההיאוכילזרוביץרחלאת

שאםהשיבזלינגראלה.שמותלוזכוריםעד"דאםושאלתיושבייהבימי

המאהליםאתוכןואלמנסיאלכפר"דאתהזכירההיאאותומטעהא'נוזכרונו
דברהעלולאשםהבירוריםאבלאלמנס,יהכפרשבסביבותהתורכמנים

אלהשבכפריםהגבריםאתלעצורההצעהאתדחהכהןקלמןוהמ"ג'ור

 .לזרוביץויפרחרחלבאמצעותלזהותםולנסות
לאותובקשרלזרוביץרחלשלסיפורהפרט'אתהשוויתימכןלאחר

זהשםהוזכרבובחקירתיכהעדשאספתיהמידעעםעליהשהגן"עלי"

לפיאשרצאלח,עליהסוהרהיהזהש"עלי"האפשרותאתדחיתיפעמיים.

ההתקפהלפנישבועייםרובהועםנעלם 1938באוגוסט 19מיום"דבר"עתרן

אתשחטפההכנופיהבראששעמדנחשדוהואעתליתהאסיריםמחנהעל

מזההלזרוביץרחלה'תהצאלחעל'אותוזההיהאילו .לזרוביץמשפחת

לאהסוהרים.לביןמשפחתהביןהדוקמגעהיהעתליתשבמחנהמשוםאותו

אחדמפקדאלחוראנ,'חסיןבעלישמדוברהאפשרותגםבע"נינראתה--
אתסוסתועלשהרכיבכמיג'אכרמחמודרש"טעל-ידישהוזכרהפצאאל,

 26רחל.שלמאחיהאחד

משמר_ביומךשהועלוכפילזרוביץרחלשלדבריהמהשוואתשנ,ימצד

מסלולעללמדאניזלינגראברהםוניצבג'אברמחמודרש"טדבריעםהעמק

עברובהםהכפריםעלובעיקרעתליתמחנההתקפתלאחרהכנופיותנסיגת

ואלע'באיהאלמנסי ,אלכפרייךאלזינאת,אםעין-חוצ,יהילדים:שהואו

שמפ'הםלכפר"םבקשרהדרושהסיכוךאתלימאפשרתזוהנחתיאלפוקא.

רחלהזכירה 1938באוגוסט-20בבדבר'ההקבר.בענייןדברלהצילאוכל

שהתהכיזלינגרלסמלמסרהולמחרתוער;,הזרעיך ,)'צו n(עיך-עין-הודאת

משוםיזרעאל,שבעמקזרעיךבכפרששהתהייתכןלאואלמנסי.באלכפרייך

מנ'חאניולפיכךאנשיועםאבו-דורהשלנסיגתובדרךשכךלאזהשכפר

הילדיםהופרדואבו-דורהאלהחטופיםאתחמדאך'וסףשהב'אלאחרשמיד

צעקתהקולאתלעין-חוציסמוךרחלשמעהדבריהשלפיומאחרההוריםמן

ודודה,אביהגםוכנראהשאמה,מניחגם ' Jאעמוקהאנחהואחרי-כךאמהשל

אלוהנחותאםאבו-דורה.לפנישהובאולאחרמידעין-חוציבסב'בתנורו

זהאיןשכךסביבהבאותהנקברוגםשהנרצח'םמהןלהס'קסב'רהןנכונות
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חסיןדבר'אתגםתואםהאמורגופותיהם.אתעמךלקחושהכנופיותהגיוני

הגופות.קבורתלמקוםבקשראלהיג'אאבוזידאן

דחו'שהוימ'םבא'זהללמודגםניתןכהעדשאספתיהמידעומןמסיפורה

באוגוסט 17 ד',בלילהעמק.למשמרשהובאולפניהשוניםבכפריםואחיה

לכפוסמוךאבו-דורה.אלוצ' nעין-הכפרלסביבתהחטופ'םהובאו , 1938

עםעברוד'יוםשלהבוקרבשעותהדו.דומןההוריםמןה'לד'םהופרדו

התארחשםאלכפריין.לכפרוהגיעואלזינאתאםהכפרדרךחוטפיהם

 .אחרכפר'אצלאואלח'צ'ראסעדאחמדהמוח'תארשלבביתואבו-דורה
חג,יאחיהאתשרבוראתההנשיםלחדרלזררביץרחלהוכנסהביתבאותו

הובאהבאוגוסט,-13בלמחרת,'פרח.אחיועםיחדלפני-כןממנהשהופרד

-19באבר-דורה.אתשרבראתהושםללוןהושארהשם .אלמנסילכפר

'דירתשמעהבמאהלבהיותהאחיה. ' Jשזהלכפראליההובאובאוגוסט

אחיהעםנלקחהוהיאבעתונות)גםדווח(עליהןאלעוואדםלידח'רבתמכיוון

אבו-דורהלפנירחלהובאהלילהבאותואלמנם•.לכפרהסמוךלמטע-תאנים

"דבר"בעתוניםפירסוםלשם(פתקאות)מכתביםשכ'לההכת'בוהלה

יוסףעל-ידיוהועברוחמרר'םשניעלהילדיםהורכבוכךאחרו"הבוקר".

התירסלשדהאבו-דורה,שלשומרי-ראשואלח'יר,אבוועליאלקנאיר

שהא_'רעדמלוויהםעםהילדיםנשארוזהבשדההעמק.משמרשבקירבת

שבת,ביוםהגיעולקיבוץהקיבוץ.לכיורןללכתונצטוושוחררוואזהשחר

בעתונות.שדווחכפי , 05.40בשעה , 1938באוגוסט 20

ואחיהרחללשה"תוהמקומותהימיםשלהכרונולוגיהשיחזררמן

פעולת'לדרךמסקנותשתיהסקתיהכנופ'ותאצלשב"ם'מיבשלושת

 ,אלכפר"דמכפרהפל'ט'םאחדעםלה'פגששעלי-האחתבהמשך:
אדיבהואאלע'ולאסעדמחמדאד'בכמואלפחם,באםכיוםהמתגוררים

חמדאןסעידאר"אבו-כאמל','המכונהאלע'באריהאדיבאואלכפריני

שירותימימיהיכרתיאלה"מאירו'.המנונהר·הבקר nסרהואאלמחאג'נה

(אלכפריין)בכפרםשהוהילדיםאםל'לאשריוכלווהםעארהבמשטרת

שלגופות'הםנטמנוהיכןלבררשיוכלואפשרשנימצדחטיפתם.למחרת

מבניאחדלמצואאצטרךבמקבילהשנייה:והדרךוצ: nעין-ביערהנרצחים

שאםהיאהנחתיהנ"ל.הקבראתבאמצעותוולגלותאלהיג'אאבומשפחת

למישהואולשעבראלכפר"ןמאנשילמישהוגבוהכספיפרסאבטיח

בידי.לסייעשיסכימואפשראלהיג'אאבוממשפחת

נפתמפקדסגןטפו,לפקדטלפוניתהתקשרתיאלולמסקנותכשהגעתי

כדיאלקורוביעבדאלחל'םרש"טאתלהפעיללילאפשרוביקשתיוחדרה,

מוכניםאםעמםויבררמסויימיםערביםלפגושבשל'חותימחרכברשיצא
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המתאימותההוראותאתלתתהבטיחטפרהפקד .הקברבמציאתלילסייעהם

עארה.משטרתנקודתעלגםהממונהנה nפרדס·משטרתתחנתלמפקד

שירותמטעםהממונהבן·יעקבאריהידידישללמשרדונסעתימכןלאחר

חקירתינושאעללוסיפרתיעמובשיחהה"משולש".כפריעלהבטחון
הואמחפש.שאניהקברמקוםאתמודיעיןאצללבררהואיכולאםושאלתיו

הואגםשניסהשרוןממוטקהלזרוביץ""פרשתעלבעברשמעכיהשיב

 .לילסייעכדישכיכולתוכליעשהוכיככךהצליחלאאןהקבראתלמצוא
עםהםגםהקשוריםצה"לשלכמודיעיןמיודעיאללפנותליהציעגםהוא

אלזרקא,ג'סראלפרידיס,ככפריםוכןה"משולש"ככפרישוניםערכים

עלהיודעיםהערכיםאלקשרלמצואגםיוכלוהללוועספיא.אלכרמלדאלית

הירדני.השלטוןבתחוםכיוםומתגורריםזופרשה

לפנותכוונתיעלהארגוןאגףלראשלדווחלנכוןמצאתילמשרדיבשוכי
לחקירותהמחלקהראשאלפניתיהוראתולפיצה"ל.שלכמודיעיןלמיודעי
אגףראשעםלהסדירוכיקשתיונדביקמאירנצ"מהארצישכמטהמיוחדות
-קת"מ(להלןמודיעיןיחידתאותהכיןהפעולהשיתוףאתכצה"להמודיעין

שבינתייםכינינוהוסכםחקירתי.לצורךלכינימיוחדים)לתפקידיםקצין

יחידהכ"משולש",הקת"מעלהממונהתמירצבילרכ·סרןבמישריןאפנה

השנים.כלכמשךקשרי·עכודהקיימתיועמהכעברשירתתיכה

כפועל.חקירותאגףראששור,אריהנצ"מאלנכנסתיזושיחהאחרי

להמשךתכניתיעללווסיפרתיהעמקמשמרשלהיומןהעתקאתלוהראיתי

הואחקירתי.נושאעללוסיפרתיתמירצבירס"ןעםכפגישתיהחקירה.

כעברשמע(פנחס)"פיניה"כשםמקציניואחדכיוהוסיףעזרתואתהבטיח

עתלית.מחנהעלכהתקפההשתתףכעצמוג'אברשמחמודממודיעיןמאחד
ופתוחארוךחלוק(מין"קומכאז"אזלכששהלההמודיעצייןלכךכסימן

כנעלו.כדור"חטף"ואףשחורמלפנים)

,, , 

 ) 6.12.62 (תשכ"גבכסלוט' ,'היום

שאנשילפניכיהמפכ"ל,כשםהארגוןאגףראשליהודיעהבוקרכשעות

אתלקבלעליחקירתיכנושאלמודיעתשלוםעליתחייבוצה"לשלהקת"מ

תמיר.ולרס"ןנדביקלנצ"מטלפוניתזוהודעההעברתילכך.המפכ"לאישור

אחמדעםקשרליצורכדימודיעיןאתלהפעילמצביביקשתיגםזוכהזדמנות

בירדן.אוהמערביתבגדהכיוםהנמצאלשעבר,אג'זםתושבעבדאלמעטי,

בימיעכדאלמעטיאחמדכונהגפןלשעברהמשטרהקציןשלדברילוסיפרתי

גופותנטמנוהיכןלדעתעשויוהואההר"אזור"מפקדכשםהמאורעות

ואחיה.אשתולזרוביץ,הקצין
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אלקורובי.עבדאלחליםרש"טמפקדו,בהוראתבמשרדיהתייצבבינתיים

שחסיןבטוחהואכיוהוסיףליהדרושהמידעאתלהשיגהספיקטרםלדבריו

עין·תוצ'.שביער"אלפרש"כאזורהקברנמצאהיכןיודעאלהיג'אאבוזידאן

כישייתכןלוהשבתילחץ.עליוולהפעילזידאןחסיןאתלהזמיןליהציעהוא

משפחתמבניאחריםאמצאלאאםרקזאתאךבעתי,דזאתלעשותאצטרך

מכןלאחרכספי.פרסתמורתהקברמקוםאתלילגלותשיסכימואלהיג'א

השבתיכךעלהקבר.נמצאהיכןג'אכרמחמודרש"טגםיודעשלדעתואמר

בדרכי·נועםהמידעאתמפיולהצילשכרצוניאלאכךלחשובנוטהאנישגם

כאללה''אקסםטועה."אתהואמר:לדבריהסכיםלאעכדאלחלים .בלחץולא

עלמקובלדיבורנוסחאלאשבועהאינהזוגם-באלוהים'נשבע['הנני

כלחץאלאפיהםאתיפתחוג'אכרמחמודולאזידאןחסיןלאכיהכפריים]

תרכךלאואםכסלעקשהראשםהעקשים.עמיכניאתמכיראניוכהפחדה.

ידברו".לאאותם

אדיבעםכנפרדולשוחחם· nאלפלאםלנסועעכדאלחליםעלהיטלתי

שמוצאם("מאיר")אלמחאג'נהחמדאןסעידועם("אבו·כאמל")אלע'באריה

בכפרםשהתה"אבו·מוסא",הקציןבתרחל,אםעמםולברראלכפרייןמכפר

ודודה.הוריהגופות.נטמנוהיכןשמעוואםחטיפתהאחרי(אלכפריין)

קבוריםשהםאלהיג'אאבוזידאןחסיןדבריאתלהםלגלותשלאביקשתיו

שלהם.גירסתםאתלשמועאלאוצ' nמעין·רחוקלא"אלפרש"באזור

 ) 10.12.62 (תשכ"גבכסלוי"ג ,'ביום

אתיצרכברנדביקנצ"מאםושאלהבוקרליקראהארגוןאגףראש

מצדםהתחייבוחשכללוהודעתיואםבצה"להקת"מאנשיוביןביניהקשר

שנצ"מהיתהתשובתיהמפכ"ל.שלמוקדםאישורטעונהלמודיעיםלתשלום

לוושמסרתיאמ"ןראששלבאמצעותוהקשראתרשמיתהסדירטרםנדביק

נדביקנצ"משלאישורושבעקבותהוספתיהתשלום.בענייןההוראהעל

ההוראהעלמסרתילוואףתמירצבירס"ןמיודעיעםשעברבשבוענפגשתי

יחידתו.שללמודיעיהלתשלוםהנוגעבכלשקיבלתי

ההגבלותעלשמע.מבדביקכיואמרשוראריהנצ"מאליטילפןמכןלאחר

שלהמודיעיןאגףעםלהתקשרותיהנוגעככלהארגוןאגףראשעלישהטיל

אךנכוניםשהדבריםאישרתילמודיעים.תשלוםלהבטחתהנוגעובכלצה"ל

לפניהאישורוענייןמספיק·פעולה nמרווליישכךגםלי.מפריעלאהדבר

ולגיטימי.סבירלינראההתשלוםהבטחת
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 ) 13.12.62 (תשכ"גבכסלו T ''ט ,'הידם

פנ•מ•תזכ•רלושלחת'ולפ'כךנוב•קמא•רמנצ"מתשובהק•בלת•טרם

אנש'ב'ןפעולהלש'תוףבנוגעכלשהםצעד•םנקטבבדאםשאלת'ושבו

חק•דת•.בנושאלב•נ•צה"לשלהמוד'ע'ן

 ) 14.12.62 (תשכ"גבכסלוי"ז ,'רידם

_אלח'רדאןע'דשמחמדטלפונ'ת,הוד•ענ'חדרהמנפתנובוסלסק'המפקח

ז'דאןחס'ןלזבד'קרע.בכפראלה'ג'אאבוז•דאןחס•ןעםנפגשמאלפד•ד•ס

התמידכהןהמייג'ורוצ'. nעין-שלידביערוהשאר"אבו-מוסא"הקציןגורו

כפרואגש•עלקשהלחץואףההדוג'םקברלא•תודובח•פוש'םבחק'דה

מאנש•מ'שהו""שבד"שמאלחשושהכפרראש'החלוולכןוצ') n ·ן•ע(

כמהעלא•פואהט•לוהכפרזקנ'הקבר.מקוםאתלכהךו'גלהבחק'דההכפר

אלחג'להח'דבתבק'דבתקבורתךממקוםהגופותאתלהוצ'אמתושב'ו

לשאלתלמצאך.'ה'האפשרשא'כד'אותךולשדוףוצ' nלע'ך·שמדדום·מזדח

ז•דאךחס•ךהש•בקבורתךמאזחלףזמןוכמההגופותנשרפוה'כןע'דמחמד

ע•דמחמדכשב'קש"אלפדש".המכונהבמקוםשנהכעבורנשרפושהן

מקוםואתהקבראתלוולהראותוצ' nע•ך·ל•ערעמולצאתז•דאךמחס•ן

וכלהקברה'הה'כן'ודעהואא•ןכ•וטעןז•דאןחס'ןס'דבהגוויותשויפת
בכפרו.אזשנפוצוהשמועותמןדקלו•זועלושסיפר~מה-, .

מערבעא'דסעדמחסןשמעכ'נובוסלסק'למפקחמסדאףע'דמחמד

אג'זםתושבאלחדב,שחס•ןקמבאזהבח'דבתכ•וםהמתגודדאלוושאח'ה

הואהשתתףחמדאן'וסףשלבפצילהשבה'ותובשעתולוסיפר ,לשעבד

בשמו.לווקראחמדאןיוסףאתזיההזה"אבו·מוסא".משפחתשלבחט'פתה

נגעלאאךמשפחתובניואתאותווח•סלחששותחמדאןיוסףנמלאאז

אבו·דודה.שללהודאתובהתאםבילדים

למי") n"אבו·(אח•אלהיג'אאבומחמודנע'םעםגםנפגשעידמחמד

בכדמיתקופהבאותהשמדהואכ'לו,סיפרהלהאלכדמל.בדאליתהמתגודד

עידמחמדשללבקשתומעין·חוצ'.אחדיםאנשיםעם'חדעתל•תהמושבה

משפחתשלקברהמקוםאתאחיועםלבדדאלהיג'אאבונעיםלוהבטיח

"אגו-מוסא".

מ"ע'אבתאבו·עדדאתאבדאה•םדסלאךעםעידמחמדשוחחשלשום

לעיך·חוצ'.שמצפוןפלאחבוואד'כ•וםהמתגודדשפרעם)(יעדשפא·עמד"

"אבו·פיצל"המכונה ,אלקזליח'צ'דמחמדכ•לוסיפראבדאהיםדסלאן

הגופות.נקברוה'כן•ודעחיפה,של'דאלט'דהבק'רבתכיוםוהמתגודד

המקוםאתלולהראותמאבו·פ•צללבקשע•דלמחמדהבטיחאבדאהיםדסלאן

52 

עי.דלמחמדהמקוםאתהוא•ראהר·מכן nולא

ללבאנייכולנובוסלסקילמפקחאלח'רדאןע•דמחמדשמסרה'ד'עותמן

ואחאשתולזרוב'ץ,הקצ'ןלחיסולחמדאןיוסףשלהאישיהמניעעלגם

מחמפקדסגןשהיהיהוד'ובמיוחדיהודיכללהרוגהלאומילמנ•עבנוסף

שאםחמדאן'וסףחששלזדוביץהקצ'ןעל·יד'שזוההלאחדהאס•דים.

יפאםואז,אותםחטףשהואלמשטרההללוימסרומשפחתוואתאותו'חסל

לגרדום.ו'ועלהמוותלעונשצפו'הואהמשטרה,ל'ד'שוב

לשמוראלהיג'אאבומשפחתאגש•נשבעומדועגםלימובןעתה

כומ"ג'ודבמקדהכ'ושויפתן.מקברןהגופותהוצאתלגב•קשד·שתיקה

ולעבשלד•ןלהעמדהצפו"םלמעשההקשוריםכלה•וזאתמגלהה'ה

מישבהולמצואאלה•ג'אאבובמשפחתלהתמקדעליכימכך'וצאחמוד'ם.

הפאתולוגבאנאטומיהמלימודיהמקורי.הקבראתל•להראותש•סכים

הק.אתאמצאשאםלהס'קיכולאניבתל·אביבמשפטיתלרפואהכמכוך

הוצאואלהשכךהנרצוןים,משלד'כלשהםשרידיםגםבואמצאהמקור'

הוצשלאהעצמותאותןכלאת•כללואלהשד•ד•םשנה.כעבודדקהקבר

בנפהשתמשואלהיג'אאבומשפחתאנשיכ'להנ•חשאיןמאחדמן.הקבר

ב'נת"ם.שהתפרקוהשלדיםמןועצםעצםכללמצואכדיהאדמהלניפוי

לשע.הסמלעםלבדדנ•סהכיהדמן,המפקחהוד'ענ•הצהד"םאחר'

 :לשפרעם),שמצפוך·מזדחאלדיאבטמדת(היאמטמדהאבו·מצטפאדג'ב
 )כילוהש'בהלהעתלית.האס'ד'םבמחנהששידתצאלחעל'עלהפדט'ם

 38ב·ששידתךהסוהריםהיומ•לאוגםצאלחעליהשםאתזוכרהוא

זה.במחנה

 ) 17 . 12.62 (תשכ"גבכסלוכ' ,'ב•רם

איקת"מ/צה"ליחידתאנשיכיליהודיעהגוניקגצ"משלמזכירתו

תשובהעלבקידב'צחקתיחק•דת•.בנושאל•לס"עכד•להתפנות•כול•ם

 )זך.תשובהל•למסורהחליטולכןלמענ•לטרוחרוצהא•נוכנראה,נוב'ק,
 :זויחידהאנשיעםהאישייםקשר'אתואפע'לבלעדיואסתדרזבד,

לכך.אזדקק

 ) 18.12.62 (תשכ"גבכסלוכ"א ,'גיום

לת:וביקשתיורחובות,תחנתמפקדגדיינו,מפקחאלטילפנתיהנוקד

תחמפקד 1938ב'שהיהקדליק,יצחקלשעבדהקציןלביןביניפגישה

ברחובות.ומתגודדג'מלא'הואוה'וםזכדוך·יעקב
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 ) 20.12.62 (תשכ"גככסלוכ"ג ,'היום

אתלהאטאצטרךעל•הממונהג•אגצ"מעל•שהט•לדחופהמש•מהכשל

ב•קשת•כה.עדשעש•ת•כפ•'ום·•ןםבהלעסוקאוכלולאחק•רת•קצב
כך.עללולמסורהמפכ"לממזכ•רת

---~ "·"' 

 ) 23.12.62 (תשכ"גבכסלוכ"ו ,'איום

 pתחגמפקדה'האםלשאלת• .למשרד•הג•עקרל•ק'צחקלשעברהקצ•ן
כקצ•ןהתמנה ·,כהש•בעתל•תהאס•ר•םמחגהעלההתקפהבעתזכרון·•עקב

ה•ההתחנהמפקדההתקפה.אחר•אחד•ם'מ'םובלמןהקצ•ןבמקוםזובתחנה

בעתל•תהתחנותמפקד•ה•ומ'ולשאלות•משכם.אבו·ע'זאלהכאט'םאז

ופר•דעתל•תתחנתמפקדה•הכגאמכפראלע'ר"בגא•ףכ'הש•בוב•גור

'גור.תחנתמפקדאבו·גאצב

בעתוגותשפורסםמהעללהוס•ףקרל•ק'דעהמחנהעלההתקפהלגב•

חמדאן'וסףה•הלזרוב•ץהקצ•ןמשפחתחוטפ•בראששעמדמ'כ•ואמר

והמת•ןעתל•תכמחגהעצורלפג•·כןה•החמדאן'וסףאבו·דורה.שלסגנו

הכפרמוח'תאראלה'ג'א,אבוחס•ןז•דאןשלהתערבותובזכותלמשפטו.
האס•ר•םכסמל)ל"שאוו'ש"חמדאן'וסףאתלזרוב•ץהקצ•ןמ•גהוצ', nע•ן·

נהגהגםחמדאן'וסףלמחנה.מחוץלעבודההאס•ר•םעםלצאתהורשהוהלה
מעשהבצר•פם,אותוא'רחהאףוזולזרוב'ץמשפחתמצדמ'וחדמ•חס

כהןקלמןהמ"ג'ורעםע•סקהבעקבותזמן·מה,כעבורל•וצא·דופן.שנחשב

לאחמדאן'וסףאבלהמחנה.מןלברוחלוג'תןפעולה,עמו'שתףשלפ•ה
למשפחת"גמל"ואףהכגופ•ותאלשובהצטרףאלאבע•סקהחלקואתק"ם

וג•סו.אשתוואתהקצ•ךאתכשהרגאל•וה•פה'חסהעללזרוב•ץ

כמחגה,מתפק•דוההתקפהלפג•שנמלטצאלח,על•הסוהרשלזהותוגב•ל

ובחט•פתבהתק.פהוהשתתףאבו·דורהלכגופ"תהצטרףשהלהקרל•קס•פר
קצרזמןכעבורנהרגשכןבח"םא•גוכברצאלחעל•אבללזרוב•ץ,משפחת

המשפחהחוטפ•ל•תרבאשראלפחם.אםבסב•בתהבר•ט•הצבאעל·•ך•
עת'מאןגםבחטיפההשתתפוהמשטרהבידיאזשהיההמידעלפיכיסיפר

ה"רו•אלעל·•ך•בפעולהנהרגזהגםמע•ן·ע'זאל.ואגש•ואלצעב•

עת'מאןכ'ל•מסרשגפןלהערת•ע•ן·ע'זאל.הכפרבסב•בתדראגוגרס"

מופתע.שא•גךמג•ח"אב•ואמר:קרל•קגצטחקמוד•עלוש•משאלצעב'

ה•השב•ומצדלמשטרה'ד'עותכב•כול,מסר,אחדמצדערמומ•.ה•העת'מאן

הצדד•ם".משב•'תעודת·ב•טוח'לעצמוס•דרהואבכנופ•ות.פע•ל

על·•ן•חט•פתםבל•להדברנעשהאזשגודעכפ•כ'ס•פרהרצחפרט•על

אתלחטוףאבו·דורהנתכווןלאהשמועותלפ•ע•ן·חוצ'.ל•דאבו·דורה
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 1לה'תהעתל•תמחגהבהתקפתמטרתואלאולהרוגהלזרוב•ץמשפחת

ההואהשלטונות.ב•וקרתגםולפגועהמחנהמןהערב•םהאס•ר•םאת

שהסוצאלח,על•שהסוהרלאחררקחמדאן'וסףעלוהט•לההחט•פהעל

המשפחההובאהוכאשרכןלעשותאותוש•כגעלזרוב•ץ,הקצ•ןעם

לירצהכנראהב•לד•ם.לגעתולאהאשהואתהגבר•םאתלהרוגהורה

אתולהחז•קלעצמולג•לה,מעברמפותחתשה•תהה•לדה,את

לקרל•קלוברורלאואולםעמו.להתחתןשתסכ•םכד•כבג•·ערובה

פג"תנלאחרזאתעשהאול•ה•לד'ם,אתאחד•ם'מ•םכעבורש'חרר

כהן.קלמןהמ"ג'ורשללבקשתובהתאםמח•פהערב•םגכבד•ם

פש•תפועתל•תשכמחגההערב•םוהסוהר•םהקצ'ג'םאםלשאלת•

חעלמהםאחד•ם'דעולדעתובח•וב.קרל•קהש•בהכגופ•ותעם

כב•כויו'ר'ות•הםהמחנהלתוךלחדורלכנופ•ותס"עווהםההתקפה

ה,מפקדשמלבדהובררבחק•רה .באוו•ר'ר'ותאלאה•ולאהכנופ•ות

גלחכלאלכגופ•ות,אששהש•בו ,האנגל•והסמלמק·ל•ןהבר•ט•הקצ•ן

המשדרהמכוג•תעםלהג•עמשטרהס'ורג•סההמחנהכשהותקףא•ש.

ןולכןהאבג•םמחסוםאתלפרוץהצל•חלאאךהמחנהלמזרח

הכגופ•ות.אתוהג•סלמחנהרגל•תפרץהצבאלמקום.כוחות·צבא

לזרוב•ץמשפחתאתוחטפוהאס•ר•םמןחלקהכגופ•ותש•חררוב•גת"ם

 iהנרקבורתמקוםעלכלשהומ•דעלמשטרהאזה•האםשאלת•ועתה

התמקדכהןקלמןג'ורהמ"שלבפ•קודוהמשטרהכ•ל•הש•בהוא

חקרובמ•וחדהכרמלהרשעלהערב"סבכפר•םהקבראחר•בח•פוש•ם

ע•ן·ב•ערנקברו•ם nהנרצכ•'ד'עותשה•ווס ll!מוצ' nע•ן·אגש•את

משפרעםאלחג•פסצאלחהזדרז•כ•לוזכורגםהכפר.שבסב•בת

עקרל•קוהוא,ב•ותרגרחב•םה'והח•פוש•םבח•פוש•ם.למשטרה

לש:הכרמל.בהרומערותבורות·מ•םאזבדקוהםמהם.בחלקהשתתף

ה•נהבורותלתוךבחבל•םאז'רדולאכ'הש•בהבורותתוךאל'רדואם

שהח•פוש•גלוברורה•וםהמ•ם.לבורותש•רדואמודא•םהובאולאוגם

שטח"ם.י'אז

,ערמחנההתקפתעלשהשתתפוהכנופ•ותמפקד•שמותעללשאלת•

ומווהכרמלכפר•מכלא•ש-300-200כהשתתפובהתקפהכ'הש•ב

אכן·ןשללפצאאלאנש•םמספרהעמ•דוכפרכפרשכל'זועה'העארה.

ומשווהמשפחהבחט•פתהשתתףמטגטורהאלמצר•נע•םשש•ח'לוזכור

וזכורוכןהגרצח•ם.גופותנטמנוה•כןלדעתעשו•שהלהמג•חהוא

הרשלפ•השמועההכרמלשכהרככפר•םנפוצה•ותראושנהכעבור

זנעצראלושמועותעקבושרפדן.מקברןהגוו•ותאתוצ' nע•ן·אנש•
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אחר•םורכ•םהואנחקרוכןמתפק•דו.והודחהכפר,מוח'תאראלה•ג'א,אבו

כלהניבולאהכפרבסביבתהרביםוהחיפושיםהחקירהאולםהכפר.מאנשי

שנת"םכעבורהחקירההופסקהבתוהועלוהמאמציםשכלומכיווןתוצאות

ונגנזה.

אנש•שקיבלוידיעהבעקבות , 1940במארסכיקרליקליאמרועוד

שלקבורתםמקוםעלאלסנדיאנהמכפראלמקבלממשפחתזכרון·יעקב

אחדיםעםהואיצא , 1938בקיץמגבעת·עדהשנחטפוהצעיריםשלושת

אתוהוציאואלפחם'אםשכסביבותזלפהלח'רכתזכרון·יעקכמאנשי

אויוםכאותוהובאוהנרצחיםגופותכסלע.חצובבורמתוךגופותיהם

בגבעת·עדה.לקבורהלמחרתו

כיהשיבכחדרהכזמנםששירתוהיהודיםהמשטרהאנש•עללשאלתי

הערכיםמכיןשט"נכרג.זאבוהסמלמיטלמןפנחסהקציןהיוכהםהבולטים

ארסלאן.אכראהיםהחקירותסמלבלט

"שירותעםקשורכשהיהבשעתו'כישיחיאישליאמרדבריובסוף

מחדרה.דגיךעזראלידיאליושהגיעמידעכלהעבירה"הגנה",שלהידיעות''

ששירתשט"נכרג,זאבלשעברהקציןעםגםשוחחתיהצהר"םאחרי

היהכאזורהממושךשירותועקבואשרחדרהכמשטרתכסמל 1938כ"

ידיעהקיבל-1933שכזכרהואחדרה.שכנפתהערכייםככפריםהיטבמעורה

הקציןאתחטףלחדרהשמצפוןאלדמאירהמערבאלדמאיריאחמדהכדוריכ>

וגםאלדמאירהשבטכאזורחיפושיםנערכוכךעקבמשפחתו.ואתלזרוכיץ

אלדמאיריאחמדנהגשםמקוםהעמק,משמרשלידאכו·שושההכפרכאזור

לוישאםלשאלתילשוא.היוהחיפושיםאךאשתו,משפחתאצללהסתתר

עלמספיקמידעחסרהואכיהשיבהנרצחיםקבורתמקוםעלכלשהיהשערה

לאתרמנסההיההקבראתלחפשמתפקידוזההיהלוואולםהירצחם.פרשת

שלככנופיותיהםשהיואנשיםאלפחם,כאםוכמיוחדכוואדי·עארה,ככפרים

נטמנוהיכןלדעתעשו"םהללושכןאלפחםמאםאלפארסואחמדחמדאןיוסף

הירצחם.לאחרהחטופים

 ) 31.12.62 (תשכ"גכטבתד' ,'כ•רם

למשרדי.לכיקודהגיעקרעמכפראלמצארווהצאדקאכראהיםהשוטר

השיב"אכו·מוסא"הקציןשלקברוכמציאתלילס"עכיכולתואםלשאלתי

רש"טמפילוידועמאידךהכנופיות.מפעילישהיואנשיםעםלשוחחשינסה

שכסכ•כתהמערותבאחתחיפושלערוךהיוםמתכונןשהלהג'אברמחמוד

צחקלאוזנייגיעשהדברכדימחמודזאתלוסיפראםכששאלתיווצ'. nעין·

ממך".פוחדהואשכן,חושב"אניואמר:
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שרהמפקחעםטלפוניתהתקשרתיאלצאדקאבראה•םשלדבריולאור
רשכיאישרהלהה•דיעה.גנובותאתלבררכדיזכרון·יעקב,תחנתמפקד

לחככדיאלפרידיסמכפראלעבדיוסףעםהיוםלצאתעומדג'אברמחמוד

אלעכ.דיוסףשקיבללידיעהבהתאםהנרצחיםגופותאתהמערותכאחת

י " 1:·.[.·
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 ) 1.1.63 (תשכ"גבטנתה' ,'גידם

 1אכו·עיעםיחדח•פשג'אכרמחמודרש"טכיומסרטילפןשרוןהמפקח

מזרחהמערותכאחתלזרוכיץ.הקציןעצמותאתאלעכדיוסףועם
אנגלנ·הסמלאתםיצאר·מכן nלאכלכ.דעצמותשתיגילוהםמניר·עציון.

המפ•אתביקשתינוספות.עצמותמצאולאאךכהוחפרומערהלאותה
הקבמקוםעלידיעותלאיסוףהדרושהזמןאתג'אכרלמחמודלתתשרון
אונהואכאילופניםמעמידאךהמקוםאתכעצמויודעאפילושהואייתכן

כעניכלשהןידיעותלויהיואםלמשרדיאותולשלוחכיקשתיווכןידיעות.
הקבר.

 ) 10.1.63 (תשכ"גבטבתי"ד ',היום

אלחלרפעתקאסםהדרוזיכיומסרטלפוניתאתישוחחהרמןהמפקח

אלהיג'אבוחסןמחמדאתלדובבניסהשהוא ·,לסיפראלכרמלמראלית
איכיטעןהלה .הקברמקוםבענייןבחיפה,אלחליצהבשכונתהמתגורר

 .ו(בירדן),באירבדכיוםהנמצא 27מרעי,ואחיו"תכןאךהקברהיכןיודע
יודעהמערביתבגדהאובירדןהםאףהמתגורריםחמולתומבניאחרים

אלהיגאבוחסןלמחמדלאפשראלחלביקאסםהציעכךמשוםהקבר.היכן

עלבררכדיבירושליםמנדלבוים"ב"שערמרעיאחיואתבנוכחותולפגוש
 tעבדאלסלגםיודעיםחסןלמרעיבנוסף .הקברמקוםעללוהידועאת

כ;המתגורראלעראבאסימחמדוכןכאירבדהנמצאיםאלהיג'אאבווסעיד

נקבהשמועהלפיהנרצחים.עצמותנטמנוהיכןשכםשכנפתכרקהככפר

ונשרפו.שנהכעכורמשםהוצאואךכבור·סידתחילההללו

 ) 17 . 1.63 (תשכ"גבטבתכ"א ,'היום

לפכההתחלתימאזכחקירה.לטפלהאחרוניםכימיםהתפניתילא
כשרקהייתכןבלילות.גםמהשכרתיאתזוחקירהמעסיקהכחודש"ם

 11ק"אגוז"יהיואלההנרצחים~נטמנוהיכןיודעיםאלהיג'אאבומשפחת

שזקעדפיהםאתיפצולאהםקשר·שת•קה.עלשבועתםכשללפיצוח
 )בגדה-המערביתהמתגורריםשביניהםהשיח'יםובמיוחדהמשפחה,
זדתיתככתהמקובליםהכלליםלפימנדרםאותם•תירוירדן,כממלכת



אםרבספק'רזןממשלתלב•ןממשלתנוב•ןהפול'ט"םה•חס•םמצבבשל

אלה'ג'אאבומשפחתראש•ב•ןמנדלנו'ם""בשערפג•שהלארגןנ•תן

בשלבלהעלותשאוכלסבורא'נ'גם .שבארץקרוב•הםעם•ודב•שבשלטון

כלאתתח•להשאמצהל••ש•בודא•כ•המפכ"ללפנ•כזוהצעהזה

אלדרךולחפשלהמש•ךאצטרךלכן .שבארץהערב"םבכפר•םהאפשרו•ות
ודאל•תאלפר•ד•סבכפר•םהמתגורר•םאלה•ג'אאבומשפחתמבנ•מ•שהו

'ראושאלהכד•הקבורהבעתשנוכחהכנופ•ותמאנש•למ•שהואואלכרמל

כספ•.פרסתמורההקבראתל•

"א'ד'אהלמע•ןאצל•הפכו•שואללקברוהבאתםהנרצח•םשר•ד•מצ•את
לתתהרצוןבשלגםאלאהמפכ"לעל•שהט•להמש•מהבשלרקלאפ•נס"
לנפשםמרגועמוצא•םשא•נם'פרחולאח•הלזרוב•ץ·לנצ•צק•לרחלתשונה

למדת•דג•ןועזראאבן·חןאהווןעםמש•חות•ודודם.הור•הםקברבענ"ן
וכך .הקבראוזרחשוג•םלמוסדותמפג•ות•ההשג•םכלהרפתהלאשרחל

בשג•םוגםהמד•גהקוםשלפג•בשג•םבן·צב•'צחקאלושובשובפגתה

שללפג"תוהס•בהשזו"תכן 28המד•גה.גש•א.בתפק•דכשנשאהאחרונות

ג'אברמחמודרש"טאלשג•םמספרלפג•הבטחון,ש•רותא•ששרון,מוטקה

ל•ברורמכל·מקוםהקבר.מקוםאתאלה•ג'אאבוז•דאןחס•ןעםש•ברר

גס•בותאתלשחזרכהעדב'י'עלהאםבסבלנות:להתאזרשאצטרך

בסופושאצל•חהדברסב•רהחט•פהנס•בותואתעתל•תמחגה'עלההתקפה-·

ל'ברורגםעם·זאתוצ'. nע•ן·בסב•בתהגרצח•םקבראתלמצואגםדברשל
משום"אלפרש"באזורזהקבראחרבח•פוש•םבעצמ•להתח•לטעםכלשא•ן

ממשפחתמ•שהואמצאדברשלבסופו .•ל'זועלאעד"ןהמדו"קשמקומו

הקבר.מקוםאתל'ש•ראהאלה'ג'אאבו

ו'ה'עצמ•עלשבטלת•המש•מהאתלהשל•םבחושההחלטת•מקוםמכל

אםלא•ד•לשמוחמעמ•ת•לא•שאנ•חולאבמבחן•וקרת•כאןעומדתגםמה.

רקוהםעל,'הוטלהזושמש•מהעלב•המקגא•ם•שכ•'ודעאב•בה.אכשל

להפס•ק•ורוב•ולא•תערבולאעל•שהממוג•םרקמקווהאב•שאכשל.מחכ•ם

מהתערבותובמ•וחדחוששאב• .ם'מ'כחודש"םכברהנמשכתהחק•רהאת

זושחק•רהלרוחוזהשא•ןאב•חששכןהארגון.אגףראשסלע,ג•צבשל

כזוהתפתחותתה•האם .אהוד•ועםגמבהשא•נג•על•דווקאהמפכ"להט•ל

מג•חאב• .הקבראתלמצואשאוכלכד•ארכהל•לתתוואבקשלמפכ"לאפנה

הר•זו.בבקשהב•'תמוךבפועל,החק•רותאגףראששור,אר•השגצ"מ

אתלפענחוגס•וגות•החק•רהפרט•בסודומב•אואותומעדכןאב•במתכוון

"אתהבה•תול:ל•ואמר 'י'את•זק nהאחרונהבש•חתבוהקבר.תעלומת

בש'ג"םנתפסאתהבולדוגוכמולך'שחםולבראשאבל'גבלה'אמנם
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 ."ש'אאותו'מצאלאאתהלאאםהקבר.אתתמצאאתהבמש•מות•ך.

"גםבמל•םהמחמאהאתלוהחזרת•א•ךבזכרכשהגג•לעצמ•מח"ךאב•

שא•רעהמקרהעללוס•פרת•המלה,לפ•רושכששאלגוואל'ה!".אתה

ה•ועתהמד'נהקוםשלפג•בשנ•םחנק•ןו'צחקכהןאמצ•הלשומר•ם

השתתפוהםטבעון.באזורהבדוו•םהשבט•םאחדאצלבחתונהפעםמוזמנ'ם

בתחרות.נ'צחכהןואמצ•האחר•םובדוו'םהשבטבג•עםסוס'םכמרוץאז

שאלוהו:שבטם,צעיריאתניצחשיהודיעלמארדלהםשחרההשבט,זקני

[באלוה'ם]"ואללההש'ב:ואמצ•ה " 1שלךהסוסה[ב'ת·ג•דול]'רסן'"מא•זה

עלנמנהאינוהואלנו,מוכראינוהזה"ה'רסן'הזקניםאמרונוואליה!".

והאחרים".מח'לדיעבאיי,כחיילי,בביישי,-הערביםה'רסגים'שבעת

שאלהב•תהברכ'בהבשובם'נוואל•ה'!"-שאמרת•"כפ•בשלו:ואמצ•ה

לאהואליגםה'גוואליה'ןזה'רסן'''איזהכהן:אמציהאתחבקיךיצחק

נבלה,(סרסהשקאפע!"אנבלה,"אבאידיש:אמציההשיבמוכר!"

סוסת·עבודה).

אב'גםמה,"אזואמר:בצחוקשוראר•הפרץזהס•פור•לשמע

כמוך!''.כמוגיזה,תקןעליושבים"שביבובצחוק:לועניתי'נוואליה'ן'',

רבותשג•םהר•עמ•.התבדחשהואכפ•עמולהתבדחלעצמ•א•פואהרש•ת•

 1949בחורףאצל•הראשוןב•קורומאזלזה.זהאותנוקושרות'ד'דותשל

בגבולהגזרהמפקדאזואב•הצפון,במחוזתפק•דוכתוקףא•לוןבמשטרת

בעבודהגפגש•םאגו .ם'י'י'געש•גומאסא,וק•בוץהבקרהראשב•ןהלבנון
אחתלאאל•פגהבפועלהחק•רותאגףהתמנה-לראשומאזלה;ומחוצה

נת•קהרצו•ההחק•רהדרךעלדעת•אתולחוותמסו"םת•קלקרואוב•קשג•

שמעמדול•'זועוכןאותו,מער•ךשאג•כפ•אות•מער•ךשהוא'ודעאב•זה.

אצטרךשלאמקווהרקאב•סלע.נ•צבשלמזהפחותא•נוהמפב"לאצל

ס•בהל•א•ןב•נת"םמקום,מכלהמפכ"ל.אל ' Jבעג"לפגותא•·פעםלבקשו

נמ•דהשכןהחק•רהאתלהפס•קהמפב"לל•'ורהשמאלחשושמ"ד'ת

זו.נחק•רההמאזנ"םכףעלמונחותהמשטרהו•וקרת'וקרתוגםמסו"מת

 ) 24.1,63 (תשכ"גבטבתכ"ח ,'היום

שרוןהמפקחשלהוראתולפ•למשרד•הנוקרהג•עג'אברמחמודרש"ט

ועם("אבו·גא•ף")אנו·ע•טאד•אבעםשוחחכ'ס•פרהואעל•ו.הממונה

אבו·דורהל•וסףכ'לואמראבו·ע•טאאלפר•ד•ס.מכפראנו·ע'זאלה'וסף

לפנ•אותוראהאבו·ע•טא,והוא,אל•מנ,'עבדומאלםנשםשומר·ראשה•ה

בח•פהאל•מנ•סאלםמתגוררלדבר•ובח•פה.אלחל•צהבשכובתכחודש"ם
שבאכערב•עצמואתהצ•גהמרדשבשגותכפ•כ•הוך•·ת•מג•עצמואתומצ•ג
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...... 

משפחתשלהגוו'ותבטמנוה'כןלדעתעשו'אל'מב'סאלםממצר'ם.
עמו.ולשוחחאותולאתררצו'ולכן"אבו·מוסא"

שומר'·דאשוג'זה'הכ''דעת' 1על'אל'מנ',סאלםעלאלהדבר'םלשמע
כתובתואתאנו·ע·'טאד'אנעםלבררג'אנרממחמודב'קשת'אנו·דדרה,של

בהקדם.אל'ולהעב'רהנח'פה

נכתבהשנזכרת'משוםגםהתעוררהאל'מב'נסאלםהמ'וחדחהתענ"בות'

מס.ת/אבתעודהההגנה".תולדותב"ארכ'וןהש'"שלבחומרקראת'אותה

שנתפסועקר'שושבתא'ת"ראברהםחט'פתעלדווחבה , 8/2שנת'ק 84
נמסרגםהעמקמשמרנסנ'נתהכפר"םעל·'ד' 1938בדצמבר 3נ·

שלדנר'ואל'מנ'סאלםש'ח'נשםאחדת'מב'ה'האנו·דורהשנכבופ'ות

הואהכנופ'ות.אל ' Jאל'מסאלםהצטרףל'מ'םוהתאסלם.נ'פונזמנובחטף

נעתובות.פרשתואתש'חרורםעםלפרסםהשנו"םמשב'נ'קש

לרגע'םלצאתממנונ'קשת'ג'אנרמחמודמפ'המ'דעאתששמעת'לאחר
הב"להמ'דעאתלומסרת'שור.אר'הבצ"מאלטלפנת'ואב'מחדר'אחד'ם

מ'וחדותלחק'רותהמחלקהאתלהפע'לבונ'קלבצ"מלהורות 1ונ'קשת'

ל'ולאפשראל'מב'סאלםאתלאתרכד'הנטחוןש'רותואתהצפוב'במחוז

ואח'ה.אשתולזרונ'ץ,הקצ'ןשלקברםנעב"ואותולחקור

ספלוןאתלוגםבעודוהש'חה.להמשךג'אנרלמחמודקראת'כךאחר

ומכךהמד'נהלעב"וממס'רותךמתפעל"אב'בחנופה:אמרהשחורהקפה
רנות".כהשנ'םלפג'שא'רעהאנו·מוסא''פרשתעלהחק'רהאתשח'דשת

ואב'הור'הקברנעב"ופנתה"אנו·מוסא"הקצ'ןשלבתוכ'לוהשבת'

ננ,ת·עלמ'ןלקבורההנרצח'םהנאתאתלאפשרכי'זהקברעתהמחפש

עלקברם.מקוםלא'תוררקמ'ועדותהרצחנפרשתשאלות'כל'הוד'.

כוונה,כללמשטרהוא'ו 1950שנתמאזהת"שנותחלההרצחפרשת

הל'כ'םולנקוטהחק'רהאתמחדשלפתוחהסמכות,לאגםהחוקומנח'נת

שמתכוונ'םחשששאכןואמרע'נ'ואתהשפ'להואהרוצח'ם.נגדמשפט"ם

שנת"ם.לפג'א"כמןהבאצ'נגדשעש'נוכפ'הרצחת'קאתמחדשלפתוח
"אנו·מוסא"הקצ'ןשלהרצחאלה:מקר'םשב'שכ'ןההבדלאתלוהסברת'

לאחרשנ'םעשראחד'המת"שןוג'לכרצחהחוקלפ'נחשבוהאחר'ם

חלה 1940בשנתנעשתהזוופעולהומאחרכת'קהאחרונההפעולה

הואשםא"כמןוא'לונסגר;והת'קזהרצחמקרהעל 1950מאזההת"שנות

השמדת·עלהת"שבותחלהלאה'שראל'החוקולפ'ד'ם 1'המ'ל'וב'נרצח

שעל'ודעהואגםוכ'לדבר'מאמ'ןהואכ'ג'אנרמחמודהג'ככךעלעם.
הואשאתםהערנ'םאולםשנ'ם,עשרכעבורהת"שנותחלהוג'לרצת

משפחתרצחעללולספרמוכנ'םהםוא'ןהמשטרהמכוונותחושש'םמשוחח
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רצחנ'וההבדלאתשהג'זלאחרשעתה,אלאקברה.מקוםועל"אבו·מוסא"

עםשה'וש'חולבב'זאת'אמרא"כמןעל·'ד'שבוצעוהרצ'חותלג'זזה

הקבר.מקוםאתלולגלותלשכנעםו'נסההמורד'ם

לוס'פראלה'ג'אאנולמ' nאנו·כ'ג'אנרמחמודאמרהש'חהבהמשך

לפג'שהונאולאחרקצרזמןבורוומשפחתוש"אנו·מוסא"בשעתוששמע

אלחארת"ה,ס'לתנסנ'נתאםכ'ע'ן·חוצ'ל'דה'הלאזהואולםאנו·דורה

לפ'הקבורה.מקוםאת'ודעהואא'וכךמשוםהשנו"ם.הונאושאל'ה

למ' nאנו·שלבבועםגםג'אנר,מחמודהוא,שוחחשרוןהמפקחשלהוראתו

תוצאות.ללאאךהקבורהמקוםעל

מע'והואכ'הש'נהכלכל'מצבוועללמ' nאנו·עללו'זועמהלשאלת'

מרודעב'ה'הוצ', nכע'ן·כשהתגוררהמאבדאט,בתקופתחכם·דת.

כשהת"שנהמד'בה,קוםלאחראךגמלועלמשאותמהובלתשהתפרנס

נדרךלאכ'שמועותו'שמאודהתעשר ,ב'ר·עצ'וןק'נוץל'דהחדשבמקומו

נת'·אנן 13נ'תול'דולבבותעדר'םלהרבותלוא'פשרעושרוחוק'ת.

ב'ר·עצ'וןאגש'עםהדוק'םקשר'םלו'שהענפה.למשפחתובוספ'ם

ולעדר,,.לנ'תומ'םמ'וחדנצ'בורלוהמספק'ם

 ,לפג'שהתנהלהש'חת·בש'םעללומסרהאשתוכ'ס'פרגםג'אנרמחמוד
מצטפאאשתאמרהלדנר'השכוואד'·נוראק.הכפרכארל'דאחד'ם'מ'ם

שה'הוד'םוצ', nמע'ן·אלה'ג'אאנומחמודשלבתושה'אאלעראנאס,'

לאהםאךואשתו"אנו·מוסא"הקצ'ןשלקברםאתלחפששובהתח'לו

מחמודובשרפו.ממנוהוצאושהגופותמשוםנקברגופות'הםאת'מצאו

לו'עץוהלהנאלפר'ד'סאלח'רדאןע'דלמחמדזאתס'פרכ'הוס'ףג'אנר

מחמודאלחאג'מחמדש'י'יימשוםאלעראכאס'מצטפאאשתאללפנותשלא

עזרתהאתיבקשעצמושהואלוהבטיחאביה,אתהיטבשהכיר 1אלעסאלי

ארש'דאלענד'וסףכ'ג'אנרמחמודהוס'ףועוד .הקברמקוםנמצ'את

כ"שערלפגושלולאפשר 1על'הממונ'םמןש'כקש ,לוהצ'עמאלפר'ד'ס

אלז'באת,כאםפצ'להמפקדשה'המוסא,טאלכאתכ'רושל'םמבדלכו'ם"

עתהמתגורר'םשב'הםאג'זם.שלפצ'להמפקדשה'העכדאלמעט'אחמדואת

'וסףואשתו."אנו·מוסא"בטמנוה'כןלברר'נסהאתםנפג'שהנ'רדן.

הנמצא 1אח'בן'ורשההקברלג'לי''נ'אשאםנכךט'פולואתהתנהאלעכד

שהועדהלכתוכחתןנורוצההואכ'ארצהלשובלגבולשמעבר!'תאנכפר

נולדה.מאזלו

שלא(אומשפחותא'חודכמסגרתערכ'םהחזרתנעב"ושהט'פולמאחר

בוכ'קלבצ"מט'לפבת'מ'וחדותלחק'רותהמחלקהמסמכותהואבמסגרתן)

החלטת'לפ'כךשל'ל'ת.תשובתוה'תהמראששחז'ת'כפ'לדעתו.ושאלת'
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אםמפיוללמודכדיאלעבדיוסףעםשאשוחחלפנילאאךלמפכ"ל,לפנות

אלילחזורג'אברלמתמרדהוריתילכןלהסכם."שותף"להיותבכלליוכל

אלעב.דיוסףעםהבאא'ביום

 ) 27,1.63 (תשכ"גבשבטב' ,'איום

יוסףביקשבשיחה .למשרדיאלעבדיוסףעםהגיעג'אברמחמודרש"ט

עלאלע'רביהלנאקהשממזרחנזלת·עיסאלכפרלגשתלולאפשראלעבד

בכפרכיוםהנמצאמחמודאחיואלשליחמשםלשלוחכדיישראל·ירדןגבול

לאחמדלנסועמאחיולבקשמתכווןהואעמן.לשיחהולהביאוזיתא

לבררכדיהמערבית,שבגדהאלט'הרכסילתכיוםהמתגוררעבדאלמעט,'

לבןשיותרלהסדירעליהקברלגילויויביאיצליחאםהקבר.מקוםאתעמו

אלעבדשליוסףהתרשמת,'ג'אבר.למתמרדשאמרכפילארץ,לחזור 1אח'

נקבלאםלהפסידמהלנושאיןהחלטתיולכןלישהציעלעיסקהרצינימניע

כשעהבעודאלילשובואעבדומיוסףג'אברממחמדךביקשתיהצעתו.את
למפכ"ל.בנדוןלפנותברצונישכן

מדיאותועידננושורנצ"מוגםסלעשניצבואמרמידקיבלניהמפכ"ל

אותהשהטילמיוםכחודשייםחלפושכברמאחראךהחקירהמהלךעלפעם

עתהרואהאניסיכוייםואיזהפרטיהאתממנילשמועהואמבקשעלי

עתהכיוהוספתיכהעדשהשגתיהמידעלגביבקצרהעידכנתיולהצלחתה. .

