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שמעון רווח - עשה את השינוי

ולד ב-1978 וגדל בבית שאן, כבן שביעי למשפחה עם תשעה אחים. נ
בני  הנוער  נער בתנועת  עלו לארץ ממרוקו בשנות ה-50,  ההורים 
עקיבא, לרפת התוודע עם החברה מקיבוץ שלוחות ושם נסחף גם לחיים 

השיתופיים.
מכינה קדם צבאית בקשת )עם חליבות ועבודה במנגו( ושירות משמעותי 

כקצין בצנחנים, כולל שירות של שלוש שנים נוספות בקבע. 

אחרי התלבטות ארוכה החליט לצאת לחיים האזרחיים ולפנות לאהבת 
החקלאות. פגישה עם ד"ר שולמית זוננברג ברופין הביאה אותו לקורס 
של  בתו  לעינב,  נשוי  היה  כבר  הלימודים  בתקופת  ב-2004.  הנדסאים 

חיים וגרו ביישוב רחלים הסמוך לצומת תפוח בשומרון.

הרפת  על  חיים  עם  דיברנו  הארץ,  בצפון  לחיים  להגיע  דרך  "חיפשנו 
והוא הזמין אותנו לחיות במושב. גרנו בקיבוץ בית רימון ועסקתי ברפת 
עברתי  להתקדם,  סיכוי  לי  שאין  וכשראיתי  ובחליבות  עגלות  בגידול 

לעבוד בבקר של קיבוץ לביא.
ולא  ניתוח לב  לעבור  נאלץ  חיים  בנחלה,  הבית של הסבא  קיבלנו את 

הייתה בררה אלא להשתלב ברפת ולעבוד בה."

הראשון  הרפתן  שהיה  אברהם  מנדל  של  הבת  עם  התחתן  חיים 
ב-הזורעים. הוא קיבל מכסה מהמושב ונכנס לשותפות עם מנדל שהיה 
דומיננטי מאוד בניהול הרפת. כאשר מנדל הלך לעולמו, נכנס חיים לנהל 
בני  בין  והמכסות  והעיסוק עם העברת הנחלות  את הרפת המשותפת 
המשפחה, לא היה פשוט כלל ועיקר. זו גם הסיבה העיקרית שכמעט ולא 

עשו רפורמה ולא נהנו מתקציבי המדינה.
הרפת  בניהול  הטבעי  הדורות  פער  על  לגשר  וניסיתי  לרפת  "באתי 
ובהובלתה לענף המעודכן, למקצועיות וליעילות. המשימה הייתה כבדה 
והייתי צריך להתחיל כמעט מהתחלה. וכך עברתי תחום תחום ושינינו.

ביצוע  על  הקל  וזה  ההמשך  לדור  גם  ונפתח  עצום  שינוי  עבר  חיים 
השינויים וההתאמות הנחוצות.

עבדתי בממשק, בקלטור, בריאות העטין, טיפולים בריאותיים, שינויים 
בהזנה מול מרכז המזון. גילי המזריע גר ביישוב נווה עובד הסמוך ואנחנו 
ממש חברים וד"ר חן גילד ממש זהב - לקחתי עליי לבצע הרבה טיפולים 

לבד בהדרכת חן.

הבאנו את המומחים הגדולים ביותר בארץ ולא התביישנו לבקש עזרה. 
והכי  בהמשך,  ובועז  "מנעה"  שחר  חברים:  נעשינו  גם  מהם  חלק  עם 
עושה  הוא   - כחבר  ללוות  ונשאר  שהגיע  שפיר  דודו  היה  אינטנסיבי 
הלל מלכה  עבודה מדהימה, בעיקר עם הסבלנות והשיטתיות שלו. גם 

מדריך ועוזר לנו, וכך הרבה מומחים בתחומים השונים בענף.

הפרות היו ב-9,000 ליטר וחלבנו 60 פרות שתי חליבות ביום והיה צורך 
לייצר את המכסה, כי היה חשש שיקצצו לנו אותה. טיפלנו בסומטיים, 

בצליעות - לא היה חלב והיינו חייבים לעלות.
עבדתי עד מאוחר בלילה וזה יצר קונפליקט גדול בבית, אבל זה התחייב 
בשינוי הגדול שעשינו ברפת. לאט ובהדרגה התקדמנו ברפת ועשינו את 

העבודה.

