
הגשמת חלום: 

?

גש

ּׁתּוף'. ְׁויֹון ְוִש ּּנֹוֵשׂא 'ִש ׁל ִקּבּוִצים ְוָהִכינּו קֹוָלז' ַב ּמּונֹות ֶש ֶׁתת (ִאיְנֶטְרֶנט) ְת ְּרֶש ִּמ ּׂשּו ַב א. ַחְפ
ׁל  ּף ֶש ָׁת ׁל, ְלַהְחִזיק ַמֲאָגר ְמֻש ּה (ְלָמָש ָּת ִּכ ּׁתּוף ַב ּ ְׁויֹון ְוַהִש ּ ּׂם ֶאת ֶעְקרֹונֹות ַהִש ׁר ְלַיֵש ׁבּו ֵאיְך ֶאְפָש ב. ִחְש

ּה?  ָּת ּיׁשּו ַחְבֵרי ַהִכ ֶּכם, ַיְרִג      ֶעְפרֹונֹות ּוְצָבִעים). ָמה, ְלַדְעְת
ּיגּו ָלֶהם ֶאת ּׁתּוף. ַהִצ ּ ְׁויֹון ְוַהִש ּ ּירּו ָלֶהם ַעל ֶעְקרֹונֹות ַהִש ּה ֶאת ַהּקֹוָלז' ְוַהְסִב ָּת ִּכ ּיגּו ַלֲחֵבִרים ַב ג.  ַהִצ

ָּעה ַּהָצ ֵּעיֵניֶהם ַב ּיד ָמה מֹוֵצא ֵחן ְב ּה ּוְתנּו ָלֶהם ְלַהִג ָּת ּתֹוְך ַהִכ ּׁתּוף ְב ְׁויֹון ְוִש ֶּכם ְלִש ָׁל ָּעה ֶש      ַהַהָצ
ָּעה. ָּעיֹות ֲעלּולֹות ַלֲעלֹות ִמִיּּשּׂום ַהַהָצ      ְוֵאילּו ְב

ֶפר?  ֵבית ַהֵסּ ת ֲאִחיָדה ְבּ ֶשׁ ְלֹבּ ֶכם ַעל ִתּ ְעְתּ א. ָמה ַדּ
ל ֶאָחד  ל ָכּ ר ֶאת ַהִיּחּוִדּיּות ֶשׁ ֵמּ ִוים ְוַגם ְלַשׁ ם ִיְהיּו ָשׁ ָלּ ֻכּ ר ִלְדאֹג ֶשׁ ב. ֵאיְך ֶאְפָשׁ

ֶכם? ְכָלל, ְלַדְעְתּ ִרי ִבּ ְוֶאָחד? ַהִאם ֶזה ֶאְפָשׁ
ָעִרים  ִוים ּוְבָמה ֵיׁש ְפּ ָמה ֵהם ָשׁ ִוים? ְבּ ּה ָשׁ ם ָבּ ָלּ ֻכּ ֶחְבָרה ֶשׁ ם ַחִיּים ְבּ ג. ַהִאם ַאֶתּ

יֵניֶהם? ֵבּ

ׁים?  ּין ָהֲאָנִש ֵׁב ִּלים ֶש ְׁויֹון ְוַגם ַעל ַהֶהְבֵד ּ ׁמֹר ַעל ַהִש ׁר ִלְש ֵאיְך ֶאְפָש
ּה ְלַיד  ָּפ ַּמ ּיקּו אֹותֹו ַב ּלּו ִמְתַקְיִּמים ֶזה ְלַצד ֶזה. ַהְדִב ֵׁני ָהֲעָרִכים ַהָל ּׁבֹו ְש ְׁויֹון ְוׁשֹונּות ֶש ׁל ִש ַצְיּרּו ֵסֶמל ֶש

ַּגְנָיה. ִקּבּוץ ְד

ֵאיְך
ַצְיּר
ִקּבו

ּבּוִצים ַהִקּ

ַעד ְוֶנֶגד  ְרטֹון 'ָקָטן ָעֵלינּו - ְבּ ל ַהִסּ ּקֹות ָהִראׁשֹונֹות ֶשׁ ׁש ַהַדּ ֵשׁ ְצפּו ְבּ
ת ֲאִחיָדה':   ֶשׁ ְלֹבּ ִתּ

רשת לחינוך יהודי משלב רשת לחינוך יהודי משלב

כתבו: חנה לוקשין-בוב ואליסף תל-אור 



ְדָבֶריָה? ַמּדּוַע? ? ָרץ ִבּ ֲאָרה ִמְרָים ָבּ ֵתּ מֹו ֶשׁ ִקּבּוץ, ְכּ א. ַהִאם ֲהִייֶתם רֹוִצים ָלגּור ְבּ
ֶזה, ּוֵמֶהם ַהֶחְסרֹונֹות?  ָכּ ָמקֹום ֶשׁ ל ַחִיּים ְבּ ב. ָמֵהם ַהִיְּתרֹונֹות ֶשׁ

ְויֹון),  ל, ִשׁ ָרץ (ְלָמָשׁ ל ִמְרָים ָבּ ָבֶריָה ֶשׁ יסֹוד ְדּ עֹוְמִדים ִבּ ִזִיּים ֶשׁ בּו ַעל ֲעָרִכים ֶמְרָכּ ג. ִחְשׁ
יָה. ַחֶיּ יָמה ֲעָרִכים ֵאּלּו ְבּ ֵאילּו מּוָבִנים ִהיא ִהְגִשׁ ירּו ְבּ     ְוַהְסִבּ

ָהִייִתי  ֶשׁ ְכּ אּוְקָרִאיָנה. עֹוד  ְבּ ָנה  ָשׁ  120- ְכּ ִלְפֵני  י  ָרץ. נֹוַלְדִתּ ָבּ ִמי ִמְרָים  ְשׁ ְיָלִדים.  לֹום,  ָשׁ
ְמַעט,  י  ַגְרִתּ ָבּ ֶשׁ ְכּ ְוָאֵכן,  דֹוִלים.  ַהְגּ ַאַחי  ִעְקבֹות  ְבּ ָרֵאל,  ִיְשׂ ְלֶאֶרץ  ַלֲעלֹות  י  ָחַלְמִתּ ת 12  ַבּ

ָרֵאל.  ם ֲאִני ְלֶאֶרץ ִיְשׂ ִגיל 17, ָעִליִתי ַגּ ְבּ
ה  ָקָשׁ ֲעבֹוָדה  ֹו  ּז ֶשׁ ָאְמרּו  ְלָכְך.  דּו  ִהְתַנְגּ ָאֶרץ  ָבּ ֶהם  ָבּ ַלֲעֹבד  י  ִתּ ְשׁ ַקּ ִבּ ֶשׁ ים  ַרִבּ ְמקֹומֹות 
ם  ִסים. ַגּ ְרֵדּ ַפּ ַבּ ָקִטיף  ְבּ י ַלֲעֹבד  י, ְוִהְתַחְלִתּ ִתּ ְשׁ ְתִאיָמה ַרק ִלְגָבִרים. ֲאָבל ֲאִני ִהְתַעַקּ ַמּ ֶשׁ
ְולֹא  ַחְקָלאּות,  ְבּ ָבִרים  ַהְגּ ל  ָכּ מֹו  ְכּ ַלֲעֹבד  י  ִתּ ְשׁ ַקּ ִבּ ֶרת,  ֶנּ ִכּ ְלַחַוּת  ֲחֵבַרי  ִעם  י  ָעַבְרִתּ ֶשׁ ְכּ

ִית.  ִלְהיֹות ַאְחָרִאית ַרק ַעל ִעְנְיֵני ַהַבּ
ְויֹון  פּות ְוַהִשּׁ ָתּ ְדַגְנָיה, ָהָיה ַרְעיֹון ַהֻשּׁ ם ִבּ ן ַגּ ֶרת, ּוְלַאַחר ִמֵכּ ִכֶנּ ְחנּו ְבּ ַתּ ִפּ ַאַחד ָהַרְעיֹונֹות ֶשׁ
ִקּבּוִצים  ָקמּו  ִעְקבֹוֶתיָה  ְבּ ר  ֲאֶשׁ נּו,  ָלּ ֶשׁ בּוָצה  ַהְקּ ל  ֶשׁ ַהִיּחּוִדּיּות  בּוָצה.  ַהְקּ ַחְבֵרי  ל  ֶשׁ
ְמקֹום ַלֲעֹבד,  ָרִטי. ִבּ ְכָלל ְרכּוׁש ְפּ ּבּוץ ֵאין ִבּ ַחְבֵרי ַהִקּ ְלּ ּוְקבּוצֹות ַרּבֹות ֲאֵחרֹות, ָהְיָתה ֶשׁ
ַחְבֵרי  ל  ָכּ ַאֶחֶרת:  יָטה  ִשׁ ּבּוץ  ִקּ ַבּ ָהְיָתה  ַהֶזּה,  ֶסף  ֶכּ ַבּ ָבִרים  ְדּ ְוִלְקנֹות  ֶרת  ֹכּ ַמְשׂ ל  ְלַקֵבּ
ָיּה ַאֶחֶרת)  ֲעִשׂ ִכיַרת ַהְיּבּול אֹו ִמַתּ ְפִקיִדים, ְוָכל ַהַהְכָנסֹות (ִמְמּ ָכל ִמיֵני ַתּ ּבּוץ ָעְבדּו ְבּ ַהִקּ
ֶחְבָרה  מֹוֵפת,  ֶחְבַרת  ּבֹוִנים  ֲאַנְחנּו  ָכה  ָכּ ֶשׁ ֶהֱאַמּנּו  ּבּוץ.  ַהִקּ ַחְבֵרי  ְלָכל  פֹות  ָתּ ְמֻשׁ ָהיּו 