הכנופיותמאנשיאואלהיג'אאבומשפחתמבנימישהושאמצאמאמיןאני

ואמר:מדבריכנראה,התרשם,המפכ"ל .המקוריהקבראתלישיראולשעבר

אינניל,ךהדרושככלזמןלךקחבחקירה,יפההתקדמתכהעד"בן·אלקנה,

פרשהותביאהקברתעלומתאתשתפענחעכשיומאמיןאניגםעליך.לוחץ

מאירנצ"משלהתנהגותועללולספרבדעתיעלהלרגעלסיומה".זועצובה

ביןשיתוף·פעולהביצירתהמכוון,אוליאומוצלח,הלאטיפולוועלנדביק

יוסףשלהעיסקההצעתבענייןהשליליתתשובתועלוכןלביניקת"מ/צה"ל

ב"מלחמתמלערבבולהימנעהחלטתינוסףשיקוללאחרואולםאלעב.ד

העיסקהעללוסיפרתיזאתעםעמדה.לנקוטולאלצוביהודים"יהודים

מקוםאתלגלותיצליחשהואבטוחאינניכיהוספתילי.הציעאלעבדשיוסף

לפסוחרוצהאיניוטעייה","ניסוישיטתשלי'שיטת~העבודהבשלאךהקבר

אלעב.דיוסףאתלהפעיללנוכדאיכיאניסבורכךמשוםאפשרות.שוםעל

המקוריהקברלגילוייביאשאםלולהבטיחליוחידשההסכיםהמפכ"ל

לזרוביץמשפחתשלהםהעצמותששרידייאשראכןהפתולוגיוהמכון

ארצה.לשובבן·אחיויורשה

תשובתאתלהםמסרתילמשרדיאלעבדויוסףג'אברמחמודכשחזרו
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תחנומפקדעםשאסדירביקשאלעבד'וסףהעיסקה.תנאיעלהמפכ"ל

לישהציעכפ'ש'פעלכד'לנזלת·ע'סאלגשתלולאפשרזכרון·'עקב

ע•לווסיפרתיחדרה,נפתסגן·מפקדטפר,הפקדאלטילפנתיבנוכחותם

ביקשתיזו.לעיסקההמפכ"לשלהסכמתוועלאלעבדיוסףעםהעיסקה

להודי/לוולהורותזכרוךיעקב,תחנתמפקדשרון,למפקחכךעללהודיע

הפקזהגבול.שעללנזלת·עיסאאלעבדיוסףנסיעתעלבאזורהגבוללמשמר

למפקזלהורותביקשתיוגםזובהזדמנותהאמור.אתלהסדירהבטיחטפר

 .אלקורוגיעבדאלחליםרש"טאתהבאא'ביוםאלילשלוחפרדס·חנהתחנת

 ) 31.1.63 (תשכ"גבשבטו' ,'היום

כךעלומסרטפרהפקדלהוראתבהתאםפעלכיומסרטילפןשרוןהמפקח

האחרוןאלעב.דליוסףהאישוראתיעבירשהואכדיג'אברמחמודלרש"ט

עבהפגישהאתולסדרלנזלת·עיסאהערבעודלנסועמתכווןהואכיהשיב

מחמוד.אחיו

 ) 3.2.63 (תשכ"גבשבטט' ,'איום

נחמןהמפקחלהוראתבהתאםלמשרדיהגיעאלקורוביעבדאלחליםרש"ט

השיבכלשהוחדשמידעאסףאםלשאלתיפרדס·חנה.תחנתמפקדאבנון,

שלושה"לפניכיהוסיףכןאחרינפחדים"."האנשיםונימוקו:בשלילה
אלהיג'א,אבוזידאןחסיןוכהםולאחרים,לוג'אברמחמודאמרשבועות

אתלחקורכדי ] 06[לשכהמיוחדתלשכהכשנתייםלפניהקימהשהמשטרה

השתייכתהערבים]בפיהמשובש[שמי'אבן·כנעאן'ואתהאייכמןהנאצי

להעמידכדי'אבו·מוסא'הקציןרצחפרשתאתחוקראתהעכשיו .זוללשכה

חסיןאתלדובבהנוסףבנסיובוהצליחלאכךמשוםשהרגוהו".אלהאתלדין

ג'אברשמחמודלואמרתיעבדאלחליםאתלעודדכדיאלהיג'א.אבוזידאן

הואוכיהגבוהה)בקומתו-באורכו"חכמתו(אבדהטולו"פיעקלו"צ'אע

אמנםאםבזהירותעמילברראחדיםימיםלפניניסההואופחדן."קשקשן"

ולהביא"אבו·מוסא"הקציןשלהרצחענייןאתלחקורהמשטרהמתכוונת

החוקשלפילעבדאלחליםהסברתיבנדון.הרגעתיוואנילדיןהאשמיםאת

מאזשניםעשראוהמעשהמאזשניםעשראחררצחעלהתיישנותחלה

 , 1938ב"בוצע"אבו·מוסא"הקציןמשפחתרצחבתיק.האחרוןהטיפול

 • 19sב·סאו 194sב·עודנסגרוהתיקשנים, 2sל·קרובחלפוכלומר

איןולכןמחדש,זהתיקלפתוחחוקיתסמכותכלאיןישראללמשטרת

אתלמצוארקשכוונתיגםמהלחשוש,ממהאחראישלכלאוג'אברלמחמדך

ולכלאלהיג'אאבוזידאןולחסיןג'אברלמחמדךזאתלומרביקשתיוהקבר.
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הואמאמ'ןכ'אמרה'טנ,אות'המכ'רענדאלחל'ם,זה.נושאש'עוררמ'

כד'זאתאמרכיג'אנרכמחמודחושדשהואאלאכשל'דעתוהואוגםלדבר'

לדנר'ו .הקברכעג"ןשוחחשעמםאלהאתלדובבמצל'חא'נומדועלהסב'ר

שאםחושש"הואאךהעג"ןמכל"לברוח"רוצהשהואג'אברמחמודלואמר
השבת'המשטרה"..מןלפ'טור'ותב'אהקברבגילוילךיס"עלא

שאינואמצאאםזאתאעשהשאכןלמחמודלמסוריכולהואכ'לעבדאלחל'ם

בנושא.מטפל

שעל'ההכפר,בארל'דהנש'םש'חתעללעבןאלחל'םס'פרת'מכןלאחר

אחרתאשהכלעלאואשתועללהטילוב'קשת'וג'אברמחמודל'מסר

אגש'טמנוה'כןמפ'הלהצ'לותנסהאלעראבאסימצטפאאשתאלשתפנה

יוכללאכ'ואמרזאתלעשותהבטיחעבדאלחל'םהגוו'ות.אתע'ן-חוצ'

שהוא'זועובכפרבשמופועלתשה'אבה'חשדושכןאשתועלזאתלהטיל

מחמולתלאשההוא'פנהזאתעםכך.עלאותומגנ'םואףבחק'רת'לימס"ע

אלחץשלאביקשהואמשפחתו. 'ב'ר'עםהנמנ'םאלזחאלנהאואלעת'אמנה

לאשהואלוואמרת'הסכמתיזאת.לארגןהדרושהזמןאתלוושאתןעליו

מאב,''ותרלא"לא,והש'ב:צחקהוא .יותראףואולימאב'וערמומיפחות

העץ".מןרחוקנופלא'גוהגרעיןאבל

....... ~-~ \ 

 ) 5.2.63 (תשכ"גכשבטי''א ,'גיום

ואתאותושלחשרוןהמפקחכ'ואמרלמשרדיהג'עג'אברמחמודרש"ט

במערהכחודשלפג'שנמצאוהעצמות,שת'עםאסוףאברהםרש"ט

עצמות-אדם.אלואםשםש'בדקוכד'הפתולוגילמכוןלניר-עצ'ון,שממזרח

העתקובהשרוןהמפקחמןהאחתסגורות:מעטפותשת'ל'הג'שכןאחר

תשובתהעתק-והשנ"ההנ"ל,העצמותבענ"ןקרפלוסלפרופ'פנ"תו

עצמות-אדם.א'נןשאלההקב'עהוכהשרוןלמפקחקרפלוספרופ'

שלכתובתואתאבו-ע'טאדיאבמצאכבראםג'אברמחמודאתשאלת'

לדנר'ואבו-ע'טא.אתכךעלשאלכיה'תהותשובתובח'פהאל'מנ'סאלם

ממתןהתחמקהלהאךמתגוררהואה'כןאל'מניסאלםאתאבו-ע'טאשאל

נח'פה.אלנסנאסבוואדיערב'תמשפחהאצלחדרשכרכ'אמרורקתשובה

ראשכנדל,מנחםלנצ"מטילפנת'משרד'אתג'אנרמחמודשעזבלאחר

סאלםפרשתעללווס'פרת'בח'פה,הצפונ'המחוזבמטההפל'ל'הענף

ברצונ'כיאותולאתרמאנש'ואחדעללהט'לב'קשת'ומכןלאחראל'מני.

לזרוביץ.משפחתשלקברהמקוםעללחוקרו
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 ) 14.2.63 (תשכ"גבשבטכ' ,'היום

שעברבשבועעודהט'לכ'מח'פהטלפונ'תבש'חהליהודיעבנדלנצ"מ
עלאואלנסגאסבוואד'אל'מנ'סאלםאתלאתרלנסות!'נגרקולהקצ'ןעל
לאאבלבנדוןרביםמאמצ'םהשק'ע!'נגרהקצ'ןבחיפה.אחרתכתובתפי

בכך.הצל'חלאמ'וחדותלחק'רותמהמחלקההרמןהקצ'ןגםלאתרו.הצל'ח
מכפראבו-ע'טאד'אבאתאל'ולשלוחשרוןהמפקחמןביקשכךמשום

כיטעןאל'מנ'סאלםעלובש'חהאנו-ע'טאאל'והג'עהנוקראלפריד'ס.
עםפג'שתועלג'אברלמחמודשס'פרהכחישואףזהבשםא'שמכ'רא'נו

אל'מנ'.סאלם

 ) 28.2.63 (תשכ"גכאדר 1ד ,'היום

לטפלהתפנ'תילאפשוטשבוע"ם.חלפוכברב'ומןהאחרוןר'שומ'מאז

שובשהר'אות'מפת'עהדברנוסף.מידעכלק'בלת'לאוגםזובחק'רה
נובוסלסק'המפקחחרמן,המפקחדוגמתליהמס"ע'םישלבד'.פועלאיננ'

הממשלנצ'גשבנועמנואלרס"ןכמול'לס"עשהבט'חוו'ששרון,והמפקח
משירותבן·יעקבאריהוידידימקת"מ/צה"לתמירצבירס''ןבוואדי·עאדה,

כךאםגםאךהתקשרו.לאולכןמידעכלביד'הםא'ןאול'הכלל'.הבטחון
תמוהאולםבלב.דהטובהסדרלמעןולוזכרלהוד'ענילפחותה'ו'כול'ם
ג'אנ.רמחמודרש"טשבועותשלושהמזהאל'התקשרלאמדוענעיב'

הר'אלקורונ'.וענדאלחל'םאלצאדקאנראהיםל'שאמרוכפ'ממג,'המפחד

גםבנזלת-ע'סא.מחמודאח'ועםאלענד'וסףפגישתעלל'לדווחעל'וה'ה
במשרד'.האחרוןנ'קורומאזדברשמעת'לאאלקורוב'עבדאלחליםמרש"ט

לגב'הזכרשונהנוסף.שבועלוואתןללחוץרוצהא'נניענדאלחל'םעל
והנ'אונ'המוח"אתל'"בילבלואלעבדויוסףשהואלאחרג'אבר.מחמוד

ח"ב'םהיואלעבד'וסףשלהע'סקההצעתנענ"ןלמפכ"לשאפנהלכך
הפג'שה.תוצאותעלאות'לעדכן

שיוסףלומסרג'אברמחמודכיליסיפרוהואשרוןלמפקחא'פואטלפנתי
כךעקבאחיו.אתלפגושהצליחלאאךלנזלת-ע'סא'צאאמנםאלענד

הבט'חוהואאלעבד'וסףואתג'אברמחמודאתמחראלילשלוחניקשתיו
זאת.לעשות

 ) 1,3.63 (תשכ"גבאדרה' ,'ויום

שיצאטעןהאחרוןלמשרדי.הגיעואלענדויוסףג'אנרמחמודרש"ט

אלהלךשםג'אנר.למחמודשאמרכפיאלע'רניה,לנאקהכינואר-31ב

ענדאלאשתואתשלחהלהאחותו.בתנעלענדאלעזיז,סעידשלביתו
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זיתאלכפרגשש"לולומדישראל-ירדןגבולשעלבנזלת-עיסאאבו-עאילה
אבו-עאילהעבדבנזלת-עיסא.לפגישהיוסף,אתי ,אלעבדמחמודאתויקרא
עבדאלעזיזסעידאשתיכלהשלאסכוםל"י, 120זושליחותבשבילדרש

של,כבודו) ,(חשיבותוה"תאטד"שלמעןהשיבזאתלוכשאמדהלשלם.
הואתשלום.ללאגםאלעבדמחמודאללזיתאיומ"םתוךהוא"גשבעלה
עשו.כךלביתו.יומ"םבעודשיבואואלעבדוליוסףלבעלהלמסורביקש
הפיקוחבשלזיתאלכפרלגשתהיהיכולשלאאבו-עאילהעבדטעןעתה

הגבול.שלידהכפריםעלהמוגברהירדני
שעליואלעבדליוסףאמדתידעתיעלהתקבללאכולושהסיפורפיעלאף
שרוךלמפקחשאודיעלווהבטחתיבזיתאמחמודאחיואלאחדשליתלחפש

ישראל-ירדן.לגבולשניתלגשתלולאפשר

לישנדאהאףכיצ"נתישרוך.למפקחטלפוניתהשיתהתוכךאתהעבדתי
רשמיוגיבויתירוץשחיפשואפשרהאמתאתלנואומדאינואלעבדשיוסף

אניאותו,פגשגםכיסבורשאניואףלגבול,שמעבדאחיואתלפגושכדי

הגבולמשמדעםתיאוםלאתרלנזלת-עיסאשובלגשתלולאפשרמציע

באזור.

איךכיכנראה,לו,בדודחקירתי.אתיקדםלאאלעבדשיוסףחשבתיבלבי

ואינולחשוששהתחיל"תנךגםשנימצד .הקבראתלמצואסיכוישוםלו

מקדהעלהת"שנותשחלהלובדודאםגםבחקירתי.מעורבלהיות~-רוצה
המוסלמיםבעיניהנחשביםהיהודים,שאנולחשושהואיכולהרצח

נגדואדמיניסטדאטיב"םצעדיםלנקוטמסוגלים(נוגדנים),ל"ע'דאד"ך"

הקבר.מקוםעליודעיםשהםלנויתגלהאםאחריםונגד

מיכלעםלבדדושימשיךהענ"ךמןירפהשלאאמדתיג'אבדלמתמרד
דברי-תנופה.והוסיףכךלעשותהבטיחהוא .הקברמקוםהיכןשניתך

 ) 8,3.63 (תשכ"גבאדרי"ב ,'ויום

כיסיפרהוא .למשדדישלוביוזמתוהגיעאלקודוביעבדאלחליםדש"ט

מקום 1בענ"אלעדאבאסימצטפאאשתעםשתשוחחאשהמצאשלאמאחר

אשתושאמדהמהלוסיפרבשיחהמצטפא.עםבעצמולשוחחהחליטהקבר

הקברהיההיכןיודעתהיאכיהשתמעשמהםדבריםהבאר,לידהכפרלנשות

גבוה.כספיפרסתקבלהיאאותוהמחפשלקציךהקבראתתדאהאםהמקורי.

חזרקלהשעהוכעבודאשתועםלשוחחהשנילחדדיצאאלעדאבאסימצטפא

וצ' nבעיך-והילדיםהיאכיסיפרההיאעבדאלחלים.המתיךשבולחדדעמה

פחדוהםהיהודים.נקברושבקידבתוביעדמסו"םבמקוםעציםלקוששפחדו

אותם.ותטרוףהיהודים")("שדתאליאהוד""ע'ולתהקברמןתצאשמא
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אותך.ושדפוהקברמןהגופותאתהכפראנשיהוציאוזמןכעבוד

מןבשבילםשאשיגכדיאלישיפנהאלעדאכאסילמצטפאאמדעבדאלתלים

ימצאושאםוהבטיחםחזרהואוצ'. nעיך-ליעדלצאתושיוךהצבאיהממשל

המובטח.הכספיבפרסיזכוליאותווידאומקום-הקבראת

כישכבעוני 29אליאהוד""ע'ולתעלאלעדאבאסימצטפאאשתשלדבריה

גופותבזמנךנטמנוהיכןיודעתוצ', nמעיך-אלהיג'אאבוממשפחתבתהיא,

המידעאתמאשריםהאשהדבריכילעבדאלחליםאמדתילכךהנרצחים.

שאנשיומכיורךוצ', nעיך-ביעדנמצאהמקוריהקברשלפיובידינוהמצוי

שלבאדמתואוהכפרשבקידבתביעדהנרצחיםאתלקבורחששווצ' nעיך-

הכפרמןדחוקקבדוםהקברלכשיתגלהברצחיאשימוהופךהכפרמבניאחד

הדשיוךעםעאדהלמשטרתאבואהבאא'ביוםממשלתי.רכוששהואביעד

(אםו"אינשאללה"ואשתו;אלעדאבאסימצטפאבשבילהצבאימהממשל

בפרס.ויזכוהקבראתימצאוהשם)ירצה

אדיבעםשםונפגשאלפחםלאםנסעכיעבדאלחליםליסיפרכךאחדי

שהחזירהואכיטעןהלהמאלכפד"ך.("אבו-כאמל")אלע'באדיהאסעדמחמד

לפנישס"עוהואאבו-שושה"ל"קומבאנית"אבו-מוסא"הקציןילדיאת

שניקבךאתלמצואהזורעמקיבוץבאדי][אליעזרל"ל"זד"אחדותשנים

קבורתהמקוםאתלבדדגםמוכךהוא 30 •הקיבוץליד-1948בשנהרגוחבריו

לוהבטיחעבדאלחליםלידות.אלפ"םתמורת"אבו-מוסא"משפחתשל

בהקדם.תשובה

ממשטרתזיגגולקציךקשורשאבו-כאמלמאחדכיהוסיףעבדאלתלים

לעבדאלחליםהשיבותילהפעילו.זיגגוהקציןמאתשאבקשרצויחיפה,

אבן-ל"קומבאניתאבו-מוסאהקציןילדיהחזרתבענ"ךאבו-כאמלשדברי

הפליליהענףראשבנדל,נצ"מאלבנדוןאפנהזאתעםאךאמתאינםשושה"

בענ"ננו.אבו-כאמלאתלהפעילזיגגולקציךשיודהכדיהצפוני,במחוז

החזרתבענ"ךששיקרכפילוישקרולאזיגגולק~,:יךיס"עשהואייתכן

להטילוביקשתיובנדלנצ"מעםהתקשרתילפיכךל"אבו-שושה".הילדים

הקבר.בענ"ןאבו-כאמלאתלהפעילזינגדהקציןעל

 ) 10.3.63 (תשכ''גבאדרי''ד ,'איום

עמנואלדס"ךעםלשיחהבוואדי-עאדההצבאילממשלנסעתיהבוקר

השיבהואוהקבורה.הרצתפרשתעלכלשהומידעאסףאםשאלתיושבבו.

"האנשיםשכןדברכהעדהעלהלאאךבנדוןאחדיםערביםעםשוחתכי

לאאוטרחשלאוהנחתיאותישיכנעהלאתשובתוושותקים".פוחדים

ממנוביקשתימכןלאחדלי.שהבטיחכפיהמידעאתלאסוףהתפנה
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ואשתו,אלעראנאס'מצטפאבשב'לע'ן·חוצ'לאזורלשנוע"םדש'ון·'צ'אה

 .ל'ולהראותוהקבראתלמצואההאשתוכלאול'שכן
אלקודונ'ענדאלחל'םדש"טאתעמ'לקחת'הדש'וןאתשק'נלת'לאחד

מלשאולנמנעת'אתובש'חהאלעדאנאס'.מצטפאעםלש'חהקרעלכפר

שלושתבחט'פתחלקוועל 1938נ"קרעכפרנכנופ"תפעולתועלאותו

זהבמקוםלהפח'דו.שלאכד'שנה,אותהנק'ץמגנעת·עדההצע'ד'ם

לענדאלחל'םשס'פדההדנד'םעללפג'שתחזורלאשתולומר 1נ'קשת'

כששאלת'הדנד'ה.עללפג'גםחזרההודאתולפ'הגופות.שד'פתנענ"ז

השיבהאליאהוד""ע'ולתבגללעציםלקוששפחדהשבוהמקוםהיההיכן

כ'הש'נההגופותונשרפונקברוה'כןולשאלת'הכפרמןדחוקלאה'השזה

שאלת'העתה .הכפרמןמהבמרחקע'ן·חוצ'שנ'עדהגבעותאחתעלה'הזה

זאתזוכרתשא'נההש'נהוה'אושד'פתןהגופותקבורתג'זחלףזמןכמה

מןהוצאוהגופותכ'אחדותמ'לדותששמעהלהזכוראך'לזהאזה'תהשכן

נד'וק.'ודעתה'אא'ןזאת-ה'כןונשרפו.הקבר

נ'קשת'והאזורמןה'צ'אהדש'וןאתאלעדאנאס'למצטפאשנתת'אחד'

שאםלוהבטחת'הקבר.אתולחפשלע'ן·חוצ'השבועעודאשתועםלנסוע

גבוה.כספ'פרס'קבלול'אותוו'דאוהקבראת'מצאו

...... ,,' 
 ) 17 . 3,63 (תשכ"גבאדרכ"א ,'איום

אלעדאנאס'מצטפאכ'וס'פדלמשדד'הג'עאלקורונ'ענדאלחל'םדש"ט

שעותהסתוננוהםע'ן·חוצ'.ל'עדשענדכשנרעז'נ'ום'צאוואשתו

אךעצ'ם,לקוששפחדהשנההסנ'נהאת!'התהאמנםהאשהנשטח.אחדות

המתגודדאנו·חלמ,'אתלשאולהלכומכןלאחר .לקברס'מןשוםמצאהלא

גםאםושאלואלעדאנאס'מצטפאעלהתרעםהלההקבר.עלמקום,נק'דבת

לאשאנו·חלמ'עתההג'זמצטפאה'הוז'ם".של"המשטרהעםעונדהוא

עםלשוחחכד'אלכדמללזאל'תאשתועםהלךכןאחד'הקבר.ה'כןלו'גלה

מצטפאאשתשלוקרובהאנו·חלמ'אח'אלה'ג'א,אנומחמודנע'ם

כשנהרגובזמנו,כ'הקברה'כן'וזעשא'נוטעןמחמודנע'םאלעדאנאס'.

ל'ז 1על'ששמדבכדםאלאנכפרה'הלאואח'ה,אשתואנו·מוסא,הקצ'ז

לענדאלחל'ם:ואמדהקבראתמלמצואהת"אשאלעדאבאס'מצטפאעתל'ת.

על·'י'ל'שהובטחנפרסולזכותהקבראתלמצואמזל'לאזה"כנראה,
 ,,'אבן-כנעאן'.

מןלהדפותאנונוכללאהת"אשמצטפאאםשגםלעבדאלחל'םהשבת'

להמש'ךלוהצעת'הקבר.מקוםאתש'דאהמ'שהועוזנמצאודא'הענ"ן.

אתל''דאההואשאםלאבו·כאמללהוז'עכד'אלפחםלאםולנסועבמאמצ'ו
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שדרש.הל'רותאלפ"ם'קבלהמקור'הקבר

אלב'אדמח'דבתאלבוא,,,ודאזחז'ת'כ'עבזאלחל'םל'ס'פדמכןלאחד

אתמחפששאב'שמעכ'לוואמדנב'תואותונ'קדאלפחםלאםשממערב

אלפ"םש'קבלנחבא'הקברה'כןלנדרמוכןהוא"אבו·מוסא".שלקברו

אלקודוב,'מאבדאה'םלקבלעל'וזוהתח"בותדש'ון.עםודובה·צ'זל'דות

בקרוב.כךעללולהש'נלעבזאלחל'םהבטחת'עבזאלחל'ם.של 1אב'

 ) 27 , 3.63 (תשכ"גבניסןב' ,'דידם

אז'בעםהקשראתלהפס'קה'וםל'הודההארגון,אגףראשסלע,נ'צב

ולאמפוקפק'םעסק'םמ'נ'ככלמעורבשהואמאחדאלפחםמאםאלע'באד'ה

לדובבלנסותעל'בד'דה,א'ן 'ל"דעתו:עלחלקת'תועלת.כללנו'ב'א

הרבשכןמפוקפק'םעדב'ם ' Jמ'וכלדוצח'םכנופ'ות,אגש'ולהפע'ל

לא-הזעותלכלוהגוןמה'מןאזם-תל·אנ'בשלהראש'דנה ,אונטדמן

 .שלועלעמדאג"אדראשאולםכמוהו".אחד'םלאוגםהקבראת'מצא
אוכלכ'בזמנול'הבט'חשהמפכ"לוצ"נת'בחק'דההתעדנותועלמח'ת'

בפג'על'להתלונן'כול"אתהוהש'ב:כעסהואעצמא'.באופןלפעול

לכך.".בהתאםלנהוגועל'ךהודאת'זואבלהמפכ"ל,

נ'צבשלהודאתו ·"'לבא'גרדת'"אשדאמדת':ובלב'נרגזמחזרו'צאת'

המ'זעאתדרכואול'ולהש'גאלע'באד'האז'באתלהפע'לממג'מונעתסלע

הקבראתבשב'ל'ש'חפשואחד'םכפד"םלמצואאצטרךעתה .'להדרוש

לאב'נת"םאלע'באד'ה.אז'נאתזאתבכלאפע'לבכךהם'צל'חולאואם

עצמ'אב'אכלאז'ב,עםנמגע'ולהמש'ךלוואנ'חלענזאלחל'םדבראומד

וה'הסלע.נ'צבשלהודאתואתזונצורהלק"םכד'אז'באתמלפגושאמנע

ש'דאהוכד'למקוםענזאלחל'םועםעמואצאהקבראת'מצאאז'נ,והוא,

שלאלכךחש'בותכלתה'הלאהנדצח'ם ' 1שד'אתנקבראמצאאם .ל'

מ'םכוס"ש'שתה-'כעסאזגםואםסלענ'צנשלהודאתואתמלאת'

לראשלהודותלכקשוכד'למפכ"לזהנשלבאפנהלאמקוםמכלקד'ם".

עםלפעוללהמש'ךאצטרךהכלככלותאחד' .בחק'דת''תערבשלאאג"אד

בגלו'.אתולהסתכסךרוצהאב'וא'זסלענ'צב

אל'לשלוחוב'קשת'ונובוסלסק'למפקחט'לפנת'זולהחלטהכשהגעת'

מח'דבתאלבוא'י'חז'ת'אתועמואלקודונ'ענזאלחל'םדש"טאתו'ב'ום

חסן''באבאהוא 1חז'ת'אתצד'ךאתהמה"כשג'לאות':שאלהוא .אלב'אד

התנדב , 1938ב"הכנופ'ותעםהואגםשנמנהחז'ת',כ'ענ'ת'[נן·בל'על]".

אנש'םשדקהוספת'הקבר.אתנשב'ל'לחפשודובה·צ'זכספ'פרסתמורת

מאחדאךצודקאב'שאול'הש'בנונוסלסק'בכך.לנולס"ע'וכלומסוגו
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והואושיוךעםרובה·צידלולהבטיחאוכללאפליליעברבעלהואשחזית'

נובוסלסקיהמפקחהבטיחהשיחהבתום .הכספיבפרסלהסתפקיצטרך

השנ"ם.אתאלילשלוח

 ) 29,3.63 (תשכ"גבניסןד' ,'ריום

אלבוא'י'·חד'ת'עםהבוקרלמשרד'הגיעאלקורוב'עבדאלחל'םרש"ט

המרד.בימישהשתיירחזית'הודהאבו"'מוסא""פרשתעלשיחהתוך

מחנהבהתקפתהשתתףעמוו'חדאלפחםמאםאלפארסאחמדשלל"פצ'לה"

ב'ךה'ההמעשהבשעתכ'"אבו·מוסא",משפחתבחט'פתלאאךעתל'ת

"אבו·מוסא"למשפחתשקרהמהכלאלז'נאת.לאםו'צאהמחנהמןהנסוג'ם

אחר'ם.מפ'כךאחררקהואשמע

נמנעת'אךלזרוב'ץמשפחתבחט'פתהשתתףשלא 1לדבר'האמנת'לא
-ענב'םלגנובלכרםשבאמ'לגב'הערב'המשלכ'כך.עלאותומלשאול
רוצהאב'מצב'.אתגםהולם-השומר!"עםלהתקוטטאוענב'םרוצה"אתה

אםשאלת'וולכןהקבראתבשב'לי'חפששחד'ת'ה"נוענב'ם","לאכולרק

לעשותמוכןשהואהש'בכךעל .המקור'הקברבג'לי'ל'לס"עב'כולתו

להחזקתורש'וןרובה·צ'דלהךובנוסףל'רותאלפ"םש'קבלבתנא'זאת

רובה·הצ"דלגב'לאאךהכסףלגב'להתח"בשב'כולת'לוהבהרת'הרובה.

חד'ת'הרש'ון.ואתהרובהאתלקבל'וכללאהפל'ל'עברובשלכי , 11והרש'-~ ... ,
הקברמקוםאתלבררכד'כ'אמרלשואשזהכשראהאךעמילהתמקחניסה

עלולשאוללגבולמעבראלפחםלאםשמדרום·מזרחעאניךלכפרלצאת 1על'

השתייכוהמורדיםעםכךגםשהיוהללוכישם.המתגורריםקרוביואתכך

אישרת'"אבו·מרסא".נקברהיכןללא·ספקו'ודעיםחמדאךיוסףשללפצילה

עםמשםלחזורמתכווןהואכ'שחשבתיאףלגבול,מעבראללצאתלו

סחורהעםיחזוראםוהיהרכיו"ב.קפהסיגריות,בדים,כמומוברחתסחורה

כלחץזובעב'רהנגדולהשתמשואףולהחרימהלעוצרויהיהאפשרמוברחת

אלה.מהשברתיעלדברלוגיליתישלאכמובך,הקבר.לגילויש'פעלכד'

עללייודיעלקברבקשרממשיתידיעהישיגשאםעמוקבעתיזאתבמקום

ההסכםאתאלקורוביאבראהיםאצלנערוךואזעבדאלחליםבאמצעותכך

הכסף.בעניךב'נ'נו

כש'צאהחדר.מןאחדיםלרגע'םלצאתחד'ת'אתביקשתימכןלאחר

לולתתמוכןאניעם·זאתחזית'.עלסומךשאיננ'לעבדאלחליםאמרתי

אדיבלגב'מוכןשאניכפיממשליולהראותוהקבראתלמצואהזדמנות

ממנו.הגוןשא'ננואלע'באר'ה

אלאתמולהגיעאתימפגישהשחששחזית'כיעבדאלחליםל'סיפרעתה
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 1אבראהי , 1אב' ,אליזימונולסיבתאותולשאולכדיקרעכבפראביו

תדיחעמ'.פעולהלשתףלווהציעהענייןבמהלוהבה'ראלקדרדבי,

דדבןעםשםולשוחחעאניןלכפרלצאתברצונוכ'אמרואףלכךניאות

אלט'ה,כסילתכיוםהמתגוררעבדאלמעט,'אחמדאליסעשהלהכך,אביו

הקבר.היכןעמוויבררשבגדה·המערבית,

 ) 14.4.63 (תשכ"גכניסןכ' ,'איום

ל:זבדשמעתילאגםבחקירה.טיפלת'שלאלשבועייםמעלעברושוב

מזרעתוההואניג'אברמחמודמרש"טולאאלקורדביעבדאלחליםמרש"ט

הקברעלשיצב'עמישהולמצואקשהכךכלמדועליברורלאשנימצד

כמישך<אלהיג'אאבומשפחתאנשיעלללחוץלהתח'לזאתבכלעל'האם

לבר,עליכך,אםכהךעדשעשיתיכפיאחרים,באמצעותעקיפה,בדרךולא

 :'גאלהיאבוממשפחתמיחסוןרפא'!לביאלחעליפהדהדרוז'םעםלכןקודם

עאחכהזאתעםבישראל.אחרבמקוםומיאלכרמלבדאליתנמצא

עליהם.ללחוץרוצהאינניכ'עמ'יתקשרוג'אברומחמודשעבדאלחלים

 ) 29.4.63 (תשכ"גבאייר 1ה ,'ביום

הרמלמפקחטילפנתיאלכרמללדאליתלנסועהתפנ'ת'שלאמאחר

אלה'ג':אבומשפחתבנישלשמותיהםאתבשבילילבררביקשתיובח'פה.

הבט'!הרמןהמפקח .בארץאחריםבכפריםאואלכרמלבדאל'תהמתגוררים

אלה.שמותלילהמציא

 ) 7 . 5.63 (תשכ"גבאיירי"ג ,'גיום

 :'גאלהיאבומשפחתבנישלשמותשמונהבדוארלישלחהרמןהמפקח

קרעובכפרבאלפרידיסעיך·הו,דבאזוראלכרמל,בזאליתבח'פה,הנמצאים

ואברוקנקנםעלאתההלחו,דמהםאחדכלעםלשוחחאנסהכשאתפנה

קשר·השתיקועלהנדראתלהפרמהםאחדלהניעאוכלדרךבאיזולעצמי

הקבר.מקוםאתל'ולגלות

 ) 13.5,63 (תשכ"גבאיירי"ט ,'ביום

היולאשהואמכיווןנובוסלסקי.למפקחטלפוניתהתקשרתיהבוקר

אבנוךלמפקחלמסורביקשתיו .סגלוביץהסמל ,עוזרואתישוחחבמשרדו

אלקורוביעבדאלחליםרש"טאתמחראליש'שלחנה, nפרדס·תחנתמפקד

למסראבנוךשהמפקחסגלוביץהסמלל'הודיעכשעתייםכעבור

שלןלפיכךעדות.מתךלצורךבחדרהבבית·המשפטנמצאשעבדאלחלים

1 · 



הג'עבב'ת-המשפט,עדותואתשמסרלאחרעתה,והנהלעבדאלחל'םלקרוא

עמדכ'ל'אמרהלהלעבדאלחל'ם.הטלפוןשפופרתאתמסרהואלמשרדו.

לפנ'שחזראלבוא'ר'חד'ת'עםלפג'שהלבראולכקשב'אל'מחרלבוא

עארהלמשטרתהצהר"םלפנ'מחרשאבואעמוקבעת'מעאנ'ן.יומ"ם

 .בואיעדשםלילהמתיןלחזית'וש'רדיע
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הטעיהמעשה

 ) 14.5.63 (תשכ"גכאיירכ' ,'גידם

"העניןולשונה:חדרהמנפתה'תהאחתהודעות:שת'קיבלתיהבוקר

לפגושלבואעליך .סודראלקורוביעבדאלחל'םרש"טשללטיפולושמסרת

ובההמפכ"לממזכירתחיתההשנייהההודעהבדבר".הנוגעיםהאנשיםאת

עשר.בשעההיוםאות'לראחתמבקששהמפכ"ללימסרה

דודסנ"צאתגםמצאתיבחדרוהמפכ"ל.ללשכתירדת'שנתבקשתיכפ'

החקירה.מהלךלגביאותולעדכןביקשניהמפכ"להמשטרה.דוברבן-יש,'

לב'ןביניהמסוכםועלחדרהמנפתההודעהעללוסיפרתישע'דכנתיולאחר

אםכ' '"ל 5,000שלתקציבלרשותילהעמידובקשתיואלבואיר'חזית'

עמויביאאםאבללירות,אלפ"םלולשלםאצטרךהקבראתחזית'ל''ראה

דומה.סכוםלוגסלשלםאצטרךאחרמ'שהואועבדאלמעטיאחמדאת

בשב'לולהכיןל'הורהכןכמוהצלחה.ל'ואיחלזהתקציבליאישרהמפכ"ל

כה.עדשאספת'המ'דעועלהחקירהעלדו"חהחודשסוףעד

מצאת'טרםהריהדו"ח,אתהמפכ"למבקשמדועעצמיאתשאלת'בחדרי

אומסריימים,בתיקיםכמקובל-ביניים, nזו"להיותצריךזההאםהקבר.את

חודש'םכש'שהחלפוכברהכלככלותכ'זהדו"חלדרושזכותוסופי?דו"ח

הפסקתאתשוקלוהואסבלנותופקעההאםהחק'רה.אתעליהטילמאז

אר'המר"מער'ב",לעורךהדו"חאתלמסורכוונתושמאאוהחק'רה

בעתונודתכנופ'רסוםלשם , Pד'סנצ''

מה'ודעהואאםלבררכדישוראר'הנצ"משללמשרדואיפואנכנסת'

דוברשגםשמכ'ווןהנ'חאךדברכךעל'דעלאהלההמפכ"ל.כוונת

כד'החק'רהמןקטע'םלפרסםשהכוונהאפשרבש'חהנוכחהיההמשטרה

עלגםשורלאריהס'פרתיעתה"מעריב".עורךשלמשאלתואתלספק

אלבואיר'חזית'כיליאמרושעבדאלחליםחדרהמנפתשקיבלתיההודעה

הקבר.בענ"ןבשביליחדשותעמוישוכנראהלפגשנ'ומבקשמעאניןחזר

חד'ת'גםאםמכל-מקרם,החק'רה.לסוףשהגעת""תכןואמר:שמחאריה

בחק'רהלהמשיךלךש'ניחהמפכ"לעםאשוחחהקברמקוםאתלךיגלהלא

שלאלמפכ"ללהצ'עביקשתיואלהדבריונוכחבסופה".כמעטאתהכי

כד'בכךיהיהלדעת'כילחק'רת'הנוגעדברבעתונותזהבשלבלפרסם

כן.לעשותהבטיחאריהלהזיק.

עבדאלחליםרש"טל'המתינושםמקוםעארה,למשטרתנסעת'מכןלאחר

שבועותכש'שהלפניכיחד'ת'סיפרבשיחהאלבואירי.וחזית'אלקורוב'

אלבוא'ר,'עיסאאסעדאחמדאב'רדודבןאתשםלפגושכד'עאניןלכפריצא
73 



....... " . 

ה•ה•כוללאהואאולםלג'נ•ן.שמדרוםקבאט•הבכפרכ•וםהמתגורר

קפץהואשהה.בולב•תמתקרב•םששוטר•םראהכ•בעאנ•ן,להתעכב

הלש•ןמ•שהו•שואל.לגבולוברחהסמוךהז•ת•םלמטעהחלוןמןא•פוא

 .ככפרנמצאשהואה•רדנ•תלמשטרהכנראה
אתלהעלותכד•נאהדראמאט•שהס•פורוהנחת;לדכר•והאמנת•לא

מהאךאמ•ץ,גבר"אתהערב:מנהג•לפ•לואמרת•שכפ•ך.המ•דעמח•ר

•מ•ם.שכעכוראמרעתהלראותך".שאבואכ•קשתהר•זאתןככלעש•ת

אכ•ודודלכךש•וד•עולקרוכ•ומסרוהלהלעאנ•ןחסןאח•ואתשלחאחד•ם

עללחד•ת',לו,ולהוד•ע•שואלגבולשעלעאנ•ןכפרשלהז•ת•םלמטעלבוא

אותו.לפגוש•צאשםלומחכהאב•ודודשכןההודעהאתכשק•כלכך.

כס•לתעכדאלמעט•אחמדאללנסועוכ•קשוהענ"ןכמהלוהסכ•רכש•חה

לעשותהכט•חהוא"אכו·מוסא".משפחתשלקברהה•כןעמוולכדראלט'הר

הלהשלחשלשוםדבר.ממנושמעולאשכרעותארבעהחלפומאזאךזאת

כ•אכ•ודודכןלוס•פרלשםכשהג•עעאנ•ן.של•דהז•ת•םלמטעלולקרר~

לכאכלסואףה•רדןשבעבר(רכת·עמון)ולעמאןלא•רבדלנסועצר•ךה•ה

מאג'זם,עבדאלחפ•ט'אלחאג'לעטאפנהש•חתםלאחרהשתהה.ולכן(שכם)

עכדאלמעט•אחמדעםלשוחחוכ•קשוקבאט•ה,בכפרכשכנותוהמתגורר

לכ•ןכ•נוטוכ•ם•חס•םא•ןכ•לוהש•כאלחאג'עטאאולםהקבר.כ!)נ"ן

והשת"ך•ר•כ•ועםנעכרנמנהאלחאג',עטאהואשכןעכדאלמעט•אחמד

עכדאלמעט•.שלאו•כואלמאצ','מחמודשללס•עתו

אלט'הרכס•לתעודגרא•נועכדאלמעט•שאחמדלואמרגםאלחאג'עטא

עמולנסועאלחאג',עטאהוא,מסכ•םממנומ•דערוצההואואםכעמאןאלא

עדששכנואלוושאחאתמערבכדור•אלח'ל•פה,עכדאללהח'ל•פהאללא•רכד

לאוהלהעכדאלמעט•אחמדעםמ•ודדזהח'ל•פהאג'זם.הכפרעל·•ך 1948

לעמאןומשםלא•רכדעכדאללהח'ל•פהאלנסעוכךמשוםזכר.ממנו•סת•ר

המת•נוהםוא•לולבדואל•ונכנסעכדאללהח'ל•פהעבדאלמעט•.אחמדאל

עלעבדאלמעט•אחמדדבר•אתלהםמסראל•הםכשחזרסמוך.בב•ת·קפהלו

הקצ•ןמשפחתאתחטףחמדאןש•וסףלאחרכדלהלן:אבו·מוסא""פרשת

בדרךע•ן·חוצ'.של•דלחורשהמשפחהנלקחהעתל•תממחנה"אבו·מוסא"

אבו·דורהאלקבורה.וצ' nע•ן·הכפרובכ•והדגרההאשהאתמלוו•האנסו

ב•ןלהפר•דהורהאבו·דורהשנ•.וגבר•לד•ו"אבו·מוסא",הקצ•ןרקהובאו

מאנש•ולאחד•םהורהכןאחר•אלז•נאת.לאםולקחתםאב•הםוב•ןה•לד•ם

לכפרשממזרחאלסחלהע•ןלכפרהשב•הגברואת"אבו·מוסא"אתלקחת

כ•להםנודעלערערהשמצפוןאלמעאוו•הלכפרמשהג•עוואולםערערה.

הבר•ט•הצבאשלהמוגבר•םהס•ור•םבשלאלסחלהע•ןאתעזבאבו·דורה
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אלאאלסחלהלע•ןבהל•כהלהסתכןשלאהחל•טולפ•כךואד•·עארה.בכב•ש

עםהצבאאגש•על·•ד•"תפסושאםחששומלוו•הםהשבו"ם.מןלה•פטר

זומס•בהשאלות".הרבהשואלא•נו"הצבאשכןלהורג•וצאוהשבו"ם

אלמעאוויההכפרלידלמערההכניסוההרוגיםאחזהשבויים.אתחיסלו

•ודע. ,עבדאלמעט•אחמדהוא,א•ןהשב•אתקברוה•כןוא•לו

עםאב•ודודבןנסעהשנ"םשלהמדו"קקבורתםמקוםאתלבררכד•

מסרהלהאלמעאוו•ה.מכפרשמוצאואבו·רזקערודאללכאכלסאלחאג'עטא

נסנ•בתנקבר"אנך·מוסא"כ•אלבוא•ר;אסעדאחמדאב•ו,דודלבן

הכט•חאנך·רזקערודלו.•זועא•נוהשב•שלקבורתומקוםאבלאלמעאוו•ה

ודא•כ•ט•רחתו.בעדלוש•שלמו•רצההואאךכךעלולהוד•עםזאתלברר

ה•ד•עה.תמורתמ•שהולהםמשלם

משפחתנחט•פתחמדאן•וסףעםעצמוהואהשתתףאנו·רזקערודלדבר•

הצבאס•ךךאתכשראולמעאוו•ה.עדהשנו"םובהובלת"אנו·מוסא"הקצ•ן

כשהג•עוה•וםלמחרתורקבמקוםהגופותאתהשא•רוהםלחסלם.החל•טך

"צבועכנראה"אנו·מוסא".שלגופתואתאלאמצאולא ,לקברןכד•למקום

שם".אותהלטרוףכד•הוואד•לתוךהשג•שלגוו•תואתמשםסחב

עבדאלראוףעםגםהואשוחחזמן·מהלפג•כ•הוס•ףאלנוא•ר•חד•ת'

כ•לואמר ,חמדאך•וסףשלא•ש·קשרהמרדנ•מ•שה•ההלה,אלמחאמ•.ד

בעתנוכחה•הואףנמעאוו•החמדאך•וסףעםה•הודיםהשנו"םשב•אתראה

"תאכל,השג•:לואמרנאוכללגעתס•רנכש"אנו·מוסא"אוכל.להםשנתנו

ע•וןלוואן•השנו"םאתשלקחוראהגםענדאלראוףקרוב".כהנ•ךסופנו

ה•הוד•םכשעברואלג'רף.ולסנ•נותאלע'זלאןלאםדרומהומשםאלקנל•ה

•וסףכ•לוס•פרגםענדאלראוףוה•לד•ם.האשהאתםה•ךלאנמעאוו•ה

עשיתילאהרי"יוסף,אליו:ופנהאותוזיההמוסא" wש"אבולואמרחמזאן

מעאוו•ה.על·•ןשםחמדאך•וסףאותםח•סללכךרע".לך

אנראה•םאלעמולגשתנ•קשנ•ס•פורו,אתל•ס•פרשחזית'לאחרעתה,

•ראהאחר•·כךורקב•נ•נוההסכםאתאצלושנערוךכד•קרענכפראלקורוב•

"אנו·מוסא".שלקברואתל•

כפר•נע•נ•ונראהזעת•עלהתקבללאאלנוא•ר•חד•ת'שלס•פורו

הקצ•ןנורוולפ•ךכהעדשאספת•המ•דעאתפרט•ובכלסתרהואדמ•ךנך.

לאגם"אלפרש".נסנ•נתונקברווצ' nע•ן·נ•ערואח•האשתו ,לזרונ•ץ

מעאוו•ההכפרשעל·•דבמערהנקברלזרונ•ץשהקצ•ךדעת•עלהתקבל

במקוםשנקבראולוואן•צנוע"על·•ן•"נגרראתו•חדשנורהג•סווא•לו

אחר.

בוודאות•ודעשחד•ת'הנחת•מחשבות•.אתלחד•ת'מלגלותנמנעת•
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כ•להאמ•ןל•קשהשהר••הוד•שהואאזםקבורמעאוו•הל•דשבמערה

 .לזרוב•ץהקצ•ןשלדשזהבטענהערב•שלדעלמ•זע ',ל"למכור"•עזחז•ת'
אל•נווצ•רפת•קרעבכפראלקורוב•אבראה•םאלאתולגשתהסכמת•לכן

אלקורוב•.עבזאלחל•םרש"טאת

שהס•פורלואמרת•ואזאלקורוב•אבראה•םבאזנ'ס'פורועלחזרחז'ת'

להראותמוכןהואוכ•אמתשזבר•ולה•שבעהחלהואזעת•.עלמתקבלא'נו

ההסכםאתלערוךעל•נוכןלפג•אך"אבו·מוסא"שלקברואתמ•דל•

ש•ה•האבללכךמוכןשאב•לוהש•בות•אלקורוב•.אבראה•םשלבנוכחותו

הפתולוג•המכון 'י'על'זוההזהושלדאחזשלדל''ראהאםכ•ברורלו

לולשלםהבטחת•שכן '"לאלףרקלואשלםג•סושלאוהקצ•ןשלכשלזו

שלא•נושהשלד•תברראםאךהשלושה.כלשלקברםבשב•ל '"לאלפ"ם

כלום.לוח"באה•הלא 'י'עלהמבוקש•םהאנש•םאחז

שאבראה•םלאחרלו.ו•תרת•לאאךהתשלוםבענ"ןלהתמקחהחלחד•ת'

ב'נ'נוההסכםאתלערוךחז•ת'הסכ•םהוגנתשהצעת•לוהבה•ראלקורוב•

וכפ•לאלזפע"כפ•לאלקורוב•אבראה•םנעשהכך .של•לתנא•םבהתאם

שחז•ת'כלומרההתח"בות),לק•וםוערבלתשלוםאחרא•(ערבאלוופא"

שלאו"אבו·מוסא"הקצ•ןשלהואשהשלד•תברראם '"לאלףממג••קבל

הזה.השלדאתל••גלהאםרעכללחז•ת''אונהושלאג•סו

השוטרשלאח•ואלמצארווה,צאזקוג'•השלב•תואלפנ•נוה i.אחר'

עארהבמשטרתעמנו.ולבואפ•רה nכל•·עמולקחתב•קשת•ואבראה•ם.

עודדראשוןסמלוכןנה, nפרזס·תחנתמפקחאבנון,המפקחאל•נוהצטרפו

רש"טעלה•ש•רהממונהשהואעארה,משטרתנקודתמפקדשנטר,

מעאוו•ה.הכפרלאזור'צאנו'חז•ו .אלקורוב•עבזאלחל•ם

בשב•לשם,למעאוו•ה.שמזרום·מערבהרלרגל•עזאותנוהוב•לחד'ת'

להר.ועל•נוהנהג•םעםהמכונ•ותאתהשארנוואד•·עארה,מכב•שהמסתעף

"ח'אלתהמכונהבאזורואז•·עארה,עלהמשק•פהההרלכ•פתסמוך

בסלעחצובהמערהעלחז•ת'הצב•ע , 15922135בנקוזת·צ•וןאלמעאוו'ה",

מערהנמצאתזושבמערהטעןהואגזולות.באבנ•םסתוםה'השפתחה

המערה,מפתחהסלעאבנ•אתפ•נ•נו"אבו·מוסא".הקצ•ןקבורובהנוספת

אחר•וואב•פנ•מהזחלחד'ת'ס"מ.-70כורוחבואחזכמטרה•השגובהו

מערת·בתוךנמצאשאב•מ"דל•הובררכאןעבזאלחל•ם.גםמכןולאחר

כוכ•םבש•שההבחנת• .הב•זאנט•אורומא•ההשלטוןמתקופתקדומהקבר•ם

אח.זכלס"מ soכ·שלוברוחבמ' 1 . 5כ·סשלבאורךהג•ר:בסלעחצוב•ם

שלדוחשףדקהעפרשכבתממנופ•נהשממערב,השל•ש•לכוךנכנסחד•ת'

צפון.לכ•ווןגולגולתווקודקודהגבעלמונחשה•האדם
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אתבחק•רת•מאמצ•תמושעתהסברת•לאהשל.דלמראההתרגשת•לא

כש•צאת•חד'ת'.שלבס•פורוספקה•טלת•מלכתח•לההר•לזרוב•ץ.פרשת

מאלהאחר,ב•הוד•כאןמדוברשאול•אפשרותמכללהוצאת•לאלשטחעמו

הנהעצובה:אחת,מחשבהרקב•ק•ננהעתה . 1948מאדלנעדר•םהנחשב•ם

וללאבשררקמותס•מנ•כלללאשה•ההשל,דמצבלפ•אזם.פעםשה•המה

שנה.עשר•םאוכעשרלפג•כאןשנקברבמ•שהושמדוברהנחת•ש•ער,כל

הרבה"שארלאזהמשלדגםשנ•םעשרותכמהשבעודהרהור•םב•עלו

שאול•האפשרותאתהעל•ת•כן .לעפר•תפוררוהואשבמערההלחותעקב

-למכהדרומההפנ•םעם-תנוחהבאותהשכןערב•שלשלדוזהזאתבכל
מת•הם.אתלקבורבארץהמוסלמ•םנוהג•ם

הקצ•ןשלשלדואתשג•להעלחד•ת'הצטהלבמחשבות•תפוסבעוד•

השלדאתלהשא•רהחלטת•ר·מכן nלאדבר•ו.עלהגבת•לא"אבו·מוסא".

פנ•מהזחלוהחוצהשזחלנואחר•התחתונה.לסתואתרקעמ•ולקחתבמקום

אמראבנוןהמפקחאלצאדק.וג'•הגםואחר•הםשנטרהסמלאבנון,המפקח

כללבכךנטרחשא•ננ•לוהש•בות•הצלחת"."הנהבהתרגשותכךאחרל•

בנדון.האחרונההמלהאתש•אמרהואהפתולוג•ושהמכון

ולחד•ת'המערה,פתחאתלסתוםולווג'•הלעבדאלחל•םהור•ת•מכןלאחר

חסןאח•ואתהב•אהואה•ום.למחרתעדהשלדעללשמ•רהלדאוגהור•ת•

לווהורה.המערה,מןמזרחהק"מ-1.5כשלמרחק ,אלב•ארשבח'רבתמב•תו

ל•דהצהר"םלפג•מחרל••חכהשהואחד•ת'עםקבעת•המערה.ל•דלשמור

המערה.

לראשדחוףמברקשלחת•משםעארה.למשטרתונסענוההרמן•רזנו

באחתכ•צ"נת•במברקהחק•רות.אגףראשול•ד•עתפל•ל•לז•הו•המחלקה

במקוםאותוהשארת•אזם.שלשלדורא•ת•אלמעאוו•הבק•רבתהמערות

מחרפתולוגרופא'צ'אתלהסד•רוכד•ד•ווחלשםאצלםאה•ההערבועוד

למקום.

עללוס•פרת•בהרצל•ה·פ•תוח.קפלןסנ"צשללב•תונסעת•כןאחר•

שקמונ•לפקד'ורהשהואהחלטנושל•.ההסת"גו•ותועלבמערההשלד

בשב•ל••זמ•ןוגםלמערההנ"דתהמעבדהעםמחרעמ•לצאתתג'רולמפקח

אתו•פנהאל•נוהואאףש•תלווהמשפט•תלרפואהמהמכוןפתולוגרופא

בפועל,אח"קראששור,לאר•הט•לפנת•קפלןסנ"צשלמב•תוהשל.ד

האמור.עלוד•ווחת•

 ) 15.5.63 (תשכ"גנאיירכ"א ,'זיום

לגב•ספקות•ועלשבמערההשלדעלהארגוןאגףלראשד•ווחת•הבוקר
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למפכ"ל.דבר'את'עב'יכ'הש'בסלענ'צבזהותו.
המת'נוושםפל'ל,' ' 1לז'ההמחלקהראשקפלן,סנ"צאלנכנסת'כךאחר

תג'רוהמפקחשקמונ'הפקדב'ץ, 1רב'נאלכסנדרז"רהפתולוגכמוסכםל'

שקמונ'הפקדצ'רףבהסכמת'אלמעאוו'ה.שבח'אלתלמערהעמ'לנסועכד'

 ·ולא'אזהסמלעוזרואתתג'רוהמפקח fהרשקוב'הסמלעוזרואת 1אל'
נובוסלסק'המפקחשנטר,הסמלאבנון,המפקחלנוח'כועארהבמשטרת

אלצאזק.וג''הוהאזרח_אלקורוב'עבזאלחל'םרש"טועמםסגלוב'ץוהסמל
אלמעאוו'ה.ח'אלתאזורשלההרלרגל'עזךאך,·עארהבכב'שנסענו'חד

 1ואח'אלבוא'י'חז'ת'לנוח'כושםמקוםהמערה,אללהרעל'נוכןאחר'

הסותמותהסלעאבנ'עםהמערהפתחאתתג'רהמפקחצ'לםלבקשת' .חסן
צ'לםכן .לגוזלוכקנה"מ'זה )"ה'רוט"(רחבמעזרכשברקעובלעז'הןאותו
השל.דואתבמערההכוכ'םאת

זרךוהעב'רםוהגפ"םהגולגולתהשל,דעצמות·אתפ'נהרב'נוב'ץד"ד

המערה.פתחל'זשעמדשקמונ'הפקדאלאלקורוב'עבזאלחל'םרש"ט
שב'זו.הסלאלהקטנותהעצמותאתוללקטבעפרלנבורהמש'ךאחר·כך
מבנהולפ'השלדחלק'כלאתשקמונ'והפקדרב'נוב'ץז"רהרכ'בובחוץ

אתורשםוהתחתונ'םהעל'ונ'םהגפ'םאתמזזרב'נוב'ץז"רהאנאטומ'.

ה'ההגפ"םאורךשלפ'שקמונ'ולפקדל'לחשכךאחרבפנקסו..הנתונ;ם

אב'כ'ש'זעמכ'ווןה'ותר.לכלמ' 1.60בח"םכשה'הזהאזםשלגובהו

המבוקשהשלדזהא'ןשכנראהצ"ןמ' so.1כ·שגובהואזםשלשלדמחפש
ואמרהוס'ףהוא .ק'רז'נראל'הוהשב,'האדםשלשלזושזה'תכןכ'אם

אחר'זאתלקבוע'וכלוגובהוג'לועלוהפרט'םמ'ם 1הצ'לאתלואמצ'אשאם
בש'נ"םשא'ןהעובדהונוכחהחזותהטוחנותהש'נ"םלפ'במכון.הבז'קה

ערב'פלאחשלשלזולה'ות'כולשהשלדראשוןבמבטלונראהסת'מהשום
עצמותכלאתרב'נוב'ץז"רהכנ'סעתהגרע'נ"ם.למאכל'םוג'לשה'ה
הנ"זת.המעבדהאלההרמןי'יימ'כל·קרטוןאלהשלד

אתלךשאראהלךאמרת'"אנ'וצהל:ה'וםכג'בורחז'ת'נהגזמןבאותו
שלבכללהואהשלדכ'ש"תכןלוכשהבהרת''אבו·מוסא'."הקצ'ןשלקברו
שלשלזושזהבטוח ' J"אואמר:חזרכךואחרלרגעהשתתקערב'פלאח

שאב'לחז'ת'הש'בות'בכך".ת'ווכחעוזואתהאמתמזכראנ''אבו·מוסא'.
המכוןשלהזעתחוותאתשאקבלאחר'זבדושאוז'עוכךמקווהאכן

הפתולוג'.
ל'זשח'כהאופנוע,עלרכובשוטר·תנועהאל'פנהההרמןכולנוכש'רזנו
במכתבחזרה.נפתמפקדאבנר''צחקמרפ"קמכתבל'ומסרהמכונ'ות,

רוצ'םוהמפכ"לשהואל'להוז'עוב'קשו 1אל'ט'לפןסלענ'צבכ'נאמר
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הנקרע.לכפרשבהסתעפותהדלקתחנתל'ז 16.00בשעהלהםשאחכה

למקרבלהס'עםכד'קדמ'תהנעהעםג''פבשב'לם'כ'ןשאבנר'גםמבקש'ם

ההודעדקבלתאתלאשרממנ'ב'קשאבנר'רפ"קהשל.דאתמצאת'שבו

לרפ"'ש'מסורלשוטר·התנועההודעת'סלע.לנ'צבזאתלמסורש'וכלכד'

המעוזאלחסן 1אח'עםלחדורהור'ת'לחז'ת'כמבוקש.שאעשהאבנר'

 .על'הממונ'םעםלמקוםשעת"ם"שלושבעודשאשובעדשםל'ולחכות
ולמפקדשקמונ'לפקדהצעת'המפכ"ללבואעדכשעת"םשנותרומאחר

בתל·אב'בהארצ'למטהסמל'הםועם · fרב'נוב'ז"רעםש'שובותג'ר

אנש'הכעםש'שובואבנוןולמפקחנובוסלסק'למפקחהצעת'גםבדומה

ל'ח'דות'הם.

