זכרונות משה ליפשיץ
זכרונות אלה הועברו לכתב מהקלטות זקני הישוב בגליל.
ההקלטות נעוכו ע"י אורי שרפמן מבית-גן(יבנאל) והם רכושם הפרטי של בלהה ואורי שרפמן.
ההקלסית נמסרו באדיבותם לארכיון בית יגאל אלור בגינוסר לתועלת הציבור כולו.

ום" "ג
"
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אסתיע ותיקי הישוכ בגליל

כלתוכויות שמורות

זכרונות משה ליפשיץ
אורי -

משהל"ה ליפטיץ,
חורף וקיץ  -אותו משהל"ה.

קרוב ל78 -

לבלהתוואורי שרפכן

בית-ע יבנאל טל*68 .ט06-75

ועדיין משהל"הג עדיין עם מכנסיים קצרים עדיין בגרביים,

למה קוראיםלי משהל"ה? ראשית כל משהל"ה זה משה ל : .משה ליפשיץ .חוץ מזה קראו לי
כי הייתי הבן הבבור אבל פעם בבית-הספר בשעור חשבוןנ גרסטנר (?) המורה שאל שאלה ולא פתרו
אותה  -אז אמר לי  -אם תפתור אותה ,אז זה יהיה שמך ,משהל"ה.
(?)
וגם השם נשאר עד עכשור כי עם השם הזה ניצלתי ממות -
כך

.

עשו להם מסיבה בבית-גן .הם באו להזמין אותי למסיבה בשבת אחרי הצהריים .אני
ישנתי ,הייתו כנראה עיף .הס שאלו את אמא  -משה בכית? ואמא אמרה  -לא!
היא שמעה שאחד אומר לשני  -היות צריך להגיד משהל"ה ולא משה .אבל הם הלכו כברג ואני כנה
ניצלתי .הם חזרו מהמסיבה וחיכו להם הערבים ,התקיפו אותם והרגו אותם.
משום מה

אורי " -השלושה המפורסמים" קראו להם.
וככה

בזכות השם הזה ניצלתי.

אני בולדתי ביבנאל אבל אבא עבד בצידון בבית חרושת לקרח .היינו

שם ואחר כר חורבו למגדל.

אבא הקים שם משאבה מים .מה שאני זוכר ממגדל  -גרנו בחצר גדולה שגליקין היה המנהל שלה
(בחווה) .גרנו בפינה המערבית בקומה השניה ,אני זוכר את המדרגות .ואני זוכר שהיתה שבנה

שאחר כך בישאה לוואן-דר-הורן ההולנדי "הפרנק" במו שקראו לו .ההולנדי
לא התיהד ואבי זוכר שפעם היה כנס של הולנדים והוא הוההיחידי שדיבר עברית .אבי לא זוכר
הזה נשאר בארץנ

עליו הרבה אני זוכר את אשתו,צילה ,שבאה ואמרה לאמא שתפשו ג'אמוסים .אני זוכר שאני
עמדתי על המדרגות גבוה והתכופפתי לראות את הג'אמוסים ,נפלתי ושברתי את הראש.

4-

אני זוכר שלקחו אנתי לרופא הסקוסי במבריה.
נתין אבא שלך היה בעל מלאכה לכל הנושאים האלה?
-

 נאהבת המקצוע .הוא היה טכנאי .כשהם גרו כשטסיוקיבל את הבית שעליד הסבא ביבנאל .אבא נמשך למסגרות ולמנוגאות וכן שהמומחיות שלו באה
חישור בגלון
לו מידעאישי.
אכפי1י1יו*תיי*ק1י11עי1ח1ימ?
הבואו את הגרים וזה לא הלך ,אז הוא

 אולן תספר את חולדות המשפחה וגלגוליה עד שהגעתם ליבנאל? -הסבא מסלסיץ'.

הוא בא ארצה בשנת 1882

*5
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0488שן4-ם

וקבה בכספו  400דונם אדמה בפתח תקוה .אחר כך

ניע להביא את משפחתו מליטא ,מהעיר
ושל רחל שיינוק .הוא התחחן עם אשה אחרת ונשאר שם ער שנת  .1888אז הם עלו ארצה .הגיעו
עד ביירות ומשט בחמורים לטשמר הירדן.
סבא שלא אהב את אדמת החול נפתח תקוה ,החליף אותה כ 300-דונם אדמה שחורה כמשמר הירדן.
שכתוב בתורה .בחקלאות
הסבא היה אדם אדוק מאוד וחשב שצריך לעבוד את האדמה עם שווריםכמי
לא הלך לו יהוא פתח חנות .אגל מכיון שאהב מאוד לקרוא ספרים היה שולח את הקונים שנכנסו
לחגות לקחה אח קניותיהם בעצמם ואז העיפו אותו .אבל במשמר הירדן היתה קדחת שחור השתו
והוא החליט לעיוב ועבר לסג'רה,
מדוע מגא עלה ארצה אנחנו לא יורעיס ,אנחנו יודעים רק שכל האחים שלו נסעו לאמריקה והוא
ציוני אמר לו  -אהה עולה לארץ ישראל והוא עלה ארצה.
עלה לבדו ,אייה
עסקנצ,י"
חוא עזב 4א משמר היררך נעבור שנח .נשאר בסגירה כמה שניס ועסק בחקלאות ואז נתנו לו את
ושמסין ,שם היו חבניניט העתיקים בשמסאווי .עתיקות מתקופת הטשנה ,זה בערך  3ק"מ מדרוס-
מזרח ליגנאל.ימה הוא חיהיחיוי ,עמו יחד היו שני ילדיו הקטנים מאשתו השניה -
שאול ומרים ,כל כספו הלך לו וחם מגש סגלו שמה רעב.
ישנאו הגרים ריצה ,הם קורס שלחו שליח ,כל השטח היהבידי ערבים ולא היה מעובד ,תיו שם
קיצים שצמאו עד לב השפים .ותגרים אמרו  -אסיש קוצים תהיה חיטה ,אלא שחיטה לא היתה והיו
*ש נאשיש אר51יפ כאלה* יס 41חט עזבו .היו היגורובים והיתה משפחה אבנר שהיה להם שס אחר,
שיו עורי8ה סופחות ויריו לאו"סרליה .יוסף נשאר יחיוי ,הוא כבל בן .90
אח בית הספר ביבנאל
אנ"שייין י*נגאל אבל דכא שלי לא אהב א%1 8זקלאות וכאשר שאול גמי
היאויש לגילעד ולצרסת ללמוד אח תעשית הגנינומ ,מסר אנא את המשק שלו ועזב א8
יושלה לקי
מיג שכו 9ל המגא גיהיכיץ הפך למסגר ועכר בכל ארץ ישראל .היה כמעם מסגר
יהילא*ת1 .יי

סמרגון (?) .בינתיים שם מתה אשתו ,אמא של אבאנ של לאה

*=*י*יי.

ייכרז.

י ריוח" .יכר כשיידל
יי 4גר :'",י ?,י1 ,4.ו.י-וי

צימרמך (ר.

ב-הסבא השני ברקוביץ היה או נכד או בן של קירית גרמניה .בזמן ההוא הטפו ילדים ברוסיה
לצבא אז הבריחו אותו לאיזה קרוגים ביאסו שברומניה .ושמה הוא היה אצל הדוד שלו ואחר כך

הוא ההחתן עם הבת שלו ,לדוד היתה בת יחידה והוא התחתן אתה .באותה תקופה ,אמא סיפרה
שהיא היתה אז בת שנתיים ,גולדפאדן הציג את כל ההצגות שלו על ארץ ישראל וזה חימם את
היהודים שם .באותם הימים היה האנטישמי קוזאבודה שר הפנים ,והיתה אנטישמיות גדולה

ברומביה והסבתא אמרה  -לא .הבניס שלי ישרתו בצבא ההגנה לישראל .כך היא אמרה אז לפסי
כ 100-שנה .הם עלו ארצה בשנת  .1888לפני זה ,סבא היה אצל הברון רוטשילד בצרפת ועשו אתו
אתו הסכם על  7כפרים .ההסכם הזה נמצא ביד בן צבי ,על קלף .הס עלו לחורן ,הם היו משפחה
גדולה היו להם  11-12ילדים .ושמה היתה איזו רמאות ,שאי אפשר היה לעבד אותה ורק אריסים
יעבדו אותהג הוא קנה שם את האדמה מכספו.היו שם רוסים ,בולגרים ורומבים .בת אחת שלו מתה
והיות והיתה שם רמאות אז חלק הלכו למטולה  -סחין ,ואחרים .סבא וגוטרמן נסעו לראש פינה.
בראש פינה הם קיבלו אדמה על יד חצור שמה ,הם קיבלו את האדמה הזאת במקום האדמה בחורן.
אבל הסבא רצה להקים מושבה חדשה ואז קלבלו את יבנאל .גרו אז בימה ,מה שנקרא אז.
באו הבולגרים שהיו אז ,וסבא וסחין ,גוטרמן ומייזל  -אלה החורבים .הצטרפו אליהם אחר כך
אנשי ממולה.
 -מי בא קודם?

לל

יחל'ןיכייייעתאייית
לבלהה

ו
יבנאלאזתהר.ישרפפי
בית9-

 ההורנים.הבולגרים עזבו כולם ,היתה שם מלחמה עם פיק"א ומסופר עליה בספר של קסטיצקי .סבא קיבל שתו
אכרויות כי היה לו אתם חשבון גדול .הוא פתח חנות והבבים היו מעבדים את האדמה.
היתה חלקה רחבה והיה שם בית אחד גדול גדול עם מרתף גדול .האדמה היתה כולה שלו היו לו
06-750488

איזה  16דונם .שמה גם תפסה אמא את אבא מפני שהיו שכנים.

היא

מספר שאבא היה לו בגן

גדול .אמא היתה טיפוס אחר

"חמל"ס" והוא היה נרדם שמה ,אז היא
ואבא היה טיפוס אחר .היא היתה אש להבה

הלכה ועשתה לו מסביב זר

והוא היה

אדם שקט,

אני חושב שהיא התמתנה .אני עוד נולדתי ביבנאל .אחר כך הם נסעו לצידון ,אבא הקים
מפעל לקרח ואחרי צידון עברנו למגדל .ממגדל עברנו ליבנאל .את הבית של אבא קיבל אריה
אברמסוך .הראשון שגר בבית ההוא היה בולגרי ואחר כך נכנס אריה אברמסוןנ אני זוכר שיופתן
אברמסוך נולד שם .אני עוד זוכר שהזקן משה רקד "מוכרחים להיות שמח" .גרנו בבית שהיום
שם

הוא של שולמן.

 איך קיבל צומרמן את הבית? -צימרמן התחלף עם אריה אברמסון ,הוא אחר כך התחרט וקיבל כדור ברגל.

 -צימרמן רצה לגור על יד אחיו חיים צימרמן.
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אני זוכר שבחצר היתה פירצה לחצר של צבו שמולביץ וההורים שמה היו מחלקים סוכריות.
אחר כך עברבו לבית של משה אילווביץ ובבית הזה עברנו את המלחמה העולמית הראשונה.אני זוכר
טבבית טמעל הבית טל נוסנבוים גר נגר .הטורקים היו מביאים לשם את הערבים היו קושרים
להם את הרגליים לעץ (?)
שהיה בגינה ודפקו להם "פלקעס" .אני זוכר את זה עד היום.
לאבא היתה טחנת קמח וכל הערבים בסביבה היו באים אליו .הטחכה היתה בחצר של סבא.
אבי זוכר איך שבערב היינו אוספים את המסליקים.
אחר כך הטורקים עזבו .אנו זוכר שהייתי ברחוב והם עברו על סוסים ,פרשים היו .אני זוכר
שהם עצרו על וד הבית של רזניק ובקשו מים לשתות .אמרו לא לתת להם אבל אני זוכר שרזניק
יצא אליהם ואמר  -האבשים צמאים מוכרחים לתת להם לשתות .וכך נתן להם מים והם המשיכו
הלאה .אחר כך ,אני זוכרי נכנסו האנגלים .עברו בשיירה ארוכה ,מסודרים ברביעיות ,הלכו
ברגל משרונה לבית גן לכיוון עמק הירדן .אחר כך הביאו הנה את ההודים והם היו פה איפה

שחדר הנשק.
ארכיל

,שיי

שחי כעורות לזדה .וש לי תעודת לירה

סורקות משה .1909

חישוב בגליל

3לווזו3תוייקויוצשמורוית
יבלההיאוי'שרסבי06

אני זוכר שבמלחמת העולם הראשובה היו פה ההודים " -סיקים" והערבים החליטו לירות על יבנאל
העמידו מבונוה יריה והיה פה שמח .והיו גם אנגלים ,בחורשה של נוסנבוים ,היו באים הנה

להתחלף במצרכים ,ביצים

וקמח תמורת "ג'ם"  -ריבה ודברים כאלה.

