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זכרונות אלה הועברו לנתב מהקלטות זקני הישוב בגליל.
468פנן*4-
ההקלטות נערכו ומ'י אורי שרפסן מבית-גן(יבנאל) והם רכושם הפרטי של בלהה ואורי שרפסו.
ההקלטוה נמסרו באדיבותם לארכיון בית יגאל אלון בגינוסר לתועלת הציבור כולו.

א"=""""""""""4"==""""""""-י""""א"א""4םג_4םשנאש~ם)4לי
אני יצדק גרינברג ,יליד ראש פינה ,נולדתי כשנת  1904להורים טיכאל ובלומה גרינכרג

ששר הגיעו בצעירותם לראש פינה .אמא הגיעה עם ההורים שלה כשהיתה נערה בת .17
אבא הגיע בלי משפחה ,יחידי ,היה רווק בן  19והגיע עמ ראשוני הראשונים.
אמא הגיעה עמ ההורים שלה ברוסיה עם הסבא ז"ל רז נחום קליסקר המפורסם ואבא הגיע טרומניה
לאבא היו צרות כשהגיע .הוא ~כנס כחכר לקבוצת ה 23 -שהגיעה מרומניה אלא כשעמדו לעלות
על האניה הלה ורק אחרי שהחלים נסע לארץ-ישראל .הרדך מיכה  6חודשים .כשהגיע לחיפה
לא הרשו לו התורכים לרדת מהאניה והוא נסע לאלכסנדריה .באלכסנדריה פרצה מחלת החולירע
שהות של כחודשיים בתורניה החל נודד
וגם שם לא התאפשר לו לרדת וחזר לחורכיה .אחרי
מנמל לנטל עד שבסופו של דבר הגיע לנמל בצפון לבנון ושמה בעזרת בקשיש  -מה שקוראים
נתנת-יד  -עזרו לו לעלות לחוף וברכיבה הגיע לצפת ומשם לראש פינה .מצפה ירד לראש פינה
 6חודשיס לסהר שהגיעו הבריו בשנת  .1882כאשר הגיע לראש פינה הוא דרש את נחלתו ,כרומניה
בזמן שיסדו את האגודה הכניס כל הבר לקופת האגודה  100לירות דמי קדיטה עבור האדמה.
י הפסיד את חלקו משוט שהנחלאות
כשהגיע הנה ~אש פינה באיחור של  6חודשים ,נאמר לוכ
כבר חולקו בין שאר החבריט ומאיו תהיה לו נחלה? הוא הקים צעקה ואמד:

"

י

אם אלהים ועניש אותי ,תליתי

ולא יכולתי להגיע וששה חודשיס התגלגלתי

היתכן דבר שכזה?,
מנמל לנמל  -איך זה יתכן דבר שכזה?
פתאוט קפץ יהודי מבוגר שהגיע הנה עם משפחתו בשם יוסף ויידנפלד ממנשס-במישן ,קם היהודי
דפק על השולחו ואמר :רבותי ,אנחנו לא באנו הנה להיות גזלנים ,אנחנו ניתן ליהודי הזה
את נחלתו .הוא שילם יהר אתנו ואם הגורל עיכב אותו שלא באשטתו ,לא יתכן שנפקיע מידיו
את אדמהו .ובסוף האסיפה נתקבלה ההפלסה להחזיר למיכאל גרינברג 4א נחלתו.
אבא הצטרף לחבורה .כעבור זמן מה הכיר אמא שהיתה בתו של ר' נחום קליסקר שהגיע מרוסיה
"4
לצפת כשנח  ,1880שנתיים לפני .נאישבי רומניה.
הם היו שש משפחות שהגיעו שוסיה וגרו תקופה קצרה בצפת .הסבא קנה  430דונם אדמה,
חלק מערביי ג'עוני מאפנדי בעל האדמה וחלק מיהודי גיא-אוני שהיו בראש פינה עוד לפני
ראש פינה ,אלה שגרו בכפר הערבי .יהודים אלה לא החזיקו מעמד ומכרו את אדמותיהם
ההנחלי

ליהודים ~ומניה.
לאחר שנה של הנרות ביניהם התחתנו אבא ואמא ובנו להם בית לרגלי ההר ברחוב חעליוו
חדרים ומטבח קטו .בנוסף לזה היתה להם הצר קמנה
בגבול הבפר הערבי .בית קמן בן שני
ת בסנה שבה היתה פרה אחת וגם עז אהת.
עםיפ
ואז התחילו להוליד ילדים .ראשון נולד אחי המנוח ברוך גרינברג ולטהריו נולדה אחותי רבקה
אשר נישאה לראובן כהן מגבעת עדה .היא הצטרפה אליו והיו בין השמונה שייסדו את גבעת עשה.
להורי נולדו  7ילדים .היתה להם בת קסנה שנפטרה ממחלת הריפסריה שפרצה במושבה ,כפי
.

ע

שמספרים נפטרו באותה שנה מדיפטריה  30ילדים.
לאחר שניס נולד אחי חיים ועד היום אינני יכול לשכוח את השנה בה קפסר.
אנחנו חיינו כאן.
אני זוכר את עצמי עוד לפני מלחמת העולם הראשונה .אני זוכר כשהייתי עוד ילד הייתי

נוסע לעזור בקטיף הרקדים .היו לנו  30דונם שקדים שנתנו יפה .בזמן הקסים היו באים
הרכה פועלים לעקור בקטיף .תפקידי היה בשעת הצהריים לקחת לאחי ולאחיותי שהיו בשדה
על חמור לשדה ,אז היו לנו המורים והיה גם סוס עוד לא
אח ואוכל ואח המים .רכבתי

היו עגלות.

