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 מבוא: 
 

 בחייהם של סבא וסבתא שלי  אתמקדבנושא האישי שלי 

 לפני עלייתם לארץ.

 : תתמקדהעבודה שלי 

חייהם של סבא וסבתא שלי בעיירות  בפולין בהן הם גרו לפני מלחמת ב

 העולם השנייה. בתקופת השואה ובחייהם בתקופה זאת.

, ובהתארגנות של תקופה של סוף מלחמת העולם השנייהבמעשיהם ב

בעלייתם לארץ באוניית המעפילים "אקסודוס" ובתלאות  .העלייה לארץ

במלחמת , עד עלייתם לארץ ובתקופת המנדט הבריטי הרבות שהם עברו

 העצמאות.

תקופת חייהם הראשונה של סבא וסבתא שלי בארץ  ולבסוף אספר על 

 ארץ.לאחר עלייתם ל
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 פרק א':
 חייהם של סבא וסבתא שלי לפני עלייתם לארץ 

 
 )אסתר חובר( :סבתא שלי 

 
עיירה לא גדולה   ה. זאת היית 1918סבתא שלי נולדה בעיירה רוז'נוי בפולין בשנת 

 יהודים.  2000וגרו בה  

שלי  אבא של סבתא שלי היה פועל ועבד בבית חרושת לעורות. ההורים של סבתא  

שנים,  והיא נשארה יתומה. אז היא   9בת   הנפטרו באותה השנה כאשר היא היית 

, עם פרוץ המלחמה.כאשר הגרמנים הגיעו  19עברה לגור אצל הדודה שלה. בגיל  

לפולין ולעיר שלה, הם ברחו לבוכרה שבאוזבקיסטן. הם נסעו חודש ימים ברכבת  

 שים מאוד של רעב ומחלות.בשביל להימלט. בבוכרה הם היו חמש שנים בתנאים ק

 כל משפחתה של סבתא שלי נספתה בשואה.  

לאחר המלחמה הם חזרו לפולין והגיעו לעיר שקוראים לה לודז'. היא פגשה חברים  

"למרד". הם רצו רק דבר אחד וזה: לעלות לארץ  מה"שומר הצעיר" ומארגון  

למחנה   ישראל. הם נסעו למחנה שממנו הם היו צריכים לעלות לארץ. בנסיעה

ההתארגנות לעלייה לארץ הם עבר את פולין, צ'כיה, אוסטריה וגרמניה. במחנה  

 בגרמניה הכירה סבתא שלי את סבא שלי ושם היא התחתנה איתו. 

קשה, סודית ומסוכנת   המשך הנסיעה למחנה ההתארגנות לעלייה בצרפת היית ה

וכרוכה במכשולים רבים. אבל שום דבר לא הרתיע אותם. כל מה שהם רצו היה  

ישראל. בסופו של דבר הם הגיעו לצרפת ושם חיכתה להם האונייה  - לעלות לארץ

 "אקסודוס". 

במחנה ההמתנה הם חיכו שיעלו אותם לאונייה "אקסודוס". סבתא שלי הייתה  

לארץ.    הבא שלי. זה לא מנע ממנה לוותר על העליי בהריון עם האח הגדול של א

אוניות.   9כשהם הגיעו לחופי הארץ באוניה "אקסודוס", האנגלים הקיפו אותם  עם 

הם ביקשו מהמעפילים שירדו מהאונייה "אקסודוס" ויעברו לאוניות שלהם. סבתא  

וסבא שלי וכל המעפילים לא הסכימו ופרץ על האונייה מרד ומאבק בינם לבין  

האנגלים. האנגלים גברו עליהם והעבירו אותם בכוח לאוניות שלהם והחזירו אותם  

לצרפת. הם היו על הים שלושה חודשים. בצרפת הם עגנו במקום שנקרא פורט דה  

בוק והחליטו לשבות רעב. הגיעה משלחת של ממשלת צרפת שהציעו להם לרדת  

ם לא הסכימו ובתגובה  מהאונייה וכמחווה של רצון טוב לקבל אזרחות צרפתית. ה

 נעמדו ושרו את ההמנון "התקווה". 

בסוף האנגלים החזירו אותם לגרמניה והורידו אותם בכוח, והחזירו אותם בקרונות  

בלזן". שם הם קיבלו שמות מזויפים. לסבתא קראו גיטה  - של רכבת למחנה "ברגן
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י ילדה את  הם  הגיעו לארץ. תקופה קצרה אחרי זה סבתא של 1948לייבמין. בינואר 

און שם עבדה סבתא שלי  -בנה הבכור גדי. אחרי המלחמה הם עברו לקיבוץ גל

 .2001בשנת    עד יום מותה  בקיבוץ  כתופרת וחייתה 

 

 סבא שלי )יעקב חובר(: 

 

בעיירה וולדימיריץ, שזה מקום על גבול פולניה רוסיה.  זה היה כפר   1912נולד בשנת 

ם בנית בתים וסחרו בבקר. סבא שלי היה  תנורי תשגרו בו רק יהודים שעסקו בבניי

נשוי לפני מלחמת העולם השנייה והיה לו ילד. הוא למד תורה בחדר.  בזמן  

אוקראיני ולא   אהמלחמה גייסו הרוסים את סבא שלי לצבא הרוסי. הם חשבו שהו

 ידעו שהוא יהודי.  

  והנאצים תפסו את כל משפחתו, את אשת  הרוסי,  בזמן הזה שסבא שלי היה בצבא

 ואת הבן שלו והרגו אותם.

 כל משפחתו של סבא שלי נספתה בשואה. 

אחרי המלחמה נסע סבא עם יהודים אחרים לגרמניה להתארגן לעליה לארץ. זה  

. שם הוא פגש את סבתא שלי. במחנה בגרמניה התחתן סבא שלי עם  1945היה בשנת 

סבתא שלי וביחד הם עלו לארץ באונייה "אקסודוס". סיפור העלייה באנייה  

 לארץ ביחד.הם עלו  כי"אקסודוס" הוא כמו סיפור עלייתה של סבתא שלי 

 הם נסעו דרך אוסטריה וגרמניה לצרפת, שם היה מחנה התארגנות לעלייה לארץ.  

קשה, סודית ומסוכנת   ההמשך הנסיעה למחנה ההתארגנות לעלייה בצרפת היית 

וכרוכה במכשולים רבים. אבל שום דבר לא הרתיע אותם. כל מה שהם רצו היה  

רפת ושם חיכו שלושה שבועות  ישראל. בסופו של דבר הם הגיעו לצ - לעלות לארץ

לעלות על האנייה "אקסודוס". ברגע שהם יצאו מהמים הטריטוריאליים של צרפת,  

 הקיפו אותם אוניות מלחמה אנגליות שליוו אותם כל הדרך עד לחופי הארץ.

מעפילים(.היה חם ומחניק אבל אף אחד לא    5000-צפיפות גדולה )כ הבאנייה היית 

 ונן.להת

  9י הארץ באוניה "אקסודוס", האנגלים הקיפו אותם  עם כשהם הגיעו לחופ

אוניות.הם ידעו שהאנגלים לא יתנו להם לרדת לחופי ישראל, אלא יחזירו אותם  

לקפריסין. סבתא וסבא שלי וכל המעפילים לא הסכימו ופרץ על האונייה מרד  

ומאבק בינם לבין האנגלים. סבא שלי נאבק עם האנגלים וקיבל מכה בראש. אחד  

המעפילים נהרג מהמכות של האנגלים. האנגלים גברו עליהם והעבירו אותם בכוח  

לאוניות שלהם והחזירו אותם לצרפת. הם היו על הים שלושה חודשים. בצרפת הם  

עגנו במקום שנקרא פורט דה בוק והחליטו לשבות רעב. הגיעה משלחת של ממשלת  
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וב לקבל אזרחות צרפתית.  צרפת שהציעו להם לרדת מהאונייה וכמחווה של רצון ט

 הם לא הסכימו ובתגובה נעמדו ושרו את ההמנון "התקווה". 

בסוף האנגלים החזירו אותם לגרמניה והורידו אותם בכוח, והחזירו אותם בקרונות  

הם    1948בלזן". שם הם קיבלו שמות מזויפים. בינואר  - של רכבת למחנה "ברגן

 הגיעו לארץ.  

ת השחרור. היינו אז בקיבוץ מענית. שם נולד גדי,  אחרי שהגענו לארץ פרצה מלחמ

ציונה, לגבעת מיכאל. שם  -האח הבכור של אבא שלי. אחרי המלחמה הם עברו לנס

 און. -התארגנות להקמת קבוץ גל   ההיית

הוא נפטר בשנת   און ברפת עם הפרות.-סבא שלי עבד במשך כל שנותיו בקבוץ גל 

1985 . 
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 פרק ב': 
 עלייתם של סבא וסבתא שלי 

 

יציאת   – אקסודוס  "   סבתא וסבא שלי: אסתר ויעקב חובר עלו ארצה באונייה

 ואני אספר את סיפורם כפי שסופר לי על ידי אבא שלי:  "  אירופה תש"ז

יציאת    –)כ"ג בתמוז תש"ז( הפליגה אוניית מעפילים "אקסודוס  1947ביולי   11 -ב

מעפילים. ביציאה מהנמל חיכתה לה הפתעה:    4500אירופה תש"ז" מצרפת ועליה 

ספינת קרב בריטית נצמדה אליה וליוותה אותה לאורך כל הדרך עד לחופי ארץ  

 ישראל.  

