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----------------------------------------------ש---ש--ז-------זג ג*54גל מזגויות וספורות
לבלהת ואורי שרססן
ית.אימ 4ש*.א*מ"*
ט"ו אלול  - 6.9.1971מדבר יצחק כבשנה.
באחי ארצה ב 1905 -מפלונטק ,פולגיה רוסית .בבואי הלכתי
לראשון לציון

ש

שם

נמצא חכרי בו עירי

שלמח צמח.

ללכת לעבוד ,אז הוא חלך

הוא פגש אוחי כשמחח רבת ולמחרת רציתי
חכר שיודע לקצור בחרמש -.הם שמחו
לאכר אחד ואמר לו :חגה יש לי
מאור וחלפו לחפש חרמש בכל ראשון לציון .לבסוף מצאו בפקידות
וזח היח

כמו בחצגה ,כולם באו

חרמש והלוחי לקצור,
יהודי קוצר בחרמש .גמרתי את הקציץ

בדיוק כמה

לראות איך

שזה היח.

ישיימייי

סכים שאינני

זוכר

למחרת הלכתי יחר עם שלמח צמח לעבוד בכרם ענבים
אחרי
לעבור בפרוסים .עיקר העבודה היה אצל משפחת אוססשינסקי וגיסיו.
שטה היו בעד עבודה ענדים .העבודה נעשבה ככה נמשל כמה חורשים,
לעדור שמה.

ך

שלא מצאנו עבודה בראשון עברנו לפתח הקות .בפחח תקוה התחלנו

ש4

:

החידדנו עם צעירי המושבה ער שסוף סוף פרץ שמה סכסוך ביגיגו
וכין אכרי המושבה השמרנים .הסכסוך פרץ מתוך חילול שבת .אחרי
שתפשו בחור אחד שהוא עישן לפנות ערב כיוס ששי ,אצלם זה היה
*בת ,אצלנו זח לא היה שבת ,החליטו להחרים את כל הפועלים העבריים
במושבה ומינו אכר אחד

שהוא ישגיח

בפרדסים שאף אחד

לא יעסיק

פועל עברי ,למרות זה שהיו אכרים שהעסיקו אותנו .משפחח אוססשינסקי
וגיסין לא נכנעו לפקודת האכרים .בסוף התפשרו ככה שאני ,צמח
ולביא נעזוב את מתח מקוה ואז יבטלו את החרם .אז אנחנו עזבנו
סידר אותנו בעבודה .עבדנו זמן
והמשכנו לרחובות ושמה סמילנסקי

מה ברחובות אחר כך .חזרנו לפתח תקוה .בסוף אחרי חמש שניס שעבדתי
למנהל עכורה בפרדסים ,יצאתי לחוץ לארץ
נפתח תקוה ,שמה נתמניתי
שחתיצבחי לצבא,
להתיצב לצבא הרוסי .כשחזרתי מפולניה ,אחרי
מקום עבודה כמקוט שעבדתי בו
תזרחי לפתח תקוה וכבר לא היה לי
יצחק וולקנסקי שקיבל את הנהלת יער הרצל
מקודם .אז פגש אותי
והזמין אותי שאלך לעזור לו.

הוא א6ר לי בפרוש במלים האלה מכיון שאני
בחקלאות ,אני מבקש אותך לעזור לו .הלכתי לעבוד
לא

אז נטעו

יודע מימיני

ומשמאלי

אתו בכו שמן,

את היער.

אחרי שעכרתי בבן שמן ,העבירו אותי
הרצל" ש6ה.

לחולדה לנהל את עבודת

"יער

ו, ),

כשוועל~יקי 'נסע ~עויגרס אז הייתי צריך
וגס כבן שמן .בזמן שהייתי בבן שמן ,היו שמה בחורים פראים

לנהל את העבורה גם בחולדה
קצת,

(לא נקרא בשמותיהם) ,פעם סידרו לי סכסוך עם הערבים
אחר ע"י תשומר שלנו .אני תיכף אמנם
מהסכסוך הזח נורה ערבי
עמדתי יחד עם הערבים שמה .חם לקחו את הסוסים שלנו ואני רצתי
וכתוצאה

אחריהם ,חם הקיפו אותי אבל לא פגעו בי .כשנמצאתי בין הערבים,
ירה חשומר ממרחק של קילומטר או יותר לתוך הכנופיה .אינני בטוח
י נפל הערבי ,נפל הערבי ,כלומר
איך הוא ידע שלא יפגע בי ,ועל יד

נפצע .אני תיכף סידרתי שמירה על בר
ברחובות והזמנתי את אברהם שפירא שיסדרו הגנה על המשק.
כשרק בא אברהם שפירא ,הוא אמר לי שאני צריך להסתלק - .מכיון
ש,16

שהם יעשו

את

הזמנתי את השומר שהיה

המשפם עליך- .