 מה אתה זוכר על האמריקאים משרונה ועל האמריקאים מפוריה? -את האמריקאים מפוריה אני לא ?וכר את האמריקאים משרונה אני זוכר ,הס היו חברים שלנו.

היה שמה אחד ששמו היה שומר ואחד קפלן .אני זוכר שהיינו באים לשמוע אצלם את הפטיפון,
זה היה היחידי באזור .הם היו בגיל שלנו והייבו הולכים לשמוע שם תקליטים .היו להם שוורים

ואתם היו חורשים .הם באו ללמוד ביבנאל .נדמה לי שהם היו יותר צעירים ממני .עמרם היה יותר
צעיר ממני ,אני חושב .חנה חנבש מפוריה .אבא שלה נהרג שמהנ אבא שלה ירד עם עגלה
ונהרג בירידה .אבי רק זונר ששמה היה בית אחד בפוריה ,בית הרוס ואמרו שאת הבית הזה בנה
מאיר סיגל .היתה קבוצה שלמה של יבנאלים עבדה שם ,ביניהם נסים מייזל .אבי זוכר שהיו
אוספים שם מי גשם לתוך בור גדול שהיה מתחת לבית ואנחנו הייבו שותים מים קרים מהבור הזה.

אני לא זוכר מתי נבנה בית הספר של יבבאל .הייתי בן המחזור ה 12-של בית הספר .יש

תמונה של

הברון וסבא שבוטעיס את הדקלים האלה .כשאבי למדתי בבית הספר המסדרון הזה  -הגגון  -עוד
לא היה .היו חדרים מסביב ובאמצע היתה אדמה ועוד לא היה ריצוף .אני זוכר שכאשר קיבלנו את

ילדי החדר הלכנו מסביב.

הצהשיהיה "חדר" והממנה השני מה
ובאשר ללימודים ,היתה מלחמה בין שתי מחנות  -קסטיצקי
זוכר שהם באו לאמא שתרשום אותי לבית ספר
שבקרא 'ק,רדיקליסיז רצו בית ספר חילוני.

אני
חרדי ואמא אמרה לא ,וגס סבא לא התנגד לזה .ואני הייתי בגן חילוני* הגננת הראשונה חיתה
בכיתה א) היה גולני ,בכיתה ב' היה -צעיר גבוה,
אשתו של בן-לולו שהיה מורה.המורה שלי
הוא כתב את המילון ( פה כחוב  -יעקב כנעני ,אבל היה לו שם אחר) .היה מורה בשם בירנבויס.
היה לנו מורה אחד שהיתה לו בת ישראלה .המורה שלנו הלאשון ,מורה שהיה מנהל בית הספר ,אני
לא זוכר מה היה שמו .היו לו פרות וגם עופוח.אהר כר המורה שלי היה זייגנסווו הוא היה
למדתי  8שניס .למדתי עם מאיר דוכובנה ושמואל
ממס מחנך הדור ,כד צריך"יה לקרוא לו .אני
היה דוד בן דוד משכונת התימנים ,מהבנות היתה שרה צימרמן ,עבריה שושני וציונה.
יצחקיי
אנחנו היינו כיתה אחת קמנה .אחרי שנפטר דוד בן דוד ומאיר דוכובנה היינו שמונה ילדים
בכיתה .היה קלונקוביצקי ושמואל יצחקי.

אני זוכר את משפחת הרכביי הייתי אז ילד.

אברהם יופה הדליק את הגורן של אבא שלו וזה היה נשנת .הוא שיחק בגפרורים והערימה

נדלקה,

וצעקה  -געוואלד ,ברענס!

אני זוכר שיצאה אשתו של הרכבי
הם היו הואשוניס שהביאו את מנונת הדיש הראשונה ליבנאל והיה להם לוקומוביל .בל הגרנות היו
כגנים ורשול היה ממלא אח הלוקומוביל הזה בקש ובקוצוס ובך היה מניע אח הקומביין .אחרי זה

תביאו את מ"מרשל" הגדולה והטרקטורים ואז אבא קיבל את זה.
חרכתי בא קלינקוביצלי,
אחרי

אותו והכניס בו

אחד הביא לאבא לתקן רובה גרמני .אבא חיקן
אני התחלתי לעבוד בגיל  .11ערבי
נדור ,ירה וחרובה לא העל ואבא פתח אח הבריח ואז הוא התפוצץ ואז הוא נפצע וקיבל הרעלת-דם
אלך ללמוד בטכניון אז הוא חלה ופתחו

ואניהייני מוכרח לעזור לאגא .אהד כך אבא רצה שאני
לו *א הגרון ואז הוא אמר לו שזח נגמר .לא שנגמר הרצון ללימודיםכי אני למדתי אחרי
שקרה מה שקרה,
ניע טפו עוג שנתיים אצל גרשמן געעמו (?) כיתה ט' וכיתה ו' ,אבל אחרי
טגרטה ואגא אסור היה לו לעבוד או אני מוכרחהייתי לחמשיר .נצריף הנפחים
במחלבההיי"
ת
י
ב
.
ה
כ
א
ל
מ
ה
גמהלנה.ישאבא קיבל 4א המגרש הקמבו אח
ארסיס ותיקי תחטובבנשיל
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לספר על הילדיה שלו?
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ניתקי

5 .ש*פשז64-
יבנאלסי

הייחי תלמיד טוב ,היתהלי תעורה מצוינה ,חוץ

ל)1
הייתי פוא .אני
לי
טההיייי .הנכייף הגאה לא נכנסהלי בראש .כשהייתי ילד בן תשע אולי אפולו יותר צעיר
"ה "11ר ישיסוסיסהיפיפיים ושולה .כא אז רופא ,אני חושב שזה היה דרן קיטיין,

ושישי

יי

"הה שכסגה ליי זריקה סל חינין .ואני אז ברחתי מהפיח .ולאן? נרחהילגזרן
*.ושר ירידי
זה ז*=:ו ייינן" .ישהויכ-י ייטהיכבהי ורש "יפזו אוחי עד שמצאו אוחי .ואחר כך פיה
כדיפטייח ועד היום הזריקה הזאת כואבת
.י" ,וי.י .יי, .י-י .וי מייק 4י אייר

;י

יוחליתי
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הבית הזה זה סיפור גדול .יחד עם סבא כשעלה מליטא עלה עוד יהודי אחד והוא גם כן קיבל
את עזב את משמר הירדן ובבה את הבית הזה בכספו הפרטי .הוא נסע לאמריקה.הוא השאיר את הבית

למשפחת רזגיק .הוא טבע בים ואז שולמן פנה למשפחה ואמר שהוא יודע להגיד "קדיש" יותר
מהמזניקים .שולמן היה חתן של קסטיצקי וגר בבית שעכשיו גר בו הוא פתח שם חנות ,הבית הזה
היה של הבולגרים שעזבו והיה פבוי כשאבהבו נכבסבו ואחר כך שולמן קיבל אותו והוא נשאר שם.
אז הוא אמר "קדיש" וקיבל את הכל .רזניק עיבד את האדמה של היהודי האמריקני .היתה מלחמה
שלמה בענין הזה .כשאבא טלי נפטר ב ,35-אז פנו רפול ויהודה בן צור ,כתבו מכתב ובקשו
שיתנו לנו את הביה הזה .אז ועד המושבה מבר את הביה ב 200-לירות אבל היות ולא ידעו באם
יבואו יורשים אז כאילו היתה חכירה ל 99-שנה .והאדמה נשארה לשולמך במחיר ה"קדיש" .הוא
את הזכות ל99-
הוציא את האדמה מלדיהם של הרזביקים ,ועד המושבה קנה ודוכובבה העביר לי
שבה .ב ,44-איפה שהיום מועצת הפועלים היה מחבה של ה"סטלמבט" האנגליסגיאז התפוצץ שם מוקש
בבית המלאכה .בא אלי דוכובנה ואמר לי  -משהל"ה צריך להעביר את האדמה.
חירש על אוזן אחת,
את הבית עם  4הדונמים .זה היה בדיוק אחרי ההתפוצצות הזאת .וגם נעשיתי
ואז אמרתי נרשום את זה על שמה של אמא .וכך היה .הבית הזה עלה  200לירות .שולמן לא שולם
כלום עבור האדמה .שולמן התחתן עם הבת של קסטיצקי הבת הזאת מתה והוא התחתן עם השניה
כשמתה השניה הוא בא להתחתן עם השלישית ,אז אמר לו מתיתיהו שזה מסוכן.
מספרים סיפור שאחד התחתן עם אשה ומתה ,התחתן עם אחותה ומתה כשהלך להתחתן עם השלישית
טוב

אמרו לו  -גזלן

למה אתה הורג את המשפחה? ענה זה  -המשפחה הזו שבואה עלי.
ארכתן ותיקי הישוב בגעל

אני זוכר את המלחמה בין הרדיקלים ויתר הישוב .הם היו יותר מודרביים.
יבנאל לא היה שמה יבבאל שמה היה ימה.

כל הזכויות שמורות

לבלהה ואור
טל.י*ש8ה
כי0*-
בית-ע נתנאל
פ5
*0

י אוסף של בולים ומטבעות והחלטתי למכור.
פעם ,החבר שלנו נפטר והשאיר הרבה חובות,היהל
יואל אמר לשושי שיש יהודי אחד הגון בתל אביב ,יקה ,שהוא לא ירמה אותנו .אז שושי נסעה עם

הבולים והמטבעות אליונ שאל אותה  -מאיפה את? היא אמרה לו  -מיבנאל .אז הוא אמר לה -
י אוסף גדול של מכתבים ממזכיר ימה אל דרי רופין .הוא היה מזכיר של
יש דבר משונהנ ישל

המושבה .על הגלויות כתוב  -מושבה ימהנ ויש על זה חותמת יבנאל.
היהודי הזה .היא לקחה את הגלויות והמעטפות לכאן .באנו ליחזקאל אז הוא סיפר את הסיפור
הזה  -הם חשבו שימה זה שם ערבי .הם לא ידעו שבתנ"ך ימה זה בעברית .מערב .הם חשבו שזה לא
יפה ובתנו את השם יבבאל .עד היום לא יודעים בדיוק איפה נמצאת יבנאל .בגמרא כתוב שימה היא
יבנאל העתיקה .אבל עד היום לא מצאבו כל זכר לעבין הזה.
מה הענין? שאל אותה
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היתה

מלחמה

גדולה ובסוף נצחו הרדיקלים.

"יבנאל"  -בלי

ורד.

 איך היו היחסום בין הילדים?-

הם הלכו לחדר

ואנחנו הלכבו לבי"

הספר.
עבר לבית הספר שלבו ,הייבו הולכים לבקר אותו.

לא היו יחסים .אני רק זוכר ששמואל יצחקי
אני זוכר שבזמן המלחמה היו פה המגורשים מתל אביב וכל משפחה החזיקה משפחה .אצלנו היתה
משפחת סרייביש .היה חדר אחד לאלה והדר אחד לאלה .המגורשים גרו בסככות ממחצלאות איפה
זוכר שאמא שלי היתה מספרת שאשתו של איצק"ה קורקין היתה מל"ו

שעכשוו המרפאה .אני
צדיקים ,היו גוחנים להם בסתר אוכל שאיש לא ידע .הם היו מאכילים את המגורשים .אז גם הארבה
י יש קברים בלי שמות .היו גם מבין התימנים שאספו
עבר כאן ,ומתו מהם ואנחנו לא יודעיםכ
את החגבים האלה בחביות ופרצה חולירע מזה ומתו הרבה מאוד מיוצאי תימן אלה .ועד היום
יש מצבות בלי שמות ולא יודעים מי הם הקבורים שם .כל החלק הזה מגודר כי לא יודעים מי הם
הקבורים .מצאו שם קבר אחד עם שם  -אחד שהצ'רקסים הרגו אותו ,ויטוב ,ולמטה היתה של
ד"ר יופה ואחותו .עוד היו שלושה טומרים והיתר און שמות של אנשים .למעשה נסעו להביא אותם
את מגורשי תל אביב ולא קבלו בעבור זה שום דבר.

אכעיס ותיקי ת"1צבגיל
צלווו*ו*וז*,י*אורווצ
לבלההואורי שרפסת

בית-י

יבנאל טל.

