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 1

  הקדמה ותודות 

  

עבודת  הדוקטור המוגשת בזה מוקדשת לדמות הרועה בתרבות העברית מראשית המאה העשרים 

כנושא למחקר אפשרה לי לעסוק ' הרועה העברי'הבחירה בדמות . ועד לכינונה של מדינת ישראל

 הקשרים גםחברו לכך . רעיונות וחזונות לבין תוצרי תרבות, בזיקה בין מהלכים היסטוריים

  . כל אלו עשו עבורי את תהליך המחקר לחוויה מרתקת ומרגשת. אישיים ומשפחתיים

  

 ליווה ,אברהם שפירא אשר השרה מרוחו על עבודתי' ברצוני להודות מעומק לבבי למורי פרופ

  .   כתיבת העבודה ועריכתה ואתבסבלנות את תהליך המחקרבמסירות ו, והנחה במקצועיות

רוזנברג שבאוניברסיטת תל . ש ח"ראש בית הספר למדעי היהדות ע, תדינה פור' שלמי תודה לפרופ

  . התמיכה והיחס האישי והמסייע, ווי הקשוביעל הל, אביב

 שלום רצבי ' לפרופ;האיר וסייע מאוד לאורך כל הדרך, יעקב שביט שהעיר' לפרופתודתי נתונה 

 למדעי היהדות על העזרה מזכירת בית הספר, שרה ורדל; הפרו את עבודתיוהפניותיו שהערותיו 

  . הרבה במאור פנים מאז ראשיתו של התהליך ועד סופו

  

. התמודדויות מורכבות בתוך מספר דיסיפלינות מדעיותלי זימנה  על עצמי נטלתיעבודת המחקר ש

ההתמסרות לעבודת המחקר וכתיבתה . אלה חייבו אותי גם להתפנות לפרקי זמן מעבודתי

קן  הפקולטה יברצוני להודות לד. וניברסיטת תל אביב ואחריםהתאפשרה לי בסיוע מוסדות א

לבית ; לקרן איגניץ בוביס;  למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב עבור מלגת הקיום למצטיינים

לקרן  ;'בלס בלבן'לקרן ; למר גדעון עובד ומשפחתו; שלו' בימת החוקר'הספר למדעי היהדות ול

  ). ד יוסף בן שמש" אהרון ועור"קרן המחקר על שם ד(הקיימת לישראל 

  

. אוספים פרטיים בכל רחבי הארץבבארכיונים ו, לוקטו וקובצו בספריותהמקורות ששימשו אותי 

אדון  -תודתי נתונה לדורון בר. פגשתי בכל מקום אנשים שוחרי טוב שעזרתם תרמה רבות לעבודתי

לגאולה ולמכון הווי ; עוןליעקב שורר מטב; אדון-שהעמיד לרשותי את עזבונו של אביו פסח בר

לנאווה ואורי מהארכיון לחינוך יהודי בארץ ובגולה שבאוניברסיטת תל ; ומועד בקיבוץ רמת יוחנן

לארכיון לאמנות ישראלית של אוניברסיטת תל ; לבתיה ולארכיון בית השומר בכפר גלעדי; אביב

לארכיון לתיאטרון ; לגילה דובקין בארכיון לזמר הישראלי שבאוניברסיטת תל אביב; אביב

למרכז לוין ; ץ באוניברסיטת תל אביב"מכון כולחגית הלפרין ' לפרופ; שבאוניברסיטת תל אביב

לארכיון ראשון ; לארכיון הספריה למוסיקה בבית הספרים הלאומי; קיפניס בסמינר לוינסקי

ומפלדור בתל לתמר כנעני ולארכיון בית טר; לארכיון הציוני; יד טבנקין במ"לארכיון התק; לציון

לארכיונים ; לארכיון המועצה האזורית עמק יזרעאל ;בית השיטהבלמכון החגים הקיבוצי ; יוסף

עין , עין חרוד מאוחד, גבע, בית השיטה, איילת השחר, שמיר, כפר גלעדי : בקיבוצים ובמושבים

  . שרונה, נהלל, גת, גבעת ברנר, בית אלפא, מרחביה, חרוד איחוד

  

, שליוו אותי באהבה -  אלון ואלה, רותם : ולילדי היקרים לי מכל משפחתיתודה מיוחדת לבני

  . במילים טובות  ובגאווה

                                                                                                                    מיכל סדן 



  ר מיכל סדן "ד

 גלגולו של דימוי וסמל מספרות –' הרועה העברי ':עבודת הדוקטורתקציר 

   ההשכלה לתרבות העברית החדשה בארץ ישראל

  

גילומים תרבותיים וכך גם ב כסמל וכדימוי  המקרארועה הצאן  מופיע בתרבות העברית מאז ימי

בהתאם  בזמנים היסטוריים שונים  מאפייניו ותפקידיו השתנו. שונים בתרבות היהודית לדורותיה

הרועה  דמות שהחל מימי ספרות ההשכלה נעשתה ,בתהליך הדרגתי וחלקי.  והמקוםלרוח הזמן

  . מוי אלגורי מופשט לתמונת מציאות ריאליתימד

להחיות את מעטים שניסו ההתיישבות המחודשת בארץ ישראל מתגלה פער בין מאז תחילת 

דימוי  לבין השכיחות הגבוהה בה מופיע ,להיות רועי צאן בפועלודמותו של הרועה העברי הקדום 

פער זה מעלה שאלות בנוגע למקומו ומשמעותו . בתוצרי התרבות המילוליים והחזותייםהרועה 

   .ברפרטואר הדימויים  של התרבות העברית החדשה

 ביןלנסות להזה מחקר של  ומטרת. טרם  נחקרה עד כה כנושא עצמאי' הרועה העברי'דמות 

 והיבטים בתהליכי התגבשותה של המערכת התרבותית העברית החדשה דרך בחינת גלגול דמות

בפרקי זמן אלו התגבש . מספרות ההשכלה עד לשנות הקמת מדינת ישראל' הרועה העברי'של 

  . ועוצב  רפרטואר הדימויים והסמלים המרכזיים של התרבות העברית המתחדשת

   : הם  זההנושאים שידונו במחקר

 בתקופת ההשכלה הבמגוון תוצרי תרבות החל מהופעת' הרועה העברי'גלגול ייצוגי דמות  .1

 . העברית ובספרותה ועד לימים שטרם הקמת מדינת ישראל

בתהליך צמיחתה של המערכת ' הרועה העברי'התמורות בפונקציה אותה מלאה דמות  .2

   . התרבות העברית החדשה–התרבותית החלופית שהוצעה 

  

מכלול היצירה התרבותית בממדית  של  עיצובי דמות הרועה  -  לנסות להציג תמונה רבבכוונתי

  . 'תרבות כפרית וכד, תרבות עירונית, תרבות עממית, תרבות גבוהה:  שנוצרה בתקופה הנדונה

הספרות החינוכית : בחרתי להתמקד בשלושה תחומים מתוך מכלול מרכיבי התרבות העברית

הכוונה היא לדון בכל אחד .  שירי זמר ואמנות חזותית, )יתוני ילדיםספרי לימוד וע,מקראות (

הקריטריון המנחה בבחירת התוצרים התרבותיים .  מהתחומים הללו ובזיקות הגומלין ביניהם

  .  היה בעיקרו תוכני והתמקד בעצם תיאור הנושא והצגתו

  .   פריטים1176קורפוס המחקר מכיל  
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טי י מסך כל פר66%מקורם בספרות החינוכית מהווים תוצרים טקסטואליים וחזותיים ש

במקראות העבריות שחוברו בגולה ובארץ ישראל מהרבע האחרון של המאה התשע . המחקר

של הינם פועל יוצא מילולי וחזותי בהיבטים שונים רובם בביטוי עשרה משתלבת דמות הרועה  

  . ציונית-חזונות  המסד בתחייה העברית

מהמחצית החל בעיתוני הילדים שהוצאו לאור בגולה ובארץ ישראל ופיעו דמות הרועה והצאן ה

ערכי :  הללו כגוןהעיתונים   הם נקשרו אל תכני.במדורים שונים  עשרה-השנייה של המאה התשע

סיפורי מסע  , פורים היסטוריים מחיי עם ישראליס, ידיעת העולם והטבע, מוסר והתנהגות נאותה

  . ווי חיי הילדים בארץ ישראלה, בכלל ולארץ ישראל בפרט

 בגולה ובארץ ישראל ניתן ת העבריתבמקורות המתעדים את התפתחות התרבות המוסיקלי

התיעוד . לאורך כל הזמנים הנדונים במחקר זה' הרועה העברי'רועה  ו ,למצוא  התייחסות אל צאן

שירת התחייה בספרי , והמחקר מתבססים על מצאי המופיע בקובצי שירה עממית יהודית בגולה

בעלוני בתי , במקראות חינוכיות, )בעיקר בעיתוני ילדים(בעיתוני התקופה , בשירונים, הציונית

המקורות אשר נסרקו לצורך מחקר זה  אותרו ונבחרו מאה ארבעים ושישה שירי כלל מ. ספר ועוד

' רועיםשירי ה'.  מסך כל תוצרי המחקר12%הם מהווים . 'שירי רועים'זמר אותם ניתן לכנות 

 דמותו של רועה שכיחות הופעת . 'ניבו של העם'נתפסו כשירים  פשוטים ותמימים המבטאים את 

  .   התבססות היישוב העברי בארץ ישראלהעבריים הולכת וגדלה עם' שירי הזמר' בהצאן 

אבחנה בין תוצרים שזכו להכרה ולפרסום בכלי בתיאורי הרועה באמנות החזותית לא נערכה 

באוספים פרטיים ובמקורות שלא זכו , נוניים ובין תוצרים שאותרו בארכיוניםהביטוי הקא

נעשה ניסיון לבחון האם הדגש . ארצישראלי הרשמי-להכרה כחלק מהרפרטואר החזותי העברי

אוטופיים או על אלו התיעודיים המשקפים ביטוי אותנטי -חזונייםבכל יצירה הוא על המרכיבים ה

 מסך כל פרטי 12%וצרים ששוייכו לתחום האמנות החזותית מהווים ת. ית חיי יוצריהןישל הוו

  .המחקר

  תצלומים , ) מסך כל הפריטים4%(בנוסף לכך מכיל קורפוס המחקר טקסטים מספרות ההשכלה 

ויצירות אמנות מתקופות שונות ששולבו במחקר על מנת לתמוך ברעיונות )  מסך כל הפריטים3%(

  ).  פריטים מסך כל ה3%(שהובעו בו ולבססם 

בחינת שכיחות הופעת דמות הרועה בגילומי היצירה בתקופות השונות מראה כי למרות 

ההתפלגות השונה בכל אחד  מתחומי התרבות  מרבית התוצרים  נוצרו או הופצו בשנות השלושים 

  .   של המאה העשריםוהארבעים
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בשירי , כית העבריתבספרות החינוו, מגמות בתרבות העברית והתפתחותה בכללתדונה  במבוא

  . הזמר ובאמנות החזותית בפרט

בראשון יתוארו :   נחלק לארבעה פרקי משנה,דמותו של הרועה העברי המוקדש ל הפרק הראשון

בשני תוצג ;  מימי קדם ועד העת החדשההרקע והמורשת המלווים את דמותו של הרועה העברי 

במציאות ההיסטורית קוב אחר גילוייה ייערך עיבשלישי ; הופעתו בספרות ההשכלה וחיבת ציון 

, החל מראשית ההתיישבות הציונית המחודשת בארץ ישראל וברביעי תבחן הופעתו  במקראות 

  . שירי הזמר והאמנות החזותית, עיתוני הילדים 

 היבטיאחד מבין ב' הרועה העברי'הפרקים  הבאים  תבחן הופעת דמות משלושת בכל אחד 

' יסטוריהחזור ש' בהקשר לבשלישי' , חלוציהתוס א' בהקשר לשניבפרק ה:  התרבות הנדונים

  . 'תערות בארץה'  בהקשר לוברביעי

 שהיה רווח בקרב נוי היחסיוש' נוי הערכיןיש'יידונו גילומי רעיון ' אתוס החלוצי'הבהקשרי 

  ייתמקד'שחזור ההיסטורי'הדיון ב .  בייצוגי רועה הצאןבהשתקפותם אל בעלי החיים היהודים 

. ובחידוש חגי הטבע העבריים הקדומיםלימות המקרא שיבה הכמיהה לבמרכיבים השונים של 

ורעיון החזרה '  פסטורלה' ייבחנו בעיקר לאור המושג 'ההתערות בארץ'מייצוגי הרועה כחלק 

  . למזרח

 מסך כל פרטי 42% מהווים 'אתוס החלוצי'ה שעניינםבחינת התפלגות הפריטים מראה כי אלו 

   . 35% - 'התערות בארץ'ו הדנים ב  ואל21% מהווים 'שחזור ההיסטורי'בו העוסקים אל, המחקר

מלאה ', רועה העברי' ייבחנו אופיין מקומן ומשמעותן של הפונקציות שדמות הדיון המסכםב

בתהליך צמיחת התרבות העברית החדשה בהקשר לשלוש שאלות הנובעות מהנחות היסוד של 

  : ן יהיו נושאי הדיו. המחקר וממצאיו

 .1      במפגש  בין מושגים ודימויים מסורתיים ' הרועה העברי' דמות הרועה וההפונקציות שמלא

    . עם תפיסות מציאות חדשות ומשתנות

אירועים , רעיונות וחזונותבמפגש בין ' הרועה העברי' דמות הרועה וההפונקציות שמלא. 2

יך צמיחתה והתגבשותה של התרבות גילומים תרבותיים בתהלבין ותהליכים היסטוריים ו

   .העברית החדשה

בתהליך צמיחתה והתגבשותה של  המערכת ' הרועה העברי'דמות הרועה והפונקציה שמלאה  .3

  . התרבותית העברית  החדשה
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נוניים ועד תוצרי אהמקורות היהודיים הקאז ניתן להניח כי רצף הופעתה של דמות הרועה  מ

   .תו לבעל משמעות ייחודית בתרבות היהודית והעברית  לדורותיההתרבות  העבריים  עושה או

כדימוי וכסמל הינו תנאי מקדים  לדיון בפונקציה ' הרועה העברי'הניסיון להבין את ייחודיותו של 

נערך כאן ניסיון לברר אם בגילוייה ובהייצגיה המגוונים של שלב הראשון ב.  אותה מלאה  דמותו

  .נם משתנים לאורך כל התקופותשאידמות זו ישנם מושגים 

כאמצעי עזר לייצוג מושגים ורעיונות כמו משמש במידה רבה דיוקן הרועה  'אתוס החלוצי'ב

עבודת , זציהיביפרודוקט, חיים בטבע, ארציות, גבורה, יכולת הגנה עצמית, עצמאות, חירות

י אמנותי כאמצע בספרות ההשכלהתפקדה של הרועה דמותו . מסירות נאמנות וחמלה, אדמה

במעבר מספרות . פרודוקטיביזציה וחזרה אל הטבע, חילון, מנהיגותבייצוג מסרים שעניינם שסייע 

' מנהיגות'ההשכלה אל התרבות העברית בארץ ישראל התפוגג כמעט לחלוטין העיסוק במושג 

ההתעוררות הלאומית בתקופת חיבת ציון הוסיפה לערכי . באמצעות דמותו של רועה הצאן

דמותו של הרועה נעשתה למוחשית ובעלת ערכים . את רעיון השיבה אל ארץ ישראלההשכלה 

הגשמת . מראשית המאה העשרים, ריאליים עם ההתיישבות החלוצית המחודשת בארץ ישראל

. 'כיבוש המרעה'בשהתבטא בעיקר  חלוצי' כיבוש'בפועל נתפסה כמעשה ' הרועה העברי'רעיון 

: גוןכבמושגים  אל  תפיסות המציאות החלוצית וביטוייה השימוש ברפרטואר מושגים זה נקשר

הרועים העבריים פעלו בתחילה כרועים  . 'כיבוש העבודה'ו' כיבוש השמירה, ''כיבוש הקרקע'

שומרים בנוסח כפרי הקוזאקים  ועם - הם ניסו להקים כפרי רועים, שכירים אצל איכרי המושבות

לוו הללו הניסיונות . כאחד מענפי המשק החקלאיהתבססות ההתיישבות העובדת פנו לגידול צאן 

הרועה מופיע בתוצרים תרבותיים רבים בספרות , למרות זאת.  ומרביתם כשלובקשיים רבים

  .  חזותיים-אמנותייםבשירי זמר ובייצוגים , חינוכית

השימוש בדימויים מעולם הצאן . הצאן והרועה התאימו לשמש כמודל התנהגותי חיובי לתלמידים

עי עזר בלמידה נועד לשפר את הלמידה ולהטמיעה על ידי שימוש בנושאים מעולם אהוב על כאמצ

  . ולהרחיב את אופקיהם )  היו עירונייםרובם(לעורר סקרנות לעולמות שאינם מכירים , הילדים

הרחבת הידע בנושא בעלי החיים והכרתם כחלק מהכרת הטבע והסביבה  נתפסה כאחד מרכיבי 

זיקתו של עולם הצאן אל תחומי דעת רבים עשו אותו לנושא נפוץ . נוי היחס והקשר אליהםיש

למודי , תולדות עם ישראל,  תולדות האנושות והתרבות:במדורים לרוב במקראות ובספרי לימוד

  .מדעי הטבע והסביבה  וידיעת ארץ ישראל, ך על היבטיהם השונים"התנ

העתיד נוי יבבעלי חיים היו אחד מסממני עזיבת הגלות  והשבטיפול ורגישות גלויים של  מסירות 

עשוי להיתפס כהצגת לבני הצאן מגוון ההתייחסויות . יהודי עם עלותו לארץ ישראללהתחולל ב
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 וחידוש חגי,  לימות המקראשיבההכמיהה ל: 'שחזור ההיסטורי'ה שני המרכיבים המרכזיים של

כרעיון מכונן ודמות מרכזית בתיאור  הרועה מתפקדבשניהם  .תקופת המקרא פונים אלהטבע 

 אשר יכולים דמות הרועה מוצגת כאחד מדפוסי הקיום הקדומים. עם העברי הקדוםהאורח חייו 

סייע בעיצובן של  תמונות הווה ועתיד בשפת דימויים  ולאורח החיים העברי החדשללהוות  מודל 

מבוסס על תמונת עולם עתידית  בה רועה הצאן  מייצג דמות האידיאלי חיים האורח  .העברמן 

וצבת פסטורלית המעיליד הארץ שמשפחתו חיה בה מדורי דורות הפועל בסביבה ,עברי בן חורין 

לשם הצגתו ככזה נדרשים דימויים ). Locus Amoenus(' המקום הנחמד'מאפייני טופוס בזיקה ל

 חליל, מקל רועים, באר,עדרי צאן , מרחבי מרעה: הרועההוויית חייו של וחפצים שנקשרים אל 

שירת את הצורך בנרטיב - בחלקו  מדומיין ובדוי–הקישור אל דמות הרועה העברי הקדום . 'וכו

   .תרבות חלופית לתרבות היהודית הגלותיתכחלק מההתכוונות לכונן רנטיבי אלט

נתפסה כמייצגת את העברי הקדום כיוון שהרועה ואורח חייו נמצאים בתשתית של הרועה דמותו  

שלווים , טובים, האוטופית היהודית המסורתית שם הם משמשים כמודל לחיים מוסריים

  . חופשיים ונורמאליים בארץ ישראל

רועה וצאן .  בעיר ובכפר כאחד מענפי החקלאות המתחדשיםבטקסי החגים גידול צאן הוצג

  . חג הביכורים וחג הגז: בהקשר לשני חגי טבע , מופיעים לרוב 

הוא נתפס . לאלו שעסקו ברעיית צאן וגידולו' חג הגז'ך היווה מקור ההשראה לרעיון חידש "התנ

 הניסיונות הראשונים לחידוש החגים החקלאייםבין נכלל ו. חילוני בעבר כבהווהחקלאי כחג 

  .בהתיישבות העובדת

הבחירה  ברועה  הצאן כדגם ייצוגי  לבניית תמונת העבר של  הלאום היהודי המתחדש עושה אותו  

שפע הייצוגים מעיד כי הרועה נעשה לדמות המקראית . לאבטיפוס ולסמל של דמות העברי הקדום

  .האולטימטיבית 

ארץ 'מתפקד בו זמנית  כדימוי המייצג את מהותה של הארץ כרועה  ה'התערות בארץה'בתיאורי 

  .    בארץ המזרחית וההתערות המחודשת בהההסתגלות לאופי ולתנאי החייםואת רעיון  ' של רועים

הם מבין היבטיה של שלילת הגלות הדגשת הזיקה בין האדם למקום פיזי גיאוגרפי ממשי 

 השיבה לטבע נתפסה כחוויה קיומית .לטבעהקרבה המחודשת ן ואת תהליכי החילוומבטאת 

 . המסמלת את התחדשות האדם העברי ושילובו ביקום
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עם ההתיישבות המחודשת בארץ ישראל הועמדה דמותו הפסטורלית של רועה הצאן למול 

השימוש בתבנית התיאורית האידיאלית . התמונה המאכזבת של מראות  ארץ ישראל באותה העת

ובמרבית המקרים המשיך לשקף  מציאות חזונית  'ההתערות בארץ' לשרת את דימויי המשיך

 תייצג  הרועה מ'ההתערות בארץ'לתהליכי כהד  .יותר מאשר את המציאות הריאליתואידיאלית 

הרועים הערבים כפי שהשתקפה מדיוקנם של  הילידיות המזרחית המקומיתאידיאל כגם 

כמודל נשאף ומצד שני כאמצעי להגדרה של מושא שאיפה אלו משמשים  מצד אחד . והבדואים

' נוף הרועים'היוצרים בכל תחומי התרבות משתמשים בדמות הרועה ובתיאורי . אחר ושונה מהם

התערות , וירה פסטורליתויים באהמדגישים רעיונות כמו ח לבניית רפרטואר נושאים כאמצעי

  . ים חקלאיים ועיסוק בעיסוקילידיות,מקומיות, בנופי ארץ ישראל

דמות הרועה העברי הקדום לרועה העברי החדש מתבטאים בהרחבת ייצוגי הקשר והרצף בין 

  .הסטת ההדגשים בהתאם לרוח התקופהבושיוחסו לדמותו המשמעויות 

מספר מודלים אשר תאמו את רוח התקופה ושרתו את צרכיה מש כבסיס לידיוקן הרועה ש

  .ומטרותיה

. 1    -  מודל של רצף והמשכיות

  .  'תודעת הרצף 'מציעה מודל של רצף והמשכיות המסייע בבנייתה וביסוסה של דמות הרועה 

  . הרועה נתפס כדימוי המתווך בין ערכי החברה היהודית המסורתית לבין ערכי החברה המודרנית

דמות הרועה משמרת את תודעת הרצף בכך שמאפשרת יניקה בו זמנית ממספר ,  כדימוי אמנותי

הצגת הרועה כדמות מוכרת ובעלת מעמד חיובי במקורות . השראה מהעבר ומההווהמקורות 

אפשרה התמודדות עם ,  הפועלת במרחב ובזמן המרוחקים מהקיום היהודי בגלות,נונייםאק

 את דמות הרועה  עשתה 'תודעת הרצף'). ולא מהפכה(מציאות חדשה  ויצירת רצף או המשך 

    . בדפוסי החשיבה ובמערך הערכי לדימוי המאפשר שינוי מתון והדרגתי

  : בפונקציות הבאות, בין היתר,מיםו גל'תודעת הרצף'  בהבניית ה ומשמעותהמקומ, התפקוד

הייצוג הנכבד של דמות הרועה בתוצרי התרבות העברית  מאפשרים להניח  - הפונקציה  הלאומית

  .   המתחדשתבמסורתאחד מסמלי הזהות החדשים וכמרכיב להוות כי הוא נמצא מתאים 

 שהתגבשו כסמלי זהותוהטקסים אופי הסמלים וסגנון החגים בעשויה להשתקף ' תודעת הרצף '

  .  וכמסורת אחידהמשותפים

 המושגים והערכים החיוביים המוכלים בדמותו של הרועה עשו - הפונקציה הערכית דידקטית

כי מופת מהם ניתן ללמוד דידקטי הנקשר אל המציאות הריאלית  ומכיל  ער-אותו למודל  חינוכי

    .שכיחות ההופעה והשימוש בדמותו בספרות החינוכית מדגישה היבט זה.  לקח מוסרי

 VI



  מגוון המשמעויות שנקשרו לדמותו של הרועה משחר ההיסטוריה והיותו -  הפונקציה המתווכת

 על מוכר בין סמלי העבר המסורתיים עשו אותו לדמות מתווכת המאפשרת לחבר ניגודים ולגשר

 ת מקושרהואינזו את זו סותרות התמיד בין שתי תמונות מציאות  דמות הרועה נמצאת . פערים

להיתפס כדמות מתווכת  היא עשויה  ולכן . באופן ממשי אל מקום אחד או ממשות פיזית קבועה

דמותו  מתקיימת מצד אחד במציאות ומצד שני . נטולת אינטרסים הנוגעים למקום וטריטוריה

 את תודעת לתהליכי שינוי או לעוררבדרך זו היא יכולה לתרום . נטקס המציאותמחוץ לקו

  .   האנשים לקראתם

 היא המפגש בין ,דמות הרועה כמגשרת ומתווכתמתפקדת   בה ,נקודת מפגש בין תרבותית נוספת

נקשרת אל המשמעויות המשתמעות מהמושג ' תודעת הרצף'בנקודת מפגש זו  . מזרח למערב

שריו אל  עדות ישראל המזרחיות ואל הערבים והבדואים אשר היו שראו בהם שריד בהק' מזרח'

בעבודה זו תחומי התרבות שנבחנו ב תהליך סיגול ההשפעות המזרחיות. של העם העברי הקדום

היה הדרגתי והושפע מיכולתם של היוצרים למזג בין מקורות היניקה השונים כנגזרת של 

  . השתרשותם בהוויה המקומית

   - 'סגנון עברי'מודל של  .2

בשלושת היבטי המחקר על רכיביהם השונים בכל ' הרועה  העברי'שפע הייצוגים התרבותיים של 

סגנון ' הלש כסמל זהות  מחודש  וכמודל אחד מתחומי התרבות מעלה את אפשרות תפקודו 

 ' עבריסגנון'בתהליך התגבשותה של התרבות העברית הועלה הצורך ביצירת  .החדש 'העברי

העצים את לניתן לבסס ו. נתפס כיסוד מכונן ביצירת זהות תרבותית משותפת' סגנון'. ייחודי

סמלי 'המתפקדים כמשמעויות וערכים , סגנון ייחודי הנשען על סמליםבעזרת הזהות התרבותית 

   . מימי התרבות העברית הקדומהים המתקיימיםתיאורימודלים מוכלת בתוך דמותו . 'זהות

. 3    :ל אוטופימוד

יהודי 'הדיוקן הרועה  נתפס כאחת מדמויות העבר שמתפקדות כפרוטוטיפ וכמודל אפשרי לדמות 

הוא תפקד כמודל מדומיין .  בהווה ולדמות האדם האידיאלי באחרית הימים'והעברי החדש

ומצד שני על גישה ' תודעת הרצף'הופעתו בנרטיב העברי המתחדש התבססה מצד אחד על ש

 במקרים רבים יוקנוכתוצאה מכך נשא ד. ושאת מסרים של תקווה וחזונות גאולהאוטופית הנ

החלום הציוני המשותף המשתקף דרך .  מציאותייםאידיאליים המתבססים על מודלים ערכים 

מקומיים ומצד שני - מצד אחד במושגים ובהקשרים ארציים' מנוסח'דמותו של הרועה העברי 

  .  אחרית הימיםב  יאות אך יש לשאוף אליהכביטוי לשלמות שאינה מתקיימת במצ

 VII



 VIII

מתפקד כארכיטיפ המסייע בהגדרת ' הרועה העברי'שנדונו בעבודה זו במרבית הייצוגים  ,לסיכום 

דיוקן הרועה תפקד כדימוי יסוד אשר שרת . הזהות העברית החדשה אך אינו זהות זו כשלעצמה

הדרושים ועיסוקים תפקידים ימויי בו זמנית את הצורך בדימויים של סמלי זהות לאומיים ובד

  .   המתהווהלחברת היישוב

במרבית מעלות את האפשרות כי הנובעות מדרך תפקודו בתוצרי התרבות שנחקרו המשמעויות 

בתרבות . ההקשרים הרועה מתפקד כחלק מרעיון רחב יותר ומשמש כאמצעי עזר בביסוסו

בה ' המולדת העברית החדשה'עצמאי של  סגנון ייחודי ובעלתיאורי מודל העברית החדשה התגבש 

דמותו תפקדה כמודל אשר בעזרתו מולאו רכיבים  .מקום מרכזי ומשמעותי ולצאןרועה לנודע 

 אסתטי -כאמצעי אמנותי, לרובמתפקד ' הרועה העברי'מודל . חסרים בתרבות העברית המתחדשת

בותיים בשכיחות שאינה בגילומים התרהופעתו  ומכאן  ורעייתוצאןגידול סוק בילעכמניע לא ו

  .  גידול הצאן ורעייתו במשק העברי בפועלתואמת  את

  

  

  

  

  

  

 

 

 



  מבוא 

  אופי המחקר ומטרתו  .1

 המושגית ומסגרתו נושא המחקר א  .1

  

דימוי .  שם היה חלק בלתי נפרד מהוויית החייםתרבות העברית עוד מימי קדםמופיע ברועה הצאן 

הפונקציות . שמר על רצף הופעה בגילומים תרבותיים שונים בתרבות היהודית לדורותיהזה 

   .השתנו  במהלך השנים בהתאם לרוח הזמן והמקום ואפיוני הופעתו דימוי זה שמילא 

גילומיו התרבותיים בתקופה הנדונה בבמציאות ו' הרועה העברי' הופעתה של דמות הרועה ויגלגול

התחייה הציונית  מפעל  לדיון  מספר נושאים  הנוגעים בסוגיית צמיחת  יםמעלכאן במחקר המוצע 

    :מכללם יידונו במחקר זה ,בארץ ישראל

 בתקופת ההשכלה הבמגוון תוצרי תרבות החל מהופעת' הרועה העברי'ול ייצוגי דמות גלג .1

 . העברית ובספרותה ועד לימים שטרם הקמת מדינת ישראל

בתהליך צמיחתה של המערכת ' הרועה העברי'התמורות בפונקציה אותה מלאה דמות  .2

 .    התרבות העברית החדשה– התרבותית החלופית שהוצעה

  

אשר תשקף את , ממדית של  עיצובי דמות הרועה-ות להציג במחקר זה  תמונה רבבכוונתי לנס

תרבות , תרבות עממית, תרבות גבוהה: מכלול היצירה התרבותית שנוצרה בתקופה הנדונה

הניסיון להסביר מרכיבים והיבטים בתהליכי התגבשות התרבות . 'תרבות כפרית וכד, עירונית

. חברה  ואמנות, בר משמעותה של תרבות  והזיקה בין תרבותהעברית יתבסס על הנחת  יסוד  בד

העיסוק במשמעויותיו עובר כחוט  ,'עבריות'המושג המרכזי בהקשריו נבחנת דמות הרועה הוא 

דרך שלושה היבטים  יבחנו נושאי המחקר .  מקשר בין דפי המחקר הן באופן ישיר והן באופן עקיף

השחזור '', החלוצי האתוס':  בארץ ישראלתרבות העברית החדשה שצמחה והתגבשהשל ה

  . ' בארץתההתערו'ו 'ההיסטורי
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   של עבודה זו והתרומה המשוערת זה  מצב המחקר בנושא  ב.1

  

רציפות הופעתה של דמות . טרם נחקרה עד כה כנושא עצמאי' הרועה העברי'דמות הרועה  ו

 המאפשר מפגש בין דימוי מסורתי  מהעבר היהודי הקדום  ועד ימינו עושה אותה לנושא מחקרי

.  הציוני–'הרועה העברי'הופעתו  המחודשת בלבוש  לבין שרציפות הופעתו נשמרה לאורך השנים 

לבין הייצוג האידיאלי לו זכה ברפרטואר ' הרועה העברי'הסתירה בין דמותו הריאלית של 

שה בעזרתם ניתן יהיה  היבטים בתרבות העברית החדת מזמנת ניסיון לחשיפ,התרבותי והאמנותי

לנסות להבהיר תופעות ומשמעויות בתהליך צמיחתה והתגבשותה  של תרבות זו  בתקופה הנדונה  

  . וברעיון התחייה הציוני בכללותו

 יהודים ברעיית צאן וגידולו בגולה כמעט ואינו מאוזכר בספרים שעניינם תקופת ם שלעיסוק

ספרות ההשכלה העברית נקשרת ההתייחסות אל במחקר . 'חיבת ציון'ההשכלה העברית ותקופת 

ך ולמחקרים  המתמקדים  "לרוב  למחקר יצירות שעניינן נושאים מהתנ'  הרועה העברי'דמותו של 

  . ביחס לארץ ישראל ותיאורה הספרותי

מופיע כנושא משני במערך הכולל של הנושאים המתארים את תהליכי ' הרועה העברי'הרועה ו

',  שומר'ספרים אלו  עוסקים בארגון ה. העברי בארץ מראשית המאהההתפתחות של היישוב 

 רעיון כיבוש –חבורת הרועיםמחקרו  של יעקב גולדשטיין . וההתיישבות הקיבוצית' הגדוד העברי'

כיבוש 'המחקר הסדור היחידי על , כפי הנראה,  הינו)1917–1907 (היהמרעה בעלייה השני

 במידה  קורות הענף בשנים  שלאחר מכן נחקרו. ישראל ענף הצאן בארץ ראשיתו של ו' המרעה

הרועה  קובץ ב, בין היתר, ניתן למצוא תיאור ותיעוד של האירועים השונים. כללמועטה אם ב

  דב בקרמידע נוסף ניתן ללמוד מספריו של. בעריכתם של מתתיהו שלם ודוד זמיר) 1957(העברי 

, גרשון פליישר(וצאו ביוזמת משפחות הרועים ובספרים שה )1972(באפרים ו )1948(גידול צאן 

' הווי ומועדלמכון 'חומר תיעודי מצוי בארכיונים קיבוציים ובמיוחד ב). דוד צלביץ, יש-אריה אל

  .  מיסודו של מתתיהו שלם,בקיבוץ רמת יוחנן

בספרות העוסקת בגילומים התרבותיים העבריים בתקופות השונות דמות הרועה אינה זוכה 

 חידוש ,עבודה, כנושא משני הנקשר אל נושאים כגון חלוציות,  נפרדת ומופיעה לרובלהתייחסות

מקומם ייבחנו מחקר זה ב. ילידיות ועוד, דימויי המזרח  ודמות הערבי,  נופי הארץ,ך"הזיקה לתנ

 .  במערך הכולל של  הנושאים  שנתפסים כנושאים ראשיים' הרועה העברי'ומשמעותם של ייצוגי  
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.1 ווני המחקר כי .ג

   מטרת המחקר 1.ג. 1

מטרתו של מחקר זה לנסות להבין היבטים בתהליכי התגבשותה של המערכת התרבותית העברית 

מדימוי וסמל בספרות ההשכלה לנושא ' הרועה העברי'דרך בחינת גלגולה של דמות , וזאתהחדשה 

  .  נפוץ בתוצרים תרבותיים מגוונים בתרבות העברית החדשה בארץ ישראל

  

   הנחות יסוד 2.ג. 1

רצף הופעתה של דמות הרועה  החל במקורות היהודיים הקנוניים ועד תוצרי התרבות          .1

העבריים בתקופת ההשכלה  עושה אותו לדמות  הנושאת משמעות ייחודית בתרבות         

  . היהודית והעברית  לדורותיה

ן דמותו הריאלית  ובין הייצוג מתקיימת  סתירה בי' הרועה העברי'מראשית הופעת דמות  .2

 . האידיאלי  הנפוץ לו זכה ברפרטואר התרבותי והאמנותי

מגלמת שאיפה ליצור מערכת , החל מתקופת ההשכלה, התרבות העברית החדשה .3

בחינת שכיחות הופעתם של . תרבותית  חלופית לתרבות היהודית הגלותית המסורתית

, מויים של יצירה תרבותית זו לגווניהבתוך מכלול הדי' הרועה העברי'דמות הרועה ו

משמעותה ומשקלה במערך הרכיבים שנועדו להציג דיוקן של , עשויה ללמד על תפקודה

 .  חברה אחרת

 

    וגבולותיוהמחקרהיקף   3.ג. 1

  

סוף (ה העברית בגולה  להחל מספרות ההשכ' הרועה העברי'במחקר זה אתמקד בגלגול דמותו של 

ד הופעתו בתרבות העברית בארץ ישראל טרם כינון מדינת ישראל וע) המאה  השמונה עשרה

מויים והסמלים המרכזיים של התרבות יבפרקי זמן אלו התגבש ועוצב רפרטואר הד). 1948(

תרבותי בארץ ישראל גם בזמנים  -בשיח החברתיהטביעו חותמיהם אלו . העברית המתחדשת

  . שלאחריהם

הספרות : בות העברית בהם בחרתי להתמקדמכלול מרכיבי התרמתוך  םתחומיהשלושת 

של פריטים בהם  ההיקף הגדול נמצאו הולמים בשל  שירי הזמר והאמנות החזותית, החינוכית

 יצירה יזומה  למען :גוןם קשת של מהויות במכלול התרבותי כמשקפיהם גם  .מופיע דימוי הרועה
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ההתייחסות אל דמות הרועה בכל אחד מהתחומים הוגבלה בהתאם למסגרת הזמן ולהיקף 

חרגתי ממגבלות אלו והתייחסתי אל תוצרים שנוצרו בזמנים מאוחרים יותר , לעיתיםאך . המחקר

כמו תיאטרון   ,וכן אל תוצרים מתחומי תרבות אחריםכאן הנדונה רוח התקופה נושאי מהיותם 

  . שנקשרו באופן ישיר אל הנושא הנדון,  ומחול

 

   שאלות המחקר   4.ג. 1

  

במציאות הריאלית  ' הרועה העברי' הרועה ויוקנאותמהן התמורות והגלגולים שחלו בד .1

ההשכלה העברית ועד לימי צמיחתה של ובהשתקפותה  בגילומים התרבותיים  מתקופת 

 ? התרבות העברית בארץ ישראל בתקופת היישוב 

 

במפגש בין מושגים ודימויים ' הרועה העברי'עה וו הריוקני דושמלאמהי הפונקציה  .2

 ? מסורתיים עם תפיסות מציאות חדשות ומשתנות 

  

רעיונות  נקודת המפגש ביןב' הרועה העברי' הרועה ויוקני דושמלאמהי הפונקציה  .3

תהליך צמיחתה  בגילומים תרבותייםבין היסטוריים וותהליכים אירועים  ,וחזונות

  ? תרבות העברית החדשהוהתגבשותה של מערכת  ה

  

בתהליך צמיחתה ' הרועה העברי'עה ודיוקני הרו ו מילאן אותות הפונקציןמה .4

   ?  העברית החדשהיתתרבותמערכת הוהתגבשותה של ה
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    ותבניתוהמחקרשיטת . ד .1

  

 ;  היא  התוצרים התרבותיים שנוצרו בתחומי התרבות הנחקרים זה נקודת המוצא של מחקר

במגוון רחב  של מקורות  החל מספרים מוכרים ועד חיפוש מעמיק בארכיונים אותם ניסיתי לאתר 

בשלב   .יצירתםחייהם ומעה הייתה חלק בלתי נפרד מודמות הר רשאומפגשים עם דמויות שונות  

מרכזיים מחקרים העולות מתובנות פי מסקנות ועל  ןואורג הפריטים שאיתרתי מצאיין ימוהשני 

 ניסיון להפיק משמעויות מהופעתה של דמות.  החדשה צמיחתה של התרבות העבריתשעניינם

כוונה לשקף כיוונים  מתוך  בעזרת ניתוח התפלגויות ראשוני הרועה בתוצרים השונים נעשה

  .  תמונת המציאות  של אותה העתכחלק מו דיוקנ על ומגמות 

על יסוד ספרות מחקר האירועים ההיסטוריים הנקשרים אל  דמות הרועה העברי נחקרו  ועובדו  

   . בארכיונים השונים מקורות נוספים ואיתור היסטורית 

 על ידי תיאור גלגולי: המפגש בין המגמות הרעיוניות והתוצרים התרבותיים  נערך בשני אופנים

 ועל ידי  ניתוח משמעות  בתחומי התרבות הנחקרים  של  הדימוי  במהלך הזמנים הנדוניםהופעתו 

  . הופעתו בהקשר לשלושה היבטים  בתרבות העברית  על רכיביהם ומרכיביהם השונים

  

   קורפוס המחקר. ה. 1

ריטים חוזר חלק קטן מהפ .)3. א-  ו2. א1. טבלאות א1נספח  (  פריטים1176 קורפוס המחקר מכיל 

. על הופעתו במספר תחומי תרבות וכן יש פריטים שהוצגו במכוון במספר וריאציות באותו התחום

 מסך כל 66%מהווים אלו ,ולימודית   פריטים שמקורם בספרות חינוכית 775כ  "במחקר נכללו סה

 416(הם נחלקים לכאלו שמקורם במקראות ובספרי לימוד   .  המחקרם הכלולים בקורפוספרטיה

 359(ולאחרים שמקורם בעיתוני ילדים עבריים )  המחקר מסך כל פריטי35%פריטים שהם 

חינוכית כלולים גם תוצרים הלימודית והבספרות ).  המחקר פריטי מסך כל31%פריטים שהם 

   ).  אמנים הוא יצירות נודעות של  מהם חלק (עיתוני הילדים במקראות וברובם איורים , חזותיים

ם ניתן לכנות ת אותרו ונבחרו מאה ארבעים ושישה שירי זמר או, שירונים שנסרקומאותמתוך 

  . המחקרהפריטים הכלולים בקורפוס  מסך כל 12% הם מהווים ,'שירי רועים'
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 מסך כל 12%תוצרים חזותיים ששוייכו לתחום האמנות החזותית מהווים מאה ארבעים וארבעה 

וזכו להכרה וקטלוגים בספרים  שפורסמו  תוצרים לא נעשתה אבחנה בין. המחקרקורפוס פרטי 

  .   במפגשים עם יוצרים ובני משפחתם  ובמקורות אחרים, שאותרו בארכיוניםאלו רשמית ובין 

תצלומים , ) מסך כל הפריטים4%(קורפוס המחקר טקסטים מספרות ההשכלה  כמו כן כולל 

 אמנות  מתקופות שונות ששולבו ויצירות)  מסך כל הפריטים3%( המעגנים ומבססים את הנכתב 

   ).   מסך כל הפריטים3%(במחקר על מנת לתמוך ברעיונות שהובעו בו ולבססם 

למרות מלמדת שבחינת שכיחות הופעת דמות הרועה בגילומי היצירה בתקופות השונות 

שנות השלושים  ב נוצרו או הופצו מרבית התוצרים ,ההתפלגות השונה בכל אחד  מתחומי התרבות

  .   של המאה העשריםארבעיםוה

  .  את עבודת המחקר ים המלוויםהתוצרים השונים כונסו בנספח

   

   מבנה העבודה. ו. 1

  

מגמות בתרבות העברית ודיון בתיאור קצר של תיאוריות וגישות בתרבות ובמחקרה יכלול  מבואה

  . בשירי הזמר ובאמנות החזותית בפרט, בספרות החינוכית העבריתו, בכלל

בראשון יתוארו :   נחלק לארבעה פרקי משנה,דמותו של הרועה העברי המוקדש ל ראשוןהפרק ה

בשני תוצג ;  מימי קדם ועד העת החדשההרקע והמורשת המלווים את דמותו של הרועה העברי 

' הרועה העברי'של דמות ייערך עיקוב אחר גילוייה בשלישי ; הופעתו בספרות ההשכלה וחיבת ציון

ית החל מראשית ההתיישבות הציונית המחודשת בארץ ישראל וברביעי תבחן במציאות ההיסטור

  . שירי הזמר והאמנות החזותית, עיתוני הילדים, הופעתו במקראות

 התרבות היבטיאחד מבין ב' הרועה העברי'הפרקים הבאים תבחן הופעת דמות משלושת בכל אחד 

  וברביעי' שחזור היסטורי'ר ל בהקשבשלישי', אתוס החלוצי' בהקשר לבפרק השני: הנדונים

  . 'התערות בארץ'בהקשר ל

 שהיה רווח בקרב נוי היחסיוש' נוי הערכיןיש'יידונו גילומי רעיון ' אתוס החלוצי'הבהקשרי 

 ייתמקד 'שחזור ההיסטורי'הדיון ב .  בייצוגי רועה הצאןבהשתקפותם אל בעלי החיים היהודים 

.   ובחידוש חגי הטבע העבריים הקדומים המקראלימותשיבה כמיהה להבמרכיבים השונים של 

 שיבהורעיון ה' פסטורלה' ייבחנו בעיקר לאור המושג 'ההתערות בארץ'מייצוגי הרועה כחלק 

  .למזרח 
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מלאה ', רועה העברי' ייבחנו אופיין מקומן ומשמעותן של הפונקציות שדמות הדיון המסכםב

שאלות הנובעות מהנחות  המחקר ולמטרתבתהליך צמיחת התרבות העברית החדשה בהקשר ל

  . היסוד של המחקר וממצאיו

  : נושאי הדיון יהיו 

      במפגש  בין מושגים ודימויים מסורתיים ' הרועה העברי' דמות הרועה וההפונקציות שמלא. 1

  . עם תפיסות מציאות חדשות ומשתנות  

אירועים , ות וחזונותבמפגש בין רעיונ' הרועה העברי' דמות הרועה וההפונקציות שמלא. 2

בתהליך צמיחתה והתגבשותה של התרבות גילומים תרבותיים בין ותהליכים היסטוריים ו

  . העברית החדשה

בתהליך צמיחתה והתגבשותה של  ' הרועה העברי'דמות הרועה ומקומה ומשמעותה של  .3

  . המערכת התרבותית העברית  החדשה

  

    

  

  

  

 



  ותחומי התייחסות נקודות מוצא  , הנחות יסוד-התרבות העברית. 2

  

. 2  כללי    .א

. 2   תיאוריות וגישות -תרבות   1.א

  

תחייה הציוני בארץ ישראל ל העמפ של ו ומשמעותבאופיוניסיון להסביר מרכיבים והיבטים  

ת יסוד  ומתבסס על הנחהתרבותית מפגש בין המציאות הריאלית והיצירה דיון בבאמצעות 

   . תחומי דעתחוקרים רבים ממגווןשל ותיאוריות במחקר התרבות 

תפיסתו של קליפורד גירץ את התרבות 1 .למושג תרבות מגוון רחב של הגדרות והתייחסויות

מתייחס לתרבות הוא  2.פרשנות של תרבויותוגישתו למחקר התרבות באות לידי ביטוי בספרו 

 מדע פרשני התר אחרי משמעות באמצעות חשיפת מערכות מושג סמיוטי ורואה בניתוח תרבותכ

מערכות אלו נבנות בעזרת מושגי יסוד אשר . של יחסים שיטתיים בין תופעות שונות ונבדלות

                                                 
ות ומיון  באמצעות אפשרויות הגדרה שונ'תרבות'ערכו  קרובר וקלוקהואן  מיפוי של הגדרות המושג . 1952בשנת .   1

מאז נוספו הגדרות והתייחסויות על ידי חוקרים רבים מתחומי ,  אפשרויות שונות260- ולתחומי דעת שונים והציגו כ

 ,Krober, A.L. Kluckhohn, C., Culture , A Critical Review of Concepts and Definitions: ראו. דעת שונים

N.Y: Vintage books 1952.                                                                                                                             

  : לעיון נוסף יצויינו להלן  חוקרים האוחזים בגישות שונות 

: להלן (,כתר ללא ציון שנת פרסום: ירושלים, פרשנות של תרבויות, .ק, גירץ: חוקרים שנקודת מוצאם אנתרופולוגית

 אמנות: להלן (Hatcher, E. P., Art as Culture, London: Bergin &Garvey 1999; ) תרבויותפרשנות של

   ;)כתרבות

  :   חוקרים שנקודת מוצאם סמיוטית 

 Mukarovsky,J., Aesthetic Function, Norm and Value as Social Facts, Michigan: Ann Arbor 

University, 1970;   
, אתר היחידה למחקר התרבות:אוניברסיטת תל אביב: בתוך, 'אבל מי יצר את היוצרים', .פ, רדייה  בו

www.tau.ac.il/tarbut/pb-yocerim.htm  
  :אמנותית -חוקרים שנקודת מוצאם אסתטית

   Gombrich E.H., In Search of Cultural History, Oxford: Clarendon Press 1969; Panofsky, E.,  

Meaning in the Visual  Arts, London: Penguin  1987, pp. 23-50 ; Freedberg, D.,The Power of Images , 

Studies in the History and Theory of Response,Chicago: The University of Chicago Press 1989, pp 

.44,432,438; Schapiro, M.,Theory and Philosophy of Art: Style,Artist and Society,New-York: George 

Braziller 1994, p. 52.                                                
  : חוקרים שנקודת מוצאם אינסטרומנטאלית 

Swidler A,. 'Culture in Action', American Sociological Review, Vol. 51, 2, (April 1986), pp. 273-279.   
   ).אן סווידלר: להלן (        

  . פרשנות של: ראו. 2
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דינאמית ופונקציונאלית הנחתה חוקרי תרבות , מגוונת, התייחסות אל תרבות כתופעה מורכבת 

מונחת ההנחה כי תרבות היא מכלול של ' מערכת-רב' גישת הבבסיס 6.'מערכת-רב'בפיתוח גישת ה

                                                 
חיים האחוז ברשתות משמעות שהוא קליפורד גירץ מתבסס על  אמונתו של מקס ובר התופש את האדם כבעל .  3

הרואות בהתנהגות האנושית המבטאת את התרבות דבר פנימי השוכן )  כמו של  גודינאף(בניגוד לתפיסות . עצמו טווה

 Goodenough, W.H., 'Outline of a: על גישתו של גודינאף לתרבות ראו. במוחם ובליבם של בני האדם

Framework for a Theory of Cultural Evaluation', Cross-Cultural Research. Vol 33, 1, (Feb 1999), pp. 

84-107.   

כלי זה משמש לניתוח והבנת ). Value- concepts ('מושגי ערך'מקס קדושין מציע כלי חשיבה וניתוח דומה הנקרא 

ות והגמישות של קדושין מצא במושגי הערך הסבר לשאלת היציב. תרבות החיים היהודית בתקופת המשנה והתלמוד

,  ל"בעולם המחשבה של חז ,.א, הולץ: ראו.  מרכיביו-היהדות ולשאלת סוד אחדותו של העם ועצמיותם של יחידיו

  ;  32– 23, 19- 17 'עמ, 1978ספרית פועלים בשיתוף עם בית המדרש לרבנים באמריקה :תל אביב

Kadushin ,M, Organic Thinkin , A Study in Rabbinic Thought, New-York: J.T.S , 1938;    

איכות או יחס שדרכם באה לידי ביטוי תפיסה שהיא , מאורע, פעולה ,כל אובייקט"גירץ מתייחס אל סמל  כ. 4

אם התרבות היא תשלובת של סימנים ערוכים יש לנסות לחלץ ולחשוף את מבני ). 92 'עמ( "משמעותו של הסמל

:  ראו.  לעשות על ידי פירוש וביאור הסימנים של אותה התרבותהמשמעות הבסיסיים והעמוקים שלה זאת ניתן

לאבחנה בין אידאה אידאל   ועיינו; 203 -205 ,196 - 195, 183-193 ,140, 94 - 93, 57, 53, 15 'עמ, תרבויות פרשנות של

    .9 –3'  עמ, )1960כ " שבט תש-טבת(, 139, מולד', האדם והתכלית החינוכית, '.א.ע, סימון: ואידיאולוגיה
   .196-  195, 94 -93 'עמ, פרשנות של: ראו.  5

עיון ' ,.א,  זוהר-אבן;   19–2'עמ, )1974דצמבר (, 19–18 ,הספרות,  ' מערכת- לשאלת הספרות כרב', .ג,  טורי:ראו. 6

סיכום - מערכת ורפרטואר', .ב, אבן זוהר; 1-6 'עמ, )1978דצמבר (, 27, הספרות, ' מערכת-מחדש בהיפותזת הרב

 מערכת: אבן זהר: להלן (6 –3 'עמ, הספריה המרכזית אוניברסיטת תל אביב: תל אביב ,1337408תדפיס , 'תיאוריהה

  : לעיון נוסף; )ורפרטואר

Even Zohar, I., 'Polysystem Theory', Polysystem Studies, (Poetics Today 11:1), (1990), pp 9-26; Even-

Zohar, I., 'System, Dynamics, and Interference in Culture: A Synoptic View', Poetics Today, 11:1, 

(1990), pp.85-94; Even Zohar, I., 'Polysystem Theory (revised version)', (1997), http://www. Tau-

ac.il/~itamarez/papers/ps-th-e.html; Bertalanffy, L.,'Culture as Systems: Toward a Critique of 

Historical Reason', in: Harry, R.(ed), Phenomology, Structuralism, Semiology, Lewisburg: Bucknell 
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לכל אחת מהמערכות בתרבות קיים רפרטואר שהוא מכלול של אלמנטים ושל חוקים לשימוש 

יאורגנו בצורה של טקסטים מסוגים שונים ויקבלו , בהם אשר משפיע על הדרך בה סימנים יבחרו

    8.משמעות באותה התרבות

ן חוקרי התרבות העברית יש הבוחנים את התופעות התרבותיות שהתגבשו בארץ ישראל החל מבי

  9.'מערכת- רב'מראשית המאה העשרים וסוגיות שונות הנקשרות אליה באמצעות גישת ה

                                                                                                                                            
University Press 1976, pp. 151-161; Dimic, M.V. &  Marguerite, K.G., 'The Polysystem Theory: A 

Brief Introduction with  Bibliography', In: Blogett E.D. & Purdue A.G.(ed), Problems of Literary 

Reception, Alberta: University of Alberta  1988 , pp.178-179; Even-Zohar,I., 'Culture as Goods VS 

Culture as Tools', (1997), http://www.tau.ac.il/~itamarez/papers/gds&tls.htm ; Even Zohar, I., 'Factors 

and Dependencies in Culture', (1997), http://www.Tau.ac.il/ /~itamarez/papers/fac&dep.html;  Hofsted, 

G., Cultures and Organizations: Software of the Mind Intercultural Cooperation and its Importance for 

Survival, New York: McGrraw Hill 1997; Sheffy, R.,'Models and Habituses Problems in the Idea of 

Cultural Repertoires', Canadian Review of Comparative Literature, 24, 1,(1997),  pp.35-47; Hatcher, E. 

P., Art as Culture, London: Bergin &Garvey1999, pp.2 ,55-57,177.   )אמנות כתרבות: להלן(   
, קדר:בתוך, 'מבוא' , .ז'ב,קדר:  על הגדרת התרבות העממית ומערך היחסים בינה לבין ה תרבות הרשמית ראו גם. 7

הרובד ' ,.י, שביט; 8–7 'עמ, ו"ר  תשנ'כז זלמן שזמר: ירושלים, קובץ מחקרים, התרבות העממית, )עורך (.ז'ב

  בתרבות העברית הלאומית בארץ 'תרבות עממית לא רשמית' ל'ממית רשמיתתרבות ע'בין : התרבותי החסר ומלויו

. 45–327' עמ, ו"ר  תשנ'כז זלמן שזמר: ירושלים, קובץ מחקרים, התרבות העממית, )עורך (.ז'ב, קדר :בתוך, 'ישראל

  ).רשמית תרבות עממית לא: להלן(
 . 5 –4 'עמ, ורפרטואר מערכת: אבן זהר :ראו. 8
-  1 'עמ, )1973יולי (, 'כרך ד, 3 ,הספרות, 'מודל היסטורי: הספרות העברית הישראלית', .א, זוהר-אבן: יצוינו להלן. 9

 Even-Zohar ,I., 'The Emergence of a:וכן גירסה מאוחרת יותר. 193 –165 'עמ, הצמיחה וההתגבשות; 14

Native Hebrew Culture in Palestine: 1882-1948', Studies in Zionism, 4,(Autumn  1981), pp.167-184; ,

 'עמ, )1980.מ"תמוז תש(, 16,  קתדרה, 'תרבות עברית ותרבות בעברית', .י, שביט; 4 'עמ, ורפרטואר מערכת: אבן זהר

, )35-36 (3-4, הספרות, ' מערכת עברית יידיש-אספקטים של הרב', .א, זוהר- אבן; )תרבות בעברית: להלן. (190-193

, 'תהליכי מגע והתערבות בהיווצרות התרבות העברית החדשה', .א, זוהר-אבן; 54–46 'עמ,  )1986קיץ (, 'כרך י

האוניברסיטה :  תל אביב,תרבות וחברה בישראל: נקודת תצפית, )עורכים. (ש, ורייכמן. ד, מירון. נ, גרץ:בתוך
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היא האבחנה בין  תוצרים שידונו במחקר זה תרבות האבחנה הכרחית נוספת בהתייחסות לתוצרי 

ברתי או נוצרו כמענה לצורך של גורם מזמין ח' מוזמנים'אלו ה: 'עממיים' לתוצרים 'מוזמנים'

' סוכני תרבות'תוצרי התרבות מסוג זה הם תוצר של פעילות מאורגנת וממוסדת של  10.פוליטי

שונים שפועלים למען תכנון ויצירת מערכת תרבותית והם אלו הקובעים את דגמיה ותכניה 

ממניעים אנשי העם נוצרו על ידי ', עממיים'מכונים התוצרים ה .ופועלים להפצתם במגוון דרכים

במחקר ובדיון אודות תרבות מסוימת גובר לרוב  .באופן ספונטאני יםיאישתיים מקומיים או תרבו

 מאלו הסיכוי שישמרו ויתועדו גדול יותרולו רק אודות לכך ש של התוצרים המוזמנים םמשקל

החברה מטרות שנוצרו לעממיים -מקומייםתוצרים גם ניסיתי לאתר  זה במחקר. העממיים

    11.יםמשקל זהה לאלו  המוזמנולייחס להם י אישי  ביטוהמקומית או לשם 

בתוצרי ' הרועה העברי'דרכי הצגת דמות הרועה ואחת מבין הדרכים בהן בחרתי לבחון את 

התרבות העברית היא בזיקה לשתי קבוצות סגנוניות מרכזיות באמנות החזותית אותן הרחבתי 

  מתאפיינת'אמנות אוטופית' 12 .'ודיתאמנות תיע'ו ' אוטופיתאמנות ': אל מכלול תוצרי התרבות

                                                                                                                                            

' יצירות'ת תרבותית קולקטיבית הוא ליצור מאיירסון תפקידה של כל פעילו-לפי פסיכולוג התרבות הצרפתי. 10

ספרית : תל אביב, מאמרים על חינוך בהקשר, תרבות החינוך, .ג, ברונר: ראו .קיום משלהן, כביכול ,שמקבלות

   .37–34' עמ, 2000פועלים והקיבוץ הארצי 
 שנוצרו בתנועה  הן הכרזות'אמנות העממית הרשמית'דוגמא ל; 333–330 'עמ, תרבות עממית לא רשמית: ראו. 11

האמנות המשרתת , הקיבוץ הארצי', .א, צור:  השומר הצעיר בפרט בשנים אלו  ראו- הקיבוצית בכלל ובקבוץ הארצי

גבעת , 1967–1937 ,כרזות השומר הצעיר, אמנות בשירות רעיון, )עורך. (ש, שאלתיאל :בתוך, 'והרקע ההיסטורי

הזהות האידיאית ועצמאות ' ,.י, דניאלי;  22 –13 'עמ, 1999ריון  המרכז למורשת בן גו:  שדה בוקר-יד יערי: חביבה

 - יד יערי: גבעת חביבה ,1967 -1937,כרזות השומר הצעיר, אמנות בשירות רעיון, )עורך.(ש, שאלתיאל :בתוך, 'הביטוי

צרת תרבות בין אומה יו: עבודת הקולטורא', .י, שביט; 78 –73 'עמ ,1999המרכז למורשת בן גוריון  : שדה בוקר

. ג, ושמעוני. י, שלמון, .י, ריינהרץ:בתוך, 'לתרבות יוצרת אומה בהקשר של הלאומיות היהודית החדשה בארץ ישראל

ר לתולדות ירושלים  "מרכז זלמן שז:  ירושלים,פרספקטיבות חדשות ,לאומיות ופוליטיקה יהודית, )עורכים(

  ).   הקולטורא עבודת: שביט: להלן. (141 'עמ, ז"מכון טאובר תשנ: בוסטון
מאה שנות היסטוריה ישראלית ',  .י, שביט; 10 –5 'עמ, )2.1984(, 1 ,בצלאל, 'אמנות ואוטופיה', .ג, עפרת: ראו.  12

מוזיאון הרצליה : הרצליה, היסטוריה ישראלית בראי האמנות- עם בונה ארץ,)עורך. (ר, כהן: בתוך ,'בראי הציור

   .9 'עמ, 1988
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את  , את הוויית החיים היומיומיתיםשמתארלתוצרי תרבות  כוונתי 'אמנות תיעודית'במונח 

שהיו חלק מסביבה  יוצרים על ידי , לרוב ,אמנות זו נוצרה. סביבה האנושית והטבעית וקורותיהה

    14 .יצירותיהם צמחו תוך כדי עיסוקם היומיומי ולא כעיסוק עיקרי', יום הקטנות'זו בה חיו את 

  

.2  מאפיינים ו מגמות –התרבות העברית   2.א

  

ה באה לידי ביטוי בעצם השימוש במושג התמורה בתודעה היהודית במהלך המאה התשע עשר

בניית התרבות נתפסה כחלק מיצירתה של מציאות  הציונותשל במחשבה הציבורית  .'תרבות'

עולם 'התנועה הציונית הייתה מודעת לעובדת היותה מחוללת תמורה תרבותית ויוצרת  15.חדשה

הפוליטיות , וריותהעיסוק בתרבות התנהל כפולמוס במסגרות הציונות הציב 16.'תרבותי חדש

ציבורי - הפוליטיובכל כלי הביטוי הציבוריים והיה לאחד מהעניינים המרכזיים בסדר היום

    17.ישראלבתנועה הציונות וביישוב היהודי המתחדש בארץ 

                                                 
הרהורים ', .י, גורני:  עפרת מסתמך עלגדעון ; 10–7 'עמ, )2.1984(, 1 ,בצלאל, 'אמנות ואוטופיה', .ג, עפרת: ראו.  13

ריאליזם ואוטופיה ', .י, גורני: ועיינו גם; 54 –45' עמ, )1984(, 'ט, הציונות, 'הציוניתעל היסודות האוטופיים במחשבה 

  .31 –27 'עמ, )1986(, 'ה, שורשים, 'בהגשמת הציונות
אמנות , תיעוד מאורעות היסטוריים: יעקב שביט טוען כי אמנות הציור משקפת את ההיסטוריה בארבעה אופנים . 14

 הסביבה האנושית והטבעית וציור שעוסק במיתוסים וסמלי יסוד–תרגום ופירוש הנוף הריאלי ,  שימושית ומגויסת

היסטוריה - עם בונה ארץ,)עורך.(ר, כהן :בתוך ,'מאה שנות היסטוריה ישראלית בראי הציור', .י, שביט: ראו

  . 9 'עמ, 1988מוזיאון הרצליה : הרצליה,  ישראלית בראי האמנות
'  עמדות יסוד ומושגי יסוד–מעמדה של התרבות בתהליך יצירתה של חברה לאומית בארץ ישראל, '.י, שביט: ראו. 15

בנייתה של –חלק ראשון, ז העלייה הראשונהתולדות היישוב היהודי בארץ ישראל מא, )עורך ראשי.(מ, ליסק :בתוך

   ).   תרבות: שביט: להלן. (16 –15, 13 –11 'עמ, ט"מוסד ביאליק תשנ: ירושלים, תרבות עברית בארץ ישראל
    .  149 – 148 'עמ, הקולטוראעבודת : שביט; 99 'עמ, תרבות בעברית: ראו. 16
: תחייתה של ארץ ישראל והמהפכה היהודית המודרנית', .ב, הרשב:  ראו; 26 –16, 13 'עמ ,תרבות: שביט, :ראו. 17

האוניברסיטה הפתוחה  :תל אביב,  וחברה בארץ ישראלתרבות, נקודת תצפית:בתוך, 'הרהורים על תמונת מצב

, .ז, שביט; 153 – 152,  149 'עמ, הקולטוראעבודת : שביט; )תחייתה של: הרשב :להלן. (29 –28, 14 'עמ, ח"תשמ

 –חלק ראשון, היהודי בארץ ישראל מאז העלייה הראשונה תולדות היישוב, )עורך ראשי. (מ, ליסק :בתוך 'מבוא'

 .100 'עמ, תיתרבות בעבר; 6 –5  'עמ, ט"מוסד ביאליק תשנ: ירושלים, בנייתה של תרבות עברית בארץ ישראל
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שהתייחסו ברובן למערכת הסימבולית של התרבות ולא לתרבות (למרות מגוון הדעות והפרשנויות 

 הבליט את המימדים הלאומיים החילוניים אשרמושגים משותף נוצר שדה ) כמכלול אמפירי

פרשנות חדשה למושגי ה ענקהו באמצעותו. והטריטוריאליים של המורשת התרבותית לדורותיה

   18.משותףתרבותי  מכנה על בסיסו נוצרהיסוד של האמונה היהודית ו

ם ושאפו להחליפה העולים  לארץ ישראל שללו  את התרבות היהודית הגלותית של ארצות מוצא

לא נתפשה , תרבות הפלחים והבדואים, התרבות המקומית אותה פגשו .בתרבות חדשה

כאלטרנטיבה מהותית ולכן הם נדרשו להציע תרבות חלופית שתהווה מרחב תרבותי שלם ומלא 

מוסדות ומרכיבים  ,לאומית נורמטיבית וכוללת שתפעל כמערכת רבת פנים- של מציאות תרבותית

המכילה בתוכה ' מערכת- רב'מכאן שניתן לבחון אותה כ. מרקם החיים הלאומייםמהם יצמח 

הצורך במילוי החסר התרבותי והמצאת  19.'מערכת של מערכות',  דהיינומערכות משנה שונות

ניסו ' אידיאולוגים של התרבות העברית'ה. תרבות ומסורת חלופית העלה מספר שאלות עקרוניות

בפועל נוצרה סינתזה  20.תנו להן ולהשפיעו על כיווני התפתחותהלעצב אותה לאור התשובות שני

 שיצרו את התרבות פעילות ממוסדת על פי דגמים קבועים מראש ובין פעילות ספונטאניתבין 

לספק סוגים שונים של תרבות עברית והצליחה , יחסית, במהירותהתגבשה זו . הלאומית העברית

  הצרכים של תחומי 22.'עבריות'או ' עברי'יסוק במושג נוסף הע' תרבות'אל העיסוק ב  21.ובעברית

הובילו לפניה אל מקורות השראה ' עבריות'היצירה התרבותית השונים והשונות בהגדרת ה

: מאפייני התרבות  העברית החדשה היו בין השאר  23.מגוונים ולשאילת תכנים וצורות שונים

זיקה בלתי , חישול האופי,  ושימוש בנשקהגנה עצמית, מעבר לעבודת כפיים, מודרניות, חילוניות

החלפת הבגדים , אימוץ ההברה הספרדית, החלפת שפת היידיש בעברית, אמצעית לטבע ולנוף

החלפת שמות המשפחה הגלותיים בשמות , אימוץ של מאכלים מקומיים, היהודיים באחרים

    24.עבריים

                                                 
 . 29 –27 'עמ, תרבות: שביט: ראו. 18
   , עבודת הקולטורא: שביט; 20–17 'עמ , תחייתה של: הרשב; 1.דיון בתרבות כמערכת ראו לעיל בסעיף א. 19

  .   149- 148 'עמ
  . 345'  עמ , תרבות עממית לא רשמית;  142 'עמ, עבודת הקולטורא: שביט: ראו. 20
 .  156  'עמ, עבודת הקולטורא: שביט: ראו. 21
אוניברסיטת תל , 001945300תדפיס  ,'שתי פרספקטיבות-חברה לאומית ותרבות לאומית עברית', .י, שביט: ראו. 22

    .11 –10'  עמ,תרבות: שביט;  )חברה לאומית: שביט: להלן (119, 117, 115 –113 'עמ, אביב
    117, 115 'עמ, חברה לאומית: שביט :ראו. 23
,  20 -עיצוב דמותו של הילד העברי החדש כחלק מתכנון תרבות בארץ ישראל בראשית המאה ה, .י, שטיימן :ראו. 24

: הרשב: ראו; )עיצוב דמותו של הילד: להלן (5 –4' עמ, 2002אוקטובר , אוניברסיטת תל אביב, עבודת דוקטור

   . 19 –18, 13 – 12 'עמ, תחייתה של
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ים היו הכלי המרכזי להעברת הקוד החג .במגוון תחומי תרבותחגי ישראל זמנו כר נרחב לפעילות  

אופי   25.וחילוניאופי ציבורי , ברובם, קבלוהם  .'המצאת המסורת'התרבותי החדש וחלק מתהליך 

המקום והגישה הדומיננטית של יזמיו , החגים התגבש בהדרגה והשתנה בהתאם לשנויי הזמן

, תגבשה במהלך השניםהמאלו . וריקודים, שירים, לביצוע החגיגות נכתבו מחזות  26.ועורכיו

תבנית של מסכת חג  אשר שילבה  מגוון תחומי אמנות ויצירה למופע המשתף את , לחלק מהחגים

    27.להקהל באופן פעי

                                                

לאורך כל הויכוח על עצם קיומה ומהותה של תרבות עברית המשיך להתנהל ביישוב העברי בארץ 

ובות שונות שניתנו למספר מקורו בתשו ואף לאחר מכן מחצית הראשונה של המאה העשריםה

 
הוגים שונים מציגים את החגים . אחד מסממני הזיהוי של תרבות וחברה הם הטקסים והחגים הנערכים בה. 25

התמלאות , התייחסות אל ערכים עליונים למול שגרת היומיום השוחקת: וונים כגוןכעונים על צרכים כלל אנושיים מג

התחברות אל ערכים , תקווה לעתיד טוב יותר, חזרה אל רגעים רווי משמעות מהעבר, ברוחניות ממקורות אלוהיים

אמצעי לחיזוק החג משמש כמנגנון לחיזוק הסולידאריות והמחויבות לזהות הקבוצתית וכ. משותפים ותחושת שייכות

בחגים מודגשים סמלים משותפים באמצעותם מתורגמים . הזיקה לערכים המקובלים של החברה ולאידיאלים שלה

נעשה שימוש בסמלים רב משמעיים , לרוב. והערכים המשותפים להוויה אנושית בסיסית, האידיאלים, ההשקפות

חברה ומסייעים ביצירת חוויות רגשיות המביאות המביעים משמעויות הנוגעות במהות הכוללת של האדם ושל ערכי ה

' עמ, 1984עם עובד  : תל אביב, משמעותם של חגי ישראל, ספר מחזור הזמנים, .א, שבייד: ראו. להתרוממות הרוח

, 'כרך ב, האנציקלופדיה למדעי החברה, 'חג', .א,  כהן;300 – 299' הפניה למבחר ספרים על חגי ישראל בעמ ,35 –9

מחקרי , ' כמפתח לבחינה ערכית ולפענוח משמעויות בטקסט ספרותי-החג', .ש, שוב ;1964קיבוץ הארצי ה: תל אביב

 ,כזה ראה וחדש, )עורך.(י, רש: בתוך', חגיו ומועדיו של יהודי חילוני, '.ז, גורן ;126 –124 'עמ, )ד"תשרי תשנ(, חג

 ,על אימוץ חומרים ממורשת העבר לטקסים; 255-275' עמ, 1987ספרית פועלים : תל אביב, היהודי החופשי ומורשתו

 :Hobsbawn E., 'Introduction: Inventing Traditions', in:  ראו'המצאת המסורת'חגים ופסטיבלים בתהליך 

Hobsbawn E. & Ranger, T.(Ed), the Invention of Tradition, Cambridge: Cambridge University Press 

1993, p. 6.     
 –72 'עמ, )ו"תשרי תשנ(, מחקרי חג, 'תרבות החג בתנועה הקיבוצית ביחסה למסורת היהודית', .א, שבייד: ורא. 26

 .  5 –3 'עמ, )1989ט פברואר "שבט תשמ(, )83(3, 'כרך יד , מול-עת, 'חגים חדשים', .ברלוביץ י; 78
בנייתה של תרבות :  בגיל הרך ביישובחינוך ותרבות, '.ש,  סיטון;344 –343 'עמ, לא רשמית תרבות עממית: ראו. 27

, עבודת דוקטור, המסכת כתיאטרון חג ציוני, .נ, יואלי; 51-52 'עמ, )2000סתיו (, 72, זמנים', ילדים חדשה

, לקורות ריקודי העם בישראל, הבה נצא במחולות, .צ, פרידהבר; 200 –140 'עמ, 2002דצמבר , אוניברסיטת תל אביב

דברים  , חבצלתזאב ,מחולנו לי ולך, )תחקיר ועריכה. (ר, שרת; 35–34  'עמ, 1994לחינוך המרכז לתרבות ו:תל אביב

, העם בישראל קודייתולדות ר, עם רוקד, .ג, קדמן; 8 'עמ,2003 הישראלית למחול הספריה: תל אביב, על מחול

 Goldman,V., The Dance in Palestine, Tel Aviv: Witzo nd, pp.9-10;46 'עמ, 1969שוקן : ירושלים ותל אביב
השיר הארץ ישראלי וקרן , .נ, שחר; 21 'עמ, )א"אדר תשכ(, )ו(2, קול-בת, 'לדמותו של שיר העם בישראל', .מ, רהר; 

 , 52–51 , 46 – 44, 40-41 ,38, 35 –33 'עמ, 1994המכון לחקר תולדות קרן קיימת לישראל  : ירושלים, קיימת לישראל

  ;) קיימתהשיר וקרן: להלן. (56-57

Gradenwitz, P., Music and Musicians in Israel, Tel Aviv : Israel  Music  Publication  Limited 

1959,pp.20– 21.     )57 'עמ, )1985אפריל (, 17 ,שדמות, 'הזמר הישראלי', .מ, שלם; )גרדנוויץ: להלן  ;  

Hirshberg, J., Music in the Jewish Community of Palestine 1880-1948, Oxford: Clarendon Press 

1995,pp.221-227;   ) הירשברג: להלן( ;  
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. 2   שאלת שמירת הרצף עם התרבות היהודית המסורתית   1 .2.א

  והמצאת תרבות חדשה  חילונהמול                   

  

. ת מבין החלופות שהוצעו לתרבות היהודית הדתיתהתרבות הלאומית בארץ ישראל הייתה אח

ככל , התרבות העברית  29.המערכת החלופית נדרשה להציע תמונת עולם והשקפת עולם חדשות

היא שמרה מצד אחד על הרפרטואר . פעלה מתוך הרצף ההיסטורי שלה, מערכת תרבותית חדשה

ומצד שני עודדה ) והלא רשמית' התרבות העממית הרשמית'ת ובמסגרת במסגרת הרשמי(הבסיסי 

צה יהפלהמציא מסורת ול ,תמורות משמעותיות אשר אילצו את המערכת כולה להתארגן מחדש

ההנחה כי בנסיבות מסוימות   30.לא רק בקרב האינטלגנציה אלא גם בקרב שכבות העם הרחבות

א בדרכן הרגילה מאפשרת להתייחס אל המהפכה נאלצות צורות סימבוליות מקובלות לתפקד של

,  ביניהן דמות הרועה, הציונית כסיטואציה שגרמה לצורות הסימבוליות היהודיות המסורתיות

    31.לשנות את דרך תפקודן

                                                 
 . 155 'עמ, עבודת הקולטורא: שביט: ראו. 28
 ' מהפכנית-המאבק על סמלי הזהות הקולקטיבית ועל גבולותיה בחברה הישראלית הבתר', .נ"ש,  איזנשטדט: ראו. 29

המרכז :שדה בוקר ותל אביב, גישות מחקריות ואידיאולוגיות, ולמוס בן זמננופ:ציונות , .א, ובראלי, .פ, גינוסר:בתוך

עבודת : שביט; )סמלי זהות: אייזנשטדט: להלן.(15' עמ, 1996ז "למורשת בן גוריון והמכון לחקר הציונות תשנ

  .   19 –18 'עמ, תחייתה של: הרשב; 11 –10 'עמ, תרבות: שביט; 153 'עמ, הקולטורא
נקודת , )עורכת.(נ, גרץ: בתוך', תהליכי מגע והתערבות בהיווצרות התרבות העברית החדשה, '.א, והראבן ז :ראו. 30

, לא רשמית תרבות עממית;  129-139' עמ, ח"האוניברסיטה הפתוחה תשמ: תל אביב, תרבות וחברה בישראל,תצפית

, עבודת הקולטורא: שביט; 333 –331 'עמ, לא רשמית תרבות עממית; 10–9 'עמ, תחייתה של: הרשב; 331- 328 'עמ

אריק הובסוואבן מציין כי תהליכים של המצאת מסורת שכיחים יותר בחברות המחלישות או דוחות ; 144 'עמ

 :ראו.  דפוסים חדשים ושונים פיהם עוצבה המסורת הקדומה ויוצרותנוי את הדפוסים עליבתהליך מהיר של ש

Hobsbawn E., 'introduction: Inventing Traditions', in: Hobsbawn E. & Ranger, T.(ed), The Invention of 

Tradition, Cambridge: Cambridge University Press 1993,pp.1-14.                                                            

זק : ירושלים, לאומיות יהודית ,.א, שבייד ;128 –126, אמנות כתרבות; 206 –205, 91 'עמ, פרשנות של: ראו.  31

 –177, 156–155, 11 'עמ, 1997עם עובד : תל אביב, יהודים חדשים יהודים ישנים, אניטה, שפירא; 31, 8–7 'עמ,1976

עידן , )עורכים (.י, הריסו. י, ריינהרץ, אניטה, שפירא:  בתוך'?הציונות כמרידה? הציונות כמהפכה', .ד, ויטל; 253, 178

תל , כינס וערך אברהם שפירא, נתיבות באוטופיה, .מ, בובר; 348 -337 'עמ, 2000ר "מרכז שז: שליםירו, הציונות

, .א, שבייד; 39–35 'עמ, 1997עם עובד : תל אביב, הצבר דיוקן ,.ע, אלמוג; 222 - 204 'עמ, 1983עם עובד : אביב

תל , ההליכה על קו האופק ,אניטה, שפירא;  144 –128 'עמ, 1995עם עובד : תל אביב, לקראת תרבות יהודת מודרנית

: ירושלים, משיחיות ואסכטולוגיה ,)עורך.(צ, ברס:בתוך,'ציונות ומשיחיות',.י, קולת; 19–7 'עמ, 1997עם עובד :אביב

 9 'עמ, )2002(,23, אלפיים, 'קווים להבנתה, המהפכה היהודית המודרנית', .ב, הרשב; 431 –419 'עמ, 1984ר  'מרכז שז
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.2  שאלת האוריינטציה התרבותית   2.2.א

  

 בקירבה לחייםהחזרה את ההליכה לכפר נתפסה כמגלמת  - בין תרבות עירונית לתרבות כפרית

העבר הקדום בארץ ישראל המחייה את שיבה אל אורח חיים והאדמה עבודת עיסוק ב, טבעל

 העיסוקים תפרמידהמגמה להפוך את ביטאה את האדמה עבודת השיבה אל  32.המקראית

הכללי רעיון בהשראת ההתקיימו רעיונות אלו . עשרה-התשע במהלך המאהשהתפתחה היהודיים 

חיזוק הזיקה בין העם לארץ ויצירת מבנה חברתי כלכלי לאומי של ה ובהקשר 'האדם החדש'של 

לשנוי ערכין בעם ביטוי לשאיפה  התנועה הציונית ראתה ביצירת מעמד גדול של חקלאים 33.נכון

הדרך לעשותה לכזאת .  החקלאות אותה שאפו לבסס הייתה מראש חקלאות נאורה34.היהודי

 החינוך החקלאי בארץ ישראל כחלק ממגמה ניתן לתפוס את התפתחות. הייתה דרך החינוך

ניצני הגישה התומכת בחינוך חקלאי נמצאים כבר בחינוך היהודי  .כללית של חינוך חקלאי יהודי

רובם ,  בתי ספר חקלאיים יהודיים הוקמו במקומות שונים בעולם.בגולה בתקופת ההשכלה

שילוב חינוך חקלאי : אפשרויותתורגם לשתי בחינוך היחס החיובי לחקלאות . א"ח ויק"ביוזמת כי

בית הספר החקלאי הראשון שנוסד  בארץ ישראל  .במכלול הלימודים  והקמת בתי ספר חקלאיים

   35).1870(היה  מקווה ישראל 

                                                                                                                                            

דרכי ) עורך. (ג, חנוך': בתוך'על תרבות הכפר ועל החנוך הכפרי', .ז, ליהמן; 23 'עמ, תחייתה של: הרשב: ראו. 32

 - 214 'עמ, )1937נובמבר (, ח'מחלקת הנוער של ההנהלה הציונית תרצ: ירושלים, ער בציונותקובץ לענייני הנו, הנוער

224 .  
, וקרים. י, עירם: ראו,  קירשטנשטיינר, פרבל, י'פסטאלוצ, רעיונות אלו ניזונו גם מהשפעת הוגי דעות  כמו רוסו .33

 –126  'עמ,  )1990(', ד, דוד לדור', )ג"רס ת–ב"תרמ(מטרות החינוך העברי לאומי בתקופת העלייה ה ראשונה , '.ש

131.   
עבודת , '1948 -1870הספר התיכוניים החקלאיים בארץ ישראל  החינוך החקלאי בבתי',.א, ינקלביץ: ראו. 34

   . 111 'עמ, 2004מרץ , ברסיטת חיפהאוני, דוקטור
ערכים אלו . חברתיים-מוסרייםלאומיים ו, והחינוך החקלאי בפרט נקשרו ערכים כלכליים, אל העבודה בכלל. 35

בין , גובשו כסינתזה רעיונית שינקה הן מהמחשבה היהודית והן מהמחשבה החינוכית הכללית בעת החדשה שנהגתה

ח  וילקומיץ 'הצעות לחינוך כפרי יהודי נכתבו על ידי ש. רוסו וקירשנשטיינר, פרבל, פסטלוצי,קומניוס: על ידי, היתר

הקישור החינוכי בין האידיאל . נשען על מחשבת החינוך הפרוגרסיבי והחינוך העמלניהחינוך לעבודה . וזאב יעבץ

הלם את חזונה ומטרותיה של החברה היהודית , הלאומי ובין  העבודה והעמלנות ונגזרותיהם  האישיות והחברתיות

חינוכיות המועדפות מנהיגי היישוב ואנשי החינוך והרוח ניסו להתאים את תפיסות ה. החדשה המתהווה בארץ ישראל

החינוך ',.א, ינקלביץ: ראו. אל  הסיטואציה  הכללית  ואל מרכיבים ייחודיים בה כמו החינוך העירוני והחינוך הכפרי

מרץ , אוניברסיטת חיפה  ,עבודת דוקטור, '1948 -1870החקלאי בבתי הספר התיכוניים החקלאיים בארץ ישראל 

הקיבוץ המאוחד : תל אביב, זרם העובדים בחינוך, .ש, רשף ;  123 - 112, 43 –32, 29 -14 'עמ, תקציר, 111 'עמ, 2004
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 המוקדים. עירוני וכפרי: שני מרכזי תרבות ויצירההתבלטו בארץ ישראל בתקופת היישוב 

שם  (ל והגליל יכולים להיתפס כמוקדים הכפריים   עמק יזרעא. העירוניים היו תל אביב וירושלים

אחד ממקורות ההשראה לשאילת ). החקלאית–התגבשה והתבססה ההתיישבות העובדת

הייתה מוכרת לחלוצים שהתרבות הכפרית העממית במזרח אירופה  כפרי היה -רפרטואר תרבותי

    36.מארצות מוצאם

בות העברית בראשיתה  לא הייתה קשורה התר -  אוניברסאליתפניה אל המול ת  ולאומיהדגשת ה

היא הייתה חלק ממגמת ההשכלה והמודרניזציה של . בהכרח בהופעתו של הרעיון הלאומי

 ,בעלת תרבות סגולית' אומת תרבות'היהודים במערב אשר ניסו לחדש את ימיהם של היהודים כ

קיבלה עברית התרבות ה .יוצרת תרבות חילונית וראויה להשתייך אל תרבות העולם החדשה

רצון היקנה גיבוש נוסף להמימד הלאומי  37.אופי לאומי מובהקעשרה -התשעבמרוצת המאה 

  38.בספרות ובאמנות ,למלא את החסר התרבותי במיוחד בחינוך

הם . קולים לאומייםישכמו גם שיקולים חינוכיים הונחתה  על ידי של המורים העבריים פעילותם 

פעולתם  39.תרבות ה בבית הספר הייתה להם כמעבדה לתכנוןההוראעבודת פעלו כיזמי תרבות ו

                                                                                                                                            

;  45–39  'עמ, ו'הקרן הקיימת תרצ: ירושלים, 'חלק א, פרקי דידקטיקה עברית, לימוד ברוח המולדת, .צ, זוהר. 36

, קובץ לענייני הנוער בציונות, דרכי הנוער ,)עורך.(ג, חנוך': בתוך'כפריעל תרבות הכפר ועל החנוך ה', .ז, ליהמן

 אל אי   התייחסיעקב שביט; 219 -214  'עמ, )1937נובמבר  (, ח"מחלקת הנוער של ההנהלה הציונית תרצ: ירושלים

ה עשרה ובין הגיש- ההלימה בין הפניה אל הכפר והתרבות העממית בתרבות האירופאית במהלך המאה התשע

 שעתידה להתקיים בארץ כחלק 'התרבות העממית'האליתיסטית שהציגו חלק מהוגי התרבות העברית כלפי 

  .  340 –338 'עמ, לא רשמית תרבות עממית: ראו. מהמערכת התרבותית העברית החדשה
יטשה בתרבות נ, )עורך.(י,  גולומב: בתוך'המיתוס של היהודי החדש', .א, שפירא ;10 -9 'עמ, תרבות: שביט :ראו. 37

 השומר הצעיר ושורשיו –האדם החדש של המהפכה הציונית. ר, פלד; 113 'עמ, ב"מאגנס תשס: ירושלים,העברית

 . 60 -33, 24 -19 'עמ, 2002עם עובד : תל אביב, האירופים
  

, החינוך:  הוא ציין את שלושת  היסודות1918 בשנת 'עבודת התרבות והחינוך'בהרצאה שנשא ניסן טרנוב בנושא . 38

  .  116 'עמ, חברה לאומית: שביט :ראו. כשלושת היסודות העיקריים בכל חברה לאומית, הספרות והאמנות
, 'חובבי ציון'שפעל תחת חסות אגודת ,   שלושת המורים שלמדו בבית הספר לבנות ביפו של לפעילותם המשותפת. 39

,  אזרחי-בסקי'המורים היו  מרדכי קרצ,   ישראלתפקיד מרכזי  בבניית החינוך והתרבות בארץ 1923 –1905בשנים 

בתהליכי האקולטורציה ;  תקציר,עיצוב דמותו של הילד: ראו. יוחלציק-עזריה ויחיאל יחיאלי-יוסף אוזרקובסקי

לימוד בדרך , למשל. תרגמו המורים את הרעיונות החינוכיים לתפיסת עולם ציונית שענתה על צרכים שונים

 הקשר בין ילדי המהגרים לארץ ישראליכל לסייע בחיזוק ובה ברוח שיטתו של פסטלוצי  בסביבה הקר'הסתכלות'ה

בידיעת המולדת ניסו  לא רק להקנות את המידע על ארץ ישראל אלא לעורר את האהבה . ובין סביבתם הקרובה

וכב מזהיר היא כ...כי אהבת מקום המולדת, אולם לא רק את ידיעת המולדת כי אם גם את האהבה אליה"  .אליה

, .י,אוזרקובסקי, "זקוקים ביותר לטיפוח הרגש הזה מפני שהסביבה אינה מסייעת לחיזוקו...וילדינו ,האדם בשמי חיי

אתין .דפוס א: יפו, שעורי הסתכלות וידיעת המולדת לשלוש שנות הלימוד הראשונות, .י, ויחיאלי. מ, קרישבסקי

  . 73 'עמ,  הילדעיצוב דמותו של: ועיינו גם , 51' עמ, ב "התרע
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 שאלת מאפייני התרבות שתצמח בארץ הוצגה כנגזרת של - השאילה מתרבויות אחרותקונפליקט 

התרבות העברית הרחיבה את . אופי האינטראקציה עם התרבויות השונות איתן עמדה בקשר

 במהלך השנים עם .הרפרטואר שלה באמצעות אימוץ רכיבים ממערכות תרבותיות אחרות

התפתחות התרבות העברית חל תהליך של דחיקת דגמי  השפעה  של תרבויות אחרות מן המרכז 

ד של התהוותה והתפתחותה של החברה העברית בארץ ישראל היו שני צירי היסו  42.אל השוליים

     43.המהפכה הציונית שהביאה את המתיישבים החלוצים מזה ומיקומה במזרח התיכון מזה

התשובות עליה התפלגו בין גישה ?' תרבות עברית או תרבות בעברית': השאלה המרכזית הייתה

ע בגיבוש התרבות החדשה לעומת הגישה פלורליסטי כמשתנה מכרי-שראתה את המרכיב הכמותי

                                                 
התפתחותו של היחיד נתפסת כתהליך הדרגתי של , האידיאולגיה של האקולטורציה מעמידה במרכז את התרבות. 40

אמונות ודעות המובלעים בתרבות ולא , גם מטרות החינוך הן טיפוח ערכים.  הפנמת ערכי תרבות והתנהגויות רצויות

 התלמיד עם המורה  ועם ערכי התרבות באמצעות אישיותו של חשיבות רבה יש להזדהות של. הקניית ידע גרידדא

עיצוב דמותו :  ראומחייבת אידיאולוגיה מוצקה)  להקנות, להשריש , להנחיל( האינדוקטרינית ראהדרך ההו. המורה

 . 194 -129 'עמ, של הילד
 מחדש דפוס יצירה מבין הציונים היו גם כאלו שקיוו לגבש; 145-147 'עמ, עבודת הקולטורא: שביט: ראו. 41

מחדש את העם היהודי במשפחת העמים ולהחזירו –תרבותית יהודית בעלת משמעויות אוניברסאליות רחבה ולשלב

אחד  הגילויים של הפתיחות לכלל המגמות האנושיות היה בספרות העברית והיידיש . אחד העם,  למשל- להיסטוריה

תחייתה : הרשב; 18 'עמ, סמלי זהות: אייזנשטדט: ראו, בהן המסגרת הייתה יהודית אבל התוכן היה כלל אנושי

  .20 'עמ, של
בה פריטים עברו אל המערכת העברית באופן ' פעילה לקיחה'כ: בהשפעות ההחיצוניות מתבלטים שני אפיקים. 42

אבן זוהר מציג את . בה ההשפעה ניכרת ברמה של רמיזה וכדו' לקיחה סבילה'וכ) לרוב בתהליכים של תרגום(ישיר 

ספרי הילדים כדגמים רוסיים שהמשיכו לתפקד בשוליים של המערכת , מסכתות החגים, )שירי הזמר(הפזמונים 

תהליכי מגע , '.א, אבן זוהר: התרבותית העברית החילונית גם כאשר זו התפתחה והתגבשה כתרבות עצמאית ראו

תל , תרבות וחברה בישראל ,דת תצפיתנקו, )עורכת.(נ, גרץ: בתוך', והתערבות בהיווצרות התרבות העברית החדשה

על מעברים בין מרכז לשוליים במערכת תרבותית ראו ; 136, 132 –131 'עמ, ח"האוניברסיטה הפתוחה  תשמ: אביב

  .  1.לעיל בסעיף א
 .  5, 1 'עמ, סמלי זהות: אייזנשטדט: ראו. 43
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היה מעקרונותיה  אינדיבידואלית–תימודעות איש – הדגשת ערכי הכלל מול  הדגשת ערכי היחיד

עקרון זה השפיע על השאיפה להגשמה עצמית בתנועה . בות האירופאית המודרניתשל התר

אחד . ההגשמה העצמית באה לידי ביטוי בעידוד פעולתו ויוזמתו האישית של היחיד 45.הציונית

נוי הגישה לאסתטיקה ימבטויי הלגיטימציה להגשמה עצמית ולביטוי הכישרון האישי היה ש

    46.לטבע ולאמנות

  

.2   יחס לגולהה 3.2.א

  

אופי המרד . מהות המהפכה הציונית הייתה המרידה בסגנונות החיים היהודיים השונים בגולה

התרבות ושלה ועל אופי שאיפתה לעצב מחדש את החברה היהודית ' אחר'השפיע על הגדרת ה

 .יש הרואים במעבר לארץ ישראל את המוקד המהפכני המרכזי בתנועה הציונית .היהודית

גיעו לארץ מתוך מחאה והתנגדות לגולה  הגדירו את עצמם תוך השענות על תפיסות החלוצים שה

באופן עקרוני היא נשללה אך באופן מעשי   : היחס לגולה היה דו ערכי. שגובשו שם ושלילתם

   47.הייתה מעורבות  עמוקה  של יושבי הארץ בחיי הקהילות בגולה

הלאומית והטריטוריאלית של העם , בעיתכסביבתו  הט, במחשבה הציונית, ארץ ישראל נתפסה

יסוד בתודעה הקיבוצית היהודית   רעיוןהטריטוריה שבה התמקדה הציונות הייתה .היהודי

למקום זה העם  היהודי פיתח גישה מטפיזית ואידיאולוגית  ללא ניסיון של חיים  .לאורך הדורות

                                                 
ות הרשמית נעשה ניסיון להימנע בעוד בתרבלטענתו של יעקב שביט ; 101–100 'עמ, תרבות בעברית: ראו. 44

) 'התרבות העממית הרשמית'ו(התרבות העממית . ך וכדו"התנ, מהשפעות תרבותיות על ידי הדגשת הספרות העברית

של ' עיברות'נותרה פתוחה להשפעות של תרבויות אחרות  הן על ידי שאילה של דגמים ורפרטואר והן על ידי תרגום ו

 . 345 –344  'עמ, לא רשמית תרבות עממית: ראו. תימרכיבים  שונים  במכלול התרבו
הייתה אחת מבין התנועות , כתנועה לאומית הבונה תודעה קולקטיבית חדשה ומודרנית, התנועה הציונית. 45

עשרה והציעו דרכים שונות לעיצוב מחדש של החיים היהודיים –היהודיות שפעלו במחצית השנייה של המאה התשע

קיבוצית - עמוס פונקנשטטין כורך את התודעה הקולקטיבית; 5 'עמ, סמלי זהות: אייזנשטדט: ראו, בעידן המודרני

קולקטיבי כיישות חמקמקה כיוון שתודעה וזיכרון מתממשים -הוא מציג את הזיכרון הקיבוצי. עם הזיכרון הקיבוצי

 מן ההקשר החברתי ומן יחד עם זאת לא ניתן לנתק אותם. מודע וזוכר, רק באופן סובייקטיבי אצל היחיד הפועל

 תדמית ותודעה היסטורית ביהדות, .ע, פונקנשטיין: ראו. השפה ומערכת הסמלים שהתעצבה בה במשך דורות רבים

 .     30 -13' עמ, 1993ג "עם עובד תשנ: תל אביב, ערך אברהם שפירא, ובסביבתה התרבותית
 . 14 'עמ, תחייתה של:  הרשב: ראו .46
 .  15 –12, 10 'עמ, סמלי זהות:אייזנשטדט;  7 'עמ,שלתחייתה : הרשב: ראו. 47
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.2      שאלת האיזון בין יצירה תרבותית לשמה ובין היותה אמצעי לקידום מטרות   4.2.א

  פוליטיות-אידיאולוגיות               

  

עיצוב דיוקנה  שהשפיעה רבות על התרבות העברית נוצרה ועוצבה מכוחה של אידיאולוגיה

הייתה עשרה -תשע של המאה הבשנות השמונים' ציונות'ה  50.התרבותי של החברה בארץ ישראל

האידיאולוגיה הציונית צמחה בתוך הספרות . ספרותית–תתרבותי-בעיקרה פעילות רוחנית

בהדרגה המערכת הספרותית איבדה ממעמדה המרכזי ואת מקומה תפסה המערכת . העברית

ל לתפקודה של הספרות כמקנה לגיטימציה למערכת הפוליטית החלו להישאל במקבי. הפוליטית

 בכל  שאלות כאלו התעוררו  51.'נותוספרות לשם הצי'או ' ספרות לשם הספרות'שאלות בנושא 

    52.ישראלאת החיים המתהווים בארץ בטא ת אשר נדרשו לתחומי היצירה התרבותי

  

  

                                                 
, תיאוריה וביקורת',  כמכשיר לעיצוב זיכרון קיבוציספרות אגדית,מסע במרחבי הזמן והמקום , '.י, זרובבל: ראו. 48

  . 70' עמ, )1997קיץ ( , 10
  .  8 - 7 'עמ, סמלי זהות:אייזנשטדט: ראו. 49
נימין הרשב האידיאולוגיה שמשה מסגרת לקיום כל בנין התחייה הציונות לדעת ב; 14 ' עמ,תרבות: שביט :ראו. 50

 .7 'עמ, תחייתה של: הרשב: ראו, והיוותה תחליף למולדת ולילידיות
, אמיץ: לדעתה של בשמת אבן זוהר הדגם של היהודי הארצישראלי שהחל להופיע בספרות העלייה הראשונה.  51

אינו נובע  מאיזושהי מציאות בארץ אלא משקף  ) 'התלוש'ד ליהודי הגלותי או בניגו(ילידי ושורשי  , נאה, זקוף , גאה

 לחדור לרפרטואר  המרכזי של הספרות העברית  'העברי החדש' החל 1909החל משנת .מוסכמות של רפרטואר ספרותי

תי לארץ למעבר המרכז הספרו. בחדירה סלקטיבית של מרכיבים ממנו תוך  שילוב עם שני דגמי הדמויות האחרים

 והרפרטואר שלו והן להפחתה בערך התיאור של חיי 'העברי החדש'ישראל  תפקיד  הן ביצירת הדמות  הספרותית של 

, ז, שמיר:בתוך, ' לספרות העברית'העברי החדש'כניסת הדגם של ', .ב, זהר-אבן: ראו.  ושלילתה'גלות'היהודים ב

 187 'עמ , 1992ץ 'מכון כ: תל אביב,מגעים עם ספרויות אחרותנקודות מפנה בספרות העברית וזיקתן ל, .א, והולצמן

– 189 ,191 – 193 . 
 - ד.2, ם הזמר העברי מגמות ומאפייני–1.ג, ג.2 ,החינוך העברי מגמות ומאפיינים– 1.ב, ב.2ראו להלן בסעיפים  . 52

 .     האמנות החזותית 
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. 2   ספרות חינוכית עברית  .ב

  

   מגמות ומאפיינים  –נוך העברי החי  1.ב.2

  

חוקרים שונים נדרשו למערכת יחסי הגומלין שבין החברה והתרבות ובין החינוך בכלל ובהקשר 

תולדות החינוך העברי הציגו את התקופות והשלבים חוקרי  53.פרטב, לתרבות העברית

ית בחיי העם כאחד מהמרכיבים שעשויים לחולל תפננתפס החינוך   54.בהתפתחותו בדרכים שונות

בארץ ישראל שאפו לגבש דיוקן של החינוך העברי אבות  55. וכמכשיר ליצירת תרבות חדשההיהודי

של מערכת החינוך במהפכה תפקידה , עשרה-החל מהרבע האחרון של המאה התשע 56.'אדם חדש'

                                                 
ספרית : תל אביב, מאמרים על חינוך בהקשר, החינוךתרבות , .ג, ברונר;  3 – 2' עמ, 'החינוך העברי א:  ראו .53

 . 54 –24,  17, 8 –7 'עמ,  2000פועלים והקיבוץ הארצי 
יוסף עזריהו מחלק את התפתחות החינוך העברי עד לתקופה בה נכתב מאמרו לשלוש תקופות שהמבחין ביניהן . 54

 בה ההתארגנות התבססה על  'וד המעלהיס'הראשונה : הוא אופן ההתארגנות והדגשי העיסוק של העושים במלאכה

כוחות בודדים ומפורדים ועיקר הכוחות הופנו ליצירת הרוח הלאומית בבית הספר במיוחד על ידי השלטת השפה 

 בה 'תקופת הכנוס'השנייה ; )1903(העברית כשפת דיבור ולימוד תקופה זו נמשכת עד יסוד הסתדרות המורים 

 הכוחות בתקופה זו התמקדו בתיה ספר בשכלול פנימי של דרכי ההוראה התחזקה המערכת וכונן היסוד לאחוד

התקופה השלישית  מתחילה מסיום המלחמה העולמית והכבוש הבריטי ומוגדרת על ידו כתקופת איחוד ; והעבודה

וך החינ', .י, עזריהו: ראו.  ההסתדרות הציונית באמצעות ועד החינוך שלה–החינוך וארגונו תחת רשות לאומית אחת

, ח"תרפ-ג"ספר היובל של הסתדרות המורים תרס, )עורך.(ד, קמחי:בתוך, 'תולדה והערכה, העברי בארץ ישראל

חלוקה המשלבת התפתחות היסטורית עם התפתחות ; 57-112 'עמ, 1929ט "הסתדרות המורים תרפ: ירושלים

משה אביגל ,   בעריכת ני נרדי1951 סקטוריאלית וארגונית  הופיעה בספר שיצר ביוזמת משרד החינוך והתרבות בשנת

;   א"משרד החינוך תשי: ירושלים, ספר החינוך והתרבות, )עורכים. (נ,וגינתון . מ, אביגל, .נ, נרדי: ונפתלי גינתון ראו

רחל אלבוים דרור בחרה בהתפתחות החינוך העברי לנוכח השנויים שהתחוללו בהתגבשותם של מוקדי סמכות 

מחלקת את תהליך התפתחות החינוך העברי בארץ יש לחלק לשלוש היא  .חלוקה  לתקופותוהחלטה כנקודת המוצא ל

 פיתוח מערכת חינוך תחרותית שהציעה אפשרויות חלופיות – 1914 עד 19אמצע מאה : תקופה ראשונה .תקופות

 מוקמת 1903.  אחת מהאפשרויות במערכת שמציעה מגוון שירותי חינוך–החינוך העברי. לחינוך היהודי המסורתי

סמכות ' הצלחה ראשונה מבין הניסיונות לגבש מרכז סמכות להכוונת החינוך על בסיס –הסתדרות המורים העבריים

תהליכי מיסוד ,  ההסתדרות הציונית  כמוקד סמכות והחלטה במערכת החינוך,1932 –1914: תקופה שנייה. 'שאולה

 מהתנועה –ר מההסתדרות הציונית אל הועד הלאומימוקד ההחלטות עוב, 1949 –1932: תקופה שלישית. ופיתוח

נתפס  החינוך .מעמד החינוך וחשיבותו יורדיםומתגברים תהליכי הפיצול בתקופה זו . הציונית ליישוב בארץ ישראל

  .   4-6 'עמ, 'החינוך העברי  א: ראו.  הניתנים לאזרחאחד משירותי החברהכ
 . 44 – 43  'עמ ,'החינוך העברי  א: ראו. 55
, )1977ז "אביב תשל(, 2, מעגלי קריאה, " הספר שבו פותחת ספרות הילדים העברית–'אבטליון ''', .א, אופק :ראו. 56

, דוד לדור, ')ג " תרס–ב "תרמ(מטרות החינוך העברי לאומי בתקופת העלייה ה ראשונה ', .ש, וקרים. י, עירם ; 32 'עמ

השפעות התמורות האידיאולוגיות , .ש, לוי; 106-110, 53 -43, 34–33 'עמ, 'החינוך העברי א; 125–119 'עמ, )1990(, 'ד

 -אוניברסיטת בר, עבודת דוקטור, 1914 –1904 והחברתיות בתקופת העלייה השנייה על תפקידו של המורה העברי

 'עמ, 1984, 'ב, דוד לדור, 'ט"יהדות ותרבות אירופית בחינוך היהודי במאה הי' ,.א, טל ; 46 'עמ, ב"תשרי תשס, אילן

, ט"י, דור לדור, )"1914–1882( בארץ ישראל 'יהודי חדש'אמונת המורה העברי בכוחו לעצב ", .נ, רייכל; 18 –11

, ")1935-  1890( בראשית החינוך העברי 'דור הבנים' סוכני השכלה של - ספרי הקריאה", .נ, רייכל; 29 'עמ, )ב"תשס(
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היוזמה להגדרת מטרות החינוך העברי בארץ ישראל הייתה בראשיתה של העוסקים בו ולא של  

המורים העבריים נטלו משימה זו על עצמם וראו את עצמם שותפים מרכזיים  61.גופים ממסדיים

  בית הספר נתפס כמיקרוקוסמוס של המציאות 62.ביצירתה של יישות לאומית תרבותית חדשה

תכני . שאחד מתפקידיו הוא להעניק לילד באמצעות לימוד וחווייה את הצופן התרבותי הציוני

. הלימוד ותוכניות הלימודים נועדו להשפיע על גיבוש אישיותו של הלומד ולא רק על הידע שלו

                                                                                                                                            

, פלד:בתוך, 'השורשים של מערכת החינוך בישראל', .ר, דרור- אלבוים; 203, 125, 4 -3' עמ ,'החינוך העברי א: ראו. 57

 . 37–21 'עמ, 1999ט  "משרד החינוך תשנ: ירושלים, יובל למערכת החינוך בישראל, .א
לייה השנייה על תפקידו של המורה השפעות התמורות האידיאולוגיות והחברתיות בתקופת הע, .ש, לוי: ראו. 58

חינוך חדש בארץ , .ש, רשף;  48 -46 'עמ, ב"תשרי תשס,  אילן-אוניברסיטת בר, עבודת דוקטור, 1914 –1904 העברי

 . 80 -79, 48 -43, 13 –11' עמ ,1985ה "ספרית פועלים תשמ:תל אביב, ט" תרפ–ה"ישראל  תרע
  . 553 'עמ, חברה מתהווה-ישראל: ראו. 59
החינוך ; 96 'עמ ,2002דצמבר , אוניברסיטת תל אביב, עבודת דוקטור, המסכת כתיאטרון חג ציוני, .נ, יואלי: ראו. 60

   .2. א.2 לעיל בסעיף  על המצאת מסורת ראו;205 ' עמ,'העברי א
 לתולדות  כתבים, .א, דרויאנוב: בתוך, 'זכרון דברים לאספת המורים בארץ ישראל', )רשם וערך.( ד, יודלביץ: ראו. 61

 -963 'נוספות ומילואים עמ, ב"הועד ליישוב ארץ ישראל  תרצ: אודיסה,  כרך שלישי, חיבת ציון ויישוב ארץ ישראל

1012 . 
, ט"י, דור לדור, )"1914–1882( בארץ ישראל 'יהודי חדש'אמונת המורה העברי בכוחו לעצב ", .נ, רייכל  :ראו. 62

 .    1 'עמ, ילדעיצוב דמותו של ה;  29 'עמ, )ב"תשס(
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בבית הספר היה אמצעי נוסף להחדרת ערכים לאומיים  וליצירת המהות החדשה של חווית החג 

    65.הילד העברי

  

   מקראות וספרי לימוד   2.ב.2

  

הייתה תוצאה ישירה של מילוי צורכי והילך תקופת ההשכלה העברית מת הילדים צמיחת ספרו

מרבית סופרי הילדים הראשונים היו מורים שנענו  66. המתחדשתהחינוך החיוניים של האומה

רוב הטקסטים . לצורך בספרי לימוד מתאימים שהתעורר עם ייסוד בתי הספר העבריים

הקנית הלשון : לאומיות- היו למטרות לימודיות19-ה ההחינוכיים בעברית שנתחברו עד סוף המא

לאום  ,העברית בדרך קלה ומושכת כדי לסייע לתחיית השפה הלאומית והקניית ערכי השכלה

                                                 
, דוד לדור', )ג" תרס–ב"תרמ(מטרות החינוך העברי לאומי בתקופת העלייה ה ראשונה , '.ש, וקרים. י, עירם: ראו. 63

 .  140 –133 'עמ, )1990(', ד
  . 204, 14 –3' עמ, 'החינוך העברי  א;  תקציר, עיצוב דמותו של הילד: ראו. 64
, גרש;  106 'עמ ,2002דצמבר , אוניברסיטת תל אביב, עבודת דוקטור, ג ציוניהמסכת כתיאטרון ח, .נ, יואלי: ראו. 65

 -1930 ערכים ציוניים בטקסטים ספרותיים שהופיעו במקראות ועיתוני ילדים בשנים: חינוך באמצעות חגים, .ש

 מצעותחינוך בא: להלן.(30–19 'עמ, 2002אוניברסיטת תל אביב אוקטובר , עבודה לקראת התואר מוסמך, 1948

  . תקציר, עיצוב דמותו של הילד; )חגים
יסוד :תל אביב, שלושה דורות בספרות הילדים העברית, .ג, ברגסון: ראועל התפתחות ספרות הילדים העברית . 66

המכון הישראלי לפואטיקה :תל אביב, ההתחלה-ספרות הילדים העברית, .א, אופק; )ברגסון :להלן (1966

 'התפתחות ספרות הילדים בארץ ישראל', .ז, שביט; )ההתחלה: אופק: להלן(. 28, 26, 19 –13 'עמ, 1979וסמיוטיקה 

בנייתה של תרבות עברית בארץ , תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל מאז העלייה הראשונה ,.מ, ליסק:בתוך

ספרות ', .ז, טשבי; 465–439 'עמ, ט" האקדמיה הלאומית למדעים ומוסד ביאליק תשנ:ירושלים, חלק ראשון, ישראל

החינוך היהודי בגרמניה ', .ד, רפל;  )ספרות:זוהר שביט: להלן (21 'עמ, )2000ס "תש(, 1, עולם קטן, 'ילדים עברית

 'עמ, ו"הרב קוק תשמ: ירושלים, ספר אביעד, )עורך.(י, רפאל: בתוך, 'ט באספקלריה של ספרי הלימוד"במאה הי

, "ניתוח המקראה המודרנית הראשונה לילדים יהודיים-'שכלה בברליןהריהוט של חדר הה'" , .ז, שביט ;ז"שט- ה"ש

מרכז : ירושלים, ספר יובל לחנה שמרוק, ןופולי כמנהג אשכנז, )עורכים. (ח ומנדלסון ע, טוריאנסקי. י, ברטל:בתוך

    .  )הריהוט:  זהר שביט: להלן. (197–196 'עמ, ג'"ר תשנ"זלמן שז
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רומאנים למבוגרים , ספרי קריאה, מקראות וספרי לימודכלולים  'ספרות הילדים העברית'ב

רוחב היריעה של הנושא מול גבולות   69.שנקראו על ידי בני הנוער וכתבי עת לילדים ולנוער

אשון  הר:'ספרות חינוכית'המחקר מחייב אותי להתמקד במחקר זה  בשני מרכיבים אותם אכנה 

אספקלריה מהימנה של מערכת החינוך הפורמאלית אשר עשויים להוות מקראות וספרי לימוד 

   70.עיתוני  ילדים הנתפסים כחלק מהחינוך הבלתי פורמאלי, והשני. לגווניה

העשור .  לדורותיו את חיי העםתמבטא הספר העברי משענת תרבותיתראו בהסופרים ואנשי הרוח 

באותה , חשובי הסופרים. ה היה תקופת פריחה למקראות העבריותעשר- האחרון של המאה התשע

מחברי המקראות במזרח אירופה . פתחו את דרכם הספרותית בחיבור מקראות לתלמידים, העת

שנות מהפך היו  1918–1900השנים . נשענו על המקראות הקודמות שחוברו במערב אירופה

בתי הספר החדשים על פיה למדו ב', תהשיטה הטבעי'. בספרות הילדים העברית בארץ ובגולה

החלו להופיע חוברות עימן  יחד . מנוף לחיבורן של עשרות מקראותהשמש ,בגולה עברית בעברית

ספרות הילדים העברית  בארץ ישראל התקיימה תוך  מגע   71 .ספרי שירה וספורת לילדים, קריאה

 רופה הלכו ודעכו במהלך המרכזים הספרותיים היהודיים באי72.הדוק עם מקבילתה באירופה

                                                 
יצירת דמויי הידע בטקסטים , .ט, קוגמן; 13–12 'עמ, ספרות: זוהר שביט; 440 -439 'עמ, התפתחות: שביט: ראו. 67

 'עמ, 2000מרץ ,  אוניברסיטת תל אביבעבודת דוקטור, לילידם יהודים בארצות דוברות הגרמנית בתקופת ההשכלה

 . 61 –58, 54 –52 'עמ, 1997עם עובד :תל אביב,  דיוקן-הצבר, .ע, אלמוג;  175 –174, 6
: מודעת פרסומת בתוך, 'חריסטומתיה לתלמידים': ראו, לימוד מועיל: מילה יוונית שפירושה- יסטומתיהחר. 68

, אוסף יפה, )1905 בינואר 7ו "ז טבת תרס"י(וילנה  , 49 'מס, שנה ראשונה, עיתון שבועי לבניה נעורים, החיים והטבע

 . אוניברסיטת תל אביב
 . 12 'עמ,  ההתחלה:אופק: ראו. 69
תמוז (, 20, מעגלי קריאה, '?מדוע מקראות בבית הספר', .ח, יסעור; 104 , 78 'עמ, עיצוב דמותו של הילד :ראו. 70

אתייחס במידה מצומצמת  גם לעיתוני בעבודה זו ; 197' עמ, הריהוט: זוהר שביט; 109 -101 'עמ, )1991א יוני "תשנ

 .  ותנטי והאישי של התלמידיםתלמידים שיצאו בבתי הספר מתוך הנחה כי הם מהווים את הקול הא
 - 25, 12–11 'עמ, 'החינוך העברי א;  50 -45  ' עמ,ברגסון; 219–191, 130–98, 86 -27 'עמ,  ההתחלה:אופק: ראו. 71

ט באספקלריה של ספרי 'החינוך היהודי בגרמניה במאה הי', .ד, רפל; תקציר, 13, 11, 9–8 'עמ, דמויי הידע; 27

 ,הריהוט: זהר שביט;  ז"שט–ה " ש'עמ, ו"הרב קוק  תשמ: ירושלים, ספר אביעד, )עורך (.י, רפאל: בתוך, 'הלימוד

ט אוקטובר "תשרי תשמ( ,)81(1, ד 'כרך י ,  מול-עת, 'אשרי הילדים שלא הזקינו בילדותם', .א, הכהן; 207 –193  'עמ

בין ', .ת. גונן ר;  63, 5 – 4 'עמ,  הילדעיצוב דמותו של: לעיון נוסף; 455– 445 'עמ, התפתחות: שביט ;3-5 'עמ, )1988

, עולם קטן, 'בעיצוב ובטקסט של ספרים מאויירים לילדים, רכיבים לזיהוי מסרים ערכיים באיור: שורות ובין צורות

בתקופה זו החל תהליך של עקירת השורשים הגלותיים מספרות הילדים ומעבר אל ; 43 - 41 'עמ, )2000ס "תש(, 1

ספרות הילדים , .א, אופק: ראו .הכיוון התיאורי הריאליסטי הלך והתחזק. חדש בארץ ישראלתיאורי ההווה המת

     .)'ספרות הילדים א: להלן.(218 –216' עמ, 1988דביר : תל אביב ',  א, 1948 –1900העברית 
, 14 'עמ, ו'רצהקרן הקיימת ת: ירושלים, 'חלק א, פרקי דידקטיקה עברית, לימוד ברוח המולדת, .צ, זוהר: ראו .72

.  הרגילראהצבי זוהר מציג הצעה לתכנית לימודים המשלבת נושאים הנקשרים לארץ ישראל במערך ההו; 23, 21

 24



תוכנית הלימודים אותה מלווה ל זו מתקיימת בהלימה. מקראות רבות קיימת חלוקה למדוריםב

כלי כ המשישו מקראותאת תפיסת עולמם של מחברי המשקפת מדורים החלוקה ל .המקראה

מבין המקראות שנבחנו  )64%( מעל לשני שליש .נוסף להעברת מסרים אידיאולוגיים וחינוכיים

     75.)6. הטבלה 1נספח ( חולקו למדורים לפי עקרונות חלוקה מגוונים במחקר זה

                                                                                                                                            

תולדות היישוב . מ, ליסק:בתוך, 'תהליך גסיסתו של המרכז באירופה ונדידת המרכזים באירופה', .ז, שביט: ראו. 73

: ירושלים, חלק ראשון, בנייתה של תרבות עברית בארץ ישראל, היהודי בארץ ישראל מאז העלייה הראשונה

השלבים העיקריים בהתפתחותו של ', .ז, שביט; 56 -43  'עמ, ט"האקדמיה הלאומית למדעים ומוסד ביאליק תשנ

תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל מאז העלייה . מ, ליסק:בתוך, 'המרכז בארץ ישראל והפיכתו למרכז הגמוני

האקדמיה הלאומית למדעים ומוסד : ירושלים, חלק ראשון, בנייתה של תרבות עברית בארץ ישראל, הראשונה

כתר , הקיבוץ המאוחד: ירושלים, תל אביב, 1980 –1880  הסיפורת העברית,.ג, שקד; 92 -87 'עמ, ט'ביאליק תשנ

ם בורשה בין שתי מלחמות יספריות עבריות לילד, 'שבלים','תלתלים', 'תמרים' " ,.א, אופק; 27–17 'עמ, ג"תשמ

  . 14 ' עמ,ספרות: זוהר שביט; 28 –25 'עמ, )1987ז מאי "יר תשמאי(, 16 –15, מעגלי קריאה, "עולם
, ר.ת, גונן; 106 –97 'עמ, )1980ם ינואר "טבת תש(, 7, מעגלי קריאה, ספרות ילדים עברית מגוייסת', .מ, רגב:  ראו.74

סיוון (, 24–23 ,מעגלי קריאה, '1984 –1948מסרים ערכיים בספרי ילדים ישראליים מאוירים לגיל הרך בשנים '

במאמר ;  www. Gilrach.co.il/article.asp?id=374 :באתר האינטרנטתקציר ל "לנ .60–59 'עמ, )1995ה יוני "תשנ

שספרות הילדים התמקדה בערכים הלאומיים וחינכה לנורמות הרואיות אינה אחר שלה גונן טענה כי הקביעה 

ים בעיצוב ובטקסט של ספר,  רכיבים לזיהוי מסרים ערכיים באיור:בין שורות ובין צורות', .ת. גונן ר :ראו מדוייקת

עלינו '', .ט, ארבל ;16–14  'עמ, ספרות :זוהר שביט ;65, 46 'עמ, )2000ס "תש(, 1, עולם קטן, 'מאויירים לילדים

  . 142 –141 'עמ, 2000ס "תש, 1 ,עולם קטן, " לאליעזר שמאלי'אנשי בראשית'דמות החלוץ ב: תילהתחיל מבראש
ספר מקרא , חריסתומתיה, .ב.י, לבנר, .י, שטיינברג:  ראו,של חלוקה למדוריםשונות יצויינו להלן מספר דוגמאות  .75

החבר , 'ראש דבר', ללא שם; 1907ז "שלמה שרברק תרס: וילנה, חלק ראשון, ולימוד לחדרים לבתי ספר ולבית

 טבת 'המבוא נכתב על ידי המחבר בכ. (א"תרע, תושיה: ורשה, לדיבור וכתיבה, ספר למקרא, חריסטומתיה, הטוב

נועדה למחלקות העליונות שבבתי הספר , חינוכית-חריסתומטיה ספרותית, בכורים, .פ, שיפמן; )1908ח "תרס
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 76. במגוון טכניקות בנושאים שוניםהוספו איוריםולעיתוני הילדים ספרי לימוד רבים ל ,למקראות

והעברית , בכלל חוקרים שונים דנו במהלך השנים בפונקציות שממלא האיור בספרות הילדים

 הם היו אחת הדרכים להעשיר :נתפסו כקישוט אלא כמכשיר פדגוגי מובהקלא האיורים . בפרט

לשמש כוח מגרה , לבסס את העברת המסרים המוסריים והלאומיים,את החוויה הלימודית

     77.להגביר את החוויה הרגשית ולתרום לפיתוח הטעם האסתטי, ומעורר סקרנות ועניין

בחלק מהמקראות ועיתוני הילדים מתקיימת הלימה בין הטקסט ובין האיור הנלווה אליו אך 

ישנם מקרים רבים בהם המאייר או העורך בחרו להוסיף איור או יצירת אמנות אשר אינה 

 הרועים כמוחזרה על מודל תיאורי קבוע  במרבית ממקרים אלו ניתן לזהות. מתקשרת ישירות

תוכן המתייחסים אל  י בהקשר, לרוב,מופיעיםאלו .  באיוריו של נחום גוטמןוהצאן המשולבים

רועה על רקע גוטמן כדוגמא איורו של נחום . רועי צאןבטקסט ארץ ישראל גם אם לא מאוזכרים 

    78. )15'  עמ,6נספח (' נתיבות'נוף ישראלי מהמקראה 

יכולות לשמש אחת הדרכים לבחינת המקראות היסטורית -דת מבט רטרוספקטיביתמנקו

התרבותי והלאומי ועשויות לסייע בהבנת תמורות בחברה , השנויים המתרחשים באתוס החברתי

 ,ובחינת תוכן הטקסטים המילוליים והחזותיים בהקשר להיבטימתמקד ב  זה מחקר  79.ובתרבות

                                                                                                                                            

. ורים היו מבחר אקלקטי של איורים בטכניקות שונות וללא קו סגנוני אחידבמרבית המקראות וספרי הלימוד האי. 76

, .א, גורדון: ראו. לעיתים מאחורי בחירה בסוג כזה של איורים  עמד שיקול דעת פדגוגי ולעיתים  היה זה אילוץ כלכלי

 ,2005יאון נחום גוטמן מוז: תל אביב, 1925 -1900  העידן הבינלאומי,הספר העברי המאוייר לילדים, איורים עבריים

חוק השפה החזותית '(רות תור גונן מבחינה בין קריטריונים לבחינת איכות האיור בספר ילדים ; 57, 48 –47 'עמ

 והשפות החזותיות  כאבני בוחן לאיכותה של ראומקורות ההש, לבין מקראות ומציגה את הגיוון בטכניקות) 'האחידה

ספרות , ' ותכונותיו של הרצף הויזואלי בספר הילדים המאוייר ובספר תמונותמרכיביו', .ר.ת, גונן : ראו ראוהמק

 .32 –31 'עמ, )1995ה מארס " תשנ'אדר ב(, )83 ('חוברת ג, שנת העשרים ואחת, ונוער ילדים
, )1980ם ינואר  "טבת תש(, 7, מעגלי קריאה, 'הצד האסתטי של ספרי ילדים', .נ, יובל; 35 –26 'עמ, ברגסון: ראו. 77

ה יוני 'סיוון תשנ( ,23-24, מעגלי קריאה, ' 'גן'  עיונים באיורי המקראו - איורים מזוית אחרת', .א, סונין; 71-74 'עמ

 ,)2004מאי , ד"אייר תשס(, 30, מעגלי קריאה', אמנות מודרנית ואיור ספרי ילדים, '.י, משי;  258 – 257 'עמ, )1995

האמנותית והפסיכולוגית של , הערכית, הפונקציות הקוגניטיבית: ע פנים לאיורארב, '.ר.ת, גונן; 67 –66, 62–60  'עמ

מסרים ערכיים בספרי ילדים ', ר.ת, גונן; 129 –112 'עמ, )2004ה "תשס(, 2, עולם קטן', האיור בספר הילדים העכשווי

גונן  ;93 -53 'עמ ,)1995וני ה י'סיוון תשנ( ,24 –23, מעגלי קריאה, '1984 –1948ישראליים מאוירים לגיל הרך בשנים 

, 'בעיצוב ובטקסט של ספרים מאויירים לילדים, רכיבים לזיהוי מסרים ערכיים באיור: בין שורות ובין צורות', .ת. ר

העידן , הספר העברי המאוייר לילדים, איורים עבריים, .א, גורדון; 48–47 עמ ,)2000ס "תש(, 1, עולם קטן

לעבר מחקר מובנה ', .ר.ת, גונן:  לעיון נוסף; 64 -44 'עמ, 2005מוזיאון נחום גוטמן : יבתל אב, 1925 -1900הבינלאומי 

 . 84 –79 'עמ, )1987ז מאי "אייר תשמ(, 16 –15, מעגלי קריאה, 'באיור ספרות ילדים
 השכלה לעם:תל אביב, יהימהדורה שנ, לשנת הלמודים הרביעית, ספר ללימוד הלשון, נתיבות, .י, פלר: ראו. 78

 .178 'עמ, ז"תרצ
  .35  'עמ, 'החינוך העברי  א ; תקציר, חינוך באמצעות חגים :ראו .79
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  עיתוני ילדים   3.ב.2

  

הוא נועד לסייע בהכשרת הילד . עיתון הילדים הוא כלי בלתי פורמאלי המשמש כסוכן תרבות

,  לספק לו מידע מהימן ולהציג בפניו את העולם והחברה בה הוא חי, לחיים על ידי הקניית ערכים

הוצאתו לאור  81.עים ולעודד את הביטוי העצמי שלולספק לו שעשו,  הרגלי קריאהולהקנות ל

 ליותר עדכני ורלוונטי לתקופתו, בניגוד למקראה, בזמנים קצובים וידועים מראש עושים אותו

במאמרי המערכת הפותחים של עיתוני הילדים ובפרסומים שיצאו כדי לעודד את  .ולקוראיו

תיו של העיתון והם משקפים בו  בעת תפוצת העיתונים מוצגות תפיסת עולמם של העורכים ומטרו

     82.)8' עמ, 15'  פריט מס,2נספח (את רוח התקופה והמקום 

סייעו להפיכתה של ספרות הילדים לתופעה , עיתוני הילדים שימשו במת פרסום ראשונה ליוצרים

.  לרוב אל קהל רב גילי ומגווןפנוהם . של קבע והצמיחו דור חדש של קוראים ושל סופרי ילדים

אנרים ספרותיים 'אחת הדרכים לגרום לעניין אצל בני הגילאים השונים הייתה השימוש במגוון ג

  83 .באותו העיתון) סוגות(

                                                 
  .20 'עמ, 1985ה  "ספרית הפועלים  תשמ, הקיבוץ המאוחד:תל אביב, סוכנים של החינוך הציוני, .ר, פירר: ראו. 80
תל , א"כ, דור לדור, 'ניה לילדים בפולין ועיתו'תרבות'רשת ...כשאגדל אעלה לארץ ישראל, פתח דבר', .ע, אל-בר. 81

, מעגלי קריאה, 'ההתחלה- עיתונות ילדים', .ע, אל-בר; תקציר ,חינוך באמצעות חגים; 29, 21, 9 'עמ, ג"אביב תשס

 . 59 – 54 'עמ, )א" אדר  תשס2001מרץ ( , 27
 לסיע בידי צעירי כדי"...ר שמואל  איזנשטשט כתב כי "ד 'שחרית'במאמר הפתיחה לעיתון הצעירים הלאומיים  82

להתחבר איש אל אחיו ולהתכשר לעבודה פורייה בתוך , הבונים בכל מקצועות היצירה הלאומית להשתכלל ולהתפתח

, 'מגמתנו', .ש, אייזנשטדט: ראו,  "ההולך ומתרקם לאיטו, להעיד על שינוי הערכים...אנו בונים את הבמה הזאת- העם

הנוער ', .ר.א: וכן ראו; אוניברסיטת תל אביב, אוסף יפה, 2 -1 'עמ, 1913אודיסה  , 'חוברת א, שנה ראשונה, שחרית

מודעת פרסום ; 4 -2 'עמ, תל אביב, )1927מאי –1926יוני (, 'ו- 'חוברות א, 'שנה א,דו ירחון,הנוער והארץ, 'והארץ

 7ו "ז טבת תרס"י(וילנה , 49 'מס, שנה ראשונה, עיתון שבועי לבניה נעורים, החיים והטבע:לחידוש חתימה בתוך

 .אוניברסיטת תל אביב , אוסף יפה,  )1905בינואר 
  'עמ, 1988דביר : תל אביב', ב, 1948 -1900ספרות הילדים העברית , .א, אופק; 461 'עמ, התפתחות:  שביט:ראו. 83

) נפלא קרה(בר ד' ", .י, הדס:  ראו'דבר לילדים'דיון במדורי הכרך הראשון של ; )'ספרות הילדים ב: להלן (623 - 621

  .  139 –131 'עמ, )2000ס "תש(, 1, עולם קטן, " ישראל בשנות השלושים למאתנו-על עיתונות הילדים בארץ: 'לילדים
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 שיצאו בשפה העברית בגולה  ילדיםאך ורק בעיתוניבהופעת דיוקנו של הרועה במחקר זה אתמקד 

  .ובארץ ישראל

ות רבה בהוצאה לאור של עשרה וראשית המאה העשרים התאפיינו בפעיל-סוף המאה התשע

הוצאו  הילדים בעברית יעיתונמרבית המאה העשרים  מראשית  84.עיתוני ילדים יהודיים ועבריים

רובם נוסדו ביזמתם . ליד מרכזי הספרות העברית והחינוך העברי הלאומי, במזרח אירופהלאור 

לדים שיצאו  עיתוני הי 85.סופרים כמעט ללא תמיכה ציבורית ולא האריכו ימים-של מורים

. באירופה בין שתי מלחמות עולם נועדו בדרך כלל לקהל קוראים שלא דיבר עברית בחיי היומיום

העברית אצל - הם שימשו בימת פרסום ליוצרים לבני הנעורים וחיזקו את התודעה הלאומית

    86.עיתונות הילדים העברית לא התחדשה באירופה שלאחר מלחמת העולם השנייה. הקוראים

שלטון המנדט הבריטי בארץ ישראל מסמלת את ראשיתה של תקופה חדשה בעיתונות  החלת 

: בין הנושאים הפופולאריים בעיתוני הילדים שיצאו בארץ בשנים אלו  87.הילדים  הארצישראלית

תעשיה , ןי בני,כיבוש הים, בניה וחלוציות במיוחד בהקשרים של חקלאות והתיישבות חקלאית

                                                 
עיתונות הילדים העברית החלה להופיע כמאה שנים ויותר לאחר הופעתם של כתבי העת הראשונים לילדים במערב . 84

שנים ומופיעים   מאה ' 1948–1900ספרות הילדים העברית 'ק בספרו ברשימת המקורות שמביא אוריאל אופ .אירופה

על .  721 -715 'עמ, 'ספרות הילדים ב: ראועשר שמות של כתבי עת ומוספים שיצאו באותה העת בארץ ישראל ובגולה 

 ,  181 –177,  172 –171 , 167 'עמ, 'ספרות הילדים א, 199 –114, 83 –63  'עמ, ברגסון: התפתחות עיתוני הילדים ראו

, ' עיתוני הילדים מאז ועד עתה- או חפש ערך אהבה'עולם קטן'', .צ, גר; 368 -344 'עמ,  ההתחלה:אופק; 215 –203

, אופק; 192 'עמ, 'החינוך העברי  א; 51 -43 'עמ, )1990א ספטמבר "תשרי תשנ(, 'חוברת א, 65, ונוער ספרות ילדים

שבט (, ) ח"י ('חוברת ב, שנה חמישית, ספרות ילדים ונוער, 'לדים העברי הראשון שנה לשבועון הי80 'גן שעשועים'', .א

 . 16–10 'עמ, )1979ט ינואר "תשל
נוצר פער בין , לרוב; 75 - 71 'עמברגסון ; 203–172 , 'עמ, 'ספרות הילדים א; 375 -344 'עמ,  ההתחלה:אופק: ראו. 85

האילוצים הכספיים היו גורם מכריע בהוצאת עיתון הילדים . הרצון ליצור עיתונים לילדים לבין הביקוש בפועל

לאלו שיצאו כתוספת לעיתוני מבוגרים היה סיכוי רב . וכתוצאה מכך עיתונים רבים לא  הצליחו לשרוד לאורך זמן

התפתחות ספרות ', .ז, שביט: ראו,  שיצא לאור  במשך חמישים שנה'דבר לילדים'יותר לשרוד לאורך זמן  כגון 

בנייתה של , תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל מאז העלייה הראשונה. מ, ליסק:בתוך ' בארץ ישראלהילדים

 -455 'עמ, ט"האקדמיה הלאומית למדעים ומוסד ביאליק תשנ: ירושלים, חלק ראשון, תרבות עברית בארץ ישראל

461. 
תהליכי מגע והתערבות ', .א, זהר-אבן; 291 -269 'עמ, 'ספרות הילדים א;  291 'עמ, ' אהחינוך העברי: ראו .86

:  תל אביב,תרבות וחברה בארץ ישראל, נקודת תצפית, .נ, גרץ:בתוך, 'בהיווצרות התרבות העברית החדשה

 . 133 'עמ, ח"האוניברסיטה הפתוחה תשמ
נפלא (דבר " ', .י, הדס;620 -614, 610 –600, 597–583 'עמ, 'ספרות הילדים ב;  183 -182, 83 -80 'עמ, ברגסון: ראו. 87

 –131 'עמ, )2000ס "תש(, 1, עולם קטן, " ישראל בשנות השלושים למאתנו-על עיתונות הילדים בארץ: 'לילדים )קרה 

139 . 
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יחסי . עיתוני הילדים בארצות הברית היו חלק מהמערכת של ספרות הילדים שהתבססה שם

תקיימו לאורך כל אותה העת מצאו את הגומלין בין סופרי ארץ ישראל וארצות הברית שה

  89.ביטויים גם בעיתוני הילדים מבחינת רפרטואר הכותבים והנושאים

 לאור לרוב על ידי יזמים פרטיים או גופים מערכתיים מחוץ למערכת החינוך וילדים יצאהעיתוני 

 ניתן במרביתם שולב מדור בו ,הרשמית העיתונים נערכו ונכתבו על ידי מבוגרים למען הילדים

 בשונה מהם עיתוני תלמידים נוצרים בבתי הספר כחלק 90.לילדים מקום לכתיבה מפרי עטם

  91.לקבוצה זו ניתן לשייך גם את עיתוני תנועות הנוער. מהפעילות הבלתי פורמאלית הנערכת בו

עיתוני התלמידים משקפים את מידת חלחול הערכים הלאומיים והחינוכיים אל מחשבתם 

 במחקר זה שמתי את הדגש על בחינת הופעת דמות הרועה  92.של התלמידיםוהוויית חייהם 

כגשר בין  המערכת הקנונית המיוצגת על ידי המקראות  תפקודם מתוך תפיסת, בעיתוני הילדים

התייחסותי לדמות הרועה . וספרי הלימוד ובין עיתוני התלמידים הנמצאים בשולי המערכת

כמות והמגוון מזמנים והתייחסות מעמיקה יותר אך הגבלת בעיתוני התלמידים תהיה מו

     93.בעתיד

                                                 
עבודה לקראת התואר , 1963 -1936 לדים בארץ בשניםהתפתחות של מוטיבים מרכזיים בעיתוני הי ,.א,פז:  ראו.88

 –א "תמוז תשנ(, 20, מעגלי קריאה, 'וניהםץ ישראל בראי היצירות ששלחו הילדים לעית

משקף את 

תיק 

 .  52 –18  ' עמ,2002 אוגוסט, אוניברסיטת תל אביב, מוסמך
 . 80 'עמ, ברגסון;  334 –329, 315 -302, 298 -295 'עמ, 'ספרות הילדים א. 89
מגמות ותפניות ', .מ, רגב: על כתיבת הילדים לעיתונים כמסמך היסטורי המעיד על רוח התקופה והווייתה ראו. 90

בעיתוני ילדים עבריים באר

 . 110 –103 'עמ,  )1991יוני 
די ילדי ישראל בארץ ישראל  מנה אברהם יערי  לא פחות ממאה שלושים ושלושה עיתונים שיצאו על י1928בשנת  .91

 360 'ח עמ"רפת: ירושלים, ספר היובל של הסתדרות המורים:ספרי חינוך וספרי ילדים בתוך, .א, יערי: ראו, ובגולה

 1920 החל משנת 'תחכמוני' שיצא בבית הספר 'חברנו'עשרה שנה להוצאת עיתון התלמידים - במלאת  שלוש; 362 –

 בו הוא מציין את תרומתו של העיתון 'עיתון הילדים וערכו החינוכי'כתב עורך העיתון מרדכי מיכאלי את המאמר 

עיתון התלמידים , .מ, מיכאלי: ראועל השינוי שחל בעם היהודי כתיבתם של ילדי ארץ ישראל מעידה  ומציג את לילד 

ספרות : ראועיתוני תלמידים לעיון נוסף בנושא ; 'ז-' ו'עמ, ד"בית הספר תחכמוני תרצ: ירושלים, וערכו החינוכי

 בירושלים כ'תחכמוני'  בבית הספר 'חברנו'עיתון התלמידים , .ל, שבתאי; 599 'עמ, 'הילדים ב

  . 38 –36 , 12 –6 'עמ, ס" תש,אוניברסיטת תל אביב, עבודת רפרט,  בארץ30 -יאולוגיה של שנות ההאיד
המחלקות , 'גיליון א, דרור, '?ומה ערכו החינוכי ,עיתון משלנו, התלמידים, מה נותן לנו', 'הדרור'מערכת : ראו. 92

 783מיכל בס , בגולהך יהודי בארץ ו הארכיון לחינו,)ה"תרצ(, גימנסיה ריאלית בלפור: תל אביב, השישיות

    .'ט-' ח'עמ, ד"בית הספר תחכמוני תרצ: ירושלים, עיתון התלמידים וערכו החינוכי, .מ, מיכאלי: ראו; 3.147/2
בית הספר מקווה ישראל בעיתון תלמידי ' בדיר'הינן הכתבה  ם תלמידיני להתייחסות לענף הצאן בעיתוות דוגמא.93

, .א: ראו,  )3' עמ, 9נספח (בעיתון תלמידי כפר עבודה ' הרועה בכפר'ו' מפי רועים צעירים'והכתבות , )3'  עמ,9נספח (

, ינוך יהודי בארץ בגולה ארכיון לח,ללא עמוד) ז"חשוון תש(, 1,  ביטאון תלמידי מקווה ישראל–עיתוננו ', בדיר'
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. 2  שירי זמר עבריים . ג

  

ית ניתן לפגוש מגוון צורות תרבות העברהמראשית הפעילות המוסיקלית התפתחות בתיאורי 

כהזדמנות לתחייה של  על ידי מחדשי התרבות העברית הנתפס פעילות זו  94.והדגשיםהצגה 

 ככלי עזר בקידום המטרות הלאומיות ,עם היהודי מדורי דורות היצירה הגנוזים בכוחות

 וכאמצעי לחיזוק  תפקיד חשוב בתהליך הבניית הזהות המשותפתתכבעל הוהחברתיות ונתפס

מענה לצורך קולקטיבי להבעת חוויות התחדשות  הנתנפעילות מוסיקלית  .תהלכידות הלאומי

גורם מאזן ואמצעי תפקדה כ ובו בעת יתולתיאור המולדת הנבנ החיים היהודיים בארץ ישראל

העשייה הדים למקום החשוב שתפסה   95. של היחיד כיוצר וכמשתתףיופורקן להבעת רגשות

ניתן למצוא בהגותם של יוצרים ואנשי מחשבה בחברה העברית העירונית קלית לגווניה יסוהמ

יקה בעיתונות במקום הנכבד שתופסות ידיעות ורשימות בענייני מוס, ובהתיישבות העובדת

  חינוך 96.היומית והשבועית ובהקדמות ובמבואות לשירונים שהופצו במהלך השנים בארץ ובגולה

                                                                                                                                            
 3.147/3, ארכיון לחינוך יהודי, 7-8' עמ, א תאריךלל', חוברת ב, עיתוננו', מפי רועים צעירים, '.ק, אריה; 4.153/17

המוסיקה , .י, יטאשל; X-XII,1 - 6 'עמ, ד"דביר תרפ: ברלין, תולדות הנגינה העברית, .צ.א, אידלזון: ראו. 94

ישראלי בשנים  -השיר הארץ, .נ, שחר; )שליטא: להלן.(42 -9 'עמ, 1960יק 'צ'יהושוע צ:תל אביב, היהודית ויוצריה

, 16 -10 'עמ, 1.9.1989, האוניברסיטה העברית, עבודת דוקטור, היבטים סוציומוסיקליים ומוסיקליים ,1950 -1920

 ירחון אמנותי ומדעי לעניני השירה -הלל, 'הלל', .ש.מ, וגשורי. מ, נדברגז; )ישראלי-השיר הארץ: להלן. (42–37

; 23 'עמ, )צ"אייר תר(, 'א, הלל, 'תפקיד המוסיקה בבניין הארץ'. מ, זנדברג; 3 'עמ, )צ"אייר תר(, 'א, והזמרה

, סיקה יהודיתמו, .י, בסקי'סטוצ; 12–11 'עמ, ש"עבר ת: ירושלים, האסכולה המוסיקלית היהודית, .מ, ברונזפט

. י, סטוצבסקי, .ש, מלצר, .י, אדל; 72–62, 39,52 ,7 -5,'עמ, ה"מרדכי ניומן תש: תל אביב, מהותה והתפתחותה

, גרדנויץ; 9 -8 'עמ, 1945ו "ניומן תש. מ:תל אביב, לפולקלורה מוסיקלית יהודית קובץ, זמר עם, )עורכים.(ד, ושטוק

, .א.א, בוסקוביץ; 161 –160, 17 'עמ,  )1945מהדורה ראשונה (,  ו"מס תשטראובן : ירושלים, המוסיקה בישראל, .ע.פ

, .ה, שמואלי; )בוסקוביץ: להלן.( 287–286, 281,'עמ, )1953נובמבר (, 9, אורלוגין, 'בעיות המוזיקה המקורית בישראל'

מזרח , .ד, כהן; 10 -7,)1976ז אוקטובר "חשוון תשל(', יב, עיונים במוסיקה, 'בוסקוביץ. א.משנתו והגותו של א'

לאפיונם , .ט, אלירם; 30 –5 ' עמ,השיר וקרן קיימת; 177 - 175 'עמ, ו"מגנס תשמ: ירושלים, ומערב במוסיקה

להלן . (20 -18 'עמ, א"ניסן תשס,  אילן-אוניברסיטת בר, עבודת דוקטור, 'שירי ארץ ישראל'המוסיקלי והחברתי של 

פרק , הזמר העברי בראשיתו, .י, רשף; 127 'עמ, ב"תשס, 4, מפתח, 'בזמר העברימראות וצלילים ', .נ, שחר; )אלירם: 

אוטוביוגרפיה בשיר , .נ, בן יהודה; )רשף: להלן (14, 9 'עמ, 2004מוסד ביאליק  : ירושלים, בתולדות העברית החדשה

  . 12, 10' עמ, גרדנוויץ; הירשברג ;8 'עמ, 1990כתר : ירושלים, וזמר

. 95  .204, 47' עמ,  הירשברג: ראו
הגמנסיה העברית : תל אביב,  מהדורה שניה, צלילי חנינא, .ח, בסקי' קרצ:בתוך,  'ללא כותרת', .ח, בוגרשוב:  ראו.96

 - עומר; 1935יודישער פערלאג : ברלין, שירי ארץ ישראל, ) לאורליקט והוציא.(י,  שנברג;3-4 'עמ, ב" תרצ'הרצליה'

 'עמ ,1938אוקטובר : משמר העמק, 'הרצאת פתיחה לבירור בועדת המוסד, סיקליעל מטרות חינוכנו המו'.ב, חתולי

מוסיקה ', .י, הירשברג; 30-28, 18 'עמ ,השיר וקרן קיימת; 4 תיק 3.2.1מיכל , ארכיון הקיבוץ:  קיבוץ מרחביה,2 –1
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    97.תרבות עברית חדשה

                                                                                                                                           

לשירה  'מוסיקה עממית'  ובהלחנת'אמנותיתמוסיקה 'העיסוק הכפול של חלק מהמוסיקאים ב

 בין ,תועדהפעילות המוסיקלית ה 98.נתפסו כחלק מהתגייסותם לתהליך התחייה הציוניבציבור 

;  191099 משנת 'התזמורת של גמנסיה הרצליה' כמו תצלומו של אברהם סוסקין םבתצלומי ,היתר

 שצולם על 1913משנת ' ופנקובניצוחו של משה ה' שולמית'קונצרט באולם בית הספר 'התצלום 

אנשי תל אביב  נראים ' הקונצרט הראשון'  של נחום גוטמןבאיור 100.ידי הצלם שלמה נרינסקי

   101.)24'  עמ,11נספח (  מאזינים לנגינתו של הכנר הופנקו עם הגיעו לתל אביב

תית חיפוש אחר סגנון עברי ייחודי מופיע בדברי הגותם וביצירתם של העוסקים במוסיקה אמנו

' סגנון'. ובשירי הזמר לאורך כל התקופה הנחקרת ופונה אל מרכיבים מוסיקליים וטקסטואליים

 בעזרת סמלים המתפקדים גבשהוא מת. כיסוד מכונן ביצירת זהות תרבותית משותפתנתפס 

 עשוי היה לשמש 'עבריות'מושג ה 102. ודפוסי בסיס משותפים לבני אותה התרבות'סמלי זהות'כ

 

תפקיד המוסיקה '. מ, זנדברג;  15–10 'עמ, )צ"אייר תר(, 'א,  הלל,'זמרה עברית בבתי הספר' ,.ש.מ, גשורי: ראו. 97

הרצאת פתיחה לבירור , יקליעל מטרות חינוכנו המוס'.ב,  חתולי- עומר; 23 'עמ, )צ"אייר תר(, 'א, הלל, 'בבניין הארץ

, ש.מ, גשורי; 4 תיק 3.2.1 מיכל ,ארכיון הקיבוץ: קיבוץ מרחביה, 1938אוקטובר : משמר העמק, 'בועדת המוסד

על השפעת ', .ל, קסטנברג; 8–3 'עמ, א"תרצ: ירושלים,  מאמרים על המוסיקה העברית–רננים, 'הזמרה והחינוך'

 –18, 7-  5 'עמ, השיר וקרן קיימת; 94–91 ;8–6 'עמ, )ז"טבת תשט(, 'ב, ול ק-בת, 'הגומלין שבין המוסיקה למדינה

  . 10 'עמ, 1990כתר : ירושלים, אוטוביוגרפיה בשיר וזמר, .נ, בן יהודה; 19

נוגנה על (מאת מרק לברי ' עמק'הפואמה הסימפונית : מבין הדוגמאות המגוונות לקשרים מסוג זה יצויינו להלן. 98

: ראו) 1'  עמ,10 נספח -אלתרמן וסמבורסקי(' שיר העמק'שהשראתה ב) 13.6.1937-שראלית בידי התזמורת הארצי

דוגמא נוספת היא הקשר המוסיקלי בין מתתיהו שלם מקיבוץ רמת יוחנן והמוסיקאי ארנסט ;  232 ' עמ,הירשברג

יזרעאל בין שנות רפרטואר של שירים לילדים ביישובים בעמק , .א, שפרן: ראו. הורוביץ מקיבוץ בית השיטה

 אוניברסיטת תל ,התואר מוסמךלקראת עבודה , השתקפות של מגמות אידיאולוגיות מנוגדות: השערים והארבעים

   .)שפרן: להלן. (57 'עמ, 1996ספטמבר , אביב
  .  131 'עמ, 2003מוזיאון ארץ ישראל :תל אביב, 1945 – 1905 צילומים, רטרוספקטיבה. א, סוסקין:  ראו.99

 . 8איור , כרמיאל :ראו. 100
  . 9איור , 1999מוזיאון נחום גוטמן :תל אביב, תל אביב של נחום גוטמן, ) אוצר(,.י, דגון: ראו. 101

הוא נושא בתוכו את כל ההתנסויות האישיות שבחיים . הסגנון מתקשר אל מגוון פעילויות יצירתיות בתרבות. 102

מוצהר בעיקרו בערכים צורניים והוא מצוי בכל פעילות או קיומו . ביחד עם סימני היכר משותפים לבני אותה תרבות

, לקסיקון מונחים ספרותיים, תכנים וצורות, .ע, אוכמני: ראו, אובייקט שיש להם הקשרים או השלכות אסתטיות

 ; )אוכמני: להלן (88 – 87' עמ,1976ז "ספריית הפועלים תשל: תל אביב, כרך שני

Kroeber A.L., An Anthropologist Look At History, Berkeley and Los Angeles: University of California 

Press 1963, pp.14–15,17,66-89; Krober A.L., Style and Civilizations, Berkely and Los Angeles: 

University of California Press 1963 ,pp.2-9,19,30,34–35,71,152;                                                                                                   
  ;155, 16-19'  עמאמנות כתרבות: ראו' סגנון'לעיון נוסף בנושא 
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בעיני חלק מהעולים לארץ השירה  .יורוצנטרית-הגישה הכללית למוסיקה הייתה מערבית

 אלא כחלק מהאקזוטיקה של הסביבה' מוסיקה' לא נתפסה כ שנשמעה מסביבהמוסיקה הערביתו

                                                                                                                                            
 Bertalanffy, L.,‘Culture as Systems: Toward a Critique of Historical Reason‘, in: Harry R.(Ed), 

Phenomology, Structuralism, Semiology, Lewisburg: Bucknell University Press 1976, pp.158-159; 

Schapiro, M., Theory and Philosophy of Art: Style, Artist and Society, New York: George Braziller 

1994, pp. 83-86.                                                                                                                                             
המלחין  אלכסנדר  ;1.1.סעיף ג. ' ולהלן בפרק ג3.א.2 -ו. 2.א.2 לעיל  בפרק זה בסעיפים  'עבריות'ראו דיון במושג . 103

  ;267, 265 –262 'עמ, הירשברג: או ר,בוסקוביץ טען כי רק מוזיקאים שחיים בארץ ישראל יכולים לצור סגנון לאומי
, 'א, במה, ' קונצרטים למוסיקה יהודית25', .י, בסקי'סטוצ: לעיון נוסף בנושא הסגנון העברי במוסיקה ובזמר ראו

 'עמ, השיר וקרן קיימת; 24 –20 'עמ, אלירם; 181–178 'עמ, מוסיקה בישראל;  44 –1 'עמ, ) 1942ג "כסלו תש(, ג"תש

 – 6 'עמ, )1988מארס (, 12 ,מוסיקה, 'מפגש קצר ללא המשך: הזמר העברי והמוסיקה האמנותית', .ע, אסף;  15 –14

 ,2 'עמ, 7: 2/ 4, גורוכוב-תיק ידידה אדמון, ')1982 - 1894( גורוכוב - שירי הזמר של ידידה אדמון', .ר, דוד- בר; 8

–ח "תמוז תשנ(, )139(5, 'כרך כב,  מול-עת, 'עוד שיר אחד רצה הוא לזמר', .א, הכהן; הארכיון למוסיקה ישראלית

 .16 –14 'עמ, )1988יוני 
יובל ', .ש, רוזובסקי; 255 -241 ' עמ,הירשברג;  11 - 10 'עמ, זמרה עברית; 291, 284 –282 'עמ, בוסקוביץ: ראו. 104

: ירושלים , ית מאמרים על המוסיקה העבר–רננים, 'הזמרה והחינוך', ש.מ, גשורי; )27.12.1928(, כתובים, 'עשרים

משמר , 'הרצאת פתיחה לבירור בועדת המוסד, על מטרות חינוכנו המוסיקלי'.ב, חתולי-עומר; 3-8 'עמ, א"תרצ

, הארץ, 'פינת הרדיו'. ס.ג; 4 תיק 3.2.1מיכל , ארכיון הקיבוץ: קיבוץ מרחביה, 4 'עמ ,1938אוקטובר : העמק

 –180 'עמ, )1945מהדורה ראשונה (, ו" ראובן מס תשט:ושליםיר, המוסיקה בישראל, .ע.פ, גרדנויץ ; )3.12.1944(

על שאלת המוסיקה בעברית או מוסיקה ; 54-57' עמ, )1985אפריל (, 17, שדמות', הזמר הישראלי, '.מ, שלם ; 181

 פרקים על מקוריות האמנות', .י, סגל;  18 – 14, 12 – 10 'עמ, שפרן: עברית בהתיישבות העובדת בעמק יזרעאל ראו

, א.2דיון בשאלת התרבות העברית וצמיחתה  ראו  לעיל בסעיף ;  32 'עמ, )1936ו "שבט תרצ(,  'ב-' א,במה, 'העברית

   .2.א

, א"י, עיונים במוסיקה, 'המדינה בת עשר והמוסיקה שלה', .א.א,  בוסקוביץ:ועיינו גם; 287–286 'עמ, בוסקוביץ. 105

, עיונים במוסיקה, 'בוסקוביץ. א.מעזבונו הספרותי והמוסיקלי של א', .ב.ב; 12 'עמ, )1976ז אוקטובר "חשוון תשל(

 . 12 'עמ, )1976ז אוקטובר "חשוון תשל(, א"י

 32



    108.'ה השמית

                                                

 תחום אחד מבין תחומי היצירה המוסיקלית שהם 'שירי הזמר'ב בכוונתי להתמקד במחקר זה

 במתכונת של 'שירי זמר'אסופות מההנחה כי נובעת  'שירי הזמר'בהבחירה . שנוצרו בארץ ובגולה

חוקרים שונים  נדרשו  109.עשויים לשקף את רוח התקופה והווייתה ברובד הגלוי והסמוי, שירונים

ולות  הגב.'פזמון'או ' זמר', 'שיר זמר', 'עם-שיר', 'שיר אמנותי', 'שיר'בין להגדרות  ולאבחנות 

המטושטשים בין האפשרויות שלעיל עשויים להעיד על האינטראקציות שאלו מקיימים זה עם זה 

  במחקר זה 110.ועל תהליכים תרבותיים דינאמיים והתפתחויות במערכת התרבותית העברית

 
 אידיאולוגיה ולחצים אידיאולוגיים, 'מבוא', )עורכים.(א, ואדלר. י, הירשברג; 294, 291–285 'עמ, בוסקוביץ: ראו. 106

האוניברסיטה העברית  : ירושלים, ת מתוך העיתונות העבריתלקט מקורו, בחיי המוסיקה ביישוב בתקופת המנדט

ולפאתי מזרח , .א,  שילוח;9 'עמ, הישברג; 258 –257' עמ, שליטא; 29 'עמ, שפרן; ז"החוג למוסיקולוגיה תשמ

המכון לחקר מורשת , משגב ירושלים: ירושלים, לבחינת דרכי שילוב יסודות מזרחיים במוסיקה הישראלית,קדימה 

   .19, 6 'עמ,  )22.1.1989(מזרח ספרד וה
אמנון שילוח  טוען כי  המוסיקה מלבד היותה צירוף נעים של צלילים המיוסד על  ; 287–285 'עמ, בוסקוביץ:ראו .107

אימוץ של  . סמלים ותפישות תרבותיות ייחודיות, מריכים מוגדרים היא שפת הלב וככזאת מהווה אספקלריה לחוויות

 ידי תרבות אחרת מחייב אימוץ המכלול על ערכיו וסמליו ולא רק של היבטים נבחרים תרבות מוסיקלית אחת על

, לבחינת דרכי שילוב יסודות מזרחיים במוסיקה הישראלית,ולפאתי מזרח קדימה , .א, שילוח: ראו וחיצוניים

  .  19' עמ, )22.1.1989(המכון לחקר מורשת ספרד והמזרח , משגב ירושלים: ירושלים
בוסקוביץ שואף בבירור "כי  1.3.1946כתב דוד רוזוליו בעיתון הארץ ' הסוויטה השמית'כורה של לאחר הב. 108

בוסקוביץ הכיר את הבעיה שאי אפשר להמשיך ...מובהק' מזרחי'והוא סגנון , ובהבלטה ליצירת סגנון מוסיקלי חדש

הסביבה תובעים מפנה ותפישה , סגנון החיים, הנוף: בארץ זו ביצירות הבנויות לפי טהרת מושגי העולם המערבי

בעיה התובעת את פתרונה לא רק בשדה אמנות , א הידיעה היא מזיגה בין שני סגנונות"הבעיה בה...יסודית אחרת

ולפאתי , .א, שילוח :מתוך  1.3.1946 ,הארץ, .ד, רוזוליו: ראו".כי אם בכל שדות החיים שלנו', המוסיקה והציור וכו

המכון לחקר , משגב ירושלים: ירושלים, שילוב יסודות מזרחיים במוסיקה הישראליתלבחינת דרכי ,מזרח קדימה 

 . 13' עמ,  )22.1.1989(מורשת ספרד והמזרח 
  .  152 'עמ, הירשברג:ראו. 109
, .מ,  כהן–זמורה; 40 –38 'עמ, )ז"טבת תשט(, 'ב,  קול-בת, 'לשאלת עיבודו של שיר העם העברי', .מ, לוסטיג: ראו. 110

תל , קובץ מאמרים וראיונות,  שנה במוסיקה הישראלית20, )עורך מרכז.(ב, ברעם: בתוך, '? כיצד-ישראלישיר עם '

, )1985אפריל (, 17, שדמות', הזמר הישראלי, '.מ, שלם ; 13 -9 'עמ, ח"איגוד הקומפוזיטורים בישראל תשכ: אביב

ז "חשוון תשל(, ב"י, עיונים במוסיקה, 'יצירותיו האחרונות-אלכסנדר אוריה בוסקוביץ', .א, בהט; 57–54 'עמ

מראות וצלילים בזמר ', .נ, שחר; 6 –5 'עמ, הארץ ישראלי השיר;  169' עמ, 'א,אוכמני; 12 'עמ, )1976אוקטובר 

: ירושלים, מזרח ומערב במוסיקה, .ד, כהן ; 244- 241 , 14– 1 'עמ, אלירם; 126 –125 'עמ, ב"תשס, 4, מפתח, 'העברי

, )עורכת.(ז, בן פורת:בתוך, 'הפזמון כבעיה וכמושא של חקר הספרות', .ז, בן פורת;  183 –182 'עמ, ו"מגנס תשמ

 'עמ, רשף; 11 -9 'עמ, 1989הקיבוץ המאוחד , המכון לפואטיקה וסמיוטיקה על שם פורטר:תל אביב, ליריקה ולהיט

10 – 11 ,14 – 16.  
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ציבור כפעילות שירי עם עבריים צמחה בו זמנית מהמנהיגות ומה- המצאת המסורת של שירי זמר

נוצרו ביוזמתם שהמוסיקה והזמר   113.ספונטאנית אשר הלכה והתמסדה במהלך השנים

נתמכו על ידי מנהיגי המוסדות ברמה הארצית והמקומית  ובעידודם של מעצבי התרבות הרשמית

תרבות עממית 'או ' תרבות רשמית'ותפקדו מלכתחילה כחלק מהמערכת הקנונית וסווגו כ

    115. הזמריזציה תפקדה גם כמערכת שימור והפצה של שירי  הקנונ114.'רשמית

                                                 
נים שנוצרו בגולה לבין אלו שבארץ מתוך הנחה כי  בגיבוש הקורפוס המחקרי לא נעשתה אבחנה בין שירו. 111

 עקב  האינטראקציה שהייתה קיימת בין מפעלי ההוצאה זאת. הגבולות  מטושטשים ואינם עקרוניים למהות המחקר

לעיתים חוברו שירים אלו גם על ידי משוררים וכותבי זמר יהודיים שלא התיישבו בארץ אך כתבו . לאור בגולה ובארץ

מבין כותבי הזמר היו כאלו שבתחילה כתבו בגולה והמשיכו . יצחק קצנלסון, רות חינוכיות ואחרות כגוןבעברית למט

עיקרו ומהותו . בסקי'חנינא קרצו יחיאל היילפרין  ,לוין קיפניס, קדיש יהודה סילמן, ביצירתם עם עלותם לארץ כגון

וצרים העבריים בארץ ובגולה  אך חשוב לציין של מחקר זה אינם עיסוק  בהשוואה בין הגילומים התרבותיים של הי

 - על יוצרים יהודיים במוסיקה ובזמר בגולה ובארץ מהמאה התשע .כי קיימת אפשרות שימצאו הבדלים ביניהם

נעמי , .י, כהן: על  מוזיקאים ומלחינים שפעלו בארץ ישראל ראו; 255 –212 ,188–157 'עמ, שליטא: עשרה והילך ראו

  .   1990תל אביב עם עובד , יקה ומוסיקאים בישראלמוס, זמירות ישראל
תל , לפולקלורה מוסיקלית יהודית קובץ, זמר עם, )עורכים.(ד, ושטוק. י, סטוצבסקי, .ש, מלצר, .י, אדל: ראו .112

ספריה , פולקלור מוסיקאלי של יהודי מזרח אירופה, .י, סטוצבסקי; 25 - 5, 8 'עמ, 1945ו "ניומן תש. מ:אביב

התייחסות והגדרה שונה  ; 21 -19, 15–13  'עמ, ללא תאריך, המרכז לתרבות ולחינוך:תל אביב, 109 ' מסמוסיקלית

 .  21  'עמ, )א"אדר תשכ(, )ו(2, קול-בת, 'לדמותו של שיר העם בישראל', .מ, רהר: ראו
 Hobsbawm E., 'Introduction: Inventing Tradition', in: Hobsbawm, E., & Ranger T. (Ed), The: ראו.  113

Invention of Tradition, Great Britain: Cambridge University Press 1993, pp.1-14.                                      

 נערך בקיבוץ גבעת השלושה כינוס בנושא 1942בשנת ; 18 'עמ, רשף; 147 'עמ, הירשברג; )המצאת מסורת: להלן (

בעקבות החלטה זו פנה מנשה . מה ועדה שמטרתה הייתה להפיץ שירים ישראליים בצבור בו הוק'השיר הארצישראלי'

', י"כינוס ראשון לשיר הא, '.ח.ג: ראו. במכתב והציע דרך פעולה והפצה) חתולי(אל בנימין עומר ) רבינוביץ(רבינא 

בינקיבוצית לפעילות  הוקמה הועדה ה1941–1940בשנת ; 55 'עמ, שפרן; 51' עמ, )1942ב "אלול תש(',  ה,במה

מדניות , היא ניסתה לקבוע  מטרות משותפות. מוסיקלית שהייתה הגורם הראשון שעסק בכך באופן מרוכז ומכוון

 .  59, 30 - 1 'עמ, השיר וקרן קיימת; 33 'עמ , שפרן: ולהשפיע על הרפרטואר ראו
הקאנונית כניסיון - י התרבות הרשמיתרקפת שפי טוענת כי הפזמונאות העברית נוצרה באופן יזום על ידי נציג. 114

 כהמשך למודלים אותם הכירו 'פולקלור עברי מקורי ילידי'למלא חלקים חסרים במערכת התרבותית וליצור 

הפזמונות כמקרה : מיסוד וקאנוניות בדינמיקה של התפתחות מערכות בתרבות', .ר, שפי: ראו. מארצות מוצאם

התפתחות ', .ר, שפי ;117–114 'עמ, 1985מאי , ברסיטת תל אביב אוני,התואר מוסמךלקראת עבודה , 'מבחן

: תל אביב, ליריקה ולהיט, )עורכת.(ז, בן פורת:בתוך, 'הפואטיקה של הפזמונאות הישראלית בראשית שנות השבעים

ההסתדרות הכללית של העובדים ' ; 98 - 76עמ , 1989הקיבוץ המאוחד , המכון לפואטיקה וסמיוטיקה על שם פורטר

 היו הגורמים המשמעותיים מבין הגופים הממסדיים שיזמו פעילות 'הקרן הקיימת לישראל' ו'עבריים בארץ ישראלה

יהואש הירשברג בוחן ;  מבין הפעילים בתחום זה יצויין המלחין ניסים ניסימוב.מוסיקלית קולקטיבית מסוגים שונים

והחינוך למוסיקה בארץ , אמנותית והעממיתהגופים המבצעים במוסיקה ה, את התפתחות המוסדות המוסיקליים
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בחיפוש אחר אמצעים לביטוי שירי וניגוני של  הנושאים השונים שנקשרו אל חידוש החיים  בארץ 

בשנים הראשונות כללה  .ישראל היוצרים פנו בתחילה אל מקורות מוכרים מארצות מוצאם

תורגמו לעברית בגולה או בארץ וחלקם  חלקם שירים ש.פעילות הזמר שירים מיובאים רבים

 ,הומרוהשירים והניגונים הראשונים . שירים עבריים שנוצרו בגולה לרוב למערכת החינוך העברית

ושיקפו יצירה  חלקם של השירים שחוברו בארץ ישראל .בשירים עבריים מקוריים, בהדרגה

ורמים לכך יצויינו כאן מכלל הג. החל מאמצע שנות העשרים  גברמקורית בתחום הטקסט והלחן

המפגש עם נופי ארץ ישראל ותושביה ילידי המקום והמפגש בין , הרצון להשתחרר מכבלי הגולה

    . יהודים מתפוצות ועדות  שונות

היה אחד ,  אשר צמח באירופה במאה התשע עשרה,חילוני–עממי–למרות שהשיר היהודי

סורת של רפרטואר ודגמים שהתקבלו לא  הייתה קיימת מ ,ממקורות  היניקה של הזמר העברי

 בהדרגה התגבש קנון של שירים  116.קודם לכן באירופה והיה צורך לייצר את הדגמים והרפרטואר

                                                                                                                                            

, .ז, בן פורת: ראובשירון ובין תפיסתו כמייצג תקופה או שלב בתרבות ) פזמון(על הקשר בין הכללת שיר הזמר . 115

המכון לפואטיקה :תל אביב, ליריקה ולהיט, )עורכת.(ז, בן פורת:בתוך, 'הפזמון כבעיה וכמושא של חקר הספרות'

בין קאנוניזציה שמקורה בערך מבחינה זיוה פורת  .69- 67 'עמ, 1989הקיבוץ המאוחד , וסמיוטיקה על שם פורטר

  . 68 'עמ, שם :ראו, הציבורי של שיר הזמר לבין זו הנובעת מערכו האסתטי
מאיר נוי ; 21–20 'עמ, א"תרצ: ירושלים, מאמרים על המוסיקה העברית-רננים, 'הלל וזמרה', ש .מ, גשורי:  ראו. 116

 180 לחני יידיש שהשפיעו על 122על הזמר העברי  ומצא ) שירי היידיש(שפעתם של לחנים ממזרח אירופה חקר את ה

: ירושלים, השפעות לחנים יהודיים ממזרח אירופה על הזמר העברי, מעיני הזמר, .מ, נוי: שירים עבריים ראו

, .מ, רבינוביץ; 6 'עמ, זוהר שביט: בואמ;  18 'עמ, גרדנוויץ; ללא תאריך, בית הספרים הלאומי, הארכיון למוסיקה

  בנושא מסורות מומצאות  Eric Hobsbawmיואש הירשברג מפנה  אל ;   4.4.1928, דבר, 'על חיי המוסיקה בארץ'

, ש"עבר ת: ירושלים, האסכולה המוסיקלית היהודית, .מ, ברונזפט; 24 –18  'עמ, אלירם;  147 'עמ, הירשברג: ראו

 .Hobsbawm E., 'Introduction: Inventing Tradition', in: Hobsbawm, E., & Ranger T: ינווכן עי; 28 -11 'עמ

(Ed), The Invention of Tradition, Great Britain: Cambridge University Press 1993, pp.1-14.   
  למוסיקה עממית יהודית החברה', .ב , באיאר;59 –14 'עמ, סטוצבסקי: ראועל שיר העם היהודי של מזרח אירופה  

, .נ, בן יהודה; 213 –212 , 156 - 143 'עמ, שליטא ; 43 - 39  'עמ, )1971ינואר (, ז'י, החינוך המוסיקלי, 'בפטרבורג

מפגש קצר : הזמר העברי והמוסיקה האמנותית', .ע, אסף ; 8 'עמ, 1990כתר : ירושלים, אוטוביוגרפיה בשיר וזמר

       .  8 'עמ , )1988ארס מ(, 12 ,מוסיקה, 'ללא המשך
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היה , קידום הרעיונות הלאומיים: 'שיר הזמר'הקריטריון לבחינת מידת הגשמת מטרת העל של 

מבין הדרכים להפצת שירי הזמר  123.מידת חלחולו אל כל שכבות החברה והפצתו בדרכים מגוונות

לימוד שירים , ארגון ערבי שירה בציבור, דפסיםבגלויות ובדפים מו ,הפצה בשירונים: נודעו

                                                 
 'עמ , רשף ;90  - 75  'עמ,  ישראלי-השיר הארץ; 244 - 235 'עמ, שליטא;  172 – 166 'עמ , מוסיקה בישראל: ראו. 117

      . 4.3סעיף ' דיון בדגמים שנקשרו אל שירי הרועים  ראו להלן בפרק  א ; 17
את הדברים העלה לראשונה .  זמר ארצישראלי ייחודייצחק אדל מנסה להוכיח בדרכים מוסיקולוגיות כי קיים.  118

ניסיונות נוספים להגדרת ; 72 – 62 ' עמ,1סטוצבסקי : ראו,  1942 ישראלי בשנת - בהרצתו בכנס הראשון לשיר הארץ

תל ,  224 'הספריה למוסיקה מס, מבנהו ומילותיו,  עיונים בסגנונו–הזמר הישראלי, .ה, שמואלי:  הזמר העברי ראו

הגיגי , 'ראשי פרקים בתולדות הזמר העברי', .י, ספיבק; .113 –107, 60 –59,  54 'עמ, 1971המרכז למוסיקה   :אביב

  .1 'עמ,  htm.2-rashey/kitveyet/il.ac.daat.wwwאתר דעת  : מתוך, ז"תשנ, 'ה, גבעה
יעל רשף מציגה בנוסף לטקסט מספר רכיבים  שמשפיעים על השתלבותו של הזמר בחיי ; 93 –92 'עמ, שפרן: ראו. 119

נסיבות , זהות מבצע השיר, לחן: הקהילה הלשונית  וטוענת כי  לעיתים חשיבותם אף גדולה מחשיבות הטקסט

ים הקשורים למבנה טליליה אלירם מציגה במחקרה ניתוח המתייחס אל פרמטר; 11 ' עמ,רשף: ראו, הביצוע ועוד

על תמלילי השירים והקשר בין המשוררים ;  96–91 'עמ, אלירם: ראו. הטקסטואלי ולקשר בין הטקסט למוסיקה

  .  213 -179 'עמ, ישראלי-השיר הארץ: העבריים ושירי הזמר  עיינו גם
, שמואלי; 72–62 'עמ, ה"מרדכי ניומן תש: תל אביב, מהותה והתפתחותה, מוסיקה יהודית, .י, בסקי'סטוצ: ראו. 120

 –7 'עמ, 7, הארכיון למוסיקה ישראלית  תיעוד ומחקר, חוברת מידע, ' צליל הרהורים על הקשר ביניהם-מילה', .ה

הוא . ישראלי קדמה כתיבת התמליל אל הלחן-כי  בשיר הזמר  הארץ,  בעקבות ניתוחי תוכן וצליל, נתן שחר טען; 13

- התאמה בין המילים ללחנים והעברת משמעות מילוליות באמצעות צליליםהצביע על הבולטות של תופעת הקשר ו

שתי תבניות . בדרך זו נוצרת אפשרות להגדיר תבניות מלודיות בשירים בעלי תוכן זהה או דומה' צביעת מילים'

, . נ,שחר: ראו, 'תבנית החליל'ו' תבנית הגמלים': מלודיות ייחודיות לזמר העברי על פי הגדרתו של נתן שחר הן

 במחקרה כי  הטלילה אלירם טענ; 158–139, 127, 126, 125 'עמ ,ב"תשס, 4, מפתח, 'מראות וצלילים בזמר העברי'

קביעת האינטונאציות המלודיות והריתמיות כפרמטר מראה כי הן מאפיין ייחודי אשר שורד את השנויים הסגנוניים 

 .  236, 167 'עמ, אלירם: ראו ,אלוהתקופתיים  ולכן  מתפקדות כתשתית המלכדת של שירי זמר 
  . מבוא, 1900ס "תושיה תר: ורשה, מבחר שירי ציון בשפת עבר מימי כתביה קודש ועד ימינו, כינור ציון : ראו .121
מבנהו , עיונים בסגנונו–הזמר הישראלי, .ה, שמואלי: מחקרים הבוחנים היבטים סוציו מוסיקליים ראו. 122

  .  אלירם; השיר הארץ ישראל;   1971המרכז למוסיקה  : תל אביב,  224 'הספריה למוסיקה מס, ומילותיו
: דוגמא לתהליך חיבור של שיר מגוייס ראו;  18 'עמ, רשף ; 151, 147 'עמ ,הירשברג; ישראלי-השיר הארץ :ראו. 123

  .  30 – 21, 'עמ, השיר וקרן קיימת
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.2   אמנות חזותית. ד

  

 -הדיון שלהלן מתבסס על הנחת היסוד בדבר זיקתה של היצירה החזותית אל מציאות חברתית

125.ת מציאות נכספתתרבותית ותפקודה כאמצעי להגדר
אמן יוצר תוצר אמנות  אישי וחד פעמי   

מתוך כך אמנות יכולה להיתפס כאחד מהגורמים . אך הוא פועל בתוך מערכת חברתית ותרבותית

בייחוד , סמלים תרבותיים ורגשות פרטיים, שמאפשרים את האינטגרציה בין התנסות חברתית

מהווים חלק ממערכת של נונה של יצירה תכניה וסג 126.במצב של משבר ובתקופות של שנויים

' פרספקטיבה אסתטית' ומעניקים תרבות–אידיאות ואינטרסים של אותה החברה, אמונות

  שלצורות היסוד של הקיום החברתי המשותףלקודים התרבותיים ול, ערכיםלפרשנות אפשרית ל

     127.אנשיה

                                                 
, קלית של ההסתדרות כמקדמת אידיאולוגיה חברתיתהפעילות המוסי, .ש, מרום; 155 -151 'עמ, הירשברג: ראו .124

, השיר וקרן קיימת; 192–191 ,143–106 'עמ, 1997ספטמבר , אוניברסיטת תל אביב, עבודה לקראת התואר מוסמך

 . 201–195 , 185 –184 ,  180 - 179 , 173 - 172 'עמ, אלירם; 27 - 22 'עמ, שפרן, 30 –2 'עמ

 .162 –140, 12–10, 8 ' עמ, אמנות כתרבות; 172' עמ, 1991דביר :תל אביב, האמנותעל טבעה של ,  .ר, לורנד:  ראו125.
הטשר  (164–163, 126, 104  'עמ, אמנות כתרבות ; 189–185 'עמ, על טבעה; 206 –205 'עמ, פרשנות של: ראו.  126

ת האמנות יצוינו בין משתני הרקע והיבטי ההקשר התרבותי המשפיעים על מאפייניה של יציר; )מתבססת על גירץ

והתפקוד ) use(דרך השימוש , החומרים והטכניקות איתם הוא פועל, הסביבה הפיזית בה פועל האמן: להלן

)function ( אופי השפה הויזואלית בה משתמש , אישיות האמן ותפקידו בחברה, של הצורות האמנותיות בחברה

 ההשתייכות שלו ושל קבוצות אחרות איתן הוא עומד הצורות הויזואליות אליהן נחשף בהיסטוריה של קבוצת, האמן

, 22, 20 - 1 'עמ, אמנות כתרבות:  ראובקשר והאופי של הקאנונים האסתטיים המנחים את תהליך היצירה והשיפוט

לשאלת הספרות ', .ג,טורי: לעיון נוסף בנושא קליטה והתקבלות של יצירות ראו. 298 'עמ, פרשנות של תרבויות; 110

ארבעה פרקים בתורת : יצירות ונמעניהן, .ג, שקד; 10–8 'עמ, )1974דצמבר (,19–18 ,הספרות, 'מערכת-כרב

תל ,  הספרות   הדגם של ההתקבלות בהוראת,.א, קרינסקי; ז"אוניברסיטת תל אביב  תשמ:תל אביב, ההתקבלות

  ;21 –9  'עמ, 1987ת 'מופ: אביב

 Lotman, J.M., Universe of the mind London-NewYork: I.B Tauris&CO 1990, pp.102-119.                 
הוא מאזכר את האמנות , קליפורד גירץ מקדיש בספרו דיונים נפרדים לדת ולאידיאולוגיה כפעילויות סימבוליות. 127

 'פרספקטיבה האסתטית'הרחבה בנושא ה; 298, 110; 28 'עמ, פרשנות של תרבויות :ראו. אך לא דן בה כשלעצמה
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יר להתעוררות לאומית יהודית ציוני כמכשוגי הרעיון הנתפסה על ידי חלק מההחזותית האמנות 

אותו חסר ,  אשר ניחן בממד האסתטי,אדם יהודי חדשאפיק לטיפוח על ידי אחרים בה בעת וו

על  צידה  המוסרי והתעמולתי של האמנות ' הצפירה' כתב בוריס שץ  בעיתון 1888בשנת . בעבר

חייה הציוני  עלה תפקידה של האמנות בתהליך הת. היהודית כדרך לתחייה לאומית ואוניברסלית

פולמוס 'בפולמוס הידוע כ, 1901שנערך בשנת , לדיון במסגרת הקונגרס הציוני החמישי

   128.'הקולטורה

נוטה להתמקד ביצירה התרבותית והאמנותית המתפתחת במרכזים בנושא הספרות המחקרית  

 העובדת מני ההתיישבותא.  כמעט לחלוטין מזו שנוצרה בהתיישבות העובדתהעירוניים ומתעלמת

    129.נמצאו בקונפליקט פנימי מתמיד בין מחויבותם לעבודה היומיומית ובין רצונם ליצור

                                                                                                                                            

מרטין בובר . בקונגרס זה הוצגה תערוכת יצירות של אומנים יהודיים ומרטין בובר נשא את ההרצאה המרכזית.  128

ת וכאמצעי תעמולה וחינוך לשם יצירת אדם יהודי שלם בהרצאתו את האמנות כהעמקה והפנמה של הציונוהציג 

את האפשרות כי האמנות ' ציונותם של יהודי המערב'במאמרו  מכס נורדאו הציע. ובשל למימוש המטרות הלאומיות

פעולותיו של  .דברים דומים נשא בנאומו בקונגרס זה, היהודית תעורר רגש יהודי לאומי בקרב יהודי מערב אירופה

בקונגרס הציוני הכשירו את ' הפרקציה הדמוקרטית'תרבותית  של מרטין בובר ואנשי -ופעולתם הפוליטיתבוריס שץ 

: ראו). ץ"בניהולו של בוריס ש, ירושלים ב1906נוסד בשנת (' בצלאל'הקרקע להקמת בית הספר לאומנות ואמנות 

 ,ץ"בצלאל של ש, )עורכת. (נ,  כהן-שילה:בתוך, 'מגמות בציונות ושאלת האמנות לפני הקמת בצלאל', .י, צלמונה

המועצה לתרבות :תל אביב, ץ"בוריס ש, .י, צלמונה; 28 'עמ, )ץ"בצלאל של ש: להלן. (1983מוזיאון ישראל : ירושלים

: חיפה, תחיית האומה: מלאכת מחשבת, .א, הולצמן; 12 'עמ, 1985 כתר:  ירושלים- הקיבוץ המאוחד-ואמנות

איקונות , שורו הביטו וראו ,.א, מישורי; 82–78, 50 - 44 , 36 –19 'עמ, 1999מורה ביתן ז:תל אביב- אוניברסיטת חיפה

   . 44, 16 'עמ, 2000עם עובד :תל אביב, וסמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית
הבעייתיות בהקשר לכך מתחדדת לנוכח הפער בין המקום והמעמד שתופסת ההתיישבות החקלאית החלוצית . 129

מול הדרתה מתיעוד התפתחות ,  וברפרטואר הדמויים המופיע ביצירה האמנותית לגווניה'רוח התקופה'בעיצוב 

 והתייחסותו למורכבות הקשרים בין מרכז 'אליטא תרבותית'הגדרתו של משה ליסק  את המושג . האמנות החזותית

האליטות , .מ, ליסק: ראו. פעהנ איזנשטדט בחברה הישראלית יכולים לסייע בהסבר התו'לפריפריה וכן דיונו של ש

, החברה הישראלית, .נ"ש, איזנשטדט; 11 'עמ, 1981עם עובד : תל אביב,י בתקופת המנדט'של הישוב היהודי בא

אברהם שלונסקי מספר  כי בתחילה דחו חלוצי העלייה השלישית ; 315 –312, 40, 38, 31 'עמ, 1973מגנס  : ירושלים

בשלב שני החל להתעורר מחדש הצימאון לתרבות , לו בה אל מול העבודה הפיזיתכל גלוי של יצירה תרבותית וזלז

, ספר העלייה השלישית, )עורך.(י, ארז: בתוך,'מעגבניה עד סימפוניה', .א, שלונסקי: ראו. והיחס ליוצרים השתנה

הכנת קישוטים , יבוץהתגייסות אמני הקיבוצים  לקישוט  מבני הק;  896 –892' עמ, 1964עם עובד : תל אביב', כרך ב

אמני הקיבוץ הארצי התאגדו . לחגים ועיצוב כרזות לתנועה אליה השתייכו יכולה להתפרש כפתרון למצוקתם

מרבית התערוכות שארגנו נשארו בתוך המסגרת התנועתית והוצגו . 1934רק בשנת ' ארגון אמני הקיבוץ'במסגרת 

ישבות הקיבוצית התנהל לאורך שנים ויכוח על מקומו של בהתי. לרוב בקיבוצים ולא במרכזי התרבות העירוניים

הדים לכך ניתן למצוא  כבר בעלון גדוד . האמן בקבוצה והצורך להקצות לאמנים ימי עבודה ליצירה ותקציב לחומרים

ביב  מס,.ד, מלץ:בתוך, )1950 ('ערכי אמנות בכפר', .ד, מלץ:  לעיון נוסף ראו, 20 -   מראשית שנות ה'מחיינו'העבודה 

רמת ,  לקט ממקורות שונים–לבעיות היוצר בקיבוץ, .א, גרטל;  125 –122 'עמ, 1970ל "תרבות וחינוך  תש, לעיקר

עבודה  לקראת , היחיד היוצר בחוויית הכלל בעלייה השלישית, .ח, שליב ;מכון הווי ומועד ללא תאריך: יוחנן

הזהות האידיאית ועצמאות ', .י, דניאלי; 100 'עמ, 1990א "תשרי תשנ, אוניברסיטת תל אביב, התואר מוסמך
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סקירת התפתחותה של האמנות החזותית הארצישראלית מראשית המאה ועד כינון מדינת 

' הרועה העברי'ישראל נחוצה כבסיס להמשך הדיון בדרכי העיצוב האמנותי של דמות הרועה ו

ספרות חינוכית : תחומי התרבות הנוספיםדרכים אלו עם  זיקה שמקיימות בבאמנות החזותית ו

 .    ושירי זמר

יש הטוענים כי אמנות חזותית במונחים המקובלים צמחה בארץ ישראל רק בראשית המאה 

התפתחותה נסקרה  במקורות שונים בהם ניתן לפגוש מגוון צורות התייחסות . העשרים

 על ידי אמנים יהודיים בארץ ישראל  מהאמנות שנוצרהששרדות  האמנורוב יצירות  130.והדגשים

. על אמנים ואומנים שפעלו בתקופה זו מאוד ידוע מעט ו עלומות שם  עשרה -במהלך המאה התשע

 התכנים והסגנון של 131.)24'  עמ,11נספח )  (1889(' עקדת יצחק'כדוגמא ציורו של יהוסף שווארץ 

למעט מקרים ', עלייה הראשונה'עם היציאה מהחומות והיצירות האמנות החזותית לא נשתנו 

   132.ייחודיים

                                                                                                                                            

; 175, 92  'עמ, 1979מוזיאון ישראל : ירושלים, עשרה-מאה התשעאמנות ואומנות בארץ ישראל ב, .י, פישר: ראו. 130

האמנות , ציור ופיסול בישראל, .ח, גמזו; 1941ראובן מס : ירושלים, האמנות היהודית החדשה, .ק, שוורץ

אמנות , 'מבוא', .ב, תמוז; )ציור ופיסול: הלןל( .25 'עמ, 1951אשכול :תל אביב, הפלאסטית מבצלאל ועד עכשיו

תל אביב :  מסדה, אמנות ישראל, .ב, תמוז:בתוך,  'ציור', .י, פישר; 12–10  'עמ,  1962תל אביב  :  מסדה, לישרא

  ;1981מסדה : רמת גן , סיפורה של אמנות ישראל, .ג, עפרת. ד, לויטה. ב, תמוז ; 34 – 19 'עמ, 1962

Barzel, A., Art in Israel, Italy: Giancarlo Politi Editore 1988. )מאה שנות ' ,.י, שביט; )אמנות בישראל: להלן

 ,  היסטוריה ישראלית בראי האמנות-עם בונה ארץ, )עורך. (ר, כהן : בתוך ,'היסטוריה ישראלית בראי הציור

מוזיאון תל אביב :תל אביב, 3/89קטלוג , לחיות עם החלום, .ב, דונר ;48–9 'עמ ,1988מוזיאון הרצליה : הרצליה

  . 1989משרד  החינוך :  ירושלים,ישראלית פרקים באמנות, .ר, סבג; 1989

, 100 'עמ, 1979מוזיאון ישראל : ירושלים, עשרה-אמנות ואומנות בארץ ישראל במאה התשע, .י, פישר :ראו.  131

  .  72 'תמונה מס
 - אבן; 110 'עמ, 1995הספריה הציונית : ירושלים, יישוב ארץ ישראל בטרם ציונות-גלות בארץ, .י, ברטל: ראו. 132

תמוז (, 16 ,קתדרה, ' 1948 –1882 הצמיחה וההתגבשות של תרבות עברית מקומית וילידית בארץ ישראל, '.א, זוהר

התגבשות המרכז הספרותי בארץ ', .ז, שביט; )וההתגבשות הצמיחה: להלן (.184, 177, 174 –172 'עמ ,)1980  מ"תש

 תרבות', .י, שביט;  207 'עמ, )1980מ  "תשתמוז ( , 16 ,רהקתד, ת'ישראל בתהליך ההתמסדות של החברה היישובי

, וקניאל. ז, צחור.י,ברטל: בתוך, 'קווי יסוד להתפתחות התרבות העברית בתקופת העלייה השנייה: ומצב קולטורי

  לעיון נוסף בנושא; 357 ' עמ,1997ח 'יד יצחק בן צבי תשנ: ירושלים, כרך  מחקרים, השנייה  העלייה,)עורכים.(י

:                                                                                        מערכות תרבותיות ראו  וקבלה או דחיה של  מבנים טקסטואליים במערכות סמיוטיות

 Lotman, J.M. Uspenskij, B.A.et.al, 'Theses on the Semiotic Study of Cultures (as applied to Slavic 

texts)', in: Sebeok, T.A. (Ed), The Tell-Tale Sign, Lisse: Peter de Ridder Press, 1975, pp.66-68.       
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נתפסת כאחד הניסיונות הראשונים לייצוג רעיונות ' בצלאל'פעילותו האמנותית של בית הספר 

    133.ציוניים בתחום החזותי על אדמת ארץ ישראל

סגנון ' לשנוי בשיהווה ביטוי' סגנון עברי ארצישראלי'ניסו לייצג את נושאיהם ב' בצלאל'אמני 

הם ניסו לקשור בתכנים  ובסגנון אומנותי  את ההווה עם תקופות הזוהר של עם . היהודי' החיים

ותקופת החשמונאים ובכך לבטא את ', בית השני'ימי ה, תקופת המקרא: ישראל בארץ ישראל

ים  הסגנון שנוצר היה אקלקטי ואיחד מקורות השפעה מזרחי134 .רעיון חידוש ימי האומה כקדם

הפניה למזרח ניזונה מצד אחד מהרעיון של החזרה אל .  ישראלי-ומערביים בזיקה למרחב הארץ

  135.כי ומצד שני ממגמות אוריינטליסטיות אירופאיות"התנ' תור הזהב'

שפעל בארץ מראשית  ,והאמנות שנוצרה בו נתפסו על ידי דור האמנים הצעיר' בצלאל'בית הספר 

רבים מהאמנים שלימדו , למרות זאת. העולם היהודית הגלותיתכמייצגי תפיסת , שנות העשרים

                                                 
ראו ביצירתם האמנותית חלק בלתי נפרד מתהליך '  בצלאל'האמנים  שביטאו את החזון הציוני ואלו שפעלו למען . 133

תתפותם בתהליך ההתיישבות החלוצית בארץ ישראל ויצירת תרבות יהודית חדשה  והן  התחייה הלאומי הן בעצם הש

המועצה לתרבות : תל אביב, בוריס שץ, .י, צלמונה:  ראו.בנושאים שהעלו ביצירותיהם ובסגנון ששאפו לגבש

נות האמ, .ג, עפרת; 17–5 'עמ, אמנות בישראל; 9–8 'עמ, 1985 כתר: ירושלים-  הקיבוץ המאוחד-ואמנות

, .י, צלמונה: ועיינו גם; 460 –367, 164 –73 'עמ, 1993אמנות ישראל  : ירושלים, 'כרך א, פרקי אבות: הארצישראלית

תמוז (, 16 , קתדרה,'דברי פתיחה', .י, קולת ;33 –31 'עמ, )1978(, 17 ,ציור ופיסול, " יצירת סגנון לאומי'בצלאל'" 

רקים למגמות הצמיחה וההתגבשות של אמנות ואדריכלות מקומית בארץ ראשי פ', .מ, לוין; 163 'עמ ,)1980מ "תש

, 2 ,קו, 'ראשית האמנות המודרנית בארץ ישראל', .י, צלמונה ;194 'עמ, )1980מ "תמוז תש(, 16 ,קתדרה, 'ישראל

; 13 –12 'עמ, )1983מרס (,) 48 (4, 'כרך ח,  מול-עת, "ץ "של בוריס ש'  בצלאל'" , .ש, שבא; 27-39 'עמ, )1981ינואר (

, .א, לוין; 143–97 'עמ, 1984יבנה - יהושוע אורנשטיין: תל אביב, בין חולות וכחול שמיים, .א, בן עזר. נ, גוטמן

איקונות וסמלים , שורו הביטו וראו ,.א, מישורי; 102 'עמ, )1999(,תכלת, 'האמנות הישראלית בדרך למקום אחר'

בצלאל  :בתוך, 'תקופת בצלאל', .ג, עפרת; 63, 44 ' עמ,2000עם עובד :ביבתל א, חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית

היסטוריה ישראלית - עם בונה ארץ, )עורך. (ר, כהן  :בתוך, 'בין הציוניזמם: בצלאל', .ג, עפרת; 95–31 'עמ, ץ"של ש

משרד  : ירושלים, ישראלית פרקים באמנות, .ר, סבג ;57–49 ' עמ,1988מוזיאון הרצליה  : הרצליה, בראי האמנות

 –74'  עמ, 2006מוזיאון ישראל : ירושלים, 503קטלוג , ץ כוהן אמנות"בוריס ש, .י, צלמונה; 18 –13 ' עמ,1989החינוך 

92   .  

