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 הקדמה למהדורה הדיגיטלית
 

הקדישו חניכי תנועת "המחנות העולים" את מחנה הקיץ שלהם לדיון  1937יץ בק
בשאלת ארץ ישראל, שהצעה לחלוקתה לשתי מדינות הועלתה לראשונה כאפשרות 

 . באותם הימים פוליטית
חוברת זו יצאה כסיכום למחנה, והיא משקפת את דמותה של תנועת המחנות העולים 

של היישוב  מד, תלמידי בתי הספר האיכותייםתנועה של נוער לו –באותן השנים 
פשה , שרבים מהם התחנכו וחלקם גם נולדו בארץ ישראל. בעיני חניכים אלה נתבארץ

, תחושה אותה ביססו חניכי התנועה אלא כמולדת ארץ ישראל לא כיעד עליה נשאף
מולדת זו נועדה בעיניהם,  ובוגריה בטיולים ארוכים בכל רחבי הארץ וגבולותיה.

להיות יעד קליטה להמוני העם שעדיין  סוציאליסטי מקסימליסטי,-תוך חזון ציונימ
  בגולה, כאשר עתידה של יהדות אירופה הולך ומתקדר.

 
 בחוברת שלושה חלקים עיקריים:

א. סיכום המחנה: קטעי מכתבים מימי העבודה בקיבוצים שקדמה למחנה, דברים 
 החניכים.  מתוך השיחות במחנה ותיאור הטיולים שקיימו

טקסט בעל עושר תרבותי מרשים מאוד, המספר את ב. מסכת הסיום של המחנה: זהו 
הנראטיב ההיסטורי שביקשה התנועה לעצב בנוגע לשאלת הקשר בין העם לארץ. 
מעניין לראות את מגוון המקורות הטקסטואלים המרכיבים את המסכת, ואת האופן 

כמפתח לשאלת הקשר שבין העם לארץ. שבו שילבו עורכי המסכת את הפן הסוציאלי 
סוציאליסטי מובהק, השולל את הגלות ומכוון את נושאיו לעבודה, -זהו נראטיב ציוני

 התיישבות ובניה בארץ ישראל.
ג.  חומרי נספחים שהוספו לחוברת, וקשורים בידיעת הארץ: מעין מאמר של יוסף 

חיבר, ונותן הנחיות ברסלבסקי, ששימש בהמשך כמבוא לסדרת ספרי ידיעת הארץ ש
שקיימה קבוצת חברים  ארוךבסיסיות לטיפוח תחום ידיעת הארץ; תיאור של טיול 

בוגרי התנועה, שהקיפה את ים המלח ברגל; תיאור טיול של קבוצת חברים בוגרי 
 התנועה מבית השיטה אל הרי גלעד בעבר הירדן.   

 
 גם ממרחק השנים.  , לחוברת זו שתי משמעויות שמשמרות את טעמהשניםממרחק ה

הראשונה היא ההצצה לעולמם הערכי והחינוכי של קבוצת חניכים זו, בנקודת זמן 
שניצבת בתחילתן של שנים ארוכות ודרמטיות, שבהם לקחו חניכים אלה וצעירים 

המחנה התקיים לאחר השלב הראשון של  –דומים להם בארץ תפקיד מכריע 
מלחמת העולם השניה והשואה תרצ"ח, שעם סיומם פרצה -מאורעות תרצ"ו

שהתחוללה במהלכה, ואחריה שנות העליה והמאבק לעצמאות שהסתיימו עם הקמת 
ימשיך להגשמה  1937המדינה וחלוקת הארץ במלחמת העצמאות. דור החניכים של 

 בהקמת קיבוצים, וחניכיהם יהיו מקימי ולוחמי הפלמ"ח. 
ינכה תנועת "המחנות העולים" השניה היא שחוברת זה יצרה מיתוס ואתוס שלאורו ח

 כיםאת חניכיה לאורך שנים, כאשר "שלמות הארץ" ותרבות הטיולים בה ניצבים כער
 :בנקודות הזמן השונותעניין זה דרש כמובן בחינה מחדש בחינוך התנועתי.  יםמרכזי

עם חלוקת הארץ בפועל במלחמת העצמאות, עם חיבורה מחדש במלחמת ששת 
שעמדו ברקע שיחת ותיקי  –וקתה מחדש בתהליך אוסלו תהליכי חלעם והימים, 

  שסיכומה הובא בחוברת "פרידה מחלום?". 2008התנועה בשנת 
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היום, יותר משמונים שנה לאחר קיום המחנה ויותר מעשרים שנה לאחר השיחה על 
אפשרות הפרידה מהחלום, תכני החוברת "בבריתך" עדיין יכולים להיות בסיס 

 א הקשר אל ארץ ישראל. ללימוד ולשיחה בנוש
 

 יטליתדיגעל המהדורה ה
בהכנת המהדורה שמרתי על קווי העיצוב של החוברת המקורית. צורות הכתיב שונו 
במספר מקרים כדי להקל על הקריאה, בעיקר במעבר מכתיב חסר לכתיב מלא. 

, על מקומותמסייע להבנת הדברים הערות השוליים נוספו על מנת לצרף מידע 
, וכמו כן לציון מקורות טקסטואליים אישים המוזכרים בטקסטאירועים ו

 המשולבים בחוברת. 
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 הקדמה
 

מכתבים שנכתבו ונאמרו במחנה ־בחוברת זו שילבנו דברי חברים, רשימות וקטעי
שכבת הבוגרים שלנו, שהתקיים בחודשי הקיץ במשק גבת. בעצם ימי נפול ההצעה 

חדורי כעס עצור לגורלנו המתעבר,  קם המחנה, תוך ימים קשים, 2לקריעת הארץ
חברים אלה חשבונות ־ימים ספוגים מתיחות לעצמנו ולמתחולל בארץ. אין בדברי

ותכסיסים; רק ביטוי־מה להרגשתנו הטבעית, ילידת־הארץ וטפוחת  אווירתה 
 הנוקשה באלה הימים.

ו המחנה אשר הקמנו; הטיול אשר פרץ ועלה לגבולות הצפון, אל הרי נפתלי; רגלינ
סלע יוקד ומתנכר בערבות ים המלח; ־אשר דרכו בגלעד; שכבנו מוכי־צהרים בנקרת

לכתנו המומים צחי־־צמא במדבר יהודה; עלותנו עליזים במשעולים הנחפזים של הרי 
הגליל ונשמנו את אויר פסגת החרמון; ההרגשה אשר חישלתנו למראה הארץ אשר 

ב. אדמתה בלתי מסוקלת והריה חלקה מעובד ורובה חר –בעינה עומדת זה דורות 
טרשים, מעינותיה נחסמו ודללו ומימיה הפורצים ניגרים לשוא; ההרגשה למראה 

חיים להמוני ישראל בגולה בעבודה ובהתישבות  –הספון בארץ ואפשרויות חיינו בה 
כל אלה נמסכו ובאו אל נפשנו במשך שנים, טפין טפין, מהולים בעפר האדמה הזאת,  –

 חיים לתנועתנו בארץ.־שבה והתחנכות, לדרךמח־ויהיו לקו
 כך חיים אנו את הדברים.

 
חלקם הועלה  –את הדברים האלה, הנתנים בלתי מחוטבים ובלתי מלוטשים דעים 

 הבאנו כמו שהם בחוברת הזאת.  –אגב טיול וחלקם קטעי פרוטוקולים 
 והרגשתנו:

 , רק זאת. 3רק שביל כבשו רגלינו על פני שדות
 נפשנו הוא.  –זה אבל השביל ה

 .– – –  4אח, אחות –בברית הזאת קודשנו 
 

  

  

                                           
המערבית לשתי מדינות:  וקראו לפתרון של חלוקת ארץ ישראל 7.7.1937-, שפורסמו בועדת פילהכוונה למסקנות  2

 ערבית ויהודית.
 
 : "אל ארצי"לפי שירה של המשוררת רחל  3

י י ָלְך, ַאְרצִּ י ְשֵמְך/  ,ֹלא ַשְרתִּ ילֹות ְגבּוָרה/  ְוֹלא ֵפַאְרתִּ ְשַלל ְקָרבֹות/  ,ַבֲעלִּ ים/  ָנְטעּוָיַדי  –ַרק ֵעץ /  ;בִּ ַרק /  .חֹוֵפי ַיְרֵדן שֹוְקטִּ
יל  י ֹזאת, ָהֵאם /– ָאֵכן ַדָלה ְמֹאד//  .ַעל ְפֵני ָשדֹות/  ָכְבשּו ַרְגַלי –ְשבִּ ֵתְך/  ָאֵכן ַדָלה ְמֹאד/  ,ָיַדְעתִּ ְנַחת בִּ ַרק קֹול ְתרּוַעת /  ;מִּ
יל ַגּה ָהאֹור/  ַהגִּ י בַ /  ,ְביֹום יִּ יםַרק ְבכִּ ְסָתרִּ  ֲעֵלי ָעְנֵיְך./  מִּ

 
 (:1930)חורף תר"צ,  "אויר פסגות" לפי שירה של המשוררת רחל 4

יב  ְכרֹו ֶשל ֶרֶגש ֵמת/  ֶפן ַנֲעֹכר –ַהַפַחד ַהַמְדאִּ ם ְבַמָגע ֹלא/  ,זִּ ָנֹסְך ַעל ֶהָעָבר!  //  .ְבֹאֶמר ֹלא ֱאֶמת/  ,ראוֹ -ֹרְך אֹו ְבַמָבט ֹלא-אִּ
ְכָשל/  ֵאָליו ֻמְצָמד ם נִּ ים ַבֶחֶבל ָהֶאָחד /– ֹהֶוה, ְואִּ ית ַהְעָפָלה //  .ַהְתהֹוָמה אֹו ֶאל ָעל/  :ְכַתָיֵרי ָהרִּ ְברִּ ֻקַדְשנּו  /– ַחֵיי ֱאנֹוש –בִּ

ים ּוְזקּו-ֵנַדע/  .ָאח, ָאחֹות – יזִּ יר ְפָסגֹות./  ֵפי ֹראשָנא ַעלִּ ְנֹשם ֲאוִּ  לִּ
 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%9C
https://benyehuda.org/rachel/Rac045.html
https://benyehuda.org/rachel/Rac045.html
https://benyehuda.org/rachel/Rac105.html
https://benyehuda.org/rachel/Rac105.html
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 בפתיחת המחנה
 )דברים שנאמרו במסיבת־הפתיחה במחנה(

  

 בנימין
שנתים ימים לא היה מחנה ארצי לתנועתנו. קמו כנגדנו קדחת, מחלות, ימי 
בהלה בארץ, מאורעות־דמים. שנתים עברו עלינו בני הארץ, ילידי העיר, ללא חיי 

 בודה ושיתוף בימי־חפשנו. איכה קרה הדבר? היש שילומים לזאת?ע
רבות המחשבות העומדות בפני  –עברו שנתיים. השכבה בגרה. אין ספק  – – –

ת חאשר תסערנה אף תתבענה תשובתן. לא א –הארץ ובפרט בפני חבר תנועתנו ־בן
ביותר האורבת ויעלם הנתיב ומט כל הבנין. אבל מהי הסכנה הגדולה  –נדמה: עוד רגע 

באפשרות  –דיפלומטיה ואף לא בנתיבי־הפרט, אלא ־לא בתכסיסי –לנו? סכנתנו 
שכחתנו, ולו אך לרגע, את הארץ. הן עוד מעט ושכחנו את עבר הירדן, הרי גולן וגלעד, 

 הנגב.־המלח וארץ־מעינות החרמון, ים
ל ואם יש שלומים לשנתים האחרונות, אשר ככה נקמו בנו ואם לצאת אל מו

 יהי נא מחננו בתכנו ובהויתו התגמול. –הסכנה 
נקדיש את ימינו המעטים כאן לידיעת הארץ, להכרתה, לבחינת אפשרות 
ישובה על ידי מקסימום של עובדים יהודים, החיים מיגיע כפיהם. נדע נא כולנו ללמוד 

 את הארץ, לדעתה, לאהבה ולעבדה.
          יומן המחנה

 
* 

 שבתאי
תרפ״ז יצאו לראשונה, לאחר שנת קיום אחת לתנועה, חברי  בראשית חודש אב

החוגים מן הגמנסיה ״הרצליה״ לעבודה במשקי העובדים. ששה חברים יצאו ברגל 
חרוד וגניגר. לאחר שנה יצאו שנית חברי ־עובדים: גבע, עין־אביב לשלשה משקי־מתל

 ון הגיעו.ועד הגליל העלי –התנועה ובמספר יותר גדול, לעבודה במשקים שונים 
־בליל ט״ו באלול תרפ״ח, עם תום עבודתם במשקים, נפגשו כל החברים בעין

י. רוויי רשמים וחויות עמוקים מחייהם הקצרים זחרוד בבניני בית הספר המרכ
תנועת  –טוי הגיגיהם ומאוייהם להרחבת תנועתם יבמשקי העובדים נתקבצו יחדיו לב

פגישה דנה גם על דרך חברי החוג  הנוער הלומד החלוצית, הארץ־ישראלית. אותה
מודיהם. אזי גם הוחלט על הקמת המפעל החלוצי יהראשון )״הזקן"(, אשר גמרו את ל

 . החוגים־קבוצת —העצמי של בוגרי התנועה 
שנה. החוגים  11מני אז, מהעלייה הראשונה של תלמידים חברי החוגים, חלפו 

מדי שנה, עם גמר  ".חנות העוליםהמ״ –גדלו והיו לתנועת נוער לומד ארצית חלוצית 
תנועתם ומצטרפים ־מודים, נותנת התנועה את יבולה: עשרות ממלאים את צויהל

תוף ישנת הכשרה, שנת נסיון לחיי פועל ולחיי ש –לתנועת העבודה בארץ. בתחילה 
 הצטרפות למפעלים הכיבושיים והמשקיים של התנועה. –ולאחריה 

על חדש עם עלות פלוגתנו ברעננה למקום רחבה רשת מפעלינו. השנה נוסף מפ
רעננה, סדום, נקודות ־השטה, מעוז, פלוגת־בית 5שאן.־התישבותה באדמת בית

                                           
כיישוב "חומה ומגדל" על ידי חברים מפלוגת רעננה, שתי קבוצת של "חבר  1937הכוונה לקיבוץ "מעוז", שהוקד ביולי  5

עזבו חברי הקבוצות האחרות, חברים נוספים מרעננה הצטרפו לקבוצה  1938הקבוצות" וקבוצה של "השומר הצעיר. בנובמבר 

 חרוד, שנרצח באותם ימים. -וז והקימו את קיבוץ "מעוז חיים", על שם חיים שטורמן, איש ההתיישבות מעיןבמע
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הנה  –ההכשרה הקבועות בנען ובגבעת־־ברנר, חברינו בקבוצת הנוער ביסוד המעלה 
 יבול השנים.

חמשים חברים באי החוג  –השנה מעלה התנועה את הדור העשירי להגשמה 
 כל מחנותינו. בפעם הראשונה משתתף מחנה־־רעננה בעליה לעבודה. העולה מ

קרוב למאה חברים בוגרים הוציאה התנועה השנה לעבודה במשקים. דרך 
תנועתנו בגיוס בוגריה לעבודה במשקים בימי החופש הפכה והיתה דרך למאות 

זו  תלמידים בפינות שונות בארץ, אשר יצאו גם הם לעבודה במשקי העובדים. עובדה
מחזקת את התקוה שתגבר רוח החלוציות בנוער הלומד בארץ־ישראל, אשר עד כה 
לא ידע להעמיד את כל חייו לרשות תנועת העבודה, הבונה את האדם, את העם ואת 

 הארץ.
         יומן המחנה.

 
* 

 

 יהודית
במסיבת־פתיחה זו למחנה עלינו לסכם את עבודתנו במשקים בחדשי הקיץ. 

ים בהם נתקלה הועדה שטפלה בארגון היציאה לעבודה. חשוב ללמוד רבים היו הקשי
מן הנסיון ולפתור את שאלת יציאת הנוער לעבודה בימי החופש. החדש שהיה ביציאה 
השנה הוא הנסיון לשתף בארגון הדבר תנועות נוער שונות ותלמידים בלתי מאורגנים. 

־בקרקע החיים היוםולנו, לתנועה, הרי זו תוספת השתרשות והעמקת היסודות 
 יומיים.

לראשונים היתה, התנועה חג. לחולין הגיעו רק בלכתם להגשמה. במשך הזמן 
גדלה התנועה והפכה לגוף בפני עצמו, התובע את כל התנאים הדרושים לקיומו. 
החגיגיות הראשונה של התנועה בהווצרה חלפה והיא מחפשת לה את החולין. אך אין 

 החג בעבותות החולין״. היא יודעת עדין ״לרתום את
זהו הדבר הקשה ביותר בתנועה. החג מונח בעצם תקומתה. החג ישנו ביצירת 
כל ערך חדש בה. החג הוא תמיד ראשוני יותר, תולדה של מאורע או התפרצות 

 כך, בימי החולין.־רגשת רק אחרופנה החדש בחיים מיפתאומית. השפעת המ
והחברתיות העוברות עלינו אין על אף כל התמורות הפוליטיות, הכלכליות 

נוער שונות ונוער בלתי מאורגן צריכה להתבסס על ־דה המשותפת של תנועותבוהע
ההתפרצות הרגעית, ילידת תנאים אוביקטיביים, אלא על דרך יסודית, ראשונית 

 ומחויבת המציאות היום־יומית שלנו. 
תזזית נוכח ההשפעה הקלוקלת שבפניה יהיה עלינו לעמוד, נוכח רוח ה

בושית אשר עלולה לסחוף בימים אלה את הנוער, יש חשיבות משנה לטפח יכ־הצבאית
 יחס שרשי, נאמן, למציאות החיים שלנו.

 אקרא לכם קטע מדבריו של טבנקין המכוונים לאותו ענין:
איננו יודעים לאן יפנה בעתיד הנוער העובד והלומד בארץ  – – –

של עצמאות  6שם אותו סורוגטוהנוער העולה לארץ מן הגולה, אם יתג
השוא של מדיניות ־המוצע לנו עכשיו, שיש בו כל הרע וכל מקסם

־ממלכתית בלי היסודות ההכרחיים של מדינה ובלי כוחות חברתיים
כלכליים העומדים מאחריה. אולם כבר עכשיו הנך חש באיזו אוירה 

                                           
 ממלא מקום, מחליף.  – surrogate –סורוגט  6
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חדשה וזרה, שהתפשטה עם ראשית קביעת הגבולות וציון תפקידי 
ר בשמירתם או פריצתם. מאז קיום תנועתנו בארץ, עסקנו הרבה הנוע

בשאלות הגבול. ״השומר״ שאף תמיד לישב את גבולות הארץ. וידענו: 
 הישוב של גבול. לאור מושג ז –כל הארץ היא גבול. וכל ישוב בה 

התחנכנו להגנה וראינו כל נקודת־עבודה כנושאת בתפקידיה. כי 
מוכנה להגנה והיא מחנכת את עצמה ההתישבות שלנו צריכה להיות 

ואת ילדיה לקראתה. אולם עם תכנית המדינה הזו צץ מושג אחר של 
גבול, גבול שבין מדינות, גבול שהשומרים עליו הם אנשים הלובשים 
מדי צבא. המחשבה על הגבולות תהפך למחשבה העיקרית של המדינה 

גת גבול. כי הזו מיום קיומה הראשון. המוני נוער יחיו בחלום של הש
זהו הגורל של תושבי מדינה אשר קבלו את מדינתם וגבולותיה 
במתנה. כזהו הקשר לגבולות שהוצבו בשעה שהמזל, כביכול, משחק 
לדיפלומטיה, גבולות שאי אפשר להגן עליהם בכוח ההכרה ובכוח 
העבודה, גבולות שביום הצבתם צריך לחשב כיצד לשנותם, גבולות 

עית וכלכלית ואי אפשר להגן עליהם בלי שאין להם כל אחיזה טב
להזיזם, גבולות המחייבים תמיד את היושבים מעבריהם להרחיבם 

 לתחום המדינה השכנה.
ומה יהא גורל הנוער שלנו באוירה חברתית פוליטית זו? הן 

החלוציות בארץ ובגולה,  רתנועתנו הקיבוצית יונקת מתנועות הנוע
עם התמורה הזו הנשקפת לנו  עוט בקרב הנוער היהודי.ישהנן רק מ

ו״הגאולה״ שבצדה, אנו צפויים אלי התחרות של אידיאלים ודרכי 
חיים. התאבקות זו נוגעת בכל יסודות חיינו ודרכנו בחיים. היא 

אותה מטרה   –מעמידה בסימן שאלה את המטרה ואת הדרכים אליה, 
  –שריחפה עד כה בפנינו והמרתה באחרת, 
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 שקיםמן העבודה במ

 
 מכתב מעין חרוד

לא נוחה היא השעה הזו, שעת מנוחה בבציר, לכתיבה, אך זמן אחר אין  – – – 
לי ואעשה זאת עכשיו. רוצה אני לספר לך על חיי כאן. למחרת בואי הנה יצאתי 

יוצאים  4לפנות בוקר. לפני  3לעבודה בבציר. סדר העבודה הוא כזה: קמים בשעה 
עובדים שוב עד  2־ומ 2עולים הביתה ונחים עד שעה  10־ב. 10לכרם ועובדים עד שעה 

עוד כמעט  –כשאנו יורדים לכרם  .לפנות ערב. העבודה בבוקר השכם נעימה מאד 6
חושך, את אינך יכולה לתאר לעצמך עד כמה נעים לעבוד עם שחר בשדות כשהאספסת 

ני רואה שקט, שקט. את זריחת החמה א –מפיצה ריח נעים והתירס מוריק. ומסביב 
כדור־אש אדום עולה  ;טהיהש־כל יום מן הכרם. מאדים האופק מעל לגבעות בית

כשהוא מתחיל להפיץ את קרניו ואז נעשה קצת חם... אתמול ושלשום בצרתי 
״שסלה״ והיום התחלתי לבצור ״מוסקט״. בציר ה״מוסקט״ קשה יותר, כי צריך 

נמאסו לי ואינני טועמת לברר ולבצור רק את הענבים הטובים. הענבים כשלעצמם 
 מהם.

 –לא בעל ״גוף גדול ופני תינוק״. להיפך  7כעת מצטירת לעיני דמות ״כתריאל״
ושערות אפורות. אני רואה לפני פנים חרושי קמטים, גב קצת כפוף, ידים מיובלות 

כתריאל״ים אחדים... טוב לעבוד פה ולראות בימים אלה התמדה כאן בכרם, ישנם ״
ת אם יש עוד הרבה פינות בארץ אשר אפשר למצוא בהן אנשים בעלי כזו. אינני יודע

יחס רציני כל כך לעבודה ומסירות כזו למשק. גם ״זבולון" אחד ישנו כאן, אם כי לא 
 ב״פורענות״ יתבל דבריו.

ואלה לעומת אלה: הנה פועלים ותיקים, מתמידים, מדברים עברית, 
בני העלייה הפולנית  –ומתם מתווכחים על חלוקת הארץ, על שאלות השעה ולע

בוץ יהחדשה, עובדים מתוך כפייה, מדברים אידיש ופולנית, רחוקים משאלות הק
והארץ, ריח הגלות עוד נודף מהם. מתעורר בי ספק אם הקבוץ ידע לחנך אותם 

בוץ אינו מטפל בהם קיישראל, כי חברתם מובדלת וה־ח ארץולהחדיר בהם את רו
 כראוי.

ני עובדת לשביעת רצונם של החברים, התרגלתי לקום טוב. א –ובדרך כלל 
מוקדם ונדמה לי שאני כבר חיה כך זמן רב, רב. אני ״סופגת״ המון רשמים, לא היה 
מזיק לכל מדריך משלנו לחיות כאן חודש, ולו גם שבועים או שבוע. זה יכול להעניק 

 יותר מאשר אלף פגישות־חוג וסמינריון...
 רבות רבות לכתוב. ש לי עוד בזה אסיים הפעם, אף כי י

   חיה בת־־ציון
 

 מכתב לרמת הכובש
מוזר לכתוב לכם עכשיו, אחרי עבור כמה ימים מאז חזרנו מהגיוס, 

אבל בכל זאת מן הראוי לסכם, גם כיום, את  .כשהרשמים כבר אינם רעננים כשהיו
 עשרת הימים שעברו עלינו אתכם. 

בשבילי משום התאמצות גופנית. בעבודה זו לא היה  .יומים עבדתי במשתלה
רגילה אני לעבוד. אבל היה בזה דבר־־מה חדש. ראיתי את העציצים והקקטוסים, 

                                           
 (דוד שמעוניזכור "מצבה" לשמעונוביץ. )ההערה במקור. הכוונה לספר של  7

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99
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בל והשתילים כדברים העומדים במרכז החיים וזה לא היה במשתלה |הערוגות עם ה
בלבד, כי אם בכל עבודה שעבדתי. שאלתי את עצמי: מהם החיים האלה? האפשר 

ספר בעלת צרכים תרבותיים, בעלת ־ל אני, תלמידת ביתלמצוא בהם סיפוק? האוכ
בחפירת גומות בפרדס,  –פוק בעבודות מעין אלה יאפשרויות־חיים נרחבות, למצוא ס

 שוב במשתלה וכיוצא בזה?יבע
כי. תנועה השואפת לחיים כשלכם ואף־על־פי־כן הוצגה וחברת תנועת־־נוער אנ

. בתחילה חשבתי: ילכו להם לעבודה השאלה הזו לפני באופן ממשי רק עכשיו, אצלכם
אלה הרוצים בכך ואני אחיה ״חיי תרבות״ במקום שנוח לי, הוספתי ובררתי לעצמי 
־מה הם חיי תרבות והגעתי למסקנה שלא חיי פקידות משרדית ואף לא הוראה בבית

זמן בחברת אנשי ״תרבות״ ותיאטרון מקנים חיי ערך לאדם, אלא מגע ־לוייספר ולא ב
 אדם בעבודה ובשתוף.־עי עם יסודות חייאמצ־בלתי

הכובש בידיעה שאנו הולכים למקום ־ועוד משהו למדתי אצלכם. הלכנו לרמת
, למקום אשר ההגנה עליו קשה, קשה עד מאד, נדמה היה שבמקום זה אינה 8מסוכן

קיימת שום שאלה מחוץ לשאלת הביטחון. ומה השתוממתי כשראיתי בבואי והנה 
עובדים בפשטות, פועלים, כבכל ישובי  –מולדת", ־לא "גיבוריהאנשים רגילים הם, 

השמירה  .חברתם־העובדים בארץ, אשר מרכז חייהם הווים המשק, העבודה וחיי
כך גרם לי שמחה ־חיים, צו. מתחילה הכזיבני הדבר, אולם אחר־המאומצת הנה הכרח

ץ חי ועובד, קיבו –הכובש נתגלתה לי בלי הוד הרומנטיות המדומה. פשוט ־רבה. רמת
 בונה ויוצר מגשים ורציני עד מאד במציאותו ועל זה שמחתי.

   חנה
 

  

 העבודה בנקב
שלב נוסף לתנועה ביציאת חברינו לעבודה במשקים בחדשי הקיץ האלה. בין 

שבעבודתם יש ערך  —אמנם רק שנים  —היוצאים לעבודה היו השנה שני חברים 
 נוסף על הערכים שהצלחנו לכבוש עד כה.

ני חברים מהפלוגה הימית שבמחנה חיפה יצאו לעבוד בסירה על פני ים ש
(, 9גב־הסעת נוסעים ומשאות בין נקודת הישוב החדשה נקב )עין –כנרת. עבודתם 

הנמצאת במזרחו של הים ובין כנרת ושאר נקודות הישוב מעבר הים מזה. דרך הים 
נוחיותה ומה שחשוב  עולה על דרך היבשה הן מבחינת מהירות הנסיעה והן מבחינת

מבחינת הביטחון שבה. דרך היבשה עוברת על פני צמח הערבית שמאז  –ביותר 
 המאורעות פסקה בה כל תנועה עברית והדרך לנקב הנה, על כן, דרך הים.

אחת ליום מהלכת הסירה ועוברת מחצר חוות־כנרת הישנה אל נקודת 
מעברו המזרחי  10זיפזיףההתישבות החדשה שבנקב, אך עיקר העבודה היא הובלת ה

 של הים אל מוצא הירדן מהכנרת, סמוך לדגניה.
לאחר חצות, בשתים, מתחילה העבודה בהתקנת הסירה לנסיעה ונמשכת 

לוי השקים בזיפזיף, בטעינתם על הסירה, בשיט על פני הים ולבסוף ישעות רבות במ
ה בערבים, קונה. עבודה קשה ומאומצת. מנותקים מחיי החבריבניקוי הסירה ובת –

תקה ינטולים אפשרות של פעילות ומעשה לאחר יום העבודה. העבודה בלבד היא שר

                                           
במאורעות תרצ"ו תרצ"ח סבלה רמת הכובש מהתקפות והתנכלויות רבות מצד הכפרים השכנים, והיתה היישוב שהותקף יותר  8

 מכל יישוב אחר בארץ. לאורך המאורעות איבד הקיבוץ ששה עשר מחבריו שנהרגו, וספג נזקים חומריים קשים. 
 ן גב הוקמה אז כיישוב "חומה ומגדל". בשלב הראשון חלק מחברי הקיבוץ נשארו לגור בחצר כנרת, הסמוכה למושבה כנרת.עי 9

 חול שמקורו בשפת ים ומכיל גם חלוקי אבן ושברי צדפים. שימש כחומר גלם לבניה.  –זיפזיף  10



10 

את החברים באחריות ובענין. האם לא היה בזה משהו מהרגשת ראשונים בדרך, 
 בוש גדול, שעליו, גם עליו, עלינו להתחנך ולחנך.יכ־חלוצים בתנועה למפעל
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 תכנית המחנה
 

 ע"ש קדושי פינסק.  11חורשת הקה״ק זום וניקוייג – עבודה. 1
 בוש הארץ ע״י בני ישראל.יידיעת הארץ. כ – עיון. 2

 גבולות הארץ. 
 תוחם. יאזורים שונים בארץ. יכולת פ

 יכולת הקליטה של הארץ. 
 שיחות בשאלות חלוקת הארץ. 

 מוקדשות להכרת הארץ.  – מסיבות. 3
  .לכפר החורש )העמק בעבר ובהווה(א.  – טיולים. 4

 12.לשמרוןב. 
 לגבול הצפון ולארץ מקורות הירדן.ג. 

 
עם בוקר יצאנו. ליד הדרך  .יום ראשון לאחר הקמת המחנה עבר עלינו בטיול

הסברה גיאוגרפית והיסטורית. הוא ציין את  –את הסביבה,  13הסביר לנו משה כרמי
לפי קו האופק הדרומי, ממזרח למערב: הרי הגלבוע, הרי אפרים, רכס גבעות, אשר 

, 14המשוער הנו שפלת־ישראל, הנזכרת בתנ"ך )הערבים קוראים לו ״בלאד אל רוחה"
כלומר: ארץ המרגוע( ורכס הכרמל. מכאן המשכנו את דרכנו צפונה בכיוון הרי נצרת, 

)גלגול השם נהלל( ומעל אחד ההרים שבסביבה  15עברנו דרך הכפר הערבי מעלול
ולותיו, צורתו שטחו, אדמתו ואדמות שמענו את המשך ההסברה על עמק יזרעאל, גב

 היהודים בו. לאחר ההסברה המשכנו בדרך. הגענו לכפר־החורש וחנינו בו.
מפי אחד מחברי הקבוצה שבמקום שמענו על תולדות הכפר, מצבו המיוחד ומקרה 

השקפנו על הרי הגליל התחתון וחומת הגליל העליון. ראינו את הרי  16שוד העדר.
 18נטופה, בית־רימון־בקעת בית –. הבחנו בעמקים 17ורכס השוערנצרת, את הרי טורען 

ובית־הכרם. אחרי תצפית זו גלשנו לבוסתן של הכפר ובלינו שם שעה ארוכה באכילת 
 ת מים.יפירות ושתי

דרך הכפר הערבי יפיע, כביש חיפה־־נצרת ויער בלפור במעלה־גניגר, חזרנו 
 למחנה.

