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קצת על סבא עמוס

נולד בבית חולים  1942סבא נולד בשנת 

בפתח תקווה אשר בישראל

ועד היום מתגורר עם  . בחרות העביר את ילדותו
התחתן עם בת המושב עפרה  , משפחתו בחרות

.נכדים8וכיום יש להם , ילדים4נולדו להם , דונגי



כשסבא הגיע  

ב'ילכיתה 

סבא הצטרף לגרעין ששמו היה גרעין יהב 

שהיה מיועד להתיישב בעין יהב ולבנותו  



גיבוש הגרעין
היה מרכז גרעין  

שתנועת המושבים 

שלחה אותו הוא 

הסתובב בין בתי 

הספר החקלאים ואסף  

ון  חברים לרעי

ההתיישבות בעין 

כעשרים ושישה . יהב

חברים בנים ובנות 

היו בגרעין ובניהם 

.   סבא עמוס

הוא קבוצת  -מה זה גרעין)

, אנשים הרוצים להתיישב יחד

.(או להקים ישוב



ל עם  "ההחלטה ללכת לנח
גרעין לעין יהב

:סבא עמוס

חשבתי שהרעיון ללכת להתיישבות  "

ל  "חדשה במסגרת השירות הצבאי לנח

ולהיות גם חייל קרבי  ( נוער חלוצי לוחם)

."  שהם חלק מהצנחנים שבה את ליבי

,  ל"סמל הנח: מה רואים בסמל

הוא  , "המגל והחרב"המכונה גם 

סמלו ההיסטורי של הנוער החלוצי  

.הלוחם 



טירונות
הטירונות ארכה כשישה  

חודשים ביחד עם כל חברי 

הגרעין לאחר הטירונות כל 

.הגרעין עבר לעין יהב

סיום הטירונות טירונות  



מעבר לעין יהב

לאחר נסיעה מבאר שבע שארכה  

חמש שעות דרך מעלה העקרבים 

זאת  הייתה הדרך הראשית  )

לאילת כביש הערבה לא היה  

הגענו לעין יהב  ( 1960, קיים אז

.שהיו שם רק מספר צריפים

:  בתמונה

מעלה  

העקרבים



החיים בישוב עין יהב

החיים התחלקו  

גן  : לעבודות שונות

.נוי, מטבח, רפת, ירק

ההינו חיילים לכל 

התאמנו ושמרנו , דבר

על  עין יהב 

בכל ערב היו פעילויות  

חברתיות היו רוקדים  

.  שרים ונהנים



ביקורו של ראש הממשלה דוד  
ל משה דיין"בן גוריון והרמטכ

ומפקד הנחל שמוליק אייל  
1961בעין יהב 



החברה בעין יהב

החברה בעין יהב בשעות הפנאי  מראה עין יהב בשנות השישים



במשך שנה  

התגבשה  

החברה  

ובסוף אותה  

שנה עזבו  

הבנים  

מהגרעין  

לאימון  

מתקדם  

והבנות  

נשארו בעין  

יהב  

אחרי שנה בעין יהב  חוזרים לצבא  

לאימון מתקדם ובו אנחנו עוברים קורס 

ל מוצנח"צניחה ומשתייכים לנח



סבא עם מצנח

בשפה הצבאית 

לדבר זה קוראים 

יפ כי כשאתה  'ג

צונח ונוחת על  

הקרקע הרוח 

סוחבת אותך יחד 

אם המצנח ואתה  

חייב להספיק לקפל  

.  אותו



סיום קורס צניחה
זה  : כנפי צניחה

הסמל של צנחן  

ל   "בצה

אחרי שישה  

חודשים באימון 

המתקדם חוזרים  

לעין יהב



יוצאים למבצע נטיעת  

תמרים בשטח  

המרזבה

לאחר בדיקות  

קרקע של 

משרד  

החקלאות  

הוחלט לנטוע  

תמרים בשטח 

שזה המרזבה

שפך נחל  

ערבה  



התאזרחות בעין יהב



חזרה לחרות  

לאחר שלוש שנים 

בעין יהב החלטתי  

.  לחזור למושב חרות

התחתנתי עם עפרה  

חברתי מהילדות הקמנו  

.משפחה לתפארת



סבא וסבתא לוקחים אותי 
לעין יהב

השלט החדש בכניסה לעין יהב

השלט הישן נהרס על ידי הצבא למטרות צבאיות ולפינוי  

מקום

כשנבנתה עין יהב החדשה החליטו לשחזר את השלט

השלט  

המקורי  



הדרך שלנו בטיול בעין יהב

עין יהב

משמרת

.הנסיעה ממשמרת לעין יהב ארכה כשלוש שעות

בדרך עצרנו במצפה רמון והיינו במרכז המבקרים  

.של מצפה רמון

.  סבא וסבתא לקחו אותי לטיול של יומיים בעין יהב החדשה

.  לאחר מכן הגענו לעין יהב. בדרך דרומה עצרנו במצפה רמון

פגשנו חברים של סבתא וסבא מתקופת  . המקום מדברי

סבא וחבריו העלו  , שוחחנו על התקופה שהייתה. ההתיישבות

,  זיכרונות וסיפרו לי על ההתיישבות והסבירו לי איפה הם היו

.איפה הם ישנו ועל ההוואי באותה תקופה



משוב
היה לי מאוד מהנה לעבוד  : מעיין

עם סבא שלי הכרתי את צד העבר  

עצם  , שלו מה שלא ידעתי מקודם

המחשבה לחשוב שסבא היה חלק  

אני מאוד  , מאירוע היסטורי שכזה

מתגאה בסבא שלי ושמחתי  

חלק  . שבחרתי בפרויקט הזה

מהעבודה שעשינו ביחד הידק את 

הקשרים בינינו ומאוד מאוד  

.  התעניינתי

העבודה עם מעיין  : סבא עמוס

60על עין יהב החזירה אותי 

נזכרתי באנשים  , שנה אחורה

שהיו איתי ואירועים שהיו  

משמעותיים בהתבגרותי וכן  

נהניתי לעבוד עם מעיין וגיליתי  

עד כמה מעיין שולט בחומר  

ושולט בסודות המחשב למדתי  

ממעיין איך לפתור בעיות 

הפגישות בימי חמישי  . במחשב

בקשר הרב דורי תרם לשנינו  

.  וחיזק את הקשר בינינו


