


היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות-3.12

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

ע"חט+ ב "חט+ בנושא יסודי ספרי קריאהלהמלצות על קישור

לסיפורי הצלחה של אנשים עם מוגבלויות  קישור

לעודדהיאהמוגבלויותבעלייוםשלמטרתו.1992בשנתם"האוידיעלשהוכרזיוםהוא,מוגבלויותעםלאנשיםהבינלאומיהיוםאו,הנכיםיום

הבריאההחברהשלהמודעותואתוברווחהבכבודלחיותלזכויותיהםשלהםהמודעותאתולהעלות,מנכותשסובליםאנשיםשליותרטובההבנה

בלעדיבאופןעוסקאינוהמוגבלויותעםהאנשיםיום.ותרבותיחברתי,פוליטי,כלכלי;החייםשלהיבטבכלמוגבלותעםאנשיםשילובשלליתרונות

.נפוצהוטרשתדאוןתסמונתעדמאוטיזם,הידועיםהליקוייםכלאתמקיףאלא,פיזיותאונפשיותמוגבלויותב

.ועודסומקרוני/המגמגםהילדנקמת,שטיינברג/העיוורת:למוגבלותשמתייחסותהלימודיםתכניתמתוךליצירותדוגמאות

https://www.aisrael.org/?CategoryID=1248
https://www.aisrael.org/?CategoryID=2648


יום זכויות האדם הבינלאומי-10.12

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

ע"ולחטב"לחטלשדרגאפשראך,ליסודיבעיקר)פעילויותהוראהעובדילפורטלקישור

(יצירתיתכתיבהולשלב

פעילותלמערכיקישור

הוכרזהיום.העולםברחבישנהכלבדצמבר10-בחלהבינלאומיהאדםזכויותיום

זכויותלנושאימודעותמקדםהאדםזכויותיום.1948בשנתם"האוידיעללראשונה

האדםזכויותמצבאתלשפרכדים"האושלהמאמציםאתומדגישהעולםברחביאדם

.בעולם

,נחשהדג/הסטיקרשירת:מחאהשיריבעזרתהאדםזכויותאתלשפרמהניסיוןחלק

.ועודקרתאתגרסיפורי,ביטוןארז,סומקרונישירי

האדםבזכויותפגיעהעקיףאוישירבאופןמציפותהלימודיםמתוכניתיצירותגם

חברתיתשירהלאתרקישור

הזדמנויותשיויוןעללסרטוןקישור

יום זכויות האדם הבינלאומי-10.12

https://pop.education.gov.il/tchumey_daat/moledet_hevra_ezrahut/yesodi/noseem_nilmadim/yom_zhuyot_adam/
https://education.acri.org.il/category/library/plans-by-rights/activity-plans/
https://social-poetry.co.il/
https://www.youtube.com/watch?v=O902-YfSsAA


יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה-15.12

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

.אנשים שנפגעו במלחמות ישראל ובפעולות טרור70,000-בישראל חיים כיום למעלה מ

.ליום ממלכתי רשמי במדינת ישראל2014יום ההוקרה השנתי לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה הוא יום שהפך בקיץ 

על  , על הקשיים איתם הם מתמודדים יום יום, יום זה נועד להודות לאנשים אלה על מסירותם ועל ההקרבה שלהם למען המדינה

.פגיעות פיזיות ונפשיות, הצלקות שהם נושאים ועל הפגיעות שספגו למען המדינה

.להצדיע להם ולהראות להם שהם לא לבד, זה היום להקשיב ולהכיר אותם ואת סיפורם

.יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבה מצוין בבתי הספר ברחבי הארץ באמצעות שיעורי חינוך וטקסים

מערכי  , פעילויותמציע , צומחים בשביל החיים, לאתר אתר הרשמי של יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות האיבהקישור

.  מידע על צעדות ברחבי הארץ ופגישות עם שורדים מהתופת, סרטונים,שיעור

https://www.honorday.co.il/


יום מצופה בשוקולד-16.12

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

אבל כמעט כל דבר אפשר להכניס לשוקולד  , אולי זאת שאלה של טעם אישי? האם יש מאכל בעולם שאי אפשר לשפר אותו אם נצפה אותו בשוקולד מומס

לנסות דברים חדשים וגם  , היום המצופה בשוקולד נועד לאכול את הדברים שאתם אוהבים עם תוספת שוקולד. רוטב שוקולד או פונדו שוקולד, מומס

...היום יש לכם תירוץ להוסיף אותו לכל דבר, אם אתם מטורפים על שוקולד.     ותיקים ומוכרים

יוני רכטר  :לחןיהונתן גפן   : מילים( הכבש השישה עשר: מתוך)ריח של שוקולד  קישור

בסוף רמת גן יש מקום מיוחד

שם אפשר לעמוד ולהריח שוקולד

בלי חלונות עם שלוש ארובותגבוהיש שם בית גבוה 

ושלושים מכונות יום ולילה עובדות

ושבעים פועלים עם סינר וכפפות

מכינים שוקולד בכל הצורות

שוקולד קטן ושוקולד גדול

שוקולד יקר ושוקולד בזול

שוקולד אגוזים ושוקולד סתם

לעשירים ולכולם והריח בחינם

...וכל האזרחים עוצרים ומריחים

עוצרים הילדים שרצים בשכונה
עוצר האוטובוס מעבר לפינה

החתולים מפסיקים לברוח מהכלבים
השוטרים עומדים ליד הגנבים

כולם מביטים אל הארובות
,האף שלהם, ולאט לאט

מתמלא בריח של שוקולד

...שוקולד קטן ושוקולד גדול

בסוף רמת גן יש מקום מיוחד
.שם אפשר לעמוד ולהריח שוקולד

יום מצופה בשוקולד-16.12

https://www.youtube.com/watch?v=h1WmdHTjhB8


ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

( הופיע כסיפור שלא נלמד בבחינת הבגרות)ראובן מירן  / שוקולד עם הסיפור , "אנסין"תרגול מיומנויות של 

מירןראובן/שוקולד

.שלגירד.הנמוכיםהענניםשלהרכהבבטןונתקעההשטוחהגגמןהגיחההשחורההארובה.לבןהיההארובהמןשעלההעשן

