
העבדוה'עלעומד"העלום
ו Jתדוה~קלושירו-_הריעו

--(ברנ"ש)שפיראנחשלהעבדוהלשירת·
הדאשונההעלי-המן ,משורר-עם

ברלוביץיפה
i' שפידאנח

( 

1 

עובד""עםכהרצאתיצאהלהסתדרות,שנהשישיםאת-מלרגלל
עבודה.נושאיעלשיריםמכחדרכהלעמל","אדםכשםאנתולוגיה

שנותכמאהכאןלהקיף-ניסר-טנאיושלמהכסריעקב-העררכיחם '
. ' f כשהםלנושא,המשתנותוהתייחסויותיה.גישותיהעלעבריתיצירה

רש. ,)-1894כ ·שהתפרסם("כשדה"ביאליקנ..חשלכשיריהם_זר,אסרפהפותחים
אלהשירים .) i-902בשהתפרסםקין"תרכללבני'מזמור("שירטשרנ;חובסקך

רקעעלהעבודהלחווייתהיהודיכמיהתאת .לדובבבאו 'בגולה,כידוע,שנכתבו,
תמרהלפיכך .כארץ-ישראלהיהודיםההתיישבותשל_וראשיתההלאומיתהתסיסה
אוטנטייםשירי-עבודהגםמופיעיםאינםאלהשירי-געגועבצדמדועהדבר,

לבטאהיטיבוואשרהראשונה),העליה(תקופתבאץרתקופהבאותהשנתחכרר
משירת-מכוונתהתעלמותאן.כישהאםומתגשמת.הולכתכמציאותזונכספתהווייה

כיתנועת-העבודזך,בחוגיהרווחתהקונצפציה(בעקבותהעליהיי:הראשונה
אוהשביח),העליהמתקופתלמעשה,החלה,באץרהחדש""הישובשלההיסטוריה

שלבעוכריהגםשהיההוא ·הואזו,תקופהלגביהשוררהכלליאי-הידעשמא
- , ?הזאתהאסופה

ולהלןעיוננוםע'חלקית,בצורהרקולוזה,חסרלהשליםלנכוןאנורואיםכך,אוכך
שירת-מתוךמייצגפרקגםשהיאיצירה ;שפיראנחהפועל-המשוררשלביצירתו
 1 .הראשונההעליהבתקופתשנכתבההעבודה

ב

(להבדילהשגיים""החלוצים-שנקראהבחבורה 11890בשנתלאץרעלהשפיראנח
הראשונה,העליהבניאחריםמשוררים.כמואשונים)..;ךרהחלוציםשהיו 1882מעולי

הוכתרבכדישלאאלא _עבודת-האדמה,אלהיהודיתהחזרהאתלשירהואגםנלהב.
הרבהמהפופולאריותנובעתלכךה~יבה 2"משורר-העבודה".שלבתוארוא_הדווקא

כפועלהיומיומימעיסוקוהןכפועל-יוצאבהתקבלם,'אזשלוהעבודהשיריזכולה
ימיםכאותם-וכמאבקםהפועליםבחייהאינטנסיביתממעורבותווהןשכיר-יום,

התקופה).כלשון ·כלכלי,(קידום"שיכלול".וללזכויות, ·לאירגון.- .
נוהגכארץ'ספרות-הע~וד::דשלראשיתהאודותהפזורותבהערותיוכצנלסון'בדל

ידוע,יים nפעל,-·מפרישהיאספרותית"יצירה :דהיינו .~החיים·מןכ"ספרותלהציגה
ולגבי 3 ." ...נרפלשהואברגעוהנופלתהזה,המפעלאתלשמשכדירקנוצרהשהיא
מופיעיםשהם(כפיגררדוןא.ד.שלכדבריוהואמסתייעשונים,.הלאיוצריהאיפיון

לאהעבודהמלאאילאשראנשיםכרתכים"כאן :והעכורה")."הארץןקוכץבהקדמה
עצמואתלהביעצורךלוהיהמהםשהואמיאםספקלארץ ·בא,אילמלא ,-כרתכיםהיו

 4בספרות".

נחשלויצירתווכתיבתלדרךגם ·רטרואקטיבית,יפה,כוחםאלהשמאפייניםנראה
שידיים,כתירגוליםידושלחצעירמגילכנרכיהואמצייןכזכרונותיואמנםשפירא.

אגודת-מיסויראשוניעלנמנה(הואת-ציון"'"היכברעיוןשדבקותוספקאיןאכל
בארץ-כרית-העהעכודחכרעיון.-ולאחר-מכןקישינוכ),-כעיר-הולדתוחוככי-ציון

התכניםמירב riאשהעניקהוהיאהיצירתיים,דחפיואתה_שהעצימהיאישראל,
 .לשירתו.

