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 מקורות:
http://www.albumjezreel.co.il/pioneers אלבום יזרעאל שמות ראשונים 

 ויקיפדיה
 "אישה לבד", עבודת תזה, דפנה הרפז

 "כפר נולד", סיפורים מכפר יהושוע, 30 השנים הראשונות
 "חיק האם של זיכרונות", תמר ס' הס

 "שלהבת ירוקה", חנה מייזל – מפעל חיים, אסתר כרמל-חכים,
 נסיה אבידב, (1897-1967)

 גדוד העבודה, תל יוסף, עין חרוד, נהלל.
 פעילות בישוב: ועדת חברות.

 שליחות מטעם המדינה/תנועה: על קליטת עליה, חברה ב"לגיון הכבוד" של ישראל.
 פעילות התנדבותית: ארגון אמהות עובדות ותנועת המושבים בעיקר בקליטת עולים-עולות.

 הייתה פעילה בשמירה על הסליק בחצרה כאשר בן זוגה היה מחוץ לכפר בתפקידים
 ציבוריים.

  
  אבלס שפרה (1981-1904),שריד

 ימי ילדותה ונעוריה של שפרה עברו בצל מאורעות עולמיים: מלחמת העולם הראשונה,
 פוגרומים, גירוש מ"תחום המושב", נדודים ממקום למקום, עוני ורעב. אלו עיצבו את

 אישיותה. בהיותה בת 24 הגיעה לשריד ל"איחוד משפחה" עם אחיה משה פרסי שהיה חבר
 קבוצת "אחוה" הליטאית וממיסדי הקיבוץ. שפרה היתה אחת מאותה חבורה שתרמו תרומה
 רבת משקל לבניין הקיבוץ. עבדה בשדה, במכונת הדייש, בלול, ושנים רבות היתה אחראית
 לאקונומיה של בית הילדים. לאחר מכן עבדה בסנדלריה למדה לתקן נעליים ולהתקין נעליים

 חדשות. מקום עבודתה האחרון היה המתפרה.

http://www.albumjezreel.co.il/pioneer_information/75 

 אברמוב רות, כפר ברוך

 ממייסדי הכפר. אברמוב רבא ורות הגיעו בהיותו בן 48 והיא בת 44.  הגיעו עם 4 בוגרים
 בנם נפטר ממלריה בן 22 ונכד קטן נפטר בשנת 48'  מעקיצת דבורים.

http://www.albumjezreel.co.il/pioneer_information/2611 

 ד"ר אדר חנה, קיבוץ יפעת, עין השופט

http://www.albumjezreel.co.il/pioneers
http://www.albumjezreel.co.il/pioneer_information/75
http://www.albumjezreel.co.il/pioneer_information/2611


 במשך למעלה מ־30 שנה הסתובבה ד"ר חנה אדר בדרכים העקלקלות והבוציות של עמק
 יזרעאל בג'יפ אמריקאי עם אקדח בכיס, וטיפלה בילדי הסביבה. את לימודי הרפואה סיימה
 לפני כ־75 שנה בפראג, ובשיא הקריירה הספיקה להיות מנהלת מחלקת הילדים ב'העמק'.

http://einhashofet.blogspot.com/2014/04/blog-post_19.html 

 http://www.mynetemek.co.il/חדשות/225927

  

 אודלסקי פולה (1984-1905), משמר העמק

 בשנת 1925 עלתה ארצה ופנתה להתקבל לקיבוץ. היה זה בתקופת איחודם של קיבוץ ב'
 ו-ד' ולא נטו לקלוט עוד חברים. פולה החליטה ללמוד ובחרה במשק-הפועלות במחנה-יהודה,

 שם למדה על משתלות הנוי. פולה היתה אישה ייחודית. לא ניסתה להיכנס לדמות
 "החלוצה-המורדת" ולהיטמע  "בקולקטיב". במשמר העמק הקימה משתלה לנטיעת עצי אורן

 ליער.

http://www.albumjezreel.co.il/pioneer_information/2059 

 אורי זהבה, נהלל, (1893-1972), אישה נשואה שבן זוגה היה בפעילות ציבורית בארץ

 ספר זכרונות, ארכיון נהלל, "אישה לבד" דפנה הרפז עמ' 59-62

 אלטמן לאה (1970-1909), מזרע

 מעורבת ופעילה במשק במגוון תחומי החיים בקיבוץ: ריכוז העבודה במטבח ובמחסן
 הבגדים, חינוך, בתי ילדים ועוד.