לתוךעדאותםוהביאהבשקטהדקיםהפתיתיםאתנשאההיא.הקפואלנהרמעברלאטנשבההרוח.הלבניםהפתיתיםבין,ברוחוהתפזרהשמיםעלנמרחהסמיךהעשן

והביטלנהרשמעברהחרושת-ביתמולעמדהוא.אפורהבמטפחתאותםניגבהריקברחובלבדושעמדהילד.נוזליםלמיםוהפךהקרחנמסשם.לרווחההפעוריםהנחיריים

.שקופיםכמעט,דקיםשלגפתיתישהשירואפוריםשמיםלתוךממנהשהיתמרוהסמיךהלבןובעשןהשחורהבארובה

.מהברכייםלמטהעדגופואתוכיסההשלגמןשהלביןכההצמרמעיללבשהוא.ספריםמלאשהיה,שלוהגבילקוטועלראשועל,הילדשלכתפיועלנערמוהלבניםהפתיתים

.אוזניותנוכיכמואדומותהיולחייו.הקפואלנהרמעברהזמןכלשבאההשקטההרוחמולודמעולרווחהקרועותהיווהירוקותהגדולותעיניו,אפורפרווהכובעחבשלראשו

נחיריו.עמוקנשםהוא.החמותהכפפותבתוך,מעילובכיסיעמוקתקועותהיוידיוכפותאבל,להתגרדרצההילד.הרךהעוראתוגירהצווארועלסגרוגסעבה,חוםצמרצעיף

.והתרחבוהתכווצו

-ביתהיהזה.החרושת-מביתהרוחשנשאההשוקולדריחאתעמוקונשם,שעהבאותהריקתמידשהיהברחוב,כאןבדיוקהתעכבהוא,הביתהחזרהבדרך,יוםבכלכמו

המאושריםהיוומעטים,זהבכמוכמעטיקרהיההזההמשובחהשוקולד.ביממהשעותוארבעעשרים,הפסקהללא,במשמרותפעלוהוא,הבירהבעירלשוקולדהגדולהחרושת

אלריחואתלנהרמעברשבאההרוחנשאה,מתהצהריים-אחרשעתבאותה,ביוםאחתפעםאבל.והמסחרהאצולהשלהגדולותוהמשפחותהצאררקאולי.אותוהשיגהשידם

שקירותיהםהדליםהבתיםבין,היבשהאווירבתוך,הנהראתשכיסההקרחמעלכסףאיןחינםנישאוהוא,במינומיוחד,עדיןניחוחזההיה,לבדוהילדעמדשבו,הזההרחוב

עומדהיהככה.הביתההספר-מביתהליכתוקצבאתכיווןולפיההשעהאתידעהילד.העירומיםהעציםצמרותבין,עליהםנערםשהשלגהגגותמעל,והתפוררומטיחהתקלפו

.שיחשיךלפני,הביתהבדרכוממשיךכך-ואחר,האחרוןהאפשריהרגעעדהניחוחאתלתוכושואף,לבדושם

היההוא,השינהלפני,ערבכל.סביהיהההואוהילד,אניהייתיהאלההנכדיםאחד.ילדיםוהולידונשיםנשאו,שגדלוילדיםוהולידאישהנשא,הילדגדלהימיםברבות

.מותויוםעד,לילהמדיוכך."טובלילה":בשקטליואומר,הלבןלשפמומתחתמחייך,והקרההצחורההכריתעלריחניתשוקולדקובייתמניח,מיטתיקצהעללרגעמתיישב

?העלילהמהלךעלמשפיעהואוכיצדזהבסיפורהשוקולדמסמלמה."שוקולד"הואהסיפורשלשמו.1

עיצובלדרכיגםהתייחסבתשובתך.כולוהסיפורלהבנתותורםמאירהואכיצדוהסברהסיפורסיוםאתתאר.2



יום הולדת לתשבץ-21.12

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

התשבץ הפך לתחביב של האנשים  , עד מהרה". New York World"פורסם התשבץ הראשון בעיתון 1913בדצמבר 21-ב

.19כנר יליד בריטניה ועיתונאי שהיגר לפנסילבניה כשהיה בן , את התשבץ הראשון המציא ארתור ווין. הנבונים

מה שיש כאלה  , לפתרון תשבצים יש יתרונות רבים כמו גירוי המוח והחשיבה. 1924התשבץ העברי הראשון פורסם בשנת 

.שמשערים שיכול להגן מפני הופעת מחלת האלצהיימר

כדאי לבקש מהתלמידים לחבר תשבצים כסכום או , ניתן ליצור תשבץ על יצירות שנלמדו"מחולל התשבצים"לקישור

.כחזרה על החומר

"בואו לפתור את התשבץ העברי הראשון", בלוג הספרנים, לאתר הספרייה הלאומיתקישור

לאתר תשבצים המבוססים על שיריםקישור

https://geek.co.il/~mooffie/crossword/
https://blog.nli.org.il/chov-crossword/
https://zemereshet.co.il/news.asp?page=18


סיפורים קצרצרים-היום הקצר בשנה -21.12

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

סיפוריםכתבו,רביםועודבורחסקפקאכגון,הקודמתהמאהשלהראשוןמהחציעוד,סופריםמעטולא,הספרותבשמיחדשמאורעאינוהקצרצרהסיפור"

"קצרצרים

מנסההואשורותשבמספרבגללדווקא,הזהבהקשרחתרנימאודמשהוגםבויש"אפשטייןאומר,"לרשתוגםהדיגטלילעידןגםמתאיםקצרצרסיפור"

ניגודגםבומצוי,ומהכותבמהקוראתובעשהואההשהייהובגלל,ולחשובלעצורלרגעממךדורשהואהקריאהאחרי.תובענימאודגםהוא-הכללתפוס

https://www.israelhayom.co.il/article/331395:מתוך."הדיגיטלילעידן

אלכס אפשטיין/ באוירעל שלמותם של סיפורי האהבה בעודם 

הדפיםלהמייתולהקשיבהמדרכהעלומתרסקיםבאוירהמסתחרריםהספריםמבולשלבמראהלחזותעצרהרחובכל.השלישיתבקומהמהחלוןספריםהשליכהאחתאשה

.אלפבתיבסדראותםזורקתזאתבכלהיאשלמענולבשםממולהמדרכהעלאוניםחסרשעמד-בעלהורק(אחרסיפורכברזהאבל,מעמדהחזיקהשירהבספריהניקוד)המתוקה

