א ר כי

~0שמע
8זא

1

ר הג נ ה

1

רישום נתוני

כאשר
חסימ
________
סימולול _מו1ז1ן000במבנה סימול ישן__
ישם מעיד כחןיצרנן_____________________

עדות

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

9999 88888

9999

227

תאריך מסירת חעדות
נושא חעדות

16/1"08
08 54 04 6

- ---=====--=-----=======-- -

פוליגל-88888,עדות עם אפסים מובילים
,

*אינטרנט  2סומן לאינטרנט ללא תמוגר
*סטטוס

24061971

נולד באירקוטסק ,סיביר ב  1890שם החל אתפעילותו____

כהן יצחק
עלה
בתנועת
_ת
ני
ארצה
_ב
_______________________________
_
_____
_____
נוערשמצןיו_
אחר כך בבן
1909

והחל לעבוד כפועל ברחובות_

לעבודה
לאחר שעלה לגדיל והתרשם מנוף אזור
בחוות
התקבל
_____
______
_______
הכנרת _
כפועל והתיישב במקום (להמשך יש להקיש
10ן)

עד
חתקופח עליה נמסרת
מארכיונם
הערות מקלטות זקני חיש
שרפמן,
__
_______
_ר_ס_י__________ו_א_ו_
_
_____
העדותיוובליבגליל___,
_פ
_ה
רי
_,
_ל
_א
בנ
בית גן
_
___י_
1011890

81121921

של בלחה

__ ___
*יעד __
*מיקום__
-------- ------------ -------- ---------- ---------השאלת העדות
1

2

2008

*מחסן

6

7

ארון

8

9

מעדכן אחרון חאח
פוליגל
מדף

צד

10

11

12

18

14

עזרת קרא חוטף עדכן בטל מלס תקציר חבא נקה הצג-ת סרגל

28/09/2008

16

חזור

24

סיים

ף

זכרונן %אלה תועברו לכתב "חקלטות זקני חישוב

ע"י אורי

בגליל שנעשו

ונמסרו באדיבותו לארכיון
* 1807מיבנאל והם רכושו הפרטי

%פו*בח כנרת.
 ------------ - - - - - - - - - -"למח "לא' ה""3
זכרונות יצחק כהן

___

יום חמישי,
י יצחק כחו* נולדתי
*צ

הנשם
"י
ב"

.24.6.1971

באירקוטסק ,סיביר,

ג*:
20ת

א שא

אשיא

-

ב.1890 -

בע %אני %סלאי הכנרת.
באירקוטסק איתם אוכלוסיה די גדולה של יהודים ,יומר

מ5,000 -

נפש%.יו כל פיני תנועות נוער ,סוציאליסטיות וציוניות .אחי
%ים מראשו חציונים של אירקוטסק ועל ידו נכנסתי אני גם כן
לחנועח הציונית חצעירה .החלטנו לעלות ארצה .חיינו כעשרה בחורים,
לפרנו על ישראל ,על הארץ ,על האוכל1ס1מ ,על אמקום .בהחלטה
רק בעצמי .אחרי שנד 25בא עוד מדזיגי *חוא היה
לעלות,

עליתי

גם כן בקבוצת שלנו.

על81י ארצח ב .1909 -בהתחלה עבדתי ברחובות ואחרי זח עבדתי
בגן-שפן .בזמן הבוא היתח עזיבת גדולת מהארץ .לא מצא חן בעיני
 6**%%בפ%מ תקוה 31ל חמיים חאלה ,רציתי %יים אחריט.