נקודת , .נ, גרץ:בתוך, 'אוטופיה וחיפושים, אידיאולוגיה: לידה מחדש של אמנות עברית', .א, מישורי:  ראו 134.

אנו , .ר, בן צבי-ינאית; 194 –175 'עמ, 1988אוניברסיטה פתוחה :תל אביב, ישראלתרבות וחברה בארץ , תצפית

כדוגמא לכך טענתו , ץ ופעילותו נשמעה כבר בתקופתו"ביקורת על בוריס ש; 25 'עמ, 1969עם עובד :תל אביב, עולים

 - ושילה. י, צלמונה: ראו. של ברנר שלא רק שלא הצליחו ליצור סגנון אלא גם לא הגשימו את הפרודוקטיביזציה

, אמנות בישראל ;189, 139 'עמ , ץ"בצלאל של ש:בתוך , .י, צלמונה;  231 – 230 'עמ, ץ "בצלאל של ש: בתוך, .נ,כהן

   .  9 –8 'עמ
אמנון ברזל טען כי הסגנון האקלקטי של אמני . 5.סעיף ד. הדרשות מורחבת לפניה למזרח ראו להלן בפרק ד.  135

וכי הגישה הכללית והסגנון האמנותי בבצלאל היו ח מהמציאות אל אוטופיה רומנטית בצלאל נובע מרצון לברו

 'עמ, אמנות בישראל: ראו. אירוצנטריים בעוד המזרח שימש רק כקישוט וכביטוי לתשוקה בלתי ממומשת- מערביים

  ; 222 -205 'עמ, ץ"בצלאל של ש: בתוך, .נ, כהן-ושילה. י, צלמונה ; 82 'עמ, מלאכת מחשבת: ועיינו גם; 17, 9–6
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שנות העשרים נתפסות כשנים של תפנית חברתית ותרבותית בארץ ישראל וכשנות פריחה בכל 

- אמנותית התנהלה ברובה  תחת חסות הממסד הפועליהתרבותית והפעילות ה. תחומי האמנות

.  של החלוצים' כיבושים'הכלל מנתפסה על ידי ממסד זה כאחד ' העבודה התרבותית '.חלוצי

העשייה האמנותית בארץ עוברת באותן שנים  תהליכי הכרה ומיסוד  שמתבטאים בהקמת אגודת 

מרכז הפעילות התרבותית . הקמת סטודיות ובתי ספר לאמנות וארגון תערוכות, אמנים

אביב כמקום רענן וצעיר המתאים לרוח הארץ -  מירושלים לתלוהאמנותית עובר בהדרגה

   138 .המתחדשת

                                                 
 :בתוך, 'תרבות ומצב קולטורי קווי יסוד להתפתחות התרבות העברית בתקופת העלייה השנייה', .י, שביט:  ראו136

 .1997ח  'יד יצחק בן צבי תשנ: ירושלים, כרך  מחקרים, השנייה העלייה  ,)עורכים.(י, וקניאל. ז, צחור.י,ברטל: בתוך

,  ארץ וטבע, 'אריחים מעטרים עיר', .ב, כרמיאל; 19-21 'עמ, אמנות בישראל; 20 –18 'עמ, אמנות בישראל;  350 'עמ

  ,2001מוזיאון תל אביב לאמנות :תל אביב, סימבוליסט עברי–זאב רבן  ,.ב, גולדמן אידה; 37 –32  'עמ,)1997(, 48

  . )זאב רבן: להלן(. 156 –150  'עמ
קטלוג   ,1945–1905צילומים , סוסקין רטרוספקטיבה, .ג, רז: ךבתו', תצוגת חברת מיננברג, '.א, סוסקין: ראו. 137

את המכון ניהלו  האב יהודה מינינברג  שעלה לארץ בשנת ;  113' עמ, 2003מוזיאון תל אביב : תל אביב , 12/2003

צלאל למד שנה בב, 1902ובנו ביניש שנולד בארץ בשנת , התגורר בנוה שלום ועסק בצביעת בתים וציורי קירות, 1900

המכון נסגר במהלך שנות .  החל לצייר בתל אביב וברחבי הארץ ציורי קיר1920ומשנת . והצטרף לעסקי אביו

, .ש, פרקש; 187' עמ, 1971א "תל אביב תשל, 1 כרך ,ובוניו אנציקלופדיה לחלוצי הישוב, .ד, תדהר:  ראו. השלושים

פעילות זו יכולה להוות ; 2003ז הישראלי לעיטורי קיר  המרכ, תכלת,  מסמך  קורות חיים, ' צייר-ביניש מינינברג'

חלקם נדחקו לשולי ההיסטוריה   ועדיין , עדות לפעילות אמנותית ולכוחות אמנותיים מגוונים  שפעלו בארץ במקביל

  . לא זכו למחקר משמעותי
; 805 - 783 'עמ ,1957מסדה :יבתל אב, האמנות היהודית, .ב,  רות-ססיל. ז, עפרון; 16 -13  'עמ,  ציור ופיסול:ראו. 138

 – 165 'עמ, הצמיחה וההתגבשות; 19 –16 'עמ, )1972(, 2, ציור ופיסול, '1929 - 1921אגודת אמנים עברית ', .א, ברזל

קרן תל אביב : תל אביב,1929–1909ספרות ואמנות בתל אביב הקטנה , עשרים השנים הראשונות, .ב.א, יפה; 193

ראשית ', .י, צלמונה; 34–27 'עמ, אמנות בישראל; 51–33 ' עמ,סיפורה של; 1980אוחד הקיבוץ המ, לספרות ולאמנות

 תל ,שנות העשרים באמנות ישראל, .מ, שפס; 32–28 'עמ, )1981ינואר (, 2, קו,'האמנות המודרנית בארץ ישראל

המכון : תל אביב, 1933–1910 החיים הספרותיים בארץ ישראל, .ז, שביט; 8 - 7 'עמ, 1982מוזיאון תל אביב :אביב

, 'קיצור שנות העשרים', .ג, עפרת; 231–15 'עמ, ג'הקיבוץ המאוחד תשמ-ש פורטר"הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע

, דונר; 482- 463 'עמ, 1993אמנות ישראל : ירושלים, ' כרך ב, האמנות הארצישראלית פרקי אבות–על הארץ:בתוך

מאוסף פרמן למוזיאון , )עורכת ואוצרת. (ב, דונר: בתוך, '1932 –1920אביב  תהליכי מיסוד תל –מאוסף למוזיאון', .ב

זיקתה של -קרועים אנו, .מ, זעירא; 25 - 8 'עמ, 2002מוזיאון תל אביב :תל אביב, 6/2002קטלוג , תל אביב

; 45–42, 36 - 31 'עמ, 2002יד יצחק בן צבי : ירושלים, ההתיישבות העובדת בשנות העשרים אל התרבות היהודית

אוניברסיטת תל , עבודה לקראת התואר מוסמך, 'אמנות פלסטית ואדריכלות בשנות העשרים בתל אביב', .נ, הרפז

  .   5 -3  'עמ, )1997ינואר (, )11(3, 'כרך ב, מול-עת, 'שנות העלומים של הציור הארצישראלי', .מ, זרטל; 1983, אביב
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התפתחו באמנות הארצישראלית , 'בצלאל'תזה לתפיסת העולם ולאמנות בנוסח -כאנטי, במקביל

. עקרון המודרניות הפך לקריטריון מבחין.  'מודרניסטיות'של שנות העשרים מגמות המוצגות כ

בעזרת עקרון זה  ובאמצעות בחינת אופן ' ארצישראלית- ת עבריתאמנו'יצירות האמנות אופיינו כ

  139.אשר הייתה אמורה לצרוך אותן, גולן לאידיאלים החברתיים ולקהילת הפועליםיס

: של אמני ארץ ישראל בתקופה זו' המודרנית'שתי גישות אמנותיות מאפיינות את יצירתם 

אסכולת 'גישת  -ית החיים בארץ ישראלנרטיבי של  הווי-הראשונה היא זו הנוטה לתיאור סיפורי

. ואחרים, ר'ציונה תג, מנחם שמי ,ראובן רובין, אליה משוייכים האמנים נחום גוטמן', ארץ ישראל

מייצגה . השניה נוטה להימנע מזיקה אידיאית ומתמקדת בשפת הצבעים והצורות האוניברסלית

  140.ונה בין היצירה למקום אשר ניסה ליצור זיקה מסוג שהמובהק הוא האמן יוסף זריצקי

מצד אחד תחושה של ראשונית והתחדשות בציוריהם ניסו להעביר ' אסכולת ארץ ישראל'אמני 

הכמיהה לילידיות התגלמה ביצירתם בצורת  .ומצד שני תחושה של ילידיות ושורשיות

,  על מנת להעביר מסרים אלו יצרו האמנים בסגנון נאיבי.התייחסותם למזרח ולדמות הערבי

אקספרסיבי וחושני המגיע לעיתים קרובות להשגבה ומיתיפיקציה של הנושא , רימיטיביפ

   141.המתואר

נוצרו חלקן . במקבילמספר מגמות אמנותיות באמנות החזותית התקיימו בשנות השלושים 

וחלקן   וההשפעות שהביאו בחזרתם לארץ ישראל פריזנסיעת חלק מהאמנים לכתולדה מהשפעות 

העלייה (לשלטון עליית הנאציזם בשנות ליית אמנים רבים מגרמניה כתוצאה מעהתהוו 

ברוח הקו האמנותי אותו הביאו אמנים '  בצלאל החדש' נפתח מחדש 1935בשנת ). החמישית

                                                 
אמנות פלסטית ואדריכלות בשנות ', .נ, הרפז:  המודרניזם ראועל.   היה כשלעצמו בעייתי'מודרניזם'המושג .  139

 89, 79–74 'עמ,  1983, עבודה לשם קבלת התואר מוסמך במדעי הרוח של אוניברסיטת תל אביב, 'העשרים בתל אביב

אשר נתפס על ,  מתוך פנייתם של אמני שנות העשרים אל הקוביזם'המודרניזם'גילה בלס בוחנת את עקרון ;  104 –

אופי האימוץ נבע . האימוץ היה חיצוני והתבטא בשאילת מוטיבים צורניים, לטענתה.ידיהם כשם נרדף למודרניזם

מהמתח שבין הרצון לתאר את המציאות כעולם של אוביקטים מוחשיים הניתנים לתפיסה מחד ומהרצון להביע 

. מ, שפס:בתוך, 'נות העשרים והקוביזםציירי ארץ ישראל בש', .ג, בלס: ראו. אידיאלים לאומיים וחברתיים מאידך

  .23 -11 'עמ, 1982מוזיאון תל אביב  :תל אביב,  שנות העשרים באמנות ישראל, )עורך(
פרקים , .ר, סבג ;32, 23 'עמ, 1962תל אביב : מסדה, אמנות ישראל, .ב, תמוז:בתוך, 'ציור', .י, פישר: ראו. 140

, אמנות בישראל: לעיון נוסף; 16 'עמ, ציור ופיסול;  48 –33 'עמ, 1989משרד  החינוך :  ירושלים,ישראלית באמנות

 תל , רטרוספקטיבה-זריצקי,  .מ, עומר;  100 -93, 39 –35 'עמ, )1976פברואר (, 9 ,מושג, 'זריצקי', .ר, שחורי; 26 'עמ

, 1972ון ישראל מוזיא: ירושלים,מהנוף אל ההפשטה ומההפשטה אל הנוף, .י, פישר; 1984מוזיאון תל אביב :אביב

  . 74 'עמ
על :בתוך, 'קיצור שנות העשרים', .ג, עפרת; ' תמימות או היתממות', .ג, עפרת; 23–22 'עמ,  בישראלאמנות: ראו.  141

שנות ' ,.מ, זרטל; 42 - 27 'עמ, 1993אמנות ישראל : ירושלים, ' כרך ב, האמנות הארצישראלית פרקי אבות–הארץ

דיון בילידיות כחלק מהפנייה  ; 4 'עמ, )1997ינואר (, )11 (3, 'כרך ב, מול-עת, 'העלומים של הציור הארצישראלי

  .   5.סעיף ד' למזרח  ראו להלן בפרק  ד
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שראלית בשנות הארבעים מהווה מצד אחד ביטוי להתבססות  התהליכים שהחלו האמנות הארצי

בשנות השלושים  אך מצד שני מושפעת מאירועים  ותהליכים היסטוריים רבי משמעות שהתרחשו 

מלחמת העולם , החרפת העימות עם הערבים, העימות עם השלטון  הבריטי: בשנים אלו ביניהם

    143. ילידי הארץ' צברים'גרותו של דור השואת יהודי אירופה והתב, השניה

אופקים 'ו' הכנענים': שתי מגמות אמנותיות שהבשילו והתפתחו במהלך שנות הארבעים הן

הציעו פתרון שונה לבעיית חיפוש הזהות של האמנים , שתי מגמות שלכאורה. 'חדשים

 הכנעניות יש חוקרים המערערים על הפרדה זו ומציינים את הקושי בהגדרת. הארצישראלים

   144. 'אופקים חדשים'או /ו' כנענית'ובשיוך מובהק של אמנים  לתנועה ה

התנועה ניסתה . נתפסת כתפיסה ציונית רדיקלית שהציעה מקומיות מסוג שונה'  כנענית'המגמה ה

היא לא הצליחה לתפוס מקום , בפועל, בשניהם. לפעול הן במישור הפוליטי והן במישור התרבותי

 התנועה  טענו לביטול כל זיקה אל העבר היהודי ומורשתו  והינתקות מוחלטת  דוברי.משמעותי

חדשה ומתוכה תמונת עתיד שונה כתחליף לאכזבה מהמפגש ' תמונת עבר'הם ניסו לבנות . ממנו

האלטרנטיבה אותה הציעו הייתה  חזרה אל תרבות עממי .  בין משאת הנפש הציונית והמציאות

חזרה אל התרבות הכנענית הקדומה שנוצרה . חב הארצישראליכנען הקדומים אשר פעלו במר

ספונטאניים , ופעלה במרחב הטריטוריאלי הארצישראלי הוצגה כאפשרות לחזור אל חיים טבעיים

פנו אל ' כנענים' האמנים ה145.ואל התערות מוחלטת בסביבה' ילידיים'אל חיים , ושורשיים

עולם אלילי פגאני , מיתוסים קמאיים,  ציד,מרעה, נושאים העוסקים בתרבות קדומה של לחימה

                                                 
: ירושלים, 29קטלוג ,  האכספרסיוניזם הארצישראלי בשנות השלושים וקשריו עם אסכולת פריז,.י, פישר: ראו.  142

, .ב, וססיל רות, .ז, עפרון: ועיינו גם; 55–37 'עמ, אמנות בישראל; 45–20, 17–10, 4–1 'עמ, 1972מוזיאון ישראל 

-  31 ,21 –17 'עמ, ציור ופיסול; 838 – 670,806 – 604, 578 –571 'עמ, 1957ז "מסדה תשי:  תל אביב,האמנות היהודית

   'עמ ,1989חינוך משרד  ה:  ירושלים,ישראלית פרקים באמנות, .ר, סבג; 111- 85 'עמ, סיפורה של; 50, 45 – 43, 35

58– 74      .   
, 'כנענים ללא כנען', .ג, עפרת; 57–50  'עמ, )1982נובמבר (, 5/4 ,קו, ' הכנענים-העבר הוא ההוה', .י, צלמונה: ראו.  143

,  1990עם עובד :תל אביב, החיפוש אחר הזהות הלאומית, .י, גורני; 160–141 'עמ, 1984אמנות ישראל : ירושלים, כאן

זמורה :תל אביב, שושנת יריחו, .ע, קינן; 17–16 'עמ, 1997עם עובד :תל אביב,  דיוקן-הצבר, .ע, אלמוג; 143–141 'עמ

חיפוש : אמנות הפיסול בישראל, )עורך. (ע, קינן:בתוך,  'מות נמרוד', .א, אבנרי;  187–186, 171–170 'עמ, 1998ביתן 

  . 30 –25 'עמ, 1988המוזיאון הפתוח : תפן,  זהות
 -  303  'עמ, 1990אמונת ישראל : ירושלים, עם הגב לים, 'הכנעניות הסודית של אופקים חדשים', .ג, עפרת:  ראו.  144

  .  298 –292 'עמ, 2001מגנס  : ירושלים, אידיאולוגיה הציוניתה,  .ג, שמעוני;  322
מציונות -ל התחייה העבריתפרקים בתולדות האידיאולוגיה והאוטופיה ש, מעברי עד כנעני,  .י, שביט: ראו.  145

  . 1984 אוניברסיטת תל אביב  -דומינו:תל אביב, רדיקלית לאנטי ציונות
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גת הצ: כמו' אופקים חדשים'למרות שניתן להצביע על מועדים מדויקים בהתפתחותה  של קבוצת 

 מים הגור. דרכה התגבשה בהדרגה במהלך שנות הארבעים )1948נובמבר (תערוכתה הראשונה 

התמודדותם ,  מרידתם במוסדות האמנות בארץ ובתערוכות הממוסדותיו את חבריה היםהמאחד

עם הקונפליקט שבין לוקאליות ואוניברסליות תוך נטייה להדגשת ערכים אומנותיים 

    147.תערוכות משותפותאוניברסליים  והתאגדותם ל

אל המגמות ששלטו באמנות החזותית בשנות , בהדרגה, עם כינונה של מדינת ישראל נוספו

   . נוספים וחדשים שנתנו ביטוי לאופי החברה וצרכיההארבעים מימדים  

 
, עומר; 1982הקיבוץ המאוחד : תל אביב, מקום-יצחק דנצינגר, .מ, עומר; 54 –53, 33 - 31 ' עמ,ציור ופיסול: ראו.  146

 ,קו, ' הכנענים-העבר הוא ההוה', .י, צלמונה; 1986כתר :  ירושלים-הקיבוץ המאוחד: תל אביב, יצחק דנצינגר, .מ

 עם בונה ,)עורך. (ר, כהן: בתוך ,'מאה שנות היסטוריה ישראלית בראי הציור', .י, שביט; 54 'עמ, )1982נובמבר (, 5/4

 –56 ' עמ,בישראל אמנות;  32 – 31 'עמ, 1988מוזיאון הרצליה : הרצליה,   היסטוריה ישראלית בראי האמנות-ארץ

  .  82 – 81, 80 –78  ' עמ,רקים בתולדותפ; 57
מהנוף אל , .י, פישר; 159 - 114, 99 - 11 'עמ, 1979רשפים ,פפירוס:תל אביב, אופקים חדשים, .ג, בלס: ראו. 147

פרקים ; 181–151 'עמ, סיפורה של; 39 –34 'עמ, 1972מוזיאון ישראל : ירושלים,ההפשטה ומההפשטה אל הנוף

אל צלמונה מבקר  את ספרה של גילה בלס וטוען כי אינה בוחנת את היצירה האמנותית של יג; 91 –87  'עמ, בתולדות

מתעלמת מהמערכת הכוללת של האמנות , )בצורה חלקית(האמנים אלא עוסק בהקשרים החברתיים של הקבוצה 

אפקים ', .י, צלמונה: ראו. הישראלית ומציגה תמונה חלקית שלה וכן לא דנה לעומק בהקשרים לאמנות העולמית

  , קו,  ' החוויה האמרגנית–'חדשים

 . 184 'עמ, סיפורה של; 28 –27 'עמ, פקים חדשים; 57–56 'עמ, אמנות בישראל; 82 - 79 'עמ, )1980יוני (, 1



   הרועה העברי:  פרק א

  

היהודית מאז מקורותיה בתקופת המקרא התרבות מורשת דמותו של הרועה העברי מלווה את 

של דמות יידון מקומה להלן . עשרה- המאה התשעשלהי בה הלאומי בארץ ישראל תחיי הלמפעעד ו

 הגשמת הרעיון הציוני בארץ בתהליכי, בספרות ההשכלה מזה ובתרבות העברית העתיקהזו 

שירי זמר , ספרות החינוך: שדות תרבותבשלושה גילוייה ב והמאה התשע עשרהישראל מסוף 

   .ואמנות חזותית

  

   רקע ומורשת  - ועה העבריהר  1.א

  

כלכלת '  המכונהיהמבנה הכלכל. רעיית צאן וגידולו ידועים מאז שחר ההיסטוריה האנושית

 ,  הצאןבמהלך הזמנים נתקדש 1.השפיע על הארגון החברתי ועל היצירה התרבותית' המרעה

מופיעים בטקסטים מיתולוגיים ובדיוקנים רועה וצאן   2 . לסמל פריוןהקורבן לאלים  ונעשהועלה 

הנעה בין עולם  הטבע לתרבות כדמות  דמות הרועה מופיעה   3.תרבויות  המזרח הקדוםשל שונים 

ה נתפסים כמקום להתגלות שדות המרע. לבין עצמם בין האדם לאל ובין בני אדם מתווכתוכ

יכולתו לשלוט בצאן הקנתה לו מעמד מעמדו של הרועה כמתווך ו 4.אלוהית וליצירה רוחנית

)  השליט הארצי(דמותו של המלך .  אלובתרבויות םם וסמלימויייהוא נעשה מקור לדו מכובד

                                                 
 Halperin, D.M., Before  Pastoral – Theocritus and the Ancient Tradition of Bucolic:ראו. 1

Poetry, New Haven-London: Yale University Press 1983, pp.85-117. ) הלפרין: להלן - 

  ). פסטורלה
ס באזור הסהר "הכלב בסוף האלף התשיעי לפנההכבש והעז היו הראשונים בבעלי החיים שבויתו לאחר  .2

: להלן (9'  עמ,1982הוצאת המחבר :  רחובות,רועי ישראל הקדומים אבירי האומה, .פ.ש, לינק:ראו. הפורה

מדבר : להלן(, 1991 נאות קדומים ,מדבר ורועה במורשת ישראל, .נ, הראובני ;)שראל הקדומיםרועי י

: ירושלים ,  מאוסף ליאו מילדנברג–מתיבתו של נח, )תרגום ועריכה(, .י, כהן; 40 –31, 22 –15 'עמ, )ורועה

ביות בעלי חיים מימי , הבר לחיות הבית-מחיות, .א,  סוארי-  לוי;ז"מוזיאון ארצות המקרא סתיו תשנ

מוזיאון :  תל אביב,חלב ודבש, .ע ,ציפר; 21–18 ,12, 4' עמ, 1990מוזיאון ישראל : ירושלים, קדם ועד ימינו

    )חלב ודבש: להלן(. 7 –5 ' עמ, 1999ץ ישראל אר

Mourus L.R., Animals Men and Myths, London: Victor Gollancz LTD.1954, pp.85–87; 

Goodenough, E.R., Jewish Symbols in the Greco-Roman Period, chapter 10, New York: 

Pantheon Books 1956, pp.71-85.                                                                                                      

  .1996עם עובד : תל אביב, אנתולוגיה משירת המזרח הקדום,  בימים הרחוקים ההם,.י, וקליין. ש, שפרה. 3
  . 101 – 95' עמ, פסטורלה -הלפרין:ראו. 4
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 - נומידים( 'נודדים למחצה 'חבורות רועים של םחייות ה אל אורחהתרבות הרועים נקשר

Nomads (ות השנה הצורך לספק לבעלי החיים מזון בכל עונ . בעקבות ביות בעלי החייםהתהוו ש

ציורי סלע בנגב יכולים להוות   7.חייב אותם לנדוד במחזוריות קבועה ממקום מרעה אחד למשנהו

לאורך כל שנות ההיסטוריה האנושית התקיים מתח  8.עדות לאורח חייהם של רועים נודדים אלו

מצוא הדים למתח זה ניתן ל. מתמיד בין יושבי הערים לחיים בכפר ובין רועי הצאן לעובדי האדמה

בעדויות כתובות ומצוירות בתרבויות בסיפור קין והבל ו, כבר במיתוסים המסופוטמים הקדומים

   9 .שונות

                                                 
מבוא :ל התפתחות אורח החיים הנומידי בארץ ישראל ראוע; 17' תמונה בעמ, 7' עמ, חלב ודבש: ראו. 5

:  2' יח, 1989ט "האוניברסיטה הפתוחה תשמ: תל אביב, 7 -2' יח, לארכיאולוגיה של ארץ ישראל בתקופת המקרא

ות התנחל, '.א, ופרבטלוצקי, .י, פינקלשטיין;  151' עמ: 7' יח, 119'  עמ: 5' יח, 151, 131' עמ: 3' יח, 87–85,  79' עמ

  .36 –3' עמ, )ט"תמוז תשמ( , 52, קתדרה', והתנוודות במדבריות הדרום בתקופות קדומות
  .7,13' עמ ,חלב ודבש ; Janson,H.W., History of Art , London: Theames and Hudson 1982, p.38 :ראו. 6

יום - חיי יום,.ו.א, היטון :ורא,   חקלאים החיים בעיקר על עדרי המרעה ואינם עוסקים בעיבוד האדמה- הנומידים.7

לעניין הבעלות על אדמות , '.מ,  הלצר;45–30' עמ, 1959יבנה  : תל אביב, )דובניקוב. תרגום א(, בתקופת המקרא

מחקרים בתולדות עם ישראל וארץ , )עורכים.(י, ושצמילר. ע, שוחט, .א,רפופורט. ב,עודד: בתוך', המרעה באוגרית

ביות , הבר לחיות הבית-מחיות, .א,  סוארי-לוי; 13 –9' עמ, ה"וניברסיטת חיפה תשלא: חיפה,  כרך שלישי, ישראל

, החקלאות במקרא, .ח, ורז. מ, אילן ;10' עמ, 1990מוזיאון ישראל : ירושלים, בעלי חיים מימי קדם ועד ימינו

 . 23 –22 'עמ, ט"מגנס תשל: ירושלים, מבית אב למלוכה, .ח,  רביב;22–15' עמ, ח"משרד החינוך תשנ: ירושלים
יד : ירושלים, הממצא הארכיאולוגי והאמנותי, ארץ ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי, .י, צפריר:ראו. 8

   .   219 –218'  עמ, ה"יצחק בן צבי תשמ
 – 104, 93 –91 'עמ ,1959נה  יב: תל אביב, )דובניקוב. תרגום א(, יום בתקופת המקרא- חיי יום,.ו.א, היטון :ראו. 9

; 95- 92' עמ) 1959ך אוקטובר "שרי תשת( ,'חלק א ,)א"שנה כ( ד"מ ,הנוקד, 'מרעה ורועים במקרא, '.א, שושן; 107

' עמ, חלב ודבש ;62 -60 'עמ, )1960אדר מרס (  ',חלק ב ,א"שנה כ, ה"מ, הנוקד, 'מרעה ורועים במקרא, '.א, שושן

יבנה : תל אביב', סימן ז' פרשה כב, 'בראשית רבה, .א.מ, מירקין ;'י- ' א, ד בראשית:ראו על סיפור קין והבל ; 17

 72 'עמ, 1971א "שושנים תשל: רחובות,  בין יהודי לבהמתו,בעלי חיים בספרות ישראל, .א, שושן: ועיינו גם;  ו"תשמ

   .101 –95 'עמ, פסטורלה: הלפרין; )בעלי חיים:  שושן:להלן( .73 –
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יכולת , ודאגה לכל פרט ופרט בעדר, אחריות, אומץ לב, הנהגהכושר מרועה נדרשים אפיונים  של 

ות תושייה בעת, יכולת התמצאות בשטח וניווט, בתנאים קשים ובסכנותעמידות ,הסתגלות

חוש צדק , עם רועים אחריםגומלין קיום יחסי , ידיעת דרכי ההגנה על העדר מפני תוקפים, מצוקה

הרועה מגלם באורח חייו . הימנעות מחדירה לשטחים מעובדים ועוד, בחלוקת שטחי המרעה

רעיית .  ועודילידיות, חירות, הסתגלות, חמלה, מסירות, השגחה: מושגים ורעיונות יסוד כמו

שלום  , שרה  לדימויי פסטורלה ואידיליה  והכילה בתוכה מושגים ורעיונות כמו הרמוניההצאן נק

   10.ואחווה

:  הםשב השכיחים 11.העולם הקלאסי ניתן לפגוש מספר טיפוסי רועיםבספרות ובאמנות של 

 )לרוב אפולון או הרמס(או עגל לקורבן  שהעל כתפיו נושא ה 'הרועה הנאמן'/'הטובהרועה '

מוי זה נעשה להיצג נפוץ של יד  12)24 'עמ ,11נספח ( 'אדם נושא שה' לון ברונזה מיווןכדוגמא פס

)  השליחים( בו הוא מוצג כנושא שה על כתפיו ולצידיו כבשים 'הרועה הטוב'או ' רועה הנאמן'ישו כ

כמו  ,הנושא שה בחיקו הוא של עלם  'הרועה הנאמן'צורת הצגה נוספת של  ;13)25 'עמ ,11 נספח(

 'הרועה המהרהר' ;14)24' עמ ,11נספח ( 'העלם מתאסוס' שיש מיוון או מאסיה הקטנהה פסל

 כדוגמת שני 'הרועה המנגן'; 15)24 'עמ ,11נספח (  כדגומת צלחת כסף מתקופת הקיסר יוסטיניאן

                                                 
; )הרועה וחגו: להלן(9–8' עמ, 1979רמת יוחנן ,  הרועה וחגו ,.מ, שלם ;26 –22' עמ, רועי ישראל הקדומים:ראו. 10

האמנות , .ג, עפרת; 59–58' עמ, 1985תל אביב ,  תרגום דוד ארן,שירה נאיבית וסנטימנטלית, .פ, שילר

. 77 –75'  עמ, בעלי חיים :שושן; 530 –513' עמ, 1993אמנות ישראל : ירושלים',  כרך ב,פרקי אבות: הארצישראלית

הדרשות לפסטורלה בהקשרי ההתערות בארץ ; 2. 1. 2.סעיף  א', ראו להלן בפרק אבספרות ההשכלה פסטורלה בדיון  

  .  2.סעיף  ד. ראו להלן בפרק ד
: ביב  אל ת ,)נבו -הערות ומוספים יוסף האובן, מבוא,תרגום לעברית(, הבוקוליקה והגיאורגיקה, ורגליוס:ראו .11

  ;   1996ירון גולן 

Goodenough, E.R., Jewish Symbols in the Greco-Roman Period, Vol 8, New York: Pantheon books 

1958, pp.71-85, fig.41-52;  Mayerson, P., Classical Mythology in Literature ,Art and Music, New York 

: New York University 1971;  Freedman, L., The Classical Pastoral in the Visual Arts, New York- 

Bern- Frankfurt am main-Paris: Peter Lang, 1989, pp.153-180;  )  קלאסיתה הפסטורלה: להלן (  

   Asher, O., 'The man-Bearing an Animal Theme in Greek Sculpture up to the End of the 5th Century 

BCE'. The Howard Gilman International Conferences,2, Tel Aviv University(2000), pp.105-129;     

      .Boardman, J., Greek Art, revised edition, London: Thames and Hudson 1978, fig.54, p.57: ראו.  12

                                         .Papafava F., Rome and the Vatican, Rome: Scala 1993, p.111,fig. 6:  ראו.  13

 Asher, O.,’ The man-Bearing  an Animal Theme in Greek Sculpture up to the End of the 5th:  ראו.  14

Century BCE’, The Howard Gilman International Conferences,2, Tel Aviv University  (2000) ,pp. 105-

129, fig. 4-5. 
   . 28תמונה ,  הקלאסיתפסטורלהה:  ראו.  15
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באוצר המילים העבריות שמות . ך מאה שבעים פעמים"ה מופיעים בתנ.ע.והפועל ר' רועה'התיבה 

מערבי -ומילים רבות שמקורם  הקדום עשוי להעיד על מוצאו של העם העברי הקדום  משבט שמי

ועל עיסוקו בגידול צאן ורעייתו נודדים שנדד מאזור מסופוטמיה אל עבר ארץ ישראל - של רועים

                                                 
  ;  26תמונה ,  הקלאסיתפסטורלהה:  ראו.  16

; Rosenmeyer, T. G., The Green Cabinet –Theocritus and the European Pastoral Lyric, Berkeley :   

University of California Press 1969.                                                                                                            

  . 6. 2.סעיף ד'   על החליל ומשמעותו ראה להלן בפרק ד
                                                                    .23,25תמונות ,  הקלאסיתפסטורלהה:  ראו.  17

                                                                         .  13תמונה , ית הקלאספסטורלהה : ראו.  18
  .21תמונה ,  הקלאסיתפסטורלה ה: ראו.  19

  . 442' עמ, 1987מסדה : רמת גן, 3, האנושות, )עורך מהדורה עברית(,.ד, פלוסר:  ראו. 20
  .3' עמ ,חלב ודבש: ראו. 21
 Daszewski W.A. & Michaelides D., Guide to the Paphos Mosaics, Cyprus: Bank of Cyprus and: ראו. 22

the Department of Antiquites 1988, fig.38, p.49.                                                                                        

 :Narkis, B., 'Pagan, Christian and Jewish Elements in the Art of Ancient Synagogues', in:ראו.  23

Levine, L.I., And The Synagogue in Late Antiquity, New York: Jewish Theological Seminar 1987.          
דוד ', .ש, צבר; 63–53' עמ, )1988(, 3, רימונים', דוד והמיתוס של אורפיאוס ביצירת שאגאל, '.מ, פרידמן:  ועיינו גם

' עמהתמונה , 1995יד יצחק בן צבי : ירושלים, מרועה למשיח-דוד, .י,זקוביץ: בתוך',המלך בראי האמנות היהודית

   .2ציור , 204
                                                          ;Papafava F., Rome and the Vatican, Rome: Scala 1993, p.111, fig.8: ראו. 24

 .  482' עמ, 1987מסדה : רמת גן, 3, האנושות ,.א, שליט
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 ,Goub, J., Israel in Canaan, Cincinnati: Department of Synagogue and School Extension 1930 :ראו. 25

pp.5-57;                                                                                                                                                         

עיונים בתקופת , '.ש,ייבין ; 151 –144' עמ, )ב"אב תשכ(, )יד(ב, בית מקרא',  העברים בספרות המקראית, '.י, קויפמן

עלות על לעניין הב, '.מ, הלצר ;80-81' עמ, בעלי חיים:  שושן;47–13' עמ, )ג"אדר תשכ(, )ד(טז, בית מקרא', האבות

מחקרים בתולדות עם ישראל , )עורכים. (י, ושצמילר. ע, שוחט. א, רפופורט. ב,עודד: בתוך', אדמות המרעה באוגרית

, אעיוני מקר', הנוקדים מתקוע-עמוס' ,.ח, גלעד; 10' עמ, ה"אוניברסיטת חיפה תשל: חיפה, כרך שלישי, וארץ ישראל

 - 39, 27–26' עמ, רועי ישראל הקדומים; 69 –63' עמ, ח"ראל  תשלהחברה לחקר המקרא ביש: ץ יפעתושלים וקיבויר

ביות בעלי חיים , הבר לחיות הבית-מחיות, .א,  סוארי-לוי; 40–31'  עמ,מדבר ורועה; 17–16' עמ, חלב ודבש; 43

, יתמבוא לספר בראש, אגדות בראשית, .ה, גונקל; 21' עמ, 1990מוזיאון ישראל : ירושלים, מימי קדם ועד ימינו

  .   147 ,75, 34 –33, 30–27' עמ, 1998מוסד ביאליק : ירושלים
; 92' עמ) 1959ך אוקטובר "שרי תשת( ,'חלק א ,)א"שנה כ( ד"מ ,הנוקד, 'מרעה ורועים במקרא, '.א, שושן :ראו.  26

' עמ, מדבר ורועה;  61- 60 ' עמ, )1960אדר מרס (  ',חלק ב ,א"שנה כ, ה"מ, הנוקד, 'מרעה ורועים במקרא, '.א, שושן

15– 30  .  
, .ל. א,שטראוס; 120–90' עמ, )1999ספטמבר (, 16, על הפרק' פירוש מעורב- בנאות דשא ירביצני, '.נ, טוקר:ראו. 27

מתוך  . ד"המחלקה לעליית ילדים ונוער תשי: ירושלים, על שלושה מזמורים מספר תהילים', ג"עיון בתהילים כ'

 -שיחות בספר תהילים, '.י, אייזנברג; htm.2-23tehilim/emet/tanach/daat/il.ac.daat.www: אתר אינטרנט

  :   אתר אינטרנטבתוך ,ך"פרקי היום בתנ: קול ישראל ', הרועה והמלך: ג"תהילים כ

                    htm.b23tehilim/emet/tanach/daat/il.ac.daat.www    

ג ולתפיסת השליט כרועה שליח האלים ניתן למצוא בפרולוג "עדויות לשורשיו הקדומים של מזמור תהילים כ

, שמתי קץ לקרב) " במוזיאון הלובר בפריזנמצאת כיום(ובאפילוג לחוקיו של חמורבי המופיעים במצבת זיכרון  מאבן 

נשאתי ... מישרים-אשר שרביטו, אנוכי רועה עושה שלום...הרבצתי בני תבל כולה בנאות דשא, הרבתי טובה בארץ

 מצבת הזיכרון -למען הודע צדק בקרב הארץ, '.ש, שפרה, "הנחיתים תמיד בחכמה...בחיקי את בני ארץ שומר ואכד

  . 4ה' עמ, )8.8.2003(,הארץ', אפילוגהפרולוג וה: של חמורבי

רועי ישראל ; 21–13' עמ, )1963(, א ', יב, ניב הקבוצה', מטיבים פסטורליים במקרא, '.מ, שלם:ראו. 28

  . 31 –29 ,38 –36 'עמ, הקדומים

 יוניםע, לב חדש, .י, אריאל; 673–652'  עמ, 2004, עם עובד: תל אביב, עם מבוא ופירוש, יחזקאל, .ר, כשר:ראו. 29

  :   בתוך אתר אינטרנט', הרועים הרעים, '.י, אייזנברג; 262 –258' עמ, 2004מדרשת הגולן : חיספין, בספר יחזקאל

                                 htm.4-22ehezkely/achronim/tanach/daat/il.ac.daat.www    
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המסופר בספר שמות עם ישראל לפי . בספר בראשית מתוארים אבות האומה העברית כרועים

 תמונת .מצריים ובנדודיו במדבר בחזרה לארץ ישראללהמשיך לעסוק ברעיית צאן גם ברדתו 

 , )ס"לפנה 736–788( עוזיהו המלך לתקופת, הראכנ,המתוארך 'הנָיָבותם ֶשח'רועה צאן על גבי 

עם ההתיישבות בארץ התבססו  30.)24 'עמ ,11נספח (זה ת לעיסוק יועדואחת מבין הלהוות עשויה 

' פסח מצריים'חג הפסח נהפך מ. והמקומיים הלאומיים חיי הדת והתרבות ויחד עימם החגים

רועי הצאן נהגו להביא למקדש את בכורות הצאן   31.'פסח דורות'שנקשר אל חג רועים קדום ל

   33. מקומי-לחגוג כחג עממי, הראכנ,  את חג הגז נהגו 32 בחג הביכורים) העשתורות(וראשית הגז 

ר אירוע דרמתי בו שלמה המלך חשק שיר רועים המתאך "שבתנ' שיר השירים'מזמור יש הרועים ב

היא נלקחה בעל כורחה אל ארמונו ממנו נמלטה  ,בנערה יפה שכבר הייתה מאורסת לרועה צאן

אופיו שונה מספרות המקרא בכללה בהיותו מאופיין בהעדר כל אוירה  .למדבר וחזרה אל אהובה

ומקור לדימויים הארץ ועולם המרעה הם זירת ההתרחשות של המזמור , הטבע. דתית לאומית

יש הרואים בו שיר אהבה , יש המפרשים את המזמור כאוסף שירי חתונה .רבים המופיעים בו

הפרשנות האלגורית רואה במזמור חתונה אלגורית בין . ארוטי העוסק באהבה של זוג שרק נישא

.אלוהים לעם ישראל
34   

                                                 
, שכיות המקרא, .מ, סולוביטשיק;  .Levy M.A., Siegel und Gemmen, Breslau 1869, fig.6,39-42:  ראו. 30

 ,רועי ישראל הקדומים; 685תמונה , ה"קל' עמ, ה"דביר מקרא תרפ: ברלין, אוצר תמונות לכתבי קודש ולקדמוניותם

 ,Avigad, N., Corpus of West Semitic Stamp Seals, (revised and competed by Bengamin Sass); 22' עמ

Jerusalem: The Israel Academy of Sciences and Humanities 1997, p.50.  ; עורך ראשי( ,.ב, מזר:  ועיינו גם( ,

 . 502–500' עמ, 1976מוסד ביאליק : ירושלים', כרך ז, אנציקלופדיה מקראית', שבנא'
 -  162' עמ, 1999המנהל לחינוך ערכי , משרד החינוך: ירושלים, פסח, )רכזת.(צ, כפיר; 229' עמ,  יום-חיי יום:ראו. 31

165 . 
 . 231 –230' עמ,  יום-חיי יום:ראו. 32
   . 3. 2.גסעיף   'ראו להלן  בפרק גהמקראיים של חג הגז מקורותיו להדרשות   . 33
 – 25, 9–3' עמ, מגנוס ללא תאריך:  ירושלים-עם עובד: תל אביב,  שיר השירים-מקרא לישראל,  .י, זקוביץ: ראו. 34

תשרי (, )'יז(ב -א,  שנה שמינית,בית מקרא, )עורך.(ש, אברמסקי: בתוך', עיוני פרשנות בשיר השירים, '.ד, רפל; 29

החברה : ירושלים, מהדורה שנייה מתוקנת,  טבע עלילה ואלגוריה-שיר השירים ,.י, פליקס; 134 –124' עמ, )ד"תשכ

, תורה נדרשת, )עורך(, אברהם, שפירא: בתוך' שיר השירים באספקלריה היהודית, '.ד.ג, כהן; מ"לחקר המקרא  תש

עתי - דודזון: תל אביב,  מגילות–ך"עולם התנ, )עורך. (י, קליין; )תרגם דוד זינגר(, 108 –89' עמ, ד"תשמ: תל אביב

 ; 22–12' עמ, 1994
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פוסי ישני טהקדומה  בארץ ישראלמתפתחים ) מנדודים להתיישבות(עקב השתנות אופי החיים 

באזורים . ברוב חלקי הארץ האדמה לכלכלת ביתם של עובדישולי עזר כענף , הראשון: גידול צאן

שרעה במרוכז עדרים זעירים של מספר משפחות  ראשי הצאן נלקחו למרעה על ידי רועה שכיראלו 

 היהשם , מדברהתקיים באזור ספר ה, השני. )שומר שכיר'מעמדו ההלכתי היה כשל  (מאותו הכפר

העדרים היו גדולים וטופלו על ידי אנשי . ענף מרכזי ששולב בענפי חקלאות נוספיםל גידול הצאן

הערך הכלכלי העיקרי . לעיתים בסיוע רועים שכירים ',בית חוה'המשפחה המורחבת שהתגוררו ב

ארץ ישראל תיאור של רועה ובית חוה מ  35).עיזים(ובתוצרת החלב )  כבשים( של הצאן היה בצמרן

בספרות המקראית  המדבר נתפס במקרים   36.)27 ' עמ,11נספח (ניתן לפגוש בפסיפס מבית גוברין 

37.רבים כאזור המשמש למרעה אך גם כמקום התבודדות הזדככות והתגלות
  

יחס שלילי עקב ההתנגשויות , מצד אחד: יחס דו ערכי אל הרועיםביהדות   נוצרבמהלך הדורות

- 'כבעל תשובה'פסול לעדות ו ,בעקבות כך מוצג הרועה בהלכה כגזלן .  האדמהעובדיבין הרועים ל

: בספרות המדרש והאגדה  נשמרות המסורות העתיקות, מצד שני. החליט לשנות את עיסוקו אם

אזכורים  38.רעיונות המתייצגים בדמותו ותכונות הנדרשות ממנו זוכים להערכה וליחס של כבוד

מרעה צאן באזורי הארץ , מעמדו של הרועהלעים במשנה בהקשר של צאן לסוגיו השונים מופי

הלכות טומאה וטוהרה בהאכלה , הלכות שביעית, הלכות טלטול, כלאיים במרעהדיני , השונים

    39.ועוד

                                                                                                                                            
    Horine,  S.C.,  Interpretive Images in the Song of Songs, N.Y: Peter Lang 2001, pp.1-8.     

, ה לקראת התואר מוסמךעבוד, הרועה והמרעה בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, .י. ז"ש, בן ארי: ראו. 35

 . 116 –112, 33 – 13',  ט-'ז' תקציר עמ, ט" אילן תשמ- אוניברסיטת בר
החברה לחקירת : ירושלים', א, אנציקלופדיה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל, )יעורך ראש. (ב, מזר: ראו. 36

  . 40' עמ, 1970א "ארץ ישראל ועתיקותיה תשל
המדבר , .א, אורבך ;193, 678 –673 'עמ, 1962מוסד ביאליק : ירושלים, אנציקלופדיה מקראית, 'מדבר, '.י.ע: ראו. 37

מוטיב המדבר במקרא ובספרות , '.ש, טלמון; 127–123' עמ, ג"ובד תשכעם ע: תל אביב, כרך שני, וארץ הבחירה

 ;107 -73 'עמ, ג" בהוצאת המשפחה וחברים תשל,אמוראי  קובץ לזכרו של יוסף-והנה אין יוסף: בתוך', קומראן

, .א, נאןש; 31 –17 'עמ, ה"חוג בית הנשיא תשנ: ירושלים, לכתך אחרי במדבר: בתוך', על המדבר במקרא, '.י, זקוביץ

, 'מדבר, '.שמ. א; 46–32 'עמ, ה"חוג בית הנשיא תשנ: ירושלים, לכתך אחרי במדבר: בתוך', ל"על המדבר בספרות חז'

  .  23, 19–18, 12 ' עמ,מדבר ורועה; 1988ספרית פועלים : תל אביב, אנציקלופדיה עברית
, מרעה בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמודהרועה וה, .י. ז"ש, בן ארי;  80 –79' עמ,  חייםבעלי, שושן: ראו .38

' עמ, מדבר ורועה; 281- 255, 36 –34', י-'ט' תקציר עמ, ט" אילן תשמ- אוניברסיטת בר, ה לקראת התואר מוסמךעבוד

15– 18  .  
 , 185 – 182, 135 – 134, 117–116, 5 –4' עמ, ב"המכון לחקר המשנה תשל: ירושלים, החי במשנה, .י, פליקס: ראו. 39

, ה לקראת התואר מוסמךעבוד, הרועה והמרעה בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, .י. ז"ש, בן ארי;  193 – 192

  . 310 – 248, 136 –121, 2 - 1' עמ, ט" אילן תשמ- אוניברסיטת בר

 51



כמטבעות לשון ללא  בין היתר דימויים מעולם הצאן והמרעה ניתן לפגוש בשירת ימי הביניים

נאלמתי כרחל לפני  "'שנתנו ספו'ל שלמה אבן גבירול הקשר ישיר לתוכן השיר כמו בשירו ש

עדרי  "'ציון הלוא תשאלי'ל "כמו בשירו של ריה ,בדימויים של עם ישראל לעדר צאן; 40"גוזזה

בפיוט בהתייחסות לאלוהים כרועה כמו  ; "מהר לגבעה ולא שכחו גדריך/ אשר גלו והתפזר, המונך

מה  "'הסתיו ארח' ובפיוט "אריות זרו/ את צאנךרעה " מאת אברהם החזן גירונדי 'אחות קטנה'

     41".רועה בין עפרים/לדוד היה 

ספרי , הגדות פסח, מחזורי תפילה, ך"ספרי תנ: שלמופיעה בכתבי יד מאויירים מות הרועה ד

 מאיור  עצמאי המתקיים בזכות עצמו אלא כחלקדימויהרועה אינו מופיע כ,  בכל אלו.משלים ועוד

 ם האיורים ניתן לראות  השפעות סגנוניות של  אמנות ותרבות הסביבה בה הבכל .נושא אחרשל 

ופיעים תיאורים של סצנות  מ)1300גרמניה (ך שוקן "בתנבדף הפתיחה לספר בראשית . נוצרו

פגישת משה   42.)27 'עמ ,11נספח ( כיות ביניהן תיאור בני יעקב כרועים ותיאור משה כרועה"תנ

מתוארת באיורים   בעת שרעה את צאן יתרו והים אליו בסנה הבוערהתגלות אלורועי מדיין עם 

אינו איור ישיר ) ת דף שטיחמבדוג(האיור  43)27 'עמ ,11נספח  ()1320ברצלונה (' הגדת הזהב'ב

לספר המכלול של ' עושרו של איוב' האיור .לטקסט אך מתקשר אל הסיפור המרכזי בהגדת פסח

, 11נספח  (ית" בתיאור סצנה תנכפסטורלה-רית מוכרתמציג שימוש בקונבנציה תיאורוטשילד 

משל 'איור של רועה וכבשים המעטר את ספר המשלים של יצחק בן שלמה איבן סהולה   44.)28' עמ

כדוגמה הופעתו בכתב יד אשכנזי . הופיע במספר גרסאות בכתבי יד שונים) ספרד, 1281(' הקדמוני

דמות ללמד על כך שדוגמאות שהוצגו לעיל  עשויות ה  45.)28 'עמ ,11נספח  (15- מהמאה המצוייר 

הרועה לא נעלמה מרפרטואר היהודי אלא שינתה את צורתה והותאמה למראות בהם הורגלו 

  . היהודים בעת ישיבתם בגלות

                                                 
 . 10שורה , 118' עמ, 1983מישלב : תל אביב ,  משירת ימי הביניים,.א, יוסף-בר:ראו. 40
, 10 שורה195' עמ,  27 שורה 157' עמ, 118' עמ, 1983מישלב : תל אביב,  משירת ימי הביניים,. א,יוסף-בר :ראו. 41

  , 18 שורה 207' עמ
 . 129' עמ, 31וח ל, 1984כתר : ירושלים, כתבי יד עבריים מצויירים, .ב, נרקיס:  ראו. 42

. Narkiss, B.. The Golden Haggada, England :Clifford Press 1997,Fig,24 ,25,p.36,39.   43: ראו

דיון בפסטורלה  ; 179' עמ, 56לוח , 1984כתר : םירושלי , כתבי יד עבריים מצויירים, . ב,  נרקיס:  ראו .44

    .2. 1. 2. א סעיף2. אראו להלן בפרק
האמנות , .ב, סליל רות: ראו. יש הגורסים כי חלק מהאיורים נאמנים למקור שנעשה בידיו של אבן סוהלה. 45

, 1993הקיבוץ המאוחד : תל אביב, אמנות הספר היהודית, .א, שוברט ;443' עמ, ז"מסדה תשי: תל אביב, הודיתהי

עבודה לקראת , 1281 ,ליצחק בן שלמה אבן סהולה' משל הקדמוני'האיורים ל, .י, איילון, .ז, עפרון; 28 –27 'עמ

 .2002ינואר , אוניברסיטת תל אביב, התואר מוסמך
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- הרועה והצאן שהיו חלק בלתי נפרד מהוויית החיים והיצירה התרבותית בעולם היהודי , לסיכום

 במקורות הוסיף לתפוס מקום , )מצריים והעולם הקלאסי, ופוטמיהמסכבתרבויות (עברי הקדום 

נופיה מהוויית  ,התרחק מארץ ישראל, הספרותיים היהודיים  גם לאחר שעם ישראל גלה מארצו

בתיאור דמות  .'עם עירוני'מקשר ישיר לאדמה ומעיסוק ברעיית צאן והיה ברובו ל ,חיים ארצית

ורח חייו של עם המושרש באדמתו ואין  בהם כוונה להניע הרועה במקורות אלו אין התייחסות לא

 דמות הרועה נעשתה בגלומי התרבות היהודית .אנשים לפעול במציאות הריאלית כרועים

היא תפקדה .  ואמצעי אמנותי המשקף אידיאלים וכיסופי גאולהדימויישות ממשית לילתחומיה מ

    46.כים  בתרבות היהודיתכמטפורה והוצגה  מתוך רצון לשמר ולמסור מושגים וער

 
 המדבר על דבר אחד במונחים של דבר אחר ויוצר משחק ניגודים שמאפשר, ינה ביטוי  מילולי עקיףמטפורה ה.   46

  : ראו. להרחיב את גבולות השפה ולבטא משמעויות שלא ניתן להפיקן באופן מילולי) אם הוא מוצלח(

Lakoff, G. Johonson, M., Metaphors We Live By, Chicago: University of Chicago Press 1980,pp.5-13. 
חוקרים רבים התייחסו אליו והרחיבו את מגוון הפרשנויות . ספר זה היווה נקודת מוצא לעיסוק בנושא המטפורה 

 :                            יצויינו להלן.בהתייחסות אל מטפורות

 Fernandez, J.W., Beyond Metaphors, The Theory of Tropes in Anthropology, Stanford: Stanford 

University Press 1991; Stern, J., Metaphor in Context, Cambridge Mass.: MIT Press 2000.                   
  : לעיון נוסף בנושא מטפורה  

Sacks S.(ed), On Metaphor, Chicago: University of Chicago Press  1979; Sapir, J.D. & Crocker, 

J.C.(ed), The Social Use of Metaphor, Pennsylvania: University of Pennsylvania Press 1977; Cohen, J., 

‘Nominalisem and Transference: Meditation on Goodman's Theory of Metaphor’,(1993),    

http://csmaclab-www.uchicago.edu/philosophyProject/goodman/nominalism.html;  

Kovecses,Z.,  Metaphor, a Practical Introduction , Oxford: Oxford University Press  2002 ;    
, .א, רוזיק; 136 -121' עמ, )1974דצמבר ( , 19 – 18  ,הספרות, "כבעיה מיוחדת בתרגום ' מטאפורה'ה" , .מ,  דגוט

תרגום , '.ר, ואן דן ברוק;  43 – 36' עמ, )1978דצמבר (, 27 ,הספרות', המטאפורה הלשונית והמטאפורה הפיוטית'

היסודות , ממטאפורה ועד סמל, .ד, לנדאו; 53 – 44' עמ, )1978דצמבר ( , 27, הספרות', המטפורה וגבולות התרגומיות

                                                     .     117 –47' עמ, 1979 אילן -בר: רמת גן, ותהפיגוראטיביים בספר

  

http://csmaclab-www.uchicago.edu/philosophyProject/goodman/nominalism.html


  מספרות ההשכלה ועד ראשית הציונות –הרועה דמות. 2.א

  

    כללי  רקע

  

יה של  המאה השמונה עשרה בתהליך של יספרות ההשכלה העברית התפתחה החל מהמחצית השנ

כל מרכז פעל בהשראתו של הקודם לו  והוסיף מאפיינים , מעבר בין מרכזי פעילות שונים באירופה

 ההשכלה העברית הייתה חלק ממערכת תרבותית רחבה ספרות  1.ייחודיים לזמנו ומקומו

 ונתפסת כחלק מהניסיון ליצור מערכת תרבותית חלופית לתרבות היהודית המסורתית הגלותית

היא יצרה את עצמה ואת כליה כמעט יש הטוענים כי   2. יהודי חדש של אדםצמיחתוללהביא ו

ודה דידקטית  ונועדה לשרת את הכתיבה הספרותית הייתה ביס 3.ללא מסורת ספרותית קודמת

     4.ה העבריתמטרות תנועת ההשכל

                                                 
 ,)עורך.(ע, אטקס ;168 - 71 'עמ, 1938מוסד ביאליק : ירושלים, ספר ראשון, מבשרי הציונות, .צ.ב, דינבורג:ראו. 1

מהפכת , .ש, פיינר; ג"ר תשנ"מרכז זלמן שז: ירושלים, רופהתנועת ההשכלה היהודית במזרח אי, הדת והחיים

מרכזי הספרות , '.מ, גלבוע; ב"סר תש"זמרכז זלמן ש: ירושלים, 18 - תנועת ההשכלה היהודית במאה ה-הנאורות

נקודות מפנה בספרות העברית וזיקתן , )עורכים. (א, ו הולצמן. ז, שמיר: בתוך', העברית החדשה עד המאה העשרים

  . 121 –113 'עמ, ג "אוניברסיטת תל אביב תשנ: תל אביב ,  אחרות עים עם ספרויותלמג
 'עמ, 1996הקיבוץ המאוחד : תל אביב, מפגש עם המודרניות: שירת ההשכלה-בעלות השחר, .ע, שביט:  ראו.  2

, ט"המאה הימראשיתם ועד סוף -המחזה והתיאטרון העברי והיידי, .ש, אבישר; )בעלות השחר: להלן. (133–127

עיונים -במאבקי תמורה, .מ, פלאי; )המחזה והתיאטרון: להלן (61–58 'עמ, 1996ו "ראובן מס תשנ: ירושלים, 'כרך א

: להלן (24 –23 'עמ, 1988מפעלים אוניברסיטאים : תל אביב, ח"בהשכלה העברית בגרמניה בשלהי המאה הי

 ,ד"ממוסד ביאליק  תש: ירושלים, ספר ראשון, ת החדשהזרמים וצורות בספרות העברי. ש, הלקין; )במאבקי תמורה

  .47–5' עמ
,   מחקרים בביקורת הספרות העברית-פלס, 'בעיות יסוד בביקורת ובמחקר על ספרות ההשכלה'. י, פרידלנדר: ראו. 3

, ארץ ישראל בספרות ההשכלה-מחלום למציאות, .ט, כהן; 40' עמ, 1980ם "אוניברסיטת תל אביב תש: תל אביב

  ). מחלום למציאות: להלן. (24 'עמ, 1982ב " אילן  תשמ-אוניברסיטת בר: רמת גן
חוקרי התקופה וספרותה חלוקים בדעתם בשאלת ראשיתה של ספרות ההשכלה  העברית והאם ניתן לראות  .4

 מחקר-המחזות של משה חיים לוצאטו, .י, דוד :ראו .חלק ממנה) משה חיים לוצאטו ' ר(ל "ביצירתו של רמח

לתולדות  -שירה ואידיאולוגיה, .ע, שביט; 33–32 'עמ, זרמים וצורות; 13–11 'עמ, ב"עכשיו תשל: ירושלים,משווה

. 59–56, 40–39 'עמ, 1987הקיבוץ המאוחד : תל אביב ,19- ובמאה ה18-השירה העברית והתפתחותה במאה ה

. ז, שמיר:  בתוך,'ירה העברית והאיטלקיתמפגש בין הש- הסונט העברי, '.ד, ברגמן; )שירה ואידיאולוגיה: להלן(

אוניברסיטת : תל אביב, אחרות נקודות מפנה בספרות העברית וזיקתן למגעים עם ספרויות, )עורכים. (א, והולצמן

 - 'מז, 'ה-' ד'עמ, ח"מוסד ביאליק על ידי דביר תרצ: תל אביב, אנשי בשורה, .י, פיכמן; 115–113  'עמ, ג"תל אביב תשנ

מבוא כללי בנימין , מבואות והערות שמעון גינצבורג(, ספר השירים, .ח.מ, לוצאטו; )אנשי בשורה: להלן(, 'מח

 - 'כרך א, היסטוריה של הספרות העברית החדשה, .י, קלוזנר; 16 –14 'עמ, ה"מוסד ביאליק תש: ירושלים, )קלאר

, תולדות הספרות העברית החדשה, .א, )אורינובסקי(בן אור ; )קלוזנר: להלן  (13 -9 'עמ, 1960אחיאסף : ירושלים, 'ג

 - כל כתבי,.נ. ח, ביאליק: בתוך, 'הבחור מפדובה', .נ.ביאליק ח; 26 –9 'עמ, ד"יזרעאל תשכ: תל אביב', כרך א

תל , כרך ראשון, הספרות העברית החדשה, .א, שאנן; 'קו-' קג'עמ, ה"דביר  תשכ: תל אביב, ודברי ספרות סיפורים
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ספרות ל הקאנוניתניסיון למצוא סינתזה בין הספרות היהודית : בין הקווים המאפיינים אותה היו

המשכיל העברי היה , הגישה הייתה אקלקטית. 'מודל ההשפעה הכפולה'מכונה זה אפיון . התקופה

 בגווני האבחנות שבין הזרמים הספרותיים השונים ולא חשש לא תמיד דייק,  אוטודידקטלרוב

עיבוד וסיגול או יצירה מקורית , הפניה אל הספרות האירופאית הייתה  בדרך של תרגום. לערבבם

 –החל מהדור השני של סופרי ההשכלה נוסף מקור השפעה שלישי 5.בהשראת יצירה קיימת

רים שונים בוחנים את היצירות והשפעתן חוק6 .יצירתם של סופרי הדור הראשון וממשיכיהם

     7 .ך נקודות התייחסות והדגשים שוניםמתו

. במספר הקשרים בו זמנית לעיתיםובהקשרים  שונים דמות הרועה מופיעה  בספרות ההשכלה 

בשכיחות גבוהה בהקשר לארבעה בתהליך איתור ובחינת היצירות נוכחתי לדעת כי היא מופיעה 

                                                                                                                                            

  .   75 –37 ,11 - 8  'עמ, בעלות השחר: ראו. 5
,  מחקרים בביקורת הספרות העברית-פלס, 'בעיות יסוד בביקורת ובמחקר על ספרות ההשכלה'. י, פרידלנדר: ראו. 6

,  עיונים בספרות ההשכלה-במעלה דורות, .ד,  נחום-בן; 39 –38 'עמ, 1980ם "אוניברסיטת תל אביב  תש: תל אביב

לבעיית העיבוד של  -הסיכוי והסיכון' ,.ג, שקד; )במעלה דורות :להלן (197 'עמ, 1962ספרית פועלים : תל אביב

, 'מחזאי ההשכלה והמקרא', .ב, פיינגולד; 129–127 'עמ, )1979(, 80–79, במה, 'יחומרים מקראיים במחזה העבר

ים עיונ, .א, שאנן; )מחזאי ההשכלה: להלן(, 449 'עמ, )1991א  "תשנ(, ספר שביעי,  מחקרים במדעי היהדות-תעודה

תפיסת מהותה של השירה בראשית ', .י, פרידלנדר; 67–7 'עמ, 1952ספרית פועלים : תל אביב, 'ההשכלה'בספרות 

, 24 'עמ, מחלום למציאות; 60 -55 'עמ, )1970ל מרץ "תש' אדר ב(, 1, ופרשנות ביקורת, ' העברית'ההשכלה'ספרות 

מחקרי ירושלים בספרות , 'ילים בחקר ספרות ההשכלהאורחות ושב'. ש, ורסס ;11- 10 'עמ, זרמים וצורות; 27–26

. 75 –37, 11 -8  'עמ, בעלות השחר; )אורחות ושבילים: להלן. (138, 28–19 'עמ ,)1992(, 'יג, עברית
  

 המרכזי הוא ביחס לאדם שינוישמעון הלקין טוען כי ה: יםשינוייש המעמידים את תהליך החילון במוקד ה 7.

: להלן. (10 –9 'מ עמ"מוסד ביאליק  תש: ירושלים, מוסכמות ומשברים בספרותנו, .ש, יןהלק:ראו, והעמדתו במרכז

עוזי שביט רואה באמונה בשכלו של האדם ובכוח המחשבה ; 59, 31–29 'עמ, זרמים וצורות; )מוסכמות ומשברים

 מנת להבין את ספרות טובה כהן טוענת כי  על; 16 -15 'עמ, שירה ואידיאולוגיה :ראו, שינויהחופשית את מוקד ה

 התבניות שקבעו את דרך הקריאה וההבנה של הטקסטים כפי שהתפרשו על -ההשכלה יש לפענח את צפניה הפנימיים

הקריאה האינטלקטואלית . ידי הקהילה המפרשת המשכילית שהייתה בעיקרה חוג אליטיסטי אינטלקטואלי

אשר על חוויות של מגע ישיר עם הטבע הסובב  את התבססה יותר על עולם  דימויים המצוי בספרים ובכתובים מ

. השפה העברית נתפסה כשפה חיה  ובעקבות כך דמויות ועלילות מהעבר נתפסו כחלק ממציאות נחיית. הכותבים

דרך ההתייחסות היהודית המסורתית  ('תהטכניקה הלמדני'הקליטה והכתיבה עוצב בהשפעת , אופן הקריאה

בפענוח של טקסט יש לפנות לא . ילדותם ונעוריהם בעת לימודיהם בחדר ובישיבהאותה רכשו הסופרים ב)  לטקסט

הכתיבה  והקריאה  מאופיינות בסימולטניות הנבנית על ידי שיבוץ . רק אל זה הכתוב אלא גם אל הטקסט הלא כתוב

, .ט, כהן:ורא. רמיזה והפניות אינטרטקסטואליות, מהמקורות היהודיים הקאנוניים) או קטעי פסוקים(פסוקים 

 – 145, 156–138 'עמ, )1992(, 'יג, עברית מחקרי ירושלים בספרות, ' צופן של ספרות ההשכלה- הטכניקה הלמדנית'

, מקומו של הטקסט הבלתי כתוב, בין טקסטואליות בספרות ההשכלה', .ט, כהן;  )הטכניקה הלמדנית: להלן. (169

עוזי שביט טוען כי האינטרטקסטואליות אינה ; )טקסטואליות-בין :להלן  (40 'עמ, )ה"קיץ תשנ(, 31, בקורת ופרשנות

: ראו. רק יחסים בין טקסט ואינטרטקסט אלא יחס וזיקה בין הצפנים התרבותיים המתממשים ומתמודדים בו

  . 48 – 45 'עמ, בעלות השחר
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   דרכי הופעתה של  דמות הרועה  בספרות ההשכלה   1. 2.א

  

   הרועה כמגלם את כמיהת השיבה לימות המקרא    1.1. 2.א

  

א אחד ממאפייניה הבולטים של ההשכלה העברית ומבטא יהימות המקרא שיבה אל הכמיהה ל

 מתוך 9.השאיפה לחזור אל מקורות היהדות המקורית בטרם שובשו ועוותו בשנות הגלותאת 

לספרות האירופאית : הקושי של העדר מסורת יהודית חיה קרובה פנו המשכילים לשני כיוונים

 ככיוון השפעה ך"תנואל ה, ם  ככיוון השפעה חיצוניכי"תנמאותה התקופה אשר תיארה נושאים 

   10.טיותאיוו בסיס להשפעות צורניות  ותמפניות אלו ה. פנימי

                                                 
 וןעי וכלל אל ורססבעקבות גישתו המחקרית של שמותהליך  בחינת הופעת דמות הרועה בספרות ההשכלה  נערך . 8

היצירות בעברית בהן מופיעה דמות הרועה כנושא או כחלק מהטקסט  איתור בכתביהם של סופרי ומשוררי התקופה 

במסגרת זו לא נבחנו ייצוגים של דמות הרועה ביצירות בנות התקופה שנכתבו על ידי משכילים ביידיש  . הכולל

  . 12-13 'עמ, אורחות ושבילים:ראו. י סופרים שאינם  משכיליםוהופעתה  ביצירות שנכתבו על יד, ובשפות אחרות
שמואל פיינר דן ביחס המשכילים לעבר המקראי כחלק מדיון כולל בהכרת ; 29 -28 'עמ, במאבקי תמורה: ראו. 9

מרכז זלמן : ירושלים, עבר יהודית מודרנית-תולדותיה של הכרת, השכלה והיסטוריה, .ש, פיינר: ראו. העבר שלהם

   .20 –11' עמ, 1995ר "שז
 עיונים במחזה –באור חדש. נ, זוהר; 141 –140 'עמ, הטכניקה הלמדנית; 12 -9 'עמ, מוסכמות ומשברים: ראו. 10

,  11 -8 'עמ, בעלות השחר; 14-15 'עמ, א" אילן תשס- אוניברסיטת בר: רמת גן, העברי המקראי בתקופת ההשכלה

קמאית היהודית שהתפתחה בגרמניה וסביבתה בתקופה הטרום חיים רוזנבלום מציע את הספרות ה; 75–37

ינקה מהמקרא ,ספרות זו נכתבה ביידיש. ך"תנאת החזרה ל, לדעתו, נוסף שביססראה השכלתית כמקור הש

, .נ, רוזנבלום:ראו. ויצרה אפוס מקראי ודרמה מקראית) וכן משירי האבירים והגיבורים הגרמניים(ומהאגדה 

תולדות ספרות , .י, צינבורג;  31- 30 'עמ, ג "ראובן מס  תשמ: ירושלים, ההשכלה והפרשנותהאיפוס המקראי מעידן 

את היצירות בעלות הזיקה ; 30-51 'עמ, 1959ספרית פועלים : תל אביב, )עברית מרדכי אמיתי(, 'כרך ד, ישראל

: ונה יצירות  עבריות כמובקבוצה הראש:  קבוצות התייחסות עיקריותשלוש לספרות הקאנונית הדתית ניתן לחלק ל

  'למלכות שאו'  או 'הצלת אברהם באור כשדים'שיריו של  שלום הכהן כמו ,  מאת נפתלי הרץ וייזל'תשירי תפאר'

 של סלומון גסנר או 'מות הבל': ה  יצירות אירופאיות מתורגמות כמויבקבוצה השני.  מאת  יוסף האפרתי מטרופוליץ

לבעיות תפקודו של אפוס ( טקסט אלטרנטיבי למקרא -מות הבל לגסנר', .ח, הםשו:ראו.  של קלופשטוק'מות אדם'

: כדוגמא;  240–239  'עמ, )1989ט  "תשמ(, 6/5, דפים למחקר ספרות, ')מקראי בספרות ההשכלה העברית בראשיתה

 בעיתון  תורגמה על ידי יעקב שמואל ביק והופיע'השיות'האידליה מאת המשוררת הצרפתיה אנטואנט דיסולייר  

בקבוצה השלישית ; 91- 88 'עמ, 1825אנטון שמידט : ווין , 'ו, בכורי העיתים, 'השיות', .ש, ביק: ראו'בכוריה עיתים'

 מאת אברהם טראכטענבערג שנכתב בהשראת  אידילה 'שיר רועי'יצירות שנכתבו בהשראת יצירות אירופאיות כמו 

, .מ, פלאי; 106 –105  'עמ, 1826אנטון שמידט : ויין, 'ז, רי העיתיםבכו , 'שיר רועי', .א, טראכטענבערג:של גסנר ראו

 ,4נספח : לעיון ביצירות המצויינות לעיל ראו; 123 'עמ, ה"מאגנס תשס: ירושלים,  בכורי ההשכלה-בכורי העיתים

  .34, 18, 13, 11, 10, 8  'עמ
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הולך וכבש את הוא בהדרגה . היה בתחילה מקור בלתי נדלה לשפה העברית המתחדשתהמקרא 

 סיפק רקע ,העמיד עלילות אפיות, )למשל במחזות העבריים(מקומו כמקור עשיר לנושאי כתיבה 

תוך הצהרת הכוונות של מ 11.מויים וקונבנציות ספרותיותישימש מקור לדוהיסטורי לרומנים 

מניע פרשני למניע ך חובר "בפנייה אל התנהכותבים במבואות ליצירותיהם ניתן להבחין כי 

   12 . אמנותיים טהורים- דידקטי  וכן למניעים אסתטיים

מסורת אירופאית והמשכה של ' התקופהרוח 'כחלק ממוסברת ערגת השיבה לימות המקרא 

עשרה - התבססה במהלך המאה התשע, עשרה- שהתפתחה באנגליה החל מהמאה השמונה

 ספרו של הבישוף רוברט  13.גרמניה וצרפת והשפיעה על התפתחות הנושא בספרות, באנגליה

השפעה ה יקדמומנחשב כאחד ) 1753 (על השירה הקדושה של העברים ) Robert Lowth(' לואת

אור ארץ ישראל אירופה על ספרות ההשכלה העברית בכלל ועל תי- של תרבות מערביםמרכזיה

ך הושם דגש על מחקר גיאוגרפי של ארץ "בדרכים החדשות  בחקר התנ 14.טוהווי החיים בה בפר

   15 .ך"ישראל  כרקע חיוני להבנת הכתוב בתנ

. ך בספרות העברית מוסברת בדרכים שונות על ידי חוקרי התקופה וספרותה"השיבה אל התנ

 כיוון שדרכו ניתן להחיות ערכים ך"נתהספרות העברית חוזרת לשל שמעון הלקין לדעתו 

ולא ) על ניגודי נפשו  ונפתוליה( מייחס ערך לאדם באשר הוא אדם ך"תנ ה:הומניסטיים בספרות

דניאל בן נחום מציג את  השיבה לעברית המקראית  16.בוחן אותו רק  בהקשר ליחסו לאלוהיו

של , מודע או בלתי מודע,  הייתה ביטויך"תנלדעתו החזרה ל. תרבותי- כביטוי לרנסאנס לאומי

                                                 
מחקר המקרא , .ח, שלי; 61–58, 27 ' עמ,המחזה והתיאטרון ;71 'עמ, הקריאה ;21 'עמ,  מחלום למציאות:ראו. 11

  . 3 - 1  'עמ, ב"ראובן מס תש: ירושלים, בספרות ההשכלה
ראו מאמרה של ; 140 'עמ, הטכניקה הלמדנית; 431-433 'עמ, מחזאי ההשכלה; 69 'עמ, מחלום למציאות: ראו .12

רועות מדיין או ילדות 'תרגום זוהר שביט על ניסיונו של דוד זאמושץ להחזיר את המקרא אל מערכת החינוך דרך  

 'עמ, )22.4.2003(, הארץ, 'נדודי ילדות משה: מפאריס לברסלאו'. ז, שביט: בתוך)  1843(  מאת מאדם דה זנליס  'משה

  .  3ה
  . 76; 34 -32 'עמ, שירה ואידיאולוגיה; 266 -265, 30 –21'עמ, 'א,  קלוזנר:ראו. 13
: רמת גן,  היצירה ויוצרה– לשלמה לויזון 'מליצת ישורון'. ט, כהן; 68 –64, 37 -35 ' עמ מחלום למציאות: ראו .14

בניגוד לדעתה של טובה כהן יש המדגישים את השפעתם של הרדר . 33–32 'עמ, 1988ט  " אילן  תשמ-אוניברסיטת בר

, אפוס המקראי ה:ראו). המשיח(וקלופשטוק , )דון קרלוס(שילר , )מנגינות עבריות(ביירון , )על רוח השירה העברית(

אברהם שאנן מדגיש את ההשפעה הצרפתית ורואה בכך את מקור הפניה ; 28–19 'עמ, אורחות ושבילים; 13–10 'עמ

, .א, שאנן: ההשפעה הצרפתית הגיעה לספרות העברית דרך הספרות הגרמנית ראו). ראסין(כיות "אל הדרמות התנ

 .    68 –67, 11 - 7 'עמ, 67–7 'עמ, 1952ספרית פועלים  : תל אביב, 'ההשכלה'עיונים בספרות 
, עשרה– צייריה וציוריה של ארץ ישראל במאה התשע,.י, בן אריה: על השתקפות מגמה זו באמנות הציור ראו. 15

  . 73, 61- 60  'עמ, 1992יד יצחק בן צבי  : ירושלים
  . 54–53, 31 –29 'עמ, זרמים וצורות;  86 'עמ,  מוסכמות ומשברים: ראו. 16
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 כחומר ספרותי בעל משמעות סמלית מלכתחילה וכמצע היסטורי ך"תנגרשון שקד מציג את ה

 ך"תנציבורי של ה, מעומעם המאפשר ליוצרים התייחסות ספרותית החורגת מהקו האידיאי

 טובה כהן מתייחסת אל הנושא מנקודת 19. אל מחוזות דמיונם ויצירתם,  מדרשבעזרת ה, ופונה

 יקוראהניחו כי מוצא הבוחנת את הקשר בין הכותב ונמעניו וטוענת כי סופרי ההשכלה 

מוכר היה ך "בקהילה זו התנ.  השתייכו אליה הםקהילה מפרשתהיו חלק מאותה יצירותיהם 

ך מתוך כוונה אידיאולוגית וניסו להציב את עולם "בתנהם השתמשו . ווה את תשתית התרבותיהו

נעמי זוהר חקרה את המחזה העברי המקראי  20.ך כאנטיתזה ליהדות בת זמנם  בה מאסו"התנ

השימוש בחומרים מן העבר לשם העברת מסרים אקטואליים הוא , לדעתה. בתקופת ההשכלה

אותה אימצו מחזאי קלאסית -חלק מן התפיסה הפואטית הבסיסית של האסכולה הניאו

לספרות העברית ' אב ספרותי' נבעה מהצורך למצוא ך"תנעוזי שביט  הפניה ללדעת  21.ההשכלה

                                                 
  .  89 –87 ,55 –54 'עמ, במעלה דורות :אור .17
עשרה זמנה אפשרות להגדיר את העברי הקדמון כנבדל - התפתחותה של ביקורת המקרא במהלך המאה התשע. 18

ממצאים ארכיאולוגיים שנחשפו במהלך אותה המאה עשו את מורשת העבר למוחשית ובעלת . מהיהודי הגלותי

ידיעת . דתיים ונתפסו כחלק מתהליך החילון– פני היבטים קוסמולוגיים הודגשו עלאלו . ערכים ארציים וריאליים

מודל אוטופי כ היא תפקדה. העבר לא הייתה מטרה כשלעצמה אלא נועדה לקבוע את אופיו של הרצף ההיסטורי

. לחיקוי המבטא כמיהה להתחדשות ולשנוי אך בו זמנית שומר על רצף היסטורי ועל מסגרת השתייכות אחדותית

מציונות רדיקלית , פרקים בתולדות האידיאולוגיה והאוטופיה של התחייה העברית-מעברי עד כנעני, .י,  שביט:ראו

היהדות בראי היוונות והופעת היהודי , .י, שביט; 33 –16 'עמ, 1984 תל אביב  ' אונ- דומינו:  תל אביב,לאנטי ציונות

  .  341 –317 'עמ, 1992עם עובד : תל אביב, ההלינסטי המודרני

 'עמ, )1979(, 80 –79, במה, 'י לבעיית העיבוד של חומרים מקראיים במחזה העבר-הסיכוי והסיכון' ,.ג, שקד: ראו. 19

125– 126  .  
 טקסטואלית החל מרמיזה ספרותית המקשרת טקסט שירי אחד -ך בגישה בין"יצרו הקשרים לתנסופרי ההשכלה . 20

 : ראו.כי שלם בצד הטקסט הספרותי"של טקסט תנ' מולטאניתקריאה סי'ועד  , ים'למגוון של טקסטים תנכ

  . 40 –37 'עמ, טקסטואליות-בין;  72 'עמ, הקריאה
,  עיונים במחזה העברי המקראי בתקופת ההשכלה–באור חדש. נ, זוהר; 164-169 'עמ, הטכניקה הלמדנית: ראו. 21

  .  19–16 'עמ, א" אילן  תשס-אוניברסיטת בר: רמת גן
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נות ספרותיים אך בכולם ניתן להבחין בשלוש אנרים וסגנו' נוצרו במגוון גך"תנהיצירות החוזרות ל

ה י בשני,בראשונה קיימת הצמדות מוחלטת לטקסט המקורי:  דרגות של עיבוד החומר המקראי

לחדש את החומרים על פי , נערך עיבוד ונעשה ניסיון להעניק לחומר המקראי הנמקה חדשה

המסגרת  ב סיפורפירושם המודרני ולעשותם אלטרנטיבה לטקסט המקראי ובשלישית מורח

סגנון הכתיבה נתפס  24.המקורי ומוסף סיפור שמתקיים לצד הסיפור המופיע בטקסט הקאנוני

    25.לרוב כמליצי

ספרות ההשכלה יצירות אנרים  של 'מופיעה בשכיחות גבוהה במגוון ג' יכ"רועה תנ'דמות הרועה  כ

  :  שונותכיםדרבך "התנאל הוא נקשר אל הרעיונות המרכזיים הקשורים בחזרה .  העברית

  

   כמקור ספרותיך"תנה  .א

  

חלקם מוצגים כרועים , גיבורי מופת מן העבר מקור ללסופרי ההשכלההיה  כמקור ספרותי ך"תנה

 של נפתלי 'שירי תפארת'במשה  ,ן של שלום הכה'הצלת אברהם באור כשדים'באברהם  : למשל

  ג"יל של 'אהבת דוד ומיכל'ב דוד , מאת יוסף האפרתי מטרופוליץ'מלכות שאול'בדוד , הרץ וייזל

ומפגשיהן עם דמויות  מופת אלו דמויות האירועים בחייהן של  26.)19,20, 18, 13, 10' עמ ,4נספח  (

, מוסריות: כמובעל תכונות ראויות הרועה כהיוו כר נרחב למסירת מסרים המציבים את אחרות 

                                                 
  . 41 'עמ, ת השחרבעלו:ראו. 22
מיתוס האומה וחזון , .י, טלמון ;163 –135 'עמ, 1973עם עובד : תל אביב, רומנטיקה ומרי, .י, טלמון: ראו. 23

  . 135 -132 'עמ,  2001עם עובד : תל אביב, שורשי הרומנטיקה, .י, ברלין; 144 'עמ, 1982עם עובד :  תל אביב,המהפכה
 'עמ, )1979(, 80 –79, במה, 'י לבעיית העיבוד של חומרים מקראיים במחזה העבר-הסיכוי והסיכון' ,.ג, שקד :ראו. 24

חיים שוהם יצר אבחנה בין יצירה טוטאלית שהיא תחליף לסיפור המקראי ליצרה פרשנית שהיא וריאציה ; 129–127

  . 243 - 241 'עמ, מות הבל:ראו, של הסיפור המקראי
הוא אמצעי , ך ברקמת סגנונה של יצירה ספרותית"וצירופי לשון מן התנשילובם של שברי פסוקים יש הטוענים כי . 25

 פיקניק לשוני עם -לשימושה של המליצה בספרות ההשכלה', .מ, פלאי:  ראוקישוטי קדום וקבוע בספרות העברית

ירת הקודש ש, .ע, מתבסס על פליישר ( 55  'עמ, )ה"קיץ תשנ(, 31חוברת , בקורת ופרשנות, 'אייכל ואחרים, רומאנילי 

  ).  103'  עמ , 1975כתר : ירושלים , העברית בימי הביניים
שירי , .ה.נ, וויזל; 'סא-'ס, נא-'נ, 'מט- 'מח ,'מז-'מו, 'מה- ' מד'עמ, 1818, מטעי קדם על אדמת צפון, .ש, הכהן: ראו. 26

 שיר ,45 – 42 ,37 – 36 'עמ , שיר שלישי,מחברת ראשונה, 1883דפוס יצחק גאלדמאן  : ורשה, חלק ראשון ,תפארת

בדפוס של , המלך הראשון על ישורון - מלכות שאול, מטרופוליץ. י, האפרתי;  25 – 24 ,23 – 22, 11 - 10 'עמחמישי 

כל , .ל.י,  גורדון '; לז- 'לג, 'כח- 'כז, 'ט- ' ח'עמ, 1820פ  "קל ת"ג חיים דוד ס'רר אהרון בהמנוח מוה"רהרבני הנגיד מהו

  . 'פ-' נח'עמ, ז"ט דביר תש:תל אביב,  שירה–כתבי
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ירות הספרותיות בתקופת  בחלק מתוך היצשימשוך "תיאורי הנוף המועטים והמתומצתים בתנ

הרועים מוצגים כחלק מנוף . מקומותם רחבים של נופים ותיאורילנקודת מוצא ומסגרת ההשכלה 

 סופרי 29. ולמזרחך"תנהמסד הגיאוגרפי של ארץ ישראל וכחלק מהווי החיים הנקשר לתקופת ה

.  מספריםלא  פגשו את ארץ ישראל המציאותית וכתבו עליה רק מתוך מידע אותו שאבו ההשכלה

לייצוג נוף הקדומים של ארץ  נמצאה הולמת קונבנציות ספרותיות כמו הקונבנציה הפסטורלית

התייחסותו של ;  של מאפואהבת ציוןבאלו הם תיאורי נוף הרועים באזור בית לחם  כ30.ישראל

' עמ ,4נספח (מחקרי ארץבספרו ' בית לחם'ו' מדבר'שלמה לויזון לנוף הרועים  בהסבר הערכים 

' עמק האלה'  או התייחסותו של יעקב קאפלאן להווי חיי הרועים בהתייחסותו לעץ האלה ול31)24

    32.)30' עמ ,4נספח  (ארץ קדומיםבספרו 

                                                 
הקדים , ההדיר(, שירים ומחזות, .א, גולדפאדן; 'דפ- 'ג פ'עמ, 1818, מטעי קדם על אדמת צפון, .ש,  הכהן: ראו.27

תל ,  שירה–כל כתבי, . ל.י, גורדון ;  126 -111 'עמ, 1970ל "שמוסד ביאליק  ת: ירושלים, )מבוא ופירש ראובן גולדברג

 – 40 'עמ, ו"שדביר ת: תל אביב, )מבוא וציונים יעקב פיכמן(, שירים, .י.מ, לבנזון; 'צז- צה'מע, ז"טדביר תש: אביב

42  .  
ל "שמוסד ביאליק  ת: ירושלים, )הקדים מבוא ופירש ראובן גולדברג, ההדיר(, שירים ומחזות, .א, גולדפאדן:  ראו.28

  . 'הס- 'סד, 'נט-'נח, 'הל-' כו'עמ, ז"יתשדביר : תל אביב , אהבת ציון, .א, מאפו;  194 - 133  'עמ, 1970
 - מחקרי ארץ, .ש, לעוויזאהן: בתוך, 'י-' ח'עמ 'עמ, 'מליצת ישורון', .ש,לויזון ; 219 'עמ, במעלה דורות :ראו. 29

על התיאוריה ; 55 ' עמ,ה"שמחברות לספרות ת: תל אביב, )קרסל. מבוא ג( ,לקסיקון גיאוגרפי של כתבי הקודש

 Rosenmeyer, T. G., The Green Cabinet – Theocritus and the European  :ראול רפין ינטליסטית שרהאו

Pastoral Lyric, Berkeley: University of California Press 1969,p.33.                             ) רוזנמאייר: להלן(;  

'   ובפרק ד6. ג- ו4.ג, 1.1.סעיפים ג' בפרק גך ולמזרח ראו להלן " דיון מורחב בהיבטים המרכזיים של החזרה לתנ

  . 5.סעיף ד

'  ובפרק ד1. 2.על הקונבנציה הפסטורלית ראו להלן בפרק זה סעיף א; 166 –161 'עמ, מחלום למציאות:ראו. 30

  .  5. 2. ד-  ו2. 2.ד  , 2.1.  דפים סעי

.31  .142 , 47 – 46' עמ, מחקרי ארץ:  ראו
     .59 –58 ,19 'עמ, 1839: וילנה, הוא ספר מחקרי ארץ -יםארץ קדומ, .י, קאפלן :  ראו.32
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לאומיים המסופר על רקע - נתפס בפרשנות ההשכלה כסיפור ללא מסרים דתייםשיר השיריםספר 

שיר השירים  למצוא בפרשנות ל הדים לפרשנות זו ניתן33.הווי חיי הרועים הקדום בארץ ישראל

 של שולמיתוב) שולמיתאשר כונה על ידו בתחילה בשם ( של מאפו באהבת ציון ,של שלמה לויזון

    34.אברהם גולדפאדן

  

     כמקור לשוניך"תנ  ה .ב

  

הקהילה המפרשת היהודית המשכילית תפסה את העברית כשפה חיה  ואת הנכתב במקורות 

חלקם .  היה לסופרי ההשכלה העברית מקור לביטוי לשוני עשירך"תנה 35 .העבריים כממשות חיה

 לשון 36.מקראי-נהגו לשבץ פסוקים או חלקי פסוקים ביצירותיהם וחלקם יצרו סגנון פסבדו

 גידול 37.המקרא נתפסה כלשון יוצרת בה עוצבו  ותוארו רוחו ואורח חייו  של העם העברי הקדום

 זה יכולים להיתפס  כאחד מהגורמים שהשפיעו על  עיצוב צאן ורעייתו  כמרכיב מרכזי בהווי חיים

מייחס חשיבות רבה ) 'בהשפעת גישתם של הרדר ולואת(שלמה לויזון . שפת המקרא ומבעיה

 על מליצת ישורוןלהשפעתם של המנהגים ואורח החיים על דרך המחשבה והשפה וכותב בספרו 

ואשר תמיד התהלך את , ה בנוקדיםהנביא אשר הי"שפת הכתיבה בנבואותיו של הנביא עמוס  

                                                 
:  כסיפור אהבה ששנים מתוך שלושת גיבוריו הם רועי צאן,ברוח החילון של תקופת ההשכלה, נתפששיר השירים .  33

מקרא , .י, זקוביץ:  ראו)אל מול שלמה המלך שחושק בשולמית (שולמית רועת הצאן ואהובה הרועה הפשוט 

 שיר ,.י, פליקס; 29 –25, 9 -3 'עמ, מגנוס ללא תאריך: ירושלים, עם עובד: תל אביב, ר השיריםשי-לישראל

,  )עורך. (י, קליין;  מ"החברה לחקר המקרא  תש: ירושלים, מהדורה שנייה מתוקנת, טבע עלילה ואלגוריה-השירים

                             .  22 -12  'עמ,  1994עתי  - דודזון: תל אביב ,   מגילות–ך"עולם התנ
רשימות לתולדות -דמויות וקומות, .מ, קליינמאן; 55 '  וכן הערה מס153 , 77,128–75 'עמ,  מחלום למציאות:ראו. 34

, .ח, שלי ';קיז-' קטז'עמ, אנשי בשורה ;61-62 'עמ, 1928וולטייר : פאריז, והתפתחות הספרות העברית החדשה

מליצת 'השפעות והטמעותיהן ב', .ט, כהן; 44 - 42 'ב  עמ"ראובן מס תש: ליםירוש, מחקר המקרא בספרות ההשכלה

 לשלמה 'מליצת ישורון'. ט, כהן; 17' עמ, )1974ד דצמבר "כסליו תשל(, 6, בקורת ופרשנות, ' לשלמה לויזון'ישורון

עיונים  –ספור ושורשו, .ש, ורסס; 49 ,44 'עמ, 1988ט  " אילן  תשמ-אוניברסיטת בר: רמת גן,  היצירה ויוצרה–לויזון

     ).46-59' עמ', אהבת ציון'הפרק דרכי הסיפור של אברהם מאפו ב. (1971מסדה : רמת גן, בהתפתחות הפרוזה העברית
  . 165 -164  'עמ, הטכניקה הלמדנית:ראו. 35

ביאליק  מוסד : ירושלים, עשרה-ניצני הרומאן העברי והיידי במאה התשע–בין חזון לאמת ,.ד, מירון:ראו. 36

 - לשימושה של המליצה בספרות ההשכלה', .מ, פלאי; 101 –100 'עמ,  זרמים וצורות;168-169 'עמ, 1979ט "תשל

  .  58 -53 'עמ, )ה"קיץ תשנ(, 31חוברת , בקורת ופרשנות, 'אייכל ואחרים, פיקניק לשוני עם רומאנילי
  .  127, 110 –109 'עמ, מחלום למציאות; 25 –18 'עמ, מוסכמות ומשברים:ראו.  37
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דימוי אלוהים לרועה  . ך שימש בספרות ההשכלה כמקור לדימויים ומטפורות ספרותיות"התנ

' עמ,  4נספח (של נפתלי הרץ וייזל למשה מנדלסון במכתבו ,  למשל ,שכיח ומופיע בהקשרים שונים

בשירו של מאיר הלוי לטריס ; )פסקה שנייה( של יוסף האפרתי מטרופוליץ 'מלכות שאול'ב;   39)12

   40).25'  עמ,4נספח   (' שיר גיבורים-תפארת ישראל'

  ומיועדתכי"תנבחלק מהמקרים התמונה הספרותית של הרועה נוצרת על ידי רמיזה לטקסט 

להביאו לשחזור , להעלות בתודעת הקורא העברי תמונה חיה מהווי חייו של הרועה העברי הקדום

תיאור לג " של יל'אהבת דוד ומיכל'בהרמיזה , למשל .תמונה זו ולהפכה לממשות חיה בעולמו

כי היא "ביצירות אחרות ההתייחסות לטקסט התנ 41.תהיליםג בספר "הפסטורלי במזמור כ

, 4נספח (המפנה אל ספר ירמיהו ' האביב'מולטנית כמו בשירו של אדם הכהן כהזמנה לקריאה סי

   42.)1' עמ

 

    סביבה ואורח חיים,  כמשקף נוף ך"תנה  . ג

  

יישוביה ואורח החיים של העם העברי הקדמון צורך חיוני , גישה הרואה בהכרת נופי ארץ ישראל

 בספרות ההשכלה העברית ך התגבשה"כי ולהארת רקעה של שירת התנ"להבנת הטקסט התנ

הפרשנות של תפיסת  ו19- וה18-ך הנוצרי במאות ה"מחקר התנ, בהשראת יצירות אירופאיות

                                                 
העברית המבוארים במשלים רבים ממליצות ספרי  ספר כולל לימודי המליצה-מליצת ישורון, .ש, לעוויזאהן. 38

   .91–88 'עמ ,  חלום למציאות:וראו גם';  כד'עמ, 1816ווין , הקודש
, ב"סר תש"זן שמרכז זלמ: ירושלים, 18- תנועת ההשכלה היהודית במאה ה-מהפכת הנאורות, .ש, פיינר: ראו. 39

  .45 'עמ
אוניברסיטת תל אביב החוג לספרות עברית : תל אביב, שירים וזמירות-תופש כינור ועוגב, .ה.מ, לטריס:  ראו.40

  . 147 –145 'עמ, ל"שת
"  ינחם אל מי מבועובצל קנה/ לא עוד ירביצם רועם בנאות עשב"השורות ; 165 -164 'עמ, הטכניקה הלמדנית:ראו. 41

  ".   בנאות דשא ירביצני על מי  מנוחות ינהלני:"ג"מפרק תהילים כ' ג  מאזכרות  את פסוק ב" של יל'מיכלאהבת דוד ו'מ
, )ההדירו והוסיפו מבוא והערות מנוחה גלבוע ויהודה פרידלנדר(, )מבחר(שירי שפת קודש , ם"אד,  הכהן: ראו. 42

 הכהן יוצר באמצעות הקריאה הסימולטנית ם"אד; 125 - 118 ,59–58, 45–44 'עמ, ז"ממוסד ביאליק  תש: ירושלים

 אי בין הרועה כמנהיג העדר המוצג בשירו וחוסר היכולת של מנהיגי ישראל להושיע את העם כפי שמוצגתיעימות איד

ך " טכניקת מפתח להבנת העימות עם התנ–'הקריאה הסימולטאנית'" ,.ט, כהן :ראו. 'ה פסוק לד"בירמיהו פרק כ

   . 161 –158  'עמ, מחלום למציאות;  78 'עמ, )ה"תשמ(, 'ז, חקרי ירושלים לספרותמ, "ם הכהן"בשירת אד
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   כי"תנהמקור העם ) כחלק מסיפור מסע(תיאור ירושלים בתקופתו את מרדכי גינצבורג קושר 

ואפגע בהמון בעלי מקנה "; הרועים כיוצרי רצף בין  הנוף המקומי בעבר ובהווהבאמצעות דיוקני 

א עוד עלמה אחת אל העדרים כי עתה אמרתי ואלו באה בעת ההי...ועדריהם הרובצים על עין מים 

  47).7'  עמ,4נספח " (רחל היא

לרועה זהות יותר רוחנית ופחות מיוחסת של ספרות ההשכלה העברית המוקדמות ביצירות 

אך בהדרגה הוא מקבל  ) וייזל. ה. של נבשירי תפארתפגישת משה עם רועות מדיין (מציאותית  

מויים הנקשרים לעולם  הצאן י ד48).של אברהם מאפו ציוןאהבת אמנון ב(קיום ממשי ומציאותי 

חלקם הופכים : תהליך של  היפוךג "ל ויל"בשירת מיכ כאלגוריה עוברים ך"תנוהמרעה שתפקדו ב

   49).ל"מיכ(ודרך חלקם משתקפת תמונת רגשותיו של המשורר ) ג"יל(לתמונת מציאות ריאלית 

.  בתקופת המקרארץ ישראל והוויית החיים בהרועי צאן נעשו לחלק בלתי נפרד מתיאורי נופי א

הנוף לתיאור שהתאימה רועה הצאן העברי הקדום אינו רק חלק מהקונבנציה הפסטורלית 

של העם ' תור הזהב'הוצג כעיסוק מרכזי ומכובד בזמנים שנתפסו כאלא המדומיין של ארץ ישראל 

                                                 
  . 'יא- ' ח'עמ, מחקרי ארץ; 45–27 'עמ, מחלום למציאות:ראו. 43
, הראובני;  158–154  'עמ, מחלום למציאות; 1950עם עובד : תל אביב, אור חדש על ספר ירמיהו, .נ, הראובני:ראו. 44

  .  1991נאות קדומים  , שת ישראלמדבר ורועה במור, .נ
  . 142 'עמ, מחקרי ארץ.  45

  . 22 'עמ, טקסטואליות-בין:ראו.  46
   . 39 'עמ, 1883ד "דפוס יוסף אונטרערהענדלער תרמ: ורשה, דביר, .א.מ, גינצבורג. 47

  .  תהליך זה תואם את החלשות היחס הרוחני והתגברות היחס המעשי אל ארץ ישראל שחל מתקופת ההשכלה. 48

  .   153, 128, 13 'עמ,  מחלום למציאות:     ראו
  . 181–170 'עמ, מחלום למציאות:ראו. 49
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    כמופת מוסרי ך"תנה  .ד

  

מידות מוסריות נעלות  המאופיינות כ מופת דמויות היווה למשכילים מקור ודוגמא לך"תנה

 52.אמונה באל ועוד, נאמנות, גבורה, רחמים, חסד: נמנו' מידות טובות'בין ה. אורח חיים מוסריבו

.  לותיה לקח מוסרי ודתירועה ומכאן שניתן ללמוד מאפיון דמותו ומפעוציינות את המידות אלו מ

 של נפתלי הרץ ויזל כדמות מוסרית הלוחמת את מלחמתם של חסרי שירי תפארתמשה מוצג  ב

חופף אל על סכוכו המלאה /אם בין צאלי קנים ישכב עושהו/ על כן עושה צדק ירב אורהו "הישע 

  53 .) 13' עמ ,4נספח " (בדק

 במקרא כאידיאלים להתפתחות חיי צדק ואורח חייו מוצגים) המדבר(סביבת חייו של הרועה 

נאות הרועים מהם . הדים לגישה זו ניתן למצוא בתיאורי הרועים בספרות ההשכלה  54.ומוסר

 55).20' עמ ,4נספח ( בם שוכנים הצדקה והיושר כמקום' אהבת דוד ומיכל'בהגיע דוד מתוארים 

באהליך אהלי "כחיים מוסריים את חייו של ברזילי הרועה דוד מציג ' לדוד'בשירו של שלום הכהן 

     56.)11' עמ ,4נספח " (צדקתך יריעותיך תם וישר מצעיך/ אין קנאה וחנף מנוחתך יפריע/...תום 

: מתחזקת בשדות המרעההאמונה באלוהים  יש ביטוי לשולמיתבמחזהו של אברהם גולדפאדן 

-פלל אשיר שיריד החורשה את–בדד על"שולמית הרועה אומרת לאבשלום כי רק הרחק מהעיר 

                                                 
   .161 'עמ, מחלום למציאות:ראו. 50
   . 74 – 70 'עמ, המחזה והתיאטרון; 48 –45 'עמ, בעלות השחר:ראו .51
  . 60 –59 'עמ, זרמים וצורות:ראו. 52
  . 11 'שיר חמישי עמ, 1883דפוס יצחק גאלדמאן  : ורשה,  חלק ראשון,שירי תפארת, .ה.נ, וויזל:  ראו.53

; )א, ירמיהו ט" (עצרת בוגדים, מי יתנני במדבר מלון אורחים ואעזבה את עמי ואלכה מאיתם כי כולם מנאפים". 54

" וישבו במדבר לבטח וישנו ביערים"; )יג- יב, ג"ירמיהו ל" (נווה רועים מרביצים צאן...עוד יהיה במקום הזה החרב"

 ).כה, ד"יחזקאל ל(
  .' סג'עמ, ז"דביר תשט: תל אביב, שירה–כל כתבי, .ל.י, גורדון: ראו. 55
  .  ' פג'עמ, 1818, מטעי קדם על אדמת צפון, .ש, הכהן:  ראו.56
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   'רוחק אסתטי' כאמצעי ליצירת ך"תנה  .ה

  

ומחיי המשכילים , מרוחקת ממציאות החיים היהודיים בגולה בכלל, דמות הרועה הייתה לרוב

רת מסרים בצורה ניטרלית כיוון שהתקיימה ברפרטואר היא יכלה לשמש כאמצעי להעב. בפרט

הבחירה בתיאור עולמם . ים היהודי המסורתי אך לא נתפסה כדמות מציאותית ומאיימתדימויה

 מאפשרת התרחקות מעולם המציאות הן בזמן והן ך"תנשל הרועים והרועות בתקופת ה

ת ראות בדרך המנתקת כל מוגדר כתיאור אמנותי של גישה או נקוד' רוחק אסתטי'  58.במקום

 משתמש 'צדקיהו בבית הפקודות'בשיר  59.אינטרס אישי או מעשי הנקשר אל הנושא המתואר

על מנת לבקר את עיסוקיהם הנוכחיים של היהודים ולקרוא ' רוחק האסתטי' בעקרון הג"יל

ית כאחת מעבודות הכפיים כ"עבודת הרועה מוצגת במסגרת העלילה תנ. לחזרה לעבודת כפיים

הדרישה לחזרה אליה מתקיימת בזמן ובמקום רחוקים אך יכולים . שאפיינה את עם ישראל

  60).19' עמ ,4ספח נ. (להתפרש בדרך לא מאיימת כתנאי לתיקון העם בהווה

  

  הרועה כמגלם את רעיון החזרה לטבע   2. 1 .2.א

  

 חזרה לחיים בטבע  ובכפר   .א . 2 .1 . 2. א

  

אק רוסו כגורם משפיע על 'אן ז'תורתו של הפילוסוף הצרפתי זרבים מן החוקרים מציגים את 

בהשפעת רוסו נעשתה ביצירות הספרותיות . צמיחת השנוי בגישה לטבע ולאורח החיים הרצוי

                                                 
ל "מוסד ביאליק  תש: ירושלים, )הקדים מבוא ופירש ראובן גולדברג, ההדיר(, שירים ומחזות, .א, גולדפאדן:  ראו.57

  . 144 'עמ, 1970
מוסד : ירושלים, כית הצרפתית בשלהי הרנסנס"הטרגדיה התנ, .א, לוריאן', קיא-' קי'עמ, אנשי בשורה:ראו. 58

  .  237 'עמ, 1995ו "ביאליק  תשנ
  Preminger, A.(ed), Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, New Jersey: Princeton: ראו. 59

1965. pp.5-7.   )עורך. (ר, צור: בתוך, 'הרוחק הנפשי כגורם באסתטיקה', .א, בולו: לעיון נוסף; )רינסטוןפ: להלן(  ,

                                                               .49 – 26 'עמ, 1971דגה : תל אביב, עיונים ברוחק האסתטי

.' צח'עמ, ז"טדביר תש: תל אביב, רה שי–כל כתבי, .ל.י, גורדון ;  230 'עמ, במעלה דורות:  ראו
   60.
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לסביבה ולאורח החיים התבטא   ,נוי בגישה לטבעיהש .'עם עירוני'היהודים בגלות נתפסו כ

אל אלו נקשרה שאיפה לחזור  63 .בכמיהה לחזרה אל חיי כפר ולקשר בלתי אמצעי עם הטבע והנוף

בכלל ועבודת אדמה או רעיית צאן עמל כפיים אל חיים ארציים וגשמיים שבין מאפינייהם 

בתיאורי  65.לחיים בסביבה כפריתערגה עה בספרות ההשכלה מופיעה בהקשר למות הרוד 64.בפרט

 מרכזיים  הסופר היהודי המשכיל ניזון מחמישה מקורות השראהינוף הכפרכחלק מההצאן רועה 

    66.סעיף זההמשך בהם אדון ב

  

 תיאורי נוף המתבססים על קונבנציות  מוכרות  .1

  

                                                 
, 67–7 'עמ, 1952ספרית פועלים  : תל אביב, 'ההשכלה'עיונים בספרות , .א, שאנן; ' ד'עמ, מחקרים וניסיונות:ראו. 61

 – 95 'עמ, 1967מסדה : תל אביב, כרך ראשון, הספרות העברית החדשה, .א, שאנן; 140 –135, 91–85, 81 - 65, 61 'עמ

97 .  
 Halperin, D.M., Before Pastoral – Theocritus and the Ancient Tradition of Bucolic Poetry, New:ראו. 62

Haven- London : Yale University Press  1983 ,p.64.  ) 85' עמ , רוזנמאייר; )הלפרין: להלן ; 

Freedman, L., The Classical Pastoral in the Visual Arts. New York– Bern– Frankfurt-Paris: Peter Lang 

 1989,pp.1-4.  ) פסטורלה קלאסית: להלן( ; 

Alpers, P., What Is Pastoral, Chicago – London: The University of Chicago Press 1996, pp.22-23.  

  ). מהי פסטורלה: להלן(
הציונות והחלום ', .מ, גרסטנפלד ; 119 –115 'עמ, )1999(, 11, פנים, '?האם השתחררנו מן המזוודה ', .ע, אלון:ראו. 63

   ;110 -109  'עמ, במעלה דורות ; 142 –122' עמ, )2001אפריל (, 4, כיוונים חדשים,  'הקשר לסביבה: הירוק

 Gerstenfeld, M., Judaism ,Environmentalism and the Environment, .Jerusalem :Rubin Mass 1998, 

pp.28-33.     

' עמ , 1975ו "מוסד ביאליק תשל: ירושלים, ערכי חברה וכלכלה באידיאולוגיה של תקופת ההשכלה, .מ, לוין: ראו. 64

פנחס לחובר טען כי בעוד אנשי הדור הראשון של ההשכלה העברית הדגישו דברי מוסר ; 256 –187 , 73 –69, 54–7

–ה האיש החי על חלקת שדהו ובעיקר רועההגיבור החביב עליהם הי. העדיפו בני הדור השני את חיק הטבע, וחכמה

-' לד'עמ,  אנשי בשורה';ו-' ה'עמ, ה"שטיבל תרפ: ורשה, ספר ראשון, מחקרים וניסיונות, .פ, לחובר ,: ראומשורר

  .   'לח
זרמים ; 37 'עמ, )1969ספטמבר , ל"תש(,  1, 'כרך ב, הספרות, 'דרכי התיאור בשירת ההשכלה', .י, האפרתי: ראו. 65

   . 26 -25 'עמ, פסטורלה קלאסית; 137 ' עמ,וצורות
בכתיבת פיסקה זו התבססתי על ארבעת מקורות ההשראה שמציינת טובה כהן בהקשר ליצירתו של אברהם מאפו  . 66

  . 103 – 94  'עמ, מחלום למציאות:ראו. עליהן הוספתי נקודה חמישית
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ית  אלא מתוארים מתוך קונבנציות ספרותיות קבועות חיי הרועה אינם מוצגים  בצורה ריאליסט

אנר הפסטורלי עלה מחדש באירופה במאות השבע עשרה 'הג 67.כמו הקונבנציה הפסטורלית

  68.קדומים וקלאסיים אך מקורותי–והשמונה עשרה כתוצר של הגישה והסגנון הקלאסיים והנאו

עשויים להשתלב ביצירות המסורת הפסטורלית באה לבטא אתוס או השקפת עולם מסוימת ה

בעיקרו לחיים פשוטים ותמימים  18-במאה המתייחס ' פסטורלה' המושג 69.אנרים שונים'מג

התיאור . חירות ונועם, אהבה, נינוחות, פשטות:  נכלליםהבין מאפייני המסד של. בחיק הטבע

רחק הפסטוראלי מתמקד בחיי שלווה של רועים ורועות הנהנים משירה ומאהבה בחיק הטבע ה

' תור הזהב'כבימי ) כאבטיפוס של מקום פסטורלי(בארכדיה , משאון העיר ומהציביליזציה

בסיס לכל נתפס כ' על שירה נאיבית וסנטימנטלית' חיבורו של פרידריך שילר 70.הקלאסי הקדום

    71.הגישות המודרניות לפסטורלה

                                                 
  .  558-564 'עמ, פרינסטון:ראו.  67
, פסטורלה קלאסית :ראו,  גוון דעות על מהותה הספרותית של הפסטורלה  והגדרותיהחוקרים שונים מציגים מ.  68

בלוז ',.ל, הדומי; 608 -603 'עמ, פרינסטון;  117 -75, 64 –61, 58–49,  1-36'עמ, הלפרין; 198, 138–103, 5, 2, הקדמה

והמסורת : להלן. (34 -29 'מע, )ד"תשמ(, 'ו, מחקרי ירושלים בספרות עברית, 'ליעקב כהן והמסורת הפסטורלית

   ; 93 –68, 50 –1' עמ, מהי פסטורלה; 138 -103 , 5, 2, הקדמה 'עמ, פסטורלה קלאסית;  )הפסטורלית

 Congleton, J.E., Theories of Pastoral Poetry in England 1684-1798, New York: Hakell House 

Publishers LTD. 1968, pp.157-177; Grant, W.L., Literature and the Pastoral, North Carolina: The 

University of North Carolina Press 1965, pp.77; Marinelli, P.V., Pastoral, London: Methuen & Co 

LTD 1971,pp.8-25. )פסטורלה  מרינלי: להלן(;   Segal, C., Poetry and Myth in Ancient Pastoral– Essays on 

Theocritus and Virgil, New Jersey: Princeton University Press 1981; Gifford T., Pastoral, London and 

New York: Routledge 1999, p.1. 
' עמ, מהי פסטורלה; 43 - 39 'עמ, זרמים וצורות; 1 'עמ, פסטורלה קלאסית ; 32 'עמ, והמסורת הפסטורלית:ראו.  69

 . 8 – 4' עמ, אייררוזנמ; 13' עמ, פסטורלה מרינלי; 44
   ; 50 – 34' עמ, פסטורלה מרינלי; 237 –232, 203 –49 'עמ, רוזנמאייר;  32  'עמ,  והמסורת הפסטורלית:ראו. 70

Gifford T., Pastoral, London and New York: Routledge 1999,pp. 2,15–44    .                                                                              
פרידריך שילר דן בתיאורי הטבע ובשירת הרועים האירופאית הוא טען כי הרצון לחבור מחדש לטבע של בני .  71

בעת המודרנית שם היחס לטבע שכלתני ומחקרי בעוד . התקופה המודרנית שונה מהיחס לטבע של היוונים העתיקים

האידיליות נכתבו כפתרון לאי היכולת לחזור , לדעתו. הנטייה לטבע כנטייה מוסרית ונובעת מדחף לאמת ולפשטות

תיאור הרועים בגישה . ומבחין בין אידילית רועים נאיבית לאידילית רועים סנטימנטלית, אל ארכדיה- לעבר

 מוצג כהיפוכה של הפסטורלה הקלאסית את הרומנטית שהתפתחה באירופה החל מסוף המאה השמונה עשרה

 'בעל הנשג', .פ, שילר:  ראו: ראו. תופסים הרועים הפרימיטיביים והיפה מוחלף בנשגב' תור הזהב'מקומם של רועי 

ועיינו ; 97–87 ,68 –57, 27–24 'עמ,  1985ו "מתש, הקיבוץ המאוחד: תל אביב, על שירה נאיבית וסנטימנטלית: בתוך

 עיונים -אמנות, מיתוס, שפה, .מ, שוורץ; 722 - 719, 655 –654 'עמ, פרינסטון; 31–28 'עמ, רלהמהי פסטו: גם

 הפואטיקה של הנשגב –פרק שני (308– 283 'עמ, ז"כ  שוקן תש:ירושלים  ותל אביב, במחשבה היהודית בעת החדשה

–1' עמ, פסטורלה מרינלי; 224' עמ, פסטורלה אנגלית; 18  'עמ, טקסטואליות-בין; ) לשלמה לויזון'מליצת ישורון'ו

3 ,6–7;  
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קלאסיים העתיקים של  אל המקורות ה,בדרך היכרות ישירה ,מעטים מבין סופרי ההשכלה נחשפו

רובם   .האקלוגות של וירגיליוסושל תיאוקריטוס והבוקוליקות האידיליות כמו הפסטורלה 

 –14 'עמ ,4נספח (  לגרמנית או שפה אירופאית אחרתן באופן עקיף דרך תרגומיהןהתוודעו אליה

16.(72 

ור הנקשרים אל בדפוסי תיא, לרוב ,סביבת חייו של הרועה כדמות שאפיונייה מקראיים מתוארת

הקונבנציה הקלאסית מתבססת . הקונבנציה הקלאסית של תיאור נוף ומרחב בתרבות המערבית

תבניות . לסמלנעשים ברבות הזמנים אופני הבעה קבועים החוזרים על עצמם ובחלקם אף על 

שבח 'טופוס ו) Locus Amoenus(' המקום הנחמד'כגון טופוס ' טופוסים 'ותמכונתיאוריות אלו 

לרוב , מוצגים כפינת טבע אידיאלית' המקום הנחמד 'המקומות המתוארים ברוח טופוס. 'ירהע

משורר ה73 .עצים נותני צל ונהר, דשא: בעונת האביב בה כלולים יסודות תיאוריים קבועים כמו

תקופת ההשכלה ניסה לתאר נופים שמעולם לא ראה מתוך התייחסות אליהם כמציאות מהעברי 

 לארץ  ואידיאליתאפשר התייחסות נוסטלגית' המקום הנחמד'טופוס . תאידיאלית ואוטופי

המקום ' נוספו לטופוס 19-במהלך המאה ה. ך"נתם המתוארים בישראל ולכן תאם כרקע לאירועי

   74 .האירופאי אפיונים עבריים שמקורם ביצירתם של ראשוני סופרי ההשכלה העברית' הנחמד

הוא הוחלף חלק טבעי מעולמו הספרותי של הקורא העברי לא היה ' המקום הנחמד'טופוס שיוון כ

שמקורם בעולם בתיאורי טבע , כגון אברהם מאפו ,על ידי אחדים מבין סופרי ההשכלה העברית

    75.'שיר השירים'ספר תהילים והמוכר לו  כמו מזמורי 

,  לשלווהכסמלנתפסו  חיי הכפר .כפר-אנר הפסטורלי הוא ההנגדה עיר'אחד היסודות המכוננים בג

מקורו של יסוד זה בספרות הקלאסית העתיקה ומשם עשה דרכו אל ספרות . פשטות ותמימות

                                                                                                                                            
Brogan, T.V.F (ed), The New Princeton Handbook of Poetic Terms, New Jersey: Princeton 1994 ,pp. 

295-297; Browning R.M., German Poetry in the Age of the Enlightenment, Pennsylvania: The 

Pennsylvania State University Press 1978, pp.18-11.      
: תל אביב, )נבו- הערות ומוספים  יוסף האובן, מבוא ,תרגום לעברית(, הבוקוליקה והגיאורגיקה, ורגליוס:  ראו.72

 197 'עמ, במעלה דורות ; 'פג-' פא'עמ, אנשי בשורה; 52 –48 'עמ, זרמים וצורות;  49 –46 ,30 –25 'עמ, 1996ירון גולן 

  , 1976ז "ספריית פועלים תשל: תל אביב, תכנים וצורות, .ע, אוכמני; 88 –86 'עמ, פרינסטון; 179 'עמ, אור- בן;200 –

  ) .   אוכמני: להלן). (בוקוליקה (98 –97, )אקלוגה (84 –83, )אידיליה (33 –32'  עמ

  , פיכמן; 203 –186 'מע, רוזנמאייר; 189 –181, 105, 103 –94 'עמ, מחלום למציאות; 193 – 192' עמ, אוכמני: ראו. 73

       . ) אלופי ההשכלה:להלן. (30 'עמ, ג"טברסקי תשי: תל אביב, אלופי ההשכלה, .י
  .  201–190, 161  'עמ, מחלום למציאות:ראו. 74
  . 109–105 'עמ, מחלום למציאות:ראו. 75
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  ).21' עמ, 4נספח (

  

   פהתיאורי נוף וחיי כפר מהספרות האירופאית בת התקו. 2

  

                                                 
פסטורלה מהמזרח הקדום בהמשך טוען כי היוונים שאלו את ה. 3 'עמ, רוזנמאייר; 4 'עמ, פסטורלה קלאסית:ראו. 76

  ;  66, 52–51 'עמ, הלפרין; 33 'ראו בעמ

 Virgil, The Pastoral Poems, (Translation of the Eclogues by E.V.Rieu), Great Britain: Penguin Books  

1949; Congleton, J.E., Theories of Pastoral Poetry in England 1684-1798, New York: Hakell House 

Publishers LTD. 1968, pp.220-221.                                                                                                               

  ; 23 –21  'עמ, פסטורלה מרינלי; 26 –25 'עמ, פסטורלה קלאסית;  141 –140  'עמ, זרמים וצורות: ראו.  77

 ;    .15' עמ, פורד'ג: פסטורלה      

Grant, W.L., Literature and the Pastoral, North Carolina: The University of North Carolina Press 

1965, pp.71, 77; Hieatt, C.W., 'The Integrity of Pastoral: A basis for Definition', Genere, vol 5, no, 1, 

(march 1972), pp.4.                                                                                                                                      

כמקום המתאים לפגישת ' המקום הנחמד'דן מירון הציג את ; 4 'עמ, פסטורלה אנגלית; 96 –95 'עמ, הלפרין: ראו. 78

בדרך זו הוא מרחיב הנגדה זו לעיסוק מופשט בקונפליקט .  אך לא מתנגשיםאוהבים כיוון שבו טבע ותרבות נפגשים

 של אברהם מאפו לא מוצג כתחליף 'אהבת ציון'בבתיאור בית לחם  )ס .מ–ונוף המרעה(הטבע . שבין טבע לתרבות

: ראו.כנושא תפקיד של רענון התרבות כדי למנוע את התנוונותה אך לא כתחליף לה, לתרבות אלא כשלב בדרך אליה

 ,1979ט "מוסד ביאליק  תשל: ירושלים, עשרה-ניצני הרומאן העברי והיידי במאה התשע–בין חזון לאמת, .ד, מירון
 שילר מציג את  האידיליה  כתיאור פיוטי של אנושיות תמימה שהורחקה משאון החיים פרידריך; 26 –25 'עמ

מתוך מחשבה כי תום חיי הכפר , ראשית התרבותהאזרחיים והועברה אל מעמד הרועים הפשוט ואל הזמנים שלפני 

תום מעמד הרועים . ואושר החיים התמימים אינם עולים בקנה אחד עם התנאים המלאכותיים של החברה הגדולה

הקיבוץ : תל אביב, על שירה נאיבית וסנטימנטלית:  בתוך'על הנשגב', .פ, שילר :ראו. מוצג כ דימוי פיוטי בלבד

כל מה שהוא ראשוני (יש שהדיון הופך לדיון פילוסופי על  הקונפליקט שבין הטבעי ; 58 'עמ ,1985ו "תשמ, המאוחד

הציר –העדפת הטבעי על האמנותי, )כישורים והישגים שאותם רכש האדם, תכונות(ובין האמנות ) בטבע האדם

.  33 'עמ,  והמסורת הפסטורלית:ראו. המרכזי עליו סובבת הקונבנציה  הפסטורלית
  

  . 27 'עמ, בין חזון לאמת:ראו. 79
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העברית בראשית ההשכלה ההשפעה האירופאית המרכזית על תיאורי הטבע והנוף בספרות 

 השירה 80.מתייצגת באימוץ רוח הפסטורלה בהתאם לאפיוניה במקומות ובזמנים השונים

 מגדל עוזלב ביצירותיו י של"רמח81 .האיטלקית השפיע על רבים ממשוררי איטליה העבריים

את רוח הפסטורלה האיטלקית הן מבחינת ) 1743 (ישרים תהילהול) 1837 פורסם 1727נכתב (

התפעמות מהטבע  ותפישת אורח חייו  כמו החריזה והן מבחינת תכנים ורעיונות מרכזיים ת צור

 נכתב בהשראת מחזות מגדל עוז המחזה 82.תמימים  וישרים, של הרועה  כמודל  לחיים שלווים

 הרועה הנאמןנים את השפעת מחזהו של גואריני מרבית החוקרים מציי: פסטורליים איטלקיים

 יש המוסיפים 83).32' עמ ,4נספח (כמקור השראה ) אמינטהשנכתב בהשראת מחזהו של טאסו (

 'עמ ,4נספח (ל אף  תירגם חלק משירתו "חאת  השפעתו של המשורר הפורטוגזי קמואס שרמ

, עמל כפייםוה לחיי אדמה כחזון הכורך שיבניתן לראות  'רועה עדריו' המונולוג את 84).31

את , ל"רמחבשירתו של ,  אלו מבטאים. הרגשת חירות פנימית ושלוות נפש,הסתפקות במועט

התגברות על הפגם העיקרי להכיסופים לטבע יכולים להיתפס כרמז . הרגשת הטבע החדשה

    85.ההתרחקות מן הטבעשבגלות שהוא 

                                                 
 'ההשכלה'תפיסת מהותה של השירה בראשית ספרות ', .י, פרידלנדר; 28 -17 'עמ, אורחות ושבילים: ראו. 80

  .   138, 30 –21 'עמ, קלוזנר; 60 –55 'עמ, )1970ל מרץ " תש'אדר ב(, 1, ופרשנות ביקורת, 'העברית
  .  27–26 'עמ, ד"צשוקן תר: רליןב, מבחר השירה העברית באיטליה, .ח, שירמן:ראו. 81

, ל" לרמח'מגדל עוז'על מגעים ספרותיים ומיבנה העומק של ', .נ,  גז- תמיר; 26 'עמ,  המחזה והתיאטרון:ראו. 82

תולדות הספרות , .א, )אורינובסקי(בן אור ; )מגעים ספרותיים: להלן(, 96 'עמ, )1981אפריל (, 31–30מס , הספרות

   . 16 –14 'עמ, ד"יזרעאל  תשכ:  תל אביב',כרך א, העברית החדשה

סתיו (, 4 -3 'מס, 'כרך א, הספרות, " לגואריני'הרועה הנאמן' חיים משה לוצאטו ו' לר'מגדל עוז'" , .י, דוד: ראו. 83

מגדל , .ח.מ, לוצאטו; 50–39 'עמ, המחזות של; 36 –34 'עמ,  המחזה והתיאטרון;571 'עמ, )1969 –1968ט "חורף תשכ

לתולדות השירה , .ח, שירמן; 19 –1 'עמ, 1972מוסד ביאליק : ירושלים, )הוסיף מבוא והערות יונה דוד, ההדיר(,  עוז

מגעים ; 163–162 'עמ, 1979מ "שמוסד ביאליק ת: ירושלים, כרך שני,  מחקרים ומסות-והדראמה העברית

    .133 –132 'עמ, במעלה דורות;  97 'עמ, ספרותיים

Donno , E.S.(ed), Three Renaissance Pastorals–Tasso, Guarini, Daniel, New York: Binghamton  

1993, pp.13-14, 20 ; Guarini, G.B., Il Pastor Fido, (A critical edition of sir Richard Fanshawe's  1647 

translation  by Staton W.F. & someone W.E.), Oxford: At the Clarendon Press 1964;  Guarini, G.B., Il 

Pastor Fido-The Faithfull Shepherd, (translated, 1647, by Richrd Fanshwe, edited  with introduction by 

Whitfield J.H), Austin : University of Texas Press 1976.     
 'עמ, י"שמוסד הרב קוק ת:  ירושלים,)זמורה. אחרית דבר הערות ומפתחות י(, ספר השירים, .ח.מ, לוצאטו : ראו.84

מוסד : ירושלים, )מבוא כללי בנימין קלאר, מבואות והערות שמעון גינצבורג(, ספר השירים, .ח.מ, לוצאטו; 129

: ירושלים, כרך שני, מחקרים ומסות-לתולדות השירה והדראמה העברית, .ח, שירמן; 'ב רי-'א רי'עמ, ה"שביאליק ת

  . 65 –59 'עמ, שירה ואידיאולוגיה; 172 –168  'עמ,  1979מ  "מוסד ביאליק תש
גז טענה -תמיר. דניאל בן נחום טען כי מקור ההשראה האיטלקי שימש לו רק כלי לצקת בו תוכן עצמי ומקורי. 85

מחזהו -בניגוד למקור ההשפעה(  הוא ללא הנמקה עלילתית ופסיכולוגית במגדל עוזלעומתו כי המונולוג  כפי שמופיע 

 70



 היו מקור ,הצרפתית והאיטלקית ,ת הושפעו מהספרות האנגליאשרסופרי ומשוררי גרמניה 

יצויינו להלן . בפרט ,פסטורלההשפעה והשראה למשוררי ההשכלה העברית בכלל ובתיאורי ה

, סלומון גסנראידיליות שכתב ה; 'מות אדם'ו' המשיח'קלופשטוק  ויצירותיו : השפעותיהם של

שיריו של הנריך ; 86)8' עמ ,4נספח  ('מות הבל'פואמה כמו ה' מאסף'חלקן תורגמו ופורסמו ב

  ווילהלם טל דון קרלוס  של פרידריך שילרמחזותיו ; 87)9' עמ ,4נספח ( 'נער רועי'השיר כמו היינה 

תמימות ויושר התחזקה  ,השאיפה לחיי פשטות  89.'האלפים' של האלר ושירו 88)17' עמ ,4נספח (

 ההשפעמקורות מ ,הבחלק לפחות ,לנבועהייתה עשויה שאיפה זו . בדור השני של סופרי ההשכלה

 דוגמאות להשפעה זו ניתן לראות באזכורי . כמו האידיליות של גסנר ושיריו של הלריםחיצוני

 מאת אברהם 'שיר רועי' 'בכורי העיתים'ן ההשכלה בגליציה  שפורסמו בעיתוהרועים בשירים

 שהיה' עהותאנית הר'השיר   90)34' עמ ,4נספח (של גסנר ' מות הבל'טרעכטענבערג נכתב בהשראת 

השיר מתייחס אל . של גיתה )schafers(' רועים'עיבודו של חיים בן דב בער גינצבורג לשיר של 

מכתב שכתב מ 91.)34' עמ ,4נספח  (בדידות הרועה המוצא נחמתו בצאן הרועה באחו הפסטוראלי

ו תרגומים של שיריו  הופיע(הכיר את שירתו של גסנר ויצא נגדה  שללמוד על כך ל ניתן "כמי

                                                                                                                                            

, 'מ-'לו, 'י, המאסף, ' הבלמות') תרגום מיימון פרנקל(, .ס, גסנר:הנוסח במאסף ראו; 260–239 'עמ, מות הבל: ראו. 86

, שער להשכלה, .מ, פלאי; ה"סמאגנס תש: ירושלים,  בכורי ההשכלה-בכורי העיתים, .מ, פלאי; )א"שבט תקע(

  . 59 –9 'עמ, א"סמאגנס תש: ירושלים
  .51–50 'עמ, ג"פמוריה ודביר תר:  ברלין-ירושלים, )בן ציון . מתורגמים על ידי ש(, צלילים. ה, היינה: ראו. 87
  .'גי-'א י'עמ, ח"כדביר  תש: תל אביב, )ביאליק. נ.תרגום ח(, וילהלם טל, .פ, שילר: ראו. 88

 Browning R.M., German Poetry in the Age of the Enlightenment, Pennsylvania: The :ראו .89

Pennsylvania State University Press 1978, pp.18–26,44–45,110–204;                                                   

האפוס ;34 - 32 'עמ, שירה ואידיאולוגיה:עיינו גם על התפתחות השירה הגרמנית והשפעתה על השירה העברית

על הסופרים ; 215 -213, 190–189 'עמ, פסטורלה אנגלית:על המשורר והצייר גסנר ראו; 13–10 'עמ, המקראי

  . 318 - 314 'עמ, פרינסטון:והמשוררים הגרמניים בעת החדשה ראו

Mantz, H.E. ,'Non Dramatic Pastoral in Europe in the 18th century', P.M.L.A., Vol 31 ,(1916), pp.421-

447.    
  . מעובד על פי סלומון גסנר, 106 –105  'עמ, ז"תקפ, 'ז, בכורי העיתים, 'שיר רועי', .א, טראכטענבערג: ראו.  90

מחקרים , .פ, לחובר; 69 –68' עמ, )ו"תקפ (' ו,בכורי העיתים, 'תאנית הרועה', )מעבד.(ב.ח, גינצבורג:  ראו91.

, על שירה נאיבית וסנטימנטלית:  בתוך'בעל הנשג', .פ, שילר; ' ד'עמ, ה"שטיבל תרפ: ורשה, ספר ראשון, וניסיונות

: ירושלים,  מסות ספרותיות-ן והחדשעל גבול היש, .פ, לחובר; 51–43 'עמ, 1985ו "מתש, הקיבוץ המאוחד: תל אביב

בכורי , 'תאנית הרועה', )מעבד.(ב.ח, גינצבורג:  מתוך'תאנית הרועה'השיר ; 136–123 'עמ, 1951מוסד ביאליק 

 'השיות': בכורי העיתיםוב מאסףועיינו גם ביצירות ספרותיות נוספות שהופיעו ב; 69–68 'עמ, )ו"תקפ ('ו, העיתים

, בכורי ההשכלה-בכורי העיתים, .מ, פלאי: רשימה מלאה של היצירות ראו) 34 'עמ, 4נספח  ('אמנון ותרצה'ו

   . 70 –69 'עמ, א"סמאגנס תש: ירושלים, שער להשכלה, .מ, פלאי; 317, 123 ' עמ,ה"סמאגנס תש: ירושלים
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   94  בני התקופה נופי ארץ ישראל  מתוך המקורות הכתובים היהודיים .3        

 

 הייתה ראל בפרטהתייחסות לתיאורי נוף בכלל ונופי ארץ ישהספרות ההשכלה  של ראשיתהב

 מגדל עוזבמחזותיו כך   96.אין כל התייחסות לארץ ישראל ונופיה ל"רמח  ביצירתו של 95.מועטה

וללא התייחסות לרעיון ארץ ' המקום הנחמד'מוצג בהשראת טופוס  הרועה לישרים תהילהו

מהתיאור  כחלק באהבת ציוןמאפו מתאר את הרועים אברהם  97).31' עמ ,4נספח . (ישראל

לויזון ,לטריס , שלום הכהן, ו"הרנ, ל"חרמקודמיו כגון יאלי שיוצר ומשלב השפעות של האיד

' המקום הנחמד'. ל"כם הכהן ומי" מושפעת גם מיצירותיהם של אדג"יל יצירתו של 98.וארטר

  ביצירותיו של  99.הופך לאחד המאפיינים של תיאורי ארץ ישראל רק בשירת ההשכלה המאוחרת

                                                 
, גיתה(נית ל נתפס על ידי חלק מחוקרי ספרות ההשכלה העברית כרומנטיקן שהושפע רבות מן השירה הגרמ"מיכ. 92

  .  152 'עמ, אור-בן; 193  'עמ, במעלה דורות:  ראו).היינה, שילר
  .  'קעו,  '  קעב'עמ, אנשי בשורה:ראו.  93
  התייחסות למקורות הקאנוניים  לעיל  סעיף , בסעיף זה אתמקד בהתייחסות למקורות הספרותיים בני התקופה. 94

  . 1.      א
   158 -154 'עמ, מחלום למציאות: ראו. 95

   .  15 –12 'עמ, אלופי ההשכלה; 166–161 'עמ ,מחלום למציאות:ראו. 96
  מוסד : ירושלים, )מבוא כללי בנימין קלאר, מבואות והערות שמעון גינצבורג(, ספר השירים, .ח.מ, לוצאטו:  ראו.97

    .  'ב רי-'א רי'עמ, ה"שביאליק ת
  . 19 –17 'עמ, בין חזון לאמת:ראו. 98
    'עמ, )1950(, 4 –3,מלילה, 'עוללות לתולדות הדרמה בהשכלה הגרמנית', .ח, רבין; 166 'עמ,ציאותמחלום למ :ראו. 99

    201– 221 .   
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  נופי מציאות מסביבת חייהם של היוצרים. 4

  

מרבית סופרי ההשכלה היו אנשי עיר אך חלקם נחשפו אל הכפר והטבע הסמוכים לביתם או 

התקופה בה אברהם מאפו חי ). לרוב הוראה(ורך פרנסה בתקופות ששהו באזורים כפריים לצ

, יצא מן הערפל"שעשו אותו ליחיד בדורו ) הורציוס, וירגליוס(והיכרותו עם משוררי רומא בכפר 

 22 נכתב במשך אהבת ציוןהרומן " שהשתוקק אליה והיה נאמן לה כל ימיו, שהריח את האדמה

   101.)הגבעה האלקוסטית(ה קובנ-על רקע נופי עיר מגוריו של מאפו , שנה 

  כוח הדמיון היוצר של האמן . 5

  

הסתמכותם על מקורות כתובים מסוגים שילבו ביצירתם את סופרי ההשכלה ומשורריה הייתה 

כתב על כך בפתח שירו מאיר הלוי לטריס . כוח הדמיון היוצר של כל אחד מהםאת שונים ו

דוגמה למען דעת הדרך אשר בחרתי לי השיר הראשון אשים פה לעין הקורא ל "'תפארת ישראל'

 ,כי נתתי יד ומקום גם למאורעות וסיפורים אשר לא נמצאו בספרי הקודש, בשיר הסיפורי הזה

הייצוגים  מתוך היצירות שנסקרו בעבודה זו ניתן לראות כי מרבית 102."ורק בכוח דמיון יסודם

אפיונו כדמות ייחודית  ובין של הרועה בסביבת חייו מתבססים על שילוב בין קונבנציות מוכרות

תיאורים מסוג זה ניתן לראות בעיצוב דמותו של  אברהם   103.סופרהמעוצבת בכוח דמיונו של ה

 של יוסף 'מלכות שאול'בבהצגת דמותו של דוד , מאת שלום הכהן' הצלת אברהם באור כשדים'ב

   104.)18, 10' עמ , 4נספח (. האפרתי מטרטפוליץ

                                                 
 .   43 – 42, 29 – 28, 19 – 18 'עמ, 1888ח "מתר:  וילנא, שיבת ציון,  .ב. י, גאלדמאנן: ראו.  100

  בן נחום טען כי גם אם ; 30 'עמ, אלופי ההשכלה;  'ג צ'עמהציטוט מ. 'דק, 'גצ, 'גפ- 'א פ'עמ, אנשי בשורה:ראו.  101

  ושפע בתיאורי הנוף והסביבה שיצר מנופי המציאות הסובבים אותו מראות נוף הרועים הם מראות מסד המאפו     

        .  118 'עמ, במעלה דורות:ראו, בספרות העברית
 'עמ, ל "תש,החוג לספרות , וניברסיטת תל אביבא: תל אביב ,  שירים וזמירות-תופש כינור ועוגב, .ה.מ, לטריס.  102

145 .  
, 1990א "פפירוס תשנ: תל אביב,  עיונים ביצירות אברהם מאפו-אלילות וליליות, צבועים וישרים, .ט, כהן :ראו.  103

  . 151 'עמ
, מט- 'מח,'  מז-מו, מה-מד' עמ, 1818, מטעי קדם על אדמת צפון', הצלת אברהם באור כשדים', .ש,  הכהן: ראו.  104

ר "בדפוס של הרבני הנגיד מהור, המלך הראשון על ישורון -   מלכות שאול, מטרופוליץ. י, האפרתי; סא-'ס, נא-'נ

 .  'לז- 'לג', כח-'כז', ט- 'ח'  עמ,1820פ  "ל תק"חיים דוד סג' אהרון בהמנוח מוהר
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  חיים ארציים וגשמיים חזרה ל .ב  .2. 1. 2. א

  

כמו עבודת המרעה נתפסה כחלק ממכלול העבודות הפרודוקטיביות הנקשרות אל עבודת האדמה 

 בפועל נעשו ניסיונות מועטים 105.תיקון פגמי הגלותעל דבר היהודית ההשכלה גם ביטוי לערכי 

חורש שדהו  הצגת היהודי כ106.להגשים את  רעיון המעבר לעבודת אדמה בכלל ולרעיית צאן בפרט

אמצעי של השירה לברוח מן המציאות הקיימת אל מציאות כ עשויה להתפרשאו רועה עדריו 

 ניתן לראות בניסיון  להצגת רעיית הצאן כעיסוק 107. ממצוקות היומיוםתרחקלה דרךכוחזויה 

שירו כדוגמא  108.יצרני ביצירות ספרותיות חלק מתהליך כללי של מעבר מרומנטיקה לריאליזם

 ובהקשר יותר )27,28, 19' עמ ,4נספח (ן של מאפו אהבת ציוב, 'צדקיהו בבית הפקודות' ג"ילשל 

    109 ).25' עמ ,4נספח ('  אך לא רועה רוח-רועה, יוגב,כורם'ציוני בשירו של אפריים דוב ליפשיץ  

האהבה  האנושית והידידות נתפסות בין הערכים המרכזיים ביצירותיהם של רבים מסופרי 

במרבית היצירות האהבה מטוהרת מהיסודות התאוותניים שנקשרו אל חלקה . יתההשכלה העבר

, המאוחר של  השירה הפסטורלית ושומרת על היסודות הקלאסיים המוסריים העוסקים בלבטיה

' המקום הנחמד' הנוף הפסטורלי והשימוש בטופוס 110.יסוריה וההבטחה לאושר הטמונה בהי

בכוח  .בכרוכים בה העלאת ערך האהבה והקונפליקטים נועד להיות רקע לפגישת האוהבים לשם

 וגורם המניע את  החלק בלתי נפרד מבטויילנעשית דמותו הרועה האהבה הנובעת מאישיותו של 

דרך יצירותיהם של , ל"רמחבגישה זו ניתן להבחין החל ממחזותיו של  111.התפתחות היצירה

 שיר 'אהבת דוד ומיכל'בהתכוון לכתוב , וכמו מאפ, ג"ילייתכן ו.  רבים מסופרי ומשוררי ההשכלה

בין דוד הרועה ובין דוד , השיר מציג את הקונפליקט בין ההליכה אחרי האהבה ובין החובה. אהבה

                                                 
הגאולה ברטוריקה ', .ש, אלמוג; 157 –155 'עמ, מבוא, מבשרי הציונות; 230, 42–41 'עמ, במעלה דורות: ראו.  105

 'עמ, 1990יד יצחק בן צבי  : ירושלים,  רעיון ומעשה–גאולת הקרקע בארץ ישראל, )עורכת. (ר, קרק: בתוך, 'הציונית

, 1993עם עובד : תל אביב, לקסיקון התרבות היהודית בזמננו, )עורך. (א, שפירא: בתוך, 'עבודה', .א, שפירא; 18 –17

 'עמ, ד'יזרעאל  תשכ: תל אביב', כרך א, תולדות הספרות העברית החדשה, .א, )אורינובסקי(ן אור ב; 367–366 'עמ

63 ,129    .  
  . 438 -435 והערות 157 –156  'עמ, מבשרי הציונות:ראו.  106
  . 58 'עמ, מוסכמות ומשברים:ראו.  107
  . 3 'עמ, פסטורלה מרינלי:ראו. 108

  .183 'עמ, 1981ר "זמרכז ש: ירושלים, יוןקולות קוראים לצ, .ח, מרחביה:  ראו.109
יונה : ראו.בין הגורמים לגישה זו ניתן למנות את תהליך החילון והרצון להגיע אל נבכי נפשו של היהודי כאדם. 110

  . 18 'עמ, דוד
  'עמ ,פסטורלה אנגלית  ;85 'עמ  רוזננמאייר; 10 -9 'עמ ,מוסכמות ומשברים :ועיינו גם, 1. 1.לעיל  סעיף אראו . 111

  . 25 –24 'עמ, פסטורלה מרינלי; 225–220
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  הרועה כמגלם השגחה ומנהיגות     3. 1. 2.א

  

מייצוגיה  של השגחה ומנהיגות ניזונה כדימוי דמות הרועה בספרות ההשכלה העברית הופעת 

בתרבויות העולם העתיק  113.בדרך זו בטקסטים קאנוניים יהודיים ואלו של תרבויות אחרות

ונמסרה שליחות לרועי צאן בעת שהותם אלוהית סיפורים רבים בהם התרחשה התגלות והקלאסי 

הן ך "תנדוגמאות לכך מן ה 114.אפרודיטה ואנכיסס, ס והמוזותהסיודו, משפט פריס: במרעה

העמימות ורב המשמעותיות   115.עמוסההתגלות לשמואל ועל ידי שאול הכתרת , ההתגלות למשה

בדמותו של הרועה עשתה אותו לדמות מתווכת בין הקהילה החברתית ובין כוחות עליונים 

 או מטפורה פסטורלית להנהגה והשגחה הקישור בין סצנה פסטורלית). אנושיים או אלוהיים(

   116.השגחה המאפיינות את הרועהומתוך תכונות הגישור , כבר בזמן קדום, נוצר

משתקפים בביטוים ספרותיים מאז תקופת המקרא ותקופת  רעיית צאן י מנהיגות בהקשרייצוגי

שר בא בו א, כי מלאכת המקנה היא המבוא "חיי משהפילון האלכסנדרוני כותב בספרו   117.ל"זח

ויהי משה שלם מאוד ...האיש לדעת תהלוכת המלוכה לרעות בשבט מישור את צאן האדם

                                                 
, עיונים ביצירות אברהם מאפו-אלילות וליליות, צבועים וישרים, .ט, כהן; 'נ-' מט'עמ, מחקרים וניסיונות:ראו. 112

; 74 –70, 37 'עמ, המחזה והתיאטרון; 128 - 127 'עמ, אלופי ההשכלה; 151 'עמ, 1990א "פפירוס תשנ: תל אביב 

  . 19 –14 'עמ, המחזות של; 97 'עמ, מגעים ספרותיים; 59 'עמ, ותזרמים וצור
חיות מן , .ד, ומבורך. א, אבידע; 97–96' עמ,  הלפרין: ועיינו גם1.סעיף א' ראו הדרשותי לנושא לעיל בפרק א.  113

  ; חלב ודבש;  1987מוזיאון ישראל : ירושלים, 275 קטלוג ,העולם העתיק

Mayerson, P., Classical Mythology in Literature, Art and Music, New York: New York University  

1971,  pp.117-148, 210-226, 270, 278 .  
  : הסיודוס; 160–159' עמ, 1967מסדה : רמת גן, מיתולוגיה, .ע, המילטון: ראו. 114

Anchises/wiki/org.wikipedia.en://http .    

 .    טז-פסוקים יד, ספר עמוס פרק ז; י ,פרקים ט' שמואל א;  כב- פסוקים א, ספר שמות פרק ג : ראו. 115
  .  4 'עמ, פסטורלה אנגלית; 100 –96 'עמ, הלפרין: ראו. 116
אגודת הנוקדים : בתל אבי,  הרועה העברי,)עורכים.(ד, זמיר. מ, שלם:  וכן עיינו1.סעיף א' ראו לעיל בפרק א. 117

 ,.א, שושן; 45–35 'עמ, 1963שושנים : ירושלים, חיים–אנו ובעלי, .א, שושן ;)הרועה העברי: להלן (11–7 'עמ; 1957

, .מ, שלם; 203–197, 80–72, 50–47 'עמ, 1971שושנים :  רחובות,בין יהודי לבהמתו, בעלי חיים בספרות ישראל

רועי , .פ.ש,  לינק;21 -13 'עמ, 1979רמת יוחנן , הרועה וחגו, .מ,שלם: תוךב, )1963 ('מוטיבים פסטורליים במקרא'

מדבר ורועה במורשת , .נ,  הראובני;46–22 ' עמ,1982הוצאת המחבר : רחובות, ישראל  הקדומים אבירי האומה

  . 86, 40 –18 'עמ, 1991נאות קדומים , ישראל
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 הרועה 120.הצגת הרועה כמנהיג עדר הכבשים הופכת אותו למטפורה של מנהיג פוליטי או דתי

 השליט או כדרך והשליט מוצבים לעיתים זה מול זה  כדרך לתמיכה ושכנוע ביכולת ההנהגה של 

לחשיפת הקונפליקט שבין האושר והשלווה שברעיית צאן לבין הוויתור על העצמיות  וההתמסרות 

זאת ניתן לראות במחזהו של יוסף האפרתי צורת התייחסות זו  121.לשליחות הציבורית

 –19 'עמ ,4 נספח  ('אהבת דוד ומיכל' ג"יל בשירו של ,)18' עמ,4נספח ( 'מלכות שאול'מטרופוליץ 

  ).29' עמ ,4נספח  ('אחרית שאול' ל"מיכובשירו של ) 21' עמ, 4נספח  ('דוד וברזילי'בשירו  ,)20

מאפייני אישיותו ואורח חייו של הרועה כמשפיעים  על התאמתו למנהיגות יכולים להשתקף בדרך 

בה קושר שלמה לויזון את השאיפה לחזרה לטבע ולעבודת האדמה בדוגמא אישית של מנהיגי 

 ביצירות אחדות סיפור הגבורה של הרועה מוצג כאירוע מבחן בדרך 122.ישראל שחיו כרועי צאן

הריגת האריה והדוב  בעת ההגנה על הצאן והניצחון על גולית (למלוכה כמו  סיפור גבורתו של דוד 

' עמ, 4נספח (גולדפאדן   מאת אברהם דוד במלחמהבמחזה , בין היתר, רעיון זה  מופיע). הפלישתי

6.(   

" צאן אובדות היו עמי.  " עם ישראל לעדר צאןדימוי אלוהים והמנהיגים לרועים  נקשר  דימויאל 

.  זה  פעמים רבות באופן ישיר או באופן עקיףדימויבספרות ההשכלה מופיע ). ז-ו, ירמיהו נ(

 'שיר גיבורים–תפארת ישראל'דוגמא להצגה ישירה ניתן לראות בשירו של מאיר הלוי לטריס 

' עה והזאבוהר' ג"ילבמשליו של מתקיים בצורה עקיפה שימוש בדימוי זה . 'עדר ה' ג"ילבשירו של 

    123.)25, 23, 22' עמ ,4נספח  ('הרועה מצוה לבנו'ו

                                                 
: ורשה, )ביאור דובערוש בן אלכסנדר טורש, ת יוסף פלעשתרגום לעברי(, חיי משה, פילון האלכסנדרוני: ראו. 118

  . 'ספור ו, 1895
  .25 –24 'עמ, ו"שדביר ת: תל אביב, )מבוא וציונים יעקב פיכמן(, שירים, .י.מ,  לבנזון:ראו. 119
    .Empson, W., Some Versions of Pastoral, New York: Anew Directions Paperbook 1968, p.12: ראו. 120

  . 128 - 127 'עמ, אלופי ההשכלה: ראו. 121

  . 23 'עמ, טקסטואליות-בין:ראו. 122
השירה , .ר, בלום-קרטון; 'דרל- 'גרל, 'אקצ-'צ ק'עמ, ז"טדביר תש: תל אביב,  שירה–כל כתבי, .ל.י, גורדון:  ראו.123

 -ש כינור ועוגבתופ, .ה.מ, לטריס; 49–48 'עמ, 1969ט "כמוסד ביאליק תש: ירושלים, העברית בתקופת חיבת ציון

 . 147–145 'עמ, ל"שאוניברסיטת תל אביב החוג לספרות עברית ת:  תל אביב, שירים וזמירות
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בחלק מיצירות ספרות ההשכלה העברית מוצג צדם החיובי של ההשגחה והמנהיגות כמקנים 

לית בעוד באחרות מוצגות סיטואציות בטחון ושלווה ויוצרים אווירה פסטור, תחושת הגנה

דמות הרועה כגיבור ומגן מוצגת גם ללא . המלוות בתחושת אין אונים והעדר הנהגה והשגחה

, 4נספח ( מאת אברהם גולדפאדן שולמיתקישור ישיר לרעיון המלוכה  כמו בשיר הרועים במחזה 

הרועה ניתן לפגוש בשירו  תיאור אווירה פסטורלית הנוצרת בזכות ההשגחה והדאגה של .)4' עמ

מקנה תחושת בטחון גם בזמנים פחות רגועים כמו של הרועה הגנתו  .'האביב'ם הכהן "של אד

 תחושת הכאוס וחוסר 124).1' עמ ,4נספח ( 'הגיון לערב' ג"ילבשעות הערב המתוארות בשירו של 

נספח  ('שריםתהילת י'ו' החמלה'האונים הנוצרת כתוצאה מהעדר הנהגה והשגחה מוצגת בשיריו 

  ). 2' עמ, 4

בשירי  . ואירועים בני התקופהדמויות והפסטורלה  אל ך"תנ הרועה כמנהיג מועבר מעולם הדימוי

' למשל במספד על ר. כרועים)  בעלות שםדמויותשהיו (הוא מציג את הנפטרים  ל"רמחהמספד של 

ו של נפתלי הרץ וייזל  בו בשיר  125).33 'עמ, 4 נספח (צ מהחזנים  "ריצחק ' משה חפץ ובמספד על ר

מנדלסון כמורה דרך משה את תלמידיהם לצאן ואת , הוא מדמה את המורים העבריים לרועים

  126).12' עמ , 4 נספח (למורים ולתלמידיהם 

  

  הרועה לאור רעיון ההשכלה והנאורות   4. 1. 2.א

  

. כלה והנאורותריבוי משמעויותיה של דמות הרועה משתקפת גם בהופעתה בהקשר לרעיונות ההש

- פילוסופיתורוחנית , חכמהבור וחסר אמונה והן כדמות  ,הוא מופיע בו זמנית הן  כאדם פשוט

הדים לדואליות זו ניתן . 'הרועה המשורר והמנגן'–שרונות אמנותייםיבעלת כוכ  'הרועה המהרהר'

הצלת אברהם 'ב  127 ).28' עמ ,4נספח ( של מאפו אהבת ציוןב בויכוח  בין עזריקם וסתרי : למצוא

 מוצגת תבונתו של אברהם כרועה וכמאמין אל מול  בורותו וחוסר אמנותו של העם 'באור כשדים

לישרים ו מגדל עוזב ,לעומת זאת  128).10' עמ ,4נספח (משוגע  ורועה רוח  ,המכנה אותו אוויל

טבע  הרועה מוצג כמסתפק ברעיית הצאן ובחיים  בהרמוניה ובשלווה בחיק הל"רמח של תהילה
                                                 

, )ההדירו והוסיפו מבוא והערות מנוחה גלבוע ויהודה פרידלנדר(, )מבחר(שירי שפת קודש , ם"אד,  הכהן:  ראו.124

  .125 –118, 59 –58 ,45 –44'  עמ, ז"מוסד ביאליק  תשמ: ירושלים
, י"שמוסד הרב קוק ת: ירושלים, )זמורה. אחרית דבר הערות ומפתחות י(, ספר השירים, .ח.מ,  לוצאטו : ראו.125

  .  103 –102 ,6-7 'עמ
  .115 'עמ , קלוזנר:  ראו.126

 .'סה-'סד' עמ, ז"דביר תשי: תל אביב  , אהבת ציון, .א, מאפו: ראו. 127
  .סא-'ס, נא-'נ, מט-'מח' , מז-מו, מה- מד' עמ , 1818, מטעי קדם על אדמת צפון, .ש,  הכהן: ראו. 128
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בעולם הקלאסי ההליכה של הרועים לאזורי המרעה המבודדים קירבה אותם אל החכמה 

מופיע ום יישוב והתוודעות לתרבויות אחרות ההתרחקות ממק , רעיון הנדודים131.המסתורית

   . והרחבת הידע  וההשכלה כהזדמנות  לרכישת תובנותבחלק מיצירות ספרות ההשכלה  העברית 

את נדודיו של משה ומפגשיו עם תרבויות זרות כהזדמנות   בשירי תפארתנפתלי הרץ וייזל מציג 

בארצות נכריות רגליו בטח  / נחהוובברחו מפני פרעה אלוהים"לרכישת דעת והתפתחות שכלית 

הוסיף השכיל על כל / ובכל אשר ראו עיניו הרבה דעת/ ימים רבים התגורר בין גויי הארץ...עמדו

באור  הצלת אברהם'ב  שלום הכהן מציג את נדודיו של אברהם  עם הצאן 132".אשר תחת השמש

  . )10' עמ ,4נספח .  (  כהזדמנות להרהור ומחשבה'כשדים

ביטוי לכך  133.סטורלית יכולה להיתפס כסביבה המאפשרת התפתחות שכלית ורוחניתהסביבה הפ

 ,)10' עמ ,4נספח (' הצלת אברהם באור כשדים'ניתן לראות בסצנה הפסטורלית הפותחת את 

 של שלמה לויזון ובדבריה של התקווה במחזה 'מליצת ישורון'המקדימה את ' מליצה מדברת'ב

  134).26 , 24 'עמ ,4נספח  (  מאנה מאת מרדכי צבי'תקווה לאובד'

  

    הרועה בספרות ההשכלה העברית דמותגילומי משמעות   2. 2. א

  

בהשראת אוטופיות ותפיסות , תנועת ההשכלה העברית ניסתהשגולמה ב התרבותית תמורהה 

 לשנוי בדמותו ואורח חייו של האדם להביא, עולם שהתפתחו בתרבות המערבית המודרנית

                                                 
 ,המחזה והתיאטרון:מחקר הטבע יכול להיתפס גם כדרך להעמקת  הכרת הבורא  ראו; 56 'עמ, המחזות של:ראו. 129

  . 37 'עמ
 , ג"ראובן מס  תשמ: ירושלים, האפוס המקראי מעידן ההשכלה והפרשנות, .נ, רוזנבלום; 145 'עמ, קלוזנר:ראו. 130

  .  92 'מע
  . 99 'עמ, הלפרין:ראו. 131
  . 41 'עמ, שיר שלישי, 1883דפוס יצחק גאלדמאן  : ורשה, חלק ראשון, שירי תפארת, .ה.נ, וויזל. 132

  . 58 'עמ, מוסכמות ומשברים; 64 'עמ, הלפרין; 2 'עמ, פסטורלה קלאסית; ' ד'עמ, מחקרים וניסיונות:  ראו.  133
צבי : תל אביב , )הביא לדפוס והקדים מבוא ישראל זמורה( , שירי מספד, ברתהמליצה מד, .ש, לעוויזאהן: ראו. 134

  . 73 – 62 'עמ, 1897ז "נתר, חלק ראשון, כל כתבי, .צ.מ, מאנה; 27 'עמ, ג"שת
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המודלים הנכספים של דמות אדם , כברוח הכללית של התקופה ,בספרות ההשכלה העברית

 בעקבות תהליך החילון 136.יים ומציאותייםאידיאלית ואורח חיים רצוי חולנו והפכו לארצ

לקן ח( מציאותיות וארציות דמויות האלגוריות ששרתו את המציאות הרוחנית הומרו בדמויותה

 דמות הרועה מתפקדת בהקשר לתהליך 137. אידיאליותדמויותאלו הוצגו כ, )מהעבר הרחוק

ית בהקשריה מחד היא ממשיכה לתפקד כדמות אלגורית רוחנ: החילון בצורה דו משמעית

דמות זו מאידך מופיעה , )'עדר ה 'ג"ילשירו של ( אלוהים לרועה דימוי כמו ,הדתיים המסורתיים

 אהבת ציוןהרועים ב(' יהודי החדש'אשר יכול להוות מודל ל , ארצי ומציאותי,כרועה עברי קדום

דמות בכמיהה ל 138.)שיר השיריםפרשנות החילונית שניתנה לדיוקנו הארצי ברוח השל מאפו ו

 הופעתו של הרועה 139. אידיאליזציה של עבודת האדמה ורעיית צאןשונה של היהודי נוצרה

ביצירות הספרותיות המשכיליות מלמדת על האפשרות שדמותו נושאת משמעות משותפת לעם 

הופעתו המחודשת של העיסוק ברעיית צאן הייתה חלק מתהליך גיבוש הזהות . היהודי לדורותיו

בפועל נערכו ניסיונות . להניע אנשים להיעשות לרועי צאן במציאות הנחייתהחדשה ולא נועדה 

מועטים לחזור אל העיסוק בעבודת האדמה וברעיית צאן בפולין וברוסיה מראשית המאה התשע 

במציאות החדשה אותה ניסו ליצור סופרי ההשכלה ביצירותיהם הספרותיות דמות   140.עשרה

                                                 
והדרשות  1.ב.2,- ו 4.א.2  ,2.2. א.2פים בפרק המבוא סעי' יהודי חדש'ו' אדם חדש'התייחסות למושגים  ראו . 135

 'עמ, הקדמה,במאבקי תמורה; 23 'עמ, מחלום למציאות: ועיינו גם;2.סעיף ב'  אלו להלן בפרק במורחבת לרעיונות

מוסכמות ; 26 -20 'עמ, מהפכת הנאורות; 75 'עמ,  מבשרי הציונות;29 –25 'עמ, שירה ואידיאולוגיה; 34 -32,  13

המאה התשע עשרה עוסקת ביהודי  של 70- שמעון הלקין טוען כי שירת ההשכלה עד שנות ה; 10 -9  'עמ, ומשברים

, הלקין :ראו). לעומת הפרוזה(כאדם קוסמופוליטי ומציגה מודל נשאף של אדם יהודי ולא עוסקת בהיבטים לאומיים 

, .מ, פלאי; 60 – 59 'עמ, ד"ממוסד ביאליק  תש: ירושלים, ספר ראשון, זרמים וצורות בספרות העברית החדשה. ש

  'עמ, 1999הקיבוץ המאוחד : תל אביב, אנר המשכילי ואביזריהן' הז– העבריתסוגות וסוגיות בספרות ההשכלה

292– 309.           
כל מודל  מכיל יסודות  הרלבנטיים . מודל או דגם נבנים כדי לשרת מטרה מסויימת על ידי הדגמה ייצוגית. 136

מילון פונטנה , .א, שאלתיאל : ורא. יסודות אלו ניתנים למיפוי ולהעתקה לצרכים משתנים. למטרה לשמה הוא נבנה

  . 233 –232' עמ, 1977ז "עם עובד תשמ, תל אביב, למחשבה מודרנית
   .15 'עמ, מחלום למציאות; 49 'עמ, מוסכמות ומשברים:ראו.  137
, 1988ט  " אילן  תשמ-אוניברסיטת בר: רמת גן,  היצירה ויוצרה– לשלמה לויזון'מליצת ישורון'. ט, כהן: ראו. 138

   .44 'עמ
  . 49 'עמ,  מוסכמות ומשברים:ראו. 139
רשימות לתולדות -דמויות וקומות, .מ, קליינמאן ; 435-438 והערות 157 –156  'עמ, מבשרי הציונות: ראו .140

יהודיים חקלאים , .צ, לבנה: לעיון נוסף; 60 'עמ, 1928וולטייר : פאריז, והתפתחות הספרות העברית החדשה
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 במערכת התרבותית 'היהודי החדש' עזר בהבניית דמותו של דימויכתפקד הוא כך מתוקף 

  142.החלופית אותה ניסו ליצור סופרי התקופה

 .'תור זהב'שנתפסה כתקופת שהתגבשה בגולה חזרה אל תמונת העבר ' היהודי החדש'דמות 

 אדם החי בפשטות :כאנטיתזה ליהודי הגלותיכיהודי המקורי ומימות המקרא הוצג י העברהרועה 

הקישור המחודש של דמות  143.חי בהרמוניה עם עצמו ועם סביבתוועובד בעבודה פיזית , בטבע

יכול להעיד על חיפוש אחר מודל לגילום השינוי ) גם אם התקיימה בעבר(הרועה אל מציאות נחיית 

ימי  . ה אל דמותו של היהודי המקורי טרם הושחתה על ידי פגמי הגלותבתפיסת העולם הפונ

 בעזרת דימויים מעולם הפסטורלה שביטאו כמיהה אל חיים טובים יותר ותוארהעבר הקדומים 

   144.ומציאות בה תתאפשר צמיחתו המחודשת של היהודי

נוף נתפס כמשפיע ה. הופעת תיאורי הנוף בספרות ההשכלה סימנו שינוי בתרבות היהודית בגולה

תיאוריו ביטאו את החיבור המחודש . הפוטנציאל הפנימי הטמון בעם היהודיהגשמה על אפשרות 

דמות  הרועה יכולה . ' החדשהאדם היהודי'לטבע כתנאי לשלילת אורח החיים הגלותי ובנית 

' חמדהמקום הנ'טופוס (ת תיאור הנוף האירופאית  י מתווך ומקשר בין קונבנצידימוילתפקד  כ

                                                                                                                                            

 מילים היא מילה או קבוצת מטפורה: סמל ומטפורה אעזר בהגדרתיו של עזריאל אוכמני, לצורך אבחנה בין מודל. 141

המטפורה מעמעמת את המשמע המילוני . שהושאלה להן משמעות אחרת הנרחבת יותר ממשמעותן המילונית

 ; 47 -44' עמ, אוכמני: ראו. ומבליטה את המשמעות החדשה  ואת המציאות הפיוטית האוטונמית שנבנית באמצעותה

 הוא אוביקט המציין תכונה סמל; 46ם הערת שוליי ,1.מטפורה ראו לעיל בפרק אמשמעות של התייחסות מורחבת ל

 - הוא יוצא מתיאור ריאלי אל משמעויות רוחניות הטמונות בו ויוצר יחס נפשי. או מצב נפש המקבל קיום עצמאי

, אגדות, אלו נגלות במלואן בהקשרים קיבוציים בצורה של זיכרונות,הסמל מאפשר ריבוי משמעויות. חוויתי אליהן

הפסיכולוגיה , .ש, קרייטלר: לעיון נוסף בהגדרת סמל ומשמעותו ראו; 117 -115'  עמ,יאוכמנ: ראו. מיתוסים ועוד

, 1985עם - אור: תל אביב, המוטיב והסמל, .א, קרינסקי; 52–45, 38 -12' עמ, 1986פפירוס : תל אביב, של הסמלים

 :Lotman, Y.M., Universe of the Mind, A Semiotic Theory of Culture, 7, London New York; 16 -14' עמ

I.B Tauris & Co LTD 1990,pp.102–119.  ;135 ראו לעיל בהערת שוליים מודל הדרשות למשמעות של  .  

   . 2. א-  ו1.ראו לעיל בפרק המבוא  סעיפים א.   142

לעיל וכן ראו ; 58 'עמ, מוסכמות ומשברים;  29 'עמ, והמסורת הפסטורלית; 40 'עמ, שירה ואידיאולוגיה: ראו. 143

  .    1.סעיף א
; 37, 23–21' עמ, פסטורלה מרינלי; 33 -32 'עמ, מהי פסטורלה; 34 32 ,29 'עמ, והמסורת הפסטורלית: ראו. 144

' ך אפשרה גישור על הפער שבין המציאות לאידיאל כיוון שהסתמכה על התפיסה כי בתקופת תור הזהב"החזרה לתנ

      .50 'עמ, רים מוסכמות ומשב:ראו. כי לא התקיים פער זה"התנ
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ביצירות . התבוננות והרהור, ס כהזדמנות ומצע נוח להתפתחות רוחניתאורח חייו של הרועה נתפ

לא מצאתי התייחסות אל הרועה כדמות משכילית העוסקת בלמידה ומחקר , שסקרתי בעבודה זו

מתוך כך עולה השאלה באיזו מידה . מדעי באופן מודע ומכוון בעת שהותה עם הצאן בחיק הטבע

המשכיל שהשתייך ' היהודי החדש'החיים האידיאלי של יכול אורח חייו לסייע בעיצוב אורח 

מסורתי מוכר  , ספרותי דימויועובדת היות הרועה ,  ייתכן150 .לאליטה החברתית העירונית, לרוב,

אך מנותק ממציאות החיים היהודית היומיומית אפשרו להעביר באמצעותו מסרים תוך יצירת 

                                                 
   . 1. 2. סעיף א'ראו לעיל פרק א. 145
רעיון –גאולת הקרקע בארץ ישראל, )עורכת.(ר, קרק: בתוך, 'הגאולה ברטוריקה הציונית', .ש, אלמוג: ראו. 146

  . 24 –22 'עמ, 1990יד יצחק בן צבי  : ירושלים, ומעשה
  . 12–11 'עמ, במאבקי תמורה:ראו. 147
   . 3.ף  א  סעי'ראו להלן פרק א. 148

רוב יגעת אנשי האומה הייתה בעבודת האדמה ובמרעה "שלמה לויזון כותב על הדוגמא האישית של מנהיגי העבר . 149

אבל גם גדולי ישראל אהבו לעבוד ...כאשר היא בימינו, והנה לא הייתה אז עבודת האדמה נקלה בעיניהם...מקנה

 -בין; )2/' לב'עמ, מליצת ישורון" (הם בנאות מדברכאחד העם ונכבדיו התלוננו לעיתים רבות את עדרי מרעי

   .  23 'עמ, טקסטואליות
   . 4. סעיף א'ראו להלן פרק א. 150
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 152.המשיכה  לתפקד במקביל הן כמטפורה והן כממשות מציאותיתשל רועה הצאן העברי דמותו 

תיאור ממשות היא באמצעות קריטריון כמטפורה או מתפקד כמוי יהדהאם דרך נוספת לבחון 

תיאורי הרועה בספרי המקרא מאופיינים . ה ממנהשימור צורת ההופעה המסורתית או חריג

ניתן לומר . בגישה מתומצתת ומרומזת ובמשמעויות הנקשרות לתפיסת העולם המסורתית הדתית

 אלוהים ומנהיגים לרועים  והיות הרועה דמות מופת לאנושיות  דימויכי המטפורה  המקורית של 

ורחבת וההדגשים מועברים ומוסריות נשמרת גם בספרות ההשכלה למרות שמשמעותה מ

   153.לכיוונים התואמים את רוח התקופה

.  בתיאור חיי הרועים נחשפת אפשרות השילוב בין שירת המקרא למסורות ספרותיות חדשות

תוכן המביוזה תרבותית הן מבחינת יההעברה התרבותית מתקיימת ברמות וגוונים שונים של ס

 ההשפעה 154.כוח מניע ויוצר של ספרות ההשכלהמרבית החוקרים רואים בה . צורההוהן מבחינת 

אנרי בעוד בתחום הלשון והתוכן נשמרה 'האירופאית המשמעותית יותר הייתה בתחום הצורני והג

   155.יהודייםעבריים קדומים וזיקה חזקה יותר למקורות 

 דמותו 156.אנר הפסטורלי לספרות העברית'אחת ההשפעות החשובות הייתה חדירתו של הג

 מתוך היצירות שסקרתי בעבודה 157. הרועה הורחבה בעזרת המרכיבים הפסטורלייםת שלכי"תנה

קפו יניתן לומר כי ההרחבה נעשתה בעיקרה באמצעות תיאור סביבת חייו ופעילותו של הרועה  שש

                                                 
   . 7. 1. סעיף א'ראו לעיל פרק א. 151
 שטען כי הטבע הופך למטפורה Adam Parry)(הסבר להמשך תפקודה כמטפורה ניתן למצוא בדבריו של אדם פרי . 152

  . 45 'עמ, הלפרין:  ראובע כבר לא אומר לנו מה אנחנו אלא מה אנו רוצים להיותהט, במצב בו לא חיים בטבע
   . 48 – 44 'עמ, בעלות השחר; 449 -429 'עמ, מחזאי ההשכלה: ראו. 153

 -  22 'עמ, במעלה דורות; 449 'עמ, מחזאי ההשכלה; 258 'עמ , מחלום למציאות ; 11-  10' עמ, זרמים וצורות: ראו. 154

 – 326 ' עמ'א, קלוזנר; 29 –28 'עמ, במאבקי תמורה; 141 'עמ, הטכניקה הלמדנית;  17 'עמ,  ליםאורחות ושבי, 28

328  .  
 'מודל ההשפעה הכפולה'הוא מכנה תופעה זו . עוזי שביט מסתמך על  תפיסת ההשפעה  של החוקר הרולד בלום .   155

 לא עברי עליו יכלו -מקור אירופאי קרובוטוען כי סופרי ההשכלה יצרו יחסים אינטרטקסטאליים בו זמניים עם 

התימטי ובתחום המוטיבים  ומקור עברי קדום מהספרות העברית המקראית עליו , הצורני, אנרי'לסמוך בתחום הג

   . 11 – 8 'עמ, בעלות השחר:ראו. יכלו להסתמך בתחום הלשון והאילוזיות הספרותיות והעלילה
  . 2. 1.סעיף  אאנר הפסטורלי ראו לעיל פרק א 'על הג.  156
  'עמ, מהי פסטורלה; 68 –61, 52 –51 'עמ, הלפרין; 248 –237 'עמ, רוזנמאייר; 4 -2 'עמ, פסטורלה קלאסית:ראו.  157

8- 11 .   
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שמעון הלקין טען כי קיים הבדל בין הפסטורלה במובנה האירופאי ובין הדומה לה בתקופת 

הרועים את עדריהם של  ם שירת-שירה פאסטורלית.  1 :ציג שני סוגי פסטורלהההוא . ההשכלה

שירה . 2. דית של הרועההמתייחסת בעיקר למקצוע מרעה הצאן ולדמותו הפסיכולוגית והאג

 יצירה מורחבת יותר המכניסה לא - המתארת את חיי התום של העם היושב בערי השדה ובכפרים

  מודל ההתייחסות ממנו 158.רק את הרועה כי אם גם את חיי הכפר הטבעיים על צדדיהם השונים

בה שאבו את אפשרויות הרחבת דמותו של הרועה היה דמותו המגוונת של הרועה כפי שעוצ

הרועה המשגיח ונוהג את , הרועה המהרהר, הרועה המנגן, הרועה הנח: בקונבנציה הפסטורלית

למרביתם ניתן למצוא הד קדום , )אל מול התרבות(' ילד הטבע'הרועה המגן והרועה כ, הצאן

 הרעיונות והקונפליקטים המרכזיים הנמסרים ביצירות הספרותיות העבריות  159 .כי"תנבמקור ה

חיי :  של הרועה ואורח חייו זהים לרעיונות המרכזיים של הפסטורלה האירופאיתדרך  דמותו

במרבית היצירות . מוסריות  והצגת  האהבה כערך עליון, תמימות, פשטות, הכפר מול חיי העיר

,   העבריות הוסרו או עודנו האלמנטים האליליים והמיניים שנקשרו אל מקור ההשראה  הפסטורלי

   160.ל"רמח גישה זו ניתן לראות ביצירותיו  של את מקורה המעצב של

  , לסיכום

, חילון: המפגש של דמות הרועה המסורתית  עם רעיונותיה המרכזיים של  ההשכלה העברית

החייאת ערכים הומניסטיים והחשבת כוח המחשבה החופשית של האדם לא , פרודוקטיביזציה

עיקר כוחה של .  רחיב  והעמיק אותםשינה באופן משמעותי את מאפייניה ודרכי הצגתה  אלא ה

משמשת  הרועה  דמות.מצאותה בטקסטים המסורתיים ואי השתנותה בצורה חדהי בהודמות

הקאנוניים וספרות  המקורות –כעוגן צורני ואמנותי וגורם מקשר ומתווך בין שני גורמי השפעה

והופעת מרביתם כבר ריבוי המשמעויות שנקשרו לדמותו של הרועה ). אירופאית ועברית(התקופה 

נונית היהודית מאפשרים לקשר אותו למגוון היבטים ומשמעויות הנגזרים מרעיונות אבספרות הק

המסד של המהפכה התרבותית אותה שאפו סופרי ההשכלה העברית לבסס ביצירתם הספרותית 

                                                 
   . 137 'עמ ,זרמים וצורות :ראו . 158

  .  180 – 153 'עמ, פסטורלה קלאסית:ראו.  159
סתיו ( , 4 -3 'מס, 'כרך א, הספרות, ' לגואריני'הרועה הנאמן' חיים משה לוצאטו ו' לר'מגדל עוז' ', .י, דוד: ראו. 160

בעיות יסוד בביקורת ובמחקר על ספרות '. י, פרידלנדר;  המחזות של;  576 – 569 'עמ,  )1969 – 1968ט "חורף תשכ

 ;42- 41 'עמ, 1980ם 'אוניברסיטת תל אביב  תש: תל אביב,   מחקרים בביקורת הספרות העברית-פלס, 'ההשכלה

   .  96 'עמ, מגעים ספרותיים
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רחב נושא אינה  מוצגת כנושא המרכזי של היצירה אלא כחלק מהרועה  דמותבמרבית היצירות 

דמותו .  עזר בייצוגה של תפיסת אדם חדשה המבטאת ניסיון לשנוי בתפיסת העולםדימוייותר וכ

אליו חוזרים כדי לבטא את הרצון מאפשרת הזדמנות להיסמכות על  מודל מוכר ומוערך מן העבר 

הרועה כשלעצמו לא מבטא שנוי בתפיסת העולם אלא ההקשר בו הוא מוצג מבטא את . לשנוי

  . יצירת מציאות חדשהלהרצון והשאיפה 

והמשיכה  יותר ריאלי היא דימויפורי אל א מטדימוילמרות שדמותו עברה תהליך של מעבר מ

 ספרותי המבטא ערכים דימוינשארה אמצעי וותי ו מציאדימוילתפקד בו זמנית כמטפורה וכ

,  אנושיות, אומץ, דאגה לזולת, גבורה, רגישות לצדק חברתי: ואורח חיים אנושיים ומוסריים כמו

  . טבעקרבה לחיים ב, עבודה פיזית, דוגמא אישית

 התכנים  והרעיונות שנקשרו לדמות הרועה. הרועה לא מתואר כיישות ייחודית אלא כסטריאוטיפ

הוא שימש כארכיטיפ . ליםאאידיהם כמיהה ולכן , בספרות ההשכלה מובעים  ברמה של שאיפה

 וכיסופיהם לאורח חיים אחר של אנושיות אידיאלית ואפשר לכותבים לחשוף את חלומותיהם

היבטים לאומיים  או ביטוי מסוג כל שהוא של כיסופים . ושונה מאורח החים היהודי המסורתי 

המגמה , לדמות הרועה במרבית היצירות של ספרות ההשכלה המקודמתלציון לא נקשרו 

  . הלאומית התחזקה ביצירות המשויכות לתקופות המאוחרות

  

 



  רועים עבריים בארץ ישראל מאז ראשית הציונות  3.א

  

    עשרה-מאה התשעבגידול צאן ורעייתו על ידי יהודים בארץ ישראל   1. 3.א

  

. עשרה הביאו לשינויים בתפיסתה של ארץ ישראל- התמורות בעולם היהודי במהלך המאה התשע

ה הפכו לנחלתם של חוגים הזיקה אליה והרצון לשוב אלי. לארץ ריאלית' ארץ קודש'הפכה מהיא 

   .1לאומיים וסוציאליסטיים ,דתיים ומשכיליים: יהודיים מגוונים

רועים בדווים נודדים היו נחלתם של עשרה -בארץ ישראל של המאה התשע גידול צאן ורעייתו

לא ,  אך בפועל צאן ובקרהיו בעלי עדרישאנשי הישוב היהודי בין מיהודים היו  2.וכפריים ערבים

עשרה היה גידול צאן חלק מההתיישבות היהודית -  בשלהי המאה התשע3.ם וברעייתםידולעסקו בג

                                                 
 :ירושלים, 8 כרך ,מאנית' שלהי התקופה העות–היסטוריה של ארץ ישראל, )עורכים(י  , ברטל. י, בן אריה:  ראו.  1

, .ג, שמעוני; 1980עם עובד : תל אביב, הרעיון הציוני לגווניו, .ש, אבינרי; 62 'עמ, ד יצחק בן צבי ללא תאריךי

:  תל אביב,1,2,3 'יח, בין ציון לציונות, .י, גולדשטיין; 105–3 'עמ, 2001מגנס : ירושלים, האידיאולוגיה הציונית

הלכה והתרחבה , שהתאפיינה במגוון עדות וקבוצות, ישראלהאוכלוסייה היהודית בארץ ; 1979אוניברסיטה פתוחה 

לשם אבחנה בין הקבוצות השונות אינו עקבי ' ישוב חדש'ו' ישוב ישן'השימוש במינוחים , מתוך כך. במהלך מאה זו

; 19 -3 'עמ, )ז"חשון תשל(, 2 , קתדרה, " והמציאותדימוי ה– 'יישוב חדש' ו'יישוב ישן' ", .י, ברטל: ראו. וחד משמעי

, 6 ,קתדרה, "ובעיני ההיסטוריוגרפים) 1914 –1882(ישוב חדש בעיני בני הדור ' ו 'ישוב ישן'המונחים " , .י, קניאל

 אפריל -מרץ, סקירה חודשית,  ")1914 –1777( בארץ ישראל 'הישוב הישן' ", .י, ברטל; 19 - 3 'עמ, )ח"טבת תשל(

 , ישוב הישן והישוב החדש בתקופת העלייה הראשונה והשנייה ה–המשך ותמורה,  .י, קניאל; 33 –24 'עמ, 1981

  .  ב "יד יצחק בן צבי תשמ: ירושלים
: הבדואים נחלקו לשני סוגים. מאנית'שבטי  הבדואים היו גורם חשוב בנוף הארץ ובכלכלתה בשלהי התקופה העות. 2

בעקבות פלישות .  שהפכו לרועי צאן'הלמחצ'בדואים נודדים שחיו על גמלים וסוסים וישבו באזורי המדבר ובדואים 

עברו להתגורר במערות  ,הבדואים נאלצו כפריים ערביים רבים לשנות את אורח חייהם והפכו גם הם לנודדים למחצה

אורח החיים שתבע גידול הצאן הביא לבידודם . מעמד הרועה היה לרוב נחות. ובחורבות והתקיימו מגידול צאן

 .למידה ואימון במשך שנים רבות וחיים בתנאים קשים מנשוא, ה דרשה התמסרות עבודת הרוע.וניתוקם מהחברה

בעלי עדרים : הרועים נחלקו לשני סוגים. 'משוגעים של הכפר'הרועים נחשבו ליוצאי דופן ול, שכר הרועים היה נמוך

 העדרים נשאו רועים על מנת לשמור ולהגן על. ורועים שכירים שרעו את עדרי הכפריים על בסיס חוזים מסוגים שונים

 שטיבל:תל אביב, חייהם ומנהגיהם,  הבדוים,.א, )פשטייןא(ילת א: ראו. ועד נשק חם) מקל(מנבוט  ,רבים  נשק

 - ה"תש(, 'יח-'יז,6- 5 כרך, עתידות, 'הצאן אצל הבדואים למחצה בצפון הארץ', .ט, אשכנזי;  71, 63 – 62' ג עמ"תרצ

 - 42 'עמ, )ה"תש(', יד-' יג,6 -5 כרך, עתידות, 'מחיי הבדוים למחצה בצפון הארץ', .ט, אשכנזי; 103 - 96 'עמ, )ו"תש

 ,34, קרדום 'הנוודות ואופייה' .ש, אילן; 1932ב "קדם תרצ: ירושלים-לונדון, המזרח הקרוב, .ב. ט, אשכנזי; 47

   ;  84 -76 'עמ, )1981ספטמבר (
 –היסטוריה של ארץ ישראל, )עורכים(י  , ברטל. י, בן אריה: ישראל בק סיפר על עדר הצאן שהיה ברשותו ראו' ר.  3

באגרת שנשלחה על ידי יהודי  ;226 'עמ, יד יצחק בן צבי ללא תאריך: ירושלים, 8 כרך ,מאנית'שלהי התקופה העות

מוזכרים צאן ובקר שהיו ) טל- אותן הדיר ישראל בר( יוסף בן שמעון אשכנזי אל משה מונטיפיורי - ארץ ישראלי

ט "שתי איגרות מיהודי הגליל לסייר משה מונטיפיורי בעיניני חקלאות תר, תעודה', .י, ברטל:  ותו ראובבעל
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בעוד משק החי תפס מקום מרכזי . נוסדו המושבות  החקלאיות'  העלייה הראשונה'בתקופת 

 איכרי המושבות  5.נפי החקלאות של המושבות נודע לו מקום שולי בלבדבכפרים הערביים הרי בע

במרבית המקרים נמסרו העדרים לאחריותם של . בעלי עדרים אך לא מגדלי צאן, לכל היותר, היו

מבין הניסיונות יוזכרו העדר והמחלבה . רועים ערביים שכירים בתנאים המקובלים במשק הערבי

של האיכר שולמן מהמושבה יבניאל וניסיונם של שני הרועים העדר , טוב- של משפחת בכר מהר

תמותה של , מגניבות, בעיקר, ניסיונות אלו הסתיימו בכישלונות שנבעו. הצעירים מראשון לציון

  6.הצאן והתרחקות מהעבודה הקשה וההתמסרות שתובעים גידול ורעיית הצאן

ת עומדים בסתירה לניסיונות של  של המושבו' אירופאי'מקומו המזערי של ענף הצאן ואופיין ה

לתבל את דיבורם במשפטים , אנשי אותה תקופה לחקות את לבוש הרועים הבדואים והערבים

דוגמא . לדהור על סוסים ולערוך מפגנים של יריות באוויר כדוגמת הפנטזיות הערביות, ערביים

רעיון ההתערות  7).1 ' עמ,3נספח (מזרחי -בלבוש ערבי' מקווה ישראל'לכך בתצלום של תלמידי 

העבודה כשאדון בהתערות בארץ אערוך בהמשך , שלוחות והקשרים, רב פניםהוא רעיון במזרח 

ניתן לנסות ולהסביר סתירה זו בהשערה כי חיקוי   8.דיון עקרוני בסוגייה זו ובגילומיה התרבותיים

העם היהודי הלבוש והמנהגים נבע מתוך קישורם של הרועים הבדואים והפלחים הערבים עם 

בשנת , ר יצחק לוי אשר ניסה להקים"גישה זו אל הערבים עומדת ברקע יוזמתו של ד9 .הקדום

                                                                                                                                            

, וזמיר, מ, שלם : ראו . אך  הענף לא הצליח להחזיק מעמד1890 כבר בשנת במקווה ישראל היה עדר צאן.  4

   . )הרועה העברי: להלן (198' עמ, 1957אגודת הנוקדים העבריים בארץ ישראל : מרחביה, הרועה העברי, )עורכים(,ד
 כפרית הוקמו על פי תפיסת היסוד של משק פרטי ועצמאי של איכרים זעירים וקהילההמושבות החקלאיות . 5

במהלך אותה תקופה נוסדו שני טיפוסים עיקריים של . מפותחת שלה שירותים משותפים ונכסי ציבור משותפים

, )עורכים. (י, ברטל. י, בן אריה; 18-19'  עמהרועה העברי:   ראו.מושבות המטעים ומושבות הפלחה–התיישבות

; 262 'עמ, יד יצחק בן צבי ללא תאריך: ושליםיר, 8 כרך ,מאנית' שלהי התקופה העות–היסטוריה של ארץ ישראל 

משרד הביטחון  : תל אביב , ומימושו) 1917 –1907( רעיון כיבוש המרעה בעליה השניה-חבורת הרועים, .י, גולדשטיין

      . )חבורת הרועים: להלן. (17 -  15 'עמ, 1993
כרך ,  מול-עת, 'המושבה של הבולגרים', .א, רבכ; .18-19 'עמ, הרועה העברי: בתוך, 'במושבות הגליל', .ר-ו: ראו .6

, .ד, לובמן-חביב;  21 -  20 'עמ, הרועה העברי: בתוך, 'רכשתי עדר', .מ,שולמן; 23 - 22 'עמ, )1995 יוני(, )121 (5, 'ב

   .282 – 278 ' עמ,הרועה העברי: בתוך, 'הרועים הראשונים'
  . 191 'עמ, 1998ון משרד הבטח:  תל אביב,סיפורי בתים,  .ז, ענר:  ראו. 7

 . 5.סעיף ד. ראו להלן בפרק ד.  8
ממייסדי (צויין כאן ישראל בלקינד י; 5. ד סעיף'ד ובפרק 1.סעיף ג. גהתייחסות מורחבת לנושא ראו להלן בפרק .  9

עדות על  , בין היתר, אשר ניסה  להוכיח טענה זו תוך ביסוס דבריו) היה איש חינוך וכתב ספרים רבים ש,ראשון לציון
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   ה יבתקופת העלייה השני' כיבוש המרעה'ו' הרועה העברי '    2 .3.א

  

  כללי    1 .2. 3.א

  

רובם רווקים , מאופיינת כעליית יחידים או קבוצות קטנות) 1914 -1904(' יהיהעלייה  השנ'

בעלי מטען רעיוני מגוון  וללא , רצון מבית הוריהם וממסורותיו ומרדו בוצעירים שניתקו מ

חשיבותה ההיסטורית . מפעליה ואנשיה של עלייה זו נעשו למיתוס. אידיאולוגיה מגובשת אחת

 מתח בין היסודות 12.היא יותר במישור החזוני והאידיאולוגי  מאשר במישור השגייה המעשיים

                                                                                                                                            

הניסיון מתועד , ק ביפו"א ומאוחר יותר מנהל בנק אפ"יהודה מטעם חברת יקהיה מנהל מושבות , ר יצחק לוי"ד. 10

לוי מציע למזג את היהודים והבדואים על פי מודל . בחליפת מכתבים בינו ובין הרצל ובזיכרונותיו של דוד לבונטין

יונית מנעו את מותו של הרצל והתנגדות בקרב ההנהגה הצ. הקאובויס וחקלאי המערב בארצות הברית- 'נערי הרועים'

הרצל מזמין לבזל שייך מהנגב ', .צ, אילן: ראו. הגשמה הרעיון למרות שנערכו כבר פעולות מעשיות ראשונות לביצועו

בדווים בנגב מבקשים לכרות ', .ד.ז, לבונטין; 5 -3 'עמ, )1977מרס (, )12(4, 'כרך ב, מול-עת, 'לדיון על ברית בדואית

 -  773  'עמ, 1947ההסתדרות הציונית : ירושלים, זיכרונות ארץ ישראל, .א, יערי: בתוך, )1903 ('ברית עם היהודים

: תל אביב, אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו :בתוך 'לוי יצחק', .ד, תדהר; )זיכרונות ארץ ישראל: להלן(. 775

    ).  תדהר: להלן. (928 – 926' עמ, 1971א " תשלספרית ראשונים
,   404 קטלוג,המזרח באמנות ישראל, קדימה, .י, צלמונה: בתוך, 'המזרח והחברה הישראלית' ,.ג, טרכטנברג: ראו.  11

,  'כרך ד, מול-עת, 'ה מוסה מספר על השייך עבד אלקדאר'חוג', .נ, גוברין; 36 'עמ, 1998מוזיאון ישראל : ירושלים

, )עורך (.י, גינוסר: בתוך, 'הסיפור הפטרוני-בני ערב למשה סמילנסקי', .י, ברלוביץ; 17–15 'עמ, )1979יולי (, )26(6

מפגשים ראשונים עם ערבים - פגישות על אם הדרך', .א, עזר-בן; 421–400 'עמ, )1994(, 4, עיונים בתקומת ישראל

 תל ,ברנר והערבים, .א, בן עזר; 13–11' עמ, )1981מרס (, )36(4, 'כרך ו, מול-עת, 'בעיני סופרים מראשית המאה

ברנר נמנע ממבט בלתי תלוי ', .י, ועיין ביקורת על הצגתו של ברנר בספר זה אצל אופנהיימר; 2001לוג אסטרו: אביב

: סמילנסקי  משה בתוך; 4053–4052' עמ, תדהר: בתוך, יעבץ זאב, 18.1.2002, מדור ספרות וספרים, מעריב, 'בערבים

  . 1128 –1126'  עמ, תדהר
 העלייה השניה העובדת ,.ד, כנעני; 72 –7 'עמ, 1950ראובן מס :  ירושלים,העבודה ואדמ, 'ראשית', .ש, צמח: ראו. 12

מורשת העלייה ', .א, שביד; 95–93, 17–14 'עמ, 1976המכון לחקר עבודה וחברה : תל אביב ,ויחסה לדת ולמסורת

, .ש, אטינגר; 37 'מע, 1988יד יצחק בן צבי : ירושלים ,1914 –1903 העלייה השנייה, )עורך.(מ, נאור: בתוך, 'יהיהשנ

 :בתוך, 'ה על רקע המחשבה החברתית והמדינית של יהודי מזרח אירופהייה השנייהאידיאולוגיה של העל'
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גידולו מופיע בחזונם של ישראל בלקינד ומיכאל הלפרן בלעיסוק ברעיית צאן ושיבה רעיון ה

מורה ומחנך חלם על שבטים של רועים  ,ו"ישראל בלקינד מאנשי ביל. מאנשי העלייה הראשונה

מרביתם התייחסו . שומרים וניסה לעשות נפשות לרעיונו-יםהוא נפגש עם רוע, נודדים עבריים

מיכאל הלפרין עלה לארץ בסוף . לחזונו בצורה ביקורתית וראו בכך סטייה מהמטרה העיקרית

לוחמים כדוגמת כפרי הקוזקים -הוא הטיף להקמת כפרי ספר של רועים. עשרה–המאה התשע

  14 .שברוסיה

ניתן לקשור אותו   . 'כיבוש המרעה'כונה ' הילייה השניהע'גידולו בתקופת בהעיסוק ברעיית צאן ו

' כיבוש העבודה' ,'כיבוש הקרקע', 'כיבוש השמירה': למשימות המרכזיות שנגזרו  מהחזון הציוני

 על קרקעות יהודיות שלא עובדו ונוכחות בסביבת אזורי התיישבות לצורך צאןרעיית  .והתיישבות

                                                                                                                                            

הרצאה ', .ב, כצנלסון: ראוברל כצנלסון מונה את מגוון הקשיים שליוו את מפעלם של חלוצי העלייה השניה בארץ . 13

; 1981עם עובד : תל אביב,  הרצאות ברל כצנלסון–'יהיעלייה השנ'ה, .נ, ואביר. טהאני, שפירא:   בתוך',)1928 ('ד

. מ, מגד. י,  שוחט,.י, צבי- בן: בתוך, 'שליחות ודרך', .י,שוחט : מתוך מגוון ההתייחסות למתח זה יצוינו להלן

   ). ספר השומר: להלן(. 5' עמ, 1962,  משרד הביטחון-דביר: אביבתל , דברי חברים-ספר השומר, )עורכים.(י,וטברסקי
אגודת : חיפה, גידול צאן, .ד, בקר; 27 'עמ, הרועה העברי :בתוך, 'תכנית כיבוש המרעה', .ד, בן גוריון:  ראו.14

עם עובד : תל אביב, מבוא לתולדות תנועת העבודה הישראלית, .י,סלוצקי; 15 –14 'עמ, 1948י 'הנוקדים העבריים בא

, ניומן:  תל אביב,איש השומר, סיפורו של גרשון פליישר ראשון הנוקדים- רועה ולוחם, .א, חצרוני; 158 'עמ, 1973

 'דיון בזיקה אל הערבי והבדואי ראו להלן פרק ד ;12–11 'עמ, חבורת הרועים; )רועה ולוחם: להלן (12 'עמ, 1975

יה ללא יידידי העלייה השנ:  תל אביב,אשר לאורם הלכתי, .ש, שפירא: עיינו גםישראל בלקינד אודות ; 5.דסעיף 

מגוון מ;  ארכיון העיר ראשון לציון,1 'תיק ישראל בלקינד מס, 'ציוני דרך' –ישראל בלקינד; 68 – 61 'עמ, תאריך

 'עמ,  זיכרונות ארץ ישראל: בתוך, 'מרעה עדר יהודי במצפה', .מ, זלודין:  התגובות להצעותיו של בלקינד יצויינו להלן

, קרול; 3 'עמ, )1952ספטמבר ב  "אלול תשי(, ב"כ-א" כ,הנוקד, 'ץ" שנה למותו של ישעיהו כ- ריומדב', .י. ץ"כ ;888

 ; 50 - מכון הווי ומועד שנות ה: רמת יוחנן, תיק כתבי יד לרועה העברי "' רועה העברי'תרשומת שיחה לטיוטת  ",.א

 ,הרועה העברי: בתוך, 'נם של רועים שומרים מיומ-חלומות ורומנטיקה' ,.י, ץ'וכ. ד, לביץ'צ. י, חריט. א, אברמסון

תיק דוד , 'יומן אישי' ,.ד, לביץ'צ; 121 'עמ ,ספר השומר: בתוך, " 'הרועה'ראשיתו של " ,.ד, לביץ'צ; 38 –36 'עמ

, 'מתולדות ענף הצאן במשק היהודי', .ד, בקר; 125 - 124 'עמ, ארכיון בית השומר ללא תאריך: כפר גלעדי, לביץ'צ

תל , אבי מיכאל הלפרן, .י, הלפרן: ראומקורות על מיכאל הלפרן ל; 12–11 'עמ, )8.1979ט "אב תשל(, ו' פ,הנוקד

 'עמ, 1995 הוצאת המשפחה ,'השומר'לביץ חבר 'זיכרונות דוד צ, .ד, לביץ'צ; 302 –290 ,286 'עמ, 1964הדר : אביב

  . ארכיון קיבוץ כפר גלעדי ללא תאריך: גלעדי כפר ,תיק סיפורים ומעשים, 'מזכרונותיו', .פ, שניאורסון; 57 –56
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אימוץ , יית עדרי הצאן במושבות היהודיותרעהתבטאו ב 1917עד שנת '  כיבוש המרעה'ניסיונות 

למרות אופיים השונה של הניסיונות ותנאים . הקמת כפרי רועיםברעיון הרועים הנודדים ו

: סיבות הכישלון היו דומות. רובם הסתיימו בכישלון -סביבתיים ונסיבתיים שונים בכל אחד מהם

עבודה פיזית קשה , ייסות לרעיוןדימוי נחות של הרועה שהרתיעה מהתג, תמותה של הצאן, גנבות

אישיותם של , העדר מימון התחלתי, ניתוק ובדידות מהחברה, בתנאים קשים ופרימיטיביים

  .   פנימיתכן מעקשי פוליטיקה הפונים לעיסוק ברעיה  ו

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 בדבריהם של רועים ומגדלי צאן מהעלייה תחלוצי והמשימות הלאומיות מתייצגכמעשה רעיית צאן  הזיקה בין 15.

