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זכרונות ארה הועברו לכתב מהקרסות וקני היישוב
רכושו הפרטי.
מיבנאל ,וחם
ההסלטות נעשו
י אורי
ההקלפותעל יד
שרפסולארכיון המושכה כנרת.
באדיבותו
נמסרו
אדר א' חתשמ"ט
תארידי
----------------------------

חיים.

מה אתר יכול

יספר

על תקופת המחורעות שר  36 -י29-

21-.י

בהתחלה .זה התחיל בעצם  -יא  .21-כי חם "-ע .זר ריר בפסחו
הו ראחרי פסח .תיכף .זה היה המוארעות שהיו בסביבות מנחמיה
ההתנפלות שהיה אז ...מעשי הרצח שהיו שמה אחדים שנרצחו  ...כע
היו עוד דברים שזר נמשדי ואחר כך
שנרצח בדרך ריבגאר .ותחרי זהי
זה הגיע גם ושדידת העדר גם בכפר תבור . .עדר הפרדות ,הו פרות
זה היה שסו איזה עדר .זה היה בתקופה שר -ט .2ב 21-י עד כמר
שאני זוכר .זה היה רר פחד אבי ,כנראה שלא היה שוס דבר .חז.

בו כמה הייתי
אני .אז הייתי בו שמונה ,תשע
חני זוכר את החפירות שחפרו) חפירות הגנהי אבר הפחד היה רב.
היה לגו ...יורד הלירה .גס הייתי שומע מההורי0י מהאימאותי שהם
חומרים שבא הלייהי אז היה נופר פחד .זה היר מורגש  -באמת.
הילדים .אפיתו לא היו משמיעים קול .היה  ...הרוח היתה מורגשת
בהם ,שיש פחד כסביבה .היה צבא הודי .שהיה חונה פה בחפירות
שמה חיפה שה ...עכשיו .והיה גם מרב חירום .היה בחמת
הפנויותי
עוצרן והיה  04איש משמר .שהשמש היה הורך מבית רבית ומודיע .אבל
ההחר היה נמנע .עד כמה שאפשר רא ררכת בלילה כדי ש...

יכרונות אלח הועברו
מחללטות וסג .היישוב בגליל
לכתבשרפסו מיבנאל .והם רכושו החרטי.
ההקלטות נעשו
ההסלטותעל יד
י אורי
נמסרו
באדיבותו לארכיון המושבה כנרת.

תארידי

אדר א' התשמץ

----------------------------

נחשך זמו רב .אחרי זה ,והיה שקט.

באותה התקופה .זה גם רא
בכר
שרר
והממשרר האנגייתי ע0
הפוליטיקה
הצליחה
חופו
הערבים רסדר אותם .זה נהיה בערד שקט .ככה .חוע בשדות .היה
יותר פחד .וה היה בשנים הראשונות .שנים אחרות ,אחר כד היה
לגמרי שקט .למשל בשנת 24- 25- 26-י והלאה ,כר השגיס הארו .היה
בן אדם ישן חיך שישוי והורך ח-ד שרולך בלי שום פחד ,בל -שוס...
מחשבות אפיתו שמח יפגע בו מישהוא .עד שזה ...רתחירה ...עד
שהגיעה שנת  -קי .29- 9זה היה באוגוסט,
דה היה בחבי חב .בעררי
קצת יותר בשמונה-עשרי תשע-עשר .האווירה היתר מורגשת עוד קודם.
העיתנות היתה כותבת .על יד הכותל היו סיכסוכים .האווירה  -היו
כמה אחדים שהיו טועני" 10תרמי עוד יהיו שפיכות דמים ".היינו
שומעים את זהי רא שמנו לב" .שפיכות דמים" ...אנחנו גדינו בעיקר
בשנים החלה של השקטו לא תיארנו לנו .אפילו מה .עד שבהחד...
אז קעיתוגות הגיבק
ביום השישי ,שוה התחילה חז הפוגה בירושלימי
עי המהומות .ועי מעשי רצח.

את

וחז .הנחירו ה "-מחורעות  - "29-כמו שקוראים יר .0וה0
התפשטו .בכמה מושבות .היו מעשי שוד .כמו שנתבו על זה ספרים.
פר אצלינוי "ירגנו אז שמיררי והיינו מצב ...הרי גיל שיי ...כבר
היינו גערי 0בגי חמש-עשרה או יותר ,אז היית גס כן כבר משתפי
פעולה .אבל ...אן הציוד  -הנשה היה במצב ירוד מאוד .קנת גרוע,
מי שה-ה רן17 .
כמשר השג .0-זה -רד בכלר מהדרך .חדלו לדחוג.
הלך לאיבוד .חשבו ...הנה עת המשיח הגיעו .רא יצטרכו ...והגה
גם בנה לא חשדו .היד לנו
פתאום .הממשלה גמרה להכשיל את זה.,.

וכרוזות אלה הועברו לכתב מחולטות זמני היישוב בגליל
ההקלטות נעשו על ידי אורי שרשמן מיבנאל ,וחם
המושבהרכושו הפרטי.
ההקלטות נמסרו באדיבותו לארכיון

תארידי

כנרת.

אדר א' התשמץ

---------------------------ארגז נשק .פה בועד המושבה
היו שמוגר רובים .שבועיים רפני
המאורעות האלו .באו וימחו אותם .אמרו" ,המצב שקט .בשביל מה
לכסך" ובצדה" .בשביי מה צריךי פחו את זה ".יקחו את זה.
כשהתחילו המאורעותי יא היה דבר .רחו באיזה חופן ,הישוב.
רמגהיגים שלנוי ראו לדאוג ...מצב רשה מאוד .אבר .דווקא עברנו
חת זה ככהי בלי שום דבר שקרה בסביבה שרנו.

איד היו הערבים בסביבהו

הערבים היו בסביבהי שמטים כגמרי.

רפועיים שלנו .היו ברילר

פוחדים רלוו פה .היה להם אוהרים ער יד המושבה .והיו הורכים
ללון על ההר .רחוק .הם סיפרו שהודיעו ההם  -כפי שהערבים רגילים
ככה רדבר  -זה סיפרה ערביה אחת יאתת השכנות שינו שהם ריכל,
רודעה ער ידי אותה ידידה ...ש" -אתם .בלירה ,רא תשארו פר.
כשאנחנו נתקוף ,אתם תירמסו תחת פרסות רפרשים "...שמענו ער
הערבי0ז "פרשים - "...יש להם ...לכל היותר .יבוחוי יכבדו אותם.
אז הצבא .זה היה  ...כמה שהיו מתגונניסי זה ריה טוב .אבי הם
באו .ויה התר בסדר .בימים היותר מאוחרים  -זה הכל גמשך אינה
עד שבועייםז אז רגמרי גריה שקט  -היו קצת פטרולים של
שבוע ימיםי
טבח בריטי שהיו עוברים מידי ערבי והם היו לפעמים נשארים לרוו
פה .ולפעמים ממשיכים הלאה .זה היר ליתר בטחון .אבי הרבה  -יא
נתן .בערב ,הד .היה ככה איזה "אינצידנט" .וכמעט שגם נהרג אידה
ערבי .אבל זה  -ברוך השם  -זה עבר בלי שהעגייגים היו.

.

יה

נכרונות אלה הועברו לכתב מהקלטות זלגי היישוב בגליל
רטי.
חהקרטות געשו על ידי אורי שרפסו מיבנאל ,והם רכושו הפ

ההקלטות נמסרו באדיבותו לארכיון המושבה כגרת.
תאריד 1אדר א' התשמ"ם
----------------------------

ה"-אינצידנט" היה ככה ,אחד האנשים על המשמר .זקן דווהאי
שהיה רו רובה ישו ,הוא רצה ינטות חותו .אז הוא ירה כדורי
וכיוון שכדור  -לא בטוח ,אז הוא ירה עוד כדור .היו שתי יריות,
סחיו,
אז התעורר השומר ער המשוריין .שעמד פה ער יד חצרו שי
והזעיקו את המשמר ,פה קרוב ' -שמע יריות '...אחד מהמסוידים
אנגרית  -הות יא ידע ידבר .רק כמר מירים ,אז
שלנו ,שנסע איתו -
הוא אמר להם ..,לטשטשו מה לרגיד לו'  -שאחד ירהר  -משמע שיש
חמרו רו שירו שמה הערבים.
רכם נשקי אז זה שום פעם לא טוב .אי
"הם ירו ...ראו ניסע ל ש ש " "ניסע  -גיסע' .התיישב חיתו על
המשורייו ,ונסעו .יצחו ככה מאחורי השכונת התימניים .שמה היו
הוח יתמרו איתו שם .יגיד לו
האוהלים של הערבים .אז הוח חשבי
בסביבה ,פה  ...הוא פתח את הפרוז'קטורי הערבים ראו את המכונה
וזה ...התחילו לברוח .התחילו לברוח  -החנגלי קפץ על המציאר...
"הנה הס היוריש" התחיל לרדוף אחרי אחד .שרף את הארדחי ירה
כדור ,שניים ,שלוש ...הערבי ברח .והוא רה פגע.