יֹוֵתר.  ֲעָלה ְוַהּטֹוָבה ְבּ ּצּוָרה ַהַנּ ּפֹוֶעֶלת ַבּ ֶשׁ
ְלָכל  ִלְקנֹות  י  ַאְגִתּ ָדּ ק,  ֶשׁ ַהֶמּ ִנהּול  ַעל  ַאְחָרִאית  ָהִייִתי  ֶשׁ קּופֹות  ַהְתּ ַאַחת  ְבּ ל,  ְלָמָשׁ ְך,  ָכּ

ָהָיה ָחֵסר ָלֶהם - ְלַאַחת ָקִניִתי ַנֲעַלִים, ְלַאַחד ִמְכָנַסִים...  ֶאָחד ְוַאַחת ֶאת ָמה ֶשׁ

ל ָיכֹול  ֹכּ פּות ַבּ ָתּ ְויֹון ְוַהֻשּׁ ל ַהִשּׁ לּו, ָהַרְעיֹון ֶשׁ ָבִרים ַהָיִּפים ַהָלּ ְלַצד ַהְדּ
ְדַגְנָיה,  ִבּ ל,  ְלָמָשׁ ְך,  ָכּ דּות.  ְלִהְתַנְגּ ִלְגרֹם  ְוָעׂשּוי  ִקיצֹוִני  ְלֵהָראֹות 
ַההֹוִרים  זּוִגי,  ן  ֶבּ ְויֹוֵסף,  ֲאִני  ָהִיינּו  ָרֵאל,  ִיְשׂ ְבּ ָהִראׁשֹון  ּבּוץ  ַהִקּ
ֲאַנְחנּו,  ם  ַגּ ן,  (ֵכּ נּו  ָלּ ֻכּ ֵאָליו  ִהְתַיַחְסנּו  נֹוַלד  ֵננּו  ְבּ ֶשׁ ְכּ ָהִראׁשֹוִנים. 
נּו. ְלָיִמים  ָלּ ּה ְולֹא ַרק ֶשׁ ָלּ בּוָצה ֻכּ ל ַחְבֵרי ַהְקּ ֶלד ֶשׁ ֶאל ַהֶיּ ַההֹוִרים) ְכּ
נּו ִעם הֹוֵריֶהם  ּבּוִצים לֹא ָיְשׁ ִקּ ָלִדים ַבּ ַהְיּ הֹוִביל ָהַרְעיֹון ַהֶזּה ְלָכְך ֶשׁ

י ְיָלִדים.  ָבֵתּ ֶפת ְבּ ֶתּ ִליָנה ְמֻשׁ א ְבּ ֶאָלּ
ּבּוִצים ִהְתִחילּו  ֶפת ְוַיְלֵדי ַהִקּ ֶתּ ֻשׁ יָנה ַהְמּ ִנים ֻהְפְסָקה ַהִלּ ְרבֹות ַהָשּׁ ִבּ
ין  ֵבּ ַהֶזּה  ַתח  ַהֶמּ ֶשׁ לֹוַמר  ר  ֶאְפָשׁ ֶהם.  ָלּ ֶשׁ ָחה  ָפּ ְשׁ ַהִמּ ִעם  ן  ִלישֹׁ
ֻיָחד ְלָכל ֶאָחד ְוַאַחת, ְלֵבין ָהָרצֹון  י, ַהְמּ ְחִתּ ַפּ ְשׁ י, ַהִמּ קֹום ָהִאיִשׁ ַהָמּ
ים  ַרִבּ ְלִקּבּוִצים  ַרם  ָגּ ֶשׁ ֶזה  ם  ַגּ הּוא  ֶוה,  ָשׁ אֶֹפן  ְבּ ם  ָלּ ֻכּ ִעם  ִלְחיֹות 
ּוִבים  ְלִיּשׁ ים  ַרִבּ מּוָבִנים  ְבּ ְוַלֲהֹפְך  ֶהם  ָלּ ֶשׁ ֻיָחד  ַהְמּ ֵמָהאִֹפי  ד  ְלַאֵבּ
ז עֹוד,  ְרָכּ ֶמּ ֶהם ֵאיָנם ַבּ ְויֹון ָבּ פּות ְוַהִשּׁ ָתּ ֵעֶרְך ַהֻשּׁ ּוִבים ֶשׁ ְרִגיִלים, ִיּשׁ

ּוב ַאֵחר. ָכל ִיּשׁ מֹו ְבּ ם ִמְתַנֲהִלים ְכּ ַהַחִיּים ָשׁ ְוֶשׁ

מרים ברץ ברפת
ארכיון קיבוץ דגניה א
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הגשמת החלום: 

ּל ָאִביב: א. ִחְקרּו ֶאת ָהִעיר ֵת
ִּעיר? ִּזִיּים ָב ְּרָכ ּּלּוי ַהֶמ -ָמֵהם ְמקֹומֹות ַהִב

ִּעיר? ִּזִיּים ַקָיִּמים ָב ֲּעִשָׂיּה ּוִמְסָחר ֶמְרָכ ׁל ַת -ֵאילּו ְמקֹומֹות ֶש
ִּעיר?   ִּזִיּים ָב ְּרָכ ְּרּבּות ְוַהִחּנּוְך ַהֶמ  ָמֵהם מֹוְסדֹות ַהַת

ּיֶתם.  ִּל ִׁג ּקֹומֹות ֶש ּל ַהְמ ּל ָאִביב ּובֹו ָכ ּנֹוֵשׂא ָהִעיר ֵת ב. ָהִכינּו ִמְשַׂחק ֻקְפָסה ְב
ְּשָׂחק ְוָכְך ִלְלמֹד ַעל ָהִעיר ִּמ ּה ְלַשֵׂחק ַב ָּת ִּכ ּנּו ַלֲחֵבִרים ַב ׁר ְלָהִכין  ִמְשַׂחק מֹונֹוּפֹול). ְת ׁל, ֶאְפָש     (ְלָמָש

ּל ָאִביב.      ֵת
ּיֹון  ּם ַהּיֹום, ָמה ַהִהָג ַּמְדֶת ְׁל ׁל ִיְשָׂרֵאל: ְלאֹור ָמה ֶש ּיָרה ֶש ּל ָאִביב - ִעיר ַהִב ּה: ֵת ָּת ִּכ ּּיּון ַב ג. ִעְרכּו ִד

ּּה? ַמּדּוַע?  ִּהים ִאָת ּם ִמְזַד ָּעה זֹו? ַהִאם ַאֶת ַּהָצ     ְב

?

ל ָאִביב:  ֲהָקַמת ָהִעיר ֵתּ

ְנָיִנים,  ַהִבּ ים,  ָהֲאָנִשׁ ַעל  ֶכם  ָלּ ֶשׁ ִמים  ָהְרָשׁ ָמֵהם  ְרטֹון?  ִסּ ַבּ רֹוִאים  ם  ַאֶתּ ָמה  א. 
ּלּוי? ְחּבּוָרה, ְמקֹומֹות ָהֲעבֹוָדה, ְמקֹומֹות ַהִבּ ַהַתּ

ְרטֹון ּוָבּה הּוא ׁשֹוֶנה?   ִסּ ִגים ַבּ ָצּ קֹומֹות ַהֻמּ ָמה ְמקֹום ְמגּוֵריֶכם ּדֹוֶמה ַלְמּ ב. ְבּ
ָרֵאל? ִיְשׂ ת ָעִרים ֲאֵחרֹות ְבּ ל ָאִביב ְלֻעַמּ ִעיר ֵתּ ג. ָמה ְמֻיָחד ָבּ

ּקֹות': -15 ַדּ ִנים ַבּ ל ָאִביב - 100 ָשׁ ְרטֹון 'ָהִעיר ֵתּ ִסּ ְצפּו ַבּ
ּיקּו אֹותֹו  ּּה. ַהְדִב ָׁל ֻּיָחד ֶש ּא ֶאת ָהאִֹפי ַהְמ ֶּמל ְלַבֵט ּל ָאִביב. ַעל ַהֵס ּיעּו ֵסֶמל ָלִעיר ֵת ַהִצ