ריטיות חסמו את דרכה )מחוץ  ק"מ מחופי ת"א שש מושחתות ב  40-כשהייתה כ

למים הטריטוריאליים(, החיילים הבריטים  עלו על אוניית המעפילים והחל קרב  

 פנים אל פנים בין הבריטים לבין המעפילים. 

 באותה תקופה שלטו בארץ ישראל הבריטים. 

 האונייה "אקסודוס" : 

ילים בשם  ( הפליגה מדרום צרפת ספינת מעפ 1947ביולי  11ביום כ"ג בתמוז תש"ז ) 

  4,500  -". על הספינה נדחסו כ1947ובאנגלית: "אקסודוס   -"יציאת אירופה תש"ז"  

מעפילים, כולם ניצולי שואה ממחנות העקורים בגרמניה, שביקשו לעלות לארץ  

  .ישראל 

החודשים שקדמו ל"יציאת אירופה תש"ז" הצליחו לעלות ארצה במבצע    14במשך 

ואילו מבצע "יציאת אירופה תש"ז" לבדו כלל מספר  יהודים.  13,000 -ההעפלה כ

 !פליטים יהודים בבת אחת  4,500  -שיא: כ

" הפכה לאחד הסיפורים הגדולים בתולדות  1947אקסודוס   –יציאת אירופה תש"ז  "

בתקופת    -ההעפלה לארץ ישראל. וכל זה קרה בתקופה שלפני הקמת המדינה 

 .1948 –  1934שנים  המנדט הבריטי, במסגרת ההעפלה לארץ ישראל ב

אקסודוס: מילה באנגלית שמקורה בשפה היוונית ופירושה: יציאה, בעיקר יציאה  

המונית. בתרגום של התורה ליוונית ניתן השם אקסודוס ליציאה של בני ישראל  

 .אקסודוס –ממצרים, ומכאן שמו )באנגלית( של ספר שמות  

הייתה במקור    –" 1947או בשמה האנגלי "אקסודוס  –יציאת אירופה תש"ז"  "

ששירתה בצי    ,(President Warfield) "ספינה אמריקנית בשם "פרזידנט וורפילד 

האמריקני בתקופת מלחמת העולם השנייה. בתחילת שנת תש"ז נרכשה האונייה  
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ידי "המוסד לעלייה ב'", שהיה הארגון הפעיל ביותר בהעפלה בתקופה שאחרי  -על

חצי עברה הספינה האמריקנית את השיפוצים  מלחמת העולם השנייה. במשך כשנה ו 

והשינויים הנדרשים, כדי להפוך אותה מספינת צי לספינת נוסעים. בין השאר 

  -הותקנו בה מקומות לינה )דרגשי שינה( ומתקנים נוספים שנדרשו כדי לקלוט כ

  .פליטי שואה ולהעלותם לחופי הארץ  4,500

 . מעץ אקסודוס הייתה מיושנת ועשויה ברובה האונייה  

פליטי השואה ממחנות העקורים בגרמניה לעיר   4,500  -במשך שבוע ימים הועברו כ

 מרסיי בדרום צרפת.  

לנמל היציאה נבחר נמל קטן בדרום צרפת, ליד העיר מרסיי, שבו השתמשו  

המארגנים, אנשי המוסד לעלייה ב', כבר קודם לכן. בנמל קטן זה היו לפעילי  

המשטרה המקומית ועם עובדי הנמל והמכס. ואז  העלייה קשרים טובים עם אנשי 

בא עיכוב בלתי צפוי מצד שלטונות צרפת, שאסרו על הספינה להפליג. המבצע עמד  

להפליג ללא דיחוי   –להיכשל, אך מפקד "יציאת אירופה" קיבל הוראה חד משמעית  

ובלי לחכות לאישור. וכך היה. הספינה יצאה לדרכה בחשאי ובלי אישור תחת השם  

"פרזידנט וורפילד". אך כאשר הגיעה ללב ים ניתן לה שמה   –מריקני המקורי  הא

  ."1947 – "יציאת אירופה תש"ז" בצירוף תרגום לאנגלית "אקסודוס  – העברי 

 אקסודוס: המאבק והגירוש  – יציאת אירופה 

",  1947אקסודוס   –הבריטים ידעו על מבצע ההעפלה של "יציאת אירופה תש"ז  

בצרפת באמצעות קצין בריטי. את ההפלגה של "יציאת אירופה   ועקבו אחריו עוד

החליטו להשתלט   –תש"ז" ליוו שש אניות מלחמה של הצבא הבריטי, שבניגוד לחוק  

על הספינה עוד לפני שהגיעה לתחום המים הטריטוריאליים שהיו בשליטת 

כבדה  הבריטים. וכך, בעוד הספינה מפליגה לכיוון ארץ ישראל, פתחו הבריטים באש 

של רובים, מקלעים ומכונות ירייה על "יציאת אירופה" ונוסעיה, וגם הצליחו  

להנחית עליה חיילים בריטים. במהלך ההתקפה נהרגו שני מעפילים וימאי יהודי  

אמריקאי, ועוד עשרות רבות נפצעו; גם הספינה עצמה נפגעה קשות, ומים החלו  

פה, הורידו את הפצועים  לחדור לתוכה. הבריטים גררו את הספינה לנמל חי

החליטו לגרש. אך הפעם לא   –)והעבירו אותם לבתי חולים(, ואת כל המעפילים 

הסתפקו הבריטים בגירוש למחנות מעצר בארץ ישראל או בקפריסין; הפעם 

החליטו הבריטים להחזיר את המעפילים, ניצולי השואה, למקום שממנו באו.  

אך ללא הועיל. הבריטים העלו   –גירוש  המעפילים גילו התנגדות נחרצת ועיקשת ל

  .אותם על שלוש ספינות גירוש שהפליגו חזרה לדרום צרפת 

שם, בצרפת, סירבו המעפילים לרדת מן הספינות, "והתבצרו" בהן במשך כשלושה  

בתנאים קשים מאוד ובחום כבד. השלטונות הצרפתיים לא הסכימו   – שבועות 
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המעפילים לעזוב את הספינות ולרדת   לשתף פעולה עם הבריטים, ולא אילצו את 

 לחוף.  

בעולם כולו עקבו ודיווחו על מאבקם של אלפי המעפילים, ניצולי השואה, שעל אף  

  .כל הקשיים והסבל לא ויתרו, והתעקשו על זכותם לחזור לארץ ישראל 

 אקסודוס: הסוף והניצחון  – יציאת אירופה 

ות גירוש הובאו המעפילים,  אחרי חודשיים של מאבק וגירושים והתבצרות בספינ

( הורידו  1947ניצולי השואה, חזרה לגרמניה. וכך, בחודש אלול תש"ז )ספטמבר 

הבריטים בכוח את אלפי המעפילים בנמל המבורג שבגרמניה, לעיני מאות עיתונאים  

מכול העולם. כדי להוריד את כל אחד מן המעפילים נדרשו כמה חיילים בריטים.  

נות פליטים באזור הבריטי של גרמניה, ושהו שם כמה  המעפילים הועברו למח 

  .חודשים, עד שאנשי המוסד לעלייה ב' ארגנו את עלייתם ארצה

מאבקם של אנשי "יציאת אירופה תש"ז" לא היה לשווא: "אקסודוס תרמה רבות   "

להקמת המדינה היהודית. סבלם של הפליטים היהודים הרבים במחנות באירופה,  

ובעיקר סבלם של מעפילי "אקסודוס", שסימל יותר מכול את מצבם חסר התקווה  

דרך של הקמת מדינה  דרבנו את האו"ם לפתור את הבעיה ב  – של היהודים באירופה 

 .יהודית, שתקלוט את מאות אלפי הפליטים ניצולי השואה

המנדט הבריטי:  המנדט הבריטי החליף את השלטון הצבאי הבריטי בארץ ישראל,  

, כאשר האנגלים כבשו את הארץ מידי הטורקים במלחמת העולם  1917שהחל בשנת  

,  1948מאי   –אייר תש"ח  הראשונה. המנדט הבריטי בארץ ישראל הסתיים בחודש 

 עם ההכרזה על הקמת מדינת ישראל. 

  הבריטים, שבה שלטו  1948-ל  1920המנדט הבריטי הוא כינוי לתקופה שבין השנים 

  . למען הדיוק יש לתארחבר הלאומיםשהוענק להם על ידי  מנדטמכוח   ארץ ישראלב

ם שהתקיים מנדט בריטי  זמן זה כזמן המנדט הבריטי על ארץ ישראל, משו 

במקומות נוספים בעולם. מטבע הדברים, הביטוי "המנדט הבריטי", כשהוא נאמר  

 בעברית, מתייחס למנדט הבריטי על ארץ ישראל. 

