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נהרג על משמרתו בעבודה בבניין
כתבו מיכה ובתיה כרמון
אוגוסט 2016

בתנו תמר העבירה למיכה כמשימה את פנייתו של העיתונאי אלי אלון
בקרתי היום –כך כותב אלון-בבית העלמין היהודי הישן בחיפה ברחוב דרך יפו  120בחיפה
.
במהלך הסיור ניתקלו עיני בקבר עליו הכיתוב הבא "זיכרון למיכאל בן שמואל גריצר נולד
תרס"א עלה ארצה תרע"ט נהרג על משמרתו בעבודה בבניין כפר יהושע ה' באב תרפ"ז.
אין לי מושג –כותב אלון-מי האיש ואיך בדיוק נהרג .מי שיודע פרטים מוזמן לשתף ולידע"
מיכה לא יכול היה לעמוד בפיתוי לגלות עקבותיו של החלוץ הצעיר והפך התחקיר למשימה
לילית ארוכה.תוך התבססות על האתר "עיתונות יהודית הסטורית".
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בעבר השקענו מאמצים לאסוף מידע על רחל ווינרוב דודתה של בתיה שנפטרה בשנת
– 1934בשעת לידה-וקבורה באותו בית עלמין(.תוצאות תחקירנו מופיעים באתרנו
המשפחתי  carmonia.netבספר הסרוק "סבא נפתלי והברלינסקים").
משפחת גרייצר מפיוטרוקוב
לשמואל ולאה גרייצר מפיוטרוקוב נולדו מספר ילדים ידועים לנו:מיכאל,יעקב ויהודה .וכן
הבת טייבל (יונה) .
נכדתו של מיכאל –נורית אדירי -הוסיפה שמות נוספים עליהם שמעה:דינה,וולף,איצ'ה,חיה
ואסתר.
פיוטרוקוב (מתוך הויקיפדיה) הינה אחת הערים העתיקות בפולין ,בזכות מיקומה במרכז
פולין שימשה שנים רבות צומת דרכים חשובה בתחבורה המסחרית ,הפולנית,

בית הכנסת בפיוטרוקוב
השנים  1914–1870היו שנים של התייצבות הקהילה היהודית .בזכות קביעת פיוטרקוב
כמושב הגוברניה התפתחו עיסוקים רבים הנוגעים לממשל ולצבא ששכן במקום .על אף
שחל איסור על מעורבות יהודים בתעשייה ,נוצרו הזדמנויות לעסוק גם בתחום זה שהלך
והתרחב .יהודים החזיקו חוות חקלאיות והיו בעלי מלאכה בתחומים מגוונים .גל היהודים
המגיעים לאזור מליטא עזר לגבש אינטליגנציה משכילה בעלת הכרה יהודית לאומית .היה
ניסיון של הרבנים לעצור מגמה זו אך ללא הצלחה .מסוף המאה ה 19-נוסדו בעיר תנועות
חברתיות רבות ,חלקן ציוניות ,כמו "חובבי ציון" וחלקן לא כגון" :הבונד"
זמן קצר לפני התייצבות המצב בפיוטרוקוב פועלים השלטונות לגרושו של בן משפחה(ככל
הנראה ) מהמקום
בעיתון "הצפירה" מיום  4.2.1912מסופר על השתדלותם של השלטונות בפלך פיוטרוקוב
לגרש משם את היהודים.

2

בדרך כלל הצליחו לעשות כן בעזרת צוי בית משפט אולם במשפט יהודי אחד אברהם
גרייצר אשר ישב באחד הכפרים פסק בית המשפט שאין לגרשו .הוגש ערעור על ההחלטה
והוחלט בכל אופן לגרשו..
אלא שהמצב השתפר ,בשנת  1919אנו רואים (על פי העיתונות ההיסטורית) פעילות
ציונית עניפה בפיוטרוקוב שמו של מיכאל גרייצר נושא סיפורנו מתנסס שוב ושוב בעיתונים
היהודיים על תרומות לקרן הקיימת לישראל (עיתון הצפירה" .)23/1/1919
מיכאל בחור בן  18הינו ציוני נלהב פעיל מרכזי בתנועת "תרבות "הציונית ולהוט מאד
לעלות ארצה.
.
לשאיפה זו היה שותף גם האח יעקב.