נשרק העגין הזה קרה ,העמדתי שומר על פרשת הדרכים ,שיפנה
המושל מרמלה אלינו בכוי שאני אוכל לעשות את הפרוטוקול הראשון.
את

הבחור שעמר על המשמר ,קרא עתון ולא שם לב שהמושל עבר לכפר

הערבי ,ושמה מסרו לו שאני יריתי
אחרי איזה רגעים שאני כנר הייתי

בערבי.
נמצר ,הופיע

שוטר ערני
איפה יצחקק תגידו לו שיברח תיכף ,מכיון שמסרו עליו את

דווקא

ושאל

הפרוטוקול

שוטר ערבי.
סוסים וברחתי אז לנוה

אני כבר קפצתי ורך החלון ,הוציאו לי שני
צדק .בנוח צדק נמצאה אז אחותי שהיא טיפלה אז באחים ובאחיות

שלי שלמדו בגימנסיה חרצליה .משם לקחתי את הדיליג'אנס וברחתי
הגלילה .באותו זמן שאחותי ,מרים יופה היתה ביבנאל .זה היה
עם פרוץ המלחמה ,ב 191%-או ב.1914-

ביבנאל ,משרדו של דר.
רופין שילם לי את המשכורת שאני
בהיותי
הייתי מקבל בחולדה ,המשכורת היתה  10נפוליאונים לחודש.
הסילו עלי לטפל באדמות חולדה ,בשביל לסדר את החלקות לשם התישבות.

אני התישבתי אז כמצפה ,והייתי חולך בכל ערב לכפר ,אספתי את
אנשי תכפר ,וניחלתי אתם משא ומתן לאיחוד הקרקעות .המשא ומתן

נמשך הרבה זמו אני אספתי שמה קבוצת פועלים בחיטיו שהם יעמדו
את החלקות הלא מאוחרות עוד.לי נמאס הטיפול הזה והורעתי לרופין
שאני מסתלק מהעבודח הזו כיון שאז ביקרתי כבר בכנרת ,ומצא חן
בעיני ,טיפלתי אז אצל פיק"א לקבל את האיכרות הזאת.
פיק"א גענתח לבקשתי ומסרה לי את האכרות ככנרת שהיתה פנויה.
מאז נשארתי בגליל.
היו שתי איכרויות שגויות ,בסך הכל היו צריכים להיות בכנרת
שמונה אכריס ,חיו רק ששה .עכר הנח נחום הלוי ממצפה ואני לקחתי
את האכרות מאכר אחר שעזב את זה .כנרת אז היתה כמעט שממה.

חתעסקו רק בעבודת פלחת ,נטיעות לא

אני הראשון שחתחלתי

היו ,וכביש לא היה.

לנטוע פה פרדס .גשפרצה המלחמה ,לא

היה

נמס להניע את המוטור להשקאה ואני לשקיתי את החלקה שלפני הנית
ע"י חביות מים שסחגחי מהים .ככח המשכנו עד פרוץ המלחמה ,כשפרצה
המלחמה התחוש המשפט עלי בקשר לרצח שהיה בבן שמן ,אמנם הערבי
הבריא אבל שפטו אותי שלא בפני .וקבלתי שמוגה שנות מאסר.

למרות י
ה שאני תופעתי
שלי הממשלה התורכית לא השיגח אותי ואני המשכתי להיות מוכחר.
כשפרצה המלחוח והממשלח התחילה להציק לנו ,יסדנו את התאחרות

פה בממשלך בתור מוכתר באותו השם הנכון

המושבות בראשותו

של חיים

צימרמן והשתתפו בזה גם דגניה א' וגם

מגדל .תפקיד הההאהדות היה

למנוע

מהחורכים לגייס

את העגלות

שלנו ואת האנשים לצבא .בשביל זה חשבנו להשכיר בטבריה

משרר

שהוא יפעל בשמנו בכל העניניט האלה.חיינו מתאספים בטבריח איזח

פעמים ותמיד החלטנו שהיה צורך באיזח שהוא בקשיש היה לנו תמיד
מוכן איזה נפוליאוניס בזהב וזה סידר את כל חענינים וזה ביטל
את כל הגזרות.

כשהתחילה ההתישבות תגליל התחתון ע"י הברוו רוטשילד ,בשביל
ששחו אינני יודע ,חיה ברעתם שצריך להושיב אנשים פשוטים,

בלתי תרבותיים ושהמה הסתגלו יותר
הצליח ,נחמנה פרנק לבא-כוח בגליל ,הוא מצא שצריך לעשות איזה
שינוי בגליל ,ואז הופיעו הצעירים שנקראו בזמנו הררוקאלים.
טוב לפלחה .מכיון שזה לא

טיח

זה יופה ,שרפסן ,צימרמו ,כל אלו והמה ארגנו את המושכה

וחל שינוי רב במושבה .סידרו ועז ,הועד הזח הופיע בפני
ופיק"א שכללה את חמושבה ,כלומר חם מינו אז את חאגרונום חזגוב
והם מילאו את כל דרישות המושבה .קנו פרות גזעיות עשו מחזור
זרעים ,וככה התפתחה המושכה .הכניסו גם מכונת דיש ,וככה נמשכה
ה16שבה .במשך הזמן חל פילוג במושבה ,היו רדיקאלים והיו אכרים,
ועד האכרים וועד הרדיקאלים.הסכסוך חזה גמשך די זמן
0דק"א

עד שסוף סוף התפשוו וגעשה שוב פעם

ועד אחיד.

