
החלום: 

?

ב': ֵלּ יר 'ָמקֹום ַבּ ַהֲאִזינּו ַלִשּׁ

ָרֵאל? חֹוְלִמים ַעל ֶאֶרץ ִיְשׂ

רשת לחינוך יהודי משלב רשת לחינוך יהודי משלב
כתבו: חנה לוקשין-בוב ואליסף תל-אור 

מּו? ְשּׁ ֶכם ִיְתַגּ ָלּ ַהֲחלֹומֹות ֶשׁ ים ֶשׁ ם ְמַצִפּ ם חֹוְלִמים? ַהִאם ַאֶתּ א. ַעל ָמה ַאֶתּ
ל ֲחלֹומֹות ֵיש י. ְלֵאיֶזה סּוג ֶשׁ ר ַעל "ִמיְליֹון חֹוְלִמים" ְולֹא ַעל ֲחלֹום ִאיִשׁ יר ְמֻדָבּ ִשּׁ ב. ַבּ

    ִמיְליֹון חֹוְלִמים?
ים ים? ַמהּו? ֵאיְך ּתּוְכלּו ְלַהְגִשׁ ים ַרִבּ ף ַלֲאָנִשׁ ָתּ הּוא ְמֻשׁ ג. ַהִאם ֵיׁש ָלֶכם ֲחלֹום ֶשׁ

ַיַחד?     אֹותֹו ְבּ

ׁל ַעם ִיְשָׂרֵאל.  ֵׁני ִנּסּוִחים ׁשֹוִנים ֶלָחזֹון ָהֲעִתיִדי ֶש ָרִאינּו ְש
ּצּורֹות אֹו  ְּצָבִעים אֹו ְב ׁטּו אֹותֹו ִב ּ ִּרים ֵאָליו יֹוֵתר, ַהֲעִתיקּו אֹותֹו ְוַקְש ּם ִמְתַחְב ַׁאֶת ּח ֶש ָּס ֲּחרּו ֶאת ַהֻנ ַב

ׁת ְלַהֲעִביר. ֶּש ּה ְמַבֶק ִּפָל ַׁהְת ֶּסר ֶש ַּחְזִּקים ֶאת ַהֶמ ְׁמ ְּסָמִלים ֶש ִב מלי מָממָמִלי

ׁלֹום ָלְך, ֶאֶרץ  ָׁנּה ֶאֶרץ', 'ָש ּה: 'אֹוְמִרים ֶיְש ׁיִרים ָהֵאֶל ּ ׁת ַהִש ׁלֶֹש ֶׁתת (ִאיְנֶטְרֶנט) ֶאת ְש ְּרֶש ִּמ ִמְצאּו ַב
ָּרצֹון ְלֶאֶרץ מֹוֶלֶדת. ַהֲאִזינּו ָלֶהם ְוִקְראּו ֶאת  ׁיִרים עֹוְסִקים ָב ּ ׁת ַהִש ׁלֶֹש ֶנֱהֶדֶרת', ְו'ֶאֶרץ ֶאֶרץ ֶאֶרץ'. ְש
ׁל ַעם ִיְשָׂרֵאל ְלֶאֶרץ  ּּסּוִפים ֶש ּא ֲהִכי טֹוב ֶאת ַהֲחלֹום ְוַהִכ ֶּכם ְמַבֵט ְּעְת ִּפי ַד ְׁל ׁיר ֶש ּ ֲּחרּו ֶאת ַהִש ּים. ַב ִּל ַהִמ

ִיְשָׂרֵאל. 
ׁת  ׁלֶֹש ְּמֵין' (imagine). ְש ָּחֵצר' ְו'ַד ׁלֹום ַעל ָהעֹוָלם', 'ֶאְצֵלנּו ֶב ׁיִרים 'ָש ּ ֶׁתת ֶאת ַהִש ְּרֶש ִּמ ִמְצאּו ַב
ִּפי  ְׁל ׁיר ֶש ּ ֲּחרּו ֶאת ַהִש ּׁשּור ְלָכל ָהעֹוָלם ְולֹא ְלֶאֶרץ ְמֻסֶיֶּמת. ַב ָׁק ֲּחלֹום ֶש ּה עֹוְסִקים ַב ׁיִרים ָהֵאֶל ּ ַהִש

ּר אֹותֹו.  ֵׁפ ּא ֲהִכי טֹוב ֶאת ַהֲחלֹום ִלְהיֹות ֵחֶלק ֵמָהעֹוָלם ָהָרָחב ּוְלַש ֶּכם ְמַבֵט ְּעְת ַד
ֶּהם.  ּם ָב ַּחְרֶת ּה ְב ּירּו ָלָמ ּה ְוַהְסִב ָּת ִּכ ּם ַלֲחֵבִרים ַב ַּחְרֶת ְׁב ׁיִרים ֶש ּ ֵׁני ַהִש ִׁמיעּו ֶאת ְש ַהְש

ּה. ִּרים יֹוֵתר, ְוָלָמ ּיר ְלֵאיֶזה ֲחלֹום ֵהם ִמְתַחְב ּה ְלַהְסִב ָּת ּׁשּו ִמַיְּלֵדי ַהִכ ְּק ַב

ָרִאי
ֲּח ַב

בסמ בסמ ְּסמ ִב
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ָרָזה.  ? ְכּ ַבּ ֻמּיֹות ֶשׁ ֲארּו ֶאת ַהְדּ א. ָתּ
ל ַאַחת ֵמֶהן?  ֶלת ָכּ בּו, ָמה ְמַסֶמּ ב. ִחְשׁ

ֶכם?  ָרָזה, ְלַדְעְתּ ֶסר ָהעֹוֶלה ֵמַהְכּ ג. ָמה ַהֶמּ
ה? ִפָלּ ּטּוט ֵמַהְתּ ָרָזה ַלִצּ ָמעּות ַמֲעִניָקה ַהְכּ ד. ֵאיזֹו ַמְשׁ

ֵעֶרְך  ְבּ ִלְפֵני  ֶגְרַמְנָיה  ְבּ ית  ָמָסְרִתּ ָחה  ָפּ ְלִמְשׁ י  ְונֹוַלְדִתּ ֵהס,  ה  מֶֹשׁ ִמי  ְשׁ ְיָלִדים.  לֹום,  ָשׁ
ָנִתי.  ָוּ ִבינּו ֶאת ַכּ ד ָתּ ּיֹונּות. ִמָיּ נּוַעת ַהִצּ ֵרי ְתּ ׂ ַבְשּ ָנה. ֲאִני ֶאָחד ִמְמּ ָמאַתִים ָשׁ