המנדט, שהחל מתוך כוונה ברורה להקים בית לאומי ליהודים בארץ ישראל, על פי  

, נראה לאנשי היישוב היהודי כמכשול להקמת הבית הצהרת בלפורעקרונות 

הלאומי היהודי, דווקא בתקופה הרגישה שבה היה צורך לקלוט יהודים רבים ככל  

, ולאחר מכן לקלוט את פליטי השואה, ולשקמם  השואהמנת להצילם מן  האפשר על

 במדינה היהודית.  

שאורגנה ע"י היישוב העברי   ארץ ישראלהיא הכניסה הבלתי חוקית ל  :ההעפלה

" )שהתפתח אחר כך  המוסד לעלייה ב'. ההעפלה אורגנה ע"י "המנדט הבריטיבזמן  

http://he.wikipedia.org/wiki/1920
http://he.wikipedia.org/wiki/1948
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%AA_%D7%91%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%98_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93_%D7%9C%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%91%27
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(, והיא כונתה גם "עלייה ב'" משום שנערכה  מוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדיםל

יל לעלייה החוקית, שנערכה בהסכמת שלטונות המנדט. העולים שנכנסו  במקב

מלחמת העולם  במסגרת ההעפלה קרויים מעפילים, ורובם הגדול הגיע לאחר 

 )למרות שההעפלה החלה בצורה מוקטנת עוד באמצע שנות השלושים(. השנייה 

"  הספר הלבןהגביל השלטון הבריטי את ההגירה לארץ. "  1920- ט בעם תחילת המנד

ואת מכירת קרקעות של יהודים וליהודים.  המפורסם הגביל את העלייה ארצה 

 לשלטון החלה ההעפלה.   נאציםבעקבות עליית ה 

 העלייה נערכה במספר שיטות: 

 בים )זו הייתה הצורה העיקרית(.   .1

 (.  סוריהומ  עיראק ביבשה )בעיקר מ .2

מספר מטוסים  הונחתו  1948באוויר )לקראת   .3

 (. עיראק שהכילו נוסעים מ 

הבריטים נקטו שיטות שונות כדי לבלום את זרם ההעפלה: הם ניסו למנוע את  

הפלגת ספינות המעפילים מנמלי אירופה, שמו מצוד על ספינות המעפילים 

גויסו ספינות מלחמה ללכידת הספינות הבלתי   1945-תקרבו לחופי הארץ ומשה

 לגאליות.  

התרכזו עשרות אלפי יהודים במחנות העקורים ודרשו    מלחמת העולם השנייהאחרי  

 להגיע לא"י.  

- ההעפלה לארץ עוררה הדים חיוביים בעולם, אך בריטניה לא התפשרה והחל מ

. המעפילים שנכלאו  קפריסיןשלחה את הספינות שנתפסו בידיה למחנות ב 1947

, יותר מחצי שנה לאחר הקמת  1949 בינואר 19-בקפריסין הגיעו ארצה רק ב

 המדינה. 

  110,000-אוניות מעפילים שהביאו ארצה כ 141עשרה שנות ההעפלה הפליגו - בארבע

 איש. 

אי פעם,   אנושות הגדולה ביותר שידעה ה מלחמההיא ה :  מלחמת העולם השנייה

. למלחמה היו שתי  פצצות אטוםהמלחמה היחידה שבה השתמשו בכמו כן היא  

שהשתרעה על   תהאירופיעיקריות: הראשונה והעיקרית שבהן היא החזית  חזיתות

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93_%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%95%D7%9C%D7%AA%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/1920
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%94%D7%9C%D7%91%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/1948
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/1945
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/1947
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/19_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/1949
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%AA&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A6%D7%A6%D7%AA_%D7%90%D7%98%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%97%D7%96%D7%99%D7%AA_%28%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94%29&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94
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.  אפריקהוחלקה הצפוני של  רוסיה בתחום   אסיהרוב שטח אירופה, חלקים מ

 . יפןו  ארצות הברית, שבה נלחמו בעיקר האסיאתיתהיא החזית  ה השניי

  בספטמבר 1-ב  פוליןל היטלרבראשות  גרמניה הנאצית תחילת המלחמה בפלישת 

  צרפתו בריטניה שרשמית התחילה רק יומיים לאחר מכן עם הצטרפות , למרות 1939

פרל  התחילה לאחר מתקפה של היפנים על  אסיאתית זית ה למלחמה. המלחמה בח

 . 1941 בדצמבר  7-ב הארבור

כשגרמניה   - 23:50בשעה  1945  במאי 7-המלחמה בחזית האירופית הסתיימה ב

נכנעה לכוחות הברית. בחזית האסיאתית הסתיימה המלחמה עם כניעתה של יפן  

  -  הירושימהילה עליה שתי פצצות אטום: הפצצה על הט ארצות הבריתלאחר ש

אלף איש, ולאחר שיפן עדיין לא נכנעה הוטלה פצצה נוספת על   80-שקטלה כ 

  15-אלף איש. יפן נכנעה ללא תנאים מוקדמים ב 100והביאה למותם של   נגסאקי

 .1945  באוגוסט

מלחמת העולם השנייה פגעה באזרחים יותר מאשר כל מלחמה אחרת שקדמה לה,  

 שיטתי ע"י גרמניה ובנוסף נהרגו אזרחים רבים.   רצח עםה בוצע  בזמן המלחמ

אחוזים    2%מיליון איש )כ־  50בסה"כ נהרגו במלחמת העולם השנייה למעלה מ־

 ד היום. מלחמה שהייתה ע  מכלהעולם(, יותר  ת מאוכלוסיי

סבא וסבתא שלי הכירו בגרמניה לאחר השחרור ממחנה הריכוז "בלזן", במחנה של  

 . השנייה "השומר הצעיר" מיד אחרי מלחמת העולם 

  1912-שהחלה את דרכה ב סוציאליסטית ציונית תנועת נוערהיא   : השומר הצעיר

הקיבוץ  הוקם   1927. בשנת השומר. תנועת הנוער הזו נקראה על שם אגודת  פוליןב

 בתור מסגרת גג של כל קיבוצי התנועה.  הארצי

 של תנועת השומר הצעיר הייתה עירוב של ציונות וסוציאליזם.  אידיאולוגיהה

הקימה, בשיתוף    1948ובשנת   פוליטית  מפלגההייתה התנועה רשמית ל 1946בשנת 

 . מפ"ם, את פועלי ציון -  אחדות העבודהעם 

 הצעיר ת השומר הקמת תנוע

הנריק  , שם הקים פוליןשב גליציהב 1913-תנועת השומר הצעיר קמה לראשונה ב 

מלחמת  ". במהלך  השומראת תנועת הנוער היהודית הראשונה שנקראה "  שטרנר

" ואז שונה  צעירי ציון, התאחדה התנועה עם תנועת "1916, בשנת  העולם הראשונה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A4%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/1_%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/1939
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/7_%D7%91%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/1941
http://he.wikipedia.org/wiki/7_%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/1945
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%92%D7%90%D7%A1%D7%A7%D7%99
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=15%D7%91%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98&action=edit
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=15%D7%91%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98&action=edit
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=15%D7%91%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98&action=edit
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=15%D7%91%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/1945
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A6%D7%97_%D7%A2%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/1912
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/1927
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%93%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/1946
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/1948
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%97%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%99_%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%22%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/1913
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%A7_%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%A8&action=edit
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%A7_%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%A8&action=edit
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/1916
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99_%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&action=edit
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שמה ל"שומרים צעירי ציון" ומאוחר יותר ל"השומר הצעיר". במהלך השנים  

 התעצב אופייה הסוציאליסטי והציוני של התנועה החדשה שהוקמה. 

 של תנועת השומר הצעיר  עשרת הדיברות

בעשרה דיברות. במהלך השנים, עם התפתחותה  ערכיו של השומר הצעיר התבטאו 

של התנועה, ותוך תהליך דמוקרטי שנעשה בועידות התנועה בה לקחו חלק חניכים  

 מכל רחבי הארץ, השתנו הדיברות והותאמו לרוח החדשה של התנועה. 

 עשרת הדיברות העדכניים:

 השומר הוא איש אמת ועומד על משמרה   •

ארצו   השומר הוא חלוץ השחרור הלאומי של •

ומולדתו ונאמן לערכי תנועת הפועלים החלוצית  

 והלוחמת  

 השומר הוא איש עבודה ומגשים בקיבוץ השומרי  •

 השומר שוחר לשוויון, שלום ואחוות עמים   •

השומר פעיל בחברה ומקיים יחסי רעות ושיתוף  •

 עם חבריו  

השומר הוא אח נאמן לחברה השומרית וסר   •

 למשמעת מדריכיה  

 י ומלא חדוות נעורים  השומר אמיץ, עצמא  •

השומר חובב טבע, לומד להכירו ומושרש בנוף   •

 מולדתו  

השומר מחשל את אופיו וחותר לשלמות רוחנית   •

 וגופנית  

השומר הוא ישר וטהור בהליכותיו, יוצר ומגשים  •

 סגנון חיים חלוצי  

 סבא וסבתא שלי איבדו את כל משפחתם בשואה.