נריה הבן של חיים ואח של אשתי הגיע ל-הזורעים עם משפחתו ונקלט 
ברפת, אני יצאתי למשרה שהתפנתה בשיאון.

אני מלווה את הרפת בבוקר ואחר הצהריים וכיום היא נראית אחרת.
סדר היום - קם מוקדם, עובד שעתיים ברפת, יוצא להזרעות בשיאון 

וחוזר לילדים ובערב שוב להשלמות ברפת.

מתווה לוקר - מסבך לנו את החיים. קיבלתי מתנה של 90 אלף ליטר 
ומכון  לנו הרבה כסף - צריך לבנות סככה  זה עולה  נמוך, אבל  במחיר 
חליבה, בזמן שמחיר החלב נשחק ולא מותיר מזומנים לביצוע ההשקעות. 

אני צריך 2 מיליון שקל וצריך לחפש מקורות נוספים.
אין מענקים, אין החזרים והמדינה לא אתך, אתה צריך להתמודד לבד. 

סיפורה של רפת משותפת קטנה שמשתפרת וצריכה גם לגדול בתנאי 
 .אי ודאות

באתי לרפת וניסיתי לגשר על פער הדורות 
לענף  ובהובלתה  הרפת  בניהול  הטבעי 
המשימה  וליעילות.  למקצועיות  המעודכן, 
כמעט  להתחיל  צריך  והייתי  כבדה  הייתה 

מהתחלה. וכך עברתי תחום תחום ושינינו

שמעון יודע גם להכין על האש 
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אסון הרפתנים בכנרת

היישוב היהודי בארץ ישראל מנה כמה מאות אלפים, קהיליית הרפתנים הייתה מצומצמת מאוד והידיעה 
ש-11 חברים לענף טבעו למוות בכנרת, היכתה גלים עצומים בענף וביישוב היהודי.

במלאת 70 שנה לאסון הנורא בכנרת, אנחנו מביאים לפניכם, מוסף מיוחד שיבטא את רוח התקופה ואת 
הסיפור האישי של אלה שהלכו

אספה הכללית של ההתאחדות התקיימה בעמק הירדן, קיבוץ דגניה ה
א' התנדב לארגן ולארח בטוב טעם, את כל מאות הבאים לאספה. 
מזכיר ההתאחדות - אפרים שמרגד ניהל את האספה והחברה מרים ברץ 
ברכה את המשתתפים עם סיפורי בראשית על הרפת בארץ ישראל, במגוון 

הנושאים המקצועיים המעסיקים את הענף.
האספה הייתה מיועדת להתקיים במשך יומיים וכללה גם תערוכת בני בקר 

וכמה הרצאות מתוכננות.

האספה עברה בהצלחה רבה וכולם חיכו למתנת הכנס - שייט לילי בכנרת 
עד לעין גב ושם מסיבה סוערת על החוף. נתלתה רשימה על הלוח, רבים 
מאוד נרשמו ובהגיע שתי הספינות כולם הסתערו ועלו עליהן, מבלי לדעת 
הספינות  בשתי  התפרסו  רפתנים  כמאתיים   - ספינה  בכל  נמצאים  כמה 

ומילאו כל מקום פנוי.

הלילה היה ליל ירח מלא, הכנרת נראתה כמו ראי, שקטה ורגועה, מצב הרוח 
היה מרומם להפליא. מספר שלמה דורי שהיה על אחת הספינות.

ונרגשת,  מרוממת  באווירה  ושטנו  אדירה  שירה  הייתה  בשקט,  "הפלגנו 
אני עליתי על הסירה השנייה שהייתה כל הזמן מאחורי הראשונה. פתאום 
הרגשנו מים בתוך הנעליים )הסירות היו גם לדייג וגם לסחורות(, התגברנו 
על הרעש של הסירה והודענו לספן שיש מים בסירה, הוא נתן סימן לספינה 
הראשונה והיא עצרה. התברר שאנחנו לא שטים עם מנוע אלא נגררים עם 
חבל, ניתנה פקודה - כל מי שעומד קרוב לחרטום הסירה שיעבור לספינה 
הראשונה. מקבוצת השרון )יפעת( נסענו לאספה שתי חברות ואני, שתיהן 
כבשנה  יעקב  את  לקחתי  אני  הראשונה.  לסירה  עוברות  שהן  לי  אמרו 

