
 

 פרק שמיני 

 הזיקה לארץ לאורך הדורות – בדרך לארץ ישראל

 

 מבוא

 

היו ארץ ישראל והשאיפה לעלות אליה נוכחים כל הזמן בתודעתם של , במהלך אלפיים שנות גלות

באמנות ובמחשבה , בספרות, הזיקה לארץ ישראל באה לידי ביטוי במנהגי החיים. היהודים

לאור בעיקר , צורה וחלקם פשטו ולבשו, של גלות חלקם השתמרו לאורך מאות שנים. היהודית

 .ביחס לארץ ישראל הציונות חוללהשהשינוי 

והצטרפו לארבע קהילות הקודש , בקבוצות וכבודדים, יהודים עלו לארץ ישראל , לאורך הדורות

למרות שבמשך הדורות לא חדלו יהודים לעלות . טבריהבחברון וב, צפתב, שהתקיימו בירושלים

רק במאה . בלבד רעיון וחלום עבור מרבית היהודים הייתה ארץ ישראל בגדר, ללארץ ישרא

הפכה ארץ ישראל למקום אמיתי , בעקבות פעילות התנועה הציונית, וחמישים השנים האחרונות

 . השגה עבור רבים-ובר

 :וננסה לגלות, היהודים בתפוצות לאורך השניםשל בפרק זה נעקוב אחר הכמיהה לארץ ישראל 

 גם כאשר חיו רחוק ממנה , הביעו היהודים את מרכזיותה של ארץ ישראל בחייהם כיצד

 ?וללא אפשרות לשוב אליה

  עוד לפני התנועה הציונית, מה הייתה משמעות ההתיישבות בארץ ישראל עבור יהודים? 

  לעלייה אליה במסגרת המפעל ארץ ישראל לאורך הדורות ליה יהעלה ה ובמה שונָ במה דוָמ

 ?הציוני



 עילות  פתיחה  פ

התבוננו בתמונות שלפניכם והשיבו לשאלות . לפניכם תמונות המבטאות זיקה לארץ ישראל

 : שבעקבותיהן

לשנה הבאה , פירות ארץ ישראל, שבירת הכוס בחתונה, כותל המזרח בבית הכנסת: תמונות

, תגלית אוטובוס, ל"קופת קק, ציטוטים מן התפילה ומברכת המזון, בירושלים מהגדות של פסח

 ...גלויות וברכות שנה טובה מאוירות בנופי הארץ, י"א/יודאיקה עם ציורי ירושלים

מצוות תלויות ,    (?קומו ונעלה ציון)אגרת , אולי שער בית ספר עם שלט תרומה של פדרציה

 . בארץ 

 

 ? כיצד מאופיינת ארץ ישראל בתמונות .א

  ? ארץ ישראל בתמונותשל עם ישראל לכיצד מתבטא הקשר  .ב

ובחרו את ( קרובי משפחה אחרים וסבים ,  הורים)שוחחו עם בני משפחה שעלו לארץ  .ג

תוכלו כמובן . התמונה המבטאת בצורה המוצלחת ביותר את הקשר שלהם לארץ ישראל

 . להוסיף תמונה משלכם

 



 נקודות ציון 

 זיקה לארץ ישראל – 1נקודת ציון  
זיקה זו . במרכז הווייתו של היהודי בגלותהזיקה של עם ישראל למולדתו ההיסטורית הייתה 

. במנהגיו ובאורח חייו, בתפילותיו: יומי של היהודי בגולה-םמצאה את ביטוייה בקיום היו

לא פסקה , אשר רק בה יכולה להתגשם הגאולה השלמה, לשוב לציון של היהודי כמיהתו העזה

ץ ישראל ממקום מגורים הפכה אר ,מן הארץשל היהודים י זהריחוק הפיבשל . במשך הדורות

 .שאיפהלרעיון ול, לחלום

 

  

 נוכח ארץ ישראל 

הפנייה לכיוון ארץ ישראל  היאמוחשית לכמיהה של עם ישראל לארצו לאורך הדורות  הדוגמ

עמד להתפלל היה עליו לכוון את פניו לעבר ארץ  בגולהכאשר יהודי שגר , לפי ההלכה. בתפילה

 :   ישראל

 וד להשמיט ניק , כן -דנה 

חּוָצה ָלָאֶרץ[ אם] ִזיר ָפָניו נַֹכח , ָהָיה עֹוֵמד בְּ ַפֵלל[ פונה לעבר]ַמחְּ ָרֵאל ּוִמתְּ  ; ֶאֶרץ ִישְּ

רּוָשַלִים, ָהָיה עֹוֵמד ָבָאֶרץ ֶנֶגד יְּ ַכֵּון ָפָניו כְּ  ;מְּ

ָדש, ָהָיה עֹוֵמד ִבירּוָשַלִים ֶנֶגד ַהִםקְּ ַכֵּון ָפָניו כְּ  .מְּ

 הלכה ג   ,פרק ה ,הלכות תפילה, תורהמשנה , ם"רמב

 

 שאלות 

 ?הלכה זועל פי  ,להזכיר את ארץ ישראל צריכים להשתמש יהודי הגולה כדיאיזה אמצעי ב. א

 ? ומה משקף סדר זה? על פי איזה סדר בנויה ההלכה שלפניכם. ב

עם  עמודמה מוסיפה הדרישה גם ל. ארץ ישראל מוזכרת בנוסח התפילה פעמים רבות. ג

 ? פנים לכיוון הארץה

איזה סוג של יחסים יוצרת ההלכה הזו בין יהודים החיים במקומות שונים ומרוחקים זה   .ד

 ?מזה

ציינו מהן , אם כן? האם אתם מכירים דתות נוספות שבהן לכיוון התפילה חשיבות מיוחדת. ה

 . שלהם עות של כיוון התפילהמומהי המש

 



 ירושלים שבלב   

ים לשוב לארץ ישראל באים לידי ביטוי גם באזכורים הרבים של ירושלים הכיסופים והמאווי

, בקטע שלפניכם ,אמריקני אברהם יהושע השל מסביר-ההוגה היהודי. וארץ ישראל בתפילות

 : כיצד נשמר הקשר עם ארץ ישראל וירושלים באמצעות התפילות והמנהגים

 

יא הוסיפה להיות כמעין השראה ה. כרון עמוםילא נהפכה העיר לז, לאחר חורבן ירושלים

 .בנפש העם

. יתה למוטיב חוזר בתפילותינויהיא ה. למוקד כל כיסופינו, יסוד-תה לתקוותיירושלים הי

השירים תבעו את . באו המילים והזכירו לנו –הלב [ שכח, איבד ריכוז]כשהוסח , מכאן

 . תקומת ציון והגבירו את הקשר והדבקות

ולשון התנחומים המסורתיים . אין ירושלים נעדרת מלבנו, בעת שמחה כבעת צער[ ...]

