
 מבוצר) ארמון (לא מרכזי ישוב 9
ציון. שיבת מתקופת

 המקבילים תאריכים הנושאות מטבעות
 שנה — הנוצרית הספירה לפני 69 לשנת
 מעידות — השני הבית חורבן לפני אחת

 נגד היהודים במלחמת נהרס הישוב כי על
 עד — אחרון יהודי לישוב והיה טיטוס,

שנה. 30 פני7 רמת־רחל, קיבוץ קום
 העשירי, הלגיון של מבוצר משלט 9

 בית ירושלים. כיבוש לאחר במקום שהנה
 ממש נבנה המשלט של המשוכלל המרחץ

הקדום. המרכזי הבניין של הריסותיו על
 רוב כמו שהיוותה, ביזנטית, כנסיה •

 הכנסיה מבצר. גם הצלבניות, הכנסיות
 במאה נבנתה היא קנויסמה. בשם ידועה

האיס לוחמי בידי המקום כיבוש עם ,5ה־
לאם.

 עלה רב חרם הגדולה. האפתעה
 של העונות חמשת במשך אהרוני בידי

 של עשירים לפסיפסים נוסף :החפירות
מח לבניין •עברו ה (אשר הבניינים רצפות

 נשרי נושאי לבנים נמצאו העתיקות) לקת
 חותמות של טביעות מאות העשירי. הלגיון

 הראשון, הבית מימי חלקן — עבריות
 גם חסרות לא ציון. שיבת מתקופת חלקן

חידות.
 האיש מיהו יודע מי מכיר מי למשל,
 כשהוא מרובע), 10(כ־ חרס שבר על המצוייר

 זוהי כי להיות יכול במרכבת־קרב? יושב
 על־ידי המצוייר עצמו, יהויקים של דמותו

 דברים מביאים היו (״מאשור מקומי צייר
יותר.׳׳) טוב חרם על יותר, יפים

ב דווקא באה הגדולה ההפתעה אולם
 וראיטלקים אהרוני כאשר שעבר, שבוע

 ברמת- (החפ-רות סופית לפרידה התכוננו
 תקציב מחוסר זו, עונה בתום יפסקו רחל
בדיקה בעת האוניברסיטאות): שתי של

ה של הצפון־מערבי הכתף של שיגרתית
 נתגלתה החפירות, מן מטרים כחמישים תל,

 של בגובה עבה, מסותתות אבנים חומת
 כל כי גילתה, נוספת בדיקה מטרים. 4כ־

 כל נחשב אשר החפירות, לרגלי התל
 של גג אלא איננו טבעית, לגבעה הזמן

יותר. עוד קדומה ציביליזציה
 בעונה להמשיך המתכונן אחרוני, אמר
״האפ בתל־ערד: מרתקות בחפירות הבאה
מהלו ממש היתד. האחרון ברגע הזאת תעה
 נגמר, התקציב לעשות. מה אין אך מה.

 לא הוא אבל התל. את עוזבים ואנחנו
אליו.״ נחזור עוד ואנחנו יברח.

ת חקלאו
ס, ד־ בי א מג ם! ד עובדי

נחל השם את מזכיר שמישהו פעם כל
 מחלקת של במשרדים אדום אור נדלק אות,

ה ראשי היהודית. בסוכנות ההתיישבות
 בלי ולא זה, לשם מאד רגישים מחלקה
סיבה.
 לפני רגישות סימני להראות החלו הם

 לראשונה, הארץ גילה אז שנים. כארבע
הסוכנות, של בכירים פקידים 100 כי

 לישראל הקיימת והקרן החקלאות משרד
 יקרה עדית אדמת של דונם 2000 קיבלו
יזרעאל. בעמק

בכי פקידים שאותם בתנאי ניתנה האדמה
 נקודת־התייש־ שם מו יק עליה, יתנחלו רים

 ומצי־ — לחוד פורמליים תנאים אך בות.
 האגודה חברי 100 מכל איש לח־ד. אית
להתפטר עומד שהוא סימן כל הראה לא
שבהיותו עוד, מה שלו. הנוח הג׳וב מז

 המופקדים המיסדות באחד בכיר פקיד
על להקל היה יכול החקלאות, טיפוח על

 הסיג־ הקשיים את ממנה ולמנוע נחלאות
 יישוב כל מתלבט בהם והתקציביים הליים
במדינה. חקלאי
 הסוכנות מיהרה העניין, התפרסם אך

 הקרקע. על לעלות האגודה מחברי לדרוש
 תפקע יתיישבו, לא שאם איימה, אף היא

 לישובי־הסביבה תחולק והיא עליה זכותם
 העולים למושב ביחוד לקרקע. הרעבים
גבו תכולה ובעלת דלה שאדמתו אליקים,

 של מזורז לניוון הגורם דבר סיד, של הה
מטעיו.

