


על מושבי העולים וההרחבות

אתגרים  אחרי מלחמת השחרור ניצבו בפני המדינה וההנהגה שבראשה שלושה •

: מרכזיים

היהודים שחיו כאן אחרי  650.000י"עולים חדשים ע700.000קליטתם של * 

.  המלחמה ואובדן חיים רבים

(משטר צנע ופיקוח על משאבי ייצורחייב)הספקת מזון וייצור מקורות פרנסה *•

.  שנעזבו או פונושטחי קרקע פנויים השתלטות על *•



–המושבים הקיימים  הרחבות
חלופי למושבי עוליםפתרון 

דרשו המושבים הוותיקים שהוקמו על יחידות קרקע  , במקביל לאתגרים הנזכרים•
.  וצופית ביניהם להגדיל את משבצת הקרקע( דונם ליחידה30עד 20)מצומצמות 

.  הרחבות במושבים שנוסדו בשנות השלושים44נוסדו כתוצאה מכך 

,  בחלק מהמושבים הוקמו ההרחבות על קרקעות שסופחו בצמוד אך בנפרד למושב הקיים•
ובחלק מהמושבים וצופית  , אם כי מוסדות המושב נוהלו ביחד, גן השומרון וכפר בילו-לדוגמה 

.  ביניהם הוקצו קרקעות צמוד ובהמשך

ובנית  המדינה ממוסדות עד לקבלת סיוע כספי כפתרון זמני : פתרונות מגורים•
.צריפיםבצופית הוקמו . פחוניםבאחרים , אהליםהוקמו בחלק מהמושבים , בתים



:המושב היה צריך להתמודד עם בעיות מורכבות

ע"תבותכנית , איתור שטחים להתרחבות•

מכסות וחלוקתם  : איתור אמצעי ייצור •

יצירת קהילה וחיי קהילה–שיתוף והסתגלות הדדית •



אתגר הקליטה בצופית

.  החדשים היה מבצע בפני עצמואיתור העולים -שלב ראשון •

שיחות  , במעברותביקור וסיור מנציגי המושבים הוותיקים הצריך 

.והבהרות
היה תלוי גם במזכיר תנועת למושב ואישור לקליטתם התאמתם 

.  דאזהמושבים 

העולים לא ידעו למה לצפות ועם אילו אתגרים יהיה עליהם  גם 

להתמודד



הוקמו צריפים אבל במהלך הבניה  : התארגנות לקליטה פיזית–שלב שני •
נוצר מצב שגם כשהוקמו המבנים , מהעוליםשנמשכה כשנתיים עזבו חלק 

.הקבועים לא היה במי לאכלס אותם

" מהעיר לכפר"משפחות -אז הגיע הגל השני •

. שהקימו משפחותבני המושב י "חלק מהבתים שנבנו אוכלסו ע•

העולים שהתגוררו  

או  /באהלים ו

,  צריפים במעברות

ששאפו לבית  

ולמגורי קבע



?מאין הגיעו התושבים להרחבה



שלוש  נקלטו והתיישבו בהרחבה פחות מעשור בתוך 
:הומגניותקבוצות לא 

הרנשטט)לא מאוגדות שחלקן לא שלט בשפה העבריתמשפחות /עולים •
ולא ידע בחקלאות  נסיוןורובם היו ללא ,(ביידישהאסיפותביקש לנהל את 

. כללים של ההתארגנויות הסוציאליסטיות /ולא בחוקים

הגיעו כבודדים ולא במסגרת . מהעיר לכפרבעלי משפחות שעברו •
.קבוצה שהיו בעלי ותק של כמה שנים בארץ

חקלאים דור שני שהכירו אלה את אלה–שהקימו משפחות בני המושב •



מי מאין ואיך הגיעו  -הרכב המתיישבים 

?העולים החדשים

1965מתוך ספר צופית שיצא לאור בשנת דוגמאות



(  1963נכתב בשנת )מתוך ספר צופית רנה ודוד אהרון'צ•

, יעקב-למחנה עולים בבארמשבאנו לחיפה הועברנו "

,  בעבודהגם סודרנו . קיבלנו חדר יפה בצריףשם 

.  שאיפתנו היתה התיישבותאבל 

...באותו זמן התחילו לבקר את מחנה העולים שליחי תנועת המושבים

. ...נמנינו על המועמדים להרחבות ונשלחנו לצופיתאנחנו 

.  בשנים הראשונות לא היה קל תהליך ההשתרשות בקרקע והמעבר לחיי חקלאות

אולם לאט לאט ובעזרת החברים הוותיקים התגברנו על המכשולים והיום כמעט ואין  

."  הבדל בין וותיק לבין מתישב חדש



פעיל בתנועה החלוצית וציפיתי ליום המאושר בו אוכל לעלות ארצה הייתי "
. חלוץבתור 

,הובאנו מיד לצופיתלארץ בבואנו 
אמנם גם כאן לא חסרנו  . הניסיונותכאן התחלנו פרק חדש בחיינו מרובי ...

