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 מץווד, קטן היה ישו־ץזל בץור׳־ן היהודי היישוב
 \ות הכירו וכולם מועט היה הרפתנים מספר
כולם.

 לץוומי מידה בקנה ון0ץו היה כנרת ון0\ו
 הענף, ו\ות שבדרך המדינה ץות שהעסיק

שנה! 6ם ...לפני היום ץורוכה. תקופה

 ההתאחדות של הכללית אסיפה
I א׳ דגניה קבוץ הירדן, בעמק התקיימה 

 כל את עם,0 בסוב ולארח לארגן התנדב
לאסיפה. הבאים מאות
 ניהל שמרגד אפרים - ההתאחדות מזכיר

 את בירכה ברץ, מרים והחברה האסיפה את
 הרפת על בראשית ספור׳ עם המשתתפים

 המקצועיים הנושאים במגוון ישראל, בארץ
הענף. את המעסיקים

 ההתאחדות של הכללית האסיפה
 אי דגניה קבוץ הירדן, בעמק התקיימה

 כל את טעם, בטוב ולאות לאוגן התנדב
לאסיפה. הבאים מאות

 למתנת חיכו וכולם בשלום עברה האסיפה
 ושם, לעין-גב עד בכנרת, ליל׳ ש״ס - הכנס

 על רשימה נתלתה החוף. על סוערת מסיבה
 שתי ובהגיע נרשמו מאוד רבים הלוח,

 מבלי עליהן, ועלו הסתערו כולם הספינות
 כמאתיים ספינה, בכל נמצאים כמה לדעת

 כל ומילאו הספינות, בשתי התפרסו רפתנים,
פנוי. מקום
 נראתה הכנרת מלא, ירח ליל היה הלילה

 היה הרוח ומצב ורגועה שקסה ראי, כמו
שהיה דור׳ שלמה מספר להפליא. מרומם

יחזקאל כפר היביש יואל

הספינות. אחת על
 ושטט אדירה שירה היתה בשקט, הפלגנו
שת, מרוממת באווירה תי אני ונרג  על עלי
 מאחורי הזמן בל שהיתה השניה, הסירה

שונה. תאום הרא שנו פ ם הרג  בתוך מי
ת הסירו ם) ת(, וגם לד״ג גם היו הנעליי  לסחורו

הודענו הסירה של הרעש על התגברנו פן ו ס  ל
תן הוא בסירה, מים שיש מן נ ה סי  לספינ

היא הראשונה  לא שאנחנו התברר עצרה. ו
א עם שטים אל ע, ה עם נגררים מנו תנ חבל,ני

:מרח קב. זוהר •צחק

בפר-׳ בבלבסק׳ יוסף

והחלב הבקר משק 76



בכנרת ונים

עמיר קב. פ״נזילבר א״זיק ניר-ח״ם קב. קרפט ח״ם אפיקים קב. פרלסון גיטה העמל קב. שואבי דב

ב שעומד מי כל - פקודה ם קרו  לחרטו
שונה. שיעבור הסירה, ת לרא  השרון מקבוצ

סענו אני, חברות שתי לאסיפה נ הן ו  שתי
ת שהן ל׳ אמרו  אני הראשונה. לסירה עוברו

עפרוני כבשנה את לקחתי תם והובלתי ו  או
הראשונה. לספינה

ף, שטנו חו טר של מרחק ל מ  אחד קילו
 התברר האחרים, את לאסוף חזרה והספינה
 שהסירה ראו לסירה, חזרה הספינה שכאשר
ת ת, בבת צולל מקי אח מע ם, ל ספרו הי

מן שח״ם ס ק ם נפל ו מי ק ל ע צ שכב ו  על "ל
ת הגב שו ת ולע ם". ביד״ם תנועו  חברה וברגליי

ת ת מקבוצ  ידעה שלא דוד( )רמת ע״נו
שחות תי סיפרה ל מע ש לו את לי"  ח״ם של קו
תי תי". הציל וזה שלי הילדים שני את וראי  או

 מי ידעו לא גדולה, מהומה היתה החוף על
 עשתה השמועה חסר, ומי הסירה על היה
 נהרו וכולם הקטנה הארץ בכל כנפ״ם לה

 הקרובים. את לחפש
"העמל" מקבוצת וינר משה כותב

עין הגענו תנו קבלו גב, ל שי או  גב, עין אנ
ם ם. מדוכאי הלי מבו ם הנה ו עי שי מגי  אנ
שע. כפר מזרע, מרחביה, הו  מתקהל הנה י

