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בםל•האפרנהlרחהבסחרןאחכזהבפקוחפאבדהפרצ•א·לפרעלבהנשםחן.הרחל
 • •נרחן·הפקרדרח.
השבחלש!בנדרל•ם Qבנרפ•חרנ•ל•םשלבערכםההפרזהה•אהשב•החז•רן

נש•ם Kה•רכלר 11כ•פרם•ר,לכלםחגשםה•ח•ד•םשלהוc•םדןאםםע.ת 111הם
זרהגחהםכלללהם,שתגחןפקודהכלאח•דהבצררה Kלםל•חרם •פו 1צפה
•ח•דרח •ד•על,קלהחםלאהנ•חנרחצרררח·הא•פדןארחן .כםרבןלהדצ•א, 111 '

גדרלרח,כ•ח•דרחחרג•ל•·סדראולםלקרב.הכסל•רןער•כחלפשלבגדן,גדרלרח,

ה•ח•דכ•חכל•ח.כללהםא•ןדכ, 111כ•אצלגדקרדכדחלעח•םרדא•םשאבדכפ•

להתרשלהזדםנדחלרר•שםן, 11הםל 111הצדפהלע•נדערדגחרןא•גרההםרןכחדן
חרג•לישלהםחגןה•סדד Iםספ•קדר Kםללאכערכ•ם,כ•חדדגז•פה,קבלתללא

ל, 111לםבגדן. , r'חרג•ל•·םוcםכדן 111כחכא•םזדלםסרהכל•כדד·הרצדן.הואהפדנ•ם

להרכ•חהפרספרכרחכאןרכדרםה.ל•ם 1111םכעלהחגכרדחר•צה.כ•ם. 111םםרםסע•ם

תרג•ל•ם,•כחור•רחרגדרלרח•ח•דרחכ•ל 111כאםדלם, Kההםדן.בחרןבוחראח

הםקדר 11ח• 111נ\ח, 1!!לםשלארפ•מקבלהראהר•ההםרן.בחרןהפרםנעלםשבהם
םעח• 111םערןלהן 111 '•רחרגדרלוחבחברררחחרג•ל•םםשםעח.רחרסראחר•רחחרסולכל

כ•רחרהקסבההםגרעחאחוcףלבקרה•כולםספ•ק.חבר·םפקח•םל 111כםצ•וcרחרק

היחיד.של

םעח 111הם'ההתקפהבסערתרב•ם.•נד"ם 111לנ•חןםס•להםעח 111הם 111הערל
בל ll•רחר.רכרבלחנקשהה•אהר•נ•ח 111העקההחגדננרחבקרב•דחו.ה 111ובם•קלה

הצםרפרחה•אהר• :חם•דק"םחםהוחהאןרפ•דה,הבזל•·צדרההםאלהכל
אחה 11םדכהאם•ח•חםעח 111הם 1 ' 11כןום 111םהכלל.אלכדחדח•וכם•םכה•ח•ד

אוחם.מספחתאםכ•י'ם, tהאי'הערכ•ם

• 

• 

וילנאיזאבד·ר

 1918בשנתבארץ-ישראלהעבריםהגדודיםפעולות

דהצסרםדעכר•ם(כםל•דנ•ם)גדדד•םג• 111םבו•םלהג•עד 1918שנחכאכ•כ

ac ל 111 39וה· 38ה"הגדור-היואלהראל•ח. 111הארץ·•לחז•חשגוערהכרים•הצבאל

םדרכגה•ה 38ה"הגדדופריל, Kכסוףוהשב•כםרס !"כנאהראשוןהםלן.קלע•
פםרסדן.הקולונלה•הםפקרדירדםה. Kםזרחם•דצא•רוכםמאנגל•ה,•הדד•םםםתנדכ•ם

םרגדל•ן,הה:דד•הקדלדגלה•הומפקדוםאםר•קה, Kכמחנרכ•ם,ל lllהואף K 39.ה·הגרור

ללרדכרככת Kכ Kהדרץ. Kל•דב•כראש•חעלה , 38ה"הראשון,העכר•הגדוד

וזלהשלחםלפנ•דנ•ם 111ההגרדד•םרדכזדכה(סרפנר),כצר•פ•ןלחנותעכרוונפה

אל•רדם 111וםל•ם, 111ל•רר-כ•כ 11ם•פד·חלצפונה IKנמשןהחז•חקדהחז•ח.