זוכר היסב ,מהיום הראשון .המורים שלי היו המנוח וילקומיץ ,המנוח
את בית הספר אני
סורקניץ* המנוח חיים קלר ואשה המנוח וילקומיז .בזמן מלחמה העולם הגיע אלינו דר' ברוד
בן-יהודה שהיה מנהל הגימנסיה ושר החינוך והתרבות בישראל .הוא היה מורה שלנו במשך שגיס
ובתקופה שהיה מורה בראש פינה הוא גר אצלנו בבית.

היחסים עם הערבים היו

טובים ,הם עבדו אצלנו ,הם עבדו גם בפלחה.

אני מוכרח להודות שהיו אלה יחסים שביו עובד למעביד ולא יחסי ידידות אמיתיים.
לא נהגנו להכניס אותם לתוך הבתים ,תמיד ישבו על המרפסת ילא כתוך הכית .אני רוצה להודות
נחביש בזה ,כך מנהגו של עולם ,המעביד אינו צריך להכניס את הפועל שלו

בכך וגם אינני
לתוך הבית.
 2מ' הבדילו כינינו לבין

הכפר הערבי ג'עוני .אני זוכר שהם היו גומרים אח העבודה
מתישבים על יד ערימה הזבל שהיו מדליקים והיו שהחילים לדבר ביניהם :אהד היה אומר -
אני עובד אצל פלוני והרכוש שלו שייךלי והשני היה אומר :אני עוקד בכרם והכרסשיירלי
וכל זה יקרה כאשר יום אחד יגרשו אח היהודים ,הם התוכחו ביניהם גאז היתה פורצת לפעמים

קסטה ביגיהם והיו לפעמים גם פצועים.

אנחנו היינו צוחקים מהם.

כשההחילה מלהמס העולם הראשונה ,ראש פינה היתה מרכז מעבר לצבא התורכי ,כוון עברה הדרך
מתורכיה-כמשק לסואץ .דרך אחרת לא היתה ,הררך אמנם היתה דרך אבל כביש לאהיה .ראש פיגה
מנלה הרבה מאוד .כמעם כל יום היה מגיע הנה גדוד של חיילים וחיילי הגדוד היו מתחלקים
לבתים .וכשהם היו צריכים סוסים  -לאהיו אוטומובילים ,לא היו סרקסוריס  -להם היו
עגלותו הם לקחו לנו את הסוסים ואחר כך לקחו לנו ) 0השיגריס ולאס לאס דוקנו אותנו
ורוששו אותנו שלא היתה לנו כל אפשרות ~בד )א האדמה ,המצג היה קשה מאוד.

אני זוכר  04לישנסקי יוסף.
אני זוכר כשחסן בק בא לראש פינה והצבא הק 91את ראש פינה וחיפשו אותו מכיח לבית.
זוכר שפתאום קיבלנו ידיעה בא ערבי מכיוון מבריה ואמר לנו:
אני

החתן שלכם ראובן כהן מזכרון יעקב ועוד  2עגלות נוסעות והן צריכות ~הגיע הנה עוד שעה,
ואז ידענו שהעניו הזה קשור עם זכרון יעקב וזה קשה מאוד .אני זוכר שאמי המנוחה אמרה
לי :בני ,צריך להציל אותו ,אם לא תצא ותזהיר אותו הס יכנסו כדיוק למקום הזה והתורכים
כאן!
לקחתי בקבוק מים וככר לחם.
ואז אמרו :ואם יעצרו אותך וישאלו אותך בשביל מה הלחם ,מה תגיד להד?
אמדתי :אני אגיד שהבקר שלנו נמצא רחוק ואני הולך לראות את הרועה.
לקראתם והזהרתי אותם ,הם עצרו בין ראש פינה לעמיעד .אמרתי להם תחכו כאן
וכך יצאהי
ונראה מה יהיה בלילה.
חזרתי למקום ועליתי לבית הספר .בבית הספר אמרו לי  :לא לומדים .אספו את כל המורים
לחדר אחד ויש כבר מקלות וסוכנים להתחיל ב"פלקות" .ברור שכל המקרה הזה השפיע עלינו 9שה
מאוד .אני זוכר שהיו כאלה ~אמרו שאולי היה סוכ יותר אילו היו מוסרים אותו אבל היו
כאלה שמארו  -יהודי לא מוסריט.
אנחנו לא ידענו אז מה שאנחנו יודעים היוט ,לא ידענו מה היה תפקידו בקשר להעברת הכספים
כס אנשי כפר גלעדי ישראל גלעדי המגות ונחום הורוביץ היו באים אלינו הביתה.
כי
ביניהם היה גם יגאל איליוביץ.
אני זוכר שהיו באים עם ה"חורג'ים" -השקיים  -והם היו כבדים מכסף וזהב שהיו מביאים
לקלווריסקי ,שהיה פקיד הברון במקוט.
יכול לדבר על היחסים שהיו למשפחה שלנו עם קלווריסקי ,באופן כללי היחסים לא היו

אינני
טובים.