אותה ההתפתחות

חלה גם במישבות אחרות .כפר תבור,בסג'רה לא חלה התפתחות רבה

מפני שהאנשים שמה היו

במצב קשה מאוד ,הם לא התחילו עוד בגידול

סקנה ,בפרות .אבל כפר תבור התפתחה יפה מאוד.

מצפה איך

שהוא המשיכה בפלחה היתה שם תמיד פלחה מוצלחת .על

שלושת האכרים בטבריה אין לי
מדיירים שהשבירו את הבחים.

הם היו על פי

מושג,

רוב ,

הם חיו

י

מפותחת ,היא היתה

מושבות הגליל.

מנחמיה היתה
שמה הצליחו בפלחה ,חם היו מאורגניט והתפתחו יפה מאור ער שהתחיל
אז

כמעט אם

המאורעות.אמאוועות שאז חרגו את קליין
אחרי שהצעירים ביבנאל לקחו לידיהם את

ועוד אכר אחד.
כל הנהלת המושכה אז

היא

עברה את בל המושבות סיירו מחלבות ,סידרו מטעי שקדים.
נעלה לכל דרישות חזנוב .חזנוב מינה את יחזקאל ברנשטטר והוציא
לפועל את כל הדברים שהם החליטו ,אמנם היתה במושבה התנגדות
פרנק

ידועה לעניג'ם האלו,היו מקריס שהביאו את הפרות לביתו של צימרמן
שהוא יאכיל אותם אבל בכל אופן המושבח התפתחה.

עם פרוץ המלחמה ,חממשלח התורכית התחילה בגיוס חריף
קציו משטרה חדש אז הוא התחיל לגייס את העריקים מסג'רה ,וכשהגיע
ליבנאל כבר ה 1,לו חמישים איש ,אז חהתאחרוח גייסה יותר
נפוליאוניט ויגישו לו את הנפוליאונים והוא פיזר את כל אלו.
אחרי שתורכיה ביטלה את הקפיטולציה ,המאילה לגרש נתינים זרים- ,
שלא התעתמן צריך היה לעזוב .הרבה עזבו למברים והרבה
ואז מי
מאוד ,בא

נשארו .אלה שנשארו צריכים היו להתעממן.

על התעתמנות

אני מוכרח לצערי לספר שבאף מושבה לא רצו לחתו"
בקרוב איזה  150פועל שאני התחלתי לחתום
הפועלים ,והתאספו אצלי
עליהט בחור עותומנים והם נשארו בארץ .אז היה חוסר עבודה גדול
מאור ובאמת הפועלים התרכזו פה בראשו של אליעזר זופה ,הוא סידר
להם עבודות ציבוריות ,כמו סתימת הביצה ועוד עבודות כאלה.
אחרי זה הממשלה התורכית ,ג'מאל פאשה ,נתן פקודה שיסללו כביש
מדמשק עד באר שבע .הטילו את סלילת הכביש על הכפרים וקל חמושנוח
מכיון שאוכלוסית כנרת נחשכה לאוכלוסיה גדולה ,מכיון שכנוסף
לאכרים היו פה עוד כ 150 -פזעליט ,חט גרו פה למטה בכתים וגם
בחצר כנרת ,ורשמו עלינו כביש מטבריה ער מצפה .אני צריך לציין
שאליעזר יופה התחשב עם זה שאנחנו קבלנו מכסה יותר גדולה של
פה את הפועלים תחת חסותי ,אז הוא
כביש רק בגלל זה שאני קבלתי
סידר את הפועלים שגמצב של רעב הם עשו את החצץ על הכביש
אנחנו נתנו את העגלות בשביל להוביל את החול .גאמל פאשה גחן
פקודה שאם עד יום זה וזה הוא יעבור בכביש ,ואוטו שלו יעמוד

כי הכביש לא יהיה

בסדר הוא יתלה את המושל של אותו המחוז.

