
  

ערב מספרי סיפורים



  

...ובעולם1939 כפר נטר עולה לקרקע ב
מצב היהודים, כוחו של היטלר מתעצם•

באירופה מורע ובספטמבר פורצת מלחמת
.העולם  השנייה

ובו3 במאי מתפרסם בבריטניה הספר הלבן ה•
.י"מגבלות חמורות על היישוב היהודי בא

.באוגוסט טיסה ראשונה של מטוס סילון•
חלף עם"בדצמבר מוקרן לראשונה הסרט •

".הרוח



  

ובינתיים בארץ ישראל
ישובי חומה53 מוקמים כ 1939 ל1936 בין •

ומגדל בשיטת הקמה  שנועדה לעקוף את
י שימוש בחוק הבריטי"גזרות הספר הלבן  ע

.האוסר הריסת יישובים קיימים
-ט"תרצ-ו"בתקופה זו התחוללו מאורעות תרצ•

מרד ערבי גדול ומאורגן שכלל פגיעה הן
.בבריטים והן ביהודים

עולים רבים, העלייה החמישית בעיצומה•
היישוב היהודי גדל וכוחו, מגיעים מאירופה
.הכלכלי מתעצם



  

1939ומה קורה באזור ב
בשלב זה, נתניה חוגגת עשור להיווסדה•

.מוגדרת ככפר
1932.אבן יהודה נוסדה כיישוב חקלאי ב•
יישוב בין אבן יהודה לכפר נטר נוסד- כפר צור•

1932.גם הוא ב
י תנועת"קיבוץ צעיר שהוקם ע- בית יהושע•

עקיבא כיישוב חומה ומגדל חוגג שנה
.להיווסדו

.קיבוץ בן שנה- תל יצחק•
-פרדסים ראשונים וכפרים ערביים,גאיות,אדמת בור וטרשים,ביצות,מסביב דיונות

4.הקשר היחיד לציוויליזציה כביש 



  

הקמת כפר נטר
מוקם ארגון קרל נטר ביוזמתו של מנהל1933 ב•

מקווה ישראל  אליהו קראוזה במטרה להקים
".קרל נטר"יישוב שינציח את שמו של 

מבוגרי מקווה ישראל30 בארגון חברים  כ •
.ומפועליו הוותיקים

,לצורך הקמת היישוב היה צורך באיסוף כספים•
טורק.ל מינתה את השליח הנמרץ א"קק

למשימת איסוף הכספים מיהודי צרפת



  

כתב המינוי



  

תהליך ההקמה
בשנים שחלפו נקלע הארגון למשברים רבים•

על רקע שאלות המימון ובחירת המיקום
.ליישוב

חוסר השייכות הפוליטית והעובדה כי לא•
הייתה ליישוב בנקודה הזו חשיבות ביטחונית

.מובהקת הקשתה על מימוש החלום
לאחר  סחבת ארוכת שנים נקבע סופית•

.כתאריך הקמת היישוב26.7.39 ה
בתאריך זה עלו על הקרקע המתיישבים•

.הראשונים שחיו כאן בתנאים קשים מאוד



  

ימים לפני3 
העליה
לקרקע
והעניין

עדיין בסימן
 ...שאלה



  



  



  

תם ונשלם



  

פה בארץ חמדת אבות

נירו ניר ניר ניר•
שירו שיר שיר שיר

גילו גיל גיל גיל
.עוד יבואו זרעונים

 
פה בארץ חמדת אבות•

תתגשמנה כל התקוות
,פה נחיה ופה ניצור
.חיי אושר חיי דרור

פה תהא השכינה שורה
.פה תפרח גם שפת התורה

נירו ניר ניר ניר
שירו שיר שיר שיר

גילו גיל גיל גיל
.כבר הנצו ניצנים

ישראל דושמן: מילים
חנינא קרצבסקי: לחן



  

ברוך בריפמן
בנם של ציפורה ויעקב בריפמן שהגיעו לכפר עם•

שהיה בעת ההקמה ילד בן, ברוך, קבוצת המייסדים
.גדל במחנה עד שיצא ללימודים במקווה ישראל11, 

אביו היה פועל במקווה ישראל וחבר בארגון קרל•
.נטר

במשך שנים רבות ניהל ברוך במסירות את ספריית•
. הכפר

.כלתו ונכדו מתגוררים בהרחבה, בנו•
ולאלה שלא גדלו בכפר ובכל זאת ברוך נראה להם•

!כנראה שאתם רואים הרבה פרסומות.... מוכר



  

ברוך ויוסי ברפת

ציפורה בקטיף
בפרדסי אבן יהודה

 ויעקבX  2ציפורה 



  

מן'חנה תורג

מן'בתם האמצעית של אברהם ושרה תורג•
.אחות לרחלה ונילי

מן היה המזכיר הראשון של'אברהם תורג•
. הגרעין שהתארגן במקווה ישראל

מן הייתה מהמשפחות'משפחת תורג•
הראשונות  עם ילדים במחנה  ובתור שכזו

.קיבלה שני חדרים בצריף



  

