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.חנוכה
חג החנוכה הוא חג זכרון לנו, לאחת התקופות
המפוארות ביותר למלחמת הגבורה של ישראל •למען
עצמאותו וחרותו. זכרון זה שמר ישראל בלבו בתקו-
פות החשכות והקשות ביותר שעברו עליו בהיותו למרמס
בידי הגויים באלפים שנות גלוהו. אב ספר לבנו והבן מסר
לנכדו, על פרשת הגבורה של צבאות החשמונאים שיצאו
1גד צבאות אנטיוכוס הרשע, גרשום מן הארץ' וחדשו את

החיים הממלכתיים של עמנו.
ודומה שאין חג מחגי ישראל כחנוכה שיכול לסמל לנו
בימים טרופים אלה העוברים על בית ישראל. כאז כן עתר"
קם אויב שפל שדימה בלבו כי יצליח לא רק להשמיד את
גופו של עם ישראל אלא לשבר את רוחו. כאז כן עתה,
ניסו אנטיוכום הרשע ועושי דברו לעקרנו מן השורש,
ולהעבירנו מן העולם. אף רבבות מצעירי ישראל הוזעקו
אל הדגל וחודות לרוח הגבורה והנאמנות לקרשי העם, הם
הצליחו להביא פורקן לעם ולקיים את חרותו ועצמאותו.
גם כיום קשה ועזה היא מלחמתו של ישראל. היטלר־
אנטיוכום השלה את לבו בתקוה כי יצליח להאביד את
ישראל מן העולם. אמנם מיליוני איש מאחינו היקרים

געקדו. אך רוח ישראל לא נשבר.
ובימי חנוכה אלה, בהם אנו מעלים את הזכרון של
מאורעות הגבורה של אבותינו, לא נסיח מלבנו את מעשי
הגבורה של אלפי המתנדבים העברים שנשלחו על ידי
היישוב להחיש את יום הגאולה' את גבורי עמנו שנלחמו
בחשמונאים בגיטאות השונות באירופה המנואצת, וכל
אותם אלפי בחורים מישראל הנלחמים במחנות של בעלי
הברית כ"אלמונים". כולם ביחד חותרים עתה לקראת
המטרה האחת והיחידה שלפנינו, לשים קץ לשלטון הרשעה

פעולם ולהבטיח חרות וגאולה לעמנו.

צעד חשוב
בהודעה רשמית מיוחדת שפרסמה ממשלת א"י
בשבוע שעבר, הובטח כי החל מן הראשון בדצמבר' תיתנה
ע"י הממשלה העגקו* מיוחדות לחילים מבני הארץ שהת-
נדבו לצבא. החלטה זו יש לראותה כצעד תשוב כמד השל-
טונות, להקל על המצב הכלכלי הקשה של משפחות החי־
לים. כי רבים מחיילינו שהתנדבו לצבא מטוטליפ במש-
פחות גדולות' ומפאת התנדבותם נתערער המעמד הכלכלי
של פני ביתם. המשכורות שנקבעו ע"י מפקדת הצבא למש-
פחות החילים לא יכלו למלא את הצרכים שלהן, בעיקר

המשפחות מן השכבות הדלות. קשה היה מצבן של.
הישוב העברי, עשה לא מעט ,מאמצים בכדי להקל
תנאי החיים 'שלי' משפחות המתנדבים. מאות אלפי לא"י
גויסו 'לתכלית זו. ובכל זאת קשה לישוב להגיש את העזרה
המלאה למשפחות האלו. ביחוד הוחמר המצב ככל שגדל

יוקר השערים.
על כן יש לקדס בשמחה, את החלטת הממשלה לתת
הענקות למשפחות החילים. מן ההענקות האלו ידונו לא
רק נשי המגויסים וילדיהנג אלא' אף ההורים התלויים במובן

הכלכלי במגויסים.
נקוה שהצעד החדש של הממשלה ישמש גם גורם
גוםף להגברת תנועת ההתיגיסות של הישוב. אמנם ח;קגו

ותרומתנו בשטח זה אינם קטנים. אך עוד יש ויש בכוחנו
לעשות הרבה. הבה נגביר מאמצים.

והעגלה לא זזה...
עברו כבר למעלה משבועיפ מאז נתנה החלטת הועד
הלאומי' בשאלת הסדר שלפיו תוגשמנד, הבחירות לועד
הקהלזז בירושלים. ההצעה לקבוע מועמד ספרדי לעומת
מועמד אשכנזי ברשימות הבוחרים, נחשבה למעשית ביי חר
למען חיסול הסכסוך. ונתקבלה כמעט ע"י כל המפלגות.

אפילו מנהיגי מפא"י, על כל פנים אלה העומדים בראשה,
נתנו את הסכמתם להצעה, על כן גבר הבטחון כי קהלת
ירושלים תוכל םוף סוף לגשת לבחירות ולחדש את פעולתו

של ועד הקהלה•
אך כאמור עברו כבר למעלה משבועיים מיום
קבלת ההחלטה' ושום דבר לא זז. מתברר כי העסקנים של
מפא"י בקהלה, לא מצאו בהחלטת הועד הלאומי את אשר
ביקשו למצוא. מתוך חישובים וחשבונות שונים נתגלה
לעסקנים אלה, כי הדרך החדשה שנקבעה, עלולה חס רחלי־
ליז להרחיק כמה מן העסקנים שקנו להם "חזקה" בקהלה
בכן לפנות את מקומם לטובת הנציגים הספרדים בשמאל. .
מה לעשות כדי להתגבר על *מכשול איום" זה שנתגלה
על דרכם? שקלו ומצאו: אמנם קבל נקבל את ההצעה למנות
ספרדי לעומת אשכנזי אחד ברשימת המועמדים' אך נוסף
על כך, יש להגדיל את מספר חברי המליאה בצורה שעל
ה"עםקנים המומחים" היושבים ואינם מוכנים לצאת מן

הקהלה יוסיפו גם מספר ספרדים.
כלום אין בהצעה מן האבסורד? במועצות העיריות
השונות בארץ, יושבים מ"12 עד 15 חברים ועל ידם מת-
נהלים מפעלים עירוניים כבירים הכוללים תקציבים של
מאות אלפי לירות. אך לשם הנהלת עניני קהלת ירושלים,
אין להסתפק חס וחלילה ב־31 חברים במליאה אלא יש
ויש להרחיבה, עד כדי כך, שלא תהיה מסוגלת לנהל
אפילו את עניני הקהלה, אלא להגדיל את הפרוד בתוכה,
הטכםיםים של עסקני מ&א"י שקופים למדי. אך לא
יועילו להם. שום סיעה או מפלגה לא תלך שולל אחרי
להטים אלה. מאחר שהצעת הועד הלאומי גתקבלה על־
ידי כולם' יש לגשת לבחירות. ובהרכב המליאה אין להכניס
כל שנוי. דיים שלושים ואחד חברים לנהל את ?ניני הקהלה

העליה מתימן
כמעט יום יום מבשרת לנו העתונות על קבוצות
חדשות של עולים המגיעות ל#רץ מן הארצות ובננות.
ביחוד בולטת עליתם של העולים' מתימן. שמחת הישוב
לקראת העולים האלה' היא טבעית ומובנת. כי כל גל
חדש של עולים הבא לארץ, מביא אמו ברכה נוספת.
הארץ משוועת לידים עובדות. בכפר ובעיר זקוקים לאלפי
עובדים חדשים. והעולים יכולים עד מהרה למלא את

החסר.
ובמשנה שמחה יש לקדם את האמצעים הנעשים
בכדי לכוון את העולי־נ! החדשים, לרבות את העולים
הצעירים, אל? הכפר. נוער זה, אם יעלה בידו להכות
שורשים בשדה, יהוד, נדבך חדש בבנק החקלאי של הישוב.
ברם, לצערנו מתובלת שמהן. זו ברגשות של צער.
כבשטחים אחרים, נתקלנו אף 'בשטח זה של קליטת
העוליפ מארצות המזרח, במאמצים המשונים הנעשים ע"י
השמאל לתת לעולים החדשים גוון מעמדי ולהטביע בהם

את הרוח המפלגתית מעושה ש&ות בישוב.

מן הדין וחשבון ומן ההכרזות שנתפרסמו פעתוגיס
עי'י המוסדות התימנים, .מתברר כן מסביב לבעית חניכו
של הנוער העולה מתימן, מתנהלת עתה מלחמה עזה,
שאינה פחות מסוכנת מן המלחמה שהתנהלה חדשים אחדים

לפני כן מסביב לבעיה חנוכם של "ילדי טהראן".
מאמצי השמאל להשתלט על הנוער העולה מתימן
מובנים. השמאל אינו יכול לתאר לו שנוער חדש זה, לא
יהיה נתון למוותו ולהשפעתו. כי רק בדרך זו יש נכחו

לשמור על עמדותיו בישוב.
ברם גורלו של הנוער הזה נוגע לכל חלקי הישוב,

לא פחות מגורלם של ילדי טהרן, ואין להפקירם לנפשם.
לפני חדשים אחדים, כשנעשו ההכנות ע"י המוסדות
לקראת קבלת העליה .מארצות המזרח, באותם הימים
כשנפתחו סמינריונים מיוחדים שבהם קבלו את הכשרתם
שליחי 'השמאל שנועדו לפעולה בין העולים מן האיצית
השכנות, הזהרנו את עסקני הישוב ואת המוסדות, כי דרך
זו של החדרת רוח המפלגתיות בקרב העולים מן המזרח,
תמיט אםון גדול, חזרנו והטעמנו אז, כי אל העולים
האלה, יש לגשת ולוהוג לפי שיטות המתאימות לרוחם.
אמדנו והדגשנו כי יהודים אלה, הם ציונים שאין לבם
לפניות מפלגתיות ומעמדיות. ועתה, בבוא העולים
למד, זכינו ? זכינו •לכך, שהמדריכים שהופקדו עליהם,
חותרים רק למטרה אחת : להכניסם לבריתם של 3מ,£לגה

והמעמד.
אלה שבאו בדברים ובמגע עם העולים הח־
דשים, שבאו !!?תורכיה או מתימן, עמדו עד מהרה
על הסכנה שנשקפת לישוב מפני הדרך החנוכית
שוהילך בה השמאל. לפני העולים האלה, נפערת הדיוט
עמוקה, ואין הם יודעים כיצד ימלטו נפשם לבל יפלו
לתוכה. העולים החלשים לא רק שאינם יכולים להסתגל
לאורח החיים המיוחדים של הקבוץ, שנקלעו לתוכו, אלא אף
מלאים חרדה מרוח הכפירה במסורת השוררת במקימות

האלה.
ואל נא ינסמו לשדלנו בדברים, כי בטענות אלה יש
לשמור על חיי המסורת של ישראל, נוער זה דאה בחזינו,
הרבה מן ההגזמה. נוער זד" שאינו דתי־פאנאטי, שואף
ארץ ישראל אחרת ממד, שהוא מוצא? ולמה להביאו

? 'במבוכה



לשם תיקון המצב, על המוסדות חישוביים והציוניים
להבין' כי האינטרסים הציוניים מחייבים אותם, לחדול
מן האמצעים שנעשו ע"י שליחי השמאל, להשתלט על
הנוער הזה. ולדאוג לכך, שינתן להם חנוך ציוני טהור
מבלי לפגוע ברגש המסורת המקנן בקרבו. ולשם כך,
על המוסדות לכנס את עסקני העדות המזרחיות' ויחד אתם
לדון על הדרכים שיש ללכת בהן, בכדי להבטיח שהנוער
העולה !החדש יקבל את המזון הרוחני הדרוש לו מכלים
כשרים, כך שאהבתו לקניני העם תגבר ולא שיחוש ברגש
של אכזבה מרה למראה הסביבה המוזרה שנקלע בתוכה.
אולם על עסקני הספרדים ועדות המזרח בארץ לדעת,
שאין להם לחכות לכך שיקבלו הזמנה לפעולה מצד המוס-
דות. כי ספק גדול אם הזמנה כזו תשלח להם. מחובתם
איפוא ליטול את היזמה לידם מיד ולגשת לפעולה מידית

להצלת המצב.
אנו נמצאים לעת עתה בראשית הדרך לעליה מן
הארצות השכנות. ולכן יש למהר ולהקים גוף צבורי מבין
עסקנינו' אש ר ידע לעמוד בעוד מועד על זכותו של הציור
הספרדי ובני עדות המזרח, לקבוע את צורת חנוכו ודרכי
הכשרתו וקליטתו של הנוער העולה מן הארצות השכנות,

בצורה המתאימה לרוחו.
עזרה אך לא פתרון

בירושלים, .מרגשת פעילות ידועה בחדשים האחרונים
להקל במה שהוא על הבעיות הסוציאליות של ההמונים
וביחוד לשם הצלת ילדים מחוסרי חנוך מן הרחוב. אולם
השיטה שנקטו בה יקירי ירושלים לשם זה, מוכיחה כי
היא רחוקה מלהביא פתרון יסודי לבעיה. מאות משפחות
נצרכות מקבלות עזרה. אף מאות ילדים נאספו מן הרחוב
וזוכים לקבל חנוך כל שהוא בכתות המיוחדות שנפתחו
ע"י ועד הקהל!־ או מוסדות וגופים ירושלמיים אחרים.
ירם כלום בזה יש להסתפק? הגישה הפילנטרופית לבעיה

מעידה על אי־בגרות צבורית מצדנו.
באספות של הועד הלאומי, הובטח לא פעם •למצוא
פתרון מלא לבעיה של ילדי הרחוב. אף :הדייר םולובייצ'יק
הבטיח מיד להכנסו לתפקידו כמנהל מחלקת החנוך של
הועד הלאומי, לשים לעיניו בראש כל את הדאגה לפתרון
הבעיה. אך מה נעשה עד עתה לשם מלוי ההבטחות וההכ-

רזות האלו? לצערנו כמעט ולא כלום.
בטענה כי מפאת המחסור ואל נא יפטרו אותנו .
בכספים, אין אפשרות לגשת ולפתור באופן יסודי את
הבעיה הכואבת של ילדי הרחוב בארץ, ובירושלים בפרט.
הישוב שהצליח לגייס אלפי לא"י לצרכים ולמפעלים
ישוביים שונים (הדין והחשבון של מפעל הגיוס מוסר כי
?בשנה האחרונה נאספו למעלה משבע מאות אלף לא"י
למפעל זה) ולא יעלה עלי הדעת כי אין בכח המוסדות
הישוביים לגייס עוד כמה אלפי לא"י לשם פתרון הבעיה.

ולמה נרחיק לכת? כלום מחלקת החנוך של הועד
חלאומי לא הצליחה בשנים האחרונות להגדיל את תקציב
חחנוך בסכומים לא קטנים' לשם• מתן תוספת היוקר למו
רים? וכלום היא לא תגדיל את התקציב הזה יותר' ע"י
הקצבת סכומים נוספים בשביל הגדלת המשכורות היסודיות
של המורים? מדוע איפוא לא תדאג מחלקת החנוך לגיוס
חכםפים הדרושים לפתיחת בתי ספר חדשים לקליטת כל

הילדים מחוסרי החנוך :המסתובבים ברחובות?
לשם כך דרוש רצון. אך כנראה שהרצון איננו.

במשך למעלה מ־25 שנים שעברו למן הכבוש,
נתרחבה רשת החנוך של הישוב כהנה וכהנה. בערים
ובנקודות שונות בארץ נפתחו מאות בתי ספר עממיים

. חדשים. רק בירושלים' ירושלים המאכלסת ?כיום הזה,
כמאה אלף יהודים, לא מצאה מחלקת החנוך לנחוץ לפתוח
פתי ספר עממיים י חדשים. אותם ההורים שיש בכחם לשלם
שכר למוד גבוה :שולחים את בניהם לבתי חספר חפרטיים
חשובים שנפתחו. אך לאן ילכו ילדי ההמונים שמפאת
מצבם הכלכלי הירוד אין בכחם לשלם שכר למוד? ילדים
אלד, יוצאים לרחוב. ומחלקת החנוך אינה חלה ואינה
מרגישה 'בסכנה האיומה הנשקפת ליישוב מפני תופעה זו.

' באדישות' זו, עוון צמרי שאין לו כפרה?? כלום אין

אם ראשי המוסדות מדמים בלבם כי יעלה בידם
להוליכנו בכחש ההבטחות, שמפזרים הם בכל עת שהבעיה
עומדת על הפרק — טועים והם טעות גדולה. אנו לא
נחדל מלחזור ולהתריע. אגו נדרוש ונחזור ונדרוש. לא
נתן כי פתרון הבעיה ידחה משנה לשנח. נתבע ונחזור
ונתבע, עד כי סוף סוף יתרכך לבם של אלה האחראים

לעניני החנוך' ויגשו ברצינות לפעולה לשם חיסול הנגע.
כי דעו נא: הצבור לא ירשה יותר כי ילדינו יוסיפו

להתהלך ברחובות •ללא חנוך!
לבעיות הילודה

פרופ' אברהם פרנקל, מן האוניברסיטות העברית,
תרם תרומה יפה לתנועה החדשה שנתעוררה בישוב להגנת
הילודה בקרבו. הוא פרסם חוברת (בהוצאת דוב־בר
אהרנסון) בת 46 עמודים, הבאה להסביר להמונים את
בעיות !הילודה בישוב, ועל הדרכים שיש לנקוט בהן כדי
להתגבר על הסכנה הנשקפת לנו .מפני מעוט הילודה

בקרבנו.
פרופ' פרנקל השתדל לבלי לגשת אל הבעיה גישה
מדעית גרידא, שהרי דבריו מכוונים לצבור בכללו ולא

לקומץ של אנשי מדע.
לאחר ניתוח המספרים והעובדות על הילודה וה-
תמותה בישוב, הוא בא לכלל המסקנה שאם הישוב חעברי
בארץ' לא יתנער מרוח הקפאון ומן האדישות שלו לבעיות
הילודה והרמי הטבעי, בעיות שיש להן אופי לאומי
טהור — עתיד הישוב להתנוון, ולהתבטל בשבעים. על
. כן תבוא ברכה על אלה התובעים בתוקף מן הישוב
וממנהיגיו להתיחם ברצינות לבעיה בוערת זו ולהחיש את

פתרונה.
לשם כך תובע פרופ' פרנקל שני דברים חשובים:
א) ליצור בישוב אוירה למען הגדלת הילודה' שכן
אין לקוות להצלחה במלחמה לגידול הילודה, אם לא
תשתנה הגישה הנפשית של העם והפרט, אם לא תחדור
רוח הוהבנה לקרבם כי שאלת הילודה היא שאלת קיומו

ועתידו.

ב) עזרה חומרית לבעלי המשפחות המטופלות
בילדים.

אמנם בשנים האחרונות חלה בישוב תמורה יסודית
בגישה אל הבעיות. ליד המוסדות הוקמו ועדות מיוחדות
המטפלות בבעיות הילודה. התעמולה בכתב ובעל פה
נגד רבוי הילדים במשפחה' שהתנהלה שנים על שנים,
הופסקה. ובמקומה' נשמעים דברי הסברה על החובה
הקדושה המוטלת על כל יחיד מישראל, למלא את חובתו

לחזוק יסודות המשפחה ועתידו של הישוב.
ברם, לעת ?עתה לא נעשה ולא כלום לשם מתן
תמיכה ועזרה חומרית וכלכלית לאותם בעלי ,המשפחות
המטופלות בילדים. עד היום זוכים בדין קדימה לעבודה
בשדה, בחרושת ובפקידות' דוקא אותם הזוגות חשוכי
הבנים, בעוד שאלפי משפחות בישוב, וביחוד מבני עדות
המזרח' שגישתם לבעיה הילודה היתד. תמיד חיובית,
נתונות במצב כלכלי קשה מאד. בתור תנאי ראשון לתקון
העוול הזה וכן להבטחת פדיונם של המשפחות האלו, על
המוסדות להקדיש תשומת לב לבעיות הכלכליות והסוצי-

אליות שלהן.
אם כי הפרופ' הנכבד, לא הקדיש בחבורו' תשומת
לבו לבעיות הכלכליות של העדות המזרחיות' ראויה לשבח,
גישתו ליעית מיזוגן של העדות עם יתר חלקי הישוב.
מתוך הכרה והבנה ברורה' תובע בצדק פרופ' פרנקל
"להאיט את קצב ההתבוללות של עדות המזרח ברוב
האשכנזי. התבוללות המביאה, בכנפיה הרס למסורת ולחיי
המשפחה המופתיים ברוב העדות (בפרט בעדה התימנית)
וע"י כן גם סכנה לשפע הפריון בעדות, שבהן עמד כריוזז

והצלה לישוב כולו עד הנה".
נקוה שתביעותיו של פרופ' פרנקל ימצאו אזנים
קשובות בקרבנו. יעית הילודה אינה בעיה הנוגעת ליחידים,
זוהי בעיה ישובית ממדרגה ראשונה וככל שתוקדש לה
תשומת הלב הרצויה, כן יתחזקו יסודות הישוב ויובטח

עתידו בארץ.
לחגו של כפר חטין

היום חוגגים בני כפר חטין חג כפול: את יום
השנה השביעי לעליתם על אדמות הכפר וחג השנה להבאת
המים לכפר. כן הם מחנכים היום את בתי הכפר. כפר
חטין הוא אחת הנקודות החקלאיות המפוארות שהקימו
העולים מארצות הבלקן, שהיו מאורגנים בקבוצת "הקוצר",
לפרשת עליתם של אנשי "הקוצר", קדמו פרשות
עליה אחרות. אך עקב הבעיות הקשות, ביחוד בעית המים,
שנתקלו בהן המתנחלים הקודמים, נאלצו לעזוב את
הכפר. עובדות אלו היו ידועות יפה לבני ארגון "הקוצר",
אך כמיהתם לקרקע וחלומם להתנחל על אדמת האבות,
הפיחו בהם דוח של רצון חזק, לעלות על האדמה' ולהאחז

בה בכל מחיר.
הודות לאומץ רוחם ולרצון העז שגילו, הצליחו
המתישבים החדשים להתגבר לאט לאט על המכשולים
שעמדו על דרכם. וכיום מתנוססת שם נקודה מבורכת,

העתידה להיות לברכה למתישבים ולסביבה.
ברכתנו שלוחה לבני כפר חטין לחג הכפול. המשיכו
נא במפעלכם למען תחיו לסמל לאלד, שיבואו בקרוב .מגולת