. עמנו היה ב. מיגור וצלילי הגיטרה שלפני האוהלים ושרנו ברחבה בערב ישבנו
 שלו נשתלבו בשירתנו.

   יומן המחנה
 
 

                                           
 הקרן הקיימת לישראל.  –הקה"ק  11
 . תל ִשמרוןונה כנראה ללפי התיאורים בחוברת, הכו –שמרון  12
חרוד. בקיבוץ היה מורה בבית הספר המשותף -יה. חבר קיבוץ עיןמחנך. בוגר המחזור הראשון של גימנסיה הרצל – משה כרמי 13

 יוסף, והדריך את תלמידיו בטיולים רבים. -חרוד ותל-של עין
 אזור רמות מנשה.  –בלאד אל רוחה  14
החורש. הוא נכבש ונהרס במסגרת "מבצע דקל" במלחמת העצמאות בחודש יולי -פרהכפר נמצא מדרום מערב לכ – מעלול 15

 , ונותרו ממנו רק שתי כנסיות גדולות, ששופצו בשנים האחרונות. 1948
 .עיתון דברנרצחו שני הרועים של הקבוצה, חנוך מֶאץ ושלמה גפני, והעדר נשדד. על המקרה ב 14.3.1937-ב 16
 הכוונה כנראה לרכס שגור, התוחם מצפון את בקעת סכנין, ופסגותיו הבולטות הן הר חזון, הר כמון והר גילון.  17
 בקעת בית רימון היא בקעת תורען.  18

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%A9%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%A9%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%9B%D7%A8%D7%9E%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%9C
http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV%2F1937%2F03%2F14&id=Ar00706&sk=BD8D7972
http://www.jpress.nli.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV%2F1937%2F03%2F14&id=Ar00706&sk=BD8D7972
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 כפר־החורש
אדמת הכפר נרכשה עם רכישת העמק. אך הישוב בה הוקם רק לפני שבע שנים 

, שטען שאין יכולת קליטה לארץ, וכשמירה 19וחשבון של סימפסון־כתשובה לדין –
ות הערביות. בראשונה עלה למקום מפני הסכנה שנשקפה לאדמה היהודית בין האדמ

 .1932־ארגון מושבי. הקבוצה הקבועה עלתה רק ב
דונם והוא מוקף אדמת ערבים מכל צד. מכל השטח  4,000שטח האדמה הוא 

עור בלבד. למרות יאדמת סלעים המוכשרת לי –מוכשרים לעיבוד רק אלף דונם והיתר 
טללים רבים,  –ה והם עוט האדמה המוכשרה והמים יש לנקודה יתרונות משלימ

 דולים בלי השקאה, כאצל הערבים בסביבה.יאקלים נוח לג
בוד אינטנסיבי; מהם נטעו ידונם למטעים בע 500תכנית המשק היתה להקציב 

דונם. המטעים דורשים טיוב והכשרה רבה של הקרקע. יער כפר החורש  200לעת־עתה 
יה הגדול ביערות הקק״ל. נוסף הוא ימנה כמיליון עצים ויה .מונה כחצי מיליון עצים

לנטיעות התחילו בהקמת לול, מכורת, רפת להספקה עצמית ועדר צאן. עד לרצח 
הרועים מנה העדר כארבע־מאות ראש. לאחר הרצח הופחת מספרו במאה. ליד הכפר 

מערבי, הנותן ־ינות. הנקודה מקבלת את מימיה מהמעין הדרומיינמצאים שני מע
שני, הגדול, משתמשים גם השכנים הערבים. הקבוצה במעין ה .אחד לשעה 20מ״מ

־נפש, מהם עשרים ילדים. זוהי קבוצת ״גורדוניה״ המשתייכת ל״חבר 130מונה 
 הקבוצות".

בדו את אדמות הקק״ל ועשו יבבואנו היה מצב הבטחון פרוע, הערבים ע
בקרקע כבשלהם. במשך הזמן הוקמו יחסי שכנים הוגנים והאדמות גודרו. בזמן 

  .רעות לא סבלנו ביותר אך, עם רצח הרועים חלפה הרגשת הבטחוןהמאו

  מדברי חבר הקבוצה
 

 בגליל התחתון
יצאנו מכפר החורש. פנינו צפונה ועלינו ההרה. מורמים מעל ההרים, צופים 

אך מעוף עין  – –רחבה  לכללמרחקים, רותקנו כולנו למראה. הארץ נפרשה לרגלינו 
בסך הכל. סקירה מרוכסי הגולן  –ורפל ו...די. זהו אחד מן הים הכחול לגלעד המע

בעלי חטוטרת־הגעש בצפון ועד הרי שכם הצונחים בין הרי אלכסנדר ובזק בדרום. 
 האמת, הנכון כי זו הנה חצי הארץ? 

שפע של הרים ״מסודרים״ ובלתי מסודרים הקיפונו, אלה הם הרי הגליל. 
מתחים לרוחב הארץ. כך רובצים נ –בניגוד לשומרון ויהודה  –רכסיהם ועמקיהם 

נטופה ־, עמק בית21מוניםיהר־רכסי נצרת מן המערב אל הכנרת; כך שטוחים להם עמק
הכרם ומוצאיהם אל הים הגדול או אל האגם הצנוע במזרח. קו חוצה את ־ועמק בית

קשה  –הגליל התחתון באמצעיתו מן הצפון לדרום: כל ההרים שממערב לקו הזה 
ן העמק, כי תלולים וזקופים מדרוניהם. )זו העליה ביער העליה בהם לבאים מ

רג המורד צפונה. ממזרחו וטי ומדיהחורש ולהר טורען(. לעומת זאת א־, לכפר22בלפור

                                           
 שחקרה את מאורעות תרפ"ט. סימפסון-מסקנות ועדת הופ 19
 מטר מעוקב. מידת נפח של קוביה שאורך הצלע שלה מטר אחד. –מ"מ  20
 רימון, היא בקעת תורען.  בקעת בית –עמק הרימונים  21
 במדרון שמעל קיבוץ גניגר.  22

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%22%D7%97_%D7%94%D7%95%D7%A4-%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9F
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אל־־הפוך הדבר: נוחה ואטית העליה לבאים מן העמק )לכאוכב –של הקו האמצעי 
 (, אך תלולים המורדות אל הכנרת.24, לפוריה, למבצר בר־כוכבא23האוה

שלוש שלוחות להם והן  .בותרים בגאיות הרי נצרת המסולעים וזרועים שרידי יערמ
זו המזדקרת על גבול העמק, שעל מדרונה יער בלפור הירוק  –פונות מערבה. האחת 

זו אשר במדרונה המערבי שוכן הכפר הערבי מעלול,  –והעבות, השניה והאמצעית 
הנה חשופה ורק פה ושם  –אשו בגוש בתיו המסובך וב״מזבלה״ רוחשת הזבובים בר

מוריקים אורני הקק״ל. והשלוחה השלישית והצפונית, שעליה אנו עומדים, גבוהה 
 –מכולן ועצי אלוניה שרדו מידם הגודעת של התורכים. תחילתה נעוצה בקרבת נהלל 

געש ־גבעונת קטנה ו״עץ־המלך״ )אף עליו עלה הכורת...( בראשה, כולה מתימרת: הר
 25אני.

חומת הגליל העליון, במזרחה מלבין הר כנען ומערבה לו ג׳בלת־אל ערוס,  –מצפון 
כולם גוש אחד מוצק. מאתנו ועד חומת ההרים הזאת רכסים  – 26החידר והעצמון

גוש מארך  –ועמקים רבים )כולם לרוחב הארץ(, הנה ממולנו הרי טורען החשופים 
. מדרום לטורען, למטה, 27בעל שכבות בולטות ושוממות המזכירות גלדי בצל בהקלפו

שונבול( ־לים בפי הערבים )מרג'־אלוביהלא הוא עמק־הש –משתרעת בקעת בית־רמון 
ובה עובר הכביש ברדתו מהרי נצרת, עבור והתפתל בין תאנים ורמונים, דרך  –

הכפרים הנוצרים ריינה וכפר־כנא, בואך טבריה. בין שני הכפרים הנקובים מתנשאת 
ים מעליה, היא משהד )מקום העדות( והעברים יאמרו לה גבעה שעצים מעט מזדקר

רימון, מולדת יונה הנביא. צפונית מאתנו, כעל כף היד ממש, מתנשאת צפורי. ־גת
היא עצמה, על  –מימינה ומשמאלה גבעות אפורות, שמוטות במקצת לעברנו, ובתוך 

נפיה. בתיה הלבנים. מראה מעלה בדמיון ראש צפור מתלבט, מזדקר ועולה מבין כ
אכן, דורות דובבים כאן: שמעון החשמונאי! ישוב יהודי צפוף; אספסיאנוס; חכמי 

מה כעת? משהו מטריד, הן זוהי, כיום, מולדת רוצחי יעקובי, האב  –הנשיאות. וכעת 
  – – – 28והבן ומבצעי רצח יגור
חלקה הצפוני־מזרחי נסתר  .נטופה המשתרעת מצפון לצפורי־הנה בקעת בית

הר טורען וחסום במזרחו. ללא מוצא למי הגשמים המצטברים מתהווה  מעיננו ע״י
האמנם לא תעלה ארוכה כברת  29הביצה אשר הפלחים יעבדוה אך בקיץ, לכשתיבש.

אדמה זו, רבת הסחף הפורה? והרהורי דמיון מושכים ומפתים: מה היינו אנחנו 
וצבים למים אל ח ביצה במשאבה, או מוצא היינוהעושים כאן? ההיינו דולים את מי 

שב כאן על ההר וראה מנגד: האדמה שוממה,  .הכנרת? בינתים אין גם לגשת אל הבצה
המדרונים חשופים, המים נקווים והמארה רובצת. לעומת זאת טוב יותר חלקה 

הפורץ מערבה ובא אל עמק  30המערבי של הבקעה, כי יש למים מוצא בנחל המלך
 –שדות תבואה  –מלבנים ירוקים וצהובים ההרים. ־זבולון. אף כאן רבה אדמת סחף

                                           
 כוכב הרוחות, בראש רמת כוכב.  –האוה -אל-כאוכב 23
 כוכבא(.  -הכוונה למצוק הארבל, בו נמצאו ביצורים מתקופת המרד הגדול )אך לא דווקא מימי בר 24
 הכוונה לתל ִשמרון. 25
מירון בשם "הר עצמון", למרות שזהו זיהוי שגוי. ג'בלת אל ערוס נקרא אלה שלוש פסגות הר מירון. בשנות המנדט כונה הר  26

 . הר האר"י. חידר, שבראשו קבר נבי חידר, נקרא היום הר הללהיום 
סחיפה של המדרון יצרה מבנה  –ניתן לראות תופעה ייחודית שנקראת בליה ספירואידית  הר תורעןבמדרון הדרומי של  27

 ולים בתוך עיגולים. עיג –קונצנטרי של שכבות הסלע 
, שביצעו מעשי רצח וחבלה באזור חיפה והעמקים. דין אל קאסם-א-אנשי השיח' עזציפורי היתה אחד המוקדים לפעולתם של  28

 .   השליכו פצצה לצריף במושב נהלל ורצחו אב ובנו 23.12.1932-22-. בליל היבוץ יגוררצחו שלושה חברי ק 5.4.1931-ב
 גשומות, עד ימינו.חלקה המזרחי של בקעת בית נטופה מוצף במים בשנים  29
 הכוונה לנחל ציפורי, המנקז את חלקה המערבי של בקעת בית נטופה. 30

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%9C%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%9C%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%A8%22%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%94%D7%90%D7%A8%22%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%A2%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%A2%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%96_%D7%90-%D7%93%D7%99%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%A7%D7%A1%D7%90%D7%9D#%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%96_%D7%90-%D7%93%D7%99%D7%9F_%D7%90%D7%9C-%D7%A7%D7%A1%D7%90%D7%9D
http://jpress.org.il/olive/apa/nli_heb/?href=DAV%2F1931%2F04%2F07&page=1#panel=document
http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV%2F1932%2F12%2F25&id=Ar00101&sk=B7C0A2CE
http://jpress.org.il/Olive/APA/NLI_heb/SharedView.Article.aspx?href=DAV%2F1932%2F12%2F25&id=Ar00101&sk=B7C0A2CE
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. למראשות הכפר, צפונית מאתנו, מתנשא רכס השוע׳ר 31מקיפים את הכפר מינדא
, הדומה אף הוא להר געש, בולט בצבעו הכהה באופק הכחול. על 32הדידבא –ושיאו 

 .יודפתאחד ממדרוניו עמד המבצר היהודי 
. וברוב זאת הארץהעמקים.  ה לעינינו. אלה ההרים ואלהפכזהו המראה שנגול 

הרכסים האלה, בשפע ההרים העגולים והגבעונות הבודדות, בריבוי העמקים, סתרי 
בכל אלה אין לנו, לעומדים על ההר מנגד, לא חלק ולא  –הגאיות, הערוצים והנחלים 

מון ולא פיסת כרם. אף הביצה האבלה מאתנו ינחלה; לא שבולת ולא נטף מים, לא ר
 והלאה.

 שעל אחד.לא ־אף

   בנימין
 

 בטיול
אנו מטפסים ועולים על הרי הגליל התחתון, עולים ונושמים בכבדות. 

זיעה. העינים נעוצות בקרקע המסולע, ־מדרדרות האבנים מתחת לרגלינו וגופנו שטוף
בסבכי הקוצים הגבוהים ובשתילי האורן הרכים המובלעים בהם. תמוהים נראים  

עליהם הארוכים מספרים על ידים אוהבות שנטעום, השתילים בגבנון הכפר הערבי. 
על מאמץ עקשני לכסות את מדרוני ההרים הצחיחים בירק. וכה טוב להרגיש פתאום 

לנו היא  –בלב ההרים את פרי עבודת אנשינו, לחוש, כי האדמה שאנו דורכים עליה 
ת יערנו. משתרע היער על מדרוני־ההרים, יורד עמק, עולה הר ועוטף א –והיער 

אולי לא לנו יהיו. מוזר  –אפרורית ההרים בגון ירקרק. מוזר לחשוב כי אלה היערות 
ומחריד להרגיש כי שליטים זרים יושבים בקבינטים מעבר לימים, משרטטים גבולות 
 וקורעים מולדת לא להם. היוכל  אדם לעקור משורש את הרגשת אחדות ושלמות

הלב את הרגשת המולדת החיה בנו, הארץ, הנטועה בעומק הלב? היתכן לעקור מן 
אנשי הארץ, עמוק בנבכי הנשמה? היוכל גבול כפוי לפצל את שלשלת ההרים, לגזור 

 את שדותינו, לקרוע את יערינו? 
ספר כאפס ה־כשאתה עושה את דרכך בארץ זו הרי כל מה שלמדת ורכשת בבית

שר תארת כל השטח הנקרא ״הגליל־התחתון" אינו גוש הרים גרידא, כא .בעיניך
 .פתאום נתעשרת. נגלו לפניך אפקים חדשים, הכרת עמקים, בקעות ומעינות .לעצמך

הרימונים ומאחוריו עמק בית־נטופה. רק עתה התגלו לעיניך. אך ־הנה, במרחק, עמק
צליל שמותיהם עוד משכבר בנפשך, צליל רחוק וקרוב. עמוק עמוק גנוז הצליל בנפש 

גלות האופקים החדשים, יבחובך. ופתאום, עם הואתה לא ידעת. בעודך עולל נטמן 
ליך גדלו ורק פרידה ובילים שוביכי בעמק הש .הנך מרגיש כי הגליל שלך הוא מאז

 רבת ימים הפרידה ביניכם, ולפתע גדלה בעיניך המולדת ותיקר.

 צביה       יומן המחנה

                                           
 כפר מנדא.  31
, הכוונה היא להר העצמון, המערבי שברכס יודפת. הדידבא )בפרסית: שומר/צופה( היא הפסגה 17כאן, בשונה מבהערה  32

 הגבוה ברכס.
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** 
* 

 יחיאל –
 תנו נפוצים על פניחיי המחנה נכנסו למסלולם. למסלול חיים זה ערגנו בהיו

במשקים. לא ידענו בשמחת המחנה הראשונה לנצל  הארץ, בהדרכה בערים ובעבודה
כל רגע בחיינו המשותפים. לא ידענו עוד, בערבים הראשונים, את החוויה המקרבת 
רחוקים ומלכדת את השכבה הבוגרת הארצית של תנועתנו. אולם עתה נכנסנו 

 למסלול הרצוי.
ארצנו הועמדה במרכז תכנית  –הארץ  .ילונו בלימודתמו ימי העבודה והח

מוד שלנו. רב היה הריכוז בעבודה המשותפת להכרת המקומות העתיקים יהל
נתאמצה בנו הזיקה והאהבה לארץ. נתגבש בנו  .והחרבות, לאור התנ"ך הפתוח לפנינו

 הרצון לעבדה ולשמרה.
שוב . ירםץ במשך שנה ומחצה וקצרו את קצמאורעות דמים סחפו את האר

מתעוררים בי רגשות הכאב והכעס העצור בזכרי את אשר התרחש. אולם מהו לקח 
הימים? גיוס כל אשר דם עברי מפעפע בעורקיו ואשר ארצו יקרה לו מכל להגנה עליה, 

 על רכושה ועל עמל הכפים שהושקע בה.
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מות למשכנות עובדינו, נדע כי ־ילנו בסביבת הכפרים, שמהם שולחו כדורייובט
 –לינו להכשיר את עצמנו להגן במו ידינו על הכיבושים החדשים. ובזה יהיה מחננו ע

 אמצעי חינוכי צנוע המכין אותנו לסבל ולתלאה הצפויים לנו בדרך.
כי מה הם נדודי הלילה הפעוטים שלנו לעומת נדודי העובדים השוכבים 

ם נעוצה בעמדתם באחת מפנות הארץ הנידחות ואזנם קשובה לכל קול חשוד ועינ
 באפל הלילה?

        יומן המחנה
 

 מפעל הזיכרון
התמונה מתבהרת  .קומץ חברים ישבנו מקשיבים לדברי חבר מגבת שסיפר

לאט לאט: טבח ארבעים צעירים מישראל שהתאספו לטכס עצה לעזרת עמם; ימי 
 ־תושבים המצפים ל״גואל״. והנה  ,בהלת פרעות ,מוראי המלחמה, עיר עטופת רעב

יריות פורעים ביהודים; ערמת חללים שותתת דם! עגלונים  ;זר אטוםקיר מג
  33.המעמיסים גויות מומתים

־דמך סוער ולבך דופק. ואתה מקשיב הלאה: מתחילה דרך־חיים בארץ. גבעת
בור יוכי יש מצבה נאמנה מצ .בוץ על־שם קדושי־פינסקיק –, גבת 34עדה, פתח־תקוה
 חי, עובד ועמל?

שמיעת הדברים: הערצה למספר, לאחד מן השנים  שתי הרגשות אפפוני עם
מפעל הזיכרון, והרגשת איתנות  תששרדו בחיים, לאחד מן השנים שהלכו והקימו א

 מפעלנו.
ואם גם בפעם האלף שמוע אשמע את אותם הדברים על הרוגים ובזויים, על 

ירתח הדם ויסער, ימצא את אפיקיו  – רעבים ונרדפים, אם גם בפעם האלף ואחת
 עשה הגדול, במפעל.במ

 אהרון      יומן המחנה 
 

ממחר נתחיל בעבודתנו העיונית. מגמתנו:  .תמו שלשת ימי העבודה בחורשה
 גבולותיה, אזוריה, אוצרותיה הטבעיים, פוריותה ושממתה.  לידיעת הארץ ע

בשתים תקום לנו הארץ, באהבה ובעבודה למען הרחב יכולת קליטתה. נקנה  –
תי אלה בימי מחננו המעטים, נכיר את הארץ: הרים, עמקים, לנו מעט מזעיר מש

ביצות, טרשים ושממה. נכיר כל אלה לאור אפשרויות ישובה המלאות. נתחיל 
בגבולות. הגבולות הטבעיים, ההיסטוריים המדיניים. אשר הוגש לנו בארץ בחסד 

באזורים מושלים ואשר נכבש בכוחנו ובעבודתנו ואשר נגזל בזדון זרים. מכאן נעבור 
הפיכת המישורים הגדולים והחרבים  –שונים בארץ למען דעת אפשרויות פיתוחם 

בעבר הירדן ובנגב למקורות מחיה ועבודה, למען הכיר מה הם האדמה, חמרי הגלם, 
 האוצרות הטבעיים, להפיכתם מקורות פרנסה. 

יום ששי יוקדש לברור מצבנו בארץ וגזרת הקריעה. נחתור להבנת שורשי 
 ים, נעמיק.הדבר

   )יומן המחנה(
 

                                           
ור יהודים בעיר פינסק שהתכנסה לדון בחלוקת העזרה הכספית שנשלחה טבחו חיילים פולים בקבוצת נבחרי ציב 5.4.1919-ב 33

ל שם קדושי פינסק" . בעבות הטבח ארגן אחד הניצולים קבוצת צעירים שנקראה "הקבוצה עמתוכם 35רצחו ליהודי העיר, ו

 והקימו את קיבוץ גבת.  1926ואלו עלו לארץ בשנת 
 התחנות בהן חיו ועבדו חברי הקבוצה עד שעלו להתיישבות בקיבוץ. 34

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%98%D7%91%D7%97_%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7
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 על חלוקת הארץ
 

 דברים מתוך שיחה
 עמנואל:

אני רואה את דברי כפתיחה לשיחה על הצעת חלוקת הארץ. יש משהו סמלי 
ישראל ויכולת פיתוחה ־בזה שהמחנה שלנו בחר לעצמו דוקא עכשיו את לימוד ארץ
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או בגולה שהיתה בוחרת נוער בארץ ־כנושא עבודה מרכזי. איני יודע אם יש עוד תנועת
 לעצמה כתכנית עיונית למחנה נושא זה.

דברים רבים קיימים בתוכנו מבלי דעת, טבועים בהוויתה של התנועה מבלי 
שניתן לעצמנו דין וחשבון על כך. התנועה שלנו ידעה תמיד לטייל, טיילה הרבה ואהבה 

ה, המשיכה אל סלול־את הטיול. היה משהו מיוחד בטיולינו: הרצון ללכת בדרך לא
נחקר. כאלה היו טיולנו, ־השממה, אל השבילים המרוחקים, אל הלא־נודע, אל הבלתי

מחיה חדשים ־טיולי תנועה אשר כל מאווייה בהתישבות, בחישוף וביצירת מקורות
 בשממת הארץ הזאת.

באנו ארצה כאשר לא באנו אל כל ארץ אחרת, נכנסנו אליה לא כאל בנין קיים 
ו אנו נדחקים ועוברים למלא תפקידים ידועים במשק המדינה )לפני ועומד שבעד סדקי

מצאנו את המשק הפרימיטיבי של  –בואנו לא היתה הארץ קולטת אנשים, להיפך 
לא אל היש , הארץ והנה אינו מספיק לקיים גם את עובדיו(, לא אל הקיים באנו

 מותיה של הארץ.בתוכה, אלא אל מה שעוד איננו אל מה שעוד צריך ליצור. באנו לשמ
תנועתנו היא תנועה אשר במרכזה עומד ההכרח לגלות בארץ הקטנה מקורות 

משום כך  .פרנסה חדשים למען תת אפשרות להמוני היהודים לעלות לארץ ולחיות בה
עלינו לסגל לעצמנו את הגישה הזאת, את הבחינה: מה אפשר להוסיף ולהוציא מתוך 

הנחל לשם הגדלת כח ההתיישבות שלנו  האדמה, כיצד להשתמש במי המעין ובמי
 בארץ? מה שעשינו שלא במכוון צריכים אנו לעשות בהכרח ובמגמה.

אם יש עכשיו מי שבא ומצהיר מתוך טעמים שונים כי הרי הארץ אינם באים 
בחשבון ההתיישבות, אם יש מי שמבטל חלקים שונים בארץ ישראל כבלתי מתאימים 

אות. נסיון ההתיישבות שלנו בהרים הוא קטן וזעום הרי זה קוצר־ר –לעיבוד ולישוב 
ואל לנו להסיק ממנו מסקנות, לקבוע מסמרות ולהתיאש מראש. מאה פעמים ואחת 

 אף על ההרים לא נוותר. .עלינו לנסות ולהאחז בכל שעל אדמה
אנו מרבים לדבר על ״עצמאות״ ועל ״מדינה", אך מהו תכנם האמיתי של 

נו הממושכת על עצמאות בגולה, על השגת זכויות מושגים אלה? נסתכל במלחמת
במדינה. כמה מאמצים הושקעו על ידנו במלחמה זו! והנה נהרס הכל, נשללו זכויותינו 
היסודיות, זכויות בני אדם. היתה זו אמונה עיוורת שאפשר לקבל עצמאות בחסד 

אי  –רושה יתקוה שאיננה ניתנת להתגשם. לא הבנו שעצמאות פ –יד ־מישהו, כמתת
מושתתת על חוסר  פוק עצמאי של צרכים. אין עצמאות יכולה להיותיתלות ויכולת ס

אונים משקי וכלכלי. ערכה של הציונות היא בזה שמגמתה ליצור עם יהודי בלתי תלוי 
 מבחינה כלכלית ומשקית.

מדינה דרושה לנו אך ורק לשם הגשמת המטרה הזאת, כמכשיר אשר יעזור 
ודים לארכה ולרחבה של הארץ. והנה מציעים לנו ״מדינה״ לנו לישב את המוני היה

ביד אחת מגישים לנו את המכשיר  .יהודית במחיר ויתור על החלק הגדול של הארץ
 ובשניה שוללים מאתנו את השטח, אשר עליו הוא צריך לפעול. 

פיתוח הארץ הנו תנאי לחיינו בתוכה והארץ איננה ניתנת לפיתוח מלא כשהיא 
נה לרשויות מדיניות שונות. היא הנה אחת ואחידה על כל חלקיה ועל מחולקת ונתו

 –ממערב; נהר והרים גבוהים  –מזרח ומדרום; הים  –כל גבולותיה: המדבריות 
 35מצפון.

                                           
שהתכנסה לגבש את ההסדרים המדיניים  לועידת השלום בפריז 1919תוכנית ההסתדרות הציונית שהוגשה בשנת וראו  35

המזרחי  עריש, את עבר הירדן-החדשים שלאחר מלחמת העולם הראשונה. התוכנית כללה את הנגב עד למפרץ אילת וואדי אל

 עד למסילת הרכבת החיג'זאית וגבול המדבר, את הגולן ואת הגליל העליון עד נהר הליטאני וצור. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D_%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%96_(1919)https:/lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=2470
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לא מקרה הוא שבין הגבולות האלה התפתח עם אחד. מתוך ההכרח של 
נדמה לי מלחמת קיום ועמידה בפני אויבים התאחדו כל השבטים והיו לממלכה. 

שמעתי שאין נקודה ב״מדינה היהודית״ המוצעת שאי  .שכיום אין המצב שונה בהרבה
 אפשר להרעישה בתותחים מגבולותיה.

מעטות הן הארצות אשר למרות שטחן הקטן יש בהן שנויים טופוגרפיים 
נם יישראל. תנאים אלה מאפשרים פיתוח רב גוני של המשק וה־ואקלימיים כמו בארץ

ארצות גדולות ורחבות ידים, כאוסטרליה, יכולות לקיים את  .לטובתנועושר השמור 
הכרח הוא לנצל את כל  –משקן על ענף יצור עיקרי אחד, אך בארץ קטנה כשלנו 

אם כל  –. במה דברים אמורים גוני־כלכליות ולבנות משק ארצי רבהאפשרויות ה
תחת מרות שלטון האזורים השונים והקשורים ביניהם יהיו מאוחדים במדינה אחת ו

אין לפתח פיתוח מלא את השפלה, מבלי לפתח את ההרים, עמק הירדן,  .מרכזי אחד
עבר הירדן מזרחה וכו'. על ידי יסוד מדינה בחלק אחד תגבר, אולי, באופן מוחלט, 
יכולת פיתוחו, אבל תקטנה, בהרבה, האפשרויות של פיתוח הארץ כולה. אפשרויות 

ה המוצעת תהיינה קטנות מאלו שלא בתוך מסגרת הפיתוח וקליטת העליה במדינ
באשר היא מובדלת באופן מלאכותי מיתר חלקי הארץ. היתה לנו כבר פעם  –, המדינה

ויכולים אנו ללמוד מן הנסיון את  –חלוקה. קרעו מן הארץ את עבר־הירדן המזרחי 
 דלותו יבואו ויעידו.ו פרי הבדלת החלק הזה. שממת

חיים לנו. כולנו למדנו ־לימוד הארץ וידיעתה הנם צו חוזר אני על מה שאמרתי:
הספר, אבל למדנו אותה בלי חמדה. ללימוד שלנו צריך להיות אופי ־גיאוגרפיה בבית

אחר, כי הוא אחר במהותו: לימוד למען החיים, לשם יצירת חיים. עלינו להסיר את 
 פשט ומשעמם.והמחיצה שעשתה את הלימוד למ
ה על מנת לאמץ ולאמץ את קשרינו אתה לבל יהי עלינו לטייל בארץ ולדעת

 מקום לפירוד כל שהוא בינינו.
 

 :אהרן ד.
התקופה אשר גדלנו בה לימדה אותנו מה ערכם של חוזים, תעודות והבטחות־
כבוד בין לאומיות. לא היו חוזים ותעודות מאחר המלחמה העולמית שלא נתרוקנו 

־פרצה וכבשה את חבש; סין נאכלת עלמתוכנם ונקרעו על ידי אחד הצדדים. איטליה 
כוחם הכלכלי, הצבאי וכוח רצונם של עמים ומעמדות  –ידי יפן. רק הכוח הקיים בעין 

 היווה עובדות בנות קימא בהיסטוריה האנושית. –
אנו חונכנו על דרכה של תנועת הפועלים בארץ, אשר חתרה להקים ישוב יהודי 

על עובדת קיומנו ומלחמתנו בארץ. עיקר  עובד ועצמאי, אשר בנתה את כוחה המדיני
עליה והתיישבות ואף את שאלת חלוקת הארץ רוצה אני לבחון לאור  –העיקרים שלנו 

 עיקר זה.
ישבות. נדמה יאנו חיים תחת לחץ המוני היהודים בגולה הזועקים לעליה ולהת

־סיכויי –שבות וממילא ילי שבהצעת החלוקה והקמת המדינה נרמזים סיכויי התי
 על כן נלהבים לה היהודים בתפוצות. .עליה גדולים ומידיים

 
 יוסף:

הציונות שלנו היא עליה והתישבות. זוהי אבן הבוחן בגישתי לשאלת החלוקה. 
הצעת חלוקת הארץ קורעת מאתנו שטחי־קרקע גדולים שאינם מיושבים ומונעת על 

 ידי כך אפשרויות רבות של עליה והתיישבות.
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 שבתאי:
למות הארץ בפגישת בוגרי תנועתנו ישנו ערך מיוחד. אין זו פגישה לדיון על ש

וחשוב מאד לדעת  36רגילה. כאן יושב נוער אשר נולד בארץ או חונך בה שנים רבות
 מהי הגבת נוער זה על השאלה הגורלית העומדת בפנינו.