עד  ."המקום ינחם אתכם בתוך כל שאר אבלי ציון וירושלים"הנאמרים לאבלים היא 

  .ירושלים שוברים כוס לזכר חורבן, בסיומו של טקס הנישואין, עצם היום הזה

  ישראל הווה ונצח ,אברהם יהושע השל

 

 דבריו של על פי ,ירושלים בצורות שונותמדוע חשוב לשמר את ההתייחסות ל .1

 ?השל

את מה ? מה מסיח את הלב –" באו המילים והזכירו לנו –כשהוסח הלב " .2

 ?מזכירות המילים

 ? לאילו טקסים או אירועים מתכוון השל. ירושלים מוזכרת הן בשמחה והן בעצב .3

, מתי? אירועי העצב או השמחה: כרון יותרימה נחקק בז, מן החוויה שלכם .4

 ?עדיף להזכיר את ירושלים, דעתכםל

אילו אמצעים שונים ? מה היא, אם כן. כרון עמוםיזאינה ירושלים , על פי השל .5

 ?כרוןימזכיר השל ככלים לשימור הז

 

 

 

 למען יישוב ארץ ישראל  

כרון ארץ ישראל וירושלים ימנהגים שונים לשימור זבעד עתה עסק הפרק באמצעים הלכתיים ו

 .בתודעת היהודי

 האנשים אל. גם מחוץ לתחום ההלכה והמנהג המקובל, מי שפיתחו יחס רוחני לארץ ישראל יש

את חשיבותה הרוחנית של ארץ ישראל באמצעותן לבטא כדי , עיצבו התנהגויות מיוחדות לעצמם

 . עבורם

 

ַעֶשה , 'בעל התניא'[ המכונה], רבי שניאור זלמן מלאדי גורם לאחרים ]היה עושה וםְּ

מי שלא זכה לקיים מצוות יישוב : אמר [הוא]. ימיו בעניין יישוב ארץ ישראלכל [ לעשות

ומי שאין לו ממון יטרח ויקבץ אותו , בממונו[ יקיים אותה]יקיימנה , ארץ ישראל בגופו

היה שולח בכל שנה ושנה שליח : וכך היה רבי שניאור זלמן מלאדי נוהג [.... ]מאחרים



אם . מצווה עליך להביא את הכסף לארץ: "ר לושיביא כסף לארץ ישראל ואמ, מיוחד

ואם לא תמצא שם , אם תמצא שם ערבים תנהו להם, תנהו ליהודים, תמצא שם יהודים

  ."ודאי יבואו אנשים לשם ויצטרכו לו. השליכהו על ההרים, אדם

  26 'עמ, ראה ואהבהי   ,יואל רפל 

 

וא עשה זאת ה :פשרה' בעל התניא'היה בעיני משלוח כספים לארץ ישראל  .1

. אותה היה רוצה לקייםשמצווה אחרת ביחס לארץ ישראל לקיים במקום 

 ?היה רוצה לקייםמצווה איזו 

על מי ? מדוע הקפיד הרב לשלוח כסף לארץ גם כשלא היה מי שיקבל אותו .2

 ?הוא ניסה להשפיע

 (1812–1745)שניאור זלמן מלאדי ' ר

הפועלת עד ימינו , ד"ומייסד תנועת חב, ועת החסידותמנהיג והוגה חשוב בדור השלישי של תנ

קמה התנגדות חריפה לתנועה מצד הגאון , בעשורים הראשונים להיווסדה. בישראל וברחבי העולם

שניאור זלמן ביקש להיפגש עם ' ר. שהכריזו עליה חרם, מווילנה ותלמידיו( א"הגר)אליהו ' ר

שניאור זלמן על ידי השלטונות ' וחר יותר נעצר רמא. א סירב לקבלו"אך הגר, א ולפייס אותו"הגר

את יום . לאחר שיהודים שהתנגדו לחסידות הלשינו עליו וטענו כי הוא מסייע לאויב, הרוסיים

 .'חג הגאולה'ד עד היום כ"מציינים חסידי חב, ט בכסלו"שחל בי, שחרורו

ידים ביחידות לשם נהג לקבל אליו חס, צדיקים חסידיים אחריםדרכם של כ ,שניאור זלמן' ר

לאחר שנוכח כי אין הוא מסוגל להיפגש עם כל המוני החסידים . התייעצות והדרכה רוחנית

שניאור זלמן קרא לחיבורו ' ר. החליט לכתוב ספר שיסכם את עיקרי תורתו, המגיעים אליו

ניא ספר הת. על שם המילה הראשונה בו, 'ספר התניא'אך הוא מוכר בעיקר בשם , 'ליקוטי אמרים'

 . נחשב עד היום לאחד מספרי החסידות החשובים והמשפיעים ביותר

ר הראשון של "על היותו האדמו, 'ר הזקן"האדמו'שניאור זלמן מלאדי ' ד מכונה ר"בחסידות חב

 .על שם ספרו החשוב 'בעל התניא'וכן הוא ידוע בכינוי , חסידות זו

 

 

 ארץ ישראל מרחוק

רבים  .בארץ ובתפוצות, ם ימים משותפים לכל עם ישראלהחגים והמועדים בלוח השנה העברי ה