ַהְיּהּוִדי  ּוב  ּשׁ ַהִיּ ְתקּוָפִתי  ִבּ ֲאָבל  ָרֵאל,  ִיְשׂ ּוִבְמִדיַנת  ָרֵאל  ִיְשׂ ֶאֶרץ  ְבּ ִלְחיֹות  ְזִכיֶתם  ם  ַאֶתּ
ּוָבּה  ֲעִנָיּה  ַחת,  ְמֻפַתּ ֶאֶרץ לֹא  ָהְיָתה  ּה  ָלּ ֻכּ ָרֵאל  ִיְשׂ ֶאֶרץ  ּוִבְכָלל,  ָקָטן ְמאֹוד.  ָהָיה  ָאֶרץ  ָבּ

ָצָתם ְיהּוִדים.  ם ַעְרִבים ּוִמְקּ ים - ֻרָבּ ִבים ְמַעִטּ ּתֹוָשׁ
ב  ַמָצּ רּוי ְבּ ָרֵאל ָהָיה ָשׁ ִנים ְוַעד ִלְתקּוָפִתי, ַעם ִיְשׂ ׁש ִלְפֵני ַאְלֵפי ָשׁ ְקָדּ ית ַהִמּ ן ֵבּ ֵמָאז ֻחְרַבּ
ְך  ֶמֶשׁ ְבּ ַעְצָמִאי.  אֶֹפן  ְבּ יו  ַחָיּ ֶאת  ִנֵהל  ְולֹא  מֹוַלְדּתֹו  ֶאֶרץ  ְבּ ַחי  לֹא  הּוא  לּות':  'ָגּ ה  ֻכֶנּ ְמּ ֶשׁ
ֶאת  ּה  ָבּ ּוְלָהִקים  ם  מֹוַלְדָתּ ְלֶאֶרץ  ָלׁשּוב  ים  ַרִבּ ְיהּוִדים  לּו  ְלּ ְוִהְתַפּ ִקּוּו  ִנים  ָשׁ אֹוָתן 

ַרֲחִמים".  ׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְבּ ִפּלֹות ָהְיָתה "ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְבּ ם. ַאַחת ַהְתּ ַמְמַלְכָתּ
ּיֹוִנית'. ִלְתנּוָעה  נּוָעה ַהִצּ ָעם ַהְיּהּוִדי, 'ַהְתּ ה ָבּ נּוָעה ֲחָדָשׁ ַח ְתּ ֵתּ ה ְלִהְתַפּ ְתקּוָפִתי ֵהֵחָלּ ִבּ
ים  ְלַמֲעִשׂ ה  ִפָלּ ְוַהְתּ ְקָוה  ַהִתּ ֶאת  ַלֲהֹפְך  ָרצּו  ֶשׁ ְוָדִתִיּים  ִחּלֹוִנים  ְיהּוִדים  ִפים  ָתּ ֻשׁ ָהיּו  זֹו 

ּה ֶאת ְמִדיַנת ַהְיּהּוִדים.  ָרֵאל ְלמֹוַלְדּתֹו ּוְלָהִקים ָבּ ֵדי ְלַהְחִזיר ֶאת ַעם ִיְשׂ ְוִלְפֻעּלֹות, ְכּ
ָמעּות  ָלה ַמְשׁ ִקְבּ יָקה  ה ָהַעִתּ ִפָלּ ַהְתּ ֶשׁ ם  ַגּ ְיכֹוִלים ִלְראֹות  ם  אן ַאֶתּ ָכּ ּמֹוִפיָעה  ֶשׁ ָרָזה  ְכּ ַבּ

ה:   ֲחָדָשׁ

יר  ד, ַאְך ָעַלי ְלַהְזִכּ ְכָבּ ַהִנּ ה ֵהס  ֲאִני ַמְפִריַע ְלָך, ֲאדֹון מֶֹשׁ ֶשׁ ְסִליָחה 
ר ֲעֵליֶהם.  ה ְמַדֵבּ ַאָתּ ִפים ָלַרְעיֹונֹות ֶשׁ ָתּ ם ָהיּו ֻשׁ ָלּ א ֻכּ לֹּ ֶשׁ

ִיְצָחק  ִמי  ְשׁ ָנִתי.  ָוּ ַכּ יר ֶאת  ַאְסִבּ ְוָאז  ַעְצִמי,  יג ֶאת  ְלַהִצּ ִלי  נּו  ְתּ א,  ָאָנּ
ַאְרצֹות  ְבּ ָהֶרפֹוְרִמית  נּוָעה  ַהְתּ ְנִהיֵגי  ִמַמּ ֶאָחד  ַוֲאִני  ַוְייס  ֵמִאיר 

ִרית.  ַהְבּ
ֵעיֵנינּו  "ְוֶתֱחֶזיָנה  ט  ָפּ ְשׁ ַהִמּ ֶאת  ְלַהְחִליף  ַחְרנּו  ָבּ י  ָעַרְכִתּ ֶשׁ ּדּור  ִסּ ַבּ
ָהָאֶרץ  ַמְמְלכֹות  ל  ָכּ "ְוֶתֱחֶזיָנה  ט:  ָפּ ְשׁ ִמּ ַבּ ַרֲחִמים"  ְבּ ְלִצּיֹון  ׁשּוְבָך  ְבּ
ּום  ִמּשׁ ְוזֹאת  ְלָפֶניָך",  ֲחוֹות  ַתּ ְלִהְשׁ ר  ָשׂ ָבּ ל  ָכּ ְוָיבֹוא  ָך,  ַוֲאִמְתּ אֹוְרָך 
ל ַהַיֲּהדּות ֵאיָנּה ְיִציַרת ַעם  דֹוָלה ֶשׁ ׂשֹוָרה ַהְגּ ַהְבּ ֲאַנְחנּו ֶהֱאַמּנּו ֶשׁ ֶשׁ
ֵעיֵנינּו ִהיא  ְבּ ַהַיֲּהדּות  ל  ֶשׁ ְפִקיָדּה  ַתּ ּלֹו.  ִמֶשּׁ ְוֶאֶרץ  נֹוָסף ִעם ְמִדיָנה 
ַהְיּהּוִדים  ֶשׁ ְך  ָכּ ְיֵדי  ַעל  ְוָקא  ַדּ ְוזֹאת  ּלֹו,  ֻכּ ָהעֹוָלם  ְלִתּקּון  ְלָהִביא 
יַע  ִפּ ְלַהְשׁ ִויכֹוִלים  ֲאָרצֹות,  ִמיֵני  ּוְבָכל  ְמִדינֹות  ִמיֵני  ָכל  ְבּ ִנְמָצִאים 

נּו.    ָלּ סֶֹרת ַהִיּחּוִדית ֶשׁ ְלטֹוָבה ַעל ָהעֹוָלם ִמּתֹוְך ַהָמּ



החלום: 