בזמן המלחמה ,כשהמצב היה קשה מאוד ,אמדה אמא שמוכרחים לעשות משהו כדי להיטיב  04הפרנסה
שלנו היה הבית האחרון
והחשובה לכך היתה יוזמתם של אנשי ממולה ואנשי כפר גלעדי .הבי"
במושבה והראשון כשבאו למושבה מצפון או מסבריה .לא היתה דרך אחרת ,וצרך הגיעה ער קצה
י שבא
הבית שלגו .כתוצאה מהמיקום הזה הכית שלנו היה למעשה מלון דרכים %א תשלום ,כלמ
היה מעמיד  04העגלה בחצר ונכנס הכיתה ,שותה תה ואם לא היה תה שרפו תאנים או 'ללוסיה"
סחנו ו"עשו" מזה .משקה כמו תה .אבל נאהב והמצב נהיה קשה מאוד והתורכים לקחו את הכל
אמרו ה"אורחים" אנחנו מוכנים לבוא אליכם אבל תמורת תשלום ,הם אמרו :הרי אין לכס
לעצמכם -
ואש אמא העליסה שאנחנו נעשה פנסיון קטן ונוכל מזה להתקיים .אני זוכר שכאשר אבא שמע
על זה ,הוא בכה כמו ילד ,ואת זה אנחנו זוכרים כל הילדים עד היום הזה.
זוכר שהמנוח ישראל גלעדי שהיה אדם פיקח מאוד ,התישב לידו והסביר לו שאדם אינו
ואני
יכול לתת את לחמו כשאין לו  -הוא אמר :אנחנו מביאים א 8הלהם ואמס נותנים את התה.
אבא השהכנע ואנחנו פתחנו פנסיון .חכרנו אצל השכנים שלנו חרר ובו גרנו אנחנו ואת הבית
שלנו הפכנו לפנסיון.
החורכים כשבאו אלינו ,לקחו 4א כל הבית ואותנו גרשו לרפת ואז הפכנו 4א הרפת לפנסיון.
סידנו אותה וסידרנו מחיצות וככה גרנו כמה שנים עד אשר ההורסים פינו את הביא.
אני זוכר שכאשר פינו העורכים 4א הבית בער דוד מיס בהצר במשך שלושה ימיםכי צריך היה
לנקות 4א וקירות שהיו מלאים בכנים ובפשפשים .חומרי הדברה לא היו ובעזרת העשן והמים

נקינו  04הבית.

-4-

נשאלתי  -איך היו היתסיס שלנו עם הפקידותו
בדרך כלל היחסים היו טובים ,אני זוכר ) 0סגל המנוח ,הוא היה בן-אדם מאוד מאוד נחמד.
עם מר קלווריסקי המנוח היחסים לא היו סובים אחרי המלחמה.
כשנגמרה המלחמה ,נתנו הלוואות לכל האכרים כדי שיוכלו לקנות בהמות וזרעים ויתחילו
בעבודה ,לנו אמרו 4 -הם יכולים להתקיים בלי העזרה שלנו ,יש לכם פנסיון.

שאלנו מרוע?
קרא לאבא שלי ואמר לו:
ר
מ
ובסוף התברר
הסוד
קלווריסקי
צריך  04האדמה? תו לנו  04האדמה ואנחנו נשלח  04הבן שלך ללמוד בצרפת .אולי הוא רוצה
להיות אגרונוט או וטרינר ,אקרא אותו לשיחה אלי -
אני הייתי אז עוד נער.
ואני זוכר ושאבא בא הביתה וסיפר את הסיפור הזה.
אמא כמובן תיכף התנגדה .אדמה לא נותנים ,אדמה שקנינו כזיעת אפנו .את האדמה קנינו
ככספנו .אשנס קיבלנו  300לירות מפיק"א לבנית הכית ומסרנו להם את הכית למעלה שערכו היה
 60לירות וכך שהיה לנו עדיין חוב ואותו אנחנו נשלם.
קלווריסקי התעקש ,ואני זוכר שהיחסים הורעו ופעם אפילו היו מהלומות ואבא אפילו השליך

אתה יש

עליו כסא.

כל הסיפור ואני

מיד קראו לאחי ברוך וסיפרו לו
גרוך ,אבא שלך צדק ,הוא ירד לו לחיים.
ואז קלווויסקי הבין שזה לא יעזור ואגא לא יתו
לא לקחנו הלוואות מפיק"א והסתדרנו.
04

לך מלון ,למה 04ה

זוכר שאפילו אשתו של קלווריסקי אמרה:

 04האדטה ,ואני סיכר"

