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סנואה  ניסים מאת

ליד הגליל באצבע קיבוץ הוא ְלָעִדי ִגּ ַפר ְכּ
מאיחוד מורכב הקיבוץ שמונה. וקריית מטולה
גלעדי, כפר בין  וה-30 ה-20 בשנות  שנעשה

טבריה. וקיבוץ חי תל
העולם הראשונה, במלחמת גלעדי הוקם כפר
אדמת יק"א. על ,1916 באוקטובר בתאריך 21

של תיבות ראשי  ,J.C.A מאנגלית:  יק"א,
Jewish Colonization Association
חברה היא להתיישבות") היהודית ("החברה
בשנת 1891, הברון מוריס הירש שהוקמה ע"י
פליטים. יהודים של ליישובם לסייע במטרה
יק"א הקימה להגירה, יהודים להכשיר מנת על
המאה מראשית חקלאיים.  ספר  בתי מספר
הראשונה, העולם מלחמת פרוץ ועד ה-20
לגאולת קרקע בפעילות המרכזי הייתה הגוף
ציוני. גוף הייתה שלא למרות ישראל, בארץ

ההתיישבות את לקדם היו מטרותיה עיקר
ובערבה. בנגב בגליל, הכפרית בפריפריה

,1896 בשנת הירש הברון של פטירתו אחר
את להוסיף הוחלט עתק, הון לה שהוריש
יק"א. חברת ע"י הנתמכות למדינות ישראל ארץ
נס ציונה וחדרה. הירדן, בתחילה, נתמכו משמר
יק"א סיוע את רוטשילד הברון ביקש ב-1899
לפועל יצא  שנה  ולאחר ישראל ארץ  לפיתוח 

לרוטשילד. יק"א בין הסכם
כתבה: "המגיד" העיתון מפרסם 1900 בשנת
הכתבה: ישראל החדשה" ובהמשך ארץ "מפת
יק"א. נדפסה על-ידי ישראל חדשה ארץ מפת
באדום היהודים מושבות  כל  רשומות במפה
נקודות יהודיות. 30 לנו יש כי אנו רואים וממנה
מלחמת פרוץ עד נרחב בהיקף פעלה יק"א

הראשונה. העולם

בתקופת יק"א אדמת על  הוקם גלעדי כפר
"השומר" אנשי ע"י הראשונה העולם מלחמת
נוספים: ידועים ואישים גלעדי ישראל בראשות
אלכסנדר טרומפלדור, יוסף שוחט, ומניה ישראל
הייתה המייסדים שאיפת צבי. בן ויצחק זייד
בגבולות ביותר מסוכנים במקומות להתיישב
את הקיבוץ בקצה לבנות הארץ. לפיכך, בחרו
בתחילה נקרא הקיבוץ הארץ. של הצפוני
גיורא", "בר אגודת שם על בר־גיורא" "כפר
מות ישראל את "השומר". לאחר שחבריה הקימו

ליישוב על שמו. לקרוא הוחלט גלעדי ב- 1918

השניה, העליה מאנשי גלעדי, ישראל
ממנהיגי השומר, גיורא, בר ממייסדי ארגון

גיורא בר כפר וממקימי

גלעדי 1918-1885 זיכרון לישראל לוח

.1885 יָה בשנת ָסַרְבּ בֵבּ גלעדי נולד ישראל

לישראל. עלה ,18 לגיל בהגיעו ,1903 בשנת
שמתפקידיה "בר-גיורא", באגודת חבר היה
היהודים את ולהניע  "לעורר  לדבריו:  היה
רכושם". ועל נפשם על בעצמם שישמרו

ונקבר 1918 בשנת  נפטר  גלעדי  ישראל
עצמותיו הועברו שנתיים לאחר בכנרת.
הקים יזם, אותו המשק באדמת למנוחות
אליו: החברים באהבת  שמו,  על ונקרא

גלעדי. כפר

גלעדי ישראל פסל

ה-40 בשנות גלעדי כפר ממייסדי קרול, אליעזר

ותעודות, תצלומים שמורים הציוני בארכיון
בא"י, הראשונים הקיבוצים אחד סיפור המספרים
כל רבדיו: על הציוני החזון את שיושביו הגשימו