טובי כשהחר כד גודע ...הוא ראה ,אפילו הוא הכיר את הערבי'
טוב שלא פגע ,לא היה צרות איתו .והוא  -גם אנגלית לא ידע.
91מת טפף,ישג
*
*
ט
הוח אמר לו שיאיר את הסביבה..
נוגחות שטו ות
~חח ושף שרפק
מי זה היהר
4ק.א'טאגסג48אגל"
זה היה אליהו מדוו .אז הוא אומר רההוח " ,ש ש ק יפק- '"1
שיתו .המפקד רא ידע שום דבר .הוא שמע " .""1"9והם היו נפחדים
חיבר חת הסרט לויקרי אז כבר רצה להתחיר ללחוך על ההדק...
קצתי
אז

גי*

היישוב בגליל

וכרונות ארה הועברו לכתב
והגי והם רכושו הפרטי.
ההסלטות געשו
מהשרטותגאר.
באדיבותו מיב
י אורי
ההסלטותעל יד
שרפמולארכיון המושבה כגרת.
נמסרו
תארידי אדר א' הבשמ"ע

----------------------------

היה מתחיל רטרטר  -עוד בתור האוהלים  -והוא היה עושר ...
"איינה חעסוגה' .אביי ברגע האחרווי או הוא תכף שם את הידו
"חשסס סח סח 'פח יסח" .אז הוא הבין שכבר יש פה אי הבנה .אז
הוא הפסיק ,לא ירה עוד.
מי

זה המפקד שירה את הכדורך

זהוי חחד האיכרים הזקנים

אימהי

יה

לא

חשוב מי זה .מה...

אחד הזקנים הוותיקים דווקא.
בזה עבר המעשה הזה ככה.

אדם שאפשר לסמוך עריו.

אז

מאורעות י.192
היו עוברים פטרורי ,0ובוה נגמר .ואחרי זה .שוב
זה
השתרר שקט ,שוב נשמנו ררווחה כמה שגיס .אבר .רישוכ כבר ר"ה
במצב שר התעוררות .בבר דא היה ...חיו באשליות כמו רודם .הישוב
ראה להתאזששי להתעודד .יהתכונו ולא היו ראשייותי ויא יסמור עי
שום דבר( .לא יסמור על האנגלים .בעיקר .מפגי שהם ראו .ב"-הפרד
ומשול"י גו ...תמיד .כל זמו שאנחנו נריה פר .תמיד יהיו מהומות.
אחרי דה .נהיה שקטי כמה פגים ...עד שהתחיי  136-שוב 8עם .עוד
לפגי  .36-כבר היו סימני0י מעשי רצח בכר רמקום .פר ושם.
והמחתרת הטרבית כבר התחילה לעבוד .זה היר סימנים שיש דבר מר.
אבל .יה היה מקרה בודדו משפתת יעקובי שנרצחה בעמק יזרער.

ב-י.

וכרוגות איה הועברו רכיב מהקרסות זקני היישוב
רכושו המרטי.
מיבנאל ,והם
ההמלטות נעשו על ידי אורי
שרפסולארכיון רמושבה כנרת.
באדיבותו
ההקלטות נמסרו
האריר ,אדר א' התשמ"ט
---------------------------בגליר

היה צריך רזרוה להם פצצה/

אנשים שלא

זרהו להם פצצה .מי
התערבו ...אחר כך גודעי שוו היתה המחתרת הערבית.

באיזה מקום בעמק יזרער9
החרו.
המושבים
באחד
בנוה
.
ב
ק
ע
י
זרהוי
זה היר  -נדמה די -
דרך תלוו  -רימווי נפר ער המיטה של בעל הבית ,הוא ישו עם הבו
שרו .ושגירם מתו .וזהו .נפצעו עוד .נדמה רי.
והיו עוד מקרים בודדים .פה (שם .רפעמים .זה היה מתגבר,
רפעמים היה שוב נחלש .אבר .ראו שזה ...הענייו מחרדם .יש איזה
תעמולה .עד ש ...הפתיחה לזה .זה היה רצח הקציו ווזנפרז .נרצח
בגלבוע .הערבים עשו רפני זה  -גניבה של אשכוריות מכפר יחוקאלי

עזבו ...זרקו כמה אשכוליות על רדרךי לסימנים .ומשכו
שזה מולי
ועם המשטרד שהלכה בעקבות
תבונה,
יודע
חתה
עם
ראות
...
הגששי
תיכגגו
כמו
שהם
וכמו
למשוך
להר.
שם
אותו
חז
הגונבים.
שהיהי
ככה רלך .היה איתו עוד שוטר ערבי ,אבל ברגע האחרווי רוא מצא לו
אמתיה ...שרוא חוקר מישהוא .השתמטי ועזב אותו בעצמו יהתקדם.
והוא נפר .זה ריה או .דבר ...לא
שכשהתקדם מור מערה .ירו ופיעוי
להרוג ...לרצוח קצינים .אבר זה .כבר ההסטה וזה ..שרהם
סתם -

כבר הגיעה לשיא.

מאיפה יצא הקצין היהך

זה היה בנצי רוזנפרדי ממנחמיה.

-ש-

וברוגות אלה הועברו לכתב מהסלטות זקני היישוב בגליל
ההקלטות נעשו על ידי אורי שרססו מיבנאל ,והם רכושו
ה.הסרטי.
החהלטות נמסרו באדיבותו לארכיון
בנר
המושבה
תאריר 1אדר א' החשמ"ט

---------------------------אחרי זהי תכף התתירו העניינים של מהומות והתחימו רהטים
כנופיות בסביבות ג'גיו .ואן היתה הכגופיה רגדורה שנרצח המנהיג
שלה ,זה שייח' אי-קטוי שהוא היה מנהיג ורחש הכנופיה .שהוא גם
הלך רמלחמת פצווה .או .נהרג איור שוטר בריטיי או קציו בריטי
במיחמה הזאת .ונהרגו איזה ארבעה חן חמשה ערבים .אחדים נפתסו.
נשפטו משפטי עולם .מאז ...מזה .התחירו  ...הפרוור שי
מהומו ת 6-כ.

א::ו:ג::
יבלחח ואורי שרפטן

בית-ג,עגאי טל 50488ד~ס

מה היה עם השרושרי
בערד...
~ה ריה או בזה ...זה היה
זה ריר בתחירת החורף .זה
היה בתחילת החורף  -לפני שהמהומות ממש התחיתו .זה היה מהומות
של כנופיות .דיכאו את הכגופיה .נהיה שקט .ניסו פר רהרוג ,שם
רשדוד .חבל במימדים גדולים  -י
ה עוד יא יצא .עד שהגיע
לפסח  .36-חז היתה ההפגנה ביפו .אזי ריו מעשי רצח ממש.
תנשים ברחובות .המשטרה כו התערבה ,רא התערבה .וככה זה התרדם.
ונתנו להם יד פתוחה מתחייה .ואז .התחילו המהומות ממש .ירו על
נרצחו

אוטובוסים ,נמה ימים רפגי זה  -נרצח ...
במשאית...
טור כרפו זה היה בערב שבת .הם עברו
ווננברג .וחזוי

נרצחו שני אגשים ער יד

שני אנשים שרובילו עופות.