הוא הצליח לעבור ,אנחנו כיסינו איך שהוא אח הכביש ,היה
קצין שהשגיח על זה ,הוא קיבל בקשיש ובזח נגמר ענין הכביש.
אחרי פרוץ מלחמת העולם הראשונה ותורכיה נכנסה למלחמה וגייסה
לנו

אח ,כל העגלות שלנו ללכת לעבור "סוחרה" בבאר שבע ,התאספה

התאחדות האכרים ומינו אוחי ללכת עם העגלות למדבר ולהשגיח על
העגלות ,אגי נעניהי לורישה הזאת מצד ההתאחדות והלכתי עם העגלרת

התורכים העמיסו על העגלות חומר בנין והיה צרוך להוביל את זה

לבאר שבע.כל מושבה נתנה מספר עגלונים .ממנחמיה ירד צ'יזיק
ממגדל יקד פיקסמן ומקבוצת כנרת יצא דוד יופה ,ונתנו עגלות
אבל זה לא האכרים נחנו עגלות ,ההתאחדות נתנה עגלות והתחיבה
לשלם משכורח אם יהיה ופיציט .אני נזמן הראשון קבלתי תשלום
מלא בעד %ע"ה ,אפילו בזהב .אני אמרתי שאני לא אוכל לשלוח

?

את העגלות אם לא אוכל לקנות סחורה וכל הדברים האלו .אני
שהוא היה ממוגה על התחבורה
צריך הייתי רק להתקשר עם קצין אוסטרי
להתיצב אצלו ולקבל פקודה לאן לשלוח
במדבר .כל  011צריך הייתי
פקודה לשלוח לאל עריש ,לביר חמה,
עגלות .למשל היה נותן לי
לכל המקוטות

האלו .אני הייתי

מסדר את העגלות.

הייתי מקבל פקורה למחסנים בשביל שיהנו לי
ואת הלחם בשביל העגלונום ,כל עגלה היה צריך להעמיס

את השעורה ואת חתבןי
 500ק"ג,

מכיון שאני העמסתי טונה ,אז אני עשיתי את זה לשתי
אני קבלתי מספוא כפול ,אוכל כפול לפועלים .עשיתי את כל הענינים
עגלות ,אז

האלה ,ובצורח כזו המשכתי.

אני התישבתי

במלון כבאר שבע ,שם

היה

מלון של

יחורי

אחד מחברון,

וסביב המלוו הזה סידרתי מחנה בשביל העגלות ובשביל העגלונים.
זה היה אוהל וחם ישבו שמה כששבו מהמדבר .לפעמים גט אני הייתי
יוצא אתם ביחד ,כשהיתה שיירה גדולה למשל לאל עריש ,אז יצאתי

אתם .פעם אחת כשהיינו ברוך ,אנחנו קבלנו פקודה ללכת להעביר
את האויריה הגרמנית מאל עריש לוילהלמה למנוחה( .על יד לוד).

כשהיינו בדרך אני
מסני שזה שסוכן.

לעגלונים שלנו ,אנחנו לא נכנס למחנה
אמרתי
אמרתי אש המילח הזאת ואנחנו הסתררגו
אני

כשר"

בשדה ,היתה שמה פצצה במחנה ,וכמובן *שחנו מאוד שלא היינו
זו היתה הפצצה אנגלית על מחנה הגרמנים .אנחנו ישבנו על יו

בהפצצה

ושמה היה מחגח של "עמליה" ,מחנה של צבא העבודה ,את הערבים
ואדי
לא לקחו לצבא הלוחם אלא לצבא העבודה" .חפרים" .פרץ גשם ,והערבים

חאלס תסתתרו במחנה .אחרי איזה

שעות של גשם ,שטפון שכזה ,בגובה

של ,אינה מטרים ,נשטח המחנה של הערביך האלו ,למחרתיקטה המניבה
הלכנו עם ,העגלות לאל עריש ,למחנך הגרמני .קשרנו את האוירונים
מאחורי העגלוח,

אלה היו

אוירונים שלא טסו,

היו

שנורים או לא

שבוריס ,והעברנו אוחם לוילחלמה .הנסיעה לקחה לא יותר משני
ימים.חיו לנו עגלות טובות.
מתיצב אצל הקפיטן (קפליו) האוסטרי ,היו באים שמה
כשאגי הייתי

קציגיס גרמניים לבקש תחבורה ,אז הוא אמר להם ככה.
לא כטוח שתגיעו למטרה,
יש לנו תחבורה של רכבת ,שאני לגמרי

יש

לנו עגלות תורכיות שבזה בטח

של הגרמנים והיהודים

וזו

תעמדו בררך ויש

התחבורה הני

לנו עגלזח

בסוחח ,הוא נחן להם עגלות

וככה הכששגו.
אחר כך ,כשהתורכים והגרמנים עבור
באל

עריש .גם אני

העברתי אח

לאל עריש ,אז היה

המרכז שלי לאל עריש.

שמה המרכז

משמה הייתי

שולח את העגלות

לתעלה .צריך הייתי

לשלוח מזון לצבא

וגם תחמושת ,לצבא שהיה נחזית.