תי ר ה הז ״ ״ ! ם כ ת האגודה חברי א
 החלוצות בבית סוערת למסיבה התכנסו
ל לעלות נכונותו את הביע חלק בחיפה.

 ביטוי מצאו הרוב מחשבות אך התיישבות,
לוטן: החברים, אחד של בדבריו דווקא

אדמה. לעובדי ניהפך שלא יודעים ״כולני
 לפנסיה היוצאים לחברים לעזור אמנם יש

 כמה אבל — אדמה עובדי להפוך והרוצים
 זה בפירוש: לומר צריכים לנו? יש כאלה

אלא — אדמה עובדי של כפר יהיה לא
שיעזבו אנשים לאלץ למר, מעבידים! של

ל לעבור כדי אליו, שהתרגלו א-רח־חיים
ש כתוב איפה — ובכלל קשים? חיים

 הזמנים נגמרו עצמית? עבודה להיות צריכה
האלה!״
 ההתיישבות, מחלקת ראש אותם הזהיר

 משום חובה, היא ״ההתנחלות וייץ: רענן
באש תחיו אל הצדדים. מכל עיניים לטישת

אתכם!״ הזהרתי ליות.
 צצו ששוב עד הועילה. לא האזהרה

 לפני נאלצה, והסוכנות ביקורת, מאמרי
 שהחברים או : אולטימאטום להגיש כשנה,

מהם. תילקח שהאדמה או מיד, יעלו
משהו. נחלאות חברי עשו הפעם תיקו.

להת מוכנים שהם עקרונית ענו מהם 47
 סכום לבנק הכניסו אף ראשון כשלב נחל.
ב הבניה להתחלת לאיש, ל״י 1000 של

 אמרו בתינו,״ את ת לבנ ״תתחילו מקום.
המקו בתנאים היתר את ״נשלם לסוכנות,

מתיישבים.״ לגבי ם בל
 הסוכנות כי לתיקו. גרמו למעשה, בזה,
 ליישוב דרושים ותקציביה לכספים, דחוקה
 יותר: עוד חשוב חסרי־כל. חדשים עולים
 לזרז הזמן כל עליה חצים לו שהעולים בעוד

 מעוניינים נחלאות חברי אין יישובם, את
 מחו- אינם נוחים, בתים להם יש בזירוז.

 כל נותנת הפוריה והאדמה סרי־עבודה,
ומכניס. טוב פרי של מצויינים ייבולים שנה

 כי מהם לדרוש חשב לא בסוכנות איש
 שכל צורה באותה בתיהם בניית את יממנו
 מכספו חדש: בית רכישת מממן ותיק תושב
הבכי ם והפקיד נחלאות לגבי שהרי שלו.
 אם הכלל: נהוג הדונם, 2000ב־ שזכו רים

 יקבלו להשקיע, מבלי הקרקע את קיבלו
צורה. באותה השאר כל את

דמויות
ב ר ץ ה ם האמי ד ו
 ירמיהו את ביקר חייו של האחרון ביום
 מנהל פעמוני, יוסף נעוריו, ידיד הלפרן
 ספר על לו סיפר פעמוני ז׳בוטינסקי. מכון

 לווית־ ציד על המספר דיק, מובי שקרא:
 עם (מתחרז ירמה הלפרן, ירמיהו נים.