http://www.albumjezreel.co.il/pioneer_information/2248 

 אמסטר רחל (2001-1911), מזרע

 חלוצה, עבדה בסלילת כבישים, קטיף תפוזים ועבודות חקלאיות שונות. נשלחה להכשרה
 כגננת. עזרה לבני משפחתה שהגיעו כפליטי שואה. עבדה רוב חיה כמורה וגננת, הייתה בין
 המחנכים והמחנכות הראשונות בתנועה הקיבוצית שהניחו את היסודות ל״חינוך המשותף״.

http://www.albumjezreel.co.il/pioneer_information/2220 

 חיה ארזי, (1902- 1985)

 השתייכות לקבוצות - ארגון א' כפר יהושע

 פעילות בישוב - חברה בועדת ה"נוער העולה" מחו"ל החל מ - 1938 ואילך. פעילה בועדת
 תרבות בשנות ה - 40 וה - 50. חברה פעילה בועדת חינוך בשנים הנ"ל. פעילה בועדת חינוך

 ובועדת חברות.

 פעילות התנדבותית - מדריכה ומורה בחברת הנוער מרומניה ב - 1942-3, חברת הנוער
 טרניסטריה 1944-5, מורה לנשים בחוגי בית במגדל העמק בשנות ה - 50, לימודי עברית
 לעולות חדשות מצפון אפריקה. תחביבים - חברות במקהלת הכפר בניצוחו של עמי אסף.

 יש בידי הקלטות בהם היא מספרת את סיפור חייה.

  

http://einhashofet.blogspot.com/2014/04/blog-post_19.html
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http://www.albumjezreel.co.il/pioneer_information/2220


 בדר דורה,  1997- 1897)), מזרע

 בזיכרונותיה המצויים בארכיון, מספרת דורה על השנים הראשונות בארץ, הייתה אחות
 מוסמכת, הייתה בין מקימי ענף הרפת במזרע. בשנים הבאות, חילקה דורה את זמנה בין

 עבודה ברפת ובין תפקידה כאחות במרפאה. בשנת 1936 יצאה עם בעלה לשליחות
 באירופה

https://www.mizra.org.il/objDoc.asp?PID=509218&OID=510161&DivID=1#top
Anchor 

 בן-נר מרים, כפר יהושע

 חברה ראשונה בתל שמם

 מתוך זכרונותיה בספר כפר נולד עמ 34

 בר ארזי בתיה, כפר יהושע

 מתוך הספר כפר נולד עמ 140

 "קשים היו חיי האימהות החלוצות שלנו, מכל הבחינות. בצד הקשיים הפיזיים נשאו אחדות
 מהן בלבן בשתיקה גם אכזבות ותסכולים. מצד אחד עבודת האדמה והקמת כפר עברי

 במולדת היו משאת נפשן. מצד שני הן היו נשים צעירות, משכילות, עם מאווים ושאיפות
 לעולם רוחני-תרבותי שלא יכלו להתממש בתנאים של אותם ימים"

 ברגשטיין פניה, קבוץ גבת, 1908-1950

 סופרת ומשוררת ישראלית, קיבוץ גבת

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94_%D7%91
%D7%A8%D7%92%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F 

/https://blog.nli.org.il/fania_bergstein 

https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/01491.php 

 בת-דורי (גוטגלד) שולמית (1904נ׳ ), משמר העמק

 בימאית ממשמר העמק , חייה של בת דורי, חברת קיבוץ משמר העמק, נסבו סביב תחום
 התיאטרון, תיאטרון שצמח והתפתח ברובו בתוך הוויית החיים בקיבוץ. זה היה מפעל חיים
 ולא כל דרכו הייתה סוגה בשושנים. שולמית הובילה מאבק בלתי מתפשר למען התיאטרון
 בקיבוץ, על יצירות קיימות ועל יצירתה המקורית, ושילבה באופן מוצלח מוטיבים מתרבות
 התיאטרון של מרכז אירופה בהתאמה לאופי הקהילה הקיבוצית ולאידיאלים שהרכיבו את

 חייה.