הפועליםציבורעםכלתי-פוסקדיאלוגלאאםשפירא,נחשלשירתוהיאמהשהרי
אחרכחיפושםלמושכהממושכה.נעהואעימםיחד ! ?ארץ-יש-ראלנושאיעל

חרקילחמם,נותניאי~ריםכדמות :פך_ההפכלגורלנדון "הואעימםויחד ;עבודה
ועד-חובבי-ציון,רוטשילד,(הכארוןאפוטרופסיותיות_רסמכויות-יהודטורקיממשל
בחפירות-הפועליםכיןהואמתהלךנודד,טרובאדורכמוכך,יק"א).חכרת

 .כימים' .ראשון-לציוןובכרמיזכרון-יעקבככרסתניחדרה'כביצותברחובות,ה'כחר'
עימםהואמשוחחובלילות,וכמכוש,במעדר-כמוהםקיומואת-הואמוצא

מתאם,הואאותהכשירת-עם,מלכתחילהמתקבללבינם,שבינוזהדיאלוגבשירתו.
 sלכל.המוכרותרוסיות_ואיריות ·למנגינותכלל,בדרך

ג

הם-הרובשעלאלאהאקטואליה,כאירועיעוסקיםשפיראנחשלשירי-העכורה
שאיפיינהוזועמתמרדניתתסיסהאותהכהםלמצוא.שאיןנראהורמזניים.מאופקים

המסתמןמהותי,פעראותובולטכיניהם,'זוכאבחנהואכן' .השביחהעליהספרותאת
וכןחשביה,העליהלכיןהראשונההעליהשכיןהשונותהאידיאולוגיותהגישותכין

כמולאשהריהאמור.הנושאלגבי-אלהנבדלותספרויותשתישלטיפולןדרכי
מןהראשונההעליהספרותנולדה 6היאוש,מןשנולדההשכיחהעליה 'ספרות

בשנותיה(ובעיקרתקופהבאותההמתבצעתשגורהפעילותכלההתפעמות.
 ~ביתבנייןכרם,נ~יעתתלם,חרישת :כמוהראשונה),העליהשלהראשונות.

-משיכרון;.מתפעםכולוכשהמעמדחד-פעמי,היסטוריאירוע.כבחינתהתק:;גלה

 .העליהפועליכמושלאאךכחולמים".היינוציוןשיבתאתה'"כשובשלחושים-
ריאליים-:יפתרונותלאלתרלהםבכקשםהכוזב,העכרמבסיוןשהתפכחוהשביח,
כמילכודהראשונההעליהפועלינקלעוופרוגרמאטי),מאורגןמאבק(iרוךמעשיים

-והדיכוייםהתלאותעל-ידיקשרתפגעו"בכאן'עבודתםמראשיתככראמנם .חזונם
קמרשלארקלאהרעיונית,ואמונתםתמימותםשכרובאלא-צדמכלאותםשתקפו

אנופניםכלעל'זאת,בקיומם.להודותגםמוכנים.היות~יישלא.אלאנגדם,להתמרד
למהרהעזהלאקהילתה,כמרזו,ספרותימים.כאותםשנכתבתהספרותמןגםלמדים

היא .מעדיפהלפיכךכתחילתה.ככרההתיישבות,שלומחדליהמשבריהאת'רלחשוף
כמצבטיפולמכלבהיסוגה .ארבהתחמקה'הסלקטיביות,דרךעלעצמהאתלבטא

כהערכ~תמצטיירתאלה,חלקייםמביטוייםהמצטברתשהתמונה-מכאןלאשורו.
ארתההמכנה-ררלנררדראובןהמבקרשלכדבריו-ויופי~'בהירות"זוהר,שכולה'

כארץ-ישראל".דההתיישבותשלירח-הרכש"ספרות :כךכשל
שבצדאלאזו.בהעמדהמסתמנתימים,כאותםהמתחברתלשירהנקודת-המוצאגם

לגייסהמבקשתמגמה-שליחותיתמגמהאףכאןמצטיירתהכללית,ההתפעמות.
בערויותיהםהמעייןכלואכן, ·הציבור.כלןרכלהרמת-הרוחכאמצעי-תורםהשיראת

על-ידםמודגשתכמה .ע:דלדעתנוכחו, fמתקופהפועליםשלוכזכרונותיהם
שלאכך 8 •והיחידהחברהכחיי 1$הי.ממלאתחיוניתציה ?jפונואיזכ Iלשירהההזדקקות

ממליץלפירסומםהמתווסףכשההסברספררני-שירים,כארץ'אזלהידפסהחלוככדי
האופטימיותולהעצמתדאגות-ההווה ·להקלתכדרךגם-היתר~ין-לזמרם-~

 9כעתיד.-

ד

 1891-כשניםהמתחבריםלאלה(הכוונהשפיראנחשלכשירי-העכורההבדיקה
האופטיiביים-הקונסטרוקטיבייםההכטיםת pד·בהעהבטיחאתומאשרתשכה ,) 1900

 .שגםולהזכירלחזורישכאןהפררבלמאטיים.אלה'עלבארץהעבודהחיישכהערכות
את.לסלףאולזייףבסירןמשרםזרמתרוננתנבטיהאיןשפירא,נחשלכשיריו

ודאגהאחריותתחושתכעיקר,כאן,יש :לכןקררםשהדגשנוכפיהקיימת.מציארת Jר
השכםעליוהמזןחדשיםהקשייםכסכךליבוואימוץהפועלשלהמרראללשמירת
פיזית,לעכורההסתגלותקש?'משפחתית, 'בדידותוחוסר-בית,נדודים :(כמרוהערב

נחנושאזרכאחריותוכדרמה).חוסר-עכורהומוות;שרדמחלות,שלסכנותאיומי .
מופיעהואכהןכחייותקופותישנןשהריאחרים.מאנשי-עטיותרפעם,לאשפירא,
 ·.למשל Iכךומנהיג.כמדריךגםאלאחברים,כיןנחכררקלאהפועליםציבורכקרב
 .שפיראנחנכחדכה 10 ,) 18 ~ 2-1891 (ברחובותהעשרות""הסתדרותתקופתהיא