דוגמאות לאזכורי שמו של מיכאל גרייצר כמתרים וכתורם בפעולות הקק"ל -עיתון
"הצפירה" 1919
בולטת תרומת העצים
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מיכאל ויעקב עולים בצוותא.
הקבוצה בה עלו הייתה הקבוצה השניה לאחר הקבוצה הראשונה (קבוצת ה) 105-
שפתחה את "העלייה השלישית" .

4

קבוצת ה 105-הקבוצה שפתחה את העלייה השלישית בדרכה לארץ .

הסירות שהעבירו את העולים לחוף בנמל יפו.
(התמונות מתוך "ספר העלייה השלישית")
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מיכאל גרייצר ברשימת העולים של הקבוצה השנייה "הפועל הצעיר"  9.5.1919עם
אזכור קבוצת ה105-
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בתמונה הימנית למעלה מיכאל (משמאל) ויעקב עם עלייתם לארץ.1919-
בתמונות האחרות-מיכאל עם יציאתו לארץ ישראל י"ד שבט תרע"ט (הצעירים כותבים
עברית-ספוגים בידע ובאהבת הארץ)-העבירה נכדתו של מיכאל ,נורית אדירי

מיכאל ויעקב יושבים בגדרה ומשם שולחים דרישת שלום לבני משפחתם וחבריהם
בפיוטריקוב
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האח יהודה מתחתן בסוף שנת  1919בלודז' ומארץ ישראל שולחים להם האחים ברכות
מלוות בזירוז לעלייה.

יהודה עושה כמצוותם ובחודש אוגוסט  1920מודיעים הוא וחבריו מעל דפי "הפועל
הצעיר" כי הגיעו ארצה
האחים תוקעים שורשיהם בארץ.
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מיכאל נישא לאסתר לבית גוטשל ונולדות לו שתי בנות :כרמלה ושרה.
האחים עובדים במושבות גדרה ,חולדה ונחלת יעקב .עוסקים ,בין היתר ,בסלילת
כבישים,ביבוש ביצות וחולים בקדחת.
בשנת 1920או  1921ניקרא מיכאל לתגבר את אנשי "תל חי" .
שרה –ביתו הבכורה של מיכאל ,הייתה הבת הבכורה של חולדה שם נולדה בשנת .1923
מאוחר יותר עולים מיכאל ויעקב לכפר יהושע ועוסקים בבניית הישוב.
בכפר יהושע נולדה בתו של מיכאל–כרמלה בשנת .1926
ב 1927-משמש יעקב כבא -כח של המשרד החקלאי לעבודות חקלאיות מטעם ההסתדרות
הכללית –ברחובות.
מיכאל עובד כמפעיל טרקטור ויתכן מאד שעבודתו קשורה אף היא למרכז החקלאי.

יעקב ומיכאל הם בין מייסדי כפר יהושע .המושב נקרא על שם יהושע חנקין אשר ניהל את
העסקאות לרכישת עמק יזרעאל גרעין מייסדי כפר יהושע ראשיתו במחצית שנות ה20-
של המאה ה 20-על ידי חבורת חלוצים בשם "ארגון א" .רוב חבריו
היו חלוצים אנשי העלייה השלישית,
ראשוני כפר יהושע סברו כי השיתוף הוא תנאי הכרחי לחיי מושב תקינים ,אפילו על חשבון
חופש הפרט .על כן ,ניסו ליצור צורת יישוב שהיא סינתזה של מושב וקיבוץ .בכפר יהושע
נוצרה שיטת אשראי מיוחדת :בראש המושב עמדה ועדה כלכלית ,שסיפקה לכל חבר את
צרכיו ההכרחיים לקיום ולייצור ,על בסיס שוויוני ,ללא קשר למצב חשבונו ולהכנסתו .משק
חלש קיבל אשראי גדול יותר ,על מנת להגדיל את כושר הייצור שלו.
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הצריף הראשון בכפר יהושע

