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במושב אביחיל שהוקם על ידי חיילים , להוריו ישראל ורבקה 1937סבא מנחם נולד בשנת 

 .בגדודים העבריים של הצבא הבריטי במלחמת העולם הראשונהשלחמו 

תעודת  
הלידה של  

 סבא



 סבא רבא ישראל קורן 
 . 1888נולד בסרביה בשנת , קורןישראל אביו 

הוריו הגרו לארגנטינה במסגרת מפעלו של הברון 

עבר באזור לאחר הצהרת בלפור  1917-ב. הירש

קול קורא שחבר רוטנברג וקרא לצעירים מגוריהם 

לבריטים לשחרר  הקמת גדוד עברי שיעזורלהתגייס ל

ישראל קורן נענו   ובהם צעירים 52. ארץ ישראל את 

בתום  .  של קלעי המלך 40לקריאה והתגייסו לגדוד 

שם  (תל השומר) סרפנדהמלחמה הגיעו למחנה 

  מגינילהעלות לגליל ולהצטרף לכוח של הציעו להם 

 . מטולה וכפר גלעדי, חמרה, תל חי

 . נענה לבקשה, ישראל, סבא רבא

לוחמים   33לאחר נפילת תל חי הוא נמלט עם עוד 

 .לצידון ושם חיכו לפינוי חזרה לארץ

 

 

 

 



  ישראל קורן

 .שירות בצבא הבריטי
בצד המדליה מוטבעים שמו  

 :ומספרו האישי
J – 8574 PTE.J.KORIN No R.PUS 

 חי  -בקרב תלהשתתפות 

 :על שירותו הוענקו לו מדליות
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 .בעת שחלבה את הפרה הרגישה צירים  שלו אמא.  נולד בבית ולא בבית חולים

 .רתם את החמור לעגלה ורכב לנתניה להביא מילדת,  ישראל, אבא שלו

1937פרה רומנית במשק באביחיל   

 סבא מנחם
 



 ילדות 

בבתים לא היה חשמל והשירותים היו  בחוץ  המשחקים היו בחוץ  .  החיים בילדות לא היו קלים

בשטח ובחורף כשהיו הולכים לשחק בחוץ לפעמים היו חוזרים בלי המגפיים שטבעו בבוץ האדמות 

 .הכבדות והבוציות

סבא 
 מנחם

אביחיל  על הסוס עם יענקלה מלכי  



האימא הייתה חולבת את הפרות ומכינה מהחלב גבינה ושמנת  . הפרנסה לא הייתה בשפע

 .  נתניה, אותם היו מוכרים בעיר הסמוכה

אחרי הלימודים היה נוסע עם אביו  , כל יום. וסבא גויס לעזרה  במשק היה פרדס קלמנטינות 

 .כשחזרו בערב סבא היה צריך להכין שיעורים לאור עששית. לעבודה בפרדס

 .כשגמר את הלימודים התחיל לעבוד ואת שכרו  נתן להוריו כדי לסייע להם

    

 נעורים 



מסיבת שבועות' כיתה א  

. במושב אביחיל היו מעט ילדים

נפתחה כל שנתיים או ' כיתה א

. שלוש   

 16היו בה ' כשסבא עלה לכתה א

ילדים חלקם גדולים ממנו בשלוש 

!!!!!שנים  

 בית ספר

 סבא מנחם



 שרות צבאי 

במהלך הטירונות הוא הועבר  .  כים של גולני"מלקורס  וערה'לגסבא לצבא ונשלח התגייס  1955בשנת 

  12כשכולם התאמנו . שונה היתההיה קצין ולא סמל והכשרתם מפקדם . לפיקודלמחלקה שיועדה 

כים  והדרכה על מחזור טירונים אחד נשלח סבא  "קורס מ, לאחר טירונות. שעות 16שעות הם התאמנו 

