
היה מבני הדור  ( בתצלום)דוידסקויוסף 

יעקב שהקימו את  זכרוןהראשון של ילידי 

י והקריבו את חייהם לסילוק "ניל

בימי המנדט הבריטי . מהארץהעותמאנים

ויש אומרים שבטעות י"הלחנרצח על ידי 



המושבהממייסדיהיהאברהםשאביו,דוידסקויוסף

פעילהיהצעירמגילכבר.1891-בנולד,יעקבזכרון

כאשר,1913-ובהמושבהשלהביטחוןבענייני

,אהרונסוןאלכסנדרובראשם,המקוםצעיריהקימו

קהילתיתבפעילותשעסקה,"הגדעוניםקבוצת"את

הקבוצה.הראשוניםחבריהביןיוסףהיה,רבגונית

,במושבההשמירהעלהפיקוחאתעצמהעלקיבלה

ניסיוןעשתהואפילוומיבניםדרכיםבשיקוםעסקה

–זאתכל.בנימינהשלידבשוניחדשיישובלהקים
מבניהמושבההנהגתאתלידיהלקבלבמטרה

ולהשליט,אורתודוכסיים-דתייםשהיו,הקודםהדור

.לאומית-חילוניתתרבותבה

(.מסומן בחץ)דוידסקוכשבמרכזה יושב יוסף , יעקבבזכרון" הגדעונים"חברי קבוצת 



אלא גם בפעילות  , יוסף עסק לא רק בענייני ביטחון

בין השאר ניגן . תרבותית שהתקיימה במושבה

בחצוצרה וגילה כשרון כשחקן והשתתף בהצגות  

פעם אחת שיחק  . זכרוןתיאטרון שהעלו צעירי 

צעירה  , מול חביבה, "חסיה היתומה"במחזה 

–חדד סנדרבתו של השומר , מחדרהשחרחורת
נולדה להם בתם  1918-ועד מהרה הם נישאו וב

. רחל

.  יוסף ואשתו חביבה



,1914-ב,הראשונההעולםבמלחמתהגרמניםלצדטורקיהכשהצטרפה

נאמנותלהוכיחבתקווה,העותמאנילצבא"גדעונים"מהגדולחלקהתגייסו

כשהתבררהתאכזבומהרהעדאך,צבאיניסיוןלרכושוגםהעותמאנילשלטון

שיחרורםכשהתאפשר,וכך.פשוטיםלפועליםהכלבסךנחשביםשהםלהם

.למושבהוחזרוזאתעשו–כופרתשלוםידיעלמהצבא

.המשפחתיבמשקהטיפולעלמהצבאשובועםיוסףהתמקד,חבריוכשאר

,אהרונסוןאהרוןשהקימוהאירגון–י"ניללפעילותנסחףקצרזמןשתוךאלא

ידיעלהארץאתלכבושלבריטיםלסייעכדי,שרהואחותואלכסנדראחיו

.העותמאניהצבאאחריריגול

במיליםפעולתודרךאתשניםלאחרתיארחןאבןאהרון"מעריב"כתב

.בארץוהגרמניםהתורכיםממחנותידיעותשאיבתהיהאזתפקידו":הבאות

ולרוחבהלארכהבארץמשוטטהיה,זקןמגודל,ויחףבלוי,עניכבדואילבוש

לצידילזוזוקשורותתרנגולותמספרגבועלשעמס,המצורע,הדלחמורועם

התקרבומדיבקולונותןהיה(תרנגולת)'!'אג'ג!'אג'ג'.המרופטתהמרדעת

,האהליםבצלארוכותשעותשישב,העלובלרוכללבשםמיאך.צבאלמחנה

שהצניעם,והבצלהפיתהאתלעסאו,כיניואתופלההצברמשוכתלידאו

היה'התרנגולתאבי')'אג'גלאבולוהיושומעתואוזןרואהעין...בחיקו

חמורועם,וכך.דבריםוקטעידבריםלהביןכדי,משחתשדשלומוח(כינויו

'בדואי'האתהכירלאאיש.מושבתויעקבבזכרוןגםמופיעהיה,ותרנגולותיו

'מיקוח'כדיתוך.רביםימיםבחרדהלושחיכתה,חביבהאשתומלבד,הזר

שצברהידיעותצרוראתמידיומקבלתהיתה,תרנגולתשלמחירהעל

"...י"ניללמיפקדתלהעבירןכדי,וילהלםוהקיסרהסולטאןבמחנות

המחופש  דוידסקו
' אג'גלאבו 

(  אבי התרנגולת)