וההגנה עליה. האדמה עבודת יישוב הארץ,

שנוסדה השומר אגודת חברי היו החלוצים ראשוני
היו המקימים  החברים בגליל. 1909 בשנת 
טרומפלדור, יוסף  שוחט, ומניה  ישראל
צבי, בן  יצחק לויטין, מניה גלעדי, ישראל 
בקר, צבי חנקין, יחזקאל זייד, אלכסנדר

(גולדשטיין). גבעוני ומשה קרול אליעזר



שהוקמו השמירה במושבות העבריות כיבוש עם
,1909 ב- הקטן, החשאי הארגון הפך מכבר, זה
הטורקי תחת השלטון רשמית וחוקית להתאגדות

"השומר". ושמו

"השומר": את הובילו יסוד עקרונות שלושה
עברית הגנה

עברית התיישבות
עבודה עברית

גוריון, בן ודוד שנה 13 במשך פעל הארגון
הכריז: דרכו, בתחילת "השומר" עם שהיה

רק סבא אבל לצה"ל, לו יש אבות "הרבה
השומר". אחד:

מושבות, שומרי שהיו המייסדים, שאיפת
במקומות הארץ, גבולות על להתיישב הייתה
בקרבת זו בגבעה לפיכך בחרו ביותר. מסוכנים
הארץ שגבולות אז הייתה האמונה הארץ. גבול

ההתיישבות. לתחומי בהתאם נקבעים
חלק היו בסביבה אחרים ויישובים גלעדי כפר
ה-20 המאה בתחילה  החדשה מההתיישבות 
הראשונה העולם מלחמת לאחר הגליל. באצבע
הצרפתי המנדט בתחום בתחילה היישוב נמצא
אצבע ואזור הגבול תוקן יותר מאוחר סוריה, על
ישראל. ארץ על הבריטי למנדט צורף הגליל
הגליל באצבע היהודיים היישובים הימצאות
ישראל. לארץ האזור צירוף על להחלטה תרמה

חלקם מנת ואלמנות היה ניתוק, שכול מחסור,
הקיום מאבקי בצד אך הראשונות, בשנים
מעורבים החברים היו  החדש,  היישוב של
בארץ הפוליטית-תנועתית בחוויה צוואר עד
דרכי על הנורמות, על השפיעו ובכך ובעולם,
העשייה מתוך שצמח הלאומי והחזון הפעולה

וההתיישבות.

מכפר "השומר" אנשי הצטרפו 1921 בספטמבר
מכן שלאחר ובשנים העבודה, לגדוד גלעדי

הגדוד. מאנשי הקיבוץ קלט
ע"י הארץ וכיבוש  הטורקים של נסיגתם  עם
לארץ, העלייה לחלוטין כמעט נאסרה הבריטים,
הפכו גלעדי בכפר והאמיצים החברים מרדני אך
,1922 משנת ל"שער עלייה". החל הקיבוץ את
ההעפלה לעיצוב ונרתמו בחזית התייצבו הם
רב, וסיכון  בתחבולות  בחשאי, היבשה.  בדרך 
בשיטתיות להבריח  בצפון, קטן יישוב  העז
מאירופה. וגם האיסלם מארצות עולים אלפי

מוחלט איסור היתה שהתעוררה, נוספת הכבדה
בו. ושימוש נשק החזקת על הבריטים על-ידי
עולם תת-קרקעי היתה יצירת כפר גלעדי תגובת
אמצעי לחימה לאגירת סליקים, מחתרתי של
הפכו הזמן עם השוטף. ולביטחון יבוא ליום

גלעדי. כפר של ייחודי למאפיין הסליקים

ליישוב ותל-חי כפר גלעדי התאחדו 1926 בשנת
שבני הכשרה פעיל למתחם תל-חי הפכה אחד.