משמשכה ,)-1900 1898 (זכרון-יעקבתקופתאר 11- ;אגודתהוכמזכירעשרה"כ"שר
וכבא-כרחםבמקום,הפועליםקבוצתכראש _·מפרךיום-עבודהלאחר :_הוא

הכללית.הפועליםאגודתשלהמרכזיבוועד
שפיראבתשלששירת-העכורהאלא .האופטימית-המתרוננת,הנימהלגביזאתכל

נימהלגביכאמור).מסוייגמ,צררה-בכי(אםוהמחאהההתמרמרו'תנימתאתגםיודעת
התאריך .שלאחר-מכןהשירהלבין , 1900 _לפניהמתחברתהשירהביןלהבחיןישזר

העליהבתקופתהחדשהישובשלכתולדותיוהרה-גורלתאריך ;כידועiזוא, 1900 .
מידיוהמושבותעלזןאפיטרופסותאתרוטשילדהבארוןמעבירזרבשנההראשונה.

ציבורשעבוראלאעצמאיים.כלכלהלחיימוקםרכשלב _,;יק"אח.ברתלידי
המבקשתיק"א,חכרתלחיסולם.ממשיאיוםחינת'בבהיאזרהעכרהדאז,הפועלים

עבודתםממקוםהפועליםרובשלפיטוריהםעלמכריזההאיכרים,משקיאתלייעל
 _שפועלים(הצעההאזראתלעזוביעה oדמי-נ ,כפיצוים.להמציעההיא tvכבמושבות,

נימת-המחאהשאםכךעימה).ומובסמרמאבקלאחרבלית-ברירה,קיבלוהרבים
סבימן·עומדים-המרזדכהמועדלפניתחברר 1ש-שפיראנחשלבשירי-העבודה

אדמותבקנייתספסרות :כמויישוביותקלקלותכנגד(ברמזםוהתרסה,ביקורת 'של .
היאיותר,המאוחרתנימתההריכרים),.אישלנמוךסך-עכורה.מראולהתיישבות,

בבכותההארניות,אלבדרכםהפועליםאתמלווהזושירחנכאים.שכולהשירח
לציון"("המתיםלעולמםההולכיםנפטריםבבחינתהיוכאילואותםובקוננה.

 .) 12שפיראנחש.לבלשונו

ה

 .הראשונההעליהתקופתתוםעםומסתיימז-ןהולכתשפיראנחשלשירת-העבודה ,
שירי-עםלחבראמנםהואממשיךשפיר~).נחשלמותו(שנת 1931וער 1906משנת
דרךגםמשני.כמוטיבורקאךעתהבחםנשזרהעבודהשנושאאלאמצוא,לעת

היוהראשונה,העליהבתקופת'ומשתנה.הולכתהשיריםשל'רותפוצתםפירסומם
לאחר-מכןורק-:-הפועליםציבורבין- .בעל-פחתחילהמופציםאלחשירים
:ברנ"ש,החתימהתחתהופיעו(שםנ;ת_העיתודפיאל-המודפסתהמלחאתהגיעו
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אתשפידאנחשלשידירמוצאיםואילך, 1906משנת .) 13באדץ-ישדאלהפועליםאחד
 'מעובדים-כשהםנכתבומהםאחדיםשדקונדאההעיתרך.באמצעותרךקאךפידסרמם

מרסיקאלי.לליוויומותאמים
הפועלים 'מחנהאתהפוקדבמהפךוראשונה,בראשנערצה,אלהלשינוייםהסיבה
מקודמיהםנבדלואשדאלה,ערליםהשביח.העליהאנשישלעליתםעםבאץר,

כלר ryד_באץר-ישדאל,.היהרדיתהתחיהבמסגרתויישומוהעבודהרעיוןאתבתפיסתם
נדאה,הוותיקים.הפועליםשדידיעל-ידילהםשהוצעפעולהלשיתוףכסיר.ך

יחדכרכר-ומבצליהםמפרנסיהם-הראשונההעליהלאיכריהרבהשבהתנגדותם
ישרת ;אחתלישרת-הפועלים)מחכה(לרבותההיא·בתקופהשפעלגרףכלעימם
כיהיאהעובדהלאר,אםצידוקה-אתידעהזרגישתםאםרכל.מכלוביטלושללושהם

צדמכלמודחקיםהראשונההעליהפועליעצמםמצארהשביחיה.העלבתקר~ת
מאידך).השכיחהעליהופועלימחד(האיכרים
פעיזלתשלסועדותשכיםאחדיכךשפידא.נחגםעצמומוצאאלהעגומותבכסיבות
גםולא-שייך.מיותרהואכשאדעצמי,וקידוםפרטיים-חייםעללוותרשידעהמסודה,

 . ·בערב,,ערדאותרשהכריעה_הקדחתחמת_(מבגרפוביראלאואףיותרמבוגד-עתה
אחדעבודהממקרםהנודדשכיד-יוםכפועללשמשהואממשיך ,)-1892בבחדדה

עללהגןלצידוערדעומדאיכראידגרן-פרעלישכלאלאפרנסה,אחד;בחיפרשלמישכהר
לשידתו.ארזןלהטותשיבקשקהל-פועליכלערדואיןקיפוחיו,עלולהיאבקזכויותיו