לציין

שהסתדרנו

הזן,ותב
שרפקו
להשחח
ואהד

ביה-גו'ננ"וסי
1*488 .ן*6-

בקשר לשמירה:
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 2צ'רקסים שמרו אז .לילה אחד שמענו פתאום יריה .כל הבית ההעורר.
והנה ראינו שהחלון בצד מזרח ,החלון שפונה לגן ,נעקר כולו וסולם סכליט חלוי לו עד למעלה
השומריט הגיעו בזמן והרגישו בגנבים .הגנבים היו מערב-ונגריה .אמרו שזה היה המוכתר
בכבודו ובעצמו והסולם המאולתר הוביל להדר שהיה מלא בצימוקים ושקדים .פשוט חשקה נפשו
של המוכתר בצימוקים ובשקדים .אבל האמת היא שהצ'רקסים הבריחו  04הגנבים.
הראשונה
האיכרים ,זה היה בזמן מלחמת העולם
ואולי
לאחר זאת קיבלו  04השמירה כמקוט בני
זוכר.,הייתי ילד קסן .הטנוח משה בוקששתר היה השומר.
אף לפני זה ,אני אינני
אולי בן  4ז"א שזה היה ב.1908 -
ז
א
ו
ם
י
ס
ק
אבל אני זוכר  04הצ'ר
הייתי
אנשי המקוס שמרו בסתר.
זוכר שלא היה בית שלא היה בו רובה ציד שקראו לו ג'יפס ,רובה עם  2קנים.
אני
זה היה ידוע ,בכל בית היה רובה כזה והיו בתים שהיה בהם גם אקדח.
~חמת העולס הראשונה היו לנו הרבה צרות עם הבדואים של זנגריה .לא היו מספיק מיס
לפני
והם היו באים להשקות  04עדריהם במושבה .ואנחנו  -שגרנו בבית האהרון ,עמדנו ושמרנו
הדרך עברה ליד הגן שלנו ,וידענו שהם באים בשעה  2להשקות ואם לא נשמור יגנבו  04הירקות
שבגן .לא פעם היה אבא תופס ממל ומכה אהד מהם ואפילו 'אוקע" איזה אבן לאחד .זה לא
היה עוזר הם המיד היו חוזרים .היה להס קשה האוד בלי לגנוב.
אז ילד קמן.

.

ז

-ש-

המורים בבית הספר היו מורים שהיו ידועים בכל הארץ .וילקומיץ ,סור~יץ* קלר ובסופו של
דבר גם ד"ר בן-יהודה המפורמט .פעם נשאלתי על
פרופסור אהד על הכית הדגושה ,אמרתי
שמעולם לא התענינתי בנושא אכל אפשר לנמר שהיה לנו מורה ספרדי ששמר על הבית ועל הריש
ועל החית ,והוא היה זה שהכניס את האותיות האלה לבימוי .במטולה ההדגשים על האותיות
האלה רב יותר נאשר בראש פינה .אנחנו נסענו ובאנו הרבה ליהודה ולכן אצלנו ההדגשים
לא היו כל כך הריפים.

ידי

לי

אני רוצה לספר על הנסיעות שלנו -
נסענו בעיקר לצפון .קרית שמונה נקראה אז חלמה ,שם היה שוק ובשוק הזה קנו ומכרו.
אני זורר שבדרך היינו עוברים 4ה החולה ומסתכלים על כל העמק הזה עם הכיצוע והמים הרביט
שזרמו שם ותמיד ושבנו על המעינות הקטנים שזרמו אלינו מכין ההרים.
התלווה
אלי
אני זוכר שפעם אחת ,בימי נאורעות  ,36נסעתי לקנות פרדה בחלמה .כשחזרתי
כדואי אהד מערב-חמדוו.
הערב-המדון ישבו על יד קדש נפתלי .השבס היה מתורסם וידוע בתור שבט של גנבים ורוצחים.
וכך אנחנו נוסעים בדרך ומשוחחים.

באותם הימים היתה הסתה גדולה שלא למכור ליהודים ,כי
נפוצה ידיעה כאילו היהודים עושים בעצמם )ח הכסף.

הכסף של היהודים הוא כסף מזויף.

וכך אנחנו נוסעים בדרך הבדואי ואני ומנהלים שיחה בערבית:
,
ם
י
לי :תראה ,אין אף אחד כאן ,רק אני ואתה ואלוה
ו
נ
י
ד
ע
ל
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מ
ש
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י
א
ד
ו
ע
והוא
-

אומי

אז תגיד ל
י 4א האמת בקשר לכסף -
לו שלא יתכן דבר שכזה .בארץ שלמה כבר ממשלת המנדט ,ומי שמדפיס כסף בעצטו,
הסברתי
אסרתי לו  -האנגלים היו שמים לו שרשראות על הידיים וחבל על הצוואר.
אז הוא אמר לי :יזוב ,היהודים מסוגלים לכל.
ועוד הוסיף ואמר :הסופו של דבר ,אתט תקנו כאן )ש) ורודמות הנה יש געו בניה של מושבות
ואנחנו חיים ליד המושבות ומרויחים .למה צריך )א כל ה"מרקאת" הזה והמאורעות האלה?
אשחיז ותישר היקרבנכייל
הרי אנחנו בני דוד -
בל הזכאות שמורות
לבלהה ואתץ שרפטן
488 .ס86-75
גרת':4-בגאישי
תלחי-
זה היה בשננו  .1921אני זוכר אס הארועיםכי הבית שלנו היה "ננטרל" של כל ההנועה הזו"ז.
אז נער.
אני
 .אני זוכר את אנשי מסולח
אני זוכר היסב את אנשי "השומר" ,אנשי כפר גלעדי ,ואנשי תלחי
שכאשה היו עוברים כאן היו טנרכיס את "גרכת הגומל"כי בדרך לכאן היו צריכים
לעבור את חלמה היא קרית שמונה ,את בוזרה ואת מלחה.
ענין תל תשפיע קשה .מאוד על כולם.
החזיקו מעמד ,אבל כאשר שמענו שאנשי מטולה ואנשי תלחי עוזבים
כפר
אמנם

הייתי

חי

אנשי

גלעדי

זה חשפיע על כולנו.
הגדוד ,הם היו מאנגליה ,כחמישיט איש באו .אני זוכר שזה היה בשבת בערב
אני זוכר את אנשי
הגיעו אלינו מטבריה וקיבלו אוכל  -לחם וריבה  -ותה.