  ןוהניסיו "(, ג'נוסייד העם )" - יתן לרצח( היא הכינוי שנ The Holocaust) : השואה

ועוזריהם במהלך    נאצים, שביצעו ה בני העם היהודיהשיטתי להשמיד את כל 

. במידה פחותה נרצחו בשואה גם בני קבוצות אחרות  ההשניי מלחמת העולם  

 . נאציזםשנחשבו ל"נחותות" לפי עקרונות ה 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%96%D7%9D
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המפלגה  , אז עלתה  1933-בהגדרתה הרחבה יותר, מתחילה תקופת השואה כבר ב

 והחלו רדיפות היהודים. גרמניהלשלטון ב הנאצית

אצי. מטרת הנאצים הייתה  השואה התרחשה בכל מקום אליו הגיע הכיבוש הנ

אף כאלו שבעורקיהם זרם דם יהודי   -וטף  האיש גבר,  - השמדתו של כל יהודי 

 . המירו דתםלמחצה ולשליש ואף כאלו ש

אין ידיעה מדויקת על מספר הקורבנות היהודים בשואה, אך מקובל להעמידו על   

 . שישה מיליונים

בתחילה בוצע הרצח בידי כיתות יורים, אך מאוחר יותר הוקם מנגנון ניצול והמתה  

 . תאי גזיםו מחנות השמדה, מחנות עבודה, גטאותמורכב שכלל  

, השואה היא יוצאת דופן הן  פותסבל וברדימלאה ב  ההיסטוריה היהודיתאף על פי ש 

, שהייתה גזענית ולא דתית.  אידיאולוגיה שמאחוריהוהן ב  בשיטתיותבמימדיה, הן  

והוצאתה לפועל   20-מאה הלצד עצם התרחשותה של שואה כזו ב - מאפיינים אלו 

  -בידי אומה מערבית ששנים רבות קודם לכן ואחר כך קיימה משטר חוק דמוקרטי 

הופכים אותה לאירוע יחיד בזוועתו בתולדות האנושות, ולתמרור אזהרה לדורות  

 הבאים. 

רשות הזיכרון   - " םיד ושאת "  מדינת ישראלחת זיכרון השואה הקימה לשם הנצ 

 . יום הזיכרון לשואה ולגבורהלשואה ולגבורה, ונקבע יום זיכרון שנתי, 

 : רדיפת היהודים בגרמניה הנאצית 1933-1939שלב ראשון, בשנים  

התפתחה מדיניותם בנושא   1933עם עליית הנאצים לשלטון בגרמניה בשנת 

היהודים בשתי דרכים: חקיקת חוקים וגזירות נגד היהודים, ומעשי אלימות  

והשפלה ללא קשר לחוק. לאחר שקיבלו הנאצים רוב ברייכסטאג, הם החלו  

 לסלק את כל היהודים מגרמניה.  ה הייתשמטרתה   אנטישמית בחקיקה 

יהודית ונחקקו  -עם התבססות המשטר הנאצי בגרמניה, גברה המדיניות האנטי 

רק בעלי דם גרמני   -. חוקים כללו בין השאר את "חוק אזרחי הרייך" חוקי נירנברג

הם אזרחי הרייך ורק להם זכויות פוליטיות מלאות; ואת "חוק ההגנה על הדם  

מין בין גרמנים ליהודים.  -אסורים נישואים או יחסי  -הגרמני ועל הכבוד הגרמני" 

מהורי הוריו היו   3ו יהודי": מי שלפחות הסעיפים לחוק זה כללו הגדרת "מיה

משה, או נשוי  -מהורי הוריו היו יהודים, והוא עצמו בן דת 2יהודים, או מי שרק 

http://he.wikipedia.org/wiki/1933
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%94_%D7%94%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%AA_%D7%93%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%98%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%93%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90_%D7%92%D7%96%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99%D7%96%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93_%D7%95%D7%A9%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93_%D7%95%D7%A9%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93_%D7%95%D7%A9%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%95%D7%9C%D7%92%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/1933
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99_%D7%A0%D7%99%D7%A8%D7%A0%D7%91%D7%A8%D7%92
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חוקק חוק "שינוי השמות": כל גבר יהודי חויב להוסיף לשמו    1938ליהודי. בשנת 

 'שרה'.  האיש'ישראל', וכל 

  , החל מאסר יהודים בעלי אזרחות פולנית, ותוך ימים מעטים1938  באוקטובר 28ב

פולין. שלטונות פולין סרבו לקבלם  - עשר אלף יהודים לגבול גרמניה- הועברו שבעה

והם רוכזו בתנאים קשים בעיירות גבול. השלטונות הנאצים הבינו שמטרתם, פינוי  

-9" ליל הבדולחהרייך מיהודים, לא תושג באמצעים חוקיים בלבד. הם אירגנו את "

בכל   -, אשר כונה כך בגלל הזגוגיות הרבות שנופצו באותו לילה 1938בנובמבר  10

כנסת  -רחבי גרמניה נופצו חלונות של בתים ועסקים יהודיים, מאתיים חמישים בתי

נרצחו. בנוסף שלושים אלף יהודים נשלחו   נשרפו, יהודים הוכו, נשדדו, ועשרות

 . מחנות ריכוזל

שייעוד הראשוני היה לכלוא   דכאוכוז הראשון בהוקם מחנה הרי  1934כבר בשנת 

מתנגדים פוליטיים )בעיקר קומוניסטים( בשל מילוי בתי הכלא הרגילים. מחנות  

ריכוז נוספים הוקמו והם החלו למלא תפקידים נוספים כמו כליאת  

הומוסקסואלים, על אף שמספר בכירים נאצים היו כאלה בעצמם. בסוף שנות  

 ואוטיסטים.   השלושים נערכו ניסויים בנכים, חולי נפש 

 : הכחדה עקיפה של היהודים 1939-1941שלב שני, בשנים 

נוספו שני מיליון יהודים לתחום השליטה של גרמניה. יהודים אלה    פוליןעם כיבוש 

, גם  יווןו  צרפת, הולנד, דנמרקלאחר כיבוש המשיכו לסבול מהתנכלויות הגרמנים. 

יהודית במדינות אלה,  - יהודי מדינות אלה עברו לשליטת הגרמנים. המדיניות האנטי

 בהשפעת לחצי גרמניה, השפיעה על חיי היהודים במידה ניכרת. 

לא נותרו עוד אפשרויות הגירה, ליהודים המעטים שהחליטו להגר.   1939מספטמבר 

המשטר הנאצי נהג מדיניות חדשה. אנשי הצמרת הנאצית החלו לחפש פתרונות  

יותר יעילים לפתרון 'בעיית היהודים'. בשלב זה התבססה מדיניותם על עקרונות  

 אלה: 

 שלילה מוחלטת של זכויות היהודי.   •

היכר - היהודים בסימניהשפלה והבלטה של זהות  •

 .  הטלאי הצהובמיוחדים כמו 

מניעת כל פעילות כלכלית והפיכת היהודים לעובדי   •

 כפייה.  

 לין.  גירוש משטח הרייך, לאזור הכבוש בפו  •

http://he.wikipedia.org/wiki/1938
http://he.wikipedia.org/wiki/28_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/1938
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%91%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%97
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/1934
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9B%D7%90%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A0%D7%9E%D7%A8%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%98%D7%9C%D7%90%D7%99_%D7%94%D7%A6%D7%94%D7%95%D7%91
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בתקופה זו רבו מקרי רצח ביהודים וריכוזם בגטאות, אך טרם גובשה תוכנית  

אנושיים. הטרור  -ההשמדה ההמונית. בגטאות שררו רעב, קור, מחלות ותנאים אל

 במחנות העבודה הפיל חללים רבים. 

 הגטאות 

' כפי שקראו לריכוז כל היהודים  "שטחים מיהודים ב"טיהור הגרמנים עסקו 

  חכוהנאצים אספו המוני יהודים בגטאות, ניצלו את    מהארצות שבשלטונם.  

עבודתם עד שלא יכלו יותר, ואז פקדו עליהם לחפור בור ולעמוד על פיו; החייל היה  

קורות   - כך פקדו על יהודי אחר לכסות את הבור" -יורה, והיהודי היה נופל. אחר

 מרגע שנכנס למחנה עבודה. חייו של יהודי 

ובארצות הבלטיות, נועדו   ברית המועצותשהוקמו ע"י הגרמנים בפולין, ב גטאותה

הגרמנית. ראשוני הכלואים בגטאות היו יהודי   ה האוכלוסיילבודד את היהודים מן 

. אחוזי התמותה בגטאות היו כה גבוהים עד כי בגטו וורשה  1941-1939פולין בשנים 

 בוורשה.  השהיית ההאוכלוסיי ניספים, עשרה אחוזים מן   43,000-היו למעלה מ

חמורים אפילו עד להוצאה להורג. בתהליך   םבעונשיעל עזיבת הגטו נענשו היהודים 

, חוסלו רוב הגטאות ושרידי הנשארים הועברו  1942ההשמדה ההמונית, בשנת 

שבו רוכזו    טרזינשטאטלגטאות מרכזיים, שם חוסלו גם הם. יוצא דופן היה הגטו ב 

נבחרים מיהודי גרמניה, אוסטריה, צ'כיה, הולנד ובלגיה בכדי להטעות את דעת  

 הקהל במערב ולהציג 'יישוב יהודי לדוגמא'. 