כעוזר-וכגנן,ככרכסשימש.הואאחדות:במלאכותידואתשפידאנחניסהלובצד
על-לחםממכירתהתפדנס'הואדרכרת riהאחייושכרתבחמש-עשרהוכפקיד.בחכות

 :זהמיותםשבמצבמרבן .תל-אביבשלהמסחרייםממרכזיה·באחדברחוב,דרכןגבי
 .שלושידת-העבודהם·גונאלמתהולכת:;ניכיהם,דיאורגוללאהפועליםמציבורנדחה

ו

כימרת,שתיביןלהבחיןניתןשפידאנחשלבשירת-העבודהכיצרייןכבדלעיל
ככסהלן,'להכשיד-המחאה.:הישר-המתרונןסרגי-שידשני-למעשה-המעמידות
 .קצורת;ביקרדתירתהעדותגםרבצי:יןכבחדות,הדגמותבאמצעותזרקביעהלהמחיש

על,מתנהלכשהואמלכתחילה,ומתפתח,הולךהשיר-המתרונןהראשון.בסוגונתחיל .-
המשודד,מבקשבמסלול-המידעומסלול-ההכרזה.מסלול-המידע :מסלוליםשני

שהםכפיהיהודייםהעכורהחייעלמפורטדיווחלמסורהתיאור,באמצעות
כידוע, .בארץ-ישראלהראשונותהמושבותשלובכדמיהןבשדותיהןמתבצעים
דרכיהראשונים,המתיישביםעל-ידיעבודת-האדמהשלהתחדשותהלגביהסקרנות
בראשאלא,בארץ'העירוניהישובאםדקלאהקיפהוהשגיח,ביצועהניהולה,

העיתונותכגרשהימים,באונרםראכן, ..תפרצרתיהבכלהיהודיתהקהילהאתוראשונה, ~
 .חדשניתתופעהעלשברכרת, nדינים-רהשקפות,סקירות,בשפעתהארצישראלית

כהנהערדמוסיפות-שלהןבדדכן-השידהרגםהסיפורתגםכאשדזר,ומרגשת
 ,' , . .השוטףלדיווחוכהנה .

 ·הספרותיתל"iכדינירת"בהתאםשפידאנחשלשידת-העבודהמתפקדתזרמבחינה
כספרות-הראשונההעליהספררתאתהמציבה"מדיניות" :המקובלת

הקהל :קוראיםקהלמינילשני-אחתרבעונהבעת-הפרנהאיכפרדמאטיבית,
זרספררתמתקבל!יהמקומי,הציבורלגבי .בתפוצותהיהודיוהקהלבצירןהיושב

לישובוישר-כוחעידודבבחינתהםהאינפרדמאטיביים 'כתרניהאשדכםפדרת-תיארדית·
כספרותזרספררתמתקבלת-ובתפוצות .כאןאחיזתועלבעקשנותהמתמודד

לעודרא-ינפררמאטיבייםכתוכיםא;תם.באמצעותהמבקשתהסברתית-תעמולתית,
המפעלאלהצטרפות :דהיינולצירן,חבתםאתהדחוקיםהקוראיםבלבהגביר.ול
מדואלית.ארכספיתבתמיכהראםממששלבעליהאם .ל;צי nה

בשררותיוגםולולהמחיש,מכסהא,_שפידנחשלמשידי:.העברדה ·המתקבלהדיווח
כשלברוצבע),תכרעה-המרלה,(קצב,סביבהדרח~תהפעלתניתהאווירהאתהקצרות,

משא-אמצעיעבודה,פני'ארשימושיים,כלים :כמריותר,כיים_טכפרטיםגםושםפה
"הבציר",השירמתוךקטעיםמספרשלצירוףלהלןוכדרמה.מכונותסרגיותעבורה,
משערליעלרשם"פה : 1897בקיץבכדמים,עבודהכדיתוךוהושרשנתחבר
גלגליםמרעשבלילות/.השאוןיגדלרעוד / ...הימיםכלורעששארןאךהנדמים/
ואך 1ייפעלולאייענדלאבכדמים/להתקדריניחובימים/זz,יבצדרהענבים ·באפלות~
למשקולות/דקישגיחופה / ...ובחמודבעגלהרםיובילהקורןבעת _הלילה/בחצות

לאפרכסת/ידיקרםאךרשםבמאזנים/יחדישארכיהאשכולות/עםהעגלותעל
 ." / ...מיםיתןיזלוכבדהמתבוססת/המנוכהבמקרם
 ."ייענו/הידדבגתוהדורכיםהיגענר/הכה"הבציר :הואביתכלאחדהחוזרהפזמון

וכדרמהבצידקציר,חדיש,ע~רדרתעלכלליתהמגיבההשידית,ה_איכפרדמציהבצד
למצואנת-ין ;לאדמה)הקשורותבאלוודקאךשלובשידת-העבודהעוסקשפידא(נח

"מעשההשירהואכך 14ירתד.ספציפייםאקטואלייםאדרעים.להמתייחסותתגובות
 ,,-בתאריךבזכדרן-יעקב,שהתקייםהחגיגיהאירועשלמהדירהמביאכבה",.מד