 נולדה בוורשה, בת למשפחה עשירה ומתבוללת, אחותו של מרדכי בנטוב. ארגנה עם אחיה
 קבוצת צופים בוורשה, שהפכה עם השנים לתנועת השומר הצעיר. שולמית, "מיתה" כפי
 שנהגו לכנותה, הייתה מהפכנית בעלת הכרה ואישה סוערת, היא עלתה לארץ בגיל 18,

 עבדה בבניין כטייחית, וניסתה כוחה כנהגת טרקטור. נסעה ללמוד תיאטרון בגרמניה, וכאשר
 חזרה לארץ ולקיבוצה משמר העמק, יסדה את להקת הקיבוץ ב-1936, כתבה וביימה

 מחזות, ולימים שימשה מרצה לתיאטרון באוניברסיטת תל-אביב.

https://www.mizra.org.il/objDoc.asp?PID=509218&OID=510161&DivID=1#topAnchor
https://www.mizra.org.il/objDoc.asp?PID=509218&OID=510161&DivID=1#topAnchor
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94_%D7%91%D7%A8%D7%92%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%94_%D7%91%D7%A8%D7%92%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
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 https://he.wikipedia.org/wiki/שולמית_בת-דורי

https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/01374.php 

http://tnuathaavoda.info/people/home/people/1298746681.html?highlight=WyJ
==cdTA1ZTlcdTA1ZDVcdTA1ZGNcdTA1ZGVcdTA1ZDlcdTA1ZWEiXQ 

 (להרחבה , ר׳ מאמר של אסתר חכים)

 https://sarid.org.il/השבת-השחורה-בשריד-2-2-3-2-2-2-3-2-2-2-3-2-3/

 רות גבעולי (1992-1901), כפר יהושע

 אימוץ נוער עולה: נוער עולה מגרמניה 1939, נוער עולה מרומניה, נוער עולה מסוריה וכן
 אימוץ קבוע של ילד מילדי טהרן שגדל בבית. אירוח "תוך כדי" של פלמחניקים שגרו ועבדו

 במשק. כמו כן, נוער מ"מחנות עולים" שבאו לתקופות הכשרה בכפר.

 גור אריה רביקוביץ מיכל, (1996-1908), קיבוץ גבת

 אימה של דליה רביקוביץ, מיכל גור-אריה רביקוביץ (1996-1908) היתה מורה ומחנכת
 בתחומי המקרא וחגי ישראל. פעלה רבות להטמעת המסורת היהודית, חגיה ומועדיה

 בחברה הקיבוצית. מומחיותה היתה תורה שבעל פה, הסיפורים שסביב התנ"ך וספרות
 חז"ל.

http://politicallycorret.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%92%
D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%A8%D7%91%
D7%99%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5/?fbclid=IwAR09IB_Nw

qszlX2yyT_j3ThHskT1DxQfWeskdKWz3i8XOyD623V0xkGis44 

  

 גלס-ארנן מרים, הרדוף

 ממייסדי הקיבוץ, וממקימי ביה״ס לעיצוב דיבור ודרמה בהרדוף

 גמליאלי יוסיפון אסתר, 1919-2012, רמת ישי

 זמרת ישראלית ממוצא תימני,

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%A8_%D7%92
%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA 

 דיין דבורה (1890 –1956) נהלל

  חלוצה אשת העלייה השנייה, ממייסדות קיבוץ דגניה א' ומושב נהלל, סופרת, פובליציסטית,
 וחברת מערכת כתב העת "דבר הפועלת". אשתו של חבר הכנסת מטעם מפא"י, שמואל דיין,

 אמו של משה דיין וסבתם של יעל דיין, אסי דיין, עוזי דיין ויהונתן גפן.

 כתוב עליה כמעט בכל ספר או מאמר שיצא ודן בנשים בעלייה השנייה

 "חיק האם של זיכרונות", נשים, אוטוביוגרפיה והעליה השנייה, תמר ס' הס עמ' 152-209

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94_
%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9F 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%AA-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%AA-%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%99
https://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/01374.php
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https://sarid.org.il/%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%93-2-2-3-2-2-2-3-2-2-2-3-2-3/
https://sarid.org.il/%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%93-2-2-3-2-2-2-3-2-2-2-3-2-3/
https://sarid.org.il/%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%93-2-2-3-2-2-2-3-2-2-2-3-2-3/
https://sarid.org.il/%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%93-2-2-3-2-2-2-3-2-2-2-3-2-3/
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http://politicallycorret.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%9C-%D7%92%D7%95%D7%A8-%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94-%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5/?fbclid=IwAR09IB_NwqszlX2yyT_j3ThHskT1DxQfWeskdKWz3i8XOyD623V0xkGis44
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%A8_%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A1%D7%AA%D7%A8_%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9F


