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 #50X50משואה

 שנה למכון משואה.  50ימלאו  2022בספטמבר 

שבועות, פריט נבחר מתוך אוספי ארכיון  50לקראת שנת היובל נחשוף מידי שבוע, במשך 
 משואה.

 

 קבוצת "למטרה"סיפורה של  –הדרך ארוכה לארץ ישראל  – 21פריט מספר 

גילו כי שערי רבים משארית הפליטה ששרדו את תופת השואה וחלמו לעלות לארץ ישראל 
ארץ ישראל סגורים בפניהם. כך החלה תנועת העפלה בלתי לגלית, כדוגמת סיפורה של 

 קבוצת "למטרה".

התאספה בקרקוב קבוצת נערים ונערות ניצולי שואה. הקבוצה מתאגדת על ידי  1945בסתיו 
ותוך שבועות ספורים מתחילה בנדודיה לעבר של תנועת הנוער הציוני, וער עליית הנארגון 

 תחנות רבות תוך סכנה להיתפס. קבוצהארץ ישראל. בדרך עוברת ה –היעד הנכסף 

התחנה הראשונה היא העיירה ולבז'יך בפולין על גבול צ'כיה. שם מקבלת הקבוצה הנחיות 
קיבל שם יווני והונחה להשמיד כל דבר  להתחזות לפליטים יוונים השבים הביתה. כל חבר

הקושר אותו לפולין. חברי הקבוצה מדברים בניהם עברית כדי לא להישמע פולנים. הקבוצה 
 מצליחה לעבור את הגבול הפולני ושמה דרכה לעיר פראג.

ל במסע לעבר גרמניה המערבית חהקבוצה הנחיה לה תלאחר מספר שבועות בפראג מקבל
מגיעה הקבוצה למחנה הפליטים לייפהיים ליד מינכן באזור תחת כיבוש הצבא  1946ובינואר 

 האמריקני. 

מחליטה הקבוצה לעבור לחווה חקלאית ברייטהופן, כחלק מההכשרה שלה  1946במרץ 
 לקראת העלייה לארץ ישראל. 

מתחילה הקבוצה להתארגן לקראת העלייה לארץ ישראל. הבריגדה היהודית  1947בתחילת 
מאזור הכיבוש האמריקני  ת הקבוצהארגנת שיירה בחזות שיירת אספקה צבאית וכך עוברמ

 בגרמניה לאוסטריה, לקרבת הגבול עם איטליה בהרי האלפים. 

בהרים. לאחר מספר  יםוקר יםמושלג ותאת מעבר הגבול לאיטליה עושה הקבוצה ברגל בליל
ו עוברת הקבוצה משםבמילנו.  ימים נאספים חברי הקבוצה על ידי משאיות למחנה עקורים

עוברת הקבוצה לחופי דרום איטליה. שם עולה הקבוצה בסירות גומי  1947לרומא, ובמרץ 
 ".מולדת"על אוניית המעפילים 

לאחר כשבוע הפלגה נתפסת האונייה "מולדת" על ידי הבריטים וכל מעפיליה ובניהם חברי 
 40כפר הנוער מקבל  1947ובמבר בנ קבוצת "למטרה" נשלחים למחנות המעצר בקפריסין.

לארץ ישראל ת "למטרה" הגיעה קבוצ 1947סרטיפיקטים ובשבוע הראשון של דצמבר 
 לקיבוץ תל יצחק.

 מוזמנים לקרוא עדויות חברי קבוצת "למטרה" באתר ארכיון משואה.

 

  



 :מהדרך תמונות -פריטים מקושרים 

)צ'כיה( פראג לבדרך תנועת איחוד הנוער הציוני, קיבוץ "למטרה"  - 52967 מספר פריט
9.1945 

 

 

 

חברי הנוער הציוני קבוצת "למטרה", בעבודה חקלאית. חווה חקלאית ריטהופן  - 82214פריט 
(Reithofen ,גרמניה ,)1947. 

 

 

  



 29-11-1947. בקפריסין הנוער הציוני קבוצת "למטרה" במצעד תנועת – 71805פריט 

 

 

 

 1948חברי קבוצת "למטרה" בקיבוץ תל יצחק,  – 82320פריט 

 

 

 

 

עדותו של יהושע )אולק( הס על הקבוצה מקרקוב ועד עליית לארץ  - 22220פריט מספר 
 ישראל