ל"שרה ואברהם ז
בחתונתם



  

משפחת
מן על רקע'תורג

 הבית הישן

נילי על רקע
הבית החדש



  

גנינה ענפי

ישר לכפר1947 הגיעה לארץ מארגנטינה ב•
.נטר והחלה לנהל את גן הילדים במקום

ל וביחד טיפחו"בהמשך נישאה לדוד ענפי ז•
.את משקם 

.גנינה זכתה לטפח שני דורות של ילדים בכפר•



  



  

1945ילידי 
1969ילידי 



  

ל"דוד ענפי ז
מציג מפרי

גינתו
האורגנית



  



  

יוסי קסטרו
בנם של חיים ויעל קסטרו ונכדם של יהודית•

מתגורר בכפר עם אשתו, לצקי) שורה(ואלכסנדר 
).בכפר נטר5 דור ( ובנותיו 

שורה לצקי היה מבוגרי מקווה ישראל שהיוו את•
שורה ויהודית נישאו. הגרעין המייסד של הכפר 

.במחנה
הישר מסין הוריה של1947 אל הכפר הגיעו ב •

,יהודית ובהמשך הגיעה מסיביר אמו של שורה
.דורה



  



  



  

יהודית ושורה לצקי



  

ורדה גזית
בתה של יוכבד לבית שפיגל שלקחה חלק בהקמת•

א"יוכבד הגיעה ממשק הפועלות בת.  הכפר
והצטרפה לגרעין ההכשרה בבאר טוביה שכלל

.פועלות מנהלל ומעיינות ובחורים ממקווה ישראל
מאחר ומשקים ניתנו רק לרווקים ולמשפחות נאלצה•

.לעזוב את הכפר והתגייסה לצבא הבריטי1942 ב
לייסוד הכפר חודשו הקשרים עם25 בחגיגות  ה•

המייסדים מה שהוביל בסופו של דבר לנישואיה של
,ורדה והקמת בית בכפר עם בן הכפר בני גולדשטיין

.כיום גזית



  

1939בהכשרה בבאר טוביה 

1939באבן יהודה 1939בכפר צור 



  
במחנה



  

איפה הן הבחורות  
עממי רוסי: לחן/  יוסי גמזו : מילים

 
"פרבלום"הן טמנו בחזה •

.וכמה רימונים לשעת אש
,מחשופים יש כאלו- אך כיום 

...שבקושי נכנס מה שיש

...איפה הן, איפה! אח

הן קראו על הגורן את פושקין
!בו בזמן, וקרעו את הלב

כי, זה שונה בפירוש- אך כיום 
...הן מיד ניגשות לענין

...איפה הן, איפה! אח

והוצאנו- כשבגרוש היה חור •
,את הזמן על ביצות וכבישים

-לא היו חתיכות בארצנו 
!!!נשים, יא חביבי, אך היו

,איפה הן, איפה! אח
,הבחורות ההן

,והסרפן" קוקו"עם ה
עם הטוריה

.והשבריה
?!...למה כבר לא רואים אותן

,כך ממעל, הן היו אז רוכבות
".השומר"על סוסי אגודת 

,הן רוכבות על הבעל- אך כיום 
...זה כבר עסק אחר- וחמור 

...איפה הן, איפה! אח



  

יצחק אטשטיין

יצחק ומרים אטשטיין הגיעו לכפר מירושליים•
ל כחלק מגל"ה ז'עם בנם מוישל1944 ב

.ההתיישבות השני במקום
במקביל לטיפוח המשק החקלאי עבד יצחק•

.בבניין



  



  
1947



  



  

משה דייגי

עלה על הקרקע בכפר נטר בגיל שנתיים עם•
.ל"הוריו אברהם ורחל דייגי ז

אברהם דייגי צורף לגרעין המיישב כבנאי•
ובתקופת המחנה נשלח לעבוד ברפיח אצל

.הבריטים
בהמשך עבד אברהם כמדריך חקלאי במשמר•

.איילון ובעומר
.משפחת דייגי מתגוררת בכפר•



  

 אברהם ורחל דייגי בצעירותם



  
משפחת דייגי על האגריה



  

רנו'אהרון בז
יהודה וברטה, עם הוריו6 הגיע לכפר נטר בגיל 1946 בשנת •

משפחות3 בנוסף להם הגיעו עוד . מכפר חיטים, ל"רנו ז'בז
.מכפר חיטים

כפר נטר היה מקום עני ולמשפחה הוקצה מחסן ליד רפת•
.ליפמן

עברה המשפחה להרחבה הראשונה של כפר נטר1947 ב•
.במקום בו נמצאת היום הנחלה של גנזי

רנו היה איש הגנה אך בכפר התמסר בעיקר לטיפוח'יהודה בז•
.המשק

אהרון היה הראשון ששתל פקאנים בכפר לפי חוברת•
.אמריקאית מתורגמת שהתגלגלה לידיו

שנים מכהן 17 ר ועד הכפר ומזה כ "שנים כיהן כיו25 במשך •
.ר המועצה האזורית חוף השרון"כיו



  