פנוםצר•פ•ןהחז•ח.ל llכרגלהגדוד • 111אניצוcד 1918.כ•דנ• 9כ•ר•חד.עובדת

לובחרתקבאב.הערב•הכפרעדהראשוןכ•דםדהג•עדל•רדשל•ם,העולהכככ•ש
כ•כרש•ח 11111מרה•דרע ,!!;לדןעמקאלובכנסרמזרחה, 111מהכב•וסררכדרכם.הםש•כר
•הודהשלהשחרור nם, nמםלדגםכן·נדן,•הושעכ•ם•ל c~•שרשכם• ••עהארז

לםחוחבחי·נדכה.הערב•הכפרעדא•לדןעםקפנ•עלהתקדמו•דםאוחדהםככ•.
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השרפרוןהר•על,עלהבנ•~חאר•ח c~חרבחהכפראלצמדנה•ותרהעבר•הנדודםנ;\
םההחז•ח.לקדקרזבשה•הסרפה,-11-ארםהקסןהערב•הכפראל •נ,•ב 12ב·רKינ

הפתמלל•םהח"ל•םהזמצצרהחם•לה,בשעתב•רנ•, 15בשבחד:ם. nא•פ•םהגדדוחנה

םהכמרהלרחפ•ם,עם•שרבפגעלראשרנההנדרדבאזכך , nהחזרכ•החז•חםחזן .
K -זם~c החזרכ•םםזלאלהבר•ס•חהחז•חקדלחוןצפונה,•דחוקצחהבסל•זןהעבר-םזפה. 

p נ:םרניתהשומרון,הריםניעלנםתחהיהודיםהחיליםבידישהופקרהחזיתר

הכמואלפערבהוםשםשכם,אלהדרןבצדהשוכן ,,'ג•נ .9הכמולםןל•רזשל•ם,

שאולהוםלןפהגלגל.נ•כ•ח nההע•רשלבמקופההנפצא'הלרג'ג'להערב•
המלזכה.שםזנחדשהגלגלזנלכהלכרהעם,אלשםראל·ר•אמר :•שואלעללסלן
הר,ראשעלשזבןג'לג'זל•ההכפרשאול•.אחשםר•מל•כרהגלגלהעםכלר•לכר
קסנה,לבקעהמעברהקרנמשןמכאןהח•כזן.•םםנ•פעלפסר•ם 744שלברןם
- 594עכו Jהקסהערב•הכמואל J K הומקדהעבר•הגדורה•ם,םנ•מעלמסר•ם
הסב•בהבערן.ק•פ 5לאורןהללוהכפר•םשלושתב•ןהמשתרעז•ח nהקדעל
שלההגנהוחם•רוחזמסולע•ם,חלול•םמורדותרעררצ•ם,ג•א•וחרבתהרר•ח, Kה'

ששהבםשןכפעםהזאתהחז•חעלשפרןה•הזד•םהח"ל•םקרזבזח.ה•רהחזרכ•ם

•ותרהמחרזמםזחהקר•רזח,השזפרזןמרפותהנדודהזענובאבגוסס-9בשבועות.

 "'371Jפ•זחרהשקועותהחמזח,•ר•חרערבותאלהח•כון,•םםנ•םעלםסר-100פ

הגוזרגם•ר•חוערבזחאלבאבסםספבר-15בהח•כזן.•םלפג•םחחחפסר•ם

העבר•ם,הנדזד•םחנובוהנהדר,הגרףהפלך.קלע•של '"39ההבסל•וןהשג•,העבר•

םדסהמעמד-נברהרנשקףפרחרק•ר•חו.הע•רבקרבתםהארץ.בחזלדוחםםזרסם
העבר.במלחמותהםםזרספזחהפעבררת,זעל•וה•רדןמתפתלהערבהלאדוןובבז.

שםיםיוהמלחיםחופי-דרוסה ...הנביא•ליחדמולדתהגלעדהרינראוםזרחה
שר•ר•על•ר Z7!התלולההרמתרזמםה•םשלהמערב•חרפועלכמר~ה.פכס•ם•ם

הררמא•ם.עסבפלחמחם•הודהלבנ•חררן Kההפבצר-םצדה

שנמצאהלנקודהעדל•ם-המלחנפ•לחרמפקדםה•רדן,לאדון.נמשןז•ח nהקר
זעלחהמערבההחז•חנסכהזרפנקררהל•ר•חר.מבפזןק•לרםסר 5-6שלבםרחק
ה•רזןםעבררתעלששםררהברמנ•םהחררכ•םח•לעמדכאןהשומרון.הר•לפעלרת