בחותו חופן,בא גם איזח שנח קורס ,שנת  16בא דוד ירמנוביץ,
%1וא %י %שנפר ביבנאל .חוא ביקר אותי ביפו ויעז לי לבקר בגליל.
לעפולמ ומעפולח על פרדות חגענו ליבנאל .בדרך רצו לשדוד
צסעתי
אותנו ,אגל כנראח שחית לחם ביזנס יותר 16צ ועזבו אותנו.
לרדת לראות לראות א %צנרת .י*חגעתי למצפת כנר%
ליהר ,%תחלטתי
א %כנרת ואת כל הסביבם ,חיא %יתח פראית אבל מיתה נהדר",
וראיתי
מצר *ל הכשרת הישוב של
%מלשתי 8מ א"ר .בכל חסביבה %ית%
אז ,חמנ%ל חית ברפן ,חוו מזח %ישח רק תתחלה של דגנית איזה
חודשית קודס ,זה הית בשנת  ,11וחיתה צפת .חיו אולי עשרים -
גחוות
שיועיל מושית .ירדתי לכנרת והשבלתי בתור פועל בכגרתי
צנרת* %מין %נכנפה בשבת  *1907לפני ז %עבדו גם ברץ וקבוצה
**וב %ושתישבח באום ג'וני ,חוץ פחחווח חיו אחדים שהם היו צריכים

י"

*

*8%י*ב בכנרת.

על יל תחווה היתה "ברקה" ,ובתוך ה"ברקה" ישבו המתישבים
ח18שבח כנרת .הבתים עור לא חיו ,התחילו רק לבנות .כל האדמה
של כנרת וקבוצת כגרת ואיפה שעכשיו דגניה וגם אפיקים נקנתה
ע"י פיק"א ,רופיו ביקש מפיק"א מכיון שעמדו להקלם חווה לדוגמא
בארץ ,זה היה באנגלית :דבלופ קוסמני  -ופיק"א הפרישה מהאדמה
שקנתמ חלק לצר דרום ,מהחווה ,כשהיל מחוות חזאת ,האהמה הנשארת
כשניל לעזוזת יסוג גדול ,אז "מליטה פיק"א לייצב שטונה
לא
משבוק"
אנשים פה ,ואלה חיו השמונח:
יזרעאלי ,שייטליוו פרוז'ינסקי ,פורחי (איפה שאני קיבלתי את
אבית) ועוד היו צ'יזיק ,אברחמסון ,אני נכנסתי בתור פועל לעבוד
בחוות .אז היו גם ברל כצנלסון קוו חפועלים ועוד אחרים.
הרוב 8ה 6אולי * 80ויותר כבר אינם.
8טושבמ כנרת נינתח בשנת  ,1910הבתים נבנו בשנת .11
8טצב בכנרת חיה פצב קשח נשובן מבריאות ,קדחת חזקה .אני זוכר
שהיינו *ניים במורה לא חיה די טקום וחלק גרול מתחברים קרחו.
6ע 6אחת קדח אחד ב 40-חום ואז חשני עבד ,ופעם להיפך.
*4ב מריור חית קשח .אני זוכר *במורך חיה נכנס מים ררך חגג
.וחיינו צריכים לחעביר מיטות טטקום למקום .כמו כן בישלו ,היתה
אשה אחת שבושלה על עצים 016 ,הין מביאים בפחים מהים או בעגלה.וזה
של

היה בקרוב בינואר או בפברואר ,נסעתי עם אחד ,נסענו איפה שענשיו
"תאון" זה היה הווה פרסית להביא משמה *עורה ,בדרך הבחור אומר.

אני טרגיש לא סוס ,ובשען תתגלה דם .באנו הביתה והיו צריכים
לקחת אותו לסברים .ברמן 5א הסכים לתת בח6וח והוא חלת יותר
חזק ,כשהשיאו אותו לטבריה הוא מת. .ואז פרצה בחווח שביתה.
בוטן הזח בא אחי לביקור.
יש לי עוד איזה דכה מענין לתזכיר  -באה טשלחת טחוץ לארץ נשביל
לבדוק את 6צב חבריאומ ,היו איזה פרופסורים מרוסיה ,מגרמניה,
אפשר לעשות אתם,
3ד*13 1קו %1הליסו ,אנשים רוצים להיות 6ח אי
חס חופשיים .לגדל ילדים בעמק הירדן  -זח לא בא לגמרי בחשבון.