בארץ. דרכם בראשית בו שהו רבים נוער

"השומר" ארגון ואנשי גלעדי כפר ממקימי
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כפר גלעדי של בשנים הראשונות

מצטרפים לכפר גלעדי טבריה 1932. חברי קיבוץ



לקראת זכו היישובים שקמו בגליל מן רבים
הכשרה, לתמיכה, הקרקע  על עלייתם
ביניהם: גלעדי.  מכפר וסיוע הצטיידות 
עם, משגב עמיר, דפנה, דן, חולתה,

ועוד. מנרה

העבודה בתנועת הפילוג  עקב  ,1929 בשנת
למשבר עמוק, נקלע כפר גלעדי ועזיבת חברים,
מהאיחוד באה ההצלה וכלכלי. דמוגרפי חברתי,
תנו־ טבריה הצעיר של קיבוץ כפר גלעדי לבין בין
מלטביה. שעלו נצ"ח ססס"ר" הצעיר "השומר עת
צעירות 150 של כ- תוספת איכותית הגיעה כך
משימות היישוב כל לידיהם את וצעירים שנטלו
חברה, - התחומים בכל מואץ בפיתוח והחלו
ותנועה. תרבות ביטחון, חינוך, משק, כלכלה,
כפר בתולדות ביותר המשמעותי השינוי זהו
והתפתחותו בניינו צמיחתו, על שהשפיע גלעדי

יותר מכל.

לקיבוץ העבודה קיבוצי גדוד הצטרפות לאחר
מעולי בשנת 1932 גלעדי קלט כפר המאוחד,
באו 1936 הבלטיות וברה"מ. בשנת הארצות
הגיעו ובהמשך  מגרמניה עולים לקיבוץ 
המזרח. ועולים מארצות של נוער רבות קבוצות
עולים גדולה של קבוצה 1936 הצטרפה בשנת
הקיבוץ את שתגברו הבונים" "תנועת חברי
מקצועות חברה, תרבות, של חדשים בהיבטים

חשובים ואורחות חיים.

שימש והארבעים,  השלושים שנות במהלך 
למעפילים מרכזית  מעבר גלעדי כתחנת כפר
דרך העולים  ולבנון. סוריה  דרך לארץ שעלו 
הועברו גלעדי, בכפר תחילה הוסתרו לבנון
שצויידו ולאחר פינה לראש משם השחר, לאיילת
לחיפה. נשלחו ותעודות מתאימים בבגדים
עולים כ-8,000 גלעדי בכפר עברו זו בשיטה

בלתי-חוקי. באופן

לפלוגות בסיס שימש בבריטים המאבק בשנות
דרך להעפלה  ובסיס לפלמ"ח (פו"ש), השדה 

לבנון. וגבול סוריה מגבול היבשה

של "ההגנה". הנשק סליק בסתר 1939 נחפר בשנת
1942 בשנת וכך, להתפתח המשיך הקיבוץ
בריכות נחפרו 1943 בשנת המרגוע, בית נפתח

ג'חולה... אדמת על הדגים

ונערך גלעדי כפר מצור על הוטל 1946 בשנת
שחשו הגליל  תושבי שלושה נשק. חיפוש 

לעזרה, נהרגו.

הפכה העצמאות, במלחמת ,1948 בשנת
לחימה. אמצעי  ייצור לסדנת גלעדי כפר מסגריית 
ואת המחסומים" "מפנה את ייצרו כאן

ה"דווידקה".
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הירק בשנות הארבעים גן

בכרם לבציר מגיוס חוזרים

ריקודים בחברת הנוער בשנות הארבעים



ריבוי כולל בהתמדה, התפתח גלעדי כפר
כמו למשל לכך, עצמו את והתאים החברים בו
,1949 בשנת שהחלה  א' ותיקים שיכון  בניית
ועוד. 1950 בשנת שני אוכל חדר חנוכת
גלעדי. לכפר הצטרפו מדפנה חברים 1951 בשנת
צריפים כילתה גדולה שריפה 1955 בשנת
התפתחות זאת אף ועל אקליפטוסים וחורשת
נבנה במקום לרגע: נעצרה לא גלעדי כפר
השחייה, נפתחה בריכת לאחר שנה ד', שיכון
חברים. ומועדון המרפאה נחנכו 1960 בשנת