.אהבהמרבלהתפוררנמשיךאנחנו:לךמבטיחאניאבל.לנצחחדשיהיהכל.מיופיומאבד"שניהידספר"המושגדיגיטלייםהספריםכלשבובעולםאפשטייןאלכס/הקדשה

מאת אלכס אפשטיין" קצרצרים"ללקט של קישור

דניאל עוז/ המקרין 

.  הסלוטייפהדליק את האור באולם והחיש את הסרט אל, מיהר להגיף את תריס הנורה, מפופקורןכמעט נחנק, המקרין. הסרט עצר ולהט נורת המקרן פער חור מתפשט בתמונה

נכבו האורות  כעבור דקה. הסלילים למקומם על המכונה ופיתל את הסרט במיומנות על מסלול גלגליובעת שהמקרין החזיר את, הקהל הקים רחש קל שנועד להידמות לכעס כבוש

.והעלילה נמשכה

סיפורים קצרצרים

https://www.israelhayom.co.il/article/331395
https://www.facebook.com/Alex.Epstein101/media_set?set=a.2205017939878.86273.1680271635&type=1&l=3faff8e832


ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

המרמןאילנה:מגרמניתתרגוםקפקא/הנוסע

רשאיאני,לכאןאולכאן,דרישותֵאילובקירובאפילולצייןיכולהייתילא.במשפחתי,הזאתבעיר,הזהבעולםמעמדילגביביטחוןכלליואיןהחשמליתמישורתעלעומדאני

הולכיםאולחשמליתדרךמַפניםאנשיםולמה,אותילהסיעהזאתלחשמליתמניח,הזאתבלולאהנאחז,הזאתהמישורתעלעומדאנילמהלתרץאוכללאאופןבשום.להעלות

.חשובזהמהאבל,ממניזאתמבקשאישאיןאמנם–.הראווהחלונותלפנימשתהיםאו,בשקטלהם

כמעטחצאיתהקפלי,שחוריםלבושההיא.בידיאותהמיששתיכאילוכך-כלברוראותהרואהאני.לרדתמוכנה,למדרגותקרובנעמדתנערה,ְלתחנהמתקרבתהחשמלית

.מלמעלההשנייההמדרגהעלעומדתהימניתשבידההמטרייה,החשמליתדופןאלצמודההשמאליתידהכף,עדינהתחרהשללבןצווארוןלהוישהדוקהחולצתה,נעיםאינם

מאחר,זאתובכלראשהאלצמודההקטנהאוזנה.הימניתרקתהעלפזורותקצרותושערותשופעחוםׂשערלהיש.בקצהוורחבמעוגל,בצדדיםמעטהפחוס,אפה,שזופותפניה

פוצהשאינה,עצמהעלתמהההיאשאיןזהאיך:אזעצמיאתשאלתי.שבבסיסּההצלואתהימניתהאוזןאפרכסתשלהאחוריהצדכלאתרואהאני,אליהקרובעומדשאני

.זהמעיןמשהוואומרתפיהאת

"מזהתשכח"קפקאמאתקצרצרסיפורעלקלדרוןרותעםהחדרלתכניתקישור2000,עובדעםהוצאת"הסופרשלחייובימישהתפרסמואחריםוכתביםכפרירופא"בקובץהופיעזהתרגום*

עוזדניאל/התנועהמאיהעורב

בריאותנוצותשפעווזנבוכנפיו.תנועה-איעלשהתהלךלמראהמוזרבעורבהבחנתי,בפקקבהמתיני.סיכהדקירותלרבבתודמוהאופקעדהשתרעומוליהבלמיםאורות

.בזחילההתקדמההתנועה.לידיבמושבוהתמקם,אחוריחלוןדרךתוכהואלמכוניתילעברניתר,בשלימבטוכשנתקל.ומרופטיםדהיםהיווחזהוראשואךוממורקות

והחלכתפיאלהציפורזינק,מהפקקכשיצאנו.העורבלעיניולהרכיבןשליהשמשמשקפיאתלהסירהחלטתיכיעד,סנווריםבלובןבהקווהן,עיניואתאלימפנההיהלפעמים

תחת.צרימנישולמפניאזהרהתמרורפניעלעברנוביעף.פיאללהביאוהתעקששחזרהמתפתלתמהתולעתבגועלפניהטיתי.במקורושהחזיקחיהתולעתולהאכילנילנסות

הדלתדרךהחוצההתעופףוהואהעורבאתגירשתי.הנסיעהכדיתוךממקומןנעקרוהאחוריתהדלתוכלהצידיתשהמראהכך,המנהרהבקירפגעוימינוסטההרכב,הגשר

.נגדונסעוכולןוכל,הנכוןהנסיעהבכיווןנהגתי.וצופרותלעבריבמהירותנוסעותבכבישהמכוניותכלוהנה,קדימהלהביטשוביעם.לעיניועודהשמשכשמשקפיהתלושה

קצרצריםאימהלסיפוריקישור

https://tarbut.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=19293a5b-a79f-419c-8050-06334538b3c9&lang=HEB
http://mysterium.co.il/ArticleView/tabid/268/ArticleId/322/.aspx


בכסלו  ג"'כ-יום המורה

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

.בשנהפעםמתרחשוהואמההוריםהילדיםלחינוךתרומתםעלתודההוקרתהמוריםמקבליםשבויוםהוא(המחנךיוםאו)המורהיום

.השואהבמהלךשחינךהילדיםעםיחדבטרבלינקהשנרצחהמורה,אק'קורציאנוששםעלהמחנךיוםנקראהיום

לכתיבהכגירויאולדיוןלהיעזרניתן–אק'קורציאנושמאתציטוטיםשני

,שלישהיאמשום,בשביליביותרהטובההיא,ברם,ביותרהנוחהלאוגםביותרהקצרהאיננה,למטרתיליושבחרתי,שבחרתיהדרך"

".עצמימשלשהיאמשום

".אנשיםמחנךלדורותהדואג,עציםנוטעלשניםהדואג,חיטיםזורעלימיםהדואג"

(אק'קורציאנוש)"אנשיםמחנךלדורותהדואג,עציםנוטעלשניםהדואג,חיטיםזורעלימיםהדואג"