אני נטעתי עם אחי אז ליפו ,עברנו את כל חמושבות פה ,אני קדחתי
חזק לאוד .באנו ליפו ,היה דוקטור פוחובטקי ,הוא בוק אוחי ואמר'

מטחול נפיח,

וזת לא טוב ,וזה לא

טוב ,אני

לא מיעץ לך לשוב.

מיימ* *שם מודשים גיפו.רק אז הס"ילו עננות אס גימנטימ הרצליה.

*

לא בשנת  10בנו .אני עוד עבדתי שם ששעברתי מרחובות לבו-שמו.
*נח באתי הנח כבגרת .אז ברמן כבר לא היה .היה סולדה
אסרי חצי
השנמל וחפט היה מזכיר .ברמן היה איש די קשה אבל אדמיניסטרטור

טוב .הוא היה פפקדוניח וכנראא ששטה הוא הסתדר טוב עם הפועלים
חידודים ,כל אלה *היו בחווח אז עזנו והיו אחרים ,אז אני החלטתי

נבגרת .אחדים מכנרת עזבו ואז אני קבלתי את הכית
למתישי
שירמי %1וא קרוב *ל קראוזח שחיה מגחל 196ה ישראל .הוא היה
פ",הוא כנס את שנתים .באתי ,מלכתי עוד לעבוד איזה שלושה
מגנאי
חודשים גםצפח ,עבדתי אצל נחום לוין ,חוא חיה שם מתיבב אחרי
כן עבר לכנרת .כשקיבלתי את חהתי*גות נואתי למנחל של פיק"א
רוזליק .באתי אליו ומכיון שחמישבחי על חשבוני קבלתי רק מפיק"א
בית ואדמות ,אז חוא קיבל אותי ופח ואמר שאני אוכל לבחור איפה
שאני רוצה ,אבל טנחפיח  -דאס איו אופעגליך  -דאס ניט -
ח6ושכות בגליל .מצבם חית סוג ,יבולים טובים
זה הית פאר
וחיו אפילו עושים נדפוס שפח כל שבת.טוב ,קבלתי את כנרת וחתחלתי
של

שי

לעבוי.

אתחלנו לעבוד כמקוס הזח ולא וותר קרוב לים  ,זה אי אפשר היה
יותר שרוב כפני שראשים כל לא רצו שחמו*בה תהיה על הררך המזכיית
טבריה  -יעבר הירדן וחוץ מזם זח חיה מתיכת אדמה שיכלו לסרר
*6ני חצדדים קנים וזח היח ככח באמצע.
חתזשגתי בכנרת ,חארמה טעבר לירדן חיתה גט כן שייכת לפיק"א.
%כשרפ אישוב רצחת גם לקבל איזח חלק אדפס במכיל צורת מתישבות
מד*מ ,צורת קומונה .חחברים היו  -כשאני באתי קבוצת דגניה עלתה
על אדם* אנט ג'וני ,וזאמ איתם כנר קבוצה השניה שהיא גאה מחדרה

מפני שחקבוצח הראשונת נדמת לי התפזרה.באו קבוצה *נים,
ק161נח פחדרא חיה ברז ותנמום ועוד אחדים שמה .הם עגיו רי

במצב

יפמ ,חוו ב"ברקה" גדולה וקדחו כמו כולס .אני כשקבלתי את האיכרות
צריר לחקים משפחה.ובאותו תזמן ,מיתח אז בחווח קבוצה
צויתי
אמרוקאיפ ,ועוד אחדים שבאו מאמויקה וגם קביצת  20בנוס תתה