 דוד (כץ) בקה (מרים) (1912-1995)

 הייתה הראשונה שנבחרה להיות סדרנית עבודה כללית עד אז היה התפקיד של גברים
 בלבד. לא פעם ניתן היה לראותה מחליפה בחורים בענפים "גבריים"

/https://sarid.org.il/%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%91%D7%A7%D7%94 

 הרשטיין יוטקה, הרדוף

 מנהלת מסעדת הרדוף. מתוך כתבה של סימי שאואר, ״מסע אחר״:  יוטקה, במקור הונגריה
 מטרנסילבניה, הקימה את המסעדה לפני 20 שנה, אחרי שלמדה חינוך אנתרופוספי

 באנגליה ועבדה באנגליה בתור מבשלת בבית אנתרופוסופי לאנשים עם צרכים מיוחדים,
 תקופה שגרמה לה, לדבריה, "להבין שהאוכל הוא כולו התגשמות רוחנית". המסעדה,

 ששוכנת במבנה מקסים הצבוע כתום, מגישה אוכל צמחוני אורגני מתוצרת הקיבוץ. אבל,
 ויוטקה תהיה הראשונה להעיד, האוכל (הנפלא) שמוגש במסעדה הוא רק פן אחד של

 המסעדה. יוטקה מדברת על משולש שכולל את "הגוף הפיזי של המסעדה – איך שהיא
 נראית ואיך שהיא מתקיימת כלכלית, הנפש של המסעדה – היחסים בין אנשי הצוות ועם

 הלקוחות והרוח של המסעדה – שזה האוכל המוגש בה". יוטקה מספרת שהיא פתחה את
 המסעדה "בשביל להזין אנשים עם אוכל טוב", אבל מה שחשוב לא פחות, לדברי יוטקה, הוא
 ש"בכל יום אני דואגת איך למצוא את הקשר שלי לגוף הפיזי, לנפש ולרוח של המסעדה". וזו

 אולי המהות של האנתרופוסופיה – שהיא קודם כל עבודה פנימית עמוקה.

 זועבי-עומרי פאטמה, בת המוח'תאר שיח' נאיף זועבי, כפר הבדואים סולם

 פאטמה שיחקה בסרט הראשון על הערבים בפלשתין (1950) בבימויו של מילטון פרוכטמן
 מלוס אנג׳לס. כיום מתגוררת בנצרת (מתוך הדף הירוק, 27.1.2011)

 ר׳ אתר שרה אוסצקי-לזר:

http://www.sarahozacky.com/83/%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7
/%95%D7%97%D7%AA%D7%A8 

 כל השחקנים בסרט היו מבני סולם. הנשים חולבות את העזים, חובצות חמאה ומכינות חריצי
 גבינה, אופות פיתות בטאבון, טוות את הצמר בנול ורוקמות שמלות בחוטים צבעוניים.

 הגברים פותחים תלמים במחרשות עץ, קוצרים במגל ודשים את התבואה במורג. הצילומים
 נעשו בשדות מרחביה, על רקע התבור וגבעת המורה, כשבתי הקיבוץ, כפי שהיו אז, מציצים
 בפינות, כמו גם האוהלים השחורים שנטו בני שבט החמדון בעמק. לא רואים יהודים בסרט,

 ועל אף הבימוי והסיפור הבדיוני – יש בו תיעוד כמעט מדויק של חיי הערבים רגע לפני
 שהשתנו כליל. הסרט נמצא אצל אסתר כרמל חכים מרמת השופט.

 בתה עביר, מתגוררת בסולם ועובדת כמרפאה בעיסוק בבית הסעודי של קיבוץ מרחביה.