אכן לא רועה ברוח אני ולא בן חברה אחרת "א " כותב ביומנו באב תרע'אלכסנדר הרועה'שומר בשם -רועה: היהשני

בזה שקוע צריך .  להיות רועה-לפני עיני רק מטרתי...אינני רוצה שום נגיעה בהם) ס.דית בגולה מהכוונה לחברה היהו(

ארכיון העבודה , )1911 - 1910(דפי יומן בכתב ידו, אלכסנדר הרועה: ראו, "הרועים–ואם אפשר גם אבי ,להיות אני

  סיפר  'השומר'ה ואיש  י בעלייה השני'עיםקבוצת הרו'גרשון פליישר מראשוני ; י מוקי צור'נמסר ע,  יד לבון- והחלוץ

הרעיון נולד לא ... 'כיבוש השמירה' במושבות כמקביל ל'בוש המרעהיכ'ראינו ב" .'הרועה העברי'על לידת הרעיון של 

שבשביל להגשים את שאיפת הרועים צריכה להיות לנו פינת קבע שמשם יוכלו לנדוד , רק אצלי אלא גם אצל אחרים

 , 'רועה העברי'תיק כתבי יד ל, 'מפי גרשון פליישר', .ג,  פליישר".כל ענייני הביטחון...ר את הארץ להכי...למרחקים

: בתוך , 'כרונותיז', .א, אברמסון: ראולעיון בביטויים נוספים של רעיון זה ; 50 - מכון  הווי ומועד שנות ה: רמת יוחנן

 ,הנוקד, 'יובל החמישים לאגודת הנוקדים' ,.ד, בקר; 31 - 28,  5 'עמ, הרועה העברי; 5 'עמ, )1942ב  "תש( , ' ה,הנוקד

, תיק דוד זמיר, ')1952(ב "טיוטה לנאום הפתיחה  בכינוס הנוקדים הכ', .ד, זמיר; 2 - 1 'עמ, )8.1979ט "אב תשל(, ו"פ

, ה"ע ,הנוקד, 'יםלזכר נפטר': בתוך, 'שומרים רועים', .ג, פליישר;  'ג,'דפים א, 1952מכון הווי ומועד : רמת יוחנן

מכון הווי ומועד שנות :  רמת יוחנן,'רועה העברי'תיק כתבי יד ל, 'כרונותיז', .ק, גלעדי; 44 ' עמ,)6.1974ד "סיוון תשל(

מכון הווי : רמת יוחנן, 'רועה העברי'תיק כתבי יד ל, 'הרועים בשרונה כפר גלעדי וחמרה', .נ, הורוביץ;  1דף ,  50 - ה

  .2. ב- ו1.סעיפים ב' דיון בחלוציות  ראו להלן בפרק ב ; ומועד ללא תאריך
, ברטל; 75 –55  'עמ, )1966ינואר (, 10, אסופות, 'היהיסוד הרומנטי באידיאולוגיה של העלייה השני', .י, גורני: ראו. 16

  .  486 –483 'עמ ,היהעלייה השני: בתוך, 'מויים הלאומי החדשיעולם הד: קוזק ובדואי',.י
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   1908 - 1907 רה 'שמירת העדרים בסג   2 .2. 3.א

  

ת מטרותיו הראשיות הייתה העברת השמירה על אח', גיורא- בר' נוסד הארגון החשאי 1907בשנת 

לקבל ' בר גיורא' הצליחה קבוצת 1908 - 1907 בין השנים 17.הישוב העברי מידי הערבים ליהודים

העיסוק בגידול צאן ). מסחה( תבור -רה ובכפר'לאחריותה את השמירה בחוות החקלאיות בסג

נתפסה , יוצאים למרעה בלילהשהיו ,  אך שמירת עדרים.ובמרעה לא הוצב כמטרה בפני עצמה

 למרות ההצלחה  18.'כיבוש השמירה'כפסגת ההישגים וכאחת המשימות הקשות במסגרת 

רקסים ראו בשמירה המשולבת 'הרועים הצ: המעשית של ניסיון זה הוא נכשל מסיבות פוליטיות

החוזה אירעה התנגשות דמים ו ,נוצרה מתיחות בינם לבין הרועים העבריים, ברעיית צאן  איום

רה נועדה חשיבות לעתיד כגרעינה 'לשמירת העדרים בסג. עם השומרים העבריים לא חודש

    19.'כיבוש המרעה'כיבוש השמירה ו'הראשון של הרעייה העברית וכהוכחה לאפשרות השילוב בין 

. גיורא נהגו להתלבש כבדואים בעת צאתם לשמירה בישובים ולשמירה על העדרים- חברי בר

רה ניתן לראות את השילוב בין בגדי חלוץ רוסיים לבין כפיות ' השמירה בסגבתמונה מתקופת

להכרה ' גיורא-בר'רה ובמסחה הגיעו אנשי '  בעקבות פעולותיהם בסג20).1'  עמ,3נספח (ערביות 

למסד את הרעיון ולהקים הסתדרות שומרים חזקה שתיקרא , כי עליהם להרחיב את השורות

  1909.21מסחה בפסח אספת היסוד נערכה ב'  השומר'

  

  

  

                                                 
גיורא והתווית דרכו הרעיונית אלא -מזכיר את רעיון כיבוש המרעה בהקשר להקמת ארגון בר אינו ט ישראל שוח. 17

 , ספר השומר: בתוך, 'שליחות ודרך' ,.שוחט י: ראו. רק מאזכר את נושא שמירת העדרים כחלק מפעילות השמירה

ק שתי הצעות לייסד קבוצת שומרים יעקב  גולדשטיין  מציין כי באסיפת היסוד של בר גיורא עמדו על הפר; 16 'עמ

, בפועל. הוטל על ישראל שוחט להשיג הון יסוד להקמת קבוצה זו, הרוב נטה לכיוון הרועים. ולהקים תנועת רועים

, אלמוג; 10-11 'עמ ,חבורת הרועים: ראו. רה נעשה רק אחרי הצלחת כיבוש השמירה'הניסיון לכבוש את המרעה בסג

   .253 'עמ, 1998 עם עובד  :תל אביב, דיוקן-הצבר, .ע
אחרי שכבשנו את השמירה  "פרידוד בן גוריון ס;  20 –16 'עמ, ספר השומר ;18 -17 'עמ, חבורת הרועים: ראו. 18

לא היה ...' רביעה'את ה–הייתה הדרך פתוחה לפנינו לכבוש את המצודה היותר חזקה של השמירה , בחווה ובמושבה

כיבוש השמירה במושבה ובחווה ...מסוכנת שמירת העדר משמירת המושבהוקשה ו...המרעה הלילי כמרעה יומי

 עלה בידינו להכניס אחדים משלנו לתוך משמרת 'רביעה'וכשהגיעה שעת ה -הכשיר את הקרקע לניסיונה החדש

  .28 'עמ ,הרועה העברי ',תכנית כיבוש המרעה ',.ד,  בן גוריון ."הרועים
  .130 'עמ, ספר השומר: בתוך ,'שמירת עדרים בגליל', .י, ספרו; 18 'עמ ,חבורת הרועים:  ראו . 19

    .130 'עמ,  ספר השומר:  ראו. 20
  .21 –20 'עמ  ,ספר השומר, .י, שוחט:  ראו.  21
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  1912 - 1908 , גידול צאן ורעייתו  בחווה החקלאית בבן שמן  3. 2. 3.א

  

המנהל והמדריך של החווה היה  .  נוסדה בבן שמן חווה להכשרה חקלאית לחלוצים1908בשנת 

  הוטל הטיפול 1912בסביבות שנת . עדר צאן, בין היתר,  לשלב בהששאף) וולקני(יצחק וילקנסקי 

על מנת למנוע העסקת . היה כושל, כך מסתבר, טיפולו בעדר. ן על דוד נדב בן העדה התימניתבצא

השבחתו , הוא עסק ברכישת עדר. רועה ערבי התבקש משה אידלשטיין להיעשות לרועה צאן

בקשתו לפרוש מרעיית הצאן לאחר . ורעייתו ביחד עם דוד נדב והגיע להישגים מקצועיים נאים

כשביקש לפרוש לא היה מי . ומהבדידות שנלוותה אליהם  העבודהתנאימעה תקופה מסוימת  נב

 את מטרות התעמולה השרתרעיית צאן משה אידלשטיין מציין כי . שיבוא במקומו והעדר נמכר

 עדר הצאן ראונ ל בחוץ לארץ בהם'הדפיסה גלויות ששימשו לתעמולה לקק' לבנון' חברת .הציונית

בה מוצג תצלום מבויים  של דוד נדב כרועה צאן וגלויה תותמונ בתקופה זו מוצגת22  .שמן-של בן

חברת 'אשכנזי מטעם . ל.עוצבה על ידי י(' משה רועה צאן'נקראת השל רועה בדמותו של משה 

   23).1'  עמ,3 נספח( )בורשה  סמוך לתקופה זו' הלבנון

  

    1912, גידול צאן  בקואופרציה של מרחביה  4. 2. 3.א

  

 עדר צאן מתוך כוונה להשתמש בזבל להשבחת 1912בשנת מרחביה רכשה הקואופרציה של 

נעזר בערביי ,  שהתנדב לשמש כרועה, מרדכי הלפרין .האדמה ובחלב לשיפור מזונם של התושבים

בתחילה מצב העדר היה טוב  .הצטרף אליהם למרעה צאנם הסביבה כדי ללמוד את הנושא  ואף

חר זמן מה נדד הרועה הערבי עם עדרו והלפרין נעשה רועה לא, וחברי הקואופרציה היו שבעי רצון

לא נמצאו להלפרין שותפים שיחלקו אתו את העבודה  ,ענף חדש זה לא נשא רווחים. עצמאי

בהדגישו בעיקר את  ממקרים קודמים  לכישלוןהלפרין מנה את הסיבות הידועות. והעדר נמכר

                                                 
:  ראועל חייו של דוד נדב ומשפחתו ; 23 -21 'עמ ,הרועה העברי: בתוך, 'בתחום הבדידות', .מ, אידלשטיין:   ראו. 22

 נמצאה תרשומת שיחה על הרועה העבריבטיוטות לספר ; 1982הקיבוץ המאוחד :  תל אביב,ה אהבת הדס,.ש, טבעוני

מתוך התרשומת לא ברור אם . העדר בבן שמן עם יעקב ויניק מתל עדשים אשר הושמטה מהנוסח הסופי של הספר

 ולא רק בגלל העדר ויניק בעצמו עבד בצאן בבן שמן אך מוצגת בה דעה האומרת כי העדר חוסל בגלל חוסר רנטביליות

הוא מוסיף כי ברל כצנלסון היה בתקופה זו בבן שמן ועודד את העוסקים בענף להמשיך . נכונות לעבוד בענף זה

  .50 - רמת יוחנן שנות ה:  מכון הווי ומועד,'רועה העברי'תיק כתבי יד ל, 'שמן- על העדר בבן', .י, ויניק: ראו. ולקיימו
 הוא גלויה שנרכשה על 4 ' תצלום מס; 111 'עמ, 1982הקיבוץ המאוחד :  תל אביב,אהבת הדסה, .ש, טבעוני : ראו. 23

הפקתה בורשה בתקופה סמוכה לתיאורו . ידי בחנות הספרים טריאנופו בירושלים היא מעוצבת כעיבוד ציורי לתצלום

  . של אידלשטיין מאפשרת להניח כי נוצרה בעזרת הצילומים שצולמו בבן שמן
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   ותקופת ההכשרה' הרועה'הקמת קבוצת   5. 2. 3.א

  

אפשרית התרומה במצע הודגשה ה. 'השומר'היה חלק במצע היסוד של אגודת ' כיבוש המרעה'ל

ויות של האגודה שקיבלה על עצמה  אתגר זה לא היה בסדר הקדימ26.של הרעייה לביטחון היישוב

הצלחות אלו לוו  . תפקידים רבים הקשורים בכיבוש השמירה והעבודה ועמדה ברובם בהצלחה

 נדחק רעיון ,לעומת זאת. דעה אליטיסטית ובהווי חיים מיוחדבתו, בהילה רומנטית של גבורה

בזוי של הרועה הנמוך וה דימויהיש הטוענים כי  . ומעטים גילו נכונות להגשימו' כיבוש המרעה'

    27.הערבי  היה הגורם המרכזי לדחיקתו

 1914בפסח . ובסופה פרץ משבר חריף בתוך הארגון' השומר' חלה נסיגה בפעילות 1913בשנת 

והקמת ' כיבוש המרעה'התקיימה האסיפה השנתית בתל עדשים ובה הועלה לדיון מחודש רעיון 

 המייסד בגרעין ', הרועה' הרעיון  והקמת קבוצת בסיום האספה הוחלט על יישום. קבוצת רועים

בשלב  28.לביץ וגרשון פליישר'דוד צ, צבי בקר, אריה אברמסון: של הקבוצה היו ארבעה חברים

                                                 
הקואופרציה ;  17–16 'עמ ,חבורת הרועים; 26–24 'עמ ,הרועה העברי: בתוך, 'מלאכה חדשה', . מ,הלפרין: ראו.  24

 כניסיון ליישם את רעיונותיו של פרנץ 'השומר' של 'כיבוש העבודה' על ידי קבוצת 1910של מרחביה נוסדה בשנת 

. א, תלמי: ראו. תיות אחרותאופנהיימר ונתפסה כמסגרת ניסיונית או כשלב מעבר להתיישבות קבע בצורות חבר

,  )עורך. (פ, גינוסר: בתוך, 'ראשיתו של מושב העובדים', .י, גבע; 1982מעריב : תל אביב, לקסיקון ציוני, .מ, ותלמי

  .  464 -462 'עמ, )1991(, 1,  עיונים בתקומת ישראל
 html.,003291476-L,,73400/articles/il.co.ynet.www://http:  ראו. 25
, 'הי בעליה השני'השומר' ו'בר גיורא'שמירה וארגוני , התגוננות' ,.י, גולדשטיין; 11 'עמ, חבורת הרועים: ראו. 26

קרן היסוד :  ירושלים,ארץ ישראל בבניינה, 'בעקבי הצאן' ,.מ, גפן; 474–473, 460 – 459 'עמ, היהעלייה השני: בתוך

  . ללא עימוד, 12.1945
ינואר (, 10, אסופות, 'היהיסוד הרומנטי באידיאולוגיה של העלייה השני', .י, גורני;  19 'עמ, חבורת הרועים: ראו. 27

 ,ספר השומר: בתוך, 'ראשיתו של הרועה', .ד, לביץ'צ; 473 'עמ, היהעלייה השני:  בתוך,.י,  גולדשטיין;62 'עמ, )1966

   . 48 'עמ, 1995הוצאת המשפחה , לביץ'דוד צ-זכרונות, .ד, צלביץ; 119 'עמ
תמיכה או התנגדות לפעילות הנושאת אופי , 'נקמת הדם':  המשבר התעורר על רקע הויכוחים סביב מספר נושאים. 28

וצרה בארגון נ.  החלטות בנושא התיישבות ומרעה ומדניות ודרך קבלת חברים חדשיםהגשמהאי , טרוריסטי

בסופו .  קיימת מחלוקת הרעיוןהגשמהעל מהלך האירועים ועל הסיבות שהביאו ל .אופוזיציה והמתיחות הייתה רבה

כל אחד מהשלושה הוכשר בנפרד ובמשך תקופת ההכשרה לא (, אברמזון ופליישר,לביץ'של דבר יצאו להכשרה רק צ

: ראו .ם עם תום הכשרתם ולגייס מועמדים נוספיםעל בקר הוטל להכין מקומות עבודה לרועי)  היה ביניהם כל קשר

, 467 –466 'עמ, יהיהעלייה השנ: בתוך, .י, גולדשטיין; 25–19 'עמ, חבורת הרועים;  61, 43–37 'עמ ,רועה ולוחם

; 51–48 'עמ, 1995הוצאת המשפחה , לביץ'דוד צ-זכרונות, .ד, צלביץ; 119 'עמ, ספר השומר: בתוך, .ד, לביץ'צ; 474

,  כפר גלעדי ללא תאריך: ארכיון מוזיאון בית השומר, תיק אריה אברמסון, 'עם הצאן: על דמי רעים', .א, וןאברמס
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אחר כשנה בהתחשב בתנאים הקשים השיגה ההכשרה את מטרתה והחברים היו מוכנים ל

 מוכנותם להקרבה פיזית ונפשית ולויתור על מעמד חברתי נבעה מאמונה .התחיל במשימתםל

      30.שלמה בחשיבות המטרה

 עם סיומה הם , שהתפזרו בין שבטים בדואים שוניםריםבתקופת ההכשרה היה נתק בין החב

באותה התקופה גדלה חבורת המתעניינים ברעיית צאן וגובשה קבוצת . התקבצו מחדש בגליל

התעורר ויכוח באספה שערכו  בבית גן כדי לשקול את דרכי פעולתם . חברים שמנתה כעשרים איש

בסופו של דבר . לעדרים עצמאייםהאם להתחיל בפעולת כיבוש המרעה במושבות או לשאוף 

    31.במושבות' בכיבוש המרעה'הוחלט להתחיל 

  

  1915 - 1914 במושבות '  כיבוש המרעה'  6. 2. 3.א

  

פעילותו של . טורקיה הצטרפה למעצמות המרכז . פרצה מלחמת העולם הראשונה1914בסוף יולי 

 התנגד 'שומר'ה.  הנשק לטורקיםעל היישוב נגזרו גזרות רבות ביניהן למסור את.  נאסרה'שומר'ה

  . מחסור בעבודה וכן מכת ארבה ,בארץ היה רעב. חלק ממנהיגיו נאסרו והוגלו ,לכך

חלק מהאיכרים חשש . גן אפשרות לרעות את עדרי האיכרים-באותה עת הסתמנה במושבה בית

יהם וחשש חוסר רצון לשנות מהרגל ,להעביר את הרעיה לרועים עבריים בגלל העדר ניסיון מקצועי

                                                                                                                                            

אם גם הייתי לבוש בגדי רועה אבל כל עובר ושב "אריה אברמסון כתב בזכרונותיו ; 61 'עמ, רועה ולוחם:   ראו. 29

; על דמי רעים', .א,  אברמסון"איך היה יהודי לרועה, יה עומד ותוהה דרך ה- עובר, וכל בדואי, היה מכיר את מוצאי

  . כפר גלעדי ללא תאריך: ארכיון מוזיאון בית השומר, תיק אריה אברמסון, 'עם הצאן
; 987–981 'עמ, 'חלק ב, זיכרונות ארץ ישראל: בתוך ,'למוד תורת המרעה במחנה בדוים', .ג, פליישר: ראו.  30

, רועה ולוחם; 120 'עמ, ספר השומר:בתוך , .ד, לביץ'צ; 33–29 'עמ , הרועה העברי:בתוך, 'רועים- שומרים',.ג, פליישר

 עם ,על דמי רעים', .א, אברמסון; 53 –51 'עמ, 1995הוצאת המשפחה , לביץ'דוד צ- זכרונות,.ד, לביץ'צ; 56 –43 'עמ

 'עמ, חבורת הרועים; 270 - 268  ' עמ,לא תאריךכפר גלעדי ל: ארכיון מוזיאון בית השומר, תיק אריה אברמסון, 'הצאן

: כפר גלעדי, אברמסון תיק אריה, ' אגודת השומר בישראל- עלון אינפורמטיבי', ' לדמותו-אריה אברמסון', .י.מ; 24

: ראו, נקדימון רוגל למרות שההכשרה הוצגה כהישג גדול היא הייתה כשלוןלדעת  .9 'עמ, 26.6.1961ארכיון השומר  

, ')1917 יולי- 1916אוקטובר ( להיאחז בגליל העליון 'הרועים'ניסיון הנפל של -כצאן אשר אין להם רועה', .נ, רוגל

  )  ניסיון הנפל: להלן. (108 'עמ, )1986(, 39, קתדרה
  . 31 – 28' עמ, הרועה העברי: בתוך' ,  רועים- שומרים, '.ג, פליישר:   ראו.31
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גדותם של איכרי מטולה והיעדר ניסיון לקבל את העדר של המושבה מטולה נכשל בגלל התנ

בה הונח היסוד לארגון רועים , גן- התכנסו הרועים לאסיפה בבית1915 באוגוסט 33.תקציב

   34. ישראל בלקינד בא לעודדם ולעוררם לחזון הרועים הנודדים שלו. עבריים

ן איכרים במושבות נוספות גילו עניי. 'כיבוש המרעה' להמשיך ב הרועיםהחליטו, למרות המלחמה

  35.גן ויבניאל- בית, מצפה, הרועים לעבודת הרעייה בכינרתוכך נחלקו . בהעסקת רועים עבריים

בחורף : שיא בפעילותם של הרועים הסתיימה במספר כישלונות צורביםזמן  שהייתה 1915שנת 

למרות הסכמתם .  בכנרתלקבל את האחריות על רעיית עדר הפרותהרועים  הצליחו 1916 - 1915

. עות פרות במקום צאן נאלצו לעזוב את הרעיה לאחר אירוע בו מתו כל הפרותלהתפשר ולר

העדר הראשון שיהיה , במושבה מצפה  נוצרה  הזדמנות לקבל אחריות ועצמאות ברעיית עדר עזים

התנסות זו נגמרה  במותן . ובכך להתחיל ולממש את רעיון הרועים הנודדים' אגודת הרועים'של 

בנוסף לכישלונות . טיפול המסור ותחושת השליחות של הרועיםלמרות ה, של רוב העזים

נאסרו או נמלטו מחשש , גויסו חלק מהרועים לעבודות הכפייה של הצבא הטורקי' המקצועיים'

     1916.36חבורת הרועים התפרקה ופעילותה התחדשה  רק באוקטובר , למעשה.  מהגיוס לצבא

  

  

                                                 
 ,.ש ,שולמן; 1.3.1956 רמת יוחנן: מכון הווי ומועד, תיק מכתבים לדויד זמיר ,'מכתב לדויד זמיר', .מ, שלומן: ראו. 32

, 'זכות ראשונות', .ד, זמיר; 11 -10 'עמ, )5.1965ה "ניסן תשכ(, ט" נ,הנוקד, 'ל"לזכרו של אבי ומורי משה שולמן ז'

, .י,חריט; 30–26 'עמ, הרועיםחבורת ; 65 –60 'עמ, רועה ולוחם;  13 –12 'עמ,)5. 1965ה  "ניסן תשכ(, ט" נ,הנוקד

  .  5 -3 'עמ, כפר גלעדי ללא תאריך: ארכיון מוזיאון בית השומר  ,תיק יוסף חריט,  'הגדוד העברי'
ניסיון ; 42 –41 'עמ ,הרועה העברי: בתוך, 'קבוצת הרועים במצפה', .מ, שפירא; 28 'עמ, חבורת הרועים:  ראו.33

  .  124 -102 'עמ, הנפל
אתם עוד תשוטטו במדבר עם עדרי הצאן שלכם עד לעבר הירדן , אחי, אתם": ר ישראל בלקינדבאספה זו אמ .34

בעזרתכם תיכבש הארץ כולה ותהיה לנחלה לעם , תכבשו את חורן ותבואו לעזרת העם השב לציון, מזרחה תגיעו

  . בפרק זה. 1.1.לעיל סעיף א:  ראו על ישראל בלקינד והיחס לחזונו ; 65 'עמ , רועה ולוחם:ראו "ישראל
מרעה העדר של ', .י, חריט; 989 –988 'עמ, זיכרונות ארץ ישראל: בתוך,'מרעה עדר יהודי במצפה', .מ, זלודין:  ראו. 35

ספר : בתוך, .ד, צלביץ; 45 - 42 'עמ , הרועה העברי, .מ, שפירא; 993–992 'עמ, זיכרונות ארץ ישראל: בתוך, 'בית גן

   . 30 –29  'עמ ,חבורת הרועים; 63 'עמ ,רועה ולוחם;  120 'עמ, השומר
ארכיון קיבוץ כפר גלעדי  ללא :  כפר גלעדי,תיק אנשים שעשו היסטוריה, 'משה שפירא מספר', .מ, שפירא: ראו.  36

תיק ספורים , 'ממכתבי מנדלי פורטוגלי', .מ, פורטוגלי;  110 'עמ ,ניסיון הנפל; 31 - 30 'עמ, חבורת הרועים; תאריך

  . ארכיון קיבוץ כפר גלעדי  ללא תאריך: ר גלעדיכפ, ומעשים
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  1917 - 1916  טיון -  בתלחההניסיון להקים התיישבות רועים  7. 2. 3.א

  

בשנת ' השומר'אשר עלו באספת , במסגרת מורחבת יותר של רעיונות התיישבות בגליל העליון

להתיישב בטיון ' קבוצת הרועים'הוצע ל, א בגליל מרגלית קלוירסקי"  ונתמכו על ידי נציג יק1916

המרת : לוגית אצל הרועיםהתיישבות זו נחשבה לתפנית אידיאו). כפר גלעדילבין מטולה בעמק (

   37.רעיון הנדידה עם העדרים ביישוב קבע בו ישולבו רעיית הצאן וגידולו עם עבודת אדמה ושמירה

הסתכסכו בינם לבין עצמם ועם המוסדות והתנגשו , חלו ,סבלו מרעב, חברים גרו בתנאים קשיםה

התפלגו בתוכם לשני הם . התנגשויות אלימות עם הערבים השכנים במאבק על ניצול מי הסביבה

ברקע ויכוח . מחנות על רקע השאלה האם להתאחד עם קבוצתו של גלעדי או להישאר עצמאיים

הגשמת האחת ראתה בגידול צאן אמצעי אחד מיני רבים ל: זה עמדו שתי תפיסות עולם שונות

שות נערכה בוררות ובמהלכה עלו טענות אישיות ק. ה מטרה בפני עצמהירעיון ההתיישבות  והשני

כתוצאה . 'קבוצת פליישר ואברמסון'ששאפו למשק רועים עצמאי וכונו ' הרועים'נגד אלו מ

קבוצת הרועים . מפסיקת הבוררות הסכימה קבוצתם של פליישר ואברמסון לעזוב את המקום

שישבה בטיון לא התאוששה גם לאחר עזיבתם של פליישר ואברמסון ואט אט עזבו מרבית 

שלא הסכימו , המשיך ולפתח את המקום אך איבדו את אמון המוסדותהנשארים ניסו ל. חבריה

  38.ועד שהושגה תמיכה מסוימת עזבו החברים הנותרים  והקבוצה התפרקה, לתמוך בהם

                                                 
ארץ  זיכרונות:  בתוך,'מחייו של אחד מאנשי השומר', .א, זייד: ראו ,מהלך העניינים  מתואר בגרסאות שונות.  37

דברים שלא נאמרו באסיפה –התיישבות שומרים', .א, אברמסון;  45 'עמ, הרועה העברי, .מ, שפירא; 842 'עמ, ישראל

פרקים ', .מ, לבנה; 269 'עמ, כפר גלעדי: ארכיון מוזיאון בית השומר, תיק אריה אברמסון, 'ון השומריםמתוך על

קוזק ' ,. י,ברטל; 34 -31 'עמ ,חבורת הרועים; 322 -321 'עמ, 1984אריאל : ירושלים, א, ספר וילנאי, 'בתולדות חמרה

 110 , 104 –103  'עמ, ניסיון הנפל;  493 -482 'עמ ,היהעלייה השני: בתוך, 'ים הלאומי החדש דימויעולם ה: ובדואי

: כפר גלעדי, חורן-תיק ספורים ומעשים חמרה, 'מכתב  למרכז הסתדרות הפועלים החקלאיים בגליל', .י, גלעדי; 111,

 כפר ארכיון קיבוץ:  כפר גלעדי,תיק ספורים ומעשים, 'מזיכרונותיו', .ח.מ, קלוירסקי; 1918ארכיון קיבוץ כפר גלעדי 

כבר אז ידענו שהשורשים הם אדמה "על התפנית האידיאולוגית כתב אריה אברמסון ; גלעדי ללא תאריך

חי מעמל כפיו  , לא חייל פרזיטי אלא חייל עובד'חיל התיישבות ספר' 'צטבו'קוז'ואילו השומר  עליו ליצור ...ועבודה

צורה מיוחדת של משק עם ענפי משק מיוחדים להגשמה זו נחוצה . ובשעת הצורך עומד להדוף כל התנפלות מבחוץ

 של אריה מתוך כתב יד, 'התיישבות שומרים', .א,  אברמסון".זה היה צריך להיות שבט מיוחד. ואורח חיים אחר

   . ארכיון השומר ללא תאריך:  כפר גלעדי,תיק אריה אברמסון,  י גרשון גרא'אברמסון שוכתב ע
: ראו. נחמה זיצר וגרשון פליישר, לודין'משה ז, ליפא ליטמן, יוסף חריט, לטיון עלו הרועים אריה אברמסון. 38

 חבורת הרועים; 119–117, 113 –112 'עמ, ניסיון הנפל; 77 –71 'עמ, רועה ולוחם; 45 ' עמ,הרועה העברי, .מ, שפירא

קיבוץ כפר גלעדי ללא ארכיון : כפר גלעדי, תיק ספורים ומעשים, 'קבוצת הרועים', .ק, גלעדי; 46 -45, 38 –35  'עמ

: כפר גלעדי ,תיק ספורים ומעשים, )שלוש גירסאות שונות(, ' קבוצת הרועים בטיון-מזיכרונותיו' ,.ג, פליישר; תאריך

, 49 - 43  'עמ ,חבורת הרועים: ראו ,תיעוד הבוררות והמסמכים הנלווים אליה; ארכיון קיבוץ כפר גלעדי ללא תאריך

   . 121, 118 –114 'עמ , ניסיון הנפל;79 -77 'עמ  ,רועה ולוחם; 120 'עמ 11 'מס תעודה -  89 'עמ 5 'תעודה מס
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הסיבות השכיחות לכישלון קבוצת , וביתר חריפות, טיון נחשפות שוב- בכישלון הניסיון בתלחה

אישיותם של הרועים  ומערכת : הקשר לכישלוןהרועים  אלא שבפעם זו  מודגשים שני היבטים ב

מוצגים על ידי גורמים שונים ' הרועים'.  'קבוצת הרועים'ו ' השומר'היחסים הבעייתית  בין אנשי 

 אופוזיציונרים  ; קונפרמיסטים-נון; חסרי יכולת להעריך נכונה את המציאות ;כשוגים בחלומות

; חסרי יכולת ניהול; )'השומר'ברות בשיתכן והגיעו לרעיון המרעה בעקבות דחיתם מח(

, מוצגת כבעייתית מראשיתה' השומר'מערכת יחסיהם עם . רודפי כבוד ועצלים; הרפתקנים

במצב של ' הרועים'בסיום  תקופה זו היו . מגלמת השקפות עולם שונות וניגוד אינטרסים בסיסי

   39 .ייאוש  ואכזבה וכל אחד מהם פנה לדרכו

שערכו בשנים שלאחר מכן חלק מאנשי הקבוצה   ' הרועה העברי'ם את חזון ניסיונות נוספים להגשי

בנפשם ומרכיב מרכזי בחזון התחייה הציוני עמוק ' כיבוש המרעה'מעידים עד כמה היה רעיון 

דבקותם בחזונם היא שטמנה את זרעי המשך התפתחות ענף הצאן  בהתיישבות העובדת . שלהם

   40.בתקופת היישוב  והמדינה שבדרך

  

   41 מתקופת העלייה השלישית ועד קום מדינת ישראל'  הרועה העברי    3 . 3. א

  

  כללי     1. 3 . 3. א

  
ארץ ישראל : בין ציוני הדרך המרכזיים של' תקופת הבית הלאומי'פרק הזמן שיידון להלן  מכונה 

 עברה ניתנה הצהרת בלפור וארץ ישראל ,מני'נכבשה על ידי האנגלים והסתיים השלטון העות

שנים  אלו מאופיינות במספר גלי עלייה ובהתבססות . לחסותו של השלטון המנדטורי הבריטי

) 1931 -1924( העלייה הרביעית ,)1924 –1918(העלייה השלישית . היישוב העברי בארץ ישראל

                                                 
  .38 - 36 'עמ, הרועה העברי;  120 -117 ,107–105 'עמ ,ניסיון הנפל; 79, 56 -53, 49 –45 'עמ ,חבורת הרועים:  ראו39. 

  .  57 'עמ ,חבורת הרועים. 40
מחקרו .   והתפתחות ענף הצאן בארץ'כיבוש המרעה'קר סדור על  מתקופה זו ואילך לא קיים מח, ככל הידוע לי.  41

הוא מציין באפילוג בקצרה  את המשך פיתוח הרעיון  )  טיון-פרשת טלחה (1917של יעקב גולדשטיין מסתיים בשנת 

עד ראשית שנות העשרים וטוען כי אופי הרעיון השתנה והחלומות על כיבוש המרעה ביישובים היהודיים השתנו 

שהמרעה יהיה בו הענף המרכזי ויושתת על רמה מקצועית גבוהה ועל גישה "ילות הרועים התמקדה בהקמת יישוב ופע

 הרעיון הגשמהפרק זה במחקרי יכול לתרום תרומה למחקר הסדור של ניסיונות . 59 'עמ, חבורת הרועים "כלכלית

  .   ולהציג  את מגוון היבטיו של הנושא1917החל משנת 
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העלייה השלישית אופיינה כעליה של קבוצות בעלות רקע אידיאולוגי מגובש השואפות לפעול 

 מציאות חוללהם ניסו ל. בדרך מהפכנית לתיקון האדם והחברה ורואות בקולקטיב ערך עליון

.   שעיצבו העליות שקדמו להםחדשה השונה הן מאורח החיים של היהודים בגולה והן מהמציאות 

גם אם יסוד אידיאולוגי חלוצי זה אפיין מיעוט מקרב אותה העלייה הייתה לו השפעה רבה על 

   43.עיצוב פני היישוב בעתיד

פונה מטבעו אל יסודות אידיאולוגיים וחלוציים ' הרועה העברי'ואתוס ' כיבוש המרעה'חקר 

 זה תרומתה של העלייה השלישית חשובה בתחום. הקשורים בעבודה ובהתיישבות החקלאית

     44.ומשמעותית מעבר לתקופתה ולאפיוניה הרחבים

מתקופת העלייה ' הרועה העברי'ו' כיבוש המרעה'את הניסיונות להמשיך ולהגשים את רעיונות  

 הראשון כהמשכה של הגישה הרומנטית :מרכזייםהגשמת השלישית ניתן לאפיין בשני דפוסי 

במסגרת כענף כלכלי בין ענפי המשק החקלאי השני . ן הרועים הנודדיםהמדגישה את רעיו

     . במושבים ובבתי ספר חקלאיים, בקיבוציםהעובדת ההתיישבות 

                                                 
קין ציין שכל אחת מהעליות לארץ ישראל אופיינה בטיפוס עולה ייחודי וביסוד דומיננטי שהקנו לה את יצחק טבנ.  42

. ישנם קווי אופי היוצרים רצף והמשכיות בין העליות השונות, הוא אומר ,יחד עם זאת. אופייה והשפיעו על מהלכיה

החברה , .נ.אייזנשטדט ש: ועיינו גם .13 - 11 'עמ, )1986(, ה ,שורשים, 'זהות ושוני בין העליות לארץ', .י, טבנקין: ראו

מעלייה לעלייה ובין גאות ', .ד, גלעדי'; י- ' ז'עממבוא , 1973מאגנס : ירושלים, רקע התפתחות ובעיות–הישראלית 

,  המנדאט והבית הלאומי, )עורכים. (י, ושביט .י, פורת: בתוך, 'התפתחותו של היישוב היהודי בבית הלאומי: למשבר

אפיונים כלליים של כל אחת ; 174 –161 'עמ,  יד יצחק בן צבי- כתר: ירושלים,  9כרך ,  ההיסטוריה של ארץ ישראל

- משרד הביטחון:  תל אביב,מראש פינה ודגניה ועד דימונה, .י, גורני: ראו, השפעתן והשוואה ביניהן ,מהעליות

 ,רקע התפתחות ובעיות–החברה הישראלית ,.נ.ש, אייזנשטדט; 'יא-'פרקים ז, 1983האוניברסיטה המשודרת 

  .1973עם עובד : תל אביב, הישוב בתקופת העלייה הרביעית, .ד, גלעדי; 29 -1 'עמ,1973מאגנס : ירושלים

חלק , אומה ותולדותיה, )עורך. (ש, אטינגר: בתוך, 'העימות בין העלייה השניה לעלייה השלישית', .ז, צחור:  ראו. 43

, .ש. אלמוג: בתוך, 'החלוציות כתרבות חלופית', .ש, אלמוג; 236–230 'עמ, 1984ר "למן שזמרכז ז: ירושלים, 'ב

 - 96' עמ, 2001ספרית פועלים :  תל אביב,  מסות ומחקרים–יהודים בעיני עצמם ובעיני אחרים, הנקודה היהודית

עיונים : להלן (1995 יצחק בן צבי יד: ירושלים,  ומציאותדימוי –עיונים בעלייה השלישית, .ה, ניר. ב, בן אברהם; 98

; 157 –140 'עמ, )2000( ,' כב,הציונות, 'העלייה השלישית החלוצית–עליית המגשימים ', .ב, כנרי; )בעלייה השלישית

 ,.מ, זעירא; 104 –1' עמ, 1964עם עובד : תל אביב, 'כרך א, ספר העלייה השלישית, 'בשער התקופה', )עורך.(י ,ארז

יד יצחק בן צבי : ירושלים, תה של ההתיישבות העובדת בשנות העשרים אל התרבות היהודית זיק-קרועים אנו

   . 45 -37 'עמ, 2002
 זיקתה של ההתיישבות העובדת בשנות - קרועים אנו,.מ, זעירא; 102 - 71 'עמ ,עיונים בעלייה השלישית: ראו. 44

יוסף גורני ציין את תנועת ההתיישבות ; 56 –47 'עמ,2002יד יצחק בן צבי : ירושלים, העשרים אל התרבות היהודית

השיתופית כאפשרית במציאות של ארץ ישראל בתקופה הנדונה בזכות המיזוג הייחודי בין ריאליזם ואוטופיה 

ריאליזם ואוטופיה בהגשמת ', .י, גורני: ראו. כל תקופה ריאליות משלה ואוטופיה משלהלכש) הבסיס המפשר(

  . 31 - 27 'עמ, )1986(, ה,  שורשים,  'הציונות
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    רעיון הרועים הנודדים   2. 3 . 3. א

  

שבטי רועים נודדים יהודיים  כאפיק  אפשרי  בהגשמת החזון  הציוני נזנח  כבר בתקופת העלייה 

אל שבטי הבדואים בשנים שלאחר מכן הייתה ברובה לצורך  של יחידים רותהתחב. יהיהשנ

אנשי ההתיישבות העובדת חברו אל הרועים הבדואים : מניעי הלמידה היו שונים ומגוונים. למידה

תלמידי אוניברסיטה וחוקרים חברו  אליהם כדי ללמוד על , כדי ללמוד את הלכות גידול הצאן

יגים חיו  תקופות מסוימות עם  הרועים מתוך רצון רומנטי להתנתק בודדים וחר. חייהם ותרבותם

  .  מהתרבות האירופאית ולחבור אל המזרח

 . אצל הבדואיםבגידול צאן רבים מראשוני הרועים בהתיישבות העובדת יצאו לתקופת הכשרה 

ם אך עד מהרה הבינו כי עליהם לזנוח את שיטות הגידול והעבודה הפרימיטיביות ולחפש דרכי

מגדלי הצאן  . מודים באירופהייצאו ללמעטים . הקטנת התמותה  והעלאת התנובה, שכלול ,לייעול

   45.נעזרו  גם במומחים לנושא שנמצאו בארץ בגופי המנהל  החקלאיים שהחלו להתפתח

 למרות .שיטת גידול הצאן הבדואית הכתיבה אורח חיים שנגד את תפיסת ההתיישבות הקיבוצית

לצאת לנדודים  של מספר שבועות , בחלק מתקופות השנה ,יבוצים  נהגו הרועיםבמרבית הק, זאת

בתקופה זו הם היו מנותקים מהקיבוץ .  על מנת להגיע אל שטחי מרעה רחוקים,ויותר

אצל חלק מהם הייתה הנדידה הזדמנות להתנתקות מלחץ החיים השיתופיים . וממשפחותיהם

                                                 
אל ', .א, אליאש; )רועה צאן: להלן (.87 -51 'עמ, 1977עם עובד : תל אביב, מספוריו של רועה צאן, .א,  יש-אל :ראו. 45

כל שיטת העבודה "על תהליך הלמידה כותב שרגא יהלום ; 83–77 'עמ ,הרועה העברי: בתוך ,'בין שבטי הבדווים

 ."טרם סיגלנו לנו שיטה עצמאית משלנו.  הייתה לפי הנוהג הערבי'בטלאים וכוהטיפול  ,החליבה, הרעייה: בעדר

 ץ מתל יוסף  התנגד מתחילה  ללימודים אצל הבדואים"ישעיהו כ; 64 'עמ ,הרועה העברי: בתוך, 'חי–בתל', .ש, יהלום

וי לשיטתם עלולים בדרך חיק. אך מלבד זאת אין לנו מה ללמוד מהם ,אפשר ללמוד מהם את נהיגת הצאן" וטען כי 

על אף ...היינו צמודים לדיר הארעי שהיה צר מלהכיל ומצטיין בלכלוך... אנו להתרחק מהנהלת משק מסודר ומתקדם

לאחר שהעובדים ...הוכיח הענף החדש את יציבותו כבר בשנה הראשונה שנסתיימה ללא הפסד, כל הקשיים האלה

;  67 'עמ ,הרועה העברי :בתוך, 'יוסף- ההכשרה בתל', .י, ץ" כ."התמחו יותר השתפר מצב העדר וגם ההכנסה עלתה

: כשלעצמי הרהרתי. כרבים לפני קסמה לי ההליכה לבדווים. לבטי לא פסקו: "כתב, שהיה רועה בתל יוסף, דויד זמיר

, החלטתי לנסוע לאירופה. גמלה בי ההכרה שמוטב לחפש דרכים חדשות ובכיוון אחר. שמא הם טועים ולא זו הדרך

הרועה : בתוך, 'בשדות יזרעאל',.ד, זמיר. "השכלתי-טעום מטעם תרבות חקלאית ולבסס את עבודתי ביסוס מקצועיל

פר י ס'אליעזר סקרלץ; 118 –116 'עמ, הרועה העברי: בתוך, 'הייתי לרועה צאן', .ד, זמיר: ועיינו גם; 72 'עמ ,העברי

משיחות הרועים הבין כי הידענים . ו בתל יוסףכי החלטתו ללכת ללמוד אצל הבדואים נולדה בתהליך הכשרת

בין ', .א, 'סקרלץ; 73 'עמ ,הרועה העברי: בתוך, 'ימי ניסיון' ,. א'סקרלץ:  ראו.הגדולים בגידול צאן הם הבדואים

 'עמ ,הרועה העברי: בתוך, 'אל האוהלים', .א, 'סקרלץ; ארכיון הקיבוץ: בית אלפא, תיק אליעזר סקארלץ, 'בדואים

לעלות איך להדמות אליהם במרעה ובאותו זמן " קובה לנס מרועי בית אלפא כתב על השאיפה להתמקצעות ;86 -83

, .ז, הירש: לעיון נוסף; 114 –113 'עמ, הרועה העברי: בתוך, 'בעיני הערבים', .ק, לנס" ?עליהם במקצוע גידול הצאן 

תיק , 'דרכי לציון ועם הצאן', יוסף הרועה; 1933הסתדרות הפועלים החקלאית : תל אביב, גידול צאן בארץ ישראל

  .  9דף , )ללא תאריך(מכון הווי ומועד :  רמת יוחנן,'רועה העברי'כתבי יד ל
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נוסף בעלייה השלישית חזונו של ' השומר'אל חלום הרועים הנודדים באדמות החורן של אנשי 

 יצאה 1922בשנת . א"יוסף טרומפלדור להקים שם יישובים קומוניסטיים גדולים על אדמת יק

בדין וחשבון שהכינה אין התייחסות . בחון  אפשרות זול' גדוד העבודה'משלחת שנשלחה מטעם 

אדון  -עליו כתב פסח בר,  החורן נשאר בגדר חלום רומנטי48.לאפשרות העיסוק בגידול צאן

דופק ,  הומה הלב לראותך–מה לי ברכה ומה לי קללה  ,ולי...מי ידמה לך ומי ישווה לך! החורן "

היה אחד ) שכונה עזיז אפנדי(אדון - פסח בר49."חורני הבה  ואנשקך...הלב לפגשך כמו עם ידיד

כחלק , הוא החליט. מבין תלמידי האוניברסיטה והחוקרים אשר חברו אל שבטי הרועים הבדואים

                                                 
, 'בנדידה', . א'סקרלץ; 105 –93 'עמ ,הרועה העברי: בתוך, ' זכרונות מבית אלפא–ימים ראשונים', .ד, בקר: ראו. 46

 , שבועון הקיבוץ הארצי-השבוע, ' משומר לשדכן–?מי אתה קובה לנס', .ע, אלון; 111 -110 'עמ ,הרועה העברי: בתוך

בין  ,ולפעמים בשכבי לבדי באוהלי": קובה לנס כתב על הלבטים הקשורים בנדידה; 5 'עמ, )23.2.1973(, 999 'מס

 גם .יקירתי,ה בכךאבל אין אני רוצ, ניזמן להיות רצי, די צועניות ,ומצוות גם לי...הכבשים באות אלי עיניך הרציניות

דורון :  חופית, מכתבים מקובה לנסשקית , 'אדון- מכתב לדורותיא בר', .ק,  לנס".החיים וגם המוות אינם כדאים לכך

מידי פעם בפעם כשהייתי מעמיק להסתכל בחיים "ביומנו רשם דויד זמיר ; )40 -ראשית שנות ה( אדון ללא תאריך -בר

אין זה בעצם . חברה קולקטיבית לא ניצור לעולם ,הייתי בא לידי יאוש, ונהחיי קומ ,החדשים שאנו אמורים ליצור

 תשרי 1926מכון הווי ומועד : רמת יוחנן, מחברת רשימות, 'מיומנו של רועה', .ד, זמיר, "והרי דוגמא מהעדר...מהותנו

טען כי הנדידה לא התאימה יליד עין חרוד שעבד בדיר מילדותו ועד צאתו לגמלאות ) ראובן ריכנשטיין(רובלה ;  ז'תרפ

תרשומת שיחה עם רובלה ,  .מ,  סדן,"שלטתי בעדר, לי לא הפריע, היו שהשתעממו ולא רצו להיות לבד"לכל אחד 

   . 24.9.2002עין חרוד איחוד , )ראובן ריכנשטיין(
 Even-Zohar, I., 'The Emergence of a Native Hebrew Culture in: ראועל המימד הרומנטי אוריינטליסטי  . 47

Palestine 1882-1948' , Studies in Zionism, 4, (Autumn 1981), p.173.  ; 172-175 'עמ, הצמיחה וההתגבשות   ;

  ; 2. 3. להלן  בפרק ב ראובנושא מורחב דיון 
 בדואים  - למידה מרועים ערביםתוך כדי ההמחודשת לטבע ולשורשים הקדומים של העם היהודי  ההתקשרות על 

, הרועה העברי: בתוך , 'למרעה', .מ, ליבנה; 90 –51  'עמ , רועה צאן ; 71 'עמ ,הרועה העברי :בתוך ,.ד, זמיר: ורא

רשימות ': בתוך, 'מתוך יומן פרטי', .ל.מ; 112 'עמ ,הרועה העברי:בתוך , 'סערה בגלבוע',  .ק, לנס;  91-92 'עמ

   .2. 3.  להלן בפרק ב ראובנושא דיון ;  )20.5.1938( ,89 ,יומן איילת השחר ,'רועים
. 10 'עמ, )1922ג ' חשוון תרפ'א(, 'כרך ב, ה' ל,מחיינו, 'ח משלחת הגדוד לחורן'דו', .י, ) אלמוג(קופלביץ : ראו. 48

שלהי שבט                (יון הקיבוץ ארכ: קיבוץ כפר גלעדי,  תיק סיפורים ומעשים, 'דרך כפר גלעדי לחורן', .י, אלמוג

  . ללא תאריך: ירושלים, בדרך החורן ליבניאל,  משפחת ברקוביץ,.ה, שפיר ; 1927)ז "תרפ
- של פסח ברעזבונו רכיבי מרבית . )ללא תאריך( אדון - דורון בר: חופית, מחברת רשימות,  'בחורן', .פ, אדון-בר. 49

 מרשימותיו של רועה צאן -ורןבח', .פ, אדון-בר: ראו, אשר העמידו לרשותי, ון בר אדון ברשות בנו  דוריםנמצאאדון 

אוסף :  טבעון, 9–8 'עמ, )1935אוקטובר /תשרי ספטמבר/אלול(, 3 'מס, 'שנה א, עלון השומרים, 'יהודי אצל הבדואים

  .   פרטי של  יעקב שורר
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,   1981קרית ספר  : ירושלים, באהלי מדבר, .פ, אדון-בר: בתוך, ' במקום הקדמה-אגדה של פסח',  .ר, זאבי:   ראו. 50

באהלי ', ללא שם; 18.6.1929 אדון -דורון בר: חופית,  ושכתוב בבלוק כתיבהפנקס עבייה, .פ, אדון-בר; 13 –10  'עמ

  ). 1933ד  ' כסלו תרצ'כט(, דו שבועון מצוייר, כלנוע, 'מדבר
, 'שון בעבודהיום רא', .פ, אדון- בר: תקופת השהות השניה. על תקופת השהות הראשונה לא מצאתי תיעוד ביומניו. 51

 הדף האחרון בפנקס העבייה מתקופה זו ,)15.6.1929(אדון -דורון בר:  חופית,)ושכתוב בבלוק כתיבה(פנקס עבייה 

   .  6.7.1929 -הוא מה
  .    )18.11.1930 -30.9.1930( אדון -דורון בר: חופית, פנקסי עבייה  ושכתובים, .פ, אדון-בר. 52
גירסה אחרת לתקופת  ; )18.4.1931 – 1.1931( אדון -דורון בר: חופית, ה ושכתוביםפנקסי עביי, .פ, אדון-בר: ראו. 53

על פי . שהצטרף אליו לשם למוד גידול צאן ורעייה למשך חודשיים, חבר כפר גלעדי, השהות בגולן מוסר יוסף הרועה

,  'דרכי לציון ועם הצאן', יוסף הרועה: ראו. 1929דיווחו של יוסף הרועה  הייתה תקופה זו בעיצומם של מאורעות 

יצאתי ', יוסף הרועה:  ראו  הגרסה הסופית ; ללא תאריך,5דף , מכון הווי ומועד:  רמת יוחנן,'רועה העברי'ל-כתב יד

  .   88 - 87 'עמ , הרועה העברי: בתוך, 'להשתלמות
;  9 'עמ, ) רחבעם זאביהביא לדפוס(, 1981קריית ספר : ירושלים, באהלי מדבר, .פ, אדון- בר: התצלומים מתוך. 54

  .1933ד  ' כסליו תרצ'כט, כלנוע
  . 1931 -1929 אדון -דורון בר: חופית,  פנקסי עבייה  ושכתובים, .פ,  אדון-בר:  ראו.  55
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אל שבטי הבדואים , כנרתולאחר מכן חבר קבוצת ' עבודה הגדוד'מאנשי , הליכתו של מרדכי חדש

הצטרפו  .תרומנטיכמיהה לייצג את הבודדים שחברו אל הבדואים מתוך עשויה בשנות העשרים 

 כוונה לאו דוקא מתוך, כלומר ,' החדשהאדם'הלאומית של עם זו הגאולה האישית כאן שאיפות 

אולם ,  חלמו על חיי העם המתחדשים בארץרבים? ומה הביאני לכך"חדש רשם . להיות רועה צאן

חיי ! זו מסורת קדומים, זו פשטות החיים: נמשכתי לחיי הבדואים. כל אחד יצר לו חלום משלו

 חייו בקרב ".הן החיים האלה מטרה ותכלית הם לעם רב...ההצצה לסודות ההוויה, הטבע

הוא נרתע מהצעת , הבדואים נתפסו ביישוב כתופעה מסקרנת והיו שביקשו להצטרף אליו

   60 .כינרתלהבדואים להתאסלם ולשאת אישה בדואית ובסוף נאלץ לעזבם וחזר 

מבין הגורמים . אמצעי ולא מטרה בפני עצמהבבחינת היה לרוב ' הרועים הנודדים'רעיון הגשמת  

האפשריים לדעיכתו של חזון זה ניתן לציין את התבססות ההתיישבות החקלאית בכלל וענף הצאן 

                                                 
 אולי צורת חיים זו יותר יפה - ואולי לא פעם עולה על דעתי מחשבה זו...וכאן הכל עוד כמקדם": ביומנו  הוא כתב.  56

, הבריאה מאשר צורת חיינו המזויפת, החופשית, ביליזציה היה אולי לשוב לאותה הצורה הפשוטהועלינו אנשי הצי

   . 23.6.1929  אדון-חופית דורון בר, פנקס עבייה ושכתוב בבלוק כתיבה, .פ,  אדון- בר, "הבלתי מספקת
 - בר; )דורות קדומות יותרהספר הוצא גם במה. (1981קריית ספר  : ירושלים,  באהלי מדבר, .פ, אדון- בר:  ראו.  57

עם עובד : תל אביב, סוסים מספרים, .פ,  אדון-בר; 1942אחיאסף : ירושלים, בין עדרי הצאן, )עזיז אפנדי. (פ, אדון

נקדודה ', .ע, אפנדי; 1932ב " סיון תרצ'ה, המוסף לילדים, דבר, ' מרשימותיו של רועה צאן- היתומה', .ע, אפנדי; 1943

: חופית, )לא פורסם (, טיוטה לספר– רועי צאן,.פ, אדון-בר; 1932ב ' תרצ'אדר א ,מוסף לילדים ה,דבר, 'מהרי הגליל

  .  אדון ללא תאריך-דורון בר: חופית, )לא פורסם(,  טיוטה-מחזה על רועים, .פ,  אדון-בר;  אדון  ללא תאריך- דורון בר
, שקית מכתבים מקובה לנס, ' אדון-סח ברמכתב לפ', .ק, מכתב מקובה לנס בהקשר לתכנון חג הגז לנס: ראו.  58

 תיק אגודת הנוקדים חוזרים ומכתבים, 'מכתב לדויד זמיר', )עזיז( .פ, אדון- בר; 1941 אדון סביבות -דורון בר: חופית

אגודת מגדלי  ' אדון היה חבר בועדה שפעלה מטעם - פסח בר;)25.3.1937 (מכון הווי ומועד:  רמת יוחנן,1937 -1936

לשם כך הכין הצעה . יחד עם ועדה מטעם ועד הלשון לגיבוש רשימת מונחים עבריים בגידול צאן' י"ריים באהצאן העב

תיק , '12.3.1939ישיבת הועדה למונחים בגידול צאן –זכרון דברים': ראוך והמקורות התלמודיים "המבוססת על  התנ

ועד הלשון העברית - שימת מונחים בגידול צאןר' ,ללא שם; מכון הווי ומועד: רמת יוחנן ,חוזרים אגודת הנוקדים

  .)31.3.1939(מכון הווי ומועד : רמת יוחנן. תיק חוזרים אגודת הנוקדים, 'בארץ ישראל
 . 1940, קדם: תל אביב, הבדוים מספרים, .אשכנזי ט: ראו. 59
  .807 -  801 'עמ, שם: ועיינו גם . 803 'עמ, ' כרך ב,העלייה השלישית: בתוך,  'נדודים ולבטים' , .מ. חדש. 60
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    במסגרת  המפעל ההתיישבותי'  הרועה העברי'    3. 3 . 3. א

  

רעיון ההתיישבות החלו לתת את דעתם לצורת ההתיישבות המתאימה הגשמת בחרו החלוצים שב

בסופו של דבר התגבשו שתי צורות התיישבות 62 .וגם על כך נחלקו בדעותיהם ובדרכי פרשנותם

בתוך ' והרועה העברי' 'כיבוש המרעה'רעיון הגשמת . הקיבוץ ומושב העובדים: חקלאית  מרכזיות

- ונוסה במגמה נוספת יישובי רועים מקום הן בקיבוץ והן במושב תפשהמסגרת ההתיישבותית 

   63.שומרים

  

   שומרים-ניסיונות ההגשמה  במסגרת יישובי רועים  א . 3. 3 . 3. א

  

שומרים נערך בחווה -במסגרת יישובי רועים' הרועה העברי'רעיון הגשמת ניסיון ראשון ל

אדמות ). כיום מושב שרונה, ל לכפר תבורבין בקעת יבניא(החקלאית בשרונה אשר בגליל התחתון 

 על ידי סימון גולדמן מסנט לואיס אשר הקים 1912א בשנת "שרונה ופוריה נקנו מידי פיק

בתקופת . חוות שרונה יושבה על ידי קבוצת יהודים משיקאגו. במקומות אלו חוות חקלאיות

וותיקי הרועים  התארגנו מחדש חלק מ1920 בשנת 64.מלחמת העולם הראשונה נעזב המקום

מגולדמן עדר צאן וקיבלה הקבוצה התיישבה בשרונה . במטרה להקים קבוצת רועים עצמאית

מתוך דברי החברים לא ברור האם הייתה . אותו החלו לפתח במקביל לענפי חקלאות נוספים

שאפו להקים בשרונה אך ברור כי זנחו את שאופי המסגרת ההתיישבותית לגבי ביניהם הסכמה 

                                                 
  . 5.סעיף ד'  ובפרק ד 1.1.סעיף ג.ג ראו  הדרשות לשנויים ביחס לדמות הערבי להלן בפרק.  61
 ,.ב.בן אברהם; 245 –239 ,23 –14 'עמ, 1958ניומן . מ: תל אביב, ' חלק א,מגילת ההתיישבות, .א, טרטקובר: ראו. 62

בן ; 62, 55, 51, 49, 45, 43, 41 'עמ, )1982(, 'ג, שורשים ,חלק ראשון, 'התגבשותה של האידיאולוגיה הקבוצתית'

  . 71–39 'עמ, )1984(, ' ד,שורשים,  חלק שני, 'התגבשותה של האידיאולוגיה הקבוצתית', .ב.אברהם
  . 60 'עמ ,הרועה העברי:  ראו.  63
.  לא ננטש לחלוטין והמקום מעולם 1913-העליה לקרקע הייתה בטענה ש, מנהלת ארכיון שרונה, תחיה מוסל.  64

 1966 הצטרפה למקום קבוצה נוספת משיקאגו ביניהם היה ליאון בורמן ששהה שם שנתיים וכתב בשנת 1920בשנת 

מכתב לאברהם  'על ההתיישבות בשרונה', .ל, בורמן:  ראו.על תקופה זו) 1921-הגיע לשרונה ב(במכתב לאברהם קפלן 

  . י תחייה מוסל  מנהלת ארכיון מושב שרונה' ע נמסר,)5.7.1966(ארכיון מושב שרונה , קפלן
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הם בחרו לכך את .  עשו פליישר וחברים נוספים ניסיון נוסף להקים התיישבות רועים1924בשנת 

                                             67.)כיום בשדות מושב כפר יובל וקיבוץ מעיין ברוך(למרגלות כפר גלעדי שאדמת חמרה 

                                                 
. פג החלום על שבט בדואי יהודי":  מטרת הקבוצה הייתה להתיישב, מחברי הקבוצה בשרונה, לודין'על פי משה ז.  65

במחשבה זו . פשוטו כמשמעו- כי אנשים מהישוב אנחנו ואת ענף גידול הצאן עלינו להחדיר אל המשק העברי, הבינונו

   .  45 'עמ ,הרועה העברי: בתוך ,'משק הרועים בשרונה', .מ, לודין'ז". שק הרועים בשרונהיסדנו את מ
: בתוך, 'משק הרועים בשרונה',.א, אברמסון; 6 'עמ, )1942ב "תש(', ה, הנוקד :בתוך, 'זכרונות', .א, אברמסון: ראו. 66

משק ', .ג, פליישר; 47–46 'עמ,  העבריהרועה: בתוך, 'משק הרועים בשרונה', .ג, פליישר; 46 'עמ, הרועה העברי

, וק'קוזצ; 122 'עמ, ניסיון הנפל; 44 'עמ, )6.1974ד "סיוון תשל(, ה"ע ,הנוקד, 'לזכר נפטרים': בתוך, 'הרועים בשרונה

  'עמ, 1966,  השומר בישראל: תל אביב',  כרך ב, אגודת השומרים זיכרונות ומעשים, .י,רבינא: בתוך, 'עם הרועים', .ד

ארכיון מושב שרונה , מכתב לאברהם קפלן 'על ההתיישבות בשרונה', .ל, בורמן; )אגודת השומרים: להלן. (435 – 434

עמדת גדוד ; 149 –148 ' עמ,ספר השומר: בתוך ,'שכם אל שכם', .נ, זייצר; 126 –125  ' עמ, רועה ולוחם;)5.7.1966(

שנתו ', .ח, גולן: ראו.  לא הייתה מגובשת בראשית דרכו)כמו בנושאים רבים אחרים(העבודה בנושא התיישבות קבע 

;  93–91 ,85–84 'עמ, עיונים בעלייה השלישית; 21-29 'עמ,)1992(, ' זשורשים, 'הראשונה של גדוד העבודה

ארכיון קיבוץ כפר : כפר גלעדי, תיק סיפורים ומעשים, 'מכתב לחברים', .א,  אריה-בן: ראוהתייחסות לנושא הרועים 

כאן ,  )עורכים. (ח, ופורת. ת, זבולון .מ, צור: בתוך, '?מדוע לא להיות כבדואים' ,.ח, רוכל; )1922ו "כסליו תרפ( גלעדי

  .  168  'עמ, 1981ספרית פועלים והקיבוץ המאוחד :  תל אביב,על פני אדמה
ניסיונות  . קלוירסקיי'א ונוהלו ע"אדמות חמרה היו שייכות לפיק; 47 'עמ ,הרועה העברי: בתוך, .ג, פליישר. 67

, א, ספר וילנאי, 'פרקים בתולדות חמארה', .מ, לבנה:  ראו.1920-  ו1916ההתיישבות קודמים בחמרה היו בשנים 

ארכיון קיבוץ כפר : כפר גלעדי, תיק סיפורים ומעשים,  'חמרה', .י, מלמוד;  324 – 320 'עמ, 1984אריאל : ירושלים

ם בישיבות מזכירות גדוד העבודה על אפשרות הקמת עדר צאן בכפר גלעדי תיעוד של הדיוני; גלעדי ללא תאריך

 'כב(, )ב(, 'גליון לו , 'כרך ב, מחיינו, " ' ישיבה ה'ישיבה ד" , אטקין ואחרים, ברורונובסקי. מ. אלקינד:  ראוובחמרה 

חטיבה , 'רה וארד סודה על אדמת חמתכנית תנועת הרועים':  ראוהתוכנית המשקית; 38-40 'עמ, )1923ג "חשוון תרפ

ארכיון בית : תל יוסף ,2-5/ 9תיק גדוד העבודה : בתוך,  ארכיון העבודה והחלוץ:מכון לבון, 291תיק , 235-4

 - ביאורים לתכנית של קבוצת הרועים בגדוד העבודה על שם יוסף טרומפלדור על אדמת חמרה וארד א'; טרומפלדור

גדוד  ,ארכיון קיבוץ כפר גלעדי  חוזה ההתקשרות בין קבוצת הרועים:  כפר גלעדי,תיק סיפורים ומעשים, 'סודה

 י כפר גלעדי'חוזה הלואה לקבוצת הרועים ע', .ג, ופליישר. מ, אלקינד, .א, בבל: ראוהעבודה וקבוצת הרועים 

ועים התיישבות הרועיינו גם אודות ; ארכיון בית טרומפלדור:  תל יוסף,5- 2/ 8תיק גדוד העבודה , ')5.6.1924(

 ארכיון :כפר גלעדי, ומעשים תיק ספורים,'מזכרונותיו של פליישר', .ג, פליישר; 145 -136 'עמ, רועה ולוחם: בחמרה

 ,ניסיון הנפל; 50 –41 'עמ,  רועה צאן;50 –47 'עמ, הרועה העברי:  בתוך,' עברנו לחמרה', .א, אליאש;  8 'עמ, הקיבוץ

רמת יוחנן ללא תאריך : מכון הווי ומועד, תיקי מתתיהו שלם, 'ל קבוצת חמרהכרונות עיז', .ר, ריכטר; 124 –122  'עמ

, א"כרך י, צרור מכתבים, 'בחמרה', .לין ש'בוצ ; 436 –435 'עמ, אגודת השומרים:בתוך, 'עם הרועים', .ד, וק 'קוזצ; 

:  כפר גלעדי, שעשו היסטוריהתיק אנשים, 'משה שפירא מספר', .מ, שפירא; 72 'עמ, )29.11.1946(, 'גליון ג, 182)247(

 תל חי  -מכתב לדויד זמיר בנושא הרועים בכפר גלעדי', .יהלום ש; 7–3 'עמ, ארכיון קיבוץ כפר גלעדי  ללא תאריך

  אבריק שייך -  חמרה', ללא שם; )ללא תאריך(מכון הווי ומועד :  רמת יוחנן,'הרועה העברי'תיק כתבי יד ל , 'וחמרה

בעת שהמשורר יצחק כצנלסון ; 15 'עממכון הווי ומועד :  רמת יוחנן,'רועה העברי'כתבי יד לתיק , 'ופגישות הרועים

ביקר בכפר גלעדי הוא ערך ביקור עם ילדי כפר גלעדי בחמרה בעקבות ביקור זה הקדיש לקבוצת הרועים בחמרה את 

  103



צמאית סוכם רשמית עם מזכירות גדוד העבודה ולמרות הקשיים רעיון הקמת התיישבות רועים ע

-בהשגת תמיכה ומימון הצליחה הקבוצה לרכוש עדר ולהתחיל בביסוס המקום ככפר רועים

, מצטרפים חדשים מהארץ, לקבוצה השתייכו חברים מקבוצת הרועים של שרונה. שומרים

אות הובילה לסכסוך אלים בין השאיפה לעצמ .וחלוצים שפליישר גייס בגרמניה בעת לימודיו

מעדויות ומסמכים . נערך משפט מטעם מזכירות גדוד העבודה. קבוצת הרועים וקבוצת כפר גלעדי

. המתייחסים לאירוע ולמשפט ניתן להבין כי ניתנו פרשנויות שונות הן לאירוע והן לפסק הדין

 הרועים  נאלצו לעזוב את העדר נשאר בכפר גלעדי והפך לאחד מענפי המשק ואילו , בסופו של דבר

 מצורף להלן תצלום ולוותר פעם נוספת על חלום הקמת התיישבות רועים עצמאית' גדוד העבודה'

    68.)2'  עמ,3 נספח(של רועי חמרה 

עם ייסוד כפר . מושב נהללהצאן של חלק מהחברים שעזבו את חמרה הלכו לרעות את עדר 

י מיאבלונה לרכוש למענם עדר צאן וללמדם את הרבעל ידי חסידים נתבקשו פליישר ואברמסון 

.  במקביל רכשו עדר צאן משלהם והחלו להתארגן להקמת כפר רועים שומרים69.מקצוע הנוקדות

יק עם י התיישבו הרועים בשייך אבר1926בשנת . בפעם זו היה חשוב להם לזכות בהכרת המוסדות

חברה 'ותר גם אלכסנדר זייד וחברי אליהם הצטרפו  רועים נוספים  ובשלב מאוחר י, משפחותיהם

חברים  , לאחר מאמצים רבים התברר שלא יזכו לתמיכה תקציבית מהמוסדות. מתל אביב' טרסק

דויד זמיר טוען כי הם היו בעלי . אכזבו כיוון שלא עבדו ברצינות' חברה טראסק'שהצטרפו מ

וכל עניינם היה בתרבות חלומות שחלמו על עשרות קבוצות רועים אך בעצם באו לשם תיקון עצמי 

                                                                                                                                            

חי וקבוצת הרועים היו שלוש פלוגות עצמאיות -תל, באופן רשמי כפר גלעדי; 338 'עמ, הרועה העברי:  ראו.68

המתח בין רצון קבוצת כפר . ל שתי פלוגות אלו בפועל פלוגת כפר גלעדי תבעה בעלות גם ע'גדוד העבודה'שהשתייכו ל

גלעדי לשייך את הרועים אליהם ובין רצון הרועים לעצמאות משתקף החל מהפרוטוקול המתעד את התארגנות 

 -1921 תיק מזכירות חומר נכנס ויוצא, 'ל ישיבת ועדה לסידור קבוצת הרועיםפרוטוקול ש': ראו. קבוצת הרועים

ד " בטבת תרפ'יט–' בימים יז'גדוד  העבודה'בישיבת מרכז ;  ללא תאריך, ן קיבוץ כפר גלעדיארכיו: כפר גלעדי,  1932

: ראו.  ופורסם בתל חי כחודש לאחר מכן12.2.1925 -פסק הדין ניתן ב. ניתנו המלצות בעניין קבוצת הרועים בחמרה

,  'בענייני חמרה', .מ.מ; פלדורארכיון בית טרומ: תל יוסף, 2-5/ 10תיק  גדוד העבודה  ,'מסמכים בנושא חמרה'

 'עמ ,ניסיון הנפל; 144 - 140, 138  'עמ, רועה ולוחם; 114 –113 'עמ, )1925ה  "תרפ.  שבט'כו(, 'גליון ג, ' כרך ג, מחיינו

 רמת ,'רועה העברי'תיק כתבי יד ל , 'הרועים בשרונה בכפר גלעדי ובחמרה' ,.נ, הורוביץ ; 49 'עמ, הרועה העברי; 124

מכתב ',  .א, זייד : ראו. סביב עזיבתם של חברי קבוצת הרועים התעורר ויכוח; מכון הווי ומועד ללא תאריך: יוחנן

  . )8.1926(ארכיון בית טרומפלדור :  תל יוסף  ,2-5/ 5תיק גדוד העבודה ,  'הכחשה
ק ברדיטשוב באזני "מבדואי דדשיחה ', . נ;6 'עמ, )1942ב  "סיון תש(' ,  ה,הנוקד',  זכרונות, '.א, אברמסון: ראו. 69

 קניקסברג או נפתלי רבינוביץ נפתלי, יכול להיות נפתלי לבקוביץ(, )1926( ,תל יוסף ,חי- עתון,'ידידהו הטוב

כיום שער ( וחרתייה  אבריק  התיישבות החסידים באזור שייך ;)תל יוסף,י תמר כנעני'נמסר ע-ששלושתם היו רועים

  .הארכיון הציוני , KKL5  1626 ,1620 ,1617תיק ,  ' חרתייה–  אבריקשייך ': ראו, 1927–1924בשנים ) העמקים
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ב  "סיון תש(', ה,  הנוקד,'כרונותיז',.א, אברמסון;  56 -51 'עמ, הרועה העברי: בתוך, 'שוב מחדש', .ג, פליישר: ראו.  70

אגדות , בית זייד, המרעה, המקום והשם: שייך אבריק', .י, רבינא; 151–145'עמ ,רועה ולוחם; 6 'עמ, )1942

רועה ', .ד, וק 'קוזצ ;266 –262 'עמ, 'כרך ב, אגודת השומרים: בתוך, 'פינת השומרים, עדר האגודה, השומרים

 - העבריענף הצאן במשק', .ד, זמיר; 117 –91 ' עמ,רועה צאן; 439 –438 'עמ, 'כרך ב ,אגודת השומרים: בתוך, 'ושומר

: על הסכסוך לעיון נוסף ;  6 'עמ, )18.6.1939 (מכון הווי ומועד: רמת יוחנן, דויד זמיר תיק הרצאות, 'תרשומת הרצאה

 , ' אבריקשייך '; ארכיון ציוני , S25 –5784תיק , 'אגודת השומרים'; ארכיון ציוני , S15 23041תיק   ,'שייך  אבריק'

, 1967הוצאת המשפחה , אבו עדרי מספר ,.י, מחט;  153 -145 'עמ ,רועה ולוחם; ארכיון ציוני, KHU6214, 6215תיק 

,  .ד, זמיר: ראו ; 4 –2 'עמ, )1942ב "תשי(, ' ה,הנוקד,  'מתולדותיו של אריה אברמסון' ,.ד, זמיר ; 34 -31 'עמ

 'טרסק'" , ירמיהו; 16 –15 'עמ, ווי ומועד ללא תאריךמכון ה:  רמת יוחנן,תיק דויד זמיר,  'השומר והרועים- טיוטות'

אוסף : טבעון,48-54' עמ, )12.1984(אגודת השומרים :  תל אביב', ג, קובץ השומרים, " הספר על יונה רסיןמתוך, 

                                         .י, ושורר, א, שפר: בתוך, ' אבריק בגבעות שייך 'תולדות קבוצת הרועים', .י, ושורר, .א, שפר; פרטי יעקב שורר

ראשית ', .כרם ח; 112 – 110 'עמ, 1990א "משרד החינוך תשנ: ירושלים, טבעון נוף ואדם-גבעות אלונים, )ורכיםע(

בין שוכני , קבוצת הרועים, חברה טראסק: פרקי יונה', .י, רבינא; 73 –71 'עמ',  אכרך, אגודת השומרים: בתוך, 'דרכי

, ירמיהו ; 119 –105 'עמ',  אכרך, אגודת השומרים:  בתוך,'חזרה לשמירה,אל מול המציאות , הווי מתרקם, אוהלים

, 4.1955גודת השומרים  א: תל אביב', ד, קובץ השומרים', מתוך הספר על יונה רסין'קבוצת הרועים משייך אברייק '

, ' של שומרדרכו', .א, נורקין; 213 – 211 'עמ',  אכרך, אגודת השומרים: בתוך ,'חזון וכיבוש', .מ, בן ארי; 52 -44' עמ

 עיינו 'הרועה העברי' ותרומתה התרבותית לנושא 'חברה טראסק'על  ; 457-463 'עמ',  אכרך, אגודת השומרים: בתוך

, 'כרך ו,   מול-עת, ' אבריקשירי שייך ', .ח, הלפרין; 54 -53 'עמ, הרועה העברי :בתוך, 'למדבר שאנו',.מ,זמירי: גם

אל , הווי מתרקם, בין שוכני אוהלים, קבוצת הרועים, חברה טראסק: פרקי יונה', .י, רבינא; 5 –3 'עמ, )7.1981(, )38(6

חלום שייך ', .ש, אייזן; 120 – 102 'עמ, 'כרך א, אגודת השומרים, .י ,רבינא: בתוך, 'חזרה לשמירה ,מול המציאות

ידידי העלייה :  תל אביב, כתיאשר לאורם הל ',שמחה אייזן' ,.ש, שפירא; 56 –54  'עמ,   הרועה העברי:בתוך, 'אבריק

; 3611 'עמ, כרך עשירי, היישוב אנציקלופדיה לחלוציבתוך , אייזן) יעקב(שמחה ; 409 –407 ' עמ,ה ללא תאריךיהשני

, .מ, סדן; אוסף פרטי שרגא אייזן: גבעתיים, מכתב לדוד גולדמן, שמחה אייזן-קורות חייו של אבי, .ש, אייזן

 משמעות שייחסו המוסדות להתיישבות קבוצת הרועים בשייך על ה; 10.01.2005,  אייזןרגאתרשומת שיחה עם ש

מכתב הזמנה ':  ראו 26.1.1927 - ול25.11.1926 -מכתבי הזמנה לפגישות הרועים שתוכננו לניתן ללמוד מ אבריק 

 (פר גלעדי ארכיון קיבוץ כ: כפר גלעדי, 1932 -1921 תיק מזכירות חומר נכנס ויוצא, 'לפגישת מגדלי כבשים

ארכיון :  כפר גלעדי,1932 –1921 תיק מזכירות חומר נכנס ויוצא, 'מכתב הזמנה לפגישת מגדלי כבשים'; )25.11.1926

   . 4.3.סעיף  א, ראו להלן דיון בשירי שייך  אבריק  פרק  א ;  )26.1.1927  (קיבוץ כפר גלעדי
על תפיסת עולמה של ) לא מזוהה(  מעיד הכותב 1937במכתב שהופנה מאגודת השומרים אל דויד זמיר בשנת . 71

בדיוק כמוך בעדר העברי לא , רואים אנו" ותמיכתם בקישור בין גידול צאן ושאלת השמירה בארץ 'אגודת השומרים'

- מכתב  אל דויד זמיר', ראש אגודת השומרים" א פתרון חשוב לכל שאלות השמירה בארץ'שאלה משקית גרידא כ

, .ש, גולדמן; 20.4.1937ן הווי ומועד מכו: רמת יוחנן,  אגודת הנוקדים-חוזרים ומכתביםתיק  , 'רועים-שומרים
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 היו  אבריק חמרה ושייך , שומרים בשרונה- הכוח  המניע מאחורי הניסיונות להקמת כפרי רועים

ת חזונם הראשוני תוך התאמה למציאות אשר ניסו לשמר א, יהיהרועים אנשי העלייה השנ

  73.מקרב  חלוצי העליות האחרות' משוגעים לדבר'המשתנה  ולצרף אל חזונם  

בכולם נחשפת ההתנגשות בין .  מורכב ממספר גורמים הללוכל הניסיונותשל  םההסבר לכישלונ

ארגוניות הרצון לשמר את מהות החזון ולפעול באופן עצמאי להגשמתו ובין המחויבות למסגרות 

רומנטי של הרועים לבין - אוטופי-נוצר מתח  שלא ניתן לגשר בין אופיים האנארכי. והתלות בהן

  . מסגרות אלוהדפוסים הקולקטיביים המחייבים של  

הקיבוץ והמושב במקביל -ענף הצאן התפתח במסגרות ההתיישבותיות שנוסדו והתבססו

  . שומרים-לניסיונות להקים כפרי רועים

  

    ניסיונות ההגשמה בקיבוצים ובמושבים   ב . 3. 3 . 3. א

  

יתרונותיו הכלכליים של גידול הצאן  עשוהו לאחד הענפים הראשונים שנוסדו בתהליך הקמתם 

במושבי העובדים שנוסדו במקביל .  מאז ראשית שנות העשריםוהתגבשותם של קיבוצים

  74.לקיבוצים לא הפך הענף לפופולרי

                                                                                                                                            

  . 63 –62 'עמ, )1.10.1937(, ' גיליון ד'שנה ב, עלון  השומרים, 'בפעמי כיבוש מגדל צדק', .נ, דגוני: ראו. 72

שוכתב מכתב ידו (, ארכיון בית השומר: כפר גלעדי, תיק אריה אברמסון, 'התיישבות שומרים', .א, אברמסון: ראו. 73

  .   270 –267 'עמ, אגודת השומרים, .י,  רבינא;)י גרשון גרא'ע
 63 'עמ ,הרועה העברי: בתוך, 'חי–בתל ' ,.ש, יהלום; 62 'עמ, הרועה העברי: בתוך, 'כפר גלעדי', .נ, הורוביץ: ראו. 74

עמוד נ', .ד, זמיר ; 60 'עמ,  1933הסתדרות הפועלים החקלאית : תל אביב, גידול צאן בארץ ישראל, .ז, הירש; 64 -

 במשקים 73 עדרי צאן מתוכם 80 היו בארץ 1945עד שנת ; 21 'עמ, )2.1964ד "שבט תשכ(, ה"נ, הנוקד, 'בפרץ
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 תעשיית  שהתפתחו בנלווה לענף הצאן היו ענפי משנה. שונה חלב ובשרענף הצאן  סיפק בראש ורא

מתוך מקורות . זיבול וניקוי שטחים קצורים–ענף זה תרם לענף הפלחה. הגבינה והצמר

ושם על  מקום הענף וחשיבותו ההמתייחסים להתפתחות הענף בקיבוצים ניתן לראות כי  הדגש 

  75 .ין גם טעם  ביטחוניצויויש , חברתית–במערך ההתבססות הכלכלית

מתוך כך  כללה , תפיסת העולם הקיבוצית שאפה ליצור מערכת המקיפה את מכלול היבטי החיים

דיווחים שוטפים על ענף הצאן בעלוני המשקים ודיונים על הענף . בתוכה גם את ענף הצאן

ודה  שילוב ילדים בעב76.כלכלי של הענף-מהווים אסמכתא למקומו המשקיהקיבוצים באספות 

כאחד  , ניסיונות לבסס את חג הגז77.בדיר הייתה חלק מהתפיסה החינוכית של הקיבוצים

שאחד מביטויו , התרבותי' שנוי הערכין'מגלמים את , מהחגים החקלאיים בהתיישבות העברית

                                                                                                                                            

–עיתון, 'במה נציל את המשק', .ד, זמיר;  62-63 'עמ, יהרועה העבר: בתוך , 'המחלבה הראשונה' ,.ק, גלעדי: ראו. 75

ביטוי למכלול הענפים הנגזרים מענף הצאן ניתן לראות ביומן עין חרוד ; )8.9.1926ז  'תשרי תרפ(, 56 ,חי תל יוסף

מבית '  ,.ש, גפני; 3 'עמ, )24.4.1942(, יומן עין חרוד, 'מפעל הצמר', .ר, מחניימית:  ראו.שהוצא לאור לכבוד חג הגז

 ; 4 'עמ, )24.4.1942(  ,יומן עין חרוד, 'תנובת הכבשה' ,.ח,ארצית ;4'עמ, )24.4.1942(, חרוד עין יומן, 'הכישורים

שני . בשר וצמר, חשיבות גדולה מבחינה ארצית ולאומית יש לענף הצאן כמספק חלב": מרועי כפר גלעדי אחד מדברי 

יש עוד לייחד את הדיבור ... חיונית לכלכלת היישוב כמספקי חלבוניםיש להם חשיבות, חלב ובשר, הדברים הראשונים

וכלל לא פחותה בזה , יש עוד חשיבות לענף זה מבחינה ארצית...על הזבל האורגני שאין תחליף לו במשק החקלאי

ענף הצאן במשק ',  שמעון,"שהוא מהווה גורם במערכת הביטחון והשמירה על האדמות שלנו בפני עדרי הערבים

דיווח על שיקול בטחוני ; 23.9.1949ארכיון הקיבוץ : קיבוץ כפר גלעדי, תיק בענפי המשק, 'השמירה על הקרקעו

 ארכיון הקיבוץ : קיבוץ גבע,  תיק נתן הקסטר, 'שיחה עם נתן הקסטר' ,.ד, שטנר:   ראוכשיקול מרכזי בהקמת הענף 

)5.2.1981(  .  
 1949 עד 1935בין השנים (ביומני קיבוץ איילת השחר . בעלוני קיבוציםאן הצענף דיווחים על ה יצוינו להלן סיכום . 76

דיווחים מופיעים קיבוץ תל יוסף ,  )1939-1956 דיווחים על ענף הצאן בין השנים 66(בקיבוץ שמיר , ) דיווחים112נמנו 

יע דיווח על הענף בדף  גבע מופבוצתבק. 1924מייסוד הענף בשנת  החל ' חי-עיתון'על עדר הכבשים בעיתון הקיבוץ 

 קטלוג ארכיון קיבוץ ;קטלוג ארכיון קיבוץ איילת השחר: ראו ,1939מאז ייסוד הענף בשנת השבועי כמעט מידי שבוע 

 ,קטלוג, 'ענף הצאן ביומן עין חרוד'; ארכיון הקיבוץ: קיבוץ גבע, תיק הדיר בעלוני גבע, 'ענף הצאן בגבע'; שמיר

 קיבוץ עין חרוד ,1944תיק צאן משנות ראשית עד , ענף הצאן בעין חרוד' ; הקיבוץארכיון: קיבוץ עין חרוד איחוד

ענף הצאן '; ארכיון בית טרומפלדור וארכיון הקיבוץ: קיבוץ תל יוסף, עיתון חי, 'ענף הצאן';  ארכיון הקיבוץ: מאוחד

  .   ארכיון מרחב: קיבוץ בית השיטה, תיק צאן בשיטים , 'בבית השיטה
 ,הנוקד, ' חינוך הדור הצעיר–אמנות הרועה', .עובד ;63 'עמ, הרועה העברי: בתוך, 'עזרת הילדים', .מ, אלון: ראו. 77

בעין חרוד ; 121 –120  'עמ ,הרועה העברי: בתוך, 'עדרנו הראשון', .מ, ליבנה ; 34 'עמ,  )1.1965ה  "שבט תשכ(,  ח"נ

עיתון הכיתה , 'זיכרונות בעל העדרים' ,.מ, אריאב: ורא. היה  לחברת הילדים עדר צאן  שהיה באחריותם ובניהולם

כיתה  ,עיתון הכיתה ,'תולדות העדר', .א, אלקינד. י, סבוראי; ארכיון הקיבוץ: עין חרוד איחוד, )10.1.1936 ('כיתה ז,

עה צאן מתתיהו שלם הקדיש ספר לילדים ובו מקום נכבד לחייו כרו; ארכיון הקיבוץ: עין חרוד איחוד, )10.1.1936 ('ז

מכון הווי ומועד  : רמת יוחנן,  שירים וספורים לילדים,.מ, שלם: ראו. ולשירים ולסיפורים שכתב בהשראת עיסוקו

  .  ללא תאריך

  107



לאחר מכן נוסד עדרו של ) 1922(עדר הצאן הראשון בקיבוצים היה עדרו של קיבוץ כפר גלעדי 

  במהלך השנים  קיבוצים רבים . שהפך למרכז  להכשרה  בנושא גידול צאן ) 1924(קיבוץ תל יוסף 

הושבחו גזעי  ,נוספו מיכון  וטכנולוגיה מתקדמת, תנאי העבודה השתפרו, רכשו עדרי צאן

הרועים התמקצעו וענף הצאן זכה להתפתחות , פוריות הכבשים עלתה ,התמותה פחתה, הכבשים

  80.ערב קום המדינה נמנו בהתיישבות העובדת  שמונים עדרי צאן.  ולפריחה

רבים . ת העובדיםבעיה מרכזית העולה  ממקורות המתארים את ענף הצאן בקיבוצים  היא בעיי

מצב זה מנע אפשרות של התמקצעות ופגע . גדולהלא רצו לעבוד בענף ותחלופת העובדים הייתה 

  81.בסכויי הרווחיות

                                                 
לדיון בגילויים התרבותיים של לחג . 1 'עמ, )5.1938(, 80 ' מס,יומן איילת השחר, 'מוקדש לחג הגז', .מ, יוסף-בן .78

  . 3. 2. גסעיף'   ובפרק ג7. 3.בסעיף ' בפרק בהגז ראו להלן  
   . 3 .2.סעיף ג'  ובפרק ג4.דיון מורחב ביצירתם ראו להלן בהמשך פרק זה בסעיף א.  79

הסתדרות הפועלים :  תל אביב ,גידול צאן בארץ ישראל, .ז, הירש: סקירות כלליות על התפתחות ענף הצאן  ראו. 80

, זמיר ;  והילך16 'עמ, 1948י 'אגודת הנוקדים העבריים בא: חיפה,  ןגידול צא , .ד, בקר;  60 -2 'עמ, 1933החקלאית  

   מכון הווי ומועד:  רמת יוחנן,תיק דויד זמיר, 'ל בבית דרס'הרצאה על הצאן ובעיות הענף לחניכי קורס הנח', .ד

, זמיר; )10.12.1961(מכון הווי ומועד :  רמת יוחנן,תיק דויד זמיר, 'ל"הרצאה  במדרשת הנח', .ד, זמיר;  )2.11.1955(

;  21–18 'עמ ,מכון הווי ומועד ללא תאריך: רמת יוחנן, תיק אגודת הנוקדים, 'ענף הצאן בארץ ובמשק העברי', .ד

סקירות על התפתחות עדרי ; 16 –12'  עמ,)8.1979ט 'אב תשל(, ו' פ,הנוקד, 'מתולדות ענף הצאן במשק העברי',.ד, בקר

 במהלך שנות 'מהנעשה בעדרים' ו'במסכת הפעולה' במדורים 'הנוקד'בחוברות הצאן בקיבוצים השונים מופיעות 

 'עמ, )11.1951א 'אלול תשי ('יט, הנוקד , 'לתולדות עדר הצאן בבית אלפא', הרועים :יצויינו להלן. 1940הופעתו משנת 

ניסן (, ' כ,הנוקד,  ')אלפאמחצית יובל לקיום העדר בבית ,  שנה לקיום העדר בכפר גלעדי30(שני יובלות  ', .מ;   18

 'עמ, )8.1953ג  'אלול תשי(, ' כה,הנוקד, 'חמש עשרה שנה לקיום העדר בשמיר', .מ, הרדוף; 7 -6 'עמ, )4.1952ב  'תשי

עדרה של חולדה לפני קום ', .ח, קמינסקי;  33-  30  'עמ, )4.1959ט 'ניסן תשי(, ג' מ,הנוקד , 'העדר בגת', .ד, זמיר;  25

  .      64 –62 'עמ, )6.1968ח  'סיוון תשכ(, ח'ס, הנוקד , 'המדינה
, שנוי רדיקלי ביחס לענף מצד המשק, ההכרה בהכרח העבודה הזאת"מתוך  מיכאל מקיבוץ איילת השחר הציע כי . 81

רק כאלה ...שיפור תנאי העבודה ואפשרות להשתלם במקצוע יסייעו ליצירת חבר רועים קבוע שיתקשר לענף וידאג לו

 ,49-50 ,יומן איילת השחר, 'שאלת הצאן', מיכאל: ראו, "ו את התוצאה הרצויה והיא השבחה של העדריביא

, 46, תל יוסף  חי-עיתון, 'רשימות בשדה', )הרועה(גרשון : לעיון נוסף;  6 – 5, 2 'עמ,  )22.5.1937 , 10.5.1937(

סיכומים לחג ', .י, שבתאי; )20.5.1938(, 89,  השחריומן איילת, ')1932( עדר הצאן במשק', שינד; 13 'עמ, )15.5.1926(

   ,'עשר שנים לעדרי כבשים באלונים', אורי; 1942, ארכיון מרחב: קיבוץ בית השיטה, 'שיטים'בעלון  תיק צאן, 'הגז

; מכון הווי ומועד: רמת יוחנן, תיק אגודת הנוקדים: בתוך, )1950י "פסח תש (קבוצת אלונים, מתחומם של מספרים

,  'חי–בתל ', .ש, יהלום; 34 'עמ, )1950י "תשרי תש(, ז" ט,הנוקד, 'על היחס לבעלי החיים במשקים שלנו', .מ, ויסת
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דמות .  הייתה תקופת התפתחות ושגשוג לענף הצאן בהתיישבות העובדת'  בית הלאומי'תקופת ה

נת משמעותה ותפקידה בחי .הלכה והתבססה בתודעת בני התקופה ובתרבותם' הרועה העברי'

מחייב פרספקטיבה היסטורית רחבה יותר שהיא מעבר להיקף ' הרועה העברי'בעיצוב אתוס 

   82).2'  עמ,3נספח (  המצורפים מוצגים רועי ההתיישבות הראשוניםבתצלומים .  מחקר זה

  

    בבתי ספר חקלאיים ורעייתו גידול צאן   4 .3.א

  

כדרך ) 1870 (מקוה ישראלת הספר החקלאי הראשון מאז ייסוד ביבתי הספר החקלאי נתפס 

הנוקדים ראו חשיבות רבה בקיום ענף . יצירת עתודה של חקלאים מקצועייםשנועדה לחינוכית 

 אלא גם  כדרך לחינוך ,הצאן בבתי הספר החקלאיים לא רק כאמצעי הכשרה  לעיסוק בענף

 נעשה 1890 בשנת 83.בפרט'  העבריהרועה'ו, בכלל' העברי החדש'והקניית ערכים הקשורים בדמות 

מדיווחים על  . ניסיון ראשון לבסס את ענף הצאן כענף משקי  בבית הספר החקלאי במקווה ישראל

ניתן לראות כי תלמידים רבים הנוקד   אגודת הנוקדים ענף הצאן בבתי הספר החקלאיים בעלון

ה המקצועית והן מההווי ונהנים הן מהעבוד) בעיקר בדיר ופחות במרעה(מבקשים לעבוד בענף 

 מרכזי הענפים בבתי הספר החקלאיים דאגו לשתף את 84.תרבותי שנקשר לענף זה- החברתי

התלמידים  גם בצדדים מקצועיים הנלווים אל העבודה בענף וכן במפגשים השנתיים של  

                                                                                                                                            

 תיק:   מתוך'ץ מתל יוסף במרעה'ישראל כ' ו'עדר העיזים של תל יוסף יוצא למרעה', 'העדר בתל יוסף'תצלומים ה 82.

    .  ארכיון בית טרומפלדור: תל יוסף ,  צאן-תצלומים
דויד זמיר מתייחס לעדרים בבתי ; 203 –198 ' עמ,הרועה העברי: בתוך, 'במוסדות חינוך חקלאיים', .ד, זמיר: ראו. 83

ר 'י  ולאחריו  ד'ר פינצ'המורים לגידול צאן בבית הספר כדורי היו  ד. כדורי  ובן שמן, הספר החקלאיים מקווה ישראל

החלטה שהתקבלה בכינוס ; זאב הירש שניהם תרמו רבות מהידע המקצועי שלהם להתפתחות ענף הצאן בארץ

הכינוס רואה את בתי הספר החקלאיים המגדלים : "משקפת גישה שהתקיימה לאורך השנים) 1967(ז "הנוקדים הל

 'אדר ב(, ד" ס,הנוקד, 'ז"החלטות כינוס הנוקדים הל', "צאן כמכשיר עתודה מקצועית לדור המשך לציבור הנוקדים

כסליו (מקווה ישראל ,  י מקווה ישראל ביטאון תלמיד–עיתוננו , 'בדיר,  '.ב, יגאל: ועיינו גם ; 21 'עמ, )3.1967 ז"תשכ

   .4.153/17 תיק 621ארכיון לחינוך יהודי בארץ ובגולה מיכל בס , ) ז"תש
ענף ', .י, עמיר; 46 –45 'עמ, )1.1959ט "טבת תשי.ב"מ(, הנוקד, 'העדר בחוות הלימוד בעפולה', .י, ביטרמן: ראו. 84

, הנוקד, ' דיר הצאן בבית ספר כדורי',.נ, עמנואל;  23 'עמ, )2 .1974ד "שבט תשל(, ד" ע,הנוקד, 'הצאן במקווה ישראל

ז "תשרי תשל(, ' פ,הנוקד, 'בבית הספר החקלאי בנהלל', .י, חיים-בן; 21–18 'עמ, )10.1976ז "תשרי תשל(, 'פ

  . 21 'עמ, )10.1976
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  86'אגודת הנוקדים העבריים בישראל'של  פעולותיהמפגשי הרועים  ו  5 .3.א

  

יה של שנות ישהחלו כיוזמה של יחידים מרועי ההתיישבות העובדת במחצית השנ, פגישות הרועים

.  'ודת הנוקדים העבריים בישראלאג': יצרו בסיס להקמתו של ארגון מגדלי הצאן, העשרים

כלכליות אך אופיו המיוחד של - לשם קידום שאלות מקצועיות, בעיקרו של דבר, הארגון הוקם

היינו יותר "כדברי דוד זמיר . אותו לארגון ייחודיעשו תרבותיים –הענף והקשריו הרעיוניים

נכרכו יחד חזון '  העבריארגון הנוקדים' ב".עדת הנוקדים, תנועה חברתית כמעט. מארגון מקצועי

נוקד העברי נתפס -הארגון נתפס כייחודי בין ארגוני החקלאים בארץ ישראל והרועה: ומציאות

    87.'רועה אינטליגנטי'כשונה מיתר הרועים ברחבי העולם  בהיותו 

 10.9.1930 - במפגש השלישי שנערך ב. 1926פגישת הרועים הראשונה התקיימה בעין חרוד בשנת 

נוקדים  צמח מתוך מגדלי הצאן -ארגון הרועים 88 .הוחלט על התאגדות משותפת) צ" תראלול' יז(

מאבקים עם המוסדות לא פסקו גם בהיותו . וביוזמתם ורק מאוחר יותר זכה להכרה ממסדית

נטל על עצמו את האחריות המלאה לקיום ענף הצאן ' הרועה העברי'במציאות זו   89.ארגון מוכר

, בתכתובות,  מאבקים אלו משתקפים בפרוטוקולים.היאבק על קיומובארץ והרחבתו ונאלץ ל

ובתרשומות של נאומים  הנוקד ברשימות בעלון , בכתבות בעיתונים, בדינים וחשבונות השנתיים

התביעה מופנית אל מחלקת החקלאות וההתיישבות של הנהלת הסוכנות ". שנישאו בכנסים

                                                 
    . 358 , 346 'עמ, הרועה העברי:  ראו.85

אגודת הנוקדים 'בחיפה ל )  1950(ם עד שנקבע בכינוס העשרים שם הארגון שונה מספר פעמים במהלך השני. 86

  . 135 'עמ, הרועה העברי: בתוך, 'ייסוד האגודה', .ד, בקר:  ראו. 'העבריים  בישראל
באגודת הנוקדים ' ,ללא שם :ועיינו גם; 128 ' עמ,הרועה העברי, 'האגודה ודרכה', .מ: בתוך, .ד, זמיר: ראו .87

  .)31.5.1960( ,דבר השבוע, 'אולפן למגדלי צאן', .א, רן; 6.12.1950 ,הצופה, 'העבריים
מתוך עיון במסמכים ניתן הרי , זמה של הרועים ללא תמיכה מוסדיתלמרות הטענה כי פגישות הרועים החלו כיו. 88

כן יית. 'תחנת הניסיון החקלאית של ההנהלה הציונית'לראות כי כותרת מכתבי ההזמנה לפגישות הראשונות היא של  

,  '26.1.1927, 25.11.1926  פגישת מגדלי כבשים': ראומכתבי ההזמנה ). ס.מ(והמכתב הוצא על ידיה ביוזמת הרועים 

: ראופרוטוקול הפגישה בעין חרוד ; ארכיון הקיבוץ: קיבוץ כפר גלעדי, 1932 –1921 תיק מזכירות חומר נכנס ויוצא

  . ארכיון הקיבוץ:  עין חרוד מאוחד,1944צאן משנות ראשית עד תיק  ,')4.3.19271(פגישת מגדלי הצאן בעין חרוד '

קרל מנהיים מתייחס למשמעות של השתייכות לקבוצה מתוך נתינת משמעות דומה לדברים או השתייכות . 89

  Mannheim K., Ideology and Utopia, London: Kegan: ראו. לקבוצת מיעוט כאשר מעניקים משמעות שונה

Paul, Trench, Trubner & co.ltd.  1936,  pp.19-20 .   
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הוגדרו יעדי פעולה , נבחרו ועדות ובעלי תפקידים' אגודת הנוקדים העבריים'במפגש בו נוסדה 

היא התמסדה רק ,  הראשונות הייתה וולנטריתותיהבשנהאגודה פעילות . והוחלט על שם האגודה

פעילי האגודה פעלו להגדלת מספר עדרי הצאן בהתיישבות . ם ביסוס ענף הצאן במשקיםע

ביסוס המבנה , הקמת ועדות משנה:  הצלחתם בתחום זה הולידה צרכים חדשים כגון. העובדת

ארגון , בניית מערך מעקב ובקרה ארצי, בניית מערך הדרכה ותמיכה, הארגוני של האגודה

יצירת קשר עם המוסדות לשם המשך מחקר ופיתוח , מערך שיווקבניית , התמיכה הוטרינרית

, תמיכה בתהליכי שכלול טכנולוגיים, הפקה והפצה של ספרות מקצועית, הוצאת עלון מידע, הענף

   91.השתתפות באירועים לאומיים ובין לאומיים ויצירת עתודה של מגדלי צאן חדשים

כמו כן  . אחת לשנה ,ות בארץ ישראל להתכנסמכל גווני ההתיישב,  מגדלי צאןנהגובמהלך השנים 

הכינוס הארצי השנתי  ). נוהג זה נשמר עד ימינו אלו(קיימו מפגשים אזוריים במהלך השנה הם 

ממפגש . והמפגשים האזוריים הפכו לגורם מקצועי מקדם ולכוח מלכד של העוסקים בענף זה

ייעצות ומסירת דיווחים הרועים הראשון כללו המפגשים הרצאות ממומחים לצד שיחות הת

מסקירת פרוטוקולים המתעדים את המפגשים החל משנותיו הראשונות של . מהנעשה בעדרים

 כי הדגש במפגשים הושם על למודדיווחים על הכינוסים ניתן למהזמנות לכינוסים ומ, הארגון

 הגזע   השבחת, מניעת מחלות, הזנה: הנושאים השכיחים בדיונים הם; כלכליים- צדדים מקצועיים

                                                 
 תיעוד פעילות אגודת הנוקדים היה בתחילה ;)24.11.1939(,דבר, 'הועידה הארצית של מגדלי הצאן', ללא שם: ראו. 90

י מתתיהו שלם 'לוקטו ע, מסמכים ומקורות כתובים מסוגים שונים נשמרו בידי מזכיריו הראשונים, וולונטרי

,  ללא שם: מבין המקורות שעניינם המאבקים יצוינו להלן. וי ומועד בקיבוץ רמת יוחנןונמצאים כיום במכון הו

הנוקדים תובעים עידוד לענף ', .י,  שמואלי;)13.2.1940( ,דבר, ' תערוכה ומטרתה-הצמר והעור במשק העברי, הצאן'

, 'במערכות ציבור', .ח, הורוביץ; 127 'עמ ,הרועה העברי: בתוך, 'האגודה ודרכה', .מ; )23.5.1951(, על המשמר, 'הצאן

  .   189 –187  'עמ ,הרועה העברי: בתוך
הכבשה שלנו ', ללא שם; 1 'עמ, )1954(, על המשמר, 'בהווה ובעתיד, גידול צאן בישראל בעבר', .מ, גפן: ראו. 91

ללא ;  )12.3.1957(וי ומועד מכון הו:  רמת יוחנן,תיק דויד זמיר,  'על הצאן', .ד, זמיר; )28.6.1949(, מעריב, 'מצטיינת

 רמת ,תיקי אגודת הנוקדים, ג"ב לקראת כינוס הנוקדים הל"ח על פעולת האגודה בתשכ"דו–הפעולה הארגונית', שם

  .  )11.1962 (מכון הווי ומועד: יוחנן
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לצד דיונים והרצאות התפתחה מסורת של פעילות תרבותית ואמנותית ענפה שבאה לידי ביטוי  

ה הורכבה התוכנית האמנותית במסיב. בתערוכות ותצוגות נלוות ומסיבת רועים בסיום כל מפגש

 שראו בה נוקדים בין ההיו . תיאטרון ומחול, נגינה, ממופעים שהציגו את תרבות הרועים בזמר

- הרועים. חלק משמעותי ובלתי נפרד מהכינוס שאינו נופל בחשיבותו מהדיונים המקצועיים

האמנים לקחו חלק פעיל בתכנית האמנותית אליהם הצטרפו אמנים מההתיישבות העובדת  שלא 

  ,3 נספח(  להלן תצלומים המציגים את החלק האמנותי בכינוסי הרועים94.גידול צאןעסקו ב

   95).3' מע

אשר ממשיך לצאת לאור עד הנוקד יצא לאור הגיליון הראשון של עלון ) 1939סוף (ש "בשנת  ת

 מציגה תפיסת עולם ,סקירת מדורי העלונים שיצאו לאור בתקופה הנדונה במחקר זה. ימינו

   96.תרבותיים ואמנותיים,  כלכליים עם היבטים חברתיים-ם מקצועייםהמשלבת היבטי

במהלך השנים יצאו לאור מספר . אגודת הנוקדים תמכה בהוצאת ספרים הקשורים לתחומה

יצירה לנושאים מקצועיים וחלקם מוקדשים ל םחלק. בנושאים שונים הקשורים בענףפרסומים 

   97.התרבותית הנקשרת לענף זה

ביוזמת האגודה . ת וביסוס הענף הותנו ברכישת השכלה בתחום גידול הצאןהתקדמות מקצועי

הן לנוקדים הותיקים , הוקם מערך הכשרה שארגן קורסים והשתלמויות בשיתוף גורמים שונים

  :בקורסים נלמדו מכלול רחב של נושאים. ל ולתלמידי בתי הספר החקלאיים"והן  לעתודות הנח

                                                 
 רמת ,תיק הרצאות דויד זמיר, 'ענף הצאן במשק העברי -תקציר סדרת הרצאות - 'הרצאה ה',  .ד, זמיר:  ראו. 92

 ,'26.11.1939  בועידת מגדלי הצאן, לקראת כינוס מגדלי הצאן ביגור', ללא שם; 18.6.1939מכון הווי ומועד : יוחנן

,  'ענף הצאן במשק העברי', .ד, זמיר; )8.1.1940 (,דבר, 'עם מגדלי הצאן בפגישתם ביגור', רבקה ;)19.11.1939(, דבר

  . 28-  22 'עמ,  מכון הווי ומועד ללא תאריך:רמת יוחנן, דויד זמיר-תיק אגודת הנוקדים

   . 344 'עמ, הרועה העברי :ראו.  93

 מתל יוסף סיפר כי הנשף האמנותי נוסף החל מהמפגש הרביעי שהתקיים במרחביה  את התכנים אחד הרועים.  94

הוא .  )ן ואחרים אדו-בר, סמט, מתתיהו(בכלל ובמיוחד לאירוע רועים שעסקו בחיבור מנגינות וכתיבת שירים סיפקו 

חשוב להתמיד בנשפים האמנותיים "י בין התוכן המקצועי לתוכן האמנותי וטען כי תמידהתייחס לקונפליקט ה

רועה 'תיק כתבי יד ל, 'על הפגישות',רועה מתל יוסף, "ולשמור על תכנים שלא יבולע אגב הדיונים המקצועיים

: בתוך, 'רועים ורעים', .ד, ורדי: ראוהדים לנשף האמנותי ; 17 'עמ, מכון הווי ומועד ללא תאריך:  רמת יוחנן,'העברי

מכון הווי : רמת יוחנן, תיקי אגודת הנוקדים, 'כינוסי הנוקדים-לקט קטעי עיתונות'; 151–150  'עמ ,הרועה העברי

  ).  2.1964ד "שבט תשכ(, ה " נ,הנוקד, תערוכות של יצירות אמנות בכינוסי הנוקדים';  ומועד
   . 11 'עמ, )1962ב ינואר "שבט תשכ( ט "מ, הנוקד; 345  'עמ, הרועה עברי  : ראו.  95

  . ) 28.12.1939 (,דבר, ' הנוקד',ללא שם:  ראו.  96
  .  146 –145 'עמ, הרועה העברי:  ראורשימת הספרים והחוברות .  97
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ובדים מענף הצאן הייתה חיפוש מתמיד אחר אחת מדרכי ההתמודדות עם בעיית בריחת הע

יעלו את התפוקה  ויחסכו ימי עבודה וצורך , שכלולים טכנולוגיים שיקלו על העבודה בדיר ובמרעה

   100.בעובדים רבים

מבין ותיקי . לבני הדור הצעיר לוותה בתחושת שליחות וייעודהתורה של גידול הצאן הנחלת 

 בחינוך ובהפצת התרבות הקשורה ה ראמתתיהו שלם אשר , המלחין ואיש התרבות ,הרועים יצוין

רבות העברית המתחדשת בארץ משימה ראשונה בחשיבותה וחלק בלתי נפרד מהת' רועה העברי'ב

שהייתה מרכז לתצוגה ' פינת הרועה'את הקמתה של , רמת יוחנן, הוא יזם בקיבוצו .ישראל

חייהם ותרבותם של , הקשורים לעבודתםבמקום הוצגו מוצגים . ותיעוד בנושא גידול ורעיית צאן

אגודת '.   בספריה כונסו מקורות תיעודיים ואמנותיים וכן אורגן מערך הדרכה למבקרים;הרועים

     101.לסייע בהקמת המקום ולתמוך בהפעלתו, לאורך השנים, ניסתה' הנוקדים

כערך ,  העזרה ההדדית-אחד מערכי היסוד של האגודהבלט כבר ממפגשי הרועים הראשונים 

בהדרכה , ערך זה בא לידי ביטוי בשיקום עדרים שנשדדו או נגפו במגפההגשמת  .מרכזי וחיוני

ביצירת מערך טיפוח , בשיתוף בשטחי מרעה, ועזרה  למשקים מתחילים  ברכישת עדר ובטיפול בו

                                                 
במחלבה ', .ר, וינשטיין; 156–152 'עמ ,הרועה העברי: בתוך, 'השכלה והדרכה','מניסיון להדרכה', .ח, זמירי: ראו. 98

  . 159 -157 'עמ ,הרועה העברי: בתוך, 'ובהדרכה
הפעולה המקצועית ' ,.מ, ליבנה; 166–164 'עמ ,הרועה העברי: בתוך, 'התקדמותנו המקצועית', .ד, בקר: ראו.  99

  'עמ ,הרועה העברי: בתוך, 'ספר העדר והמדור לענף הצאן', .י מ'פינצ; 175–171 'עמ, הרועה העברי: בתוך, 'באגודתנו

  . 181 –179 'עמ ,הרועה העברי: בתוך, 'בשדה בריאות העדרים', .ב,  פלד; 179 –175
  . 213 - 210 'עמ, הרועה העברי: בתוך, ' עד המחלוב הנע'שבאק'מה', .ח, הורוביץ:  ראו. 100
מכון הווי ומועד : רמת יוחנן, דויד זמיר-תיק אגודת הנוקדים, 'ענף הצאן בארץ ובמשק העברי', .ד, זמיר: ראו. 101

;  66 'עמ, )10.1961ב "חשוון תשכ(, ח" מ,הנוקד, 'קנאת סופרים תרבה חוכמה', .מ, שלם; 27 'עמ, ללא תאריך

 רמת ,תיקי אגודת הנוקדים, ג"ב לקראת הכינוס הל"דין וחשבון על פעולות האגודה בתשכ, הפעולה האירגונית'

 נמצאו חוברות לימוד ועבודה לתלמידים הקושרות את 'פינת הרועה'ב; 16 'עמ, 11.1962מכון הווי ומועד : יוחנן

 והפיקו לאחר הביקור חוברת 'פינת הרועה'תלמידים מגבעת ברנר ביקרו ב;  מקצועות הלימוד השונים אל ענף הצאן

: רמת יוחנן,  לםתיקי מתתיהו ש, 'חוברת שירי רועים', ילדי גבעת ברנר:  ראו.מאוירת ובה  שירים ומנגינות בנושא

       .3 .4.על יצירתו המוסיקלית של מתתיהו שלם  ראו להלן  בסעיף  א ;  )1961( מכון הווי ומועד 
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היה . אגודת הנוקדים כאיגוד מקצועי ארצי כלל בתוכו את מגדלי הצאן מכל גווני ההתיישבות

 עליו ניתן )לפני ייסוד אגודת הנוקדים(להקים איגוד מגדלי צאן דתיים , לשלא יצא לפוע, ניסיון

יוזמי הקמתה היו  יהודים . 1927 משנת 'הסתדרות הרועים בארץ ישראל משה'תזכיר של ללמוד מ

' החלוצים'אשר שאפו לממש מטרות ציוניות בקרב אנשים מהיישוב שלא נמנו עם קבוצת  , חרדים

צאן המשולבים במשקי בית זעירים - איפתם הייתה ליצור משקי רועיש. של ההתיישבות העובדת

, מתואר הרקע להקמתה, בתזכיר מוצגות מטרות האגודה. שיוקמו בקרבת הערים והמושבות

הרב קוק היה נשיא הכבוד של . מוצג התכנון התקציבי ומצוינים שמות חברי ההנהלה הראשית

   103.האגודה ונתן לה את ברכתו

ארגון הנוקדים היה פעיל בתחומים רבים ומגוונים ואף זכה בהכרה רשמית של  ערב קום המדינה 

השנויים הרבים שחלו עם כינון מדינת ישראל חייבו התארגנות מחודשת . הממסד ומוסדותיו

  . והתאמת הפעילות למציאות החדשה

  

  סיכום  

  

ותה של החברה ועד כינון מדינת ישראל נתפס כתקופת התגבש' העלייה השנייה'פרק הזמן מן 

ניתן להציג את  מהלך הניסיונות המגוונים . עבריים המתחדשים בארץ ישראל- והתרבות היהודיים

  .   כתהליך מקביל להתפתחות הכללית של החברה והתרבות בחברה היישובית' כיבוש המרעה'ל

יתפס במהלן שנות ההתגבשות  יכולים לה' הרועה העברי'ובדמותו של ' כיבוש המרעה'השנויים  ב

והניסיונות , לגווניה השונים, כחלק מהשיח המתמשך שהתקיים בין הראיה החזונית המכוננת

  . לפעול על פיהם במציאות 

                                                 
מכתב ' ,חברי כפר החורש: יצוינו להלן; 23.5.1951, על המשמר, 'הנוקדים תובעים עידוד לענף הצאן', .י, שמואלי . 102

מכון הווי ומועד :  רמת יוחנן,'1937 –1936 ים אגודת הנוקדים תיק חוזרים ומכתב ,''תודה לארגון מגדלי הצאן

  .  )31.5.1960(, דבר השבוע , 'אולפן למגדלי צאן',  .א, רן; )21.3.1937(
מכון הווי : רמת יוחנן,  11קלסר , תיקי מתתיהו שלם, 'תזכיר- 'משה'הסתדרות הרועים בארץ ישראל ': ראו.  103

, ג" ס,הנוקד, " 'משה'על הסתדרות הרועים ", .מ, שלם;  )תל אביב, ון יעקב פרמןבמקור נמצא בארכי. ()1927(ומועד 

כמה נפשנו לראות גם כן התחלה מוצלחת למקצוע "הרב קוק כתב בתזכיר  ; 63 –62 'עמ, )3.1967ז "חשוון תשכ(

ים גם כן רועים שיהיה לנו יחד עם איכר. הוא חלק הישוב של מרעה.) ...ס. מ-הראשון הוא האיכרות(הישוב השני 

, 11קלסר  ,תיקי מתתיהו שלם,  "'משה' תזכיר הסתדרות הרועים בארץ ישראל ,מכתב", .ה. י. קוק א".נוסעים בעדר

  . 1927ז " תרפ'ד אדר א"מכון הווי ומועד י: רמת יוחנן
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גידול צאן במדינת ישראל העצמאית נתפס אצל המגדלים והרועים כהמשך ישיר של חזונם 

ראשונה  ההנוקדהד לכך בחוברת . ומפעלם מהשנים הראשונות וכהזדמנות להרחיבו ולבססו

  : שיצאה לאור לאחר  מלחמת העצמאות

ואשרי . שמש הגאולה זורחת עלינו בשדמות המולדת... אשרינו שחיינו וזכינו לזמן הזה

אנו את חזון התחייה הגשמנו בכל . הרועה העברי המהלך עם צאנו על האדמה המשוחררת

ת הרועים בשרונה מימי הבלויים עדי קבוצ ,מיום היות הרועה הראשון בשיבת ציון. מפעלנו

בדבקו , בעצם מעשיו, את בשורת המדינה השמיע הרועה ברחבי המכורה, ועד הלום

     104.ברצון העז לחדש ימינו כקדם, החי, באהבת הטבע, במלאכת אבות

  

  

  

 

 
   . 1 'עמ, )1949ט "אדר תש(,  ו"ט, הנוקד, 'במדינת ישראל ', .ה.מ.  104



  הרועה בתוצרי התרבות העברית   4. א

  

   כללי   1 . 4.א

  

: תחומי התרבות הנדוניםצאן בכל אחד משלושת לרועה ול יידונו מאפייני ההתייחסות בסעיף זה  

חלק ל .מימי העלייה הראשונה ועד קום המדינהשירי זמר ואמנות חזותית , ספרות חינוכית

שאינו מהלך כרונולוגי עצמאי  ת בארץ ישראלמרכיבי המערכת התרבותית של החברה היישובימ

חופף בהכרח את החלוקה המקובלת לתקופות משנה בתולדות ההתיישבות בארץ ואת 

הגילומים לבחון הקבלה בין קושי קיים עקב כך . ההתפתחויות במגזרים האחרים של התרבות

מהלכי ובין נים בכל אחד מתחומי התרבות הנדו' הרועה העברי'ו' הרועה'התרבותיים של דיוקן 

    1 .רעיון בפועלההגשמת 

  

 בספרות החינוכית הרועה  2. 4.א

  

בשלהי ההתעוררות הציונית עשרה ועד -במהלך המאה התשע( המוקדמות  העבריותמקראותב

כונו  התלמידים ; כמטבע לשון לתיאור עם ישראל, לרוב ,מופיעים  הרועה  והצאן) אותה המאה

 מקווה ישראל הראלמקאברהם ברוך בהקדמת המגיה . 'רועים' ו וחכמי ישראל ומנהיגי'ןצא'

באמצעות שימוש נרחב בדימויים את תפיסת עולמו הפדגוגית מציג הוא ) 1783 (בליוורנושפורסמה 

 את לנהל) ס.כרועים מ (על החכמים, לדעתו .לקוחים מעולם הצאןלקם ח, ך"ופסוקים מהתנ

באודה לזכר משה  2).9'  עמ,2נספח (נאות דשא בולהרביצם לאט על מבועי מים זכים תלמידיהם 

פורסמה ש תפארת ישראל ראהבמקופיעה שנכתבה על ידי מחבר בשם דמסלבם והמנדלסון 

דרכת קסתך ! משה. "מופיעים דימוי רועה וצאן בהקשרי מנהיגות ברוח ההשכלה) 1837(בבמברג 

כי /ה עם שבטך צאן עמךשם תרע/אל נהר יוצא מעדן משכת/ שבט סופר מחקרך בו מסכת...עליך

   3.)9 'עמ ,2נספח (" אל רגל המלאכה הצאן ילכו/רועיהם עליך יסמכו 

                                                 
היסטוריה -עם בונה ארץ, )עורך. (ר, כהן : בתוך ',מאה שנות היסטוריה ישראלית בראי הציור' ,.י, שביט: ראו. 1

  . 23 'עמ, 1988מוזיאון הרצליה  :  הרצליה, ישראלית בראי האמנות

 . 1783ליוורנו  , מקווה ישראל, .י, קושטא: בתוך' הקדמת המגיה, '.א, ברוך: ראו. 2
 . 160 –157 'עמ, 1837במברג , תפארת ישראל, .א, מרטינה: ראו. 3
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עשרה -העבריות שחוברו בגולה ובארץ ישראל מהרבע האחרון של המאה התשעבמקראות 

    4.מטרות החינוך העבריהמשרתים את שונים ובהקשרים בהיבטים  משתלבת דמות הרועה 

ת וספרי לימוד שהוצאו לאור החל מסוף המאה מקראוות במהלך המחקר בחנתי כמה מא

 טקסט מילולי( פריטים בין המקראות בהן הופיעומ. עשרה ועד לימי קום המדינה-השמונה

בסופו מתוכן גיבשתי מקראות לאחר מיון נוסף  162בחרתי המתקשרים אל דמות הרועה ) וחזותי

  .  פריטים654רפוס של  ושל התהליך ק

 ים בנספחזו להלן תוצאות מפורטות של בחינה ראו .  נבחנה לפי מספר מימדיםהתפלגות הפריטים

מתוך ההתפלגויות . את התפלגויות הופעת דמות הרועה בספרות החינוכיתמים המסכ 8–5 'מס

שנות העשרים . במקראותכמות ייצוגי דמות הרועה גדלה כי במהלך השנים למוד השונות ניתן ל

   בשנות עשרים19%:  הלכן  הופיעו  כחמישים אחוז מהפריטיםבמ; והשלושים היו שנות השיא

  ).  3.טבלה א, 1נספח  ( בשנות השלושים29%- ו

) 48%(שיצאו לאור בארץ ישראל במקראות  אל הרועה מופיעים כמחצית מהפריטים הנקשרים

  . )2.טבלה ה, 1נספח  (במזרח אירופה)  38%( ומעל לשליש נוסף

 .מהפריטים המתייחסים אל דמות הרועה) 65%(מעל לשני שליש הטקסטים המילוליים מהווים 

באלו . מקראותתצלומים ושעתוקי ציורים לא מופיעים בכל ה ,איורים-טקסטים חזותיים

   ).1.טבלה ה, 1נספח ( מסך כל הפריטים 35%המכילות איורים הם מהווים 

 מתייחסים אל מהפריטיםכמחצית בבחינת התפלגות הפריטים לפי היבטי המחקר נמצא כי 

כי מלמדת התפלגות האיורים לפי היבטי המחקר , )48%(' האתוס החלוצי'רכיבים שונים ברעיון 

). 6.הטבלה , 1.טבלה א, 1נספח ( .האתוס החלוציאל גם הם משתייכים ) 46%(מהאיורים כמחצית 

האיורים  . מכלל הפריטים שמקורם במקראות23%אל השחזור ההיסטורי מתייחסים 

, 1נספח ( מכלל האיורים המופיעים במקראות 22%ים אל השחזור ההיסטורי מהווים המתייחס

 מכלל הפריטים 28% הפריטים המתייחסים אל ההתערות בארץ מהווים ).6.הטבלה , 1.טבלה א

 מכללם 28%בחינת התפלגות האיורים במקראות מראה כי . שמקורם במקראות החינוכיות

  . )6.טבלה ה, 1.טבלה א, 1נספח (מתייחס אל ההתערות בארץ

 הגורם היוזם את :מושפעת מגורמים כמו השונות יכולה להיות מקראותשכיחות ההופעה ב

ניסיון לבחון את שכיחות . קהל היעד הפוטנציאליו  המקראההמחבר או עורך, הוצאת המקראה

כי קשה להבחין בחוקיות מסוג  מראה בהן נמצאו פריטים הנקשרים לרועה מקראותההופעה ב

                                                 
, ט"י, דור לדור, ')1914–1882( בארץ ישראל 'יהודי חדש'ונת המורה העברי בכוחו לעצב אמ', .נ, רייכל: ראו.  4

     .41, 35-36 'עמ, )ב"תשס(
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במגוון מדורים באותה , לרוב, הדמות הרועה מופיע,  המחולקות למדוריםמקראותבמרבית ה

 מקראות בין ה5. כלל המדוריםבמדור אחד מביןוכזת ופעתה מרישנן כאלו בהן האך  מקראה

  6.השונות ניתן למצוא את אותו הטקסט מופיע בקישור למדורים שונים

את המדורים בהם מופיעים פריטים הנקשרים אל הרועה לעשר קבוצות לפי תחומי קיבצתי 

כמות כי ללמוד ניתן המסכמת מתוך הטבלה . )5.טבלה  ה, 1נספח ( בהןמרכזיים שהתוכן ה

לאחריה , )21%( הפריטים הרבה ביותר היא במדורים העוסקים בבעלי חיים ובקשר אליהם

ניתן למצוא את בדרוג השלישי . )19%(ארץ ישראל ל הקשוריםמופיעים הפריטים במדורים 

חודשי השנה  , חגים ומועדים: שעוסקים בהיבטים שונים של מעגל הזמניםמדורים הופעתו ב

   .)18%(ועונות השנה 

                                                 
' מיני קדם'במדור , כדוגמא מופיעים נושאים הנקשרים לרועה במגוון מדורים בהקשר לתוכנם  חדשותמקראותב. 5

, קיפניס, .ז, אריאל: ראו. ארץ ישראל בתקופת המקראמרוכזים שלושה פריטים הנקשרים אל  דוד המלך כרועה  ואל 

גדי ' השיר שעריםבמקראה ; 198 –192 'עמ, ג"מסדה תש: תל אביב, מהדורה חמישית',  ד,ארצי,  חדשותמקראות, .ל

של אברהם ' בגליל'השיר ', בחצר'שטיינברג  מופיעים במדור . של י' שכולה ויתום'ביאליק והסיפור . נ.של ח' גדיי

, שערים, .ורכבי מ. ב,רכבי: ראו. 'גז-ביכורים-שבועות-קציר'במדור ' חג הגז'והשיר ' א באדר"י'ס  מופיע במדור ברויד

בין בעלי ' מרוכזים במדור כרמנובמקראה ; 230 – 229, 162, 155 –153 ' עמ, ו"יק תש'צ'יהושוע צ: תל אביב,  'חלק ב

סיפור ' כבשה כבשתי'ו' בני עיזים' שיריו של זלמן שניאור :בעמודים רציפים ארבע פריטים הנקשרים לרועה' חיים

. 'בימות החמה'מופיע בנפרד במדור ' יום הגז'רק השיר ', גדי גדיי'ביאליק . נ.מהאגדה על משה הרועה ושירו של ח

 תל ',ב- 'חלק א, ספר שלישי, רביעיתספר קריאה לשנת הלימודים ה, כרמנו, .ויחיאלי י. מ, אזרחי. פ, אוריבך: ראו

  .   129, 73 –70' עמ, ה"דביר תרצ: אביב
', שער הגעגועים' במדור תרומותבמקראה :  רבות במדורים שוניםמקראותמופיע ב' דוד וברזילי'ג "שירו של יל . 6

' מאוצר האגדות' הוא מופיע במדור כרמנובמקראה ', בשדה' מאת יהודה שטיינברג  במדור חריסתומתיהבמקראה 

: ראו. 'האפקים מתרחבים'שבשער ' צמיחת ההשכלה' מאת יחיאל וינגרטן במדור  ובספרות בחיים-מקראה וווב

, .י, שטינברג; 72 'עמ, ח"אמנות תש: תל אביב, ספר ראשון, סדור לספרות יפה ועיונית, תרומות ,.פ, שיפמן

, 1908ט "צר תרסשרברק ושריפטזט: וילנה, חלק שני, לבתי ספר ולבית, ספר מקרא ולימוד לחדרים, חריסתומטיה

ספר קריאה לשנת , כרמנו, .ויחיאלי י. מ, אזרחי. פ, אוריבך ;)לאחר מותו של שטיינברגלאור  ההוצא( .50 'עמ

בחיים , וומקראה , .י, וינגרטן; 300 'עמ, ה"דביר תרצ:תל אביב, ספר רביעי, הלימודים החמישית והשישית

   . ' קצט'עמ, 1937ח "גיטלין תרצ. א:  אביב–תל -שהור, לקורסים ולעם ,לשנת הלימודים השישית ,ובספרות
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 ובספרי הלימוד בהקשר לאבחנה בין  אוטופיה לתיעוד אינה מקראותבחינת הופעת דמות הרועה ב

. מקראותרלוונטית כיוון שהטקסטים והאיורים עברו תהליך של מיסוד והכרה בעצם הכללתם ב

מערכת החינוך  ונגזרותיה משתייכים  מעצם מהותם אל הקנון התרבותי ומהווים חלק בלתי נפרד 

ישנם טקסטים מילוליים וחזותיים שנושאים אפיונים יותר אוטופיים  ,  יחד עם זאת.מהמערכת

אל אפיונים אלו אתייחס במידת הנדרש תוך כדי ההתייחסות הספציפית  , וכאלו  שיותר תיעודיים

  .  לטקסטים  השונים

ה  שהוצאה על ידי המרכז לחינוך מתייחדת בכך שכל עניינה הצאן והרועבעקבי הצאן המקראה

    7.)8 ' עמ,2נספח (. חומר לימודי במגוון היבטים הנקשרים לנושא במקראה. העברי

בחלק מבתי הספר ) שהיה גן חיות בזעיר אנפין(' משק חי'היו חלק בלתי נפרד מעיזים וכבשים 

הצאן  8).3' עמ ,3נספח (תצלום של דיר העיזים במוסד במשמר העמק , כדוגמא ,הקיבוציים

לימודי נתפסו כהזדמנות להעביר מסרים תרבותיים ההולמים את -רך החינוכיוהרועה שנכללו במע

בהם מופיעים בתוצרי הלמידה של מערכת החינוך הקיבוצית ניתן למצוא תוצרים . רוח התקופה

למידה סביב נושא מרכז או כחלק מהלמידה השוטפת במקצועות הלימוד הצאן והרועה כחלק מ

 נלמד 1946בשנת . 'שיטת הנושאים'צי השומר הצעיר הופעלה במוסדות החינוך של קיבו 9.השונים

עשור  '- כחלק מנושא רחב' הצאן'לראשונה בשיטה זאת במוסד החינוכי במשמר העמק נושא 

   10. ועל חומר של אגודת הנוקדיםבעקבי הצאןהמקראה למורים הוצע להתבסס על . 'למשקנו

                                                 
המרכז לחינוך :תל אביב, פרקי קריאה לכתות הבינוניות, בעקבי הצאן, )סדרו ועיבדו.(י, וגורביץ. ב, ברנשטיין: ראו. 7

 .  א"וארגון עובדי המרכז לחינוך תש
חינוך לעבודה וכאמצעי להעשרת ה, הטיפול בבעלי החיים היה באחריות הילדים כחלק ממערך חברת הילדים. 8

החקלאי , כאן נרקם הקשר העמוק"אדם שמידברג ציין כי זה היה הענף האהוב ביותר על הילדים . הלמידה העיונית

, שמידברג: ראו".  כאן הם לומדים לדעת את נפש בהמתם. המעשי והבלתי אמצעי בין הילדים ולבין בעלי החי במשק

ושמידברג . שפירא ר, .פולסיוק י, .י, חזן,.ב, חזן, .ש, גולן: בתוך' העצמי של הילדיםהחינוך לחיי עבודה ומשקם , '.א

ספרית הפועלים הקיבוץ :  מרחביה,השומר הצעיר במשמר העמק ספר המוסד החינוכי של, דור לדור, )עורכים.( א

המוסד החינוכי , .י, פלסק; התצלום ללא עמוד, 127 'הציטוט מעמ, 139–116 'עמ, 1948הארצי השומר הצעיר 

     .171 –99'  עמ, 1988מרץ , אוניברסיטת תל אביב, עבודה לקראת התואר מוסמך, 1931-1940במשמר העמק  
התוצרים נוצרו בבית . בארכיון קיבוץ מרחביה מצוי מגוון רחב של תוצרי למידה של ילדים המתייחסים לנושא. 9

מחברות , וייץ אמוץ, לבבי אמינה, לבבי אוכמה, רחל, רייע: הספר שבמקום ובמוסד החינוכי במשמר העמק ראו

;  2 תיק 3.2.1מיכל , חטיבה מוסד משמר העמק, ארכיון הקיבוץ: קיבוץ מרחביה, שנות השלושים, וציורי ילדים

חטיבה , ארכיון הקיבוץ: קיבוץ מרחביה, 1949לפני ', ממלכת ישראל המאוחדת'חוברת סיכום נושא ', זית'קבוצת 

 .  8 תיק 3.2.1ר העמק מיכל מוסד משמ
הנושא שימש גם הזדמנות להכרת אחדים מספורי . מטרת הנושא הייתה הכרת ענף הצאן ולימוד מלאכת החליבה. 10

הלמידה  התבססה . הוא נמשך חמישה שבועות. להכרת חייו של הרועה הערבי וראשית לימוד השפה הערבית, המקרא

עבודות קולקטיביות ומעשיות וחשיפה , עבודות עצמיות בחוברת,  ובחליבההתנסות בעבודה בדיר, שיחות, על תצפיות

בסוף חוברת שהופיעה רשימה על פי התלמידים התבקשו להיעזר במספר מקורות ספרותיים . למקורות ספרותיים

     . ושמידברג א.שפירא ר, .פולסיוק י, .י, חזן,.ב, חזן, .ש, גולן :בתוך, 'שיטת הנושאים, '.ב, חזן: ראו. לעבודה עצמית
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 למרות שמשקים רבים  ,קום המדינהעם הן  לא פסק מקראותנושא הצאן  והרועה בההדרשות ל

 של שנות החמישים מהוות במידה מקראותה. חיסלו את עדרי הצאן  והעדרים הלכו והצטמצמו

 שהוצאה בשנת ניר במקראה, כדוגמא' המדינה בדרך' מהשנים של מקראותרבה המשך ישיר של ה

   11.א הוקדש פרק שלם לנושא"תשי

ים  בעיתוני הילדים שהוצאו לאור בגולה ובארץ ישראל דמות הרועה  והצאן הופיעו  במדורים שונ

מרכיבים  שונים במערך התכנים נקשרו אל הם   12.עשרה- מהמחצית השנייה של המאה התשע

ספורים , ידיעת העולם והטבע, ערכי מוסר והתנהגות נאותה: בהם עסקו העיתונים כמו

הווי חיי הילדים בארץ , רטסיפורי מסע  בכלל ולארץ ישראל בפ, היסטוריים מחיי עם ישראל

  . ישראל  ועוד

בחנתי כחמישים עיתוני ילדים בעברית שיצאו לאור בארץ ובגולה מהמחצית במהלך המחקר 

 פריטים שנושאם הצאן 359בשלושים וארבעה מהם איתרתי , עשרה-השנייה של המאה התשע

ך השנים והגיעה כמות הפריטים הלכה ורבתה במהל). 1.טבלה ו, 1.טבלה א, 1נספח ( והרועה

 מתוך העיתונים 78%-כ). 3.טבלה א, 1נספח  ( מהפריטים53%לשיאה בשנות הארבעים בהן הופיע 

השאר בארצות הברית ובמזרח אירופה  נוספים יצאו לאור 17%, בארץ ישראללאור שבחנתי יצאו 

  . )3. טבלה ו, 1נספח  (ובמערב אירופה

                                                                                                                                            

, ברנשטין: ועיינו גם; א"עם עובד תשי:תל אביב, 'חלק ב, היספר קריאה לשנת הלימודים השני, ניר, .ב, ברנשטין. 11

, ב, ברנשטין; ג"עם עובד תשי:תל אביב, מהדורה שלישית, 'חלק א, ספר קריאה לשנת הלימודים השלישית, ניר, ב

 . ג"עם עובד תשי:תל אביב, מהדורה שנייה', חלק ב, ת הלימודים השלישיתספר קריאה לשנ, ניר 
מדורי . פדגוגיות- עיתוני הילדים העבריים הוצאו לאור כיוזמה מסחרית אשר ניזונה ממטרות אידיאולוגיות .12

כשאגדל  -פתח דבר, '.ע, אל-בר: ראו. העיתונים התקיימו בהלימה למטרות החינוך העברי ושיקפו את התמורות בהם

: להלן. (29, 21, 9 'עמ, ג"תל אביב תשס, א"כ, דור לדור', בפולין ועיתוניה לילדים' תרבות'רשת ...אעלה לארץ ישראל

ערכים ציוניים בטקסטים ספרותיים שהופיעו במקראות ועיתוני : חינוך באמצעות חגים, .ש, גרש; )אל-עדינה בר

: להלן(, תקציר, 2002אוקטובר , אוניברסיטת תל אביב, מך עבודה לקראת התואר מוס,1948–1930ילדים בשנים 

 –54 'עמ, )א" אדר  תשס2001מרץ (, 27, מעגלי קריאה', ההתחלה- עיתונות ילדים, '.ע, אל-בר; )חינוך באמצעות חגים

 ;4 - 2 'עמ, תל אביב, )1927מאי –1926יוני (', ו-'חוברות א', שנה א,דו ירחון,הנוער והארץ', הנוער והארץ, '.ר.א;  59

אוניברסיטת תל , אוסף יפה, 2–1 'עמ, 1913אודיסה ', חוברת א, שנה ראשונה, שחרית', מגמתנו, '.ש, אייזנשטדט

  . אביב
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 בין .44%החזותיים ,  מסך כל הפריטים66%הטקסטים המילוליים לסוגיהם השונים מהווים 

) 27%(הטקסטים המילוליים בולטת שכיחות ההופעה הגבוה של שירים שעניינם צאן ורועים 

ניתן לשער כי קיים קשר בין  הרצון להפיץ את העיתון . )1.טבלה ו, 1נספח  ()21%(וסיפורים 

ראוי לבחון כמו כן . ו ומינונםאנרים הספרותיים שנבחרו להיכלל ב'זולחבבו על הילדים ובין ה

קונבנציה ספרותית אחידה המשרתת מטרות רחבות יותר מאופיינים בשירים שנבחרו ההאם 

  .  כשלעצמםמאשר התייחסות אל צאן ורועה

מסך כל למעלה משליש כי  מראההתפלגותם הכללית של הפרטים לפי היבטי המחקר השונים 

מבטאים מביניהם  30%. )42% (ם אל האתוס החלוצימשתייכי  שהופיעו בעיתוני הילדיםהפריטים

נקשרים אל  מביניהם 31%,  מהפריטים42%שוייכו ' ההתערות בארץ'להיבט  קשר עם בעלי חיים

 מסך כל 16%- כמהווים' שחזור ההיסטורי'המתייחסים אל ההנושאים . פסטורלהנושאי 

   .)2.טבלה ו, 1.טבלה א, 1נספח  (הפריטים

 להיבטי המחקר השונים אינו משקף בהכרח את ההקשר התוכני שבו הם מיון ושיוך האיורים

לאורך תהליך המיון  נוכחתי לראות כי הרועה והצאן מופיעים בחלק מהאיורים ללא . מופיעים

מכאן ניתן להבין כי הם חלק  מקונבנציה .  אותו מלווים אותם איוריםקשר ישיר לטקסט המילולי

מבין . ונופיהארץ ישראל בילוליים שנושאם הוויית החיים תיאורית הנקשרת לרוב לטקסטים מ

את העיתון ר יאי שנודע נחום גוטמןוהצאן מאיירי עיתוני הילדים שהרבו לצייר את דמות הרועה 

 נסרקובעיתונים ש 13.ג"מראשית שנות השלושים ועד פרישתו לגמלאות בשנת תשכ דבר לילדים

התפלגות שכיחות מ .)5.טבלה ו,1נספח  (יטים מסך כל הפר26% שלו שהם איורים 94מופיעים 

נספח ( 55% מבין הפריטים שהם 195 הופיעו דבר לילדיםשבאנו למדים ההופעה לפי עיתונים 

  . )4.טבלה ו,1

  44%כי ההתערות בארץ מקושרת אל  מראהבחינת התפלגות האיורים לפי היבטי המחקר 

 מהפריטים 41%. )32% ( ביותר מופיעים בשכיחות הגבוההפסטורלהמהפריטים כשנושאי ה

                                                 
שלושה , .ג, ברגסון; 494 -484 'עמ, 1988דביר :תל אביב', ב, 1948 –1900ספרות הילדים העברית , .א, אופק: ראו. 13

, שנה ראשונה, השחר', אל הקוראים, 'המערכת; 199–192' עמ, 1966יסוד : יבתל אב, דורות בספרות הילדים העברית

בין חולות וכחול , .א, ובן עזר, .נ, גוטמן; אוניברסיטת תל אביב, אוסף יפה, 1' עמ, )15.2.1911א "שבט תרע' ל(, 1-2

ט "דביר תשנ:  אביבתל, עיר קטנה ואנשים בה מעט, .נ, גוטמן; 1984יבנה -יהושוע אורנשטיין:תל אביב, שמיים

שנה , 7 - 6,ד"תרצ-ט"תרס, חוברת היובל, ידיעות עיריית תל אביב', בשבילי אמנות, '.נ, גוטמן ; 43 –39' עמ, 1999

תל אביב של ', ראשיתה של תל אביב בתיאורו של נחום גוטמן, .ב, כרמיאל: בתוך, 280' עמ, )ד"אייר  תרצ(, חמישית

ספריית הפועלים :תל אביב, ספורים מצויירים, .נ, גוטמן; 15' עמ, 1999ם גוטמן מוזיאון נחו:תל אביב, נחום גוטמן

 . 213' עמ, 1973וינפלד וניקולסון : ירושלים, ארץ ציון ירושלים, .ד, בן אמוץו, .ש, שבא; 1950י "תש
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 ובספרי מקראותלאלו שבדומים בעיתוני הילדים  כל אחד מהיבטי המחקרהמוכלים בהרכיבים 

 מקראותישנם רכיבים בהם פריטים רבים ב: שונהמהם כיחות ההופעה בכל אחד  ש אךהלימוד

נוכחותם של בעיתוני הילדים בולטת כי ניתן להבחין , כדוגמא. ומיעוט בעיתוני הילדים ולהיפך

צאן ורועה כמופת מוסרי וכמודל (היבטים מוסריים הנושאים ' אתוס החלוצי'היבט הממרכיבים ה

, צאן ורועה כאמצעי עזר בלמידה(של מרכיבים יותר דידקטיים לימודיים העדרם למול ) התנהגותי

  ). כמעוררי עניין בלמידה ולשם הוספת ידע והשכלה כללית

 ולכן  לא ניתן מקראותהחלוקה למדורים בעיתוני הילדים אינה מובנת ומובהקת כפי שהייתה ב

  .  השוניםלהסיק מסקנות בעלות משמעות מהופעת דמות הרועה והצאן במדורים 

בו ניתן למצוא התייחסויות  מפרי עטם בחלק מהעיתונים הוקצה לילדים מדור לכתיבה וציור

סיפורה של מלכה בן צבי מכתה מבין הדוגמאות הבודדות יצויינו כאן . מועטות אל הרועה והצאן

 יורק בשנת- בניויהודה הצעירשפורסמה בעיתון ' בעמק אני רועה' בבית ספר למל בירושלים' ח

  1946  בשנת משמר לילדים מאת  ילדה בת שבע  שהופיע בעיתון  'גדי ופרח' ואיור של  1938

    14.)16' עמ ,8נספח   ; 6'  עמ,7נספח ( 

. החינוך הבלתי פורמאלי ונועדו להיות קרובים לליבם של הילדיםנתפסו כחלק מעיתוני הילדים 

רוב הטקסטים . ספרותית לילדיםהם היו מראשיתם חלק מהתרבות הקנונית וממרכז המערכת ה

עיתוני התלמידים שהוצאו לאור בבתי . ילדים או שהותאמו להםעבור הנכתבו על ידי מבוגרים 

הספר ובתנועות הנוער היו שונים מהם בכך שלא פעלו על בסיס מסחרי ולרוב נוצרו על ידי 

 הצאן והרועה של  אותנטית למקומםהתלמידים ולמענם בדרך זו הם  עשויים להוות עדות יותר 

ליבון נוסף של הממצאים העולים מבחינת . בעולמם של הילדים בתקופה הנדונה במחקר זה

עיתוני תלמידים הוא מעבר להיקף מחקר זה אך לצורך העמקת התובנות בהקשר לעיתוני ילדים 

 ץבחנתי מספר עיתוני תלמידים שיצאו לאור בשנים הנדונות בבתי ספר ממגוון זרמי החינוך באר

.  בשכיחות מאוד נמוכה בעיתונים אלויםמופיעהדים לעולם הצאן והמרעה ניתן לומר כי ). 9נספח (

רוב הקטעים . 'האתוס החלוצי'אל בעיתונים אלו התייחסו הפריטים הרבים ביותר שאיתרתי 

, התרשמות מנושא לימודי, אירועים אקטואליים(נכתבו בהשראת הוויית חייהם של התלמידים 

                                                 
משמר  ,)לדה בת שבעי (ללא שם;  8 'עמ, )ח" תרצ'אדר ב(, ' כד,יהודה הצעיר', אני רועה בעמק, '.מ, בן צבי :ראו.  14

 .11 'עמ, )25.9.1946(, 1,  כרך שני,לילדים
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  דמות הרועה  בשירי הזמר העבריים   3. 4.א

 

במקורות המתעדים את התפתחות  תוצרי התרבות המוסיקליים העבריים בגולה ובארץ ישראל 

התחייה הציונית תחילת מפעל החל מ' הרועה העברי'רועה ו ,ל צאןניתן למצוא התייחסות א

בנושא רועים וצאן מזמנים קורפוס מחקרי ' שירי הזמר'. ולאורך כל הזמנים הנדונים במחקר זה

. עשיר ומגוון בעוד היצירה המוסיקלית האמנותית שנוצרה בזמנים הנדונים בנושאים אלו מועטה

ותית וכתיבת השירה האמנותית תהיה רק במידה וקיימת  אל המוסיקה האמנההתייחסות, לכן

 מתבסס על מצאי המופיע בקובצי שירה של יהתיעוד המחקר 15.זיקה בינה ובין הנושא הנדון

בעיקר (בעיתוני התקופה , בשירונים, בספרי שירת התחייה הציונית, שירה עממית יהודית בגולה

, התוצרים המוסיקליים שעניינם צאן. ספר ועודבעלוני בתי ,  חינוכיותמקראותב, )בעיתוני ילדים

    16.םשירי רועי :זה בשם כולליכונו להלן ' הרועה העברי'רועה  ו

                                                

.  דמות הרועה  מופיעה בשירה העממית היהודית בגולה לרוב בהקשר להופעתם של גדי עז או כבש

ר שחוברו   את הרועה ניתן לפגוש גם בשירי הזמ17.כסמל לעם ישראל, לעיתים, אלו מתפקדים

שירי ' בין מ  18.)21' עמ ,10נספח ( מאת אברהם גודלפאדן שולמיתלתיאטרון היהודי כמו להצגה 

נודעו , וראשית ההתיישבות המחודשת בארץ' חיבת ציון'שמקורם בשירי , המוקדמים' הרועים

שאת  )1902( 'שיר נער רועה', אהרון ליבושיצקיהתמליל מאת  )1898 ('שיר הרועה': השירים

 
  פזמונים ושירים 214  מדווח  כי במרוצת השנים נוספו לפולקלור הישראלי 1.6.1964 - מה'מעריב'בכתבה בעיתון  .15

 רמת ,)1.6.1964(, מעריב, 'מאחור הבידור והצאן', ללא שם : ראועיזים ותיישים רועים ורועות, שנושאיהם גדי וצאן

  . ארכיון הקיבוץ: יוחנן 
 . ג .2דיון מורחב בהגדרת שיר הזמר העברי והתפתחותו ראו לעיל בפרק המבוא סעיף . 16
, .מ, נוי:  ראו.   המספר על  רועה חסר יכולת להגן על הכבש'מעשייה'יצויין כאן השיר מאת אברהם קוזובסקי  .17

בית הספרים , הארכיון למוסיקה:ירושלים, ירופה על הזמר העבריהשפעות לחנים יהודיים ממזרח א, מעיני הזמר

תל , מסות ומחקרים, )בנתיבי הזמר היהודי(מתחת לעריסה עומדת גדיה , .מ, גפן; 195 ' עמ,הלאומי ללא תאריך

 השירה הקלה של אברהם, מעגבנייה עד סימפוניה, .ח, הלפרין; 62–61, 39,41, 13' עמ, 1986  ספרית פועלים: אביב

  . 16' עמ, 1997מכון כץ לחקר הספרות העברית וספרית פועלים : תל אביב, שלונסקי ופארודיות על שירתו
השפעות לחנים , מעיני הזמר, .מ, נוי: ראו', פלאקער, פרייערל, פלאקער'המילים נכתבו לפי הניגון היהודי . 18

;  24 'עמ, )ללא תאריך(ית הספרים הלאומי ב, הארכיון למוסיקה:ירושלים, יהודיים ממזרח אירופה על הזמר העברי

  : על יצירתו של אברהם גולדפאדן  בתחום הזמר העממי היהודי ושילובו ביצירתו התיאטרלית  ראו

Singer, M.L. A History of the Yiddish Theatre in New York City to 1892, Michigen: University of  Ann 

Arbor press, 1961,pp. 98-101.      
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כמאה ושלושים שירונים בשלב הראשון של מחקר הופעת דמות הרועה בשירי הזמר בחנתי 

עלונים ומונוגרפיות של יוצרים בתחום הזמר העברי והמוסיקה , קבצי שירה, מהארץ ומהגולה

לא יצרתי אבחנה בין שירונים שהוצאו ביוזמת גופים רשמיים ובין אלו שיצאו כיוזמה . תיתהאמנו

בתשעים ותשעה מבין השירונים שסקרתי . בתי ספר ותנועות נוער, מחנכים, פרטית של יוצרים

 שויכו םאליההמדורים של שירים אלו לפי  ערכתי מיון שני בשלב ה .)76% ('שירי רועים'הופיעו 

 ומועד )בארץ או בגולה( מקור השירון ,ו המדור באותתםשכיחות הופעאת בחנתי , בשירונים

מופיעים ' שירי הרועים'מרבית ניתוח התוצאות מלמד ש  21.)2.זטבלה  ,1נספח (פרסומם 

של במדור כמות השירים הרבה ביותר מופיעה ). 319 מתוך 280(שפורסמו בארץ ישראל בשירונים 

' שירי חגים חודשים ועונות השנה'ו) 59(' שירי אהבה ומולדת'אחריה בול) 77(' שירי רועים וגז'

הכמות . למעט בשירון אחד שיצא בגולהקטגוריה נפרדת לא יוחדה דמות הרועה כשומר ל). 49(

טבלה , 1נספח  (בשנות הארבעיםשהוצאו לאור מופיעה בשירונים ' שירי רועים'הרבה ביותר של  

  ). 2.טבלה ז, 1נספח  ; 2.א

                                                

 בחנתי את התכנים והמסרים של המבואות לשירונים שנכתבו על ידי העורכיםלישי לב השבש

ביטוי ראשוני . בחירת השירים לשירוןשיקולי אמצעי לבחינת אלו עשויים להוות והמלקטים 

 שיצא ' וענותמתתיהו שלם לשירון ל בהקדמה שעולה ' שירי הרועים'ואותנטי לרעיונות הגלומים ב

 
' עמ, ח"המרכז לתרבות תש: תל אביב, 27' ספריה מוסיקלית מס, משירי העלייה השנייה, )עורך.( ש, שפירא: ראו. 19

 המהדורה ;12' עמ, ז"הוצאת המחבר תש:  אביבתל',  חוברת בס ולעם"לביה, שירים לגן, רינתי, .נ,  מלמד–כהן; 35

. בלווי לחנו של מ' הפרה'באודיסה תחת השם ) 1914 (ד"פורסמה בשנת תרע' רועה מחלל'הראשונה של התמליל 

יואל אנגל הלחין את השיר פעם . השיר הועלה לארץ ישראל  וחלו בו מספר שינויים שהתאימו למצב בארץ. שניאור

קרן 'השיר פורסם לראשונה ב. 'רועה מחלל'והכותרת שונתה ל' לי,לי,לי'לתמליל נוספו הברות אונומטופאיות , נוספת

, .נ, שחר: ראו  1929קל בשנת "שיצא בהוצאת הק' רץמזמרת הא'פרסומו החשוב היה בספר . 1927בשנת ' א, 'זווית

  .157–156 'עמ, ב"תשס, 4, מפתח', מראות וצלילים בזמר העברי'
 ניתן לראות ברקע תמונה של נוף רועים 1915בתצלום המתאר שיעור מוסיקה בגן הילדים של טובה חסקינה משנת . 20

, 2003מוזיאון ארץ ישראל  :תל אביב, 1945–1905 רטרוספקטיבה צילומים ,.א, סוסקין:  ראו)3 'עמ,3נספח (. יםוגמל

 . 132 'עמ
יש לקחת בחשבון כי חלק מהשירונים שיצאו לאור בארץ היו עיבוד מחדש של . 2.ז, 1.טבלאות ז,1נספח : ראו. 21

 שעבר בין מהדורותיו שינוי אל מקורו של כל שירון ותהליכי הלהתייחסאין בכוונתי . שירונים שנוצרו בגולה ולהיפך

 . אבחנה בין שירון מהארץ ומהגולה עשויה להטעות,  ולכןהשונות
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מתוך השירונים הוספתי שירי זמר שהופיעו במקראות חינוכיות ' םשירי רועי'אל המצאי של 

אלו . 'שירי רועים'– שירי הזמר שעניינם רועה וצאן 146מתוך כלל המקורות נאספו . ועיתוני ילדים

  .  מסך כל הפריטים מהם נבנה קורפוס המחקר12%מהווים 

בהם אתמקד במחקר בהתאם לשלושה היבטים את שירי הזמר שנבחרו ארגנתי בשלב הרביעי 

 טבלה , 1נספח (השחזור ההיסטורי וההתערות בארץ , האתוס החלוצי: דמותו של הרועה העברי

   24).1.זטבלה , 1נספח  ; 1.טבלה ד,1נספח  ; 1.טבלה ג, 1נספח  ; 1.טבלה ב, 1נספח  ; 1.א

 השכלה ללא כל) 1922( הוא עלה לארץ כחלוץ 25.נודע מתתיהו שלם'  שירי הרועים'מבין יוצרי 

הגיע לקיבוץ בית אלפא ושם החל לעסוק , מוסיקלית אך עם כשרון טבעי לכתיבת שירה ולמוסיקה

. ך"קשור לאהבתי לתנראה העיסוק החקלאי הכי רומנטי כנ"' שירי רועים'ברעיית צאן ובחיבור 

, לכתוב שירים ותווים, לחלל,  לקרוא:במיוחד כשיש מרעה טוב ויש לך הרבה זמן לעצמך

                                                 
  .  ט"ועדת התרבות שלה קיבוץ המאוחד  שבט תרצ: יגור, 'ו, ענות, )עורך. (י, שרת: בתוך, 'מבוא', .מ, וינר.  22
הקדמה , ארכיון למוסיקה ישראלית. ד"המוסד למוסיקה בעם תש: תל אביב, 'ב, שירים לילדים, )עורך.( מ, רבינא. 23

א "תשל,  ספרית ראשונים:תל אביב, אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו, .ד, תדהר: אודות משה רבינא עיינו גם; 

    ). תדהר: להלן  (1365' עמ, 1971
  . 'ד', ג' , ראו להלן פרקים ב. 24
: להלן (ללא תאריך , מכון הווי ומועד: רמת יוחנן, שירים וסיפורים לילדים, .מ, שלם: ועל קורות חייו ויצירתו רא. 25

; 1969המרכז לתרבות :תל אביב, 186 'ספריה מוסיקלית מס, זמרים, מתתיהו שלם, )עורך.(ש, קפלן ; )שלם לילדים

ואין שואל מי , '.א, בהט; הוצאת הקיבוץ וספריית פועלים: קיבוץ רמת יוחנן, שירים אחרים', הקדמה, '.מ, שלם

ללא ; 9–7 'עמ, )1975ספטמבר (, איגרת', מתתיהו מספר, '.מ, שלם; 55 –51 'עמ, )1975נובמבר (, 6, מושג', חיברם

מקורות ליצירתו של מתתיהו , '.ד, פרדקין ;  מכון הווי ומועד: רמת יוחנן, יצירתו המוסיקלית של מתתיהו שלם, שם

 . 127 -109 'עמ, )1985ו "תשמקיץ (, 23, עלי שיח', שלם
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נודעה יותר בגלל שירי הזמר שנוצרו במקום ' שייך אברייק'ב' רועים העבריים'התיישבות ה

נולדו ' שייך אברייק'שירי . ובהשראתו ופחות בגלל הצלחותיהם המקצועיות של מגדלי הצאן

הם הצטרפו אל גרשון ( לשייך אברייק 1927בשנת ' חברה טראסק'קבוצה מחברי בעקבות עליית 

לחבורה היה הווי ) פליישר שנשאר לבד עם עדר צאן לאחר שקבוצת רועים אליה השתייך התפזרה

 חבריה נהגו לשיר בכל הזדמנות שירים שהתאימו  31 ).33, 29, 20, 19'  עמ10נספח ( .מיוחד משלה

 קשה לדעת אילו שירים נתחברו 32.המקום ואף חיברו שירים בעצמםלהלך רוחם ולאווירת 

                                                 
) 1988מארס (, 12, מוסיקה, 'יהודה שרת, דוד זהבי, מתתיהו שלם: ענקי הקיבוץ בזמר העברי', .צ, פליישר:  ראו. 26

 .  27 'עמ
, שירים אחרים, .מ, שלם; 1950י "אגודת הנוקדים והוצאת הנוקד תש: עין חרוד, רועים בגלבוע, .מ, שלם: ראו. 27

  .  1976צאת הקיבוץ וספרית הפועלים הו: רמת יוחנן
) 1988מארס (, 12, מוסיקה, 'יהודה שרת, דוד זהבי, מתתיהו שלם: ענקי הקיבוץ בזמר העברי', .צ, פליישר : ראו. 28

.27-28 'עמ
   

  . 5' עמ, 3תצלום של הצגת המחזה כתיאטרון בובות ראו בנספח .  29

, ירי רועים נמצאים בקלסרים במכון הווי ומועד רמת יוחנןשירונים ודפים בודדים עם ש, רשימות של שירים .30

ת אגוד: תל אביב, באפרים, .ד, בקר : וכן  בתוך5. 3.ראו גם לעיל בפרק זה סעיף א; 2'  עמ,2 'נספח מס: דוגמאות ראו

בד איתו   ע14הגיע לרמת יוחנן כחניך בחברת נוער בגיל  אשר חניכו אליהו גמליאל ;128-127 ' עמ,ב"תשל, הנוקדים 

מחזהו  של בבין היתר נהג להשתתף בכנסי הנוקדים שם גם הופיע הוא . למד לנגן בחליל מרועה ערבי ובמרעה ובדיר

  . 4.8.2004, תרשומת שיחה עם אליהו גמליאל, .מ,  סדן : ראו. 'נבל ואביגיל'מתתיהו שלם 
   3. 3.על התיישבות הרועים בשייך אברייק  ראו גם לעיל בפרק זה סעיף א .31

חגית הלפרין טוענת בעקבות מחקרה כי איתרה שישה . על השאלה אילו שירים נוצרו בקבוצת הרועים חלוקי דעות 32.