אק'קורציאנוששלנפשותוךאלמסע"הספרניםבלוגהלאומיתהספרייהלאתרקישור

לבלוג של מיכל ובו קובץ להורדה  הכולל שירים על מורים ועל הוראהקישור

קראהלהרים:לבוצובטתשונהכן-פי-על-ואףהעבריתמןמאודרחוקהלא.חדשהשפהאצלהלמדנוכאילו.צפוילאוקצתלבמושךהיהזלדהמורהשדיברהמהכל"
הייתה,בעיניהחןשמצארעיוןבכיתהביטאתאם.בשמוואחדאחדכלאצלהנקראווהעציםרבהתהוםהייתההתהום.השמייםכוכבי-לכוכבים.הרריםלפעמים

ממשכילנומבארתזלדהמורההייתה,בהקיץבחלוםהבנותאחתשקעהאם.אורשטוףילדכאןישהנה,כולכםנאתסתכלו:חרשואומרתעליךמצביעהזלדהמורה
לשקר.רעלבשםזלדהמורהקראה,שהואלעגכל,ללעג.לפעמיםאותההפוקדיםהערותבנדודינועהאתלהאשיםאסורכך,שלוהשינהבנדודיאשםאינושאישכשם

אתלכיתהלחלקתורךעלאומחקעלויתוראפילו,קטנטןויתורגם,והוויתור,כנפייםחורכתאצלהנקראההגאווה.הבשרעינילרכילות.שבירהאונפילהקראה
."ניצוץבפיהנקראהיהויתורכל,הציורדפי

(327' עמ, סיפור על אהבה וחושך, עמוס עוז)

https://blog.nli.org.il/janusz_korczak/
https://michalhighmath.wordpress.com/2018/06/18/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94/


לקראת חנוכה  

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

תוך סקרנות רבה שם את  . הבחין באור קלוש מאחד הבתים בעיירה, כשיצא משם לשוב לביתו. הליל לבית המדרש-לאחר חצות , מסלנטפעם אחת נכנס רבי ישראל •

מדוע הוא יושב ועוסק במלאכה עד שעה  : לשאלתו. היום-כמו בחצי , שעודנו יושב ומתקן נעליים במרץ רב, סנדלר יהודי זקן, פעמיו לכיוון האור ולתימהונו ראה הרב

חזר , דבריו של הסנדלר חדרו עמוק לליבו של רבי ישראל ובמקום ללכת לביתו לישון". אפשר  עוד  לתקן–כל עוד  הנר  דולק : "ענה הסנדלר בפשטות, כך-מאוחרת כל

".אפשר עוד לתקן–כל עוד הנר דולק ":  כשכל הדרך ממלמלות שפתיו. מיד על עקבותיו לבית המדרש

(גורדון. ד.א" )עלינו להגביר את האור, שבמקום להילחם בחושך, לא יהיה ניצחון של האור על החושך כל עוד לא נעמוד על האמת הפשוטה"•

(הרב קוק."    )ומעט מן האור דוחה הרבה מן החושך"•

ֹּאֶמר • )'פסוק ג' בראשית פרק א)ַוְיִהי אֹור    , ְיִהי אֹורֱאֹלִהיםוי

,  שעליו לעמול ולגלות את אור הנר ברבים, וצריך שכל איש ידע ויבין. ואין איש שאין לו נר, ואין נרו שלו כנר חברו, שבתוך תוכו דולק נר, צריך שכל איש ידע ויבין"•

(הרב קוק.   )ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו

')כ, ה"ד, ג"פרשה י, במדבר רבה)"הנר דולק וחברו אינו חסר, כאדם שמדליק נר מנר"•

(אברהם שלונסקי"   )גם נפשו שרויה בחשכה-מי שאין פניו מאירות "•

(י עגנון"ש)"   רישומו נשאר-אף על פי שהולך ממקומו , כל אור"•

"אור"ואו"נר"כתיבת סיפור או שיר בעזרת ביטויים הכוללים את המילים :כתיבה יצירתית

"מכון שיטים"לשירי חנוכה באתר קישורלחנוכה באתר הספרייה הלאומית בלוג הספרניםקישור

מטח-וקהאוטלסיפור החנוכה קישור

לסיפורי חנוכהקישור

"?מי המציא את המילה סביבון"–לבלוג הספרנים קישורהירשפלדלסיפור מאת אריאל קישורלפעילויות לחנוכה במרחב הפדגוגיקישור

https://blog.nli.org.il/tag/hanukkah/?gclid=EAIaIQobChMIhffn39Ch5gIVkUTTCh1QOAJXEAAYASAAEgKP3PD_BwE
https://www.chagim.org.il/hanuka
https://lo.cet.ac.il/player/?document=d9e2bb7a-b46d-4967-8182-5d3a7f95c0c2&language=he&sitekey=ebag
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mesaper.co.il%2FDefault.aspx%3FID%3D63c9485a-66e2-41a5-b9ba-e2ed881a4d46%26fbclid%3DIwAR396nOpUZCvh2ghRqpXyDnaKiZqL8UZvUlMzYjDLguCj2zIH8yRZOpEArU&h=AT3IO2tAeIKytZqLOqOG3U_IVlqQWDK76dVJ2KgDwRiXJ5iGmJjXmaC3iWd83Aq4T_yM9YVINNlNAZpgVOWmTARGYkr07Fu844WAeX_CdV01r8IkaVLzddPzZooh7vnwrw&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT1GilwgPiGDl75tlwRkNcSan9UOZqNkFTmiws99xlLj7kRWBbNZBKdy9ejEB15WFahJSZiEBwLnNUHXsEnnyc6KmTQs3SK9kKQQg3oFjg6qBcv0GcneyPOSqawlPMaIUQWjU7RFaVKR6x0CgfzgrAYhbWFvXZodfJJvIB4dJvUEhtJ9AuUHFa6Nw_5kSNQulT7oBsZ-I2o
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpop.education.gov.il%2Ftchumey_daat%2Fsafrut%2Fchativa-elyona%2Fnoseem_nilmadim%2Fhanukkah%2F%3Ffbclid%3DIwAR1OLNSjSg7nAMecG6wHYyPedd3-5uWptszq24-Mgqh4u2T3n7E8Xj5cZTE&h=AT3sngowlNp4H63O4gqZTm7TcVVqcPf52eQvlzkGcJQX0TupzfNiN1LX3NZNq689GWaLSHhcioKhY35IhaxNz6lP0_zXql-jzR9hvWURdFpEipCcEI3IAFwfN1ujEAVVGQ&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT1GilwgPiGDl75tlwRkNcSan9UOZqNkFTmiws99xlLj7kRWBbNZBKdy9ejEB15WFahJSZiEBwLnNUHXsEnnyc6KmTQs3SK9kKQQg3oFjg6qBcv0GcneyPOSqawlPMaIUQWjU7RFaVKR6x0CgfzgrAYhbWFvXZodfJJvIB4dJvUEhtJ9AuUHFa6Nw_5kSNQulT7oBsZ-I2o
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.haaretz.co.il%2Fliterature%2F1.1036707%3Ffbclid%3DIwAR22N_hsPOKF3VGFfHW8AblIZPdqty92_lCgbHp6SfrCoHqzE7-BbtfzR8M&h=AT0WMZfNyen5AHFZaKRVBtzI8BYfeSbUR5CVUgrrXdIib2jfa_wSckVm3-etfyp9tdzy8KdZWhcR-hTAMIwKHIuauviG52GltqjLhVxO4E14AXRDmrmMvHIGXrtRUALu8Q&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT1GilwgPiGDl75tlwRkNcSan9UOZqNkFTmiws99xlLj7kRWBbNZBKdy9ejEB15WFahJSZiEBwLnNUHXsEnnyc6KmTQs3SK9kKQQg3oFjg6qBcv0GcneyPOSqawlPMaIUQWjU7RFaVKR6x0CgfzgrAYhbWFvXZodfJJvIB4dJvUEhtJ9AuUHFa6Nw_5kSNQulT7oBsZ-I2o
https://blog.nli.org.il/sevivon/