ער יבנאל9
איך היתה ההשפעה של המחורעותי
 ...הם נרצחו .ויה היתה הפתיחה שר המהומות.
ההשפעה על יבנאל היה  ...הם התחירו חז לירות על גרודות ישוב.
היה זה מתחילר  ...לצרוף על ...י וישוב ערבי סרוב  -חיו .אז ער

יכרונות אלה תועברו לכתב מהקלטות זקני היישוב בגליל
רטי.
ההקלטות ששו על ידי אורי שרפמר "יבנאל .והם רכושו הפ

ההקלטות נמסרו באדיבותוא.לארכיוז הסזשכה כנבת.
התשמ"ט
תארידז אדר
----------------------------

מושבות אחרות .כן ירו .כמו מצפה  -זה ...היה להם צרות צרווות.
הערבים היו באים מההר ויורים יתוך הבתים .אבל .בזמנים
כגרת -
היותר מאוחרים .חז הם כבר  ...הם גס כו היו 'ורים מההר .הגבירו
את השמירה .חז כי זה .המצב ככר לא היה כמו ב .29-כבר היו
מזכני 0לזהה הגוער היה מאומז יותרי וכבר הכל ...
ונשק  -במושבה היל

זה כבר היה במצב ...יותר היה .היה גס...
היה רכישה כרלית .הו שכל אחד רכש לעצמו נשהק
זה היה כילי .זה היד של ההגנה .ריא החזיקה את זה
בסליקים .וכיין שהמאורעות התחירוי אז רוציאו אותם מהסטיקים.
מהגריר .והם היו במצב לא כל כד משביע רצווי אבל גם וה יא היה
הערבים ריו יורים .אס
טוב  -מה שהיה  ...העילר  -זה היה יורה
עונים להם .בכר אופו זה  ...הם לח כל כר מעיזים .או להבטיח את
השמירה בשדות .היה גס ...רובי צייד ברשיונותי חבר זה יא היר
מספיק .אחרי זהי יותר מאוחרי אן התחילו כבר הממשרה לחלר רובים
צבחייס .וה היה דבר  ...הישג גדור .שהמשטרה ,שהממשרר מחרקת
רובים צבחיים האזרחים .זה היה באמת בצורת שוטר .חבר בכר חויו
הוא היה אורח.
או נהרגו במהל

השרושה .יא.

שלושניו

השלושהי זה היה יותר מאוחר .וה היה ב.3/-

היישוב בגליל
ופרונות אלח הועברו רכתב מהמלטות
זלגי והם רכושו הפרטי,
מיבנאל.
ההמלטות נעשו
י אורי
ההקלטותעל יד
שרפמולארכיון המושבה כנרת.
באדיבותו
נמסרו
אדר א' התשמץ

תאריר~

----------------------------

וזה דווקח ריה בתקופה שר  ...כדרך כרלי המאורעות שקטו .ב.3/-
היה  -בחופו יחסי  -יותר שקט .אבר יבנחל .אינני יודע מה שהם
החזיקו .זר היה דבר מתוכנן מראש .מפני שהמשטרה  ...היתה פה
משטרה ברימית שהיו פה כמה שוטרים .אז הס ...כנראה שהיה רהם
איזה קשרים ע 0הערבים .מפני שתמיד .היה מודיע לנו השופר -
המופרל החנגלי ,שהיר מסדר יגו את השמירה  -הוא היה המפקד שלנו -
תמיד להגביר את השמירה ביום זה ' -יהיו יריות פה" .רפעמים .זר
היה קולע .זה היה נכוו .לפעמים רא .יתכו שגם הוה לח קיבל
ידיעות מדויקות .אבר .כפי הנראהי שהיה להם כן  -איזה שהוה קשר.
היה גם שוטר ערבי .חיתם .דפני הרצח .יום יומיים .מודיע לשמירה.
בפרט בקטעים פה .איפה שהבתים ...שאיו בתים .כנראה שכן הוא קיבר
איזה רמז שהוא .או שהשוטר הערבי בעצמו לא ידע ,והוא רמז לו מה
שהוא ידעי או שהוא פחד לגלות לו בדיוק .אזי בערב שבתי רה היה
שוס דבר .חם רא היה בערב שבת שום דבר .חז ממירא ,כנראה
שכי
הידיעות שיו רא מדויקות ,חז גס הפעם לא .ודווקא הפעם ,הם
דייקו .ורפי הסימנים שהם הלכו אז ,באותו מוצאי שבת .הם התכוגגו
לבוא  -רא על יד בית גן איפה שקרה הרצח .כי אם הרבה יותר קרוב.
פה על יד ...זה בערך פה .מול בית הכנסת  -יונא .פה היה שדר
גרוי .ושהלא ...הס נתגלו  ...הלא גילו אותם בתחירה פה .אבל לא
ידעו מי שהם.
המקרה היה כזהו שליצחקי  -ברחה הפרדה .היה השער פתוחי
יצאה הפרדה .בתחילת הרילה ,ברחה הפרדה .באו החבר'ה "באו
נחפש אותה ".חיפשו חותה .לח מצאו חותר .היות והצמחיה היתה

גרך.

וכרוגות ארה הועברו לכתב מהסלטות זקני היישוב בגליל
רטי.
ההקלטות נעשו על ידי אורי שרפמו מיבנאל ,והם רכושו הפ
ההקלטות נמסרו באדיבותו לארכיון המושבה כנרת.

תאריך 1אדר א' חתשמ"ם

---------------------------הרבה גש .0אז במים כנראה נכנסה בחיזר מקום
גדורה .והיה חורף
גבוה .אז חיפשו ולא מצחו .אני .אז באותם ימים הלכתי איתם .אחר
כך ראינו "לא מוצאים" 1אז אני הרכתי עם החבר'ה .הם נשארו -
חחדיפי עוד רחפש .היה חיים ולוב .דוד .חברהם ליפשי .9הם היו
שלושה .הם ירדו בצמחיה פה רמסה .פה רממהי איפה שהבתים ...היה
רא ידעו
שדה שמה .שדה חרוש .הם שמעו חיזה רישרוש שפי אבי
בבירור .התתירו להתקדם .כשהתחיכו להתקדם כמות שסיפר לך איזה
בחור  -שמע צעדים" .דוד .הנה הפרדרי" "מורו מצחתי" רצים.
כשהם רצו .הס התחילו להתקדם בשדה .אז פתאום נהיה שחט.

שי

"...איפה רחית חותה' - ",הגר פרי"
לא רואים שום דבר בלירה .אדמה חוושה .בלילה במרחר
מטר -
שניים ,לפגיר .לא תראה שום דבר .הם שמעו צעדים ,והצעדים נערמו
על ידם..." .איפהר" "הנה .הגה'.
כל כך קרוב הם יושבים .כד
שומעים .הם שומעים צעדים מתרחרים ,חבר רא צעדים של בהמה .כמו
אחד .כי אס של שגייס .ככה בורחים
צעדים של בו אדם .ויא
בשקט .ומסתלקים .נכנס בהם פחד .אומר חיים וקובי 'חשוב לי
הענייו .כנראה שאנשים מסתובבים פה ".הס נבהרו היות והיו גס
מעשי גניבות  -של חודש חודשיים סודם .הוציחו בקר פהי משתי
הקירות .גם אצל הרצל .גם אצל אלקיים .היו מבצעים גניבותי אז
יתכו שאולי באו לגנוב .הס לא ידעו בדיוק .בכל חופוי ליתר
הם פחדו .אבל יעזוב את המקום  -הם גם בו ...היר גדמה
בטחווי
מהם שגם הערבים לא מסתלקים .אזי דוד שהיה רן חת ההקדח איתו -
במקרהי נשק אחר רא היה להם  -הוציא את אקדחו .ונשאר ישבת שמה
חבר חושך .אתה יודעי

שי

שי

זכרונות אלה הועברו לכתב מהפרטות זקני היישוב בגליר
הפרטי.
ההקלטות געשו על ידי אורי שרפמן מיבנאל ,והם רכושו
באדיבותו לארכיון הפושבה כנרת.
נמסרו
ההסלטות
אריך,
ת

אדר א' חתשמ"ט

---------------------------שפוף .ומחכה מה שיהיר .וחיים על ידו .אבררם חמר" ,יש לי חת
הרובה בבית '.במקרה .הרובה של הנוטרות" .אני אגש להביא את
הרובה .ונראר מה יש פה ".אז הוא בשקט הסתפר רהביח את הרובה.
הם שכבו כמה זמן .תחר כרי שם שמעו צעדים מתרחקים .כאייו חצו את
"כנראה שרם ברחו .חלאס .כא נלך
הכביש .אז הוא אומר
הביתה ".כשהם עיוי התחיבו בלכת .רעלות רצד הבית .בא אברהם עם
'איפה המו" ' -רוראה
ררובר..." .אברהם .איו רר כבר מר"...
הסתלקו" - ".בטח באו רגגוב איזה ראש" .התפזרו .רם חזרו.
אתריי כשהם כזרו פה .הם במקרה מצאו "ת הפריר פר בקרבת רבתים.
חור על מחומו .הם עוד עמדו פה...1 .