, ואולם .הווי עולמם של עובדי האדמהלישראלי ו מהחגים קשורים בטבורם ליסוד הטבע הארץ

ארץ בחג מזג האוויר המתאים לבין להשורר בהן אין התאמה בין האקלים בגולה  בארצות רבות

 : ל היהודים החיים בתפוצותהקטע שלפניכם מתאר את ההשפעה של פער זה ע. ישראל

  

-פרוטסטנטים וצרפתים( נוצרים)אי זעיר בתוך ים של , היינו קהילה יהודית קטנה

החגים שלנו [ .... ]ההתגברות על השונּות היתה העיסוק העיקרי של ילדותי[ .... ]קתולים

 במעילים מרופדים, פעמים רבות עמדנו בסוכה בכפפות. מעולם לא התאימו לעונות השנה

. ומיהרנו פנימה לברכת המוציא, נו בהבל פינו הקפוא בזמן הקידושהתבונַ , ובכובעי צמר

ו בשבט על תמונות העצים של הקרן "האדמה היתה קפואה לחלוטין כשהדבקתי בולי ט



בערבות , קציר החיטים היה במרחק של חודשים ואלפי קילומטרים מאיתנו. הקיימת

 . להגיע אליו בשבועות אפשר היה-ואף פעם אי, רחבות הידיים

אחת ההזדמנויות המרגשות ביותר שישראל מעניקה היא שלמות החוויה היהודית 

  .בישראל הרימונים מבשילים לקראת ראש השנה ...[ ]. במרחב הציבורי

 ארץ אחרת, בונה דבורה הברמן   

 

 ?בקטע שקראתםעל פי הנאמר  ,מה מייחד את החגים בארץ ישראל .1

 ? הכותבת ביחס לקיום החגים בגלותאיזה קושי מציינת  .2

שכל היהודים יחגגו את פסח במועד משותף או : מה חשוב יותר בעיניכם .3

כפי שנדרש  –( כל אחד על פי האביב בארצו)שכולם יחגגו אותו באביב 

 .נמקו? במקרא

הפער בין לוח השנה היהודי למזג האוויר בארצות אחרות  ,לדעתכם ,האם .4

 ?או יוצר ניתוק ממנה ארץ ישראללקשר מחזק את ה

 לשיר געגועים    

השירה מאפשרת לבטא במילים . חיים של געגוע וכמיהה משפיעים על ההתנהגות ועל התודעה

 .את עוצמת הרגש ואת החיים שצבועים ברגשות אלה

 :קראו את הפיוטים והשירים שלפניכם

 .מצאו לפחות חמישה כינויים לארץ ישראל בשירים .1

 ? בגולה כיצד מתוארת המציאות .2

לבטא את הכמיהה והגעגוע כדי דימויים וביטויים משתמש כל שיר  לובאי .3
 ?לארץ ישראל

 

 קריה יפהפיה

  הרי'רבי זכריה אלצ

 

ָעַריִ  ֵפהִפָיה ָמשֹוש לְּ ָיה יְּ  ךְּ  ִקרְּ

ָש  ֵכךְּ וְּ ַמלְּ  ַרִיךְּ  ִעיר ֶנֱאָמָנה ַאתְּ לְּ

  

ָבַאיִ  ַעת ַרַבת צְּ ָרה ִיפְּ כְּ  ךְּ  יֹום ֶאזְּ

כֹן ֲחֵצרָ  ָלךְּ  ִשי ִלשְּ ָתה ַנפְּ  ִיךְּ  ָכלְּ

  

מֹו יֹוִנים   ֵנִני ָנא ָאעּוף כְּ  ִמי ִיתְּ

 ֶאַשק ֲאָבַנִיךְּ ָאחֹון ֲעָפָרִיךְּ  

  

דֹוד ִשי ִמּיֹום נְּ ָטה ַנפְּ  לֹא ָשקְּ

ָיה    ַרעְּ

גּוָרִיךְּ  לֹות ָבִנים ִמֵבית מְּ    ִמּיֹום גְּ

נֹות גְּ  שּוָעֵתךְּ ִלבְּ  ֵדָרִיךְּ  ֵעת בֹוא יְּ

  

ִחי ָלַעד ּוֶבַטח ֵתשְּ  מְּ  ִבי  ָאז ִתשְּ

לֹום ָבַנִיךְּ ִמָכל ֲעָבַריִ   ךְּ  ִיֶרב שְּ

ֵני ֲאדֹון עֹוָלם ִחָמִתי ִלפְּ    ַאִפיל תְּ

ִביָרִיךְּ   ֶנה דְּ ָעַרִיךְּ ִיבְּ  ָיִקים שְּ

  

נֹות ָחֵתךְּ ִכיֵמי שְּ ִשמְּ ֶאה בְּ  ִנרְּ

 עֹוָלם  

 

 



 

 אל הציפור

 מן ביאליקחיים נח

 

ֶמֶדת ִצפֹוָרה, ם ָרב שּוֵבךְּ לֹוָש   ,ֶנחְּ

צֹות ַהחֹם ֶאל  – ַחלֹוִני-ֵמַארְּ

ִשי ָכָלָתה-ַמה ֶאל קֹוֵלךְּ ִכי ָעֵרב  ,ַמפְּ

עֹוִני ֵבךְּ מְּ ָעזְּ  .ַבחֶֹרף בְּ

 

ִרי ָקָרה, ַסֵפִרי, ַזםְּ  ,ִצפֹוִרי ַהיְּ

ָלאֹות ַחִקים ִנפְּ  ,ֵמֶאֶרץ ֶמרְּ

 ,ַהָּיָפה, ץ ַהַחָםהָבָארֶ  ֲהַגם ָשם

ֶביָנה ָהָרעֹות ָלאֹות, ִתרְּ  ;ַהתְּ

[...] 