בחקלאות. עיסוקם היה הקיבוצים הקמת מאז
בהן, להעמיק רוצה שאיני סיבות בגלל אולם
וקיבוצים החקלאות בענף די היה לא כבר
1975 בשנת כך  בתעשיה.  גם  לעסוק  החלו
אופטיק" "גליל המפעל גלעדי בכפר הוקם
כלבו. גם  נפתח בנוסף,  משקפים.  לייצור 
רפתות. שכילתה גדולה שריפה שוב 1977 בשנת

חדשה. רפת נחנכה שנה לאחר
שאפו הקיבוצים הקמת בתחילת כי ציינתי
להתיישב מושבות, שומרי שהיו המייסדים,
ביותר. במקומות מסוכנים הארץ,  גבולות על
השחרור ממלחמת החל מלחמות ידעה הארץ
הימים ששת  מלחמת ,1956 מלחמת ואחריה 
,1973 בשנת כיפור יום מלחמת ,1967 בשנת
,1982 החלה בשנת אשר לבנון הראשונה מלחמת
.2006 החלה בשנת אשר לבנון השניה מלחמת
המדינה דרום מאויים  היום עד  אם מעשית,
האיום, פעם יוסר אי אם ולא ידוע חמאס ע"י

חזבאללה. ע"י המאויים המדינה צפון גם כך

שורות את מילאו עצמם הקיבוצניקים בכלל,
חלקם על העולה בשיעור העילית יחידות
לשבח. לציון ראויים בהחלט והם באוכלוסייה
הקיבוצניקים לקשר את צירוף שלא יכול איני
של הגבורה לסיפורי בצה"ל העילית ליחידות
זו שהרי שנים,  100 כ- לפני הקיבוצים  מקימי
לדור. מדור קיימת והיא אז ששררה רוח אותה

שנים 100 כ- כבר אז לפני הפכה אשר דמות
מתייחסים כך היום ועד לאומי וגיבור ציוני למופת
הקברות בבית הקבור טרומפלדור יוסף היא אליה
"השומר", לקברי סמוך גלעדי כפר קיבוץ של
והלוחמות הלוחמים שבעת עם יחד אחים, בקבר
הוצב קברם מעל בתל-חי.  שנהרגו  הנוספים
יוסף של האמרה ועליו השואג" "האריה פסל
בעד ארצנו". למות "טוב מותו: טרומפלדור לפני
"השומר". לארגון מוזיאון גם נבנה גלעדי בכפר
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לקיבוץ באירועי השישים "השומר" סוסים - מרוץ סוסים מירוץ

דב באיזור הר הפגזת חיזבאללה

אתרים) שימור (עליו שלט העולים בית
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גלעדי בכפר השומר" "בית מוזיאון

גלעדי בכפר הקברות בבית השואג" "האריה אנדרטת

אנדרטת "האריה השואג" בתקריב

המדינה בתולדות טרומפלדור חלק של סיפורו
ובוודאי בקשר לכפר גלעדי.

הראשונה העולם מלחמת  פרצה  1914 בשנת
במצריים. הבריטי לצבא התגייס וטרומפלדור
לשיתוף בהצעה ז'בוטינסקי זאב אליו פנה שם
יצטרף אשר מתנדבים של גדוד בהקמת פעולה
ישראל. ארץ ול"שחרור" הבריטי המלחמתי למאמץ
כדי ללונדון טרומפלדור יצא 1916 באוקטובר
לוחם. יהודי גדוד בהקמת ז'בוטינסקי לזאב לסייע
צבי. בן ויצחק בן-גוריון דוד גם שותפים היו זה לרעיון
לארץ. שב ואז  בשלילה נענה טרומפלדור 
העליון לגליל לצאת ממנו ביקש שוחט ישראל
של רבות כנופיות שם. מתרחש מה במקום ולבדוק
הבריטים. של באזור, בעידוד מסוים פעלו בדואים
הקבוצות מטולה, המושבה יהודיים, יישובים
מאורעות אלה. לתוך נקלעו גלעדי חי וכפר תל
את לארגן  מטרומפלדור ביקש בן-גוריון דוד 
טרומפלדור המצב. על ולדווח היישובים הגנת
תקיפות הבדואים .1919 דצמבר בסוף לתל חי הגיע
וכשניסו ערבים הגיעו ,1920 במרץ 1 ביום נמשכו.
פקד בכוח,  דרכלר דבורה של נשקה לקחת את
מכן לאחר מיד  עליהם. באש לפתוח טרומפלדור 
בבטנו. נפגע קשה וטרומפלדור חילופי יריות, פרצו
את ולסלק יד רימוני להשליך הצליחו חי תל מגיני
בדרך. ונפטר טרומפלדור פונה לכפר גלעדי התוקפים.
הספדים נישאו וחבריו טרומפלדור של לזכרם
שבהם: הקשת הפוליטית. הידועים צדי משני