היא . שירים ומנגינת ריקוד רועים  שבוודאות נוצרו בשייך אברייק אך עדיין ישנן אי הסכמות לגבי זהות המחברים

יעזר שמאלי ובת שבע רזניק ועל השוואת נוסחים בין אל,רבקה מחט , מתבססת על כתבים ועדויות של דוד זמיר

זמירי עיצב את הנוסח : מהשואה היא הסיקה כי פעלו בשיתוף פעולה. רשימותיו של משה זמירי ואלו של אלכסנדר פן

אמנותית  / אלכסנדר פן  ראו בהם חומר גלם  הוא שינה את נוסחם ועיצב אותם מבחינה ספרותית,  העממי-הראשוני

) חליל ותוף(כלי נגינה ,מנגינה, עיקר כוחם של השירים אינו במילים אלא בשילוב של מילים. וכר לנו כיוםלנוסח המ

ברשימות המקוריות מוסיף זמירי למילים את קריאות . קולו של השר והחילופין בין שירת היחיד לשירת הציבור

, )38(6, 'כרך ו,  מול-עת,  "'שייך אברייק'שירי ", .ח, הלפרין : ראו. הרועה והעדר ונדמה שהיו חלק בלתי נפרד מהשיר

, עבודת דוקטור, יסודות סטאטיים ודינאמיים ביצירת אלכסנדר פן וגלגוליהם, .ח, הלפרין; 5–3 'עמ, )1981יולי (
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האופרה והמחול האמנותי בארץ ישראל זימנה מפגש של מגוון , המקהלה, תפתחות התיאטרוןה

תור  בכמיהה ל,אתוס החלוציעם הרעיונות הגלומים ב' שירי זמר'בכללם  יתאמנותיצירה תחומי 

לחוט מקשר ואמצעי , באחדים מהם, דמות הרועה הייתה. להתערות בארץברצון והקדום הזהב 

  . ור סגנון עברי ייחודילהגשמת השאיפה לצ

במיוחד , בפרט' חג הגז'הרצון לחדש את החגים החקלאיים העבריים הקדומים בכלל ואת 

נעשו ' רקודי רועים'ו' שירי רועים'יצר הזדמנות נוספת בה , בהתיישבות העובדת ובמערכת החינוך

מוסיקליים תוצרים גם ב' שירי רועים'ניתן למצוא . חלק מרפרטואר הטקסים ומסכתות החגים

   37. על ידי תלמידים במערכת החינוךחוברו והולחנו ש

                                                                                                                                            

 . 205 'עמ, שלכת כוכבים:  ראו.  33
 ;ץ"מכון כ:תל אביבאוניברסיטת  , 10:2תיק ,  ארכיון משה זמירי',רשימות על שירי שייך אברייק' ,.מ, זמירי:ראו. 34

ון וושה  חשהקיבוץ המאוחד גבעת השל, 53, 5' עמ, ו"גבעת השלושה חשוון תשט, למלאת שנה למותו ,זמירימשה 

קבוצת הרועים משייך ', ירמיהו: על היווצרותם הטבעית של השירים ראו גם; 194 'עמ, שלכת כוכבים; ו"תשט

 משה זמירי; 50 'עמ, 4.1955 אגודת השומרים :תל אביב, 'ד, קובץ השומרים, 'מתוך הספר על יונה רסין'אברייק 

      .כרך עשירי, תדהר:  בתוך
עם )  1929 ('ארץ כנען'עוד בנוסח הרוסי של ) 1927עלה לארץ בשנת (ירתו של אלכסנדר פן דמות הרועה נקשרת בש .35

רוב שירי המולדת של פן מצניעים את ). משורר או  חלוץ רועה צאן(הקונפליקטים שלווי את חייו ואת הגעתו לארץ  

אלא של /,ך לא של צאןא/הייתי רועה, כן". החלוץ ומבליטים את המשורר המורד שכלי נשקו הוא השיר החדש

שירי הזמר שכתב ; 157-163,194, 96 ' עמ,שלכת כוכבים: ראו, "אני נולדתי לשרת אותם/קלי כנף ובהירי עין/שירים

לומר אמירות חיוביות בנוסח , פן להתמזג עם הקולקטיב.  חושפים את רצונו של א1934–1929בשנים אלכסנדר פן 

להאמין שניתן לחיות חיי רועים שאננים ולשיר עליהם שירים נאיביים מתוך הפונקציה של השיר הציוני מקובל ו

 נכתבו מלכתחילה להלחנה ולעיתים אף - פזמונים :'שיר מולדת' ל'ןפזמו'ית הלפרין יוצרת אבחנה בין חג. קסומים

, ריןהלפ:  ראו.כיסופים הגשמה  ושייכות לארץ , תחושת ביטחון, הם מבעים השקפה אופטימית. קדם הלחן למילים

     .190 'עמ, 1989פפירוס  :תל אביב, 1940חייו ויצירתו עד  ,אלכסנדר פן, שלכת כוכבים, .ח
, 199, 193-  191 'עמ, 1989פפירוס  :תל אביב, 1940חייו ויצירתו עד ,אלכסנדר פן , שלכת כוכבים, .ח, הלפרין: ראו. 36

335  -354    .  
ו נערכה בבית הספר היסודי בית "בשנת תרצ: 'שירי רועים'ינם במחקר זה אציין שני תוצרים של תלמידים שעני. 37

:  ראו ,'פזמון הרועה'שם השיר ). שרה שור(בירושלים  תחרות הלחנת מנגינה למילים שכתבה אחת התלמידות  הכרם

מידים תל; ארכיון לחינוך יהודי, 3.147.24, 950 בס ,עלוני בתי ספר: ו  בתוך"ון תרצוסי, 'ב, משאת, 'פזמון הרועה'
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 והן את את רצף הקיום היהודיבו זמנית הן מבטאים נתפסו כ' שירי הרועים'בהנושאים השונים 

של   חלקםואנסה לבחון מה היבהמשך העבודה  .שעובר העם היהודי בארץ ישראל'  הערכיןשינוי'

מקומם מה היה ת האישית והקולקטיבית העברית החדשה ובתהליך הבניית הזהו' שירי הרועים'

אבן הבוחן המרכזית היא מידת התבססותם במערכת . ברב המערכת התרבותית הצומחת

' שירי רועים וגז'השימוש בקטגוריה נפרדת .  המקומי'שירי הזמר'לחלק מרפרטואר והיעשותם 

כמערכת משנית ותפקדו אנר 'ג לותגבשזה  ולהעיד כי השירים הבשירונים יכולה לשקף תהליך 

 38.וברב המערכת של התרבות העברית המתחדשת' שירי הזמר העבריים'המערכת של - בתוך תת

תפקדו כבבואה של מציאות ריאלית או ' שירי הרועים'השאלה הנשאלת היא מהי המידה בה 

   ? אידיאלית-שם הצגת מציאות אוטופיתשתפקדו כאמצעי אמנותי ל

' שירי הרועים'משתלבים ומופיעים החל משיר העם העממי היהודי ועד לייצוגי הרועה והצאן 

לשרת את מטרותיו של כל אחד מתאימים נמצאו רצף הופעתם עשוי ללמד על כך ש. העבריים

שירי רועים המשיכו להיות פופולאריים גם בשני העשורים   39.משלבי תהליך התפתחות

 היה  השיר 1960בל הזמר הראשון בשנת השיר הזוכה בפסטי. הראשונים שלאחר קום המדינה

ניתן לשער כי חלקם הכילו דגם או מודל  שהמשיך  ,מתוך כך 40).36' עמ ,10 נספח (' ערב בא'

  .הלך והצטמצםלהשפיע ולהיות רלוונטי גם בשנים  בהן העיסוק ברעיית צאן במדינת ישראל 

  

 באמנות החזותית דמות הרועה   4. 4.א

  

כנושא ייחודי ועצמאי באמנות היהודית שנוצרה  בארץ עד  ,עיתים נדירותל, דמות הרועה מופיעה

ידוע כי חלק מהאמנים שעלו לארץ ). 1906(' בצלאל'  ייסוד בית הספר לאמנות ואומנותלתקופת

 41.יה הראשונה עסקו בעיטור קירות ותקרות ויצרו יצירות אמנות לבתים פרטייםיבתקופת העל

                                                                                                                                            

  . 1. א. 2דיון במערכת התרבותית ראו לעיל בפרק המבוא סעיף  . 38
  2.ג.2הדרשות לתהליך הסיגול וההתגבשות של הזמר העברי ראו לעיל בפרק המבוא סעיף . 39
 . 146'  עמ,2003משרד הביטחון  : יבתל אב, שירון לכל כיס', ערב בא, '.ע, אבישר: ראו. 40
בספרות הסוקרת את התפתחות האמנות בארץ מראשית ההתיישבות הציונית לא קיימת התייחסות לאמנות . 41

בשיחה עם שי פרקש החוקר את נושא . חזותית שנוצרה על ידי אמנים מקרב עולי העלייה הראשונה במושבות ובערים

תחום זה טרם ,  אמנים  שפעלו בארץ בתקופה זו40 -  לי כי עד עתה איתר כהאמנים בתקופת העלייה הראשונה נמסר

מידע , היקף מחקר זה לא מאפשר לי להעמיק בנושא . 17.3.2003,  תרשומת שיחה עם שי פרקש, .מ, סדן: ראו. נחקר
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תועדו , שהוצגוהיו ' בצלאל'רץ ישראל החל מימי ייסוד באשנוצרו האמנות החזותית יצירות כלל מ

. נדחקו אל מחוזות השכחהות  בעוד האחרתהארצישראלי החזותית ונעשו לחלק מקנון האמנות

בכוונתי לנסות להציג במחקר זה תמונה רחבה ומגוונת יותר של תיאורי דמות הרועה אשר תשקף 

אמנות , אמנות עממית, אמנות גבוהה: את מכלול היצירה החזותית שנוצרה בתקופה הנדונה

דרך ההצגה מבוססת על מספר הנחות יסוד שעניינן מובנה . 'מנות וכדאּו, אמנות כפרית, עירונית

  43.ומשמעותה של תרבות

מאה ונבחרו אותרו  עבודת מחקר זו במהלך  שנסקרו מתחום האמנותית החזותית  היצירותתוךמ

שרתו פונקציות הנבחרים  הפריטים . רועה וצאןפריטים בהם תיאורים שלוארבעה ארבעים 

 מצאו את דרכם גם אל הספרות החינוכית םחלק, והקשרים שונים ונוצרו במגוון טכניקות

סוגי מתוך בחינת התפלגות  44.אך במקור נועדו למטרות אחרות)   ועיתוני ילדיםמקראות(

הן  מהיצירות 55%-ות כי כניתן לרא והטכניקות מהן הם נוצרו בזיקה לתקופת יצירתן הפריטים

 הם יצירות בטכניקות אחרות 10%- וכ  ציורים בצבע בטכניקות שונות ן ה35%, יםואיורמים רישו

  . )2. חטבלה ,1נספח ( תבליט ופיסול, כמו ריקוע

בהכנת חפצים  . נוצרו הן על החומרים והטכניקות מהןההשפיע הללו היצירותשל הפונקציה 

והחזרה '  ערכיןשינוי'בהקשר ל' בצלאל'עוטרים התגלם חזון שימושיים ותשמישי קדושה מ

                                                                                                                                            

תאריך בניית בית   (1901–1895הציור מתוארך לשנים שבין . 16.3.2003 - התמונה צולמה על ידי בביקור במקום ב.  42

אפשרות אחת היא כי היו אלו ציירים ערבים מיפו שעיטרו בתקופה זו תקרות נוספות . זהות הצייר לא ידועה). נהלהמ

אפשרות זו לא הוכחה אך נמצא דמיון מבחינת הסגנון והתכנים . אפשרות נוספת היא כי היה זה צייר יהודי. ביפו

עד עתה לא נמצאו מסמכים המעידים על הזמנת . לציורים שצוירו על תקרות בתים פרטיים בנוה צדק וברחובות

בעיזבונות של ציירים יהודיים מתקופת העלייה  הראשונה כמו שמואל מלניק . 'תשלום עבור העבודה וכדו, הציורים

נמצאו ספרי דגמים איטלקיים המעידים כי ) צייר את ציורי הקיר והתקרה בבית יהודיוף בשכונת הבוכרים בירושלים(

  . ספרי הדגמים כמקור לציורים  עשויים להסביר את אופי הנוף המתואר. בספרים אלו בהכנת הציוריםהאמנים נעזרו 
, וכהן. א, כהן: עיינו גם; ד.2  וסעיף 1.א.2על מקומה של האמנות החזותית בתרבות ראו לעיל בפרק המבוא סעיף .  43

, קובץ מחקרים, התרבות העממית, )עורך(ז "ב, קדר: בתוך, 'אשליית הניגודים: תרבות עממית ותרבות עילית', .ר

: רמת יוחנן ,תיק דויד זמיר, 'תקציר הרצאה-תרבות כפרית', .ד, זמיר; 30–13 'מע, ו"ר תשנ"מרכז זלמן שז: ירושלים

  .   מכון הווי ומועד ללא תאריך
   .2. 4. ראו התייחסות לאיורים בספרות החינוכית לעיל בפרק זה סעיף א . 44
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. על דרך תיאורו של הרועה והכתיבה אילוצים סגנוניים, בחלק מהמקרים, הטכניקה השפיעה

 ,ת חגיםעל גבי לוחות עץ נועדו לרוב לקישוטים שהוכנו לקראגדולי מימדים תיאורי רועים 

 קישוטיו של ;קיבוץ דליהבהקישוטים שהכין שלמה מאיר לחגים  יצויינו כאן . במיוחד בקיבוצים

רועים מופיעים בציורים על אריחים   48.)3 ,19 'עמ ,11 נספח(קיבוץ מזרע בטושק - אברהם אמרנט

 ; ביבשנועדו לקשט מבני ציבור או בתים פרטיים כמו אלו שעיטרו את בית הספר אחד העם בתל א

באריחים שעיטרו את בית לדנברג בתל החלוציים חלק ממכלול העיסוקים כהרועה דיוקן או 

בתיאורי הרועה על גבי האריחים המצויירים בולטים הצבעוניות העזה והקווים . אביב

   49.)9 ,11 'עמ ,11נספח  (המסולסלים

 שנבחנו  במקורותאו והפונקציה שמל בו פרסומומקוריסוד ה נעשה על יםאיורכפריטים הגדרת 

 איוריםבלווו  בעלוני קיבוצים שונים דיווחים שוטפים על הנעשה בענף הצאן .בעבודה זו

איוריה של ליזה אברמסון  כאלו הם . לרוב ללא ציון שם המאייר, המתארים רועים ואת ענף הצאן

תן לראות  ני, אגודת הנוקדיםל שהנוקדעלון  ב 50).6' עמ ,11נספח (בעלון קיבוץ גבעת ברנר 

שליוו באופן קבוע את מדורי העלון והשתמשו בתבניות עיטוריות כאלו : איורים משני סוגים

הסוג השני הוא   51.)7 ,2' עמ ,11נספח ( או כותרות למדוריוקבועות כמו האיור לשם העיתון 

                                                 
מוזיאון : ירושלים , 232קטלוג , ץ"בצלאל של ש,  )עורכת.(נ,  כהן-שילה: בתוך, 'תקופת בצלאל', .ג,עפרת: ראו. 45

  . )ץ'בצלאל של ש: להלן. (36 –33 'עמ, ג"ישראל תשמ
  . 319'  לעמ316 'התמונות ללא עימוד נמצאות בין עמ , ץ'בצלאל של ש: ראו. 46
 עם עובד -בית התפוצות:תל אביב ,1947 -1897ים של הציונות ים חזותידימוי-כחול לבן בצבעים, .ר, ארבל: ראו. 47

מוזיאון תל אביב לאמנות : תל אביב, סימבוליסט עברי–זאב רבן, .ב, גולדמן אידה; 42 'תמונה מס, 57 'עמ, 1996

 ). זאב רבן: להלן. (218.2 ' מסהלוח תמונה ,218.1 'מסרישום הכנה תמונה , 163 'עמ, 2001
, 1994ספרית הפועלים :  תל אביב,אברהם אמרנט-טושק; 14 'עמ, 1990 קיבוץ דליה ,שלמה מאיר ,.ד, מאיר: ראו. 48

     . 2002ארכיון החגים הקיבוצי  אוגוסט : ציור העץ  צולם מן המקור על ידי מיכל סדן בקיבוץ בית השיטה; 11תמונה 
עם עובד :תל אביב, יים בתרבות הישראליתאיקונות וסמלים חזותיים ציונ, שורו הביטו וראו, .א, מישורי: ראו.  49

  .236תמונה , 256  'עמ, זאב רבן; 80איור , 95 'עמ, 2000
  .  ארכיון הקיבוץ:  קיבוץ גבעת ברנר, ) 16.7.1948(, 3420 'מס, יומן גבעת ברנר: ראו. 50
החל , קדהנוהאיורים לכותרת המדורים ; אגודת הנוקדים: תל אביב, 1951החל מספטמבר , הנוקד: ראו. 51

   . 82 'עמ, )1963פברואר (, ד"שנה כ, ב "נ, הנוקד,  אגודת הנוקדים, 1951מספטמבר 
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  52.)18' עמ ,11ספח 

                                                

 26%כי  מראהבחינת התפלגות יצירות האמנות החזותית שנבחרו לקורפוס מחקר זה לפי תקופות 

        בין שנות השלושים לארבעים  21% ,מכלל היצירות נוצרו בין שנות העשרים לשנות השלושים

ים היבטים תוכניים שונים בכל אחת מהתקופות מודגש. בין שנות הארבעים לחמישים 25% -ו

    53.)1.טבלה ח, 1נספח ( לצד מאפיינים סגנוניים מגוונים

 :ניתן לעקוב אחר תמורות בתיאור דמות הרועה בזיקה להתפתחות המגמות האמנותיות בארץ

 .תיאורי מרעה ועדרי כבשים בנוף מופיעים ביצירותיהם של רבים מאמני בצלאל, דמות הרועה

את העיצוב האמנותי .  כבימי תור הזהב העברי הקדום, עבודת האדמהאלהיה בכך הד לכמיהה 

ניתן לשייך אל מגמה , בפרט בראשית שנות העשרים' הרועה העברי'של דיוקן הרועה בכלל ו

לתאר האמנים שיצרו ברוח מגמה זו ניסו . 'אסכולת ארץ ישראל' אשר כונתה ספרותית- אמנותית

ביטוי שכיח לכך . המקוםבני השאיפה להדמות  ל באמצעותאת סיפור ההתערות בארץ ישראל 

משולבים עדרי הצאן מוצג בו הנוף  .הוא הצבת דמות הרועה הערבי כמייצג ילידיות ומקומיות

בשנות השלושים ניתן לפגוש בדמות הרועה באמנות החזותית ביצירות של 54 .כנוף ארצי ומקומי

מתוך כוונה לשלב וזאת . 'עירוניים'אמנים מההתיישבות העובדת וכן ביצירותיהם של אמנים 

עם שהתפתחו בעיקר באירופה החל מראשית המאה העשרים מאפיינים של מגמות אמנותיות 

עוצבו ' ארץ הרועים'הצאן ונוף , הרועהדמות . ארצישראלי המקומי–חיפוש נתיב לסיפור היהודי

ית המודרנית האמנות הצרפתבהשפעת הראשונה :  באותה העתמובילותהגישות הבהשראת שתי 

שגיבש כל אחד מהאמנים  אפיינים הסגנוניים המ .האקספרסיוניזם הגרמני בהשפעת והשנייה

משוחררת , בזיקה לניסיון לתאר את חווית הזהות המקומית כחוויה אישית של האמןהתקיימו 

ציורו של משה קסטל כדוגמא יצויין כאן . ממחויבות  לאידיאלים לאומיים וללוקאליזם אמנותי

סעודה הנערכת בטבע מוצגת בו בציור  . נוצר בהשפעת הרוח הצרפתית  אשר 'סעודה על הדשאה'

 של הסועדים דמויותבין ה. נוף מזרחי ובו עיזים וגמליםובנוף כפרי המשלב בתי כפר עבריים 

עז אחת .  עיזים מלחכות שיחולמרגלותי,  גדיונושא על כתפ רועה התמונה מתבלטת דמות בחזית 

 מעוצב בהשפעת  זההנוף שבציור. משתתפת בסעודהכמו  המפה עליה נערכת הסעודה וכורעת ליד

  בעוד העשב מתואר בגישה הנוטה לאימפרסיוניזם,אפיונים סגנוניים של מיניאטורות פרסיות

 
  .דף שער, )2.1954ב "אדר תשי(, ז"כ-ו"כ, הנוקד: ראו. 52
 .   ד. 2דיון בהתפתחות המגמות האמנותיות בארץ  ראו לעיל בפרק המבוא סעיף . 53
   .25 –19,24 –17 'עמ,  אמנות בישראל:סף נולעיון; .ד.2לעיל  בפרק המבוא סעיף : ראו.  54
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.(56    

מתייצג בהן הרועה שנבחנו לעיל מלמד שכל התקופות מקורופוס יצירות האמנות החזותית 

כית "תנ- דמות היסטוריתכ, ההתיישבות העובדתהמשתייך אל חלוץ כ: בשלושה אופנים מרכזיים

  . כרועה ערבי, לרוב,דמות ילידית מזרחיתכו

       מראה   המחקר  היצירות בקטגוריות השונות המרכיבות את שלושת  היבטי התפלגותבחינת

  השחזור ההיסטורי28%- ההתערות בארץ וב 34%-ב,  מהיצירות מודגש האתוס החלוצי38% -בש

שתיים ' קטגוריות על'יכו לארבע ישו 'אתוס החלוצי'בהן מודגש ההיצירות . )1. חטבלה,1נספח (

אורח חייו עברי והשתקפותו של שינוי זה ב-היהודיאדם של ה 'נוי הערכיןיש'מתוכן עוסקות ב

בהיבט השחזור ההיסטורי מרבית היצירות . נוי הגישה לבעלי החיים והקשר עימהםיוהאחרות בש

יעקב ורחל מופיעים בשכיחות ) 13%(וסיפורים מהמקרא  דמויותמתייחסות לקטגוריה של 

' החזרה למזרח'בהיבט ההתערות בארץ נכללת הקטגוריה של ). בשמונה יצירות(הגבוהה ביותר 

                                                

 שנתפשו ,הכבשהאת בשנות הארבעים השגיבה את דמות הרועה ושהתפתחה ' כנענית'הגישה ה

ח הכנעניות ביצירות האמנות שנוצרו ברו.  זהות הישראליתל אלטרנטיבה הכנעניתכמרכיבים ב

, הכבשה הוצגה כבעל חיים המבטא מקומיותו' מלך הרועים'-הרועה נתפס כדמות מיתית קדומה

. וכמרכיב בפולחן מקומי קדום) ששורשיה בתרבות המזרח הקדום(התערות בסביבה המקומית 

כים  והן ממודל הערבי "תנ–מבחינה סגנונית התיאורים מתנתקים הן מהקשרים  יהודיים

הנושאים השכיחים  . ברוח אמנות המזרח הקדוםים ומופשטיםמתומצת יםמויידל והופכים

ביצירות נחלקים בין עיסוק במיתוס העקדה ובין ניסיון לבטא אידיליה פסטורלית של התערות 

דמות הרועה במהלך שנות הארבעים עברה  ',אופקים חדשים' קבוצת אמני עם צמיחת57 .במקום

. צא בעבודותיהם של אמנים שונים  משנות החמישים והילךנמים העיקרי ביטוי שתהליכי הפשטה

58   

 
דיון ביצירתו בהקשרי החזרה למזרח ראו ; 57 'עמ, פרקים באמנות;  לוחות צבע , ציור ופיסול: התמונה  מתוך. 55

  .   5.סעיף  ד' להלן פרק ד
  . 11, 10 'עמ, 1990 קיבוץ דליה ,שלמה מאיר, .ד, מאיר:ראו. 56
 ,  דימוי המקום באמנות ישראל ובספרותה–עם הגב לים: בתוך, 'טובה והזאב הרעהסיפור על הכבשה ה', .ג, עפרת. 57

  . 266 –264 'עמ, 1990אמנות ישראל : ירושלים
  . שנות פעילותה חורגות מתחום מחקר זה מרבית . ד. 2על אופקים חדשים  ראו לעיל בפרק  המבוא סעיף .  58
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כלל היצירות . 19% ר מכלל היצירות שבקורפוסאליה שוייכה כמות היצירות הרבה ביות

  .  מכלל תוצריה אמנות החזותית15% מהוות  פסטורלהההחזותיות   המתייחסות אל 

ומתפקד כחפץ ה לרועה ומתלוויצירות האמנות החזותית שנסקרו  מוכל בתוך חלק מ'החליל'

שלמה מאת קישוט לחג  םההופעתו בדרך זו  לות דוגמא, בהן המרכזי הציוראך אינו נושאמייצג 

ציורו של ו  60)21' עמ ,11נספח (' המחלל הערבי'של נחום גוטמן ו  ציור; 59)19'  עמ,11נספח (מאיר 

באמנות ' ר השיריםשי'יצירות המתייחסות אל  61).22'  עמ,11נספח (' המחלל'ראובן רובין 

בחלק , מודגשיםהרועה והצאן בחלקן . להתייחסות רבה בתקופה הנחקרת ולאחריהזכו החזותית 

' עמ, 11נספח (מאת זאב רבן ' הינך יפה רעייתי'כמו בעיטור מכלול העיטורי ים בנטמעאחר הם 

12(.62    

גישות שתי רך  נבחנה בעבודה זו דיתישובי הה בתקופהעבריתדמות הרועה באמנות החזותית 

המבטאת חזון ואידיאלים נכספים לפיה אמנות היא דרך לשיקוף ' הגישה האוטופית': אמנותיות

מתארת ה' הגישה התיעודית'ו. אמונות ואידיאלים אותם חותרים להגשים במציאות הנחיית, חזון

   63.ומתעדת את המציאות הריאלית

 70% -ככי ב מראה)  5.ח-  ו4.ח טבלה ,1נספח ( בחינת התפלגות היצירות בהקשר לשתי גישות אלו

 27%- כ מביניהן.מהיצירות דמות הרועה והצאן נושאים מאפיינים אוטופיים אידיאליים

אל האתוס  17% ורק  משתייכות לתיאורי ההתערות בארץ 25%, לשחזור ההיסטורימשתייכות 

   .החלוצי

) עה או כאמן שבסביבת חייו צאןכרו( מבין היצירות מתעדות את הוויית החיים של יוצרן 32% -  כ

הנותרות  9%-אף לא אחת מהן לשחזור ההיסטורי ו, 23%רובן משתייכות לאתוס החלוצי 

  . לתיאורי ההתערות בארץ

בתרבות העברית שצמחה ' הרועה העברי'ניתן לסווג את האמנים שתיארו את דמות הרועה ו

אמנים מההתיישבות העובדת , ראמנים שחיו בעי: בחברה היישובית לשלוש קבוצות השתייכות

כל קבוצת השתייכות ). רובם מההתיישבות העובדת(שלא היו רועי צאן ואמנים  שהיו רועי צאן 

בהקשר לכך יש לקחת . מערכת זו-ברב) תרבות משנה(תרבות  - עשויה להיות מאופיינת כתת

 החברתית בחשבון את עובדת הניידות ומעבר האמנים מסביבה לסביבה והשינוי בהשתייכותם

                                                 
  .21 ' עמ, 1990 קיבוץ דליה ,שלמה מאיר, .ד, מאיר:  ראו. 59

 .6 'עמ, 2000מוזיאון נחום גוטמן : תל אביב,  קטלוג, נחום גוטמן מארח את ראובן, .י, ודגון. כ, רובין: ראו. 60
  .7 'עמ, 2000מוזיאון נחום גוטמן : תל אביב,  קטלוג, נחום גוטמן מארח את ראובן, .י, ודגון. כ, רובין: ראו. 61

   .151.1תמונה , 120 'עמ, זאב רבן: ראו. 62
     .1. א.2ראו  לעיל בפרק המבוא סעיף לסוגיה זו הדרשות  . 63
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 ;65)5 ' עמ,11נספח (יצוינו כדוגמא  חיתוכי הלינולאום  של שלמה מאיר . בדרכה לייצוג הנושא

 ;66)22' עמ ,11נספח; 5,6' עמ ,11נספח ( אדון משעות המרעה בין הבדואים -בררישומיו של פסח 

   ;67)5' עמ ,11נספח ( 'בין עדרי הצאן'אדון - אלקינד לספרו של פסח בר-איוריו של דוד אלף

-איורים של דוד אלף; 68)6' עמ ,11נספח (אלקינד - טלה ועדר שרשם דוד אלף,רישום כבשה

רישומים של משה כגן מקיבוץ שמיר שהיה רועה ; 69 )6' עמ ,11נספח (' אלקינד לחוברת  ענות  ו

' עמ ,11 נספח(ורישומי כבשים של בנימין אלף   70)19 ,18' עמ ,11נספח ;  6' עמ ,11נספח (צאן 

 

4.(71   

                                                
תרבותית ותהליך המיסוד של מרכיבים בין מרכז ופריפריה  ובין סקטורים . 64

 , וץ הארצי בקיב

 אדון ראו לעיל - על דמותו ופועלו של פסח בר; 15 'עמ, 1942אחיאסף  : ירושלים,  עדרי הצאן

תיק , 'ונות

המכתבים נמסרו לארכיון . כיון הקיבוץ

על הבדלים בתהליך ההתגבשות ה

 : המערכת התרבותית  ראו-שונים בר

Even-Zohar, I., 'The Emergence of a Native Hebrew Culture in Palestine: 1882-1948’, Studies in 

Zionism, 4, (Autumn1981), pp.14-17.                                                                                                          

 עשר השנים הראשונות של ארגון הציירים והפסלים–מוזה בשחור לבן, )עורך. (י, דניאלי: ראו. 65

  . 11 –10 'עמ, 1990 קיבוץ דליה ,שלמה מאיר, .ד, מאיר;  33 'עמ, יד יערי ללא תאריך: גבעת חביבה
  . 'סוסים מספרים' אדון  בתיק רישומים ל- אדון אצל בנו דורון בר-הרישומים נמצאים  בעיזבונו של פסח בר. 66
בין, .פ, אדון-בר:ראו. 67

  . 3. 3.סעיף א' בפרק א
   .  אדון ונמצאו בעיזבונו בבית בנו דורון בחופית -הרישום  ניתן מתנה לפסח בר.  68
  .  1939ההסתדרות הכללית - הקיבוץ המאוחד :תל אביב , 'ו , ענות , 'שירי רועים', )עורך. (י, שרת. 69

, כה, הנוקד: ראו, הנוקד וחלקם פורסמו בעיתון  ישומים מצויים בארכיון קיבוץ שמיר תיק משה כגןחלק מהר .70

קורות עיון נוסף בל .24, 4 'עמ, שער, דף שער, )2.1954ב "אדר תשי(, ז"כ-ו"כ, הנוקד; דף שער ,)8.1953ג  "תמוז תשי(

לקט קטעי עית' ,.מ, כגן; מיר ללא תאריך קיבוץ ש,קטלוג יצירות ,.מ.כגן: ראוחייו ויצירתו של משה כגן  

  .23.9.2002,  קיבוץ שמיר,  תרשומת שיחה עם משה כגן,.מ, סדן; ארכיון הקיבוץ:  קיבוץ שמיר,משה כגן
 בשיחה עם גדעון אלף  נאמר לי כי רק דוד צייר ושאר אחיו שגם הם.  אלקינד-בנימין אלף הוא אחיו של דוד אלף. 71

בתוך מעטפה סגורה (מצאתי בצרור מכתבים שכתב בנימין אלף , להפתעתי. צאן וגידולו ולא ציירועסקו ברעיית 

אר: גבע, תיק בנימין אלף. מספר רישומי כבשים) שכנראה לא נפתחה מעולם

   . 1933 –1932הם נכתבו אליה בשנים . על ידי נעמי אורן מקיבוץ מעוז חיים 
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במהלך עבודת המחקר כאשר . היו רועי צאן  שיצרו בתחומים שונים אך רוב יצירותיהם לא נודעו

לם לא נפתחה ובה צרור מכתבים התוודעתי אל רישומי צאן שרשם  הרועה  עיינתי במעטפה שמעו

   72).4'  עמ,11נספח ( אלקינד  -אחיו של דוד אלף ,בנימין אלף

גם אם נוצרו על ידי  ,ניתן לשער כי עיצובים רבים של דמות הרועה נקשרים אל האמנות האוטופית

עקב הצורך ליצור יזם עשויה לעלות הנטייה לאוטופ. רועי הצאן או אנשי ההתיישבות העובדת

מוי יעל מנת להפחית את המתח שנוצר במפגש בין הד וזאת אידיאליזציה בתיאור המציאות

חבר קיבוץ דליה שהיה תקופה  ,שלמה מאירתיו של ואופי יציר .והמציאות הריאליתהחזוני 

טי החגים שהכין בקישו. שהוא מיועד לה בהתאם לפונקציהמגלה פנים שונות מסויימת רועה צאן 

והתוספות החלל הריק  73).19 'עמ ,11נספח (אוטופי - דמות הרועה אופי אידיאלינושאת לקיבוצו 

יוצר אוירה המנתקת את הרועה מזיקה למקום ריאלי והופכים את  הנוף רים אלו בציוהעיטוריות 

שי 

ראשונית מהווי 

   צגתעם ה ,הבאה לידי ביטוי באופי קווי הרישום ובהבעות הפנים ,רעיית הצאן בסביבת מגוריו

 'הרועה 'מים  הרישו75.ליתאדמות מונומנטבמבט מלמטה ובהדגשת נפחיות העושים אותו לרועה 

     76.)8'  ועמ7'  עמ,11ספח 

ות מנאמנמרוחק ה דקורטיבי מסוגנן דימויהרועה והכבשים מוצגים כ. המקומי לנייטרלי

 מציאות אידיאלית והרמונית שאינה מתקשרת אל מקום מעצבים בעבודותיוכל אלו . למציאות

  . וזמן מוגדרים

. בו זמניתאוטופיים ותיעודיים  הנושאות מרכיבים יצירותשיצרו הקיבוץ היו כאלו בין אמני 

אי  נועדו למטרות ציבוריות  נושאים אופי יותרל שלמה מאיר אשר לאחיתוכי הלינולאום ש

צר שילוב ייחודי בין י, רועה צאן שהיה אפיקיםחבר קיבוץ  ליאו רוט  74.)5'  עמ,11 נספח(ראשוני ו

התרשמות שיצר הוא שילב  ברישומי עפרון .הגישה האוטופית לגישה התיעודית

נ( אפשרות השילוב בין שתי הגישות מציגים  את' הגז'ו

                                                 
 .ארכיון הקיבוץ: קיבוץ גבע, תיק בנימין אלף, 'רישומי כבשים, '.ב, אלף: ראו. 72
   21, 15 'עמ, 1990 קיבוץ דליה , שלמה מאיר, .ד, מאיר: ראו. 73

  . 11, 10 'עמ, 1990 קיבוץ דליה ,שלמה מאיר, .ד, מאיר:ראו.   
)  לאחר תקופה בה התגורר בתל אביב(אפיקים עם הגיעו לקיבוץ . 1933ליאו רוט עלה לארץ ישראל מגרמניה בשנת .  75

בשנותיו הראשונות בקיבוץ נמנע מלגלות את עובדת היותו צייר בעל השכלה וניסיון כיוון . עבד בענף הצאן כרועה

אלו . בנושא הצאןורישומיו ציוריו איתו מרבית  הסטודיו שלו נשרף ו1947בשנת  .ששאף לממש את האידיאל החלוצי

קיבוץ אפיקים  , רוט.ל, .מ, וואן יולה: על חייו ויצירתו ראו .שנות החמישים והשישיםמ ,ברובם,צוירוהמצויים בידינו 

 - ליאו רוט,.ד, וליס. ג, אור- בר; 1989ליאו רוט : קיבוץ אפיקים,  רוט. ל,.א, גלעד; 1973ספרית הפועלים : תל אביב

 - ביקור בסטודיו שלו בקיבוץ אפיקים שערכתי בב; 60 -25' עמ, 2000המשכן לאמנות : עין חרוד, רועה געגועים

 - גליה בר. נוכחתי לדעת כי נושא הרועה והצאן שכיח גם בציורים שהוא מצייר כיום) כשנה לפני פטירתו (23.6.2001

בחברה "לדבריה . אור טוענת כי  מכל המלאכות שבהן עסק ליאו רוט בקיבוץ אהב לזהות את עצמו עם רעיית הצאן

ובתרבות 

74

האמנות הישראלית . לאב טיפוס של העברי החדש, לית הפכה דמות רועה הצאן למיתוס מכונןהישרא
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שהיה רועה  ,)אלקינד (דוד אלףהאמן . צרכים פונקציונליים הכתיבו את אופי היצירות, לעיתים

נודע  ,ים בית השיטה ואיילת השחר ופעיל בקרב הרועים שוחרי התרבות והאמנותצאן בקיבוצ

 מכלל היצירות 18%מהוות זה  עבודותיו בנושא  77).3'  עמ,3נספח ( באיוריו בנושא הצאן והמרעה

את  , הנוקדחוברות  ,איוריו מעטרים את עלוני קיבוצו. )3.טבלה ח, 1נספח  (שנבחנו במחקר זה

ספרו של פסח , שירונים שהופקו לכנסי הנוקדים,  שהוקדש לשירי רועיםנותעהלקט השישי של 

מרבית . ועודהגדת פסח של קיבוץ איילת השחר , הרועה העבריספר  ,בין עדרי הצאן אדון -בר

של שתי יצירותיו  העוסקות ברועה ובצאן נועדו לשרת מטרות מוגדרות אך ניתן להבחין בגוונים 

המעוטרת באיוריו מופיעים זה לצד זה איורים הנושאים ' ו' ענות'וברת כך שבח. הנטיות בו זמנית

   78).6, 15 'עמ ,11נספח (' כבשים ורועה' ורישום  ראשוני של  'רחל הרועה'רוח אוטופית כמו האיור 

הצאן  והווי חיי  , ועשו את הרועההיו אמנים שלא עסקו ברעיית צאן אך חיו בהתיישבות העובדת 

צאן כחלק ה שום את  חבר קיבוץ תל יוסף אשר ר, בצלאל צוריכמושאי יצירתם לאחד מנוהרועים 

 צייר מקומי מבית ,תצלום המציג את עדי שרוןה  79).17' עמ ,11נספח (ית החיים בקיבוץ ימהוו

דוגמא לדרך בה נהגו אמני ההתיישבות לצייר את הצאן הנו רושם מול גוזז בשעת הגז , השיטה

   80 ).4' עמ ,3נספח (בסביבת חייהם 

בשלוש  1931–1929 (שהותו אצל הרועים הבדואים מספר רישומים בתקופת אדון יצר-פסח בר

  מתוארת ברישומים   81.הוא נהג להביע את רשמיו בכתב וברישום בתוך פנקסים ).תקופות לסרוגין

                                                                                                                                            
תיהם של ליאו רוט ושלום סבא לא שירתו את המיתוס " אימצה את המיתוס אלא שהיא מציינת בהמשך כי עב

בתים נצבו , '.ג, אור-בר. העדיף ליריות בנוסח ראובן וגוטמן

לא כל כך הייתי "בשיחה  שקיימתי עימו בביקורי הוא סיפר כי ; 28'  עמ,שם, .ד, וליס. ג, אור- בר: בתוך', כטוטפות

,  תרשומת שיחה עם ליאו רוט,.מ, סדן" כשבאים לקיבוץ מה שקיבוץ מחליט באסיפה זה קדוש...משוגע להיות רועה 

23.6.02 .  

ודו

כיוון שהיו קפואות ומונומנטליות בעוד הקאנון האמנותי 

ליאו ,  .ד, ליס. ג, אור-בר; 125 'עמ, 1973ספרית הפועלים  : קיבוץ אפיקים  תל אביב,  רוט. ל,  . מ,ואן ויולה: ראו. 76

  . 124 'עמ, 2000המשכן לאמנות : עין חרוד, רועה געגועים-רוט
משפחת אלקינד הגיעה לעמק יזרעאל בראשית . התמונות  נלקחו מארכיון התצלומים של קיבוץ איילת השחר. 77

האמן דוד נבות שחי בעין חרוד ובית השיטה צייר את . חיים ובניק, דוד: שלושה מבניה היו רועי צאן. שנות העשרים

,   דוד נבות,.ד ,לזר: ראו. )3 'עמ, 11נספח  ('אבא אלקינד האבא של הרועים'אבי המשפחה וציין על גבי התמונה 

תיק , 'על דוד אלף', .ד, זמיר: ראו) אלקינד(אלף אודות קורות חייו ויצירתו של דוד ; 1988המוזיאון העירוני : נהריה

 , עלון איילת השחר, 'על דוד אלף עם מותו',.א, אברהם; מכון הווי ומועד ללא תאריך:  רמת יוחנן,מכתבים דוד זמיר

; 3 –2דף , )27.10.1957(, )455(1, עלון איילת השחר,  'על דויד  אלף במותו', .ד, זמיר;  2דף , )27.10.1957(, ) 455(1

  .    22.9.2002איילת השחר  , תרשומת פגישה עם גדעון אלף ואריה קלמן, .סדן מ; 3 'עמ, )1957אוקטובר ( , ח" ל,הנוקד
התרבות ועדת : תל אביב, 'ו, שירי רועים לקול אחד, פרקים לשירה במקהלה ובצבור, ענות, )עורך.(י, שרת :ראו. 78

 . ג"ל 'עמ, א" מ'עמ, ט "של הקיבוץ המאוחד  תרצ
  .12–10 'עמ, 1997 בית שטורמן :עין חרוד, בצלאל צורי–מבט מן התל , .א, מרומי: ראו. 79
  . ארכיון מרחב: בית השיטה, תצלומים–תיק  דיר:  ראו. 80
 . תיק צאן, ארכיון שיטים: בית השיטה: ראו . 81
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 מים וכמו בריש ,דמות הרועה הערבי כדמות אצילה וגיבורה או כדמות המתמזגת עם סביבתה

    82).22' עמ, 11נספח ( 'אצילה ורועה בדואי'ו' עהרו'

לא היו מקורבים להתיישבות   ושלום סבא נחום גוטמן, מאיר גור אריה, זאב רבן, אבל פןאמנים ה

  מעצב נושאים מן אבל פן .)3. חטבלה ,1נספח (הרבו להתייחס לנושא אך העובדת ולרעיית הצאן 

שונה במידת מה מזו אוטופית אך אמנותית ורעיונית בגישה , ותיאורי רועים  בפרט, ך בכלל"התנ

כמאפיינת את העם ,  בציוריו  מוצגת ההוויה המזרחית83.'בצלאל'האידילית וההרמונית של  אמני 

אלימות , איותפר, יצריות, מסתוריות, אבל פן מעניק למזרח ממד של רומנטיות. העברי הקדום

; 'ויהי הבל רועה צאן' בהדפס אבן בשם  מתייצגת בקורפוס מחקר זה דמות הרועה. וחושניות

ורחל 'בתיאור רחל כרועה בציור  ;84)13' עמ ,11נספח (בשני ציורי פסטל הנושאים אותו השם 

עבודות  בשלוש86 .)15' עמ ,11נספח ( 'דוד הרועה'בציור   ;85)15' עמ ,11נספח ( 'הייתה יפת תואר

תמית המעוררת אצל הצופה התייחסות רגשית לנושא יכ- היא ציוריתאלו הגישה האמנותית

 הקישור נעשה בדרך 87. האוריינטליסטית האירופאית הרואה במזרח מקום פראי ויצרימהתפיסה

 המעצבים דמויותעמום והצבה מונומנטלית של ה-נוספים חלל ניטראליבין אפיוניה ה .המתואר

  . את תחושת ההשגבה

 יצירותיו ובהם . נעשה לחלק בלתי נפרד מחזון התחייה הציוניזאב רבןהרועה ביצירותיו של דיוקן 

 דמויותנושאים ומציג הוא  . מכלל היצירות שנבחנו במחקר זה8%תיאורי רועים וצאן מהוות 

ביצירתו . שהיא גרעין יצירתו והמפתח להבנתה, מהמקרא בדרך המובילה אל גישה סימבולית

בכך שונה גישתו למזרח . מצורפת לגישה הסימבולית פניה מעודנת ומאופקת אל המזרח

                                                 
: ירושלים, באהלי מדבר, .פ, אדון- בר; אדון- דורון בר: חופית, 'סוסים מספרים'רשומים ל תיק ,.פ,  אדון-בר: ראו. 82

הציורים , 

ציורי  ,אבל פן, .י, צלמונה;  29 'עמ, 1989משרד החינוך : ירושלים, רקים באמנות ישראלית

זרח ראו להלן 

לתחייה ימי תפארתו של העם העברי , בין ימי קדם וקושרים ס היהודי הלאומי בארץ ישראל

דיון ביצירתו בהקשרי החזרה למזרח ראו ; 3. 3.סעיף א'  א אדון ראו לעיל בפרק-על פסח בר; 11 'עמ, 1981קרית ספר 

  .   5.סעיף  ד' להלן פרק ד
ך"ץ החליט להקדיש את עצמו למפעל של ציור התנ"בעידודו של בוריס ש. 1913עלה לארץ בשנת אבל פן  .83

כים על ידי אפריים משה "השואה בין תיאור הנושאים התנ . אך פורסמו באמצע שנות העשרים1920היו מוכנים לפני 

  . 196 'עמ, ץ"בצלאל של ש:  בתוך'ציירים בבצלאל–ליליין ופן , הירשנברג'. י, צלמונה: ליליין ואבל פן  ראו
פ, .ר, סבג :ראו. 84

דיון ביצירתו בהקשרי החזרה למ; 79, 78 'עמ, 2003מוזיאון ישראל  :ירושלים, 584קטלוג , ך ועוד"התנ

  .  5.סעיף  ד' פרק ד
  .106  'עמ, 2003אל  מוזיאון ישר:ירושלים, 584קטלוג , ך ועוד"ציורי התנ ,אבל פן, .י, צלמונה: ראו. 85

  . מקור התמונה בגלויה המופצת במוזיאון, ך  בתל אביב"הציור נמצא במוזיאון התנ. 86
בניגוד לפסימיות . פריז ובריסל טרם עלותו ארצה, רבן ספג את רוח האמנות הסימבוליסטית בעת לימודיו במינכן. 87

אי חלום ואלגוריה ברוח אופטימית והרמונית ציוריו נוש, המאפיינת את עבודותיהם של הסימבוליסטים באירופה

המשרתת את הרנסנ
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של  'שיר השירים'רי 

 , בין היתר ,כך .למות אידיאלים

  בדבר לילדיםרים רבים בנושא  הרועה והצאן במסגרת עבודתו 

היומיומית אך מציג אותה בצורה 

                                                                                                                                           

   89.ע כהצעה לבניית זהות עצמית חדשה בארץ ישראליכול להשתמ זאב רבן 

, הצללית מתעלמת מפרטים ריאליסטיים. בטכניקת הצלליות נוצרומאיר גור אריה יצירותיו של 

במצב זה הצופה מובל אל עו.  תיאור דקורטיבי ושלםויוצרת

    90.)15 ,13' עמ ,11 נספח (  כרועיםבתיאוריו את אברהם  ויוסף

מהמראות ' תפיסת רגע' המציגיםבתיאורים  נחום גוטמןשל המוקדמים בציוריו מופיע הרועה 

 במהלך שנות 91 ).20' עמ ,11נספח  ('כפר בהרים' כמו בציור ,המקומיים של הארץ-היומיומיים

ציור ניתן לראות זאת בתיאור אותו נושא ב ,העשרים משתנה אופי יצירתו ונעשה אידיאלי ואוטופי

רועי צאן מתבססת תחושת שנושאם בציורים אחרים שלו  92).20' עמ ,11נספח  (1920משנת 

נספח ( 'רועה העיזים'כמו בציור . השגה בר הילידיות כסוג של פרימיטיביזם  המצוי בעולם  שאינו 

נחום גוטמן יצר איו 93.)21' עמ ,11

  94.מקראותוכמאייר ספרי ילדים ו

 לא היה מקורב אל הצאן אך בעקבות ביקורים בקיבוץ אצל חבריו רועי הצאן  שלום סבא האמן

בחלקן הוא מתייחס יותר אל העבודה . יצר מספר יצירות בנושא

  95.)8 , 7 'עמ ,11 נספח (' הגז ' הרועה הצעיר ומושגבת כמו בציורים

אותם ניסה ' כנעניים' חברו זיכרונות ילדותו אל  רעיונות יצחק דנצינגרבתיאורי הרועה והצאן של 

מודגשת תבניתיות בסיסית לצד קוים רישומים בהם מתוארים בני הצאן ב 96.לבטא בציור

 

, מישורי;  49  'עמ, 1998מוזיאון ישראל : ירושלים, 404קטלוג , המזרח באמנות ישראל, ה

;  105 'עמ, 2000עם עובד :תל אביב, יים בתרבות הישראליתנות וסמלים חזותיים ציונ

; 185 'עמ, 2005 הביטחון  

, .נ, 

  .179  'עמ, 2005טחון  

  .   152 , 151, 75  'עמ, 1994 הפתוח 

דיון ביצירתו בהקשרי החזרה למזרח ראו להלן ; 17–11 'עמ, זאב רבן: ראו, ניברסליתוהציונית ולתקוות הגאולה הא

  .  5.סעיף  ד' פרק ד
. י, צלמונה: בתוך', על המזרח באמנות הישראלית? מזרחה ! מזרחה' .י, צלמונה;  220 'עמ, ץ'בצלאל של ש: ראו.  88

קדימ, .ת, ומנור  פרידמן

איקו, שורו הביטו וראו ,.א

   .   118, 49 'עמ ,זאב רבן
  ; 17 'עמ, זאב רבן: ראו. 89

Manor, D., 'Biblical Zionism in Bezalel Art' ,Israel Studies,6(1),(spring2001)p.56.                                 (  

  . 25, 13  'מס, 1934בני בצלאל :ירושלים, ור צלליות גזורותמחז, בראשית, .מ, גור אריה: ראו. 90
משרד:תל אביב, ארץ ישראל בצליל ובצבע , שיר ישראלי, )עורך.(י, לב-טהר: ראו. 91

גוטמן:  ראו'בצלאל'התיאור הראשוני תואם את  זיכרונותיו בהם מספר על מפגש עם רועים ערביים בעת למודיו ב

  . 131 –125 'עמ, 'יבנה'יהושוע אורנשטיין :תל אביב, בין חולות וכחול שמיים, .א, בן עזר
משרד הבי:תל אביב, ארץ ישראל בצליל ובצבע , שיר ישראלי, )עורך. (י, לב-טהר: ראו.  92
 .  15 'עמ, 1984מוזיאון תל אביב :ביבתל א, 5/84 קטלוג ,נחום גוטמן, )אוצרים. (ע, ומושינזון. מ,שפס: ראו. 93
 .  2. 4. ובפרק זה סעיף א2.ב.ב.2על נחום גוטמן  ואיוריו  ראו לעיל  בפרק המבוא סעיף  .94
המוזיאון: תפן- המשכן לאמנות: עין חרוד, שלום סבא, .אור ג-ובר. ג ,עפרת:ראו. 95

 138



 נספח (מעבירים אותם אל מציאות שונה ומציאותי וריאליסטי  מראהצופים ביצירה  מ

   100.)10 'עמ, 11נספח ( 1947המחזה הוצג בשנת . אפו בהשראת האמנות הדקורטיבית של מאטיס

יכום

    97)10' עמ, 11

העם במחזות אלו . ים"משנות העשרים החלו להיכתב מחזות מקוריים ישראליים בנושאים תנכ

 העיסוק 98.הוצגו כרועי צאןבתיאטרון ורבים מגיבוריו ' עם של רועים'העברי הקדום נתפס כ

של רועים ולעיצוב תפאורות שייצגו את  דמויותכים יצר דרישה לתכנון תלבושות ל" תנבנושאים

בגישה אומנותית ששאבה את השראתה מהסגנונות , לרוב ,העיצוב נעשה. סביבת חייהם

 יעקב ורחלבוריס פוליאקוב עיצב את התפאורה והתלבושות למחזה . האמנותיים המודרניים

  ניכרת רוח הקוביזםהבמה מראה לדמותו של יעקב ובתרשים בתרשים ההכנה .1928שהוצג בשנת 

 מאת אברהם אהבת ציוןניה ברגר עיצבה את התלבושות והבמה למחזה 'ג  99).14' עמ, 11 נספח (

מ

  

   ס

                                                                                                                                           

  

בכולם מתקיים תהליך של  .  שנוצרו הן בארץ והן בגולה בתוצרי תרבותהמופיעעה ודמות הר

ניתוק הדרגתי מקשר אל  המאפיינים המסורתיים וניסיון לגבש  מאפיינים עצמאיים אשר ישקפו 

ראיית התרבות העברית . גבשותהתאת התרבות העברית המתחדשת ובו זמנית ישמשו כלי עזר בה

 מאפשרת ,גרציה ותוך  תלות והשפעה הדדיתפועלים באינט כמערכת תרבותית בה רכיבים שונים

. יםתרבותי יםוסלבחון את הופעת דמותו של הרועה בתוצרי תרבות ממגוון תחומים וסטאט

הזמר העברי והאמנות ,  בתוצרי תרבות בתחום הספרות החינוכיתשל דיוקן הרועהבחינת הופעתו 

ביניהם נבחנה שכיחות בכל אחד מ. החזותית מעידה על שכיחות הופעה גבוהה בכל אחד מהם

 -יצחק דנצינגר, .א, ואורתר. מ, עומר; 1982הקיבוץ המאוחד :  תל אביב, מקום-נצינגריצחק ד, .מ, עומר: ראו .96
 

  . 1981הגלריה לאמנות , אוניברסיטת חיפה: חיפה,   קטלוג,רישומים ופרויקטים
יצחק ,  .א, ואורתר. מ, עומר; ללא עימוד, 1982הקיבוץ המאוחד :  תל אביב,  מקום-יצחק דנצינגר, .מ, עומר :ראו. 97

יצחק , .מ, עומר; 41תמונה , 1981הגלריה לאמנות , אוניברסיטת חיפה: חיפה,   קטלוג, רישומים ופרויקטים-נצינגרד

  .80,  52 'עמ, 1986כתר :  ירושלים-הקיבוץ המאוחד: תל אביב ,דנצינגר
;   4.3. אראו התייחסות נוספת לעיל בסעף. ההתייחסות מקפת לדמות הרועה בתיאטרון חורגת מהיקף מחקר זה. 98

 מתוות למחזות -ציורים בתיאטרון, .א, מאיר-בן: ראו. כי"שנות העשרים היו זמן הולדת המחזה המקורי התנ

  ).ציורים בתיאטרון: להלן. (7 'עמ,  1995מוזיאון ארץ ישראל : תל אביב,  כים"תנ
  .  29 'עמ , 8  תמונה - תפאורה, 2איור , 10 'עמ, ציורים בתיאטרון: ראו. 99

  .  39 'דמות רועה תמונה בעמ, 14איור , 16 'עמ,  ציורים בתיאטרון: ורא.  100
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 באחרים כל היבט מציג דרך ,לעומת זאת .יבים את אותו ההיבט

בחינת  אופן הופעת דמות הרועה בכל אחד מההיבטים . ואל דמות ושונה תייחסות ייחודית

  בארץ ישראל כיביהם תאפשר דיון בתפקיד שמילאה דמות זו במערכת התרבותית הצומחת

  .  בהגשמת חזון התחייה הציוני

  

   

ה

ור



  אתוס החלוציבדמות הרועה העברי  '  פרק ב

  

  כללי   1.ב

  

האתוס הוא מערך של אמונות  .הנגזרות מהקשר השימוש בומספר משמעויות ' אתוס'למונח 

יסוד הערכתי ככזה הוא מתפקד כ. המעניקות משמעות רבת ערך לבעליווהמנחות אדם או קבוצה  

העמדה הבסיסית של  ואת  ם המוסריטבע המכיל מרכיבים מוסריים ואסתטיים המעצבים את

    1.חברי קבוצת בני אדם כלפי עצמם וכלפי העולם

חלק מבין היהודים שעלו לארץ ישראל החל מימי העלייה  לתכונה מובחנת של תה נעשותהחלוצי

סמלים מאחדים לשם עזרת באתוס את החלוציות כלבסס מחדשי התרבות העברית ניסו . השנייה

  . ליישוב העברי המתחדשמשותפתיצירת תבנית תרבותית 

בהופעתו במקרא נחשפים היסודות המהותיים  . אין היסטוריה של הופעה רצופה' חלוץ'למושג 

ללקסיקון ' חלוץ' לחזרה של המילה .עליוןקולקטיביות וציות לצו , לוחמה, ראשוניות :בהגדרתו

 השימוש  2.העברי קשר הדוק עם התמורות שחלו בחברה היהודית החל מתקופת ההשכלה

מתחיל בתקופת העלייה  לתרבות העברית החדשה בעל משמעות כמונח ' חלוציות'במושג המחודש 

השנייה אך מתבסס באידיאולוגיה של תנועת העבודה וברפרטואר הדימויים הציוני בתקופת 

שינתה את מהותה  מספר פעמים במהלך ' החלוץ'במציאות הריאלית דמות  3.העלייה השלישית

 ודרכי במהלך השנים התרבו הפירושים 4.שית ההתיישבות המחודשת בארץ ישראלשנות רא

                                                 
מיתוס ואמת , '.א, גרינולד; 127 -125' עמ, כתר ללא תאריך: ירושלים, פרשנות של תרבויות, .ק, גירץ: ראו. 1

 ; 26 –22' עמ, ד"שר ת"מרכז זלמן שז: ירושלים, המיתוס ביהדות, )עורכים. (גרינולד, .מ, אידל: בתוך', היסטורית

ethos/dictionary/com.w-m.www://http   :Merian Webster Online' Ethos' .   

אלוהי או (מופיע במקרא בספר במדבר בהקשר לחציית הירדן משם נגזרה משמעותו כציות לצו עליון הכינוי חלוץ . 2

החלוץ בסיפור כיבוש יריחו בספר יהושע . מך החלטה אישית של החלוץ או קבוצת ההשתייכות שלועל ס)  מוסרי

השימוש במלה חלוץ . 'כחלוץ העובר לפני המחנה'במשמעות של ראשוניות הנגזרת מן הביטוי ' חיל'בדמות של מופיע 

גאולת האדם והחלוציות , קעגאולת הקר, '.ה, ניר: ראו, עשרה- החל באמצע המאה התשע' אוונגרד'במשמעות של 

גאולת הקרקע , .ר, קרק:בתוך, )1935 –1904( מהעלייה השנייה ועד לחמישית - במחשבה של תנועת העבודה הציונית

, ניר: ראו ; )גאולת הקרקע: ניר: להלן (47– 43 ' עמ, 1990יד יצחק בן צבי  : ירושלים, רעיון ומעשה, בארץ ישראל 

 . 248 –228'  עמ,)1992(', ב  ,טורא?',  מיהו חלוץ, '.ה
, אלמוג: בתוך', החלוציות כתרבות חלופית, '.ש, אלמוג; 35 -31  והערות שוליים 43' עמ,  גאולת הקרקע: ניר: ראו . 3

'  עמ, 2002ספרית הפועלים  : תל אביב, מסות ומחקרים-יהודים בעיני עצמם ובעיני אחרים, הנקודה היהודית, .ש

 1995יד יצחק בן צבי : ירושלים, דימוי ומציאות, עיונים בעלייה השלישית, .ה, וניר. ב, בן אברהם; 98 – 96' עמ

 . 231 - 228' עמ ,)1992(',   ב,טורא?', מיהו חלוץ, '.ה, ניר; )עיונים בעלייה השלישית: להלן (22 - 18' עמ, ה"תשנ
  . 46 – 42' עמ, עיונים בעלייה השלישית: ראו. 4
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כאנטיתזה לסגנון והאיכר העברי הקדום כממשיכו של  ,כפריתה תרבותנתפס כחלק מההחלוץ 

עברי ' אדם חדש' השאיפה ליצור נתפס החלוץ כגילום שלבתוצרי התרבות . החיים היהודי בגולה

ההגשמה החלוצית במסגרת ההתיישבות החקלאית הייתה בעיני מנהיגי  7.השונה מהיהודי הגלותי

    8.הציונות והוגי דעותיה  לערך עליון

. החינוך לחלוציות היה אחד היעדים המרכזיים של מערכת החינוך העברית בארץ ישראל ובגולה

מוכנות להתמודד עם קשיים  כמו . 1:  בין סימני החלוציות אותם יש להנחיל  לדורות הבאים נמנו

   ערכין על ידי עבודהשינוי. 3ות  יראשונ. 2התיישבות חקלאית ודיבור עברית במבטא עברי 

                                                 
מהדורה מורחבת בעריכת (, נתיבות באוטופיה, .מ, בובר: בתוך,  )1939(' על ההגשמה ובתוכה, '.מ, ברבו: ראו. 5

עיונים ; 248 -228' עמ, חלוץ; 108 -93' עמ, החלוציות; 217 –213' עמ, 1983עם עובד : תל אביב, )אברהם שפירא

 ',מאה שנות היסטוריה ישראלית בראי הציור' ,.י, שביט; 46' עמ, גאולת הקרקע: ניר; 46 -11' עמ, בעלייה השלישית

 18' עמ,   1988מוזיאון הרצליה  : הרצליה,   היסטוריה ישראלית בראי האמנות-עם בונה ארץ, )עורך. (ר, כהן: בתוך

 –18' עמ, 1989מוזיאון תל אביב  : תל אביב, 3/89קטלוג  ,    לחיות עם החלום,.ב, דונר; )עם בונה ארץ: להלן. (22 –

 - 334' עמ, 1991אמנות ישראל : ירושלים, גנים תלויים',  עלייתו ונפילתו של החלוץ באמנות הישראלית, '.ג,  עפרת;25

החלוץ המטפורי ", .ש, אלמוג ;255 , 253, 227, 176 , 125' עמ, 1998עם עובד  :  תל אביב ,דיוקן- הצבר,.ע, אלמוג, 378

ר "מרכז זלמן שז: ירושלים ,עידן הציונות, .י, והריס. י, ריינהרץ,אניטה, שפירא: בתוך, "' הזיקנה הגלותית'מול 

. י, ריינהרץ,אניטה, שפירא: בתוך',  תרבותי-החלוציות הציונית בהקשר בין? ככל הגויים, '.ה, ניר; 108 - 91' עמ, 2000

 זיקתה של -עים אנו קרו,.מ, זעירא;  126 -  109' עמ, 2000ר "מרכז זלמן שז: ירושלים , עידן הציונות,.י, והריס

, 60 – 53 , 42 – 37' עמ, 2002יד יצחק בן צבי : ירושלים, ההתיישבות העובדת בשנות העשרים אל התרבות היהודית

', מציאות בין שני דיוקנאות אידיאליים: ישראלי בראשית החינוך העברי-התלמיד הארץ, '.נ, רייכל; 131 – 110

   . 69' עמ, )2000סתיו (, 72, זמנים

Zerubavel,Y.,  'Revisiting the Pioneer Past: Continuity and Change in Hebrew Settlement Narratives',  

Hebrew Studies,  Vol XLI, ( 2000), pp. 209-224. 
  . 248 –231' עמ, חלוץ: ראו. 6
גולומב : בתוך' ודי החדשהמיתוס של היה, 'אניטה, שפירא: ראו' היהודי החדש'על הגוונים השונים שנתנו לדמות . 7

  ; 128–113' עמ, ב "מאגנס תשס: ירושלים, ניטשה בתרבות העברית,)עורך.(י

 Shavit, Y. & Sitton S., Staging and Stages in Modern Jewish Palestine, Detroit: Wayne University      

Press 2004 ,p.48. 
 .  60 –12,47' עמ, ם בעלייה השלישיתעיוני;  47, 33' עמ, גאולת הקרקע: ניר: ראו . 8
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ענווה  ויחס . 6אי היגררות אחרי קיצוניות אידיאולוגית . 5איפת צדק  המלווה בעוצמה וכוח ש. 4 

  9.הגון לכל

דימויי החלוץ והחלוציות תפקדו כקריטריון מבחין במגוון גילומיה של המציאות בתוצרים 

תימני או (כי "תנ- מדימוי מזרחידמות החלוץ בתוצרי התרבות השונים השתנתה . התרבותיים

 לדמות המהפכן לקראת שנות העשריםלדימוי של איכר מערב אירופאי ו,  בראשית המאה)יערב

במהלך השנים נוצר טשטוש גבולות בין דמותו  כארכיטיפ לבין  .'החלוץ המורד '–המזרח אירופאי 

    10 .צבר ורועה, לוחם, מנהיג , פועל: דיוקנים אידיאליים אחרים

ניע אצל היוצרים במגוון מרכיבי המערכת התרבותית החלוציות תפקדה הן כנושא והן ככוח מ

זימנה ליחיד זו . השתתפות בהכנת טקסי חגים ומסכתותאחת הדוגמאות לכך היא ה. העברית

עיקר . הרצון והמחוייבות להגשמה חלוציתעם צרכיו האינדיבידואליים את היוצר אפשרות לשלב 

 בערים נודעו אמנים מתחומי יצירה  אך גם.הפעילות בכיוון זה הייתה בהתיישבות הקיבוצית

  11.מסכתות ופעולות תרבותיות אחרות, טקסיםשונים שיזמו ולקחו חלק ב

כיבוש ', 'כיבוש העבודה': במילון המושגים החלוצי בקונוטציות של כיבושנתפשה  דמות הרועה

בעיקר  החינוכיות מקראות הרועה כחלוץ מופיע  ב  12.'כיבוש המרעה'ו' כיבוש השמירה', 'הקרקע

טבלה , 1נספח (' כפר עיר'ו', התיישבות,' 'עבודה ושמירה ','חלוציות ','עבודה ומלאכה'במדורים 

    .) 2. ז טבלה,1נספח (מולדת ועבודה ,נקשר בשכיחות גבוהה  אל שירי נוף בשירונים הוא  , )7.א

שני . מחקר מכלל פריטי קורפוס ה39% -הפריטים המציגים את דמותו של הרועה כחלוץ מהווים כ

 שנבחנו במחקר זה בכל התחומיםהתוצרים המרכיבים המרכזיים של האתוס העולים מתוך 

 והיבטים שונים של קשר עם בעלי )  מכלל פרטי האתוס החלוצי33%(  ' ערכיןשינוי'מתייחסים אל 

 האתוס החלוציטים המרכיבים את ימהפר 76%. ) מכלל פרטי האתוס החלוצי67% - כ  (חיים

). 1. טבלה ב1נספח ( ,) מעיתוני הילדים33%- ומקראות מה 43%(פרות החינוכית מקורם בס

                                                 
  .195 - 183' עמ, ש"דביר ת: תל אביב, יסודות ומגמות,החינוך העברי בארץ ישראל, .י, ריגר : ראו . 9

, נכונות להקרבה עצמית, התלהבות ומסירות, עוצמה וחוסן גופני, און: הן' החלוץ המורד'תכונותיו האופייניות של . 10

בעיקר עבודת (החלוץ נתפס כדמות הרואית המקדישה את עצמה לעבודה פיסית .  החייםמוסריות ואהבת,לוחמנות 

אל דמות החלוץ  נקשרו אטריבוטים שונים . ולהגנה ומבטלת את אישיותה האינדיבידואלית בפני הקולקטיב) האדמה

עלייתו ונפילתו '. ג, עפרת; 21' עמ, עם בונה ארץ: ראו .מעדר או מחרשה ובגדי עבודה טיפוסיים, כובע קסקט: כגון

כי "דיון בדימוי התנ; 358 - 347' עמ, 1991אמנות ישראל : ירושלים, גנים תלויים',  של החלוץ באמנות הישראלית

 . ד-והמזרחי ראו להלן בפרקים ג ו
 – 201' מע , 2004ד "כרמל תשס :ירושלים,  תרבות בעולם ובישראל- מחול-חברה, מחוללים, .נ, רצון- בהט: ראו. 11

 . 325 –96' עמ, 2002דצמבר , אוניברסיטת תל אביב, עבודת דוקטור, המסכת כתיאטרון חג ציוני. נ, יואלי; 212
,  ברוד; 20,47' עמ, י"ראובן מס תש:ושליםיר, עבודה ואדמה', ראשית, '.ש, צמח; 104 –98' עמ ,החלוציות :ראו. 12

    . 1940על ידי דביר ' אילה'  תל אביב , פתוחים32 –מתור הארץ , .א, אלואיל: בתוך', הקדמה,  '.מ
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העמדות והנורמות של החינוך ,  גורם מרכזי שעיצב את הערכיםוהיומשמעויותיה החלוציות 

 החלוץדיוקנו האידיאלי של   13.יבו נרקמו תוכניות הלימודים ונגזרותיהםהעברי מראשיתו ומסב

הילדים ובני הנוער  . מימי הגלותחכם –תלמיד'המודל את מחליף  העברי הקדמוןהנשען על דמותו 

    14.'האדם החדש' ויצירת ' הערכיןשינוי'שהתחנכו בארץ  היו המבחן המוחשי ביותר להצלחת 

וספרי הלימוד אמצעי לביסוס תחושת הזהות והשייכות עסקו  רבים מקראות כחלק מהיותם של ה

החל משנות העשרים המאוחרות מתגבשת בספרי הלימוד תפיסה הרואה . מהם בשלילת הגולה

. בהגשמה  האישית בארץ ישראל בתחומי החקלאות והשמירה אמצעי ומטרה בהגשמה הציונית

בשנים אלו . ' הערכיןשינוי'הגשים בתהליך הגשמה זו מכילה את מרבית המרכיבים שעל היהודי ל

   15.גם מתגבש בספרי הלימוד  הסטריאוטיפ החלוצי

'  הציוני חלוצי'מטרתה הייתה לקדם את החינוך . 'ל"מועצת המורים למען קק' הוקמה 1927בשנת 

כאידיאל חינוכי תרבותי  , האיכר הלוחם, חינוך זה הציב את החלוץ. במערכת החינוך העברית

      16.לשמש מושא לחיקוי מצד המתחנך ומופת לעיצוב אישיותושנועד 

                                                 
, 92  ' עמ,1985ה  "ספרית הפועלים  תשמ, הקיבוץ המאוחד: תל אביב, סוכנים של החינוך הציוני, .ר, פירר :ראו. 13

95 .  
, על תרבות הנוער של העליות הראשונות', מקרבנו הוא בא העברי החדש, הוא הולך ובא, '.ר, דרור- אלבוים: ראו. 14

 .  104' עמ, )1996ו "תשנ(  ,12 ,אלפיים
ועיתוני ילדים מקראות ערכים ציוניים בטקסטים ספרותיים שהופיעו ב: חינוך באמצעות חגים, .ש, גרש: ראו .15

חינוך : להלן(, 43 -41' עמ, 2002אוניברסיטת תל אביב  אוקטובר , עבודה לקראת התואר מוסמך, 1948–1930 בשנים

כלולים  1939יורק בשנת - שיצאה לאור בניווהחיים הספרות הספר התיכוניים במקראה לבתי; )באמצעות חגים

בדבריו הוא השתמש במושגים מהעולם היהודי וטען כי איננו רואה דרך . ביאליק  בנושא החלוציות. נ.דבריו של ח

:  ראו.הקודמת לגאולה האמיתית, אחרת לכיבוש ארץ ישראל מלבד החלוציות וכי הוא רואה בה סוג של תשובה

היברו פאבלישינג : יורק-ניו,  ספר ראשון,מקראה לבתי הספר התיכוניים, הספרות והחיים, .מ.ח, רוטטבלאט

 . 87' עמ, 1939קאפאני 
לא ) ספרי לימוד וכתבי עת, מקראות(בשמת אבן זוהר טענה כי ייצוגי דמותו של  הדור המתחנך בספרות החינוכית  .16

הדגם של היהודי הארצישראלי  לטענתה .קפה מוסכמות של רפרטואר ספרותינבעה מהמציאות בארץ ישראל אלא ש

 ,)'התלוש'בניגוד ליהודי הגלותי או (ילידי ושורשי  , נאה, זקוף, גאה, אמיץ: שהחל להופיע בספרות העלייה הראשונה

פרות ניגוד לרפרטואר הריאליסטי ששלט בסזאת ב. נבנה על הרפרטואר הרומנטי המיושן של ספרות ההשכלה

 למעבר המרכז הספרותי לארץ ישראל תפקיד הן ביצירת הדמות הספרותית של .העברית העדכנית לאותה העת

המערכת הספרותית . ושלילתה' גלות'והרפרטואר שלו והן להפחתה בערך התיאור של חיי היהודים ב' העברי החדש'

 מקראות תיאור דמות הרועה ב. 'ץהאדם החדש המתהווה באר'ואת ' החיים המתהווים בארץ'נדרשה לתאר את 

לי אהארצישר'בין  שני דגמים ספרותיים שהתפתחו בארץ  , בהסתמך על בשמת אבן זוהר, ובספרי הלימוד  יכולה לנוע

ושילוב מרכיבים מהדגמים ' ארצישראליים'בצורה של בחירה סלקטיבית של מרכיבים ' העברי החדש'ו' החדש

בספרות העברית ' עברי החדש'צמיחת הדגם הספרותי של ה, .ב, אבן זוהר: אור' גלותיות'ו' עבריות ' שהםהאחרים

לעיון נוסף ; 200 –198, 193 –190' עמ, 1988יוני , אוניברסיטת תל אביב, עבודה לקראת התואר מוסמך, 1930 –1880
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 האמינו בכוחה של המוסיקה , ואנשי החינוך שביניהם בפרט,החלוצים בכללהמוסיקאים שבין 

 נמנו מטרות החינוך המוסיקליבין  .לעצב את הדור החדש על פי הערכים של החברה החלוצית

  17.למעמד הפועליםולמולדת , לעבודה, קשר לאדמהחיזוק הקשר ו חלוציותההעמקת ערכי 

כי האידיאל של אדם  בדרך לחינוך המוסיקאיליאו קסטנברג כתב בהקדמה לחוברת המוסיקאי 

בשנת   18.יוצר קרקע נוחה ומתאימה לחינוך מוסיקאי חדישגורדון . ד.עובד ויהודי עובד ברוח א

דבריו של יהויכן .  העברינערך בקיבוץ גבעת השלושה הכינוס הראשון בנושא שיר הזמר 1942

  : בהקשר לאתוס החלוציעל מקומו ומשמעותו של שיר הזמר שם יעידו בסקי בנאום שנשא 'סטוצ

 עינינו דבמסכת התפתחותה הכלכלית והתרבותית של ארצנו הולך ומתרקם לנג

היהודי .  השיר הארץ ישראלי-יתנו הלאומיתיסוג אמנות חשוב מאוד בתהליך תח

במפנה הגדול . בארצו משמש נושא של שירו העממי החדשהחדש שקם לתחייה 

 מתחדש והולך גם שירנו, אדם חדש-שהוליד טיפוס של יהודי, בתולדות עמנו

היא מתחילה לפעום בקצב של , נפשו המוסיקלית של היהודי מתעוררת. העממי

היא קמה לחיים עצמאיים ולפעולה , כוחות היצירה שהתנערו מתרדמתם

ווים ומצפים שדווקא בארץ יתחילו סוף סוף לצלצל צלילים רבים מק...פורייה

שיורגש בהם האוויר הצח והחופשי , שירים חדשים בעלי צליל משלהם, חדשים

שאנו נושמים כאן בחיינו המחודשים ולא יהיה בהם מהריח והאוויר המושחת של 

  19סמטאות הגיטו 

ריקוד חות ריקודי העם בכלל והתפתמתלווה הזמר  אל התגבשות דמותו של החלוץ העברי בשירי

סביב . 1904מאוזכר בספרי הזיכרונות של החלוצים החל משנת ריקוד ההורה .  בפרטההורה

 ההורות העבריות הראשונות 20.'זמרי ההורה'התפתחותו התגבש קורפוס של שירים המכונה 

: מר הכללים הן נשאו מאפייני תוכן זהים לשירי הז.חוברו בארץ  על ידי אנשי העלייה השלישית

                                                                                                                                            

עבודה לקראת תואר , הפעילות המוסיקלית של ההסתדרות כמקדמת אידיאולוגיה חברתית, .ש, מרום: ראו. 17

מרום מתבססת על דבריו של בנימין עומר שמתועדים  , 46 –20' עמ, 1997אוניברסיטת תל אביב ספטמבר , מוסמך

רפרטואר של שירים לילדים , .א, שפרן ;מרחביה וגבעת חביבה, במסמכים שונים בארכיון קיבוץ משמר העמק

עבודה לקראת , השתקפות של מגמות אידיאולוגיות מנוגדות: ביישובים בעמק יזרעאל בין שנות השערים והארבעים

על מטרות ,'.ב,  חתולי- עומר; )שפרן :להלן (32, 12–9' עמ ,1996ספטמבר , אוניברסיטת תל אביב, התואר מוסמך

קיבוץ  , 4 תיק 3.2.1מיכל , 1938אוקטובר : משמר העמק', הרצאת פתיחה לבירור בועדת המוסד, חינוכנו המוסיקלי

   .2' עמ, ארכיון הקיבוץ: מרחביה
קים את  ה1945כשפוטר ממנה בשנת .  וניהל את התזמורת הארצישראלית1938ליאו קסטנברג הגיע לארץ בשנת . 18

הד החינוך  : תל אביב', בדרך לחינוך המוסיקאי', .ש, וזילנסקי :  ראוהמוסד הראשון בארץ להכשרת מורים למוסיקה

  . 32' עמ: שפרןאצל  , 1940
  . 68–67, 62' עמ, ה"מרדכי ניומן תש: תל אביב, מהותה והתפתחותה, מוסיקה יהודית ,.י, בסקי'סטוצ: ראו. 19
תואר העבודה לקראת , תולדותיהם ומקומם בכלל הזמר הישראלי,  מקורותיהם-רי ההורהזמ, .ג, דובקין: ראו .20

, ארז:בתוך', מעגבניה עד סימפוניה, '.א, שלונסקי; 21 ,19 ,12 – 4' עמ, ה"אייר תשמ,  אוניברסיטת תל אביב,מוסמך

  .   892' עמ , 1964עם עובד : תל אביב', ב, ספר העלייה השלישית, )עורך. ( י
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כמו נדחקה על ידי נושאים אחרים  של החלוץ למרות מעמדו ומקומו בחברה היישובית דמותו

בייצוגים בהם הוא מופיע . הארצישראליתאותם הרבו להציג בפרהסיה של האמנות החזותית 

י יצירת השגבה "עשל דמותו אוטופי -אידיאליההמדגישים את המימד כאלו ישנם 

' יום הקטנות' הוא מוצג בצורה אנושית כחלק מהוויית וישנם כאלו בהם, ליותאומונומנט

ידי אמנים באמנות שנוצרה על , לי והרואיא ניתן להבחין בפער בין ייצוג מונומנט22.ומעקשיה

אמנות 'שהיו מרוחקים מהמפעל החלוצי ההתיישבותי או באמנות הגראפית שנוצרה  בעיקרה כ

ובין תיאורו בצורה אנושית ונעדרת הרואיות בחלק מציוריהם של אמנים שהיו בין חלוצי ', מטעם

   23.ההתיישבות

כאחד וצגו הם ה.  חגיםי בקישוטפעמים רבות' אתוס החלוצי' בהקשר להרועה והצאן הופיעו

הקישוטים נתלו בחדר האוכל . מענפי המשק החקלאי  או בהקשר למשמעותו ההיסטורית של החג

בהתאם לאופיו של , בו נערכו החגיגות או שולבו בתפאורות שהוכנו לחגי הטבע שנחגגואו באולם 

ביצירתו האמנותית ראה טושק מקיבוץ מזרע  - אברהם אמרנט  24.בחצר המשק או בשדות, החג

                                                 
תואר העבודה לקראת , תולדותיהם ומקומם בכלל הזמר הישראלי,  מקורותיהם-זמרי ההורה, .ג, דובקין  :אור. 21

  . 55' עמ, ה"אייר תשמ,  אוניברסיטת תל אביב,מוסמך
אך בו בזמן הופך גם , רבים' ראליסטיים'החלוץ הוא הנושא  המרכזי של ציורים ורישומים "יעקב שביט טען כי . 22

,  עם בונה ארץ:ראו ". סדרי עולםשינוישאישיותו ומעשיו משתווים למלאכת קודש ול' אוטופית'ית ולדמות מיתולוג

  . 21' עמ
מוזיאון ישראל  : ירושלים, 396קטלוג , 1955 – 1930תעמולה וחזון אמנות סובייטית וישראלית , .ב, דונר:  ראו .23

מנחם שמי בהן מתוארות דמויות חלוצים  ,ל צוריבצלא ,חיים אתר, יצירותיהם של שמואל גבעוני; 13' עמ, 1997

,  שמואל, גבעוני ;1975המשכן לאמנות :  עין חרוד,חיים אתר, .ז, עפרון: ראולעיון נוסף . יכולות לחזק טענה זו

מציג את החלוצים , שהיה בין חלוצי עין חרוד, חיים אתר; בקיבוץ תל יוסף' בית טרומפלדור'ארכיון , רישומי חלוצים

בצלאל צורי הצטרף לקיבוץ תל ; נות בפנמיות של הדמויות המתוארותאקספרסיוניסטית המובילה אל התבונבדרך 

, לסקי: ראו.  רישומי דמויות החלוצים שיצר מאופיינות בהתבוננות פנימית אנושית נעדרת הירואיות1928יוסף בשנת 

היו אמנים שהיו גם רועים או שחיו ;  38-   30 'עמ,  1997בית שוטרמן :  תל יוסף,בצלאל צורי,  מבט מן התל,.מ

ציורי הרועה והצאן שלהם נעשו לרוב כרישומים מהירים . בסביבה  בה רעיית הצאן הייתה חלק מהמעשה החלוצי

רובם לא שרדו אך עדות להם ניתן למצוא באיורים בעלוני קיבוצים ובפרסומים לצרכים , בחומרים פשוטים ונגישים

ישירה ובלתי , מרביתם מציגים בתיאור הרועה כחלוץ גישה ריאליסטית. שתייכו היוצריםשונים של החברה אליה ה

  .    אמצעית

קיבוצית הייתה הכנת קישוטים -אחת הדרכים  לשילוב הרצון  לעסוק באמנות עם המחויבות להגשמה חלוצית. 24

, רות שהוכנו לחגי הטבע שנחגגוהקישוטים נתלו בחדר האוכל בו נערכו החגיגות המשותפות או שולבו בתפאו. לחגים

לטענתה של בתיה דונר קישוטי החגים בקיבוצים מזכירים . בחצר המשק או בשדות, בהתאם לאופיו של החג

זיקתם "וכי . במאפיניהם את התפאורות שהוצבו על קירות בנייני הציבור בימי החגים הפרולטריים בברית המועצות

באופים המונומנטלי ובנרטיב הדיאלקטי שלהם , ן במימדיהם הגדוליםהסוציאליסטית של ציורים אלו בולטת לעי
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שלמה מאיר היה רועה צאן . חגים היו גם רועי צאןאחדים מבין האמנים שיצרו את קישוטי ה

27.ואמן בקיבוץ דליה
ניתן לפגוש  את דמות האמן שלמה מאיר בחלק מקישוטי החגים שיצר  

 דמות הרועה המחלל .הרועה משולבת במכלול המציג עבודות הנקשרות לחלוציות הקיבוצית

בתוספת אטריבוטים ,  סכמטית,לכבשים מופיעה בתוך קבוצת דמויות המוצגות  בצורה אנונימית

הרועה . אסם ובתים אדומי גגות, מגדל מים: חלוציים  על רקע נוף ובו סמלי הייצוג של הקיבוץ

  ניצבים בפסגת מערך דמויות אשר מוצגות בפניה מלמטה כלפי מעלה ותופסות תיוושתיים מכבשו

הרמונית של העוסקים בדרך זו נוצר תשליב המציג תמונה אידיאלית ו. את מרבית שטח התמונה

                                                                                                                                            

תל ,  אברהם אמרנט-טושק:בתוך', מה למד טושק מברטלוד ברכט: או, ציור אפי בקיבוץ מזרע, '.ג, עפרת: ו רא25.

,  אברהם אמרנט-טושק: בתוך', לא אמנות מגויסת כי אם אבן בבניין רוחני, '.א, קנטור; 1994ספרית הפועלים : אביב

  . 1994ספרית הפועלים : תל אביב
;  2002התמונה צולמה על ידי באוגוסט . נמצא בארכיון החגים בבית השיטה' לבטחוישבו על אדמתם 'המקור של . 26

:  שדה בוקר-יד יערי: גבעת חביבה, מן הקיבוץ' שנות טובות '-בשנה  הבאה,  )עורך. (מ, צור: ראו ' תמונת הויטראג

   . 63' עמ,  2001יד טבנקין :   אפעל- המרכז למורשת בן גוריון
והתיישב בקיבוץ  ) 1935( הוא  עלה לארץ ישראל . ת ועבד כמעצב חלונות ראוה בגרמניהשלמה מאיר למד אמנו. 27

בעשייתו האמנותית השכיל שלמה לאורך כל  הזמן לקיים  "בנו דויד מאיר כתב . דליה שם זכה לתמיכה כאמן יוצר

ני הציבור בדליה ובין מתוך הכרה ובחפץ לב איזון מסוים בין האמנות האורנומנטלית בעיטור חגינו ובקישוט בני

;  לא תאריך.ארכיון הקיבוץ : קיבוץ דליה, תיק שלמה מאיר', דף מידע על שלמה מאיר', .ד, מאיר " properאמנות 

 עשר השנים – מוזה בשחור לבן,)עורך.(י, דניאלי; 1990קיבוץ דליה  , שלמה מאיר,.ד, מאיר: לעיון נוסף ראו

לקט  קטעי ; '36 -32' עמ, יד יערי ללא תאריך:  גבעת חביבה,קיבוץ הארציהראשונות של ארגון הציירים והפסלים ב

דברי פתיחה בפתיחת תערוכת , '.ש, מנחם; ארכיון הקיבוץ: קיבוץ דליה ,תיק שלמה מאיר', עיתונות על שלמה מאיר

  .  12.1980ארכיון הקיבוץ : קיבוץ דליה,  תיק שלמה מאיר',  יצירות שלמה מאיר במועצה האזורית
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  נוי ערכין י ש  2.ב

  

פולמוסו עם אחד העם  ו בכלל במסכת כתביו.בסקי'מיוחס למיכה יוסף ברדיצ'  ערכיןשינוי'המונח 

קרא ו ולמסורתההוא הציג הדגשים ערכיים העומדים בסתירה ליהדות המקובלת , בפרט

לא תיקונים ... הערכים שהיו לחיינו עד כה לקו ולמשקולתשינויב-כלומר, הפיכת הקערה על פיה"ל

תינו ים עיקריים בכל מהלך חיינו ומחשבושינוי, ים דרושים לנושינוי, נחוצים לנו בחיינו

 מעבר ,כפי שעולה מדבריו, שמשמעותו ' המרכזשינוי'תכוון הוא ה אליו שינוי ה".ונפשותינו

היו גם השלכות לגבי '  הערכיןשינוי'ל  29.מיהדות ליהודים ומיהודים מופשטים ליהודים עבריים

מתוך המרכיבים שבנו את דמותו הודגשו ערכי  .'אדם החדשה'ו' היהודי החדש'גיבוש רעיון 

,  גבורה, אומץ, אקטיביות, התכונות  עצמאותיוחסו ' עברי החדש'ל 30.ון והפרודוקטוביזציההחיל

, חוסן גופני וכשירות לעבודה פיזית, צעיר ושזוףה ראמ, גבהות קומה, רעננות, התמדה, תקיפות

, זקיפות קומה  וכבוד עצמי, קירבה לטבע ולאדמה, יכולת התמודדות עם קשיים, אהבת העבודה

                                                 
  . 14' עמ, 1990קיבוץ דליה ,  שלמה מאיר,.ד, מאיר: ראו. 28

ליקט .(ע, בן גריון:בתוך)  ט"תרנ(' זקנה ובחרות, ')ח"תרנ(' סתירה ובניין'בסקי  'ברדיצ. י.מאמריו של מ: ראו . 29

 –263 'עמ, ד"מ  תשמ"קרן ישראל מץ בע: תל אביב, יורק-ניו, )בן גריון( בסקי'ילקוט מיכה יוסף ברדיצ,)והקדים

 ;168 - 165 'עמ, עם עובד: תל אביב, מאמר על סיפור ומחשבה ביצירת ברנר, מטה הטברייניתיעד הס, .מ,  ברינקר;266

לעיון נוסף על יחס הציונות ; 167 -162 'עמ, 1997עם עובד : תל אביב' יהודים חדשים יהודים ישנים, 'שפירא אניטה

תל ,  כינס וערך אברהם שפירא ,נתיבות באוטופיה:בתוך, )1939(' התחדשות חיי עם, '.מ, בובר: לדת ולמסורת ראו

העלייה , .ד, כנעני; 31, 8 –7' עמ, 1976זק : ירושלים,  לאומיות יהודית,.א, שביד; 222 -204' עמ, 1983עם עובד : אביב

ון הציוני  הרעי,.ש, אבינרי; 1976המכון לחקר עבודה וחברה : תל אביב ,השנייה העובדת ויחסה לדת ולמסורת

' עמ, 1995עם עובד :  תל אביב, לקראת תרבות יהודית מודרנית,.א, שביד; 24–9' עמ, 1980עם עובד : תל אביב, לגווניו

 .  122 –95' עמ, 1976עם עובד : תל אביב, ללא כתונת פסים, .מ, צור; 144 –128
תל , יהודים חדשים יהודים ישנים, יטהאנ, שפירא; 2.א.2הדרשות ראשונית לנושא לעיל בפרק המבוא סעיף : ראו. 30

עם עובד :  תל אביב,ההליכה על קו האופק ,אניטה, שפירא; 178,253–177, 156–155, 11' עמ, 1997עם עובד : אביב

ר "מרכז שז: ירושלים, משיחיות ואסכטולוגיה,  )עורך.(צ, ברס:בתוך', ציונות ומשיחיות,  '.י, קולת ; 19 –7' עמ, 1997

? הציונות כמהפכה, '.ד, ויטל ;39 –35' עמ, 1997עם עובד : תל אביב,  דיוקן-הצבר,.ע, אלמוג ;431–419' עמ, 1984

, 2000ר "מרכז שז: ירושלים, עידן הציונות,  )עורכים. (י, והריס. י, ריינהרץ, אניטה, שפירא:בתוך?', הציונות כמרידה

', הרהורים על תמונת מצב: יהודית המודרניתתחייתה של ארץ ישראל והמהפכה ה, '.ב, הרשב; 348 -337' עמ

, .ב ,הרשב; 11' עמ, ח"האוניברסיטה הפתוחה תשמ: תל אביב, תרבות וחברה בארץ ישראל, נקודת תצפית:בתוך

היהדות בראי היוונות , .י, שביט; 9-75' עמ, )2002(, 23, אלפיים, 'קווים להבנתה, המהפכה היהודית המודרנית'

העברי ', העברי החדש, ')עורך(.י ,כהן; 340' עמ, 1992עם עובד : תל אביב, טי המודרניוהופעת היהודי ההלינס

  .  10'  עמ, 1912ב  "העברי החדש תרע: ורשה,   ספר ראשון,לאמנות ולחיים, מאסף לספרות–החדש
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 במהפכה הציונית' נוי הערכיןיש' רעיון הגשמתנתפס כאחת מהאפשרויות ל' הרועה העברי'

אדון בגילומים של פרק זה ב 33.  על גווניה השוניםהעברית המתחדשתובמערכת התרבותית 

  .'לוציהאתוס הח'ל שבזמר ובאמנות החזותית בהקשר לרכיבים שונים  , דמותו בספרות החינוכית

  

  שומר דיוקן הרועה כ  - ערכיןשינוי.  1 2.ב

  

 בעת  ליווה את דמות הרועה העברי עוד 'כיבוש המרעה'בין ו' כיבוש השמירה'הקונפליקט בין 

   34.)1907 ('אבר גיור'ייסוד ארגון 

מבין . האתוס החלוציהמשתייכים אל פרטי המקורות  מכלל 5%-הצגת הרועה כשומר מהווה רק כ

הרועה כשומר מכיל את כמות הפריטים המועטה '  הערכיןשינוי'הקטגוריות המוכלות במרכיב 

' רועה שומר'מבין תחומי התרבות השונים הוא מופיע בשכיחות הגבוהה ביותר כ.  14% -ביותר

    ).1.טבלה ב, 1נספח ( 5%  -  החינוכיותמקראות ב

                                                 
 17, עלי שיח ," הצעה לאנתרופולוגיה ציונית–בספרות העלייה הראשונה' היהודי החדש'מודל ", .י, ברלוביץ: ראו. 31

,  ספרות העלייה הראשונה-להמציא ארץ להמציא עם, .י, ברלוביץ: נוסח דומה בתוך; 70–54' עמ, .)ג"תשמ( , 18 –

פרקים בתולדות האידיאולוגיה - מעברי עד כנעני,.י, שביט; 18–15' עמ, ז"הקיבוץ המאוחד תשנ: תל אביב

 ,1984 אוניברסיטת תל אביב -דומינו: תל אביב,  ציונותוהאוטופיה של התחייה העברית מציונות ראדיקלית לאנטי

עבודה לקראת ,  1930 –1880בספרות העברית ' עברי החדש'צמיחת הדגם הספרותי של ה, .ב,  אבן זוהר;45–27' עמ

 המיתוס של, 'אניטה, שפירא; 127–83, 67 -62,  42 – 38 ,6 -  4' עמ,  1988יוני , אוניברסיטת תל אביב, התואר מוסמך

,  .ר, פלד; 128–113' עמ, ב"תשס, מאגנס:  ירושלים,ניטשה בתרבות העברית, .י, גולומב: בתוך', היהודי החדש

  .  30 –19' עמ, 2002עם עובד  :  תל אביב,'של המהפכה הציונית' אדם החדש'ה
הלכו וצמחו לצד החייאת העבר . כעם חופשי בארצו, התלמידים חונכו לאור דמויות המופת של העבר  היהודי. 32

יוסף , מיכאל הלפרין, י"אנשי ניל, אנשי השומר, ו"אנשי ביל(מיתוסים על דמויות ומאורעות מאותה התקופה 

יד יצחק בן : ליםירוש, 'בכרך  ,1949 –1854החינוך העברי בארץ ישראל , .ר, אלבוים דרור:  ראו )טרומפלדור ועוד

ספרית הפועלים  , הקיבוץ המאוחד: תל אביב, ם של החינוך הציוניסוכני, .ר, פירר ;359 - 351 'עמ, 1985ו "צבי תשמ

  . 154' עמ, 1985ה  "תשמ

כדוגמא ראו  מכתבו של אליהו וולף .  החשש מהמעבר מהמציאות הספרותית לחיי המעשה בוטא בדרכים שונות33.

הנקודה ', ה ברטוריקה הציוניתהגאול,'.ש, אלמוג :בתוך) 1883(למשורר יהודה לייב לוין ) סוציאליסט יהודי(רבינוביץ 

תיאור ; 68' עמ, 2002ספרית פועלים :  תל אביב,מסות ומחקרים, יהודים בעיני עצמם ובעיני אחרים–היהודית

בית : ארכיון החגים, תיק בעלי חיים', ספר לימוד': המעבר מהדימוי הספרותי הגלותי  אל הישות הממשית ראו

עשתרות , '.י, פיכמן ; 12.1945קרן היסוד :  ירושלים, ארץ ישראל בבניינה',אןבעקבי הצ, '.מ, גפן; 1945השיטה אחרי 

, 1948י  "אגודת הנוקדים העבריים בא:  חיפה,  גידול צאן,.ד,בקר; 149–147'  עמ, הרועה העברי:בתוך, )1955(' הצאן

  .14- 13' עמ
   . 2. 3. הראשון  סעיף אראו לעיל בפרק ' כיבוש  המרעה'ל' כיבוש השמירה'על הקונפליקט שבין . 34
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בחלקם הוא  .ניתן להבחין במגוון התייחסויותהמציגים את הרועה כשומר  םתוצרימכלול הב

חסותו של כמו ב יחד ובחלקם הוא כלוקח חלק פעיל בשמירה ומשלב את שני העיסוקיםמוצג 

נית הנקשרת לעבודתו של חשיבות הביטחומתאר את המשה שפירא .  אחר האוחז בנשקשומר

הוא גם בא במגע עם , לטבע, הוא נתון לגורל. חיי הרועה מלאים סכנות והרפתקאות"הרועה 

          35."עם השכנים ויודע כל המתרחש מסביב, הבריות

    המציגים את הרועה ת ובספרי הלימודומקראמרבית הטקסטים המילוליים והחזותיים שב

 סיפורו של : כך כדוגמא. של אירועים שהתרחשו במציאות נות זיכרויסיפורכמוצגים שומר כ

קנטרוביץ .  א.רה'על הימים הראשונים של כיבוש המרעה בסג 'רועה עברי ראשון'יצחק בן צבי 

הושב ' בסיפורהערבים אל שנגנב על ידי יעל אירוע גבורה הנקשר להשבת עדר המושבה יבנמספר 

שפעלה בקבוצת חלוצים זיכרונותיו כרועה   את לה הע משה שפירא 36).1 'עמ ,5נספח ( 'העדר

סיפור ב 37.)2' עמ, 5נספח ( 'קבוצת הרועים' במאמר 1917–1916טיון ותלחה בשנים -במטולה

   38).1 'עמ, 5נספח (כתיאור היסטורי ת אותה התקופה מוצג' הרועים הראשונים'

בני אקטואליים  הילדים שבחנתי אל אירועים ונילוחם נקשרת בעית- הצגת הרועה כשומר

 בעת רעיית הצאןשנרצחו דיווח על שני רועים מכפר החורש היא  'קרבנותינו'הכתבה . התקופה

יצחק יציב כהפרה של השלווה - הרצח שלהם מוצג על ידי כותב הכתבה39).1' עמ ,7נספח (

הפסטוראלית המלווה את רעיית הצאן וכקריאה להתגייסות להגנה ביטחונית ולמניעת קורבנות 

 מייצג פנחס הרמתי את הדמות הספרותית הנכספת של העברי החדש 'מבצר כח'בסיפור . ספיםנו

בשניים , האיורים המשוייכים לסעיף זה הינם תצלומים 40).1' עמ ,7נספח (לוחם ורועה צאן כ

                                                 
 – 122 ' עמ,ה"י תרצ"רות העובדים באהמרכז לנוער של הסתד: תל אביב, לגליל העליון, )עורכת (.ב, חבס: ראו . 35

123 . 
רות המרכז לנוער של הסתד: תל אביב, לתלמיד, לעולה, ספר ללמוד ומקרא לחלוץ, מעיין, )עורכת. (ב, חבס:ראו. 36

על עדרי ;  2.2. 3.סעיף א. רה ראו לעיל בפרק א'על כיבוש המרעה בסג; 81, 80' עמ, ה"תרצ, העובדים בארץ ישראל

   .6. 2. 3.הצאן במושבות ראו לעיל בפרק א סעיף א
 - 122 'עמ, ה"י תרצ"המרכז לנוער של הסתדרות העובדים בא: תל אביב, לגליל העליון, )עורכת(, .ב, חבס :ראו. 37

 . 7. 2. 3. ראו לעיל בפרק א סעיף א1917 –1916ל בשנים  תיאור  כיבוש המרעה בגלי  ;123
  .66' עמ, ז"דביר תש: תל אביב, חלק רביעי, פרקים בתולדות הישוב, .מ, סמילנסקי: ראו. 38

דוגמא להתייחסות ; 3 –1 'עמ, )18.3.1937ו "בניסן תרצ' ו(, 26', כרך ב, דבר לילדים', קרבנותינו, '.י, יציב:  ראו.  39

שנה , נבט, )לזכר הרועים שנפלו בכפר החורש(' הרועה העברי, '.כהן ב: ראו) 2' עמ , 9נספח (וני תלמידים  לנושא בעית

 .   גימנסיה הרצליה3.147/1, 392ארכיון לחינוך יהודי בארץ ובגולה בס , 7' עמ, )17.3.1937ז "ניסן תרצ' ה(', גיליון ב', א
 .  648' עמ, )13.7.1949ט "ז תמוז תש"ט(, 42',  כרך יט,דבר לילדים', מבצר כח, '.י, שואבסקי: ראו. 40
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לעומת  .'השומר והרועה' המלווה את השיר בתצלוםמופיעים זה לצד זה  דיוקן הרועה והשומר

 הדרשות ."השומר בגליל/את שירו ישמיע"על פי תמליל השיר הרועה הוא גם שומר אשר , זאת

 הרועה בתצלום אינו מתואר כשומר :מציגים התייחסות סותרתלדרך הצגתם מלמדת כי הם 

רכוב על סוס ואוחז , על עדרו אלא כנזקק לשרותיו של השומר העומד מאחוריווכמגן על עצמו ו

שיר 'מתוארים גם בשירי הזמר בין הרועה לשומר ם מסוג זה יחסי 42).2' עמ, 5נספח ( בנשק

הרועה יכול לרעות את הצאן בשלוה אודות  43.)1 'עמ ,10נספח ( 'שיר העמק'ו' השומרים

מכאן שלמרות שהרועה מוצג כחלק מהמערכת . מריםהקרבתם ותעוזתם של השו, למסירותם

' שיר העמק'ב. החלוצית דמותו אינה מושגבת אלא מוצגת כדמות הנסמכת על שגבם של אחרים

ועדרו הם חלק מנוף הקדומים של עמק יזרעאל המתחדש בזכות השמירה וההגנה של הרועה 

לית מופרת על ידי וה הפסטורוכשהשל ,בזכות זאת. שומרים שמסכנים את נפשם–החלוצים

מוצגת בהלימה לסטריאוטיפ של הרועה דמותו  .שמעייכול להמשיך ולה' שיר העדר'אויבים 

שיר 'ב 44.היושב על גבעה בגליל ומחלל בחליל' הרועה המנגן'או ' רועה הנח'הפסטורלי של ה

מימדים ל הרועה מתואר כדמות אנונימית המיוצגת על ידי החליל שהוא אטריבוט 'השומרים

    45.חנייםרו

בשיר .והן כשיר זמר בשירוניםמקראות  זכה לפופולאריות הן ב',בגליל'ירו של אברהם ברוידס ש

לוחמת  ומתגוננת , יישות ארצית וחסונה מאפייניו של הרועה כהרכיבים היוצרים את אל  זה נוסף

נגינתו מבטאת את אישיותו המוסרית . בחלילנגינה של מימד רוחני  ,המתייצגת בשמירה

רצף היסטורי בין גיבורים יוצרת בסיפורה היא . המתבטאת בדאגה לבעלי חיים וכמיהה לשלום

דמותו של לעומת אנונימי הרועה נשאר  .הזמןבת דמות מופת יוסף טרומפלדור שהוא מהעבר ל

 הוא תפקיד עה בשיר זה ור שמקבל התפקיד נוסף .  שגבורתו מתוארת בהדגשהיוסף טרומפלדור

                                                 
, 'רועה עברי, 'ללא שם; 3' עמ, )18.3.1937ו " בניסן תרצ'ו(, 26', כרך ב, דבר לילדים', קרבנותינו, '.י, יציב: ראו. 41

  .154' עמ,  )1919ט ינואר "טבת תרע(', י', שנה ג, שחרות
' עמ, צ"ראובן מס תר: ברלין, לשעורי ערב ולמתלמדים, מוד לבתי ספרספר ל, לשון וארץ, .פ, שרגורודסקא: ראו. 42

 .  שער, )ו"ו טבת תרצ"ט(', ה, שנה רביעית, עיתוננו:  ראו'עיתוננו'התצלום בלבד הופיע גם בשער עיתון הילדים ; 38
; 10' עמ, ש"ר תעב: ירושלים,  שירים לזמרה בציבור ולמקהלה125, )עורך ומסדר.(מ, ברונזפט: ראו' שיר העמק'. 43

ס התיכון "ביה: ירושלים, ס התיכון בירושלים"שירה בציבור בכנוסי ביה, )ליקט.( מ, למפל: ראו' שיר השומרים'

 . ח"תש
 .  1.סעיף א'  ראו לעיל פרק  א' הרועה המנגן' ו'הרועה הנח'על דמות .  44
  . 6. 2. סעיף ד' הדרשות לחליל ומשמעותו ראו להלן בפרק ד .45
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העדר נכונות  –מראשיתו' הרועה העברי'בדרך התייחסות זו גלום הקונפליקט שליווה את רעיון 

 העושצורת התייחסות זו  .'כיבוש השמירה' מול התגייסות נלהבת ל'כיבוש המרעה'להגשים את 

    48. מדמותו ההרואיתהה לשותף בתהליך  ההתיישבות בארץ אך מפחיתאת הרוע

היחידי בקורופוס המחקר המתאר את הרועה כשומר המבצע תפקיד בעל שליחות הזמר שיר 

הייתה /דומם רועה על המשמר ":'הייתה ארצי לנאות ניכר'לאומית הוא שירו של מתתיהו שלם 

מית ללא מאפיינים סטריאוטיפיים של חלוץ או הרועה מוצג כדמות אנוני". ארצי לנאות ניכר

הצגת ". ערב אורב לטרף-בן/נרעד הצאן עם בוא הערב"שומר אך מובחן מהערבי המוצג כאויב 

אשר ' היהודי החדש'הרועה על המשמר יכולה להתפרש כדרך לשלילת הגולה ושיקוף דמותו של 

אין בשיר זה השגבה או השפעה למרות שהרועה מתואר כשומר . מסוגל להגן על עצמו ועל רכושו

  . חיובית של דמותו על המציאות ואין כל ניסיון ליפות אותה

אוחז בידו האחת במקל הוא . מוצג כלוחם ומגןהרועה  ות הארבעים משנ  מאת דוד אלקינד באיור

את הביטוי של איור זה מעצימים בתי הכפר הערבי ברקע  .הרועים ונושא רובה על כתפו השנייה

 איור נוסף בו מתואר הרועה 49).1' עמ, 11נספח (  של מציאות החיים החלוצית בארץהאותנטי

 בעיטור 50).1'  עמ,11נספח . ('ענות'פועל נושא נשק מופיע באיור לזמר הכלול בקובץ -כחלוץ

                                                 
: תל אביב, יהימהדורה שנ, לשנת הלמודים הרביעית, ספר ללימוד הלשון, נתיבות, .י, פלר:  במקראות מתוךהשיר. 46

 ועדת התרבות שלה :יגור', ו, ענות, )עורך. (י, שרת: השיר משירונים בשתי גרסאות; 121' עמ, ז"השכלה לעם תרצ

 'עמ, המרכז לתרבות : תל אביב, י עבודה ומולדתשיר, )עורך.( ש, שפירא';  לה–'לג 'עמ, ט"קיבוץ המאוחד  שבט תרצ

78– 79.  
עם עובד : תל אביב, יהימהדורה שנ', חלק ב,  ספר קריאה לשנת הלימודים השלישית,ניר, ב, ברנשטין: ראו. 47

  .333' עמ, ג"תשי
   3.סעיף א' ראו לעיל בפרק א. 48
  . 38' מע, 1954אגודת הנוקדים  , קובץ לחג הגז, )עורך. (מ, שלם: ראו. 49
  . 'יד' עמ, 1939. ההסתדרות הכללית-הקיבוץ המאוחד :תל אביב .  'ו, ענות,  )עורך.(י, שרת: ראו. 50
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   ופרודוקטיבי' אדם חדש'כהרועה דיוקן  - ערכיןשינוי.  2.2.ב

  

הפריטים המציגים את דמות הרועה בהקשר לרעיון החזרה לעבודה יצרנית ולעבודת האדמה  

 17%-ו' אתוס החלוצי'הסך כל פרטי המקורות המייצגים את  מ6%הם מהווים . אינם רבים

 8.5% - תהוא מופיע בשכיחות הגבוהה ביותר במקראות  החינוכיו. 'שינוי הערכין'מפרטי  רכיב 

    . )1.טבלה ב, 1נספח (

במקראות משתקפים והמעבר לעבודות יצרניות השנויים שפקדו את החברה היהודית בגולה 

כבר עברו כמעט ' חדרים'כי ימי ה ":תמונת מצב המחייבת התייחסות חינוכית שונהבהצגת 

ים על ספרי הילדים אינם עוד סגורים ימים על שנים מהבוקר ועד הערב בחדרים החשוכ, ובטלו

במקראות אחדות ניתן לפגוש היצג של מגוון עיסוקים ומלאכות אשר נתפסו כיצרניות  52."הקדש

מתפקד גדי ה. 'נוי הערכיןיש'מציג את הצורך ב' גדי בבית יהודי בעיירה'איור   ה53).3' עמ, 5נספח (

                                                 
  . 302, 61, 39'  עמ,  הרועה העברי: ראו. 51

ה יתושי: ורשה, מהדורה שביעית', ג, בית ספר עברי, .י, גרוזובסקי: בתוך ', דברים אחדים', .י, גרוזובסקי: ראו. 52

  .ללא עמוד,1905ה "תרס
 .9' עמ, 1915תושיה : ורשה, מהדורה חמש עשרה', חלק א,  ספר למתחילים,בית ספר עברי , .י, גרוזובסקי :ראו. 53
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ובספרי הלימוד מקראות ועבודת האדמה הולך ומתפתח בהפרודוקטיביזציה העיסוק ברעיון 

במאמרי המערכת הפותחים של  עיתוני הילדים מוצגות במבואות למקראות ו .במהלך השנים

שמו להם למטרה להעמיק את יחס אחדים מביניהם . העורכיםהמחברים ותפיסת עולמם של 

יצחק בר כדבריו של  56.הנוער העברי בעיר ובכפר אל העובדה החקלאית ואל מפעל גאולת הקרקע

ולא ממלכת , רתה להיות עם ישראל רק ממלכת אדמהכיוונה החכמה העליונה בתו"לוינזון 

    57".כרם ומקנה, בכל הברכות מהעושר ומהעוני לא תמצא בלתי אם בשדה. סוחרים

: בגולה היה דו ערכיזה היחס אל עיסוק בין העבודות היצרניות נמנו למרות שרעיית צאן וגידולו 

 רעיית ,מצד שני .די היהודים כבזוירועי הצאן היו כפריים פשוטים והמקצוע נתפס על י ,מצד אחד

 צאן יל רועשבהעדר דוגמאות .  ויצרניותעבודות חקלאיותל שיבה צאן וגידולו הציעו אפשרות של

 'הרועה רועה את העדר' איור ה לכךדוגמא .התייחסותהרועה הגוי כמודל   שימשיםיהודי

  59.צאןבלנק  . ספרו של אבגם דואליות זו משתקפת   58).2' עמ, 6נספח ( בית ספר עברימקראה ב

בועז הרועה מוצג כמקרה . 'שבת בערבה' מו כ , לבתי הספרמקראותחלקים מן הסיפור הופיעו ב

 חזרתו אל היהדות והאפשרות לשלב בינה .ייחודי של ילד יהודי שגדל אצל גויים ונעשה לרועה צאן

חסון וחזק , עובד אדמה ,חי בקרבה לטבע: ובין רעיית צאן עושה אותו למודל ליהודי מסוג חדש

                                                 
הצופה באיור מתבונן  . נקודת המבט של הצופהבאיור נוצרת התאמה בין המסר לביטוי הצורני על ידי הכוונת  .54

ג "ט בתמוז תש"י(, 44, ג "כרך י , דבר לילדים:  ראו.אבדות מכוחן מגומדות ומן בדרך זו ה,מלמעלה למטהבדמויות 

  .שער, )7.1943
  .שער,  )20.3.1905ה "תרס' ג אדר ב"כ( , שנה ראשונה, החיים והטבע: ראו. 55

 2 '   עמ, תל אביב, )1927מאי –1926יוני (', ו-'חוברות א',  שנה א,דו ירחון,הנוער והארץ', הנוער והארץ, '.ר.א:  ראו. 56

 חלוקות הדעות על מידת ההדגשה הראויה של רעיון החזרה אל עבודת האדמה  ואל המחברים והעורכים בין  ;  4 –

אנר המכתבים להעברת המסר של העדפת עבודת האדמה וחיי 'שתמש בגהיהודה גרוזובסקי בארץ ישראל . הכפר

. א. י הלימוד העבריים וטוען שהיא מלאכותיתשל רוב ספר' הכפריות המופרזת'יצחק וינגרטן קבל על , לעומתו. הכפר

 :ראו. ילדיםעולמם של הקרובים להכתב בדברים מאת המחבר כי בעריכה העדיף טקסטים ) בן ציון. ש(גוטמן 

לשנת הלימודים , ביתמקראה , .י , וינגרטן; 1895ה "הצבי תרנ: ירושלים, ןחלק ראשו, בית ספר עברי, .י, גרזובסקי 

מקרא , בן עמי, )בן ציון. ש(, .א, וטמןג ; דבר אל המורים,1933תל אביב  –ורשה, וד השפה והכתיבספר ללימ, השנייה

 . 1' עמ, 1906ו "מוריה תרס: קרקא,  ראשוןספר, האב-פר ובבתיסה לתלמידים בבית
תל , ל סף הנעוריםע, )עורכים. (ב, ואביבי, .א, אשמן, .א, רוזנצוויג:בתוך', על עבודת האדמה, '.ב.י, לוינזון: ראו . 57

 . 1945יבנה : אביב
 .9' עמ, 1915תושיה : ורשה, מהדורה חמש עשרה', חלק א,  ספר למתחילים,בית ספר עברי, .י, גרוזובסקי: ראו. 58
  . ץ"אברהם יוסף שטייבל תר: תל אביב-ברלין, צאן, .ל.ש, בלנק: ראו. 59
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כמודל וראייתו כחלק ממערך העיסוקים הפרודוקטיביים ו במעמדו של רועה הצאן שינויהדים ל

על התלמיד העברי להכיר במהלך היה ש והמרעה מעולם הצאןמילים חדשות הן לעיסוק עתידי 

ת וחוברשהופיעו בתרגול השפה בתרגילים למילים אלו משולבות גם  . העבריתרכישת השפה

    61.)3' עמ, 5נספח  ; 8 ' עמ,11נספח  (תרגול ועבודה

התחייה הציונית הוסיפה את ארץ ישראל כאפשרות המתאימה והנכונה ביותר למימוש רעיון 

קרא  נ) 1893 ( אפריים דב ליפשיץהמשורר ואיש החינוך מאת 'שיר ערש'ב. יזציההפרודוקטיב

 אך לא \איכר, רועה , יוגב, כורם"לעלות לארץ ישראל ושם להיות , ציונותלדבוק בילד היהודי ה

אספקלריה למהפך שעתיד להתרחש עם המעבר לארץ ישראל משמשת דמות הרועה  ."רועה רוח

ורר מרדכי צבי מאנה  משלב את הרועה כעיסוק  הנושא ערכים חיוביים  המש 62).25' עמ, 4נספח (

לעבוד  ,ומקווה להגיע לארץ)  ו"תרמ ('שמש אביב'בתמונת הכיסופים לארץ ישראל שמציג בשירו 

    63).4' עמ, 10נספח . (בה ולהבריא

ספרי הלימוד תפיסה הרואה בהגשמה מקראות ובשנות העשרים המאוחרות מתגבשת באז מ

הרצל צופה על 'תמרסון . האיור של פ  64.ערך עליוןבתחומי החקלאות והשמירה ,  ישראלבארץ

במגוון פעילויות ) או תא של תיאטרון( מציג את הרצל כצופה מתוך חלון 'ארץ ישראל החלוצית

בין הדמויות מופיע רועה הצאן המנגן בחליל . מסמלות את החזרה לעבודה יצרנית בארץ ישראלה

 החזרה לעיסוק ברעיית צאן כחלק מהסיפור החלוצי  65).2'  עמ,6נספח (ם העדר בשעת ההליכה ע

                                                 
היברו : ניו יורק, ספר ראשון,  ספר תיכונייםמקראה ספרותית לבתי, הספרות והחיים. מ.ח, רוטבלאט :ראו. 60

 . 291– 285 ' עמ, 1939פאבלישינג קאמפאני 
, דובניקוב; 120' עמ, ז"השכלה לעם תרצ:  אביבתל, הימהדורה שני, לשנת הלמודים הרביעית, ללימוד הלשון :ראו. 61

ג "אחיאסף תרפ: ורשה, תישיליה והשילשנת הלימודים השנ, ספר לעבודות בכתב, עבודה ויצירה ,.ז ,ולייבוביטש. א.ח

 . 35' עמ, 1923
המסר כי המהפכה האמיתית בחיי ; 183' עמ, 1981ר "מרכז שז: ירושלים, קולות קוראים לציון, .ח, מרחביה:  ראו.62

שהכין המחנך צבי ' הילד העברי  בארץ ישראל'הילד העברי תתרחש רק בארץ ישראל משתקף בסדרת הרצאות בנושא 

איך הישוב החדש מגדל את , הילד העברי בארץ ישראל, .צ, זהר: ראו. לילדי הגולה, ת שנות השלושיםזוהר בראשי

  ).30 - ראשית שנות ה(ל ללא תאריך "ירושלים קק, הרצאות עם תמונות אור, ילדיו
". נשמע מאפסיים/ רענן, בריא/ שיר האיכר"הרועה בשירו מובחן מהאיכר המוצג בהתאם לאפיוני האדם העובד . 63

, "רועה יישק העדר / -קול החליל משפת הנחל"בהצגת הרועה מודגשים נגינתו ודאגתו לעדר ולא אפיוניו הפיזיים 

 . 15 –12' עמ, )1976ז אוקטובר "חשוון תשל(, ב"י- א"י, עיונים במוסיקה', משאת נפשי'על השיר , '.א, הכהן: ראו
   .140' עמ, 1985ה  "ספרית הפועלים  תשמ, וחדהקיבוץ המא: בתל אבי, סוכנים של החינוך הציוני, .ר, פירר: ראו . 64
' עמ, ה"חנוך חדש תרצ: ורשה, לשנת הלימודים השלישית, בסביבה, ספר הילד, .ווליבלר ב-ואביבי. צ, זהר: ראו. 65

הצופה אל סצנה ארצישראלית בה מוצגים מגוון עיסוקים המסמלים את ' צבר'היצג  ברוח דומה אך של דמות ; 151
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  כחלק ממכלול של ,חלוץ בתחילה-ביצירותיהם של אמני בצלאל ניתן לפגוש את דמות הרועה

ביוזמתו של  ,1925באריחי קרמיקה שעוצבו בשנת .  טיפוסיתדמות חלוץב  ולאחקלאייםעיסוקים 

דרות שבפינת הרחובות אלנבי וש(' בית לדרברג'על ידי זאב רבן ואמני בצלאל ב, בוריס שץ

כל דמות מוצגת באריח נפרד  ואינה  69 .'רועה צאן'ו' קוצר' , 'זורע'מתוארים ) רוטשילד בתל אביב

מוצג בתוך מסגרת קישוטית אופיינית , הרועה. מקושרת באופן ישיר אל הדמויות האחרות

הוא מוצג בחזית התמונה יושב על הקרקע  .'רועה צאן'לאמנות בצלאל ובתחתיתה הכיתוב 

ברקע  נוף , מחלל בחליל כשמסביבו כבשים ועיזים, מזרחי-כי"לבוש בגד תנ,  עץ ברושלמרגלות 

הצגת רועה הצאן ועובד האדמה  70).17' עמ ,11נספח  (פתוח וחשוף של גבעות ושמים תכולים

  . בכפיפה אחת יכולה לסמן שינוי במעמד הרועה והחשבתו במעמד זהה לזה של עובד האדמה

                                                                                                                                            

 .ללא עמוד, )ג"כסליו תרצ' ג(',  חוברת ג,עיתוננו', רועי צאן יהודיים, 'ללא שם :ראו.  66
להלן ראו עיסוק מפורט בטקסט המילולי ; 55' עמ, 1938שילה : יורק- ניו, שניחלק , ארצנו, .צ, שרפשטיין:  ראו.67

  . 4 .2. בבסעיף  בפרק זה 
' עמ, 1949הוצאת שילה  : ב"ארה, עברית למתחילים על פי שעורים מצויירים, שער הלשון, .צ, שרפשטיין: ראו. 68

74.  
 של יעקב אייזנברג באותו הנושא מראה כי הציור על הלוחות חתום יעקב אייזנברג אך השוואת האריח עם תצריב. 69

–זאב רבן  , .ב, גולדמן אידה: ראו. תוכנן על ידי זאב רבן ובוצע  על ידי איזנברג שעבד בבצלאל במחלקת הקרמיקה

 שורו הביטו , .א, מישורי; )זאב רבן: להלן (151' עמ, 2001מוזיאון תל אביב לאמנות : תל אביב, סימבוליסט עברי

תמונות , 254-256'  עמ, 2000עם עובד  :  תל אביב,איקונות וסמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית , וראו

  . 39' עמ, )1997(, 48,  ארץ וטבע', אריחים מעטרים עיר,  'ב , כרמיאל;  234,235,236
שורו הביטו  ,.א, ישורימ: ראו' ברוש הרצל'לדעת אליק מישורי הברוש הוא ; 236תמונה . 256'  עמ,זאב רבן: ראו. 70

דיון בדימוי ; 256-260'  עמ,2000עם עובד :תל אביב, איקונות וסמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית, וראו

  . ד- כי והמזרחי ראו להלן בפרקים ג ו"התנ
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       י זאב רבן לנציב העליון הבריטי ולועדת החקירה הארצישראלית בלוח הוקרה שהוכן על יד

בדרך זו ). אך חובש כפייה לראשו(בבגדי חלוץ  הלובש חלוץ עבריכבאופן ברור מוצג  הרועה ,)1929(

כית ומקרבתו אל דמות הרועה הערבי כפי שהופיע בכרזה "תנ-ו המזרחיתמדמותהוא מתנתק 

   71 ).19' עמ, 11נספח (באותה שנה ב רבן זאאותה יצר ' בואו לפלשתינה'

מאלמת , רועה צאן ערבי: מופיעות ארבע דמויות) 1930( של האמן מאיר גור אריה  מצויירתבגלויה

 רועה הצאן מוצג .מזרחי וחלוץ שעובד בסלילת כביש-לבוש דתיבאישה , כית"תנכדמות אלומות 

 נוסף מאת מאיר גור  בציור72).1' עמ, 11נספח (כאחד מבין העיסוקים הטיפוסיים בארץ ישראל 

בדרך עיצובה הקליל  , איקונית המשלבתהרועה מוצגת כדמות 'הרועה הקטנה' אריה בשם

 המותנה בהסתגלות לתנאי ארציעם עיסוק רוחניות , והמעודן ובמבטה הפונה אל האינסוף

מובע החיבור המחודש אל אדמת ארץ ישראל  73).2'  עמ11נספח (האקלים והנוף של הארץ 

 של הרועה מודגשת על ידי לבושו עבריותו 74.)1' עמ, 6נספח ( 'רועה יהודי בגליל'ברישום 

באיגרת ברכה   75.עיסוקו להולם את רוח הזמן והמקום בדרך זו נעשה בנוףוהשתלבות הכבשים 

מופיעים רועה בלבוש חלוצי וצאן על רקע נוף גבעי אופייני ) אמן לא ידוע(לקראת השנה החדשה 

כמשקף הצגת הרועה כחלק מברכה לקראת השנה החדשה יכולה להעיד על תפיסתו .  ישראללארץ

    76).2' עמ, 11נספח ( חיים המתחדשים בארץאת ה

הוא חלוץ  1939בשנת אריה אלואיל שיצר האמן  ת חיתוכי עץסדרההדפסים מנושאו של אחד 

ית הוריו בגולה אל ארץ העוסקת במסעו של חלוץ מבהסדרה  .'במרעה טוב'כותרתו , רועה צאן

הרועה מופיע בלבוש  77.'אהבת ציון' התמונה מצורף קטע מספרו של אברהם מאפו אל. ישראל

זריחה ובתי , עיזים וכבשים  וברקע  הריםלצידו , הוא ניצב במרכז התמונה. חלוצים טיפוסי

  יחד המשלבת תחושה של ראשוניות והתהוותתמונת עולםטכניקת חיתוך העץ יוצרת . קיבוץ

                                                 
' הלן בפרק געל הכרזה ראו ל; 218.2'  והלוח תמונה מס218.1' רישום ההכנה  תמונה מס,  163' עמ , זאב רבן: ראו. 71

  .    9'  עמ11 ובנספח 1.סעיף ג
    .  10' עמ , 3' תמונה מס, 1989ביב  מוזיאון תל א: תל אביב, 3/89קטלוג  , לחיות עם החלום ,.ב,דונר: ראו. 72
  .75' עמ, ) 1994ד מאי "סיוון תשנ(, 21, משקפיים', בתולת ציון ובנה האמן, '.ג, עפרת: ראו. 73

, 1937ח  "גיטלין  תרצ. א:  תל אביב–ורשה ,  שישית-לשנת הלימודים החמישית ,קראה האמ, .י, וינגרטן: ראו .74

מתוך מידע שאספתי ניתן לשער כי האיור . בכל המקורות בהם נתקלתי באיור זה לא הופיע שם המאייר; רה' עמ

  .  3.3. 3.איף סע'  אפרק בלעיל ראו,  1936–1934נעשה על ידי ליזה אברמסון ששהתה בשייך אברייק בשנים 
צורה נשגבת כדמות אידיאלית בארץ ישראל נלוו באל החשבת הרועה כאחד מבין העיסוקים החלוציים והצגתו . 75

'  ראו לעיל בפרק א,  חלוציות-  בהגשמת המטרות הציונותקולות מקטרגים אשר ראו בה עיסוק בטלני  שאינו מסייע

  . 1. 2. 3.סעיף א
המרכז למורשת :  שדה בוקר-יד יערי:  גבעת חביבה,מן הקיבוץ' שנות טובות, 'ה הבאהבשנ, )עורך. (מ, צור: ראו. 76

 . 108' עמ, 2001יד טבנקין : אפעל,   גוריון-ןב
  . 'א . 1 1.1. 2. סעיף א2.ראו לעיל בפרק א' אהבת ציון'על . 77
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המשורר שאול טשרנחובסקי . מוצג גם באמצעות שימוש בדמויות מופת מכובד עיסוקכרעיית צאן 

 שנכתב על ידי יעקב 'קי בארץ ישראלשאול טשרנחובס'בטקסט . ביקר בקיבוץ דן בעת חג הגז

 מובעים רשמים ומראות מהביקור שנוצר בהשראת תצלום מהביקור, איורו של אבאפיכמן וב

   81.) 2'  עמ,6נספח ; 4' עמ ,5נספח (

א מנקודת מבטם של הרועים ימעורר גאווה הו הצאן כעיסוק  יצרני ייתדרך אחרת להציג את  רע

טרבלסקי . ח. גורם לפונים אליו אושר וסיפוקזה כי עיסוק ד ניתן ללמומתוך הטקסטים . עצמם

הולך וצועד מבטחים ומציג כף רגלי /...וכטוב ליבי עלי עם צפרים ארון "'רועה אני'כותב בשיר 

   82).4'  עמ,5נספח ( "כי הקרקע שלי והשמש שלי/...הבוטחת

 מוצגים כגאים באורח יםהרוע 'התאספו נא רועי הצאן'ו' שירת הרועה' 'רועה צאן'הזמר י בשיר

   83).2'  עמ,10נספח (" מה טוב גורלי/ רועה צאן הנני"חייהם ושמחים בחלקם 

  

                                                 
  נסע לאירופה לצורך 1924ת  בשנ.  כחלוץ והיה  מחברי ביתניה עלית1920אריה אלואיל  עלה לארץ ישראל בשנת . 78

לאורך כל השנים המשיך ליצור . לאחר שחזר לארץ התגורר תקופה מסוימת בכפר הנוער מאיר שפיה. לימודי  אמנות

  . 'מא-'מ' עמ, 1939יבנה : תל אביב,  אל החוף,.א, אלואיל : ראו . וללמד אמנות
   . 4.4.סעיף א'   אודות ליאו רוט ראו לעיל בפרק א79
   . 78' עמ, 2000המשכן לאמנות : עין חרוד ,  רועה געגועים-ליאו רוט, .ד,וליס. ג,אור- בר: ראו. 80
עם עובד : תל אביב, מהדורה שלישית', חלק א, ספר קריאה לשנת הלימודים השלישית, ניר, ב, ברנשטין: ראו. 81

תיאור מנהיגי העבר . גותשימוש בדמויות מופת יכול להקשר אל דמויי הרועה בהקשרי מנהי; 48 –46 'עמ, ג"תשי

 הדרשות לנושא ראו .כרועים היה שכיח בספרות ההשכלה העברית אך פחתו ביצירות שנוצרו בשנים מאוחרות יותר

 . 3 . 2.  א  סעיףראו לעיל בפרק א
המרכז : תל אביב, פרקי קריאה לכתות הבינוניות, בעקבי הצאן, )סדרו וערכו.(י, וגורביץ, .י, ברנשטיין: ראו .82

  .   36'  עמ, א"חינוך וארגון עובדי המרכז לחינוך תשל
הועד הפועל לברית : ורשה,  קובץ זמירות ארצישראליות עם תווי נגינה–מזמרת הארץ, )עורך.(ש, רוזובסקי : ראו. 83

ג יודישער פערלא: ברלין, שירי ארץ ישראל, )ליקט והוציא.(י, שנברג; 72' עמ, 1929ט "נוער העברי תרפהעולמית של ה

 .  ה"מכון הווי ומועד לפני תרצ: ןקיבוץ רמת יוחנ, תוים+ מחברת מילים , שירי רועים, לא ידוע; 73'  עמ, 1935
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  הרועה כדמות מוסרית והרואית דיוקן  – ערכין שינוי   3. 2.ב

  

האתוס המקורות המתייחסים אל  מכלל פרטי 9%הרועה כדמות מופת הרואית ומוסרית מהווה 

הוא . )1.טבלה ב ,1נספח  ( הערכיןשינוימרכיב ותם שייכתי לא מבין הפריטים 28% - החלוצי ו

שני מתייצגת בדמותו המופתית של הרועה  , 14% -  מופיע בשכיחות רבה יחסית בעיתוני הילדים

  .  ומוסריכגיבור המגן על הצאן וכחכם: אפיונים מרכזיים

פור העממי פונים אל עולם הסיזה  מרכיבשל איורים ההטקסטים המילוליים ומבין רבים 

 היחידי שנושא אופי יהודי הסיפור .בהקשר זה אינם יהודייםהמוצגים מרבית הרועים . והאגדה

  בסיפור מוצגת מוסריותו הגבוהה של הרועה ואמונתו באלוהים).1783 ('יוסף הרועה' הוא הסיפור 

נספח (. טובבעל שם משמש הרועה הגוי כמופת לבלנק .  מאת א'הרועה'בסיפור   84).5 'עמ ,5נספח (

   85.)2'  עמ,7

הרועה 'או ' הרועה המגן'נעוצים בטיפוס כלוחם וכמגן שורשי ההרואיות שנקשרת לדמות הרועה 

אלו מהווים תנאי בסיסי לתכונות ההרואיות .   הרועה מוצג כגאה בעיסוקו ובאורח חייו86.'הנאמן

. גבורה,  עצמיתנכונות להקרבה, לוחמנות, אומץ, חמלה, מסירות: האחרות אשר הוא מגלה

ות הרואית מהווה אנטיתזה  אפיון דמותו כדמ.  לדיוקנומוספים עוצמה וכוח השוט והכלב, המקל

עיסוקיו אינם מעוררים גאווה  והוא חי , למצב העם היהודי בגולה אשר מדומה לצאן ללא רועה

  . בפחד מתמיד וחסר יכולת להגן על עצמו ולהשיב מלחמה

נאמן לתפקידו כ' התאספו נא רועי הצאן'ו' שירת הרועה' 'ועה צאןר'בשירי הזמר הרועה מוצג 

אינן מצויינות באופן גלוי  של הרועים בשירים אלו למרות שתכונותיהם ההרואיות .להגן על הצאן

נספח ( העז והגדי, השה, הן נובעות מקריאות התגר על הזאבים ומתיאורי היחס שמגלים אל השור

 התכונות ההרואיות .טרה הדידקטית חייבה מסרים ברורים יותרמשחק המה בשירי 87).2' עמ, 10

                                                 
 , הוא ספר סיפורי מוסר לחנך את הנערים בהעתקת לשון עברית אל לשון אחרת, מקווה ישראל, .י, קושטא: ראו .84

  .יא' עמ, 1783ליוורנו  
 .7- 6' עמ, )6.5.1927(', גליון ב, שנה שנייה, בן הדור ' ,הרועה, '.ל.בלאנק ש:ראו. 85
 . 1.סעיף א' ראו לעיל הדרשות לנושא בפרק א. 86
 הועד הפועל לברית :ורשה,  קובץ זמירות ארצישראליות עם תווי נגינה–מזמרת הארץ, )עורך.(ש, רוזובסקי : ראו. 87

יודישער פערלאג : ברלין, שירי ארץ ישראל, )ט והוציאליק.(י, שנברג; 72' עמ, 1929ט "נוער העברי תרפהעולמית של ה

 .  ה"מכון הווי ומועד לפני תרצ: ןקיבוץ רמת יוחנ, תוים+ מחברת מילים , שירי רועים, לא ידוע; 73' עמ, 1935
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 מקל הרועים, הרועה כמגן ושומר מצורף אליו לרוב באיורים כלב גדולתפקיד את עצים על מנת לה

 89.)5 'עמ ,5נספח ( 'הנה כבשים רבים'רעיון זה מובע בשיר . מתקבל תפקיד של כלי מלחמה והגנה

 כל אחד מהאיורים 'רועה עם כלב וברקע זאבים'ו' רועה עם מקל וכלב' ',רועה עם מקל'ובאיורים 

' מע, 6נספח ( הממוקם בסביבה שונה) חלוץ עברי וגוי בגולה, ערבי(מתייחס אל דמות רועה שונה 

2(.90    

בשל מסירותו זו מושגת .  ובאגדות  מייצג גם הרואית מסוג אחרעמיםהסיפורי דיוקן הרועה ב

בהקשרים . על ידי מעשה גבורה לוחמניים ולא חכמת בן הטבע-וחוכמתוצניעותו  ,יושרו, נדיבותו,

סופו של  בו שקריו של הרועה מנעו ב'עקב לצון'בסיפור אלו הוא מוצג לעיתים כאנטי גיבור כמו 

נוח 'בסיפורים   91.)5' עמ, 5נספח (  דבר את עזרת אנשי הכפר בהצלת הכבשים מהזאבים הטורפים

הקורא מובל  בעזרת המסופר אל מסר ותובנות  'מעשה בשני אחים'ו' הרועה המאושר', 'אין מוח

יהו שירו של מתתב 92).3,4,5' עמ ,7נספח (דמות הרועה אינה מוצגת כדמות אידיאלית ומוסריים 

יחס האישי ובבדאגה ובחמלה  מתגלהשל הרועה  ההרואיות 'בין הרים ובין סלעים') שלם(וינר 

  93).2'  עמ,10נספח ( הגדיחיי  כלפי התן המאיים על תילוחמנגישה ולא ב שמגלה כלפי הגדי

וברישומו של  ',רועה נושא טלה על כתפיו'מסירותו של הרועה משתקפת באיורו של אהרון גלעדי 

רועה 'במוטיב הים משתמששניהם . 'רועה מוביל כבשים עם טלה על כתפיו'אלף -אלקינדדוד 

                                                 
הילדים יגיעו למצב של חוסר אונים וחוסר יכולת להגן -העלילה בנויה כך שבעת שהכבשים' הזאב והכבשים'בשיר . 88

וקרא / הרם מטך/ חמול עלינו/ אנא רוענו"לה שמאויים על ידי זאב הם יפנו אל הרועה שיושיע אותם על ט

ספר , מכינה פרבלית לבתי ספר עבריים, גנתנו, .ש, שטיין: ראו. "ובמטה הך הך הך/ אל תעזבנו/ אנא רדפהו...לכלבך

 שיטת הוראה –לעקרונות השיטה הפרבליתהמקראה גנתנו ערוכה בהתאם . 22 -1' עמ, א"תרע, תושיה: ורשה, המורה

ולמידה המבוססת על תורתו של המחנך פרידריך פרבל הרואה במשחק ובשילוב חיי הגוף והרוח נקודת מוצא לחיים 

כותב המקראה שכנא שטיין הוסיף במבוא למקראה רקע על פרבל ושיטתו ונימוקים בדבר התאמתה .  מלאים ולמידה

 .   לבית הספר העברי
- ניו, מהדורה שביעית, חלק ראשון, לראשית למוד השפה, )ב"אחר הא(ספר מקרא , ספרי. ח.י, פולאק :ראו. 89

  .71' עמ, 1937ז "היברו פאבלישינג קאמפאני תרצ: יארק
אמנות : תל אביב, ספר ראשון, יהיספר קריאה לשנת הלימודים השנ ,שחרית, .ש, מונזון , .צ.מ, אפרתי: ראו. 90

' עמ, א"עם עובד תשי: תל אביב', חלק ב, ספר קריאה לשנת הלימודים השנייה, ניר, .ב, שטיןברנ; 59עמ , ט"תרצ

 .158' עמ ,ה"לבטוב תרפ. פ: קישינוב, חלק ראשון, ספר למוד ומקרא, נצנים, .י, וסרמן , .י, רידל ;  67
 . 49 –48 ' עמ, 1898ח  "תרנ:  ווארשא, הוצאה רביעית, יוסף לקח, .ה. מ.קאפלאן מ:ראו. 91
הרועה , 'ללא שם; 331 - 330' עמ, )11.9.1941ש "אלול ת' ט(, 21', כרך יא, דבר לילדים', נח אין מח, '.א, כספי: ראו. 92

תרגמה בלהה (אגדה אנגלית ; 286 - 284' עמ, )29.1.1948ח "בשבט תש' יח(, 19, ח" כרך י,דבר לילדים', המאושר

 .590 -588' עמ, )6.9.1945ה "ול תשאל' כח(, 49, ו"כרך ט, דבר לילדים, )אמיתי 
  .6' עמ, ז"המרכז לתרבות תש: תל אביב, 20' ספריה מוסיקלית מס, צלילים מהכפר, .נ, ניסימוב:ראו. 93
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 כמו בסיפוריםה ראזה נעשה לו למקור למידה והש ,חוכמתו של הרועה נקשרת אל חייו בטבע

המלך ' ; 96)6 'עמ ,5נספח ( 'הרועה החכם'ו' הרועה והחוקר', 'הרועה הקטן ','חרש שוטה וקטן'

המלך ', 'הרועה ובת המלכה', 'כותונת אדם מאושר' ',הרועה הקטן ','הרועה החכם', 'והרועה

 אל החכמה הנרכשת מהשהות בטבע  97).5–2 ' עמ,7נספח  ('הרועה ממציא המגנט'ו 'הרועהו

הרועה 'זאת ניתן לראות באיור ,  עובדת היותו מלומד ומשכיל' החדשרועה העברי'נוספת ל

–אבא אלקינד'בציור   98).2'  עמ,11נספח ( מאת בנימין רוזנבאום  מקיבוץ בית אלפא 'המשכיל

דוד וחיים אלקינד שהיו רועים , דוד נבות את אביהם של בנימיןהאמן תאר מ' האבא של הרועים

 האבא של -אבא אלקינד ' טקסט מילולי בו נכתב הוא משלב בתוך הציור.בקיבוצי עמק יזרעאל

מוסיפה המפגש בין דמותו המהורהרת והצגתו המונומנטאלית ובין הטקטס המשולב   .'הרועים

החכמה מועברת גם  'פעם טייל נער בשדה'סיפור ב  99).3'  עמ,11נספח (הוד לעיסוק ברעיית צאן 

הכבשה מפנה את תשומת ליבו של הנער : כחכמים ובעלי תחושת אחריותאל הצאן והם מוצגים 

                                                 
 , ספר קריאה לשנת הלימודים השנייה, ניר , .ב, ברנשטין  ;אגודת הנוקדים, 1951החל מספטמבר ' , הנוקד': ראו. 94

   . 74'  עמ,א"יעם עובד תש: תל אביב', חלק ב
 דבר ,'שני רעים, '.י, כהן; 403 –401' עמ,)1909ט "תרס(, 7, היישנה שנ,  הפרחים,'הרועה הגיבור, '.פ, רבינוביץ: ראו.95

ון וחש(, 1חוברת , שנה רביעית, שחרות', חליל הקסם, '.צ.י, לוין; 11, 9' עמ, )31.7.1936ו "תרצ(, 21 ',כרך א ,לילדים

 מצד אחד הוא – ישנה אמביוולנטיות בייצוג הרועה'הרועה המאושר'בסיפור ; 117 –116' מע, )1919פ נובמבר "תר

גרם נזק ) עקירת סלע וסתימת המעיין(מוצג כדמות מופת ומצד שני במעשה הנקמה שלו במעיין על שסחף את מקלו  

 .  246' עמ, יבנה:  תל אביב,ספרי החדש, .ב, ואביבי. נ, גבריאלי: ראו).5' עמ, 5נספח (רב לצבור 
: וילנה, חלק ראשון, ספר מקרא ולימוד לחדרים לבתי ספר ולבית, חריסתומתיה, .ב.י, לבנר, .י, שטיינברג: ראו. 96

, שיעיתהוצאה ת, ספר שני, כריסטומטיה ספרותית, לשון וספר, .י, פיכמן; 191' עמ, 1907ז "שלמה שרברק תרס

החבר , ללא שם; 19 –18 'עמ, 1890נ "תר: וורשא, עולם קטן, .י. ל,קלאצקא ;82- 80' עמ, 1928ט "צנטרל תרפ: ורשה

טבת ' המבוא נכתב על ידי המחבר בכ. (א"תרע,  תושיה:ורשה, לדיבור וכתיבה, ספר למקרא, חריסטומתיה, הטוב

  .55- 53' עמ, )1908ח "תרס
ללא ; 129 –128' עמ, )28.11.1946ז "בכסלו תש' ב(, 8,ז"כרך י, דבר לילדים' המלך והרועה, 'מעשיה אנגלית: ראו. 97

. תרגום א. (ג.י, הרדר; 169 –168'  עמ, )3.7.1941א "תמוז תש' ח(, 11', כרך יא, דבר לילדים' ,הרועה החכם, 'שם

, יל'אנג'; ו–' ד' עמ, )10.3.1921א "תרפ' באדר א' ל(', גיליון ז' שנה א, )שבועון לילדים(הארץ ', הרועה הקטן, ')ברוך

בן ', הרועה ובת המלכה, '.ז, טיגל'; כז-'כה'  עמ, )ג"תרנ(, לחודש שבט' חוברת ב, עולם קטן', ת אדם מאושרכותונ, '.מ

ללא ,)ד"חשוון תרנ' י(, גיליון ראשון', שנה ב, עולם קטן', המלך והרועה, '.י, סוסניצקי; 7- 2' עמ, )1912(, 32 -31, שחר

א "אב תש' ז(, 15',כרך יא, דבר לילדים', הרועה ממציא המגנט, '.א.קלרמן מ; )עורכים גרזובסקי ויודילביץ(, עמוד

 .238 - 237' עמ, )31.7.1941
; 1937ארכיון הקיבוץ : בית אלפא, תיק אישי בנימין רוזנבאום',  הרועה המשכיל-קריקטורה, '.ב, רוזנבאום: ראו. 98

   3.5. א-   ו2 .3. 3.  סעיפים א3.'ראו התייחסות לכך גם בפרק א
  . 4. 4.סעיף א' ועיינו גם בפרק א;  1988המוזיאון העירוני :  נהריה, דוד נבות ,.ד, לזר: ורא.  99
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  102).4' עמ ,7נספח 

  

    ;ההתיישבותו עבודת האדמה ,עבודה: דיוקן הרועה בהקשר למושגים    4. 2.ב

  צאן כאחד מענפי המשק  החקלאי               

  

המשק העברי המתפתח נתח נכבד בהקשרי הרועה והצאן  אל חסים המתיי המקורות לפריטי 

אלו  מכלל 13%-ו'  הערכיןשינוי' ייצוגי  מסך כל40% הם מהווים .' הערכיןשינוי'במערך 

גם במרכיב זה מקורם של מרבית התוצרים הוא בספרות . 'אתוס החלוצי'ההמתייחסים אל 

  . )1. בטבלה  ,1נספח () כ" סה23%(החינוכית 

 על נאמנות לתיאור הריהקו המאחד את רוב הפריטים בשלושת תחומי התרבות שנבדקו הוא השמ

העדפת הצגת תצלומים  , יכים להיבט זה רבים אלו המצולמים האיורים המשתימבין. מציאותי

על פני איורים בהקשר להיבט זה עשויה להעיד על רצון להעביר מסר ברור המציג מציאות ממשית  

מרבית הטקסטים המילוליים ב. ומוחשית בה רועה עברי ועדרי צאן לוקחים חלק משמעותי

בארץ מערך הכולל של ההתיישבות מהווים חלק מההצאן והרועה ענף שבחרתי לשייך למרכיב זה  

 שתי וריאציות לסיפור על ילדי מושבותב זאת ניתן למצוא כבר .והקמת המשק החקלאיישראל 

ילדי האיכרים בארץ 'ו' ילדי האיכרים'מאוזכר גידול צאן מאת יעקב יעבץ בהן העלייה הראשונה 

 מוצג רועה הצאן כאחד העיסוקים החדשים בארץ 'ימיםשבעה 'בשיר   103).7' עמ, 5נספח ( 'ישראל

כיבוש ' סוקר את תולדות הגשמת רעיון 'רועי צאן יהודיים' המאמר 104).6' עמ ,7נספח (ישראל 

 לא'הזמר  מתאר בשיר אברהם שלונסקי 105.)6' עמ, 7נספח ( את תהליך צמיחתו מתאר ו'המרעה

גדוד ' ההתרחשות של הווי חיי אנשי את רועה הצאן כחלק מנוףבצורה הומוריסטית  'איכפת

                                                 
 .61' עמ, 1927ז "סטאר היברו בוק קאמפאני תרפ: יארק- ניו, ספר שני  , עדן, .ר, גוטמן: ראו. 100
  .17 –14' עמ,  )1921א "תרפ(, 9' מס, )מיפלב. עורך נ(, הקורא הקטן', הרועה ובנו, '.י, רוזנמן:ראו. 101

 .369 –367' עמ, )3.5.1945ה "באייר תש' כ(, 31, ו"כרך ט, דבר לילדים', הרועה הישר, '.א, גולדשטיין:ראו. 102
מוריה : אודיסא, ספר שני , האב- ובבתיבבית הספרמקרא לתלמידים , בן עמי, )בן ציון. ש(, .א, גוטמן:ראו. 103

,  1893ג "שולדבערג תרנ: ווארשא  , ללמד בני יהודה ראשית דעת,ילדות טל , .ז, יעבץ ;  103 – 102 'עמ, 1907ו "תרס

   . 1. 3. סעיף  א3' אודות גידול צאן במושבות ראו לעיל בפרק א; 42 – 40 'עמ
  .12' עמ, )14.3.1940ש "ת' אדר ב' ב(, חוברת תוספת לאומר',  כרך ח,דבר לילדים', שבעה ימים, '.ר, דוידית:ראו. 104
' כיבוש המרעה'אודות ; ללא עמוד, )ג"כסליו תרצ' ג(',  חוברת ג,עיתוננו', רועי צאן יהודיים, 'ללא שם:ראו. 105

  . 2 . 3. סעיף א3'בתקופת העלייה השנייה ראו לעיל בפרק א
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ההחלטה לכלול שיר זה בקורפוס המחקר נבעה מהתייחסותו של שלונסקי אל דמות הרועה והצאן בשירתו  .106

ניתן לשער כי ההתייחסות . ומהזיקות בין שירה זו לשירי הזמר שכתב' בגלבוע'מיוחד בקובץ ב, האמנותית מתקופה זו

של שלונסקי  אל הצאן  והרועה היא אוטופית מיסודה לאור העובדות כי בשנים אלו עדיין לא היו עדרי צאן  עבריים 

ה של תקופה זו  לא עבד בעבודות ברוב. בעמק יזרעאל וכן כי שלונסקי שהה בעמק יזרעאל כחלוץ  רק ארבעה חודשים

 השירה הקלה של אברהם ,מעגבנייה עד סימפוניה, .ח, הלפרין: ראו. פיזיות אלא כמורה לעברית של החלוצים

 - 29, 22 – 11' עמ, 1997העברית וספרית פועלים  מכון כץ לחקר הספרות: תל אביב, שלונסקי ופארודיות על שירתו

 - א"ל' עמ, ז"דבר  תרפ: תל אביב, שירים ופואמות, בגלגל, .א, שלונסקי:בתוך'  ועגלב, '.א, שלונסקי; 58 – 50, 32

 . ח"קל
אודות הצאן ; 86' התמונה מעמ, 1942אחיאסף : ירושלים ,בין עדרי הצאן, )עזיז אפנדי.(פ,  אדון- בר: ראו. 107

      .'ב.3.3.3.  סעיף א3.'ראו לעיל בפרק אבהתיישבות החקלאית החלוצית 
תל , מהדורה חמישית, חלק שלישי, ספר קריאה לשנת הלמוד השלישית, ספרנו, .ויחיאלי י. מ, אזרחי: ראו. 108

   . ללא עמוד, 1930ץ "דביר תר: אביב
ז "תרפ: ורשה, רביעית ,הוצאה חדשה, ספר לימוד, גיאוגרפיה מצויירת של ארץ ישראל, .ש.א, קמנצקי: ראו. 109

 .92' עמ, 1926
לשנת הלמודים , ספר למוד לגיאוגרפיה של ארץ ישראל, במולדת העברית, .ח, דלמןואינ, .ב, אביבי: ראו. 110

 .227' עמ, 1938ט "חינוך לאומי תרצ: ורשה-תל אביב, הרביעית
 .1938שלה : יורק- ניו, חלק שני, ארצנו, .צ,  שרפשטיין: ראו. 111
  .מ, יעקובסון : וראו גם; שער, )2.9.1943ג "אלול תש' ב(, 50, ג "כרך י, דבר לילדים' , זמר חג, 'זרובבל: ראו. 112

( .67' עמ, 1949 –1948כפר הילדים מאיר שפיה  , שירון לבית הספר, )עורך
 . 6 –4' עמ, יבנה: תל אביב ,ספרי החדש, .ב, ואביבי. נ, גבריאלי, שנת ברכה, '.מ, סטבסקי: ראו . 113
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    115).10' עמ, 5נספח ( "עדרי צאן רועים במרעה...-ועתה.  מצאו כברת שממה לרגלי הגלבוע-אז"

ובעיתוני מקראות בניתן למצוא באיורים ההתיישבות העובדת בהקשרי התייחסות לרועה ולצאן 

 מאייר את 'רועים וצאן בחצר' תצלום ה. צאן ורועה אזכור ישיר של לצד טקסטים בהם איןגם 

. הרעה במצב היהודים בגולההדן ב 1936 משנת בוסתנאי לנוערדבר העורך בפתח גיליון של 

  116).3'  עמ,8נספח ( הרועים והצאן בתצלומים מציגים את האלטרנטיבה הציוניתבהקשר זה 

נספח  ( עיתוננועיתון בהופיע כתצלום שער לטן קרוגר  מאת זו'צאן יוצא מדיר בקיבוץ'  התצלום

. באיגרת ברכה שנשלחה מקיבוץ גבע שולב תצלום של רועה המוביל את עדר הצאן 117).3'  עמ,8

'  עמ,11נספח ( הרועה מתפקד בו זמנית כסמל מייצג של הקיבוץ וכנושא מסר של ברכה ותקווה 

 'רועים עבריים ביער' :סט והאיור הם לאיורים בהם מתקיים קשר בין הטקותדוגמא 118).4

שהופיע לצד  'רועים ליד דיר ביום גשם' והאיור בין הרועיםהוסף לסיפורו של אליעזר שמאלי ש

     119).2'  עמ,8נספח (' רועים ורחלות'הסיפור 

                                                

ואת העבודה החקלאית בפרט ומציג  תמונה , מהדר את העבודה בכלל' עם צאת השבת 'שיר הזמר

/ ולסדנא פועל בעיר/ישוב בשיר/חורש לניר"הצאן   בהם כלולה העבודה עם י עמלאידיאלית של חי

פינת חיים " בו הרועה הוא חלק מ'כפרי ' כך גם בשיר120.)3'  עמ,10נספח ( "רועה צאנך הוצא מדיר

שבת ' בשיר .121)3'  עמ,10נספח  ("רועי העדרים/ עובדי אדמת מולדת/ גרים בה איכרים/ עובדת

הו שלם את אווירת השבת בכפר העברי באמצעות שילוב בין תיאורים  מקדש מתתי'בכפר

שובת "ריאליסטיים של עבודות חקלאיות לשימוש בהאנשות ומטפורות לתיאור אווירת השבת  

 
 .87' עמ,  לתרבותהמרכז: תל אביב, שירי עבודה ומולדת, )עורך.( ש, שפירא: ראו. 114
 .78 -76 'עמ, יבנה: תל אביב, ספרי החדש, .ב, ואביבי. נ, גבריאלי',  גדולהשמחה, 'זאב: ראו . 115
 .שער, )ו"כסליו תרצ' ח(', לד', שנה ב, בוסתנאי לנוער: ראו. 116
, )עורכת. (ב, חבס: ראו; 3' עמ, 6נספח להלן גם בראו ; שער, )ו"ה  אדר תרצ"כ(, ח"כ,  שנה שלישית,עיתוננו:  ראו.117

, המרכז לנוער של הסתדרות העובדים בארץ ישראל: תל אביב,  לתלמיד,לעולה, ספר ללמוד ומקרא לחלוץ, מעיין

 .  94' עמ, ה"תרצ
 .ארכיון הקיבוץ: קיבוץ גבע, 'שנים טובות'תיק : ראו.  118
ז "טבת תש' ו(,13',כרך יז, ילדיםל דבר; 261' עמ, )14.8.1941א "אב תש' כא(, 17',  כרך יא,דבר לילדים: ראו. 119

 .190 - 188' עמ, )21.10.1947
המרכז  :תל אביב, 29' ספריה מוסיקלית מס, שירים וניגונים, לשבת, )עורכים.(נ, ניסימוב, .נ, בנארי: ראו. 120

  .  14' עמ, ח"לתרבות תש
  .19' עמ, ז"מרדכי ניומן תש: תל אביב, ארץ לנו קטנה, .ש, בס :ראו. 121
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 היישוב החקלאי מוצגוברקע נמצאים בטבע מוצגים כשהם הרועה והצאן בגילומים החזותיים 

איור ה. בתוך חצר המשק החקלאיאו שהם מתוארים , )הצגת קיבוץשל וב בצורה המקובלת לר(

תחושת המציאות מושגת על ידי . אותיימצה ראיוצר רושם של קירבה אל מ 'רועה על רקע קיבוץ'

 ותוספת אטריבוטיםהיוצרת תחושה של עומק בחלל  פרספקטיבה, תיאור ריאליסטי של הדמויות

השילוב  125.הפסטורלהדפוסי התיאור של בהלימה לבטבע מוצג עה העברי והר. )חפצים מייצגים(

יכול לרעות ראשונה הרועה ב: התפרש בשתי דרכים שונותעשוי ל הרועה בטבע והקיבוץ ברקע בין 

הרועה משמש כמסגרת משמש לו נקודת אחיזה ובטחון ובשנייה את צאנו בשלווה כשהקיבוץ 

בשלווה וההתיישבות את האדמה ' כבוש'ים את מטרתם ולאנשי הקיבוץ להגשמאפשרת לבטחון ה

הופיע גם אלקינד - אלףמאת דוד בנוסח דומה ' רועה על רקע קיבוץ'  126).3' עמ, 6נספח (טחון יובב

איורים נוספים   127).3'  עמ,11נספח (אשר הופק על ידי מגדלי הצאן העבריים  הנוקד בשער עיתון

הצאן במרעה 'ו' ם וכבשים ברקע קיבוץיילד'מה הם אלקינד המציגים רעיון דו-אלףמאת דוד 

    128).4'  עמ,11נספח ( 'צופה אל המשק

חלוצות כרועות צאן כשברקע עדר נוסף מוצגות  1935 משנת  'רועות צאן' בציור של אריה אלואיל 

כמכלול ציורי ,  כל אחת מהרועות מופיעה בתנוחה שונה129).3'  עמ,11נספח (ומבני משק חקלאי 

הקומפוזיציה בציור יוצרת תחושה של  .ות רפרטואר של מצבים הקשורים ברעיית צאןהן יוצר

. במבט מלמטה כלפי מעלהוקפוא ו נפחי, במראה פיסולימוצגות  רועותה. הרמוניה  ושלמות, איזון

                                                 
  . 91 -90 'עמ, המרכז לתרבות: תל אביב, שירי עבודה ומולדת, )עורך.( ש, שפירא: ראו. 122

, שמאלי ;  190 -  188' עמ, )21.10.1947ז "טבת תש' ו(,13',כרך יז, לילדים דבר', רועים ורחלות, '.נ, פרומקין: ראו. 123

 .263 - 262 'עמ, )14.8.1941א "אב תש' כא(, 17', כרך יא, דבר לילדים', השחרור הסורי, '.א
 .342' עמ, )16.7.1942ב "אב תש' ב(, 43', כרך יב, דבר לילדים', טווית צמר , '.ש, גפני:  ראו.  124
  . 1. 2. סעיף ד' בפרק ד ,  2. 1. 2.  סעיף א2'בפרק א , 1.  סעיף א1'אודות הפסטורלה עיינו לעיל בפרק א. 125
 .שער,ללא תאריך, יבנה : תל אביב ,ספרי החדש, .ב, ואביבי. נ, גבריאלי:  ראו.126
 .אגודת הנוקדים, דף שער, )ב"סיוון תש( ', ה' , הנוקד':  ראו.127
התרבות ועדת : תל אביב', ו, שירי רועים לקול אחד, פרקים לשירה במקהלה ובצבור, ענות, )עורך. ( י, שרת: ראו. 128

 .   90'  עמ, 1942  אחיאסף:  ירושלים , הצאןבין עדרי, )עזיז אפנדי. (פ,  אדון- בר'; ד' עמ, ט"של הקיבוץ המאוחד  תרצ
על סיפר הצייר אבשלום עוקשי ; 31' מעמתמונה  ה  ,1965סיני :  תל אביב,  אלואיל,.מ.י, ולסק. מ, ברוד: ראו. 129

מראות :  אבשלום עוקשי, .מ, עומר: ראו. היה רועה  ומדריך בקר וצאןשם , תקופת שהותו בכפר הנוער מאיר שפייה

   .2001 אבשלום עוקשי  מוזיאון:עכו, עכו
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לק מענפי המשק מודגשים מבני המשק ומוצגים במרבית הציורים והאיורים בהם מוצג הצאן כח

רכישת 'באיור . כמבנים מודרניים השונים מאוהלי הבדואים ומהמבנים המיצגים את נוף הארץ

 מתוארת הכבשים בתוך מבנה הדיר כשברקע בתי 'דיר הכבשים–כבשים והתבססות הענף בקיבוץ 

הרועה  ,132)3'  עמ,8נספח ( 'רועים וצאן בחצר המשק'בתצלום   131).4'  עמ,11נספח (הקיבוץ 

 בתצלומו של זולטן קרוגר.  וברקע המבנים המודרניים של המשק החקלאי מוצגים בחזיתוהצאן

   133).3'  עמ, 6נספח (יוצא העדר מתוך מבנה משק מודרני '  עם הצאן'

מענפי המשק החקלאי בין הרועה והצאן באחדים מהייצוגים המילוליים והחזותיים הכללת 

בחלק מהמקרים האזכור או ההתייחסות . התייחסות אל מקום ספציפי בארץ ישראלנעשית תוך 

 עדר כבשים ליד עין'כך בתצלום . נמצאים רק בשם היצירה ואינם באים לידי ביטוי במהותה

בשיר   134).3'  עמ, 6נספח ( בו מתוארים הכבשים והרועה בשדה ללא כל רמז למקום יישוב ' חרוד

כי האדמה היא אנחנו למדים פזמון מהרק אך מודגש הקשר אל האדמה  'על גבעות שייך אברייק'

הידיעה כי בגבעות שייך אברייק הייתה התיישבות של רועים עבריים אינה . אדמת שייך אברייק

המכיר את סיפור על ידי נמען  רקקישור אל רועה הצאן נוצר .  זמר זהמסרים שבשירלהכרחית 

ת יחווי עמק יזרעאל משמש כרקע ל 135).3'  עמ,10נספח ( כורכיוון שבטקסט אין לו כל אזהמקום 

                                  ,7נספח ( ספציפיהתייחסות למקום למעשה אין בו   'בעמק אני רועה' בסיפוררעיית הצאן 

                                                 
  .247' עמ, )15.2.1945ח "אדר תש' ב(, 21, ו"כרך ט, דבר לילדים: ראו. 130
 .95' עמ, 1942אחיאסף : ירושלים, בין עדרי הצאן, )עזיז אפנדי. (פ,  אדון- בר: ראו. 131
  .שער, )ו"כסליו תרצ' ח( ', לד', שנה ב, בוסתנאי לנוער: ראו. 132
המרכז לנוער של הסתדרות : תל אביב, לתלמיד, לעולה, ספר ללמוד ומקרא לחלוץ, מעיין, )כתעור. (ב, חבס:  ראו.133

  .שער , )ו"ה  אדר תרצ"כ(, ח"כ, שנה שלישית ,עיתנונו,:בתוךלעיל גם ראו ; 94' עמ, ה"תרצ, העובדים בארץ ישראל 
ללא , מוריה, נת הלמוד החמישיתספר קריאה לש, ספרנו, .ויחיאלי י. מ, אזרחי, .אוירבך פ, .י, אדלר: ראו. 134

 .  192' עמ, תאריך
 .83 –82 'עמ, המרכז לתרבות: תל אביב, שירי עבודה ומולדת, )עורך.( ש, שפירא: ראו. 135

 166



                                                 
 . 8' עמ, )ח"תרצ' אדר ב(',  כד,יהודה הצעיר', אני רועה בעמק, '.מ, בן צבי: ראו. 136
תמונה  , 1951אשכול  : תל אביב, סטית מבצלאל ועד עכשיוהאמנות הפלא, ציור ופיסול בישראל,  .ח, גמזו: ראו. 137

 . 5' מס
    .11תמונה  , 1994פועלים ספרית ה: תל אביב, אברהם אמרנט-טושק:  ראו.138
הסיפור זכה לפופולאריות ונדפס במספר מקראות  . ובדבר לילדים) 100' קופת הספר מס(' עומר'נדפס בקובץ . 139

 בעקבות פגישה עם אלכסנדר זייד ביערות שייך 1930כתב החל משנת ' אשיתאנשי בר'את ספרו . במהלך השנים

, 1948 -1900ספרות הילדים העברית , .א, אופק:  ראו1932הספר פורסם בשנת . אברייק בעת טיול שערך עם תלמידיו

 . )'ספרות הילדים ב: להלן( 466 –463' עמ, 1988דביר : תל אביב ' , ב', א
  על  ההליכה אל ; 54' עמ, )ציורים אשר פרוסט(, 1938שילה : יורק- ניו, חלק שני, ארצנו ,.צ, שרפשטיין :ראו .140

     .5. 2 .3.  סעיף  א3'הרועים הבדואים ראו לעיל בפרק א

מעשה , '.ד, זמיר; ללא עמוד, )ז"כסליו תרצ' כו(', ד-'חוברת ג, שנה שישית, עיתוננו', עדרנו, '.צ, אמיתי: ראו. 141

דבר ', בעקבי הצאן, '.מ, עציוני; 12 –10' עמ, )13.4.1939ט "ניסן תרצ' כד(, 1', כרך ז,  לילדיםדבר', בטליה אחת

 .356 -355' עמ, )26.4.1945ב "אייר תש' יג(, 30,ו"כרך ט, לילדים
לשנת הלמודים , ספר למוד לגיאוגרפיה של ארץ ישראל, במולדת העברית, .ח, ואינדלמן, .ב, אביבי:  ראו.142

 ',חלק ב, השפה והארץ, שיבת ציון,.פ, שרגורודסקא; 227' עמ,  1938ט "חינוך לאומי תרצ: ורשה-ל אביבת, הרביעית

   .132 –131' עמ, ה "דביר תרצ: תל אביב
המרכז : תל אביב, פרקי קריאה לכתות הבינוניות, בעקבי הצאן, )סדרו וערכו. (י, וגורביץ, .י ברנשטיין:ראו. 143

 .29' עמ, א" לחינוך תשלחינוך וארגון עובדי המרכז
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   קשר עם בעלי חיים   3.ב

  

          מסך כל הפריטים בקורפוס המחקר 26%-מהווים כ' קשר עם בעלי חיים'שעניינם  הפריטים

ייצוגי מבין תחומי התרבות הנדונים . 'האתוס החלוצי'המקורות המתייחסים אל  מפרטי 66%-ו

 48%מתוך כך  84% - בשכיחות הרבה ביותר בספרות החינוכיתים מופיע'הקשר עם בעלי החיים'

   .) 1. טבלה  ב,1נספח ( בעיתוני ילדים 36% - ובמקראות

ההתעניינות היהודית המסורתית בטבע ובבעלי חיים באה לידי ביטוי בפרקי תפילה ושירה 

היהודית לדורותיה  החינוכית בעלי החיים תפקדו בספרות 146.המשבחים את הבורא והבריאה

תפס כאמצעי חינוכי  נהמשל .המשל והסיפור, כמודל להקניית ערכים ונורמות באמצעות הפתגם

ההתמסרות לטיפול בבעלי   147.מזמן שיחה לימודיתהמעביר את מסריו בדרך עקיפה ומשעשעת וכ

היחס אל בעלי . חוויה אישית וחילונית לטובת עולם הלמידה והרוחניותחיים נתפרשה כנטישת 

מסוף המאה   148.)טומאה, כפרות,שחיטה(הקשר לדיני ומנהגי היהדות עיקר בחיים נדון ב

תרבות   ערכיאמצעי נוח להתנסות והפנמה שללנעשה הקשר עם בעלי החיים עשרה -השמונה

פופולארי הן ללימוד עברית והן להנחלת ראה נעשה לאמצעי הוהמשל . ההשכלה בחברה היהודית

                                                 
, .ב, ברנשטין; 271–270 'עמ, ה"חנוך חדש תרצ: ורשה, בעולם הרחב, ספר הילד, .ווליבלר ב-ואביבי. צ, זהר:  ראו.144

    . 147–126 'עמ, ג"עם עובד תשי: תל אביב, מהדורה שלישית', חלק א, ספר קריאה לשנת הלימודים השלישית, ניר
: על משה כרמי ראו ; 17' עמ, 1981עין חרוד , שירי עין חרוד–שם בחורשה, 'גדיאהשיר לחד , '.מ, כרמי: ראו. 145

 .  29- 26' עמ, 1969עם עובד : תל אביב, אורות שכבו, .מ, שרת
, .א, פישוף:  ראונוספו החל מהמאה השמונה עשרה איורים של בעלי חיים' פרק שירה'ירת ההלל הידועה בשם לש. 146

 .   21 – 20' עמ, )1991נובמבר , א"כסליו תשנ(, 14, םמשקפיי', פיל מה הוא אומר'
' עמ, 1979המכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה : תל אביב, ההתחלה-ספרות הילדים העברית, .א, אופק: ראו. 147

עבודה לקראת התואר , 1281 ,ליצחק בן שלמה אבן סהולה' משל הקדמוני'האיורים ל, .י, איילון;  73–51, 26–13

  . 32–24'  עמ, 2002ינואר , וניברסיטת תל אביבא, מוסמך
  ; 52 – 47' עמ, 1971שושנים : רחובות, בין יהודי לבהמתו, בעלי חיים בספרות ישראל, .א, שושן:  ראו.  148

Neusner, J.,Praxis and parable: The Discourses of Rabbinic Judaism: How Halakhic and Aggadic 

Documents treat the Bestiary to them both, Lanham Md.: University Press of America 2006;                  

 Singer, A.M, Animalis in Rabbinic Teaching: The Fable, Ann Arbor: University Microfilms 

International 1988.                                                                                                                                        
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בחלק מהשירים החיות . שירי העם היהודיים במזרח אירופהין הנושאים של בנכללו חיות בית ובר 

כמו בפתגמים  ,דידקטי-וכאמצעי ספרותי) סמל לעם היהודי וגורלו(תפקדו כישויות סימבוליות 

, טלה: השונים' בני הצאן'. הווי ונוף החיים היהודיים בגולהכהשתקפות של ובאחרים ובמשלים 

במעבר אל תרבות ההשכלה  הם נתפסים כנושא . איל ועתוד זוכים למגוון ייצוגים, כבש, עז, גדי

בות עם צמיחת התר. אוניברסאלי המשקף את ההשתחררות מהנושאים הטיפוסיים לעולם היהודי

שם הם ממשיכים לתפקד ' שירי הרועים'מתגלגלים אל מרביתם העברית בגולה ובארץ ישראל 

חלקן משתנות או , בראשון נשמר רצף המשמעויות שנקשרו להם עוד בגולה: בשני אופנים

                                                 
   .'רלד-'רלג, רז',  קצו-קפט' עמ, ז"דביר תשט: תל אביב ,שירה-כל כתבי, .ל.י,גורדון: ראו. 149
ישראלית מיוצגת ציהודית שטיימן טוענת כי לעומת המיעוט היחסי של טקסטים בהם מוצגת הילדות האר .150

, היא מוצגת כילדות מאושרת ובה חוויות של לימודים.  הגלותית באמצעות סיפורים של מיטב היוצריםהילדות

עיצוב דמותו של הילד העברי החדש כחלק , .י, שטיימן: ראו. בלויים בחופשה וקשר עם חברים ועם בעלי חיים

,  תקציר, 2002 אוקטובר ,ביבאוניברסיטת תל א,  דוקטורתעבוד, 20-ישראל בראשית המאה ה–מתכנון תרבות בארץ

    ).  דמותו של הילד  עיצוב:להלן(  179 , 159, 99– 96, 5' עמ
ו "מוריה תרס: אודיסא, ספר שני, האב- ובבתיבבית הספרמקרא לתלמידים , בן עמי, )בן ציון. ש(, .א, גוטמן .151

1907 . 
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בעיטור בתי הכנסת השנים בעלי חיים הופיעו באמנות היהודית החזותית המסורתית לאורך כל 

 ומסירת הופעתם הייתה בעיקרה לשם הידור המצווה. וכתבי ידעיטור מצבות  ,תשמישי קדושה

 החל מראשית  בחברה היהודית המתחדשת התפתח153. או משיחייםדידקטיים-מסרים דתיים

בעלי  . והיה נחלתם של יחידיםתחום האמנות החזותית באיטיות יחסיתעשרה -המאה התשע

אחדים מציורים אלו  154.'כרזות וכדו, ציורים: חיים החלו להופיע בהדרגה בתוצרים חזותיים

  155.שנוצרו במיוחד בשבילןאיורים ל החינוכיות  ובעיתוני הילדים בנוסף מקראות שולבו ב

  

    צאן ורועה כמודל התנהגותי-י חייםקשר עם בעל   1. 3.ב

  

אתוס החלוצי המקורות המתייחסים אל  מסך כל פרטי 3%רועה וצאן כמודל התנהגותי מהווים 

 6%(בספרות החינוכית הללו רוב הפריטים ם של מקור. הקשר עם בעלי החייםמייצוגי  12%-וכ

תי ומנהיגותי בשכיחות הרועה והצאן מופיעים כמודל התנהגו).  עיתוני ילדים6% -ומקראות 

   156.)1.טבלה ב, 1נספח (גבוהה במקורות מספרות ההשכלה שנכללו בקורפוס המחקר

במשלים הנקשרים לצאן . מודל התנהגותי חיובי לתלמידיםהתאימו לשמש כרועה והצאן ה

. שועל או זאבכמו הגדי אל מול דמות מאיימת וחזקה מהם , הטלה, מופיעים לרוב הכבשה

                                                 
המרכז : תל אביב, 109' פרייה מוסיקלית מסס, פולקלור מוסיקאלי של יהודי מזרח אירופה, .י, סטוצבסקי :ראו . 152

מסות , )בנתיבי הזמר היהודי(מתחת לעריסה עומדת גדיה , .מ, גפן; 58 - 52'  עמ,ללא תאריך, לתרבות ולחינוך

 . 68 – 60, 39 -38, 33 – 26, 13- 12'  עמ, 1986ספרית פועלים  : תל אביב, ומחקרים
אוניברסיטת , עבודה לקראת התואר מוסמך, נסת מעץ בדרום מזרח פוליןתקרות מצויירות בבתי כ ,.א,  הוברמן:ראו .153

ז "מסדה תשי:  תל אביב,האמנות היהודית, .ב, וססיל רות, .ז,  עפרון:לעיון נוסף ראו; 1979ט מאי "סיוון תשל, תל אביב

אמנות , .ד, דוידוביץ; ח"מוסד ביאליק תשכ: ירושלים, ציורי קיר בבתי כנסת בפולין, .ד, דוידוביץ; 526 -348'  עמ1957

: ירושלים, כתבי יד עבריים מצויירים, .ב, נרקיס; ב"הקיבוץ המאוחד תשמ: תל אביב, ואמים בבתי הכנסת של פולין

; 192 -175' עמ, )ו" תשמ1986(', ט,  גלעד',הסמלים על מצבות הקברים היהודיים בפולין, '.מ, קראיבסקה; 1984כתר 

Huberman, I., Living symbols : symbols in Jewish art and tradition, (edited by Ilana Shamir  translated by 

Miriam Shlesinger), Ramat Gan: Massada 1988.                                                                                              
יהודים , .ל, קניג; 1970ל "ספריית הפועלים תש: מרחביה, יהודייםחיים -אמנים יהודיים, .מ, זרטל: ראו. 154

 1957ז "מסדה תשי:  תל אביב,האמנות היהודית, .ב, וססיל רות, .ז, עפרון; ב"דביר תשכ: תל אביב, באמנות החדשה

  . 554 -534' עמ

 Wolitz S.L,'The Ashkenazic Gaze: Creating the Jewish Art Book', The Jews of Eastern Europe Studies 

in Jewish Civilization, Vol 16, (September 14-15 2003 ), pp.29-60;                                                            

  .  2. ב.2 סעיף  על איור ספרות חינוכית ראו לעיל בפרק המבוא. 155
  . 3. 1. 2.  סעיף  א2.'ראו לעיל בפרק א. 156
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י ניטרלית 

                                                

פיתוח  במוסר ההשכל מסייע ובעיתוני הילדים מקראות המופיעים בהמשלים כלל מבאחדים 

הכבש  ,הפרה, 'הזאב והכבשה' ',הזאב והכבש', 'הזאב והצאן'בכמו של הילד החשיבה המוסרית 

שלושת –שני משלים', 'הרועה וצאנו'; 159)12-14' עמ ,5נספח ( 'האיל'ו' והגדי בברית עם הארי

במשלים אחרים המסרים   160.)3 'עמ ,8נספח ; 8,10 ' עמ,7נספח (' הדב והכבשה' ',החרשים

האיל ', 'הנשר והתיש, 'משל עורב וכבשה', 'שני גדיים' :מיומנויות חברתיות כמומכוונים אל 

                         ;9,10'  עמ,7נספח ( 'בימות המשיח'ו 'ואיל צבי'; 161)12-14' עמ ,5 נספח( 'והתיש

מעבירים מסר של התנהגות והאיור הנלווה אליו  'רכוב על תיש'הסיפור   162.)4' עמ ,8נספח 

 ,8נספח ;  9'  עמ,7נספח  (ותגובתו של הילדהתיש  התנהגותלים שאלות בנוגע לבכך שמע הולמת

 'הרועה והיתוש' בסיפור .תועלת שיש לרועה מהצאןעניינו ה' בשיםהשועלים והכ'המשל  163).3' עמ

 יםנושאת מסרהת ו קיומיסיטואציותהלומד מתוודע אל  'על הכבשה הנחש והפחד'ובשיר 

 
 .  3. 1. 2. סעיף א2.דימוי עם ישראל לצאן ראו לעיל בפרק אעל . 157
, נועדה למחלקות העליונות שבבתי הספר ובחדרים, חינוכית-חריסתומטיה ספרותית, בכורים, .פ, שיפמן:ראו. 158

 .81' עמ, 1913ג "רוזנקרנץ ושריפטזטצר תרע: וילנה, הוצאה שלישית
, במשעול, שישה סדרי מקרא לבית הספר העברי,  בן עמי המחודשות מקראות, .)ש, בן ציון (, .א, גוטמן : ראו. 159

גן , .א, ראזענפעלד; 43' עמ, 1912ב "הוצאת המחבר בארץ ישראל תרע: ירושלים, מהדורה רביעית עם מילואים

', לק גח, ספר לימוד ומקרא, בית ספר עברי, .י, גרוזובסקי ; 71' עמ , 1880מ  "תר: ווארשויא, שעשועים לילדי ישורון

  .  2 –1' עמ, )17.12.1942ג "טבת תש' ט(, 13, ג "כרך י, דבר לילדים;  19 –18' עמ,ב "תושיה תרע: ורשה
, ביאליק; 297' עמ, )28.8.1941א "אלול תש' ה(, 19, א" כרך י,דבר לילדים', הרועה וצאנו, ')תרגום(,.נ, רבן: ראו. 160

הדב , 'בנציון; 2 –1' עמ, ) 17.12.1942ג "טבת תש' ט(, 13, ג "כרך י ,דבר לילדים',  שלושת החרשים–שני משלים, '.נ.ח

 .10' עמ, )12.3.1936(, 3', כרך א, דבר לילדים', והכבשה
: ורשה, ה והשלישיתילשנת הלימודים השני,)חריסתומטיה(ספר מקרא , זרעים, .ל.ח, זוטא. ז. א, רבינוביץ: ראו. 161

מהדורה ', ג, בית ספר עברי, .י, גרוזובסקי; 85 -84 'עמ, )ח" מיפו תרסהקדמת המחברים. (1923ג "טוביה פונק תרפ

: ורשה', חלק ג, ספר לימוד ומקרא, בית ספר עברי, .י, גרוזובסקי; 11' עמ, 1905ה "תושיה תרס: ורשה, שביעית

. ביאליק וש. נ.ח: אודיסא, ב"ראשית קריאה לתינוקות אחרי א, פסיעות קטנות, .י, שטינברג; 14' עמ,ב "תושיה תרע

 .18' עמ, 1910ע "בורישקין תר
בימות , '.ל, קיפניס; 396' עמ, )27.7.1944ד "אב תש' ז(, 43, ד"כרך י, דבר לילדים, 'צבי ואיל, '.ד, שמעונוביץ: ראו. 162

  .9' עמ, )31.7.1936ו "תרצ( , 21', כרך א ,דבר לילדים', המשיח
, דבר לילדים;  11 –10' עמ, )11.1.1940ש "שבט ת' א(, 14', כרך ח, דיםדבר ליל', רכוב על תיש, '.פ, היילפרין: ראו. 163

  .10' עמ, )11.1.1940ש "שבט ת' א(, 14', כרך ח
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  167).3'  עמ,8נספח (ד 

    173).10'  עמ,7נספח (  חיקוי

                                                

 168).12' עמ, 5נספח (חלק משלמות משפחתית אידיאלית הם  העז והגדי 'משפחהב 'סיפורב

 הסיפור והאיור נעשים 169).4' עמ, 6נספח (' ילדה ואם עם משפחת עיזים'האיור לווה נטקסט זה ל

ביחד למודל לחיים משפחתיים טובים בסביבה כפרית כשבעלי החיים הם חלק בלתי נפרד  

ק טלה יונ'גלעדי  איורו של אהרון 170.)4' עמ, 6נספח  ('אמא ילד ועיזים' כך גם באיור ,מהשלמות

וים  רכים וזורמים המאחדים את והרישום נעשה בק, של אמהותאידיאלי  מציג מודל 'מכבשה

מסר מאת משה כגן מועבר ' טלה יונק מכבשה 'םברישו 171).4' עמ, 6נספח (הכבשה  והטלה 

בשירים  172).5'  עמ,11נספח (הנושא והן בהבעת פניה של הכבשה באופן הצגת אמהות הן ה

 מתוארות סיטואציות מחיי בני הצאן אשר משקפות סיטואציות 'שה בשהמע'ו' לכבשה טלה נולד'

צע  מודל ו ומ אנושיתחיי משפחה זהות לאורח משפחתיות 

' אמהות שתי'סיפור של החיזוק המסרים מסייע ב 174.)4' עמ, 6 נספח(' אמא ילד ועיזים'האיור 

שות מופת לאהבת אם ונוצרת הקבלה בין אהבת האם שתי האמהות משמ  175.)20' עמ, 5נספח (

 
 ,  , במשעול, שישה סדרי מקרא לבית הספר העברי,  בן עמי המחודשותמקראות , .)ש, בן ציון (, .א, גוטמן : ראו. 164

גן , .א, ראזענפעלד; 43 – 42 'עמ, 1912ב "המחבר בארץ ישראל  תרעהוצאת : ירושלים, מהדורה רביעית עם מילואים

, עיתון קטן', הנחש והפחד,שיר על הכבשה, '.ז, קהל; 117 – 116' עמ, 1880מ  "תר: שויאוואר, שעשועים לילדי ישורון

  .21' עמ, )1929ט "אדר תרפ' יג(, )48(20', שנה ב
   .750-751' עמ, )ה"תמוז תרס' יד(, 24, שנה ראשונה, החיים והטבע', כבשה חכמה, '.י, גרזובסקי. 165
 .'ג' עמ, )ו"באייר תרצ' ט(', גליון י, הניצנים', עצת תיש, '.מ.י, מלי:ראו. 166
 . 75 – 74' עמ, )1924ד "תמוז תרפ(, 4 , 1 כרך ,עדן:  ראו. 167
צ "אחיספר תר: ורשה,  חדשהמהדורה,  ספר ראשון,ספר לימוד ומקרא, צפרירים, .וברקמן י. י, קצנלסון:  ראו. 168

  .45' עמ, 1930
צ "אחיספר תר: ורשה, מהדורה חדשה, ספר ראשון, ספר לימוד ומקרא, צפרירים, .וברקמן י. י, קצנלסון: ראו. 169

 .45' עמ, 1930
אמנות : תל אביב', חלק א, ספר ראשון, ספר קריאה לשנת הלימודים השלישית, במולדת, .מ, דפנא, .ש, בס: ראו. 170

 .85' עמ, ג "תרצ
  .72' עמ, א"עם עובד תשי: תל אביב', חלק ב, ספר קריאה לשנת הלימודים השנייה, ניר, .ב, ברנשטין: ראו. 171
  .ארכיון הקיבוץ: קיבוץ שמיר, תיק משה כגן: לעיון נוסף ראו; 4' עמ,  )2.1954ב "אדר תשי(,ז"כ-ו" כ,הנוקד: ראו. 172

', מעשה בשה, '.א, וילנסקי; 251' עמ, )1.3.1946( , 20, ז"כרך ט, בר לילדיםד, 'לכבשה טלה נולד, '.ל, עמירב: ראו. 173

 .9' עמ,  )28.11.1940א "חשון תש' כז(, 5', כרך י, דבר לילדים
אמנות : תל אביב', חלק א, ספר ראשון, ספר קריאה לשנת הלימודים השלישית, במולדת, .מ, דפנא, .ש, בס: ראו. 174

  .85' עמ, ג"תרצ
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   בשירי הזמר )'ורועים וכ, ילדים(לטבע  ובינם לבני האדם , לבין עצמם' בני הצאן'ההרמוניה בין 

 מתאר יחיאל 'העז 'בשיר. אורח חיים מועדף ההולם את ערכי התקופהמודל לעשויה לשמש 

בהרים ...על הרים את מטפסת) "בניגוד לעז מהעיירה היהודית(היילפרין את חייה של העז בטבע 

 ,10נספח ( "על נחל מים את רובצת/ ,בין סלעים את מקפצת...עשב רך את מלחכת/ את מהלכת

 .גם הוא משל יחיאל היילפרין  הילדים מחכים את אורח חיי הכבשה, 'הכבשה ' בשיר178.)8' עמ

החיים בטבע ממלאים אותם בכוח ושמחה והם יוצאים במחול כפי שהכבשה רוקדת עם הגדי 

.)11'  עמ,10נספח (
179   

  

  דה רועה ומרעה כמעוררי עניין וכאמצעי עזר בלמי, צאן–קשר עם בעלי חיים    2. 3.ב

  

הפריטים אשר שוייכו לרכיב זה . עורר עניין בלמידהאמצעי לכגם משמשת  והצאן העודמות הר

 מסך כל 4.5% –תוס החלוצי ו מסך כל פרטי המקורות המתייחסים אל הא1%-מהווים רק כ

  . בקורפוס המחקריועדה להם קטגוריה נפרדת בשל ייחודם    אך ,פריטי הקשר עם בעלי החיים

על ידי שימוש ולהטמיעה  התוים מעולם הצאן כאמצעי עזר בלמידה נועד לשפר אהשימוש בדימוי

רובם (לעורר סקרנות לעולמות שאינם מכירים , בנושאים מעולם אהוב על הילדים ומוכר להם

    180.להרחיב את אופקיהם ו)חיים בעיר

:  מידהללימוד השפה העברית נעזרו בדמותם של בני הצאן למגוון תרגילי למקראות מחברי ה

איורים של הטקסט ונלמדות בעזרת ה, כמילים הנהגות בסגול איל ועגל, שה, המלים החדשות עז

 הוא שיר משחק 'העתוד לפני הצאן'  181).4' עמ, 6נספח ; 14' עמ, 5נספח ( 'זאב לומד קריאה'

                                                                                                                                            
עם עובד : תל אביב, מהדורה שלישית' , חלק א, ספר קריאה לשנת הלימודים השלישית, ניר, ב, שטיןברנ:ראו .175

 . 31–30 'עמ, ג"תשי
  .  להיכלל גם בסעיף זה שייכתי את הסיפור אל סעיף ספורים מעוררי מחשבה ודמיון אך הוא מתאים.  176
 .120' עמ, )20.11.1947ח "כסליו תש' ז(, 10, ח"כרך י, דבר לילדים : ראו. 177
  .78'  עמ, ח"קרית ספר  תש: ירושלים, ספר שירים ומנגינות, .ד, סמבורסקי ו. מ, ברונזפט: ראו. 178
 ספר שירים בשביל גן הילדים והמחלקות הנמוכות של בית – נגינות ,)עורכים.(א, דוידוביץ, .א, קוזובסקי: ראו. 179

  . 46 –45 ' עמ, אחיאסף ללא תאריך : ורשה, הספר העברי העממי
  . 4. 3.ראו להלן בפרק זה סעיף ב. 180
צ "אחיספר תר: ורשה, מהדורה חדשה,  ספר ראשון,ספר לימוד ומקרא, צפרירים, .וברקמן י. י, קצנלסון:ראו. 181

: ורשה, מהדורה חדשה,  ספר ראשון,ספר לימוד ומקרא, צפרירים, .וברקמן י. י, קצנלסון: ראו;   14' עמ, 1930

 .14' עמ, 1930צ "אחיספר תר
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    184.)4'  עמ,

בצד הרצון להגשימן בדרך משעשעת , המטרות הדידקטיות חינוכיות שמלאו עיתוני הילדים

הביאו לכך שגם בעיתונים מופיעים תרגולים לימודיים , וחווייתית שתמשוך את קהל הקוראים

 185).11'  עמ, 7נספח( 'קושיות הצאן'כמו אוסף השאלות שמטרתם הרחבת הידע וכשורי הלמידה 

 קטע .בהשגת מטרות לימודיות, גם הוא, מסייע מידעיים בתוך מערך סיפורי רחב טקסטיםשילוב 

  186).11' עמ ,7נספח (סיפור זיכרונות מאת יצחק יציב נכלל ב 'ליד הפלך'המידע בנושא האריגה 

  אשר מטרתם משעשעים והומוריסטיים יותרכאלו שהם מופיעים לצד הטקסטים הרציניים 

הנעה ללמידה ולחקר ולהגביר את יבושי ההיגיון שבתכניהם שעות את האיזון בידע באמצלערער 

    187.)11' עמ ,7נספח ( 'לפעוטות 'כמו שירו של יעקב כהן

  

    ספורים מעוררי דמיון ומחשבה-י חייםלקשר עם בע   3. 3.ב

  

מסך כל פרטי  7%מהווים בהם מופיעים בני צאן שהוגדרו כמעוררי מחשב ודמיון הפריטים 

הקשר עם בעלי  המתייחסים אל  םפרטיה מבין סך כל 28% - ו אתוס החלוציכו להמקורות ששוי

           מקראות  ב9% -זה נמצאו בספרות החינוכיתמרכיב  מרבית הפריטים המשתייכים ל.החיים

  . )1.טבלה ב , 1נספח ( בעיתוני הילדים 13%-ו

                                                 
צ "אחיספר תר: ורשה, מהדורה חדשה,  ספר ראשון,ספר לימוד ומקרא, צפרירים, .וברקמן י. י, קצנלסון:ראו. 182

  .48' עמ, 1930
,  תישילה והשילשנת הלימודים השני, ספר לעבודות בכתב, עבודה ויצירה ,.ז ,ולייבוביטש. א.ח, דובניקוב: ראו. 183

עם : תל אביב', חלק ב, ספר קריאה לשנת הלימודים השנייה, ניר, .ב, ברנשטין; 45' עמ, 1923ג "אחיאסף תרפ: ורשה

הוצאת : תל אביב, החדשה-דע את ארצך הישנה, ספר גיאוגרפי, ארץ ישראל, .א, בלנק; 72' עמ, א"עובד תשי

  . 66 'עמ, ו"דביר תרפ: תל אביב, מהדורה רביעית, אלף בית, .פ, שרגורודסקא; 167' עמ, 1941א "המחבר תש
, 1941היברו פאבלישינג קומפאני : יורק-ניו, ספר עזר ללימוד החומש, חלק שני, בית ספרנו, .ח.י, פולאק: ראו. 184

;  44, ג"מוריה ודביר תרפ: ברלין, ליםירוש, הימהדורה שני, ספר ראשון לאחר אלף בית, שבילים, .י, פיכמן; 94' עמ

  .41' עמ, יבנה ללא תאריך: תל אביב, בראשית, ת לעבודה ולחזרהחובר, נתיבות המקרא, .צ, אריאלי, .ד, שיפמן 
  .328' עמ, )7.3.1946ו "אדר תש' ד(, 25',כרך טז, דבר לילדים', קושיות הצאן, 'ללא שם:ראו. 185

 . 3–1' עמ, )11.4.1940ש "ניסן ת' ג(, 26' , כרך ה, דבר לילדים', ליד הפלך, '.י, יציב:ראו. 186
  .2' עמ, )18.10.1927ח "ג בחשוון תרפ"כ(, 1,  שנה ראשונה,עיתון קטן', ותלפעוט, '.י, כהן:ראו. 187
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זר לרכישת השפה אמצעי עשנכתבו בארץ ובגולה בתקופה הנדונה במחקר שמשו מקראות ה

אחת הדרכים  .  לשיפור השליטה בה ולהטמעת הערכים  החינוכיים בהם אחזו כותביהן,העברית

פניה אל עולם ומעוררי מחשבה ודמיון ואיורים הייתה שילוב ספורים להגברת העניין בנכתב בהן 

 , הותדמויות הולמות להזדהופעתם של בני הצאן בהקשר זה  עושה אותם ל. של הלומדיםהרגש 

 הטלאים . למגע ולליטוףיםניתנו ים ומאיימים מפחידםשאינבעלי חיים כאולי משום שנתפסו 

בסיפור . והגדיים מזכירים בשובבותם ילדים קטנים והבוגרים מביאים תועלת מגוונת לבני האדם

 משולב לימוד העברית בסיפור דמיוני משעשע בו ילד רוכב על איל ושואל אותו 'פרץ המחבל'

חלק על מנת לפתח את החשיבה והדמיון ב  188).20' עמ, 5נספח ( בעברית תוך כדי הרכיבה שאלות

  שנשאלות נשארות ללא מענה כמו שאלותה  והאיורים נשמרת צמידות למציאות אךמהסיפורים

עיזים 'ו' טלה רובץ', 'זאב ועז'באיורים ו 189)16, 15 'עמ, 5נספח ( 'פרה וכבשה'ו' מעשיה'בסיפורים 

  190).5' עמ, 6נספח  (' וכבשים

מתבונן אל  - לסעיף זה קיימים יסודות המובילים את הקוראהמתייחסים הפריטים במרבית 

 משגרת מנתקת את הלומד המשיכה אל עולמות אלו . מציאותיים-מציאותיים או אל-עולמות על

מציאותיים מתקיימים בטקסטים -היסודות האל 191.דמיונו וחשיבתואת מעוררת והלמידה 

יצירת צירופים בלתי היא מהן אחת  .בכמה דרכיםבספרות החינוכית יים ובאיורים המילול

כבשה ו 'איל מתגלה בחלום'כבשה הישנה במיטה ואיל המתגלה בחלומה באיור :  כמוהגיוניים

  'כבשה שרה בפני קהל'השרה על במה כשקהל הצופים הוא בני אדם וכך גם נגן הפסנתר באיור 

בשניהם  'הגדי המתהדר' נקשר אל השיר 'גדי מתהדר לפני מראה' ורהאי  192).4' עמ ,8נספח (

                                                 
בורישקין . ביאליק וש. נ. ח:אודיסא, ב"ראשית קריאה לתינוקות אחרי א, פסיעות קטנות, .י, שטינברג:ראו. 188

 .19'  עמ,1910ע "תר
צ "אחיספר תר: ורשה, ורה חדשהמהד,  ספר ראשון,ספר לימוד ומקרא, צפרירים, .וברקמן י. י, קצנלסון:ראו. 189

, ג"מוריה ודביר תרפ: ברלין, ירושלים, הימהדורה שני, ספר ראשון לאחר אלף בית, שבילים, .י, פיכמן;  18' עמ, 1930

  .44' עמ
צ "אחיספר תר: ורשה, מהדורה חדשה,  ספר ראשון,ספר לימוד ומקרא, צפרירים, .וברקמן י. י, קצנלסון:  ראו.190

, ספר שני, עדן, .ר, גוטמן ; 154' עמ, ללא תאריך, יבנה: תל אביב ,ספרי החדש, .ב, ואביבי. נ,  גבריאלי; 18' עמ, 1930

 . 25' עמ, 1927ז "סטאר היברו בוק קאמפאני תרפ: יארק-ניו
לדעת ברונו בטלהיים על האדם להיות מסוגל לפרוץ את גבולות עולמו הצר כדי לגלות משמעות עמוקה יותר . 191

החוויה הספרותית אמורה להעניק לילד את הגישה , פרות היא נושאת מרכזית של מידע תרבותיהס. בחייו

על מנת שסיפור ימשוך את . התפתחותו השונים בנושאים החשובים לו בשלבי למשמעויות העמוקות יותר הנחבאות

ותרומתן , גדותקסמן של א, .ב, בטלהיים: ראו. תשומת ליבו של הילד עליו להתייחס בד בבד לכל ההיבטים

 . 27–25, 11 -9' עמ, 1987רשפים : תל אביב, להתפתחותו הנפשית של הילד
   . 429, 428' עמ, )17.4.1947ז "ניסן תש' כז(, 28, ז "כרך י, דבר לילדים: ראו. 192
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    198).10 ,9' עמ, 10נספח  ('די

                                                

ישנם טקסטים היוצאים המתקיימת בייצוגים שצויינו לעיל אלטרנטיבית המציאות ה לעומת

' הגדי הזפות'כך בסיפורים על . מתוך המציאות הנחיית אך יוצרים בתוכה מצבים של אי ודאות

כבשה צופה אל ' באיוריםו  ; 199)14,15,16 'עמ ,7נספח (' מעשה בעז'ו' חד גדיא',' תאומי הגדיים',

 
 ,קטניםעולמנו ל; 5' עמ, )ג"מרחשוון תרצ' כ(', א', כרך א, עולמנו לקטנים', הגדי המתהדר, '.א, פינקרפלד: ראו. 193

  .5' עמ, )ג"מרחשוון תרצ' כ(', א', כרך א
ניסן ' י(,31–30, ז"כרך ט, דבר לילדים ;10' עמ, )22.9.1938ח "אלול תרצ' כו(, 22, ו"כרך כ, דבר לילדים: ראו. 194

ו "תרצ(, 21',כרך א ,דבר לילדים; 10' עמ, )12.3.1936(, 3', כרך א, דבר לילדים; 411' עמ, )11.4.1946ו "תש

 .שער, )4.4.1946ו "ניסן תש' ג(, 29,ז"כרך י, דבר לילדים; 9' עמ, )31.7.1936
הכבשה , ' צבי;5' עמ,)2.5.1940ש "ניסן ת' כד(, 1', כרך ט, דבר לילדים, 'הטלה המצלצל, '.א, פינקרפלד:ראו. 195

  . 430 – 428' עמ, )17.4.1947ז "ניסן תש' כז(, 28, ז"כרך י, דבר לילדים', צלילה
. ר, יוז; 11 -10' עמ, )15.10.1940ש "תשרי ת' יג(, 21', כרך ט, דבר לילדים', ארבעה תיישים, '.צ.ב, יןרסק:ראו. 196

;  242–241' עמ, )15.4.1943ג "ניסן תש' י(, 31 -30, ג"כרך י, דבר לילדים', שלושת הכבשים, ')תרגום אשר ברש(

מעשיה רוסית ; 47 -44' עמ, )29.10.1947(, ח"רך יכ, דבר לילדים', שלושה גדיים, ')תרגום. (מ,  שטקליס- וילנסקי

דבר , 'ראש השנה בדיר, '.ל, גולדברג; 246' עמ, )1.3.1946(, 20,  ז"כרך ט, דבר לילדים', מעשה בעז, ')גד. עברית א(

  .10' עמ, ) 22.9.1938ח "אלול תרצ' כו(, 22, ו"כרך כ, לילדים
ט "תושיה תרנ: פיעטרקוב, מהדורה שביעית ,חלק שני, ם ולילדותספר מקרא לילדי, עדן הילדים, .ח, טביוב:ראו. 197

, 1899ט "תושיה  תרנ: פיעטרקוב, קובץ שיחות מקוריות לילדים, שיחות ילדים, .י, שטינברג;  220 -  216' עמ, 1899

, .ז, אריאל;  38' עמ, פטשק  ללא תאריך: קאנוס לטביה,  חלק ראשון, שחר, .י, וקפלן, .י, דומבליאנסקי ; 39 –36 'עמ

   .194 -193'  עמ ,ללא תאריך, אברהם יוסף שטייבל: תל אביב' , ב, ספר הכיתה, מקראות, .ל, קיפניס
, נבון ; 18' עמ, המרכז לתרבות: תל אביב, 17' ספריה מוסיקלית מס', ב, שירי עבודה ומולדת, .נ, ניסימוב: ראו. 198

 .מפעלי תרבות וחינוך,  ההסתדרות:  תל אביב,251' ימוב מסספריה למוסיקה על שם  ניס, שירים, ארצה עלינו, .ש
אדר ' כח(, 25, ד"כרך י, דבר לילדים ,'הגדי הזפות, ')שטקליס–תרגום מרים וילנסקי (אגדת עם רוסית : ראו. 199

ח "אדר תש' ב(, 21, ו"כרך ט, דבר לילדים', תאומי הגדיים, '.ז, רוזנצוויג; 198–197' עמ, )23.3.1944ד "תש
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 אשר בטקסטים אחרים המציאות הריאלית משמשת מצע לשאילת שאלות מעוררות מחשבה

דן ' ,'שיר עם' כמו בשירים קוראיםלחזק את המתח שביצירה ולצור עניין רב יותר אצל הות עשוי

יסודות לא ברורים מתבלטים לעיתים  מהאיורים בחלק  202.)14 ,13, 12' נספח עמ( '?למה'ו 'הטייס

 ,'דן הטייס'איורים בניתן לראות זאת . לעורר שאלות ומחשבותה שמטרתהיוצרים עמימות 

עז איש עיר וזאב , איכר', 'ישנהגדי שחור וילדה , סבא' ,' וגדיתיש', ארבעה תיישים בארבעה בתים'

כבשים ישנות ' ',טלה ענן וכוכבים' ',ילד וטלה מסתכלים לירח' ,'איורים לשלושה גדיים' ',מת

אורי 'לטקסט באיור וכן בו 203 )7- 4'  עמ,8נספח ( 'מעשה בפרוכת'ו' יוסי פתי', 'וטלה ער ופועה

   204.)14' מע ,7נספח ( 'הרועה

. להם היא המציאות הקונקרטית ממנה מתפתח הסיפור הדמיוניישנם סיפורים שנקודת המוצא ש

לאלו ניתן  . במרביתם הרועה או הילדים מופיעים כדמויות חיצוניות הפותרות את הסבך הסיפורי

העז ', 'מעשה בטלה', 'שכולה ויתום' 'הילד השה': שפורסמו במקראות כמולשייך את סיפורים 

  15,17 'מ ע,5נספח ( 'השה'ביאליק . נ.ושירו של ח ,' וסובאזולל',' דיצה',  'שתי אמהות',' האובדת

 ,7נספח (' על גדי שהוא כמעט תיש'הסיפור מעיתוני הילדים מתייחסים אל הקשר זה ;  205)20, 18,

                                                                                                                                            

  . 242, 241' עמ, )15.4.1943ג "ניסן תש' י(, 31 -30, ג"כרך י, דבר לילדים: ראו. 200
הוצאה , ספר ראשון, השלישית-היחריסטומטיה לשנת הלימודים השני, פרקים ראשונים, .י, פיכמאן:ראו. 201

, 15-16, בן שחר', העז האובדת, '.י, פיכמן: וכן ראו ; 151 –145 'עמ, 1910ע  "צנטרל ושרברק תר: ורשה, חמישית

  .7-20' עמ, )1911-1912ב "תרע- א"תרע(
שיר , '.ק, מולודובסקי;   304' עמ, )28.8.1941א "אלול תש' ה(, 19, א"כרך י, דבר לילדים', סדן הטיי, 'לאה:ראו. 202

כסליו ' ז(, 10, ב"כרך י, דבר לילדים', למה, '.מ, דפנא; שער, )1.2.1940ש "ב שבט ת"כ(, 17', כרך ח, םידבר לילד', עם

  . שער, ) 27.11.1941ב "תש
ח "אייר תרצ' יא(, 4',  כרך ה,דבר לילדים; 11' עמ,  )15.10.1940ש "תשרי ת' גי(, 21', כרך ט, דבר לילדים: ראו. 203

,  ז"כרך ט, דבר לילדים;  198 -  197' עמ, )23.3.1944ד "אדר תש' כח(, 25, ד"כרך י, דבר לילדים; 10' עמ, )19.5.1938

 44' עמ, )29.10.1947(, ח"כרך י, ילדיםדבר ל', שלושה גדיים, ')תרגום. (מ,  שטקליס-וילנסקי; 246' עמ, )1.3.1946(, 20

' עמ, )18.6.1936ו "תרצ(, 15', כרך א, דבר לילדים; 9' עמ, )28.11.1940א "חשוון תש' כז(, 5', כרך י, דבר לילדים; 47 -

, )3.3.1938ח "תרצ' אדר א' ל( , 22', כרך ד, דבר לילדים; שער, )20.2.1947ז "שבט תש' ל(, 20,ז "כרך י, דבר לילדים; 9

 .שער, )27.9.1945ו  "תשרי תש' כ(, 2חוברת , ז"כרך ט, דבר לילדים ; שער
 .16' עמ, )9.1.1941א "טבת תש' י(, 11' , כרך י ,דבר לילדים', אורי הרועה, '.א, נבון: ראו. 204
 , שערים, .מורכבי . ב,רכבי; 59 -57' עמ, גיטלין  ללא תאריך. א.ש:  ורשה, ילדות, .ובאסקט י. מ, בירנבוים:ראו .205

יהושוע : תל אביב', ספר א', חלק א, שערים, .ורכבי מ. רכבי ב; 155 –154' עמ, ו"יק תש'צ'יהושוע צ: תל אביב', חלק ב

ספר , השלישית-חריסטומטיה לשנת הלימודים השנייה, פרקים ראשונים, .י, פיכמאן; 105 -  104' עמ, ו"יק תש'צ'צ

ספר קריאה לשנת , ניר, ב, ברנשטין; 151 -145' עמ, 1910ע  "ברק תרצנטרל ושר: ורשה, הוצאה חמישית, ראשון

ספר למוד , מענית, .י, פיכמן; 30-31 'עמ, ג"עם עובד תשי: תל אביב, מהדורה שלישית' , חלק א, הלימודים השלישית
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דידקטי אינו עושה את הצאן -המרכיב המוסרי. בספורים אחרים  מודגשים הלקח  ומוסר ההשכל

אמנותי להעברת מסרים -או הרועה למודלים מוסריים אלא הם מתפקדים כאמצעי ספרותי

', הכבשה', 'הזאב והטלה', וזים כמוחלקם מופיעים בצורת משלים או כמשלים בחר. כלליים

    210).19 ,18, 16 'עמ , 5נספח  ('הטלה'ו' האיכר והכבשה'

  ביאליק . נ.חמאת  'שה' בשיר. תוכנם מוביל אל עולם הדמיון והמחשבה אינם רביםששירי הזמר 

 ,10נספח " (כסף- ובדולח יישת מנחל...צמרו כסף ,טלפיו זהב"דימויים דמיוניים מאופיין בהשה 

    212).10' עמ, 10נספח ( מספר על סיטואציה דמיוניות 'על גדות היאור'תוכן השיר   211).5' עמ

                                                                                                                                            

  .10' עמ, )19.5.1938ח "אייר תרצ' יא(, 4',  כרך ה,דבר לילדים', הוא כמעט תישעל גדי ש, 'רבקה:ראו. 206

בורישקין . ביאליק וש. נ.ח: אודיסא, ב" אחרי אראשית קריאה לתינוקות, פסיעות קטנות, .י,  שטינברג:ראו. 207

 .20' עמ,  1910ע "תר
דבר ;  1' עמ, ג"מסדה תש: תל אביב, ה חמישיתורמהד' ,   ד,ארצי,  חדשותמקראות  ,.ל, קיפניס, .ז, אריאל:  ראו.208

,   כריסטומטיה ספרותית,לשון וספר, .י, פיכמן; שער, )27.9.1945ו "תשרי תש' כ(, 2חוברת , ז"כרך ט, לילדים

חלק , בית ספרנו, .ח.י, פולאק; 101' עמ, 1927אחיספר : ורשה, מהדורה שישית, ספר מקרא אחר האלף בית,  פרוזדור