ודות כפייה. העבודות  מהימים הראשונים של הכיבוש הגרמני הועסקו יהודים בעב

חלה תפנית    1940ללא כל תמורה והיו מלוות בהשפלות ופגיעות גופניות. בשנת 

: עשרות אלפי יהודים הופרדו  םשל היהודיבמדיניות ניצול כוח העבודה 

העובדים   המדינה. ממשפחותיהם ונשלחו למחנות עבודה, שהיו מפוזרים בכל רחבי 

הועסקו בהקמת ביצורים ליד הגבול עם בריה"מ, בסלילת כבישים, בבניית גשרים  

 ובמפעלי תעשייה. תנאי העבודה, המגורים והתזונה היו קשים מאוד.  

 ראשית ההשמדה 

פלישה לבריה"מ קבעו הנאצים סדרים לרצח המונים ואז הגיעו  במסגרת ההכנות ל

להחלטה בנושא היהודים. התוכנית הגיעה לגיבוש סופי: השמדה ישירה והמונית  

של כל היהודים באירופה. עקרונות הגזע של הנאציזם שעד עתה באו לידי ביטוי  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%98%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%98%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%90%D7%98&action=edit
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חדש: רצח    עבודה וגזל רכוש, הגיעו עתה לשיא -חכו בהשפלת יהודים, הרעבה, ניצול 

 במלוא מובן המילה. 

, אליו נלקחו הקרבנות ושם הושמדו  חלמנוהיה מחנה   -מחנה ההשמדה הראשון 

איש, ותוך פחות מחצי   70- בתוך המשאיות. כל משאית כזאת יכולה הייתה להכיל כ

היו כולם מושמדים. גם שיטה זו עוררה ביקורת, המומחים חיפשו שיטה זולה   שעה

ומהירה. כך פותחה שיטת המרכזים הקבועים להשמדה בגזים: בו במקום ישרפו  

 .זכר ריישא את הגופות, ולא  

 : הפתרון הכולל, השמדה המונית 1941-1943שלב שלישי, בשנים  

אדם בשיטות  -צברו ניסיון בהמתת בניבמסגרת הניסויים של הנאצים בבני אדם, 

  היינריך הימלרומנהיגו    אס אסשונות ומשונות. הממונים על ביצוע הרצח היו ה 

". בפיקוד האס אס היו אנשים משכילים  המשרד הראשי לביטחון הרייך באמצעות "

 ביותר, שעשו מה שעשו מתוך נאמנות לפיהרר. 

, שבה גיבשו בכירי הממשל הנאצי את  ועידת ואנזההתקיימה   1942 בינואר   20 -ב

התוכנית להשמדת יהודי אירופה, ולאחר מכן החל    - הפתרון הסופיצורת יישום 

בצע, על שמו של ריינהארד היידריך,  במסגרת מ. מחנות ההשמדהשילוח היהודים ל

, זן ובל סוביבור,  קהטרבלינ - הוקמו שלושת מחנות ההשמדה המפורסמים 

 שמטרתם הייתה השמדה בלבד.  

- אושויץ . 1942. בסוף אושויץמחנה  -הוקם מחנה ההשמדה הגדול ביותר  כך -אחר

ירקנאו היה ממוקם במרכז היבשת, והיה גדול דיו לאכלס אסירים רבים. אושוויץ  ב

"העבודה משחררת", ואילו   -ועה שימש כמחנה עבודה, ובכניסה אליו הכתובת היד

(, המצוי בקרבת מקום, שימש כמחנה השמדה.  2בירקנאו )הקרוי גם אושוויץ 

אסירים באושויץ היו נשלחים תוך חודשים ספורים למותם בבירקנאו. בירקנאו  

מבנים של משרפות ותאי   5אלף אסירים בו זמנית, והיו בו    100-יכול היה לאכלס כ

מספר רוטציות של השמדה. כל רוטציה כזאת יכולה הייתה   גזים. בכל יום התבצעו 

להכיל כעשרת אלפים קורבנות. הגז בתאי הגזים היה ציקלון בי, ותוך פחות 

מעשרים דקות הוא היה חונק למוות את כל הקורבנות. לאחר מיכן, היו  

שורפים את הגופות. אושוויץ, יותר מכל מחנה השמדה אחר הפך   הזונדרקומנדו

רון הסופי של השמדת היהודים. נרצחו בו כמיליון וחצי אסירים, חלקם  לסמל לפת

 הגדול יהודים. 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%95
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1_%D7%90%D7%A1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%9C%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99_%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9A
http://he.wikipedia.org/wiki/20_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/1942
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%96%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%93%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%91%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%A5&action=edit
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 : טשטוש מעשי האימה 1943-1945שלב רביעי, בשנים 

החלה התערערות במצבו של ה"רייך השלישי" עד להתמוטטותו   1943מראשית  

. אולם גם בשנים הללו המשיכה הכחדת שרידי  1945  במאי  7-המוחלטת ולכניעתו ב

 היהודים באחרוני הגטאות.  

 המשך עלייתם של סבתא וסבא שלי: 

 צים הרגו את כולם.סבא שלי היה נשוי לפני מלחמת העולם שנייה והיה לו ילד. הנא 

 לאחר שהם הכירו במחנה ההתארגנות בגרמניה הם התחתנו.  

לקראת העלייה לארץ הם הועברו  לעיר מרסיי בצרפת ושם הם עלו על האונייה  

 "אקסודוס".  

 

כשהאונייה הגיעה לארץ הבריטים ניסו להוריד את המעפילים בכוח מהאונייה אבל  

 לים הבריטים. המעפילים התנגדו וניהלו מאבק עם החיי

סבא שלי נפצע במאבק עם הבריטים לאחר שחייל בריטי נתן לו מכה עם אלה  

 בראש.  

לאחר שהבריטים השתלטו על האונייה הם העלו את המעפילים על שלוש אוניות  

 גירוש בריטיות והפליגו חזרה. 

סבא וסבתא שלי חשבו שמעבירים אותם למחנות המעפילים בקפריסין,  אבל  

 .  1947הבריטים החליטו להחזיר את ניצולי השואה לאירופה בספטמבר 

 החזרת המעפילים הייתה קשה מאד: 

בוק" ליד מרסיי  -בהתחלה החזירו את סבא וסבתא שלי למקום שנקרא "פורט דה

 בצרפת. 

אחר כך העבירו אותם להמבורג בגרמניה. בהמבורג הועברו סבא וסבתא שלי  

". זה היה מחנה מוקף בגדר תיל דוקרנית ומוקף  למחנה מעצר שנקרא "פופנדורף 

 במכונות ירייה שהזכיר לסבא וסבתא שלי מה שהם עברו בשואה. 

יציאת אירופה   –בחודש כסלו תש"ח הועברו כל המעפילים של האנייה "אקסודוס  

 תש"ז" לארץ. 

 

 

  

http://he.wikipedia.org/wiki/7_%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/1945
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 פרק ג:  
 חייהם של סבא וסבתא שלי אחרי העלייה 

 
, פרצה מלחמת השחרור. הם  1948לארץ בינואר אחרי עלייתם של סבא וסבתא שלי 

הגיעו לקיבוץ מענית. שם נולד גדי, האח הבכור של אבא שלי. אחרי המלחמה הם  

און. קיבוץ  - התארגנות למעבר  לקבוץ גל הציונה, לגבעת מיכאל. שם היית -עברו לנס 

שעלו במוצאי יום    הנקודות בנגב 11והיה בין   1946ת און עלה על הקרקע בשנ-גל

 .  1946באוקטובר   6  -ב תש"ז,   כיפור

המכוננים הם חיים   ערכיה , שמדינת ישראלייחודית ל   התיישבותהינו צורת  קיבוץ

בקהילה ובעלות משותפת על אמצעי הייצור  משותף  חינוך, קהילהב שיתופיים

 והצריכה. 

 . שוויון ערך האדםהערך המרכזי המכונן הוא 

הקיבוץ בעבר: "כל אחד לפי יכולתו כל אחד לפי צרכיו". מראשית קיומה   סיסמת 

הקיבוצית התבססה על "הקופה המשותפת" אשר מספקת את צרכי   חברהה

  אדםהחברים. שיטה זו נבעה מהנחת שוויון ערך האדם, הגורסת שזכותו של ה

כה להיות תלויה ביכולתו הפיזית או  לסיפוק צרכיו נובעת מעצם היותו אדם ולא צרי

בכישוריו הטכניים או הניהוליים כשם שהיא לא צריכה להיות תלויה ברכוש שצברו  

 הוריו. 