  

 ר׳
https://www.masa.co.il/article/%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5-
%D7%94%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%A3-%D7%9C%D7%97%D7%99
%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7-%D7%95%D7%91
%D7%94%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94/ 

https://sarid.org.il/%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%91%D7%A7%D7%94/
https://sarid.org.il/%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%91%D7%A7%D7%94/
http://www.sarahozacky.com/83/%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%AA%D7%A8/
http://www.sarahozacky.com/83/%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%AA%D7%A8/
http://www.sarahozacky.com/83/%D7%91%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%AA%D7%A8/
https://www.masa.co.il/article/%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5-%D7%94%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%A3-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7-%D7%95%D7%91%D7%94%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94/
https://www.masa.co.il/article/%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5-%D7%94%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%A3-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7-%D7%95%D7%91%D7%94%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94/
https://www.masa.co.il/article/%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5-%D7%94%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%A3-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7-%D7%95%D7%91%D7%94%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94/
https://www.masa.co.il/article/%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5-%D7%94%D7%A8%D7%93%D7%95%D7%A3-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7-%D7%95%D7%91%D7%94%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94/


 זייד ציפורה, בית זייד

 ציפורה (ִצּפֹוָרה) זייד (בקר) (1892[1] וילנה, ליטא - 24 בפברואר 1968 קריית טבעון,
 ישראל) הייתה אשת העלייה השנייה, ממייסדי ארגון השומר, לוחמת למען קידום השוויון בין

 נשים לגברים בפלשתינה-א"י, כיבוש השמירה וכיבוש העבודה. ממקימי המושב בית זייד
 שבעמק יזרעאל, אשתו של אלכסנדר זייד והרוח החיה בהנצחתו.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%
D7%94_%D7%96%D7%99%D7%99%D7%93 

  

 יהודה נדיה (1962-1883),  נהלל

 פעילה ציונית וחלוצה, אשר עלתה לנהלל משיקגו. הייתה פעילה כאשת יחסי ציבור וגיוס
 כספים במסגרת התנועה הציונית בתקופת המנדט. היתה חברה ב ״ועדת הארחה״, גוף

 מדברר שתיווך בין תורמים ונציגים ממדינות שונות ליישוב היהודי.ניהלה את בית התינוקות
 בנהלל שהוקם ב1936 ונסגר בתום מלחה״ש. בשנת 1944 עמדה בראש משלחת קרן היסוד

 ויצו לדרום אפריקה במטרה לגייס כספים. היא גייסה תרומות רבות תוך שהיא מרצה על
 החלוציות הנשית ביישוב היהודי. הייתה גם חברה במועצת הפועלות.

 אסתר כרמל-חכים כתבה מאמר ״משיקגו לנהלל בעקבות אהבה: חייה ופועלה של נדיה
 יהודה״ שהתפרסם במסכת י״א (2013).

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%99
%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94 

 יפה שושנה, נהלל, בדידות וקושי בכפר לאחר התאלמנות, עליה לדאוג לפרנסת משפחתה
 ומישקה עליה למלא תפקיד הגבר במשא ומתן עם המוסדות שאינם מכירים בה וגם לטפל

 בפועל זר בגר בביתה.

 "אישה לבד" דפנה הרפז עמ' 68-75

  

 ירדנאי חנה (1985-1883), נהלל

 הייתה לה עמדה מנוגדת לזו של ברל כצנלסון.

 משך השנים עסקה חנה ירדנאי בכל ענפי המשק, אך גן הירק היה אהבתה הגדולה, וזאת
 לצד פעילות "ציבורית" בה שמשה כנציגת נהלל בכנסים שונים או כמשתתפת בימי עיון

 לחברות מושבים, ככותבת קבועה ב"דבר הפועלת" ובעלון הכפר בהתייחסה לאירועים בכפר,
 בעמק ובמדינה כמו כותבת הספדים על חבריה שהלכו לעולמם.

 אישיותה המיוחדת של חנה ואהבתה לארץ ישראל מובאים במכתב ששלחה מחוות העלמות
 בכנרת, מכתב של נערה בת 19, "סתם חלוצה בארץ ישראל" למשפחתה בגולה בשנת

 1913 בו היא מבקשת מבני המשפחה לעזוב את חייהם בגולה ולעלות לארץ ישראל
 הדורשת ומעניקה כל כך הרבה. מכתבה זה עומד בניגוד למכתב ששלח ברל כצנלסון

 ממנהיגיה הבולטים של תנועת העבודה בארץ ישראל לבני משפחתו ומבקש מהם לעצור
 ולחשב מסלול מחדש ולא לעלות כי הקשיים מרובים וההצלחות מועטות.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%96%D7%99%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%96%D7%99%D7%99%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94


 פעילות התנדבותית: הייתה מספידה חברים וחברות, כתבה לעלון הכפר, לפנות לבנות
 בכפר.