06-750488

 מה אתה זוכר על התימנים?אני זוכר שהיה ביניהם יפתנ שהיה אדם חנם ורב ,היה שם אבא של אפג)ך .יוסף היה אדם גבוה
ויפה תואר עם זקן יפה לבך.
הביאו אוטם להיות פה פועלום והם רובם עבדו בבוחניה .במשך השנים הם קבלו אדמה אבל לא יבלו
לעבד אוהה ,גם הברון השאיר להם  400דונם והם לא קבלו את זה.
בבית הספר היינו בכיתה אחת וישבנו על ספסל אחד עם בן דוד והיינו חברים מצוינים עד שהוא
נפטר.

 מה הסיפור הזה עם ה"מופסים"? אני זוכר בתור ילד שהיו צועקים לצפורה "מופסיסנ מופסים"צפורה התחתכה עם יקה אחד וחשבו שהוא קומוביסט אבל לא בכון .בשנת  ,21במאורעות,הביאו אותם
לגליל לשמירה ביבנאל" .מופסים" זו היתה מפלגה .אני לא זוכר בדיוק מה פרוש ראשי התבות.

אני

רק זוכר שהיו שומרים אחד מהם ואחד מהיבנאלים .פעם שמר אחד עם קרביו ,קרביו שואל אותו

למה לקחו אותי לשמירה? אבי לא שומע .אתה שומע שמה את התימני
המופסי מקשיב ואומר  -כן.
אז קרביו אומר  -אני לא שומע.

עם כלב נובח?

חריקי הישוב בגליל

__0

אר
יזכויות שמורות
כיה
כל
לכמהה ואורי שרפפך

בית-ע יבנאל טל06-75048* .

אני זוכר בתור ילד ,כמלחמה העולמית הראשונהנ האנגלים בקשו מכולם את הנשק .אני
ירדו ערבים עם המורים עמוסים עמוסים רובים וג*יפטימג הערבים ההזירו את הנשק לממשלה
הבריטית .כנראה שהיבנאלים גם הם החזירו את הנשק אבל היו איזה שלושה או ארבעה ביניהס
נסים מייזל ואליהו סוזונוב שהחביאו את הנשק ולא החזירו אותו .במאורעות  ,29אז הוציאו את
הנשק מהסליקים והתברר שכל רובה היה לו חסרון אחר .ב .22-כשהיה הגדוד העברי הביאו ליבנאל
המון המון כדוריס ועשו אצל יחזקאל ברנשטטר בהצר ,סליק .ב 29-כשהיה חסר נשק נזכרו בסליק
הזה ,הלכו ופתחו את הסליק אז הוא היה כולו במיםנ הביאו את הכדורים האלה ועמדנו לבקות
אותם והיו אלפי אלפי כדורים .ניסו אותם ביריה ואף אתר לא ירה .הכדורים לא היו טובים.
אז לקחו את יעקב סוזונוב ,הוא היה בחיטין,הוא היה יחד עם הדתיוסג היה לו מכשיר שהיה
מוציא את הפיקה ושם פיקה חדשה .עשה כמה אלפים כאלה ופתאום התחילו הכדורים לירות .הוא
זוכר שאז

בפצע והפסיק עם זה.אז התחילו לקבל כאן את הנשק מההגנה.

ובשנת  32זלמן שלח אותי והייתי

בקורס הראשון בארץ לסמלים ,הייבו בכפר בלעדיי לא הייתו כל כך מוצלח .הייתי

עם בורדשבסקי,

הוא היה אחר כך תת-אלוף ואני נשארתי סגן -טוראי עד היום .אבא כעס למה שאני
היתה מלחמת אוסטריה ומל הביא שתים או שלוש מכונות יריה ואהה מהן קיבלנו ביבנאל.
אחר כך ,כל אחד נתן עשר לירותויעקב מייזל עליו השלום היה קונה את הנשק אצל הערבים .כל
אהד היה קונה רובה .ואת הרובים האלה  ,עשינו שרוולים כאלה מברזל מגולבך וכל אהד היה
מחזיק רובה בתוך שרוול כזה .אני זוכר שלשיינוק היה רובה טורקי ענק הנצרה היתה נסגרת אחרי
היריה ולא לפני היריה " ,סמלי" קראו לזה .כמעט לכל אחד ביבנאל היה רובה.אחר כך קבלנו מהשלי
את "הצרפתים" שקשה היה לירות בהם .ביבנאל היה נשק שהאכרים קנו בכספם 10 .לירות היה אז.
הלכתי .אז

ב 29-נסע דוב לונץ עם אבא למפעל רוטנברג ,זה היה בשבת ,אני
כזאת דוחה שבת .הם בסעו והביאו פתילים ואבק שרפה ואבא עשה תוחחים ,צינור של 4צול ,הכניס
אבק שריפה עם פתיל עם מסמרים ,והיו לנו  4תותחים כאלה .הוא רצה להיות בטוח שזה בסדר
אז הוא ניסה בצינור  3/4צול וזה עבד מצוין .וקשרו אותם לבולי עץ ושמו בפינות של המושבה
זוכר שדוב לוחץ אמר  -מצוה

והערבים נודע להם שביבנאל יש תותחים כאלה אז לא עשו כלום.

זה לא היה כמו הדוידק'ה .זה היה צינור של  4צול ,סתם עם פקק מצד אחד ,חוט של אבק שריפה,

בפנים סגר אותו בברזלים ובול עץ וזה היה

התותח .זה לא ירה בכלל .היווה איום גדול .אחר כך

זלמן ויהודה רצו לעזוב את יבנאל אז הם בקשו שאני אהיה המחסנאי והם יכניסו אותי
האחד ששמה היו כל הכדורים המקולקלים האלה ,היה לבו שם אבק שריפה והכל ,זה היה בבית של
עמנואל קרמר שט פעם היו מדרגות למרתף ,את המדרגות האלה סגרו מצד אחד והיינו מוציאים שם
אבן מהקיר ונכנסים פנימה לחדר של מטר על שניים וכבה הוא מסר לי את המחסן נשק.
למחסך

ואבק השריפה והוא מסביר לי על המילם .אניהייתי.

כל הכדורים האלה

זלמן ,יהודה ומילנך

אבל הוא אומר שהוא היה) .ואיך שהוא מסביר לי

היו( ,אני את מילנך לא זוכר,
משתחרר המנוף ואבחנו בפביס ואי אפשר להסתלק ,מאז הפכתי לבך לגמרי .ספרבו עד שלוש
וחכינו ,למזלנו ,הכספית לא היתה בפנים והמילם לא פעל .אחר כך אבא עשה מחסנים מצינורות

על המילס,

גדולים לאכסן את כל הנשק .חוץ מהנשק הפרטי קיבלנו את התקנת המחסנים בזמן הנוטרים.

בלילה חפרנו את המחסנים בחצרות .היו מחסנים אצל דוכובנה ואצל עמבואל קרמר ובבית גן

אני זוכר שהיה מחסן אצל איליוביץ .אני הייתי מא"ז מ 36-עד  .40היינו
אחד .היינו ישנים בתורסותי והייבו מעירים אהד את השבי כדי לערוך בדיקות שמירה בעמדות.
אני זוכר ,שפעם אחת כשעשיתי בדיקות שמירהי רציתי לקצר את הדרך בין התימנים לגורן.
 4מפקדים לא

זה היה ליל ירח,

התאוששתי וגליתי

נכנסתי לתוך שדה והנה עומדים לפני אנשים ,נשארתי המום .לאט לאט
לתדהמתי שלפני גלמים ששמו לציפורים (דחלילים) .אחר כך נגמרו המאורעות

מזוני (?) נפל וכל אלה ,אמרתי אז לצעירים  -אני את שלי עשיתי ,עכשיו
באו עמוס ואברמל"ה ואחיך ישראל.
כשפרצה מלחמת השחרור באו ולקחו את כל הנשק .כל הרובים הקנדים והפולנים שקנינו בכספנו,
באו ולקחו .ביבנאל לקחו  80 -רובים .את השפהאוזך איבדנו ובתנו לנו את ה"בזה".כשפרצה
תלכו אתם .אז

מלחמת השחרור היה אליהו גוטרמך המא"ז ,אני לא רציתי להתעסק עם זה ,בנוסף לכך הייתי
צמחוני .בא אלי אליהו גוטרמן ואמר לי -אתה צריך לחזור כי כולם הלכו .ואז הוא הוציא

אותי חזרה עד שהוא בעצמו הלך לצבא ובא במקומו יעקב איליוביץ.לזכוהו של יעלב איליוביץ
ניתן לומר שהוא סחב נשק מכל הצדדים .היה לנו מחסן נשק הכי גדול .המחסנאים היו שמואל

דוכובנה ושלמהל"ה קרמר .גם אברמל"ה הניא נשק ,אבל הוא הביא נשק מטריפולי ,הוא הביא ליל
שבחורזות
וקל
מקלע וקנה "קדמיס.

י,זכייזון

 -מה אתה יכול לספר על השלושהנ משה זלמןנ על גלר ועל יהודה?

בית-ע יבנאל טל06-750*88 .

 יעקב איליוביץ היה המא"ז ואני הייתי מחסנאי הנשק .עד שנפל דני מוצ'ניק והיא האשימהאת יעקב ,משום שדני היה בחור צעיר ויעקב שלח אותו ומשום כד הוא אחראי למותו .הוא ראה

שיורדים לחייו

אז

הוא ברח ואני הייתי המא"ז עד שנכנס מתיתיהו .הוא היה המתווך ביך

הזקבים לצעירים .כשקמה מדינת ישראל אז הכניסו אותי לעסק הזה ובקושי יצאתי

משם.

 אספת הרבה בשק .החזרנו למדינת ישראל דרכך הרבת נשק .ואני קיבלתיהיו לי במחסן  150רובים חוץ ממקלעים וממרגמות ובזה ואני גמרתי כבר את הצבא ,עבדתי
בחינם ,לא קיבלתי כסף עביר העבודה שלי ועבדתי כמעט שבועיים בחודש .אבל ביקש ממני
החבר שלי בן ציון ריבליך מקיבוץ גשר ,שהיה אז המפקד שלי ,הוא ביקש ממני שאני אחתום לו
י להחזיר את הבזה .אמרתי  -מה פתאום שאבי אחזיר את
עד שבא מפקד חדש לצמח והוא אמר ל
הבזה? הלא קנינו אותה מכספנו .אמר  -אם לא תחזיר ,אני אאסור אותך .אמרתי לבן-ציון
אקדח מהשלל.

-10-

היתה לי עוד מעשיה אחת .יענקל"ה כשהטביע את הערבי בירדן ,יענקל"ה מייזל ,הוא קיבל
האקדח שלו מתנה .זו היתה הוצאה להורג של מרגל ערבי מטבריה .קודם כל הרג אותו אחר כך

את

קשר לו אבן והטביע אותו .האקדח היה קולט אמריקני חדש .אחר כך כשכבשו את טבריהנ
יעבקל"ה איבד את האקדח בתוך כל השמחה .אחרי שהשתחררו מטבריה הלך ומצא אותו באותו מקום

ליענקל"ה היה סליק ובסליק היו
וא? חשדו שזילברמן היה בלש ומסר למשטרה .זילברמן

רובה והאקדח .יענקל"ה נהרג וכנראה שמצאו קונה לנשק.

הוה בנו של אחד מעולי מצרים

שהתחתן

עם הבת של עליש (?) הס הלכו לשמסין למכור,כנראה ,את הבשק ,והמשטרה באה לשם ואסרה אותם.

היה משפט והשופט בר-זאב דחה את המשפט ואמר להם שהם צריכים לקחת עורך-דין .אני במעתי
לבן-דוד בטבריה עם בן-צוון ריבלין .מצאנו אותו במסיבה שערכו לכבודו במרחצאות של טבריה.
הוא בדיוק עבר לתל-אביב ואז אמר לנו שנכתוב מכתב וביום המשפט הוא כבר יתקשר לשופט.

ואמנם כך היה.
ביום המשפט התקשר בך-דוד באלחוט אל

אנחנו התכוובו לקבל את האקדח הזה חזרה אלא שאף פעם לא קיבלנו אותו בחזרה

למקס ,עמוס ואנו ,אבל האקדח לא

השופט והשופט קנס אותם ב 25-לירות .אנחנו הלכנו
ארכיון ותיקי הטיוב בנליל

חזר אלינו.

**להזינית
ן*ושעשורוונ
לכסאהויערי (צרפכן

יבנאל טל06-750*88 .