אך מה הם לעומת הסבל שנפל בגורלנו  , ביחוד בשנים הראשונות, קשיים
!  בשנות השואה

את החמור החלפנו  . קטן הגענו לבית ואת הבית הרחבנו ושיפרנומצריף 
ס  ''ואשרינו שסו, יחסית אין אנו חסרים מאומה. ואת הסוס בטרקטור, בסוס

"המנוחההגענו אל הנחלה ואל 

:נתן צימר



פוסלניץיונה 

-אם עברנו את שבעים ושבעת מדורי הגיהנום הנאצי ונשארנו בחיים : אמרנו"

הגענו לישראל  , 1949בראשית שנת . ארץ ישראל-דרך אחת לפנינו 

שם  . בפרדס חנהבמחנה העולים בזמן הראשון היינו . הריבונית, המשוחררת

אל המחנה באו שליחי תנועת המושבים ודיברו על לבנו לעזוב  . עבדתי בפרדסים

ארזנו  . הרעיון קסם לנו. לעבור לכפר ולהתיישב על האדמה, את מחנה העולים

צריפון קטן קיבלנו  . להרחבה, המעטים שהיו לנו ובאנו לצופיתהמטלטליןאת 

במרץ רב התחלנו לטפל  . ידענו שזו רק ההתחלה. אך היינו מרוצים. למגורים

התחילו לבנות את הבתים עבור  . שעל אחר שעל הגדלנו אותו. במשק

. "המתיישבים החדשים וכעבור שנתיים נכנסנו לבית



היינו זמן מה . עלינו ארצה, 1948בנובמבר , לאחר קום המדינהורק ..... 

וכאשר התחילו לארגן את העולים באירגוני  , בנתניההעולים בבית 

המתיישבים הראשונים בהרחבה של  בין הייתי . עברנו לצופית, התיישבות

.  צופית

חיים פרידמן

צלמה יעל ברק



מהעיר אל הכפר

היה נהג מונית והתפרנסנו  בעלי. גם פרנסה לא חסרה. בעירשנים חיינו 

האמת ניתנת להיאמר שלא עלה על דעתנו לעזוב את העיר ולעבור  . בכבוד

שזמן מה הכתה גלים בין רבים  '' מן העיר אל הכפר''לולי התנועה , לכפר

גם אנחנו נתפסנו לתנועה זו וביום בהיר אחד החלטנו לעזוב  . העריםמפועלי 

.את העיר ופרנסותיה ולעבור להתיישבות

פסיה ארליך



:  יעקב ארליך

מן העיר אל ''עד שההסתדרות הכריזה על התנועה "

.  הייתי בין הראשונים שהצטרפתי לתנועה זו. ''הכפר

לקחתי את רעייתי ושני  , נטשתי את העיר וחמודותיה

ילדי הנחמדים והמטלטלין שהיו לנו ועברנו להתיישב  

.במושב צופית

המשק היה  . השנים הראשונות לא היו קלות כל עיקר

נאלצתי איפוא לעבוד רוב  . צעיר ודרש השקעות

"הימים בחוץ כדי לחסוך קצת כסף



בני המושב שהתיישבו  

1956-1961בהרחבה בשנים 

נכנסו לבתים ולמשקים  

:שהתפנו מהעולים שהתחרטו

אפרים אברמסון  

קוסובריחיאל 

ושמעון דיין  זלוצקיורדה 

פרסטרואליהו בנקוביץניצה 

ושושנהזלוצקייחזקאל 
מיכאלי–נורית בן פזי 

בחלקם בשטח ההרחבהדונם 2חלקות של בני מושב שקיבלו 
בקאריק 

אריק ברק

יוסי סיני
צביקה גובר

במקום צריפים שהתפנו מיושביהן בצמוד לשטח הבנוי של הוותיקיםושלושה נוספים 

מנחם גיל

עמירם זק

מונדלקיאיר 



1963הנחת אבן הפינה לביתו של צביקה גובר  



1961אפרים ודורית אברמסון בבנית מדרכה וגשרון בביתם החדש 



לא מעטים  אוכלוסיההעשור הראשון בהרחבה התאפיין בחילופי 

בעלי  איכלוס

מקצוע
י  "בתים שהתפנו עאיכלוסהחלפת בתים

אחרים שבאו מחוץ למושב





הצריפים

מרתה וחברתה על רקע הצריףברקע הצריף. בן גרא( ויינר)שרה 



משפחת שרייבר ליד הצריף

משפחת פרידמן ליד הצריף



ה שטיינפלד על רקע הכניסה לצריף'יוסל



ברקע נראים בבירור הצריפים. גן הילדים ליד המזכירות



משה שרייבר חורש על רקע ביתו בהרחבה



מתפרנסים  

מגדלים פרות

סוניה וחנן אברמסון ליד הרפת, גדליה



אגי ומוטי פרידמן ברפת על רקע ביתם בהרחבה



לולים

יעל ברק: צלום

ורדה ושמעון דיין באיסוף ביצים



צילום יעל ברק

חיים פרידמן באיסוף ביצים



גם הנשים עובדות

יעל ברק: צלום

רחל הפלינג

גיטה גרוסמן

יעל ברק: צלום



פרחים

יעל ברק: צלום

ורדה דיין



פרדס

רנה ודוד אהרון בקטיף'צ



לקטיף עגבניות" בוקסות"אפרים ודורית אברמסון עם 



הגברים בעבודה

אריה הפלינג
נתן צימרגדליה הפלינג



שרייברגרוסמן



טרקטוריסטים

צימרהפלינג

אהרון דוד והילדים



של שרייבר" הפרייבט"



המשק החי של פרידמן והמשפחה



"מגרש הספורט"גרא על רקע בן ( ויינר)שרה 



חצר גן הילדים  
(  בצד צפון)

גן הילדים מאחור  
(צד דרום)

גן הילדים



הראשונה בבית ברלהשחיהבריכת 
התמונה באדיבות שרה בן גרא



סיפור אישי