ִניִנים ַהַטל ַעל ַהר מֹון ֲהֵיֵרד ִכפְּ  ,ֶחרְּ

ָמעֹות ִיפֹל ִכדְּ  ?ִאם ֵיֵרד וְּ

ֵדן-ּוַמה לֹום ַהַּירְּ ִהיִרים שְּ  ?ּוֵמיָמיו ַהבְּ

לֹום ָכל ָבעֹות, ֶהָהִרים-ּושְּ  ?ַהגְּ

 

לּו הַ -עֹוד לֹא-ַהִאם ִתיָנבְּ ָרִחים ָשַתלְּ  פְּ

ִתי ָאנִֹכי ַכֲאֶשר  ?ָנַבלְּ

ִתי מֹוֶהם ָפַרחְּ ָרה ָיִמים כְּ כְּ  ,ֶאזְּ

ִתי ַאךְּ ַעָתה  .ָסר כִֹחי, ָזַקנְּ

[...] 

ָמעֹות ָבר ָכלּו ַהדְּ ָבר ָכלּו ַהִקִצים, כְּ –  כְּ

לֹא ֵהִקיץ ַהֵקץ ַעל גֹוִני-וְּ  ,יְּ

ָקָרהִצפֹוִרי , שּוֵבךְּ  ָשלֹום ָרב  ,ַהיְּ

  !ָנא קֹוֵלךְּ ָורִֹמי-ַצֲהִלי

 

 

 ציון תמתי

 יצקימנחם מנדל דול

 

ָדִתי , ִצּיֹון ַתָםִתי  ִצּיֹון ֶחמְּ

 

ִשי ֵמָרחֹוק הֹוִמָּיה   ָלךְּ ַנפְּ

 

ָכֵחךְּ  ִמיִני ִאם ֶאשְּ ַכח יְּ  ָיָפִתי , ִתשְּ

 

ִרי ָעַלי ִפיָה  ַטר בֹור ִקבְּ  ַעד ֶתאְּ

 

ָכֵחךְּ ִצ לֹ ָכֵחךְּ ַתָםִתי ּיֹון לֹא ֶאשְּ  א ֶאשְּ

 

ִרי , כֹל עֹוד ֵאִחי, ַאתְּ  ִשבְּ ִתי וְּ  תֹוַחלְּ

 

ָמִתי  ֵאִרית ִנשְּ ָחה ַאתְּ שְּ כְּ ֵעת ַהכֹל ֶאשְּ  וְּ

 

ִצּיֹון ִרי, ַאתְּ ִצּיֹון, וְּ ִהי ָעַלי ִקבְּ    .תְּ

 

 

 

 

 

 הרי'זכריה אלצ

עזב את ארץ מולדתו ויצא לתור  22שהיה בן כ. בקירוב 1519הרי נולד בתימן בשנת 'רבי זכריה אלצ

ארץ  –משם המשיך אל גולת הכותרת של המסע , בפרס ובעירק, רבי זכריה ביקר בהודו. בעולם

. ביקר בישיבתו של רבי יוסף קארו בצפת ובה  ,בארץ התעכב במיוחד בערים צפת וטבריה. ישראל

הרי ספג לתוכו את אווירת 'אלצ .בצפת של אותם ימים היו חכמים רבים שעסקו בתורת הקבלה

לאחר . ומתלמידיו( י"האר)וקלט את תורת הנסתר מרבי יצחק לוריא  ,המיסתורין של העיר



חזר לתימן והיה לאחד ממנהיגי הקהילה של עיר , שהתבשם מתורת ארץ ישראל בנגלה ובנסתר

הרבות שחווה  ויותושבו שיקע את הח 'ספר המוסר'חיבר שירים רבים וכן את הוא . הבירה צנעא

 . בעת מסעותיו

 

 (1931–1856) דוליצקי מנדל מנחם

מאוחר יותר ש ,רוסיה בדרום לפוגרומים ראייה עד היה 1881 בשנת .ויידי עברי וסופר משוררהיה 

 לאחר .ברוסיה היהודים תלאות את תיאר ובסיפוריו בשיריו. 'בנגב סופות'בכינוי  נודעו

אם 'שירו הידוע ביותר הוא  .ציוניים שירים לחבר והחל 'ציון חיבת' לתנועת הצטרף הפוגרומים

 .'ציון תמתי'המוכר יותר בשתי מילותיו הראשונות  ',אשכחך

 

 

 ההיאחזות בארץ ישראל לאורך הדורות  – 2 ציוןנקודת 

 

מי . והיו מי שבחרו לחיות בה, ונכספו אליהישראל לאורך כל הדורות היו מי שהתגעגעו אל ארץ 

על אף היותה מרוחקת מכל מרכז , על אף היותה עזובה וריקה מיהודים עשה זאת שבחר לחיות בה

 . רוחני משמעותי ועל אף הקושי הרב בהישרדות על אדמתה

 

  אין לי ארץ אחרת 

בתקופה שבה החיים בארץ ישראל היו קשים , כוכבא-התרחש לאחר מרד ברשלפניכם הסיפור 

מציאות זו הציבה בפני . וד על היהודים שחיו בההרומאים שלטו בארץ ישראל והקשו מא. מנשוא

לעזוב את הארץ האהובה כדי למצוא שקט ושלווה במקום אחר או : קשה התלבטותיהודים רבים 

שני . זו העסיקה גם את גיבורי הסיפור שלפניכםהתלבטות . להישאר בארץ ישראל על אף הקשיים

 . בגולהי ללמוד תורה תלמידי החכמים מארץ ישראל מחליטים לעזוב את הארץ כד

                        

 יוחנן הסנדלר ' אלעזר בן שמוע ור' ומעשה בר

 ,שהיו הולכין לנציבין אצל יהודה בן בתירה

 .ללמוד ממנו תורה

 , וזכרו את ארץ ישראל[ עיר מצפון לארץ ישראל, צידון]והגיעו לצידן 

 : קרא הזהזקפו עיניהם וזלגו דמעותיהן וקרעו בגדיהם וקראו המ

 ( לב–לא, דברים יא" )'וירשתם אותה וישבתם בה ושמרתם לעשות את כל החוקים וגו"