יוי

והכי

מתי זה היה .במוצאי שבתל
זה היה במוצאי שבתי בעשר כבר.
באיזה תחריד .אתה זוכרך

זה היה בליל הרצח .בכט' חן בר' ניסו.
בכט' .אור ליום ב' ניסו .יום ראשוו .הם

ל

*9ץת יתק' ""אב בגא
גל חזיתות שסותת
וגת,יח
ח תוף שרפק
בוק-
'תאי טל *88שיך*6
ני .10כן .רא

עזבו .היו בטיחים...

.

הנה .מקרה כמו כל המקרים .הערבים כנרחה התקשו להתקדם פה  -כבר
וכבר הרגישו בהם והם תירו חזרה  -לפי העכבות שאחר
אי אפשרי
כר ...כמעט עד תל חורר .התווכחו כנראה ביגיהם .אס יבצע את
הפעולה חו לף .ובסוף החליטו כנראה רהתקדם .אבל בדרך החרת .לח
בדרד זו .שמר ירגישו .וישימו רהם מחרב .חז רם ערו בשדות אחרות.
שהרבה יותר ררוב לשם .במהרה .רא היה אף אחד ער הכביש .או .הם
התחילו להתקרב .אני או נמצחתי בסביבות בית גו.

וגרונות ארח הועברו לכתב מהקלטות וקני היישוב בגליל
רכושו הפרטי.
והם
ההקלטות נעשו על ידי אורי שרפסו
סיבנאלזהמושבה כנרת.
באדיבותו לארכיון
ההקלטות נמסרו
אדר א' התשמ"ם

תארידי

---------------------------הייחי עם עוד חבריהן היו איתי עוד כמה נערים ונערות .בחותו
יום .נערכה מסיבת פרידה למשה זלמן ,שהות היה אחד מהמנריגים
שינו ,שהוא עכך ...היה צריך יעבור כקיבוע שרה נחום .בתור חבר
פמתות"'סשנב%א
רהכנס רשם .ערכו לו מסיבהי בערב...

נ

היה ביבנאיי

כמה זמו הוא
הוא היה משנת .25-
ליבגאי ... .קיע 5-נ.

%6חסי72אאש.ה"ס

זה היה השנה הראשונה שלו .שהוא בא

וערכו רן מסיבת פרידה .ובאותו דילה ,כשאגי ישבתי שמה .חז
ערכו ין מסיכה משפחת ריבקובי ששם היה רגיל תמיד .עשו ין מסיבה
פרטית .היה שם  -הוא .וגדליה גרר ,ויהודה ריאוביע.

מי זה גדליה גררי

גיר.

פוערי הלישכה .הוה היה מזכיר.

שהיה מרגל ,של
גדליה
העניינים.
מנרי .הוח עמד בראש

כי

הוא ריר חדשי עור.

היה בסך

הכל חצי שגה פה .ואזי בברל .הוא נפע לרומגיהי והוה רה בה
ריבגאל איזה חודש לפני זה .היה אדם מעשי מאוד .רם עררו...
המסיבה נערכה יהם .כיוון שזה היה  -אחרי ככר ...כר כר ררבר
שנים .כמובן שלא היה להם  ...קשה להפרד .והם עוד ישבו .שעה
מאוחרת .אנחנו .כיוו שהיה כבר אחרי שתים-עשרה .התחלנו לתכת.
רצעוד לצד הבית .כדרר .פגשנו את שגי השומרים שלנו .היה משה
ויוסף בגדדי .שני השומריסי ע 0רובה ציד אחד ,איתם.
לחיובי"י
אחד עם רובה ציד ,השני בלי כלום .פגשגו אותם" .מה המצבע"
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יכרוגות אלה הועברו לכתב מהקלטות יקגי היישוב בגריל
רכושו הפרטי.
מיבנאל ,והם
ההקלטות געשו
י אורי
הרקלטותעל יד
שרפמולארכיוו המושבה כנרת.
באדיבותו
נמסרו

תאריד~

אדר א' התשמ"ט

----------------------------

הולכים הלחה .התקדמנו הכחה .היינו עוד פוגשים חברי'ה.
טובי
"...גו .מה נשמע .מצאתם את
פגשנו בדרדי את חיים ייבקוב
הפרדה"" "כוי כן מצאנו .מצחנו את הפרדה ".כר המעשיה הזו .הוי
לא סיפר .עמדנו כמה רגעים "שיום .שלום" הוא הלך הלחהי ואנחנו
קצת

המשכנו.

פגשנו פתאום חת מסדר השמירה .יהושוע
התקדמנו עודי
'מה המצבי פגשתם את
השמירר צועדים גם בו
ברונשטין .ומנהי
בסדר' ".אתם חוזרים .טוב  -אנחנו
השומריםל" " -כוי ישנסי
איתכם '.התחרנו ככה לתכת קצת .כמו שחנחנו ...
הופכים גם כו
כשהגענו בערד לפני בית הספר .זה היה כשנשמעו היריות .נשמעו
הכביש רואים ...הכדורים היו כנראר
יריות .נדרסנו .יריות .עי
נוהרים .וראינו שזה חוצה את הכביש לרוחב .לח ידענו מה קרה .זר
הדהים אותנוי הרח  -יריות .פתאום ער הכבישי רה ילעגו מה זה.
שמעגו צעקות .רח ידענו שום דבר.
פתאום .בא בריצה משה גרינברג .הוא היה בדרך עוד .כפי שהוה
סיפר לגו .פגשנו אותו .כשהוא התתיר ללכת הביתה .הוא הספיר
לרגיע עד השומרים .השומרים ישבו כמקרה לנוח.

איפת

מטר.

על יד בית הריביוב .שזה רחוק ממקום הרצח .חיזה מאה
עוד פחות .הם ישבו שם ושוחחו ,וכפי שסיפר לי החד מהפז "אז
התחרגו ...היה לשומר השני עוגות .חז נתו לי ראכור .כמו שאנחנו

-ני-

וכרוזות אלה הועברו לכתב מהמיטות זקני היישוב
רכושו הפרטי.
ההמלטות נעשו על ידי אורי שרפפו מיבנאל ,והם
המושבה כנרת.
ההסלטות נמסרו באדיבותו לארכיון
בגליל

תצרידו אדר א' התשמ"ט

----------------------------

כשהתחירו היריות.

רק שמים את העוגה בפהי התחילו חת היריות'.
אז הס נבהלו .אז הוא  -היה לו את רובה הצידי משהי אז הוא ירה
כמה יריות .אבל כנראה שהוא בעצמו יא ידע מה קרה שם .אבל
הערבים ירו ,ירו וברחו .ברחו .ובנסיגה הזאת .כמה יריות .ירו
בדרך .הם ברחו .הוא ניגש רשמה .אז הוא ראה שיש פצועים 1הוא לא
לצעוק .פתאום בד משה גרינברג .שלח
ידע .משום מה .הוה התחיי
הספיק עוד להגיע .הוא התתיר לרכת הביתה .כשהוא ראה את 1ה1
"רוץ .רוץ מהר .תזעיק את הרופאי יש פצועיכ' .שחלנו חותוי
מיס" הוח אומרן "אני חושב שוה משה דרמך .וארו  -הם באו עבשיו
מבית גו .חני לא בטוח .חבל אני חושב שזה רם .תיכלי התחרגו
ררוע .שום נשק לא היה ינו .יריד הרח ראבטח  -נלוות את הרופא.
יש פצועיפ 1מי יודע מה יש שמר .רצנו חשבנו רק לרחת חת
החוטובוס .העירו את הרופא .הרופא לקח איחו כמה מכשירים.
מי ה.ן הרופאך
הרופא היה אז פזנבאד .ד"ר פונבאך .רוא חכך לקח איתו כמה
רץ כאוטו .רץ הביתה רתפוס את הרובה .והיו
מכשירים הכרחיים ,קפצי
עוד ...עוד היה לנו ...במקרה אז .היו רנו רוביתן עוד לקחו אותם
כמחסו .הם נשארו אצר כר אחד בבית .היה לנו תימרון .באותו יום.
והתעוררו חרדים ,זה כבר היה בשתים-עשרה וחציי כבר והיו בשינה.
הוא שמע את הזה ...מיד רתעורר .פגשנו חותו
דוד רק שכב רישווי
גם כן ,בת בריצה .מהר מהר רהכנס ראוטו .בחנו האוטו ...אז בחנו
למק01ז ח 1הזח  ...חז מבחגו כמו שניגשנו .תיכף תפסנו עמדות
לשפי
סביבו לא ידענו אם הערבים עוד בסביבה .חס עוד יורים .החוטו היה

