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1 ישראל מדינת קמה הדורות: חזון מתגשם
,ויהזמנית הממשלה והלמת בארצו העם עצמאות על הוכרז <<התלוה> שירת ולקול מוזמנים וקהל מועצת־העם חברי במעמד

הניאבי הגוש ופדינות ברית־המועצות להכרת מחכים - במדינה. הכירה ארצות־הברית
 ודין ובמדינתו. באיצי ישראל תקיכית הדואות חזוץי

 בארץ ישראל מדינת היקמה למניאית, והיה קם חרנל
הזמנית. ממשלתה ונוסדה ישראל

אנו *ת סבריזקס . ל נז ת סדינה הקרי. ז די חי  ן1ה: בארץ־ישראי* י
! ו נ י ד ■ • ל * ו ו ^ — י
ת דדיצרזד. רבו־ ■א ת ררמזלר. ראש שהכריז ההיססירי מני יהרו־ הז

ת ת ו״ססשלחיוז או מני  העצמאות הכרזת בטקש בן־גורייו. דוד סר הז
ד! ו<׳ ו*״ ■יי* די ם. אחר 4 בשעה חש־ח. ז  בעיר הסיזיאון. באולם ועהרי

ת ^ אנברי אבי תל־
רה קזדש חדדזן ב רה בהערע האיייס שגי זדי ו  כל חנעאז. הבעי

ס מוד  דיריז־ והאירח־ם הזמנית והמועצה המכשלה חברי — באר*ס ייג
ם י נ ו רגיייים. עי* אחד כאיש שמו — • נ נ י  אישר של בגיל שעמי ת ד

כת רעמי שיסיית בלתי תשואית חדויה. דמעות י1ג1ג נים
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 1 הנייסית לדמשלר. נ• ארי. רום גור
 • *נע-־ז שדעייניב הייר.״.. ־•7ר־י ר.!י.

ח א:*■ר. וני רזיויר. רי־גר. 1 רעיי־ ־ניי

 לסרוטן וייצמן אגרת
ההכרה לפני יום

מן ווו יוייצלו של גי־תי י  ,בי
י־ .141 לי תמכייח ברא•

 .םיכגוה1 ועהלת ידי על י•
י.*ניח: לשין יזי

1948 במאי 16ה־ מן ״הארץ״ כותרת
בהעתקה קולקל הסרט

האש) עמוד של השני הפרק (במאי דרורי
 קראתי הרקע. את נתנו הם לנו. עזרו י

ה לוסין. של ספר־העבודה את בקפדנות
זאת, למרות אבל אמין. לי נראה גם חומר

 במהלך־ התעייפויות לפעם מפעם לי היו
 אחד כל על שעובר תהליך זה העבודה.
 נובעת שאינה התעייפות הזה. במיקצוע
מקצב־העבודה. אלא החומר, מבחינת

 כמה הוספנו הזה רף־קט החצי ״על
מוצרי, רחל של העדות את ראיונות.

הסוכ בניין לפיצוץ עדת־ראייה שהיתר!
 תצלומים כמו אלמנטים, כמה הוספנו נות.
ב והכל בשער־הגיא, הברזל שלדי של

הסרט...״ של המיבנה את לחזק מטרה

 עולי־רגל ,חמישה;
גלמודים״

רע. בכי היה הנצורה בירושלים המצב
לרחו לצאת פחדו ואנשים התחזק, החורף

 יותר קר. היה בבתים הסכנה. מחמת בות
ול לבישול בדלק המחסור הורגש ויותר

 היה לא המדפים. התרוקנו בחנויות חימום.
 הרובע־היהודי וירקות. ביצים בשר, חלב,
 ה־ חלקי־העיר מייתר נותק העתיקה בעיר

״הודיים.

 1ב־ היהודיים. תושבי־העיר של רוחם את
 פוסט הפלסתיין בניין נהרס בפברואר

 פוסט). לג׳ווזלם אח״ב הוחלף (ששמו
ברי עריקים בידי נהוגה מכונית־מישטרה,

מעו היתד! שוטרים, במדי לבושים טיים,
 אחר־כך שבועות שלושה בפיצוץ. רבת

 ענק לפיצוץ מכוניות־תופת שלוש הביאו
 גבוהים בני״נים שלושה בן־יהודה. ברחוב

 אחרי כמו נראה כולו האיזור התמוטטו.
רעש־אדמה. או מהאוויר, הפצצה

 היהודי הציבור התחיל ואילך מכאן
שהתבקשו הבריטיים, בחיילים גם לחשוד

היהודיות. השכונות אל עוד להיכנס לא
 מלאת זה בשלב היתד! בריטניה עמדת
 האחת: גירסות. שתי אז רווחו סתירות.