%-

אני זוכר שהם סיפרו על שני כחורים שנשארו במרחק של כשעה מכאן וצריך היה לנסוע להביא אוחם.
אחד הבחורים השתכר ונחלש מהדרך ובחור נוסף נשאר 4או .הם תארו בערך  04המקוט שבו נשארו
שני הבחורים ( במרחק של כ 20 -רגע מחירבת ג'יכ יוסק).
אני זוכר שתיכף לקחתי שני סוסים ,שמפי אוכפים והייתי מוכן לצאת, .הס אמדו לי:
קח משרוקית ואקדח.

אותו משלושה קצינים תורכיים ששהו אצלנו בזמן המלחמה הראשונה
היהלי תקדח ,קיבלתי
י 4א האקדה
ו
ע
י
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ה
ש
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נ
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נ
ם
ה
ם
י
ט
י
ר
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ה
ומסרו עצטם כשבויים
.
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לפני
ל
בודאי 4תה תצטרך 4מ ואקדח הזה והאנגלים במילא יקחו אותו נסותנו.
וכך היה ,חס מסרו 4א עצמם לידי האנגלים והאקדח נשאר בידי.
יצאתי לדרך עם שני הסוסים ,השהגעתי למקוםיריתי יריה ושרקתי במשרוקית.
הם ענו לי במשרוקית ,הגעתי אליהם וראיתי אותם ,הבחור הבריא שאל :מה ונושיט עכשיו?
אמרתי לו :שב תהה על סוס אחד וקח אותו 4אך ,עלה על הסוס ואני תעלה אותו אליך וישב

ואמרו :יום

לפניך.

הוא היה

אחד

זה היה קשה להעלות
אמרתי :אני אסע לפנימואתה אחרי.
ירד גשם חזק ,ממש מכול .פתאום אני שומע דפיקה חזקה  -מה קרה? אני שואל ,והוא עונה לי:
הוא נפל מהסוס .אני קופץ מהסוס ,ניגש לבחור שנפל ,שם יד על ראשו ואז הרגשתי רטיבות
וחום ,הבינותי שהבחור נפצע זזה היה דם  -אבל לא היה לי פנס ולא יכולתי לראות כלוס.
עברך  5רגעים ,פתאוט אנחנו שומעים רוכבים כאיט אחרינו .אמרתי :זה הסוף שלנו ,אכל
הקשבתי לדיבורים ונדמה היהלי שהם מדברים אידיש .ואז הכרתי 4א הקול  -וזה היה
קולו של המנוח זאב קלר ,נהג הריליגזאנס של קלווריסקי .הוא היה גם הרוכב שלו וכשהיה
צעקה גדולה :אנחנו יהודים,
נוסע היו המלווים אליו בדרך כלל עוד שני רוכבים .נתתי
ואטר :יצחק! אמרתי לו :תסעו לפנינו ותזעיקו רופא .היתה להם כסריה
קלך הכיד גזעי
לעשות
שאנחנו
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מה
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את
וקשר
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הסתכלו  %הפצוע וקלר הוריד 4מ הגופיה שלו
אמר .אנחנו נכין 4א הבית ,נזעיק רופא וכאשר תגיעו הרופא יחכה לכם בבית ,למעשה ידענו
שהדרך היחידה היא להביא  04הבחור ליאש פינה .ואז החזקתי אוצו אני על הסוס וכשהגענו
לראש פינה ד"ר ברוכין ככר חיכה .הוא בדק ואמר שהסיכויים קטנים נאוד אבל בכל אופן אמר:
נעשה הכל שהבחור יבריא.
הבחורים המשיכו לתל-תו והבחור הזה נשאר אצלנו במשך חודש ימים ,ער אשר הבריא.
)0

הכחור על הסוט ,בקושי הושבהי

אותו,

מחוסר הכדה.

י

טיי

אני לאהייתי בתל חי ,אכל סמה שמספרים ודיברו הרבה פה גבית  -אנחנו יודעים

שמצד 4אד

מאשימים בזה שנתנו להכנס לערבים לחצר והיו כאלה שאסרו שלא היתה ברירה ,אני
של  20איש מול נאות ערבים ,הס בודאי השבו
שיתכן מאוד שלא היתה ברירה ,כשעמדו שם
קומי
שזו דרך להציל  04הישוב.
חושב

לא באו לעזור כמהדרך היתה פתוחה  -אני חושב
אתה שואל למה אנשי כפר גלעדי
שהם לא באו לא יכלו לבוא .אני זוכר  04המנוח ישראל גלעדי הוא היה יהודי ישר
כי
ולא היה משקר בענין הזה.
אני גם חושב שנחום הורוביץ סיפר ואני חושב שלנחוט הורוביץ ,יהודי זקן ושבעימים
לפעמים הוא מכסה על דברים שאנחנו איננו יכולים לגלות.
אפשר להאמיך ,למרות שאולי

נזווד

אני חוזר שוב לתקופת בית הספר -
לא היתה בראש פינה משפחה שהיו בה פחות מששה ילדים .היו כראש פינה
ו 14 -ילדים ויש משפחה שהיו בה  12ילדים שחיו כולם והגיעו לגיל .20
קיבלנו חינוך טוב בבית הספר ותורה טובה .היו לנו מורים טובים ,ולמדלת שאוסרים "יהללך
פעם צריכים להלל 4ה עצמנו .המורים חינכו אותנו יפה וגם לעבודה
זר ולא פיד" אנחנו מרי
נשפחוה בנות 13

הקלאיח,

לאהוב 4א

הארץ ,לאהוב אח האדמה ולחיות 'שתוך" האדמה.