וכרוזות אלה הועברו לכתב מחורטות וסוי היישוב בגליל
הפרטי,
והם רכושו
ההמלטות נעשו
י אורי
ההקרסותעל יד
מיבנאליהמושבה כנרת.
שרפמולארכיון
באדיבותו
נמסרו
התשמץ

תארידי

אדר א'

---------------------------מפני שמצחנו נער
היה להוציא את זה .והוא גם דרך רן ער הרגלי
אחת ער ידו .הגעל השניה נמצאה בתור רתבוחה  -אחר כדי שהערבי
זרק אותה ,ועם נעל אחת הוא לא יכול לרוץ ...וככה הוא הסתלק.
אז ,הוגשה עזרה רגלר ,אבר הוא גסס כמה רגעים ...וגמר .משה זרמו
הוא גם בו האט לאט חיבך את ההכרה .הוה
היה במצב יותר טוב .עודי
היה פצוע משיושה כדורים בגב .בחזה ,כדור אחד בפיקת הברך ,ריסקה
לו את הרגל לגמרי .הרגל היתה תולה בצורה איומה .הכנסנו אותו
וללחו אותו למרפאה .אנחנו נשתרגו עוד במקום .היות והיה
לחוטוי
נשארנו  ...אס יקרה שנהיר שמר.
רנו הנשק בידי

ולקחו חותו למרפתה .החרי זה ,באו בחזרה לחפש את יהודר.
התחילו יגשש בעשב עם רטוריות .מצאו אותו בתוך העשר.
מת או חיל
כנראה .כדור שר
מרוסק.
הוח
היה
הראש
מת.
הוח היה
קיסרי
מזה .היה ין גם
היתה.
א
י
גולגולת
מה...
רובה ציד או
חצי
חוי
היה כמו חתך בתוך מעיר העור .הם נורו
בגב פגיעה ,או
מכדורי
ודיברו .משה חיים
מהגבי כפי שחקרנו אחר כר .הם הלכוי השלושהי
הספיק רשוחח איתם ,ועבר אותם .הספיה רהגיע עד
ליבקוב ראה אות0י
כשהיו היריות .כבר עבר רצד ההות
הבית שר אבנרי

...
כן.

של דווידמא

ושאחרי הרצח .הוח הופיע .אחר כך.

הוא סיפר שהוא עבר

זכרונות אלה הועברו לכתב מהקלטות זקני היישוב בגליל
הפרטי.
והם רכושו
ההפלטות נעשו על ידי אורי שרפמו מיבנ
באדיבותו לארכיון
אל.המושבה כנרת.
ההקלטות נמסרו
אדר א' המשכ"ט
תאריד~

---------------------------משם .בצד ההוא ,משה וגברו נשאר בצד הזה .הוא נשאר חיתנו .חז
הוא שוחח איתם .והם עמדו כמה רגעים ,והלכו הלאה .אז ,הוא רחה
אותם ברגעים האחרונים .הוא היה האחרון שראה אותם .ודיבר חיתם.
אז הם היכו שלושהי הלך גבר בחמצע ,ואלו בצדדים .הרך יהודה רצד
הכביש .כמו שהם נפגעו ,ככה הם גם עמדו .הם הרכו ושוחחו
כשהם
הגיעו מול הבית של ברנשטטר שמה היה ,את העדר של קוראהים...

.

הב,ת היה קיים

כברך

כן .היו שלושת הבתים כחלה .שרושה...

*1מת ות"י ,משע בקל
כל חזכחות שמורות

למיה

שחץ שרפק

גק-א קמא

ש 54"8יא

זאת אומרת ,מיבנאר  -מקרווחי ועד דווידקה ,היו שלשה בתים
היו שר שמעון ברנשטטר .שר
בל השטח .היו שרושה בתים
ינואר ,ושל שטרו .ארה השרושה .שרושה בתים בודדים .שטח ככר
גלוי .למטה ,היר שדות .הס הלכו .גדליה גרר  -ריה רן חדר,
שהיה גר אצל שמעון ברגשטטר .כפני שהם היכו ,הם הגיעו בדיוק
מול  ...רפני הדלת .מול הגדר .ונעצרו כדי רדרר .כשהם נעצרו
כדי הדבר .הערבים יצאו מבין הקמה ,והיה זה שדה חרוש .השדה של
סנדלר .משם הס עלו .באו להם מחחורניתי מהגב ותקפו אותם .מפני
שכי הפגיעות היו בגב.

וחזי הם באו להם מהחיזור שלנו.

כו .הם תקפו אותם ...נמצאו תרמילים של כדורים גרמניים.
אנגליים .וצרפתיים .כדורי ציד .הם היו בערר מארבע עד שישה איש.
רפי

ה...

זכרונות אלה

הועברו
מהמלטות
זלגי היישוב
ההמלטות נעשו
בגלילטי.
רכושו הפר
מיבנאל ,והם
י אורי שרפטו
ההקלטותעל יד
באדיבותו לארכיון
נמסרו
לכתב

המושבה בגרת.

אדר א' התשמ"ם
תאריד~
----------------------------

ויהודה עוד קפי אחריהם
יהודה .כנראה ...היה עוד איזה דבר .כפי שאנחנו יודעיך
יהודה כנראה חשב שזה החבר'ה צוחקים מזה .רוצים ...מפגי שקרה
מקרים בפגי זה ,שהחבר'ה היו עושים מזה מהתלה כזו .כנראה שהוא
חשב חת זה .אז הוא כנראה לא שם לב ,כשבכר אופוי ברגע שמזנקים
לכביש .גם בו .זה אורד כמה שניות .הלח .הם היו צריכים יעלות
לכביש .הם עמדו באמצע .וגם כו .מרחק שי שישה עד שהע מטר.
בנראה שהם חשבו שזה החבר'ה שלנו .אז הם ל" שמו יב אליהם" .בל
ברגעים הארה .או הוא ראה שוה  ...יורים ממש .והורגיסי הו
הסתער עליו ערביי אז הוא תפס את הרובה ,רהוציא דו את ררובה
ממגו .יתכן שהיה מוציא וגם יורה בו .אבל קפץ ערכי שני ,וירה
בו .הלח הם היו ...הם היו בלי נשקי שיושה מול שישה.
באיזו שעה זה היהד
זה היה בדיוק בשתים-עשרה וחצי ...שתים-עשרה ועשרים כבר.

ומתי מת ורמוי
משה זלמן  -לקחו אותוי כבר זה היה ...הוא כבר בדרך איבד
את ההכרה ,ושם הוא  ...שם הוא מת .כשאני באתי אחרי שעו .החליפו
חותי שמה .כדי  ...שם היה צריך משמר כבוד .רעמוד ער ידו ...בהו
רסדר .חז באו והחליפו אותי .ואני  -עם הרובה ,באתי להנה .על
ידו! במרפאה .לא לעזוב אותו כל הלילה רבד .חוע מזה שהרופא היה
מסתובב שם .אבי זה היה מצב גרוע מאוד .זה היה פגיעה ביי
פציעה .בלי בלום .כולם ריו חללים .מפני שגם היה להם ומן

וכרוגש אלח תועברו לכתב מהקלטות ומני היישוב
רכושו הפרטי.
ההקלטות נעשו על ידי אורי שרפמו מיבנאל .והם
ההפלטות נמסרו באדיבותו לארכיון
התשטףהמושבה כנרת.
תארידי אדר א'
בגריל

----------------------------

לירות.
בשני כדורים.