 
ּרֹוָבה  ְּסִביַבְתֶכם ַהְק א. ִעְרכּו ֶסֶקר ִב

ֵׁכִנים ְועֹוד).  ׁל ֲחֵבִרים, ְש ָּחה ְקרֹוִבים ּוְרחֹוִקים, ֲחֵבִרים ְוהֹוֵריֶהם ֶש ָׁפ ֵּני ִמְש      (ְב
ֶּקר: ֵׁאלֹות ַהֶס ּה ְש ִהֵנ

ּיֹוֵתר: ֶּגת ֶאְתֶכם ְב ַּיֶצ ְׁמ ֲּעָנה ֶש ֲּחרּו ֶאת ַהַט 1. ַב
ִּדיַנת ִיְשָׂרֵאל.  - ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל ֲחׁשּוָבה ִלי יֹוֵתר ִמְמ
- ְמִדיַנת ִיְשָׂרֵאל ֲחׁשּוָבה ִלי יֹוֵתר ֵמֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל. 

ּה.  ָּד ּאֹוָתּה ַהִמ - ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל ּוְמִדיַנת ִיְשָׂרֵאל ֲחׁשּובֹות ִלי ְב
ִׁלימּו: 2. ַהְש

ּאן __________ (ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל, ֵיׁש ְמִדיָנה ְיהּוִדית).  ּי ָכ ּרֹאׁש ּוָבִראׁשֹוָנה ִכ ּאן ָב      ֲאִני ַחי ָכ
ּּלֹו. ֶּקר ֻכ ּיגּו ִלְפֵניֶהם ֶאת ּתֹוְצאֹות ַהֶס ְּך ַהִצ ֶּקר, ְוַאַחר ָכ ּה ַלֲענֹות ַעל ַהֶס ָּת ִּכ ּם ֵמַהֲחֵבִרים ַב ּׁשּו ַג ְּק ב. ַב

?
ַהֲחלֹום ַעל ְמִדיָנה ְוַהֲחלֹום ַעל ֶאֶרץ 

ָלָעם  ְלָהִקים  ָעה  ַהָצּ ָהָעְלָתה  ָרֵאל,  ִיְשׂ ְמִדיַנת  הּוְקָמה  ֶשׁ קֶֹדם  ָעָבר,  ֶבּ
ה, ַאְפִריָקה.  אּוַגְנָדּ ַהְיּהּוִדי ְמִדיָנה ְבּ

ֶכם?  ִלְבּ ָעה זֹו ְמעֹוֶרֶרת ְבּ ֶכם ַעל ַרְעיֹון ֶזה? ָמה ַהָצּ ְעְתּ א. ָמה ַדּ
ָמה ִהיא ֶזה. ְבּ ָכּ ָמקֹום ֶשׁ יַצד ָהְיָתה ִנְרֵאית ְמִדיָנה ְיהּוִדית ְבּ ְמְינּו ֵכּ ב. ַדּ

ָרֵאל? ֶאֶרץ ִיְשׂ ְבּ ָרֵאל ֶשׁ ִדיַנת ִיְשׂ     ָהְיָתה ׁשֹוָנה ִמְמּ

ֶּאֶרץ ִיְשָׂרֵאל, ְוַצְיּרּו  ֵּעיֵניֶכם ְב ָׁמעּוִתי ְב ְּש ַׁמ ׁבּו ַעל ָמקֹום אֹו ֲאָתר ֶאָחד ֶש ׁל ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל. ִחְש ּה ֶש ַצְיּרּו ַמָפ
ּה. ָּפ ַּמ אֹותֹו ַב

ְּמִדיַנת ִיְשָׂרֵאל.  ַּרת טֹוָבה ַעל ַהַחִיּים ִב ֲּאָוה, ִשְׂמָחה אֹו ַהָכ ּיׁש ַג ּׁגֹוֵרם ָלֶכם ְלַהְרִג ָּבר ֶאָחד ֶש ַצְיּרּו ָד
ּירּו ַמּדּוַע.)  ֶּזה, ַהְסִב ָׁכ (ִאם לֹא ְמָצאֶתם ָמקֹום ֶש

רשת לחינוך יהודי משלב רשת לחינוך יהודי משלב

כתבו: חנה לוקשין-בוב ואליסף תל-אור 
אוגנדה,  אדם Own work ,80, ויקיפדיה אוגנדה,  אדם Own work ,80, ויקיפדיה



ְתֶכם. ? ירּו ֶאת ֶעְמַדּ ִהים? ַהְסִבּ ם ִמְזַדּ ֵהן ַאֶתּ ר ֹכּ רֹוֶפסֹור ָאֵשׁ יג ְפּ ִהִצּ יׁשֹות ֶשׁ ה ֵמַהִגּ יָשׁ ִעם ֵאיזֹו ִגּ

אי  ַוַדּ ם  ַאֶתּ ֶשׁ ּוְכִפי  ּמּוָבן,  ַכּ ֶהְרְצל,  ְזֵאב  ְנָיִמין  ִבּ ֲאִני  אֹוִתי.  ְמַזִהים  ֶכם  ְלּ ֻכּ ֶשׁ ְמַקֶוּה  ֲאִני  ְיָלִדים.  לֹום,  ָשׁ
ְוַלְמרֹות  ָרֵאל.  ִיְשׂ ֶאֶרץ  ְבּ ְיהּוִדית  ְמִדיָנה  ַהְיּהּוִדי  ָלָעם  ְלָהִקים  י  ְזַמִנּ ֵמיַטב  ֶאת  י  ִתּ ְשׁ ִהְקַדּ יֹוְדִעים, 

ֵדי ְלָהִקים ְמִדיָנה ְיהּוִדית.  עֹוָלם ְכּ יִטים ָבּ ִלּ ל ִנְסיֹונֹוַתי ִלְפעֹל ֶאל מּול ַהַשּׁ לּו ָכּ ְשׁ ים, ָכּ ים ָהַרִבּ ֲאַמִצּ ַהַמּ
ָרעֹות  ּוִמְפּ ִגיעֹות  ִמְפּ ַרב  ֵסֶבל  ְוָסְבלּו  ַרּבֹות  ְמִדינֹות  ִבּ ְיהּוִדים  פּו  ִנְרְדּ ָיִמים  אֹוָתם  ְבּ ֶשׁ ָלַדַעת,  ֲעֵליֶכם 