•הרזהכ•ברשבשעתקרוס,ערדאמנם,הםזרח•.ה•רדןעבראלההר•םפבזאזחרעל
ובחדש•הםזוח•,ה•ררןעבראלהבר•ס"םהנדרז•םפרצן ) 1917רצפבר 9 (ר•רזשל•ם

אחר•ארלםרבת-עפרן,אתגםוכמעםס 79הע•ראחכבשר , 1918םרץ-אםר•ל
 .בעוברתהחז•ח.ברצדהרפה•ר•חו,עוברתאלאחרולסגתנאלצוקצרזפן
צבא :על•הסשהופקדהגנרלשםעלשנקראואחד•ם,בר•ס•םבדרד•םנר nר n •ר•

מראש•חהבר•ס•הצבאאלרהצסרףהחרשהז•לנד•הבןה•הצ"סררהגנרלז••סדר.

-33ההכסל•רןהעבר•ם.הבסל•רנ•םשנ•בםצורפוצ'•סורצבאאלנסע•.פעזלזח•ז

ז,ב'?חדת,נבעותםנ•על•ר•חו,פצפוןאשרבערבותשנמשןז•ח, nהקועלהופקד

המלזח•ם).ומ•פ•ואדםחו(בגללהז?'?סהל nנ-ה nאלפל :בערב•תהנקראואד•בצד•
העקום,הנחלה"נזאלעוג'ה.ואז•בג:ר••ותר,פערב•חחנה , 39השג•,הבסל•זן
המלחמהשלהרשמ•וחבפפרחה•רדן).פ•אלהשזמרוןמהר•בעקלקלות(ה•זרז

•הוד•ם•.,נדוד•םהכלל•בשםאזהרשם•,בשמםהעבר•םהבסל•ונ•םעמדותמצר•נות
ועמדותיהםהבריםייםהגדודיםמסומניםרבההגרמנ'ם,אצלשנמצאהריגול,במפתגם

כלעשוה•הוד•ם"ל•ם nההעבר•ם.הבסל•זנ•םשב•זכר•ם i. , 1918בספסםבו 11ב·
בערבהובפרסקשה,היהביותרהחמיםהקיזבחדשיהאריומזבההבנה.כחפירותהדפן

• 
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 •ריו Kבסוחפיםרזברב•ם•תרשיםרענניאבק,סרפרתלפוקיםםתחרללרתשבהזltוםםה,
 •להתקפהלהתכרז:והעליונההבויסיתהמפקדההתחילה 1918ספםמבובואשיה

 • 19נ"והבליל.השרםורןכיברשלקואתהתררכית·הבומנית.החזיתכללארוןחזקה

לעמקצמרנהרהתמוצרבשרמררןהתורכיתהחזיתאתהשרביםהגדודיםהבקיעילחרדש
אללהתפרץהתחילויריחר,כעוברתצ'יםרו, 11צכשלהגדודיםבםולבליל.יזרעאל
בםפםמכר,-22לאורהלילה.כחצרתהמזרחי.הירדןעברבלם•הירדן,מעכורת
לקראתלהתקדםאחו•ם.בדרדיסעםיחד , 38הכסלירןשלהיהודיםהחייליםהתחילו
היוון,מעבראתהתררכ•ם.עםקשההתגבשותחוי Kכבשו,ברקולמגרת 3ב"הירדן.
ת llתמסוהיהודיםאלבני.לבשומצמרן.עכשיוהנמצאא·סרם,ארםכערכיתהנקרא
הםזוחית.הירדןבקעתפניעללהתקדםרהתחילרהחרוכיםעםדרת

כשםמסוסוןהכללימפקדםע•שבקראיםהיושמעםיםהעברים,הגדודיםשני

השוכנתסלםאלהערלהבדוןהגדודים,שאועםיחדהתקדמופסוסרן,שדות

עלערבותס 79אלהדרןהתנ•כית.וםרת·גלערשלבםקרםהכנראה.ההרים,בין
נד.בנישבםשלבית·נםרההעירלמניסשכנהכאןבימוין.הנקראקסןתלםני

שבוייםאלפיררכזרשכרבימוין,תלעללחנותנשארה'הרדיםחייליםשלמלרנה
 .ליריחורלהרבילםהשבוייםעללשםררהרסל•הרריםחייליםעלוגרמנים.תורכים

החשובההעיראזשהיתהלסלם.התקוברבכלל.העבריםרהגדרדיםצ'יםררהגבולצבא
הירדןעברכלעלהרמקד //lהראשיהתורכיהםםהחגהבההירדן.בעבובירתו

כשעתרשהציקפיר,עלהמרןבדרלתרתחהכבישבצדםרםלהיוםעדהמזרחי.

