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 הקדמה

כשהחלטתי לכתוב עבודת גמר בהיסטוריה  בהיקף של חמש יחידות לימוד, היה לי 

ברור כי נושא העבודה יהיה חיל האוויר אך לא היה לי כיוון מסוים. באחת משיחות 

שלום ז"ל.   סיפורו -עם מנחת העבודה שלי, חשפתי את סיפורו של סבי, פרדי איש

יפור מרתק ויש הרבה להרחיב בנושא. כמתנדב חוץ לארץ )מח"ל(  מבריטניה,  הוא ס

גיבוש שאלת החקר, שליחת ההצעה למשרד החינוך  -משם הכל נעשה פשוט יותר

 וכתיבת גוף העבודה. 

במהלך כתיבת העבודה הוכחתי לעצמי שאני מסוגלת לחפש מקורות מידע, להתבטא 

לעצמי הוכחתי  -הכלמבכתב, למזג בין מקורות מידע, לעמוד בלוח זמנים ויותר 

אני יכולה לכתוב בעצמי עבודת גמר  ,שבעזרת ליווי מתאים ומשמעת עצמית רבה

 שלמה, וזו מבחינתי הצלחה ענקית. 

שלום.  לאורך כל עשיית העבודה -סבתי, אסתר איש -עבודתי מוקדשת לאחת והיחידה

 סבתא אסתר תמכה בי, ייעצה, עודדה, ועזרה בחיפוש מקורות מידע ומתנדבי חוץ

 .שהכירה בעצמהלארץ 

ללא סבתא, שסיפרה את סיפורו של סבא פרדי לא יכולתי לחשוב על נושא חשוב זה 

 לעבודת הגמר שלי. 

אני רוצה להודות לאמי שחר ובן זוגה אילן, לאבי עודד ובת זוגתו איריס, לחבריי 

ארגייל -באק. תודה ענקית לרות אש-לכיתת היסטוריה מוגבר ולצוות ספרית ליאו

 טובה שיכולתי לבקש.  המנחה הכי
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