והעמיסו יין

כשאני העמסתי תחמושת ,באו אוסטרים ,וזרקו החמושת
כדי להעמיס מזון,
ומזון בשביל הצבא שלהם.כשבאתי לקצין התורכי

הוא אמר שאין לו שקים ואז העמיקו בארגזים כבדים יותר מהמזון.
באל עריש ,הוא

פעם אחת כשהתיצבתי אצל המפקד המיג'ור הגרמני
אמר שאני מוכרח להעביר מוטור של מטוס לתעלה - ,אמרתי לו -
אדוני המייגזור ,איך אני אוכל לחעביר מסוס בחולות האלוז
מכונה של  600ק"ג ,ואין לי שעורח ותבן בשביל הפרדות שלי.
לא יכולות לאכול שעורה ולא יכולות ללכת
בלי תבן הפרדות שלי

תיכף קרא קצין
שאני צריך - ,הלכתי ,והוא נתן לי שעורה ולא נחן 5י תכן.
חזרתי לקצין ואמרתי לו  -אינני יכול לשלוח את העגלות מפני
ן לו פקודה לתת לי תבן
שלא נתנו לי תכן .הוא קרא לקצין וני
סיר .ההוא נתן לי תכו ואני תיכף רחמתי שלוש פרדות הכי טובות
אפסנאות ,נתן לו פקודה

לחח לי

שעורה וחבן כמה

לעגלה והעמסתי את הטוטור .התחתי ללכת ואני גם כן הלכתי אחם.
קשה ,נתנו לי מורה דרך בדואי ,בדרך המורה דרך
הדרך היתח

די

ברח .אני חששתי שהמורח דרך ימסור אוחי למישהו ונשארתי ככה.....
בכל אופן המשכנו והגענו למקום והורדנו את המוטור ונסענו בחזרה

לאן עריש.
אחרי

זה כשהאנגלים התקיפו את הצבא על יד

התעלה ,הם התחילו

לסגת לאל עריש .אני הלכהי מאל עריש בחזרה לבאר שבע ,והתורכים
טריידל שהיה גם כן בצבא,
גס כן נסוגו עוד יותר .אחר כן סער לי

שאת המוטור הזה לא הספיקו לסדר ,פוצצו אותו שמה.

האנגלים לא הלכו בלי מטחון* האנגלים הלכו יחד עט רכבת ויחד
עם מים מהנילוס .המפקד הגרמני פון קרס ,פיקד על הנסיגה מאוירון.
הוא פיקד על הארטילריה האוסטרית נשגיל לסגת בסדו.

הם ירו ונסוגו לאל עריש.
האנגלים נעצרו בררך ,ואני כבר התחלתי להחזיר את העגלות הביתה.
האגגלים סללו רכבת תוך כדי התקדמותם הנה .הם התקדמו הנה וסללו
את הרכבת .אני עברתי לבאר שבע והברחתי את העגלות הביתה ,ואחרי

מסרתי וין

את כל הענינים חזרתי גם בן,
שסידרתי
מסרתי כל מה שנשאר בירי ונזה נגמר עוין

וחשבון להתאחרות,

ח"סוחית"

כ"וצאח מחמלחפה בין התורכיט והאנגלים גרשו התורכים את תל-אביב,
כפר סבא פתח תקוה ואת כל הסביבה .תופיעו חנה הרבת פליסיס והחתא"רוח
מתעסקה צוח ביתר עם ריזנגו.4המושבות יחר עם הקבוצות הקריסו
*גי אחוו מחיבול לסובר הפליסיס .זה דווקא הצטרף לסכום הגון.
וגריס כרי להקל על חפליסים .סידרנו להט דירות,
סידרו כל מיני
סידנו הלק "הרפתות וכל אחר הכנים אליו איזה שכן ,סידרנו הרכה
דירות נסבדיה ,ההתאמדות עבדה כמרץ אז חיה התזכיר המנוח הרליך,
הוא טיפל במסירות רבה .הוא אז כבר לא היה מורה ,אינני יודע
לפה הוא חדל להיות פורה ,הוא נהיה אז מזכיר ההתאחדות במקום
*ליןי חוא גר בסכרית ,המשרד שלנו חיה אז בטבריה.
של הגליל ושלחנו בשביל
גז" 1תגרוש ,אנחנו גיסנו את כל
העגלו"
הפליסיט מנח .היח מקרה אהד שאחד השכיר את העגלה
לחעגיר
שסה

א"

לפליטים

ולא

הלך לפי

פקודת ההתאחדוה ,ואנחנו הענשנו אותו

ולקחנו ממנו את חכס 9שחוא קיבל וח"זרנו אותו

חט עברו

בכל סיני

לפליטים.

עבודות צבוריות .אנחנו בעצמנו קבלנו גם כן

הלוואות לזה במביל לסקל את השדות שלנו .בטרסות שליד חצר כנרת

עברו פועלים מחוסרי עבודה.
הריגול,
אז
אחרי ענין הפליסימ ח"היל ענין חריגול .שפרץ ענין
אסרו מאסרים נובנאל ובכנרת ותביאו את רוג האסורים למבריה.
בכל ערב ,אני אז חייתי במקרח ביבנאל כשעשו פה את המאטרים.

אצל חייט

אז בא חיל להביא אותי טיבנאל הנה ,אני לקחתי אז סוס
יופח ורכבנו גימר עס החיל חנה ,ומהיל הביא אותו ישר לחסן בק

שישב

אז

אצל סריירל.