ִדינֹות ָעׂשּו ָלֶהם.  אֹוָתן ַהְמּ ֶאְזָרִחים לֹא ְיהּוִדים ְבּ ֶשׁ
ַאְפִריָקה,  ר ְלָהִקים ְמִדיָנה ְיהּוִדית ְבּ ק ִאם ֶאְפָשׁ ִריַטְנָיה: ִלְבדֹּ ֶלת ְבּ ְמֶשׁ ָעה ִמֶמּ י ַהָצּ ְלִתּ ְוָאז, יֹום ֶאָחד ִקַבּ
ָרֵאל  ד ֶאָחד, ֶאֶרץ ִיְשׂ ֶרת ְמאֹוד: ִמַצּ ָעה ְמַאְתֶגּ ה. זֹו ָהְיָתה ַהָצּ ם אּוַגְנָדּ ֵשׁ תֹוְך ְמִדיָנה ְבּ נּוי ְבּ ַטח ָפּ ַעל ֶשׁ
ִאם  ִני,  ֵשׁ ד  ִמַצּ ָלׁשּוב;  ַהְיּהּוִדים  לּו  ְלּ ְוִהְתַפּ ִקּוּו  ֵאֶליָה  ַרק  ֲאֻרּכֹות  ִנים  ָשׁ ְך  ּוְבֶמֶשׁ ֲאבֹוֵתינּו,  ֶאֶרץ  ִהיא 

ר.  ֵשּׁ כֹון ְלִהְתַפּ ָנּ ׁש ָמקֹום מּוָגן ַלְיּהּוִדים, ָיכֹול ִלְהיֹות ֶשׁ ֵמּ ַשׁ ְתּ ָרה ִהיא ֲהָקַמת ְמִדיָנה ֶשׁ ָטּ ַהַמּ
ּיֹוִנית  ַהִצּ (ָהֲאֵסָפה  ּיֹוִני  ַהִצּ ֶרס  ּקֹוְנְגּ ַבּ ָעה  ַהַהָצּ ֶאת  י  ְגִתּ ִהַצּ ּמּוָבן.  ַכּ ְלַבד,  ַהַהְחָלָטה  ֶאת  י  ְלִתּ ִקַבּ לֹא 
ָעה, ְוָהרֹב ָאֵכן  ָעה. ָעַרְכנּו ַהְצָבּ י, ָנכֹון ִלְבחֹן ֶאת ַהַהָצּ ַדְעִתּ ְלּ י ֶשׁ י ָאַמְרִתּ ִלּ אּום ֶשׁ ְנּ י. ַבּ ִשּׁ ָהעֹוָלִמית) ַהִשּׁ
ְתבּו ַמֲאָמִרים  כּו, ֲאֵחִרים ָכּ ל ֶאת ַהְכָרַעת ָהרֹב. ֶחְלָקם ָבּ ּו ְלַקֵבּ ִדים ִהְתַקּשׁ ְתַנְגּ ּה. ְואּוַלם ַהִמּ ְמכּו ָבּ ָתּ
ָרֵאל - ֲהֵרי זֹוִהי  ֶאֶרץ ִיְשׂ א ְבּ לֹּ ֵאין ַטַעם ְלָהִקים ְמִדיָנה ְיהּוִדית ֶשׁ ִעּתֹוִנים ְוָטֲענּו ֶשׁ ָעה ָבּ יִפים ֶנֶגד ַהַהָצּ ִקּ ַתּ
ָחְלמּו  ְוָעֶליָה  לּו  ְלּ ִהְתַפּ ֵאֶליָה  ְדמֹוִנים,  ַהַקּ ְוִאּמֹוֵתינּו  ֲאבֹוֵתינּו  ָהְלכּו  ּה  ָבּ ֶשׁ ָהָאֶרץ  זֹו  ָנ"ְך.  ַהָתּ ֶאֶרץ 

ַהְיּהּוִדים ְלאֶֹרְך ּדֹורֹות!
ַלִים  ים ֲאֵחִרים, ְירּוָשׁ ל ּתֹוְמִכים ַרִבּ ֵעיֵניֶהם ֶשׁ ם ְבּ אי ַגּ ּוְבַוַדּ ֵעיַני,  ְבּ ם  ַגּ י ֶשׁ ָבִרים ֵאּלּו ִהְבַהְרִתּ ְדּ ַמע  ְלַמְשׁ
יֹוֵתר הּוא  ח ְיִמיִני", ֲאָבל אּוַלי ֶהָחׁשּוב ְבּ ַכּ ְשׁ ַלִים ִתּ ֵחְך ְירּוָשׁ ָכּ ָרֵאל ֲחׁשּובֹות ְמאֹוד - "ִאם ֶאְשׁ ִיְשׂ ְוֶאֶרץ 
ִדיָנה ַהְיּהּוִדית  ְמּ ַנִים, ָעִדיף ִלְבחֹר ַבּ ֶאָחד ִמן ַהְשּׁ ִאם ֵיׁש ִלְבחֹר ְבּ ִדיָנה ַהְיּהּוִדית, ְוֶשׁ ל ַהְמּ ֶעֶצם ָהַרְעיֹון ֶשׁ

ָרֵאל. ֶאֶרץ ִיְשׂ ְולֹא ְבּ
ֵרר  י ִהְתָבּ ר ִכּ ִעָקּ א ְבּ ִדים ֶאָלּ ְתַנְגּ ְגַלל ַהִמּ ְכָלל, ְולֹא ַרק ִבּ ְמַעט ִבּ ָמה ִכּ ָעה לֹא ִהְתַקְדּ ָבר ַהַהָצּ ל ָדּ סֹופֹו ֶשׁ ְבּ
ֵאָלה ְמַעְנֶיֶנת: ָמה ָחׁשּוב ָלנּו יֹוֵתר, ַהֲחלֹום  ית. ֲאָבל ַהּסּוְגָיה ַהזֹּאת ַמֲעָלה ְשׁ ָעה לֹא ָהְיָתה ַמֲעִשׂ ַהַהָצּ ֶשׁ

ם אֹוְמִרים?   ָרֵאל? ּוָמה ַאֶתּ ְלָהִקים ְמִדיָנה ְיהּוִדית, אֹו ַהֲחלֹום ָלׁשּוב ְלֶאֶרץ ִיְשׂ

לֹום ְיָלִדים, ָשׁ
ֵעי  ִדיָנה. ַמְדּ ֵעי ַהְמּ ְקָרא ַמְדּ ִנּ חּום ֶשׁ אּוִניֶבְרִסיָטה ְתּ ֵהן ַוֲאִני חֹוֵקר ָבּ ר ֹכּ ִמי ָאֵשׁ ְשׁ
ל  ֶחְבָרָתם ֶשׁ ל ָהָאָדם ְבּ ׁשּור ַלִהְתַנֲהגּות ַהּפֹוִליִטית ֶשׁ ָקּ ל ָמה ֶשׁ ִדיָנה ֵהם ָכּ ַהְמּ
ֲעָמדֹות  ֲעֵלי  ַבּ ים  ֲאָנִשׁ ל  ֶשׁ ׁשֹונֹות  ְקבּוצֹות  ל  ֶשׁ ּוְלִהְתַנֲהגּות  ֲאֵחִרים,  ים  ֲאָנִשׁ