עם ישראל" ו"יזכור ז'בוטינסקי, זאב חי" מאת "תל
הסוציאליסטית, מראשי הציונות כצנלסון, ברל מאת
אחרים. ורבים ברנר חיים יוסף כצנלסון, ברל
לפרשת היה טרומפלדור של ומותו גבורתו סיפור
חי תל על בהגנה מותו דורות. חונכו שעליה יסוד
על נפשם. היהודים עמידת של מיד לסמל הפך
"החלוץ" הקימו בתנועת טרומפלדור חניכיו של
ישראל. וחלוצות בארץ ארגון חלוצים שמו על
יוסף, תל קיבוץ נקרא  טרומפלדור  שם על
מוזיאון נמצא בקיבוץ העבודה. גדוד אנשי שהקימו
טרומפלדור. של התותבת ידו ובו טרומפלדור" "בית
אביב, בתל  ורחוב בירושלים רחוב שמו  על
ספר ובתי רחובות וכן  בחיפה  רחובות שני
אביב בתל שכונה כן כמו בארץ. רבים ביישובים
טרומפלדור. של שמו נושאות בנהריה ושכונה
וקבורתם מותם הסמוכה למקום שמונה, קריית
חי, בתל שנהרגו חבריו ושבעת טרומפלדור של
יוסף, קריית שמה נקרא בתחילה שמם. על קרויה

טרומפלדור. של שמו על

וחברו מנהיג הרוויזיוניסטים ז'בוטינסקי, זאב
על תנועת נוער של טרומפלדור, הקים הקרוב

תרומפלדור). יוסף ברית (ר"ת בית"ר שמו:
המשותפת. דרכם את ותיאר אותו העריץ ז'בוטינסקי
עכו. אסירי שיר את  חיבר תל-חי,  סיפור על
המלחין לרוב. וסיפורים שירים עליו נכתבו
ולזכרו שמו על יצירה כתב עמירן, עמנואל

במילים: פותחת אשר הגלילי", "יוסף בשם
חרש יוסף "בגליל

מש". לא מפיו ומזמור

השואג" "האריה ניצב עליו הבסיס על
יוסף ע"י שנאמר המיתולוגי המשפט חקוק
ארצנו" בעד למות - "טוב מותו לפני טרומפלדור
אשר נפלו בקרב ההגנה האחרון ה 8 ושמות

חי. תל על
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את הסליק פותחים איך יק"א להנהלת מראה גדעון גלעדי

גלעדי הכניסה לסליק ההגנה בכפר פתח

בכפר גלעדי התת-קרקעי ההגנה כניסה לסליק

גלעדי בכפר ההגנה בסליק המצוי נשק

ומטולה גלעדי  כפר היו שנים  23 במשך
1934 בשנת הגליל. באצבע היחידים היישובים

העליון. בגליל התיישבות תנופת החלה

יישובים להקמת היציאה בסיס היה גלעדי כפר
ומגדל, חומה יישובי ,(1936) חולתה בגליל: רבים
,(1940) נחמיה  שדה  ,(1939) ועמיר  דן  דפנה,
מרדכי נאות ,(1945) עם משגב ,(1943) מנרה
שותף היה הקיבוץ .(1947) ברוך ומעיין (1946)
להקמתה גם וסייע השיתופית להתיישבות ומאיץ
שעל הבינו גלעדי אנשי כפר שמונה. קריית של
לדאוג צריך הגליל, באדמת שורש להעמיק מנת
כסף, קצת היה ואם כולו, והאזור היישוב לביטחון
לילדים ור־ אוכל דברים: לשני נחוץ הוא היה
הנשק היו מסתירים בסליקים, נשק. את כישת