,נברתבשםהלצהבדרןבה 1כזהתרתחהירדן.בערכתהבריטיםלעובדותהונה
ג'ין).ג'ויחר :(כאנגליתיריחר•

ההרים.ביןצרבערוץהמתפתלתלסלם,הדרןאתכבשוהבריםיםהגדודים
עלהרמקדהמלךקלעישל 38ה"הכסלירןם•·במרים.הנהרזרוםת Kהזהדרןבצד

יחדהתקדם ~-9ההכםליוןאלבני.נשרעדהדרןועלמ•·נםריםעלהנםריהגשרהבנת

םע•לבאררחהשתתףהזההבםלירןעליה.מצרררשםסלם.עדאחריםגדודיםעם

רעלעל•הלשםרר 39ה·הגדרדהופקדהע•רכ•ברשאחר•סלם.שלבכ•ברשהמאד

שביחייל•העיר.שלהצבא•םרשלהה•המרגרל•ן,הקולונלממקדן,סב•בתה.כל
ק•מ, 35שלמרחקאלבני,גשראלםסלסהדרןכללארוןשמורהבםלירנים

אלהצבאתנועתבשב•לרבערןהיהרזלדרךבערן.םםר 1170שלרבםדררן
עמדרת nםסרמנרהכ•בוששלהרשמ•רתבםםרתכ•בושר.רס•רםהמזרחיעבר·ה•רדן

המזרחי.ה•רדןבעברהתקדמותםרדוןהעבריםהגדודים

הכ•ברש,שלהרשם•שברן nבד•ן·ר nםרבאהעבר•םהבםל•רביםחיילישלמערלתם
לשבחנזכרהירדןבעברא·שרסאוםכיברשאלבב•.הלררדהכלליהובפקדשמסר

מעברת R 38הםלןקלעיבסל•רןתפסבספסמכר 22 ·ב, :לאמררהרשם•ת,בהודעה
K רםK סרםi"הסגרלרתאתאלבב•אישרהבסלירןמפקדאלמירחןבמכתבהירדן•,שעל

ר nרד nאתהביעצ'יסררהגנרלגםהעברים.מהכסל•רניםהחייל•םשגילוהצבאיות

 nרכהכשרהתורכיתהחזית niבפר•הסרכהם nרעברדהצסייגרתסעלהעבר•םלגדודים
המזרחי.הירדןעבראלהדרן

בקרבבארץ.קמהריררשל•ם.•הרזהארץכיברשאחר• . 1918שנת nבראש•

בא 1להתנדבותנרעף n-כרלרנפשאלף soכ·-קסןאזשה•הה•הרדיהציבור
לתנועההצסרםרואברים,פקידיםלם•ד•הם, nרםרר•םומהכפר,מהעירמרעליםהכרים•.

 • 1918ב•רני 10ב·בארץ·•שראלהזאתההתנדבות nyנר nהתחילהרשם•בארפןהזאת.

• 
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לקדלהקשב I•שואל.שםע :הלשוןבזדהצע•ו,ם,אלקדואקדלמדרסם.ב•שדב
כ•בדשהאתרלהבס•חאוצנראתלכבושהשעהעכש•רהנ•עהלוtכ~דם Iלבבן •

•לחמרננל•ם llכלדם Iב•נתןלקולהקשבזרהעולםכללע•נ; ,
0 

ראנחנרלע•נ•נר,כאן
דפו 11םההקשנו-זבדפםבאלדאשוהארץאתלנרז•רר n •אשרעדבבת•נר,נשב

וכתנתהאפ•ת•ם,הפשחרר•םפפשחרר•נד,לקבלאבר•כרל•םהאם-זכברדןוגשלן

הקכרר•ם,ברת•נר llדם-ז"נד Mאתעפהם•חדלהקר•בוכבל•כזר,דם•םפתנתךפ•ם,

צדעקקדרש•םדםלפעננר,ה•רםהנלחפ•םהאנגל•ם.רזםשנה,אל~•םלפג•שח•ר

פשחור•נרעםהפלחפהשדהאלנצא 111לצכהתנדנד-הזאתדובה aהפןאל•נד
 • 1ראפצרחזקו Iהתשועהלאזוב••חד.