ּפֹוִליִטּיֹות ׁשֹונֹות. 
סֹוף  ְבּ ַאל  ָשׁ ֶהְרְצל  ֶשׁ ֵאָלה  ַהְשּׁ ֶשׁ ָלֶכם,  ָרִציִתי לֹוַמר  ֶשׁ ּום  ִמּשׁ יָחה  ׂ ַלִשּ י  ִהְצָטַרְפִתּ

מּוָבִנים ְמֻסָיִּמים ַקֶיֶּמת ַעד ַהּיֹום.  ְבּ ֵאָלה ֶשׁ ָבָריו ִהיא ְשׁ ְדּ
ָרֵאל, ָהָאֶרץ  י זֹאת ֶאֶרץ ִיְשׂ ָרֵאל ֶזה ָחׁשּוב, ִכּ ִיְשׂ ֲעבּוָרם ִלְחיֹות ְבּ ַבּ ָנם ְיהּוִדים ֶשׁ ֶיְשׁ
ּה  ָלּ נּו, ָהָאֶרץ ֶשׁ תֹוְלדֹות ַעֵמּ ים ְבּ ּה ִהְתַרֲחׁשּו ֵארּוִעים ֲחׁשּוִבים ְוַרִבּ ָבּ ה ֶשׁ דֹוָשׁ ַהְקּ
רֹוִצים  ֶשׁ ְיהּוִדים  ֲאִפּלּו  ֵיׁש  ִנים.  ַהָשּׁ ְלאֶֹרְך  ַהְיּהּוִדי  ֵמָהָעם  ים  ַרִבּ לּו  ְלּ ְוִהְתַפּ ִקּוּו 
ְמִדיָנה ִרּבֹוִנית,  ָרֵאל ִכּ ל ְמִדיַנת ִיְשׂ ִדים ְלִקּיּוָמּה ֶשׁ ָרֵאל ּוִמְתַנְגּ ֶאֶרץ ִיְשׂ ִלְחיֹות ְבּ

ִתית.  ֱאמּוָנָתם ַהָדּ ׁשּורֹות ֶבּ ְגַלל ִסּבֹות ַהְקּ ִבּ
ָרֵאל  י ְמִדיַנת ִיְשׂ ָרֵאל ֶזה ָחׁשּוב, ִכּ ִיְשׂ ֲעבּוָרם ִלְחיֹות ְבּ ַבּ ת זֹאת, ֵיׁש ְיהּוִדים ֶשׁ ְלֻעַמּ
ְמַאְפְיִנים  ָלּה  ֵיׁש  י  ִכּ ָהרֹב,  ֵהם  ַהְיּהּוִדים  ּה  ָבּ ֶשׁ עֹוָלם  ָבּ ַהְיִּחיָדה  ִדיָנה  ַהְמּ ִהיא 
ַהּטֹוָבה  ַלֲהָגָנה  ִלְזּכֹות  ְיכֹוִלים  ֵהם  ֶשׁ ים  יִשׁ ַמְרִגּ ֵהם  אן  ָכּ י  ִכּ ְוַכּמּוָבן,  ְיהּוִדִיּים, 

תֹור ְיהּוִדים.  יֹוֵתר ְבּ ְבּ



הגשמת החלום: 

?

ַהְיִּציָאה 
ַלִים ֵמחֹומֹות ְירּוָשׁ

ה ָסלֹומֹון:   יר ַעל יֹוֵאל מֶֹשׁ ַהֲאִזינּו ַלִשּׁ

ּיֹוֵתר),  ְּוָקא ָהִראׁשֹונֹות ְב ַׁלִים (ָלאו ַד ּירּוָש ׁכּונֹות ִב ּי ְש ֵׁת ׁל ְש ּחּוָתן ֶש ְּת א. ִחְקרּו ֶאת ִהְתַפ
ּיגּו ֶאת ִמְמָצֵאיֶכם.       ְוַהִצ

ׁבּו: ַׁלִים. ִחְש ּירּוָש ׁה ִב ׁכּוָנה ֲחָדָש ּיעּו ַרְעיֹון ִלְש ב. ַהִצ

ׁכּונֹות ָּלִלִיּים ִלְש ּם ֵהם ַרְעיֹונֹות ְכ ּיַע ַג ּם, ּוְלַהִצ ְּעָת ִׁהַצ ׁכּוָנה ֶש ּ ּם ַעל ַהְש ְּעָת ּיַע ֶאת ַד ּׁשּו ֵמַחְבֵריֶכם ְלַהִב ְּק ג. ַב
ַׁלִים.  ּירּוָש    ֲחָדׁשֹות ִב

ׁים  ׁל ַהְיִּציָאה ֵמַהחֹומֹות ּוֵבין ָנִש ׁים ֵמַהָיִּמים ָהִראׁשֹוִנים ֶש ׁים ַוֲאָנִש ּין ָנִש ַצְיּרּו קֹוִמיְקס ּובֹו ִשׂיָחה ֵב
ׁל ַהּיֹום. ׁל ָאז ְוֶש ַׁלִים ֶש ּירּוָש ֶּהם ִב ָׁל ֲּחָויֹות ֶש ּפּו ַב ְׁת ּׂיָחה ַש ִּש ּה. ַב ׁים ִמָיֵּמינּו ֵאֶל ַוֲאָנִש

 
ִגְבָעה ְמֻרֶחֶקת. ְיָלה ְבּ ל ַהַלּ ֵאר ְלַבד ָכּ א. ַנּסּו ְלַדְמֵין ֶאת ַהֲחָוָיה: ְלִהָשּׁ

ם? ׂשּו ָשׁ ֻרֶחֶקת ַהזֹּאת? ָמה ֵהם ִחְפּ ְבָעה ַהְמּ ה ָסלֹומֹון ַוֲחֵבָריו ַלִגּ יעּו יֹוֵאל מֶֹשׁ ב. ַמּדּוַע ִהִגּ
ל ַהֶיֶּתר ָכּ עֹוד ֶשׁ ַבר-ָמה ְבּ ם ַעל ְדּ ֶתּ ְשׁ ּבֹו ִהְתַעַקּ ב ַעל ִמְקֶרה ֶשׁ ם ְיכֹוִלים ַלְחשֹׁ ג. ַהִאם ַאֶתּ