מ3מלתמ של חנה מייזל .אני חייתי ביחסים סובים אתה וביקתתי

אדכי1 11ת,ק' ה18,,ב בגלל

כל הזכוזוח שמורות

לבלהה יאורי
ביה-גן,בנאיטי
-4שתיתו לי מישהו לנחל את המשק ,ואז אשתי בת יבנאל ,היא אפילו
גולית בחוץ לאוץ ,באח בת  6עט הור 61לארץ .בחחהלח חפ היו בהשמר
חירון אחרי זח עגלו לשמסין עם התנאים הקשים שהיו אז ,בלי 6ים
שרפמן

06-7~0488

ובלי *ום תנאי בריאות וכן חלאה .אביה פת והיא חיתה
ביבנאל .היא חחליטח לבוא להנח מייזל .חבת מייזל הציגה אוהה
לפגי ,והיא נכנסה לעכור אצלי נמסק ובעוף התחתנו .היא עכרה
עד החתונה  8חודשים .חנה מייזל גמרת אגרונום בחוץ לארץ,אני
לא זוכר בדיוק באיזח אקום ,וחיא החלימה לארגו בנות ולחכניס

אצל אחותה

לחיי חקלאות .רופין ח6ך כנראה ברעיון זה .חחווח כבר היתה
אותי
פחו*לת וחאדמות סיכלו חקבוצח האמריקאית .ואז חנה שייזל אספה

איזה

 20או פחות בנות שהם כבר ענשיו חלק ישנו וחלק איננו(.גדמה

לי שגם אשתו של שזר היתה ביניח ,6אני לא זוכר בדיוק).הם קיבלו
את "מלק איפה *עכשיו התמרים בקבוצת כנרת .אני רוצה לספר לכס,
איפל שעכשיו התפרים בקבוצת כנרת ,גן רחל ,היתה ביצה ,וכל האנופלס

מקדחת חיתה כשמה .חחליסו ליבש אותה .בין חפתי*בים היחח
וכי
פס משפמך סריידל ,מגחול חית מחברם ,חוא בבר אונסו .השני היה
כיפי ומשלישי חיח חודם באמריקה ואחר נך מוא בא חנה וחוא חיח
מקלאי .ממהנדס מדד בביצת חזאתץ אני גם בו עבדתי איתו ,וחחליסו
אז ליבש את מביצת .פסחו את הסכר לצד הירדן וייבמו אח החלקה
וזח עזר הרבת לחוררת של חקדהת .מין איזח  7בחורים שבאו מאפריקח,
י רוסיה ,נותה לי ,אבל
מס לא תוו ילודי אמריקה הם חיו יליד
4

מם לפרו את חחקלאות באמריקה וחם רצו פה לחראות את כוחם וזה
לא כל כך מצליח .חט גרו בחווק רא* חקבוצח היה אליעזר יופה.

בהתנעלות על מנחמיה

נחרג אחי

מתחברים וחאחריט לאס לאס התפזרו

וחמווח הועברת אז לקבוצת כנרת שאז רק חתחילה
*6מס בקבוצת כנרת נשארו אחוים .ביניתם חיח בן-ציון עם אמתו,
זח הים בשנת  13אולי  13וחצי .אז חלק מאלח שחיו פח האמריקאים
עברו לנחלל ,יופח ואחיו ועוד אחרום ,לוין חיח .ופה תתארגנה
קבוצת חדשה ,גם טוטשוב הית פמ ,אבל העוקר היה בו-ציוו .מכולם
נתאר רק בן-ציוו שעבר לפקוס איפת *עכשיו חקבוצה .אמרי זה באו
להמארגן קבוצה

כבר חדשים .בשנת  14פרצת מלחפת תעולם חקור עם חוץ לארץ אצלי
נפסק והית מצב די קשח .התורכים אז דרשו מהיסוב או לעזוב או
למתעמלך* המושבות של הגליל וגם לד"ה לי *ל יהודה ההליטו להתעתמו
ואז הממשלה התורכית דרשה