הם פגעו שרושה ,ארבעה

כדורים .בכי אחד .גיר

היה פגוע

המצב .אחרי זה נהיה מתוח מאוד .בלירות היה ממש פחד רלבת
ברחוב .הקהל היה כר כד מתוח .שזה היה ...באותו לירה חיו מה
לדבר .אפילו הרילות אחרי זה .הגברנו חת השמיררי וזר ...
על
כר רישרוש ,היו מוכנים ישר רירות .אף על פי ש ...רא כר כד.
אבל פחדו כוים .הערביםי מצידם גם כן פחדו .הם  ...הרבה עזבו
את האוהלים .פחדו מנקמה .מפגי שבכר אופוי העקבות הוליכו
לח'רבת מגרה .חבר הערבים או היו מאוחדים, .היתה כנראה מחתרת.
ואי אפשר היה בשום אופו לגרות .ררתו את הנער .אחר כד הסנדלר.
אבל זה כנדחה סנדלר ערבי ...והוא
יגיד מה שוהי הוה ירד
לגלו ת9

אי

י"

בענייו דהי

היתה חיזה פעולת תגמול
שום פעולת תגמור לא היתה

אחרי זהי היה איזה התארגנות רבנות איזה בניין ער שמם
איזה בניין ציבורי .זה שאחרי שניס נבנה ...כו .אבל זה כבר שיגה
קצת את האופי .זר היה כבר ...בנייו בית הזכרון .אבל .ריות וחף
בנייו רא נבנהי או בנו שכונה שהחברים של יהודה  -אז היו צריכים
ללכת כהתיישבות .גם יהודה  -אבל הוא לא דכה לזה .ורה החברים
שרו ,זאת אומרת  -שנשארו לאריכות ימים .הם עלו לשם רהתיישכות.
מהאיכרים  -בלעדו .והשכונה הזו .נקרחה "שכונת יהודה" .ער שמו.

-
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וכרוגות ארה הועברו לכתב מהעלטות זקני היישוב בגליל
רטי.
כנרת.הפ
ההסלטות נעשו על ידי אורי שרשמו מיבנאל ,והם רכושו
ההקלטות נמטרו באדיבותו לארכיון רמושבה

ורירי

אדר א' התשקט

----------------------------

היות והמצב הבטחוני רא היה טוב .התחירו
אחרי זה .התתירו -
לפעור כדי כהגדיר חת המושבה" .המושבה תהיר גדולה  -רא יריה
הפקרות .יא יהיה לנו רחוב ארוד מצד בית גו .שיהיה סכנת נפשות
ללכת בו בלילה .יש להגדיר את היישוב .יש לבנות עוד בתים"...
רחצו על פיק"א ,היא הסכימה .זה היה צו השטה .אז .ואמרו" :הנהי
יש חירגון .אירגון מסדה מוכו רעלות '.ביום רשנה .עם ההזכרה
באו הואשונים ,אז העורים .שינו את הממום .היתה הנחת אבו
הווי
הפינה .והחרי זה .הם עלו להתיישבות .בסימו השלושה.
אצל מי רקחו חת האדמה'
היו של בגי ...איכרי בית גוי שפיקיא באה איתם
האדמוחי
שהם תרמו את ראדמות רדרוזיניות
באיזה הסכם .באייה חופו שהואי
התחתונות ,ועל זה בנו חת הבתים .שלושים בית .דה היה אז -
"...כמקום השיושה שגפרו .אנחנו נקים שיושיכ'" וככה .קמה המושבה
הוו מושב השרושה.

.

מושב עובדים.

כו.

מה חתר זוכר על משה וימול
יש הרבה מאוד מה רהגיד טלין .זה היה אדם
על משה זלמוי
ככה ,שהוא ריה מרא הכל .חוץ מזה שהיה אדם שלמד תורה .הות היה
בחור ישיבהז אבל הוא היה גם מוכשר רכר .רא היה דבר שלא היה
ולא היה יודע .מתחילה היה נחשב כמו ...בכר אופו .בן
מתמחה
בוי

-19 -

ופרונות אלח הועברו לכתב מהקלטות זקני היישוב בגליל
הפרטי,
מיבנאל ,והם רכושו
ההסלטות נעשו
י אורי
ההקלטותעל יד
שרפסולאדכיוג המושבה כנרת.
באדיבותו
נמסרו
תאריר ,אדר א' התשמ"ם

-.-------------------------לעניינים שי

מזה .והוא היה נכנס
ישיבה .כשהתחילו המאורעותי
הוא התמחה בזה .ונריה מומחה
סידורים .עניינים של נשק וזהי
כמו ...כאילו גולד .דבר שהוא גדל בזה.

החיצוניות שלו היתה טבחיתן

היא רא היתה צבאית .אבל הנשמה שלו היתה .הזח
הוא ריה אז נחשב המפקד.
במאורעות  .36כשהיו שומרים מבית העטי
מפקד האיזור .כשהיו עומדים יפקודת ,כמאתיים איש .ככה בסביבר.
לח היה הולך לישוו רביתה .שכב ער רמדרגות של
הוא בעצמו,

עוד...

בלילהי

בית העם .בלי" ...משר זהמו .קח איזה דברו חפיתו שמיכהי" -
קחי" אמרו" ,הבו אדם הזה ממש מקבל עליו  -הערכיות
"בשום אופוי
שלו" .כמו שאומרים "...מה שלא יגיע לעולם הבא'.
*יאת ותקי ח שב גחל
חזכחות שטיות
כל
שיחה שוף שרפק
חיך היה הבוער .בתקופה שר משה זרמוך
טת-א=),ש *אשוך*6

הנוער היה בכלל משוח .אז ראו בו רדם .ככה.
הביעו חחדים שהם כינו את
שהוא צריך לעזוב .בנשף הפרידה הזוי
כמו שאומרים" ,אנחנו כבר "...זחת אומרתי זה יוצת
זה בצורהי
כמו שהזכרה ,כמו שעושים ראחד ,דבר
כמו ...חיך לבוטחות את והן -
דומה לזה.

הצטערו מאוד על

יה

או...

הוא היה מארגו את הנוער,

ככה זה היה באותו ערב.

?

וכגרתה .כמו שאומריסנ "נכתב עריו

-
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כגרת.גפרטי.
המושבהרכושוג
אן:יוחםי
חחסןטךתננעשףי~להידיראוריתשרשמצימי~נ
ההקלטות נמסרו באדיבותו לארביוו
תארידי

אדר א' התשמץ

----------------------------

יא

שהרגלים שלו ישארו פה במקום "...זאת אומרת,
רעזוב
מלמעיהי
את יבנאל .בכלל  -הואי משה זלמן .עמד בראש הגוער .כל השנים -
רוב השגים .הוא היה הרוח המבצעת של ההצגות .של בל דבר .אפילו
את התפקידים .הכבדים .העיקריים .הוא היה בעצמו נושא אותם .רוקח
אותם .הוא היה  ...לפעמים כשהיו מבצעים איזה התגהי וזה לא באי
וההוא יא באי הוא היה הולך אליו הביתה .מושד אותו ממש בכוח .זה
דבר ש ...רוא רא התעייף מכל דבר.

היו עושים סדרי0י
היו למשל .הרצאות .רוב ההרצאות ,רוב הזה ...הוה היר מרצה.
הוא היה מדבר ,הוא היה דואג .הכל הוח.
היו עושים סדרים .באותה תקופה עם הגוערי
סדרים שר פסח?

כן.
זה  -לא בא
היה לפעמים חיזה תוכנית שהיו עושים .חבל
מיוחד סדרים  -רא עשו .היו עושים איזה נשפיות ,שר פורים ,של

...

חנוכה לנוער .היה גם ...המורה גרטמוי שהוא היה עמוד התווך
בעניינים כארה .אבל היה תקופות שהמורה כבר רא היה .הם בערך
באו כתקופה אחת .כאותה שנה  -הס הופיעו ביכגאל.

אבל הוא ,זה היה שילוב טוב.
אבל ,הוא נשחר עוד שנים אחדות.
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אחרי יר.

אבר הוא היה הכר.

זכרונות אלה הועברו לכתב מהקלטות זקני היישוב בגריל
רטי.
הסלטות נעשו על ידי אורי שרפמו מיבנאלז והם רכושו הפ

ההקלטות נמסרו באדיבותו לארכיון
התשמץהמושבה כנרת.
תאריד 1אדר א'

----------------------------

הוא היה בנוערי היה בהגנה .היה  ...בכל דבר .ב"-קרו קיימת"1
הות היה פעיל .הוא היה סוחר .היה נוסע .והיה ...הוא היה דואג
שיורעו חלקת אדמה בשביר "מרן קיימת".
איך היתה ההופעה החיצונית שלוד
המראה החיצוני שיו היה פשוט ,ככה .כמו אדם ...כמו "עמד"
ככהי כמו נפח ,ככה הוא היה לבוש .חבל נשמתו היתה עדינה .היה
לו  ...הדם נעים מאוד .הוא היה בכמה דברים קצת עקשן .היו
חומרים כמו "ישיב'ה בוח,ר" 1אבל היה בו הרבה .היה אדם מלח.
אדם שנתן הרבה מאוד.