רבים מאוד נרשמו ובהגיע שתי הספינות כולם 
הסתערו ועלו עליהן, מבלי לדעת כמה נמצאים 
בכל ספינה - כמאתיים רפתנים התפרסו בשתי 

הספינות ומילאו כל מקום פנוי

תמונות אילוסטרציה באדיבות ארכיון עין גב

יוסי מלול - משק הבקר והחלב
hmb-malul@icba.org.il
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ועפרוני והובלתי אותם לספינה הראשונה .
את  לאסוף  חזרה  והספינה  אחד  קילומטר  של  מרחק  ונותר  לחוף,  שטנו 
האחרים, התברר שכאשר הספינה חזרה לסירה, ראו שהסירה צוללת בבת 
אחת למעמקי הים, סיפרו שחיים וקסמן ז"ל נפל למים וצעק "לשכב על הגב 
ולעשות תנועות בידיים וברגליים" . חברה מקבוצת עיינות )רמת דוד( שלא 
ידעה לשחות סיפרה לי "שמעתי את קולו של חיים וראיתי את שני הילדים 

שלי וזה הציל אותי".

על החוף הייתה מהומה גדולה, לא ידעו מי היה על הסירה ומי חסר, השמועה 
עשתה לה כנפיים בכל הארץ הקטנה וכולם נהרו לחפש את הקרובים. 

כותב משה וינר מקבוצת "העמל": 
"הגענו לעין גב, קיבלו אותנו אנשי עין גב מדוכאים ומבוהלים. הנה מגיעים 
אנשי מרחביה, מזרע, כפר יהושע. הנה מתקהל קהל אנשים על שפתה של 
עומדים  כל  וחסרי  אונים  אין  והאכזרית.  היפה  לכנרת  כולם  ועיני  הכנרת 
הטלפון  לעשות?  מה  פורצת:  אחת  ושאלה  דמעות  זולגות  עיניים  כולם, 
החברים  לעזרה.  היישוב  את  המוסדות,  את  מזעיקים  הרף,  בלי  מצלצל 
היורדים  ועוגנים  חבלים  כולם  בידי  ביניהם.  ואני  לכנרת  בסירות  יוצאים 
לעמקי הים, לאחר יום של סבל חוזרים רצוצים לעין גב. הלילה עובר ללא 

שינה, מחכים ליום המחרת, אולי יביא אתו חדש. 
שישה ימים אני נמצא בסירה על פני הכנרת כשבידי החבל ובקצהו העוגן 
רוחמה(  מקיבוץ  )שואבי  דב  את  ונוציא  סימן  יינתן  אולי  תקווה,  ובליבי 

ממעמקי הים.

ממשיך שלמה דורי:
חבר  השרון  בקבוצת  היה  הגופות,  ואיפה  טבעה  הסירה  איפה  ידענו  לא 
בשם עקיבא גושן שהיו לו קשרים עם הצבא הבריטי ודרכם הזמינו מקהיר 
זרק  הסירה,  איפה  וגילה  הגיע  הוא  צוללות.  לגילוי  מכשירים  עם  אווירון 
מצוף פקק ובהמשך ירדו אמודאים מחיפה והתברר שהגופות היו צמודות 

לדופן הסירה.
11 רפתנים, מהפעילים ביותר בענף, טבעו בים. מקיבוץ מרחביה טבעו שני 
הייבוש שהיה  יואל  יחזקאל טבע  בכפר  הרפת,  של  התווך  עמודי  רפתנים 

רפתן ידוע בענף ומכפר יהושע טבע רכלבסקי.