 בכלל אפשר ״איך רגז: ידידיו, בסי קידמה)
 כמו כל־כך אכזריים מעשים על לכתוב

?״ לויתנים ציד
 הארגון־ של המעשי אביו שהוא האיש

ל להאזין מוכן היה לא הצבאי־הלאומי,
ו משישים שארבעים הוא, אכזריות. מעשי
 וללימוד למלחמה הקדיש חייו שנות אחת

 ובביתו צמחוני ימיו כל היה המלחמה,
 מותר היותר לכל מקק, להרוג היה אסור
 היה כזה — לחלון מבעד להשליכו היה

ירמה.
 חייו דרך את לרצוח. הפכים לא
 מיכאל מיכאל. מאביו הלפרן ירמה קיבל

מקי בין שהיה רוסיה, יליד האב, הלפרן,
 נדד ציין, פועלי ומראשוני נס־ציונה מי
 אליו מקום בכל ובעולם. בארץ ימיו כל

 ציוניותו. ואת יהדותו את הפגין הגיע
 הגיע הראשונה, העולם מלחמת לפני כאשר,
 מיכאל נכנם אריות, שהציג קרקס ארצה

 רק מזוין, בלתי האריות לכלוב הלפרן
לפניו. זאת את עשה שערבי משום

 דרך כל אך בארץ־ישראל, גודל ירמיהו
 סיים 19 בגיל הנדודים. דרך היתה חייו

 עשרים ובגיל באיטליה ימי בית־ספר הנער
 ים את שחקרה במשלחת השתתף כבר

 הבטחונית בקריירה החל שנה באותה המלח.
 כשלישו ז׳בוסינסקי, לזאב כשהצטרף שלו,

 ויפה־ גבזדהקומה הגבר ירושלים. בהגנת
 ז׳בוסינסקי כאשר להתחמק הצליח המראה

 ונשפטו. נאסרו ירושלים הגנת. מאנשי 15ו־
העתיקה. העיר מפקד להיות הפך הוא

 רבה כה בהתלהבות שהגן הצעיר, אך
 הטרור דרך עם השלים לא ירושלים, על

 לא הוא תקופה. באותה שהונהגה האישי
 האן, די דר׳ את לרצוח עצמו על קיבל
ימי. בשירות .למצריים, זה במקום נסע

 יותר מאוחר שנים חמש ההפלגה. נגד
 זאב בית״ר נציב על־ידי ירמה, הוזמן

ל בית־הספר מפקד להיות ז׳בוטינסקי,
בתל־אביב. בית״ר מדריכי

 ירמה. של רעיונו פרי היה זה בית־ספר
 בבית״ר והנהיג שהקים הראשון היה הוא
 יחסי החיצונית, ההופעה של המשטר את
האידיאו את והחדיר לנשק והיחס מוס ד,נ

 ־שהיא כפי צרופה, לאומיות של לוגיה
היום. עד זו בתנועה נהוגה

ל כפוף בית־הספר היה הימים באותם
 תל- על התקפה של סכנה ובשעת הגנה

 ונקודה מההגנה נשק ירמה קיבל אביב,
בה. להיערך
 בשנת הימים, באותם ירמה שמע כאשר

 על גולומב אליהו של פקודתו את ,1929
 הודיע בית־ספרו, חניכי את כינס ההבלגה,

ל ויוצאים ההגנה מן פורשים שהם להם
 כך הערבים. את להתקיף שפירא, שכונת

הלאומית, להגנה היסוד את ירמה הניח

)1929( ופעמוני* רוזנברג עם הלפרן(כאמצע) ירמה
מחתרת מפקד של בביתו

שנה 30 בעבור - הנ״ל
מקק להרוג אסור

 הצבאי הארגון של הורתו אמו שהיתר.
הלאומי.

ש השנים ארבע הסיפון. על אחרון
 בתי-ספר להקמת מוקדשות היו מכן לאחר

 שנים שלוש אירופה. בכל בית״ר למדריכי
ה באקדמיה הצמחוני האיש למד נוספות
ל ירמה הצליח 1936ב־ הרוסית. צבאית
 בהסכמה נעוריו. מחלומות אחד את הגשים
ב הקים האיטלקית, הממשלה של אילמת
 הימי בית־הספר את רומא ליד קטנה עיירה
 אניי־ את גם רכשה בית״ר הראשון. העברי

מפקדה. היה וירבה א׳, שרה הראשונה, תה
 לארץ־ הגיעה התיכון, בים הפליגה האניה

 נקלעה כאשר נוסף, לסיור ויצאה ישראל
 אניות שרטון. על אותה שהעלתה לסערה
 הצוות. כל ואת התלמידים את פינו ההצלה
ש תלמיד בספינה: נשארו אנשים שלושה
 סגנו האניה, על ולהישאר להתגנב הצליח