ן

ך::ם:ג:ב
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פהמתישבים

לחתיצב לצבא .חס גם הסכימו לצאת

כמ19ם ולא לצאת

ותצר היו

לצבא סדיר .רוב המתישבים

אז פועלים ,כלומר הקבוצה

בילוו:ב בנש

לכל סיגי

עכורות

מהגליל ,מהמושבות,

הזאת ,ביו צריכים

לעבוו

(סוחרח זה הית נקרא) חפרדות של הגליל גייס ,אותם למדבר להעביר
מיני ציוו ומח *צבא צריך ,לכבוש את מצר,ם.תורא ,זה היה

כי

נקרא .עט "פרדות לנהל את

י האנ*יפ והיל -
תעבורה ולהשגיחע

כבשנה ורוזגפלד ס6נהמיה .חלק מהאיכרים מהגליל
נבחרו
יצח"
נשארתי בטעום ,שלחתי את הפרדות אגל
לשמה.
העגלות
נסעו
עט
אני

נשארתי במקום .ועברתי בצמח לקצץ עצים בשביל
שחיפה לרמשק .היינו מקבלים מעט "6ח
חמצב אז חוח די קשח ,השנח היתח קשה לא היה במה לעבד  .אני
נזכר הברמי את לישנ96י בתור שומר ,חוא חית שומר כסביכה
בדיו"
איפה אני לא זוכר בדיוק .חוא אחרי כן עבר למנחמיה לשמירה.
י
שפח קרח מקרה שחוא הרג ערכי והבריח חתנפלה על מנחפיה ואז היה
חקסריפ של הרכבת

*ן

שעורה (פאיוק ,זה נקרא).

רק חבר אחד מאלה השבעח אמריקאים שהיו פה בחצר .לישנסקי עזב
1חתק*ר עם אהרונסוו הם חתעס 19עם ריגול ,כמח פעמים ראיתי
איה עוצר פח ב"פאת "11לצד דמשק וחנה או שמח" .פאחון" זח עגלה

שהוא

בזאת כפו שרואיט לפערים בטלויזית זוג סוסים
זח לא ח"ח כמו דיליג'אננ זה חיח צורח אחרה,.אז היו "פאתונים"
גם עכשי ,יש אח זח ,בנהריח אתת יבול לפגוש את זה .וכנראה
שתפשו משהו בקשר עם חריגול ופתאט שמענו שעשו התקפה של הצבא
על זכרון ,עברו איזה יפיט והצבא התורכי תקיף את המושבות ספני
*חיו להם ידיעות שלי*גסקי נמצא פה .חוא באמת עבר את המושבות
עם עגלת גזאת

יפח

ולן בכנרת .חיח פח אכרהמטון אחד ,הוא חיה ר,עח,
ואחרי כן חוא עבר למעלת.
חגבריס בפרס בכנרת חיתח להם איזח *חוא חשד שהוא היח פה .לא
השתלשלות חעניניט ,רק אסרו אותנ ,כל הגברים מכנרת
אעפר את
לקחו לטבריח .אצלי במקרח הזח רובה ואני חחבאתי את הרובה הזה
באלפה .תרוקח שלנו חיח לו מכתבים כרוסית 6רוסיח והוא ביקש
*אכניס או חמכתבים *אחביא אותם וחחכאתי אותם יחד עם הרובה.
איך שחוא נודע בוטן חחקירח לחסן בק *יש אצלי רובה ,הוא קרא
י כבר גודע
איתי אחרי החקורת בחזרת ושואל אופי  -יש רובה ,ל
*מ1א יודע ואחרתי  .13אז הוא *אל אותו למח לא אמרתו
הוא לן אצלן

חט חקי 16את כל ת*16בות ,אסרו רוב

כי

יך
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מכה על השכם ואומר  -לך תביא
א6רתי  -לא שאלת אותי ,נותן לי
הוצאנו את חרןבח עם המכתבים הרוסיים .כשחסן בק ראה מכתבים
ש 16חצירה ,באופן מיוחד ,לא
גו אז זח בסח דבר חשוב ,אז אותי

נגעו בי

יטבריח.