משל עצמם, המבוססת במקורה על   הנעה לעבודהבהתאם לכך, לקיבוצים מערכת  

 . ביטול העבודהרעיון 

 התפתחות הקיבוצים 

  ציוניראשית התפתחות הקיבוצים נחשבת לחופפת, באופן גס, את ראשית המפעל ה

  עין חרוד,  1910בשנת   דגניה א' הקמה היית הראשונה שהו   קבוצה. הארץ ישראלב

ונחשבת לקיבוץ הראשון. בתחילה, ה"קבוצה" חתרה לקיום   1921הוקמה בשנת 

קיבוץ" חתר לקיבוץ גדול ומשימתי.  קבוצת חברים קטנה ואיכותית בעוד שה"

בזמנו, התבטאו הבדלים אלו בשיוך לתנועות הקיבוציות השונות, כיום, לא נותר כל  

 הבדל בין "קבוצה" ל"קיבוץ". 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A2%D7%A8%D7%9A&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%A2%D7%A8%D7%9A_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D&action=edit
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A1%D7%A1%D7%9E%D7%94&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9F_%D7%90%D7%93%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%A2%D7%94_%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%94_%28%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA%29&action=edit
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%93%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%94_%D7%90%27&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/1910
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%93&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/1921
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ידי גרעיני התיישבות שנשלחו כחלק מפעולתן של  -מרבית הקיבוצים נוסדו על

תהליכי הקמה ועיבוי הקיבוצים נעשה    מוסדוהציוניות. לימים,  תנועות הנוער 

 חזקה לתנועות הקיבוציות. , אשר היה בעל זיקה נח"לבאמצעות ה 

הקשר בין תנועות הנוער והקיבוצים לא התרופף במשך זמן רב, והינו מורכב והדוק  

ביותר. המשמעות העיקרית של הקיבוצים בתחילת דרכם הייתה היכולת ליצור  

ידי פיתוח ענפי  -השונות, וזאת בעיקר על   עליותתשתית כלכלית מספקת לפיתוח ה

 . יהודיים  חקלאות

רבה ביותר עבור המפעל הציוני    ביטחונית ו  דמוגרפיתלקיבוצים הייתה משמעות 

בתהליכי   חלוצים. במשך תקופות ארוכות שימשו הקיבוצים כמדינת ישראלו

 הרחבת ההתיישבות והגנה על גבולות היישוב היהודי. 

מלבד עקרונות אלו פיתחו הקיבוצים מערכת פעילה של מעורבות בחברה הישראלית  

 ד. ועו קליטת עלייה , פוליטיקהבתחום שונים: 

, שבאו להתגורר בו  םמאז ומתמיד היה הקיבוץ אבן שואבת לצעירים אידיאליסטיי

 דרך קבע או להתנדב לעבודה בו לזמן מה.  

 התרופפות הקיבוצים 

עם התחלפות הדורות בחברה הקיבוצית, הסתמנו מספר שינויים רחבים במבנה  

הקיבוצית. בהכללה, ניתן לתאר תהליך בו חלה התרופפות ניכרת  תרבותוב

 במאפיינים השיתופיים השונים. 

במשך השנים חלה ירידה בתחושת ההזדהות של החברים עם הקיבוץ ומטרותיו.  

תהליך זה צמח מתוך תסכולים אישיים שנבעו מתהליכים פנימיים בקיבוץ. כמו כן,  

עם השנים חלק מחברי הקיבוץ פנה לעבודות מחוץ לקיבוץ ונחשף ביתר שאת  

 למציאות שמחוץ לקיבוץ.

כחלק מתהליך זה, חל ריחוק בין אמונת הפרט לבין הערכים המכוננים של הקיבוץ.  

התערערות זו הביאה להפרת האיזון שהיה קיים בין ערכי הפרט לבין ערכי הקיבוץ.  

 השאר גם בבעיות מוטיבציה בעבודה.  פער זה בא לידי ביטוי בין

שיטת הנעת העבודה בקיבוץ התחלפה, והושם דגש על יצירת תגמולים חברתיים  

 העבודה. -שונים על מנת לדרבן את העובדים להמשיך בעבודתם, במקום רעיון ביטול

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8_%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99_%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A4%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%91%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%AA&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA
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חריפים, הכוללים בין היתר ירידה    כלכלייםתהליכים אלו אירעו על רקע משברים 

 . משבר הקיבוציםשזכה לשם  יתבנקאבהכנסות ומשבר חריף אל מול המערכת ה

 להתרופפות הזיקה בין החבר לקיבוץ מספר סיבות:

שיתופיות -תהליכי הפרטה ואימוץ של אמונות לא  •

החברה הישראלית, השפיעו על התמיכה  בכלל  

הערכית והמבנית בקיבוצים, וחלחלו אל הדורות 

 החדשים בקיבוץ.  

בסיס הניסיון ליצור מסגרת  -הקיבוצים נבנו על •

תוכל להציב דפוס    , אשרממוסדתקבועה ו 

התנהגות קבוע שיתמודד בהצלחה עם יישום  

הערכים השיתופיים. הניסיון להציב דפוס קבוע  

שכזה, הוביל את החברה הקיבוצית לחוסר יכולת 

להתמודד עם מציאות חיצונית ומציאות פנימית  

 דורית משתנה.  -רב

התיישבות    צורת חיים שלהקיבוצים שמרו על  •

, בעוד החברה הישראלית אימצה עם  תכפרי

. חוסר ההתאמה בין  תעירוני צורת חייםהשנים 

ה הקיבוצית לבין רוב החברה  דפוסי החבר 

הישראלית, ערערה את הקשר החזק של הקיבוץ 

עם כלל החברה, עיקרון שלא איפשר את המשך  

קיום הדפוס השיתופי )הן בשל התרופפות פנימית 

 ישראלית(  -והן בשל איבוד הלגיטימציה הכלל 

והיוו הגשמה של    חלוציתהקיבוצים קמו בתקופה   •

, בתקופה זו נדרש כל חבר לתת את  ציוניהחזון ה

הקולקטיב: הקיבוץ  המקסימום מעצמו למען 

 .  מדינהוה

בחשיבה הערכית בתקופה זו הייתה מבוססת   •

במידה רבה על הקרבה עצמית למען יסודות  

מופשטים ולא על ביטול העבודה, ולכן לאחר  

החבר לקיבוץ,   התקופה החלוצית קטנה הזיקה בין

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%93&action=edit
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9B%D7%A4%D7%A8&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%AA&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
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בשל הירידה ברוח החלוצית והירידה בחשיבות  

 שקיבלו ערכי ההקרבה העצמית.  

כאשר הקיבוץ נתפס כמקדם ערכים ויעדים   •

, הוא זכה בשל כך להערכה רבה בחברה  לאומיים

וקל היה לחברים להזדהות עם    ישראליתה

הקיבוץ, תפקידו ומשמעותו. עם ירידת ההערכה  

ודחיקת תפקידו החברתי של הקיבוץ בהקשר  

 ישראלי, התערערה גם הזהות הקיבוצית.  -הכלל 

ולה תגובה  עלייה ברמת החיים, אשר לא הוצבה מ •

מנת לשֵמר את הערכים השיתופיים, -מתאימה על

הביאה לשינויים רבים בדפוסי החיים של החברים 

אשר פגעו ברלוונטיות של המסגרות השיתופיות  

 מותאמות.  - שהיו לא

ידי הקיבוץ -חסימתם על - ואי  גלובליזציהתהליכי   •

חשפו את החברה הקיבוצית לתרבות שונה. כניסת 

לבתי החברים, לדוגמא, חשפה את   ה הטלוויזי

הטובים" בהם האדם  חברי הקיבוץ ל"חיים 

מתוגמל עבור השקעתו בעבודה ויכול לרכוש  

לעצמו שלל מותרות. הקיבוצים לא הציבו תגובה  

חברתית עזה מספיק על מנת להתמודד עם  

 תהליכים אלו.  

הביאה לערעור האמונות   ברית המועצות נפילת  •

ברחבי העולם כולו, ובכלל זה    סוציאליסטיותה

תה  בחברה הקיבוצית. לתהליך זה נלוותה התעצמו 

והפיכתה    קפיטליסטיתוהתפשטותה של השיטה ה

על יחידה, וכן חשיפה  -למעצמת  ארצות הבריתשל 

  טוטאליטארייםשל המאפיינים ה תקשורתית

 .  סטאליןשל  משטרוב

  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%A6%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%98%D7%95%D7%98%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%98%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9F
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 תהליכי השינוי בקיבוצים

ושלווה בעזיבות של חברי    80-שנות ה שהגיע לשיאו בסוף  משבר הקיבוציםבעקבות 

קיבוץ רבים ובמתחים חברתיים שנוצרו על רקע המצוקה הכלכלית ממנה סבלו  

קיבוצים רבים, החלו תהליכי שינוי משמעותיים בחלק מהקיבוצים. תחילה היו אלו  

תוך הקיבוץ בנוגע  קיבוצים בודדים שנאלצו להתמודד גם עם המאבקים הפנימיים ב

הלך והתגבר זרם   90-שנות הלשינויים וגם עם התנועות שהתנגדו לשינויים. מאמצע 

יבוצי ובמקביל פחתה גם  הקיבוצים שביצעו שינויים מהותיים באורח החיים הק 

התנגדות התנועות לשינויים אלו. ניתן לחלק באופן גס את השינויים לשלושה סוגים  

 עיקריים. 