 משיישארו היהודים, כי ,מקווה שבריטניה
 בסוף יתחננו הערבית, העוצמה מול לבדם

 שבריטניה אחרת: וגירסה בריטית. לעזרה
האחורית. בדלת לחזור־ כדי יוצאת
 סירבה בריטניה ברור: היה אחד דבר

 לשום מסודרת בצורה השילטון את להעביר
 לא ואפילו לערבים לא ליהודים, לא גורם,

 לעשות אמורה שהיתר. למרות לאו״ם,
 בנוסח בנובמבר. 29ה־ החלטת על־פי כך

 או״ם ועדת של קיומה דבר נקבע ההחלטה
 מזכיר זאת שניסח כפי החלוקה, לביצוע
 ״ועדת־הבי־ בסיפרו: לי, טריגווה האו״ס,

 מן המינהל את לקבל צריכה היתד! צוע
 אחת בכל ולכונן המנדטורית, המעצמה

זמ מועצת־ממשלה החדשות המדינות מן
 האחריות מלוא את אליהן ולהעביר נית,
ארצותיהן...״ מינהל על

 בינואר 7ב־ התמנתה האמורה הוועדה
 פנמה, נציגי :חברים חמישה בה היו .1948

 וצ׳כוסלו־ הפיליפינים דנמרק, בוליביה,
 לי־ קרל שלה, היו״ר בפי כינויה בקיה.
 עולי־ ״חמישה היה מצ׳כוסלובקיה, סיצקי

 היתד. זה בכינוי גם אבל גלמודים...״ רגל
 זכה לא החמישה מן איש שהרי גוזמה,

הו בריטניה לארץ־הקודש. לעלות־לרגל

 להגיע לחברי־הוועדה תאפשר לא כי דיעה
מאי.״״ חודש לפני ארצה

 הלח״י צילום
מונית מתוך
 דווח המאבק, ,16ה־ הפרק על בסיקור

 מדביקים לח״י אנשי נראו שבו סירטון על
 מבלי יהודי, מגורים איזור בלב מודעות

דיווח כה. עד פוענחו הסרט של שקורותיו
לפיענוח. הביא )2277( הזה עולם בה זה

 ציל- בבוקר הרביעי ״ביום לוסין: יגאל
 ואמר מחיפה, מילדות, שלי חבר אלי צל
 הצלחתי לא שאני הזה בהעולם קרא כי

 עצר הוא הסירטון... של מקורו את לדעת
 יושב לידו כי לי, וסיפר המשיך ואז לרגע,
 שוחחתי הזה. הסירטון את שצילם האדם

 והוא אותו, חקרתי וגם אדם, אותו עם
משכנע. די לי נראה

 והוא ,יואב׳, .היה בלח״י שלו ״הכינוי
 צרפתי, מיבטא לו יש זה. בכינוי מוכר היה
 כיום, עוסק הוא במה לי לומר סירב הוא

 ימים אותם של הקונספירציה את הרגשתי
שלו. בדיבורים

ב הקטע את צילם כי לי סיפר ״הוא
 לדעת התעני״נתי הואל. אנד באל מצלמת

 כאלה שהיו מאחר פרטים, יותר ממנו
 הסרט כי הסידחה, הכנת במהלך שטענו,

 שאנחנו למרות שיחזור, מעשה הוא הזה
 שאלתי שלו. באותנטיות בטוחים די היינו

 והוא זה. את צילם הוא מתי ,יואב׳ את
 וציין, ,1947 בסוף צולם הסירטון כי סיפר

 תל-אביב, את פינו הבריטים כאשר כי
 לא כבר אבל במחתרת, עדיין היתד. לח״י
 הוא לדבריו, הצמוד. הבריטי הפיקוח תחת
 ידעו ומדביקי־הכרוזים מונית, בתוך ישב

 היטב מסתכלים אם אגב, אותם. שמצלמים
מד שאותו שהעיתון להבחין ניתן בסרט,
 ולא ;לח״י עיתון המעש הוא ביקים

חרות...״

 על הקרב
מישמר־העמק

 האירועים אחד היא העצמאות מילחמת
מונ ואינם שכימעט ,20ד.־ במאה היהודיים

 נעשו הקיים החומר במעט בפילמים. צחים
ואיכויות. צורות מיני בכל שימושים כבר

 שלנו הראשוני ״החומר לוסין: יגאל
 תצלומי־ המון מראים אנחנו למדי. דל היה

 במרכז־המים־ הפרעות ירושלים. של פילם
 קבלת־ רקס, בית־קולנוע שריפת הרי,

 בארמון אותות־ההצטיינות וחלוקת הפנים
 שכבר קטעי־סרטים, ועוד הנציב־העליון

 מתוך הראשון שהוא הקודם, בפרק הוצגו
 אלד. קטעים מילחמת־העצמאות. סרטי צמד

ברי יומני־קולנוע צילומי מתוך לקוחים
 בארץ. עדיין היו הם שבה מהתקופה טיים׳

 הבריטי, הצבא של עזיבתו על דיווחו הם
 בירושלים. שהיו הגדולים הפיצוצים ועל

 אב־ גם מילחמת־העצמאות של זה בשלב
צילם. ולא כימעט סלרוד

ה בכל לחפש והמשכנו הלאה, ״סרקנו
 מצולם, הומר אחרי שבעולם ארכיונים

 כימעט הארץ כי לנו התברר מהרה ועד
 המצולם החומר ועיקר מצולמת, ואינה

 צולם אשר המוכר, המצולם החומר הוא
 הפעולות- מבין הירושלמיים. הצלמים בידי

 שצילם תצלומים גילינו שצולמו הקרביות
 ירושלים. ליד בקסטל, צרפתי צוות־צילום

 לכפר הנכנסים יהודים רואים הזה בסרט
 הקרב את הקרב. בסוף קסטל, הנטוש

צילמו. לא הם עצמו
 קרב תצלומים.של אחד: אוצר לנו ״יש

 אל־קאוקג׳י פאתי כאשר מישמר־העמק,
 צולם הזה הסרט הקיבוץ. את לכבוש ניסה
 וחלקו מישמר־העמק, של חבר־משק בידי