חמזדח' להתישב על אדמת הלאום.
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עדות בירושלים אליעזר אגג'יל — חיפה

(בשולי וכוח אחד)
את ימי החפש שלי בליתי השנה בירושלם, באחד
הערבים נזדמנתי לארגון הפועלים הספרדים ואחד העסקנים
הספרדים תאר בנאום מקיף את מצבנו בקהלת ירושלים.
קהל הנאספים שמע בהתענינות רבה את הנאום ומתוך
במה קריאות נראה היה כי מסכים הוא לעקרי הדברים.
אבל כשהתחילו חוכוחים — צצה שאלה צדדית, ותפשה
.את מקומה של השאלה העקרית שעמדה על הפרק. מסביב
לשלחן הנשיאות ישבו עסקני עדות המזרח בירושלים
וכשהתחיל הוכוח העמיד אחד מהם' בצורה חריפה' את
שאלת היחסים שבין עדות המזרח ובין ועד עדת הספרדים
בירושלים. הוא התריע נגד הסעיף השמיני של חוקת
הבחירות לועד העדה' המגביל את זכוית עדות המזרח
.בועד, בקבעו להם סטטוס של מעוט תמידי. במצב זה יש
מן הקפוה ולפני שנגשים לתבוע ממוסדות אחרים תקון
הקפוח כלפינו — אין לנו להרשות שיהיו קפוחים בתוך
מחננו. — הטעים הנואם. כמה עסקנים ספרדים שהשיבו
על דבריו' הכירו בצדקתו. אך הוסיפו וטענו כי הסעיף
הוכנס לחוקה לפיי שנים אחדות ואפשר לתקן אותו. כנגד
זה הם הדגישו שלא בסעיף זה דנים אלא בשאלת הבחירות.
באותה פגישה לא באו הנאספים לכלל החלטה שכן האספה

•לא היתה מוסמכת לקבל חחלטות ולפסוק הלכות.
אך הואיל והשאלה הצדדית הזאת' נראית כשאלה
יקשה, סבורני כי לא הגיעו עד עתה לפתרונה. ולכן מרשה
הנני לעצמי להעיר כמה הערות. .מתברר כי בירושלים
קימים עשרים ושנים ועדים של עדות מזרח. וקיומם משמש
מכשול לבצוע פעולה רחבה בירושלים. אכן קשה לחשוב
'שמצב זה יוכל להמשך הלאה. לדעתי משמשת שאלת
אחודן של עדות המזרח בירושלים, אחת השאלות החשובות
ביותר שעל עסקנינו בירושלים לטפל בהן. עדות חמזרח
'בירושלים מהוות את העדה הספרדית הגדולה בארץ. עדה
רבת חברים זו היתד? יכולה' במקרה של אחוד, לפתר את
שאלותיה היא ולעמד בראש פעולה רחבה בקרב כל הצבור
הספרדי בארצות המזרח. כנגד זה, כשכל יוצאי עיר אחת
עושים להם בירושלים שבת לעצמם' הרי אין הם משאירים

מקום להבנה ולעזרה הדדית.
כלום אפשר להאשים את מישהו במצב זו? באספה
אשר הזכרתי לעיל' האשימו את ועד העדה הספרדית אשר
הכניס את הסעיף השמיני לחוקתו והביא לידי הבדלים
וקפוחים. מסופקני אם האשמה מבוססת כל צרכה. לא
הסעיף הוא אשר יצר את כל העדות האלה, 'להיפך:
במשך מאות בשנים שמש ועד העדה (כולל ירושלים)

כבא כח יחיד של הקהלה בירושלים. בתחלה פרשו ממנו
האשכנזים. אח"כ המערבים, התימנים, החלבים וכל העדות
האחרות. כשפרשו ממנו כל העדות האלו, יכולר, היתה
לעמד השאלה: את מי מיצג הועד? האם את כיל אלה
שפרשו ממנו או את אלה שנשארו. אי אפשר היה לתת
לעדות הפורשות לעשות שבת לעצמן ובאותו זמן להרשות
להן להשתתף גם בועד העדה, לכן בא' כנראה, הסעיף
השמיני להגביל במשהו את זכויותיהן של העדות הפור־
שות. מצד אחד יש להדגיש כי סעיף זה יצר מצב משונה.
טבעי היה אילו היו אומרים .לפורשים שאין להם חלק
יועד העדה וכמו שכל אחת מהעדות מטפלת בעניני חבריה,
כך תטפל גם העדה הספרדית בענינים של אלה שלא פרשו
ממנה. במקרה כזה לא היתה יכולה להיות כל טענה כלפי
ועד העדה הספרדית. כי למה לא יעשו בני העדה הספרדית
את אותו המעשה אשר עשו בני שאר העדות. את זה לא
עשתה העדה הספרדית ומטעמים .מובנים. היא לא רצתה
לרדת לרמתן של שאר העדות? היא לא רצתה רק לטפל
בעניני בתי כנסת, תלמודי תורה' בתי דין, חברות קדישות
ובתי עלמין כשאר העדות' אלא רצתה להשאיר בידה את
הרפרזנטציה של עדות המזרח בירושלים, מתאר אני לעצמי
:י ועד העדה הספרדית התכון בזה לטובה. כי מוטב
שאת עדות המורח והספרדים ייצג ועד אחד ולא עשרים
ושנים ועדים. אם ועד אחד צריך ליצג אותם' הרי ועד
העדה הספרדית, בעל נסיון ועבר כ"כ מזהיר, הוא היחידי
הבא בחשבון ליצג אותם. והסעיף השמיני המפורסם
מאפשר גם לשאר העדות להשתתף בועד אם כי בתור

מעוט.
שני דברים מפריעים לאחוד של עדות המזרח
כירושלים והם א) ההתבדלות המוחלטת של עדות המזרח
מן העדה הספרדית וב) הסעיף השמיני. שני הדברים
תלויים אחד ישני' אם ימצא פתרון לאחד — ימצא ממילא
פתרון לשני. התופעה של קיום עדות או יותר נכון
התאחדויות של עולי ארצות ידועות — אינה מיוחדת
לירושלים. בתל־אביב ובחיפה למשל קיימים מועדונים
־התאחדויות של עולי בולגריה, עולי יון, עולי ארצות
הבלקן' עולי תורכיה' עולי סוריה והלבנון, עולי עיראק
־כר. התאחדויות אלו מקיימות בתי כנסת, מועדונים,
חברות לעזרה הדדית וכו'.כנגד זה אין מתפקידן לקיים
:תי חנוך, בתי דין וחברות קדישות. תפקידים אלה מיוחדים
לעדה הספרדית המרכזית ובמקרים רבים מיוחדים הם
לקהלה. בתי עלמין שייכים לקהלה ואין לעדה הספרדי

במקומות אלה בתי עלמין נפרדים. חוץ מזה הרי חברי
חהתאחדויות הנ"ל, משתייכים לעדה הספרדית שבמקום,
נושאים בעול ככל שאר חברי העדה וכמובן שהם .מיוצגים
בועד העדה ללא כל הגבלות. האם לא יכול להיות
דבר כזה גם בירושלים? בדור החולף היו מניעות לסדר

כזה' אבל בדורנו אנו, בטוחני, שאין מניעות.
מהו הגורם ההיסטורי של התהוות העדות הנפרדות
בדורות הקודמים בירושלים? לפי דעתי — החלוקה. הגם
שהרבה מן הספרדים בירושלים לא נזקקו גם אז לחלוקה.
רוב ישובה של ירושלים היה בדורות ההם מבין עולי
תורכיה רבתי, כלומר תורכיה וארצות הבלקן. המורישקוט
או בני הארץ הותיקים התבוללו ממילא בין העולים האלה.
המערבים ראו את י עצמם כחלק מהישוב המקומי ולא
דרשו זכויות מיוחדות. אגב, המערבים לא היוו בירושלים
את היסוד המכריע של הישוב כמו שהיה בשאר ערי ארץ
ישראל' אח"כ התחילה העליה האשכנזית. כאמור היו
האשכנזים חברים שוים בכולל ירושלים, השתתפו בו
וקבלו >;ת אותו חלק מן החלוקה המגיע להם. וכאן אנו
מגיעים לעצם סבת הפרוד. האשכנזים באו מארצות אשר
החיים ?בהם יותר מגוונים והיו להם דרישות יותר גדולות.
גם רוב כספי החלוקה באו מאשכנזים בחו"ל ומכירן
שנוכחו שחלק גדול מן הכספים מגיע להם הגם שהם היו
מעוט, — מצאו לנחוץ להפרה בדרכם הלכו המערבים
שהרגישו כי נדיבות לבם של היהודים בצפון אפריקה עולה
על נדיבותם של יהודי ארצות המזרח האחרות. וכך נפרדו
גם הם. באופן כזה נתקה חוליה אחר חוליה ,מהשרשרת.
תופעה זו לא הצטמצמה רק בקרב עדות המזרח. האשכנזים
לקו אח"כ מאוד במכת פרוד זו ועדים לזה כל הכוללים
הקיימים בירושלים. מובן שבסבות הפרוד אי אפשר
להאשים רק את העדות הנפרדות. גם יחס ועד העדה

הספרדית הביא במקרים רבים לפרוד.
לאשרנו חדל הישוב עכשיו מלהיות ישוב של
חלוקה וכל השאלות אשר היו פעם קשורות לחלוקה אינן
קיימות. לא רק שכל אחד מבני הישוב עובד בזעת אפיו
ומפרנס את עצמו' אלא שגם חלק גדול ממוסדות הציבור —
מתקיים מתרומות בני הישוב. במלים אחרות: העדה
הספרדית מקיימת את עצמה כשם ששאר הישוב
מקיים עצמו. וכשהגורם העקרי ירד מעל הפרק — מה
טעם לכל העדות האלו? מדוע לא יאחד ועד העדה הספרדית
בזכות שוה את כל בגי עדות המזרח בירושלים כשם
שמאחדים הועדים בתל־אביב ובחיפה? יודע אני כי הדבר
אינו קל, ודאי קיימים קשיים שאיני מכיר אותם, אבל
ברצון טוב אפשר היה להשיג את האחוד. לדעתי קודמת

בעיה זו לכל בעיות אחרות ויפה שעה אחת קודם.
אפכא מסתבר

בי שמה ישבו כסאות...
מעולם אין אדם יכול לעמוד על פרושו של פסוק

בתג'יך עד שהוא נפגש במציאות היום־יומית בארץ.
ענין הישיבה על הכםאות חוחורה לי בימים אלה.
מפא"י הסכימה, סוף סוף ל"פיפטי פיפטי" בועד הקהלה
בירושלם, אלא שחיא דורשת הרחבת מספר חברי המליאה.
וברור: לא נוח לה שחבריה הותיקים יאבדו כסאותיהם
בועד הקהלה. והנה נוסף לכך שועד הקהלד, חנוכחי צולע
בגלל המספר הגדול של חבריו (31' חבר במליאה) רוצה

מפא"י, הדימוקרטית' להעמידו על ארבעים וכמה.
רבותי, את הפסוק בתהלים יש להבין במלואו.
והמדובר שם הוא כידוע על "כסאות לבית דוד". אם כן

מונרכיסטים במפא"י?...
...! הוי' הכסאוח

תורכית
''מר י י. בן־צבי, החל להופיע כאב רחום בפני עדות
המזרח. בימים־ אלד. הופיע בפני התימנים ועליו ומסביבו
יצרו פעילי ההסתדרות זוהר של איש עליון: מניח יסודות
לתורה הציוניודםוציאליסטית, "השומר", ההסתדרות וראש

כנסת־ישראל וכר וכר. מר בן־צבי בירך את העולים
התימנים ואגב עשה תעמולה להכנסת התימנים לעולה
של ההסתדרות. לא ידוע אם מר בן־צבי דבר אל התימנים
בשפתם, כי לפני פגישה זו נועד עם עולים .מתורכיה
ודיבר אליהם תורכית. הידיעה מטפרת על הפגישה
הלבבית ועל התפרקות רגשותיהם של העולים בשיחה זו.

התימנים זכו ופרחי־העסקנים שבהם מטפלים בעולים
מתימן. אנו' הספרדים, לא זכינו עד שמר בן־צבי פגש י את
־עולים שלנו ודבר אתם תורכית... ואולי—נשאל—שפת־אמס
היא לאדינו? והרי קל יהיה יותר לעסקני השמאל ללמוד
שפה אחת מאשר לדעת את כל לשונות הגולה הספרדית:
יוגוסלבית' בולגרית' יוונית, הולנדית, איטלקית, רומנית
*ורטוגזית ועוד עשרים ושתים שפותימזרחיות אחרות.

אלא מאי?
הנוער הספרדי 'בארץ (וגם בגולה) אינו מן העושים
ואחר שומעים. אין לכפות עליהם תורת מפלגה עם שוט־
העבודה ביד, ולכן הם "ממוכנים", בחיבת זר לא יקרב...
ואשרי השמאל שמר בן־צבי עומד בראש הישוב ומדבר

תורכית,"
עליה וקליטה

לפי "דבר" .מיום ב' 20.12 נמצא הפתרון לקבלת
העולים מתימן ונתישב הסכסוך בין התאחדות התימנים

ומר ישראל 'ישעיהו, קרי ההסתדרות. והכל על מקומו
יבוא בשלום... עד, שההתאחדות תרגיש במאוחר, כמובן,
שמרבית התימנים הפכו לחברי ההסתדרות. בלשכת

העבודה בתל־אביב מופיע מר ישעיהו כבא־כוח העובדים
התימנים שעלו זד, מקרוב והוכנסו להסתדרות. ואין צורך
לחזור בפעם חאלף על "מפתח־הקיבה"־העבודה שניתן גם
בלשכה הכללית בידי ב"כ ההסתדרות. אגב מה עושה
ארגון העובדים הספרדים ובני עדות המזרח למען קליטת

העולים החדשים האלה לתוכו? כמדומני — לא כלום.
האמנם לא הגיעה השעה שהארגון יטפל ברצינות
בקבלת העולים ובקליטתם, הן לא יתכן שניתן לאנשים
שלנו שיבנו מוסדות שעד היום לא טפלו בהם. הארגון
נקרא לפעולה בהיקף ארצי. סופו של דבר שחוסר פעולה
זה יתנקם בארגון עצמו ובהמונינו. אם ההסתדרות מוכנה
לטפל בבעיות העולים שלנו, הרי מונתה לעשות לה בזה
נכסים פוליטיים. אנו מעונינים בהשרשת המונינו בכפר
ובעיו/בחרושת, במסחר ובמלאכה. תפקיד זה על הארגון

למלאותו ויפה שעה אחת קודם.

עצה
מעל דפי העתונות אינה יורדת בעיתהילדים העזובים.
כולם מוסרים דו"ח, תמונות, מראות, ציורים, שיריב!
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םמאטם והדימוקרטיה מ. כרמון

א
כל נאום שנושא המארשאל םמאטס הוא נאום־
משא; יש בדבריו משום חזון' משום ראיה רחבה ומעמיקה
כאחת' ובהעריכו את מאורעות־הימים אין כמוהו בעולם־
המדינאים של דורנו לכוח־ניתוח עז ונועז' לכשרוךבטוי
והגדרה קולע ולחתירה לחשוף מתוך ערפל העתיד, את
נקודות האור, את המאור שבחיי־האנושות ואת יסודות
תרבותה. אין הוא נרתע לאחור מלאמור' על אף היותו
אחד מקברניטי הקיסרות הבריטית' את האמת שבלבו
ומלהטעימה לפרקים הטעמה, שיש בה כדי לעורר טינה
בלבבות. הוא כולו נתון לרעיונות' האמת המפעמים אותו
ואין הוא נוהג מנהג של זהירות יתירה בדבריו. יש בו
תערובת של מדינאי, שנבצר ממנו להתעלם מן המציאות
ומכל הכרוך בה' ושל איש־המוסר, איש הדת הפרוטסטאנ-
טית' שחונך על התנ"ך. ואם בתכונותיו אלו טמון סוד
אישיותו המקורית' הנה פעמים יש שיסוד אחד מתגבר
על היסוד השני וגורם לסערת־רוגז בלב הנפגעים או

הסיורים' כי נפגעו מעמדתו.
לפני זמן־מה הרצה בלונדון על המצב בעולם כיום
ואחרי המלחמה. הוא עצמו הכריז כי ישמיע הפעם דברים,
שיהיה בהט משום חומר־נפץ. ואמנם משאו עורר
התנגדות ומחאות־איךסוף. נבואותיו על האומות שתעלמנה
מן העולם במעצמות גדולות לא יכלו שלא להכאיב את
הנלחמים כיום להצלת ארצם וגדולתה. הכרזתו על צרפת,
שתעלם מעל היי־אירופה כמדינה אדיר־ והשפעתה לא
תהיה ניכרת בימי־חיינו ואולי גם זמן רב אחרינו", חוללה
.מבוכה וזעם בלב רבים' שאינם צרפתים: בריטיים' נורב־
גיים, פילאניים הגיבו במרירות על נבואתו השחורה של
סמאטם בנוגע לגורלה של צרפת בעתיד. ואי־אפשר שלא
להבין לרוחם של כל אותם הצרפתים הלוחמים המסתערים
מתוך רגשי־אמונה וזעף, מתוך מסירות של קדושה' על
היטלר ווישי כאחד. אלה — הופתעו ודוכאו לשמע הערכתו
הקשה של המארשאל םמאטם' על עתיד עמם. ולא עוד
אלא שמדינאי בריטניה כגון אטלי' אידן, חשו עצמם אנוסים
לחזור על הנחות צ'רצייל' כי צרפת אדירה היא בחינת
הכרח בחיי־אירופה שלאחר המלחמה. ואין להטיל ספק
בדיר, כי צרפת קום תקום ותמלא כיאות לתולדותיה את
תעודתה בעיצובה של תרבות השלום. כי זו תכונתה

המיוחדת של ארץ פלאית זו. שירידתו, צורך עליה היא
לה מאז ומעולם. היא תצורף בכור העוני והיסורים.

ב
ברם באותו נאום' שהכה גלים רבים בכל ארצות־
תבל, הובעו דעות חשובות' דעות מכריעות לגבי עתידה
של האנושות' שעברו עליה, בשל דבריו על צרפת, כלאחר־
יד. םמאטס רואה את העולם ראיה שונה משל קברניטי
בריטניה. דבר־היותו ראש מדינה אפריקאית, דומיניון, שרוב
תושביו אינם ממוצא בריטי מעמידו בתנאי־הסתכלות
עולמית בנעשה על פני כדור הארץ' שמכשירים אותו
להחשב כאחד מנואמי האמת האוביקטיבית, ללא קשר
גזעי. אין הוא בריטי ואין הוא מבחינה היסטורית בן לאיי־
אנגליה' לתולדותיה ולחנוכה מדורי־דורות. ולפיכך מחשבתו
היא פרי לבטים מיוחדים ודרך־הבעתו היא סוערת יותר'
רוויה חומר נפץ ומשהו משל כובד־הראש הנבואי מציין
את אישיותו הדינאמית־המוסריס. הוא אומר את אשר עם

ליו ומפרק מעליו את אשר מעיק עליו.
והנה בנאומו האחרון מצא לנכון להבחין בין
דימוקראטיה אמתית לדימוקראטיה מזויפת' בין דימוקרא־
טיה פנימית לדימוקראטיה חיצונית־פורמאלית• הוא לא
נקט במונחים אלה בדיוק, אבל כל אשר הגה והשמיע
באותו משא היה בו משום אותה ההבחנה, הדרושה כאויר
לנשימה לאנושות בתקופה תהומית זו. המארשאל מדגיש,
כ־ צודקים כל אלה המכריזים על מלחמת ארצות־הברית
כעל מלחמת ־דימוקי־אטיה והחרות. אבל בהכרזה זו יש
רק חלק מן האמת. שהרי נוסף על שתי אלו, לא יתכן
שהעולם יתקיים ללא רשויות בעלות סמכות' שמתפקידן
לרסן את אותם הכוחות היחידים' אותם הקיבוצים,
הנושאים בחובם רעיונות או חומר של הרס וחורבן —
יחידים וקיבוצים שסופם להרעיל, משימוש רע בעיקרי
ההרות, את אוירה העולם ולהביאו לידי התלקחות־יצרים
ושפיכות־דמים מחודשת ואכזרית שבעתים מזו שבימינו.
מתעודתו של העולם וקברניטיו' מוריו להכשיר את הקרקע

לפריחת היי־חרות בתנאי־שלום ותרבות.
אזהרתו זו, שהיא פרי תפיסה הברותית־מוסרית
עילאית' יאה לידי ביטוי נאמן אישיותו של סמאטס, בעל
המבט הרחב על העולם כולו כעל הטיבה אחת והחרד

למצב־דברים, שלא יהיה בו עוד משום אפשרות של
השתלטות דיקטאטורות ואנארכיה על פני היבשה. כי יש
להעמיד סייג לרצונו כלזכותו של היחיד' של הקיבוץ,
האומה או אפילו קיסרות' בשעה שגורל האנושות כולה
עומד בפני ההכרעה. הפרט — הויתו היא מטרה בפני
עצמה ויש בה משל יסוד של קדושה. אבל בלא םייג
הופכת המרות •להפקרות. בשדה הכלכלה הופכת יזמת
הפרט לניצול כל הפרטים; הליבראליזם הוא מקור לניצול
ולזעזוע החברה. ובשדה החברה מביא חופש היחיד לידי
התעלמות מחיי־הכלל ולעתים לידי דיקטאטורות של יחידים.
יש לשמור על שווי־המשקל בחיי־המדינה בין היחיד
והכלל ודבר זה לא יעשה אלא אם כן תבוא הסמכות
ותתיצב לימין החרות והשויון. בםינתיזה של שלושת