היישוב. חברי של קומץ בהסתר ובנו שחפרו
עד שימוש עשו בסליקים שהוטמן בנשק
הגליל. יישובי להגנת בעיקר המדינה הקמת
גלעדי כפר חברי של הרבות הפעולות בין
מנרה, ילדי  פינוי מבצע היה הגליל לבטחון 
אחזקת הסורית, בהתקפה הירדן למשמר עזרה
הלוחמים לאחר שננטשה וחילוץ נפתלי רמות

יושע. מנבי

להגנת הקיבוץ חברי פעלו המדינה הקמת עד
לבריגדות לפלמ"ח, להגנה, התגייסו הגליל,
המדינה הקמת לאחר ב'. עלייה ולפעולות
למשימות בשליחות גלעדי כפר חברי המשיכו

היום. עד ממשיכים ובכך לאומיות

לגלית הבלתי לעליה שער היווה גלעדי כפר
10,000 מעל המדינה.  הקמת עד  הייבשתית
ובו אלה גלעדי בשנים דרך כפר עברו עולים

ישראל. עם ארץ המפגש הראשון את חוו

חיים באורחות משמעותי שינוי חל 2004 בשנת



החולה עמק רקע על השומר" "בית

גלעדי כפר למלון מהכניסה הנשקף הנוף

גלעדי בכפר השומר" "בית חזית

חיים־ באורחות משמעותי שינוי חל 2004 בשנת
מלאה. להפרטה מעבר גלעדי: כפר חברי של

לקיבוץ, הכניסה כביש חודש מכן לאחר בשנים
אדומות אשכוליות פרדס ניטע הלולים, רחוב נחנך
ומספר השניה  לבנון  מלחמת  שפרצה  אף  ועל
הפיתוחים נמשכו המשק, בתחום נפלו קטיושיות
המוזאיקה מתקן נחנך רימונים, מטע ניטע והבנייה:
במחצבות ועוד. מיקרוגיל מפעל החדש, הוקם

שעבר אף על אשר מתחדש קיבוץ הוא גלעדי כפר
על לשמור ממשיך ,2004 בשנת כאמור הפרטה,
יחד את חוגגים החברים הדדית. וערבות חיי קהילה
היום, הפעיל גם בחדר האוכל החגים, נפגשים כל
תרבות, חינוך של ייחודיות מערכות ומקיימים
קליטה, של בתהליך הקיבוץ ובריאות. רווחה
נבנית, חדשה שכונה והתרחבות. צמיחה
צעירות משפחות בתכנון, נוספת שכונה
בקיבוץ. לחברות ומתקבלות גלעדי לכפר מצטרפות

 
תוסס חי,  יישוב  הינו  היום  גלעדי  כפר  קיבוץ 
נוספות. ויזמויות תיירות חקלאות, על המתבסס
חרמון, והר גולן הרי מול גלעדי כפר מלון בית
על עמק החולה, ומשקיף למרגלות הרי נפתלי
ומרגיעה, מהנה אחרת, לחופשה התיירים את מזמין
נפלא. ונוף הרים אוויר וגינות, דשא מרחבי ובו
ומחוממת, מקורה שחייה בריכת לרשותם
מקצועי, כושר חדר בעונה, חיצונית שחייה בריכת
ועשיר. מגוון אוכל תפריט כנסת, בית ספא,
שנחפר הקיבוץ לבקר בסליק יכולים האורחים
קהל. לביקורי לאחרונה ונפתח 1936 בשנת
לגריסת מכונה ידי מוסווית על לסליק הכניסה
אפשר להזיזה מנגנון הפעלת ידי גרעינים שעל
לסליק יורדים ממנו הפתח מתגלה ואז

