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 לכבוד
 כבוד נשיא מדינת ישראל 

 יצחק הרצוג מר 
 בית הנשיא 

 ירושלים
 
 
 

 ,שלום רב הרצוגלכבוד הנשיא 
 

בחירתך לתפקיד הרם בשמי ובשם כל קבוצת "הכשרות החלוץ בגרמניה  לברך אותך עם  ה לי  שראשית הר
 צלחתך, הצלחתנו. הצלחה! ה / דור המשך". אנו מאחלים לך שרות פורה ו 1930-1947

 
לתיעוד ולהנחלת מורשת אנשי ההכשרות הציוניות  על פעילות חדשה הריני מתכבד לדווח לך בהזדמנות זאת

 . "שואה לתקומהמ –"לזכור ולא לשכוח בגרמניה תחת הכותרת 
 

שמי יואב גד והנני בנם של הרברט אהוד ועליזה גרובלד. אבי המנוח היה ממנהיגי ההכשרות הציוניות של 
וגדלתי בארץ. בשרותי והחלוץ בגרמניה ולאחר ששרד את אושוויץ וצעדת המו ת זכה לעלות ארצה. נולדתי 

 .הצבאי הייתי טייס בח"א. אני סא"ל )מיל.(
 

 .ות שונות לרבות בין השאר ביחד עם תא"ל רן פקר ז"למזה שנים אני פעיל בהתנדבות במסגר
 

החלוץ של  הציוניות  ההכשרות  למשתתפי  והשלישי  השני  הדור  ובנות  בני  לעשרות  פניתי  וחצי  כשנה   מזה 
במתכונת להנציחם  מנת  על  המשפחה  ובנות  בני  אודות  תיעוד  ללקט  במטרה  חינוכי   בגרמניה  ערך  בעלת 

וראויה של המורשת לאחר מאות שיחות עם עשרות משפחות בארץ   .""משואה לתקומה  להעברה מכובדת 
 קצב גובר והולך תחת הכותרתבפועלת  משפחות אשר 60-הקמתי קבוצה של כ ובחו"ל

  ."דור המשך /  1930-1947 הכשרות החלוץ בגרמניה" 
 

כותרת כנס ראשון תחת ה  ," וולד"קבוץ בוכנכ  18.6.1948- בבקבוץ נצר סרני, אשר נוסד  קיימנו    19.6.2021ביום  
  באותו קבוץ. 1985תה כותרת כינוס דומה של הורינו בשנת י"אני מאמין", כי זאת הי

  hemshech.com)-dor-(hachsharaדור המשך  –הכשרות החלוץ בגרמניה  –גלריית וידאו נא ראה 

 
ניידת בגרמנית אודות  נוצרה תערוכה  ידידים בגרמניה  אני שמח לבשר לך כי בעקבות קשרים שיצאתי עם 

אנו מלקטים מזה  .המשפחות השקתה ונשאתי שם דברי ברכה כנציג ת הנ"ל ואשר הייתי נוכח בטקסההכשרו
אנו מרכזים   .המשפחות מבלי שזכו לפרסום עד כה  חודשים כל תיעוד המסמכים ובתמונות הנמצאים בבתי

במסגרת זו אף יזמתי את   .ספרי וחוברות הנצחה אשר הופקו ברבות השנים אך במסגרות המשפחתיות בלבד
הבולטות אלוני מן    אורה  /  בורינסקיאנליזה    שלוהמורחב  המיוחד    כרונותיהז  פרהתרגום הראשון לעברית לס

 , שרדו ועלו ארצה: "משואה לתקומה!".בגרמניה שגורשו לאושוויץשל אנשי ההכשרה    בחבורה המצומצמת
 טוריה בבתי ספר תיכוניים. סילספריות עירוניות ולמורי ה הספר יצא לאור ומופץ על ידינו

    hemshech.com)-dor-(hachsharaדור המשך  –הכשרות החלוץ בגרמניה  –מה חדש -בלוג

 
 נס מותנייםשבני משפחותיהם ל  ין בחיים ונמצאים בארץ ומעודד אתיר עדשאני מבקר את שורדי ההכשרות א

ידי ההוכחות אודות שורדי השואה מבני משפחותיהם. כידוע ממגירות וקרטונים הכלים בביתם את שר  ולדלות
 מן רב ללקט לתעד, זרוב משפחות השורדים לא טרחו    רבים שתקו או מיעטו לספר. לדאבוננו  לכבוד הנשיא

  .עמנו בתולדותהזה  פרק הנורא והמופלאה הידוע להם על לשמר ולפרסם את
 

מידע   פירור  ואוסף כלואחרים  בוציים  יק  ועם ארכיוניםאני נמצא בקשר פעיל עם מוזיאונים גדולים מובילים בארץ  
אודות  בנייר דיגיטלי  באופן  בגרמניה  או  החלוץ  הכשרות  פועלים .  משתתפי  למשל  אנו  זו  במסגרת 