העיקרים האלה סוד קיומה של החברה.
זוהי משמעותה של הדימוקראטיה הפנימית' האמתית
בניגוד לדימוקראטיה החיצונית והמזויפת. משמעות זו
לובשת צורה בולטת' בשעה שהמדובר הוא על עניני
העולם, על ענינים שבין אומות לאומות וביתר־יחוד בין
אומה אחת לכלל האומות. כל האסונות שנתרגשו ובאו
כחתף על העולם מקורם באותה חרות מופרזת' באותה
עצמאות מוגזמת של עמים קטנים' שמהיותם תופסים עמדה
מיוחדת, גיאוגראפית או כלכלית' הנם סבורים, כי אין
להתערב בעניניהם, אף אם אלה נוגעים בחיי־העולם כולו.
גם בשדה המדיניות הבין־לאומית יש להבחין בין חרות
להפקרות' בין עצמאות לאנוכיות צרה ומצרה לכלל
האנושיות. פנאמה שייכת למדינת פאנאמה' אבל מי לא
יבין, כי מפאת עמדתה המיוחדת של ארץ זו, אין לסכן
את עצמאותן של ארצות הברית, שקיומן תלוי באותה
תעלה המקשרת את האוקיאנוס האטלאנטי עם האוקיאנוס
השקט? לפי תורת הדימוקראטיה הפורמאלית' הרי תעלה
זו היא קנינה של פאנאמה. אבל התורה הדימוקראטית
האמיתית משמעותה העמוקה היא אחרת במקרה טיפוסי
זה' ותורה זו אומרת, כי טובת האנושות דורשת את־דבר
התערבותה של אמריקה בכל הנוגע לתעלה. התעלה —
ערכה עולמי והשליטה עליה חייבת להיות מוטלת על
בעלי־הםמכות העולמית הנושאים באחריות לאנושות,
למשטרו ולשלומה בכל אתר ואתר. והוא הוא הדין, כמובן,
יגיבראלטאר ויתעלת סואץ. חרות ועצמאות אין פירושן
הפקרות ואנארכיה אף בשדה המדיניות הבין־לאומית
כבשדה המדיניות הפנימית. ומכאן הצורך באותו מוסד
עליון' מעין חבר־לאומי' בר'םמכה' בעל כוח פעולה
ומרות, שמן ההכרח ליצור אותו מיד אחרי המלחמה —
מוסד שהפעם יהיה מושתת על יסודות של זיון, ושביכולתו

יהיה להשליט סדר ומשטר בכל ארץ וארץ.
ג

אלו הן ההנחות — הנחות היסוד' -- עליהן נשען
המארשאל סמאטם, איש המוסר והנסיון המדיני הרב
ימשך שלוש עשרות שנים. חדור הוא כולו רגש אחריות
עזה לאנושות ולשלומו, ושואף להשלטת עיקרי צדק ואמת
עלי אדמות ימדת־האפשר כי עםהיותו איש־המוסר • הוא
גם איש המציאות' המכיר את תנאי־העולם ואת טבע האדם.
אבל בתוך תוכו מקננת הכרת איש־הדת העמוק' ששואב
את כוחות־אמונתו מםפר־הםמרים, מן התנ"ך, שאישיותו
דווייה מרוחו ?עד למעמקי הויתו. מכאן יחסו והבנתו
'לשאלת הציונות' שהם פרי תפיסה אנושית מרחיקה לכת,
פרי מחשבתו והרגשתו 'של אדם, שהשקפתו על הדימוק'
ראטיה איננה נוגעה ממקור מפוקפק ומבולבל. דעתו
זו' הטהורה, י י הנא&גזן והאנושית' מן ההכרח שתביאהו
לידי הגיונות ?ינים ומוסריים, 'שלא יהיו טבועים בחותם
זיהיו 'עקויים הבנת־חיים אמתית וחתירה י אלא מסופק, "

לפתרון בעיות לאום ותבל ישר ועילאי.
לפוובלימה של תחית . ומכאן גס גישתו המיוחדת . .
י' ארצנו מבחינה דימוקראטית אמתית וסיועו למאמצי

הדיימוקראטי' עלי עתידה־ שליתנועתנו בהחיאת שממותיה; צןביטו הדינןוקראטי על העולם ? בד בבד, עם .מבטו : הולד
• לרוחה של<יה*!נושות; מולדתנו. הא בהא ?תליה. כל שמבין

מין י ההכרח שיהא מבין גם לרוחה של הציונות. י

וכל מה שתרצו על הילד העזוב. כשבאים לסופו של פסוק' י
נגמר הענין תמיד י"יש לעשות מאמצים לביעור הרע,
הכתם' הנגע' וכר וכר" — ובזה יוצאים הכל ידי חובתם.
היות ו"הד־המזרח" הוא שהעיז ראשון להעמיד את
הבעיה הזאת יפני צבורנו כמות שהיא' עליו' כנראה,
גם לקבל את התפקיד הקשה יותר להציע פתרונים לשאלה.
ההצעה ה^ה תפתור בבת אחת' לדעתי' את -הבעיה
הכאובה שלנו. : על י הועד הלאומי להקדים סכום מיוחד
בבעית הילד העזוב. ההכנסות לקרן זו י " לטפול משורין
תהיינה: הסוכנות, ועדיי הקהלוית, ועדות החינוך שליד
וטוסדות ספרדיים וישוביים אחרים. העיריות' הממשלה '
המטרה תהיה: חינוך עממי חנם בהיקף ארצי לכל ילד שאין
בכוחו לשלם שכר ל^מוד. י נניח שכל מוסד מהנ"ל
יתחייב להכניס לקרן זו סך של 15.000 לא"י, ביחד קרוב
ל־100.000 לשנה. סכום זח ישמש אך ורק לפתיחת בתי־
ספר לילדים עזובים' בהם יקבלו ארוחה־חמה' צרכי

כתיבה' וגם חליפה פעמיים בשנה כל ילדינו העזובים.
אם אין בכוח מוסדותינו ? להוציא תכנית כזאת
לפועל' יודיעו נא על כך ברבים ואז י 'נחפש י דרך אחרת
צריכה להתחסל תוך לפתרון השאלה. בעית הילד העזוב :

.וויכוחים שמענו דיינו. ניגש •למעשים :מיד. : ישנה. דבורים

? אינפלציה
בתוך סבך מלחמתנו הכפולה' — למיגור הנאציזם
ולבנין מולדתנו, .— נדמה, כי אין שמים אל־לב לכמה
עצם קיומנו. על אחת מהן' רצוני תופעות המסכנות את י

להתעכב הפעם.

במלחמה הקודמת היתד. הצדקה לבהלה ולחוסר
האימון שאחזו את התושבים לגבי הלירה התורכית של
נייר. אף הבקשיש נפוץ בכל תקפו. אמרנו אז, כי השלטון

הרקוב המתפורר והולך הוא הגורם למצב שנוצר.
מהו המצב כיום?

ערך הלירה שלנו ירד פלאים. היש הצדקה לכך?
כולנו נענה : לא. אין כאן המקום לדבר על
הבעיה בכללותה במצע קצר זה• השאלה המנסרת בחללו
של עולמנו היא : במי האשם? — במי האשם שהפיקוח
פשט את הרגל? במי !האשם שמזה שבועות רבים אנו
אוכלים לחם וחול? במי האשם שיש להשיג הכל כשוק

השחור ומאומה לא בשוק הרשמי?
נאמר הממשלה. אין בממשלה שלנו אחרת בעולם
שהוכיחה חוסר כשרון אדמיניסטרטיבי בכל השטחים.
טוב מאד. אך היכולים אנו או מוסדותינו ?לפתור את השאלה

בהטלת דופי בממשלה?
והרי השוק השחור משתולל בארץ ופוגע בכל
חשבון? — הנוכל ,לתאר לנו . אחד מאתנו, : סופו של
איך. יפעלו בעתיד .המנגנון הישובי,. חציוני, והממשלתי
.במו .ידינו את שלטון ; שהתרגל לשוחד?". האמנם.. נחזיר
'
"

' . . "..;, !, י " ? . ''? -; י • קכקשיש לקדמותו?,!. •
אין כאן אינפלציה במובן הרגיל. את עצמנו א!ינ\
מנפהים ומרוב ניפוח חושש •אני שסופנו .להתפוצץ.
. למצב זה?! על הגורמים, המניעים הנביא במו ידינו
' ראוי המצב וזזה 'לחקיךח יסודית ' והמוסדות לטפל בדיבר.

מקיפה. חקירה 'שתביא אולי' בעקבותיה 'הצעות' לפתרון.



לתולדות החבוך הערבי בארץ יהושע בן־חנניה

כליל בידס המורה והמחנך
כליל בידם, המורה, הסופר והעתונאי הנוצרי האור-
תודוכסי, נולד לפני ששים ושש שנים בנצרת. לימד בבתי
הספר שהיו קיימים באותן השנים בה וסיים את •למודיו
בבית המדרש למורים הגבוה של הרוסים שיסדה החברה
האימפרטורית האורתודכםית הרוסית הפלשתינאית שהז-
כרתי במאמרי הראשון. בסיימו את חוק למודיו' שמש
בהוראה בבתי הספר של החברה בארץ, בסוריה ובלבנון
ואח"כ כמפקח על בתי־הספר של העדה האותודוכםית
בארץ ובעבר־הירדן. כמו כן שמש כציר מחוז הכהונה
(האפרכיה) של נצרת במועצה המעורבת האורתודוכסית

שמקום מושבה היד, בירושלים 1).
מועצה זו שהוקמה לפי ההחלטה של הממשלה
התורכית, היתה מורכבת משנים עשר חברים. ששה מהם
היו כמרים יונים וששה מהם נציגי העדה האורתודכםית
הערבית מ.רץ. בראש המועצה ששמשה מעין פרלמנט
קטן, עמד הפאטריארך היוני. היא טפלה בפתרון השאלות
הכספיות והעדתייות' נהלה את בתי הספר של העדה ופקחה
על הכנסיות והמנזרים. המועצה הוקמה בשנת 1911 בערך,

אך התפזרה עם פרוץ המלחמה העולמית הראשונה.
בנובמבר 1908, יסד בידס בחיפה את חירחון "א־
נפאים" שהתקיים במשך שנתיים בחיפה, ואח"כ כשעבר

לגור לירושלים העביר לכאן גם את ירחונו.
)- גם לאחר המלחמה העולמית המשיך הירחון
לצאת לאור (במשך תקופה קצרה טפל גם בשאלות
פוליטיות). כידוע ישב כליל בידס לרגל המאורעות של
שנת 1920, במאסר בעכו יחד 'עם ז'בוטינסקי וחבריו.
הירחון היה נפוץ בארץ ובארצות השכנות וכן בין העדות

הערביות שבאמריקה.
לירחון נודעה הצלחה הודות לעובדה שהקדיש
תשומת לב רבה לספור המתורגם והמקורי. לסוג זד, של
ספרות 'לא הוקדש מקום בעתוגות הערבית הספרותית,
ומשום כך חבב קהל הקוראים את הירחון. הספורים היו
תרגומים ועבודים מהספרות הרוסית. ספרות שלא היתה
ידועה כמעט לגמרי בין קהל הקוראים הערבים. כי התר-

גומים הראשונים היו בעיקר מן הספרות הצרפתית.

כליל בידם תרגם מיצירות בגוגול, פושקין' גורקי'
טולםטוי וצ'כוב. הוא לא הסתפק בתרגום וניסה אף כחו
בשטח זה. הוא חבר ועבד ספורים רבים. מספר הספורים
שחבר, תרגם ועבד, יחד עם ספרי הלמוד וחחנוך מגיע
לשלשים ספר בערך. בארץ אין כיום סופר חרוץ ופורה
כמוהו, על אף היותו קרוב לשנות הגבורות מוסיף בידם
לעסוק בספרות ומשתתף בתכנית הערבית ברדיו ירושלים.
ברשימתי זו, ברצוני לעמוד במיוחד על בידם שהקדיש
1) המחלוקת שפרצה, והקיימת עד היום הזה, עוד
בשנים האחרונות של המאה החולפת בין הפנסיה האור-
תודוכסית היונית ובין הישוב האורתודכםי הערבי שבארץ
היא פרשה מיוחדת במינה. יש הגוךםימ כי תנועת התקומ-
(בראשה עמדו העסקנים והסופרים הערבים האורתו- מות זו
דוכסים הצעירים בארץ) נגד המוסר הדתי "הזר" הנ"ל,
הכשירה את הדרך לתנועה הערבית הלאומית בארץ. ויש
הסוברים כי תנועת התקוממות זו, אינה אלא תוצאה ישרה
מהרוח הלאומית הערבית שנשבה באותם 'הימים בין חוגי
המשכילים בארץ שהושפעה במדד, רבה מן התנועה הלאו-

מית הכללית שהחלה להתפתח בארצות השכנות.
לא כאן המקום לעמוד בפרוטרוט על התפתחותה
של התנועה הזאת, על עסקניה לוחמיה משלחותיה וה-
ספרות הענפה שהתפתחה מסביב לשאלה זו שהיא מעין
תנועת ההתקוממות נגד "שיטת החלוקה" שהיתר, קיימת

בישוב העברי בארץ.
2) יבין הירחונים הספרותיים שהיו קיימים לפני
המלחמה העולמית בארץ יש להזכיר את "אל־אםמעי"
שיצא בעריכתו של חנא עבד־אללה אל עיסה מיפו. והירחון
"אל־מנהל'!' שיצא בירושלים בעריכתו של מחמד מוסה

אלמוגרבי. שניהם התקיפו כשבה אחת.

למעלה משלשים שנה בהוראת השפה הערבית בבתי הספר
הנוצרים בארץ, כמחבר ספרי למוד השפה הערבית וםפריב
פדגוגיים אחרים. השיטה שבה נקט כליל בידם בספרי
הקריאה שלו, היתד, כפי שהסביר לי "ללמד את השפה
הערבית מתוך מקורותיה. אין אני רוצה לחבר לתלמידיב
ספרים הכתובים בשפתי. רוצה אני •להגיש להם את השפה
בדפוסיה הערביים המקוריים, ברצוני שהתלמידים יקראו
את השפה והשירה הערבית באותו הסגנון והצורה שהעם
הערבי דבר וכתב בה' בתקופת הזהב של הספרות הערבית,
איני רוצה שילמדו את שפת הרחוב. המוטו שלי הוא קחו

את שפתכם מבעלי השפה".
בידם כחניך הפדגוגים הרוסים בארץ, סגל לעצמו
את שיטת הקריאה הפתטית (אלקיראה א־םותיד.) שהמורים
הרוסים הנהיגו בבתי הספר שלהם בארץ. אכן בתי ספר
אלה, חוללו מהפכה בשיטת למוד ראשית הקריאה הערבית.
בתי המדרש למורים הרוסים הוציאו והדפיסו כאן שני
חלקים של הספר הערבי הנקרא בשם "אל כלימה אל
ערביה לתעלים אל קריאה ללמובתדיאין" (המלה הערבית
ללמוד קריאה למתחילים). שיטה פונטית מיוסדת על שיטתו
' הידוע קונסטנטין אושינםקי, בעל של הפדגוג הרוסי
השיטה ההדרגתית בלמוד הקריאה. ובשיטתו הלכו מחברי
ספרים ערבים אחרים שקמו בארץ לאחר סגירתם של בתי
הספר הרוסים והכניסו בה שכלולים ידועים. סבורים כי
כמה ממחנכינו בבואם לחבר ספרי קריאה לתלמידינו

הושפעו אף הם מאותן השיטות הפדגוגיות הרוסיות.
ספר הקריאה הראשון של כליל בידם שזכה לאחת
עשרה ?מהדורות, מתחיל את למוד אותיות השפה הערבית
לפי שיטה פונטית, דהיינו בלי להשתמש בתנועות. רק
לאחר שסיים התלמיד את למוד כל האותיות לפי שיטה

פונטית מתחיל הוא לצרף לאותיות את התנועות.
החלק השני והשלישי המיועדים לכתה השניה
והשלישית העממיות כוללים ספורים הלקוחים מספרי
קריאה אחרים ערבים ואירופים (אין המחבר נוהג לציין
בסוף הספר את הספורים והקטעים הלקוחים מספרים
אחרים), ספורי חיות, תאורים מחיי בית הספר' דברי
מוסר' וספורים חמספרים בשבחו של התלמיד החרוץ
השומע בקול הוריו ומוריו והמשחק עם חבריו בעדינות
ובחבה. (רעיונות ודעות המצויים גם בספרי הלמוד

הישנים שלנו).
בספריו נמנע בידם מלהכניס רוח דתית' ואין הוא
מטיף לדת. אולם חרד הוא ואין הוא נמנע מלהזכיר מדי
פעם בפעם לתלמיד הרך את חסדיו של הבורא. בדברו
על תועלת העינים ותפקידם. הוא אומר "עלינו להודות
לאלהים על העמיס הללו, או יותר נכון על המרגליות
היקרות שהעניק לנו ועלינו לעזור לכל עיור הזקוק לעז־

רתנו ולהדרכתנו".
בחלקים הללו אין למצא ספורים מחיי הארץ, תושביה'
מראותיה וכר. חוץ מקטע גיאוגרפי קטן על 'הארץ ועל

הערים החשובות המצויות בה.
בבתי הספר הערבים נוהגים להקדיש תשומת לב
מרובה לשנון שירים בע"פ. ולשם כך אין הוא מחבר או
מעבד שירים כפי שנוהגים מחברי ספרי־למוד אחרים. הוא
מביא קטעי שירים על חיות ובהמות שחוברו על ידי
משוררים ערבים מפורסמים כאחמד שוקי, כליל מוטרן
האפז איברהים ועוד. כל זה נובע מתוך דאגתו של בידם
ליתן לתלמידיו חומר מנופה ומשובח. בידס אינו מחבב
ביותר את הספרות הערבית 'החדישה ואין הוא מגיש
לתלמידיו יצירות מהסופרים המודרניים. בספריו אין הוא
מלעיט את תלמידיו בכללי דקדוק.' אלא משתדל לבאר
את המלים 'הקשות שבספור בלוית באורי דקדוק קלים.
בעיקר הוא דואג להגיש לתלמידיו שפה מתוקנת ינכונה
ומשום כך הוא דורש מאת המורה ?לבטא את האותיות
בצורה נכונה, על פי כל חוקי הבטוי, למען ישמש דוג^ה
לתלמידיו בבטויו הנכון ובצחות־לשונו. ובהיותו שקוע
במטרה זו לא הקדיש מקום בספריו להרחבת ידיעותיו

של התלמיד בחיי ארצו, הארצות השכנות או בידיעות
כלליות. כל תשומת לבו ניתנת לשפה הערבית הספרותית

והצחה.
שלשת החלקים האחרונים, דהיינו: הרביעי, החמשי
והששי של "דרג'את אל קיראה" המיועדים לכתות הרביעית
החמישית והששית 'של בית הספר העממי, מכילים אך
ורק ספורים וקטעי שירה ממבחר הספרות והשירה הערבית
הקלםית. והתלמיד סופג מן העושר הלשוני של הספרות

הערבית הקלםית.
לשבחו של בידס, יש לציין כי ספריו נדפסו

בבהירות, מנוקדים בשלמות ונקיים משגיאות.

בספריו משתמשים בבתי ספר שונים בארץ. ואינם
מיועדים לבתי ספר ,מיוחדים, אף בבתי הספר העברים
מצויים ספריו ביחוד בין תלמידי חכי"ח. (לפני הופעת
םפרי ד"ר יוחנן קפליבצקי ואליהו חבובא היו ספרי
בידם וםכאכיני מצויים במדה רבה בין תלמידי בתי הספר

העברים).
ישנת 1925 הוציא לאור בידם גם ספר דקדוק של
השפה הערבית בשם "אל כאפי פי אל צרף" המיועד
לתלמידי בתי הספר העממיים. בהקדמתו כתב כי את
הספר חבר מתוך נסיונו הרב שרכש במשך שנות ההוראה
במקצוע זה. כמו כן מודה המחבר למפקח על בתי הספר
היונים האורתודוכסים בירושלים' על שקבע את הספר לספר

למוד בבתי הספר של הכנםיה בארץ. ובעבר הירדן.

כידוע מתאוננים רבים מן הסופרים והוגי הדעות
הערבים על הנוער המתלמד הערבי שאינו מעיין בספרות
הקלםית הערבית ופונה רק לספרות המודרנית הקלה.
בידס הוציא לפני שנים אחדות יחד עם המורה הערבי
שריף א־נשאשיבי (שעליו עוד נייחד את הדבור) קטעים
מובחרים מתוך הספר הקלטי הערבי הידוע בשם "אל

ביאן ואל תבייך בהוצאה מתוקנת.
בידם.המחבר ספרי למוד של השפה הערבית חבר

גם ספר חשבון למתחילים בשני חלקים.
זוהי סקירה קצרה על ספרי הלמוד שחבר בידם, שכל
דאגתו היתד, נתונה להגיש לתלמיד הערבי את מיטב
הספרות הערבית הקלטית' לחשוף בפניו את אותן היצירות
הנעלות שיצר העם הערבי בתקופת הזהב. הוא לא נטה
לחדוש, שאיפתו היתה להגיש יין ישן בכלים נאים, ולהחדיר

בלבו חיה לספרות הערבית העתיקה.
אולם בידס לא הסתפק בזאת. הוא נטה גם לקו
אחר. לפני המלחמה העולמית הקודמת' בהיותו מורה
בבתי הספר של החברה הרוסית, חבר בידם שני ספרים
חשובים אחד בשם "מראת אל מועלמיך' (ראי המורים)
בו תאר את תפקידו היעלה של המורה בחיי החברה.
בספרו זה התכוון בידס לחנך את המורה ולהרים את ערכו
בעיני העם למען ירחש לו כבוד. וספר שני בשם "תרבית

אל בניך' (חנוך הבנים).
כחבר לאגודה האימפרטורית האותודוכםית הארצ-
ישראלית (בידם זכה גם לכמה אותות כבוד ,ממנה) תרגם
לערבית ספר רוסי בשם "הארץ הקדושה" שממנו יצאו
שלושה חלקים. הספרים נדפסו על חשבונה של האגודה
הרומית. הוא לא השלים את תרגומו של הספר מחמת
המלחמה שפרצה. כן חבר ספר בשם "ההיסטוריה מעתיקה

של רוסיה".
*

לא עמדתי כאן על בידם הסופר והעתונאי. הצטמצמתי
בעיקר על פעולותיו בשדה החנוך. בידם סייע במדה
ידועה גם להתפתחות הספרות והעתובות בארץ. ואף כיום
לאחר עזבו את ההוראה, יושב הוא (הגם שהגיע לגיל
שבעים שנה) ועוסק בשקידה י בכתיבת ספורים וחבור

ספרים.
בידם הוא אחר ממשפחת הסופרים הישיה שאנשיה
פעלו רבות בשדה חחנוך, בשעה שלא היו קיימים בארץ
בתי ספר גבוהים ובמזרח לא ד,יו קימות אונברםיטאות'
ופעולתם סייעה בהרבה לגיבושו של הדור הצעיר הערבי

בארץ.