הקודם). בעמוד תמונות (ראה

לדוגמה: כמו באתרים לסייר, יכולים כן כמו

וחלוצים אנשים על בדגש  ראשונים בחצר
כפר גלעדי. שהקימו את

גלריות רחוב כיום  הלולים שמשמש ברחוב
אמנים יוצרים. של פעילות וחנויות וכמקום

בו גלעדי כפר של ההיסטורי הקברות בבית
הציבור רוב השואג". "האריה פסל אנדרטה
השואג פסל האריה את האנדרטה מכיר בארץ
גלעדי כפר השוהים במלון ספק כי אין זאת, ועם
הקיבוץ של קברות בבית ביקור מחמיצים אינם

מוצג. הוא בו

כל האטרקציות, גלעדי גם השוהים במלון כפר עבור
נגיעה, במרחק של הגליל העליון והבילוי הטבע אתרי

ביניהם:
תל-חי; חצר

דן; תל
טל; חורשת

עיון; נחל
שניר - חצבאני. נחל
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אשוח" - יגאל בית הצילומים "גלריית

נערכו גלעדי  לכפר 100 שנה  חגיגות במסגרת 
המקום זה אין רבים. משמחים אירועים
אודותם לדעת והמעוניין כולם את לציין
גלעדי". לכפר שנה 100" בגוגל להקיש יכול

הצלמים, לנו גבוהה, בחשיבות עניין אולם
אשוח" - יגאל הצילומים "גלריית בית הוא
אשוח: יגאל ציין בהודעתו ארחיב. בכך ולכן
לבוא". לעתיד הצפויות והאפשרויות בה נמצא "מה
מפרויקט בית - 2 האבן בבית ממוקמת הגלריה
ע"י זו למטרה שהוקצה ואתרים, מבנים שימור
בהשתתפות נפתח הצילומים" "בית גלעדי. כפר
המבנה להשלמת שתרמה העולמית, ייק"א הנהלת
הצילומים אוסף את כולל הצילומים" "בית ומימושו.
בתיעוד צילום שנות  55 במרוצת  שנצבר העצום
ועוד, ועוד הגולן רמת העליון, הגליל גלעדי, כפר
והילדים, הנערים החברים, לציבור גישה ומאפשר

ואורחיו. המלון לבאי לסטודנטים, לחוקרים,

אלבומים במאות ניתן לצפות הצילומים" ב"בית
- נייר על הודפסו התמונות בהן השנים מעשרות
ושמחה, מיוחדים, אבלות אסיפות, אירועים חגים,
וטבע. נופים תשתיות, והריסה, בנייה הילדים,
בהן שונים,  בגדלים  והדפסות הגדלות  מאות 

ולהזמין. לבחור ואף בחופשיות, לעלעל ניתן

(לופ) חוזרות מצגות הצילומים" ב"בית בנוסף
מסכים גדולים: שלושה על גלעדי של כפר העבר
ותמונות בו לחיות שטוב  כמקום הקיבוץ

העמק והארץ. הגליל, נופי נבחרות של
וחיים שחיו כל החברים ובה צילומי תיקייה "בגלריה
השנים. במשך שלוקטו, צולמו ונאספו גלעדי, בכפר
וצילומי הצילום בטלפונים הניידים טרנד אמנם
בתיעוד נשמר  לא מזה מאומה אבל 'סלפי', 
במבט ההיסטורי", ויחסר של הקיבוץ, ובארכיון

אשוח. יגאל אומר

נבדקת לעתיד:  והראייה החזון על  מעט
המלון במינוף עם פעולה האפשרות לשיתוף
לסליק, לאורחיו בהמשך כיעד נוסף הגלריה,
זמנם להנעים הלולים, ובנוסף ולשביל לרפת
מעמיקה תוך הזדמנות להיכרות האורחים של
כמו-כן, באזור. שהותם  בעת הקיבוץ,  עם יותר
עם פעולה לשיתוף ראשונים צעדים נעשים
עם ביקורים יכללו ייזום והפעוטונים, אשר הגנים
והבנתם, לגילם בהתאם כמובן מתאימה, הדרכה
תיעוד לשם הילדים של לצילומם בנוסף
הקיבוץ הרך לצורך שימור בתיעוד הגיל שכבות