כ•בב•רםהאוץ·•שראל••.העבר•·לנדוד 111ברשפוובתנדב•םפאלףלמעלה
בםל•רןלפתבדכ•ם.חנ•ב•באופןהעבר•הזבלנמסר ) 1918•ול• n (9תרע•תפרז

ממקדו 1המלך•קלע• , 40 , :הרשם•בשפדשנקראאוץ·•שראל,םפתנדב•הדקםם•רחד

הח"ל•םשארכשלםד•םלבשרהעבר•םהבדדד•םח"ל•קרס. 9קרלרנלה•ההואשרן
קלע•שלהס•מןם•רחד,צ•ץה•הברבעםעלהרגל•.הח•לגדדד•שלהבר•ס•ם

םבן :אחדבס•ובןרקבבדלוה•הרד•םהח"ל•םמתלקחת.להבהדעל•הפצצההםלן,
הארץ·הנדוד•צ•רתעסהכתף.בובררדשוררל•הם.בצד•תפרושה•הכחולזרד

 34% :האוצרתלפ•נמש. 6.000עד•הרד•דחב•ח•דדחהח"ל•םמספרהב•ע•שואל•

פארבנס•נה,אחדחרז llמקנדה, 6%פאנגל•ה, 28%םוtרץ·•שראל, 30%ובאמר•קה,

דנכנסדהכו•ס•ם •ד•עלכשב•שנלקחרהחרוב;םהצכא(•הרד•םםחרוכ•האחדראחרז
אגש•הוכהה•רהעכו•םכגדרד•םהח"ל•םםלכדהעכר•).הנדדולש•ררחכןאחר

םע•דרת . n·•שראל• rו 11ה n•rnכשפעל,שרנ•ם,כו'ס"םבבדרד•םרר•ם rפ•הרד•םצבא
•רתרכארץ.הצכא"ם•·הקכררח nבכהנצברתכםבז·דרד,הםסרמנרחהםצכדחכןעל

כם•נ•ס·בזזבן. nל• 11·•שו rהאר nז• nל v:להב•הספ•קילאמאםד•קהנדכ•ם nמ-2000ם
נם•רחאדלםם•דהדת,כר•בדההעכר•םםהבדרד•םלהק•םדצרןה•ההמלחמהםר•רן

נס•·צ•רנ•דח 11
0 

ת. llהזהתכנ•תאתהכש•לדםסד•ם•םפק•דרת"םחדב•םכקדנ
רקםדכר 11(כםרףהםלחםהבשדהלהשתתףהספ•קרלא·•שדאל yאדםתנדנ•

אחד•ם.תפק•ד•םובלאררהםרתרדכ•ה).הכר•תבעל•ב•ןנשקשב•תתעלהרכז!
כן.אחרל•ח. 11•שרהארזבחז•תשנאספושבר"םאלפ•עלבמצד•םשמדדתח•לה

הפרשנהרב•ןצר•פ•ןב•ןלחברתלרז.אלהעבד•הנדודהרענו . 1918דצמברכראש•ח

הבזוזלפרברח .•נ•סמדברבבדלעלרפ•ח.אל 19 [ 9כק•זהרענומשםכאד·•עקפ.

ערןה•הזרלשם•רה .•נ•סכמזבדחחנרח•הרעלהדאש•חהברזלםס•לחעלשמרו

הנדרךהעכרמדפהבםצר•ם.הבר•ס•םכבנדחזקותובהרםרחכשפוצרה•ם•ם,בארחם

-בדולהז•ת•םחרושתבצלהכרמל,לצלעותהע•ר.כמערבחנהכאןח•פה.אל
לצרכ•הםזדןארצדרחעלשמרדהבדרדחי'ל•כ•רם.אל•הר•,קר•חשהכרנהבסקרם

רבסדר•ה.בארזהצבאובזבז•אלוהנשקהמזרןונברחאתםלרר•םרה•רהצבא
להתפזר.-39 , 38םהבםל•רנ•םה•הדד•םהח"ל•םהתח•לדהנשקשב•תתאחר•

הבסל•רןאלהצסרפרכארץשבשאורהובעס•םםשם.שבארהאוצרתאלחזרוורבם
בשםשנקראאחדבדדןהגדדד•םשלדשתמכלנדצר 1919ובדצמברהאדץ·•שראל•,

הס•מןכובקרםמרנרל•ן.ה•הרד•הקרלרנלה•המפקדםל•הדדה•.ואשרך.בדדד :מ•רחד
ם•רחד-עבר•ס•מןהח"ל•םכרבע•עלעכש•רנ•תןבדעות,פצצההכו•ס•.הצבא•