ָבר? ל ָדּ סֹופֹו ֶשׁ ם ְבּ ֶתּ ְשׁ רּו ָעָליו? ָמה ִהְרַגּ     ִוְתּ

רשת לחינוך יהודי משלב רשת לחינוך יהודי משלב

כתבו: חנה לוקשין-בוב ואליסף תל-אור 

ׁה? ׁכּוָנה ַהֲחָדָש ּ ּה ַלֲהָקַמת ַהְש ָּב - ַמִהי ַהִס
ּּה? ֻּיָחִדים ָב ָּבִרים ַהְמ - ָמה ִיְהיּו ַהְד

ִׁבים ְיַאְכְלסּו אֹוָתּה?  - ֵאילּו ּתֹוָש
ׁכּוָנה זֹו?  ְּש ִׁבים ִב ׁל ַהּתֹוָש - ָמה ִיְהֶיה ֶהָחזֹון ֶש
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ַלִים  ירּוָשׁ כּוָנה ָהִראׁשֹוָנה ִבּ יָתּה, ַהְשּׁ ֵראִשׁ ים ְבּ ֲאַנִנּ נֹות ַשׁ ְכּ כּוַנת ִמְשׁ ל ְשׁ מּוָנה ֶשׁ ְתּ ִהְתּבֹוְננּו ַבּ
יָקה: ִמחּוץ ְלחֹומֹות ָהִעיר ָהַעִתּ

ה? כּוָנה? ָלָמּ ְשּׁ א. ֵאילּו ִמְבִנים ֵיׁש ַבּ
ֶכם? כּוָנה, ְלַדְעְתּ ְשּׁ ִבים ָהִראׁשֹוִנים ַבּ יׁשּו ַהּתֹוָשׁ ב. ָמה ִהְרִגּ

ם?  ֶתּ ְשׁ ם ִאם ַיְצִליַח? ָמה ִהְרַגּ א ְיַדְעֶתּ לֹּ הּו ָחָדׁש ְלַגְמֵרי ֶשׁ ַמֶשּׁ ַעם ְבּ ם ַפּ ְפֶתּ ַתּ ַתּ ג. ַהִאם ִהְשׁ

ְמַעט  ָמרֹוקֹו ִלְפֵני ִכּ י ְבּ ִוד ְוָרֵחל, ְונֹוַלְדִתּ מֹות הֹוַרי ָדּ ְמעֹון. ְשׁ ן ִשׁ ִמי ְרָפֵאל ַאֲהרֹן ֶבּ לֹום, ְיָלִדים. ְשׁ ָשׁ
ָנה.  ָמאַתִים ָשׁ

רֹוקֹו  י ִמָמּ ִלּ ֶשׁ ָחה  ָפּ ְשׁ ַהִמּ ָעִליִתי ִעם  ׁש,  ֵשׁ ן  ֶבּ ֵעֶרְך  ְבּ ם,  יֹוֵתר ָצִעיר ִמֶכּ ֲאִפּלּו  ֶיֶלד ָצִעיר,  ָהִייִתי  ֶשׁ ְכּ
אֹוָתם ַהָיִּמים לֹא ָהיּו  ֵאָלה ַמְצִחיָקה! ְבּ ַלִים? ְשׁ ירּוָשׁ ַלִים. ֵאיֹפה ִבּ ירּוָשׁ ְבנּו ִבּ ָרֵאל ְוִהְתַיַשּׁ ְלֶאֶרץ ִיְשׂ
ָהִעיר  חֹומֹות  ין  ֵבּ ר  ָגּ ַלִים  ירּוָשׁ ִבּ ר  ָגּ ֶשׁ ִמי  ְוָכל  ַלִים,  ְירּוָשׁ ל  ֶשׁ יָקה  ָהַעִתּ ָלִעיר  ִמחּוץ  כּונֹות  ְשׁ

יָקה.  ָהַעִתּ
ֶאת  ְלַהְרִחיב  ָהָרצֹון  ְוַגם  ֲחלֹות,  ַהַמּ ִפיפּות,  ַהְצּ ְמאֹוד  ַרּבּו  ַאְרָצה  ָעִלינּו  ֶשׁ ַאֲחֵרי  ְספּורֹות  ִנים  ָשׁ
ה, נֹוְצִרִיּים ּוֻמְסְלִמִיּים) ִמחּוץ  ְתִחָלּ ֵאיָנם ְיהּוִדים ֵהֵחּלּו ְלָהִקים מֹוָסדֹות (ִבּ ַלִים. ְיהּוִדים ְוֶשׁ ְירּוָשׁ

כּונֹות ִלְמגּוִרים ִמחּוץ ַלחֹומֹות. ְלחֹומֹות ָהִעיר, ֲאָבל עֹוד לֹא ָקמּו ְשׁ
ַהְיּהּוִדים.   - ֲאַנְחנּו  ָהִיינּו  ַלחֹומֹות  חּוץ  ִמּ ֶשׁ ָהִעיר  ַרֲחֵבי  ְבּ ׁש  ַמָמּ ל  ֶשׁ כּונֹות  ְשׁ ִלְבנֹות  ָהִראׁשֹוִנים 
ן הּוְקָמה  ִמֵכּ ְלַאַחר  ה מֹוְנִטיְפיֹוִרי.  ל מֶֹשׁ ֶשׁ ָיְזָמתֹו  ְבּ ים  ֲאַנִנּ ַשׁ נֹות  ְכּ ִמְשׁ כּוַנת  ְשׁ ה הּוְקָמה  ְתִחָלּ ִבּ
ְבָעה ֲחֵבִרים  יֵדי ִשׁ ְבָעה ִבּ ְך הּוְקָמה ַנֲחַלת ִשׁ ָרֵאל, ְוַאַחר ָכּ כּוַנת ַמֲחֵנה ִיְשׂ ָאִבי ֵהִקים, ְשׁ כּוָנה ֶשׁ ַהְשּׁ

כּונֹות נֹוָספֹות.  ה סֹולֹומֹון, ְוֵכן ְשׁ ּוָבֶהם יֹוֵאל מֶֹשׁ
ֵני ַחּיֹות ָרעֹות ְוׁשֹוְדִדים ִלָוּה ֶאת  ַחד ִמְפּ ׁשּוָטה. ַהַפּ יָקה לֹא ָהְיָתה ְפּ ִציָאה ֵמחֹומֹות ָהִעיר ָהַעִתּ ַהְיּ
ְלנּו  ְוִהְתַרַגּ רּו,  ְדּ ִהְסַתּ ָבִרים  ַהְדּ ְלַאט-ְלַאט  ֲאָבל  כּונֹות.  ְשׁ אֹוָתן  ְבּ ָהִראׁשֹוִנים  ִבים  ַהּתֹוָשׁ ל  ָכּ
דֹוָלה  ְגּ ְלִעיר  ָחה  ְתּ ְוִהְתַפּ ָהְלָכה  ַלִים  ְירּוָשׁ יִרים:  ַמִכּ נּו  ָלּ ֻכּ ַהּסֹוף  ה. ֶאת  ַהֲחָדָשׁ ַהַחִיּים  ִלְמִציאּות 