שחיה מקרה שאחד בנצרת תלה את עצמו ,ולקחו אותנו
מפני
כולם חיו יחד בחדר הגדול ואותי סגרו בחדד מיוחד קטז

ש6ח "יח .אני חייתי שומע כל פעם צעקות ,שמה היה בלילה.
זח ה 11חוקריט,חיח צבי גיסנוב חקרו אותו שמה :בסוף החליטו

שהביאו את כולם על העגלות ,שואל

לקחת את כולם לנצרת .אחרי
חקציד יש עוד מישהוו אז אמרו יש עוד שמה מישהו ,אז הוציאו
ברשימה .וככה הביאו אותנו
לא
גס
ולקחו
.
ן
כ
אותי
הייתי

אוחי

לנצרת .בנצרת היו לילה לילה עושים

י

אני זוכר איך שחית

חקירות .את אכרהמסון הזקן,

סוחב את חשר*רת הכבדח אתו,

מכפר תבור ועוד .כשהתורכים קבלו מכה

על יד

וחיה

זלמן כהן

באר שבע והיו הרבה

צריכים לפנות את המקום בשב,ל בית חולים(אסטרכנה).
פצועים
כמעט
וחלק
להשתחרר,
כמעם
לדמשק
חלק
לשלוח
החלימו
הגעתי
אני

היי

לרמשך ,חית צריך
ב 9תחליט לקחת
הגיעו אפילו יקולס" ,נדמה לי .אומנו שחררו ואנחנו *בנו הביתה.
להחליט או

אותי

את ולמד כחד.

חיצב חיה 9צת יותר

טוב כברץ

או את זלמן כהן וכנראה שחסן

וזלמן כחן נסע לופש 9ומדמשק חם

אותת שנח "ישח

שנח

לא רעת ,כי

שהם עזבו את המרמר ותתחלנו לעבד את האדמות

חפררומ כבר שבו שפני
כל המושבות .בתים,
בחזר.%חמ*1בח כנרת היתה בנוית בצורה
סביב סביב חומה ,ומהחו6ח לצד הבתים היו סככות בשביל להחזיק
עופות ,פרות .חתבואח חיינו מחזיקים ב"כוורות כאלו" ,
6י 6בשנת * 1סיורו בכנרת מיסור וחיינו מקבלים כבר את השים
צינורות .לפני זח חיו מביאים את המיס בעגלות
על
למצרות
ידי
בחביות .ולפעמים בחורף כשהיתה "שר9יח" והיו נוסעים להביא
 616אז תגל חיח ל6ע6יס חופך אם העגלת ,וחיו צריכים לחפש את
רוב איזה חושחל"ה אצל כולם
חלביות בחזרת .חמסבחים היו על פי
והון פעילים או על פרימוס או על עצים.נוחיות לא היו ,על פי
הקיר ,זה הית חם9ופ .פיק"א החזיקה שומר
רוב חיו חולכים אחרי
ה
ת
י
ה
ח
ר
י
מ
*
ח
ר
י
י
ג
ב
א
י
ח
שולמת.
וגס עזרת מדיצינית .זח
בידי
שחם חתחלפוץ היו איזה זמן
ם
י
ר
מ
ו
ש
ה*61ר.עברו אצלנו חרבה
מפני

שי

*

נחמני ,בקר ועור .פורטוגלי,

גם כשסירה בחדות היו בידי

אבל בכל זאת הערבים חיו מצליחים

לקצור

האכויס כמעט שלא עזרו לשומר לחמור.

תבואה לפני.