בדברי החברים אשר נאמרו עד עתה לא חשנו עדיין את ההגבה הפשוטה, 
רבים מתוך אלה אשר דברו העלו מחדש את חכמת המספרים אשר  .הישרה והטבעית

העתונות כבר מלאה בהם. אף חברים מתוכנו הפכו־לחכמים בעסקי "אלטרנטיבות" 
טוי, וחבל. בימים אלה סיפרו על יו״כדאיות״. ההגבה הפנימית לא באה עדין לידי ב

־ה הבלתינער אשר בכה למראה מפת הועדה המלכותית. אז הבינותי: זוהי ההגב
 אמצעית, האינטואיטיבית של נער בן ארץ־ישראל.

ב״חשבונות" ובדרכי תכסיסים אפשר לגשת לשאלה קרקעית סתם אשר נשמה 
עם, אשר בה תלוי גורל מיליונים נרדפים בעולם ובה תקוות ־אין בה. בקרקע מולדת

חיים של דורות באים, אין נוקטים בדרך החשבון והתכסיס הרגיל. ההכרעה שאנו 
עומדים בפניה היא גורלית בחיי העם היהודי ומי יודע כמה דם ודמע נצטרך לשלם 

 קון שגיאות של דורנו אנחנו.יעבור ת
כל טעם חייגו ומפעלנו הוא בארץ ישראל רבתי אשר תוכל לקלוט מיליונים 

עלינו לבחון את ערכה של הצעת המדינה היהודית. גם לפי התשובה  .יהודים מהגולה
״היש באפשרותה של מדינה זעירה זו לקלוט את ההמונים היהודים  –לשאלה, זו 

המגורשים מארצות גולה?״ ברור לכולנו, למחייבים כמו לשוללים, שהתשובה תהא: 
לא! מחשבי חשבונות מעריכים שבאם נגיע בשטח המדינה המוצעת לצפיפות הגדולה 

צי יהודים. מה יהיה ביותר בעולם, גם אז לא נוכל לקלוט יותר ממיליון עד מיליון וח
הלאה? האמנם פטור דורנו מלתת תשובה ברורה לשאלה זו? האומנם רשאים אנו 

תשובתם ברורה: נפרוץ את הגבולות  –להשאירה לפתרון הדורות הבאים? המחייבים 
אנו נהיה מוקפים מדינות ערביות.  —אך האם כה פשוט יהיה דבר זה בעתיד?  –

אמר נשמרים בקפדנות ע״י גדודי צבא. שמירה זו תהא הגבולות בינינו יהיו מדיניים, ל
תוכן לחייהם הלאומיים, לקריירה לחייהם הפרטיים. על יד הגבולות יקומו ויתפתחו 
ישובים ערבים הודות לשכנותם למדינה היהודית. הנוכל אז לפרוץ גבולות? אנו, 

ישראל הקטנה, נחיה על כורחנו במתיחות מתמדת לכיבושים ־היושבים בארץ
נחנק. עינינו תהיינה תמיד נשואות אל מעבר לגבול. כולנו, על  –צבאיים. בלעדם 

מסע  :הווה אומר –כרחנו, נתחנך ונחנך לפריצת גבולות מדיניים. ופריצת גבולות
נם הסיבות העיקריות למלחמות עמים? אם נשפך ימלחמה. האם לא סכסוכי גבולות ה

סכסוך גבולות. רק  –רי הסיבה היא כיום הזה דם רב בצפונה של סוריה הקרובה, ה
מחמת התאווה להסיג גבולות עמים שכנים נפלו ונופלים בקרבות רבבות ומיליונים 

נם יגם בקרב כל עם סכסוכי גבולות בין אכרים ה –אנשים. ולא רק בין עם לעם כך 
 הסכסוכים החמורים ביותר.

נות לנו? אין האם נוכל לפרוץ בדרכי שלום את גבולות המדינות הערביות השכ
לקוות לכך! במרוצת השנים תתפתחנה אף הן. דווקא בקרבת המדינה היהודית 
המתפתחת ונחנקת בין גבולותיה הצרים, מתוך רצון ליהנות ממנה, תעלה צפיפותו 
של העם השכן. עובדי אדמה אלה, הנתונים תחת שלטון המדינה הערבית שתיוצר 

מכפריהם המתפתחים אל גבולות המדבר  ישראל, לא יסכימו לגלות־בתוך גבולות ארץ

                                           
בשונה מתנועות נוער חלוציות אחרות שפעלו בגולה ושלחו את בוגריהן לארץ, המחנות העולים הורכבה מבני נוער שהתחנכו  36

 בארץ, ורבים מהם ילידי הארץ. 
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או לאדמות רחוקות אחרות אפילו אם שליטיהם ירצו בכך )כמו שגם רבע מיליון 
הערבים היושבים כיום על אדמתם בגבולות המדינה היהודית המוצעת לא יסכימו 

 מתוך חשבונות כלכליים ולאומיים להגר ממנה לארצות אחרות!(
אנחנו  37.םיה הארץ, באכזריות שליטים, לשנישנים מאז נגזר 15הנה עברו כבר 

איננו משלימים עם זאת עד היום. האם הצלחנו לחדור לעבר הירדן? הן עד היום לא 
ישבנו שם אפילו ישוב עובדים אחד )והמדובר הוא על ישובי עובדים עברים ולא על 

 אחוזות של יהודים במדינה ערבית!(.
ש תוכן אידיאי מסוים. חונכנו עד זאת וגם זאת. למחשבה של פריצת גבולות י

היום על המחשבה שאנו חוזרים לארצנו כדי לבנות מחדש את חיינו הלאומיים 
והחברתיים מתוך הכרה מלאה בזכות התושבים היושבים בה להמשיך לחיות ולפתח 
בה את חייהם הלאומיים. למרות מאורעות הדמים פועמים בלב כל פועל וסוציאליסט 

כר והפועל הערבי יד יבואו ימים שבהם נמצא דרכים ללב האהתקוה והבטחון שעו
ר ולהבנה הדדית, למלחמה משותפת ולמעשה משותף. נראה לי שחלוקת הארץ, לאמ

בסוס יחסינו על מתיחות מדינית מתמדת, תחזיר אותנו אחורנית למשך דורות, ותמנע 
 פתרון סוציאליסטי קרוב ביחסי עמים בארצנו.

ראייה מדינית  –בחיוב הצעת המדינה היהודית  אני חושב ושוקל: מה יש
מרחיקה או אשליה מחרידה בכובד אחריותה? שמעתי אומרים: גם לפני מלכות דוד 

ישראל ארץ קטנה. הסוברים כך טועים, לדעתי, טעות גדולה. בימים ההם ־היתה ארץ
 היו שבטי ישראל מפוזרים על פני כל הארץ ונחוץ היה כוח מדיני גדול כדי לאחדם
לעם אחד שליט בארצו. אף בימי עזרא, אשר החל להחיות את מדינת היהודים 
מסביבת ירושלים, היו עדיין, כנראה, למרות חורבן הבית וגלות בבל, ישובים יהודים 
מעורים בקרקע מדורי דורות מפוזרים בכל חלקי הארץ. בימינו שונה המצב מאד. רק 

ישובים יהודים חקלאיים חסרים לנו בירושלים ישאר לנו ישוב יהודי עירוני, אך 
ישראל. ־לגמרי בגבול המדינה הערבית הגדולה אשר רוצים להקימה בתחומי ארץ

ההיסטוריה שינתה מאד את פניה ושונים המה התהליכים של שיבת עמנו לארצו ודרך 
 מלחמתו על אחדות הארץ כולה.

כל  .בלבדאל ניבהל מהמאורעות. מולדת לעם אינה נכבשת תוך שלוות יצירה 
 חי, ועד רמת הכובש מלמדים אותנו אחרת.־ימי עבודתנו בארץ מסג'רה, תל

תנועתנו לחמה תמיד ברביזיוניזם הרואה בצבאיות את הדרך להגשמת 
הציונות. הקמת המדינה היהודית בגבולות המוצעים תגביר את ההכרח לחנך את 

ר הצעיר לקנאות חלוצית הדור הצעיר חינוך צבאי. חינוך זה יבוא על חשבון חינוך הדו
ערכי הציונות הסוציאליסטית. כבר ימים אחדים לאחר פרסום גדולה להגשמת 

מסקנות הועדה המלכותית אמר תלמיד אחד לחברו: עתה, עם הקמת המדינה, לא 
ישראלי אסור ־יהיה העיקר בהליכה לכיבוש עבודה ולחקלאות. להיפך, הנוער הארצ

לעולים חדשים מהגולה. תפקידו יהיה ללכת  לו לתפוס מקומות עבודה המיועדים
 לצבא, למשרות הממשלתיות וכו' ". 

בין חלוקת הארץ בניגוד לרצוננו, כגזרה מאונס, ובין ההסכמה להקמת 
היה נו הבדל עצום. החורן אשר תוך ביתור הארץ לשלושה גזרים יש המדינה היהודית

                                           
)הספר הלבן של צ'רצ'יל( ובו כוונותיה בנוגע למימוש כתב  הספר הלבן הראשוןבריטניה את  פרסמה ממשלת 1922בשנת  37

 את ארץ ישראל שממזרח לירדן, ולהקים בה ממלכה עצמאית.  המנדט על ארץ ישראל. במהלך זה נכללה להפריד

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%94%D7%9C%D7%91%D7%9F_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%94%D7%9C%D7%91%D7%9F_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
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, 38אנשי דגניה בראשיתהחלום ההתיישבות של תנועת הפועלים בראשית ימיה, חלום 
, השוממה 39לא פסק מלעורר בנו תקוות להתיישבות עד היום. והנה גם סביבת מסדה

ועיניו נשואות  40המלח־מאז, הופכת לישוב. קם ישוב פועלים עברי קבוצי בדרום ים
מזרחה להתיישבות על יד מפעל אשר ערכו הכלכלי והפוליטי הוא עצום בעתיד. 

אל רבתי בעם, בדור הצעיר שיגדל בארץ, אם דורנו יחתום היתמיד החלום על ארץ ישר
שדות חורן "במו ידיו על כתב ביתור הארץ? היתמידו להנשא על שפתינו חרוזי השיר: ,

גלינו ממנה וזאת המולדת אשר ה –? כיצד נקרא בתנ"ך על עלילות הגלעד 41מגמתי"
 בזדון עמים בעבר הרחוק ?

היהודים כיום והכרת הדורות  בקבלת גזרת החלוקה טמונה סכנה להכרת
 הבאים אחריהם בארץ ישראל גדולה, אחידה ושלמה לעולם.

 
 :צפורה ק.

שבתאי אמר שהחברים עסקו רק בחשבונות, שלא היה בשיחה הביטוי הנפשי 
 ההולם, אך הוא עצמו לא השתחרר מן הדבר.

כשמתחילים לחשב חשבונות על הארץ היא מצטמקת ונעשית קטנה, אנכי 
הבת את הארץ, ללא חשבונות, אוהבת את נופיה, חשה ביופיה, ואיני רוצה פשוט או

 לוותר עליה.
 

 ציון:־בן
שאפנו תמיד להתיישבות, להרחבת הגבולות. ידענו כי תפקידנו הוא לכבוש 
שטחים חדשים ולגאול אותם מן השממה. והנה באה הצעת החלוקה ומשבשת את כל 

 שר עוד לא גאלנו.דרכנו. אסור לנו לוותר על חלקי הארץ א
 

 בנימין:
הכל,  –במה חיה כעת הארץ? במה חי הישוב? על מה תרעש העיתונות? נדמה 

הכל צומצם בארבעת החדשים האחרונים בדבר אחד: בצפייה נסבו עיני הכל וייתלו 
 זו או אחרת. 42הלורדים, בועדה ז׳נבית־בלונדון, בבית

דם העייף ככלות עמלו, יה שבלב, הבאה לאאין זו אותה הציפיה הטובה, ציפ
קדושה לפרי עבודתו כי יבוא. מציפייה זו אשר אפפתנו, אשר ־כותו ברעד ובתוחלתחב

הסעירה אנשים ותגדיל כותרות בעתונים, נודף ריח אחר: ריח הגרלה. שמא ״נרוויח״ 
גדולה יותר, שמא יקום לנו איזה  –זו שאינה פרי עמלנו  –בענין, אולי תהיה ה״זכיה״ 

   – – –ישוף ועמד לימיננו לורד או ב
 .חוקנו באלה החדשים האחרונים־כזה היה לחם

אשר גדל מילדותו עם הנבנה בה, אשר מקטנותו התחנך לרגליה  ,אך בן הארץ
היוכל להתפרנס  –חייו ־נק ממנה ומספרותה את ערכיעלים העברית וישל תנועת הפו

תה לנו לא בהכרזות־מציפיית השווא? האם לא מעודנו ידענו כי הארץ תיכבש והי

                                           
-דונם אדמה שנרכשו על ידי חובבי ציון והברון רוטשילד, ונסיון ליישבם בעשור האחרון של המאה ה 100,000-בחורן היו כ 38

יה התווכחו היו אדמות אלה מושא לחלום התיישבות של חלוצי העליה השניה. חברי קבוצת דגנ 20-. בתחילת המאה הנכשל 19

 ג'וני, או לצאת להתיישבות בחורן, ויכוח שבו הכריעו להשאר במקום. -ארוכות האם להשאר בתום השנה הראשונה באום
 היא מצדה.  39
. עובדיו היו אנשי גדוד העבודה והקיבוץ המאוחד, שקיימו אורח 1934, שהוקדם בסדום בשנת מפעל המלח הדרומיהכוונה ל 40

 חיים שיוויוני. 
ִתי/  ֶאֶרץ ְכנַַען/  מֹוַלְדִתי": מולדתימילות השיר " 41 ןְשדֹו/  ְמגַמָּ  ת חֹורָּ
 . 1937אספת חבר הלאומים שהתכנסה בז'נבה בחודש ספטמבר  42

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%9F#%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%9F_%D7%91%D7%A1%D7%95%D7%A3_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-19
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%9F#%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%9F_%D7%91%D7%A1%D7%95%D7%A3_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-19
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97_%D7%91%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%97_%D7%91%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%9D
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=1942
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=1942
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שליטים ובהצהרות ידידים, אלא בעבודה ובהתיישבות? מתנועת הפועלים נחלנו את 
חרתנו  43לעבודה!״ –אין משיח לישראל אולם לא רק זאת: כי ״ –ה״קום ועשה", 

בנפשנו עמוק, עמוק ונתחנך מעודנו על סלידה בכל הכרזה, בכל שמץ גאולה מבחוץ 
רגלינו בהרים,  , על שביל יכבשו44ים״ של בתיה ברנרוניבוא. גדלנו על ״צעדיה הראש

ונמיר את  46הכבר שכרנו – – –ועתה?  .45על שתיל יטעו ידינו חופי ירדן שוקטים
 בהצהרה? – 47העבודה המוצקה, האיתנה, החמה

בעמדך אל מול פני האנשים אשר את דבריהם שתית  –וכמה מכאיב אף דוקר 
 – – –עמהם  והנה אין פניהם –בצמא ולאורם הלכת 

 

 עם הויכוח
שעת נסיון עתה לנו, שעת נסיון קשה ומכרעת. לראשונה, אחרי אלפי שנות 

אך מתת העצמאות המדינית,  .ישראל־גלות, עלתה ההצעה ליצור מדינה יהודית בארץ
זאת המוגשת לנו עתה, נושאת בקרבה מחשבת זדון הכורתת את האמונה בציונות 

א לעצמנו בקשנו מנוח, לא לרבבות מספר הבאות גדולה, בקיבוץ גלויות. באשר ל
 לכל העם היהודי הלאה מנדודים אנו בונים מולדת. –אחרינו 

כברת ארץ, פליטת חלוקות וגזרות, אשר בטבעה איננה ניתנת  –ומה אומרים לחלק 
לכל חלוקה. האפשר לקרוע מאתנו את הגלבוע הניצב פה ממולנו והקרוב כל כך ללב? 

ו שלנו, וכל גבול לא יחמוס אותו מאתנו. אין חוזה בעולם אשר יפר הן שלנו הוא, כול
 את ברית־הדמים שנכרתה בין סלעיו.

מים, כל סלע נוקשה ועירום ־נחל וכל מעיין־כלום לא היו כל הר וכל גבע, כל ערוץ
יניקה מהם שאבנו משך כל שנות גלותנו את ערגתנו ־בארץ, כלום לא היו לנו מקורות

האם לא השממה הזאת חישלה בנו כוחות בבואנו לחונן  –למולדת לתקומה לאומית, 
עפרה? היש לנו תקומה וקיום בלעדיהם, אחיזה ושורש בקרקע? והיא עודה נשמטת 

 מתחת רגלינו.
מולדת אין מחלקים. אין לגזור חיק־אם. אנה נבוא כשיד אכזרית תבתר את 

אדמה שסועה, אל גוף הארץ לבתרים? על מה יתחנך הדור הצעיר, היערוג אל כברת 
 אברים?־כרות

תלושים עודנו מן הקרקע. לא רותקו עוד גופנו בעבותות יסורים ויזע לאדמת החמרה 
המלובנת, לשמי התמוז הלוהטים של ארץ־־ישראל. אך יש נימי אהבה בלב אל זאת 
 הארץ זבת החלב והדבש, ארץ התאנה והרמון, והן דובבות את הצו, צו מולדת לבניה.

שממון עודה נסוכה על הנוער בארץ, ־רבים הקשיבו לצו, ואם תרדמתואם לא 
כלום לא יעירו הימים את הנרדם? התהיה ההתיישבות בבית־שאן להתלבטות של 

 יחידים, להתאבקות גוף מנותק ללא המשך?
זה התפקיד היום. זה המשכה  –לעשות את הצו הזה למרכז הוויתו של הנוער 

 למעוז. זה תוכן העליה 48טהיהש־של בית
   )מתוך ״עלה־־נעלה״(

 

                                           
 . פ", האדמה, תר"מחוץ ומבית"ח. ברנר, י.לפי  43
 אחותו של הסופר יוסף חיים ברנר. חברת קבוצת כנרת וקיבוץ עין חרוד.  –בתיה ברנר  44
 ".אל ארצילפי שירה של המשורתת רחל " 45
 ו, מלשון שכרות. השתכרנ –שכרנו  46
 ". כאן על פני האדמהלפי שירה של רחל המשוררת " 47
אנשי "קבוצת החוגים", קבוצת הבוגרים הראשונה של תנועת "המחנות  1935הקיבוץ שהקימו בסוף שנת  –בית השיטה  48

 העולים". 

https://benyehuda.org/rachel/Rac045.html
https://benyehuda.org/rachel/Rac045.html
https://benyehuda.org/rachel/Rac050.html
https://benyehuda.org/rachel/Rac050.html
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 ב. – 
 ,הארץ הזאת, קו־ההרים מנגד –ילדי, אל ראשי ההרים העליתי אותך, ראה 

כי על זה  .השמים האלה, שמיך... ראה אותה, את האחת. חתום דמותה בלבך ושאנה
האופק זדים צוות לך גורל נבו, ״ראה מנגד"... את נופה בקשו לערוף, מבלי רחם, ועמו 

 את חלומי: להטביע בך את חותם ארצך. –
צלם נוף מולדתו האדם. מה דמות תהיה לך, ילדי, אם ערוף יהיה נופך, אתה 

 הנושא בחובך געגועי־הפקר לנופים זרים, געגועים שמסכתי אני בדמך. 
לא! אזרח תהיה לי בארץ הזאת. את חטא הנכר של דורות ראשונים תכפר. 

 .על ארץ אחת, שלמה, על אופקים תכולים, מבטיחיםאגדה לך אספר, שיר לך אשיר, 
באלה אעלף אותך, ילדי. טיפין טיפין אמסוך בך געגועים לאופק רחב, משתרע לגבול 

 רחוק, רומז.
 

 האמנם גדר הגורל?
 מה ההרגשה האופפת אותנו כעת? 

קודם כל צורב עלבון עובדת היותנו כדור־משחק בידי הבריטים, בידי 
למרות הצהרות ומחאות, באפשרות  –נוראה ההתעללות בנו  ה״אינטרסים״ שלהם.

אי עליתנו. מחרידה הכפיה על הארץ להחלק לשנים, להתחם ב״גדרות״ מלאכותיים, 
 בלתי טבעיים.

וכלפי פנים: נדמה, חדל הלב לפעום ברטט קדושה ויראה, בהרגשת תוחלת 
דלה לחיות ישראל גדולה, נדמה, ח־, לקראת ארץ49וחרדה ״לקראת הימים הבאים"

הארץ, האחידה, השלמה, הטבעית; נבלם היצר להתערות בכל  כלהתאוה על 
 השטחים, מבית ומעבר לגבול, האמנם נקבל את הגזרה?

ישנן גזרות פוליטיות. ישנם גבולות עשויים, פרי מיקח מדינות וצרופי 
אינטרסים. היקבלם הלב המרחיק ראות, התובע הגשמה גדולה, הישלים אתם, ולו 

הירדן האם לא רמזו, האם לא קראו לנו על אף הירדן? האם לא ־לרגע? והרי עבראף 
תבעו אותנו הגלעד והגולן. בהתהלכנו בעמק ובהביטנו, מדי פעם בפעם, דרך שער 

״מתי יבוא כבר היום?׳׳ מתי  –ההרים אל המזרח, בציפיה שבלב, בהרגשת ערגה 
למרות  –בל י? הלב לא ק50יםיקרצו גם מן העבר ההוא, מן ההרים האלה אורות עבר

הגבולות. תמיד רחש וניבא ליום יבוא. האמנם ככה לוותר, להסכין? ו״ההתיישבות 
 –עתיד, ו״הקבוצה בחורן״ ־גדי״, חלום ״חוג״ תלמידים בגמנסיה, לוטה ערגת־בעין

האם לא פעמה והיכתה סער בחביוני נפשו של כל חוג עולה? האמנם כל אלה רק חלום 
לא? תמיד תססה ההרגשה: ־כיסופים ותו־התנועה, חלום ילדות רווהאביב חייה של 

נוסף  –טה יעוד יבוא יום ונעבור את הגבול. עם עליתה של הקבוצה על אדמת בית־־הש
עשרה שנה( אל עבר המזרח. אחריו באו עוד צעדים ובעתיד ־צעד אחד )לאחר שלש

 יבואו עוד.

                                           
 . 1918ותרת דבריו המכוננים של ברל כצנלסון לפני הועידה החקלאית בחג הפורים, כ –לקראת הימים הבאים  49
יהי הבית הזה שער לגלעד. עוד יהבהבו אורות עבודה של ישובים עבריים, "וראו במגילת היסוד של קיבוץ מעוז באותם הימים:  50

 בגלעד, בבשן ובחורן, ביהודה ושומרון ובבקעת הירדן עד צוער״.
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ין בה להתיישבות המוני כשקרקע א –אל נשכר את עצמנו ב״מדינה יהודית" 
האפקט הפוליטי ולא הבסיס  –יהודים. אל נאחז את עינינו ב״עצמאות", כשביסודה 

 ההתיישבותי, הכלכלי.
מעודנו לא השלמנו עם גבולנו בצפון, הבלתי טבעי, הגוזר את הארץ לפי 
״חוזה״ מדינות, תמיד נשאנו את נפשנו אל עבר־הירדן. לא השלמנו עם הקיים וחינכנו 

 עצמנו איש איש בלבבו כי הארץ אחידה, שלמה ואינה ניתנת להקרע. את
את התהפוכות אשר תבואנה, את ה״ניואנסים״ השונים אשר יתגלו, את 

אגב פרפורי זמן  –התפקידים אשר נשחק ב״משחק" צרופי ה״אינטרסים״ הרבים 
לא נדע. אולם נדע נא היטב היטב לעלע בתוך נפשנו את הארץ  –ארוך וממושך 

לאחידותה המלאה  –בסבלנות רבה  –שלמותה, נטפח באהבה ונחנך את עצמנו ב
 והמיושבת של הארץ.

 האמנם גדר הגורל, לעד ויש להסכין?
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 בהרי הגליל
 

 בואך הגליל העליון
בצהרי היום שלאחר סיום המחנה יצאנו מגבת למסע הטיול הגדול, כשפנינו 

אך החבריא התרוננה ושרה בתוך  ,בומועדות הגלילה. העמק להט ושדות השלף הצהי
האוטומובילים הסובבים ומעפילים בהרים. אנו במעלה הרי־נצרת. בצדי הדרך 

ארץ  –המתפתלת עצי זית, שרידי יערות עתיקים ושם מתחת משתרעים מרחבי העמק 
 רחבת ידיים. 

לפתע מתגלית לפניך נצרת העיר. מטפסת היא על שיפולי הגבעות, טובלת בירק 
מונים, זוקרת מגדלי כנסיות ועשויה דוק אגדת הנוצרי. למעלה, על ראש יורתאנים 

 נקודה עברית בודדת השוכנת ליד יער צעיר ורענן. – אחד ההרים, ניבט כפר־החורש
הכביש עולה במעלה ההר. משני עבריו בוסתנים ועצי פרי. מפעם לפעם 

כים במסע בלב הגליל נצרת. אנו ממשי –מפתיעים אופקים רחבי ידים, בגיא לרגלינו 
, כשהמושבה עצמה 51התחתון; מבין הריו מתנשא התבור; מימין נראים עצי סג'רה

 חבויה בין סלעי הגבעה; מזה ומזה שדות שלף רחבי ידים.
בצלע ההר שליד הכביש. כמאז היא עומדת  –, המושבה הזעירה 52מצפה

ריש חלק עוט בתיה הנושנים. אדמה רבה לה אך דל משקה והיא מוכנה להפיבמ
 –מאדמותיה למתיישבים חדשים ולהגדיל את הישוב העברי במקום. מנגד 

חטין; מעגל בתים, ברכה בתווך; אך חורב ויובש סביב. רק עתה סיימו בקדיחת ־כפר
הבאר ואף נמצאו המים והישוב הזה המפרפר מראשית קיומו, יפכה חיים חדשים עם 

 .53עלות הגוף הכובש הצעיר הוא ״הקוצר"
 –תגלה הכנרת, הלב פועם בשמחה, הים תכול ושקט ומאחוריו הרי גולן לפתע מ

והעינים תרות אחרי נקב )עין גב(, אך אין רואים אותה. אנו  –״הושט היד וגע בם!" 
אדמת יהודים מופקרת ומוזנחת זה  –מסתכלים בסביבה ולמראה המרחבים סביב 

אסף חרפת הגליל? עד מתפרצת מן הלב זעקה כלפי פיק״א: עד מתי? מתי ת –שנים 
ואנו צמאים לכל  –מתי יעמדו השטחים בשממתם? עד מתי יעבדו ערבים את שדותינו 

 כברת קרקע, כמהים לישובים רבים בתוך הרריך, גליל.
שוב נראית  .הדרך מתפתלת במורד ההרים; טבריה מתגלה ונעלמת חליפות

נושפים את  המולדת המופלא. בתי הבזלת השחורים של טבריה־הכנרת בכל קסם
חומם; ואף הים התכול יוקד חום. אנו נוסעים על שפת הכנרת; פרדסים גדלים על 

מפרש שטות ־פרדסים יפים אשר במי הכנרת ירחצו רגלם; בתי דייגים; סירות ,חופה
המוקפת חורשות ירוקות ורעננות, המושבה מגדל  54על פני המים; הנה אחוזת מלצ'ט

כמנהג הימים,  –בלב שדה חרוש  –ינוסר הצעירה והנה גם מקום התיישבות קבוצת־־ג
 55חצר־־חומה, ובאמצע מגדל וצריפים אחדים.

                                           
 מושבה אילניה. ה –סג'רה  51
ה 52  מושבה קטנה בבקעת ארבל, סמוך לטבריה.  – ִמְצפָּ
שבות הציונית . מושב זה היה נסיון ההתיי1936, המושב השיתופי הראשון שהוקם בארץ, בשנת כפר חיטיםהוא  –כפר חטין  53

 השלישי באותה הנקודה.
 על חוף הכנרת בסמוך למושבה מגדל.  1928וילה מבודדת בידי הלורד מלצ'ט )אלפרד מונד( שנבנתה בשנת  - אחוזת מלצ'ט 54
יו אדמות בבקעת גינוסר, אותן החכירה לעיבוד בידי אריסים ערבים. קבוצת צעירים שהורכבה מבוגרי בית לחברת פיק"א ה 55

יוסף שישבו במחנה זמני במושבה מגדל חכרו -חרוד ותל-החינוך לילדי עובדים בתל אביב וקבוצות הכשרה מהקיבוצים עין

על האדמות מבלי לשהות במקום הקימו עליהן חברי  חלק מאדמותיה בבקעה. בטענה שלא יוכלו לשמור 1936מפיק"א בשנת 

הקבוצה יישוב "חומה ומגדל" ללא אישורה של של פיק"א )שהסכימה להתיישבות באוהלים בלבד(, וסירבו להתפנות מהן. כך 

ספר החקלאי "כדורי"(. הסכסוך עם חברת פיק"א נמשך עוד כעשור )אליו הצטרפו בוגרי מחזור א' של בית ה קיבוץ גינוסרקם 

 שלם עד להסדרת היחסים בין הקיבוץ לחברה.  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A4%D7%A8_%D7%97%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A4%D7%A8_%D7%97%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%9E%D7%9C%D7%A6%27%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%9E%D7%9C%D7%A6%27%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/גינוסר
https://he.wikipedia.org/wiki/גינוסר
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סלעים  ;הרי אבן חשופים .אנו מתחילים להעפיל בהרי הגליל העליון
מזדקרים; רוח חזקה החלה נושבת, מטפחת בפנים התרות ומסתכלות. העינים 

לכנרת  –ורנית, לכנרת צמת הרוח, נפקחות מחדש ונמשכות מאליהן אחונעצמות מע
הערבים. משמאל, בצל עצים, שוכנת ־היפה המתעטפת באפלולית של שעת בין

 56המושבה ראש־פינה. מימין רואים את מחנים העזובה ובתיה הריקים, הפרוצים.
השחר וכך אנו ממשיכים את דרכנו הלאה, הלאה מבלי להתעכב, ־עברנו על־יד אילת

גלעדי. ים החולה המתגלה רובץ לו בנחת תוך ירק כי פנינו הן מועדות היום אל כפר־
הביצות. במזרח נראים הרי הגולן יצוקי־הבזלת ובצפון נישא החרמון. מי לא יערוג 

משמאל לכביש, במערב ניצבים כחומה הרי נפתלי, זקופים  57להעפיל אל פסגתו?
ה מחצלות. מעיינות מפכים פ־סוכות –וגאים. בצד הדרך מצויים כמה כפרים ערבים 

עם  58ושם. אנו עוברים גם את ״חלסה״, היא חלסה של כמאל אפנדי, חלסה הצוררת.
 גלעדי, חניה ראשונה בטיולנו.־לילה הגענו לכפר

 

 מקורות הירדןאל 
יצאנו ברגל למקורות הירדן ונלך במפוזר  .הגליל היה ורוד ותכול .השכמנו קום

; מעברו 59מן התנור בשדה החרוש. כעבור כמה רגעים הגענו לנחל הדרדרה היורד
, מסביב יאהלו בדואים באהלי צמר שחורים, המשכנו ללכת אל 60הכפר הערבי ״זוג״

עבר החצבני. השדות זרועים אבנים, וכמעט שאין רואים את האדמה. מסביב שטחים 
ופתאום מורד תלול, מפתיע, עמוק בערוץ בין  .רחבים רוויי מים עומדים בשממתם

בני. עזים ופרועים שוטפים המים הירוקים. במורד קוצף החצ –סלעי בזלת כהים 
נתקל החצבני בחומת סלעים איתנה; הנחל הפרא סוטה פתאום מדרכו בזווית חדה, 

 .משתולל בחמת קצף לבן על שיחי הרדוף וסלעי בזלת וזורם הלאה, מפויס ונכנע
החבריה אינה מחכה וחיש קופצים למים הקרירים. על שפת הנחל, ליד ערוגות 

בוקר. והיה לנו טעם ששת ־גבוה כקומת איש, אנו יושבים ואוכלים ארוחת תירס
עלינו  ,קינחנו את ארוחתנו בגרגרי פטל חמצמצים .61ש הסעודותוהזיתים כטעם של

 מן הערוץ ושמנו פעמינו אל עבר הדן. 
הלב דואב על העמק הרחב, מבורך המים, ההולך ומתבזבז. על גבעה מרחוק 

קאדי( שהנחל דן יוצא ־ה. גבעה זו הנה גבעת ״דן" )תל־אלנראית חורשת עצים עבות
המקור הגדול ביותר של הירדן. אנו מתפשטים במהירות, אך אין  –ממנה. הגענו לדן 

קופצים כה בקלות, כי המים ״מי קרח". ומעשה באחת שעוד מעט ונסחפה בזרם ובאו 
טבעה בעצמה. בורים״ והצילוה. ומעשה בשניה שחשה להציל את חברתה וכמעט שי״ג

, אוכלות תאנים ופטל 62הבחורות מטיילות בחורשה כנימפות מ״חלום ליל קיץ"
בוץ יושותות מי דן צוננים. המתלהבות ביותר מיפי הסביבה מחליטות להקים כאן ק

                                           
הוקם במקום קיבוץ  1939שלים. בשנת באותן שנים היישוב מחניים היה נטוש, לאחר שלושה נסיונות התיישבות כו - מחנים 56

 מחניים. 
טיפסו חניכי המחנות העולים בטיול אל פסגת החרמון. בהחלטה דמוקרטית )בניגוד לעמדת המדריכים( הוחלט  1933בשנת  57

להמשיך את הטיול, והקבוצה שכרה אוטובוס בכפר סמוך ונסעה לדמשק. אנשי הקהילה היהודית בדמשק, שהופתעו מאוד וחששו 

 ישראל. -גורל המטיילים, שיכנו אותם בחצר הסגורה של בית הספר, וארגנו את הסעתם בחזרה לגבולות ארץל
חי במאורעות תר"פ, בה -, הובילו את ההתקפה על תליל חוסיין אפנדימכאשאנשיו, בראשות  חאלצ'ה-אלזהו הישוב  –חלסה  58

צ"ח החל אפנדי לשתף פעולה עם השלטון תר-נהרגו שישה ממגיני הנקודה ויישובי אצבע הגליל ננטשו. במהלך מאורעות תרצ"ו

הבריטי והתנועה הציונית, ולאחריהן סייע לקק"ל ברכישת אדמות באזור ושמר על יחסים טובים עם הישובים היהודים הסמוכים. 