בהסתעפו,הדלקתחנתשל'דבמסעדההצהר"םארוחתאתכשסעדת'

האוגראגףוראשהמפכ"להחל'טומזועלעצמ'לכדרנ'ס'ת'קרעלכפר

אוכמפורשהעל'ת'שורולנצ"מסלעלנ'צכבד'ווח'הר'לשטח.לבוא

האכג'סו.שלאולזרוב'ץהקצ'ןשלשלדוהואשכמערהשהשלדספקות'

כואם 1למערהלצאתסלענ'צכש'כנעוהאם 1המפכ"לשלסבלנותופקעה

מעתוצלמ'םאתם'ב'אושמאאו 1סקרנותםאתלספקכד'האם 1מטרהלא'זו

כןעל'חזרושלאכד' .רוח'למורתהואלשטחבואםמקום,מכל ." 1"מער'ב

השב"מןלאהמערהאלאותםאול'ך"תרג'ל":להםלעשותהחלטתיכעת'ד

שבק'רבוהתלולהשב'למןאםכיואד'·עארהמכבישהמסתעףהמתון

אלמעאוו'הלח'אלתההדר'בשטחיותרארוכהבדרךומשםאלב'ארח'רבת

חשקכיפוגוכךאותםאת'שמהירהבהליכהממזרח.המערהאלנג'עכך

בשדה.בעבודת'שובלהתערב

קרעכפרלמסעףהארגוןאגףוראשהמפכ"להג'עוה'עודהבשעה

 1זבר'ועלרב'נוביץד"רהפתולוגב'דיהשלדפ'נויעללמפכ"לד'ווחת'

ושאןאלבוא'ר'חד'ת'שלס'פורודעת'עלהתקבללאשמלכתח'לההוספת'

לחשובנוטהאב'תר 1 ' 1'ותרשור.ולנצ"מסלעלנ'צבכךעלדיווחת'

המפכ"<אתשאלת'לכןערב'.פלאחשלשלדל'ו"מכר"אות'הונהשחזית'

המפכ"<הקבר'ם.מערתאלהתלולבהרלעלותבכל·זאתרוצההואאם

בחיוב.השיב

ממזרחהתלולהבזרךאלמעאוו'הח'אלתאלהפעםעל'תישת'כננת'כפ'

מדבהל'כתם.מפגר'םאג"ארוראשהמפכ"לבעודבמכווןצעד'אתהגברת'

קצכאתלהאטוב'קשניסלענ'צבל'קראאות,'הסת'רכשקפל·קךקעפעם

לא'בוזוש'לכולהםשא'עלםכנראה,חושש,סלעבקרבי:צחקת'ההל'כה.

 .שבאזורהנורא'""במזכר
למערההגענוהשניים,נהנולאבוודאישממנוה"תרגיל"בתוםכך,

79 



לאלמההנשמה.אתלבר"הרצאתהמפכ"ל:ל•אמררנרשפ•םנרשמ•םבעודם

כנראה,מערנ"ן,א•נןמשחת.שדאתהוקשה?תלולהזרןשזראותנוהזהרת

פעל.שה"תרג'ל"שמחת•בלב•אךענ•ת•לאלשטח".אל•ךשנבוא

ראח•ראלברא•ר•חד•ת'המערה.פנ•םאתלראותהמפכ"לב'קשמכןלאחר

מבטבהעפתהסתפקואג"ארוראשרהמפכ"להפתחמןהסלעאבניאתפינו

סיפורועלשאחזורממניהמפכ"לב•קשר·כך nאפנ•מה.לזחולמכל•מנחרץ

אתהארל•מד•.חשדך"אתההג•נ:סלענ•צנהסת"גר•רת•.רעלחד•ת'של

לחפשאותו'עודדזה , '"ל 300לושלםסב•ר•ם.ל•נראיםהערב•דבריטועה.

רקלוושאשלםחזית'שללסיפורומאמ•ןשאינניענ•תיהקברים".שאראחר
נ•צנכשהתעקשגיסו.שלאולזרונ•ץהקצ•ךשלהואהשלדכ•'תברראם

המפכ"להתערבעתהכסף.עמ•שא•ןהש•ברת•עכש•רלחד•ת'שאשלםסלע

מצ•דרנ•קשניסלענ•צנהבנת•.לפילנהרגלילאפשרסלעמניצבונ•קש

ומצאנכךהמשךיפה,מלאכה"עש•תלו:אמר·הואלחד'ת.'דבר•ואתלתרגם

האחרים".הקבריםשניאתגם

חד'ת'.עלל•ה'דרעכלאתכבקשתו,למפכ"ל,ס•פרת•חזרהנדרכנו

אלפארסראחמדחמדאן'וסףעםהשתתףתורכמנ,'כדרר•הואשחד•ת'צ"נת•

כנן·מוכרוהואלזררנ•ץמשפחתשלובחטיפתהעתל•תמחנהבהתקפת

ס'פרררשכלמשרםרבמ•רחדאלו,שמס•נותהוספת•פליל•.עברוכנעלבליעל

לזררניץהקציןשלהנרהצניעעליושהקברמכךגםמסת"גאב•סנ•ר,א•נר
ד"רשלדנר•רעקבגםהגעת•האחרונהלמסקנה .אחר'הרזיא•זשהרשלאר

ר·מכך nרלאצודק"שאתהלה•רת"יכולבמהורהר:הש•נהמפכ"ל .רנ•נרנ•ץ

החודש".לסוףעדדר"ח·נינ"םל•תג•שאךנחק•רתך,"תמש•ןאמר:

אנראה•םאלקרעלכפרנסעת•ואב•לדרכם'צאראג"ארוראשהמפכ"ל

לאחד•ת'כ•מקווהשאב•והוספת,'הפתולוגדבר•לגב•ע•דכנת•ואלקורונ•.

הוא"ואללה,'הש•נ:קרררנ•ערב•.פלאחשלשלדל•ו"מכר"ב•ה•תל

לכן!"גםמסוגלהואערמומ'].[ארור,'מלערך'

 ) 16.5.63 ('ג 1תשכבאייר'ב 1כ ,'היום

הראתההפתולוג'במכרןהראשרנ•תהנד•קהכ'קפלךסנ"צל•מסרהנוקר

 .'מ 1 . 59ה•הגובהווכ•מותרנעת 60כנךשה•הגברשלשלדרהואשהשלד

אלפנ•ת•ק•רז'נראל•הרשלהש'נ"םומפרטגובהוג•לו,אתלבררכד•

קבענושמצאנו.השלדעללורס•פרת•קררנו,שה•הל•טנק,הפקדעמ'ת'

חומראוסףשהואבאמתלהק•רז'נראל•הרשלאלמנתואלבנדון'פנהשהוא

ספר.כת•נתלצורך " 1939 " 1936מ"מאררערתפרש•רתעל

חובבצב•קררנועםקבעהואכ•ל•טנק,הפקדל•הרד•עאחר•·הצהר"ם
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ק•רד'נר.אל•הראלמנתק•רז'נר,אסתראל'גשרר•חדאל•רמחרש•ברא

להט•לונ•קשת•וחדרה,נפתמפקדסגןטפו,הפקדאלט•לפנת•אחר•·כן

מעתליתמזרח•מתת•הואצללבררשרוןמפקחעלאונונוסלסק•המפקחעל

וכן'ד'דות'חס•ק"םשעמםואשתולזרוניץהקציןשלהז•הויפרט•את

העצמאותממלחמתנעדר'הודיעלחדרהלנפת'זועאםלהוד•ענ•ב•קשת•ו
מעאוו•ה.באזור

 ) 17 . 5.63 (תשכ"גבאיירכ"ג ,'ויום

פנההצפונ,'במחוזהפל•ל•הענףראשבנדל,נצ"מכ'ל•הוד•עקפלןסנ"צ

נעתל•ת,המלחמפעלשללשעברהמנהלשנ•אורסוך,מרזב•אלבקשתולפ•

נק•ץבמפעלאצלושענדק•רז'נראל•הושלוגובהוג•לואתלבררכד•
כלל.אותוזכרלאהלהאך . 1938

ולקבלק•רז'נראסתרעםלשוחחכד•לנחלת·•הרדהה•וםנסעליטנקהפקד
רנרור•המשהוגיסתהגיסהושלהמנוחבעלהשלאחד•םצילומ•םממנה

להם.יזדקקואםהפתולוג•למכוןלהמציאםשארכלכדילזרונ•ץ

 ) 19.5.63 (תשכ"גנאיירכ"ה ,'אירם

אסתררעםחובבצב•עםש•חות•ועלדוחו"תשב•ל•הג•של•טנקהפקד

לבקשת•בהתאםנ•קרכ'כתב 1963נמא• 17מ•וםנזכררך·דנר•םק•רז'נר.

כנךקררנו,ק•רז'נר,אל•הרה•החובבלדבר•ננחלת·•הודה.חובבצב•בנ•ת

 '.מ 1.ד 2כ·ה•הוגובהומותרנעת 35

חברה•הק•רז'נראל•הואםזכרלאחובבנ·כתפ"ם. nורחסוןה•ההוא

ד"רהרופאאצללפעמ•םשנ•קרהאפשרותאתהעלהאךנקופת·חול•ם

ש•נ•םרופאאצלנ•קךאם'דעלאגםהוא ..לצ•וןבראשוןו•סנרדאל•פלט

אל•הוקד•שא'.'נ"חברההעונדלצ•וןבראשוןאחק•רד'נרלאל•הורה•כן.

והכנרתהנב•םבנות.ושתיבניםושב•אסתראשתואתאחר•רהנ'חק'רז'נר

נשוא•ם.

אסתראצלנ•קךנמא' 17נ'וםכ'ל•טנקהפקדכתבהשב•הדנר'םנזכרוך

עלספרכת'נתלשםחומראוסףשהואבאמתלהננחלת·•הודהק'רז'נר

גםלהזכ'רבכוונתו '.' 1939 " 1936"מאורעותשלהנעדר•םולזכרהנוטרות

ק'בלל•טנקהפקד .לזרונ'ץמשההמנוחג'סהואתאל'הוהמנוחנעלהאת

שלוכןלזרונ•ץמשהג•סהושלנעלהשלאחד'םצ'לומ'םק'רז'נרמאסתר

המנוח.נעלהשלדרכונואת 1ל'ד'מסרהגםה'אנרור•ה.גיסתה
לזרונ•ץ·"פרשתעלאח•ועםאתמולששוחחל'ס'פרגםל'טנק.הפקד

ק•רז'נראל•הרשל 1מאח'נזמנוששמעפרט'ם .לומסראת'וק'רז'נר'.'
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בנחלת·'הודהק'רז'נרמשפחתאלערב'החט'פהלאחרקצרזמןבאולפ'הם
תמורתלולהראותשברצונומשום 1אל''תלווההמשפחהמגב'שאחדוהצ'ע

אתהעמ'דאבו·דורהכ'ס'פרגםזהערב'הנעדר'ם.קבורתמקוםאתתשלום
הערב'לדבר'למוות.נ'דונווהםהמורד'םשל "ן'ד"ת'נ"בפג'התטופ'ם

התנהגהלזרונ'ץ)(נרור'ההאשהוא'לו 1על'ש'חוסוק'רז'נראל•הוב'קש
כךעלכתגובהפנ'ו.עלהשופט'םלאחדסטרהואףחק'רתהנעתבשחצנות

התפרץזהכמעמדכה.הפג'עהעלומחהנעלההתערבואזהוכתה

גםהערביו. iוהרבלזרוביץ~רה"בית-הדין",שלהשומריםאחדערבי-כושי,
עםששוחחוהמשפחהכב' .'משלצ"ןלאאךהגופותאחתאתששרפוהזכ'ד
הצעתו.אתק'בלולאולכןפחלהםטומןשהואחששוהערב'

הערב'·הכוש'סב'ר'ם.ל'הנרא'םאחד'םנתונ'םכוללהנ"להס'פור
שברור'ההדברסנ'רגם .רור nאבו·שנא'ףכנראה,הוא,בושהוזכר

גורלם.נתוןמ'ג'ז'תפסהלאעד"ןכנראהכשחצנות.התנהגהלזרוב'ץ
שלאמשוםלד'ןהעמדתםעלהפרט'םדעת'עלמתקבל'םא'נםזאתלעומת

פנא'ה'הלאלאבו·דורהההן.ננס'בותהנחטפ'םשלחק'רהשוםנתק"מה

הנר'ט'.הצבאמפנ'מחששלהר'םוצ' nע'ן·מ•ערלסגתנחפזשכןלכך
שנהכעכורכךעלשמעכנראההגופות,אחתשר'פתעלהערב•לדבר•ואשר

הקבר. ' 1ג'לבשנ'לכסףממנהלקבלה 11ק' 1'נר Tק'רמשפחתאלנאולכן ,
לנ'תשהג'עהערב'אתהמזההפרטכלנס'פורשא'ןמאחרמכל·מקום;-~ ..

ה'ההואכ'מנ'חשאב'אףכלשה,'תועלתממנולהפ'קאוכללאק'רז'נר
חוצ'.מע•ןאלה•ג'אאנוממשפחת

אתנ'ררכ'ומסרנובוסלסק'המפקחט'לפןר·הצהר"ם nאבשעות

מזרח'ננ'מ'ןעםואח•האשתו ,לזרונ'ץמשהעלהמנוקש'םהנתונ'ם
להשמנה.נטהוגופומ' 1.85לזרונ'ץהקצ'ןשלגובהוה'ה 1לדנר'מעתל•ת.

היהקירזנ'ראליהו .'מ l .-60כהיהוגובההמאודשמנהחיתהברוריהאשתו

ושמנמן.רחבגוףמבנהנעל ,'מ 1.75

ששאלת"לשאלהואמר:חדרהנפתמפקדאבנר,'רפ"קאל'ט'לפןכךאחר
אתההר'ואד'·עארה,באזורהעצמאותממלחמתהנעדר'םעלטפוהפקדאת

אחד'םמצאתגםל'וכזכורהאלההנעדר'םגורלאת-1949בחקרתבעצמך

לאזורמכוונתה'תהששאלת•ענ'ת'אלע'רב'ה".נאקהבאזורמהם
 34גדודמפקדשה'המ'עםאתמולשוחחהואכ'הש'נכךועלאלמעאוו'ה

ח"ל'םשלושהכמלחמהנעדרושמגדודוזכרהלההעצמאות.במלחמת
אלהאלאסאוור.מתלרחוקלאואך,·עארה,מחסוםנק'רנתשנשבוצע'ר'ם

הגדודמפקדוחוסלו.בערערההע'ראק'הצבאשללמפקדהכנראה,נלקחו,
לבשגובהו,מ' 1 70. , 25בןנחורמהם:אחדלגב'אחד'םפרט'םרקזכר
82 

 . nבקופסת·פשהחז'קס'גר'ותלעשןונהגחאק'
שוג'ם 1ה'הקבד'םממערתהשלדשלוגובהוג'לועלשהפרט'םמאחר

אחדשלא'נושב'ד'נוהשלדכ'ל'ברור 34מג"דעל·,ך,שנמסרומאלה
זה.גדודמנעןך,

 ) 20.5.63 (תשכ"גבאיירכ"ו , 1ביום

לנדר 1ונ'קשת'נצרתבתחנתששוןנור•אלהמפקחאלט'לפנת'הבוקר

המשטרהקצ'ן 1ה'מ'כנאמכפראלע'ר"ננא'ףלשעברהמשטרהקצ'ןאצל

מסרת'עתל'ת.ממחנהלזרוב'ץמשפחתעם'חדשנחטפוהערב•והשוטר

ש'רתוקרל'קגפןלשעברהקצ'נ'םשלדבר'לשאלתובתשובהששוןלמפקח

שלפ'הוספת'·משנה. nמפקבדרגתעתל'תבמשטרת-1933באלע'ר"בנא'ף

שנחטףהערב'הקצ'ןשלשמוה'ה 1938באוגוסט 18מ'ום"הארץ"עתרן

הואמא'ןולברראלע'ר"בנא'ףעםזו'ד'עהלאמת 1נ'קשת'ג'אבר.אנעאם

'שואל.בתחום '"הואואם
בת'ק'ש'בדוקברםלמפקחלהורות 1ונ'קשת'קפלךלסנ"צפנ'ת'כךאחר

נמצאלאהשל.דלנתונ'מחא'מ'ם 1שנתונ'מ'שהו'שאם 1948מאזהנעדר'ם

כזה.

 1לדנר' .'למחכהאלצאדקאנראה'םהשוטראתמצאת'למשרד'נשוב•

אשתאתנוואד'·נוראקהכפרבארל'דפגשהאתמולכ'אשתולוס'פרה

היהודים/'הנה,לנשים:ואמדהנרגשתחיתהזואלהיג'א.אבוזידאןחסין

מצאוהולאהאנגל'םאשתו.ושלאנו·מוסאשלקברםאתשובמחפש'ם

למצואהופעלומטוס'םגםהממושכות.וחק'רות'הםהרב'םש'הם 1ח'פלמרות

כפרנו,וכב•הקבראת'מצאושהםהללוהכלנ'םחושב•ם 1עכש'הקבר.את

להם".עוזר'םעודמהם,גדול'םכלב•םשהם

נ'נת"םכ'נו"ה.עלנעת'דלה"לגמול"והחלטת'דבר•האתלפג'רשמת'

הקבר.ה'כךהם'ודע•םאדל'זו,מחק•רהחושש'םובעלהשה'אל'ברור

 ) 21.5.63 (תשכ"גבאיירכ"ז ,'גיום

אתמולכ'ל'מסרהואכקשתו.לפ'נובוסלסק•המפקחאלהתקשרת•

מק'רבתשהוצאנושהגופהנאמרונושםנע'לוםמכתבבמשרדונתקבל

'הוד'שלא'ננהאלנוא,,,חד'ת'שללא•נפורמאצ'הכהתאםאלב'ארח'רבת

הלההכרמל.הרשעלע'ן·ע'זאלמכפרשמוצאוערב•מסחבןשלאםכ'

אלח'ל'פהענדאללהעל'עם'חדלכפרווהלךמ'רדן 1952כשנתהסתנן

-1943נשםשהטמ'ןכסףבע'ן·ע'זאלמנ'תולהוצ'אכד'קמנאזהמח'רנת

ענדאללהעל'ומת.זהפל'טקפאחזרהנדרכםהכפר.מןשברחלפג'
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אתשלקחולאחרוהללו,ולאחר•םאלבוא'ר'לחד•ת'כךעלהוד•עאלח'ל'פה

גופות'שנןכאזורכ'עודצו"ןבמכתבבמערה.קברוהוהמת,שלכספו

המפקחאלח'אט.תלהנקראבמקוםשנקברומוסלמ'םפל'ט'םשלנוספות

המכתב.מןהעתקאל'לשלוחהבט'חנובוסלסק'

תוכןעלהארגוןאגףלראשד'ווחת'נובוסלסק'מפקחשלדבר'ונוכח

עדה'ד'עהכ•רוראתלדחותחדרהנפתלמפקדלהוד'על'הורההואהמכתב.

לפקדטלפונ'תזוהוראההעברת'אלבוא•ר•.חד'ת'עםענ"ננואתשנס"ם

נובוסלסק'.ולמפקחטפו

אלח'רדאןע'דמחמדאתלשאולב'קשת'ונובוסלסק'המפקחעםבש'חת'

ומרסלאןאלה'ג'אאבומחמודמנע'םתשובהק'בלכבראםמאלפר'ד'ס
 .הקברבענ"ןלפנותצר'רה•השאל'הםאבו·ערדאת,
חסון Tפא'עםלשוחחוב'קשת'ובח'פהחרמןלמפקחט'לפנת'אחר·כך

חס'ןאתולשאולקרעלכפרלנסועמוכןהואאםעמוולברראלכרמלמדאל'ת

הקבר.מקוםעלאלה•ג'אאבו!'דאן

 ) 22.5.63 (ג 1תשכ'באייר'ח 1כ ,'זיום

המכתבת'רגוםמצורףואל'הא'גרתנובוסלסק'ממפקחק'בלת'ה'ום

נאמר:חדרה,נפתלמפקדשהופנההאנונ'מ,'במכתבאתמול.ל'ס'פרשעל'ו-~ ,

"אדוני,

אלב•ארת'רבתל•ד 15.5.63בתאר'ךשהוצאתםהגוו'הכ'להוד'עכםברצונ'
ה'אאלנ'אר,מח'רבתאלבוא'ר'ודאזתד'ת'לכםהוד'עושעל'הבמשולשואלמעאוו'ה

אלא[נאזור]ה'א'ח'דהולאאג'זם.של'דמע'ן·ע•זאלשמוצאומוסלמ'פל'טגוו"ת
הגו'ות . 1952שנתמאזבמקוםנמצאתהגוו'האלח'אט.בתלגםנוספותגו'ותנמצאות

מח'רנתאלח'ל'פהענדאללהעל'נשםמורה·דרךעםמ•רדןשהג'עואנש'םשלהן
כספם,אחלקחו[ע'ן·ע'זאל]כפרםאלהאנש'םכשהג'עואג'זם. nשנק'רנקמנאזה
מכפרםוכשחזרו ] 1948ננ·מנת'הםשברחובעת[הטמ'נו]שהשא'רווזהבםרכושם

קפאווהםעל'הםגברווהרעבהקורמאו.דוקרוגשוםאפלהל'להה'הל'רדןנדרך
נערבלקרונ'והלךנ'צל,אלח'ל'פהענדאללהעל'רקומחו.אלב'ארח'רנתבק'רנת

וראוחזית'ובהםקרוביו,הנזכרים.אוזרתלהםוהודיעאלביארשכח'רבתאלכואיראת

אלבוא'ר,' nמרוואומצטפאאלנוא'ר'אסעד'וסףאלנוא'ר,'אסעדע'סאאלנוא'ר,'
נמצאתבאדמה.וכ'סוהוםבמערהאותםטמנוכספם,אתהמת'םמןלקחולמקום,מ'הרו

נמצאאלח'ל'פהעבדאללהעל' . 15.5.63נחאר'ךשמצאתםלגופהנוספתגופהגםשם

 .נ'רדןעכש'ו
אלנוא'ר,'אסעדמרוואחהמוח'חאראתובמ'וחד ,אלנ'ארמח'רנתהנזכר'םאתע'צרו

הגופות.שאראתלכםגלוש'כד'
מוסלמ'"·פל'טגופתאלא'הוד'גופתא'ננהשהגופהומצ"ןחוזרהנב'
ולאנאמן")"מוד'עשלה'תה(החת'מהחתוםה'הלאהנ"לשהמכתבאף
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ללא·ספקל'הובררעתה .אמ'ןתכנול'נראהמכתב·הלשנהאלאה'ה

לנסותהחלטת' .ערב'מסתנןשלהואהקבר•םממערתשהוצאנושהשלד

נוספ•םפרט'םממנולשמועכד'האנונ'מ'הכותבאתהקרוב'םב'מ'םלאתר

גםהצב•עלאמדועהואבדברהמפת'עאלבוא'ר'.חד'ת'שלזהתעלולועל

שאב'ק•רז'נר)(אל'הוהשב'ה'הוד'גופתשזושבמערההנוספתהגופהעל

'דעלאהאםלוואד'.אותהגררשצבועהס•פוראתהמצ•אמהולשםמחפש

השנייה'?הגופהעל

 ) 23.5.63 (תשכ"גבאיירט 1כ' ,'היום

לנא'ףלבקשת'בהתאםפנהכ'ל•והוד'עמנצרתט'לפןששוןהמפקח

אלאבעתל'ת 1938ב"ש•רתלאהואכ'לוהש'בהלהכנא.בכפראלע'ר"ב

כ~אמרזאתעםהחט'פה.פרשתעלכלשהםפרט'םב'ד'וא'ןוכ'·תקוה nבפת

מכ'ווןהפרשהעלפרט'ם'ודעבנצרתהמתגוררבד'ןרג'אשהסמל"תכן

אתכךעללשאולששוןהמפקחהבט'חלבקשת•בעתל'ת.בזמנושש'רת

דבר.ל'ולהש'בבד'ןרג'א

 ) 26.5.63 (תשכ"גבסיוון 1ג ,'איום

מכתבל'מסרמ'וחדותלחק'רותמהמחלקהוסומןנחמ'הרב·סמל

אלשהופנהזה,מכתבלמח"מ.בטעותשהג'עת'רגומו,בצ'רוףבערב'ת,

הועברושת'רגומוחדרהנפתמפקדאלשנשלחלמכתבבתכנוזהההמפכ"ל,

 .נובוסלסק'המפקחעל·,ד'אל'

 ) 27 • 5.63 (תשכ"גנס'ווןד' ,'ב'ום

רג'אלשעברהסמלעםש'חתועלא'גרתל'העב'רמנצרתששוןהמפקח

עתל'תמשטרתעלאחרא•הואה'הבד•ןרג'אלדבר'כ'כתבבא'גרתבד'ן.

לו'דוע'םלאלדבר'ונהלל.במשטרתש'רתולפנ,·כן 1939שנתמסוףהחל

עם'חדבזמנושנחטףהערב•המשטרהשקצ'ןסבורהוא .שב'קשת'הפרט'ם

'שלדעתובמשטרה.ולאהסוהרב'תבש'רותאזש•רתלזרוב'ץהקצ'ן

ואלהבעתל'תהסוהרב'תבש•רותאזשש•רתוהאנש'םאלבשאלות'לפנות

בזמנוהחל'ףשהואצ"ןגםבד'ןרג'אהמבוקש'ם.הפרט'םעללהש'ב'וכלו

בשכם.כ'וםהנמצאעבדאלהאד'המשנהמפקחאת

 ) 28.5,63 ('ג 1תשכבסיווןה' ,'גיום

הקצ'ןעםלבררוב'קשת'ונתנ'התחנתלמפקדט'לפנת'הצהר"םלפג'
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פרשתעלכלשהםפדט•םלוזכוד•םאםבנתנ•ה,המתגוררובלמך'לשעבד
קבורתה.מקוםרעללזדרב•ץמשפחתשלחט•פתה

 ) 30.5,63 (תשכ"גבסיווןז' ,'היום

השלדעלדב•נרב•ץד"דשלהדעתחורתהעתקל'העב•רקפלךסנ"צ

לפ•אלמעאור•ה.שבח'אלתהקבד•םממערתבחודש 15ב·על·•ד•נרשפונה
 1 . 59ה•השגוב.הר 60בךגברשלהואהשלד )ע" 16/63(ס•מוכ•ךזרחרות·דעת

ר"תכךשנה 15 • 10כ·במקרםמונחה'ההשלדכ'נדאההעצמותמצבלפ• .'מ
השלדעצמותעללחה.במעדהנמצאושהעצמותבעובדהבהתחשב'ותראף

המוות.ס•בתאתלקבועאפשרותכלוא•ךאל•מרתס•מנ•שוםנמצאולא
שלשלדוא•ננושהשלדדב•נוב•ץ,ד"דשלדעתומחרותלמשתמעבנוסף

המקרר•שבקברבהנחת•גםהתחזקת•ק•דז'נד,אל•הרשלארלזדרב•ץהקצ•ן
שהוצ•אוהכפר,אנש•על·•ד•הושארווצ' nע•ן·על·•ןלזדרב•ץמשפחתשל

אףדב•נרב•ץ,ד"דגםשכןעצמות.ושבד•עצמותהשלד•ם,אתממנו

לארהדגל"ם,ה'ד"םאצבעותפרק•כלאתללקטהשלדפ•נך•בעתשהשתדל

נ•פהשלאמשרםזאתשלו.בדר"חצ"ןשגםכפ•כולם,אתלמצואהצל•ח

השל.דאתפ•נהשממנוהקבורהשבכרךהעפראתבנפה

 ) 31.5.63 (תשכ"גבסיווןח' , 1ריום

הקצ•ןעםשוחחכ•ומסדל•ט•לפךנתנ•ה,תחנתמפקדפ"נסטד,המפקח

הואלאשכןלזדרב•ץפרשתעלמ•דעלוא•ןכ•טעןהלהובלמן.לשעבר
אבר·כאט'םהערב•הקצ•ןאםכ'החט•פהמקדהבחק•דתבזמנושט•פל

זכדרך·•עקב.תחנתמפקדאזשה•הע'זאלה,

 ) 3.6.63 (תשכ"גבסיווןי''א ,'ביום

כה.עדפעולת•עלב'נ"םד•ררחרב•קשהבוקרל•קראהארגוןאגףראש

והרצח,החט•פהעלקצרהסק•דהבדר"חוכללת•ב•קשנא.שדעש•ת•

ראשהורג•ד•ררח•בתרםכה.עדשהעלתהרהממצא•םחק•דת•השתלשלות

בכתבהדו"חבהגשתב•נת"םרלהמת•ןבחק•דהלהמש•ךהארגוןאגף

למפכ"ל.

מדאל•תחסוןפא•זכ'רהרד•ענ•הדמןהמפקחט•לפןהצהד"םבשערת

לאאךקרעבכפראלה•ג'אאברז•דאןחס•ןעםבקשתולפ•שוחחאלכדמל

לח•פה,הקרובד'ב•וםשאבראהדמךהמפקחעםקבעת•לדרבנו.הצל•ח
כד•בח•פה,כ•וםהמתגודדלשעבדאג'זםתושבאלמאצ''מחמודעםלש•חה

הקבר.מקוםבא•תודל•לס"עלהנ•ער
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 ) 5.6.63 (תשכ"גבסירןי"ג ,'דיום

רעםאבנר•דפ"קעםלשוחחכד•חדדהנפתלמשטרתסרת•לח•פהבדדכ•

שאב•להםאמדת•אלבוא•ד•.חד•ת'שלתעלולובענ"ךנוברסלסק•המפקח

עדכ•·אנושעלחרבךלאחד•ת'נגדר.כלשהםבצעד•םלנקוטשא•ןסבור

צעד•םבנק•טתבסב•בתר.המקובלותלנרדמותבהתאםונהגמעדב"ם

חוקחלכבדהגופהשודמעשהעלשכןתרעלתכלתה•הלאנגדרמשפט"ם

פקודתשל 105סע•ףלפ•לד•ןלהעמ•דר'ה'האפשרה'ותדולכלההת"שנרת

 • 1936הפל•ל•החרק
הטע"תעללמשפטלהב•ארטעםכלדואהא•ננ• 31

לשבועארקטןכספ•לקנסה•רתדלכלאותו'דוןהמשפטב•תכ'המשטרה

שלוהנוכלותמעשהאתשג•ל•נרבעצמ•לולהבה•דמעד•ףאב•לפ•כךמאסר.

ה•ותרשחרףמנ•חאניהגופה.בשודולהאש•מרלערצרושנ•תןרלהפח•דר
מא•דךמוגבלת.ברלפגועהחרק•תשסמכותנו'ודעהואא•ןעדמרמ•תרדכמנ•

בשב•לנרולחפשלרצותנו'נ'ערנגדרמשפט"םמצעד•םשהחשש"תכןג•סא,

הקבר.את

זעת•אתק•בלוזר,בש•חהנוכחשה•הנרברסלסק•,המפקחוגסהנפהמפקד

לפיכיהוסיף,גובוסלסקיהמפקחשהצעתי.כפיבחזית'שאנהגוהסכימו

שס•פרהכח•שהלהאלמחאמ•.דעבדאלדארףעםלאחרונהשוחחבקשת•

חמזאך'וסףעםרג•סר,לזדוב•ץהקצ•ךה•הרד•ם,שב•אתדאהכ'לחד•ת'
במעאוו•ה.

זכורכ'לנרס'פדהלהפדנקל.שלמהעםהדמןהמפקחאות'הפג•שבח'פה

בחיפההש"ימראשישאחדים 1938בי ' 1הגגה 11הבארגוןשירותומימילו

'דושל•םמחוזמשטרתמפקד 1948ב"שנה'האבדהמ'לו'ובהםובסב'בתה,

אומנ'טרב'הרכמר·כךבח•פהבטכנ'רךהמרצהר'לנסק'עמנואלוהמהנדס

כד'דב'םמאמצ'םהה•אבעתעשו'קבעם,על·'ד"סולתם"במפעלהעובד

לו•זרעכ'הוס•ףפדנקלואח•ה.אשתולזרוב'ץ,הקצ•ןגודלאתלבדד

אלחנ'פסצאלחש'ח'כמרהדדוז'םנכבד'עםש'חרתגםזהבנושאשקר"מר

נרצחהאחרוןמעספ'א.אבו·שד•ףרסל'מאךאבר·דקןלב'בש'ח'משפרעם,

כ'וםהעובד , 1ראח'"תכןאךאבר·דרדהשלאנש•ועל·,ך, 1938בסוף

 .לזדוב•ץפרשתעלפדט'םלנרלמסור'וכלבעספ•א,המקרמ'תבמועצה
שלמ'י'י'י ·,אלמאצ''נא'ףמחמודעםהדמןהמפקחאות•הפג'שכךאחד

 1938בק'ץכ'אלמאצ''מחמודס'פדבש'חתנרשטד•ת.בכורהמשטרהשד

אחמדשכנופ"תלאחדללבנוןברחהואבלבנון.אלאבארץה•הלא
עלמרעט•םפדט'םדקלו'דוע•םולכךלוהתנכלהבאג'זםעבדאלמעט'

בראשונפצעעתל•תמחנהעלשבהתקפהלו'זרעכ'צ"ןעם·זאתהפרשה.

והועבדלח'פה,שמדרוםט'דההכפרשלהפצ'להמפקדאלדדבאס,ע'ארב
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דרבאסשלידידועםלשוחחהואמתכווןכךמשוםבדמשק.החוליםלבית

אנשיעםלשוחחבדעתוישכןטירה.בסביבתעדייןהמתגורראלסריהעיסא

אבו-עיטאדיאבועםחיפהלידסמיובכפרהמתגורריםאלח'גייר,משפחת

אבובמשפחתמכדיהםאתלדובבלגולסייעאולייוכלואלהאלפדידיס.מכפר

קבורתבעתגונחהיהאבו-דורהמאנשימיעצמםיודעיםהםואוליאלהיג'א,

כךעליודיערלבאגטייםפרטיםלויוודעושאםבינינוהסכמנוהנרצחים.

הרמן.למפקח

השוטראתבמקרהפגשכילילמסורנזכרהרמזהמפקחמןשנפרדתילפגי
בעקבותשהלךהגששכילו,אמרהלהקרע.מכפראלצאדקאבראהים

כיוםהמשרתאבו-עבדאללההיה"אבו-מוסא"משפחתשלהחוטפים

אתעמולבררבכוונתוכיהוסיףהרמזהמפקחקריית-חיים.במשטרת

החוטפים.בעקבותאזהלךבוהמסלול

דרוזיבהא,חמיךרש"טעםלשיחהזנרון-יעקבלמשטרתחזרתימחיפה

אתלדובבביכולתוכיג'אברמחמודרש"טליסיפרשעליואלכרמל,מדאלית

ככללעשותליהבטיחבהא 'T"חמבכפרו.המתגורריםאלהיג'אאבואנשי

 .בנדוןיכולתו
בעליונס,טאהראחמדמיודעיעםלשיחהעארהלכפרנסעתילאחר-מכן

אלשנשלחבערביתהאנונימיהמכתבאתלוהראיתיבכפר.הדואר_סוכגוrן

הידכתבאתזיההטאהראחמדאלבואירי.חזית'שלתעלולובענייןהמפכ"ל

כפרו.ובןקרובויונס,עבדאלקאדרלעבדאללטיףכשייך

עבדאלחליםרש"טעלוהיטלתיעארהלמשטרתניגשתיכןאחרי

 .האנונימיהמכתבבענייןיונסעבדאללטיףאתבשמילשאולאלקורובי
מסרבאלפחםמאםאלע'באריהאדיבכיעבדאלחליםליסיפרבשיחתנו

תשלוםבענייןלפגיואתחייבלאעודכלהקבראחדבחיפושיםלהתחיל

סעידאלענייןבאותוושיפנהלושיגיחלעבדאלחליםעניתיהלירות.אלפיים

אדיבשלקרובואלע'ול,יוסףעבדאללהשיח'אלאואלמחאג'גהחמדאן

אלפחם.באםכיוםהמתגורריםאלכפרייןמכפרפליטיםהםאףאלע'באריה,

 ,אלמחאמידמחמולתאחמדעלימצטפאכיעתהסיפרעבדאלחלים
לפצילההשתייךובעבראלפחםלאםשממערבאלקיוואןברכזתהמתגורר

הפצילה,באותהשהיהעבדאלפתאח,מחמדשקרובולואמרחמדאן,יוסףשל

לבררינסההואוכיאלזיגאתואםקמבאזהח'רבתביןנהרגוהיהודיםכיטוען

ממצטפאגםלהרפותשלאלעבדאלחליםהוריתילו.ויודיעקבורתםמקוםאת

תועלת.ממנונפיקאולי ,עלי

מחמודרש"טעלפסיכולוגילחץלהפעילזמן-מהזהשוקלשאגימאחר

עתליתמחגהבהתקפתחלקועלהאמתכלאתלישיספרלכךולהביאוג'אבר
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אליולהינגסעבדאלחליםעלהיטלתילזרוביץמשפחתשלקבורתהמקוםועל

אלאלבדעמולשוחחשלאהדרכתיומילולית.דבריאתלוולמסורכהקדם

 .ג'אבדמחמודשלאמוובמיוחדהילדים,האשה,-המשפחהכלבגונחות
עתליתמחגהבהתקפתהשתתףהואכיהזמןכלשידעתילמחמודלומרעליו

"אבו-מוסא"משפחתאתהביאוואנשיוחמדאןשיוסףבעתגונחוהיה

אשתוב"אבו-מוסא",ירואבו-שחרורוגאיףחמדאןשיוסףובעתלאבו·דורה

ממנולי"נשבר"עתהאבלאתי,ול"שחק"לילשקרלונתתיכהעדואחיה.

לספומובןהואאםלהחליטחייבהואהארגון.אגףלראשכךעלמסרתיואף
ישראל.במשטרתהשירותמןלפטרואדאגכןלאשאםהאמת,כלאתלי

מבוהלת,הגשיםתגובתאוג'אברמחמודשלתגובתוכייראהשאםהוספתי

היחידהמפרנסשהואמחמו,דשלהפיטוריםמאיוםיחששוודאישכן

להםלומרעליו .יותרעודולהפחידםבלהבה"אש"להפיחעליובמשפחה,

רצח.מקרהשלמידעהעלמתעללדיןלהעמידואדאגלפיטוריםשבנוסף

באלוהים[באלוהים,ותאללהיבאללהי ,"ואללהיואמר:צחקעבדאלחלים

כיספקללאויינגעעתהייבהלמחמודפלאחי],דיבורנוסח-באלוהיםושוב

האפשריים".מ'תעלוליך'פוחדהוא

חזית'אתאלילהביאשליהנהגעםעבדאלחליםאתשלחתיאחרי-כן
לפגיעשיתיבנוכחותו-אלקורוביאבראהיםאלנסענוויחדאלבואירי

חזית'.עםההסכםאתכחודש

הצבאיהממשלנציגשבבו,רס"ןכיחזית'ליאמרקרעלכפרבדרך

הישובלידטראקטוריםכשומרהעבודהושיוןאחלוהפסיקבוואדי-עארה,

עלשנשוחחלועניתילעבודה.לחזורשיוכללפעולממגיביקשוהואמי-עמי,

 .הזקןקורובישלבביתוכך
בטוחהואאםחזית'אתשאלתיאלקורוביאבראהיםאצלבשיחתנו

הקציןשלשלדוהואאלמעאוויהשבח'אלתהמערהמןשהוצאנושהשלד

אחדביקשתיעתה .הדברכךכיונשבעטענתועלחזרחזית'"אבו-מוסא".

שנשלחהאנונימיהמכתבאתחזית'לפגילהקריאהזקןקורובישלמבניו

ולכןהגופהבשודויואשםשייעצרכנראה,חשש,הואנבהל.חזית'למפכ"ל.

ידיחסותך,בן[אניבזגארך'אידידחילך,"אנאאלקורובי:אכדאהיםאלפגה

עלי".שתגןממךמבקשאניומקלט].הגנהמבקששלפגייהנוסח-בחגורתך

בעצמושהוטעהאלאתחילהבכוונהאותיהטעהלאשהואהוסיףמכןלאחר

אחמדבשםאלבואירי,אסעדאחמדאביו,דודבןלושאמרמהלימסרורק

דבר.אמרלאהזקןקורוביאבו-רזק.ועווןעבדאלמעטי

והמכתבמשקרשהואלואמרתיביותרנפחדחזית'אתשראיתימאחר

אםנגדועדלשמשיכולוכוחנוהמכתבאתכתבמיליידועגםזאת.מוכיח
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נוספתהזדמנותלולתתמוכךאנ'זאתעםגופה.שודעללד'ךלהב'אונחל'ט

ה'ד'עהאתבאמצעותולבדוקהחלטת'הקבר.אתלמצואנכונותואתלהוכ•ח

קמבאזהח'רבתבסב•בתלזרוב'ץמשפחתח'סולעלעל•מצטפאמפ'

קמבאזה.בסב'בת'הוד'םנהרגובומקרהא•זשהועללו'זועאםושאלת•ו

ששנ'בעברשמעכ'הש'באמוןשובבונותךאנ'כ'כנראה,שחשב,חד'ת'

הוואד'ותאחדל'דרבזמןמונחות 1ה'גופות•הםהה'א.בסב'בהנהרגו'הוד'ם

"תכןאךקמבאזה,ת'רבתשבסב'בת"אלרב"ד"הקרן•המקוםבק'רבת

עלשמע 1לדבר'החורף.שטפונות ,,,·לענסחפומהךחלק'םאושהגופות

שלהפצ'להעםהמרדבשנותשנמנה.אלוושאח'סעדחס'ןמפ'אלוגופות

וה'כךאםלבררהוא'כולהאםלשאלת' .עאנ'ךמכפרע'סאמחמדפאצ''

"ואללה,'בשבועהשובוהבט•ח,חד'ת'הש'באלה,'הוד'םשב'גופותנקברו

שבבורס"ךעםשאשוחחב'קששובעתהזה.בענ'ךהכלאתש•עשהואללה'"

אפשרותכלרואהשא'ננ'לוהבהרת'הטראקטור'ם.לשמ'רתהחזרתובענ"ך

'וכ'חלאעודכלאו"אבו·מוסא"משפחתשלקברהאת'מצאלאעודכללכך

קמבאזה.ח'רבתשבסב•בתהגופותשת'בפרשתעצמואת

כ'ס'פרהואקרע.בכפראלצאדקאבראה'םהשוטראלבכנסת'בערב

כ'לואמרבמשטרה,מהש'רות-1955בשפרשאלחג'"ר,'אבו·על'הבדוו'

אבו·עבדאללה,ה•ה"אבו·מוסא"משפחתחוטפ'בעקבותשהלךהגשש

זאתס'פרצאדקאלאבראה'םוהוא,קר"ת"ח"ם,במשטרתכ;וםהמשרת .~
מע'ך"ע'זאלאלצעב•שעת'מאךלואמרגםאלחג'"י'אבו·על•הרמך.למפקח
אבו·על'והוא"אבו·מוסא"שלמשפחתובחט'פתשלוהפצ'להעםהשתתף

אלאלפחם,לאםשממזרחומאנההכפרלסב'בתהועברוהחטופ'םכ'סבור

אבו·דורה.שלמפקדתו

90 

האותנטיהמידע

 ) 7 . 6.63 (תשכ"גבס•ווךט"ו ,'ו'רם

בהתאםכ'ל'ומסרלמשרדהבוקרהג•עאלקורוב'עבדאלחל'םרש"ט

לוס'פרהמשפחהכלבנוכחותג'אבר.מחמודרש"טאצלב'קרלהוראות'

לוהנחת'אךעתל'תמחנהעלבהתקפההשתתפותועלהזמךכלש•דעת'

שת'ב'ןלבחור 1על'ולכךממנול'"נשבר"עתהכה.עדאת•"לשחק"

המשטרה.מן.מפוטרעצמולמצואאוהאמתכלאתל'לספראפשרו'ות:

האנגל'ם ,,,·לעעודנסגרהרצחשת'קלמתמרדהבה•רכ'הוס'ףעבדאלחל'ם

הקבר.אתרקמחפשושאג'

הזקנהאמווא'לו 1דבר'לשמעג'אברמחמודהחוו'רעבדאלחל•םלדבר'

כד•הכללוספר'אבך·כנעאך'.אותך'פטרעתה ',בכ"מבוהלת:בצעקהפרצה

לפג•ולהתחנךלבכותהחלהמחמודשלאשתוגםממך".הרועאתשתרח'ק

להראותבמחו"בותה•ללות'האתפ'רשעבדאלחל'םהכל.ש'ספרבעלה

לשמעכ'עבדאלחל•םס•פרכךמאמו.פחותלאלומסורהשה'אלבעלה

למשפטמחמודאתלהעמ'דמתכונךשאג'בכךלהפח•דךהמש'ךתגובתך

פתחווה'לד•ם'ללות'הךאתהגב'ייהנש'םרצח.עלמ'דעהעלמתבאשמת

למשטרת '.אב'וםלבואל'למסורממנווב'קשמחמודנכנעואזככב'

חמדאך'וסף'ייה'כךבשטחל''ראהואףהכלאתל''ספרשםזכרוך·'עקב.

ובמשפחתו.ב"אבו·מוסא"רור nאבו·שונא'ף

אבו·פאג'אחמדאלגםלגשתלוהצ'עג'אברמחמודכ'הוס'ףעבדאלחל'ם

לאאךכךעשהאכןעבדאלחל'םהרצח.בעתהואגםנובחשה•המכפר·קרע

 .בב•תואותומצא
דבר'אתלוומסראבו·פאנ'אחמדשלב'תואלעבדאלחל'םחזרמכךלאחר

עלבהתקפהמחמודעם'חדהשתתףשהואהודהאבו·פאנ• .ג'אברמחמוד

ובהםשלו,הפצ•להמאנש'שבעהנהרגוכךלפג'אחד'ם'מ'םעתל'ת.מחנה

באנגל'םלנקוםוכד'ט"בהבח'רבתהבר'ט'הצבא ,,,·לעכפרו,רבב' 1קרוב'

מקוםאלז'גאת,לאםהלכותח'לההמחנה.עללהתקפהומחמודהואהצטרפו

ח'רבתדרךהלכוומשםההתקפהבענ"ךהוראותמאבו·דורהק'בלושם

כ'גםס'פראבו·פאנ'האס'ר'ם.מחנהבכ'בושוהשתתפווצ' nלע,ך·קמבאזה

בה 1ה'אבו·דורה.אל"אבו·מוסא"משפחתאתהב'אחמדאךש•וסףראההוא

המבוגר'םאתראהכךאחר''הוד'.גברועוד'לד'הםשלושתאשתו,הקצ•ך,

אשרחמדאך.'וסף,ה'השזהשמעאךבהם'רהמ'ראהלאהואהרוג'ם.

באלכפר"ךאותםהשא•רואםזכרלאהואאתו.אבו·דורהלקחאותםל'לד'ם,

הפצאאלנס'גתדרךעלעבדאלחל'םלשאלתאלמנם'.לכפראותםשלקחואו
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אםח'רבתזרךהמשיכוומשםלעיך·חוצ'הלכומעתליתכיהשיבמעתלית

משפחתשלקבורתהלמקוםואשרואלמנסי.אלכפרייךאלזינאת,לאםאלזרג'

אותםלשאולישולכךשקבורההםאלהיג'אאבואנשיכיאמר"אבו·מךסא"

באםאבך·ךךךהעםשובהיהאחדיםימיםכעבורכיהוסיףוכךכן.על

חטפוושםלעספיאפצאאלומספרחמזאךיוסףאתשלחאבך·ךךרהאלזינאת.

אלזינאת,אםלקירבתאותולקחוהםבמר.דשבגזמשוםהדרוזיסלימאךאת

רדףהבריטיהצבאכימשםלברוחנאלצוכךאחריוהרגוהו.לעץקשרוהו

מאםואשד'תופיקגםהיההמורדיםעםכיאבו·פאנ,'אמרועוזאחריהם.

בת·(המושבהאלג'מאל"אם"קומבאניתעל·יזעתההמתגורראלזינאת,

"אבו·מוסא".שלקברובענייךאליויפנהיזיזושהואמכיווןשלמה).

ברכזתהמתגוררעלימצטפאעםשובשדיברגםדיווחעבזאלחלים

שהיהודיםלואמרעבזאלפתאחמחמדקרובוכילוסיפרהלהאלקיוואן.

סעדלפואזהשייךבשטחאלזינאתואםקמבאזהח'רבתשביןבאזורנהרגו

ממנהומערבהאלשקאק""נירהקרוייהבארנמצאתזהבשטחאלפחם.מאם

עבזאלחליםהגופות.אתהשליכוולתוכהאלכופרי""נירהקרויהבאר·אכזב

לבקשוברצונושכןעבזאלפתאחמחמדאלאתולגשתעליממצטפאביקש

הפרסאתהםיקבלוהשלדיםבהיימצאוואםאלכופר,'ניראתלושיראה

לדבריסכיםלאולכךמפחדעבזאלפתאחשמחמדלוהשיבמצטפא .הכספי

מחמדבביתקרובו.אלעבזאלחליםעםללכתהסכיםזאתעםבנוכחותו.
לו,שאיןנשבעוהואהקוראןאתלושיביאעבזאלחליםביקשעבזאלפתאח

אלכופריבנירהשלדים'ימצאואםוכילחשושממהעבזאלפתאח,למחמד

הכחישעבזאלפתאחמחמדאולםמהמשטרה.רבכסףעליומצטפאהואיקבלו

עלושדיבר"אבו·מוסא"משפחתשלהריגתהפרשתעלזבר·מהיוזעשהוא

לאעבזאלפתאחשמחמדלעבזאלחליםכשהסתבר .עלימצטפאקרובועםכך

אמרחזרהבזרכםעלי.מצטפאעםביתואתעזבהבאראתלולהראותיסכים

באםהמתגורראלמחאמיז,מחמדקאסםחסןאלילךשהואעלימצטפאלו

היכןיוזעהואאםעמוויבררפצילהמפקדהמרדבשנותהיהואשראלפחם,

הקבר.

אתלחזרהבאוטובוספגשהבוקרכיעבדאלחליםסיפרכךאחרי

האנונימ'ים.המכתביםעלאותוושאלעארהמכפריונסעבזאללטיף

אלבואיריעיסאממנוביקששבועותכשלושהלפניכיהשיבעבזאללטיף

שהגופהלהולהודיעלמשטרהמכתביםשניבשבילולכתובאלביארמח'רבת

הקציןגופתאיננהאלמעאוויהשבח'אלתהמערהמןעל·ידהשהוצאה

הגופהעלשהצביעאלבואיריוחזית'ערבי;מסתנןשלאםכי"אבו·מוסא"

גםביקשכיהוסיףעבזאלחליםאותה.והטעהשיקרהמשטרהבפני
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 1והציעהמשפחהשלקבורתהמקוםאתידידיועםלברריונסמעבזאללטיף

מאנשישהיהמאחראלפחםבאםאבו·ראשזיזיזואלבמיוחדבנדוןלפנות
כן.לעשותהבטיחעבזאללטיףחמזאן.יוסףשל

הקצישמשפחתעבזאלפתאחמחמדבשםעלימצטפאמפישהידיעהאף

ל"בי,הושלכוושהגופותקמבאזהח'רבתבסביבתנהרגהלזרוביץ
תכולואתלבזוקכזילאזורלצאתהחלטתיסבירה,לינראתהלאאלכופרי"

(באוכופרים"של"בארלתוךיהודיםשלגופותשזריקתחשבתיהבאר.

שאלו'יתכןהכנופיות.שלהמאנטאליותאתהולמתביזאנטית)אורומאית

לבזו•מחובתימכל·מקוםהעצמאות.ממלחמתנעזריםיהודיםשלגופותהן

עוויחדלמקוםעמנולצאתשקמונילפקדהצעתיכךמשוםזו.ידיעה

ונסעננובוסלסקיהמפקחאתאספנוכאןחזרה.למשטרתנסענועבזאלחלים

אוולהניעאלינולהצטרףאלח'רזאןעיזממחמדלבקשכזיאלפריזיסלכפר
להראווקמבאזה,ח'רבתלידהמתגורראלוושאחיה,מערבסעדחסןיזיזו
 , 11אלכופךיביר 1/אתלנו

פגישולהסדיראלח'רזאןעיזמחמדליהציעקמבאזהלח'רבתבדרכנו

שהיומוסא,מחמד i:טאלכפרובךלביןבינובירושליםמנזלבוים"ב"שער

מחנובהתקפתוהשתתףהמרדבשנותאלזינאתאםאנשישלפצילהמפקד
שליזאלג'לייזוןפליטיםבמחנהלדבריו,כיום,נמצאזהטאלבעתלית.

לח'רבחכשהגענוהמבוקש.הקבראתלמצואלנולס'יעוביכולתוראמאללה

אלשקאווניראלקט'ינהח'רבתשביןלאזורסעדחסךאותנוהובילקמבאזה

ובערמובראזיוסבסלע,חצובעגול,בורזההיהאלכופרי"."נירעלוהצביע

האשפהבתוךסע.דחסןשהביאבסולםאליוירדנולערך.מטריםשלושהשל

כעצמות·לנושנראואחדותמהןואספנורבותעצמותנראושבתוכוהרבה

המכוןאלאותןוהעבירבשקיתהעצמותאתשםשקמוניהפקדאזם.

באבו·כביר.הפתולוגי

נובוסלסקיהמפקחואתלפריזיסאלח'רדאןעידמחמדאתהחזרתיבהמשך

עםלשוחחכדיעארהלכפרעבדאלחליםעםנסעתימכןלאחרלחדרה.

 .אלבואיריעיסאבשבילשכתבהמכתביםבענייןיונסעבדאללטיף
שאלחיןלעבדאלחלים.הבוקרסיפראותםהדבריםעללפניחזרעבדאללטיף

לכךשהסכיםולאחראירי iאלבעיסאלפניאלהדבריםעללחזורמוכןהואאם

חזרהלהאלבואירי.עיסאאתאלילהביאהנהגעםעבדאלחליםאתשלחתי

כשבילושכתבהמכתביםתוכןועלחזית'של"תעלולו"עללפנינו

בן·ךךךךאלבואיריעיסאאלאאינוהנאמן""המודיעאם·כן'יונס.עבדאללטיף

עללהודיעהחליטמדועאלבואיריעיסאאתכששאלתיאלבואירי.חזית'של

הואשמואתגםלחקורשהציעהאנשיםשארביןהזכירומזועלמשטרהכך
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המסתנןמגופתכלוםלקחנולאואחיאניאות'.שתחקרו"רצ'ת'הש'ב:
תחקרושאםחשבתיהגופה.אתשדדואלבוא'ריומצטפאחזית'רקהמת.
חזית'בבן·דודופגעאלהשבמכתבוילוהערתיהכל".אתלכםאספראותי
רצית'[תככים].ו'פסאד'מכתבי·הלשנההיולאאלה"מכתביםהשיב:כךועל

שכןחזית'על·ידיהטע"תכםאתוכןהמוסלמיהמסתנןגופתחילולאתלמנוע
מכםלקבלרצהגםאלאהגופה,אתשדדרקלאהואחסן'.'באנאהואחזית'
בו.כלוידבכלידו[נוכל].דואגג"הואש"חד'ת'הוסיףועודכספי".פרס
אתלכלכלעלינואותועוצרתוכשהמשטרההחוקעםתמידמסתבךהוא

ממעשיו".סובליםכולנוילדיו.ואתאשתו
ואתיובסעבדאללטיףאתשאלתיאלבואיריעיסאאתששילחת'לאחר

שניהםדעתחד'ת'.עלאלבואיריעיסאהלשיןלדעתם,מדוע,עבדאלחלים
ועםחזית'עםיחדהגופהבשודהשתתפו'וסףאחיווגםהואשגםחיתה

הגופהעלל'הודיעשחזית'מאחראבלבשלל,והתחלקואלבואירימצטפא
אלבואיריעיסאהחליטבכך,לשתפומבליוזאתהכספי,בפרסלזכותכדי

אלבואיריעיסאשללהתנהגותוזההסברלמשטרה.עליוולהלשיןבולנקום
אךוקרוביהם,ועיסאחזית'הםהגוביםכמהלעצמיחשבת'דעתי.עלהתקבל
הגעתיחזית'בגד Dמשפט"צעד'םלנקוטשלאכאמור, ,שהחלטתימשום

הזאת.הפרשהלכללהגיחעליכילמסקנה
אחמדאתלביתולהביאיוביקשתקרעלכפרעבדאלחליםאתכשהחזרתי--~-- '

דבר.חידשולאלעבדאלחל'םשסיפרהדבריםעלחזרבשיחתנואבו·פאג'.
משפחתגופותאתראהשבוהמקוםאתלילהראותנכונותואתהביעהוא

השיבלהורגהוצאתםאתראהלאשהואקרהכ'צדוכששאלתיו"אבו·מוסא"
המחנה.בהתקפתשבפצעהאנשיםבאחדבטיפולעסוקהיהכ'

 ) 9.6,63 (תשכ"גכסיוןי"ז ,'איום

הבוקרהגיעואלצאדקאבראהיםוהשוטראלקורוב'עבדאלחליםרש"ט
גונחיםולהיותזכרון·יעקבלמשטרתכבסיעתיאלילהצטרףכד'למשרד'

הרצח.מקוםעליצביעג'אברמחמודשרש"טנעת
כדיאלפחםלאםנסעלהוראתיבהתאםכיעבדאלחל'םל'דיווחבדרך
גודעמאשתובבית.אותולא.מצאאולםאלמחאג'גהחמדאןסעידעםלשוחח

הביתהחוזרהואוכיבהריםהבקרעדרעםהיוםשעותבמשךנמצאשהואלו
שיח'שלביתואתלמצואכיצדאותוהדריכהלבקשתוהערב.בשעותרק

ודובר·צדיק'רא·שמים,לאדםבחשבשהואוצ"גהאלע'וליוסףעבדאללה
אותושאלעבדאללההש'ח'שלבביתוהבריות.עלמאודומקובלאמת

חט'פתם.לאחרלכפר"ןהובאו"אבו·מוסא"הקציןילדיאםעבדאלחל'ם
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בכך.מתעג"ןהואמדועלדעתורצהבחיובהשיבעבדאללהש'ח'

קבראתלגלותכדיכהעדשעשינוהמאמציםעללוס'פרעבדאלחלים

הדתכמנהגלקברהנרצחיםאתלהב'אמבקשים'לדיהשכןהמשפחה

אבואאםכ'לעבדאלחליםעבדאללהשיח'אמראלה.דבריולשמעהיהודית.