תצלום קבוצתי של  
.  י"חלק  מחברי ניל

יושב דוידסקויוסף 
.ראשון מימין



.  במלחמת העולם הראשונה, בריטית-ההודית5רומח מדיוויזיית הפרשים  -הודים נושאי

במיתקפה1918בספטמברלפתוחאלנביכשעמד

הוצב,הארץצפוןכלאתצבאוכבששבההגדולה

הפרשיםמדיוויזייתחלקבראשדרךכמורהודוידסק

שרונההגרמניתמהמושבהשיצא,החמישיתההודית

מעבר,חדרהנכבשוזהבמסע.צפונהמזורזלמסע

34תוךזאתוכל–הירדןומעברותשאןבית,עירון

זההישג.דוידסקושלהובלתובזכות,בלבדשעות

Order–בריטיכבודבעיטורדוידסקואתזיכה of
the British Empire-"בחזיתהצטיינותועל

..."הארצישראלית

מר":נאמרבה,הערכהתעודתדוידסקוקיבל,בנוסף

לבצעכדי...המודיעיןלאגףצורף...דוידסקויוסף

חומרנתןהוא.מאודבכךהצליחואףחשאישירות

ממנושהרבהערוךלאיןחשובאינפורמטיבי-טופו

נחל)ערהבוואדיההתקדמותבזמןרבלעזרהיה

דוידסקואתמצאתיתמיד.1918-ב(.ג.ב–עירון

.תפקידובמילויליאותללאחרוץ

".מקרורי.א,המודיעיןשלהמפקדהקפטן"

אנשיוקבוצתאהרונסוןלאלכסנדרשםוהצטרףליפודוידסקועבר,העותמאניםמידיהארץדרוםאתכבשאלנבישצבאאחרי,1917-ב

בעידכונהשםהשתתףדוידסקו.הבריטימקרוריקפטןשלבפיקודו,"יהודימשרד",אלנביגנרלשלהמטהליד,"סראיה"בשהקימו,י"ניל

.הערביתהאוכלוסיהבקרבהמתרחשעלמהשטחמידעלאיסוףיצאפעםומידיהבריטיתהמלחמהמפתשל

לישנתתהטופוגרפיתהאינפורמציה!היקרדוידסקו":1919-ב,אלנבישלבמטההמודיעיןמאגףגוטשקפטןלוכתב,אלהבכלדילאואם

ליניתנהוגםעינייאותהראולאשמעולםסביבהפרטיהבפרטילתארהאפשרותליהיתההתקפותלפני.ערוךלאיןחשובההיתה

."עבורנושעשיתהעבודהעלתודתיאתלפניךלהביערוצהאני.זאתסביבהשלהחלקיםעלמלאיםטופוגרפייםחות"דולכתובהאפשרות



,בחיפה(3)סטון'הודגנרל'גור'מייגמידיOBE-העיטוראתמקבל(2-במסומן)דוידסקויוסף(סגן)לפטננט
.(5)אזרחיבלבוש,אהרונסוןאלכסנדרגםנראהבטקס.1919בספטמבר10-ב



נס'באינטליגבעת שירותו דוידסקו
בתחילת  ( המודיעין הצבאי הבריטי)

20-של המאה ה20-שנות ה

אבל,ביפו"היהודיהמשרד"נסגר,הראשונההעולםמלחמתתוםעם

הבולשת-CID-העבורהן,מידעבאיסוףלעבודהמשיךדוידסקו

.הבריטיהצבאיהמודיעיןעבורוהן-המנדטמשטרתשלהאזרחית

הועבריותרמאוחרבשלבאך,בירושליםעבדהואמסויימתתקופה

באוכלוסיההמתרחשעלמידעבאיסוףעסקשם,חיפהלמשטרת

."ההגנה"עבורנשקלהשיגניסהובמקביל–בגלילהערבית

עליונאמר.במשטרהבתפקידורבותהצלחותלזכותורשםדוידסקו

המפקח'מעיןלמעשהוהיהמהכלליוצאזיכרוןבכוחניחן"הואכי

לערוךנהגהוא.ישראלית-ארץבמהדורה,צרפתי-הספרותי'מגרה

אנשיםלאלץכדישונותבתחבולותהשתמש,בשטחיסודיתחקירה

".ענפהמודיעיםרשתעלוהסתמךלהםהידועאתלומר



כדיהירדןלעברליציאהמתכונןוהחלמהשירותהשתחרר(דוידסקו)הוא":שניםלאחרבעיתונוחןאבןכתבוכך