תוצאות הגרלת המגרשים בכפר יהושע (האחים גרייצר מספרים נ' נ"א )
הועבר על ידי אלי אלון

חודש לאחר פרסום מודעה זו של המרכז החקלאי -ארע האסון מיכאל נפגע קשה בעת
עבודתו .הוא נלקח לטיפול חירום בנהלל ומשם מועבר לבית החולים הגרמני בחיפה .
הוא מנותח בבית חולים זה אך לאחר מספר ימים ולאחר יסורים מת מפצעיו.
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הידיעות בעיתון "דבר" על מותו של מיכאל הצעיר באחת הידיעות נרשם בטעות כי
נקבר בכפר-יהושע.
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חלק ממודעות האבל בעיתון "דבר" על מותו של
מיכאל.
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יעקב וחיה ממשיכים להתגורר בכפר יהושע
ב"ספר העליה השלישית"(חלק ב' עמ'  )513מספרת חיה ,אשתו של יעקב ,על תנאי
החיים הקשים בתחילת הדרך.
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בעיתון "דבר" ביום  15.8.1930התפרסמה כתבה על חגיגות ט"ו באב בכפר יהושע
וזאת לכבוד ארבע שנים להקמת הישוב.
התקיימה חגיגה מיוחדת לילדים וכן תערוכה שסקרה את הישגי הישוב.
לאחר הופעת המקהלה דיבר אלכסנדר שולמן על מצב המושב והתפתחותו והזכיר את
הח' מיכאל גריצר שנהרג בעבודתו.
בשנת  1940נערכת אזכרה בבית הקברות בכפר יהושע לזכרו של יעקב באזכרה
מועלה גם זכרו של מיכאל.
ב"דבר" מיום  7.8.1944נכתב כי בבית הספר בכפר -יהושע נפתח חדר קריאה על שמו
של יעקב.
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במלחמת השחרור נהרג דב בנם של יעקב וחיה

דב גרייצר
כ"ח בטבת תרפ"ו  -ד' באייר תש"ח
12/05/1948 - 14/01/1926
מתוך אתר משרד הביטחון
גרייצר דוב בן יעקב וחיה .נולד בכ"ח בטבת תרפ"ו ( )14.1.1926ברמת-גן .מגיל שנתים
וחצי גדל בכפר-יהושע ,מקום התישבות הוריו .הצטיין בלימודיו ,בסדר ובדייקנות .חיבב את
הטבע וביחוד היתה חדה הסתכלותו בעולם החי.
משנתיתם מאביו בגיל  ,11ועוד קודם לכן בתקופת המחלה הממושכת של אביו ,העמיס על
עצמו  -ביחד עם אחיו  -את עול המשק למעלה מיכולתו ועם זה לא הזניח את לימודיו
בבית-הספר .אחרי סיום כיתה י' השתלם בסמינריון של תנועת המושבים בירושלים .לא
השתתף בעסקנות בחברת הנוער ,אך הצטיין בעזרה לזולת .כשעמד מישהו לפני עבודה
שהיא למעלה מיכלתו  -מיד בא דוב ונטה שכם .בגלל סיבות משפחתיות הוכרח לוותר על
רצונו להתגייס לבריגדה העברית.
ב 1946-התנדב לפלמ"ח ונשלח למחלקת משמרות ,ששהתה בגבעת השלושה .הוכיח
יכולת מרובה בשדאות הפרט והכיתה ,זריזות ואומץ לב .גם שם נתגלו סגולותיו מהבית:
נשיאה בעול ואימונים ותלאות בלי תלונה ובנכונות תמידית לעזור לכושלים.
יפה-תואר ,טוב-לב ,נכון לכל קריאה ,נתחבב מאד על כל חבריו .במסעות אסף רשמי
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תצפית מעולם החי ומוצגים בשביל חדר -הטבע של בית-הספר שבכפרו .בהתחשב בחובתו
למשק המשפחה שוחרר מעבודות במקום חניית יחידתו ,והיה בא רק לאימונים ולפעולות
הפלמ"ח השונות שבמחתרת ,בהן הצטיין בזריזות ובאומץ במצבים מסוכנים .חיפה בנשק
על הורדת מעפילי האניה "לנגב" והשתתף בפריקת בית-הנשק של הצבא הבריטי בתל-
ליטוינסקי .אחרי החלטת עצרת האו"ם היה עוד קשור למשקו ,אך משגברו הפעולות נכנס
לשירות מלא.
באביב תש"ח עלה לירושלים והשתתף בפשיטות על סריס ,בית-סוריק ,בית-אכסא ונבי
סמואל ונשבע לנקום את דם מפקדו שנפל שם .משקיבל חופשה וחיכה לשיירה שיסע בה
אל השפלה .השתתף בכל פעולה קרבית בסביבה.
כשעמדו אנשינו ללכת לכבוש את תחנת הראדאר ,לבל תימסר לערבים ,ניצח את מפקדו
וחבריו בדרישתו העקשנית לשתפו בפעולה זו.
אומרים כי אדם המקבל מכה רצינית במקום מסוים ,ימנע ככל האפשר מלחזור לאותו
מקום ,ועל אחת כמה וכמה שלא ימהר לקחת נקמה .ואילו דב היה זמן קצר בלבד לפני כן
שותף למכה הקשה לרגלי אותו הראדאר ,כשניסו להגיש עזרה ראשונה לאנשי נבי סמואל.
בכל זאת חזר דב והתנדב והלך בשנית.
בדרך חדר כדור אנטי -טנקי למשוריין שנסע בו ושם נפל ב .13.5.1948-בו ביום נקבר
בקרית-ענבים
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מכתבו האחרון של דב לאימו חיה ,אשת יעקב גרייצר