 שמונה. -, לאחר כיבוש צפת, נמלטו תושבי הכפר ללבנון. על חורבות הכפר הוקמה העיירה קריית1948במאי 
 ד ממפל התנור.נחל עיון, היור 59
 ועל אדמותיו הוקם חלק ממושב כפר יובל.  1948. נכבש בחודש מאי אלזּוק אלַפוַקאני )זּוק אלַחג'(הכפר  60
 זכור "מצבה" לשמעונוביץ. )הערת שוליים במקור(. 61
 מחזה מאת שייקספיר, שבין דמויותיו פיות שוכנות יער.  – חלום ליל קיץ 62

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C-%D7%97%27%D7%90%D7%9C%D7%A6%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%9C_%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%9F_%D7%90%D7%A4%D7%A0%D7%93%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%A7%D7%99%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%A7%D7%99%D7%A5
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של חברי השכבה. במצב רוח מרומם אנו יוצאים אחרי הרחיצה הנעימה את החורשה 
־ים מעטים של הליכה הגענו לכביש מתולהס. אחרי רגעאוממשיכים ללכת הלאה לבני

דמשק העובר לרגלי החרמון. הסתדרנו בשורות והתחלנו לעלות לגבעה ־הקונטר
 ס.אשמאחוריה יושבת בני

לצד הכביש מפכה מעין, שיחי פטל עמוסי פרי מרהיבים את עין הרואה. מכאן 
גלעדי ־ואת כפר 63אנו רואים את הפסגות הגבוהות שבהרי נפתלי, את הכפר הונין

היושב לרגלי ההרים. אוטומובילים עוברים בדרכם לדמשק והנוסעים מביטים בנו 
ס כשהיא שטופת אמה לאלה כאן? בגיא, לרגלי ההרים, נראית העירה בני :משתאים

מון צומחים בה לרוב, צפצפות זקופות ואקליפטוסים. הבתים יירק ורעננה. עצי ר
מערה גדולה  –הנחל נובע בימים עברו  בנויים אבן וחמר. עלינו למערה שממנה היה

                                           
 . במהלך מלחמת העצמאות ברחו תושביו ללבנון, ועל חורבותיו הוקם מושב מרגליות. מתואלי-כפר שיעי – כפר הונין 63

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D
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 עדרים. ישבנו ליד המעיין. טבלנו את רגלינו במים הקרירים המשמשת כיום מרבץ
וסעדנו את לבנו. אחר הארוחה המשכנו להעפיל מזרחה על אחת משלוחות החרמון 

פסנו ישעליה עומד מבצר צלבנים עתיק, ״מבצר נמרוד״ )קלעת אל נמרוד(. לפעמים ט
כי ההר סלעי והעלייה עליו קשה. פה ושם נראים שרידים של יער עתיק.  על ארבע,

קשה הנשימה, הלב דופק בחזקה ומים אין. אך בהתקרבנו למבצר קלות הרגלים 
והמאסף שלנו מתחיל לשיר בקולי קולות. רוח קרירה נושבת למעלה עם הגיענו 

נו להנפש. כמה טוב עלינו על החומות הגבוהות וישב .למבצר. אנו שותים מים במשורה
לשבת על פסגת ההר כשהרוח טופחת בפניך ולהסתכל בהרי הגליל. זקופים וגאים 

 כשאתה נזכר, מה דל חלקנו כאן, עצב יאחזך. .ההרים. אפקים רחבים. שפעת מים
ס רעננים ומרננים. אך לאחר שעת־הליכה אגלשנו למטה במורד תלול לבני

אשר ביתו  64ר'עיפות רבה. הגענו לכפר ר׳גהתנדף המרץ. שרכנו את דרכנו לאט מתוך 
הלבן ניבט אלינו כבר ממרחק. הכפר הוא מתואלי. תושביו לבנים, והילדים חוורים, 

זורם החצבני. ירדנו לערוץ, חלצנו את נעלינו ועברנו יחפים את  ,חולניים. בגיא, לידו
 הנחל.

מעשה ומעשה באחד שהתחלק על סלע בנחל וטבל כולו במים להנאת הרבים, ו
קשו יבשני שרק מכנסיו נרטבו, ושלישי שנעליו נפלו המימה. ומעשה בשלושה שב

פשלי מכנסים על גבי והחלו מדלגים, חלוצי נעל ומ .לעבור את החצבני בחרבה
כה דלגו מסלע לסלע, כשהם הולכים ומתרחקים מכל המחנה, עד שהחליטו  .הסלעים

הם בשנית והנה נתקלו בעוד חצבני כי גם עליהם ניטל לעבור במים. וכשנעלו את נעלי
אחד סוער ורועש. ושוב חזרה פרשת ההתיחפות והפשלת המכנסים ושוב עברו במים 
ושוב עלו מעברם השני, ונעלו נעליהם מתוך אמונה שנגמרה כבר פרשת המים, ופתאום 
וחצבני שלישי זורם בדרכם. שני איים היו אלה, שהפרידו את החצבני לשלושה 

 ראשים.
נודע לנו  .המעלה התלול מהחצבני נתקלנו בתעלה חצובה, יבשה ממיםבאמצע 

שעשיר סורי תיכן תכנית להעביר מים לשדות שעל גדות החצבני בתעלה אפקית 
 שמוצאה במקום גבוה אל צד מקור הנחל. התעלה נחצבה אך עוד אין משתמשים בה.

ליל. עייפים הירח יצא בינות הרי החרמון. שלוה והוד חפפו על הג .היום העריב
צנחנו לארץ לנוח מעט. ממולנו נראו ערבים עובדים בגורן לאור הירח. ידיהם עולות 

אנו קמים וממשיכים  .ויורדות, זורות את התבואה הנדושה ומנפות את הבר מהמוץ
 עייפים ומורעבים אנו מתרפקים מרחוק על כפר־גלעדי חוורת האור. .ללכת

הישנים עם חומת האבן ושער הברזל  . הבתים65חי־גם הלילה אספתנו חצר תל
מעלים זכרונות מאז. כל כברת אדמה וכל חומה דובבת ומספרת. תל־חי תשאר לעולם 

 סמל לעמידה על החומה, סמל לגבורה הישראלית החדשה.
 

 להרי נפתלי
מתפתלת שורת החברים הארוכה, מתפתלת  .העליה היתה קשה והחום רב
החום הוורדי של ההרים הקרחים. כפר־גלעדי ועולה, ומבהיקים בגדי הכחול בגוון 

ים כולהככל אשר אנו עולים,  .ותל־חי כה נמוכות לעומתנו, שם למטה לרגלי ההרים
מעל גב ההר נראית לפתע  .פקים סביבנו ומתרחבים. עם כל צעד גדל חוג ראיתנווהא

החבויה בגיא. הדרך משתפלת ונכנסת אל תוך העירה. ליד באר המים,  66עודיסה

                                           
 כיום חציו הדרומי בשטח ישראל וחציו הצפוני בשטח לבנון. -רג'ר  –הכפר ר'ג'ר  64
 ש למטרות שונות. חי המשיכו לשמ-חי עם קיבוץ כפר גלעדי. מבני חצר תל-אוחדה קבוצת תל 1926בשנת  –חי -חצר תל 65
 עדיסה בלבנון, כיום סמוך מצפון מערב למשגב עם. -הכפר אל 66
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כז, קבלונו התושבים בסבר פנית יפות. מתואלית אחת פרשה מחצלאות לשבתנו. במר
ונזכרתי כי  –הרגשנו כי ארס ההסתה אינו מחלחל כאן בלבבות כאשר בגבול הארץ 

 גם בעבר היתה ברית כרותה בינינו ובין מדינת צור.
־עלינו על אחת מן הפסגות הגבוהות שבסביבה, אל מקום הקבר הקדוש שיך

הרי הגליל העליון וגלי רוכסיהם  –מעליה נגלו המרחבים. מדרום וממערב  – 67עובידה
ערוץ הליטני העמוק והקודר, מעליו מתנשא מבצר  –נמשכים עד קצה האופק; מצפון 

ובאופק מתרוממים והולכים הרי הלבנון. במזרח  68אל־־שקיף־הסלעים הגאה קלעת
דהר( מעברו... אל מול פנינו  עמק עיון השטוח כצלחת והר הדהר )ג׳בל אל ,לרגלינו

 ממש ניצב בחרמון, אדיר ושגיא כאחד ענק שקפא.
רחב החזה והנשימה קלה.  .נדמה היה, באותה שעה, כי גדולים אנו ורמים

 69ם הרים כי רמתם מארץ".כסוערה שאפנו את אויר המרחבים. אכן, ״אוהב והובחד
קים וערוצים, אל מול פנינו רוכסי הרים, פסגות נישאות, עמ –עינינו לא שבעו מראות 

 של ים... החרמון שגיא, והרחק במערב פיסה כחול
הבק הגדול ־ובית 70בהיפנינו וירדנו לעודיסה. לא רחוק, במערב, נראה הכפר טי

בה שעזר לאנשי תל־חי להגיע ילידו. גל של אהבה מציף את הלב; הלא זהו הכפר טי
 71השחר.־אל אילת

הסלולה דרומה, אל עבר מנארה. בהרים סביב עלינו על גב הרכס וצעדנו בדרך 
בוד, פה ושם דבקים אל הקרקע המסולעת שיחים ירבים המישורים הטובים לע

על גב הרכס, על יד הדרך ממש, נמשך הגבול המבתר את הגליל העליון  .בודדים
״מדינת הלבנון״. אותה ארץ, אותו נוף,  –ישראל; ומזה ־ארץ –לשנים: מעבר מזה 

 והלב מלא זעם. –והשדות. אדמה זו שלנו וזו נלקחה, נחמסה אותם ההרים 
שאה יבמה נ –פני העמק מתנשאת מנארה )אבוקה(,  לדרך, צופה משמאל

שמענו מתלחשים, כי נגאלה  .לעובדי השמש. רעד טמיר עברנו בדרכנו בשדה החרוש
אדמת מנארה ונחרשה ועוד מעט וישוב יהודי ידבק אל גושי הסלע האלה כחמשת 

תים הישישים בצלע הפסגה, ידבק לאדמה הקרחת הזאת ויוציא ממנה את הזי
 72לחמו.

צבו יאכן, מעוז יהי ישוב עברי במקום הזה, עמדה איתנה. )הן בשכבר הימים נ
 שה מבצרים להגן על דרך דמשק והם: קלעת נמרוד, קלעת אל־שקיף ומנארה(.ושל

הרים. את הרי שעל נכבוש גם את ה־שקט משתרר והרוח לואטת לואטת: שעל
שפלה ־הגליל, והגולן והגלעד, את הרי אפרים, ואת הרי יהודה הקרחים. לא נהי לעם

החרד מתושבי ההרים. לא לעולם יהיו ערוצי הנחלים, המערות וצוקי הסלעים מחבוא 
לשונא, לאויב. עוד תקום ״אבוקה״ ואחריה אבוקות־אבוקות רבות על ראשי ההרים. 

בור־רוח; שעור קומתו כהרים הרמים והמרחבים ישרירים וגל־וודור עברי יקום כאן גד
 פקיו... וא –סביב 

                                           
 , הפסגה הגבוהה ביותר של הרי נפתלי. מדרום מערב למושב מרגליות. הר שנאןעל פסגת  67
 . בופורהוא מבצר ה 68
ה, /  ִכי ֶאל ֵסֶתר נְֵוֶכם ַהֶדֶרְך/  ּוְלַבְשֶתם ְתֵכֶלת זַכָּה,/  אַֹהְבֶכם ִכי ַרְמֶתם ֵמֶאֶרץלפי שירה של המשוררת רחל, "אל ההרים":  69 ְרחֹוקָּ

ה. ַלי./  ִמיס ַעל ַהֶשֶכםֶאת ִסְבִלי ַאע  //  ְרחֹוקָּ נּועַ  –ְלַהְעִפיל /  ְכִמְצַות ִשְלטֹונְֶכם עָּ ַרי./  ְמַבֵשר צָּ  ֶשל ַהבָּא ַאח 
 בלבנון, מערבית למטולה.  70
חי עזבו מגיניה את הנקודה וביחד עם אנשי כפר גלעדי פינו את האזור. הם עלו לכפר טייבה, -לאחר שהסתיים הקרב על תל 71

 ישראל.  -ללילה, ומשם הלכו לאילת השחר, שהיתה בשטח המנדט הבריטי על ארץשם התארחו 
 , על ידי גריעינים מתנועת הנוער העובד, ונוער עולה מגרמניה ופולין. קיבוץ מנרההוקם בנקודה זו  1943בשנת  72

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%A9%D7%A0%D7%90%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8_%D7%A9%D7%A0%D7%90%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%A8%D7%94
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בין צלעות ההר, ממש על עברי פי התהום יושב הכפר הונין והפעם הוא נמוך 
הדרך עוברת בעמק רחב ובו קבוצות  .73לעומתנו. המשכנו דרכנו דרומה אל הכפר מיס

ופה יושב הכפר. התושבים קבוצות של אלונים ואלות. בקצה המישור, על גבעה זק
תות, יפ –בלונו בכבוד. נכנסנו אל בית אחד מהם וסעדנו את לבנו במאכלי המקום יק

חלבה, עגבניות וענבים. שתינו לרוויה מהמים שהובאו מהמעין הקרוב. הודנו 
ראינו את ״המעין״ ממנו נשאבו  ,בצאתנו את הכפר .למארחינו והמשכנו את דרכנו

ומרופשת, אשר אדם ובהמה ירחצו בה אף יטילו גלליהם.  ברכת מים קטנה –המים 
 רות הלכות ההגיינה אשר לשכנינו אלה.וזאכן, מ

שעת הערבים הגיעה ואור רך הציף את ההרים מסביב. ירדנו לבקעת קדש. 
גדולה הבקעה ורחבה, מוקפת גבעות; שדות־שלף רחבים משתרעים סביב וביניהם 

. עוד ממרחק 74עה זו נגאל כבר שטח אדמה גדולנוף. גם בבק־מזדקרים עצי זית רחבי
 לעשרות בה. 76גורן גדולה וגדישים – 75נראית גורן הכפר קדש

כשהגענו למעין הכפר היתה כבר שעת דמדומים. הכל היה שרוי בצל, רק 
אמירי עצי הצפצפה הגבוהים היו מוצפים באור השקיעה. ערביות קטנות בנות שבע, 

את קדש העתיקה.  –ה הזכיר ימים מקדם בגליל שמונה שאבו מים מהמעין והמרא
הלכנו בכביש הצבאי  77שרידים של בית־כנסת עתיק וקברות אחדים. –ליד המעין 

גלשנו לעמק בשבילים הפתלתלים בדרך  78מטולה.־החדש המתחבר עם כביש טבריה
 הדבוק אל מדרון ההר, והגענו לכביש. 79יושע־הכפר נבי

פים ורצוצים המשכנו דרכנו אל האור עיי .היה לילה. חושך ושקט מסביב
 השחר.־המהבהב, אל אילת

 

 בחולה
למחרת הלכנו ליסוד־המעלה. היה בוקר יפה בגליל. הכסיף ים החולה, השחירו 
הרי הגולן מעברו ובצפון התנשא החרמון. בשמחה היבטנו אל עבר מנארה בזכרנו את 

הסתכל בנו. גם ילדים המעלה יצאו מיד אנשי המושבה ל־יום אתמול. כשהגענו ליסוד
עברנו ברחוב היחיד. הבתים ישנים, החצרות עזובות. בגורן  .וורים ומלוכלכיםיבאו, ח

עובדים ערבים וביניהם גם כמה פועלים יהודים. באחת החצרות תורן ערום ועל הדלת 
שלט ״קלוב בית״ר״. עוד חנות אחת קטנה, קואופרטיב האכרים ותו לא... בדידות 

 .ושממון
. כאן משכן 80הים שני בתים חדשים, מודרניים של חברת הזכיון על חוף

 קבוצתנו ביסוד המעלה...
החולה, השקטים ־קרבנו אל החוף. חיש קפצנו אל הסירות ונפליג. מי ים

מים צהובות נחות על פניהם ובעומק נשקפים גבעוליהן ־ירוקים וכחולים. שושני
, השיגה את השאר ותהי הארוכים. אחת הסירות, אשר חברים משלנו חתרו בה

                                           
 מערבית למנרה. -בלבנון, דרום – מיס אל ג'בלהכפר  73
 . רמות נפתליהוקם בשולי בקעת קדש מושב  1945בשנת  74
הכפר עבר מיד ליד בין כוחות הפלמ"ח, צבא לבנון וצה"ל במהלך קרבות מלכיה במלחמת העצמאות, שבמהלכם נעזב מתושביו.  75

 על חלק מאדמותיו הוקם קיבוץ יפתח. 
 ערמת תבואה שנקצרה.  –גדיש  76
 . בשונה מהכתוב, לא נמצאו באתר שרידי בית כנסת.תל קדשב –קדש העתיקה  77
יושע )מצודת כח(, והוא מתחבר -שטרת נבי", ממצודת מגדר הצפוןתרצ"ח כחלק מ"-הכביש נבנה בשנות מאורעות תרצ"ו 78

 בצומת כח.  90לכביש 
מתואלי קטן שנבנה סביב מתחם קבר גדול, המיוחס לנבי יהושע. הכפר נכבש ונהרס במקביל לכיבוש -כפר שיעי – יושע-נבי 79

 צודת המשטרה הסמוכה, ורק מתחם הקבר נותר ממנו. מ
 נמכר הזכיון הממשלתי לייבוש אגם החולה מהחברה הפרטית הערבית שהחזיקה בו ל"החברה להכשרת היישוב".  1934בשנת  80

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A1_%D7%90%D7%9C-%D7%92%27%D7%91%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A1_%D7%90%D7%9C-%D7%92%27%D7%91%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%A4%D7%AA%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%A4%D7%AA%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%A7%D7%93%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%A7%D7%93%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93%D7%A8_%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%93%D7%A8_%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%95%D7%A9%D7%A2
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השחיינים שבנו קפצו המימה והשאר הפליגו  .השמחה רבה. נכנסנו אל תוך הירדן
בשעת צהרים מאוחרת, כשגלי  .למעמקי ה״ג'ונגל״, להתבונן בחי ובצומח השורץ בו

 הים החלו מתרוממים, חזרנו ובידינו שמשיות הפפירוס הנאות.
הקבוצה. נגולה לפנינו פרשת  פר לנו עליס ,מיוצאי התנועה ,אחד החברים

ההכשרה בתל־חי. לבטי ההתקשרות בין נוער מגרמניה, אשר עלה זר לארץ, לשפה 
פוש דרך לחיי קבע יהעברית ולנוער ארץ־ישראלי, חיים משותפים בעבודה ובלמוד, ח

צורבת ההכרה שלא ידעה  81ומלחמה עקשת להתערות במושבה הבודדה בגליל העליון.
 קשר עם הקבוצה, לראותה כחלק מאתנו.התנועה לשמור על ה

 לפנות ערב יצאנו לאילת השחר. התנהלנו קבוצות־קבוצות במרחב הרוגע 
הנופים, בהרריה ובעמקיה ־הגליל הגדולה, רחבת־מסביב; הלב היה מלא רשמי ארץ

 .גליל ,עוד נבוא אליך –כיבוש כמופיע הוצתו ־ומאוויי
 

  

  

                                           
הקיהמ משק קטן על שטח אדמה של "החברה להכשרת היישוב",  1937, ובשנת 1936הקבוצה הגיעה ליסוד המעלה בשנת  81

 .קיבוץ חולתהימה את והק

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%AA%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%AA%D7%94
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ִריֵתנּו   ָהָאֶרץ ֶאתבְּ
 

רבית של קבוצת גבת, בפינת שדרות הברושים, ערכנו את מסיבת בפאתה המע
הסיום למחנה. שביל רחב ולבן הוביל אל המקום. מימין העמדנו את מפת הארץ. זאת 

מלוא הנגב ועקבה בדרומה, והמדבר הגדול, מדבר ערב,  –היתה מפה גדולה ומוארה 
טוריים המעוררים במזרחה. גבולותינו הטבעיים, הפשוטים כל כך, גבולותינו ההיס

פרו על חבלי עם בהתאחזו יבלטו ורמזו וס –רטט בלב, והגבולות המדיניים של היום 
תוך חבילות חציר, עמד ספר עב־דפים, תמוך בידים מסורות  –באדמתו. משמאל 

לוחות עץ, ושתי מלים על שערו:  –כגובה אדם, דפיו  –ומואר באור לבן מרחוק. גובהו 
הארץ", בו גוללנו, בשרטוטי צבעים ובשילובי מפות, את  . זהו ״ספר82״לך אתננה״

ישבנו כולנו,  –במת חציר, מסביב  –גורלנו בהאבקנו על הארץ בהלחמנו עמה. בתווך 
חברי המחנה ופועלים מן המשקים הסמוכים. את כולנו חפפו המלים שכתבנו 

  .באותיות גדולות מעל למפה
ממים ומחרישים. הלבנה הצניעה דממה היתה. הברושים עמדו צנופי ענפים, דו

 הקדמה, אבל חשנו: ־הסכתנו. לא היו דברי –דרכה, כולנו 
 ברית לנו ולארץ.

 
** 
* 

 
 –נפשו, בליל רגשותיו ־תימה מחשבותיו, המי ?במה יחיה כעת כל אחד מאתנו

 באלה הימים? –רגשות ממלאים, מלא וצנוף, כמעט לבלי שיור 
יריקה ובעיטה בנו, טינוף כבודנו בגולה  ימי רציחות והרג, –איך בימים אלה 

איך  –כולה, ימי מלחמתנו על הארץ השלמה, האחידה, הצופנת בקרבה לחם וחיים 
בימים אלה לא יחתור הלב, באמונה עיקשת מהולת כאב, חתור וסכם, גבש והצב 

מימים ימימה, על היותם  מלחמת היהודיםבנשמה פנימה, את זו מלחמתנו הגדולה, 
 יותם עם, על מולדתם?אדם, על ה

 ,בוש הארץיומראשית: מימי היות אדם עברי בארץ; דרך עבדות מצרים; כ
עבודת יהודים  ;עם שוקק ונרקם במשך דורות־בעוד תנובתה ופריה רנים בדם, ואביב

וי חיים בריא; דרך מסורה להוציא לחם מן האדמה, וקנאות לאמת וטוהר הטווה הו
, חורבן הארץ ואבדן פוריותה, ובכי גולים על אדמת , גאון החשמונאיםזרובבל ונחמיה

נדודים, תלישות ממולדת, חיים תלויים מנגד, אינקויזיציה,  ,נכר; דרך גלות ארוכה
שמד, פרעות, קלסה והזיות שוא; ועד ימינו, ימי העליה לארץ, והתמכרותנו לה, 

 – – –לכיבושה בעבודה ובהתיישבות 
ובאו פנימה בחדרי  –קשת ומתחזקת יאמונה עבסערת כאב וב –כל אלה קום יקומו 

נפשו של כל אחד, והיו לדמות חיה, איתנה, מוצקה, של כל הוויתנו היהודית 
 – – –הארצישראלית, והוסיפו כוח בנפתולינו את הארץ 

 –ואת הדברים האלה, סיכום הוויתנו הישראלית הנלחמת לארץ, העורגת לה 
 – – –ום זאת העלינו, ולו אך מעט שבמעט, במסיבת סי

                                           
 י"ז:-לפי דברי אלוהים לאברהם, בראשית י"ג, י"ד 82

ֶרד ַויהוָּה ָאַמר ֶאל ֵרי ִהפָּ ם ַאח  א נָּא ֵעינֶיָך ּוְרֵאה ִמן ַאְברָּ ֶשר לֹוט ֵמִעמֹו שָּ קֹום א  ה שָּ  ַהמָּ ה. ִכי ֶאתַאתָּ יָּמָּ ה וָּ פֹנָּה וָּנֶגְבָּה וֵָּקְדמָּ  כָּל ם צָּ

ֶשר ָאֶרץ א  ָך ַעד הָּ ה רֶֹאה ְלָך ֶאְתנֶנָּה ּוְלזְַרע  ֶשר ִאם עֹולָּם. ְוַשְמִתי ֶאת ַאתָּ ָאֶרץ  א  ָך ַכע ַפר הָּ ָאֶרץ ַגם יּוַכל ִאיש ִלְמנֹות ֶאת זְַרע  ַפר הָּ  ע 

נֶה. קּום ִהְתהַ  ָך יִמָּ ְחבָּּה  ִכי ְלָך ֶאְתנֶנָּה.זְַרע  ּה ּוְלרָּ  ֵלְך בָָּאֶרץ ְלָאְרכָּ



36 

 ואלה הדברים:
 קריאה:
ן" ָצֹפָנה ָוֶנְגָבה, ָוֵקְדָמה ָוָיָמה.   – ַאָתה ָשם ַהָמקֹום ֲאֶשר ָשא ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה, מִּ

י ֶאת  עֹוָלם. ַעד ְלָך ֶאְתֶנָנה, ּוְלַזְרֲעָך ַאָתה ֹרֶאה, ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָכל כִּ
   (83ספר בראשית)

 
 נגינה ושירה: 

 ֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש.אֶ 
 84ֶאֶרץ ֲהַרת ַעְקָרב ְוָנָחש

 קריאה: 
ֶתן ם ְויִּ ַטל ַהָשַמיִּ ים מִּ ְשַמֵני ָהָאֶרץ ְלָך ָהֱאֹלהִּ יֹרש ְוֹרב ָדָגן ּומִּ  .ְותִּ

   (85ספר בראשית)

 
 קריאה:

י ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך יֲאָך ֶאל כִּ ם ֶאֶרץ ,ֶאֶרץ טֹוָבה ְמבִּ ים  ּוְתֹהֹמתֲעָיֹנת  ַנֲחֵלי ָמיִּ ֹיְצאִּ
ְקָעה ּוָבָהר. מֹון; ֶאֶרץ ַבבִּ ָטה ּוְשֹעָרה, ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְורִּ  ּוְדָבש. ֵזית ֶשֶמן ֶאֶרץ חִּ

   86)דברים(
 

 שירה:
 ַרַבת ַתְעְשֶרָנה.    ָפַקְדָת ָהָאֶרץ ַוְתֹשְקֶקָה,

ם, ים ָמֵלא ָמיִּ  ֶפֶלג ֱאֹלהִּ
י ְרבִּ ים, ְתָלֶמיָה ַרֵּוה בִּ ים ְתֹמְגֶגָנה,   בִּ יבִּ ְרבִּ  בִּ

ְמָחּה ְתָבֵרְך.  צִּ
ים ַהֹצאן ים ַיַעְטפּו    ָלְבשּו ָכרִּ  ָבר.־ַוֲעָמקִּ

ְתרֹוֲעעּו ַאף ירּו,־יִּ  ָישִּ
ַטְרָת ְשַנת טֹוָבֶתָך. ְתרֹוֲעעּו ַאף     עִּ ירּו,־יִּ  ָישִּ

   )תהלים, ס"ה(  

 
 קריאה:

י ַאָתה יל ֶאתַתנְ  ֲחַזק ֶוֱאָמץ  כִּ י ַלֲאבֹוָתם ָלֵתת  ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאת ָהָעם ַהֶזה חִּ ְשַבְעתִּ נִּ
ְדָבר ְוַהְלָבנֹון ַהֶזה ְוַעד ים ַהָנָהר ַהָגדֹול ְנַהר ָלֶהם. ֵמַהמִּ תִּ  ַהָים ַהָגדֹול ְוַעד ְפָרת, ֹכל ֶאֶרץ ַהחִּ

ְהֶיה ְגבּוְלֶכם.  – ְמבֹוא ַהָשֶמש  יִּ
   87שע(ו)יה

 
 ה:קריא

ְשַלח ֹמֶשה  ים ַויִּ ְדַבר ָהָאֶרץ ַוָיֻתרּו ֶאת ֶאֶרץ ְכָנַען; ַוַיֲעלּו ָלתּור ֶאתֲאָנשִּ מִּ ן ַעד־מִּ  צִּ
ָשֻאהּו  ַנַחל ֶאְשֹכל ְלֹבא ֲחָמת. ַוָיֹבאּו ַעד ְרֹחב ים ֶאָחד ַויִּ ָשם ְזמֹוָרה ְוֶאְשכֹול ֲעָנבִּ ְכְרתּו מִּ ַויִּ

ם; ְשָניִּ ן ַבמֹוט בִּ ים ּומִּ ֹמנִּ ן ָהרִּ תּור ָהָאֶרץ ּומִּ ים.  ַוָיֻשבּו מִּ ַוְיַסְפרּו  ְלֹמֶשה ְוֹיאְמרּו:  ַהְתֵאנִּ

                                           
 ט"ו.-בראשית, י"ג, י"ד 83
ה . השורה הראשונה לקוחה מדברים, כ"ו, ט"ז. השורה השניה היא תוספת, ככל הנראזבת חלב ]...[ עקרב ונחשהשיר ארץ  84

 של חברי "המחנות העולים". 
 בראשית, כ"ז, כ"ח. 85
 '.ח-'ז ,ח' ,דברים 86
 .ד' ,ו' ,שע א'ויה 87

https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=4466
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=4466
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וא ְוַגם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבש ָהָאֶרץ ֲאֶשר ְשַלְחָתנּו ָבאנּו ֶאל ְרָיּה.־ְוֶזה הִּ י פִּ ַהֹיֵשב  ַעז ָהָעם ֶאֶפס כִּ
ים ינּו ָשם. ֹלא נּוַכל ְוַגם ֹדֹלת ְמֹאדגְ  ,ְבֻצרֹות ָבָאֶרץ ְוֶהָערִּ ֵדי ָהֲעָנק ָראִּ   ,ָהָעם ַלֲעלֹות ֶאל ְילִּ

י ֶמנּו ָחָזק הּוא כִּ ואָהָאֶרץ ֲאשֶ ו ,מִּ ָהָעם  ְוָכל ר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור ֹאָתּה ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת יֹוְשֶביָה הִּ
דֹות. ַוַיַהס ָכֵלב ֲאֶשר ינּו ְבתֹוָכּה ַאְנֵשי מִּ נּו  :ַוֹיאֶמר ֹמֶשה ֶאל םָהעָ  ֶאת ָראִּ ָיַרשְּ ָעֹלה ַנֲעֶלה וְּ
  ָלּה. ָיכוֹל נּוַכל־ִכי ֹאָתּה

  88 )במדבר(

 
טבעית בהולדה: שממת המדבר במזרח, ימה הגדול במערב,  .היא הארץ כזאת

חורב סיני בדרום, ורוכסי לבנון גבוהים וקרים בצפון. כזאת הארץ: שלמה, חטיבה 
מים, ־. עושר גוונים; שפע ניגודים ים ומדבר. בקעה והר, מעיינותאחת בלתי נקרעת

סלע. חיטה ושעורה, גפן ותאנה ורימון. ארץ זבת חלב ודבש, ארץ אוכלת יושביה ־צחיח
־מבעד ל"חוזי –גם יחד. כזאת הארץ: פורה, אכזרית, אחת וטבעית  השנים –

־סעוה חסדיי, בטרם שזרים־בטרם ביתרה זדון –מאז  .מדינות", מעבר לרשת קנוניות
 . ואז: חטיבה אחתלעובדיה בעמלם.  –מושלים. אחידה היא. כולה 

 
 שירה:

ְשָרֵאל –ָמה טֹובּו ֹאָהֶליָך ַיֲעֹקב  ְשְכנֹוֶתיָך יִּ  89מִּ
 – – –רסיסים רסיסים ניתזו החיים, ויפכו בעם, ונבוע נבוע ופרוץ 

 
 קריאה:

י ֵנה ַהְסָתו כִּ  ַלף ָהַלְך לו. ֹ  ַהֶגֶשם, חָ   ָעָבר;  הִּ
ְראּו ָבָאֶרץ, ים נִּ ָצנִּ יַע;   ַהנִּ גִּ יר הִּ  ֵעת ַהָזמִּ

ְשַמע ְבַאְרֵצנּו ְוקֹול ַהתֹור  נִּ
ים ְסָמַדר ָנְתנּו ֵריחַ   ַהְתֵאָנה ָחְנָטה ַפֶגיָה,   .ְוַהְגָפנִּ

י ֵנֵצא ַהָשֶדה,  ים.  ְלָכה דֹודִּ יָנה ַבְכָפרִּ  ָנלִּ
יָמה ם  ים ַלְכָרמִּ  ַנְשכִּ ְרֶאה אִּ  ָפְרָחה ַהֶגֶפן  נִּ

ַתח ַהְסָמַדר, ים    פִּ מֹונִּ  .ֵהֵנצּו ָהרִּ
 90)שיר השירים(

 
 קריאה: 

ְמָעה   ים ְבדִּ ְקֹצרּו.  ַהֹזְרעִּ ָנה יִּ  ְברִּ
 ַהָזַרע: ֹנֵשא ֶמֶשְך    ּוָבֹכה ָהלֹוְך ֵיֵלְך

ָנה  ֹבא  ֲאלֹֻמָתיו. ֹנֵשא      ָיֹבא ְברִּ
 91)תהילים(

 
 קריאה:

כיצד מפרישין את הביכורים?  יורד אדם בתוך שדהו ורואה תאנה שביכרה, 
 אשכול שביכר, רמון שביכר, קושרו בגמי ואומר: הרי אלו ביכורים.