יָקה.  כּונֹות ַרּבֹות, ְיהּוִדּיֹות ְוַעְרִבּיֹות, ָהעֹוְטפֹות ֶאת חֹומֹות ָהִעיר ָהַעִתּ ּוָבּה ְשׁ
ַהְיּהּוִדִיּים  ּוִבים  ּשׁ ַלִיּ ם  ַגּ ֲחׁשּוָבה  רּוָמה  ְתּ ָהְיָתה  ֵמַהחֹומֹות  ִציָאה  ְיּ ַלּ ֶשׁ לֹוַמר  ר  ֶאְפָשׁ ֶשׁ ִלי  ִנְדֶמה 

ִדיָנה.     ל ְטרֹום ַהְמּ ָרֵאל ֶשׁ ַרֲחֵבי ֶאֶרץ ִיְשׂ ְך ְבּ מּו ַאַחר ָכּ ָקּ ֶשׁ

תמר הירדני, ויקיפדיה

ְ



הגשמת החלום: 
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ל ָהָאֶרץ ֵני ָכּ ּוִבים ַעל ְפּ ִיּשׁ

ָרֵאל: ֵהִפיָקה ֶקֶרן ַקֶיֶּמת ְלִיְשׂ ְפֵניֶכם, ֶשׁ ִלּ ָרָזה ֶשׁ ְכּ ִהְתּבֹוְננּו ַבּ

עיצוב: דוד ז"ק, ארכיון הצילומים של קק"ל.

 
תּובֹות ים ְכּ ַצד ְשׂמֹאל? ֵאילּו ִמִלּ ָרָזה? ָמה ְמֻצָיּר ְבּ ל ַהְכּ ד ַהְיָּמִני ֶשׁ ַצּ א. ָמה ְמֻצָיּר ַבּ

ָדִדים?  ָכל ֶאָחד ֵמַהְצּ ָרָזה ְבּ ית ַהְכּ ַתְחִתּ      ְבּ
ת ְלַהֲעִביר.  ֶשׁ ָרָזה ְמַבֶקּ ַהְכּ ֶסר ֶשׁ ים ֶאת ַהֶמּ ִמִלּ ֲארּו ְבּ ב. ָתּ

ֶכם?  ֶסר ַהֶזּה, ְלַדְעְתּ ַמת ַהֶמּ ַהְגָשׁ ִפים ְבּ ָתּ ג. ֵאילּו ְרָגׁשֹות ִלּוּו ֶאת ַהֻשּׁ

ָׁנה, ִלְפֵני  70 ָׁנה, ִלְפֵני 100 ָש ָּאֶרץ ִלְפֵני 150 ָש ּׁוִבים ְיהּוִדִיּים ָהיּו ָב ּה ִיּש ָּמ א. ִחְקרּו ּוִבְדקּו ַכ
ּה ֵיׁש ַהּיֹום.  ָׁנה, ְוַכָמ      ָש

ְ ָּאֶרץ ְלאֶֹרְך ּׁוִבים ַהְיּהּוִדִיּים ָב ּר ַהִיּּש ּאֶֹפן ְיִציָרִתי ֶאת ְצִמיַחת ִמְסַפ ּיגּו ַלֲחֵבִרים ְב ב. ַהִצ
ּה.  ִׁנים ָהֵאֶל ּ     200 ַהָש

ֶּהם ׁעֹוִלים ָב ְּרָגׁשֹות ֶש ּף ָב ֵׁת ָּרָזה ּוְלַש ׁיר אֹו ְכ ָּרָכה, ַחְמִש ַּח ִסיְסָמה, ְב ּׁשּו ֵמַהֲחֵבִרים ְלַנֵס ְּק ג. ַב
ּלּו. ּתּוִנים ַהָל     ֹנַכח ַהְנ

 

ְּתבּו אֹוָתן  ּה ֵמִאיר. ִכ ׁל ּגֹוְלָד ְּדָבֶריָה ֶש ּם ֲאֵליֶהן ִב ְּרֶת ִׁהְתַחַב ִּים ֶש ַׁת ּה אֹו ְש ׁבּו ַעל ִמָל ִחְש
ּים, ַעל  ִּו ּּוּון ַהַק ׁבּו ַעל ִכ ּם, ִחְש ַּחְרֶת ְׁב ּים ֶש ִּל ָּוִנים ַמְתִאיִמים ַלִמ ֲּחנּו ֵאילּו ְג ְוִצְבעּו אֹוָתן. (ַב

צּוָרָתם ָוֳעָבִיים, ְוַכּדֹוֶמה.)

רשת לחינוך יהודי משלב רשת לחינוך יהודי משלב

כתבו: חנה לוקשין-בוב ואליסף תל-אור 
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ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל  ּוִבים ְבּ ּשׁ ל ַהִיּ י ַמּפֹות ֶשׁ ֵתּ ִלְפֵניֶכם ְשׁ
ַבד  ִמְלּ ּמּוָבן,  ַכּ ִדיָנה.  ַהְמּ קּום  קּוַפת  ִמְתּ

ּוִבים ַעְרִבִיּים.   ה ָהיּו ִיּשׁ ּוִבים ָהֵאֶלּ ּשׁ ַהִיּ
ּוִבים  ּשׁ ַהִיּ ֶאת  ְמָתֶאֶרת  ְשׂמֹאל  ַצד  ְבּ ה  ָפּ ַהַמּ
קּום  ְפֵני  ִלּ ֶשׁ ָנה  ָשּׁ ַבּ ָרֵאל  ִיְשׂ ֶאֶרץ  ְבּ ַהְיּהּוִדִיּים 

ִדיָנה.  ַהְמּ
ּוִבים ַהְיּהּוִדִיּים  ּשׁ ה ִמָיִּמין ְמָתֶאֶרת ֶאת ַהִיּ ָפּ ַהַמּ

ִדיָנה. ַאַחר קּום ַהְמּ ְלּ ָנה ֶשׁ ָשּׁ ָרֵאל ַבּ ֶאֶרץ ִיְשׂ ְבּ

ּפֹות?  י ַהַמּ ֵתּ ין ְשׁ ִלים ֵבּ א. ָמה ַהֶהְבֵדּ
ֶזה?  ָכּ ּנּוי ֶשׁ ְך ִשׁ ל ָכּ תֹוְך ְזַמן ָקָצר ָכּ יַצד נֹוַצר ְבּ בּו, ֵכּ ב. ִחְשׁ