בית-י
עתוקות ,זו מחלה משפחתית .עוד הדוד שלי התחיל עם זה .הדוד נחום .לסבא היתה

חנות

והערבים הביאו לו כל מיני מטבעות ואני התענינתי בהן .אחר בך רותי התחילה ללמוד אז היא
היתה סוחבת אותי לטיולים שלה .עברנו על כל העתלקות של בקעת יבנאל .אחר כך בא אלינו
מורה ,שמעון שרוניי שהיה בעצמו ארכיאולוג .עברנו על כל העתיקות של הבקעה ועשינו
רישומים .בחצרות ובתל נעם מצאתי את החיפושית המצרית ,מהתקופה שהשר המצרי ישב בנועם,

הוא אז הודיע למצרים שהאנשים מרדו בו .אהרוני אומר שעבדיה הוא נועם ששמה יש

מפה

עתיקה שהירדן מקיף את העיר .אחר כך התעסקתי עם העתיקות עד שבוקר אחדי אני
היה בחמש בבוקר ,בא אלי יובחן אברמסון ואמר לי שהורסים את התל .מיד רצתי לתל ופגשתי
חושב שזה

שם

את אריאל הוכמן כובש את העפר הזה לבית אריזה (יונתן הקטן ,של ברכה) .הוא לקח חומר

לעשות את התשתית לבית האריזה.

אז אמרתי לו  -תפסיק מיד את העבודה .אז הוא עונה לי-

זה לא אני עושה את זה ,עושה את זה בית אלפא .חזרתי חזרה וצלצלתי לד"ר בירם ,אז
ממונה על העתיקות ואמרתי לו שהורסים את התל .אז הוא אמר  -אני שולח לך מיד את האיש

הוא היה

הממונה על הצפון .בינתיים ,אני מסתבל ואני רואה שהם מובילים
צימרמן מה שקראו .רצתי מיד לשם ואני אומר להם להפסיק את העבודה .חוזר חזרה ואומר לי
י להתערב .אני אתבע
ניסן איליוביץ ,אז הוא היה ב"תוצרת ואשראי" ,הוא אומרלי שאסור ל
למשפט משום שבמפה לא מסומן שם תל .אז אני אומר לו  -אני כבר הודעתי לירושלים ,הם באים
מיד .אז הוא אומר לי  -טוב שיבואונ במפה לא רשום שיש פה תל .אז אני אומר לו  -אם יש
עפר מהתל השבי ,מהתל של

במפה או אין ,זה לא משנה ,אם יש עתיקות אסור לך לגעת בזה.

__11

ארכיון

חיטוב נכליל

ותיק
ייות שמורות
בלהזכו
לביאהואורי שרפכם

בית-עיבטיל טל06-750*88 .

כשבאו הממונים בדעון פרוסטר ומיכה ספולטניק נ?) מקיבוץ מסילות ,נעסו כל כך ומרוב כעס

על ההרס בתל הזה לא שמו לב לתל השבי שגם אותו הרסו כמעט לגמרי .הם הפסיקו מיד
העבודות .כפרס על פעולה  17קיבלתי תעודה של "נאמן העתיקות" .אחר כך בא פרופ' ליבוביץ,
אז הוא היה דוקטור ,עם ארכיאולוגית צרפתיה .בקשו ממנו לבוא ולבדוק את העתוקלת ביבנאל.
בבסום ,איפה סהקנר הזה ,יש עתיקות וומאיים .בבתלולנ איפה שהחירבהי היתה עיר ענקית
מצאנו שם ,חומה ושעו ותעלה תת-קרקעית שדרכה באו המים עד לאמצע התל .התל של יבנאל -
נחשב ליבנאל העתיקה אבל לא מצאנו ממצאים מדויקים המעידים על כך.
בשהיינו ילדים ,שהבתי לטייל בסביבה והייתי מגיע עד מעלה האיילות י מה שנקרא כך היוסי
הייתי יורד מההר ובמקום אהד מצאתי אבנים כאילו חלודות ,לקחתי את האבנים למורה בר-סמכא
(המורים של אז לש היו כמו המורים של היום ,באנו אלאם הביתה לשאול ולהתיעץ) ,כשבאתי
את כל

למורה בר-סמכאנ הוא לקח זכוכית מגדלת ואמר לי  -הבט ,זה ברזל .סיפרתי את זה לגיאולוג
שבא עם פרופ'
ולקחתי אותו לשם ,הוא בדק ואמר לי  -משהל"ה ,ביבנאל יש ברזל
ליבוביי
נקי ולא עפרות ברזל כמו בלביא .זה מעל השמסין בתוך הבקעה .רואים את זה עד היום.

בבית-גן ,בדרך ל"ארטושה" ראיתי

פעם קו אדום כזה למטה,

ואני חושב שגם שם יש בית

חרושת

לברזל כמו כאן .בתל נועם מצאו שבע שכבות של ישראל .בשכבות העליונות מצאו רומאי ופרסי.
מצאנו גם מקוהבשלמותה .כשמצאנו את זהי אני לא ידעתי בדיוק שזו מקוה  ,מה אני מבין
במקוה .פרופ* ליבוביץ שהוא בעצמו רב ,אמר לי להביא את הרב של יבנאל .הבאתי את הרב
וזה גמגם מכו תובגולת המבינה בסידור ,היא היתה כבויה יפה מאוד אבל יהו בה שלוש מדרגות
ולא מדרגות שהוברלו ער למטה .למעשה היא היתה צריכה להמצא ליד בית כנסת אבל אנחנו לא
מצאנו בית כנסת .מצאנו שם בית בד יפה מאוד עם המשקולות שלו מהתקופה הישראלית .למטה
מצאנו הרבה מאוד חותמות  -גלילים ,דגים וחיפושיות .הוא חפר בשדה ומצא בנין בגובה מטר
בנין שלם מתקופת הברונזה הקדומה וכך נמצא שם פסל עם ראש של שור .אחר כך מצאנו כמעט
בכל חפירה ממצא נוסף .חוט של מחרשה מנרובזה ,האפר של בית החרושת לברזל ,בר גדול
ובו תכשיטים של אשה מהתקופה הכנעבית  -מצאנו  80חרוזים מצדפים כמעט זהים,מצאו פסל קטן
של אריה רובץ מאבן לבנתי מצאו חותמת משלשת עם  .י איל שעליו רוכב אדם.מצאו חותמת
ומצאו עשתורת קטנה מזהב מלא ,והשבה מצאו מחרס .הוא גמר את העבודה ,והגיעו לקרקעית.
הוא מתכווך להוציא ספר על החפירות האלה שנעשו עד עכשיו .לנו היה רישום של האבנים בכל
מקום ומקום .על יד נתן בכור היתה אבן מבית כנסת ,סם היו תמר ,לולב ,שופר .ליד משה
יגורוב היתה אבן עם אשכולות ענבים .השוקת הזו זה קבר רומאי שמצאו בשרונה .יום אחד אני
רואה שהאבן הזו נמצאת בתוך האוטו של מנזבך (?
חוזר לשטח מארוחת הבוקר שאכלתי בבית ואני
הוא נסע לחיפה להביא בלונים של חמצן ,אז אני אומר לו  -מה פתאום האבן כאן? אז הוא אומר
משפחת יגורוב לוקחת את האבן הזו לעשות מצבה לאבא.אז אני אומר לו  -באיזו רשות?
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אנו מיד צלצלתי לירושלים וביגשתי לאיצוק רביקטתי
הביא לאחד ממטולה שעושה מצבות בכביש אתאג במפרץ .וההוא אמר לו  -אני באבן הזו לא נוגע
זו אבן קדושה .אז אני אומר לו  -תחזיר את האבן בחזרה ליבנאל ואבי אכביס אותה לבית
הראשונים ואכתוב מתנת משפחת יגורוב .אז הוא בא אלי בוכה ואומר יענקל"ה העביר את האבן
למקום אחר וכבר כתבו את המצבה .אז מת הולד הרומני הזה ,לילונ הלכנו להלויה והנה אני
רואה שעשו מצבה על הקבר של משה יגורוב ומחקו את כל הציורים היפים שהיו על האבן .חזרתי
לו  -נבלה שכמוךנ חסרו לך אבנים היית מוברח לקחת את האבן העתיקה הזאת?
אליו ואמרתי
את האבן בחזרה אז הוא אמר שאת האבן

אבל זה כבר היה סיפור
היה שם הבית של מקלר הזקןנ קנה אותו עמנואל קרמר .כל בית שאתה בונה אתה צריך רשיון.
ואומר ,אמנם הוא קיבל רשות ,אבל תיגש ותראה מה הוא עושה שם?
בא אלי פנחס הממונה עלי
ובעומק של שלושה מטר מצאנו שם חרסים מהתקופה הישראלית ,מהשופטים ,אבל זה כבר היה אבוד.
אבוד ,כמו

אבי

לדבר אל הקיר.

זוכר שהיו מטבעות והיתה מוזאיקה בתל הזה מעל המקלט.

 כשאנחבו הייבו ילדים ,מצאבו מאות אבני מוזאיקה .מעל מרמר על ידאת הבתים בבית

גן,

ההרחבה לבני

המקוסנ

המקלט .כשבאנו את

באנו אני והממונה עלי ואמרנו  -את הבית

הראשון

לא לבנות .עכשיו גר שם כהן ,אבל עמוס חושב שהוא "שגץ" ומותר לו הכל וכן בנה אותו.

ואז זה היה

כבר אבוד .וכשבנו את המקלט הגיעו בחפירה עד לתקופת השופטים ,עמוס לקח לו

חלק ורפי לקח לו חלק .בבית גן היתה עיר .מה שמה אנחנו לא יודעים .יום אחד בא אלי
ואומר  -הבט משהל"ה ,מצאתי מוזאיקה בחלק של כהן ,יפה מאוד בשלושה צבעים .אני הודעתי
לממונה עליי באנו לשמה ומצאבו מטבעות מהמאה הרביעית אחרי הספירה .היה שם בית כנסת.
בא צבי אילון לעשות מהקר על בתי הכנסת בסביבה ,ואז אני אומר לו שיש בית כנסת בסביבה.
והוא אומר  -מאיפה אתה יודע שיש בית כנסת?  -בבית גן מצד צפון ,בשביל ,בחלקה של כהן
לי
הלכנו לשמה ,אז הוא אומר לי  -מאיפה אתה יודע שזה בית כנסת? אני סיפרתי לו על האבן
של יגורוב ,הוא אמנם קלקל את האבן הזאפ אבל היא מופיעה אצלי ברישומים .הרישום הזה היה
עמוס

אמנם בידי שמעוני ,אבל כשהוא עזב הלך הכל לאיבוד .כשעזב,

הוא שלחלי

אחר כך מכתב ובו

ביקש ממכי סליחה  -סרסלוב ,הפיני שעשה מחקר על כל בקעת יבנאל ,הוא ציר
בספר מופיעה האבן הזאת ככה שיש סימוכין לענין .בשרונה היו אותן האבנים בדיוק.גם בביתו
החדש של איציק יגורובג הוא חפר מרתף ואנחנו מצאנו כותרות וכל מיני אבנים בתוך האדמה.
בל בית גן עומדת על עתיקות ,מעמנואל עד למעלה זה הכל עתיקות .בין מרמר לבין נחום
את האבן הזאת.

זה הכל עתיקות .על יד

גרינברג .לא בנוי
שמה כביש וכיסו את הכנסיה הזאת .במורדות של
היתה למעלה על התל והעיר הרומאית היתה למטה.
כלום,

השער של בכור היתה כנסיה  ,הם הלכו ועשו

לובוה יש עיר גדולה מאוד .העיר הכנענית

םיןייתי,קיי,צחקייב

בולש

לנלאה ואורי שרפש

גית-ע יבנאל טל 06-750*81

*שזן תמקי זדקהס סמן

"

1

כל תאמיר שעמור

* י א

באףעימאל פג שא%ז"5

יום שנת אחת ,אני הולך לכיח הקברות ,היה 'עוס שנא' למישהי,
את החפירות של ימה .ומי חורש? יונתו קסטיצקי .אני מודיע לממונהעלי והממונהעלי אומך =
ומנס אני ריאה שמנרקיס

להביא אוחו למשפט.

כנסת ענק ,עומדות שם אבנים ענקיות ואבן אחת עם אוחם הפיתיחים שמצאנו

היה שמה בית
אצל התימנים.