ּל ָאִביב. ִּעיר ֵת ּה ָב ָּפ ַּמ ַב

רשת לחינוך יהודי משלב רשת לחינוך יהודי משלב

כתבו: חנה לוקשין-בוב ואליסף תל-אור 



רֹוַמְנָיה  ְלַיד  (ְמִדיָנה  מֹוְלדֹוָבה  ְבּ י  נֹוַלְדִתּ יֶזְנּגֹוף.  ִדּ ֵמִאיר  ִמי  ְשׁ ְיָלִדים.  לֹום,  ָשׁ
י  ְכִתּ ִהְתַחַנּ ֵמֲחֵבַרי,  ים  ַרִבּ מֹו  ְכּ ֲאִני,  ם  ַגּ ָנה.  ָשׁ ִמ-150  ְלַמְעָלה  ִלְפֵני  ְואּוְקָרִאיָנה) 
ּיֹוִני, ָעִליִתי ָלָאֶרץ  ַרְעיֹון ַהִצּ י ָבּ ַבְגרּוִתי ִהְתַאַהְבִתּ י, ֲאָבל ְבּ ַיְלדּוִתי ִחּנּוְך ְיהּוִדי ָמָסְרִתּ ְבּ

ם ְיהּוִדים. ּה ַגּ בּו ָבּ ָיפֹו. ָיפֹו ָהְיָתה ִעיר ַעְרִבית ְוָיְשׁ י ְבּ ְבִתּ ְוִהְתַיַשּׁ
ָיפֹו. ָהְיָתה  ן ְבּ ם ֵכּ ב ַגּ ים ָעָלה ָלָאֶרץ ֲעִקיָבא ַאְרֵיה ַוְייס ְוִהְתַיֵשּׁ ן ֲחִמִשּׁ ְמַעט ֶבּ ָהִייִתי ִכּ ֶשׁ ְכּ
ם ֲאִני  כּוָנה ִעְבִרית ְלַצד ָיפֹו. ַגּ ה, ְשׁ כּוָנה ֲחָדָשׁ ְכִנית ִיחּוִדית: הּוא ָרָצה ְלָהִקים ְשׁ לֹו ָתּ
ר 16.  ִמְסָפּ יְלד  רֹוְטִשׁ ְרחֹוב  ִבּ ה,  ַהֲחָדָשׁ כּוָנה  ְשּׁ ַבּ יִתי  ֵבּ ֶאת  י  ְוֵהַקְמִתּ ֵאָליו  י  ִהְצָטַרְפִתּ
ְך, ְלַתְפִקיד רֹאׁש ַהּמֹוָעָצה  כּוָנה, ּוַבֶהְמֵשׁ י ְלַתְפִקיד רֹאׁש ַוַעד ַהְשּׁ ִחיׁש ַמֵהר ִנְבַחְרִתּ

ְורֹאׁש ָהִעיר.  
ְלִעיר,  ּוב,  ִיּשׁ אֹו  כּוָנה,  ִמְשּׁ ָאִביב  ל  ֵתּ ֶאת  ְלַהְרִחיב  רֹוִצים  ֲאַנְחנּו  ֶשׁ ֵהַבּנּו  ְלַאט-ְלַאט 
ּוב  ּשׁ ל ַהִיּ ה ֶשׁ ְהֶיה ָהִעיר ַהֲחָדָשׁ ִתּ דֹוָלה ַוֲחׁשּוָבה, ִעיר ֶשׁ ְגּ ּוְבֶעֶצם ְלָהִקים ִעיר ִעְבִרית 

ָאֶרץ.  ַהְיּהּוִדי ָבּ
ל  ָכּ ֶאת  ֵהִביאּו  ֶשׁ ים  ַרִבּ עֹוִלים  ִעם  ְוַכּמּוָבן  ֶרְך,  ַלֶדּ ים  ַרִבּ ִפים  ָתּ ֻשׁ ִעם  ּוֶבֱאֶמת, 
דֹוָלה  ְגּ ִעְבִרית  ְלִעיר  אֹוָתּה  ַלֲהֹפְך  ִהְצַלְחנּו  ָאִביב,  ְלֵתל  רֹונֹוֵתיֶהם  ְוִכְשׁ ְיכֹולֹוֵתיֶהם 

ֶגת. ָנַהְגנּו ְלַכּנֹות אֹוָתּה 'ָהִעיר ָהִעְבִרית ָהִראׁשֹוָנה'.  ְגֶשׂ ּוְמַשׂ
ְך ֵאֶליָה  ת ּוִמְפָעִלים, ְוִהְצַלְחנּו ִלְמשֹׁ י ֲחרֶֹשׁ ֵתּ ּה ָבּ ִעיר ּוָפְתחּו ָבּ בּו ָבּ ים ִהְתַיְשּׁ עֹוִלים ַרִבּ
אי  ַוַדּ ְבּ ם  ַאֶתּ ֶשׁ י  ֻאִמּ ַהְלּ ׁשֹוֵרר  ַהְמּ ָיאִליק,  ְבּ ַנְחָמן  ַחִיּים  מֹו  ְכּ ְרּבּות  ַתּ י  ְוַאְנֵשׁ סֹוְפִרים 
ְהֶיה  ִתּ ְרחֹוב  ָבּ ֶטת  ֶלּ ַהַשּׁ ָפה  ׂ ַהָשּ ֶשׁ ִעְבִרית,  ְרּבּות  ַתּ ְהֶיה  ִתּ ִעיר  ָבּ ֶשׁ ְדנּו  ִהְקַפּ יִרים.  ַמִכּ

ְרּבּות ִעְבִרִיּים.  י ַתּ ֵתּ ּה ָבּ ּיּוְקמּו ָבּ ִעְבִרית, ְוֶשׁ

ּנּו  ִכּ ים  ַרִבּ ֶשׁ ִפי  ְכּ ל 'ֲאִבי ָהִעיר',  ְפָלִאים ֶשׁ ַהִנּ ִלְדָבָריו  ֲאִני רֹוָצה ְלִהְצָטֵרף 
ה  ִמי ַחָנּ יג ֶאת ַעְצִמי: ְשׁ ל ַאִצּ יֶזְנּגֹוף, ֲאָבל קֶֹדם ֹכּ אֹותֹו, רֹאׁש ָהִעיר ֵמִאיר ִדּ
ַאְטרֹון  ֵתּ ל  ֶשׁ דֹוָלה  ַהְגּ ַהּכֹוֶכֶבת  ָהִייִתי  ִניעּות,  ַהְצּ ל  ָכּ ִעם  ַוֲאִני,  רֹוִביָנא, 
ָהִיינּו  לֹא  ֲאַנְחנּו  ָנה.  ָשׁ ֵמָאה  ְמַעט  ִכּ ִלְפֵני  ָאִביב  ֵתל  ְבּ הּוַקם  ֶשׁ יָמה'  'ַהִבּ
ָאִביב,  ֵתל  ְבּ ָהִראׁשֹון  ַאְטרֹון  ַהֵתּ לֹא  ַוֲאִפּלּו  ָהִראׁשֹון,  ָהִעְבִרי  ַאְטרֹון  ַהֵתּ
קּוָפה  ְתּ ַבּ ָאֶרץ, ַעד ֶשׁ ַאְטָראֹות ָבּ ֲאָבל ְלַאט-ְלַאט ִהְצַלְחנּו ְלהֹוִביל ֶאת ַהֵתּ

י.  ֻאִמּ ַאְטרֹון ַהְלּ ָבר ָהִיינּו ַהֵתּ ִדיָנה ְכּ ַאֲחֵרי קּום ַהְמּ ֶשׁ
ַעל  ְקָצת  עֹוד  יר  ְלַהְסִבּ ֵדי  ְכּ א  ֶאָלּ ֵאר,  ְלִהְתָפּ ֵדי  ְכּ ְלָכאן  אִתי  ָבּ לֹא  ֲאָבל 
אֹוָתּה  ָאֶרץ ְבּ ּוִבים ַהְיּהּוִדִיּים ָהֲאֵחִרים ָבּ ּשׁ ל ָאִביב ְלמּול ַהִיּ ל ֵתּ ִיחּוָדּה ֶשׁ