חּוׁשֹות ַהּטֹובֹות ּוָמה ָהיּו  ֵער, ָמה ָהיּו ַהְתּ ג. ַנּסּו ְלַשׁ
ְך ַהֶזּה? ְהָפּ ּוּו ֶאת ַהַמּ ִלּ ִרים ֶשׁ     ָהֶאְתָגּ

ָאה  ְשׂ ָנּ ֶשׁ ַהְיִּחיָדה  ה  ָהִאָשּׁ ָהִייִתי  ר ָלֶכם.  ֻמָכּ ִמי  ְשּׁ ֶשׁ ֵכן  ִיָתּ ה ֵמִאיר.  ּגֹוְלָדּ ִמי  ְשׁ ְיָלִדים.  לֹום,  ָשׁ
ָרֵאל.  ֶלת ִיְשׂ ַתְפִקיד רֹאׁש ֶמְמֶשׁ ְבּ

ֲחׁשּוִבים  ַתְפִקיִדים  ְבּ י  ִתּ ְשׁ ַמּ ִשׁ ֶהן  ָבּ ֶשׁ ֲאֻרּכֹות  ִנים  ָשׁ ַאֲחֵרי  ַהֶזּה  ְפִקיד  ַהַתּ ֶאת  א  ְלַמֵלּ ָזִכיִתי 
ָהִייִתי  ָרֵאל  ִיְשׂ ְמִדיַנת  ַלֲהָקַמת  ָהִראׁשֹונֹות  ִנים  ָשּׁ ַבּ ָרֵאל.  ִיְשׂ לֹות  ּוְבֶמְמְשׁ ּיֹוִנית  ַהִצּ ַהְנָהָגה  ַבּ
ים  ָהַרִבּ ָהעֹוִלים  ּוב  ְלִיּשׁ ִלְדאֹג  ם  ַגּ י  ִלּ ֶשׁ ְפִקיד  ַהַתּ ִהְתַרֵחב  ֵמַהְזַּמן  ּוְבֵחֶלק  ָהֲעבֹוָדה,  ַרת  ָשׂ

יעּו ָלָאֶרץ. ִהִגּ ֶשׁ
יָמן, רּוְסָיה, ָצְרַפת  ָרֵאל: ָמרֹוקֹו, ֵתּ פּוצֹות ִיְשׂ ל ְתּ ים ִמָכּ ִנים ָעלּו ַאְרָצה ְיהּוִדים ַרִבּ אֹוָתן ָשׁ ְבּ

כּונֹות.  ּוִבים ְונֹוְספּו עֹוד ָועֹוד ְשׁ ים הּוְקמּו עֹוד ָועֹוד ִיּשׁ ְועֹוד, ּוִבְזכּות ָהעֹוִלים ָהַרִבּ
מּו,  ָקּ ֶשׁ כּוָנה  ּוְשׁ ּוב  ִיּשׁ ל  ָכּ י ִעם  ִתּ ְשׁ ַמת ֲחלֹום. ִהְתַרַגּ ַהְגָשׁ ְבּ ֲאִני צֹוָפה  ִאּלּו  ְכּ ׁש  י ַמָמּ ִתּ ְשׁ ִהְרַגּ
ֲחָזָרה  אֹוָתּה  ּוְלַהְצִמיַח  ִנים  ָשׁ ַאְלֵפי  ַאֲחֵרי  נּו  מֹוַלְדֵתּ ֶאֶרץ  ֶאל  ַלְחזֹר  ַהֲחלֹום  ֵאיְך  ְוָרִאיִתי 
ים ָקמּו ִלְפֵני  ּוִבים ַרִבּ ּמּוָבן, ִיּשׁ ָעה. ַכּ ָכל יֹום ּוְבָכל ָשׁ ם ְבּ ֵשּׁ ל ָהָעם ַהְיּהּוִדי הֹוֵלְך ּוִמְתַגּ ָלָאֶרץ ֶשׁ
ַלֲהָקַמת  הֹוִבילּו  ה  ַרָבּ ה  ּוְבִמָדּ ַהֲחלֹום,  ַמת  ַהְגָשׁ ַהְתָחַלת  ֶאת  ִהּוּו  ְוֵהם  ִדיָנה,  ַהְמּ קּום 
ַאֲחֵרי  ִנים ָהִראׁשֹונֹות ֶשׁ ָשּׁ יָאּה ַבּ יָעה ְלִשׂ מּות ַהֲחלֹום ִהִגּ ְשּׁ ִהְתַגּ ן לֹוַמר ֶשׁ ִדיָנה, ֲאָבל ִנָתּ ַהְמּ

ְמִהירּות.  ָיִּמים ִהְתַרֲחבּו ִבּ ּוִבים ַהַקּ ּשׁ ְך ָקמּו, ְוַהִיּ ל ָכּ ים ָכּ ּוִבים ַרִבּ ִדיָנה. ִיּשׁ קּום ַהְמּ
ל  ָכּ ְלַרְוַחת  ְמִדיָנֵתנּו  ֶאת  ּוְלַהְצִמיַח  ַח  ְלַפֵתּ יְך  ַנְמִשׁ אֹות  ַהָבּ ִנים  ַהָשּׁ ְבִעים  ִשׁ ְבּ ֶשׁ ְמַקָוּה  ֲאִני 

ֶאְזָרֶחיָה!

פֹון  אּו ִמְצּ ָבּ ל, ָהָיה ַיַחס ַמְפֶלה (לֹא הֹוֵגן) ְלֵחֶלק ֵמָהעֹוִלים ֶשׁ ֶרְך. ְלָמָשׁ ַמֲהַלְך ַהֶדּ ם ָטֻעּיֹות ְבּ ַנֲעׂשּו ַגּ ֵיׁש לֹוַמר ֶשׁ
ְמקֹומֹות לֹא  ְלחּו אֹוָתם ְלִהְתּגֹוֵרר ִבּ ים ֲאֵחִרים, ָשׁ מֹו ְלעֹוִלים ֲחָדִשׁ ְמקֹום ִלְדאֹג ָלֶהם ְכּ ַאְפִריָקה, ִעיָראק ְוֵתיָמן. ִבּ
ים  ּוִבים ַהֲחָדִשׁ ּשׁ ה ֵמַהִיּ ָמּ ָבר נֹוָסף, ַכּ ִריְך. ָדּ ָצּ מֹו ֶשׁ ָיְּכָלה ַלֲעזֹר ָלֶהם ְלִהְתַאְקֵלם ְכּ ִביָבה ֶשׁ ִחים ּוְרחֹוִקים ִמְסּ ְמֻפָתּ

ְרׁשּו ֵמֶהם. ֵביֶהם ֹגּ ּתֹוָשׁ ּוִבים ַעְרִבִיּים ֶשׁ ִסיס ִיּשׁ ָקמּו ַעל ְבּ