 [. בארץ]חזרו באו להם למקומם 

 .  "ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות שבתורה": אמרו

 ה "רמז תתפ, ראהפרשת  ,דבריםספר , ילקוט שמעוני; פסקה פ, ראהפרשת  ,ספרי דברים מדרש

 " מדרש"בלי  -שמעוני  ילקוט 

מדוע רק כאשר שני החכמים יצאו מן הארץ הם הרגישו באופן מוחשי יותר את  .1

 ? הקשר אליה

מה זה מלמד על חשיבותה של  ארץ . לבֵ החכמים הנזכרים בארץ נוהגים כמו אדם ָא .2

 ?ישראל בעיניהם



ץ לבין ישיבה באר, בין חיי לימוד ורוחניות בחוץ לארץ התלבטותהסיפור מציג  .3

 ? מהי מסקנת הסיפור. ישראל

בארצות נחשבת ללמוד וללמד באוניברסיטה  הצעהחשבו על מדען מצטיין שמקבל  .4

והוא מתלבט אם להישאר ולעבוד בארץ או לקבל את ההצעה ולהעתיק את , הברית

מה ? יוחנן' אלעזר ור' היו אומרים לו ר ,לדעתכם ,מה. מקום מושבו לארצות הברית

 .  נסחו את עמדתכם בצורת מכתב אל המדען? לו לעשותאתם הייתם ממליצים 

 

 (השני)יהודה בן בתירה ' ר

שפעל בבבל בתחילת המאה השנייה לספירת , חכמי המשנה, חכם בדור השלישי של התנאים

שחי ככל הנראה , יהודה בן בתירה הראשון' יהודה בן בתירה השני היה נכדו של ר' ר. הנוצרים

עד כדי כך , יהודה בעיר נציבין שבבבל היה ידוע בגדולתו' בית הדין של ר. סמוך לחורבן הבית השני

גם חכמים מארץ ישראל . כמתייחס אליו" צדק צדק תרדוף"שבתלמוד הבבלי דרשו את הפסוק 

שניסה לפשר במחלוקת שהתעוררה בין , יהודה' עוד מסופר על ר. וללמוד מתורתו ביקשו להגיע

צורת הכתיב . המרכז בארץ ישראל וזה שבבבל: שני מרכזי החכמים הגדולים שפעלו בתקופתו

 .'בתירא'הבבלית של שם אביו היא 



 מכתב מארץ ישראל 

את ן לבין יהודי שהמיר "הרמבויכוח בין , מלך אראגון, זימן חיימה הראשוןבספרד  1263בשנת 

רק לאחר שקיבל הבטחה מפורשת מהמלך שהוא יזכה , ן נענה בחוסר ברירה"הרמב. דתו לנצרות

והוא , רותויאבל הפסיד את ח, בקרב הזהאת היהודי המומר ן ניצח "הרמב. לחופש ביטוי מלא

 . עכון לנמל "הגיע הרמב, לאחר מסע ארוך ומסוכן, 1267בשנת . נאלץ לברוח מספרד

 :  ובין היתר תיאר את מצבה של ירושלים ,ן לבנו מכתב"כעבור זמן כתב הרמב

 

? ומה אגיד לכם בענין הארץ [...] זה[ מכתבי]בירושלים עיר הקֹדש אני כותב אליך ספרי 

המקודש מחבירו [ מקום]כל , דבר וכללו של, ל השממוןווגד[ ההזנחה]העזובה  כי רבה

, ועם כל חרבנה היא טובה מאד [...], יותר חרבה מן הכל ירושלים, חרב יותר מחבירו

 בתוכה[ יהודים]ואין ישראל  [...] ,לאלפים ונוצרים בתוכם כשלֹש מאות ויושביה קרוב

אליהם יאספו עד מנין , צביעה מן המושל[מתפרנסים מ]רק שני אחים צבעים קונים  [...]

צאנו בית חרב בנוי בעמודי שיש ומ אותם[ עודדנו]והנה זרזנו , מתפללים בביתם בשבתות

כי העיר הפקר וכל הרוצה לזכות בחרבות , אותו לבית הכנסת[ ורכשנו]ולקחנו , וכיפה יפה

, אנשים ונשים, [לעתים קרובות]באים לירושלים תדיר [ מהיהודים]כי רבים  [...] זוכה

ולבכות בית המקדש [ את חורבות]לראות [ כדי]הארץ [ חלקי]מדמשק וצובה וכל גלילות 

הוא יזכנו לראות בבנינה ותיקונה בשוב אליה , ומי שזיכנו לראות ירושלים בחרבנה, עליו

 .כבוד השכינה

 (נ"לסה 1262בערך ) ן לבנו נחמן"מכתב הרמבמתוך 

 

 ?ן כשהוא מגיע לארץ"מהו הרגש המרכזי שמתעורר ברמב .1

 .הוכיחו מתוך המכתב? האם הארץ שוממה בעיניו .2

 ?תחושת החובה שלו כלפי ארץ ישראל ויושביהן את "כיצד מבטא הרמב .3

 ?ן אחריות על מקום שמעולם לא חי בו"מדוע חש הרמב .4

 ?במה? אופטימיות מבטא האם המכתב .5

בארץ ישראל השתמר מיעוט קטן של , כפי שראיתם במקורות הקודמים .6

היהודים חיו בארץ כמיעוט קטן וללא יכולת להשפיע . יהודים לאורך הדורות

החשיבות של מעשה , מהי  בעיניכם, בתנאים אלה. רץעל המציאות בא

 .  נמקו את תשובתכם? ההתיישבות בארץ ישראל

 

 לא זכיתי לעלות לארץ ישראל

 