האצילהלסוסתוגם.הבדואיםכמנהגועגולהקטנהזקןפאתרקפניועלהשאירהוא...הרוצחיםעקבותאתלגלות

"...הארץמאצילילאחדכיאההבדואיםהקישוטיםכלאתהכין'עתליה'

.הירדןאתחצוהשלישיוביוםובוואדיותהריםבשביליעברוהם."גייס"שבדואילוויהבןושלשלוהמסענמשךיומיים

ורוכביםהצדדיםשניביןהתנגשויותאירעו.מאודמתוחיםהיוהבדואיםושבטיהשלטוןביןההםבימיםהיחסים"

כפראיהמפורסמים',גזאוויה'שבטיביןהמרדנותגברהבייחוד.השלטוןצבאמפניהירדןמעברותעלשמרובדואים

,מועדותדוידסקופניהיוהאלההשבטיםאל...עורףוקשינפשעזידםשואפיכולם,שיערפרועי,שחוריםאדם

.קרופיקשלורוצחיועדהגבעתמתקיפיחוניםשבתוכםבטוחבהיותו

מיהאורחאתהשייךשאל,כנהוג,הקפהושתייתהארוחהלאחר...יפותפניםבסברהמכובדאורחואתקיבלהשייך"
קרופיקבנימין 

זכרוןמבניככולםרובם,איכריםשמונהרקהכלבסךבהשהיוצעירהמושבה,עדהגבעתעלבדואיםכנופייתהתנפלה1920-ב

היהבנימין.הירדןלעברונמלטו–ובקרסוסיםבזזוכןאחרי.השאראתופצעוקרופיקבנימין,מהםאחדרצחוהתוקפים.יעקב

שלדמואתלנקוםאומרוגמרתיכאשבערהחמתי"כי,"מעריב"מחןאבןלאהרוןסיפרזמןשלאחר,דוידסקושלטובחבר

."מנועררעי,בנימין

בצללחסותברחתיולכן',דוידסקוהשיב',הממשלהידיעלונרדפתיאניתורכמןשבטשלהשייךבן'.ביקורומטרתומההוא

'.קורתך

...'בטוחהנךאצלי':השייךלוהשיבכןעל.הבדואיבעיניהואגדולכבוד–השלטוןידיעלנרדףלהיות.השייךבעיניישרהדבר"

כך...ואכילתותפילתווגינונישלוהאציליםמנהגי,מדברותיונועםבשלהבדואיםבעיני'פליט'ההשייךשלכבודוגדלליוםמיום"

"...אמונםאתורכשבלילותלשמירהעמהםיצא,השבטצעיריעםהתרועע'אג'גאבו.אחדיםימיםעברו

שמרהוא.קרופיקאתשרצחהחבורהאותהבתוךהואיושבכי,נוכחודוידסקובמעלליהםלהתפאר"שבאב"ההחלואחדערב

.לביתווחזר–שמותיהםואתפניהםמראהאתבזכרונו

שוטריםפלוגתבראשהירדןלמזרחשובעברתי,שנתייםכעבור":הפרשההסתיימהאיךעצמודוידסקוסיפרזמןלאחר

אתוהכרתיהואיל.קרופיקשלהרוצחיםשמותגםובהםשמותהרבההיוברשימתי.כקציןבהכיהנתיאשר,חיפהממשטרת

עםשנה15למאסרונשפטולדיןהובאוהם.מרוצחיושודדיםלתפושבידיעלה,כבדואישהתחפשתינסיעהבאותהפניהם