את האבן שנמצאה אצל התימנים כנראה שבוכריס העליםנ הוא הבין שהאבן הזאת
חשובה ושמר אותה .הוא לא זכר איפה שהוא שם אותה ,כך אמל לנו ,בזמן שהוחס של הצלבנים

בארץ הס כוסו בסמל שלהם  -עיגול ובאמצע צלב  -הרבה מאוד אבגיס .נכל אופן תבעו את יונתן
למשפט .הוא בא עם הגיס שלו עורך הדין שמואללייס ובסופו של דבר הרויח במשפט מכיון
שלא הביא אחו צילומים .יונתן קיבל צו שלא לחרוש יותר מ 10-ס"מ עומק .באזור ההוא מצאנו
ממצאים רבים מהתקופה הרומאית -עיר ענקית אחת .פעמיים עבדנו על השטח הזה .מנהל העתיקות
היה כני ועברתי אתו את התל לאורך ולרוחב .מצאנו חרס אחד בלבד והוא אמר שהחרס הוא מתקופת
הברונזה המאוחרת .אם מדברים על יבנאל ,הרי שיבנאל היתה בתקופה מוקדמת יותר.

(אשה)  -אני שמעתו שיש  14נקודות חפירה שעדיין צריך לחפור בהן ,אבל למיי
ש כל כך הרבה

כסף.

אליו הוא אומר
כעס נזקקנו לעזרתו של אריאל הוכמן
באטתהילתעלה .ירדנו ומלציאנו כדים .שאלתי אותו  -איפה
שמ
וכל
לקו המיס מבית גן ליבנאל והמקדח נפל

פתאום  -חפרנו את הצינורות

י -אצל פלס.
הכדים? הוא ענהל

מיד הורעתי לממונהעלי .באנו לפלס והוא לא היה בבית .אני שואל את הדסה  -אופה הכדים?
אז היא אומרת שהיא לא יודעת כלום .פנחס הלך במיוחד לפלס וביקש את הכדים בלשון תקיפה
לי
ופלס כמוכן החזיר אוחס ,התברר שהכדים האלה היו מתקופת הברונזה התיכונה  -כי 4,000 ,שנה,

לסני הפפירח .אין בארץ ישוב בגילו של חישוב הזה בבקעת יבנאל .עכשיו מצאו שרידים
זו כגולן .בתקופת הברונזה התיכונהחיו ממש כמו הבדואים ,היו נודדים ממקום למקום
וכשהיה לחם מת ,היו מביאים אוחו לקבורה כמקוס שקל היה לחצוב בו .בבית גן הסלע הוא
טאבן סין "1ל להפיגה ,באנו לירישליס זמיר בקשו מ19רפ' לוי שיחפור ובעומק של  4מטר

מתקופה

מצאנו אגן גדולה שסגרה את פתח הקבר (מעל הזומזומיה של ברושקובסקי) .פתחנו את הקבר

ונקינו אותו ,מיד בכניסה היחה "נישה" כזאת בצד שמאל והיתה "נישה" בצדימי
ן שם מצאנו

קצת עצמות ,לא מצאנו כדים .אבל ב"נישח" שמצדימין

היה פתח קטן שהוביל למערה נוספת.

המערה השגיה לא היתה טייבת למערה הראשונה ואת המערה הזאת חפרו רות ופנחס .היא היתה
"ריבה וסצאגי בה ג91ה אחת בלבד אכל מצאנו סידרה שלמה של  15כדים יפהפיים קטנים ויותר
ניוליס .סלמים .הכדים האלה נמצאים ברוקפלר .אח המערה הזאת סגרנו לאחר בדיקה שהעידה
זהרירה היא מקקופה הברוגזה החיכוגה .מעל הסלע הזההיה כאילו כיח בד או כיה לדריכת שמן,
יחיי ייייי ,1וי.
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הכדים היו ריקים

באמת היו יפהפיים ,מושלמים ואפילו עם ידיות.

לא מצאו בהם כלום ,אבל הם

התברר שכל השטח הזה כולו קברים .ביבנאל מצאו הרבה כדים ,כל מיני כדים ,לתבואה וכדי,

בכל מיני גדלים .מסתבר שיש עבודה רבה בבקעת יבנאל.
רותי שרטטה את בל מה שמצאו .כדום מכרתים ומיון ,מצוירים ,אלה אינם בספר שלה .הממצאים
האלה במצאים במוזיאון ישראל וברוקפלר .הוא (?) מוציא 8%שי 4ספר"4ענ%1ג.5
כ%וזווועו* יצ%%ורות
לבלהה ואורי
כי6*-
פ5
ר0
**
ו8
גה* .
 מה אתה אומר על הספר של קסטיצקי?בית-י שנאי

אני זוכר את קסטיצקי .הוא היה מתפלליחידי .התפלל בנוסח אשכנז .אני זוכר שסבא שלי
שהיות והיא בא בין בולגרים אז הוא מתפלל בכוסח ספרד .הסבא שלי היה אדם נוח .קסטיצקי
היה ליטאי .הסבא היה יושב בצד אחד של ארון הקודש והוא היה יושב בצד השני של ארון הקודש
וזה מה שסיפר לי מתיתיהו  -הוא בא ליבנאל כשהיה בן שנתיים ,סבא גר יחידי בשמסין.
אמר

אבא שלו לקח אותו וטטלבוים-תמרי ,הלכו לשמח את הסבא בשמסין ,בפורים .למרות העוני

וחיי הקבצנות .קססיצקי הזקך היה בו אדם קשה .כטאני זוכר אותו כבר היה
כשכתב את הספר הוא היה אדם זקן .אומרים שגם לו וגם ליעקב מוניץ היה זכרון עד לרגע
האחרון .זכרו הכל כאילו שזה היה מוקלט אצלם בראש .לפני שהדפיסו את הספר של קסטיצקינ
הייתי אצל יונתן והוא אמר לי  -יש בספר הרבה נבזויות ,מה דעתך?

אדם זקן .ב36-

אמרתי לו  -אני לא זוכר את התקופה הזאת ,וכל אחד יכול לכתוב מה שהוא רוצה .ואבי
יכול לשפוט מה שהיה אז .בתחילה רגזתי והיה לי לב קשה על הדברים שנכתבו על הסבא שליי
לא

אבל ברגעתי ואני חושב שזה ספר חובה ללימוד .מצויים בספר שני ארועים שריגשו אותי מאוד.
כאשר גרשו אותו מיבנאל ,בא אליו סבא שלי ואמר לו  -מה שהיה בינינו היה ,אנחנו לא רוצים

לגרש אותך אבל אתה חייב להוציא את הנבזויות .על סחין הוא כותב שהיה ג'וליק  -מה זאת
אומרת ג'וליקי הוא חשב שבעל מסעדה זה בעל בית מרזח .הוא כותב בספר שכאשר סבא ביקש
שלא יגרשו אותו ,אמנם לא גרשו אבל לא נתנו לו תבואה לזריעהי ואז הוא כותב שסחיןג זה

שהוא מכנה אותו "ג)וליק" הביא לו תבואה ,זרעים לזריעה .מוסיף קסטיצקי וכותב  -שאלתי
ובמה אני אחזיר לך? ענה סחין  -בגורן .הוא בעצמו בדברים שכתב מודה ,שאותו אדם שהוא כל
הזמן משמיץ עשה לו טובה .הוא בעצם השמיץ אל כל אנשי החורן חוץ ממייזל וגוטרמן .זה
כאילו כיפר אצלי על דברי ההשמצה .אני חושב שזה ספר לימוד ,ואולי צריך להוציא קטעים
בודדים .הוא מספר שכאשר הוא הולך לירושלימנ אמרו לו -אתה אדם בעל תורה תשב ותקבל

"חלוקה"י אז הוא עונה  -מה אני באתי לארץ-ישראל כדי לקבל "חלוקה"? גם פרץ ביידץ

אותו

דבר ,כל אנשי יבנאל ובית גך באו מה"חצרות".

 אנשי בית גן היו יותר ציובים ,אנשי ביתאידיאולוגי-קומוניסטי.

גן היו פועלי ציון  -שמאל .הם באו על רקע
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היתה המעשיה עם בן-גליל ,אשתו שולמית שלחה אותו להביא מלח מהסבא ובדרך פגש את וזרעאלי
ועוד חברים ,ושאל אותם  -לאן אתם הולכים? אמרו לו  -יש כינוס בחצר כנרת של סוציאליסטים

כעבור שלושה ימים הוא חזר  -שאלה אוהו  -איפה

 -באותם הימים הלו ויכוחים סוערים ביך

המלח?

החבר"ה האלה .פועלי ציון ופועלי ציון שמאל.

הם באו לארץ אחרי המהפיכה הראשונה על רקע קומוניסטי .ב .1904-1905 -אז הם באו על רקע
סוציאליסטי ולא כל כך בעקבות הפרעות .סוצאליסטים יהודים.

-

ככה ששולמית שלחה אותו להביא מלח

והוא חזר כעבור שלושה ימים.

 -בספר הוא משמיץ אל כל פקידי הברון ילא

רק

את האכרים.

ארמץ

העובבייל

שנע ווזובתוי*קויר 2שמורות
לבלהר;יאורי שרפפה

בית-ע יבנאל סל06-7$048* .

 אני קראתי את הספר על ראש פינה ,אמבם זה נכתב בתור רומן אבל יש שם יותרבספר של קסטיצקי.
 -אבחנו לא מדברים רק על הפקידים של פיק"א ,אבחבו מדברים על פקידים מיוחדים.

נבזויות מאשר

אוסוביצקי.
 -למשל ,לסבא ליפשיץ עשו

כמו

טובה נתנו לו את מחביימנ אבל הוא היה צריך להיות
אז בסוף הוא אמר לו  -לך תהוה במשמר הירדן.
אבל אני רוצה לספר לך על הגביבה  -הביאו מומחה צרפתי לעשות גבינה להנה ליבנאל .הביאו
כי היה חלב ולא היה מה לעשות אתו .עשו את הגבינה ואכסנו אותה במרתף של גב' יופה .אני
זוכר שהגושים היו כל כך קשים ,בגודל של חצי מטר ,עגולים ,וכמו שסיפר חנקין אי אפשר
במקום אחר,

היה להכניס בהם אפילו מסמר .לא היה מה לעשות בהם .אנחנו היינו קטנים ועשינו בהם חורים
במקדח ועשו מהם עגלות למשחק( .חיימק"ה סיפר את הסיפור הזה על הגבינה של שאול ,אבל

הוא בלבל את הסיפורים ,כי

את הגבינה של שאול אוכלים היום בכל הארץ).

שאול נשלח להולנד והיה שם ארבע או חמש שניס .חזר הנה הוא גר אצל רחל שיינוק .הקימו

שם מחלבה הוא עבד קודם עם הלפרין ואחר כך עם יוסף בגדדי .כל הזמן היו מגרדים את הגבינה

כרי שלא תעלה עובש.ציפו אוחה בחומר מיוחד.

זו היתה הגבינה הראשונה בארץ.

 מה אהה יכול לספר על השלושה .על משה-זלמןנ על יהודה ועלמשה-זלמן היה בן אח של דוב לובץ .אבא שלו בגיל  22קיבל שחפת וכמע לשויצריה .הוא היה

יליד ליטא .כשהגיע ארצה היה כבר בחור בן  .20דוב לונץ השכן שליי
הקבוצה של אבא שלך .זו לא אותה משפחה של הלונצים מירושלים.

הס באו ארצה כשבאה
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בשויצריה ,שמו היה ששוו .הוא טיפל בו ואהב אותו מאוד ולכן קרא לעצמו בן ששון  -זלמן

בן ששון .בתקופה שגמרתי את בית הספר ,היינו בית"רים.