קּוָפה.  ְתּ
ָעִרים  ֶבּ ר  ִעָקּ ְבּ א  ֶאָלּ ּוב,  ִיּשׁ ָכל  ְבּ ִלְמצֹא  ר  ֶאְפָשׁ ֶשׁ ָבר  ָדּ לֹא  הּוא  ַאְטרֹון  ֵתּ
אֹוָתם  ְבּ ּוֶבֱאֶמת,  ַוֲחׁשּוִבים.  דֹוִלים  ְגּ ִחּנּוְך  מֹוְסדֹות  ם  ַגּ ְוָכְך  דֹולֹות,  ַהְגּ
ַלִים, ֲאָבל ָעִרים ֵאּלּו לֹא ָהיּו  ל ְירּוָשׁ ָרֵאל, ְלָמָשׁ ִיְשׂ ה ָעִרים ְבּ ָמּ ָיִמים ָהיּו ַכּ
ְונֹוְצִרים  ֻמְסְלִמים  ְיהּוִדית,  לֹא  ֻאְכלּוִסָיּה  ֶהן  ָבּ ָהְיָתה  ְיהּוִדּיֹות.  ן  ֻרָבּ ְבּ

ּוִבים ְולֹא ָעִרים.  ים, ֲאָבל ֵהם ָהיּו ִיּשׁ ּוִבים ִעְבִרִיּים ַרִבּ ם ִיּשׁ ים. ָהיּו ַגּ ַרִבּ
ל,  ֹכּ ִעיר: קֶֹדם  ל  ֶשׁ ַאְפְיִנים  ַהְמּ ל  ָכּ ָלּה  ְוָהיּו  ִעְבִרית  ִעיר  ָהְיָתה  ָאִביב  ל  ֵתּ
ָיִּמים ָהֵהם,  ַבּ ָבר ָאז,  ְכּ ר ָלֶכם, ֲאָבל  יֶזְנּגֹוף לֹא ִסֵפּ ִדּ ּה. ֵמִאיר  ָלּ ֶשׁ ַטח  ַהֶשּׁ
ּה  ָבּ ָהיּו  ְך,  ָכּ ַעל  נֹוָסף  ָהִעיר.  ַטח  ֶשׁ ֶאת  ְלַתְכֵנן  ָעִרים  ְמַתְכֵנן  ֵהִביא  הּוא 
ה  ל ֵאֶלּ ְרּבּות ְוִחּנּוְך. ָכּ ָוִקים, מֹוְסדֹות ַתּ ת, ֲחֻנּיֹות, ְשׁ י ֲחרֶֹשׁ ֵתּ ִמְפָעִלים, ָבּ
ים  ֲאָנִשׁ ִכים  מֹוְשׁ ְוַגם  ֲעבֹוָדה,  ִלְמצֹא  ם  ָלּ ֻכּ ִבים  ַלּתֹוָשׁ ִרים  ְמַאְפְשׁ

ִביָבה. ְסּ ּוִבים ַבּ ּשׁ ֵמַהִיּ



הגשמת החלום: 

?

ים  ּוִבים ֲחָדִשׁ ִיּשׁ
ָנה  ֶאֶרץ ְיָשׁ ְבּ

ל ְמִגּדֹו:  ְרטֹון ַעל ֵתּ ִסּ ְצפּו ַבּ
ִהיְסטֹוְרָיה.  קּופֹות ַבּ ר ַעל ֲאָתר ּובֹו ִמְמָצִאים ֵמ-26 ְתּ ְרטֹון ְמַסֵפּ ַהִסּ

ֶּכם: ָׁל ּׁוב ֶש א. ִחְקרּו ֶאת ַהִיּּש
ְּתקּופֹות ֲאֵחרֹות? ָּנ"ְך? ִב ְּתקּוַפת ַהָת ִּקְרַבת ָמקֹום ִב ּאֹותֹו ָמקֹום אֹו ְב ּׁוִבים ְב - ַהִאם ָהיּו ָעִרים אֹו ִיּש

ִּקְרַבת ָמקֹום? ּאֹותֹו ָמקֹום אֹו ְב ׁבּות ַעְרִבית ְב ּ   ָהִאם ָהְיָתה ִהְתַיְש
ּקּוָפה? ּׁוב קֹוֵדם? ֵמֵאיזֹו ְת ׁל ִיּש ׁם ֶש ּס ַעל ֵש ּׁוב ְמֻבָס ׁם ַהִיּּש - ַהִאם ֵש

ֶּכם? ָׁל ּׁוב ֶש - ָמַתי נֹוַסד ַהִיּּש
ֶּכם,  ֶּרְך? ִאם לֹא, ַהִאם, ְלַדְעְת ֵּאיזֹו ֶד ּן, ְב ּׁוב? ִאם ֵכ ִּיּּש ּּטּוי ַלִהיְסטֹוְרָיה ַב ּן ִב - ַהִאם ִנָת

ֶּרְך ַלֲעׂשֹות זֹאת.    ּיעּו ֶד ּּטּוי? ַהִצ    ָראּוי ָלֵתת ֶלָעָבר ִב
ֻּמּיֹות ֵמַהּיֹום ּוֵמֶהָעָבר  ָּגה ִעם ְד ּצּוַרת ִסְרטֹון אֹו ַהָצ ֶּכם ְב ָׁל ְּחָקר ֶש ּיגּו ֶאת ּתֹוְצאֹות ַהֶמ ב. ַהִצ

ְּזַּמן).  ּע ָאחֹוָרה ַב ּצּוַרת ַמָס ָּגה ְב ׁר ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַהָצ ׁל, ֶאְפָש      (ְלָמָש
ֶּהם ַאֶחֶרת,    ָׁל ּׁוב ֶש ֲׁאלּו אֹוָתם ִאם ֵהם רֹוִאים ֶאת ַהִיּּש ּה ְוַש ָּת ִּכ ְּרטֹון ַלֲחֵבִרים ַב ָּגה אֹו ַהִס      ַהְראּו ֶאת ַהַהָצ

ְׁמעּו ְוָראּו.  ּ ָׁש     ַאֲחֵרי ָמה ֶש

ּי  ֵּת ׁים (ְמכֹוִנּיֹות, ָב ָּבִרים ֲחָדִש ׁר ְלַצֵיּר ְלַמְעָלה ְד ּיָקה. ֶאְפָש ּי ִעיר ַעִת ֵּב ְּבְנָתה ַעל ַג ִׁנ ׁה ֶש ַצְיּרּו ִעיר ֲחָדָש
ּין  ׁר ֵב ֶּש ּים אֹו ְסָמִלים, ַהְראּו ָמה ָצִריְך ִלְהיֹות ַהֶק ֶּעְזַרת ִמִל ּיִקים. ְב ָּבִרים ַעִת ּה ְד קֹוְלנֹוַע ָועֹוד) ּוְלַמָט

ֶּכם. ַההֹוֶוה ֶלָעָבר, ְלַדְעְת

אֹותֹו ָמקֹום ְלאֶֹרְך ַהִהיְסטֹוְרָיה? ּוִבים ְבּ יכּו ּוָבנּו ִיּשׁ ה ִהְמִשׁ א. ָלָמּ
ְדמּו ָלֶהם?  ָקּ קּופֹות ֶשׁ ֵבי ָהִעיר ַלְתּ ֶכם, ִהְתַיֲחסּו ּתֹוָשׁ ב. ֵאיְך, ְלַדְעְתּ

ֵתל ְמִגּדֹו? ּוב ְבּ ה ֵאין ַהּיֹום ִיּשׁ     ָלָמּ
ֶכם? ַהִאם ֶזה ְמַעְנֵין ֶאְתֶכם? ָלּ ּוב ֶשׁ ּשׁ ל ַהִיּ יִרים ֶאת ֶהָעָבר ֶשׁ ם ַמִכּ ג. ַהִאם ַאֶתּ

רשת לחינוך יהודי משלב רשת לחינוך יהודי משלב

כתבו: חנה לוקשין-בוב ואליסף תל-אור 

ָנה ֶאֶרץ ְיָשׁ ְבּ

ל ְמִגּדֹו: רטֹון ַעל ֵתּ
ִהיְס קּופֹות ַבּ ר ַעל ֲאָתר ּובֹו ִמְמָצִאים ֵמ-26 ְתּ  ְמַסֵפּ

אֹותֹו ָמקֹום ְלא ם ְבּ
קו ֵבי ָהִעיר ַלְתּ ֶכם, ִהְתַיֲחסּו ּתֹוָשׁ ְך,, ללְלַדְעְתּ ב. ֵא

מגּדֹו? ּבתל ּוב יּשׁ הּיֹום אאאין לּמהה

ּוִבים יכּו ּוָבנּו ִיּשׁ ִהְמִשׁ  ָלָמהה
ּת התיחסּו לללדעּתכם איְך ב

המ הה א. ָלָמּ



קרית עקרון, Amos Meron, ויקיפדיה

ֵאּלּו? ? ָכבֹות ִהיְסטֹוִרּיֹות' ָכּ ֶהם ֵיׁש 'ְשׁ ָבּ ָאֶרץ ֶשׁ יִרים ְמקֹומֹות נֹוָסִפים ָבּ ם ַמִכּ א. ַהִאם ַאֶתּ
הֹוֶוה? ַמּדּוַע?  ׁש ַבּ ֵיּ ָמה ֶשׁ ָעָבר אֹו ְבּ ָהָיה ֶבּ ָמה ֶשׁ ב יֹוֵתר - ְבּ ֶכם, ָצִריְך ְלִהְתַחֵשּׁ ָמה, ְלַדְעְתּ ב. ְבּ