ם, קהל שי עיני הכנרת של שפתה על אנ  ו
ם, ת כול ת. היפה לכנר ם אין והאכזרי  אוני
ם כל וחסרי מדי ם, עו ם כול ת עינ״ ת זולגו  דמעו

שאלה ת: אחת ו  הטלפון לעשות? מה פורצ
ם הרף, בלי מצלצל ת, את מזעיקי  המוסדו

ם החברים לעזרה. ה״שוב את אי ת יוצ  בסירו
ת אני לכנר ם. ו ה ם ביד׳ ביני ם כול חבלי

מזרע קב. נא זו רבקהנגבה קב. פרידמן נחמיהמרחביה קב. גוסטמן נשקההשרון קב. דרש יהודית
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ם, עוגני ם ו מק׳ היורדי ם לאחר הים, לע  של יו
ם חוזרים טבל, עין רצוצי  עובר הלילה גב. ל
ה, ללא ם שינ ם מחכי א אולי המחרת ליו בי  י
חדש. אתו

ם שישה מי  הבנרת פני על בסירה, נמצא אני י
בי העוגן ובקצהו החבל כשבידי ה, ובלי תקוו

תן אולי מן ׳נ א סי צי הים. ממעמקי דב את ונו
ך שי מ ה מ מ ל : ש רי דו

ענו, לא ד ת, ואיפה טבעה הסירה איפה י הגופו
שרון, בקבוצת היה שן עקיבא בשם חבר ה  גו

ם לו שהיו שרי  ודרכם הבריטי הצבא עם ק
רון, מקהיר הזמינו שירים עם אווי לוי מכ  לגי

ת. ה הגיע הוא צוללו זרק הסירה, איפה וגיל

 האחרים, את לאסוף חזרה הספינה
 ירה,0ל חזרה הספינה שכאשר התברר

 אחת, בבת צוללת שהסירה ראו
הים למעחקי

ם ירדו ובהמשך פקק מצוף  מחיפה אמודאי
ת והתברר ת היו שהגופו דו מו פן צ הסירה. לדו

ם, 11 ם רפתני  טבעו בענף, ביותר מהפעילי
 רפתנים שני טבעו מרחביה מקבוץ בים.

 טבע יחזקאל בכפר הרפת, של התווך עמודי
ש, יואל ע רפתן שהיה ה״בו דו ומכפר בענף י

שע הו  רחלבסק׳, טבע י
 החקלאי והמרכז בקר מגדלי התאחדות

 1 ו של "לזכרם״ מרגשת חוברת הוציאו
 הלפרין: ח״ם כתב החוברת בפתח הניספים.

שי מל, "אנ ת חלוצי ע  בוני העברית, החקלאו
שק ת, מ מולד ם, מסורת מחדשי ו  הבוקרי
ם, תומם לפי הלכו ודעת תורה צמאי ס  לכינו
ס  ואחד האבות בארץ העברים הבוקרים כינו
פו, מהם עשר ס  אבדו. טבעו, ני
ם אש מי ת עלו תענוג קראה יוקד ת ל  התייחדו
ם לאחר הטבע, עם מיי דיון. עיון של יו  הלהט ו

ם בוגרים גם הקיף שי שי  על עלו עם וברוב וק
ת, סירות שוט מעטו  לאור הכנרת פני על ל
הירח.

ם נמצא לא ק מקו ת, מספי  לא ובלב בסירו
ם כלל נמצא שבון, מקו קול לח שי ת. ל  ולזהירו

 קצפה ברגעי אשר הצנועה, השקטה, הכנרת
ם, חינו, מטוב׳ אחת לא לקחה כבר הנדירי  א

די. יותר הפעם בלעה  אבות עשר אחד מי
ת, הו מ אי ת, אחים ו תיו ת, בנים וא בנו  רעים ו

ת ם רבים של ורעיו לנו. יקרי  לכו
ת תו ם או עי ם צנו חיילי ם ל  בצבא האלמוני

ת. ההגשמה החלוצי
חם. ודרכם פועלם של מוגבר בהמשך  ננו
ת ה ולכנר שוטטי פון "בל ״אמר: ולמ טו  עוד ׳
■ חנם". !רבנות7מ הרפו כאלה,
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