ש יד בית הספר היה לנו גן ירקות ולכל ארבעה ילדים היתה הלקה והיה צריך
לזרוע אותה ולספל בה .זה היה אחרי שלמדנו ער השעה ארבע .בין ארבע לחמש עבדנו בגינה.
וכשהיו ירקות חייגו צריכים למכור אח מעם הירקות מהגינה הזאת .כאשר אמדנו :ולפי נמכור?
כל איכר יש לו אז הירקות שלו? אמרו לנו :יש מוריס ,יש פקידים ,יש רופא  -המכרו
הרי
לעבד אותה

להם.
זוכר שכאשר הגיע אלינו המורה ד"ר ברוך בן-יהודה הוא עסק גס במקהלה ,היה מורה
אני
לזמרה ולשירה ופיתח אצלנו את .האהבה לשירה ולזמרה.
הספר
נוהג נוסף היה אצלנו  -בימי ששי בערב ובשבת היו תלמידי כיח-הספר מתפלללס
היה לנו ספר תורה בבית הספר ולמדנו הפטרה וכל תלמיד בתורו ההפלל 1**48,שששיש4%-

יבית

או אמד הפטרה.

יי,

לבלהה

שרפסן

ביא'!1.בנ"יסי.
ואח*488 -נ-1

זה היה דבר גדול.
בערבים התאספנו בכית העם להרצאות ,לשירה ולשיחות .ברוב השיחות דיברו על
נוסק לזהי
אהבת הקרקע ועל נושאים ציוניים ועל זאת שהורינו היו סוחרים וסנדלרים ובעלי מקצועות,
הם באו ,לכאן ואהבו באוד אה האדמה הזאת.
אני יודע דבר אהד שאצל חורי ואצל דודי תמידהייתי שומע טשפס אחד:ברוך ה' יום יום.
אף פעם לא התלוננו ואף פעם לא היה להם רע .תמיד ידעו לומר :ברוך ה' יום יום.
וכשמישהו היה אומר מילה רעה ,היו אומרים :חס וחלילה!
זוכר שפעם אחת הגיע אלינו דוד שלנו הרומניה ,אדם עשיר מאוד .הגיע מביירות בכרכרה
אני
זוכר שענד שעון זהב גדול על החזה וטבעת
כשרוכב אהד נוסע לפניו ואחד נוסע מאחוריו .אני
זהב על האצבע.
זוכר שאתו באה בתו הצעירה שהיתה אז בת  .18אני חושב שמאותו יום שראיתי אותה ער
אני
היום לא ראיתי בהורה יפה כמותה .אני זוכר שאחי המנוח רצה להשתדך אליה אבל הדוד הציע
5ו את הבת אהובו ואת נתו לא רצת לתת .הוא אמר  -היא (הנערה) לא תוכל לההקיים כאן ,היא
לא תוכל לחיות כאן.
ההיבוקיס והנשיקות בהתחלה ,עמד והסתכל על הר האבנים וההחיל לככוב.
אני זונר שאחרי
כששאלו אותו :למה אתה בוכה? אמד :מהיש לכם פה ,רק שלעיט!
ואז אבא אמר לו :למה 5א הסתכלת למסה ויאית אה השדות ואת האדמות למטה?
אתן לךשיה גדול ככל שהעין רואה
ואז הציע הרוד לאבא לבוא לרומניה ,הוא אמר לו :אני
ואבא אמר לו :כל רומניה אינה שווה אבן אהת מהגן שלי.
זה היה כחודש לפני שפרצה מלחמת העולם הראשונה.
הדוד שתק ,הוא נשאר המום ,הכין עםמי יש לו עסק.

6

הסבא שלי ר' נחוט קלישקר -

הסבא שלי ר' נחום קלישקר הגיע מרוסיה עם 4שה ,בו ושתי בנות.
היה סוחר יערות ואדמות ברוסיה והיתה לו סמיכות לרבנות .הוא אמר שלא למד כדי לעסוק

ברבנות הוא רוצה לאכול לחט מיגיע כפייס.

וכך הגיע לראש פינה והתחיל לבנות את הבית שלו ברחוב העליון.

כשחפרו את היסודות התגלתה

מערה גדולה נאור .הפרו וניקו את המערה ונתגלה ניח בד ששיטש לסחינו זיתים לעשית השמן.
המערה היתה בגודל של  150מ"ר והיא קייטת עד היום .הוא מצא בתוך המערה את האבן הגדולה
ואת כל המכשירים ולא ידוע אם הם מהקופח הרומאים או עוד מתקופה היהודים .אבל גם הערבים
לא ידעו על קיומה של המערה ועל קיומו של בית הבד הזה.
כשמצא  04המערה החליט לעשות מזה עסק .תיכף קנה אבו חדשה ,סתתו והכינו אבו גדולה
לטחינת הזיתים ,הוא הקים מחדש אח בית הבד .קנה מכשירים ,אמנם פרימיטיביים ,אבל כאלה
שהיו באותו זמן והוא עשה שם עסק של שמן .את השמן הוא הפיץ בכל העולס לעשית נרות
השבת ונרות חנוכה.
עשה בקבוקים קסניט ובקבוקים גדולים יותר ומזה הוא התפרנס.
י סבא אף פעם לא רצה לספר 4א
סבתא סיפרה סיפור כזה( :ואנחנו מוכרחים להאמין לה ,אם כ
הסיפור הזה) :וכך סיפרה סבתא :יוט אהה סבא רצה להעביר מעט שמן שנשאר בחבית לכלים אחרים
נכיון שהיה צריך להוריד את החבית ,סבתא הגישה לו כלים שהיו בבית בסוף אמרה לו  -נגמרו
כל הכלים ,ואז הוא אמר לה  -גם כל השמך נגמר .זו לא אגדהו כי אנחנו חיינו מהשמן שהיה
בהחתית החבית במשך שנתיים.
4א ענין התות ותולעי המשי אני זוכר כמו בחלום .אני זוכר שעל הגג ועל התקרה של הרפת
ועל חקרת הכיח היו לנו קרשים כאלה ושם גידלנו את התולעים .אני זוכר גס שהיתה לנו
חורשה גדולה של עצי תות.