 חומרים אישיים מכתבים וכו.

 יפה שושנה, נהלל, בדידות וקושי בכפר לאחר התאלמנות, עליה לדאוג לפרנסת משפחתה
 ומישקה עליה למלא תפקיד הגבר במשא ומתן עם המוסדות שאינם מכירים בה וגם לטפל

 בפועל זר בגר בביתה.

 "אישה לבד" דפנה הרפז עמ' 68-75

  

 כהן לוטה (1893‑1983), נהלל

  הייתה האישה השלישית שקיבלה תואר אדריכלית באוניברסיטה בברלין, וככל הנראה
היהודייה הראשונה שהחזיקה בתואר זה. סיימה את לימודיה ב‑1916, ועלתה לארץ ב‑

 1921. שש שנים עבדה יחד עם האדריכל ריכרד קאופמן, מתכנן נהלל ויישובים רבים
 נוספים, וזכתה במכרז לתכנון בית-הספר החקלאי לצעירות בנהלל.

 במשך 40 שנה עבדה כאדריכלית עצמאית בתל-אביב ותכננה מבני ציבור, שכונות ובתי
 מגורים בהתיישבות העובדת וגם בערים.

 https://he.wikipedia.org/wiki/לוטה_כהן

https://www.haaretz.co.il/gallery/1.3348197 

 כפרי שרה (1983-1900), כפר יהושע

 שליחות מטעם התנועה/מדינה - החל מ 1937 עסקה בפעילות ציבורית: 1937, 1939
 הייתה צירה לקונגרס היהודי. בשנת 1942, במלחמת העולם השניה, יצאה לעבוד באירגוני

 אמהות עובדות ונשות חיילים ונבחרה למזכירות תנועת המושבים. בשנת 1945 - יצאה
 בשליחות מועצת הפועלות לארה"ב וקנדה לפעולת הסברה וקרוב לבבות. בשנת 1952 -

 נבחרה לכנסת וכיהנה כ-7 שנים כחברה בועדת חינוך ותרבות וחברה בועדת שירותים
 ציבוריים. בשנת 1956 יצאה לשליחות הסברה לדרום אמריקה. ב 1966 גויסה למזכירות

 מועצת הפועלות וניהלה את מחלקות התרבות והחינוך  החקלאי.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8%D7%94_%D7%9B%D7%A4
%D7%A8%D7%99 

 חומרים אישיים מן הארכיון

 ליברסון תחיה (חיינה) (1886‑1974), כפר נהלל

 חלוצה ואשת העלייה השנייה. בעת שהוקם כפר נהלל בשנים 1922-32 הצטרפה תחיה
 למייסדי כפר נהלל בו הקימה לבדה משק חקלאי שבו גידלה וטיפחה משק גידולים חקלאיים

 ,עד שמחלה גרמה לה לעזוב ולעבור להתגורר בירושלים. כתבה ספר בשם: פרקי חיים.

 "חיק האם של זיכרונות", תמר ס' הס

 https://he.wikipedia.org/wiki/תחיה_ליברזון

http://www.malon.co.il/article.aspx?id=32672 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%94_%D7%9B%D7%94%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%98%D7%94_%D7%9B%D7%94%D7%9F
https://www.haaretz.co.il/gallery/1.3348197
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8%D7%94_%D7%9B%D7%A4%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8%D7%94_%D7%9B%D7%A4%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%95%D7%9F
http://www.malon.co.il/article.aspx?id=32672


  

 ליברמן רבקה (נ׳ 1893), נהלל

 עבדה במושבות השומרון ושם יחד עם צבי עסקו בארגון אספקת מזון בזמן מלחמת העולם
 הראשונה שממנה התפתח המשביר המרכזי.

https://www.facebook.com/pages/category/Community/%D7%90%D7%A8%D
7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%9C-11

 9946145354547/ ניתן לבקש חומרים.