  .95 ' עמ, 1941היברו פאבלישינג קומפאני : יורק-ניו, ר ללימוד החומשספר עז, שני
ספר , מענית, .י, פיכמן;  פטשק  ללא תאריך:   קאנוס לטביה,חלק ראשון, שחר, .י, וקפלן, .י, דומבליאנסקי: ראו. 209

   .101' עמ, ה"מולדת תרצ: תל אביב, ספר שני, למוד ומקרא
, במולדת, .מ, דפנא, .ש, בס; 76 -74 'עמ ,1898ח "תרנ: ווארשא,  הוצאה רביעית,יוסף לקח, .ה. מ.קאפלאן מ:ראו. 210

, ראזענפעלד;  46 - 45 'עמ, ד"אמנות תרצ: תל אביב', חלק ב, ספר שלישי, ספר קריאה לשנת הלימודים החמישית

, לילדי ישורון, שעשועיםגן , .א, ראזענפעלד;  125 -124 'עמ, 1880מ  "תר: ווארשויא, גן שעשועים לילדי ישורון, .א

  .28 - 27 'עמ, יצחק שפירא ללא תאריך: ורשה,  חלק שני ,מהדורה רביעית
  .'כד' עמ, ט"ועדת התרבות שלה קיבוץ המאוחד  שבט תרצ: יגור', ו, ענות, )עורך. (י, שרת : ראו. 211
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הדמיון ם את מעוררי ציורים מכלל תוצרי האמנות החזותית נמצאו ככאלו ה עשרהשלוש

המוטיב המקשר בין מרביתם הוא הדגש הניתן בהם לבני הצאן ובמרבית המקרים . והמחשבה

 הוצגו ומעניקה להם קיומיות הםבים המנתקת אותם מההקשרבידודם והעמדתם בצורה 

 213)5' עמ ,11נספח ( 'הגדי'ו' כבשים', טלה'כך בחיתוכי הלינולאום של שלמה מאיר . עצמאית

שמצאתי באוספים מפרי עטו  בשני רישומים ,'בין עדרי הצאן'ל אלקינד - באיורו של דוד אלף

עים ו אדון  שנעשו תוך שהותו בין הר- ח ברברישומיו של פס ו 214)5'  עמ,11נספח (  פרטיים

  ביצירות אחרות מוצגים בני הצאן בסיטואציות קבוצתיות בהן 215.)6, 5'  עמ,11נספח (הבדואים 

אל עולמות המחשבה והדמיון כמו רישומיו של את הצופה בו חזותי המוביל דיאלוג נוצר ביניהן 

ורישומה ' כבשים בדיר'רישומו של משה כגן , 'כבשים ורועה'ו' גדי וטלה', 'עיזים'אלקינד - דוד אלף

      216).6'  עמ,11נספח ( 'ם בגבעת ברנריכבש'  של ליזה אברמסון

  

   הוספת ידע והשכלה כלליתצאן ורועה כהזדמנות ל –י חיים עלקשר עם ב   4. 3.ב

  

הרחבת הידע בנושא בעלי החיים והכרתם בצורה מעמיקה כחלק מהכרת הטבע והסביבה  נתפסה 

זיקתו של עולם הצאן אל תחומי דעת רבים עשו אותו .  היחס והקשר אליהםשינויחד מרכיבי כא

הופיעו רק  על  בני הצאן הוספת ידע כללישעניינים פריטים  .ובספרי לימודמקראות לנושא נפוץ ב

   האתוס החלוצי המחקר המתייחסים אל  מסך כל  פרטי2%הם מהווים .  החינוכיותמקראות ב

פלינות יסיהד .)1. טבלה ב,1נספח ( יטים הנכללים ברכיב הקשר עם בעלי חיים מהפר8%-ו

תולדות האנושות : הן במקראותפריטים מעולם הצאן והמרעה בהן ניתן לפגוש העיקריות 

מדעי הטבע והסביבה וידיעת , ך על היבטיהם השונים"למודי התנ, תולדות עם ישראל, והתרבות

 .דעת השונים מופיע לעיתים באותו הטקסט ולעיתים בנפרדהקישור בין תחומי ה. ארץ ישראל

ספר חינוך ללמוד העברית מקראה  מה'החיים'התייחסות מוקדמת לכך ניתן לפגוש בטקסט בשם 

                                                                                                                                            
מפעלי , ההסתדרות: אביבתל ,251' ספריה למוסיקה על שם ניסימוב מס, שירים, ארצה עלינו, .ש, נבון: ראו. 212

 ). 1936פורסם בדבר לילדים באוקטובר (תרבות וחינוך 
  . 11, 10' עמ, 1990 קיבוץ דליה ,שלמה מאיר, .ד, מאיר: ראו. 213
קיבוץ איילת , קלמן  אריה;  15'  עמ, 1942אחיאסף :  ירושלים, בין עדרי הצאן, )עזיז אפנדי. (פ,  אדון-בר: ראו. 214

 .  אוסף פרטי: השחר
סוסים 'תיק רישומים ל; אדון- בית דורון בר: חופית, אדון-עיזבון פסח בר' סוסים מספרים'תיק רישומים ל:  ראו. 215

 .    אדון- בית דורון בר: חופית, אדון- עיזבון פסח בר'  מספרים
התרבות עדת ו: תל אביב', ו, שירי רועים לקול אחד, פרקים לשירה במקהלה ובצבור, ענות, )עורך. ( י, שרת: ראו. 216

, יומן גבעת ברנר; ארכיון הקיבוץ: קיבוץ שמיר, תיק משה כגן; ג "ל', ג, פתיחה' עמ, ט"של הקיבוץ המאוחד  תרצ

  .  ארכיון הקיבוץ, קיבוץ גבעת ברנר, ) 16.7.1948(,3420' מס
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 מספר על למידה של נושא הצאן מתוך 'שאלות לרועה'מגוון השאלות המופיעות בטקסט 

 תחומימגוון ממפגש זה מעורר שאלות   .התבוננות ומפגש בלתי אמצעי עם הרועה והכבשים בדיר

שני ' מופיעה בסיפור התייחסות לכמה תחומי דעת בשילוב איורים  219.)21' עמ, 5נספח ( דעת

ך ואל ההיסטוריה "פונה אל התנהסיפור תוכן  .אברהם אבינו שהיה רועה צאן במרכזו 'עדרים

, מיומנויות ספירה: רכישת השפה העבריתמימדים שונים בהקורא בו נחשף אל  .עברית-היהודית

 בעזרת .מפגש עם תיאורי סמיכות ושייכותו יצירת אבחנות בין דומה ושונה ,מילים חדשותרכישת 

מתוודע הקורא אל דיוקנם של בעלי החיים ומפתח את יכולת הזיהוי והאבחנה ביניהם האיורים 

גידולם מופיע בספרי לימוד אופן מידע מדעי על בני הצאן ו  220).6' עמ ,6נספח ; 21' עמ, 5נספח (

מה ' - מהטקסטים השונים ניתן ללמוד על המבנה הביולוגי של הכבשה. לגילאים השונים מקראותו

 - על חלוקת התפקידים בתוך עדר הכבשים; 'העז', 'הכבשה' ,'אפשר לראות במכלאת הצאן

-התועלת המופקת מהצאן ; 'הכבש והעז', 'מה ראו הילדים בדיר' – גידול הצאןדרכי'; עקידה'

– הפקת כלי נגינה מקרני האיל ';עיזים וכבשים '- שונים בין מיני צאן אבחנה; 'הכבשים', 'צמר'

כך , בצורה ברורהמציגים בני הצאן  מקראות בהאיורים   221).24-  22 'עמ ,5 נספח (ועוד ?' מה זה'

   222).6' עמ, 6נספח (. שהלומד יוכל להכיר אותם היטב

                                                 
מנחם מן ' אובן בריוסף ר' ר: וילנא', חלק ב, ללמד בני ישראל ספר ולשון עבר, ספר חנוך הנערים, ללא שם:ראו .217

 .164' עמ,  1850ראש  
, נועדה למחלקות העליונות שבבתי הספר ובחדרים,  חינוגכית-חריסתומטיה ספרותית, ביכורים,.פ, שיפמן: ראו.  218

  . 1916 –1915' עמ, 1913ג " ושריפטזטזר תרערוזנקרנץ: הוצאה שלישית וילנה
  .68' עמ, א"עובד תשיעם : תל אביב', חלק ב, ם השנייהספר קריאה לשנת הלימודי, ניר, .ב, ברנשטין: ראו. 219

, 1941היברו פאבלישינג קומפאני : קיור-ניו, ספר עזר ללימוד החומש, חלק שני, בית ספרנו, .ח.י, פולאק:ראו. 220

 . 61–60 ' עמ
; 70' עמ, א"עם עובד תשי: תל אביב', חלק ב, ספר קריאה לשנת הלימודים השנייה, ניר, .ב, ברנשטין:ראו .221

: יפו , לשלוש שנות הלמוד הראשונות, שעורי הסתכלות וידיעת המולדת, .ויחיאלי י. קרישבסקי מ. י, אוזרקובסקי

ה ילשנת הלימודים השני,)חריסתומטיה(ספר מקרא , זרעים, .ל.ח, זוטאו. ז.א, רבינוביץ; 107–105' עמ, ב"תרע

ספר , ניר, .ב, ברנשטין; 89 - 88 'עמ, )ח"ים מיפו תרסהקדמת המחבר. (1923ג "טוביה פונק תרפ: ורשה, והשלישית

ספר קריאה לשנת , ניר, .ב, ברנשטין; 65' עמ, א"עם עובד תשי: תל אביב', חלק ב, קריאה לשנת הלימודים השנייה

א ספר מקר, זרעים, .ל.ח, זוטאו. ז. א, רבינוביץ; 72 –71 'עמ, א"עם עובד תשי: תל אביב', חלק ב, הלימודים השנייה

הקדמת המחברים מיפו .(1923ג " טוביה פונק תרפ:ורשה, לשנת הלימודים השניה והשלישית,)חריסתומטיה(

הוצאת המחבר : תל אביב, החדשה-דע את ארצך הישנה, ספר גיאוגרפי, ארץ ישראל, .א, בלנק; 85' עמ, )ח"תרס

: ורשה , חלק שני ,הדורה רביעית רביעיתמ, לילדי ישורון, גן שעשועים, .א, ראזענפעלד; 171 - 170 'עמ, 1941א "תש

', חוברת ב, הגליל העליון, במולדת  חומר מקרא לתינוקות דבית רבן, .צ, זהר; 27 -26' עמ, לא תאריךיצחק שפירא ל

  .30' עמ, ו"ת של הקרן הקיימת לישראל  תרצהלשכה הראשי: ירושלים
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   טיפול ודאגהשל  קשר –קשר עם בעלי חיים .  5. 3.ב

  

של  מסירות בטיפול בבעלי חיים היו אחד מסממני עזיבת הגלות והשינוי שיחול באדם גלויים 

מופיעים בפריטים מכל  תחומי התרבות  לבני הצאן טיפול ודאגה . היהודי עם עלותו לארץ ישראל

 13%- האתוס החלוצי והמחקר המתייחסים אל  מסך כל פרטי 3%הם מהווים . הנדונים

 6%- מרבית הפריטים מופיעים בעיתוני הילדים.  עם בעלי החייםקשרם  המשתייכים לטייפרהמ

  . )1. טבלה ב,1נספח (

 שמגלה לבעלי חייםמודגשות ההבנה והרגישות  'הכבשה ורונית נבונת הלב, על הטלה'סיפור ב

 ,הגדי מבקש לצאת לחופשי 'הגדי והילדה'  בשיר 223).25' עמ, 5נספח (  מהגולההשהגיעילדה 

התפקיד המוטל על הילד אינו בתחום  'הגדי בבית המלמד'בשיר . לרצונות רגישו מגלה הילדה 

בשני השירים ניתן לפרש את דמותו של הגדי כסמל . הטיפול הפיזי אלא  בלימוד השפה העברית

 בהגשמת הרעיון שותפות ואחריותהקשר בין הגדיים לילדים עשוי לשאת מסר של . לעם ישראל

  224).25' עמ, 5נספח (מאפשרי ויוצרי  העתיד נתפסים ככיוון שהילדים  הציוני

כחלק מטיפול ודאגה (טיפול ודאגה בבני הצאן  הפריטים  המדגישים החוט המקשר העובר לאורך 

  החזותית אלו מובעים  בצורה מודגשת  ביצירות האמנות. הם רגישות ומסירות) בבעלי חיים בכלל

ציוריו של ליאו ; 'הרועה הצעיר' ו ')רועה צעיר(הבוקר'ציוריו של שלום סבא יצויינו כאן . ובאיורים

מאת פסל  ו'רועה אוחז טלה בזרועותיו'איורו של נחום גוטמן  ,'רועה'ו' רועה צאן', 'הרועה'רוט 

 והרגישות מועברות  המסירות  225).8'  עמ,8נספח ; 7'  עמ,11נספח ( 'רועה וכבשה'צבי וולדובסקי 

                                                                                                                                            
. מ, אזרחי. פ, אוריבך; 145' עמ, ו"יק תש'צ'יהושוע צ: בתל אבי', ספר א', חלק א, שערים, .ורכבי מ. רכבי ב:  ראו.222

; 73' עמ,ה"דביר תרצ: תל אביב', חלק א, ספר ראשון,  ספר קריאה לשנת הלימודים השנייה,כרמנו, .ויחיאלי י

' עמ, ט"אמנות תרצ: תל אביב, ספר ראשון, יהיספר קריאה לשנת הלימודים השנ ,שחרית, .ש, מונזון , .צ.מ, אפרתי

צ "אחיספר תר: ורשה, מהדורה חדשה, ספר ראשון, ספר לימוד ומקרא, צפרירים, .וברקמן י. י, קצנלסון; 61 -60

היברו פאבלישינג קומפאני : יורק-ניו, ספר עזר ללימוד החומש, חלק שני, בית ספרנו, .ח.י, פולאק; 47' עמ, 1930

היברו פאבלישינג קומפאני : יורק-ניו, ימוד החומשספר עזר לל, חלק שני, בית ספרנו, .ח.י, פולאק; 60' עמ, 1941

בן ; 59' עמ, ה"לבטוב תרפ. פ: קישינוב,  חלק ראשון, ספר למוד ומקרא, נצנים , .י, וסרמן , .י, רידל ; 61' עמ, 1941

, .ש, בן ציון ; 20' עמ, ח"תרפ: תל אביב, ספר  ראשון, ספר חינוך ומקרא לבית הספר ולבית האב, בתוך עמי, .ש, ציון

מקרא לפי , .ד, ילין; 19' עמ, ח"תרפ: תל אביב, ספר  ראשון, ספר חינוך ומקרא לבית הספר ולבית האב, בתוך עמי

  .  83' עמ, 1903ג  "תושיה תרס: ורשה , מהדורה שלישית, חלק שני, ספר התלמיד, הטף
 . 79 –78' עמ, א"עובד תשיעם : בתל אבי', חלק ב, ספר קריאה לשנת הלימודים השנייה, ניר, .ב, ברנשטין:ראו. 223
מקראה , .י, וינגרטן;  59' עמ, 1927ז "מרכז  תרפ: ורשה, מיניתמהדורה ש, ספר ראשון, השפה, .ר, גוטמן:ראו. 224

  .95' עמ, 1935ו "תל אביב  תרצ- ורשה,  ספר ללימוד השפה והכתיב, לשנת הלימודים השנייה, בית
- רב;  152, 74' עמ, 1994המוזיאון הפתוח :  תפן-המשכן לאמנות: עין חרוד ,שלום סבא, .אור ג-ובר. ג,עפרת: ראו. 225

ח "כרך י, דבר לילדים; 124 ,79, 78'  עמ, 2000המשכן לאמנות :  עין חרוד , רועה געגועים-ליאו רוט, .ד, וליס. ג, אור

 .13' עמ, )12.1940(, 17', כרך ח, דבר לילדים;  120' עמ, )20.11.1947ח "כסליו תש' ז(, 10,
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בני הצאן הם הסיפורים צרכיהם השונים של האדם אל - תו של הילדוטקסטים המעידים על רגיש

 ;19 ,17' עמ ,7נספח (והאיורים הנלווים אליהם  'עלית והטלה הסקרן', 'ורם רם'ו' עיזתו של רמו'

 שבו מוצגת הגדייה 'הילד והגדייה'סיפור יוצא דופן בסעיף זה הוא הסיפור  229).7'  עמ,8נספח 

  230).18'  עמ,7נספח ( כמגלה רגישות לצרכי בעלתה ומסייעת לה בטיפול בתינוק

לבני המאכיל תלות בין יוצרת  אשר האכלהמתבטא ב מהטקסטים והאיורים הטיפול אחדיםב

הטלה לא יכול לשתות עד הגרסאות של הסיפור  בשתי .'השה הצמא' כמו בסיפור הצאן המטופלים

הדגשת התלות עשויה   231).25' עמ, 5נספח (דאג להשקותו ישלא יועלו מים מן הבאר ומישהו 

.  אותו ולהשפיע לטובה על אישיותועל בעלי החיים הסובביםהילד  מידת האחריות של לטפח את

ובעיתוני הילדים בהם מקראות האיורים ב .)ולא ילד או גבר(המאכילה בפועל היא ילדה או אישה 

ילדים ', 'ילדה משקה טלה', 'השה הצמא', 'אמא וילדה משקות טלאים': מופיעה ההאכלה הם

                                                 
  .10-11' עמ, )30.5.1940ש "אייר ת' כב(, 5',כרך ט, דבר לילדים: ראו. 226
שירי , לא ידוע'; ט-'ח' עמ, ט"וץ המאוחד  שבט תרצועדת התרבות שלה קיב: יגור', ו, ענות, )עורך. (י, שרת: ראו. 227

 .ה"מכון הווי ומועד  לפני תרצ: קיבוץ רמת יוחנן , תוים+ מחברת מילים , רועים
, .ש, לוי תנאי; 15 -13' עמ, ד"מסדה תש: תל אביב, שירים ומנגינות לילדים, לשדות המוריקים, .מ, דפנא: ראו. 228

  .23' עמ, ג "אורים  תשי: תל אביב, בזמר ובמחול
, .מ, מיכאליס; 27 -26' עמ, )24.4.1941ו "ג ניסן תש"כ(, 1, א"כרך י, דבר לילדים', עזתו של רמו, 'קוניאק: ראו. 229

דבר : האיורים מתוך;  7 -6' עמ, )3.4.1947ז "ערב פסח תש(, 14, שנה שנייה, משמר לילדים', לית והטלה הסקרןע'

' עמ, )24.4.1941ו "ג ניסן תש"כ(, 1, א"כרך י, דבר לילדים; 391'  עמ, )17.5.1945ה "סיון תש' ה(, 33,ו "כרך ט, לילדים

26  - 27 .  
  .14 - 2' עמ, )7.9.1927ז "אלול תרפ' י(, 3,אשכולות, 'הילד והגדייה, .ז, רוזנטל: ראו. 230
, . ח.י, פולאק; 37'  עמ,פטשק  ללא תאריך: קאנוס לטביה, חלק ראשון, שחר, .י, וקפלן, .י, דומבליאנסקי : ראו. 231

   .75' עמ, 1926היברו פאבלישינג קאמפאני : קיור-ניו, חלק שני, ספרי
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השגחה  , זקוקים להגנה' בני הצאן'או סכנה בם מצוקה , מצב של מחסורמתארים השירי הזמר 

על גדות ', 'זאב וגדי, ')שלונסקי(' שה וגדי', 'השה התועה', 'רחלי', 'שהה': שיריםהם האו טיפול 

המציגים סיטואציות של סכנה  או צורך ' שירי הזמר'ב  236.)11 ,10, 9, 8, 5 ' עמ,10נספח ( 'היאור

' בן הצאן'המציאות האידילית ולא מוצע פתרון מושיע לגורלו של , לרוב, בהשגחה ובטיפול  נשברת

על גדות 'בשיר ו 'שה וגדי'בשיר ,  השה אינו מוצא את אימו'השה התועה'בשיר . רףהתועה או הנט

 ניתן לשער כי עצם הצגת האפשרות שבעל חי בכלל 237.)10, 9'  עמ,10נספח ( הסוף טראגי  'היאור

בדידות או חוסר אונים הוא , שכול כמו הזהים למצבים אנושייםיתוארו במצבים רגשיים ובן צאן 

                                                 
. י, קצנלסון; 37' עמ, פטשק ללא תאריך: קאנוס לטביה, חלק ראשון, חרש, .י, וקפלן, .י, דומבליאנסקי:  ראו.232

, פולאק; 43' עמ, 1930צ "אחיספר תר: ורשה, מהדורה חדשה,  ספר ראשון,ספר לימוד ומקרא, צפרירים, .וברקמן י

, יםפרקים ראשונ, .י, פיכמאן; 75' עמ, 1926היברו פאבלישינג קאמפאני : יורק-ניו, חלק שני, ספרי, .ח.י

, 191ע  "צנטרל ושרברק תר: הוצאה חמישית ורשה, ספר ראשון, השלישית-חריסטומטיה לשנת הלימודים השניה

, פיכמן; 77' עמ, א"עם עובד תשי: תל אביב', חלק ב, ספר קריאה לשנת הלימודים השנייה, ניר, .ב, ברנשטין; 44' עמ

, .ר, גורפין; 43' עמ, ג"מוריה ודביר תרפ: ברלין, שליםירו, הימהדורה שני, ספר ראשון לאחר אלף בית, שבילים, .י

  . 390' עמ, ) 17.5.1945ה "סיון תש' ה(, 33,ו "כרך ט, דבר לילדים', הכבשה ורונית נבונת הלב , על הטלה'
, טשרנחובסקי; 13 –12' עמ, )20.8.1936ח "תרצ(, 23',כרך א, דבר לילדים', ליל שלום לך טלה קטן, '.י, שויגר: ראו. 233

  .511' עמ, )26.7.1945ה "אב תש' טז(, 43, ו"כרך ט, דבר לילדים, 'תחת אורן רם, '.ש
 .82' עמ, )1963פברואר (, ד"שנה כ, ב"נ, הנוקד: ראו. 234
', השה, '.נ.ח, ביאליק; 7' עמ, )26.1.1939ט "שבט תרצ' י(, 15', כרך ו, דבר לילדים, 'אורחים, '.ל, גולדברג: ראו. 235

ט "שבט תרצ' י(, 15', כרך ו, דבר לילדים: ראו; שער, )1929ט מרץ אפריל "ניסן תרפ-אדר(, 6 –5' מס, אשכולות

  .7' עמ, )26.1.1939
  .מ, רבינא;  ה"מכון הווי ומועד  לפני תרצ: ןקיבוץ רמת יוחנ, תוים+ מחברת מילים , שירי רועים, לא ידוע: ראו. 236

. י, שרת; 34, 5 -4' עמ, ג"המוסד למוסיקה בעם תש: תל אביב',  ד,שנים עשר שירים לעם בשביל זמרה בצבור, )עורך(

, שירי עבודה ומולדת, .נ, ניסימוב'; כו' עמ, ט"בוץ המאוחד  שבט תרצועדת התרבות שלה קי: יגור', ו, ענות, )עורך(

 למוסיקה על ספריה, שירים, ארצה עלינו, .ש, נבון; 18' עמ, המרכז לתרבות: תל אביב, 17' ספריה מוסיקלית מס', ב

ספריה למוסיקה , שירים, ארצה עלינו, .ש, נבון; מפעלי תרבות וחינוך, ההסתדרות:  תל אביב,251' שם  ניסימוב מס

  .מפעלי תרבות וחינוך,  ההסתדרות:  תל אביב,251' על שם  ניסימוב מס
שירי , .נ, ניסימוב'; כו'  עמ, ט"בוץ המאוחד שבט תרצועדת התרבות שלה קי: יגור', ו, ענות, )עורך. (י, שרת: ראו. 237

, שירים, ארצה עלינו, .ש, נבון; 18' עמ, המרכז לתרבות: תל אביב, 17' ספריה מוסיקלית מס', ב, עבודה ומולדת

  .מפעלי תרבות וחינוך , ההסתדרות:  תל אביב,251' ספריה למוסיקה על שם  ניסימוב מס
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 על גוזזים את צמרה מתייצג בכך שהילדים  לבין הכבשה ן האדם יחסי הגומלין וההרמוניה בי

 ה המסירות אינ238.)11'  עמ,10נספח ( 'הכבשה ' כמו בשיר, בימות הקיץמנת להקל עליה

 ' עמ,10נספח (' לי גדי'עולם הרוחני כמו בשיר לגם  מתרחבת לדאגה החומרית אלא מצטמצמת 

בה למרות החינוך שמנסה להקנות  'עיזה'  על דרך השלילה כמו בשירההצגה היא  לעיתים 239.)10

    240.)8'  עמ,10נספח (הרועה העיזה נשארת בשלה ומתעקשת על עצמאותה 

  

    קשר של חברות–י חיים לקשר עם בע   6. 3.ב

  

 האתוס ם המתייחסים אל פרטיה מסך כל 5% יםמהווהפריטים המבטאים בהדגשה את החברות 

מרבית הפריטים משתייכים . קשר עם בעלי חייםהמקורות ששוייכו אל מבין פרטי  20%- והחלוצי 

  . )1.טבלה ב, 1נספח (  בעיתוני הילדים8% -  ומקראות במהם  9% מקור ) 17%(לספרות החינוכית 

האדם כיוצר חוויות אסתטיות וכבעל ותפיסת תפיסת הטבע כמקור לחוויות אסתטיות חילוניות 

מימי  יכולת ליפות ולשפר את סביבתו הייתה לחלק בלתי נפרד מהתרבות העברית הצומחת

. 'לי טלה'דפנא  . שירו של מו 'שה'ביאליק . נ.הצאן הם שירם של חה ראשיר הלל למ  241.ההשכלה

מוספות לו תוספות קישוטיות לעיתים השה העברי חי בדיר ולא במרעה ובאחדים מהטקסטים 

 את קישוטי החגים שנוצרו בקיבוצים ניתן  242.)5'  עמ,10נספח (' יש בדיר'בשיר  כמו מלאכותיות

אפריז לחג שעיצב  ,דקורטיבי כמו-גילום אסתטילבין האדם לבני הצאן רבה יקהלתפוס כתרגום 

  243).7'  עמ,11נספח (האמן שלמה מאיר לקיבוץ דליה 

' שה וגדי': כמו בשיריםאידיליה והרמוניה וירה של ו באתצומחבין בני האדם לצאן חברות ה

 ,10נספח  ( 'הכבשה', 'לי גדי', 'העז', 'יש בדיר', 'לי טלה' ,'העתוד לפני הצאן', 'לי טלה קטן, ')שלם(

                                                 
 ספר שירים בשביל גן הילדים והמחלקות הנמוכות של בית –ינות נג,)עורכים.(א, דוידוביץ, .א, קוזובסקי: ראו. 238

    . 46 –45 'עמ, אחיאסף ללא תאריך: ורשה, הספר העברי העממי
  .13' עמ, א"מלמד  תש. כ.נ: תל אביב', חוברת ב, שירים לגן לבית הספר ולעם, רנתי, .נ, כהן מלמד: ראו.  239

  .34' עמ, 1947ום נרדי  נח: תל אביב,  שירי ילדים55 ,.נ, נרדי: ראו. 240
כיצד חינכו את האשכנזים ' הפניה אל  מאמרו של אברהם שטאל  178' בעמ, 193 - 178' עמ, דמותו של הילד: ראו  .241

 . ד.2. 2וכן ראו לעיל בפרק המבוא סעיף ; 76 –61' עמ ,1918,  31, עיונים בחינוך:  מתוך' לאהוב טבע וטיולים
לשדות , .מ, דפנא'; כד' עמ, ט"יבוץ המאוחד שבט תרצהק ועדת התרבות של: יגור',  ו,ענות, )עורך. (י, שרת: ראו. 242

 .15 – 13 'עמ, ד"מסדה תש: תל אביב, שירים ומנגינות לילדים, המוריקים
 .14' עמ, 1990 קיבוץ דליה ,שלמה מאיר, .ד, מאיר:  ראו. 243
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בהם אלו : בני האדם לבני הצאן נחלקים לשני סוגיםשל  תחבריזיקה הטקסטים המדגישים 

היבטים יותר כאלו שמדגישים  ו,'נשיאה על כפיים וכדו, חיבוקבייצג המתפיזי מודגש המגע ה

מגוון ההתייחסויות עשויה להיתפס כהצגת מודלים  . או פעילות משותפתכמו שיחה יםרוחני

בקשת רחבה לבטא ו  שונים של קשר ויחס אשר יכולים להתקיים בו זמנית או זה לצד זה וכמכלול

  . בני צאן בפרטל לבעלי חיים בכלל וו הילד העברי ביחס הערכין שעברשינויאת של ביטויים 

במרבית הפריטים בהם ייצוג החברות מתבסס על קשר פיזי הטקסט החזותי תומך בטקסט 

. והגוף והבעות הפניםראש הת ו הפני,המילולי ומשלים אותו בהמחשה פיגורטיבית של המגע

ניתן לראות  .קשרים בגובה העינייםבאותו מישור חזותי ומת, לרוב,  החיים נמצאיםיהאדם ובעל

 'ימימה בחצר', 'אחת מעשה בטליה'בסיפורים ; 'לי טלה', 'על ברכי טלה' יםשירבייצוגים מסוג זה 

נער אוחז ', 'ילדים וכבשים בכפר הילדים בשפיה' איוריםב;  246)22' עמ ,7נספח ;  27' עמ, 5נספח (

 ,'ילדה עם טלה בזרועותיה ','מחבקת טלהילדה  ','ילדה וטלה', 'ימימה עם כבשה ופרה', 'טלה

הגדי 'בשיר  247).9, 8'  עמ,8נספח ; 9, 8' עמ, 6נספח ( 'רועה ותיש'והתצלום ' ילדה מלטפת טלה'

                                                 
בן . י, אנגל ; 79, 78' עמ, ח"קרית ספר תש: ליםרושי, ספר שירים ומנגינות, .ד, סמבורסקי, .מ, ברונזפט: ראו. 244

שירים ומנגינות , לשדות המוריקים, .מ, דפנא; 24' עמ, 1923ג "יובל תרפ: רליןב, זמירות לילדים 50, .ש, ציון

כהן ; 23' עמ, ג"אורים  תשי: תל אביב, בזמר ובמחול, .ש, לוי תנאי; 15 – 13' עמ, ד"מסדה תש: תל אביב, לילדים

, .א, קוזובסקי; 13' עמ, א"מלמד תש. כ.נ:  אביבתל', חוברת ב, שירים לגן לבית הספר ולעם, רנתי, .נ, מלמד

,  ספר שירים בשביל גן הילדים והמחלקות הנמוכות של בית הספר העברי העממי–נגינות, )עורכים.(א, דוידוביץ 

 . 46 –45 ' עמ, אחיאסף ללא תאריך: ורשה 
. טרם הגיעו לתל יוסף למד אמנות בבצלאל ובפריז . 1928 ועד שנת 1925 יוסף  משנת יואל טנא  שהה בקיבוץ תל. 245

, דבל;  850 - 833' עמ, 1993אמנות ישראל : ירושלים',  אכרך,  פרקי אבות.: האמנות הארצישראלית,  .ג, עפרת :ראו 

יואל טננבאום   -תיק אמן, 20.6.1978, גלריה דבל: עין כרם',  ציורים מתקופת מגדל דוד– טננבאום-יואל טנא ',ר

  ; הספרייה לאמנות.מוזיאון תל אביב:  תל אביב, 16/ט

Ofrat, G., One Hundred Years of Art in Israel, Tel Aviv: 1998.fig. 37.  
;  77 -75 'עמ, א"עובד תשיעם : תל אביב', חלק ב, ספר קריאה לשנת הלימודים השנייה, ניר, .ב, ברנשטין:ראו. 246

: ורשה, דורה שישיתמה, ספר מקרא אחר האלף בית, פרוזדור, כריסטומטיה ספרותית, לשון וספר, .י, פיכמן

, דפנא; שער, )22.7.1949ט "אב תש' א(, 44, ט"כרך י, דבר לילדים, על ברכי טלה, '.ר, ספורטה;  37' עמ ,1927אחיספר 

 .262' עמ, )29.4.1943ג "ניסן תש' כד(, 32, ג "כרך י, דבר לילדים', לי טלה, '.מ
, ספר  רביעי , ספר קריאה לשנת הלימודים החמישית  והשישית, כרמנו, .ויחיאלי י. מ, אזרחי. פ, אוריבך: ראו.  247

, פיכמן; 32' עמ, גיטלין  ללא תאריך. א.ש:  ורשה, ילדות, .ובאסקט י. מ, בירנבוים;  191' עמ, ה"דביר תרצ: תל אביב

, 1927אחיספר : ורשה, דורה שישיתמה, ספר מקרא אחר האלף בית, פרוזדור,  פרותיתכריסטומטיה ס, לשון וספר, .י

שפת , .מ, טויבר, .י, קצנלסון;  153' עמ, ו"יק תש'צ'יהושוע צ: תל אביב',  חלק ב, שערים, .ורכבי מ. ב,רכבי; 37' עמ

דביר : תל אביב, מהדורה רביעית, אלף בית, .פ, שרגורודסקא; 43' עמ, 1929צ "אחיספר תר: ורשה , אלף בית, אבות

דבר ; 415' עמ, )31.5.1945ה "ט סיוון תש"י(, 35, ו"כרך ט, דבר לילדים',  את התאן גזזו, '.מ, עציוני;66' עמ, ו"תרפ
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כמו . גישה אוהדת ואמפטית אל בני הצאןבטקסטים המילוליים בההדגשים הרוחניים  מתבטאים 

שיר ' ',כוכבה', 'בעדר לי שיה' ',ילד קטן הלך לגן',  'מעשה בגדי', 'מגן וגן', 'הטלה הפועה' בשירים

  21, 20'  עמ7נספח  ; 27' עמ, 5נספח ( 'העז המחוללת'סיפור בו' למרים היה גדי קטן'ו' הגדי

22.(249    

. 'גדי גדי'ביאליק . נ.כמו בשירו של חנוספים מימדים נוספים החברות אל ם טקסטים בהישנם 

משתנה אחת מהן במהלך השנים בכל מקראות ובעיתוני הילדים השיר הופיע במגוון גרסאות ב

 בגרסה הארוכה ביותר 250).20' עמ, 7נספח  ;26' עמ, 5נספח (המסר בהתאם לבתי השיר שנבחרו 

 שנות סימבולי הניתן לפראופימתווספות שורות הנושאות  זה מבין הגרסאות המוצגות במחקר

  

  'בני עיזים'שיר בעה לכלבו ו

   253).27' עמ,  5נספח (עצמם בין בין בני העיזים להיחסים החבריים 

 251".יביא שי לך הגדי/צמוקים מלוא הדלי / ...למועד ישוב הגדי!/ אל נא תבכה לו בני "תמשיחי

   מתמקדים בצד הרוחני של החברות עם בני הצאן 'הגדי'והשיר ' יתום ויתומה ביער' יםסיפורה

בין הרומתוארת החברות ' שני רעים'שיר ב 252).21' עמ, 7נספח (

, ילדים

 .שער, )ה "תרצ

 ,

  

, )ה"ס(ט "ת י

; 11' עמ, )ד"מנחם אב תרצ(, )ה"ס(ט "

דבר ', הגדי, '.ת, פורט; 11' עמ, )25.9.1946(, 1, כרך שני

ג אלול "י(', כב', שנה ב, בוסתנאי לנוער;  7 - 6' עמ, )3.4.1947ז "ערב פסח תש(, 14, שנה שנייה
 .75 -74'  עמ, )1924ד "תמוז תרפ(, 4, 1 כרך ,עדן, 'הגדי בבית המלמד'. נ.ח, ביאליק:ראו.  248
צ "אחיספר תר: ורשה, חדשהמהדורה ,  ספר ראשון,ספר לימוד ומקרא, צפרירים, .וברקמן י. י, קצנלסון:ראו. 249

מגן , '.ד.י, קמזון; 133' עמ, )27.1.44ד "שבט תש' ב(, 17,ד "כרך י, דבר לילדים', הטלה הפועה, 'ישראל; 47' עמ, 1930

' ז(, 10,ח "כרך י, דבר לילדים', מעשה בגדי, '.מ, וינר; שער, )4.4.1946ו "ניסן תש' ג(, 29,ז"כרך י, דבר לילדים', וגן

ז "ט אלול תש"י(, 48', כרך ז, דבר לילדים', ילד קטן הלך לגן, '.ד.י, קמזון;  121 -120' עמ, )20.11.1947 ח"כסליו תש

; 286' עמ, )28.5.1942ב "סיוון תש'  יב(, 36, ב"כרך י, דבר לילדים', בעדר לי שיה, '.י, צבי;  1' עמ+ שער , )4.9.1947

דבר לילדים', שיר הגדי, '.ח, שדמי; 85' עמ, )3.12.1942ג " כסליו תש'כד(, 11, ג"כרך י, דבר לילדים', כוכבה, 'פניה

 .37' עמ, )1924ד "אייר תרפ( ,עדן', למרים היה גדי קטן, '.מ, פינשטיין; שער, )20.2.1947ז "שבט תש' ל(, 20,ז "כרך י
, זהר: ראו. ביאליק. נ.מוסף לשיר המודפס השיר בכתב ידו של ח' בסביבה, ספר הילד'בגרסה המופיעה במקראה . 250

; 145' עמ, ה"חינוך חדש תרצ: ורשה, לשנת הלימודים השלישית, בסביבה, ספר הילד, .ואביבי ווליבלר ב. צ

, ספר ראשון, ספר קריאה לשנת הלימודים השנייה, כרמנו, .ויחיאלי י. מ, אזרחי. פ, אוריבך: פרסומים נוספים ראו

, יהימהדורה שנ, ספר ראשון לאחר אלף בית, שבילים, .י, פיכמן; 73 - 72' עמ, ה"דביר תרצ: תל אביב', חלק א

ספר מקרא ,  פרוזדור,  כריסטומטיה ספרותית, לשון וספר, .י, פיכמן  ; 49' עמ, ג"מוריה ודביר תרפ: ברלין, ירושלים

חובר, נותוניע', גדי גדיי, '.נ.ח, ביאליק; 24' עמ,  1927אחיספר : ורשה, דורה שישיתמה, אחר האלף בית

  .12'  עמ, )ג"ח אדר תרפ"כ(, 5, שנה שנייה, אלומות', גדי גדיי, '.נ.ח, ביאליק; 11' עמ, )ד"מנחם אב תרצ(
תל ', חלק א, ספר ראשון, ספר קריאה לשנת הלימודים השנייה, כרמנו, .ויחיאלי י. מ, אזרחי. פ, אוריבך: ראו. 251

חוברת י, עתוננו' , גדיגדיי, '. נ.יק חביאל ;73 -72' עמ, ה"דביר תרצ: אביב

   .12'  עמ, )ג"ח אדר תרפ"כ(, 5, שנה שנייה, אלומות', גדי גדיי, '. נ.ח, ביאליק
 ,משמר לילדים', יתום ויתומה ביער, '.ד, סילבר:ראו. 252

 .743' עמ, )12.8.1948ח "באב תש' ז(, 47, ח"כרך י , לדיםלי
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הגדי בבית ', 'עז רובצת ליד ילדים משחקים':  הםמודגשים הקשרים רוחנייםאיורים בהם 

ילדה וטלה קוראים  '',טלה וילדות רוקדים','תיש וילד', 'ילד עם מקל רועים וטלאים' ',המלמד

ילדה עם עז 'ו 'הגדי והילדה', 'ילד ובעלי חיים', 'ילד מדבר אל כבשה ','רועה וכבשה' ,'ספר בשדה

  254.)9, 8'  עמ, 6נספח (' וגדיים

 כחלק בלתי נפרד מסביבת םהצגתדרך נוספת להתייחס אל החברות בין האדם לבני הצאן היא ב

ילדים וכבשים בכפר הילדים מאיר ', 'ם  משחקיםיד ילדעז רובצת לי' חייו של הילד כמו באיורים

', ילדה וגדי קטן'', ילדה עם עז וגדיים', 'ילד ובעלי חיים', 'ילדה וטלה קוראים ספר בשדה'', שפיה

מסביב  ילדים', 'ילדה מול הים עם שה וגדי, ''ילד וטלה מול ירח'ו' ילד הולך ומסביבו בעלי חיים'

    255.)8,9'  עמ,8נספח ; 8,9' עמ, 6נספח  ('וטלהילדה 'ו' לתיש

  

     קשר של תועלת-י חייםלקשר עם בע   7. 3.ב

  

ם  פרטיה מסך כל 4% יםמהוו שניתן להפיק מבני הצאן תועלתהפריטים המדגישים את ה

מופיעים בשכיחות גבוהה אלו .  מפרטי הקשר עם בעלי החיים14% -האתוס החלוצי והשייכים אל 

                                                                                                                                            
  . 1937פטשק    : קאנוס לטביה,  לשנת הלימודים השנייה, שחר ,ספר התלמיד, .י, וקפלן, .י, דומבליאנסקי:ראו. 253

;84' עמ, )ללמודי הטבעמקראה (
, הספר קריאה לשנת הלימודים השניי, כרמנו, .ויחיאלי י. מ, אזרחי. פ, אוריבך  

  .70' עמ, ה"דביר תרצ: תל אביב', חלק א, ספר ראשון

 תל ',חלק א ,ספר שלישי, ספר קריאה לשנת הלימודים הרביעית, כרמנו, .ויחיאלי י. מ, אזרחי. פ, אוריבך: ראו. 254

 .י, קצנלסון; 95'  עמ,1933 :ורשה, לשנת הלימודים השנייה, ביתמקראה , .י, וינגרטן; 1' עמ, ה"דביר תרצ: אביב

ספר למוד , מענית, .י, פיכמן; 5' עמ, 1927ז "אחיספר תרפ: ורשה,   שני ספר,ספר לימוד ומקרא, צפרירים, .וברקמן י

היברו פאבלישינג : יורק-ניו, חלק שני, ספרי, .ח.י, פולאק; 82'  עמ,ה"מולדת תרצ: תל אביב, ספר שני, ומקרא

ז "אחיספר תרפ: ורשה,   שני ספר,ספר לימוד ומקרא, צפרירים, .וברקמן י. י, קצנלסון; 29, 28' עמ, 1926קאמפאני 

קרית ספר : ירושלים, מהדורה תשיעית, הילשנת הלמודים השני, ספר ללימוד הלשון, נתיבות, .י, פלר; 5' עמ, 1927

ם ע: תל אביב, מהדורה שלישית', חלק א, ספר קריאה לשנת הלימודים השלישית, ניר, ב, ברנשטין;  111 'עמ, ח"תש

, .י, פלר; 58' עמ, 1927ז " בוק קאמפאני תרפסטאר היברו: יארק-ניו, ספר שני, עדן, .ר, גוטמן ; 135' עמ, ג"עובד תשי

גוטמן ; 101' עמ, ח"קרית ספר תש: ירושלים, מהדורה תשיעית, הילשנת הלמודים השני, ספר ללימוד הלשון, נתיבות

ספר ראשון לאחר , שבילים, .י, פיכמן; 59' עמ, 1927ז "מרכז  תרפ: ורשה, מהדורה שמינית, ספר ראשון, השפה, .ר, 

 .48' עמ, ג"מוריה ודביר תרפ: ברלין, ירושלים, יהימהדורה שנ , אלף בית
תל ', חלק א ,ספר שלישי, ספר קריאה לשנת הלימודים הרביעית, כרמנו, .ויחיאלי י. מ, אזרחי. פ, אוריבך:  ראו.255

ספר קריאה לשנת הלימודים החמישית  , כרמנו, .ויחיאלי י. מ, אזרחי. פ, וריבךא; 1' עמ, ה"דביר תרצ: אביב

לשנת הלמודים , ספר ללימוד הלשון, נתיבות, .י, פלר; 191' עמ, ה"תרצ דביר: תל אביב, ספר  רביעי, והשישית

לשנת ,  הלשוןספר ללימוד, נתיבות, .י, פלר;  111' עמ, ח"ת ספר תשיקרי: ירושלים, מהדורה תשיעית, היהשני

ספר ראשון לאחר , שבילים, .י, פיכמן; 101' עמ, ח"קרית ספר תש: ירושלים, מהדורה תשיעית, הלמודים השנייה

דבר ; 37' עמ, )1924ד "אייר תרפ( ,עדן; 48' עמ, ג"מוריה ודביר תרפ: ברלין, ירושלים, מהדורה שנייה, אלף בית

;  שער, )20.11.1947ח "כסליו תש' ז(, 10, ח"כרך י, דבר לילדים;  שער, )4.9.1947ז "ט אלול תש"י(, 48', כרך ז, לילדים

' עמ, )11.1.1940ש "שבט ת' א(, 14', כרך ח, דבר לילדים; שער, )5.11.1942ג "ה חשוון תש"כ(, 7, ג"כרך י, דבר לילדים

  .415' עמ, )31.5.1945ה "ט סיוון תש"י(, 35, ו"כרך ט, דבר לילדים;  11
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תועלות נוספות הן בשר (  צמר וחלבןהמהצאן העולות ממכלול הפריטים המרכזיות שתי התועלות 

 בהתייחסות לכבשה :ההתייחסות אל הצמר באה לידי ביטוי בשלושה אופנים עיקריים. )וזבל

  .   ובתיאור טווית הצמר ועיבודו, בתיאור הגז ,כנותנת צמר

 יהמתייחסים אלבספרות החינוכית שעניינם התועלת שניתן להפיק מהכבשה מרבית הפריטים 

הצמר תוצר מוכר ונגיש לכל  בהיות מקורהלצמר היתרה ההתייחסות ניתן לשער כי . כנותנת צמר

בעוד חלב הכבשים ומוצריו מצויים יותר אצל אלו החיים בכפר או ) ילדי עיר וכפר בגולה ובארץ(

שתי להסבר זה נלמדים מסימוכין . הבשר והזבללגבי  כך גם ,בעיירה בגולה ופחות אצל אנשי העיר

לבן העיר הפוגש כבשה . 'כפריהודה ב'  מאת פניה שרגורודסקה בשםסיפורלגרסאות לאותו 

 - הביטה הנה שם עדר צאן.  לא רק שהיה גדל כאן לא שהיה גם רץ ומקפץ פה-מעילך "מוסבר כי 

    258).31' עמ, 5נספח " (?כלום לא מצמרן הוא לך מעיל זה וכל בגדיך העליונים 

' כבשההילד וה'' הצמר', 'השה', 1 'הכבשה': הםהצמר המופק מהכבשה  המדגישים את טקסטים 

 הכבשה ','הכבשה והצמר שלה?', 'מה פעתה העז' 'בן כרך שהלך לכפר'ו' יהודה בכפר', 2 'הכבשה',

נספח ; 11'  עמ,7נספח ; 32 ,31, 30, 28 ' עמ5נספח  (.  בגרסאותיו השונות'הכבשה'הזמר בשיר ו  '3

 'כבש עם צמר'ארנולד ליאחובסקי איורו של הם באותו ההקשר  איורים  259). 'א 11, 11' עמ, 10

                                                 
שרברק : וילנה, חלק שני, לבתי ספר ולבית, ספר מקרא ולימוד לחדרים, חריסתומטיה, .י, רגשטינב:ראו. 256

, עבודה ויצירה.  ז,ולייבוביטש . א.ח, דובניקוב ;  9' עמ,) הוצא לאחר מותו של שטיינברג (, 1908ט "ושריפטזטצר תרס

בית , .י, גרוזובסקי ; 44' עמ ,1923ג "אחיאסף תרפ: ורשה,  לשנת הלימודים השנייה והשלישית, ספר לעבודות בכתב

, .י, וקפלן, .י, דומבליאנסקי ; 50' עמ,  1915תושיה : ורשה, מהדורה חמש עשרה', חלק א, ספר למתחילים,ספר עברי 

, רידל ;  78' עמ, )ללמודי הטבעמקראה . ( 1937פטשק  : קאנוס לטביה,  לשנת הלימודים השנייה, שחר ,ספר התלמיד

, וקפלן, .י, דומבליאנסקי ;  61' עמ, ה"לבטוב תרפ.  פ:קישינוב,  חלק ראשון, ספר למוד ומקרא, נצנים, . י,וסרמן , .י

  .81' עמ, )מקראה ללמודי הטבע. (1937 פטשק: לטביה קאנוס,  לשנת הלימודים השנייה, שחר ,ספר התלמיד, .י
' י(, 21' כרך ו, דבר לילדים; 11' עמ, )10.3.1939ט "אדר תרצ' י(, 21' כרך ו, דבר לילדים', עז לי, '.נ, שרמן:ראו. 257

  .11' עמ, )10.3.1939ט "אדר תרצ
' עמ, ה"חנוך חדש תרצ: ורשה, לשנת הלימודים השלישית, בסביבה, ספר הילד, .ווליבלר ב-ואביבי. צ, זהר: ראו .258

143  . 
בורישקין . ביאליק וש. נ.ח: דיסאאו, ב"ראשית קריאה לתינוקות אחרי א, פסיעות קטנות, .י, שטינברג:ראו. 259

, 1927ז "אחיספר תרפ: ורשה,  ספר שני,ספר לימוד ומקרא, צפרירים, .וברקמן י. י, קצנלסון; 23–22 'עמ ,1910ע "תר
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ייתכן ובדרך  , מוצגת נתינת הצמר כדבר שאינו רצוי לכבשה ונלקח ממנה בכוח'צמר לי היה'בשיר 

רית גבוהה יותר בנושא ניצולם של גרוס להוביל את הילדים לחשיבה מוס-זו מנסה שרה גלוזמן

 לכבשה זכות הבחירה 'הילד והכבשה' בשיר 263.)11'  עמ,7נספח (בעלי החיים לתועלת האדם 

    264).11'  עמ,7נספח (והברירה האם לתת את צמרה 

 לרשמיו מביקור בקיבוצים שדה נחום ואפיקים בשנות גז הצאן מוצג  בציוריו של שלום סבא כהד

ברישומיו ובציוריו 265 .)8' עמ, 11נספח  ('גז'ותמונת ה' גז'רים רישום הכנה לבין הציו. הארבעים

 ידיו מודגשות .שזוףושרירי  ,חסוןהנעשה על ידי גוזז ', כיבוש'פעולת הגז מוצגת כאקט של 

- הגוזז מועצמות בעזרת זווית ההצגהמונומנטליות של ה והעוצמתחושת ה. ומעצימות את חוסנו

                                                                                                                                            

מוריה : רקאק, ספר ראשון, האב- ובבתיבבית הספרמקרא לתלמידים , בן עמי, )בן ציון. ש(, .א, גוטמן: ראו. 260

מהדורה , לשנת הלימודים הרביעית, בגולה ובארץ, הילדספר , .ווליבלר ב-ואביבי. צ, זהר;  40' עמ, 1906ו "תרס

  . 139 ' עמ,ה"חנוך חדש תרצ: ורשה, חמישית
  .13' עמ, )18.6.1936ו "תרצ(, 15', כרך א,  לילדיםדבר', הגז בעין שמר, 'רבקה:   ראו.261

 .13' עמ, )18.6.1936ו "רצת(, 15', כרך א, דבר לילדים; 13' עמ, )18.6.1936ו "תרצ(, 15, 'כרך א, דבר לילדים:  ראו.262
 ; 399' עמ, ) 27.7.1944ד "אב תש' ז( , 43, ד"כרך י, דבר לילדים', צמר לי היה , '.ש, גרוס-גלוזמן:ראו. 263
  .  84' עמ, )1924ד "תמוז תרפ(, 4, 1 כרך ,עדן' , הילד והכבשה, ')תרגום. (י"יש, אדלר:ראו. 264
 רכישת השכלה אמנותית ופיתוח קריירה כמעצב תפאורות  מגרמניה לאחר1936שלום סבא עלה לארץ בשנת . 265

בקיבוץ שדה נחום התגורר חברו האמן . עסק בצילום ובמלאכת מחשבת, בהגיעו לארץ עבד בעיצוב תפאורות. וכצייר

על קורות חייו . שניהם אמנים יוצאי גרמניה שעסקו בקיבוציהם ברעיית צאן–מרדכי גומפל ובאפיקים ליאו רוט

המוזיאון : תפן-המשכן לאמנות: עין חרוד, שלום סבא, )אוצרים.(ג ,  אור- בר. ג,  עפרת :שלום סבא ראוויצירתו של 

   .  152, 151' ציורי שמן עמ, 75, 74' רישומי  הכנה עמ,  1994הפתוח  
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חד באף א, החלב שהכבשה נותנתל ישנה התייחסות גם אבהם מלבד הצמר ישנם פריטים בהם 

', כבשה כבשתי', ' המזון-צרכי אדם', 'כל טוב': יצויינו להלן, מהם אין אזכור לבשר או לזבל

ות האימ', 'שיחת חיות הבית', 'שיחה עם כבשה ','טוב מועיל ממתוק', 'הכבשה', 'הצאן', 'הכבשה'

    272.)' א11'  עמ,10נספח (' הכבשה'  הזמרושיר  271)29,30, 28' עמ, 5נספח ( .'החברים'ו' ובניהן

                                                 
  .125,  79' עמ, 2000המשכן לאמנות :  עין חרוד,  רועה געגועים-ליאו רוט, .ד, וליס. ג, אור- בר: ראו. 266
פרקים , ענות, )עורך. (י, שרת; ארכיון הקיבוץ, קיבוץ גבעת ברנר, )16.7.1948(, 3420' מס, יומן גבעת ברנר: ראו. 267

  .'יג' עמ, ט"התרבות של הקיבוץ המאוחד  תרצועדת : תל אביב', ו, שירי רועים לקול אחד, לשירה במקהלה ובצבור
   .2. 7. סעיף ג' ראו להלן בפרק ג. 268
: ורשה, ה חמישיתמהדור, לשנת הלימודים הרביעית, בגולה ובארץ,  ספר הילד, .ווליבלר ב-ואביבי. צ, זהר:ראו. 269

 . 140 –139 ' עמ, ה"חנוך חדש תרצ
כרך , דבר לילדים: ראו; 3 -1' עמ, ) 11.4.1940ש "ניסן ת' ג(, 26' , כרך ה, דבר לילדים' , ליד הפלך, '.י, יציב:ראו. 270

  . 3 –1'  עמ, )11.4.1940ש "ניסן ת' ג(, 26', ה
,  לשנת הלימודים השנייה והשלישית, ספר לעבודות בכתב, עבודה ויצירה  ,.ז,ולייבוביטש. א.ח, דובניקוב:ראו .271

, לבתי ספר ולבית, ספר מקרא ולימוד לחדרים, חריסתומטיה, .י, שטינברג; 44' עמ ,1923ג "אחיאסף תרפ: ורשה

פסיעות , .י, שטינברג; )הוצא לאחר מותו של שטיינברג (9' עמ, 1908ט "תרסשרברק ושריפטזטצר : הוילנ, חלק שני

. רכבי ב; 23 –22 'עמ ,1910ע "בורישקין תר. ביאליק וש. נ.ח: אודיסא, ב"ראשית קריאה לתינוקות אחרי א, קטנות

הוצאה , גן שעשועים, .א, ראזענפעלד; 106' עמ, ו"יק תש'צ'יהושוע צ: תל אביב', ספר א', חלק א, שערים, .ורכבי מ

מ  "תר: ווארשויא, גן שעשועים לילדי ישורון, .א, ראזענפעלד ; 45–44 'עמ, ג"יצחק שפירא  תרנ: ורשה, שלישית

קרית : ירושלים, מהדורה תשיעית, יהילשנת הלמודים השנ, ספר ללימוד הלשון, נתיבות, .י, פלר; 25 – 24 'עמ, 1880

' עמ, ה"לבטוב תרפ. פ: קישינוב,  חלק ראשון, ספר למוד ומקרא, נצנים, .י, מן וסר, .י, רידל ; 105' עמ, ח"ספר תש

, )ישיתללשנת הלימודים הש(ספר שני ', דרגה ג, ספר חינוך ומקרא לבית הספר ולבית האב, בתוך עמי, .ש, בן ציון; 61
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   ' פרק בסיכום

  

השונים ההיבטים של אידיאלי ה םמיזוגהאפשרות לנתונה הצאן העברי של רועה בדמותו 

אורח חיים . באורח חייו של הרועה יש משום שלילה של הקיום היהודי הגלותי. אתוס החלוצישב

 .דמות מופתכשם שהוא מהווה  ',האדם החדש' ו'העברי החדש'מודל לצמיחתו של כ תפקדזה מ

ההרואיות  של  .תגשמותו הלכה למעשהם הרבה מעבר לההשוני התרבות הוא נעשה לנפוץ בתוצרי

- אינה מהסוג הנפוץ של לוחם, הייצוגים שנבחנו בפרק זהבמרבית   כפי שהיא מתבטאתהרועה

את הקשר עם בעלי חיים הוא . יושרו וצניעותו, מסירותו, חוכמתונובעת מתוך  אלא ,מגן-שומר

כל אלו מתפקדים כמודל . ודה היומיומיתוהתמדתו בעבמידותיו הטובות , מוסריותובזכות מממש 

  .  אלייםיאידערכים ונורמות ל

  

  

  

  

  

 

                                                                                                                                            

 –17' עמ, 1910א "תרע, תושיה : ורשה, ספר המורה, מכינה פרבלית לבתי ספר עבריים, גנתנו , .ש, שטיין: ראו. 272

18. 
 'עמ, ה"חנוך חדש תרצ: ורשה, תלשנת הלימודים השלישי,  בסביבה,ספר הילד, .ווליבלר ב-ואביבי. צ,  זהר:ראו. 273
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  'השחזור ההיסטורי'דמות הרועה העברי ו'  רק גפ

  

  לימות המקרא  שיבה כמיהה לה  1.ג

  

  כללי    1.1.ג

  

הקיפה מגוון רחב של תחומי יצירה בתרבות ' תור זהב קדום'הפניה אל העבר המקראי כ

   .בתרבות העברית שצמחה  בזיקה אליה החל מתקופת ההשכלהכמו  גם  ,האירופאית המודרנית

ך התפרשה כמצע לחידוש יסודות אסתטיים קדומים שהיו רדומים "חודשת אל התנהפניה המ

בתוספת  כפי שהוא או ,כי"בעם וכמקור של נושאים ותכנים המזמנים שימוש בטקסט תנ

   1.פרשנות

עשרה - ניצני מפעל התחייה הציוני וההתיישבות המחודשת בארץ ישראל מאז שלהי המאה התשע

 הציוניהרעיון   2.ָנרטיב אלטרנטיבי לתרבות היהודית הגלותיתחייבו בין השאר חיפוש אחר 

שימש מקרא ה.  הקדוםזיכרון העברוהדהד בו   בלשון המושגים המקראית, בין היתר,הוגדר

אחת הדרכים האפשריות הייתה על   3.לחדש את ימי העם כקדםלביטויי השאיפה כמקור השראה 

תם מחדש במשמעויות רלוונטיות לתרבות ידי בחירת סמלים מן העבר העברי הקדום וטעינ

המבוססים על דימויים וסמלים מהעבר חדשים תהליך ההבניה של מודלים  4.העברית המתחדשת

   5.'שחזור היסטורי'והשימוש בהם לצורך מטרות אקטואליות יכונה להלן 

                                                 
   .Manor, D., 'Biblical Zionism in Bezalel Art',  Israel Studies, 6 (1),spring 2001, p.59      :            ראו. 1

(   ). ית"ציונות תנכ: להלן
, ה"מרדכי ניומן תש: תל אביב , מהותה והתפתחותה, מוסיקה יהודית, .י, בסקי'סטוצ;  146' עמ, הירשברג: ראו. 2

   .20–14' עמ
אורנה הס :  ירושלים,יריעות', ממדרש לאומי לפשט קיומי: מעמד המקרא בחברה הישראלית, '.א, סימון: ראו. 3

תיאוריה ', ספרות אגדית כמכשיר לעיצוב זיכרון קיבוצי ,מסע במרחבי הזמן והמקום, '.י, זרובבל; 8' עמ, 1999

   . 70 'עמ )  1997קיץ , 10, וביקורת
 החוזר אל תקופות בהן סמלים מסויימים שתפקדו כמצייני מרחב וכנשאי זיכרון של בכל סמל יש משהו ארכאי. 4

הסמלים שימרו את היכולת לאחסן טקסטים בעלי . טקסטים וסיפורים שנמסרו בעל פה בקהילה לאורך הזמנים

תק  יחד עם זאת טמונה בסמלים עצמאות סמנטית ומבנית המאפשרת להם להתנ. חשיבות ומשמעות בצורה ממורכזת

:   ראו.מההקשר הסמיוטי המקורי לעלות מעומק הזיכרון התרבותי  בו נוצרו ולהכיל  הקשרים טקסטואליים חדשים

Lotman, J.M., Universe of the mind, London- New York: I.B Tauris & CO 1990, pp.103–105.                

 . 2. 2.סעיף א'  ראו לעיל בפרק אסמל בהקשרי עבודה זו, מודל : הבהרת משמעות המונחים. 5
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חידוש   ולימות המקראשיבה כמיהה ל ידונו בעבודה זו ה'שחזור ההיסטורי'מכלל המרכיבים של ה

     6.ך"תנהחגים המאוזכרים ב

, 1נספח ( 'השחזור ההיסטורי'בבחינת התפלגות הפריטים הנכללים בקורפוס המחקר שעניינם 

 מבין פריטי מקורות אלו עוסקים 77%.  ממנו21%- ניתן לראות כי הם מהווים  כ)1. ג- ו1.טבלה א

כמיהה , אחרית הימים, כי"נשימוש ישיר בטקסט ת(על מרכיביה השונים , ימות המקראבשיבה ל

 הנותרים מוקדשים לחידוש 23%) ך"ת מהתניושיר השירים וסיפורים ודמו,  הזהב הקדום אל תור

    ).1.טבלה ג, 1נספח (חג הביכורים וחג הגז -חגי הטבע 

לאחד מהיסודות המכוננים במחשבה הציונית מראשיתה ובתהליך נעשה  'השחזור ההיסטורי'

שמקורותיה תחדשות נודע מקום משל עצמו להתנועת התחייה הציונית ב. הגשמתה בארץ ישראל

כמה וכמה  7. ועבד את אדמתהארץ ישראלישראל חי בבהם עם זמנים ב ;עבר העברי הקדוםב

' ולקטיביזיכרון הק'כפי שנטבעה ב 'העברי הקדום'אל דמותו המיתית של מאבות הציונות פנו 

נשא את תכונות נכספות שנטשטשו במהלך  )בו מדומייןגם אם היה ברו( דיוקנו של זה  8.היהודי

      9 .שנות הגלות הארוכות

                                                 
לדעת יוסף חים ירושלמי הזיכרון הקולקטיבי נמסר בצורה פעילה יותר באמצעות הטקס מאשר על  ידי כרוניקה . 6

 ; 33' עמ, 1988ח "עם עובד תשמ: תל אביב , )ערך אברהם שפירא(, זכור, .ח.י, ירושלמי: ראו. של כתיבה היסטורית

  . 1. 1. 2. סעיף א. לעיל בפרק א: ופת ההשכלה ראוך בתק" לתנשיבההדרשות ל
, מבחר הסיפור הארצישראלי, .וולמוט צ. ר, פטאי: בתוך,  מבוא–' האומה העתיקה בהתחדשותה'. י, קלוזנר: ראו.  7

  .  9' הציטוט מעמ , 10 –9' עמ, 1938ראובן מס : ירושלים
מית חדשה נכרך הזיכרון ההיסטורי עם המושג בתהליך התגבשותה של תחושה לאומית משותפת ותרבות לאו.  8

-מאורעות ומוסדות היסטוריים כאב, משמשים אישים 'זיכרון הקולקטיבי'ב ).זיכרון קיבוצי(' קולקטיביזיכרון '

זאת על ידי .  זיכרון זה עשוי לשמש כבסיס להתקבצות מחודשת בהווה. טיפוס וכחוליות בעבר המתמשך אל ההווה

יצירת תדמית עבר משותפת , ר ולתת לו פירושים ומשמעויות הרלוונטיים לתרבות שבה ענייננוניסיון להבין את העב

נתבע על ידי הסוציולוג הצרפתי מוריס ' זיכרון קיבוצי'או ' זיכרון קולקטיבי'המושג  .ואימוצה של היסטוריה משותפת

 הזיכרון של עברה אשר מדגיש את כל קבוצה מפתחת את, לדעתו). Mourice Halbwachs) (1877- 1945( הלבוואכס 

למרות שהזיכרון הקולקטיבי נמצא אצל כל יחיד מאותה הקבוצה . זהותה הייחודית ואת זהותן של קבוצות אחרות

  : ראו. הוא פורץ מעבר לגבולות הזיכרון האוטוביוגרפי שלהם ומתקיים בהעברת ידע מדור לדור

Halbwachs, M., On Collective Memory, Chicago: University of Chicago Press 1992, pp.37-189;    

: תל אביב , )ערך אברהם שפירא(, תדמית ותודעה היסטורית ביהדות ובסביבתה התרבותית, .ע, פונקנשטיין:ועיינו 

  ; )פונקנשטיין: להלן . (19 – 13'  עמ , 1993ג "עם עובד תשנ

 Zerubavel, Y.,Recoverd Roots ,Collective Memory and the Making of Israeli National Tradition, 

Chicagoand London : The University of Chicago Press, pp.3-40;  Gedi, N, and Elam Y., 'Collective 

Memory- What Is It?', History & Memory, Vol 8, No. 1, (Spring/Summer 1996), pp.30-50; Confino, 

A., 'Collective Memory and Cultural History :Problems of Method ', The American Historical Review, 

Vol 102, No. 5,(December 1997), pp.1386-1403.                                                                                       

. ז, ושביט. א, יער: בתוך', הזהות הקולקטיבית בחברה היישובית,'.ז, ושביט. א, יער; 20 - 18'  עמ,פונקנשטיין: ראו. 9

 :לעיון נוסף ראו; 140 ,137, 129' עמ, 2001האוניברסיטה הפתוחה :  תל אביב,מגמות בחברה הישראלית  ,)עורכים(
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לתרום ערכים של גאווה היה עשוי , היסטורי בתחייה הציוניתה' זהבהתור 'של  כמייצג ,ך"התנ

נעשה מקור גילוי  הוא. ך ומורשתו"ניזונה מהתנהבנית הזהות העברית הציונית  .לאומית

מקור לחידוש , מדריך גיאוגרפי לגלוי נופי הארץ, ת הילדות הלאומיתשיבה אל מחוזו, לשורשים

הטפה לצדק , עמידת גבורה, עצמאות מדינית, סדרי שלטון, מופת לפרודוקטיביזציה, הלשון

   10 .סוציאלי וצפיות לגאולה

  

אינטרפרטציה חדשה של , מן העבר ההיסטורי' חומרים'עבריות הייתה איפה סלקציה של 

כדי שעם יוכל לחזור ...רית ויצירת סינתזה תרבותית חדשה מחומרים אלוהמורשה ההיסטו

 זה היה צורך-אל ההיסטוריה הרחוקה שלו צריך שתהייה לו תמונת עבר ברורה ומוחשית

                                                                                                                                            

: להלן( 57p., Manor, D.,'Biblical  Zionism in Bezalel Art', Israel Studies, 6(1), (spring2001)  :ראו .10

, המכון לחקר עבודה וחברה: תל אביב , העלייה השנייה העובדת ויחסה לדת ולמסורת,.ד, כנעני; )כית"ציונות תנ

ו "יד יצחק בן צבי תשמ: ירושלים, 'אכרך , 1949 -1854העברי בארץ ישראל החינוך , .ר, אלבוים דרור  ;89' עמ, 1976

תל ,  ספרות העלייה הראשונה-להמציא ארץ להמציא עם, .י, ברלוביץ; )'החינוך העברי א: להלן. (234'  עמ, 1985

רי כנושא  ההיסטודוגמא להתייחסות אנשי ההתיישבות החלוצית לעבר; 18 -15' ז עמ"הקיבוץ המאוחד תשנ: אביב

אידיאלים מוסריים רוחניים ואסתטיים ניתן למצוא בדבריו של החבר ציזלינג מעין חרוד בעת אירוע פתיחת האגפים 

עובד האדמה  הוכיח שאינו רוצה . "החדשים במשכן לאמנות שבקיבוץ עין חרוד בנוכחות האמן מארק שאגאל 

שאיפה לרמת ולעליית האדם : כי"המושג  הקדום התנלהמשיך לחיות בכפר  במושגו הישן והמקובל אלא להחיות את 

 חיים עשירים בחומר -אנו מעלים את מאויי העתיד. אנו באים להשיב את העטרה ליושנה וחופרים בגנזי העבר. 

הנה זה עתה חוזרים אנו עמך מבית הכנסת : "באותו מעמד פנה האמן חיים אתר למארק שאגאל ואמר". וברוח

תל , עין חרוד: ך  ומצאת ישובים "בקשת את ימי התנ, רו עיניך למשעולים הצרים בהריםובדרך ת...שבבית אלפא 

אתם : "ומארק שאגאל השיב " עלומים חדש שיקרב אותך לעבריות-ך תשאב כוח"וברגע שנתקרבת לתנ...יוסף

אשית בנשמותיכם ר. כית"עבודתכם דומה ליצירה התנ...החלוצים באתם הנה לצור את התמונה הנפלאה הזאת 

, יומן עין חרוד', עם מארק שאגאל בביתנו, 'ציזלינג :  ראו, " כפי שהתחלנו לפני אלפי שנים, הרנסנס החדש 

עם , '.מ, שאגאל; 189' עמ, )6.7.1951(, יומן עין חרוד', עם מארק שאגאל בביתנו, '.ח, אתר;  188' עמ, )6.7.1951(

. ב, חבס: בתוך', המקורות, '.י, טבנקין: לעיון נוסף; 189' עמ,)6.7.1951(,  יומן עין חרוד,'מארק שאגאל בביתנו

  .  27' עמ, 1947עם עובד : תל אביב,  ספר העלייה השנייה,)עורכת(
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הפלחים הערבים והבדואים כשרידי העברים שלא גלו מן הארץ ומכאן –ראיית יושבי המקום

כמשמרים של מאפייני העם העברי הקדום והאותנטי יכולה להתפרש כביטוי נוסף של פניה אל 

 'ריאלי' ניתן להבחין בפער בין הערבי האמנותיים- בגילומים התרבותיים  12.העבר העברי הקדום

- שהיה סמל לפיגור תרבותי ובין היחס החיובי לדמותו כדמות הנושאת ערכים היסטוריים

 דרכי המחשבה והביטוי היצירתי השונות שהתפתחו במהלך הזמנים עשויות להתפרש  13.לאומיים

מבין חלק נתפסו בעיני לא יושבי הארץ , אנשי המזרח, הערבים. כניסיונות לגשר על פער זה

תפקדו כאמצעי מקשר בין התוכן המקראי לבין  אלא חות ריאלית במקוםנוככבעלי הציונים 

תפיסה זו הציגה  .'ך"ארץ התנ' ולדימוי של ארץ ישראל כ העבריעםההמרחב הגיאוגרפי בו נולד 

הרועה והצאן היו חלק בלתי נפרד  14.רצף היסטורי ומסגרת השתייכות ליהודים השבים לארצם

                                                 
מציונות רדיקלית , פרקים בתולדות האידיאולוגיה והאוטופיה של התחייה העברית-מעברי עד כנעני, .י, שביט. 11

היהדות בראי היוונות והופעת , .י, שביט: ועיינו גם; 33, 32' עמ, 1984אביב  תל ' אונ-דומינו:  תל אביב,לאנטי ציונות

    .341 –317' עמ, 1992עם עובד  :  תל אביב,היהודי ההלינסטי המודרני
 . 5.סעיף ד. הידרשות רחבה לדמות הרועה הערבי בהקשרי ההתערות בארץ והשיבה למזרח ראו להלן בפרק ד .12

גישה דומה הטוענת כי בעורקי הפלחים הערבים בארץ זורם . ו"מחנך והוגה מעולי ביל, נדבתפיסה זו דבק ישראל בלקי

 בניו יורק  1918 אותו פרסמו בשנת ארץ ישראל בעבר ובהווה יצחק בן צבי ביחד בספר ודם יהודי הציגו דוד בן גוריון 

, געשיכטע, געאגראפיע: הייט און געגענווארטארץ ישראל אין פערגאנגענ , . יצבי-בןו. ד, גוריון-בן:  ראו).נכתב ביידיש(

ציון -פועלי: יארק- ניו ,האנדעל און אינדוסטריע, לאנדווירטשאפט, בעפעלקערונג, רעכטליכע פערהעלטניסע

, .י,   צבי -ובן. ד, בן גוריון: לספר קיימת גם מהדורה עברית ראו;  1918) ח"ל תרע"צ(ח "תרס, פאלעסטינא קאמיטעט

  . 226 -192' עמ, ם"יד יצחק בן צבי תש: ירושלים, )ההדירו מרדכי אליאב ויהושוע בן אריה(,  ובהווהארץ ישראל בעבר
: תל אביב,  11' יח, בין ציון לציונות, .י, גולדשטיין: בתוך, ז" י,השלח, )1907(' שאלה נעלמה, '.י, אפשטיין:  ראו. 13

 23' עמ, 1969חרמון : ירושלים , אשר בארץ ישראלהערבים, .י, בלקינד; 62 -49' עמ, 1979אוניברסיטה פתוחה 

הצמיחה וההתגבשות של תרבות עברית מקומית וילידית בארץ ישראל , '.א,  זוהר- אבן; )1928מהדורה ראשונה (

האדמה '" , .אלמוג ש; )הצמיחה וההתגבשות: להלן. (175–174' עמ, )מ"תמוז תש(, 16 ,קתדרה' , 1882-1948

, 1984ר  "מרכז זלמן שז: ירושלים',  כרך ב,  אומה ותולדותיה, )עורך. (ש, אטינגר: בתוך, "ם וגיור הפלחי 'לעובדיה

,  .ת, ומנור פרידמן. י, צלמונה: בתוך' על המזרח באמנות הישראלית?, מזרחה! מזרחה, '.י, צלמונה; 175 –165' עמ

המקור למאמרו של , 55' עמ, 55' עמ, 1998מוזיאון ישראל  : ירושלים, 404  קטלוג ,המזרח באמנות ישראל, קדימה

: בתוך, 'מאה שנות היסטוריה ישראלית בראי הציור' ,.י, שביט; )קדימה: להלן (15' דוד בן גוריון מצוין בהערה מס

: להלן. (18' עמ, 1988מוזיאון הרצליה : הרצליה, היסטוריה ישראלית בראי האמנות-עם בונה ארץ, )עורך. (ר, כהן

חומוס עם ,'.י, צלמונה ; 29,31' עמ ,5.6.1992 ,דבר', בין תרבות לאומית לתרבות ילידית, '.י, שביט; )עם בונה ארץ

' עמ, )11.1993(, 51 ,פוליטיקה', מותו של הערבי הרע ',.ע, אלמוג; 10' עמ, )1993ספטמבר (, 19, משקפיים?', קצפת 

; 541 ,526' עמ, 1993אמנות ישראל  : רושליםי', כרך ב,  פרקי אבות: האמנות הארצישראלית, .ג, עפרת; 21-20

סקירה חודשית ', המהפכה העברית, '.ח, נגיד; 33' עמ, 1995מאגנס : ירושלים, היסטוריוגרפיה ולאומיות, .י, ברנאי

  . 293 –292' עמ, הצבר דיוקן; 40 - 39'  עמ,35' עמ, )8.1980(, ל"לקציני צה
  ;  25 –20' עמ, )1993נובמבר  (51  , פוליטיקה',ותו של הערבי הרעמ' ,.ע, אלמוג; 63, 52' עמ, קדימה: ראו  .14
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המדגישה העברי הקדום ברוח הנוסטלגיה הרומנטית אחרים התייחסו אל הכמיהה לעבר יוצרים 

הרצון לחזור אל התרבות העברית הקדומה היה בחלקו  18.'רוח העם'ואל ' עם' הלבה איהשאת 

החיפוש המתמשך אחר . לחזור אל תרבות משוערת ואף בדויה אך התבטא בכל תחומי היצירה

היה אף הוא אחד סגנון ייחודי והרצון ליצור יצירה מקורית שתבטא את רוח הזמן והמקום 

      19 .י הקדוםהעבר העברפנייה אל מהגורמים המניעים ל

נסעו למאהל בדואי על יד באר ) 1928 (יעקב ורחלשחקני תיאטרון האוהל שהתעתדו לשחק בהצגה 

 אל העבר שיבההכמיהה ל  20.שבע כדי לעורר את דמיונם בבואם לשחק את רועי ישראל הקדומים

ביץ א  בוסקו.המוסיקאי א. את הפניה אל המוזיקה הערבית המקומיתגם  להסביר היכולהקדום 

 נוגעת בתת ההכרה הקולקטיבית של , שהיא בעלת אופי גופני חושני,כי הנגינה המזרחיתטען 

                                                                                                                                            
 מזרח –?מי אנחנו בעצם,'. ג, בלס; 11- 10' עמ, )1993ספטמבר (, 19, משקפיים?',  חומוס עם קצפת , ' .י,  צלמונה 

הדרשות נוספת .  25' עמ, )1999אפריל (, 230, 77עתון ', מול מערב באמנות הישראלית בעשור הראשון למדינת ישראל

  . 5.סעיף ד. לדמות הערבי ראו להלן בפרק ד
'  עמ, )2000סתיו (, 72, זמנים', בנייתה של תרבות ילדים חדשה: חינוך ותרבות בגיל הרך ביישוב, '.ש, סיטון: ראו. 15

תל , א"כ, דורדור ל', בפולין ועיתוניה לילדים' תרבות'רשת ... כשאגדל אעלה לארץ ישראל-פתח דבר, '.ע, אל-בר; 51

   ).אל-עדינה בר: להלן. (113 – 110' עמ, ג"אביב תשס
ציונות ; 204' עמ, ץ"בצלאל של ש:בתוך',סגנון ואיקונוגרפיה של חפצי בצלאל, '.נ, כהן-ושילה. י, צלמונה :ראו. 16

  ,.Barzel, A ; 21 - 13' עמ, )1963( ', א, ב"י, ניב הקבוצה', מוטיבים פסטורליים במקרא, '.מ, שלם; 66' עמ, כית"תנ

  Art in Israel, Italy: Giancarlo Politi Editore 1988,p.9;    )אמנות בישראל: להלן .(       

; 131 -130, 120' עמ, 1984יבנה -יהושוע אורנשטיין: תל אביב, בין חולות וכחול שמיים,  .א, ובן עזר. נ, גוטמן: ראו. 17

יכולה להסביר את המשך הצגתו , ך"בורי התני אלא כמייצג של ג, עצמוראיית הערבי כמושא שקוף שלא מתקיים בפני

 כשהיחס לערבים וייצוגם בחלק מתוצרי התרבות 1929כי בתוצרי תרבות שונים גם לאחר מאורעות "כארכיטיפ תנ

שיצר זאב רבן בשנה זו משמרת תפיסת עולם  ' בואו לפלשתינה'כרזה לעידוד התיירות לארץ ישראל בשם . השתנה

תל  , סימבוליסט עברי–זאב רבן , .ב, גולדמן אידה : ראו,)9' עמ, 11נספח ( ,'בצלאל'סגנון שהתגבשו עוד בתקופת ו

  ).   זאב רבן: להלן (120' עמ, 2001 מוזיאון תל אביב לאמנות  :אביב
, .י, ונהצלמ; 16,11' עמ, קדימה: בתוך',  על תפיסת המזרח בתרבות הישראלית-קדימה, '.א, הירשפלד: ראו. 18

ל  ת- אוניברסיטת  חיפה: חיפה, תחיית האומה: מלאכת מחשבת, .א, הולצמן; 189' עמ, ץ"בצלאל של ש: בתוך

לעיון ; 20' עמ, 1989משרד  החינוך : ירושלים,  פרקים באמנות ישראלית,.ר, סבג; 69' עמ, 1999זמורה ביתן : אביב

 ,מיתוס האומה וחזון המהפכה, .י, טלמון; 163 -135' עמ,  1973עם עובד : תל אביב, רומנטיקה ומרי, .י, טלמון: נוסף

  . 135 -132' עמ, 2001עם עובד : תל אביב, שורשי הרומנטיקה, .י, ברלין; 144 'עמ, 1982עם עובד : תל אביב
שיר , .ש, חפרי אפלל :ראו  ג וכן.2  ו1.ב.ב.2  , 2.1. א.2הדרשות להמצאת המסורת ראו לעיל בפרק המבוא סעיפים . 19

ה יוני "סיוון תשנ,   אוניברסיטת תל אביב ,עבודה לשם קבלת התואר מוסמך, הזמר הישראלי משוחח עם המקרא

   ). אפלל–חפרי: להלן( 87, 8 - 7' עמ, 4' עמ , 1995
ה " תיק מילא:בתוך, )1928ח "ניסן תרפ(, 11–10, תיאטרון ואמנות, "בהצגת האוהל' יעקב ורחל '" , .י. פ:ראו: ראו. 20

    .5' עמ, ארכיון ישראלי לתיאטרון,  יעקב ורחל33.1.2
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כה והתבססה ך באמנות החזותית היה חלק ממסורת אירופאית שהל"תיאור נושאים מהתנ

היו כאלו שאף ך "התננושאים מן שציירו הרבים האומנים מבין  .במהלך המאה התשע עשרה

ך "מהדורות רבות של התנעשרה -אה התשעהחל מראשית המ באירופה הופיעו .ביקרו בארץ

רועים ' כדוגמא ציורו של דיויד רוברטס ,רועים וצאן היו חלק בלתי נפרד מהנוף. בתוספת איורים

   26).28' עמ ,11נספח  (1839משנת ' ערביים ליד אשדוד

שאפיינו את הטקסים של הרועים , כמו מחול הדבקה ,הקולות והריקודים, השירים, המוסיקה

העבר וכמודל לשחזור התפרשו כהחייאת מסורות קדומות ) בדואים ופלחים(  המקומייםהערבים

                                                 
 . 290 - 289' עמ, )1953נובמבר (, 9 ,אורלוגין, 'בעיות המוזיקה המקורית בישראל, '.א.א, בוסקוביץ: ראו. 21
יסודות מזרחיים , )עורכת. (מ,  זמורה:בתוך',  ומערב ביצירה המוסיקלית הישראליתמזרח'. צ.ב, אורגד: ראו. 22

 באפריל 17–15 -ב ה"דיוני כנס  מוסיקאים שהתקיים בזיכרון יעקב בניסן תשכ, רביים במוסיקה בישראלומע

 'בהקשר לילידיות ראה להלן בפרק ד' שירי הזמר'דיון  על ;  47 'עמ, 1968 המכון למוסיקה ישראלית :תל אביב, 1962

הארכיון ', זרמים במוסיקה הישראלית ',.ר,  דוד- בר: כים ראו" על לחניו של ידידה אגמון לשירים תנ.5.סעיף ד

      . 17- 14, 12, 8, 5 –4' עמ, 1990מאי , 3' חוברת מס, תיעוד ומחקר, למוסיקה ישראלית
 . 14' עמ, 1978מסדה : רמת גן, קולות רבים, .ב,  צפירה:ראו. 23
ברכה צפירה מכתירה ; ווי ומועדמכון ה: רמת יוחנן,   תיקי אגודת הנוקדים,ג"שירים לכינוס הנוקדים הכ: ראו .24

הרצל ; 18' עמ: קולות רבים:  ראו.אותו כשיר הזמר הראשון שבלחנו שולטים מאפיינים סגנוניים של לחן עברי

תח את ישמואלי ניסה להדגים בעזרתו את הנחותיו בדבר החשיבות הראשונית של ההתאמה בין  הטקסט והלחן ונ

, .ה, שמואלי : ראו. חן בהתאם להשתנות תכני הטקסט והאווירה שמתאריםההיגיון הפנימי המוליך את השנויים בל

   .13 –7 'עמ, 7 ,תיעוד ומחקר, הארכיון הישראלי למוסיקה, חוברת מידע ', הרהורים על הקשר ביניהם: מלה צליל'
 אמנות :תל אביב, ספר ראשון, יהיספר קריאה לשנת הלימודים השנ ,שחרית, .ש, מונזון, .צ.מ, אפרתי: ראו. 25

חלק  ,ספר שלישי,  ספר קריאה לשנת הלימודים הרביעית,כרמנו, .ויחיאלי י. מ, אזרחי. פ, אוריבך; 12' עמ, ט"תרצ

ח "ד סיוון תרצ"כ(, 10', כרך ה, דבר לילדים', משה במדיין, '.נ, גוטמן; 175'  עמ,ה" דביר תרצ:תל אביב', א

  . 12 –11' עמ, )23.6.1938
 60' עמ, 1992יד יצחק בן צבי  : ירושלים, עשרה–צייריה וציוריה של ארץ ישראל במאה התשע, .י, בן אריה: ראו.  26

– 61 , 73–76, 169–261 ,273 ;Bourbon ,F.,Yesterday and Today ,The Holy Land Lithographs and Diaries 

by David Roberts R.A, Italy: White Star 1994, p.110-111.                                                                             
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שחזור תפקיד מרכזי בגיבוש הרפרטואר ויצירת דפוסי הפעולה של ההיה למערכת החינוך 

 31.ך נעשו לאמצעי קישור בין העבר המיתולוגי של הלאום היהודי להווה"למודי התנ  30.ההיסטורי

, ך להוראה בגני הילדים ובבתי הספר הם עובדו לשפה עברית פשוטה"לצורך התאמת נושאי התנ

  . איוריםציורים ואשר לוו ב ומחזות  לשירים דקלומים

 מפריטי 28%מראה כי רועי ישראל הקדומים רים  מאוזכמדורי התוכן במקראות בהםבחינת 

שאר הפריטים ) 98 מתוך פריטים 28(היסטוריה ותרבות שכותרתם מדורים נכללים בהמקורות 

                                                 
, .ד,  פרדקין:ראומתתיהו שלם שהה בקרב הבדואים והושפע מהמוסיקה שלהם עוד בטרם היותו רועה צאן . 27

, .מ, שלם; 125, 122 -120, 115 -114' עמ, )1985ו "קיץ תשמ(, 23, עלי שיח', מקורות ליצירתו של מתתיהו שלם'

הרקע ליצירתו , ללא שם; 21 –17' עמ, מכון הווי ומועד: רמת יוחנן, ללא תאריך, ים וספורים לילדיםשיר

 מחול מסורתי של –'הדבקה, '.נ, רצון-בהט; 3 -1' עמ, מכון הווי ומועד: רמת יוחנן, המוסיקלית של מתתיהו שלם

  .29 –24' עמ, )1979אפריל ( , 1978/79,  מחול בישראל', אחדות ופורקן
 המרכז לתיעוד בעל -ארכיון העבודה, )מראיינת תאיר זבולון(ראיון עם לאה ברגשטיין -'עדות', .ל,  ברגשטיין:ראו. 28

 . 83' עמ , 123.2.1.3הספרייה למחול  תיק : תל אביב, )1978אפריל (, פה 
 . 55–54, 47–46' עמ, 1950י "תש' הנוקד'אגודת הנוקדים : עין חרוד, רועים בגלבוע, .מ, שלם: ראו. 29
 –27' עמ, 1985ה  "ספרית הפועלים  תשמ, הקיבוץ המאוחד: תל אביב , סוכנים של החינוך הציוני, .ר, פירר: ראו .30

ך "העיסוק בשחזור ההיסטורי במערכת החינוך העברית לא היה רק במסגרת שעורי התנ; )פירר סוכנים: להלן. (29

.  לימודית ונתפס כאמצעי להשגת המטרות הלאומיות-  החינוכיתוההיסטוריה אלא שולב במערך הכולל של ההוויה

ש גשורי הציג את חיבוב הזמרה שמקורה בזמרת ישראל הקדומה כאחת הדרכים ליצירת אטמוסיפירה לאומית .מ

בעבודת ההוראה נמצאה האפשרות לשלב באמצעות המוסיקה והזמרה את העבר העברי המפואר עם העתיד . ייחודית

', שבת מלכתא, '.ש.מ, גשורי: ראו. רים ומעצבים את כוחות היצירה המוסיקליים העבריים העתידייםהקרוב  וכמכשי

 מאמרים –רננים', הזמרה והחינוך, 'ש.מ, גשורי ; 13' עמ, א"תרצ: ירושלים, מאמרים על המוסיקה העברית -רננים

 . 8' עמ, א"תרצ: ירושלים, על המוסיקה העברית
 של דרכי הלימוד, .ח, זוטא:  ראו,ך"וקי דעות באשר למטרות וההדגשים בלימוד התנבקרב המורים התגלו חיל. 31

תל , דיוקן-הצבר, .ע, אלמוג; 51' עמ, חינוך ותרבות: סיטון; ה"כ-'ט' עמ, ה"ראובן מס תרצ: ירושלים, ך"התנ

מהדורה ', חלק א, רא לילדיםפורי המקיס, .ש, ובן ציון. נ.ח,  ביאליק,.ח.י, .רבניצקי; 59–58 'עמ, 1997עם עובד :אביב

ה ימנסיה הרצליימנסיה העברית ומאוחר יותר הפיכתה לגיעם הקמת הג; ו"דביר תרצ: תל אביב, ים ושבעעשר

סיפורי החומש , חומשי, .א.קפלן ח; 251' עמ, ' החינוך העברי א:ראו. ך"התעורר ויכוח על דרך הוראת התנ

      .ז"רפלמוד  ת: ורשה, בראשית, חלק ראשון, למתחילים
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   32.בפרטוצלילי הזמרה העברית  בכלל ערש הזמרהכארץ ישראל תפיסת הרועים התבססו על שירי 

הדים לניסיונות לצור סגנון . כיים"ים תנלשירי הרועים מקום נכבד במכלול שירי הזמר בנושא

עברי ייחודי שלמאפייניו זיקה אל העבר העברי הקדום ניתן למצוא הן בטקסטים והן בלחנים  של 

 ייחודי יהחיפוש אחר סגנון עברגילומים של התחום המוסיקלי בו ניתן לבחון  33.שירי הרועים

ודה שרת עיבד מספר שירי רועים יה.  הוא שירת המקהלה'שירי רועים' של בטקסטובמוסיקה 

המלחין פאול בן חיים כתב לחן ועיבוד למקהלה   34.' זענותלשירת מקהלה ופרסם אותם בחוברת 

מקהלת 'פורדהאוס בן ציסי שייסד את  35).12' עמ ,6נספח (' אדוני רועי'ג "למזמור תהילים כ

 נשמת השומע את השראת הצגות האורטוריה מסייעות להחדיר לתוך" טען כי  1927בשנת ' ך"התנ

ובטוחים אנו  שמחזור זה אשר כל יצירה ממנו תוצג במועדה יועיל ...ך דרך צינור המוסיקה "התנ

   36."הרבה לעיצוב הדמות של ההווי העברי המקורי ההולך ומתרקם בארצנו

                                                 
מאמרים על המוסיקה  -רננים: בתוך',  לשאלת עתידה של הנגינה העברית–להיות או לחדול, '.ש.מ, גשורי: ראו .32

,  מאמרים על המוסיקה העברית–רננים', הזמרה והחינוך, 'ש.מ, גשורי; 19, 17' עמ, א"תרצ: ירושלים, העברית

: ירושלים, מאמרים על המוסיקה העברית -רננים:  בתוך',שבת מלכתא, '.ש.מ, גשורי; 5' עמ, א"תרצ: ירושלים

 .13' עמ, א"תרצ
בו  שיר הזמר מספר מחדש את הסיפור המקראי ' שיח ישיר, 'הראשון: סוגי שיחשלושה המרכיב הטקסטואלי כלל . 33

שירו , שללמ) הקדומים שבין אלו הם שירי  הילדים(לסיפור המקראי , יחסית ,בלבוש של שיר תוך שמירה על  נאמנות

היוצר הפניות מסוגים שונים אל ' שיח דרך סוכני תיווך, 'השני ,)14' עמ, 6נספח (' משה הרועה'של לוין קיפניס 

שם (מידת השימוש בטקסט המקראי בסוג זה משתנה משימוש בפסוקים או אזכור פרט מהטקסט . הטקסט המקראי

פיין בהתייחסות עקיפה  בה הדמות המקראית או מתא,  השלישי).13 ,12' עמ, 6נספח ( )שם של מקום, של אדם

ספר קריאה לשנת , ניר, .ב, ברנשטיין: ראו ).13' עמ,6נספח (' רחל על העין'ו' רחל'הסיפור  נמצאים כמו בשירים  

', ו, ענות, )עורך. (י, שרת  ;26 - 13' עמ, אפלל-חפרי; 107' עמ, א"עם עובד תשי: תל אביב',  חלק ב,היהלימודים השני

: ברלין , שירי ארץ ישראל, )ליקט והוציא.(י, שנברג'; מ'  עמ, ט"יבוץ המאוחד שבט תרצועדת התרבות שלה ק: וריג

 .161' עמ, 1935יודישער פערלאג 
תל , 'ז ,שירי רועים למקהלה ובלוית כלי נגינה,  פרקים לשירה במקהלה ובציבור,ענות, )עורך. (י, שרת: ראו. 34

 .ה" העובדים העבריים בארץ ישראל  שבט תרצ ההסתדרות הכללית של:אביב
אנציקלופדיה לחלוצי , .ד, תדהר:  על קורות חייו ראו;  מכון הווי ומועד: רמת יוחנן, קלסרי פינת הרועה :ראו. 35

    . )תדהר: להלן. (1753 –1752' עמ, 1971א "ספרית ראשונים תשל: תל אביב, הישוב ובוניו
על קורות חייו ; 47–45' עמ, )1934ד "ניסן תרצ(', ג, במה, "' מעשה בראשית'אורטוריה על ה" , .פ, ציסי,  בן :ראו. 36

 . 2153 – 2152'  עמ,תדהר: עיינו
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במיוחד , בפרט' חג הגז'הרצון לחדש את החגים החקלאיים העבריים הקדומים בכלל ואת 

אשר  מקור  ם וריקודי רועיםיצר הזדמנות נוספת בה שירי , העובדת ובמערכת החינוךבהתיישבות

  37.ך נעשו חלק מרפרטואר הטקסים ומסכתות החגים הכללי"התנהשראתם הוא 

פגש של מגוון זימנה מ המחול האמנותי בארץ ישראלהאופרה ו, המקהלה,  התיאטרוןהתפתחות

משנות העשרים החלו להיכתב מחזות   38.היסטוריתחומי אמנות סביב נושאים הנקשרים לעבר ה

 עיצוב תפאורות ותלבושות לתיאטרון זימן לאמנים בארץ .ים"מקוריים ישראליים בנושאים תנכ

השחזור ' דמות הרועה נקשרה ישירות אל 39.מקור פרנסה ואפשרות לפעילות אמנותית מגוונת

ורבים מגיבוריו הוצגו ' ל רועיםעם ש'בתיאטרון כיוון שהעם העברי הקדום נתפס כ 'ההיסטורי

בגישה אומנותית , לרוב , הרועים וסביבת חייהם עוצבו בתפאורות ובתלבושות40.כרועי צאן

בוריס פוליאקוב עיצב את התפאורה . ששאבה את השראתה מהסגנונות האמנותיים המודרניים

סגנון הרוח העיצוב הגיאומטרי באת . 1928 שהוצג בשנת עקב ורחליוהתלבושות למחזה 

 ובתרשים מראה )14' עמ ,11נספח ( ניתן לראות בתרשים ההכנה לדמותו של יעקב סטיקוביה

 מאת אהבת ציוןניה ברגר עיצבה את התלבושות והבמה למחזה 'ג 41).14' עמ ,11נספח (הבמה 

                                                 
   . 3. 2. ג– ו2. 2.ג , 2.1.הדרשות לחגים החקלאיים  בכלל ולחג הביכורים וחג הגז בפרט ראו לעיל בפרק זה סעיפים ג.  37

יות כדמות מופת הייתה כחלק מראיית התיאטרון "עברי והצגת דמות תנככים בתיאטרון ה"פניה אל נושאים תנ. 38

כים שעוסקים בהווי חיי העברים "מראשית התיאטרון העברי בגולה נכתבו מחזות תנ. כשותף בעיצוב המציאות

 מגמה זו המשיכה עם צמיחת .לחלק מהם חוברו שירי זמר או צורפו שירי עם מוכרים, תיהםיוהקדומים ובדמו

, .א, צופרפין; 45–43' עמ, )1937ז "אדר תרצ(', ג, במה', ך"התיאטרון והתנ, '.י, סגל:   ראו. העברית הלאומיתהתרבות

, 'על התיאטרון הארצישראלי ותעודתו, '.ל, יסנר;  46 -45' עמ, )1937ז "אדר תרצ(', ג, במה', כית"על הדרמה התנ'

אוניברסיטת תל , עבודת דוקטור, לות ויהדות בתיאטרון העבריג, .ק, שואף; 7-  3' עמ, )1936ו "סיוון תרצ(', ג, במה

לחזור ' האוהל'כתב  כי שאיפת תיאטרון ', האוהל'ממייסדי תיאטרון , משה הלוי;  76, 30 -29, 11 -8' עמ,.1999אביב  

ה  שני מקורות ההשראה להצג. ך כיוון שצופן בחובו  אוצרות של חומר דרמטי המחכה שיעלו אותו לבמה"אל התנ

, 'אהל'יעקב ורחל ב, .מ, הלוי:  ראוך נלקחה הפנטסיה ומהארץ הפולקלור" מהתנ-ך והארץ"היו התנ' יעקב ורחל'

על המחזה ', .א, אשמן; יעקב ורחל. 33.1.2ה "תיק מילא,  הארכיון הישראלי לתיאטרון, א"פיקובסקי תרצ: ירושלים

תוכנית , ')'מיכל בת שאול'תונאים לקראת ההצגה מתוך דברים שנאמרו במסיבת הע(העברי המקורי בתיאטרוננו 

, .ד, שמרטלינג; ארכיון התיאטרון הישראלי, 14.4.1941,  מיכל בת שאול9.4.4ה  "תיק מילא, 'מיכל בת שאול'ההצגה 

חשוון (',  ב,במה, דרכי התיאטרון העברי, .נ.ח, ביאליק; ב"מ- א"מ' עמ, )1933ג "אייר תרצ(', א, במה', הבימה והכפר'

  .  ב"י-'ח' עמ, )1933ד "רצת
  . 73 –71' עמ, 1941ראובן מס  :  ירושלים, האמנות היהודית החדשה,  .ק, שוורץ: ראו. 39

במבוא לקטלוג , אורנה בן מאיר טענה. ההתייחסות מקפת לדמות הרועה בתיאטרון חורגת מהיקף מחקר זה. 40

ר ספרותי שכרך את התחייה הלאומית עם ך נתפס כמקו"כי התנ, ים"התערוכה שעסקה במתווים למחזות תנכי

היווה מקור לספורים עלילות ודמות והתאים לשמש נקודת מוצא לתרבות העברית , התחייה התרבותית בארץ ישראל

, .א, מאיר- בן: ראו. כי"היא ציינה את שנות העשרים כשנות הולדת המחזה המקורי התנ. החדשה בארץ ישראל

  . 7' עמ, 1995מוזיאון ארץ ישראל : תל אביב, כים" תנ מתוות למחזות-ציורים בתיאטרון 
איור , 10'  עמ,1995מוזיאון ארץ ישראל : תל אביב, כים"מתוות למחזות תנ-ציורים בתיאטרון ,.א, בן מאיר: ראו. 41

  .  29' עמ , 8 תמונה -תפאורה, 2
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 רועים הוצגו הן בתיאטראות הרשמיים שפעלו במרכז המערכת דמותכים ובהם "זות תנמח

והן באלו שנוצרו , )1941 ( שהוצגה בתיאטרון הבימהמיכל בת שאולכמו ההצגה התרבותית 

 שנכתב על ידי מתתיהו שלם נבל ואביגילכמו המחזה  בפריפריה ובמערכות תרבותיות משניות

נבל שירי הרועים שחוברו למחזה    43.)5 'עמ, 3נספח (כתיאטרון בובות והוצג הן כתיאטרון חי והן 

' עז וכבש','שומר מה מליל'כמו הרשמי נעשו במהלך הזמנים לחלק מהרפרטואר העברי  ואביגיל

    44).15',  א13' עמ, 10נספח (' הבו לנו יין'והשיר 

נוטים אל  ' ההיסטורישחזור'בהקשר להתרבותיים המתארים את הרועה והצאן  התוצרים מרבית 

מעצם מהותה מקשר ישיר להוויית מנותקת ך "הפניה אל התנאולי משום ש. הכיוון האוטופי

בדרך זו ניתן להסביר .  ויוצרת השגבה ואידיאליזציה של הנושאים המתואריםהחיים הריאלית

רי שי'  45. הדגשת צדדים תוכניים והתרחקות מכוונת מריאליזם,במטפורותוי השימוש ביראת 

רעיונות אוטופיים באופן אורגני בתוך שוזרים  'שחזור ההיסטורי'אלו ששוייכו למ ,רבים' רועים

נושאת מסרים של הרואה באוטופיה אמצעי לתיקון המציאות וגישה זוהי . המציאותייצוגיה של 

 ושיר הרועים ה " שמקורו במזמור תהילים ס'פקדת ארץ' השירדוגמא כ 46.תקווהובטחון , שלווה

                                                 
איור , 16' עמ, 1995זיאון ארץ ישראל מו: תל אביב, כים"מתוות למחזות תנ-ציורים בתיאטרון , .א, בן מאיר:  ראו. 42

  .  39' דמות רועה תמונה בעמ, 14
: רמת יוחנן. הקיבוץ המאוחד ללא תאריך- איחוד הקבוצות והקיבוצים: תל אביב, נבל ואביגיל, .מ, שלם: ראו. 43

 . 354' עמ, 1957אגודת הנוקדים : תל אביב, הרועה העברי, )עורכים. (ד, זמיר. מ, שלם; מכון הווי ומועד
: רמת יוחנן,  הקיבוץ המאוחד ללא תאריך-  איחוד הקבוצות והקיבוצים:תל אביב, נבל ואביגיל, .מ, שלם: ראו. 44

  ,  32, 31, 30, 28, 27' עמ, ן הווי ומועדמכו
ך " התנדמותיו בתיאטרון והאם לקשר בין דמויותך ו"פורי התניויכוח על הדרך בה צריך להציג את סהתעורר . 45

יש להעלות את הגיבורים "ך  וכי  "בורי התניביאליק  טען שקישור זה מפחית מערכם  של ג. נ.  ח.לערביםלבדואים ו

 חזרה אל –?איזהו הסגנון שיבואר לו התיאטרון בזמננו בהצגות היסטוריות...כים לשיא המודרניות של זמננו"התנ

לא בסגנון של ...ציאות ההיסטוריתריאליזם השואף להחיות את הקווים הגדולים של המ...ריאליזם היסטורי

מתוך שיחה שנערכה בברלין (', שיחות בחוג הבימה, 'ביאליק. נ. ח:ראו ,"אילוסיה כי אם בסגנון של סוגסטיה

  .'ל-ט"כ, ו "כ- ה"כ' עמ, )1933ג "אייר תרצ(', א, במה, ) 1929בנובמבר 
 עתיד להשפיע על החברה הקיימת ומניח מחדש ובונה אשר, נקודת המוצא לגישה זו רואה באוטופיה כוח פועל. 46

הריאליזם האוטופי בהיסטוריה הציונית מתייחס אל העתיד . שהאידיאל העתידי יתפתח מתוך החברה הקיימת

מגוון : בתוך', הריאליזם האוטופי בציונות, .י, גורני:   ראו.הקרוב ואל בעיות מציאותיות מיוחדות של העם היהודי

, גורני; 34 -15' עמ, 1994ד "האגף לחינוך התיישבותי תשנ, משרד החינוך : רחובות, לדעות והשקפות בתרבות ישרא

הדרשות נוספת לגווני ביטוי של תפוסות ; 31–27' עמ, )1986(,  ה,שורשים', ריאליזם ואוטופיה בהגשמת הציונות, '.י

  . 3 .1. אוטופייות ראו להלן בפרק זה בסעיף ג
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מאיר גור  של ובעיצוב )1913 (של הקרן הקיימת לישראל ספר הזהב השנידמות הרועה בכריכת 

מויים שרובם מציגים עיסוקים ואירועים ימופיעה כחלק משורת ד )ואמני בצלאל (אריה

' עמ, 11נספח (מזרחי –י" בעלות מראה תנכדמותהמתקשרים אל תקופת המקרא ומתייצגים ב

מסביבו כבשים חלקן רובצות , נוף גבעות פתוח -ברקע, הרועה יושב על האדמה ונשען על עץ  48).9

חובש כובע מזרחי ומחלל , הוא לבוש בגלבייה כלבוש הערבים המקומיים, לרגליו וחלקן עומדות

 מערבית היוצרת תחושה  דמותצוב בסגנון העיצוב שלטת תפיסת חלל ועי. בחליל רועים

המפגש בין . גלבייה וכבשים, לתיאור נוספים אטריבוטים כמו חליל. מציאותית-ריאליסטית

 ובין  התלבושת והאטריבוטים יוצר תחושה כי הדמות המערבית דמותהתיאור הריאליסטי של ה

בר אפשרי  למאפיין הס. של עברי קדום על פי המודל אותו ייצג הרועה הערבי' תחפושת'הולבשה ב

זה הוא האופי האוטופי של היצירה  והיותה מטפורה שנועדה לייצג אידיאה אליה ניתן להגיע על 

  .  ידי שחזור ימי העבר בדרך שתובן ותתקבל על ידי בני התקופה הנוכחית

ארץ של ' כ נתפסהארץ ישראלבסיפורי המקרא שנכתבו לילדים כחלק מהספרות החינוכית 

 כחלק בלתי נפרד מארץ ישראל מוצגת במקראות החינוכיות ת הרועה העברי הקדוםדמו 49.'רועים

' עמ, 5נספח  (מאת יהודה בורלא' ממראות ארצנו 'דוגמא הטקסט התיאוריכ ,בעבר ובהווה

                                                 
כנס , דפרון; 34'  עמ, ש"עבר ת: ירושלים,  שירים לזמרה בציבור ולמקהלה125, )עורך ומסדר.(מ, ברונזפט: ראו .47

  .2' עמ, מכון הווי ומועד: רמת יוחנן, ב"ב כסליו תשכ"י , ב"הנוקדים הל

אמן צעיר ( על פי גדעון עפרת זוהי עבודה קולקטיבית של אמני בצלאל כשהאחראי הראשי היה אריק גולדנברג 48.

כרך ,  פרקי אבות.: האמנות הארצישראלית,  .ג, עפרת: ראו) 1911הציוני מברלין לבצלאל בשנת שנשלח על ידי הועד 

גם אם זוהי יצירתם של מספר אמנים מבצלאל או של מאיר גור אריה ;  255' עמ, 1993אמנות ישראל  : ירושלים', א

הספר ;  84' עמ, זאב רבן: ראו. יהשורים על, שהפך למנסח המובהק של הסגנון הבצלאלי, רוחו וסגנונו של זאב רבן

כחול לבן , .ר, ארבל: תצלום של העטיפה ניתן למצוא ב. נמצא בארכיון הספרים של הקרן הקיימת לישראל בירושלים

;   42תמונה מס , 57' עמ, 1997 עם עובד - בית התפוצות: תל אביב, 1947–1897דימויים חזותיים של הציונות -בצבעים

  . 2' תמונה מס, 10' עמ, פרקים באמנות;  32' תמונה מס, 217' עמ, ץ"בצלאל של ש
, כהן-ושילה. י, צלמונה; 21–13' עמ, )1963(', א, ב"י, ניב הקבוצה', מוטיבים פסטורליים במקרא, '.מ, שלם :ראו. 49

 , כית" תנציונות; 9' עמ, אמנות בישראל; 204' עמ, ץ"בצלאל של ש:בתוך', סגנון ואיקונוגרפיה של חפצי בצלאל, '.נ

עוד בטרם . ילד הייתי בארצות הרחוקות שמעבר לים"כי ' כנפיים'נחום בן ארי סיפר בזיכרונותיו בסיפור ; 66' עמ

, .פ, שיפמן, "על אבותינו המהלכים עם הצאן בארץ כנען: ידעתי לקרוא הייתה סבתא מספרת לי מספורי המקרא

, הוצאה שלישית, ת העליונות שבבתי הספר ובחדריםנועדה למחלקו, חינוכית-חריסתומטיה ספרותית, בכורים

  ).35' עמ, 5נספח . (738 – 737' עמ, 1913ג "רוזנקרנץ ושריפטזטצר תרע: וילנה
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2.(52    

                                                

כמסר גלוי  שירי הרועיםב מופיע' ארץ של של רועים'ישראל הקדומה כלתפיסתה של ארץ ביטוי 

ההתייחסות   בו 'מה יפים הלילות בכנען'בשיר  נבל ואביגילהלקוח מהמחזה ' שמעו שמעו'בשיר 

אשר '  אחי הלכו לרעות צאנם'שורה ה ומרומזת כמו נוף הארץ עקיפההמתרחש בעבר ההיסטורי ל

בואו 'בכרזה לעידוד התיירות  53).18, 13' עמ ,6נספח  (.ויכולה להתקשר לסיפור יוסף ואחי

המזכיר את ( הרועה מופיע בתוך נוף פסטורלי של ארץ ישראל )1929(זאב רבן שעיצב ' לפלשתינה

כי למרגלותיו "תנ-ניצב כשפניו לצופה לבוש בגד מזרחי, הוא משתלב בנוף). תנוף טבריה והכינר

סט מן העבר ההיסטורי אל תמונה פסטורלית ריאלית המבט מו. יושבת הרועה ומסביבם כבשים

   54).9'  עמ11, נספח( 'נוף גן העדן'המציעה חיים אידיאליים בנוף שלו והרמוני כ

בחינת גילומי הרועה והצאן בתחומי היצירה התרבותית הנדונים במחקר זה בכל אחד מרכיביו 

משמעותו של דימוי הרועה עשויה להעמיק את הבנת מקומו ו 'השחזור ההיסטורי'השונים של 

  .  בתרבות העברית

  

  

  

 
 המרכז :תל אביב,  הבינוניותפרקי קריאה לכתות, בעקבי הצאן, )סדרו וערכו. (י, וגורביץ, .ברנשטיין י: ראו. 50

ספר קריאה , ספרנו, .ויחיאלי י. מ, אזרחי, .אוירבך פ, .י, אדלר; 37' עמ, א"לחינוך וארגון עובדי המרכז לחינוך תש

 . 185 – 181'  עמ, ללא תאריך, מוריה, לשנת הלמוד החמישית
. ו"ט' עמ, ג" מסדה תש:תל אביב, מהדורה חמישית',  ד,ארצי, מקראות חדשות, .ל, קיפניס, .ז, אריאל:  ראו.51

ביבניאל  ,רה' בשנותיו הראשונות בארץ עבד כדייג וכרועה צאן בסג1906בשנת אהרון הלוי עלה לארץ ישראל כחלוץ 

ארץ - הוציא לאור אלבום ציורי נוף1929בשנת . 'בצלאל' התיישב בירושלים ועבד ב1912בשנת . ובסביבות הכינרת

לוי גנן ואמן אהרון ה, '.א, הכהן: כיים ראו"באלבום זה הוא מקשר תיאורים של נופי הארץ עם אירועים תנ, הצבי

האמנות ,  .ג, עפרת; 13 -12' עמ, )1980(, )30(4',  כרך ה,מול-עת',  מראשוני הציירים של נוף ארץ ישראל וצמחיה

 . 832, 817'  עמ,1993אמנות ישראל  : ירושלים', כרך א,  פרקי אבות.: הארצישראלית
 . 118 –115' עמ, )11.11.1903ד "חשון תרסא "כ(, 7 - 6, שנה שלישית, עולם קטן',דוד , '.מ.י, זלקינד: ראו. 52
, )עורך.(ש, רוזובסקי; 2' עמ, מכון הווי ומועד: יוחנןרמת , ב"ב כסליו תשכ"י, ב"כנס הנוקדים הל, דפרון:  ראו.53

הועד הפועל לברית העולמית של הנוער העברי : ורשה,  קובץ זמירות ארצישראליות עם תווי נגינה–מזמרת הארץ

 . 30 –28  'עמ, 1929ט "תרפ
  .  122תמונה ,  106' עמ,  זאב רבן: ראו.  54
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  הדרשות ישירה לטקסט מקראי   2. 1.ג

  

  אלו מהווים  פריטים בהם מופיע טקסט מקראי שעניינו רועה וצאן21מחקר נכללים הבקורפוס 

 מהפריטים שנכללו 11%- ו 'השחזור ההיסטורי'המקורות המתייחסים אל   מסך כל פריטי8%

כטקסט עצמאי או כמשולב בתוך מכלול : בשתי דרכים עיקריותם הם מופיעי. בהיבט זה

   .)1.טבלה  ג, 1נספח  (טקסטואלי או ויזואלי אחר

אך הוא נערך , על נאמנות לטקסט המקראי המקורי, ברובם, הספרים ללימוד מקרא שומרים

 לחלק מהספרים 55.מחדש בצורה שתהייה מותאמת לגיל הלומדים ולשליטתם בשפה העברית

מרביתם  , ים איורים המסייעים בהבהרת הטקסט ומזמנים מגוון תיאורים של רועה וצאןמוספ

ך "י התנדימוישומרים על נאמנות רבה למציאות ומשתמשים בתבניות ייצוגיות הנקשרות אל 

ותיאור נוסף של ' תיאור פרידת אברהם ולוט  באיורו של אונא בספר בראשית א, כדוגמא,והמזרח

בעיתוני הילדים מופיע לרוב לצד  56).11' עמ ,6נספח (ראשית לתינוקות אותו הנושא בספר ב

כך . הפסוק המקראי איור אשר מצד אחד מבהיר את הפסוק ומצד שני מרחיב את מעגל ההקשרים

ומתאר את מאבקו של דוד בדב מוצג ביחד )   לדוק פס,ז"פרק י(' הטקסט הלקוח מספר שמואל א

עוצמה של האיור מאפילה על הטקסט ומפרה את האיזון ה. עם איור של נחום גוטמן בנושא

    57.)11' עמ ,8 נספח ;23' עמ ,7נספח ( בין הטקסט המילולי לאיור, לרוב, שנשמר

נבחרו בהתאם להקשר בו הם כפסוקים עצמאיים הפסוקים המשולבים במקראות הכלליות 

 בעקבי הצאןאה מופיע בשער המקר) יג פסוק ,זפרק (דברים ספר הלקוח מהטקסט . שולבו

נספח  ( סממן של ברכההן עשתרות הצאן , המוקדשת כולה לנושא ומנסה להציג אותו באור חיובי

נבואת אחרית ומציגים . מופיעים באותה מקראהד "פסוקים מספר יחזקאל פרק לה  58).33' עמ ,5

                                                 
סיפורי החומש , חומשי ;א"ורשה תרפ, מהדורה שלישית, למתחילים, סיפורי החומש, .ר,  גוטמן:ראו .55

, מהדורה שלישית,  חלק ראשון,חומש לילדים, .ל.ש,  גרדון; ז"למוד  תרפ: ורשה, בראשית, חלק ראשון, למתחילים

', חלק א, פורי המקרא לילדיםסי, .ש, ובן ציון. נ.ח, ביאליק. ח.י, רבניצקי; 1935ה "גרדון תרצ. ל. ש:תל אביב

 שטיבל  :תל אביב', א, ספר בראשית, סיפורי החומש לילדים, .פ, חופי; ו" דביר תרצ:תל אביב, מהדורה עשרים ושבע

, קרינסקי, .א.קפלן ח;  שטיבל ללא תאריך:יבתל אב', ב, ספר בראשית, סיפורי החומש לילדים, .פ, חופי; ללא תאריך

 . האור ללא תאריך: ורשה, ספר בראשית, תורה לתינוקות, .מ
, .מ, קרינסקי ; לא' עמ, שטיבל  ללא תאריך: תל אביב',  א,ספר בראשית, סיפורי החומש לילדים, .פ, חופי: ראו. 56

  .37'  עמ,האור ללא תאריך: ורשה , ספר בראשית , לתינוקותתורה 
האיור מסייע בהעצמת גבורתו של דוד בכך שמציג את הסצנה במבט מלמטה כלפי מעלה כך שחוסר האונים של . 57

הקווים השחורים המופעים ברישום גופו של הדב מוסיפים . דוד וכבשתו אל מול הדב המאיים מודגשת עוד יותר

  .  שער, )6.5.1937ו " תרצה באייר"כ(, 5', כרך ג, דבר לילדים :  ראו. לתחושה המאיימת שנוצרת
 המרכז :תל אביב, פרקי קריאה לכתות הבינוניות, בעקבי הצאן, )סדרו וערכו. (י, וגורביץ, .י ברנשטיין: ראו. 58

  .שער, א"לחינוך וארגון עובדי המרכז לחינוך תש
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המשולב במערך הויזואלי ומעבירים מסר מהמקרא באמנות החזותית מופעים לרוב משפט בודד 

מספר  במסגרת העגולה המקיפה ם מקראייםפסוקלב יאהרון הלוי ש. הנקשר לנושא המצוייר

 הטקסט בדרך זו  63.'ארץ הצבי ' בסדרתך ולארץ ישראל"שאים מהתנרישומים שיצר בהקשר לנו

 ומצד שני מתפקד רישוםלמרכיב אשר מצד אחד יוצר מסגרת התייחסות ומשמעות לנעשה 

טקסט בציור על זאב רבן שילב   64.)10' עמ ,6נספח  ('איש תחת גפנו' כמו ברישוםכאלמנט קישוטי 

                                                 
 המרכז לחינוך :תל אביב ,פרקי קריאה לכתות הבינוניות, בעקבי הצאן, )סדרו וערכו.(י, וגורביץ, .י ברנשטיין: ראו. 59

  .37' עמ, א"וארגון עובדי המרכז לחינוך תש
אור חדש על ספר , .נ, הראובני; 13, 11, 8' עמ, 1991נאות קדומים ,  ורועה במורשת ישראלמדבר, .נ,  הראובני:ראו. 60

  .  1950עם עובד : תל אביב, ירמיהו
: יפו, מחזור ראשון', א, ספר רביעי,בדרך עולם, העברישישה סדרי מקרא לבית הספר , בן עמי, .ציון ש-בן: ראו .61

מזמור זה זכה להלחנה ידי אלכסנדר אוריה   ;1. אסעיף' ג ראה לעיל בפרק א"על מזמור תהילים כ. 58' עמ, פ"תר

ושל מרחב  תוך שילוב מאפיינים של ' רועה'בוסקוביץ אשר ניסה ליצור ריתמוס ער וכמעט ריקודי המעורר רושם של 

' ה: ג"תהילים פרק כ, '.א.א, בוסקוביץ הנגזרים מסגנון טעמי המקרא' טעמים'ה מזרחית עם צירופים של מוסיק

פאול בן חיים חיבר ; 15 –14 'עמ, )1976ז אוקטובר "חשוון תשל(, א"י, עיונים במוסיקה', לקול אלט ולתזמורת–רועי

: רמת יוחנן, קלסרי פינת הרועה: ראו, )12 'עמ ,6ראה נספח (לחן אחר לאותו מזמור המתבסס על מנגינה פרסית 

    . מכון הווי ומועד
 :תל אביב,  203ספריה מוסיקלית , שירון לחייל, באלפי ידיים, )םיעורכ. (י, ו טהרלב . מ, וילנסקי. ש, קפלן:  ראו.62

שירים ; )ג" תשמ17.5.1983(, 687, ברמה, "'שמוני'על הריקוד ", .ל, ברגשטיין; 19' עמ, 1969מפעלי תרבות וחינוך 

 .מכון הווי ומועד: רמת יוחנן ,   תיקי אגודת הנוקדים ,ג"לכינוס הנוקדים הכ
 .  1. 1. אודות אהרון הלוי ראו לעיל בפרק זה סעיף ג. 63
  .  טו' עמ, ג "מסדה תש: תל אביב, מהדורה חמישית',   ד,ארצי, מקראות חדשות, .ל, קיפניס, .ז, אריאל: ראו. 64
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הרועה 'בסיפור שילוב של הטקסט המקראי בתוך מערך טקסטואלי רחב יותר ניתן לראות 

 הן במושב: ויען הרועה ויאמר"ידו הטקסט כאילו נאמרו על השילוב נעשה בדרך בה . 'והחוקר

 מתפקד כסיפור מוסר ומכוון 'העשיר הרש וההלך'הסיפור  67).33' עמ ,5נספח "(חכמים לא ישבתי

)  ד-ב,ב"יפרק (' בתוך הסיפור משולבים פסוקים מספר שמואל ב. אל האירועים האקטואליים

    68).23' עמ, 7נספח (המספרים את סיפור כבשת הרש 

כי " 'שיר מחול' בשיר הזמר כמוהטקסט המקראי נעשה בדרך עקיפה הם  שילוב ישנם פריטים ב

 גם בתקופת הגלות ביטויים אלו שמרו על רצף הופעה ושימוש " ואתה רוענו/...,אנו צאן קדושים

 כקטע מופיע' כבקרת רועה עדרו' למזמור 69).12 'עמ ,10 נספח( וללא קשר לרעיית צאן בפועל

  הרועה באיור מוצג בלבוש גלותי 70)23' עמ, 7נספח (יור של רועה וכבשים חזנות מלווה בתווים וא

רוח 'בדרך זו נוצרת סתירה בין ' הרועה הנאמן'בסצנה המתוארת בתבנית נוצרית טיפוסית של 

האיכר 'במשל  :מוספים בסוף הטקסט בשלושה מקריםמהמשנה פסוקים  71.והאיור' ך"התנ

 . 72)33' עמ ,5נספח  ('הרועה והחוקר'ובסיום הסיפור בסיום הפסוקים מספר דברים  'והכבשה

 'משה הרועה 'המדרש, כמו .כי עצמו"במדרש ולא בטקסט התנהוא אחדים מהנושאים מקורם של 

בשירי , בעיתוני הילדים, הופיע בשכיחות רבה במקראות הלימודיותש) 'פרשה ב(משמות רבה 

    73.תובאמנות החזותי, הזמר

  

  

  

  

                                                 
: ירושלים, 404 קטלוג ,המזרח באמנות ישראל, קדימה, .ת, ומנור פרידמן. י, צלמונה; 114תמונה , בןזאב ר:  ראו.65

 . 48' עמ, 1998מוזיאון ישראל 
. 1' ראה להלן בפרק זה סעיף  ג' בשיר השירים'דיון  ; 124תמונה , 107'  עמ,  151.1תמונה , 120' עמ, זאב רבן:  ראו.66

5.    
 .19 -18 'עמ, 1890נ "תר: וורשא, עולם קטן, .י.ל, קלאצקא :  ראו.67
  .2' עמ, )7.3.1940' ז אדר א"כ(, אמר'תוספת ל, דבר לילדים', העשיר הרש וההלך, '.ר.ז: ראו. 68
 .38' עמ, 1923ג "יובל תרפ: ברלין, זמירות לילדים 50, .ש, בן ציון. י, אנגל: ראו.  69
  .778' עמ, )1911ב "תשרי תרע' ו(, 34 –33, השחר', כבקרת רועה עדרו': ראו. 70
   .  שעניינו פסטוראלה בגולה3.2.4דיון נוסף באיור זה ראה להלן בסעיף . 71

  . 125 – 124' עמ, 1880מ  "תר: ווארשויא, גן שעשועים לילדי ישורון, .א, ראזענפעלד: ראו. 72
  .6. 1.הדרשות לנושא ראו להלן בפרק זה סעיף ג .  73
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  תור הזהב הקדום אל  ערגהה  3. 1.ג

  

מכלול   10%- מהווים רק כ' אל תור הזהב הקדוםערגהה'תוצרי התרבות ששוייכו למרכיב 

 ,1נספח ( מסך כל פירטי קורפוס המחקר 8%- ו 'השחזור ההיסטורי'המשתייכים אל התוצרים 

   74).1.טבלה ג

דעתנו והן מהעבר הטבועים בתובחירה סלקטיבית של סמלים  הן מןחזור תקופות מהעבר ניזוש

  :  הסופר יהודה  בורלא  כתב  כי 75.מתקוות אוטופיות

עברי , וכמו ישכב על ידי נער אחר, לא אני-אהיה בעיני...ואני בהזותי גם לעתה עיתים

המשוטט כמוני , בן יוגבים או בן נביא, נער רועה בהרים, מימי מלכות ישראל, קטן

כה צמודים , י אם כה קרוביםאז אדע ואומר אל ליב!...בין הרי אפריים החמודים

שם מעבר , הימים,  אין זאת כי עומדים הם-אלי אחיש אותם הימים הקדומים

   76. להרים האלה כמחכים לאות אשר יינתן וקמו מהרה ובאו לארץ והיו להווה גדול

  

- יהודי' תור זהב'הרצון לחזור אל . אוטופיה רעיון החורג מן הסיטואציה המציאותיתיש הרואים ב

 77.יכול להיתפס כניסיון לחרוג מהמציאות בה חיו היהודים בגולהברוח הציונות קדום  עברי

רבות מהן נוצרו בתהליך התגבשותו של .  מתקיים בזיקה לאוטופיות הציוניות'השחזור ההיסטורי'

היו שטענו שניסיונות להחיות את העבר הקדום בגילומי התרבות  78.הרעיון הציוני עוד בגולה

כמו  , ומפחיתים מהדימוי המכובד של אבות האומה לום את המיתוס מזיקיםהשונים מנפצי

                                                 
בדרך  מבטאים  רביםיבת להציג גם אפשרות של התבוננות רחבה יותר על פיה תוצריםההתייחסות לנתון זה מחי. 74

ערך  אך מסיבות התלויות במחקר ומטרותיו נגן העדן האבודהקדום או רעיון החיפוש אחר תור הזהב עקיפה את 

  .המעיט את משמעותושיוך מלאכותי  אשר 
: תל אביב,  כינס וערך אברהם שפירא,עוד דבר, )6.3.1946(' יתזיכרון ואוטופיה בהיסטריה היהוד,  '.ג, שלום: ראו.  75

  .  189' עמ, 1992ספרית פועלים  
ללא , מוריה, ספר קריאה לשנת הלמוד החמישית, ספרנו, .ויחיאלי י. מ, אזרחי, .אוירבך פ, .י,  אדלר:ראו. 76

 .  185 –181' עמ, תאריך
שהן תקוות אוטופיות לבין תקוות המתייחסות לזמן שהן קרל מנהיים מבחין בין תקוות המתייחסות למרחב . 77

 Mannheim K., Ideology and Utopia, London: Kegan Paul, Trench, and: ראו', אחרית הימים'תקוות ל

Trubner & Co.Ltd 1936, pp.185 – 188. ;   

אשר , חדש של יהודי קדמון- קמוצג כנוסח עתי' היהודי החדש  'אלטנוילנדבסיפורו האוטופי של בנימין זאב הרצל 

יד : ירושלים,' א, המחר של האתמול, .ר,  דרור- אלבוים  :ראו. עבר את כור ההיתוך של תרבות המערב ושב לארצו

ץ  בה "  מאת בוריס שירושלים הבנויהה דוגמא  נוספת היא האוטופי; 197, 137, 92, 56 ,27' עמ, 1993יצחק בן צבי 

היא נכתבה בשנת . כי"כית רומנטית  המציירת את המזרח כגן עדן תנ" עתידי ורוח תנחזון חברתי טכנולוגי שזורים

המחר של , .ר,  דרור-אלבוים: ראו). 1924ראתה אור רק בשנת (ץ כבר חי בארץ ישראל " בעת שבוריס ש1908

  .  279 –229' עמ,  1993יד יצחק בן צבי : ירושלים,' ב, האתמול
, .ל, הדומי; 58 –43 , 37 –35' עמ, 1993יד יצחק בן צבי : ירושלים,' א, חר של האתמולהמ, .ר,  דרור- אלבוים :ראו. 78

    ;   168 -131' עמ, )1979ט יוני "סיוון תשל(, 14 -13, ביקורת ופרשנות', הרומן האוטופי והאוטופיה הציונית'

 207



 ניתן לראות  80).28, 27'  עמ,4נספח ) (1858פורסם בשנת ( אהבת ציון את סיפורו של אברהם מאפו

 81.מודל לאורח חיים נשאףומציג ספרותית - בדרך סיפוריתכטקסט הפונה אל תור הזהב הקדום 

 בתוצרי התרבות 82.הסיפור זכה  לתפוצה רבה  והיה לאחד מהנקראים ביותר על בני הנוער

  83.)35' עמ ,5נספח (' בנאות הרועים'רוב תחת השם  להעברית המתחדשת הוא הופיע במקראות

 ללא קישור אל סיפור מזוהה מן הסיפור מחזיר את הקורא אל  הווי חיי הרועים  בימי המקרא

תמונת צופה מעבר מזוהה ומשאירה מרחב פתוח ליצירת - עובדה זו מנתקת את הקורא, המקרא

שמשפחתו חיה בה הארץ יליד  ,בן חוריןרועה הצאן  מייצג דמות  יליד עברי  בה עולם עתידית 

אורח החיים המתואר . ומוסרית אנושיות ,הוא מציג בהתנהגותו מודל של יושר. מדורי דורות

. בסיפור הוא אנטיתזה לאורח החיים היהודי בגולה ומציג כמיהה לאורח החיים העברי הקדום

תלבושות ה, 1947  בשנת'בימה'בעובד והוצג המחזה שלא יועד במקור להצגה בתיאטרון 

  84).10'  עמ,11נספח ( רועה מתווה לתלבושת של דוגמא כ ,ניה ברגר'על ידי געוצבו תפאורה הו

  תיודמועל יד   ניתן לראות את הניסיון לשחזר אוירה קדומהדמותבתצלומים של הבמה וה

   85.) 4 ' עמ,3נספח  (אוטיפיות המזכירות רועים מזרחיים יסטר

נכללה גנו הוגי התקופה בהגות רעיונית אשר יור הזהב הקדום עאת השאיפה לחזור אל ת

  .  החינוכיותבמקראות

דמות הרועה מוצגת כאחד מבין שני דפוסי הקיום הקדומים אשר יכולים להוות  מודל בעיצוב 

על השניות 'ביאליק דן במהותה של  האומה הישראלית  במאמרו . נ.ח. אורח החיים העברי החדש

                                                 
ך "לויכוח על התנ, '.י, סגל;  46 –45' עמ, )1937ז "אדר תרצ(, ג"י',ג, במה', כית"על הדרמה התנ, '.א, צופרפין:  ראו .79

 . 45–43  'עמ, ) 1937ז "אדר תרצ( ', ג, במה' , כחומר דראמתי
 . 'סה-'סד', נט-'נח' , לה- 'כו' עמ, ז" דביר תשי:תל אביב, אהבת ציון, .א,  מאפו:ראו .80
 . 4. 2. 2. א ,1. 2.2. א- ו. 2.1.1.סעיפים א' לעיל  בפרק א' אהבת ציון'  התייחסויות לורא.  81
'  עמ, 1979המכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה : תל אביב, ההתחלה-ספרות הילדים העברית, .א, אופק: ראו. 82

  . 61' עמ, 1966יסוד : תל אביב, שלושה דורות בספרות הילדים העברית, .ג, ברגסון; 147 –145
שרברק : וילנה, חלק שני, תי ספר ולביתלב, ספר מקרא ולימוד לחדרים, חריסתומטיה, .י, שטינברג: ראו. 83

 . 50 –49' עמ ,)הוצא לאחר מותו של שטיינברג (1908ט "ושריפטזטצר תרס
; 39'  עמ, 1995מוזיאון ארץ ישראל : תל אביב, כים"מתוות למחזות תנ, ציורים בתיאטרון, .א, מאיר- בן: ראו .84

כמוהם כשליחות חלוצית -ת העבר למען העתידהחיו א"נכתב כי ' במה'בביקורת על ההצגה שהתפרסמה בעיתון 

בשולי , '.ד, חומסקי: ראו ,"ך"המשך לתנ-הנעימה, ך" נעימת התנ–הנעימה. וכשיר מזמור לשנוי ערכים ולשדוד ערכים

יש לציין שלא כל אנשי היישוב החזיקו באותה הדעה בנוגע ; 25' עמ, )1947ח "כסליו תש(,  ב"נ', ג, במה', אהבת ציון

 . צע לחומר דרמטי אשר ימשוך את השכבות הרחבות שבקרב אנשי היישוב לצפות בהצגות התיאטרוןך כמ"לתנ
  .  23' עמ, שער, )1947ח "כסליו תש (, ב"נ', ג, במה', בשולי אהבת ציון, '.ד, חומסקי: ראו. 85
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 'איש תחת גפנו' ניתן לראות ברישום של    בשילוב עם חזון אחרית הימים ביטוי חזותי  לכמיהה זו

לוה בשפת   רועה הצאן הוא חלק מתמונה פסטוראלית המתארת שפע וש89).10' עמ ,6נספח (

. נוף כפרי מזרחיוכי " בלבוש תנדמות: העבר העברי הקדוםשנעשתה לסטריאוטיפ של דימויים 

הסגנון הדקורטיבי של הציור מדגיש את העובדה כי המתרחש באיור אינו מתקיים בזמן ובמקום 

הפורמט  .ביום מן הימיםבעבר או להתקיים  הייתה ריאליים אלא במציאות דמיונית שעשויה

כי המשולב בפס העגול "הפסוק התנ.  של האיור מוסיף לתחושת השלמות שמוסר האיורהעגול

   90.המקיף את הרישום מחזק את המסר ומשמעותו

 - מתוך גישה  רומנטית אל תור הזהב הקדום מוצגת באמנות החזותית עד שנות הארבעים  שיבהה

בכרזה שעיצב זאב . גישתואוריינטליסטית במיוחד על ידי האמנים שהתחנכו בבצלאל ולא מרדו ב

המשמר את קדמוניותו באמצעות , מוצג הרועה כחלק מנוף פסטוראלי' בואו לפלשתינה'רבן 

    91.)9' עמ ,11נספח ( המוצגות ועיסוקן כרועי צאן דמותאפיון ה, נים שברקע יהבני

התגלמה זו לרעיון השיבה אל תור הזהב הקדום  אלטרנטיבה נוספת בשנות הארבעים הוצעה

לקבוצת , או שוייכו ,תיבה הרעיונית ובתוצרים אמנותיים של הוגים ויוצרים שהשתייכובכ

                                                 
וסף של דברי עיון א, מחשבות ודעות, .ושפאן ש, .י, בקר:  בתוך', על השניות בישראל, '. נ.ח, ביאליק: ראו. 86

 – 56' עמ, 1954ד " יבנה  תשי:תל אביב, לתלמידי הכתות העליונות של בתי הספר התיכוניים ובתי המדרש למורים

62.  
 המרכז :תל אביב, פרקי קריאה לכתות הבינוניות, בעקבי הצאן, )סדרו וערכו. (י, וגורביץ, .י ברנשטיין: ראו. 87

 . 4 –3' עמ, א"תשלחינוך וארגון עובדי המרכז לחינוך 
, נועדה למחלקות העליונות שבבתי הספר ובחדרים,  חינוכית-חריסתומטיה ספרותית, בכורים, .פ, שיפמן: ראו. 88

  . 738 – 737' עמ, 1913ג "רוזנקרנץ ושריפטזטצר תרע: וילנה, הוצאה שלישית
,  הכהן;טו' עמ, ג"מסדה תש: תל אביב, רה חמישיתמהדו',   ד,ארצי, מקראות חדשות, .ל, קיפניס, .ז, אריאל: ראו. 89

   .   12' עמ,  )1980(,  )30( 4',  כרך ה,מול-עת',  אהרון הלוי גנן ואמן מראשוני הציירים של נוף ארץ ישראל וצמחיה', .א
  . 2. 1.התייחסות לטקסט המשולב ברישום ראו לעיל  סעיף ג. 90
  1. 1.לעיל בסעיף גראו  זו התייחסויות קודמות לכרזה ; 120' עמ,זאב רבן : ראו. 91
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 ניתן לפגוש  בהווה  ואורח החיים בארץ ישראלףנוה  וביןי תור הזהב והעבר הקדוםדימויבין  זיקה

 נער רועה עברי שחי בימי קדם פועל בגבורה ומסייע סיפור זהב .'אהבת ארץ מולדת'ר בסיפו

, הנער הרועה מוצג כמעורה בנוף הארץ וכמכיר את שביליה. לצבאות ישראל לחצות את הירדן

    96).34' עמ ,5נספח  (התנהגותו מוצגת כמודל של מסירות וגבורה

אריחי קרמיקה שציורו אמני בצלאל בבית סדרת ב .בציורים מאותה העתגם רוח דומה מתקיימת  

מוצג רועה  על רקע נוף שברובו הוא נייטרלי למעט  ביצירה 97).9' עמ ,11נספח . (לדרברג בתל אביב

ימי הגשמת דמות מתווכת בין ימי קדם ללאת רועה הצאן עושה ' ברוש הרצל'זיהוי הברוש כ .ברוש

 דרך תיאור הנוף יוצרת .עם ישראל בימי קדםהרועה  מסמל עיסוק הנקשר אל . חזון הציוניה

ה הנוצרת ביצירה מעצימה את המסר של כמיהה אל י תחושת ההרמונ.אסוציאציה של נוף נצחי

                                                 
    .ד.2ראה דיון לעיל בפרק המבוא סעיף . 92
הדי רישומיו  ניכרים בפסלים שיצר בשנים מאוחרות יותר ; ללא מספור עמודים, מקום' ,הקדמה, '.מ,  עומר:ראו. 93

שים החל מרדכי עומר טען כי בעת שהותו של דצנינגר באנגליה בראשית שנות החמי. החורגות מתחום מחקר זה

במחברותיו מאותה תקופה רישומים רבים של . להתעניין באופן אובססיבי בארץ ובאפוס החלוצי של ערבה ורועים

  .כבשים
 .54' עמ, 1986כתר :  ירושלים-הקיבוץ המאוחד:  תל אביב,יצחק דנצינגר, .מ, עומר: ראו. 94
יצחק , .מ, עומר; 80, 54, 52' עמ, 1986כתר : ים ירושל-הקיבוץ המאוחד:  תל אביב,יצחק דנצינגר, .מ, עומר: ראו. 95

 רישומים - יצחק דנצינגר,.א, אורתר. מ, עומר; ללא עימוד, 1982הקיבוץ המאוחד :  תל אביב, מקום-דנצינגר

  . 41' תמונה מס, 1981הגלריה לאמנות , אוניברסיטת חיפה: חיפה,    קטלוג,ופרויקטים
  .240' עמ, 1895ה "הצבי  תרנ: ירושלים, חלק ראשון, בית ספר עברי, .י, זובסקי וגר: ראו. 96
 . 2. 2.סעיף ב' התייחסות ליצירה זו ראו גם לעיל בפרק ב; 236תמונה , 256'  עמ,זאב רבן : ראו. 97
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דמות להרועה  וחזנות העתיד עשתה את 'תור הזהב הקדום'זיקה בין דימויי צור יהאפשרות ל

בשנות הארבעים באיורים דוגמא לכך ניתן למצוא . ית דרכה ניתן למסור מסרים אקטואליים"תנכ

 100).15'  עמ,11נספח (' כאשר יציל הרועה'איור לספר עמוס  ב .ך שיצר אריה אלואיל "לספרי תנ

 אלוהים כרועה המגן ומציל את עם דימוי מציג בנבואת ההצלה שלו את ,שהיה  רועה צאן ,הנביא

 בדף השער של העיתון  ניתן לפגוש שונהאפשרות נוספת של קישור ההווה עם העבר בדרך.  ישראל

שעניינו טקסט מקראי מוספים ' החודש הזה'בצד הכותרת  .ז" שיצא בערב פסח תשמשמר לילדים

החלוצית התיישבות הועד יציאת מצריים יג רצף של דמויות מהמצאיור וחג הפסח כחג החירות  

כאחד מבין העיסוקים החלוציים וממוקם מול רועה הצאן מופיע בהקשר זה .  החדשההעברית

    101).10'  עמ,8נספח  (האלומות מימי קדם מאלמות

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
: תל אביב, איקונות וסמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית, שורו הביטו וראו, .א,מישורי : ראו. 98

 ). שורו הביטו: להלן  (257 –255' עמ ,2000עם עובד 
ניתן לייחס את המבנה .  אורי–התמונה נמסרה לי על ידי שי פרקש אשר צילם אותה בבית בנו של ביניש מינינברג .  99

הערבי לקבר רחל בהסתמך על  דמיון בין תצלומים של קבר רחל שנמצאו במוצרי אמנות של בצלאל וצורת התיאור 

  . 168' עמ. 28תצלום , ץ"בצלאל של ש: ראו.  בציור זה
  .  עימודללא, 1941 תל אביב  ,ספר עמוס, .א, אלוייל:  ראו.  100
 .שער, )3.4.1947( , 14' מס, כרך שני, משמר לילדים  'החודש הזה, '.מ, וולטר  :ראו.  101
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  חזון אחרית הימיםבהרועה דיוקן   4 .1 .ג

  

הרועה והצאן הם חלק בלתי נפרד ) ט- פסוקים ו,א"יפרק (של ישעיהו  אחרית הימים ןבחזו

 מכלל התוצרים המתייחסים אל 3%-הנושא זכה לייצוג רק ב 102.מסמלי השלום וההרמוניה

 יצר זאב רבן האמן  .אמנות החזותיתב וגם זאת בעיקר ,ונדונים במחקר זה' השחזור ההיסטורי'

צנה פסטורלית בהשראת דמות כס' חזון אחרית הימים' מוצג ןלובכ. סדרת עבודות בנושא

בדואי -הרועה מוצג במרכז הסצנה בדמות ערבי 103).11' עמ, 11נספח ( 'אורפיאוס המנגן לחיות'

חיות  ,לצד הרועה כבשים. יושב למרגלות עץ מסוגנן ומנגן בחליל) למעט ברישום ההכנה(

לת של תיאור חידוש שאינו מופיע באיקונוגרפיה המקוב(אישה וילד , המופיעות בחזון המקראי

 אשר מעניק להם משמעות של דמויות מן העבר בלבוש מזרחילבושים האישה והרועה ). אורפיאוס

אלו מחזקים , מציאותיות-מציאותיות ועל- הסגנון והדקורטיביות יוצרים תחושה של אל. הקדום

להתקיים , מעצם מהותו ,אינו יכול, את התוכן החזוני של היצירות ואת  העובדה כי הנושא

במתווה גם מופיע ' חזון אחרית הימים'תיאור דמות רועה כחלק מ 104.במרחב ריאליסטי

 105).11' עמ ,11נספח . (שמואל בן דוד בשנות העשרים' בצלאל'לאפלקציה שהכין אמן 

בקומפוזיציה המורכבת מכמה רצועות רוחב ובמאפייני הקישוטיות ניכרת השפעת מיניאטורות 

 ,8נספח  (מוצג אותו הרעיון בעזרת ציור ששולב כאיור לפסוק' שחרות'בעיתון הילדים . פרסיות

של זאב רבן ולאפלקציה של שמואל בן דוד בציור זה הסצנה ממוקמת ם בניגוד לאריחי 106.)10 'עמ

 ויחסי הגודל דמותדרך תיאור ה. ואין אזכור לאטמוספירה מזרחית ארצישראליתבחלל ניטראלי 

 מציאותית ומסייעים בהעברת המסר של ימי אחרית  לא, אנושית- ביניהם יוצרים אוירה אל

  . הימים

  

  

                                                 
 יחדיו ירבצו ופרה ודוב תרענה. וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדיו ונער קטן נוהג בם. " 102

לא ירעו ולא ישחיתו בכל . ושעשע יונק על חור פתן ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה. ילדיהן ואריה כבקר יאכל תבן

  ).' ט-'ו, א"ישעיהו פרק י" (כמים לים מכסים' הר קדשי כי מלאה הארץ דעה את ה
התייחסות לדמות ; 48' עמ ,קדימה; 114ה תמונזאב רבן ; 80איור , 95' עמ; 97איור , 105' עמשורו הביטו :  ראו.103

 . 1.סעיף א' אורפיאוס המנגן לחיות ראו לעיל  בפרק א
   .   118, 49' עמ, זאב רבן;  105' עמ, שורו הביטו;  49'  עמ, קדימה ;  220' עמ, ץ"בצלאל של ש: ראו. 104

 עבודה ',ת בצלאל בארץ ישראלתחילתה של אמנו) 1927–1884(האפלקציות של שמואל בן דוד ', י, הופמן: ראו. 105

  . 62תמונה , 74' עמ, 2000, אוניברסיטת תל אביב, לקראת התואר מוסמך
    .אחרון' עמ, )1919ט ינואר "טבת תרע(', י', שנה ג, שחרות, 'וגר זאב עם כבש,' ללא שם :ראו.  106
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  שיר השיריםייצוגי דיוקן הרועה בהקשרי ספר   5. 1 .ג

   

ופיע מ' שיר השירים'ייצוגי דיוקן הרועה בהקשרי ספר מכלל תוצרי התרבות שנבחנו בעבודה זו 

תייחסים אל  מתוך הפריטים המ2% כ"והוא מהווה בסהאמנות חזותית תוצרי בשירי זמר ו

 מתבסס על סיפור שולמיתאברהם גולדפאדן מחזאי ההשכלה מחזהו של 107.'השחזור ההיסטורי'

 ,4נספח (שיר השירים הדומה במהותו ובמשמעויותיו לסיפור האהבה בין רועת הצאן לרועה שב

 1839 שהוציא לאור יעקב קאפלן בשנת ארץ קדומים הוא סיפור מחקרי ארץ בספר  108).4-5' עמ

בתיאור בית לחם  כנוף פסטוראלי עם רועי צאן הוא משלב . תאר מקומות בארץ ישראלהוא מ

   109).30'  עמ,4נספח (פסוקים משיר השירים 

שירו  כמו מופיעים פסוקים שעניינם רועים וצאן בהם ' שירי זמר'  היה מעיין שואב לשיר השירים

התחומים בתרבות העברית המחול היה אחד מ 110).12'  עמ,6נספח (' שמוני'של מתתיהו שלם 

כמקור לנושאים וטקסטים , בפרטשיר השירים ך בכלל וב"הצומחת בו הרבו להשתמש בתנ

 ולאה ברגשטיין שחיברה יחד עם מתתיהו שלם ריקוד לשיר  111.למחולות אמנותיים ולריקודי עם

    112". 'למשכנות הרועים'–ך"הריקוד צועד יחד עם השיר לתוך עולם התנ "אמרה כי' שמוני'

 בקורפוס המחקר הוא בתחום האמנות השירים שירמצאי ההתייחסויות הרב ביותר אל 

חפצי , כרזות תעמולה, אריחיםואיור בעיצוב ' שיר השירים'מ  מוטיביםשזר  זאב רבן . החזותית

תוך בעולם מזרחי אידילי ופסטורלי הנבנה מתקיים  ייצוגים אלובהרועה  113.אומנות ופרסומות

 דימויכ ,בדרך אלגורית מוצגהוא  114.אוריינטליסטיות וסימבוליסטיות- מנטיותמיזוג השפעות רו

                                                 
 סעיף 2. ובפרק א1 1. א סעיף1.ראו לעיל בפרק אוהפרשנויות השונות שניתנו לו התייחסות קודמת לשיר השירים . 107

   .' א1. 1. 2.א

ל "מוסד ביאליק  תש: ירושלים, )הקדים מבוא ופירש ראובן גולדברג, ההדיר(, שירים ומחזות, .א, גולדפאדן: ראו. 108

  . 185 - 144 'עמ , 1970

 .19,58-59' עמ, 1839: וילנה, הוא ספר מחקרי ארץ -ארץ קדומים, .י, קאפלן : ראו. 109
 17.5.1983(, 687,ברמה, "' שמוני'על הריקוד ", .ל, ברגשטיין: השיר מתוך; ח-ו' פס' פרק א ,'שיר השירים': ראו .110

 ).ג"תשמ
  . 3. 4.סעיף א'  ובפרק א2. א. 2סעיף  ראו לעיל בפרק המבואהתייחסות למחול ולריקוד העם בתרבות העברית . 111

 ). ג" תשמ17.5.1983(, 687, ברמה, "' שמוני'על הריקוד ", .ל, ברגשטיין: ראו. 112
  את מערך הדימויים שיצר בהקשר ) 1910(עוד בהיותו בפולין ' שיר השירים'החל להכין את איוריו לזאב רבן . 113

ארבע שנים לאחר עלותו לארץ , עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה .ביטא לראשונה כספר מאויר' שיר השירים'ל 

:   ראו.1923רק בשנת ,לראשונה , הם פורסמו) 1916-1918(יך בהכנתם שהה במושבה מגדל שבגליל ושם המש,ישראל 

  . 110 ,63 -19 , 13 –11' עמ , זאב רבן
  . 17' עמ , זאב רבן;  56' עמ,כית"ציונות תנ: ראו.  114

 213



ית הנושאת מאפיינים אוטופיים מופיע גם "כדמות תנכ' שיר השירים'תיאור דמות הרועה באיור ל

 באיור 120.)12' עמ ,11נספח (אלקינד -דוד אלף  קיבוץ איילת השחר מאתשלבאיורי הגדת פסח 

דמותם מופיעה פעם נוספת . רועה ועז, מתוארים רועהשיר השירים  פתיחה לפסוקים מאות ה

כדמות פיסולית , רועת הצאן. בסיום פסוקים  אלו כחלק מנוף פסטורלי של מרעה וכרמים

, כי ניצב ברקע"הרועה גם הוא בבגד תנ. כי ובידה  חליל"יושבת בחזית בלבוש תנ, ליתאומונומנט

                                                 
  .  61' עמ, כית" ציונות תנ;93 - 73' עמ, שורו הביטו; 65, 13' עמ, זאב רבן: ראו . 115
  . 4 4.סעיף א. פרק אהתייחסות נוספת ראה לעיל ; 124'  תמונה מס,107' עמ, זאב רבן: ראו .  116
כתר : ירושלים, 4 כרך ,האנציקלופדיה לאמנות הציור והפיסול, .ד, פיפר :ראו' האמנות המסוגננת'על מאפייני . 117

  ;   ע סימבוליזם"ע, 1984

Gerhardus, M&D., Symbolism and Art Nouveau, Oxford: Phaidon 1979, pp.5-25.               

  . 151.1' תמונה מס, 120'  עמ,זאב רבן: ראו. 118

לדעתה של גולדמן אידה הסמלים המוספים במסגרות ובשוליים של האיורים  ביניהם ; 93' עמ, שורו הביטו: ראו. 119

את הפרשנות המסורתית הרואה במזמור אלגוריה לאהבה בין ' שיר השירים'השם המפורש מעידים כי רבן נתן ל

  .  120' עמ, זאב רבן:   ראואלוהים לכנסת ישראל בדמותה של השולמית
  . אלף-נמסרה על ידי גדעון אלף בנו של דוד אלקינד' , ה' עמ, 1952, קיבוץ איילת השחר, הגדת פסח: ראו. 120
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  ך "מהתנ ודמויותפורים יסדמות הרועה בייצוגי   6 .1.ג

  

תוצרי התרבות המציגים את הרועה כלל מ) 60%(שני שלישים ך מהווים " מהתנדמותפורים ויס

שיבה ההמקורות בהיבט זה המתייחסים אל מסך כל פרטי  78%- ו 'השחזור ההיסטורי'כחלק מ

      ).1.טבלה ג, 1נספח (לימות המקרא 

להעמיד אופציות חדשות בפני המקרא נתפס במחשבה הציונית כספרות טרום גלותית שיכולה 

   המרכיבות אותם  הציג אפשרות של יהדות אחרתדמותהשימוש בסיפוריו וב  122.הקיום היהודי

ההזדהות עם ארץ . בעלת גיבורים משלה החיים חיים טבעיים בריאים ושלווים בארץ ישראל

    123.לאומי- אקלימי אלא גם בהקשר היסטורי- ישראל הייתה  לא רק  בהקשר גיאוגרפי

 מהמקרא כרועי צאן נוצרו למטרות חינוכיות דידקטיות  תיודמורבים מבין הפריטים המתארים  

 פריטים 62(חזותיים ווהם מופיעים בשכיחות גבוהה במקראות החינוכיות כטקסטים מילוליים 

 מכל פרטי  21% פריטים שהם 41(בעיתוני הילדים  , ) לימות המקראשיבהמכל פרטי ה 31%שהם 

במערכת החינוך בעיר המורים  124.ובשירונים לבתי הספר ולגנים) ות המקרא לימשיבהה

הפקת . יותיודמוך ו"חומרי למידה רבים שעסקו בסיפורי התניצרו ובהתיישבות העובדת 

חגים ופעילויות , לטקסים,  לסיכום נושא לימודי, ההוראה השוטפתכי לצורהחומרים שמשה 

בהן את ושילבו ברו וערכו את המקראות החינוכיות י חאחדים מבין המורים גם. חינוכיות אחרות

  . בעיתוני הילדיםגם חלק מהתוצרים פורסמו . התוצרים שנוצרו במהלך תהליך ההוראה

ך במקראות מציגים מגוון רחב של פרשנויות ויזואליות הנגזרות לרוב "האיורים לסיפורי התנ

 את דוד המלך באיורו של נחום  לראותניתן ,כך למשל. מסביבת החיים ומסגנון הציור של המאייר

 השפהכי בעוד באיור במקראה "כעלם צעיר בלבוש תנ כרמנומהמקראה '  דוד רועה צאן'גוטמן 

                                                 
יוצאים , )עורכים.(י, דניאלי, מ, צור: לעיון נוסף בנושא שיר השירים בהגדות פסח הקיבוציות ראו. 121

יד יערי  ,יד טבנקין , מכון בן גוריון, יד יצחק בן צבי, מן הקיבוץ  ישראלי בהגדות-פסח ארץ, דש האביבבחו

   .77' עמ, 2004ד "תשס
    .1.ראו דיון בנושא לעיל בפרק זה סעיף ג.  122

מציינת כי יש מקרים שהגבולות היא . לדמויותאירועים ואפלל ההתייחסות העיקרית היא ל- חפריפיעל . 123

 . 51 –50, 34 –29' עמ ,חפרי אפלל: ראו, במהלך השנים חלו שנויים ביחס אל המקרא ובנושאי העיסוק. שטשיםמטו
 .  השירונים שהוצאו במערכת החינוך לא נבחנו בנפרד במחקר זה ולכן לא ניתן להתייחס אליהם בסעיף זה. 124
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כתיבה והעלאה של מחזות היו חלק בלתי נפרד מהפעילות החינוכית השוטפת וממסכתות וטקסי 

ידועים או ' שירי רועים'ובחלקם שולבו  ,צאןבין המחזות היו שעסקו בנושאי רועים ו. החגים

 יצחק קצנלסון כלל במקראה שהוציא 129.במיוחד לאותו המחזהכותב השחוברו על ידי שירים 

 ' עמ,10נספח  ('שירת הרועה' שירו  בו מופיע ' טיול בארץ ישראל' מחזה בשם 1923לאור בשנת 

משה : נגינה ומחול בשם,  שירה מסכת1948במוסד החינוכי במשמר העמק חוברה באביב   130).2

                                                 
תל ', חלק א ,ספר שלישי, הלימודים הרביעיתספר קריאה לשנת , כרמנו, .ויחיאלי י. מ, אזרחי. פ, אוריבך: ראו .125

ללא ,  1927ז "מרכז  תרפ: ורשה, מהדורה שמינית, ספר ראשון, השפה, .ר, גוטמן; 175' עמ, ה" דביר תרצ:אביב

 . עמוד
, 1937ח "גיטלין  תרצ.  א:תל אביב –ורשה, שישית-לשנת הלימודים החמישית, מקראה הא, .י, וינגרטן:  ראו.126

  . 23' עמ, 1928היברו פאבלישינג קאמפאני : יורק-ניו, חלק שני, טל אביב, .ק, מןויט; ריז' עמ
תל ,  ספר שני,בצירוף אגדות נבחרות מן התלמוד והמדרשים, סיפורי התורה, .א, ואבן שושן. א.ח, זוטא: ראו. 127

  . מט'עמ, ו" מצפה תרצ:אביב
;  50' עמ, 1935ה "גרדון תרצ. ל. ש:תל אביב, שיתמהדורה שלי,  חלק ראשון,חומש לילדים, .ל.ש, גרדון: ראו. 128

  .  8' עמ, 1935ה "גרדון תרצ. ל. ש:תל אביב, מהדורה שלישית,  חלק ראשון,חומש לילדים, .ל.ש, גרדון
קיבוץ , )1933( , .4.2.1). 4(תיק מחזות לילדים , 'בריחת יעקב', ללא שם: ראו ,זמרמחזות רבים היו ללא שירי . 129

) 10(חטיבת בית ספר יסודי , מחזה לחג הגז', תמונה מחיי רועים צעירים' ,.צ, )צמרי(נגלר ; ן הקיבוץארכיו: מרחביה

, תיק בעלי חיים, מערכון בארבע תמונות–לאחר הגז, .מ, שלם;  ארכיון הקיבוץ: קיבוץ מרחביה, ללא תאריך ,3.5.1. 

כי "מחזה תנ, דוד וגולית, .י, דושמן; הקיבוצי  ארכיון החגים: קיבוץ בית השיטה, ללא תאריך, 02/43, מסיבות ענף

יות למסיבות הסיום של ספרי "המחזות תנכ, .פ, אלופי; הארכיון לחינוך יהודי, ח"קופת הספר תרפ: תל אביב

;  ארכיון לחינוך יהודי. ץ"מוריה תר: תל אביב, המלך שאול, .מ, צבי; ז"מסדה תשט: תל אביב, נביאים ראשונים

, תיק אברהם אלדמע, 'הדור הצעיר'הסתדרות , ד"ו אדר התרע"שער תוכניה להופעה בכ, ירת יוסףמכ, .י, קצנלסון

, 26.6.1940, תוכניה להצגה,  תמונות8-כית ב"אגדה תנ, "עזה כמות האהבה", .א, פולאק; ארכיון לחינוך יהודי

תיק רחל נדב ביוגרפיה , למחול הספרייה, מחול רחל נדב, מוסיקה מרק לברי, ניה ברגר'תפאורה ג, בימוי משה הלוי

  .  ב"תש, חברת קוהלת להוצאת ספרים: ירושלים, כים"מחזות תנ, עלי באר, .מ, חייקיס ; 121.13.21ומופעים 

מחמדים , .י,  קצנלסון:ראו .'גן הילדים ' בשירוןהשיר פורסם קודם לכן, במחזה מועברים ערכים ציוניים רבים. 130

 .  הארכיון לחינוך יהודי,1923ד "צנטרל תרפ: ורשה, מחזותשירים אגדות ו, קובץ סיפורים,
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מעצם מהותה השגבה ואידיאליזציה יצרה  ,סלקטיביתייתה  מהעבר הדמותהפניה אל סיפורים ו

 היסוד האוטופי משותף למרבית  פריטי המחקר ששויכו למרכיב זה . הסיפור שבמרכזדמותשל ה

 כמו ופועלות למען הכלל כבעלות תכונות מוסריות נעלות  מוצגותדמות ה132.בספרות החינוכית

כבעלות כוחות יש מהן שמוצגות   133.)37' עמ ,5נספח (' טוב לב 'אברהם המוצג כטוב לב  בסיפור

 או משה המחולל ניסים כמו בשיר הזמר לגול את האבן מפי הבארעקב שמצליח מיוחדים כמו י

תכונות מאופיינים כבעלי משה ודוד  134.)24' עמ ,7נספח ( 'לילדיםדבר ' שפורסם ב' הפלא ופלא'

 ; 12' עמ ,6נספח ; 41–40'  עמ,5נספח (משה בזכות הדרך בה התייחס אל הצאן ל: של מנהיגות

 ' עמ,6נספח ; 43–42 ' עמ,5נספח (ולדוד בזכות גבורתו    135,)10' עמ ,8נספח ; 26 –24 ' עמ,7נספח 

                                                 
המוסיקה חוברה על ידי בנימין עומר חתולי שהיה מורה ,  את המילים כתב שלמה בר שביט שהיה חניך במוסד. 131

משה , .ב, וחתולי, .ש, בר שביט: ראו). מילות השירים טרם אותרו(במוסד ואת הכוריאוגרפיה  יצרה רבקה שטורמן 

תיק רבקה , הספרייה למוסיקה ומחול, בית אריאלה: תל אביב: המוסד החינוכי בתוך: משמר העמק, י הבארעל פ

ספר , דור לדור, )עורכים.(ושמידברג א.  שפירא ר,.פולסיוק י, .י, חזן,.ב, חזן, .ש, גולן:  לעיון נוסף;  123.1.4שטורמן 

, 1948ם הקיבוץ הארצי השומר הצעיר רית הפועליספ:  מרחביה,השומר הצעיר במשמר העמק המוסד החינוכי של

  . 115–84' עמ

  .  3. 1.ג-  ו1. 1.  ובפרק זה  סעיפים ג1. א. 2ראו אודות היסוד האוטופי לעיל  בפרק המבוא סעיף  .  132
 .63' עמ, 1941היברו פאבלישינג קומפאני: יורק-ניו,  חלק שני,בית ספרנו, .ח.י,פולאק: ראו. 133
שלושה מבין הטקסטים  מהמקראות ושניים ( לביטוי רב במקראות אך לא מופיע בעיתוני הילדים נושא זה זוכה. 134

הפלא , '.ד.קמזון י:  מילות השיר מתוך;)11' עמ, 6 ונספח 38' עמ, 5נספח  ורא, מבין האיורים מתארים אירוע זה

  .ללא עמוד, )3.4.1947ז "ג ניסן תש"י(, 27 –26, ז"כרך י, דבר לילדים', ופלא
 ;  107' עמ, א"עם עובד תשי: תל אביב', חלק ב, ספר קריאה לשנת הלימודים השנייה,  ניר,.ב, ברנשטין: ראו .135

, קיפניס, .ז, אריאל; 38' עמ,  ו"אמנות תרצ: תל אביב, ספר שלישי,  סידור לספרות יפה ועיונית,תרומות. פ, שיפמן

ורשה , הוצאה שלישית, גן שעשועים, .א, ראזענפעלד'; קנד- 'קנב' עמ, ג"מסדה תש: תל אביב', ג, מקראות חדשות, .ל

 ;  74' עמ, 1926היברו פאבלישינג קאמפאני : יורק-ניו, חלק שני, ספרי, .ח.י, פולאק; 49'  עמ, ג"יצחק שפירא  תרנ: 

. מ, אזרחי. פ, אוריבך; 91' ו עמ"יק תש'צ'יהושוע צ: תל אביב', ספר א', ספר א', חלק א, שערים, .ורכבי מ. רכבי ב

; 71 –70' עמ, ה"דביר תרצ: תל אביב', חלק א, ספר ראשון, ספר קריאה לשנת הלימודים השנייה, כרמנו, .ויחיאלי י

,  ריז - ריב, 1937ח  "גיטלין  תרצ. א:  תל אביב–ורשה, שישית-לשנת הלימודים החמישית, מקראה הא, .י, וינגרטן

משה , '.א, אסטריבסקי; 26 –25' עמ, גיטלין  ללא תאריך. א.ש: ורשה, לדותי, .ובאסקט י. מ, בירנבוים; 216- 212' עמ

דבר ', מעשה במשה רבנו, '.ד.י, קמזון; 2' עמ, )27.8.1915ה "ז אלול תרע"י(, 10, שנה ראשונה, אביב', רועה צאן

 – 26, ז "כרך י, ר לילדיםדב', הפלא ופלא, '.ד.קמזון י; 407' עמ, )11.4.1946ו "ניסן תש' י(, 30-31ז "כרך ט, לילדים

בניסן     ' ד(', ז- 'גיליון ו', שנה א, הניצנים', הרועה הנאמן, '.ש, שבת-בן; ללא עמוד, )3.4.1947ז "ג ניסן תש"י(, 27

מתן , 'אלקנה; 4' עמ, )30.3.1939ט "ניסן תרצ' י(, 24' , כרך ו, דבר לילדים', מטה ספיר, '.צ.ב, רסקין'; ג' עמ, )ו"תרצ

שנה , הכוכב', משה במדיין, 'ללא שם; 1' עמ,שער, )6.1943ג "ון תשובסי' ה (38 –37,ג "כרך י, דבר לילדים', תורה

' עמ, )19.5.1938ח "אייר תרצ' יח(, 5' , כרך ה, דבר לילדים, משה הרועה, '.מ, סטבסקי; 132' עמ, )1924(', ד- 'ג, שנייה

, .ד.י, קמזון; 12–11' עמ, )23.6.1938ח "ד סיוון תרצ"כ(, 10 ',כרך ה, דבר לילדים', משה במדיין, '.מ, סטבסקי; 9

 .   407' עמ, )11.4.1946ו "ניסן תש' י( , 30-31ז "כרך ט, דבר לילדים',  מעשה במשה רבנו'
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 ,15'  עמ,11נספח 

דוגמא לשילוב מסוג זה יכולים להיות   139.והקאנון התרבותי העברי' שירי הזמר'חלק מרפרטואר 

29(.138  

שתרשו ונעשו ה ,ות הרשמייםהוצגו בתיאטראשכים " שמקורם במחזות תיאטרון תנ'שירי רועים'

                                                 
 ; 192-193' עמ, ג" מסדה תש:תל אביב, מהדורה חמישית', ד, מקראות חדשות, .ל, קיפניס, .ז, אריאל: ראו. 136

. צ, זהר; ו"קס' עמ, ג"מסדה תש: תל אביב, מהדורה חמישית',   ד,ארצי, מקראות חדשות, .ל, יסקיפנ, .ז, אריאל

חנוך חדש : ורשה, מהדורה חמישית, לשנת הלימודים הרביעית, בגולה ובארץ, ספר הילד, .ווליבלר ב-ואביבי

, .י, שטינברג; 31-32' עמ,תאריךגיטלין ללא . א.ש: ורשה, ילדות, .ובאסקט י. מ, בירנבוים; 245 – 243' עמ, ה"תרצ

 . 1908ט "שרברק ושריפטזטצר תרס: וילנה, חלק שני, לבתי ספר ולבית, ספר מקרא ולימוד לחדרים, חריסתומטיה

מולדת : תל אביב, חלק שלישי, ספר למוד ומקרא, מענית, .י, פיכמן ; 51 – 50' עמ,)הוצא לאחר מותו של שטיינברג(

חלק  ,ספר שלישי, ספר קריאה לשנת הלימודים הרביעית, כרמנו, .ויחיאלי י. מ, אזרחי. פ, אוריבך ; 90' עמ, ה"תרצ

  ,1927ז "מרכז תרפ: ורשה, מהדורה שמינית, ספר ראשון, השפה, .ר, גוטמן ; 175' עמ, ה"דביר תרצ:  תל אביב',א

א רועה נבי, '.ה, הירושלמי; 199' עמ, תאריךללא , יבנה:  תל אביב,ספרי החדש, .ב, ואביבי. נ, גבריאלי; ללא עמוד

ט טבת "י(, 15, ח"כרך י,  דבר לילדים; 220' עמ, )1.1.1948ח "ט טבת תש"י(, 15, ח" י

: רמת יוחנן,  הקיבוץ המאוחד ללא תאריך-  איחוד הקבוצות והקיבוצים:תל אביב, ילביג

מוזיאון : ירושלים, 396קטלוג , תעמולה וחזון, .ב, דונר; 79' עמ, 71תמונה , 1996עובד 

 כרך , דבר לילדים, 'דוד והראם, '.י, אבנון  ;196' עמ, )11.3.1943ג "תש' אדר ב' ד(, 25, ג"כרך י, דבר לילדים, 'ומלך
ון וא חש"כ(,7- 6, שנה שלישית, עולם קטן',דוד , '.מ.י, זלקינד; 220-221' עמ, )1.1.1948ח "ט טבת תש"י(, 15, ח "י

, )ח"ו בשבט תרפ"ט( ', א, שנה שנייה, עולם הילדים', דוד הרועה, '.נ.ביאליק ח;  118 – 115 'עמ, )11.11.1903ד "תרס

כרך, דבר לילדים; 4 –3' עמ

  . 221' עמ, )1.1.1948ח "תש
נבל וא, .מ, שלם: ראו. 137

 . 27' עמ ,ן הווי ומועדמכו
ועדת התרבות : תל אביב', ו, שירי רועים לקול אחד, פרקים לשירה במקהלה ובצבור, ענות, )עורך. ( י, שרת : ראו .138

 המונומנטאלית הסוציאליסטית ובכרזות התעמולה ההשגבה ברוח האמנות; א"מ' עמ, ט"של הקיבוץ המאוחד תרצ

 תל ,1947 -1897 דימויים חזותיים של הציונות -כחול לבן בצבעים, .ר, ארבל: העבריות שנוצרו בהשראתה ראו למשל

 עם - בית התפוצות: אביב

  . 19, 13' עמ, 1997ישראל 
: ' זמרשירי'אשר לא נכללים בהם יצויינו להלן מחזות שנושאי רועים או שחיי רועים משמשים כרקע לעלילה  . 139

על פי וילהלם (' בר גיורא'  דוד ילין - 1908; הוצגו בליל פורים בזיכרון יעקב' הרועים מבית לחם'ו' דוד וגולית '- 1904

עבודה לקראת , 1917 -1904התיאטרון העברי בארץ ישראל בשנים , .נ, חזק:ורא, הוצג באולם בית ספר למל) טל

', בין הרועים':  יצחק קצנלסון- 1923;  35-37 ,16' עמ, 2000ס מרץ "תש' אדר ב, אוניברסיטת תל אביב, התואר מוסמך

' בוצת הרועיםק'הוקדש ל, נכתב לאחר ביקור בארץ ושהות במשך לילה  שלם עם ילדי כפר גלעדי אצל רועי חמרה

, 'חלום יעקב':  הבימה במוסקווה-1925; א"תרצ, ד"י–ג " י,אחדות העבודה  ',בין הרועים, '.י, קצנלסון :ראו. בחמרה
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היא . 'כי הירושלמי"הבלט התנ' בתחילת שנות השלושים הקימה הרקדנית רינה ניקובה את 

סצנות ) ביניהן נודעה לימים הרקדנית רחל נדב (העמידה  ביחד עם נערות מבנות העדה התימנית 

 מהמקרא והן מורכבות מתנועה ושירה בה משולבות דמותתיאטרליות שמקורן בסיפורים ו

וכן ריקודים שאורח חיי ' ריקודי רועים' בתוכנית שולבו 145.ערביות-שפעות תימניות ומזרחיותה

  ,)7.11.1935(  בחיפה עין דורתוכנית שהוצגה בתיאטרון הכדוגמא . הרועים שימש להם כרקע

                                                                                                                                            
, א"גיליון י, הדואר, "' הבימה' חלום יעקב של - בתיאטרון", .מ,  ריבולוב:ראו, מאוחר יותר המחזה הוצג בברודווי

 .104' עמ, 2003ד הביטחון   משר:תל אביב, שירון לכל כיס: ראו. 140
   . 203' עמ, 1949א  "ל אכ" ענף הסברה והשכלה במטכ:תל אביב, רון-שא, )עורך. (ש, קפלן: ראו. 141
מחזה -מיכל מבית פלטי, .א,  אשמן;3'  עמ5'  פריט מס2דוגמה מדפי הטיוטה של ידידיה אדמון ראו בנספח . 142

 ; הארכיון הישראלי למוסיקה, )וכובגור(  ידידה אדמון 14תיק  ארוך , בשלוש מערכות
, י"אש;  Goldschmidt, M., The Bible in Israeli Folk Dances, German6: Choros 2001, pp. 14-21: ראו. 143

תיק רחל נדב , מחולהספרייה למוסיקה ו,  בית אריאלה:תל אביב ,)13.10.1949(, 40, דבר השבוע', ך"ערב תנ'

הספרייה , )1949ט "סיוון תש(, תוכניה להצגת הבכורה, מקרא-אריאלי. ד.מחול א-בך רחל נד"ערב תנ; 121.12.2.6

   . 121.13.2.1תיק רחל נדב , בית אריאלה : תל אביב, למוסיקה ומחול
ספרית פועלים והספרייה למחול : תל אביב, חלוץ המחול החדש בארץ ישראל, אגדתי, )עורך.(ג,  מנור:ראו .144

   . ללא עמוד, 1986בישראל  
אם הבלט ,רינה ניקובה, '.ש, ארנשטיין; 11- 9' עמ, )1991יולי (, 8, רוקדים', הבלרינה והתימניות, '.ר, אשל: ראו. 145

 רינה ניקובה תיק, ספריה למוסיקה ומחול,  בית אריאלה:תל אביב: בתוך, )20.2.1947(, שהיעולם הא', כי"התנ

  , ג"הקונגרס הציוני הכ: ירושלים, ך ולפולקלור"מי לתנדברי מבוא להופעת הבלט הירושל, ללא שם; 121.12.1.4
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כמקשרת  ,העדה התימנית נתפסה כמשמרת את המסורת היהודית הקדומה  146).5 'עמ, 2נספח (

כמו   147.ך"ה בשירה ובמחול וכיוצרת תנועות מחול  שמקורותיו ברוח ובנושאי התנבינה לבין ההוו

 רחל נדב 148.)5 ' עמ,3נספח ( של יעקב ורחל דמות ב ושמעוןהרקדנים צרויה בתצלום בו מופיעים 

במספר ' ריקודי רועים'רקדה היא . המשיכה את דרכה של רינה ניקובה ופתחה קריירה עצמאית

. ך ובמזרח"ובערבי תרבות שונים שעסקו בתנ ,אהבת ציון ותמר אשת עריהן   בינ תיאטרון הצגות

  149). 5 ,4' עמ, 2נספח (

הסיפור המקראי  אינו מתמזגים סיפורי העבר עם המציאות העכשווית  ו' שירי הרועים'בחלק מ

  המקשר  בו מסופר  על מפגש בין רועים למחוללות'ריקוד הרועים'מזוהה באופן ישיר  כמו בשיר 

באר ' השיר 150).13'  עמ,10נספח (" נועדו רועי הצאן/ כמימים ימימה!/ הי חולו "בין עבר להווה 

ויכול להיתפס ) כה– יג,ו"בראשית כ(  מתקשר אל סיפור חפירת הבארות על ידי יצחק  'בשדה

                                                                                                                                            
רינה ניקובה , ספריה למוסיקה ומחול,  בית אריאלה:תל אביב, תיק רינה ניקובה: בתוך, )22.8.1951–20.8.1951(

, .ר, אשל;  htm.nikova_rina/il.co.isradance.www: בתוך, 1974 -1898רינה ניקובה , .י, מרגולין; 121.12.1.4

ספרית פועלים והספרייה למחול : תל אביב, 1964 -1920 ראשית המחול האמנותי בארץ ישראל, לרקוד עם החלום

   . 18 –17' עמ, בישראל
, )7.11.1935(, ן דורתיאטרון עי: חיפה, רינה ניקובה והלהקה התימנית שלה-כי ומזרחי"הצגה של בלט תנ: ראו. 146

לתוכניה מוספות חוות דעת . 121.12.2.1 רינה ניקובה תיק, ספריה למוסיקה ומחול,  בית אריאלה:תל אביב: בתוך

 .   וביקורות  של אנשי רוח ועיתונות
, ספריה למוסיקה ומחול,  בית אריאלה:תל אביב: בתוך, 1.5.1953, במעלה', כי"המחול התנ, '.ד.א, אריאלי: ראו. 147

במבוא שכתבה רינה ניקובה לתוכניה של הופעת להקתה בחול היא יוצרת ; 121.12.1.3 רינה ניקובה  ביוגרפיה תיק

 Nikova R.,Palestine: ראו, הבדואים והתימנים  בארץ ישראל לעברים הקדומים' את הקישור בין הנשים הערביות

and the Dance , Palestine Singing Ballet,  New 6ork: Voudeville Theatre , 12.9.1938.    

