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 #50X50משואה

 שנה למכון משואה.  50ימלאו  2022בספטמבר 

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

 

  ל"ג בעומר – 32פריט מספר 

 

דמותו של בר תנועות הנוער הציוניות אמצו את  ג בעומר נחגג בין שתי מלחמות העולם ברוב הדר ועם."ל

שם עסקו בתרגילי סדר,  כוכבא ואת סמלי החג לחיקן והוסיפו את מנהג היציאה לחיק הטבע וליערות.

 מדורות.בבשירה עברית ו מחנאות ושדאות,ב

עם ערב היו חוזרים לעיר בתהלוכה מפוארת ובמצעד על דגליהם ותלבושתם ויהודי העיר היו מקבלים 

 פניהם בשמחה ובגאון.

 : המופקדת בארכיון משואה ובמחברת זיכרונותייליד העיר לודז', ח )בלום( מספר דוד פר

. כל אחד הביא 1925ב"חדר" של משה יונה, בשנת  זאטוט, החל שהיתי בלודז'"מי לא זוכר ל"ג בעומר 

גרושים לדמי כניסה לגן העירוני...  50-וכל מיני דברים טובים ומהבית צידה לדרך, אוכל, ממתקים 

רות בגן היפה, ראינו והרגשנו עולם אחר לגמרי... לפני שעלינו על החשמלית, הרבי העמיד טיילנו בשו

אותנו על סף המדרכה בכדי לראות איך עוברים תלמידי הגימנסיה העברית בלודז', על דגלם הכחול לבן, 

 ותזמורת הגמנסייה..."

 חייהם.את החג חגגו תנועות הנוער גם כאשר הימים היו מתוחים ונשקפה סכנה ל

על ל"ג בעומר בילדותו בעיר בין היתר משה גולדשמיט מספר המופקדת בארכיון משואה,  ,בעדותו

 ביאליסטוק:

, בגלל המצב המתוח, לא יצאו תלמידי בית הספר ליער, כמידי שנה, , בל"ג בעומר1934"באותה שנה, 

הייתי אז בן עשר וחצי,  אבל המפלגות ותנועות הנוער יצאו לבלות את היום הזה ביער שבקרבת העיר.

וחבר בתנועת בית"ר, ולא יכולתי לצאת עם כולם, היות ובתי הספר פעלו ולמדו. הדבר לא נתן לי מנוח 

ולאחר שהמצאתי תירוץ, עזבתי את בית הספר מוקדם מהרגיל. בבית סיפרתי איזשהו סיפור, לבשתי את 

הריכוז של התנועה וכשהגעתי כולם החולצה החומה עם הכובע ויצאתי לבדי ליער. ידעתי את מקום 

התחילו כבר להסתדר למצעד כניסה לעיר עם תופים, חצוצרות ודגלים. הגענו עד לאצטדיון מול בית 

 הקברות הצבאי ואז התחיל מטר של אבנים עלינו...."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 רים:שוקמפריטים 

 וילנה, פולין,קן תנועת "הנוער הציוני", טיול ל"ג בעומר של  – 26931, 26930מספר  יםפריט •

  1933מאי בפוספיישקה 

  

 1941תנועת "הנוער הציוני", חגיגת ל"ג בעומר בגיטו לודז', פולין,  - 44469 פריט מספר •

 

 של דוד פרח )בלום, יליד לודז' וזיכרונותי – 9013פריט מספר  •

חיים בגטו  -ילדות בעיר ביאליסטוק  תזיכרונו -עדותו של גולדשמידט משה  - 6395פריט מספר  •

ביאליסטוק עד לחיסול, גירוש למחנות לובלין, בליז'ין, בירקנאו, מאוטהאוזן, שחרור ע"י כוחות 

 , מחנה עקורים ועלייהאמריקאים

 

 

 