והמתפתחת! המגוונת אוכלוסייתו על

במצגות יצפו באלבומים, שיעלעלו המקום מטרת
השאיפה איננו. כבר את אשר חוזרת מראייה וייהנו
והסטודנטים הנערים שהילדים,  הם והחזון
חי, בתל הלומדים ואלו גלעדי, בכפר הגרים
וייעזרו בגלריה שנמצא ממה ויתרשמו יבקרו

ומחקריהם! לעבודותיהם בה

המזלג: קצה מסכם בתודות על אשוח יגאל
להקמת בדרך ועזרו תמכו קידמו, סייעו, "רבים
יד שנתן מי לכל מודה ואני הצילומים' 'בית
פיסת בהבאת הטוב, והרצון ההשקעה על
במסגרת הציבור. כלל לנגישות  זו היסטוריה
לבני דרור אשוח, ולהודות אני רוצה לציין זו
בניחוח וריהוט עיצובו המבנה, פנים תכנון על
אשר שרייבר לתורה וכן  בינלאומיים,  ובשיק
קידמו ודחיפתה תמיכתה ונחישותה, פועלה

הגלריה". הקמת את

אשוח? יגאל מיהו
עולים הורים לזוג בתל-אביב נולד אשוח יגאל
המשפחה עברה 1932 בשנת מרוסיה. חדשים
לימודי בקיבוץ. את חי הוא גלעדי ומאז לכפר
את הפסיק הוא ישראל. במקווה למד התיכון

להתגייס לפלמ"ח. לימודיו כדי

לימודיו את סיים העצמאות מלחמת לאחר
השממה" "הפרחת למבצע והתנדב ישראל במקווה
בצה"ל. שנים 7 שרת צעיר כקצין מכן, לאחר בנגב.
הגולן רמת יישובי של המרחבית ההגנה מפקד היה
את מצלמתו עם ליווה שם בשרותו החולה. ועמק
בזמנו. ההתיישבות ואת הגולן ברמת ההתיישבות
הגולן. במכון לחקר נמצא תצלומיו מהגולן אוסף

המאוחד, הקיבוץ למזכירות גוייס שחרורו לאחר
בנוסף, במחצבות. ועבד גלעדי לכפר חזר
האזורי, הספורט ארגון את ניהל שנים 8 במשך
האזורי, הצילום מועדון  את  שנים 10 במשך
גלעדי. כפר חוג הצילום של שנים את 20 ובמשך

של הראשון הצילום  בקורס השתתף  יגאל
לימד יותר מאוחר תל-חי. האזורית המכללה
הצילום תערוכת העליון. בגליל בחוגים צילום
והרימונים", השתתף, "ארץ ירדן בה הראשונה
השתתף מאז למדינה. ה-30 בשנת היתה

רבות. צילום בתערוכות

המתאים הצילום ענף צילומי, בתיעוד בחר יגאל
חי. הוא בה לחברה שרות לאופיו: ביותר
ועוד עוד חוזר אליו, צמודה תמיד מצלמתו
שלבי את ומתעד צילם אותם למקומות
אתרים פיתוח הקמת יישוב, המקום: התפתחות
המפעל הציוני. את הרצון לתעד בו וכו'... טבוע
גלעדי פינות בכפר המתעדת יצר תערוכה לאחרונה
היום, המקומות אותם והתפתחות בראשיתו
והשינויים החברתית להתפתחות המקבילה

עובר. שהקיבוץ

הדלת, הלוח ועל על פורסמו פתיחת הגלריה שעות
.0506682935 בטלפון: ביקורים לתאם ואפשר

ההווה עבר, החי את עם גלעדי הוא קיבוץ כפר
העתיד. את ובונה