מה אתה זוכר

ער ה...

הצטערו הרבה מאוד שהוא צריך רעזוב את זה.
מה אתה זוכר על

התקופה שגהרו מנחמק ה רוני

חגיי ממש רח הייתי באותו יום .אני נסעתי .אז רחרוש.
היו סימנים .שעמוד להתרחש איזה דבר .לח ידעתי בדיוק מר.
בבוקר .כשנסעתי לעבודה .עברתי פה .הבתים החלו עוד רא היו .אני
רואה אינה ארבעה....

אבל

חיזה בתים?
הבתים של השיכונים .חזי היה בגרנות .זה בתקופה הריא .זחת
אומרתי חרמות ירץ .זה היה אז .בשנים שזרעו עוד מלפפונים ותפוחי
אדמה .זה היה הכל ,חלקות ירקות .אני רואה מהכביש שעולים ברגל

-
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הועברו

היישוב

זכרונות ארה
רכתב
בגליל
מיבנאל,
רסי.
זקני והם רכושו הפ
ההסלסול נעשו
ההסלטותעל יד
י אורי
נמסרו
שרפמולארכיון המושבה כנרת.
באדיבותו
מהקרטות

תאריד 1אדר א' התשמ"ט

---------------------------זה היה שמוחל שילוני .שהוא היה ה"קופרל" פה .והיה ...אנחנו
הכרגו אותו פה .איתו הולכים עוד שלושה אגשים .אנגלים ,קצינים
כנראה  -בתלבושת הכחול  -שחור הזה .וחבורי אקדחי0י כמובוי והם
צועדים  -כל השלושה .והוא על ידים הבנתי ש א מ ס  -דבר יש פה.
כנראה שאלו;
כשהם עברו עי ידי ,הסתכלוי
"מי הבר-גש הזהך" הו"
כגראה אמר לה" 10סתם תחד "...מפני שלפי הצורה .חז היה כבר ממש
עוצרי כדי שאף אחד לא יברח .חבר הם רא שאלו אותי שום דבר .ואני
המשכתי רלאה .כשהייתי בשדה .שמעתי יריותי חבר רה ידעתי מה זה.
אני חשבתי שיש איזה מטווח .מפני שלפעמים .היו יורים שם רצד ההרי
ליד הבתים שי הסוכנות .כשבאתי .החר כך .חז שמעתי מהקהר פה מה
שקרה .וכמו שכנראה סיפרו כבר הרבה .פה .כנראה שפה ידעו מזר -
יום קודם .ההגנה ,חבל  -לא שיתפה פעולרי וכמובן...

עם מי היא שיתפה פעולהי
היא שיתפה פעולה  -רצערינו  -עם הגוים ...אבר מר /אחרי
הכל ,גם חי אפשר להאשים אותם .הם רא רצו צרות פה .כיון שראו
שמנחם עשה פה את הקן של הלח"י .או שר האצ"ל " -ינני מומחה לזה
בדיוק .הם כנרחה ידעו .אנחנו  -כמובוי רא ידענו שום דבר על כל
זה .הם נהגו בזהירות .אז הס החליטו כגראה .שיאיימו עריו
בחיפוש בטבח ,אז הוא יברח מפה ,ויתפמרו ממנו .ישם מה שיבואו.
חיפוש .ועוד ימצאו נשק .ועוד יהיה צרותם
מי ניהר את ה"הגנה" פה ביבנאל9
בהנהלה ,היה מתיתיהו .שהיה חז ה"הופרל" של הגוטריפי והיה
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זכרונות אלה הועברו לכתב מהקלטות זמני היישוב
רכושו הפרטי.
ההקלטות נעשו על ידי אורי שרפסו מיבנאלנ והם
ההקלטות נמסרו באדיבותו לארכיון
המושבה כנרת.
אדר א' חתשמ"ט
תארידי
בגריל

---------------------------שמואל בוקובני ,ואהרונסווו היו הרבה מנהלים ,חני ,אז בעניינים
 לא הייתי .וחני לח יודע בדיות .היו הרבה מנהלים .אבלי כפיכנראה שהם ידעוי והם החליטו כאן ררודיע לוי והוא יברח .אבל.
הוא הלא  -וגם שמעתי את זה פה מאהרונסוו  -שהות חמר לי .הרא
הודיעו לו שיברחי אז הוא רא רצה לברוח .הרא הוא עקשו כמו פרד.
אז מה  ...מה רוציםל היה רצון טוב .אי אפשר להאשים חותמי את
המושבה שיעשו לו רעה .הוא יכול היה רברוח .אבל אחר כד ,נודע
שרוא לא יכול היה כברוח .כי היה לו חבר פצוע בחדר ,לא ידעו מזה.
אכל הוא יא ינטוש חבר פצוע .והוה רה רצה כברוחי היה בורח
בקיות .עובר לחצר שניה .שרישיתו מתחבא .יחפשו אותו .רח ימצאו
הוא יה רצה ,והוא כנוחה רא תיאר
אותו .דבר גדול להתחבאותי אבי
נשק
רן את המצב שהוא כל כר קשה .הרבה ...הרבה היה לו  -רנראה -
בחדר ,והוא חשב שהוא יתמודד חיתם ,עם הקצינים הבריטיים .וזה -
כשהם הלכו רעשות את החיפוש ,הם קרחו לו.
אינני יודע בדיוק .אבי
והרציו הלר על ידוי והם התקרנו לדרת שר החדר.
הוא היה בחצרי
מי בא אליון
 ...הם התקרבו בדרת .אז הוא היה  ...כנראה מנחם גס כוי היה
לו מוח כמו קדקודו הוא חשב להכניס את הקציו בפנים .והוא יכנס
חחריו ,אז הם כבר בפנים לח ירו ,והם כבר יכלו לטחון אותו שמה.
הוא ,והחבר הפצוע  -הידיים שרו היו שרימות .הוא היה פצוע רק
הוא אגגרי שלמד גם
בגוף .ואקדחים היה לפניהם .חבל .האגגליי
כן ,ידע ...ראה את המצב ,אז כשהגיעו רדרתי הוה רא גכגס קודמי כי
הוא תפס את מנחם בעורף .ודחף חותו בכוח פנימה ,וכבר ירה תיכף

-
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זכרונות איה הועברו לכתב ממקלטות נמני היישוב בגליל
רטי.
ההקלטות נעשו על ידי אורי שרפטו מיבנאל ,והם רכושו הפ
חהסלטות נמסרו באדיבותו לארכיון המושבה כנרת.
תאריד 1אדר א' התשמ"ט

---------------------------זה קשה היה
עם האקדח .אס הוה ירה בו בדרת סגורה או בדית פתוחהי
לתפוס .זה כפי שראו אנשים .ירו .עד שסוף  -סוף הרגו אותם
באיזה צורה שהיא.
עם מי בא האגוייד עם מי התקרבו רדיתי מי הלר איתסל
רכן ,לקחו גם את צימרמוי בתור זה ...אבר הוא
הות לא  ...זה היה  ...הקהר רא ידעו בכלל מר רעשות פה .זה היה
כנראה .שהעניין היה שיודיעו לו רר  ...הוא רם
מצב מתוח .אבי
ירגיש באנגלים .הו הוח יברח .הם ימצחו קירות ריקים .ולא ערר
דעתם שירצחו אותו בצורה כוו.

היה נבחי...

עי

והם ידעוי והם ירו דרך החלונות .הם אחר כד כשנכנסו פנימה.
ירו בארוגות .אני הייתי בפנים ,שמה .היה נדמה שמהי כאירו שמי
יודע מה ...בשטו  -הם נלחמו .לא עם אגשים.

הבניין  -עם מה היה בגויי
הבנייו היה בנוי מלבני חומר.
לשלום בפגים החדר.
כמה חנלגים היו

1מ'1פ:אאח:ח1ה,י14די:מנה:
א

היה

דלת וחיוו.