                                           
 ל'. הנוסח המובא בחוברת כולל השמטות של מספר פסוקים וחלקי פסוקים, וכן שיבושים קלים. -לפי במדבר, י"ג, י"ז; כ"א 88
 במדבר, כ"ד, ה'. 89
 "ג. י-י"ג; ז', שם, י"ב-שיר השירים, בק, י"א 90
 ו'. -תהלים, קכ"ו, ה' 91
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? כל העיירות שבמעמד מתכנסות בעיר של מעמד כיצד מעליו את הביכורים
 נה אומר: ולנים ברחובה של עיר ולא היו נכנסים לבתים. ולמשכים היה הממו

יֹון ֶאל ֵבית ְיֹהָוה ֱאֹלֵהינו".  ״קּומּו ְוַנֲעֶלה צִּ
וצימוקים.  92הקרובים מביאים תאנים רעננים והרחוקים מביאים גרוגרות

והשור הולך לפניהם וקרניו מצופות זהב ועטרה של זית בראשו. החליל מכה לפניהם 
הם ועיטרו ביכוריהם. עד שהגיעו קרוב לירושלים. הגיעו קרוב לירושלים שלחו לפני

והסגנים והגזברים יוצאים לקראתם. לפי כבוד הנכנסים היו יוצאים וכל  93הפחות
בעלי אומנויות שבירושלים עומדים לפניהם ושואלים בשלומם: "אחינו אנשי המקום 

 פלוני בואכם לשלום".
החליל מכה לפניהם עד שהגיעו להר הבית. הגיעו להר הבית אפילו המלך נוטל 

 . הגיעו לעזרה ודברו הלוויים בשיר: 94כתפיו ונכנס עד שמגיע לעזרה סל על
י". ַמְחָת ֹאְיַבי לִּ י ְוֹלא שִּ יָתנִּ לִּ י דִּ ְמָך ְיהָוה כִּ  "ֲארֹומִּ

   95)ספר האגדה(

 
 קריאה:

יְרָך ְבָשֶדָך ְוָשַכְחָת ֹעֶמר ַבָשֶדה  ְקֹצר ְקצִּ י תִּ  כִּ
ְהֶיהַלֵגר ַלָיתוֹ  ֹלא ָתשּוב ְלַקְחתוֹ   .ם ְוָלַאְלָמָנה, יִּ

 ְלַמַען ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך, ְבֹכל ַמֲעֵשה ָיֶדיָך.  
י ַתְחֹבט ֵזיְתָך, ֹלא ְתַפֵאר ַאֲחֶריָך  ַלֵגר   ,כִּ

ְהֶיה.   ַלָיתֹום ְוָלַאְלָמָנה, יִּ
ְבֹצר ַכְרְמָך, ֹלא ְתעֹוֵלל ַאֲחֶריָך י תִּ   ,ַלֵגר  ,כִּ

ְהֶיה.ַלָיתֹום ְוָלַאלְ   ָמָנה, יִּ
    96)דברים(

 
קציר  –ישא משך זרעו, ברינה  –חיי עם יושב־ארץ, עובד אדמה. בדמעה  אלה

לא עוד שבטי מדבר נודדים החיים על חרבם; לא עוד איש הישר בעיניו  .אלומותיו
; מדרגות 97אדמה. עמקים עטפו ברעבודת  –ממלכה אחת בארץ. ובמרכז  –יעשה 

, קציר, אסיף. פקד רצון העם את הארץ, תלמיה ריווה,  צמחה כוריםינחצבו בהרים; ב
משמני  –בקעת גנים, יריחו  –אסם תבואה, הכנרת  –ברך, תנובתה העשיר. הגליל 

קנאות לדין יתום, אלמנה ודל, חוק ומשפט לדם  .הארץ. צרה הארץ מהכיל יושביה
 –לטוהר־חיים  לול כבוד, להתעברות בעבד, אמונה עצמית ותמידית, משחרתינקי, לח

פנים, כיבושים, תבוסות, בכי במסתרים ־כל אלה שולבו במלחמות חרות, התאבקויות
 – – –וירקמו לאורח עם. יהמו חייו, יפכו במשך הדורות 

 
 קריאה:

                                           
 היא גוש של תאנים מיובשות הדבוקות זו לזו, לרוב בצורת מעגל.  ְדֵבלָּהתאנה מיובשת.  –גרוגרת  92
ה 93  תואר למושל. שימש באימפריה הפרסית. נחמיה היה פחה שמשל על פחוות יהודה.  –מארמית )ובמקור מאכדית(  – ֶפחָּ
 חצר בית המקדש. – העזרה 94
ד'. מעניין לראות שעורכי האירוע הכירו את הטקסט הזה באמצעות תיווכם של -מקור הטקסט הוא משנה, ביכורים, ג', א' 95

 ". ספר האגדהביאליק ורבינצקי ב"
 '.כ-י"ט ,כ"ד ,דברים 96
 גידולי תבואה.  –בר  97

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%94
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ם י אִּ יבּו כִּ ם  ,ַמַעְלֵליֶכם ַדְרֵכיֶכם ְוֶאת ֶאת ֵהיֵטיב ֵתיטִּ ְשָפט ֵבין  ָעשֹו ַתֲעשּו אִּ מִּ
יש ּובֵ  י,  ,ֵגר ין ֵרֵעהּו.אִּ ְשְפכּו ַבָמקֹום ַהֶזהֹלא ָיתֹום ְוַאְלָמָנה ֹלא ַתֲעֹשקּו, ְוָדם ָנקִּ  ,תִּ

י ֶאְתֶכם ַכְנתִּ י ַלֲאבֹוֵתיֶכם: ַבָמקֹום ַהֶזה ְושִּ ן ָבָאֶרץ ֲאֶשר ָנַתתִּ  עֹוָלם. ְוַעד עֹוָלם ְלמִּ
   98()ירמיהו

 
 קריאה:

ְקָרא ֶשֶבר ַעל י ֻשְדָדה ָכל ;ֶשֶבר נִּ   ,ָהָאֶרץ כִּ
יֹעָתי ְתֹאם ֻשְדדּו ֹאָהַלי, ֶרַגע ְירִּ  פִּ

   99)ירמיהו(

 
האין תלות בין המצב המדיני למצב המוסרי? האין חיי אמת, קנאות לצדק, 

 רקע לחיי חרות וכבוד לעם ? –חתירה לאחדות 
־וסריסוף, מרכז אחד לעם, מרכז מ־עברו דורות. תמורות נקפו. היקום, סוף

מדיני, או אם כל ״גבעה נישאה", כל ״עץ רענן״ יתעו מני דרך, או אם תשכל בעם חרב 
 ההתבוללות?

מעמד שרים, בוני ביתם  .־אנוש, תרבויותעברו ימי המדבר. בארץ המו זרמי
בדמים, מעוותי משפט בעבור נעליים, מתחסדים אלי זרים, ניצב פתע אל מול מעמד 

צוצים מני עול. הנקה יינקה העם מאלה, אם עוד ישובו דלים ועשוקים, חסרי מחסה, ר
הרעה, אות ראשון לבאות? מלחמות ־פתיחת בזאתחייו להיות שלווים, בוטחים? האין 

אחים, התבוללות תרבותית, התנוונות בגוף ובנפש, ביטול ערכים, כניעת הרוח, 
היעברו  – הקלעות בין כוחות איתנים, תסיסות, זרמים, תשוקות, כיסופים, מאוויים

 כל אלה מבלי חרות וחרוץ אותותם עמוק עמוק בגוף העם?
רתחו ימי להבות. דם אחים נשפך. חיים נהרסו. ישבה בדד העיר ההומיה. 

 – – –טומאה, שודדה כל הארץ. נכבלה הנפש, ותנתן להורגים 
 
 

 קריאה:
 .א

ְשַתְרְבבּו ְלשֹונ ן־ֹות ֵאש ֵמַעל ַהרָכל ַהַלְיָלה ָרְתחּו ַיֵמי ֶלָהבֹות ְוהִּ ְתזּו מִּ ים נִּ ת. כֹוָכבִּ ־ַהָביִּ
ים  יסִּ ְרסִּ ים ַוְיַנֵפץ לִּ ְסאֹו ֱאֹלהִּ ים ַאְרָצה. ֲהָבַעט ְבכִּ ים ְרָשפִּ ְתכּו ְרָשפִּ ים ַויִּ ם ַהְקלּויִּ ַמיִּ ַהֹשָ

ְתרֹו?  כִּ
ים, ְטעּוֵני ָדם ָוֵאש, ָתעּו ְבֶמְרֲחֵבי הַ  ים ְמָאָדמִּ ְרֵעי ֲעָננִּ ים ְוקִּ ים ָהְרחֹוקִּ ָלְיָלה. ַוְיַתנּו ֵבין ֶהָהרִּ

ים ֶאת־ֶאת ידּו. ֲהָקַרע ֱאֹלהִּ גִּ ְדָבר הִּ ֶזר ־ַזַעם ֵאל ְנָקמֹות, ַוֲחָמתֹו ֵבין צּוֵרי ַהמִּ ָיה ַויִּ ַהָפְרפּורִּ
 ְקָרֶעיָה ָלרּוַח?

ים ַעל ַתת ֱאֹלהִּ י חִּ יל ָאַחז ֶאת־ַוְתהִּ ים ְוחִּ ים ָהְרחֹוקִּ ים: ֵאל צּוֵר ־ֶהָהרִּ ְדָבר ַהזֹוֲעפִּ י ַהמִּ
יַע!  ְנָקמֹות ְיָי, ֵאל ְנָקמֹות הֹופִּ

ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו. ָשֵלו ְונֹוָרא הּוא יֹוֵשב ַעל ֵנה הּוא ֵאל ְנָקמֹות, הּוא בִּ ֵסא ֵאש ְבֵלב ָים ־הִּ כִּ
ים  ים, ַהֶלָהָבה. ַמֲעֵטהּו ַשְלֶהֶבת ַאְרָגָמן ַוֲהדֹום ַרְגָליו ֶגָחלִּ שִּ ְתרּוהּו ַדֲהרֹות אִּ ֹבֲערֹות. כִּ

יבֹו. ַעל י  קֹוֵדַח ְסבִּ ָשֶאה ֶלָהָבה, גֹוַמַעת ַבָצָמא ֲחַלל ָהעֹוָלם. ְוהּוא ־ָמחֹול ַאְכָזרִּ ֹראשֹו תִּ
יב ֶלָהבֹות ְבַמָבט ֵעיָניו ּוַמעֲ ־ָשֵלו ְונֹוָרא יֹוֵשב ּוְזֹרעֹוָתיו ְנתּונֹות ַעל בֹו. ַמְרחִּ יק ְמדּורֹות לִּ מִּ

ים, ָהבּו ַלָיי ְמחֹול ַלַהט ָוֵאש! ים דֹוְלקִּ יד ַעְפַעָפיו. ָהבּו ַלָיי, דֹוֲהרִּ  ְבנִּ

                                           
 '.ז-'ה ,ז' ,ירמיהו 98
 .כ' ,ד' ,ירמיהו 99



40 

  
 .ב

ְצֵנץ ַהַשַחר ַעל ים ־ּוְכֶשנִּ ים ָפְשטּו ָבֲעָמקִּ ים ֲחַוְרָורִּ ים ְוֵאדִּ ְשְקטּו ַיֵמי ַהֶלָהָבה  –ֶהָהרִּ ַויִּ
ְשַקְעָנה ְלשֹונֹות הָ  ת.־ֵאש ֵמֵהיַכל ְיָי ַהָשרּוף ַעלַותִּ  ַהר ַהָביִּ

יר ֶשל ְקֲהלֹות ֹקֶדש ֵלאֹמר שִּ ְשָפָטם ְבמִּ ְפְתחּו ֶאת־ּוַמְלֲאֵכי ַהָשֵרת ֶנֶאְספּו ְכמִּ ית, ַויִּ ־ַשֲחרִּ
ְשְלחּו ֹראָשם מּול ַהר יַע, ַויִּ ְפְתחּו ַדְלתֹות־ַחלֹוֵני ָהָרקִּ ְראֹות, ֲהנִּ ת, לִּ ם ַהַביִּ ָעָלה ־ַהֵהיָכל ְואִּ

 ֲעַתר ֲעַנן ַהְקֹטֶרת?
ם ין יֹוֵשב עִּ יק יֹומִּ ים ְצָבאֹות ַעתִּ ֵנה ְיָי ֱאֹלהִּ ְראּו ְוהִּ ְמדּוֵמי ַהַשַחר ַעל־ַויִּ ַהַמשּואֹות.  ־דִּ

יְמרֹות ָעָשן ַוֲהדֹום ַרְגָליו ָעָפר ָוֵאֶפר. ֹראשֹו ָשמּוט ֵבין ְזרֹועֹוָתיו ְוַהְרֵרי ַהָיגֹון  ַמֲעֵטהּו תִּ
יט ֶאל־ַעל יש ְושֹוֵמם הּוא יֹוֵשב ּוַמבִּ יר ־ֶהֳחָרבֹות. ַזַעף ָכל־ֹראשֹו. ַמֲחרִּ ְקדִּ ים הִּ עֹוָלמִּ

 ַעְפַעָפיו, ּוְבֵעיָניו ָקְפָאה ַהְדָמָמה ַהְגדֹוָלה.
ֵלי ֶרֶמץ ְואּודִּ  ֵיי ֵאֶפר, תִּ ת עֹוֶדנּו ָעֵשן ֻכלֹו. עִּ ים ְוַהר ַהַביִּ ים ַיַחד ֶנֶעָרמּו, ְוֶגָחלִּ ים  ֲעֵשנִּ

ַית ָשַחר. ים, נֹוְצצֹות ַכֲעֵרמֹות ֶאְקָדח ְוַכְדֹכד ְבדּומִּ בּורִּ ים צִּ בּורִּ  ֹלֲחשֹות, צִּ
י ָהֵאש ֲאֶשר ְרַבץ ַעל־ַוֲארִּ יד יֹוָמם ָוַלְיָלה ־יִּ ְזֵבַח ָתמִּ ל הּוא ָדַעְך ְוֵאיֶננּו. עֹוד ַתְלַת ־ַגם –ַהמִּ

ְקֵצה ַרֲעָמתֹו ְמַהְבֵהב ְורֹוֵעד ְוגֹוֵסס ַעל ַית ָשַחר.־ָיתֹום ֶאָחד מִּ ים ַהְשרּופֹות ְבדּומִּ  ַגל ָהֲאָבנִּ
ָמם ָכל־ַוֵיְדעּו ַמְלֲאֵכי ַהָשֵרת ֵאת ֲאֶשר ְרֲעדּו עִּ ְזַדְעְזעּו ְמֹאד, ַויִּ ים. ַויִּ ־ָעָשה ָלֶהם ָהֱאֹלהִּ

ים ֶאתכֹוְכֵבי ַהֹבֶקר; וַ  יטּו ַהַמְלָאכִּ י־ָילִּ יט ֶאל־ְפֵניֶהם ְבַכְנֵפיֶהם, כִּ ַצַער ־ָיְראּו ֵמַהבִּ
ים.  ָהֱאֹלהִּ

י ְדָמָמה ַדָקה. דּוָמם ָפְרשּו ית ּוְנהִּ ישִּ יָנה ֲחרִּ יָרָתם ַבַשַחר ַההּוא ְלקִּ  ַוֵתָהֵפְך שִּ
ָמם...ּוָבכּו, ַמְלָאְך ְלַנְפשֹו ַמְלָאְך ְלַנְפשֹו, ַויֵ  ְדָמָמה ָכל ָהעֹוָלם עִּ  ְבְך בִּ

ְכַנף ָהָאֶרץ ָעְלָתה ּוָפְשָטה  ית ַוֲעֻמָקה, מִּ ישִּ ית ַאַחת, ֲחרִּ ישִּ ַית  –ַוֲאָנָחה ֲחרִּ ָשֵבר ְבדּומִּ ַותִּ
ְשַבר ֵלב ָהעֹוָלם, ְוֹלא ְשֹבר נִּ ָיה... נִּ יַקץ יְ ־ַהְבכִּ ְתַאֵפק. ַויִּ ים ְלהִּ ְשַאג ְכַאְרֵיה ָיֹכל עֹוד ֱאֹלהִּ ָי ַויִּ

ְסֹפק ֶאת ים.־ַויִּ ְסָתרִּ יָנה ֵמַעל ֶהֳחָרבֹות ַוָתֹבא ַבמִּ  ַכָפיו, ַוֵתָעל ַהְשכִּ
  100)מגילת האש, ח.נ. ביאליק(

 
לא הותיר. נפלה  101גדר הגורל ויתעבר במאד מאד, בצר בכרם, אף עוללות

ותפול. חרבה כל הארץ ותהי נצחון. כרעה מסדה ־בחרב הארץ. קנאים הובלו לזירות
לא עוד  –י הזרע כדורכי בגת ומוש .מעי מפולת. נהרסו מדרגות ההרים, נשמו כרמים

עולם. ההותיר הלב, אם הציל מכל ־קיץ, שממת־דורות, ביצות־חרבוני .ייראו כקדם
 לסבל דורות, ליום עברה ואיד ? ,אלה דמות, צליל, הד לגלות ארוכה

 
 שירת מקהלה:
ינּו ְבָזְכֵרנּו־ָשם ָיַשְבנּו ַגם ָבֶבל תַעל ַנֲהרוֹ  יֹון ֶאת ָבכִּ  .צִּ

ירּו ָלנּו יֹון שִּ יר צִּ שִּ יר ַעל ֵאיְך ,מִּ  102.ַאְדַמת ֵנָכר ָנשִּ
 
 
 
 

                                           
" כטקסט המתאר את חורבן מגילת האשעורכי האירוע בחרו להשתמש בשני הפרקים הראשונים מיצירתו של ביאליק " 100

לאומית של -המקדש והיישוב בארץ במסכת שיצרו. בחירה זו מתעלמת, כפי שהתעלמו קוראים רבים אחרים, מהמשמעות הלא

 החורבן במגילת האש, העולה מהפרקים הבאים ביצירה.
 ענבים הצומחים על הגפן כבודדים ולא כחלק מאשכול.  –עוללות  101
 ד'. הנוסח בחוברת עם השמטות. -, א'קל"ז ,תהיליםלפי  102

https://benyehuda.org/bialik/megilat.html
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 קריאה:
ְך? יַריִּ ְשלֹום ֲאסִּ י לִּ ְשֲאלִּ יֹון ֲהֹלא תִּ  צִּ

ְך?  דֹוְרֵשי ְשלֹוֵמְך ְוֵהם ֶיֶתר ֲעָדָריִּ
ְזָרח  ָים ּומִּ ָצפֹון ְוֵתיָמן ְשלֹוםמִּ  ּומִּ

ְך! ֹכל ֲעָבָריִּ י מִּ  ָרחֹוק ְוָקרֹוב ְשאִּ
ים ְוֵעת ֶאֱחֹלם י ַתנִּ ְבכֹות ֱענּוֵתְך ֲאנִּ  לִּ

ְך! יָריִּ נֹור ְלשִּ י כִּ יַבת ְשבּוֵתך ֲאנִּ  שִּ
 )ר' יהודה הלוי(

 
 מקהלה:

ְך ָיה ָמשֹוש ְלָעַריִּ ְרָיה ְיֵפהפִּ  קִּ
יר ֶנֱאָמָנה ַאְת ְלַמְלכֵ  ְךעִּ  ְך ְוָשַריִּ

 
ְך, ְפַעת ַרַבת ְצָבָעיִּ  ֵעת ֶאְזְכָרה יִּ
ְך. ְשֹכן ֲחֵצַריִּ י לִּ  ָלְך ָכְלָתה ַנְפשִּ

 
ים, י ָאעּוף ְכמֹו יֹונִּ ְתֵננִּ י יִּ  ּומִּ
ְך. ְך ֲאחֹוֵנן ֲעָפָריִּ  103ֶאַשק ֲאָבַניִּ

 
 קריאה:

ְסֵכן, ֵחֵלָכה, י ֵאל מִּ ְקַננִּ  ַבֶבֶטן הִּ
ֶתן י ַמֵק ־ַויִּ י: ֵלָכה!לִּ  ל ַוֹיאֶמר לִּ

ים, ְשָפְטָך ֶשָאַבד ַבַחיִּ  ֵצא ַבֵקש מִּ
ם; יָמה, ְגֹנב אֹור ָלֵעיָניִּ ְנשִּ יר לִּ  ְקֵנה ַאּוִּ

ים ְבַיְלקּוט ַעל־ֵלְך ֹסב ַעל  ָשֶכם,־ַהְפָתחִּ
ים ּוְשֵחה ַעל יבִּ ְתֵחי ְנדִּ  –ַפת ָלֶחם ־ֹבא פִּ

ים  ְנדּודִּ י בִּ  –ָוֹטַרח ּוְכָבר ָכַשל ֹכחִּ
ַתם ָהֹאַרח? י! ֲהיִּ י, ֵאלִּ  ֲאָהּה ֵאלִּ

  
י,־ֵמֶרֶחם ֶאל  ַאְשָפה ַכסּוָחה הּוָטְלתִּ

י; ְסָחבֹות ֻחָתְלתִּ  ֹלא ֻרָחץ ֵמֶחְלָאה בִּ
י ָחְלָצה ֵאם ֹעְטָיה, ֲאֵבָלה,  ַשד ֹצֵמק לִּ

י ֶאת יתִּ ֶמנּו ָמצִּ  כֹוס ַהַתְרֵעָלה.־מִּ
לְ ־ֵמָאז ָשם ֶאת נֹו בִּ יקִּ ְפעֹונִּ י צִּ  ָבבִּ

י ַאְרסֹו ּוֹמֵצץ ֶאת יל בִּ י...־ַהֵמטִּ  אֹונִּ
 הֹוי, ָאָנה ֵמֲחָמתֹו ֶאְבָרָחה, ָאנּוָסה?

 ...מֹות ֹלא ָאמּוָתה־ֶאְחֶיה, ַגם־ָחֹיה ֹלא־ַגם
 104לילה, ח.נ. ביאליק(־)הרהורי    

                                           
. אלצ'אהרי היה נוסע שהגיע גם לארץ ישראל, ומראשוני 16-", שכתב זכריה אלצ'אהרי במאה הקריה יפיפיהמתוך הפיוט " 103

 המקובלים בתימן. 
 ".הרהורי לילהמתוך " 104

http://old.piyut.org.il/textual/325.html
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 קריאה:
יר ַהֲהֵרָגה ּוָבאָת ֶאל  ַהֲחֵצרֹות,־קּום ֵלְך ְלָך ֶאל עִּ

ְרֶאה ּוְבָיְדָך ְתַמֵשש ַעלּו  ַהְגֵדרֹות־ְבֵעיֶניָך תִּ
ים ְוַעל ים ְוַעל ָהֲאָבנִּ ים־ְוַעל ָהֵעצִּ יַח ַהְכָתלִּ  ַגֵבי טִּ

ְקֶשה ֶשל־ַהָדם ַהָקרּוש ְוֶאת־ֶאת ים.־ַהֹמַח ַהנִּ  ַהֲחָללִּ
 

ָטה ָפְרָחה ְוַהשֹוֵחט ָשַחט.  ַהֶשֶמש ָזְרָחה, ַהשִּ
  –ָחֵצר, ְוֶהָחֵצר ַגל בֹו ־ָת ּוָבאָת ֶאלּוָבָרְח  

י ְוַכְלבֹו. ם: ְיהּודִּ  ַעל ַהַגל ַהֶזה ֶנֶעְרפּו ְשַניִּ
 ַאְשָפה ַאַחת הּוָטלּו־ַקְרֹדם ֶאָחד ֲעָרָפם ְוֶאל

ְתגֹוָללּו; ים ְויִּ ירִּ  ּוְבֵעֶרב ָדם ְשֵניֶהם ְיַחְטטּו ֲחזִּ
 

ְדָבָרהָאָד ־ְלָך ֹפה, ֶבן־ְוַעָתה ַמה  ם, קּום ְבַרח ַהמִּ
ְמָך ָשָמה ֶאת ים,־ְוָנָשאָת עִּ  כֹוס ַהְיגֹונִּ

ים־ְוָקַרְעָת ָשם ֶאת  ַנְפְשָך ַלֲעָשָרה ְקָרעִּ
ֵתן ַמֲאָכל ַלֲחרֹון ֵאין־ְוֶאת ים,־ְלָבְבָך תִּ  אֹונִּ

ים ְמָעְתָך ַהְגדֹוָלה הֹוֵרד ָשם ַעל ָקְדֹקד ַהְסָלעִּ  ְודִּ
ְסָעָרה. –ָך ַהָמָרה ַשַלח ְוַשֲאָגְת   ְוֹתאַבד בִּ

 105)בעיר ההרגה, ח.נ. ביאליק(

 
דמה. חולניות גופנית, נפשית.  נדידת עולם. חיים בלא מולדת. תלישות מהא

זאת מנת חלקנו באלפיים השנים. השתרבבו לשונות  –האחזות בגאולה מבחוץ תבוא 
יים בביעותי אינקווזיציה, ; נדמו ח106אשמעל מוקדי יהודים; כרעו אנוסים ב"אחד"

קם שמד, אונס, המרת דת,  – – –מחפירות  107רועים"־צלב טורפים, ב"גזירות־במסעי
חרפת הגוף, בזיון הנפש; שוב ניתן מקל נודדים ביד, עוצבו כלי גולה תמידיים. גרוש 

לא שורש, לא קבע, לא אחיזה בממש, באיתן,  108אנגליה, גרוש צרפת, ספרד, פורטוגל.

                                           
 ". בעיר ההרגהמתוך " 105
אמירת "שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד". לפי המסורת, כאשר נתפש ר' עקיבא על ידי הרומאים ועונה למוות, אמר את  106

 ". קריאת שמע זאת ויצאה נשמתו ב"אחד
 ביהודי צרפת.  14-כינוי לפרעות שביצעו המתגייסים למסעות הצלב המאוחרים במאה ה –גזירות הרועים  107
והורשו לחזור  יהודי צרפת גורשו. 1655, ולא הותר ליהודים לגור בה עד שנת 1290יהודי אנגליה גורשו מהממלכה בשנת  108

הוטבלו יהודי פורטוגל בכפייה  1497. בשנת 1492. גירוש ספרד אירע בשנת 14-עד ה 12-מספר פעמים במהלך המאות ה

 . בעשרות השנים שלאחר מכן היגרו חלק מהאנוסים אל מחוץ לפורטוגל, וחזרו לחיות בגלוי כיהודים. לנצרות

https://benyehuda.org/bialik/beir.html
https://benyehuda.org/bialik/beir.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%A6%D7%A8%D7%A4%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%98%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%92%D7%9C_%D7%9C%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%98%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%92%D7%9C_%D7%9C%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%98%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%92%D7%9C_%D7%9C%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%95%D7%AA
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, עלילות 112״חטופים״ לצבא .111, קוזקים110שחיטות; היידמקים ,109מי ת"חבמוצק. ד
 —. 114. דריפוס1882113, 1881דם. 

  115קום שחט! —התלין! הא צוואר 
״זכויות האדם״  ,116אבד צלם אדם. מלחמת דורות משיחים, רבנים, משכילים

וס עד נידוי, הרחקה, אנטישמיות. לחם עוני ספוג אנחות, רווי דמעות. עיירות סחי ומא
; גירוש מן 119. גירוש מן הכפרים118״חדר״. נומרוס קלאוזוס 117מושב״־גיטו. ״תחום –

פול יכהנה וכהנה תאכל מארת הגלות;  אנה יבוא החרון, אנה, ת – 120הערים הגדולות
שמים. קבלה, ״זהר״, שבתי ־הזיות משיח. מלכויות –השאגה, איפה העם, איך יקום? 

יחל וצפות לקץ, סגף טהר  –ת, חסידות , רבנות מסתורי121צבי, אוריאל דה קוסטה
 – –הזה אורח עם בריא? התבוללות, טמיעה  –והתקדש ליום יבוא 

ערי הריגה. עליות ומרתפים אפלים. דם קרוש. מוח נקשה. חללים.  – 122טבח קישינוב
העוד לא קם האב השכול, העוד לא התנער הצעיר העברי והרס לעלות על  –עולם ־בתי

 ...123אף השמים וחמתם?!
 