ה'לדים.פרשתעללוה'דועכלאתל''ספראל'ו

לואמרכפרובןאלעראבאס'מצטפאכ'עבדאלחל'םל'ד'ווחבהמשך

בעבר,וצ' nע'ן·מבכבד'אלעראבאס,'מחמודקרובועםלה'פגששברצונו

אלעראבאסימחמודואח'ה.אשתו"אבו·מוסא",בטמנוה'כןללא·ספקה'ודע

אחמ,דאלחאג'כאמלאללפגותרצו'ולכןשבעבר·ה'רדןבא'רבדכיוםנמצא

למחמודשליח'שלחשזהכד'ברטעה,הכפרשלהמוח'תארמהפרט'אח'

מצטפאישראל·,ךךן.גבולשעלב'תואלאותוו'ביאאלעראבאס'

הסכ'םוהלהאחמדאלחאג'כאמלעסכךעלשוחחכברכיהוס'ףאלעראבאסי

קרוונישלבערבותוזאתהתנהאךלביתואלעראבאס'מחמודאתלהביא

על·'ד'"עצרואלעראבאס'מחמודולאהואשלאעבדאלחלים,אב'הזקן,

אתנמצאלאשאםלעבדאלחל'םעג'ת' .ב'תואלאותו'ב'אאםהמשטרה

מצטפאלהצעתאסכיםג'אברמחמודבאמצעותהמשפחהשלקברה

"תכןשב'מצדבברטעה.עמולפג'שהמחמודקרובואתלהב'אאלעראבאס'

בירושל'ם.מנדלבוים"ב"שערב'גםזרפג'שהשגסד'י

ג'אברמחמודרש"טאתמשםאספנוזכרון·'עקב,למשטרתכשהגענו

מחמודבעקבותהלכנומכאןעין·הך.ןהאמג'םלכפרהעולהלכב'שעדונסענו

וצ', nבעין·אלה'ג'אאבולמשפחתבעברש"ךשהיהזיתים,מטעדרךג'אבר

מסו'ים,סלעעלמחמודהצביעכאןע'ן·חוצ'.שביעראורגיםגבעתאל

מטהואנשיעםאבו·דורההתמקםבוכמקום , +172במספרכיוםהמסומן

משפחתאתחמדאןיוסףאליוהביאולשםעתליתמחגהעלההתקפהבעת

על'הצביעוכאןהחורשתוךאלמחמודהובילנומכןלאחר"אבו·מוס'א'.

ובגיסובקציןאברשחרורוגאיףחמדאןיוסף'רובוכמקוםעצי·אורןקבוצת

אבו·דורההורהכןלפג'עודכיבאשהנגעולא 1לדבר'אבו·דורה.בפקודת

אותהלקחתבדעתוהיהשכןמזרחה,ולהעב'רההגבריםמןלהפך,דה

לשיח'ובמסרומהור'הםכןלפגיהילדיםגםהופרדוהוראתולפילמפקדתו.

עליהם.שישמוראלסעדיעלי

זמן,באותואלסעד'עלישיח'שלתפקידועלג'אברמחמודאתכששאלת'

לידכ"שופט"גםוכיהןאלמגס'בכפרומט'ףאימאםה'השהלההשיב

באשהלגעתולאהשבו'יםהגבריםאתלהרוגשפסקהואהואאבו·דורה.

גםכיהש'בזמןבאותומבצורחסןאלחאג'ה'ההיכןולשאלתי 32וב'לד,ם.

עתל'ת.מחגהעלבהתקפהגונחהיהלאאךאבו·דורהאצל"שופט"היההוא
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כימחמודהשיבהאשהאתגםזאתבכלהרגוהכנופיהשאנשילהערתי
שחיתהומשוםסוסעללהעלותהניסוהגבריםמןהופרדהשהאשהאחר:
בזרועותיההרימוה,האוכףעלבעצמהלעלותהצליחהולאמאודשמנה

נפלהכןואחרילצעוקהחלההיאכאחוריה.דחיפותתוךהאוכףעליכרה
ומיידגיסושל 11והרש

ו"אבו-מוסאשלצעקותיהםגםנשמעוזמןכאותוהסוס.מן
ואתהאסלאםדתאתולקלללצווחהאשההתחילהעתהיריות.מספרכןאחרי

"אבודורה: cלאבךופנהמדאן nיוסףלמקרםמיהרצעקותיהעקבהמוסלמים.
-ארתה""תהרגוהשיבאבו-דורהמקומנו",אתלצבאיגלוצעקותיה~לעבד,

ואבו-דורהבמקרםהושארוהגופותובראשה.בבטנהחמדאןיוסףירהואז

לקרברן.רצ' nעין-לאנשיהורה

דגיםר.אשתולזררכיץ,הקציןנרצחובהוצ' nלעין·שממערבהאורנים-·חורשתכרקע

96 

כיהיתהותשובתושעהבאותההואעשהמהג'אברמחמודאתשאלתי

אלזינאת.לאםסוסתועלמהמורדיםאחדהרוגלהעבירהוטלעליו

זאתידעוודאיאךיודעאינוהואכיהשיבהגופותנטמנוהיכןלשאלתי

מקוםבקירבתהגופותאתקברושהםסבורהוא .שקברוןוצ' nעין-אנשי

"אבוהקציןשנורובעתנוכחהיהממכריומילדעתביקשתיעתהביער.

מהםאחדבסביבה:אנשיםהרבהשהיוהשיבכךעלואחיה.אשתומוסא",

אלפארס,ואחמדעליחמדאן,יוסףשלהפצאאלוכןמכפרואבו-פאניאחמד

אלצעכ,יועת'מאןאבראהיםערסאן,יוסףאבו-שחרור,נאיףאלראצ',יחסין

כללישסיפרהסקתיאלהמזכריואחרים.ועודאלחוראניעליאלחמ,דצברי

הנרצחים.קבורתמקוםעלמידעלוושאיןלהורגההוצאהכנושאשידעמה

לכפראלצאדקואבראהיםאלקורוכיעבדאלחליםעםנסעתיכןאחרי

עללנוהידועאתלוסיפרתיאלח'רדאן.עידמחמדעםלשיחהאלפרידיס

לבררוביקשתיוואחיהאשתו"אבו-מוסא",הקציןשללהורגהוצאתםמקום

הלהאםבאלפרידיס.המתגורראלהיג'אאבוחסןחסיןאצלקברםמקוםאת

אבואנשישארואלאלהיג'אאבונמרעליאלשיפנההקברהיכןידעלא

כן.לעשותהבטיחעירמחמדוכחיפה.אלכרמלשבראליתאלהיג'א

 ) 10.6.63 (תש'כ'גכסיווןי"ח ,'ביום

כמשטרתהבוקראספתיואלקורוביעבדאלחליםרש"טעםשקבעתיכפי

אותנוקיבלזהאלפחם.באםאלע'וליוסףעכדאללהשיח'אלבדרכיעארה

דתכם,גםדתית.ובחובהבמעשה-מצווהעוסק"אתהואמר:במאור-פנים

אנילקבורה.ולהביאםלמתיםהאחרוןהחסדאתלעשותעליכםמצווהכדתנו,

יכולתי".בכללךואסייעפעלךאתמעריך

עםמזדמןאנילראשונההנהבלבי:אמרתיאותי.ריגשוהנמלציםדבריו

רקלפניורואהוהואהכספיבפרסענייןלואיןלרוחי.המביןערבי-מוסלמי

ההתקפהלמחרתכיעכדאללהשיח'סיפרהענייןלעצםהמצווה.מעשהאת

כפרובןעםבחוץמשוחחבעודומוקדמת,נוקרבשעתעתלית,מחנהעל

ביתואלקרביםרביםמזוייניםרוכביםשניהםראואלברמאווימרוואח

שממערבאלצפצאפיכארבכיווןלרכבהמשיכורובםאלכפריין.שבכפר

מידחזרלכןהוא.ביתולעברפנוואחדיםסוסיהםאתשםלהשקותכדילכפר

אתכיתרלידראהעתהשכבית.הנשיםעםישוחחושהםרצהלאכי ,לכיתר

בעודומורדים.כעשריםועמםאלראצ'יוחסיןחמדאןיוסףאלסעד,יעלישיח'

סוסתועלרכובכשהואמתקרבאנו-דורהיוסףאתראהברכותאתםמחליף

ואתאותווהזמיןאנו-דורהאתבירךהואכוכה.יהודיהנערהובעקבותיו

חמדאןליוסףהורהאבו-דורהפת-שחרית.ולאכוללביתולהיכנסאנשיו
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שיח'עםיחדאבר·דרדהנכנסוכךואחדנחרץאבטחהלהציבאלראצ'יולחסין

אבר·דררהלוהודהתה 11לבית.אלדאצ'יוחסיןחמדאןיוסףאלסעד,יעלי
שיח'הבחיןאזדקאליו.להביאםשישלחעדאחיהרעלהנערהעללשמור

יהודים.ילדיםשניהמרדד'םעם 1ה'ד'ה 1ה'הלנערהשכנוסףעבדאללה
"אבר·הקציןילדישאלהלוהתבדרלאשתוומסדםלכיתרכשהכניסם

אחדלגילה.מעבדמפותחתאךשלרש·עשדהכבתלונראתההנערהמרסא".
מלנכרת.פסקולאשלרשתםשלרש.כ;בןוהשב'שמרנהכבןנדאההאח'ם
אל'בערביתפנתההנשיםחדרבפתחאמין".איפהאבי?"איפהצעקה:הנערה
הררייחסלהם~עשיתםמהדוד,יהיכןהוד,'"היכןאותר:ושאלהחמדאןיוסף
איפהאצלנו.התארחתפעםלאהדיבמחנה.עצורכשהייתאליךטובהיה

לביתםמחדערדיוחזרושהםלהרהבט'חלהרגיעהניסהחמדאן'וסף ."!םה
וזרדם.הרריהםאתימצאורשם

לנערהלעזורלאשתושהורהלאחדכי'לספרהוסיףעבדאללהשיח'
עמולצאתחמדאןמיוסףביקשערבייםבבגדיםולהלבישםלהתרחץולאחיה
עללוסיפרהלההילד'ם.הררילגודלחמדאן'וסףאתשאלשםלחצר.
המשפחה.וחטיפתהערבייםהאס'דיםמןחלקשיחדורעתלית,מחנההתקפת

עלשמחהלהלאבר·דרדה.החטופיםאתשמסדהואכ'לואמדגםחמדאןיוסף
עלישיח'אלופנה"אבו--מוסא",הקציןשלשבייתועל~ובמיוחדהשבויים, .......

הנביאמנהגלפ'לגביהםלנהרגפסקהלהלגודלם.בנרגעש'פסרקאלסעדי

בהתאםרהילד'ם.האשהאתולאסלםהשבוייםהגבריםאתלהרוגכלומד
בהם.רירההצידההגבריםאתחמדאן'וסףא'פראלקחאבר·דרדהלהודאת

ידהולכןהאסלאםדתאתומקללתצורחתהאשהאתשמעלאבר·ךךדהבשובר
שהפרידה'לדיםאתבמקרם.הושארוהגופותאבך·דרדה.שלבא'שרדרבהגם

הוא,רוצההנערהואתלאסלםאומדהואמהרריהםלפני·כןאבר·דרדה

לאשה.לעצמולקחתכנראה,

כאןהב'ת.אלחזרוחמדאןיוסףעםש'חתראחדיכ'הרס'ףעבדאללהש'ח'
שכןסערדת·צהדייםראחד'·כןפת·שחד'תכולםבשבילהנשיםהכינו

היוםבארדלנועשלאונזהרומאחדהערבלשערתעדבכיתרנשארוהמרדדים

עםלכפריין.מעלגםשטסוהבדיט'הצבאשלמטרסי·סירדיד'עליתגלופן

שניכשעמםאלמנצרד,חסןחאג'שלביתראלאלמנס,ילכפררכבוחשכה

מלנכרת.פסקהולאלמחרתעדבכיתרנשארהעצמההיאהנערה.שלאחיה
וצעקו:בכרעליה,ריחמווהןאחיוולאשתלאשתוקורותיהאתסיפרההיא

לפשראשתואתכששאלמסכנה).אסור,(אסור,מסכינה"חר~ם,"חר~ם,

אתשקיבלהראשונהפעםזרמסכנה,שהנערהלוהסבירהוצעקותיהןבכיין
כשנוכחאךלאונסהרצהאבו·דרדהבראשה.פצועהגםוהיאשלההמחזור

98 

והיאפניומעלהדפהלמגעטמאהכךומשרםהנשיםעונתאתקיבלהכילדעת
בראשה.ונפצעהסלעעלנפלה

אילו ...לזררביץרחלהבערהעלעברמהלעצמיכששיחזדתיהזדעזעתי
אליהםלהתייחסרשאיאניאיןשגימצדאלה!"לוחמי--מצווה"היוחיות·אדם

העיריהודיכלפיאחרתנהגלאמחמדנביאםגםהדימערביים.ערכיםעל·פי
שבטואתבבי·קיברקעאשבטאתשבחג'אז.אלמדיבההעידהיאית'דב,

כנביאברלהכירכשסידנובשביםמאותישברשבההעידמןגירשבבי·בצ'ייד
ואתלשחוטצררהבבי·קרדייט'השבטשלהגברים 750אתואילוולהתאסלם,

אבר·דרדה 33יפות.נשיםשתילעצמווהשאירלעבדותמכדוהילדיםהגשים
כנביאם.ובהגרמלחמת·מצררהבעתהמרסלמ'הנוהגמןחרגולאומדעיו
לזדרביץלרחלשקרהמהכלקרהבמקרהרקהרימחשבה:רעוד

לואחרת,יהרד'תמשפחהכלשלגורלהלהיותהיהיכולזהגורלולמשפחתה.
 ..בבי·ב'ת'אלמחשבת'בדדהמשיםומבל'כברפ'רת·המררדים.על·ידיבשבתה

וממגי!מהםבחסךגורלאיזה

הרבי.מתברגןעבדאללהש'ח'כילבשמתיממחשברתיכשהתנערתי
 iאבר·מוסאמשפחתשלגורלההיהגורלאיזהאללה,"אללה,ואמר:נאנח

מפתיע'כאןרג'שרתרמהשברתי.אתניחשוהואכאילותגובתו,אתהערכת'
באכפרואת 1948ב"כוחותינוכשכבשרקל.ה'הלאגורלוגםהר'קמעא:
אלבאם 1קררב'אצלומקלטמחסהולחפשואדמתוב'תראתלבטוש
שייתכן'שואל.מדיבתבגדטענותלווישגורלועםהשליםלאובוודאי
ירם·הנקם.עלחולםאפילו

 1שיעם"אבר·מרסא"משפחתגורלעלשוחחאםשאלתירעתה

שהושהואלוסיפרעל'שיח'בוואמרבחיובהשיבכךעלאלסעד'.
האשהולהשארתהשבוייםהגבריםלהמתת(פסק·הלכה)ה"פתררא"

מש'אגש,,עללהשתלטאבו·דורהתחילההתקשהלדבריובחיים.
 iבלאונסןשרצוכאלהוהיוכשללבנשיםיזכהמיבינ'הםלר'בהחלו
ש'לגבריםלהורותוביקשואבר·דררהאלעל'שיח'פנהכךמשום

 .בהםגעראבו·דררההמרד.אתמביישתהתנהגותםשכןבשבו'ות
לוסיפרגםעלישיח'והילדים.האשהעללשמורראשושומרי

האסלאם'דתאתוקיללההאשההשתוללהלהורגהוצאושהגברים
בה.גםלירותאבו·דורה

שאבו·עלילש'ח'כשסיפרכיעבדאללהשיח'מסררעוד
שינסאמרואףכךעלצערואתעלישיח'הביעלנערהלהתנכל

ובצומותוהמסתגףבדתוהאדוקשאבר·דררהשיערלאהוא
ביצרו.ישלוט



נוספ'םפרט'םעבדאללהמש'ח'ב'קשת'אלסעד'על'בש'ח' ' Jענייבשל

שלכתמע'ןשה'אאלסעד'משפחתבןהואעל'ש'ח'כ'הש'בהואהא'ש.על

וה'תההאסלאם,מצוותשמ'רתעלהמקפ'דה(דרוו'ש'ם),"דראוו'ש"

(קנאות"עצאב'ה"כבעלתונודעהאלקסאםעזאלד'ןש'ח'של 1מחס'ד'

גםהמרדוב'מ'אלמנם'הכפרבמסגדכ"א'מאם"ש'משהוא 34לאומנ'ת).

חמולתול'דלהתגוררחזר 1948ב'אבו·דורה.של'דב"ב'ת·הדין"כ"שופט"

שבסב'בתהבדוו'םלשבט'דתכש'ת'כ'וםמשמשהואשפא·עמר.בע'אבת

ש'ת'לדבר''שואל.מד'נתשלהדתותמשרדעובד'עםלמעשהונמנהטבעון

ולהתז'רםה'לד'םאתלשחרראבו·דורהעלעל'ש'ת'השפ'עעבדאללה

קרובואלע'ול,אסעדלאתמדאבו·דורההורה'רםכעבורוהרא'ה:ל'הוד'ם

משוםאלמנם'הכפראלהנערהאתלהעב'רעבדאללה,ש'ת'שלכפרוובן

תס'ןלאחמדל'רהתצ'ש'לםאלאסעדאתמךל'הוד'ם.להחז'רהשברצונו

מסרושםלאלמנם'הנערהאתהעב'רוהלהכאר'ס,אצלושעבדאלראבא,

על'ש'ת'מפ'אתד'ם'מ'םכעבורשמעהאת'םעלאבו·דורה.לאנש'אותה

 ,'ותרהגדולה'לד .אלמנם'הכפרלידהתורכמנ'םבמאהלהיושהםאלסעד'
ש'כנעלבסוףהור'ו.עלמלשאולחדללאבזרועות'ו,הקטן 1את'אתשנשא

הט'לולכןל'הוד'םה'לד'םאתלהתז'ראבו·דורהאתעל,'ש'ח'הוא,

אלת''ראבואחמדועל'אלקנא'ראתמך'וסףשומך,·ךאשו_עלאבו:דורה .,.-·'

אבו·שושה"."קומבאנ'תלק'רבתולהב'אםאת'הואתהנערהאתלקחת

ומ'אבו·דורהשלראשושומר'עלפרט'םעבדאללהש'ת'אתשאלת'עתה

קבוע'םשומר'םעשרהעדכשמונהלו 1ה'כ'הש'בכךועלבארץנמצאמהם

ועל'אלקנא'ר'וסףשלשמות'הםאתזכראלהמב'ן .,,לאנלוושתמ'ד

 ,זרע'ןמכפראלשלב'אתמדאלתארח"ה,ס'לתמכפראלת''ראבואתמך
סאלםבשם ' Jוערב,-ת'מאלפתםמאםאלע'זיילותס'ןאבו·תלוקצאדקאתמך

ז'דאןסל'םמטהווא'שאבו·דורהשלעוזרו-כולםומעלמת'פה. ' Jאל'מ

בחתוםמתגוררמהםא'שא'ןעבדללהש'ח'לדבר'ע'זאל.מע'ןאלצעב'

'רזן.שבשלטוןבשטתנמצא'םכולםאלא'שואלמד'נת

מכפר ' Jתורכמה'השהואהש'באלמכצורחסןתאג'על 1כששאלת'

לאהואאבלאבו·דורה,שלידהדין""ביתשלראשיכ"שופט"וכיהןאלמנסי

לאומאזהאנגליםאותועצרו 1938בסוףעתלית.מחכהבהתקפתהשתתף

דודו.ובןאחיובכו,גורלועלגורלועלנודע

ל'לסייעהואיכולאםשאלתיועבדאללהשיח'שלהגלויים 1דבר'נוכח

הואאיןהלקויהבריאותומצבבשלכ'השיב,הואהמשפחה.קבראחלמצוא

א'ןכילושידועמכיווןואולםלעשות.כן.לצערו,יוכל,לאולכןמביתויוצא

צאדק,אללפנותלימציעהואבארץנמצאאבו·דורהשלמשומרי·ראשואיש
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המתגורראתמךבכואל'פנהשהלהכדיאלפחםבאםהמתגורראבו·תלוק

מקובאתעמוויבררישראל·,ךךןגבולעלאלפתםלאםשמדרוםעאכ'ןבכפר

בזלעשותללא·ספקיסכיםוהואבצערודףהזקןאבו·תלוקצאדקהקבר.

המתגורראלקנאה'וסףאלקשרלחפשהיאאחרתאפשרותכסף.תמורת

המקום.אתהוא'ודעשמאתעבך,תלשלידתעבךבת'רבתכ'ום

עואל'מכ'.סאלם ' Jהת'מהערב'כ'וםנמצאה'כןלו'זועאםשאלתיו,עוד

אןהמערביתלגדהויצא 1948ב'הארץאתעזבלדעתובשל'לה.השיבכך

אואלמנסיהכפרמאנשימישהובארץכשאראםלדעתב'קשת'עתהלירדן.
מיטבלפיכי,השיבשיחיאישאלתחתא.וע'באיהאלפוקאע'באיההכפרים

נוגםכישמע,בעבראלמנסי.הכפראנשיכלהארץאתנטשוידיעתו,

 rג'נילסב'בותלגורעברוכפריהם,את 194sב·נטשוהע'בא'אתתושבי

העיר.שלידהפליטיםבמתנהרובםוכמצא'ם

קבראתלגלותנצליתשאםוהוספת'דבריועלעבדאללהלש'ת'הוד'תי

'הידוהואברכותובמעטלאזה'היההר'ישראללקברולהב'אםהכרצת'ם

שאצלידלבמכללימאחלהואכיהשיב,עבדאללהשיח'למעשה·תס.דשותף

עולהקיםהמתים,אתלקבורעל'כומצווהכדתכם"דת'כיזהבמעשה·מצווה

אחנמצאשאםלוהבטחת'נשמותיהם".לע'לויולהתפללאבן·ציוןקברם

"אבו·מוסא''הקציןשלבתועםלביתואבואלנרצחיםהלוויהונערוךהקבר

 iלאתבב'תוששהתהשעההאנושיתהתנהגותועללותודההיאשגםכדי
הר•הרף,"הרף,בהתרגשות:השיבכךעלאבו·דורה.אגש'על·ידישנחטפה

כפ•המצווהמעשהעצםהואגמולימ'לאתי.והאנושיתהדתיתתרבת'אתרק

שעדבכל'אבו·מוסא'ילדיואת iאותלארחאשמתאךדת'שנצטוויתי'על·יי'
 35 ·"'ת'בללבואשתרצו

כפתחוהכהבלב\;אמרתיאותי.עודדואלע'ולעבדאללהשיח'שלדבריו

לשיח·אמרת'גםוזאתהקבר,לגילויאות,יתובילשאול'חדשהדרךלפכי

באבהמות'תאר'םאחדאלאתמ,דסעידאללפכותל'הציעעתהעבדאללה.
אתמזבנואתשיביאכד'אבו·תלוקצאדקעם'שותתשהואולבקשואלפתם,

לפנותגםעליאםלשאלתיהקבר.אתל'ויראהאת'לפגישהעאכ'ןמכפר
הלדבכך.צורךכלשאיןהשיבאלסעד'עלישיח'אלקשרא'שבאמצעות

ולסייעהאמתאתלומרמתרבתוכאיש·דתאבו·חלוק.צאדקכמוחשדןאיכר

ולספרממנודרישת·שלוםלולמסוראוכלארצהואםהקבר,אתלמצואביד'

לי.שאמרמהכללו

באבאלאתמדסע'דמ'ודעילב'תעבדאלתל'םעםניגשתיזועצהפיעל
ראשןמשומר'ה'האבו·תלוקצאדקשאתמךלו'זועכ'אישרהואאלפתם.

"אבו·מוסא",הקצ'ןגופותנטמנוהיכןללא·ספקיודעהואוכיאבו·דורהשל
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אבו·אםמאעילמחמדעםיחדכיצאדקאחמדלוסיפרבעברשכךואחיהאשתו

כבוד·הגופותאתקברומעין·חוצ'אלהיג'אאבוממשפחותואנשיםמג'נין

עליששיח'צאדקאחמדאזלוסיפרועודזה.לצורךהעמיקוהוואףנטושסיד
ולכןהילדיםאתלשחרראבו·דודהעלהשפיעאלמנם,'שלהאימאם ,אלסעדי

סעידאבו·שושה".ל"קומבאניתמאנשיושנ"םבליוויושילחםשיחודם

בנואתשיביאולהניעואבו·חלוקצאדקעםלשוחחלנוהבטיחאלאחמד

אלפחם.באםעמנולפגישהאתמך

אתאלסעדי.עלישיח'אלטבעוןלאזורעבדאלחליםעםנסעתימכךלאתר

ושאלתיואלע'ולעבדאללהמשיח'דרישת-שלוםבמסירתפתחתיעמוהשיחה

ועלאלמשאאח""ערבגםהקדו"םאלסעדיהערבשלמוצאםעללוידועמה

לפיכיהשיבהואהקדמון.אביהםאל;'בז!וויסעדאלדיךשיח'שלמוצאו

בני·נעיםלערבשהשת"ךבדוויבמקורוהיהסעדאלדיךששיח'ידועהמסורת

דרכים.משודוהתפרנסידועלוחםהיההוא ..סוריה·עידאקגבולשעל

שלשהאמידלכךהביאוהסודי·עידאקיכמזבדהמסחרש"דותעלפשיטותיו

סעדאלדיןשיח'שמוומכאךשבגולךל;'באאותווהגלהאותועצרדמשק

כ"ז,זז;ר"היוםעדמשמשקברוומקוםאלג'באבכפרקבורהואאל;'באווי.

השניםברבותלמחלותיו.מרפאהמבקשולכללצאצאיולדגל)על"ה(מקום

בג'ניןאחדותמשפחותהת"שבואלהמביךלארץ.הגולןמןצאצאיונדדו

אחרותמשפחותהגלבוע.הרהואפקועה,שבג'בלונודיסמזאר i'אובכפרים-~
ואחתלעכוובחלקך(אכזיב)אלזיבלכפרבחלקךעבדומשםבצפת.הת"שבו

הת"שבהאלסעדיאחמדבךשתאדהבךלעבדאלדחמאךהמת"חסתהמשפחות

ממשפחתבזוויתעםהתחתןאלסעדיעבדאלדחמאך .צפודיהיאדיה, 1ב~פ

כע'אכתאלמלךואדיכאזורהמתגודדיםאלח'וואלדשכערבאלמג'אדיכ

עזים)שעדשל(אוהלכ"כית·שעד"לגורחזראשתודרישתלפישפא·עמד.

בחשכוולכךלכדווים)(הפכודו" J)J; ~"הםכלומד ,טבעוןכסביבתשהקים

ומתשלוםבצבאהשידותמןפטוריםוהיוככדוויםהתורכיםבימיהסעדיה

המסים.

מוצאםעלשיחתנושכךהשטח",ל"דיכוךליששימשהזוהקדמהלאתר

אמדתי_עצמו.לענ"ךלגשתליניתךלגאוותו,החניפהאלסעדיהערבשל

לגביחובהכבחינתשהיאמצווהמעשהבענ"ךאליובאשאנישיחילאיש

שלהדתותמשדדעל·ידיהמועסקדתכשיח'וכעיקרכמוסלמיולגביוכיהודי

הסעדיה,מוצאעלהשיחה"הגזר",אתגםאיפואכללוזכריישראל,מדינת

פעולה.ישתףלאאםלאבדעלולשהואמשדתועלהרמז-"השוט"אתוגם

כמיטבליולעזורשאלותיכלעללהשיבובראשו""בעיניוהבט'תעל'ש'ת'

דת.כש'ח'חובתוזושכך'כולתו
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הקציןלהריגתה"פתווא"אתשהוציאהואהואכימלהזכירנמנעתימצדי
שהואליס'פרעבדאללהש'ח'כ'צ"נתיודקק'דז'נדואליהולזדוביץמשה
ה'האכןאםשאלת'לשמעלש'חדודם.הביאואףהקצ'ך'לד'אתהציל

הכחישמידמאו.דהחוויר 1938בשנתאבר·דורהשלידב''בית-הדין""שופט"

צררהבשוםכמדדהשתתףולאאלמנסיככפרא'מאםאזשהיהוטעןהזכראת
שהיא.

שובשאלותי.קואתמעטש'נ'ת'ולכןשנבהללמדת'התק'פהמהכחשתו
אבו·דורהעלשהפע'לההשפעהבזבדעבדאללהש'ח'דבריאתהזכרת'

כינראהעתהלא,ש·דת.כ'אהטובמעשהעשהובכךהילדיםאתלשחרר
הילד'םאתלהחז'דאבו·דורהאתשינבעשאכןואמדקמעאנךג_ע

אתלראשונהדאהה'כךלילספרא'פואב'קשתיואבו·שושה".ל"קומבאנית
ס'פודו:וזהושיחודם.מדבריוהשתכנעשאבו·דודהקדהוא'ךה'לד'ם

התורכמגיםאחדאליבאאלמנסי,בכפר,אימאםבהיותי ,' 38שנתשלנקיץאחה'"בוקר
הלכתייהודים,ילדיםשנינמצאיםבגורןכדליוסיפר lבן•הכפרדיאב,חסןנאיףבשם "

אךוהוריהםאתוחםעם'חרבעתליתמביתםלקחוםשהמורדיםליס'פרווהםלראותם
מנסיעת'שאחזורעדה'לד'םעללשמוראלחסךלנא'ףהור'תיהם.ה'כךיודע'םהםא'ך

אחר.למקוםהילדיםאתהעבירושהתורכמניםליהתברראחר·הצהרייםמחיפה.
אךהמורד'םאתמצאת'שםלאללג'וך.עדוהלכתיהסכ'בהככלאחר'הםלתפשהתחלת'

 .בשםאחדאישהיהביניהםאולםדבר.עליהםיודעיםשאינםטענוהםהילדים.ללא
על-ידילכאןהובאוהילדיםשניכיבסודלישגילהזרעיךמכפראלזרעיניח'ליל

אצלה'אשגםהש'בוהואהנערהעלשאלת'אבו·דורה.אלשלתוםהםאךהתורכמנ'ם
ל'מסרוכאךאלמנם.'לכפרחזרת'לכובה.נגעלאושא'שכאלמנס'אבו·דורה
א•שרוהואפגשת'ושםואנךלכפרשמצפוןבבוסתאנ•םנמצאשאכו·דורההמורדים

שלאליאמרההנערהה'לד'ם.ואתהנערהאתרא'ת'כרשותואצלו.נמצא'םשה'לד'ם
מתו.כברהור'השכךאותהש'שחררמאכו·דורהלבקשכוונת'עלותמההבהנגעו

ה'הוד'םשללסוכנותישלתוהומשםה•הוד•םשלל'קומבאנ'ה'תותזושה•אלהאמרתי
ולאח'ה.להתדאגוזו.

לפניוציסטתימשסירבליהודים.הילדיםאתלהחזירמאבן-דורהדרשתיכןאחרי

סמכות•אתוהפעלת'האסלאם]לנביאהמ'וחדות[מסורותוהתד•ת'הקוראןמןפסוק'ם

ל'קומבאנ•ת'להעב'רםהורהוהואלשכנעוהצלחת'ארוכהה nש•לאחררקהדת'ת.
אבו-שושה".

הנערהדרךלשלוחלאבו·דודההצ'עאםעליש'ח'אתשאלתיעתה
עלכיהוסיףוהואשליליתהיתהתשובתוו"הבוקר"."דבר"לעתונימכתבים

"אלדפאע".מעתוךלונודעהמכתב'ם

עבדאללהוש'ח'ג'אבדמחמודדש"טלישמסדוהמידעאתתאמולאדבריו
'לדיעםהראשונהלפג'שתובנוגעגםמשקדשהואל'בדודוה'האלע'ול
מ'ודע'ל'שסיפרוכפיכ'אבו·דודה,כמרממשנהגהוא .לזדוביץמשפחת
רצחבפרשתחלקואתבבית-המשפטאבו·דודהגםהכח'שעאדהבוואדי
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אתלהצדיקהעזרלאשניהםומאנה.הכפרמרח'תאראלאחמ,דמצטפאושאז

אתגםשיכחישל'ברורה'השכןממנולהרפותא'פראהחלטת'מעש'הם.

לך.'בולעפןמחששואחיהאשתולזררב'ץ,הקצ'דשללהורגבהרצאהחלקו

רחלעלשהגן "'לע"אותרה'ההואאםלברראלאל'נותרלאעתה
זוכרהואאם 1שאלת'לכןהעמק.למשמרכשהג'עהשס'פרהכפ'לזרוביץ,

הש'בהואאבר'ך.בש'ח'"סולל-ברנה"בחברתבזמנועבדראםעבר'ת

עלנתמנהבח'פההאסלאמ'בב'ת-הספר 1ז' 1ל'מס'רםשלאחרוטעןבשל'לה

לאהאנגל'םב'מיאלמנם'.בכפרלא'מאםהעל'רנההמרסלמ'תהמועצהיד'
הקצ'ן'לד'לש'חרררהתערבותומקרהמלבז'הוזיםעםקשרכללוה'ה

בישראלהדתותמשרזמטעםדתש'ח'ה'רתובזכותעתהורק"אבו-מךסא",

זה.ממשרדפק'ז'םפעםמד' 1אל'בא'ם

מצ'זנושג'אהזרה'תהכ'לעבזאלחל'םאמרת'קרעלכפרחזרהבדרכנו

עבדאללהש'ח'שלעצתואתנו.לש'חהאלסעז'על'ש'ח'אתהכ'נונרשלא

אב'לכןכמוהו.'נהגשש'ח'.על'ה'הסבורכנראהכימוטעיתה'תהאלע'ול
מנ'חאנ'על'.שיח'אלעמנולנסועעבזאללהמשיח'ב'קשת'שלאמצטער

מעבזאלחל'םב'קשת'לפ'כךלנו.לשקרמעזעל'ש'ח'ה'הלאשבנוכחותו

לדובנוולנסותעל'ש'ח'אתה'טבהמכ'רמ'שהועםאר 1אב'עםלנסוע

"אבו-מוסא".משפחתשלקברהלמקוםבקשר-~ ., .

 ) 11.6.63 (תשכ"גבסיווןי"ט ,'גיום

שק'בלת'המ'זעעלהארגון,אגףראשסלע,נ'צבאתעיזכנת'הבוקר

על'ש'ח'ועםאלע'ולעבזאללהש'ח'עםשיחות'ועלג'אברמחמודמרש"ט

אלכופר'"·ב"ב'רשמצאנוהעצמותעללודיווחת'כןאלסעז'.

עלבפועל,החק'ררתאגףראששרר,נצ"מאתגםע'זכנת'מכןלאחר

עלאחז'םחרזש'םלפנ'לושס'פרת'לוזכוראם 1שאלת'הש'חהבסוףהנ"ל.

גםאזבח'פה.והמתגורר ' 11כ'ההמתחזה'אל'מנ'סאלםבשםערב,-ת'מנ'
אל'מני.סאלםאתלאתרלנסותוב'קשתיוהצפרנ'במחוזבנדללנצ"מפנ'ת'

 .בתוהועלולאתרוהרמןהמפקחושלנגרזיהמפקחשלמאמצ'הםאולם
מחמודלשוטרס'פרכ'אלפר'ז'סמכפראבו-עיטאד'אבהכחישלכךבנוסף

אלע'רלעבזאללהשיח'מזכר'בח'פה.אל'מנ'סאלםאתשפגשג'אבר

ה'כןלדעתעשר'אל'מניסאלםכ'עתהמס''קאנ'אלאחמזסע'זוהמרח'תאר

שהואאפשר .לאתרונוסףמאמץלעשרתרצו'ולכןמחפששאב'הקבר

בנדללנצ"מבנוכחות'טילפןשורנצ"ממושאל.שםתחתבח'פהמתגורר

כן.לעשרתב'קשו 1

עללהטיל 1ביקשת'שלוש.אהרןסנ"צשללמשרדועל'ת'זרשיחהלאחר
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עבלשוחחהצפרנ,'במחוזמ'וחזרתלחק'ררתהמחלקהראש , 1 ' 1משהרפ"ק

לב'נש'ח'רעםאלכרמלבזאל'תהזררז'םמנכבד'אלחלב'רפעתקאסם
 1ש'שפ'עולבקשםבעספ'אהזררז'םמנכבדיאלמנצורנג''בש'ח' 1אנו-וקן

קברומקוםאתלנולגלותבעבר,שכניהםאלה'ג'א,אבומשפחתאנש'על
המ'ערט'כקצין ', 1לרפאלעםלהסד'ר 1ב'קשת'כןכמרלזררב'ץ.משפחתשל
מנדלבר'ם''ב"שערפג'שרתשת''ררשל'ם,במחוזהפנ'םמשרדשל

מחמודב'ן 1קרעמכפראלעראבאס'מצטפאביןהאחתב'ררשל'ם:
ה'רדן,שבעברבא'רבדכ'רםהמתגוררלשעבר,מע'ן-חרצ'אלעראבאס'

מאבמרסאמחמדטאלבב'ן 1מאלפר'ד'סאלח'רזאןעיזמחמדג'זרהשנ"ה

ראמאללה.של'דאלג'ל"זרןהפל'ט'םבמחנהכ'רםהנמצאלשעבר,אלז'נאת
נובוסלסקילמפקחט'לפנת'לאחר-מכן .בנדרןלטפלהבט'חשלרשסנ"צ

עלאלח'רדאןע'דמחמדואתאלעראבאס'מצטפאאתלהחת'ם 1וביקשת'
ב'ררשל'ם.מנדלבר'ם"ב"שערקרוביהםאתלפגושהבקשותטפס'

 ) 12.6.63 (תשכ"גכסיווןכ' ,'דיום

שלושהטיללפניית'שבהתאםשלרשסנ"צשלמזכ'רתולימסרההבוקר
בנ'עללהשפיעובעםפ'אבזאל'ה'ם Tהדרומנכבד'לבקש 1 '!רפ"קעל

אשתולזררב'ץ,הקצ;ןת 1 ' 11גנטמנוה'כןלנרלגלותאלה'ג'אאברמשפחת
 .ואחיה

מקרםעלשב'ז'המ'דעלגב'ע'דכנתיו 1 1 '!לרפ"קטילפנת'הנ"לנוכח
אתולהוז'עני'כרלתוככל 1על'המוטלאתלעשרתהבטיחהואהקבר.

התוצאות.

 ) 13.6.63 (תשכ"גבסיורוכ"א ,'היום

מצטפאשלהבקשהטפס'אתנוברסלסק'המפקחמןבדואר ' hק'בלהבוקר
ב"שערקררב'הםעםלפג'שהאלח'רדאןע'דמחמדושל ' Dאלעראבא
שלרש.לסנ"צהטפס'םאתהעברת'ב'ררשל'ם.מנדלבר'ם"

 ) 14.6.63 (תשכ"גבסיווןכ"ב ,'ויום

אתא'ב'רםאל'לשלוח 1ב'קשת' 1נרבוסלסק'למפקחשרבטילפנת'ה'רם
 1ב'קשת' 1שררןמפקחאלט'לפנת'מכןלאחראלקוררב'.עבדאלחל'םרש"ט

למ' nאבר-עללהשפיעולבקשםנ'ר-עצ'רןהק'ברץמזכ'ררתאנש'עםלשוחח
למפקחהסברת'לזררב'ץ.משפחתגופרתנטמנוה'כןלנרלגלותאלה'ג'אאבר
שייענה"תכןמ'רחדבצ'נררמ'םהק'ברץמןמקבללמ' nראבו·מאחרכ'שררן

 .הק'ברץמזכ'רשללפנייתו
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 ) 16.6,63 (תשכ''גבסיווןכ''ד ,'איום

כ'ל,ד'ווחהוא .למשרד'הבוקרהג'עאלקורוב'עכדאלחל'םרש"ט

קמבאזה,מחרבתאלע'ז"לעט'העםנסעשהואלוס'פראלבוא'ד'חד'ת'
.אלוושאחאתמערבושאח'אלואחמדאלאלמעאוו'ה,בכפרכ'וםהמתגורר

בב'תו.מצאוהולאאךקמבאזה,וח'רבתאלמקורהח'רבתג'זכ'וםהמתגורר

"אבו·משפחתשלמקום·קבורתהעלאותולשאולהתכווןאלבוא,,,חד'ת'

מוסא''.

ג'םו,אח'אלט'ארה,מחמודלשעברהשוטרכ'וד'ווח,המש'ךעבדאלחל'ם

ג'אברמחמודלנום'פרלאלדבר'והמורד'ם..עם ' 38בשנתה'הכ'לוג'לה
לשלושתשקרהמהכ'אזשמעאלט'ארה,מחמודהוא,שכןהאמתאת

אנםוהתח'לה';אבו·מוםא".לאשתגםקרה(גבעת·עדה)מאלמדאח'הצע'ר'ם

ולכןזלפהח'רבתבםב'בתא'רעהמעשהבעלה.ואתאותההרגומכןולאחר

הה'א.בםב'נהקברםאתלחפש'ש

מרכזתאלק'וואןםל'מאןממחמדב'קששהואגםם'פרעבדאלחל'ם

אתלגבולשמעבראלט"בהבח'רבתהמתגורראח'ועםלברראלק'וואן

אתוכןואח'ה,אשתו"אבו·מוםא"הקצ'זשלגוו'ות'הםנטמנושבוהמקום

מאלמראח.'הצע'ר'םשלושתגופותנטמנושבוהמדו"קהמקום

ב'קשכ'לואמרעארהמכפר'ונםשעבדאללט'ףעבדאלחל'םם'פרועוד

אבואנש'עללהשפ'עאלכרמלמדאל'תנאצראלד•ןעמאלואתנג'אחא~
כש,קבל"אבו·מוםא".שלהקברמקוםאתלהםלגלותשבכפרםאלה'ג'א

כך.עללו'וד•עתשובה

.שללקברהבקשראלט•ארהמחמודשלשדבר•ולעבדאלחל•םהש'בות•

כ'דעת•עלמתקבל•םא'נםזלפהח'רבתבםב'בת"אבו·מוםא"משפחת

וצ' nע•ן·בק•רבתנהרגוואח'האשתושהקצ'ן,מלמדכהעדשאספנוהמ'דע

לוש'שאלט•ארהכמחמודחושד ' Jאשב•מצדהה•א.בםב'בהנקברווגם

בשקר•ם.ג'אברמחמודאתבהאש•מומשלוכוונות

 1המכ'אלנוא'ר',חד'ת'עםשקבעעבדאלחל•םהוד'ע('לשאלת'בתשובה

 .'גב•וםאל'ולנסועהמרד,מאזאלםעד'על•ש•ח'אתה•טב

 ) 19.6.63 (תשכ"גבסיווןכ"ז ,'דיום

אתמולנסעכ•ומסרלמשרד•הנוקרהג•עאלקורוב•ענדאלחל•םרש"ט

פחדשהואעל•ש•ח'טעןבש•חתםאלםעד•.על'ש'ח'אלבוא,,,אלחד•ת'עם

אתו'חדשה'הלחד'ת',ונמ'וחדלהםאבלהאמת,אתל'ם•פרלאולכןממג'

כ"שופט"שש'משהודההואשקרה.מהלספרהואמוכןאבו·דורה,אצל

לאאךהגבר•םאתלהורגלהוצ'אפסקושהואאנו·דורהשלד'נו"ב"ב'ת
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הורההאסלאםדתאתק•ללהכשהאשהאולםוב•לך,ם.באשהלגעת
עלשהשפ•עהואהואהר•ל•לד'ם,באשראותה.גםלהרוגאבו·דורה
מכתב'םשב'ה'הוד'תלעתונותעמםולשלוחל'הוד'םלהחז'רםאבו·דורה

בילדים.פוגעתשאינההערביתהאומהשלהאציליהמחווהיודגששבהם
שלראשושומר'אללפנותעל•ש'ח'הצ'עהגופותקבורתנענ"ן

שה'ואלע'ז"ל,ואלחס'ןלוק nאנו·צאדקאחמדאלונמ'וחדאנו·דורה,
וחם'ןעאנ'ןנכפרכ'וםמתגוררלוק nאנו·צאדקאחמדבקבורה.נוכח'ם

אלפחם.מאםרחוקלאלגבול,שמעבראלט"נהנח'רנתאלע'ז"ל
להוצ'אנהגושהמורד'םאלנוא,,,חד'ת'לום'פרענדאלחל•ם,לזנך,
אלע'ווארנהמוח'תארמצאגםושםאלמקורה,ח'רנתנםנ'נתלהורגאנש'ם
"אנו·מוםא"משפחתגופותשגםאפשרלכןבנך.גופתאתאלזרקאמג'םר

שם.נמצאות

 ) 20.6.63 (תשכ''גבסיווןכ"ח ,'היום

לעצמותבנוגעקרפלוםפרופסורשלזעתרחורתבדוארהג'עהה'רם
"א'נןהעצמות ) 19/63 'ע(זרדעתחוותלפ'אלכופר'"·נ"ב'רשאספנו
שלאראדםשלהואאםלקבועאפשרא'הצלעשלמקטעאדם.לשלדש"כות

חיים".בעל

 ) 23,6.63 (תשכ"גבתמוזא' ,'איום

ל'מרד•עהואובומכתבאלקררונ'עבדאלחל•םמרש"טק'נלת•הבוקר
"אבו·המכונהאלג'רנאן,ג'ח'דםעל'ד•בהע'רוארנהמוח'תארעםששוחח
אלמקורה.ח'ךבתבםב•בתשמצאבנרגופתכענ"ןאלזרקאמג'םרחל'מה",

גופרתשת'ערדכנוגרפתל'דראהכזמנוכ'ואמרהדכר'םאתא'שרהלה
אלשנ'םעעכדאלחל'םהצ•עכמנתכוערכ•ם.שלאלוה'והנגד•םולפ'
כ'ל'ברורשה•האףכנו.גופתאתמצאה•כןלנוש•ראהכד•ל•מה nאכר·

החלטת•אלמקורהח'רכתעל·•ךנרצחולאואח'האשתולזררכ•ץ,הקצ•ן
בעתלונודעשמאהע'ררארנהמוח'תארעםלש•חהאלזרקאלג'םרלנסוע
אתאספת'הנרצח•ם.שלגופות•הםנטמנוה•כןבנוגופתאתשח•פש

ל'ם•פראלזרקאג'סרהכפראלנדרכנועארה.במשטרתענדאלחל•ם
לוהבט•חאלאחמדרםע•ךאלפחםנאםשובה'השנ'נת"םענדאלחל'ם

עםגםשוחחלאחר·מכןהקרונ'ם.ה'מ'םנאחדלוק nאבר·צאדקעםלשוחח
אלט"כהמח'רנתאלע'ז"לחס•ןאתאל•רלהזמ•ןרנ'קשראלברא•ר•חד•ת'
לענ"ננו.בקשר

ברכזתאלק•רראןםל'מאןמחמדאלנסעה'ב'וםכ'עבדאלחל•ם,ם•פרוערד

107 



...... ,,.,.' 

שלקבורתהמקוםאתאח'ועםב'דדכבדאםאותולשאולכד'אלק'וואך

בח'דבת 1אח'אלשל'חשלחסל'מאןמחמדלדבר'"אבו·מוסא".משפחת

אחד'ם.'מ'םתוךתשובהלולהש'בהבט'חוהלהאלט"בה

הסכ'םהלהאבו·חל'מה,,ד'בהמוח'תאדשללב'תובכבסנואלזדקאבג'סד

גופתאתמצאה'כןלבולהראותכד'אלמקודהח'דבתלסב'בתעמנולנסוע

במקוםאלמחסן.חסןאסעדמכדואל'בוהצטרףאלמקודהבח'רבתבבו.

מערהעלאבו·חל'מההצב'עאם·ג'רבואד'של'דאבו·עווד""ז,נלכהנקרא

גבד'םשלבוספו'תגופותשת'דאהושםבבוגופתאת 1938בסוףמצאבה
כעצמות·אךם.שבראואחדותעצמותמצאנובמעדהואכן,ערב'.בלבוש

לאםעבדאלחל'םעםנסעת'לב'תואבו·חל'מהד'באתשהחזרת'לאחד

שבוהזמךעלשוחחנותח'להאחמד.אלסע'דהמוח'תאדעםלפג'שהאלפחם

בהתערבותוששוחררעד 1938בק'ץאבו·דודהאצל'מ'םחדש"םשבו'ה'ה

שלמפקדשה'ה ,אלט'הדמס'לת(אבו·ח'אלד)צאלחמחמדה"קסאמ'"של

שלאחד'םומפקד'םואבו·דודהוג'ב'ן,כפרושב'ןבאזורמודד'םחבורת

מתפק'דוש'תפטדבאזהרהש'חדדואבו·דודהבדעתך.התחשבוהמודד'ם

מכןלאחדשה'א.צודהבשוםהבד'ט'םלשלטונות'ס"עושלאכמוח'תאד

כ'ואמדבח'ובהש'בהואהזקן.לוק nאבו·צאדקעםשוחחכבדאםשאלת'ו

מתקשהשבנואלאעמנולפג'שהמעאנ'ןאחמדבנואתלהב'אלוהבט'חהלה

'דדן.שלטונותלפ'קוחנתוןשהואמשוםאלפחםלאםלהג'ע

למשטרתאל'להב'אאלב'אדלח'דבתעבדאלחל'םאתשלחת'כךאחד

'שואללגבולאתמולש'צאס'פדחד'ת'כשהג'עאלבוא'י'·חד'ת'אתעאדה

חס'ןאלאלשת'וו'חסןאתמשםלשלוחכד'ועאנ'ןאלפחםאםשב'ן

עאנ'ן.של'דהז'ת'םבמטעאותולפגושש'בואאלט"בהבח'דבתאלע'ז"ל

'ד'ותשמע'שואלשבשטחעאנ'ןבאדמותאלצפדהלע'ןכשהג'עאולם

עםקשרל'צודשובלנסותהבט'חהואהמקום.אתעזבולכןלגבולמעבד

 .ל" Tאלע'חס'ן

כד'כרכורמשטרתשבבנ"ןהגבולמשמדמפקדאלנכנסת'הב'תהבדדכ'

בק'דבתה'דדנ'הלאומ'המשמרעם ת,,,,-ת,ךקתעלזבדלו'זועאםלוודא

ס'פודאתהמצ'אשחד'ת'חושדאב'לפ•כך,של'ל'ת.ה'תהתשובתועאנ'ן.

חס'ןאתלהב'אענ"ןלוא'ןאול'הגבול.לאזור'צאלאושבכללה'ד'ות

את'.לפג'שהאלע'ז"ל

 ) 25.6.63 (תשכ"גבתמוזג' ,'ג'ום

העצמותעםמעטפהבצ'דוףפב'מ'תזכ'יהפתולוג'למכוןהעבדת'הנוקד

כךאחדאלמקודה.ח'דבתבסב'בתאם·ג'דב.ואד'ל'דבמעדהלקטנואותן
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בתוםהאחרונות.פעולות'עללווד'ווחת'הארגוןאגףראשאלבננסת'

שהלהכד'אלאחמדסע'דהמוח'תאדאתלש'חהש'לןבלעמוקבעת'הש'חה

עמנו.לפג'שהבנואתלהב'אלוק nאבו·צאדקעל'לחץ

 ) 27 . 6.63 (תשכ"גכתמוזה' ,'היום

העצמותבעב"ןרב'בוב'ץד"דשלדעתוחוותאתבדוארק'בלת'ה'ום

שכ'ןנאמד )'ע" 20/63 (זודעתבחוותאלמקודה.ח'דבתבסב'בתשלקטנו

עצמותהןושאלהושוק'רךזרוע,גפ"ם,עצמותשלשבד'ם 1ה'העצמות

שבה. 2sמ·למעלהלפג'כבראה,שמתו,אבש'םשב'

 ) 28.6.63 (תשכ"גבתמוזו' ,' 1'ום

סבורא'ב'כ'וצ"בת'הב"להדעתחוותעלהארגוןאגףלראשד'ווחת'

משוםהזבדס'בתעדב'ם.שלאםכ'וג'סולזדוב'ץהקצ'ןשי'י'שאלו

הוצ'אושבוכמקוםאלמקודהח'דבתאזורש'מששב'ד'המ'דעשלפ'

ואח'האשתולזדוב'ץ,הקצ'ןבעודבבג'דהשבחשדועדב'םלהורגהכבופ'ות

כךמשוםזה.ב'ערנקברוגםשב'ד'הבתוב'םכלולפ'ע'ן·חוצ'ב'עדברצחו

'צל'חשמאאלאחמד,סע'דהמוח'תארעםלש'חתורבהחש'כותמ"חסאב'

אחמדבבואתלהב'אלוק nאבו·צאדקעללהשפ'עמשלוכדדכ'םהוא

וצ'. nע'ן·ב'ערהקבראתל'ולהראותאתנולפג'שה

להוד'עב'קשת'וובומברקבה nפדדס·משטרתלמפקדשלחת'מכןלאחר

אלאחמדסע'דהמוח'תארעם'חדאצל'לה'ותאלקורוב'עבדאלחל'םלרש"ט
הארגון.אגףראשעםלש'חה 09.00בשעההקרובא'ב'ום

כלשה'תשובהק'בלאםאותולשאולכד'שורבצ"מאלבכנסת'עתה

בנוכחות'ט'לפןהואאל'מב'.סאלםהערב'·הת'מב'בעב"ןבבדלמבצ"מ

הקצ'ןשלהנוספ'ם 1מאמצ'העלולאכהעדכ'לוהש'בוהלהבבדללבצ"מ

האחתאל'מב':סאלםבפרשתאפשרו'ותשת''ש 1לדבר'תוצאות.שום!'בגר

ד'אבעםפג'שתושאחד'-והשב"המושאל,בשםבח'פהמתגוררשהוא-

שמאהחששבשלזאתכלאחר.למקוםלגרדועכרח'פהאתעזבאבו·ע'טא

שורנצ"מאבו-עיטא.על-ידישזוההלאחרלחקירההמשטרהידיעלייעצר

העבפ'םראש'עלוהןמ'וחדותלחק'דותהמחלקהראשעלהןש'ט'לל'אמד

אל'מב'.סאלםאתלאתרלנסותו'דושל'םתל·אב'בבמחוזותהפל'ל"ם

 ) 30.6.63 (תשכ"גבתמוזח' ,'איום

הוא .אלקורוב'עבדאלחל'םרש"טל'ח'כהכברלמשדד'הבוקרכשהגעת'

'ג'עבטרםהאחרונותפעולות'ועלל'לדווחכד'לבואשהקד'םאמר
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'צרשטרםלוהוז'עאלבוא'ר'חז'ת'כ'ס'פרהואאלאחמ.דסע'יהמוח'תאר
מאם ' 1אלז'תאומחמדשגםעבזאלחל'םל'מסרועוזאלע'ז"ל.חס'ךעםקשר

הקבר.מקוםענ"ךאתבשב'לומברראלפחם

לפ'אלאחמ.דסע'זשללב'תואלפחםלאםעבזאלחל'םנסעז'ב'ום
המתגורראללג'וךהכפרמאנש'אלסע'ז'וסףעםעבזאלחל'םשוחחהצעתו

אתראהשהואחסךמחמדמקרובושמעכ'לוס•פרהלהאלפחם.באםכ'ום

קרהמה'זעלא.חסךמחמדאולםאלמנם'.בכפר"אבו-מוםא"הקצ'ךשלבתו
שנודעמאחרלדמשקאלפארסעל'עם'חדה'וםלמחרתברחכ'כךאחר'לה

"אבו-מוםא".שלקברוה'כך•זעלאגםהואאותם.מחפשתהמשטרהכ'להם
אבו-חלוקשצאזקהוז'ענ'למשרד'אלאחמזסע•זהמוח'תארכשהג'ע

כ'לוס'פרוזהועאנ'ןאלפחםאםשב'ןהז•ת•םבמטע•בנואתב'נת"םפגש
של•זונטושכבשך-ם•זבתוךוצ' nע•ך-ב•ערנקברה"אבו-מוסא"משפחת

ואףסלענ•צבלפנ'אלאחמזסע'זחזראלהזבר•ועלגדול.עץ-אלוןעמד
להראותמעאנ'ךאחמזבנואתש'ב'אעזאבו-חלוקמצאזק'רפהשלאהכט'ח

הס•.זכבשךאתל'

אמרת'את'לפג•שהלבואחוששאבו-חלוקצאזקשאתמךוהנחת'מאחר

ואנסההכבשןאחרבח'פוש•םבעצמ'ב•נת"םאתח'לכ'הארגוןאגףלראש

 ,,צ, nעין-ביערהמאנדאטבתקופתשעבדוערבים,ביערנים ~ל.הסתייע

תקופה.מאותהובמפות

למפקדלהורות 1ב'קשת'בומברקחזרהנפתלמפקדשלחת'האמורלאור
ע'ן-חוצ'ל•עראלקורוב'עבזאלחל'םרש"טאתלהס'עזכרון-•עקבתחנת

מסו"ם.כבשך-ס'זשםש'חפשכד'

הצ•עהואשב'י'·החדשהמ'זעעלשורנצ"מאתע'זכנת'בהמשך

אתל'ש'ראהכד'ל'שראלאבו-חלוקצאזקאתמךאתלהב•אזרכ'םשאחפש
כבשןאחר'ש'ם 1לח'פרב•ם'מ'םלהקז•שאצטרךכךלאשאםהקבר,מקום

רב'םכבשנ'םע'ך-חוצ'ב'ערמצו"םוללא-ספקעץ-האלוןשל'זוהס•ז

כמותו.