  .  5.סעיף ד'   הדרשות לקישור בין בני העדה התימנית להתערות במזרח ראו להלן בפרק ד
, ספריה למוסיקה ומחול,  בית אריאלה:תל אביב :בתוך, 1.5.1953, במעלה', כי"המחול התנ, '.ד.א, אריאלי:  ראו.148

    .121.12.1.3תיק רינה ניקובה  ביוגרפיה 
תל , הספרייה למוסיקה ולמחול, 15.7.1947, תוכניה לערב בכורה-'הבימה'תיאטרון ,אהבת ציון ,.א, מאפו:  ראו.149

 אך  ניתן 1952 הוצגה בתיאטרון האוהל בשנת 'תמר אשת ער'ההצגה ; 121.13.2.1תיק רחל נדב , בית אריאלה : אביב

להצגה שחוברו על ' שירי הרועים'. לפני קום המדינהכיות בזמנים ש"לראותה כהמשך למאפייני הצגות התיאטרון התנ

לא נעשו חלק מרפרטואר הזמר העברי ולא ניתן למצוא אותם בשירונים , )עמירן(ובב 'ידי אברהם חלפי ועמנואל פוגצ

ריקודים רחל , תפאורה גניה ברגר, טקסטים לשירים אברהם חלפי,)עמירן(וב 'מוסיקה עמנואל פוגצ, בימוי משה הלוי

הספרייה : בתוך.1952תיאטרון האוהל : תל אביב, תוכניה-תמר אשת ער, .י, מוסינזון: ראו). 4' עמ, 2נספח (נדב 

רסיטל לריקוד עם , כים ומזרחים"ריקודים תנ; .2.1..121.13תיק רחל נדב , בית אריאלה: תל אביב, למוסיקה ומחול

תיק רחל נדב , ספריה למוסיקה ומחול,  בית אריאלה:תל אביב, )8.10.1947(, מועצת פועלי ירושלים, תוכניה-רחל נדב

 בית :תל אביב, )1946. 10.9(, ו נתניה"הסתדרות נשים ציוניות ויצ,  תוכניה–'ך ומזרח"תנ'ערב מחולות ; 121.13.2.1

, ראיון עם רחל נדב על הבלט של רינה ניקובה, .מ, לוין; 121.13.2.1תיק רחל נדב , ה ומחולספריה למוסיק, אריאלה

רחל  , .י, מרגולין; 121.12.1.3 רינה ניקובה ביוגרפיה תיק, ספריה למוסיקה ומחול,  בית אריאלה:תל אביב, )10.1974(

   :בתוך ,1.12.2001 ,הפרימה בלרינה הישראלית הראשונה, נדב

htm.d_israeli_first_the_nadav_rachel/il.co.isradance.www  ;מזרח ראו לעיל בפרק - ך"דיון מעמיק בקישור תנ 

 . 1.זה סעיף ג
 .מכון הווי ומועד: רמת יוחנן,   תיקי אגודת הנוקדים,ג"שירים לכינוס הנוקדים הכ: ראו. 150
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נתן אחד מביניהם כל . שיצרו סדרות של ציורים או הדפסים בנושאים מהמקראהיו ציירים 

, )1908 (מ ליליין.יוזכרו להלן הסדרות שיצרו א את פרשנותו האמנותית הייחודית דמותלסיפור ול

    152.)1933 (ונחום גוטמן) 1934(אריה   מאיר גור, )1913- החל מ (אבל פן

, כי מקורי"טקסט תנ: אנרים' המקראיות מתייצגים במגוון גדמותהטקסטים  המתארים את ה

פריטים ניתן להבחין כי מרבית ה. שירים, סיפורים, מדרשי אגדה, כי מעובד"טקסט תנ

,  כדוגמא. ולעלילותיה הם גרסאות שונות של אותו הסיפורדמותהמתייחסים לכל אחת מה

    153.)41–40' עמ ,5נספח (הסיפור על משה והגדי  

כרועה צאן בפריטי המקורות שנכללו בסעיף שזכתה לייצוגים התרבותיים הרבים ביותר דמות ה

 21% פריטים  שהם 28(אחריו יעקב ורחל  ,) מפרטי סעיף זה25% פריטים שהם  35(משה היא זה 

מתמקדים  מרבית התוצרים .) מפרטי סעיף זה15% פריטים שהם 20 (,ודוד) מפרטי סעיף זה

 מחזה חובר בשנות החמישים לאשר ' אנחנו הרועים'השיר יוצא דופן הוא  ,תיודמובאחת ה

א לסיפור חדש  בשיר מתמזגים ביחד כמה ספורים מן המקר154.אברהם גולדפאדןמאת  שולמית

 ,דוד:  כמובו מתוארים חיי הרועים כחלק מרצף של סיפורי גבורה שראשיתם בתקופת המקרא

  155).14' עמ ,10נספח ( משה ושמשון

 שהוצאה ביוזמת שחריתבמקראה . ים שוניםהדגשבמופיעה במקראות החינוכיות דמותו של הבל 

 ריב האחים ם ניתן ללמוד מאותמוסריים -דידקטייםערכים  מובעים' המזרחי'זרם החינוך 

                                                 
רמת ,  תיקי אגודת הנוקדים,ג" הכשירים לכינוס הנוקדים: השיר לקוח מתוך; 80 – 79 'עמ, חפרי אפלל :ראו. 151

 .מכון הווי ומועד: יוחנן
, .מ, אריה- גור; 1991א "מוזיאון ישראל תשנ: ירושלים, האיור הארצישראלי של נחום גוטמן, .א, גורדון: ראו .152

פרקי .: האמנות הארצישראלית,  .ג, עפרת; 25' מס, 1934בני בצלאל  : ירושלים,  מחזור צלליות גזורות-בראשית

אבל פן עלה לארץ ; לא פורסמה' שיר השירים'סדרת ; 482 -461'  עמ,1993אמנות ישראל  : ירושלים', כרך א,  אבות

 1920הציורים היו מוכנים לפני , ך"בעידודו של בוריס שץ החליט להקדיש את עצמו למפעל של ציור התנ. 1913בשנת 

אבל פן . כמאפיינת את העם העברי הקדום, זרחיתבציוריו מוצגת ההוויה המ. אך פורסמו באמצע שנות העשרים

ציורי , אבל פן, .י, צלמונה: ראו. אלימות וחושניות, פראיות, יצריות, מסתוריות, מעניק למזרח ממד של רומנטיות

כים על ידי אפריים משה "השואה בין תיאור הנושאים התנ; 2003מוזיאון ישראל :ירושלים, 584קטלוג , ך ועוד"התנ

   .196' עמ, ץ"בצלאל של ש: בתוך' ציירים בבצלאל–ליליין ופן, הירשנברג ',.י, צלמונה: בל פן ראוליליין וא
   .135' ראו לעיל הפניה למקורות בהערת שוליים מס. 153

. י, ו טהרלב. מ, וילנסקי. ש, קפלן:  ראו.בתל אביב' עדן' בתיאטרון 1923הצגה זו הוצגה לראשונה בשנת . 154

  . 69 –66 'עמ, 1969 מפעלי תרבות וחינוך :תל אביב, 203ספריה מוסיקלית , שירון לחייל, יםבאלפי ידי, )םיעורכ(
 :תל אביב,  203ספריה מוסיקלית , שירון לחייל, באלפי ידיים, )םיעורכ. (י, ו טהרלב . מ, וילנסקי. ש, קפלן: ראו. 155

 . 69 – 66' עמ, 1969מפעלי תרבות וחינוך 
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 הגישה .'ויהי הבל רועה צאן'בשם  )1923(מאת אבל פן  דמות הרועה מופיעה בהדפס אבן

בדרך  רכתמית המעוררת אצל הצופה התייחסות רגשית לנושא המתוא- האמנותית היא ציורית

  הבל .שאינו אידיאלי ופסטורלי' מצב קיומי'המובילה את הצופה דרך רגשותיו אל תיאור של 

גזע העץ . ממוקמת בסביבה בלתי מזוהה סגורה ותחומה בסלעים ועציםכדמות קדמונית מוצג 

הכבשים המתרחקות . הצומח במרכז התמונה נוטה באלכסון ומוסיף לתחושת חוסר היציבות

הציור מצוייר בגוונים של חום . ודאותהמסתורין ואי ה, בדידותהתחושת מעצימות את ממנו  

                                                 
' המזרחי'במקרה זה היוזם הוא זרם החינוך . לגורם היוזם את הוצאת המקראהההדגשים  משתנים בהתאם . 156

 ספר ,היספר קריאה לשנת הלימודים השני, שחרית,.מונזון ש. צ.מ, אפרתי: ראו. ומכאן הדגשת ערך התשובה

 . 13 –12' עמ, ט"תרצ,  אמנות:תל אביב, ראשון
,   במשעול, שישה סדרי מקרא לבית הספר העברי, מחודשותמקראות בן עמי ה, .)ש, בן ציון (, .א, גוטמן : ראו. 157

  .87' עמ ,1912ב " הוצאת המחבר בארץ ישראל  תרע:ירושלים, מהדורה רביעית עם מילואים
- ניו, מהדורה שביעית, חלק ראשון, לראשית למוד השפה, )ב"אחר הא(ספר מקרא , ספרי. ח.י, פולאק: ראו. 158

  . 113 –112 ' עמ, 1937ז "רצהיברו פאבלישינג קאמפאני ת: יארק
תל , ספר ראשון, בצירוף אגדות נבחרות מן התלמוד והמדרשים,פורי התורהיס, .א, ואבןשושן.א.ח,זוטא: ראו. 159

' עמ, שטיבל  ללא תאריך: תל אביב',  א,ספר בראשית, סיפורי החומש לילדים, .פ, '; כג-'יט'עמ, ו"מצפה תרצ: אביב 

  . טז
 :תל אביב, ספר ראשון, היספר קריאה לשנת הלימודים השני ,שחרית, .ש, מונזון, .צ.מ, אפרתי חופי : ראו. 160

   .  12' עמ, ט"אמנות תרצ
, .ל.ש, גרדון: ראו; 13' עמ, 11רישום זה מופיע בקורפוס המחקר פעם נוספת כיצירת אמנות עצמאית בנספח . 161

  .  8' עמ, 1935ה "ון תרצגרד. ל. ש:תל אביב, מהדורה שלישית,  חלק ראשון,חומש לילדים
  . 6 –3' עמ, )12.11.1902ג "חשוון תרס' יב(', א, שנה שנייה, עולם קטן', החתול והתיש, '.י, שטנברג: ראו. 162
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בבית ' בצלאל'הבל כרועה צאן מוצג  בתבליט אבן מתוך סדרת תבליטים שיצרו זאב רבן ותלמידי 

הבל   165).13' עמ,11נספח  ('קין והבל'התבליט מכונה . ם בירושלים בסוף שנות העשריםהאומני

בצורה  המאזכרת את דמותו של  אורפיאוס או , יושב על גזע העץ הצומח באלכסון בחזית התבליט

  166.הכבשים רובצות למרגלותיו, של פאן

סגנון . ר יצירותיושונה מית מתתיהו שלם מאת) 1940–1937(' קין והבל'דרמטית הפואמה ה

תוכן הפואמה מאפשר לצור השלכה . חורג מהקו העממי בו נהג ליצור את שיריו המליצי הכתיבה 

של אלו  ציבורי - הדימוי החברתימסיפור קין והבל המקראי אל הקונפליקט התמידי המלווה את  

  167.)10' עמ, 2נספח ( שבחרו לעסוק ברעיית צאן

 'איפה ואיפה'בעיתוני הילדים רק פעם אחת בסיפור בסיפור  יושב אוהלים הכרועמופיע אברהם 

ומקשר אותו אל מראה הבדואים יושבי  נופך עתיק ועממי. ובאיור בטכניקת חיתוך עץ  המוסף לו

                                                 
גישה פאסימית במפגש של האדם , לרוב,פן מתקרב בדרך הצגה זו אל הציור הרומנטי האירופאי אשר מציג אבל . 163

ורים עדיין נשארים בתחום הגישה האוטופית המטפורית כיוון שאינם מייצגים למרות גישה זו הצי. עם הטבע והנוף

 ונושאים מהעבר הקדום שיכולים להוות אלטרנטיבה לדמות המציאותית דמותממשות ריאלית אלא מתייחסים אל 

    .29' עמ, פרקים באמנות .והוויית חייו' היהודי הגלותי'של 
הדרשות ; 79, 78 'עמ, 2003 מוזיאון ישראל  :ירושלים,  584קטלוג , ך ועוד"ציורי התנ ,אבל פן, .י, צלמונה: ראו. 164

  . 4.4. סעיף א4.ראשונית לדמות הרועה בציוריו של אבל פן ראו לעיל בפרק א
תמונה , 68' עמ, 2001 מוזיאון תל אביב לאמנות  :תל אביב, סימבוליסט עברי–זאב רבן , .ב, גולדמן אידה:  ראו.165

68.2. 
איכות הישמרותו של התבליט ואיכות התצלום לא ; 1.'ראו לעיל בפרק א בדמותו של אורפיאוס כרועה דיון. 166

מאפשרות העמקה בבחינתו אך ניתן לראות כי בהשוואה לציורו של פן שומרים רבן ותלמידיו על הצגה אידילית 

התמונה  לקוחה , 69 –68' עמ, ןזאב רב :ראו. ופסטורלית של הנושא ושל הדמות ולא חורגים מהמאפיינים המקובלים

  .   4.4. סעיף א4.הדרשות ראשונית לדמות הרועה בציוריו של אבל פן ראו לעיל בפרק א; 68.2'  תמונה מס68' מעמ
 .  11–1' עמ, 1979ארכיון הקיבוץ : קיבוץ בית אלפא', א, בית אלפא בשיר, .י, שוהם: ראו. 167
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הן כסיפורים הן בלשון המקרא וכרועה במקראות החינוכיות נכללים סיפורים על אברהם 

 בכולם מוצגת דמותו של אברהם כדמות מופת עתירת רכוש 171.)37-38' עמ, 5נספח ( .מעובדים

אינו עומד אל מול , היותו כבד במקנה- של אברהםעושרו. ונכסים הרועה את צאנה בשלווה

) עושר מול אושר(ים חינוכי-יםערכידמותו של אברהם מסייעת במסירת מסרים . כמיהתו לבן

הסיפורים על אברהם מלווים באיורים . )האמונה באלוהים ללא תנאי (ים אמוניותיסודוהדגשת 

  .בכולם עדר הצאן הוא חלק בלתי נפרד מהסביבה בה הוא פועל, רבים המתארים את קורות חייו

חלק . מקל רועים, אוהלים: אטריבוטים אחרים המייצגים את רועי הצאן כמולעדר הצאן נוספים 

וציורו של ' אברהם ומשפחתו'מלרביץ . כמו ציוריו של המוכרות ירות אמנות יצמהאיורים  הם 

 המילולי נוצרו לצורך איור הטקסט האחרים   172.)11' עמ, 6נספח (' ואברהם כבד במקנה'דורה  

  ,6נספח ('  ופרידת אברהם לוט' אברהם והמלאכים', 'אברהם והצאן', 'אברהם ולוט נפרדים', כמו

יורים שליט היסוד הפיגורטיבי אך הם שונים זה מזה בדרך הפרשנות בכול הא 173).11' עמ

איורו של נחום גוטמן , מסוגנן ודקורטיבי' אברהם ולוט נפרדים' לאיורו של הונא: הציורית

יוצר תחושה ' אברהם והצאן'האיור , פונה לערכים הומוריסטיים' אברהם ושלושת המלאכים'ל

  . עתיותבם הקלאסי בתוספת הדגשות הושל הרי חוזר א'פרידת אברהם ולוט'של תמימות ואילו 

                                                 
האיור מופיע פעם נוספת ; 4' עמ, )2.5.1940ש "ניסן ת' כד(, 1',כרך ט, יםדבר לילד', איפה ואיפה, '.י, כהן: ראו. 168

 . 20' עמ, 8בהקשר לשיבה למזרח בנספח 
 .181' עמ, )6.10.1909ע "ד חשוון תר"י(, 6, שנה שנייה, החבר: ראו. 169
  . 8 –7 'עמ, )13.6.1940ש "סיון ת' ז(, 7',כרך ט, דבר לילדים', קרן אילו של יצחק, '.י, כהן: ראו. 170
' עמ, 1941היברו פאבלישינג קומפאני: יורק- ניו, חלק שני, ספר עזר ללימוד החומש, בית ספרנו, .ח.י,פולאק: ראו. 171

תורה , .מ, קרינסקי; 60 -57 'עמ, ג"ת המאוחדים תרצ"בתי הת: פילדלפיה,  חלק שני,סיפורי, .ז, חומסקי; 63

ספר עזר ללימוד , חלק שני, בית ספרנו, .ח.י, פולאק; 36' מע, האור ללא תאריך: ורשה, ספר בראשית, לתינוקות

 . 62' עמ, 1941היברו פאבלישינג קומפאני : יורק-ניו, החומש
, זוטא; 65' עמ, 1935ו "גיטלין תרצ:  תל אביב- שהור, לשנת הלמודים הרביעית, מקראה דלת, .י, וינגרטן: ראו. 172

 מצפה :תל אביב,  ספר שני,דות נבחרות מן התלמוד והמדרשיםבצירוף אג, סיפורי התורה, .א, ואבן שושן. א.ח

 . מט'עמ, ו"תרצ
, .מ, קרינסקי ;  לא' עמ,  שטיבל  ללא תאריך:תל אביב', א, ספר בראשית, סיפורי החומש לילדים, .פ, חופי:  ראו.173

, ספרות יפה ועיוניתסדור ל ,תרומות, .פ, שיפמן; 37' עמ, האור ללא תאריך: ורשה, ספר בראשית, לתינוקותתורה 

, ג"ת המאוחדים תרצ"בתי הת: פילדלפיה,  חלק שני,סיפורי, .ז, חומסקי ;  שער, ו" אמנות תרצ:תל אביב, ספר שני

 .  58' עמ
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  שיצר הבסדרכאחת מבין הצלליות כרועה צאן באמנות החזותית מופיעה דמותו של אברהם 

מונע אשר ' רוחק אסתטי' יוצר זו ההשימוש בטכניק 174).13'  עמ,11נספח (מאיר גור אריה 

תודעתו בניות הנקשרים אל ותאל דפוסים מפנה אותו סיפור ובאל פרטים צמד ילהצופה מה

אבות האומה  כרועי צאן ובכך עושים את הרועה לדימוי ארכיטיפי   של כמו תפיסת הקולקטיבית 

  .  אליו שואפים להדמותהעברי הקדום

היה בין הסיפורים שזכו ) יד-א' ט פס"בראשית כ(על יד הבאר יעקב ורחל סיפור פגישתם של 

 שני 175).11' עמ ,6נספח ; 38-39' עמ ,5נספח (ריות אל פופודמותלהתייחסות רבה ועשה אותן ל

הם גלילת האבן מעל שזכו להתייחסות במקראות ובספרי הלימוד המוטיבים המרכזיים בסיפור 

. רגיש ואנושיובו זמנית  גיבור ,כחזקבכל הדוגמאות יעקב מוצג  . בין יעקב לרחלהבאר והפגישה

העדרים בין יעקב ולבן המעידה על חוכמתו של פרשת הפרדת סיפור נוסף המופיע באיורים הוא 

פסטורליות מוסיפה לתחושת השלווה  יעקב כרועה צאן  ברוח התבנית ההצגת. יעקב ועל סבלנותו

שליט  הסגנון העיטורי המערבי המציג את ) למעט איורו של אהרון גלעדי(בכל האיורים  .והביטחון

ביות המחופשות לרועים מזרחיים כ כמזרח קסום ופסטורלי ואת הדמות כדמות מער"התנ

  . אליו ראוי להדמותאנושי מודל בדמותו  משקףעקב י. קדומים

 הם .שהופיעו במקראותם זהה לאלו  חלק,איוריםרק כבעיתוני הילדים יעקב ורחל מתייצגים 

 . אורינטליסטית-הופיעו בעיתוני ילדים שלא יצאו בארץ וקרובים בסגנונם לרוח הרומנטית

  ללא קשרהוצגו ' רחל משקה את הצאן'ו' את צאן לבןיעקב רועה ', 'ב נפרד מרבקהיעק'האיורים 

   176.)10' עמ, 8נספח (לטקסט המילולי 

שיר ב. יעקב ורחל מופיע בשירי הזמר פעמים רבות בדרך המקשרת את ימי העבר עם ההווה סיפור

 " מחרן:ען לי ויאמרוי/?מאין תבוא הגדי"הגדי מתווך בין הסיפור המקראי להווה ' אל המעיין'

                                                 
 .  13'  מס, 1934 בני בצלאל :ירושלים , מחזור צלליות גזורות, בראשית , .מ, גור אריה: ראו. 174
ספר , ניר, .ב, ברנשטין ;53' עמ, 1929צ "אחיספר תר: ורשה, אלף בית, אבותשפת , .מ, טויבר, .י, קצנלסון: ראו. 175

, תורה לילדים, .א, ראבינאוויץ. 61-59' עמ, א"עם עובד תשי: תל אביב', חלק ב, קריאה לשנת הלימודים השנייה

:  ראו;ללא עמוד, ח"פיראזשניקאוו תרס: וילנה, ספר בראשית, חלק ראשון, ספורי המקרא לילדים מתחילים

, ראבינאוויץ; 60' עמ, א"עם עובד תשי: תל אביב', חלק ב, ספר קריאה לשנת הלימודים השנייה, ניר, .ב, ברנשטין

' עמ, ח"פיראזשניקאוו תרס: וילנה, ספר בראשית, חלק ראשון, ספורי המקרא לילדים מתחילים, תורה לילדים, .א

סיפורי החומש , .פ, חופי; 89' עמ, האור ללא תאריך: הורש, ספר בראשית , תורה לתינוקות, .מ, קרינסקי ; 73

מהדורה ,  חלק ראשון,חומש לילדים, .ל.ש, גרדון'; ז' עמ, שטיבל  ללא תאריך: תל אביב', ב, ספר בראשית, לילדים

 . 50' עמ, 1935ה "גרדון תרצ. ל.ש: תל אביב, שלישית
ע "ח חשוון תר"כ(, 7, שנה שנייה, החבר; 263'  עמ,)6.11.1909ע "כסליו תר' ו(, 9, שנה שנייה, החבר: ראו .176

   . 170' עמ, )ד"ח חשוון תרס"כ(' , גיליון ח,   שנה שלישית,עולם קטן;  231' עמ, )30.10.1909
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כית הראשונה  של תיאטרון "הצגה התנה :יעקב ורחל היו גם נושא להצגות תיאטרון ומופעי מחול

כי "דמותם של יעקב ורחל הייתה חלק ממופעי המחול  התנ  180).1928 (יעקב ורחלהייתה האוהל 

  181).5 ' עמ,3נספח ( רחל נדב  וצרויה גולני ,של  רינה ניקובה

חפצים שימושיים ותשמישי קדושה מעוטרים  על גבי דמותם של יעקב ורחל כרועים מופיעה

נראות  תיודמו ה182).14'  עמ,11נספח (עיטור מראה ועיטור כלי  הם לכךות דוגמא' בצלאל'שנוצרו 

. ארצישראלי סטריאוטיפי–מזרחיהנושא ממוקם בנוף . ת מזרחית"מערב בתחפושת תנכיכאנשי ה

תמונה אוטופית יצירת  תורמת לזו. יתפסטורלאווירה הטה את ההגישה הדקורטיבית מבלי

משלב בתיאור  האמן ,מאת אהרון הלוי' יעקב ורחל'ברישום . בעבר הרחוקשמקור השראתה 

                                                 
הופיע גם במקראות ; מכון הווי ומועד: רמת יוחנן,  תיקי אגודת הנוקדים,ג"שירים לכינוס הנוקדים הכ: ראו. 177

 ). 38' עמ, 5נספח  (
מופיע גם ; 'מ' עמ, ט"ועדת התרבות שלה קיבוץ המאוחד שבט תרצ: יגור', ו, ענות, )עורך. (י, שרת:  ראו.178

 ) . 39' עמ,  5נספח (במקראות 
,  הירשברג; il.ac.daat.www' דעת'ז בתוך אתר "טבת תשל, ט"ס, בית מקרא', פגישות ליד הבאר, '.ח, גלעד: ראו. 179

' עמ, 1954ד "מוסד ביאליק תשי: ירושלים, ב, אנציקלופדיה מקראית , )עורך ראשי.(ד.מ, קאסוטו: בתוך' , באר, '.ז.ח

, )ליקט והוציא .( י, שנברג: השיר מתוך ;  5.סעיך ד' התייחסות נוספת לפגישות על ידי הבאר ראו להלן בפרק ד; 5 –1

    . 161' עמ, 1935רלאג יודישער פע: ברלין, שירי ארץ ישראל
לגרסה המקורית הוספו בווריאציה הארצישראלית קטעים . 'בכי רחל'המחזה של קרשניניקוב  נקרא במקור . 180

 אברהם שלונסקי כתב את הגרסה העברית ושלמה רוזובסקי .'הטמפרמנט העברי'ך מהאגדה ומוסיקה ברוח  "מהתנ

ך כחלק מהתרבות העברית "שר קשר  בין רעיונות השיבה אל התנ א הבימוי היה של משה הלוי.הלחין לווי מוסיקלי

משה הלוי כתב כי העלאת המחזה  נועדה לפתוח ערוץ פעילות  .המתחדשת ובין אפיונים של המחזה בגרסתו העברית

בעזרת אלו קיווה להניח יסוד . כים היסטוריים" קו המחזות התנ-תיאטרלי נוסף ומרכזי בפעילות תיאטרון האוהל 

להצגת ", .מ, הלוי; 130 -124' עמ, ו "מסדה תשט: אביבתל, דרכי עלי בימות, .מ, הלוי:  ראו. אטרון עברי מקורילתי

: ועיינו גם; ארכיון לתיאטרון ישראלי,  יעקב ורחל33.1.2ה "תיק מילא, )19.1.1928(, דבר, "' אוהל'יעקב ורחל ב

, .י.פ; ארכיון התיאטרון הישראלי, יעקב ורחל ,33.1.2ה "תיק מילא,  עברית אברהם שלונסקי,יעקב ורחל, קרשניקוב

 33.1.2ה "תיק מילא: בתוך, 7 - 4' עמ, )1928ח "ניסן תרפ(, 10-11, תיאטרון ואמנות, "בהצגת האוהל' יעקב ורחל'" 

  .ארכיון ישראלי לתיאטרון, יעקב ורחל
, ספריה למוסיקה ומחול, בית אריאלה : יבתל אב: בתוך, 1.5.1953, במעלה', כי"המחול תנ, '.ד.א, אריאלי: ראו. 181

  .121.12.1.3תיק רינה ניקובה  ביוגרפיה 
  . 321, 320' עמ, ץ"בצלאל של ש: ראו.  182
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המחקר בכלל ובספרות ביותר בקורפוס  הגדול צוגים היילמספר  דמותו של משה כרועה צאן זכתה

השכיחות הרבה של נושא זה יכולה  .) לימות המקראשיבה מבין פרטי ה26% (החינוכית בפרט

להעיד על  תפיסת הרועה כדמות חיובית שיכולה להוות מופת למנהיגות ולהתנהגות מוסרית נעלה 

  .  כפי  שמתייצגת במעשיו של משה

.  בדרכים שונותם את אגדת משה והגדימספריך " לתנשיבהמבין המקורות שייוחסו לשבעה 

.  שלומנהיגותכאספקלריה לכישורי האנושית של משה אל הצאן -  גישתו המוסריתתבכולם מודגש

 'עמ, 5נספח (קשר שבין רעיית צאן ומנהיגות נדרש לפילון האלכסנדרוני   186).40-41' עמ, 5נספח (

 'עמ, 5נספח  ('משה במדיין'ור הגנתו על בנות מדיין בסיפבעת כרודף צדק מוצג משה  187).40

                                                 
  . 97'  עמ,קדימה: בתוך',  על הזיקה למזרח הקדום-ימינו כקדם, '.ת, פרידמן–מנור ;  61' עמ, קדימה:  ראו.  183

   . 56' עמ, כית"ציונות תנ:   ראו184. 

 .106'  עמ, 2003 מוזיאון ישראל  :ירושלים,  584קטלוג , ך ועוד"ציורי התנ,אבל פן , .י, צלמונה: אור. 185
; 107' עמ, א"עובד תשי עם :תל אביב', חלק ב, ספר קריאה לשנת הלימודים השנייה, ניר, .ב, ברנשטין : ראו.186

, חלק שני, ספרי, .ח.י, פולאק; 49'  עמ, ג"יצחק שפירא  תרנ: ורשה, הוצאה שלישית, גן שעשועים, .א, ראזענפעלד

 :תל אביב', ספר א', ספר א', חלק א, שערים, .ורכבי מ. רכבי ב;  74' עמ, 1926היברו פאבלישינג קאמפאני : יורק-ניו

ספר , ספר קריאה לשנת הלימודים השנייה, כרמנו, .ויחיאלי י. מ, אזרחי. פ, אוריבך; 91' ו עמ"יק תש'צ'יהושוע צ

גיטלין  ללא . א.ש: ורשה, ילדות, .ובאסקט י. מ,  בירנבוים; 71 –70' עמ, ה"דביר תרצ: תל אביב', חלק א ,ראשון

 . 26 –25 ' עמ, תאריך
 .38' עמ, ו" אמנות תרצ:תל אביב, ספר שלישי, סידור לספרות יפה ועיונית,תרומות . פ, שיפמן: ראו. 187
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 .'קנד-'קנב' עמ , ג" מסדה תש:תל אביב', ג, מקראות חדשות, .ל, קיפניס, .ז, אריאל: ראו. 188
, 1937ח  "גיטלין   תרצ.  א:תל אביב –ורשה, שישית-לשנת הלימודים החמישית, האמקראה , .י, וינגרטן: ראו. 189

 .216- 212' עמ, ריז- ריב
תל ', לק אח, ספר ראשון, ספר קריאה לשנת הלימודים השנייה, כרמנו , .ויחיאלי י. מ, אזרחי. פ, אוריבך: ראו. 190

  .71' עמ, ה"דביר תרצ: אביב
  .23' עמ, 1928היברו פאבלישינג קאמפאני : יורק- ניו, חלק שני , טל אביב, .ק, ויטמן: ראו. 191

 עם עובד :תל אביב, הימהדורה שני', חלק ב, ספר קריאה לשנת הלימודים השלישית, ניר, ב, ברנשטין: ראו. 192

 .340' עמ, ג"תשי
, 1937ח "גיטלין תרצ.  א:תל אביב –ורשה, שישית-לשנת הלימודים החמישית, מקראה הא ,.י, וינגרטן: ראו. 193

 .ריז' עמ
קמזון ; 2' עמ, )27.8.1915ה "ז אלול תרע"י(, 10, שנה ראשונה, אביב', משה רועה צאן, '.א, אסטריבסקי:  ראו.194

', הרועה הנאמן, '.ש, שבת-בן; ללא עמוד, )3.4.1947ז "ג ניסן תש"י(, 27 –26, ז"כרך י, דבר לילדים', הפלא ופלא, '.ד.י

ניסן ' י(, 24' , כרך ו, דבר לילדים', מטה ספיר, '.צ.ב, רסקין'; ג' עמ, )ו "בניסן תרצ' ד(', ז-'גיליון ו', שנה א, הניצנים

; 1' עמ- שער,)6.1943ג  "בסיון תש' ה (38 –37,ג "כרך י, דבר לילדים', מתן תורה, 'אלקנה; 4' עמ, )30.3.1939ט "תרצ

' , כרך ה, דבר לילדים, משה הרועה, '.מ, סטבסקי; 132' עמ, )1924(', ד-'ג, יהישנה שנ, הכוכב', משה במדיין, 'ללא שם

ח "ד סיון תרצ"כ(, 10', כרך ה, דבר לילדים', משה במדיין, '.מ, סטבסקי; 9' עמ, )19.5.1938ח "אייר תרצ' יח(, 5

 . 10-11' עמ, )18.4.1940ש "ניסן ת' י(, 27', כרך ח, דבר לילדים', פרת משה רבנו, 'ושעהדוד יה; 12 -11 'עמ, )23.6.1938
 .  407' עמ, )11.4.1946ו "ניסן תש' י( , 30-31ז "כרך ט, דבר לילדים', מעשה במשה רבנו, '.ד.י, קמזון: ראו. 195
, )23.6.1938ח "ד סיון תרצ"כ(, 10', כרך ה, דבר לילדים; שער, )ג"סיוון תש' ה(, 37-38, ג"כרך י, דבר לילדים :ראו. 196

  .12 –11' עמ
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 נאמן רועה"מנהיגות לבין בין רעיית צאן  הקשר שהוא' משה הרועה' הזמר שיר המרכזי בנושאה

באמנות החזותית מוצג משה כרועה צאן  200.)14' עמ, 10נספח (" היה רועה לעם/ היית לצאן

 דמותו 201).15' עמ, 11נספח ( בגלויה מצולמת שצולמה בארץ בעשור השני של המאה העשרים

משה נראה כדמות , בצותנראית מצורפת בצורה מאולצת אל הכבשים הרומזרחית - כית"התנ

במתווה לאפלקציה . בתחפושת והמציאות המתוארת נתפסת כמציאות הזויה  ונעדרת אותנטיות

הוא מתואר כדמות . ם מתואר משה הרועה ליד הסנה הבועריהעשר שהכין שמואל בן דוד  בשנות

  202).15'  עמ, 11נספח (בדואי  -של ערבי

 המקורות  מכל פרטי15%( בשכיחות הופעתה  השלישיתדמותו של דוד המלך כרועה צאן היא

המלך דוד במרבית הטקסטים שבמקראות בהם מוצג ).  לימות המקראשיבהההמתייחסים אל 

כמו המיוחסים לו  גבורה ימעשת כנוגדת מתוארצאן הרעיית . הוא מוצג כאנטי גיבורכרועה צאן 

או בגולית הפלישתי בשירו של  'דוד בן ישי'ו' דוד המלך', 'דוד הרועה'מלחמה בארי בסיפורים ה

 המוספים למקראות דוד הרועה הוא נער או בחור באיורים 203.)42' עמ, 5נספח ( 'דוד וגלית'ג "יל

בכל אחד משלושת . צעיר המתמזג עם הנוף ועם העדר ולא דמות מונומנטאלית מעוררת שגב

 .מזרחית–כית"נבאיור מאת נחום גוטמן הוא מוצג כדמות ת: האיורים הוא לבוש בלבוש שונה

                                                 
 .  407' עמ, )11.4.1946ו "ניסן תש' י(, 30-31ז "כרך ט , דבר לילדים', מעשה במשה רבנו, '.ד.י, קמזון: ראו. 197
  .4' עמ, )30.3.1939ט "ניסן תרצ' י(, 24', כרך ו, דבר לילדים :ראו. 198
 .ללא עמוד, )3.4.1947ז "ג ניסן תש"י(, 27 - 26, ז"כרך י, דבר לילדים :ראו. 199
. + 107' עמ, א"עם עובד תשי: תל אביב',  חלק ב,היספר קריאה לשנת הלימודים השני, ניר, .ב, ברנשטיין: ראו. 200

שנעשה לשיר זמר פופולארי בהקשר לחג הפסח והופיע ככזה  במקראות לא ' הפלא ופלא'השיר ;  שירון בלתי מזוהה

 .נסקרוהופיע בשירונים ש
   .  2002היא נרכשה בחנות לספרי יד שנייה בירושלים בשנת , 103מספרה , הגלויה צולמה על ידי חברת הלבנון . 201

  עבודה ',תחילתה של אמנות בצלאל בארץ ישראל) 1927 –1884(האפלקציות של שמואל בן דוד ',  .י, הופמן: ראו. 202

 .69תמונה , 11' עמ, 2000,  אוניברסיטת תל אביב,התואר מוסמךלקראת 
. צ, זהר;  ו"קס' עמ, ג"מסדה תש: תל אביב, מהדורה חמישית', ד, מקראות חדשות, .ל, קיפניס, .ז, אריאל:  ראו.203

חנוך חדש : ורשה, ה חמישיתמהדור, לשנת הלימודים הרביעית,  ובארץבגולה, ספר הילד, .ווליבלר ב-ואביבי

 .  32 - 31' עמ, גיטלין  ללא תאריך. א.ש:  ורשה, ילדות, . יובאסקט. מ, בירנבוים;  243-245' עמ, ה"תרצ
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אנרים שונים 'בגקור השראה לטקסטים מילוליים בעיתוני הילדים מהווה דמותו של דוד מ

 המתאר ימים 'הרועה 'יפור הנקשר אל הימים שטרם מלכות דוד הוא הסיפורס. ולאיורים רבים

   208.)29' עמ, 7נספח (  בטבע בשלווה קדומים וחיים

חריג   סיפור כבשת הרש.באור חיובי הוא מוצג רועהכדוד במרבית הפריטים המתייחסים אל 

משתקפים היבטים  נעשה לכלי דרכו רכש עוד בהיותו רועה צאןדוד עולם הדימויים ש. במסריו

העוסק בחיי ' העשיר והרש'יהושוע שיינפיין עיבד את המשל לסיפור בחרוזים . שליליים בדמותו

עולם המרעה  –הרועים ונועד להביא בפני המלך דוד את חומרת מעשיו מתוך עולם המוכר לו

קע על ר  פורסם בדבר לילדיםמאת אריה נבון' כבשת הרש'האיור  209.)27' עמ, 7נספח ( והצאן

הבעות , גודל דמות הגוזל מול קטנותם של הנגזלים). ימי מלחמת העולם השנייה( אירועי התקופה

 מפנים את וירה המאיימתוהזוית בה מוצג הנושא והחלל הריק שתורם לא, דמותהפנים של ה

שימוש ביחסי גודל לא   210.)11'  עמ,8נספח (. הצופה אל תחושת חוסר האונים של אותם הזמנים

' עמ, 8נספח (' דוד והראם'ו' דוד מכה את הדב'איורים  כדי להעביר מסר ניתן לפגוש גם במאוזנים

כרמז  צורת הצגה זו ניתן לפרש ,הוא מוביל עדר גדול של צאן 'דוד הרועה והצאן'באיור  211.)11

טקסטים מילוליים המתייחסים אל ימיו של דוד ב 212.)11' עמ ,8נספח (וכתקוות גאולה לעתיד 

העברי את העם  התרבותי שליווה נוצר קישור בין ימיו של דוד כרועה צאן לקונפליקט כרועה צאן

                                                 
תל ', חלק א ,ספר שלישי, ספר קריאה לשנת הלימודים הרביעית, כרמנו, .ויחיאלי י. מ, אזרחי. פ, אוריבך:  ראו.204

   .175' עמ, ה" דביר תרצ:אביב
 .ללא עמוד, 1927 ז"מרכז  תרפ: ורשה, מהדורה שמינית, ספר ראשון, השפה, .ר, גוטמן:  ראו.205
 .199' עמ, תאריךללא ,  יבנה :תל אביב ,ספרי החדש, .ב, ואביבי. נ, גבריאלי:ראו. 206
ט "תושיה תרנ: פיעטרקוב, מהדורה שביעית ,חלק שני, ספר מקרא לילדים ולילדות, עדן הילדים, .ח, טביוב:  ראו.207

 . 90' עמ, ה" מולדת תרצ:תל אביב, חלק שלישי, ספר למוד ומקרא, מענית, .י, פיכמן;  215' עמ, 1899
  . 34 –31' עמ, )1913ד "תרע(, 36 –35,  שנה שישית,הפרחים', הרועה, '.ז, אשכנזי: ראו. 208
  .  29' עמ, )19.2.1926ו "אדר תרפ' ה(, 7, בן ארצנו', העשיר והרש, '.שיינפיין ש:  ראו. 209
  .שער, )7.3.1940' ז אדר א"כ(, אמר'תוספת ל, דבר לילדים:ראו. 210

דבר ' , ויאמר דוד אל שאול', 'שמואל א; 221' עמ, )1.1.1948, ח"ט טבת תש"י(, 15, ח"כרך י, דבר לילדים: ראו. 211

 . שער, )6.5.1937ו "ה באייר תרצ"כ(, 5', כרך ג, לילדים
 .220' עמ, )1.1.1948ח "ט טבת תש"י(, 15, ח"כרך י, דבר לילדים: ראו. 212
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דוד יושב בחזית   .'דוד הרועה ',בציורו של אבל פןבאמנות החזותית ניתן לפגוש את דמותו של דוד 

. על פניו הבעת התמסרות והתמכרות לנגינה, מחלל בחליל, קדמון' פרא'התמונה לבוש בבגדים של 

תמית יהן מוצגות בצורה כ, שים רובצות ברקעהכב). בניגוד לשרירי ידיו(פניו מאוד רכים ונעריים 

דמותו של דוד בציור זה שונה וחורגת מהתבנית של . ומטושטשת וקשה להפריד בינן ובין הנוף

אורפיאוס או פאן כמנגנים לחיות וכן מצורת ההצגה הטיפוסית של דמות מנהיג בדרך הרואית 

מפנים לוב כיתמיות וחושניות התרחקות מהתבנית המסורתית של נושא זה בשי. ומונומנטאלית

 אל   בדרך זו פניה.  את הצופה אל תחושותיו ורגשותיו של דוד ולא אל תפקידו ומעמדו הציבורי

. העבר יכולה  להתפרש כבחירת  מודל אידיאלי  של  דמות המייצגת שילוב בין ארציות ורוחניות

גה אלטרנטיבה לרוחניות הרוחניות בציור זה שואבת את השראתה מן הטבע וההתערות בו ומצי

     215).15' עמ, 11נספח ( היהודית המסורתית

דמותו של שאול המלך כרועה מאוזכרת במספר טקסטים מילוליים ואיורים שהופיעו בעיתוני 

עדר צאן / לא לך בעקבות"שאול כמנהיג ראוי מתואר ' שאול'בשירו של שמואל בס . בלבדהילדים 

 שהביא 'רועה נביא ומלך'  באגדה 216.)27' עמ ,7נספח ( "על כל הממלכת/ פקדך אלוהים/ ללכת

לאגדה מוסף ,  למנהיגרועה צאןמשאול של לדפוס היימן הירושלמי מתוארת התגבשות דמותו 

מקנה לאיור טכניקת חיתוך עץ השימוש ב .מזרחי–כי"איור המתאר את שאול כרועה צאן תנ

                                                 
דוד , '.י, אבנון; 6 - 4 'עמ, )4.6.1936ו "תרצ(, 13', כרך א, דבר לילדים',  אשר ליגון דודהסיבה, '.א, שטיינמן:  ראו.213

עולם ', דוד הרועה, '.נ.ביאליק ח; 221 –220 'עמ, )1.1.1948ח "ט טבת תש"י(, 15, ח"כרך י, דבר לילדים, 'והראם

 . 4 –3' עמ, )ח"ו בשבט תרפ"ט( ', א, הישנה שני, הילדים
שיר זה הוא שיר הזמר  . שער, )1916ו יולי "תמוז תרע(', ד,  שנה ראשונה,שחרות', בשערי ירושלים, '.ה, בבלי: ראו. 214

 .ולכן לא ניתן לדון  בנושא שירי הזמר בהקשר לדודהיחיד בקורפוס המחקר המקושר אל דוד  
;  2002 על ידי בשנת נרכשה ,מקור התמונה בגלויה המופצת במוזיאון, ך בתל אביב"הציור נמצא במוזיאון התנ. 215

למפתח  . מציין מיזוג  עדין של הגוונים עד שהמעבר מגוון לגוון כמעט ולא מורגש'  עשן'  פירושו באיטלקית -ספומטו 

כתר  : ירושלים, 4כרך , האנציקלופדיה לאמנות הציור והפיסול,  .ד, פיפר: ראו. הספומטו נחשב ליאונרדו דה וינצי

 ראה ציטוט David Pattersonהכותבת  מסתמכת על  ספרו של  , 57'  עמ,כית"ציונות תנ: עיינו גם .144' עמ, 1984

  .  6'  והפניה בהערה מס57' מדבריו  בעמ
 .8' עמ, )27.2.1941א "שבט תש' ל(, 18', כרך י , דבר לילדים', שאול, '.ש, בס: ראו. 216
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פותח  הוא .ימי מלכותו של שלמה המלךשמספר על  הוא סיפור רועים 'יה היחידהיהגד'הסיפור  

לפני שנים : "במשפט שאינו מותיר ספק בכוונת הסיפור להוביל את הקורא אל  שחזור היסטורי

    219.)29' עמ, 7נספח (" בשבת ישראל על אדמתם בארץ הקודש, רבות מאוד, רבות 

שעסק  ,ובשני איורים נלווים הוא רבי עקיבא 'עקיבא בן יוסף'נוספת המופיע בסיפור רועה מות ד

המסרים הנמסרים בסיפור ובאיורים עומדים . תלמיד חכםברבות הימים לעשה נבמרעה צאן ו

מובהרת באיורים . בסיפור מודגשת התמדתו בלימודים וכניסתו לפרדס החוכמה. בסתירה זה לזה

 .השפה האמנותית משדרת העדפה לחיי רועה הצאן. אבחנה בין רועה צאן והתלמיד החכםה

ממוקם בנוף הוא . אלית רבת עוצמה לידה כלב שמירהמוצג כדמות מונומנטהוא כרועה צאן 

הוא לעומת זאת כתלמיד חכם .  ומביט אל האינסוףובאוויר הפתוח בו הכבשים רועות בשלווה

נמצא בתוך חדר צר וסגור רכון על ספר הקשת מאחוריו מחזקת את תחושת הסגירות והעולם 

שני איורים נוספים המציגים תמונות של  220. )11' עמ, 8נספח ; 30' עמ, 7נספח ( הצר בו הוא נמצא

  ואיורו של אריה אלואיל 221)15' עמ, 11נספח (' יוסף'ה יך הם איורו של מאיר גור אר"רועים מהתנ

רישום (בשניהם מגייסים האמנים את נטיותיהם האמנותיות . 'כאשר יציל הרועה'לספר עמוס 

ההכרות עם הנביא עמוס כחלק . התייחסות אל  המקרא וגיבוריוב) בעזרת צלליות וחיתוך עץ

כך בסיפור .מתוכנית הלימודים בבתי הספר היוותה גם היא מקור השראה לתיאורו כרועה צאן 

' עמוס הרועה'ובסיפור  חברנושכתב התלמיד משה ויגיסר בעיתון התלמידים ' עמוס הנביא'

  222).2' עמ, 9נספח ; 1' עמ, 9נספח (מגבעת ברנר . שכתבה התלמידה חנה ק

 עבודת ורי המקרא שהיו רועי צאן זכו להתייחסות מגוונת בתוצרי התרבות שנבחרו לקורופוסגיב

ברוב הייצוגים . מוצגים רועה הצאן ועיסוקו באור חיובי וכמודל הראוי לחיקויכולם  ב. מחקר זו

                                                 
; 196' עמ, )11.3.1943ג "תש' אדר ב' ד(, 25, ג"כרך י, דבר לילדים , 'רועה נביא ומלך, '.ה, הירושלמי: ראו. 217

 .196' עמ, )11.3.1943ג "תש' אדר ב' ד(, 25, ג"כרך י, דבר לילדים:ראו
  .1367' עמ, )22.7.1910ע "ח תמוז תר"כ( , 43,  שנה שנייה,החבר:ראו. 218

 .3' עמ, )1.2.1905ה "תרס' אדר א' ט(, החיים והטבע', הגדייה היחידה, '.ח, הורוביץ: ראו. 219
  . 1' עמ,שער ,)15.5.1941א "ח אייר תש"י(, 4, א"כרך י, דבר לילדים', עקיבא בן יוסף, '.י.בן גוריון מ: ראו. 220

 ,ספר עמוס, .א, אלואיל; 25' מס, 1934 בני בצלאל :ירושלים, מחזור צלליות גזורות, בראשית, .מ, גור אריה: ראו. 221

  .ללא עימוד, 1941תל אביב 
ארכיון לחינוך יהודי בארץ ', ד' עמ, )ד"שבט תרפ(', גיליון ג', שנה ד, חברנו', עמוס הנביא , '.מ, ויגיסר: ראו. 222

, עיתון חברת הילדים קיבוץ גבעת ברנר-חבריא', עמוס הרועה, '.חנה ק;  תחכמוני ירושלים3.147/19 11בס , ובגולה

 .2' תיק מס, 74מיכל , ארכיון קיבוץ גבעת ברנר. ללא עמוד, ) 1948(
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  חידוש חגי הטבע והחגים החקלאיים   2.ג

  

  כללי  1. 2.ג

  

פניה אל   224 .ל"במקרא ונדונו אחר כך בספרות חזירו צויהחגים העבריים הקדומים דיוקניהם של 

 ביטוי והי ובערים םכפריהעברית החדשה בבהתיישבות  חגי הטבע המקראיים והניסיון לחדשם

תפקיד מרכזי בגיבוש קורפוס היה למערכת החינוך ועובדיה   225.'ההיסטורישחזור ה'נוסף למגמת 

אמנים יזמי תרבות ו . הקדומיםבע העברייםהטקסטים ויצירת דפוסי הפעולה של  חידוש חגי הט

מסכת החג  .ארגון וביצוע טקסי החגים ,הצטרפו אל אנשי החינוך בתכנוןובכפר רבים שחיו בעיר 

ך היו מקור השראה "סיפורי התנ  226. במגמה זושהתגבשה במהלך השנים נעשתה למרכיב מרכזי

                                                 
 . 5.סעיף ד' דיון מעמיק בדמות הרועה בהקשרי השיבה למזרח  ראו לעיל בפרק ד. 223
על משמעות ; 2.א.2 -  ו1. א. 2 לעיל בפרק המבוא סעיף ו רא, בפרטובתרבות העבריתבכלל דיון בחגים בתרבות  .224

עם עובד  : ל אביבת, משמעותם של חגי ישראל, ספר מחזור הזמנים, .א, שבייד: בתרבות היהודית עיינו גם החג

עם עובד : תל אביב, תקופות ומוסדות במקרא, .מ,  הרן:בתוך' זבחי משפחה וחגיגות, חגים, '.מ, הרן; 35–9' עמ, 1984

    .107-  77' עמ , 1972
, היאחזות בסמלים משותפים, התחדשות לאומית: פולחני שירת את רעיונות כמו-חג הטבע כביטוי טקסי. 225

;  52 -51' עמ, חינוך ותרבות: סיטון :ראו. המסורתי ויצירה  ומיסוד של חגים חדשיםהתנתקות מהחג היהודי 

Shavit, 6. & Sitton S. Staging and Stages in Modern Jewish Palestine , Detroit: Wa6ne Universit6 

Press 2004 , pp11-20, conclusion.   )ירושלים,' א,  האתמולהמחר של, .ר,  דרור- אלבוים ;)שביט וסיטון: להלן :

סקירה חודשית לקציני ', המהפכה העברית, '.ח, נגיד; 97 -91 'עמ ,דיוקן-הצבר; 147' עמ, 1993יד יצחק בן צבי 

 זיקתה של ההתיישבות העובדת בשנות העשרים אל - קרועים אנו,.מ, זעירא ;34'  עמ,35' עמ, )8.1980(, ל"צה

; 254 - 249, 244, 226 - 222, 202 –201, 168 –167 ,97 - 85' עמ, 2002צבי יד יצחק בן : ירושלים, התרבות היהודית

 .4 –1' עמ, )1926. ו"אייר תרפ(, )א (51, חי תל יוסף–תון יע', לשאלת ההווי התרבותי בקבוצה, '.י, נקו'רזניצ
בכפר , חגגו בעיריעקב שביט ושושנה סיטון טוענים כי לא היו הבדלים גדולים במערך החגים ובתוכן של החגים שנ. 226

דוגמא אחרת לניסיון ; 123, 113 – 4, 65 –49, 30 –29' עמ , 6 -  1' עמ, הקדמה  ,שביט וסיטון :ראו. ובמערכת החינוך

להנחלת ערכים באמצעות חגים וטקסים במערכת החינוך הם ערבי קבלת השבת שנערכו בגימנסיה הרצליה במשך 

מסיבות לערבי , .ב, בן יהודה, .נ, וורמל: ראו. יס לתכני המפגשיםפרשת השבוע היוותה את הבס. שמונה עשרה שנה

בקיבוץ ' המסכת'להערכת צורת ", .צ, סנונית: לעיון נוסף ראו; 57–53' עמ, ח"מסדה תשי: תל אביב, שבת ומועד

, 'אחת הדרכים, '.מ, שלם; 31 -30' עמ, )ז"ראש הזנה תשט(, חוברת ראש השנה,  קול-בת, )"מסכת החג החקלאי(

תמצית דברים ביום העיון -חג ומועד', הוי חגים ומועדים, '.א,לוינסון ;  1970ל "תש, כרך חמישי,  קובץ עשירי,תצליל
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   חג הביכורים   2. 2.ג

  

ת ראשית החובה להפריש א. שורשים במורשת העברית הקדומה  ובעבודת המקדש הביכורים לחג 

חייבה עלייה לרגל ותה אחת ממתנות הכהונה י הי)ד ,ח"דברים י(גז הצאן כמתנה לכוהן הגדול 

בשנות הגלות הוסט   228.מכאן השתרש הנוהג להביא טלה או גדי בטקס הביכורים. לשם מסירתה

בעיני  ,עם החזרה הציונית לארץ ישראל איבד חג הביכורים .הדגש אל היבטיו כחג מתן תורה

 בשל התנגדות 229.רוחנית ונעשה לחג חקלאי מובהק- את משמעותו הדתית,  מהחלוציםרבים

 טקס 1929 בשנת ,ל" בעזרת מועצת המורים למען קק,תגבשההחוגים הדתיים לחג כמפגש חקלאי 

מופיע הגדי כחלק ' עז בתהלוכת הביכורים' באיור .'זיכרון הביכורים'ביכורים שמוסד במסכת חג 

ל שמעליה "פני התהלוכה לעבר קופסת קק, ת ארץ ישראל המתחדשתמהתהלוכה המייצגת א

                                                                                                                                            

המכון לחקר תולדות קרן קיימת לישראל  :ירושלים, השיר הארץ ישראלי וקרן קיימת לישראל, .נ, שחר: ראו . 227

, .ר, אשל; 2002דצמבר , אוניברסיטת תל אביב, עבודת דוקטור, המסכת כתיאטרון חג ציוני, .נ, יואלי ; 56' עמ, 1994

ספרית פועלים והספרייה למחול : תל אביב, 1964 -1920 ראשית המחול האמנותי בארץ ישראל, לרקוד עם החלום

אנשים מוכשרים בכל במהלך השנים ועם התבססות היישוב הוקמו מסגרות שונות לפיתוח ; 91 –87' עמ, בישראל

בין הנושאים שנלמדו בסמינריון להדרכה בימתית שנערך . תחומי היצירה לשם שיפור ושכלול החגים והטקסים

: ראו. 'ך לאור ההווי במזרח"הכרת התנ'ו' ך"הדרמה ואלמנטים דרמטיים בתנ'היו ) 1940(לחברים מהקיבוץ המאוחד 

חטיבת ,מ  "אק. 8' עמ, )ש"כסליו ת(', א, חזות',  פתח דבר- הקיבוץ המאוחד, הסמנריון להדרכה בימתית, 'זאב

ך היו לה למקור "ירדנה כהן שהייתה בין היוצרות המובילות של מסכתות החגים ספרה כי דמויות התנ; 16.1, תרבות

 במה לפולקלור, עם-ידע', נשים כיוצרות דפוס של מחול בחגים של ההתיישבות העובדת, '.צ, פרידהבר: ראו. השראה

 - 1920 ראשית המחול האמנותי בארץ ישראל, לרקוד עם החלום, .ר, אשל; 80 –74' עמ, )1986ו "תשמ(, 54 -53, יהודי

 . 26–24' עמ, ספרית פועלים והספרייה למחול בישראל: תל אביב, 1964
 , 1972 עם עובד :תל אביב, תקופות ומוסדות במקרא, .מ, הרן: בתוך' זבחי משפחה וחגיגות, חגים, '.מ, הרן: ראו. 228

 .104' עמ
  .260 –239' עמ, 1984עם עובד  : תל אביב, משמעותם של חגי ישראל, ספר מחזור הזמנים, .א, שבייד: ראו. 229
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    232).44' עמ, 5

                                                

במקראות החינוכיות  טלה וגדי היו חלק בלתי נפרד מסל הביכורים הארצישראלי החדש ומופיעים 

מתייצגת באחדים מהתוצרים באופן ישיר הקדום התייחסות לעבר . ובאיוריםסיפורים  ב,שיריםב

ן עליה לרגל בזממתאר שאול טשרנחובסקי  . ובאחרים באופן עקיף מעצם המשכיות המנהג בהווה

רעיון דומה   .הקדומה העולה לרגל מתלווה  הגדי שטיפחהבת ישראל אל . 'עולת רגל' בשיר הקדום

הילד העברי בן   233).13 'עמ, 6נספח ; 45' עמ, 5נספח ( מאת אהרון הלוי ' עולי רגל'ברישום מופיע 

 לחג ברכה' ,'ילד מביא טלה לביכורים' יםאיורבהתקופה מוצג כממשיך לקיים את הנוהג הקדום 

; 13' עמ, 6נספח ( 'בכורים מן המשק'' ו'ביכורים' ובשיר הזמר 'גדי בתהלוכת ביכורים ','הביכורים

  234.)45' עמ, 5נספח ; 12' עמ, 8נספח  ; 15' עמ, 10נספח  ; 31' עמ, 7נספח  ;44' עמ, 5נספח 

תנובתם  הרועים והעדר פוסעים בתהלוכה ולאחר מכן מגישים את ראשית 'אורי ביכורי'בסיפור 

שילוב בין נם תוצרים בהם מודגש היש 235.)31' עמ, 7נספח  (ובמחולות בדואיים' דבקה'בריקוד 

מתוארת הרועה מקיבוץ ' מקצות הארץ' בשירו של לוין קיפניס  :השנוי והחידושהזיקה לעבר ובין 

 
 .שער, )ו"ח אדר תרצ"כ( ', ה', שנה ג, בוסתנאי לנוער:ראו. 230
ילדי העיר , העובדתבערים המרכזיות נערכו טקסים רבי משתתפים בהשתתפות נציגים מההתיישבות החקלאית . 231

: על טקסי הביכורים  ראו. הביאו כביכורים את תוצרת גינת הירק שטיפחו בבית הספר כבמסגרת למודי החקלאות

המחלוקת עם החוגים החרדיים בדבר אופיו של חג לעיון נוסף בנושא ; 121-  117 , 83 – 79' עמ, שביט וסיטון

בעיני החוגים ) 1929 -1923(חג הביכורים בעמק יזרעאל , '.ע, שפרוט: הביכורים בעמק יזרעאל בשנות העשרים

 .  103 -91' עמ, ) ח"אייר תשמ(, 1, מחקרי חג', החרדיים
, כרמנו, .ויחיאלי י. מ, אזרחי. פ, אוריבך; 6' עמ, )2.6.1949(, 36, כרך רביעי, משמר לילדים', בכורים, 'פניה: ראו .232

 .163 - 162' עמ, ה"דביר תרצ: תל אביב', חלק א, ישיספר של, ספר קריאה לשנת הלימודים הרביעית
ספר , ספר קריאה לשנת הלימודים השביעית והשמינית, כרמנו, .ויחיאלי י. מ, אזרחי. פ, אוריבך: ראו. 233

  ,מקראות חדשות, .ל, קיפניס, .ז, אריאל; 260–259' עמ, ז"דביר תרצ: תל אביב,  יהימהדורה שנ', חלק א,מישיח

  .255' עמ, ג" מסדה תש:תל אביב, הדורה חמישיתמ',   ד,ארצי
שירון , )עורך.(מ, יעקובסון; שער, )ד"סיוון תרצ' ב(', ה', שנה א, בוסתנאי לנוער', לחג הביכורים, '.ש, בס: ראו. 234

: תל אביב', בספר ', חלק א, שערים, .ורכבי מ. רכבי ב; 59' עמ, 1949 -1948כפר הילדים מאיר שפיה , לבית הספר

. צ, זהר; 6 –3' עמ, )22.5.1947(, 18, כרך שני, משמר לילדים ',אורי בכורי, 'ללא שם; 142' עמ, ו"יק תש'צ'שוע ציהו

, .י, אחאי ; 158' עמ, ה"חנוך חדש תרצ: ורשה, לשנת הלימודים השלישית, בסביבה, ספר הילד, .ווליבלר ב-ואביבי

 . שער, )17.5.1945ה "וון תשסי' ה(, 33, ו"כרך ט, דבר לילדים', בכורים מן המשק'
  ,31, ז"כרך ט', גדי בתהלוכת ביכורים, 'דבר לילדים; שער, )ה"סיון תרצ' ד(, 11', שנה ב, בוסתנאי לנוער:   ראו.235

(  . שער,)30.5.1946ג "ט אייר תש"כ
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44(.236    

  

  חג הגז    3. 2.ג

  

עלייה לרגל למקום מלווה במקרא ב' חג'ה .'חג הגז'ש ודימקור ההשראה לרעיון חהיווה ך "התנ

 דתי אלא חג הגז עליו מסופר במקרא לא נתפס כחג לאומי ולא כחג. קדוש בזמן קבוע מראש

במועד שאינו קבוע  ובמסגרת משפחתית מורחבת של שמחה המתקיים אחת לשנהעממי כאירוע 

ולא כחג היושבים על אדמתם חברת חקלאים למד שזהו אירוע שצמח באופי החגיגה מ. בכתובים

.  רחב יותרבתוך סיפור, לרוב , עדויות על קיומו בתקופת המקרא מובלעות.של רועים נודדים

 יעקב ולבןכך בסיפורים על   .יה נערך במקום ריכוז הצאן ולא ליד ביתו של בעל העדריםהאירוע ה

ובסיפור  )לא- כג, ג" י, בשמואל( אמנון ותמר, )יב ,ח" לבראשית( יהודה ותמר, )יט ,א" לבראשית(

 חג זה הוצג על ידי רבים כאחד הניסיונות הראשונים 237.)יז-  ב,ה" כ,שמואל א (נבל הכרמלי

ניסיונות לחדשו ולעשותו לאחד מחגי הטבע ה .ת העובדת לחידוש החגים החקלאייםבהתיישבו

שאיפה לשיבה אל אורח החיים שאפיין את האומה יכולים לשקף בארץ ישראל המתחדשים 

–החג עתיק יומין הוא "בעלון קיבוץ איילת השחר נכתב  238.העברית הקדומה בארץ ישראל

    239".ך"וחידושו במשקנו החזירנו לימי התנ

                                                 
ת ספר י קרי:ירושלים, מהדורה תשיעית, יהילשנת הלמודים השנ, ספר ללימוד הלשון, נתיבות, .י, פלר:ראו. 236

באיור אחר לאותו השיר שהופיע במקראה אחרת מאופיינים כל הילדים כילדי ארץ ישראל ; 177 –176' עמ, ח"תש

   .114' עמ ,1933: ורשה, לשנת הלימודים השנייה, מקראה בית, .י, וינגרטן:ראו ).13' עמ,  6נספח (המתחדשת 
 , 1972עם עובד : תל אביב, ת במקראותקופות ומוסד, . מ,הרן: בתוך' זבחי משפחה וחגיגות, חגים, '.מ, הרן: ראו. 237

 . 105 -102' עמ
מקורות להרחבה בנושא  .4.3. א-ב ו.3.3. סעיפים א'חג הגז ראו לעיל  בפרק אהדרשות להיבטים עקרוניים בנושא . 238

ארכיון החגים : שיטה בית ה , 02/43מסיבות הענף , תיק צאן: בתוך, ניב הקבוצה', הרועה וחגו, '.מ, שלם: חג הגז ראו

ההסתדרות , המרכז לתרבות: תל אביב, תכנית ומקורות למסכת חג הגז, .מ, )וינר(שלם ; 276 – 273'  עמ, הקיבוצי

החג : בתוך, 'חג הגז', .מ, שלם ;חגים, ארכיון הקיבוץ: קיבוץ בית אלפא. הכללית של העובדים במדינת ישראל

. א, חפץ; 189–179 'עמ,   1984 ועדת התרבות המשותפת -  הקיבוציתברית התנועה:  רמת יוחנןביישוב הקיבוצי

 על – שדות לבשו מחול ,.י, גורן; .79–69 'עמ, 1976ברית התנועה הקיבוצית : תל אביב, גופי מסיבות, 'צאן', )עורך(
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תהליך בנייתה בדרך זו נעשו שותפים ב .רובם רועי צאן, קיבוציםהיו אנשי חג הגז רוב יזמיו של 

אחד מיזמי התרבות הנודעים בחברה . של המערכת התרבותית העברית החדשה בארץ ישראל

לתפיסתם . הקיבוצית היה מתתיהו שלם אשר היה רועה צאן ופעל רבות לחידוש חג הגז וביסוסו

חג עממי ללא קישור דתי וללא מועד קבוע הייתה השפעה על כחג הגז ו שלם וחבריו את של מתתיה

תבסס מעמדו של חג הגז ואף פורץ את ה בשנות השלושים והארבעים 240.אופיו של החג המתחדש

, חג הגזמקראה ה. בארץ ובגולההכללי חינוך העברי  ההתיישבותית אל עבר הגבולות המסגרת 

 'אגודת הנוקדים העבריים'  241.מגמה זוללמד על יכולה ,  בגולהלמען בתי הספרשהוצאה 

 הצאןשנושאם  אמנותיים-טיפוח היבטים תרבותייםהתייחסה אל  מגדלי הצאן לשאיחדה את כל

על מנת לסייע   242.והרועה חלק בלתי נפרד ממאמציה לביסוס ענף הצאן העברי בארץ ישראל

 מקום , בפרט'שירי הרועים'מנותיים בכלל ולתכנים אהוקדש ל' חג הגז'למגדלי הצאן בעריכת 

 הנוקד גיליונות ובקובץ לחג הגז  ב,)1940(ש "שיצאה בשנת תהשלישית  הנוקדמרכזי בחוברת 

    243.לאורך השנים

אולי כביטוי לחוסר ( להתבסס בתרבות העברית , בסופו של דבר,למרות שחג זה לא הצליח

במגוון תוצרים בכל אחד מתחומי  מאוזכר הוא ) הצאן בכללותוענף של ההצלחה בהתבססות 

                                                                                                                                           

  . התרבות  הנדונים במחקר זה

 

 .   דף שער,  24.4.1937, 47 ,יומן איילת השחר', חג הגז': ראו. 239
; 4.3. סעיף א4. אבפרק ו5. 3. סעיף א3.בפרק אלעיל  על מתתיהו שלם ופעילותו ראו; 113' עמ, שביט וסיטון: ראו .240

מתתיהו שלם סיפר על הלבטים שליוו את קביעת תוכנו ועיצובו של החג תוך שאיפה להשתית אותו על יסודות 

ארכיון : בית השיטה  , 02/43מסיבות הענף , תיק צאן: בתוך, ניב הקבוצה',  וחגוהרועה, '.מ,  שלם:ראו .קדומים

   .273'  עמ,החגים הקיבוצי
  . ארכיון לחינוך יהודי בארץ ובגולה, ללא תאריך ל "הלשכה הראשית של הקק: ירושלים, חג הגז: ראו. 241

  . 3.5. סעיף א3.ראו לעיל  בפרק א .242
תיק צאן משנות ראשית עד , )ש"ניסן ת(', ג, הנוקד', לקט ספרותי לחג הגז, ') וערךליקט. (מ, )שלם(וינר : ראו. 243

 . ד"אגודת הנוקדים תשי: תל אביב, קובץ לחג הגז, )עורך.( מ, שלם; ארכיון הקיבוץ: עין חרוד מאוחד,  1944
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ם מגני הילדים מבית הספר ורבים מהמבוגרים 

 'עמ, 5מגיעי

44.(

שבטלו או , חגים אשר עמנו היה נוהג לחוג בשבתו על אדמתו

קמו לתחייה , עתה עם תנועת התחייה ושיבת עמנו לארצו...טשו במשך שנות הגלות

245

  

לרוב לצד טקסטים שעניינם חג  , הופעת האיוריםבשל 'השחזור ההיסטורי'תם בהיבט 

                                                

נספח (ציין כי חווית הגז נקשרת אל העבר העברי הקדום ומ ם אל הדיר לצפות  בגז

  נכתב כי  ' חגיגת הגז בשומרון'במאמר   244

רבים היו המנהגים וה

ננ

אחד החגים האלו הוא ראשית גז הצאן . נהגים והחגים הקדומיםגם הרבה מהמ

   ).32' עמ,  7נספח (

'  מפנה את הלומדים לקרוא את סיפור נבל הכרמלי בספר שמואל א'חג הגז'הלימודי התרגול 

 במרבית הטקסטים שהופיעו במקראות אותן סקרתי 246).45' עמ ,5נספח (ולענות על שאלות 

יום 'כאלו הם השירים . מעשה הגזם היא עקיפה ומתקיימת בעצם ההתייחסות אל העבר הקדו

 ,האחדות הנוצרת בין הצאן  248.)46' עמ, 5נספח  ('הגז'ו' חג הגז', 'הגז' 247)45'  עמ, 5נספח ( 'הגז

באיורים המוספים   . שעניינם חג הגזמוטיב החוזר בכל הטקסטיםהיא  ובין כל החוגגיםהמגדלים 

ר לרוב רועה בודד אוחז במספרי גז ונמצא באמצע תהליך גזיזת לתיאורי הגז במקראות מתוא

כך ). רועה ערבי(כית או כדמות מזרחית "מוצג כדמות תנאינו גוזז -הצמר באף אחד מהם הרועה

בחרתי  . הצאן כשלעצמוגזייצוג אופן העבר ותפיסת חג הגז כחלק משחזור בין נוצרת סתירה ש

לכלול או

 'עמ, 6נספח  ('ילדים צופים בגז בשדה'ו' גז כבשה', 'רועה גוזז כבשה' האיורים ,כדוגמא. הגז

13.(249    

 
תל ', חלק ב, ודים השנייהספר קריאה לשנת הלימ, ניר, .ב, ברנשטין: בתוך' יום הגז בעיינות, '.מ, עציוני: ראו. 244

 . 81- 80' עמ, א"עובד תשי עם :אביב
 ).ג"ג אייר תרצ"כ(, ד"חוברת י, עיתוננו', הגז הראשון בשומרון, 'ללא שם:  ראו.245
תל , מהדורה שנייה, חלק ראשון, 'ה-'ספר ללמוד המולדת בכתות ד, מדן ועד באר שבע, .גפן יו. גונדלמן א:  ראו.246

 .202'  עמ,ז" עם עובד תש:אביב
  . 174 – 173 'עמ, ירושלים, מהדורה תשיעית, הילשנת הלמודים השני, ספר ללימוד הלשון, נתיבות, .י, פלר:  ראו.247

מקראות , ללא שם; 230–229 'עמ, ו"יק תש'צ'יהושוע צ: תל אביב', חלק ב, שערים, .ורכבי מ. ב,רכבי:  ראו.248

ספר קריאה לשנת , ניר, .ב, ברנשטין; 124' עמ, 1946וינט 'הגמחלקת החינוך והתרבות של : אוסטריה', א, חדשות

 . 82' עמ, א"עם עובד תשי: תל אביב', חלק ב, הלימודים השנייה
מקראה , בשער, ללא שם; 230' עמ, ו"יק תש'צ'יהושוע צ: תל אביב',  חלק ב, שערים, .ורכבי מ. ב,רכבי: ראו. 249

ללא ; 76' עמ, ז"עליית יהודים ונוער תשודית לארץ ישראל  הלשכה להסוכנות  היה: מינכן', א, לילדי ישראל בגולה

ספר , נתיבות, .י, פלר; 124' עמ, 1946וינט 'התרבות של הגמחלקת החינוך ו: אוסטריה', א, מקראות חדשות, שם

, ניר, .ב, ברנשטין; 174' עמ, ח"קרית ספר תש: רושליםי, מהדורה תשיעית, יהילשנת הלמודים השנ, ללימוד הלשון

  . 81' עמ, א"עם עובד תשי: תל אביב', חלק ב, ספר קריאה לשנת הלימודים השנייה
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לאה ברגשטיין כחלק ממסכת חג הגז אותה היא ומתתיהו שלם חובר על ידי מתתיהו שלם 

 .יצרית וכוחנית

מלאת שמחה ' התבשר רועה חביב'ו' יום הגז'ם  יהגז בשיריום   האווירה  של 254).16' עמ, 10נספח (

 לקשר בין הרועה לכבשה הנגזזת ניתן ביטוי 255)17' עמ, 10נספח ; 16' עמ, 10נספח (לרועה ולצאן 

256

נעלוזה ' הזמר  שיריו הגזלאה ברגשטיין בחג תמונות מריקודי הרועים של  252.לעצב ביחדניסו 

 ,15' עמ, 10נספח ; 5' עמ, 3נספח (   מלמדים על השילוב בין השירה והמחול בחג'חג הגז'ו' ונשמחה

17.(253     

חדותם של מוסט ההדגש אל ' לוטש התער'- ' לגוזזים תנו'  מיכל בת שאולשיר הגז מההצגה ב

 שיש בו אוירה פרימיטיבי-יאשל טקס קמפעילות הגז מקבלת משמעות . סכיני הגז

  ).13' עמ, 6נספח   (לראות בתצלום המעובד שהופיע  כאיור במקראה לילדי הגולה

                                                 
, שירים וספורים לילדים, .מ, שלם ;53' עמ, )1967ז "תשכ(', קובץ ז, תצליל', שירי הגז הראשונים, '.מ, שלם: אור. 250

'; מכון הווי ומועד

 

, ברגשטיין; 108, 76–73' עמ, 1976ספרית פועלים : תל אביב, והים

נבל , .מ, שלם; 'יב' מע, ט"תרצ

; מכון הווי ומועד

 '203 .  

 .2005מ " מאגרי מוסיקה בע:תל אביב, ת מלווה לתקליטור

'  עמ, 1972 אגודת הנוקדים : תל אביב,ם באפרי,.ד, בקר;  28 -  27 ,22' עמ, מכון הווי ומועד: רמת יוחנן, ללא תאריך

85 . 
: קיבוץ רמת יוחנן, 1'תיק מתתיהו שלם א, טיוטה', שירי הגז הראשונים', .מ, שלם: ראו. 251

;  12' עמ, )1992מאי (, 13, רוקדים', 1944מבן שמן עד לכנס המחולות הראשון בקיבוץ דליה בשנת , '.צ, פרידהבר

  .1' עמ, מכון הווי ומועד: רמת יוחנן, ב"ב כסליו תשכ"י , ב"כנס הנוקדים הל, דפרון : השיר מתוך
התוף , .י, כהן; 59' עמ, שדות לבדו מחול: ראו.  252

 לאה ברגשטיין ותרומתה לחג ולמחול  על– שדות לבשו מחול ,.י, גורן; 109' עמ, הרועה העברי', בעדר ובמחול, '.ל

   . 60 –40,55 -38' עמ, 1983 רמת יוחנן ,הישראלי

ללא , 1983 רמת יוחנן ,על לאה ברגשטיין ותרומתה לחג ולמחול הישראלי– שדות לבשו מחול,.י, גורן: ראו .253

ועדת התרבות שלה קיבוץ המאוחד שבט : יגור', ו, ענות, )עורך. (י, שרת; עימוד

: רמת יוחנן, 32 'עמ,  הקיבוץ המאוחד ללא תאריך- איחוד הקבוצות והקיבוצים:תל אביב, ואביגיל

  . 5' עמ, מכון הווי ומועד: יוחנןרמת , ב"ב כסליו תשכ"י , ב"כנס הנוקדים הל, דפרון
עמ, 1949א  "ל אכ"והשכלה במטכ ענף הסברה :תל אביב, רון-שא, )עורך. (ש, קפלן: ראו. 254
 ,)עורך(, .נ, הימן'; י' עמ, ט"יבוץ המאוחד שבט תרצועדת התרבות שלה ק: יגור', ו, ענות, )עורך. (י, שרת: ראו. 255

חובר, אילקה רווה שר, שדמתי
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של ' הגז'כמו בשירים  , בשירים אחרים מודגש ההיבט התועלתני של ניצול צמר הכבשה למלבוש

 יתרונותיו  מוצגים 'שיר הגז'שירה של פניה  ב 257)17' עמ, 10נספח (וב ושרה לוי תנאי 'עמנואל פוגצ

   258).32' עמ, 7נספח (השונים של הגז לכבשה ולאדם 

נעשו   נבל ואביגילממחזהו של מתתיהו שלם שחובר לכבוד חג הגז'  רועיםשירי'אחדים מבין 

שמעו  ','פצח בזמר' , לדוגמאנשכחעצמו המחזה ואילו  ישראלי-לחלק מרפרטואר הזמר העברי

בהצגה ' הרועים שירי'לחלק מ  259).' א17,13, 15' עמ, 10נספח ( 'עז וכבש'ו' שישו ושמחו', 'שמעו

 עםה–קודיי חלקם נעשו לאחר מכן לחלק מרפרטואר ר.אה ברגשטייןחוברו ריקודים על ידי  ל

   260.הישראליים

הם . קיימים תיאורים רבים של גז  שנעשו לחלק מהקאנון האמנותי הישראליבאמנות החזותית 

  תיאורים אותנטיים  של חג הגז 261.כחלוץ חסוןגוזז האינם נוגעים בקשר אל העבר ומדגישים את 

 חברי 262.)4' עמ, 3נספח ( בקיבוץ מעברות ובגבת  המתעדים את החגניתן לפגוש בתצלומים

כמו , כחלק מביטויי ההווי המקומירשמו רישומים המתארים את חג הגז ההתיישבות העובדת 

נספח ( והתצלום המתאר את עדי שרון רושם בדיר רישומו של בנימין רוזנבאום מקיבוץ בית אלפא

מבין האיורים הגיעו אל מרכז המערכת התרבותית ופורסמו אחדים  263.)4'  עמ3נספח ; 16 'עמ ,11

' עמ, 6נספח (' גז על שולחן'מקיבוץ אפיקים גם במקראות החינוכיות כמו איורו של אהרון גלעדי 

13.(264    

קבצי מקורות לחג שנוצרו ביוזמת החוגגים כמו שער הלקט בנושא חג הגז מופיעים באיורים 

'  עמ, 11נספח ( אלקינד ובו תיאור של רועים רוקדים-וד אלףהספרותי לחג הגז שאויר על ידי ד

                                                                                                                                            
הסוכנות  היהודית לארץ ישראל  הלשכה לעליית : מינכן', א, אל בגולהמקראה לילדי ישר, בשער, ללא שם: ראו. 256

 .   76' עמ, ז"יהודים ונוער תש
 .92' עמ,  המרכז לתרבות:תל אביב', חלק א, שירי עבודה ומולדת, )עורך.( ש, שפירא: ראו. 257
 .232' עמ, )20.4.1944ד "ז ניסן תש"כ(, 29, ד" כרך י,דבר לילדים', שיר הגז, 'פניה: ראו. 258
 , 32, 30' עמ,  הקיבוץ המאוחד ללא תאריך-  איחוד הקבוצות והקיבוצים:תל אביב, נבל ואביגיל, .מ, שלם: ראו .259

ולא בגרסה רק בגרסה מאוחרת יותר  מאוזכר  נבל הכרמלי'שמעו שמעו'בשיר ;  ן הווי ומועדמכו: רמת יוחנן

  ; 2' עמ, מכון הווי ומועד: יוחנןרמת , ב" כסליו תשכב"י, ב"כנס הנוקדים הל, דפרון: המקורית של  המחזה  ראו

הוצג  בקיבוצים רבים ובכנס אגודת הנוקדים על ידי קבוצת חניכים של מתתיהו שלם , המחזה חובר בשנות הארבעים

  .      חיפה ,4.8.2004  תרשומת שיחה עם אליהו גמליאל. מ, סדן:  ראו, מקיבוץ רמת יוחנן
שמעו 'על הריקוד " , .ל, ברגשטיין;  )1.7.1983ג "תמוז תשמ' כ(, 689, ברמה', הרועים'ריקוד ', .ל, ברגשטיין: ראו. 260

 ).  ג"בסיון תשמ' כט(, 688, ברמה, "' שמעו
  7 3. בסעיף'  ראו התייחסות לנושא לעיל בפרק ב. 261
   .355' עמ, הרועה העברי: ראו. 262
ארכיון : בית השיטה', עדי שרון רושם בדיר; 'ן הקיבוץארכיו: קיבוץ בית אלפא,  רוזנבאוםתיק בנימין:ראו. 263

 .תיק צאן, שיטים
 .81' עמ, א" עם עובד תשי:תל אביב', חלק ב, ספר קריאה לשנת הלימודים השנייה, ניר, .ב, ברנשטין:ראו. 264
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 העברי  רפרטוארב תםהתבססוותוצרי תרבותי שמתייחסים אל הגז וחג הגז של הרבה כמות ה

. קיבל במערכת החגים המחודשת שהתגבשה בארץ ישראל שמעמדל וםמקולמתאם אינם ב

  . במרבית התוצרים אין קישור ישיר אל חג הגז המקראי וההדגש הוא על הגז והגוזז בעבודתו

  

  'פרק גסיכום 

  

הרועה העברי הקדום ואורח חייו נמצאים בתשתית האוטופית היהודית המסורתית שם הם 

הוא שמר . וים חופשיים ונורמאליים בארץ ישראלשלו, טובים, משמשים כמודל לחיים מוסריים

  . על רצף הופעה לאורך כל שנות הגלות ולבש פנים מחודשות בתחייה הציונית

  : בשלושה אפיונים מרכזיים ,בתוצרי התרבות השונים שנדנו בפרק זה, מופיעה ודמות

   .כדמות מזוהה מסיפור מקראי ספציפי.  א

   . לבושה והאטריבוטים המוספים אליה, פי אפיוניהכית כללית המזוהה על "כדמות תנ. ב

  ).  כמו  תיאורי אחרית הימים(אוטופיים -בתיאורים אלגוריים. ג

 ליזמי התרבות העברית נהזימ, מקראיכמשקף את דמות העברי השל הרועה  דיוקנו תפיסת

ית עבר-אל דימויי עומק המרכיבים את התודעה הקולקטיבית היהודיתאפיק התקרבות החדשה 

בחלקו  היה הקישור אל דמות הרועה העברי הקדום  267.ויצירת זיקה בינם ובין חזונות העתיד

 מדומיין ובדוי אך שירת את הצורך בנרטיב אלטרנטיבי על מנת ליצור תרבות חלופית ,משוער

: ך"בדי מציאות המצויירים בתנו הרועה מאפשר קישור בין  שני ר.לתרבות היהודית הגלותית

אורח חייו של הרועה העברי הקדום נעשה למודל לאורח . היסטורי- ני והרובד הארציהרובד הרוח

המימדים הרוחניים נובעים מהערכים המוסריים המשתקפים . חיים המצליח למזג את שניהם

                                                 
  .אגודת הנוקדים העבריים בארץ ישראל, )ש"ניסן ת(,הגז', ג , לקט ספרותי לחג, הנוקד:ראו. 265

התרבות  ועדת :תל אביב', ו, שירי רועים לקול אחד,  במקהלה ובצבורפרקים לשירה, ענות, )עורך. (י,  שרת: ראו. 266

  . 'יב' עמ, ט"של הקיבוץ המאוחד  תרצ
  . 2.2. א.2ראו לעיל בפרק המבוא סעיף  '  תודעה קולקטיבית'הדרשות למושג . 267
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 מאמנות תיודמויהודים מזרחיים ו, הרועה הערבי : דיוקן הרועה היובין מקורות ההשראה לעיצוב

כדמות אירופאית שהולבשה מוצג פעמים רבות הרועה . מצריים ומספוטמיה-המזרח הקדום

בין  מפגש כנובעת מהת ההתחפשות ניתן להסביר א. של עברי קדוםכית "תנ-מזרחיתבתחפושת 

ההתחפשות הובילה . המציאותרוחניות עם  תכונות יםהנושאאו דימוי חזוני אידיאלי , דימוי עומק

ניסיונות לשוות לה  ומהצד השני של דמותומצד אחד האדרה והשגבה : למגוון תגובות תרבותיות

תוכן ובסגנון של  בההתחפשות מתייצגת .פשטות וילידיות ,עממיותמאפיינים המבטאים 

נתפס התוצר התרבותי שככל . המוסיקלייםבתוצרים בייצוגים החזותיים ו ,טקסטים המילולייםה

בספרות יותר ייצוגי ההתחפשות שכיחים  .יותר כרשמי וקנוני התחפושת בעלת משמעות רבה יותר

  .      הרועיםשירי ובבאמנות החזותית התיעודית ופחות האוטופית  החינוכית ובאמנות  החזותית 

 בתרבות העברית הרועה נעשהשל הרועה העברי הקדום עשוי ללמד על כך ששפע הייצוגים 

הוא . לאבטיפוס לדמות העברי החדשור המקראי בלאיקונה המסמלת את הקשר לעהמתחדשת 

  . התקיים בתודעה הקולקטיבית כחלק מתבנית העבר העברי הקדום  ומתבנית המולדת העברית

הערכין לא היה צורך לשנות מן היסוד את הגישה אל הרועה כדימוי וכסמל אלא רק בתהליך שנוי 

המאפיינים והמורכבות . להרחיב את קשת המשמעויות הנקשרות אליו ולהתאימן לרוח התקופה

של דמותו אפשרו לכל אדם ולכל יוצר בן התקופה לפרש אותה מחדש בהתאם לנטיותיו 

    268.ולהשקפותיו

הנדונים  כדמות מקראית ארכיטיפית  מתמזגת עם ערכים חזוניים נוספים דמות הרועה  הצגת 

חיים בטבע  ויצירת קשר ; חזרה אל עבודות יצרניות ובמיוחד אל עבודת האדמה: כמובעבודה זו 

כמיהה לרמה מוסרית גבוהה   ; ילידיות -התערות במקום; חזרה אל המזרח; טבעי עם בעלי חיים

 . והצמחת מנהיגות מופתית

  

 

 
   . 1. א. 2 דימוי וסמל  ראו לעיל בפרק המבוא סעיף ,מודל , דיון במשמעותם של הביטויים המושגיים תבנית .  268



   ישראלההתערות בארץודמות הרועה העברי :  ' פרק ד

  

  כללי   1.ד

  

תמונת ארץ ישראל . חיבור מחודש לטבעכמיהה למתגלה העברית תיאורי הנוף בספרות ההשכלה ב

תבנית המולדת 'האידיאלית השתמרה בזיכרון הקולקטיבי היהודי לאורך שנות הגלות כ

סמלית תפיסה מעבר משקפה את ה ישראל ארץהמחודשת בהציונות ההתיישבות  1.'המטלטלת

למצב השאיפה הייתה להגיע . ממשיהתייחסות אליה כמקום ריאלי ואל של ארץ ישראל ורוחנית 

   2 .תוך כדי התיישבות חקלאית ועבודת האדמההמקום תודעה של יליד 

ק גורדון כחל. ד. ואל עבודה פיזית מוצגות בתורתו של א, בארץ ישראל,אל חיים בטבעהשיבה 

כאמצעי לשחרור כוחות היצירה הרוחניים של האדם וכאחד , מתהליך ההבראה מפגמי הגלות

                                                 
, יסודות מזרחיים ומערביים במוסיקה בישראל ,)עורכת.(מ, זמורה: בתוך' פולקלור העדות בישראל, '.ד, נוי: ראו. 1

המכון למוסיקה : תל אביב, 1962באפריל  17 -15 -ב ה"יעקב בניסן תשככרון ידיוני כנס  מוסיקאים שהתקיים בז

  . 20' עמ, 1968ישראלית 
גורביץ וארן  מציגים שני סוגים ; 123 –121' עמ, )ג"תמוז תשמ(, 28, קתדרה', ספרות עם פינה משלה' ,.ג, שקד:ראו. 2

המתח במפגש . שהוא רעיון ומשאת נפש' המקום הגדול'לוקאלי מול –שהוא מקום ילידי' המקום הקטן': של מקומות

אנתרופולוגיה (על המקום , '.ג, וארן. ז, גורביץ :ראו .תושביו  ונופיו, בין שניהם יכול להביא לאידיאליזציה של מקום

היהדות בראי היוונות והופעת היהודי , .י, שביט: ועיינו גם; 30 –28, 22, 21, 13' עמ, )1991(, 4, אלפיים', )ישראלית

המיתוסים של השיוך ? ארץ לבדד תשכון, '.י, שביט; 380 –360' עמ, 1992עם עובד  : תל אביב,ההלינסטי המודרני

הקיבוץ :תל אביב,  מיתוס וזיכרון,.ר, וויסטריך. ד, אוחנה: בתוך',  תרבותי של ארץ ישראל-  היסטורי והגיאו-הגיאו

הנדסת '"  .י, שוורץ; 256–252' עמ, 1998עם עובד :תל אביב ,דיוקן-הצבר, .ע, אלמוג; 336 - 321' עמ, 1996המאוחד 

  .  24 -9' עמ, 2000', כרך א, מכאן ומכאן, "ועיצוב המרחב בתרבות העברית החדשה' האדם
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ציוני מזמני נעשה יסוד מכונן בהגשמת הרעיון ה, הרצון להתערות במקום ולהדמות לילידים

הדגישו את ערך הילידיות וההתערות ' העלייה השנייה'אנשי   5.העליות הראשונות לארץ ישראל

במקום לנוכח מפגשם עם אורח חיים גלותי ומנותק מהסביבה שאפיין חלק ממושבות העלייה 

    :  סיפר  דוד בן גוריון6. הראשונה

ת השיכרון של ההתלהבות אך כשפג קצ, ישראלי-ארץ, בראשונה נראה לנו הכל חדש

והיא  –המסגרת החדשה הראשונה נתקל מבטנו בתמונה ישנה שנשקפה לנו מתוך

אולם . אדמת המולדת- שמי ארץ ישראל והאדמה חדשה-השמים חדשים. תמונת הגלות

   7.אנשי גלות הם ומעשי גלות בידיהם, בני הישוב, האנשים

  

כתוצאה , השתנתה במהלך  השנים' קומיותמ'ו' ילידיות'המשמעות והפרשנות שניתנה למושגים 

היווצרות דור חדש של ילידי הארץ והאירועים הפוליטיים , מהתבססות היישוב והתפתחותו

    8.שהתרחשו בארץ ובעולם

                                                 
תל , כרך ראשון, רדוןגו. ד.כתבי א: בתוך, )1913,ד "פורסם בפועל הצעיר חשוון תרע(' הקונגרס, '.ד.א, גורדון:ראו.  3

, .ה.ש, ברגמן: ועיינו גם; 172, 169, 166–162, 160, 154' עמ, ה "הועד המרכזי של מפלגת הפועל הצעיר תרפ: אביב

; 13 –10' עמ, 1957מועצת פועלי חיפה : חיפה, האומה והעבודה, .ד.א, גורדון: בתוך', מבוא לספר האדם והטבע'

ההעזה , .א,  שביד;181 –175, 51– 47' עמ, 1970עם עובד : תל אביב, רדוןגו. ד.עולמו של א-היחיד, .א, שביד

המזכירות , משרד  החינוך והתרבות: ירושלים, גורדון. ד.עיון בפרקים אקטואליים ממשנתו של א, לאוטופי

אור ,  אברהם,שפירא; 173' עמ, 1984שוקן :ירושלים ותל אביב, בין עם לארצו,  .מ, בובר; 22 –12' עמ, 1972הפדגוגית 

; 283 –247' עמ, 1996עם עובד :תל אביב, גורדון ומקורותיה בקבלה ובחסידות. ד. משנת א–"יום קטנות"החיים ב

שלבים , '.ג. אופז; 145 –124' עמ, 1998הקיבוץ המאוחד : תל אביב, את אינך בודדה במרום, )עורך. (מ, צור

 –543' עמ, )6. 1996(, עיונים בתקומת ישראל, )עורך. (פ, סרגינו: בתוך', גורדון. ד.בהתפתחות תורת הגאולה של א

544,547  - 548 .  
, אהרון דוד גורדון, )עורכים.(ל.א, ושוחט. ה.ש, ברגמן: בתוך, )1904ד "תרס(' מכתב מארץ ישראל, '.ד.א, גורדון. 4

הופיע (' ב מארץ ישראלמכת,' .ד.א, גורדון; 79 –77' עמ, ב"ההסתדרות הציונית תשי: ירושלים, האומה והעבודה

, ספר לימוד וקריאה לגדולים,מסילה: בתוך,)פוזננסקי .תורגם מרוסית על ידי מ, 1904' חיי היהודים'בתוך 

  .31 –28' עמ , 1924הסתדרות העובדים העבריים הכללית בארץ ישראל  :ירושלים
'  עמ, ז"קיבוץ המאוחד  תשנה: יב תל אב,ספרות העלייה הראשונה-להמציא ארץ להמציא עם, .י, ברלוביץ: ראו .5

15- 19. 
. 'בין עליה לעליה, '.ג, קרסל;  33 -26' עמ, 1950ראובן מס : ירושלים,  עבודה ואדמה',  ראשית' ,.ש, צמח: ראו. 6

  . 64 –51' עמ, 1947עם עובד : תל אביב, ספר העלייה השנייה, )עורכת. (ב, חבס: בתוך 
: ירושלים, ספר לימוד וקריאה לגדולים,מסילה: בתוך, לוח אחיעבר ב, )1921(' ביהודה ובגליל, '.ד, בן גוריון. 7

  .    4' עמ, 1924הסתדרות העובדים הכללית  
  .  154 -122' עמ, 1997עם עובד :תל אביב, יהודים ישנים יהודים חדשים',  דור בארץ,  'אניטה, שפירא:ראו. 8
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לארצו וכגורם משפיע ומעצב  יש שהתייחסו אל הנוף כגורם שיכול ללכד מחדש את העם השב

נחום גוטמן סיפר כי בעת . דורות הבאיםבחינוך הבהתגבשות התודעה התרבותית החדשה ו

למד כי אופיו המיוחד של הנוף פועל על המרגישים אליו ' בצלאל'היציאה לצייר בנוף עם תלמידי 

    9.תחושת שייכות ויוצר ביניהם מכנה משותף

  

סטאטי 'הנוף ה: בוסקוביץ טען כי המציאות הארצישראלית כוללת שלושה סוגי נוף. א.המלחין א

 צליל –'סטאטי האכוסטי'הנוף ה';  ים תיכוני-נוף מזרחי'הנוף הדומם  שניתן להגדירו  כ -'האופטי

  ' דינאמי החברתי'הנוף ה; הדיבור הנשמע בפי ילידי המזרח והצלילים של העברית המתחדשת

צורות נימוס וארגון , אורח חיים, המכיל מנהגים) שתופעת הצליל היא חלק בלתי נפרד ממנו(

      10.חברתי

ות הרועה ומראות נוף ובהם עדרי כבשים היו מרכיב שכיח ומשמעותי במפגש המחודש עם דמ

כאמצעי ' נוף הרועים'משתמשים בדמות הרועה ובתיאורי היוצרים בכל תחומי התרבות . הארץ

התערות בנופי ארץ , עמל כפיים ,לבניית רפרטואר נושאים ומודלים חדשים של חיים בטבע

דיוקן הרועה הערבי בנית הרפרטואר נשענת מצד אחד על חיוב . תמקומיות וילידיו, ישראל

דרך ההתערות  מסייעת בהגדרת אשר שלילת אורח חייו 'אחר'כתפיסתו ומצד שני על המקומי 

  . הרצויה

 מסך כל 35% פריטים מבין  פרטי קורפוס המחקר שהם 415להיבט ההתערות בארץ שוייכו 

 מרבית .הופעתםשכיחות על פי  מויינו למספר  רכיבים  הפריטים.)1.טבלה א, 1נספח  (הפריטים

 ' למזרחחזרה ' אל ה24%-  ו)68%(ותהשונמשמעויותיו  על 'פסטורלה'הרכיב  שייכים אל הפריטים 

   .)1.טבלה ד, 1נספח (

מהפריטים מלאכותי כיוון שרבים , לעיתים,יהזה ההיבט ל מקורופוס המחקר תוצריםהשיוך 

מה יפים הלילות '  הרועיםשירב. כל אחד מהיבטי המחקרלניינם נוגע מכילים קשת של רכיבים שע

עם  'ארץ של רועים' כמצב המקשר את עברה של ארץ ישראל כפסטורלההמתייצגת ' בכנען

                                                 
,  .י, שביט;  130' עמ, 1984יבנה - יהושוע אורנשטיין: תל אביב, ל שמיים בין חולות וכחו,.א, בן עזר. נ, גוטמן: ראו .9

,  העלייה השנייה: בתוך',  קווי יסוד להתפתחות התרבות העברית בתקופת העלייה השנייה: תרבות ומצב קולטורי'

ח עד "מתשהסיור ותיירות השורשים , תכנית ידיעת הארץ', .ע, אבישר, .ע, אבישר: לעיון נוסף; 361 - 359' עמ

המהפכה , '.ח, נגיד; 83–15 'עמ, 2000, אילן-אוניברסיטת בר דוקטור תעבוד', ח בחינוך הלאומי הציוני"תשמ

לת האדם גאו, גאולת הקרקע, '.ה, ניר; 36 –35' עמ, 47–30 'עמ, )8.1980(, ל"סקירה חודשית לקציני צה', העברית

, קרק: בתוך', )1935–1904(יה ועד לחמישית י השניהימהעל-והחלוציות במחשבה של תנועת העבודה הציונית

     .37' עמ,  1990יד יצחק בן צבי  : ירושלים,  רעיון ומעשה-גאולת הקרקע בארץ ישראל, )עורכת.(ר

  .294, 282, 13'  עמ, )1953נובמבר (, 9, אורלוגין, 'בעיות המוזיקה המקורית בישראל, '.א.א, בוסקוביץ: ראו. 10
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 28%:  ממחצית הפריטים שנקשרו אל ההתערות בארץ נמצאו בתוך הספרות החינוכיתלמעלה

- התקיימה בשיח החינוכיארץ ישראל  .)1.טבלה ד, 1 נספח( עיתוני ילדים ב35%ו מקראות  ב

 ,הלכות חייו של אדם יהודי היו מלווים בזיכרונות. לימודי בחינוך היהודי לאורך כל הדורות

חיבת .  בעברה של האומה בארצה וביעדים משיחיים הקשורים בארץשאיפות וסמלים הקשורים

גם אם ברמה , ההתערות בארץ  14.ית לחינוךלת האוריינטציה הארצישראאציון והציונות החזירו 

בחינוך בגולה התבססה .  המרכזיותנעשתה לאחת ממטרות החינוך, מופשטת –האידיאולוגית

במקראות נעשה ניסיון לספק את צרכי שתי  .' נפשיתמולדת'ו' מולדת ארצית'התפיסה כי לילד יש 

    15.המולדות

שמקורם בשירים ' שירי הזמר'לחזור אל ארץ ישראל ולהתערות בנופיה עולים בהשאיפה ביטויי 

' שמש אביב'שנכתבו במעבר מתקופת ההשכלה לתקופת חיבת ציון כמו שירו של מרדכי צבי מאנה 

מסך כל הפריטים הנקשרים אל ההתערות בארץ אך  18%ם שירי הזמר מהווי 16).4' עמ ,10נספח (

 לעיתים בצירוף תווים ולעיתים כשיר ,יש לציין כי חלקם מופיע גם במקראות ובעיתוני הילדים

                                                 
השיר נכתב בעקבות '; היא יושבה לחלון'  בית משירו של ביאליק באחת משולב, ת שונות לשיר זהראו שתי גרסאו. 11

 קובץ –מזמרת הארץ, )עורך.(ש, רוזובסקי: ראו. ביקורו של יצחק קצנלסון בארץ ישראל  בראשית שנות העשרים

 – 28 'עמ, 1929ט "העברי תרפהועד הפועל לברית העולמית של הנוער : ורשה, זמירות ארצישראליות עם תווי נגינה

 .  104 'עמ , 2003משרד הביטחון  :תל אביב, שירון לכל כיס; 30
 לוחות ,1951אשכול  :תל אביב, האמנות הפלאסטית מבצלאל ועד עכשיו, ציור ופיסול בישראל, .ח, גמזו: ראו. 12

  .צבע
 'עמ, ה"חנוך חדש תרצ: ורשה,  השלישיתלשנת הלימודים, בסביבה, ספר הילד, .ווליבלר ב-ואביבי. צ, זהר: ראו. 13

141  -144 .  
הלשכה : ירושלים, הצעה לתכנית בשביל למוד מלאכת יד בבית הספר העברי, העבודה הגופנית, .א.ביגיל  מ:ראו. 14

  . 23-32, 19, 17 -1'  עמ, ב"ל  תרצ"הראשית של הקק
,  הקריאה צריך הילד למצוא הד חי לעולמובספר"כי ' כרמנו'אזרחי ויחיאלי כותבים במבוא למקראה , אוירבך .15

. הגיאוגרפית, חוויות הילד אינן מצטמצמות בשום פנים ואופן רק בתחומי הסביבה הקרובה...' מולדתו' ל–לחוויותיו

. מ, אזרחי. פ, אוריבך". נפשית המרחיקה את העין ומרחיבה את הלב גם מעבר לתחום סביבתו' מולדת'יש ויש לילד 

ש .א; ה"דביר תרצ:תל אביב', חלק א, ספר ראשון, ספר קריאה לשנת הלימודים השנייה, כרמנו'  בואמ, '.ויחיאלי י

שיתחבב ספרי בלבושו החדש הזה על קהל , יהי רצון"קמצקי כתב במבוא למקראה ללימוד גיאוגרפיה  בגולה 

, .ש.א, קמנצקי".  ההיסטורימשא נפשנו בכל משך קיומנו, ויעזור הוא לחבב עליהם את ארצנו, הקוראים והתלמידים

   .1926ז "תרפ: ורשה , רביעית ,הוצאה חדשה, ספר לימוד, גיאוגרפיה מצויירת של ארץ ישראל
 . 15 –12' עמ, ) 1976ז אוקטובר "חשוון תשל(, ב"י- א"י, עיונים במוסיקה', משאת נפשי'על השיר , '.א, הכהן: ראו. 16

 246



פרטי האמנות  מסך כל 34%ההתערות בארץ מהווים תוצרי האמנות החזותית בהם מודגשת 

   . כםמתו 56% פריטים שהם 27- החזרה למזרח מודגשת ב.רשנכללו בקורפוס המחקהחזותית 

נגזרו מהנחות היסוד של היוצרים השונים החזרה למזרח  הביטוי של דפוסי. )1.טבלה ד, 1נספח (

כארץ  ישראל השגבה של ארץהיו שיצרו : בדרכים שונותהאמנותית יצירה והשתקפו ב, לגביו

תיעדו את חייהם היומיומיים בנופיה ואת מגעם שהיו  ו הרומנטימזרחית  ברוח  האוריינטליזם

     18 .עם  תושביה המקומיים

 ההתערות בארץבהשתקפות דיוקן הרועה העברי בארבעה רכיבים של בסעיפים שלהלן אדון 

   .  גדיא והחזרה למזרח-ערש וחד שירי, צאן כחלק מנוף הארץ, פסטורלה:  ישראל

  

   פסטורלה –התערות בארץ   2. ד

  

  כללי  -  1. 2.ד

  

 אל .'פסטורלה' של הרצון להתערות בארץ כונסו בדיון זה תחת הכותרת שוניםביטויים 

משמעויותיה הכלליות של הפסטורלה נדרשתי בפרק הראשון בעבודה זו בהתייחסותי להופעתה 

נים מהווים שני שלישים מפרטי ההתערות ו השפסטורלההקשרי ה  19.בספרות ההשכלה העברית

).  בעיתוני הילדים39%- במקראות ו27%(נוכית י מקורם בספרות הח66%וכם  מת. )68% (בארץ

 המקורות שמתייחסים אל מחצית מפריטי). 19%(שירי הזמר הם השניים בשכיחות הופעתם 

                                                 
   . 2.סעיף ג ראליים ראו לעיל בפרק המבוא הדרשות לסגנונם של  שירי הזמר הארציש.  17

אריאל הירשפלד טען כי התייחסות האמנים הארצישראלים למזרחיותו של נוף הארץ נבדלת מגישת אמני . 18

הציג דעה על פיה ההתייחסות לנוף , לעומתו, יגאל צלמונה. האוריינטליזם המערבי בשל עומק המשמעות שקושרים לו

, עצי תמר, וך עמדת עליונות מערבית אשר הציבה בסמוך לדמות הערבי צמחי צברהמזרחי ותושביו  הייתה מת

 - כל  זאת על מנת להמחיש את קירבתו לטבע ואת מהותו הנחותה כהיפוכו של האדם המערבי, עיזים וכבשים, גמלים

' .י, צלמונה ;' על תפיסת המזרח בתרבות הישראלית-קדימה, '.א, הירשפלד: ראו. יציר התרבות והמחשבה האנושית

המזרח באמנות , קדימה, .ת, ומנור פרידמן. י, צלמונה: בתוך' על המזרח באמנות הישראלית? מזרחה! מזרחה

  ). קדימה:להלן .(59, 26' עמ ,1998מוזיאון ישראל : ירושלים, 404  קטלוג ,ישראל
   .1. א. 2. 1. 2.סעיף  א'  ראו לעיל פרק א.  19
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החזרה לחיים בטבע ולקשר בלתי אמצעי איתו אופיינה . 'עם עירוני'היהודים בגלות נתפסו כ

ליוצרים שחיו בגולה ולאלו  20.פסטוראלית לטבע ולסביבה- בראשיתה בפיתוח גישה רומנטית

בעוד . ץ ונופיההיו נקודות מוצא שונות לתיאור הארלארץ ישראל ונשארו לחיות בה עלו ש

הראשונים תיארו מציאות אידילית אוטופית של נופים שמעולם לא ראו ושל אטמוספירה ואקלים 

הכירו וחוו את נוף הארץ  האחרים  ,)כפי שעשו מרבית סופרי ההשכלה העברית(חשו שמעולם לא 

 ליוצר טבעינכון וקונבנציות תיאוריות שהיה אפיון נופי הארץ בעזרת . ואקלימה באופן ישיר

עם נופי ארץ של היוצר העברי הארצישראלי העברי בגולה הועמד בספק לנוכח המפגש הריאלי 

  . תיות לנוף זהוהביא למגוון פרשנויות יציר ת החיים בהיישראל והווי

  

   ת אוניברסאליפסטורלה 2. 2.ד

  

של מודלים  מציעים רפרטואר האוניברסאלית  פסטורלהה המחקר המתייחסים אל פריטי

 מסך כל פרטי ההתערות 35%פריטים אלו מהווים .  בטבע או בקרבתושלוויםשריים לחיים אפ

למרות שמקורם של מרבית הפריטים בספרות .  פסטורלהרכיב הב םפרטיכלל ה מ51%- בארץ  ו

ות ההופעה הגבוהה חיש לציין את שכי)  בעיתוני הילדים20%- במקראות ו15%( החינוכית

    21.)10%(שירי הזמר וב) 3%(השכלה  הרכיב בספרות ההיחסית של

                                                 
התיאור הפסטוראלי  חורג מן התיאור הריאליסטי ומתבסס על . רוב על ידי בני עירהיצירה הפסטורלית נוצרת ל .20

הפסטורלה . כמיהה למפלט ממועקת העיר והציביליזציה קונבנציות ספרותיות ותיאוריות באמצעותן  היוצר מבטא

ק הטבע הרחק מתמקדת בהנגדת חיי העיר והכפר ובתיאור חיי שלווה של רועים ורועות הנהנים משירה ומאהבה בחי

  ;2. 1. 2. סעיף  א2.  ובפרק  א 1. אבפרק דיון לעיל  ראו ולרועה פסטורלההדרשות ל  .משאון העיר ומהציביליזציה

הציונות , '.מ, גרסטנפלד; 119 –115' עמ, )1999(, 11, פנים?', האם השתחררנו מן המזוודה, '.ע, אלון: ועיינו גם 

  . 142 –122' עמ, )2001אפריל (, 4, ם חדשיםכיווני', הקשר לסביבה: והחלום הירוק

   Gerstenfeld, M., Judaism:Environmentalism and the Environment, Jerusalem :Rubin Mass 1998, 

pp.28-33.                                                                                                                                                 
. אחדים משירי הזמר חוזרים ומופיעים גם כשירים לא מולחנים או כשירי זמר עם תווים בספרות החינוכית. 21

היו מאז ומעולם חלק מהותי ' שירי רועים'ניתן להסביר זאת בכך ש. תופעה זו בולטת במיוחד בעיתוני הילדים

   . 1.סעיף א. ראו לעיל בפרק א .יאורהמההוויה הפסטורלית וכן אמצעי לת
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השיבה לטבע נתפסה . אושר ושלמות, הטבע נתפס כאמצעי חשוב לביטוי ערכים של הרמוניה

 החיים חדיון עיוני באור  22.כחוויה קיומית המסמלת את התחדשות האדם העברי ושילובו ביקום

    23.)52'  עמ,5 נספח(' אנשי שדה ואנשי מקנה'הפסטוראלי של הרועה ניתן לפגוש במאמר 

כל , ושמחת השהות בטבעחלל פתוח , שדות רחבים הם הפריטים במרבית המוטיבים החוזרים

 הדים  24.'המקום הנחמד' ונקשרים אל טופוס פסטורלהאנר ה'אלו הם מוטיבים טיפוסיים של ג

צא  הציור נמ. המתאר רועה צאן יושב באחו 'רועה ועדרו'בציור לתפיסה זו ניתן לפגוש מוקדמים 

בעזרת ספר דגמים אירופאי , כנראה ,בבית הספר מקווה ישראל על תקרת חדר המנהל וצוייר

טקסטים ייצוגים מילוליים של  צאן ורועים כחלק מיפי הטבע ניתן לראות ב  25).19' עמ ,11נספח (

 'הרועה הזקן'סיפור  ה,'במרעה הצאן'קטע הזיכרונות כמו מקראות החינוכיות שהופיעו ב

, 'האביב', 'אביב', 'המרעה', 'המחול', 'הודו לאדוני' ,)בשתי גרסאות( 'שירת הרועה'שירים וה

הרעיון מוצג בדרך  בעיתוני הילדים  26).54 , 53, 52'  עמ,5נספח (' הקשתנראתה 'ובאיור ' ערב'ו

פעמון '  בשירי הזמר 27).38'  עמ,7נספח ( 'כבוד יי'כמו דומה וחלק מהטקסטים חוזרים ומופיעים 

, הרועים והצאן נעים בחופשיות ובהרמוניה בנוף הרחב'  עדרים דודי נתן'ו'  הקטןהרועה', 'צלמצל

הכבשים מתוארות ' כבשים'ברישומו של משה כגן  28).22' עמ ,10נספח (כאילו הכל נברא למענם 

                                                 
, מעגלי קריאה', 1984 -1948מסרים ערכיים בספרי ילדים ישראליים מאויירים לגיל הרך בשנים , 'ר .ת, גונן: ראו. 22

 . 85' עמ, )1995ה יוני "סיוון תשנ( ,24 –23
: יפו , מחזור ראשון ', א,ר רביעי ספ,בדרך עולם, שישה סדרי מקרא לבית הספר העברי, בן עמי, .ציון ש- בן: ראו. 23

 .60' עמ, פ "תר
  2. 1. 2.  סעיף א2.ראו לעיל  פרק א. 24
על ציור התקרה במקווה ישראל ; 16.3.2003 - התמונה צולמה על ידי מיכל סדן  בבית המנהל במקווה ישראל ב. 25

 .  39 – 38' עמ, 2002מוזיאון ארץ ישראל : תל אביב,  קטלוג,ארמונות נסתרים,  .ש, שריף: ורא
: יפו, מחזור ראשון', א ,  ספר רביעי,בדרך עולם, שישה סדרי מקרא לבית הספר העברי, בן עמי, .ציון ש-בן:  ראו.26

וברקמן . י, קצנלסון; 56' עמ, ג"ת המאוחדים תרצ"בתי הת: פילדלפיה,  חלק שני,סיפורי, .ז, חומסקי;  55' עמ, פ"תר

לשנת , מקראה גימל, .י, וינגרטן; 5' עמ, 1927ז "אחיספר תרפ: ורשה, ר  שני ספ,ספר לימוד ומקרא, צפרירים, .י

ספר לימוד , צפרירים, .וברקמן י. י, קצנלסון; 56' עמ, 1935ה "גיטלין תרצ. א:תל אביב–ורשה, הלמודים  השלישית

ויחיאלי . מ, אזרחי, .אוירבך פ, .י, אדלר; 104' עמ ,1930צ "אחיספר תר: ורשה, מהדורה חדשה,  ספר ראשון,ומקרא

, אריאל;  1930ץ "דביר תר:תל אביב, מהדורה חמישית, חלק שלישי, ספר קריאה לשנת הלמוד השלישית, ספרנו, .י

 ספר לימוד ,צפרירים, .וברקמן י. י, קצנלסון;  211' עמ, ג"מסדה תש:תל אביב', ג, מקראות חדשות, .ל, קיפניס, .ז

שפת 'ספר שני ל, שפת עמנו, .י, קצנלסון; 46' עמ, 1930צ "אחיספר תר: רשהו, מהדורה חדשה,  ספר ראשון,ומקרא

' עמ, 1923ג "חנוך תרפ: ורשה, ספר ראשון, טל בקר, .י, ברקמן , .י, קצנלסון ; 75' עמ, מרכז  ללא תאריך: ורשה', עמי

56 . 
  .662' עמ, )1909ט "תרס(, 22, שנה שנית, הפרחים', כבוד ה, 'בן בתיה: ראו. 27
, ללא שם; 46' עמ, ש" עבר ת:ירושלים,  שירים לזמרה בציבור ולמקהלה125, )עורך ומסדר.(מ, ברונזפט:  ראו.28

מחברת , שירי רועים, לא ידוע; ה"מכון הווי ומועד לפני תרצ: קיבוץ רמת יוחנן, תוים+ מחברת מילים , שירי רועים

  .ה"מכון הווי ומועד לפני תרצ: קיבוץ רמת יוחנן, תוים+ מילים 
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אנושיות כלליות ולהעביר את הצופה אל משמעויות  תחושה אוניברסאלית יצירתאחת הדרכים ל

צורת היצג זו מאפיינת . סביבה ניטראלית ויצירת  החלל מזיקה  למקום ריאלי היא  על ידי ניתוק

קישוט לחג שנעשו על ידו השני לוחות את ו 'רועה וכבשה'האמן שלמה מאיר ו של ציוראת 

הירח מעל והחלל הריק יוצרים אוירה המנתקת את הרועה מזיקה למקום  'רועה וכבשה'ו' כבשים'

,  דקורטיבי מסוגנןדימויהרועה והכבשים מוצגים כ. ומי לנייטרליריאלי והופכים את הנוף המק

הצופה בציורים אלו מובל אל מציאות אידיאלית והרמונית .  נאמן למציאותדימוימרוחק מ

   31).19' עמ, 11נספח (שאינה מתקיימת במקום ובזמן מוגדרים 

אלו בשירים . אטישירי הזמר המתארים את שלוות חיי הרועים שולט היסוד הסטאחדים מבין ב

התחושה הפיזית מועתקת לתחושה נפשית ומאחדת . תנועה איטית ולרוב כמעט אינה מורגשתה

אחרים קיימת בשירים .  הסטאטיות יוצרת אוירה של איזון והקבעות במקום.את שתיהן

שם מצויה השלווה  הרועים אל נאותהתקדמות  שמבטאת את הדינאמיות של תנועה

' העדר' המשחק בשיר 33.)33'  עמ,10נספח (גרסת שייך אברייק  ב' שאנו'ר בשיכמו   32.הפסטורלית

משמשת ההתנהלות המסודרת וההרמונית של בעלי חיים בעדר לייצוג מודל אידיאלי של סדר 

    34).20' עמ ,10נספח (ושלווה 

                                                 
  .דף שער, )8.1953ג "תמוז תשי(ה " כ,הנוקד:  ראו.29
   . 59' עמ, 1927ז "אחיספר תרפ: ורשה,  ספר  שני,ספר לימוד ומקרא, צפרירים, .וברקמן י. י, קצנלסון: ראו. 30
וחה תמונת הרועה  לק. שער, 2002מערכת : קיבוץ דליה, חוברת זיכרון לינקו סלומון) עורכים.(ד, פלג, .נ, סיוון. 31

   ;  ה לינקו במתנה על ידי שלמה מאירהתמונה ניתנ. כרון שהוכנה לינקו סלומון  מרועי קיבוץ דליהימתוך חוברת ז
  .  21, 15' עמ, 1990 קיבוץ דליה ,שלמה מאיר, .ד, מאיר: תמונות הקישוטים לחג לקוחות מתוך

תבנית . האופיינית ללחן של שירים אלו' לתבנית הגמ'על פי  נתן שחר מבחינה מוסיקלית ההתקדמות היא על פי . 32

מראות , '.נ, שחר :ראו. משכות וזורמת בהרמוניהייוצרת תחושה של ה, מוסיקלית זו עושה את התנועה לרכה

 . 148 –139' עמ, ב"תשס, 4, מפתח', וצלילים בזמר העברי
, .ש, רוזובסקי '; טז' עמ, ט"בט תרצועדת התרבות שלה קיבוץ המאוחד  ש: יגור', ו, ענות, )עורך. (י, שרת : ראו. 33

הועד הפועל לברית העולמית של הנוער העברי : ורשה, קובץ זמירות ארצי ישראליות  עם תווי נגינה-מזמרת הארץ

רק בגירסת . הוא מופיע  בכמה ניסוחים. נכתב לכבוד יום העלייה לשייך אברייק' שאנו'השיר ;  73' עמ, 1929ט "תרפ

בנוסח שבכתב ידו של אלכסנדר פן הוא מופיע כאילו נועד לשירה . 'נאות הרועים'הביטוי שייך אברייק מופיעי 

עבודת ,  יסודות סטאטיים ודינאמיים ביצירת אלכסנדר פן וגלגוליהם,.ח, הלפרין: מומחזת בשיתוף הציבור ראו

 . 342'  עמ1986אוגוסט , אוניברסיטת תל אביב, דוקטור
 .17' עמ, ג"אורים תשי:תל אביב , ובמחולבזמר , .ש,  לוי –תנאי: ראו. 34
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למן . מחזור היממההמלווה את מתגלה בשגרת יומו של הרועה שלווה פסטורלית הכמיהה ל

 ,6נספח (' כבשים וזריחה'ובאיור   35)27' עמ ,10נספח (' בבוקר'בשיר מו בבוקר כלמרעה היציאה 

נספח  ('שיבה מן המרעה' בשירושיר 'באל מקום מחסה בטוח כמו עם ערב שיבה עד לו 36).17' עמ

 'הגלעד ערב אל מול' הזמר  שלווה פסטוראלית היורדת עם ערב מוצגת בשיר37 ).23, 21'  עמ,10

  38).16'  עמ,8נספח ; 39'  עמ,7נספח ( 'לבנה מעל משק ודיר'  פרסומו לראשונהלווה אלנשובאיור 

השלווה הפסטוראלית המלווה את בוא האביב מאפשרת לצאן לרעות בשדות בנחת ולשכון בערב 

ביטוי לכך ניתן . צאן ורועים מופיעים פעמים רבות כרקע לעונת האביבייצוגים של . בדיר בשלווה

', ערב אביב','פעמי האביב', 'האביב'רו של האביב בשירים שהופיעו בעיתוני הילדים  לראות באזכו

 ',אחר הגשם'בשירים הרועה והצאן מופיעים כנהנים מהשפע והברכה שבעקבות הגשם . 'אביב'ו

 מקושר הנוף הפסטוראלי 'באביב'בשיר הזמר  39).39, 38' עמ, 7נספח ( 'עננים'ו' הצאן ביום גשם'

וירה הכללית המשתקפת בהם והאבהם  ישנם איורים 40).27' עמ ,10נספח (נה אל עונות הש

    41).17'  עמ,8נספח (' אביב בחוץ' האיור  כמו נקשרת אל האביב

                                                

 דימוי של עדרי צאן המתנהלים "כבוד ה" בשיר .א ההשגחה האלוהיתושלווה המקור נוסף להשגת 

    42).38'  עמ,7נספח (השגחה זו  בזכות הסדר בו העולם פועל בהרמוניה מסייע בתיאור 

צניעות והסתפקות  ,אורח חיים שמאפייניו פשטותשביעות רצון מהרועה בשירי הזמר מייצג 

    43).5 4, 53'  עמ,5נספח  ; 20' עמ ,10נספח  ('נער רועה'ו 'שירת הרועה'ים בשיר במועט כמו בשיר

 
  .37' עמ, ב"ילקוט תרפ: ברלין, מהדורה שנייה בתוספות,קובץ ראשון , ספר השירים, .צ.א, אידלזון: ראו.  35
 .61' עמ, 1927ז "סטאר היברו בוק קאמפאני תרפ: יארק- ניו, ספר שני, עדן, .ר, גוטמן : ראו. 36
חיברו .(מ, למפל, .פ, גרינשפון; 35' עמ, ע"מוריה תר: אודיסא,  עם מנגינותשירי זמרה לילדים,.נ, פינס:  ראו.37

, א"המכון לשעורי נגינה ותזמורת מרכזית בבתי הספר העירוניים בת:תל אביב,  קנונים לשירה ונגינה50, )וליקטו

 . 25' עמ, ללא תאריך
דבר  :ראו; שער, )20.1.1938ח "ח בשבט תרצ"י(, 16', כרך ד, דבר לילדים, 'ערב אל מול הגלעד, '.ל, גולדברג: ראו. 38

  .12' עמ, )20.8.1936ח "תרצ(, 23',כרך א, לילדים
, ציון', האביב, '.י, אייכנבוים; ללא עמוד, )ט"ניסן תרצ(', חוברת ל, יהודה הצעיר', פעמי אביב '. פשנצר ע:  ראו.39

, .ב, פישקו; שער, )ו"ט באדר תרצ"י(', גליון ד',  שנה א,הניצנים', ערב אביב, '.י, מגנצה; 161' עמ, )1842ב "תר(, 2' מס

א "שבט תש' ל(, 18', כרך י, דבר לילדים', אחר הגשם, '.א, תלמי; שער,)ג"אייר תרצ' ב(',  גליון יב,עיתוננו', אביב'

דבר ', עננים, '.י, ןכה; שער, )ה"טבת תרצ 'י(', יב, שנה שלישית, עיתוננו', הצאן ביום גשם, '.י, מן; 11' עמ, )27.12.1941

  . שער , )29.10.1942ג "ח חשוון תש"י(, 6, ג "כרך י, לילדים
 .55'  עמ, ב"ילקוט תרפ: ברלין, מהדורה שנייה בתוספות,קובץ ראשון , ספר השירים, .צ.א, אידלזון:  ראו.40
 .שער, )13.5.1948ח "אייר תש' ד(, 34, ח"כרך י, דבר לילדים: ראו. 41
  .662' עמ, )1909ט "תרס(, 22, שנה שנית, הפרחים', כבוד ה ',בן בתיה: ראו. 42
נמסר ;  12' עמ, ז"הוצאת המחבר תש:תל אביב',  חוברת בס ולעם"לביה, שירים לגן , רינתי, .נ,  מלמד–כהן:  ראו.43

, לא תאריךלמרכז  : ורשה', שפת עמי'ספר שני ל, שפת עמנו, .י, קצנלסון: ראו;  על ידי אליהו הכהן  ללא ציון מקור

 .56' עמ, 1923ג "חנוך תרפ: ורשה, ספר ראשון , טל בקר, .י, ברקמן , .י, קצנלסון;   75' עמ
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:  בשירים בשני אופניםהקשר בין אורח החיים של הרועה לבין הסביבה הפסטוראלית מוצג

מהכפר והדיר אל - ממקום התיישבות, יחד עם הצאן, בראשון הרועה אינו דר בטבע אלא יוצא

  44.)23' עמ ,10נספח ( 'שיבה מן המרעה'הטבע כדי לרעות את הצאן  וחוזר אליו בלילה  כמו בשיר 

 ל"על פי רמח' עההרו'ובשני הרועה והצאן דרים באורח קבע בטבע וחיים חיי נדודים כמו בשיר 

כאדון הסביבה והנוף מצד שני , מצד אחד' שירי הרועים'רועה  הצאן מוצג ב 45.)21' עמ ,10נספח (

 הרועה כאדון צועד במרחב 'פעמון מצלצל'בשיר . הוא חלק ממנה ושואב את עוצמתו מסביבתו

כמו לילו כשהוא שוכב בשדה  ומחלל בח   הוא מתאחד עם הנוף."רוקדים לשירו סלעים ואילן"ו

 מתאר משה זמירי 'תוכחת האילים'בסיפור היווצרות השיר   46).24,26 'עמ ,10נספח (' העדר'בשיר 

עים כאידיאל המלווה בבדידות מופיע בשירו של ברוך והצגת חיי הר  47.את הרועה כאדון העדר

ר זה  מול הבדידות המתוארת בשי48).39' עמ ,7נספח ( 'אהבתי חיי הרועים בבדידות' כצנלסון 

ייצוגים אחרים מציגים את הרועה כשבע רצון מאורח חייו הממלא אותו בשמחה כתוצאה 

', שיר רועה שכיר יום' : צורת התייחסות זו ניתן לראות בשיריםמהקשר עם הטבע ועם בני הצאן

 'עמ ,7נספח ( 'רועה קטן'ו' הרועה', 'בנדידה', 'הרועה', 'המרעה', 'רועה העיזים', 'משירי הרועים'

 ,'שירת הרועה, 'טוב יום שכולו'בשירי הזמר שמחתו של הרועה באורח חייו מובעת גם   49).40, 39

לתיאור הרועה כדמות נוסחת   50).21, 20, 19'  עמ,10נספח (' הרועה'ו)  גרסאות2(' שיר נער רועה'

   51).53' מע, 5נספח ( 'הרועה הזקן'ו 'הרועה והכלב'שלווה ובטחון  מוסף לרוב כלבו כמו בתיאורים 

                                                 
המכון לשעורי נגינה ותזמורת :תל אביב,  קנונים לשירה ונגינה50, )חיברו וליקטו.(מ, למפל, .פ, גרינשפון:  ראו.44

  .25' עמ, ללא תאריך, א"מרכזית בבתי הספר העירוניים בת
תיקי , פיוטים אגדות וסיפורים, חליל הרועים: בתוך, )דף משירון(ל לחן יצחק לוי " על פי רמח–'הרועה':  ראו .45

ל  פרק "ועיינו לעיל  בהידרשות לשירי לשירו של רמח; 21' עמ, מכון הווי ומועד: רמת יוחנן , 1'קלסר ג, מתתיהו שלם

 . 32 –31' עמ, 4 ובנספח 2 .1. 2.א
הוצאת המחבר : עפולה, זמרה לנוער ולעם, .מ.א, קרוגמן; מכון הווי ומועד: רמת יוחנן , נת הרועהקלסרי פי: ראו. 46

  . 21 'עמ, ב"יודישר פרלאג תרפ: ברלין, קובץ חדש, ספר השירים, .צ.א, אידלזון; 46' עמ, 1944
ץ "מכון כ, ארכיון זמירי:  תל אביב ,10:2תיק  , רשימות על שירי שייך אברייק', שירת הרועה', .מ, זמירי: ראו. 47

    .דף, ץ"מכון כ, אוניברסיטת תל אביב
 .3' עמ, )1934אפריל (', א, דורנו', אהבתי חיי הרועים בבדידות, '.ב, קצנלסון: ראו. 48
, .א, ברוידס; 38' עמ, שער, )19.10.44א "בחשון תש' ב(, 4, ו"כרך ט, דבר לילדים', שיר רועה שכיר יום, 'זאב: ראו .49

, דבר לילדים', רועה העזים, ' הנגר- בי; 9' עמ, )11.7.1940ש "תמוז ת' ה(, 11', כרך ט, דבר לילדים', רי הרועיםמשי'

; 6' עמ, )ד"אייר תרצ' יב(, )ט"נ(ג "חוברת י, עיתוננו', המרעה, '.י, דושמן; 9' עמ, )25.6.1936ו "תרצ(, 16', כרך א

', כרך א, דבר לילדים', בנדידה, '.א, אביזוהר; 15' עמ, )7.9.1927ז "תרפאלול ' י( , 3, אשכולות', הרועה, '.ג, קושבוק

, )7.8.1947ז " אב תש- א מנחם"כ(, 44, ז"כרך י, דבר לילדים', הרועה, '.ע, )פשנצר(זמיר ; 4' עמ, )2.7.1936ו "תרצ(, 17

  . ערש, )ה "אלול תרצ' ו(, א"כ', שנה ב, בוסתנאי לנוער', רועה קטן, '.מ, רובינגר; שער
 –כהן ';  כב-'כא',  יח' עמ, ט"ועדת התרבות שלה קיבוץ המאוחד  שבט תרצ: יגור', ו, ענות, )עורך. (י, שרת :  ראו.50

נמסר על ידי אליהו ; 12' עמ, ז"הוצאת המחבר תש:תל אביב',  חוברת בס ולעם"לביה, שירים לגן , רינתי, .נ, מלמד
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 בהקשריה החיוביים מופיעים טקסטים בהם מובעת פסטורלהטקסטים המציגים בד בבד עם 

המצב  . מסוגים שוניםאנטי תזה לאיומיםכאפשרות שהיא הכמיהה לחזרה לטבע ולחיי שלווה 

הפסטורלי מתואר כאפשרות אידיאלית אליה שואפים  דרך התייחסות אל מקרי סכנה ואיום בם 

  . סערת רגשות וא ונוצרת סיטואציה של  מתח השלווה מופרת

 לו נוסף איור של ילדה יושבת על סלע ולידה גדי  הצירוף של 'יעל 'שירבאווירה  חידתית קיימת 

 הטלה ושאר המרכיבים אינם ברורים ויוצרים אווירה ,הגדי השחור, הילדה היושבת על הסלע

  52).8'  עמ,8נספח  ;  42'  עמ,7נספח ( ומאיימת מסתורית

מעשה  ' שהופיעו בעיתוני הילדים האיום השכיח הוא חיות רעות ובעיקר זאבים כך בשירים

 'זאב וגדי'ובאיורו של נחום גוטמן ,  ובאיור המוסף לו'מעשה בגדיה', הצייד בהררי אלף', 'בזאב

יים דגמתאר שבעה  'שבעה גדיים'שירה של לאה גולדברג   53.)17'  עמ,8נספח ; 42, 41' עמ ,7נספח (

סימבוליסטית  - רוקדים על קברו של זאב שנטרף כחלק מתמונת מציאות סוראליסטית

הזאב ' מופיעים במקראות בסיפור המשחק זאבים  54).41' עמ ,7נספח (שמשמעותה אינה ברורה  

, 5נספח  ('הגדי אשר לא שמע בקול אימו'ובסיפור ' שה-רועה'בסיפור  ',שה וגדי'ובשיר ' והכבשים

'  עמ,5נספח ( 'הרועה והכלב'בסיפור המופיע  חיה מאיימת אחרת היא הנחש 55).51 ,50, 49' עמ

51.(56    

 כך ,פסטוראלי-  ותחושת חוסר האונים המלווה אותו עשויים להתפרש כמימד אנטיאבדן דרך

; 43, 42 ' עמ,7נספח  ('טלה ביער' ובאיור ' שה לבנה, ''כבשה תועה 'יםבשיר ',מעשה בטלה'בסיפור 

                                                                                                                                            

, .וברקמן י. י, קצנלסון; 158' עמ, ו"דביר תרפ: תל אביב, מהדורה רביעית, אלף בית, .פ, שרגורודסקא:  ראו.51

 . 46' עמ, 1930צ "אחיספר תר: ורשה, מהדורה חדשה,  ספר ראשון,ספר לימוד ומקרא, צפרירים
  . שער, )5.11.1942ג "ה חשוון תש"כ(, 7, ג "כרך י, דבר לילדים', יעל, '.י, קרינקין: ראו. 52

, )6.8.1937ז "ט אב תרצ"כ(, 17' , כרך ג, דבר לילדים', מעשה בזאב, ')תרגום שמשון מלצר(, .ק, ימולודובסק: ראו. 53

ח "תרצ' אדר א' ט(, 19', כרך ד, דבר לילדים, אלףהציד בהררי , ')תרגום שמשון מלצר. (פ, שילר; 11- 10' עמ

' זאב וגדי, '.ש, נבון ;5' עמ, ) 31.3.1949(, 27, כרך רביעי, משמר לילדים, מעשה בגדיה, 'פניה; 1' עמ+ שער , )9.2.1938

ו "תרצ(, 10', כרך א, דבר לילדים' , זאב וגדי ',.נ, גוטמן; 11' עמ, )14.5.1936ו "תרצ(, 10', כרך א, דבר לילדים, 

 . 11' עמ, )14.5.1936
  .7' עמ, )15.9.1938ח "ט אלול תרצ"י(, 21', כרך ה, דבר לילדים', שבעה גדיים, '.ל, גולדברג: ראו. 54

;  47' עמ ,א"תושיה תרע: ורשה, ספר המורה ,מכינה פרבלית לבתי ספר עבריים, גנתנו, .ש, שטיין: ראו .55

מקראה  (,1937פטשק  : קאנוס לטביה,  לשנת הלימודים השנייה, שחר ,למידספר הת, .י, וקפלן, .י, דומבליאנסקי 

, .י, פיכמן; 40' עמ, ו"דביר תרפ: תל אביב, מהדורה רביעית, אלף בית, .פ, שרגורודסקא; 85' עמ, )ללמודי הטבע

  . 85 – 84' עמ, ג"מוריה ודביר תרפ: ברלין, ירושלים, מהדורה שנייה, ספר ראשון לאחר אלף בית, שבילים
מהדורה , לשנת הלימודים הראשונה, ספר ללימוד הקריאה והכתיבה, חברי, .י, פלר, .א, אשמן: ראו. 56

  .120' עמ,  ב"קריית ספר תשי: ירושלים', יא,תמחודש
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  61).16' עמ

                                                

פר ברשימותיו כיצד רעיית הצאן בחורף במצב ימשה זמירי ס.  וירואיום נוסף הוא קשיי מזג הא

מוצג ' חמסין'בשירו של אברהם שלונסקי  62.פסטוראלי' שיר רועים' אויר סוער הפכה לשל  מזג

63).49' עמ ,5נספח ( הצמא למים דרך צמאונם של בני הצאן
מראות המבטאים את פגעי מזג  

שני  רועה בגשם ליד'ו' רועה בגשם'האוויר בהתייחסות לרועה ולצאן ניתן לראות באיורים 

    64.)18'  עמ,8נספח (' ברושים

 
כבשה , '.ב.מ, לזבניק; 10' עמ, )30.9.1937ח "ה תשרי תרצ"כ(, 1', כרך ד, דבר לילדים, 'מעשה בטלה, ' שמואל: ראו.57

. 144' עמ, )ו"תש(', כ-יט , עתידות, 'שה לבנה, '.ש, הלקין; 11' עמ, )ד"ז באב תרע"ט(', גליון ו, הצפירה לילדים', תועה

  .10'  עמ,)30.9.1937ח  "ה תשרי תרצ"כ(, 1', כרך ד, דבר לילדים, 'טלה ביער,'.נ, גוטמן
  .9' עמ, )29.10.1936ז "תרצ(, 6', כרך ב, דבר לילדים, על גודת היאור, '.ש,   נבון:ראו. 58
;  14' עמ, המרכז לתרבות:תל אביב, 17' ספריה מוסיקלית מס', ב, שירי עבודה ומולדת, .נ, ניסימוב:  ראו.59

 –28' עמ, ב"מוריה תרע: קובץ ראשון  ורשה, שירי עם ושירי משחק בשביל גני ילדים עבריים, זמירות, .י, היילפרין

  . 'י' עמ, ח"תפר:תל אביב,  ירושלים,קובץ שירי עם, לכו נרננה, )קיבץ. (י.ק, סילמן  ;30
אמנות :תל אביב, ספר ראשון, הי ספר קריאה לשנת הלימודים השני,שחרית, .ש, מונזון, .צ.מ, אפרתי:  ראו.60

' עמ, א"עם עובד תשי:תל אביב', חלק ב, ספר קריאה לשנת הלימודים השנייה, ניר, .ב, ברנשטין; 59 –58 'ט עמ"תרצ

74 .  
 . 79 –78'  עמ1926היברו פאבלישינג קאמפאני : יורק- ניו, חלק שני, ספרי, .ח.י, פולאק:   ראו.61
עתה שומע הוא ...כאילו לחם עם הרוח כעם אחד ענק שבא לגזול קולות חלושים אלה של טלאים נולדים ויוכל לו ". 62

/  שירת הרועה–מה ,  ה  אואח-מ- -  -מ- !הוא שר את שירת הרועה לא יותר מאשר , ממה- מזה ומזה...להם בהנאה

, שירו , שירו / שירת הרועה –מה , אואח: /וחוזר וגובר  ועולה/מה  מה  מה / ה –שירת הרועה מ / שירה לי, שירה 

תיק , רשימות על שירי שייך אברייק', שירת הרועה, '.מ, זמירי ."מה, מה ,  ה  מה  -  מ–שירת הרועה /שירו , שיר 

     .6דף , ץ"מכון כ, אוניברסיטת תל אביב, ון זמיריארכי:תל אביב, 10:2

  .152' עמ, ג"מסדה תש:תל אביב, ורה חמישיתמהד', ד, מקראות חדשות, .ל, קיפניס, .ז, אריאל :ראו. 63
' ו(, 5,ח "כרך י, דבר לילדים; שער, )11.3.1948ח "תש' אדר א' ל(, 25, ח"כרך י, דבר לילדים: האיורים מתוך. 64

   .שער, )4.11.1943ד "מרחשון תש
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 מציג את פלאי הטכנולוגיה  המפרים את שלוותו של עדר הכבשים 'כבשיםואווירון 'התצלום 

 65). 13' עמ, 8נספח (בשדה  

.  אכילת בשר הצאן הוא מרכיב שממעיטים לעסוק בו במקורות הספרותיים והאמנותיים השונים

פרה של ההרמוניה בינה הכוונה להוביל את העז לשחיטה עשויה להתפרש כה 'העז והקוקיה'בשיר 

   66).43'  עמ,7נספח (ובין בעליה 

קיימים יסודות מלנכוליים  'ערב בגליל'שיר  ב67.פסטורלההמלנכוליה נתפסת כחלק בלתי נפרד מה

רק צליל חליל אחר "אפלה ו, בהלה, יללת שועל,קדרות, ערפל, בדידות, צל, חושך: רבים

כחלק בלתי נפרד באורח חיובי ככים ומוצגים  ישנם שירים בהם העצב והמלנכוליה מרו."ההמולה

דמות  'ליבי עוגב נדם'בשיר  68).20' עמ ,10נספח ( 'שתו העדרים'למשל בשיר יית החיים מהוו

 ,10נספח (  משתלבת באווירה הכללית של המלנכוליה והופכת לחלק מעולם הדימויים שבוהרועה

במצב הפסטוראלי מוצגת  הרועה המאפיינת את אורח חייו שלהחירות האישית  69.)29,25' עמ

 הביטוי למימדים הרוחניים בדמותו של הרועה ניתן על ידי נגינתו בחליל. כמזמנת יצירה רוחנית

  70.)25 ,24 'עמ ,10נספח (. 'בהרים'ו' העדר'כמו בשירים  

בחלק מהשירים נוצרת זהות מוחלטת בין המשורר והרועה  שפונה אל הצאן בגוף ראשון ומערב 

הרועה כמשורר הופך ליישות   .שיר ביטויים מעולם השירה ומעולם רעיית הצאןבמילות ה

 האיזון הנכון בין שתיבסיטואציה הפסטורלית מתאפשר . רוחניותוארציות הממזגת באישיותה 

 תחושה ה י זמר בהם שירישנם  71).26' עמ ,10נספח ( 'רועה צאן'כמו בשיר הזמר  ,המהויות

' בגובה העיניים'הטקסטים כתובים  כתיאורים בשירים אלו . 'חייםרגע ב'תפיסת השלטת היא של 

                                                 
 .ללא עמוד, )14.6.1911א "תמוז תרע' ב(, 22, שנה רביעית, הפרחים: ראו. 65
 .9' עמ, )1917ז "ה תמוז תרע"כ(, 1,  ראשונהשנה, שתילים', העז והקוקיה , '.ש,  טשרנחובסקי :ראו. 66
  ;  ,.Pastoral, London and New York : Routledge 1999, p.49.  Gifford , T:ראו. 67

Radden, J.(ed), The Nature of Melancholy: from Aristotle to Kristeva, Oxford: Oxford University Press 

2000,pp.3-51.    

 ,.ח, הלפרין ;36' עמ, ש"עבר ת: ירושלים,  שירים לזמרה בציבור ולמקהלה125, )עורך ומסדר.(מ, ברונזפט :ראו .68

, 1986אוגוסט , אוניברסיטת תל אביב, עבודת דוקטור,  אלכסנדר פן וגלגוליהםיסודות סטאטיים ודינאמיים ביצירת

 . 196' עמ ,1989פפירוס : תל אביב, 1940חייו ויצירתו עד ,אלכסנדר פן , שלכת כוכבים, .ח, הלפרין ;200' עמ
שירים לכנוס ;  35 'עמ, ש" עבר ת:ירושלים,  שירים לזמרה בציבור ולמקהלה125, )עורך ומסדר.(מ, ברונזפט:  ראו.69

 . מכון הווי ומועד : רמת יוחנן,  תיקי אגודת הנוקדים,ג"הנוקדים הכ
בית אלפא , )ליקט וערך. (י, שוהם; 46' עמ, 1944הוצאת המחבר :  עפולה, זמרה לנוער ולעם, .מ.א,  קרוגמן:ראו. 70

על החליל ; 1945–1921נת  קיבוץ השומר הצעיר מש-'שער א, 1979ארכיון בית אלפא : בית אלפא', א, בשיר

   .6. ומשמעויותיו הרוחניות ראה להלן בפרק זה בסעיף ד
בית , הארכיון למוסיקה, עזבון דוד מערבי: ירושלים, )העתקה ממחברתו(,מחברת שירים, .ד, מערבי: ראו. 71

 .162' עמ, הספרים הלאומי
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השונים בשני  המקורות  בפריטיאוניברסאליים מתייצגת - בהקשריה הכללייםפסטורלהחושת הת 

מתנהל עם בו הרועה ' הרועה המוביל'הראשון : הרועהמחוות בהן מתואר  מרכזיים של דגמים

 או יושב בו הוא  ' הרועה הנח'  השני ,הצאן בשלווה ומוביל אותו אל המרעה או מן המרעה הביתה

 ניצב לרוב בין הכבשים או 'הרועה המוביל'  74.מסביבו הצאןכשומחלל בחליל רובץ במקום מוצל 

רועה ': תמקראות החינוכיו שהופיעו באיוריםדוגמאות לכך מ. הולך בראש העדר ובידו מקל רועים

רועה וכבשים משני 'ו' רועה עם כבשים רבים', 'רועה ליד עצים גבוהים', 'עם צאן וכלב בעקבותיו

, 16 ,15'  עמ,6נספח (' רועים ועיזים על גשר'ו' רועה ואוהל במרעה','רועה עם פרות וכבשים, ''צידיו

רועה מחלל '' בתהלוכה םרועה טליה וילדי', 'רועה וכבשים צופים בנוף': ובעיתוני הילדים ; 75) 17

  76.) 17, 15,16 'עמ ,8נספח (, 'רועה יוצא למרעה', 'כבשים במרעה', 'רועה מחלל לכבשים', 'לכבשה

', רועה אוכל במרעה' איוריםה ו'מחוץ לכפר'שיר  הן המקראותב 'הרועה הנח'דוגמאות של ייצוגי 

רועה מחלל לכבשים ' ',ברועה רובץ בעש' 'רועה מחלל במבט מהגב', 'רועה וכבשים במדרון'

                                                 
 . 3. 4. סעיף א4. ובפרק א3 3. סעיף א3.ראו  לעיל  בפרק א. 72
הוא ...הם נכנסו לתוכו ורוקדים, הטלאים רוקדים בשתי עניו: "סיפר על החוויה המקדימה לכתיבהה זמירי  מש.73

והחליל חלילו זה שאצבעותיו פורטות עליו עתה  , שומע הוא קול  תוף ומצלתיים  גם קול חליל...לחש ונגינה, קולט רז

, .מ, זמירי!"  הו –הא , הא הא/עדרים על עדרים/ולעניינו בהרים/ מו  מו קול נערים/ במצילתיים ובתופים... 

, אוניברסיטת תל אביב , ארכיון זמירי :תל אביב , 10:2 תיק ,רשימות על שירי שייך אברייק '  ,במצלתיים ובתופים'

 , 10:2תיק , רשימות על שירי שייך אברייק', שתו עדרים, '.מ, זמירי:רשימות על שירים נוספים ראו. 9דף , ץ "מכון כ

      . 5 –1 דף, ץ"מכון כ, אוניברסיטת תל אביב , ארכיון זמירי:תל אביב
   . 1. סעיף  א1.ראו לעיל  בפרק א. 74

, לשון וספר, .י, פיכמן; 104' עמ, ו"יק תש'צ'יהושוע צ:תל אביב', ספר א', חלק א, שערים, .ורכבי מ. רכבי ב:  ראו.75

ספר , ספרי ,.ח.י, פולאק; 84' עמ, 1928ט "צנטרל תרפ: הורש, הוצאה תשיעית, ספר שני, כריסטומטיה ספרותית

 היברו פאבלישינג קאמפאני :יארק-ניו, מהדורה שביעית, חלק ראשון, לראשית למוד השפה, )ב"אחר הא(מקרא 

' עמ,  ה"לבטוב תרפ. פ: קישינוב,  חלק ראשון, ספר למוד ומקרא, נצנים, .י, וסרמן , .י,   רידל ;  71' עמ, 1937ז "תרצ

ספר ראשון , שבילים, .י, פיכמן; 40' עמ, ו"דביר תרפ: תל אביב, מהדורה רביעית, אלף בית, .פ, שרגורודסקא; 156

כריסטומטיה , לשון וספר, .י, פיכמן;  38' עמ, ג" מוריה ודביר תרפ:ברלין, ירושלים, הימהדורה שני, לאחר אלף בית

 . 68' עמ,  1928ט "רפצנטרל ת: ורשה, הוצאה תשיעית, ספר  שני, ספרותית
ש "ניסן ת' כד(, 1', כרך ט, דבר לילדים; 168' עמ, )3.7.1941(א "תמוז תש' ח, 11, א"כרך י, דבר לילדים:  ראו.76

א "בחשון תש' ב(, 4, ו"כרך ט, דבר לילדים; 429' עמ, )17.4.1947ז "ניסן תש' כז(, 28, ז"כרך י, דבר לילדים; )2.5.1940

ו טבת "ט, שנה רביעית, )עד ('גיליון ה, עיתוננו; 175 – 163' עמ, )ח"שבט תש(, 9, עתידות; 38' עמ, שער, )19.10.44

   .שער, ה"תרצ
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תוח בתנועה בנוף הפ, רועה וצאןשל ייצוגים  ל.א ריקוד בטבעו הפסטורלה האחד מביטויי

תרבותית - אמנותית מסורת יק הטבעיהמביעות שמחה בעת השהות בח ובמחוות של ריקוד

עדות להתערותו ת המתחדשת הם עשויים להוות יהעבר ת אל התרבותו ביצירות הנקשר83.ארוכה

הסתגלות לתנאי החיים והתנהלות בנופיה בביטחון מתוך היכרותם וידיעתם : של הרועה בארץ

                                                 
צ "אחיספר תר: ורשה, מהדורה חדשה,  ספר ראשון,ספר לימוד ומקרא, צפרירים, .וברקמן י. י, קצנלסון: ראו .77

' עמ, 1927ז "אחיספר תרפ: ורשה,  ספר  שלישי,מקראספר לימוד ו, צפרירים, .וברקמן י. י, קצנלסון; 46' עמ, 1930

ע "בורישקין תר. ביאליק וש. נ.ח: אודיסא, ב"ראשית קריאה לתינוקות אחרי א, פסיעות קטנות, .י, שטינברג; 128

, 1928ט "צנטרל תרפ: ורשה, הוצאה תשיעית, ספר  שני, כריסטומטיה ספרותית, לשון וספר, .י, פיכמן; 25' עמ, 1910

; 64' עמ, א"עם עובד תשי:תל אביב', חלק ב, ספר קריאה לשנת הלימודים השנייה, ניר, .ב, ברנשטין; 60' עמ

' עמ, ג"עם עובד תשי:תל אביב, מהדורה שלישית' , חלק א, ספר קריאה לשנת הלימודים השלישית, ניר, ב, ברנשטין

   .75' עמ, ללא תאריךמרכז  : ורשה ', שפת עמי'ספר שני ל , שפת עמנו, .י, קצנלסון; 133
ו "תרצ(, 16', כרך א, דבר לילדים; 286' עמ, )28.5.1942ב "סיוון תש'  יב(, 36, ב"כרך י, דבר לילדים: ראו. 78

שבט ' ל(, 1-2, שנה ראשונה, השחר; שער, )2.3.1946ח "תש' אדר א(, 21, ז "כרך ט, דבר לילדים; 9' עמ, )25.6.1936

  .שער, )ד"ניסן תרצ' ב(',  יד- 'יג ,היישנה שנ, יתוננוע; 9-10' עמ , 15.1.1911א "תרע
קלסר , תיקי מתתיהו שלם, פיוטים אגדות וסיפורים, חליל הרועים: בתוך' הרועה') לחן(,.י, לויל  ו"רמח:  ראו. 79

; 46' עמ, 1944הוצאת המחבר :  עפולה, זמרה לנוער ולעם, .מ.א, קרוגמן; 21' עמ, מכון הווי ומועד:  רמת יוחנן ,1'ג

  .  35' עמ, ח"המרכז לתרבות תש: תל אביב, 27' ספריה מוסיקלית מס, משירי העלייה השנייה, )עורך.( ש, שפירא
 -5' מס, אשכולות; שער, )20.8.1942ב "אלול תש' ז(, 48, ב"כרך י, דבר לילדים',לא הלכתי היום לטייל, 'זאב:  ראו.80

  .שער, )1929ט  מרץ אפריל "ניסן תרפ-אדר( , 6
, ניר, .ב, ברנשטין; 104' עמ, ו"יק תש'צ'יהושוע צ:תל אביב', ספר א', חלק א , שערים, . ורכבי מ.   רכבי ב:ראו. 81

  . 64' עמ, א"עם עובד תשי:תל אביב', חלק ב, ספר קריאה לשנת הלימודים השנייה
, לשון וספר , .י, פיכמן; 40' עמ, ו"דביר תרפ: תל אביב, מהדורה רביעית, אלף בית, .פ, שרגורודסקא:  ראו.82

 . 68' עמ,  1928ט "צנטרל תרפ: ורשה , הוצאה תשיעית , ספר  שני , כריסטומטיה ספרותית
  .  1.א לעיל בפרק ורא. 83
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    בגולהפסטורלה   3. 2.ד

  

 מכלל 8% על רקע נופי הגולה או מראות העיירה היהודית מהווים רק פסטורלהתיאורי מראות 

   .)1.טבלה ד, 1נספח ( הופיעו בספרות החינוכית)  7%(רובם , רי ההתערות בארץ תיאו

הטקסטים המילוליים בספרות החינוכית המציגים מראות פסטוראליים בסביבת החיים 

בהם הרועה והצאן תיאורים ריאליסטיים  לראשון משתייכים :היהודיים נחלקים לשני סוגים

ם אל סביבת חייהם של היהודים בגולה וכחלק מנוף  המתייחסיפסטורלהמשתלבים בתיאורי 

מול ' ו'עיירתי' ,'ערב קיץ בעיירה' ,'ברחוב היהודים' דוגמאות לכך ניתן למצוא בשירים .  העיירה

ניחאמקין הוא . זמאת  'מראה עיירה ועז'האיור   86).47' עמ, 5נספח ; 34, 33'  עמ,7נספח  ( 'היער

טקסטים   לסוג השני משתייכים 87).14'  עמ,6נספח (רה יהודית היחידי  המציג  נוף מזוהה של עיי

' מחוץ לכפר','מראה כפר'  בטקסטיםבהם אין התייחסות ישירה אל העיירה היהודית כמוואיורים 

רועים  עדרי צאן  'אב ובנו'בשיר   88 ).47'  עמ,5נספח (' הן אביב הגיעה'ושירו של אפריים לוצאטו 

ם על ידי האב כמקומות שאינם שייכים ליהודים למרות הפיתוי והיער מוצגיאך האחו  ,אחוב

  בשיר 89.)34'  עמ,7נספח ( מכוון את הבן אל עבר נופי ארץ ישראלהאב והרצון לשהות בהם ו

                                                 
  .2 'עמ, מכון הווי ומועד: רמת יוחנן, ב"ב כסליו תשכ"י , ב"כנס הנוקדים הל, דפרון: ראו.  84

, שרת ; 5' עמ, 1927ז " אחיספר תרפ:ורשה,  ספר  שני,ספר לימוד ומקרא, צפרירים, .וברקמן י. י, קצנלסון: ראו. 85

' , שירת הרועה', .מ, זמירי:ראו'; יט' עמ, ט"ועדת התרבות שלה קיבוץ המאוחד שבט תרצ: יגור', ו , ענות, )עורך. (י

   .5 –1דף , ץ" כמכון, אוניברסיטת תל אביב, ארכיון זמירי:תל אביב ,10:2תיק , רשימות על שירי שייך אברייק
, חזנוב;  406' עמ, )5.5.1905ה "ג אייר תרס"י(, 13,  שנה ראשונה,החיים והטבע', ברחוב היהודים, .א, לוין:  ראו.86

 20, שנה שביעית, הפרחים', עיירתי, '.ש, שניידר; )1912ב "תרע(, 19, שנה חמישית , הפרחים', ערב קיץ בעיירה, '.מ.ע

, ו"אמנות תרצ:תל אביב, ספר שני, סדור לספרות יפה ועיונית, תרומות, .פ, שיפמן; 1' עמ+שער, )1914ד "תרע(,  21 –

 .188 -186 'עמ
  .  3' עמ,  גיטלין  ללא תאריך. א.ש:  ורשה, ילדות, .ובאסקט י. מ, בירנבוים: ראו. 87

מוריה : אודיסא,  שניספר, האב-הספר ובבתי מקרא לתלמידים בבית, בן עמי, )בן ציון. ש(, .א, גוטמן: : ראו.88

   . 181' עמ,  1837: במברג, תפארת ישראל. א, מרטינט; 101–100 ,99 -  98 'עמ, 1907ו "תרס
  ).ה"תמוז תרס' ב(, 22, שנה ראשונה, החיים והטבע' , אב ובנו, '.ב.מ, לזבניק: ראו. 89
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 ףמראה נו התרחשותם נשקף רקע שב בכך מתייחדים   הרועים והצאן  בגולה  האיורים שנושאם

רועה 'באיורים דוגמא כטיפוסי לבוש רועים אירופאי בהרועים בכך שלגולה ואופייני ובתים 

משל האמן  'הרועה הקטנה'- ו' הרועה'האיורים  92).14'  עמ,6נספח (' על רקע כפרעיזים'ו' במרעה

שנוצרו בארץ שנם איורים  י93).13' עמ, 8נספח (צאן אן פרנסואה מילה מציגים רועות 'צרפתי ג

סיפורים שיסודם בסיפור העמים איורים אלו ליוו  .מתארים רועי צאן לא יהודייםישראל אך 

דמויות הרועים נאמנות לסטריאוטיפים של . ן כדמות מופת וכמודל מוסריונושאם הוא רועה הצא

 ,'האלפים רועה בנוף'דוגמא איוריו של נחום גוטמן  כומוצגות על רקע נוף האלפים רועים - כפריים

  'ילד רועה עם חליל וכלב'האיור   94).12,13' עמ, 8נספח ( 'רועה וכבשים'והאיור   'שני אחים רועים'

ניתן לשער כי  מחברי המקראות שאפו להעביר דרך דמותו של . שדמות הרועה הוא ילדייחודי בכך 

    95.)14'  עמ,6נספח ( הרועה מסר בדרך שתובן לילד ותהיה קרובה למראות אליהם הוא מורגל

מתוך הנראה בציור .  על רקע נייטראלימציג דמות של חסיד  ולידו עז 'הרועה 'ץ"ציורו של מאנה כ

של החסיד כרועה או שזהו ייצוג סמלי הקושר היומיומי כוונה להציג את עיסוקו לא ברור אם ה

  את המשמעויות שנקשרו אל העז והגדי כסמלים של עם ישראל  עם דמותו של החסיד היהודי 

   96).17' עמ ,11נספח ( 

  

  

  

  

                                                 
  .שער, )ד"ון תרפסיו(', ח-'ז, שנה שנייה, הכוכב', בגולה יש אראה מולדתי, '.ש, שנידר: ראו. 90
מוזיאון :תל אביב, 1925 -1900 הספר העברי המאוייר לילדים העידן הבינלאומי, איורים עבריים, .א, גורדון:ראו. 91

  .58' עמ, 2005נחום גוטמן 
, לשון וספר, .י, פיכמן; 26' עמ, גיטלין ללא תאריך. א.ש: ורשה, ילדות, .ובאסקט י. מ, בירנבוים:  ראו.92

 .  86' עמ, 1924ד "צנטרל תרפ: ורשה, ספר  רביעי, פרותיתכריסטומטיה ס
ון ומרחש' כ(', ז- 'ו, שנה ראשונה, שתילים;  שער, )27.6.1940ש "א בסיון ת"כ(, 9', כרך ט, דבר לילדים: ראו. 93

 .53' עמ, )23.10.1917ח "תרע
' כח(, 49חוברת , ו"כרך ט,  לילדיםדבר; 285' עמ, )29.1.1948ח "בשבט תש' יח(, 19, ח" כרך י,דבר לילדים: ראו. 94

  .778' עמ, )1911ב "תשרי תרע' ו(, 34 -33, השחר; 588' עמ, ) 6.9.1945ה "אלול תש
 .56' עמ, 1923ג "חנוך תרפ: ורשה , ספר ראשון , טל בקר, .י, ברקמן, .י, קצנלסון: ראו. 95
 .  מכון הווי ומועד: קיבוץ רמת יוחנן,  קלסרי מתתיהו שלם:ראו .96
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    בארץ ישראלפסטורלה  4.2.ד

  

 מסך כל פרטי 15%לית מהווים פריטי המקורות שעניינם תיאורי ארץ ישראל כסביבה פסטורא

זהו הרכיב השני בגודלו לאחר הפסטורלה . לפסטורלה  מהפרטים ששוייכו22%- ההתערות בארץ ו

 האבחנה בין פסטורלה בארץ ישראל לבין היבטים אוניברסאליים של הפסטורלה . האוניברסלית

כרים מקומות בדיון זה היא נעשתה בשל ריבוי פריטים בהם מאוז. לעיתים אינה חד משמעית

דוגמאות לפריטים בהם ). 4. 2.ל להלן בסעיף ד"ראה דיון בנ(ונופים ספציפיים בארץ ישראל 

, 'יוסי רועה'זה לצד זה  הם הסיפור ) האוניברסלי והארצישראלי(מתקיימים שני ההקשרים 

ל עדר הצאן בת'ו' צאן בגליל' והתצלומים  97)48 ,49' עמ, 5נספח (' יזרעאלשרב בעמק 'והשיר 

  98)15' עמ, 6נספח ( 'יוסף

                                                

ברוח . רועים ערביים וצאן היו חלק מהמראות השכיחים של ארץ ישראל בראשית המאה העשרים

היו שהעניקו למראות . מזרחי ואקזוטי, אירופאית היא נראתה כמקום פסטורלי-האוריינטלית

אתם ממזמורי  מימדים רליגיוזיים ששואבים את השר, למרות עליבותם, הפסטורליים שנגלו להם

   .תהילים

ומצד שני תפיסתה כאידיאל לאומי רוחני  ממצד אחד כמקום פסטורלי ניזונו תיאורי ארץ ישראל 

צויינה מערכת התרבותית העברית ה .כמקום פיזי וממשי בו ניתן להגשים את השאיפות הלאומיות

עה העברי הרודיוקן  99.להפוך את ארץ ישראל מאידיאל נשגב למציאות קונקרטית הבמאמצי

בשירי הזמר מבוטא  100.סביבתו הפיזיתב' העברי החדש'של השתלבותו את , ביטא בין היתר

' עמ ,10נספח (' שאנו'ו'  ליל גליל'בשירים  ' ארץ של רועים' להתאחד עם נוף הארץ שהיא הרצון

28 ,33.(101    

י בתרבות ניתן להרחיב את ההתייחסות אל טקסטים שכבר אוזכרו בהקשרים קודמים  ולטעון כ

בה צאן ורועה נעשו למייצגים של ) מעין קונבנציה(העברית החדשה התגבשה תבנית תיאורית 

 
ראה בהקשר לכך את  ; 82 - 81' עמ, ה"מולדת תרצ :תל אביב, ספר שני, ספר למוד ומקרא, מענית, .י, פיכמן: ראו .97

 . 239 -238' עמ ,ו"יק תש'צ'יהושוע צ:תל אביב', חלק ד, שערים, .ורכבי מ. רכבי ב; 2' עמ, 6נספח ' יוסי רועה'האיור 
תל , .צ.ב, ונסקי; 156' עמ, ה"חנוך חדש תרצ: ורשה, בעולם הרחב,  הילדספר, .ווליבלר ב-ואביבי. צ, זהר:  ראו.98

  .73' עמ, ץ"אמנות  תר:תל אביב,  ספרית ארץ ישראל של הקרן הקיימת, ד"חוברת כ ,יוסף
ספר חינוך ומקרא לבית הספר ולבית , בתוך עמי', על הכיוון, .ש, בן ציון; 45 –44'  עמ,  חינוך באמצעות חגים:ראו. 99

 .ט"דביר תרפ:תל אביב, ספר שני', גדרגה , האב
   .253' עמ,  דיוקן- הצבר :ראו. 100
ך "המרכז לתרבות תש:תל אביב, 116' ספריה מוסיקלית מס, 3חלק , מרדכי זעירא שירים, )עורך.(ש, קפלן: ראו. 101

ד הפועל לברית הוע: ורשה, קובץ זמירות ארצי ישראליות  עם תווי נגינה-מזמרת הארץ, .ש, רוזובסקי;  43' עמ, 1960

 .73' עמ, 1929ט "העולמית של הנוער העברי תרפ
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  .  2. 1. 2. סעיף א2.לעיל בעבודה זו פרק א' המקום הנחמד'הדרשות לטופוס ראו . 102
 .שער, )31.3.1949(, 27', כרך ד, משמר לילדים',  מסע בארץ, '.א,  ברש:ראו. 103
ו "ניסן תרצ' ג(, 5', כרך א, דבר לילדים ; 649' עמ, )3.7.1949ט "ז תמוז תש"ט(, 42, ט"כרך י, דבר לילדים :  ראו.104

  .שער, )29.10.1942ג "ח חשוון תש"י(, 6, ג"כרך י, דבר לילדים; שער, )26.3.1936
 תמונה ,1951אשכול  : תל אביב, האמנות הפלאסטית מבצלאל ועד עכשיו, ציור ופיסול בישראל, .ח, גמזו: ראו. 105

  .25' מס
בעיצוב ובטקסט של ספרים , רכיבים לזיהוי מסרים ערכיים באיור: בין שורות ובין צורות, '.ת. רגונן : ראו. 106

  .53 - 51' עמ, )2000ס "תש(, 1, עולם קטן', מאויירים לילדים
ספר ללימוד , נתיבות, .י, פלר; 11' עמ, ללא תאריך, יבנה:תל אביב ספרי החדש, .ב, ואביבי. נ, גבריאלי: ראו. 107

 ,בתוך עמי, .ש, בן ציון; 178' עמ, ז"השכלה לעם תרצ:תל אביב, הימהדורה שני, נת הלמודים הרביעיתלש, הלשון

, ט"דביר תרפ:תל אביב, )לשנת הלימודים השלישית(ספר שני ', דרגה ג, ספר חינוך ומקרא לבית הספר ולבית האב

, גונדלמן ; 61' עמ, א"עובד תשיעם :אביבתל ', חלק ב, ספר קריאה לשנת הלימודים השנייה, ניר, .ב, ברנשטין; שער

 .   169 – 168' עמ, יק ללא תאריך'צ'יהושוע צ:תל אביב', ספר ג, 'ספר ללימוד המולדת בכיתה ג, מולדתי, .נ, וידלין. א
 .30' עמ, 1933: ורשה, לשנת הלימודים השנייה, מקראה בית, .י, וינגרטן: ראו. 108
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זכור ור או ציור לסעיף זה הוא אאי, שיר זמר, הקריטריון המבחין המרכזי לשיוך טקסט מילולי

', יורה'שירים ות יישוב בארץ ישראל באתרים  ומקומ, צאן ורועה בהקשר לאזוריםקונקרטי של 

מותאמת ' היורה'ובשלוש גירסאות של שיר הזמר ' הרי יהודה'ובסיפור  'הטלה'ו'הכבשה לאן '

למקומות שונים בארץ בעזרת ציון שמות האזורים ומקומות היישוב השונים ' נוף המולדתתבנית '

  109).18'  עמ10נספח ; 3' עמ, 9נספח ; 58' עמ, 5נספח (

עשרה ועד שנות השלושים אין -  הלימוד שראו אור מהרבע האחרון של המאה התשעבספרי

ורק חלק מבין ספרי הלימוד שנכתבו בגולה הדגישו את הקשר בלעדיות לאלטרנטיבה הציונית 

 110. שזכתה להעדפה הייתה ההתיישבות החקלאיתבארץ ישראלצורת החיים  .לארץ ישראל

הוצגו ת הקודמות ו כי במקרא)ג"תרצ (במולדתמקראה  דפנא מציינים במבוא לשה בס וממואלש

בפני הילד העברי תיאורים מסביבות חיים הזרות לו ורחוקות ממנו שאין בהן כדי לשקף את 

בספרות הטקסטים   111.מאמצי הבניין ואת החיים החדשים ההולכים ונוצרים לעיני הילד בארץ

. 'ארץ ישראל'ראות בפרק שכותרתו במק, נופי ארץ ישראל מופיעים לרובהחינוכית העוסקים ב

בעיתוני הילדים  סופר   112.הם מאופיינים בתיאורים אידיאליים של מציאות החיים בארץ ישראל

, בתיאור אירועי ההווה הודגשו רעיון עבודת האדמה. על  מסעות בארץ ישראל ועל עברה של הארץ

קסים ומידע על הנעשה בארץ חגיגות וט, )חיי ילדיםמבעיקר (הווי החיים בהתיישבות העובדת 

    113.ישראל בנושאי טבע וחקלאות

                                                 
אמנות :תל אביב', חלק א, ספר ראשון, ספר קריאה לשנת הלימודים השלישית, במולדת, .מ, דפנא, .ש, בס: ראו. 109

' עמ, א"עם עובד תשי:תל אביב', חלק ב, ספר קריאה לשנת הלימודים השנייה, ניר, .ב, ברנשטין;  38' עמ, ג"תרצ

המרכז לחינוך  :תל אביב, פרקי קריאה לכתות הבינוניות, בעקבי הצאן, )סדרו וערכו.(י, וגורביץ, .ברנשטיין י; 62

ארכיון , 12' עמ, )ה"אדר תרצ(', גיליון ה, דרור', הרי יהודה, '.ב, רבינוביץ; 28' עמ, א"וארגון עובדי המרכז לחינוך תש

ועדת : יגור', ו, ענות, )עורך.(י, שרת ;  גימנסיה ריאלית בלפור תל אביב3.147/2 , 783בס , לחינוך יהודי בארץ ובגולה

: ירושלים , ליונות משירי המולדתיג, )מלקט. (מ, רבינוביץ '; כה' עמ, ט"אוחד  שבט תרצהתרבות שלה קיבוץ המ

  . 16 ' עמ, 1948-1949כפר הילדים מאיר שפיה   , שירון לבית הספר, )עורך.( מ, יעקובסון ; 1932ל "קק
עבריים בגולה את  בתי הספר ההמחנך צבי זוהר הציע לשלב במקצועות השונים של תכנית הלימודים לתלמידי. 110

, נסיעה לארץ ישראל, חיי כפר ,עובד האדמה היהודי בארץ ישראל, תוצרת הארץ, עבודה: הנושאים והמושגים

חלק  , פרקי דידקטיקה עברית, לימוד ברוח המולדת , .צ, זוהר: ראו. בעלי חיים בארץ ישראלומקומות בארץ ישראל 

: תל אביב, סוכנים של החינוך הציוני, .ר, פירר: ועיינו גם; 23, 21, 14' עמ,ו"הקרן הקיימת תרצ: ירושלים ', א

, חומר לעבודות חשבון בבית הספר העברי, .צ,  זהר;108–107' עמ, 1985ה  "ספרית הפועלים  תשמ, וחדהקיבוץ המא

 בלימוד ישראלץ  כיצד לשלב את אר-הצעה, .צ, זהר;  הארכיון לחינוך יהודי, 15 –1 'עמ, ל ללא תאריך"קק: ירושלים

 .     ץ"ל חשוון תר"י למען הקק"ל ומועצת מורי א" קק:ירושלים, הגיאוגרפיה בבית הספר העברי בגולה
  . ג"אמנות תרצ:תל אביב, ספר קריאה לשנת הלימודים השלישית, במולדת, .מ, דפנא, .ש, בס:ראו. 111

ה "סיוון תשנ( , 4 –23 ,מעגלי קריאה, ' התפתחות הנושא באיור ספרי הילדים בארץ- ילדים ונוף, '.א, רותם: ראו. 112

  . 249' עמ,  )1995יוני 
, א "כ, דור לדור, ' בפולין ועיתוניה לילדים'תרבות'רשת ...כשאגדל אעלה לארץ ישראל, פתח דבר', .ע, אל- בר :ראו. 113

 . 69  -43' עמ, ג'תל אביב תשס
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 מוחלף החיבור הרוחני אל ארץ ישראל כמקום סמלי המנותק מהקשר מציאותי 'שירי הזמר'ב

לדור השני שנולד בארץ היה קל . בקישור ישיר ואינטימי אל מקום וסביבה מוחשיים וארציים

   114.תרגם אותם לצלילים חדשיםת ולי האטמוספירה הארצישראלייותר לקלוט את מאפיינ

הופעתם בתיאורי . מרבית ההיצגים של הרועה והצאן בארץ ישראל מאופיינים במזג אויר אביבי

,  5נספח ( 'הגשם הראשון בארצנו'מזג אויר גשום נקשרת אל ברכה ושפע לדוגמא בשיר ובאיור 

האוויר קשה שכמו פוגם  הם מופיעים גם בסיטואציות בהם מזג 115).14' עמ, 6 נספח ;48 'עמ

משה סמילנסקי מדמה את החמסין ללוע . כמו תיאורי חמסין, ומבטא כמיהה אליה בפסטורלה

    116.)48' עמ, 5נספח ( של כבשן הממלא את הארץ בנשימתו הלוהטת

ברישומו של משה כגן מקיבוץ לעיתים מוצגים מקומות מזוהים בצורה מרומזת ועמומה כמו 

בה מצולם עדר ' שנה טובה'כך גם בגלוית , מרמז על נוף הר החרמוןשמיר מראה ההרים ברקע 

 הבריטי מתואר נוף ןכרון שהכין זאב רבן לנציב העליויבלוח הז 117).18' עמ ,11נספח (כבשים 

כנראה (עצי תמר ובתי עיר אוריינטאלית , ע הר החרמוןקים הכנרת כשברשל ארצישראלי טיפוסי 

    118  .)19' עמ ,11נספח ) (טבריה

  הכלול בסדרת איורים  'שממת תל חסן'ניתן לפגוש באיור ' ארץ הרועים'ביטוי אותנטי  לחזרה אל 

אמן (יוסף – לרגל חגיגת עשר שנים לגדוד העבודה וייסוד קיבוץ תל1930אנונימיים שהוכנו בשנת 

אור סביר להניח כי תי. אל הקיבוץ' ארץ הרועים'המעבר ליישוב הקבע מתואר כמעבר מ). לא ידוע

מסוג זה יכול  היה להיעשות רק על ידי אמן שפגש במציאות פנים אל פנים וביטא בצורה אותנטית 

   119).18' עמ ,11נספח ( את המפגש בין הנוף החזוני והנוף הראלי

                                                 
המרכז  , המוסד למוזיקה בעם:תל אביב', ג, רשנים עשר שירים לעם בשביל זמרה בצבו, )עורך. (מ, רבינא: ראו. 114

   ; 3' עמ, הקדמה, ד"לתרבות של הסתדרות  העובדים  תש

Gradenwitz, P., Music and Musicians in Israel, Tel Aviv : Israel  Music Publication  Limited 1959 , 

p.18.  