 בו יש תיעוד מצמרר מופלא כאחד של  "מגיא צלמות עדויות"  מהדורה דיגיטלית של שני כרכי הספר להפצת
 על ידי שורדי בוכנוולד, אושוויץ   אשר נוסדממייסדי וחברי קבוץ נצר סרני    100-יותר מראיונות ממושכים עם  

 

https://hachshara-dor-hemshech.com/%d7%92%d7%9c%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%99%d7%93%d7%90%d7%95/
https://hachshara-dor-hemshech.com/%d7%92%d7%9c%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%95%d7%99%d7%93%d7%90%d7%95/
https://hachshara-dor-hemshech.com/%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%92-%d7%9e%d7%94-%d7%97%d7%93%d7%a9/
https://hachshara-dor-hemshech.com/%d7%91%d7%9c%d7%95%d7%92-%d7%9e%d7%94-%d7%97%d7%93%d7%a9/
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בגרמניה שלאחר המלחמה היה גם ישראל מאיר לאו ביניהם, מי שלימים   וברגן בלזן אשר בראשית התארגנותם
 .היה לרב הראשי לישראל וליו"ר הקודם של יד ושם

מזה כשנה אנו בקשר שוטף    ברחבי העולם האינטרנטי  נת לתרום למלחמה כנגד הכחשת השואהעל מ
 ,בעולם אודות השואה  האנציקלופדיה המקוונת הגדולה ,  JEWIKI.NETומאוד פורה עם הבעלים והמו"ל של  

עברית, אנגלית, הכוללת שרות כפתור תרגום לבשפה הגרמנית    , ישראל וציונות קורות אישים יהודייםיהדות,  
 צרפתית, ספרדית, פורטוגזית ורוסית! 

 .לתיעוד שורדי שואה   אשר עבד שנים בצוות של סטיבן שפילברג  משוויץ  Dr. Michael Kühntopf המו"ל
בגרמניה   לשעבר השליח הראשי של קק"ל   הקשר עימו נוצר הודות לחבר הקבוצה שלנו, אלעזר ארי ליפינסקי,

 באנציקלופדיה  .ה שניםבהתנדבות מז   אנציקלופדיה הנ"ל  הפעיל כעורך   אילן בגרמניה,-ונציג אוניברסיטת בר
ומגובה במסמכים אודות מאמרים    195.800מעל  כבר  יש     יהודים.   50.000  ובהם הנצחה שמית ביוגרפית 

מרצים,    ,מורים   ולא רק לאחר מותם. כך יכולים   מתועדים גם אנשים בעודם בחיים   כי   באנציקלופדיההמיוחד  
במסגרת פעילות הקבוצה   .ומי שמחפש פרטים אודות קרובי משפחה למצוא מידע  חוקרים, סטודנטים, תלמידים

 !פורסם עליהם דבר באף מקום אחר  דפי הנצחה אודות שורדי שואה שטרם נו לאוויריהעל
 https://www.jewiki.net/wiki/Herbert_Growald   :כגון

 
 מייד עם כניסתך לתפקיד הרם.   נכבדי, נשיא המדינה, חשבתי לנכון לעדכן אותך אודות פעילות חשובה זאת

 בכל   בנעשה בעולם היהודירבה  כה  היות ובתפקידך הקודם כיו"ר הסוכנות היהודית גילית לב חם ובקיאות  
לתיעוד העבר, להנחלת המורשת  לעידוד פעילותנוכמה מילים  הנשיא חבי תבל, נשמח במיוחד לקבל מכבודר

 העולמית. חשת השואה בתקשורת הכתופעות של דור המייסדים של המדינה וכתרומה למאמץ הלאומי כנגד 
 !נהיה אסירי תודה באם תואיל להקדיש מזמנך למשוב מצידךמכובדי כבוד הנשיא, 

 
תמת לתפקיד הציבורי הרם של נשיא שנר  ההוקרה שאנו רוחשים לך על  בהזדמנות זאת הריני מבטא את רחשי

 אף נשיא ליהודי העולם.   מסוימת, אשר בעיני רבים הינו במידה מדינת ישראל
 

 "דור המשך -הכשרות החלוץ בגרמניה " אני מאחל לך בשם כל קבוצת
 !שנה 120עד  לך ולמשפחתך ובריאות טובההצלחה רבה 

 
 בכבוד רב

 מייסד ויו"ר קבוצת -יואב גד 
 "דור המשך -הכשרות החלוץ בגרמניה "
 

 +972505596927  :טלפון
 , יבנה28רותם  ;כתובת

 yngad@isdn.net.il  :מייל
 :אודות יואב גד

https://www.jewiki.net/wiki/Yoav_Gad 
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