 ?כיצד מתייחס אדם שנולד בארץ אל מעשה העלייה ארצה של בני הדורות שקדמו לו

 .שנולד בארץ ישראל –לפניכם סיפור שורשיו של הנשיא לשעבר יצחק נבון 

. אלא קרוב לאלפיים שנה, גם לא בן מאות שנים ,העלייה איננו בן מאה שנה סיפור

עלייה הארגון . לפני היות התנועה הציוניתוהיא התחילה , מכל הארצותהעלייה הייתה 



 תה כמוסה בלבותיהם של כל אלה שבאויביטוי מודרני של איזו שאיפה שהי אוה לארץ

 . המתימן או מרומני, בין אם זה מרוסיה ,לארץ

אני לא עשיתי שום דבר . אני לא יכול להתפאר בזאת .אני עצמי לא זכיתי לעלות לארץ

 .יאני חייב את זאת להורי. וולד פהיכדי לה

חלם , קזבלנקה דיל שהיה רב בעיירה ע, אביה ,4ובהיותה בת , 1882-אמי נולדה במרוקו ב

לא . "ת וירושלים בצערעד מתי תשב כאן בנח": שאליהו הנביא בא אליו בחלומו ואומר לו

הם . והם הלכו בדרך את בתוו לקח את אשתו, הוא צרר את המטלטליםרבים ועברו ימים 

. לירושלים ומשם ,כל צפון אפריקהוחלפו על פני  חמוריםעל סוסים ועל , על פרדותרכבו 

 .אמיסיפור העלייה של משפחתי מצד זה 

שנה בערך  332-שלנו מגיעה ל המסורת המשפחתית: הסיפור של משפחתי מצד אבי שונה

 .משפחה של גולי ספרד שבאו הנה מתורכיהבמקור זו  .שליםוביר

 ל"איון לגלי צהימתוך ר ,סיפורי עלייה 100, יצחק נבוןעל פי 

 

 ?כיצד מכנה נבון את הרצון לעלות לארץ .1

 ?עלה לארץ מדוע סבו של נבון .2

זה נכון גם  האם? לדעתכם ,ה לארץ היא דבר שאפשר להתפאר בוימדוע עלי .3

 ?בימינו

 (1921: נולד)יצחק נבון 

נולד בירושלים ולמד במחזור . סופר ומחנך, חבר כנסת, שר, הנשיא החמישי של מדינת ישראל

לפני הקמת המדינה שירת בארגון . הראשון של התיכון שליד האוניברסיטה העברית בירושלים

החינוך , הדיפלומטיהם רבים בתחומי ולאחר הקמתה שימש בתפקידים ציבוריי', ההגנה'

וכיהן  1978נבון נבחר לנשיא המדינה בשנת . והיה חבר כנסת מטעם מפלגת העבודה, והביטחון

לצד . לאחר מכן חזר לכנסת והיה סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות. 1983בתפקיד עד 

, וא כתב יצירות ספרותיותכחלק מפעילות זו ה. פעילותו הציבורית עסק נבון בשימור יהדות ספרד

, בירושלים' אוהל משה'המתאר את השכונה הספרדית ', בוסתן ספרדי'ובהן המחזה המצליח 

מיום שפרש מפעילות פוליטית נבון מכהן כיושב הראש של ארגונים . שנבון התגורר בה בילדותו

 .ציבוריים שונים

 

 

 

 

 



 משה מעלה את כולנו ארצה

התנדב משה , ר שעלה מאוקראינה לארץ ישראל והתיישב בדגניהשמונה חודשים לאח, 1913בשנת 

הותקף על ידי קבוצת שודדים , בדרכו חזרה. ברסקי להביא תרופות לחבר חולה בשם שמואל דיין

גבו נמצאו זוג  עלו, חבריו שנזעקו למקום גילו כי נהרג בירי רובה. שרצו לקחת את הפרדה שלו

בחורשת הזיתים , קברו.  שברסקי נרצח בשל נקמת דם סימנם של הבדואים לכך –סנדלים ומקל 

 . דגניה אקבוצה היה הקבר הראשון ב, שעל שפת הירדן

 :כתבו מכתב להוריו, למרות הזמן הקצר שהיה איתם, שחשו קרבה גדולה לברסקי, חברי הקבוצה