ו "תרצ:תל אביב –ורשה, לימוד השפה והכתיבספר ל, לשנת הלימודים השנייה, מקראה בית, .י,  וינגרטן:ראו. 115

  . 30' עמ, 1933: ורשה, לשנת הלימודים השנייה, מקראה בית, .י,  וינגרטן:ראו;  30' עמ, 1936
לשנת הלמודים החמישית מהדורה  ,ספר ללימוד הלשון, נתיבות, .י, פלר: בתוך' חמסין, '.מ,סמילנסקי :ראו. 116

 .134' עמ ,ג"השכלה לעם תש: תל אביב,רביעית
 ,מן הקיבוץ' שנות טובות, 'בשנה הבאה, )עורך. (מ, צור; דף שער, )2.1954ב "אדר תשי( , ז"כ-ו"כ, הנוקד: ראו. 117

 .50' עמ, 2001יד טבנקין :  אפעל-  גוריון-ןהמרכז למורשת ב:  שדה בוקר- יד יערי : גבעת חביבה
רישום , 163' עמ, 2001מוזיאון תל אביב לאמנות  :יבתל אב, סימבוליסט עברי–זאב רבן , .ב, גולדמן אידה: ראו. 118

  )זאב רבן: להלן (218.2'  מסהלוח תמונה ,218.1' הכנה תמונה מס
  . י תמר כנעני"התמונה נמסרה ע, ארכיון בית טרומפלדור: קיבוץ תל יוסף: ראו.  119
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בעל נוכחות , ילידי, ההתייחסות אל מקומות ספציפיים בארץ ישראל הופכת אותה למקום ארצי

האדם תבנית נוף 'שאול טשרנחובסקי  ביטא את רעיון   120.השתייךמזוהה  אליו שואפים להגיע ול

הגשם 'גם בשיר  על פיו צמר הטלה לבן כיוון שהוא ניזון מלובן החרמון' הטלה'בשיר ' מולדתו

מבין אזורי  121.)48' עמ, 5נספח ; 35' עמ, 7נספח (  בו מצויין שמו של הר החרמון'הראשון בארצנו

הוא מופיע .  הוא הגליל בהקשר לצאן ורועה בטקסטים המילולייםהארץ האזור הפופולארי ביותר 

מארצות  ילד בן שתיים עשרה(אברהם בן בשירו של , 'הרועה בגליל'בשיריהם של שמואל בס 

הגליל נוף  122).37, 36, 35 'עמ ,7נספח (' הגלילה'קמחי . בסיפור המסע  של דו ,'גליל גלילי' )הברית

אזורים  123.)18' עמ ,11נספח ( 'עדרים דודו נתן' לשיר ינדאלק -מופיע באיורו של דוד אלף

 'כבשים ליד מוצא הירדן'כותרות התצלומים : פופולארים נוספים הם עמק יזרעאל ועמק הירדן

כבשים ליד ים 'ו', ערב אל מול הגלעד' ,'רועה בעמק יזרעאל' 'עם כבשים ילדים מנהלל'והאיורים 

 הכתבה 124.)15 ,14, 13'  עמ,8נספח (ברור לו באופן  מקשרות את התצלום אל מקומות א'כנרת

' ?הכבשה לאן'והשיר שכתבה לאה גולדברג בדבר לילדים בעקבות הכתבה  ' כבשה לשייך אברייק'

שיריה של יפה קריינין   125.)36'  עמ,7נספח  (עוסקים בגידול הצאן בשייך אברייק שבעמק יזרעאל

    126.)37, 36' עמ ,7 נספח ( יר למרגלות הגלבוע את הכבשים בדים   מתאר'בקר בעמק'ו ' ירח'

 צורת  .בו הוא התגוררמתארים עדר צאן בקיבוץ  'עדר הצאן בתל יוסף'רישומיו של בצלאל צורי 

הוי של יזהרישום יוצרת טשטוש המאחד את הכבשים עם מבני המשק ושדותיו אך מקשות על 

                                                 
  .  1.ראו התייחסות אל רעיון המקום בפרק זה סעיף ד. 120
; שער,)14.3.1940ש "ת' אדר ב' ב(, חוברת תוספת לאומר',  כרך ח,דבר לילדים , 'הטלה ',.ש, טשרנחובסקי: ראו. 121

, 1936ו "תרצ:תל אביב –ורשה , ספר ללימוד השפה והכתיב, לשנת הלימודים השנייה, מקראה בית , .י, וינגרטן 

  . 30 'עמ
דבר , 'הטלה, '.ש, טשרנחובסקי; שער, )ח"ט שבט תרפ"י(', ב,  שנה ראשונה,הציר', הרועה בגליל, '.ש, בס: ראו. 122

, 24', כרך ח, דבר לילדים', גלילי, גליל , '.א, בן; )14.3.1940ש "ת' אדר ב' ב(, חוברת תוספת לאומר',  כרך ח,לילדים

;  )14.3.1911א "ח אדר תרע"כ(, 10, שנה רביעית, הפרחים', הגלילה, '.ד, קמחי;  15' עמ, )28.3.1940ש "ת' אדר ב' יח(

מגמות ותפניות בעיתוני ילדים עבריים , '.מ, רגב:  סיפורי מסע ותיאור טיולים בארץ כביטוי להתערות בה ראועל

  .105' עמ, )1991 יוני –א "תמוז תשנ(, 20, מעגלי קריאה', בארץ ישראל בראי היצירות ששלחו הילדים לעיתוניהם
התרבות ועדת :תל אביב', ו,  שירי רועים לקול אחד,פרקים לשירה במקהלה ובצבור, ענות, )עורך. (י, שרת: ראו. 123

 .ו"ל' עמ, ט"של הקיבוץ המאוחד  תרצ
ו "תרצ(, 25', כרך א, דבר לילדים; 447' עמ, )15.2.1904ד "ט שבט תרס"כ(, 20, שנה שלישית, עולם קטן:  ראו.124

ח בשבט "י(, 16', כרך ד, ילדיםדבר ל; 355' עמ,)26.4.1945ב "אייר תש' יג(, 30,ו"כרך ט, דבר לילדים; )3.9.1936

  .428' עמ, )8.2.1904ד "ב שבט תרס"כ(, 19, שנה שלישית, עולם קטן;  שער, )20.1.1938ח "תרצ
הכבשה , '.ל, גולדברג; 8' עמ, )24.7.1936ו "תרצ( , 20', כרך א, דבר לילדים, 'כבשה לשייך אברייק, 'ללא שם:  ראו.125

 .12' עמ, )24.7.1936ו "צתר(, 20', כרך א, דבר לילדים?', לאן
דבר ', בקר בעמק, '.י, קרינקין; שער, )9.9.1943ג "אלול תש' ט(, 51, ג "כרך י, דבר לילדים', ירח, '.י, קרינקין:  ראו.126

 . 107' עמ, )5.6.1941א "סיון תש' י(, 7, א"כרך י, לילדים
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 פסלי הכבשים  129).35'  עמ,7נספח  (בנגבנמצאים  הצאן והרועים 'כנפות הארץ'משחק המומחז ב

 דמותן .הנגבמראות בהשראת נוצרו  'מובילי מים'ו' כבשים בנגב'  המכונים יצחק דנצינגרמאת 

כחלק מהתבנית התיאורית נתפס הרועה  130).18' עמ ,11נספח (הרי הנגב הפיסולית מזכירה את 

 ורועה על רקע 'רועה צאן ליד קבר רחל'גוטמן נחום מאת באיור ככזה הוא מוצג . של קבר רחל

ן  ובאיורו של נחום גוטמ'רועה וכבשים בקיבוץ'התבנית התיאורית של קיבוץ באיורה של רות 

  ' רועה צאן על רקע קבר רחל' וברישום מאת ביניש מיננברג 'רועה מחלל על רקע קיבוץ עם מגדל'

 לא ניתן לזהות את 'רועה ועדרו בקיבוץ חולדה'  בתצלום 131).9'  עמ11נספח ; 14' עמ ,8 נספח (

 ביטוי לרעיון כי הילד העברי חי בארץ  132.)14'  עמ,8נספח ( הקיבוץ אך הכותרת מדגישה זאת

               ישראל חיים שלווים ופסטוראליים ומשתעשע עם טלאים וגדיים ניתן לראות בתצלום 

' עמ ,8נספח ( 'בכרם ובגן'ו ' חג האביב'ים ' ובקולאז'הנוער רוקד מסביב לצאן'יק 'וורביצ. של מ

די יולא על יוצר את תחושת השייכות על רקע הנוף האנושי ' רועה צאן תימני' התצלום 133).15

   134.)15'  עמ,8נספח (  מקום גיאוגרפיקישור של 

בשנות השלושים מודגשת שפת באמנות החזותית ' ארץ הרועים'תיאורי דמות הרועה ונוף חלק מב

נערכת בטבע ) 1930( 'הסעודה על הדשא' ציורו של משה קסטלהסעודה ב 135.הציור האוניברסלית

ות דמויבין האחת מ.  מזרחי ובו עיזים וגמליםנוףביחד עם בתי כפר עבריים ובו נוף כפרי כשברקע 

עז אחת כורעת ליד המפה . למרגלותיה עיזים מלחכות שיח, הנושאת על כתפה גדית צאן רועהיא 

הנוף שבציור מעוצב בהשפעת אפיונים סגנוניים של . משתתפת בסעודהכמו עליה נערכת הסעודה ו

                                                 
   . 12–10' עמ, 1997בית שטורמן : עין חרוד, בצלאל צורי–מבט מן התל , .א, מרומי:  ראו.127

איקונות , שורו הביטו וראו, .א, מישורי:ראו על הפרשנות לברוש ;236תמונה , 256' עמ, זאב רבן:  ראו.128

  . 260 –256' עמ, 2000עם עובד  :תל אביב, וסמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית
  .'ז- ה' עמ, )21.4.1921א "ג ניסן תרפ"י( ,ג"גליון י, שבועון לילדים-הארץ', כנפות הארץ, '.י.ק,  סילמן:ראו. 129
 . 100, 56'  עמ, 1986כתר :  ירושלים-הקיבוץ המאוחד:תל אביב ,יצחק דנצינגר, .מ, עומר: ראו. 130
, דבר לילדים; 4 'עמ, )4.6.1936ו "תרצ(, 13', כרך א, דבר לילדים', הסיבה אשר ליגון דוד , '.א, שטיינמן:  ראו .131

של ביניש התמונה ; שער, )31.3.1949(, 27', כרך ד, משמר לילדים; שער, )7.8.1947ז " אב תש- חםא מנ"כ(, 44, ז"כרך י

 ).בנו של ביניש(בביתו של אורי מינינברג  שצילם אותה ש פרקינמסרה על ידי שמיננברג 
  .10' עמ, )30.9.1937ח  "ה תשרי תרצ"כ(, 1', כרך ד, דבר לילדים:  ראו.132
ד ניסן "י(', ב-'א', שנה ב, בוסתנאי לנוער; שער, )18.7.1940ש  "ב תמוז ת"י(,12', ך טכר, דבר לילדים:  ראו.133

 . שער, )ג"מנחם אב תרצ' ה(, ט"י, שנה שנייה ,עיתוננו; שער, )ה"תרצ
  .13' עמ, )ג"ח אדר תרפ"כ(, 5, שנה שנייה,אלומות: ראו. 134
ראו לעיל בפרק . ם ישראליים ששהו בפריזנוצרו בהשראת סגנונות אמנותיים אליהם נחשפו אמניהציורים . 135

  . ד.2המבוא סעיף 
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     בפסטורלהכפרוה -עירה  5. 2.ד

  

רכיב מפרטי המחקר המתייחסים אל  7% :הפריטים אותם שייכתי אל  קטגוריה זו אינם רבים

 בעבודה זו בחרתי לדון בהם ).1.טבלה ד, 1נספח  (סך כל פרטי ההתערות בארץ מ5% -  ופסטורלהה

שניתנה לחיי הכפר בתרבות העברית המיוחדת בשל המשמעות בנפרד משאר רכיבי הפסטורלה 

   . כאןהמתחדשת בזמנים הנדונים

רעיון העדפת חיי שורשי  .העדפת חיי הכפר על העיר הוא אחד ממרכיבי הפסטורלה הקלאסית

היציאה לטבע . נעוצים בעולם היהודי העתיק משם לאורך כל שנות הגלותפר על חיי העיר הכ

ערכה הנעלה של עבודת הכפיים את וסמלה עוד בתקופת ההשכלה את הערגה לארץ המולדת 

לעיסוק נעשה העיסוק בעבודת האדמה , עם צמיחת הציונות 137.ובמיוחד העבודה החקלאית

רעיית צאן וגידולו . ת חיים המגשימה את המטרות הלאומיותמועדף והתיישבות החקלאית לצור

 הרועים מצהירים כי מקומם הטבעי הוא הכפר 'שיר הרועים'ב .מסממני החיים בכפרהיו לאחד 

      138).21' עמ ,10נספח " (סגורים כבדיר, בתוך חומות קיר/ לא לנו חיי עיר "

הכפרית : תו משתי נקודות ראותהטקסטים המתארים את מעלות הכפר לעומת העיר מציגים או

מרבית הפריטים הנקשרים אל הכפר והצאן כחלק ממנו נכתבו מנקודת הראות . והעירונית

האדרה של חיי הכפר מנקודת המבט העירונית מבוטאת בהתאם לקונבנציה  .העירונית

 אורח החיים הכפרי עושה. מוסריים  ותמימים, הפסטוראלית בהצגת אנשי הכפר כאנשים ישרים

מוצגים  הילדים הגדלים בכפר ' ילדי הכפר'בסיפור   139.אותם  לדמויות מופת בעלי תכונות נעלות

                                                 
אשכול  : תל אביב, האמנות הפלאסטית מבצלאל ועד עכשיו, ציור ופיסול בישראל, .ח, גמזו: ראו. 136

  . 57' עמ, 1989משרד  החינוך : ירושלים,  פרקים באמנות ישראלית,  .ר, סבג;  לוחות צבע, 1951
    . 2 .2. 1. 2. סעיף א2.בפרק אדיון  בנושא ראו לעיל   . 137

עם ,  'ועיינו גם מנואל'; עא' עמ, ח"תפר: תל אביב, רושלים י,קובץ שירי עם, לכו נרננה, )קיבץ. (י.ק, סילמן : ראו. 138

, ארכיון לחינוך יהודי בארץ ובגולה. 3-5' עמ, )ג"שבט תרצ(, 1 , קלסיקון', עם העדר, 'מנואל , )1' עמ, 9נספח (' העדר

  .   3.147/1 392ס תיק ב
, ה"מולדת תרצ :תל אביב, חלק שלישי, ספר למוד ומקרא, מענית, .י, פיכמן: בתוך', הכפר, '.י, שטיינברג:ראו. 139

 . 88' עמ
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. תיאור נופי הכפר בצורה אידיאלית הוא ביטוי נוסף של התייחסות מנקודת ראותם של בני העיר

שוב   ','בכפר'בשירים ו 'באסיף'ור הצאן והרועה הם חלק בלתי נפרד מתוך  המכלול התיאורי בסיפ

 נכתב מנקודת הראות של בן 'כפרי'  השיר 142).56, 55' עמ, 5נספח ('  הכפרבמיסבי ' ו'הכפר רומז לי

מילותיו ותוכנו מבטאים אהבת מקום ובסופו נאמר כי , אל שם השיר מוסף כנוי שייכות: הכפר

ק בלתי נפרד מחיי הכפר ומהחינוך הצאן והרועה הם חל. זהו מקום הלידה והמגורים של הכותב

רועי העדרים / עובדי אדמת מולדת/ גרים בה איכרים/ פינת חיים עובדת"שמקבלים בני המקום 

    143).55' עמ, 5נספח (" ומנכש חרול/ הבן בה רועה עדר

תיישבות ההתבססות הלבמקראות החינוכיות במקביל הודגשה  גישה המעודדת חיי כפרה

בתמונה פסטורלית  זו השתקפה .לירידת קרנה של העיירה היהודית והחקלאית בארץ ישראל

    144.הצגה נלעגת של העיירהלעומת   והחיים בו של הכפרואידיאלית

כאחת מדרכי החיבור המחודש אל הטבע  שם  נולדת בשירי הזמר החיבור אל חיי הכפר נתפס 

עת /מה ינעם לי שבת " האומר הרוע 'רועהנער ' בשיר .הזמרה הטבעית הבלתי אמצעית והילידית

                                                 
  .ללא עמוד, )ג"תמוז תרצ' ו(, ז"חוברת י, עיתוננו', ילדי כפר, '.א, צור-אבן: ראו. 140
, חלק שלישי, ספר קריאה לשנת הלמוד השלישית, ספרנו, .יויחיאלי . מ, אזרחי, .אוירבך פ, .י, אדלר: ראו. 141

לשנת הלימודים , בסביבה, ספר הילד, .ווליבלר ב- ואביבי. צ, זהר;  1930ץ "דביר תר:תל אביב, מהדורה חמישית

 . 144 –141' עמ, ה"חנוך חדש תרצ: ורשה, השלישית
: וילנה,  ראשוןחלק, וד לחדרים לבתי ספר ולביתספר מקרא ולימ, חריסתומתיה, .ב.י, לבנר, .י, שטיינברג:  ראו.142

דרגה , ספר חינוך ומקרא לבית הספר ולבית האב, בתוך עמי, .ש, בן ציון; 142-143' עמ, 1907ז "שלמה שרברק תרס

, ספר חינוך ומקרא לבית הספר ולבית האב, בתוך עמי, .ש, בן ציון; 124-125' עמ, ט"דביר תרפ:תל אביב, ספר שני', ג

יק 'צ'יהושוע צ: תל אביב', חלק ד, שערים, .ורכבי מ. רכבי ב; 122' עמ, ט"דביר תרפ:תל אביב, ספר שני', גדרגה 

  . 229' עמ,  ו"תש
תל , יהימהדורה שנ, לשנת הלמודים הרביעית, ספר ללימוד הלשון, נתיבות, .י, פלר: בתוך', כפרי, '.ש, בס: ראו. 143

' ו( ,ז"חוברת י, עיתוננו', כפרי, '.ש, בס: ו הופעתו גם בעיתוני הילדיםוכן רא; 137' עמ ז"השכלה לעם תרצ: אביב

 .שער, )ה"ח סיוון תרצ"י(', גליון י', שנה ב, בוסתנאי לנוער', כפרי, '.ש, בס; ללא עמוד, )ג"תמוז תרצ
פה העברית קורס גבוה ללימוד הש, הסגנון העברי, .ופיכמן י. מ, קרינסקי: בתוך', הכרך, '.י, שטיינברג :ראו .144

גישה אחרת היוצאת נגד הכפריות המוגזמת ; 644' עמ, תאריךהוצאת האור ללא : ורשה, חלק שני, וספרותה

במקראות  מציג המחבר יצחק וינגרטן  מתוך טענה כי רוב הילדים העבריים גרים בעיר ועל המקראה להיות רלוונטית 

 . 1933: ורשה, לשנת הלימודים השנייה, מקראה בית, .י, וינגרטן: ראו .לחייו האמיתיים של הילד
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אחת הדרכים להדגיש את ההנגדה בין העיר לכפר היא על ידי תיאורים המציגים את ההתפתחות 

הרועה יושב עם . תמרסון.  מאת פ'ורכבתרועה 'הטכנולוגית למול הפסטורלה הכפרית כמו באיור 

עדרו למרגלות עץ כשאת המרחב שבינו  ובין ביתו הכפרי והשדות חוצה מסילה עליה נוסעת רכבת 

 דרך 146).17' עמ, 6נספח ( המייצגת את העולם הטכנולוגי העירוני שמפר את השלווה הכפרית

ם לסביבה הכפרית כמו באיור ולא שייכי' עירוניים'אחרת היא הצגת פרטי לבוש המאופיינים כ

 הכבשה נמנית עם אינוונטר בעלי החיים  אליהם נחשפת הילדה בת העיר בהגיעה אל 'הדסה בכפר'

    147).17'  עמ,6 נספח ( הכפר

. ז.ו של משירובמילות  'עז על רקע בית בכפר', 'ילד יוצא למרעה עם פרה וכבשים'באיורים 

 תמונת מציאות אידיאליתהינם חלק מן ופרות גידול צא 'בית לי בקצה העיר'וולפובסקי 

גם   148).18'  עמ,7נספח  ;18'  עמ,8נספח (לטבע בסמוך –המתאפשרת בזכות מגורים בקצה  העיר

חלק בלתי  מופעים כהצאן והרועה .  חיי הכפרתהעדפבעיתוני הילדים ניתן לפגוש ביטויים של 

צר תמונה ברורה של מקום מוכר אופן תיאור מראות הכפר יו .סביבת החיים הכפריתנפרד מ

סיפור ה ו'שירת האיכר בארץ ישראל'שיר כדוגמא לכך ה. ומגביר את תחושת השייכות למקום

    149).45, 44'  עמ,7נספח (הילד שמעון דננברג משכונת מונטיפיורי בתל אביב מאת '  בכפר'

   

    בפסטורלה  ואהבהחליל   6. 2.ד

  

 ההתערות  המחקר המתייחסים אל  מסך כל פרטי8% יםנושאים הנקשרים לאהבה וחליל מהוו  

ם אחרים של הופרדו מתיאוריאלו פריטים . פסטורלההרכיב ששוייכו אל  מאלו  12%- בארץ ו

במרביתם החליל נעשה . חליל ונגינתולבהם שיועד המרכזי המקום בשל רועה מנגן בחליל 

                                                 
  .12' עמ, ז"הוצאת המחבר תש:תל אביב',  חוברת בס ולעם"לביה, שירים לגן, רינתי, .נ,  מלמד–כהן : ראו. 145
, ה"חנוך חדש תרצ: ורשה, לשנת הלימודים השלישית, בסביבה, ספר הילד, .ווליבלר ב-ואביבי. צ,  זהר:ראו. 146

  .141'  עמ
 .34' עמ, פטשק  ללא תאריך:  קאנוס לטביה, חלק ראשון , שחר, .י, וקפלן, .י, יאנסקי דומבל: ראו. 147
ג "כסליו תש' כד(, 11, ג"כרך י, דבר לילדים; שער, )19.3.1942ב "ניסן תש' א(, 26, ב"כרך י, דבר לילדים:  ראו.148

ב "ניסן תש' א(, 26, ב"כרך י, יםדבר לילד', בית לי בקצה הכפר, '.ז.מ, וולופובסקי :ראו; 85' עמ, )3.12.1942

  .שער, )19.3.1942
, דננברג; 1עמוד + שער, )1914ד "תרע(, 19,  שנה שביעית,הפרחים', שירת האיכר בארץ ישראל, '.ש, שניידר:  ראו.149

  .ללא עמוד,)ג"ג אייר תרצ"כ(, ד "חוברת י, עיתוננו', בכפר, '.ש
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האירופאית לרבות במוזיקה  בתרבותרווחה הופעת החליל כחלק מהתמונה הפסטוראלית 

 .בגילומיה האמנותיים השוניםגם בתרבות הארצישראלית וכך , האמנותית ובשירה העממית

 בדרך זו 150. ומשפיעה על נפש האדם .שלווה ושקט, נעימות,  משדרת לסביבה רוגע החלילנגינתמ

לאה   151).46' עמ, 7נספח ( 'מעשה בחליל'ובשיר ' החליל'הוא מתייצג בשלושה שירים שונים בשם 

וקולו כמו קול של "' החליל'גולדברג ודוד זהבי  תיארו את אופן השפעתה של מנגינת החליל בשיר 

  152).30' עמ ,10נספח " (הוא יעיר את הדמי...מנגינת החליל למרבץ עדרים...כשכשוך הפלגים...לבה

קיבל בשירי הרועים הארץ ישראליים אופי של החליל והנגינה בו הדימוי הפסטורלי המקובל 

מופיע גם אפיון דומה . חליל הרועיםבהשראת רועי הצאן הערביים ונגינתם באוריינטלי מזרחי 

נתן שחר  153.אשר תדון בהרחבה בהמשך עבודה זוהחזותית ונקשר אל החזרה למזרח באמנות 

 ניתן  154. ישראלארץשירי הזמר בכתבנית מלודית ייחודית שהתפתחה ב' תבנית החליל'את הגדיר 

המאפיין ' לי,לי,לי'לראות כי בשירים שנבחרו בקורפוס מחקר זה לייצוג  החליל  הצירוף הצלילי 

 ' החליל'ו, 'שירת הרועה', 'רועה מחלל' ,חוזר פעמים רבות ובשירים רבים כמו 'תבנית החליל'את 

ת מרבית כותבי השירים ראו את הרועה המחלל בחליל כחלק מתמונ  155).31, 30' עמ ,10נספח (

 'החליל'ו  מאת שרה גלוזמן' החליל'', מעשה בחליל' כמו בשירים  ארץ ישראלית אופייניתנוף 

                                                 
 Seyffert, O., A dictionary of classical antiquities : mythology, religion, literature, art,  revised: ראו. 150

and edited by Henry Nettleship and J. E. Sandys, New York : Gramercy Books, 1995, p.453, 1088;       
מי המציא את , '.ד, פלוסר; 174, 173' עמ, 1979ט "תשכ, כרך עשירי, 19, תצליל', החליל בספרות העממית, '.ע, נהרש 

 .  139 – 137 'עמ,  )1971א "תשל(, כרך חמישי ,11 ,תצליל?' , סירינכס
, .ש, גלוזמן; ללא עמוד, )2.1.21948ט "חשוון תשי(, 10, משמר לילדים, )תרגום רישא(', החליל, '.ל, קויטקו:  ראו.151

, דבר לילדים', מעשה בחליל, '. ד.י, קמזון; 293' עמ, )4.6.1942ב "ט סיוון תש"י(, 32, ב "כרך י, דבר לילדים', החליל'

ח "ד באב תרצ"י(, 16', כרך ה, דבר לילדים', החליל, '.ל, גולדברג; שער, )2.3.1946ח "תש' אדר א(, 21, ז"כרך ט

  . שער, )11.8.1938
  .109  'עמ, 2003משרד הביטחון  :תל אביב, שירון לכל כיס: ראו. 152
  .  5.ראו להלן בפרק זה סעיף ד. 153

מבחינה מוסיקלית מופיעים בשירים מרכיבים מוסיקליים המעבירים את התנועה הגלית הסלסול הצליל וקישוטי . 154

טרצה (ולא בקפיצות מוסיקליות ) סקונדה(מופיעות בשכיחות בצורה נמשכת ' לי, לי, לי'הברות המילוי , הצליל

, ב"תשס, 4, מפתח', מראות וצלילים בזמר העברי', .נ, שחר :ראו. מרביתם כתובים במודוסים מינוריים, )ורטהווק

 .  158 -148, 130 –128' עמ
, ברונזפט;  44' עמ, ש" עבר ת:ירושלים,  שירים לזמרה בציבור ולמקהלה125, ) ומסדרעורך.(מ, ברונזפט:  ראו.155

משרד :תל אביב, כיסשירון לכל ;  19' עמ, ש" עבר ת:ירושלים,  שירים לזמרה בציבור ולמקהלה125, )עורך ומסדר.(מ

  . 109' עמ, 2003הביטחון  
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אל שירה של לאה גולדברג מוסף  159.החליל נעשה גם לאמצעי דידקטי והנגינה בו למודל חינוכי

 נלמדים שמות תווי הנגינה דרך סיפור 'הילל המחלל'  בשיר ,תצלום של שני ילדים מחללים בחליל

ילד 'ו 'ילד מחלל לטלה'בשני האיורים האחרים  160).47, 46 'עמ ,7נספח (על ילד הלומד לנגן בחליל 

   161.)19'  עמ,8נספח (  הרועה המחלל הוא ילד  המחלל לגדי  או טלה 'מחלל וגדי רוקד

  מופיע  רועה טיפוסי אלא שמושא הנגינה הוא הצרצר האיור מתייחס 'רועה מחלל לצרצר' באיור 

  162.)19'  עמ,8נספח ; 46' עמ ,7נספח (  העוסק בנגינת החליל 'החליל 'לשיר המתורגם

'  שירי הרועים'ממזג במוטיב האהבה . האהבה  הארצית היא חלק מהתמונה  הפסטוראלית

 אלו מועצמים על ידי סלסולי החליל והאווירה .מרכיבים ארציים של חושניות ויצריות

     163.שעניינים אהבה  מצורפת רועת הצאן' שירי הרועים' אל .מזרחית שנוצרת- האקזוטית

   אומר הרועה'שתו העדרים'בשיר . יית הצאן מאפשרת זמן למחשבות והרהורים של האוהביםרע

על / כי יש לי פנאי לשבת ולחלום/ והשרב גם הוא לא יפחידני/ אני ארעה צאני עם חום היום"

                                                 
, )עורך.( מ, רבינא; 53, 52'  עמ, 1969מהדורה שנייה , הוצאת המחבר:תל אביב,  שירים לילדים55, .נ, נרדי : ראו. 156

, .י, קרינקין; 13 -12' עמ, ג"המוסד למוסיקה בעם  תש:תל אביב',  ד,שנים עשר שירים לעם בשביל זמרה בצבור

 .12' עמ, )11.5.1939ט "ב אייר תרצ"כ(, 5', כרך ז, דבר לילדים , 'החליל'
ארכיון לחינוך יהודי בארץ . 5' עמ, ) ג"תש' אדר ב(, )15 (7,   שנה שנייה,באת ובעט' , הגיבור בגליל, 'דרורה: ראו. 157

, ערפלי'; ה' עמ)ז " אדר תרצ'ו(, ג"גיליון מ', שנה ג, בוסתנאי לנוער', הרועה, '.ש, בס ; 4.153/4, 291ובגולה תיק בס 

,  ברונזפט:ראו; 503' עמ, )29.4.1948ח "ניסן תשי' כ(, 32, ח"כרך י, דבר לילדים', הם מצאו את הצליל בתוכם, '.ב

 . 18'  עמ, ש" עבר ת:ירושלים,  שירים לזמרה בציבור ולמקהלה125, )עורך ומסדר.(מ
  .19'  עמ, ש"עבר ת: ירושלים,  בציבור ולמקהלה שירים לזמרה125, )עורך ומסדר.(מ, ברונזפט: ראו. 158
. בפרט, לימוד הנגינה בחליל נתפס במערכת החינוך כאחד המרכיבים בחינוך המוסיקלי בכלל ובחברה הקיבוצית. 159

הם . אמצעי לבנייתה של  החברה השיתופית הנכספת, בין היתר,היו מורים במערכת החינוך הקיבוצית שראו בנגינה

 להשתמש ,קבוצהבלנגן בהם שניתן ללמוד , בעלי ערך חינוכי, ה התואמים את האפשרויות הכלכליותחיפשו כלי נגינ

 שנמצאו מתאימים למטרות  הנגינההחליל היה בין כלי.  ושאינם מבליטים את כישורי היחידבהם בנגינה שיתופית

: משמר העמק', ועדת המוסדהרצאת פתיחה לבירור ב, על מטרות חינוכנו המוסיקלי'.ב, חתולי-עומר: ראו. אלו

  . ארכיון הקיבוץ: קיבוץ מרחביה , 4 תיק 3.2.1מיכל , 1938אוקטובר 
דבר ', הלל המחלל, 'פניה; שער, )11.8.1938ח "ד באב תרצ"י(, 16', כרך ה, דבר לילדים', החליל, '.ל, גולדברג: ראו. 160

  .180' עמ, )25.2.1943ג " תש'באדר א' כ(, 23, ג "כרך י, לילדים
אדר ' ב(, 21, ו"כרך ט, דבר לילדים;  180' עמ, )25.2.1943ג "תש' באדר א' כ(, 23, ג"כרך י, דבר לילדים:  ראו.161

 .323' עמ, )15.2.1945ה "תש
משמר ;  ללא עמוד, )2.1.21948ט "חשוון תשי(, 10, משמר לילדים, )תרגום רישא(' , החליל, '.ל, קויטקו: ראו. 162

  .שער , )2.1.21948ט "חשוון תשי(, 10, לילדים
  .'ב. 2. 2.1.ראו הדרשות לנושא  לעיל בפרק א. 163
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 ',הרועה' ,'רועה ורועה' יםכמו בשירההתבודדות בעת רעיית הצאן בטבע מזמנת מפגשי אוהבים 

הקשר בין האוהבים   166).30 ,29, 28 ,18' עמ ,10נספח ( 'מה יפים הלילות בכנען'ו'  על הרים'

דימויים הקושרת בין עולם רעיית הצאן לנוף הגליל ולייסורי  בשפת 'ליל גליל'מתואר בשיר 

 האהבה לרועת הצאן עושה את האהבה האידיאלית הקדומה 167.)28' עמ ,10נספח (האוהבים 

בדרך זו , בשם רחל' שירי הרועים'ב, פעמים רבות, האהובה מכונה. כמודל לאהבה העכשווית

הריאלית המכונה רחל של רחל והאהובה דמותה המקראית , )רחלות(נוצרת זהות בין הכבשים 

   168).30, 29' עמ,10נספח ( 'הרועה'ו' אני ארעה צאני'כמו בשירים 

  

  בארץ ישראל צאן גידול  - התערות בארץ  3.ד

  

רפרטואר . ארץ ישראלתושבי העיסוקים החקלאיים של היה אחד מבין גידול צאן ורעייתו 

 לצד, ב עצמאי של גילומי ההתערות בארץכרכי עשוי להיתפסהנובעים מעיסוק זה דימויים ה

 פריטי .יתפסטורלשלווה ולכהגשמה של הכמיהה לתור הזהב הקדום , תפיסתו כמעשה חלוצי

 רובם . מכלל המקורות שעניינם ההתערות בארץ4%מהווים רק  לרכיב זה המקורות המתייחסים 

לגידול צאן התייחסות  .)1.טבלה ד, 1נספח (  בספרי לימוד על ארץ ישראל–בספרות החינוךנמצאו 

 'תושבי הארץ'ו' כלכלת ארצנו', 'החי בארצנו: בספרים אלו במדוריםמופיעה בארץ ישראל 

                                                 
שלכת , .ח, הלפרין :ראו; מכון הווי ומועד: רמת יוחנן,  תיקי אגודת הנוקדים,ג"שירים לכנוס הנוקדים הכ: ראו .164

  . 197 –196'  עמ,1989פפירוס : תל אביב, 1940חייו ויצירתו עד ,אלכסנדר פן , כוכבים
, דפרון; 19 'עמ, המרכז לתרבות:תל אביב, 17' ספריה מוסיקלית מס', ב, שירי עבודה ומולדת, .נ, ניסימוב :ראו. 165

על המפגשים ליד הבאר ראה לעיל  ; 4'  עמ,מכון הווי ומועד: רמת יוחנן, ב"ב כסליו תשכ"י, ב"כנס הנוקדים הל

 . 6. 1.סעיף ג. בפרק ג
הועד הפועל לברית : ורשה ,  קובץ זמירות ארצישראליות עם תווי נגינה–ץמזמרת האר, )עורך.(ש, רוזובסקי:  ראו.166

;  104' עמ, 2003משרד הביטחון :תל אביב, שירון לכל כיס; 30–28 'עמ, 1929ט "העולמית של הנוער העברי תרפ

, נעימות, .צ, קפלן; 107' עמ, 1945הועד הארצי למען החייל היהודי : תל אביב, שיר ומזמור לחייל, .י, שפירא

  .4' עמ, מכון הווי ומועד: רמת יוחנן, ב"ב כסליו תשכ"י , ב"כנס הנוקדים הל, דפרון; 2שיר  ,1942 בנו בלן :ירושלים
ך "המרכז לתרבות תש:תל אביב, 116' ספריה מוסיקלית מס, 3חלק , שירים, מרדכי זעירא, )עורך.(ש, קפלן:ראו.  167

 .43'  עמ, 1960
קובץ לשירה , שירי עבודה ומולדת, )עורך.(נ, ניסימוב; 2שיר  ,1942 בנו בלן :ירושלים, נעימות, .צ, קפלן:  ראו.168

 . 16' עמ, המרכז לתרבות:תל אביב, 17' ספריה מוסיקלית מס',  חלק ב,בציבור
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 מצטרף לעיתים המחיר הכבד גידול צאן ורעייתו כביטוי להגשמת השאיפה להתערות בארץאל 

לשני רועים מקיבוץ כפר החורש  'צלצלו מצילות'מתתיהו שלם הקדיש את השיר .  בכךכרוךה

   172.)32 'עמ ,10נספח  ( של הקיבוץצאןשרעו את עדר השנרצחו בעת 

המשפיע לטובה על תנובת החלב של הצאן אל ארץ ישראל כמקום  סמלית  -  ספרותיתהתייחסות

    173. המופיע במקראות רבות'מעשה העז'ומעיד על מקומו הטבעי מוצגת בסיפור 

  

    שירי ערש וחד גדיא–התערות בארץ   4.ד

  

 הם עשויים .ובשירי הערש' חד גדיא'גדי ורועה חוזרים מופיעים בשכיחות רבה במזמור ה, שה

דימויים . להיתפס כדימויים תת הכרתיים שמקורם בעבר הקדום של העם מצויים בפולקלור שלו

' המטלטלתתמונת המולדת 'עממית לאורך כל התקופות כחלק מ היצירהחוזרים ומופיעים באלו 

      174.לאורך התקופותאותה נשאו היהודים ושימרו 

                                                 
, קמנצקי; ז"דביר תש:תל אביב, ו"תרפ–ד"תקופת תרע, חלק רביעי, פרקים בתולדות הישוב, .מ, סמילנסקי: ראו. 169

ארץ , .א, בלנק; 1926ז "תרפ: ורשה, רביעית ,הוצאה חדשה, ספר לימוד,  ישראלגיאוגרפיה מצויירת של ארץ ,.ש.א

  . 1941א "הוצאת המחבר תש:תל אביב, החדשה-דע את ארצך הישנה, ספר גיאוגרפי, ישראל 
 – 221' עמ, ט"תרפדביר : תל אביב, מהדורה שנייה מתוקנת, ספר לידיעת ארץ ישראל, הארץ, .י.ברור א:  ראו.170

 ,1941א "הוצאת המחבר תש: תל אביב, החדשה-דע את ארצך הישנה, ספר גיאוגרפי, ארץ ישראל, .א, בלנק; 223

 ,1941א "הוצאת המחבר תש: תל אביב, החדשה-דע את ארצך הישנה, ספר גיאוגרפי, ארץ ישראל, .א, בלנק; 57' עמ

', חוברת ד, עמק יזרעאל, ארץ ישראל לאזוריה ללמוד ולמקראסדרת חוברות על , ארצנו, .ד, בנבנישתי; 42' עמ

תל , מהדורה שנייה מתוקנת, ספר לידיעת ארץ ישראל, הארץ, .י.ברור א; 53 -52' עמ, ו"קרית ספר תש: ירושלים

    .141' עמ, ט"דביר תרפ:אביב
; 62' עמ, א"ם עובד תשיע:תל אביב', חלק ב, ספר קריאה לשנת הלימודים השנייה, ניר, .ב, ברנשטין: ראו .171

' עמ, ללא תאריך, מוריה, ספר קריאה לשנת הלמוד החמישית, ספרנו, .ויחיאלי י. מ, אזרחי, .אוירבך פ, .י, אדלר

182 . 
 .מכון הווי ומועד: רמת יוחנן,  תיקי אגודת הנוקדים,ג"שירים לכנוס הנוקדים הכ: ראו. 172
, אברהם יוסף שטייבל:תל אביב', ב, ספר הכיתה, מקראות, .ל, קיפניס, .ז, אריאל', מעשה העז, '.י.ש,  עגנון: ראו.173

 . 175 – 173' עמ, ללא תאריך
, יסודות מזרחיים ומערביים במוסיקה בישראל, )עורכת.(מ ,זמורה: בתוך' פולקלור העדות בישראל', .ד, נוי:ראו. 174

המכון למוסיקה :תל אביב, 1962 באפריל  17 – 15 -ב ה"כרון יעקב בניסן תשכידיוני כנס  מוסיקאים שהתקיים בז

 . 19-20' עמ, 1968ישראלית 
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ממזמור מסורתי טרנספורמציה משקפים את השנכללו בקורפוס המחקר  המקורות פריטי

 רכיב זה אינו שייך באופן ישיר אל .ארצישראלי חילוני-עברי'  שיר רועים'לעבר הגלותי שמקורו ב

כסמל של עם צאן ה הגדי דומות בחלקן אל הסמליות שלדמות הרועה והצאן אך המשמעויות 

  . להלן'  שירי הערש'ו' חד גדיא'מצאתי לנכון להתייחס אל מזמור ה, ולכןישראל 

מייצגים פן  גדיא  שנושאם הגדי והרועה - ומזמור חדנויים בטקסטים ובתכנים של שירי הערשיהש

דושמן הוא אחד מהשירים העבריים .יבגרסתו של  'חד גדיא' .ות בארץהתערלנוסף של השאיפה 

של לוין קיפניס  'חד גדיא'ב ואילו, עבריתמספר אותו בהסיפור המסורתי אך נצמד אל שעדיין 

מזמור חדש / חליל רועים שם מחלל/על גבע רם על ראש התל "במישרין ת ומוצג רעיון ההתער

    175.)32' עמ ,10נספח ( "לישראל

ובצורה לרוב בתרגום ישיר מארמית לעברית ובעיתוני הילדים מור החד גדיא מופיע במקראות מז

ובשירים ;  שפורסמו במקראות'חד גדיא'ו' גדי אחד' יםכמו בשיר ,מותאמת ומעובדת לילדים

 הבנים שומרים על', 'חד גדיא לסוכות', 'מעשה בעז אחת' ,ובסיפורים שהופיעו בעיתוני ילדים

 ,7נספח ; 59' עמ, 5נספח (  )לוין קיפניס( 'חד גדיא'ו' גדי אחד', 'חד גדיא', '  של ההגדהגדי', 'הגדי

- בה בחר המספרלרוב ברוח המזמור בגרסה ,  מוספים איורים המזמור אל176).50 ,49, 48 'עמ

לגרסה המסורתית שנלקחה מאגדת קיבוץ גבעת ברנר מוסף איור ברוח התשליבים . המשורר

האיורים עוקבים אחרי  שלבי הסיפור השונים ועוזרים להבהיר .  מימי הבינייםהמאיירים כתבי יד

  177).19' עמ ,8נספח (כך גם באיור הצלליות  למזמור שנכתב בעיבודו של דניאל פרסקי . את תכניו

לשירו של לוין קיפניס  השימוש במטפורות מעולם בעלי החיים וההבעה  של נחום גוטמן באיור

                                                 
, ופינטוס. נ, ניסומוב ;1999ארכיון ומכון החגים הקיבוצי : בית השיטה, חד גדיא וגדיא, .ב, ויוגב, ב, צימרמן:ראו. 175

, מעיני הזמר, .מ, נוי;  18'  עמ, המרכז לתרבות: תל אביב, 28' ספריה מוסיקלית מס', ב , שירי פסח, ) עורכים.( ב

ללא , בית הספרים הלאומי,  הארכיון למוסיקה:ירושלים, השפעות לחנים יהודיים ממזרח אירופה על הזמר העברי

 .211' עמ, תאריך
 65 'עמ, 1915ה יתושי: ורשה, מהדורה חמש עשרה', חלק א, ספר למתחילים,בית ספר עברי , .י, גרוזובסקי: ראו. 176

מעשיה בעז , '.ב.וולויט י ;126- 125' עמ ,1923ג "חנוך תרפ: ורשה, ספר ראשון, טל בקר, .י, ברקמן, .י, קצנלסון; 66 -

כרך , דבר לילדים', חד גדיא, 'ב"הגדת גבעת ברנר תש; ללא עמוד, )1912ב "תרע(, 7 -6, שנה חמישית, הפרחים, 'אחת

, )ד"ד ניסן תרע"י(', גיליון ג, הצפירה לילדים', חד גדיא ',.י, קצנלסון; 243' עמ, )15.4.1943ג "ניסן תש', י(, 30-31, ג "י

חד , 'ללא שם; 243' עמ, )15.4.1943ג "ניסן תש' י(, 30-31, ג"כרך י, דבר לילדים, הגדי של ההגדה, 'אנדה; ללא עמוד

נים שומרים על הב, '.ה, הירושלמי; 19 -18 'עמ, )27.9.1945ו "תשרי תש' כ(, 2, ז"כרך ט, דבר לילדים', גדיא לסוכות

 29 –28, ב"כרך י, דבר לילדים', חד גדיא, '.ל, קיפניס; )11.4.1946ו "ניסן תש' י(, 31-  30, ז"כרך ט, דבר לילדים', הגדי

 'עמ, )18.4.1918ח "ניסן תרע(', א, שנה שלישית, שחרות', חד גדיא, '.ד, פרסקי; 223' עמ, )1.4.1942ב "ד ניסן תש"י(,

', חד גדיא, '.ל, קיפניס; 323' עמ, )15.2.1945ה "אדר תש' ב(, 21, ו"כרך ט, דבר לילדים', גדי אחד, '.י, אבנון; 14 –13

 .223' עמ, )1.4.1942ב "ד ניסן תש"י(,29 - 28, ב"כרך י, דבר לילדים
 ניסן 'י(, 30-31, ג"כרך י, דבר לילדים; 13-14' עמ, )4.1918ח "ניסן תרע(', חוברת א, שנה שלישית, שחרות:  ראו.177

  . 243' עמ, )15.4.1943ג "תש
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מסר  נ'גדיה מביטה מחלון של בית'ובאיור המתלווה אליו  'חד גדיא שבה לביתה'  האלגוריבסיפור

  של עם ישראל לגדידימויבעזרת הבה וההתיישבות ישראל לארץ לייה עהציוני של המסר 

     180 ).19'  עמ,8נספח  ; 48'  עמ7נספח  ( .המולדת לביתו

ביאליק הלבנה השומרת על הכוכבים מדומה לרועה השומר על . נ. מאת ח'רועת הכוכבים'בשיר 

    181).54' עמ, 7נספח (זהו דימוי אוניברסאלי שאינו מתקשר אל מרכיב ההתערות בארץ . עדרו

הכמיהה ומשאת נפש . עם התבססות היישוב בארץ ישראל השתנה תפקידו של הגדי בשירי הזמר

ששיקפה דמותו בשירי הערש הוחלפו בדימוי ארצי שתפקד בשירי הרועים כאחד מסממני 

תחת ערש 'שיר הערש העממי היהודי  182.המציאות המתחדשת וההתערות בקרקע המולדת

התגלגל והופיע כשיר ערש מושר ובשירה  שיר נפוץ במיוחד במזרח אירופה היה 'התינוק

בעיתוני , שיר הופיעו במקראותגרסאות שונות של ה 183.האומנותית בתרבות העברית הצומחת

 ,5נספח  ('הריקה מתחת ערשי'ו' שיר ערש','תחת ערש התינוק 'באיוריהם ובשירי הזמר, הילדים

עברי החדש מוצג הכבשים כאחד הדגמים לרועה   184).35' עמ, 10 נספח ; 18'  עמ,6נספח  ;59' עמ

                                                 
  .223' עמ, )1.4.1942ב "ד ניסן תש"י( ,28-29, ב"כרך י, דבר לילדים: ראו. 178
 מכלול, הגדות של פסח, .ס, שביד:  ראו.שיר השירים בקטגוריית שתי היצירות שוייכו לרכיב השחזור ההיסטורי. 179

  .69' עמ,19 תמונה ;67 'עמ, 17 תמונה, ח" משרד החינוך תשנ:ירושלים, יופי כזה
  . 412 – 411 'עמ, )11.4.1946ו "ניסן תש' י(, 31 -30, ז"כרך ט, דבר לילדים', חד גדיא שבה לביתה, '.ל,  קיפניס:ראו. 180
 .11' עמ, )7.6.1936ו "תרצ(,  18', כרך א, דבר לילדים', רועת הכוכבים, '.נ.ח, ביאליק  :ראו. 181
ספרית פועלים  :תל אביב, מסות ומחקרים, )בנתיבי הזמר היהודי(מדת גדיה מתחת לעריסה עו, .מ, גפן :ראו. 182

  ). גדייה: גפן: להלן (68 –64'  עמ,1986
 . 68 –12 'עמ,  גדייה:גפן: ורא. 183
בורישקין . ביאליק וש. נ.ח: אודיסא, ב"ראשית קריאה לתינוקות אחרי א, פסיעות קטנות, .י,  שטינברג:ראו .184

מהדורה , ספר מקרא אחר האלף בית,  פרוזדור,  כריסטומטיה ספרותית, לשון וספר, .י, פיכמן; 55' עמ, 1910ע "תר

הכמיהה לגאולה ולחידוש , שקדים וצימוקים הם ייצוג של ארץ ישראל; 102, 24' עמ, 1927אחיספר : ורשה, שישית

מנסיה העברית יהג: אביבתל, צלילי חנינא, .ח, בסקי'קרצ; 15' עמגדייה :גפן: ראו.ימינו כקדם בארץ האבות

כיון החגים הקיבוצי אר: השיטה בית, חד גדיא וגדיא. ב, ויוגב. ב, צימרמן ; 'ס' עמ, יהמהדורה שני, ב" תרצ'הרצליה'

 תל אבי ,ערש מחרוזת שירי, לילה טוב, )עורך(מ , למפל: בתוך', תחת ערש התינוק, ')עברית(,.ש, מלצר;  14' עמ, 1999

  . 2' מע, צבר  ללא תאריך : 
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   למזרחהשיבה –התערות בארץ   5.ד

  

 בפרקי העבודה הקודמים הצגתי היבטים שונים של גילוייו .ושלוחותמזרח רב פנים לשיבה רעיון ה

האתוס החלוצי ם התרבותיים של ייצוגיהבמציאות ההיסטורית וכחלק מ, בספרות ההשכלה

  .בהקשרי ההתערות בארץוסעיף זה אבקש להרחיב את הדיון במשמעויותיו ב. והשחזור ההיסטורי

 מסך כל הפריטים 8%ארץ מהווים  למזרח כביטוי להתערות בשיבה התהפריטים בהם מודגש

  טבלה, 1נספח ( מסך כל פרטי המקורות המתייחסים אל ההתערות בארץ 24%-בקורפוס המחקר ו

  ).   1.ד

הראשון רומנטי באופיו ושורשיו :  רעיוניים משלושה מקורותיזונהסביבה המזרחית נהשיבה ל

 בדבר טבעם המזרחי של על הטענההתבסס השני  ,נטועים בגישה אוריינטליסטית אירופאית

היו . ניזון מהתפיסה שראתה בפלח וברועה הערבי שריד של היהודים הקדומיםוהשלישי היהודים 

     186.שפירשו את האופי המזרחי כנובע ישירות מאקלימה ונופיה הגיאוגרפיים של הארץ

בשם  אריה שעיצב מאיר גור מצויירות  גלויות תסדרנקודות המוצא השונות משתקפות זו לצד זו  ב

 בלבוש קוצרת חיטה ,  חלוץ סולל כביש,רועה צאן ערבי נאות שלדיוקכלולים בה . 'עשר גלויות'

    187).22' עמ ,11נספח ( ירושלים ואישה  מזרחית על רקע מראה מקראי 

. 'כך אני מהרהר'ק 'מופיע בסיפורו של יאנוש קורצבארץ ישראל מזרח וההתערות ל שיבהחלום ה

' עמ, 7נספח  (של ארץ ישראל מייצגים את הטובים והמוסריים שבין תושביהר בסיפו הצאן ירוע

 ,10נספח (הרועים הערביים ואורח חייהם מוצגים כאידיאל  'גם ביום'כהן . בשירו של א 188).52

   189).33' עמ

                                                 
  . 13'  עמ, 1990כתר : ירושלים, אוטוביוגרפיה בשיר ובזמר, .נ, בן יהודה:  ראו.185
' תורת האקלימים'גלגולה המודרני של : 20- וה19-בספרות היהודית של המאה ה' תכונות הארץ'" , .י, שביט: ראו. 186

ח "יד יצחק בן צבי תשנ: ירושלים, ארץ ישראל בהגות היהודית בעת החדשה, )עורך.(א, רביצקי: בתוך" ושימושה

, 9, אורלוגין, 'בעיות המוזיקה המקורית בישראל, '.א.א, בוסקוביץ: לעיון נוסף; 412–409 , 397–395' עמ, 1998

  .294 –292'  עמ,)1953נובמבר (
  .   10  'עמ, 3' תמונה מס, 1989מוזיאון תל אביב  :תל אביב, 3/89קטלוג  , לחיות עם החלום, .ב,דונר: ראו. 187

  ).8.6.1936ט "א סיוון תרצ"כ(, 9', כרך ז, דבר לילדים', כך אני מהרהר, '.)פ.תרגום מכתב יד ב(, .י, אק'קורצ: ראו. 188
 .3 'עמ, מכון הווי ומועד: רמת יוחנן, ב"ב כסליו תשכ"י , ב"כנס הנוקדים הל ,  דפרון:ראו. 189
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ה מקור  190. בתרבות העבריתיו וההתערות בו אלחזרהחיוני להבנת רעיון ה' מזרח'הדיון במושג 

במפנה המאה בתרבות האירופאית המחודשת והתדמית החיובית שיוחסה למזרח של ההערכה 

 -  בחיפוש אחר תמונת עולם אלטרנטיבית לתמונת העולם האירופאיתעשרה היה–התשע

והתפרשה כאופן שבו המערב ' אוריינטליזם'הפניה המערבית אל המזרח כונתה   191.מערבית

בו בעת היא הכילה מראשיתה  . העצמיתעל מנת להגדיר את זהותו' כאחר'מתאר את המזרח 

אשר מציאות הקרובה יותר לטבע מ: מכללן יצויינו כאן ,בוי משמעויותירו רתיעה ,משיכה

מציאות המתאפיינת  ,שולי הציביליזציהעולם המתקיים ב, עולם של טוהר ובראשיתיות, לתרבות

    192. וסכנה אלימות,עולם של ארוס ומימוש פנטזיות מיניות , וחושניותהקאקזוטיב

כמזרחיים או , גישה שליליתבהיהודים נתפסו על ידי בני אירופה עשרה -עד לסוף המאה התשע

הם באותה העת בעקבות התדמית החיובית החדשה שיוחסה למזרח . במוצאם' חצי אסיאתיים'

מגמות שאפיינו את כלל התרבות האירופאית מניזונה תפיסת המזרח היהודית . הוערכו מחדש

אל יהודי מזרח חיובי יותר ליחס ו  המזרחייםםת והובילה לגישה חיובית לשורשיבאותה הע

   Ostjuden( .193 (אירופה

 194 .הרצון להתערות בארץ ישראל כבני המזרח השבים אליו הובע בהגות הציונית מראשיתה

לארץ ישראל פגשו פנים מאירופה העולים  .התחייה הלאומית עשתה את המזרח מחלום למציאות

). פלחים ובדואים,עירונים(ם את עדות ישראל המזרחיות ואת הערבים תושבי הארץ אל פני

  195.המפגש פוגג את התדמית האוריינטליסטית המדומיינת שהייתה להם על ארץ ישראל ותושביה

עדות ישראל המזרחיות כמקור השראה לתיאור רועים וצאן נבע בני ל שימשו בדיוקנם ש

הרועה מופיע בשירי זמר  . המזרחיים של עם ישראל להתקרב אל השורשיםמהניסיונות

                                                 
:  ירושלים , ילוב יסודות מזרחיים במוסיקה הישראליתלבחינת דרכי ש,ולפאתי מזרח קדימה , .א, שילוח: ראו .190

   . 5' עמ ,)22.1.1989  (המכון לחקר מורשת ספרד והמזרח, משגב ירושלים
  .12- 11' עמ, קדימה: בתוך', על תפיסת המזרח בתרבות הישראלית, קדימה, '.א, הירשפלד:ראו.  191
. י, צלמונה:  בתוך' מבוא, '.י, צלמונה; 250 –177' מע, 2000עם עובד : תל אביב,אוריינטליזם, .א, סעיד: ראו. 192

: להלן (7–6' עמ, 1998מוזיאון ישראל : ירושלים, 404 קטלוג ,המזרח באמנות ישראל, קדימה, .ת, ומנור פרידמן

 . )קדימה
', עשרה והזהות היהודית–האסתטיקה של מפנה המאה התשע: אוריינטליות ומיסטיקה, '.פ,פלור-מנדס:ראו. 193

  .640 –623'  עמ, )1984(', ג, י ירושלים במחשבת ישראלמחקר
 ;69 –54' עמ, 1959הספרייה הציונית : ירושלים, תעודה ויעוד', )1912(רוח המזרח והיהדות , '.מ, בובר:ראו. 194

מחקרי ', עשרה והזהות היהודית–האסתטיקה של מפנה המאה התשע: אוריינטליות ומיסטיקה, '.פ,פלור-מנדס

', על המזרח באמנות הישראלית? מזרחה ! מזרחה,  '.י, צלמונה;  672 - 623' עמ, )1984(', ג, בת ישראלירושלים במחש

 -11' עמקדימה : בתוך', על תפיסת המזרח בתרבות הישראלית, קדימה, '.א, הירשפלד; 62-  47'  עמ,  קדימה: בתוך

  .36 - 33'  עמ, קדימה:בתוך', המזרח והחברה הישראלית, '.ג, טרכטנברג ;21
 .  6. ג- ו1.סעיפים ג' דיון בזיקה בין העבר העברי הקדום והמזרח ראו לעיל בפרק ג. 195

 276



בה חי ההתיישבות המחודשת בארץ ישראל התפרשה כניסיון להתערות מחדש בסביבה מזרחית 

יצרה עברי הקדום ערבים הם שרידים של העם הפלחים הכי ההנחה ה .העם העבריבימי קדם 

בני - כבני המזרחשל הרועים הערביםיוקנם ואורח חייהם ך לד"סיפורים מהתנוות דמויזיקה בין 

מוסף אל  במשמעותו הכפולה כארץ קדומה וכארץ מזרחית 'ארץ קדם' השימוש במונח 198.קדם

ה את מונ רועה בארץ קדם'ו' רועה בארץ קדם','גדרות צאן בארץ קדם' כמוערבים תיאורי רועים 

 מאייר סיפור שנושאו ',רועה וכבשים בפתח אוהל בדואי'האיור  199 ).21, 20' עמ, 8נספח ( 'צאנו

טכניקת . באיור מתואר אוהל בדואי בתוכו יושב רועה ומסביב  בחזית שלוש עיזים. אברהם אבינו

    200).20' עמ, 8נספח (של האיור את האותנטיות מעצימים לבן -חיתוך העץ וצבעי השחור

אחת ההשערות  הייתה כי במוסיקה העממית של הערבים , מוסיקה ובזמרבה דומה מתקיימת גיש

מרו השפעותיה של המוסיקה העברית תלאורך דורות בעל פה נששנמסרה תושבי ארץ ישראל 

     201.הקדומה

רומנטית מהרצון להתערות בארץ ולהיעשות לצד כמיהה  ,נבעה' המזרח הערבי'אל שיבה ה

  .חיוניות ויצריות ,גשמיות ,ארציות, הכפרי הערבי והבדואי ייצג שורשיותדיוקן . לילידים

                                                 
בעיית התהוותה של המוסיקה , '.מ,  ברויאר: ועיינו גם,מכון הווי ומועד: רמת יוחנן, קלסרי פינת הרועה: ראו .196

דיוני כנס  , במוסיקה בישראל מזרחיים ומערביים יסודות, )עורכת.(מ, זמורה: בתוך', הליטורגית בישראל

המכון למוסיקה ישראלית :תל אביב, 1962 באפריל 15-17-ב ה"כרון יעקב בניסן תשכימוסיקאים שהתקיים בז

 7–4' עמ, א"תרצ: ירושלים ,  מאמרים על המוסיקה העברית–רננים ', הזמרה והחינוך, 'ש.מ, גשורי ; 23' עמ, 1968

 . ) הזמרה והחינוך:להלן(
 -Feldman, N. (ed),  Painting with Light- E.M. Lilien ,Tel Aviv: The Tel Aviv Museum of Art :  ראו.197

Dvir 1991.  ;  216, 63, 42' עמ, 1983מוזיאון ישראל : ירושלים, 232 קטלוג ,ץ"בצלאל של ש,  )עורכת.(נ,  כהן- שילה .

  ).  ץ"בצלאל של ש: להלן(
, קדימה, '.א, הירשפלד: ראו .מזרחועולם קדום מספר משמעויות ביניהן  'םקד'יש לתת את הדעת לכך שלמושג . 198

  . 11' עמ, קדימה: בתוך', על תפיסת המזרח בתרבות הישראלית
ע " אייר תרח"י(, 34, שנה שנייה, החבר;  1015' עמ, )29.4.1910ע "אייר תר' ג(, 32, שנה שנייה, החבר :ראו .199

'  לעיל בפרק גודיון בנושא רא ;1446' עמ, )28.5.1910ע "סיוון תר' ג(, 36, שנייהשנה , החבר; 1063' עמ, )14.5.1910

 .  1. 1. גסעיף 
 .  4' עמ, )2.5.1940ש "ניסן ת' כד(, 1', כרך ט, דבר לילדים :ראו. 200

  . 17' עמ, 1990עם עובד :תל אביב, מוסיקה ומוסיקאים בישראל,  נעימי זמירות ישראל, .י, כהן:ראו 201.
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מכלל ייצוגי הרועים והצאן המשקפים את ההתערות במזרח בספרות החינוך ישנם כאלו 

 רוח המזרח וניסיון להיות חלק ממנו בעוד אחרים מציגים התבוננות המבטאים הפנמה של

להגדרה עצמית עזר שתי צורות ההתייחסות מתפקדות כאמצעי . מנקודת מבט חיצונית ומתנשאת

על והשנייה וסיגול תהליכי הטמעה באמצעות  האחת. וליצירת זהות תרבותית קולקטיביתת יאיש

    204.'אחרות'השונות והידי הבלטת 

 מתוארת דמות הרועה הערבי  כדמות 'אצילה ורועה בדואי'ו' רועה ' אדון  - ישומיו של פסח ברבר

-   באיורים  של דוד אלף205 ).22' עמ ,11נספח (אצילה וגיבורה או כדמות המתמזגת עם סביבתה 

ניתן למצוא ביטוי והד חיובי לחוויותיו האישיות בין עדרי הצאן  אדון -אלקינד לספרו של פסח בר

בין החלוצים ורועי קיום בשלום - ידידות ודו 206.במגעו עם הרועים הבדואים, ל הצייר במרעהש

 'עמ, 7נספח ( 'באהלי הבדואים'ו' מחיי רועים עבריים'' מצליח'פים בסיפורים הצאן הערביים נשק

                                                 
לעברי מיוחסות בין השאר .  אדון הוא משווה בין העברי והבדואי- ימה שמצאתי בעיזבונו של פסח ברברש. 202

חוסן הגוף , חינוך בטבע: ביטול היש ולבדואים, התבודדות, התבוננות, עבודה על אופי ומידות, מוסר: התכונות

יחד עם ;   אדון ללא תאריך-דורון בר: פיתחו, תיק בדואים ושונות, ' בדואים-עברי', .פ. אדון-בר: גבורה ראו, והנשמה

 סעיף 3.ראו דיון בנושא לעיל בפרק א' עלייה הראשונה'מימי הכבר ערכי לדמות הערבי - ניתן להבחין ביחס דו, זאת

,  )עורך. (מ, שפס:בתוך, '20 - המזרח באמנות הישראלית בשנות ה', .י,  צלמונה14 'עמ ,ציור ופיסול: ועיינו גם; 1. 3.א

בין תרבות לאומית ', .י, שביט; 32 -31, 26,3 'עמ, 1982מוזיאון תל אביב :תל אביב, העשרים באמנות ישראלשנות 

, 19 ,משקפיים, '?חומוס עם קצפת', .י, צלמונה; 36, 19 –18 'עמ; 62–54 'עמ, 5.6.1992 ,דבר, 'לתרבות ילידית

, צלמונה;  25 –20 'עמ, )1993נובמבר (, 51,פוליטיקה ,'מותו של הערבי הרע', .ע, אלמוג; 11-  10 'עמ, )1993ספטמבר (

; 101–99 'עמ, קדימה:בתוך, 'על הזיקה למזרח הקדום, ימינו כקדם ', .ת,  פרידמן-מנור; 62 – 47 'עמ, קדימה, .י

' עמ, 1985ו "יד יצחק בן צבי תשמ: ירושלים', כרך א ,1949–1854 החינוך העברי בארץ ישראל  ,.ר, אלבוים דרור 

 . 36, 19 –18' עמ, אמנות בישראל; 360 –359

: ירושלים, לבחינת דרכי שילוב יסודות מזרחיים במוסיקה הישראלית,ולפאתי מזרח קדימה , .א, שילוח: ראו. 203

מסדה : רמת גן, קולות רבים, .ב, צפירה; 20' עמ, )22.1.1989(המכון לחקר מורשת ספרד והמזרח , משגב ירושלים

   . 22 -21' עמ, 1978
   . 2.3.א. 2 -  ו2. א. 2  ראו לעיל  בפרק המבוא סעיף העבריתתרבותית הזהות עיסוק ב. 204

סוסים 'תיק רישומים ל, .פ, אדון- בר; 11' עמ, 1981קריית ספר : ירושלים, באהלי מדבר, .פ, אדון-בר:  ראו.205

בדואים על מנת ללמוד את  אדון שהה בקרב הרועים ה-באופן רשמי פסח בר;  אדון- דורון בר: חופית, 'מספרים

 . 'עברי החדש'מתוך רשימותיו ניתן לשער כי מעבר לכך חיפש מודל התייחסות לבניית דמותו של ה,  תרבותם
בין 'מכתבים בנושא איור ", '.ד, אלקינד-אלף; 175 – 163' עמ, ) ח"שבט תש(, 9, עתידות', מצליח, '.ב, הלוי :ראו. 206

  .9.7.1941 – 4.4.1941 אדון -דורון בר: תחופי, שקית מכתבים, "' עדרי הצאן
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אך ולאורח חיים מזרחי  מודל להתערות בארץ, אמנם,  היו)פלחים ובדואים(הערבים תושבי הארץ 

עברי על רקע רועה 'באיור   209.הרועה הערבימייצוגי רי הרועה העבמהתחלה נבדל דיוקן  , למעשה

 נוצרת אבחנה ברורה בין הרועה העברי לערבים הן באפיוני 'מעיין עם רועים ערבים ושואבות

.   הדמויות והן בהצגת הרועה העברי מנקודת מבט מתנשאת ומופרדת מדמויות הרועים  והשואבות

 מתוארת פגישה עם נערות רועות ערביות כמפגש 'האל גבעת המור'  בסיפור 210).20' עמ, 8נספח (

מציאות החיים  211).53' עמ, 7נספח (עם דמויות הנבדלות  במראן ובהתנהגותן מהילדים העבריים 

רועי הצאן בין אנשי היישוב ל מתח וקונפליקט ויצרוהמאבק על שטחי המרעה המשותפת בארץ 

הרועה   212).53,54' עמ, 7נספח ( 'רועהכלב ' ובספור ' על הגבעה'כמו בסיפורה של בתיה ברק 

רועה ערבי וילדים ', 'טלה מול דמויות של ערבים'איוריו של נחום גוטמן גם בכמאיים מוצג הערבי 

הצגתה במבט מלמטה והמקל שהיא מניפה מחזקים את  , הרועה הערבי גודלה של דמות.'יהודיים

   213).20,21' עמ, 8נספח (. תחושת האיום

במאמרים בספרות החינוכית גם  באה לידי ביטוימבט חיצונית ועניינית מנקודת התייחסות 

יושבי ', 'היש ישוב במדבר יהודה' ,עובדתיים שאינם מעוררים את הדמיון והרגש כמו- מדעיים

מחיי ' ,'תושבי הארץ לפי הגזע השפה והמעמד'ו', הבדווים הנודדים למחצה' 'כפר ערבי', 'הארץ

 'עמ, 7נספח ; 60' עמ, 5נספח ( ' אצל הבדואים למחצה בצפון הארץהצאן'ו' הבדואים בצפון הארץ

 מפגיש את הרועה הערבי עם הרועה העברי כשמטרתו 'באהלי הנודדים'התרגיל הלימודי   214). 52

                                                 
 – 166' עמ, ה"י  תרצ"המרכז לנוער של הסתדרות העובדים בא:תל אביב, לגליל העליון, ) עורכת(, .ב, חבס:  ראו.207

' עמ, 1937ח  "גיטלין  תרצ. א: תל אביב–ורשה , שישית-לשנת הלימודים החמישית, מקראה הא, .י, וינגרטן; 168

 .  129' עמ, 1905תושיה : ורשה', ג, ספר עברי בית, .י, זובסקיגרו ; 205 –201
ו "יד יצחק בן צבי תשמ: ירושלים', כרך ב ,1949–1854 החינוך העברי בארץ ישראל  ,.ר, אלבוים דרור  :ראו. 208

 . 132–122' עמ, 1985
   1.1.סעיף ג.ראו דיון בנושא לעיל בפרק ג. 209

  .שער, )2.9.1943ג "אלול תש' ב(, 50, ג "כרך י, דבר לילדים: ראו. 210
 . 85 –82' עמ, )ז"תש(, 2 , עתידות', אל גבעת המורה, '.פ,  ירדני-כהן: ראו.  211
, .א, גסקי'רוז; 257–256 'עמ, )7.2.1946ו "אדר תש' ו(, 21, ז"כרך ט, דבר לילדים', על הגבעה, '.ב, בן ברק:  ראו.212

 .'ב' עמ, )ז"ב שבט תרצ"כ(, א"גיליון מ', שנה כג, נוערבוסתנאי ל', מרשימותיו של רועה עברי- כלב רועה'
ב "א שבט תש"י(, 20, ב"כרך י, דבר לילדים; )8.6.1936ט "ן תרצוא סיו"כ(, 9', כרך ז, דבר לילדים:  ראו.213

 . ללא עמוד, )5.2.1942
: ירושלים', ב, ההרי יהוד, סדרת חוברות על ארץ ישראל לאזוריה ללמוד ולמקרא, ארצנו, .ד, בנבנישתי:  ראו.214

הוצאה חדשה , ספר לימוד, גיאוגרפיה מצויירת של ארץ ישראל, .ש.א, קמנצקי; 18-19' עמ, ו"ת ספר תשיקרי

 279



ת יותר מאפיינת את ספרותיבדרך הבדואי - יצירת השגבה ומיתיפיקציה של הרועה הערבי

 ,7נספח  ('חסן הרועה'ו' הילד וחלילו', 'בן המדבר', 'החליל','גז הצאן', 'הכבשה ורועה'סיפורים ה

ת  מתייחס אל מיתוס נוסף שליווה א'אבו יוסוף'הסיפור  219).63, 61' עמ, 5נספח ; 52' עמ

המיתוס על שבטי הרועים היהודיים הנודדים המשמרים את דמות היהודי המזרחי –החלוצים 

 מודגשת תפיסת העליונות 'פירות ראשונים'בציורו של ראובן רובין  220).63' עמ, 5נספח (. הקדום

. לציור שלושה חלקים והוא בנוי כטריפטיכון נוצרי. המזרחי- של העברי על פני הרועה הערבי

בפנל  השמאלי : חלוצים הנמצאות בלוח המרכזי  מוקפות משני צידן בתיאורי ילידיםדמויות ה

                                                                                                                                            

 .144' עמ, ו"אמנות תרצ: תל אביב, חלק ראשון, ספר קריאה ועבודה, המולדת : ראו. 215
    .2 .3 .3. סעיף א3.דיון מורחב  בנושא ראו לעיל בפרק א. 216
רוזנצויג , .א, אשמן ;70 –69 'עמ, ז"דביר תש:תל אביב, חלק רביעי, פרקים בתולדות הישוב, .מ, סמילנסקי:  ראו.217

דיון באירועים ההיסטוריים ראו ; 79–78' עמ, ש"יבנה ת:תל אביב, חלק שני, ספר למוד השפה לבוגרים, עלה, .א

 .  5. 2. 3.סעיף א. 3.לעיל בפרק א
  . 2. 3.3.  סעיף א3.ראו לעיל בפרק א. 218

גונדלמן ;  145' עמ, ו"אמנות תרצ :תל אביב, חלק ראשון, ספר קריאה ועבודה, ידיעת המולדת, .ג, גבריאלי: ראו .219

עם עובד :תל אביב, מהדורה שנייה, חלק ראשון, 'ה-' בכתות דספר ללמוד המולדת, מדן ועד באר שבע, .וגפן י. א

גיטלין   . א:תל אביב–ורשה, שישית-לשנת הלימודים החמישית, מקראה הא, .י, וינגרטן; 204 -203' עמ, ז"תש

 ' עמ, ה"חנוך חדש תרצ: ורשה, בעולם הרחב,  ספר הילד, .ווליבלר ב-ואביבי. צ, זהר;  200 –199' עמ, 1937ח  "תרצ

,  אדון-בר; 264 - 263' עמ, )14.8.1941א "א אב תש"כ(, 17', כרך יא, דבר לילדים, 'הילד וחלילו, '.א, שמאלי; 225–224

  . 9 'עמ, )ד"ערב ראש השנה תרצ(', כג-'חוברת כב ,שנה שנייה, עיתוננו', אל גבעת המורה, '.פ
' עמ, ט"טברסקי תש. נ:תל אביב, ם השישיתמקראה לשנת הלימודי, הליכות, .י, טברסקי, .ב, דה פריס: ראו. 220

45– 46 .      
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אודות תושביה האותנטיים של מידע עובדתי מצד אחד סיפקו  שולבו בספרות החינוך שתצלומים 

ילד '', חבורת רועים ועדריהם בחורשה' : כגון והזדהותתחושות קירבהיצרו  ומצד שני ארץ ישראל

עדר 'ו' ערביות ליד באר ','ריקוד של רועים בדואים' ,'קבוצת רועים בדואים', 'ערבי רועה כבשים

    222).20' עמ ,11נספח ; 18'  עמ,6נספח  ;  21, 20'  עמ,8נספח ('  שיםעיזים וכב

הרועה הערבי שימש . הוויה קיומית ילידית הייתה משאת נפש של המתיישבים העבריים החדשים

מאת  'רועה ערבי' , ליליין.מ.מאת א' רועה ערבי'איורים ב.פעמים רבות כמודל לילידיות ושורשיות

 הנוף הכבשיםר הרועה והצאן מתאחדים עם ' מאת ציונה תג'רועה הכבשים'ו' הרועה'נחום גוטמן 

ארציות  223).22' עמ ,11נספח ; 21' עמ, 8נספח (ילידיותם ושייכותם לארץ יובכך מבטאים את 

' מחלל'ציורו של ראובן רובין הב' חליל רועים'ב המחלל הערבישל  םבדמותמתמזגות ורוחניות 

    224). 21,22' עמ, 11נספח ( גוטמן ום נח מאת  'הערבי המחלל'ציור בו

                                                 
פרקי : האמנות הארצישראלית, .ג, עפרת: התייחסות להיבטים נוספים בתמונה ראו; 61' עמ, קדימה: ראו. 221

  . 548 –531'  עמ, 1993אמנות ישראל  : ירושלים',  בכרך,  אבות
, עתידות; שער, )ה"אלול תרצ' ו(, א"כ', שנה ב, נאי לנוערבוסת; )ו" תש- ה"תש(', יח-'יז, 5-6כרך , עתידות: ראו. 222

ספר , במולדת, .מ, דפנא, .ש, בס; 43' עמ, )ה"תש(', יד- 'יג, 6 -5 כרך, עתידות; )ו" תש-ה"תש(', יח-'יז, 6 -5 כרך

, .ש.א, קמנצקי; 235' עמ, ד"אמנות תרצ:תל אביב', חלק ב, ספר שלישי, קריאה לשנת הלימודים החמישית

 הגלויה נקנתה  61' עמ, 1926ז "תרפ: ורשה, יעיתרב,הוצאה חדשה, ספר לימוד, גרפיה מצויירת של ארץ ישראלגיאו

כרך , עתידות ;שער, )ה"אלול תרצ' ו(, א"כ', שנה ב, בוסתנאי לנוער ;2002בחנות לספרים מיד שנייה בירושלים בשנת 

 . )ו" תש-ה"תש(', יח-'יז, 5-6
ו "אדר תש' ו(, 21, ז"כרך ט, דבר לילדים;  שער, )1916ו יולי "תמוז תרע(', ד, שנה ראשונה, שחרות :ראו. 223

ון תל אביב לאמנות מוזיא:תל אביב, 16/03קטלוג , רטרוספקטיבה, ר'ציונה תג, .כ, רובין; 257–256 'עמ, )7.2.1946

   . 105, 104' עמ, 2003
; 6 ,7' עמ, 2000זיאון נחום גוטמן מו: תל אביב,  טלוגק, נחום גוטמן מארח את ראובן, .י, ודגון. כ, רובין:  ראו.224

  .  138 –134 'עמ, 1982הוצאת המחבר : רחובות,  רועי ישראל הקדומים אבירי האומה, .פ.ש, לינק
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 על ,עשרה–החל מסוף המאה התשע ,חוקרים והוגים בתחום המוסיקה נתנו דעתם ,יוצרים

ההתערות המזרחיים של המוסיקה היהודית ועל הדרך והסגנון המתאימים לביטוי שורשים ה

לית למפגש בין כסביבה פיזית אידיאבעיניהם ארץ ישראל נתפסה   .במזרחהמחודשת המוסיקלית 

הניסיונות לשלב בין מזרח למערב בשירי הזמר  והפניה למזרח 225.יתמערבית ומזרחמוסיקה 

המוסיקה היו שחוו את המפגש עם . ותמליליהםהשירים תוכן בסגנון המוסיקלי והן בהן הייתה 

באופן ישיר ואותנטי והיו שרק , בפרט בדואים- של הרועים הערביםזה והמחול המזרחי בכלל ו

  227.גורוכוב–מתתיהו שלם וידידיה אדמוןיצויינו כאן '  שירי הרועים'י יוצרמכלל   226.דרך עקיפהב

המפגש עם הארץ הביא "מתתיהו שלם סיפר על חווית המפגש עם המזרח ועם השירים הערביים 

הייתה זו ...ללכת אל סביבה שוממה, עלינו להתקרב אל המזרח, באנו אל המזרח. אל החיפוש

    228" .עם הלחנים ששמעתי, עם הנוף הפראי, המפגש עם המזרח –ייתית גדולהטלטלה  חוו

ת סגנון מקומי וליצירהמזרחית סביבה לביטוי ההסתגלות להיו כר נוח והולם ' שירי הרועים'

ניתן ' סגנון ים תיכוני'פושיו אחר יבוסקוביץ בח. א.בהתבסס על המושגים בהם השתמש א .ייחודי

                                                 
', הלל, '.ש.מ, מ וגשורי, זנדברג; 6 -1' עמ, ד"דביר  תרפ: ברלין,  תולדות הנגינה העברית, .צ.א, אידלזון: ראו. 225

', י"על השירים לעם בא, '.מ, רבינא; 5 –3' עמ, )צ"אייר תר( ', א, אמנותי ומדעי לעניני השירה והזמרה ירחון -הלל

, )1971ינואר (, ז"י, החינוך המוסיקלי', 1970מוסיקה  ישראלית , '.א, בהט; 40–35' עמ, )1942ג "כסלו תש(, 'א, במה

: ירושלים, ילוב יסודות מזרחיים במוסיקה הישראליתלבחינת דרכי ש,ולפאתי מזרח קדימה , .א, שילוח; 25–16' עמ

יסודות אזוריים במוסיקה , '.מ, זמורה; 9 -8 'עמ, )22.1.1989(המכון לחקר מורשת ספרד והמזרח , משגב ירושלים

דיוני כנס  , יסודות מזרחיים ומערביים במוסיקה בישראל, )עורכת.(מ, זמורה: בתוך', האמנותית בישראל

, נעימי זמירות ישראל, .י, כהן; 38–37' עמ, 1993משרד הביטחון : תל אביב, ומימושו  )1917 – 1907(מוסיקאים 

 ,דבר', היהדות במוסיקה, '.מ, רבינוביץ ;17–15'  עמ,1990עם עובד :תל אביב, מוסיקה ומוסיקאים בישראל

. נ.ח, '.ב, באיאר;  245 - 212' עמ, 1960יק  'צ'יהושוע צ: תל אביב , המוסיקה היהודית ויוצריה, .י, שליטא ; 3.6.1927

   ; 149' עמ, ) 1967ז "תשכ(,' קובץ ז, תצליל ' , ביאליק והנגינה המזרחית

Hirshberg, J., Music in the Jewish Community of Palestine 1880-1948, Oxford: Clarendon Press 1995, 

pp.187 -194, 256–260.                

.  ג.2קה ושירי הזמר העבריים ראו לעיל בפרק המבוא סעיף דיון בצמיחת המוסי  
על מנת לצור את הרושם המזרחי נהגו מלחינים ישראליים להשתמש בשיטות מוסיקליות שונות חלק אף פותחו . 226

, 1990עם עובד :תל אביב, מוסיקה ומוסיקאים בישראל,  נעימי זמירות ישראל, .י, כהן:ראו. על ידיהם לצורך העניין

 . 24 – 21' עמ
, .מ, שלם; 20 – 18' עמ, ללא תאריך, מכון הווי ומועד: נןרמת יוח, שירים וסיפורים לילדים, .מ, שלם: ראו. 227

יצירתו המוסיקלית של מתתיהו , ללא שם; 10' עמ, 1976הוצאת הקיבוץ וספרית פועלים : רמת יוחנן, שירים אחרים

 ופרק  3.5. סעיף א3.פרק א: ועיינו גם ;  שלם קלסרי מתתיהו,1,3' עמ, מכון הווי ומועד ללא תאריך: רמת יוחנן, שלם

תיק ידידה :ראו על ידידה אדמון גורוכוב. 2.3. וסעיף ג1. 1.סעיף ג' פרק ג, 2 .1.סעיף ב' פרק ב, 3. 4. סעיף א4.א

, .ר,  דוד- בר;9–1 'עמ, הארכיון למוסיקה ישראלית, אוניברסיטת תל אביב :תל אביב, 7: 2/ 4, גורוכוב-אדמון

- בר; 10–6' עמ, 1990מאי , 3' חוברת מס, תיעוד ומחקר, הארכיון למוסיקה ישראלית', זרמים במוסיקה הישראלית'

: תל אביב, 2:7/ 4, גורוכוב-תיק ידידה אדמון', )1894-1982(גורוכוב -שירי הזמר של ידידה אדמון, '.ר, דוד

 . 9 8 ,7' עמ, הארכיון למוסיקה ישראלית, אוניברסיטת תל אביב
 . 55, 52' עמ, )1975נובמבר (, 6, מושג', ואין שואל מי חיברם, '.א, בהט:ראו. 228
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כדי לבטא בהם השתמשו רבים מאמני בצלאל הסממנים המזרחיים רועי צאן היו חלק מרפרטואר 

צלליות של רועים ואובייקטים אחרים המסמלים את נופי  232.נוף הארץלאת גישתם האוטופית 

 ומסעיים  נשזרו במרחבים פנורמיים המציגים ארץ רחבת ידיים)עץ תמר(ארץ ישראל המזרחית 

י צלליות נופ' ,' רועים וגמליםצלליות', 'רועה ועדרו': כמו בציורים .בהשגבת המראה הנשקף בציור

                                                 
;  294, 283–282, 13' עמ ,)1953נובמבר (, 9, אורלוגין, 'בעיות המוזיקה המקורית בישראל, '.א.א, בוסקוביץ: ראו. 229

  . 1.וראו לעיל בפרק זה סעיף ד
. התקיים בהלימה לתהליך הכללי של התגבשות הסגנון הייחודי של הזמר העברימיזוג ההשפעות בשירי הרועים . 230

שירי עבודה , )עורך.( ש, שפירא: ראו;  ג.2דיון בתהליכי היווצרות שירי הזמר העבריים עיינו לעיל בפרק המבוא סעיף 

ובץ זמירות ק–מזמרת הארץ, )עורך.(ש, רוזובסקי; 79–78' עמ, המרכז לתרבות:תל אביב', חלק א, ומולדת

, דפרון; 30 –28' עמ, 1929ט "הועד הפועל לברית העולמית של הנוער העברי תרפ: ורשה, ארצישראליות עם תווי נגינה

ועדת : יגור', ו, ענות, )עורך. (י, שרת; 3' עמ, מכון הווי ומועד: רמת יוחנן, ב"ב כסליו תשכ"י, ב"כנס הנוקדים הל

רמת ,  תיקי אגודת הנוקדים,ג"שירים לכנוס הנוקדים הכ'; יט'  עמ,ט"התרבות של הקיבוץ המאוחד שבט תרצ

, .א, בהט: לעיון נוסף  בנושא האינטראקציה בין המוסיקה הערבית לשירי זמר עבריים ראו; מכון הווי ומועד: יוחנן

הגיגי ', בריראשי פרקים בתולדות הזמר הע, '.י, ספיבק; 55' עמ,) 1975נובמבר (, 6, מושג ,'ואין שואל מי חיברם'

, קולות רבים, .ב, צפירה; 6, 5' עמ , htm.2-rashey/kitveyet/il.ac.daat.wwwאתר דעת  : מתוך , ז"תשנ', ה, גבעה

  .  57 – 56' מע, 1949ט "תש, במעלה: תל אביב, הבה נשירה, )עורך (משה; 17' עמ, 1978מסדה : רמת גן
 24' עמ, )1979אפריל (, 1978/79,  מחול בישראל',  מחול מסורתי של אחדות ופורקן–'הדבקה, '.נ,  רצון-בהט: ראו. 231

– 29 ;   

70 Israel and Palestine, Leiden Boston: Brill 2003 , pp.1,19-24,36-  Dance  and  Authenticity in Kaschl E.,   

  . 8' עמ, ראלאמנות ביש:ראו.   232
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 הרועה נבדל  )1925(ערבי נשקפת בתצריב שיצר יעקב אייזנברג רועה הדמותו הסטריאוטיפית של ה

 ,הנוף והכבשיםעמידתו על רקע . רובצות לרגליו על רקע כפר ערבי טיפוסיבעמידתו מהכבשים ה

דמותו כשולטת בסביבת חייה מציגים את  והבעת הנחישות והעוצמה בפניוהדגשת צבע לבושו 

תומכים ומקל רועים לבוש  ןדוגמאות נוספת בה 234).21' עמ ,11נספח ( ושואבת ממנה את עוצמתו

הם שני ריקועי נחושת שיצר שלום סבא בשנות רועה ערבי בייצוג סטריאוטיפי של דיוקן ה

     235.)23, 19' עמ ,11נספח ( 'רועה ערבי' ואיור של בינה גבירץ 'רועה וכבשים'ו' רועה ואיל'הארבעים 

רועה 'שנות העשרים כמו מבציורי השמן של נחום גוטמן מופיע כיליד מזרחי ערבי הרועה ה

צבע ונפחי ופיסולי גופם  :ארצי ופרימיטיבימראה  שתי הדמויותל .)1928 ('הרועה' ו)1926( 'העיזים

הרועה מתמזגת בבגדיה עם , יוצבע בגדרועה העיזים בולט משאר חלקי הציור בשל  . שחוםןעור

 והרועה על עדר עיזיםכשלצידיו על רקע כפר ערבי מוצג העיזים  רועה .האדמה וכמו צומחת ממנה

     236 .)21' עמ ,11נספח ( רקע מאהל בדואי

 נעשו בציורו של משה קסטל מהווי חיי הרועים  ותמונותהאקלים המזרחי של ארץ ישראל

 'עמ ,11נספח ( .למאגר של  צבעים עזים ומנוגדים ושל צורות עגולות וזורמות' הסעודה על הדשא'

18.(237    

המאפיינים אמצעות  בערביהכפר השנושאם ציורים במספר  תמודגשסביבת החיים המזרחית 

 .וקירבה לאדמהפשטות , צבעוניות החומה המשדרת ארציותהו כפרהבתי יפוסיים של הט

 מאת כדוגמא הציורים. הכבשים מתמזגות בנוף הכפר או הגבעות ונעשות חלק בלתי נפרד ממנו

 'עמ ,11נספח  ('1920כפר בהרים 'ו' 1915כפר בהרים , ''רועה ועדר נכנסים לכפר ערבי' נחום גוטמן

                                                 
בנו של , התצלום  ניתן על ידי אורי; 16' עמ,קדימה; 206.1תמונה , 156' עמ, 103תמונה , 94'  עמ, זאב רבן:  ראו.233

ן מוזיאו: ירושלים, 232 קטלוג ,ץ"בצלאל של ש, )עורכת.(נ,  כהן- שילה; בינוש מיננברג  ונמסר לידי על ידי שי פרקש

צילומים , סוסקין רטרוספקטיבה, .ג, רז: בתוך', תצוגת חברת מיננברג, '.א, וסקיןס; 29איור , 169' עמ, 1983ישראל 

   .  113' עמ , 2003מוזיאון תל אביב : תל אביב  , 12/2003קטלוג   ,1945 –1905
  . 206.2תמונה  , 156'  עמ, זאב רבן:ראו.  234
: בתוך', בין ראשית לאחרית, '. ג,רתעפ; 15' עמ, 1940, קדם:תל אביב, הבדווים מספרים, .ט, אשכנזי:  ראו.235

  . 55' עמ,  1994המוזיאון הפתוח  : תפן. המשכן לאמנות: עין חרוד,  שלום סבא, )אוצרים. (ג, אור- ובר. ג,עפרת
- טהר;  15' עמ, 1984 מוזיאון תל אביב :תל אביב, 5/84 קטלוג ,נחום גוטמן, )אוצרים. (ע, ומושינזון. מ,שפס: ראו .236

התייחסות למושג ; 171' עמ, 2005 משרד הביטחון  :תל אביב, ארץ ישראל בצליל ובצבע, שיר ישראלי, )עורך. (י, לב

   . 25 –24 , 19 –17' עמ, אמנות בישראל: ועיינו גם.   ובראשית הסעיף הנוכחי1.ראו לעיל בפרק זה בסעיף ד' ילידיות'
 לוחות ,1951אשכול  :תל אביב, אל ועד עכשיוהאמנות הפלאסטית מבצל, ציור ופיסול בישראל, .ח, גמזו: ראו. 237

 .צבע
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, צחיחיםה ההרים, הנוף הפנורמי הרחבראובן רובין מאת  'עדר מגיע לכפר ערבי' בציור 

 פחות ארצית וגשמיתיותר סימבולית ואווירה יוצרים והתוספת של מקווה המים  הצבעוניות

חורג מהיצג של התבוננות ו הנוף מתנתק מקיומו הריאלי 'עצי זית'בציור  240.)18'  עמ,6נספח (

הדגשת בוהק האור ,  זאת  על ידי שילוב בין סכמטיזציה של הגבעות והכפר.ישירה ומיידית בנוף

הפשטה בתיאור דמות הרועה ותוספת אלמנטים שיכולים להתפרש כנושאים , בתיאור עצי הזית

   241.)21' עמ ,11נספח (. לולית המיםשכמו משמעות סימבולית 

 וההווי המתרקם הבארשנושאם הוא ניתן למצוא בשירי הרועים למזרח הדים לגישה הרומנטית 

נתפסת  היא . לבאר במזרח מקום משמעותי הן כמקור מים חיים והן כמקום מפגש242.סביבה

מתאר את  'ושאנ' השיר. כאחד האטריבוטים של האזורים הכפריים במזרח ושל נאות הרועים

אל הבאר מגיעים  הרועים להשקות  243).33' עמ ,10נספח (הרועים  נאות וההתקדמות אל ההליכה

עלי 'ו 'אל הרהט ','על יד העין', 'על שקתות המים'כמו בשירים  , ופוגשים אלו באלו ולנוחאת הצאן

אות לשאוב  הבאר היא מקום המפגש הלגיטימי עם העלמות הב  244.)34' עמ,10נספח ( 'עין שוקקה

מפגשי אהבה על יד הבאר כמקום ציבורי . שרת בשירים רבים אל נושא  האהבההיא נק. מים

 שימוש בדימויים בעזרת אלו מתחזקים . והחושניותמחייבים איפוק המגביר את המתח המיני 

                                                 
תל ', חלק א ,ספר שלישי, ספר קריאה לשנת הלימודים הרביעית, כרמנו, .ויחיאלי י. מ, אזרחי. פ, אוריבך: ראו .238

משרד הביטחון  :תל אביב, ארץ ישראל בצליל ובצבע, שיר ישראלי, )עורך.(י, לב-טהר; 170' עמ, ה"דביר תרצ:אביב

  . 185 ,179' עמ, 2005
תמונה  , 81' עמ, 1984מוזיאון תל אביב :תל אביב, 5/84 קטלוג ,נחום גוטמן ,)אוצרים. (ע, ומושינזון. מ, שפס:ראו. 239

    .Barzel, A., Art in Israel, Italy: Giancarlo Politi Editore 1988, p.26;  12' מס

 .   165' עמ, ג"מסדה תש:תל אביב, מהדורה חמישית' ,  ד ,ארצי, מקראות חדשות, .ל, קיפניס, .ז, אריאל: ראו. 240
בין פרדס  ',.ג, עפרת; 23' עמ, 2000בית ראובן :תל אביב, נחום גוטמן מארח את ראובן, .י, דגון. כ, רובין: ראו. 241

  .8' עמ, שם, .י, דגון. כ, רובין: בתוך', לכרם זיתים
בסעיף . ד  ובפרק6 .1.סעיף ג.  ליד הבאר ראו לעיל בפרק גדיון במשמעותה הסמלית  של הבאר ובמוטיב הפגישה.  242

       .זה
הועד הפועל לברית : ורשה, קובץ זמירות ארצי ישראליות  עם תווי נגינה-מזמרת הארץ, .ש, רוזובסקי: ראו. 243

 .  73' עמ, 1929ט "העולמית של הנוער העברי תרפ
כנס , דפרון'; כ' עמ, ט"ת שלה קיבוץ המאוחד שבט תרצועדת התרבו: יגור', ו, ענות, )עורך. (י, שרת :  ראו.244

 תיקי אגודת ,ג"שירים לכנוס הנוקדים הכ; 2' עמ, מכון הווי ומועד: רמת יוחנן, ב"ב כסליו תשכ"י, ב"הנוקדים הל

: ירושלים,  שירים לזמרה בציבור ולמקהלה125, )עורך ומסדר.(מ, ברונזפט; מכון הווי ומועד: רמת יוחנן , הנוקדים

 .47' עמ, ש"עבר ת
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    '  פרק דסיכום

  

השתלבו ברפרטואר הנושאים שביטא את שלילת הגולה ואת ' הרועיםארץ נוף 'רועה הצאן ו

מתוך תוצרי התרבות שנסקרו בפרק זה  והמשמעויות . השאיפה להתערות מחודשת בארץ ישראל

 צאן ורועה נעשו ובתיאורי מודל בתרבות העברית החדשה התגבש העולות מהצגתם ניתן לשער כי 

  .נוף המולדת מהפריטים המייצגים את חלק בלתי נפרדל

של המפגש בין דימויים רוחניים או חזוניים עם מציאות שעוררה התגבשו כתולדה  המודל מאפייני

אפיוני ההתייחסות אל הרועה והצאן השתנו כתוצאה מהנסיבות . בד בבד יחס של משיכה ודחייה

מהדוגמאות שנדונו בפרק . ופההמשתנות והמשמעות שניתנה להם על ידי היוצרים בני אותה התק

זה ניתן לראות כי משקלם של ייצוגי רועי הצאן באמצעות רכיבים שמקורם ברוח הפסטורלה 

הקלאסית והאוריינטליזם הרומנטי האירופאי הלך ופחת בד בבד עם תהליכי התבססות היישוב 

שפיע באופן מידת הקרבה אל העיסוק ברעיית הצאן לא  זוהתה  כגורם שה. העברי בארץ ישראל

  . מובהק על  אופי התיאור  והאותנטיות שלו 

אחד ההקשרים המרכזיים בהם  מופיע דיוקנו של הרועה  כגילום של ההתערות בארץ הוא המפגש 

. תהליך סיגול ההשפעות המזרחיות היה הדרגתי ושונה אצל כל אחד מהיוצרים. בין מזרח למערב

                                                 
-כנען:בתוך' , תעשיית חפצי החן העשויים מתכת בשני העשורים הראשונים לקום המדינה, '.נ, קדר- כנען: ראו. 245

מוזיאון ארץ : תל אביב וירושלים, אמנות ועיצוב המתכת בשני העשורים  הראשונים למדינה, חפץ ארץ, .נ, קדר

הקיבוץ :תל אביב, בהקשר מקומי ,כד הארוס וכד האפר, .ג, עפרת; 40 -39' עמ, 2006ו "ישראל ויד יצחק בן צבי  תשס

: בתוך',  המפגש ליד הבאר-יעקב ורחל, פרשת וייצא, '.א, סמט; 258 -252' עמ , 2004המאוחד  

htm/2-/22samet/tanach/DAAT/il.ac.daat.www://http ;    

 Biederman, H., Dictionary of Symbolism :Cultural Icons and the Meaning Behind Them, New York: 

Neridian 1994, p. 378.  
, ברונזפט; 19' עמ, המרכז לתרבות:תל אביב, 17' ספריה מוסיקלית מס', ב, שירי עבודה ומולדת,.נ, ניסימוב: ראו. 246

: תל אביב  , הבה נשירה, משה ; 34'  עמ, ש"עבר ת: ירושלים, רים לזמרה בציבור ולמקהלה שי125, )עורך ומסדר.(מ

  . 60'  עמ , 1949ט "תש, במעלה 
, הבה נשירה, משה; 3 'עמ, )26.5.1938ח "ה אייר תרצ"כ(, 6', כרך ה, דבר לילדים', עלי באר, '.ד, שמעונוביץ: ראו. 247

התייחסות למוטיב הבאר בזיקה לספורים ; 13' עמ, גדייה:גפן:ראו .57 – 56' עמ, 1949ט "תש, במעלה: תל אביב

   . 6. 1.ג סעיף  '  ך ראו לעיל בפרק ג"ודמויות מתנ
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     מסכם דיון

                                                

  

' הרועה העברי' לתמורות ולגלגולים שחלו בדמות הרועה ויםגופה ועיקרה של עבודה זו מוקדש

והחוטים המקשרים בין מהלך המחקר סיכומי . מספרות ההשכלה ועד לכינונה של מדינת ישראל

המערכת התרבותית העברית בתהליכי התגבשותה של סוגיות מעלים חושפים היבטים ופרקיו 

אותם ניתן לבחון באמצעות הפונקציות שמלא  שלושה מוקדי דיוןלהלן יידונו וייבחנו . שההחד

   .  וכסמלדיוקנו של הרועה העברי כדימוי

  

  במפגש  בין  מושגים ודימויים מסורתיים' הרועה העברי' דמות הרועה וההפונקציות שמלא. 1

      ובין תפיסות מציאות חדשות ומשתנות

  

נגזרו ,  בפרקי הזמן שנבחנו בעבודה זומות הרועה העברי כדימוי וכסמלהפונקציות שמלאה ד

ת ועד תוצרי התרבות העבריהקדומים המקורות היהודיים של דמות זו מאז רצף הופעתה מ

 את מרבית מושגי היסוד והמשמעויות השימרבהתיישבות הציונית הרועה העברי דמות   1.החדשה

דמות הרועה המסורתית הנמשך מצף המשמעויות  ר. מאז מקורותיה הקדומיםהמוכלים בו

האתוס :  זה הרועה העברי החדש השתקף בכל אחד משלושת ההיבטים שנבחנו במחקרדמותל

בכולם ניתן להצביע על הרחבת המשמעויות .  ישראלהשחזור ההיסטורי וההתערות בארץ, החלוצי

לעבר כיוונים התואמים  והמוכלים בדמותהמסורתיות והסטת ההדגשים של התכנים והרעיונות 

  . את רוח התקופה

המושגים והערכיים המוכלים בדמותו של הרועה העברי החדש מקיימים קשרי גומלין בינם לבין 

המערכת -עצמם לצד זיקה לדיוקן הרועה העברי הקדום ואינטראקציה עם מושגים אחרים ברב

ותו לתפקד מצד אחד מדית של מושגים אלו מאפשרת לדמיהופעתם הרב מ. התרבותית העברית

המקובל אורח החיים  כאחד מסמלי רצף הקיום היהודי ומצד שני כדימוי המעורר לשינוי

   . והתחדשות

יכולת הגנה , עצמאות, למים בדיוקן הרועה מושגים כמו חירותו מג'אתוס החלוצי'היבט המ

של דמותו  .נאמנות וחמלה, מסירות, עבודת אדמה, פרודוקטיביזציה, ארציות, גבורה, עצמית

, חילון ,מנהיגותבייצוג מסרים שעניינם כאמצעי אמנותי שסייע  תפקדה בספרות ההשכלההרועה 

 
   1.ב.2  וסעיף  1 .2.א.2 לעיל  בפרק המבוא  סעיף ורא.  1

 288



דמות מרכזית בתיאור אורח ככרעיון מכונן ודיוקן הרועה  מתפקד 'שחזור ההיסטורי' ההיבטמ

 תור הזהב'כבר בספרות ההשכלה הוצג הרועה כאחד מגיבורי תמונת . חייו של העם  העברי הקדום

חי בהרמוניה עם עצמו ועם , יםמוסריערכים  אדם בעל ;וכאנטיתזה ליהודי הגלותי 'הקדום

ההתיישבות המחודשת בארץ ישראל סייע תחילת עם  3.סביבתו ועובד בעבודה פיזית ויצרנית

סמלי בין דמותו נכללה . בחיפוש אחר נרטיב חלופי לתרבות היהודית הגלותיתשל הרועה דיוקנו 

שפת המושגים והסמלים של ניתן לטעון אותה בנתפסה ככזאת שבה בעת אך  ,דוםהעבר העברי הק

  4.תרבות העברית החדשהה

כאחד מסמלי הנוף המרכזיים של ארץ ישראל דיוקן הרועה  מתפקד 'ההתערות בארץ' היבטמ

במהלך שנות . כמודל להסתגלות לתנאי המחייה בהו מזרחית-הוויית החיים הארצישראליתו

הופעתו כחלק מתיאורי נוף ארץ ישראל המדומיינים . יוקן הרועה מימדים רוחנייםהגלות קיבל ד

בספרות ההשכלה היוו אספקלריה לתפיסת הכמיהה לקשר בלתי אמצעי עם הטבע והנוף כאחד 

הרועה העברי מכיל בדיוקנו ערכים קדומים של ילידיות   5.מביטויי שלילת אורח החיים הגלותי

 של ערכים אלו  בדמות הרועים הערבים והבדואים תפקדה כחוט השתקפותם. מזרחית מקומית

                                                 
   .3. סעיף א. ראו לעיל בפרק א .2

    . 1 .1 .2.סעיף א. ראו לעיל בפרק א. 3
  . 'ראו לעיל בפרק ג. 4

  . 2. 1 .2. סעיף  א2.ראו לעיל בפרק א. 5
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בתקופה הנדונה  , וחדשותיאות משתנותבמפגש בין מושגים ודימויים מסורתיים עם תפיסות מצ

תודעת 'של  משמעותה 7.'תודעת הרצף' שליצירתה דמות הרועה העברי בסייעה , בעבודה זו

ושימוש בהם ובמושגי  ,במורשת התרבותיתדימויים וסמלים  של םמודעות לקיומהיא כאן  'הרצף

כדימוי אמנותי ל הרועה ש שימוש בדיוקנו 8.ים ותמורותשינויבעיתות של , היסוד המוכלים בהם

שינוי מתון והדרגתי בדפוסי מציע מודל של הוא . יניקה בו זמנית ממספר מקורות השראהמשקף 

     9.'תודעת הרצף'ומסייע בבנייתה וביסוסה של החשיבה 

                                                 
 .  ' דפרק ראו לעיל . 6
ך יש לה הגדרות רבות א. אם בכלל , נתפסת בספרות המחקרית כמונח שאינו  ניתן להגדרה מדוייקת ' תודעה'. 7

studies_Consciousness/wiki/org.wikibooks.en://http:-   :ראו. שנוצרו בזמנים שונים ובהקשרי תוכן מגוונים

cosciousness_of_description_The)  מבוא והפנייה למקורות רלוונטייםהמקור כולל  .( 
הקיבוץ המאוחד וספרית : תל אביב, פונקציה נורמה וערך אסתטיים כעובדות חברתיות, .י, בסקי'מוקאז: ראו. 8

 –מעמדה של התרבות בתהליך יצירתה של חברה לאומית בארץ ישראל, '.י, שביט; 21' עמ, 1983, ד"פועלים תשמ

תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל מאז העלייה , )עורך ראשי. (מ, ליסק: בתוך'  יסודעמדות יסוד ומושגי

 :להלן (27' עמ, ט"מוסד ביאליק תשנ: ירושלים,  בנייתה של תרבות עברית בארץ ישראל–חלק ראשון, הראשונה

   . 236'  עמ,כתר  ללא מועד פרסום: ירושלים, פרשנות של תרבויות, .ק, גירץ; )תרבות: שביט
, )עורכים. (ושוחט אל , .ה.ש, ברגמן: בתוך' עם אדם'. ד.א, גורדון: ועיינו גם. 2.א.2דיון בפרק המבוא סעיף :ראו. 9

בתוך ' חשבוננו עם עצמנו, '.ד.א, גורדון; 260' ב עמ" ספריה ציונית תשי:ירושלים, האומה והעבודה–אהרון דוד גורדון

;  366' ב עמ"ספריה ציונית תשי: ירושלים,  האומה והעבודה–ון דוד גורדון אהר, )עורכים. (ושוחט אל , .ה.ש, ברגמן: 

,  1996עם עובד : תל אביב, גורדון ומקורותיה בקבלה ובחסידות. ד.משנת א, אור החיים ביום קטנות, אברהם, שפירא

ה בחברה הישראלית המאבק על סמלי הזהות הקולקטיבית ועל גבולותי, 'נ"איזנשטדט ש; 289 –284,278, 204, 75' עמ

שדה בוקר , גישות מחקריות ואידיאולוגיות, פולמוס בן זמננו:ציונות , .א, ובראלי, .פ, גינוסר: בתוך' מהפכנית-הבתר

; )סמלי זהות : איזנשטדט:להלן.(15' עמ, 1996ז "המרכז למורשת בן גוריון והמכון לחקר הציונות תשנ: ותל אביב

בתרבות העברית ' תרבות עממית לא רשמית'ל' תרבות עממית רשמית'בין : מילויוהרובד התרבותי החסר ו", .י, שביט

ר " מרכז זלמן שז:ירושלים, קובץ מחקרים, התרבות העממית, )עורך(ז "ב, קדר: בתוך, הלאומית בארץ ישראל

יהודית תחייתה של ארץ ישראל והמהפכה ה, '.ב, הרשב; )לא רשמית תרבות עממית :להלן.( 330 –328' עמ, ו"תשנ

האוניברסיטה : תל אביב , תרבות וחברה בארץ ישראל, נקודת תצפית: בתוך', הרהורים על תמונת מצב: המודרנית

  . 20 –18' עמ, ח"הפתוחה תשמ

Hobsbawn E., 'introduction: Inventing Traditions', in: Hobsbawn E. & Ranger, T.(ed), The Invention of 

Tradition , Cambridge: Cambridge University Press 1993,pp.5-7.    
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תוך השפעה הדדית ולעיתים  הן פעלו. 'תודעת הרצף'מספר פונקציות תפקדו כפועל יוצא של 

   :באינטגרציה זו עם זו

 בתהליך בניית הזהות הלאומית העברית התעורר צורך ביצירת סמלי זהות - הפונקציה  הלאומית

בין זיקה נשמרת בהם שסמלי זהות בלמת ומג 'תודעת הרצף'  10.משותפים ומסורת משותפת

 הייצוג הנכבד של דמות הרועה בתוצרי התרבות העברית מאפשרים להניח כי .העבר להווה

     11.שהשצמחה והתגבהמשותפת  הות החדשים וכמרכיב במסורתמסמלי הזמתפקד כאחד 

                                                

להתפתחות חיי צדק  מוצגים כמודל  דיוקן הרועה ואורח חייו–הפונקציה הערכית דידקטית

 שמספרים את סיפורי העבר ערכי בשכיחות רבה הן בטקסטים -הוא מתפקד כמודל חינוכי. ומוסר

ו מתפקדת כחוט מקשר בין העבר להווה ועל מוסריות. עוסקים בנושאים אקטואלייםהוהן באלו 

   12 .'תודעת הרצף'ידי כך מהווה משענת ערכית ל

הרועה נמצא תמיד בין שתי תמונות מציאות הסותרות זו את זו ואינו  - הפונקציה המתווכת

יכול להיתפס כדמות הוא  לכן .מקושר באופן ממשי אל מקום אחד או ממשות פיזית קבועה

דמותו מתקיימת מצד החל מימי המקרא . ם הנוגעים למקום וטריטוריהמתווכת נטול אינטרסי

או כחלק מהיישוב אך רוב הזמן בנדידה : י המציאותטאחד במציאות ומצד שני מחוץ לקונטקס

תלוי בחסדי שמיים הוא אך . האדמה ואינו מתפרנס מתנובתהאת מחוייב לעבוד אין הוא ; במרעה

הסיטה את הדגש אל הממשות ת יהציונה המחשב .ובגשמים שיבטיחו מרעה לצאנו

רועה הצאן המשיך לתפקד  13.הטריטוריאלית של ארץ ישראל ואל ההתיישבות המחודשת בה

כאפיק  בהתיישבות לא נתפסבכך שלרוב חזונית דבקות בקרקע  למציאות ההבין כדמות מתווכת 

   14.כדימוי אמנותי וככמיהה אוטופיתותפקד בעיקר הגשמה אפשרי 

דמותו יכולה לתפקד כדימוי ,  כך למשל.נותי הוא מהווה נקודת מפגש בין תרבויותכדימוי אמ

מתווך ומקשר בין קונבנציית תיאור הנוף האירופאית ובין תיאורי הטבע בשיר השירים 

תפקודו כמתווך בין תוצרים תרבותיים מתקופות ותרבויות שונות תורם לביסוסה של . ובתהילים

 
 .  15' עמ,  סמלי זהות:איזנשטדט; 24 –22, 20 –19' עמ, תרבות: שביט: ראו. 10
  . 3. 2. ג; 2. 2. ג; 2.1.סעיפים ג' ג וכן בפרק ג.2 ; 1.ב.ב.2 ;2.1. א.2ראו דיון לעיל בפרק המבוא סעיפים  .11
, קים בתולדות האידיאולוגיה והאוטופיה של התחייה העברית פר-מעברי עד כנעני, .י, שביט: ראו. 12

היהדות , .י, שביט; 33 -16 'עמ, 1984תל אביב '  אונ- דומינו: תל אביב, מציונות רדיקלית לאנטי ציונות

. ש,  הלקין;341–317' עמ, 1992עם עובד :  תל אביב,בראי היוונות והופעת היהודי ההלינסטי המודרני

: להלן(.60 – 59' עמ, ד"מוסד ביאליק  תשמ: ירושלים, ספר ראשון, ות העברית החדשהזרמים וצורות בספר

   ). זרמים וצורות
 . 10' עמ, סמלי זהות: אייזנשטדט: ראו. 13
   . 3. 3.א; 2. 3.  סעיפים א3.ראו לעיל  בפרק א. 14
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. מוכלת ברעיון ההמשכיות הגלום בדמותו של הרועה העברי' תודעת הרצף' -הפונקציה האוטופית

תפקד   אשר ממשיכה  ל,דמות אידיאלית מן העברמייצגים של הרועה העברי סמל הדימוי וה

ולא רק במקורות , דיוקן זה מהווה. 'העברי החדש'ו' יהודי החדש'כפרוטוטיפ אפשרי לדמות ה

אידיאלי במרבית תוצרי - דיוקנו מוצג כאוטופי. מודל לדמות האדם באחרית הימים גם ,קדומים

  .      הנחייתחלק מהמציאותבד בבד עם היותו , שנדונה במחקר זהתקופה של ההתרבות 

 עשויה להתפתח בהשראת דימויים שניתן לאפיין אותם ' תודעת הרצף' -אסתטיתהפונקציה ה

מצד . כל פעם מחדש ,תבניות וקונבנציות אמנותיות מוכרות ומובנותעל בסיס , רך אסתטיתבד

רלוונטי לצרכים ' לבוש'ומצד שני מוענק להם של אותם הדימויים אחד נשמרים ערכי המסד 

ניתן לשער כי בעבר העברי הקדום שמשה דמות הרועה . התרבותיים של בני אותה התקופה

 בתקופת 19.אסתטיים- פרקטית ורק מאוחר יותר נוספו לה גם ביטויים תרבותייםכפונקציה

עם ההתיישבות המחודשת בארץ . הגלות מארץ ישראל היא תפקדה כפונקציה אסתטית בלבד

שך שימוש בתפקודיה נעשו ניסיונות להחזיר לה את תפקודיה הפרקטיים לצד המישראל 

את תפקודו האסתטי ניתן לקשור אל  הניסיונות המגוונים ליצור ולהגדיר סגנון עברי  .האסתטיים

 לתמוך העשוישל דיוקן הרועה אסתטית הפונקציה ה כי  בעוד יםהמחקר  מלמדממצאי   20.ייחודי

ברובה לא  ,הלכה למעשה , השיבה אל הפונקציה הפרקטית של גידול צאןהרי, 'תודעת הרצף'ב

  . צלחה ולא נוצר רצף בין גידול צאן בעבר העברי הקדום לימי מפעל התחייה הציוני

                                                 
   1 .1. 2.  סעיף א2.ראו לעיל  בפרק א. 15
    5.סעיף ד. ראו לעיל בפרק ד. 16
   .3.2.1.סעיף א. 3.  דיון לעיל בפרק אראו. 17

  .  296 -289' עמ, 1997עם עובד :תל אביב,  דיוקן-הצבר, .ע, אלמוג:   ועיינו גם3.3. ב-  ו2.ראו לעיל בפרקים  ב. 18
פונקציה נורמה וערך , .י, בסקי'מוקאז: תכליתם  ומשמעותם ראו,  להגדרת פונקציה נורמה וערך אסתטיים .19

  . 83 –27' עמ ,1983, ד"הקיבוץ המאוחד וספרית פועלים תשמ: תל אביב,  חברתיותאסתטיים כעובדות
  . ד .2;  ג.2ראו דיון לעיל  בפרק המבוא סעיפים . 20
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      אירועים, במפגש בין רעיונות וחזונות' הרועה העברי' דמות הרועה וההפונקציות שמלא. 2

        גילומים תרבותיים בתהליך צמיחתה והתגבשותה של התרבות בין תהליכים היסטוריים וו

  21.העברית החדשה    

  

רבים מבין סמלי הזהות ומושגי היסוד של האידיאולוגיה הציונית משתקפים בדמותו של הרועה 

    22.העברי

הרועה 'השתקפה בשינויים שחלו בדרכי הגשמתו של רעיון העבריים בחזונם דבקותם של הרועים 

ייצוגיו התרבותיים לא ב, לעומת זאת 23 .'אידיאל ראלי' אלו  עשויים ללמד על תפיסתו כ.'העברי

כן ייצוגו נשאר במתכונתו החזונית ושרת פונקציות על  .'יום הקטנות'נדרשה התפשרות עם 

  . 'סגנון עברי'ול' עברי החדש'העברית כמו  מודל לדיוקן הבתרבות 

הלכה וגדלה , בכל אחד מתחומי התרבות שנדונו במחקר זה, ודמותכמות היצירות בהם הופיעה 

חתה והתבססותה של התרבות העברית בארץ ישראל והגיעה לשיאה בשנות בד בבד עם צמי

 25 .  דיוקן הרועה העברי נתפס כתמונה אוטופית אך הוצג בשפת דימויים ריאליסטית24.הארבעים

הוא ' אתוס החלוצי'ב.  ועיצובו'העברי החדש'מודל  בבנייתצורת הצגה זו השפיעה על חלקו 

רת זהותו של העברי החדש אך הוא אינו הזהות החדשה מתפקד כאמצעי אמנותי בעזרתו מוגד

עברי דרך -  תפקידו לתקן את הקטיעה ברצף ההיסטורי היהודי'שחזור ההיסטורי'ב. כשלעצמה

הוא  . הניסיון לשחזר את  דמותו של העברי הקדום ואורח חייו באמצעים אמנותיים שונים

 גלויים או סמויים אך הוא איננו ויזואלי  שתפקידו להעביר מסרים-מתפקד כאמצעי טקסטואלי

אוטופי  של נוף -הוא מתפקד כמודל תיאורי' בארץ ההתערות'במכלול תיאורי . המסר כשלעצמו

                                                 
מציאות ריאלית והיצירה התרבותית מתבסס על הנחת יסוד בדבר מקומן  ,דיון במפגש בין רעיונות וחזונות. 21

  . ד.2 - ו1. א.2 דיון בנושא ראו לעיל בפרק המבוא  סעיפים .בתרבותאידיאולוגיה ואמנויות , ותפקידם של חזון
  :   ועיינו גם. 1.סעיף ב'  ופרק ב3. 4.  סעיף  א4.ראו דיון בנושא בפרק א.  22

Ryle G., Collected Papers, London: Hutchinson 1971  ; סמלי –אייזנשטדט ; 37, 21 –15' עמ, פרשנות של

 .  10' עמ, זהות
כסוג של אידיאל שאינו משתק את השאיפה לתיקון האדם ' האידיאל הראלי'בא ארנסט סימון  מציע את רעיון עקי. 23

האדם והתכלית , '.א.ע, סימון: ראו. מחד גיסא אך מאידך גיסא אינו מציב מטרה שרק יחידי סגולה יכולים להגשים

  .  9' עמ,  )1960כ " שבט תש- טבת(, 139, מולד', החינוכית
    .3. א- ו2.ת או  טבלא1' נספח מסראו . 24
,  .י, גורני: ראו .'ריאליזם אוטופי'ו' אוטופיה ריאליסטית', 'אוטופיה'יוסף גורני  מציע שלושה מושגים מובחנים . 25

, מדניות ודמיון, .י, גורני; 54 -  45'  עמ, )1984( , ט,  הציונות',  הרהורים על היסודות האוטופיים במחשבה הציונית'

   .  4' עמ, 1993הספרייה הציונית  , יד יצחק בן צבי: יםירושל
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 אותו לחלק בלתי האו כאמצעי עזר בבנייתו עוש' עברי החדש'תפקודו של הרועה כמודל אפשרי ל 

  . נפרד מהנרטיב העברי החלופי אותו ניסו להצמיח בשנים הנדונות בעבודה זו

  

   בתהליך צמיחתה והתגבשותה של  ' הרועה העברי'פונקציות שמלאה דמות הרועה וה. 3

  . המערכת התרבותית העברית  החדשה    

  

 .המערכת התרבותית העברית-פעילותם של הרועים העבריים כמגדלי צאן התקיימה בשולי רב

 ,יות ושירוניםמקראות חינוכ, נוניים של התרבות העברית החדשה כמוא בגילומים הק,לעומת זאת

 נוכחות דיוקנו של הרועה במרכז המערכת 26.דמותו של הרועה העברי זכתה למקום מרכזי

ובשוליה בו בעת מדגישה את הפער שבין הפונקציות האסתטיות שמילא לבין האהדה המועטה לה 

  .  זכה כעיסוק  אפשרי בקרב החלוצים בארץ ישראל

צאן העברי מאפשרת לראות בו את אחד מהיסודות בדיוקנו של רועה ה' עבריות'התגלמות המושג 

הרועה ' הסגנון העברי'בתהליך התגבשותו של  27.'הסגנון העברי'המכוננים ודימויי המסד של 

כמודל קדום וכפרוטוטייפ לסגנון החדש ומצד שני כאחד מסמלי הזהות של , תפקד מצד אחד

רים זיקה בין דימוי המייצג מודל יוצ 'שחזור ההיסטורי'בייצוגיו של הרועה העברי . סגנון זה

בעל ערך ומשמעות לאומיים לבין דימויים המנסים לייצג ולהגדיר את ' סגנון עברי'קדום של 

  28.דיוקנו ביחס למציאות העכשווית או העתידית

                                                 
וכן עיינו . 27' עמ, תרבות: שביט; 11' עמ,  )8. 1979ט  "אב תשל(, ו" פ,הנוקד,  מתולדות ענף הצאן, .ד, בקר: ראו. 26

  .   1.א.2לעיל בפרק המבוא סעיף 
 66' עמ, מבט אנתרופולוגי: ועיינו גם   1.1. סעיף ג.' ובפרק ג3.א.2 -ו. 2.א.2סעיפים  המבוא בבפרק  דיון לעיל  ראו. 27

– 89 . 
, את תמונת החברה המצופה והנשאפת בעיני דוברי החברה על קבוצותיה השונות'  דימויים'אדלר וכהנא הגדירו כ.  28

חשיבותם של הדימויים עולה . הרעיונות המנחים והשאיפות האידיאולוגיות המרכזיות, כנגזרת של ערכי היסוד

ברה מתהווה בשל היותם תחליף או השלמה לפעילות חברתית ריאלית  והם ציר שסביבו מתרכזים ההכוונה בח

דימויים אלו מולידים אחדות דעות ומאששים את ליכוד החברה ואת ההזדהות עם ערכיה . והפיקוח החברתיים

דימויים לאומיים :  בראשיתההם הציעו שלושה גוונים של דימויי יסוד בחברה היישובית. העליונים ועם נושאיהם

דימויים המכוונים להתוות , ) על ציר דימויי החלוץ(דימויי התפקידים המרכזיים הדרושים לחברת היישוב , מדיניים 

. ח, אדלר:  ראו ).רעיונות סוציאליסטיים( מדגישים רעיונות של שיוויון וצדק חברתי , את צביונה הפנימי של החברה 

                   .וכהנא ר. יוסף ר- בר. ח, אדלר, נ"איזנשטדט ש: בתוך', יסטורי לגיבוש החברה בישראלהרקע הה, '.ר, וכהנא 

 . 3' עמ, ב"מאגנס תשל: ירושלים, ניתוח סוציולוגי של מקורות,  חברה מתהווה-ישראל, )עורכים(
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תכנים  שבמרכזם ' סגנון העברי'מספקים ל 'האתוס החלוצי'הדימויים המוכלים  בדמותו בהיבט  

הדימויים המרכזיים של רועה הצאן . הדרושים לחברת היישובהחדשים  התפקידים המרכזיים

  .  ואורח חייהצביונה הפנימי של החברהמכוונים ל 'ההתערות בארץ'בהיבט 

  , לסיכום 

המשמעויות והגוונים הרבים שנקשרו לדמותו של הרועה משחר ההיסטוריה והיותו מזוהה ומוכר 

לגשר על , ת מתווכת המאפשרת לחבר בין ניגודיםבין סמלי העבר המסורתיים עשו אותו לדמו

במרבית . לשרת כמה פונקציות בו זמנית ולתפקד כאמצעי ניטראלי להעברת מסרים, פערים

דמותו . ההקשרים הרועה מתפקד תמיד כחלק מרעיון רחב יותר ומשמש כאמצעי עזר בביסוסו

  . מתחדשתתפקדה כמודל אשר בעזרתו מולאו רכיבים חסרים  בתרבות העברית ה

רועה 'החוט המקשר בין הפונקציות השונות שהוצעו במהלך הדיון הוא תפקודיה של דמות ה

הוא לא נועד . כדימוי אמנותי וכסמל המתקיימים מחוץ ומעבר לקונטקסט המציאותי' העברי

להניע אנשים לעסוק בגידול צאן ורעייתו ומכאן ניתן להסביר את הופעתו בגילומים התרבותיים 

  . ת שאינה תואמת  את גידול הצאן ורעייתו במשק העברי בפועלבשכיחו

שימוש בדמות הרועה כדימוי אמנותי מאפשר יניקה בו זמנית ממספר מקורות השראה מהעבר 

הפועלת במרחב , הצגת הרועה כדמות מוכרת ובעלת מעמד חיובי במקורות קאנוניים. ומההווה

התמודדות עם מציאות חדשה  ויצירת רצף או אפשרה , ובזמן המרוחקים מהקיום היהודי בגלות

 מצד אחד .בדרך של שינוי מתון והדרגתי בדפוסי החשיבה ובמערך הערכי) ולא מהפכה(המשך 

 ההקשרים בו הוא מוצג יוצרים , מצד שני.הוא עשוי לעורר את תודעת האנשים לקראת שינוי

 אלו עושים אותו למודל , באמצעותה נשמרים מושגים וערכים מהמורשת והמסורת'תודעת רצף'

  .של המשכיות

שפע .  זהות תרבותית משותפתתרייצבו' העברי החדש'ס דמותו של וסיבמסייעת בדמותו 

בשלושת היבטי המחקר על רכיביהם השונים בכל אחד ' הרועה העברי'הייצוגים התרבותיים של 

 'גנון העבריס'המתחומי התרבות מעלה את אפשרות תפקודו כסמל זהות מחודש וכמודל של 

 מוגדרת זהותו של העברי החדש ו בעזרת וכארכיטיפמתפקד כאבטיפוס בכל אלו הוא. החדש

דיוקן הרועה תפקד כדימוי . סגנוניים אך הוא אינו הזהות החדשה כשלעצמה–במונחים אסתטיים

יסוד אשר שרת את הצורך בדימויים של סמלי זהות לאומיים ובדימויי תפקידים ועיסוקים 

מאנשי החברה כמודל מדומיין בקרב רבים תפקד הוא .  לחברת היישוב המתהווההדרושים

בה גישה אוטופית בחלקה על הופעתו בנרטיב העברי המתחדש התבססה . היישובית העברית

כתוצאה מכך החלום הציוני . אחרית הימיםשל מודל לדמות האדם האידיאלי היווה הרועה 
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ארץ ישראל המציגים את עבריים בתוצרי תרבות ' הרועה העברי'השכיחות הרבה של הופעת דיוקן 

'  העברית החדשההמולדת'תיאור של דפוס במהלך השנים התגבש  את האפשרות כי המעלונופיה 

   .מקום מרכזי ומשמעותינודע   לרועה ולצאןוב

בתרבות ורב פנים מדימוי וסמל בספרות ההשכלה לנושא נפוץ ' הרועה העברי'גלגולה של דמות 

ריבוי הפנים שאפיינו את תהליכי והעברית החדשה בארץ ישראל עשוי ללמד על המורכבות 

טרם  ובעקבותיה  זו  עבודת מחקרכה שלו במהלשאלות ונושאים רבים שעל. צמיחתה והתגבשותה

ייצוגיו ,  התגלמות דמות הרועה בהיבטים אחרים של התרבות העברית:כמושורשי זכו לדיון 

כסמל וכממשות פועלת בזמנים שמאז קום מדינת  ,בתחומי תרבות נוספים והמשך גלגוליו כדימוי

  . ישראל 
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 . 1918] ח"ל תרע"צ[ח "תרס, ציון פאלעסטינא קאמיטעט-פועלי: יארק- ניו ,אינדוסטריע 

ההדירו מרדכי אליאב ויהושוע בן (, ארץ ישראל בעבר ובהווה, .י,   צבי -ובן. ד, בן גוריון •
   . ם"יד יצחק בן צבי תש: ירושלים, )אריה

 :תל אביב, יורק-ניו, )בן גריון(בסקי'ף ברדיצילקוט מיכה יוס ,)ליקט והקדים.(ע, בן גריון •
 . ד"מ  תשמ"קרן ישראל מץ בע

 . 1990ירושלים  כתר  , אוטוביוגרפיה בשיר ובזמר, .נ, בן יהודה  •
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 . 1962 ספרית פועלים  :תל אביב,  עיונים בספרות ההשכלה-במעלה דורות, .ד,  נחום-בן •
  .    2001 אסטרולוג :תל אביב ,ברנר והערבים, .א, בן עזר •

מוזיאון ארץ ישראל : תל אביב, תנכייםמתוות למחזות , ציורים בתיאטרון, .א, מאיר-בן •
1995   . 

 . 1962 ספרית פועלים :תל אביב , עיונים בספרות ההשכלה-במעלה דורות, .ד, נחום-בן •
 :תל אביב ,דברי חברים-ספר השומר, )עורכים. (י,וטברסקי. מ,  מגד,.י,  שוחט,.י, צבי-בן •

 . 1962 ןהביטחו משרד -ירדב
 .  1948י "אגודת הנוקדים העבריים בא:  חיפה,גידול צאן, .ד,בקר •
 .1972 אגודת הנוקדים :תל אביב ,באפרים ,.ד, בקר •
  .1942 אחיאסף : ירושלים, בין עדרי הצאן, )עזיז אפנדי. (פ,  אדון-בר •

  .1943 עם עובד :תל אביב , סוסים מספרים, .פ,  אדון-בר •

   ) . הביא לדפוס רחבעם זאבי( , 1981קריית ספר : ירושלים,  מדבריבאוהל, .פ, אדון-בר •
 .  2000המשכן לאמנות :  עין חרוד ,  רועה געגועים-ליאו רוט, .ד, וליס. ג, אור-בר •
ספריה : ירושלים, האומה והעבודה-אהרון דוד גורדון, )עורכים.(ל.א, ושוחט. ה.ש, ברגמן •

 . ב"ציונית תשי
 . 1966 יסוד :תל אביב, שלושה דורות בספרות הילדים העברית ,.ג, ברגסון •
 .1965סיני :  תל אביב, אלואיל, .מ.י, וליסק. מ, ברוד •
 . ש"עבר ת :ירושלים, האסכולה המוסיקלית היהודית, .מ, ברונזפט •
 ספרית פועלים והקיבוץ :תל אביב, מאמרים על חינוך בהקשר, תרבות החינוך ,.ג, ברונר •

 . 2000הארצי 
יד יצחק : ירושלים, כרך מחקרים , הי העלייה השני,)עורכים.(י, וקניאל. ז, צחור,.י,ברטל •

 . 1997ח  "בן צבי  תשנ
 הציונית ההספריי:  ירושלים,יישוב ארץ ישראל בטרם ציונות-גלות בארץ, .י, ברטל •

1995 . 
 .1983 מישלב :תל אביב , משירת ימי הביניים, .א, יוסף-בר •
 :תל אביב, מאמר על סיפור ומחשבה ביצירת ברנר,  הטברייניתסמטההעד , .מ, ברינקר •

 .עם עובד
 הקיבוץ :תל אביב ,ספרות העלייה הראשונה-להמציא ארץ להמציא עם ,.י, ברלוביץ •

 .ז"המאוחד תשנ
 .2001 עם עובד :תל אביב ,שורשי הרומנטיקה, .י, ברלין •
 . 1995מאגנס :  ירושלים,היסטוריוגרפיה ולאומיות,  .י, ברנאי •
 . 1888ח "תרמ:  וילנא, שיבת ציון,  .ב. י, גאלדמאנן •
 .  1984יבנה - יהושוע אורנשטיין: תל אביב, בין חולות וכחול שמיים, .א, ובן עזר.   נ, גוטמן •
 .1999ט "דביר תשנ: תל אביב, עיר קטנה ואנשים בה מעט, .נ, גוטמן •
 . 2001 וזיאון תל אביב לאמנות  מ:תל אביב, סימבוליסט עברי–זאב רבן ,.ב, גולדמן אידה •
 . 1970ירושלים ,  ההדיר והקדים מבוא ראובן גולדברג,שירים ומחזות, .א, גולדפאדן •
) 1917–1907 (ההשניירעיון כיבוש המרעה בעליה -חבורת הרועים ,.י, גולדשטיין •

 . 1993 ןהביטחו משרד :תל אביב  ומימושו
  .1979 אוניברסיטה פתוחה :תל אביב ,בין ציון לציונות,  .י, גולדשטיין •

ספר , דור לדור, )עורכים.( ושמידברג א. שפירא ר. פולסיוק י, .י, חזן,.ב, חזן, .ש, גולן •
ספרית הפועלים הקיבוץ :  מרחביה,השומר הצעיר במשמר העמק המוסד החינוכי של

 . 1948הארצי השומר הצעיר 
 . 1998וסד ביאליק מ :ירושלים, מבוא לספר בראשית, אגדות בראשית, .ה, גונקל •
 . 1934בני בצלאל  :ירושלים, מחזור צלליות גזורות, בראשית, .מ, גור אריה •
 , גורדון. ד.כתבי א: בתוך , )ד"פורסם בפועל הצעיר חשוון תרע(' הקונגרס, '.ד.א, גורדון •

 ה"הועד המרכזי של מפלגת הפועל הצעיר תרפ: תל אביב, כרך ראשון
  -1900  לילדים העידן הבינלאומיהמאוירהספר העברי , איורים עבריים, .א, גורדון •

 . 2005 מוזיאון נחום גוטמן :תל אביב, 1925
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 מוזיאון ישראל: ירושלים , קטלוג,האיור הארצישראלי של נחום גוטמן,.א, גורדון •
 . 1991 א"תשנ

 .   ז" דביר תשט:תל אביב ,שירה-כל כתבי, .ל.י,גורדון •
 רמת ,ה ברגשטיין ותרומתה לחג ולמחול הישראליעל לא–שדות לבשו מחול ,.י, גורן •

 .    1983יוחנן 
-  משרד הביטחון :תל אביב', יא-'פרקים ז, מראש פינה ודגניה ועד דימונה, .י, גורני •

 .1983ג "האוניברסיטה המשודרת תשמ
 .1990 עם עובד :תל אביב, החיפוש אחר הזהות הלאומית,  .י, גורני •
 .1993 הספרייה הציונית - יד יצחק בן צבי :ירושלים,  ניות ודמיוןימד,  .י, גורני •
 . 1883ד "דפוס יוסף אונטרערהענדלער תרמ: ורשה, דביר, .א.מ, גינצבורג •
 .  כתר ללא מועד פרסום: ירושלים, פרשנות של תרבויות, .ק, גירץ •
  .1989 ליאו רוט : קיבוץ אפיקים,רוט.ל, .א, גלעד •

 .1973 עם עובד :תל אביב  עיתהישוב בתקופת העלייה הרבי, .ד, גלעדי •
 :תל אביב , האמנות הפלאסטית מבצלאל ועד עכשיו, ציור ופיסול בישראל, .ח, גמזו •

 .  1951אשכול  
 :תל אביב, מסות ומחקרים, )בנתיבי הזמר היהודי(מתחת לעריסה עומדת גדיה , .מ, גפן •

  . 1986ספרית פועלים  

 ) 1945מהדורה ראשונה . (ו"ראובן מס תשט :ירושלים, המוסיקה בישראל, .ע.פ, גרדנויץ  •
 .     1999מוזיאון נחום גוטמן : תל אביב,  תל אביב של נחום גוטמן, .י, דגון •
 . ב"עכשיו תשל:  ירושלים,מחקר משווה-המחזות של משה חיים לוצאטו, .י, דוד •
 . ח"מוסד ביאליק תשכ: ירושלים, ציורי קיר בבתי כנסת בפולין, .ד, דוידוביץ •
 .ב"הקיבוץ המאוחד תשמ: תל אביב, אמנות ואמים בבתי הכנסת של פולין, .ד, וביץ דויד •
 .  1989 מוזיאון תל אביב  :תל אביב, 3/89קטלוג  , לחיות עם החלום, .ב, דונר •
: ירושלים ,396קטלוג , 1955 – 1930תעמולה וחזון אמנות סובייטית וישראלית , .ב, דונר •

 . 1997מוזיאון ישראל  
  . הוצאת דפוס ישראל ללא תאריך, בית בישראל, . ב,  ודיין יהו לדיין א •

 .  1986הוצאת המחבר :  ירושלים,עדרי ואני, .א, דיין •
 . 1938מוסד ביאליק  :ירושלים, ספר ראשון, מבשרי הציונות, .צ.ב, דינבורג •
 עשר השנים הראשונות של ארגון הציירים –מוזה בשחור לבן , )עורך. (י, דניאלי •

 .יד יערי ללא תאריך:  גבעת חביבה,  הארציץבקיבום והפסלי
הועד : אודסה, כרך שלישי, כתבים לתולדות  חיבת ציון ויישוב ארץ ישראל, .א, דרויאנוב •

 . ב"ליישוב ארץ ישראל  תרצ
ביאור דובערוש בן , תרגום יוסף פלעש(, חיי משה, )פילון היהודי(, .י, האלכסנדרוני •

 . 1895: ורשה, )אלכסנדר טורש
בדפוס של הרבני הנגיד , המלך הראשון על ישורון-מלכות שאול, מטרופוליץ. י, האפרתי •

 . 1820פ "ל תק"חיים דוד סג' ר אהרון בהמנוח מוהר"מהור
מרכז , מכון שלום הרטמן: רמת גן ותל אביב,ירושליים, משיח רכוב על טנק, .י, הדרי •

 . 2002ב "סהוצאת הקיבוץ המאוחד תש, אילן-צביון אוניברסיטת בר
 ספרית פועלים בשיתוף עם בית המדרש :תל אביב , ל"בעולם המחשבה של חז, .א, הולץ  •

 . 1978-1979לרבנים באמריקה  
 זמורה ביתן :תל אביב - חיפה' אונ: חיפה, תחיית האומה: מלאכת מחשבת, .א, הולצמן •

1999. 
 . 1959 יבנה  :ל אביבת, )דובניקוב. תרגום א(, יום בתקופת המקרא-חיי יום ,ו.א, היטון •
 . ג"מוריה ודביר   תרפ:  ברלין-ירושלים, )בן ציון. מתורגמים על ידי ש(, צלילים ,.ה, היינה •
 .1933 הסתדרות הפועלים החקלאית  :תל אביב ,גידול צאן בארץ ישראל, .ז, הירש •
ההדירו והוסיפו מבוא והערות מנוחה גלבוע (, )מבחר(שירי שפת קודש , ם"אד,  הכהן •

 . ז"מוסד ביאליק  תשמ: ירושלים, )יהודה פרידלנדר ו
 . 1818, מטעי קדם על אדמת צפון, .ש,  הכהן •
  . ו"מסדה תשט :תל אביב, דרכי עלי בימות, .מ, הלוי •
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 על ופרודיותהשירה הקלה של אברהם שלונסקי , מעגבנייה עד סימפוניה, .ח, הלפרין •
 .1997ספרית פועלים העברית ו  מכון כץ לחקר הספרות:תל אביב, שירתו

 . 1964 הדר :תל אביב, אבי מיכאל הלפרן, .י, הלפרן •
 כינסה ערכה והקדימה מבוא צפורה ,זרמים וצורות בספרות העברית החדשה, .ש, הלקין •

 . ד"מוסד ביאליק תשמ: ירושלים,  ספר ראשון, כגן
 . מ"מוסד ביאליק  תש: ירושלים, מוסכמות ומשברים בספרותנו, .ש, הלקין •
 . 1967מסדה :  רמת גן ,מיתולוגיה, .ע, ילטוןהמ •
  .  1991נאות קדומים  , מדבר ורועה במורשת ישראל, .נ, הראובני  •

 . 1950 עם עובד :תל אביב, אור חדש על ספר ירמיהו, . נ, הראובני •
 . 1973  ספרית הפועלים :תל אביב -  קיבוץ אפיקים,רוט.ל ,.מ, וואן יולה •
 . 1883דפוס יצחק גאלדמאן : ורשה,  חלק ראשון ,שירי תפארת, .ה.נ, וויזל •
  . ח" מסדה תשי:תל אביב, מסיבות לערבי שבת ומועד, .ב, בן יהודה, .נ, וורמל •
הערות ,  תרגום מאנגלית וגרמנית והוספת מבוא, והגיאורגיקהההבוקוליק, וירגליוס •

 .  1996 ירון גולן  :תל אביב, נבו-האובן' ואיורים י
 . 1959מסדה : תל אביב , ץ"מאנה כ, .א, ורנר •
. 1971מסדה :  רמת גן, עיונים בהתפתחות הפרוזה העברית – ספור ושורשו, .ש, ורסס •

   ). 46-59' עמ', אהבת ציון 'הפרק דרכי הסיפור של אברהם מאפו ב(
: רמת גן , עיונים במחזה העברי המקראי בתקופת ההשכלה–באור חדש. נ, זוהר •

 . א" אילן  תשס-אוניברסיטת בר
הקרן  :ירושלים',חלק א ,פרקי דידקטיקה עברית, לימוד ברוח המולדת, .צ, זוהר •

 . ו"הקיימת תרצ
  . ה"ראובן מס תרצ:ירושלים, ך"דרכי הלימוד של התנ, .ח, זוטא •
זיקתה של ההתיישבות העובדת בשנות העשרים אל התרבות -קרועים אנו, .מ,זעירא •

  . 2002יד יצחק בן צבי :  ירושלים,היהודית
 .1995יד יצחק בן צבי :  ירושלים, מרועה למשיח-דוד ,.י, זקוביץ •
מגנס ללא :  ירושלים- עם עובד: תל אביב, שיר השירים-מקרא לישראל,  .י, זקוביץ •

 . תאריך
 .  1970ל "ספריית הפועלים תש: מרחביה,  חיים יהודיים-אמנים יהודיים, .מ, זרטל •
  .  ב"תש, חברת קוהלת להוצאת ספרים:רושליםי , תנכייםמחזות , עלי באר, .מ, חייקיס  •

 תל ,איש השומר, סיפורו של גרשון פליישר ראשון הנוקדים-רועה ולוחם ,.א, חצרוני •
 .1975ניומן : אביב

 . 1982הקיבוץ המאוחד :  תל אביב,אהבת הדסה, .ש, טבעוני •
יטחון   משרד הב:תל אביב, ארץ ישראל בצליל ובצבע, שיר ישראלי, )עורך. (י, לב-טהר •

2005 . 
 .  1994 ספרית הפועלים :תל אביב ,אברהם אמרנט-טושק •
 .  1982 עם עובד :תל אביב ,מיתוס האומה וחזון המהפכה, .י, טלמון •
 .1973 עם עובד :תל אביב, רומנטיקה ומרי, .י, טלמון •
 .  1958ניומן .  מ:תל אביב',  חלק א,מגילת ההתיישבות, .א, טרטקובר •
 .1969 עם עובד :תל אביב ,אנו עולים, .ר, בן צבי-ינאית •
 האוניברסיטה הפתוחה :תל אביב, מגמות בחברה הישראלית, )עורכים. (ז, שביט. א, יער •

2001  .  
 , 1929 – 1909 ספרות ואמנות בתל אביב הקטנה , עשרים השנים הראשונות ,. ב.א, יפה •

 .1980 קרן תל אביב לספרות ולאמנות והקיבוץ המאוחד :תל אביב
 . 1988ח "עם עובד תשמ: תל אביב , )ערך אברהם שפירא(, זכור, .ח.י, ושלמייר •
  . קיבוץ שמיר ללא תאריך,קטלוג יצירות, .מ.כגן •

 . 1986ו "מגנס תשמ :ירושלים, מזרח ומערב במוסיקה, .ד, כהן  •
 אילן  -אוניברסיטת בר: רמת גן,  היצירה ויוצרה–לשלמה לויזון' מליצת ישורון'. ט, כהן •

 . 1988 ט"תשמ
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 -אוניברסיטת בר: רמת גן , ארץ ישראל בספרות ההשכלה-מחלום למציאות, .ט, כהן •
 .  1982ב "אילן  תשמ

  :תל אביב, עיונים ביצירות אברהם מאפו-אלילות וליליות, צבועים וישרים, .ט, כהן •
 . 1990א "פפירוס תשנ

מוזיאון :ירושלים, ג מאוסף ליאו מילדנבר–מתיבתו של נח ,  )תרגום ועריכה( , .י, כהן •
 . ז"ארצות המקרא סתיו תשנ

  .1976 ספרית פועלים :תל אביב, התוף והים, .י, כהן •
 .1990 עם עובד :תל אביב, מוסיקה ומוסיקאים בישראל,  נעימי זמירות ישראל, .י, כהן •
 .  1988 לאמנות ההרצליימוזיאון : ההרצליי, קטלוג, עם בונה ארץ, )עורך. (ר, כהן •
 המכון לחקר עבודה :תל אביב , העובדת ויחסה לדת ולמסורתההשנייהעלייה , .ד, כנעני •

 .1976וחברה 
 . 1999המנהל לחינוך ערכי , משרד החינוך : ירושלים, פסח, )רכזת.(צ, כפיר •
 . 2004,  עם עובד:תל אביב, עם מבוא ופירוש, יחזקאל, .ר, כשר •
 . 1965ה "ריית פועלים תשכספ: מרחביה, חקלאים יהודיים בערבות רוסיה, .צ, לבנה •
 אוניברסיטת תל אביב החוג לספרות :תל אביב, מבחר שירים, ם הכהן"אד,  לבנזון •

 . ו"תשכ
תל , )פיכמן. מבוא וציונים מאת י(,  ותרגומיוואיגרותיל "שירי מיכ, )ל"מיכ. (י.מ, לבנזון •

 . ב" דביר  תש:אביב
 . ו"דביר תש: תל אביב, )מבוא וציונים יעקב פיכמן(, שירים, .י.מ, לבנזון •
דת ולאומיות בתנועה הציונית במזרח אירופה בראשיתה –מקבילים נפגשים, .א, לוז •

  . 1985  עם עובד:תל אביב ,)1882-1904(
, ביות בעלי חיים מימי קדם ועד ימינו,  הבר לחיות הבית-מחיות, .א,  סוארי- לוי •

 . 1990מוזיאון ישראל :ירושלים
מוסד : ירושלים, לכלה באידיאולוגיה של תקופת ההשכלהערכי חברה וכ, .מ, לוין •

 . 1975ו "ביאליק תשל
מכונסים ומוגהים בצירוף מבוא והערות על ידי שמעון (, ספר המחזות, .ח.מ, לוצאטו •

 . ז" דביר תרפ:תל אביב, )גינצבורג
מוסד : ירושלים, ) זמורה. אחרית דבר הערות ומפתחות י( , ספר השירים, .ח.מ, לוצאטו  •

 . י"הרב קוק תש
מוסד : ירושלים, ) הוסיף מבוא והערות יונה דוד, ההדיר(,  מגדל עוז, .ח.מ, לוצאטו •

  . 1972ביאליק 
מבוא כללי בנימין , מבואות והערות שמעון גינצבורג(, ספר השירים, .ח.מ, לוצאטו •

 . ה"מוסד ביאליק תש: ירושלים, )קלאר
מוסד ביאליק  : ירושלים, י הרנסנסכית הצרפתית בשלה"הטרגדיה התנ, .א, לוריאן •

 . 1995ו "תשנ
 .1991,  דביר:תל אביב ,על טבעה של האמנות, .ר, לורנד •
 .   1988המוזיאון העירוני : הנהריי , דוד נבות,. ד, לזר •
 . ה"שטיבל תרפ: ורשה, ספר ראשון, מחקרים וניסיונות, .פ, לחובר •
 . 1951מוסד ביאליק : ירושלים,  מסות ספרותיות-על גבול הישן והחדש, .פ, לחובר •
 אוניברסיטת תל אביב החוג :תל אביב, שירים וזמירות-תופש כינור ועוגב, .ה.מ, לטריס •

 . ל"לספרות עברית תש
 .   1982הוצאת המחבר :  רחובות,רועי ישראל הקדומים אבירי האומה, .פ.ש, לינק •
 .1981 עם עובד :ביבתל א ,י בתקופת המנדט"האליטות של הישוב היהודי בא ,.מ, ליסק •
 אילן -בר: רמת גן , היסודות הפיגוראטיביים בספרות, ממטאפורה ועד סמל, .ד, לנדאו •

1979 . 
תל ,  )קרסל. מבוא ג(,לקסיקון גיאוגרפי של כתבי הקודש-מחקרי ארץ, .ש, לעוויזאהן •

 . ה" מחברות לספרות תש:אביב
 . 1819וינה , מחקרי ארץ, .ש, לעוויזאהן •
ספר כולל למודי המליצה העברית המבוארים במשלים -מליצת ישורון, .ש, לעוויזאהן •

 . 1816ווין , רבים ממליצות ספרי הקודש
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הביא לדפוס והקדים מבוא ישראל (, שירי מספד-המליצה מדברת, .ש, לעוויזאהן •
 . ג" צבי תש:תל אביב, )זמורה

  .1990 קיבוץ דליה ,שלמה מאיר, .ד, מאיר •
 . 1897ז "תרנ, לק ראשוןח, כל כתבי, .צ.מ, מאנה •
 . ז" דביר תשי:תל אביב, אהבת ציון, .א, מאפו •
 :תל אביב, 7 – 1' יח, מבוא  לארכיאולוגיה של ארץ ישראל בתקופת המקרא •

         . 1989ט "האוניברסיטה הפתוחה תשמ

 הקיבוץ :תל אביב, פונקציה נורמה וערך אסתטיים כעובדות חברתיות, .י, בסקי'מוקאז •
 . 1983ד "ספרית פועלים תשמהמאוחד ו

', א, אנציקלופדיה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל, )עורך ראשי. (ב, מזר •
 . 1970א "החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה תשל:ירושלים

  .1967הוצאת המשפחה  , אבו עדרי מספר.  י, מחט •
 . ד"כמוני תרצבית הספר תח:ירושלים, עיתון התלמידים וערכו החינוכי, .מ, מיכאלי •
 .  בית התפוצות ללא תאריך:תל אביב ,חקלאים יהודיים בעת החדשה, .מ, מינץ •
: ירושלים, עשרה-ניצני הרומאן העברי והיידי במאה התשע–בין חזון לאמת, .ד, מירון •

 .1979ט "מוסד ביאליק  תשל
 . ו" יבנה תשמ:תל אביב,  בראשית רבה,  .א.מ, מירקין •
, איקונות וסמלים חזותיים ציוניים בתרבות הישראלית,  וראושורו הביטו, .א,מישורי  •

  . 2000 עם עובד :תל אביב
 ספרית פועלים :תל אביב, חלוץ המחול החדש בארץ ישראל, אגדתי, )עורך.(ג, מנור •

 .1986והספרייה למחול בישראל  
 .1997בית שטורמן  : עין חרוד, בצלאל צורי–מבט מן התל, .א, מרומי •
 . 1981ר "מרכז שז :ירושלים ,קולות קוראים לציון, .ח, מרחביה •
 . 1988ח  "יד יצחק בן צבי תשמ: ירושלים, 1914–1903 העלייה השנייה, .מ, נאור •
 :ירושלים, השפעות לחנים יהודיים ממזרח אירופה על הזמר העברי, מעיני הזמר, .מ, נוי •

 . ללא תאריך, בית הספרים הלאומי, הארכיון למוסיקה 
 משרד :תל אביב: ' כרך א, ספר החינוך והתרבות, )עורכים. (נ, גינתון, .מ,  אביגל,.נ, נרדי •

 .  ב"החינוך והתרבות תשי
 .    1984כתר : ירושלים, כתבי יד עבריים מצויירים, . ב, נרקיס •
 .1989משרד החינוך  :ירושלים, פרקים באמנות ישראלית, .ר, סבג •
 . ה" מרדכי ניומן תש:תל אביב, תפתחותהמהותה וה, מוסיקה יהודית, .י, בסקי'סטוצ •
, 109' ספריה מוסיקלית מס, פולקלור מוסיקאלי של יהודי מזרח אירופה, .י, סטוצבסקי •

 . ללא תאריך,  המרכז לתרבות ולחינוך:תל אביב
 . 2002מערכת : קיבוץ דליה, חוברת זיכרון לינקו סלומון) עורכים.(ד, פלג, .נ, סיון •
 .  1973 עם עובד :תל אביב ,ות תנועת העבודה הישראליתמבוא לתולד, .י,סלוצקי •
 :תל אביב, ו"תרפ–ד "תקופת תרע,  חלק רביעי, פרקים בתולדות הישוב, .מ, סמילנסקי •

 . ז"דביר תש
 .1995 עם עובד :תל אביב ,אוריינטליזם, .א, סעיד •
 . 1982הקיבוץ המאוחד :   תל אביב, מקום-יצחק דנצינגר, .מ, עומר •
אוניברסיטת : חיפה,   קטלוג, רישומים ופרויקטים-יצחק דנצינגר, .א, אורתרו. מ, עומר •

 . 1981הגלריה לאמנות , חיפה
 .  2001מוזיאון עוקשי :  עכו,מראות עכו: אבשלום עוקשי, .מ, עומר •
 .   1984 מוזיאון תל אביב :תל אביב , רטרוספקטיבה-זריצקי, .מ, עומר •
 .1986כתר : ירושלים- הקיבוץ המאוחד :תל אביב ,יצחק דנצינגר, .מ, עומר •
 . 1998 ןהביטחומשרד :  תל אביב,סיפורי בתים, .ז, ענר •
 .1957ז " תשי מסדה :תל אביב ,האמנות היהודית, .ב, וססיל רות. ז, עפרון •
 .   1975המשכן לאמנות :  עין חרוד,חיים אתר,  .ז, עפרון •
 .  1980 גומא :תל אביב ,דם, אדם, אדמה, .ג, עפרת  •
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 .1991אמנות ישראל  :ירושלים, גנים תלויים, .ג, רתעפ •
  אמנות ישראל: ירושלים', ב',  כרך א,פרקי אבות: האמנות הארצישראלית, .ג, עפרת •

1993. 
 .  1984אמנות ישראל  :  ירושלים, כאן, .ג, עפרת •
אמונת :  ירושלים,דמוי המקום באמנות ישראל ובספרותה–עם הגב לים, .ג, עפרת •

 .   1990ישראל  
 .1994המוזיאון הפתוח  : תפן-המשכן לאמנות: עין חרוד, שלום סבא, .אור ג-ובר. ג,עפרת •
 . 2004הקיבוץ המאוחד  : תל אביב, בהקשר מקומי ,כד הארוס וכד האפר, .ג, עפרת •
ערך אברהם (, תדמית ותודעה היסטורית ביהדות ובסביבתה התרבותית, .ע, פונקנשטיין •

   . 1993ג "בד תשנעם עו: תל אביב , )שפירא

: ירושלים, עבר יהודית מודרנית-תולדותיה של הכרת, השכלה והיסטוריה, .ש, פיינר •
 .1995ר "מרכז זלמן שז

מרכז : ירושלים, 18-תנועת ההשכלה היהודית במאה ה-מהפכת הנאורות, .ש, פיינר •
 . ב"ר תשס"זלמן שז

 . ח" תרצ מוסד ביאליק על ידי דביר:תל אביב, אנשי בשורה, .י, פיכמן •
 . ג" טברסקי תשי:תל אביב, אלופי ההשכלה ,.י, פיכמן •
ביאור דובערוש בן אלכסנדר , תרגום לעברית יוסף פלעש(, חיי משה, פילון האלכסנדרוני •

 . 1895: ורשה, )טורש
 . 1984כתר : ירושלים, 4 כרך ,האנציקלופדיה לאמנות הציור והפיסול, .ד, פיפר •
ספרית הפועלים  ,  הקיבוץ המאוחד:תל אביב, ציוניסוכנים של החינוך ה, .ר, פירר •

 . 1985ה  "תשמ
מוזיאון ישראל :  ירושלים, עשרה-אמנות ואומנות בארץ ישראל במאה התשע, .י, פישר •

1979  . 
 ,האכספרסיוניזם הארצישראלי בשנות השלושים וקשריו עם אסכולת פריז, .י, פישר •

 .1972מוזיאון ישראל  :ירושלים, 29קטלוג 
 .1972מוזיאון ישראל :ירושלים ,מהנוף אל ההפשטה ומההפשטה אל הנוף, .י, שרפי •
תל , ואביזריהן המשכילי אנר' הז–סוגות וסוגיות בספרות ההשכלה העברית, .מ, פלאי •

 . 1999 הקיבוץ המאוחד :אביב
תל , ח"עיונים בהשכלה העברית בגרמניה בשלהי המאה הי-במאבקי תמורה ,.מ, פלאי •

 . 1988  םאוניברסיטאיי  מפעלים:אביב
 . ה"מאגנס תשס: ירושלים,  בכורי ההשכלה-בכורי העיתים, .מ, פלאי •
 . א"מאגנס תשס :ירושלים, שער להשכלה, .מ, פלאי •
תל , השומר הצעיר ושורשיו האירופים–האדם החדש של המהפכה הציונית ,.ר, פלד •

 .  2002 עם עובד :אביב
 . 1987מסדה : רמת גן, 3, שותהאנו, )עורך מהדורה עברית(,.ד, פלוסר •
 . ב"המכון לחקר המשנה תשל :ירושלים, החי במשנה, .י, פליקס •
החברה לחקר המקרא :  ירושלים,טבע עלילה ואלגוריה– 'שיר השירים', .י, פליקס •

 .  מ"תש
 המרכז :תל אביב,  העם בישראליריקודלקורות , הבה נצא במחולות, .צ, פרידהבר •

 . 1994לתרבות ולחינוך 
 ,מקומן של סוגיות הלכתיות במרקם סוגות ספרותיות, בין הלכה להשכלה, .י, פרידלנדר •

  .  2004אילן -בר: רמת גן 
מן  ישראלי בהגדות-פסח ארץ, יוצאים בחודש האביב, )עורכים.(י, דניאלי, מ, צור •

 . 2004ד "יד יערי  תשס,יד טבנקין ,  מכון בן גוריון ,יד יצחק בן צבי ,הקיבוץ
 .   1998הקיבוץ המאוחד  :  תל אביב, את אינך בודדה במרום, )עורך. (מ, צור •
 שדה -יד יערי :  גבעת חביבה,מן הקיבוץ' שנות טובות, 'בשנה הבאה, )עורך. (מ, צור •

 .  2001יד טבנקין :  אפעל-  גוריון-המרכז למורשת בן: בוקר
-  ספרית פועלים : אביבתל, כאן על פני אדמה, )עורכים. (ח, פורתו. ת,  זבולון,.מ, צור •

 .1981הקיבוץ המאוחד  
 . 1976 עם עובד  :תל אביב ,ללא כתונת פסים, .מ, צור •
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 ספרית :תל אביב, )עברית מרדכי אמיתי(', כרך ד, תולדות ספרות ישראל, .י, צינבורג •
 . 1959פועלים 

 .1999מוזיאון ארץ ישראל  :  תל אביב,חלב ודבש, .ע, ציפר •
 . 1995הוצאת המשפחה   , 'השומר'לביץ חבר 'ת דוד צזיכרונו, .ד, לביץ'צ •
:  ירושלים-  הקיבוץ המאוחד-המועצה לתרבות ואמנות: תל אביב, בוריס שץ, .י, צלמונה •

 . 1985 כתר
: ירושלים, 404 קטלוג ,המזרח באמנות ישראל, קדימה, .ת, ומנור פרידמן. י, צלמונה •

  .1998מוזיאון ישראל 
 . 2003מוזיאון ישראל  :ירושלים, 584קטלוג , ך ועוד"רי התנציו ,אבל פן, .י, צלמונה •
 . 2006מוזיאון ישראל :ירושלים, 503קטלוג  , ץ כוהן אמנות"בוריס ש , .י, צלמונה •
 .1950י  "ראובן מס תש :ירושלים, עבודה ואדמה, .ש, צמח •
 . 1978מסדה : רמת גן, קולות רבים, .ב, צפירה •
הממצא הארכיאולוגי , ית שני ועד הכיבוש המוסלמיארץ ישראל מחורבן ב, .י, צפריר •

 . ה"יד יצחק בן צבי תשמ :ירושלים, והאמנותי
 . 1839: וילנה, הוא ספר מחקרי ארץ - ארץ קדומים, .י, קאפלן •
  .1969 שוקן :תל אביבירושלים ו, תולדות ריקודי העם בישראל, עם רוקד, .ג, קדמן •

 .1996ר "מרכז זלמן שז :ירושלים ,קריםקובץ מח-התרבות העממית, )עורך. (ז.ב, קדר •
 .ב"דביר תשכ: תל אביב, יהודים באמנות החדשה, .ל, קניג •
 . 1998 זמורה ביתן :תל אביב, שושנת יריחו, .ע, קינן •
אחיאסף  : ירושלים',  ג-'כרך א, סטוריה של הספרות העברית החדשהיה, .י, קלוזנר •

1960 . 
 .    1994עתי - דודזון:תל אביב,  ת מגילו–ך "עולם התנ,  )עורך. (י, קליין •
, רשימות לתולדות והתפתחות הספרות העברית החדשה-דמויות וקומות, .מ, קליינמאן •

 . 1928וולטייר  : פאריז
הישוב הישן והישוב החדש בתקופת העלייה הראשונה –המשך ותמורה, .י, קניאל •

 . ב"יד יצחק בן צבי תשמ:  ירושלים,הוהשניי
 .1969מוסד ביאליק : ירושלים, שירה העברית בתקופת חיבת ציוןה, .ר, בלום- קרטון •
 . 1985ה "עם תשמ-אור: תל אביב  , המוטיב והסמל, .א, קרינסקי •
 . 1987ת "מופ: תל אביב, הדגם של ההתקבלות בהוראת הספרות, .א, קרינסקי •
 . 1986ו "פפירוס תשמ: תל אביב , הפסיכולוגיה של הסמלים, .ש, קרייטלר •
 . ט"מגנס תשל :ירושלים, מבית אב למלוכה, .ח, רביב •
 השומר :תל אביב', ב' כרכים א, כרונות ומעשיםיז,אגודת השומרים , )עורך. (י, רבינא •

 .1966בישראל 
מוזיאון נחום גוטמן : תל אביב,  קטלוג, נחום גוטמן מארח את ראובן,  .י, ודגון. כ, רובין •

2000. 
 מוזיאון תל אביב :תל אביב, 16/03 קטלוג ,רטרוספקטיבה, ר'ציונה תג, .כ, רובין •

 .  2003לאמנות 
ראובן מס  : ירושלים, האיפוס המקראי מעידן ההשכלה והפרשנות, .נ, רוזנבלום •

 . ג"תשמ
: תל אביב  ,  12/2003קטלוג   ,1945 – 1905צילומים  , סוסקין רטרוספקטיבה, .ג, רז •

 . 2003מוזיאון תל אביב 
 . ש" דביר ת:תל אביב, יסודות ומגמות ,בארץ ישראלהחינוך העברי , .י, ריגר •
ה " ספרית פועלים תשמ:תל אביב, ט"תרפ–ה"חינוך חדש בארץ ישראל  תרע, .ש, רשף •

1985 . 
 . 1977ז "עם עובד תשמ, תל אביב, מילון פונטנה למחשבה מודרנית, .א, שאלתיאל  •
גבעת , 1937-1967ר  הצעיכרזות השומר, אמנות בשירות רעיון, )עורך . (ש, שאלתיאל •

 .   1999 המרכז למורשת בן גוריון :  שדה בוקר-יד יערי: חביבה
 . 1952 ספרית פועלים :תל אביב, 'ההשכלה'עיונים בספרות , .א, שאנן •
 .  1967 מסדה :תל אביב', כרך א, העברית החדשה הספרות, .א, שאנן •
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 . 1973 וניקולסון וינפלד :ירושלים, ארץ ציון ירושלים, .ד, בן אמוץ, .ש, שבא •
 . 1970 עם עובד :תל אביב ,גורדון. ד.עולמו של א, היחיד, .א, שביד •
, גורדון. ד.עיון בפרקים אקטואליים ממשנתו של א, ההעזה לאוטופי, .א, שביד •

  .1972המזכירות הפדגוגית  , משרד החינוך והתרבות:ירושלים
 .1976זק : ירושלים ,לאומיות יהודית, .א, שביד •
    .  1984עם עובד  : תל אביב , משמעותם של חגי ישראל, ספר מחזור הזמנים, .א, שביד •
 .1995עם עובד :  תל אביב, מודרניתיהדותלקראת תרבות , .א, שביד •
 . ח"משרד החינוך תשנ :ירושלים, מכלול יופי כזה, הגדות של פסח, .ס, שביד •
המכון הישראלי : אביבתל , 1933 – 1910 החיים הספרותיים בארץ ישראל ,.ז, שביט •

 .ג" הקיבוץ המאוחד תשמ-ש פורטר"לפואטיקה וסמיוטיקה ע
 פרקים בתולדות האידיאולוגיה והאוטופיה של התחייה -מעברי עד כנעני, .י, שביט •

 .  1984תל אביב  '  אונ-דומינו:  תל אביב,מציונות רדיקלית לאנטי ציונות, העברית
 עם עובד :תל אביב,  המודרניההלניסטית היהודי היהדות בראי היוונות והופע, .י, שביט •

1992 . 
 לתולדות השירה העברית והתפתחותה במאה -שירה ואידיאולוגיה, .ע, שביט •

 . 1987 הקיבוץ המאוחד  :תל אביב,  19 - ובמאה ה18 -ה
 הקיבוץ :תל אביב ,מפגש עם המודרניות: שירת ההשכלה-בעלות השחר, .ע, שביט •

 .  1996המאוחד 
 .  1993 הקיבוץ המאוחד :תל אביב, אמנות הספר היהודית, .א, שוברט •
תל ירושלים  ו, עיונים במחשבה היהודית בעת החדשה-אמנות, מיתוס, שפה, .מ, שוורץ •

 . ז" שוקן תשכ:אביב
 . 1941ראובן מס  :ירושלים, האמנות היהודית החדשה, .ק, שוורץ •
     .1963שושנים : ירושלים, חיים–אנו ובעלי, .א, שושן •
 .  1971שושנים : רחובות, בין יהודי לבהמתו, בעלי חיים בספרות ישראל, .א, שושן •
המכון לחקר תולדות קרן :ירושלים, השיר הארץ ישראלי וקרן קיימת לישראל, .נ, שחר •

 . 1994קיימת לישראל  
 . 1983מוזיאון ישראל : ירושלים,  232 קטלוג ,ץ"בצלאל של ש,  )עורכת.(נ,  כהן-שילה •
 . ח" דביר  תשכ:תל אביב, )ביאליק. נ.תרגום ח(, וילהלם טל, .פ, ילרש •
' ערך וההדיר ד, תרגם דוד ארן(, על הנשגב, על שירה נאיבית וסנטימנטלית, .פ, שילר •

 . 1985ו " ספרית פועלים  תשמ:תל אביב, )מבוא נילי מירסקי, הנגבי
: ירושלים,  כרך שני,מחקרים ומסות-לתולדות השירה והדראמה העברית, .ח, שירמן •

 .1979מ "מוסד ביאליק תש
 . ד"שוקן תרצ: ברלין, מבחר השירה העברית באיטליה, .ח, שירמן •
 ,עוד דבר, .ג,  שלום:בתוך, ) 6.3.1946(' זיכרון ואוטופיה בהיסטריה היהודית, '.ג, שלום •

 . 187-198'  עמ, 1992 ספרית פועלים  :תל אביב,כינס וערך אברהם שפירא 
 .ח" קל- א"ל' עמ, ז"דבר  תרפ: תל אביב, שירים ופואמות, בגלגל, .א, ישלונסק •
 . ב"ראובן מס תש: ירושלים,  מחקר המקרא בספרות ההשכלה, .ח, שלי •
 . 1960יק  'צ' יהושוע צ:תל אביב, המוסיקה היהודית ויוצריה, .י, שליטא  •
 .     1954ד  " אגודת הנוקדים תשי,קובץ לחג הגז, )עורך. (מ, שלם •
 .1957 אגודת הנוקדים :תל אביב, הרועה העברי, )עורכים . (ד, זמיר. מ, שלם •
 . 1950י "תש'  הנוקד'אגודת הנוקדים : עין חרוד, רועים בגלבוע, .מ, שלם •
 . 1976הוצאת הקיבוץ וספרית הפועלים :  יוחנןרמת, שירים אחרים, .מ, שלם •
   .1979רמת יוחנן , הרועה וחגו, .מ, שלם •

 .  מכון הווי ומועד ללא תאריך:  רמת יוחנן,ים וספורים לילדיםשיר, .מ, שלם •
'  למוסיקה מסההספריי, מבנהו ומילותיו,  עיונים בסגנונו–הזמר הישראלי , .ה, שמואלי •

 . 1971המרכז למוסיקה  : תל אביב,  224
 .  2001מגנס :  ירושלים,האידיאולוגיה  הציונית, .ג, שמעוני •
גורדון ומקורותיה בקבלה . ד.משנת א, ביום קטנותאור החיים , אברהם, שפירא •

 .1996 עם עובד :תל אביב , ובחסידות
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 :תל אביב , )1928( הרצאות ברל כצנלסון –'היעלייה השני'ה ,  .נ, אניטה ואביר, שפירא •
 . 1981עם עובד 

 .1997 עם עובד :תל אביב ,ההליכה על קו האופק, אניטה, שפירא •
 . 1997 עם עובד :תל אביב ,ם יהודים ישניםיהודים חדשי, אניטה, שפירא •
 . ללא תאריךההשניי ידידי העלייה :תל אביב ,אשר לאורם הלכתי, .ש, שפירא •
 .1982 מוזיאון תל אביב  :תל אביב, שנות העשרים באמנות ישראל, .מ, שפס •
 מוזיאון תל אביב :תל אביב, 5/84 קטלוג ,נחום גוטמן, )אוצרים. (ע, ומושינזון. מ,שפס •

1984. 
כתר , הקיבוץ המאוחד: ירושלים, תל אביב, 1980 – 1880 הסיפורת העברית ,.ג, שקד •

 . ג"תשמ
 אוניברסיטת :תל אביב, ארבעה פרקים בתורת ההתקבלות: יצירות ונמעניהן, .ג, שקד •

 . 1987 ז"תל אביב  תשמ
 .  2002 מוזיאון ארץ ישראל :תל אביב,  קטלוג,ארמונות נסתרים,  .ש, שריף •
 . 1969 ד  עם עוב:תל אביב, אורות שכבו, . מ,שרת •
 :תל אביב, דברים על מחול,זאב חבצלת  ,מחולנו לי ולך, )תחקיר ועריכה. (ר, שרת •

 . 2003 הישראלית למחול ההספריי
 . 1959ט " ספרית ראשונים תשי:תל אביב, אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו, .ד, תדהר •
 . 1982 מעריב  :תל אביב , נילקסיקון ציו, .מ, ותלמי. א, תלמי •
 .1962תל אביב  :  מסדה, אמנות ישראל,  .ב, תמוז •
 .    1981מסדה : רמת גן, סיפורה של אמנות ישראל, .ג, ועפרת. ד,  לויטה,.ב, תמוז •
 
  

   : א.עבודות דוקטור ומ
 

ח בחינוך "ח עד תשמ"הסיור ותיירות השורשים מתש, תכנית ידיעת הארץ', .ע, אבישר •
 .2000,  אילן רמת גן-אוניברסיטת בר,  דוקטור תעבוד',  הציוניהלאומי

, 1880-1930העברית  בספרות' העברי החדש'צמיחת הדגם הספרותי של , .ב,  זהר-אבן •
 . 1988יוני , אוניברסיטת תל אביב , התואר מוסמךלקראת עבודה 

עבודה לקראת , 1281,ליצחק בן שלמה אבן סהולה' משל הקדמוני'האיורים ל, .י, איילון •
 . 2002ינואר , אוניברסיטת תל אביב, התואר מוסמך

,  דוקטורתעבוד, 'שירי ארץ ישראל'לאפיונם המוסיקלי והחברתי של , .ט, אלירם •
 . א"ניסן תשס, אילן-אוניברסיטת בר

לקראת עבודה , הרועה והמרעה בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, .י. ז"ש, בן ארי •
 . ט" אילן תשמ-סיטת בראוניבר, התואר מוסמך

ערכים ציוניים בטקסטים ספרותיים שהופיעו : חינוך באמצעות חגים, .ש, גרש •
 , עבודה לקראת התואר מוסמך, 1930-1948תוני ילדים בשנים יבמקראות וע

 . 2002 אוקטובר , אוניברסיטת תל אביב
עבודה , אליתולדותיהם ומקומם בכלל הזמר הישר, מקורותיהם-זמרי ההורה, .ג, דובקין •

 . ה"אייר תשמ, אוניברסיטת תל אביב,תואר מוסמך הלקראת 
עבודה לקראת התואר , תקרות מצויירות בבתי כנסת מעץ בדרום מזרח פולין, .א, הוברמן •

 . 1979ט מאי "סיוון תשל, אוניברסיטת תל אביב, מוסמך
בצלאל בארץ תחילתה של אמנות ) 1884-1927( של שמואל בן דוד תהאפלקציו,  .י, הופמן •

  .2000, אוניברסיטת תל אביב , התואר מוסמך לקראת   עבודה ,ישראל

 תעבוד, יסודות סטאטיים ודינאמיים ביצירת אלכסנדר פן וגלגוליהם ,.ח, הלפרין •
 . 1986אוגוסט , אוניברסיטת תל אביב , דוקטור

תואר הלקראת עבודה , אמנות פלסטית ואדריכלות בשנות העשרים בתל אביב, .נ, הרפז •
 .1983, אוניברסיטת תל אביב , מוסמך 

, התואר מוסמךלקראת עבודה , שיר הזמר הישראלי משוחח עם המקרא, .ש, חפרי אפלל •
 . 1995ה יוני "ן תשנוסיו,  אוניברסיטת תל אביב
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דצמבר , באוניברסיטת תל אבי,  דוקטורתעבוד. המסכת כתיאטרון חג ציוני. נ, יואלי •
2002 . 

-1870הספר התיכוניים החקלאיים בארץ ישראל  ינוך החקלאי בבתיהח, .א, ינקלביץ  •
 . 2004מרץ , אוניברסיטת חיפה,  דוקטורתעבוד, 1948

השפעות התמורות האידיאולוגיות והחברתיות בתקופת העלייה השנייה על , .ש, לוי •
תשרי ,  אילן-אוניברסיטת בר,   דוקטורתעבוד ,1914–1904תפקידו של המורה העברי 

 .   ב"תשס
עבודה  ,הפעילות המוסיקלית של ההסתדרות כמקדמת אידיאולוגיה חברתית ,.ש, מרום •

  . 1997ספטמבר , אוניברסיטת תל אביב , תואר מוסמךהלקראת 

, 1936-1963 התפתחות של מוטיבים מרכזיים בעיתוני הילדים בארץ בשנים, .א, פז •
 . 2002 אוגוסט, אוניברסיטת תל אביב , התואר מוסמךלקראת עבודה 

, עבודה לקראת התואר מוסמך, 1931-1940המוסד החינוכי במשמר העמק  , .י, פלסק •
 . 1988 מרץ ,אוניברסיטת תל אביב 

ם יהודים בארצות דוברות הגרמנית ימויי הידע בטקסטים לילדייצירת ד, .ט, קוגמן •
 . 2000 מרץ , אוניברסיטת תל אביב,  דוקטורתעבוד, בתקופת ההשכלה

עבודה , ג"ב תרס" לאומי בתקופת העלייה הראשונה תרמ-המורה העברי, .ש, קרים •
 .ה" תשמ,  אילן-אוניברסיטת בר, התואר מוסמךלקראת 

בירושלים כמשקף את ' תחכמוני'בבית הספר '  חברנו'עיתון התלמידים , .ל, שבתאי  •
 . ס"תש, אוניברסיטת תל אביב, עבודת רפרט,  בארץ30 -האידיאולוגיה של שנות ה

 .1999  , אוניברסיטת תל אביב,  דוקטורתעבוד, גלות ויהדות בתיאטרון העברי, .ק, אףשו •
היבטים סוציומוסיקליים  ,1950–1920ישראלי בשנים –השיר הארץ, .נ, שחר •

  . 1.9.1989, האוניברסיטה העברית,   דוקטורתעבוד, ומוסיקליים 
ן תרבות בארץ ישראל עיצוב דמותו של הילד העברי החדש כחלק מתכנו, .י, שטיימן •

 . 2002  אוקטובר ,אוניברסיטת תל אביב,  דוקטורתעבוד, 20 -בראשית המאה ה
התואר מוסמך לקראת  עבודה 'היחיד היוצר בחוויית הכלל בעלייה השלישית', .ח, שליב •

 .1990א  "תשרי תשנ, אוניברסיטת תל אביב , 
 כמקרה תהפזמונאו:  בתרבות בדינמיקה של התפתחות מערכותוקנוניותמיסוד ', .ר, שפי •

 . 1985מאי ,   אוניברסיטת תל אביב ,התואר מוסמך לקראת עבודה , 'מבחן
רפרטואר של שירים לילדים ביישובים בעמק יזרעאל בין שנות השערים , .א, שפרן •

התואר  לקראת עבודה , השתקפות של מגמות אידיאולוגיות מנוגדות: והארבעים
  .1996ספטמבר , אוניברסיטת תל אביב  ,מוסמך
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 . 71- 39' עמ,  )1984(       
',  א כרך , זיכרונות ומעשים- אגודת השומרים ,.י, רבינא:בתוך ,'חזון וכיבוש, '.מ, בן ארי •

  .213-  211 'עמ, 1966השומר בישראל   :תל אביב
 ספר לימוד ,מסילה :בתוך, )1921(, ב, לוח אחיעבר', ביהודה ובגליל, '.ד, בן גוריון •

 . 5- 2' עמ,  1924,  הסתדרות העובדים הכללית :ירושלים,  וקריאה לגדולים
 ,  הרועה העברי,  )עורכים(. ד, זמיר. מ,  שלם:בתוך',  תכנית כיבוש המרעה, '.ד, בן גוריון •

 . 28 – 27 'עמ, 1957 אגודת הנוקדים   :תל אביב
ליריקה , )עורכת.(ז,  בן פורת :בתוך' , הדינמיקה של מערכת הפזמון בישראל, '.ז, בן פורת •

, 1989הקיבוץ המאוחד ,  המכון לפואטיקה וסמיוטיקה על שם פורטר:תל אביב, ולהיט
 . 75- 67 'עמ

, )עורכת.(ז,  בן פורת:בתוך', פזמון כבעיה וכמושא של חקר הספרותה, '.ז, בן פורת •
הקיבוץ המאוחד ,  המכון לפואטיקה וסמיוטיקה על שם פורטר:תל אביב, ליריקה ולהיט

 . 23 – 9' עמ , 1989
 .21' עמ, )10.1976ז  "תשרי תשל(',  פ,הנוקד',  בבית הספר החקלאי בנהלל,  '.י, חיים-בן •
 . 1' עמ,  )5.1938(, 80'  מס,יומן איילת השחר', לחג הגזקדש מו,  '.מ, יוסף-בן •
מפגשים ראשונים עם ערבים בעיני סופרים מראשית - פגישות על אם הדרך, '.א, עזר-בן •

 . 13- 11' עמ, ) 1981מרס (, ) 36(4' כרך ו,  מול-עת',  המאה
 , הרועה העברי ,)עורכים. (ד, זמיר. מ,  שלם:בתוך',  התקדמותנו המקצועית,  '.ד, בקר •

   .166 -164 'עמ, 1957אגודת הנוקדים  : תל אביב
 .2-  1 'עמ)  8.1979. ט"אב תשל(, ו" פ, הנוקד', יובל החמישים לאגודת הנוקדים,  '.ד, בקר •
, )עורכים.(ד, זמיר. מ,  שלם:בתוך', כרונות מבית אלפאיז–ימים ראשונים, '.ד, בקר •

 . 105– 93'  עמ, 1957ם  אגודת הנוקדי:  תל אביב, הרועה העברי
 11 'עמ , 8.1979ט "אב תשל(, ו" פ, הנוקד',  מתולדות ענף הצאן במשק היהודי,  '.ד, בקר •

– 12 . 
:  תל אביב,הרועה העברי, )עורכים. (ד, זמיר. מ,  שלם:בתוך',  ייסוד האגודה, '.ד, בקר •

  . 135' עמ ,1957אגודת הנוקדים  
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, תיעוד ומחקר, הארכיון למוסיקה ישראלית', ראליתזרמים במוסיקה היש, '.ר, דוד-בר •
 . 23–2' עמ, 1990מאי , 3' חוברת מס

 'עמ, ) א" אדר  תשס2001מרץ (, 27, מעגלי קריאה', ההתחלה-עיתונות ילדים, '.ע, אל-בר •
54  - 59 . 

בפולין ועיתוניה ' תרבות'רשת ...כשאגדל אעלה לארץ ישראל-פתח דבר, '.ע, אל-בר •
  .154 -9 'עמ,  ג"תל אביב תשס, א "כ,  לדורדור' , לילדים

ו . ז,  שמיר:בתוך',  מפגש בין השירה העברית והאיטלקית-הסונט העברי, '.ד, ברגמן •
 נקודות מפנה בספרות העברית וזיקתן למגעים עם ספרויות,  )עורכים. (א, הולצמן
 . 63 –57' עמ, ג" אוניברסיטת תל אביב תשנ:תל אביב,  אחרות

: חיפה, האומה והעבודה, .ד.א,  גורדון:בתוך', מבוא לספר האדם והטבע, '.ה.ש, ברגמן •
 . 1957מועצת פועלי חיפה  

 ). 1.7.1983ג "תמוז תשמ' כ(, 689, ברמה', הרועים'ריקוד , '.ל, ברגשטיין •
 תל , הרועה העברי, )עורכים. (ד, זמיר. מ, שלם: בתוך', בעדר ובמחול, '.ל, ברגשטיין •

 . 109' עמ , 1957וקדים  אגודת הנ: אביב
 ). ג " תשמןבסיוו' כט( , 688, ברמה, "' שמעו שמעו'על הריקוד " , .ל, ברגשטיין •
על ' אילה': תל אביב, תוחיםי פ32–מתור הארץ , .א,  אלואיל:בתוך', הקדמה'. מ, ברוד •

 .   1940ידי דביר  
 . מ, זמורה :ךבתו', בעיית התהוותה של המוסיקה הליטורגית בישראל, '.מ, ברויאר •

       דיוני כנס מוסיקאים , יסודות מזרחיים ומערביים במוסיקה בישראל, )עורכת(
         המכון :תל אביב, 1962 באפריל 15-17-ב ה" יעקב בניסן תשכןבזיכרושהתקיים 

 . 26 - 23 'עמ, 1968למוסיקה ישראלית 
 . 19 –16 'עמ, )1972(,2 ,ציור ופיסול', 1929- 1921אגודת אמנים עברית , '.א, ברזל •
 חקלאות בעניינישתי איגרות מיהודי הגליל לסייר משה מונטיפיורי , תעודה, '.י, ברטל •

 .148 –141' עמ,   )1976ז "חשוון תשל( , 2 ,קתדרה,  )1849( ט "תר
 אפריל -מרץ(, סקירה חודשית, )"1777-1914(בארץ ישראל ' הישוב הישן'" , .י, ברטל •

 . 33 – 24' עמ, ) 1981
ז " תשלןחשוו(,2, קתדרה, " והמציאות יהדימו –'יישוב חדש'ו' יישוב ישן'" , .י, ברטל •

   .  19–3 'עמ ,)1976
. ז, צחור. י,  ברטל:בתוך',  הלאומי החדשםהדימוייעולם : קוזק ובדואי, '.י, ברטל •

ח  "תשניד יצחק בן צבי  : ירושלים, כרך  מחקרים, ההשנייהעלייה   ,)עורכים.(י, וקניאל
 . 486-  483 'עמ, 1997

עיונים ,) עורך. (י,  גינוסר:בתוך', הסיפור הפטרוני-בני ערב למשה סמילנסקי, '.י, ברלוביץ •
 . 421– 400' עמ,  )1994(, 4 , בתקומת ישראל

הצעה לאנתרופולוגיה –בספרות העלייה הראשונה' היהודי החדש'מודל ", .י, ברלוביץ •
  . 70 - 54' עמ,  )ג"תשמ(, 17-18,  עלי שיח,  "ציונית

 . 51' עמ, )1942ב "אלול תש(',  ה,במה', י"כינוס ראשון לשיר הא, '.ח.ג •
    . 3.12.1944, הארץ' , פינת הרדיו'. ס.ג •
 ,עיונים בתקומת ישראל ,  )עורך. (פ,  גינוסר:בתוך',  ראשיתו של מושב העובדים, '.י, גבע •

 . 464 - 462' עמ,   )1991(,  1
 ,)26 (6', כרך ד,  מול-עת', ה מוסה מספר על השייך עבד אלקדאר'חוג', נ, גוברין •

  . 17 -15' עמ, )1979יולי  (      
-  6,ד" תרצ-ט"תרס, חוברת היובל, ידיעות עיריית תל אביב', 'בשבילי אמנות, '.נ, גוטמן  •

ראשיתה של תל אביב , .ב,  כרמיאל:בתוך, 280' עמ, )ד"אייר תרצ(, שנה חמישית, 7
  1999 מוזיאון נחום גוטמן :תל אביב, תל אביב של נחום גוטמן', אורו של נחום גוטמןבתי

 . 15' עמ, 
 :בתוך , "ה יבעליה השני' השומר'ו' בר גיורא'שמירה וארגוני ,  התגוננות ",.י, גולדשטיין •

יד : ירושלים, כרך  מחקרים , יהיהעלייה השנ  ,)עורכים.(י, וקניאל. ז, צחור. י, ברטל
 . 480 – 435' עמ ,1997ח  "ק בן צבי  תשניצח

  :בתוך, )2001נובמבר (,  57, רוקדים', ך ברקודי העם הישראליים"התנ, '.מ, גולדשמידט •
               html .3_Article_59E/magazines /il.co.rokdim.www      

  . 21-29' עמ,  )1992( ', ז,  שורשים', גדוד העבודה שנתו הראשונה של , '.ח, גולן •
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 בספר הילדים המאוייר ובספר יהוויזואלמרכיביו ותכונותיו של הרצף , '.ר.ת, גונן •
ה מארס "תשנ' אדר ב(, )83(' חוברת ג, שנת העשרים ואחת, ונוער ספרות ילדים' , תמונות

  . 39– 27' עמ , ) 1995

בעיצוב ובטקסט , רכיבים לזיהוי מסרים ערכיים באיור: צורותבין שורות ובין , '.ת. גונן ר •
 . 70 - 41' עמ, )2000ס "תש(, 1, עולם קטן', של ספרים מאויירים לילדים

-1948מסרים ערכיים בספרי ילדים ישראליים מאויירים לגיל הרך בשנים , 'ר .ת, גונן •
תקציר באתר    .93- 53 'עמ,  )1995ה יוני "סיוון תשנ( ,23-24, מעגלי קריאה' , 1984

  www. Gilrach.co.il/article.asp?id=374: האינטרנט
ז "אייר תשמ(, 16–15, מעגלי קריאה', לעבר מחקר מובנה באיור ספרות ילדים, '.ר.ת, גונן •

 . 84 – 79' עמ, ) 1987מאי 
האמנותית , הערכית, הפונקציות הקוגניטיבית: ארבע פנים לאיור' ,.ר.ת, גונן •

 - 111' עמ, )2004ה "תשס(, 2, עולם קטן', ית של האיור בספר הילדים העכשוויוהפסיכולוג
140 . 

-  9 'עמ,   )1991(, 4, אלפיים', )אנתרופולוגיה ישראלית(על המקום ,  '.ג, וארן. ז, גורביץ •
44 . 

, ושוחט. ה.ש, ברגמן: בתוך, )1904ד "תרס(' מכתב מארץ ישראל,  '.ד.א, גורדון •
, ב"ההסתדרות הציונית תשי: ירושלים, האומה והעבודה, ן דוד גורדוןאהרו, )עורכים.(ל.א
 .79 –77' עמ

תורגם מרוסית על ,  )1904 'חיי היהודים'הופיע בתוך (' מכתב מארץ ישראל, ' .ד.א, גורדון •
הסתדרות :ירושלים, ספר לימוד וקריאה לגדולים. מסילה :בתוך, )פוזננסקי. ידי מ

 .31 – 28' עמ , 1924ץ ישראל  העובדים העבריים הכללית באר
היהודי , כזה ראה וחדש, )עורך.(י,  רש:בתוך', חגיו ומועדיו של יהודי חילוני, '.ז, גורן •

  . 275 – 255' עמ, 1987 ספרית פועלים :תל אביב, החופשי ומורשתו
ו " טבת תשכ10( , אסופות', היהיסוד הרומנטי באידיאולוגיה של העלייה השני, '.י, גורני •

 . 74–55' עמ,   )1966ואר ינ
 . 31-  27 'עמ,  )1986( , ה, שורשים',ריאליזם ואוטופיה בהגשמת הציונות,  '.י, גורני •
 , ט, הציונות', הרהורים על היסודות האוטופיים במחשבה הציונית, '.י, גורני •

,   )1984(          . 54 – 45' עמ

, ון דעות והשקפות בתרבות ישראלמגו: בתוך', הריאליזם האוטופי בציונות, .י, גורני •
 . 35 -15' עמ, 1994ד "האגף לחינוך התיישבותי תשנ, משרד החינוך: רחובות

 . 69 – 68' עמ, )ו"תקפ('  ו,בכורי העיתים', תאנית הרועה, ')מעבד.(ב.ח, גינצבורג •
' דעת'ז בתוך אתר "טבת תשל, ט"ס, בית מקרא', פגישות ליד הבאר, '.ח,גלעד •

il.ac.daat.www  .   

התפתחותו של היישוב היהודי בבית : מעלייה לעלייה ובין גאות למשבר, '.ד, גלעדי •
ההיסטוריה של ', המנדאט והבית הלאומי,  ')עורכים. (י, שביט. י,   פורת:בתוך',  הלאומי

 . 174 – 161' עמ, אריךללא ת, יד יצחק בן צבי -כתר: ירושלים,  9 כרך , ארץ ישראל
תל , הרועה העברי, )עורכים. (ד, זמיר. מ,  שלם:בתוך', המחלבה הראשונה, '.ק, גלעדי •

 . 63 – 62' עמ,  1957 אגודת הנוקדים  :אביב
 ). א"שבט תקע(' , מ- ו"ל, 2'י, המאסף', מות הבל') תרגום מיימון פרנקל(, .ס, גסנר •
 . 2 – 1' עמ, )1954(, על המשמר', ה ובעתידבהוו, גידול צאן בישראל בעבר, '.מ, גפן •
  ). 12.1945(קרן היסוד  : ירושלים, ארץ ישראל בבניינה', בעקבי הצאן, '.מ, גפן •
 .  4' עמ, )24.4.1942(, יומן עין חרוד' , מבית הכישורים,  '.ש, גפני •
 יםספרות ילד, " עיתוני הילדים מאז ועד עתה-או חפש ערך אהבה' עולם קטן'", .צ, גר •

 . 51 -43' עמ, )1990א ספטמבר "תשרי תשנ(', חוברת א, 65, ונוער 
אפריל ( ,4, כיוונים חדשים', הקשר לסביבה: הציונות והחלום הירוק, '.מ, גרסטנפלד •

 .142–122' עמ, )2001
 .   13' עמ, )15.5.1926(, 46, תל יוסף,  חי-עיתון', רשימות בשדה,' ) הרועה(גרשון  •
: ירושלים,  מאמרים על המוסיקה העברית–רננים', ה והחינוךהזמר, 'ש.מ, גשורי •

    .8 – 3' עמ, א"תרצ
 -רננים: בתוך ',  לשאלת עתידה של הנגינה העברית–להיות או לחדול, '.ש.מ, גשורי •

  .19 – 17' עמ, א"תרצ: ירושלים, מאמרים על המוסיקה העברית
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' עמ, א"תרצ:ירושלים,  העברית מאמרים על המוסיקה-רננים ', הלל וזמרה, 'ש.מ, גשורי •
20 – 21 . 

 . 15 – 10 'עמ, )צ"אייר תר(', א, הלל', זמרה עברית בבתי הספר', .ש.מ, גשורי •
 '  עמ,)1974דצמבר (, 19-  18, הספרות', כבעיה מיוחדת בתרגום' מטאפורה'ה, '.מ, דגוט •

121 – 136 .   
' , כרך א, הספרות', לגואריני' אמןהרועה הנ'חיים משה לוצאטו ו' לר' מגדל עוז'" , .י, דוד •

 . 576 – 569' עמ,  )1968-1969ט "סתיו חורף תשכ(, 4- 3' מס
, )אוצרת. (ב,  דונר:בתוך, 1920-1932 תהליכי מיסוד תל אביב–מאוסף למוזיאון, '.ב, דונר •

 . 25 – 8' עמ, 2002מוזיאון תל אביב  :  תל אביב, מאוסף פרמן למוזיאון תל אביב
מגוון דעות והשקפות , )עורך. (ד,  כרם:בתוך', וטופיה של עתיד ואוטופיה של עברא, '.י, דן •

' עמ )20.5.1938(האגף לחינוך התיישבותי , משרד  החינוך :ירושלים',  חוברת ד, בישראל 
67 – 102 .   

אמנות , )עורך. (ש,  שאלתיאל:בתוך', הזהות האידיאית ועצמאות הביטוי,  '.י, דניאלי •
:  שדה בוקר- יד יערי: גבעת חביבה, 1967- 1937 כרזות השומר הצעיר, וןבשירות רעי

   . 43 – 25 'עמ, 1999המרכז למורשת בן גוריון 
, )1969ספטמבר ,ל "תש(, 1', כרך ב, הספרות', דרכי התיאור בשירת ההשכלה'. י, האפרתי •

 . 39 – 26' עמ
', ו, ירושלים בספרות עבריתמחקרי ', הפסטורליתבלוז ליעקב כהן והמסורת , '.ל, הדומי •

 . 45 – 29 'עמ, )ד "תשמ(
 ישראל בשנות השלושים - על עיתונות הילדים בארץ: 'לילדים) נפלא קרה(דבר '" , .י, הדס •

 . 139 – 131 ' עמ, ) 2000ס "תש(, 1, עולם קטן', למאתנו
הרועה  ,)עורכים. (ד, זמיר. מ,  שלם:בתוך, "עד המחלוב הנע ' שבאק'מה" , .ח, הורוביץ •

 . 213 - 210' עמ,  1957 אגודת הנוקדים :תל אביב העברי 
תל , הרועה העברי ,)עורכים. (ד, זמיר. מ,  שלם:בתוך', במערכות ציבור, '.ח, הורוביץ •

 . 189 - 187 'עמ,  1957 אגודת הנוקדים :אביב
 :ל אביבת, הרועה העברי, )עורכים. (ד, זמיר. מ,  שלם:בתוך' , כפר גלעדי,  '.נ, הורוביץ •

 .62' עמ,  1957אגודת הנוקדים  
' •  .21' עמ, )3.1967ז "תשכ' אדר ב(, ד" ס,הנוקד, ז"החלטות כינוס הנוקדים הל

, ב, אנציקלופדיה מקראית, )עורך ראשי.(ד.מ, קאסוטו: בתוך' , באר, '.ז.ח, הירשברג •
 . 5 – 1' עמ, 1954ד "מוסד ביאליק תשי: ירושלים

, עשרים השנים הראשונות, .ב.א,  יפה:בתוך',  אביב הקטנהמוסיקה בתל, '.י, הירשברג •
 קרן תל אביב והקיבוץ המאוחד :תל אביב, 1929 -1909 ספרות ואמנות בתל אביב הקטנה

 . 155 – 100' עמ, 1980מ "תש
עשרים השנים , .ב.א, יפה:בתוך, 'התפתחות הגופים המבצעים במוסיקה',.י, הירשברג •

קרן תל אביב :תל אביב, 1929 –1909 אביב הקטנה ספרות ואמנות בתל, הראשונות
 . 341-  263 'עמ, 1980מ "והקיבוץ המאוחד תש

 -ומנור. י, צלמונה: בתוך',  על תפיסת המזרח בתרבות הישראלית- קדימה, '.א, הירשפלד •
' עמ  מוזיאון ישראל: ירושלים, 404קטלוג ,  המזרח באמנות ישראל-קדימה, .ת, פרידמן

11 - 32 .  
 , מול-עת', אהרון הלוי גנן ואמן מראשוני הציירים של נוף ארץ ישראל וצמחיה, '. א,הכהן •

 . 13 - 12' עמ, )1980(, )30(4', כרך ה
ז אוקטובר "חשוון תשל(, ב"י-א"י, עיונים במוסיקה, "משאת נפשי'על השיר ", .א, הכהן •

 .17 – 12' עמ, )1976
תשרי (, )81(1, ד"כרך י,  מול-עת', אשרי הילדים שלא הזקינו בילדותם, '.א, הכהן •

 .  5 -  3' עמ, )1988ט אוקטובר "תשמ
 . 5 -  3 'עמ, )1981יולי (, )38(6', כרך ו,  מול-עת', שירי שייך אברייק, '.ח, הלפרין •
תל , הרועה העברי, )עורכים. (ד, זמיר. מ,  שלם:בתוך', מלאכה חדשה,  '.מ, הלפרין •

 .26 – 24' עמ, )1957( אגודת הנוקדים :אביב
, צחור. י, ברטל: בתוך', יהיתרבות פוליטית ומציאות בעליה השנ,  '.י, וריינהרץ. ב, הלפרן •

ח  "יד יצחק בן צבי  תשנ: ירושלים, כרך מחקרים, הי העלייה השני,)עורכים.(י, וקניאל. ז
  .59 –38' עמ, 1997
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. א,רפופורט. ב, עודד:בתוך', לעניין הבעלות על אדמות המרעה באוגרית, '.מ, הלצר •
,  כרך שלישי, מחקרים בתולדות עם ישראל וארץ ישראל, )עורכים. (י, ושצמילר. ע, שוחט
 . 13 - 9' עמ, ה"אוניברסיטת חיפה תשל: חיפה

,  )8.1953ג  "אלול תשי(', כה, הנוקד', חמש עשרה שנה לקיום העדר בשמיר, '.מ, הרדוף •
 .25' עמ

תל , ת במקראותקופות ומוסד, .מ, הרן: תוךב' זבחי משפחה וחגיגות, חגים, '.מ, הרן •
   . 107 – 77 'עמ, 1972עם עובד  :אביב

 .     18' עמ,   )11.1951א "אלול תשי(', יט, הנוקד', לתולדות עדר הצאן בבית אלפא,  'הרועים •
, )2002ב "תשס(, 23 ,אלפיים', קווים להבנתה, המהפכה היהודית המודרנית, '.ב, הרשב  •

 . 75 – 9' עמ
הרהורים על תמונת : תחייתה של ארץ ישראל והמהפכה היהודית המודרנית, '.ב, רשבה •

 האוניברסיטה :תל אביב, תרבות וחברה בארץ ישראל, נקודת תצפית :בתוך', מצב
 . ח"הפתוחה תשמ

,  )1978דצמבר ( , 27 ,הספרות', תרגום המטפורה וגבולות התרגומיות, '.ר, ואן דן ברוק •
 . 53 – 44' עמ

. י, ריינהרץ, אניטה,  שפירא:בתוך?', הציונות כמרידה? הציונות כמהפכה, '.ד, ויטל •
 . 348 - 337' עמ , 2000ר "מרכז שז: ירושלים, עידן הציונות, )עורכים. (י, והריס

תל , הרועה העברי, )עורכים . (ד, זמיר. מ,  שלם:בתוך', במחלבה ובהדרכה, '.ר, וינשטיין •
 . 159 - 157 ' עמ,1957 אגודת הנוקדים  :אביב

 :תל אביב, הרועה העברי,  )עורכים. (ד, זמיר. מ, שלם  :בתוך 'במושבות הגליל, 'ר -ו •
  . 18' עמ, 1957אגודת הנוקדים  

, מחקרי ירושלים בספרות עברית', אורחות ושבילים בחקר ספרות ההשכלה'. ש, ורסס •
  . 28 -  7' עמ, )1992(', יג

 ,  מדבריבאוהל, .פ, אדון-  בר:בתוך',  הקדמה במקום -אגדה של פסח,  '.ר, זאבי •
  . 1981 ספר   תקריי: ירושלים

  ). 16.1.1935(, אומר, 'על התיישבות קבוצת רועים בשייך אברייק, '.א, זייד •
, כרונות ארץ ישראליז, .א, יערי: בתוך', מחייו של אחד מאנשי השומר, '.א, זייד •

 . 850 - 834 'עמ,  1947ההסתדרות הציונית  : ירושלים
ספר , )עורכים. (י,וטברסקי. מ, מגד. י, שוחט. י, צבי-  בן:בתוך', שכם אל שכם,  '.נ, זייצר •

 . 149 – 148' עמ,  1962,  ןהביטחו משרד - דביר:תל אביב , דברי חברים-השומר
: ירושלים, זיכרונות ארץ ישראל, .א,יערי: בתוך',  מרעה עדר יהודי במצפה, '.מ, זלודין •

  . 990 -  988' עמ,  1947 הציונית  ההסתדרות

 , הרועה העברי,  )עורכים. (ד, זמיר. מ, שלם:  בתוך',  משק הרועים בשרונה,  '.מ, זלודין •
  .46 – 45 'עמ , 1957אגודת הנוקדים    :תל אביב

 שנה 20, )עורך מרכז.(ב, ברעם: בתוך?',  כיצד- שיר עם ישראלי, '.מ, כהן–זמורה •
איגוד הקומפוזיטורים : תל אביב, בץ מאמרים וראיונותקו, במוסיקה הישראלית

 . ח"בישראל תשכ
, )עורכת . (מ,  זמורה :בתוך' , יסודות אזוריים במוסיקה האמנותית בישראל, '.מ, זמורה  •

 ןבזיכרודיוני כנס  מוסיקאים שהתקיים , יסודות מזרחיים ומערביים במוסיקה בישראל
 המכון למוסיקה ישראלית :תל אביב , 1962ל  באפרי 17 – 15 -ב ה"יעקב בניסן תשכ

  . 42 – 37 'עמ, 1968
 . 4 – 2' עמ,  )1942ב  "סיון תש(',  ה,הנוקד', מתולדותיו של אריה אברמסון, '.ד, זמיר •
 :תל אביב, ריהרועה העב, )עורכים. (ד, זמיר. מ,שלם: בתוך',  האגודה ודרכה, '. ד, זמיר •

 . 128' עמ, 1957אגודת הנוקדים  
 :תל אביב, הרועה העברי,  )עורכים. (ד, זמיר. מ,  שלם:בתוך', הייתי לרועה צאן'. ד, זמיר •

  .118 – 116' עמ, 1957אגודת הנוקדים  
  ). 8.9.1926( , 56,  תל יוסף, חי–עיתון ', במה נציל את המשק,  '.ד, זמיר •
 . 3 – 2דף ,  )27.10 .1957(, )455(1,  עלון איילת השחר', על דויד  אלף במותו,  '.ד, זמיר •
,  הרועה העברי, )עורכים.(ד, זמיר. מ,  שלם:בתוך', במוסדות חינוך חקלאיים , '.ד, זמיר •

   .203 - 198 'עמ,  1957 אגודת הנוקדים  :תל אביב

  22



 :תל אביב, הרועה העברי, )עורכים.(ד, זמיר. מ,  שלם:בתוך ,'בשדות יזרעאל, '.ד, זמיר •
 .71 -  -7' עמ,  1957אגודת הנוקדים   

 .33 - 30 'עמ,   )4. 1959  ט"ניסן תשי( ', מג, הנוקד', העדר בגת, '.ד, זמיר •
 .13 – 12' עמ, )5. 1965ה  "ניסן תשכ(, ט"נ,  הנוקד ',זכות ראשונות, '.ד, זמיר •
 . 21' עמ, )2.1964ד  "שבט תשכ(, ה" נ, הנוקד',  נעמוד בפרץ, '.ד, זמיר •
מדברי , '.ד, ובקר. ח, קמינסקי. א, לביא. ד, זמיר. ש, גינוסר. י, דוידאי. ב, אלף. ח, זמירי •

 .29 – 24 'עמ,   )8.3.1949ט "אדר תש( , ו"ט, הנוקד', חברים
תל , הרועה העברי,  )עורכים. (ד, זמיר. מ,  שלם:בתוך' , השכלה והדרכה'. ח, זמירי •

 . 154 – 152' עמ,  1957 אגודת הנוקדים  :אביב
תל  , הרועה העברי, )עורכים. (ד, זמיר. מ,  שלם:בתוך',  להדרכהמניסיון,  '.ח, זמירי •

 . 156 - 154 'עמ,  1957 אגודת הנוקדים  :אביב
 :תל אביב, הרועה העברי, )עורכים.(ד, זמיר. מ, שלם:   בתוך,'למדבר שאנו, '.ח ,זמירי •

 . 54 -53' עמ, 1957אגודת הנוקדים 
 ',א,  השירה והזמרהילעניינון אמנותי ומדעי  ירח-הלל' , הלל'. ש.מ, מ וגשורי, זנדברג •

  .3-5' עמ, )צ"אייר תר (        
 . 23' עמ, ) צ"אייר תר(', א, הלל', תפקיד המוסיקה בבניין הארץ'. מ, זנדברג •
חוג בית הנשיא : ירושלים, לכתך אחרי במדבר :בתוך', על המדבר במקרא, '.י, זקוביץ •

 . 31 – 17' עמ, ה "תשנ
', ספרות אגדית כמכשיר לעיצוב זיכרון קיבוצי ,מסע במרחבי הזמן והמקום', .י, זרובבל •

 . 80 –69 'עמ,  )1997קיץ  , 10, תיאוריה וביקורת
        ינואר (, )11(3', כרך ב, מול-עת', שנות העלומים של הציור הארצישראלי, '.מ, זרטל •

 .3-5' עמ,  ) 1997
,  הרועה העברי, )עורכים.(ד, זמיר. מ,  שלם:בתוך', הרועים הראשונים,  '.ד, לובמן-חביב •

 . 281 – 278' עמ,  1957 אגודת הנוקדים  :תל אביב
תל ',  כרך ב, ספר העלייה השלישית, )עורך. (י,  ארז:בתוך', נדודים ולבטים, '.מ. חדש •

 . 807 – 801' עמ, 1964 עם עובד  :אביב
 . 25 – 24 'עמ, )1947ח "יו תשכסל(,  ב"נ', ג, במה', בשולי אהבת ציון, '.ד, חומסקי •
ושמידברג . שפירא ר. פולסיוק י, .י, חזן,.ב, חזן, .ש,    גולן:בתוך' שיטת הנושאים, '.ב, חזן •

 ,השומר הצעיר במשמר העמק ספר המוסד החינוכי של, דור לדור, )עורכים.( א
 . 115 – 84' עמ, 1948ספרית הפועלים הקיבוץ הארצי השומר הצעיר : מרחביה

 – 69' עמ, 1976ברית התנועה הקיבוצית  :  תל אביב, גופי מסיבות',  צאן, ')עורך. (א, חפץ •
79 . 

 . 25 – 11' עמ, )1986(, ה, שורשים', זהות ושוני בין העליות לארץ,  '.י, טבנקין •
 עם :תל אביב, יהיספר העלייה השנ, )עורכת. (ב,  חבס:בתוך', המקורות, '.י, טבנקין •

 . 30 – 23' עמ,  1947עובד  
 – 90' עמ, )1999ספטמבר (, 16, על הפרק ,'פירוש מעורב- בנאות דשא ירביצני, '.נ, טוקר •

120 .  

 – 1'   עמ,)1974דצמבר (, 19 - 18 ,הספרות', לשאלת תיאור הספרות כרב מערכת, '.ג,טורי •
19 . 

 9 'עמ , 1984', ב, דוד לדור', ט"יהדות ותרבות אירופית בחינוך היהודי במאה הי,' .א , טל •
– 23 .  

 קובץ לזכרו -והנה אין יוסף :בתוך', מוטיב המדבר במקרא ובספרות קומראן, '.ש, טלמון •
 .107 – 73' עמ, ג " בהוצאת המשפחה וחברים תשל,אמוראי של יוסף

 – 105 'עמ, 1826אנטון שמידט : ויין',  ז, בכורי העיתים', שיר רועי, '.א, טראכטענבערג •
106.  

המזרח באמנות , קדימה,  .י,  צלמונה:בתוך', המזרח והחברה הישראלית ',.ג, טרכטנברג •
 . 46 – 33' עמ, 1998מוזיאון ישראל  : ירושלים,   404קטלוג , ישראל

 .46 –34'  עמ,  )1996 מברדצ- מבר נוב( , 46, ארץ וטבע', תקרות מדברות, '.ר, ידין •
 אגודת :תל אביב, הרועה העברי, )םעורכי. (ד, זמיר. מ,  שלם:בתוך', חי–בתל, '.ש, יהלום •

 . 64 – 63' עמ, 1957הנוקדים  
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 ' עמ, )1980ינואר ,ם "טבת תש(, 7, מעגלי קריאה', הצד האסתטי של ספרי ילדים, '.נ, יובל •
71 – 74 . 

תל  , הרועה העברי, )עורכים. (ד, זמיר. מ,  שלם:בתוך',  יצאתי להשתלמות,  'יוסף הרועה •
 . 87-88' עמ, 1957  אגודת הנוקדים :אביב

   .47 – 13 'עמ, )ג"אדר תשכ( ,)ד('טז, בית מקרא', עיונים בתקופת האבות, '.ש,ייבין  •
 . 7 – 3' עמ, )1936ו "סיוון תרצ', ג, במה, 'על התיאטרון הארצישראלי ותעודתו, 'ל, יסנר •
 ' עמ, )1991א יוני "תמוז תשנ(, 20, מעגלי קריאה?', מדוע מקראות בבית הספר, '.ח, יסעור •

101 - 109 . 
. ז, ושביט. א,  יער:בתוך', תהיישוביהזהות הקולקטיבית בחברה , '.ז, ושביט. א, יער •

 . 129' עמ,  2001 האוניברסיטה הפתוחה  :תל אביב, מגמות בחברה הישראלית, )עורכים(
תל  , הרועה העברי,  )עורכים. (ד, זמיר. מ,  שלם:בתוך', יוסף- ההכשרה בתל, '.י, ץ"כ •

 .68 – 67' עמ,  1957 אגודת הנוקדים  :אביב
. ז. קדר ב:בתוך',  אשליית הניגודים: תרבות עממית ותרבות עילית, '.ר, וכהן. א, כהן •

 – 13'  עמ,ו"ר תשנ"מרכז זלמן שז: ירושלים,  קובץ מחקרים-התרבות העממית ,)עורך(
30 . 