ל ֶעְקרֹון:  ְלּגּוָלּה ֶשׁ ִגּ
 

תֶֹבת  ַהְכּ ֶעְקרֹון.  מֹו  ּוְשׁ י  ִתּ ִלְשׁ ְפּ ּוב  ִיּשׁ ָהָיה  ָנ"ְך  ַהָתּ ְתקּוַפת  ִבּ
זָֹהה  יָה  ִפּ ְוַעל  ַאְרֵכאֹולֹוִגּיֹות,  ֲחִפירֹות  ַבּ ִנְמְצָאה  ַהזֹּאת 

קֹום. ַהָמּ
ִקְרַבת  ְבּ ַעְרִבי,  ָפר  ְכּ ַעאִקיר,  ָפר  ַהְכּ ִהְתַקֵיּם  ָנה  ָשׁ  150- ְכּ ִלְפֵני 
ם  ַהֵשּׁ ַעל  ַמר  ָשׁ ָפר  ַהְכּ ִדּיּוק).  ְבּ קֹום  ַהָמּ אֹותֹו  ְבּ (ְולֹא  ָמקֹום 

ּנּוי ַקל. ִשׁ ָנ"ִכי, ְבּ ַהָתּ
יְלד  רֹוְטִשׁ רֹון  ַהָבּ ָקָנה  ִדיָנה  ַהְמּ קּום  ִלְפֵני  ָנה  ָשׁ ְבִעים  ִשׁ ְכּ
ּבֹוִנים ָעֶליָה  ְוִיֵעד אֹוָתן ְלעֹוִלים. ֵהם  ָפר ַעאִקיר  ֲאָדמֹות ֵמַהְכּ
ל  ם ִאּמֹו ֶשׁ ְתָיה (ַעל ֵשׁ ֶרת ַבּ ָבה ֶעְקרֹון, ְלָיִמים - ַמְזֶכּ ֶאת ַהּמֹוָשׁ

יְלד).  רֹוְטִשׁ

ָפר ָהַעְרִבי  ׁש ַהְכּ ִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות, ִנְכַבּ ִדיָנה, ְבּ ִעם קּום ַהְמּ
י)  ְזַמִנּ עֹוִלים  ּוב  ְלִיּשׁ ּנּוי  (ִכּ ָרה  ְעָבּ ַהַמּ הּוְקָמה  ַאְדמֹוָתיו  ְוַעל 
ָרה ְוָהְיָתה ַלֲעָיָרה: ִקְרַית  ְעָבּ ָחה ַהַמּ ְתּ ִנים ִהְתַפּ ֶעְקרֹון. ִעם ַהָשּׁ

ֶעְקרֹון.
 

קּופֹות.  ל ְתּ ָכבֹות ֶשׁ ָכבֹות-ְשׁ נּוָיה ִמְשּׁ ם. ֵאיזֹו ֶאֶרץ ִנְפָלָאה ֵיׁש ָלנּו! ֶאֶרץ ַהְבּ לֹום ְלֻכָלּ ָשׁ
ָרֵאל. ֲאָבל לֹא  ל ְמִדיַנת ִיְשׂ ִני ֶשׁ יא ַהֵשּׁ ִשׂ ן ְצִבי, ַוֲאִני ַהָנּ ִמי ִיְצָחק ֶבּ אי ׁשֹוֲאִלים ִמי ֲאִני. ְשׁ ַוַדּ ם ְבּ ֶרַגע, ֶרַגע, ַאֶתּ
ְמֻיָחד  ָאהּוב ָעַלי ִבּ חּום ֶמְחָקר ֶשׁ ָרֵאל, ְתּ תֹור חֹוֵקר ֶאֶרץ ִיְשׂ א ְבּ ִדיָנה ֶאָלּ יא ַהְמּ תֹור ְנִשׂ ר ְבּ אִתי ַהּיֹום ְלַדֵבּ ָבּ

י.  י לּו ֶאת ֵמיַטב ְזַמִנּ ִתּ ְשׁ ְוִהְקַדּ
ּוב  ל ִיּשׁ ּוב אֹו ְלַצד ָכּ ָכל ִיּשׁ ְך, ְוִכְמַעט ְבּ ל ָכּ קּופֹות ַרּבֹות ָכּ ה ְלאֶֹרְך ְתּ ם יֹוְדִעים, ֵיׁש ָלנּו ֶאֶרץ ְמֻיֶחֶדת. ָחיּו ֹפּ ַאֶתּ

ָעָבר.  ִהי ֶבּ ְלֶשׁ קּוָפה ָכּ יק ִמְתּ ּוב ַעִתּ ר ִלְמצֹא ִיּשׁ ֶאְפָשׁ
ִגּלּוי  ְבּ ָהִראׁשֹון  ִלְהיֹות  ַחָיּב  ָרֵאל,  ִיְשׂ ֶאֶרץ  ֶאת  ֵמָחָדׁש  ִלְבנֹות  מֹונּו,  ָכּ ָזָּכה,  ֶשׁ י  ִמּ ֶשׁ י  ִלִבּ ָכל  ְבּ ַמֲאִמין  ֲאִני 
ּוִבים  ָבר ְמַעְנֵין ְמאֹוד: ֵיׁש ִיּשׁ יִתי ָדּ ִלּ י ֶאת ּתֹוְלדֹות ָהָאֶרץ, ִגּ ָחַקְרִתּ ֶשׁ ּה. ְכּ ֲחבּוִיים ָבּ יקֹות ְוַהִהיְסטֹוְרָיה ֶשׁ ָהַעִתּ
ֶרת  ְזֶכּ ֻמּ ֶשׁ ּדֹוד ִהיא ִעיר  ל, ַאְשׁ נּו. ְלָמָשׁ ָלּ ֶשׁ קּוָפה  ַלְתּ ְוַעד  ָנ"ְך  קּוַפת ַהָתּ ֶהם ִמְתּ ָלּ ֶשׁ ם  ְמרּו ַעל ַהֵשּׁ ָשּׁ ֶשׁ ים  ַרִבּ
ּוב  ּשׁ ַהִיּ ִהְתַקֵיּם  ָנ"ְך  ַהָתּ קּוַפת  ִמְתּ ּדֹוד  ְלַאְשׁ ָקרֹוב  ָמקֹום  ְבּ ה,  ְוִהֵנּ ים.  ִתּ ִלְשׁ ַהְפּ ֵמָעֵרי  ַאַחת  ְכּ ָנ"ְך  ָתּ ַבּ ָבר  ְכּ
ְחרּור  ִמְלֶחֶמת ַהִשּׁ ָרֵאל. ְבּ ְחרּור ַוֲהָקַמת ְמִדיַנת ִיְשׂ ּוב ַהֶזּה ִהְתַקֵיּם ַעד ְלִמְלֶחֶמת ַהִשּׁ ּשׁ ָהַעְרִבי ִאיְסדּוד. ַהִיּ
ִאיְסדּוד.  ְבּ ְוֶהְחִזיק  ָקָמה,  ַרק  ֶשׁ ָרֵאל  ִיְשׂ ְמִדיַנת  ֶאת  ִמיד  ּוְלַהְשׁ ׁש  ִלְכֹבּ ָרה  ַמָטּ ְבּ ָלָאֶרץ  ָחַדר  ְצִרי  ַהִמּ ָבא  ַהָצּ
ן  ִמֵכּ ְלַאַחר  ִנים  ָשׁ ר  ֶעֶשׂ ָהַעְרִבי.  ָפר  ַהְכּ ֵבי  ּתֹוָשׁ ְרחּו  ָבּ ְך  ָכּ ּוְבתֹוְך  ְצִרי,  ַהִמּ ָבא  ַהָצּ ֶאת  ַלֲהדֹף  ִהְצִליַח  ַצַה"ל 