 שירת יחיד:
ְשָמע ים   קֹול ְבָרָמה נִּ י ַתְמרּורִּ י ְבכִּ  ְנהִּ

 ָבֶניהָ ־ָרֵחל ְמַבָכה ַעל
ָנֵחם ַעל י ֵאיֶננּו.  ָבֶניהָ ־ֵמֲאָנה ְלהִּ  124כִּ

 

                                           
במהלך התקוממות הקוזאקים והצמיתים שהנהיג בוגדן  1648פרעות שנערכו ביהודי אוקראינה בשנת  – ת"ט-פרעות ת"ח 109

 חמלניצקי. 
-היו קוזאקים וצמיתים שמרדו בשלטון הפולני בשלושה מקרים במהלך המאה ה היידמקיםשודד. ה –מטורקית  –היידמק  110110

 . במהלך מרידות אלה נטבחו לפי ההערכות עשרות אלפי יהודים. 18
 עם סלבי שחי בקהילות עצמאיות וצבאיות למחצה.  – קוזאקים 111
ך צבאי ולשירות בצבא הצאר, בעקבות החלטה ילדים שנלקחו בגיל צעיר לחינו –" קנטוניסטיםהכוונה ל" –חטופים לצבא  112

. מגוייסים אלה איבדו לעיתים קרובות לאורך שנות השירות הארוכות את זהותם 1827של הצאר ניקולאי הראשון בשנת 

היהודית. הדרישה למכסת גיוס הוטלה על הקהילה היהודית, מה שהביא לאפליה כלפי ילדי העניים, ואף לחטיפת ילדים ומסירתם 

 ס. לגיו
 ". הסופות בנגבמערב האימפריה הרוסית, שזכה לכינוי "-נערך גל פוגרומים ביהודי דרום 1881-1882בשנים  113
סרן יהודי בצבא צרפת שהואשם בבגידה על סמך מסמכים מזוייפים. משפטו והנסיונות להביא לזיכויו זכו לתשומת  – דרייפוס 114

 לב עולמית רבה. 
 ". על השחיטהלפי שירו של ביאליק " 115
ודים, תוך שמירה על זהות יהודית. עיקר תרבותית של היה-תנועה למודרניזציה והתחדשות רוחנית – ההשכלה –משכילים  116

 . 19-של המאה ה 80-ועד שנות ה 18-של המאה ה 70-פעולתה משנות ה
, ובהם חיה אוכלוסיה יהודית גדולה, 18-שלהי המאהשטחים שסופחו ממלכת פולין לאימפריה הרוסית ב – תחום המושב 117

 שנאסר עליה לעבור לגור במקומות אחרים באימפריה. 
 הגבלת מספר התלמידים היהודים בבתי הספר התיכונים ובאוניברסיטאות.  –מלטינית: "מספר סגור"  – נומרוס קלאוזוס 118
 שון נאסר על יהודי רוסיה שאינם חקלאים להתגורר בכפרים. של הצאר אלכסנדר הרא 1804תקנת ב 119
 . התושבים היהודים של מוסקווה 1891גורשו בשנת כך, למשל,  120
 . 16-17-שחי במאות ה פילוסוף יהודי פורטוגזי – אוריאל אקוסטה. 17-משיח שקר שפעל במאה ה - שבתאי צבי 121
. בין התגובות הידועות לפוגרום זה היתה הפואמה "בעיר ההרגה" 1903הפוגרום הידוע בקישינב בשנת  –טבח קישינוב  122

 .105נה לקוחים הביטויים הבאים. ראו הערה שכתב ביאליק, וממ
 ": מתי מדברעל אף השמים וחמתם? לפי שירו של ביאליק " 123

ה -ַגם... ם,-ִאם –ַעתָּ ֵלינּו ִמְדבָּרֹו ֵאל נָּקָּ גַר עָּ ם!  –ִכְמַעט נָּגַע בָּנּו ִשיר ִעּזּוז וֶָּמִרי /  סָּ דּו! ֵהיִמינּו!/  ַונָּקָּ ִחים! ִהְתַאח  ְרמָּ בֹות! לָּ רָּ  /  ַלח 

ם -ַעל תָּ מָּ ַמיִם ַוח  ִלינּו /  –ַאף ַהשָּ  /  –ִהנְנּו ְועָּ

ה!" רָּ  ִבְסעָּ
 ירמיהו, ל"א, י"ד.  124

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%96%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%AA%22%D7%97-%D7%AA%22%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%99%D7%93%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%99%D7%93%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%96%D7%90%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%96%D7%90%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A0%D7%92%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A0%D7%92%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A1
https://benyehuda.org/bialik/bia061.html
https://benyehuda.org/bialik/bia061.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A1_%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A1#%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%A1_%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A1#%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%AA_1804
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9_%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%99_%D7%A6%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%99_%D7%A6%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%91
https://benyehuda.org/bialik/metey.html
https://benyehuda.org/bialik/metey.html


44 

לקחנו כפליים בכל חטאותינו.  –העוד לא מלא צבאנו, הטרם נרצה עווננו ? 
ום כל דרכי נפתולינו, גדר הגורל, תה־. באו עד125ננעלו שערים. הוברחו ארצות על מסגר

 אפס מוצא. קיר אטום.
האם פסו  –, האמנם לא יקום? וחזון תוחלת, ורמזי מולדת 126אכן חציר העם

 מני לב, תמו ויגוזו?
 

 קריאה: 

י  127ַנֲחמּו ַנֲחמּו, ַעמִּ
י ָלְך,  ןיוֹ ת צִּ ֶר שֶ ְמבַ     ַעל ַהר ָגֹבַּה ֲעלִּ

י ַבֹכַח קֹוֵלְך ימִּ ם.ְמבַ    , ָהרִּ  ֶשֶרת ְירּוָשַליִּ
י, יָראִּ י ַאל תִּ ימִּ י ְלָעֵרי ְיהּוָדה:    ָהרִּ ְמרִּ  אִּ

יא אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ָצפֹון, י ֵמבִּ ְננִּ ַיְרְכֵתי ֶאֶרץ,  הִּ ים מִּ ַבְצתִּ  ְוקִּ
ֵסַח, ֵּור ּופִּ  128ָהָרה ְויֹוֶלֶדת ַיְחָדו.    ָבם עִּ

 
 מקהלה מדברת:

 ָקָהל ָגדֹול ָישּובּו ֵהָנה.
 

 ה:מקהל
ְבֵנית, ְשָרֵאל    עֹוד ֶאְבֵנְך ְונִּ  129ְבתּוַלת יִּ

יֵתְך, ־ֵיש ְקָוה ְלַאֲחרִּ ְגבּוָלם.   תִּ ים, לִּ  130ְוָשבּו ָבנִּ
 

 מקהלה:
ְפֵלינּו ָכל ַעם נִּ  ָקֹטנּו ְמֹאד, מִּ

ְמֲעדּו ַרְגֵלינּו, ְפיֹון, יִּ  ֹיאְכֵלנּו רִּ
 ַאְך ָיַגְענּו ְמֹאד,

 ָמַאְסנּו, ָמַאְסנּו ְנדֹוד.
ְפָלֵטנּו, זֹו מֹוַלְדֵתנּו    –ֵהן ֶזה מִּ

 ָמַאְסנּו ָמַאְסנּו ְנדֹוד.
 ֹלא ֶאְגרֹוף, ֹלא ֶפַשע,
 ֹלא ֵאיָבה, ֹלא ֶרַשע,

 131ַיטּונּו ְכֶפַשע ֵמֶאֶרץ ַהֵיַשע.
 

 שירת יחיד:
י, י, ֹנף מֹוַלְדתִּ  ְמכֹוָרתִּ

ים ָוָים,  ְשאֹון ַגלִּ
יב, יב ָסבִּ ים ָסבִּ  ְוֵצל ָהרִּ

                                           
 הוגבלה מאוד ההגירה לארה"ב, יעד ההגירה המועדף של רוב יהודי מזרח אירופה.  20-בשנות העשרים של המאה ה 125
 ".אכן חציר העםלפי שירו של ביאליק " 126
 ישעיהו, מ', א'.  127
ִלי-ַעל ַהרלפי ישעיהו, מ', ט'; ירמיהו, ל"א, ז'. העורכים השמיטו את סוף הפסוק מישעיהו:  128 ִריִמי -גָּבַֹּה ע  ְך ְמַבֶשֶרת ִצּיֹון הָּ לָּ

ִריִמי ַאלַבכַֹח קֹו ִם הָּ לָּ ה ִהנֵה ֱאֹלֵהיֶכם.-ֵלְך ְמַבֶשֶרת יְרּושָּ ֵרי יְהּודָּ ִאי ִאְמִרי ְלעָּ  ִתירָּ
 ירמיהו, ל"א, ג'. 129
 ירמיהו, ל"א, ט"ז.  130
 מתוך השיר "קטנו מאוד מכל עם נפלינו". מילים יהודה בורלא, לחן מרדכי זעירא.  131

https://benyehuda.org/bialik/bia024.html
https://benyehuda.org/bialik/bia024.html
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ים ַבָבר!קוֹ   ל ַתנִּ
י!  ֶהָאח, מֹוֶלֶדת, מֹוַלְדתִּ

ים ָנָמה  ֹחְרַשת ָקנִּ
יל ַבֲחצֹות ַהֵליל.  ְוקֹול ָחלִּ

ים ְורּוַח  ְדָבר ָהרִּ  132– –מִּ

 
 מקהלה: 

י, י ָלְך ַאְרצִּ  ֹלא ַשְרתִּ
י ְשֵמְך  ְוֹלא ֵפַאְרתִּ

ילֹות ְגבּוָרה  ַבֲעלִּ
ְשַלל ְקָרבֹות.  בִּ

 ְטעּוַרק ֵעץ ָיַדי נָ 
ים,  חֹוֵפי ַיְרֵדן שֹוְקטִּ
יל ָכְבשּו ַרְגַלי  ַרק ְשבִּ

  ַעל ְפֵני ָשדֹות.
 

   
       

 
ם ַבָיד, ַעל ַהֶשֶכםמקהלה:  ֵנֶבל ַמיִּ

 –ַמְעֵדר, ַמְגֵרָפה ָוַסל 
ים, ֶלָעָמל.   ְלָשדֹות ְרחֹוקִּ

 
יַע קִּ  י ַעד ַהגִּ י:ְמָנת ֶחְלקִּ  צִּ

 ָקָמֵתְך ַהזֹוֶהֶרת ַבֶשֶמש
י. ְך. ַאְרצִּ  133ַוֲעַפר ְדָרַכיִּ

 
המדרש, ־. נצרף ״מתמיד״ ביתעבודהאז יקום הצעיר העברי, ובפיו דבר אחד: 

תה מרות; ים בארץ האכזרית, האוכלת יושביה, ויאבק איחיוור הפנים ולבן הידי
חתמו עקבותיהם בגוף  –דורות, עירום הרים, מדבר ורוח ־ביצות־מולדת, שממת

חבלי־עבודה, יסורי הסתגלות, קדחת,  .בנשמתו 134הצעיר העברי, חרשו מעניתם
ו ויארגו בעליה, בהתישבות, בשמירה, כבמס –י במסתרים כבדידות ויאוש, ב

מלחמה עיקשת עם   135יהודה. תל־חי. סדום.־בכבישים, במחצבות. רוחמה. בני
תה, פיתוחה, הגנתה מזדון לב, הפיכתה למקור חיים ולחם; חתירה יהפרי :האדמה

אלה שלבי  –לחיי טוהר, לכבוד אדם; התאבקות מבית; עמידה מול צר ואויב מבחוץ 
בם נלך, נאבק, נתלבט עוד שנים. הערינו הנפש ותבוא בעפר הארץ, ותתערב   –עלייתנו 

לית הדופק בנו, זורם ואינו נותן ותהי לברית עבודה והגנה. זה דם הוויתנו הישרא
 שלווה 

                                           
 מילים עבריות: יצחק לבני.  – מכורתי 132
 "עם שחרזהו שירה של המשוררת רחל " 133
 תלם.  –מענית  134
דת ההתיישבות הציונית הראשונה בנגב. ננטשה ונהרסה במלחמת העולם הראשונה, במאורעות תרפ"ט ובפעם נקו – רוחמה 135

מושבה בשולי רמת הגולן מעל הגנרת,  – בני יהודההוקם בה קיבוץ רוחמה.  1943תרצ"ט. בשנת -השלישית במאורעות תרצ"ו

. קשיי ההתיישבות הביאו להתדלדלותה ההדרגתית, והיא נעזבה סופית 1886שהוקמה על ידי אנשי היישוב היישן בשנת 

ננטש היישוב ביחד עם יישובי אצבע  1920. במרץ 1918חי הוקמה בשנת -קבוצת ההתיישבות בתל – חי-תלבמאורעות תרפ"ט. 

שכונת העובדים של  –אוחדה עם קיבוץ כפר גלעדי השכן. סדום  1926הגליל. הקבוצה הוקמה מחדש בסוף אותה השנה, ובשנת 

 . 40המלח. ראו הערה -מפעל המלח שהוקדם בדרום ים

 ָאֵכן ַדָלה ְמאֹוד,
י ֹזאת, ָהֵאם,  ָיַדְעתִּ

 ָאֵכן ַדָלה ְמאֹוד
ֵתְך. ְנַחת בִּ  מִּ

יל  ַרק קֹול ְתרּוַעת ַהגִּ
ַגּה ָהאֹור,  ְביֹום יִּ

ים ְסָתרִּ י ַבמִּ  ַרק ְבכִּ
 ְנֵיְך.י עָ ֲעלֵ 

  (רחל)

ין  ָימִּ ְשֶמֶרת, –מִּ ים ְכמִּ  ָהרִּ
 ֶמְרֲחֵבי ְשֵדמֹות ְלָפַני,

יַבי. ים ֲאבִּ י ֶעְשרִּ ים בִּ   ְוָרנִּ

https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=77
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=77
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=834
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=834
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%97%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_(%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_(%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%97%D7%99
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 קריאה:
יוַ  ְשַמע ַסְנַבַלט ַהֹחֹרנִּ ְבזּו ָעֵלינּו  יִּ גּו ָלנּו, ַויִּ י, ַוַיְלעִּ י ְוֶגֶשם ָהַעְרבִּ ָיה ָהֶעֶבד ָהַעֹמנִּ ְוטֹובִּ

ים  ים? ַהְיַחיּו ֶאת ָהֲאָבנִּ ים עושִּ ים ָהֲאֵמָללִּ ֵמֲעֵרמֹות ֶהָעָפר? ְוֵהָמה ַוֹיאְמרּו: ָמה ַהְיהּודִּ
 136?ְשרּופֹות
  

 מקהלה: 
ים. ים ַבֵסֶבר עֹוְמשִּ ים ַבחֹוָמה ְוַהנֹוְשאִּ  137ַהבֹונִּ

 
 קריאה:

י ים, כִּ ים ְוָהַאְשדֹודִּ ים ְוָהַעֹמנִּ ָיה ְוָהַעְרבִּ י ַכֲאֶשר ָשַמע ַסְנַבַלט ְוטֹובִּ ָעְלָתה ־ַוְיהִּ
ם י־־ֲארּוָכה ְלֹחמֹות ְירּוָשַלִּ ְקְשרּו ֻכָלם ־כִּ ַחר ָלֶהם, ְמֹאד. ַויִּ ָסֵתם; ַויִּ ים, ְלהִּ ֵהֵחלּו ַהְפֻרצִּ

ם ירּוָשָלִּ ָלֵחם בִּ  138.ַיְחָדו, ָלבֹוא ְלהִּ
 

 מקהלה מדברת:
ְשָמר ֲעֵליֶהם יד מִּ ְפֵניֶהם.   ַוַנֲעמִּ  139יֹוָמם ָוַלְיָלה מִּ

 
 מקהלה:

ים ַבסֵ  ים ַבחֹוָמה ְוַהנֹוְשאִּ ים.ַהבֹונִּ  ֶבל עֹוְמשִּ
 

 קריאת יחיד:
ן ַהיֹום ַההּוא  י מִּ  –ַוְיהִּ

 
 מקהלה:

 ְוַאַחת ֵמֲחֶזֶקת ַהָשַלח. ְבַאַחת ָידֹו עֹוֶשה ַבְמָלאָכה 
ים. ים ַעל ָמְתָניו ּובֹונִּ יש ַחְרבֹו ֲאסּורִּ ים אִּ  ְוַהבֹונִּ

ים ַבְמָלאָכה  ים ָבְר  ַוֲאַנְחנּו עֹושִּ יקִּ ים.ְוֶחְצָים ַמֲחזִּ  ָמחִּ
ים.  140ֵמֲעלֹות ַהַשַחר ַעד ֵצאת ַהכֹוָכבִּ

 
 שירת יחיד:

י ָלָעם: יא, ָאַמְרתִּ  ַגם ָבֵעת ַההִּ
ם;  ינּו ְבתֹוְך ְירּוָשָלִּ יש ְוַנֲערֹו, ָילִּ  אִּ

ְשָמר, ְוַהיֹום ְמָלאָכה. ־ְוָהיּו  ָלנּו ַהַלְיָלה מִּ
ְש  י ְוַאַחי ּוְנָעַרי, ְוַאְנֵשי ַהמִּ  ָמר ֲאֶשר ַאֲחַרי.ְוֵאין ֲאנִּ

 
 מקהלה: 

ים, ְבָגֵדינּואֲ  ֵאין   141ַנְחנּו ֹפְשטִּ

                                           
 ל"ד.-יה, ג', ל"גלפי נחמ 136
 נחמיה, ד', י"א 137
 ב-נחמיה, ד', א' 138
ַליְלָּה ִמְפנֵיֶהם.-ַונְִתַפֵלל ֶאל"לפי נחמיה, ד', ג': 139 ם וָּ ֵליֶהם יֹומָּ ר ע  ִמיד ִמְשמָּ  " ֱאֹלֵהינּו ַונַע 

 מו במקרים קודמים, גם כאן בחרו העורכים להשמיט ביטויים של תפילה ואמונה. 
 ט"ו. הנוסח מובא בהשמטות קלות. -לפי נחמיה, ד', י' 140
 י"ז. -נחמיה ד', ט"ז 141
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 142ָנקּום ּוָבִנינּו.
 

שודדה הארץ, חובל יבולה, ותהי "מס עובד" לקנאות  –עודנו עושים במלאכה 
; גבולות הארץ; מלחמה 143עיוורת: רציחות, הרג, מאורעות; לילות שמירה; נמל עברי

, כן עתה כאז –המלעיג ־ולדת, באויב הקשה, בזר השאנןמ־לנו בטבע, מלחמה בגדיעת
שנים. לא הניסו ־לא יבשוה חרבוני .טעמה 144לא נמר –בריתנו את הארץ. מאז  זאת –

 – – –ליחה. עודה דולקה, עודה סוערה בלבבות נאמנים 
  

  

                                           
מתוך נחמיה, ב', י"ח. בקטעים אחרונים אלה שילבו העורכים את פסוקי נחמיה המתאראים את בניית חומות ירושלים למרות  142

 –המחנה התנכלות זרים עם השמטות קלות ובסדר המתאם להם. את הסיפור הזה הם הציבו אותם בהקשר הימים בהם נערך 

 המשך פעולות הבניה וההתיישבות אל מול התנכלויות והתקפות בימי המאורעות. 
התירו השלטונות הבריטים להקים מעגן לפריקת סחורות  1936לאחר השבתת נמל יפו כחלק מהמאורעות בשנת  – נמל עברי 143

אביב, הנמל הראשון שפעל בשליטת היישוב -הושלמה בנייתו של נמל תל 1938שישרת את העיר תל אביב. עד חודש פברואר 

 י בארץ.היהוד
 השתנה. מלשון תמורה.  –נמר  144144

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%9E%D7%9C_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91#%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%95_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%A0%D7%9E%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%9E%D7%9C_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91#%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%95_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%A0%D7%9E%D7%9C
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 146 145 הידעת את הארץ?
הידעת את הארץ? התיטיב דעת, לפחות, את סביבתך? האם יצאת לשוטט 

 די דרכים ובנתיבות בלתי כבושות, כדי לחדור לפני ולפנים של האזור, איזורבצ
שעה, מרחוק? האם חרדת אל האזורים השכנים  מושבך, הנשקף אליך יום יום ושעה

גלגלים ־ואל פינותיהם החבויות והנעלמות? הידעת את פרטי נופיהם, לא מתוך טיסת
צעית וברוכת רשמים? העמדת אצה ומבוהלת, כי אם מתוך הסתכלות כנה, בלתי אמ

גודיה של ארץ ישראל? הידעת את טיב קרקעותיה, את יותה ועל חזיונות ניגוונ־על רב
את  –באחת  ,את העמקים ואת הגאיות ,הצומח ואת החי, את המעיינות ואת הנחלים

ה? העלית אל ההרים ואל הגבעות הסוגרים עליך, כדי יסגולות טבע הארץ וליקוי
נוף חדשים, כדי להרחיב את מושגיך על שטחי הארץ מעבר ־ראותפקים ומולגלות א

״למחיצות״, כדי להזין את עיניך בקסם המיוחד אשר תקסום לנו הארץ מפסגות 
התדע את טבע סביבתך הקרובה  –הרים נישאות ומנקודות מצפה נעלות? באחת 

 לוייו וחליפותיו?יוהרחוקה, על כל ג
־מסביב ידעת? התכיר את שכניך הלאואת הכפרים והישובים הנשקפים אליך 

גודל אוכלוסיהם, על טיבם, אם מוסלמים, ־יהודים? הקנית לך ולו גם מושג מה, על
נוצרים ואולי דרוזים, מתואלים, צ׳רקסים וכיוצא בהם הנם, על סגנון, הכפרים 
השונים, מראה בניניהם מבחוץ ומבפנים, על אורח חיי תושביהם ובעיקר על ענפי 

דת־־מה, את החליפות ואת יוהעוקב אתה, ולו במ כלכלה אשר להם?החקלאות וה
 התמורות החלות, במרוצת השנים בקרב הישובים הללו, בהתפתחותם ובגידולם?

ואת המקומות הקשורים בזכרונות היסטוריים יהודיים באיזור מושבך ידעת? 
 רבות את אלה אשר שמרו במשך אלפים שנה עלוהלמדת להבדיל בין הכפרים והח

למחצה, התדע את  147שמותיהם הקדומים, בין אם הם שלמים ובין הם מסורסים
ערכם בתקופות הישראליות השונות והאם התבוננת אל השרידים הארכיאולוגיים 
הרבים או הבודדים, עקבות החיים והיצירה של עברנו הרחוק, אשר אולי נשתמרו 

 ,תינו העבריים, בתנ"ךונשתיירו בהם עד היום הזה? האם שבת לקרוא לעיין במקורו
בספרים הגנוזים )וביחוד בספרי החשמונאים(, בספרי יוסף בן מתתיהו פלביוס ועוד 
כדי להבינם לאור שרטוטי הנוף, תאורי הטבע וחותם התנאים הגיאוגרפיים הטבועים 

 בהם להפליא? 
החינוכיים  הרבות דברים על הערכים הריאליים,כלום יש צורך ל

בידיעת המולדת בכלל ובידיעת הסביבה הקרובה בפרט? שאל  והתרבותיים, הנעוצים
מוד יאת חבריך, בין אם הרבו ובין אם המעיטו לשוטט בארץ, ויגידוך מה רב הגמול בל

טבע הארץ, בהפלגה אל תוך הישוב הא"י המגוון, בביקור המקומות הספוגים זכרונות 
 רה של עברנו הרחוק!היסטוריים! מה רב לפעמים הענין בגילוי עקבות החיים והיצי

״המחיצות״ בינך ובין הארץ נופלות ונעלמות, מושגיך מתרחבים ומתבהרים, 
נורות היניקה מן הארץ ורשמיה רבים וענפים, הרגשת התאזרחותך והשתרשותך יצ

 בארץ מעמיקה ובוטחת.
מקומות הישוב, אשר נשקפו אליך מרחוק, כשהם מטרידים לפעמים את לבך 

רבות ורוח והרגעה. הישובים והח־ומה שופעים מעתה קורתך במהותם הסתחואת מו
למים יהמתבררים כנושאי שמות היסטוריים קדומים, תחת היותם תחלה א

                                           
 נספחים שנכללו בחוברת, שהם תוספת לתכני המחנה.  –מכאן והלאה  145
 1940. הם הופיעו בשנת יוסף ברסלבי )ברסלבסקי(בעין חרוד על ידי חוקר ארץ ישראל  1937דברים אלה נכתבו בשנת  146

 " שהיו פופולריים מאוד בקרב אנשי תנועת העבודה. הידעת את הארץכמבוא לכרך הראשון בסדרת ספריו "
 משובשים. –מסורסים  147

https://he.wikipedia.org/wiki/יוסף_ברסלבי
https://he.wikipedia.org/wiki/יוסף_ברסלבי
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%AA_%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%93%D7%A2%D7%AA_%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5
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וקופאים, ללא כל הפליה וללא כל חשיבות מיוחדת לגבי שאר המקומות הנכריים 
אשר בסביבתך, מוארים פתאום אור העבר ההיסטורי העברי, נגאלים מן האדישות 

תנכרות״, אשר כאילו התנכרת להם ימים רבים, מתייצבים לפניך ומן ״הה
כ״מקורבים״ נשכחים ומדובבים אליך זכרונות, השזורים ברקמת תרבותך 

 והשמורים  עמך, אולי עוד משחר טל ילדותך.
והזכרונות עצמם, משהם דבקים בשם ההיסטורי של המקום אשר לא נשתנה 

־שטים וערטילאיים: קרקע גידול ובמתפוכמעט במשך אלפים בשנה, שוב אין הם מ
מולדת להם. חותם הארץ והסביבה הטבוע בהם אוצל עליהם אינטימיות וחן, ואתה 

 מגלה בהם פרטים ופרטי־פרטים דקים, אשר לא יכולת להבחין בהם בגולה.
פותחת את לבך  ,התבוננות ממושכת בטבע, בחיי התושבים ובשרידי העבר

והחי אשר ביצירתנו ובמקורותינו הקדומים בתאורי להבין בציורי האקלים, הצומח 
הנוף הגיאוגרפיה והטופוגרפיה המדויקים בהם לפעמים דיוק מדעי כמעט ובהווי 
העברי, אורח חייו ומנהגיו, אשר נשתמרו במידה ניכרת ומאלפת, בקרב תושבי הארץ 
עד היום הזה. ציורים ותיאורים אלה, השופעים חיים ונתפסים תפיסה מיוחדת 
ומעמיקה, כובשים את לבך משנה־כיבוש ופוקחים את עיניך לשוב ולתור אחר נושאי 

מוד יהסתכלות, אשר נעלמו או לא נתחוורו לך כל צרכם. השפעת הגומלים אשר בל
הארץ וספרותנו העתיקה רבת ענין היא, איפוא, והיא משתלבת, אולי בלא יודעים, 

בהן כרת ברית עם החיים  בקשרי האהבה הנרקמים בך אל הארץ ואל סביבתך,
 המתקדשים בארץ.

סוף דבר: ידיעת הארץ על כל חזיונותיה וגלוייה העשירים והמגוונים מהוה 
ד עם ידיעת נכסי הרוח העקריים את שרשי היניקה התרבותית העמוקים ביותר, חי

מעוררת את יצר ההתבוננות בהשפעה של הארץ על הלשון, על המחשבה והיצירה 
אט את חותמה גם על דרכי הלשון, הרוח ־כן בזו המטביעה אטהעברית לפנים ו

 והיצירה המתחדשים בארץ כיום הזה.
העדר ספרות  :ברם למעשה אין הכרת הארץ והסביבה קלה ופשוטה כל עיקר

עזר לשם גישה ־זור בפני עצמו, העדר ספריזור אעברית מסבירה ומדויקת, המקיפה א
יעת הלשון הערבית המקילה בהרבה על וחדירה אל המקורות הראשונים, העדר יד

החדירה אל תוך הישוב הערבי, אל המקומות ההיסטוריים ושרידיהם 
הארכיאולוגיים המפוזרים בקרבו, בודאי שיש בהם כדי להרפות גם את ידי אלה 

טיפחו  148, אילוליף על פי כןאמת ללמוד את הארץ; וא־הרוחשים אהבה ורצון
את לימוד הסביבה ולו גם באמצעים דלים הנקודות הישוביות העבריות בארץ 

־ומוגבלים, אך בשיטה ובהתמדה, אילו נמצאו בקרב הדור הצעיר אשר בכל נקודה
יישובית אנשים מספר אשר היו צוברים בכתב את כל הידיעות הנוגעות לסביבתם לפי 
ההוראות הניתנות להלן, כי אז אפשר היה, אולי, לפתור את שאלת לימוד הארץ 

 מעסיקה רבים מבני הארץ ללא עצה ותושיה.והסביבה ה
________ 

 
 אחדים בטיפוח ידיעת הארץ:  הבה, ננסה, איפוא, לעמוד על עיקרים

תצפה למומחה ולמדריך, אשר יזדמן רק לעתים רחוקות אל מקום  א. אל
ומקריות קומץ הן אשר לא ישביע  על פי רובההדרכות והסברות שהן בודדות  .מושבך

בלבד אין כל פתרון שאלת הקנית ידיעת הסביבה, המחויבת להיות  את הארי... בהן

                                           
 נשכח כמעט השימוש בצורה זו, והשימוש בצורת השלילה "אילולא" )אם לא( נשאר כמעט בלעדי.אם. עם השנים  –אילולי  148
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רחבה ומקיפה, באשר: אין כל הציבור יכול להשתתף בה; הפרטים המבוארים בפי 
המדריך אינם נקלטים על פי הרוב קליטה שלמה וברורה, ואין הם נשמרים בזכרון; 

ים המצטרפים, ת והסקירות הנדירות וכן החברדרכוהציבור אשר אינו נהנה מן הה
חדשים לבקרים, לקבוצה, לקיבוץ ולנקודה הישובית בכלל, תובעים ממילא חזרה על 

 ההדרכות שאין להן סוף, אף לא תנאים אוביקטיביים של ביצוע.
פיה למומחה ולמדריך ולהסברותיהם המקריות, אשר אמנם אין יב. תחת הצ

לידיעת הארץ אוסף  בורך ומחבריך, הנוטים נטיה מיוחדתילוותר עליהם, תבע מצ
 הדרכה ספרותי על הסביבה, אוסף חומר בר־קיימא בכתב.־חומר

________ 
 

 קיימא בכתב כיצד? ־הדרכה בר־חומר אוסף
רכישת  של מקום מושבךבראש וראשונה תבע מציבורך או מן הספריה  א.

 Palestineמפות מפורטות המתארות את סביבתך בעיקר. מפות אלה הן: 

Exploration Fund Map  ,ומפת מחלקת המדידותSurvey of Palestine  שע״י
גליונות בודדים, אשר מתוכם יש לרכוש ־. שתי המפות מחולקות גליונות149הממשלה

מדה גדול ־את שנים שלושת הגליונות, המתארים את סביבתך. הגליונות ערוכים בקנה
ואילו  150גלימדה של אינטש לכל מיל אנ־מאוד: גליונות המפה הראשונה ערוכים בקנה

והם מפורטים עד מאוד. מצא  1:20000מדה של ־הגליונות של מחלקת המדידות בקנה
רבות וכו', את סימני הדרכים והשבילים, אשר על ותמצא בהם את רוב הישובים והח

פיהם אתה יכול לחשב מראש את המרחקים ממקום למקום, את מספר הק״מ ואת 
 ד אשר קבעת לסיורך. כברת־הארץ אשר עליך לעבור בגבולות המוע

ית מקום מושבך פינה לספרות בידיעת הארץ, לספרי הגיאוגרפיה ייחד בספר ב.
'של א"י, למדריכים, לקובצי החברה העברית לחקירת א"י ועתיקותיה, ולרבעונה 
"ידיעות״, לקובצי ״ציון", שהם קובצי ״החברה להיסטוריה ולאטנוגרפיה בא״י 

, לירחוני ״הטבע והארץ״, להוצאת ״לנוער", שהיא ולרבעונה העומד להופיע בקביעות
״ספרית א״י אשר לקהק״ל״, לספרים המועטים אשר הופיעו עד כה בשטחי ידיעת 

ספרות זו ברובה טרם חדרה אל רוב הספריות אשר בארץ  .הארץ על כל ענפיה השונים
ומן המעונינים, אשר בודאי שהיו קוראים ומעיינים בהם, ניטל הסיפוק הרוחני 
הנפשי, לעקוב את החידושים והבירורים במחקר א״י ולהרחיב את ידיעותיהם. 