קשהבמחלת-גפניםשראשיתהפרשהלחתוםבא 'זהאירוע .) 1898 (תדכ"חאייד
כאלצוזרמחלהבשלןה). 9ה~יל;ק(מחלתזכדרן-יעקבכדמיאתשכהארתהשפקדה
ניסרבינתייםפרנסתם.עיקראת·-שהיררכדמים-כדמיהםדובאתלחסלהאיכרים

 'המימדים(לפימשתלת-ענק~קימרבמקרםגפנים.שליותרומחרסןבריאזןליצור
עללהרכיבהצליחוזהבזמןו sפרעלים.כמאהחודשיים-ימיםבמשךעבדובהדאז),
במהירותברצעההעבודההדגיש;ין.אךהמשרבחההגפןשתיליאתפראיתגפןשתילי

-גדולה.חגיגהכערכהסיומהרעםכמרעד),השתיליםאתלנטועלהספיק(כדיקדחתנית
-זהשידשיד-תהילה.לכברדהחיברבקבצע),א'הראף(שהשתתףשפיראנח

גפנים,ענפיעשויגדולמגן--דרדלתוךהעת~קר _ 16ימיםאותםשלהעיתונותמספרת
- :הראשוניםהבתיםשכילהלןיחד.גםואיכריםפועלים-הנוכחיםכלאותוושדר
 1והקימתנושה.חיתכררעלהלום/עדלנרתגמוליךכלעלכולנו/ציון,אלהי ,,"נודה

ר,מעברדתכ 1דבכהאלפיעדגפנינוודבר :פזמוןהיום./זאתעבודתנואתלגמור
וכאשדהטובה/כעלהדעהעלוכבדך 1יסדתכואחדיגםלךנודה ./מרכבה/כמעשה

 " ...גפנינוורבו :פזמון .קרבה/ישועתנוהיותגםכן 1חלצתכרצדהל'מכ

ז·

השירכלומד:מסלול-ההכרזה,הואהשיר-המתרונן,במסגרתשהוזכרהשניהמסלול
לדם fכשה~דצה,,והמזירוזשלכמלות-קריאהלהשתמשמרכהלפיו,הנכתב

המפורסםכשידוכמו .הציווינטייתדדןעל-בדדך-כלל-מוטיםבוהמובאים
אנאלעבודתכםתנומו~אלאחי"עורו :י-לי-לי-הה-עמלי" n"יה-שפידאנחל'ש

 ,-של:(ההדגשותתודה;"'כקולשירוהריעו,העבודה/עלעומדהעולםקומו./
 . ' , .).ב.י

(העוסקיםהחוקריםדעתלפי-ערכה Iמסלול-ההכרזהלפיהמתנהלשיד-העבודה
זה,שיד-עבודהמסייעהאחת,הtכרכקציהלפי .ידועותפונקציותשתיעלבשידת-עם) .

השכיח,הפונקציהולפיבפעילותה.דוהקבוצה-כולהשלועקביאחידקצבלשמירת
כאשדמשבד,שלרגעיםבאותםבעיקרולהתלהבותו,העובדלהמרצתהואתרדם

-18ומתאדכת.הולכתכשהזl!עהאוומכבידהולךהמאמץ

שלהשכיחבמחציתמסויימרת,פוליטיותבחברותשהתחברשיד-הענודה-לגבי
ערדעומדתאיכהזופונקציהנוספת.פונקציהבואבחן-לניתןכיכדמה ,-19ההמאה

המציגה.הנדה ;רעיוניתהנדהגםבהמשלכתאלאפיזית,עבודהשלבסימנהודקאך
:שחדור,(כמרדכים·עשליותרמקיפה'אידיאיתלמעדנתאימננטיכביטויהעבודהאת

אידיאיתלמערכתגםזרז.כת_קשדתהארצישראליתבשידת-העבודהואחרה).שיוויון
רפדרדוקטיביזציהארצייםחייםהתחדשותתחיית-עם, :(כמרלארמייםערכיםשל

דווקאלארהשיריכיצועו.אתפעם,לאיודע,בארץ,ששיר-העבודהמכאןשובית)..יי
מרבהאזאףחוסר-עבודה.שלאולא-עבודהשלבמעמדגםאלאעבודה,שלבמעמד
אלאכעברדח,ליעילותאולקצבהזדקקותiבתרךלא-והפעםאותו,לשירהפועל
כיבציינוחככיישראל:::בכידרן"שמעידכפיאליה.רעיונית-לאומיתהשתוקקותמתוך
עבודהשיבכדוןומתוךמצויה,חיתהכשלאלעבודהצמארן"מתוךשדהעברירעל_הפ
 ! 9מצויה".כשחיתה-

נחשלכשידיוגםפועלותוהנדה-רעיונית),זה.הזקד(קצב,אלהפונקציותשלוש
יריע/ברעשבשדהענות:"קול"בקציר"מתרך.בתי-שי:רשכינביאולהדגמתןשפירא, .