השומר,

בגליל התארגנו אז התאחדות חאכרים שהיא היתה באה ביחסים עם

חפיק"א.
על חזהב -

שמעתי שהיה מקרה ,שאיזה שהוא יהודי היה מעביר זהב טלבנון לירושלים
סיפרו שהשומרניקי 6התלבשו בתיר שומרים אנגליים והם ידעו שהוא
סוב,ל זהב ,העמידו אותו ולקחו ממגו אח הזהבם
אדלח מ"' חישת בחל
אין לי בטחון בספורים האלה.
הזכאות שסותת
י
כ
שוף
ה
ה
ל
ב
ל
ש .האם בכנרת חיפשו את הזהב *ל השוטרז
שרשע
ב 9א ע"א אאורש
סי
עד נמה שמאגי יודע לא היה דבר כזה.

פשרו מעגיו  -בא אלי שני ערכיט
חררי6ן זה כבר טיח כשהאנגלים היו

מחברון וחט רצו,

היה לי

פח

כאן .כקרוב .1921

או אני טה פתאום אני אשכיר לערבים חרריטימפח לשטה ,הם סיפרו
לי שכ*התורכים עזבו ,בחדר אחד הבנוי ליד הבית שלנו ,הכית שאנחנו
בנינו ישם קצין תורכי ,נרמה לי שהוא חית גם הגזבר שלהם ,והם
אפרו שפח על יד חד"לים יש זהב ,שהצבא החביא את הזהב.סוב,
סירגתי צורח כזאת שחשגתי שני אנשים והם חפרו ,לא ידעו מה הם

חופרים,

וחשגחנו .שאם

ימצאו איזה

דבר ,חפרו חפרו *1וט דבר לא

6צח .1אחרי איזח זמן בא ערבי אחר לנחום הלוי
אז באו חררו וגם מקבוצת כגרת חפרו ועד כמח שלי ידוע

ואמר אותו הדבר.
לא מצאו

שום דבר.
א*61ר'לא חיפתו בכנרת את חזהב שלחס ,אם חיה להם איזה דבר אז
זח חיח כפר גלעדי ולא פה ,פח לא חיח לחם *ום קשר.

בכנרת לכל איכר חיח

אנחנו רצונו

איזח  200דונם 220 ,רוגם

לנטוע פררו ואי

בכל מיני

סוררו בשנת  14פוסור של

חלקות.

דיזל

ונסענו

 5דונם פררס על יד הים הלשון זה נקרא .בזמן המלחסה שלא היה
נפם כסח להניע חיינו מביאיט מים בעגלות אפילו כדי לחשקוח.
לא יכולנו והפרדס הלך לאיבוד (בקיץ) .וגם המוטור לא יכול
אבי
חיח לענוד עד שהאנגלים באו ואז היה לנו דל 9בשביל להניע את
חמוסור.
הקבוצה על חתר מעל כגרת  -על החר כנרת ,היו חלקות אדמה שהיו

שייכות

לקרן

קיימת ,להכשרה הישוב.,חפיק"א

מסרה לקרן

קיימת

ובחורות מוילנה ומגרודנא

חלק מהאדמה מלמעלה1.טכי1ן שבאו בחורים
וסעוד איזה סקוסות ,חס קיבלו מקוט להתישב על ההר .אבל סטה
לחתקייט לא הית לחם וחט סוף סוף התפזרו ,חלק עבר לקבוצת כנרתן
י"4י

רה-יר 4י.