."פרך-עבודת



מאורעות  בעיקבות": תאונת עבודה"לדוידסקואירעה 1929-ב

במסגרת זאת  . מאמצים נואשים להשיג נשק" ההגנה"ט עשתה "תרפ

וביקש  דוידסקואל , נשיא התאחדות האיכרים, סמילנסקיפנה משה 

נענה  דוידסקו. ממנו לצאת למסע רכישות נשק בדמשק ובביירות

השתמש בקשריו עם ערבים מקומיים ואכן הצליח לרכוש  , ונסע לשם

אלא שמישהו הלשין וכשעמדו להטעין את  . של נשקמסויימתכמות 

ודוידסקוהלבנונית נדמריה'הזהופיעה , הנשק על ספינה בחוף צידון

הוא נדון  לששה חודשי מאסר ולקנס של  . נעצר והועמד לדין בביירות

חזר ארצה רק אחרי שריצה את עונשו  דוידסקו. מאה לירות זהב

...   במלואו

,  נמשכו" ההגנה"יירתע ממאסר וקשריו עם כדוידסקואולם לא איש 

הן על ידי העברת מידע מהבולשת והן בסיוע לרכישות נשק ממקורות  

.י"והלחל "ברבות הימים נוצר קשר דומה גם בינו לבין האצ. ערביים

.ליד שולחן הכתיבה העמוס במשרדודוידסקו



,השונותמשימותיובגלל,מביתודוידסקונעדרשבהןבתקופות

,אשתוחביבהשלשיכמהעלהמשפחתיבמשקהטיפולעולנפל

אולם.פארס,שלהםהקבועהערביהעובדידיעלרבותשנעזרה

יוצאדוידסקוהיה,למישנהואחדחשאימיבצעבין,פעםמידי

,שלווהכרםהתבואהשדותבעיבודעצמואתומשקיעלחופשה

אלהבתקופות.שלמהבתלמושבהזכרוןביןהרבמורדותשנמצא

נדונושבהן,יעקבזכרוןשלהכורמיםבאסיפותמשתתףגםהיה

פעילהיההואאלהבאסיפות.הענףשלשוניםמקצועייםנושאים

היתהעליוהכלליתהדעה.שלוהרטוריבכושררביםוהרשיםמאוד

."דבריםלשקולאיךיודעוהוא,רבשכללויש"ש

עם,שבכרמובמלונהערבעםלשבתמאודאהבהללובחופשות

לושאירעושונותאפיזודותעלברצוןלהםמספרכשהוא,אורחים

אלהמאורחיואחד.הערביםבקרבשלוהמודיעיןמיבצעיבעת

וטורפיםבכרמובמלונהיושביםהיינו":שכזהערבכךתיאר

.האלוניםבצלנמנמההסוסה.דחקהלאהשעה.שחוריםאשכולות

',אג'גאבו-דוידסקויוסף,והואהכרםבפאתבחלילוחיללבדואי

אתוסיפר,הערביםכדרך,תחתיומקופלותכשרגליוממולנוישב

הידהדהרועםוקולורבהבציוריות,סיפרצבעיםבגודש.סיפורו

..."קצהוועדהכרםמקצה

כי,סיפרההשארבין.הללוהתקופותאתלטובהזכרהרחלבתו

מאודלשירוידעוהלצותבדיחותמלא.מאודטובאבאהיההוא"

בדיםלימביא,דבריםליקונהתמידאותוזוכרתאני.יפה

..."לילתתיכולשהיהגדולהכיהתענוגהיהזה.לשמלות

אולי במסגרת  . יעקבזכרוןרוכב עם שני ערבים בשדות ( במרכז)דוידסקו
. נהוגה במושבהשהיתההפיקוח על השמירה הערבית 



.  זמן מה לפני פטירת האם, יוסף ורחל בתם, חביבה: משפחה מאושרת
.יעקבזכרוןהארכיון לתולדות -לייטנרחיליקאוסף : תצלום



