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לבי נשבר כשאני רואה נוער . נהרס בנין של חינוך ותרבות שהקימונו"
:  ובפנותו אל הגרמנים אמר". מובל לטבח, מלא אמונה וחכמה, נהדר

רק חבל שאנו לא נזכה , היהודים יחיו לנצח ויראו את סופכם בקרוב"
 ".לכך



 !תזכרו לבאים אחרינו

 של צעירי עמנו, דם טהור יישפך בעוד שעה

 .דם נקי כמו הכינרת

 אכזרהנקמה ! דורשים אנו נקמה

 יהודה שכטר   



נאמנים נשארנו לרעיוננו  . שלום לחברים מקבוצת חלוצים ההולכים למות
 !נקמו נקמת דמנו השפוך. עד הסוף

 ולאה פיש פיגלמןרחל , דוד אייזנברג , שוורץ שיינדל": דרור"חברי 

 פרייהייטחברי 
 1934ביולי  12



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  עם ילדיהם פולישוקצבי ופולה -יעקב
   ומוניק( ליד האב)פניה , (עומד) פייבל

 .  היחיד מהמשפחה ששרד( נורמן)



עם  רייכשטולאברהם בן שמואל  –אנחנו מחכים כאן למוות 

 24.8.1942אשתו וילדתם ובילה עם ילדה 



  גיטעלעסמשה -שלמה בר חיים, אנסקי'פרוזב של בית המדרש "שצ
 ב"ימים באלול תש 6ה "האישה תנצב. נעול כאן בבית הכנסת

 
 בקובל אנסקי'פרוזבית הכנסת פנים 





 לייבלבני .  24.8.1942, ניספה ביום רביעי. היה מנהל המטבח העממי פרידמאן( שייע)יהושע 
 .ניספוגם דוד ירוחם וחנה פינקלשטיין ומלכה . ניספה כבר חודשיים קודם לכן

 !  אולי בני יקרא זאת. שתהיה זו מצבה
 פרידמאןיהושע 

 
 
 
 
 
 
 

, אני מבקש לומר אחרי קדיש.  1942ימים בתשרי  5הייתי כאן  לודמירערשלמה ' אני ירוחם בן ר
 .ממי מקרובי שייוותר

 
 !במחילה

 סויפער יענטעהזכרי בבתך , אם תהיי כאן. שתדעי שתפסו אותי כאשר הלכתי להביא מים, אמא
 14.9.1942 שניספתה







  :העם-התקיימה אספה כללית של הציונים ברוסיה ובה נאם אחד 1902בקיץ 

יותר נכון היה  , ואולם לפי דעתי. ]...[ '!כבשו את הקהילה'באחד הקונגרסים הציונים יצא הכרוז "

 –ובבית הספר ', האבות'בבית הקהילה יש לנו עסק עם ' !הספר-כבשו את בית': להכריז תחת זה

שכבר נשתקעו , רוח חדשה בלבות הגדולים[ להפיח]=לפחת , לכבוש את האבות. 'הבנים'עם 

בצורה ידועה שקשה להם לשנותה ' נתאבנו'באורחות חיים ידועים ודעותיהם ורגשותיהם הם כבר 

ועל הרוב אין תוצאותיה הקלות שוות באיבוד הכוחות  , עבודה זו יגיעתה מרובה מתועלתה –

שעדיין  ', כיבוש הבנים'וכי לא יותר מועיל היה למטרתנו להקדיש את הכוחות האלה ל. היוצאים בה

 "?ליבם נייר חדש ואפשר לכתוב עליו כטוב בעינינו בלי יגיעה יתרה



אגודת חובבי שפת ֵעֶבר  הנוער דווקא הביאה לייסוד -העם לפנות אל בני-קריאתו של אחד
   .ברוסיה

 
,  סניפים 60-גברה פעילותה עד שהיא מנתה כ, לאחר שקיבלה האגודה אישור רשמי מהממשלה

 .  גנים ושיעורי ערב למבוגרים, ספר ברוח האגודה-שפעלו למען הקמת בתי

ז "שבית הספר העברי בהנהלת 
 1918 מוסקבה, וב'פוגצ

בוועידה הוחלט   .עבר שהוקדשה לחינוך העברי-התכנסה במוסקבה ועידת אגודת חובבי שפת 1917בשנת 
הרשת היתה אמורה  . שבה שפת ההוראה תהיה הלשון העברית, גילית-רב, להקים רשת חינוך רחבה

שיעורי ערב , אוניברסיטאות, ספר מקצועיים-בתי, ספר יסודיים ותיכוניים-בתי, לכלול גני ילדים
 "תרבות"נוסף על כך הוחלט לשנות את שם האגודה ל. וסמינרים למורים ולגננות

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9"%D7%96_%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A6'%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9"%D7%96_%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A6'%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9"%D7%96_%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A6'%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9"%D7%96_%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A6'%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9"%D7%96_%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A6'%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9"%D7%96_%D7%A4%D7%95%D7%92%D7%A6'%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%91%D7%94