ד"ר יצחק לוי

(המשך)
רואה, כי דעה זו נפוצה הרבה בחוגי הציונות,
כי אם גם משיחותי עם יהודים רבים מחוץ לארץ,
שהיתר, לי ההזדמנות לחפגש ולשוחח אתם. הדבר
הוא למעלה מכל ספק, כי גם כאן בארץ ישראל
שלטת דעה זו. משום כך יסלח לי אדוני, אם
בהסברותי הבאות אביע דעותי שאיבן מותאמות

כשלימות לדעותיו חוא.
מי שמכיר במידה ידועה את מצב העביבים
הארץ ישראליים ברור לו' כי כיבושה, אפילו
למקרה שנשיג את הצ'רטר המקווה, לא יחיד, כל
כך פשוט• הארץ במצאת כיוימ ברשותם של בעליה
החוקיים, שלא ימסרו אותר, לבו מרצובם חטוב,
ואף גם במקרה חיובי — לא ימסרוה בזול, ביחוד
לאחר שיתפרסם ברבים, כי היהודים ישובו למולד-
תם העתיקה על יסוד הסכם מיוחד. אין מדינה
יכולה להווסד על ידי מוסמך דיפלואטי בלבד,
ועל אחת כמה וכמה אם העם' הבא לקומם את
המדינה הוא אלמנט זר' שהוא צריך קודם להתכנס
מכל כנפות הארץ• זכויותינו ההיסטוריות בלבד
אינן מיספיקות, כדי לבסס את תביעותינו לייסוד
מדינה יהודית בארץ ישראל. אנחנו חייבים להביא
לידי גילוי בולט כלפי העולם את מציאותנו בארץ

זו, קודם שאנו באים להגשים את זכויותינו אלו.
קודם שאנו מופיעים בפני אירופה על מנת לדרוש
ממנה מולדת מוכרת באופן משפטי בין לאומי,
עלינו להעשות תחילה אדוני הארץ למעשה, במלים
: אי אפשר להקים מדינה באופן מלאכותי. אחרות
מוכרחים להכשיר זמן רב קודם לכן את תקומתו,
כדי להגיע למטרה. אף כי תעודד, זו היא קשה,
אולם אין אני רואה אותה בתור בלתי ניתנת
לפתרון כלל. האמצעים השונים שאני מציע לכך

הם:
1. עלינו לשאוף' קורם כל לכך, שתהיה לנו
השפעה אפשרית על החיים הפומביים בארץ אבו-
תינו. כיום אנו רואים' לצערבו הרב' כי 100 או
120 אלף היהודים היושבים בארץ ישראל ובסוריה'
אינם תופסים כל מקום מבחינה משקית־מדינית.
בערים כירושלים, טבריה, צפת ואחרות' שהיהודים
מהווים שם את רוב האוכלוסים' אין להם אף בא
כוח אחד במחלקות־חממשלח חשובות, שהן פתו־

חות לפי החוק ולפי הנימוס לכל הדתות.
לפי דעתנו יכולה האוכלוסיה המקומית, אף
כי היא מועטת מבחינת שאיפותינו, למלא תפקיד
הרבה יותר חשוב, אם היא תקבל לשם כך את

ההדרכה הראויה.
חובתה ה"ראשונה של הציונות הימדינית תיוזה

להגיע לתוצאה זו•
האמצעים והדרכים למטרה זו, אינם טעונים
הסברה. די רק להגיד, כי הדבר הזה הוא בגדר
האפשרי' אם רק נדע לפעול מתוך הכרת המטרה.
2. הסעיף השני שעליו יש ברצוננו להעיר
את תשומת לבו, הוא, ההתישבות המודרגת של
ארץ ישראל. אמבם פעולה זעירה זו' איבה מתאימה
להיקף הגדול של התכנית המתוכנת על ידו' אולם
פעולה צנועה זו יש בה משום תועלת וודאית,
אפשר בדרך זו לא להחמיץ את ההזדמנויות לבניה
זולה ולרכישת קרקע במחירים זולים במידה
יחסית. עם צפייתנו לעתיד יותר מזהיר' נכח,
לפחות בדרך זו' שרשים יותר איתבים בקרקע
אבותינו ואם במשך הזמן תתחולל סערה' דבר
שאין למנעו, בוכל להשען לא רק על זכויותינו

ההיסטוריות, כי אם גם על זכות קבענו.
3. האמצעים שצייבו למעלח, איבם מספיקים
עוד בכל זאת, לפי דעתנו, כדי להכשיר את העתיד

הציוני בארץ אבותינו עצמה.
כל זמן שעלינו לחשען על כוחות עצמנו,
נשפיע השפעה מגבלת על גורל הארץ. אנו
מוכרחים, איפוא' לחפש לנו בעלי ברית בקרב
העמים המקומיים, חבידואים' שבמדבר סוריה
הקרובים לנו קירבת־גזע — נראים לי בתור
ינו. אנו צריכים איפוא המתאימים ביותר למטרות
לפי דעתנו' לאחוז בכל האמצעים' כדי לרכוש את
אהדת הבידואים האלה למטרותינו הלאומיות. אלה
קשורים רק קשר רופף מאד עם הממשלה התורכית
וקל יחיד, לבוא' לפחות עם חלק מן השבטים האלה'
בברית• לא נעמוד על הפרטים כיצד יש לבצע את
התכנית הזאת באופן היעיל ביותר. נסתפק רק
בזח, שנזכיר כאן את הקווים היסודיים של הצעתנו
בצורר, שטחית מאד• אנשים אחדים, שחם בקיאים
ביחסים שבארץ' יבואו ביחסים קרובים עם השב-
טים העיקריים של הבידואים. הם יבואו לידי הסכם
עם השיכים החשובים ביותר, כי אחדים מצעירינו
חמוכשרים לכך ביותר, ישבו בקרבם תחילה בתור

מכתב ג' .
(לדייר הרצל)

יפו, 25 בנוומבר 1903.

אדוני הדוקטור הנכבד מאד!
בתור מנהל המושבות המקומיות יש לי ההז־
דמנות להפגש לעתים קרובות עם אדון לבונטין
ולשוחח על שאלות ההתישבות• ומכיוון ששגינו
מסורים מאד לרעיון הציוני — שנינו מחפשים את
האמצעים אשר על ידם אפשר לקדם את הרעיון
הזה בארץ אבותינו. בהיותי בעצמי בן הארץ הזאת
(נולדתי בקושטא ואני נמצא בסוריה ובארץ ישראל
מזה עשר שנים) ובקי בתנאים המקומיים' ניתנה
לי ההזדמנות לפתח בשעת השיחות הללו רעיונות
ותכניות, שאדון לבונטין מצא אותם ראויים להיות
מובאים בפני אדוני. הסכמתי לכך' אולם בתנאי
שאדון לבונטין עצמו יהיה המתווך בינינו. ואף
על פי שאני הנני אחד ממעריציו הגדולים' לא
עלה אף פעם על דעתי' לפנות אליו במכתב' כדרך
שעושים רבים אחרים. ואם אני עושה כן בכל זאת
עכשיו, אין זה אלא משום שהאדון לבונטין בטוח'
כי את השקפותי על הציונות יש להביא לפניו, כדי
שיוכל אדוני לבדוק' אם אין למצוא בהן משהו

חשוב לצרכי מטרתו.
אולם קודם שאבוא לדבר על שאלה זו עצמה,
אני חייב להצהיר לפניו מראש' כי אני מעריץ
אותו בתור האישיות הגדולה ביותר שקמה ביש־
ראל בזמן החדש, מכיוון שאדוני ידע לבטא את
המימרה' אשר העירה את עמנו משנת־האלפיים
שלו. אם אנו עומדים כיום בתור עם בין שאר
העמים' מלאי בטחון לרכוש לעצמנו' את העצמאות
בתור אומה' הרי חייבים אנו תודה על כך לאדוני.
אולם לאחר שהבעתי לו את רגשי הערצתי
אני חייב להגיד בלב גלוי, כי הדרכים שאדוני
מציע לצרכי ביצוע הרעיון הציוני, שיתכן שהן
מתאימות בעיקר בשביל אירופה — אינן נראות
לי למספיקות בשביל ארץ ישראל וכי עלינו לחדור
בארץ זו בכל שעה לצרכי החיים של יום יום,
אם אנו רוצים לסלול לציונות שלו דרכים בארץ

ישראל עצמה.
לא רק מדברי העתונים המוסמכים בלבד אני

הבלתי ידוע על הרצל
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משפחת עבו בצפת
שלמה אביגדורי

מעשח בטכס־נשואין של זוג צעיר' ממתישבי ראש־
פנה שנערך לפני ששים שבה' הכרוך במאורע מעציב
ביותר. רבים מבני־המושבה יצאו להקביל את פני הכלה
שהובאה מצפת ברכיבה על גבי־םוסים. אחד האברים ירה
באויר מתוך רובהו מספר־יריות להרבות־השמחה... צעיר
שהטמין בחיקו אקדוח, נשאל ע"י פועל ערבי, שעבד
בקרבת־מקום, מדוע אין אף הוא נוטל חלק ב"שמחה" —
ותוך כדי השתעשעות באקדח — נפלט כדור, שפגע בראש
הפועל הערבי והרגו במקום. שמחת־הנשואין הושבתה
ופחד רב נפל על המתיש בים החדשים מחמת אפשרות
של נקמת־דם — הואיל והצעיר שנהרג בשוגג, היה בן
למשפחה ערבית ידועה בצפת, שחתיחםה על 'משפחת

הנביא מוחמד...
ובימים ההם שימש החכם יעקב חי עבו כקונסול
של צרפת בצפת, ובהיותו מכובד גם על התושבים הערבים,
עמד בפרץ והציל את המושבה מאסון גדול. מיד לאחר
המקרה, הגיע מצפת לראש־פנה, יחד עם שני אחיו הרב
החכם הזקן ר' אברהם עבו והחכם הרב יצחק עבו, בלוית
פלוגת צבא, שנשלחו לשם ע"י השלטונות. הקונסול הנכבד
עודד את המשפחות חמחותנות לחמשיך בשמחת החתונה,
והודות להשפעתו הרבה, באו לחתונה (שאמנם שמחתה
הושבחה במקצת) גם זקני־הפלחים הערבים מג'עוני הסמו-

כה, שלא חדלו.מלרקד במשך כל הלילה.
כך היו מעורבים בני משנ"חת עבו הענפה בחיי
בוני־המושבות של הגליל ־ בכל ענין קטן כגדול —
ובמשך שנים רבות, היתה משפחה זו פופולארית ביותר

בישוב כולו. י

את השושלת הנהדרה של משפחת עבו בצפת פותח
ר' שמואל עבו ז"ל, שעלה ארצה מאלג'יר לפני כ־150
שנה, בהיותו כבן 26 שנה. עד־מהרה נתפרסם כעסקן רב־
מעשים בעיר צפת, בה השתקע — בהרימו את העיר
משפל־המז־רגה. פעולותיו הענפות למען צפת והגליל
נתאפשרו, בעיקר, הודות להתמנותו כקונסול צרפת לערי־
טבריה וצפת, שהיו מאוכלסות מאד בימים ההם. (חיפה
נחשבה לעומתן לעיר־חוף קטנה), — משרה, ששמש בה
למעלה מ־40 שנה. על צורת התמנותו למשרה זו, יש

שתי נוסחאות:
כשערך סיר משה מונטיפיורי ז''ל את בקורו הראשון
בשנת 1827 יצא ר"ש עבו ז"ל להקבילו בשערי־ירושלים
̂ץ. ירגיע יחד עם רבנים ונכבדים רבים אחרים מבני הא
האורח לבירה מיפו, התפתחה ביניהם שיחה. נציגה
של צפת קבל על הקונסול הצרפתי בחיפה, שהיה ידוע
כשונא־יהודים. השר מונטיפיורי פנה אליו בשאלה אם
מוכן הוא ליטול על שכמו משרת הקונסול לצפת וטבריה,
השיב ש. עבו ז"ל בחיוב. כשחזר מונטיפיורי לפריז, נתמנה

ש. עבו ז"ל בהשתדלותו — למשרה הג"ל.
סברה שניה אומרת' כי התפקיד הוטל עליו בהשפעת
נכבדי העדה היחודית באלג'יר לאחר שש. עבו ז"ל הסביר
להם, כי ע"י כך יקל עליו להגן על עניני־התושבים
היהודים בגליל בפני השלטונות התורכיים, — ביחוד עקב
ההתנפלויות הבלתי־סוסקות של התושבים הערבים על
היהודים וכר. לאחר הכנסו לתפקידו, השפיע על יהודי
צפת וטבריה' שיקבלו עליהם את הנתינות הצרפתית, ואכן

רוב תושבי הערים האלו, הם עד היום נתיני צרפת.
י י י אחר מותו עברה משרת הקונסול הצרפתי בירושה

לבנו יעקב חי עבו ז"ל.

בשנת תרמ"ד הגיעו לגליל השליחים 'הראשונים
של "אגודת מזריטש" שבפולין לתור אחר מקום־התישמת
לחברי האגודה (דוגמת אגודות רבות אחרות שנוסדו
בתקופה ההיא בפולין וברומניה — 'לשם חתישבות
חקלאית בארץ). םביבת־ה"חולה" נשאה חן בעיניהם והם
הודיעו על בחירת המקום לאגודתם בפולין. באותו קיץ
עלו ארצה המשפחות חראשונות. אך מחמת הסכסוכים
ה"מסורתיים" בעניני־קרקעות עם הערבים, קשה היה להם

לעלות על הקרקע.
ר' משה דוד שוב ז"ל, שעלה ארצה מרומניה לפני
כשבעים שנה, והיה ממיםדי ראש־פנה ומשמר־הירדן מספר
בספר זכרונותיו כי הוא לא עשה דבר וחצי דבר מבלי
'להועץ בתחילה עם בני־שפחת עבו! ואלה הם דבריו
הכתובים בחוברתו "יםוד־המעלה" (בהוצאת "אמנות" —

ספרית הקרן־הקיימת), — ובקצור:
"היה זמן, לפני הרבח שנים, והפלחים, וביחוד
הבימאים עובדייהאדמה בא"י, לא היו להם קושנים על
שמם על אדמתם. הם ישבו עליה על סמך "חזקה" שהיתה
בידם מאבות־אבותיהם והחזיקו בה בעת שהארץ היתד,
הפקר וכל איש היה בךחורין לתפוש אדמה כחפצו
ולהחזיק בה. והיה בא היום והממשלה התורכית הוציאה
פקודה כי כל אלה היושבים על האדמה ועובדים אותה,
חיבים לרשום את אדמתם בםפרי־הממשלה ולהוציא עליהם
קושנים על־שמם. הבידואים חשבו את הפקודה הזאת לגזירה
רעה ופחדו לרשום את אדמתם על שמם, בחשדם כי
הממשלה מתנכלת למשוך אותם בפח, כדי שתוכל לקחת
מהנ£ אנשים לצבא, כי עד היום ההוא היו פטורים .מחובת־
הצבא. ועל כל אלה היתה גם דררא .דממונא' כי היה

(סוף בעמ' 13)

מגדלי צאן ובקר ויעבדו לחקלאות רק לאחר
שירגישו בקרקע מוצק תחת רגליהם. קניות־אדמה
באותם אזורים אינן קשות' הואיל ואין מכירים
שם כמעט בממשלה התורכית. במצא שזכות הקבין
בקרקע מובטחת כאן רק על ידי קבין למעשה,
וספרי־אחוזה איבם ידועים במקומות ההם. ביתבת
שם, איפוא, חיכולת ליישב שם בעזרת חבידואים
שהם בעלי־האדמה החוקיים' חמונים יותר גדולים
של יהודים, תחילה בתור מגדלי צאן ובקר ואחר

כך בתור עובדי אדמה.
(0ערת בשולי הגליון: המדבר הקרוי בשם
מדבר סוריה, איננו כלל ארץ בלתי פוריה' בתור
הוכחה ברורה ביותר יכול לשמש שפע הצאן

והבקר המוצא את מזונו במדבר זה).
בד בבד עם פעולה זו' יש לחשוב על מיזוג
הבידואיט עם עמנו במידה שדבר זה אפשרי' כדי
לחוות על ידי כך אלמנט אחיד. אף על פי שרעיון
זה בראה בעיבי אנשים אחדים בתור רעיון נועז
יותר מדי, אין ביצועו כלל דבר שבנמבע אם
יושם לב לכושר הסתגלותו של גזענו. אני מתאר
לי, כי זכויותינו ההיסטוריות על ארץ ישראל
תמצאבה תמיכה מכרעא אס גם אנו, כאבותינו, !שב
במדבר ארבעים •שנה ואם התמזגות זו תתקדם
ביבתים ותגיע לדרגה מםויימת. עד אותה שעה,
עליבו לקבוע במקומות־הספר של ארץ ישראל
התורכית לצד מזרח ישובי־מפתח יהודיים לרוב,

שמהם תתפשט השפעתבו על הבידואים.
אינבי רוצה להמשיך בהרצאת־דברי. אבי
מקווה, כי הרמזים המועטים שרמזתי למעלה,
י לשרטט לאדוני תמונה על מה שאני יספיקו כדי
רואה בתור תפקידנו הקרוב בארץ ישראל, שיש
לבצעו ללא כל צמצום התעמולה הציונית אשר
עלינו לנהלה כבתחילה בכל העולם כולו' יתר על
כן: אני חושב' כי פעולתה הרשמית של חציונות,
צריכה לשאוף להסוואה פעולתנו בארץ ישראל,
הואיל וכל זמן 'שהציובות הרשמית תדרוש בדרך

דיפלומאטית מולדת בינלאומית — לא תרגיש
תורכיה בעבודה שתעשה בארץ ישראל עצמה.

בהוקרה רבה
י לוי

ב ד' ת כ מ
(דייר הרצל משיב לד"ר לוי)

וינה, 14 בדצמבר 1903.

אדון מאד נכבד'
את מכתבו הנכבד מ־25 בנובמבר, קראתי
בהתענינות המרובה ביותר, יכול אני רק לומר,
כי בדרך כלל אני מסכים בהחלט למסקנותיו, אף
על פי שעל ידי תעמולה די שגיונית של מתנגדי
האישיים — הוצגתי כאיש שעינו מוכשר להבין
את ערכן של פעולות מעשיות ישירות. הפוך הוא
הדבר• אולם אינני יכול לנהוג כאלה הקרויים
.רוצה להגדיל קולוניזאטורים זעירים מחמת שאינני
עוד יותר את הקשיים הפוליטיים המרובים בלאו
הכי בדרך פעולתנו. אני רוצה 'לדבר אתו באופן
גלוי ומתוך אמון רב בהחלט• הילכך אני אומר לו,
כי הייתי שמח מאד לו היינו יכולים להבטיח
לעצמנו כבר עכשיו באופן משפטי־פרטי עד כמה
שאפשר יותר אדמה. כמובן, שאין דבר זה צריך
לחעשות באופן כזח' שיפקיעו את חמחירים, והת־
נועה הציונית איבה צריכה לבוא לעולם בקשר עם
ספסרות הקרקעות. היינו עושים רושם, כאילו
אנו טפשים או שיש לעצמנו טובת הנאה מזה,
אלמלי הייבו אבחנו, שעלינו מוטלת דאגת־ההנהגה,
תומכים במעשיהם של ספסרי"הקרקעות• ה' אוסי־
שקין עשה שגיאות גדולות בזה שתלה את קביות
"גאולה" על הפעמון הגדול. אני אמבם בטוח,
שהוא אדם ישר, אולם על כל פבים חוא סוחר
גרוע מאד. אולם הצעות מעשיות בכיוון זה, ימצאו
תמיד את ההתעבינות הגדולה ביותר מצדי' בתנאי
מובן מאליו שהקניות תוכלנה להתממש בצורה
בלתי חשודה וללא הפקעת המחירים. גם להצעה
3 של מכתבו נתונה אהדתי. אין אני חושב את

הדבר לדמיובי כלל וברצון רב הייתי בבון לתמוך
בו ככל האפשר. אכן אדובי הציע לפבי כבר
באמצעות ד"ר פרידמן שיך אחד והיתד' לי מיד
הבטייה, להתקרב יותר לעבין זה. השאלה היא רק,
כיצד מארגבים זאת ושומרים על זה. האם מאמין
אדוני, למשל, כי נוכל שם להושיב מהגרים
מרוסיה ומרומניה 1 ואיך אדוני מחשב את תקציב
הוצאותיו של מפעל כזה? וכמו כן השובה היא
השאלה, כיצד אפשר לארגן את העליה בעקב
ההגבלות הקיימות, ובאיזו דרך ? או אולי אדוני
סובר כי אפשר לגייס את החומר האישי להת־
ישבות מבין האנשים הנמצאים כבר עכשיו בארץ
ישראל ? יש כאן שורה של שאלות, שאדוני צריך
קודם כל לענות לי עליהן. על כל פנים אני כולי
מסור לתכניתו, וגם אדוני יפרט לי אותה יותר,
כי אז אעשה במהירות את שלי לשם ביצועה. על
כל פנים צריך אדובי לסדר את הצעתי האירגונית
כך' שהפעולה בארץ ישראל תוכל להמסר לידי
וועד־באמבים. אולם את קיומו של ועד זה יש
לשמור בסוד גמור לשם תועלת הדברים בעתיד.
באמצעות ועד זה יוכלו להתבהל המשא והמתן
עם השייכים וחפעולות חמשקיות והפומביות־
פוליטיות לפי ההוראות שלי. פחות מכל' אודה
גלויות' אני נוטה לכניסתם של יהודים לגופים
אדמיביסטראטיביים שובים• בזמן קיום השלטון
התורכי אין כאן הרבה מה לעשות' והשתתפות
מעין זו' היתד, עלולח לעורר יותר חשד מאשר
להועיל. אבי .רוצח' אגב, לחוסיף' כי מכאן אין
אבי דן כראוי על חעביבים האלה ואין בכוובתי
בתור השקפה םופיתי אבי . להעמיד את השקפתי