 לין ג'ניה (1910‑1992), משמר העמק

  נולדה ברומניה, עלתה לארץ עם משפחתה ב‑1919. לאחר לימודיה בנהלל ב‑1930 הגיעה
 לקיבוץ משמר העמק והחלה לעבוד בענף הלול ובתוך זמן קצר ניהלה אותו. הענף התקדם

 והגיע להישגים כלכליים שזכו להערכה. ב‑1958, קיבלה את פרס קפלן כהוקרה על הישגיה
 המקצועיים, וכן תעודת הערכה ממועצת הלול על 38 שנים רצופות של עבודה לקידום ענף

 הלול בקיבוץ משמר העמק, על פעילות במוסדות הארציים של הענף, על תרומה נכבדה
 לענף כולו ועל קשריה עם רופאים לולנים אנשי הארגון והאיגוד. במיוחד צוינה עזרתה לפיתוח

 התרכיב נגד מחלת העופות הידועה "ניו קאסל".

 מור חיה, כפר יהושע, (1906-1968), כפר יהושע,

  נישאה ל לעמנואל, נולדו לה 3 בנות, בזמן המאורעות התמנה בן זוגה למפקד הגוש מטעם
 ההגנה והיא נטלה על עצמה את המשך טיפול המשק. "לעזוב את הבית והמשק כדי למלא

 שליחות", דברים באסיפה כללית 1942

 יצאה לשרות צבאי בצבא הבריטי במצרים ועקב כך נפרד ממנה בעלה.

 "אישה לבד" דפנה הרפז עמ' 64-67, ניתן לשוחח עם בתה רינה בת 92.

 בספר כפר נולד עמ 397

  

 מייזל-שוחט חנה (1972-1883), נהלל

 אגרונומית במקצועה, מחלוצות העלייה השנייה, ממייסדות ומנהיגות תנועת הפועלות בארץ
 ישראל, חברה בהנהלה העולמית של ויצו. הקימה את בית הספר המקיף בנהלל ויצו קנדה,

 ייסדה את חוות ההכשרה החקלאית לנשים בכינרת ״חוות העלמות״, נאבקה למען הטבת
 מעמד האישה.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%9E%D7%99
%D7%99%D7%96%D7%9C_%D7%A9%D7%95%D7%97%D7%98 

 דפנה יזרעאלי, תנועת הפועלות בארץ-ישראל מראשיתה עד 1927, קתדרה 32, יולי 1984

 מענית-מוצקין-ארטרכט רוזה (נ׳ 1907), נהלל

 משפחת ארטרכט הגיעו לנהלל והקימו מלון אורחים שהתבקש באותם הימים בנהלל. הילדים
 נכנסו לעבודה המשותפת ולבית הספר.

 מרגולין רחל

https://www.facebook.com/pages/category/Community/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%9C-119946145354547/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%9C-119946145354547/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%9C-119946145354547/
https://www.facebook.com/pages/category/Community/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%9C-119946145354547/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%96%D7%9C_%D7%A9%D7%95%D7%97%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A0%D7%94_%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%96%D7%9C_%D7%A9%D7%95%D7%97%D7%98


 משפחתה של רחל נמנתה עם קבוצות "הסבוטניקים" והייתה סמוכה לשולחנו של הצאר
 ניקולאי (מכאן שמם). בשנת 1901 עלתה רחל עם אביה בהיותה בת 4 לארץ, הם הגיעו

 לטבריה והאב עסק בנגרות.רחל למדה בביה"ס אליאנס ולאחר מכן עברה עם אביה ליבנאל.
 רחל למדה בירושלים את מקצוע התפירה. היא שימשה מורה למלאכה  בכפר תבור

 והתגוררה אצל קרוביה משפחת מטביוב. לרחל היו שלוש בנות דודות בתל עדשים וכך
 הכירה את שלום. הם נישאו ב1924 בתל עדשים ושלום אימץ את שני ילדיה של רחל

 מנישואים קודמים (יהודית, אברהם). בתל עדשים נולדו להם 3 ילדים נוספים. שלום לא היה
 חבר אלומה. בביתם התקיימה מידי שבת אסיפה של הבודדים בתל עדשים לסידור עבודה
 לקראת השבוע הקרוב. רחל הייתה פעילה במושב ולצד עבודתה במשק עסקה בתפירה.