שירי אור ונר  
(לשירונטקישורים )

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

רחל חלפי/ יש שעה שהאור 
יושב בתוךשהכליש שעה 

האור

כמו אבן חן בתוך עדי זהב

כזהאוראפשר לחפון 

כזהאוראפשר לאכול 

כזהאוראפשר לגמוע 

אפשר לנוע בו לאורך ולרוחב

אפשר לשקול אותו בזהב

.מלא

נתן יונתן/  ובליל סער 
,מאוחר, ובליל סער

,כשרעמים נופלים בחשכה

,לא כוכב זוהר, ולא רואים שמים

הנראז מדליקים את שארית 

.ויש תקוה שהעולם ישוב ויתבהר

ביאליק. נ.ח/ לא זכיתי באור מן ההפקר 
,ַהֶהְפֵקר-ִמןאֹורלֹא ָזִכיִתי בָ 

,ָבא ִלי ִביֻרָשה ֵמָאִבי-ַאף לֹא

ִנַקְרִתיוִכי ִמַסְלִעי ְוצּוִרי 

.ַוֲחַצְבִתיו ִמְלָבִבי

,ֶאָחד ְבצּור ִלִבי ִמְסַתֵתרִיצֹוץנ

,ַאְך ֻכלֹו ֶשִלי הּוא–ָקָטן ִיצֹוץנ

–לֹא ְגַנְבִתיו , לֹא ְשִאְלִתיו ֵמִאיש

.ִכי ִמֶמִני ּוִבי הּוא

ְוַתַחת ַפִטיש ָצרֹוַתי ַהְגדֹולֹות

,ֻעִזי-צּור, ִכי ִיְתפֹוֵצץ ְלָבִבי

,ֵעיִני-ִנָתז ֶאל, ָעףַהִניצֹוץֶזה 

.ַלֲחרּוִזי–ּוֵמֵעיִני 

,ּוֵמֲחרּוִזי ִיְתַמֵלט ִלְלַבְבֶכם

,ִיְתַעֵלם, ְֶכם ִהַצִתיוֶׁשּוְבאּור א

ְוָאֹנִכי ְבֶחְלִבי ּוְבָדִמי

ַהְבֵעָרה ֲאַשֵלם-ֶאת

דליה רביקוביץ/ כתמי אור 
אורובחומר הזה האפל נטבעו כתמים של 

ולא נשמע בהם קול ורחש בם לא יעבור
.והם כמו שמן המור ניגרים וזולפים מן הפך
והם ניגרים כבשמים ורכה ושלווה תנועתם
ובחומר הזה האפל הם נקווים למבוע קטן

.גדותםויש בהם חן וחמדה שגועים ועוברים על 
מכרה של הזהבניבעובחומר הזה האפל 

והחומר הזה האפל מגלה את מעמקיו
.ויש אהבה ענוגה בין האופל לבין הזהב

והם חבוקים ושלווים ואין בהם קול ומשב
מנטף ונושק את החומר הזה בשפתיואור וה

.והאופל הופך את גופו כבאר לכתמי הזהב
אורבחומר הזה האפל נטבעו כתמים של 
ולא נשמע בהם קול ורחש לא יעבור

.והם כמו שמן המור ניגרים וזולפים מן הפך

אמיר דדון/ אור גדול 
ואם היה לי קצת עצוב

אולי למדתי מזה משהו חשוב

כי בסוף כשזה נגמר

יש סיבה לכל דבר

לבד בתוך כל הטירוף

אני חושב איך שהזמן יכול לעוף

אבל בסוף כשזה נגמר

יש סיבה לכל דבר

גדול מאיר הכלאור

ויותר כבר לא צריך לשאול

אני בא ללמוד ממה שטוב ולחיות

להתחיל הכל מהתחלה

כמו לנשום בפעם הראשונה

אני כאן אני לא מתבזבז יותר

ואם יכולתי רק לזכור

לכל אחד יש את הדרך לעבור

אבל בסוף כשזה נגמר

יש תשובה לכל דבר

ברק פלדמן/ לראות את האור 
כי ראיתי את דרכי נעלמת

בין קירות חורשים, ביער סבוך
ובתוך האדמה המדממת

היכו שורשים, רגלי ננעצו

ולרגע יכולתי לשמוע
עלים מלמדים שירתם

ורציתי לעלות גבוה
לפרוח איתם

הכרתי טיפותיו של הגשם
יורדות מתחתי, נקוות בתוכי

והרוח קרה ונואשת
הכבידה עלי, הקפיאה אותי

ולרגע יכולתי לנגוע
בקצה הכאב האפור
ורציתי לעלות גבוה

אורלראות את ה
אורלראות את ה

אומרים השמיים כחולים מעלינו
מלאים באורות

אולי יום אחד אוכל גם אני לראות
...לראות

בשקט, ונפלתי לארץ
אטמתי ליבי, עצמתי עיני

והרגשתי איך אני מתפרקת
מכל בדידותי, מכל כאבי

https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=12738&wrkid=46853
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=2096&wrkid=32275
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=2349&wrkid=27322
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=3078&wrkid=18976


ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

."יוצאיםאנולקרבכי,הקוציםאתחדדו...הגיבוריםעציצי/הצבריםואתם"הארץמתוךהעבריהמגןהכוחדוגמת.אקטואלייםרמזיםבתוכווכולל1933בשנתוהתפרסםנכתבהמחזה

מחנהנסוג,ברורהסיבהללא,הקרבבסיום.החלוןאדןשעלהצברעציציעלמאיימיםאלהפילים."(הארוךאפם"בשלפיליםכמושנראו)"פעםשל"קומקומיםובאותםהכיסאותבגדוד,כלומר.ובפיליהםביוונים"מכבים"המלחמתהעלילהבמרכז

.(מודרניתמבחינה"ניצחון"ויהודיתמבחינה"נס)"."ניצחון"היאכאןאך"נס"המסמלת"נ"האותעלנפלכיכשקוראהמחזהאתמסייםהסביבון.המותשיםלחייליוהידדקריאותקוראהמכביויהודהלאחורהיוונים

אשרשבוריםעציצםכ"בסההםהגיבוריםהחיילים"חביבהבאירוניהמוצגתהגבורה.עצמוהמאבקאתלאאףוכמעטלמאבקהכנותכאןשאיןכיוןפארודייהזובעצםאך,ישראלעצמאותעלהנאבקבגיבורמדוברכי,לחשובניתןראשוןממבט

.זמניתבו,לטבע,ולחוץ(משמעויותיוכלעל)"חדר"לאותםשמשייךמההכתהחלוןאדןעלעומדים

."(רוביםלהםתתנואל"המלחמהזוועותאתהמוקיעשיריפרסםחודשיםכמהאחרי)בחשדנותעדיןנדוןהצבאענייןכל.הצעיראלתרמןשלהשלוםשוחרת,המוקדמתלתקופהשייכתהיצירה

"הטובים"מחנהאתאלתרמןמציג,המוסכמותלשגרתבניגוד,לפיכך.(ושמשאורכשוחרינחשבושהיווניםפ"אע)"חושךבני"כוהיוונים"אורבני"כלחנוכהמסכתבכלמוצגיםהמכביםלמשלכך.מפתיעיםאוקסימורוניםביצירתוידועאלתרמן

.הראשוןהואפרימוסבלועזיתשמובשלדווקאאוליאך,העבריהמצביאאתמסמלהואשדווקאוזר,הלועזישמוי"עפ.לפרימוסדווקאניתןשתפקידו,המכבייהודהשללבואועד,דםומקפיאתמבהילהבחשכהכשרוי

.ספרותיתהחוץבמציאותכמובזהזהנלחמיםואףראשייםתפקידיםכאןממלאיםאשר,והשלושיםהעשריםשנותשלהתיאטרוןקבוצותכשמות"קומקום"וה"המטאטא"כמוכליםשלשמותבתוכוכוללהמחזה

לקרבהיוצא,המכבייהודהלתפקידהפרימוסאתהממנההוא.ההיסטוריתבדרמההמרדמחולל,(מזכירהשם)המטאטאמתתיהו.מתתיהו,שהואהמלהקי"עהתפקידיםחלוקתאת,למחזהההכנותאתבמרכזושמעמידכיון,שגרתימחזהלאזה

מתפתח.בתפקידרוצהאינואיש.מהומהקמהולחייליוהרשעלאנטיוכוס,המובסלמחנהתפקידיםלחלקמתתיהושמתחילברגעאולם,כשורהמתנהלהכל,המנצחהמחנהלחבריהיתההתפקידיםחלוקתעודכל."רביםמולמעטים"שלהגורלי

להישארשרוצהרודןלמלךבניגוד.לכסאאותויקשורתפקידוממילויולהשתמטלברוחינסהשאםהכלבלבעלמאייםהפיל.(כפחדןמתגלההאמיץהשומרכיאלתרמןשלהתרסהשוב)הפחדןהכלבלב,העצריורש,המלךאתמכתיריםשבסיומועימות

.כסאועל

"ניצחון"עלומכריזנינוחהבתנועהנשכבהוא.להצטרףכדאימחנהלאיזהלדעתכדי,ינצחמילראותמחכההוא."הנכון"הצדעלונופלעברלכלשמסתובבזה,האופורטוניסטבתפקיד,הסביבון.נסוגיםהיווניםסיבהשוםבליולפתעמתחילהקרב

."פההיהגדולנס"

."חוזרתהזמרהתיבת"שמירזיוה'פרופשלבספרהלמצואניתןואקטואלייםהיסטורייםהקשריםעלעוד.ביאליקשללשירוהעבריתהתשובהאתבחובווטומןביאליקשל"הירקבגינת"אחרקצתהתפרסםהמחזה

42-48תיבת הזמרה חוזרת בהוצאת הקבוץ המאוחד ( 2005. )שמיר זיוה: מתוך נתן אלתרמן"( / נס גדול היה פה)""זה היה בחנוכה"הסבר על  

"זה היה בחנוכה"על קישור לסרטון יחידת הוראה 

(1970–1910)נתן אלתרמן 

מןמופתיצירותתרגם,במקביל.(עתבאותההועסקשבו"כלנוע"בעיתוןוכן)"דבר"שללילדיםבמוסףשהתפרסמו,ודקלומיםשיריםלכתובאלתרמןהחל,1932בשנת,בצרפתחקלאותמלימודילשובוסמוך.1931בשנתהראשוןשירואתפרסם.אביבבתלוהתיישב15בגילכשהיה1925בשנתלארץעלה,1910בשנתבורשהנולדאלתרמןנתן

