
"  הבו לנו אקדח פרבלום ונצא לשמירה"
בשרות הארגון  ' השומר'נשות 

ר סמדר סיני  "ד



בעבודה  החקלאית  •

בכבוש השמירה  •

בלבוש  •

השמירה העברית  •

רה'הנשית הראשונה הייתה בחוות סג

התארגנה באופן ספונטאני•

.    הן לא נמנו על הסגל הקבוע ורק סייעו בעת מצוקה•



ליד החלון הנשקף אל בית הקברות עמדנו על המשמר  "

לאסתר אקדח משלה וגם לי הביאה אקדח  , אסתר ואני

הלב רחב  ! זו לי פעם ראשונה שאני בשמירה ובגליל

שעל דעת עצמי קמתי לשמור  ...נסוג העלבון -והומה

."  ולא נשלחתי



:התכונות הנדרשות 

אומץ לב וביטחון עצמי•

קליעה למטרה ואת תורת  : האימונים כללו•

הרכיבה  

אותו הן רכשו בכספי  : הצטיידות בנשק אישי •

!  עבודתן כפועלות חקלאיות



  ניסיון מעשי בשמירה

היא  –ובשימוש בנשק 

החליפה אותו מדי שישי  

.  בשמירה

בעלת אקדח משלה  .

שומרת עצמאית  .





הופעתנו הפתאומית  "
...הרעישה את החברים

לא הבדילו  למסחהבבואנו 
ביננו לבין שאר החברים  

וחילקו את כולנו  
".למשמרות

הצעירות לא שותפו  -מסחההתנפלות בדואים על –1908אוגוסט 

!הן נקטו יוזמה והופיעו בשטח.  בשמירה בהוראת שוחט



חיה שרה חנקין  

אני יחידה  ...הנה כבר מחשיך"
העליתי את  ...ואין איש בסביבה

העליתי את  , הילדים למעלה
לא הדלקתי אור ואשב  , הסולם

..."לצידיבפתח הסוכה והנשק 

החברות  הוותיקות ידעו להשתמש בנשק  
!שבעיקרו היה להגנה עצמית



-שינוי הזהות כמבריחת נשק

לבושה בגדי פאר  "

מזוודה יפה  , כגברת

"  בדווי"בידה ולידה ה

...".'מלודז

אסתר בקר  



כשגרה  -ניקוי הרובים •

"  השומר"התורכים חיפשו אחרי חברי -בימי המלחמה•

...  ונשקם

תחת ערוגות שתילים הטמנת הנשק -תל עדש •

השקעת הנשק במים -כנרת•

קבורת הנשק באדמה-יבנאל•



עוסקת בהכנת חומרים  "
ומצרכים מיוחדים  
לשעת חרום וביום  

נעלה על הגגות  ... הצרה
פצצות תוצרת  ובידנו 

..."בית

גלעדיקיילה



דרכלרדבורה 

"  השומר"עלתה ארצה והצטרפה ל

.    חיה קרול-בעקבות אחותה

מחותמות העצומה לשוויון חובות  

עם יהודית הורביץ ועטרה  " השומר"ב

אם חברות אנחנו בעבודה  " :קרול

! "היומיומית נהיה חברות בכל

.  לאסירי דמשק-אשת הקשר

הנופלות הראשונות–שומרות בהגנת תל חי 





הדרת נשים מעשייה ביטחונית מוסברת לאורך ההיסטוריה  •
לנוכח הנחיתות הנשית בכל הנוגע לעוצמה פיסית

מסורת השתיקה ושמירת  : טענו כי ינאיתמניה שוחט ורחל •
"!  השומר"הסודיות הייתה טבועה עמוק ב

הן ידעו  -אך הרי היה להן ניסיון וידע בנשק ובשמירת סוד •
?...!זאת וגם החברים ידעו 

...ובכל זאת הודרו•

?  מהמידע הביטחוני" השומר"מדוע הודרו נשות 



1924-"הגליל ושומרותיו"פסל 

יזיק'צשרה 



–1920עם החזרה לכפר גלעדי באוקטובר 

 מסתירים מבנות הזוג –חפירת הסליקים הראשונים...