בין עשרים צעירים וצעירות שיצאו מבית אבותיהם לארץ אבותינו בשאיפת  – בינינו

 .ל"אחינו משה ז, חי ועבד בנכם –להקים ולבנות בניין עתידנו יצירה 

והזמן הקצר הזה הספיק לקשור אותנו קשר נפשי , חודשים חי בינינו 8זמן של , זמן קצר

בנכם היקר יקר היה לנו ויקר יהיה זכרו לעם שלבניינו בארצו הקריב . בלתי נשכח לעולם

 . אדמת אבותינו שבעדה אנו נלחמים, את כוחותיו הרעננים והרטיב בדמו את אדמתנו

התנחמו בזה . צערכם הוא צערנו ועמוק חרות הוא בלבותינו. מרגישים אנו את צערכם

שבכוחם אנו עומדים במלחמתו , שדם בנכם הגדיל והעמיק בנפשותינו את ההכרה והרגש

 . רעיון טובי בני עם ישראל –ולא נרתע אחור עד התגשם רעיוננו 

 ברי הקבוצה דגניה א להוריו של ברסקימתוך מכתב שכתבו ח

אילו ביטויים של בית ומשפחה מופיעים במכתב כביטוי לקשר בין  .1

 ?בינם לבין הארץ? המתיישבים

 ?מה דעתכם על כך? מהי המסקנה של החברים מן האירוע .2

 ?לפי המכתב" טובי הבנים"מיהם  .3

קוראים את מכתב לפני שאתם  .הגיע מכתב התשובה מההורים באוקראינה, כעבור זמן מה

 .אביו של משה ברסקינסו לשער את תגובת  –התגובה 

בו ראיתי . קיבלתי את מכתבכם היקר שנכתב בדמע ודם! קבוצת דגניה –חברים נכבדים 

הקשורים קשר נפשי בל ינתק , שיוצאים מקרב לבות אוהבים וידידים, דברים אמיתיים

שבר גדול , [דמיינו התרחש לנו מה שלא]אשר לא פיללנו באתנו ! אחים יקרים. לעולם

מקווה ! אדרבא. חלילה, אחור[ לסגת]אך מאמין אנוכי שלא יפול רוחכם להיסוג . השברנו

שזכר בני המנוח עוד יוסיף לכם עוצמה ועוז לעמוד בקשרי המלחמה הקדושה עד , אנוכי

. ודמו אשר בעדו ובתוככם הקריב בני את נפשו, סוף הוציאנו אל הפועל את רעיוננו הגדול

אלא גם , לא רק להביע לכם את רחשי תודתי בעד השתתפותכם בצערי! אחים לדעה

כי דם קורבננו , לכן הבה נקווה יחד. כי הלא צערי הוא גם צערכם, לנחמכם אני חפץ

וכי אולי הוא יהיה הקורבן האחרון על מזבח , עלה לרצון, דם בני ואחיכם משה, הגדול

 .רעיוננו הקדוש

 .איננו מבכים ואיננו מספידים. א הכאבגדול ועצום הו



הננו שולחים לכם את בננו . עבדו במרץ ובתקווה שעמנו יחזק את עמדותיכם, בנים יקרים

 .                    מותו של משה מעלה את כולנו ארצה. למלא מקום בנינו שנפל, השני

 הרץ ברסקי

 

 ?מהו הרעיון שעבורו מוכן האב לשלוח בן נוסף לארץ ישראל .4

 ?כיצד הוא עושה זאת. האב מנסה לחזק במכתבו את המתיישבים בדגניה .5

משמש גם " רבן האחרוןוהק"המושג ". וכי אולי הוא יהיה הקורבן האחרון" .6

במה המצב היום דומה למצב ? מתי. בני זמננוהיום בקשר לאירועים 

 ?ובמה הוא שונה ?22-בתחילת המאה ה

איזה ? נסו לשער מדוע. ס הציוניחיים ויצמן הקריא מכתב זה בפני הקונגר .7

 ?מסר הוא ביקש להעביר

ובא אף הוא , ברסקי שלום, עוד באותה שנה עלה ארצה אחיו של משה, ואכן .8

שמואל דיין . שאר המשפחה הזדרזה לעלות ארצה אחריו. להתיישב בדגניה

ל "הרמטכ, והוא גדל להיות משה דיין –בחר לקרוא לבנו על שם משה 

שמואל דיין הוא גם סבם )טחון של מדינת ישראל יר הבל וש"הרביעי של צה

 (.רבא של שירה ואביב גפן-וסבא, ושל יהונתן גפן, של יעל ואסי דיין

סיפורים של של הברסקי הוא המשך משה סיפורו של  ,לדעתכם, האם. א

 ?התחלה חדשהאו שהוא מסמן  ,החסידים וחכמי התלמוד, ן"הרמב

 ?שנתן לו את שמו מהו המסר שקיבל משה דיין ממי. ב

 דגניה

. והייתה לקיבוץ הראשון בארץ ישראל 1912קבוצת התיישבות שהתיישבה בעמק הירדן בשנת 

במלחמת . ומאז הם מכונים דגניה א ודגניה ב, עשר שנים לאחר מכן קם קיבוץ נוסף בסמוך לדגניה

ועד היום בדגניה , הירדן העצמאות בלמו חבריהם של שני הקיבוצים את הצבא הסורי שפלש לעבר

א זכתה דגניה א בפרס ישראל "בשנת תשמ. א ניצב כאנדרטה הטנק הסורי שנעצר בפתח הקיבוץ

כיום דגניה ב עדיין פועלת . אנושית-על תרומתה המיוחדת לחברה ולמדינה בחלוציות חברתית

 .כמו קיבוצים רבים אחרים, כקיבוץ ואילו דגניה א מצויה בתהליכי הפרטה

 

 פריז ולאלים היא לא לונדון ירוש

 

ויצמן השתתף . שהיה אז ראש ממשלת בריטניה, נפגש חיים ויצמן עם הלורד בלפור 1926בשנת 

.  והיה ממתנגדיה, תכנית אוגנדהבו הועלתה להצבעה ש, בקונגרס הציוני החמישי 1923בשנת 

בתנועה  'דהאוגנתכנית 'בלפור היה להוט לשמוע ממקור ראשון את הנימוקים של מתנגדי 

 . עשתה אותו לציוני 1926-לימים אמר בלפור שפגישתו עם ויצמן ב. הציונית

 :על השיחה ביניהם כתב ויצמן

 



הלורד בלפור רצה מאוד לדעת את הנימוקים שהביאו את היהודים לדחות  1926בשנת 

. הצעת התיישבות ויצירת ארץ מולדת בקרבת אוגנדה –הצעה נפלאה ורבת קסם כזאת 

אחרי חצי שעה ראיתי שאין העניין מתקדם . תי להסביר לו את הדבר כפי יכולתיהתאמצ

בקוצר רוח . בידי והסוף היה כי לא סבלנותו של הלורד בלפור כי אם סבלנותי פקעה

הוא השיב " ?ההיית מסכים לכך, נתתי לך את פריז תחת לונדון לּו, מר בלפור: "אמרתי

אנו ישבנו בירושלים בזמן שלונדון הייתה , בלפור מר: "אמרתי". לונדון בידינו היא: "לי

את פעולתנו לכל , את לבנו, את עינינו[ מלכוון]יש דבר מה המונע אותנו מכוון . עדיין ביצה

 .   זו דרכנו ובה נלך. עברנו ריתק אותנו לארץ ישראל כי בה היינו לעם. ארץ אחרת

 (22' עמ, של נשיא ישראל 75-ילקוט לבתי הספר ליום הולדתו ה, מתוך חיים ויצמן

 