למעשה, הפרטה כזו    -הפרטה נרחבת של שירותים  •

קיימת כבר עשרות שנים ברוב הקיבוצים ובמשך  

השנים חלק גדול מהקיבוצים הפריטו מדי פעם  

ד היום היא נגעה  שירותים כאלו ואחרים. אלא, שע

לעניינים שנחשבו כשוליים יחסית. כיום ישנם  

קיבוצים אשר הפריטו )חלקם עם סבסוד( גם את 

  -שני השירותים שנחשבו פעם כ"קודש הקודשים" 

   חינוך ובריאות.

אם עד השינוי קיבל כל חבר  -"שכר דיפרנציאלי"   •

קיבוץ תקציב שוויוני על פי מצבו המשפחתי, הרי  

הוא מקבל תקציב אשר מושפע    שאחרי השינוי

 מהמשרה אותה הוא ממלא.  

מונח המתייחס להעברת חלק   -"שיוך נכסים"   •

אגודה  מהנכסים השייכים היום לקיבוץ כ

, אל בעלותם של חברי הקיבוץ. זוהי  שיתופית

האמיתית )ולא הפרטת   הפרטה למעשה ה

השירותים(. סוג אחד של רכוש הוא הדירות בהן  

של רכוש הוא כעין  מתגוררים החברים וסוג שני 

"מנייה" בחלק היצרני של הקיבוץ. הכוונה היא  

ששני סוגי נכסים אלו יהיו ניתנים להורשה  

 ולמכירה במגבלות שונות. 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94-80&action=edit
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94-80&action=edit
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94-90&action=edit
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94-90&action=edit
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA&action=edit
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%94
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כדאי לציין שלמעשה אין היום שני קיבוצים הנמצאים בתהליך שינוי, כזה או אחר,  

בות ושונות  שדומים בכל אחד לשני. בכל קיבוץ יש מודל שינוי אחר עם גירסאות ר

לכל אחד מהמרכיבים שהוזכרו כאן. יש רבים, מחוץ לקיבוץ ובתוכו, הטוענים  

 ששינויים אלו הם סופו של רעיון הקיבוץ. 

דפוס התיישבות קיבוצי שאינו מבוסס   -  הקיבוץ המתחדשתהליכים אלו יצרו את  

במלואו על הערכים המכוננים של הקיבוץ. קיבוצים אשר מנסים לשמור על אותם  

 ". הזרם השיתופיערכים מכוננים מאוגדים בסיעה בשם "

 סוגי קיבוצים 

התנועה הקיבוצית  ,  הקיבוץ הארציהקיבוצים מתחלקים לפי התנועות המייסדות:  

 .הקיבוץ הדתי,  המאוחדת

פי סווג גרעיני ההתיישבות הראשונים  - כמו כן, קיימת חלוקה בין הקיבוצים על

אליהם השתייכו גרעינים אלו. התנועות  תנועות הנוערבהם, ובעיקר על פי 

ימים  . בנוסף קי מחנות העוליםו  השומר הצעיר, הנוער העובד והלומדקריות הן  העי

 שדרות ו בית שמש,  ירושליםבארץ מספר קיבוצים עירוניים ב 

עשר יישובים אשר הוקמו במבצע התיישבות גדול, במוצאי  -הן אחד   הנקודות 11

בנגב הצפוני, ביוזמת   1946באוקטובר   6-ל  5- בלילה שבין ה תש"ז,  יום הכיפורים

לגרום להכללת אזור הנגב בתוך גבולותיה   ה. מטרת המבצע היית הסוכנות היהודית

יישבות זה נחשב לגדול מסוגו בשנים  העתידיים של המדינה היהודית. מבצע הת

 שקדמו להקמת מדינת ישראל. 

 הרקע המדיני למבצע 

היה מרוכז במרכז הארץ וצפונה. בנגב   1946- הרוב המוחלט של הישוב היהודי ב

ישבו מאות בודדות של מתיישבים יהודים במספר מועט של קיבוצים בנגב הצפוני  

תושבים, רובם המוחלט   50,000-. רוב האוכלוסייה בנגב מנתה כשלושת המצפיםוב

רו המוסדות רכישה של  הגבי  1939של שנת  ספר הלבן. לאחר פרסום ה בדווים

קרקעות גם בנגב )תוך כדי עקיפת החוק שאסר זאת( כחלק מתוכנית להתיישבות  

- , שהייתה ועדת מומחים אנגלותוכנית מוריסון גריידיקבעה   1946- עתידית. ב

משטחי ארץ ישראל ישויכו למדינה    17%ארץ ישראל, כי  תמריקאית לבדיקת בעייא

אחוז )כולל ירושלים( יישארו בידי   43%-ישויכו למדינה הערבית ו   40%היהודית, 

http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5_%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%93%D7%A9&action=edit
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%96%D7%A8%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A4%D7%99&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%AA&action=edit
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%94_%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%97%D7%93%D7%AA&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5_%D7%94%D7%93%D7%AA%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93_%D7%95%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8_%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9E%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/1946
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%9D&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%93%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%94%D7%9C%D7%91%D7%9F&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/1939
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%9F_%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%93%D7%99
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יועד להיות חלק מהמדינה הערבית והנגב הדרומי יועד   המנדט הבריטי. הנגב הצפוני

 להישאר בשטח הבריטי. 

ראשי הישוב החליטו ליצור מציאות פוליטית חדשה שתאלץ את הגורמים 

 הבינלאומיים לשקול את מפת החלוקה מחדש.  

הסיבה העיקרית להיקפו הנרחב של המבצע המתוכנן הייתה כאמור, ניסיון ליצירת  

דשה בנגב הצפוני תוך כדי משיכת דעת הקהל לעניין. גם בחו"ל  מציאות פוליטית ח

וגם בציבור היהודי בארץ )הדגשת חשיבות הנגב(. כמו כן, סברו המארגנים כי יקשה  

על הבריטים לפנות בכוח מספר רב כל כך של נקודות. סיבה נוספת הייתה הקרבה  

ייה בנושאי  היחסית בין הנקודות, שהייתה אמורה לאפשר להן לסייע אחת לשנ 

 בטחון ולוגיסטיקה בהמשך דרכן כישובים חדשים.

 ההכנות למבצע 

כאמור, היו ברשות הגורמים המיישבים קרקעות בנגב שנרכשו מיידי בעליהן ועליהן  

תוכנן להתיישב. הקרקעות נרכשו ע"י סוחרים פרטיים, חברת הכשרת הישוב והקרן  

 הנקודות היו בבעלות יהודית.   11הקיימת. כל הקרקעות עליהן עלו  

בעיה נוספת הייתה אספקת מים לישובים החדשים. לפני העלייה לקרקע, הייתה  

אל   עם -נירכבר קיימת תוכנית מפורטת לסלילת שני קווי מים מקידוח באזור 

 חדשים.  הישובים ה

גופים   11- איוש הנקודות נעשה ע"י כל הזרמים ההתיישבותיים. נמסרה הודעה ל

התיישבותיים. רובם ישבו כפלוגות עבודה במושבות במרכז הארץ ומיעוטם עדיין  

היו גרעיני נוער במסגרת הפלמ"ח. על כל גוף כזה היה להכין לליל העלייה על  

אליו היה מיועד לעלות כל גוף נשמר    חברות. המיקום המדויק 5-חברים ו   25הקרקע 

 בסוד עד לליל העלייה. 

התאריך הספציפי למבצע, במוצאי יום הכיפורים, נבחר על מנת להקטין את ערנות  

הבריטים לתנועות חשודות. גם כי היה קשה לצפות שיהודים יוציאו לפועל מבצע כה  

חופשי )יום א'(  גדול מיד אחרי הצום וגם מאחר שהיה זה מוצאי שבת וערב היום ה

 של החיילים הבריטיים. 

המוסדות העריכו את המבצע כמורכב ומסוכן ולכן הטילו את תכנון המבצע וביצועו  

על מטה ההגנה. לצורך המבצע גויסו מתנדבים מישובים ותיקים, כלי רכב רבים  

http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A0%D7%99%D7%A8%D7%A2%D7%9D&action=edit
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ונוטרים שתפקידם היה לאבטח את המבצע. כל הציוד וחומרי הבנייה רוכזו בבסיסי  

 ע"י חברת סולל בונה. היציאה  

 העלייה לקרקע 

מספר שעות לאחר סיום צום יום הכיפורים החלו בהעמסת הציוד על המשאיות  

הנקודות.    11ובסביבות חצות יצאו משש נקודות הבסיס שיירות של מכוניות לעבר  

איש. התנועה לנקודות עברה בשלום והשיירות   1,000-רכבים ו  200השתתפו במבצע 

של חצרים, המשאיות הגיעו מבארות יצחק שבצפון והאנשים   לא התגלו )במקרה

שבמזרח וזאת, כדי למנוע גילוי המשאיות ע"י תושבי   בית אשלהגיעו במסע רגלי מ

בית שלידה עבר מסלול ההגעה הרגלי(. העבודה בנקודות עצמן נמשכה  באר שבע הער

 למעשה יומיים עד השלמת כל המבנים והגדרות שתוכננו.