'הן נתפסו כבלתי אחראיות  -העבודה בתוך גדוד -'הקבוץ החשאי
!לשמור סוד ולפיכך לא ניתן לסמוך עליהן 

הדרת הנשים  

!בכפר גלעדי

הסליקים לא מדברים על זה  



ברכישת  , בהגנה, החברים היו עסוקים בשמירה...גם בכפר גלעדי
נשק בסודי סודות ובקשירת יחסים עם השכנים ולא שיתפונו  

חברי השומר שהיו קשורים עם חברי כפר גלעדי אולם  ... בענייניהם
היו באים למקום ומחליטים ביחד על גורלו  , לא היו חברי הקיבוץ

ולנו החברות לא ניתנה הזכות להביע את דעתנו בכל  -של המשק
"  אלה

חברינו לא  . גם בכפר גלעדי לא שותפו הבחורות בשום פעילות ציבורית
...יכלו להבין כי אין לנו עניין רק בטיפול בילדים ובשירותים

ברכישת נשק בסודי  , בהגנה, היו עסוקים בשמירה, החברים, בימים שהם
והרי אנו חלמנו על פעילות חברתית  , לא שיתפונו בענייניהם...סודות

גם לאחר שהגענו לחינוך  והאישה  ... מאד קשים היו החיים... וציבורית
,  שוחררה מצער גידול בניה  והייתה יכולה לתפוש מקום בעבודה ובמשק

..."גם אז נמשכה האפליה לגבינו



....הסודיות

קבוצה קטנה ואליטיסטית שתפשה עצמה  
:  כאוונגרד ביטחוני  לכן

!  ידע-רק מי שהיה שותף והשתייך לאוונגרד

.כפר גלעדי-וכך בקיבוצו" השומר"כך ב



מעבירה נשק ליישוב–מניה שוחט 

,  העברה:ט"מאורעות תרפבימי •

חלוקה והפצת הנשק מהסליק  

הגדול בכפר גלעדי  

הפכו  " השומר"אנשי " •

משאית לאמבולנס  

מניה שוחט לבושה  ...מדומה

-..." מדי אחות 



דרך גבול הצפון-1934-1921בין •

מפולין ורוסיה( 8000-כ)עולים •

השלטון הבריטי פקח והגביל את העלייה  •

לטבריה  -לכפר גלעדי -מבירות: המסלול •
.  ולחיפה

ההעפלה היבשתית הבלתי לגאלית



קרול  דרכלרחיה 

אם העפלה  "–חיה קרול •
בכפר גלעדי  " היבשתית

התנדבה למשימה והייתה  •
,  אחראית לכלכלת העולים

,  מחלותיהם, החלפת בגדיהם
מקומות המחבוא בעליית הגג  

ובהברחתם  , ברפת ובלולים
,  אחרי מעבר הגבול בראש פינה

.  לטבריה ולחיפה



:  היה בסיס מסוים במציאות-למיתוס 

הן לא היו חלק מכוח השמירה המאורגן•

היו שותפות זוטרות ולא קבועות בשמירה•

על בסיס אישי ולא כמהלך  -השתתפות בפעילות ביטחונית•
ממוסד  

על בסיס קולקטיבי  היתההדרת הנשים מחיי הביטחון •
ובכפר גלעדי  ' השומר'ב

פעילותן הייתה נועזת וראשונית  -למחנה הפועלות בהשוואה •
".    לעבוד כגבר"מקדו את מאבקן בזכות -הפועלות

מיתוס השומרות



שטורמןעטרה 
יהודית הורביץ  



טובה פורטוגלי  ינאיתרחל 



פסיה אברמסון

חיה יגאל



חזנוביץסוניה

חוה אלון  
(  אסושקין)

זיצרנחמה 