רז) ברמה(אברהם 
עם הוריו ברוך3 לכפר כילד בן 1943 הגיע ב•

.ל ואחותו לאה"וציפורה רוזובסקי ז
,ברוך היה חלוץ שעבר הכשרה חקלאית בליטא•

כ כפועל"התגלגל לעבוד כפועל בניין בארץ ואח
.חקלאי

לאחר שקיבלו משק בכפר נטר הקדיש ברוך את חייו•
המפורסם שבהם, לטיפוח ופיתוח זני פרי חדשים

.ש אמו"הנקרא ע" מיכל"הוא 
אברהם נישא לרותי לבית ליפמן שאביה הוא מאיר•

.ל ממייסדי הכפר "ליפמן ז



  

ברמה ולאה רוזובסקי



  

1952 ו בשבט"רותי ט

טקס פרידה מהרווקות



  
...כאב כן בנו



  

ל"ציפורה רוזובסקי ז



  

בחולות
עממי צרפתי: לחן/חיים חפר: מילים

בחולות- הייתי לה צביטה נותן •
בחולות- וכך נולד לנו הבן 

חלפו ימים ובני גם, חלפו לילות
הוא אינו תמים

גם הוא, בליל קסמים, בליל אביב
הולך לו לפעמים

.בחולות

,בחולות- אני זוכר איך שרתי שם 
,בחולות- את עלומי השארתי שם 

:גם לנכדי אני אומר
לו רק אני צעיר יותר
הייתי את הכל מוכר

:ובדבר אחד בוחר
.בחולות

.....עוד יש מקום לאהבה 

בחולות- היה זה בחצות הליל •
בחולות- כשזוג יצא לו לטייל 

ולשפתיה טעם, ועל ראשו מגבעת קש
דבש

בהולם לבבה הוא, וכשחיבק אותה ממש
חש

.בחולות

בחולות- וכך נולדתי אני 
בחולות- עלמת החן היתה אמי 

ולא צריך להיות נביא האיש ההוא היה
אבי

אל העולם אותי הביא, חלוץ נחמד ולבבי
בחולות

בחולות- וכך בנו הם את ביתם 
בחולות- ובית אחר בית קם 

הלכתי בדרכי, וכשצמחו כאן רחובות
אבות

התחלתי ילדות, ורק הגעתי למצוות
לצבוט

בחולות



  

בצלאל גוטר

מבית יהושע עם3 לכפר כילד בן 1943 הגיע ב•
.ל"ופרידל גוטר ז) דולפיק(הוריו דניאל 

.דולפיק היה האינסטלטור והמסגר של הכפר•
עם בואם לכפר התגוררו בצריף קטן ששימש•

.כמחסן תערובת סמוך למועדון של היום
.ליד בית לוין עמדה המסגרייה•



  

ל בחתונתם"דולפיק ופרידל ז



  



  



  

ורדית גוטר ומירי דסקלביץ



  

יום הולדת לבצלאל



  

איתמר גרבר

בגיל שנתיים עם הוריו1945 הגיע לכפר ב•
.ל"שלמה ומטילדה גרבר ז

.שלמה היה נגר במקצועו וחקלאי•



  
1938א "שלמה גרבר בנמל ת

איתמר כתינוק עם אמו ואחותו

ילדי משפחת גרבר



  

חלף עם הרוח
אינה עונה24 גבעה 



  

ארץ
שייקה פייקוב: מילים ולחן 

,ארץ, ארץ, ארץ
ים אל מול החוף

ופרחים וילדים
.בלי סוף

בצפון כינרת
בדרום חולות

ומזרח למערב
.נושק גבולות

...ארץ שנאהב

,ארץ, ארץ, ארץ•
,ארץ תכול אין עב

והשמש לה
,כדבש וחלב

ארץ בה נולדנו
ארץ בה נחיה

יהיה, ונשב בה
מה שיהיה

ארץ שנאהב
היא לנו אם ואב

ארץ של העם
ארץ לעולם

ארץ בה נולדנו
ארץ בה נחיה

יהיה מה שיהיה



  

נעמי שמר/על כל אלה
 
•

,שמור אלי על זה הבית
,על החומה, על הגן

מפחד פתע, מיגון
.וממלחמה

,שמור על המעט שיש לי
על האור ועל הטף

על הפרי שלא הבשיל עוד
.ושנאסף

...על כל אלה

,מרשרש אילן ברוח
,מרחוק נושר כוכב

משאלות ליבי בחושך
.נרשמות עכשיו

שמור לי על כל אלה, אנא
,ועל אהובי נפשי

על הבכי, על השקט
.ועל זה השיר

...על כל אלה

,על הדבש ועל העוקץ•
,על המר והמתוק

על בתנו התינוקת
.שמור אלי הטוב

,על האש המבוערת
,על המים הזכים

על האיש השב הביתה
.מן המרחקים

,על כל אלה, על כל אלה
.שמור נא לי אלי הטוב
,על הדבש ועל העוקץ

.על המר והמתוק
,אל נא תעקור נטוע

אל תשכח את התקוה
השיבני ואשובה

.אל הארץ הטובה