ָרֵאל.  ִיְשׂ דֹולֹות ְבּ ּדֹוד, ְוַהּיֹום ִהיא ַאַחת ֶהָעִרים ַהְגּ הּוְקָמה ָהִעיר ַאְשׁ
ִביׁש  ִית אֹו ְכּ ּבֹוִנים ַבּ ׁשּוט. ִלְפָעִמים ִלְפֵני ֶשׁ ִמיד ָפּ ְך - ֶזה לֹא ָתּ ל ָכּ ה ָכּ ּה ִהיְסטֹוְרָיה ַרָבּ ׁש ָבּ ֵיּ ֶאֶרץ ֶשׁ ִלְחיֹות ְבּ
ְתרֹון  ָמקֹום ַאֵחר. ִלְפָעִמים ָצִריְך ִלְמצֹא ֶאת ַהִפּ יקֹות, ְוָצִריְך ִלְבנֹות אֹוָתם ְבּ אֹותֹו ָמקֹום ֵיׁש ַעִתּ ְבּ ים ֶשׁ ְמַגִלּ
ְלֵבין  ַאֶחֶרת,  אֹו  זֹו  ָכּ ְלָחָמה  ִמִמּ ֵחֶלק  ְכּ ְחְרבּו  ֶנּ ֶשׁ יִקים  ָהַעִתּ ּוִבים  ּשׁ ַהִיּ ין  ֵבּ ֶשׁ ְיָּחִסים  ַבּ יֹוֵתר  ְבּ ר  ָשׁ ְוַהָיּ כֹון  ַהָנּ

אֹותֹו ָמקֹום.  מּו ְבּ ָקּ ים ֶשׁ ּוִבים ַהֲחָדִשׁ ּשׁ ַהִיּ

ְלּגּוָלּה ִגּ

ּבתקּופ

ָעָבר או ָמה ֶשָהָיה ֶבּ ב יוֵתר - ְבּ חֵשּ

תֶֹבת  ַהְכּ ֶעְקרֹון.  מֹו 
זָֹהה  יָה  ִפּ ְוַעל  ת, 

ִקְרַבת  ְבּ ַעְרִבי,  ָפר  ְכּ  
ם הּשׁ על ׁשמר כפר

ֵאּלּו?  ִהיְסטֹוִרּיֹות' ָכּ ת
הֹוֶוה? ַמּדּוַע?  ׁש ַבּ ֵיּ ָמה ֶשׁ ְבּ

ֶרת  ְזֶכּ ִהיא ִעיר ֶשֻמּ
ּוב  ּשׁ ַהִיּ ִהְתַקֵיּם  נ"ְך 
ְחרּור  ִמְלֶחֶמת ַהִשּׁ ְבּ
ִאיְסדּוד.  ְבּ ְוֶהְחִזיק 
ן  ִמֵכּ ְלַאַחר  ִנים  ָשׁ ר 

ִביׁש  ִית אֹו ְכּ בֹוִנים ַבּ
ְתרֹון  ִלְמצֹא ֶאת ַהִפּ
ְלֵבין  ַאֶחֶרת,  אֹו  זֹו 

ן:

ּוׁש ּפלׁשּתי ּוב יּשׁ היה ך

כתובת עקרון, Oren Rozen, ויקיפדיה

הריסת הכפר עאקיר



חלום ומציאות: 

?

ִריֶפְרָיה ז ּוֶפּ ֶמְרָכּ

ְרְגֵנר:  ְרֵאִלי יֹוְסל ֶבּ ְשׂ ן ַהִיּ ל ָהָאָמּ מּוָנה ֶשׁ ְתּ יטּו ַבּ ַהִבּ

ׂשּוַמת ֵלב  ם נֹוְתִנים ָלֶכם ְתּ ָלּ ֻכּ ז, ֶשׁ ְרָכּ ֶמּ ם ַבּ ַאֶתּ ם ּבֹו ֶשׁ ֶתּ ְשׁ ִהְרַגּ ב ַעל ִמְקֶרה ֶשׁ א. ַנּסּו ַלְחשֹׁ
     ּוַמֲעִריִכים ֶאְתֶכם.

ז.  ְרָכּ ֶמּ הּו ַאֵחר ִנְמָצא ַבּ ד ּוִמיֶשׁ ַצּ ם עֹוְמִדים ַבּ ַאֶתּ ם ּבֹו ֶשׁ ֶתּ ְשׁ ִהְרַגּ ִמְקֶרה ֶשׁ ב. ַנּסּו ְלִהָזֵּכר ְבּ
ם? ֶתּ ְשׁ     ָמה ִהְרַגּ

ׁר ְלַצֵיּר  ּז ָהָאֶרץ (ֶאְפָש ֶּמְרַכ ֵׁיּׁש ְב ּם ְמַדְמְיִנים ֶש ַׁאֶת ּז ָהִעּגּול ַצְיּרּו ָמה ֶש ֶּמְרַכ ַצְיּרּו ִעּגּול. ְב
ּם ְמַדְמְיִנים  ַׁאֶת ׁים ְוַגם ְצָבִעים ְוצּורֹות). ִמחּוץ ָלִעּגּול ִצְיּרּו ֶאת ָמה ֶש ּים, ֲאָנִש ִּת ְסָמִלים, ָב

ִּריֶפְרָיה.  ֶּפ ֵׁיּׁש ַב ֶש

ִּריֶפְרָיה.  ּז ַלֶפ ְּרָכ ּין ַהֶמ ֵׁב ִּלים ֶש א. ִמְצאּו ְנתּוִנים נֹוָסִפים ַעל ַהֶהְבֵד
ּּתּוַח: ׁל ֲעָירֹות ַהִפ ִּרים ְוַגם ֶאת ְנֻקּדֹות ַהחֶֹזק ֶש ּיג ֶאת ָהֶאְתָג ִּצ ַׁמ ְּרטֹון ֶש ִּס ּן ִלְצּפֹות ַב     ִנָת

ׁר ְלָהִכין ִמְשַׂחק ׁל, ֶאְפָש ִּריֶפְרָיה. ְלָמָש ּז ַלֶפ ְּרָכ ּין ַהֶמ ִּלים ֵב ּים ֶאת ַהֶהְבֵד ְּדִג ַׁמ ב. ָהִכינּו ִמְשָׂחק ֶש
ִּתיָחה ּׁבֹו ְנֻקּדֹות ַהְפ ִּריֶפְרָיה, אֹו ְלָהִכין ִמְשָׂחק ַאֵחר ֶש ֶּפ ּז ְוָעִרים ַב ְּרָכ ֶּמ      מֹונֹוּפֹול ּובֹו ָעִרים ַב

ְּׂחָקִנים ֲאֵחִרים  ֶּמת ִמַש ּה יֹוֵתר ִמְתַקֶד ֻּקָד ְּׂחָקִנים ַמְתִחיִלים ִמְנ ּה ֵמַהַש ָּמ     ׁשֹונֹות: ַכ
ִּריֶפְרָיה). ּז ּוַבֶפ ְּרָכ ֶּמ ֻּנּיֹות ַב ְּמ ּין ַהִהְזַד ָּעִרים ֵב     (ְוָכְך ְלַהְראֹות ְפ

מּוָנה?  ְתּ ם רֹוִאים ַבּ ָמה ַאֶתּ
ָדִדים?  ְצּ ֶאְמַצע אֹו ַהְיָּלדֹות ַבּ ה  ָבּ ְלָדּ ֶכת ֶאת ָהַעִין יֹוֵתר, ַהַיּ מּות מֹוֶשׁ 2. ֵאיזֹו ְדּ

ֶאְמַצע?  ה ָבּ ְלָדּ ָדִדים ִמְתַיֲחסֹות ַלַיּ ְצּ 3. ֵאיְך ַהְיָּלדֹות ַבּ
מּוָנה? ל ַהְתּ א ֶשׁ ֶכם, ַהּנֹוֵשׂ 4. ָמה, ְלַדְעְתּ

מּוָנה? ז ַהְתּ ֶכם, ֶמְרַכּ 5. ָמה, ְלַדְעְתּ
ִביבֹו?  ְסּ ִמּ ז ַהֶזּה ְלָמה ֶשׁ ְרָכּ ין ַהֶמּ ר ֵבּ ֶשׁ 6. ָמה ַהֶקּ
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ִליל: ֶגב ְוַהָגּ ִריֶפְרָיה, ַהֶנּ ָרד ְלִפּתּוַח ַהֶפּ ְשׂ ל ַהִמּ ֲאָתר ֶשׁ מּוָנה זֹו מֹוִפיָעה ָבּ ְתּ

אן? תּוב ָכּ י ַהָכּ ִליל, ַעל ִפּ ֶגב ּוַבָגּ ֶנּ ל ַהַחִיּים ַבּ א. ָמה ַהִיְּתרֹונֹות ֶשׁ
ים חֹות ֲאָנִשׁ ָמקֹום ָקָטן, ִעם ָפּ דֹוָלה, ְצפּוָפה ְותֹוֶסֶסת אֹו ְבּ ִעיר ְגּ ם ַמֲעִדיִפים, ְלִהְתּגֹוֵרר ְבּ ב. ָמה ַאֶתּ

ה? תּוַח? ָלָמּ ַבע ַהָפּ     ְוָקרֹוב ַלֶטּ
ִליל?  ֶגב ּוַבָגּ ֶנּ ים ָלגּור ַבּ ֶכם, ֵיׁש צֶֹרְך ְלעֹוֵדד ֲאָנִשׁ ג. ַמּדּוַע, ְלַדְעְתּ