מסרטן,דוידסקושלאשתו,חביבהנפטרה1937-ב

אמרהמותהלפנימהשזמן,סיפרה,רחל,בתם.הרחם

להחליףשצריךכמולהתחתןחייביוסף":אמהלה

לךיהיהלאאחרת,שכללךשיהיה,לךשתדעי.גרביים

..."אבא

קה'קצבקפהדוידסקוהכיר,מכןלאחרכשנה,ואכן

,מאנגליהיהודיהאלמנה,בריליהודית-וליה'גאתבחיפה

רזה,בלונדיניתכיפהפיהמכריהידיעלהמתוארת

הגיעההיא.שנהבכעשריםממנוצעירהשהיתה,וגבוהה

היהלאהוא.בההתאהבויוסף–משפחתילביקורארצה

עברוהואנישאוהםשנהתוך.בהזכההואאבל–היחיד

מלחמתשלבעיצומה,1942-ברק.בחיפהאיתהלגור

הם,האיטלקיםידיעלהופצצהכשחיפה,השנייההעולם

.אפרים-יעקב,ובן,שרה,בתלזוגנולדוושםלזכרוןעברו

עם,מלכהכמוולי'גחייתהבמושבהבביתם"כי,מספרים

."ערבייהועוזרתמטפלת

(יעקבזכרוןארכיון : תצלום)ולי 'יוסף וג



כשהחל המאבק של היישוב  , 1945-עם תום המלחמה העולמית ב

כאיש מודיעין של , דוידסקונעשה מצבו של , נגד שלטון המנדט

מצד אחד הוא שימש איש קשר בין  . מסובך ביותר, הבריטים

לאירגונילשלטונות ומצד שני היה מעביר בסתר " ההגנה"

ידיעות על המתרחש בבולשת  , י"ל ולח"כולל אצ, המחתרת

.  הבריטית

-סיטנרעם יוסף , בבית קפה בתל אביבדוידסקויום אחד נפגש 

. י שהיה ממתכנני רצח הלורד מוין במצרים"אחד מאנשי לח, גלילי

את המקום ואז זינקו שבעה שוטרי  דוידסקובתום הפגישה עזב 

.  ועצרו אותוסיטנרחרש בריטיים על 

שיכנעהדוידסקוהעובדה שהמעצר בוצע בדיוק לאחר הפגישה עם 

ועד מהרה דנו סיטנרכי הוא היה זה שהסגיר את , י"את ראשי לח

.  כמשתף פעולה עם הבריטים, אותו להוצאה להורג
גלילי-סיטנריוסף 



,הארגוןראש.בהבגדדוידסקוכילהאמיןי"לחמיפקדתסירבה,בתחילה

שנילפחות"אבל.מחדשהדבראתלבררהורה,(מור-ילין)פרידמןנתן

.למוותנדוןודוידסקו–"כךעלהחליטואנשים

מכדיגאההיהאך-בהלםלקההוא,לדוידסקוהדברכשנודעכי,מסופר

אזלנוהיו"כי,סיפרמידידיואחד.נפשועלולבקשעצמועלזכותללמד

גאווהמתוך,יוסףאך.הדין-גזראתלהמתיקהיהוניתן,י"לחעםקשרים

."אישעזרתביקשולאהתייעץלא,סיפרלא,עצמית

החליטהוא.ידייםבחיבוקגורלואתיקבלכדוידסקואישלאאולם

בין.לכךבהכנותמיידהחלואףילדיהםושניאשתועםלאנגליהלהימלט

,שכנושלבידיוובכרמובשדותיוהטיפולאתלהשאירביקשהוא,השאר

הדרושיםהמיסמכיםאתלנסחכדיהביתהאליואותווהזמין,נידרמןאריה

ואשתוולי'ג.1945באוגוסט21-ה',ביוםבערבהתקיימההפגישה.לכך

דוידסקו.במיטותיהםישנוויעקבשרהוהילדיםלקולנועיצאונידרמןשל

.פתוחהיההחדרוחלוןהשולחןאלישבוושכנו

.י"הלחמתנקשיחולייתהביתאלהגיעהואז
(  מור-ילין)נתן פרידמן 

בתצלום של הבולשת  
.הבריטית



חולייתחברימארבעתאחתשהיתה,ערמוניחנה

כי,שניםלאחרסיפרה,בדוידסקוהמתנקשים

החלוןאלהחצרדרךייגשומאיתנוששנייםהוחלט"