גם ברטן וגם כבשנה.

חסן ב 9שאל את ש,16

בטדבר חייתי

ולי היו אז שני

שמות,

כשט גרפן,בגלל המשפט.

כשהוא שאל אותי על שמי ,חשגתי שמוסב לספר את הא ,"6חא6ת זה
הכי טוב .כשחוא שפע את שמי חוא אפר לי  -תסע אתי לטבריה

שמח תענף לי על כל השאלות שלי .אני גמעתי אתו לסבריה ,במבריה
בערג חוא תזמין אותי והתחיל לחקור אותי  -איפה לן אצלך לישנסקיז
אמרתי לו  -לישנסקי לא לן אצלי ,בזמנו לישנסקי עבד אצלנו.
הוא דווקא לן פה בביצה ,אבל זה לא צריך לרשום.

הוא ענד אצלנו לפני הרנה זם1
 -כמח נשק נמצא אצלרז

ומאז אני לא ראיתי

אופו.

 אני אמרתי לי יש רק נשק תורכי *קביתיהרלירו מפני שהם
לפני זה השכיבו את חרליך ,ולמה השכיבו א"
ייער *היה אתר שומרייך ג9ס ששפל פרשיך שיוט ירה בליטגסהי
ברשיון 6התורכי.6
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אז אסרו וחיכו א" חרליך המורח שהוא יגיד איפה לישנסקי -
תפ אמרו לו  -אמה רדפת אחריו ,איפת לישנסקיז
המסכו לא ירע פה לענות.

אני ידעתי מה לענות אבל חששתי כי ידעתי שאם אני
אפול בפח .התאפקמי.
קפרו את ה"פלקוח" של הרליך והורידו אוחו לסטה ,אחר כך לקחו
אתעונ אז

אני

יהודי קוקוי אחד ,ולקחו אם ניטנוכ ועוד אחד ,הרביצו להם כהוגו.
אז לקחו אותי והשגיבו אותי ,קורט כל הוא נתן לי שתי סטירות

לחי ,הורידו לי את ה"גיסרים" ,חריטו את הרגליים והתחילו
שאין לרבד סוף ,אז אמרתי לו  -תפסיקו הוא חשב
לתרביץ .ראיתי
אדשת ות"ף י9ע בעל
גל הזבחות שמורות
שאם אני אמרתי לו להסיק אז אני אגלה לו טשחו.
למ"ח "וף שרפק
אז חוא אומר  -מה אתת א61רז
אז אני אוטר לו  -אני איזח חורשיט לא
קרח בטושבא ,תן לי ללכת ואני אראח*בעצטי,

88איו06

חייתי

נשק בלי יריעתי.

פת היתה תכוונה שלי ,הכוונת שלי חיתח,

מת-א'מאי"י
בטושבה ,ימכן שטשמו

יתכן

שהעבירו שמה

ללכת למושבה

ואני ידעתי

שיש שמה נשק ,אז לואות אם יצלימו לפנות את תנשק הדה.
אני באתי הגה ,נחים לי חושך כעינים .בשני החדרים שלי היו שמוניט
אסירים .ישב שם לביא והיה שם בן ציון צ*רנטורסקי ,גו ציון

הלה היחידי שידע איפה חנשק .אז צריך היה לסדר איך
את בן ציוןאז אינני יודע 6ה שחיה ,הפץ נתן לו משהו ונחיה

שחוא לשחרר

לו

קצת לא טוב אז שחררו אותו .שחררו אותו ,גדשך הלילה אני שכבתי
כסו על קוציט ,עד שהודיעו לי שאנשיה הצליחו לפרק את הנשק ולהשליכו
ל.61לטהרמ ,אומר לי תקצין נו ,אגמנו צריכים לחזור ואתה צריך
למצוא נשק .אני אסרתי  -יש אצלי שני אנשים שיש לחם נשק תורכי
ואני יכול לטסוו לכס .זה היה אנרטסון ,לא אברטסון טאילו ,ה
חית פליושר .אז אני טתעגין איפה פלוישר ,אז אוסרים לי שפליישר
חוא נתין אוסטרי והוא חתטסר לקונסול אוססרי.אברמסוו הודיע
שבפקרה ונצטרך אותו,

הוא יתיצב.

ן
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בא אברטסוו* והכאתי אומן לסברית ,תכניסו אותו למאסר ולא עשו
לו כלוס .לתחרת הביאו אותי לפגו חסן בק והוא שאל אותי 6ה עם

הנשק ,אסרתי לו  -אני מסרסי פה רובה תורכי אחד ,אז אני
שחוא ככר מזמיו את דוקטור פוחובסקי ואז אני רואה שחוא מזמין
רואה שפח יהיה עסק ביש .בינתיים מכיון שהוא
חיילים *אז אני
היה שיכור אז הוא נרדט ואותי תחזירו למאסר .אחר כך המחילה

רואה

לשהרור.אותי ועוד אחדים  ,שלחו
סלקצית בסכריה ,מי לנצרת וסי
גם שניירטן גרטה לי ועור מישהו לנצרת .בנצרת התחיל שוב פעם

את מישהו לחקירה.