לצירן,באהקצירישמיע/בעבודהיעקב,קולהקולרקיע/פכיעלבגלגלרעםכקול
בדינהבדמעההזודע~םמרדוןרא-הריעובשמחה,נאעבדו :מקהלה / !הע;ך~ .אחי

חרמשלהניףהכניע,/להשפיע,הקמהגאותדרסהגיע/הכההקצירהקציד,·.//~ך;צקי
 " ...בשמחהנא:עבדומקהלהעזודו/.אחיואתאישאחי,נא!/מהרוהמגיההמבריק,

תרדםבית-מצטברכלכאשדמואצת,לפעילותכ~זכוד,קורא,זהשיד-הכרזה
תכופתשלהריתמוסאחדכאןלהתחקו.rיכמרבן,מכסה,פונקציית-הקצב :להחשתה

 ;וכדרמה)ישמיע,רקיע,(יריע,בחריזהבעיקרזאתטעימה'מכשהיאבתבואה,המגל
ה,?ובדחוזרבאמצעותןאשדכאלה,מלות-זירוז,להבוררתופונקציית-ההמרצה

יותרלמצב-מדומםוהןיותרכמרצתלעבודההןהלאה-הלאה,עצמואתומדברן
וכדומה).אמודר,הריעו,עזודר,(העודו,

אתבהדג;שההראשוןבבית ·כבדמשתלבתזרהרעיונית,ההכרהלפונקצייתבאשד
בעבודהיעקבקול-"הקול :בזההמתוארתעבודת-הקצירשלהלאומיטיבה

בתודעתוושרבשרבלשכן'באהדר!".הדגשההעודואחי,לציון,באהקצירישמיע/
 ;העבריתהאץרשלכשרמותיהחלת.המתגעבריתעבודההיאכאן.העבודהכי ., wהשל
להצטיידשלאיכולה.איכההדיהיום,לשגרתאט-אטהיאהופכתאםשגם.כך

 ' .הנכסףהרעיוניהחזרןשלמימושואתבהמחישהכייחודית,
למעיןבסופוהמתעלהוגרברת,הולכתשמחהבהדגשתגםהשירדוויזאתכלעם

על-ידי.;וה nכזה,שמעשה-קצירנדאהלבורא-עולם.והודיהשבחשכולוהימכרן-דת
ביותרלהההולםהטבעישהביטויכךומדוממת,מופלאהכהכהתרחשותהמשודד

שפידאנחשלמשידיוברביםחוזרתדומההעמדהi:זלל.שלזרבדדךעל-ידונמצא
"שידתכעיןמציעחיחדוהצטרפותםמרכבה"),"מעשהכשידגםשדאינו(כפי

לבכםלוושבחתודההמרשיע/אלפכיק;מו"בשידה :חדשהאדצ~שדאליתתהילים"
 ." 1תאצררושעריםמאהומקצירכםהשפיע/עליכםוהברכההטובעליביע,/

 ~שפידאנחשלבשידת:-העבודההמופיע-שמחהשלזה.גרדםכילהעידישכאן
ואכן,בגולה.בדה.שנתחשידת-העבודה-היהודיתתופעתכללגב~גמורחידושמהורה

"חיבתתקופתעדככתבתלא.העבריתבשפהשידת-עבודהכילכרמרדהזובשידהעיון
-.נושאתבכך,לעסוקהעבריתהשירהפרכהאםגםחיבת-ציון,בתקופתואילו 20צירן".
ועמלעבודהחייבהציגהוגעגועים,כיסופיםשלמלנכוליאופיהדוב,עלהיא,

בשפהשככתבההיהודיתשידת-העםמאידך,, 2יעדטילאיים-אוטופיים.,כחזיונות

שפידא),נחחנך.חתעליהיררפה,.-א nמזדשללשידת-העםכאן(הכרוכההאירית
זרשגםאלאותרושת),מלאכה(בעיקר,העבודה.נושאסביבענפהיצירההעמידה
העוסקלספרהכהקדמתה R. Rubinוהמדידות.העגמומיותבסימןתמידעומדת

שדריהאיכההשמחהכיבהסבירהזובסוגיהדנהלת~רצרתיה,היהודיתבשידת-העם
כללהםהסבהלאבהשהתעסקותםכירוןמזרח-אירופה,ת'יהדרל.שבשידת-העבודה

בהדגישהקשה,כלכלילחץתחתודקאךשהתבצעהעבודהזרחיתהסיפוק.ארהכאה
גםהעב;ךהשםמתקבלתמזו',יתדה .בהקשריהשבארוהמחלותהערכיהניצול'את

להיפראלאמאמציו,עלולגמולבד.העראתלקדםכדיבההיהולאהואיל .כהשפלה,
 .וע.ת-גםכילשכוחאין .זאת,"עםיחדולא-מרות.לא-חייםשלבמצבלהחזיקו-

ההידאדכיהבראשבהעמידה ·,בכידוןלהקלידעהלאאז'שדווחההיהודךתהקהל
תחתית~לדחקהעובדי-הכפייםאתואילוולומדי-התודה,לי-הקודש'גאתהחברתית

שחיתהך-במזרח-אירופההיהודיתשידת-העבודה.שתימה,איןמכאן, .הסולם
כשידrיתמידמצטיידת·-ושוליותבעלי-מלאכהופעלים,שלבפיהםמושרת

בסוףדקואין-מוצא.חוסר-אוניםעלבון,אומרזז-כולהכשכלפסימית-פאטאליסטית,
המהדהדיםקולות-יותרתקיפיםקולות.בהלהישמעמתחילים-19ההמאה

 22ומהפכה,מחאהשלהחדשיםבהלכי-הרוח

שידה-וראשונהבראש-היא,הארצישראליתשידת-העבודהזאתלערמת
-והשכולהעצבוהמשברים,האכזבותוהכשלונרת,הקשייםכלעם .מתרוננת