  .  1964 הקיבוץ הארצי :בתל אבי', כרך ב, האנציקלופדיה למדעי החברה', חג, '.א, כהן •

תורה , )עורך(,שפירא אברהם:בתוך'  השירים באספקלריה היהודיתשיר, '.ד.ג, כהן •
 . )תרגם דוד זינגר(, 108 –89 'עמ, ד" תשמ:תל אביב, נדרשת

בקורת ',  מקומו של הטקסט הבלתי כתוב-  טקסטואליות בספרות ההשכלה- בין, '.ט, כהן •
 . 52 – 37 'עמ , )ה"קיץ תשנ(, 31חוברת , ופרשנות

 מחקרי ירושלים בספרות',  צופן של ספרות ההשכלה-הטכניקה הלמדנית, '.ט, כהן •
 . 169 - 137 'עמ, )1992(', יג, עברית

, 6, בקורת ופרשנות', לשלמה לויזון' מליצת ישורון'השפעות והטמעותיהן ב, '.ט, כהן •
  .28 – 17' עמ, )1974ד דצמבר "כסליו תשל(

ך בשירת " טכניקת מפתח להבנת העימות עם התנ–' אה הסימולטאניתהקרי'" ,.ט, כהן •
 . 89 - 71 'עמ, )ה"תשמ(', ז, מחקרי ירושלים לספרות, "ם הכהן "אד

ספר , לאמנות ולחיים, מאסף לספרות–העברי החדש ', העברי החדש,  ')עורך. (י, כהן •
   .  10'  עמ, )1912ב "תרע  (העברי החדש: ורשה,  ראשון

 ) .1933ד "ט כסליו תרצ"כ(, ו שבועון מצויירד, כלנוע •
תעשיית חפצי החן העשויים מתכת בשני העשורים הראשונים לקום , '.נ, קדר- כנען •

אמנות ועיצוב המתכת בשני העשורים  , חפץ ארץ, .נ, קדר-כנען:בתוך' , המדינה
ו "סמוזיאון ארץ ישראל ויד יצחק בן צבי  תש: תל אביב וירושלים, הראשונים למדינה

  . 47 – 10' עמ, 2006
'  עמ, )2000(', כב, הציונות', העלייה השלישית החלוצית–עליית המגשימים ,  '.ב, כנרי •

140 – 157 . 
 ספטמבר  ב"אלול תשי(, ב"כ- א"כ, הנוקד', ץ" שנה למותו של ישעיהו כ-מדבריו, '.י. ץ"כ •

 . 3' עמ, )1952
תל ,  כרך רביעי,כתבים, .ב,  כצנלסון:בתוך, )1929(' נס העלייה השנייה, '.ב, כצנלסון •

 . 23' עמ, 1946 מפלגת פועלי ארץ ישראל :אביב
תל ', כרך א,  זיכרונות ומעשים- אגודת השומרים,.י,רבינא :בתוך', ראשית דרכי, '.כרם ח •

 .73 – 71' עמ, 1966 השומר בישראל :אביב
 . 37 – 32' עמ,  )1997( , 48 , ארץ וטבע', אריחים מעטרים עיר, '.ב, כרמיאל •

' • ).  1941 (, 10' מס,  עלון קיבוץ מרחביה',  חג הגז-א"ג בעומר תש"ל
, .א, יערי: בתוך, )1903(' הבדווים בנגב מבקשים לכרות ברית עם היהודים, '.ד.ז, לבונטין •

 . 775 - 773' עמ,  1947ההסתדרות הציונית : ירושלים, זיכרונות ארץ ישראל
'  עמ, )11.1966ז  "חשוון תשכ(, ג"ס, הנוקד', בודה בענף הצאןבעיות ארגון הע, '.א, לביא •

22 – 27. 
, זיכרונות ומעשים, אגודת השומרים, )עורך. (י,  רבינא:בתוך', בפינת השומרים, '.לבנה א •

 . 279 – 275' עמ, 1966 השומר בישראל  :תל אביב' , כרך ב
 – 320' עמ,  1984אריאל  : ליםירוש, 'א, ספר וילנאי', פרקים בתולדות חמארה, '.מ, לבנה •

324 . 
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 . 118 -102 'עמ, )1999(, תכלת', האמנות הישראלית בדרך למקום אחר, '.א, לוין •
ראשי פרקים למגמות הצמיחה וההתגבשות של אמנות ואדריכלות מקומית , '.מ, לוין •

 . 204 –194' עמ,   )1980מ  "תמוז תש( , 16,  קתדרה', בארץ ישראל
 – 38' עמ, )ז"טבת תשט(' ,ב,  קול-בת', שאלת עיבודו של שיר העם העבריל, '.מ, לוסטיג •

40 . 
הרועה ,  )עורכים. (ד, זמיר. מ,  שלם:בתוך',  הפעולה המקצועית באגודתנו, '.מ, ליבנה •

 . 175 – 171' עמ, 1957 אגודת הנוקדים  :תל אביב , העברי
 אגודת :תל אביב,  הרועה העברי, )םעורכי.(ד, זמיר. מ,  שלם:בתוך' ,  למרעה,  '.מ, ליבנה •

 .92 - 91' עמ,  1957הנוקדים  
תל  , הרועה העברי,  )עורכים. (ד, זמיר. מ,  שלם:בתוך',  עדרנו הראשון,  '.מ, ליבנה •

 . 121 – 120' עמ, 1957 אגודת הנוקדים  :אביב
קובץ , הנוערדרכי ) עורך. (ג, חנוך ':בתוך'  הכפריךהחינועל תרבות הכפר ועל , '.ז, ליהמן •

ח נובמבר "מחלקת הנוער של ההנהלה הציונית תרצ :ירושלים, לענייני הנוער בציונות
 . 224 – 214' עמ, 1937

 .  דף שער,  )24.4.1937(, 47,  יומן איילת השחר', חג הגז,  'ללא שם •
 ).24.11.1939(, דבר', הועידה הארצית של מגדלי הצאן,  'ללא שם •
  ). 26.11.1939(, דבר ', 19.11.1939דלי הצאן ביגור  לקראת כינוס מג, 'ללא שם •
 ).28.12.1939 (,דבר' , הנוקד, 'ללא שם •
  )13.2.1940 (,דבר, ' תערוכה ומטרתה-הצמר והעור במשק העברי, הצאן',  ללא שם •
 . )28.6.1949(, מעריב',  הכבשה שלנו מצטיינת,  'ללא שם •
  ). 6.12.1950( , הצופה', באגודת הנוקדים העבריים,  'ללא שם •
   . )1.6.1964(, דבר', מאחורי הבידור והצאן, 'ללא שם •

 ).  2.9.1977(, 18 ,בשמיר',  שיחה עם משה כגן, 'ללא שם •
, כרונות ומעשיםיז ,אגודת השומרים, )עורך. (י,  רבינא:בתוך', פינת השומרים, '.ק, לנס •

 . 274 -273' עמ, 1966 השומר בישראל  :תל אביב', כרך  ב
 :תל אביב, הרועה העברי, )עורכים. (ד, זמיר. מ,   שלם:בתוך', בעיני הערבים, '.ק, לנס •

 . 114 - 113 'עמ ,1957אגודת הנוקדים  
 :תל אביב ,הרועה העברי, )עורכים. (ד, זמיר. מ,  שלם:בתוך', סערה בגלבוע, '.ק, לנס •

 . 112' עמ, 1957אגודת הנוקדים  
 ). 25.5.1944( , 30, קיבוץ שמיר,יביםנ', עם חג הגז, ' )משה הרדוף. (מ •
 אגודת :תל אביב, הרועה העברי, )עורכים. (ד, זמיר. מ,  שלם:בתוך', האגודה ודרכה, '.מ •

 . 127' עמ,  1957הנוקדים 
' )מחצית יובל לקיום העדר בבית אלפא,  שנה לקיום העדר בכפר גלעדי30(שני יובלות , '.מ •

 . 7 – 6' עמ, ) 4.1952ב  "ניסן תשי(',  כ,הנוקד, 
 .1' עמ, )1949ט "אדר תש(,'טו, הנוקד', במדינת ישראל, '.ה.מ •
 ,89 ,יומן איילת השחר,  רשימות רועים:בתוך, )1934(' מתוך יומן פרטי, '.ל.מ •

)20.5.1938.( 
  . 114 – 113 'עמ, )1925ה "שבט תרפ' כו(',  גןגיליו', כרך ג, מחיינו', בענייני חמרה, '.מ.מ •
מוסד ביאליק  :ירושלים', זכרך , אנציקלופדיה מקראית', שבנא, ')ורך ראשיע( ,.ב, מזר •

 . 502 – 500' עמ, 1976
 .3' עמ,   )24.4.1942(, יומן עין חרוד', מפעל הצמר, '. ר,מחניימית •
 . 6 – 5, 2' עמ, ) 22.5.1937, 10.5.1937(,50 – 49 ,יומן איילת השחר', שאלת הצאן, 'מיכאל •
 . 16 – 14' עמ, )1984יוני (' ,כרך ט, )55(5 ,מול-עת', חקלאיםלהיות , '.מ, מינץ •
 :בתוך', אוטופיה וחיפושים, אידיאולוגיה: לידה מחדש של אמנות עברית, '.א, מישורי •

 האוניברסיטה הפתוחה :תל אביב, תרבות וחברה בארץ ישראל, נקודת תצפית, .נ, גרץ
 . 194 – 175 'עמ, 1988

י  "תרבות וחינוך  תש, מסביב לעיקר, .ד,  מלץ:בתוך, )1950(' רערכי אמנות בכפ, '.ד, מלץ •
 . 125 – 122' עמ, 1970ל "תש
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עשרה –האסתטיקה של מפנה המאה התשע:  ומיסטיקהאוריינטליות, '.פ,פלור- מנדס •
הדיון ב ( , 672 -  623' עמ, )1984( ',ג, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל', והזהות היהודית

  ). 644' מעד ע'  רוח המזרחית'
מנור . י,  צלמונה:בתוך', על הזיקה למזרח הקדום, ימינו כקדם, '.ת, פרידמן-מנור •

 1988 מוזיאון ישראל: ירושלים, 404קטלוג , המזרח באמנות ישראל, קדימה, .ת, פרידמן
 . 199 - 95' עמ, 

      :      בתוך, 1.12.2001, הפרימה בלרינה הישראלית הראשונה, רחל נדב, .י, מרגולין •
htm.d_israeli_first_the_nadav_rachel/il.co.isradance.www    

,  כרך עשירי, 19, תצליל', 2 -  הס נושא מוסיקלי במטבע יהודי של אגריפ, '.י, משורר •
 . 128 – 126' עמ , 1979ט "תשכ

 ) 2004מאי , ד"אייר תשס(, 30 ,מעגלי קריאה, נות מודרנית ואיור ספרי ילדיםאמ, .י, ימש •
 . 74 – 60 ' עמ ,

כסליו ( , 29, תל יוסף, חי-עיתון', ק ברדיטשוב באזני ידידהו הטוב"שיחה מבדואי דד, '.נ •
  ). 1926ו  "תרפ

 . 111 – 110 'עמ, ) ז"תקפ(', ז, בכורי העיתים, אמנון ותרצה , .צ.א, נאטקיש •
 .47 - 30' עמ, )8 .1980(, ל"סקירה חודשית לקציני צה', המהפכה העברית, '.ח, נגיד •
יסודות מזרחיים ומערביים , )עורכת. (מ, זמורה  :בתוך' פולקלור העדות בישראל, '.ד, נוי •

  -ב ה" יעקב בניסן תשכןבזיכרודיוני כנס  מוסיקאים שהתקיים , במוסיקה בישראל
  . 22 –18' עמ , 1968 המכון למוסיקה ישראלית :תל אביב , 1962 באפריל 15-17

כרך ,  זיכרונות ומעשים- אגודת השומרים ,.י,רבינא :בתוך', דרכו של שומר, '.א, נורקין  •
 . 463 – 457' עמ, 1966 השומר בישראל :תל אביב', א

 . 7 – 5' צ עמ" תרצנטרל: ורשה ,  מאסף-ניסן, .י,  פיכמן:בתוך', לאנשי הבימה'. מ.י, נימן •
 - גאולת האדם והחלוציות במחשבה של תנועת העבודה הציונית, גאולת הקרקע, '.ה, ניר •

הקרקע  גאולת, )עורכת.(ר,  קרק:בתוך', )1935 – 1904(יה ועד לחמישית יה השנימהעלי
 . 47 – 33'  עמ , 1990יד יצחק בן צבי  :ירושלים, רעיון ומעשה, בארץ ישראל

, אניטה,  שפירא:בתוך' ,  תרבותי-החלוציות הציונית בהקשר בין? הגויים ככל , '.ה, ניר •
 . 126 – 109'  עמ ,  2000ר  "מרכז זלמן שז: ירושלים, עידן הציונות, .י, והריס. י, ריננהרץ

 . 248 – 228' עמ,  )1992(', ב , טורא?',  מיהו חלוץ, '.ה, ניר •
 24 'עמ, ) 1936ו "שבט תרצ(', ב- ' א,במה  ',פרקים על מקוריות האמנות העברית, '.י, סגל •

– 33 . 
 .45 -  43 'עמ, )1937ז "אדר תרצ(',  ג,במה, ך "התיאטרון והתנ, '.י, סגל •
–23, מעגלי קריאה, "' גן'עיונים באיורי המקראה -איורים מזוית אחרת", .א, סונין •

 . 262 – 257' עמ, )1995ה יוני "סיוון תשנ(,24
' עמ, )1942ג "כסלו תש(, ג"תש', א, במה, 'צרטים למוסיקה יהודית קונ25, '.י, בסקי'סטוצ •

40 – 41 .  

, 72, זמנים', בנייתה של תרבות ילדים חדשה: חינוך ותרבות בגיל הרך ביישוב, '.ש, סיטון •
 . 56 – 44' עמ, )2000סתיו (

 . 9 –3'  עמ, )1960כ " שבט תש- טבת(, 139, מולד', האדם והתכלית החינוכית, '.א.ע, סימון •
 ,יריעות', ממדרש לאומי לפשט קיומי: מעמד המקרא בחברה הישראלית, '.א, סימון •

 . 1999אורנה הס : ירושלים
 
 : בתוך',  המפגש ליד הבאר-יעקב ורחל, פרשת וייצא, '.א, סמט •

       htm/2-/22samet/tanach/AATD/il.ac.daat.www://http 
חוברת , קול-בת, )"מסכת החג החקלאי(בקיבוץ ' המסכת'להערכת צורת ", .צ, סנונית •

 . 31 – 30' עמ, )ז"ראש הזנה תשט(, ראש השנה
', ה, הגיגי גבעה',   בחלק', אחלק', ראשי פרקים בתולדות הזמר העברי, '.י, ספיבק •
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 :תל אביב ,הרועה העברי, )עורכים.(ד, זמיר. מ,  שלם:בתוך', ימי ניסיון,  '.א, סקרלץ •
 . 73 – 72' עמ,  1957אגודת הנוקדים   

 :תל אביב ,הרועה העברי, )עורכים. (ד, זמיר. מ, לם ש:בתוך', אל האוהלים,' .א', סקרלץ •
 . 86 – 83' עמ , 1957אגודת הנוקדים  
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:  תל אביב, הרועה העברי, )עורכים. (ד, זמיר. מ, שלם:  בתוך',בנדידה, '. א,סקרלץ •
 . 111 - 110' עמ,  1957אגודת הנוקדים  

' עמ,  )1950י  "תשרי תש ( ,ז"ט,  הנוקד', על היחס לבעלי החיים במשקים שלנו, '.מ, סתוי •
34.  

 . 678 -  673' עמ, 1962מוסד ביאליק : ירושלים, אנציקלופדיה מקראית', מדבר, '.י.ע •
' עמ,   ) 1.1965ה  "שבט תשכ( , ח "נ, הנוקד',  חינוך הדור הצעיר–אמנות הרועה , 'עובד •

34. 
ספר , )עורך.( ד,  קמחי:בתוך', תולדה והערכה, החינוך העברי בארץ ישראל, '.י, עזריהו •

 1929ט "הסתדרות המורים תרפ:ירושלים , ח"תרפ-ג"היובל של הסתדרות המורים תרס
 . 112 – 57'  עמ, 

 –ב "תרמ(מטרות החינוך העברי לאומי בתקופת העלייה ה ראשונה , '.ש, וקרים . י, עירם •
 . 143 – 117' עמ, )1990(', ד, דוד לדור', ) ג"תרס

 .23' עמ,  )2. 1974ד  "שבט תשל(, ד"ע, הנוקד' , קווה ישראלענף הצאן במ, '.י, עמיר •
 .21 – 18 'עמ, )10.1976ז "תשרי תשל(',  פ,הנוקד', דיר הצאן בבית ספר כדורי, '.נ, עמנואל •
,  נחום גוטמן מארח את ראובן, .י, ודגון. כ,  רובין:בתוך', בין פרדס לכרם זיתים, '.ג, עפרת •

 .9 – 4' עמ ,  2000   מוזיאון נחום גוטמן:תל אביב
-טושק :בתוך', מה למד טושק מברטלוד ברכט: או , ציור אפי בקיבוץ מזרע, ' .ג, עפרת •

  . 1994 ספרית הפועלים  :תל אביב ,אברהם אמרנט
  . 10 – 5' עמ,  )2.1984(, 1 ,  בצלאל' ,אמנות ואוטופיה, '.ג, עפרת •

, 232 קטלוג ,ץ"בצלאל של ש, )עורכת.(נ, כהן- שילה:בתוך' תקופת בצלאל,  '.ג,עפרת •
 . 94 - 32' עמ, 1983מוזיאון ישראל  :ירושלים

 :תל אביב, תעודה, )עורך. (ע.מ,  פרידמן:בתוך',  מחזאי ההשכלה והמקרא, '.ב, פיינגולד •
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תל . הרועה העברי, ) עורכים. (ד, זמיר. מ,  שלם:בתוך,  )1955(' עשתרות הצאן, '.י, פיכמן •
פורסם בדבר לרגל כינוס היובל של אגודת (, 149 – 147 'עמ, 1957אגודת הנוקדים :אביב

 ). הנוקדים 
הרועה , ) עורכים. (ד, זמיר. מ,  שלם:בתוך', ספר העדר והמדור לענף הצאן, '.י מ'פינצ •

 . 179 – 175' עמ,   )1957(אגודת הנוקדים  :תל אביב, העברי
התנחלות והתנוודות במדבריות הדרום בתקופות , '.א, ופרבטלוצקי, .י, פינקלשטיין •

 .36 - 3'  עמ, )ט"תמוז תשמ( , 52, קתדרה' , קדומות
 – 20' עמ, )1991נובמבר , א"כסליו תשנ(, 14, משקפיים', פיל מה הוא אומר, '.א, פישוף •

21 . 
 – 19' עמ, 1962 מסדה  :תל אביב, אמנות ישראל, )עורך (.ב,  תמוז:בתוך', ציור, '.י, פישר •

39 . 
אייכל ,  פיקניק לשוני עם רומאנילי-לשימושה של המליצה בספרות ההשכלה, '.מ, פלאי •

 . 65 – 53' עמ, )ה"קיץ תשנ(, 31חוברת , בקורת ופרשנות', ואחרים 
תל  ,הרועה העברי, )עורכים. (ד, זמיר. מ,  שלם:בתוך', בשדה בריאות העדרים, '.ב, פלד •

 . 181 – 179' עמ,  1957אגודת הנוקדים  :אביב
 – 137' עמ, )1971א "תשל(, כרך חמישי ,11 ,תצליל?', מי המציא את סירינכס, '.ד, פלוסר •

139.  
, מוסיקה ', יהודה שרת, דוד זהבי, מתתיהו שלם: ענקי הקיבוץ בזמר העברי, '.צ, פליישר •

 . 32 – 26' עמ) 1988מארס ( , 12
 , הרועה העברי, )עורכים. (ד, זמיר. מ,  שלם:בתוך ',משק הרועים בשרונה,  '.ג, פליישר •

 . 47 – 46' עמ,  1957 אגודת הנוקדים  :תל אביב
ד "סיון תשל(,ה" ע,הנוקד', לזכר נפטרים ':בתוך', משק הרועים בשרונה, '.ג, פליישר •

 .44' עמ,  )6.1974
 :תל אביב, הרועה העברי, )עורכים. (ד, זמיר. מ, לם ש:בתוך', שוב מחדש, '.ג, פליישר •

 . 51' עמ , 1957אגודת הנוקדים  
,  )6.1974ד  "סיון תשל(, ה"ע,הנוקד',  לזכר נפטרים ':בתוך',  שומרים רועים, '.ג, פליישר •

 .  44' עמ
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 ,זיכרונות ארץ ישראל, .א, יערי: בתוך',ויםולמוד תורת המרעה במחנה בד, '.ג, פליישר •
 . 987 – 981' עמ, ז"ההסתדרות הציונית  תש: ירושלים',  בחלק

' עמ, )1985ו "קיץ תשמ(, 23, עלי שיח', יהו שלםתמקורות ליצירתו של מת, '.ד, פרדקין •
109 – 127 . 

, במה לפולקלור יהודי,  עם-ידע', ך כמקור השראה בשטח המחול"התנ, '.צ, פרידהבר •
 . 116 – 113' עמ, )ך"אביב תש(, 24 - 23, ב -א' כרך ו

, רוקדים', 1944מבן שמן עד לכנס המחולות הראשון בקיבוץ דליה בשנת , '.צ, פרידהבר •
 . 15 – 12' עמ, ) 1992מאי (, 13

', ריקוד העם  הישראלי והאידיאולוגיה היישובית שתרמה להתפתחותו, '.צ, פרידהבר •
  . 31 , 13 – 12 'עמ ) 1993ינואר (, 17, רוקדים

, עם-ידע', נשים כיוצרות דפוס של מחול בחגים של ההתיישבות העובדת, '.צ, פרידהבר •
  . 80 – 74 'עמ, )1986ו "תשמ(, 53-54, יהודי במה לפולקלור

 ביקורת', העברית' ההשכלה'תפיסת מהותה של השירה בראשית ספרות , '. י, פרידלנדר •
 . 60 - 55 'עמ, ) 1970ל מרץ "תש' אדר ב(, 1, ופרשנות

מחקרים -פלס', בעיות יסוד בביקורת ובמחקר על ספרות ההשכלה ',.י, פרידלנדר •
 . 1980ם " אוניברסיטת תל אביב  תש:תל אביב, בביקורת הספרות העברית

 – 53' עמ,   )1988( , 3, רימונים', דוד והמיתוס של אורפיאוס ביצירת שאגאל, '.מ, פרידמן •
63 . 

 .19 -  16 'עמ,  )2002ספטמבר (  ,)165(1, 'כרך כח , מול-עת', להחזיר את הצבע, '.ש, פרקש •
 ,מרועה למשיח-דוד, .י,  זקוביץ:בתוך', דוד המלך בראי האמנות היהודית, '.ש, צבר •

 . 244 – 210' עמ, 1995יד יצחק בן צבי : ירושלים
 . 46 – 45' עמ, )1937ז "אדר תרצ( , ג"י', ג, במה', כית"על הדרמה התנ, '.א, צופרפין •
. ש,  שאלתיאל:בתוך', האמנות המשרתת והרקע ההיסטורי,  הארציהקיבוץ, '.א, צור •

 - יד יערי: גבעת חביבה,  1967 – 1937 כרזות השומר הצעיר, אמנות בשירות רעיון,  )עורך(
 . 22 – 13' עמ, 1999המרכז למורשת בן גוריון  : שדה בוקר

,  ברטל:בתוך', ותי תרב- טיפוסי העולים ודיוקנם החברתי, היאנשי העלייה השני,  '.מ,צור •
יד יצחק בן : ירושלים, כרך  מחקרים, הי העלייה השני,)עורכים.(י, וקניאל. ז, צחור. י

 . 293 – 282' עמ, 1997ח "צבי תשנ
אומה , )עורך. (ש, אטינגר: בתוך',  לעלייה השלישיתההשנייהעימות בין העלייה , '.ז, צחור •

 . 242 -225' עמ,  1984  ר"מרכז זלמן שז: ירושלים',  חלק ב, ותולדותיה
 .    188' עמ,  )6.7.1951(, יומן עין חרוד', עם מארק שאגאל בביתנו, 'ציזלינג  •
. י,וטברסקי. מ, מגד. י, שוחט. י, צבי- בן:בתוך, " ' הרועה'ראשיתו של ", .ד, לביץ'צ •

 – 119' עמ, 1962 ןהביטחומשרד - דביר:תל אביב ,דברי חברים-ספר השומר, )עורכים(
121 . 

,  כהן- שילה:בתוך, "' בצלאל'מגמות בציונות ושאלת האמנות לפני הקמת " , .י, צלמונה •
 . 30 – 23' עמ,  1983מוזיאון ישראל  :ירושלים , 232קטלוג ,ץ"בצלאל של ש, )עורכת.(נ

 . 13 – 9' עמ,   )1993ספטמבר  (,19,  משקפיים?', חומוס עם קצפת , '.י, צלמונה  •
,  כהן- שילה:בתוך' , סגנון ואיקונוגרפיה של חפצי בצלאל, '.נ, הןכ-שילה. י, צלמונה •

 . 232 – 201' עמ, 1983מוזיאון ישראל  : ירושלים, 232 קטלוג ,ץ"בצלאל של ש,  )עורכת.(נ
,  )עורכת. .(נ, כהן-  שילה:בתוך', ציירים בבצלאל–ליליין ופן,הירשנברג,'. י ,צלמונה •

 . 200 – 189 'עמ, 1983מוזיאון ישראל : םירושלי,  232 קטלוג ,ץ"בצלאל של ש
ומנור  . י,  צלמונה:בתוך', על המזרח באמנות הישראלית? מזרחה ! מזרחה' .י, צלמונה •

 מוזיאון ישראל: ירושלים, 404קטלוג ,  המזרח באמנות ישראל, קדימה,  .ת, פרידמן
  . 93 – 47' עמ, 1998

 . 82 - 79'  עמ,)1980יוני (, 1, קו, " החוויה האמרגנית–'  חדשיםםאופקי'" , .י, צלמונה •
שנות , )עורך. (מ,  שפס:בתוך', 20-המזרח באמנות הישראלית בשנות ה, '.י, צלמונה •

    . 33 – 25 'עמ , 1982 מוזיאון תל אביב :תל אביב, העשרים באמנות ישראל

 . 57 – 50'  עמ,  )1982נובמבר (, 5/4,  קו',  הכנענים-הההווהעבר הוא , '.י, צלמונה •
 . 39 – 27' עמ,  ) 1981ינואר (, 2, קו', ראשית האמנות המודרנית בארץ ישראל, '.י, צלמונה •
  . 33 – 31' עמ, )1978(, 17 ,ציור ופיסול," יצירת סגנון לאומי' בצלאל'" ,.י, צלמונה •
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:  ירושלים, קובץ מחקרים, התרבות העממית, )עורך(.ז "ב,  קדר:בתוך', מבוא', .ז"ב,קדר •
  . 8 - 7' עמ,  ו"ר  תשנ"כז זלמן שזמר

, אגודת השומרים זיכרונות ומעשים, )עורך. י,  רבינא:בתוך', אישה ושמירה, '.ר, וק'קוזצ •
  . 362 – 360 'עמ , 1966 השומר בישראל  :תל אביב', כרך ב

 :בתוך', ממרעה לשמירה', 'שייך אברייק', 'עם הרועים' 'רועה ושומר, '.ד, וק'קוזצ •
 השומר בישראל  :תל אביב', כרך ב, אגודת השומרים זיכרונות ומעשים, )עורך.(י,רבינא
 . 439 – 434'  עמ,  1966

 – 144'  עמ, ) ב"אב תשכ( , )יד(ב, בית מקרא',  העברים בספרות המקראית, '.י, קויפמן •
151 . 

, וגיהמשיחיות ואסכטול, )עורך. (צ,  ברס:בתוך', ציונות ומשיחיות, '.י, קולת •
 . 431 – 419' עמ , 1984ר  "מרכז שז:ירושלים

 . 164 -163 'עמ,)1980מ "תמוז תש(, 16 ,קתדרה' , דברי פתיחה, '.י, קולת •
ג  "חשוון תרפ' א( ', כרך ב, ה" ל,מחיינו', דוח משלחת הגדוד לחורן,  '.י, )אלמוג(קופלביץ  •

 .  10' עמ,   )1922
מבחר הסיפור , .צ, וולמוט. ר, פטאי: בתוך',  ההאומה העתיקה בהתחדשות,  '.י, קלוזנר •

 .1938ראובן מס  : ירושלים,  הארצישראלי
, )6.1968ח  "סיון תשכ(, ח"ס, הנוקד', עדרה של חולדה לפני קום המדינה, '.ח, קמינסקי •

 . 64 – 62' עמ
ו "חשון תשכ(', ס, הנוקד', על הגורמים לחיסול ענף הצאן במשקים, '.ח, קמינסקי •

 .  3' עמ,  )11.1965
 , אברהם אמרנט-טושק :בתוך', לא אמנות מגוייסת כי אם אבן בבניין רוחני, '.א, קנטור •

 . 1994 ספרית הפועלים  :תל אביב
יד בן :  ירושלים, ספר העלייה הראשונה', היישוב הישן וההתיישבות החדשה, '.י, קניאל •

 .ב"  תשמןהביטחו משרד :תל אביב –צבי 
ובעיני ) 1914–1882(ישוב חדש בעיני בני הדור 'ו ' ישוב ישן'ם המונחי", .י, קניאל •

 . 19 – 3' עמ,  )ח"טבת תשל(, 6 , קתדרה, "ההיסטוריוגרפים 
, )ז"טבת תשט(', ב ,  קול-בת', על השפעת הגומלין שבין המוסיקה למדינה, '.ל, קסטנברג •

 . 8 –6' עמ
 .א"תרצ, ד"י–ג " י,אחדות העבודה  ',בין הרועים, '.י, קצנלסון •
 1986(', ט,  גלעד',הסמלים על מצבות הקברים היהודיים בפולין, '.מ, קראיבסקה •

  . 192 -175' עמ, )ו"תשמ

 – 201' עמ, )1950(, 4 –3, מלילה, 'עוללות לתולדות הדרמה בהשכלה הגרמנית', .ח, רבין •
221 . 

,  הווי מתרקם,בין שוכני אוהלים, קבוצת הרועים, חברה טראסק: פרקי יונה, '.י, רבינא •
כרונות יז ,אגודת השומרים, )עורך. (י,  רבינא:בתוך' , חזרה לשמירה,אל מול המציאות 

   . 120 – 102' עמ, 1966  השומר בישראל :תל אביב',  כרך א,ומעשים
עדר , אגדות השומרים, בית זייד, המרעה, המקום והשם: שייך אברייק , '.י, רבינא •

 ,כרונות ומעשיםיז ,אגודת השומרים, )עורך. (י,  רבינא:וךבת',  פינת השומרים , האגודה
 . 266 – 262' עמ,  1966 השומר בישראל  :תל אביב' , כרך ב

 ).4.4.1928(, דבר', על חיי המוסיקה בארץ, '.מ, רבינוביץ •
 .4' עמ, )6. 1958ח  "סיוון תשי(', מ, הנוקד', הבו רועים למקננו,  '.א, רבינר •
 ). 8.1.1940( , דבר' , אן בפגישתם ביגורעם מגדלי הצ,  'רבקה •
מגמות ותפניות בעיתוני ילדים עבריים בארץ ישראל בראי היצירות ששלחו , '.מ, רגב •

 .103-110' עמ, )1991 יוני –א "תמוז תשנ(, 20, מעגלי קריאה' , הילדים לעיתוניהם
' עמ, ) 1980ואר ם ינ"טבת תש( , 7, מעגלי קריאה, ספרות ילדים עברית מגוייסת, '.מ, רגב •

97 – 106 . 
 . 24 – 21' עמ, )א "אדר תשכ(, ) ו(2, קול-בת', לדמותו של שיר העם בישראל, '.מ, רהר •
להיאחז בגליל העליון ' הרועים' הנפל של ןניסיו-כצאן אשר אין להם רועה, '.נ, רוגל •

    .124-  102 'עמ,   )1986ו "ניסן תשמ( , 39,  קתדרה' , ) 1917 יולי-1916אוקטובר (
 ).27.12.1928(,3, כתובים', יובל עשרים, '.ש, רוזובסקי •
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, )1978דצמבר  ( , 27,  הספרות', המטאפורה הלשונית והמטאפורה הפיוטית, '.א, רוזיק •
  .43 – 36' עמ

כאן על פני , .ח, פורת. ת, זבולון. מ,  צור:בתוך?', מדוע לא להיות כבדואים , '.ח, רוכל •
 .  168' עמ,  1981 הקיבוץ המאוחד  - פועלים  ספרית:תל אביב , אדמה

אייר (,  )א (51 , חי תל יוסף– ןעיתו', לשאלת ההווי התרבותי בקבוצה, '.י, נקו 'רזניצ •
  .4 – 1' עמ,   )1926ו "תרפ

, )"1882-1914(בארץ ישראל ' יהודי חדש'אמונת המורה העברי בכוחו לעצב ", .נ, רייכל •
 . 50 – 29' עמ, )ב"תשס(, ט"י , דור לדור

מציאות בין שני דיוקנאות :  ישראלי בראשית החינוך העברי-התלמיד הארץ, '.נ, רייכל •
 . 74 – 65' עמ, )2000סתיו (, 72, זמנים', אידיאליים

   -  1890(בראשית החינוך העברי ' דור הבנים' סוכני השכלה של - ספרי הקריאה, '.נ, רייכל •
 . 70 – 7' עמ, )א"תשס(, ז"י, דור לדור, )1935

 ).   31.5.1960( , דבר השבוע',  אולפן למגדלי צאן, '.א, רן •
  :בתוך', ט באספקלריה של ספרי הלימוד"החינוך היהודי בגרמניה במאה הי, '.ד, רפל •

 .  ז" שט–ה "ש' עמ, ו "הרב קוק  תשמ:ירושלים, ספר אביעד, )עורך. (י, רפאל
 שנה ,בית מקרא, )עורך.(ש, אברמסקי: בתוך', עיוני פרשנות בשיר השירים, '.ד, רפל •

 . 134 – 124' עמ, ) ד"תשרי תשכ(, ) 'יז(ב-א, שמינית
 ). 6.7.1951(,  יומן עין חרוד', עם מארק שאגאל בביתנו , '.מ, שאגאל •
 – 12' עמ,  )1983מרס (, )48 (4',  כרך ח, מול-עת, "ץ "של בוריס ש' בצלאל'" , .ש, שבא •

13 . 
 1914 – 1903 העלייה השנייה, )עורך. (מ,  נאור:בתוך', הייה השנימורשת העלי, '.א, שביד •

 .1988יד יצחק בן צבי  :  ירושלים,
  . 3' עמ,  )22.4.2003(, הארץ, "' ילדות משה'נדודי : מפאריס לברסלאו . " ז, שביט •
התגבשות המרכז הספרותי בארץ ישראל בתהליך ההתמסדות של החברה , '.ז, שביט •

  .235 – 207' עמ,  )1980 מ"תמוז תש( , 16, הקתדר', היישובית
ניתוח המקראה המודרנית הראשונה -'הריהוט של חדר ההשכלה בברלין'" , .ז, שביט •

 כמנהג אשכנז, )עורכים.( ח ומנדלסון ע, טוריאנסקי. י,  ברטל:בתוך', לילדים יהודיים
 . 207 – 193 'עמ, ג"ר תשנ"מרכז זלמן שז:ירושלים, ספר יובל לחנה שמרוק, ןופולי

תולדות היישוב היהודי בארץ . מ,  ליסק:בתוך, 'גסיסת המרכזים באירופה', .ז, שביט •
, חלק ראשון, בנייתה של תרבות עברית בארץ ישראל, ישראל מאז העלייה הראשונה

 . 44 – 43 'עמ, ט"האקדמיה הלאומית למדעים ומוסד ביאליק תשנ:ירושלים
תחותו של המרכז בארץ ישראל והפיכתו למרכז השלבים העיקריים בהתפ, '.ז, שביט •

, תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל מאז העלייה הראשונה . מ,  ליסק:בתוך' , הגמוני
האקדמיה הלאומית :ירושלים, חלק ראשון, בנייתה של תרבות עברית בארץ ישראל

 . 92 – 87' עמ, ט"למדעים ומוסד ביאליק תשנ
תולדות היישוב . מ,  ליסק:בתוך', דים בארץ ישראלהתפתחות ספרות היל, '.ז, שביט •

 , בנייתה של תרבות עברית בארץ ישראל, היהודי בארץ ישראל מאז העלייה הראשונה 
 -  439' עמ, ט"האקדמיה הלאומית למדעים ומוסד ביאליק תשנ:ירושלים, חלק ראשון

465 . 
 . 21 – 11' מע, )2000ס "תש(, 1, עולם קטן', ספרות ילדים עברית, '.ז, שביט •
,  ליסק:בתוך ',תהליך גסיסתו של המרכז באירופה ונדידת המרכזים באירופה', .ז, שביט •

בנייתה של תרבות , תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל מאז העלייה הראשונה . מ
האקדמיה הלאומית למדעים ומוסד ביאליק :ירושלים, חלק ראשון, עברית בארץ ישראל

 . 56 -45 'עמ, ט"תשנ
תרבות עממית 'ל' תרבות עממית רשמית'בין : הרובד התרבותי החסר ומילויו, '.י, שביט •

התרבות , .ז"ב,  קדר:בתוך',  בתרבות העברית הלאומית בארץ ישראל'  לא רשמית
 . 345 – 327 'עמ,  ו "ר  תשנ"מרכז זלמן שז:  ירושלים, קובץ מחקרים, העממית

 – 99' עמ,  )1980מ  "תמוז תש(, 16,  קתדרה', תרבות עברית ותרבות בעברית, '.י, שביט •
102  . 

 .29,31'  עמ, )5.6.1992(, דבר', בין תרבות לאומית לתרבות ילידית,  '.י, שביט •
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 תרבותי של - היסטורי והגיאו-המיתוסים של השיוך הגיאו? ארץ לבדד תשכון , '.י, שביט •
 הקיבוץ המאוחד :תל אביב ,כרוןמיתוס וזי, .ר, וויסטריך. ד,  אוחנה:בתוך' , ארץ ישראל

 . 336 – 321' עמ,  1996
קווי יסוד להתפתחות התרבות העברית בתקופת העלייה : תרבות ומצב קולטורי'. י, שביט •

כרך  , היהעלייה השני  ,)עורכים.(י, וקניאל. ז, צחור. י, ברטל. י,  ברטל:בתוך. ' היהשני
 . 366 – 343' עמ,  1997ח  "יד יצחק בן צבי תשנ: ירושלים, מחקרים 

גלגולה המודרני של  :20- וה19-בספרות היהודית של המאה ה' תכונות הארץ'", .י, שביט •
ארץ ישראל בהגות היהודית , )עורך.(א, רביצקי: בתוך " ושימושה' תורת האקלימים'

 . 412 –395 'עמ, 1998ח "יד יצחק בן צבי תשנ: ירושלים , החדשה בעת
 עמדות –תרבות בתהליך יצירתה של חברה לאומית בארץ ישראל מעמדה של ה, '.י, שביט •

תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל , )עורך ראשי. (מ,  ליסק :בתוך' יסוד ומושגי יסוד 
 :ירושלים, תרבות עברית בארץ ישראל  בנייתה של–חלק ראשון , מאז העלייה הראשונה

  . 29 – 9' עמ, ט"ליק תשנמוסד ביא
המסגרת ההיסטורית : תחותו של הבית הלאומי היהודי בארץ ישראלהתפ, '.י, שביט •

,  יד יצחק בן צבי-כתר: ירושלים,  9כרך ,  ההיסטוריה של ארץ ישראל' , וקווי היסוד
  . 161 – 149 'עמ, ללא תאריך

, )עורכים. (י, שביט. י,  פורת:בתוך' , שתי חברות לאומיות יריבות: פני התקופה, '.י, שביט •
' עמ,  ללא תאריך,  יד יצחק בן צבי-כתר: ירושלים,  9 כרך , ה של ארץ ישראלההיסטורי

11 – 12 . 
 תדפיס, 1983',שתי פרספקטיבות- חברה לאומית ותרבות לאומית עברית, '.י, שביט •

 . אוניברסיטת תל אביב, 001945300 אלקטרוני 
ומה בהקשר של בין אומה יוצרת תרבות לתרבות יוצרת א: עבודת הקולטורא, '.י, שביט •

. ג, ושמעוני, י, שלמון, .י,  ריינהרץ:בתוך', הלאומיות היהודית החדשה בארץ ישראל
ר "מרכז זלמן שז:ירושלים ,פרספקטיבות חדשות,לאומיות ופוליטיקה יהודית,  )עורכים(

   . 157 -141, ז"מכון טאובר תשנ: לתולדות ירושלים  בוסטון
הצמיחה וההתגבשות , .א,  אבן זוהר:בתוך' , ריתתרבות עברית ותרבות בעב, '.י, שביט •

, )מ"תמוז תש(, 16 , קתדרה ,1882-1948של תרבות עברית מקומית וילידית בארץ ישראל 
 . 193 -  190 'עמ

תשרי (, מחקרי חג', תרבות החג בתנועה קיבוצית ביחסה למסורת היהודית, '.א, שבייד •
 . 78 – 72' עמ, ) ו"תשנ

, מחקרי חג',  לבחינה ערכית ולפענוח משמעויות בטקסט ספרותי כמפתח-החג,, 'ש, שוב •
 . 138 – 124' עמ, ) ד"תשרי תשנ(

 תפקודו של אפוס תלבעיי(  טקסט אלטרנטיבי למקרא -לגסנר'  מות הבל'" , .ח, שוהם •
ט "תשמ(, 6/5, דפים למחקר בספרות, )"מקראי בספרות ההשכלה העברית בראשיתה 

 . 260 – 239' עמ,  )1989
,  מכאן ומכאן, "ועיצוב המרחב בתרבות העברית החדשה ' הנדסת האדם'" , .י, שוורץ •

 . 24 – 9' עמ,  )2000( ', כרך א
ספר , )עורכים. (י,וטברסקי. מ, מגד. י, שוחט. י, צבי- בן: בתוך', שליחות ודרך'. י,שוחט  •

 . 79 –3' עמ,  1962 ןמשרד הביטחו-דביר: תל אביב, דברי חברים-השומר
,  )5.1965ה "ניסן תשכ(,  ט"נ,  הנוקד', ל"לזכרו של אבי ומורי משה שולמן ז, '.ש, מןשול •

 . 10' עמ
 - 92 'עמ , )ך" תשרי תש10.1959(, ד"מ, הנוקד,  'חלק א, 'מרעה ורועים במקרא, '.א, שושן •

94  . 
 . 60' עמ ,)ך" חשוון תש11.1959( ,ה"מ, הנוקד, 'חלק ב, 'מרעה ורועים במקרא, '.א, שושן •
 .  39 -35'  עמ,   )1976פברואר (, 9,  מושג', זריצקי, '.ר, שחורי •
   . 161 – 125' עמ, ב "תשס, 4, מפתח', מראות וצלילים בזמר העברי, '.נ, שחר •
קורס גבוה ללימוד , הסגנון העברי, .ופיכמן י. מ,   קרינסקי :בתוך', הכרך,  '.י, שטיינברג •

 . 644 – 643' עמ, הוצאת האור ללא תאריך: הורש, חלק שני, השפה העברית וספרותה
 , על שלושה מזמורים מספר תהילים' , ג"עיון בתהילים כ, '.ל.א,שטראוס •

: מתוך, ד"המחלקה לעליית ילדים ונוער תשי:ירושלים
htm.2-23tehilim/emet/tanach/daat/il.ac.daat.www  .  
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לבחינת דרכי שילוב יסודות מזרחיים במוסיקה ,ולפאתי מזרח קדימה , .א, שילוח •
 . 22.1.1989המכון לחקר מורשת ספרד והמזרח ,  משגב ירושלים:ירושלים,  הישראלית

יומן איילת  :בתוך,)1932('  קטעים מדברי חברים באספות- עדר הצאן במשק, 'שינד •
   ).   20.5.1938( ,  89 , השחר

, עוד דבר, .ג,  שלום:בתוך, )6.3.1946(' זיכרון ואוטופיה בהיסטריה היהודית'. ג, שלום •
 .189' עמ,  1992 ספרית פועלים  :תל אביב,  כינס וערך אברהם שפירא

,  כינס וערך אברהם שפירא',  א , דברים בגו', להבנת הרעיון המשיחי בישראל, '.ג, שלום •
 . 190 – 155' עמ ,  1975 עם עובד :תל אביב

, ספר העלייה השלישית, )עורך. (י,  ארז:בתוך' ,  עד סימפוניההמעגבניי, '.א, שלונסקי  •
 . 896 – 892' עמ, 1964 עם עובד :תל אביב', ב

אגודת הנוקדים העבריים ',  ג,  הנוקד' , לקט ספרותי לחג הגז,  ')עורך. (מ, ) וינר(שלם  •
      ). 1940ש  "ניסן ת  (,בארץ ישראל 

 . )1967ז "תשכ(' ,קובץ ז, תצליל ' , שירי הגז הראשונים, '.מ, שלם  •
   .1970ל "תש, כרך חמישי ,  קובץ עשירי ,תצליל' , אחת הדרכים, '.מ, שלם •

ברית התנועה הקיבוצית : רמת יוחנן ,  החג ביישוב הקיבוצי  :בתוך' , חג הגז, '.מ, שלם •
 .  189 – 179'   עמ, )1984( ועדת התרבות המשותפת ,

רמת יוחנן , הרועה וחגו, .מ, שלם:בתוך, )1963(' מוטיבים פסטורליים במקרא, '.מ, שלם •
 . 21 – 13' עמ,  1979

   . 21 – 13 'עמ,  )1963(, 'א' ,  יב,  ניב הקבוצה', מטיבים פסטורליים במקרא, '.מ, שלם •
 .  66' עמ,   )10.1961ב  " תשכחשוון(, ח"מ, הנוקד', קנאת סופרים תרבה חוכמה, '.מ, שלם •
 – 62' עמ, )9 3.1967ז "חשוון תשכ(, ג"ס, הנוקד', משה'על הסתדרות הרועים , '.מ, שלם •

63 . 
  . 9 – 7' עמ, )1975ספטמבר (, איגרת', מתתיהו מספר, '.מ, שלם •
 . 57 – 54' עמ, )1985אפריל (, 17, שדמות' , הזמר הישראלי, '.מ, שלם  •
 . 193' עמ, 1988 ספרית פועלים :תל אביב, ציקלופדיה עבריתאנ' , מדבר, '.שמ •
הארכיון הישראלי , חוברת מידע', הרהורים על הקשר ביניהם: לה צלילימ, '.ה, שמואלי •

 . 13 – 7 'עמ, 7 ,תיעוד ומחקר, למוסיקה 
 ). 23.5.1951(, על המשמר', הנוקדים תובעים עידוד לענף הצאן, '.י, שמואלי •
ז "חשוון תשל(, ב"י, עיונים במוסיקה', בוסקוביץ. א.שנתו והגותו של אמ, '.ה, שמואלי  •

 . 10 – 7, )1976אוקטובר 
 .  'מב-'מא' עמ, )1933ג "אייר תרצ(', א, במה' , הבימה והכפר, '.ד, שמרטלינג •
חוג בית : ירושלים, לכתך אחרי במדבר :בתוך', ל"על המדבר בספרות חז, '.א, שנאן •

 . 46 - 32 'עמ, ה"הנשיא תשנ
 בתוך ',התפתחות הפואטיקה של הפזמונאות הישראלית בראשית שנות השבעים, '.ר, שפי •

 1989המכון לפואטיקה וסמיוטיקה על שם פורטר : תל אביב, ליריקה ולהיט, )עורכת.(ז: 
 . 98 – 76' עמ, 

, הציונות', בין אוטופיה ומשיחיות בהיסטוריוגרפיה של גרשם שלום,  'אברהם, שפירא •
 . 32–21' עמ, )2001 (,ג"כ

לקסיקון התרבות היהודית , )עורך(אברהם , שפירא: בתוך', עבודה, 'אברהם, שפירא •
 . 376 – 362' עמ, 1993עם עובד : תל אביב, בזמננו

,  ניטשה בתרבות העברית, .י, גולומב: בתוך', המיתוס של היהודי החדש, 'אניטה, שפירא •
 . 128 – 113' עמ,  ב"מאגנס  תשס: ירושלים

ספר הרועה ,  )עורכים. (ד, זמיר. מ,  שלם:בתוך', קבוצת הרועים במצפה, '.מ, שפירא •
 . 45 – 39' עמ ,  1957אגודת הנוקדים   :  תל אביב, העברי

', הפרולוג והאפילוג:  של חמורביןהזיכרו מצבת -למען הודע צדק בקרב הארץ, '.ש, שפרה •
 . 4ה' עמ , 8.8.2003, הארץ

מחקרי ', בעיני החוגים החרדיים)  1929 – 1923(הביכורים בעמק יזרעאל חג , '.ע, שפרוט •
 .  103 -  91 'עמ, ) ח "אייר תשמ(, 1, חג

, במה,  לבעיית העיבוד של חומרים מקראיים במחזה העברי-הסיכוי והסיכון, .ג, שקד •
 . 131 – 125' עמ, )1979(, 80 -  79
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 .9 – 7' עמ,  )1993דצמבר (, 1, עמיםט', להזרים את דם העבר בעורקי ההווה, '.ג, שקד •
 .123 – 121' עמ,  )ג"תמוז תשמ( , 28, קתדרה',  ספרות עם פינה משלה ' ,.ג, שקד •
כתר , הקיבוץ המאוחד :ירושלים, תל אביב ', 'ב, 1880-1980 הסיפורת העברית ,.ג, שקד •

 . ג"תשמ
 .132 – 119' עמ,  )ג"תמוז תשמ(,  28, קתדרה', ספרות עם פינה משלה, '.ג, שקד •
ההסתדרות הכללית  - הקיבוץ המאוחד :תל אביב', ו,  ענות',  שירי רועים,') עורך. (י, שרת •

1939.    
מס , הספרות, ל "לרמח' מגדל עוז'על מגעים ספרותיים ומיבנה העומק של , '.נ,  גז - תמיר •

 . 100 – 95' עמ, )1981אפריל ( , 30-31
 ).2.1964ד "שבט תשכ(, ה" נ,הנוקד',  נוקדיםתערוכות של יצירות אמנות בכינוסי ה' •
  
  
  

    מקורות ארכיוניים
 

• Nikova R., Palestine and the Dance, Palestine Singing Ballet, New York: 
Voudeville Theatre , 12.9.1938, 

    
 
ארכיון , )ז"חשוון תש(מקווה ישראל ,   ביטאון תלמידי מקווה ישראל–עיתוננו, 'בדיר, '.א •

 .4.153/17 תיק 621חינוך יהודי בארץ ובגולה מיכל בס ל
י גרשון "מתוך כתב ידו של אריה אברמסון שוכתב ע' , התיישבות שומרים, '.א, אברמסון •

 .   ארכיון השומר ללא תאריך: כפר גלעדי,  תיק אריה אברמסון,  גרא
 ארכיון השומר  :כפר גלעדי, תיק אריה אברמסון',  עם הצאן,על דמי רעים, '.א, אברמסון •

 . ללא תאריך
 . ארכיון ציוני , S25 –5784תיק ,  אגודת השומרים •
תיק ', קבוצת אלונים,  כבשים באלונים  מתחומם של מספרים-עשר שנים עדר, 'אורי •

  . 1950י  "פסח תש,  מכון הווי ומועד:  רמת יוחנן,אגודת הנוקדים
אוסף פרטי : גבעתיים , לדוד גולדמןמכתב ,  שמחה אייזן-קורות חייו של אבי, .ש, אייזן •

 . שמחה אייזן
 1910, י מוקי צור"נמסר ע,  יד לבון-ארכיון העבודה והחלוץ', דפי יומן,  'אלכסנדר הרועה •

– 1911 .  
קיבוץ כפר ,  תיק סיפורים ומעשים', ז  דרך כפר גלעדי לחורן"שלהי שבט תרפ, '.י, אלמוג •

 .1927,  ארכיון הקיבוץ: גלעדי
דורון : חופית, שקית מכתבים, " 'בין עדרי הצאן'מכתבים בנושא איור ", .ד, אלף-אלקינד •

 .9.7.1941 – 4.4.1941,   אדון-בר
ארכיון : עין חרוד איחוד, )'כיתה ז(עיתון הכיתה ', זיכרונות בעל העדרים, '.מ, אריאב •

 .   10.1.1936,  הקיבוץ
ספריה ,  בית אריאלה:תל אביב :תוךב, 1.5.1953, במעלה', כי"המחול התנ, '.ד.א, אריאלי •

  .121.12.1.3 רינה ניקובה  ביוגרפיה תיק, למוסיקה ומחול

 ארכיון לחינוך ,8 -7' עמ, ללא תאריך', חוברת ב, עיתוננו', שני רועים צעירים, '.ק, אריה •
 . כפר עבודה לנערים3.147/3, יהודי 

תל  :בתוך, )20.2.1947(, העולם האיש', כי"אם הבלט התנ,רינה ניקובה, '. ש,ארנשטיין •
  . 121.12.1.4תיק רינה ניקובה , ספריה למוסיקה ומחול,  בית אריאלה:אביב

הספרייה ,  בית אריאלה :תל אביב,  )13.10.1949( , 40, דבר השבוע', ך"ערב תנ, 'י "אש •
  . 121.12.2.6תיק רחל נדב , למוסיקה ומחול 

  ידידה אדמון 14תיק ארוך , ות מחזה בשלוש מערכ-מיכל מבית פלטי, .א, אשמן •
 . הארכיון הישראלי למוסיקה, )גורוכוב(

מתוך דברים שנאמרו במסיבת (על המחזה העברי המקורי בתיאטרוננו ', .א, אשמן •
תיק , 'מיכל בת שאול'תוכנית ההצגה , ')'מיכל בת שאול' לקראת ההצגה םהעיתונאי

 .התיאטרון הישראליארכיון , 14.4.1941,  מיכל בת שאול 9.4.4ה  "מילא
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 נמסר ,ארכיון מושב שרונה', מכתב לאברהם קפלן, על ההתיישבות בשרונה, '.ל, בורמן •
  .  5.7.1966,  י תחייה מוסל"ע

ביאורים לתכנית של קבוצת הרועים בגדוד העבודה על שם יוסף טרומפלדור על אדמת ' •
   .קיבוץ כפר גלעדיארכיון : כפר גלעדי,  תיק סיפורים ומעשים',  סודה-חמרה וארד א

הצעה לתכנית בשביל למוד מלאכת יד בבית הספר , העבודה הגופנית, .א.ביגיל  מ •
 . הארכיון לחינוך יהודי , ב"ל  תרצ"הלשכה הראשית של הקק: ירושלים, העברי

תמצית דברים ביום העיון לועדת -חג ומועד', המקורות הסוציולוגיים של החג, '.ז, בלוך  •
ג אלול "מועצה אזורית הגלבוע כ, ד"שבט תש' הגלבוע  שהתכנסה בלהתרבות של איזור 

 . 1תיק  , 18מיכל  , 2תרבות, מ" אק:בתוך,  26-32'  ד  עמ"תש
 ,ארכיון קיבוץ כפר גלעדי: כפר גלעדי,   ומעשיםתיק סיפורים, 'מכתב לחברים,  'בן אריה •

  . 1922ו  "כסליו תרפ

מסכתות שונות לימי  מועד שונים , ירועיםחוברות לא :בתוך, 'על החגים', .נ, נאריב •
  . 1תיק , 16מיכל , 2תרבות , מ" אק,1934-1940במסכת החג  

תמצית דברים ביום העיון לועדת התרבות של -חג ומועד', על מתן דמות לחגינו, '.נ, בנארי •
 'ד  עמ"ג אלול תש"מועצה אזורית הגלבוע כ, ד"שבט תש' איזור הגלבוע  שהתכנסה בל

 . 1תיק  , 18מיכל  , 2תרבות, מ" אק:בתוך , 26 -  17
  .1931 -1929 אדון  -דורון בר:  חופית,פנקסי עבייה  ושכתוב בבלוק כתיבה, .פ,  אדון-בר •
 .23.6.1929 אדון   -דורון בר: חופית , פנקסי עבייה ושכתוב בבלוק כתיבה, .פ,  אדון-בר •
תל : המוסד החינוכי בתוך: קמשמר העמ, משה על פי הבאר, .ב, וחתולי, .ש, בר שביט •

  . 123.1.4תיק רבקה שטורמן , הספרייה למוסיקה ומחול,  בית אריאלה :אביב
-1936 ומכתבים חוזריםתיק אגודת הנוקדים ' , מכתב לדויד זמיר, ')עזיז(, .פ, אדון-בר •

  .25.3.1937,  מכון הווי ומועד: רמת יוחנן  , 1937
  .18.6.1929 אדון   -דורון בר:  חופית,בבלוק כתיבהפנקסי עבייה ושכתוב   ,.פ, אדון-בר •
 . אדון ללא תאריך-דורון בר:  חופית,מחברת רשימות', בחורן, '.פ, אדון-בר •
, עלון השומרים' ,  מרשימותיו של רועה צאן יהודי אצל הבדואים- בחורן, '.פ, אדון-בר •

אוסף פרטי : טבעון ,9 – 8' עמ,  )1935אוקטובר /תשרי ספטמבר/אלול( , 3' מס', שנה א
 . של  יעקב שורר

 .ללא תאריך, אדון-דורון בר: חופית , שלא פורסם  טיוטה-מחזה על רועים, .פ, אדון-בר •
 – 1.1931אדון -דורון בר: חופית, פנקסי עבייה ושכתוב בבלוק כתיבה, .פ, אדון-בר •

18.4.1931   
 - 30.9.1930אדון -ן ברדורו: חופית, פנקסי עבייה ושכתוב בבלוק כתיבה, .פ, אדון-בר •

18.11.1930.  
  .  15.6.1929אדון  -דורון בר:  חופית ,פנקסי עבייה ושכתוב בבלוק כתיבה, .פ, אדון-בר •
 . אדון ללא תאריך-דורון בר:  חופית ,שלא פורסם  טיוטה לספר–רועי צאן , .פ, אדון-בר •
 - ארכיון העבודה, )ולוןמראיינת תאיר זב(לאה ברגשטיין  ראיון עם-' עדות', .ל, ברגשטיין •

  . 123.2.1.3 למחול תיק ההספריי :תל אביב, )1978אפריל (, המרכז לתיעוד בעל פה
' עמ, ) 1.10.1937(', גיליון ד', שנה ב, עלון השומרים', שמירה או התיישבות, '.ש, גולדמן •

63 – 65 .  

ים ומעשים תיק ספור', מכתב  למרכז הסתדרות הפועלים החקלאיים בגליל, '.י, גלעדי •
 .1918ח  "תמוז תרע' ארכיון קיבוץ כפר גלעדי  כ: כפר גלעדי, חורן-חמרה

מכון הווי ומועד  שנות :  רמת יוחנן ',רועה העברי'תיק כתבי יד ל , 'זיכרונות'. ק, גלעדי •
 .50 -ה

 ארכיון קיבוץ כפר גלעדי:  כפר גלעדי,תיק ספורים ומעשים',  קבוצת הרועים, ' .ק, גלעדי •
 .ריךללא תא

מכון הווי ומועד :  רמת יוחנן , לקט ממקורות שונים–לבעיות היוצר בקיבוץ , .א, גרטל •
 .  ללא תאריך

בתיק , גלריה דבל : עין כרם ',  ציורים מתקופת מגדל דוד– טננבאום - יואל טנא, '.ר, דבל •
 .20.6.1978  מוזיאון תל אביב הספרייה לאמנות  :תל אביב  ,16/יואל טננבאום   ט-אמן

 62' עמ, ) 1.10.1937(', גיליון ד' שנה ב, עלון  השומרים', בפעמי כיבוש מגדל צדק, '.נ, דגוני •
– 63.  
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 הארכיון לחינוך ,ח" קופת הספר תרפ:תל אביב, כי"מחזה תנ, וגוליתדוד , .י, דושמן •
 .  יהודי 

 , נה שנייהש, ) 15 (7, בית החינוך המשותף: עמק הירדן, באת ועט', הגיבור בגליל, 'דרורה •
 . 4.153/4 תיק 291 ארכיון לחינוך יהודי בארץ ובגולה מיכל בס ,)4.4.1943ג "תש' אדר ב(       

' • .   ארכיון הקיבוץ: קיבוץ גבע , תיק הדיר בעלוני גבע ,'ענף הצאן בגבע
 רמת ',רועה העברי'תיק כתבי יד ל ', הרועים בשרונה בכפר גלעדי ובחמרה, '.נ, הורוביץ •

 . כון הווי ומועד ללא תאריךמ: יוחנן
 יעקב 33.1.2ה "תיק מילא, )19.1.1928(, דבר,  "' אוהל'להצגת יעקב ורחל ב", .מ, הלוי  •

 .ארכיון ישראלי לתיאטרון , ורחל 
 הארכיון הישראלי לתיאטרון ,א"פיקובסקי תרצ :ירושלים, 'אהל'יעקב ורחל ב, .מ, הלוי •

 . יעקב ורחל. 33.1.2ה "תיק מילא, 
 .הארכיון לחינוך יהודי, ללא תאריך, חג הגז, ל" הראשית של הקקהלשכה •
, 11 קלסר ,תיקי מתתיהו שלם,  )1927" (תזכיר', משה'הסתדרות הרועים בארץ ישראל  •

 .   תל אביב -במקור נמצא בארכיון יעקב פרמן, מכון הווי ומועד: רמת יוחנן
ארכיון לחינוך ', ד' עמ, )ד"שבט תרפ (',גיליון ג', שנה ד, חברנו', עמוס הנביא , '.מ, ויגיסר •

 . תחכמוני ירושלים3.147/19 11בס , יהודי בארץ ובגולה

רמת יוחנן : מכון הווי ומועד, 'רועה העברי'תיק כתבי יד ל ', שמן- על העדר בבן'. י, ויניק •
 .50 -שנות ה

תיק צאן , )ש"ניסן ת(', ג ,הנוקד', לקט ספרותי לחג הגז, ')ליקט וערך(, .מ, )שלם(וינר •
 . ארכיון הקיבוץ: עין חרוד מאוחד ,  1944משנות ראשית עד 

, )ש"כסליו ת(', א, חזות',  פתח דבר-הקיבוץ המאוחד, הסמנריון להדרכה בימתית, 'זאב •
 . 16.1, חטיבת תרבות ,מ"אק, 9 – 3' עמ

הרצאות עם , מגדל את ילדיו איך הישוב החדש, הילד העברי בארץ ישראל, .צ, זהר •
 . ארכיון לחינוך יהודי,)30 -ראשית שנות ה(ל ללא תאריך "ירושלים קק,  אורתמונות

שראל בלימוד הגיאוגרפיה בבית הספר העברי ץ י כיצד לשלב את אר-הצעה, .צ, זהר  •
 ארכיון לחינוך ,ץ"ל חשוון תר"י למען הקק"ל ומועצת מורי א"קק :ירושלים, בגולה 
 .יהודי 

ל ללא תאריך "קק:ירושלים ',  חלק א,ית הספר העברי חומר לעבודות חשבון בב, .צ, זהר •
 .  ארכיון לחינוך יהודי,

ארכיון בית טרומפלדור : תל יוסף, 2-5/ 5תיק גדוד העבודה ', מכתב הכחשה, '.א, זייד  •
8.1926. 

תיק הרצאות ',  תקציר סדרת הרצאות ענף הצאן במשק העברי-' הרצאה ה, ' .ד, זמיר •
  .    18.6.1939כון הווי ומועד מ:  רמת יוחנן,דויד זמיר

,   ומועדהווימכון : רמת יוחנן, תיק דויד זמיר', ל"הרצאה במדרשת הנח, '.ד, זמיר •
10.12.1961  . 

. תיק דויד זמיר' , ל בבית דרס"הרצאה על הצאן ובעיות הענף לחניכי קורס הנח, '.ד, זמיר •
  .   2.11 .1955מכון הווי ומועד : רמת יוחנן

 רמת ,תיק דוד זמיר', )1952(ב "טיוטה לנאום הפתיחה בכינוס הנוקדים הכ', .ד, זמיר •
 .  'ג',דפים א ,  1952, מכון הווי ומועד: יוחנן 

מכון הווי ומועד ללא : רמת יוחנן, רתיק דויד זמי', השומר והרועים- טיוטות, '.ד, זמיר •
  . 16 -15' עמ,  תאריך

 . מכון הווי ומועד: רמת יוחנן , רת רשימות מחב–כתב יד ', מיומנו של רועה, '.ד, זמיר •
 .מכון הווי ומועד ללא תאריך:  רמת יוחנן,תיק מכתבים דוד זמיר', על דוד אלף, '.ד, זמיר •
 .      )12.3.1957(מכון הווי ומועד : רמת יוחנן, תיק דוד זמיר', על הצאן, '.ד, זמיר •
מכון הווי :  רמת יוחנן ,נוקדיםתיק אגודת ה',  ענף הצאן בארץ ובמשק העברי, '.ד, זמיר •

 .ומועד ללא תאריך
 רמת ,תיק הרצאות דויד זמיר',  תרשומת הרצאה-ענף הצאן במשק העברי, '.ד, זמיר •

  . 18.6.1939מכון הווי ומועד : יוחנן
מכון :  רמת יוחנן,דויד זמיר-תיק אגודת הנוקדים', ענף הצאן במשק העברי, '.ד, זמיר •

  . 28 – 22'  עמ,ללא תאריך, הווי ומועד
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מכון הווי :  רמת יוחנן,תיק דויד זמיר ,' תקציר הרצאה-ערכי תרבות כפרית, '.ד, זמיר •
 .ללא תאריך ומועד 

אוניברסיטת , 10:2תיק  ,  ארכיון משה זמירי',רשימות על שירי שייך אברייק'  ,.מ, זמירי •
 . ץ"מכון כ: תל אביב 

תיק חוזרים ומכתבים אגודת ', הצאןמכתב תודה לארגון מגדלי , 'חברי כפר החורש •
 .  21.3.1937מכון הווי ומועד :  רמת יוחנן,1936-1937הנוקדים 

:  תל יוסף ,5- 2 / 8 ,תיק גדוד העבודה',  י כפר גלעדי"חוזה הלוואה לקבוצת הרועים ע' •
  . 5.6.1924ארכיון בית טרומפלדור 

ללא , )1948(, ץ גבעת ברנר עיתון חברת הילדים קיבו-חבריא', עמוס הרועה, '.חנה ק •
 .2' תיק מס , 74מיכל ,  ארכיון קיבוץ גבעת ברנר,עמוד

ארכיון מוזיאון בית השומר ללא :  כפר גלעדי, תיק יוסף חריט', הגדוד העברי, '.י,חריט •
  . תאריך

, ) ז"כסליו תש(מקווה ישראל ,   ביטאון תלמידי מקווה ישראל–עיתוננו , 'בדיר,  '.ב, יגאל •
 .   4.153/17 תיק 621חינוך יהודי בארץ ובגולה מיכל בס ארכיון ל

תיק כתבי יד  ',   תל חי  וחמרה-מכתב לדויד זמיר בנושא הרועים בכפר גלעדי, '.יהלום ש •
 . מכון הווי ומועד ללא תאריך:  רמת יוחנן, לרועה העברי

מכון הווי : נן  רמת יוח',רועה העברי'תיק כתבי יד ל', דרכי לציון ועם הצאן, 'יוסף הרועה •
 . ומועד ללא תאריך

מכון הווי ומועד  : רמת יוחנן, תיקי מתתיהו שלם', חוברת שירי רועים, 'ילדי גבעת ברנר •
1961   . 

שנות , מחברות וציורי ילדים,  לבבי אמינה  ווייץ אמוץ, לבבי אוכמה, רחל, יערי •
  3.2.1מיכל , קחטיבה מוסד משמר העמ, ארכיון הקיבוץ:  קיבוץ מרחביה , השלושים

 . 2תיק 
תון פנימי של יע, תוננויע :בתוך' מפי רועים צעירים'. אריק ק, 'הרועה בכפר'. ש, יוסף •

ארכיון לחינוך יהודי בארץ , )30 -שנות ה(ללא תאריך ', חוברת ב, כפר עבודה לנערים
   3 .147/4תיק  922מיכל בס  ,ובגולה

  אגודת :תל אביב', ג, קובץ השומרים, "מתוך הספר על יונה רסין' , טרסק'" , ירמיהו •
 . אוסף פרטי יעקב משורר: טבעון , 54 - 48 'עמ, 12.1984השומרים  

', ד, קובץ השומרים', מתוך הספר על יונה רסין'קבוצת הרועים משייך אברייק , 'ירמיהו •
 . 52 – 44' עמ, 4.1955 אגודת השומרים  :תל אביב

ללא ארכיון העיר ראשון לציון , 1' ראל בלקינד מסתיק יש,  ציוני דרך–ישראל בלקינד  •
 . תאריך

 . ארכיון הקיבוץ:  קיבוץ שמיר, תיק משה כגן', לקט קטעי עיתונות, '.מ, כגן •
עיתון המחלקה -נבט, לזכר הרועים שנפלו בכפר החורש' הרועה העברי, '.ב, כהן •

 ) 17.3.1937ז "ניסן תרצ' ה(  ,ההרצליי גימנסיה :תל אביב' , גיליון ב', שנה א , החמישית
  . 3.147/1 תיק 392ארכיון לחינוך יהודי בארץ ובגולה  מיכל בס . 7' עמ, 

 בית :תל אביב, )10.1974(, ראיון עם רחל נדב על הבלט של רינה ניקובה, .מ, לוין •
  .121.12.1.3תיק רינה ניקובה  ביוגרפיה , ספריה למוסיקה ומחול, אריאלה

תמצית דברים ביום העיון לועדת התרבות של -חג ומועד',  ומועדיםהוי חגים, '.א,לוינסון  •
'  ד  עמ"ג אלול תש"מועצה אזורית הגלבוע כ, ד"שבט תש' איזור הגלבוע  שהתכנסה בל

  . 1תיק  , 18מיכל  , 2תרבות, מ " אק:בתוך ,8-17
, יעברית אברהם שלונסק ,תיאטרון האוהל,  תוכנה להצגת הבכורה– סדום , .ה, לייויק  •

תיק , )10.8.1929,לופטגלס. תפאורה ע, מחול גרטרוד קראוס, מוסיקה מרק לברי 
 .  הארכיון הישראלי לתיאטרון, סדום20.1.2ה "מילא

הקונגרס   :ירושלים, ך ולפולקלור"דברי מבוא להופעת הבלט הירושלמי לתנ, ללא שם •
תיק , מוסיקה ומחולספריה ל,  בית אריאלה:תל אביב :בתוך, 20-22.8.1951, ג"הציוני הכ

  . 121.12.1.4ה ניקובה רינ
 מכון :יד טבנקין', כרך א, דה עצמיתדפים לעבו, בוצע במשמר העמק, הצאן, ללא שם •

  . 2צאן ' ,  כתה גתיק , יבליו גרפיב

 . מכון הווי ומועד: רמת יוחנן , הרקע ליצירתו המוסיקלית של מתתיהו שלם, ללא שם •
ומועד ללא תאריך מכון הווי : רמת יוחנן,  מתתיהו שלםיצירתו המוסיקלית של, ללא שם •

 .  קלסרי מתתיהו שלם,
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יד ', כרך ב, דפים לעבודה עצמית, בוצע במשמר העמק, רועה הצאן בארצנו, ללא שם •
 . 8' מס' תיק כתה ג, יבליוגרפיימכון ב: טבנקין

הנוקדים ב לקראת כינוס "ח על פעולת האגודה בתשכ"דו - הארגוניתהפעולה ,  'ללא שם •
 .11.1962מכון הווי ומועד : רמת יוחנן,  תיקי אגודת הנוקדים, 'ג"הל

תיק חוזרים אגודת ', ישיבת הועדה למונחים בגידול צאן–זיכרון דברים, 'ללא שם •
  .12.3.1939מכון הווי ומועד :  רמת יוחנן , הנוקדים

-1921ס ויוצא תיק מזכירות חומר נכנ', מכתב הזמנה לפגישת מגדלי כבשים,  'ללא שם •
  .25.11.1926ארכיון קיבוץ כפר גלעדי  : כפר גלעדי ,  1932

-1921תיק מזכירות חומר נכנס ויוצא ', מכתב הזמנה לפגישת מגדלי כבשים,  'ללא שם •
  .26.1.1927,  ארכיון קיבוץ כפר גלעדי :  כפר גלעדי ,1932

 עין חרוד , 1944ית עד תיק צאן משנות ראש', פגישת מגדלי הצאן בעין חרוד,  'ללא שם •
 .14.3.1927ארכיון הקיבוץ : מאוחד

תיק חוזרים ', ועד הלשון העברית בארץ ישראל. רשימת מונחים בגידול צאן,  'ללא שם •
  . 31.3.1939מכון הווי ומועד  : רמת יוחנן, אגודת הנוקדים

ארכיון : יהקיבוץ מרחב, .4.2.1). 4(תיק מחזות לילדים , )1933(, 'בריחת יעקב', ללא שם •
 .  הקיבוץ

 .נמסרה על ידי גדעון אלף, 1952קיבוץ איילת השחר , הגדת פסח, ללא שם •
 רמת ', רועה העברי'תיק כתבי יד ל', שיך אברייק ופגישות הרועים–חמרה , 'ללא שם •

 . 15' עמ, מכון הווי ומועד ללא תאריך: יוחנן
אדון -דורון בר:  חופית, לנסשקית מכתבים מקובה ', אדון-מכתב לדורותיא בר, '.ק, לנס •

 ) .  40 -ראשית שנות ה(ללא תאריך  
 אדון -דורון בר: חופית , שקית מכתבים מקובה לנס',  אדון-מכתב לפסח בר, '.ק, לנס •

  .1941סביבות 

 .  מכון הווי ומועד: רמת יוחנן, תיקי אגודת הנוקדים, כינוסי הנוקדים-לקט קטעי עיתונות •
 .   מכון הווי ומועד: רמת יוחנן, ) 4.6.1954 (',רועה העברי'      ל

תיק אריה ,   אגודת השומר בישראל-עלון אינפורמטיבי',  לדמותו- אריה אברמסון, '.י.מ •
  .  9' עמ , 26.6.1961, ארכיון השומר: כפר גלעדי,  אברמסון

 . קיבוץ דליה ללא תאריך, דף מידע על שלמה מאיר, .ד, מאיר •
 בית :תל אביב, 15.7.1947, תוכניה לערב בכורה-'הבימה'אטרון תי , אהבת ציון,.א, מאפו •

  .  121.13.2.1תיק רחל נדב ,יה למוסיקה ולמחול יהספר, אריאלה 

שנה , עיתון שבועי לבניה נעורים, החיים והטבע :בתוךמודעת פרסום לחידוש חתימה  •
 ).1905 בינואר 7ו "ז טבת תרס"י(וילנה  ,  49' מס, ראשונה 

 :תל אביב  :בתוך.1952 תיאטרון האוהל :תל אביב,  תוכניה-תמר אשת ער,  .י, מוסינזון •
 .2.1..121.13תיק רחל נדב  , הספרייה למוסיקה ומחול , בית אריאלה

ארכיון קיבוץ כפר גלעדי  ללא : כפר גלעדי, תיק סיפורים ומעשים', חמרה, '.י, מלמוד •
 .תאריך

שבט ( ,ההרצליי גימנסיה :תל אביב, עיתעיתון שבי, 1, קלסיקון'', עם העדר, 'מנואל •
  . 3.147/1 תיק 392  ארכיון לחינוך יהודי בארץ ובגולה  מיכל בס ,)ג"תרצ

ארכיון לחינוך יהודי בארץ , 5 –3' עמ, )ג"שבט תרצ(, 1, קלסיקון', עם העדר, 'מנואל •
 .  ההרצלייגימנסיה  3.147/1 392תיק בס , ובגולה 

תיק ', חת תערוכת יצירות שלמה מאיר במועצה האזוריתדברי פתיחה בפתי, '.ש, מנחם •
 .12.1980ארכיון הקיבוץ  :  קיבוץ דליה,שלמה מאיר

  . ארכיון בית טרומפלדור: תל יוסף   ,2-5/ 10תיק  גדוד העבודה , מסמכים בנושא חמרה •

,  דרור? ' , ומה ערכו החינוכי , משלנו ןעיתו, התלמידים, מה נותן לנו', 'הדרור'מערכת  •
 הארכיון ,)ה"תרצ(,  גימנסיה ריאלית בלפור:תל אביב, המחלקות השישיות',  אןגיליו

  .   3.147/2 תיק 783מיכל בס , לחינוך יהודי בארץ ובגולה
תל , ו" תשטןחשווהקיבוץ המאוחד גבעת השלושה  , למלאת שנה למותו ,משה  זמירי •

 .  ץ"אוניברסיטת תל אביב  מכון כ , ארכיון זמירי:אביב
 :ירושלים, השפעות לחנים יהודיים ממזרח אירופה על הזמר העברי, מעיני הזמר, .מ, וינ •

 . ללא תאריך, בית הספרים הלאומי, הארכיון למוסיקה

  37



:  עין חרוד איחוד,)'כיתה ז(עיתון הכיתה ', תולדות העדר, '.א, ואלקינד. י, סבוראי •
 .10.1.1936ארכיון הקיבוץ  

  .1945בית השיטה   אחרי : ארכיון החגים ,תיק בעלי חיים, ספר לימוד •
 . ארכיון הקיבוץ: בית אלפא , 'תיק אליעזר סקארלץ',  בין בדואים, '.א', סקרלץ •
', הרצאת פתיחה לבירור בועדת המוסד, על מטרות חינוכנו המוסיקלי'.ב, חתולי-עומר •

 . וץארכיון הקיב: קיבוץ מרחביה , 4 תיק 3.2.1מיכל , 1938אוקטובר : משמר העמק
    .ארכיון מרחב: קיבוץ בית השיטה, תיק צאן בשיטים, נף הצאן בבית השיטהע •
 . ארכיון הקיבוץ :  קיבוץ עין חרוד איחוד,קטלוג , ענף הצאן ביומן עין חרוד •
ארכיון : קיבוץ עין חרוד מאוחד, 1944תיק צאן משנות ראשית עד ,  ענף הצאן בעין חרוד •

 .   הקיבוץ
, )10.9.1946(,ו נתניה"הסתדרות נשים ציוניות ויצ,  תוכניה–' זרחך ומ"תנ'ערב מחולות  •

 .121.13.2.1תיק רחל נדב , ספריה למוסיקה ומחול,  בית אריאלה :תל אביב
ט "סיון תש(, תוכניה  להצגת הבכורה, מקרא-אריאלי. ד.מחול  א-ך רחל נדב"ערב תנ •

  .  121.13.2.1ק רחל נדב תי, יה למוסיקה ומחוליהספר,  בית אריאלה:תל אביב,  )1949

 :בתוך, )1928ח "ניסן תרפ(, 11- 10, תיאטרון ואמנות, "בהצגת האוהל' יעקב ורחל'" , .י.פ •
 .ארכיון ישראלי לתיאטרון,  יעקב ורחל33.1.2ה "תיק מילא

קיבוץ , 1932- 1921תיק מזכירות חומר נכנס ויוצא ', מכתבי הזמנה, פגישת מגדלי כבשים •
   26.1.1927, 25.11.1926 הקיבוץ  ארכיון: כפר גלעדי

 26.6.1940, תוכניה להצגה,  תמונות8-כית ב"אגדה תנ, "עזה כמות האהבה", .א, פולאק  •
הספרייה , מחול רחל נדב, מוסיקה מרק לברי, ניה ברגר 'תפאורה ג, בימוי משה הלוי, 

 . 121.13.21תיק רחל נדב ביוגרפיה ומופעים ,למחול 
ארכיון : כפר גלעדי, תיק ספורים ומעשים', י מנדלי פורטוגליממכתב, '.מ, פורטוגלי •

 .ללא תאריך , קיבוץ כפר גלעדי
ארכיון ,  3.147.24,  950 בס ,עלוני בתי ספר :בתוךו "סיון תרצ', ב, משאת', פזמון הרועה' •

 . לחינוך יהודי
 :ל אביבת, 'מדריך לכיתה ד, .א, בלום, .י,  לוי:בתוך ,'דין וחשבון מפורט-הצאן, 'פלה •

 .   הארכיון לחינוך יהודי  ,385 – 384' עמ, ד"אורים תשי
: כפר גלעדי, תיק ספורים ומעשים', קבוצת הרועים בטיון–ומזיכרונותי, '.ג, פליישר •

 . ארכיון קיבוץ כפר גלעדי  ללא תאריך
הווי ומועד :  רמת יוחנן ',רועה העברי'תיק כתבי יד ל', מפי גרשון פליישר, '.ג, פליישר •

 .50 -שנות ה
ארכיון קיבוץ :  כפר גלעדי',השומר'תיק זיכרונות על ',זיכרונות מפי פליישר, '.ג, פליישר •

 .כפר גלעדי ללא תאריך
תיק מזכירות חומר נכנס ויוצא ', פרוטוקול של ישיבת ועדה לסידור קבוצת הרועים' •

 .   ארכיון קיבוץ כפר גלעדי  ללא תאריך: כפר גלעדי , 1921-1932
המרכז הישראלי לעיטורי , תכלת,  מסמך קורות חיים',  צייר- ביניש מינינברג, '. ש,פרקש •

  .2003קיר  
 .   ארכיון לחינוך יהודי,ץ" מוריה תר:תל אביב, המלך שאול, .מ, צבי •

, עברית אביגודר המאירי,  בארבע מערכותכי"תנ תוכניה למחזה - ירמיהו,.ס, צויג •
תיק ,  )10.8.1929 (,שנדר. תפאורה ותלבושות ד, חנניצייר אריה אל,  גורוכוב. מוסיקה י

 . הארכיון הישראלי לתיאטרון. 29.2.1ה "מילא
' ללא תאריך עמ, ארכיון בית השומר: כפר גלעדי, לביץ'תיק דוד צ', יומן אישי, '.ד, לביץ'צ •

124– 125 . 
מרחביה קיבוץ , 1949לפני , 'ממלכת ישראל המאוחדת'חוברת סיכום נושא ', זית'קבוצת  •

  .  8 תיק 3.2.1חטיבה מוסד משמר העמק מיכל , ארכיון הקיבוץ: 
תזכיר הסתדרות הרועים בארץ ישראל ' , 1927, ז"תרפ' ד אדר א" י-מכתב מ, '.י.קוק א •

במקור נמצא (, מכון הווי ומועד: רמת יוחנן, 11קלסר , תיקי מתתיהו שלם', משה'
 . תל אביב , בארכיון יעקב פרמן 

 .כיון קיבוץ איילת השחרקטלוג אר  •
 .קטלוג ארכיון קיבוץ שמיר •
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, מ"אק, 30-32' עמ, )ש"סיון ת(', ב, חזות' איזו הם המחזות להצגות חובבים, '.מ, קלאוזנר •
 .  16.1, תוחטיבת תרב

ארכיון קיבוץ כפר : כפר גלעדי, תיק ספורים ומעשים', מזיכרונותיו, '.ח.מ, קלוירסקי •
 .  גלעדי ללא תאריך

הדור 'הסתדרות , ד"ו אדר התרע"שער תוכניה להופעה בכ, מכירת יוסף, .י, קצנלסון •
  . ארכיון לחינוך יהודי, תיק אברהם אלדמע , 'הצעיר

 רמת ,תיק כתבי יד לרועה העברי'', רועה העברי'טיוטת תרשומת שיחה  לספר , '.א, קרול •
 .50 -מכון הווי ומועד שנות ה: יוחנן

,  יעקב ורחל,33.1.2ה "תיק מילא, אברהם שלונסקי עברית ,יעקב ורחל, קרשניקוב •
 . ארכיון התיאטרון הישראלי

 -תיק  חוזרים ומכתבים', רועים-שומרים-מכתב  אל דויד זמיר, 'ראש אגודת השומרים •
 .20.4.1937,  מכון הווי ומועד:  רמת יוחנן, אגודת הנוקדים

 ארכיון לחינוך יהודי ,12' עמ, )ה"אדר תרצ(', גיליון ה, דרור', הרי יהודה, '.ב, רבינוביץ •
 . גימנסיה ריאלית בלפור תל אביב 3.147/2 , 783בס , בארץ ובגולה

: בית אלפא, תיק אישי בנימין רוזנבאום',  הרועה המשכיל- קריקטורה, '.ב, רוזנבאום •
 .1937ארכיון הקיבוץ 

כון הווי מ:  רמת יוחנן, רועה העברי'תיק כתבי יד ל', על הפגישות, 'רועה מתל יוסף •
 .ללא תאריך , ומועד

ה "תיק מילא, א"גיליון י, הדואר, " ' הבימה' חלום יעקב של -בתיאטרון", .מ, ריבולוב •
  .ון הישראליארכיון התיאטר , 16.1.5

רמת יוחנן  :  מכון הווי ומועד, תיקי מתתיהו שלם',  זכרונות על קבוצת חמרה, '.ר, ריכטר •
 .   ללא תאריך

( , מועצת פועלי ירושלים, תוכניה-רסיטל לריקוד עם רחל נדב, רחים ומזכי"תנריקודים  •
 .121.13.2.1תיק רחל נדב , ספריה למוסיקה ומחול,  בית אריאלה:תל אביב, )8.10.1947

ארכיון מרחב : קיבוץ בית השיטה, תיק צאן בשיטים', סיכומים לחג הגז, '.י, שבתאי •
1942  .   

ארכיון הקיבוץ : קיבוץ גבע, יק נתן הקסטרת', שיחה עם נתן הקסטר, '.ד, שטנר •
5.2.1981. 

 .  הארכיון הציוני  , KKL5  1626 ,1620 , 1617תיק ,   חרתייה–שייך אברייק  •
  . ארכיון ציוני  , S15 23041תיק , שייך אברייק  •

 . ארכיון ציוני , KHU6214, 6215תיק , שייך אברייק •
ההסתדרות ,  המרכז לתרבות:תל אביב, זתכנית ומקורות למסכת חג הג, .מ, )וינר(שלם  •

 . חגים, ארכיון הקיבוץ :   קיבוץ בית אלפא ,הכללית של העובדים במדינת ישראל
בית השיטה , 02/43מסיבות הענף , תיק צאן :בתוך , ניב הקבוצה' , הרועה וחגו, '.מ, שלם •

 .ארכיון החגים הקיבוצי: 
הקיבוץ המאוחד ללא -ת והקיבוצים איחוד הקבוצו:תל אביב, נבל ואביגיל, .מ, שלם •

 . מכון הווי ומועד: רמת יוחנן. תאריך
מכון : קיבוץ רמת יוחנן , 1'תיק מתתיהו שלם א, טיוטה', שירי הגז הראשונים', .מ, שלם •

  . הווי ומועד

: קיבוץ כפר גלעדי, תיק בענפי המשק', ענף הצאן במשק והשמירה על הקרקע, 'שמעון •
 .23.9.1949  ,ארכיון הקיבוץ

ארכיון קיבוץ כפר : כפר גלעדי, תיק סיפורים ומעשים', ומזיכרונותי, '.פ, שניאורסון •
 .גלעדי ללא תאריך

ארכיון קיבוץ : כפר גלעדי, תיק אנשים שעשו היסטוריה', משה שפירא מספר, '.שפירא מ •
 .  כפר גלעדי  ללא תאריך  

 . ארכיון הקיבוץ: קיבוץ דליה, תיק שלמה מאיר •
מכון לבון ,  291תיק  , 235-4  חטיבה ,' סודהארדת הרועים על אדמת חמרה ותכנית תנוע' •

 .  ארכיון בית טרומפלדור: תל יוסף  , 2-5/ 9תיק גדוד העבודה , ארכיון העבודה והחלוץ: 
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   שיחות וראיונות
  

  .   אפיקים,  24.9.2002, )ראובן רייכנשטיין(תרשומת שיחה עם רובלה  •
  .אפיקים,  23.6.02,  רוטתרשומת שיחה עם ליאו •
 .איילת השחר  ,22.9.2002, תרשומת פגישה עם גדעון אלף ואריה קלמן •
 .  קיבוץ שמיר, , 23.9.2002תרשומת שיחה עם משה כגן  •
 .   לוד, 17.3.2003, תרשומת שיחה עם שי פרקש •
 .חיפה, 4.8.2004תרשומת שיחה עם אליהו גמליאל  •
 .  גבעתיים , 10.01.2005 אייזן רגאתרשומת שיחה עם ש •

  

  
    מקורות ממאגרי מידע  באינטרנט

  
  

  

• Cohen, J., 'Nominalisem and Transference: Meditation on Goodman‘s Theory 
of Metaphor', (1993) in:   

        http://csmaclab-
www.uchicago.edu/philosophyProject/goodman/nominalism.html 
• Even- Zohar, I., ‘Culture as Goods VS Culture as Tools’, (1997),  

http://www.tau.ac.il/~itamarez/papers/gds&tls.htm  
• Even-Zohar,I., ‘Factors and Dependencies in Culture’,(1997),   

http://www.tau.ac.il/~itamarez/papers/fac&dep.htm 
• Even-Zohar, I. ‘Polysystem Theory (Revised version)’, (1997), .http://www. 

Tau.ac.il/~itamarez/papers/ps-th-r.html. 
  :   בתוך אתר אינטרנט ', הרועים הרעים, '.י, אייזנברג •

                                 htm.4-22yehezkel/achronim/tanach/daat/il.ac.daat.www    
. אתר היחידה למחקר התרבות: בתוך', אבל מי יצר את היוצרים,  '.פ, בורדייה •

 .  ללא תאריך , www.tau.ac.il/tarbut/pb-yocerim.htm. אוניברסיטת תל אביב 
studies_Consciousness/wiki/org.wikibooks.en://http:- הגדרה ומבוא כללי  - תודעה •

cosciousness_of_description_The 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   מקראות 
  

  

נת לש, ספר למוד לגיאוגרפיה של ארץ ישראל, במולדת העברית, .ח, ואינדלמן, .ב, אביבי •
 . 1938ט "חינוך לאומי תרצ: ורשה-תל אביב, הלמודים הרביעית

, ספר קריאה לשנת הלמוד השלישית, ספרנו, .ויחיאלי י. מ, אזרחי, .אוירבך פ, .י, אדלר •
 . 1930ץ " דביר תר:תל אביב, מהדורה חמישית, חלק שלישי

  40

http://csmaclab-www.uchicago.edu/philosophyProject/goodman/nominalism.html
http://csmaclab-www.uchicago.edu/philosophyProject/goodman/nominalism.html
http://www.tau.ac.il/%7Eitamarez/papers/gds&tls.htm
http://www.tau.ac.il/%7Eitamarez/papers/fac&dep.htm
http://www.daat.ac.il/daat/tanach/achronim/yehezkel22-4.htm
http://www.tau.ac.il/tarbut/pb-yocerim.htm
http://en.wikibooks.org/wiki/Consciousness_studies:-The_description_of_cosciousness
http://en.wikibooks.org/wiki/Consciousness_studies:-The_description_of_cosciousness
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 . ה" דביר תרצ:תל אביב', חלק א, ראשון

ספר , רביעיתספר קריאה לשנת הלימודים ה, כרמנו, .ויחיאלי י. מ, אזרחי. פ, אוריבך •
 . ה" דביר תרצ:תל אביב', ב- 'חלק א,שלישי 

 החמישית  ספר קריאה לשנת הלימודים, כרמנו, .ויחיאלי י. מ, אזרחי. פ, אוריבך •
 . ה" דביר תרצ:תל אביב, ספר  רביעי, והשישית
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 . ז" דביר תרצ:תל אביב,  הישנימהדורה ', חלק א,ספר  חמישי, והשמינית

תל , ספר ראשון, היספר קריאה לשנת הלימודים השני ,שחרית, .ש, מונזון, .צ.מ, אפרתי •
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 . תאריך
 . ללא תאריךשטייבל . י.  א:תל אביב', ד, מקראות ארצי, .ל, וקיפניס.ז, אריאל •
 ). איורים נחום גוטמן . (1945 יבנה :תל אביב, על סף הנעורים, .ב, ואביבי, .א, אשמן •
, לשנת הלימודים הראשונה, ספר ללימוד הקריאה והכתיבה, חברי, .י, פלר, .א, אשמן •

 . ב" ספר תשיתקריא:ירושלים', יא,מהדורה מחודשת
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 :תל אביב, מחשבות ודעות, .ש, שפאן, .י,  בקר:בתוך', על השניות בישראל, '. נ.ח, ביאליק •

 . 1954יבנה  
 . גיטלין  ללא תאריך. א.ש:  ורשה, ילדות, .ובאסקט י. מ, בירנבוים •
 הוצאת : אביבתל, החדשה-דע את ארצך הישנה, ספר גיאוגרפי, ארץ ישראל, .א, בלנק •

 . 1941א "המחבר תש
 . ץ"אברהם יוסף שטייבל תר: תל אביב- ברלין, צאן, .ל.ש, בלנק •
תל , ספר ראשון, ספר חינוך ומקרא לבית הספר ולבית האב, בתוך עמי, .ש, בן ציון  •

 . ח " תרפ:אביב
ספר שני ', דרגה ג, ספר חינוך ומקרא לבית הספר ולבית האב, בתוך עמי, .ש, בן ציון •

 . ט" דביר תרפ:תל אביב, )לשנת הלימודים השלישית(
עבר הירדן , ת על ארץ ישראל לאזוריה ללמוד ולמקראוסדרת חובר, ארצנו, .ד, בנבנישתי •

 . ח" ספר תשתקריי:ירושלים' , חוברת ט, המזרחי
עמק  , ת על ארץ ישראל לאזוריה ללמוד ולמקראוסדרת חובר, ארצנו , .ד, בנבנישתי  •

 . ו" ספר תשתקריי:ירושלים' ,  דחוברת, יזרעאל
, הרי יהודה , סדרת חוברות על ארץ ישראל לאזוריה ללמוד ולמקרא, ארצנו, .ד, בנבנישתי •

 . ו" ספר תשתקריי: ירושלים', ב
', א , ספר רביעי,בדרך עולם, שישה סדרי מקרא לבית הספר העברי, בן עמי, .ציון ש-בן •

 . פ"תר: יפו , מחזור ראשון 
חלק , ספר שלישי, חמישיתספר קריאה לשנת הלימודים ה, במולדת , .מ, נאדפ, .ש, בס •

 . ד" אמנות תרצ:תל אביב' ,  ב
חלק , ספר ראשון, ספר קריאה לשנת הלימודים השלישית, במולדת, .מ, דפנא, .ש, בס •

 . ג" אמנות תרצ:תל אביב', א
תות העליונות של אוסף של דברי עיון לתלמידי הכ, מחשבות ודעות, .ושפאן ש, .י, בקר •

 . 1954ד " יבנה  תשי:תל אביב, בתי הספר התיכוניים ובתי המדרש למורים
 דביר :תל אביב, מהדורה שנייה מתוקנת, ספר לידיעת ארץ ישראל, הארץ, .י.ברור א •

 . ט"תרפ
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תל , פרקי קריאה לכתות הבינוניות, בעקבי הצאן, ) סדרו וערכו. (י, וגורביץ, .י, ברנשטיין •
 .  א"רכז לחינוך וארגון עובדי המרכז לחינוך תש המ:אביב
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שישה סדרי מקרא לבית הספר ,  המחודשותבן עמימקראות , .)ש, בן ציון (, .א, גוטמן  •

הוצאת המחבר בארץ ישראל   :ירושלים,  עם מילואיםמהדורה רביעית, במשעול, העברי
 .1912ב "תרע

 .א"ורשה תרפ, מהדורה שלישית, למתחילים, סיפורי החומש, .ר, גוטמן •
 .1927ז "מרכז  תרפ: ורשה, מהדורה שמינית, ספר ראשון, השפה, .ר, גוטמן •
  .1927ז "סטאר היברו בוק קאמפאני תרפ: יארק-ניו, ספר שני, עדן, .ר, גוטמן •
 :תל אביב', ספר ג, 'ספר ללימוד המולדת בכיתה ג, מולדתי, .נ, וידלין. א, גונדלמן  •

 . יק ללא תאריך'צ'יהושוע צ
, חלק ראשון, 'ה-'ספר ללמוד המולדת בכתות ד, מדן ועד באר שבע, .גפן י. גונדלמן א •

  .   ז" עם עובד תש:תל אביב, השניימהדורה 

ה "גרדון תרצ. ל.  ש:תל אביב, מהדורה שלישית, ון חלק ראש,חומש לילדים, .ל.ש, גרדון •
1935 .  

 . 1895ה "הצבי  תרנ: ירושלים, חלק ראשון, בית ספר עברי, .י, זובסקיוגר •
 . 1905ה "תושיה תרס: ורשה, מהדורה שביעית ', ג, בית ספר עברי, .י, גרוזובסקי •
 .ב "תושיה תרע: ורשה' , חלק ג, ספר לימוד ומקרא, בית ספר עברי, .י, גרוזובסקי  •
: ורשה, מהדורה חמש עשרה', חלק א, ספר למתחילים ,בית ספר עברי, .י, גרוזובסקי •

 . 1915תושיה 
.  נ:תל אביב, מקראה לשנת הלימודים השישית, הליכות, .י, טברסקי, .ב, דה פריס •

 . ט"טברסקי תש
ת הלימודים לשנ, ספר לעבודות בכתב, עבודה ויצירה.  ז,ולייבוביטש . א.ח, דובניקוב •

  . 1923ג "אחיאסף תרפ: ורשה ,  ישיתל והשההשניי
קאנוס ,  ההשניילשנת הלימודים , שחר ,ספר התלמיד, .י, וקפלן, .י, דומבליאנסקי •

 ). מקראה ללמודי הטבע. ( 1937פטשק  : לטביה
 . פטשק   ללא תאריך: קאנוס לטביה,  חלק ראשון, שחר, .י, וקפלן, .י, דומבליאנסקי  •
 ארכיון לחינוך יהודי בארץ ,ללא תאריך :ירושלים,  חג הגז, ל" הראשית של הקקהלשכה •

  .ובגולה 

 . 1928היברו פאבלישינג קאמפאני : יורק-ניו, חלק שני , טל אביב, .ק, ויטמן •
 
  . 1933: ורשה, לשנת הלימודים השנייה, מקראה בית, .י, וינגרטן •
- ורשה,  ספר ללימוד השפה והכתיב, הלשנת הלימודים השניי, מקראה בית, .י, וינגרטן •

 . 1936ו "תל אביב  תרצ
ה "גיטלין תרצ.  א:תל אביב–ורשה, לשנת הלמודים השלישית, מקראה גימל, .י, וינגרטן •

1935 . 
 .1935ו "גיטלין תרצ: תל אביב- ורשה, לשנת הלמודים הרביעית, מקראה דלת, .י, וינגרטן •
.  א:תל אביב –ורשה , שישית-חמישיתלשנת הלימודים ה, מקראה הא, .י, וינגרטן •

 . 1937ח  "גיטלין   תרצ
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, לקורסים ולעם ,לשנת הלימודים השישית ,בחיים ובספרות, מקראה וו, .י, וינגרטן •
 . 1937ח "גיטלין תרצ. א:  אביב– תל - ורשה

 :תל אביב,  ספרית ארץ ישראל של הקרן הקיימת, ד"חוברת כ ,תל יוסף, .צ.ב, ונסקי •
 . ץ"אמנות  תר

 . ה"חנוך חדש תרצ: ורשה,   בעולם הרחב, ספר הילד, .ווליבלר ב-ואביבי. צ, זהר •
, רביעיתלשנת הלימודים ה, בגולה ובארץ, ספר הילד, .ווליבלר ב-ואביבי. צ, זהר •

 . ה"חנוך חדש תרצ: ורשה, מהדורה חמישית
: ורשה, ישיתללשנת הלימודים הש, בסביבה, ספר הילד, .ווליבלר ב-ואביבי. צ, זהר •

 . ה"חנוך חדש תרצ
', חוברת ב, הגליל העליון, לתינוקות דבית רבןחומר מקרא במולדת , .צ, זהר •

 . ו"הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל  תרצ:ירושלים
בצירוף אגדות נבחרות מן התלמוד , סיפורי התורה, .א, ואבן שושן. א.ח, זוטא •

 .ו" מצפה תרצ:תל אביב, ראשון  ספר,והמדרשים
בצירוף אגדות נבחרות מן התלמוד , סיפורי התורה, .א, ואבן שושן . א.ח, זוטא •

 .ו"מצפה תרצ: תל אביב,  ספר שני ,והמדרשים
 המרכז :תל אביב, לתלמיד, לעולה, ספר ללמוד ומקרא לחלוץ, מעיין, )עורכת. (ב, חבס •

  . ה "תרצ, לנוער של הסתדרות העובדים בארץ ישראל 

י  " המרכז לנוער של הסתדרות העובדים בא:תל אביב, גליל העליוןל, ) עורכת(, .ב, חבס •
 . ה"תרצ

 . ג"ת המאוחדים תרצ"בתי הת: פילדלפיה,  חלק שני,פורייס, .ז, חומסקי •
 .   שטיבל  ללא תאריך:תל אביב', א, ספר בראשית, סיפורי החומש לילדים, .פ, חופי •
 .   שטיבל  ללא תאריך:תל אביב', ב, ספר בראשית, סיפורי החומש לילדים, .פ, חופי  •
, מהדורה שביעית ,חלק שני, ספר מקרא לילדים ולילדות, עדן הילדים, .ח, טביוב •

 . 1899ט "תושיה תרנ: פיעטרקוב
תושיה : ורשה, מהדורה שלישית, חלק שני, ספר התלמיד, מקרא לפי הטף, .ד, ילין •

 . 1903ג  "תרס
 .  1893ג "שולדבערג תרנ: ווארשא , ת דעתללמד בני יהודה ראשי,טל ילדות , .ז, יעבץ  •
' חלק ב, ללמד בני ישראל ספר ולשון עבר, אלף בית והוא ספר חינוך נערים, ללא שם •

 . 1850  שר מנחם מן רא"בדפוס יוסף ב: וילנא 
הסוכנות היהודית לארץ ישראל  : מינכן', א, מקראה לילדי ישראל בגולה, בשער, ללא שם •

 .  ז"נוער תשהלשכה לעליית יהודים ו
, תושיה : ורשה, לדיבור וכתיבה, ספר למקרא, חריסטומתיה, החבר הטוב, ללא שם •

 ).1908ח "טבת תרס' המבוא נכתב על ידי המחבר בכ. (א"תרע
 .  1946וינט 'מחלקת החינוך והתרבות של הג: אוסטריה', א, מקראות חדשות, ללא שם •
 . 1837: במברג, תפארת ישראל. א, טמרטינ •
 . ז" דביר תש:תל אביב, חלק רביעי, פרקים בתולדות הישוב, .מ, קיסמילנס •
מהדורה , חלק ראשון, לראשית למוד השפה, )ב"אחר הא(ספר מקרא , ספרי. ח.י, פולאק •

 . 1937ז "היברו פאבלישינג קאמפאני תרצ: יארק-ניו, שביעית
היברו פאבלישינג : יורק-ניו, ספר עזר ללימוד החומש, חלק שני, בית ספרנו, .ח.י, פולאק •

  . 1941קומפאני 

 . 1926היברו פאבלישינג קאמפאני : יורק- ניו, חלק שני, ספרי, .ח.י, פולאק •
ספר , השלישית-היחריסטומטיה לשנת הלימודים השני, פרקים ראשונים, .י, פיכמאן •

 . 1910ע  "צנטרל ושרברק תר: ורשה, הוצאה חמישית, ראשון 
 .1924ד "צנטרל תרפ: ורשה , ספר  רביעי, יה ספרותיתכריסטומט, לשון וספר, .י, פיכמן •
, ספר מקרא אחר האלף בית, פרוזדור, כריסטומטיה ספרותית, לשון וספר, .י, פיכמן •

  .1927אחיספר : ורשה, מהדורה שישית
צנטרל : ורשה , הוצאה תשיעית, ספר  שני, כריסטומטיה ספרותית, לשון וספר, .י, פיכמן •

  .1928ט "תרפ

 . ה" מולדת תרצ:תל אביב, ספר שני, ספר למוד ומקרא, מענית , .י, פיכמן •
 .  ה" מולדת תרצ:תל אביב, חלק שלישי, ספר למוד ומקרא, מענית, .י, פיכמן •
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  . 1918ח  "מוריה תרע: אודיסה , ספר ראשון לאחר האלף בית, שבילים, .י, פיכמן •
מוריה : ברלין , ירושלים , השניימהדורה , ספר ראשון לאחר אלף בית, שבילים, .י, פיכמן •

 . ג "ודביר תרפ
תל , המהדורה שניי, לשנת הלמודים הרביעית, ספר ללימוד הלשון, נתיבות, .י, פלר •

 .ז"השכלה לעם תרצ: אביב
יבנה : תל אביב, לשנת הלימודים השמינית והתשיעית, ספר ללמוד הלשון, נתיבות. י, פלר •

 .ב "תש
תל , לשנת הלמודים החמישית מהדורה רביעית,וןספר ללימוד הלש, נתיבות, .י, פלר •

 . ג"השכלה לעם תש: אביב
, מהדורה תשיעית, ההשניילשנת הלמודים , ספר ללימוד הלשון, נתיבות, .י, פלר •

 . ח" ספר תשתקריי :ירושלים
 . 1898ח  "תרנ:  ווארשא, הוצאה רביעית, יוסף לקח, .ה. מ.קאפלאן מ •
  .1783ו ליוורנ , מקווה ישראל, .י, קושטא •
  .  1890נ "תר: וורשא , עולם קטן, .י.ל, קלאצקא •
רביעית  ,הוצאה חדשה , ספר לימוד, גיאוגרפיה מצויירת של ארץ ישראל, .ש.א, קמנצקי •

 . 1926ז "תרפ: ורשה , 
למוד  : ורשה, בראשית, חלק ראשון, סיפורי החומש למתחילים, חומשי, .א.קפלן ח •

 . ז"תרפ
 . 1923ג "חנוך תרפ: ורשה , ספר ראשון  , טל בקר, .י, ברקמן, .י, קצנלסון •
ד "צנטרל תרפ: ורשה, שירים אגדות ומחזות, קובץ סיפורים,מחמדים , .י, קצנלסון •

 .   הארכיון לחינוך יהודי,1923
ז "אחיספר תרפ: ורשה,  ספר שני,ספר לימוד ומקרא, צפרירים, .וברקמן י. י, קצנלסון •

1927  . 
ז "אחיספר תרפ: ורשה,  ספר שלישי,ספר לימוד ומקרא, צפרירים, .וברקמן י. י, קצנלסון •

1927 . 
: ורשה, מהדורה חדשה,  ספר ראשון,ספר לימוד ומקרא, צפרירים, .וברקמן י. י, קצנלסון •

 . 1930צ "אחיספר תר
 .  1929צ "אחיספר תר: ורשה , אלף בית, שפת אבות, .מ, טויבר, .י, קצנלסון •
 . מרכז  ללא תאריך: ורשה ', שפת עמי' ספר שני ל,שפת עמנו, .י, קצנלסון •
, קורס גבוה ללימוד השפה העברית וספרותה, הסגנון העברי, .ופיכמן י. מ, קרינסקי •

 . הוצאת האור ללא תאריך: ורשה , חלק שני
האור : ורשה, ספר לימוד שפת עבר על פי השיטה הטבעית, הדבור העברי, .מ, קרינסקי •

  . 1912ב "תרע
 . האור ללא תאריך: ורשה , ספר בראשית, תורה לתינוקות, .מ , קרינסקי •
ספר , חלק ראשון,  המקרא לילדים מתחיליםיסיפור, תורה לילדים, .א, ראבינאוויץ •

 . ח"פיראזשניקאוו תרס: וילנה , בראשית
 . ג"יצחק שפירא  תרנ: ורשה , הוצאה שלישית, גן שעשועים, .א, ראזענפעלד •
יצחק : ורשה, חלק שני ,מהדורה  רביעית, לילדי ישורון, שועיםגן שע, .א, ראזענפעלד •

  . שפירא ללא תאריך

  .  1880מ  "תר: ווארשויא, גן שעשועים לילדי ישורון, .א, ראזענפעלד •
 ההשניילשנת הלימודים ,) חריסתומטיה(ספר מקרא , זרעים, . ל.ח, זוטא. ז. א, רבינוביץ •

 ).ח"הקדמת המחברים מיפו תרס. (1923ג "טוביה פונק  תרפ: ורשה , והשלישית
מהדורה ', חלק א,  המקרא לילדיםיסיפור, .ש, ובן ציון. נ.ח, ביאליק. ח.י, רבניצקי •

 . ו " דביר תרצ:תל אביב, עשרים ושבע
 . 1945 יבנה :תל אביב, על סף הנעורים, )עורכים. (ב, ואביבי, .א, אשמן, .א, רוזנצוויג •
, ספר ראשון, מקראה ספרותית לבתי ספר תיכוניים, הספרות והחיים. מ.ח, רוטבלאט •

 . 1939היברו פאבלישינג קאמפאני : ניו יורק 
 .ה"לבטוב תרפ. פ: קישינוב,  חלק ראשון, ספר למוד ומקרא, נצנים, .י, וסרמן , .י, רידל  •
 . ו"יק תש'צ' יהושוע צ:תל אביב', ספר א', חלק א, שערים, .ורכבי מ. רכבי ב •
 . ו"יק תש'צ' יהושוע צ:תל אביב', ספר ב', חלק א, שערים, .ורכבי מ. רכבי ב •
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  . ו"יק תש'צ'יהושוע צ: תל אביב',  חלק ב, שערים, .ורכבי מ. ב,רכבי •

 . ו"יק תש'צ' יהושוע צ:תל אביב',  חלק ד, שערים, .ורכבי מ. רכבי ב •
 א"עתושיה תר: ורשה,  ספר המורה,מכינה פרבלית לבתי ספר עבריים, גנתנו, .ש, שטיין •

1910 . 
ט "תושיה  תרנ: פיעטרקוב, קובץ שיחות מקוריות לילדים, םידשיחות יל, .י, שטינברג •

1899   . 
, ספר מקרא ולימוד לחדרים לבתי ספר ולבית, חריסתומתיה, .ב.י, לבנר, .י, שטיינברג •

  . 1907ז "שלמה שרברק תרס: וילנה, חלק ראשון
, חלק שני, לבתי ספר ולבית,  לחדריםספר מקרא ולימוד, חריסתומטיה, .י, שטינברג •

 ) .הוצא לאחר מותו של שטיינברג (,1908ט "שרברק ושריפטזטצר תרס: וילנה
, חלק שני, לבתי ספר ולבית, ספר מקרא ולימוד לחדרים, חריסתומטיה, .י, שטינברג •

 ) .הוצא לאחר מותו של שטיינברג (, 1910  ע"שרברק ושריפטזטצר תר: וילנה
ביאליק . נ.ח: אודיסא, ב"ראשית קריאה לתינוקות אחרי א, פסיעות קטנות, .י, שטינברג •

 . 1910ע "בורישקין תר. וש
נועדה למחלקות העליונות שבבתי ,  חינוכית-חריסתומטיה ספרותית, בכורים, .פ, שיפמן •

 . 1913ג "רוזנקרנץ ושריפטזטצר תרע: וילנה, הוצאה שלישית, הספר ובחדרים
  . ו"אמנות תרצ: תל אביב, ספר שני, ור לספרות יפה ועיוניתסד ,תרומות, .פ, שיפמן •
 . ו" אמנות תרצ:תל אביב, ספר שלישי, סדור לספרות יפה ועיונית ,תרומות, .פ, שיפמן •
אמנות : תל אביב', חלק ב, ספר ראשון, סדור לספרות יפה ועיונית, תרומות. פ, שיפמן •

  .ח"תש

 . ו "דביר תרפ:  תל אביב,מהדורה רביעית, אלף בית, .פ, שרגורודסקא •
: ברלין, לשעורי ערב ולמתלמדים, ספר למוד לבתי ספר, לשון וארץ, .פ, שרגורודסקא •

 . צ"ראובן מס תר
  . ה" דביר תרצ:תל אביב',חלק ב, השפה והארץ, שיבת ציון,.פ, שרגורודסקא •

 ). ציורים אשר פרוסט (, 1938שילה : יורק-ניו, חלק שני, ארצנו, .צ, שרפשטיין •
הוצאת : ב"ארה, יריםיעברית למתחילים על פי שעורים מצו, שער הלשון, .צ, רפשטיין ש •

 . 1949שילה  
  

  

   : עיתוני ילדים
  

מאי – 1926יוני (', ו-'חוברות א', שנה א ,דו ירחון,הנוער והארץ', הנוער והארץ, '.ר.א •
  .4 –1' עמ, תל אביב, )1927

 .4' עמ, )2.7.1936ו "תרצ(, 17', אכרך , דבר לילדים', בנדידה, '.א, אביזוהר •
 .323' עמ, )15.2.1945ה "אדר תש' ב(, 21, ו "כרך ט, דבר לילדים', גדי אחד, '.י, אבנון •
 - 220' עמ, )1.1.1948ח "ט טבת תש"י(, 15, ח"כרך י, דבר לילדים, 'דוד והראם, '.י, אבנון •

221. 
 .ללא עמוד, )ג"ז תרצתמו' ו(, ז"חוברת י, עיתוננו, 'ילדי כפר, '.א, צור-אבן •
ה "אלול תש' כח(, 49חוברת , ו"כרך ט, דבר לילדים, )בלהה אמיתי תרגמה(אגדה אנגלית  •

  .590 - 588' עמ, )6.9.1945
, ד"כרך י, דבר לילדים, 'הגדי הזפות, ')שטקליס–תרגום מרים וילנסקי (אגדת עם רוסית  •

 . 198 – 197' עמ, )23.3.1944ד "אדר תש' כח(, 25
 .  84' עמ, )1924ד "תמוז תרפ(, 4, 1 כרך ,עדן', הילד והכבשה, ')תרגום. (י"שי, אדלר •
, )17.5.1945ה "סיוון תש' ה(, 33, ו"כרך ט, דבר לילדים', בכורים מן המשק, '.י, אחאי •

 .שער
, 2–1' עמ, 1913אודיסה ', חוברת א, שנה ראשונה, שחרית', מגמתנו, '.ש, אייזנשטדט •

 . תל אביבאוניברסיטת , אוסף יפה 
 . 161' עמ, )1842ב "תר(, 2' מס, ציון' , האביב, '.י, אייכנבוים •
 . 1' עמ- שער, )ג " תשןבסיוו' ה(  38 -  37,ג "כרך י, דבר לילדים', מתן תורה, 'אלקנה •
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 .ללא עמוד, )ז "כסליו תרצ' כו(', ד-'חוברת ג, שנה שישית, עיתוננו', עדרנו, '.צ, אמיתי •
' עמ, )15.4.1943ג "ניסן תש' י(, 31 - 30, ג"כרך י, דבר לילדים, הגדי של ההגדה, 'אנדה •

243. 
, )27.8.1915ה "ז אלול תרע"י(, 10, שנה ראשונה, אביב', משה רועה צאן, '.א, אסטריבסקי •

 . 2' עמ
 .  34 - 31 'עמ, )1913ד "תרע( , 36 - 35,  שנה שישית,הפרחים', הרועה, '.ז, אשכנזי •
', יח- 'יז, 6 -5 כרך, עתידות', דואים למחצה בצפון הארץהצאן אצל הב, '.ט, אשכנזי •

 . 103 – 96' עמ, )ו" תש-ה"תש(
, )ה"תש( ', יד-'יג, 6 -  5 כרך, עתידות, ' למחצה בצפון הארץםהבדווימחיי , '.ט, אשכנזי •

 .47 - 42' עמ
 .שער,  )1916ו יולי "תמוז תרע(', ד,  שנה ראשונה,שחרות', בשערי ירושלים, '.ה, בבלי •
 .9' עמ, )25.6.1936ו "תרצ(, 16', כרך א, דבר לילדים', רועה העזים, ' הנגר-יב •
 . 4 – 3' עמ, ) ח"ו בשבט תרפ"ט( ', א, השניישנה , עולם הילדים', דוד הרועה, '.נ.ביאליק ח •
 .12'  עמ, )ג"ח אדר תרפ"כ(, 5, יהישנה שנ,אלומות' , גדי גדיי, '.נ.ח, ביאליק •
 .75 - 74 'עמ, ) 1924ד "תמוז תרפ(, 4 , 1 כרך ,עדן, ' המלמדהגדי בבית'. נ.ח, ביאליק •
 .11' עמ, ) ד"מנחם אב תרצ(, )ה"ס(ט "חוברת י, תוננויע', גדיגדיי, '.נ.ח, ביאליק •
 .שער, )1929ט  מרץ אפריל "ניסן תרפ- אדר(, 6 -5 'מס, אשכולות', השה, '.נ.ח, ביאליק •
  .11' עמ, )7.6.1936ו "תרצ( , 18', כרך א, דבר לילדים', רועת הכוכבים, '.נ.ח, ביאליק •

ג "טבת תש' ט(, 13, ג " כרך י,דבר לילדים',  שלושת החרשים–שני משלים, '.נ.ח, ביאליק •
 . 2 – 1' עמ, ) 17.12.1942

 – 256' עמ, )7.2.1946ו "אדר תש' ו(, 21, ז"כרך ט, דבר לילדים', על הגבעה, '.ב, בן ברק •
257 . 

 .662' עמ, )1909ט "תרס(, 22, שנה שנית, חיםהפר', כבוד ה, 'בן בתיה •
 ,)15.5.1941א "ח אייר תש"י(, 4, א"כרך י, דבר לילדים', עקיבא בן יוסף, '.י.בן גוריון מ •

 .1' עמ- שער
 .8' עמ, )ח"תרצ' אדר ב(',  כד,יהודה הצעיר', אני רועה בעמק, '.מ, בן צבי •
 – 251' עמ, )14.1.1903ג " טבת תרסו"ט(' יב, השניי שנה ,עולם קטן', השה, '.ש, בן ציון •

252 . 
 .15' עמ, )28.3.1940ש "ת' אדר ב' יח(, 24' , כרך ח, דבר לילדים', גלילי, גליל, '.א, בן •
 .10' עמ, )12.3.1936(, 3', כרך א, דבר לילדים', הדב והכבשה, 'בנציון •
 .'ג' עמ, )ו " תרצבניסן' ד(', ז-'גיליון ו', שנה א, הניצנים', הרועה הנאמן, '.ש, שבת-בן •
 .שער, )ח"ט שבט תרפ"י(', ב,  שנה ראשונה,הציר', הרועה בגליל, '.ש, בס •
 .ללא עמוד, )ג "תמוז תרצ' ו( , ז "חוברת י, עיתוננו', כפרי, '.ש, בס •
 .שער, )ד "סיוון תרצ' ב(', ה', שנה א, בוסתנאי לנוער', לחג הביכורים, '.ש, בס •
 .שער, )ה"ח סיוון תרצ"י(',  יןגיליו',  שנה ב,בוסתנאי לנוער', כפרי, '.ש, בס •
 .'ה' עמ)ז "אדר תרצ' ו(, ג"גיליון מ', שנה ג, בוסתנאי לנוער', הרועה, '.ש, בס •
 
 .8' עמ, )27.2.1941א "שבט תש' ל(, 18', כרך י, דבר לילדים', שאול, '.ש, בס •
ערב ראש השנה  (',כג- 'חוברת כב,שנה שנייה, עיתוננו', אל גבעת המורה, '.פ,  אדון-בר •

 .9' עמ, )ד"תרצ
 .9' עמ, )11.7.1940ש "תמוז ת' ה(, 11', כרך ט, דבר לילדים', משירי הרועים, '.א, ברוידס •
 .שער, )31.3.1949(, 27', כרך ד, משמר לילדים',  מסע בארץ, '.א, ברש •
 .12' עמ, )24.7.1936ו "תרצ( , 20', כרך א, דבר לילדים?', הכבשה לאן, '.ל, גולדברג •
ח "ח בשבט תרצ"י(, 16', כרך ד, דבר לילדים, 'ערב אל מול הגלעד, '.ל, גולדברג •

 .שער, )20.1.1938
 .שער, )11.8.1938ח "ד באב תרצ"י(, 16', כרך ה, דבר לילדים', החליל, '.ל, גולדברג •
' עמ, )15.9.1938ח "ט אלול תרצ"י(, 21', כרך ה, דבר לילדים', שבעה גדיים, '.ל, גולדברג •

7. 
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, ) 22.9.1938ח "אלול תרצ' כו(, 22, ו "כרך כ, דבר לילדים, 'ראש השנה בדיר, '.ל, גולדברג •
 .10' עמ

 .7' עמ, )26.1.1939ט "שבט תרצ' י(, 15', כרך ו, דבר לילדים, 'אורחים, '.ל, גולדברג •
  .11 – 10' עמ, )30.5.1940ש "אייר ת' כב(, 5',כרך ט, דבר לילדים', רם ורם, '.ל, גולדברג •
סיון ' ה(, 33,ו"כרך ט, דבר לילדים', הכבשה ורונית נבונת הלב, על הטלה, '.ר, גורפין •

 . 391 – 390  'עמ, ) 17.5.1945ה "תש
 .293' עמ, )4.6.1942ב "ט סיוון תש"י( , 32, ב "כרך י, דבר לילדים', החליל, '.ש, גלוזמן •
' עמ, )27.7.1944ד "אב תש' ז( , 43, ד"כרך י, דבר לילדים', צמר לי היה , '.ש, גרוס-גלוזמן •

399. 
 .342' עמ, ) 16.7.1942ב "אב תש' ב(, 43' , כרך יב, דבר לילדים' , טווית צמר, '.ש, גפני •
' עמ, )ה"תמוז תרס' יד(, 24, שנה ראשונה, החיים והטבע', כבשה חכמה, '.י, גרזובסקי •

750 – 751 . 
 .6' עמ, )ד "אייר תרצ' יב (,) ט"נ(ג "חוברת י, עיתוננו', המרעה, '.י, דושמן •
 .ללא עמוד,)ג"ג אייר תרצ"כ(, ד "חוברת י, עיתוננו', בכפר, '.ש, דננברג •
 .שער, )27.11.1941ב "כסליו תש' ז(,10, ב"כרך י, דבר לילדים', למה, '.מ, דפנא •
 .262' עמ, )29.4.1943ג "ניסן תש' כד(, 32, ג "כרך י, דבר לילדים', לי טלה, '.מ, דפנא •
ג "ניסן תש', י( ,31–30, ג"כרך י, דבר לילדים', חד גדיא, 'ב"גבעת ברנר תשהגדת  •

 .243' עמ, )15.4.1943
 -  10' עמ, )18.4.1940ש "ניסן ת' י(, 27', כרך ח, דבר לילדים', פרת משה רבנו, 'הדוד יהושע •

11. 
 .3' עמ, )1.2.1905ה "תרס' אדר א' ט(, החיים והטבע', הגדייה היחידה, '.ח, הורוביץ •
 – 10' עמ, )11.1.1940ש "שבט ת' א(, 14', כרך ח, דבר לילדים', רכוב על תיש, '.פ, היילפרין •

11 . 
ו "ניסן תש' י(, 31 - 30, ז"כרך ט, דבר לילדים', הבנים שומרים על הגדי, '.ה, הירושלמי •

11.4.1946. ( 
, )11.3.1943ג " תש'אדר ב' ד(, 25, ג"כרך י, דבר לילדים, 'רועה נביא ומלך, '.ה, הירושלמי •

 .196' עמ
 . 175 – 163' עמ, ) ח"שבט תש(, 9, עתידות', מצליח, '.ב, הלוי •
 .144' עמ, )ו"תש(', כ-יט , עתידות, 'שה לבנה, '.ש, הלקין •
 ,1' עמ, 15.2.1911א "שבט תרע' ל(, 2–1, שנה ראשונה, השחר', אל הקוראים, 'המערכת •

 .  אוניברסיטת תל אביב, אוסף יפה 
' ל(', גיליון ז' שנה א, )םישבועון לילד(הארץ ', הרועה הקטן, ') ברוך. תרגום א. (ג. י,הרדר •

 . 'ו–' ד' עמ, ) 10.3.1921א "תרפ' באדר א
 .   ללא עמוד, )1912ב "תרע(, 7 - 6, שנה חמישית, הפרחים, 'מעשיה בעז אחת, '.ב.וולויט י •
ב "ניסן תש' א(, 26, ב"כרך י, דבר לילדים', בית לי בקצה הכפר, '.ז.מ, וולופובסקי •

 .שער, )19.3.1942
' עמ, ) 29.10.1947(, ח"כרך י, דבר לילדים', שלושה גדיים, ')תרגום.(מ,  שטקליס- וילנסקי •

44 – 47 . 
 . 9' עמ,  )28.11.1940א "חשון תש' כז(, 5', כרך י, דבר לילדים', מעשה בשה, '.א, וילנסקי •
 -  120' עמ, )20.11.1947ח "כסליו תש' ז(, 10,ח " כרך י,דבר לילדים', מעשה בגדי, '.מ, וינר •

121. 
 . 106 – 102' עמ,  )8.3.1911ה "א אדר תרע"כ(, 5, השחר', מעשה בעז'. מ.י, ויסנברג •
 .2' עמ, )7.3.1940' ז אדר א"כ(, אמר'תוספת ל, דבר לילדים', העשיר הרש וההלך, '.ר.ז •
 .שער, )20.8.1942ב "אלול תש' ז(, 48, ב"רך יכ, דבר לילדים', לא הלכתי היום לטייל, 'זאב •
, שער, )19.10.44א " תשןבחשוו' ב(, 4, ו"כרך ט, דבר לילדים', שיר רועה שכיר יום, 'זאב •

  .38' עמ
' עמ, ) 11.11.1903ד "א חשון תרס"כ(, 7 – 6, שנה שלישית, עולם קטן',דוד , '.מ.י, זלקינד •

115 – 118 . 
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, )7.8.1947ז " אב תש- א מנחם"כ(, 44, ז "כרך י, דבר לילדים ',הרועה, '.ע, )פשנצר(זמיר  •
 .שער

'  עמ,  ) 13.4.1939ט "ניסן תרצ' כד(, 1', כרך ז, דבר לילדים', מעשה בטליה אחת, '.ד, זמיר •
10 – 12. 

 ).1912ב "תרע(, 19, שנה חמישית, הפרחים', ערב קיץ בעיירה, '.מ.ע, חזנוב •
, )1917ז "ה תמוז תרע"כ(, 1, שנה ראשונה, שתילים ',העז והקוקיה, '.ש, טשרנחובסקי •

 .9' עמ
ש "ת' אדר ב' ב(, חוברת תוספת לאומר',  כרך ח,דבר לילדים , 'הטלה, '.ש, טשרנחובסקי •

 . שער, )14.3.1940
, )26.7.1945ה "אב תש' טז(, 43, ו"כרך ט, דבר לילדים, 'תחת אורן רם, '.ש, טשרנחובסקי •

 .511' עמ
ג "ניסן תש' י(, 31 - 30, ג"כרך י, דבר לילדים', שלושת הכבשים, ')אשר ברשתרגום . (ר, יוז •

 . 242 – 241' עמ, )15.4.1943
 . 3 –1' עמ, )18.3.1937ו "בניסן תרצ' ו( , 26', כרך ב, דבר לילדים', קרבנותינו', .י, יציב •
 . 3 –1'  עמ,)11.4.1940ש "ניסן ת' ג(, 26', כרך ה, דבר לילדים' , ליד הפלך, '.י, יציב •
 .133' עמ, )27.1.44ד "שבט תש' ב(, 17,ד "כרך י, דבר לילדים' , הטלה הפועה, 'ישראל •

' • .778' עמ, )1911ב "תשרי תרע' ו( , 34 - 33, השחר', כבקרת רועה עדרו
 . 85 – 82' עמ, )ז"תש(, 2, עתידות', אל גבעת המורה, '.פ,  ירדני-כהן •
 .2' עמ, )18.10.1927ח "ג בחשוון תרפ"כ(, 1, ה ראשונה שנ,עיתון קטן', לפעוטות, '.י, כהן •
  .4' עמ, )2.5.1940ש "ניסן ת' כד(, 1',כרך ט, דבר לילדים', איפה ואיפה, '.י, כהן •
 . 8-  7' עמ, )13.6.1940ש "סיון ת' ז(,7',כרך ט, דבר לילדים', קרן אילו של יצחק, '.י, כהן •
 .שער, )29.10.1942ג "ח חשוון תש"י(, 6, ג "כרך י, דבר לילדים', עננים, '.י, כהן •
 – 330' עמ, )11.9.1941ש "אלול ת' ט(, 21', כרך יא, דבר לילדים', נח אין מח, '.א, כספי •

331 . 
 .304' עמ, )28.8.1941א "אלול תש' ה(, 19, א" כרך י,דבר לילדים ,'דן הטייס, 'לאה •
, )5.5.1905ה "ג אייר תרס"י(, 13,  שנה ראשונה,החיים והטבע', ברחוב היהודים,  .א, לוין •

  .406' עמ
' עמ, ) 1919פ נובמבר "חשון תר(, 1חוברת , שנה רביעית, שחרות', חליל הקסם, '.צ.י, לוין •

116 – 117 . 
 ).ה"תמוז תרס' ב(, 22, שנה ראשונה, החיים והטבע', אב ובנו, '.ב.מ, לזבניק •
 .11' עמ, )ד"ז באב תרע"ט(, ' וןגיליו, הצפירה לילדים', כבשה תועה, '.ב.מ, לזבניק •
 ).ג"ג אייר תרצ"כ(, ד"חוברת י, עיתוננו', הגז הראשון בשומרון, 'ללא שם •
 18 'עמ, )27.9.1945ו "תשרי תש' כ(, 2, ז"כרך ט, דבר לילדים', חד גדיא לסוכות, 'ללא שם •

- 19. 
 .ודללא עמ, )ג"כסליו תרצ' ג( ',  חוברת ג,עיתוננו', רועי צאן יהודיים, 'ללא שם •
 . 6 – 3' עמ, )22.5.1947(, 18, כרך שני , משמר לילדים',אורי בכורי, 'ללא שם •
 -  168'  עמ,) 3.7.1941א "תמוז תש' ח(, 11', כרך יא, דבר לילדים',הרועה החכם, 'ללא שם •

169. 
 .8' עמ, )24.7.1936ו "תרצ( , 20', כרך א, דבר לילדים, 'כבשה לשייך אברייק, 'ללא שם •
 .132' עמ, )1924(', ד- 'ג, השניישנה , הכוכב',  במדייןמשה, 'ללא שם •
 .328' עמ, )7.3.1946ו "אדר תש 'ד(, 25',כרך טז, דבר לילדים', קושיות הצאן, 'ללא שם •
 .154' עמ, )1919ט ינואר "טבת תרע(', י', שנה ג, שחרות, 'רועה עברי, 'ללא שם •
 .שער, )ו"ט באדר תרצ"י(',  דןגיליו', שנה א, הניצנים', ערב אביב, '.י, מגנצה •
ט אב "כ(, 17' , כרך ג, דבר לילדים', מעשה בזאב, ')תרגום שמשון מלצר(, .ק, ימולודובסק •

 . 11 – 10' עמ, )6.8.1937ז "תרצ
 . שער, )1.2.1940ש "ב שבט ת"כ(, 17', כרך ח, דבר לילדים', שיר עם, '.ק, מולודובסקי •
ז "ערב פסח תש(, 14, השניישנה , לדיםמשמר לי', עלית והטלה הסקרן, '.מ, מיכאליס •

 . 7 – 6' עמ, ) 3.4.1947
  .'ג' עמ, )ו"באייר תרצ' ט(',  יןגיליו, הניצנים' , עצת תיש, '.מ.י, מלי •
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 .שער, )ה "טבת תרצ 'י(', יב, שנה שלישית, עיתוננו', הצאן ביום גשם, '.י, מן •
)  28.11.1946ז " בכסליו תש'ב(, 8,ז"כרך י, דבר לילדים' המלך והורעה, 'מעשיה אנגלית •

 . 129 – 128' עמ
' עמ, )1.3.1946(, 20,  ז"כרך ט, דבר לילדים', מעשה בעז, ')גד. עברית א(מעשיה רוסית  •

246. 
 .16' עמ, )9.1.1941א "טבת תש' י(, 11',כרך י, דבר לילדים', אורי הרועה, '.א, נבון •
 .11' עמ, )14.5.1936ו "תרצ(, 10', כרך א , דבר לילדים' , זאב וגדי, '.ש, נבון •
  . 9' עמ,  )29.10.1936ז "תרצ(, 6', כרך ב , דבר לילדים, ת היאורועל גד, '.ש, נבון •
ללא ,)ד"חשוון תרנ' י(, ליון ראשון יג', שנה ב, עולם קטן' , המלך והרועה, '.י, סוסניצקי •

 . )עורכים גרזובסקי ויודילביץ( , עמוד
 .9' עמ, )19.5.1938ח "אייר תרצ' יח(, 5', כרך ה, ילדיםדבר ל, משה הרועה, '.מ, סטבסקי •
' עמ, )23.6.1938ח "ד סיון תרצ"כ(, 10', כרך ה, דבר לילדים', משה במדיין, '.מ, סטבסקי •

11 – 12 . 
, )21.4.1921א "ג ניסן תרפ"י(,ג"גליון י, שבועון לילדים-הארץ', כנפות הארץ, '.י.ק, סילמן •

 .'ז-ה' עמ
 .שער, )22.7.1949ט "אב תש' א(, 44, ט"כרך י, דבר לילדים, ברכי טלהעל , '.ר, ספורטה •
 .251' עמ, )1.3.1946( , 20, ז "כרך ט, דבר לילדים, 'לכבשה טלה נולד, '.ל, עמירב •
 - 355' עמ,) 26.4.1945ב "אייר תש' יג(, 30,ו"כרך ט, דבר לילדים', בעקבי הצאן, '.מ, עציוני •

356. 
' עמ, )31.5.1945ה "ט סיוון תש"י(, 35, ו"כרך ט, דבר לילדים', ואת הצאן גזז, '.מ, עציוני •

415. 
ח "ניסן תשי' כ(, 32, ח"כרך י, דבר לילדים', הם מצאו את הצליל בתוכם, '.ב, ערפלי •

  .503' עמ, )29.4.1948
  .743' עמ, )12.8.1948ח "באב תש' ז(, 47, ח"כרך י, דבר לילדים', הגדי, '.ת, פורט •
 . 20 – 7' עמ, )1912 - 1911 ב"תרע- א"תרע(, 15-16, בן שחר', עז האובדתה, '.י, פיכמן •
 .5' עמ, )ג"מרחשוון תרצ' כ(', א',  כרך א,עולמנו לקטנים', הגדי המתהדר, '.א, פינקרפלד •
 ). 2.5.1940ש "ניסן ת' כד(, 1', כרך ט, דבר לילדים , ' הטלה המצלצל, '.א, פינקרפלד •
 .37' עמ, )1924ד "אייר תרפ(,עדן', די קטןלמרים היה ג, '.מ, פינשטיין •
 .שער,)ג"אייר תרצ' ב(', גליון יב, עיתוננו' , אביב, '.ב, פישקו •
 .85' עמ, )3.12.1942ג "כסליו תש' כד(, 11, ג"כרך י, דבר לילדים', כוכבה, 'פניה •
 .180' עמ, )25.2.1943ג "תש' באדר א' כ(, 23, ג "כרך י, דבר לילדים', הלל המחלל, 'פניה •
 .232' עמ, )20.4.1944ד "ז ניסן תש"כ(, 29, ד" כרך י,דבר לילדים', שיר הגז, 'פניה •
  .5' עמ, )31.3.1949(, 27, כרך רביעי, משמר לילדים, מעשה בגדיה, 'פניה •
 .6' עמ, )2.6.1949(, 36, כרך רביעי, משמר לילדים', בכורים, 'פניה •
' עמ, )21.10.1947ז "טבת תש' ו(,13',ך יזכר, לילדים דבר', רועים ורחלות, '.נ, פרומקין •

188 – 190 . 
 . 14 – 13' עמ,  )18.4.1918ח "ניסן תרע(', א, שנה שלישית, שחרות', חד גדיא, '.ד, פרסקי •
 .ללא עמוד, )ט"ניסן תרצ( ', חוברת ל, יהודה הצעיר', פעמי אביב'. פשנצר ע •
 -  428' עמ, )17.4.1947ז "ניסן תש' כז(, 28, ז "כרך י, דבר לילדים', הכבשה צלילה, 'צבי •

430. 
 .286' עמ, )28.5.1942ב "סיוון תש'  יב(, 36, ב"כרך י, דבר לילדים', בעדר לי שיה, '.י, צבי •
ט "אדר תרפ' יג(, )48(20', שנה ב, עיתון קטן', הנחש והפחד,שיר על הכבשה, '.ז, קהל •

 .21' עמ, ) 1929
ללא , )2.1.21948ט "חשוון תשי(, 10 , ר לילדיםמשמ, )תרגום רישא(', החליל, '.ל, קויטקו •

 .עמוד
 -  26' עמ, )24.4.1941ו "ג ניסן תש"כ(, 1, א"כרך י, דבר לילדים',  של רמוועיזת, 'קוניאק •

27. 
א סיון "כ(, 9', כרך ז, דבר לילדים', כך אני מהרהר, '.)פ.תרגום מכתב יד ב(, .י, אק 'קורצ •

  . 6 – 3' עמ , )8.6.1936ט "תרצ
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 .15' עמ, )7.9.1927ז "אלול תרפ' י(, 3, אשכולות', הרועה, '.ג, שבוקקו •
 .9' עמ, )31.7.1936ו "תרצ( , 21',כרך א, דבר לילדים', בימות המשיח, '.ל, קיפניס •
' עמ, )1.4.1942ב "ד ניסן תש"י(  ,29 - 28, ב"כרך י, דבר לילדים', חד גדיא, '.ל, קיפניס •

223. 
ו "ניסן תש' י(,30-31, ז"כרך ט, דבר לילדים', לביתהחד גדיא שבה , '.ל, קיפניס •

 . 412 – 411' עמ, )11.4.1946
, ) 31.7.1941א "אב תש' ז(, 15',כרך יא, דבר לילדים', הרועה ממציא המגנט, '.א.קלרמן מ •

 .238-  237' עמ
 .שער, ) 2.3.1946ח "תש' אדר א(, 21, ז"כרך ט, דבר לילדים', מעשה בחליל, '.ד.י, קמזון •
 .שער, )4.4.1946ו "ניסן תש' ג(, 29,ז"כרך י, דבר לילדים' , מגן וגן, '. ד.י, מזוןק •
, )11.4.1946ו "ניסן תש' י (31 - 30 ז"כרך ט, דבר לילדים', מעשה במשה רבנו, '.ד.י, קמזון •

 .  407' עמ
לא ל, )3.4.1947ז "ג ניסן תש"י(, 27 - 26, ז"כרך י, דבר לילדים', הפלא ופלא, '.ד.קמזון י •

 .עמוד
, ) 4.9.1947ז "ט אלול תש"י(, 48', כרך ז, דבר לילדים', ילד קטן הלך לגן, '. ד.י, קמזון •

  .1' עמ+ שער 
 .14.3.1911א "ח אדר תרע"כ( , 10, שנה רביעית, הפרחים', הגלילה, '.ד, קמחי •
 .3' עמ, )1934אפריל (', א, דורנו', אהבתי חיי הרועים בבדידות, '.ב, קצנלסון •
 . ללא עמוד, )ד "ד ניסן תרע"י( ', גיליון ג, הצפירה לילדים', חד גדיא, '.י, וןקצנלס •
 .12' עמ, )11.5.1939ט "ב אייר תרצ"כ(, 5', כרך ז, דבר לילדים', החליל, '.י, קרינקין •
 .107' עמ, )5.6.1941א "סיון תש' י(, 7, א"כרך י, דבר לילדים', בקר בעמק, '.י, קרינקין •
 .שער, )5.11.1942ג "ה חשוון תש"כ(, 7, ג "כרך י, דבר לילדים', ליע, '.י, קרינקין •
 .שער, )9.9.1943ג "אלול תש' ט( , 51, ג"כרך י, דבר לילדים', ירח, '.י, קרינקין •
 . 403 – 401' עמ,) 1909ט "תרס(, 7, שנה שנית, הפרחים, 'הרועה הגיבור, '.פ, רבינוביץ •
, )28.8.1941א "אלול תש' ה(, 19, א"י  כרך,ילדיםדבר ל', הרועה וצאנו, ')תרגום(,.נ, רבן •

 .297' עמ
 .13' עמ, )18.6.1936ו "תרצ(, 15', כרך א, דבר לילדים', הגז בעין שמר, 'רבקה •
, ) 19.5.1938ח "אייר תרצ' יא(, 4',  כרך ה,דבר לילדים', על גדי שהוא כמעט תיש, 'רבקה •

 .10' עמ
 .שער, )ה "אלול תרצ' ו(, א"כ', שנה ב, בוסתנאי לנוער', רועה קטן, '.מ, רובינגר •
גיליון ', שנה כג, בוסתנאי לנוער', מרשימותיו של רועה עברי- כלב רועה, '.א, גסקי'רוז •

 .'ב' עמ, )ז"ב שבט תרצ"כ( , א"מ
 . 14 – 2' עמ, )7.9.1927ז "אלול תרפ' י( , 3,אשכולות', הילד והגדייה, .ז, רוזנטל •
 -  14' עמ,  )1921א "תרפ(, 9' מס, )מיפלב. עורך נ(, רא הקטןהקו', הרועה ובנו, '.י, רוזנמן •

17. 
' עמ, )15.2.1945ח "אדר תש' ב(, 21, ו"כרך ט, דבר לילדים', תאומי הגדיים, '.ז, רוזנצוויג •

247 – 248 . 
•  
 .4' עמ, )30.3.1939ט "ניסן תרצ' י(, 24', כרך ו, דבר לילדים', מטה ספיר, '.צ.ב, רסקין •
' עמ, )15.10.1940ש "תשרי ת' יג(, 21', כרך ט, דבר לילדים', ארבעה תיישים, '.צ.ב, רסקין •

10 – 11 . 
 .שער, )20.2.1947ז "שבט תש' ל(, 20,ז "כרך י, דבר לילדים', שיר הגדי, '.ח, שדמי •
' עמ, )13.7.1949ט "ז תמוז תש"ט. (42', כרך יט, דבר לילדים', מבצר כח, '.י, שואבסקי •

648.  
 – 12' עמ, )20.8.1936ח "תרצ(, 23',כרך א, דבר לילדים', יל שלום לך טלה קטןל, '.י, שויגר •

13 . 
 4' עמ, ) 4.6.1936ו "תרצ(, 13', כרך א, דבר לילדים', הסיבה אשר ליגון דוד, '.א, שטיינמן •

– 6 . 
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, .)12.11.1902ג "חשוון תרס' יב(', א, שנה שנייה , עולם קטן', החתול והתיש, '.י, שטנברג •
 .6- 3' עמ

 .  29' עמ, )19.2.1926ו "אדר תרפ' ה(, 7, בן ארצנו, 'העשיר והרש, '.שיינפיין ש •
' אדר א' ט(, 19', כרך ד, דבר לילדים, הציד בהררי אלף, ')תרגום שמשון מלצר. (פ, שילר •

  .1' עמ+ שער , )9.2.1938ח "תרצ
' עמ, )14.8.1941א "א אב תש"כ(, 17', כרך יא, דבר לילדים, 'הילד וחלילו, '.א, שמאלי  •

263 – 264 . 
' עמ, ) 14.8.1941א "אב תש 'כא(, 17',  כרך יא,דבר לילדים', השחרור הסורי, '.א, שמאלי  •

262 – 262 . 
 . 10' עמ,)30.9.1937ח  "ה תשרי תרצ"כ(, 1', כרך ד, דבר לילדים, 'מעשה בטלה, 'שמואל •
, )6.5.1937ו "ה באייר תרצ"כ(, 5 ',כרך ג, דבר לילדים, 'ויאמר דוד אל שאול' ,'אשמואל  •

 .שער
 .3' עמ, )26.5.1938ח "ה אייר תרצ"כ(, 6', כרך ה, דבר לילדים', עלי באר, '.ד, שמעונוביץ •
 .396' עמ, )27.7.1944ד "אב תש' ז(, 43, ד"כרך י, דבר לילדים, ' צבי ואיל, '.ד, שמעונוביץ •
 .1' עמ+שער, )1914ד "תרע(, 20-21, שנה שביעית, הפרחים', עיירתי, '.ש, שניידר •
, )1914ד "תרע( , 19,  שנה שביעית,הפרחים', שירת האיכר בארץ ישראל, '.ש, שניידר •

 .1עמוד + שער
 .שער, )ד"סיון תרפ(', ח-'ז, הישנה שני, הכוכב' , בגולה יש אראה מולדתי, '.ש, שנידר •
 .11' עמ, )10.3.1939ט "אדר תרצ' י(, 21' כרך ו, דבר לילדים', עז לי, '.נ, שרמן •
 .11' עמ, )27.12.1941א "שבט תש' ל(, 18' , כרך י , דבר לילדים' , אחר הגשם, '.א, תלמי •

  

  
  שירונים 

  

 ,קובץ ראשון, לגני ילדים ולבתי ספר עממיים ותיכוניים, ספר השירים, .צ.א, אידלזון •
דורה  עם ההקדמה למה, ארכיון לחינוך יהודי,ב"ילקוט  תרפ:  ברלין,מהדורה שנייה

 .)1911(א "הראשונה  נכתבה בירושלים בשנת תרע
, קובץ חדש לגני ילדים ולבתי ספר עממיים ותיכוניים, ספר השירים, .צ.א, אידלזון •

 . ארכיון לחינוך יהודי ,1912 מהדורה קודמת בשנת ,ב"יודישר פרלאג תרפ: ברלין 
 . ארכיון לחינוך יהודי, 1923ג "יובל תרפ: ברלין, זמירות לילדים 50, .ש, בן ציון. י, אנגל •
תל , 29' ספריה מוסיקלית מס, שירים וניגונים, לשבת, )עורכים.(נ, ניסימוב, .נ, בנארי •

 .  ארכיון למוסיקה ישראלית, ח"המרכז לתרבות תש :אביב
 ,ש"עבר ת:ירושלים,  שירים לזמרה בציבור ולמקהלה125, )עורך ומסדר.(מ, ברונזפט •

  . ארכיון למוסיקה ישראלית
, הילדים ולבתי הספר ספר שירים ומנגינות לגני, )עורכים. ( ד, וסמבורסקי . מ, ברונזפט •

 .  ארכיון  למוזיקה ישראלית,ח" ספר תשתקריי: ירושלים
 המכון :תל אביב,  קנונים לשירה ונגינה50, )חיברו וליקטו.( מ, למפל, .פ, גרינשפון •

ארכיון , ללא תאריך, א"יים בתלשעורי נגינה ותזמורת מרכזית בבתי הספר העירונ
 . למוסיקה ישראלית

 . ד" מסדה תש:תל אביב, שירים ומנגינות לילדים, לשדות המוריקים, .מ, דפנא •
 .מכון הווי ומועד: רמת יוחנן , ב"ב כסליו תשכ"י, ב"כנס הנוקדים הל, דפרון  •
בץ ראשון  קו, שירי עם ושירי משחק בשביל גני ילדים עבריים, זמירות, .י, היילפרין  •

 . ארכיון למוסיקה ישראלית , ב"מוריה תרע: ורשה 
פיוטים אגדות , חליל הרועים: בתוך, )דף משירון(ל לחן יצחק לוי "  על פי רמח–' הרועה' •

 .  21' עמ, מכון הווי ומועד:  רמת יוחנן ,1'קלסר ג, תיקי מתתיהו שלם, וסיפורים
 ארכיון, 1949 - 1948הילדים מאיר שפיה כפר , שירון לבית הספר, )עורך.( מ, יעקובסון  •

 . לחינוך יהודי
מלמד  . כ.נ: תל אביב', חוברת ב, שירים לגן לבית הספר ולעם, רנתי, .נ, כהן מלמד •

  . ארכיון לחינוך יהודי , א "תש
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תושיה : ורשה, מבחר שירי ציון בשפת עבר מימי כתביה קודש ועד ימינו,  ציוןרכינו •
  . 1900ס "תר

מכון הווי ומועד  לפני : קיבוץ רמת יוחנן, םתווי+ מחברת מילים , ירי רועיםש, ללא שם •
 . ה"תרצ

 . ג" אורים  תשי:תל אביב, בזמר ובמחול, .ש, לוי תנאי •
מהדורה מצולמת של שירי ארץ ישראל בימי מלחמת : ספר כינור ציון, )עורך.(מ.לונץ א •

, )ק ומושבותיהם "בערי ארהכולל הרבה שירים לאומיים אשר ישוררו  (העולם הראשונה
 .ג"כורש תשנ: ירושלים

ארכיון , צבר ללא תאריך: ב תל אבי,מחרוזת שירי ערש, לילה טוב, )עורך(מ , למפל •
 . לחינוך יהודי

ס "ביה :ירושלים ,ס התיכון בירושלים"שירה בציבור בכנוסי ביה, )ליקט.(מ, למפל •
 .ח"התיכון תש

הארכיון ,  דוד מערביןעיזבו:ירושלים, )ברתוהעתקה ממח( ,מחברת שירים, . ד, מערבי •
 . בית הספרים הלאומי, למוסיקה 

 . ארכיון למוזיקה ישראלית. ט "תש, תנועת הנער העובד,  הבה נשירה, )עורך(משה  •
  :תל אביב ,251' ספריה למוסיקה על שם ניסימוב מס, שירים, ארצה עלינו, .ש, נבון •

 . ון למוסיקה ישראליתארכי, מפעלי תרבות וחינוך, ההסתדרות 
 :תל אביב, 28' ספריה מוסיקלית מס', ב, שירי פסח, )עורכים.(ב, ופינטוס. נ, ניסומוב •

  .ארכיון למוסיקה ישראלית ,המרכז לתרבות
 המרכז :תל אביב, 17' ספריה מוסיקלית מס', ב, שירי עבודה ומולדת, .נ, ניסימוב •

 . ארכיון למוסיקה ישראלית, לתרבות
קובץ לשירה בציבור למקהלה ולקול יחיד בלווי , צלילים מהכפר, )עורך(.נ, נסימוב •

ארכיון למוסיקה , ז" המרכז לתרבות תש:תל אביב, 20' ספריה מוסיקלית מס, פסנתר
  . ישראלית

 . 1969 השניימהדורה ,  הוצאת המחבר:תל אביב,  שירים לילדים55, .נ, נרדי  •
 ארכיון לחינוך ,ח" תפר:תל אביבירושלים  , קובץ שירי עם, לכו נרננה, .י.ק, סילמן •

 . יהודי
ארכיון למוסיקה , ע"מוריה תר: אודיסא, שירי זמרה לילדים עם מנגינות,.נ, פינס •

 . ישראלית
 .    1999ארכיון החגים הקיבוצי : ביתה שיטה, חד גדיא וגדיא. ב, ויוגב. ב, צימרמן  •
ר שירים בשביל גן הילדים והמחלקות  ספ–נגינות , )עורכים.(א, דוידוביץ, .א, קוזובסקי •

ארכיון למוסיקה , אחיאסף ללא תאריך: ורשה , הנמוכות של בית הספר העברי העממי
 . ישראלית

 .מכון הווי ומועד: רמת יוחנן, קלסרי פינת הרועה •
  .  ארכיון למוסיקה ישראלית, 1942בנו בלן : ירושלים, נעימות, .צ, קפלן •
 מרכז :תל אביב, 116' ספריה מוסיקלית מס, 3 ,שירים, אמרדכי זעיר, )עורך. (קפלן ש •

 מנשה רבינא:  מבוא ,1960ך "לתרבות וחינוך  תש
 המרכז :תל אביב, 186'  ספריה מוסיקלית מס,זמרים, מתתיהו שלם, )עורך.(ש, קפלן •

 .  קיבוץ רמת יוחנן מכון הווי ומועד  תיקי מתתיהו שלם,1969לתרבות 
ה יספרי, שירון לחייל, באלפי ידיים, )םיעורכ. (י, טהרלבו. מ,  וילנסקי,.ש, קפלן •

 . ארכיון למוסיקה ישראלית, 1969 מפעלי תרבות וחינוך :תל אביב,  203מוסיקלית 
 ההספריי  אוסף מאיר נוי ,1944:  עפולה, מלות ומנגינות, זמרה לנער ולעם, .מ.א, קרוגמן  •

 . גשורי. ש.קדמה מ ה,למוסיקה בית הספרים הלאומי אוניברסיטה העברית
' ההרצליי' העברית ההגימנסי :תל אביב, השניימהדורה , צלילי חנינא, .ח, בסקי'קרצ •

  . ארכיון לחינוך יהודי, ר חיים בוגרשוב" הקדמה מאת ד,ב"תרצ
 ארכיון ,ד" המוסד למוסיקה בעם תש:תל אביב', ב, שירים לילדים, )עורך.( מ, רבינא •

 . למוסיקה ישראלית
 המוסד :תל אביב', ג, שנים עשר שירים לעם בשביל זמרה בצבור, )עורך(. מ, רבינא •

ארכיון למוסיקה  , ד"המרכז לתרבות של הסתדרות  העובדים  תש, למוזיקה בעם
   . ישראלית
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 המוסד :תל אביב',  ד,שנים עשר שירים לעם בשביל זמרה בצבור, )עורך.( מ, רבינא •
 . אליתארכיון למוזיקה ישר,  ג"למוסיקה בעם  תש

ארכיון למוסיקה , 1932ל "קק:ירושלים,  משירי המולדתתגיליונו, )מלקט. (מ, רבינוביץ  •
 . ישראלית

הועד : ורשה,  קובץ זמירות ארצישראליות עם תווי נגינה-מזמרת הארץ, .ש, רוזובסקי •
  . ארכיון למוזיקה ישראלית, 1929ט "ולמית של הנוער העברי תרפהפועל לבריתה ע

 - 'שער א, 1979ארכיון בית אלפא : בית אלפא', א, בית אלפא בשיר, )יקט וערךל. (י, שוהם •
  . ארכיון קיבוץ בית אלפא, 1945 - 1921 יבוץ השומר הצעיר משנתק

  .2003 משרד הביטחון  :תל אביב, שירון לכל כיס •
 . מכון הווי ומועד: רמת יוחנן ,  תיקי אגודת הנוקדים,ג"שירים לכינוס הנוקדים הכ •
 .   ארכיון קיבוץ עין חרוד איחוד ,1981עין חרוד ,  שירי עין חרוד–בחורשה שם  •
 ארכיון ,1935יודישער פערלאג  : ברלין , שירי ארץ ישראל, )ליקט והוציא. (י, שנברג •

 .   למוסיקה ישראלית
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ABSTRACT  
 
The shepherd appears as a symbol and as an artistic image in the Hebrew 
Culture since the days of the bible, as well as in the embodiments of the 
Jewish Culture throughout the ages.  Its characteristics and roles have 
changed over different historical periods in accordance with the mood of the 
time and place. In a gradual and partial process, which began with the 
literature of the Jewish Enlightenment (Ashkala), the image of the shepherd 
has transformed from an abstract allegorical image into a realistic one. 
 
Since the beginning of the renewed Jewish settlement in Eretz Israel, there 
has been a gap between the few that tried to revive the image of the ancient 
Hebrew shepherd by becoming sheep herders themselves, and the high 
frequency of its representations in the Hebrew Culture's verbal and the visual 
products. This gap raises questions regarding the place and significance of 
the image in the imagery and symbol repertoire of the New Hebrew Culture. 
 
The image of the 'Hebrew Shepherd' has not yet been examined as an 
independent subject.  The goal of this study is to try to understand aspects 
within the construction process of the new Hebrew cultural system by 
examining the transformation of the descriptions of the 'Hebrew Shepherd' 
from the time of the Ashkala literature until the establishment of a state of 
Israel.  During those years, the repertoire of imagery and the central emblems 
of the renewing Hebrew Culture have been crystallized, formalized and 
designed.   
 
The main subjects to be discussed in this study include:  
1. The transformation of the image of 'Hebrew Shepherd' in various cultural 
products from to the days of the Ashkala literature until the establishment of 
the state of Israel. 
 2. The changes in the function of the 'Hebrew Shepherd' during the 
development of the alternative Hebrew cultural system. 
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My intention is to try to demonstrate a multidimensional view of the Hebrew 
Shepherd in various fields of creation in the period under discussion here, 
including high culture, popular culture, urban culture, rural culture etc.  I chose 
to focus on three fields of the Hebrew Culture: educational literature 
(anthologies, textbooks and children magazines), popular songs and visual 
art.  The intention is to discuss each one of the above fields separately and 
their interaction. The criterion for selecting and choosing the cultural products 
was mainly their contents. The selection focused on the depiction of the 
subject and its presentation. 
 
The research's corpus contains 1176 items.  
 
Textual and visual products from educational literature are 66% of the total 
sum of items in the study. Varied aspects of textual and visual expressions of 
the image of the Hebrew Shepherd have been published in Hebrew 
educational anthologies and textbooks in the Diaspora and in Eretz Israel 
since the last quarter of the 19th century.  Most of them reflect the 
fundamental vision of the Zionistic revival.   
 
The image of the Hebrew Shepherd and sheep appears in Jewish children 
magazines that have been published since the middle of the 19th century in 
the Diaspora and in Eretz Israel.  They were associated with the subject 
matter of these magazines including the values of moral and proper behavior, 
knowing the world and understanding nature, historical stories from the 
Jewish history, journey stories - especially to Israel, and stories about the life 
of the children living in Eretz Israel. 
 
Both shepherd and sheep are an integral part of the sources documenting the 
development of the Hebrew musical culture in the Diaspora and in Eretz Israel 
during the periods discussed in the this study. The documentation and the 
study are based on those sources published in the Jewish folk songs 
anthologies in the Diaspora, in the Zionistic revival poetry and popular song 
books, in the Israeli-Hebrew songbooks, in the newspapers of the period 
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(mainly in children magazines), in educational anthologies and textbooks, in 
school leaflets and more.  
 
From the total number of sources which were scanned for this study, 146 
popular songs called 'Shepherds Songs' were chosen. They constitute 12% of 
the total sum of the items appearing in the study. 'Shepherds Songs' were 
viewed as simple and innocent and express the 'saying of the nation'. The 
frequency of representation of the shepherd's image in Hebrew 'popular 
songs' increased with the establishment of the Hebrew settlement in Eretz 
Israel.   
 
The Discussion of the shepherd's image in the visual art does not distinguish 
between canonical products and other authentic products which were found in 
archives, private collections and in sources that have not won recognition as 
part of the official visual Hebrew-Israeli repertoire. There is an attempt to 
examine whether each product emphasizes the utopian-idealist components 
or rather reflects an authentic expression of its creator's daily life. Visual Art 
products constitute 12% of the study's corpus. 
 
The study's corpus also contains texts from literature of the Hebrew 
Enlightenment (Ashkala) (4%), photographs (3%) and art works from different 
periods.  These were incorporated in the study in order to support the ideas 
that expressed in it and to establish them (3%).  
The majority of the representations of the Hebrew Shepherd in all cultural 
fields discussed here were created or published during the Thirties and the 
Forties of the Twenties century.  
 
The research paper contains six chapters:   
The introduction discusses the development of trends and directions in the 
Hebrew Culture in general and in educational literature, popular songs and 
the visual arts in particular. The first chapter deals with the image of the 
Hebrew Shepherd and has four secondary chapters: the first describes the 
background and the legacy of the shepherd's image and symbol from antiquity 
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to the modern age; The second discusses the Hebrew Shepherd's depiction in 
the literature of the Jewish Enlightenment (Ashkala) and in the beginning of 
Zionism (Hibat Zion) ; The third part describes the historical events connected 
to the realization attempts of the vision of the Hebrew Shepherd since the 
Zionistic renewed settlement in Israel ; The fourth looks into the 
representation of the Hebrew Shepherd as an artistic image and a symbol in 
educational anthologies, textbooks, children Magazines, popular songs and 
the visual art. 
 
Each one of the three following chapters examines the embodiment of the 
image of the Hebrew Shepherd in one out of three aspects or components of 
the New Hebrew Culture: the 'Pioneering Ethos', the return to the 'Biblical 
Golden Age' or 'Historical Reconstruction' and the renewed integration with 
nature in the Eastern Homeland. 
 
The discussion of the representation of sheep and the Hebrew Shepherd 
concerning the aspect of 'Pioneering Ethos' (42%) focuses on the 
representation of the 'Value Conversion' (Shinuy Arachin) and the change in 
attitude towards domestic animals throughout the return from Exile(Galut) to 
Eretz Israel.  
 
The discussion of 'Historical Reconstruction' (21%) deals with different 
components of the return to the bible and in the renewal of ancient and 
traditional Hebrew nature and agriculture festivals. The items that embody the 
Hebrew Shepherd as part of the 'renewed integration with nature in the 
Eastern Homeland' (35%) will be mainly discussed through the concepts of 
Pastoral and Orientalism.   
 
The summarizing discussion is an examination of the meaning and 
significance of the functions that the 'Hebrew Shepherd ' as image and 
symbol fulfills in the growth and development of the New Hebrew Culture 
according to the three primary questions of the study and its corpus. 
 

 IV



The subjects of the discussion include: 
 1. The functions fulfilled by the image of the 'Hebrew Shepherd' as a meeting 
point between traditional concepts and imagery and new perceptions of reality 
 2. The functions fulfilled by the image of the 'Hebrew Shepherd' (in the 
process of growth and development of the New Hebrew Culture) as a multi-
dimensional meeting point of ideas, visions, events and historical processes 
with cultural embodiments 
3. The significance of the image of the 'Hebrew Shepherd' during the 
crystallization of the multi-system New Hebrew Culture 
 
One of the basic assumptions of this work is that the continuity of appearance 
of the image of the Hebrew Shepherd from ancient canonical sources to 
products of the New Hebrew Culture gives him a unique and distinctive 
significance in the Jewish and the Hebrew Culture throughout the 
generations. Understanding the uniqueness of the 'Hebrew Shepherd' as an 
image and a symbol is a precondition to the discussion about the function that 
his image served.  The first step is searching for hidden concepts which 
maintain their original meaning throughout the ages. 
  
The profile of the Hebrew Shepherd as part of' the 'Pioneering Ethos' serves 
as an attribute to such concepts and ideas as: freedom, independence, self 
defense, heroism, earthliness, positive attitude towards nature, productivity, 
cultivation of the soil, devotion, caring and  compassion. The Image of the 
shepherd in the literature of the Ashkala functioned as an artistic means which 
aided in the representation of messages dealing with leadership, 
secularization, productivity and living close to nature. The concept of 
Leadership has almost faded away from the Hebrew Shepherd's image since 
the rise of Zionism. 
The national awakening in the period of Hibat Zion added the idea of the 
return to Eretz Israel to the values of the Ashkala.  With the renewed 
pioneering settlement in Eretz Israel, from the beginning of the 20th century, 
the shepherd's image became tangible and one which holds realistic values.  
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The realization of the vision of the 'Hebrew Shepherd' was actually seen as an 
act of pioneering conquest by the name 'Conquering of the Pasture' (Kibush 
Hamirhe).  That type of expression belongs to the perception of the pioneering 
reality and the repertoire of concepts expressing it, including: 'Conquering of 
the Soil' (kibosh Hakarka), 'Conquering of Security' (Kibush Hashmira) and 
'Conquering of the Work' (Kibush Ha'avoda).  
 
The Hebrew Shepherds worked at the beginning as salaried workers in farms 
of the first aliya's colonies (Moshavot). Later on they tried to found settlements 
according to the Russian Cossack's model of Shepherds-Guarders Farms.  
With the establishment of the pioneering settlements (Kibbutz and Moshav), 
they turned to breeding sheep as part of the agricultural economy.  Most of 
those endeavors encountered many difficulties and failed. 
 
Nevertheless, the Shepherd's image appears in many cultural products such 
as educational literature, popular songs and visual art representations. 
The sheep and the shepherd were found fit to serve as positive role models 
for students from the new Hebrews generation. The use of imagery from the 
sheep and shepherd's world helped improve and assimilate the learning and 
expand the students' horizons.  Knowing more about nature and the 
environment was perceived as one component in changing the attitude 
towards domesticated animals. The multi-dimensional facet of sheep and the 
shepherd linked them to many different disciplines within the Educational 
Literature. The different models of relations represent devotion and sensitivity 
in the treatment of animals as a whole and sheep and goats in particular. 
These models symbolize the positive change (Shinuy Arachim) in the Hebrew 
child's personality which might continue to increase as long as living in Israel.  
The two central components of the 'Historical Reconstruction' are the return to 
the bible and the renewal of the ancient nature festivals.  In both, the Hebrew 
Shepherd functions as a fundamental idea and a central image of the ancient 
Hebrew nation.  His image is considered to be one of the biblical models for 
the new Hebrew lifestyle.  He could help construct present and future pictures 
based on the imagery language of the past.  He portrays an image of the ideal 
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lifestyle  based on pastoral vision of the native independent man, rooted in the 
idyllic land for many generations, operating in an environment depicted in the 
topos characteristics of 'Locus Amoenus' (the nice place).  Some typical 
attributes were added to the archetypical image: herd of sheep, well, 
shepherd's staff, shepherd's flute and others.  The linkage between the New 
Hebrew and the image of the Hebrew ancient shepherd was partly fiction and 
served the need to invent an alternative narrative to the Jewish Exilic Culture. 
The biblical Hebrew Shepherd is perceived as an archetypical Hebrew image 
because his characteristics and lifestyle are rooted in the foundations of the 
Jewish utopian tradition and serve as a model to a moral, good, free, calm 
and normal life in the land of Israel.  
 
Raising sheep was presented in the holiday ceremonies (Masechet) in the 
cities and in rural communities as one of the branches of the reviving 
agriculture.  Shepherd and sheep mostly appear in relation to the two nature 
festivals: The First Fruit Festival (Bicorim) and The Holiday of Shearing (Chag 
Hagez). The bible was a source of inspiration to the idea of renewing the 
shearing festival.  It was one of the first festivals which were renewed and 
viewed as an agricultural secular holiday in the present as in the past. 
 
Choosing the Hebrew Shepherd as a representative model of the ancient past 
of the Jewish nation posits him as the ultimate archetype and symbol of the 
original Hebrew personality.  
 
Regarding the aspect of 'renewed integration with nature in the Eastern 
Homeland', the Hebrew Shepherd functions both as an image representing  
the eastern pastoralist nature of the land and atmosphere in Eretz Israel and 
as the idea of reuniting with it by adjusting to the conditions of life in the 
eastern country- the 'Shepherds' Land'. 
  
Emphasizing the affinity between the individual and the physical geographic 
aspect of the country can be perceived as part of the negation of the 
traditional Jewish Culture and as a reflection of the secularization and the new 
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attitude towards nature. The renewed integration with nature was viewed as 
an existential experience symbolizing the rebirth of the Hebrew individual and 
his integration with the universe. 
 
With the renewed settlement in the Eretz Israel, the ideal pastoral image of 
the shepherd was confronted with the disappointing picture of the country's 
landscape. The ideal model of Eretz Israel continued to serve the aspiration 
for integration with the old-new homeland.  The majority of descriptions 
continued to reflect a utopian and ideal reality rather than support a realistic 
point of view.  
  
As an expression of the process of 'renewed integration with nature in the 
Eastern Homeland', the Arab peasants and Bedouin shepherds also appear 
as representative examples of the eastern nature of the local natives. Those 
serve, on one hand, as models of aspiration and, on the other hand, as a 
means of defining the 'other' that is different from them.  The artists in all fields 
of cultural creation use the image of the shepherd and the 'landscape of the 
shepherds' as a means for building the repertoire of subjects which 
emphasize ideas like life in a pastoral atmosphere, integration with the 
landscape, localization and agricultural occupation. 
 
The connection and the continuity between the representations of the ancient 
and the New Hebrew Shepherd are expressed in the expansion and 
deepening of significance and in the shifting of emphasis in accordance with 
the atmosphere of the period.  The profile of the Hebrew Shepherd served as 
a basis for different kinds of models which developed at that time according to 
the needs of the period. 
 
1. Model of continuum and continuity - The image of the Hebrew Shepherd 
offers a model of continuum and continuity which aids in building and 
consolidating the 'continuum awareness'.  The shepherd is seen as a 
mediator between the Jewish traditional culture and the values of the modern 
Jewish Culture.  As an artistic image, it serves the 'continuum awareness' by 
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allowing for the simultaneous absorption of different kinds of sources of 
inspiration. His image allows a gradual adaptation to the new reality.  This 
adaptation reflected a continuation and not a revolution.   
 
The shepherd's role and significance in building the 'Continuum Awareness' is 
embodied, among other things, in the following functions:  
 
The National Function: The vast representation of the shepherd in the 
products of the Hebrew Culture helps define him as one of the 'Identity 
Symbols' and as a component in the inventing tradition. The 'Continuum 
Awareness' could be reflected in the character of the symbols and in the 
content and style of the festivals and the ceremonies which crystallized into 
common identity symbols and tradition.   
 
The Ethical Didactic Function: The positive concepts and values embodied in 
the image of the shepherd have made him into an educational model 
connected with reality and containing eternal moral values.  The wide-scale 
use of his image in the educational literature emphasizes this aspect. 
 
The Mediation Function: The varied significances associated with the image 
of the shepherd from ancient times and his well known status as a traditional 
symbol made him a mediating image which enables the connection of 
contrasts and the bridging of gaps. The shepherd's image is always situated 
between two opposite and contradicting pictures of reality.  He is not 
connected substantively and physically to one place.  He is therefore 
perceived as a mediating image, lacking specific interests to place and 
territory.  On the one hand, his image exists in reality and on the other hand 
out of it.  Thus, the shepherd's image can contribute to the processes of 
change or evoke people's awareness towards them. 
 
Another aspect of the shepherd's mediating nature is the meeting point 
between east and west.  In this point the 'Continuum Awareness'  is tied to the 
significances of the concept 'East' derived from the Eastern Jewish community 
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in Israel (Yemenite, Bukharan, Ethiopian, Sephardic) and to the Arabs 
peasants and the Bedouins which were considered partly as remnants of the 
Ancient Hebrew Nation. The interfering process of eastern effects on cultural 
products discussed in this research was gradual and was influenced by the 
creators' ability to merge the different sources.  
 
2. Model of 'Hebrew Style': The abundance of cultural representations of the 
'Hebrew Shepherd' in the three aspects of the study in each of the cultural 
fields raises the possibility that he functions as a renewed identity symbol and 
as a model for the new 'Hebrew style'.  The need for a unique 'Hebrew style' 
evolved from the crystallization process of the New Hebrew Culture. 'Style' is 
conceived as a basic element in a shared cultural identity.  It is possible to 
strengthen and establish cultural identity by symbols, significances and values 
that function as 'Identity Symbols' which are contained within description 
models in existence since ancient Hebrew Culture.  
 
3. Utopian Model:  The Shepherd's profile is considered one of the figures 
from the past who functions as a prototype and a possible model for the 
image of the 'New Jew' and the 'New Hebrew' in the present, and for the 
visualization of the ideal person at the end of the days (Acharit Hayamim).  In 
the society of the pioneers he was perceived as an imagined model whose 
appearance in the renewed Hebrew narrative was, on the one hand, based on 
the 'Continuum Awareness'  and, on the other hand, on a utopian model.  As 
a result, in many cases his image reflected ideal values based on realistic 
description models.  
 
To summarize, the significance which arise from the cultural products 
discussed in the this work is that in most of the representations, the Hebrew 
Shepherd functions as an archetype which helps define the New Hebrew 
identity.  Yet he is not the new identity himself.  
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Although the profile of the shepherd was defined and conceived as a symbol 
or a founding image, in the majority of his representations he functions as part 
of a wider idea and serves as a means by which he was established.  
I would like to suggest the possibility that he was part of the new depiction 
model which has crystallized as a unique independent style of the 'New 
Hebrew Homeland', where both shepherd and sheep are given a central and 
important place.   
His image also helped to fill out missing elements in the revived Hebrew 
Culture. The model of the 'Hebrew Shepherd' mostly functions as an artistic-
esthetic means and not as a motivating factor for breeding sheep or becoming 
a shepherd.  This could be an explanation for the gap between the vast 
amount of his cultural representations and his relative insignificance within the 
actual Hebrew settlements economy. 
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	ייצוגי מנהיגות בהקשרי רעיית צאן משתקפים בביטוים ספרותיים מאז תקופת המקרא ותקופת חז"ל.  פילון האלכסנדרוני כותב בספרו חיי משה "כי מלאכת המקנה היא המבוא, אשר בא בו האיש לדעת תהלוכת המלוכה לרעות בשבט מישור את צאן האדם...ויהי משה שלם מאוד במלאכת המקנה"  נפתלי הרץ וויזל בשירי תפארת ממשיך דרך ראייה זו  ומתאר את משה אשר זכה בהתגלות בעת רעיית הצאן, כמנהיג הניחן בתכונות של השגחה, יכולת תיווך, רגישות לצדק חברתי וגבורה. (נספח 4, עמ' 13). מיכ"ל מדמה את מנהיגותו של משה לרעיית צאן בשירו 'משה על הר העברים' (נספח 4, עמ' 29). 
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	א.3. 2. 1   כללי 
	א. 3 . 3. 1   כללי  

	א. 3 . 3. 2   רעיון הרועים הנודדים  
	שבטי רועים נודדים יהודיים  כאפיק  אפשרי  בהגשמת החזון  הציוני נזנח  כבר בתקופת העלייה השנייה. התחברות של יחידים אל שבטי הבדואים בשנים שלאחר מכן הייתה ברובה לצורך למידה. מניעי הלמידה היו שונים ומגוונים: אנשי ההתיישבות העובדת חברו אל הרועים הבדואים כדי ללמוד את הלכות גידול הצאן, תלמידי אוניברסיטה וחוקרים חברו  אליהם כדי ללמוד על חייהם ותרבותם. בודדים וחריגים חיו  תקופות מסוימות עם  הרועים מתוך רצון רומנטי להתנתק מהתרבות האירופאית ולחבור אל המזרח.  
	הליכתו של מרדכי חדש, מאנשי 'גדוד העבודה' ולאחר מכן חבר קבוצת כנרת, אל שבטי הבדואים בשנות העשרים עשויה לייצג את הבודדים שחברו אל הבדואים מתוך כמיהה רומנטית. הצטרפו כאן שאיפות הגאולה האישית עם זו הלאומית של 'האדם החדש', כלומר, לאו דוקא מתוך כוונה להיות רועה צאן. חדש רשם "ומה הביאני לכך? רבים חלמו על חיי העם המתחדשים בארץ, אולם כל אחד יצר לו חלום משלו. נמשכתי לחיי הבדואים: זו פשטות החיים, זו מסורת קדומים! חיי הטבע, ההצצה לסודות ההוויה...הן החיים האלה מטרה ותכלית הם לעם רב". חייו בקרב הבדואים נתפסו ביישוב כתופעה מסקרנת והיו שביקשו להצטרף אליו, הוא נרתע מהצעת הבדואים להתאסלם ולשאת אישה בדואית ובסוף נאלץ לעזבם וחזר לכינרת.  
	 הגשמת רעיון 'הרועים הנודדים' היה לרוב בבחינת אמצעי ולא מטרה בפני עצמה. מבין הגורמים האפשריים לדעיכתו של חזון זה ניתן לציין את התבססות ההתיישבות החקלאית בכלל וענף הצאן בפרט ואת התפתחות הקונפליקט של היישוב העברי עם האוכלוסייה הערבית בארץ ישראל. השהות בקרב שבטי הבדואים נעשתה מסוכנת.  כמו-כן השתנתה ההתייחסות  לדמותו הרומנטית  של הערבי שחדל לתפקד כמודל לחיקוי. 
	רעיון הקמת התיישבות רועים עצמאית סוכם רשמית עם מזכירות גדוד העבודה ולמרות הקשיים בהשגת תמיכה ומימון הצליחה הקבוצה לרכוש עדר ולהתחיל בביסוס המקום ככפר רועים-שומרים. לקבוצה השתייכו חברים מקבוצת הרועים של שרונה, מצטרפים חדשים מהארץ, וחלוצים שפליישר גייס בגרמניה בעת לימודיו. השאיפה לעצמאות הובילה לסכסוך אלים בין קבוצת הרועים וקבוצת כפר גלעדי. נערך משפט מטעם מזכירות גדוד העבודה. מעדויות ומסמכים המתייחסים לאירוע ולמשפט ניתן להבין כי ניתנו פרשנויות שונות הן לאירוע והן לפסק הדין. בסופו של דבר, העדר נשאר בכפר גלעדי והפך לאחד מענפי המשק ואילו  הרועים  נאלצו לעזוב את 'גדוד העבודה' ולוותר פעם נוספת על חלום הקמת התיישבות רועים עצמאית מצורף להלן תצלום של רועי חמרה (נספח 3, עמ' 2).  
	חלק מהחברים שעזבו את חמרה הלכו לרעות את עדר הצאן של מושב נהלל. עם ייסוד כפר חסידים נתבקשו פליישר ואברמסון על ידי הרבי מיאבלונה לרכוש למענם עדר צאן וללמדם את מקצוע הנוקדות. במקביל רכשו עדר צאן משלהם והחלו להתארגן להקמת כפר רועים שומרים. בפעם זו היה חשוב להם לזכות בהכרת המוסדות. בשנת 1926 התיישבו הרועים בשייך אברייק עם משפחותיהם, אליהם הצטרפו  רועים נוספים  ובשלב מאוחר יותר גם אלכסנדר זייד וחברי 'חברה טרסק' מתל אביב. לאחר מאמצים רבים התברר שלא יזכו לתמיכה תקציבית מהמוסדות,  חברים שהצטרפו מ'חברה טראסק' אכזבו כיוון שלא עבדו ברצינות. דויד זמיר טוען כי הם היו בעלי חלומות שחלמו על עשרות קבוצות רועים אך בעצם באו לשם תיקון עצמי וכל עניינם היה בתרבות ובאמנות. היחסים בין הרועים ואלכסנדר זייד השתבשו והמתיחות הביאה למסכת של  בירורים במוסדות השונים. בשנת 1927 עזבו פליישר וחבריו את שייך אבריק ובכך נפרדו פעם נוספת מחלומם להקים כפר רועים-שומרים. בשייך  אבריק המשיכה להתקיים התיישבות שומרים-רועים גם בשנים שלאחר מכן כחלק מפעילות 'אגודת השומרים'. לאורך כל אותן שנים התנהלו דיונים מתמשכים באסיפות השנתיות של האגודה ועל דפי העלון שהוציאה- עלון השומרים בדבר רעיון הקמתם של יישובי רועים-שומרים. שילוב ענף הצאן כחלק מהעיסוקים המתוכננים בישובים אלו עולה מתוך דברי הכותבים. ניסיון נוסף לגדל עדר צאן היה במסגרת התיישבות השומרים במגדל צדק (על יד ראש העין.  עליה לקרקע 13.4.1937).  
	א.3. 4  גידול צאן ורעייתו בבתי ספר חקלאיים   
	בתי הספר החקלאי נתפס מאז ייסוד בית הספר החקלאי הראשון מקוה ישראל (1870) כדרך חינוכית שנועדה ליצירת עתודה של חקלאים מקצועיים. הנוקדים ראו חשיבות רבה בקיום ענף הצאן בבתי הספר החקלאיים לא רק כאמצעי הכשרה  לעיסוק בענף, אלא גם  כדרך לחינוך והקניית ערכים הקשורים בדמות 'העברי החדש' בכלל, ו'הרועה העברי' בפרט. בשנת 1890 נעשה ניסיון ראשון לבסס את ענף הצאן כענף משקי  בבית הספר החקלאי במקווה ישראל. מדיווחים על  ענף הצאן בבתי הספר החקלאיים בעלון אגודת הנוקדים  הנוקד ניתן לראות כי תלמידים רבים מבקשים לעבוד בענף (בעיקר בדיר ופחות במרעה) ונהנים הן מהעבודה המקצועית והן מההווי החברתי-תרבותי שנקשר לענף זה. מרכזי הענפים בבתי הספר החקלאיים דאגו לשתף את התלמידים  גם בצדדים מקצועיים הנלווים אל העבודה בענף וכן במפגשים השנתיים של  הנוקדים. בתצלומים שלהלן ניתן לראות את עדר הכבשים בבית הספר החקלאי מקווה ישראל ואת כינוס הנוקדים שנערך במקום בשנת 1941 (נספח 3, עמ' 2).  
	א.3. 5  מפגשי הרועים  ופעולותיה של 'אגודת הנוקדים העבריים בישראל'
	פגישות הרועים, שהחלו כיוזמה של יחידים מרועי ההתיישבות העובדת במחצית השנייה של שנות העשרים, יצרו בסיס להקמתו של ארגון מגדלי הצאן: 'אגודת הנוקדים העבריים בישראל'.  הארגון הוקם, בעיקרו של דבר, לשם קידום שאלות מקצועיות-כלכליות אך אופיו המיוחד של הענף והקשריו הרעיוניים–תרבותיים עשו אותו לארגון ייחודי. כדברי דוד זמיר "היינו יותר מארגון מקצועי. תנועה חברתית כמעט, עדת הנוקדים". ב'ארגון הנוקדים העברי' נכרכו יחד חזון ומציאות: הארגון נתפס כייחודי בין ארגוני החקלאים בארץ ישראל והרועה-נוקד העברי נתפס כשונה מיתר הרועים ברחבי העולם  בהיותו 'רועה אינטליגנטי'.  
	פגישת הרועים הראשונה התקיימה בעין חרוד בשנת 1926. במפגש השלישי שנערך ב- 10.9.1930 (יז' אלול תר"צ) הוחלט על התאגדות משותפת.  ארגון הרועים-נוקדים  צמח מתוך מגדלי הצאן וביוזמתם ורק מאוחר יותר זכה להכרה ממסדית. מאבקים עם המוסדות לא פסקו גם בהיותו ארגון מוכר.  במציאות זו 'הרועה העברי' נטל על עצמו את האחריות המלאה לקיום ענף הצאן בארץ והרחבתו ונאלץ להיאבק על קיומו. מאבקים אלו משתקפים בפרוטוקולים, בתכתובות, בדינים וחשבונות השנתיים, בכתבות בעיתונים, ברשימות בעלון הנוקד ובתרשומות של נאומים  שנישאו בכנסים. "התביעה מופנית אל מחלקת החקלאות וההתיישבות של הנהלת הסוכנות לקבוע רשמית את ענף הצאן כסעיף 'חוקי' בהתיישבות, אל מחלקת ההדרכה של תחנת הניסיונות ואל המרכז החקלאי שיושיטו יותר עזרה לענף זה". 
	במפגש בו נוסדה 'אגודת הנוקדים העבריים' נבחרו ועדות ובעלי תפקידים, הוגדרו יעדי פעולה והוחלט על שם האגודה. פעילות האגודה בשנותיה הראשונות הייתה וולנטרית, היא התמסדה רק עם ביסוס ענף הצאן במשקים. פעילי האגודה פעלו להגדלת מספר עדרי הצאן בהתיישבות העובדת. הצלחתם בתחום זה הולידה צרכים חדשים כגון:  הקמת ועדות משנה, ביסוס המבנה הארגוני של האגודה, בניית מערך הדרכה ותמיכה, בניית מערך מעקב ובקרה ארצי, ארגון התמיכה הוטרינרית, בניית מערך שיווק, יצירת קשר עם המוסדות לשם המשך מחקר ופיתוח הענף, הוצאת עלון מידע, הפקה והפצה של ספרות מקצועית, תמיכה בתהליכי שכלול טכנולוגיים, השתתפות באירועים לאומיים ובין לאומיים ויצירת עתודה של מגדלי צאן חדשים. 
	במהלך השנים נהגו מגדלי צאן, מכל גווני ההתיישבות בארץ ישראל להתכנס, אחת לשנה.  כמו כן הם קיימו מפגשים אזוריים במהלך השנה (נוהג זה נשמר עד ימינו אלו). הכינוס הארצי השנתי  והמפגשים האזוריים הפכו לגורם מקצועי מקדם ולכוח מלכד של העוסקים בענף זה. ממפגש הרועים הראשון כללו המפגשים הרצאות ממומחים לצד שיחות התייעצות ומסירת דיווחים מהנעשה בעדרים. מסקירת פרוטוקולים המתעדים את המפגשים החל משנותיו הראשונות של הארגון, מהזמנות לכינוסים ומדיווחים על הכינוסים ניתן ללמוד כי הדגש במפגשים הושם על צדדים מקצועיים-כלכליים; הנושאים השכיחים בדיונים הם: הזנה, מניעת מחלות, השבחת הגזע   ובעיות ארגון העבודה בדיר ובמרעה.  להלן תצלומים המציגים  את כינוסי הרועים (נספח 3, עמ' 3).  
	לצד דיונים והרצאות התפתחה מסורת של פעילות תרבותית ואמנותית ענפה שבאה לידי ביטוי  בתערוכות ותצוגות נלוות ומסיבת רועים בסיום כל מפגש. התוכנית האמנותית במסיבה הורכבה ממופעים שהציגו את תרבות הרועים בזמר, נגינה, תיאטרון ומחול. היו בין הנוקדים  שראו בה חלק משמעותי ובלתי נפרד מהכינוס שאינו נופל בחשיבותו מהדיונים המקצועיים. הרועים-האמנים לקחו חלק פעיל בתכנית האמנותית אליהם הצטרפו אמנים מההתיישבות העובדת  שלא עסקו בגידול צאן. להלן תצלומים המציגים את החלק האמנותי בכינוסי הרועים (נספח 3,
	 עמ' 3).
	בשנת  ת"ש (סוף 1939) יצא לאור הגיליון הראשון של עלון הנוקד אשר ממשיך לצאת לאור עד ימינו. סקירת מדורי העלונים שיצאו לאור בתקופה הנדונה במחקר זה, מציגה תפיסת עולם המשלבת היבטים מקצועיים- כלכליים עם היבטים חברתיים, תרבותיים ואמנותיים. 
	אגודת הנוקדים תמכה בהוצאת ספרים הקשורים לתחומה. במהלך השנים יצאו לאור מספר פרסומים בנושאים שונים הקשורים בענף. חלקם מוקדשים לנושאים מקצועיים וחלקם ליצירה התרבותית הנקשרת לענף זה. 
	התקדמות מקצועית וביסוס הענף הותנו ברכישת השכלה בתחום גידול הצאן. ביוזמת האגודה הוקם מערך הכשרה שארגן קורסים והשתלמויות בשיתוף גורמים שונים, הן לנוקדים הותיקים והן  לעתודות הנח"ל ולתלמידי בתי הספר החקלאיים. בקורסים נלמדו מכלול רחב של נושאים:  דרכים מיטביות לגידול צאן, עיבוד תוצרת הצאן, דרכי רעיית הצאן, אילוף כלבי רועים ועוד.  מדריכים מקצועיים לוו את מגדלי הצאן בעבודתם. חלק מהמדריכים צמחו מקרב מגדלי הצאן וחלקם השתייכו לארגוני תמיכה ממשלתיים. בשנים הראשונות הייתה ההדרכה על בסיס וולנטרי ורק מאוחר יותר התמסדה. לצורך התקדמות מקצועית נוצר כבר מראשית קיומה של האגודה קשר בינה ובין מוסדות מחקר ומדע בארץ וכן נלמד רבות מספרות מקצועית שהתפרסמה בארץ בנושא ומספרות מקצועית עולמית. אחד מכלי ההתקדמות המקצועית היה ספר העדר שיוזם ונערך ע"י ד"ר פינצ'י. 
	אחת מדרכי ההתמודדות עם בעיית בריחת העובדים מענף הצאן הייתה חיפוש מתמיד אחר שכלולים טכנולוגיים שיקלו על העבודה בדיר ובמרעה, יעלו את התפוקה  ויחסכו ימי עבודה וצורך בעובדים רבים. 
	הנחלת התורה של גידול הצאן לבני הדור הצעיר לוותה בתחושת שליחות וייעוד. מבין ותיקי הרועים יצוין, המלחין ואיש התרבות, מתתיהו שלם אשר  ראה בחינוך ובהפצת התרבות הקשורה ב'רועה העברי' משימה ראשונה בחשיבותה וחלק בלתי נפרד מהתרבות העברית המתחדשת בארץ ישראל. הוא יזם בקיבוצו, רמת יוחנן, את הקמתה של 'פינת הרועה' שהייתה מרכז לתצוגה ותיעוד בנושא גידול ורעיית צאן. במקום הוצגו מוצגים הקשורים לעבודתם, חייהם ותרבותם של הרועים;  בספריה כונסו מקורות תיעודיים ואמנותיים וכן אורגן מערך הדרכה למבקרים. 'אגודת הנוקדים' ניסתה, לאורך השנים, לסייע בהקמת המקום ולתמוך בהפעלתו.   
	כבר ממפגשי הרועים הראשונים בלט אחד מערכי היסוד של האגודה- העזרה ההדדית, כערך מרכזי וחיוני. הגשמת ערך זה בא לידי ביטוי בשיקום עדרים שנשדדו או נגפו במגפה, בהדרכה ועזרה  למשקים מתחילים  ברכישת עדר ובטיפול בו, בשיתוף בשטחי מרעה, ביצירת מערך טיפוח עדרים המושתת על שיקולים כוללניים–לאומיים, בארגון מפעל הגז המשותף ובשיתוף והעברת המידע  במפגשים ובעלון הנוקד. "אגודת הנוקדים הנהיגה  את השיקול של טובת הכלל ...לא היה דבר כזה בגדר האפשר לולא ראו הנוקדים את מקצועם, כאמור, כשליחות לאומית".
	אגודת הנוקדים כאיגוד מקצועי ארצי כלל בתוכו את מגדלי הצאן מכל גווני ההתיישבות. היה ניסיון, שלא יצא לפועל, להקים איגוד מגדלי צאן דתיים (לפני ייסוד אגודת הנוקדים) עליו ניתן ללמוד מתזכיר של 'הסתדרות הרועים בארץ ישראל משה' משנת 1927. יוזמי הקמתה היו  יהודים חרדים, אשר שאפו לממש מטרות ציוניות בקרב אנשים מהיישוב שלא נמנו עם קבוצת  'החלוצים' של ההתיישבות העובדת. שאיפתם הייתה ליצור משקי רועי-צאן המשולבים במשקי בית זעירים שיוקמו בקרבת הערים והמושבות. בתזכיר מוצגות מטרות האגודה, מתואר הרקע להקמתה, מוצג התכנון התקציבי ומצוינים שמות חברי ההנהלה הראשית. הרב קוק היה נשיא הכבוד של האגודה ונתן לה את ברכתו. 
	ערב קום המדינה ארגון הנוקדים היה פעיל בתחומים רבים ומגוונים ואף זכה בהכרה רשמית של  הממסד ומוסדותיו. השנויים הרבים שחלו עם כינון מדינת ישראל חייבו התארגנות מחודשת והתאמת הפעילות למציאות החדשה. 
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