 ) 1 . 7 . 63 (תשכ"גבתמוזט' ,'ביום

וצ'. nע•ך-'ערשלבמפותלע"ךכד•המז'זותמחלקתאלנ'גשת•הבוקר

נותרלא ) 1:2.500או 1:1.250 (שח'פשת'המפותאתשםמצאת'שלאמכ'ווך
הס'זכבשךאתבאמצעותםולאתראלכרמלבזאל'תמכר'אללפנותאלאל'

שעבדוערב•ם'ערנ'םאחפשבמקב'לע'ך-חוצ'.ב'ערהאלוןעץעםהנטוש

זה.באזורהמאנזאטבזמן
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 ) 4.7 . 63 (תשכ"גבתמוזי"ב ,'היום

בענ"ך 1 ' 1רפ"קאתמולאל•וששלחא'גרתשלושסנ"צל'העב'רה'ום

נאמר: ) 1756- 126ס"ק/כ'ן 1(ס'מזובא'גרת ."ל"זל'זרוב'ץהקצ'ן"עצמות

אכו·ךךקךלב•בש•ךמעוספ•ה,מנסרונג''בל'י'י'פנ•ת•בנדוןש•חתנו"לאחר
ושכנועהסברלאחרעזרהבבקשתאלכרמלמזל•תחלב•רפעתלקאסםוכךמעוספ•ה,

בד"כ.הודע•ןאגש•עםוהןבשעתוהכנופ•ותעםהךקשר'םק"םהאחרוןזהכ'ב•ודע•

אלכרמל.בזל•תכפל•ט•םכעתמתגורר•םלשעברהודע'ןמתושב•חלקכ•לצ"ך•ש
שלהמגמתיתתיחקורםלמעןעשיתיהודעיןאנשיע"ינרצחוהנרצחיםכיהנחהמתוך

ש•חקלא'ש'רות.ואח"כתח•לההנ"להאנש•םבאמצעותהמבוגר•םהודע'ךאגש•כל
קאסםאךהפלגמט•ת,בג•שתו'זועלב•בוש•ךלבלג•הנסעמבסורנג"בכ'המולל•

באמונהשל•חות•אתעשההואלאמת.קרובקוראשהגג•למשהוהג•עחלב'רפעת
אמרהודמע•ךאלה•ג'האבונ'מרעל•כ'והוד•עבמשרדנוהופ•ע 63 '[ 1 ' 25ובתאר•ך

נטמנוה'כךבוראות•ודעקרעבכפרהמתגוררהודמע•ןאלה•ג'האבוו•דאןחוס•ןכ'לו
לחזורהבט•חלבו.אתלפתוחחוס•ןעלולהשפ•עקרעלכפרלצאתהבט•חהגופות.

המוזכרחוס•ןעםשוחחכ'והוד•עקאסםהופ•ע 63ב•ונ• 30ב·עמו.ש•חתולאחראל'נו
נרצחואדםועודאשתול•זרוב•ץ,כלומרשהשלושה,לוג•להוהלהח'רש)(הוא

ה'האז(גםכבשךפעםשש•משבוראלהושלכוגופות•הםוכ'חמדאןבשםאדםבפקודת

בהחלטלסמוך'שכ'הדג•שקאםםש'ךלשקאק.סמוךחסךח'רבתהנקראבשטחעזוב)

אזש'משואב•ובשעתוחמדאןשללכנופ•המאודמקורבה'הוהואמאחר 1דבר'על
להש•גהצל•חלאקאסםש•ךלכנופ•וח.אכסנ•הש•משוב•תוהודע'ךכפרמוח'תאר.

שלשמותמסרכ"כשם.'נטמנוכ•'ודע '[א'סתמ•באורחאמראלאמלא'דעמפ•ו
הם:ואלהובירדןבארץכיוםהמתגורריםהכנופיהאנשי

ברומאנה,כעתגרלשעבר,הודע'ןמוח'תאראלה•'גה,אבועבדאלגנ•מחמודאתמךא)

בכפרכעתגרהכפר,נכבד'ערבאס",המכונהאלה•ג'ה,אבומוחמדמחמודב)'רזן.
ד•בד)'דדן.רומאנהבכפרגרחרב•ה,סע•דאסעדג)'רזך.שכם,ל•דברוקה

שלתנועות•הםכלעלו•ודעהודע'ןבשטחצאןרועהה•האלה•ג'ה,אבואלמוםטפה
אלה•ג'ה,אבועבדאלכר•םחסןה)רומאנה.בכפרכעתגרבסב•בה.הכנופ•ותאגש•

אגש•שלתנועות•הםעל'ודעהואגםהו.דע•ןמכפרמזרח•תגרצאן,עדרבעל
אחמדאב•והכנופ•ה.שו•שאלה•ג'ה,אבואלעבדאללהאחמדסע•דו)הכנופ•ות.

 75/23.רושמ•הבוראן•בח'פהכ•וםגראלעבדאללה

כ•וםגראלה•ג'ה,אבונ'מרעל•א)מפ•:חלב'רפעתקאסםש•ךאסףזאתא•נפורמצ•ה

תופ•קעאקלג)אלכרמל.בדל•תכ•וםגראלה•ג'ה,אבוחסןחוס'ןב)אלכרמל.בדל•ת
אלכרמל.בדל•תכ•וםגרחוס•ך,

לקאםםממשרדנוסמל'צטרףבבוקרמוקדמתבשעה 63'ול• 2בתאר•ךכ•הוסכם
אותה "'עבדמנו(שנחטףמט'רהערדאתאבוא'בראה•םולרסלאןחלב•רפעאת
חסןח'רבתהמקוםאתלמצואהתקשווכולםהוא•למקום).בקרבתוהוחזקהכנופ•ה

מאוםחרדאןמוחמדסאלחאתאל•הםוצרפופרד•סלכפרהנ"ל•צאולשקאקסמוך
מקוםהמקום.אתלראות•צאווב•חדהשטחאתהמכ•רבפרד•סהגרלשעבראן·ן•נאת

 100דבמרחקשלמה,מבתצפדנה·מדרחהק"מ 3כ·בערך 155225במשבצתנמצאזה

נמצאצפונהמטר-200וכחסןחרבתהשטחמתח•לדכרון·מנסורהמהכב•שבערךמטר
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סתוםכורנמצאממכנהדרומהמספרומטר'םלם'זכ'ח"רפעםשש'משהרוםמכנה
ערכ'םכפ'שנקראמהנמצאמטר 100כ·מהכורמזרחהמטר'ם,כערך, 3שקוטרואכנ'ם

הגו'ות.נטמנוקאםם,לש'ךשנמסר!"זאךחום'ךתארולפ'שם,(כבשך),'טון'
נטמנוששםכוודאות'זעוהנוכח'םהנ"לאתשל'ווהגוטרמךסמ"רלזעתכ'לצ"ן'ש
ערזאתאבורסלאןהגו'ות.הושלכובוהמקוםשלהז'וקעלו'כוחאצלםהתעוררכ'

ל'זונטמנושנהרגוהאומרתהג'רסהה'אנכונהולאזהלצורךש'משזהמקוםכ'טען
רכ'ם 1שה'הודע'ןהכפרמאנש'מלש'נ'םכפג'כסודזאתלשמורצורךה'הכ'הודע'ן

אבורסלאןהו.דע'ןתושב' Jמכ'מעט'םזאת'זעולכןשם.ששררה'פסאזכגלל
חמזאןכ'ש'זועמכ'ווןזאת,לגלותכעתאפשרכ'הנוכח'םכלפ'כ"כהתבטאערזאת

כ'טעןכךעל'תרהת"שנות.חלההעכ'רהועלח'א'נווהואלרצ'חתםאחרא'ה'ה
 .י 11ל 2000נסךפרסהקציבההממשלה

להצטרףס'רכאלה'ג'האנוז'זאךוחוס'ךהמקוםשלתרש'םכלשעהלפ'נערךלא
פעלאשרהואהואכ'מנ'ח'םהננוכ'אףשעהלפ' 1על'לחצנולאהנ"ל.לחול'ה
כשעתו'הגו'ותכהטמנת

 25כמשךוההזנחההסחףכגללשונהכלומרדאז,מצורתומעטאכדלשטחכ'לצ"ן'ש
שהושגכמהמסתפקא'ננ''ארכ'אולוג'ות:כחפ'רותלהתח'לטעםלזעת'וא'ןשנה,
חוס'ןכ'אםאכו·רושז'.חסךמחמד 'י'י'אצלקרעככפרמחרלכקרבזעת'כה.עז
אמנםאםמאוד),פ'קחא'ש(הואלשכנעוכוחרושז'אבוג'ז''שקרעככפרפל'טהנו

קרהכ'צזכמקוםולשחזרלשטחלצאתו'סכ'ם 1פ'אתש'פתחכלומרכזאת,אצל'ח
'ומ"ם,או'דםכמשךפועל'ם 4 • 2להעס'קאצ'עאזהמקום,עלכוודאותו'צב'עהזכר
איןגופרת.שלושמציאתהוא,היחידהזיהויהגופות.למציאתעדהאבניםאתלהסיר
אדווח".ההמשךעלאחרים.זהריסימנינשארוכ-ילהניח

שג'אותמלכדחדשכלכרמצאת'לאאךמענייך 1 ' 1רפ"קשלהדו"ח

ככר· 1 ' 1רפ"קנחשבכמשטרה 'כ(הערכייםהשמותוכתעת'קכנ'סוחו

הקצ'ןשכא'לוה'ז'עהוכערכ'ת).כעכר'תה'טכהשולטוכאישאוריין

ל"ב'רהושלכווגופותיהםאלשקאקכידכאזורנהרגוואח'האשתולזרוכיץ,

ככראלקורוכיעכזאלחל'םרש"ט'זיעלל'נמסרהשכסביבתואלכופרי"

פרופ'שלדעתוחוותש'ופ'עצמותאלכופרי"מ"ב'ראספנוגםכחודש.לפני
עצמות·אזם.היולאקרפלוס

כ'צזהדברמפתיע .כשג'לימיוחדענייךזיורפ"קשלבזו"חישזאתעם

מאחזבמהירותעוברותהפלאחיםביןה'ז'עותהערכי.ה"ראזיו"פועל
מקום·קבורתבענייךאלע'באריהלאדיבפנהשעבזאלחליםלאחר .לרעהו

תמורתשירותואתלעבזאלחליםאלבואיריחזית'הציע"אבו·מוסא"משפחת

ועתה,אלע'באר'ה);אז'בשתבעהסכום(הואלירותואלפייםצידרובה

בידבאזורהגוויותעללעבזאלחל'םמסראלמחאמיזעל'שמצטפאלאחר

אזורעלג'אאלה'אבוז'זאןחסיןמצניעבמקום,שחיפשנוולאחראלשקאק

השיחותלנושאהפכהשחקירתישובנוכחאניהגופות.נטמנובוכאילוזה,

אלקהווה""בקרג'ליד(מפגש·ערב)ב"סהרא"עיסוקםשכןהפלאחיםב'ך
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החוואירוע'םמעשיותרכ'לות,סיפוריומתמידמאזכללהקפה)(קומקום

אןמוגזםמ'זעמסירתגםומכאךהאסלאם,נביאשללימיוועזזיומאמענייני
ב'וזעין,אובתום·לבמוטעה

הקציןשגוויותלשכנעניכדיזיורפ"קשקיבלבמידעא'ךמקוםמכל
אבןזיזאןשחסיןגםמהעיך·חוצ,'כ'ערנקברולאואחיהאשתולזרוביץ,
אתמקדלפיכךאליו.ששלחתילאנשיםפעםלאזאתאמרבעצמואלהיג'א
ובמקבילעיך·חוצ'ב'ערהסידכבשןאתלאתרכבסיוןלהבאגם,בחקירת'

לגלותאלה'ג'אאבומשפחתבניעללהשפיעשיוכלואנש'םלחפשאמשיך
זה.ביערהקבראתלנו

 ) 6.7 . 63 (תשכ''ג,,,,בתמוזמוצאי-שבת,

שוחחכיל'ומסרלבית'ערבלפנותהגיעאלקורוב'עבזאלחליםרש"ט

אלכמישריךלפנותלוהציעהלהאלקיוואך.מרכזתעל'מצטפאעםשובהיום

עליוהשפעהשוםאיןאלאחמזסעיזשלמוח'תארמכיווןלוק nאבו·צאזק

והלהלוק nאבו·צאזקאלעבזאלחליםפנהכךמשוםשביניהם.ישןריבבשל
לידבירושליםבנולביןבינופגישהתסדירשהמשטרהרצו'כילואמר

קרוב'הםעםלה'פגש'שואליםלערביםלאפשרנהוגשםמקוםהגבול,
ירדן.שלטונותשלבאישורם

סיפרעצמוהואשכךכנומהתללוק nאבו·צאזקכילעבזאלחליםהבהרתי

אלפחםאםשביןהזיתיםבמטעהגבוללידבנואתפגששכבראלאחמזלסעיז
צורךכלואיןבפעםפעםמזישםנפגשיםשהםמניחאניכךמשוםועאנין.

אתלשכנעזרךלחפשעל'נובירושלים.ביניהםרשמ'תפגישהלהסדיר
לנושיראהכזיל'שראלשעותלמספראחמזבנואתלהניאלוק nאבו·צאזק

עין·חוצ:שביערהנטושהסידכבשךאת

כןאלזחאלכה,סעדחמדהאתשישאלעבזאלחליםאתביקשתימכןלאחר
שעבדובישראלערכים,יערניםלומוכריםאםהייעור,במחלקתהעובדכפרו,

הסידכבשךעלהמידעשאתמניחאניוצ: nעין·ביערהמאנזאטבתקופת

אלחלביערודעלימפהזכמואלכרמלבזאליתשוניםמדרוזיםלקבלגםנוכל
קרע.מכפראליחיאעבזאללהאחמזשליזיזו(אבו·סלימאן),

שבההתקופהמןאבו·סלימאןאתמכירהואכיהשיב,עכזאלחלים
בענייךאל'ויפנהוהואעבזאללה,אחמזשלבביתוקרע,בכפרהתגורר

אתהיטבהמכיראלבואיריחזית'אתלכךלרתוםמתכווןגםהואהכבשן.

כבשךנמצאהיכןוזאליהאג'זםבאזורמכריואצללבררויוכלעין·חוצ'אזור

לכך,הסכמתיזה.

שדיגסבוראלזחאלכהסעדחסךהסמלכפרובןכ'גם,ס'פרעבזאלחלים

113 



משםלקחאלאבגוגופתאתאלמקורהח'רבתבסב'בתמצאלאאבו·תל'מה

נגהאתלהב'א 1על'שלחצתאשתואתלהרג'עכך,·שמצאהגופותאחת

גםמהמעג"גגו,זהא'ןכילעבדאלחל'םאמרת'אלזרקא.בג'סרלקבורה

להתמקדעל;ג,"פסאד".סתםוהםגכרג'םאיגםסעדחסןדבריכ'ש"תכן
ולכןלאבירלרק nאבר·צאדקאחמדמסרעל'רהס'דכבשןשלבא'תרררעתה

כד'אלכרמלבדאל'ת(אבר·סל'מאן)אלחלביעל'פהדאל'חדמחרניסע

ע'ן·חרצ'.ב'ערלוהמרכר'םהס'דכבשב'אתלגרש'ראה

 ) 7.7 . 63 (תשכ"גבתמוזט"ו ,'איום

קרעלכפרהבוקרבאתיאלקרררב'עבדאלחל'םרש"טעםשקבעת'כפ'

חסןלהסעתטנדרשכרכ'ל'מסרבב'חואלכרמל.לדאל'תאחילקחתךכד'

לרק nאבר·צאדק'ד'דםאלקרעמכפראבר·זרקאח'לילוערודאלמצאלחהעל'
 .עמנולפג'שהאחמדבגראתלהב'א 1על'להשפיע'נסרהללואלפחם.באם
אול'אבר·חלרק,צאדקאלתח'להג'סעאגרגםכ'החלטתיאלהדבריולאור

בגראת'ב'אמת'עמנולקבוע 1על'ח'ל'לוערודעל'חסןשלנוכחותםתשפ'ע

אם 1שאלת'בש'חתגואצלו.השניים'שבוכבר 1אל'כשהגענואלפחם.לאם
כךעלע'ן·חוצ'.ביערהס'דכבשןנמצאשבוהמקוםאת 1לפג'ת'ארבגו

בלשרגר Jהעץ''כבשןעלרצ' nמע'ן·מ'שהו"תשאלורהרס'ף:ב Jבח'הש'ב.-~

זה.כבשןמכיראחדכללכפר.דררמ'ת·מזרח'תהנמצאאלשג'רה']'אלאתרן

אבר·לצאדקאמרת'ומשפחתו".'אבר·מרסא'אתרצ' nע'ן·אגש'קברושם

הכספ'הפרסאתלקבלברצונואםאבל ,הכבשןאתלחפששבדעתנוחלוק
אתנמצאאםלו'ג'עשהפרסטען,זהכבגדבגר.עםרלהפג'שגרלהזדרז 1על'

ושעלאלה 1בדבר'להסתפקמוכן '('אשענית'כךעלשתיאר.במקרםהקבר

לאםשיבראבגראתלשכנעהבטיחוהואעצמובמקרםעליולהצביעבגר
אחי.וייפגשאלפחם

אלחלביעליפהדאלאלכרמל,לראליתעבדאלחליםעםנסעתימכןלאתר
אלאוחנוהוליךכאןעין·חךצ'.ליערעמנולצאתהסכיםהלה(אבר·סלימאן).

דררמיח·מזרח'תכמצאראמנםאלהלו.המוכריםכטרשיםכבשני·סידשגי

זההואמהםאחדאםידעלאהואאךעגפ'םעצי·אלרןגםולידםלעין·הרד
זהבשםכבשןמכירמישהואםבכפרולבררביקשתירהעץ"."כבשןהמכונה

מקומר.בדיוקוהיכן

עםבשיחתיזכרון·יעקב.למשטרתעבדאלחליםעםנכנסתיחזרהבדרכנו

חדרה,בפתמפקדסגןטפר,מפקדהוראהקיבלאםב'ררתישררןהמפקח

שקיבלתיאחר'בכך.צררךכש'היהרצ' nעין·ליערעבדאלחליםאתלהסיע
כעוזרילפניורהצגתיועבדאלחליםאתלחדרוקראתיהחיוביתתשובתואת
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יתחילשעבדאלחליםקבענוהנרצחים.קבורתמקרםעלמידעבאיסוף

ארעוזרלעצמויקחכךלשםמתר.כברהסידבכבשניפירה nבעברדת·ה

עצמותימצאראםלירם·עברדההמקובלהתשלוםחמורתלחפירהשג"ם
למקרם.בעצמישאגיעכדימייןד'עגי 1 'בכבשן

 ) 14.7 . 63 (תשכ"גבתמוזכ"ב ,'איום

לשםלמשרדיהיוםאלקרררב'עבדאלחליםרש"טהגיעמראששקבענוכפי

כבשן·ס,ךשלתיאורלומסראלהיג'אאברזידאןחסיןכיסיפרהואדיווח.

עלשמעלאמעודואךלכפרמדרום·מערבוצ' nלעין·העולההכבישליד
עםמשטרתיברכבכשהוסע ,'בביוםענף.אלוןעץשלידוהעץ""כבשן

כד'אלה'ג'אאבולמי nלאבו·השנייםהלכווצ' nעין·ליעראלבואיר'חזית'
ממיודעיואבו·סאמיאלפגובביתומצאוהומשלאזה.כבשןעלאותולשאול

בטושיםכבשני·סידשישהלהםהראההלהאלמקורה.בח'רבתחד'ת'של
 .עצמוע'ן·חוצ'ביערנוספיםושבייםוצ' nועין·מקורהאלח'רבתשביןבאזור

אתהולםאיבראלהמכנשביםאחדשאףלמסקנה,הגיעווחד'ת'עבדאלחלים
החל'טוואזענףאלוןעץלידםמצאולאשכןלוק nאבו·צאדקשלתיאורו

אלחלב'עליפהדשעברבשבועהצביעשעליהםהכבשניםאחדבתוךלחפור
עצמות.שוםגילולאאך(אבו·סלימאן)

השג'בכבשןגםוחפרוע'ן·חוצ'ליערוחזית'עבדאלחל'םחזרולמחרת
אלחזרךעתהדבר.מצאולאבוגםאךאבו·סל'מאן,לפגינוהצביעשעליו
ביערכבשןעלשמעלאמעולםכיטעןוהלהאלהיג'אאברלמי nאבו·

שמדרוםאחדלכבשןארחםהפגהזאתעםהעץ"."כבשןבשםעין·חךצ'

הואשאיןהשיבביערברררת·מיםעלכששאלרהרלעין·חרצ'.הערלהלכביש
עין·חךצ'.בוואדיהמעייןמןמשקההוא 1עדר'ושאתבאזורכאלהמכ'ר

והתברראבר·חלמ'ארחםהפנה 1שאל'הכבשןאתמצאררחד'ת'עבדאלחל'ם
גםחפרוזאתעםאלה'ג'א.אברזידאןחס'ןסיפר 1שעל'כבשךאותרשזהלהם
לשרא.כאןגםאךבר

חייבעבדאלחל'םכ'ע'ך·חרצ'ל'עררחד'ת'עבדאלחל'ם'צארלאד'ב'רם
בחדרה.השלוםהמשפטבב'תכעדיוםנאותרלהרפ'עהיה

אךאלפחםבאםאבר·חלוקלצאדקשרבעבדאלחל'םנסע ,'הב'רםלמחרת,

לדאל'תאלברא'ר'חד'ת'עםנסעאזמ'דע.שרםלוהרס'ףלאאצלוהב'קרר
ג'גשרכךאחרמאומה.להםח'דשלאזהגםאךאלשאמ,'תרפיקאלאלכרמל,

בשםכבשךמכ'רמכפרוא'שא'ךכילהם,אמרוהלהאלחלב'על'פהדאל
אלתג'להת'רבתשבסב'בתאבו·סל'מאןנזכרהש'חהבמהלךהעץ"."כבשן

שנהכחמ'ש'םלפג'שננטשכבשן·ס'דפעםעמדלע,ן·חךצ'מזרחשמדרום
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ת'אראכו·סל'מאןממכת·כרק.שנשרףענףאלוןעץפעםעמדל'דווחרב.

הכבשןאתמצאווחד'ת'עכדאלחל'םזה.כבשןאלהשב'לאתלפנ'חם

אתדחוהמאוחרתהשעהבשלאךדפנות'ו,אבנ'אתממנולחוצ'אוחתח'לו

זה.לשבועהחפ'רההמשך

כ'פו,כ'וםהמתגורראלשלעם,שמחמדלעבדאלחל'םנודעגםת"ם Jב'

ולכןאלכרמלודאל'תוצ' nע'ן·בסכ'בותכקצ'ן-'עורהמאנדאטכזמןעבד

וצ' nע'ן·אזרךאתה'טכמכ'רהואשא'ןהלהטעןבש'חתנואל'ו.נסענו

דאל'הבאזורכןואחר'אג'זםכאזורתקופת·מהעבדהמאנדאטשכזמןמשום

הש'בוצ', nע'ן·כ'ערהעץ""ככשןהשםאתפעםשמעאםלשאלת'ועספ'א.

בשל'לה.

אבוערודואתאלמצאלחהעל'חסןאתאספנושםקרע,לכפרנסענומ'פו

מצאנושלאהתפלאהוא .אל'וונסענולוק, nאכו·צאדקעםהמ'ודד'םזרקא,

טענתועלחזרשוב'ותר.מפורטת'אורל'להמצ'אוחבט'חהעץ""ככשןאת

'וודעפןחששובשלשעותלמספרמעאנ'ןלח'עדרמעז 1Jא'אחמדשבנו

הירדנית.למשטרההדבר

אתוכ'קשת'עארהבכפרהצבא'הממשלנצ'גותאלנכנסת'חזרהכדרכנו

כשומר·טראקטור'םלעבודתולחזוראלבוא'ר'לחד'ת'לאפשרשבבורס"ן

כן.לעשותחבט'חשבבורס"ןאצל'.צכודתואתש'ס"םלאחר __ ,מע·' >7ל'ד ""•

פחדס'פר 1שעל'הכבשןבד'קתאתהשבועלס"םלעכדאלחל'םהור'ת'

זכרון·'עקכלמשטרתנסעת'עארהממשטרת(אבו·סל'מאן).אלחלכ'על'

ל'ערעבדאלחל'םשלהסעתוחמשךאתשרוןהמפקחעםהסדרת'ושם

מזכ'רמבן·דו',דהבטחהשק'כלשרוןהמפקחל'ס'פרבש'חהוצ'. nע'ן·

מקוםאתלנוש'גלהאלח'ג'אאבולמ' nאבו·עלללחוץנ'ר·עצ'ון,ק'כוץ

לוחכט'חע'ן·הו,דחאמנ'םבכפרהמתגוררממכוש,א'צ'קהאמןגםהקבר.

 .ענ"ןבאותולמ' nאבו·עלללחוץ
למ' nאבו·עםשוחחכ'כן·דו'דל'ס'פרושםלנ,ר·עצ'וןא'פואנסעת'

לאהזחש"חזקןמשוםלומאמ'ןחראוכ'הקברעלדבר'ודעחראשא'ןהטוען

'ודעשא'נוטעןלמ' nאכו·כ'ל'אמרכע'ן·הודממכושא'צ'קגם ."'ל'שקר

הקבר.היכן

 ) 17 . 7 . 63 (תשכ"גבתמוזכ"ה ,'דידם

ואחדאלבוא'ר'חד'ת'שחרא,ח'ום ' Jחוד'עאלקורוב'עבדאלחל'םרש"ט

הממוטט.הכבשןבבד'קתחמש'כועארה,מכפרעכדאלצ'אכטהמכונה

והאדמההדופןאבניאתלהוציאצורךהיהשכןקשההיתהבכבשןהחפירה

נוסף.'רםת'משךולכן
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לא'תורעבודתנועללעדכנוכד'שוראר'חלנצ"מנכנסת'מכןלאחר

מאחרכ'שורנצ"מ ' Jהוד'עעתהכה.עדהכושל'םנס'ונות'נוועלהכבשן

למפכ"ל.של'הד'ווחצ'נורמעתההוא'ח'החצפונ'למחוזעכרסלעשנ'צב

המחלקהראשתשובותאתב'נת"םשק'בלל'מסרגםחש'חהבמהלך

תל·אב'כ'רושל,ם'במחוזותחפל'ל"םחענפ'םוראש'מ'וחדותלחק'רות

שוםהנ"לעללהש'גהצל'חולאכ'אל'מנ'סאלםעלב'רור'הםבענ"ןוח'פח

שבמחוזות'הם.'ם Jחת'מבשכונותגםחק'רותערכושאנש'הםאףעלמ'דע,

שםתחתהת'מנ'םח'הוד'םבקרבזהאל'מנ'סאלםח'שוראר'השללדעתו

לאתרו.קשהו'ה'המושאל

 ) 18.7 . 63 (תשכ"גבתמוזכ"והן,יום

לוק. nאבו·צאדקאתחארצ'למטחבכנ'סהלמצואהופתעת'הבוקר

עלחזרבנוהגבול.ל'דהז'ת'םבמטעבנועםנפגשכ'ל'לספרבא 1לדבר'

אגש'חרסובשעתווכ'העץ""כבשןבתוךהקברמקוםבענ"ן 1דבר'

מטר'םשב'שללעומקעדאבנ'·הדופןאתממנוהוצ'אוזה,כבשןוצ' nע'ן·

ובעפר.באבנ'םוכ'סון'חוד'ועודאשתו"אבו·מוסא",גופותאתבווקברו

חק'רת'בענ"ןאל'באלאלוק nאבו·שצאדקל'התבררהש'חהבמהלך

מחמודאחמדהמועצה,ראשעםבכפרולוש'שס'כסוךבענ"ןאלא

אםמועצתשלדר'שתהלדבר'ו,ומ'ם.מס'םלתשלוםבנוגעאבו·חש'ש,

עםלחסד'רממג'חראב'קשולכןמוגזמתה'אאלהמס'םלתשלוםאלפחם
אפ'לוכשב'לולשלםמוכןשא'נ'לוענ'ת'חשבונות,,.תשלוםאתהמועצה

"אבו·מוסא"משפחתשלקברהעללפג'בנו'צב'עלאעודכלאחתפרוטה .

הצבא'הממשללנצ'גלפנותמוכןאה'הה'ותר,לכלשלד'הם.אתונמצא

עתהבענ"נו.אלפחםאםמועצתראשעםש'שוחחולבקשועארהבוואד'

בעדעכש'וכברלומג'עחכספ'הפרסמןשחלקלטעוןלוק nאבו·צאדקה_חל
 fvג

אתלשנותמוכן '( Jשא'הב'ןמהרהעדאךהעץ"."כבשןעלל'שמסר,המ'דע
!Si? 

צעד'ם'נקטושלאעארחמשטרתעםגםשאסד'רב'קשבכךכשנובחעמדת'.

ג'מאלחס'ןשללתלונתובקשרלוק nאבו·קאסםל'להאח'ובתנגדמשפט"ם

'סודא'ןלדבר'ושלו.'ת'ם Tחממטעגזומ;םענפ'םשלקחהאלע'באר'ה
 1בס'כסוכ'אות'לערבהמנסהזהזקןשלערמומ'ותועלח"כת'זו.לתלונה

מכתב'ם,שב'לונתת'טוב,רצוןלולהראותכד'זאתעםכפרו.אגש'עם

עארה.משטרתמפקדכשג'לוחשב'עארהבוואד'הממשלנצ'גכשג'להאחד

'שמהולשמועלש'חהלוק nאבו·צאדקאתלקבלמהםב'קשת'במכתב'ם

נגדו.התלונותבענ"ן 1בפ'
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 ) 19.7 . 63 (תשכ"גכתמוזכ"ז , 1ויום

שללעומקעדחפרוהםכ'אלקורוב'עבדאלחל'םרש"טהוד'ענ'הבוקר

 ,לוהשבת'כךעלעצמות.בומצאולאאךהממוטטבכבשןמטר'םשלושה
אםמועצת wראבאמצעותלהפע'לכד'עארהלמשטרתא'ב'וםאל'ושאבוא

עמנו.לפג'שהאחמדבנואתש'ב'אלוק nאבו·צאדקעללחצ'םם nאלפ

שק'בלת'לו,אמרת'הצפונ'.במחוז 1 ' 1משהרפ"קאלט'לפנת'מכןלאחר
"עצמותבענ"ןמ'וחדותלחק'רותהמחלקהלראשהאחרונהא'גרתואת

אלחלב'רפעתקאסםאתאלה'ג'אאבוז'דאןחס'ןהטעהלדעת'לזרוב'ץ".
עש'נוכברזהבאזוראלשקאק"."ב'רבאזורהנרצח'םקבורתלמקוםבנוגע

ז'דאןשחס'ן"תכןמאלפר'ד'ס.אלח'רדאןע'דמחמדשלבנוכחותוח'פוש

מכלהקבר.מקוםלגב'החדשהג'רסתוומכאןהזהבמקוםהח'פושעלשמע

עצמות·אןם.א'נןזהבאזורשמצאנוהעצמותכ'קבעהפתולוג'המכוןמקום,

קלמןלשעברהמשטרהקצ'ןכ'ל'ס'פרנובוסלסק'שהמפקחהוספת'רעוד

בב'קורעתהנמצאהמאנדאט,בשנותח'פההכפר'םנפתמפקדכהן,

אותומכ'רוהואה'ותכ' 1 ' 1לרפ"קהצעת''הושע. 1אח'אצלבזכרון·,עקב

כמוכלשהו,ת'עודב'דושמאאל'ו,ש'פנהרצו'השנ'םבאותןש'רותומ'מ'

עלשק'בלהמ'דעכלאתלרשוםה'הח"בשבוהמשטות'הכ'ספנקס

לנולס"עכהןקלמן'וכלזהכ'ספנקסב'דוא'ןאםהרצח.בפרשתחק'רתו

ל'ולמסוראל'ולפנותהבט'ח 1 ' 1רפ"קהערב'ם.עםמאז 1,קשר'~·באמצעות .. ·

התוצאות.את

 ) 20.7 . 63 (תשכ"גכתמוזכ"חמוצאי-שנת,

לזרוב'ץ'פרחעלשאלת,,כפר,'משהמ'רדע'אות'כשב'קרערב,לפנות
ושאלמשאלת'הופתעמשההעצמאות.במלחמתבפלמ"חמש'ררתושהכ'ר

ב'קשת'ראךבח'רבלות' 1הש'ב .,,בארצחפרשתאתחוקראב'אםאות'

ששמעמהעלל'ס'פרבךאחרלרחל.ארל'פרחב'נת"םזאתלגלותשלא
עדהבנופ'ותאצל 1שב' 'מ'ועלמשפחתועםחט'פתרעל'פרחמפ'בשעתו

לאכפר'משהבדבר'העמק.משמרלק'בוץואחותואח'ועם'חדשהוחזר

העמק.משמרמ'ומןל''זועשה'הלמהתאמרכללובדרךחדשכלה'ה

והואאלפחםלאםאת'לנסועלוהצעת'חק'רת'בפרשתהתענ"נותובגלל
מב'תואלקרררב'עבדאלחל'םרש"טאתאספנובדרךבהתלהבות.לכךנענה
אתע'דכנת'לאם·אלפחם.לוק nאבו·צאדקאלנסענוו'חדקרעבכפר

שלוהס'כסוכ'םועלבמשרד'לוק nאבו·צאדקשלב'קורועלעבדאלחל'ם
אלפחם.באם

הכבשןבדברהפרט'םעלחזרכךאחרמב'קורנו.הופתעלוק nאבו·צאדק
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לח'רבתבדרךוצ: nלע,ן·שמדרום·מזרחגבעהעללחפשולנווהצ'ע
אםמועצתראשעםבענ"נושאשוחחממג'ב'קששובעתהאלחג'לה.
ובש'חהאבר·תלוקצאדקשללב'תרלהב'ארעבדאלחל'םאתשלחת'אלפתם.
לתשלוםשבוע"םשלארכהלוק nאבו·לצאדקלתתב'קשת'וע'נ"םבארבע

צאדקעלללחוץ 1ב'קשת'כןלמשפט.אותולתבועמכןלאחרורקמס'ו
אחמדשאםוהוספת'את'לפג'שהמעאנ'ןאחמדבנואתש'ב'אלוק nאבו·
שלכספ'בפרסואב'והוא'דנו"אבו·מוסא"שלקברואתל''ראהצאדק

 .,,סמאתגםלשלםלוק nאבו·צאדק'וכלואדל'רותאלפ"ם

אמרהאורח'ם,לחדראבו·חש'שמחמודאחמדהמועצהראשעםכשחזרת'

לתשלוםשבוע"םשלארכהלונותןהואכ'לוק nאבו·לצאדקהמועצהראש
הוס'ףכןלמשפט.אותו'תבעאלה,מס'ם'שלםלאאםאחר·כך,ורקמס'ו
"אבו·מוסא"שלקברואתל''ראובנואולוק, nאבו·צאדקהוא,שאםואמר

למועצה.חובואתלשלם'וכלגםוכךל'רותאלפ"םממג''קבלו
חד'ת'עםשובמחרלצאתלעבדאלחל'םהור'ת'קרעלכפרבשובנו
הערבלנוס'פרעל'רההרוסהכבשןאתלאתרכד'וצ' nע'ן·ל'עראלבוא'ר'

על'והכבשןעםדההא'נוזהכבשןכ'סבורשאב'מאחרלוק nאבו·צאדק
אלחלב'.על'פהדלוס'פר

 ) 21.7 . 63 (ג 11תשככתמוזכ"ט , 1איום

ווג''ההואכ'וד'ווחלב'ת'הערבהג'עאלקורוב'עבדאלחל'םרש"ט
הםלוק. nאבו·צאדקאתמוללנוס'פרעל'והכבשןאתה'וםא'תרואלצאדק

שבתחת'תו.לאבנ'םעדוהג'עומטר'םשב'שללעומקעדזהבכבשןחפרו

עצמות·אדם.מתחחןמצו"םאםולבדוקהאבנ'םאתלהרצ'אהואשנותרמה

 ) 22.7 . 63 (תשכ"גכאבא' ,'כיום

בכבשן.דברמצאשלאאלקורוב'עבדאלחל'םרש"טל'הוד'עבצהר"ם

לושעזרולאלהלשלםש'וכלכד'כסףבשב'לושאכ'ןב'קשכךאחר

מקופת '"ל 300שלסכוםוב'קשת'שור,נצ"מאלנכנסת'לפ'כךבחפ'רה.
>, 

החק'רות.אגף

הנדרש.הסכוםאתלעבדאלחל'םומסרת'קרעלכ?."ינסעת'בערב
לאלוק nאבו·צאדקשאםלואמראלבוא'ר'חד'ת'כ'ל'ד'ווחדובהזדמנות

חס'ןאח'ואתלהב'אאלע'ד"למעט"הלבקשבדעתו'שמעאנ'ןבנואת'ב'א

הקבר.מקוםאתלנו'ראהשהואכד'אלט"בהמח'רבת
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 ) 28.7 . 63 (תשכ"גבאבז' ,'איום

שאג•חשוהר•נ•חולףהזמןבחק•רת•.לטפלהתפנ•ת•לאשעברבשבוע

הרבהמ'דעלמרותלס•ומההחק•רהאתלהב•אמצל•חוא•נ•במקוםדודך

שמאהמחשבה,ב'עלתהכךמשוםהנרצח'ם.נקברושבוהאזורלגב•שב•ד•

אלה'ג'אאבומשפחתאגש•עלש•שפ•עושונ•םלאנש•םבפנ"ת'אב•שוגה

לאהללוהכלככלות"אבך·מוסא".משפחתשלהמקור'הקבראתלהםלגלות

אבומשפחתאגש•אםבעצמ•שאפגשא•פךאמוטבכמוג•.הענ"ןלמען'טרחו

מוגבר•םמאמצ•םוא•לךמעתהלהשק•עשעל• ',לברורשב•מצדאלה'ג'א.

החק•רה.אתלקדםבל•לחלוףלשבועאתךלאשובזה.קברלגלותכד•

לב•ךב•נ•לקשרבנדלנצ"מאתולבקשלח•פהה•וםלנסועהחלטת•לפ•כך

משפחתאגש•אתלהכ•ראנסהדרכואלכרמל.בדאל•תאלחלב•רפעתקאסם

וא•זוקו·פעולהלעצמ•אקבעאתםש•חות'התפתחותולפ•אלה'ג'אאבו

לאהר•לבם.סגוראתהכספ•הפרס'פתחלאאםלהם nלהבט•הנאהטובת

אמצאודא•כלשה•.חלשה""חול•האלה•ג'אאבואגש•ב•ךשא•ך"תכן

תמורתאוכסףבצעתמורתהשת•קהנדראתלהפרש•סכ•םמ•שהו

אחרת.טובת·הנאה

עארהממשטרתאלקורוב•עבדאלחל•םרש"טאתאספת•לח•פהבדרכ'

אלכרמל.כדאל•תאכו·אלה•ג'אמשפחתאגש•עםבש•חות•נוכחש•ה•הכד•

כעתאלה.עלמשלובדרכ•םלהשפ•עש•וכלו"תכןערמומ'נא•שמכ•רו •בא-~ ., '

מצטפאעםוצ' nע•ך·ל•ערג'ב•ום'צאהואכ'עבדאלחל•ם,ל•מסרהנס•עה

אתאשתועםח•פששבוהמקוםאתלוהראההלההצעתו.פ'עלאלעראבאס•

האבנ•םגדרל•דבע•קרהסתובבוהםחודש•ם.כארבעהלפג•הקבר

בסב•בהמצאולאאךאלחג'לה,לח'רבתבדרךלע•ך·חךצ',שמדרךם·מזרח

לוש•לםלפצותוכד'עבדאלחל•ם.חפרכברשבהםאלהעלנוסףכבשך

נס•עה).הוצאות(כולל•ךם·עבודהב•טולעבורעבדאלחל•ם

ל•עראלפר'ד'סמכפראבו·ע•טאד•אבעםעבדאלחל•ם'צאלמחרת

משפחתגופותאבו·ע•טא,לדעת ,נקברושבהמערהשםלחפשכד•וצ' nע•ך·

שוםבהמצאולאאךבהוחפרוהמערהאתמצאואמנםהם"אבו·מוסא".

'ום·עבודה.בעדלוגםש•לםל•ם nעבדאלעצמות.

לשאולכד•לוק, nאבו·צאדקאלאלפחם,לאםעבדאלחל•םנסעה'ב•ום

הלךכךאחר'בב•תו.אותומצאלאאךעמנולפג•שהבנואת'ב'אמת•אותו

דודובךאתשפגשלוס•פרהלה .אלק•וואךברכזתאלמחאמ•דעל•מצטפאאל

משפחתכ'לואמרוזהאלט"בה,וח'רבתאלפחםאםשב•ךהגבול,ל'דפ•אצ'

א'נואךוצ' nע•ך·ב•עראלאזלפהח'רבתבסב•בתנקברהלא"אבו·מוסא"

ה•הוד•םשלושתכ'לומסרגםזובהזדמנותהמדו"ק.המקוםאת'ודע
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"אלסוו•סה"הנקראבמקוםבזמנםנקברו(גבעת·עדה)מאלמראח'שנחטפו

זלפה.לח'רבתשמדרום

אב•וגםשהואלוואמרלוק nאבו·צאדקאלשנ•תעבדאלחל•םנסע ,,ב•ום

לפג•שהבנואתלהב•אבכללרוצהוא•נובנומהתלהואכ'למסקנההגענו

בנואתמחרש'ראהלווהש•באלהדבר•ועלהתרעםהזקןלוק nאבו·עמנו.

עתההוס•ףעבדאלחל•םלפג•שה.לבואתוקףבכלממנוו•דרושהגבולל•ד

כ•צדתדעואתהאתך,ענ"ןלו'ה'האחרתכן,ש•עשהלו"אמרת•בצחוק:

כהוגן".אותוהפחדת•בך.שהתלעלבולנהוג

אםלבררכד•שרוןהמפקחאלנכנסת•זכרון·•עקבלמשטרתכשהגענו

טרם 1 '!רפ"קאםבעצמ•עמולשוחחאמרת•שכןבארץ,עד"ןכהןקלמן

אברהםאח"נובב•תמתארחעד"ןשהואלו'זועכ'ל•ענהכךעלזאת.עשה

לכןט•לפנת•קשר.עמו'צר 1 '!רפ"קוכ'בזכרון·•עקבכהן)'הושעשל(בנו

עסקכללושא•ןל'ענההואאךתועלת.ממנוהפ•קאםלבררכד• 1 '!לרפ"ק

עמו.מגעלנתקהחלטת•זותשובתולאורשלוש.לסנ"צרק'דווחהואאת•.

"לה•לחץ"רצהשלאמשוםכךנהגהאם-זוהתנהגותולפשרתמהת•

לכך.אחרותס•בותלו•ששמאאו ,על·•ד•

'י'יילכ•ן '('בקשרל•צורוב•קשת•ובנדלנצ"מאללח•פהנ,סעת•עתה
אל•ולשלוח!'נגרלפקדהורההואאלכרמל.בדאל•תאלחלב•רפעתקאסם

הורהלמשרדוהג•עוכשזהמדאל•האלווהב•פארםפה•םהדרו!'השוטראת

(שלכ•ד•דובפנ•ךלהצ•גנ•אלחלב,'רפעתקאסםאלאת•לגשתבנדללו

 .'כולתוככלל•ש'ס"עממנומצפההואכ•בשמולוולומרבנדל)נצ"מ
הסברת•אלחלב•לקאסםבנדל.נצ"מלושהורהכפ•עשהפה•םהשוטר

מזהעל•גםשמעהוא .אותומח"ב'םבנדלדבר•כ'הש•בוהואהענ"ןבמה

שלחאלהפת•חהדבר'לאחרפנ•ם.אלפנ•םלהכ•רנ•שמחהואועתהשנ•ם

שלסל•מאןאמרול•אלחלב•עבדאללהסל•מאןקרובואתאל•ךלקרואבנואת

בשעתןנטמנוה'כןללא·ספקה•ודעאלה•ג'אאבונמרעל•עלרבההשפעה

נמרעל•אלעמולגשתל•הצ•עאלחלב•סל•מאןכשהג•עהנרצח•ם.גופות

 .בכפרהמתגורר
הקברה•כן'ודעהואשא•ןהלהטעןאלה•ג'אאבונמרעל•שלבב•תו

ולאחרשםעצורעצמוהואה•העתל•תמחנהעלההתקפהשבעתמשום

אגש•שלהשת•קהקשרבשלהקברעלזבדלדעתממנונבצרשהשתחרר

זה.בענייןהכפר

"כבשןהמכונההרוסכבשן·ס•דוצ' nע•ן·ב•ערלומוכראםכששאלת•ו

אלחלב•סל•מאן'י'ייעםאל•ובוא•בשלכ'אמראךבשל•לה,הש•בהעץ"
לו.המוכר•םהכבשנ•םאתלנוולהראותוצ' nע•ן·ל•ערלצאתמוכן

121 



לכבשןתחילהנמרעליותנאוהוליךושם 'וצ nעין-ליעראיפואונסענ

זהשכבשןלראותהופתעהואד.ועין-הלהמוביללכבישמדרום-מערבהנמצא

הוישמהחליטמדועמביןשאינוחלבילאלימאןלסואמרונהרלאחנחפר
הוראבו-דשלראשומשומריאחרמפימידעשבידינולורתיסיפן.כלעשות

פריםוחואנועין·חוצ'עריבהרוסבכבשן·סידהנקברא"ס·מררב"אשמשפחת

כאזורכבשניםעשרהאיתרנוכהעדשבידינו.רהתיאואתההולםןכבשלבכ
אתלחפששמאמצינוןוטעמדבריהופתענמרעלימהם.בחמישהוחפרנו

הכבשניםאתלנולהראותםיהסכאךא,ולשהםבכבשני·סידותיוהג

מהםשלושהשעלםספיוניםנכבשבעהרלאאותנווליךהכךלו.המוכרים

 .·חלוקואבמצאדקהרביעילוע(אבו·סלימאן)לביחאליעלמפהדידענו

שלחשוב,הופתע·ידינולעכברנחפרואלהכבשביםגםיכנמרעליכשמצא
שלידונוסףכבשןלאותנוהוליךמכןלאחר .קתושאלחלביסלימאןאלמבט

מדרוםגבעהילגרלמוקםמיההזהכבשןגדוע.ןועץ·אללשגזםמדע

גםלחפורבכוונתנואםיתאושאלזהכבשןבחפרנושטרםראהשכ.דוין-העל
שבוהמקוםעלפנילהצביעעד·ראייהכיהדגשתיושובבחיובעניתי .בו

קוםמאתלפנינותיארואףאחריםשוואחיהתואש "סאומאכו·"הקציןונור

לבואיחטבהשאבו·דורהשלראשורימומשדחאהיהאלהכיןבורה.קה

המובטחסרבפלזכותכדיםקוהמאתונלאותרולהלישראלביםורקהבימים
 .תלירואלפייםשל

כאללה"אקסםנמר:יללעואמרכשיחהעכזאלחליםגםהתערבעתה

חפרתיינא .תאמאוה'אבן·כנעאן'לךרמאשמהכלכי ]םיוהלבאענשבנני[ה

אמרועוד ."הקבראתשאמצאעדפירהחבךישואמאלהםינשבכב

להראותלכאןארלבעומדאבו·זורהשלראשורומשרקלאכיעכדאלחלים
מכפרנמר,עלילשוובקר ,אלהיג'אאבוזיזאןחסיןשגםאלארבקהאתלנו
אלהולזכריהשתוממתיהקבר.אתולולהראותיערלעמואובלהבטיחקרע
לירמזעתהתי.קתשךאך.כעלליחדיוואלםלומעכיים,לעבדאלחשל

עליאתץילהמרנועדושזכריווהכינותידברמראושלאכעיניוםיעבזאלחל
 .יםראחהוויקדימפןרהקבאתלנולהראותימהרשנמר

בילחלאאןלימסאתביקשםליעבזאלחשלדבריותאנמרליעעכששמ

הידיים)תנועותפי(עלחלהיווכונליכוממקומנוולשיחהדהיהצעמולסור
עליהודיעאלינושחזרולאחרכרצוננו.לעשותודלמשבילאלחשסלימאן

עםלנסועעליוזהךשלצוראלאהלןכראתיבמצליזורלעמוכןואשהנמר

מיודעיו.אצלייקוהמדוםמקהאתלבררזיכלשפא·עמרהללעבדאסלימאן
בכךולעייתסישראלשמשטרתבהבטחהתועזרתאמתנההואאולם

וצ'. nבעין-אדמתואתובתיושניאתלויחזירהמדינהקרקעותעלשהממונה
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קומותייםבניןבתי·אבשניככפרלוהיוכיהשיבואדמתובתיועללשאלתי

לוהשנתיכךעלועצי·פרי.עצי·זיתנטועהחיתהשבחלקהאדמהדונם-74ו

ישראלמקרקעימינהלאלתפנהישראלשמשטרתלהתחייבמוכןאניכי

 1948ב"צה"לעל·יךינכבשהשעין·חרצ'משוםאך .עמדתואתתבררו

המקרקעיןשמינהלמניחאיננימהכפרשברחהעדבנונלחמהוסייתהלכווא

מאזגריםאלהשבבתיםגםמה ,אדמתוואתבתיואתלולהחזירלהסכיםיוכל

עין·הודשלהיהודיםלתושביהבחלקהנמסרההכפרואדמתיהודים 1953

לולתתיסכיםשהמינהלמניחאניזאתעםניר·עציון.לקיבוץובחלקה

המקרקעין"פיצוייל"חוקבהתאםומאדמותיחלקתמורתליפין nאדמת·

שמאישיקבעהכספיהערךפיעלהאדמהרושאבתיושניבעדבכסףוולפצות

לפנותעליהממונהאתהיוםעודאבקשזאתלוודאשכזיהדגשתי .ךמוסמ

הצעתייום·יומיים.ךותתשובהבידישתהיהוייתכןישראלמקרקעילמינהל

נפרדנו.ואזלכךהסכיםנמרעליבנוקר.ייםתומחרמחרבכיתרלילחכותלו

אריהלנצ"ממשםוטילפנתיזכרון·יעקבלמשטרתנכנסתיחזרהבדרכנו

מןאישורלהשיגוכיקשתיוהאחרונהההתפתחותעללודיווחתישור.

אמרולכךהסכיםהואישראל.מקרקעילמינהלהפנייהבעניךפכ"למה

סגןאלוני,ראובןאלבעצמוהואיפנההמפכ"לאישוראתשיקבלרשלאח

לבתיובנוגעהמינהלעמדתאתעמוררלבכדיהמקרקעין,מינהלמנהל

תשובתו.אתלקבלכדילביתוהערבשאסורקבענונמר.עלישלוואדמותי

מחרשאבואעמווקבעתיקרעלכפרעבדאלחליםאתהחזרתיכךאחר

בכבשןשיחפרוכדי 'עין·חוצליעראלצאדקוג'יהואתאותולקחתרבבוק

לממינהחיוביתתשובהליתהיהשאם ,הוספתינימו.עליהצביעשעליו

אלחלניסלימאןאתלשכנעואנסהאלכרמלתילראלאסעישראלמקרקעי

שם,יבררנמרשעליכדילשפא·עמרעמילנסועאלהיג'אאבונמרעליואת

הואיכמניחאמנםאניאבו·מוסא"."משפחתשלקבורתהמקרםאת ,כביכול

שהכחישלאחרומדבריבולחזוריוכללאודאיאךהקברהיכןוצמעביוזע

זאת.

שבעקבותואמרךובחיבלניקיהוא .שררנצ"משלביתואלנסעתיבערב

במהלוהסבירהוא .אלוניראובןעםפוניתלטשוחחהמפכ"לשלאישורו

משורתלפניםנמרעלילגבילנהוגממליצהישראלשמשטרתוצייןמדובר

עליוהממונהלפנילהמליץזהבמקרהמוכןשהואךכעלהשיבאלוניוהדין

אלכרמללראליתממזרחלבנייהעירוניתאדמהשלאחדדונםנמרעליללתת

נמרעלייסכיםאםאולםן·הו.דיעוואליהביןאדמ,זי·פלחהדונםועשרים

יותרהולגדקרקע·תלקחלולתתימליץטמרהאושפרעםלאזורלגורלעבור

אתלקבועשמאיעליטילהמקריםבשניהשקאה.למיוזכותביתאףליווא
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הקרקעערךניכויולאחרבעין·הודנמרעלישלואדמותיובתיושניערך

שוראריהשלזולתשובתושמחתיבמזומן.ההפרשאתיקבללושתימסר

ינסהאךהקברהיכןזrדענמרעליקרוב.החקירהסיוםכיאמונתיוהבעתי
אתלקצרכדינכסיו.בעדמירכייםפיצוייםלקבלכדיעמנולהתמקח

עללהשפיעאלחלביעבדאללהסלימאןאתלשכנעאנסהעמוהמשא·ומתן

אומראולםהקבר.מקוםאתלנוולגלותהמינהלהצעתאתלקבלנמרעלי

לאהשלדיםמןכלשהםשרידיםזהבמקוםנגלהלאשאםבמפורשנמרלעלי

דבר.לוחייביםנהיה

 ) 29.7.63 (תשכ"גבאבח'ב:'רם

אלקורוביעבדאלחליםרש"טאתקרעמכפראספתימוקדמתבשעההבוקר

מפקדאבנון,למפקחנכנסתיע•ן·חוצ'ליערבדרכנואלצאדק.וג'יהואת

שלקברהאתלמצואממשיס•כוישישמאחרכיואמרת•.לרפרדס·חנה,תחנת

עארהבמשטרתעבודתוממקוםלהיעדרעבדאלחלים"אלץלזרוביץמשפחת

השלדים.שרידיאתממנוונוציאבקברשנחפורעד

שיחפרוכדיעין·חוצ'ליערוג'יהואתעבדאלחליםאתהבאתימכןלאחר

סלימאןאלאלכרמללדאליתנסעתימכאןנמר.עליהצביעעליובכבשן

לנהוגמוכןישראלמקרקעישמינהללוסיפרתיתחילהאלחלבי.עבדאללה

שלאלשכנע,ביקשתיוכךאחרהפרטים.אתלוומסרתיברוחב·לבנמרכעלי-~ ...