מצפה לידיעותיו הבאות בהתענינות והנני
בברכת ציון

המסור לו בהדרת הכבוד
הרצל

(סוף יבוא)



דייר מ. גרובוולד

לשון בגםיסתה
אחד ממכרי, שמר בגנו פרחים שכלו כבר מן
העולם. לגן זה דומה מדע הפולקלור שתפקידו לאסוף
שרידים מחיי העם ההולכים ואובדים, או שהם נדחים
2"י התרבות המודרנית. בין השרידים האלה: "אין ג'ידיו"
— הלשון שהיהודים הספרדים הביאו אותה למקומות
תפוצתם, מארץ ספרד. בלשון אמם זו החזיקו מאות
כשנים. בקהל הפורטוגיזים בהמבורג ואגפיו •למשל, היו
רשומות התעודות של הקהלה' וכן הכתבות שעל המצבות
כספרדית או בפורטוגיזית ובמקומות אלה היתד? "הלא־
ריבוי' (ז. א. ספרדית מעורבת בקצת פרובנסלית) כלשון
קודש שניה. בעוד שהפורטוגיזית שמישה כשפת ההמון.
לפני שבעים שנה בערך, השתמשו רק אנשים מעטים
כפורטוגיזית. מקודם היו הנשים מתפללות ברובן בספרדית
ישנה י), אבל בזמן מאוחר יותר השתמשו בלשון זו רק
בפיוטים של ימים נוראים, בכמה פרקים של שלש השבתות
שלפני ט' באב ובהכרזות ידועות בבה"כ. לעומת זאת
משתמשים בלשון הזאת עד הזמן האחרון בשמות פרטייים,

בשמות מאכלים ובבטויים עממיים.
בדומה לזה, נוהגים להשתמש בםפרדית ובפורטו־
גיזית באמשטרדם ובלונדון, למרות שהשפות האלו נשכחו
שם, בלונדון, למשל' היו אומרים מקודם את התפילה למען
המלכות — בספרדית. ובאמשטרדם נוהגים לאומרה
בפורטוגיזית. כמה בטויים נשמרו בטקסים של ברית מילה'
בהכרזות החודש, בעירובי חצרות. בט' באב' אחר גמר
תפילת ערבית וקריאת מגילת איכה, נוהגים לאמור איש

לרעהו "מוריד האבימום" -) ר"ל, "בני תמותה אנחנו"'
!' ר"ל "יודעים אנו זאת". '? ומשיבים: יא לו םבימום" יי

בוינה "בקהל היהודים התורכיים" שחבריו ברובם

:או מארצות הבלקן — היתד, עד הזמן האחרון "אין
נ'ידיו", לשון מדוברת וגם רגילה בדרשות כמו בבלקאן

עצמו. אבל בארצות הללו הרגשתי בדחיקתה של "אין
נ'ידיו" תחת ההשפעה של שפות המדינה. לפנים נחשבה
"אין ג'יריו", כמו בהמבורג' כמעט כלשון הקודש. בבו־
קרשט למשל, שהלשון אבדה כמעט לגמרי, היו תינוקות
של בית רבן' לפני שבעים שנה' שרים ב"איןג'ידיו":
"א טי לינגואה סנטה"' "א טי טי אדורו" וכוי' ז.א.: אותך
לשון הקודש, אותך אני אוהב יותר מכסף' יותר מכל
והב. ביוגוסלביה —"אין ג'ידיו", באידיש אצל האשכנזים,

היתד, סתם הלשון היהודית. כשנשאל איזה ילד' "בן
איזה עם אתה? היה עונה: "ספרדי אנכי", ועל השאלה,
"מה לשונך"? היה משיב: "אין־ג'ידיו". וכשילדים אלד
שמעו ברחוב ווצרים מדברים ספרדית, היו מכריזיב
בתרועה: "המ מדירים 'אין ג'ידיו'". בסאראיבו ובבאניא־
לוקה, הכרתי מקרוב את משפחת שלום. הגברת הזקנה
ערה שלוס אספה בחוברת שמשפחתה מסרה לי להשתמע
בה, עשרות פתגמים, שירים ועוד ב"איךגיידע". הבניב

כבר לא הבינו את השירים והפתגמים בשלמותם. בבית'

עוד דירו "אין־ג'ידיו", אבל לשון הבנים היתה כבר

המרבית. אחד מבני המשפחה הזאת, דייר י. שלום חיבר

בשנת תרס"ז, לרגל נשואי אחותו' רומיסה אחת שהין!

בידי. אבל לבני אחותו כבר קשה היה לרדת לכוונתה.

מן הראוי לשים לב ללשון הזאת ההולכת ואובדת,

כי בלשון עם — קשורה נפשו• חקירת לשון, כמו "איך

ג'ידיו", תלוי בה יותר מידיעת שפת דיבור אחת. היהודינ

המדברים "אין־ג'ידיו" היו עם בפני עצמו, עוד בהיותכ
בספרד.

היינה אומר שהיהדות היא חיים בריח והימית אופיה

̂[ '"£ אם כי בגוף המאמר כתוב אין *) י*!
נ'ידיו' כמבטא ההמונים. ויש ללמוד מזה גזירה שוד, למה
שהספרדים הנוצרים אומרים יי 181:800*0 מ©
במצרית, בלשון מובנת' כללית' "לשון בני אדם". :לומר' '

־ 1) פרי־םרונטית.
V*! 10 8312) 108מ£<1181 ־11־1י10^ 3) 60106י

הוא רוח בחיים. דבר זה מתאים לגבי אותם בני הגולה
שחיו, סגורים בתוך חומות הגיטו, והיו מנותקים מן העולם
שמחוץ לחומותיהם, היו חיים ברוח: בלימוד התורה
ובעולם הרעיונות היהודיים. אבל יהודי ספרד שחייהם היו
ספוגים אור, אויר ויופי, לא היו דומים לבני הגיטאות.
הם לא היו חיים רק בעולם שלהם בלבד, אלא עמדו
בשתי רגליהם על קרקע התרבות של הסביבה. תרבות זו
היתד, מעורבת ברוח היונית, ז. א. בחיים שבהם רוח.

־בקרבה נתמזגו המזרח והערב.
יהודים אלה היו מכירים בערכם כיהודים. מספרים
על מוחמד מיסד האיסלאם, שהיתר, לו אשד, יהודיה ושמה
צפויה. פעם כשאשתו עאישה לעגה לצפיה .משום שהיתר,
•הודיה' יעץ לה מוחמד שתאמר לעאישה: אבי היה אהרן
ידודי משה. אך אבותיך מה היו? עובדי ע"ז. רוח הגאוה
להיות בן לעם "אתה בחרתנו" — מילאה גם את •לבות
היהודים בספרד. ונוספה עליה ההרגשה ?שהם עומדים
בראש אחיהם בני ישראל. שתי תעודות שנמצאו מאותה

זקופה מחזקות דעה זו:
במדריד, הכרתי את פרופ' אוברמייר שהוא גם כומר
מוודה של הדוכס די אלבה, והוא ספר לי שבידו כ"י
מענין. תרגום ספרדי לתנ"ך. בשנת קפ"ב החליט ראש חבר
אצילים מקאלאטראבד, לתרגם את התנ"ך לספרדית. לתכלית
זו, הזמין 'למקדה את רבי משה אראגל להשתתף בעבודת
התרגום. בתחילה סרב' וכך נימק את סירובו: "יהודי
קשטיליה הם בבחינת מרובעת והם יותר חכמים ויותר
נכבדים מכל היהודים: ביחס, בעושר, בטובות ובדעתי
הם כתבו הערות להרבה ספרי דין והלכה, ולפיהן מתגהגיב
כל היהודים. אבל היום הננו במצב עלוב של יתומים,
בדלות ובצרות, ורק מעט הדעת נשאר ורובה אבדה. והנה
הוד מעלתו מגלה -את השגחת השמים ברחמנותה הנותנח
לרשות לגור על אדמתה ומכבדת אותה ?למרות פםלותי
לקרוא לי בשם איש סודה, אולם למרות שעמלתי בחריצות
כשלשים שנה, לדעת את ספרותנו העברית — ידיעתי

פחותה משל אחרים וכר".

אבל לבסוף קבל את ההזמנה.
התעודה השניה' מכתב ניחומים של ר' יהודה
אברבנל (החותם פה אוברבנל). שכתב אותו לגרף
רי פארו בשנת ר"ל. הגרף, אחיו של הדוכס הכביר די
בראגאנסה, מת עליו חמיו, ולרגל,האסון קבל מרי יהודה
מכתב המוכיח שהיתר, קימת ביניהם ידידות מיוחדת וכן
עד כמה הוקירו החוגים העליונים את היהודי המדינאי

המלומד הזד? למרות היותו מבני ישראל.

ר' יהודה הלוי חותם את מפעליו בפירוש "קסטילין"
והרמב"ם כ"הםפרדי". ומהארץ היפה ההיא שבמשך זמן
רב היתה לארץ התרבות בעולם — למדו היהודים מדות
טובות, דרך של משא ומתן וסגנון חיים מצויין כלפי חוץ

וכלפי פנים' ושמרו על קשר חזק עם הלשון הספרדית.
למרות העובדה שהלשון נשארה כלשון עממית
שנמסרה בעל פד? מאיות לבנים' ושםופרים אידישאים
כשלום אש לא כתבו בה — יש בה אוצר. רוחני חשוב
שיש להצילו בטרם יאבד מן העולם. עד כמה שידוע לי,
לא נעשתה עד עתה שום פעולה שיטתית בכיוון זה.
מטעמי תעמולה מדינית' שכרה .ממשלת ספרד לפני כמה
שנים בםראיבו, מורה אחד ללמד את היהודים ספרדית
מודרנית אך הרוח הלאומית בארצות חבלקאן דחתה את
אין־ג'ידיו מבתי הספר. אח"כ חדרו הנאצים בחזקה
והשמידו את הקהילות, ואין־ג'ידיו אבדה כמעט 'מאירופה.

.חקרוב וביחוד במזרח . יאבל בין יוצאי סלוניקי ועוד
ומחובתנו . בא"/ יש המכירים? יפה את הלשון ואוצרותיה'

האוצרות .האלה מכלי. אל כלי בטרם יאבדו. ; את , להעביר
מספר בלשנים, ביניהם. נוצרים הקדישו תשומת לב
רצינית לחקירת הלשון אין־גיידיו לצורותיה. אולם אין
להסתפק .בזה. יש להקים 'מוסד ? בארץ, אשר יעסוק.באיסוף
 על אחד

י . החומר שבכתב ושבעל פה, ובזה — נשמור
האוצרות החשובים "של 'שבט משבטי ישראל בגולה.

(* ר. ס.אין ג'ודייו'

בהוצאת "ספרית השעות" הופיע ספורו של הסופר
יהושע ייבין, על .מלחמת בית חשמונאי. אין זה ספור
היסטורי גרידא. המספר בחר לו לרקע ספורו' את תקופת
מלחמת חשמונאים' כי המאורעות שאירעו באותם הימים
מזכירים בהרבה את גורלו ומצבו של עמנו בתקופתנו אנו.

בית יהודה נתון לבז ולשמצה בידי אויב חזק ואכזר הזומם,
להאבידו מן העולם במובן הפיזי והרוחני.

אולם למרות הצבא העצום י שברשות האויב,
לא היה בכחו להשתלט על בית יהודה. לולא אותם הבוגדים
מבית' אותם המתיוונים שמתוך תאווה שפלה לשלטון,
ויתרו על מורשת אבותיהם ודתם ונתנו ידם לכובש האכזר.
וכך עלה בידי מצביאיו של אנטיוכם •לרדות בעם עד
חרמה, ולדכא את רוחו ולדלדל את עושרו. נמצא רק
י קומץ קטן של קנאים, ובראשם שלושת בניו של מתתיהו

כהן גדול' יהודה יהונתן ושמעון, שלא השלימו עם המצב,
וגמרו אומר לבלי לשקוט ולבלי לנוח עד כי ימוגר
השלטון הזר מעל ארץ יהודה' וחבר הבוגדים המתענים

יושמד' והעם ישוב לחיות את חייו החופשים כבעבר.
וקומץ הקנאים שבתחילה נמלט למדבר' וחי שם
חיי סגופים למען השלים את הכנותיו לשוב ליהודה לחדש
את מלחמתו' הפר לאט לאט ויהי לכה גדול. אמנם אין
להשוות את מספרם לחיל הגדול של יוון. מסביב למצביא
הודה מתלקטים גבורי ישראל העורגים לחופש שאינם י
מוכנים לותר על קוצו של יוד מאמונתם. בעיקר בולטת
קנאות רוחו של יהודה• מימי ילדותו' נתון יהודה ?למחשבות
על עמו וגורלו. מפי איש צבא יהודי שהורהו טכסיסי
מלחמה שמע רבות על גבורים יהודים שנלחמו בגבורה
למען בית תלמי במצרים ובלוב. ויהודה שואל את השאלה
המכרסמת כל הימים את ליו: "אם גבורים הם אנשי
המלחמה היהודים למה ילחמו למען זרים? למה לא יילחמו

לגאול את ארצם שהיתר? נחלה לזרים?".
אך כמאז ומתמיד' לאחר הנצחונות הגדולים שנחל
יהודה' לאחר שהצליח להכות בצבא יוון ולטהר את
ירושלים, להשמיד את המתענים, באה הבגידה מבפנים
וכל הנצחונות שנחל' היו לאל. יקיר איש צרורות' שהצליח
.את לב ההמונים בהבטיחו להם שלום ושלוה למשוך אחריו
וכך עוזבים את יהודה לנפשו רבים מאנשיו וגבוריו. אך
למרות כחותיו הדלים הוא יוצא למערכה נגד צבא יווני

גדול המצויד יפה והוא נופל חלל.
מותו של המצביא דיכא את רוח גבוריו המעטים,
אך יהונתן אחי המצביא שליווהו בדרכו' מקבל עליו
להמשיך במלחמה שקבלו עליהם בני החשמונאים' ושוב
הוא יוצא למדבר. כי המדבר הוא מקלט לקנאים. במדבר
יכול יהונתן לחדש את צבא הקנאים ולהדריכו לקראת
הגשמת היעוד הקדוש של שחרור העם והארץ. יהונתן
הולך מחיל אל חיל וחודר עד ללבו של האויב. הוא מתפרץ
לאנטעכיה וממגר את שלטון יוון הרשעה. אך גם יהונתן
כיהודה המצביא לא זכר? להשלים את מלחמתו. הוא
נפל בידי שר יווני שפרש לרגליו רשת נכלים וצד אותו.
והוציאו להורג. אולם מותו לא ערער את כבושיו• אחיו
שמעון שנועד מילדותו למלוכה. איש ובון ובעל כשרונות
מדיניים' הצליח עקב הקשרים המדיניים שיצר לנצל את
הנצחונות הצבאיים של אחיו ולחזק את יסודות ממלכת

יהודה הצעירה.
.הדור ראוי הוא ספורו של ייבין שיקרא על ידי
, כי ממנו יוכל ללמוד הרבה ולהכיר רבים מן הצעיר'

המאורעות העוברים על עמנו בימים כואבים אלה.

מלחמת בית חשמונאי

מרדכי אמםלם, חיפה
ך קבלנות כללית, שחרור ממכס,

. י י הובלה במזרח התיכון
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שמואל בן־שבת

"השוחט"
"חכם שם־טוב" הוא "השוחט" בה"א הידיעה של
קהלת־חיפה, וממילא מובן שהוא ממלא־תפקידים חשובים
בעיקר בעדתו הספרדית• "חכם שם־טוב" כועס כשקוראים
-לו בשם: "רב" או "רבי". רגיל הוא לומר: "נוח לי בצל
"חחכמה", אבל "רבי' עצום הוא ממני' ובכלל שותפים
טובים יש לי ככתוב: "חכמה ודעת ושמחה (משלי, בי,
כ"ו) מה שאין כך ב"רב" כי תפשת מרובה לא תפשת"...
ומכיון שאני שוחט' אינני מסכים להקרא "רבי' טבחים.
בהירות ופשטות מרגשת בשיחתו, בדרשותיו ובהסברותיו;
אוהב הוא את הקיצור ושונא את וכוח־הםרק המשמש כיום
אמצעי לתעמולה... ורואה בו רק איבוד־זמן והפסד רוחני.
רבים הם הפונים אליו, בפרט מבני־עדתו אף מחוץ
לתחום חיפה בענינים צמריים ופרטיים, 'לריות בדבר־
מצוד,; בשטח זה אין גבול להתמסרותו באונו ובהונו:
השו''ב מ"כפר ויתקין", ר' אליהו, פונה אליו במכתב להמ-
ציא לו ס"ת נוסח ם"ט. "חכם שם־טוב" פונה לרבי ברוך רב
הקהלה ומבקשו להחזיר לו את הם"ת - שהפקיד אצלו
לפני שתים־עשרה שנה. את הס"ת שלך, השאלתי רק
לפני יומים לרב לוי, המכהן בצבא, עבור חיילינו — עונה
רבי כרוך בחיוך — הנה זיכיתיך, זיכיתני- חיכיתי את
חיילינו לדבר־מ:יוה עי'י ס"ת זד,". ו"חכם שם־טוב"? ?לא
ימח ולא. ישקוט עד אם-ישיג אח מבוקשו. סוף סוף מצא
ס"ת יפסול, תיקנו ולקחו בעצמו ל"כפר־ויתקין", לידידו
ר' אליהו, ומה גדול היה שכרו כי זכה וזיכה את הרבים.
אומר: "הקנאות . בדברו על השאלה הדתית הוא
הדתית גדול הפסדה משכרה, וחלליה רבים בפרט בין

אחינו האשכנזים, עלינו ללמוד מהקב"ה את.מידת־הםבלנות
וארךאפים, הסלחנות ודרכי־המוםר הטובים. כי רק באמ-
צעותם אפשר להשפיע ולתקן את הפרצות בחומת הדח
בא"י. כל קינטור והגבה באלמות נחשבים כעבודה זרד
ואינם לפי רוח היהדות. נתקן את החנוך הביתי, שכל אב
ירגיל את בניו מקטנותם למנהגינו המסורתיים היפיב
,ביקורים קבועים בבית־הכנסת' בהשתתפות והנכוחים, ע"י
בטכסים דתיים של מצוד" בשמיעת שעורים בתורה ובמ-
פרשים. הוא אומר: "חביבים עלי הצעירים והקטניב
המבקרים בבית־הכנסת וחובה מוטלת עלינו להבליט להב
את חיבתנו ואת אהבתנו אליהם ולחלוק להם כבוד בזה
שנשתפם בקריאת תפילת־השחר והזמירות! אותם נעלה
לתורה ונלמדם גם לשיר ולפייט". בעיני, ראיתי כיצד
מושיב "חכם שם־טוב" את הקטנים על־ידו •בבית־הכנםח
ועוזר להם לקרוא בתפילה' ואחר התפילה, משלם להב
את שכרם מן הסוכריות שבצלחתו... — עוללים אלה,
אומר "חכם שם־טוב" הם עוזנו ועתידנו. וגורלם נתון

בידנו יותר מאשר בידם...".
בדברו על הציונות הוא .משתומם ואומר: "אינני
מבין איך אפשר ליהודי הגר בציון שיהיה אנטי־צעני!"..,
את הציונות, אומר הוא, ינקתי יחד עם חלב מזוני משדי•
כבודה' כל משרה' וכל מסחר שנזדמן לי אמי. עזבתי כל.
בשליחות בארצות בוכארה ומרוקו, והיום מה נעים גורל'
־מה יפה ירושתי שזיכני הקב"ח לרכוש לי בית במורד -כר-
מל ולחתישב בו אני 'ומשפחתי וכן להתפרנס מיגיע כפי.

י היינו הך ואינם ניתנים לחפרדח, ציונות ודת —
ציונות,, חיא ציונות של גאון השירה והמדע היהודי — שק
, איש־האשכולות במדע העולמי רבי יהודה הלוי ושל
הרמב"ם. לטובת "הקרנות" משתתף אני בשמחה בהוני,
ובגרוני 'לתעמולה לטובתן. כל עולה יהודי המתוסף באר-

צנו, וכל אמת־קרקע הנרכשת .לזכותנו מגדילים את
הישגינו, מגבירים את כחנו ומרחיבים את אופקי־עתידנו.
— יהודי שאינו ציוני' או ציוני שאינו דתי, הוא בבחינת
"יהודי פגום". עברית היא שפתי. ותורתי היא אומנותי,
לבי יכאב בכאב העם כולו בסבלותיו ובצרותיו; אך בעזרת
ה' ובעזרתנו נחיש את גאולתם. הנה השחר עולה' ותשועת

ה' כהרף עין!.
"אנו נתקלקלנו — אומר "חכם שם־טוב" — מזלזלים
אנו בעניני נמוס ודרךארץ הפכנו לקפדנים ויהירים עד
שפרצופיו היהודי האנושי מתטשטש והולך... בעונותינו
הרבים, ניגש אתה לחנוני' לירקן או לסוחר יהודי, לקנות
ממנו את צרכיך, מעמיד הוא אותך זמן מה מבלי להיפנות
אליך, והוא שיג ושיח לו עם אחת הלקוחות בשפת הגולה
על ענינים של מה־בכך... ולבסוף, מקבלך בשאלה קולנית
ויבשה: "מה־יש'.?'/ כאילו באתי, חלילה לבקש ממנו
נדבה או חסד... יחס זה גורם אי־נעימות ומקלקל את
היחסים, ומי יודע אם "דבר קטן שבזה"... פעל לא־מעט
לרעה ביחסינו עם השכנים... הנני ניגש — אומר "חכם
שם־טוב" לחנוני ערבי, הוא קם במלוא־קומתו ומקדמני
!) מה בברכה: "ברך הבא' חכם! (אהלאן וםהלאן, חכם
שאלתך אדוני החכם? — כך וכך, אני עונה לו, — אך
מה הוא המחיר?, שואלו אני — קח נא מהטוב בעיניך,
זו היא תשובתו של הערבי אלי... י ועל המחיר לא נריב —
באיזה אופן שתיפתר .שאלתנו המדינית, אנו נחיה בהכרח
עם העם הערבי, נישא וניתן אתו ועלינו להתנהג גם
בינינו לבין עצמנו וגם אתו על־פי היסוד • העיקרי של
תורתנו: "ואהבת לרעך כמוך!" זוהי הדרך הראשית
והאמצעי הבטוח להצלחה בכל עניייגו, באחדותנו מבפנים
וביחסים טובים והוגנים עם שכנינו — ו"חכם שם־טוב"

את זנב־הסיגריה שבידו... מסיים את שיחתו בזורקוי
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משה סופר

יונים ומתיונים חברו אז עלינו: שפת־חלקות וכח־
זרוע חצטרפו יחד: מלחמה מבית ומחוץ. —

יש ונשאל את עצמנו: כיצד היתד, מתפתחת
ההיסטוריה של עם ישראל לולא קמו החשמונאים? אכן
'"בחיי העמים, כמו בחיי האיש הפרטי' יש רגעים חשובים
בלתי חוזרים תדיר, אשר באופךהשמוש בהם תלוי כל

גורל העם או האיש בעתיד, לטוב או לרע לו". —

אז כשל כח־הםבל. פרץ המעין. המים הזכים בקעו
את שכבות האדמה ויהיו לנחל איתן. מתי מעט היו
הגמדים הראשונים, בני משפחה אחת בלבד. אך האור

המועט דחה הרבה .מן החושך ותהי הרוחה. —

הם, החשמונאים, ידעו היטב את דרכי ההרים. כל
גיא וכל מערה לא נסתרה מהם. הם ידעו היטב את
מטרתם. האידיאל היה ברור ומחוור. אופק בהיר ושקוף
לנגד עיניהם. הם לא תעו בדרכם, לא גששו באפלה. תרבות
זרד, לא משכה את לבם' וברק־היונות וזהרה לא סנוורו
את עיניהם. תורה, תרבות, עם, מולדת, שפה וחירות —
כל אלה הם קרנים של שמש כבירה אחת. זה היה אידיאל

החשמונאים. —

ותחל הגלהמה. מלחמה קשה וכפולה כלפי היונים
השולטים וכלפי המתענים החנפים. אך מה קלה הדרך
למי שמטרתו ברורה! האידיאל מצמיח לבעליו כנפים
והוא עובר הרים וגבעות' ימים ומדבריות, ותמיד־תמיד
מאיר "עמוד האש" את דרכו. בבחינת "ואשא אתכם על

כנפי נשרים". —

אמר אדריינום לרבי יהושע: גדולה הכבשה העומדת
בין שבעים זאבים! אמר -לו רבי יהושע: גדול הוא הרועה

שמצילה ושומרה ושוברם לפניה!