 סולמי הניה כפר יהושע

 "נרמס כבודי ברגל גסה", בספר כפר נולד עמ 178

 בכ"ה בשבט תרצ"ט, 14.2.1939, בשעות הערב, יצאה הניה שלומי מכפר יהושע כדי לסגור
 את הרפת לקראת הלילה. ממארב לא רחוק נורו לעברה יריות, שפצעוה קשה, ובאותו לילה

 מתה מפצעיה. הניחה בעל, בת, שני בנים, אם ואח

 סלוצקי רחל, (1891-1981), נהלל,

 עם אלמנותה חוותה העצמה וגאווה, אימצה ילדה מילדי טהרן

 "אישה לבד" דפנה הרפז עמ' 81-82, 77-78

  

 עבד אלחלים רחאב (נ׳ 1950), מנשיה זבדה

 רחאב עבד אלחלים היא המייסדת והמנהלת הראשונה של בית הספר הניסויי ״אלרואא״
 לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים, במנשייה זבדה. בית הספר פעל החל משנת 1984 בשנת

 1990 נחנך המבנה החדש ושנתיים לאחר מכן הוכרז כבית ספר אוטונומי. בשנת 1994
 נבחר לשמש כבית ספר הערבי הראשון שיפעל במסגרת בתי הספר הניסיוניים של משרד

 החינוך.

 אלחלים היא בעלת שלושה תארים בתחום החינוך, ביניהם תואר דוקטור בפילוסופיה של
 החינוך; היא שימשה במגוון תפקידים ציבוריים ביניהם ועדות בתחום החינוך לערכים ודו

 קיום, פורום לקידום מעמד האישה, חברה בצוות היועצים של ר. מועצת עמק יזרעאל וחברה
 בווקף המוסלמי במשרד ראש הממשלה ועוד. היא מפתחת התיאוריה החינוכית ״נקודת
 האור״, העוסקת בשילוב הילד בעל הצרכים המיוחדים. זוכת פרס ראש הממשלה לשנת

 1992, על פיתוח החינוך המגזר הערבי  וזוכת ״פרס החינוך״ 1994. מדליקת משואות ביום
 העצמאות  ה 48 לישראל.

 פוננסקה זושה (1942-1906), משמר העמק

 השתייכה לגרעין המייסד של משמר העמק בשנת 1926. הייתה ציונית סוציאליסטית והביעה
 התנגדות חריפה לנישול הערבים מאדמתם. הייתה חברה בתנועת פק״מ הבלתי לגאלית.

 בשנת 1929 עברה לפריז והייתה פעילה במפלגה הקומוניסטית.

 ערב מלחמת העולם גויסה לרשת הביון הסובייטי ״התזמורת האדומה״ ששליש מחבריה היו
 יהודים. פוננסקה נתפסה על ידי הגסטפו ונחקרה בעינויים, אך לא מסרה מידע לגרמנים.

 בשנת 1942 התאבדה בתאה לאחר שנאמר לה שתעבור חקירות נוספות. אחרי מותה



 העניקה לה מדינת ישראל את אות הלוחמים בנאצים. יהודית כפרי כתבה רומן ביוגרפי
 ״זושה-מעמק יזרעאל לתזמורת האדומה״ (2003).

 צוריאל אסתר, כפר יהושע

 מדריכה של ״הקבוצה הסורית״

  

 קהן דורותי,  מרחביה

   מפעלה העיתונאי בארץ, בן הרחב. כתיבתה היא אוצר בלום לחוקרי התקופה. קהן הייתה
 בראש ובראשונה כתבת שטח, רפורטרית מהמעלה הראשונה. כתיבתה ייחודית בקשת

 הנושאים הרחבה שבהם התעניינה, ואותם תיארה וניתחה. היא מצאה עניין בכל הנושאים
 המרכיבים את חייו של אדם. בשנות חייה הקצרות הספיקה לכתוב הרבה מאוד. לאחר

 שהשתקעה במושב מרחביה עם משפחתה, הפכה לכתבת העיתון באזור הצפון, כתבה על
 הקונפליקט היהודי–ערבי, וסדרת כתבות על בנה השובב. היא גם נשלחה למשימות מיוחדות

 מטעם העיתון, כגון לפולין, לדווח על האנטישמיות ערב מלחמת העולם השנייה, לראיין את
 המלך עבדאללה בעבר הירדן, ולבקר במחנות העקורים בקפריסין.

 https://he.wikipedia.org/wiki/דורותי_בר_אדון
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