שאםוהוספתיהמינהלהצעותמשתיאחתלקבלנמרעליאתבנוכחותי,

שרידיםבוונמצאהמקוריהקבראתלנולהראותנמרעליאתלהביאיצליח

נאותה.בצורהתודתהאתלולהביעישראלמשטרתתדעהשלדיםמןכלשהם

הואעוזרומתמידשמאזמשוםיכולתוככלשיעשההשיבאלחלביסלימאן

נמרעליאתאליולקרואמבניואחדאתשלחמכןלאחרישראל.למדינת

הסמוך.בחדראתושוחחהגיעוכשהלה

מינהללהצעתמסכיםשהואנמרעליאמרהאורחיםלחדרכשחזרו

אדמת·דונםועשריםאלכרמלבדאליתאדמת·בנייהדונםלקבלהמקרקעין

סלימאןואתאותושאקחהואמבקשכךמשוםדאליה.בסביבתפלחה

מאג'זםאלחמאםעיסאעםשםלשוחחרוצההואשכןלשפא·עמרעבדאללה

עליהוא,יפנההקברהיכןלא.ידעזהואםעין·חוצ'באזורשומר·יערותשהיה

שסלימאןלאחראלמקורה.בח'רבת(אבו·טלאל)קאסםשיח'סליםאל ,נמר

לשפרעם.נסענולהסכיםבעיניולירמזאלחלבי

"בהצלחה".ליואמראלחלביסלימאןחייולקחתם,כשחזרתיבצהריים,

הציענמרעלי .לציפיותיבהתאםמתנהלהכלכיזרועיבלחיצתלירמזהוא

ביקשתיובירר.אשראתלייספרושםלארוחת·צהרייםלביתושניסעעתה

124 

אתולקחתעין·חוצ'ליערמהרלשובעלישכןהארוחהעלשנוותר

מצבועלנמרעליסיפרבביתושם.ליהממתיניםוג'יהואתעכדאלחלים
בחדרמתגוררהואלדבריו ,-1943במעין·חוצ'ברחמאזהקשההכלכלי
עםהנשויבנרמתגוררסמוךובחדרהצעיריםוילדיואשתועםשכור

ולרובעתלית,המושבהאיכריאצלמזדמנותמעבודותמתפרנסהואמשפחתו.

והשלישיזובמושבהעובדיםמבניושנייםגםהמושבה.בכרמיעונתיכשומר

רקכיאמרהדחוקמצבואתלילהדגיםכדיניר·עציון.בקיבוץצאןרועה

יותרמשתכראינווהואליוםלירהחציהואמשלםולבישוללשתייהמיםבעד

רקלולהפרישויכוליםיותרמשתכריםאינםבניוגםלחודש.ל"י 250מאשר

הואכיהקברבענ"ןשביררמהלילגלותמוכןהואחודש.מדיקטןסכום

שארבעדופיצוייםבדאליהאדמהלקבלהמקרקעיןבמינהללעזרתיזקוק

עצי·זיתהאדמהעלולנטועבדאליהביתולבניולעצמולבנותברצונונכסיו.

ועצי·פרי.

כשתקפוהמרד,בשנותכיליסיפרבענייןהבטחתיאתלושנתתילאחר
החשדבשלשםעצורעצמוהואהיהעתלית,מחנהאתואנשיואבו·דורה

אתמולשק"םמשיחותחודשים.שישהכעבוררקושוחררלמורדיםשסייע

אבו·לפניומשפחתו"אבו·מוסא"הקציןשהובאולאחרכילונודעוהיום

הועברוהילדיםבילדים.לגעתולאהמבוגריםאתלהרוגהלההורהדורה,

ביערלהורגהוצאוהמבוגריםואילוליהודיםהוחזרוומשםאלמנסילכפר

להימלט.שניסהבגיסוכןואחריב"אכו·מוסא"ירותחילהוצ'. nעין·

כה.גםלירותאכו·דורההורהוקללותכצורחותהאשהכךעלכשהגיבה

מרח'תאראלהיג'א,אבוחסיןלזידאןהורהואכו·דורהכיערהושארוהגופות

כשללהריםבחפזוןואנשיואכו·דורהנסוגוכךאחרלקוברן.חוצ',עין

אתלקבורהמוח'תאראנשייצאוימיםחמישהכעכורהבריטים.מןחששם

אלמע'אמדהואדידרךוהלכוגמלעלתבןבשקיאותןהעמיסוהםהגוויות.

לקוברןהורההמוח'תאראלחג'לה.ח'רבתשבקירכתאלמחמחאניהלגבעת

הכפראנשייהיולאוכךממשלתיתאדמההיתהשאלמחמחאניהמכיווןשם

לידבכורנקברוהגוויותהגופות.אתהמשטרהתמצאאםכזכרמעורבים

לשריפתכןלפנישימשהכורובעפר.באבניםוכוסו"הפטה")(בלשונומערה

עבות.עץ·אלוןעמדולידופחמים

חסיןוזידאןאלהיג'אאבומצטפאדיבביןשנהכעבורשפרץריבמחמת

המרח'תארעלמצטפאדיבאייםקרקעחלקתעללבעלותבקשראלהיג'אאבו

ביערהגופותאתקברוואנשיוהמוח'תאר,שהוא,כהןלמייג'ורשיגלה

להוציאוהציעהחמולהמראשיאחדיםכינסמכך,חששהמוח'תאררצ'. nעין·

העובדהנוכחכמיוחדגדולהיההחששולשורפן.קבורתןממקוםהגופותאת
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בשלבחקירה.קשהאותםועינההכפרמאנשיכיםרזאעצרכהןשהמייגו'ר

להטילהחמולהראשיוהחליטכחקירהיעמודלאהנחקריםשאחדהאפשרות

עלהגךפותאתלהעליםאלהיג'אאבוחסןמרעילועהיאלחרבדיסעאסעדעל

המקוםלסביבתןוהעבירוקבורתןממקוםציאוןוהיםיהשנ .יפתןשרידי

תבעכךאחרשרפון.ושםהיכאלמחמחאנבלךהג "אלפרש"הנקרא

לאניהקוראןעלשיישבעוהגופותשויפתלעשידעואלהלמכח'תארוהמ

קשרעללשמורנדרוונדרנשבעוהםהגופות.העלמתדבראתלאישויגל
שתיוןה,

המוח'תארניוטעןחסיןזידאןעלכהןור'מייגלפניצטפאמדיבןכשהלשי
יודעהואוכך ,'צועין-חביערתפווהגאתורלקבהכפרלאנשישהורההוא

הללולחקירה.ספיםונרביםואנשיםארת'המוחאתןכהעצרהקברןהיכ

לאלענותםרהוהכהןשמייג'ורואףהקברעלדבריודעיםהםכיוהכחיש

ם.והיעדנתגלהלאומשפחתוסא"ו-מואב"שלשקברםיצאכך .רדבגילו

אברלאבר-חלמישייךהיהשהגמלרנמעליסיפרילשאלתובהשכת

הימנעותווסיכתרהובקבחלמי-אבושלחלקוליהובהרו(וכךג'איאלה
הקבר).םומקאתלנומלגלות

קבורתןיפנלאוהגמלעלשהועמסולפניויותוהגופשטוהאםלשאלתי

אבומחמודמצטפאהרךעהורקכגוויותפגעולאולדברילה.יבשלהשיב

אחדשלמאצבעוטבעת-זהבלעצמולקח ,"ןאכו-סוסא"המכונהאלהיג'א,

היושהגוויותבעתוזאתהאשה,ראומצוןליתעםשרשרת-זהבוגםהגברים

הואכיהשיבהיוםמחמודמצטפאנמצאכןיהכששאלתיו .כיערמונחות

כרכור.לידונהרגאלפחםמאםאלמוסאמחמדשללפצילהאחרי-כןהצטרף

הירדן.כעברשבדרכאינעתתרמתגוראשתו

ב"אלפרש"הגוויותאפראתוקברחסןמרעיוחרביחלאאסעדאםלשאלתי

מהכפרהםברחו ' 48בשנת .בסביבההאפראתרויזפשהםנמרעליהשיב

רכ.דיבאכןגםםיוכנמצאיםוהםהיהודיםמנקמתשחששוםומש

מחרשניפגשאלחלבימלימאןםועואתעתיקבדבריואתנמריעלסייםשכ

לגבעתנלךומשםנמרעליולנשהראההכבשןלידרוקהבכשעות

הגופות.רךתוקבהיושבוחבוראתלראותכדיאלמחמחאניה

לקראתגדולצעדשהתקדמתיחשתינמריעלשלתומבישיצאתילאחר

מהיללספרנמריעלהחליטמדועליברורלאעדייןאמנם .ירהקהחסיום

מלימאןשלהשפעתובשלכןעשההאם .השתיקהנדרתאהפרוכךשסיפר

ןוככיופועליםאנוורבמידעככרשבידינוכחושנמשוםאוועליכילחלא

אבוממשפחתאחרשהואשמישחששתכןייגםדהנכונהובסביבהןהנכו

סיד.לשריפתבורלאומיםחפלשריפתרובשלחפשעלינולנוהיגלא'גיאלה
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לקבלותקוותוהדחוקהכלכלימצבווכמיוחדהללו,הסיבותכלשצירוףנראה

אתלילגלותשהניעוהוהםוצ', nבעין-נכסיובעדופיצוייםקרקעבאמצעותי

שלאמשוםאותוחייבלאהשתיקהשנדרייתכןגםזאתעםלו.הידוע

אתבבוקרמחרלישיראהמאמיןאנימכל·מקוםהשבועה.בטקסהשתתף

לסיומה.זופרשהתבואוכךשהתחייבכפיהמקוריהקבר

על-ידיבינתייםשנחפרהכבשןאלעין·חךצ'ליערחזרתיאלכרמלמדאלית

לנויראהנמרשעלילשמועשמחוהשנייםתוצאךת.ללאווג'יהעבדאלחלים

נמרשעליבטוחחייתיאללה,"חיאמר:ועכדאלחליםהמקוריהקבראתמחר

פיו".אתאלהיג'אאנומאנשימישהופתחסוף·סךףהקבר.היכןיודע

ניפוילשםגדולהנפת·חיטהמחראתולהביאלעבדאלחליםהוריתיעתה

הקבר.חפירתבעתהעפר
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אלמחמחאניהבגבעתהקנוגילוי

: 
1 

.-.,... -.-. ' 

 ) 30.7 . 63 (תשכ"גבאבט' ,'ג•דם

וג'•האלקורוב,'עבדאלחל•םרש"טעם•צאת•בבוקרמוקדמתבשעה

אבונמרעל•לנוהמת•נוככרשםע•ן·חוצ'.ל•עראלבוא•ר•וחד•ת'אלצאדק

אלמחמחאנ•ה.לגבעתאותנוולקחואלחלכ•עכדאללהוסל•מאןאלה•ג'א

שבומקוםעלנמרעל•הצכ•עקטנה,מערהל•ד , 1491423275כנקודת·צ•ון

שב•עתהצמחושמשורש•ועבותועץ·אלוןפחמ•םלשר•פתבורפעםה•ה

צע•ר•ם.עצ•ם

סלע•למשטחנמרעל•אותנוהול•ךהגופותשר•פתמקוםעללשאלת•

לאהגוו~ות.נשרפוזהמשטחשעלואמר"אלפרש",הנקראמקום,שכק•רבת

קצתלקחת•אבלעצמות.שוםלסלעשמתחתהקטנהבמערהולאכאןמצאנו

כד•אלמחמחאנ•הגבעתאלוחזרנולשק•ת·נ"לוןהכנסת•ההמקום,מןאדמה

בחפ•רה.להתח•ל

לתחחהור•ת•ולחד•ת'לווג'•ההעבודה.ש•טתאתקבעת•לבןקודם

כסל·נצר•םהעפראתולהג•שלבורשמעלהשטחפנ•אתבמקוש•ם

שנופתההאדמהאתו•ש•םהח•טהכנפתהעפראת•נפההואלעבדאלחל•ם.

בעתמאודלהקפ•דעל•הםכסמוך.ממנהשנופוהאבנ•םואתאחדבמקום

השלושהושכר·עצם.עצםכלהבורמןללקטשנוכלכד•והנ•פו•החפ•רה

אדמההגדולותלאבנ•םמתח.תנתגלתהקלהשעהכעבורבעבודתם.החלו
ממנושסולקההאדמהוב•בעברפעםנחפרכברזהמקרסכ•נתבררתחוחה.

חד•ת':פתאוםצעקהבורמאדמתחלקהוצ•אווחד•ת'כשווג'•האל•ו.הוחזרה

הגדולותה•ערלנמל•וכוונתוה•הוד•ם)של(הנמל•םאל•אהוד"נמל , "ה"

וארכובקפדנותשנעשוהאדמה,ונ•פו•החפ•רהבהמשךחו~;~·אדמדמם.כצבע

חמ•שהשלכגודלקעורותעצמותשבר•שלושהנתגלונוספות,כשעת"ם

בצדהעד•נ•םהחר•צ•םלפ•וכמ•וחדצורתן,לפ•לערך.ס"מ 0.2וערב•ס"מ

אדם.שלמגולגולתעצמותשכר•שאלוהנחת•העצמות,שלהקעור

על•וכעסת•ולש•ר.לצהולחד•ת'החלעתהשמצאנו.ממהמאודהתרגשנו

ושמה•וםלש•רש•פס•קלואמרת•הנרצח•ם.כבודח•לולבכךרא•ת•שכן

והור•ת•השתקת•ואךלהתנצלהחלחד•ת'את•.•עבודלאשובוא•לך

עמו.עודאותולהב•אולאלוהמג•עאתלולשלםלעבדאלחל•ם

הופתעוהחפ•רה,זמןכלכמשךבמקוםשנכחואלחלכ,'וסל•מאןנמרעל•

נמרועל•כעצמות·אדםאותןז•הושנ•הםהגולגולת.עצמותשבר•אתכשראו

כלשהן.עצמותבבורשנמצאהאמ•ןשלאאמר

העצמותאתלהעב•רבדעת•ה•השכןהחפ•רההפסקתעלהור•ת•עתה
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מחרת"ם.כחפ•רהנמש•ךכטרםבאבו·כב•רהפתולוג•כמבוךלבד•קה
שבוראך•המע"ובק•רכתשהחנ•נושל•המבונ•תאלחזרנוכךאחר

שאחז•רםצורךא•ןכ•ל•אמרואלחלכ•וסל•מאןנמרכשעל•וצ'. nע•ן·

שובאל•פנהקרעלכפרבהסתעפותלכפר·קרע.נסענואלכרמללדאל•ת
לאכעבודה.אותוואשא•רעל•ואכעסשלאוב•קשנ•אלבוא•ר•חד•ת'

נצ•גשבבו,רס"ןאלכשמ•לפנותש•ובללואמרת•אבללכךהסכמת•

הקודםשמ•רתולמקוםאותוש•חז•רולבקשוכוואד•·עארה,הצבא•הממשל

בשעתו.עמושקבעת•כפ• ',מע·•מל•ד

מצטפאאתאל•לקרואב•קשת•ךקרעככפרעבדאלחל•םשלבב•תו

הקבראחרכח•פוש•םעזרתובזכותכ•לואמרת•הג•עוכשהלהאלעראבאס•

שכר'שתכווהואממחרת"םהחלהחפ•רהלעבודתאל•נולצרפונכוןאב•
בתודה.הצעת•אתק•בלהואטוב.

עצמותשכר•אתלווהרא•ת•שוראר•הנצ"מאלסרת•ערבלפנות
עצמותלמצואעתהשחשובוהדג•ששמחהואכקבך.שמצאנו.הגולגולת

עצמותאלואםדעתואתלחוות•וכלקרפלוסשפרופ'כד•האפשרככלרבות

למפכ"ל.ממצא•עלש•דווחהוד•ענ•וכןואשה.גבר•םשב•

 ) 31.7 . 63 (תשכ''גבאב lל ,'דיום

הפנ•םמשרדשלהמ•עוט•םקצ•ן ,לו•שרפאלשלושסנ"צל•מסרהבוקר

ב•ןב•רושל•םמנדלבו•ם"ב"שערהפג•שהכ•הוד•עו'רושל•ם,כמחוז
מחמדוטאלבאלח'רדאןע•דמחמדכ•ןוהפג•שהאלעראבאס•ומחמודמצטפא

כךעלכחודש.בעודכלומרספטמבר,בראש•תרקלהתק"ם'וכלומוסא

וע•דכנת•והקבראתמצאנושכברמשוםלהןנזדקקשלאשכנראהלוהשבת•

בך.שמצאנוהעצמותבדבר

העצמותאתקרפלוסלפרופ'מסרת•ושםלאבו"כב•רנסעת•כןאחר•
שכ•שלהןהעצמותאםלקבועשכד•ל•הסכ•רלשאלת•כתשובהשמצאנו.

העורף,הרקה,אוהמצחמעצםזהותעצמותלשלוש•זדקקואשהגכר•ם

'וכלהרגלאוה•דכףמשורשזהותעצמותשלושפ•עלגםהאגן.אוה•רך

לנקבה.אולזכרואםש"כותהןאנש•םלכמהלקבוע

כאןלמשרדו.שארדוכ•קשנ•שוראר•הנצ"מאל•ט•לפןלמשרד•בשוב•

סנ"צאלב•ול•-29כז•ומשהרפ"קששלחא•גרתל•ומסרבח•וךקבלנ•

שור:אר•האמרכךאחרמ•וחדות.לחק•רותהמחלקהראש~תהשלוש,
שלך.ה•ומןבשב•לכמתנההא•.גרתאתקחחברך],את[ראהצאחבך"שרף

•ודעא•נושעד"ו 1 ' 1שלמצדוקנאהאלאכהא•ןתת"חס.אלכההכתובאל
כלשונה:הא•גרתלהלןהקבר".אתמצאתכ•
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 ל"!ל'!רוכ'ץעצמות"הנדרך:

כגדרןש'חתנרסמוכ'ן:

המנדט).כזמןהכפר'םמשטרתמפקדשה'ה 'מ(כהןקלמןמרעםפעמ'םמספרנפגשת'
כשעתרכחק'רהשעסקהא'שה'ותו[כשל]א)כח'נות.וכמהמכמהעזרתואתכ'קשת'
המכ'רא'ש[הוא]כ)כ'רם.אףלעזרלנולה'ותה'כולותשונות'ד'עותק'כללכטח
לשמועשכדא'א'ש[הוא]ג)כולו.לנושאמגעלהםשה'והערכ'םואתהשטחאתה'טכ

 adה'ד'עותהןומהןנפגשת'מ'עםלוס'פרת'כזה.כענ"ןלטפלכ'צדממגרוללמוד
hoc . ומנואתהוצ'אג'כר,מחמודהשוטראתלתחקרלולאפשרממג'כ'קשהוא'

להתקדמות.צעדמשוםככךה'הלאאך 1938כ'שנעשוהחק'רהפרט'אתמצאהפרט,'
הקבורהענ"זכ'וטעןהרצחקורותאתוס'פרחזרהשוטרג'כר.מחמודלשוטרנחזור

בשםאדםהיהביניהםכיוהוסיףמראסליין)(בערבית:לשליחיםהכנופיהמפקדהשאיר

מחמודלשוטרכשבועייםלפניפנהאישאותובפרדים.כיוםהגרמסוכריוואשדתופיק

לויקרהלאכיענהלדבריו,השוטר,הגופות.אתיגלהאםלויקרהמהושאלג'כר

תופ'קהומאנ'.מעשה'עשהוכ''שואללמד'נתנאמןכא'ש"חשבלה'פך:מאומה,
אדםמארגנטינהלהביאמסוגליםהםהיהודים.אתמכיראתה'איןואמראתוהתווכח

טובהידיעההיתהזולמות'.כאןאותוולשפוטשונותכארצותפשעמעשישעשה
התברר Oלפרד''צאנוכאשר ,בב'תוראשותופ'קאתלכקרא'פואהחלטנו ,כשב•לגו

ג'ברהשוטרכהן,מרנסענולקומכזה.העדרעם'צאוכ'כמקוםנמצאלאזהא'שכ'
ה'תהזהלא'שכ'ונזכרעסאף 1 ' 0חכשםאדםפגשכהןמרבדרךלקומבזה.ואב'

הואלנו.לעזורהכט'חאתו,תח'להד'כרגומדאן. n'וסףשללכנופ'הכלשה'ש"כות
אינובירדן,המתגורראלחוג'האיבראהיםהואהקבורהבפרשתהבקיהאישכיטען

לנוסעהלהג'ערש'וןכ'קשהואקרוב,,.גר'םהערכ'תככרטעהאךה'כן,'ודע
שלכתובתואת'דעהקררכ'ם,עם'תראההגבול,את'עכוראזכ'ה'שראל'ת
 1תנא'לכלהסכמת'ה'שראל'ת.ככרטעהואםכ'רדןאםלראותוו'שתדלא'כראה'ם

 .ם'מ'לחודשרש'וןלוושלתת'
אולםזה,נושאעללזכרתח'להה'ססהואראשו.תופ'קאתרא'נומכןלאחר

כך '"עלו'בולעאםאתרא'ם'ה'וומשפחתוהואכ'לושהוד'עכהןמרשלכהשפעתו
ויודיעלביתוכהןלמריפנהאזכיימים, 10ואמרתיקןאח"כשבוע,שלשהותביקש

כחס'ןטעןלאואשדתופ'קעל,ן,לחצנולאואנחנוהשהותלכקשתס'כהאמרלאלו.
מר(כוללכולנושלוהרושםהזמןשלשהותכ'קשרקהגוו'ות,ה'כן'ודעא'נוכ'אסעף
זאת.כמש'מהלהצל'חנקווהשהואא'ךלגלות.ומהסס'ודעהואכ'הואכהן)

מוצאהגג'לקלקל.עלולנכוןלאט'פולוכלוהכנהטקסזהכענ"ןדרושכ'לצ"ןעל'
עלפחדומט'ל'םכשטחעוש'םטקט"םכלת'שאנש'םל'נאמרכ'זאתלהסכ'רלנכון

קורב'עכדאלחל'םכדוגמא,וכתכונה.כש'כנועלעשותכמקוםכעג"ן ,,לוש'שמ'כל
לאאףכ'כטקטרקלאנתוןא'נווהואכנ'דוןאנש'םכתחקורעוסק(שוטר)

אלקנה)כןלמר(הכוונהאחרקצ'ןכ'ל'נאמרכאן.הדרושהמ'נ'מל'תכא'נטל'גנצ'ה
ה'הזההרצח.כזמןה'המ'כשאלורםכקולכרחובכנדרןערכ'םקבוצתעםשוחת

לקרוב'לס"ענכונ'םא'נםכ'קרעככפרערכ'םכגלו'ל'אמרוכןפרד'ס.ככפר
לקצ'ן).הכוונהכ'כמפורשל'להג'ד(ה'ססרולשולחו

'תערבשמ'שהומכל'זהכנושאלטפלאפשרותל'לתתמכקשאב'זהדכר'םכמצב
להפרעה.רק'גרוםמ'שהומצדנוסףט'פולכלמהחוץ.
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מת"מר '[['ארתשכרנ'עלהצלחהלזקוףרצוןשלשאלהכאןא'ןכ'להדג'שהגג'
לפנותאות'מאלצ'םהמצבוהכרתת'וכ'ותלתוצאותלהג'עהרצוןאלאה'דעךלה'רת
אות'."שהכנתמקווההגג'שגרת'ת.כלת'אמנםשה'אכזאת,כצורה

 1 ' 1אתהכנסת'אב'מענ"ן,כלב':אמדת'הא'גדתאתלקרואכשגמדת'

כגוןדנד'םעל'מעל'לואףממנואות'להוצ'אהואמנסהועתהלענ"ן
ולא,כרחובדםכקולועודהרצחנענ"ןעדנ'םקבוצתעםששוחחת'

אותוהכנסתי .אותימפתיעזהאיןאךסודות.ובסודייחידערביעם ,כמנהגי

גםעתהמאופ'ו.והתעלמת'ל'לס"עש'וכלהש'קולנשלהחק'דהלענ"ן
לפנ' 1אל'כשט'לפנת'אל'הנלת'·אד'נההתנהגותוס'נתאתת' 1הנ'נ

אתלראות'ה'המענ"ןחשכת,'ועודזכדון·'עקנ.ממשטרת D 'מ'שלושה
עזרתו.בל'הקבראתמצאת'כ'לוכש"וודע 1פנ'

 ) 1.8.63 (תשכ''גבאבי"א ,'היום

וג''הצוותו,ואגש'אלקודוב' Dעבדאלחל'ךש"טעםשוב'צאת'הבוקר

ל'ס'פדבדדךאלמחמחאנ'ה.לגבעתאלעדאבאס,'ומצטפאאלצאדק
אתמול 1ה'אלחלב'עבדאללהוסל•מאןאלה'ג'אאבונמרעל'כ'עבדאלחל'ם

חסןמחמדעםוגםאלה'ג'אאנו!'ואןחס'ךעםושוחחוקרענכפר

אתהכ'להםאמדחסן"מחמד :'ת 1אמ'נאתלנדרכד'ואחד'םאלעת'אמנה
מקיים".אתהמבטיחאתהאםאבלקשהאיש

 'ת'ה' Tןשנך,·עצמות.עצמות 33ומצאנןשעותשבעבמשךענדנונשטח

אחת.ופ'קת·נדך(שמאל'ות)והדתעצמות·ס'דהשת'גולגולת, ' 0דס'נ'נ'הן

אדוםחצ'וצבעונ,'שה'המחורץכפתוד·עצםנקברמצאנולהפתעתנואולם
וכןהאשה.מנגדנשרשכנראהלעדך,ס"מכשב'שלנגודלכחול, 1וחצ'

הגבד'ם.אחדממכנס'כנראה, ,שנשרס"מ s. 1שלנגודלחוםכפתורמצאנו

 ,אשתומפ'שמעכ'אבאס'אלעדמצטפאלנוס'פדהצהד"םארוחתנעת
הקדמון:אלה'ג'אאנועלהנאהס'פודאתוצ', nע'ך·הכפרכת

אתושיפצוהנטושוצ' nעין·הכפרשלהערביםבבתיםהשתכנושהיהודים"לאחר
אבואתהכע'סהדברוהוללות.נשפ•·ך•קוד•םכאךלערוךהםהחלולצרכ•הםהכת'ם

והבריחוהיהודיםאתנגחואלהפראיים.שווריםמאהבהםשילחוהואהקדמוןאלהיג'א
הכפרמסגדשלפג'הרחבהאתוהפכולכת'הםה'הוד•םחורוזמןכעבורמהכפר.אותם
אבואת•ותרעודהרג•זהמסגדלפג•ההוללותמעשהכת·ר•קוד•ם. nולרקפהלכ'ת

שב•אורכוצפעכשכלארס"ם,נחש'םמאת"םהפעםכהםש'לחולכךהקדמון,אלה'ג'א
ורקסופ•תהכפראתונטשוה'הוד•םנבהלועתהזנבות.ושב'ראש'םשב'ולומטר'ם

בו".לגורשובחזרולאתרוגה

אלה'ג'אאנומשפחתאנש'שאםכדעת'עלהזהס'פודכששמעת'

מהםולדלותלצדכ'זאתלנצלאוכלהד'כאלותפלותכאמונותמאמ'נ'ם
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אמצ'אאב'הגופות.שר'פתעלונמ'וחדהקבורהפרשתעלנוספ'םפדט'ם

לדרכנוכד'אלה'ג'אאנואנו·חלמ'אלואפנהזהקדמוןלאבשא"חסוס'פוד

ג'דסתו.אתממנוולשמוע

ה'ום.שלהממצא'םאתלולהראותכד'שודאד'הנצ"מאלנסעת'נערב
ללא·ספקמוכ'חותהזהותהעצמותכ'הקבראתמצאת'שאנךדעתוהנ'עהוא

אתלמסורהחל'טהמפכ"לכ'ל'ס'פדגםהואאח.דאדםמשל'ותרשהך

אתלחדשבבקשהבשעתואל'ושפנה"מעד'ב"לעורךהחק'דהס'פוד

א'ב'וםהעתונא'םאחדעםזהבנושאפג'שהל'נ,,בעהכךמשוםהחק'דה.

הקרוב.

אתמסרת'ושםהפתולוג'למכוןנסעת'שודאד'העםהש'חהאחד'

כמכוך.השומרלשוטרהעצמותעםהמעטפה

....... ~"' . 

 ) 2.8.63 (תשכ"גבאבי''כ ,'ויום

כששבקברחפרנווצ'. nע'ך·ל'עדבבוקרמוקדמתבשעה;צאנוה'זםגם

גםמצאנולהפתעתנוהשדרה.מעמודחול'הכהךעצמות,ארבעומצאנושעות

כנראה,גדם,זהקל'עקדוש.כדםהנדא'םכתמ'םועל'ודובהשלקל'ע

להס'קשאפשרמהבראש,'ד'הכאךשה'תהו"תכךהחטזפ'םאחדשללמותז

הקל'ע.ל'דשמצאנוהגולגולת ' Dמדס'גם

 .העצמותאתלוומסרת'קדפלוספדופ'שללב'תזנסעת'הצהד"םאחד'
אזל'אולשנ'םש"כזתכהעדשהבאת'העצמותולפ'הדעתואתח'זוההוא

ש'ג'שעמוקבעת'שנ'ם.מעשר'ותרלפנ'כנראה,שמתו,אנש'םלשלושה

מתכווןשאב'לואמדת'הקל'עבענ"ןהחפ'דה.בתוםסופ'תחוות·דעת

נמצאואםסוגואתש'קבעוכד'פל'ל'לז'הי'במחלקהלמזמח'םאותולמסור

קדוש.דםעל'ז

 ) 3.8.63 (תשכ"גבאבי"גשבת,יום

הצ'לזםממעבדתגד.בדהסמלאתאלמחמחאנ'הלגבעתעמ'לקחת'הבוקר
דש"טל'ד'וזחבדדךהחפ'דה.צוותואתפל'ל' ' 1לז'ההמחלקהשל

בעבדשה'המ'אלעת'אמנה,ע'סאחסןמחמדכ'אלקודוב'עבדאלחל'ם

לו:ואמדאלה'ג'אאבוז'דאך 1חס'לב'תהלךכ'לוס'פדקרע,כפרמוח'תאד

מחמדכלזמר,הצל'חז".שהםמתבדרוהנהבאמצעותךנצל'חשאנו"ק'זז'נז

שלבאמצעותוהמשפחהקנךאתלגלות'צל'חו 1ז'זדפ"קשהואק'זוהחסך

חס'ךג'ל'נוהז.-ואבוב'עבדאלחל'ם-שאנחנומתבדרזהבהז'דאךחס'ך

נקברהשבוהמקוםאנךהואעתהחזפד'םאנושבוהכורכ'לוהש'נז'דאך

זרקנשרפוכ'שם"מצאולאשהגוז'ותאלא"אנו·מוסא"משפחתכשעתה
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למסקנהחסןמחמדהג'עכךמשוםה'כן.'ודע'םע'ך·חזצ'מאנש'שנ"ם

הקבר.ה'כךהזמךכל'דעז'דאןשחס'ך

גםאךעצמותשת'דקמצאנוהפעםשעזת.כחמשחפרנונשטח

כפתור'"שב'להראותככוונת'שלשום.מצאנושכמזחוצבעזנ'כפתזד·עצם

לנגדהםש"כ'םאםתזההשה'אכד'לזדונ'ץ·לנצ'צק,'לרחלאלהעצם

אמה.

נ'פז'תהל'ךואתהחפ'דהמקוםאתגרבךהסמלצ'לםהענודהכמהלך

שנוהצד'ףשד'ד'אתגםנקשת'לפ'צ'לםהעבודהנתזםהקבר.מןהעפר

הוצאושבההסב'בהאתעתל'ת,במחנהלזדוב'ץמשפחתבשעתההתגודדה

בגבעתלקבורההגופותהועבדושדדנואלמע'אמדהואד'זאתלהורג

אלמחמחאנ'ה.

אביח. nמ nלמ .Nבגבעתהקבור-ה--ם-,קנן·:'ל:א:י~ n-רצ l :iז'_-iנ-ו:פו-ג--ה,עב,ודרכ-~-אלמע•אמזהואדי

 ) 4,8.63 (השכ"גבאבי"ד ,'איום

דש"טאתשלחת'משםקרע.לכפרהגעת'מוקדמתבשעת·בוקד

להמשךע'ן·חזצ'ל'עדשל'הנהגעםצוותוואתאלקודזב'עבדאלחל'ם

אלה'ג'א.אבוז'דאךחס'ןעםלש'חהבכפרנשארת'עצמ'אב'זא'לזהחפ'דה
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כבור-ס, nה-נ:רצשריד,:נמצאובום 1המקעלמצביעהחץרצ'. Mעיןביערמחאכיה nאלמגבע!ו
פחם.לשריפתiזבר i:ששימש

מלקטיםאלקנה 1כא.ושלמהאלצאדקווג'יההעפר,אתמנפה'אלקררוביעבדאלחליםרש"ט
העצמות.שרידיאת
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א.שלמהעומדלידםמהבור.עפרעםכ'צריםסל 'קא,צל-א-,iז~'ג,;למגישאלעראבא,ס-~ .Nמצטפ
כן~אלקנה.
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לב.ירםףהנהגלידובבור.החפירהממצאיעלריזiזומיואתעורךבן~אלקנהא.',;למה
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לשאר•ברצוב'כ'לוהסברת'מוקדמת.כהבשעהמב'קור'הופתעז'דאןחס'ן

וצ' nע'ן·ב'ער"אבו·מוסא"משפחתשלקבורתהעלאחדותשאלותאותו

אבכ'נאמר'לשחרחרס•רבת'ה"קהווה"ספלוןאתאשתול'כשהג•שה

מחפש•כ"ה'הוד•םחברות•ה:לפג'התבטאהשכןהכפרמבשרתאחתעלכועס

[ה'הוד•םהכלב•םאבלמצאוהו,לאהאבגל•ם'אבו·מוסא'.שלהקבראת

מייודעתהיאאםכיואמרתיהוספתיימצאוהווו.כןשהםחושביםהאלה

האלוהכלב•םוכ'הקבראתמצאנו 'כ"להשתמסוראותנושק'ללההאשה

אלובדבר'·עלבוןעפר".עדולהשפ•להצווארהאתברגלםלרמוס'כול•ם

קללות•ה.עלערב'ת"ב"ש•טהלהגמלת•כןאל•ה.למעשה,התכוונת,'

אךהג•ב,לאבעלהגםע'כ'ה.אתוהשפ•לההאשהשתקהאלהדבר'לשמע

בעבר.דבר•העל'דעלאכללשהוא"תכן

לינדמהאךמאוהחירשהואמייגעת.חיתהזידאןחסיןעםהשיחה

שאלת•תח•להלשמוע.רוצהשהואמהשומעהוא"סלקט'ב'ת",•רשותו nש

וב'ןהמוח'תאר,משפחתמשפחתו,ב•ןשה•תהה•חס'םמערכתעלאותו

נהגואףוהםידידותייםהיוהיחסיםכיהשיב,הוא/'אבו·מוסא,ו.משפחת

מבל•הוס•ף,וכן .מוסלמ•או•הוד•חגבכלהדד"םב•קור•םלעררן

אגש•ורובמשפחתוברחועתל•תמחבה.עלההתקפהאחר•שמ"ד ,ששאלת•ו

רקברחול•ה•דוע(לפ•בהםהבר•ט•םפג•עתמחששאלכרמללדאל•תהכפר

רובאתחקרכהןהמ"ג'ורזאת).לומלומר ..נמנעת•אןההתקפהלמחרת

תוצאות.ללאאךומשפחתו"אבו·מוסא"הקצ•ןלגורלבקשרהכפראגש•

ערסאןאחמ,דהאח•םואתאותואב'ו,את'מ'םלחודששעצראףזאת,

הלש•ןאלה•ג'אאבומצטפאשד•בלאחראלה•ג:אאבואלחמאדהורסלאן

המייג'וראבו-מוסא".משפחתנקברההיכןיודעים//שאנוכהןמייגוורלפני

 .המוח'תארמתפק•דאב•ואתהד'חגםכהן
כ'ל•ס•פרחמדאן•וסף ,,,·לעהחטופ•םכורוה•כןלדעתכשב•קשת•

הלםת•אורוהמקום.אתת•ארוגםלע•ן·חוצ'שממערבבחורשא•רעהדבר
כששאלת•ו .'( 1ב'-9בזהמקוםלכושהראהג'אברמחמודרש"טדבר•את

 1על'הצב'עכמרעל•הקבר.אתשמצאתםשמעת•"הר•הש•ב:כקברוה•כן

וכשרפומהקברשכהכעבורהוצאושהגוו•ותאמרוכן ·"'לס•פרכךלפכ'כם,

'וכלוזהמקוםעלהמדו"ק.המקוםאת•ודעהואא'ןאך"אלפרש"באזור

אלחרב'האסעדה•ואלהאםלשאלת'הגוו•ות.אתששרפואלהרקלהצב•ע

שרפוהםבכרן,הכל.אתלךס•פרנמרשעל•רואה"אב'הש•ב:אלחסןומרע•

וע•נהעצרכהןג'ורשהמ"מאחרעקבות•הןאתלהעל•םכד•הגוו•ותאת

הקברה•כןהנחקר•םאחד•גלהשאםכד•זאתעשוהםהכפר.מאנש•רב•ם

 ,אב'אתלהאש•םהוכחותב'דו 1 'ה'ולאהגוו•ותאתכהןהמ"ג'ור'מצאלא
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היזמהכי(ידעתיהמשטרה".מןמידעבהעלמתהכפראנשישארואתאותי

אךמצטפא,דיבמצדהלשנהמפנישחששאביו,שלחיתההגופותלשריפת

דבר).כךעלאמרתילא

כיהשיב,כךועל 1938ב"גמליםהיוהכפרמאנשילמישאלתיועתה

שניאבו·טנטורולמחמדאבראהיםסעידלאסעדאח,דגמלהיהלמי nלאבו·

האחרונהלשאלתיגמלים.שלושהאלעבזסעיזולשפיקמהםאחדלכלגמלים

מןגמלועלשקי·תבןבתוךהגופותאתהעבירלמי nשאבו·הדברנכוןאם

עליכךעליודעאולייודע,שאינוהשיבנקברובולמקוםנורובוהמקום

נמר.

זידאןלחסיןהודיתיזידאן.חסיןשלביתואללב,יוסףנהגי,הגיעבינתיים

לתל·אביב.ונסעתידבריועל

אחלוולהראותלמפכ"לאתולגשתביקשנישורלנצ"מכשנכנסתי

כשהתבקשתי"בן·אלקנה,אמר:המפכ"לבקבר.שמצאנו_והקליעהכפתורים

ולאתרלזרוביץפרשתאתמחדשלחקורמעריב][עורךדיסנצ'יקמרעל·ידי

אוכלשעליוהאישאתהכיהראשוןהרגעמןבטוחהייתיהנרצחיםקבראת

קשות.במשימותלהצליחוהיכולתבמשימההדבקותבךישזו.חקירהלהטיל

דבריועללוהודיתיהצלחתך".עלאותךמברךאניבך.טעיתילאוהנה

לאזובחקירההואכלתי"חצץ"כמהידעאילואומרהיהמהחשבתיובלבי

העיקרמ_קום,מכלבמשטרה.בכיריםמקציניםגםאלאהעדביםמן~-ךק ....

בהצלחה.הסתיימהשהמשימה

תלמימנחםהעתונאישםלנוחיכהכברשורנצ"משללמשרדוכשחזרנו

ושםעין·חוצ'ליערלקחתיוהחקירה.פרשתאתלסקרשבאמ"מעריב"

לוסיפרתיבדרךאלמחמחאניה.שבגבעתהקבראלהמעייןמןברגלעלינו

שהינובקבר.שמצאנוהקליעואתהכפתוריםשניאתלווהראיתיהפרשהעל
מצאנוואףהאדמהוניפויהחפירהנמשכובנוכחותושעות.בשלושבשטח

החקירהמסיפורראשי·פרקיםלעצמותלמירשםזמןאותוכלנוספת.עצם

שבובביתוהכתיבהאתהמשיךהואהבהרה.שאלותשאלנילפעםומפעם

חצות.עזישבנו
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לזרדביץ·לנציצקירחלשלסיפורה
על·ידההכפתוריםוזיהוי

 ) 5.8.63 (תשכ''גכאבט"ו , 1ניום

ואתאלקורוביעבדאלחליםרש"טאתלהסיעלביוסףלנהגהוריתיהבוקר

לנסועברצוניכילביתילשובכךואחרהחפירהלהמשךוצ' nעין·ליערצוותו
מסרתיהפתולוגילמכוןכשהגעתיעין·חוצ'.ליערומשםהפתולוגילמכון
האחרוניםהימיםבשלושתבקברשנמצאוהעצמותאתקרפלוסלפרופ'

אתהוקבעתיבירושליםלזרוביץ·לנציצקילרחלטילפנתילמשרדיוכשחזרתי

הופתעההיא . 1938באוגוסטחטיפתהפרשתעללשיחההערבאליהשאבוא
כיהקבראתשמצאתילהמלומרנמנעתיואניזובפרשהעוסקשאנילשמוע
בביתה.הערבזאתלעשותהחלטתי

וצוותועבדאלחליםעסקושםמקוםעין·חוצ',ליערנסעתיאחרי·כן

מצאנולאשתייםבשעההעבודהלהפסקתעדהקבר.אדמתובניפויבחפירה

ומחרמקרה,אלאזהשאיןחשבתיאךהדבר,לסיבתתהיתיעצמות.שרם

נוספות.עצמותנמצא

לזררביץ·לנציצקירחלאלתלמימנחםהעתרנאיעםנסעתיבערב

אל 1962באוקטובר 2sמה·מכתבהשבעקבותלהסיפרתיבירושלים.

פרשתאתמחדשלחקורהמשטרהמפכ"לעליהטילשרוניג.העתונאי

אליהבאתילאבכוונהודודה.הוריהקבראתלמצואולנסותמשפחתהחטיפת

עתה,אבליפרח,אחיהידיעלאוידהעללחוץלהיותשלאכדיהיוםעד

פרשהעללההזכוראתמפיהלרשוםהחלטתיהחקירה,שלהאחרוןבשלב

חוק·עליוחלשכןעצמו,הרצחבחקירתהמדוברשאיןהדגשתיזן.

עלבאוכברלרצחהאחראיםבלב.דהקברבמציאתאלאההתיישנות,

הבריטי,הצבאעל·ידי 1939בדצמברכנופייתועםנהרגחמדאןיוסףעונשם:

שהוסגרלאחרבירושלים, 1941בפברוארנתלהאבו·דורהיוסףואילו

בית·המשפטעל·ידיונדרןהמאנדאטלמשטרתהירדניםהשלטונותעל·ידי
לחידושהביאשמכתבהלשמועשמחהרחללמוות.בירושליםהמחוזי

החקירה.

תמציתיתבלשוןטיפה. nמליל·הלההזכוראתלספרמרחלביקשתיעתה

סיפרה:ומאופקת

דבוריםשניהיוכמעטפהבערבית.מכתבהוריקיבלוהחטיפהשלפניזוכרת"אני

עלינו.לבראהעומדאסרןעלמבשרשזהרחשנהתפלותבאמונותהאמינהאמאמתים.

לנסועהתכוננהוהמשפחההשנתיתחופשתואתלקבלצריךאבאהיהזמןבאותו
חבריוכילחופשהיציאתואתימיםלמספרדחההואבטוב.חשלאגםאבאלקפריסין.
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לפניכילואמרומשכם,שמוצאונעיםהערביהקציןובמיוחדעתלית,האסיריםבמחנה
נגןזומס'נהערךאכןאנאאל'ה.ולהזמ'נם[מס'נה]'האפלה'לערוךעל'ו'צ'אתו
'פרתועלעל'צוותהואמאמאותרתלשעהעדנמשכההמס'נהמגור'נו.צר'ףשלפג'
רצת'מתר'זות.'ר'ותמקולהתעוררת'נערךנל'לה 11נשעהל'שון.ללכתותג'

התעוררוגם•את'הכל'ם.ננ'גונלאמאק'רז'נר][אל'הוודוד'אנאעזרושנולמטבח
אתלשחררכד'המחנהאתמתק'פותשכנופ'ותאמראנאנכה.וחג'למטבחובאו

הסתכלואבאירחלילאזהיה .בחוץשהיוה'לוקס'פנסיכבופתאוםהערבים.האסירים

אנו·מוסא'אלצ'אנטנ'תעלא"אללה,נערנ'ת:צעקותשמענוכךאחרהחוצה.

רשתאתהואח.תךמהנ'ת.שנברחוהחל'טננהלאנאאנו·מוסא].הקצ'ןלנ'ת[קד'מה,
לקחתהספ'קאנא'הצר'ף.שמאחור'הסלע'םנ'ןוהסתתרנוהחוצה'צאנווכולנוהחלון
 ..שלוהטופ'האקדחאתאתו
וללכתלקוםלנוואמרואל'נורונ'הםאתשכ'וונוערנ'ם,כעשר'ם ,,,עלהוקפנומ'ד

אתלקתאנאהסלע'ם.נ'ןאותוולזרוקהאקדחאתמאבאלקחתהספ'קהאמאאתם.
בשורה.ללכתוהתחלנוזרועות'ועלהשנת"םבןתג'את'

היואחיושניאמאגםיחפים.והיופיז'אמותרקלבשואליהווהדודשאבאזוכרתאני

'חףללכתהתקשהאנאמהחלון.הקפ'צהלפג'נעל"םלנעולהספקת'אב'ורק'תפ'ם
הגב.עלהרובהבקתאותוהכהאחדוערב'והקוצ'םהאבנ'םעל

לב'ןב'נ'נוהפר'זוהכפרלפג'וצ.' nלע,ן·העולההדרךאלאותנולקתוהערב'ם
כדיחגי.הקטןאחיאתהושיבוהפרשוביןוביניסוסעלהעלואותיוהדו.דההורים

אתר.סוסעלהורכב'פרתאת'האוכף.שלהקדמ'בקצהנאחזת'ל'פולשלא
ידיה.זהואחריאמאשלחזקהצעקהשמעתילנועהרוכביםשיירתכשהתחילה

ומלוכלכת.רצוצהה"ת'ערב.'לכפרנבוקרשהגענועדבהר'םשעותשך pבו.כבנו

עזרואות.'לנתםנ'סושםהנש'םלנ'תאות'הכנ'סואמא.ואתאנאאתרצ'ת'בכ'ת,'
כעבורבכותונת·ל'לה.הב'תמן'צאת'אב'כ'ערב'ם,בגד'אותנווהלב'שולהתרחץל'

ערביתהיטבידעתיאחי.שניאתממניולקחומהכנופיהערביםבאושעותכמה
שנתייםבןרקהואכיהפעוטאחיאתאצליישאירושלפחותלפניהםוהתחננתי
הצ'דהאות'דחפוהערב'םאךנכותאותוהחזקת'בו.ולטפלעל'ולהשג'תומוכרת'ם

אותו.גםולקתו

ה"ת'כךבהך,ם.הפסקללארבותשעותרכבנו;שובסוסעלאות'העלושובנערב
נכפר'ם.נ'וםוכתונל'להרכנוהם .ם'מ'שלושהאתם
נל'להעודעל.'הגןאחדערב'אךאל.'לה'טפלהכנופ'האגש'נ'סוהרכ'נהכד'תוך

נ'סההראשון,הערב'לכפרשהגענולפנ'הנוקרלקראתהמחזור.אתק'נלת'הראשון
'את :'לואמראל'א"םואזלוהתנגדת'אב'אות.'לאנוסהכנופ'ותמפקדאנו·זורה

כשראהאבל '.ללהתאנותונ'סהעל'צעקכךאותך.'גםואשחטשחטת'אמךואתאנ'ך

הכרת.'אתוא'נזת'סלעעלנפלת'נכות.אות'ודחףהתרגזוסתל'ש'ש
הרגיעשבראשי,בפצעטיפלהואבהירים.בבגדיםערנילידיראיתיכשהתעוררתי

עלישמרונאמתלידיתמידכמעטהיהמאזעלי.ישמורהואכיאפחדשלאואמראותי
כך.אליהתייחסומדועמיהויודעתאינניאלי.להיטפלשניסוהערביםאתוהרחיק

כפיאותיישחרטמעטשעודומאייםמגדףהיההואבגסות.תמידאליהתייחסאבו~,ורה
אות'רקלאש'שתטולא"םלגדףממש'ךה'הוהואנוכהה"ת'אב'הוד.'אתששחט
את.'שכ'אתגםאלא
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גר,זהנכפרלג'ון.נסנ'נותערב'כפרבא'זהתנ'נושנחטפנו][מאזהשל'ש'נ'ום
שניאתאלישהביאהערביםשלקבוצההגיעההכיתבפתחכשבתיאבו~דורה.כנראה,

הורינוגםודאיכילזהזהשאמרנוזוכרתאנימרגשת.חיתההפגישהשמחתי.אחי.

שישי.ביוםהיהזהאתם.ניפגשובקרובחיים

עלהתנפלוהאנגל'םכ'ואמרוצעקוהםערנ'ם.פרש'םכמהבאומכןלאתרמהזמן
'פרתהכנופ'ה.כלהתאספהאתד'םרגע'םכעבורעל'ו.להגןללכתוצר'ךכפרא'זה

ערב.'פרשמאחור'אתרסוסעלהפעוטאת'עם'חדהוש'נוואות'סוסעלהועלה
החזקתיאחתנידחיי.ימיכלהזההסיוטאתאשכחלאבהרים.מטורפתדהירההתחילה

סלע'םמעלקפץבהר'ם,דהרהסוסהאוכף.שלהאחור'נחלקהשנ"הוג'זאת'את
ידימהסוס.נעוףשלאכוחי,בכללהחזיקמוכרחההייתינוראים.היווהטילטולים

פג'ון.זהה'האול'הערב.'מחגורתאוהאוכףמןשבלטחדבמשהוהזמןבלהתז'קה
התלהעורוהתם.הרטובבעורוהתחכךרגל'ועורלהז'עהתלהסוסבאצבע.'נחתכת'

הקטןואת'נ'פולאחרתמעמ,דלהחז'קכוחל'ש'תן 0לאלוה'התפללת'להתקלף.
המטורפתהדהירהאתלעבוריכולתיאיךיודעתאינניהיוםעדהסלעים.עליתרסק
ל'פול.מבל'הזאת

עםהחיכוךומןהרכיבהמןשריטותמלאהיהרגליעורלכפר.חזרנושעותכמהאחרי

'פהאל'הת"תסוהוארופאה'הנכפררב.דםנזלבאצבע'העמוקהחתךמןהסוס.עור
אנשיאתביותרחיבבשלאונראהנוצרישהואליסיפרהוארנה.במסירותביוטיפל

התבררכךמאו.דעמוקה'השהחתךכנראהלאצבע.'בקשרמודאגנראההואהכנופ'ה.
לקטועצורךיהיהשאוליחשבובייפלו ?tשהיהודיםכשהרופאיםבקיבוץכןאחרילי

קרה.לאזהלמזל'אותה.

שכ'ואתאות'לשחררהתל'סכ'ל'ואמראבו·דורהאל'ואות'קראנל'להש'ש'ב'ום
אחריימי~שלושההיהזההורינו.אתולפגושבכיתלהיותנוכלבבוקרמחרוכיאחי

ב'ד'ש'מסורשהמכתבלכךשאדאגנתנא'אות'משתררהואאמר,אבל,אותם.שרצת
ב'וםהמכתנ'םאתהאלההעתונ'םשב''פרסמולאאםו'הבוקר.''דבר'בעתונ'ם'ודפס
אות.'ו'הרוגבל'להאל''בואהואהקרובראשון

ענר'ות.באות'ותהמכתבאתכתבת'ערב.'מכתבל'והכת'בועפרוןנ"רל'נתןהוא
שאםעליאייםושובלירהליבתןשבע~רצון,היההואהמכתב.אתלוהקראתיכךאחר

ו'הרוגבלונדון'ה'הזהאםואפ'לואות''מצאהואבעתונ'םמכתנואת'פרסמולא
שהגענועדרכננווכךעל'הםאותנוהעלותמור'םעםערב'םשכ'באוכךאתראות.'

לנווהראוהעמקמשמרק'נוץנמצאמכאןרתוקשלאלנואמרוהערב'םלשדה·ת'רס.
שעל'ונכ'ווןללכתנוכלבבוקרורקבשזה·הת'רסשנ'שןלנואמרוהםהכ'וון.את

ללכתוהמשכנולכב'שהגענוכ'וון.באותוללכתהתחלנובנוקרכשהתעוררנוהצב'עו.

אחדשכליפרחמאחיביקשתיכוחיוכשאזלבזרועותיהקטןאחיאתנשאתיאניבר.

כשאנוהכב'שלאורךהתקדמנוכךעמוד'·טלפון.שכ'שלמרתקהפעוטאת"שאמאתנו
הפעוט.ננש'אתמתתלפ'ם

אותנוש'תפסופחדנוערב.'כפרשזה'זענוצורתולפ'אבלהר,על'שוברא'נופתאום
גדול.ב'תעם'שובשוברא'נוזמןכעבורמה.ו'ה'וללכתלהמש'ךוהחלטנושוב

הגענוכאלה.גדוליםבתיםאיןערבייםבכפריםכיהקיבוץבוודאישזהלאחיאמרתי

שומר,לפנ'נוצץפתאוםהכנ'סה.שעראתלחפשוהתחלנוהק'בוץשלהת"ללגזר
צעקת'לערב'ם.אותנותשבכגד'נולפ'כ'שנסתלק,וצעקהרובהאתאל'נוכ'וון
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, l :בהתרגשות,אל'נורץהואלדרוב'ץ!'.הקצ'ןשלה'לד'םאנחנו'הוד'ם;'אנחנול'ו
 .לאנש'ם.לקרואורץלחצראותנוהכנ'ס

שלמכתכ'ועללהם,ס;פרת'ההור'םעלשאלת''פה.בנוס'פלוהעמקמשמרבק'בוץ
קיבלהואאנוש.חולההיההפעוטחגי .בקיבוץהילדיםעםהיינואב,~דררה.

(אחותהדודהבאוימיםכמהאחריהחלים.שקיבלהטיפולבעזרתאבלהרעלת~זיהום,

'פרחואתבבן-שמןהח'נוכ'למוסדהדודהשלחהאות'אל'הם.אותנוולקחווהדודאמא)
בב'ת.אצלםנשארחג'רקבשפ'ה.למוסד

שעהאותהששיr:וקהקטן,חגיתל~אביב.אתאיטלקייםמטוסיםהפציצושנתייםכעבור

נשמתו".אתשהוצ'אעדול'ם nבב'ת-הגססשלםל'להבראשו.נפגעהב'ת,בחצר

לאשס'פורהכלב'חשכת'קלה.שעהשתקנוסיפורהאתרחלכשסיימה

שהותהוכימיהעמקלמשמרבואהכיוםשסיפרהלזכריםפרטיוככלזהההיה

שלאהחלטתיאךכדכרונההפרטיםכמקצתהתערבבוודאיהשניםכמשךשם.

אםלראותהיתהעמהכפגישההעיקריתמטרתישכןכך,עלזכרלהלאמו

כקבר.שמצאנוהצבעונייםהכפתוריםשניאתתזהההיא

רחלכירושלים.משפטוכעתאכו·דורהיוסףנגדהעידהאםשאלתיהעתה

ואתאוחהחטףאשרהואשהואעדותהאחגנחההמשטרהביהשינה

אםלשאלתישקרנית.אוחהוכינהזכריהאחהכחישאבו-דורהאךמשפחתה.