 בספרות זו בודאי שתמצא לפעמים פרטים נכבדים ומאלפים גם על סביבתך.
גזור ואסוף מתוך העתונות הא״ית את המאמרים ואת הרשימות, הנוגעים  ג.

קבוצות קבוצות  בידיעת הארץ בכלל, מיין אותם לפי נושאיהם וענייניהם, ערוך אותם
נבדלות והתקין אותם לבל יקרעו ולא ירפטו על נקלה בין אצבעות הקוראים 

 הממשמשים בהם.
ג קטלוג מיוחד לכל המאמרים והרשימות אשר בספריתך. שמות הנה ד.

המאמרים והרשימות המפורטים עלולים להניע את הממיין בקטלוג לבקש אחריהם 
 ולקראם.
שהם עיקר העיקריים  – יומן לידיעת הסביבהמאסף ו ךושבמ־במקוםהנהג  ה.

 בהוראות האלה.

                                           
, ופורסמה לראשונה בשנת 19-של המאה ה 70-בשנות ה מפה שהוכנה על ידי הקרן לחקר ארץ ישראל - P.E.F-מפת ה 149

 .כאן. על מפות מחלקת המדידה של המנדט ניתן לקרוא 1880
 מטר.  1609.344 –מיל אנגלי  150

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%9C%D7%97%D7%A7%D7%A8_%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%9C%D7%97%D7%A7%D7%A8_%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://www.mapi.gov.il/Heritage/Pages/history_mandat_e.aspx
https://www.mapi.gov.il/Heritage/Pages/history_mandat_e.aspx
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 מאסף לידיעת הסביבה כיצד? 
תבע מחברים, ממורי ביה"ס ומן התלמידים הקשישים להעתיק אל תוך  (1

, אשר נתקלו בהם, או רכשו אותם תוך כדי קריאה, אגב מאסף זה, כל ידיעה וכל פרט
 ציון שם הספר המאמר והעמוד.  

הסביבה תוך כדי עיון במקומות ־, כי יעתיקו אל המאסף לידיעתתבע מהם (2
, הגנוזים, יוסיפוס, וגם תלמוד ומדרש ועוד( כל קטע וכל משפט ךהראשונים )תנ״

או לכל נקודה מנקודותיה ההיסטוריות. ציין אגב העתקה את  ך,הנוגעים לסביבת
 המקור, את הפרק, את העמוד.

הנך נתקל בו, אגב קריאה, באחד מקום, אשר ־העזר בכלל בכל מראה (3
המאמרים, כדי לגשת מיד אל המקור הראשון ולהעתיק ממנו את התעודה 

 .ההיסטורית בלשונה המקורית ובמלואה
יש להעזר, אם אפשר, באינציקלופדיה קטנה  ךלשם גישה מרוכזת אל התנ"  (4

פרים , המצויה לפי שעה רק בשפות לועזיות, אך בלית־ברירה יש להעזר בסךלתנ״
עבריים אחדים כגון: א״י ושכנותיה לי. ז. הורביץ )אשר נפסק אמנם עם האות י׳(, 
בספרו ״הארץ״ של א. ספיר משנת תרע"א וב״תזכיר הועד הלאומי על שיטת הכתיב 
 בהעתקת השמות הגיאוגרפיים וכו' )הוצאת החברה העברית לחקירת א"י ועתיקותיה

בצידם של השמות ההיסטוריים וגם מראי־השמות הערבים  אשר בו ניתניםתרצ"ב(  –
 מקומות רבים.

בספרים הנ"ל. תמצא מראי־מקומות לספרות העברית הקדומה. אשר למקור 
החשוב ביותר של תקופת ימי הבית השני ״תולדות מלחמות היהודים ברומאים" 
ליוסף פלביוס למשל, הרי שבתרגומו של י. נ. שמחוני, הוצאת שטיבל, הנך מוצא 

רט לכל המקומות הנזכרים בגוף הספר ועל־פיו הנך יכול למצוא על נקלה מפתח מפו
 כל פרט הנוגע לסביבתך.

 יומן לידיעת הסביבה, כיצד ?
בצאתך לסיור בסביבה רשום בתמצית ובפשטות שמות הישובים, המעיינות 

ניים, הבולטים יאת המרחקים אשר עברת ממקום למקום, את הפרטים האופי ,וכו'
הנוף ־ומת־לב אשר נתקלת בהם בדרך. ציין בפנקסך את סגולותוהראויים לתש

והקרקע, את סוגי התושבים, את מראה כפריהם ומצבם הגיאוגרפי והטופוגרפי, את 
אורח חיי התושבים ואת ענפי החקלאות והכלכלה אשר להם וכיוצא בהם, ואם שומע 

אפשר, גם  ערבית אתה, הצל מפי התושבים את הפרטים הקרובים ללבך ביותר, ואם
דברי מסורת ואגדה וידיעות על השרידים הארכיאולוגיים אשר במקומות ישוביהם, 
כי תגליתם נכבדה היא לפעמים למחקר העברי המחודש בא״י. את כל הפרטים אשר 
אספת בסיורך עליך להעתיק בשובך אל תוך ״היומן לידיעת הסביבה״. אם מוצא 

 —ם רשימות או תאורים מקיפים יותר ימצאו חברים אשר יאמרו לרשום ביומן זה ג
 מה טוב!

לאחר אשר יצטבר במאסף וביומן לידיעת הסביבה חומר היסטורי ספרותי 
־והסתכלותי ניכר, תגיע גם השעה לערוך אותו, למיינו, לעבדו ולקבוע בעזרתו תכניות

יומם, בצרוף הסברות־הדרכה מתוך החומר המעובד. היחיד ־תכניות של סיורים בני
וצה אשר יאמרו לצאת לסיורם ימצאו את חומר ההדרכה מן המוכן וממילא או הקב

 יגבר הרצון ותעצם הנטיה ללמוד את הארץ.
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המאסף והיומן לידיעת הסביבה דורשים השתתפות ממושכת של רבים, הדרך 
אינה קצרה, אך ברכה בה. אל תבוז לקטנות! לגבי המאסף והיומן האלה אין עיקר 

לחשבון ומאיר את משנהו. הפרטים הם המהווים את  וטפל, כי כל פרט מצטרף
המושגים והמושגים את הידיעות! התעודות הספרותיות והחומר ההסתכלותי 
בהתמזגם לחטיבות מעובדות, עלולים להוות במרוצת הזמן נכס ישובי־תרבותי יקר 

 ערוך, אשר תועלת בו וברכה בו ליחיד ולציבור בכל עת ובכל שעה.־לאין

 ברסלבסקי .י      עורר()מתוך לוח המ
 
 

 151הקפנו את ים המלח
 

זו היתה, הסיסמה לטיול, שנועד על ידי חברי  –, ״להקיף ברגל את ים המלח״
 ההכשרה של ״מחנות העולים״ בנען משנת תרצ"ד לסופה של שנת ההכשרה. 

 מה דחף אותנו לטיול, מדוע ראינו בו מפעל?
את ים המלח. אבל לא לשם  היה זה נסיון ראשון של צעירים מישראל להקיף

 זה יצאנו לדרך בכדי לזכות בזר של ״ראשונים״.
שקסם לנו. המדבר. מרחב־ – סביבות ים המלח – היה דבר מה בעצם המקום

ואת האפשרות שבגילוי האדם עירום ממשא  ,הבראשית שעוד טרם ידע חברה מזויפת
 התרבות.

קשורים היינו  .ברזו לא הייתה לנו הפעם הראשונה לנדודים בסביבות המד
לסביבות האלה עוד מימי היותנו בעיר, בתנועה. ידענו את ההרים האלה בימי קיץ 
בשרב ובימי חורף במטרות העוז. אהבנו את הנוף הפראי וחזינו את עצמנו משתלטים 

 עליו.
כך הרצון להיות בכובשי הדרום. ואחד מחברינו גם היה ־ועל־־כן גם להט בנו כל

היא גם שהוסיפה אומץ לצאת  152שים ופלוגה זו, פלוגת הדרוםבין הראשונים בכוב
 נקודת הביטחון האחת בדרך הצפויה. זו היתה .למסע רב הרפתקאות זה

קשה ועצם ההחלטה דרשה אומץ שבהעזה. יציאה בדרכים לא  הטיול היה
כבשנו את  .נודעות, מבלי לדעת אם אפשרי המעבר בין ההרים. העזנו  ונצחנו

 המלח. עולמות־תעלומה נחשפו לפנינו. המסתורין של ים
________ 

 
ירושלים טס  – ים המלח – יו את הכתובת קליהלהאוטובוס הגדול שנשא ע

 – עשר איש היינו־במהירות בפיתולי הכביש היורד מהרי ירושלים לים המלח. חמשה
פועלים צעירים אשר זה רק שנה יצאנו בשליחות התנועה לעבודה, לקיבוץ. עתה, עם 

שנת ההכשרה הראשונה בנען, ישבנו כולנו בהרגשת חג, לבושים חולצות כחולות,  תום
 הכן לטיול. – ומשקפות 153מצוידים ברצועות עור של צלמניות

ילקוטי גב ממולאים כהלכה היו מגובבים בפנים האוטו, מוטות, מימיות ואף 
 קומקום גדול התלבט לו צרור על גבי אחד הילקוטים.

                                           
 זה, ראו ספרו של רפי טהון "הקפנו את ים המלח ברגל".  לנושא 151
 הכוונה כנקרה לקבוצת העובדים במפעל המלח בסדום. 152
 מצלמות. –צלמניות  153
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שאנו  ,הדבר אשר אנו עומדים לעשות, היה ניכר בנו, בפנינו ואף כי לא דברנו על
 עומדים בפני דבר גדול.

תכנית זו נולדה בערבים לאחר העבודה, כשהיינו מתכנסים באחד האהלים, 
מספרים במאורעות היום, מסיחים בטיולים שטיילנו ומתכנים תכניות לבאות. טיול 

משיכה אל השממה, שממת־רה. היתה יזה הסעיר את הלב במסתוריו, עינה וג
 הבראשית הגדולה.

הים", ופתאום פסקו פיתולי הדרך ־האוטובוס כבר עבר את השלט "פני
והכביש נמתח לפנינו כחץ ישר חוצה בערבה השוממת והמלבינה. מלפנים נצנץ הים 

 .במשטחו הכחול הנוצץ. היתה הרגשת עונג מיוחד בקרבה. עוד מעט
לחצות  לה אל הירדן. התכנית היתהנטה שמאאל הים לא הגענו. האוטו 

ללכת דרומה לאורך החוף המזרחי וכך  ,לה את הירדן ומשם, מעברו המזרחייתח
 עשינו.

________ 
 

תרנו  – ומכאן מתחילה פרשת הטיול. הילקוטים על הגב ובידיים המוטות
 אחרי מקום מתאים למעבר.

חיה, נתחלקה ברים שלא ידעו את תורת השחהתחלנו בעבודה. בינינו היו גם 
העבודה. אלה היו מלקטים גזרי עץ ואלה קושרים אותם להיותם רפסודה. קבוצה 

בינתיים גילה אחד גזע עץ כפוף  .חבלים להעברת החבילות־אחרת עסקה במתיחת גשר
ללו שלא ידעו לשחות הלא תפקיד רפסודה. נקשרו אליו חבלים משני גדות הנהר. ישמ

רים שעמדו בחוף ממול, אחר חזר הגזע שוב נלפתו לגזע ונמשכו בחבל ע״י החב
כך עברנו את הירדן.  .למקומו ע״י החבל הראשון. הילקוטים החליקו על גשר החבלים

בפינה חבויה מן הרוח כבר רתח הקומקום הגדול על גבי הפרימוס המתקפל ובישר 
ספל קקאו לאיש. על גבי השמיכה הפרושה כבר היתה ערוכה ארוחת הצהרים ולאחר 

 קלה היינו בדרך. שינה
זו היתה ארץ גבעות קטנות שהירדן המתפתל היה מתגלה בה ונעלם חליפות. 

 בינתיים העריב היום ובחרנו בבקעה בין ההרים לחניית הליל הראשון.
התיישבנו על גבי הקרקע ובשיחה קבענו את מפקד הטיול, את האחראים 

 לכלכלה, ללינה, למים, את רושם היומן, חובש וצלם.
והקומקום היה תלוי על חצובה עשויה  – את הפרימוס טמנו – תה מדורההועל

 ממוטות. לבושי פיג'מות ישבנו מסביב למדורה ואכלנו ושתינו.
יפה היתה  .עד חצות הלך הכל למישרים. השומרים התחלפו כל חצי שעה

השמירה כשממרחק, מעבר הים נצנצו אורות המפעל. אבל מחצות התרגשו ובאו 
 ובכן לדרך. ,היה מפלט מהם. בין כך וכך אי אפשר היה לישון יתושים, ולא

משלחת יצאה לירדן למלא את המימיות, נארזו כל החפצים ובעוד חושך 
ממרחק,  .לאחר תעיה ממושכת בסבכי שיחים הגענו עם שחר לשפת הים .יצאנו

מראשי הרי יהודה נתגלתה ירושלים, כמובן רק ראשי ארמנות הנציב וטור־מלכא. 
 קפת עברה מיד אל יד.המש

בחרנו בדרך בקרבת החוף, עלינו וירדנו כשאנו חוצים עמקים קטנים. מעינות 
 קטנים היו בדרך, אבל המים המלוחים לא רוו את הצמא. זעה גלשה מן המצח.

הרואר. הצעדים התרחבו. הנהו!  – ירק מרחוק בישר לנו על המעין הראשון־פס
הילקוטים נשרו ארצה. לאחר שתיה  .ניוןפלג מים יורד מן ההרים מתוך פתח הק

ר ההליכה וחוסר השינה היה בזה מן המרענן. כאן חלרויה התזנו מים זה על זה. לא
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נטפלו אלינו ערבים שהציעו את שרותם ללוותנו ולהגן עלינו. אך אנו דחינו את הצעתם 
 ה״נדיבה״.

בין בדרך לזרקה נתגלו לנו בין ההרים מראות נהדרים. הנה בקעה חבויה 
קירות ענק זקופים, כולה ירק ועצי דקל, ובין הדקלים פלג מים זורם. על צלעות 

 .הבקעות עדרי אילות מקפצות באצילות מסלע לסלע
אחר הליכה של שתים עשרה שעות רצופות, הליכה שהלכה וקשתה, מתוך 

. נחל איתן ששטף פרא במפליו 154קפיצה על גבי סלעים ליד החוף ובהרים הגענו לזרקה
וך כתלי הסלע העצומים, עד הגיעו לים. כאן חנינו כאן עבר עלינו הלילה מתוך שנה בת

 .155לארנון – עמוקה, מחליפה אונים, ליום המחרת
ן ראשון צנוע שרווה ימעי .הליכה על שפת הים, זרועת הסלעים –, ולמחרת

 .. רחצנו במימיו הצורבים156ין החםיבמע ־ במימיו המתוקים. ארוחת בוקר בקלירוהי
הברזים קראנו לו, אשר היה מספק בימים ראשונים מים במפעל ־יןימע .ןיושוב, מעי

 בצפון. כיום ניגרים מימיו מבעד לצינורות אל תוכו של הים.
ושוב חליפות שבמראות נוף. הנה עמק ירוק ודקלים ופלג נוצץ וקורא. קשה 

ת מתחת הירידה אל תוכו, אך קשה ממנה העלייה בקיר התלול, כשהאבנים מדרדרו
 לרגלים, ומאחור מעפילים חבריך.

ארוחת צהרים סעדנו באחת הבקעות האלה כשאנו הוזים על בתי הבראה 
 ומרגוע בסביבות האלה.

 Sallכשעלינו מן הואדי האחרון )ואדים אלה מכונים במפות בשם סלים. 
חסור ן קטן חבוי בירק. אילו ידענו מה צפוי לנו בדרך במיפירושו נחל זורם(, פגשנו מעי

במים היינו שותים ביתר תאוה את מימיו, שזרמו בזרם כה קטן ודל, כשהם גם 
 מרופשים במקצת.

נסתבכה עלינו הדרך בין גבעות והרים ענקיים. צוקי סלע אדירים שנתגלגלו 
 פעם מראשי הרים נזדקרו כפסילי מצבות איומות.

ן, ״עוד חבר שנשלח ומשקפת בידו לראש ההר הודיע כי ראה מרחוק את הארנו
 .כך החלטנו – שעה וחצי יש ללכת"

אך הדרך ארכה קצת יותר... לבסוף הגענו אל פסגת אחד ההרים העומדים על 
 ראס־דאלה שמו, מורדותיו תלולים לכל צד ואין לרדת. – שפת ים המלח

. מלמטה, בעומק של מאות מטר השתרע הים הקופא באלפי קמטיו הענוגים
 ר האדימה השמש ואין לרדת.מעבר לים, מעל ראשי ההרים כב

מדרום להר נראה קניון, כנראה עמוק מאוד, שכן רואים רק את השבר ברמה 
 והוא צר וזקוף, במוצא הקניון חורשת קנים ירוקה, ״שם בודאי המים"!

________ 
 

מה עושים? האם ללון פה בראש ההר כשהצמא כבר מתחיל מענה אותנו, או 
 לסכן את עצמנו ולרדת בחשכה.

לונו לתור אחרי מקום נוח לירידה. חבר אחד ירד בדרך הסלעים התלולים החי
אל הים. ישבנו בקצה הרמה וחכינו בקוצר נשימה מה יהיה עמו. אותו לא ראינו כי 
המורד היה זקוף. חרדנו לשמוע בכל רגע קול זעקה. היה פחד להמשיך את המחשבה 

 לקצה.

                                           
 נחל איתן בעבר הירדן המזרחי, הנשפך אל ים המלח. – ואדי זרקא מעין 154
 נחל איתן בעבר הירדן המזרחי, הנשפך אל ים המלח. – נחל ארנון 155
 ק"מ מדרום לשפך ואדי זרקא מעין.  2.5-אתר מעיינות חמים לחוף ים המלח, כ – חמי קלירוהי 156
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ים רבים: הוא היה כבר לאחר חצי שעה של מתיחות נשמע קולו כבא ממרחק
למטה, נראה קטנטן. הזהיר אותנו לבלי לרדת: הדבר מסוכן יותר מדי )רק לאחר כך, 
כשחלפה הסכנה, סיפר לנו באיזו סכנת־נפשות היה נמצא, כשהוא תלוי על סלע זקוף 

 וגבוה על פני התהום ומחפש ברגליו משען כדי לרדת(.
עד הסוף נתקע פתאום  פש מקום אחר למורד והגיע כמעטיחבר אחד, שח

 למקום־מיצר, שממנו אין לרדת, סלע כפוי על פני תהום. באין ברירה עלה חזרה.
רק לאחר שקיעת השמש, כשהחשכה החלה מתגברת נתגלה מקום שפך אבנים 

 בהר, שם התחלנו לרדת.
שלושת  .היתה זו ירידה מסוכנת וממושכת. בירידה זו נתפרדה החבורה

לי ההר וירדו למצוא את זה שירד ראשון דדך הסלעים הראשונים מצאו שביל לרג
והשאר שלא מצאו את השביל, ירדו לתוך הקניון. נתהוו קבוצות של שלושה־ארבעה 
חברים. קריאות רמות מקבוצה לקבוצה קשרו את כולנו מלבד ארבעת הראשונים 

 שהיו על הרמה.
יסורי  .וכך שערנ –, היה הכרח לרדת לתוך הקניון, שכן למטה נמצאו המים

 הצמא עינו בלי רחמים ולא היה פשוט כוח ללכת הלאה.
חברים הראו ממש גבורות, ובחושך ירדו בתוך הקניון מפלים שגבהם חמישה 

 מטרים ויותר.
שנים שלושה מטר והקירות הגבוהים שהתרוממו לגובה של  – הקניון רחב היה

. סלעים במשך היוםמ׳ חסמו בעד רוח הים ואצרו בתוכם את כל החום, שקבלו ה 100
 .והחום שנפלט מן הסלעים עוד הגדיל את עינויי הצמא ,האויר היה קשה לנשימה

מיד  .מעין קטן שריח נפט נדף ממנו –, הראשונים גילו את מעין הישועה
ולאור לפיד שהועלה  ,צעקות שמחה פרצו ועלו מתוך הקניון הקודר .השתנה הכל

 פרימוס( ירדו שאר החברים אל המעין.בעמק הפלאים החשך )סודר מנפט שהוצא מה
קבוצה קטנה בת שלושה אנשים נשארו עוד כל הלילה על צלע ההר. הם נתעכבו בחושך 

אי אפשר היה  .מימית העזרה הראשונה – ת מיםחבאמצע ירידתם ואתם רק מימיה א
לישון מפאת הצמא והחום, וכל הלילה הזו על מים מים ומים. רק עם בוקר היתה גם 

 ווחה, כשירדו אף הם לתוך הקניון.להם הר
עתה היה עלינו למצוא את החברים שירדו הימה ואת זה שירד דרך הסלעים. 
הלכנו לאורך הקניון המגדל קנים עד שהגענו למוצאו אל הים. ומה גדלה חרדתנו 
כשמצאנו על החול מוטלות חבילות הארבעה ואותם לא ראינו בכל האופק. נשלחו 

שערנו אם כן, שלאחר שראו שאין מים בנחל )המעין הקטן  .אצופים לסביבה אך לשו
 לא הגיע לים( ״הפליגו״ לארנון. 

הזדרזנו לצאת לדרך והנה מראש ההר ירדו שתי דמויות לבושות ״תלבושת 
מלאה״: האחד בגופיה בלבד והשני בתחתונים. אלה היו השחיינים, בידיהם היו 

 מימיות.
אשונה, הרגענו אותם. עיפים היו עד ״היש לכם מים״? זאת היתה שאלתם הר

מות, גופם היה מכוסה שכבת מלח. אכן המעשה אשר עשו היה ״פשוט״ מאוד: הם 
שחו בלילה לארנון. שבע שעות שחו, ואחד מהם שחה רק ביד אחת כי בשנית החזיק 

 בבטריה.
חלק מן הדרך סחבו גבם את שני החברים האחרים שלא ידעו לשחות וכשכלו 

אותם על החוף והמשיכו בשחיה לארנון, וכל זה לאחר יום הליכה  הכוחות הניחו
 מאומצת ללא אוכל וללא שתיה.
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דאגת כולנו הופנתה לשנים שנשארו באמצע הלילה ערומים על שפת הים 
 השומם, ובלי מים, הה! כמה הרגשנו עכשיו מה הם מים! 

 .האצנו בעצמנו לדרך
היטב מה ערכו של זה המוביל עתה נזהרנו מאוד לבל נסטה מן השביל. ידענו 

ומי יודע אם יתרחש עוד  ,אותנו בשלום בחתחתי הדרכים. עוד תעיה כזאת בין ההרים
קרוב לארנון התרחב השביל והיה ל״דרך מלך". הסמנים בצדיו נחרבו  .הפעם נס

ולכשראינו כיצד הוא משתלשל בדרך נוחה עד הלשון, ידענו הרגשת מבטחים. מאחד 
תה אחת החורשות שעל הלשון ובשביל שבחורשה, צעד ערום ושזוף תולי השביל נראיפ

את הדרך  .אחד מחברינו ה״אבודים״. תרועות שמחה וצעקות פרצו מפיות כולנו
ריצה ודילוגים. היינו מאושרים, ניצלנו. שוב נתלכדה החבורה. ־למטה עברנו בקפיצות

 את החבר השני מצאנו מוטל ישן על שפת הנחל.
שם  ־ שכתלי הארנון מתקרבים ובתווך אין דבר זולתי מים בתוך הנחל במקום

 התיישבנו שקועים במים הצוננים. שמחנו בשמחת התשועה וההצלה.
תרנו את הארנון, חדרנו בקניון עד המפל, מקום שאין לעברו. התפעלנו משפע 

צמת כתלי הסלעים, המפוצלים בידי הטבע כדמויות פסילים ואלילים והמים. מע
 .קדמונים

הדרך היתה קשה אך שמרנו אמונים לשביל.  .חרת בבוקר המשכנו ללכתלמ
את ארוחת הבוקר יעדנו ליד מעין שריח נפט עלה ממימיו. ושוב הליכה של שעות 
בהרים וליד החוף חליפות. העיניים תרות אחר חתימת ירק, אחרי מעין מים, הנה 

 מים אין. —חרב ם קטנים מלאי חצץ, אך הכל יערבה שוממה מבותרת. כולה בואדי
ואנו נחים ומתחכמים להפיג את החום בנפנוף המטפחות וסחיטת הזעה 
וממשיכים והולכים והחום והצמא מענים. הרגלים נעות מאליהן אוטומטית ביקוד 

רק עם ערב שמענו את בשורת המים מפי שני חברים שנחלצו  .היום, תרות באופק
הקטן. היו אלה מים רעים לשתיה,  לתור ולחפש. זינקנו בשארית הכוחות אל הקניון

 .פשוט מסריחים אבל גמענום כמי עדן
שנים ־ושוב חניה, מדורה, הקומקום הרותח. ולאחר האוכל מתפרקדים שנים

 שמיכות, מתעטפים בסדינים והשומר על משמרתו.העל גבי 
היום הבא היה יום שבת. בטיול קשה היה להרגיש הבדל כל שהוא. רחקנו 

, כאילו אנו נודדים כך שנים, דואגים למים, למקום שינה, לדברים מישוב ונדמה היה
 כה אלמנטאריים. אבל הרגשנו את עצמנו טוב בתוך דאגות פרימיטיביות אלה.

הוא מזרע.  – ביום זה היינו צריכים לפגוש לראשונה מיום צאתנו לדרך בישוב
מכפרי  מרכז למשלוח פירות וירקות –, לפי המפה, עיר השוכנת במפרץ הלשון

 שאדמתה כידוע פוריה וכולה מושקה יפה. .הסביבה
 מרחוק נראים אפילו פרדסים. ,הנוף היה באמת ישובי. שדות דורה ותירס

 ,צעדנו כראוי, כיאות לבני חיל אשר לא יחתו מפני כל, אף מפני שוכני הלשון
חבורת ילדים קטנים מטונפים ולבושים בסחבות  .והרושם שעשינו היה כנראה חזק

חקו בין גבעות חול נבהלו מפנינו כמפני חיות פרא. אף הגדולים לא העיזו ישר שא
עם אחדים נכנסו בשיחה. הנושא העיקרי גם במזרע וגם בכפרים  .להתגרות בנו

האחרים היה המפעל־בדרום. ״אתם מהפועלים?״ היו שואלים, כשענינו ״כן" 
 התייחסו אלינו בכבוד.

למשטרה. המשטרה במזרע שוכנת על גבע לא התעכבנו בכפר אלא עלינו מיד 
 רמה, צופה על כל הסביבה. נחנו בסוכה מצלה וקרירה.
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לאחר שחקרו אותנו מי ומה אנו ולאן מגמת פנינו התקשרו בטלפון לפנים 
 לבסוף קבלנו רשות להמשיך את דרכנו. .המדינה, שאלו להוראות

חמשה  בישוב שבמזרע כמעט לא הרגשנו. מלבד המשטרה יש עוד כארבעה
אך בסביבה יש עוד כמה שבטים. בדרך  ,חימר הקבורים בקרקע ומספר אהלים־בתי

פגשנו מדי פעם שדות תירס גדלים בתוך חורשות של קנים, מעיינות זורמים רבים ועל 
 ידם רועים עדרי צאן.

נמרים" הנזכר ־נומירה. כולנו מחליטים כי שם הנחל ״מי־בלילה חנינו בסל
עמנו ערבים מבני המקום שהלכו למסעם. העמדנו שמירה  בלילה זה חנו .157בתנ״ך

 מוגברת, אך כל מקרה לא קרה.
________ 

 
למחרת ערב ראש השנה. החלטנו כי הערב עלינו להגיע לפלוגת הדרום ויהי 

 מה. הצידה שלנו כבר כלתה, דברים כפשוטם.
התחילה הליכה בכל המהירות שיכולנו. דבר אחד עלול היה להצילנו והוא 

נמצאים בצד  158ת ספיהומדי בוקר באה סירת קיטור מהדרום אל מעינ .ירההס
ן בעוד יהמזרחי של הים כדי למלאת מי שתיה למחנה. מטרתנו היתה להגיע למעי

 הסירה עוגנת בחוף.
נות ספיה לתוך הים. הסירה ילאחר הליכה של ארבע שעות הגענו בתשע למעי

 עוד עגנה.
נור עד שהגענו אל הסירה. יזים ביד אחת בצבגדנו וצעדנו כשאנו אוח תפשטנו א

 השקה ; יבורך הספן הערבי! מיד לבואנו עזר לנו להתקלח במים מתוקים
 אותנו תה ריחני אשר החיה את נפשנו.

עשתה דרכה מן החוף המזרחי למערבי פחות  – כך שם הסירה – ״גב׳ לוט״
רך למרות כל שא את זכימשעה. שלום לך, שלום חוף המזרח! באהבה ובגעגועים נ

 היה ברוך! – התלאות אשר הנחלתנו
מני המחנה ילאט. כבר אפשר היה לגלות במשקפת ס־הסירה חתרה במים לאט

אשר לרגלי ההרים. סביב המחנה לא נראה סימן של ירק. לא היה כל זכר לישוב קודם. 
 קרחת ישימון. ובלב כל זה נתקע קומץ צריפים.
הכל עשוי לוחות עץ.  – מגדל צופיםהתקרבנו לחוף. ״נמל״ מסודר, רציף, 

 רפית יחידה.ולוכנו בשורה עיהסתדרנו כבשעת ה
ה הפגישה עם ים ונחפזים לקראתנו. כמה טובה היתמן הצריפים התחילו רצ

נת הדרום הנידחת! שלום ושלום! רבים היו כאן יחברים לאחר הימים האלה ובפ
בינינו היה גם חבר מראשוני  מכרינו וחברינו מקבוצות החוגים, מנען ומשאר הפלוגות.

 העולים לדרום. עם העולים מנען בא. עכשיו פגשוהו כולם בשמחה.
אך היינו עייפים ורעבים  ,התחילה פרשת השאלות על הדרך ועל הרפתקאותיה

מיד פינו לנו צריף מיוחד. התקלחנו והלכנו לאכול בחדר האוכל. הפתיעו עובדי  .מאוד
כולם ערבים. אבל לאחר ימים שהיינו ניזונים  – הטבח, המלצר, העוזר – המטבח

 משימורים ולחם נושן התפעלנו ממש מן האוכל.
כל אותו היום ואף למחרת שהינו במקום. המנוחה היתה דרושה לנו. היה גם 

 צורך לסדר בספיה גמל אשר יוביל לנו מים בדרך.