אסתר אלמנתו של מיכאל
לאחר מותו של מיכאל נישאה אסתר למרדכי זילברג מכפר מל"ל שהיה אף הוא אלמן אב
לשתי בנות .
אסתר עברה להתגורר בכפר מל"ל ונולדה להם בת משותפת.
אסתר עסקה בפעילות ציבורית במיוחד באיל"ן עד פטירתה בשנת .1972
מרדכי זילברג היה איש ציבור שימש בין היתר כסגן ראש מועצה.
כרמלה בתו של מיכאל נישאה ליצחק דובדבני .בנם הבכור יואב נפטר בגיל צעיר ממחלה
קשה והותיר אחריו את אשתו נעמי ובתו גילי .בנם אריה הינו מהנדס ,יונינה הבת היא
פסיכולוגית ב"תל השומר".
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שרה בתו השנייה נישאה לשמעון בן ישראל פינקלשטיין מכפר מל"ל בנם פרופ' ישראל
פינקלשטיין משמש ראש מחלקה לכלכלת סביבה וניהול בפקולטה לחקלאות רחובות.
בתם-נורית אדירי-היא כלכלנית וסופרת ספרי ילדים .עבדה במשרד החקלאות ובעיריית
הרצליה .בתה ,מיכל ,קרוייה על שמו של מיכאל גרייצר-סבה של נורית.

יהודה ,אחיהם של יעקב ומיכאל התגורר ברמת –גן
נפטר בשנת ,1953
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האם זוהי דרך העולם?
נפל על משמרתו בעבודה בבניין –כך נתפסה העבודה ,עבודת הכפיים.
הנקודה המעניינת והמרגשת בדמותם של האחים היא הלהט הציוני ההתמסרות העבודה
הקשה וההקרבה
האם נוכל לקוות כי ההתיחסות לעבודת הכפיים בחרדת קודש
תשוב באחד הימים-האם זו היא תקווה מציאותית?

וכשם שקורה לעיתים קרובות –
גם זקני כפר יהושע –לדברי אלי אלון -לא זכרו את מיכאל.

וכמו שקורה באופן לא מפתיע ובכל פעם מחדש -מרגש לגלות קשרים בין משפחות.
החל מקרובי משפחה שלנו הנימנים אף הם על מייסדי כפר יהושע ,המשך בקשר העז לחקלאות
ולהתיישבות גם במשפחותינו
וכן בשאר עניינים הכתובים על ספר דברי ימינו ובין היתר גם באתרנו המשפחתי.

.
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