 !זה קרה ביום רביעי, חול מועד סוכות 19.10.1943 לפני 70 שנה

דבר העיתונות על האסון

"דבר" 26 לאוקטובר 1943 

גוויות הטבועים בים כנרת לא נמצאו
גוויות  אחרי  בחיפושים  כידוע,  הוחל  כנרת,  בים  האסון  אחרי  מיד 
הנעדרים. סירות המנוע של עין גב וגינוסר מסיירות יומיום בים. גם 
משמרות של רוכבים ורגלים מסיירים בחופים. אווירון טס על פני הים 
ובמקום התאונה, כדי לגלות את מקום המצאה של הסירה שטבעה. 
אמודאים מנמל חיפה צללו במקום שסומן על ידי האווירון אולם לא 

העלו דבר.
גב  בעין  נמצאים  הנפגעים,  המשקים  ואנשי  הנעדרים  קרובי 

ומשתתפים בחיפושים.
החקירה בקשר לאסון תהיה ביום ה' במשרדי הממשלה בטבריה בפני 

קצין המחוז מר לבהר כחוקר מקרי מוות.

חשש עוד לקורבן
חיים  גם  מלבד עשרת החברים והחברות שנספו באסון כנרת, נעדר 
קראפט, חבר קבוצת ניר חיים, שגם הוא השתתף בכינוס מגדלי הבקר 

בדגניה א'.
חברים, מבין משתתפי הכינוס, אמרו אמנם, שראו את קראפט אחרי 
האסון, אולם סבורים שאין זה נכון. חוששים מאוד שגם הוא היה בין 
החברים בסירה שטבעה. אחרי הכינוס רצה קראפט לנסוע לבית חנן, 

ועד עתה לא בא לשם.
חיים קראפט בן 23, היה לבוש בגדי חאקי ומכנסיים קצרים, מי שראה 

את החבר מתבקש להודיע על כך למערכת "דבר".

"דבר" - 27 לאוקטובר 1943 

עין גב מבקש להרכיב ועדת חקירה
מקיבוץ עין גב מוסרים:

כל  בעיני  חידה  להיות  מוסיפה  כנרת,  בים  הסיבה האמתית של האסון 
יודעי דבר. זמן קצר לפני שקרה האסון נעשה בסירה שטבעה תיקון כללי.

שבוע לפני כן, יצאו באותן שתי הסירות, שאחת מהן טבעה עתה, 150 
חברים של עין גב לקונצרט של התזמורת הארצישראלית בדגניה, ולא 

היה בהן שום קלקול.
הקיבוץ בעין גב פנה למרכז החקלאי של ההסתדרות וביקש להרכיב 

ועדת חקירה שתקבע את סיבות האסון.
וביניהם  ניצל,  מהם  חלק  איש.  מ-20  למעלה  היו  שטבעה  בסירה 
שידעו  אנשים  היו  הטבועים,  בין  ואילו  לשחות  ידעו  שלא  אנשים 
ההצלה  סירת  שהגיעה  ועד  טובעת  החלה  שהסירה  מהרגע  לשחות. 

מעין גב עברו פחות משתי דקות.

מקסימלית  עזרה  ניתנה  המלכותי,  התעופה  וחיל  השלטונות  מצד 
 .למאמצי החיפוש שלא פסקו עד עתה
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אסון הרפתנים בכנרת

היישוב היהודי בארץ ישראל מנה כמה מאות אלפים, קהיליית הרפתנים הייתה מצומצמת מאוד והידיעה 
ש-11 חברים לענף טבעו למוות בכנרת, היכתה גלים עצומים בענף וביישוב היהודי.

במלאת 70 שנה לאסון הנורא בכנרת, אנחנו מביאים לפניכם, מוסף מיוחד שיבטא את רוח התקופה ואת 
הסיפור האישי של אלה שהלכו

אספה הכללית של ההתאחדות התקיימה בעמק הירדן, קיבוץ דגניה ה
א' התנדב לארגן ולארח בטוב טעם, את כל מאות הבאים לאספה. 
מזכיר ההתאחדות - אפרים שמרגד ניהל את האספה והחברה מרים ברץ 
ברכה את המשתתפים עם סיפורי בראשית על הרפת בארץ ישראל, במגוון 

הנושאים המקצועיים המעסיקים את הענף.
האספה הייתה מיועדת להתקיים במשך יומיים וכללה גם תערוכת בני בקר 

וכמה הרצאות מתוכננות.

