
את כבשו הניו־זירנרם נוצו״ה, וובאה ראשה נשא ״התיקווה״ מחנו
המיסגדים מכיתתי המתנררים נערי את גנב ואבונואד ׳השרים

□ווקוסחו נדתנדדה
פעם היה אבו״רורה סעיד רם\ש ^

 בבנימינה בתחנת־הרכבת סבל
 העיראקית הנפט בחברת ופועל־דחק

 מסוף ימים, באותם לה, היה שם בחיפה,
 בשנת אולם שלה. צינור־הנפט של

 סילת הכפר יליד של שמו יצא 1936
 השומרון, בצפון אשר אל־ח׳ארתיה,

 הוא הלא ערבי, כנופיות כמנהיג
 האגדות. מן אבו־דורה

 הוא אגדתית. פחות היתה המציאות י
 רע. לא לעצמו שדאג ושודד, רוצח היה

 הבריטים על־ידי להורג הוצא כאשר
 כפר של מוח׳תאר רצח על ,1940ב־

 לירות אלף 15 בעיזבונו היו ערבי,
 של דולר אלף 75( ארצישראליות

פרטיות. מכוניות ושתי ימים) אותם
 (אבו־ חמאד היה קטן יותר גנב
 הוא כמובן). (מזוואתה, זוואתי פואד)

 שלו שהספסייאליטה רועה־צאן היה
 וגם אחרים מעדרי כבשים לגנוב היתה

 חולצים, (שאותן המתפללים נעלי את
 הכניסה לפני המוסלמית ההלכה לפי

המיסגדים. מפיתחי לתפילה)
שודדים. בין בקרב נהרג הוא סופו:

ס

קאוקג׳י מפקד
בביירות הזכרונות

 1948 — סופה ואת עכו) על (המצור
 רק לא זה אבל המדינה. הקמת —

 האישים מן הרבה היסטורי. לקסיקון
 רק בחיים, עדיין בו המופיעים

.1948 לפני החלה שפעילותם
הכללית) ההסתדרות עובד(של עם

ויורשי אנשי אבל עובד, עם לא או

הקולונל
משאנחיי

ה ל  מגלריית שניים רק הם ^
*  לקסיקון שמציג האישים, 4000 \

־1799 ארץ־ישראל של האישים

אלנבי כובש
בירושלים המפתחות

 ולכן, בשילטון נמצאים ולח״י אצ״ל
 לא לגמרי מקום להם מוקדש אולי,

 זו כמו מעניינות לעובדות נוסף מבוטל.
 שר־הכלכלה) (כיום מרידוד שיעקב

 הלבנון גבול דרך ברגל, ארצה, עלה
 היה באצ״ל הראשון הפיקודי ותפקידו

 — בפתח־תיקווה אצ״ל כמפקד דווקא
 ליבני(כיום איתן על הסיפור גם יש

 בשעתו שהיה מי ),64 ובן הליכוד ח״כ
 (לפני אצ״ל של הארצי המחסנאי

 עוד ואשר שלו) המיבצעים קצין שהפך
 ,1948 בחורף האחרון, ברגע הספיק,
 הבריטיים מועדון־הקצינים את לפוצץ
 ממנה (שחלק אוסטריה בירת בווינה,

 כיבוש שלטון תחת עדיין עת אותה היה
ה מילחמת־העולם בעיקבות בריטי
שניה).

 המישפחה אנשי את ישמח פחות
 היה שבאמת מי על הגילוי הלוחמת,
 •הארגון־הצבאי־ של הראשון המפקד

 יליד ביטקר, רוברט אחד הלאומי.
 לדרגת הגיע שם בסין, שגדל רוסיה

 גדוד כמפקד (אלוף־מישנה), קולונל
 של הבינלאומי באזור אירופאיים של

שאנחיי.
 על שמע ז׳בוטינסקי זאב כאשר
 לביטקר הורה הוא הזה הצבאי הכישרון

 את ולקבל ארצה לעלות ,30ה־ בן
שנה, באותה שהוקם אצ״ל על הפיקוד

1937.
 היה ביטקר של הראשון המיבצע

 רודן, עבריות: צבאיות דרגות קביעת
 קבוצה, ראש סמל, גונדר, שרן, אלוף,

 מוצלח: פחות היה השני המיבצע סגן.
 שלא בבנק־הפועלים, שוד אירגון

 מוחלט. בנקיון־כפיים כנראה, הסתיים,
 ושם לארצות־הברית ירד הודח, ביטקר
שנים. שש לפני אלמוני, נפטר,

 עמודים) 520 עובד, עם (הוצאת 1948
 שלטון אנשי של רב״עניין בפסיפס

 צליינים מנדט, ופקידי עות׳מאנים
 ושומרונים, אצ״ל אנשי והרפתקנים,

 וערבים, יהודים וחיילים, חקלאים
וגרמנים. דרוזים
 קבעו ,1799 התקופה, ראשית את

בארץ נפוליאון היה שבה השנה לפי

ס

 בעוני בארץ ימיה כל חייה ובדידות,
 אחר שנה ,61 בגיל ונפטרה ובחוסר־כל

המדינה. הקמת
 זלמה היא מפורסמת יותר

 השוודית לאגרלף, לוויסה אוטליאנה
 לספרות הנובל פרס את שקיבלה

 הוא ידועים היותר מספריה ושאחר
 קבוצת של קורותיהם ירושלים,

 בראשית שעלתה שוודיים, איכרים
 כדי דתיים, מטעמים לארץ המאה

 התמזגה ולבסוף חדשה, חברה להקים
 זהות, ריעות בעלי אמריקאים עם

 כעבור שהפכה האמריקאית, במושבה
 המיז־ בירושלים לשכונת־יוקרה שנים
רחית.