זוהי  : הווה אומר? תחיית השפה מה היא"
 השאיפה החזקה להחיות את השפה

,  לעשות אותה שוב לשפה מדוברת, בפה
לשפה שמשתמשים בה בחיים  : כלומר

 ..." ולא רק ברגעים חגיגיים, היומיומיים
 

 1922, ועידת הייסוד של תרבות, יהושע טהון



שם שולט המבטא הספרדי ומשם  . בארץ ישראל יש כבר עובדה קיימת"ר יהושע טהון טען כי "ד
 "המתחדשים ולהיכנע להשפעתם, עלינו לשאוב ולינוק את כל התורה של החיים היהודיים החדשים

 

 

זכות הראשונות ישנה וצריכה להיות רק לאותו המבטא הנהוג  : "ר יעקב כהן כי"טען ד, לעומתו
 ."למבטא אשכנזי עם הנגינה שלו –בשירה , ביצירה הספרותית, והמקובל בספרות



 

,  כמו כן. בתרבות ובכל שטחי החיים, יש להשליט את הלשון העברית בחינוך•
 .יש לפתח את היצירה העברית למען העם היהודי כולו

יש להתאים את דרכי  , "תקופת הגאולה והתחייה", לאור התקופה המיוחדת•
 החינוך במוסדות לצרכים הלאומיים שדורשת התקופה

;  חינוך למוסריות ציבורית; פיתוח הרמוני של הגוף והרוח: מטרות החינוך הן•
 .חינוך ללאומיות פרודוקטיבית

כדי ליצור קשר אמיץ  , יש ליצור תכנית לימודים אחידה לכל מוסדות הרשת•
 .ביניהם

המדעית , האסתטית, יש להקים ועד שידאג לפיתוח התרבות הגופנית•
 (.בקרב הנוער והמבוגרים)הספר -והלאומית לאחר שעות בית

בייחוד , הספר היסודיים-בבתי" הצורך ללמד מלאכה"הוועידה שמה דגש על •
 בניין-בבנייה ובהכשרת חומרי, בחקלאות

 .אחד הנושאים העיקריים שיש לטפל בהם הוא הכשרת מורים•
 .יש לייסד הוצאת ספרים שתוציא לאור ספרי לימוד ופדגוגיה של רשת תרבות•
על ההורים יהיה לשלם שכר לימוד עבור בניהם הלומדים במוסדות , לפי שעה•

 חינוך תרבות





' א" )שיבולים"הגיליון הראשון של 
שבועון המאויר  -הדו, (ב"בניסן תרפ

"  תרבות"לבני הנעורים בהוצאת 
 (.  1923–1922)בפולין 

נ "בין הכותבים בעיתון היו ח
,  צ גרינברג"א, יעקב פיכמן, ביאליק

זלמן שניאור ויצחק , לוין קיפניס
 קצנלסון





 1926, ורשה, השתלמות גננות רשת תרבות













 אטל: יושבים
  ויחיאל

: עומדים מימין
בת -שיינדל, אהרון

,  הדודה המאומצת
  ,ישעיהו

 נחמיה, חיה



 ין'טורצבלה ויצחק , מנדל









 במרכז ברוך אביבי המנהל
 טויבמשמאל ברוך 











































 
 
 

 "קלוסובה"קיבוץ חוצבי אבנים 



 גוברמןאברהם : מילים
 בסוקמשה : נוסח עברי/תרגום

 עממי רוסי: לחן
 
 ,ֵאין ָלנּו ְמאּום פֹּה, ַמה ָלנּו, ִמי ָלנּו 

 .ִמָכל ַהָיָקר, סַֹּעְרנּו ִמַבִית
ַרע רֹּאֵשנּו גֶּד ָפרּום כֹּה , ֵהן פֶּ   –ַהבֶּ

ְבַרָיא  תחֶּ רֶּ  .  רֹונֶּנֶּת ַבַצר, ֻמְפקֶּ
  

ל   ,ְנָהֵתָלהַבְכֵאב , ִנְצָחָקהַלֵסבֶּ
ַלע ֵהִדים ְיעֹוֵרר  .קֹוֵלנּו ַבסֶּ

 ְנַחֵשָלה –ָמָחר , ְבָיֵדינּו –ַהיֹום 
 !ָאדֹּם ְבעֹוְרֵקינּו ַהָדם ְוסֹוֵער

 
ת בֶּ  ,ַהְצִניחּו ִמגַֹּבּה, ָהִניפּו ַמקֶּ

ץ ַכִביר  !ִיְרַעם ְוַיְרִקיַע קֹול נֶּפֶּ
ָחלּוץ   ,ִבְקלֹוסֹוָבהֲאַנְחנּו ִקבּוץ הֶּ

ָעָמל ּוְבִשיר  !בֹוֵני ַהַחִיים בֶּ



   קלוסובהאמר יצחק טבנקין על קיבוץ  1934בכנס שנערך בקיבוץ יגור בשנת 
 
אינם ממצים את -ידי אותם חוצבים באבן-הערכים החומריים שנוצרו על"

אלא  , האבן לא הייתה רק אמצעי לקבלת שכר. הערך האנושי הגלום במעשיהם
כדי  , את האבן חצבו למען חצוב באדם. בעיקר כדי לחולל שינוי בעצמם

לאיש הקומונה המאמין באחוות  , לאיש העבודה, לכובש ארץ עשותו
 ".  אנשים









 הרצל

 גולדברג

 ויחיאל
םישיינבו  