 .לקורס קצינים במחנה סירקין

 .לפקד על  הכשרת טירונים וערה'לגכקצין חזר סבא 

לאחר מארבי  1957  
 לילה  בגונן בצפון 



. מאד אהב לצאת למילואים סבא   

עם שיירות להר הצופיםעלה  פעמיים   

 מילואים 



אבו רודס –בסיני   

 .סבא מנחם הרבה זמן במילואים" בילה"גם בסיני 

הוא הרבה לספר על ההווי וכיצד דגו בים דגים גדולים והיו 

 .עושים אותם על האש

 

 



 משפחה

 .  את סבתא הכיר סבא לאחר שהשתחרר מהצבא

משמרת ומכיוון  משק במושב הם רכשו . הם התחתנו בבית העם בחרות 1960בשנת 

  .1964 -שהיה חורבה גרו בחרות ושפצו את הבית אליו עברו ב



 :  את המשק סבא וסבתא החלו לפתח 

 נטעו פרדסים וגידלו ירקות 
 הבית במושב משמרת  



הוא היה יוצא לפנות בוקר לעבוד במאפיה ובצהרים היה חוזר . סבא עבד במקביל גם במאפיה המשפחתית

.  נח קצת ויוצא לעבוד במשק, הביתה  

 מאפיה 



 בראשית שנות השבעים החליטו  

 השותפים לסגור את המאפיה 

 וסבא המשיך לפתח  

 .את המשק

 ענפים חדשים התפתחו  

 הוקמו לולי פיטום  

 ודיר כבשים  

 

 

 80-פיתוח המשק  שנות ה 



 סבא ידע להתאים  

 את הענפים  

 למצב השוק  

ולדאוג למשק משגשג 

 .ומניב לאורך השנים

 



 עם השנים התרחבה המשפחה ילדים

 :ונולדו שלושה ילדים

 לאה  

 חגית 

 וישראל 

 
 



 נכדים זו שמחה גדולה היתהכשהילדים הקימו משפחות והגיעו הנכדים  



 :סבא אהב מאד את כל נכדיו

 

  

 

 גל 

 נעם

 רון

 אורי 

 רועי 

 מאיה

 טופז

 דניאלה 

. היינו חשובים לו מאד  

. אהב לשחק אתנו ולפעמים להשתטותהוא   

אותו בכל הישג והצלחה  ואנו שתפנו הוא התגאה בנו 

.אותוזה משמח כמה ראינו כי   

 סבא שלנו היה מעורב בחיי היום יום שלנו

 , משחקי כדור סל, הגיע לאירועים

 .לסיום טירונות וכל מה שהוא היה יכול



 אחרית  

 .בשנים האחרונות חלה הדרדרות במצבו הבריאותי של סבא

 .הכליות הפסיקו לתפקד והוא החל בטיפולי דיאליזה

ארז , פתח מים בפרדסים, נהג  ברכב: למרות זאת המשיך לתפקד

 קרטונים של ענפי הנוי ליצוא והמשיך להיות מעורב בנעשה 

 .בנו, במשק שעבר לניהולו של ישראל

 

 25.10.2016ז  "תשרי תשעג "כסבא שלנו עזב אותנו ב

 .ואנו מאד מרגישים בחסרונו

 



 משוב

 :סבתא
מאוד נהניתי לעבוד עם שני הנכדים המקסימים  

 .שלי
:  סיפרתי להם על החיים של סבא שהם לא ידעו

הם הקשיבו והתענינו  ... הצבא ועוד, על הילדות
 .  מאד

 
 

 :מאיה
מאוד נהניתי לעבוד עם סבתא ורועי על המצגת 

למדתי דברים שלא ידעתי על סבא ועל . של סבא
 .  חייו

 .סבאעם סבתא שסיפרה לנו על עבדנו 
 
 

 :רועי
על , נהניתי ללמוד דברים חדשים על סבא

על סבא רבא , ההיסטוריה של המשפחה שלי
על הלידה המוזרה של סבא , שהיה בקרבות תל חי
 .והקשה" מגניבה"ועל היסטורית חייו ה

 סבתאיותר נהניתי לעבוד עם מאיה ועם עוד 
 .ולגלות דברים חדשים שלא ידעתי עליהם

 
 
 