ואידיאולוגייםמעשיים-ביוגרפייםממניעיםכולקודםנבעההילדיםספרותלענףהצעיראלתרמןשלזופנייתוכי,להניחיש.(הנמוכותובכיתותבגניםהמָחָזהלצורכיבזמנהששימשהיצירה)"בחנוכההיהזה"כדוגמת,מחורזותמעשיותשלבחיבורןגםהחלהוא.שטיבלהוצאתשלולנוערלילדיםפופולריותבסדרותאורראווהן,העולמיתהסיפורת

.1909בשנתבוורשהמסוגוייחודיעבריילדיםגןפתחאלתרמןיצחק.דפוסיוומקובעיהעבריהילדיםגןמחלוציהיה,אלתרמןיצחק,נתןשלאביו:אבאבביתנעוציםשורשיהם.באלהאלהשנקשרו–

פחותלאלמבוגריםשמיועדיםשיריםהםאלו,לדעתה.לעיןמהנראהיותרהרבהישאלתרמןשלהילדיםבשיריגםכי,מראההיא(1958"המזמרתהתיבהספר"אלתרמןשלהילדיםשיריספרשםעלשנקרא)."החוזרתהזמרהתיבת"–בספרה,אלתרמןשלהילדיםשירתאתחקרה,שמירזיוה'פרופ,העבריתבספרותהבולטותמהחוקרותאחת

.הנסתרתמשמעותםמלואעללעמודיכולים,אלתרמןחוקריהמבוגריםובראשונהובראש,המבוגריםורק,במלואםאותםיביןלאשהילד,רעיונותמלאימתוחכמיםשיריםאלו.לילדיםבאמתהטובותהיצירותכלכמומילדים

קישור לאתר צומת ספרים–זה היה בחנוכה עם איוריו של דני קרמן בהוצאת הקבוץ המאוחד "תמונת הספר 

https://www.booknet.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D/%d7%96%d7%94-%d7%94%d7%99%d7%94-%d7%91%d7%97%d7%a0%d7%95%d7%9b%d7%94-3100035194
https://www.youtube.com/watch?v=-dJtQw_GY1I


ד"אתר חב: חג החנוכה והנשים  מתוך

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

ובקצת,החנוכהשלוהשמיניהראשוןביוםמלאכהלעשותשלאהנשיםנהגושבהםמקומותהיובעבר)דולקיםשהנרותזמןכלמלאכהכלעושותאינןשהנשיםנהוגהחנוכהבחג"
המרדנסאתוהניפוליבורוחן-ובגדלותליבן-שבאומץאלההיושהנשים,היאהסיבה.(החנוכהימיכלבמשךמלאכהכלעושותאינןשהנשיםמנהגהיהאףהספרדיםקהילות
.המרדנסונושאות,הבניםאםחנה,יהודית:החנוכהבחגהקשוריםישראלנשישלגבורהסיפורישלושהידועיםבמסורת.חנוכהלנסשהביא
יהודיתספראתלקרואנהגוולכן,המכבייהודהשלואחותוהחשמונאימתתיהושלבתואתביהודיתשראוהיו.החשמונאיםמעשיעםבמסורתנקשריהודיתשלהגבורהסיפור

.בחנוכה
מראשיביקשוותושביהבעירהצמאגברמצורימי43לאחר.שלההמיםממעיינותאותהניתקתושביהאתלהכניעוכדי,שביהודהבתולהעירעלצרהולופרנסהמצביא:יהודית

הגיעההיא.יהודית-האשהשם.מהעירלצאתולשפחתהלהיינתןכי,ביקשהורקלאישתכניתהאתגילתהלאהיא.העיראתלהצילהחליטהאחתאלמנהאשה.ייכנעוכיהעיר
להצלחתישראל-לאלוקיתפילהנושאתהיאלילהכשמדי,האויבבמחנהשהתהימיםארבעהבמשך.המצביאהולופרנסלבאתלקנות,חלקותבדברי,והצליחה,האויבמחנהאל

כשאמתה,העיראלחזרהחמקהיהודית.ראשואתוכרתהחרבואתנטלה,שיכורוכשנפל,חריףייןאותווהשקתהמלוחהגבינההמצביאאתהאכילההרביעיבלילה.משימתה
.לאומיתלגיבורהנהפכהיהודית.עברלכלהחייליםנפוצו,האויבבמחנההדברכשנודע.עמההולופרנסשלראשואתנושאת

ולאבתוקףסירבוהבנים.לפסללהשתחוותלשכנעםוניסוהמלךאלואמםבניםשבעהובהמשפחהזימנו,היהודיםעלידםאתהיווניםשהקשובשעה:הבניםשבעתאם,חנה

לנגדבעינוייםלהורגמוצאיםבניהשבעתכלאתשראתהלאחרשגם,היתהחנהשלגבורתה.להורגמוצאיםאחיהםאתשראואף,ובוטיםעזיםדבריםהמלךבפנימלהטיחנמנעו

.בדרכםומלחזקםמלעודדםפסקהלא,עיניה

הגבריםאתעוררוובמעשיהןלבדןהנשיםנשארו,אנטיוכוסגזירותמפניוהמערותהמדבראלברחוהיהודיתלדתהנאמניםמביןשרביםלאחר.המרדנסאתשהניפוהנשים

מוצאיםלהיותצפוייםשניהםהיוהגזירותפי-שעלומאחר,ימיםשמונהבגילאותומלההיתה,המערותאלשנסוהגבריםמנשותלאחתבןנולדכשהיה:עשווכך.ביווניםלהילחם

ולאחיהןלבעליהןהנשיםקראואלהבמעשיהן.אחריומותהאלעצמהאתומטילההחומהממרומיבנהאתמשליכה,ירושליםלחומתתינוקהעםעולההאםהיתה,להורג

בגלויאלאקדשינואתנשמורבסתרלא.הארץמןותכלו,נשיםולאבניםלאלכםיהיושלאסופכם,באויביכםלהילחםותצאועוזתאזרולאאם":היווניםמפניהמסתתרים

".לדרכוהמרדיצאכך."באויבוהילחמוהמערותמןצאו-להצילנוחפצתםואם,כלולעיני

https://he.chabad.org/library/article_cdo/aid/217567


בוטינסקי'קישור למכון זבוטינסקי במערכת החינוך  'יום ז-ב בטבת "י

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

שירים-זבוטינסקיבמכוןהכתובהמידעמתוךחלקבוטינסקי'זזאבשלשירתו
הציונישירואת.''כמובן,שירים.עשר-בןבעודנילכתובהתחלתי'':בזיכרונותיושכתבכפי,בילדותוכברשיריםלכתובהחלהוא.אמר'',המשוררלאומנותרקאניקוראאומנות'':הפרוזהעלשיעורלאיןעולה,בוטינסקי'זלפי,השירה"