 חייבים בסופרים, מדובר ואם
 גוגול, ואסילייביץ ניקולאי את להזכיר
 את לרפא שביקש הגדול, הרוסי

 של המשברים שלו(באחד מחלת־הרוח
 כתב־היר את באש העלה מחלה אותה

 על״ידי מתות) נפשות של הראשון
 הקדושים למקומות עלייה־לרגל

 מחבר עשה זה את בארץ־ישראל.
 שזה רק .1848ב־ והאדרת הרוויזור

 ארבע כעבור נפטר, והוא לו, עזר לא
.43 בגיל שנים,

 אינו כאמור, הלקסיקון, אולם
 בידועים גם אלא באח״מים, רק מתרכז
 את שהשאירו 'כאלה אבל פחות,

 השנים 150 של בתקופה עיקבותיהם
 הנה, ארץ־ישראל. בתולדות המכריעות

 יכולים שחייו דווידזון, מאיר למשל,
אחרים. רבים לחיי תקציר לשמש

 בפו״ש(פלוגות- חייל היה 20 בגיל
 של פיקודו תחת ההגנה, של השדה

 וינגייט, אורד הסקוטי הקפטן הידיד,
 של בבורמה קומנדו כגנרל שנהרג

 30 בגיל השניה); מילחמת־העולם
 מפקד סגן 32 בגיל הבריטי; בצבא

 את 1948ב־ עצרה אשר גבעתי, חטיבת
 (באשדוד תל־אביב במבואות המצרים

 דיוק), ליתר קילומטר, 15 המרוחקת
 ספר 50 ובגיל קצין־מישטרה 40 בגיל

חפוז). כל־כך היה זכרונות(זה
 היה הבריקדות של השני הצד מן גם
 היו חייהם שכל אנשים למצוא אפשר
 בהצלחה כי אם עמם, למילחמות קודש
 דווידזון. מאיר מאשר יותר קטנה

 טריפולי יליד קאוקג', פאוזי לדוגמה:
 התורכי בחיל־הפרשים סרן הלבנונית,

 סגן הראשונה: מילחמת״העולם של
 הצרפתים; נגד בסוריה המורדים מפקד
 סעוד; אבן של הסדיר הצבא מקים
 משתף- ;1936 של הערבי המרד מנהיג
 במילחמת־העולם הגרמנים עם פעולה
 צבא מפקד עדיין 58 ובגיל השניה

 הערבית הליגה שהקימה ההצלה
 נחל הוא בארץ־ישראל. למילחמה

 ובטי־ במישמר־העמק כבדות מפלות
 פרסם 85 ובגיל הבמה, מן ירד רת־צבי,

דווקא. בביירות, זכרונותיו. את

החייטס
העתיקה מהעיר

הפרש
מטריפולי

 ז׳ירקובה, יליזוואטה את מכיר מי ף
 ואם פרובוסלאבי רוסי אב של בתם 1

 היהדות את שגילתה קאתולית, אירית
 עלתה ,25 בגיל העברית השפה ואת

כמשו ונודעה ארצה מברית־המועצות
אהבה שירי שכתבה אלישבע, ררת

אבי־ כמו למשל. שומרונים, ש ^
 מי הלוי, הכהן יצחק בן פינחס בן שע
 הגדול הכהן שנים 23 לפני עד שהיה

 במיוחד נודע ואשר השומרונים של
 מילתם יום לגבי שלו בפסק־ההלכה

פגים. של
 מן הפג של הוצאתו יום כי פסק הוא

 כיום שייחשב היום הוא האינקובטור
 השמיני ביום הפג יימול ולכן הולדתו,

האינקובטור. מן להוצאתו
השומ בירת משכם, לעבור ואם
 שניסה זה היה מי — צפונה רונים,
 בג׳נין יהודי יישוב 1891 ב־ להקים
בשם גרמניה, יוצא יהודי, דווקא?