הלכנו אז ברחובות לבושים בחולצות

חומות ושרנו "טחי גדות לירדן" .הוא רצה להציל אותי מהתהלוכות האלה מכיון שתיה שכן שלנו
והתחיל להכניס אותי לספריה .הוא היה אדם מלא וגדוש ידע ,היה מפרסם סיפורים בעתון

הבוסתנאי ואת הסיפורים האלה ,מעשיות חסידים ,אספו בספר מדור לדור .הוא היה
ממנהיגי יבנאל כי היה אדם מלא וגדוש ואילו היהחי היה בודאי אחד ממנהיגי העבודה.
באותה תקופה בא ז*בוטיבסקו ארצה ואז נכנסה תנועת הבית"ר ליבנאל .בין הבית"רים היו
חיים ברקאי ,נסים מיוזל ,אליהו סוזונוב ויצחק שיינוק .היינו הולכים ברחובות ושרים
כמו שאמרתי "שתי גדות לירדן" .חלק גדול של הבוער היה אז בית"רי .הוא הכניס אותי לעבודה
ואיך לימד אותי ספרנות? את החיטה שאספו כדמי קריאה היו אוספים בשקימנ אבי הייתי יושב
לאחד

למעלה על השקים ולומד את המלאכה .אתנו היו יהודה ודינה וטובה ברקאי.
זלמן יהודה הגר כמו דון קישוט ומנשו פנשו .יהודה היה כמו נושא הכלים שלו .היינו אז
יחד גם בועד הפועלים של יבנאל ואני זוכר שהביאו אז את גלר כמרכז הפעולהנ הוא היה זמן

קצר בלבד .זלמן היה האוש שסידר בכל שבת ערבי שבתות ועיתוך היתוליי הוא היה איש
ויהודה היה כאילו נושא כליו .אני לא יכול להגיד לך בדיוק כמה זכך היה כאן אבל כשאני
הייתי בן  21הוא הוה בן  .29את ורם ההולדת ה 50-חגגו לו בבית שלבו .יבנאל חייבת הרבה
לזכותו .הוא ארגן סדרים והצגות ובכלל היה שחקן מצויןנ אם היה משהו ביבנאל זה לזכותו.
בצורתו היה חולמני אבל בהחלט לא היה כזה .כשהוא נפל היה ביבנאל אבל כבד מאוד .אפשר
להגיד חבל שנפל .הם הלבו למסיבה ואני נשארתי לישון .המסיבה היסה אצל לבקוב .אני זוכר
שאברמל"ה בא ואמר  -משהל"הנ שמענו רחש בשדות שלמטה והוא לקח את הרובה לצאת ויצא יחד

מלא-מלא

עם דוד יצחקי ואחר כך פתאום שמעתי יריות והודיעו לי שמזוני נפל .הבואו אותו למרכז
המושבה .הוא עוד הספיק לצעוק  -אמא ,אמא ,אמא! ונפטר .אז הלכתי לחפש את היתר.

יהודה היה איש עבודה ,עבדתי אתו הרבה שניםנ הרכבנו את כל הקוים ביבנאל .הוא היה
ואני הייתי רתך .אז היו החבר"ה באים אלינו הביתה ,ביניהם היו אברמל"ה ודיטה אז ככה
שהיו תמיד הרבה חבר"ה בבית .היינו באים הביתה לאכול את השייריט של העוגות שאמא היתה
ארגיע ותיקי הישע בגעל
אופה.
כל הזכויות שמורות

עגלון

לבלהה ואורי שרפכם
בית-ע יבטאו גול06-750*** .

בין הרופאים שהיו ביבנאל היה דר' קיטיון שהיה בין האנשים הנפלאים שהיו ביבנאל.
אני חושב שיש לו בה באיזה מקום .אחר כך היה דר' פלדנבך גם הוא היה רופא יוצא מהכלל.
היה דר) פייגה היו נוסעים על אופניים ,חמורים או רוכבים על סוסים כדי לטפל בחולים.

הלואי שרופא של היום היה מגיע לקרסוליים של רופא דאז .היו כאילו בני

משפחה אחת גדולה.

7-ו-

על שמחת תורה יכול רק רשל לספר .אני לאהייתי
לאהייתי רוקד ולאהייתי יורק.
 -איך היו

משתתף בארועים כאלה,

הקשרים בין יבנאל לבית-גן?

אני זוכר שסיפרו שיש

מלחמות אבל אני לאהייתי איש מלחמות .לא נלחמתי עם אף אחד.

במלחמת העולם השניה ,אני זוכר שאברמל"ה הלך לחיל הים ל"נייבי"
ימשיך אבל הוא רצה לחזור הביהה.
האמת היא שאברמל"ה עם כל גדולתו היה צריך אותי כדי להשען עליו.
זה

לאהייתי

שותה

וכשחזר אלמוגי רצה שהוא

הלא ידוע .אתה לא צריך לספר לי מה מצבך בנושא הזה .אנחנו יודעים

ידו נשענו.

שאתה העץ שעל

 כשהיתה מלחמה עם שמואלה שרצתה את הירושה ,אז אמרתי  -אני עוזב את יבנאל .נסענו שושיואני לקבוצת כנרת .שם הבטיחו לנו שאני אהיה מנהל העבודה ושושי תהיה מבהלת בית הספר.
נתנו לנו בית של ותיקים וכך את כל הזכויות .אז באו אלי שניים שפיתו אותי לחשור .אחד
היה עמוס ברנשטטר  -עמוס מוקדי שאמר שקבוצת כנרת זה חמולות ואין אף חמולה אחת .השני
שבא היה פרץ ביידץ ובעצם הוא זה ששכנע אותי ,הוא אמר  -ראית עץ שמעבירים אותו ממקום
למקום  )?( -או

אפשר להעביר.

 פקין הביא את האבא שלו ליבנאל .הוא היההיתה כאן ,מגרוב ,מוצזניק ודינה שושני היו

-

קודם בסגירה.

הוא בא ליבנאל כי

כל משפחת כתר

ממשפחה זו.
ארכית ותיקי הישוב בגליל

3קנוזז3ויווצקו3גוריוצ
לבלהו:
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י
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האבא קרא לעצמו דוד המלך.

 אני לא הכרתי את האבא .פקין היה כנראה סיבירטבחסד .היה אדם גבוה והיה לו כוח עד שהעשן של המפוח גמר אותו.
היה בעל מקצוע מעולה.
היה עוד בעל מקצוע אתר ,מזמן מזמן כשאני הייתי עוד ילד .מנדל שמידה
(?).

הוא היה בעל מלאכה מצוין ,היה

(?)

נפח

גר בבית

של מה שהיה הבית של סיומה .אני חושב שבספר מישהו מספר על אשתו ,היא היתה
והוא היה אדם גבוה .הוא היה נפח .והוא התעוור ואני זוכר שזרקו אותם החוצה .אני זוכר
שמיכאל ניסנבוים היה אז בועד .הוא אסף בולים .אמא ריחמה עליו וקנתה אצלו סדן.

אשה שמנה מאוד

8-ן-

הוא התקיים מאוסף הבולים שלו.
 הבן-צורים ממט זרקו אותו החוצה? -ממש זרקו אותו החוצה ,בעיקר ניסנבוים.

 -איך הגיע צימרמך להיות יאש

המושבה?

הוא היה אדם חכם מאוד .יהודי

חכם.

אספר לך שבי דברים :ילד אחד בא הביתה ואמר לאמא שלו  -המורה קרא לכל הילדים חמורים ולי
אמר -אתה שני חמורים ,כשיש חמורים צריך עוד חמורים ,זה דבר ראשון .סיפור שניי מספרים
על אחד שהלך לבקר את החבר שלו בעיר השנוה .אז הוא לא ידע איפה הוא גר ,הוא פוגש אחד
ושואל אותו איפה גר ראש העיר ,אומר לו זה  -מה ,המבובל והבבזה הזה? הולך מאחד לשני
וכולם כאחד  -מנובל ובבזה .עד שהוא פוגש אחד ושואל אותו  -תגיד לינ המנובל והבבזה
הזה ,איפה הוא גר? אז ההוא אומר לו  -הבה הבית שלו כאן מנגד .בכנס הביתה  -שלום ,שלום
איך העסקים? אז ההוא עונה לו  -אגיד לך את האמת ,פרנסה אין ,אבל כבוד ......
 -מה הוא היה לפני שהיה יו"ר התאחדות האכרים?

הם הלא יצרו את זה .חיים אחיו יצר את "החקלאית" והוא את התאחדות האכרים .הוא היה
פעיל והיה לו ראש מלא.
 -הוא לא יצר את התאחדות האכריסנ ניסבבוים היה המנהל הראשון ,הוא היה לבלר בהתאחדות

אדם

האכריס.
לא כל כך זוכר,

 אניהיה ציוני .עבדתי אתו

בתקופה ההיא הייתי עוד ילד.

אבל הוא היה אדם חכם .ובהחלט

הרבה בזמן המאורעות .הוא לא היה איש טוב .היה איש רע מאוד .אשתו

הותה אשה טובה .היתה אחת הגננות הראשונות .אבנר היה הפועל שלוי כשהיה חיים

היתה אומרת מרים  -תלך תראה אם הוא לא גונב.
שרה צימרמן היתה בכיתה שלי .היא היתה תלמידה יוצאת מהכלל.

אנו הייתי

בור גמור בתלמודן

והיא ידעה תלמוד מצויו.

נא לחצר,

תעיקי ה"ןב בויל

צשנגורוינ
4יל"ל7יויייכיייו
לבלההואורי שרפסן

בית-ע יבנאל טל06-75048* .

 מעניוי אתה אומר על צימרמן את אותן המליס שאבא שלי היה אומר עליו .אנחנו לא יודעיםאם היה רע או שהיהוטובג אבל היה ציוני .והיה ציוני טוב.

יואל כבר לא ציוני כל כך.

 -אני זוכר שאשתו של חיים והבנות היו עוד בפולניה .אני

זוכר

ששרה באה היה

לה סרט

גדול גדול בצבע אדום על הראש.

 אשה  -דבר אחד תכל שלא עשיבו ,כשאני באתי ליבנאל ,אז הבית שמה בשממיך היה שלם עדייןוהיינו צריכים לצלם אותו.
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הבאתי פעם את בנות אחיותי שיראו את הבית הזה ,אז זה בכלל לא עניו אותם ,ענין אותם יותר
שיגור החללית לירח.
 למה בכל זאת לא אוהבים את צימרמן? אני יודע שבכנרת ,היו שבעה אכרים והיו שבע דעות.הוא היה אדם רע ,הוא לא אהב לעשות טובות .אני זוכר את המעשה של ציביני ,הלא הם סבלו
רעבי הוא היה אדם שלא היה חקלאי ,פשוט לא היה מוצלח .יש אנטים כאלה ויש אנשום כאלה.
אני זוכר שחיימק"ה ויחיאלה היו הולכים יחפים לבית הספר בחורף ,אכלו "דום" לארוחת הבוקר
שלהם.פעם אחת שמואל צימרמן נסע לחופש לאיזה מקום ,ורוזנפלדממבחמיה קרוב שלו ,החליף

אותו .כששמואל צימרמן חסר מהחופש הוא רואה שציביני קיבל

שק קמח .אז הוא אומר לו  -מה

זה פתאום ,הרי זה הלך לאיבוד? ענה לו רוזנפלד -אני דמעות לא יכול לסבול.
כשהביאו את הברזל .הפחים והעץ מכספי המלוה האמריקני ,אז זה היה אצלנו בחצר .הוא הבטיח
שחילק את הכל הוא אמר

לתת לי ללולג אחרי
זה נגמר לי .אבל היה אדם חכם מאוד.
לי אין עסקים עם יואל בכלל.
אבא שלו היה ציוני ,הוא לא ציוני.

שכחתי.

הוא פשוט לא רצה לתת את הכל ואמר

ארכית

החצב במקל

ותיק
ייות שמורות
כלהזכו
לבלההואורי שרפקך

בית-ע יבנאל טל66-756*88 .

 -אני הייתי בידידות רבה עם יחזקאל .גם הוא היה אדם שאהב את עצמו מאוד .הוא סיפר לי

סיפור שגם במשפחתו לא ידעו -
הוא כשהוא בא ליבבאל לא היה לו כסף ,הוא שמע שרזביק שגס הוא ממתולה ,והערבים היו
קוראים לו אבו נסי ,מפני שהיה קמצן נוראי .אז הוא בא לרזניק ואמר לו  -שמעתי שאתה
מלוה כסף ,הלוה לי כסף אני רוצה לקנות מחרשה .אז הוא אמר לו  -תבוא אלי בערב הביתה.
אז הוא בא אליו בערב הביתה וראה שחיים וברוך והיתה להם גם אחות יושבים סביב השולחן
וצלחת עם בצל ולחם קצת ,וזו היתה ארוחת הערב שלהם .אז אחד הילדים לקח בצל גדול.
והוא צעק עליו שאסור לקהת בצל גדול לאכול ומותר לקחת רק בצלים קטבים לאכול.
אז אמר יחזקאל בליבו  -אבוד .אבל רזניק הלך יצא לחצר והביא לו את הכסף.אז הוא אומר לו
אתה הרי על האוכל של הילדים שלך חס .איך אתה יודע שאני אחזיר לך .ענה לו רזניק  -זה
ציונות.
 -אנחנו לא יכולבו להגיד מולה נגד צימרמרנ אחרו כל מה שעשה לאבא שלי .אבא היה אומר-

הוא היה ציוני.
 חיים צימרמר עזב את יבנאל אחרי שיסד את "החקלאית". -איך נחשב עמוס מוקדי?
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 על עמוס מוקדי אינבי מתכוון לדבר מפכי שאבחנו חברים טובים.הוא פעיל במלחמה שלנו ברבנות ויכול להיות שזה לזכותה של דבורה ,היא באמת אשה
יוצאת מהכלל .כמעט ערב ערב הייתי אצלם ואל תגיד שחיזרתי אחרי הבנוה .היא ורפול
נחשבו לאפוהים בעיבי התימנים .ובכלל אבי חושב שרפול הוא כאחד מחסידי אומות העולם.