 ? במה ייחודה? מהי ארץ ישראל עבור חיים ויצמן .1

למה התכוון ויצמן  – "אנו ישבנו בירושלים בזמן שלונדון הייתה עדיין ביצה" .2

 ? במשפט זה

 ?דברי ויצמן יפל ע ,מהו הדבר שמכוון את היהודים דווקא לארץ ישראל .3

 ?האם רק העבר הוא שקושר אותנו לארץ .4

בית "בלפור את ארץ ישראל כינה , שנים לאחר אותה פגישהפחות מעשר  .5

חיים ויצמן הסכים עם הגדרה זו של  ,לדעתכם ,האם. עבור היהודים" לאומי

 ?הארץ

 (1952–1874)חיים ויצמן 

למד כימיה , נולד ברוסיה. מנהיג ודיפלומט ציוני ומדען, הנשיא הראשון של מדינת ישראל

לאחר לימודיו קיבל משרה באוניברסיטה . שם הכיר את אשתו ורה, וויץבגרמניה ולאחר מכן בש

וכוח ההשפעה שלו בבריטניה ובעולם תרם , מנעוריו ועד פטירתו עסק בפעילות ציונית. בבריטניה

יימס בלפור בשנת 'דוגמה מובהקת לכך היא הצהרתו של הלורד ארתור ג. רבות למפעל הציוני

הצהרה זו הושגה . ם של היהודים לבית לאומי בארץ ישראלשבה הכירו הבריטים בזכות, 1917

ובזכות , בעיקר הודות לקשריו האישיים של ויצמן עם בלפור ואישים נוספים בממסד הבריטי

שהיה נשיא ההסתדרות , ויצמן. תרומתו המדעית לצבא בריטניה במלחמת העולם הראשונה

ילו הבריטים את עלייתם של יהודים שבו הגב', הספר הלבן'התפטר כמחאה על פרסום , הציונית

במלחמת העולם השנייה שכל ויצמן את בנו . מאוחר יותר הוא נבחר לתפקיד מחדש. לארץ ישראל

היה בין : גם בארץ עסק ויצמן בפעילות מדעית. ששירת כטייס בצבא הבריטי, הצעיר מיכאל

מכון 'שנקרא לימים  ,מייסדי האוניברסיטה העברית בירושלים והקים מכון מחקר בעיר רחובות

ויצמן נבחר לנשיא המדינה . והוא בין המוסדות האקדמיים המובילים בעולם', ויצמן למדע

 .היה הנשיא השביעי של המדינה, עזר ויצמן, אחיינו. הראשון וכיהן בתפקיד עד פטירתו

 

 

 



 תכנית אוגנדה

 ,לפי ההצעה. 1923בשנת  הרצלבנימין זאב ל ,שר המושבות הבריטי, מֶברליין'וזף צֶ 'הצעה שהציע ג

שבו יוכלו , (כיום נמצא בקניה)שטח במזרח אפריקה  ,בחכירה ,לציונים תמסורממשלת בריטניה 

 .יאהיהודים להקים מושבה יהודית ולנהל שלטון עצמ

הרצל העלה את . ]...[ והוא נטה לקבל את ההצעה, מצבם הקשה של יהודי רוסיה השפיע על הרצל

תכנית היא פעולה הוהדגיש שקבלת , 1923-ונגרס הציוני השישי שהתכנס בתכנית אוגנדה לדיון בק

וכי אוגנדה תשמש מקלט זמני לעם היהודי עד , לשעת חירום אשר מיועדת להציל יהודים מאובדן

 .שיהיה אפשר להעביר אותו לארץ ישראל

כדי למנוע . תוהיו שראו בהצעה בגידה בציונו, הדיון בשאלה זו בקונגרס לּווה בסערת רגשות עזה

אלא להצביע על שליחת משלחת ֵחֶקר , פילוג הוחלט לא להצביע בעד תכנית אוגנדה או נגדה

צירים והתנגדו לה  295בהצעה תמכו . כדי לחקור את תנאי החיים במקום ,לאפריקה המזרחית

 .הקונגרס הסתיים באווירת פילוג. צירים 178

 ח "הוירטואלית של מטהספרייה , טביביאן-ר קציעה אביאלי"ד: חברתמ



 משימות סיכום 

 ראשונהמשימה 

 : שאלות שבעקבותיועל הוענו  ,קראו את הקטע שלפניכם מתוך מגילת העצמאות

ולא , שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו לאחר שהוגלה העם היהודי מארצו בכוח הזרוע

 .חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית

מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם 

מעפילים ומגינים הפריחו , חלוצים, ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים; העתיקה

והקימו יישוב גדל והולך השליט על , בנו כפרים וערים, החיו שפתם העברית, נשמות

מביא ברכת הקידמה לכל תושבי הארץ ונושא  ,שוחר שלום ומגן על עצמו, משקו ותרבותו

 . נפשו לעצמאות ממלכתית

  

 :  וכתבו זה עיינו שוב בפרק

רבי , חכמי התלמוד, ם"הרמב :הם שלהדגימו מתוך דברי? לארצו "שמר אמונים"העם כיצד . א

 ?וחיים ויצמן הרי'זכריה אלצ

 ? מדינהמדוע חשוב להזכיר את זיקת הדורות לארץ ישראל במעמד הקמת ה. ג

 ?במה מגשימה מדינת ישראל היום את החזון שמובע בפסקה זו. ד

 ?שהמדינה תגשים את החזון שבמגילת העצמאותכדי , בעיניכם, מה עוד חשוב לתקן. ה

  

 שנייהמשימה 

מה ניתן ללמוד מן הציר על  .סמנו על ציר הזמן את הנקודות שעולות בפרק. מןזלפניכם ציר . א

 ?רצוהקשר של עם ישראל לא

, לדעתכם ,כיצד. תה ארץ הקודש עבור העם היהודי במשך עשרות ומאות שניםיארץ ישראל הי. ב

 ?ויצחק נבון, משה ברסקי, היו מכנים אותה ביאליק

אתם . הבאהתוכלו להיעזר ברשימת השמות . מהו הכינוי המתאים לארץ ישראל בעיניכם.  ג 

 :מוזמנים אף להוסיף כינויים משלכם

ארץ , צבי הארצות, נחלת יעקב, אדמת עמי, הארץ הטובה, ודבש ארץ זבת חלב

 ארץ האבות, א הידיעה"בה 'הארץ', יארץ הצב, חמדה

 