 הוראה של שנים שאחרי אדלמן, מיוחס
 מיני וכל בירושלים בבית־היתומים

 גם מג׳נין, יפה(חוץ עלו שלא רעיונות
 למשל), הירדן, במימי הדייג פיתוח
 התקרב הוא המסקנות. את הסיק

לגרמניה. וחזר ישראל לאגודת
יוצאי־דופן. ברעיונות מדובר ואם

 בנות־יענה לגדל ניסה למשל, מי,
 צבי שמואל אחד ראשון־לציון? בחולות
 העתיקה העיר יליד חייט הולצמן,

 רק לא דבר, של שבסופו בירושלים
 באוסטרליה), זהב (מכריית התעשר

 ,30ה־ בשנות ורכש, ארצה שב גם אלא
 על (הקרויות גוש־עציון אדמות את

איש־העץ). שפירושו שמו,
גידול את הכניס. למשל, ומי,

 היו זה העות׳מאני? השלטון בעת
 אברביה דניאל תורכיה, יליד בנקאי
 עבו כמורה, שלו הקריירה שאחרי

 בתל־אביב קופת־עם בנק את לנהל
 פרדס להיות הספיק עוד ימיו ובסוף

בפתח־תיקווה. מצליח

ס
מ;

 הגגדל
מעזר

ל: ירושלים של ׳קומה
 מהצל! הלקסיקון. מן (נעדר

 פטו מלוויל — בירושלים הראשון
 גרמניו יליד מומר יהודי ברגהיים,

והין שעברה המאה באמצע לשם שבא

 דווידזון(מימין) סגנו עם אבידן מפקד־גיכעתי
באשדוד המצרים

 לארץ? מודרניות בשיטות הדבורים
 הנרי השווייצי, חייט. כן גם במיקרה,

 1848ב־ זה את עשה והוא בלדנשפרגר,
 שלמה בריכות שליד ארטס בכפר

בבית־לחם.
 בשם גרמני יהודי היה ואחר־כך

 הוא רעיונות: היו לו שגם אלבה, שלמה
 ציציות לטוויית בית־אריגה ניהל

 אבל מונטיפיורי). משה השר של (בכסף
 הרבה כל־כר הקדיש הוא זה עם יחד
 פשט שהמיפעל עד תורה, ללימוד זמן
הרגל. את

 התימ־ שורת ומתמשכת הולכת וכך
 היהודי דה־האן, ישראל יעקב הונים:

 קיצוני, וחרד הומוסכסואל ההולנדי,
 הוא .1924ב־ ההגנה על־ידי שנרצח

 הולנדית נוצרייה לאשה, בשעתו, נשא,
דווקא.
 צבי נפתלי שעשה מה גם בערך וזה

 ושיכור, נווד התיקווה, מחבר אימבר,
 הארץ מן 50 בגיל ירד שכאשר

 תשע לאשה, נשא הוא לארצות־הברית
 פרוטסטנטית, רופאה מותו, לפני שנים
קאטי. אמנדה הד״ר

מההרמון0
 שאולי לשאלות גם תשוכות יש ף
נשאלות. היו לא פעם אף 1

 שביקר הראשון האירופאי היה מי
 עתיר שהיה מי המכפלה? במערת
 המאה בראשית אנגליה מלר להיות

 השביעי. אדוארד השם תחת העשרים,
 אז ויקטוריה, המלכה של בנה זה היה

 הנסיך של התואר בעל יורש־העצר
.21 בגיל בחברון ביקר אשר מוולס,
 לשפה הראשון המורה היה ומי

הרצליה העברית בגימנסיה התורכית

 סוחר בנקאי, רוקח, זה אחר בזה
 - וצלם טחנת״קמח בעל קרקעות,

 מיג בנייני את שתכנן לאדריכל ועד
רש־הרוסים.

 אפינגו איוונוביץ מארטין זה היה
 שתיכנ ביזאנטיות, לכנסיות המומחה

 עי הקדוש השילוש כנסיית את
 מיגרע במרכז הזהובות כיפותיה

).1872ב־ הרוסים(ושנחנכה
 המפתחוו את כי זוכר למשל, מי,

 917 בדצמבר 12ב־ מסר לירושלים
 אלנב הינמן הנרי אדמונד לגנרל

אל־חוסיינ׳ סלים חוסיין ראש־העיריה
 גרו חסיד קולקי, טיפוס היה זה

 וערבינ יהודים בין הדו-קיום של
 גו זכה 1910ב־ למישרתו כשנבחר

 מתו 648 — קולקי כמעט ברוב
 הי הוא ואכן, המצביעים. קולות 1200
 מערכות־ביו להכניס שדאג האיש

 אש היהודיות לשכונות מודרניות
לחומה. מחוץ

 ,לירושל אלנבי הגיע בכלל ואיך
 הגב במועד החליף הוא מאוד. פשוט

 הלפטננ היה זה לתפקיד. קודמו את
 ג׳יימ ארצ׳יבאלד סר ג׳נרל(רב־אלוף)

 עב בעל בריטי צבא קצין מאריי,
 חיו מפקח ההדרכה, אגף (ראש

 שבמינ הכללי), המטה ראש הרגלים,
 החזי של העליון כמפקד שלו, החירום

 כישל נכשל ,1917ב־ הארצישראלית
 ו: עזה, את לכבוש בנסיונו מחפיר

אלנבי. החליפו
 ל זה ההיסטורי הדיוק שלמען רק

 אל ירושלים, את שכבש אלנבי היה
 צ׳ייטוו קלרוו ולטר אדוארד -סר

 שפיק ניו״זילנדי ג׳נרל(אלוף) מייג׳ור
 האוסטרלי הרוכבים דיוויזית על

והניו־זילנדית.
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