כשהיה חסר לי כסףהייתי הולך אליו .ואף פעם הוא לא ביקש ממני אפילו לא חתימה.
י מחזיר לו היה אומר לי תודה רבה ,אם איך לך אתה יכול להחזיר לי מאוחר יותר .רפול
היית
כאשר

האבא של טוביה.

אני קניתי הרבה תקליטים .הייתי קונה בחיפה בחנות גדולה וידועה .יום אחד אומרת לי
המוברתנ יש לו בשבילך תקליט מצוין .זה היה השיר "אלי ,אלי" או "כל בדרי" .היא משמיעה
לי את התקליט ,אני שומע את התקליט וכמובן קובה אותו .גם האבא שלי וגם האמא שלי
לשיר .בקיצור ,אני חוזר הביתה ושם את התקליט לאמא שתשמע .היא מאוד אהבה את השיר הזה
אהבו

"אלי ,אלי" ופתאום אבי רואה אח רפול ,הולך לו לאט לאט דרך הגינה ונעצר מאחורי הדלת
עד שהתקליט נגמר .הוא מאוד אהב את השיר הזה.

 -איך היה אריה אבמסון ,הלא היו אחים?

 אני לא זוכר אותו במיוחד. ואת אבא שלי אתה זוכר? -גס אוהו אני לא כל כך זוכר.

תיקי ה"1צ במיל

ארמיזזניייןשנ,ייייג
יק
-,
בית-ע יגאלגי.

אני חיב לספר עוד סיפור ,את הסיפור על סופו של התוחח שאבא שלי עשה.

*06-75048

אחד מארבעת

התותחים שעשה והיו ביבנאל.

יום אחד ,אני שוכב חולה ובא אלי תלפיות ממשמר השלושה ואומר לי ככה בחצי
קנה צינורות אצל לרנר והוא רוצה שאני אפרק אותם .אני אומר לו  -אני חולה .קח מישהו
אחר .אבל הוא התעקש  -אני רוצה שאתה תעשהלי את זה.
הצינור היה מובח על הארץ ואני נסיתי לפרק אותו .נכנס פרץ ביידץ לשאול אותי משהו
ונעמד על הצינור .אני נסיתי להתוך ופתאום היתה התפוצצות אדירה .כל הצריף התכסה בערפל.
לא הבנתי מה קרה ,בכלל שכחתי מהתותחים שאבא שלי עשה .חשבתי שאולי התפוצץ בלון חמצן
ראיתו שהבלון בסר ,הלכתי לבדוק את בלוני הדיזל וגם הם היו בסדר .וככה מתוך הערפל
הלבן והסמיך הזה יצאתי החוצה .פרץ ביידץ עף החוצה ובמזל לא קרה לו שוס דבר .לבקוב
סוד שהוא

גר אז בצריף של בוכמןנ הוא רץ .כולס רצו ,כל יבנאל רעשה .והצינור
הייעול לשניים והגיע עד הכביש .מסתבר שתלפיות לקח את הצינור הזה שלמעשה היה תותח.

שעף החוצה שבר את

-

1ב-
וכטה נוצלנו בבס .אבו עמדתי על הברכיים ורק נחלשתי מעט ופרץ ביידץ עף החוצה.
היו עוד שני "צינורות" כאלה ,אז אמרתי לחיימק"ה  -יש עוד שניים תפרקו אותם( .בבית

המלאכה שהיה ליד

הסטלמנט).

אני חיפשתי את התותח הרביעי .אז מספר לי איציק(?) שהוא מצא את הרביעי וכאשר ניסה
לו את המופה ,הכניס את הצינור לאש של מחמם המים ,ואז הבל עף.
זה היה סופם של התותחים שעשה ברוך ליפשיץ.
ע ~יל
יזלייובויתצ טתצורווצ
לביאושואורי שרפפן
בית-גויבטיל טל06-75048* .
 איך לא קיבלת איכרות? לא בוקשתי אף פעם .חוץ מזה לאהייתי חקלאי ודדי רצה להיות .פעם שכבתי חולה ובא אלידדי וסיפר לי שהשכן שלי בולט רוצה לעזוב את יבנאל ומוכן למכור את האדמה ואני קניתי
באלף לירות .ואוב א אלי שמואל דוכובנה ואמר לי  -משהל"ה ,זה לא שלו ,זה של פיק"א.
באתו אליו ואמרתי לו  -אתה שיקרת אותי .אמר לי  -אני לא שיקרתי אותך קיבלתי ממך
עבור כל מה שיש על האדמה  -סוסה ,עגלה וכדז .עמוס מוקדי היה הבורר הוא פסק שעלי לשלו
בעבור האדמה.אז האדמה היא לא שלנואלא של פיק"א ,מנהל מקרקעי ישראל .אני רשמתי את האדמה
לפרק

על שם ודי והוא משלם כסף עבורה מפני שאני לאהייתי חקלאי.
היתה מעשיה עם שדה שהיה ליד צימרמן ,שמואל צימרמן רצה את השדה הזה ,השלישי במספר ,אז
דדי ניגש אליו ואמר לו  -אם אתה לוקח את השדה הזה ,אני שובר לך את העצמות ,אז הוא
כמובן ויתר.
הלק מהאדמה קנינו מניסנבוים כשעזב את יבנאל ,מהאבא של ניסן ,מסלומון קנינו שני דונם.
אבחנו הנינו עגלות למנפטת הדרום  120 -עגלות .קנינו צמיגים אצל מישהו בחיפה ,יהודי
קברי .אני לא יודע אם היהודי הזה רימה אותבו או שהוא נפל בעצמו בפח ,הוא לקח גלגלים
שלא התאומו לג'נטים וחתך אותם  -הצמיג היה  15והג'בט היה  .16הוא חתך את הצמיגים
כדי שיעלו על הגזנטימנ בקיצור כל העגלות האלה נעמדו ,הגלגלים התפוצצו .בכל אופן עבדנו
וקיבלנו  6,000לירות עבור העבודה הזאת ודדי שילם עבור האדמה.

אבי בשארתי בלי שום דבר ,גם בית המלאכה איבו שלי .רק הבית
על שם האשה .אחרי המלחמה שהיתה עם שמואלה ,אמרתי שהיות ואין לי ילדים יכולה המשפחה
כלומר היורשים ,לדרוש כל מיני דרישות ,ואז הבטחתי אח האשה .ביני לבין דדי היה הסכם
כשהוא נכבס חזרה לבית המלאכה  -שאני בובה את הבית והוא עוזר לי לבנות ,אבל זה לא עבד.
מספרים שראו חסיד אחד רוקד ,שר ושותהיין
 .החסיד שר  -אדם יסודו מעפר וסופו לעפר -
של אברמל"ה הוא שלבו ורשום

שאלו אותו  -אז מה השמחה? ענה להם  -בינתיים אני שותה משקה.
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סיפור גן העדן והגיהינום -

כתוב  -אדם רשע וטוב לו .נו ,אז היה אדם רשע אחד והיה לו טוב .הוא הגיע
רב .הלא מת אז הוא הלך לגיהינוסג .המלאך הממונה על הגיהיבום שלח אותו בטעות לגיהיבום
סל הגויים .כי יש ביהיבום ליהודים ויש גיהינום לגויים ,לא כולם יושבים ביחד.
נכנס היהודי ורואה שולחנות ארוכים ערוכים ועמוסים מגל טוב ,והאבשים יושבים מסביב
ואינם אוכלים כי אינם יכולים לקרב את היד לפה .יושבים ורעבים .אז הוא אומר להם -
מה הבעיה? אחד יאכיל את השני .באמת ככה עשו ,האכיל אחד את השני והיתה שמחה גדולה
ואף התחילו לשיר .המלאך הממונה על הגיהינום שמע את השינה ושאל את עצמו  -מה השמחה
הגדולה הזאת?בודאי י
ש "גשיד" באמצע .נכנס ,תפס את היהודי וזרק אותו לגיהינום של
היהודים .נכנס לשם ורואה את היהודים יושבים מסביב לשולחנות ערוכים מכל טוב אבל גם פה
אלן האנשים אוכלים .אמר להם מה הבעיה? אחד יאכיל את השני .התחילו אלה  -מה פתאום? אני

לזקנה עם עושר

אאכיל

את משהל"ה ואח יענקל"ה? לא ולא!!ן

את הסכר עשו כדי לאסוף מים לבית גן בשביל להשקות את הטבק .אני
לקח וסגר את הוואדי באדמה לבבה והמים היו מתאספים.
אני זוכר שהשטפון הגדול שטף את הסבר וכל המים הלכו על בית גו .הקירות של הבית של רוזה
בכור נפלו והבפוה שחו במים.
ובאשר לטבק  -אני נובר שאבא שלי עשה מכונה כדי לקצץ את הטבק .זו היתה מעין מקצרה
כזאת טעסדה בחצר .האכרים היו באים לקצץ לעצמם את הטבק כדי לעשן .אחד עישן מהטבק של
השניי לא מהטבק שלו .אבא עשה מכשיר לשתילת הטבק .למכשור היו שני פתחים ,היו שותלים את
הטבק ואחר כך המים היו נשפכים.
זוכר שגופן (גפן)

חישוב בנליל

ארכיה ותיק
יו5נצנגורווצ
יו
פנלווזוגו

לעבוד התחלתי בגיל .15

את הבית קיבלתי

בזכותו

של ישראל .ישראל היה

לבלההואורי שרפשן
בית-ע יבנאל טל6-750488 .ס
כעסן גדול ופעם צעק עלי בחינם ואז אני

אמרתי לו  -בוא תעזוב אותי במנוחה ולא דיברנו זמך רב .כשהיה הענין עם שמואלה ,כשהיא
התחילה את המלחמה שלה ,הותה ישיבה ובישיבה הוא אמר  -למשל"ה מגיע .ניגשתי אליו ואמרתי
לו  -תודה רבה .ואז חזרנו לדבר.

אנו אמרתי להם שלי אין בית ואני רוצה אותו חזרה .עמוס ישראלי טיפל
במה שהוא חושב עם כל השגעונות שלו .הוא לא אדם רמאי ונוכל כמו הוריו .וישראל לחץ עליו
בנושא .הוא מאמון

ששק
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 4 4ב נחל

5ל4י4י
ישה9א*874
למ"ח
נ" *6שה4

מת-ע -ננ 4ט4*3י*ויש

 אני מכיר את משהל"ה מה"הגנה" ,מהספריה ,לא מגיע לא? ואז החלימו לתת ליהבית .שמואלה באה ואמרה שההווים שלה מגרשים אותה מהבית בכפר ויתקין והיא רוצה אח
הבית בחזרה .תיקה הביאה מכתב שבו היה כתוב  -בלחצו של משהלאה אנחנו ויתרנו .שאלתי
את

אותה  -למי ויתרת? לדדי ולאלי.

עמוס אמר לה  -לכי הביתה ,הבית הזה הוא של משהלטה.

שהוא רוצה את הכית .אמרתי

שמואלה מכרה את הבית לבגדדי .באאלי שאול ואמרלי
תקנה את הבית ,יש ריב עליו .יום אחד בלויה של רבקה רוזנצווייג ראה אותי דודקיריין-
ואמר  -תגדדי קנה את הביה .ניגשתי אליו ושאלתי אותו ,הוא אמר שלא קנה .באותו שבוע מת
לו  -אל

יוסף בגדדי .מסתבר ששמו.אלה כן מכרה את הבית וקיבלה מחצית הסכום .רצתי מיד לעורך
היון שלי .הוא לא רצה לקבל אותיכי היה גם עורך הדין של אברמל"ה וכך שהשכן שלו טיפל
בענין שלי .לשכן הזה היתה עוזרת שבעלה היה קצין גבוה בנצרת .נסענו לנצרת והשופט

הרואלי

עשה עיקול על הכסף .שמואלה טענה כל הזמן שנשאר המון כסף

ושאנחנו השתלטנו עליו.