כןלפניהיהשהואואמרהבחיובהשיבהחוטפיהביןחמדאןיוסףאתראתה

היאמהמחנה.ברחזמןוכעכורעתליתכמחנההאסירים(סמל)"שאוריש"

ולקחאוחםשחטפההכנופיהכראשעמדאזהחט'פה,כלילשובאוחו'-·ראתה ... '
לאנו-דורה.אוחם

כביתו,זמן-מהששהתהאמרהאךזכרהלאעליהשהגןהערכישםאת

לומראוחהולימדעליהשהגןערכיעודשהיהזכרהוכןהנש,ם'כחדר

כה.יפגעלאאישואזאשדאוללה""אשדאוללה,

זה,אישכילהוהסברתי"אשדאוללה"המלהפירושמהאוחישאלהרחל

אמידת·(עדות,ה"שהאדה"אתאוחהלימדולכןאוחהאיסלםדת,שיח'שהיה

היאכתפילותיו.יום·יוםעליהמצהירמאמיןמוסלמישכלכאל·יחיד),ההודיה

כפיתופס,אינוכאינוסשאיסלוםאוחההרגעתיאכלזאת,לשמוענדהמה

השלטוןכימיעצמםהםככךהתנסושכנראהוהרמכ"ם,הרמכ"םאבישקבעו

שכספר.דכקודדוכההמוסלמי

ודודההודיהלבשומהשובליולומדלהתרכזשתנסהממנהביקשתיעתה

שחורהחולצהלכשהשאמהוהוסיפהתיאורהעלח,זדההיאהחטיפה.כזמן

אחתלכלךשלאכדיצבעוניקיציחלוקומעליהםשחודהוחצאיתפרחונ'ת

יחפה.היתההיאגםכמטבח.הכליםשטיפתבעתבגדיה

כפחוד'םזוכרתה'אאםושאלחיההשולחןעלהכפתוריםשניאחהנחתי

מוכריםנורא"הםומילמלה:"אוי!"הפתעהקריאתמפיהפרצהלמראםאלה.

142 

שלהכפתוריםשאלהחושבתאני"כן,אמדה:קמעאשהתאוששהלאחרלי".

"אניואמרה:ישןתצלוםממנוהוציאהאלבום,סמוךממדףנטלההיאאמא".

ליובהראותהאמא".שלזולחולצהשייכיםהםהאלהשהכפתוריםחושבת

מגדלת,זכוכיתכעזרתבושאתכונןליהציעהזהתצלום

כקרובוכ'הקבראחמצאנוכיענ'ת'לידיהכפתוריםהגיעואיךלשאלתה

לסייםשעלינולההסברתימאוד.התרגשההיאודודה.הוריההלוויתתיערך

משפטיתלרפואהמהמכוןסופיתחווח·דעתולקבלכקברהחפירהאתתחילה

שניםוחמש"עשריםואמרה:לרווחהנשמהרחלמהרכנות.צו·הקכורהואח

העובדהכשלמנוחל'ה'הלאהללוהשניםכלכמשךזה.לרגעציפיתי

שמם".אתהנושאתמצבהושאיןנעלמוהורישעקבות

אוחםלתפוראוכחנותכגזיהאתלקנותאמהנהגהאםשאלחיהעתה

לאמהשחפרההיאאמה)(אחותגורדוןרבקהשדודתההשיבההיאכעצמה.

האחרותדודותיהשחיכחוכרתואחכתובתהאחלינחנהלכקשתיכגזיה.אח

קירז'נר).אל'הושלאלמנתוקירז'נרואסחראמהאחות-קירז'נר(ג'נ'ה

נעניתיאךחקירתיעלזכרלהןתספרלאשבינתייםרחל,עםקבעתי

אחלהזכ'רשלאביקשתיאכליפרח,לאחיהכךעללספרלכקשתה

הכפתורים.

רחל,שלדודתהשאםחלמילמנחםאמרתילחל·אכיכחזרהכדרכנו

הוכחהתהיהשזוהרי-הכפתוריםאתהיאגםתזההגורדון,רבקההגברת

אשחרלזרוכיץ,הקציןשלקברםאכןהואחופריםאנואוחושהקברמכרעת

נישובהגדולותהתעלומותאחתהסופ'פתרונהעלתבואככךואחיה.

רכים.כהמאמציםהשקעת'שכפ'ענוחהתעלומה-הבריטיהמאנזאטמשנות

 ) 6.8.63 (תשכ"גכאבט"ז ,'גיום

אבולאכו·חלמישאגששכדאיכלכיאמרתיהבוקרוצ' nלעין-כדרכי

השלדיםכזמנםנשרפושבוהמקוםעללפנילהצביעלשכנעוכדיאלהיג'א

שאםחשכתינמר.עליהצביעשעליוהמקוםעםזההזהמקוםאםולברר

אוחועליצביעואכו·חלמי"אלפרש"כסביבתפוזרואפרםנשרפוהשלד'ם

אמצאאוליואזהאפרפיזורמקוםעלכלשהומידעלי'יוסיףאוליסלעימשטח

נוספים.עצמותשרידישם

ולמצטפאאלצאדקלווג'יההורית'עין·חוצ'שכוואדילמעייןכשהגענו

עמיאלקורוביעכדאלחליםרש"טאחלקחתיואניכאןלילחכותאלעראכאסי

אחלדובבשכדעתילעכדאלחליםהסברתיכדרךאכו·חלמי.עםלפגישה

שיח'עלככיכול,שחלמתי,חלוםעללואספר"תרגיל".כאמצעותלמי nאכו·

אלהיג'א.אבומשפחתשלהקדמוןאביהאלהיג'א,אבואלדיןחסאם
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עללשמורעל•ו'ה'ההש•חהשבזמןהזהרת•ובצחוקפרץכשעבדאלחל•ם
אבו·חלמ•.שלתגובות•ואחרולעקוברצ•נ•סבר·פנ•ם

ה"קהווה"ספלוןאתמוקדמת.כהבשעהמב•קורנוהופתעלמ• nאבו·
לאשרגל•לעצמ•הבטחת•למ,' n"אבו·ואמרת•:לשתותס•רבת•שהג•ש

שלקברהאחרבח•פוש•םלנועזרתשלאמשוםמפתן·ב•תךאתתעבור

אל•ךלגשתנצטוו•ת•ובוחלוםחלמת•הל•להאך'אבו·מוסא'.משפחת

רוצ•ם.אתם"מהמ•למל:מכןולאחרב'התבונןלמ• nאבו·עמך".ולשוחח
לס•לתהשבו"םאתלקחאבו·דורהכאן.נקברולאהר•הם 1ממנ•

חופר'םשאנוהרועהמבנךשמעחספקללא"הר'לו:ענ'ת'אלחארח"ה".
חלקמצאנושכברלך,דעלב'תך.הקרובהאלמחמחאג'הבגבעתבבור

וחרדמופתעבראהה'הלמ' nאבו·אבו·מוסא".משפחתשלהשלד'םמעצמות
בשת'קה.התעטףאך

זקןא'שמול'רא'ת'הל'לה"בחלומ' :' J1הדמ'חלומ'אתלוס'פרת'עתה
ה'ההוא'רוקה.[מצנפת]'עמאמה'ראשוועלשחורה[גל'מה]'עבא'ה'לבוש

לחזהו"עד'ורדוזקן·ש'בהכחולות J'1ע'הדרת·פנ'ם,בעלגבה·קומה,

אתעטףשלארקבן·ש'ח,'עצמולמ' nאבו·אתזהת'אורהלם(למעשה
ואמר:קלהשעהבי"התבונןהמשכתי,זה","זקןירוקה).במצנפתראשו

אבואנש'כלשלהקדמוןאב'הםאלה'ג'א,אבואלד'ן_חסאם 'ח'ש. 'בא'.~ ....
קברהאתלחשוףבמעשה·מצווההעוסק'אבך·כגעאך'אתהבארץ.אלה'ג'א

עלתכעסאלדתך,מנהג'פ'עללקברלהב'אםכד''אבו·מוסא'משפחתשל
כשמ'לוואמורלמ' nאבו·אלגשכך.נהגומפחדרקלך.עזרושלאעלכב'
שלםשלב'גםלותאמר'פח.דושלאלבוסגוראתלפתוחעל'ומצווהאב'כ'
ואב'הזקןנעלםמכךלאחראגוש'ת'.וחובהדת'תמצווהשהםמעש'ךעם

התעוררתי".

"שברשעתהק'וו'ת'ולכךב'ותרנסערלמ' nאבו·בראהזהחלומ'לשמע
הקצ'ך,"אדוג'ואמר:מהרהתעשתהואאךהקדמון. 1אב'שללמסרו"עגה
בחלומך,אל'ךמופ'עהקדמוןאב'גוה'הלאאחרתכ'אתהצד'קא'שכבראה

לקחאבו·דורה'אבו·מוסא'.שלמשפחתובקברהה'כך'ודע ' Jא'גל'האמןאך
לך".אמרת'שכברכפ'אלחארת''הלס'לתאתוהשבו"םאת

גבר,פחדובכשל."התרג'ל"וכ'החלוםקסםפגכ'ברורל'ה'העתה
הקדמוןאב'והופ'עלאמדועותמהל'האמ'ךלאגםואדל'הקסםעלכבראה,
ולכךש'חתגובהמשךטעםשא'ןת' 1הב'גדבר'ו.אתלולומרכד'שלובחלומו
ה"קהווה".אתלשתותמבל'ממגדנפרדת'

רוצה ' Jא'גשכךה"תרג'ל",עללא'ש'ספרשלאמעבדאלחל'םב•קשת'
ובאמונות,,.באבו·חלמ'ה'תלת'כ'ש'ג'דו
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דבר.מצאנולאהקבראדמת ' 1ג'פ 1חפ'רהשעותכששלאחרכשטח,
הג'עעחהעדהחפ'רה.את Pלהפס'הור'ת'הסלעלשכבתשהגענומאחר

ב'ד'נושא•ןומכ'ווך ,'מ 2.10ואורךמ' 3.80רוחב ,'מ 4.30לעומקהבור
והאבג'ם.האדמהגוש'כלשלנוסף ' 1ג'פעלהחלטת'מספקתבמ•דהעצמות

גושכלפ'רורעללהקפ'דוב'קשת'םולצוותולעבדאלחל'םכךעלהור'ת'
לאבנ'ם.הדבוקהעפרופ'רוראדמה

שכברמהעלחזרבש'חהאלה'ג'א.אבוגמרעל'למקוםהג'עב'נת"ם

בעתגונחה'העצמושהואוהגחת'מאחרהגוו'ות.לשר'פתבנוגעס'פר

לוגודעכ'צד 1שאלת'מכךלאחרשגהשר•פתךבעתוגםהגוו'ותקבורת

אותםפ.גשכ'עגההואהגוו'ות.אתשרפוחסךומרע'אלחרב'השאסעד

לשאלתובתשובהר'ק'ם.בנז'ךמ'כל'שב'וב'ד'הםמ"אלפרש"כשחזרו
המוח'תארהוראתפ•עלושרפדךהבורמןהגוו'ותאתהוצ'אוכ'לואמרו

T ס'מאתוראהל"אלפרש"הלךכךאחרחס'ך.'דאךJ ' המשטחעלהשר•פה

לי.שהראההסלעי

כברהמשטרהכ'לוהשבת'כךועל 1גכס'בענ"דאטפלמת'שאלג'עתה

החפ'רהאתשגס"םלאחרכ'לווהבט.חת''שואלמקרקע'למ'נהלפגתה

תמ'דהר'המ'גהללהצעת'סכ'םלאשאםהוספת' .לעג"גואתפנהבקבר

הואהכרזנו. 1שעל'הל'רותאלפ"םשלהפרסאתהמשטרהמןלקבל'וכל
הג'ב.ולאשתק

אתלהס'עלנהגהור'ת'חדרה.למשטרתנסעת'.החפ'רה .'דםבתום
שללמשרדובכגסת'כךאחר .אל'ולשובקרעלכפר 1ואנש'עבדאלחל'ם

זהז.בפקהט.פרהפקןגםנכחושבהע'מו,ובש'חהאבנר''צחקהגפהמפקד

פרופ'שלדעתוחוותועלבקברהממצא'םעללהםס'פרת'גובוסלסק,'

הפתולוג'.המכוןמןקרפלוס

לשלוחוב'קשת'הלזרוב,ץ·לגצ'צק'לרחלט'לפגת'זוש'חהאחר'

ואתהמשפחה'הצ'לוםאתובמ'וחדהור'השלאחד'םמ'ם 1צ'ללמשרד'
הפרחוג'ת.בחולצהאמהצ'לום

לכךלטלפון.א'שהש'בלאבתל·אב'בגורדוךרבקהלגברתכשט'לפגת'

הערב 1אל'ע iשאג'הודעה,לאשתווהשארת'לח'פהלזרוב'ץל'פרחט'לפנת'

הור'הקבראתשמצאת'ומסרהט'לפגהרחלשג'tכתההש'בה,ה'אלש'חה.

ודודה.
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לזרוניץיפרחשלסיפורו
הנאתועלהקנךג'לו• cע.לשמחתואתהלההנ•ע fלזרונ'•פרחעםבש'חה

עודשכןחק'רת'מתוצאותהתפעלותואתהנ'עהואלס'ומה.הפרשה

שונ'םמוד'ע'ןלאנש'הואפנהל"משולש"צה"לכנ'סתאחר' , 1949ב"

נשאולאמאמצ'הםאכל ,הקברמקוםאתואד'·עארהנכפר'לבררוב'קשם

להנ'ע 1938נ"עודנ'סהגורדוןאברהםדודוגםכ'אמר,כןאחר'פר'.

נשם.ערב'וגםגבוה,כספ'פרסתמורתהקבראתלמצואשונ'םערנ'ם

לחפשהואגםנ'סהעתל'ת,האס'ר'םכמחנהאנ'ועםשש'רת ,אבו·ת'אס'ר

זכר.העלולאהללוהמאמצ'םכלאולםהקבר.את

לשאלות':כתשובה'פרתס'פרהתט'פהלעצם

המשפחהעםלנסועהחל•טולכןכגרוןשקד•םכ'תרחאב'עברתט•פתכרלפג'קצר"זמן

אלרצת••ר•רת.לשמעהתעוררת•לחצות,קרובהתט•פה,בל•ללקפר•ס•ן.להחלמה
שערב•םשמעת•לו.כתגהלאאמ•אךאקדחואחלקתתרצהאב•ער'ם.שה'רהוד•

ורצנוהמטבחדרךהתרצה'צאנואפכן'.'מוסאשל]הב•ת[עלאלב•ת'עלאצועק•ם:

בק•רבתו.והסתתרנועץעמדהגדר,בפ•כתשם,ההר.לכ•וון

גםהיהכךלמטבח.המיטהמןישררצתיכילגופיותחתוניםגופיהווקיחףהייתיאני
ואחותיאמילבשומהאבלוגופיהקצריםחאקימכנסילבושהיהאביכיזוכראני .חגי

זוכר.אינני

ותלואתזרד•אתהוד,'אתלקחוהםמזר"נ'ם.ערב'םעל·'ד'הוקפנובתרץבה•רתכו

א•ךזוכררא•ככ'בערב•תצעקהאמ•הגדר.מאחור•הסתתרת'כ•ראולאאות• .וחג'

בככרפ•האחר•הם.רצת•כולםאתלרקח•םשהםכשרא'ת'צעקה.לארחלה•תר.הג•בר

מןקודם'מ'םכמהברחהואכ'שהכרת•שוטררב•כ•הםאכש•םעשרהלפחותה•ו
בזמןצאלח].לעל'[הכוונהבחט'פתכוהשתתףולכןאב•עםשהסתכסךאחר•המחכה
בר.מטפלהכגרפ'רתשלשרופארא'ת'•רםוכעבורברגלו Dהערב'אחדכפצעהחט'פה

אצלנוכןלפג•ב'קרשאבר·דררהכך,עלשמעת'ארל•ל•ד•עת,'הג•עזהא•ך'ודעא'ככ•

ערב'זוכרגםאכ•אבר·דררה].'וסףהשםעםחמדאן'וסףהשםהתחלף[בזכררכרבב•ת

הב•תה.אוחזרמעטשערדל•ואמראות'כ•חםהוא'פה.סרסהעלשרכבגדולשפםבעל
לאכול.ר•מרכ'םל•כתןגםאחתופעםסוסתועלמאחרר•ר•שבת'אחדל'להבמשך
יודעאניעתהאךימיםשכחודשחשבתיקודםהכנופיות.אצלהייתיזמןכמהזוכראינני

הואכיסיפרולירופאה-יההואבמיוחד.יפהאליהתייחסאחראישאחדים.ימיםשרק

ושאלת'שב'ל'המשטרהקצ•ןעםפעםנפגשת•לצפת.ראש·פ•כהב'ןשכחטף•הרז•

על'ו.שמעלאהואאךהרופאעלאותר
אחרההר.צלעלרגל'אותגרהרב•לראותגרשחטפולאחרשקרה.מהעללספראחזור

 Dההרר'ב'ן 1ב'ג'גרהפר'דררשםע•ן·חרצ'הערב'הכפרלכ•ררןחוואך•בתרךהלכנוכך

והפרשואב•'שבת'שעל•רהסוסמעדהרכ•בהבעתסרס'ם.עלאותגרוהעלווהזרד

לבד.כשארת•ואב•וחג•רחלרב•ן ' Jב'הפר•דרעתהנשרטת.'זומכפ•להארצה.כפלכו
הערניעםאחדבכפרפעםכשהייתיכיזוכר'אניאבלמטושטשיםזכרוגותרקלייש

לרראד'ערב•םשכ'אותגרלקחוכןאחר'חג.'אתאל'הב•ארר•מרכ'םלאכולל'שכתן
הככ•סראלהלבדרר•ם.חג'עםחזרת•ולכןלאן•דעת•לאכ•רצ•ת'לאללכת.לכרואמרר
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שודד•ם,הב'תה,אותם'ש•לחוכש•ם:שלצעקותשמעת'אבט•ח•ם.ןמשםלמחסןאותגר
עםבחדר•שבהה•ארחל.עםכפגשנורשםאחרלכפראותגרלקחוכןאחר•רוצח'ם!.'
כערביה.לבושהוחיתההערביות

ערמרכ•ש•ערעם•פהגברבערך, 35בןה•ההואהרופא.אתשוברא'ת'כפרבאותו

מבת•באחדחג'עם•שכת•בל'להעבר•ת.•דעולאערב•תרקז'נרהואדק.רשפם

לןצתמבוגרשהיהבנואתגםראיתישםאבוידורה.שלביתושזהליונאמרהכפר

עלאותנוהרכיבוסמרטוטים,לבושיערביםשניבאורחלעםשנפגשתיאחריממני.

משמרלק'ברץללכתלכרוהורואחתל•רהלרחלכתגושםשדה.לא•זהרהב'ארכרחמרר•ם

מיואתשהינוהיכןיודעיםושאיננוהעינייםאתלנושסגרולהגידגםלנראמרוהעמק.

ראינו.

אכ'חשמל.עמודכלאחר•והתחלפנוחג•אתלשאתלרחלעזרת•ללכתכשהתהלכו

לגדרכשהגענו .הק•ברץשלהפררז'קטרראתרא•נרבל•להערדכתפ.'עלחג'אתנשאת•

הקצ•ן'לד'שאנחנולואמרהכשרחלאךלהסתלק.לכרוצעקנוטראל•כר'צאהק'ברץ

לק•ברץ.אותגרהככ•סלזררב•ץ
כןאותגר.וחקרושרטר•םשבארזוכראכ•אךלראשונה,אתנושםד•ברמ'זוכרא'כג•

מהק•בוץ".אחדחברהרבהאתגרשוחח

נ'קשת'מסודרת,כררנרלוג•תנצררהס'פורואתס'פדלאש'פדתמכ'רון

מטושטש'םהה•אמהתקופהשזכרונות'והש'נ,הואאךנוספ'ם.פרט'םממנו

שזכר.מהכלאתל'ס'פרושכבר

בזיהוייםהתקשההואהצבעוניים.הכפתוריםשניאתלוהראיתיעתה

ללבושאהבהשאמולוזכוראכלאמושלמנגדאלהאםזוכרשא'נוואמר

ל'שהראתהמשפחת'צ•לוםאותול'הראההוא . nצנעונ,וושמלותחולצות

דודתואתאורחלאחותואתאלהכפתור•םעלשאשאלוהצ'עאחותורחל

בזעת'וכ'אלהכפתור'ם!'התהכנרותלכ'לוס'פרת'עתהגורזון.רבקה

ש'תתנו.עללדודתולספרשלאב•קשת'וגםדודתם.אלגםלפנות
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הכפחוויםאחמזההגוודוןונקהגם

 ) 7 . 8.63 (תשכ"גכאבי"ז ,'דיום

רש"טאתלהס•ע·לוהור•ת•לכ,'וסףהנהגאל•כשהג•עהבוקר,

 .למשרד'אחר•-כןולשובוצ' nע•ן-ל•עראגש•ועםאלקורוב•עבזאלחל•ם
לש•חה.אל•הלבוארשותוב•קשת'גורזוןרבקהאלט'לפגת'ממשרד'

עלרחל.מאח"נ'תהבזמנהששמעההזבר•םעלה•אחזרהש'חתגובעת

שנים.בששממנהגדולהגבית,הבכורההבתשה'יתהסיפרהברוריהאחותה

התקשתהברור•הרחב,ם.בגז•םללבושנהגהולכןמאודשמנהה•תהה•א

אתבשב•להתופרתה•תהרבקה,וה•א,טעמהלפ'שמלותבחנו•ותלמצוא

כההבזבמ•וחזלהוזכורצבעוג'ותה•וושמלות'החולצות•הרובבגז•ה.

צבעונ•ה•הבשב•להשתפרההק•צ•החלוקגםאזומ•ם.פרח•םועל•ו

ופרחוג'.

אותםזיהתההיאלרעו.דוהחלההחווירההכפתוריםאתלהכשהראיתי

'חז•ואותםקנוהןבאופנה.אזשה•וזכרהואףברור•הלאחותהכש"כ'ם

מכפתור•םחצ•-תר•סרבתל-אב•ב:נחלת-בג•מ•ןרחובשלהחנו•ותבאחת

באחזתפרההגזול•םהכפתור•םאת•ותר.קטנ•םכפתור•םתר•סרוחצ•אלה

בנוכחות•ח•פשהלבקשת•לעצמה.שמרההקטנ•םאתוא•לואחותהמחלוק•

ולחפשםלהמש•ךב•קשת•הולכןאותםמצאהלאאךאלה,כפתור•ם~-אחר .,, .
 ..זכרולהוז•ענ'כךאחר

ג•סהשלהקבראתמחפששאג•אחז•םשזה"חוזש•םלה,ס•פרת•לשאלתה

ושב•שר•ז•הםובתוכוהקבראתמצאת•לאחרונהואח•ה.ואחותהמשה,

מועדעלושאלהזכר•לשמעב•ותרהתרגשהה•אלה.שהרא'ת'הכפתור•ם

אתשנסייםאחריאחדים,ימיםבעודתתקייםשההלוויהלההודעתיההלוויה.

ועצם.עצםכלהקברמןשלקטנובטוח•םונה•ההקברחפ•רת

החק•רותאגףראששור,אר•הלנצ"מז'ווחת•הארצ•למטהכשחזרת•

עתרןאתל•הראהמצ•זוהואודודתה.רחלמצדהכפתור•םז•הו•עלבפועל,

כישימחוניהכתבותהחקירה.עלתלמימנחםמאתכתבותשתיובו"מעריב"

 .'תר•,, nאתנכונהש•קפואחד•םא•-ז•וק•םלמעט

עכדאלחל•םעסקושםמקוםוצ', nע•ן-ל•ערנהג'עם•צאת'כךאחר

כמשנהעבדועתההעפר.וגוש'האכג•םער•מתשלחוזרכנ•פו•ואנש•ו

פ'קת-כרךכהןנוספות,עצמותעשרג•לו'ה•תהוהתוצאהוהקפדהזה•רות

קטנה.

שובכךואחרקרפלוספרופ'אלהאלוהעצמותאתהעכרת•ערבלפגות

הקטג•ם.הכפתור•םאתמצאהאםלבררכד•גורדוןרבקהאצלכ•קרת'
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ס•פרוהש•חהכמהלךהכפתור•ם.אתעד"ןמצאהשלאהש•בהלשאלת•

ושמאוד"מער•כ"בעתרןהכתבותאתקראושהםגורזון,אברהםוכעלהה•א

אברהםל•ס•פרלשאלת•הקבר.מצ•אתועלהחק•רהעלמהס•פורהתרגשו

גורלאתלבררש•נסושונ•םלערב•םבזמנושפנהפנ•ות•ךעלגורדון

עתל•תהאס•ר•םכמחנהערב•קצ•ןעםנפגשהחט•פהלמחרתהחטופ•ם.

שללשעבר'ז'דחמדאן,'וסףהנמלטהאס•רה•האותםשהחוטףטעןוהלה

משטרתמפקדכהן,המ"ג'וראללפגותלוהצ•עהקצ•ןלזרוכ•ץ.משפחת

הקצ•ןש•לז•כעתונותהתפרסםאחז•ם'מ'םכעכורבענ"ן.החוקרח•פה,

כתק•פותב•קשוהולק'כוץט•לפןכשהואהעמק.למשמרהוחזרולזרוכ•ץ

אךהסכ•ם,הואלבקרם.לבואכךאחרורקתח•להלהתאוששל•לד•םלתת

לב•תולקחתםזכותוה•לד•םשלזוזםשכה•ותוהק•בוץלמזכ•רהכה•ר

סוכםכק•כוץ."שארושה•לז•םמסכ•מ•םא•גםאחות-אמם,ואשתו,ושהוא

כעכורעשה.אכןכך .ם'מ'שלושה-ארבעהבעודרקלקחתםש•בואלכן

ול•פרחלרחללמצואבכקשההלאומ•בוועדכן-צב••צחקאלפנהכשבוע

חג•ורקלשפ•ה-•פרחכן-שמן,למוסדהוכנסהרחלח•נוכ•.כמוסדמקום

 ] 1940בספטמבר-9נבכשנת"םכעבורנהרגהואאולםבב•תם.נשארהקטן

תל-אב•ב.אתהפצ•צוא•טלק"םשמטוס•םבעת

"קפהל•זנפגשכ•לגורדוןזכורבשעתופנהשאל•הםהערב•םבעג"ן

ש•וכלטעןוהלהעבדאלרחמאןבשםערב•עםאב•ב•פר-תלשבגבוללרובץ"

הלךזכרממנושמעולאזמןכשעברכופר-נפש.תמורתלהחזרתםלהב•א

מראש.כופרתשלוםשתבעוערב•םשב•עםשוחחושםלרובץ"ל"קפהשוב

בח'פה.כהןקלמןהקצ•ןאלנסעכןאחר•בקרוב.להםלהש•בהבט•חהוא

לזרוב•ץ,שהקצ•ןלמסקנההג•עלצערוכ•העג"ןמןלהרפותלוהצ•עהלה

קברם.אחרבח•פוש•םעתהעוסקוהואהכנופ•ות ' 1 'עלנרצחווג•סואשתו

אתשמצאת•ומהעתוןאשתומפ'לונודעה'וםורקהפרשהנשכחההזמןעם

פעולת•.עלאות•ב•רכושנ•הםהקבר.
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הערכהומכתניכתבות

מה'רם."מער'ב"תרן p_שבהכתבותשת'אתשרבקראת'לב'ת'כשהגעת'
ל'שמסרה , 15בתבת,'שלמכתבהאתגםקראת'הג"ללכתבותבנוסף
נאמר:זהבמכתבבערב.מאוחרהב'תהבברא'אשת'

שלום!המנוסה,והחוקרהוותקרבהצעיר'המשטרה"לקצין
מ'רכלוהתבררתהחבר•ם ,לנ'אזרמשפחת-כולםארמר•םכך ,כן-מפורסם'אבא'א•זה

'הקציןמוזכרובוראשי!וערדמאמר!איזההעמדוים.שניאתהכל,קראנואבא,שקרא.

וספרת.''שבת'פעמ'ם! 30 ••.מפחותולא'ותרלאבן·אלקנה'הצע'ר
אתלהזכ•רבל•אבלברז'רגםאמררנקנה.מחררגםהעתרןאתשנשמורכמרבןאבא,

ה'צוות'.אתשהיווהזהשהיההקצין

לא??בכלל.אלאשכתב,מהבגללרקלאנורא~נחמדתלמ'שמנחםנכרןאבא,
בוקר?ארל•להעכש'ר,מה

ל•שרן.הולכתאנ•טוב.בוקראזבוקרראםטובל'להאזל'להאם
הכלמנוסה,'ערביסט'הואעסוק.הקציןלאזיותר,אולישבועיים~כבראותךראינולא

 //היום.כנכוןנכון

בלב':אמרת'שבעתרן.הכתבותמן'ותרראפ'לראות'ר'גשבת'מכתב

בשערתרקלרובלב'ת'מג'עאב'המח'ר".את"המשלמ'םהםה'לד'ם 1אשת'
ל'שרן.הרלכ'םשהםלפג'ל'לד'לנשקאפ'לרמספ'ק ' Jרא'המאוחרותהל'לה

אחרותמשטרת'ותמש'מרתובעדזרחק'רת'בעדמשלם ' Jאשגםהמח'רזה

ואפ'לרהערב'םאתפעםלאוממשפחת'ממג'גוזלותוהןעצמ'עלנוטל~.שאגנ ...
השבתות.את

·1 
i 
1 

1 
i 

1 

 ) 8.8.63 (תשכ"גבאבי"ח ,'היום

עללכרכב'כד'במשטרהמעמ'ת'אחד'םלמשרד'אל'התקשרוה'רם
והיוהלבמכלשבירכוניהיוב"מעריב".קראושעליההחקירההצלחת
'/התפרסמת!/'.שאמרו

ררג''העבדאלחל'םעסקושברע'ן-חרצ'ל'ערנסעת'הצהר"םלקראת

במצאוה'רםעבודתס'רםעדלאבג'ם.הדבוקהעפרגרש'רבפ'ררר ' 1בג'פ

עצמות.ארבע

הובאהב"הארץ"מהיום.העתוניםאתלקרואהתפניתיבביתי,בערב,

אלהעלנוספותכתבותשת'נדפסורכ"מער'כ"חק'רת'עלקצרהכתבה

מאתמול.

 ) 9.8.63 (תשכ"גכאבי"ט ,'ויום

אלקרררכ'עכדאלחל'םרש"טאתלהס'עלכל'רסףשהרר'ת'לאחרהבוקר,

שררמנצ"מטלפוןק'בלת'כאןלמשרד'.נסעת'ע'ן-חרצ,'ל'ערצוותוואגש'
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מהקברהגרספ'םהממצא'םעללושז'ררחת'אחר' ..אל,,לגשת ' Jשב'קש
מעלחק'רת'.עלקאר'קאטררהוכרמה'רם"הארץ"עתרןאתל'הראה

"פוענחהקטנות:ובאותיותהללו""הימיםכותרתחיתההקאריקאטורה

העתונרת)".(מן 1938משגתלזרוכ'ץהקצ'ןשלוהרצחהחט'פהתעלומת
שת'הק'ררעלמכתבהמאחור''ושכמשטרהקצ'ןמראההקאר'קאטררה

רמרז'ערב-שוטרכר'צהמג'עלקצ'ןשמר.כצ'רךפרקשהעבר"ןשלתמונות
 " ...לזרוכ'ץאת-לא, ! 11פרקש-אתמצאנו!"מצאנו,לו:

החט'פהתעלומתפ'עגרחעלולמשטרהל'הלועגתזו,קאר'קאטררהגונח

ל'מסרנעצר,לאעד"ןפרקשהנמלטהעכר"ךבעוד 1938משגתוהרצח

משוםתלמ'מנחםהעתרגא'עםמגע""לבתקהמפכ"להוראתאתשוראר'ה

חק'רת'.עלנרספ'םכפ'רסומ'םעג"ןלמשטרהשא'ך
עצמותשלוש ' 1הנ'פכעתבמצאוכאןע'ן-חרצ.'ל'ערנסעת'לאחר-מכן

הפתולוג'.למכרןשהעברת'נוספות

 ) 11.8.63 (תשכ''גבאבכ"א ,'איום

הרר'ת'ולכןאחתעצםרקמצאנועבודה,שערתכחמשלאחרה'ום,
שר'ד'אתהכורמןלעקוראלצאדקרלרוג''האלקרררב'עכדאלחל'םלרש"ט
כךארל'הכור,שלהמזרח'הק'יאתכמקצתרלהרח'כ 1שרש'עלהאלון
 .נוספותעצמותנמצא

הואגםהעוקץלמערכת""מכתבמהיוםב"הארץ"מצאתיכביתי,בערב,

כמל'ם:ומסת"ם'שואלמשטרתאת

מ•רצ'צ'קס.סטרלרר'כמן,אתרצחמ'גםנדעשנה 25שבערדבמחשבהמתחמם"לב'
פרקש".ה•רםמתחבאה•כןאזגםנדעארל•'וזע,

 ) 12.8.63 (תשכ"גבאבכ"ב ,'ביום

עםאלקרררב'עכדאלחל'םרש"טאתלהס'עלכ'וסףלנהגהרר'ת'הבוקר

קרע.לכפרהעבודהכתרםרלהחז'רםע'ך-חוצ'ל'ערצורתואגש'

נאמרוברשרראר'המנצ"מפנ'מ'תזכ'רהדוארשארכ'ןמצאת'במשרד'

לדוןכד'המשפחהכב'כלפג'שתל'זרםלגצ'צק'לרחלהצ'עכ'השארכ'ן
צורתה.עלגםרארל'הקבורהמקרםעלרלהחל'ט

מאתמהםאחדאחד'ם,מכתכ'-הערכהגםהג'ערג'הג"ללתזכ'רבנוסף
נאמר:וכרכאוגוסט 8מ'וםאבן-חן)(אהווןשרוב'ג.העתרגא'

שלרמות!"לבן-אלקנה,

התוצאות.מןנסערממשאב••זך,אתלוחץאב'
עדייוהיהלאשעבר,נובמברבחודשערב,באותוכביתיישבנוכאשרזוכר,אתה
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נתונהשהמשימההרגשתיאניאכלבו.להיאחזהיהשאפשרחוטשלקצהואפילו
גדולה.עבודהעשיתכוחך.יישרבטוחות.בידיים

 11 ...ובידידותבברכה

הואמר,מת·גן.לרזיהמנסיםטלפוןקיבלתיהמכתביםבקריאתעוסקבעודי

למשרדי.הזמנתיולזרוביץ"."פרשתעלעמילשוחחביקש

החליטוברדיובעתונותלזרוביץפרשתפרסוםבעקבותכיציין,בשיחה

למחרת ,לדבריובדמשק.אביודודמצדזובפרשההטיפולעללילספר

מזרחיבשםאחדובהםטבריהיהודישלמשלחתלדמשקהגיעההחטיפה

מנהיגיאלדרךלמצואאביומדודביקשוהםמדמשק.ליהודיהנשוישהיה

שהיהאביו,דודהחטופים.אתלשחררכ_דיבדמשקשישבוהערבי""המרד

מחמדשיח'אלאע'אזאביעמיתוכאמצעותפגההחופשים","הבוניםחבר

תשובתהתקבלהיוםכעבורהערבי.המרדממנהיגיאחדשהיהאלאשמר,

יכולאינולמבוגריםבקשרואילוהילדיםישוחררוולפיהאלאשמרשיח'

זנך.להבטיח

והחלטנוהקבורהסידוריעלשוראריהנצ"מעםשוחחתיכןאחרי

הקברמאדמתשנייםאושקנשיםובוים nבקבר·אייקברוהשלדיםששרידי

מןזרתלפחותבקברלשיםהמחייבתהיהודיתההלכהפיעלזאת .המקורי

הנרצחים.דםאתשרוותההאדמה

שנמצאועצמותארבעובהמעטפהלביוסףהנהגליהביאר·הצהריים nא-~ ....

אלעמוושלחתיךאתמולשמצאנוהיחידההעצםאתאליהןצירפתיבקבר.

באבו·כביר.הפתולוגיהמכון

 ) 13.8,63 (תשכ''גבאבכ"ג ,'גיום

אלקורוביעבדאלחליםרש"טאתלהסיעלביוסףלנהגשובהוריתיהבוקר

שקיםשניאלילשלוחלעבדאלחליםלמסורוביקשתיועין·חוצ',ליערוצוותו

שנופתה.הקברמאדמת

החפירהמהלךעלולעדכנולולדווחהמפכ"לאלנקראתיבצהריים

מיוחדותלחקירותהמחלקהלראשלהורותביקשתיוזובהזדמנותוהניפוי.

אבונמרעלישלנכסיובענייןישראלמקרקעימינהלשלהטיפולאתלזרז

אלקורוביעבדאלחליםלרש"טבדרגההעלאהלאשרביקשתיוכןאלהיג'א.

לישהושיטולסיועבתמורהאלצאדקלווג'יהלרובה·צידושיוןומתן

שלהסכמתואתגםלהשיגליהורהאךבקשותי,אתאישרהמפכ"לבחקירה.

עבדאלחליםרש"טשלבדרגהלהעלאתוחדרה,נפתמפקדאבנר,'רפ"ק

אלצאדק.לווג'יהלרובה·ציידושיוןולמתן

שנופועצמותחמשונחמעטפהלביוסףהנהגליהביאהצהרייםאחרי
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הקבראדמתעםשקיםשניבמכוניתהשאירשהואאמרכןהקבר.מאדמת

הפתולוגי.במכוןרבינוביץך"ךאלהאדמהשקיואתהעצמותאתהעברתי

מכיוראבנרי.רפ"קעםלשוחחכדיחדרה,לנפתטילפנתיאחרי·כן

נסעתהנקרהבראשהמשטרהשלבבית·החבראהנמצאשהואלישהסתבר
ווג'יה.עבדאלחליםכענייןלכקשוחיהסכמתואתוקיבלתילשם

פ'יעקבמגיסימכתבובהםאחדים,הערכהמכתביבביתימצאתיבערב

מכתבאתמביאחנניעצמו,בעדהמדברתוכנוובשלהעסיסיתלשונובשל
כלשונו:גיסישל

היקר,"שלמה

מאדו.כךגאיםוהגנוהאחרוניםמעלליךעלקראנו
המשטרהשלהשוקעתיוקרתהלחילוץמגוףלשמששהסכמתעלרוחךתיפחאולם

הנכבדפרקש'מר(לרבותלמיניהםהרוצחיםבתפיסתידהאזלתאתשהוכיחה
ללשוגגהודותבדרגהשגהכלהעוליםהחוקריםטוביאתללעגושםחופשיהמסתובב

ש•בעדרשחורהככבשהמשמשרבותששניםאחה,הטובים).וקשריהםהחלקה
כשרוגןאתמזהירהובצורהנוספתפעםהוכחתבאפלה,ומגששותתועותכבשים
בארץ.הפשעבתולדותודוגמאאחלושאיןבמבצעמובהקוכאיש·משטרהכחוקר

ש,ביחסומפגהוישמשלמיניהםפיגכאלמלחכידוגמאישמשזהשמבצעךנקווה

אוהלשוןשלאורנהלפיולאומבצעיהםכשרוגותיהםלפיאנשיובהערכתהמפכ"ל
לקוחה.חלק

 Iלחי,,.כה

צורמשהמאתהאחדלמערכת""מכתכיםשניהובאומהיוםכ"הארץ,,

 ,·המןהקאריקאטורהאתמגניםשניהםלנציצק,'מרחלוהשב,'מתל·אביב
באוגוסט.

 ) 14,8,63 (תשכ"גבאבכ"ד , 1דיום

אחת.ושןאחתפיקת·ברךובהןעצמות 16מצאנוהיוםהניפויבעבודת

קרע,לכפרואנשיואלקורוביעבדאלחליםרש"טאתשהחזרנולאחר
הפתולוגי.למכוןהעצמותאתהעברתי

אתלראותמעונייןשהואהמכון,מעובדימיטרנ,'ך"ךליאמרבשיחה
מחר.אלינושיצטרףעמווקבעתיהקבר

לשמועשמחההיא .לזרוביץ·לנציצקירחלאלממשרדיטילפנתיאחרי·כן

משפחתהכיליוסיפרהאחדיםימיםתוךעבודתנואתלסייםעומדיםשאנו
לערוךוהחליטהבנחלת·יחודהקירז'נראסתרדודתהבביתאתמולהתכנסה

המקום.ילידיחיוודודהאמהשכןבראשון·לציוךהעלמיןבביתהקבורהאת

כפתוריםארבעהאחיהואלאליההעבירהגורדוןרבקהשדודתהסיפרהכן

עםגורדוןרבקהקנתההאלההכפתוריםאתבקבר.שמצאנולאלההזהים
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שב•אתלשלוחב•קשת•הבתל·אב•ב.שכהכשלוש•םלפג•ברור•האחותה

אחר•·כךבפועל.החק•רותאגףראש ,שורכצ"מאלשב•זההכפתור•ם

מחראצלהשאה•הס•כמכו .עמ•לשוחחברצונהכ•שוב,לבקרהאות•ב•קשה

בערב.

בענייךרחלשלזבר•האתלוומסרת•שורלנצ"מט•לפכת•מכןלאחר

ז•הו•בענ•ךספקכלא•ךעתהכ•הש•ב,הואהכפתור•ם.ובענייךהקבורה

קבראתשמצאנולסת•רהכ•תכתשאינההוכחהמהוויםואלההכפתורים

הנרצחים.

 ) 15.8.63 (תשכ"גבאבכ"ה ,'היום

אךעמו.שקבעתיכפימיטרנ,'ז"רעםלביוסףהנהגאליהגיעלאהבוקר

הסתבךלביוסףכיליוהודיעעובדהנהגלביתיהגיעשעהכעבור

לבליוסףמביתו.מ•טרכיז"ראתלקחתכשנסעחולדךבצומתבתאונת·זרכים

הנהגעםלכךנסעתיכ•זוקו.מכוניות•הםרקדבר,קרהלאהשניולנהג

הארציהמטהמחחבורחעליוהממונהכילביוסףלימסרושםחולוןלצומת

לרשותיוכיהחק•רהגמרעזמשטוחירכבלנהוגיורשהשלאלוהודיע

בעבודת•.'ותרלהשתתף•וכלשלאעלצערואחהביעהואאחר.נהגיועמד

ושאע•זאת•עבודתועלח•וב•חחוות·זעתשאג•שלוואמרת•אותונ•חמת•

המשמעת•.בב•ת·הז•ךגםכך לע~,,-'

הצטרףוהואמ•טרכ•ז"רשלב•תואלעובדהנהגעםנסעתיר·מכך nלא

אלקורוביעבזאלחליםרש"טשלהנ•פו•בעבודתע•ך·חןצ'.ליעראל•נו

לז"רבמקוםשמסרת•ךש•כייםושת•עצמות·חמשהפעםכמצאוואנש•ו

מיטרכ•.

ששלחהס•פרה,ה•אב•רושל•ם.לזרוב•ץ·לכצ•צק•רחלאלנסעת•בערב

שלמרותאמרה,כןלווא'_•מכתבעםשורלכצ"מהכפתור•םשכ•אתאתמול

פרט•םממג•לשמוע'ברצונהב"מער•ב"תלמ•מכחםשלהכתבותאתשקראה
עלהשלאדבר-הקבראתלגלותשכה 25אחר•ביד•ע'והוכ•צזהחקירה,על

למקרה.סמוךהמאכזאטמשטרתביד•

אבומשפחתשלקשר·השת•קהועלהחק•רהמהלךעללכך,לה,סיפרתי

אתל•ולגלותפעולהעמ•לשתףכמרעליאתלהביאביד•שעלהעזאלה•ג'א,

השלז•םושר•פתהרצחפרט•עלשאלות•העלשהשבתילאחרמקום·הקבר.

המכוןשלהזעת·חוותעקבכיציינתיבקבר,שמצאנוהשר•ז•ם,ועל

ספקכלעתהא•ךדודתה ' 1 'ועלידהעלהכפתוריםז•הן•ועקבהפתולוגי

וזוזה.הוריהקבראתשמצאנו

 ;•ללהוזותכ•צז•זעהלאורחלכרגש•םהיואפר•םובעלהרחל
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 ) 16.8.63 (תשכ"גבאבכ"ו ,'ןיום

ה•,דכףמשורשס•רהעצםב•כ•הךעצמות,שלושמצאנוה•וםהניפויבעת

הןהאלוהסירהעצמותשלושתהעבודה.במהלךמצאנוכברכמותהששתיים

ואכן,אנש•ם.לשלושהשייכותשהךמכרעתהוכחהב•ז•כווכךשמאליות

לאשרהוא•כולעתהכיהוד•עכ•העצמותאתקרפלוסלפרופ'כשמסרת•

עצמותשת•אנשים:שלושהשלהןבקברשמצאנושהעצמותבוודאות

של ,•ותרקטנהשה•אמה•ום,הס•רהועצםגבריםשכישלהראשונותהסירה

אשה.

שלדבר•וועלה•וםשלהממצא•םעלשורלכצ"מד•ווחתיהארצ•במטה

נוכלקרפלוס,פרופ'שלדעתוחוותלאורעתהכ•הש•בהואקרפלוס.פרופ'

שלסופ•לכיפו•כיומייםערדליזרוש•םכ•לוהשבת•החקירה.אתלסיים

עצם·אזםבההשארנולאכיבטוחשאה•הכזיהאדמהעםהאבניםערימת

שהוצאנווהאבכ•םהעפרעםהבוראתלכסותברצוכ•הניפו•בתוםכלשהי.

שורכצ"מהקבר.מקוםלצ•וןהסב•בהמאבכ•גל·עזמעליוולהק•םממנו

ממנו.שהוצאר,והאנכיםהעפרערימתולידםעצי'האלוך'הצעיריםשניעםהנור
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יותרקטניםצבעונייםכפתוריםשניומתחתםבבורשנמצאוהצבעונייםהכפתוריםשני

לזרוביץ).ברוריהשל(אחותהגורדוןרבקהשלבביתהשהיו

אתל'נתןמכןלאחרהחק'רה.ס'וםעללמפכ"ל'דווחכ'ואמרלכךהסכ'ם

שב'בצ•רוףבאוקטובר-14.המן '. Pלנצ'צ cלזרוב'ץרחל ..שלמכתבה

ברורל'ה•ה.אלהצבעונ"םכפתוך'םלמראה .בדוארה'וםשק'בלהכפתור'ם

 1 . 5וגודלם'ותרקטנ'םשהםאלאבקבר,שמצאנו.לכפתור•םזה•םשהם

הור'הששר'ד'המשפחה hעל'החלטהשאר,בדןלו,ה l(הוד•זהבמכתבס"מ.
קצ,נ,-לכמהההלוו'העלד•ע i.להב'קשהוגםלצ•וןבראשון'וטמנוודודה

להור'האחרון"כבודלחלוקמעונ"נ'ם 1 'ה'ש''בוודא'·'ק'ם 11!משטרה
ולדודה.

 ) 17 . 8.63 (תשכ"גכאבכ"זשבת',יום

ל'ערה'וםגם'צאנומ"ם 1 'תוךהנ•פ,,עבודתאתלס"םשברצונ'מאחר
ב'קרוהואתמולכ'אלקורוב'.עבדאלחל'םחש"טל'ס'פרבדרךוצ'. nע•ן-

אחאסד•רמת'ושאלוהואלה'ג'אאבונמרועל'אלiרלב'עבדאללהסל'מאן
אל'הםלנסועמחברוןשהננ'לוהשבת' .נמרעל•'של"ם 1והפ'צהקרקעענ"ן
אחלהסד'רשלושסנ"צעלכברהט'לש:ומפכ"ללהםלהוד•עכד'מחר

•שואל.מקרקע'מ'נהלעםהענ"ן

הפתולוג'.למכוןשמסרח'ןעצמות,שלושה'וםמצאנו ' 1הנ'פבעת
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הקברבמקוםגל·עד

 ) 18.8.63 (תשכ"גבאבכ"ח ,'איום

שתיהצהרייםלפניהיוםמצאנוהעפרעםהאבניםערימתניפויסיוםעם

כמתוכנן.גל-עדאגב'על•ווהערמנוהבוראתכ'ס'נועתהנוספות.עצמות

צוותוואגש'אלקורוב•עבדאלחל'םרש"טאתהחזרנוהצהר"םלקראת
אתלשלםש'וכלכד•הכסףאתלואב'אה'וםשעודעמווקבעת'קרעלכפר

לאנש'ו.שכר-העבודה

אתקרפלוסלפרופ'מסרת'שםהפתולוג'למכוןהמשכת'קרעמכפר

הואהנ'פי'·עבודתאתשס"מנולווהודעת•שמצאנוהאחרונותהעצמות

ואתלממצא'םבקשרהדעתחוותאחלקבלאוכלמחרכברכ'הוד'ענ'מצ•דו

הקבורה.צו

עבודתס'וםעלשורלנצ"מוד'ווחת'הארצ'למטהחזרת'מכןלאחר
לתשלום '"לאלפ"םל'נתןבקשת'לפ'קרפלוס.פרופ'של 1דבר'ועל ' 1הנ'פ

עזרתם.בעדכספ'תתשורהלהםלהענ'קשברצונ'ולאלהלפועל'ם

הנרצחים.שרידיממנושהוצאולאחרהבורמעלשהוקםגל~עד
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וכאןקרעלכפרחזרת'אלפחםלאםאבו·חלוקצאזקאתשהבאת'לאחר
שעבדוולאחר'םלפועל'םלשלםש'וכלכד' '"ל 581.50לעבזאלחל'םמסרת'

כד•נוספותל"י 550לובתת'כןכמוהוצאותיו.לכיסויל"י 105.50ועוזעמו
בח'אלחלשלדבקשר"תעלולו"(שאחריאלבואירילחזית'ל"י 200שיתן

ל"י 150 " 1אלצאזקלווג'יהל"י 200לגו),לס"עממשגיסהאלמעאוויה
גםוהניפוי.החפירהבעבודתהתמדתםעלכתשורהאלעראבאסילמצטפא
ושהואשגיסמללדרגתהעלאתואתאישרשהמפכ"ללעבזאלחל'םב'שרת'

בשורתי.עלשמi'ועבדאלחליםבקרוב.הדרגהאתיקבל

אתלוומסרתיאלח'רזאןעיזמחמדאלאלפרידיסלכפרנסעתיקרעמכפר
עבדאללהסלימאןשלביתואלאלכרמללדאל'תהמשכתימשםהתודה.מכתב

מהםאחדלכלמסרתיושםאלחלבירפעתקאסםאלג'גשת'עמויחדאלחלבי.
 ·'"למאת"םשלתשורהבצירוףישראלמשטרתשלהתודהמכתבאת

לוגםומסרתיאלהיג'אאבוגמרעליאלאלחלביסלימאןעםניגשתיאחך,·כן

עלהט'לישראלמקרקעימיגהלמבהלסגןכ'לווהודעתיהתודהמכתבאת
אמרת,'נכסיו.עג"ןאתלהסדירחיפה,במחוזהמיגהלנציגמחוז,יעקב
רצונו.•'לשב'עות"עשהשהדברמקווהשאגי

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

אלמנת ,קירז'גראסתראלליטבקהפקדעםכבקשתונסעתיכןאחרי

ואורה,מרדכיילדיהשעהאותההיובביתהבנחלת·יהודה.קידז'נר,אליהו

שהמשטרהלהםהודעת' .לזרוביץ·לגציצקיורחלגורזוןרבקהאחותה

ידיעל'יגשאלזרוביץהקציןשלוארונולנרצחיםממלכתיתהלוויהתערוך

אתוניסחנובאוגוסט 22ל·ההלוויהמועדאתקבענובדרגתו.קציניםשישה

הלשון:בזוהמודעה

יקירינות·עולמים nלמגויובאו ,) B.22 . 63 (תשכ"גבאלולב'חמיש:"נירם
 .ז//ללזרוביץוברוריהמשה

ז"לקירז'גרראל•הר
הכנופיות. ,,,~לעשנה 25לפניונרצחושנחטפו

בראשרן·לצירן".הגזולהכנסתמביתאחה"צארבעבשעהתצאההלרריה

בחק•רת•:ל•שס"עואלהלכלה i-מכתב•·תונ'סחתילמשרד•בשוב•
לקאסםאלפחם,מאםאבו·חלוקלצאדקמאלפר•ז•ס,אלח'רדאןע•דלמחמד

מזאל•תאלה•ג'אאבונמרולעל•אלחלב•עבזאללהלסל'מאןאלחלב,'רפעת

אגףראששור,אר•הגצ"מאתהחתמת'המודפס•םהמכתב•םעלאלכרמל.
בפועל.החק•רות

הלשון:בזואח•זה'המכתב•·התוזהנוסח

בגילוישהגשתהעזרהעלישראלמשטרתשלתודתהאתלהביעלינא"הרשה

שגה.רחמשעשריםלפגיבהריםונקברושנפלולזררביץמשפחתבג•שלעצמרת•הם
 .ברחך"יישרנאמן.וציבוריאנושימעשה~עשית

שלגכס•רבעג"ןכברט•פלאםושאלת•ושלושלסג"צט•לפגת•לאחר·מכן

אלוג•ראובןהט•ללזבר•וח•וב•ת.ה•תהתשובתואלה'ג'א.אבוגמרעל•

להסד•רח•פה,במחוזהמ•גהלנצ•גמחוז,•עקבעל'שואלמקרקע•ממיגהל

אלוג,'ראובןשהוא,הזבר•םברוחנכס•וענ"ןאתאלה•ג'אאבוגמרעליעם
בקרוב.א•פוא'וסדרהעג"ןשור.לגצ"מבזמנוהציע

בשםזקןשערב•במט"ארהמחנהמפקדתשלה•ומנא•ל'הוד;עב•גת"ם
גודעכ'אבו·חלוקצאזקאמרבש•חתגראת'.לשוחחמבקשאבו·חלוקצאדק

לוהשיבות•המובטח.הכספ•הפרסאתהואמבקשולכןהקבראתשמצאנולו

ח"ב'םאגוא'ןהקבראתל'להראותכד•אחמדבגואתהב•אשלאמאחרכ'

בכרבהחיתהלאהנטושהסידכבשןעלשלושהא•גפורמאצ•הגם,מהדבר.לו

משפחתמבג'לאחזמג•עהפרסמ•ותרות.והוצאותב•מ•·עבוזהלגוועלתה

אךאת•להתמקחנ•סההזקןאבו·חלוקהקבר.על,הצב•עאשהאלה'ג'א,אבו

שהכנת•התודהמכתבאתלונתת•הטוב,לרצוננוכאותזאת,עםלשוא.

לכפרו.להס•עולוהצעת•ואב•ל•הודההואבשב•לו.

שילמת'א'לושמחה'האךהמכתבבעזל'מוזהאמנםשהואל•אמרבזרך

זן.בקשהלמלאס'רבת'אלפחם.אםלמועצתהחובאתבשב•לו
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משפטיתלרפואההמכוןדעתחורת

........ ~.,.' 

 ) 19,8.63 (תשכ''גכאבכ"ט ,'כיום

אתרבינוביץמד"רוקיבלתיכאבו-כבירהפתולוגילמכרןנסעתיהבוקר
יעבירשהואגםלימסררבינוביץד"רשבקבר.לממצאיםבקשרדעתוחורת

 .שררלנצ"מהקבורהצואתמחרארהיום

שקיבלהעצמותמשלרחישנים-עשראתומפרטמונההואהדעתבחוות
כי:וקובע 18.8.6 _ 3-31 7. • 63בתאריכיםממני

אנשים:לשלושהשייכותשהעצמותלהנחהמוצקבסיסישהמשטרהחקירת"לפי
שנה, 40כבןלייורוביץמשה . 1
שנה, 30כבתלייזווביץברוריה . 2

שנה. 34כבןקירז'נראליהו . 3

חדשהמשטרתיתחקירהלפיעקבותיהם.נעלמוומאז 17.8.38ב[ליל]נחטפוהנ"ל
ונשרפו,מהקברשנהאחריהוצאושהגופותונודעהראשוניתהקבורהמקוםנתגלה

השלדיםשלשרידיםרקמייצגלבדיקהשנמסר[העצמות]שהחומרלהביךישולכך
הראשון.הקבורהבמקוםשנשארו

כדלקמן:זעההח"ממחווההמשטרהחקירתעלובהסתמךהנ"להבדיקהיסודעל
המשלוחשלבעל·חייםשלאחתלעצםפרטכני·אדם,שלעצמותהךהנ"להעצמותכל

השלישי.