משוחזר. הסרט של
 ההפגזה של תמונות כמה בסרט ״יש

מתוך שקטעים מניח אני הקיבוץ. על

 אנשי־הקיבוץ, על־ידי שוחזרו סערת־הקרב
 ידם, על נעשה כשזה בייחוד לגיטימי. וזד.

 הזזנו לכן האותנטיים. המשתתפים על-ידי
 שלנו, האדום הקו את במקצת זה במיקרה

 פקסימיליה בהחלט הוא כזה שיחזור שהרי
 הלוחמים בהשתתפות הקרב, של קולנועית
עצמם...״

 יעקוב הסידרה, מפיק מוסיף זה סרט על
 בשם אדם עשה הזה הסרט ״את אייזנמן:

 צולם הגדול חלקו ממישמר־העמק. לויתן
 זה מישמר־העמק. על הקרב אחרי מיד
 רוב כי ובדוק ראד, בארכיון שמצאנו סרט

 על בקרב השתתפו אכן בו המשתתפים
 הוא הסרט של חלקו אבל מישמר־העמק.

שיחזור...״
ה את פינו שהבריטים ״מכיוון לוסין:

בלונ כמובן איתרנו נמל־חיפה, דרך ארץ
תצלו כמה לנו יש חיפה. של פילמים דון

 קטעי־פילם כמה וגם תל־אביב, של מים
ה צה״ל. בארכיון שאיתרנו יפו, מכיבוש
 חובבים צלמים בידי צולמו האלה פילמים

 הוא שבהם והחומר עצמו, הקרב אחרי
למדי.״ דל

 תהיו לא ״אם
" ילדים .. ם. בי טו

 עם. מסויים, מדיני תהליך שבו האופן על
 הצגת אופן את משנים קולנועי, תיעוד

 על שהשפיע ״מד. לוסין: מוסיף הדברים,
ה הקולנועי המטמון היה הסרטים אופי
 כדי תוך האו״ם. בארכיון שמצאנו גדול

 כי בוודאות, לנו התברר הסרטים בחינת
 באו״ם קשה מילחמה התנהלה בוזמנית

 כי מסתבר, המדינה. של קיומה עצם על
 שמנו לא שלנו, והקרבות בסערודהמילחמה

ה של שהפועל־היוצא או זה, לקרב לב
מת שהכל האינטגרלית, הציונית תפיסה

 ושתולדות בארץ־ישראל, ורק אך רחש
 קלטנו לא הישוב, תולדות הן הציונות

ה בזירה במקביל שהתרחש מה בדיוק
והבינלאומית. מדינית

 ואת בנובמבר, 29 את חגגנו ״כולנו
 שהחל מכך והתעלמנו החלוקה, הקלטת

 לבטל עיקבי ניסיון קיים היה 1948 ממרס
 בראש עמד ומי בנובמבר. 29ד.־ החלטת את

ירי ארצות־הברית, לא אם הזה, הניסיון
דתנו?

 סומכים כד כל אנחנו כאשר כיום, גם
 את להראות חובה יש ארצות־הברית, על

 את וללמוד ,1948 מראשית הזה הסיפור
 שני פעלו תמיד בארצות־הברית שהרי זה.

נגדנו. והאחר בעדנו, האחד זרמים,
 שאנחנו חש האנטי־ציוני הזרם באשר
אמרי נסיון יזם הוא במילחמה, נחלשים

 נושא על מאבק היה מאיתנו. להתנער קאי
או מאיימים היום שעד איומים היו זה.

טו ילדים תהיו לא ,אם של בנוסח תם,
 בפרק הבאנו ,המגביות... את יפסיקו בים,
 אחו־ שהפך מי ראסק, דין עם ראיון הזד,
האמריקאי. שר־החוץ כך

הקט אחד הוא ראסק דין עם ״הראיון
 נשמעות שבמהלכו בסידרה היחידים עים

 ריב־ לילי היא המראיינת הראיון. שאלות
 מי בארצות־הברית, שלנו המראיינת לין,

 הראיונות את גם הרחוק בעבר שערכה
 קולינם לארי של ירושלים ירושלים, לספר

ה־ את ערכה ריבלין לאפייר. ודומיניק
)52 בעמוד (המשך
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לשבור הערבים ניסו פיגועים בסידרת

לירושלים בדיד ערכייס לוחמים
"איתם יחד ובוכים עומדים ״היינו '4 . . .