התחיל משפס .היא טענה שמגיע לה הרבה יותר
ו 50-לירות מכל אחות .המשפט התקיים ,היא הביאה את
שהיא מקבלת כל חודש  150לירות ממני
ת
ו
כ
ז
"
לאברמל"ה
אבנר גלעד ,גיסה .עורר הדין אמר  -מגיע כמה שמגיע אגל מגיע גס
יוצרים"
אז אני אמרתי  -אהה נותן "זכות יוצרים" עלהידיים שלי? הלא אני עשיתי את הכל! !1אני
ושאנחנו גנבנו וגזלנו ממנה .למעשה גמרנו

מחברת של אברמל"תי הוא את החובות לא כתב ,הוא כתב רק את ההנגשות.
מצאהי
יוס אחד באאלי בימםאיליוביץ ואומרלי -משהל"ה ,ברוך הקטן ינק שנאה אליך ,יהוא
י עוד -
הלא לא נורמלי ,אז יוס אחר הוא עוד יהרוג אותך .תגמרו בשלום! .אז הוא אומרל
ה ל 30 -שנה ,תקנה את זה.לי אין כלום בעסק הזהו
יש לקנותבית ,בשיכונים החדשיםיז
אומר לו  -הכל שלדוי .נסענו לנצרת שדדי יקבל עליו את זה .אז היא לא רצתה
אז אני
ואז אמר עורך הדין של ,לד זה עולה הרנה כסף ולה זה עולה הרבה כסף ,נואו תתהדקו
ותגמרו *מ תענין .היא הציעה לקנות מניוח ,שאולי במניות יהיה רוח  -אז קנינו מניות
מני 91שלה מניות שלי ובזה נגמר הכל ,אני רציתי לקנות את הכיח חזרה אז היא

חצי

חצי

אפרה שהפועצה תקנה את הבית .שאול מכר את הכית למועצה מאחורי הגב שלנו.
שמואלה והנון בןיצור לחצו עליו .ואחר כך הכניסו לשם את המועצה .ואחר כך היתה החלטה
אקנל את הביה בחזרה .הגית היה בידי המועצה מספר שנים .שם היתה ההפגנה
חסוייה שאני
אין בית והבית שיך למשפחה
נפר תפוס .אני הנשמי למועצה בקשה לקבל את הבית  -היוה ולי
רויה את הבית בחזרה .ואז ,חנוך שהיה ראש המועצה ,כיוס שהיה צריך לעזוב את הבית,
"וי
שהיים בצהוייפ* העביר אח הביח על שם המועצה .כל השניט הוא לא עשה את זה ואז הוא
נשי"
בכוונה נורי .אספו צביה היתה החברה הכי טובה של שמואלה .ואחר כך עמוס אמר
אח
ישי *"
ט1צרה  .אני לא אסב כניה מריבהכי זה יביא מזל רע ,אילו היה הנוך מוכר
לאירו ?לצניי
א היה צריך אח איסור משרד הפנים ,אבל אחרי שעבר
)(י יי ידי?" -גי זני עכר כטכני ,איי
היי ?ייר "יעוד טל "סיג בממרר הפנים .אבל עמוס ראש המועצה
?ד,כי י"יי ולי) דייליי

שי
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ואהיך ישראל לחצו ועבדו כדי שהבית יעבור אליבו .אני שילמתי בעבורו  75,000לירות.
אמנם גמרנו על  50,000או על  60,000לירות ,אבל אחר כך התחרטו והוספנו .לקח לנו שבתיים
לסלם את כל הסכום הזה בכסף שגרדנו בעשר אצבעות ובעבודות שעשינו .היום הבית הזה עומד

למכירה.
דווקא אחד בא לקבות אותו .באזוריםיש בחור אחד בשם לבבי .ללבבי יש בן הבשוי לגיורה
 אביה יהודי ואמה גויה .לבני פנה לאזורים שיתנו לבנו בית והם ענו לו  -מה בית לגויה?לא נותנים .אז אולי הוא עוד יחזור.
הישע בנשל
כל וזזכ91חנ טתאורות
 -מה אתה יכול לספר על ההסתדרות ביבנאל?

לבלהה ואורי שרפכן
בית %-נתנאל טנ *0,750*8

 אני הייתי פעם .לפני הרבה שנים חבר מפא"י( .אשה  -הוא זרק להם את הפנקס בחזרה) .גרו היה אז במפא"י ואני הצעתי לו שנקים מועדון במעברה לפני הבחירות כדי ל"משוך" את
התושבים למפא"י .במעברה ,בבית גן ,היה בית כנסת שני והם התחילו ל"סחוט" ממני טליתות,
סידורים וספרי תורה ואז השכן שליי הרב לוין שהיה החבר של ז'בוטיכסקי( ,היה גם צמחוני)
והיה בא לביתי לשאול ספרים היות והיתה לי ספריה גדולה  -ובכן ,הרב לוין שידע שאני עובד
בשבת וזה לא הפריע לו ,בא ואמר לי -משהל"ה ,דע לך ,אלה הם סחטנים גדולים .הם רוצים
לסחוט ממך .לאן נעלמו כל הסידורים? וכר החלטתי ללכת לגרו ולהציע לו להקים מועדון,
לארגן הרצאותי תערוכות ותקליטים .באתי למתיתיהו והוא הסכים והקמנו מועדון (קלוב).

עשיתי ספסלים ,רשתות ונחומי הרצה את ההרצאה הראשונה שלו על מרוקו  -הוא היה שם באופן
בלתי ליגאלי .הם נהנו מאוד .ומה הלאה? צריך היה להשקיע כסף במועדון .באתי לגרו והוא

אמר לי -

לא צריך ,הם במילא משלנו .ובבחירות יצאו התימנים ברשימה נפרדת .אז נבחרו

ארבעה נציגים למפא"ו3שני אכרימנ שני דתיים ואחד תימני .לכלכו אחד את השני בזמן הבחירות
ולא הצליחו להקים קואליציה .באתי לסמואל תעיזו ולאליעזר משולם ואמרתי להם  -בואו נעשה

קואליציה .אמרו  -מה שאתה אומר נעשה .הלבתי למשה פרידמן ועשינו טיוטא שהוא יהיה
המועצה ותעיזי יהיה הסגן שלו .התמנו בראשו תבות והמסמך היה מוכן להדפסה .אמרו שידפיסו
ביום חמישי ולא הדפיסו ,גם ביום ששי לא הדפיסו .בשבת קראו לי לישיבה .גרו לא בא לישיבה
למחרת אני שואל אותו  -מה העבין? והוא אומר לי  -אבי עם השחור הזה לא יושב .אז אני
ראש

וככההיה.

אומר לו  -מה זאת אומרת אתה לא יושב עם השחור הזה ,מחר הוא לא ישב אתך.
בבחירות הבאות כבר נבחרו שלושה תימנים ושניים ממפא"י .ראז אני אומר לו  -אתה רואה,

י  -שחור כזה
לא רצית לשבת עם השחור הזה ועכשיו הוא לא רוצה לשבת אתך .ואז הוא אומרל

עוד לא ראית .הוא לא רק שחור בחוץ ,הוא שחור בנשמתו.

אדם ישר

כמו

אבא שלו בנימין

וזה שקרן ובוכל.

 -למה יבנאל קלטה כל כך הרבה עולים?

הוא רמאי ונוכל .בכל יבנאל לא היה
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על זה אנחנו בוכים היום .אבל זו היתה הציונות.
שמואל צימרמך עמד בראש העניך הזה .עשו פה ציונות .והגולם עלה על יוצרו.
בסרט שעשו על יבבאל בכלל לא הכניסו את מה שאמרתי  -אמרתי להם שסבא בא לפבו

 100שנה

ושסבתא אמרה שבניה יהב בצבא ההגנה לישראל .אלה לא הולכים לצבא .מהר תהיה
אז אני צריך להתדיק אותם על גבי? הם אפילו לא הולכים לשמירה ,אז מה .אני צרוך לשמור
מלחמה

אותם?

בסך הכל יש
-מי הביא

כאן

כ 14-משפחות של ה"רבי".

אותם הנה?

עמיקסג זה פרונקל.

למעשה אשתו היא המכשפה .אבא שלו היה ראש ישיבת

וויזזניטש .אז מה הוא

חשב הרב הזה ששיק יבנה פה חצר והוא ישב לו באמריקה ויבוא לשבועיים בשנה ובינתיים שיק
ינהל לו את העסק הזה .אני עכשיו מתעסק עם העסק הזה .אבל אני מוכרח להגיד שהרב של יבבאל
הוא פשוט מלוכלך .היתה הלויה של דיבה שושבי והוא לא נתן להספיד אותה עד שאבינועם אמר
לו  -אתה תשב בצד .אספו פה כסף לולד הזה יצחק מזוז ,הילד מת ונשאר כסף אז הוא לקח את
הכסף לגמילות חסדים שלו.כששאלתי איפה הכסף הזה ,לא ענו לי .אומרים שראש המועצה הדתית
נתן לו פנקס צ'קים והוא עשה בו כרצונו .ובו :ספורים שונים .כתבתי גם למבקר המדלנה

בנושאים אלה.

 הרב אמר לו שיש לו תיק מסמכים והוא יוכיח שלא הוא הביא את הרב שיק ליבנאל. תגיד לו שהואשקרן בשמי. עמיקם הוא זה שהביא את הרב שיק מאמריקה .הוא היה באמריקה שנתיים ,חזר בתשובה ואזהביא לכאן את הרב שוק.
ליל
ולעי'זנזייוצשכוזרית
הרב שוק מקרב ניזקר את יהדות עדות המזרע
נומר
טוב.

זז"

הוא עובד על האמונות טפלות והתמימות שלהם.

הכי

בית-ע יבנאל טל06-750*88 .

 -עכשיו יש עבין חדש ,אני פוגש את מנחם בהימיני ואומר לו  -הבט מנחמי יש

את זה לבנק .אז הוא אומר לי -

אנחנו רק בשר ודם,

כסף ,הכנס

מחר אהד מאתנו יחלהנ אז יש

כסף מוכן.

אני רציתי שרפי פלח יברר מה קרה לאותם הטליתות והסידורים בבית הספר הדתי - .כולם שילמו
י  -אתה
כסף בעבור זה .ושב אצלו סיגרון .הנגר הזה .הוא במועצה הדתית .אז הוא אומר ל

ארס רע ,יש

שלוש משפחות רעבות ללחם,

אתה לא רעב .שאלתי אותו  -מי

הן המשפחות הרעבות

ללחם? אמר לי  -פיבטו (הצבע של המכוביות) אשרף שהיה הסגן של הרב ועמיקם .ואז אני
לו  -הפלא הגדולבעיני הוא ששלושת המשפחות האלה שולחות את הילדים שלהן לתלמוד תורה
בטבריה .לא לבית הספר שעומדים לסגור אותו מכיון שאין מספיק תלמידים .אז הוא קפץ

אומר

ואמר  -אנחבו בהיה פה הרוב ואתם תצטרכו לעזוב את יגנאל.
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ואז אמרתי לו  -איך לי

מה לדבר אתכם בכלל.

אני כותב את המכתב הזה בשאלת הכסף למנחם בנימין .מנחם בנימין שולח לי
הכסף הזה היה בידי עזרא והרב ועזרא נתן אותו לרב לעשות בו כרצונו.שלחתי לו חזרה מכתב
והצעתי שוב להכניס את הכסף הזה לבנק .והוא לא ענה לי בכלל.
י -הרב משלם בעבור שכר הדירה ,הטלפון והחשמל
יום אחד בא אלי יוסף קוראקין ואומרל
מחשבון המועצה הדתית .ולסר אושר את העובדה הזאת .כששאלתי את מנחם בנימין הוא אמר לי-
יש מסמכים בעביך.אז אבי כותב לעזרא שיגידלי אם במועצה יש מסמכים בנידון .עמוס
העתק מצילום

אברמסון ולוריא נתנו לו רשות לעשות את זה .עוד לפני שהוא בא ליבנאל הוא קיבל אישור
לתשלומים אלה .קיבלתי העתק של המסמך הזה והלכתי למיכאל שהיה במועצה הדתית יחד עם לוריא
והוא אומר לי  -המסמך הזה מזויף .לוריא לא כתב בחייו במכונת כתיבה רק בכתב יד וזה מסמך
מודפס.כשנפטר לוריא ,היה שלמה בן-שושן במועצה הדהית והוא נתן פתק שהוא יכול לנסוע

בבנזין על חשבון המועצה הדתית .שאלתי את שלמה ע 5הענין והוא סיפר לי סיפור כזה  -הרב
ביקש אישור לבנזין ואני אמרתי  -לאו אז הוא קרא לו לדין תורה .והרבנים כמובך אמרו -

אנחנו מאמינים רק לרב .הוא התפטר ואחריו בא ברון והוא חתם לו .ישלי פתק שבחודש מאי
בטנה שעברה שילמו  805שקל לאוטו.
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