הואואילך)!הראשונהה'העלי(מתקופתבהחותמואתהמטביעהדרמיכנטךהמרכיב ,
 ~ץר,_באהישובבתודעתוהתקשרוהלכווהשמחההעבודהואכן,השמחה.מרכיב ~.
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לשילובל'שמחה'.כערובהכלל,בררךמתייצבת,ה!עבודה'כאשרשלרכים,כמושגים
לשינויבהבהביאהבאץר-ישראל,החדשהשירת-העם .גםלתרוםהשכילהזה

אליה.וביחסבתפיסה ,לשינויגםוממילאהע;נורה,שלתדמיתה

n · 
ניתןבוכשאףשיר-המחאה,-כאמור-;הואשפירא,~חשלזוביצירתוהשניהסוג
העדנושכברכפי .ומסלול-הקינהמסלול-הביקורת :מסלוליםלשניהסתעפותלציין
אםגםשהרימחתרתית.כשידה _שפידא'נח~לשידת-המח~המתקבלתלכן,·קורם

בצוד:דזוכתובתבהתופיעלאלעולםמוגדר,ישוביגוףשללכתובתמופניתהיא,.
ציבורשלהנחותההחברתיתבהחבאתולחפשישלכןהסיבהאחוישירה.גלויה

?מיעוטאידגונם,בחוסרשהתבטאה-,-זונחיתותשנים.באותןבאץרהפועלים
חופשאת-וכןבישו:ב,השפעתםח.כואת;;דגבילה,-,הכלכליתובתלותםמספרם .

זו,הגבלהעםהשליםלאמעולםהפועלים .ציבורכילהזכירישמאידך, "ם:ביטויי'
ההסוואהדרךעלזאתעושההוא ,גלויהבצודהקולואת ·להריםממנוכבצדוכאשד
והרמז.

האפקטיםאת.להשיגרנת ?7מתכשהיאשפירא, · nנשלשירתוגםבלת_מתקזובררך
שכמסלול-קורהכךמצודה.,-משמעית n ·התחייבותכ~ללאהמבוקשים,המחאתיים.

הסאטירית,היצירהאשר-ז'אנריסטיכליבאותולנקוטשפיראנחמד;נההביקורת
כאן .האליגוריה.אוהמשלז'אנרוהוא-שימושברלע~רתהידבתהלתקופותיה,

לביןהמשלשלהתמימההנוכחותשביןהמנוגדהדבריםמשחקאתהואמנצל
העבודהמחייסצנה-השירשלהקרמיתבחזיתבהעמידוענים,'הרב-משמהשלכיו
כלשל.ישיתיזדאלאינטרפרטציההואמשאיר._גnך..מזיםנמשל~ה ·אתואילובארץ,
 ' 'קורא.

 ·אי~דיהם.הניקוד.תייםהמושאים .-1899בשנכתב"לסוסתי"בשירובולטהדבר ,.,,
 .הכנענים""הנדיבים,-האירוניבכינוייםהמשודרעל-יריהמוצגיםהמושכרת,

העירותנגר .להתריע _מבק.שתכשהיאבתי-השיר,בכלמחלחלתזועקיפהאירוניה
חדשישוב :כאןהחדשהישובשלהראשונותבשנותיו .כבדשנרצוהמשוועהמעמדי

להקיםבמטרההמחנהלפניראשוניםכחלוציםשכחלצךולוחמים.ם zחולמשלזה
עמדשלארקלאוארם-למופת, ·חברה-מושלמת-.הישנה-חרשהבמולדת

מעמך-:חברתיל pג-תהיינה)אשרהסיבותיכה.(ותהיבייצרונכשלאלאבמשימתו,
עונתיתמחקלאותבבטלנותלחמואת(שהוציא "כאי:זדוכתנזךבעל-נכסיםאיכרים

והןכתעסוקההןלדעה(שהופלהפועליםשלנדכאעמד.ומ ,).זולהערביתומעבורה
ולחוסר-כל).לערנימףער-מדאשכשהואבתמיכה,.

של·הפסטרראליתהסצנהמבעדמייריתמזדקרתאיכהזו,נוקבת .שהתדעה-·מובן
מוכרתתמונת-עמלכאןנפרשתלכאורה,זה.שיר-משלשל .כמדמוהעומדתהחריש

זה(כמקרההמשלשלהפאבולהדדךכשעלסוסת;, ·אח,בטוחותהמהלךחודששל
החלהנכחה,צעדהכהשעדהסוסהכיניהם.התאדעותגםמתפתחתמשל-חיות),-

המחדשת/משכ~סוסתי/נא"משכיבעול..למשוך.כמסרבתלאחור,ראשהאתמסבת
סיבתעל·לעמודמכסההמופתע,החורש ." /?·כנואשת ..תביטי 1חדדך.אזהלמה

הואגםנמצא"'אותה .ולדובבלנסותשבהמשיכואלא ..ה.הסוסשל-החריגrזהתנהג;תה
אתתשכחיתנחמי/וכיאדונך~אלהביטיאלי/ .·נא"הביטיגבפניהליבואתמשיח
אתאךהשאננים/לעגילעגו/לעמליהכנענים/הנדייבםהבטלנים/כלאם tיגונך
 . "/ ...פעלי .רבמהתרעיתביני/הלא.