.המובטחתלארצםלשובלהםוקוראתבגולהבניהגורלעלהמקוננתאמנורחלנשמעתובוברוסיתנכתבהשיר.בלבד18בןבהיותו1898בשנתכתב,ירושליםהיא'',שלוםעיר''-הראשון

זקוקההייתההמודרניתהיהודיתהחברה,לדעתו.ויופי,עידון,ליטוש,רוממות,הדרלהתגלםחייביםהשירהשלבלשונהכיטעןהוא.השירהלשפתעיקרימקורראהבה,ישראל-בארץהמדוברתלעבריתבוטינסקי'זגילהמיוחדיחס
.טהורותולאסתטיקהלאומנות

ואת,שלוהמסתוריתבסימבוליותאותושהקסים'',העורב'',פואלןאדגרשלשיריואתתירגםהוא.רביםולסופריםלמשורריםהעבריהקוראהתוודעדרכם,לעבריתשונותמשפותשלוהשירהתרגומיהואהספרותיתבפעילותוחשובחלק
".כמנהיגהמשוררשלההרואילאידיאלביטוישנתן,19-ההמאהבןהאיטלקיהמשורר,אנונציו'דגבריאלהשיריואת,עכובכלאיושבבעודו,לדנטה''האלוהיתהקומדיה''אתתירגםהאיטלקיתהשירהמן.''לי-אנבל''

,ָעל ֶמַבט ֵעיַניִ -ָׂשא ֶאל
ּוִמֶצַבע ַהָשַמִים

.ַדרְכָך ִתלָמד

–ַכָגלּות ָשחֹור ַהַלִיל 
ַחִיל-ָכל, ֹעז-ֵעת ֲהַרת ָכל
.ֶשָמָחר יּוָלד

–ַאך ַתלִבין ְפַאת ָרִקיַע 
,ֵמִריעַ , ָיִהיר, קּום ָלִריב

;ֵצא ּולחֹום ּוסלֹול

:ַעד ָיֹרנּו ַהָשַמִים
,ָצֳהַרִים, ֹצַהר, ֹצַהר"

!"ָתֹכלהֹוד ֻכלֹו 

,ַפס ָשחֹור
,ַפס ָצחֹור

:אֹור-ַפס ָכחֹול ִכתֵכֶלת

,ֹעז ַחָיל
,ֵנס ָעָמל

.ָעל-ַיגִביהּונּו ַעד ֶאל

יובלחנןשללביצועקישור

מנהל חברה ונוער –לאתר משרד החינוך בוטינסקי במערכת החינוך קישור 'יום ז

11כאן –במסגרתבוטינסקי 'סרט על ז–העורב -העבריים מציגים 

' חדשות מהעבר'קישור ל–ר "בוטינסקי  ותנועת בית'ז

בקישור לאתר בן יהודהבוטינסקי 'תרגומיו ומאמריו של זאב ז, יצירותיו

אתר בן יהודה: מתוךביאליקנ.לחבוטינסקי  'זמכתב שכתב 

ג"תרע’טבת ה' לונדון ה

,אדוני וידידי

מתקופת השתיקה  , אולי, רק אומר לך כי רבות למדתי מדבריך ועוד יותר, לא ארבה במליצות

מראה  לבךהמריד את , יותר מכל צער אחר, אם אינני טועה. שבאה אחרי תקופת השירה בחייך

שאותי תוציא  אקוה, ונשארו נבלים כשהיו, אשר לימדתם, הנבלים שלמדו בעל־פה את תפילתך

סלח  , ואולם אנסה עוד, לא הצלחתי, את המרד העברי שלמדתי משיריך ניסיתי להגשים: מהכלל הזה

כי אין למורה מתנה  , אבל יודע אני, לא על אודותיך, לי שביום שכזה הנני כותב על אודותי

.אם מציגים לפניו תלמיד המאמין בשיעוריו–נעימה מזאת 

אף  , חייב גם הכהן הגדול לחטוב עצים, חוטבי־עציםכי בזמן שאין לעמנו די , ומשתיקתך למדתי

.בקרבן כהונתו

מוקירך

בוטינסקי’ז. ז

בוטינסקי'ז. ז/ ָעל  -ֶאל

אתר בן יהודה: מתוךבוטינסקי  לאורי צבי גרינברג  'זמכתב שכתב 

23/10/1936ווארשה

,היקרואורי־צביאדוני הנכבד 

וניצור יחד  , בירת תבל, לווארשהאבל אני רוצה יותר שיבוא להשתקע . מאוד שמחתי להסכמת אדוני לבוא

כולנו רוצים פה  . להם עד עתהשנשתעבדנוקצה נפשי בסמרטוטים , קצה. עיתון יומי או אפילו שניים

.זוהי דעת כולנו. אורי־צבי: בתנאי. ולהפקיר את הכל ולברוא עיתוןשגעוניתלעשות התאמצות 

שיארוז למטרה זו במזוודתו את כל מה שנחוץ  –שנית; הנהיסעכי מווינה בלבושיחליט , ראשונה: בקשתי

.עצמורי"הצהלקבל כל סופרי המחנה –כץבן־ציון, רבניצקי' ה, דרויינוב' ה: שלישית. בווארשהלו 

כמובן  ; כמובן לא יספיק. אבל יהיה כסף. על־כן אינני יכול עדיין להציע הצעות מדויקות. אין? כסף

.אורי־צביאבל התנאי הוא –…ו…ואני הקטן אתן רומן חדש ופיליטונים כבימי נעורי ו. אין דבר. נסבול

שלו

בוטינסקי’ז. ז

http://www.jabotinsky.org/
http://www.jabotinsky.org/%D7%96%D7%90%D7%91-%D7%96%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D/
https://www.youtube.com/watch?v=a2UPtLt5Yow
https://edu.gov.il/noar/minhal/info/Pages/holidays/events/zabotinski-day.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=eqY90iEtYmM
https://www.youtube.com/watch?v=3gxIBP5_7LI
https://benyehuda.org/author/62
https://benyehuda.org/read/18865
https://benyehuda.org/read/18872