• 

• 

לגדדויםהתנדבובמזרים)הי:יזרמפלדםינתנ,-הפרדות ,,,ב(מוו:נשילים :11-ישר r•יו oo-sooכעדר •

הוtרז•בכבושתם lCוהשתתפו,םרחגcההזtברים
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 .כחרלזרדפנןו 11נשהשוררל•םעלקדיפה. :העבריתהפלהכסיסהרעלפנורה,
לשפירתםלר1י.תנשלחופפהצריפיז,לידלוד.כסביבת•רחליםנפחנהחנההנדוד
עבר.לזפן·פהאחדים.ח"ליםחרביםהיותחנהככלהארז,שלהברזל·פסילתרשת

הירדז,זנעכורתעללשפררר, nיר•ערכותאלהנדוד

הפפעלל aכחשדנותהתי'חסרנשיר Kשררכצבא,'שלסרן IKק"םהיהכארז

עלםכשרל•םפיניבללשיםהשתדלוהם Iהנדרדאלגםרםםיל•כארז,הצ•רני

האזרח•, Jהשלסרלרשותהארזעכרה 1920באביבםערלרת•ר.זזסחאתרלצםצםדרכו,

רוקבינתיים,השתחררוהגדודיםחייל~רובהעליון.נציבההיהסםראלןהרברס

כתזרקסבהמלרנהלגדרן.חדש•םס•ררגיםלגירםכגרעיןנשארה.קסנהפלוגה
ריהרדיםכיפר,הזנאררערת 1921לםאי 1ב·כשפרצו · Jבצר•פ•לחנותהרס•פהעשרות,כמה

אל , jמרגרליהפפקדרבראשהזר,קסבהפלוגה•צאהכאכזרירת.שםנהרגורכים
ת Kעוררהדנוהבר•ס•ת.פהזנפקדהרשותנס•לתכליה•שרג,לעזרתתל·אכיכ

היהודיםהח"ליםכיסענר,השלסרזפק•ד•כ•זהגדודפחנגדיהפפשלה.אגש•חפת

הערכ•ם 1=בקריתירהלהתםרםררתגרםאשררזהפסםיקה.פשפעתפירתהרכיחרלא
ישבוכראשההפאררערת,ס•כתלחקירתפ•רחדתרעדהגזננתהיפרפאררערתאחו•

אתלפזרדרשההזאתהרעדה•קראםם. vתרפסהה•א,כעתכ•רזהשרפם•םזקז

תםק•רר 11שפלהעבריות,הצבאירתליחידותהקז 1921כסוףבארכןהעכר•.הגדוד
החרשה.העבריתארז·•שראלכתרלדרתוכ·עניזםרקר nרםתהארזככיבוש

לשפירהרהרםקדרהעכר•ם.הברוריםרגלילארזהובאואחזרתשניםלםג•

התורהסםרהרכארכןהעתיקה.ביררשל•םאשר.החורבה•,הגררל·הכגסח nכב•

•ר•חרערכותדרך Jהשרםררבהריז•ח nםההעבריהגדודאתםלרר•םהשירוהפרוכ,ת

ב•ררשל•ם.הלארם•תבספר•העכvנ•רvנפררהזההתורהספרהירדן.כעברסלםרעד

הצ•עההזנסvנלה . n • 11חקללהת•vנכרחשאפרכארזשנשארוהפvנרחרריםהח"ליס
ארלםחבררן.כסכיכרzןל·ערר, nכנעשההת•שכרתגס•רזכארז,vנרג•םםקרםרתלהם

עםלהvנק•ערהםvנרחרר•םהח"ליםאגררתהצליח.לאוברח.תקרותכרשתלרזהגם•רן
זנאדזנחהחלקרהםר•vנהלישראלהק•םתקוזשבאהערההת•vנכרת,כדאגותרב

אכ•ח•ל,נקרא , 1932כראשיתשנרסדהכפר.להס.ם•רחרכפרלהקפתחםוכעםק

שלvנא•פתםאתםסמלאביחילכםרבר.ווהת•vנכרהעכר•םהחי'ליםעללהע•ד

מהחי'ל•םנ•כרחקבוצהכארץ.עכרדהח" 11אלחרבות.צחצרחלא :העבריםהחי'לים
 • 1929םארוערחאחרימחרשכשהדקםכאר·סרכיה,כםרשכהת•שכהרוים nהםשר
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