אכן שתי השקפות־עולם מקופלות במלים מועטות
אלו! העמים מיחסים את הכח לכבשה, בחינת "כחי ועוצם
ידי עשה לי את החיל הזה"! ועם ישראל .מיחס את הכח

לרועה, לבורא־העולם.

מכאן נובע כחו של עם ישראל. זהו מעין הבטחון
ומקור־האמיונה בנצחון המעטים נגד חרבים. עם קטן
בגופו וחזק ברוחו. עם הרואה בעיני רוחו "מילים נשרפים

ואותיות פורחות". —
גם פך השמן שנמצא בטהרתו, היה קטן־הכמות.
השמן מועט ולילות־החושך ארוכים־ארוכים. אך השמן

המועט זך היה באיכותו ויבער ויחמם ויאר ויעודד. —
וכשם שמעט השמן הספיק — כך הצילה את העם

משפחה אחת קטנה. —
האמונה הגדולה בנצחון האמת האירה את לבות
החשמונאים. שם ה' נישא בפי הגבורים־המאמינים והמל-
חמה הייתה "מלחמת מצוד?". צא וראה: מתתיהו אומר:
"מי לה' אלי!"; ויהודה בנו אומר: "היד ה' תקצר לתת

רבים ביד מעטים?"! שניהם' האב והבן, דוגלים בשמ
המפורש — ולה' התשועה! —

מקדמת־ימים נטעו הנביאים את האמונה הזאת בלב
עם ישראל: "רבים אשר אתנו מאשר אתם". ולכן אנו
מפטירין בשבת חנוכה: "לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי

אמר ה' צבאות". —

דוד לעומת גלית — כך היו החשמונאים לעומת
היונים העצומים. דוד בא בשם ה' וגלית בא בחרב ובחנית.
ובסופו של דבר — "גמרים ביד חלשים"! כי הגבורים

היו טמאים והחלשים היו טהורים. —

עמנו נתנסה רבות בכגון זה, ותמיד זכה לראות
בנצחון הרוח על הכח, נצחון האור על החשך. —

בשעבוד מצרים עברנו את הים בחרבה, לא נטמענו
בתרבות המצרים, לא נרטבנו במי־הים המלוחים. —

ובשעבוד יון נשאר פך השמן בטהרתו, חותם
הקדושה נשאר עלינו ותרבות ישראל נשארה בטהרתה.
לא נתערבנו בגויים ולא נטמענו בתרבותם. "ונהרות לא

ישטפוך". —

ובימינו אלה, עת החושך יכסה ארץ, והאדם הפך
אה צלמו לחיה טורפת — משנה־צורך והכרח לנו להתחמם
לאור "הנרות הללו" ולשאוב מהם כח ועצמה. תורתנו
ותרבותנו יעמדו לנו לבל נתיאש ולבל נרתע מגלי המים
הזידונים חמתגעשים עלינו• כי דבר אחד ברור: האמונה
והבטחון הם נחלתנו. ובסופו של דבר — "ויבוא יעקב

שלם" — סופה של האמת לנצח. —

רבותינו זכרונם לברכם גורו: כל משפחה בישראל
ואנו חייבים להוסיף: כל חייבת להדליק נרות חנוכה. '
משפחה בישראל חייבת להקים מקרבה גבורים בחשמונאים,
כי מלחמת־אימים זו $יא מלחמתנו, מלחמת האור בחושך,

.מלחמת הטהרה בטומאה. —
ואם תחלש עליך דעתך "וראית סוס ורכב עם רב
ממך — לא תירא מהם!" כי אם אמנם "אדירים .משברי
ים"' אך הרי עם ישראל מוסיף ואומר: "אדיר במרום ה'!".
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ח. דרומי

(המשך)

קרן העזרה בנתה גם י גרז' גדול. כך קבלה המושבה צורת
כפר בן רחוב אחד ארוך'בעוד שקודם היתד, המושבה

בנויה בצורת חצר גדולה מחולקת לדירות.
נסלל גם כביש המקשר את הכביש הבא משער־
הגיא עד לרחוב המושבה. וכר יכולות המכוניות להתקרב

לכל בתי המושבה.
כן סודרה אספקת מים לכל בית ובית. ונפסקה
העברת מים בפחים. קרן העזרה ?הקציבה עוד אלפים לא"י
לקדוח באר עמוקה־ ולגלוי מקור מים רבים, במקרה שלא

ימצאו מים — לבנות סכר לאצירת .מי חנחל.
כל אכר התחיב לשבת בבית שנבנה ע"י קרן העזרה' לכל

הפחות שלש שנים, ואחרי כן יהיה לו הבית לנחלה.
קרן העזרה סיעה לסדור תשלומים לאריסים הערבים,

כדי שיעזבו את האדמות שעבדו אותן באריסות.
וכך קמה הר טוב מחדש. היא היתה לכפר והאברים
התעסקו לא רק בפלחה אלא גם במשק .בית. לכל אכר —
פרות ותרנגולות' ואוטו מיוחד הוביל כל יום את התוצרת

העירה.
חלק. מן האברים עזב את הר טוב היבשה והבודדה

ועבר לשרון.
ה' יהודה בכר שגמר את הסמינר בירושלים ועסק
בהוראה במשך שנים אחדות השתקע במושבתו והיה לאחד
הכחות החשובים בהר טוב. אבל' הר טוב לא יכלה לספק
:את מרצו הרב ולא היה לו די מקום להשתמש בידיעותיו.
עזב את הר טוב והשתתף ביסוד אבן־יהודה. כעת הוא
ממנהלי חברת "טנא" ו"הספקה" ועסקן בהתאחדות

האברים.
בעקבות ה' בכר עזבו כחות רעננים ובעלי ידיעות
אחרים והתישבו באבן־יהודה. אפשר לומר שאבךיהודה

נבנתה מחסרונה של הר טוב.
משה בן ארויה ובנו רפאל' נסים פרנג'י (מוסב שם

בן־ארצי), עזבו את הר טוב ונמשכו למקום מים רבים.
במשך שנתים היה המצב טוב. אך אח"כ התיבשה
הבאר ופנו לממשלה ולמוסדות הלאומיים -להמציא את
הכסף הדרוש לחפוש מים. לו ידעו כבטחון שמתחת לאדמה
יש מים רבים כמו בשרון' כי אז היו אכרי הר טוב לווים
וקודחים בעצמם באר עמוקה. אחרי כן היו משלמים
מהכנסות המים. הממשלה הסכימה לקדוח באר עמוקד,
והאברים מצדם התחיבו להשתתף בחלק מן ההוצאות.
קדחו -על יד טחנת האחים לוי. חדרו עד לעומק מאתים
וחמשים מטרים אר כל הזמן היתה אבן ביטומין. לסוף
התחילה האבן להיות רכה וריח נפט עלה מקצה חמקדח,
הנציב העליון סיר ארתור ווקופ שביקר במקום ציוה

ייהפסיק את הסדוח.
לאחר חשתדלויות חדשות הציע הגיאולוג הממשלתי

לקדוח באר ממזרח למושבה על יד החרים, כי ?לפי דעתו
אפשר יהיה למצא מים בעומק של מאתים וחמשים מטר.
בעזרת חברת "שמשון", קדחו במקום, והגיעו לעומק של
מאה ותשעים מטרים והמקדח נשבר. בינתים פרצו

מאורעות תרצ"ו והקדוח נפסק.
המושבה סבלה הרבח מחוסר מים, כי באו שנות
אחדות של בצרת והבארות של המושבה יבשו לגמרי.
קדחו באר בנחל שורק בקרבת תחנת הרכבת' והשיגו מעט
מים. האחים לוי הביאו מים בצמרות מן הבאר של
אשתאול העשירה במים, עד טחנת הקמח' במרחק של

קילומטר ויותר.
ושוב באה תקופה חדשה לתעשיה בהר טוב:
יהודי מתל־אביב, בנה בית חרושת לגבס וגיר. עבד שנים
אחדות ובזמן מאורעות תרצ"ו שרפו את הצריף על

מכונותע.
בשנים האלו התפתח מסחר של קנית זבל מן
הכפרים הערבים בסביבה בשביל פרדסי השרון, חלק מן

האברים שלח ידו במסחר זה.
גם בהלת המגרשים והםפםרות לא פסחה על הר
טוב. ספסרים מת"א באו במשא ומתן לקנית הר־דיר־אל
הוד. המתנשא ממזרח למושבה עד לגובה של 705 מטרים
שממנו רואים חלק גדול מן השפלה. גם את דיר־טחונה,
גבעה הנמצאת ממערב למושבה, ואשר מעליה רואים את
הים וחלק חשוב מן השפלה — רצו לקנות ולחלקו למג-
רשים. המשא ומתן נמשך זמן רב. פרצו מאורעות תרצ"ו

ונפםק.
בשנת 1935 הגיעה תקופה שהביאה אתה תקוות
רבות עד לידי סחרחורת. אכרי הר טוב המעטים והבודדים
ראו והנה עוד מעט ונהפכה הר טוב הקטנטונת למקום
ישוב גדול ולמקום מחיה לעם רב. כמעט כל המשפחות
שעזבו את הר טוב אחרי מאורעות תרפ"ט שבו אליח.
בספר הפרוטוקולים כתוב בקצור: "ביום חמשה פברואר
1935 נחתם הסכם עם ה' נחום מן על קנית 286 דונם
אדמת פלחה בחמש לא"י הדונם ומאה וארבע דונם הרים
בשתי לא"י הדונם". וזה' חוץ מהשטחים שקנו מאחרים, —

בסך הכל כשמונה מאות דונם.
האחים נחום ודוד מן מורשה, שהיו ממנהלי הטרוםט
למלט בפולניה — גילו בהר טוב אבנים .מתאימות לתעשית
מלט, הביאו מומחים מפולניה ועשו בדיקות חימיות של
האבנים והעפר, ומצאו שהם טובים מאד לתעשיה זו.
הזמינו מהנדסים וערכו תכניות לפתיחת בית חרשת למלט,
השיגו רשיון מהנהלת הרכבות בארץ, לשנות את מהלך
מסלת הברזל בסביבת בית החרשת ורשיון אחר להעביר
כביש על פסי הרכבה ולבנות גשר מתחת לפסים. כן השיגו
רשיון מהממשלה' להביא מים להר טוב מן הצנור המעביר
מים מהירקון לירושלים, במקרה שלא ימצאו מים ־על

המקום אחרי קדיחה עמוקה.
יסדו חברה בשם "שמשון" ו&כרו מניותיה לאמידים

באנגליה ובמצרים.
את המכונות הזמינו בגרמניה, באמצעות טרנספר
פרטי, והמכונות היו מובעת בנמל המבורג, לחשלח לארץ.
אך עקב הכרזת המלחמה — נשארו המכונות תקועות

בהמבורג.
•במתים־ פתחו בהר טוב משרד גדול להנהלת הבנין,
הביאו כימות גדולה של קרשים וחמרי בנין והתחילו לחפור
יסודות לבית החרשת. חתחילו בקדוח עמוק והגיעו

עד לעמק מאה ותשעים מטרים.
לפי התכנית, היו צריכות להתישב בהר טוב מאות
משפחות יהודיות. והמקום היה נהפך לעירה פורחת. והיה
באו מאורעות תרצ"ו' ובעלי •המניות פחדו להשקיע כספים
:ארץ, סגרו את משרדי חחברה בהר טוב, הפועלים עזבו

את חמקום ואת חמרי הבנין חחזירו,
וכך חזרה שוב הר טוב לבדידותה. התנחמו שאולי,
אחרי המאורעות יתחילו בבנין בית החרשת למלט, והנה

באה גם המלחמה ונדחתה התכנית לעוד זמן רב.
מי יודע' אם אחרי המלחמה תחודש התכנית?

(עוד יבוא)

(סוף פרק י)
חם קנו כבשים והצליחו בעבודה זו. עשו גבינו?
משובחת שנמכרה במחירים טובים. עסקו בזה ירק שנתים
כי במאורעות תרפ"ט נשדד העדר' ה' ויטליס פנד, לממ־
שילה וקבל את סכום המלוה למושבה מכספי הפצויים

שנתנה הממשלה לנשדדים.
האברים פנו לעזרה גם לחוץ לארץ, נשלח מכתב
בקשה להלואה לגלוי מקורות מים, לנשיא חברת ציון
באלכסנדריה. אחד הסוחרים הידועים מירושלים' השתדל
בזמן בקורו באמריקה למכור שם חלקות מהאדמה. החברה
שהסכימה לקנות את האדמה שאלה את פי ההנהלה
הציונית, אבל זו האחרונה הודיעה שאין די מים בהר

טוב.
בחות גולדברג נכרה התפתחות הודות לפעילותו של
ידידו י' ל' אפל מזכיר חובבי ציון בוילנה, הוא השפיע
על גולדברג להשקיע כסף רב לשפורים בחוה. סלל

כבישים, נטע עצים' וחפר באר שםפקה מים.
חרשת ארנים גדולה נטע גולדברג בםיביבות החוד,.
באמצע החורשה נטועים במעגל עצי ברוש, כאלו יחדו
את העגול הזה לבנין אנדרטה או לקבר. והמנוח גולדברג
היה רגיל לקרא לחורשה זו בשם חרשת־ביאליק. אגב
המשורר ביאליק רגיל היה לעתים קרובות לבלות בחוד,.

לפני מאורעות תרפ"ט הגיעו האברים לכלל החלטה,
שאין תקוה לפתוח הישוב אלא על ידי מציאת מים רבים.
לו ידעו בודאות שיש מים רבים תחת 'האדמה' היו לווים
את הכסף הדרוש וקודחים באר עמוקה. אבל, אם לא

ימצאו מים' מי ישא בהפסד של אלפי לירות?!
נשאו ונתנו עם הממשלה שתקבל על עצמה לגלות
מים. המושבה התחיבה מצדה לשלם חמש מאות לא"י.
בט"ו מגחם־אב תרפ"ט חתמו ה' גולדברג וה' יצחק לוי
בשם ועד המושבה, על חלוקת ההתחיבות הזאת. ה'

גולדברג התחיב לתת 150 לא"י והמושבה 350 לא"י.
אך לא הספיקו החתימות להתיבש ופרצו מאורעות

תרפ"ט וההסכם נתבטל.

פרק יב•
מתרפ"ט עד תרצ"ו

כשהתחילו לדון על השיבה להר טוב, — נתקבלה
הצעה מאתי המופתי הירושלמי לקבל את אדמת הר טוב
ולתת במקומה אדמה בסביבות בית הנן. נחלקו הדעות:
היו אכרים שאמרו, נקבל את ההצעה ונשב גם אנחנו
באדמת השפלה העשירה במים וקרובים אל שאר המושבות,
ונפטר מצרת המים ומהבדידות שבהר טוב. אכרים אחרים
סרבו, שלא לכבוד יהיה להכנס במשא ומתן עם האישיות
הזאת, ושלא צריך לעזוב את המקום שהשקענו בו כחות
מרובים. צריך להמשיך ביתר מרץ ולחפש מים בהר טוב
ולהחיות אותה. אחרי וכוחים בין חמשפחות ואחרי הוד
יעצות עם אנשים שונים—נתקבלה החלטה לחזור להר־טוב.
קרן העזרה בנתה, לכל משפחה, בית פן שני
חדרים רפת ולול. הבנין של המיסיון נשאר בחורבנו עד
היום. תקנו את בנין בית הספר ותקנו את הבתים האחרים.

תולדות המושבה הר־טוב

מלון סבוי
מסעדה ובר

ה פ י ח
ל ל כ ו ש מ ה המלון 
ר י ע ב ר  ת ו י ב
רפאל מזרחי, טבריהמרכז מסחרי החדש

דןכי לפני כא?ק תכל,
נהיר ןצח נלי כתפ וךבב.
השמשימזךה אל־פני מערב

לבי ידע הךךך י&ל.
בוטח השמש בנתיב השחקים
?פסח על־מ1קשי־ך.עבן הא&ר,

לבי, כמהו ניוגה 3א1ר
י??ואף לגמע ךזי־מרחקןים.
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בעית הנוער העולה מתימן ח. יפת

בעיה הנוער התימני, שעלח בשבועות האחרונים
לארץ, מחריפה והולכת מיום ליום לרגל העובדה שגורמים
ידועים נוהגים בנוער הזה כב־"ילדי טהראן''. אבל לא הרי
עולים צעירים מתימן כהרי "ילדי טהראן". אם כלפי ילדי
טהראן אפשר היה לטעון כי מחלקת הנוער אינה יודעת
כיצד לבחון ולקבוע אם הילד שןיך •למשפחה חרדית
ושומרת ממורת, או למשפחה שאינה מתנגדת לחנוך
"חפשי", הרי טענה זו אינה קימת כלל ועיקר כלפי הנוער

התימני שנתחנך על ברכי המסורת והדת.
עד פרוץ המלחמה' היתד, העליה מתימן לארץ קטנה.
רוב הסרטיפקטים נשלחו לאירופה. שאלת הכשרת נוער
וחלוצים — ?לא היתד, קיימת כל עיקר. אולם, עם הפסקת
העליה מאירופה לרגל המלחמה, החלו המוסדות להקדיש
תשומת לב לעליה מן הארצות השכנות' וליהודי תימן

הדווי־ נתנה אפשרות לעלות לארץ במאות ובאלפים.
"מרכז התאחדות התימננים בארץ ישראל" שהוא
המוסד הרשמי של היהדות התימנית בארץ ומחוצה לה'
טפל מאז שנת קיומו — 1922 — באנשים שבאו מתימן
ודאג להתישמתם והתאחזותם בקרקע המולדת. עולים
אלה היו בעיקר בעלי משפחות וזקנים. אולם מכיון' שבין
העולים החדשים נמצאו גם יתומים צעירים, נתעוררה השאלה
מי יהיה אחראי לחנוכם. וכאן היא נקודת המוקד. שיירת
העולים שמנתה 800 נפש לערך, שרובם נערים הזקוקים
לטפול' הגיעה לחיפה ב־6 לחודש שעבר, והועברה לעתלית.
באותו היום באה למחנה עתלית, קבוצת צעירים תימניים
"שכירי השמאל" לנהל תעמולה בין העולים החדשים,
שליחים אלה לא הסתפקו בדבורים ואף ניסו לחטוף את
העולים בכוח. רבים מהם הועברו למושבות וללשכות
יהודית ביתור חברי ההסתדרות. העבודה של הסוכנות ה

הדבר נעשה בניגוד להסכם הקיים בין הסוכנות היהודית
לבין נציגי "ההסתדרות". כתוצאה מכך פרץ סכסוך בעתלית
בין מדריכי "ההתאחדות" לבין תועמלני השמאל. ובינתיים'
הפכו העולים הצעירים' מן היום הראשון לעלותם לארץ,
לנזקקים הפונים ללשכה לעזרה סוציאלית מפאת חוסר
יד מטפלת. יתומים אלה מתגוללים עתה בחוצות תל־אביב'

ורק מספר קטן מהם מסודר אצל קרובים ומכרים.
התאחדות התימנים בארץ מוכנה לקבל הצעות לעבודה
ושכון עבור העולים החדשים' לפי התנאים האלה: א) אי
התערבות גושים זרים בטפול של העולים התימנים. ב)
ספוק הצרכים הדתיים במקומות העבודה שהעולים יישלחו
לשם כגון: מטבחים כשרים, בתי תפלה וכר. ג) מדריכים
מטעם ההתאחדות ידריכו את העולים התימנים בתמיכה

הכספית של הסוכנות.
"ההתאחדות" אינה מסכימה לקבל עזרה שהיא בנגוד
לרוח יהודי תימן, ולא תכיר בשום גוש שירצה להתימר

