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.במושבה רעננה1933סבא נולד בשנת 

בשנה זו עלה היטלר לשלטון בגרמניה ובאירופה התחילה  
.  אנטישמיות קשה



סבא רבא יצחק הבין את מצב היהודים באירופה

.והצליח לעלות את משפחתו לארץ

הוא האמין בעם היהודי ובכוחו לבנות מדינה עצמאית

ולכן קרא לבנו הקטן שנולד  

.עמיחי



.עמיחי גדל ברעננה

שם שיחק בגן ולמד 
' בכיתה א

עלה  1940בשנת 
להתיישבות עם הוריו

.במושב חרות בשרון



לבית הספר שבמושבה תל מונד הלכו הילדים ברגל

.ולפעמים כשהחמור היה פנוי היו רוכבים עליו



.המושב קלט ילדים שעלו לבדם מאירופה, אחרי מלחמת העולם השנייה
.מלחמת השחרור פרצה מיד אחרי הכרזת המדינה

.ביתו של סבא היה על הגבע ושם הייתה נקודת תצפית טובה על הגבול
.כך עברו השנים וסבא התגייס לצבא

בית גורן



הנחת אבן פינה אולם תרבות בחרות

.במושבים חגגנו יחד חגים והייתה עזרה הדדית
.עיקר רצונם היה לבנות מדינה ליהודים



.גרינרשם משפחתו של סבא היה אז 

.כשהתגייס לצבא שינה את שמו לגורן וכך עשו כל בני המשפחה



באחד מימי שירותו הצבאי  
תפס מחבל 

.ונקרא להעיד על המקרה

.סבא שירת כקצין חבלה





.נישאנו1965בשנת 

חתונה גדולה הייתה במושב 

.כולם היו מוזמנים



שגביע בו חרוט שם הזוג ותאריך החתונה, היה מנהג במושב
. מועבר מזוג לזוג בזמן הטקס



.גרנו במשמרת
.נטע פרדסים, עמי עבד בחקלאות

.שותפים2עם עוד , מונדוגם חנות הייתה לו בתל 



השנים היו קשות מבחינה כלכלית

באירופה הייתה מלחמת העולם השנייה

אי אפשר היה לשלוח את התפוזים  
לאירופה כך שצריך היה להפוך אותם  

.למוצרים יעילים אחרים

.  כל ילדי המושב עבדו עם ההורים במשק



1966נולד בשנת , אבא של עמית, בננו הבכור מנחם
.כמנהג היהודים, יום חגגנו לו את פדיון הבן30לאחר 



במושב היו חיי חברה  
.ומסיבות בבית העם



.עמי אהב מאוד להיות בחברת משפחה וחברים

.וגם בארוחות משותפות



אהבנו לטייל בארץ



ל"וגם בחו



סבא עמי קרא הרבה  
עיתונים

היה תמיד מעודכן בחדשות  
.שקורות בארץ ובכל העולם

אהב להביע את דעותיו  
הפוליטיות



הפכנו לסבתא וסבא  2005בשנת 
ביתם של דוד , עם הולדתה של ניצן

.גידי ואלה

בנו של  , נולד גם עידן2006–ב 
בנינו מנחם והאח הגדול של עמית  



נפטר 2006בשנת 
סבא עמיחי

על המצבה שבנינו על 
:קברו חרטנו

איש אדמה"

אוהב אדם

"ישר וטוב לב



תודה לסבתא  

.שסיפרה לי על סבא שלא הכרתי

נהניתי מאוד מהפרויקט שאפשר לי 

.להיות זמן נוסף עם סבתא

המשוב של עמית



על ריכוז הפרויקט-לאיילת שחק  

על עזרה תמיכה וייעוץ-לעידית מגן   

חונך ותומך–לנכדי היקר עמית 

:בזכותכם  למדתי 

שגיל הוא לא מכשול

.                                                           כדי להמשיך ליצור ולפעול

חרות-שרה גורן 