שרפק

שאידש

שהם יכרו מזה

פה9

הם היו  ...הם יקחו איתם עוד כיתה.
ליפשיץ  -אבטחה ע 0מקיעי ברו .עם כל הציוד המתחים.

חו מחרקה היתה בחצר של

או אחרי שראית את השלושה .הם הופיעו עוד אנגלים.

 -ט- 2

וכרוגות אלה הועברו לכתב מהקלטות זמני היישוב בגליל
הפרטי.
ההקלטות נתשו על ידי אורי שרטטו מיבנאל ,והם רכושו
באדיבותו לארכיון המושבה כנרת.
נמסרו

ההסלטות

תאריד 1אדר א' המשכ"ט

---------------------------הם היו עוד.
כל מיני שמועות.

הם באו קודם.

אמרו שיהיה הסגר במושבה .ואמרו

היו לילה קודם

זה .כל מיני שמועותז החד מהשני .אני יודע...

בדיוק מה

שאני שמעתי.

זאת אומרת ,שהיתה מסירה שי מישהוח.
מסירה .,.זה  -ההגנה היתר קשורה .ההגנה רא התנגדה  -כמו
שאומריפי "אנחנו רא רוצים צרות ".חתה מבצע מעשיות שמה בחיפהי
 את הקצין פולאני .הם רצחו .ואחדובא פה רהתחבאות? זה היה אי
מהיורים בוי זה היה מנחם.

יתכו שאם היו עושים שתיקה .גם כן היו יודעים .חבר...
שמגחם הביא אותות
איפה הבחור הזה נפצעי

הוא היה פצוע כנראה בבטן ,או שהוא נפצט מרימון .או שנפצע
מכדור של החנגליים בחיפה( .הביאו אותו עם טיסי .ביום שישי
בערב ,הופיע חיזה ...ביום שבת רופיע חיזה אוטו .ואמרו שהוא בא
אל ד"ר פייגהי בשקט .ואיים עריו .אז הוא פרד רעשות ענייו,
שיבוא לחבוש אותו .חז הות בא רחבוש אותוי וידעו שיש אדם פצוע
אצלו .היו עוד חבר'ה במושבה .חברים שלו ,שסיפרו אחר כך .שהם גם
בו הסתובבו .הוח הלך במחשד כזה .היה להם פה בכלל .סוכנים כל
הזמן ,וחבר'הז אבל לא ידע( .פועליםי עובדיכ .היו עוד שני
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זכרונות אלה הועברו לכתב מהמלטות זקני היישוב בגליל
רטי.
ההקלטות נעשו ער ידי אורי שרפמו מיבנאל ,והם רכושו הפ

ההסלטות נמסרו באדיבותו לארניוו המושבה כנרת.
תארידו איר א' מהשכ"ט
----------------------------

חבריס שלו .שבכללי בלמדו היו .כשאני פעם שאלתי מה הם עושים
השגיים פה 7" .אמרו ,הס סטודנטים ,הס לומדים ,עומדים יעשות
ירקותי חבל הם היו שניים מהמחתרת שכנראה מצאו פה מקום .היו
מתערבים בין החבר'ה .דווקא לח הרגישו בהם שום דבר
באיזה שגה זר היהד
זה היר ב .44-באותה השנה ,הוא נרצח.
בחורף .אבל זה היה בפסחו במה ימים כפגי פסח.

ה ח ב ר ת ה היו חודם,

הזח עבד פה ביבגחר? עיבד משהוא בתקופה מסוימת"

מנחמי
בו.
היה
שלו
אבא

שיש

הוא עבדי בטחי הלא  -היה לן את האדמה ואת הבית שלו .הוא
הוא תמיד ...רוא סידר בצורה כוו שאבא
גר עם אבא שרו .אבי
לא יהיה פה ,ושלא ידעו למה שהוא מציה לו .הוא מעשו בשבתו
אופן..." ,מנחם /הוא אדם
שלו אדם דתי .עושה רן  ...בכי
לו שבר .למה הוא עושה את והל" אחר כרי רוא כבר לא רצה ש...

איפה היתהוו
והאימא -
האימא היתה כנראה בחיפה ,שם .הוא היה  ...הוא לא היה פה.
הוא היה מופיע כמה ימים .נוסע ,פה ,והוא הסתובב בכפר מבהו היה
להם שם ...אבל ככה אמרו החברי'הי שהוא הציק לו שיעזוב .כדי
שיוכר להיות בבית ,להביא את החברי,ה שרו .אזי הבית שלו נהפך
לקו סוכנים של ה...

זכרונות
הועברו לכתב מהקלטות וקני היישוב בגליל
רטי.
כנרת,הפ
ההסלטות נעשו על ידי אורי שרפמו מיבנאל ,וחם רכושו
ההללטות נמסרו כאדיבותו
אלה

התשמץהמושבה
תאריד 1אדר א'לארכיוג

----------------------------

היה עוד מישהוא מיבנאל .שהיה שייך לאצ"ר או ילח"יי
אינני יודע .זה  -אז היה ...חנקים רא רצו פשוט להתערב
בזה .לשם מרי מי רוצה צרות? זאת אומרתו אם אני הייתי יודע.
הורד .כמו שאומריפי "אתם
לא חיך למסור אותםי אבל .אני
רוצים .תעשו מה שאתם רוצי 10עזבו חותגוי רא כדאי" .זה היה גם
לרבת ביד
הפוריטיקה של ההגנה .עזבו את זר .זאת אומרת -
קשה .יתכו שזה לא היה נכוו .אבר ככה היה המצב.

יא

יא

מגחם .זה היה אבידה רה קטנה.

הוא היה בחור מוצלחי
הוא היה מוצלח מאוד.

הדם ,בחור...

וזה ,פלא שהוא לא

התמודד ע 0האנגיים .הוא היה מסדר את כל השרושה .אפיין .זה
פשוט ...המזי בגד בו .אם הוא היה מצליח להכניס חת ההצין בפנים,
אז  -הם היו הורגים אותו ,אבל הקצין כבר חי  -יא היה יוצא .זה
אחד .לציו מהבולשת הגבוהה .וכשאחר בדי שאלו את שמואל" 1מי ה"90
זחת אומרת גם כוי לעשות אותם ברחש יותר השה" .זה רח הפקרות'
מה אתם הולכים ..
 .מה אין בתי סוהר? חתם צריכים ררצוח חותות '
הלא יכלו גם לקחת אותו ככה .חיפשו חותו ,אז  -אם חי הו מת .אז
יותר טוב מת.

וחת אומרתי הקצין פגש את מגחם מחוץ לבנייוי

בחוי .הוא היה בחצר.
אבל במקרה .הם באו אריו .יעשות חיפוש.
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כנרחה שהודיעו קודם

וכרזגות אלה הועברו

לנתב מהעלטות זקני היישוב בגליל
ההקלטות נעשו
רטי.
לארכיוןאל .והם רכושו הפ
פשו מיבנ
חהקלטותעל יד
רי
נמסרו
יבושירו
וד
אא
ינ

תאריד 1אדר א'

התשמץהמושבח כגרת.

----------------------------

הלא הם באים רשולמו או מהו או הוא  -כנראה בא .ההדיו שרת את
מישהוא .ורצו יהודיע .ובינתיים התעכב ,עד שזזים .שלא יודיעו
שמה .אז שלחו את רפואל להודיע ין .רפואל אמך שהוא אמר יו.
חז הוא  -לא רוצה רשמוע ,הוא צוחק מהם .חומרים יון "ברחי
הסתלקי" אז הות אמרי "נראה ,קודם שיבאו".
אז הוא חיכה רן בחוץ -

רהציו9

הוא הסתובב בחצר .באוי הראו רון "בת .אגחגו רוצים כראות
פה .לראות ש "...0הוא עשה חת עצמו תמים ,מתחירה .אבל.
ידע שכנראה מחכה לו סוף כזה .בכל אופו.הוא היה המיץ מאוד.
הו"
חשב כנראה להתמודד איתם.
הוא לא

אז .לו האגגיים רצו .הם יכלו לתפ 01אותו חיך
גם אמרו שנזרק רימון ולא התפוצץ .אינני יודע מה שקרה.
אירו היה יורק רימון

ימת ותק' "'9יג

כל חזכוזות גג*י
שמורות
שרפטן
לבלהה
ואורי 44"8יך46

גזה-חענאיטי
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