עלאנשיםלשלושהלפחותמשתייכותשהעצמותברורההוכחהגילתההעצמות·בדיקת
נאביקולר).-הסירה(עצםשמאליותיד[כף]שורשעצמות 3שלהימצאותךסמך

לוודאישקרובקטנה,יותרהרכהאחתומהךשונהבגודלהךהאלוהעצמותשלושת
לאשה.השתייכה

אנשים.משלושהליותרמשתייכותשהעצמותאחיזהנקודתאיך

לפיהגיל.ואתהמיןאתבכטחוןלקבועאי·אפשרלבדיקהשהובא[העצמות]החומרלפי
למבוגריםשייכותכולןהרגלייםושלהידייםשלהקטנותהעצמותשלרנטגןצילום
לזכר).שנה 17ומעללנקבהשנה 15(מעל

לשנילפחות(שהשתייכוהגולגולתובסיס[כיפת]גגעצמותשלהמרוביםהשברים
שלהירכיים,אגןשלהעצםרסיסיגםבראש.יריותשלההנחהאתמרשיםאנשים)

לאאך[היריות],הזאתלהנחהמתאימיםהשכםמעצםעצםרסיסושלהארוכותהעצמות

 ...מהםחלקיםאוקליעיםליציאתאולכניסהאופייניםפתחיםנמצאו
שהמוותלהנחהסתירהואיךהמוות[מאז]אחרישנים-10מיותרשחלפולקבועאפשר
המשטרה.לחקירתבהתאםהבזיקה,לפגישנה 2sכ~אירע

לאלבדיקה.שנתקבלוהעצמותשבריועלהעצמותעלחולנייםשינוייםנמצאולא
אםשנתקבלמהחומרלקבועאי·אפשרולכךשבריםריפוישלסימניםשוםנמצאו

לקבועאפשראיגםולכךהמוות,אחריאוהמוותלפניקצרזמןנגרמובעצמותהשברים
המוות.סיבתאת

מקוםעםזהההחפירהשמקוםהמשטרה,הנחתאתמחזקותהבדיקהשלהתוצאות
הנחטפים".לשלושתשייכותשנבדקוושהעצמותהראשוניתהקבורה
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קירז'נרמשפחתמבנישאחדליטבק,פקדליהודיעלמשרדיכשחזרתי
בראשון-לציר:קדישא"ה"חברהעםסיכמושהםלו'והודיעאליוטילפן

הגדרומבית~הכנסתאחה"צ,ארבעבשעה 22.8.63 ,'הביוםתצאשההלוויה
החברדשללמכוניותבנוסףהעיר.שלהישןבית-העלמיןאלבראשון-לצירן

המשפחדמטעםיהירהנרצחים,שרידיעםהארונותשלרשתובהןקדישא

רבמקרמרהברחובותהודבקוכברההלוויהבדברהמודעותמכוניות.שלרש
לצירן.בראשוןציבוריים

שוהדעתחורתאתלולהראותכדישרראריהנצ"מאלנכנסתימכןלאחר
אחכילי,אמראריהההלוויה.מועדאתולהודיעומשפטיתלרפואההמכון
אחייצגעצמוהואואילופלגיואבניצבבהלוויהייצגהמשטרהמשרד

"האינטרפול").לוועידתלארץלחוץ(שנסעהמשטרהמפכ"ל

 ) 20.8.63 (תשכ"גכאבל' ,'גיום

 ,'ה(יוםההלוויהתאריךעלקצרהידיעהנתפרסמהמהיום"מעריב"בעתרן

כי:בהנאמרהשארובין ) 22.8.63

בעקבוחאחדיםשבועותלפניהשלושהשלוהרצחהחטיפהתעלומתפוענחה"כזכור,
נתגלווגיסו,אשתוהיהודי,הקציןשלעצמותיהםכאשרב'מעריכ'שנתפרסמהרשימה
עיןיהרד".האמניםכפרכסביבתבורבתוךרכתימאמציםמשטרתיתחקירהאחרי

שהחקירההדברנכרןאמנםנעימה.לאהרגשהביהעלההכתבהנוסח

פנייתעקבובמיוחדב"מעריב"אבן-חןאהרןשלרשימתובעקבותחודשה

בעקבותפוענחולאוהרצחהחטיפהתעלומתאבללמפכ"ל,זהעתרןעררך
ומאמציםימי-עבודהשלרבותעשרותלאחרפוענחההתעלומהזו.רשימה

רבים".אבותיש"להצלחהכידוע,עילאיים.
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בראשון·לציוןבבית·העלמיןהנרצחיםשרידיקבורת

 ) 22.8.63 (תשכ"גבאלרל 1ב ,'הידם

אל•הואלמנתק•רז'נר,אסתראלל•טבקהפקדעםנסעת' Dאחר-הצהר"

לצ•וך.בראשוןהכנסתלב•תהמשפחהכלעם'צאנוומשםק•רז'נר,
ארונותשלושתאתקד•שא""חברהשלהמכונ•ותהב•אוארבעבשעה

הקברמןשהוצאנוהאדמהעםהנרצח•םשלושתשלשר•ד•הםובהםהקבורה,

קצ•נ•ש•שהעמדול•דםהגדול.הכנסתב•תלפג•הוצבוהארונותהמקור•.

ההספד'םאחר•אחרות.דרגותבעל•שוטר•ם 18שלומשמר-כבודמשטרה

שלוקרובםהמושבהמוות•ק•חב•בזרובבלושלנחלת-•הודהשלהרבשל

העלמ•ךב•תאלהמכונ•ותבעקבותהרבהקהלפנהק•רז'נרמשפחתכב'

משטרהקצ'נ'ש•שהכתפ•עללזרוב•ץהקצ•ךשלארונונ•שאכאך .ה'שך

הפתוחהקברל•דהוצבהארוךהשוטר•ם.'ח'דתצעדהואחר•הםבדרגתו

אמ•רתאחר•ומכר•ם.קרוב•ם 'ד'עלשנ•שאוהאחר•םהארונותלשב•בסמוך

אברהםלזררביץ,יפרחבפין"קדיש//המקומיהחזןבפירחמים"מלא''אל

אברהםהיההמספידיםאחדנוספים.הספדיםנישאוקירז'נר,ומרדכי

הקצ•ךאתשראההאחרוןה•הלדבר•ו .לזרוב•ץמשפחת'ד'דו•לנצ''ק,

'ד'דואתלהחל•ףשעמדהערב•הקצ•ךכ'ס•פרהואשנרצח.לפג•לזרוב•ץ

הוא 'כ"-אמר-משוכנע""אב•אח.דב•וםההחלפהאתדחההרצסב•ום-~ '".

מפקדכשהיהההםמהימיםעודלוידועזהדברוכיבכוונה"זאתעשה

המשטרה'ח'דתגלהד'מכךלאחרהנחטפ•ם.גורלאתלבררונ•סהב"הגנה"

וכוסוהפתוחהקברלתוךהורדוהארונותמטח-כבו.דו'רתהנשקהאת

הנרצח•ם.שמותועל•וארע•קטןשלטהוצבהאח•םקברלמראשותבאדמה.

לבב•בנוסףהנעדר•ם.פרשתלס•ומההג•עהזהמכובדבטקס-קבורה

ראשוך-לצ•וךע'ר"תנצ'ג'גםחלקבולקחוהמשטרהולאנש•המשפחה

רב.וקהלונחלת-•הודה

 ) 23.8.63 (תשכ"גבאלולג' ,'וידם

לגב•אתמולשכתבת•המסכםהדו"חאתשורלנצ"מהגשת•הצהר"םאחר

המפכ"ל.אלהעברתםלשםשהכ•נות•ההוצאותדו"חאתוכךכולההחק•רה

לזרוב'ץ".ב"פרשתהחק•רהאתלמעשה, ,ס"מת'בכך

*** 
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לכראשוןהישןהעלמיןבביתקירז'גרואליהולזרוביץוברוריהמשהשלוהמצבההקברים
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רשלמי·תרדההוקרהה.כעת

לזרוכ•ץ·רחלל'שלחהההלוו'ה,לאחר'מ'םשלושה , 1963באוגוסט-25ב

הנא:המכתבאתלנצ•צק•

שלום!ה•קר,בן·אלקנהשלמה"למר

ל•הרשהוהאנוש•תהגזולהלפעולתךהתודות'ספ•קוולאבפ•מל•םשא•ןלמרוח
לכך.הראו•הואאתהספקלכלמעלאשרוהערצת•תודת•אתלךלהב•ע

לישיעזרוכדיאנשיםמיניכלאללפנותחדלתיולאבנפשישקטההייתילאהשנים·כל
אלוה•םאצבעה•תהשזומסתבראבלה•קר•ם.הרך•שלקבורתםמקוםאתלגלות
 .לזכותך.יפולהזהשהתפקידכדישנה 25לחכותצריכהוהייתי
סבלנותגיליתנהםאשראצלי,שהייתהערכיםכשניאליגישתךעלעמוקהתודה
תפק•זך.מעלוהצעות•ךעזרתךועלרבהוהבנה

 " ...רבהובהערצהבהוקרה
ק•רז'נר:משפחתל•כתבה 1963באוגוסט-30וב

ה•קר!בן·אלקנה"למר

ט'פולךעלה•טבאנו'וזע•םז"לק•רז'נראל•הואב•נו'ק'רנושלעצמות•וג•לו•עם
לאות.וללאהמסורהא•ש•

ועל•שואללקבר•ק•רנואתלהב•אזוכ•םה"נולאזאתעבודתךשלולאאנו'וזע•םכן
לב.מקרבחרדתנוכך

 ,, ...וככברדבהוקרה

לזרוב•ץמשפחותבכ•ערבוהנרצח•םלקבורתהשלוש•ם'רםלאחר

ההוקרהלדבר•בנוסףרע'ית'.ולכבודלכבוד•חג•ג•תת·ערב nארווק'ר'זנר

ומבתב•ה'קרהקופסת·בסףל•הג•שולפעולת•אלהמשפחותכב•שהב'עו •½' ~ •.
נחרתהלוח•תועלהקופסהעלכסף.לוח•תהודבקהשעל•השחורמעור

לשמעהתרגשת•וק•ר'זנר".לזרוב•ץממשפחותוהערצהבתודה"לבן·אלקנה

חרגת•ולכןאלהמשפחותבכ•ל•שהשמ•עוהחמ•םוהדבר•םההוקרהדבר•

 .•לשהג•שוהנאותהמתנותאתוקבלת•ממנהג•

בנובמבר 2ב·אוחםלקחת•וק•רז'נרלזרוב•ץהמשפחותכב•בקשותלפ•

בגבעת•ק•ר•הםקבור•םה•ושבוהמקוםאלע•ן·חוצ',ל•ער 1963

ואתלהורגההוצאהמקוםאתלהםהרא•ת•זולגבעהבדרכנואלמחמחאנ•ה.

הרא•ת•גםאלמחמחאנ•הבגבעתהקבר.למקוםהגוו•ותהועברודרכוהוואד•

עללהםס•פרת•כאןהמקור•.הקברבמקוםשהק•מונוהגל·עדאתלהם

החק•רה,מהלךאתלפנ•הםוש•חזרת•הנרצח•םשלהאחרונ•םרגע•הם

והניפוי.החפירה

שלב•תואלאפר•םבעלהואתלזרוב•ץ·לנצ•צק•רחלאתלקחת•כךאחר

אל•ההאנוש•'חסועללוהודתהוה•אאלפתםבאםאלע'ולעכדאללהש'ח'

חט•פתם.למחרתאלכפר'יןבכפרבב•תוששהובעתאח•הואל
164 

ס•דרותששלהםשלחת•וק•ר'זנרלזרוב•ץמשפחותבכ•שלבקשתםלפ•
ההוצאהמקוםאתכללואלהצ•לומ•םחק•רת•.פרשתעלצ•לומ•ם 19של

וכמואלמחמחאנ•הבגבעתהקברמקוםהגוו•ות,הועברושבההדרךלהורג,
בו.שנמצאווהכפתור•םהקברתכולתשלהנ•פו•ועבודתהחפ•רהמהלךכן

*** 
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סןף·דנו

נררר'האשתו ,לזררנ'ץמשה 1הקצ'רצחמאזומעלהשנ'ם 47חלפוכנר

אתג'ל'ת' 1 ,זהרצחחקרת'מאזומעלהשנ'ם 22 • 1'נר Tק'ראל'הררג'סר
כהש'שהענ"ומשרםהןהחק'רהפרט'אתהקוראלפג'כאןהבאת'קברם.

הנרצח'ם.זכראתלהנצ'חכד'והןכשלעצמה

עצםבשלבח"הםאחר'ם,כרב'םהנ"ל,ש'למרשבהזרטראג'תפרשה
שלפניהעבריהישובבתולדותהטראגיותהפרשיותאחתהיאיהודיםהיותם

התנועהשלהאל'םמאבקהאתרבהבמ'זהמשקפתה'אהמז'נה.הקמת
אתגםמ'זהונאותה 1948שלפג'נשנ'ם '( 1הצ'כמפעלהערנ•ת·הפלסט'נ'ת

האכזר'במפגשנארץ·•שראל.ק•רמנרעצםנגדה'רםזרתנועהשלמאבקה
המוסר'כוחנואתלבצראלאבר•רהלפנ'נרא'ןהערב•תהלאומנותעםשלנר

שאנוהזמ•םמח'ראףעלזרער"נתתנועהמולא•תןולעמודוהצבא•

לכךזותנועהלהנ•אכד•שנ•תןמהכללעשרתגםעל•נרזאתעםמשלמ•ם.

רתסכ•םאנרת'נרכארץהמחודשתמז•נתנוק•וםעםסוף·סוףשתשל•ם

לעמנורקלארבהברכהזכרשלכסופו'ב'אהשלוםשלרם.עמנולעשרת

-נמז•נתואחזכלזהכצדזהלח•רתנוכלוכךהערב•·הפלסט'נ'לעםגםאלא
פלסט•נ•ת·•רזנ'ת.במז•נההערב•·הפלסט'('והעםנארץ·•שראלאנו

....... ,_,. 

*** 

166 

ומקורותהעוות

הלהסירב , 1962בנובמבר 26היום,למחרתך nאבן·אחרוןהעתוגאיעםבשיחתי

ש"אכ,-היאהשערתי"אכר·בביל".על·ידוהמכובהמטייבההערבימיהולילגלות
מפיושהובארהסיפוריםכוסחולפיענדאלראזקעארףשלהאחיםאחדאלאאיברזהנכיל"

בשעתושהיהעכדאלדאזק,תופיקעםשוחחהואכימניחאניבכתבההעתונאיעל·ידי

-אחיםעודאמנםהיועכדאלראזקלעאדףהערביתיהפלסטיגית.לצמרתמקורב
הרכילותנוסחכאמור,אך-ועראבירפיקצאדק,צדקי,עבדאלםטאר,עכדאלראוף,

האחים.שאראתמאשרתופיקאתיותרהולםהערביתהפוליטיתהצמרתעל

עללרשותילאחרונהשהועמדדוכגא),(לואדובנויהושעשלמיומנולישהובררכפי 2

שלאנשיועל·ידי 1938באוגוסט-11בנחטףהואדוכנו-שמראלי,רותכתו,ידי

ולאלסול·כרם)שמדרוםארתאחהכפריליד("אבו·ג'אסר",אלעמוריאכראהים

הראשוןהיהלאגםדוכנוהעתונאי.שצייןכפיעבדאלראזקעארףאנשיעל·ידי
אוורבוך,זריזהצעיריםשלושתשלחטיפתםקדמהלחטיפתוהכנופיות.ידיעלשנחטף

הכפרשלידגבעת·עדההמושכהמשדות 1938ביוני-23נפונקוורידקרופיקיצחק
לאחראנו·סבאן.חסןעמדשכראשהקרעמכפרכגופייהידיעלבחטפוהשלושהקניו.

בסביבתבסלעחצובבבור 1940במארס 2sב-הנחטפיםגוויותנמצאוממושכתחקירה

ם. nאלפלאםשמצפון·מזרחזלפהח'רבת
עלובעיקרדובנו,יהושעחטיפתעלרקלספרהעתונאיידעהנ"ללפרשיותנאשר 3

אינםזופרשהעלהעתונאישלךברירהכנופיות.ידיעלששוחררלאחרלנתניהשובו

ביומנושהועלתהכפיהחטיפהפרשתאתבקצרהלהניאהראוימןולכןמדוייקים
נתביהעירייתראשנך·עמי,עונדלישסיפרכפישיחררררפרשתואתרבעתונות

עבודהכמנהלשביםבמשךשעבדדובנו,יהושע : 1983בדצמבר-19בלשעבר,

שעה 1938באוגוסט-11בבחטףהמאנדאטורית,הציבוריותהענודותבמחלקת
ביתח'רבת-·תקווה nפתהכבישנזיפותשעסקהערכיםפועליםקבוצתעלשהשגיח

ערביםחמישהידיעלהוקףהואוקדימה.תל·צןרהמושבותשבין 101נק"מליד

באיוםהכביש.בשוליהבוקרמאזשעמדהשחורהממוניתשיצאובאקדחים,מזדיינים

שמדררם·מערבקלנסווההכפרבכיורןמזרחהבמלטהוזולמרביתבכוחהוכנסבשקם

אבראהיםהכנופיהלמפקדונמסרלהריםמפרךרגליבמסענלקחמשםלטול·כרם.
הזיזל"ביתעירעורלהגישלואיפשראךלמוותדינואתהוציאהלהאלעמורי.

מחמד.אלחאג'עבדאלרחיםהגדול""המפקדעמדשבראשוהכנופיותשלהעליון"

אישיםאלפנוהםהחטיפהעלפתח-תקרהמפרדסנימשהולאחיומכבסלגדכשנודע
נתבקשבן·עמינתביה.עירייתראשאזבן·עמי,עובדאלוביניהםשוניםיהודים

תמורתדובנושלשיתרדדולמעןלפעולמטול·כרםחכרןכמשפחתמיודעיומאתלתבוע

לידהמשפחהבפרדסילבקרנוהגשהיהחנון,מרשידתבעבן-עמילדבריכופר-נפש.

לויבולעלאוואםהחטוףשלשיחוררואתלנתניה,שממזרחאלח'אלדאםהכפר

שהיהוהלה,מחמדאלתאג'ענדאלרחיםאלזהבענייןפנהתניךושידולפרדסיו.

 21ב·דובנואתשיחרדחכוך,משפחתעםתקיניםיתסיסעללשמורביותרמעוניין

בן·עמי.עובדשללביתולנתניה,ערביםידיעלהחזרתואתהסדירואףבאוגוסט

יחסןעלהממשלההודעתאתמסרהוזובעתונותבהרחבהפורסמהשיחוררופרשת
-22וב-12בבעתרנרתהובאהדרבנו(פרשתשביובימיאליוהכנופיותשלהטוב

עבדאלרחיםשלכרוזואתשאצטטבעתלהלך,זולפרשהאחזורעוד .) 1938באוגוסט

שיחרורו.תמורתכופר-נפשלקבלכביכול,סירובו,ועלשיחרורועלמחמדאלחאג'
"צבאמגדודיאחדאלכרמל",(גדוד]"פווג'שלד'פלוגהמטהאתכךלפנישימשהבית 4

בביתשוכנהומפקדתוהעיראקילגדודמסופתשהיהאלקאוקג'יפרוזישלההצלה"

ערערה.כפרשלהאיזוריהספר
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בותשובהמכתב"מעריב",עורךדיסנצ'יק,אריהאלהמפכ"לשלחזושיחהבעקבות 5

כתב:

היקר,דיסנצ'יק"מר

ולזרוביץשרונימג.המכתביםהעתקיעםביחד 13.11מיוםמכתבךאתקיבלתי
ערבבמשעולימאזהמתמצאיםהקציניםאחדעלוהיסלחיליקוסםהרעיוןהבת.

אבקשךחוט.שלקצהועללעלותהסיכוייםמהלבחוןבהליכותיהםוהמעורבים

יעוררואשררכילותאובפרסוםרוצההייתילאכילאיש,הדגרלגלותלא

מלחמרתארגעשנה, 25עכרו 1938מאזהקלות.מןהמש.ימהאיןתקרות-שרא.

 !!!אלומה

שלושה".שבועייםכעבורדגראודיעך

הגנזךשברשותגנזך-המדינה,עלהממונהאלסגרג,פ.א.מד"רלינודע 1983כדצמבר 6

אשרעו"דשלמארכיונוהואהתיקלזרוביץ".ל"פרשתבעקיפיןהנוגעתיקגם

הוועדבין 1939שנתמסוףההתכתבותאתהמכיל ,) 1532תיק 95פ/(מיכללוויצקי
לוויצקירביןלוויצקיעו"דלכיןבן-צבייצחקשלבראשותוישראלכנסתשלהלאומי

זהבתיקלזרוביץ.משפחתלילדיקיצבהקביעתבעניין )י"א(פלשתינהלממשלת
אתשתדרושלממשלהלרריצקיעו"דלפנייתכנוגעהנ"לביןההתכתבותגםנמצאת
שם.מתגוררשהואמאחר ,עבר-הירדןמממשלתאבו-דורהיוסףשלהסגרתו

כאוגוסט 30מיוםהש"ישלהידיעותשבלקטהמידעגםכיליהובררהחקירהכמהלך 7
בחייםגיסווהשארתאחריומיידארכאוגוסט-26גואשתולזרוביץ-הקציןרצחכענייך

 17גלילאבו-דורהלפנישהובאולאחרמיידלהורגהוצאושלושתםשכךנכרך,היהלא
 . 1938.באוגוסס

עבדאלרחיםעל-ידישהופץכרוזשלתירגוםלאשגרודיטמךצירףדבריוביסוסלשם 8
פרשתעלהאציל"הערבי"לעםהסברהלשם 1938באוגוסט-26במחמדאלחאג'

נאמר: ) K 218075-76צילום(עמודיזהככרוזדובנו.שלשיחוררו
דפנאא wשיהיהודיהמהנדסאתחיפה-יפרבכביששנתהמורדים"iובוצת
דוגנו].יהושעלמנהל-הענודה[הכוונה

אלעמורי][אבראהיםהמורדיםקבוצתשלמפקדהלפניהראשוןהמשפטיבדיון

פסק-דיןנגדוהדיךביתהוציא , 1938באוגוסט-13נהשגוי,היהודיהמהנדסנגד

להגישרשאיהואכילשבריהודיעוהדיןפסקעםבד-בגדאולםירי.ידיעלמוות
העירעורעשה.גםאותודגך-הראשיתשבמפקדההעליוןהדיךלביתעירעור
אושר.

הבא:הדיךפסקעלהעליוןהדיןביתהודיעשוניםערביםעדיםשמיעתלאחר
לטובתך.העידוהשגויהיהודיהמהנדסשלפיקוחותחתשעבדוערכים . 1

דעותיווכיבית-לארמיולהקמתפלסטיןלחלוקתמתנגדשהואהצהירהשברי . 2
המורדים.שללאלותואמות

[כלעדו].להתקייםירכלולאאשרקטנים,ילדיםושלושהאשהלשנוי . 3
מיוחדותנסיבותקיימותאםאבלשבוי,להרוגמותרכיקובעעתיקערביחוק . 4

לשחררו.ניתן

s . ,שיעובה.אסוררע,מעשהלהוכיחניתןלאלגניושנוי
הגא:הדיךגזראתהדיןביתהוציאהערבייםהחוקיםעלארונההתייעצותלאחר

איןכיעל·ידו,שהוצעלירות 1000שלכופר-נפשודחייתהשנוישלשיחוררו . 1
כופר·נפש.ידיעלהמרדאתלהשקיט

[לשבוי]ערנייםבגדיםמסירתעבורהמורדיםמקופתלירותחמששלתשלום . 2
למשפחתו.השנוישלוהחזרתוהמורדיםמאפסנאות

שהציבורכדימקוםבכלזומודעהלתלותמתבקשיםהמודעותמפיצימוסדות . 3
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הבאה:האימרהלפיפועליםהםוכימעשיהםככלאציליםהםשהערביםירודע
צריכהזופעולהצורתגםאותם.משחרריםאנואךשבוייםהמתת'מותרת

נקיים'.הינםשגהשהמאכליםבצלחתלהראותלאפשרצריךתמידכילהספיק,
מחמד".אלחאג'עבדאלרחיםהקטןהמורדחתום:

שביןואדי·שעירבאזורהמורדיםמפקדמחמ,דאלחאג'ים nשעבדאלרבכרוז,האמור
הואנכרך.אינודרבנושלשיחרורועכורכופר-הנפשקבלתאתדחהושכם,טול-כרם

ההגנה"תולדותב"ספרשהובאמקורמדבריכיוצאלא"י 800יהודיתמאישיותקיבל
יהושעשלחטיפתופרשתעל .) 1219ע'שלישי,חלקושם, 815ע'שני,חלק ,'ב(כרך
עלדרבנויהושעשלגירסרתיהםגםהובאושם-לעיל 3הערהגםראהושיחוררודרבנו

שיחוררו.עלבן-עמיעובדמרשלוגירסתוחטיפתו

כופר-נפשתמורתיהודיםחטופיםשיחדורשלמקרהערדעללנושידועלהעירגםראוי
יצאוהשניי!כמחיפה.עקרישושכתאיתייראברהםהצעיריםשנילשיחורווהכוונה

כדרךתערברוך,לכפרברגללהגיעכדיהעמקמשמרמקיבוץ 1938כדצמבר-3ב

שיחורםהלהאנו-דורה.יוסףאלשהביאוסאבר-שרשהכפראנשיעל-ידיונתפסו
עלבעתרנות.פירסוםלשםמכתבבידיהםומסריוםעשריםכעבורכופר-נפשתמורת

לתולדותבארכיוןהנמצא , 1938כדצמבר 28מיוםחיפה, ,"י"ש"דר"חראהזופרשה

נוסחגםהובאשםה"טירור".עלסקירה , 84מס.ת/א , 8/2בתיקבתל-אביב,ההגנה
בעתרןגםנכתבושיחרורם,חטיפתםפרשתעללחטופים.אבו-דורהיוסףשמסרהמכתב
עקריששבתאימרעל-ידיליאושרלעילהאמור . 1938בדצמבר 25מיום"דבר"

 . 1985בינואר-22גבביתובשיחתנו

שמותציוןללא ," 1939-1936במאורעותהכנופיותמגנזי-ודמויות"תעודות 9

הוצאהספרה"הגנה").ארגוןשלהש"י-מאנשישמעוניויעקבזניך(עזראהמחברים
 .) 1944(אפרילהשנהציוןללאהעברי""המגןהמחתרתיתההוצאהידיעללאור

חמוריםלפשעיםהמחוזיהמשפטביתלפנילדיןהועמדומה"קסאמים"שמונהרק 10

-14למהםארבעהנדרנו 1936באוקטובר-19בורצח.שודגנינה,נאשמותבחיפה
 . 1936באוקטובר 20מיום"דבר"ראהמאסר.לשנתייםהאחריםוארבעמאסרשנות

לדרוביץ,הקציןרצחעללמשפטאבו-דורהיוסףאתהעמידהלאהמאנדאטמשטרת 11
לאאףוכאמוררציחתם,עלעדויותנגדולמצואהצליחהשלאמשוםואחיהאשתו
 §Eבאוגוסט sכ-לזרוניץ-לנציצקירחללדבריהנרצחים.קבורתמקרםעלמידע
אכר·דורהאךמשפחתה,ואתאותהחטףשהואכגדרוהעידהכמשטרהאותוזיהתההיא

שקרנית.אותהוכינההאשמותיהאתהכחיש

אחדכאמצעותהכרתי 1984בספטמבר 1sב-אלחארת'יהסילתבכפרבביקורי 12
צאדקנאזרהאג'ה nאלאת(אבו-יאסר),אלשוואהנהשריףפח'רי ,הכפרממוח'תארי

מחמדאלחאג'פאיזואתאבו-דורה,שלהשנייהאשתךעטא"),("אםאלג'ראדאת
הראהמחמדאלחאג'פאיז .) 1938דצמבר(עדאבו-דורהשלועוזרוכפרובןאענידה,

אבו·דורהאיןמדועלשאלתישלו.ביתולחצרהכניסהלידאבו-דורהשלקברואתלי
בביתנקבראכןבירושליםתלייתולאחרכיהשיבהכפרשלבבית-הקברותקבור

עמו,דמיםחשבוןלהשהיהמרמאנה,אלאחמדמשפחתאגלהכפרשלהקברות
אבו-דורה)של(חמולתואלג'ראדאתמשפחתאותה.ושרפהמקברהגופתואתהוציאה

אלחאג'פאיזהציעשובתבוזהלאשגופתוכדיהשריפה.אתוכיבתהלמקרםבזעקה
עליוהגנתי"תראה,במלים:דבריוסייםהואביתו.חצרלידשרידיהאתלקבורמחמד
מותו".לאחרגםועכשיוכחייו

הסמלגםהיחאלהסמליםכיןכימפגישותינובאחתליסיפרהלזרוביץ-לנציצקירחל 13
זו"כן,ואמר:צחק ).י.א(לבן-שיחיזאתכשסיפרתי"הפועל".הספורטארגוןשל

עלנוספים"פיקאגטיים"פרטיםהזרוע".בכוחלעצמושכבשהיהודיםשלהמדאליה
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שנרשמוכפי , 1963באוגוסט 20מיוםהעמק,משמרקיבוץביומךמובאיםאנו~דורה

זהיומךרישומיאתז;ז.לקינוץ ..בואהביוםלזרוניץ,רחלשלמפיה"קונה" ,,,~לע
להלן.אב'א

לפניבאשהקבוצת:יאונסנעשהאםנשאלהסותרמידעקיבלתיחקירתיבמהלך 14
החוטפיםמצדמוסרייםמעצוריםנשללאוזאתנאנסה,לאכיהיאהנחתיהירצחה.

שלאמשרםאלאהמוסלמים),מנהגילפיומותרלגיטימישבריהאונסהיה(כעיניהם

לעזרתבריטיצבאבואעםעתלית,ממחנההחפוזהנסיגתםלאחרלכך.פנאילהםהיה
להרים.לסגתואנשיואבו-דורהמיהרוהמותקף,המחנה

בהצלחה.כשסיימתיהלזכותוחקירתיתוצאותאתמלזקוףאותומנעולאאלהדבריו 15
קבראתלמצואמאמציועלשררךמרסקהעם.לשוחחליהזדמן 1983באוקטובר 16

עשההואהבטחון.בשידותתפקידועקבולאביוזמתוכאןשפעלסיפרהואהמשפחה.

אז . 12כןנערכהיותולראשונהעליהכששמעללבונגעהשהפרשהמשוםזאת
ויהיהכיתומיםיגדלוושהילדיםהכנופיות ,,,~לענרצחושאלהוחשבניותרהזדעזע

הנטחוןלשירותהעצמאותמלחמתאחדיכשהצטרףהשנים,כרכרתבחיים.קשהלהם
קבורתמקוםואתהפרשהפרטיאתלבררהחליטהצפוני,ב"משולש"והוצב

כנופיותעלשנמנוכמילוידועיםשהיוהערביםאתלדובב.ניסההואהנרצחים.

החטיפהפרשתלוהובהרועמםמשיחותיוג'אבר.מחמודעםגםשוחחולכךאנו-דורה
היתהותחושתולמדיכלליהיהמהםשקיבלהמידעאךהכנופיותנסיגתמסלולוגם

הקברמקוםבדיוקהיכןידעולאגםכנר~זה,הם,להם.הידועכלאתלומלספרשנמנעו
הסידמבוררתנאחדמכךלאחרונשרפוברצחוואשתולזרוביץשהקציןלספרידעואך

לאזורמחוץשהיהעין~חוצ'נאזורנרצחוהחטופיםכילוכשהובררלדבריו,שבאזור.
הייעור)במחלקתעונד(שהיהקרעמכפראלזחאלנ:והסעדחמזהמאתביקשפעולתו,
בסביבתשהתגורראלהיג'אאבוממשפחתאבו-חלמיאצללביקור~אליושיתלווה
החמישיםבשנותרמצ'אךחודששלהערביםבאחדאכו~חלמיאצלניקרוהםעין-הוד.

כענייולבו"את"שפךהואמייגעת.חיתהעמווהשיחהשנה)באיזהזכרלא(הוא
שלהמקרקעיןמינהלידיעלוהוחזקובפקדיםלננסיםשנהפכווצ' nכעין-אדמותיו

רגםשררן,מדטקההוא,מידע.שוםלהםתרםלאבאושלמענוהענייןלעצםאךהמדינה

פרשתעללוהידועאתלהםלגלותשלאמשלוסיברתשלאנו-חלמיהתרשמוחמדה
לזדוביץ.

עלהמידעאתלקבליצליחשעתהתקוותבושעודרדברקדהשבהאותהשלבחורף
שהתגורראלג'בארין,מחמולתאלאסמרנשמצטפאזההיההנרצחים.קבורתמקום

נ"מאודעותהיהואשרלגנרלמעבראלפחםלאםשמדרום-מזרחעאניןבכפר

אנשיעםהסתכסךאלפחם,אםבאזורהבולטיםהכנופיותממפקדיאחד " 1939-1936

ישתףשאםקיווההואישראל.לשלטונותולהתמסרהגבולאתלעבורוהחליטעאנין
קדונואלפנהולכןאלפחםבאםלהישארלויתירוהישראליהמודיעיןעםפעולה
הסגירובאמצעותונוואדי-עארה,אלניאצ'הבח'דנתהמתגודדאלחשאך,קאסםמחמד
למקוםכקשרגםלדובנוהזדמנות~פזהיתהזואלפחם.באםהצבאילממשלעצמואת

קיבלובוואדי-עארההצבאיהממשליאנשיאבלואשתו,לזדרביץהקציןשלקבורתם
כךבא.שממנולמקוםלגרשווהזדרזוכישראללהישארלולהתירשלאהוראות

מןלהדפותהחליטשררך,מוטקהוהוא,הקבר,מקוםאתלבדדההזדמנותהוחמצה
העניין.

גופותנטמנוהיכןחסיןרכבואלהיג'אאנוזידאךידעוהחקירהבסוףלישהתבררנפי 17
אלהיג'אאנוזידאןשלהודאותיולפיוצ' nעין-ביעדנקברושהגופותמשוםהנרצחים

הכפר.מוח'תאד

חיתהאלחג'להלח'רבתבנוגעאנו-סלימאךשהשערתלי,הובררהחקירהבתום 18
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פחמים,לשריפתבעברשש.ימשבברר,מצאנוזוח'רכהשכסביבתמשוםלאמתקרונה
הנרצחים.שרידיאת

עלתחילההתקבלולאאלהיג'אאבומשפחתשלה"תנ:ואתום"בענייןחסוןפאיזדברי 19

סודיותעללשמורהחרבהופירושוהדרוזיםאצלקיים"נ:וותמאן"שהעדןידעתידעתי.

המוסלמים·עלגםמקובלזהשערךכךעלקראתיולאבעברשמעתילאאבלדתם,
שלכתמעיןהיאאלהיג'אאנומשפחתניטעןחסוןשפאיזמכיורןאךהסונים.

ענייןאתלנושאהנוגעתובספרותהאסלאם"שלכ"אנציקלופדיהכדקתידרווישים

בכתרתמקובלנמוס)(סוד"מנתרם"שהערךליהוברראלו.ככתותהסודיותשמידת

"חלפ"המונחהובאשםאךהכת.סודיותעללשמורחבריהןאתהמשביעותמסויימות

אנשינפיהשגורהמוכחוזהשבועה)לזהזה(בשבעואלוף" nת"אתחאלפראו(שכרעה)

נפיהשגורבמונחבהשאלהשהשתמשאלאצדקחסרןשפאיזאיפואנמצאאלו.כתות
אלוף"). nת"אחחאלפו(במקרםתנ:ואתום""את;ואתמוכשאמדעדתוככי

המקדםאתלישהראהאלהיג'אאנונמרעליעםכששוחחתיהחקירה,תוםלקראת 20
"דראוריש"שלכתמעיןמהווהמשפחתוכיהלהאישרהנרצחים,עצמותנטמנושבו

מןמשפחתומוצאלדבריוושיתוק.מחלות~עצניםבריפוימתבטאתשלהםוה"טדיקה"

אבראלדיןחסאםשיח'שבארץ,המשפחהענףמייסדאבלשבעיראקהנורדים
נדיממצריםאלאיוביאלדיןצלאחשלצבאותיועם ) 1187[בשנתלכאןהגיעאלהיג'א,

אחדהיהאלדיןחםאםשיח'הקדושה.הארץאתמשלטונםולשחררכצלבניםלהילחם
חסאםשיח'קיבלההםהימיםמנהגילפיפשיטה).(יחידות"אלמע'אזיין"ממפקדי

כיבושאחריקיבלכךלה. nכאחוזת·בשנייםאונפרהשתתףשבוקרבכלאחריאלדיך
הכפריםאתקיבלעכוניכושאחרימבניו.לאחדומסרווצ' nעין-הכפראתעתלית
קרבואחרילעכו,מדרום·מזרחשניהםואלרוויס,אלהיג'א)אבונורכב(הואנורכב

טין. nלקדני·שמדרום-מזרחוסיריךחדאת'ההכפריםאתקיבל(קרני-חטיך)"אלחטין"

חסאםשיח'שלבנושםהיהמהידעלאנמרעליבניו.אתהושיבאלהבכפריםגם

המשמשכיפה,עםמכנההוקםקברועלשם.נקברואףכרוכבככפרשהתגורראלדיך,
המבקשיםאחריםולאנשיםהמשפחהלבנילרגל)עלייה(מקרםנ"מזאר"היוםעד

חמולתשלהענפיםחמשתשמותאתלמנוחנמרעליידעזאתעםלמחלותיהם.מרפא

מתייחסיםאלהענפיםלימיך.עדדורותשישהלאורךצאצאיהםעלאלהיג'אאנו
הם:ואלהוצ' nעין-בכפרשהתיישבאלדיןסאם nשיח'שלבנומצאצאילחמישה

בארץהיוםנוחראנראהיםמצאצאיומחמ.דאחמדסלימאן,ים, nענדאלראבדאהים,

"אלרחאימה")(הקרוייםעבדאלרחיםמצאצאיקרע;בכפרהמתגוררחסיןזידאןחסין

נעיםואחיועין~חוצ'לידהמתגודדלמי") n"אנו·(הואענדאלע'אנימחמודמחמד-

עברואלהניכישראלאישנותרלאסלימאןמצאצאיאלנרמל;בראליתהמתגורר
המשפחותנקראותושםלג'ניןשמצפון-מערבאליאמרןלכפררביםדרדרתלפני

מצאצאיאלסעיד";ו"דאראלחאג'""דאובשמותאלהיג'אאנולסלימאךהמתייחסות

חסיןואחיוכחיפהאלחליצהבשכונתהמתגוררעבדאלסלאםחסןמחמדבותראחמד

ענדאללטיףעלינמרעלישיחיאיש-מחמדומצאצאיאלפדידיס;בכפרהמתגורר

לטמרה).עברו 1911 ·נ(אלנרמל.בראליתאתוהמתגוררים·וסמיונמרפרוזי,ובניו
נמוקובה". ,,,~לעככתבהקיבוץ,יומן- 261- 1938 'כ"רשום:היההיומןעטיפתעל 21

 ." 27.9.38-2.3.38 "התאריכיםצויינוכן

ושלדבריועבריתדיברשהואהעובדהמקום,מכלזה.עליהיהמיהנהירהלאהחקירה 22
עתליתמחנהבהתקפתמלהשתתףלמנערכדיבההיהלאב"סולליבוכה"שנים 15ענד

ודודהרחלהורישללהורגהוצאתםעלשידעלהגיחישלזדוביץ.משפחתובחטיפת
משוםעליהלשמורלוהורהשאבו-דורהייתכןגםואולםהילדים.עלככמררושרחמיו

עברית.שדינר
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החקירהבמהלךכיהשם.אתשיבשוהיומןדושםוגםלזדוביץרחלשגםמסתבר 23

יוסףעבדאללהשיח'שלבביתורחלשהתהובואלכפדייןכפרהיהשזההתבדר,

למשמרהוחזרהאלמבסיומסביבתאלמבסילכפרלמחרתמשםשהועבדהעדאלע'ול

העמק.

למשמד·העמק.הקרובה(אלפרקא)לע'באיהכנראההכוונהמשובש.הכפרשם 24

ורשמתי 1963באוגוסט sב·לזרוביץ·לבציצקירחלעםשנפגשתילאחדהחקירהבסוף 25

מפיה:שרשםהדבריםאתבפרטיהםתאמולאשדבריהלדעתנוכחתיסיפורהאת

אחריםמפיושמעהבעתונותשקראהממההושפעהשבינתייםמסתבר,"קובה".

לחיות".יכלה"שעמוסיפורלעצמהובבתה

אבו·דורה,שלהמופתיאלסעדי,עלישיח'הואנוסף,"עלי"לינתגלההחקירהבמהלך 26

בשיחתנוובילדים.באשהלגעתלאאךהשבוייםהגבריםאתלהורגלהוציאשפסק

אתלשחרראבו·דורהאתששיכנעטעןאךהדבריםאתהכחישטבעוןשלידבביתו
שלטשלאמשוםאולםאבו·שושה"."קומבאביתלקירבתאותםולהביאהילדים

שהיהלינראהלאלזרוביץרחלאתלאסלםשניסההואהואכיההנחהומתוךבעברית

ודודה.הוריהאתלהרוגשפסקגםמהעליה,שהגן"עלי"אותוזה

אתשהוציאואלהביןהיהאלהיג'אאבוחסןשמרעיליהתבררהחקירהתוםלקראת 27
אותם.ושרפומקברםהנרצחיםשלדי

 1949בשנתפנההואשגםלזדוביץיפרחליסיפר , 1963באוגוסט 6ב·החקירה,בתרם 28

קברמקוםאתשברואדי·עארהבכפריםלבררוביקשםשוניםמודיעיןלקציניולאחריה
ודודו.הרריו

כימאמיניםגםהללוהפלאחים.שלהרוחבימעולמםחלקהיאורוחותה-אמונה,בשדים 29 · .......

מופיעהנהרגשבוכמקוםאבן·ציוןלוהקימוולאדמואתנקמרשלאהרוגנשמת

הדורסהעוףכיוהיאאחרתגיוסהזולאמונהושבים.העובריםאתומפחידהבלילות

(השקדני,אסקוני""אסקוני,וזועקשנרצחאדםשלקברומעלבלילותמרחףכוס
סטבסקימשהגםמספרכךעלדמך,אתנקמואםעדמכךפוסקראינודם)השקוני

 , 342ע"עתש"י,תל·אביב:"עם·עובד",הוצאתהררי",פרקי-הערכי"הכפרנספרו
349 • 

אמתאינםהעמקלמשמרלזרוניץהקציןילדיאתהחזירשהואאלע'באריהאדיבדברי 30

אבוועליאלקנאיריוסףידיעללשםהובאואלחשאןקאםםמחמדדברישלפימאחר
אםלכדרכזיבארילאליעזרזמן·מה·פביתילפכיאכו·דורה.שלראשושומרי ,אלח'יר

-1948בשברצחוהזורעחכרישנישלקברםבמציאתאלע'כאריהאדיבלוסייע

 ) 1984כספטמבר-11ו 6הימים(מןאליבאריאליעזרממכתביהקיבוץ.בסביבת

אתזוכהזדמנותלהוכיחרצהאלפחםמאם"אדיבוכיאליופנהשאמנםמתברר

לאאךחומרי,סיועלקבלמוכןהיהגםטוב,רצוןבוודאילוהיהלשוא.אךחשיבותו,

בקירבת 1950בינואר-16בקברםמקוםאתמצאבאריאליעזרמקוםמכליותר".
אחרים.ערביםבאמצעותהזורעלקיבוץשמדרוםאבו·זרייקהכפר

יאשםציבוריהיזקלידילהביאאולגרוםהעלולמעשההעושהש''כלנקבעזהכסעיף 31
כערוך".

להורגהוצאתםעלשפסקאלסעדיעלישיח'עלגםפסחהלאהיגוניםשכוסמתברר 32
בברזייד,גיוראליסיפרלאחרונהאחרים.רביםושלואחיהאשתולזרוביץ,הקציןשל

בןמחמודעלי,שיח'שלבכיושניאחדכיוםנרצחוכיצדזיי,ןאלכסנדר'השומרשל
אלזכידאתמערבמוםאנאיףצאלחהכדוריכשהסמלהיהזה .-24הבןואחמד-13ה

שלקריצתובשל 1969ביוב'-21בשלובתת·המקלעכהםירהבשמת·טבעוןשבאזור
כלפיידיראתעלישיח'הריםבניוהלוויתבעתהיורה.של-37הבתלאחותןמחמוד

שילבר·מכן nלאאחדן".כיוםגביםשגיליןערשהאתהככהאללה,"יאואמר:השמים
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רוצחננבע".אניאללה,יארצונו,.היהזה"אםואמר:ראשוהרכיןחזהו,עלידיואת
בכךהיהלאאךמאסרשנות 1sל·בחיפההמחוזיהמשפטביתעל·ידינדוןאמנםכביו
 . 1978באוקטובר-13נלמותועדכגיראובדןעלשהתאבלעלישיח'אתלנחםכדי

ישראלראהערגהאיחצייהודיכלפיהאסלאם,כגיאמחמ,דשלהתנהגותועל 33
וחיים 193-110ע"עתרצ"א,תל·אביכ:"מצפה",הוצאתבערב","היהודיםכך·זאב,

ע"עתש"ו,תל·אביב:ביאליק,מוסדהוצאתכערב","ישראלהירשברג,זאב
אלאהיתהלאהאסלאםנביאשלזושהתנהגותולצייןישזאתעם . 199 , 149-142

קדםבימיאבותינוגםכהגרכךהביניים.ובימיהעתיקהבתקופהמקובלתנורמה
בימיואסיהאירופהעמינהגווכךשהביסומהשבטיםחלקלגביהארץאתכשכבשו
הביניים.

זיי.דמגיוראגםלאחרונהשמעתיאלסעדיעלישיח'שלהלאומנית-הדתיתקנאותועל 34
וקיבלישראלכמזיבתדתכשיח'שכיהןאףאלסעדי,עלישיח'כיליסיפרהוא

כשירותושנהרגבדווילחיילהקבורהטקסאתלעררךסירבהדתות,ממשרדמשכורת
אלסעזיהמשפחתמנכבדיאחדאצלזייןגיוראעםיחדכשביקרתיזאת,עםבצה"ל.

כשעצרהבאוקטובר] 28 [ 1938בסוףכיעלישיח'שלזהקרובוסיפרבבשמת·טכעון,

נעצרובן·דרדו,אחיוואתבנוואתמכצורחסךאג' nאתאלמנסיבכפרבריטיתיחידה

כמחוזהבולשתמפקדסגןאבר·פאצ'ל,מנירהמייג'ורואולםאלסעדי.עלישיח'גם
מערכיםגםשמענוזהסיפורפרטיאתמודיע.לומשמששהואבטענהשיחרדוחיפה,

ביןעלישיח'היהה"מרז"אתלשבורהצליחוכשהבריטים , 1938שבסוףכך,אחרים.

הבריטיים.הבטחוןלכוחותעמיתיהםאתשהסגירואלה

אפריםבעלהואתלזרוביץ·לנציצקירחלאתלקחתי 1963בנובמבר-2בואמנם 35

האנושייחסועללוהודתהרחלאלע'ול.עכדאללהשיח'שלבביתולביקורלנציצקי
 .בכיתרבשניששהתהכעתאליה

אבוכמרעלירביןישראלמקרקעימיכהלנציגיכיןמייגעמשא·ומתןשאחרימסתבר 36

עריםבנייךאדמת(דובםבכסירבענייןהמינהלהצערתאתלקבלהלהסירבאלהיג'א
ארשפרעםבאזוראדמהדונם 25ארבסביבתה,אדמהדוגםועשריםאלכרמלכראלית

לפיבכסירשאדעבורכספייםפיצוייםלהןובנוסףלמי·השקאה;וזכותביתעםטמרה
מהצערתאחתלקבללשכנעו 1964ביוני-16נהאחרוןנסיוביממשלתי).שמאיהערכת

ליהשיבהדברלסיכתלבי nאלעכזאללהמלימאךאתכששאלתיבתוהו.עלההמינהל
[הכוונהר'אבו·ח'אלד'ישראלעלמלחמהמצריםתכריז"שבקרובמאמין.כמרעליכי

לקבלמסרבהואכךמשוםנכסיו.לויוחזרוואזהארץאתיכבושעבדאלגאצר]לג'מאל
כשעתושהבטחנוהלירותאלפייםאתעתהלקבלמוכךהואאךהמיכהלהצעותאת

ועלישראלמקרקעימיגהלעלשכעסכמר,עליאולםהקבר]".מקוםעלשיצביע[למי

-9ברקהסכיםרצ', nבעין·בנסיוכלאתלולהחזירהסכימושלאישראלמדינת
לואיןולפיההצהרהעלחתםזהבמעמדהלירות.אלפייםאתלקבל 1965כאפריל

הקבר.גילויבעדישראל"למשטרתתביעות"כליותר

*** 
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בירגואפיים)(פרטיםואחיהאשתולזווביץ,משההקצין

אל'הוואח'האשתולזרוב'ץ,משההקצ'ןעלהמ'דעמןמקצתלהלן

משפחות'הם. ' Jבל'שס'פרומהפ'עלק'רז'נר

 ) 1898 ('ח 1תרנבשנתנולדלזרוב'ץ,וחווהאל'עזרשלבנםמשה,

שב'אתלמסורהסכ'םהאלמן 1אב'אמו.נפטרהתינוקבה'ותובפתת·תקווה.

גדלמשהאשתו.אח'ות 1ג'סות'שללט'פולן-(הבכור)ו'שראלמשה-בנ'ו

 1ד' 1ל'מאתשס"םלאחר , 14בג'להחלש'נפל.דוא'טהבנ'מ'ןשלבנ'תם

בשדותחקלאיכפועלעבדבפתח~תקווה, "~"קיפ"העממיהספרבבית
המעולה""המשטרההקמתועםהבריטיהכיבושאחריובפרדסיה.המושבה

 1927בשנתפ'רוקהועםלשורות'ההתגייס 1921בשנתדאז)(הג'נדרמר'ה

ול'מ'םה"הגנה"בארגוןחברגםה'הבמקב'לארץ·'שראל.למשטרתהועבר

בש'רותהצט"נותובשל ."ת'רב·'נב"שלהלשכותלאחתגםהצטרף

ואלההבריט'ם 1ממונ'עלהתחבבמעולהפרשה'ותוובזכותהמשטרה

·משנה. nמפקה'הכברהשלוש'םשנותבראש'תובדרגה.בתפק'דק'דמוהו

וכ'בדוהחש'בוהארץ,במשטרתהואגםשש'רתדאף,ו.דאגלסהקצ'ן

המשטרהקצ'ןעלבע'קרמספרהואשבוהגל'ל","אב'רבספרומאו.ד

'הוד'כג'בורמתוארוהואלזרוב'ץמשההקצ'ןגםמוזכרברייאנט,ג'ורג'

לש'רותלזרוב'ץהוצבזמןבאותו .)'מ 1 • 85ה'ה(גובהוקוז,כת·ענק~.שקוז,נתו ,. ..

משםהועבר 1936ובתח'לתלטול·כרםשממזרחאלשמסנורנב'ת·הסוהר

הואמפקח.לדרגתוהועלההמחנהמפקדלסגןמונהעתל'ת,האס'ר'םלמתנה

ה'ותבשלההר.שלרגל'הסגלמחנהמצר'פ'לאחדמשפחתועםלגורעבר

"המאורעות"פרוץעםידידיוניסובמקוםהיחידההיהודיתהמשפחהמשפחתו

ס'רבהואאךעתל'ת,למושבהמשפחתואתש'עב'ר 1על'להשפ'ע 1936ב'

 .לויתנכלוהערכ'ם "ו'ד'ד'"שהאמ'ןלאכ'זאתלעשות
ראשון·לצ'וןבסב'בתהמעולה"ב"משטרהש'רותובעת , 1924בשנת

כשהג'עשנה,אותהשלבק'ץשבתמל'לותבאחדק'רז'נר.ברור'האתהכ'ר

מפ'בכנען"הל'לות'פ'ם"מההש'רקולאלנמשךלמושבה,סוסועלרכוב

מהרהעד . 17בתאז'נר, Tק'רברור'ההייתההקולבעלתהמושבה.בגןנערה

המר.קצםעדאותולוותהורע"תוהנישואיםבבר'תנכנסו

רוזנפלד'צחקבתורחללצ'וןמראשוןק'ר'זנר'קד'ששלבתםברור'ה,

ה'אלצ'ון.בראשון ) 25.9.1907 (תרס"תבתשר'בט"זנולדהמרחובות,

זמןבאותובמושבה.חב'בע"שהעממ'הספרבב'תל'מוד'האתסיימה

למשהה'אנ'שאה 1924בשנתוכאמור,ממארת,ממחלהאמהנפטרה

חייעללהקלנ'סתהעתל'תהאס'ר'םמחנהמפקדסגןאשתבה'ותהלזרוב'ץ.
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שבאומשפחות'הםכב'אתבב'תהלפגושלהםוא'פשרהה'הוד'םהפול'טיים

'חס'"'ד'דותלזרוב'ץמשפחתפ'תתהע'ן·תוצ'הכפראנש'עםגםלבקרם.

מכרוהכפראנש'אלה'ג'א.אבוחס'ןז'דאןהמוח'תארמשפחתעםובמ'וחד

בזכותמזו:'ת'רההמשפחה.אצללבקרונהגוהמתנהלסגלתוצרתםאת

(סמל)ל"שאוו'ש"חמדאן'וסףאתבעלהמ'נהאלה'ג'אאבוז'דאןשלפנייתו

אתפתחהאףלזרוב'ץוברור'העתל'תבמחנהאס'רשה'הבעתהאס'ר'ם

'וסףו_לגב'וצ' nע'ן·אנש'לגב'לזרוב'ץמשפחתמצדזה'חסבפנ'ו.ב'תה

מחנהעלבהתקפהולהשתתףלכנופ'ותלהצטרףזהכפרמבנ'מנעלאחמדאן

 .אל,,הנאהיחסהבעדלזרוב'ץלמשפחת"גמל"גםחמדאן'וסףעתל'ת.
עלבהתקפהשהשתתףרקלאלכנופ'ותוחזרעתל'תממחנהשברחלאחר

ובאח'ה.באשתוב"אבו·מוסא",ו'רההמשפחהאתחטףאףאלאהמחנה

שת'ם·בתאזשה'תהרחל,'לד'ם:שלושה 1אחר'הנ'חלזרוב'ץהזוג

ומחצה.שנתייםבןוחג'שמונהבן'פרחעשרה

תרס"הבחשווןבכ'נולד'נר, Tק'רורחלקד'ששלבנםאל'הו,

כןואחר'ב"תלמוד·תורה"למדב'לדותולצ'ון.בראשון ) 29.10.1904 (

אב'ואלהצטרףהעממ'הספרבב'תל'מוד'וסיוםעם ."ב'בח"בב'ת·הספר

 1927בראש'תעצמא'.לקבלןנה'האףהזמןובמרוצתלעבודות·בנ"ןואח'ו

עודשהכ'רלצ'ון,מראשוןסלומוןושרהזל'גבתאסתר,אתלאשהנשא

הבנייןבענףהמשברב'מישנה,כעבורהעממי.הספרבבית 1ל'מוד'מ'מ'

לסוחרה'המלבורןבע'רלאוסטרל'ה.משפחתועםלהגרהחל'טבארץ,

וכחברכגזברשםש'משכןבמקום.היהוד'תהקה'להבחייוהתערהמצל'ח

"תלמוד·תורה"שלההנהלהכחברוגם"הכוח"הספורטאגודתשלההנהלה

סייעסד" n"גמ'לות·אגודתבהנ.הלתכחבר·פע'להקה'לה.'לד'למדושבו

ומארצותמארץ·'שראללמלכודןשהג'עוהחדש'םה'הודיםלמהגריםהרבה

החל'טולכןהמקומ'לאקליםלהסתגלהתקשתההמשפחהאולםאירופה.

ה"הגנה"לארגוןהצטרףלציון,לראשוןשבהואארצה.לחזור 1933בשנת

בנהגםשבהבנחלת·יהודהובייחודבמקוםהציבורייםבחייםפעילגםוהיה

עללקבללזרוביץמשהגיסולהצעתנענה"המאורעות"בתקופתב'תו.את

עבודתואתכשס"םעתלית.האסיריםבמחנהבקבלנותעבודות·בנייןעצמו

במפעלעבודהלחפשהבנייה,בתחוםששררהכלכליהשפלבשלנאלץ,

נסעכשהבריאלנחלת·יהודה.חזרהימיםבאותםכשחלהאךבעתלית,המלח

כשהתארחלו.שילםטרםהמלחשמפעלשכר·עבודהלגבותכדילעתלית

אתאחריוהניח'נר Tק'ראליהוהמשפחה.כלעם·יחדמשםנחטףגיסובבית

בןאברהםילדים:וארבעהושלוש,שלושיםבתאזשחיתהאסתר,אשתו
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בתת'נרקתאזשה'תהואורה,שבעבךמרזב'שמרנה,בתרחלת·עשרה, nא

חודשיים.

*** 

........ -··' 

עתלית.האtכיריםמחנהשלידהסוהריםמחנהשרידי
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