להיות אפוטרופוס על יהודי תימן.
המדריכים השמאליים שנשלחו לעתלית לקבל את
פני העולים־היתומים, פגעו איפוא בצפור נפשם של הצעי-
רים החדשים. גישתם היתה גישה מוזרה שהובילה את
העולים לכיוון סמוי מהם שכן הם התחילו לדבר על לבם
להצטרף לקבוצים וכשנשאלו המדריכים ע''י העולים
הצעירים על עניני הדת' שמירת השבת וכר ולא לזבלו
תשובה משכנעת — נפערה לרגליהם תהום עמוקה, והם

התיחםו אליהם באי־אמון.
לנוער העולה מקרוב, וכן לנוער התימני בארץ
בכללו' אין לו עד היום מסגרת מפלגתית קבועה, בהגיעו
לארץ מסתגל הנוער הזה מיד לסביבה. מחליף לבושו
ומתמסר לעבודה. אבל אין הוא נוטה להמיר רוחו. במסגרת
ההתאחדות התימנית קיימים שלושה ארגוני נוער: א)
ארגון "בגי יהודה". ב) ארגון "בני ישורון". ג) ארגון
"התימני הצעיר". פעולת הארגונים האלה אינה מורגשת
בזמן ־ האחרון' מחוסר אמצעים כספיים. אבל מרכז ההוד
אחדות משתדל למרות האמצעים הדלים שלו לחנך את
. אלה מהצעירים שנקלטו הנוער התימני ברוח המסורת.
. שנקלטו בכפר, שומרים על העקרון: תורה, בעיר ואלה

עבודה ומלאכה, .מבלי שיהיו נתונים להשפעה ימנית או
שמאלית. "בני העדה הומנית — אמר מדריך תימני אחד—
אם הם משתייכים למסגרת מפלגתית זו או אחרת, הרי
זה נובע מטעמים כלכליים. האידיאולוגיה של המפלגות
אינה מעסיקה את הנוער הזה ואין לבם למצעים המפלג־

תיים".
הצעירים האלה בתור אלמנט עובד יכולים להביא
תועלת רבה ביחוד אם תנתן להם הדרכה לפי רוחם. אבל
במצב הנוכחי, אין לנוער זר, אימון במטפלים־המדריכים
שלו. נפגשתי עם חמשה שהם בני 15—16 ומפיהם נודעו

לי פרטים מעציבים.
פגשתים בהיותם משוטטים ברחובות תל־אביב,
פניהם החיורים והמקומטים מעידים על עבר ותלאה רבה.
קצוצי פאות. לראשם "קםקטים" לבושים שלוש חולצות
ושני זוגות מכנסי חאקי מחמת הקור. הגדול בהם נשא
על כתפו צרור מזוהם שהיה נעוץ במקל. מן הצרור
השתרבבו זוגות נעלים. בעוד שהם הלכו יחיפים. נראה
שהוא היה מורה הדרך של יתר חבריו, כי ידע לדבר בלשון
הקודש. שאל על שכונת "כרם התימנים". קבלתי על עצמי
להובילם. לשאלתי את מי הם מבקשים ב"כרם התימנים"
הכריזו כי אין להם שם מכר או מודע. אבל מכיון ששם
נמצאים "אחינו התימנים" הם מקוים שיוכלו למצוא שם
מקום לשבת — לפלא היתד, בעיני תשובתו והוספתי
לחקור אותם, שאלתי אם הם בני העליה החדשה. "מורה
הדרך" השיב בחיוב והוסיף: "לפני שבועות מספר באנו
לארץ מתימן — פתה הגדול שבחבורה — כולנו יתומים
?קרובים אין לנו בארץ. בדרוך כף רגלינו על אדמת הארץ'
שמחנו שמחה גדולה. בסבר פנים יפות קדמונו. בימים
הראשונים לבואנו ארצה, ישבנו בעתלית. שם ישבנו מספר
ימים. אח"כ חלקו אותנו, מי לעבודה במקום שקוראים לו
"קימבוץ" ומי למושבות. אותנו שאלו לאן אנו רוצים
ללכת לקימבוץ (קבוץ) או למושבה? אני לא יודע מה זה

מושבה ומה זה קימבוץ.
— לי נתנו את זה — אמר השני שבחבורה נער
:בן 16. בהושיטו לי פנקס. עיינתי בו וראיתי שזה פנקס
חבר "הנוער העובד בארץ ישראל". הם אמרו לי שזה

"פספורט" — הכריז הנער.
שאלתי אם לכולם נתנו פנקסים מעין אלה והם ענו
בחיוב. "תחכה תשמעי' — אמר הגדול שבחבורה — הם
אמרו שישלחו אותנו לתל־אביב' מכען שלא ענעו לאן
רוצים אנו ללכת. הם הבטיחו כי כאן בתל־אביב ידאגו
לנו ויתנו לנו לאכול וללבוש, הכניסונו לדיואן (אולם)
גדול ושם חכינו. פתאום בא "מוזיין" (ספר) אחד עם
צעיר תימני והתחיל לספר אותנו. את כולנו. קצצו לנו
את הפאות. "ועשו אותנו ככל הגויים". בתימן היו
ה"גבאייל" (הערבים) מבקשים אותנו לקצץ את פאותינו
תמורת חלקת קרקע גדולה וכסף רב — העיר השלישי
שבחבורה — ואנו םרבנו. הגנו בחרוף נפש ממש על
פאותינו. וכאן... בעוו־נו־תנו הרבים לא די שקצצו את
פאותינו, אלא הוכרחנו גם לשלם מחיר קציצתם טביך
אחד,.. כל אחד עשרים וחמשה ותקלין. 20 מיל שלמנו כל
מיל — העיר נער רביעי. לאחר גמר המלאכה הזאת —
התספורת — הושיבונו ליד שולחנות ארוכים לאכול. בשר
הגישו לנו. יש שאכלו ויש שלא אכלו. אני למשל לא
אכלתי. אני מסופק אס הוא כשר". בקצור לא אכלנו כולנו.
אנו רעבים. שברנו את רעבוננו בלחם צר ומים לחץ...
באותו רגע נשמע קול אדיר שבקע מאחת הסמטאות--
!מנחה מעריב, מעריב מנחה, תפלה !". . "תפלה תפלה
זה היה קולו של שמש בית הכנסת. חמשתם זקפו את
ראשם וישרו את גבם וכולם בקול איחד אמרו: נודה לשמו
על זאת 'השעה... יתברך שמו... מעתה אנו בתוך אחינו על

התורה העבודה והמלאכה.
לפי בקשתם לקחתים לבית הכנסת. לאחר מנחה

ומעריב, אספום לביתם כמה מן המתפללים.

ממשלי תימן
יהודה רצה־בי

בין ישראל לגרים
קיסם עם קיסם ואש ליהודי תבער

היהודים שאין להם יערות ועצים כשהם צריכים
להסקה מקוששים מפה עץ ומשם עץ וזה מצטרף
אח"כ לחבילות. הערבים מביעים בפתגם זה את
הרעיון: פרוטה עם פרוטה .מצטרפת לחשבון גדול.
אם היהודי צבוע ב"חנא" — זרע זרעך ועוד אל

תשהה•
היורה ?בתימן יורד בתקופת חג השבועות. לכבוד
החג היהודים צובעים את ידיהם ורגליהם בצבע
אדום ששמו "חנא". זה משמיש סימן למוסלמים

ששעת זריעת הדורה הגיעה.
הצע תחת היהודי מצעך / כל עוד הוא מטליא

למענך.
האומנים ובעלי המלאכה בתימן הם רק היהודים,
אם הגוי מכבד את היהודי הרי זה בשעה שהוא

זקוק לו•
קלל אלהים את היהודים בשכר / וב"קאת" את

המוסלמים.
קאת — מין צמח שאת עליו אוהבים המוסלמים
ללעוס בכל עת. היהודים להוטים בעיקר אחרי
שתית יי"ש, והמוסלמים שהיי''ש נאסר עליהם —

להוטים אחרי לעיסת הקאת.
מה לך בבית־היהודי י אמר: בקרתי את ידידי.

בתקופות שתימן עמדה תחת שלטון התורכים' היו
המוסלמים מזלזלים במדה ידועה בדת. אם לא
בפרהסיה — הרי לפחות ,בצנעה. מוסלמי היה
נכנס לביתו של היהודי בחדש רמדאן באמתלה

של ביקור וסועד שם את לבו.
אין בינינו מבדילין / זולתי השחיטה והבשואין.

המוסלמי והיהודי אומרים זד? לזה בשעה של
התקרבות הדדית. לאמר: שוים אנחנו.

"אוהבים אבו אתכם' היהודים! עבו: "הלבבות
עדים".

גוי האומר ליהודי שהוא אוהבו' הוא עונה לו:
בפיך אתה אומר כך. אך לבות שנינו מעידים ההפך.

"הגלב מבגדאד"
בהוצאת "אור לעם" למר א. לוםטיגמן בירושלים,
יצא לאור ספר חדש בשם "הגלב מבגדאד" — מספורי
אלף לילה ולילה — מתורגם מערבית לעברית בידי הדייר
יוסף יואל ריבלין. למרות תנאי המלחמה יצא הספר
בצורה מהודרת, עם תמונות, נדפס על ניר משובח ונכרך

בכריכה נאה.
סגנונו המדויק של המתרגם אשר מצד אחד שמר
על דיוק הלשון העברית ומצד שני שמר על הרוח והצורה
של הספור הערבי ראוי לשבח. הספר מכיל מעשיה אחת
הכוללת ארבעה ספורים מעדנים שמהם אפשר ללמוד
הרבה על חיי הערבים בזמנים קדומים. הספור המאלף

ביותר כאן הוא "ספור אחיו השלישי של הגלב".
אשתקד יצא לאור באותה הוצאה "ספור וזיר המלך
יונאן והרופא החכם רויאף מספורי אלף לילה ולילה
שאף הוא תורגם ע"י הד"ר י. י. ריבלין בספרים האלה

יש ענין רב לנער. א. ב.

תקוני טעיות
• במאמרו של מר א. בן־יעקב "מדרשי? הלכה של
הקודם נפלו, התנאים בתלמוד בבלי" שנדפס פגליון

לצערנו, שתי טעויות דפוס:
בעמי 10 טור א' שורה 6 מלמטה במקום: זאת

אומרת' צ"ל: זאת ועוד אחרת.
2) שם, שורה 4 מלמטה במקום: מנתח נסכים;

צ"ל* מנחת נסכים.



לזכרו של אבי־הישור
ב־22 לחודש נובמבר התייחד הישוב עם זכרו של
היהודי הגדול, הברון א. דה־רוטשילד ז"ל, שהלך לעולמו
לפני תשע שנים. בבית הכנסת בזכרון יעקב, התאספו
המונים לאזכרה וספרו על מעשיו וחסדיו המרובים והטובים
ובעקר על פעולתו הכבירה בשטח ההתישבות של הארץ.
כי הודות לתמיכתו בישובים חחקלאיים, יכלה הציונות

להגיע למה שהגיעד, כיום.
הברון המנוח היה לא רק פילנטרוף גדול, טוב לב
ועושה צדקות — אלא מדינאי יהודי בעל שעור קומה.
חוזה למרחוק ואיש הרוח. ויותר מכל אהב את עמו
הנדכא' ורצה בכל לבו ונפשו בהתחדשות חייו במולדתו
העתיקה. הוא גם דאג לשפה העברית ותמך באלה שעסקו
בהחיאתה• על עצמו היה אומר: "יהודי פשוט הנני ללא
שם לואי". חבל ששכחו את צואתו הרוחנית שהוקראה
בנוכחותו בבית הכנסת בתל־אביב כאשר בא להפרד
01 /116:) , חזון איש גדול מהישוב. הצואה היא :"•"1ש0
שממנה יש 'ללמוד הרבה, יש לה ערך חנוכי גדול בשביל
הנוער. כדאי לקראה מדי שנה בשנה ביום האזכרה. רצוף
פה' התרגום העברי של הצואה. גם לגדולים יש הרבה

ללמוד ממנה.

מנאומו של הברון אדמונד רוטשילד
בביהכנ"מ הגדול בת"א, בחדש אייר

תרפ"ה
"אל צור ישראל אשא לבי ואודה לו בכל נפשי,
כי הטה לי חסדו וזכני לחזות לעת זקנתי במראה הנפלא
הזה. חזיון תהית ישראל. כשאני מעלה על זכרוני ימים
עברו, זה כחמשים שנה, כשהתחלתי עבודתי, כשאני נזכר
בפני הארץ, ארץ המלאה אבנים' קוץ ודרדר, ובניה
המסכנים יגעים להוציא מן האדמה הדלה שבלים דקות —

נדמה לי כי אך חלום הוא.
בימים ההם ראיתי את סבלות אחינו בני ישראל
במזרח אירופה ולא מצאתי להם דרך תשועה אחרת אלא
שובם לארץ אבות' חרף דלותה ושממתה. שם, אמרתי,
יבליט ישראל לעיני העולם גם את ערכו הרוחני והמוסרי,
גם את כח עבודתו, מתוך חקור, שיעלה בידינו להחיות

עם ישראל בארץ ישראל. בלבי קננה השאיפה ליסד בארץ
מרכז חשוב אשר יעזור להתפתחות רוח יהודית ותורתו
ותרבותו' והמרכז ישפיע לטובה על מצב ה יהודים בכל

ארצות תבל.
קדם כל' היה צרך להניח יסודות איתנים על
האדמה. החלוצים הראשונים נלחמו מלחמה קשה בחלאים
רעים ועם האדמה השוממה. לא ארכו הימים והקבוצים

הראשונים היו למושבות פורחות.
אז היו אומרים לי: אתם בונים על החול — והנה

החול, כדברי המשורר, היה .ל"ראש פנה" לבנין ישראל.
השדות הנעבדים, הכרמים והפרדסים הרבים הנראים
כנאות מדבר — כל זה הראה לדעת את כחו של עם

ישראל ואת ארך רוחו .
השיגינו בעבודה קשה זו, הועילו בהרבה לשם
הצגת השאלה היהודית בעיני העולם הגדול• הודות להם

נתנה ע"י מועצת השלום ההצהרה להקמת הבית הלאומי.
העובדה שראשי הממשלות האדירות קבלו הצהרה
זו וחבר הלאומים אשר אותה — נראית כהגשמת הנבואה
שפעמה בלבות אבותינו במשך כל השנים למרות הצרות
והמצוקות. עתה' אחרי אלפים שנה, היא מתקימת לעינינו,
כדברי הנביא, "כי לי איים יקוו ואניות תרשיש בראשונה
להביא בניך מרחוק". אשרינו, שאנו חיים בעת מבורכת זו'

ונוכל להוסיף על כן: "אך זה היום שקוינוהו".
בכל המקומות קמו לתחיה מושבות חדשות: תל־
אביב נהיתה לעיר גדולה' היזמה הפרטית יוצרת תעשיה
מכל מין: יכולים אנו לאמר כבטחון שהבית הלאומי עומד

על שני בסיסים חזקים' שהם עבודת האדמה והתעשיה.
אבל הסמל האמיתי של הבית הלאומי היהודי הוא —
העבודה הרוחנית המסורתית. כי בארץ יכלה הרוח היהו־
דית להתפתח. פתיחת האוניברסיטה צריכה להחשב למאורע

גדול בהיסטוריה החדשה של היהודים.
ובאוניברסיטה מלמדים בלשון העברית. לשון
אבותינו. עוד מכבר, כאשר בקרתי בפעם הראשונה את
המושבות, העדפתי את הלמודים העבריים בבתי הספר,
ואחרי שנים אחדות שמחיתי לראות, שהלשון העברית

היחד. ללעזוו חיה.

אי אפשר שעם ישראל יתקיים בארצו בלי קשר
עם עברנו הגדול ועם מסורתנו ובכחות חמריים בלבד.
מה יכל לעשות קבוץ קטן של יהודים בקרן זוית זו?
אפילו נגד סופה קטנה לא תהיה לכם תקומה, והייתם כקש

נדף וכענן פרוח.
בכל אשר תפנו, עליכם ללכת אחרי הרעיונות
של היהדות. לפי סמניהם המבהקים, אחרי ההשתלמות
המוסרית שהיא עצם דתנו: תורת נצח של הרוחניות היותר
גבוהה. זאת התורה, אשר קבלו אותה בני ישראל לפני
אלפים שנה. בו בזמן שכל העמים הסובבים אותו היו
עוד פראים ושקועים בתועבותיהם — היא היא שקימה את
העם היהודי החי 'לנצח, שמרה על כחו וגבורתו במשך

אלפי שנים.
לוחות הברית האלה, שקבל משה רבנו על הר סיני
מהוים עד היום יסוד של כל תרבות. כשתעו בני ישראל
במדבר, היה ארון הברית הולך תמיד לפניהם. אחרי כן
באו הנביאים והשמיעו בלהב פיהם את העקרים הגדולים
של הדת ושל המוסר. תולדותינו הן תולדות הקודש לכל
עמי ארצות' ועליהן נשענו אבותינו שנפוצו בכל פנות
העולם. — עברו את מאות השנים האלה, על צרותיהן
וגזרותיהן, מלאי און וכח נגד צריהם. כי בלבם היתד,
צפונה אמונת אבותיהם. — הם מסרו לבניהם מדור לדור,
כאבוקת אור לא 'תכבה לנצח, את הרעיון האלהי עם
התורה שבספרי הקדש. אם תמשיכו לקיים את המסרת
הזאת' תוכלו למלאות גם אתם תפקיד גדול בעולם' אותו
התפקיד הראוי לצאצאי האבות, לזרע השומעים קול

נביאים, במעשיכם' יכבדוכם העמים.
חנכו נא את בניכם בתורה אשר מסרו לנו אבותינו,
ואשר קימו את עמנו והביאוהו עד היום. נאמנים תהיו
לעבר שלכם. הנר שנתנו לנו אבותינו לא יכבה. עבר
יעבר מדור לדור. ככה יגדל הבית אף אם קטן יהיה' ואבני

הבנין תהיינה חזקות ומוצקות לעולם.
הנה באתי לגבורות — לימים' אשר כדברי קהלת
"אין הפץ בהם". כליתי את חקי, כי' "הולך האדם אל
בית עולמו" — ובני הבכור יעקב, אשר רוחו כרוחי,

ימשיך את עבודתי ויקדיש מרצו למפעל אשר החלותי.
המקום יגן על הבית הלאומי בארץ־ישראל".

"• ? אם הבנים!
משה י רבי

שלשת האחים ה. י. ש. לומדים בבית־הספר מזה
שנים אחדות' שונים הם בגילם, בצורתם' בקומתם. אך
לכלם עינים מזהירות' שער שחור לראשם' לבושים בגדים
בלויים. גם בימות החורף — סנדלים לרגליהם. לשלשתם
ילקוט אחד. ומדי שעה בשעתה — ירוץ האחד אל מחזיק
•הילקוט לקבל את המחברות הדרושות לו. ספרים אין להם'
ועפרון אחד לשלשתם. משעות הבקר הם משכימים לבוא
לבית הספר, משחקים במגרש. והקטן' מוביל את האחות
הקטנה ממנו למעון ילדים, כי אמא יצאה לעבודה עם

עלות השחר.
ח. הגדול ניחן בכשרונות. קולט את השעור יפה.
עונה על שאלות ממורה אך עונה הוא בצריחה. אחרת אינו
יכול. בהגיעו לגיל שלוש עשרה, עזב את ביה"ס ונכנס

.לעבוד אצל מסגר.
השני ש. מפגר בלמודיו. שנתיים נשאר בכתה אחת
ולבסוף עזב את ביה"ס והתחיל גורר עגלות לאחד

הירקנים.
השלישי י. יפה עינים, גם הוא מפגר בלמודיו,
צורח בחזרו על השעור או בדברו עם חבריו. הוא נשאר
יום יום בביה"ס ועוזר לשמשית. אמו בקשה את השמשית
שתעכבו בביה"ס מכיון שהיא איננה בבית. יום יום פוקדת
היא את ביה"ס, כדי 'להווכח אם באים ילדיה לביה"ס,
מתענינת במצב הלמודים, לבושה סנור וילקוט ירקות
בידיה. ומתחילה בצריחות, "אמרו, הילדים לומדים? אין
לי זמן, אני ממהרת לעבודה. אין לי עבודה קבועה במקום
אחד, אלא בכל יום אני עובדת שעות אחדות באחד הבתים

בהדר הכרמל, ולפעמים על ההר. אחרת אין לי במה
להאכיל את הילדים".