                                           
 במואב. מוזכר בנבואות ישעיהו וירמיהו. ישוב מקראי – מי נמרים 157
 צאפי של היום. -הכוונה כנראה למעיינות בקרבת העיירה א 158

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99_%D7%A0%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99_%D7%A0%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D
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מוקדשת לי״ג שנות כבוש  היתה מסיבה – ליל ראש השנה – באותו לילה
וחברים חזו על  ,בוש הדרום עתהימק, ונמתח הקו של כיבוש העמק של אז ובין כהע

התיישבות גדולה שתקום בדרום, מזרחה מספיה. במקום של אדמות פוריות ומעיינות 
שופעי מים, ועל אזור תעשיה עברי גדול אשר יקום פה לרגלי הר סדום, על שפת ים 

 המות.
בה בהר סדום. כיום היא משמשת בטרם צאתנו ביקרנו במערה הענקית החצו

למקלט לילה לשינה לפועלים הערבים העובדים בחציבת המלח. בקצה הצפוני של 
 ההר יש מחצבות מלח ומעין נמל להסעת המלח בסירות.

הנה נוח  .ונה השיירה בגמל עמוס משא וגמל ערבי זקןויצאנו לדרך והפעם נתג
 יותר ללכת כשאנו משוחררים מן הילקוטים.

את המעין היחיד אשר עד עין גדי ולאחר הצהרים התחלנו מחפשים את עברנו 
ו נמסדה. שלשלת הרים ענקיים קודרים מלוה אותנו כל הדרך ממערב. עם חשכה הגע

גוש עצום של סלע, מנותק משלשלת ההרים, היורד בצוקי ענק לתוך  .לרגלי מסדה
 התהומות. 

מאים. עייפים וללא מים עתיקה בודאי של מחנה הרו – החניה סודרה ליד גדר
ברנו על לב הגמל הערבי שירכב ויביא לנו מים מעין יבמידה מספקת שכבנו לישון. ד

רוח קרירה נשבה כל הלילה והפיגה  .בורים״יגדי, אך הוא הפליג ולא חזר. ישנו שנת ״ג
 את החום.

________ 
 

 עם בוקר החלה העליה למסדה.
הסמוך למסדה מצד צפון, כי חניה ראשונה היתה במערה אחת במעלה ההר 

 .159למסדה הגענו מצד צפון ;על מסדה עצמה קשה לעלות ועלינו דרך ההר הסמוך
העליה היתה בשבילנו ״מטפסי הרים ותיקים״ עליה רגילה ואפילו נוחה, לגבי 

פסנו יהעליות שכבר נתנסינו בהן במשך זמן טיולנו. היה זה שביל ברור ומסומן, וגם ט
 ה השארנו למטה בשמירת שנים מחברינו.בלא ילקוטים. את אל

כל הדרך הלכנו וחשבנו, פה! מעל הר המצודה הזו הגנו אבות אבותינו על 
 רותם. את ההרגשה הזו לא בטא אף אחד מאתנו, אבל היא היתה בלב כל אחד.יח

 ,החלק האחרון של ההעפלה היה יותר קשה. היינו צריכים לטפס על חומת אבן
 רבות שעל הפסגה ושם כרענו עייפים וחלשים.והח ולאחר ההעפלה מהרנו אל

מלמטה פערו תהומות פיהן. ממזרח נראתה ארץ יהודה, ים קפוא של גלי 
 הרים. הכחיל הים סגור בתוך חומות הרים.

  ת מצאנו אבן אחת חלקה עליהבתוך חורבה אחת שלמה יותר מהאחרו
 בצבע קטע משירה של רחל: רשמנו

ית ַהְעָפָלה  ְברִּ  –ֵיי ֱאנֹוש חַ  –בִּ
 ָאח, ָאחֹות. –ֻקַדְשנּו 

ים ּוְזקּוֵפי ראש־ֵנַדע יזִּ  ָנא ַעלִּ
יר ְפָסגֹות ְנֹשם ֲאוִּ  160לִּ

 

                                           
 הושלם זיהוי התוואי המלא של שביל הנחש, העולה למצדה ממזרח. 1953רק בשנת  159159
 . 4ראו הערה מספר  160
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התכוונו לרשום בזה זכרון לשתים מבנות הארץ, מחברותינו, חיה ורטה 
מהגמגסיה ״הרצליה״ ולחברתנו מ״מחנות העולים״ שדה רבינוביץ, שהעפילו אף הן 

 . שלום לך מסדה! נפרדנו ממסדה ההר, והתחלנו לרדת.161ילןבהרים ונפלו בהעפ
הירידה קלה היתה כמובן מהעליה, בפחות מחצי הזמן )עלינו במשך שעה 

 .רגעים( 25 ־וירדנו ב
 זו היתה ארוחת הבוקר. .במערה היה כבר מוכן תה

עתה נשארה לנו דרך של  .הגמל שבסתר לבנו קווינו כי־יבוא ויביא מים לא בא
גדי בלא מים. ברשותנו היה רק מספר קטן של מימיות מלאות. ־ות עד עיןשמונה שע

 כך יצאנו לדרך.
מיד עלתה השערה  .הלכנו במרץ, לאחר שעה הגענו לואדי. מרחוק ראינו עדר

שבמוצאו של הואדי יש מים ולשם הלך העדר. ההצעה שאחד מאתנו ילך לחפש שם 
לע הואדי. שכבנו כפגרים. אחד מים נתקבלה. האחד נשלח ואנו שכבנו לנוח בצל צ

 .162קטעים מ״מסדה״ של למדן —פשפש בילקוטו והוציא כמה דפים 
יט!" ְך ְוָאֹבָאה ַהָפלִּ י, ַמָסָדה, ְשָעַריִּ ְתחִּ  "פִּ

 שומעים החבריה ודוממים ואותו הקורא המשיך לקרוא בעת ובהתלהבות: 
 ַאְמצּו ֶרֶגל! 

 ַחְזקּו ֶבֶרְך ְבֶיֶתר ְשֵאת! 
 י, ַשְלֶשֶלת ַהָמחֹול,ֲעלִּ 

ֹפל! ית ַמָסָדה ֹלא תִּ  ֵשנִּ
 אך מה לעשות? החבריה שמעו אבל... כוח אין.

הצל של הגבעה הלך והתקצר. עוד מעט ויעלם והשמש תעמוד באמצע השמים 
 ותלהט ותלהט.

 אין מים! – שב החבר, והבשורה רעה
ים. הילקוטים על אין מה להתלונן. מראש ידענו, הדרך ארוכה והמכשולים רב

 .כן ייטב לנו – השכם. קדימה. כל כמה שנמהר ללכת
 .בדרך אנו פוגשים שיירה קטנה של גמלים עם שני ערבים אנו מקיפים אותם

 יותר מבקשה, משהו שבאיום, ואף הם״תנו מים"!  פרצנו בקריאה שהיה בה 
 נתינתם היתה יותר מפחד מאשר מטוב לב.

בו כל צל מלבד הצל המועט לפרקים של ושוב אותו המישור הרחב שאין 
אולי משום שענפיהם פרושים כך שהם  ־ 163השיחים הקטנים הנקראים סיאל )צאלים

 נותנים מכסימום של צל שיכול לתת שיח כזה(.
בבקעה אחת ״ברכת אל חליל" פגשנו הרבה פלחים עובדים, הם היו מנפצים 

רים והפרדות. מבריחי צוברים אותם לשקים ומטעינים על החמו ,את אבני המלח
  .מכס היו אלה, שכן תעשיית המלח מונופול הוא. חלק מאתנו נגש אליהם

 ״השלום והברכה! היש עמכם מעט מים לשבור צמאנו?"
 והנה שם המעין, קרוב הוא״. – ענו – ״אין 

                                           
. 1934י הגימנסיה הרצליה בפסח שנת חיה ורטה נהרגה מאבן שהדרדרה ופגעה בראשה במהלך העליה למצדה בטיול תלמיד 161

 מספר ימים מאוחר יותר נהרגה שרה רבינוביץ בנפילה מצוק פשח'ה במהלך טיול של "המחנות העולים. 
יצאה  2011ותפשה מקום מרכזי בחינוך הציוני בארץ. בשנת  1926שיצאה לאור בשנת פואמה מאת יצחק למדן,  – מסדה 162

 אהרון. -לאור מסכת על הפואמה, מאת יריב בן
 .העצי שיט –צאלים  163

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%93%D7%94_(%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%9E%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%93%D7%94_(%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%9E%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%94
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אך אנו ידענו כי המעין רחוק וכי הפלח לא יעבוד בלא מים. תקענו לידו של 
נגש אל אוהל קטן שהוקם רק בשביל להצל על נאדות המים, הפלח ככר לחם והוא 

 כרע על ברכיו והשקה אותנו.
חיתה נפשנו! כל אחד שתה כעשרה ספלים. לאות תודה נתנו לו עוד ככר לחם 

 ומלאנו את מימיותנו.
אותם מחברינו שלא הלכו אתנו רבצו שנית בצלע סלע גדול. המים שהבאנו 

תם. חלק מאיתנו, אלה ששתו הרבה מהמים, החלו היו מועטים מדי בשביל לרוות או
להתקדם והשאר נשארו עוד לנוח. מהרנו ללכת. יש להגיע בעוד מועד ולשלוח משם 

גדי. הדרך היא ־חמור טעון במים לחברינו. מנינו את ההרים שיש עוד לעבור עד עין
 גדי.־עין – במישור שבין הים וההרים, ומרחוק נראים על צלע אחד ההרים כתמי ירק

סוף למים לאחר שתעו ־גדי הגענו בודדים. השניים הראשונים שהגיעו סוף־לעין
גדי השתטחו בלא "חכמות", השקיעו ראשם בזרם המים הקטן ושתו ־קצת בשדות עין

 ושתו. 
מושיע" בדמות ערבי "לאחר שנשלח להם ה ,השיירה כולה הגיעה לאחר זמן

החלה פרשת החניה, רחיצה,  וחמור טעון בנאדות מים. לכשנתכנסה כל החבורה
 כביסה, חבישת פצעים, כל הדברים שנמנענו מהם בדרך.

שבאו לקחת מלח מ"בריכת אל  ,במקום שהתה גם קבוצת ערבים מחברון
 חליל".

הפגישה בינינו היתה ידידותית, אולי מפני שכוחותינו היו שקולים. אחד מהם 
 גן לכבודנו בחלילו ונגן יפה.ינ

ום פיצוי הוגן על הצום הארוך שלנו. לא אכלנו מיום ארוחת הערב היתה מש
 אתמול בצהרים. 

גדי מעובדות. חלקות אדמה קטנות המושקות על ידי המעיין. מגדלים שם ־סביבות עין
ירקות. במעלה ההר עומדת טירה חרבה. בעליה היו אדוני המעיין והסביבה, ועתה 

ת קנים בין ערוגות חרבה הטירה ואת האדמה מעבדת משפחה ערבית הגרה בסוכ
 הירק אשר לה.

פר כי ראשית תנועתנו ימישהו העלה וס .גדי כנאות מדבר בלב הישימון־עין
אביב חלמה קבוצת תלמידים על יציאה מהעיר ויצירת חברה ־גדי. בתל־קשורה בעין

גדי. כך חלמו במשך ימי הלימוד ־חדשה, והחלום נרקם בקשר עם התיישבות בעין
ת לימודיהם הלכו לעבודה כפועלים לחדרה. כך נוצרה קבוצת מנסיה, וכשגמרו איבג

 החוגים. 
עם חושך יצאנו לדרך. חמור עמוס נאד מים והחמר מבני המשפחה הערבית 
במקום נלוו אלינו. זה היה היום האחרון לטיול. צריך להגיע אל הפשחה, מעיין בצפון 

 המפעל בצפון.  – , ולמחרת בבקר במשך שעתים לקליה164המלח־ים
הדרך הובילה בין הרים, סלעים ושבילים תלולים. הפליא החמור בזריזותו 

 בטיפוס בהרים. 
. מים מעט. קרוב לצהרים הגענו לאזור נחלים. ואדי סאגסטרי 165ואדי חסאסא

אכזב. גילינו לאחר חיפושים ברכת מים ־עם מימיו המאורים. נחל איטראגני, נחל
נופל  166רורעם מימיו התכולים. מעיין קטנה תחת סלע, מים צלולים וקרים. ברור, 

נחלים. בכל הסביבה סבכי קנים רבים. הסיסמא היתה: "היום ־הימה נחלים

                                           
 .עינות צוקים –עין פשח'ה  164
 מערבית: חצץ. הנחל נקרא בעברית נחל חצצון.  –חסאסא  165
 ע'וויר.-, ששמם בערבית עין אלעינות קנהכנראה הכוונה ל 166

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%A6%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%A6%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%A7%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%A7%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%A1%D7%9E%D7%A8
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סוף הגענו ־לפשחה!" משמאל התנשאה שרשרת הרים גבוהים. מימין הים הכחול. סוף
מעבר לים השחיר ההר שמעל  ,מרחוק .למוצא הקדרון לרגלי הפשחה. ישבנו לנוח

 הטיול הראשונים כמתוך חלום. לזרקה. נזכרנו בימי
בחרנו בדרך ההרים ללכת למעיין פשחה. התחלנו לעלות, השביל מתפתל 

עוד מעט ויראה  – פוע היה חזק. הים הלך ונגלה לעינינויועולה והנשימה קצרה, כי הש
 פרידה מהים.  – כולו, מצפון עד דרום. טוב שקראנו למקום זה "מצפה הפרידה"

נו צריכים למעיין. סרנו אהארץ, בדרך לירושלים, ו השביל החל לחדור לתוך
 מן השביל ופנינו צפונה, אל לב הרי פשחה.

הסתובבנו בפיזור בין ההרים בשבילים המפותלים, לקולות קריאה מהדהדים 
ומקשרים. הדאגה היתה: להספיק לרדת מההר בטרם שיחשיך. השמש כבר שקעה; 

 שמשם יורד השביל המוליך למעיין. בחושך הסתמנו שני הצוקים שעל ראש הפשחה, 
בחושך ירדנו את השביל המסוכן. איש לא הגיד לנו דבר, אבל כל אחד הכיר 
באמצע השביל את הסלע שממנו התחלקה ונפלה שרה האומללה. עברנו את המקום 

 בזהירות והלב הלם: כאן המקום!
קפצנו  היתה חניה כהלכה. .היה זה הגדול במעיינות שפגשנו, גם ברכתו גדולה

 מן הסלע אל הברכה. אכלנו והשמדנו את כל מה שהיה עמנו.
עלתה מדורה וחלק נכנס אל וות ואי אפשר היה לישון. הוהיתושים עינו עד מ
 כו ליום העולה.יתוך הברכה ובקוצר רוח ח

________ 
 

יום שישי, היום האחרון לטיולנו. נוכחנו פתאום כי צורתנו היא איומה; לא 
ו מזוהמים מחול ההרים ומי הים; הרבה מאיתנו לבושי קרעים. מגולחים, בגדינ

 אותות גבורה בהעפלתנו בין הסלעים והשיחים הדוקרניים.
התקשטנו בילקוטינו, שמלבד בגדים וסדינים מזוהמים לא היה בהם מאומה, 

הפעם היחידה במשך כל הטיול, אף כי אתנו ) חגרנו את הרצועות, והצטלמנו בחבורה
. היתה הרגשת (לצילום מראות נוף 167כי הקדשנו את כל הפילמים שתי צלמניות,

 הנעילה.
ני הפועלים הגדולים. לבסוף אנו גם רובצים יאנו קרבים ובאים. הנה קליה ובני

מצפים לאוטו שיסיענו לביתנו, לחברינו. נשאנו את עינינו במבט  – ליד שער המפעל
 תנים אשר לארץ הזאת.האי־פרידה אחרון והרגשנו, שהוצק אל דמנו שמץ מכוח

   168דודו
 
 
 
 

 בגלעד
־חברי קבוצת החוגים בבית 15בחול המועד של פסח תרצ"ו יצאנו 

 שאן עד אירביד )ארבל(־השיטה לטיול בהרי הגלעד. הלכנו ברגל מבית
 צמח.־שאן חזרנו באוטו בכביש אירביד־יומים וחצי. מאירביד לבית –

                                           
 סרטי הצילום.  –פילמים  167
 , ממייסדי מעוז חיים.דוד אפל –דודו  168

https://www.maoz.org.il/copy-of
https://www.maoz.org.il/copy-of
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נו לטובה ביותר להכרת מהלך הטיול לא נרשם בזמנו. דרך זו נראית ל
החלטנו  – נוף הגלעד וכדל להקל על קבוצות אחרות, שתרצינה ללכת בה

 להעלות בזכרוננו את תאור הדרך.
אם כי עברה שנה וחצי מאז, חי עוד מהלך הטיול בעינינו ויש לסמוך על 

 התאור הכללי.
 

ל בשבי 169מערבית־שאן פנינו דרומית־)יבס(. מבית נחל יבש גלעד – שאן־בית
. 170נוצרי בעל מטעי בננות, תמרים ועוד־משק גרמני ־ השקאה אל ספה־העובר בין שדות

צה. כמטרה יהמשכנו באותו כיוון אל עבר הירדן. השביל עובר בחלקו דרך אדמת ב
 שימש לנו עץ בודד בסביבה, הנמצא בעבר המזרחי של הירדן סמוך לנחל יבש.

רדן המכוסים חול סחף גדלים אפיק הירדן במקום זה מלא סלעים. על גדות הי
מטר.  1.40־1שיחים ועצים שונים. חיפשנו וגם מצאנו מקום מעבר נוח. עומק המים: 

המשכנו את הדרך עד נחל יבש. לרגלי ההרים בכוון מצפון לדרום נמשך קן הטלפון 
שאן הגענו לנחל ־סלט. כעבור שלוש וחצי שעות הליכה מבית־ודרך הקיץ המובילה לאס

ה, בניגוד לשמו, נושא בקרבו בתקופה זו )וכן במשך כל השנה( מים רבים, יבש. נחל ז
 קרים וזכים.

מנחל יבש מוביל שביל המתחיל בצלע הדרומית של הנחל  כפר פרה. – נחל יבש
ומתפתל במעלה ההרים והגאיות לכבר הערבי פרה. הדרך עוברת ברובה בסביבה 

כנו כשלוש שעות. חלק דרך זה סגורה בתוך הגיא. הל – חרבה, באדמת גיר. בחלקה
 נראה לנו לקשה ביותר, כי בו העליה תלולה והסביבה שוממה וחרבה ממים.  

הכפר הופיע לעינינו בהמצאנו במרחק של רבע שעה ממנו. לידו  .הכפר פרה
מים טובים וקרים. מפי אנשי הכפר ־חורשת זיתים גדולה. בכניסה אליו נמצאת באר

ודדים רוב הגברים לעבוד במושבות יהודה. השם מלבס נודע לנו שבעונות ידועות נ
 רגל מעל פני הים.  1827)פתח תקוה( שגור בפיהם. הכפר נמצא בגובה 

)עג'לון(. הדרך עוברת במעלה ומורדות ההרים.  עגלון – רבד־בדרך אל קלעת אר
 .השביל מתפתל ביער אלונים גדול. בין עצי היער גדלים שיחים ועשב מרעה למכביר

רות העתיקים האלה נשמרו יפה עד היום, הודות לשמירה הטובה של הממשלה היע
עליהם, בניגוד ליערות א"י המערבית, שהופקרו ונכרתו בזמן המלחמה. עצי היער הם 
גדולים וחסונים. צמרות העצים מצלים על ההולכים ביניהם. בצידי השביל אפשר 

גלון היער נעשה דליל. נראים לפגוש מספר בארות מי שתייה. עם התקרבנו לסביבות ע
במרחק מה מימין לשביל נראים כמה בתי ערבים  ;גם עצים נושאי פרי, כגון חרובים

עובדי אדמה. הם מנצלים את הרמות הקטנות והגיאות למזרע שדות. הופתענו 
 למראה ההבדל הבולט שבין תושבי המקום ולבן ערביי א"י המערבית. 

שים יפה ונקיים. לשאלתנו על סיבת האנשים כאן גבוהים, בריאים, לבו
עליהם  – המראה הבריא של תושבי המקום קיבלנו תשובה: לאויר ההרים המבריא

 להודות.
ה שמתקרבים לעגלון השביל הולך ומתרחב. הדרך נמשכת בסיבוב על ידבמ

 – לעגלון והשניה, לימין – צלעות ההר עד שמגיעים לפרשת הדרכים. האחת, שמאלה
דרכים אלה נוחות גם למכוניות, ולהן קשר לדרכים הראשיות של רבד. ־לקלעת אר

כולה שבילים צרים, מתפתלים ונוחה רק  – הירדן. הדרך שעברנו בה עד כאן־עבר

                                           
 מזרחית. -ככל הנראה צריך להיות דרומית 169
מזרחית לבית -י אדמה והתיישבו בספא, כשישה ק"מ דרומיתחמש משפחות גרמניות מהמושבות הטמלריות בארץ רכשו שטח 170

 שאן, כק"מ וחצי מהירדן. ממזרח לקיבוצים שדה אליהו וטירת צבי של היום. 
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להליכה ברגל או לרכיבה. עברנו את הדרך מפרה עד פרשת הדרכים במשך שלוש וחצי 
 שעות בערך. 

הצלבנים הנשגב במרחק של עשרים רגע מכאן מתנשא בפסגת גבעה מבצר 
ד. הגענו למבצר עם שקיעת החמה. על רחבה, רב־הנודע בפי הערבים בשם: קלעת אר

 ליד הפתח שכבנו לישון.
לעיני יושבי עמק חרוד. הוא  ,מבצר זה נראה יפה, בימים בהירים – 171דרב־קלעת אר

מתבלט על רכס הרי הגלעד. בימים בהירים אפשר לראות יפה מהמבצר את כל עמק 
 1100 ־שאן ואפשר להבחין גם בנקודות הישוב. הוא נמצא בגובה של קרוב ל־וביתחרוד 

 רגל(. 3238מטר מעל לפני הים )
גוד לשאר מבצרי הצלבנים בארץ. נראה יהמבצר נשמר כמעט בשלמותו בנ

ליד אשנבי  .יציקות בטון המחזקות קירות ועמודים – שטיפלו בשמירתו. פה ושם
בים, רחדרים ומבואות  – ליסטראות עגולות. במבצרהמבצר שמורים עדיין אבני ב

 קירבתו ב .המקשרים בין האולמות והקומות של הבנין. את המבצר מקיף גיא עמוק
מזרחית מצאנו מי שתיה לא ־בארות מים עזובים. באחת הבארות לצד דרומית –

נקיים ביותר. המבצר שומם מאדם, אך בקרבתו נמצאים אהלי בדווים בודדים. 
דרומית מהמבצר בצלעות ההר נראה הכפר הגדול כפרינג'י. דרומה למבצר ־מערבית

דרומית עד הירדן נמשך הגיא הגדול והעמוק ־צפונית למערבית־בכוון, החל מזרחית
הנקרא בשם כפרינג'י. צלעות הגיא נטועים עצים רבים. בעיקר, עצי זית. בקרבת הכפר 

לון נראו עצים רבים וביניהם צמחיה עשירה. בצלעות ההר אשר בין כפרינג'י לעג
 צפצפות. סמן למעיינות מים הנובעים מההרים )מעיין כפרינג'י(.

ראית נבירת ארץ הגלעד. העיר  – למחרת בבקר הלכנו לעגלון – עגלון )עג'לון(
מזרחית ממנו, על צלעות ההרים ונתונה כבתוך מכתש. ־מהמבצר יפה. נמצאת צפונית

רגל מעל לפני הים. במבוא העיר נמצא  2290ובה המרחק לעיר כחצי שעה. נמצאת בג
 מעין מים קרים וטעימים. בקרבת המעין וליד הבתים גדלים עצים רבים.

)בערבית ג'רש. ביוונית: גרסיה(. מעגלון פנינו בשביל הפונה  – מעגלון לגרש
רגע. ההר  20ג'ני, מרחק של ־רגל מעל לפני הים( לכפר עין 2592מזרחה והעולה בהר )

כפר קטן. ליד השביל מעין קטן, צמחייה עשירה. בולטים עצי אגוז  – ג'ני־ר. עיןמיוע
שצמרתם מפליאה בגדלה, שאין כמותם בא"י המערבית. עברנו מעל לתעלות השקאה 

 ירה.ישל אנשי הכפר. מכפר זה מוביל שביל ברור העובר בהרים ובגיאיות עד לע
מים רבים הנטועים על המדרונות הופתענו לראות לאורך כל הדרך כר – (?)מצפה סוף

התלולים, מעובדים בידים חרוצות. כל שטח קרקע קטן מנוצל. המדרונות מסוקלים 
. סּוףיפה. יש גם חלקות בודדות של פלחה. אחרי הליכה של למעלה משעתיים הגענו ל

לפני העירה קצת מתחת לדרך נמצא מעין. סוף היא עירה נקיה מאד ויפה. בתים 
 רגל מעל לפני הים. 3159משטרה וטלפון. נמצאת  בהירים. יש בה

־הדרך מסוף לגרש )ג'רש(, נוחה גם למכוניות, נמצאת על רמה בכוון מזרחית
 דרומית. לצד הדרך יש חורשות קטנות.

. ראינו את 172כעבור שעתים וחצי בערך, הגענו לעתיקות גרש המפורסמות
ים ושאר שרידי האמפיתיאטרונים, בתי המרחצאות, שדרות העמודים הגבוה

כרים אותות יהבניינים. מקומות רבים עדיין נשמרים יפה, אם כי בחלקים שונים נ
אדמה. הפליאה אותנו אמנות האדריכלות וכוח ההוצאה לפועל שגילו בוני ־רעידות

                                           
 .כאןעל המבצר ועל אתרים נוספים בצפון ירדן, חלקם מוזכרים בתיאור הטיול, ראו  171
 אחרי פטרה.  רומית, אחת מערי הדיאקפוליס. אתר התיירות השני בחשיבותו בירדן,-שרידי עיר הלנית – עתיקות ג'רש 172

http://shezaf.net/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D/%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F/%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F-%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F.html
http://shezaf.net/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D/%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F/%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F-%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%A8%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%A8%D7%A9


64 

העיר לפני אלפים שנה. העתיקות נמצאות תחת פיקוח ממשלתי וחלקים רבים 
 רכז העתיקות.נשמרים בתוך בנין המוזיאום הנמצא במ

רגל מעל לפני הים(, גם העתיקה וגם החדשה, נמצאת על צלעות  2083) – גרש
 – ההרים בתוך גיא. בתוך העיר נמצאים כמה מעיינות. בגרש יושבים צ'רקסים. בעיר

 תחנת משטרה וטלפון. ביציאה מהעיר נמצא מעין ונראים שרידי עתיקות.
כביש  – . מגרש לארביד(ארביד )ארבל —נעימה כתים  —כפר חל  —גרש 

טוב. אולם בחרנו ללכת בשביל המקצר את הדרך. פנינו צפונה בשביל ברור הנמשך 
רגל(.  3228בהרים וגיאיות. הלכנו כשעתים עד לכפר־חל. הכפר נראה בפסגת ההר )

 לרגלי הכפר נמצאים בורות מים.
גיח מזרחית. הוא פחות בולט ויש להש־נמשך השביל צפונית נעימהמכפר־חל ל

רגל(. הגענו עם חשכה. זהו  2539שלא לאבדו, הלכנו קרוב לשעתים עד הגיענו לנעימה )
כפר המשתרע על שטח גדול, אין בו משטרה. נמצאים שומרי לילה ממונים ע״י 
הממשלה. העמידו לרשותנו את המדאפע )הבית להכנסת אורחים(, כבדונו בזבדה 

זה התיחסו אלינו תושבי הארץ  בשיחה עם נכבדי הכפר. עד לכפרלינו יותה. ב
בלונו ברצון. כאן נתקלנו לראשונה בחשדות מצד תושבי הכפר. יוהמשטרה באמון וק

שאלו למטרת בואנו, חשדונו ברצון לתור את המקום לשם קנית קרקעות והיו גם 
שחשובונו לעולים בלתי לגליים. לא הבינו כיצד יכולים פלחים )בתור כאלה הצגנו את 

 ל סתם, בלי כל מטרה מיוחדת. עצמנו( לטיי
מערבית לנעימה. ־שעה צפונית¾ הנמצאת במרחק  כתיםלמחרת, עם השכמה יצאנו ל

 בורות מים. – כפר קטן. בצדי השביל
הגלעד ההררי. ולפנינו, בעיקר  —אנו נמצאים כבר בסביבה חדשה. מאחרינו 

ראים השטחים, הנ .מישורים רחבים המשתרעים עד לגבול המדבר – לצד ימין
 לפוריים, הנם ברובם בלתי מעובדים וחשופים מעצים.

רגל(. בקרבת העיר עובר קו הנפט  2300) סןחּוכעבור שעה הגענו לעיר 
נפש. בולטות הכנסיות היפות   10,000סן היא עיר גדולה ויפה. מונה כ־העיראקי. חּו

. וסלמיתמ־של הנוצרים. ספרו לנו שבעיר יש נוצרים שומרי שבת. זוהי עיר נוצרית
בלונו יפה מאד. נכבד צעיר הפציר בנו לסעוד בבית אביו ארוחת בוקר. מחוסר פנאי יק

רגל(,  1730ל( )רבלא יכולנו להענות להזמנתו. בחוסן עלינו לכביש המוביל לארביד )ַא
הכביש עובר במישור נרחב. מחוץ לעיר בצד הכביש באר מים. הדרך לארביד נמשכה 

 לארביד היא אטית. הלכנו כשעה וחצי.מזרחית. הירידה ־צפונית

רות מכוניות יעיר מסחר מרכזית. שוק גדול, בעיקר לפרות. ש – ל(רב)ַא ארביד
 קבוע לכל חלקי הארץ. יש בתי ספר ממשלתיים עממיים ותיכוניים.

הדרך פונה מערבה. בתחילה נוסעים  .צמח – נסענו במכונית בכביש ארביד
כפרים רבים. הכביש נוטה לירידה גדולה לעמק  די הכביש נראיםיבצ .במישור רחב

נחלים פנינו ־ק״מ מגשר 4במרחק של  .הירדן. הכביש עובר בצלעות גיאיות עמוקים
־ךשי(, ומובילה לגשר 173קרי רור – רדרומה לדרך הקיץ, העוברת בבקעת הירדן )עוֹ 

 הביתה. – , משם דרך בית־שאן174חוסין

                                           
שבו זורם  –גאון הירדן  –זהו החלק המישורי של בקעת הירדן, הנמצא "מדרגה" אחת מעל ה"זור"  –כיכר הירדן  –הע'ור  173

 הנהר. רוב השטחים החקלאיים בבקעת הירדן נמצאים בע'ור. 
, פעם נוספת 1946גשר על נהר הירדן בסמוך לקיבוץ מעוז חיים. הגשר נהרס ב"ליל הגשרים" ביוני  – שייח חוסייןגשר  174

, ובפעם השלישית על ידי צבא ירדן מיד אחרי מלחמת ששת הימים. לאחר חתימת הסכם 1948במלחמת העצמאות בפברואר 

 השלום עם ירדן נבנה במקום גשר חדש, כחלק ממעבר גבול נהר הירדן. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A9%D7%A8_%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%97%27_%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A9%D7%A8_%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%97%27_%D7%97%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%9F
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רגשת בטחון כבתוך ארצנו. איש לא יומים וחצי הלכנו בשבילי ארץ הגלעד, בה
היינו אורחים רצויים לתושבי המקום. הצלחנו לעבור את הירדן  .פגע בנו לרעה

ולהזין עינינו במראה הגלעד הנהדר ולהציץ אל מרחבי  ,ב״תמימות״, ללא רשיון
 .החורן, שרמזו אלינו ממרחק

. כעבור שאן, נזרקה בנו אבן ע"י פרחחי העיר־בעברנו, בדרך חזרה, את בית
 לאפריל פרצו המאורעות בארץ... 19שלשה ימים, ב־

מעט ־דברים אלה לא נכתבו למען ההיסטוריה״, מטרתם לשמש מורה־דרך
 לקבוצות חברים, אשר עוד יהלכו לבטח בדרכים אלה כאשר הלכנו אנו.

 
 
 
 
 
 

 