ז ָהָאֶרץ? ֶמְרַכּ ים ַלֲעֹבר ָלגּור ְבּ עֹוֶדֶדת ֲאָנִשׁ ְרסֶֹמת ַהְמּ ֶכם, ֵאין ִפּ ד. ַמּדּוַע, ְלַדְעְתּ
 

ָהִייִתי  ֶשׁ ְלּדּות ְוַגם ְכּ י, ִמַיּ ל ַחַיּ ָקִסיס. ָכּ ִמי אֹוְרִלי ֵלִוי-ַאֵבּ לֹום, ְיָלִדים. ְשׁ ָשׁ
ִריֶפְרָיה'.  ה 'ֶפּ ֻכֶנּ ָאן, ֵאזֹור ַהְמּ ית ְשׁ ֵעֶמק ֵבּ י ְבּ ֶנֶסת, ִהְתּגֹוַרְרִתּ ַחְבַרת ְכּ

ָרֵאל  ִיְשׂ ְבּ ז.  ְרָכּ ֵמַהֶמּ ַהְרֵחק  ִביב,  ָסּ ִמּ ֶשׁ ָמה  ּה  רּוָשׁ ֵפּ ִריֶפְרָיה  ֶפּ ה  ָלּ ַהִמּ
ִהיא  ִריֶפְרָיה  ְוַהֶפּ ִביָבן,  ְסּ ֶשׁ ְוֶהָעִרים  ַלִים  ְירּוָשׁ ָאִביב,  ל  ֵתּ הּוא  ז  ְרָכּ ַהֶמּ

ִליל. ֶגב ְוַהָגּ ְמֻיָחד ַהֶנּ ִבּ
ְלִהְתּגֹוֵרר  ֶהֱעִדיפּו  ִתיִקים  ַהָוּ ִבים  ַהּתֹוָשׁ רֹב  ֶשׁ ְכּ ִדיָנה,  ַהְמּ קּום  ְלַאַחר 
ים  ַהֲחָדִשׁ ָהעֹוִלים  ֶאת  יב  ְלהֹוִשׁ ָלה  ְמָשׁ ֶמּ ַבּ ַהְחָלָטה  ָלה  ִהְתַקְבּ ז,  ְרָכּ ֶמּ ַבּ
ִלית  ְלָכּ ית ַכּ ִתּ ְשׁ ים ָהיּו ְללֹא ַתּ ְבנּו ָלעֹוִלים ַהֲחָדִשׁ ִנּ ִריֶפְרָיה. ֶהָעִרים ֶשׁ ֶפּ ַבּ
רּוף ַהֶזּה - ֻאְכלּוִסּיֹות  ָיּה ּוְמקֹומֹות ֲעבֹוָדה. ַהֵצּ ֲעִשׂ יק ַתּ - לֹא ָהיּו ַמְסִפּ
ה,  ָעִרים ָהֵאֶלּ ַרם ִלְמצּוָקה ֶבּ ְמקֹומֹות ֲעבֹוָדה - ָגּ ׁשֹות ַיֲחִסית ְוחֶֹסר ִבּ ַחָלּ
ים  ים ֻמְבָטִלים - ֲאָנִשׁ ל ֲאָנִשׁ בֹוִהים ַיֲחִסית ֶשׁ ם ֲאחּוִזים ְגּ ְוַעד ַהּיֹום ֵיׁש ֵשׁ
ם  ַגּ חֹוֵתיֶהם.  ְפּ ִמְשׁ ֶאת  ְלַפְרֵנס  ים  ּוִמְתַקִשּׁ ֲעבֹוָדה  ְמקֹום  ָלֶהם  ֵאין  ֶשׁ
ע ּתֹוֶחֶלת  ְוָכְך ְמֻמַצּ ֲאזֹוִרים ֵאּלּו,  ַבּ ִמים ֲחֵסִרים  ִריאּות ִמְתַקְדּ ְבּ רּוֵתי  ֵשׁ
ֶנֶסת  ַחְבַרת ְכּ ז. ְכּ ְרָכּ ֶמּ ִנים ִמּתֹוֶחֶלת ַהַחִיּים ַבּ ָחֵמׁש ָשׁ ם ָנמּוְך ְבּ ַהַחִיּים ָשׁ

ִריֶפְרָיה.  ֶפּ ר ֶאת ְמִציאּות ַהַחִיּים ַבּ ֵפּ י ַרּבֹות ְלַנּסֹות ּוְלַשׁ ַעְלִתּ ָפּ
דֹוִלים:  ְגּ ִיְתרֹונֹות  ֵיׁש  ִריֶפְרָיה  ֶפּ ַלּ ֶשׁ ר  ִלְזֹכּ ֵיׁש  ה,  ָהֵאֶלּ ִרים  ָהֶאְתָגּ ל  ָכּ ִעם 
ּבֹואּו  ָאז  ז.  ְרָכּ ֶמּ ַבּ ְך  ָכּ ל  ָכּ ֲחֵסִרים  ים  ִעִתּ ְלּ ֶשׁ ְרָחִבים  ְוַהֶמּ ֶקט  ַהֶשּׁ

ִריֶפְרָיה!  ַלֶפּ

צילום: יצחק הררי



חלום ומציאות: 

?

ּוִבים ְיהּוִדִיּים  ִיּשׁ
ָרֵאל ִיְשׂ ְוַעְרִבִיּים ְבּ

ה.  ַטְיֶבּ ָמה ְבּ ְפֵניֶכם ֻצְלּ ִלּ מּוָנה ֶשׁ ַהְתּ
כּוַנת ְמגּוֵריֶכם?  כּוַנת ְמגּוִרים זֹו ִמְשּׁ ָמה ׁשֹוָנה ְשׁ א. ְבּ

ָבר; ִאם לֹא,  פּו ָמַתי ָהָיה ַהָדּ ְתּ ן, ַשׁ כּוָנה ֵמֵעין זֹו? ִאם ֵכּ ְשׁ ָעָבר ִבּ ם ֶבּ ְרֶתּ ַקּ ב. ַהִאם ִבּ
ה?   זֹאת ַעד ֹכּ כּוָנה ָכּ ְשׁ ם ִבּ ְרֶתּ ַקּ ר ַמּדּוַע לֹא ִבּ      ַהִאם ֵיׁש ָלֶכם ֶהְסֵבּ

ַּעְרִבית. ִּעְבִרית ְוַגם ְב ּם ְב ׁמֹות ֶהָעִרים ַג ּידּו ְלַהֲעִתיק ֶאת ְש ִּיְשָׂרֵאל. ַהְקִפ ׁל ָעִרים ְמעָֹרבֹות ְב ׁיָמה ֶש א. ִעְרכּו ְרִש
ּר ֶאָחד ָּבר ֶאָחד ָיֶפה ְוֶאְתָג ּיגּו ָד ּיבֹות אֹוָתּה, ְוַהִצ ְּרִכ ֲּארּו ֶאת ְקבּוצֹות ָהֻאְכלּוִסָיּה ַהַמ ֲּחרּו ִעיר ַאַחת, ָת ב. ַב

ִּעיר.  ּעָֹרִבים ָב ׁעֹוִלים ֵמַהַחִיּים ַהְמ     ֶש
ִּעיר.  ֹׁונֹות ָב ּין ָהֻאְכלּוִסּיֹות ַהּש ּה ֵב ֻּעָל ּׁתּוף ַהְפ ּם ֶאת ִש ַׁיַּעְזרּו ְלַקֵד ּיַע ִמְגַון יֹוְזמֹות ֶש ּׁשּו ֵמַחְבֵריֶכם ְלַהִצ ְּק ג. ַב
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ַּעּמּוִדים  ֱּאָמר ְב ּל ַהֶנ ֶּכם ֹנַכח ָכ ׁעֹולֹות ָב ּחּוׁשֹות ֶש ֶּכם ְוֶאת ַהְת ָׁל ׁה ֶש ּיָש ֶּמת ֶאת ַהִג ַּסֶכ ְׁמ ּה ַאַחת ֶש ֲּחרּו ִמָל ַב
ַּעְרִבית, ְוִכְתבּו  ּיַצד ּכֹוְתִבים אֹוָתּה ְב ְּך ִמְצאּו ֵכ ִּעְבִרית. ַאַחר ָכ ּצּוָרה ָיָפה ּובֹוֶלֶטת ְב ֵאּלּו, ְוִכְתבּו אֹוָתּה ְב
ּה  ָּל ַׁיְּתִאימּו ַלִמ ֻּמּיֹות ּוְסָמִלים ֶש ַׁלל ְצָבִעים, ְד ְּש ּף ִב ּרּו ֶאת ַהַד ּצּוָרה ָיָפה. ַעְט ּף ְב ּם אֹוָתּה ַעל אֹותֹו ַהַד ַג

ּם.  ַּחְרֶת ְׁב ֶש

בב



?