האספה עברה בהצלחה רבה וכולם חיכו למתנת הכנס - שייט לילי בכנרת 
עד לעין גב ושם מסיבה סוערת על החוף. נתלתה רשימה על הלוח, רבים 
מאוד נרשמו ובהגיע שתי הספינות כולם הסתערו ועלו עליהן, מבלי לדעת 
הספינות  בשתי  התפרסו  רפתנים  כמאתיים   - ספינה  בכל  נמצאים  כמה 

ומילאו כל מקום פנוי.

הלילה היה ליל ירח מלא, הכנרת נראתה כמו ראי, שקטה ורגועה, מצב הרוח 
היה מרומם להפליא. מספר שלמה דורי שהיה על אחת הספינות.

ונרגשת,  מרוממת  באווירה  ושטנו  אדירה  שירה  הייתה  בשקט,  "הפלגנו 
אני עליתי על הסירה השנייה שהייתה כל הזמן מאחורי הראשונה. פתאום 
הרגשנו מים בתוך הנעליים )הסירות היו גם לדייג וגם לסחורות(, התגברנו 
על הרעש של הסירה והודענו לספן שיש מים בסירה, הוא נתן סימן לספינה 
הראשונה והיא עצרה. התברר שאנחנו לא שטים עם מנוע אלא נגררים עם 
חבל, ניתנה פקודה - כל מי שעומד קרוב לחרטום הסירה שיעבור לספינה 
הראשונה. מקבוצת השרון )יפעת( נסענו לאספה שתי חברות ואני, שתיהן 
כבשנה  יעקב  את  לקחתי  אני  הראשונה.  לסירה  עוברות  שהן  לי  אמרו 

רבים מאוד נרשמו ובהגיע שתי הספינות כולם 
הסתערו ועלו עליהן, מבלי לדעת כמה נמצאים 
בכל ספינה - כמאתיים רפתנים התפרסו בשתי 

הספינות ומילאו כל מקום פנוי

תמונות אילוסטרציה באדיבות ארכיון עין גב

יוסי מלול - משק הבקר והחלב
hmb-malul@icba.org.il
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ועפרוני והובלתי אותם לספינה הראשונה .
את  לאסוף  חזרה  והספינה  אחד  קילומטר  של  מרחק  ונותר  לחוף,  שטנו 
האחרים, התברר שכאשר הספינה חזרה לסירה, ראו שהסירה צוללת בבת 
אחת למעמקי הים, סיפרו שחיים וקסמן ז"ל נפל למים וצעק "לשכב על הגב 
ולעשות תנועות בידיים וברגליים" . חברה מקבוצת עיינות )רמת דוד( שלא 
ידעה לשחות סיפרה לי "שמעתי את קולו של חיים וראיתי את שני הילדים 

שלי וזה הציל אותי".

על החוף הייתה מהומה גדולה, לא ידעו מי היה על הסירה ומי חסר, השמועה 
עשתה לה כנפיים בכל הארץ הקטנה וכולם נהרו לחפש את הקרובים. 

כותב משה וינר מקבוצת "העמל": 
"הגענו לעין גב, קיבלו אותנו אנשי עין גב מדוכאים ומבוהלים. הנה מגיעים 
אנשי מרחביה, מזרע, כפר יהושע. הנה מתקהל קהל אנשים על שפתה של 
עומדים  כל  וחסרי  אונים  אין  והאכזרית.  היפה  לכנרת  כולם  ועיני  הכנרת 
הטלפון  לעשות?  מה  פורצת:  אחת  ושאלה  דמעות  זולגות  עיניים  כולם, 
החברים  לעזרה.  היישוב  את  המוסדות,  את  מזעיקים  הרף,  בלי  מצלצל 
היורדים  ועוגנים  חבלים  כולם  בידי  ביניהם.  ואני  לכנרת  בסירות  יוצאים 
לעמקי הים, לאחר יום של סבל חוזרים רצוצים לעין גב. הלילה עובר ללא 

שינה, מחכים ליום המחרת, אולי יביא אתו חדש. 
שישה ימים אני נמצא בסירה על פני הכנרת כשבידי החבל ובקצהו העוגן 
רוחמה(  מקיבוץ  )שואבי  דב  את  ונוציא  סימן  יינתן  אולי  תקווה,  ובליבי 

ממעמקי הים.