— איפה בעלך? — נזרקת שאלה לעומתה, והיא
משיבה ללא הסום: בעלי איננו. עזב את הבית זה שלשה
חדשים. מדוע? הלך ואינני יודעת מדוע. רצונו בילדים
ורק בילדים, וכשאני יולדת — הוא נעלם. כעבור זמן,
מופיע שוב' הוא מעשן ואוהב לשתות... מבקש שאכין
לו מדי ערב בערב סלט וערק ומנין אביא 'לו בל זאת?
הוא אינו מביא גרוש הביתה. אינו דואג לילדים' ואני
צריכה לעבוד במקומו, אני עובדת ואינני מספיקה. הילדים
שותים רק כוס תה בבקר, ארוחת צהרים הם אוכלים
בבית הספר ובערב, אני נותנת להם לחם ושמן, או לחם
וזיתים. אינני יכולה לקנות להם ספרים, כי אני עובדת רק
שעות אחדות ביום וששה ילדים לי, הבכור נאסר פעם
בעוון גנבה ונשלח לבית ספר לילדים פושעים לשלש שנים.
כשחזר אלי, רציתי להכניסו לבית הספר — ולא קבלוהו,
המורים אמרו שהוא גדול, אינו מתאים לכתה' ולעבוד
אינו מוכשר, בינתים הוא שוטף רצפות ומדרגות ועבור
זה מקבל גרשים אחדים ומביאם הביתה. השני ח. שלמד
עד גיל שלש עשרה' מסרתיו למסגר 'ללמוד מקצוע, והנה
בכל עם הוא קונה קופסת סיגריות ומעשן. אינני יכולה
לו, והשלישי ש. עובד בחנות ירקות בתור סבל. מביא
לירה וחצי לחדש ומה אעשה בסכום זה? למה מספיק?
אפילו לקנית זוג נעלים. שמא יוכל ללמוד בשעות אחרי
הצהרים? תנו לו את הספרים הנחוצים ואני אשלח אותו
ללמוד לבל יסתובב ברחובות, הילדה נמצאת במעון, ועד
הקהלד, עוזר לי בזאת אך גם אני צריכה לשלם עבורה,
ואם אינני מספיקה •לשלם את• המגיע בראשית החדש —

שולחים לי אותר? הביתה. בעלי רמה אותי, כשהייתי צעירה
פתני' אמר לי: יעבוד ירויח כסף הרבה ויהיה לנו טוב
ואני האמנתי לו, עזבתי את הורי ואלף אחריו' שכר 'לי
חדר קטן והאמינו לי שעד היום אין לי אפילו ארון בגדים
טוב אלא אחד קטן ושבור' ובהדר' מטה אחת והילדים
מוכרחים לישון על הרצפה, ימים אחדים אחרי שהתחתנתי
אתו נודע לי שהיתה לו אשד. אחרת וגם ילדים יש לו
ממנה, הוא אמנם גרש אותה' אך הילדים נמצאים אצלו
ואני הייתי צריכה לטפל בהם. וכשגדלו קצת עזב את
העבודה, מתגנדר לו'מםתרק יפה' ומעשן ארביעים־חמשים
סיגרה ,ליום ושותה הרבה... הוכרחתי לעבוד ומאז אני
נושאת בעול. ששה ילדים ילדתי לו, והוא אינו מתביש,
אינו מביא פרוטה הביתה, אלא עוזב אותי ואת הילדים
לשבועות וחדשים ונעלם.ובזמן האחרון נודע לי שהוא
חושב לחתחתן עם אחרת... אני אינני רוצה אותו' אך
הוא רוצה לקחת את הילדים, הם גדולים כבר, חם יעבדו
ויפרנסו אותו, כךהואחישי... אך הילדים אינם רוצים
לראותו, ואני מבקשת מכם שאם יבוא אליכם באחד הימים

אל תתנו לו לקחת את הילדים!...
דמעות זלגו מעיניה בדברח, ותוסף: סלחו לי על
שהטרדתי אתכם, אשד, בעלת מזל ביש הנני' ואין בכחי
לסבל ולשאת בעול. סבלתי עד היום ומתי אראה טוב?
מתי אנוח מכל עמילי? בשבוע שעבר בא הביתה והילדים
רצו לגרשו הוא קצף והתרגז, הכה את חילדים מכות

אכזריות ויצא את הבית ומאז נעלמו עקבותיו.
ואחרי מחותה את .דמעותיה בקשה סליחה שנית

ותלך לה...
חיפה, כסלו תש"8.



משפחת עבו בצפת
(סוף מעמוד 7)

עליהם לשלם 'גם סכום כסף מס־הרישום, וכדי ?להעביר
מעליהם את רוע־הגזרה, פמ תבידואים אל האחים עבו
בצפת, שהיו נתיני־צרפת, ואחד מהם היה, כאמור, קונסול
ממשלת־צרפת, בבקשה להוציא אותם מן המיצר ע"י
שיכנסו בתורת שותפים לנחלתם "א־זביד"' ואז יוכלו
להגן עליהם מפני הממשלה, כי הבידואים אריסים להם.
האחים עבו לא נמנעו מעשות להם הטובה הזו. הם נתנו
לבידואים כסף אף שלמו את מס־הרישום ואת האדמה
רשמו על־שמם־ הבימאים ניצלו מן־ה'צרה והאחים עבו

הנחלה". ,ההדגשות שלי — ש. א.). היו לבעלי"

אח"כ מכר הקונסול עבו את האדמה לעולים
החדשים מפולין ומגרמניה — וכך נוסדה יסוד־המעלה שהיא
המושבה הראשונה באזור ביצות־ה"חולה" שבגליל העליון,
חתנו של הקנםול' מר לוי ליובובםקי וקרובו החכם
שלמה מזרחי, נצטרפו בפועל כאברים למתישבים הרא־

שונים.

משרידי־המנים וממניחי היסוד לישוב החקלאי
העברי בגליל — החלו בגאולת עמק־ה"חולד,", בו צפונות
מיטב התקוות לפיתוח הגליל נשארו מעטים, חד מאלה
הוא מר מאיר עבו' — יבדל לחיים ארוכים — בנו של
הקונסול הצרפתי המנוח רב־הפעלים יעקב חי עבו ז"ל,
המתגורר עד היום בצפת העתיקה, שבה נולד. בימי
השלטון התורכי היה האיש מכובד מאד בעיני־השלטונות
ובתקופות שונות, לפני מלחמת העולם הראשונה' כיהן
כחבר המועצה של עירית צפת. משפרצה המלחמה הרא-
שונה הציל מאיר עבו ממות 12 יהודים מתושבי־צפת,
שהועמדו לדין בפני בית־משפט צבאי, מאחר שהיו
חשודים ברגול לטובת הצרפתים (ב־1915). ידועות גם
פעולותיו נגד ה"מיםיון"' בתקופות שונות להציל ילדים
רכים ממשפחות עניות. בשנת 1898 עלה בידו להציל נערה
יהודיה' שנתפסה ע"י ערבים שניסו להשפיע עליה להמיר
דתה. יעצם יום־הששי. הוציאה בכוח־הזרוע מבית־המופתי

והחזירה לבית־הוריה.

עד היום משמש בית עבו מקום כינוס-, ?מסורתי?־
עממי ליוצאים בתהלוכה בכל ל"ג בעומר.לקברו של ר'
שמעון בר־יוחאי במירון הסמוכה. טקס זה משמש מזה

שנים רבות הפגנה לליכוד כל חלקי העם.

יקירנו מאיר עבו, אשר אשתקד חגג את יום
מלאות לו שבעים שנה, נמנה על המוהיקנים האחרונים
של תקופה רבת־הוד בחיי הישוב, וכאחד משומרי הגחלת
של צפת בירת הגליל העליון' לבל תכבה, חלילה...

כד, לחי!

בקור מר אלמאליח אצל הקונסול התורכי
הכללי בירושלים -

מר א- אלמאליח' חבר הנהלת הועד הלאומי, ביקר
אצל הקונסול התורכי הכללי החדש בירושלים ואיחל 'לו
בשם הישוב העברי הצלחה במשרתו החדשה בא"י. מר
אלמאליח הביע את תקותו שהיחסים הידידותיים שקיימים
תמיד בין המוסד העליון של הישוב? והקונסוליה -התורכית
בירושלים' ימשכו גם להבא בימי כהונתו. אח"כ הביע מר
אלמאליח את צער הישוב על האסון שקרה •לתורכיה עקב

הרעש החדש והביע את• תנחומי הישוב 'לממשלתו.
בהמשר השיחה עמד מר אלמאליח על.הרושם חיפה
שעשתה על הישוב העברי בא"י הידיעה על שחרור העצו-
רים מבין המעוטים הלאומיים בתורכיה אשר נשלחו לעבו-
דת כפיה בגלל אי יכולתם לשלם את סכומי מס ההכנסה
שהוטלו עליהם, ושביניהם היו הרבה יהודים. היהדות
בארץ תדע להעריך את הצעד הזה מצד הממשלה התורכית.
יאלמאליחיוחבטיח למסור הקונסול הכללי הודח למר
לממשלתו את הדברים שנמסרו לו. כן הבטיח להמשיך
ביחסי הידידות כבעבר בין הקונסוליה והמוסד העליון של

הישוב היהודי בארץ.

במוסדות ובארגונים

הועדה לפעולה תרבותית
בקרב הספרדים בירושלים

בשבת חנוכה כ"ח בכסלו (25.12.43) תתקיים
באולם הגמנסיה בגרות, רח' דוד ילין 25 ב־4 אחה"צ
הרצאתו של הפרופ' רוברט באקי על הנושא: בעיות

הילודה בישוב.

בארגון העובדים הספרדים ובני עדות
המזרת בירושלים

בקור ד"ר בן־שלום.
ביום ג' כ"ה חשון ש"ז (23.11.43) בקר במשרדי
הארגון דייר ב. בנשלום' מנהל מחלקת הנוער שעל־יד

ההסתדרות הציונית העולמית.
הח' יצחק אלכםנדרוני מסר לו הסברה על הפעולות
הנעשות בין כתלי הארגון, וכן על פעולותינו בקרב :־,גוער'
"חוג הפעילים", יצירת קבוצות נוער להכשרה חקלאית
בכפר' קורם לתפירה לבנות מחוסרות אמצעים' עלון

"במצפה", הקורס לעסקנים העומד להפתח בקרוב 'כי/
דייר בנשלום התענין בפרטים נוספים על מהלך
העבודה ועמד על ההכרח ליצור תנועת נוער בגיל 14—10'

מתלמידי בית הספר ואחרים.
לאחר השיחה בקר הד"ר בנשלום בשעור לקורס
לתפירה' ובקבוצת נוער שהוכשרה לצאת לכפר. ד.ח'
ארתורו די־פורטו מסר פרטים על קבוצת הנוער הנמצאת
כיום ב"כפר חטים•'' התפתחותה והכשרתה. לבסוף הובעה
המשאלה ליצור קשר מתמיד עם מחלקת הנוער' והד"ר

כן־שלום הבטיח את כל העזרה האפשרית למפעלינו.
בקרוב תתקיים פגישה נוספת של מועמדי ה"קזרס
לעסקנים צמריים'' עם הדייר בן־שלום לשם הכרה אישית

של חברינו.
שביתה במםגרית "ליברמן".

ביום הששי 17.12.43 בשעה 8 בבקר, הוכרזה
שביתה בבית המלאכה של האחים שרגא ושמואל ליברמן
במרמ מסחרי ע"י םקצית פועלי המתכת שליד הארגון.
השביתה פרצה בגלל הפרת זכרוךהדברים שנחתם בין
האחים ליברמן לבין הארגון בדבר חתימת הסכם־עמדה.
ב) פיטור אחד הפועלים הותיקים. עד כה לא היו מפירי

שביתה.
בלשכה הכללית.

במשך החוש חל צמצום בעבודה בכמה מקומית־
תעשיה. לעומתם היו םדורי־עבודה במםגרית "פרידמן"
במקור־חיימ, כפי ונראה' ידרש עוד מספר פועלים לעבודה
במקום. פועלים סודרו בביח"ר "גוגנהיים", "שמעונוביץ''

ועוד.
מצב העבודה בין פועלי הכנין.

מחנות העבודה שע"י "םולל־מנה" שהעסיקו במשך
4—5 חדשים כ־400 פועלי בנין מירושלים חולכים ימת־
חםלים. רבים כבר יפוטרו ובסוף החדש יוחזרו כל הפועלים
לעיר. עד עתה לא נתגלו םכויים למקומות־עבודה חדשים.

הרצאת מר צ'דלי על "אגודים מקצועיים באבגליה"
(22.12.43) נתקיימה באולם ביום הרביעי' כ"ד, כסלו
הארגון הרצאת מר ה. י א. צ'דלי המפקח המחוזי במחלקת
העמדה הממשלתית על המשא: "אגודים מקצועיים

באנגליה".
.1,ועד האולם היה מלא מפה לפה• נוכחו חברייי
הפועל של הארגון, וועדי הסקציות וחברים רבים. ההרצאה
לעברית ע"י חמפקח היהודי המוזיל 8#זז' שתורגמה '
העבודה הממשלתית מר ויץ, נשמעה בהתענימת מדובה

מצד הנוכחים.
מר צ'דלי ומר ויץ בקרו לפני־כן, בחדרי־העבודה
'" של הארגון ושו.קחי,;ע.מ-;;חפריייייהועד!הפיועל!ייוה^ובדי6ז

. . מסבה לכבוד,הבוכה.
־ "חוג הפעילים" שליד הארגון, עורך ביום השלישי,

אור לנר־שמיני דחנוכה' (28.12.43) בשעה 7 בערב באולם
הארגון, מסבה נאה נכבוד חנוכה יתכניתעשירה ומגוונת.

בתכנית: א) הדלקת הנרות. ב) פתיחה ג) וגינה
(קלרנט' פסנתר). ד) הופעות אמנותיות. ה) זמרה
(רומנסות ספרדיות ע"י יצחק לוי בלווי פסנתר). ו) דמי־
חנוכה (הפתעות). ז) עתון היתולי, זמרה בצבור, רקודים

?משהקים ומזנון.

חוסר יושר אצל מטיפים ליושר
מכתב אל המערכת

.. להתריע על המנהג הנפסד של ועד הגיע ־?הזמן •̂ י'־?1;:'

8"גוד-תייהעתיונאים? בירושלים לנהוג הפליה כלפי כמה מחברי
' חשובה מזמין הועד רק ,האגודה: בכל פעם שיש מסיבה
11לק מן החברים, ומן השאר — שהוא חושב אותם כנראה
בפחותים במעלה — הוא מונע את ההשתתפות במסיבות
האלה' אין לראות בזה רק עוול מוסרי, אלא מביא נזק
עוזמאי־מקצועי למקופחים. מי נתן רשות לועד להפלות
בין חברים ולקפח את זכותם? אנשים .המטיפים כל 'ימיהם
לצדק וליושר הם עצמם ודאי חייבים לנהוג י ביושר כלפי

אחרים, על אחת כמה כלפי חברים.

חבר ותיק

לים ש ו יר
לזכר נעדרים

הדייר משה בריל, אחד החוקרים הצעירים שנשקף
לו עתיד חשוב בשדה־המדע העברי, ואשר מילא תפקיד
נכבד, בהצגת הבעיה של ילדי הרחוב בירושלים, הודות
לחקירות שערך בשדה זה — מת .משבץ הלב בגיל של

33 שנה' יומים לאחר שנולדה לו בת שניה.
המנוח היה חי בקצב מוגבר של איש, המיועד
למיתה להתאמץ להשיג בחייו עד כמד. שאפשר להשיג

בטרם ישיגו המוות.
מורה' פסיכולוג ופדגוג מדעי. יליד צפת, תלמיד
כית־המדרש למורים "מזרחי" בירושלים והאוניברסיטה
ניו־יורק, בה הוכתר בשלושה תוארים ולידה עבד עבודה ב
מדעית־שמושית. היה קשור למחלקת החנוך של האו-

ניברסיטה העברית מעת הווסדה.
לעבודתו המקפת והמגוונת, היו שלושה מרכזים
!ייקריים: א) הילד המקופח מצד הטבע או החברה. לאלה
־,קדיש את מחקריו. עליהם כתב את החבורים: הילד
:בד השמיעה' ילדי הרחוב בירושלים, ילדים עבריינים,

־לדי הפליטים (ילדי טהראן) ועוד.
ב) חוקי ההוראה והשמוש הנכון לשם בדיקה
מדעית, מחקריו על ההשארות בכתה וםבותיה, הישגי
למוד החשבון בכתות מסוימות והקלת למוד הלשון
־ערבית. מחוץ למלונו "ערבית־בםיםיית" הכולל את המלים
־שכיחות יעתונות הערבית היומית, כתב עם שני חוקרים

צעירים ממנו, ספר מקיף שיופיע בקרוב.
ג) ההשכלה הפדגוגית והפסיכולוגית של המורה

־,עברי בא"י. אף על נושא זה כתי כמה מחקרים.
הדייר בריל הקדיש תמיד תשומת לבו לבעית הילד
:סובל' לתלמיד בבית הספר ולמורה המשתלם. מלא חיים

־זיה אך לא זכה להשלים חייו ומת כאבו.
אלה הכואבים את כאב הילד העזוב יזכרוהו תמיד
;'טובה כאחד מאלה שנלחמו למען ביעור הנגע הזה

:?מחננו. יהי זכרו ברוך.
ש• ד• סורסקי ז"ל

בשבת שעברה מת מיתה חטופה על הר־הכרמל,
־,מהנדס הראשי לבנין של חברת החשמל לא"י ש. ד.

סורםקי ז"ל.
לפני 25 שנים עלה לארץ מאנגליה כמהנדס של
־הנהלה הציונית. עבד במקומות שונים בארץ וכשנודע
5ו על תכניותיו של פ. רוטנברג ז"ל' נצטרף אליו ומאז
 אשר תיכן את התכניות

' 
;יבד כמהנדפ בחברה, הוא

של הכח בארץ' הניח אחריו אשד, ובן' אשתו היא ממשפחה
מיוחסת מירושלים. בן 46 היה במותו• סבל בזמן האחרון
ממחלת כליות ולחץ דם. המוות בא בהתרחצו באמבטיה.

וזנצב"ה.

הד"ר משה בריל ז"ל
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במוסדות ובארגונים

ביום ד' 15 בדצמבר נתקיימו בחינות למדריכי
התנועה בתל־אביב, לאחר שעברו קורס מיוחד. רוב
הנבחנים עברו בהצלחה את המקצועות, ציונות מוסדותינו

הלאומיים, צופיות, ספורט שמושי ומחנות.
ביום חשבת 18 לח.ז. יצאו חברי הקורס בהנהלת
י. מטלון וא. מרחיים למחנה־אימונים' שארך כל יום
השבת' בו סיימו את הכשרתם כמדריכים לתנועת דגל

ציון בתל־אביב.
— בימים אלה נחנך המועדון החדש של דגל ציון
ברח' לוינםקי 86• ליד המועדון הוקמה ספריה. נערכת
תכנית פעולה בחסות ועד העדה בתל־אביב לקראת עונת

החרף-
— בשבת ד' דחנוכה ייערך נשף־לבביות עם תכנית

םפרותית־אמנותית.
— מוסרים לנו, כי המוסדות ?הלאומיים שמים
מכשולים על דרך התפתחות התנועה בתל־אביב' בזה שאין
הם רוצים להכיר במדריכים שהתנועה בחרה בהם לתפקידם
כמדריכי התנועה. בחירתם אושרה גם ע''י ועד העדה

בתל־אביב.
כל תנועה אחרת מקבלת סעד מלא בהקלת מלוי
התפקידים של המדריכים. על כן יש להתפלא מה ראו
המוסדות להתעלם מצרכי תנועת הנוער הספרדי' הנתקלת

בלאו :הכי בפני בעיות־חינוך וארגון קשות. על המוסדות
לשנות את עמדתם המתמיהה לגבי דגל ציון. נ.

ספר בכתב יד מהרב חיים ויטל
מר משה מטלון מתל־אביב מודיע לנו, כי תחת
ידו נמצא ספר בכתב בשם שער ח/ שער הגלגולים

(חרב חיים ויטל) ז"ל. למהרח"ו
לפי השערה הועתק הספד בידי הרב חיד"א
(אזולאי). אך אין לדעת אם יצא הספר הזה לאור בדפוס.

אם יש למי שהוא ידיעה על כך יואיל בטובו להודיע
למערכת "הד המזרח".

ארבע נובילות- קצרות
ב. בלנקנפלד הוציא בימים האלה' ארבע נובלות
קצרות. שרטוטים מדמויות חולפות יום יום לעיניך.
"גבוריו" אינם גבורים של "רומנים" התופשים מאות
עמודים. ומסתפקים הם בעמודים אחדים. "אפיזודות"
הנהפכות למאורעות, המעוררים ענין וסקרנות אצל הקורא.
בשני השרטוטים "הפיז'מה הצהובה" ו"גב' טעמי"
הופכת "האפיזודה'' למאורע הקובע גורלות אדם. "פיז'מד,
צהובה" הביאה אדם עד עברי פחת של הסוהר לאחר
שביצע את המעשה המתועב שיכול אדם לבצע, ?לקפח
חיי אדם שני. לרצוח את אשתו. וגב' טעמי, שנתפשה
לאהבה של דודה הפרופ' אפרתי, הופכת ל"מאורע'' בעיר'
מתוך מאמץ לההפך ולהיות ל"אוריגינאלית", היא מגיעה

עד למדרון. ש.

לידיעת הצרכן
בשבוע שעבר נסתימה בכל הארץ החלוקה לחנונים
של 450 טון בערך שעועית סודאנית מהמין המשובח
מסטוק .ממשלתי. 'לידיעת הצרכנים אנו מוסרים שהמחיר

המקסימאלי למצרך זה הוא 40 מיל וארבע נקודות לק"ג.
נמסר ע"י בהמס"ח יצחק אלישר

לזכר התשעים ושלש
בימי חנוכה, ימי נצחון האור על החושך, חלים גם
ימי הזכרון של 93 מורות בית־יעקב בפולין שמתו מות
קדושים בהקריבן את חייהן הרעננים על מזבח טהרת
ישראל וכתבו דפי זוהר במגילת היםורים של עם ישראל.
מעשה ה־93 עורר בשעתו את כל עולם היהדות והיה לסמל

קדוש השם בדורנו.

תל אביב
בדגל ציון
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\ הקצין יחזקאל מזרחי ורעיתו )
? מתכבדים להזמין את ידידיהם לחגיגת בר־מצוה של בנם בכורם (

ה | ש מ  |
) שתתקיים ביום שב''ק פרשת ויחי י"ב בטבת תש"ד (8.1.44) התפלה |
£ בבית הכנסת "מוריה''' בביה"ס "שפיצר"' ירושלים בשעה 8 בבוקר 1

I הקדוש אחרי התפלה {

| קבלת אורחים במעונם, בבנין המשטרה, מחנה יהודה, משתים עד שיש ג

\ ואת מכבדנו נכבד |

I להבתו יעקב פלטי {
ז לאירוסיו עם בח"ל מלכה I| מיטב ברכותינו ואיחולינו 1
I *4 הועד הפועל £1 ארגון העובדים הספרדים ובני עדות והמזרח I
4 הסתדרות "חלוצי ירושלים" (לפנים "חסד ורחמים") |

^ 
? הועד הפועל

$ הועדה לפעולה תרבותית בקרב הספרדים |
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'ל, ירושלים מאפית א̂נ
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איכות טובה שיטה חדשה
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האחראי והמו"ל אליהו אלישר, דפוס וויי* ירושלים.

I
ר ח ס מ ב י ת 
ו י נ י ט \ י. 

ן

!
:

ת מכלי עור' ו נ ת מ י  נ י מ ן כ ל 
1
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: כל צרכי הלבשה לגברות, | שראל קונים בארץ י
ארנקים וכל מיני מצרכים
של ערר, ספורט, כפפות וכו'

המהנות הגדולות של ארץ ישראל' היפה
(מיסודן של פ. י. ק. א.)

ת. ד. 76 טלפון 3067
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המייצר מצות מהמין המשובח ביותר

ץ ר א ה ל  כ ב ם  י נ כ ו ס