חליי

ההןהךח
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חם לא היו נודיסטים .היה
6ת בתוך תחושה שאוא

אחד נודיסט אבל לא

בנח שם.בדיו" אני

היה ביניהם

והוא

לא זוכר כטה זמן הקבוצה

חיתח שם אבל לא חיה להם פסה להתקיים .מטה יכלו להתקייסז
חמקות שלחם שיח איפה שחזיתים שם למעלת  -הזיתזם של קבוצת כנרת
את יצאק שרפסן הכרתי מפגישות שהיו לנו בהתאחדות האיכרים באסיפות

אני זוכר אותו בתור בן אדם בעל מרץ ,בעל אינציאסיבה ,אני
אוחו באסיפות ,היח בתמיוות נואם ודורש .בכלל שאני נזכר עכשיו
על אסיפות של התאהיות האכויס ,שלאירים הוכר העיקרי היה להשיג
ש 9קשח מההתאחדות או איזת שחיא זריעה ,מצב האיכרים היה די
*9ה1,בא6י16ת חיו בתמיוות חתלבסויות וויכוחים איך לנהל ,ומה
לנחל .כשאני רואח עכשיו איך שחארץ מתפתחת ואיך שאפילו יבנאל

זוכר

ט*פ9חת זה

עושה עלי

רושם קצת מצחיק ע 5האסיפות שלנו לפעמיט

זה ויכוחי סרק היה.

עד  12בלילה ויכוחים ,באסת
צי6ר6ן היה יד ימינו של פיק"א .פ"9%א היתה

נותנת סכוטי כסף

לקושבות בשביל זריעת בשביל שמירח ,בשביל עזרה טדיצינית,אם
חיתה לפישחו פרידת תיחח פי"9א נותנו ,וזה היח עובר דרך

יא

צ61ד.16גתמידות תזה
זחקובל אז לטה

ככהי

מענוה  -זה קזבל,א ,למה אני לא קינלתיז

צימרמן היח חבא-כוה של פיק"א פה.

אני לא יכול להגיו שאייו חיה אחר  -היה יותר טוב ,איו לי

בטחון

אבל ת 11מתחרדים לחתנחגות שלו.חיו
קזחי
אחד ,היו כאלה *הוא חית מקרב יותר וכל פעם באסיפות היו
דורשים לשנות
רוצים לחחלי 4את החנחלח וזה היה נטשך .אחד מהכי
את ההנחגח היה יצחק שרפסן ,חוא היה דוקא בחור בעל הבנה ,אבל
ז %לא חמגשט א 4פעם איזח שהוא שינוי בחנהלח.
נזכר איך בחורך היו מגיעים למבריח .כביש לא היה הכביש
אני
נבנה בחנת  20או  .21כל חתצרוכת ריו מביאים מסבריה.
לפעמים חיו נוסעים גס בסירת .אבו עלי היח אחו ערבי .והיו
נוסעים בעגלומ לטבריה .חיו יוצאים בחורץ עם שתי זוגות פרידות
בב91ר לסתריה ,הבוץ היה עד הצידים בלירת זהב ,זה היה לפני
מלחמת העולם הראשונה ,בלירת זהב חיו 9וני 6עגלה מלאח סוכר
וקפח ,זוג נעליים היו עולים  $גרוש חטובות  10 -גרוש ,אני
יודע איזח נעליים חיו אז...ובערב חיו מגיעים בחזרה בקושי..
חדרך לטבריה ,היתה בתמידות בסכנת .לא פעם היו מתנפליט נדרך
מתמרדים לגישה שלו

ישי

שודדים.

61צפח תיחח

שפני שחורר חיתח
הית חרבת קשר בין סגריה לצמח דרך כנרה והשודוים חיו מתנפלים
*ל הדיליג'אנסים של חערבים .אני זוכר מקרה זה היה כבר יומר
מסבריה לצמח

רככת.ככה שהרבה

מאוחר כשהאנגלים היו,התגפלו על ערבים שהובילו
ותרנו אחרים ושידו אוחס.
כגלל ,ההלקח שלנצ ,שלי ענשיו היה הטקום הכי פורעני שמה גס
נחרג השומר מיבנאל זה היה לפגום ערב נסע מקלר עם עגלה ליבנאל,
והב מדמשק

חביתת .חית גחיקח

הפשר

זכרונות חייט

שלנו ,נפגש

אחמד"זה זה חיה

שפיר מטבריה.

השודד הגדול

למבריה