בשנת  *29ירד.המתישכ חיים גרבובסקי בעגלה לירדן כדי למלא מיס.

הוא ירד עם הבו שלו

וכשעשה  04הסיבוב בדרום ,התנפלו עליהם המרצחים.
הג'יפס ,לא רצה לירות והוא שבר אותו על אהד הערבים אכל חט ישבו בתעלה תקעו לו והרגו
אותו ואת בנו .אני זוכר שקבוצת הגפירים ,השומרים שהיו אז ,רצו אחרי השודדים וכשחזרו
סיפרו שהצליחו להרוג שמונה מהם ..זו היתה כנופיה גדולה נזווד.
האסון הגדול של משפר הירדן היה שלא הצלחנו לעזור להם ,אילו היינו מצליחים לשלוח
כמה פיאסים וקצה אנשיט שאפשר היה לעצור 4א השריון שלהם משמר הירדן לא היחם נופלת.
ולמה לא עזרו לרמז סברה אחת אומרת :מכיון שהם היו שייכים לרויזיוניססים וסברה אחרת
אומרת  -שפשוט לא היה לנו כוח.
שנפלה משמר הירדן ,היו שם גם בניט מראש פינה .היה שט
אנו עוד זוכר ,שימים אחדים לפני
גהור אחד בשם זרובבל כץ ואיזה צלף תקע כדור וזרובבל כץ נפל באמצע הרחוב ונהרג.
הוא היה בן יחיד.
וזה היה כמה ימים לפני מלחמת השחרור.
אינני רוצה להרבות בסיפור הזהכי כחבו הרנה על המשפחה הזו ששינלה אב -1שני גנים
במשמר הירדן ,כתבה על זה גם המנוחה רבקה גרבובסקי למשפ .פיינשסיין.

-טל-

.

אני זוכר היסב אח הגן הצינורי ,למעשה היו שני גנים ,גו אחד היה מכית הפקידות עד בית
הספר שם היו כ 10 -דונם גו ובו היו מזרקות מים והגן השני נקרא "בו~ור" בצרפתית.
לבולוור היינו עולים למייל בשבתות .היו נו ספסלים ופעמים רבות היינו יושבים שם לנוח.
סיוליט כוילה עשינו רק בערבים אחרי שקיבלנו 4מ הכקר וחלננו.
הוצאות
החזקתו
שולמו
ל
י
שמה נפגש הנוער וזה היה נעים מאוד .גס הגן היה יפה.
הגו
ע"י
פיק"א .הגן היה בעצם על יד הבתים שלהט.

מלחמת העולס הראשונה הגיעו לראש פינה הברוו רוטשילד ואשתו .זה היה בערב שבת,
לפני
והברונה ,אשתו של הברון ,שהיתה אחת הצדקניות הגדולות ,עברה בערב טכית לבית ובדקה את
הבחים .עדייך לא היו מרצפות בבתים ,בערב שבת אחר הצהריים היו לוקחים עפר לבו ומערבבים
עם גגלים של זבל( ,מלינה באידיש) ומורחיט מריחה דקה כדי שהרצפה התיבש מהר .זה היה
ישהצהצוח של ליל שבת .וכמובן שפרימוסים וגז עדייו לא היו והתנור היה על פחמים .את זה
סיפרה לי אמא שלי ז"ל.

אני זוכר 4א'הגורו ,זה היה ברור בעונת הקיץ ובעיקר בלילות ששי .בימים רגילים כשהיינו
גומרים  04יום העבודה לא היה כוח ללכת לבלות על הגרנות .אבל בלילות ששי
היינו שהאספים על הגרנות .מי שהיתה לו חכרה היה יוצא ע 0חברה.
אני זיכר בקשר לזה ,שערבי פעם שאל אותי :תגידלי אצלכם זורם דם או זורמים מיס?

וכמוצאי השבת

איך אפשר לשבת ציבע

שעות עם חברה ולדבר?

