 100שנה לתנועת
השומר הצעיר
Hashomer Hatzair
Movement Centennial
סיון התשע"ג

תנועת השומר הצעיר ,הוותיקה בתנועות הנוער הציוניות,
וכנראה גם הראשונה בעם היהודי ,מציינת בשנת 2013
מאה שנים לקיומה .במהלך מאה שנים אלה היא היוותה
את הדגם שעל פיו קמו תנועות הנוער היהודיות בגולה
ובארץ ,העלתה לארץ עשרות אלפים מבוגריה ,יישבה
את הארץ בקיבוציה והייתה חלק חשוב מהנהגת המדינה
במשך שנים ,במסגרת פעילותה של מפלגת מפ"ם.
ראשיתה של תנועת השומר הצעיר בשנת  1913בגליציה
שבפולין ,ומשם התפשטה לארצות אחרות על פני תבל.
בתקופת מלחמת העולם השנייה התנועה המשיכה
לפעול במסגרת חינוכית .בהמשך הצליחה לייסד עיתונות
מחתרת עשירה ,והחל משנת  1942הייתה בין יוזמי
ההתנגדות היהודית בגטאות .בקיץ  1942הוקם בוורשה
ארגון יהודי לוחם )אי"ל( ,שאחד מיוזמיו היה השומר
הצעיר .למפקד הארגון נבחר איש השומר הצעיר ,מרדכי
אנילביץ'.
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הערכים המרכזיים של תנועת השומר הצעיר לאורך
מאה שנות קיומה הם ציונות ,סוציאליזם ואחוות עמים.
שלושת ערכים אלה מהווים את תמציתה של התנועה -
הן כתנועת נוער והן כתנועת חיים התיישבותית וחלוצית.

איתי זיידנברג
מזכ"ל תנועת השומר הצעיר

תיאור הבול ומעטפת היום הראשון
בבול נראית "החולצה הכחולה עם השרוך הלבן" המייצגת
את מדי השומר הצעיר.
העיצוב של מעטפת היום הראשון מבוסס על תצלום של
אורן ברקן.

בשנת  1927הקימו בוגרי השומר הצעיר שעלו ארצה
את "הקיבוץ הארצי של השומר הצעיר".
כיום כוללת תנועת השומר הצעיר מספר מעגלים של
חיים ושל עשייה ציונית בלתי פוסקת :תנועת הנוער
בארץ ,תנועת הנוער בעולם ,עשרות קיבוצים ותנועת
בוגרים .בוגרים אלה ,המונים  300חברים ,חיים בקבוצות
תוך עבודה בחינוך ,שבו הם רואים פרויקט לאומי של
המאה ה ,21-ובכך הם ממשיכים את ייעודה.

עיצוב בול ,מעטפה וחותמת :מאיר אשל

Stamp, FDC & Cancellation Design: Meir Eshel

Hashomer Hatzair Movement Centennial
The Hashomer Hatzair Movement, the first Zionist
youth movement, and probably the first Jewish
youth movement, marks its 100th anniversary in
2013. During those 100 years, the Movement has
served as a model for other Jewish youth movements
established in Israel and throughout the world. Tens
of thousands of its “graduates” have made Aliyah
to Israel, established its kibbutzim and, over the
years, played key roles in Israel’s national leadership
through the Mapam (United Workers) party.
The Hashomer Hatzair Movement was founded in
Galicia, Poland in 1913, expanding from there to
other countries in the Diaspora.
During WWII the Movement continued to operate in the
educational realm. Later, it successfully established
a widespread underground newspaper network and
from 1942 onward, was among the leaders of the
Jewish Resistance in the ghettos. In the summer of
1942 Hashomer Hatzair was one of the founders of
the Jewish Fighting Organization (ZOB) in Warsaw.
Hashomer Hatzair member Mordechai Anielewicz
was the commander of the Ghetto Warsaw uprising.
In 1927, Hashomer Hatzair graduates who had
immigrated to Eretz Israel founded the Kibbutz
Artzi Federation.

SPECIAL CANCELLATION חותמת אירוע להופעת הבול

For 100 years the key principles of the Hashomer
Hatzair Movement have consistently been Zionism,
socialism and peace among nations. These values
are the essence of the Movement, both as a youth
movement and as a pioneering and land settling
movement.

Itay Zaidenberg
Director General, Hashomer Hatzair

Description of the Stamp
and the First Day Cover
The stamp features the blue shirt with the white string
representative of the Hashomer Hatzair uniform.
The FDC design is based on a photo by Oren Barkan.

Today, the Hashomer Hatzair Movement operates in
numerous different realms of life as it continues its
perpetual Zionist endeavors: the youth movement
in Israel; the worldwide youth movement; dozens
of kibbutzim and a movement of graduates with
300 members. Those graduates live in communes
and urban kibbutzim throughout Israel and work in
education, which they consider to be the national
project for the 21st century, and a continuation of the
historic mission of the Hashomer Hatzair Movement.

076-8873933 : טל- השירות הבולאי
6108101 יפו-אביב- תל,12 שדרות ירושלים
The Israel Philatelic Service - Tel: 972-76-8873933
12 Sderot Yerushalayim, Tel-Aviv-Yafo 6108101
www.israelpost.co.il * e-mail: philserv@postil.com

:הנפקה
Issue:
May 2013 מאי
Stamp Size (mm): H 40  ג/ W 30  ר:(מידת הבול )מ"מ
:לוח
915
Plate:
:בולים בגיליון
15
Stamps per Sheet:
:שבלים בגיליון
5
Tabs per Sheet:
:שיטת הדפסה
Method of printing: Offset אופסט
Security mark: Microtext  מיקרוטקסט:סימון אבטחה
:דפוס
Printer:
Joh. Enschede, The Nederlands