מבחינת ריכוז מאמץ של   חומה ומגדלהעלייה עצמה נעשתה במתכונת הדומה ל 

מספר רב יחסית של אנשים להקמה מהירה של התיישבות חדשה בשטח. אבל,  

רק גדר תיל. המגדל היה מגדל עם חבית מים וכמו כן, הוקמו בכל   ה החומה היית

 נקודה מספר צריפים. 

 הישובים שעלו באותו לילה על הקרקע הם: 

קבוצות נוער יוצאי בולגריה מתנועת    – אורים  •

גורדוניה ומכבי הצעיר, עלו על אדמות גריין,  

 .  גבולותמבסיס יציאה ב 

גרעיני הנוער העובד, הצופים והחלוץ עלו   -  בארי •

  בארות יצחקמות נח'ביר, מבסיס יציאה בעל אד

 )ליד עלומים של היום(.  

יוצאי פולין מתנועת השומר הצעיר וחברי    – גל און •

גרעין "ציון" מצפון אמריקה, עלו על אדמות  

 .  גתחורבת מוסג'ת , מבסיס יציאה ב

חברי קבוצת הצופים ג', עלו על אדמות   -  חצרים •

 .  בית אשלקלטה, מבסיס יציאה ב

גרעין הפועל המזרחי עלה על אדמות   - כפר דרום •

 דיר אל בלח, מבסיס יציאה בבארות יצחק.  

http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%A9%D7%9C&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%94_%D7%95%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%9C
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%99&action=edit
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C_%D7%90%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%AA
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%97%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D&action=edit
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%A9%D7%9C&action=edit
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9B%D7%A4%D7%A8_%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D&action=edit
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גרעין הנוער הבורוכובי וכן פליטי   –  משמר הנגב •

שואה מצרפת,בלגיה ופולין, עלה על אדמות ביר  

 .  רוחמהמנסורה, מבסיס יציאה ב

אנשי החלוץ מעיראק, עלה מבסיס יציאה   - נבטים  •

 בבית אשל.  

גרעין השומר הצעיר וקבוצת נוער עולה    - נירים •

מאירופה, עלו לאדמות דנגור מבסיס יציאה  

 בגבולות.  

שתי קבוצות הכשרה של הנוער העובד,   -  קדמה •

כפר  עלו על אדמות תל תורמוס מבסיס יציאה ב

 .  מנחם

גרעיני השומר הצעיר מהארץ ומדרום   -  שובל •

עלו על אדמות  ,פאטריהאפריקה וגרעין ממעפילי 

 ביר זבאלה, מבסיס יציאה ברוחמה.  

גרעין דתי של הפלמ"ח ועולים מתורכיה,   - תקומה •

רומניה, הונגריה ותוניס, עלו על אדמות סומרה,  

 מבסיס יציאה בבארות יצחק.  

 מבצע התגובות ל

הבריטים הגיעו לרוב הנקודות כבר למחרת העלייה על הקרקע. למרות שעבודות  

הבנייה בנקודות היו עדיין בעיצומן, הם לא התערבו בנעשה ולא ניסו לפנות את  

המתיישבים בכוח ורק תחקרו את המתיישבים לגבי זהות בעלי הקרקע ומקורות  

 המים. 

מפעולה כנגד הישובים החדשים. גם בשל גם בימים אחרי כן נמנעו הבריטים 

של איסור הריסת מבנה מקורה היה עדיין בתוקף, גם   י העובדה כי החוק העותומאנ

כי סברו שהנקודות הן מעין "תחנות ניסיונות חקלאיות" )כפי שהיו שלושת 

המצפים( וגם )ואולי זו הסיבה העיקרית( מחשש לתגובה שלילית בעולם ובמיוחד  

 אית. מהתנגדות אמריק

הבדווים תושבי האזור נחלקו לשניים בתגובותיהם הראשוניות. חלקם העדיפו  

לקבל בברכה את היהודים מתוך תקווה שבואם יביא ברכה לאזור ואף סיפקו מים  

 לחלק מהנקודות וחלקם התנגדו לישובים החדשים. 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A8_%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%91%D7%98%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A0%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D&action=edit
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%94&action=edit
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9B%D7%A4%D7%A8_%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D&action=edit
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9B%D7%A4%D7%A8_%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D&action=edit
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%9C&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%94
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 השפעת המבצע על תוכנית החלוקה 

עם שסיפק מים לנקודות החדשות  - החלו בהנחת קו המים מניר 1947בינואר  

 ובאוקטובר באותה שנה הושלמה הזרמת המים גם לנקודות הדרומיות ביותר. 

  צאלים, מבטחים –עלו על הקרקע באזור עוד שלושה ישובים    1947בתחילת פברואר 

 . עלומיםו

על מסירת בעיית ארץ   רנסט בוויןא  -הכריז שר החוץ הבריטי    1947בהמשך פברואר 

 . או"םישראל להחלטת ה

ביקרה בנגב ועדת החקירה "אונסקופ" מטעם האו"ם והתרשמה מצינור   1947ביוני  

באזור. בסופו של דבר  המים החדש ומיכולת המתיישבים היהודים לקיים חקלאות 

הצעת החלוקה של האומות המאוחדות כללה את רוב שטחו של הנגב בשטח המיועד  

 להקמת המדינה היהודית.

 גדי.   – נולד לסבתא וסבא שלי בנם הבכור  1948בשנת 

 נולדה חביבה. 1950בשנת 

 . אבי – שלי  אבאנולד   1955בשנת 

ם הפרות. הוא גידל עגלים  און ברפת ע-סבא שלי עבד במשך כל שנותיו בקבוץ גל 

מכל הארץ באו ללמוד איך הוא מטפל   ונחשב לאחד ממגדלי העגלים הטובים בארץ.

 בעגלים, כדי שהם יהיו פרים טובים להרבעה. 

קיבוץ את הבגדים שלהם,  ה סבתא שלי עבדה בקיבוץ כתופרת. היא תיקנה לחברי 

 או לה. קיצרה מכנסיים, תפרה טלאים ותפרה בגדים חדשים מבדים שהבי

 שניהם חיו בקיבוץ עד יום מותם. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/1947
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D&action=edit
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A6%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D&action=edit
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D&action=edit
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%98_%D7%91%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9F&action=edit
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%98_%D7%91%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9F&action=edit
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%98_%D7%91%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9F&action=edit
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%22%D7%9D
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 סיכום: 

בעבודתי על חייהם של סבא וסבתא שלי לפני עלייתם לארץ ועד שהם הגיעו  

לישראל, למדתי על חייהם ועל הקשיים הרבים שהם עברו, בעיקר באונייה  

 "אקסודוס".  

, קשה מאד לדמיין איך הם עברו  םסלולאריי ם היום שיש לנו אינטרנט וטלפוני

ק לחשוב כמה זמן היה צריך  תקופה כל כך קשה בלי כל האמצעים שיש לנו היום.  ר 

לקחת כדי להעביר הודעה שמתארגנת עלייה לארץ באונייה, נראה לי דבר כמעט  

 בלתי אפשרי.

כל זה מראה לי כמה סבא וסבתא שלי ועוד הרבה אנשים כמוהם שהקימו את  

מדינת ישראל היו נחושים בדעתם לעלות לישראל, להקים בה מדינה ליהודים,  

 ום שלפני זה לא היה בו כלום. ליצור ישוב משגשג במק 

שאנחנו, עם כל מה שיש לנו היום ועם   ה כך בטוח-על זה, אני לא כל תכשאני חושב

 הפינוק שלנו, היינו מסוגלים לעשות את מה שעשו שבא וסבתא שלי. 
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 ביבליוגרפיה: 

 :אנציקלופדיה העברית

 . 37-49הקבוץ כרך כ"ט עמ'  

 . 476-528שואה  כרך ל"א עמ' 

 . 679-710מלחמת העולם השנייה כרך כ"ג עמ'  

 
 : אנציקלופדיה אביב

 . 3211-3214עמ'    15הקבוץ כרך  

 . 3507-3511עמ'  16שואה  כרך 

 , 2392-2398עמ'    11מלחמת העולם השנייה כרך 

 . 1863-1864עמ'  9" "יציאת אירופה תש"ז " כרך אקסודוס"האנייה 

  
 : אנציקלופדיה ויקיפדיה

http://he.wikipedia.org    

 ערך: מלחמת העולם השנייה, השואה, אקסודוס, הקיבוצים. 

 

 . און- ספר המייסדים של קיבוץ גל
 

 תעודות היסטוריות שנשמרו אצל אבא שלי. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://he.wikipedia.org/
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 תעודות מעפיל של סבא וסבתא שלי באונייה אקסודוס 
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 תעודת שחרור ממחנה ברגן בגרמניה 
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 דרכון זמני לעלייה לארץ ישראל 
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