 של שלמים יומיים עצמו. וירמה ירמה של
 ירמה. את להוריד כדי דרושים היו שיכנוע

ניצלה. הספינה גם אך לבסוף, ירד הוא
בתפ ם הי עד משמשים הרבים חניכיו

 אך הישראלי, הסוחר בצי בכירים קידים
 את זמנית א׳ שרה אחרי עזב עצמו הוא
לארצות־הברית. ועבר הים

 ירמה התנדב ז׳בוטינסקי פטירת לאחר
 דלק שהסיעה נ־רבגית, מיכלית על לעלות

 להקמת שם ופעל הים את עבר לבריטניה,
ה להקמת גם תרמה פעולתו עברי. צבא

הלוחמת. היהודית בריגדה
 מביתו שכל ירמל״ אלטלינח. ^טכר

 הציסד הו, העריצ חניכיו ושכל חיבבוהו
 אחרי האחד לן בקבוקי לגמוע שידע חוני

 המלחי" אוהב האיש להשתכר, מבלי השני
 רעים מסיבת כל של מרכז שהיה מות

 עצמו, ליווה שבה ובגיטרה הערב בקולו
 העולם. מלחמת אחרי לארץ־ישראל חזר לא

 לחונו הצטרף לארצות־הברית, נסע הוא
 את 1ע48 בשנת שאירגן פיטר־ברגסון, של

לישראל. אמולינה הבאת
שב נוכח, בהם ופיצוצה, האניה הפגזת

 •בן־ דויד את מאז שנא- הוא אותו.־ רו
 פיקד וכאשר עזה, ת איש שינאה גוריון
 ז׳בו־ לזכר המיפקד על רב־חובל במדי

בהש המכביה באיצטדיון שנערך טינסקי,
עליהם פקד איש, אלף שלושים תתפות

 שנרצחו חברינו לזכר דום נעמוד ירמה:
הממשלה. ראש פקודת לפי באלסלינה,

הרפת רוויות היו האחרונות שנותיו גם
מ למעלה כבר בהיותו ותחרויות. קאות

 המוזיאון את בה ייסד לאילת, ירד חמישים
 אל עמוקות בצלילות אישית השתתף הימי,
 ירמה אותו. חיסל זה מאמץ הים. תוך

 לטיפולו הודות מאז חי התקפת־לב, קיבל
המסור. רופאו של והעל־אנושי העקשני

 העברית, הספנות חלוץ שהיה האיש אך
 הלא־מי, הצבאי האירגון את ואירגן שיזם

 נכנע, — אחרים והכניע ימיו כל שלחם
 בשעת־צה־ ,השבוע המאומץ, ללבו לבסוף,

חם. קייץ יום של ריים

משמרה
ת פסו ת• טר!1ז־.יי א ו

 שוכן תל־אביב שבצפון מוצקין בשדרות
 המגורים. שטח באמצע ענקי, משרדים בית

 אך הענק, בבניין האורות כבים לילה־לילה
 ה־ הבית תושבי ולמגינת הפלא למרבה

במש לצלצל ממשיכים הטלפונים ך, סמ
 הלילה. כל כמעט והריקים, האפלים רדים
 הענק הבית מרחף נשאר בכך, די לא ואם

 טלפוד מאוכלס כשהוא לה, הל כל מואר
ה הצילצולים את כנראה המעבירים אים,
והממושכים. רבים

 מדיירי אחד יוצא שני ערב כל כמעט
 הלילה, של הקטנות בשעות השכן, הבית

ש האלמונים, הטלפונאים אל לצעוק כדי
 הצילצול את להפסיק לעתים׳ 'טורחים אינם

והממישך. הטורדני
 השכנים היו בתל־אביב, אחר בית בכל
 הקרוב השוטר את מוצאים לרחוב, יורדים
 לטלפוני שיורה בבקשה אליו ופונים ביותר

 את המפריעים הצילצולים את להפסיק איס
שנתם.
 אינם מוצקץ בשדרות הבית דיירי אך

 המשרדים בית כי זאת. לעשות יכולים
 בניין הוא הטלפונים, מצלצלים בו הענק,
ישראל. משטרת של תל־אביב מחוז מטה

רוזנברג, משה בית״ר. של בבית־ספר •
 יושב אצ״ל, של הראשון המפקד שהיה מי

מימין. רביעי יושב פעמוני יוסף מימין.

ו חזה חננולם ג 11מ