כמה שאתם מדבריט111

פעם שכבתי מתהת לערימה וארבתי לכם ' -שויננדינק"
לו שאצלנו כאשר יוצאים עם הברה ,יש אחריות וההורים אומרים לך שתדע שאנחנו
הסכרתי
מאמינים בך שאתה אדם הגון .ואמנם מי שהיה בחור הגון התנהג בהגינות .ברור שגם בלינו על
הגרנות ,שרנו ורקדנו והיו ערביט יפים מאוד.
אני זוכר שהיו אצלנו בני נוער מרוסיה אחרי מלחמת העולט הראשונה ,באו מרוסיה אחרי
פזגרומיס .אני זוכר שבראש פינה קיבלו אותם שאוד יפה והיו מעורבים ןינינו.
היינו מזמינים אותם לשבתות והיה ספוד נחמד.
זוכר שבא המנוח קלווריטקי והזמין אותי ועוד בחורים אחדים
בשנת  24שתלנו טבק .אני
ואמר :תראו בחווים ,אני רוצה שנכניס הנה לעבודת הטבק בחורים יהודיים.
קשה וננסה אם אפשר להחזיק מעמד.
ארבע משפחות קיבלנו על עצמנו לקבל קבוצות של פועלים יהודייס ולהעסיק אותם בשותפות
לנו * 50ולהם * .50היתה פה קבוצה מפולניה קראו להם":ברית אל" .הם גרו טול הכמיס שלנו.
הם גרו באוהלים וכשירד גשט אפילו לא היו מוכנים להכנס פנימה .הם עבדו וגרמו לנו גרעון
ארגוון ~ת"ה ח*שפבגייס
גדול .ועובדה שרק ארבע משפחות הסכימו לגדל סבק.
3ל הזכורת שמורות
אמנם זו עבודה

לבלהה מתץ שרשמן
טי04"8 .נד"ס
ביה-גן'בנאי

.

תקופת הביתרים בראש פינה ,היתה בתקופה יותר מאוחרת .בשנות ה 40 -וה.41 -
זוכר את המנוח ד"ר יוניצ'מן אדם מאוד חביב וטוב ,איש נפלא .אני חייב להודות שמעולם
אני
אותם ,ראיתי את ההקרנה שלהם ,הם חיו מתקציב של  2גרוש
לא השחיכתי למפלגה הזאת ,אבל אהדתי
ידעתי שאיו לו סמה
ליום.אני זוכר שכאשר ראיתי את ד"ר יוניצ'מו הולך אלי בימי המישי
לעשות שבת.

-10-

זה היה ממש סכום אגדי ,משכורת של הצ* חודש ,הייתי

כשהייתי מוציא סכום של  3לירות,
לו  -הוא היה אומר :כשיהיה לי אחזיר לך.
אני זוכר שהם עזרו לנו בשמירה .בזמן המאורעות של  36עד  40היינו מוכרחים לשמור ,זו
היתה תקופה קשה מאוד .שמרנו בתורנות של חצאי לילות ,הצי לילה ובחצי השני היינו
שהשיג עבודה היה בר מזל..
מתחלפים .הם עבדו אצלנו והמשכורת היתה  12גרוש ליום .ומי
בסך הכל אפשר להגיד שהם היו בחורים טובים ולמדו לעבוד ואפילו לחרוש ישר ולא בזיגזגים.
כשעבדתי בקרן-קיימה נפגשתי בהם בבנימינה ובגבעת עדה ,ותמיד אמרו שצריך לכרוע ברך -
איצרת ותנשי והע"נ בזלל
אני אמרתי שאני עשיתי מה שצריך לעשות בארץ-ישראל.
כל חזכו*ות שסורות
למל"ח וארי שרפסן
488ס:ך04
מאז קום המדינה חלו שינויים גדזליס מאוד בראש פינה.
5יה-גועגאיסי
הכניסו את ענף המסעים כי על חיטה ושעורה לא יכלו להתקיים .הכניסו את ענף הבקר ואח
ענף הצאן ולא הכגיסו אח ענף הירקות כי לכך צריך היה עבודת ידיים מרובה וגס תנאי המקום
לא כל כד מתאימים.
נוצרו כמה איגודים קואופרטיביים שהצליחו יפה מאוד והם בעלי מסעים מוצלחים מאוד.
אמרו שתפוח העץ לא יגדל בראש פינה והתברר שכאן זה אחד המקומות המוצלחים לגידול תפוחי-
עץ .ניגשנו גם לגידול אבוקדו.

נותו

כמו כן הפרשנו אדמות להרחבות ומגרשים החלפנו עט הקרן הקיימתבמרכז המושבה וכך נוספו
 40כשיקביס .את ההרחבה הראשונה עשינו ב .1960 -
אני זוכר שנאה אלינו ועדה כדי לבדוק את האדמות ולא רצו להסכים לנסוע אגסים באותו
האדמות  -הגיעו הנה נו רענן וייץ יצחק זיו-אב ומרדכי אלון מבנימינה ועוד כמה מומחים
ירדנו כולנו לבדוק את השסח שנמצא ממזרה למושכה ונקרא סרג*-עמק ,הם כולם אהדו אבל

האדמה רטובה ,ואני אסרתי כאן יגדלו אגסים  -אמרו :גרינברג מאיו לך? אמרתי להם :אני
שקדים שניטעו עוד בזמן הרומאים ,אנחנו עקרנו אותט
זוכר שכאשר
ילד ראיתי 6ם עצי
במוח שיצמחו כאן עצים .בסוכנות בצפת אמרו :גרינברג ,שהתום שעל האדמה הזאת
אכל

אני

הייתי

יהיה מסע אחרת ניקח ממו את האדמה.
אני רוצה לציין שמסע האגסים הזה הוא להחילה ולתפארת ומכל תארץ באים לראות את המסע הזה.

אני חייב לציין שאני
השיחה עם לאה ויצחק גרינכרג הוקלטה בראש פינה ב.12.10.1978 -
זוכר אח

האבא שלו שהיה נוסע לבקר את הכלה שלו (הכוונה לאבא של אורי