ממשיך שלמה דורי:
חבר  השרון  בקבוצת  היה  הגופות,  ואיפה  טבעה  הסירה  איפה  ידענו  לא 
בשם עקיבא גושן שהיו לו קשרים עם הצבא הבריטי ודרכם הזמינו מקהיר 
זרק  הסירה,  איפה  וגילה  הגיע  הוא  צוללות.  לגילוי  מכשירים  עם  אווירון 
מצוף פקק ובהמשך ירדו אמודאים מחיפה והתברר שהגופות היו צמודות 

לדופן הסירה.
11 רפתנים, מהפעילים ביותר בענף, טבעו בים. מקיבוץ מרחביה טבעו שני 
הייבוש שהיה  יואל  יחזקאל טבע  בכפר  הרפת,  של  התווך  עמודי  רפתנים 

רפתן ידוע בענף ומכפר יהושע טבע רכלבסקי.

 !זה קרה ביום רביעי, חול מועד סוכות 19.10.1943 לפני 70 שנה

דבר העיתונות על האסון

"דבר" 26 לאוקטובר 1943 

גוויות הטבועים בים כנרת לא נמצאו
גוויות  אחרי  בחיפושים  כידוע,  הוחל  כנרת,  בים  האסון  אחרי  מיד 
הנעדרים. סירות המנוע של עין גב וגינוסר מסיירות יומיום בים. גם 
משמרות של רוכבים ורגלים מסיירים בחופים. אווירון טס על פני הים 
ובמקום התאונה, כדי לגלות את מקום המצאה של הסירה שטבעה. 
אמודאים מנמל חיפה צללו במקום שסומן על ידי האווירון אולם לא 

העלו דבר.
גב  בעין  נמצאים  הנפגעים,  המשקים  ואנשי  הנעדרים  קרובי 

ומשתתפים בחיפושים.
החקירה בקשר לאסון תהיה ביום ה' במשרדי הממשלה בטבריה בפני 

קצין המחוז מר לבהר כחוקר מקרי מוות.

חשש עוד לקורבן
חיים  גם  מלבד עשרת החברים והחברות שנספו באסון כנרת, נעדר 
קראפט, חבר קבוצת ניר חיים, שגם הוא השתתף בכינוס מגדלי הבקר 

בדגניה א'.
חברים, מבין משתתפי הכינוס, אמרו אמנם, שראו את קראפט אחרי 
האסון, אולם סבורים שאין זה נכון. חוששים מאוד שגם הוא היה בין 
החברים בסירה שטבעה. אחרי הכינוס רצה קראפט לנסוע לבית חנן, 

ועד עתה לא בא לשם.
חיים קראפט בן 23, היה לבוש בגדי חאקי ומכנסיים קצרים, מי שראה 

את החבר מתבקש להודיע על כך למערכת "דבר".

"דבר" - 27 לאוקטובר 1943 

עין גב מבקש להרכיב ועדת חקירה
מקיבוץ עין גב מוסרים:

כל  בעיני  חידה  להיות  מוסיפה  כנרת,  בים  הסיבה האמתית של האסון 
יודעי דבר. זמן קצר לפני שקרה האסון נעשה בסירה שטבעה תיקון כללי.

שבוע לפני כן, יצאו באותן שתי הסירות, שאחת מהן טבעה עתה, 150 
חברים של עין גב לקונצרט של התזמורת הארצישראלית בדגניה, ולא 

היה בהן שום קלקול.
הקיבוץ בעין גב פנה למרכז החקלאי של ההסתדרות וביקש להרכיב 

ועדת חקירה שתקבע את סיבות האסון.
וביניהם  ניצל,  מהם  חלק  איש.  מ-20  למעלה  היו  שטבעה  בסירה 
שידעו  אנשים  היו  הטבועים,  בין  ואילו  לשחות  ידעו  שלא  אנשים 
ההצלה  סירת  שהגיעה  ועד  טובעת  החלה  שהסירה  מהרגע  לשחות. 

מעין גב עברו פחות משתי דקות.

מקסימלית  עזרה  ניתנה  המלכותי,  התעופה  וחיל  השלטונות  מצד 
 .למאמצי החיפוש שלא פסקו עד עתה
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