ֶפר ֶאל-עּוַמִריָיה: ית ַהֵסּ ן ּגּוְריֹון ְוַתְלִמיִדים ַעְרִבים ִמֵבּ ם ֶבּ ֶפר ַעל ֵשׁ ית ַהֵסּ ְלִמיִדים ְיהּוִדים ִמֵבּ ין ַתּ ׁש ֵקרּוב ְלָבבֹות ֵבּ ִמְפַגּ
ֶפר ָהַעְרִבי ֶאל-עּוַמִריָיה.  ית ַהֵסּ ְלִמיֵדי ֵבּ ן ּגּוְריֹון ֶאת ַתּ ם ֶבּ ֶפר ַעל ֵשׁ ֵבית ַהֵסּ ּתֹות ד ְבּ ְלִמיֵדי ִכּ ָעַבר ֵאְרחּו ַתּ בּוַע ֶשׁ ָשּׁ י ַבּ יֹום ֲחִמיִשׁ ְבּ

ֶרת:  ֶפר, ְמַסֶפּ ית ַהֵסּ ִליאֹוָרה ִיְרְמָיהּו, ְמַנֶהֶלת ֵבּ
ׁשּות  ְבּ ל ַעל ִהְתַגּ יַע יֹוֵתר ִמֹכּ ִפּ ְשׁ ִזי ַהַמּ ֲעֶרֶכת ַהִחּנּוְך ִהיא צֶֹמת ֶמְרָכּ ַמּ ִעיר ְמעֶֹרֶבת ֲאִני ְיכֹוָלה לֹוַמר, ֶשׁ ֵבית ֵסֶפר ְבּ ְמַנֶהֶלת ְבּ "ִכּ
ֵסֶפר  י  ָבֵתּ ְבּ ְוָהַעְרִבי  ַהְיּהּוִדי  ְגָזר  ֵמַהִמּ ְיָלִדים  ֶזה  ְלַצד  ֶזה  לֹוְמִדים  ַרְמָלה  ְבּ ַהִחּנּוְך  ַמֲעֶרֶכת  ְבּ ְרֵאִלית.  ְשׂ ַהִיּ ֶחְבָרה  ַבּ רֹות  ַמָטּ
יַח), ִלְלִכידּות ֶחְבָרִתית  ֶרְך ְלִדיָאלֹוג (ּדּו-ִשׂ ִפים. ַמֲעֶרֶכת ַהִחּנּוְך ְצִריָכה ַלֲעׂשֹות ַמֲאָמץ ִלְסלֹל ֶאת ַהֶדּ ָתּ י ֵסֶפר ְמֻשׁ ִנְפָרִדים ּוְבָבֵתּ

ין ַהְיּהּוִדים ְוָהַעְרִבים". ל ָהַאֵחר) ֵבּ בֹו ֶשׁ ִטית (ִעם ְרִגיׁשֹות ְלַמָצּ ְוִהְתַיֲחסּות ֶאְמָפּ

צילום דרור כץ

ֶזה?  ָכּ ּוב ֶשׁ ִיּשׁ ֶכם ַעל ַהַחִיּים ְבּ ְעְתּ ׁש ּבֹו ֵערּוב ֻאְכלּוִסּיֹות? ֵאילּו ֻאְכלּוִסּיֹות? ָמה ַדּ ֵיּ ּוב ֶשׁ ִיּשׁ ִרים ְבּ ם ָגּ א. ַהִאם ַאֶתּ
ִעיר ְמעֶֹרֶבת?  ֶכם, ְבּ ִרים ֵיׁש, ְלַדְעְתּ ב. ֵאילּו ֶאְתָגּ

עָֹרבֹות?  ָעִרים ַהְמּ ָרֵאל, ְולֹא ַרק ֶבּ ִיְשׂ ין ְיהּוִדים ְוַעְרִבים ְבּ ֵדי ְלָקֵרב ֵבּ ג. ָמה ָצִריְך ַלֲעׂשֹות ְכּ

דּוִאים,  ֶבּ נֹוְצִרים,  ֻמְסְלִמים,  ִלְקבּוצֹות:  ְחָלִקים  ַהֶנּ ַעְרִבים  ֵהם  ֵמָהֶאְזָרִחים  ּוְכֶרַבע  ְיהּוִדים  ָהֶאְזָרִחים  רֹב  ָרֵאל  ִיְשׂ ְמִדיַנת  ִבּ
ְוַעְרִבים  ְיהּוִדים  ֶהן  ָבּ ְתּגֹוְרִרים  ִמּ ֶשׁ ָעִרים  ַעְרִבים.  אֹו  ְיהּוִדים  ִמְתּגֹוְרִרים  ָרֵאל  ִיְשׂ ְבּ ּוִבים  ּשׁ ְוַהִיּ ֶהָעִרים  ית  ַמְרִבּ ְבּ ְועֹוד.  רּוִזים  ְדּ
ִויהּוִדים  ִחּלֹוִנים  ְיהּוִדים  ּה  ָבּ ׁש  ֵיּ ֶשׁ ִעיר  ֲאֵחרֹות:  ַרּבֹות  ָעִרים  ם  ַגּ ְמעָֹרבֹות'  'ָעִרים  ְלַכּנֹות  ר  ֶאְפָשׁ ְמעָֹרבֹות'.  'ָעִרים  ְמֻכּנֹות: 
יָון  ל אֹוָתן ָעִרים, ֵכּ ם ַהֶזּה ֶאת ָכּ ֵשּׁ ים ַבּ יִרים, ְוַכּדֹוֶמה. ּוְבָכל זֹאת, לֹא ְמַכִנּ ִבים ֲעִשׁ ִבים ֲעִנִיּים ְותֹוָשׁ ּה ּתֹוָשׁ ׁש ָבּ ֵיּ ֲחֵרִדים, ִעיר ֶשׁ
ל  ֶשׁ דֹוָלה  ְגּ בּוָצה  ִמְקּ ִבים  ְרָכּ ֻמּ ֶשׁ ָרֵאל  ִיְשׂ ְבּ ּוִבים  ִיּשׁ ה  ַהְרֵבּ ֵאין  זֹאת,  ת  ְלֻעַמּ ָרֵאל.  ִיְשׂ ְבּ ים  ַרִבּ ּוִבים  ִיּשׁ ְבּ ִמְתַקֵיּם  ַהֶזּה  רּוף  ַהֵצּ ֶשׁ

ל ַעְרִבים.  דֹוָלה ֶשׁ ְיהּוִדים ּוְקבּוָצה ְגּ

ִנים. ָהִעיר ַעּכֹו ִהיא  ְמעֹון ַלְנְקִרי ַוֲאִני רֹאׁש ָהִעיר ַעּכֹו ֶזה 14 ָשׁ ִמי ִשׁ לֹום ְיָלִדים, ְשׁ ָשׁ
ִעיר  ַעּכֹו,  ְבּ ּוַמְדִהיִמים.  ְקסּוִמים  ֲאָתִרים  תֹוָכּה  ְבּ אֹוֶצֶרת  ַעּכֹו  ֲעָרִבי.  ַהַמּ ִליל  ַהָגּ יַרת  ִבּ
ַהְרמֹוְנָיה  יכֹון, ִמְתּגֹוְרִרים ֶזה ְלַצד ֶזה ְיהּוִדים ְוַעְרִבים, ְוֵהם ַחִיּים ְבּ ּיֹות ַהָיּם ַהִתּ ְרֻבּ ַתּ
ְרּבּוִתּיּות  ֶגת ַרב-ַתּ יר ּוְמֹפָאר ּוְמַיֶצּ ֲעַלת ָעָבר ִהיְסטֹוִרי ָעִשׁ ּוְבדּו-ִקּיּום. ַעּכֹו ִהיא ִעיר ַבּ

ְוַרב-ְלׁשֹוִנּיּות.
ֲהָלָכה  ַעּכֹו  ְבּ ֶאְצֵלנּו  ׂם  ְמֻיָשּ א  ֶאָלּ ִסיְסָמה,  עֹוד  לֹא  הּוא  ִפים'  ָתּ ְמֻשׁ 'ַחִיּים  ג  ׂ ָשּ ַהֻמּ
יִדים  ַמְקִפּ ָאנּו  ְוַעְרִבים  ְיהּוִדים  ין  ֵבּ ֶהָעִדין  ַהְיָּחִסים  ִמְרַקם  ַעל  מֹר  ִלְשׁ ֵדי  ְכּ ְלַמֲעֶשׂה. 

לֹום. ָשׁ ו ְבּ ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ְוִלְחיֹות ַיְחָדּ ל ָכּ ֹונּות ֶשׁ ּשׁ יר ַבּ בֹוד ֲהָדִדי, ְלַהִכּ מֹר ַעל ָכּ ִלְשׁ
ל סֹוְבָלנּות. ַעּכֹו ִהיא ִעיר ֶשׁ