אותה חסדירה.

בכל ערב לקחו

ערב אחר לקחו

אותי לחקירת .בנצרת היה טאסר די נוח.זה היה

מנזר

שוב פעם ב 12 -בלילה לחסן
והציעו לנו טהמל"ך'.כ*"ורידו אותי
מצאתי את אותם התרוציט,
בק ,שוב פעם ה"חילח אי"ה הסידרה ואני

הוא הספיק להגיד לחיילים שישכיבו אותי ,המזכיר היה
אפנדי מסבריה ,הוא היה ידיד שלי ,ועא אמר לי תחתום ותלך.
שמה

יוסוו

אז אחרי זח שוב שחררו חלק וחלק שלחו לרטשה.
הוכח אז ביבנאל עם חקסן חזה ,אני חגעתי ליבנאל ,ולשם
אשתי
שאחר כך מיה מחותן שלי ,נחטקיו* עם העגלה,
פועל
מופיע
שלי
טרד שטח בטושבמ ,רוצים לעשות לי טסיבה טכיוו שעמדתי כל כך
טח אתם רוציסז יש שפח כל כך הרכה אסירים בדפשק
יפח ,אז אמרתי -
ובכל זאת חם עשו לי מסיבה  -ואני נהנימי ובאתי הביתה.

אני בא הביתה ,יושבים פה כולם יפה מאוד- ,
דוצה להגיד הקצין מזה שהיה מפקו משסרת סכריה,
יש דבר שאני

הוא השתתו גס כן בריגול .בררך אמרתי לו  -פואר תדע (הוא היה
ערבי) אני יורע שאתת השתתפת ג 6כן בריגול ,אז תתחשב עם זה.
אמרתי לו חוא עשה .הוא שחרר את כל

כשבאתי הנה ,אז מה שאני
סי שאמרתי לו.
יוסף לישנסקי שטר אצלנו ,אז חשומרים לא קבלו משכורת אלא ישנו
ואכלו אצל האכריס .הוא אכל גס אצלנו ,הוא היה שויצר גדול
וחשוטרניקיס לא קבלו אותו בחור חבר ולא טמרו לו שסירות רציניות

בעיקר פתני

שלא

בסחו בו ביותר.

לטעשח

הוא היה בניל"י.
קרובות.היתה להם כנראה

כשהייתי בבאר שבע ,חוא רבץ אצלי לעתיט
לפשוך אותי אליהם ביון שאני הסתובבתי במדבר.
אינני יודע ער כמה שהוא הית אגיז.

ידיעות נתתי לו בעקיפין.

הוא עשת "שויצריי" ,אילו לא היה שויצר היה יכול להתחבא.1א

להסטר,

לא רצח

בטקוט אחד.

הוא
לשב"
אמרי שצי6ר 16ומבריו מהנהלת ההתאחדות פרשו

פחהתאחדות ,עבר

הגליל לחתאחרות האכרים הכללית של יהודה ,ועד עכשיו הם חברים

בחתאחדות חאכריט הכללית.
כשבאתי לכנרם ,אז לא היה כביש בכנרת ,היתה ביצה .הירדן הגיע
עד סוף "גן רחל" .עם פרוץ המלחמה ,סידרו פה עבודות ציבוריוה
לכל הפליטים שבאו "נח ,וסתמו את הביצה.ניהל את העכורה הזו
נחוס וילבושביץ הוא גר אצלנו בבית .אחרי שסתמו את הביצה התחילה
קבוצת בחורומ של מנה מייזל בחריכתו של ברל כצגלטון לעשות ירקום

בביצח.
בחצר כגרת היתח שם קביצח שקראו לה קבוצה קליפורנית ,חבריה
חיו אליעזר יופה ,לויו וקליין .אתרי שנתבטלה הקבוצה הקליפורניה
אליעזר יופה עבר לנחלל ,קליין ענר לטנח16ה .דוד יופה אינני
יודע פח קרה אתו ,נחיה עורך "השרה" אחרי מותו של אליעזר יופה.
בחר כנרת מקורס סיח כרס "דמו" .כרם שקרים וזייתים שניסע ע"י
רופיו בשביל קבוצת יחודים טדסו ,ואז זה נקרא כרם "דסו".