ניגשו.בויירוומהחלון,בונמצאשהואהחדרשל

ניגשוהשניים.כחיפויעמדנווהשלישיאני.שניים

,חששהואצעדיםשמעשהואוברגעלחלון

הספיקלאהואאבל,הולךמילראותהתרומם

קצת,באמת,היה.בוירוהחלוןשדרךכיוןלצעוד

,אליושבא,כנראהַשֵכן,אדםישבשמולוכיון,קשה

אבל.הזהבשכןלפגועשלאלשמורצריכיםוהיו

התיישבהוא...בראשבופגעההראשונההירייה

ההריםדרךנסוגונוואנחנוהכיסאעלבחזרה

"...לחדרה

ספוריםחודשיםנהרג,גיוראברמשה,היורה

בעתשנשאחבלהמטעןמהתפוצצות,מכןלאחר

.חיפהבמפרץהזיקוקבתיעלי"הלחהתקפת
משה בר גיורא: היורהחנה ערמוני: החיפוי



דוידסקוי על רצח "הודעת לח



.בשנותיו האחרונותדוידסקויוסף 

את זהותו האמיתית בשורה ארוכה  דוידסקוטישטש, כיאה לסוכן חרש רב מעללים

המתווך  , יתרו, חברוני, ד"י, זמרוני, עבור לגבעוני', אג'גהחל מאבו : של כינויי סתר

וייתכן  –" בנימין"כינה אותו " ההגנה"שירות הידיעות של . אפנדי ועודיוסוף, מזיכרון

שכן באותו זמן עצמו היה  . י"הלחשהדבר גרם להוצאתו להורג בטעות על ידי 

ואפשר שהוא היה המודיע לבריטים  " בנימין"שגם הוא כונה , מודיע במצרים" הגנה"ל

.ברצח הלורד מויןסיטנרעל חלקו של 

,  למצרים' ההגנה'שליח , לוי אברהמי"כי , מספר בעניין זהגלברההיסטוריון יואב 

ח "שלח לארץ דו... בחיפה( המודיעין של ההגנה)י "שהיה לפני צאתו לשם ראש הש

...  המקור של אברהמי באלכסנדריה... בקהיר ובאלכסנדריהי"הלחמפורט על תאי 

. 'בנימין'שהסתתר תחת הכינוי , ארצישראלי לשעבר, היה פעיל ציוני ותיק בעיר

כתוצאה מהשיחה  ': שבעקבותיה כתב ארצה, אברהמי נפגש עמו לשיחה ארוכה

.  צבא ומשטרה, קשרים עם אנשי שלטון. לב... להעמיד את עצמו לרשותנו. הסכים ב

."  'נצטרך לעזור לו בהפקת תועלת מעשית וחומרית. ברור שתמורת שירותיו של ב

אך למרות כל הבטחותיו להיחשף  , י גם בחודשים לאחר מכן"שירת את הש" בנימין"

תועלת  "האיזכור. נעלם מהשטחמסוייםלא הזדהה אף פעם ובשלב , לאברהמי

סיפק את המידע תמורת  " בנימין"במכתבו של אברהמי מבהיר ש" מעשית וחומרית

בצידקתהגיש את כל הסיוע למחתרות מתוך אמונה דוידסקובעוד שיוסף , תשלום

שהמודיע האלמוני של אברהמי היה זה  , עובדה  זאת מחזקת את התחושה. דרכן

.דוידסקולבריטים ולא סיטנרשהסגיר את 

.נרצחדוידסקו–כך או אחרת 

כי , כתב לאחר הרצח, היה קצין במשטרת המנדטכדוידסקושגם הוא , דוד תדהר

שקופה של מעשים גדולים למען היישוב  , איבדה הארץ יהודידוידסקועם מותו של "

..."תלויה לו על גבוהיתהוהמולדת 
אוסף  : תצלום. 30-באמצע שנות הדוידסקו

.יעקבזכרוןהארכיון לתולדות -לייטנרחיליק



מאמציםומשקיעיםיוצריםזכויותבעלישלזכויותיהםאתמכבדיםאנו

השימוש.במצגתהמופיעיםחומריםעליוצריםזכויותבעליבאיתור

כםתלדעאם.2007-ח"תשסיוצריםזכויותלחוקא27סעיףפיעלנעשה

אנא,זאתבמצגתהמופיעבחומריוצריםזכויותכבעליזכותכםנפגעה

לחדולובקשולעילהמופיעהלכתובת,אלקטרונידוארבאמצעותפנו

וצרפוטלפוןומספרמלאשםציינואנא.ביצירההשימושמעשיית

.במצגתהרלוונטילדףוקישורמסךצילום

על  דוידסקויוסף : בתצלום
יעקבבזכרוןסוסתו 
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