שפח מים"

משפחת שצקין ,הם היו

טשפחא שלתה והם עיבדו את הכרס

חזם .משפחח זו גחרגה אחר כך במל אבוב ביחד עם ברנר.
אמך כך באה קבוצת מר כנרת,

חט היו צריכים

לסקל אס הארכות בהר

כנר" ,הפ תכשירו ארטח לנסיעה.
עזבוואת הר כנרת .לא חיו *מה בתים הם גרו באהלים.
כביש יבנאל כנרם מיה כולו דיש* וזה חית מוציא את הטעיים בנסיעה.
אחרי שהחץחדומ האכריס דרשה טפיק"א סלילת כביש ,אז פיק"א
זח לא נתשך הרבה זמן וגם הם

בראשומו של פרנק ,אישרו תקציב לסלילת הכביש הזה.
בבצרת
קבוצם פועלים בטבק ,קבוצת ראג'יוילוב,
מיח גט טבק .עבר"
חט עבדו בספק בשותפות עם האכרים.
על מר כנרת יש מעין אחר בדרך לסוריה שהוא נותן סיפות טיט כמעט

כל השנה.
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פ6ה היו אכרי כנרת בתקופת החיאז חרפה לספר.
הס חיו מפלח" עלובה ,ומעגלונוא .מחובלת סחורות של סוחריט.
כסבכיה .סחורות שנתקבלו ברכבת הובילו את זה למבריה.

נדיג לא עסקנו כי לא היתה
הענין הזה.
עם התאחדות האכרים היו היחסים עם

לנו שום הכשרה לזה ולא עלה על דעתנו

ח6ושבות וי *ובים.
רוב הפושבות השתתפו בהתאחרות ,מכל מושכה היה
וחס שיל 16א 4פסיס רפושנה* השתתפו נא*יפות ,אם היה איזה סכסוך
בתוך הפושכה ,הזמינו שישהו מהתאחדות האכרים .היה זמן שהיה
איזה ענין של ירושה בכפר תבור ואז צימרמן היה חולה ,אז אני
ישבתי שם איזה לילות .היה ענין השפחתי של ששפחת גולד .16ואני
השפעתי על היורשים שהם לא זקוקים לזה ,הם היו עגלונים והשפעתי
עליהט שהם יותרו על הירושה לטובת זה שנמצא במשק.
סג'רה היתה במצב עלוב מאוד ,על סג"רח לא יכולנו הרכה לתקן.
בהנהלה השתתר פבריקנס וריקלין.
וצחק שרתמן הות אכר נעל מרץ ולא הצליח הרבה באכרות והתחיל
חבר בהתאחדות

לחתעטק באוסומוכילים ,חנא קנה אוטו משא והוא תתעסק בזה גדלו

הבניט וקוא חזר לפשק ותתחיל להצליח.
שרפטן הוריש את משקו לבניו בחייו וחס מטשיכים בעיבוד הטשק
למרות זח שיש לחס עבודות צדדיות.
כנרת כמו שהזכרתי מקודם התעסקת בפלחח ובעגלונות .מכיון שראינו
שזה לא תכליתי ,ררינו מפיק"א והתאחדות האכרים שתסדר לנו השקאה
6סודרפ ,ואז המהנדס הסכני בפיק"א תיח רוזנפלד ,הוא גם כן
המליץ על זה16 ,דרו לנו את חהשקאה ואז התחלנו לטפל בירקות
השנים הראשונות של הירקות הצליחו ,אנחנו הצלענו והתבססנו
ובמסעיסי
על הירקות וגס הוספנו נסיעות פרדסים ,גס בננות קצת ,לא גולם.
שהתחיל הנגב להמציא ירקות בפרט אחרי מלחמת
בשנים אחרונות אחרי
התהילת להמציא ירקות ,אז ענין הירקות אצלנו
ששת
היטיס שהגד"
פשט את תרגל ,חלק אצלנו מטפל נורויס וחלק הגדיל את המסעים.
שתתפרנס.
מטעי פרדסים* יזיתיס ןמקןים מז"
חושב שזה חודש או שני חודשים באו אלי הנה
לפני זמן  "6אני
נחוס הורביץ עם בנו ושאלו אותי אם אני יודע משהו על ארכיון
"השומר" בהר כנרת ,אטרמי להם שאון לי שום מושג מזה.

נחמני היה איש פעיל מאוד .הוא היה גט פעיל כ"השומר" ואחרי
זח הוא היה פעיל מאוד ברכישת קרקעות .הוא אמנם לא הזניח את
הפרסיות שלו אבל הוא פעל הרבה ,הוא גמר הרבה מאוד קניות קרקעות

שחנקין לא הצליח לגמור אותם .לפני איזה
,
ד
י
נ
ע
מ
ויש גם
על נחתני ,ערך את תספר יוסף וייץ .הספר די
יומו שלו ולפי הספר התחלתי להעריך הרבת יותר את נחמני.
חמרואין הוא יצחק כבשנה כפי שמטרתי למעלה ,הגעתי ארצה בשנת
חודשים הוציאו ספר

905נ .הגעתי ארצה מכיון
בפולנית אבל חליתי אז במלרית ובמיגרנה ואסרו עלי הרופאים

שצריו שייתי

ללמוד משוט שיא

ככר לנסוע ללמוד אגרונום

יכולתי ,אסור חיה לי,

לקרוא ולכתוב.
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