r החודששד.נאכדיאלוג,אףהואמשתמעפעםלא,כיאםכמונולוג,מתנהלהשיר
 .עמדותשתיבהעמידויהסוסהשלה'ט~עוניכצדשלוטיעוניואתלשטוחלנכוןמוצא
בזיעתאעבורוליל~ם,יואניגם /?עמלימכלחלקיתגירי/הלא"מה :לעימותאלה
 ." / ...וטפיאשתיום:האחיה/עודוברוחקאפי~

שייצוגםבכי-הזמן,פועליםשניכמובן,"הם,.לעיל,המובאתהשיחה,שלנמשליה
 .מתייצבות.אלהדמויותשתיורמות-הt:כוסה.ורש nמות-ה.רבאמצעות.מסתייע

::כרמות-הסוסההמתייצבהפועלהקיימת.הלאומיתאות_המציאת ·בתפיסתןכניגודיות
הכללעזובהוא wמבקכיונדאהויאוש,פסימיותאךאומרלחרוש,להמשיךהמסרבת
-המצוקהאףעל-כתקורתונאחזהחורש,-השניהפועלואילו ;ולברוח

זר, .אמונתוכלעםמאידך,בו.הפועלשלובעתידוהישופבתקומתעדייןבהאמינו
הפועלשלחלקומנת(שהםעליבות.רההרוחקכאב :כמוהו ·רעו, .סבלאתהוא.כואב

שלאת wהמתכהעמדתוכלואכן.האיכר.כל~יושמפגיןהמשפילהיחסוכאבבארץ>. .
ור.יקנותו,חמדנותואתדק ·לאהמוקיעהביקורת ;ביקורתיותאךכאןמעודדתהאיכר
האדצ~שראלי 'האיכרכימתקבלזהנמשללפיהא:יריאית.בוגדנותואתבעיקראלא
שלהיסודייםערכיהעםלהיזרהותחדלרקשלאכזאת,והתדרדרותניווןלדרגתהגיע
אשרבאלהלפ~ועלנכוןמוצאאףאלאהעבורה),ערך-(וביניהםחיבת-ציוןרעיון
בם.דבקיםעדיין

דרךבאותהשפיראנחממשיךברגםלמסלול-הקינה,ובאשר .קורת.חבמסלולכאן~י
 : ~ .עקיפה.מחאהשל

העוולהאתלזעוקהואמבקש ,) 1904-1901 .בשנים ,:(שנתחבר-אלהבשי:רי-קיכה
וכמנהיג;.פועליםפועל-שכאלאבארץ,הפועליםלציבוריק"אחברתשעוללההנוראה

לעצורהואכאלץ-כמוהרכאן.שנותרומתי-המעטשללגורלםודואגהאחראי-
כשהיא·ומתמשכתכת·ה:דולבניה ;לבניה'והקינהלקינה,המחאההופכתכך ·.בער,

לשירממגיתדרשוהבל/לנחמניתאיצון ."למה :ניחומיםלה.למצואמסדנת
מרה./".ולקונןארכללבכותדקאוכלה/לאהזאתבעתאשירלא / ...שירים
זעםשלבניהזוהי .הגדרהלרועכניעהאוהשלמה'שלבניהזואין .מאידך'

ק"א.י(~בדתקונקרטיש"~אלעצמהמלה~נרתהיאנמנעתשאםכךו~תמדמדות.
 .טראגיותארמקוללקיומידטרמיניזםנגראגרופיהקופצתשהיא'נמצאוכרומה),

ארציון""גולי : .כמומשיריםמסתברפנים,כלעלזאת, .חיקרהלרעתשא.יןיהרריr:י
 , .לבכות"."עת
הראשוןשירו:עללעצמושפיראנחשלהציניתהתשובה(שהואציון""גוליהשיר
קבוצתשלקורעך~הלבהאחרוניםהרגעיםאתלהעמידמנסהציון");"~ולי ~באוץ

ירעשויחמוהים/יזעםיפוחוף ל~" :לאביה.עלותםבטרםומשפחותיהםפועלים
 ' ." / ...וגברים _נשיםאנקתגםשם/תתלכדקולםובהדהמשברים/

גודלאת("ומבכיםלעראברןשלתחושההיאבכל.השורדתהפרידהתחושת
עםומתגברתהולכתזרותחושה ,)."קברם/למצוא-מקלטלבקש / ...שברם.

.לאלהתראותכימאור~גדולהכאב"גדול :חוזרהדכמוומצטלצלותהשברתהשוררת
יחבקאמראת ... "(עגומותאישי:ןתלסצנותהתיאורמתפדטבהמשך, .עוד/" .יקוו

 ,)" 1ויפהפיהרכהעלזנהמתרפקת~רודהעל ... " _או ," 1נחות.לאבכה tטדם.יעיחידה~

חטאוזאתמה ... " :ה_האב;,המחאהקריאתאלכולןנסחפות 'השירשלכשבסופו
 . '.~ציון?/למעןעמםלמעןכאסירים/רו_עביען _/?הצאןאלה
שלאקטהיאהארץ.אתהפועליםעזיבתכיהאפשרותכגדהמתקוממתזר,מחאהעם

מעמדלמעיןהעכשריתמנוכחותוהאירועתע_לפמתעצםהציוני,"חטאם"עבורעונש
קונקרטי,ממסדשלמידיובן-הזמןהעונשונפקעהולךבומעמד, .כל-זמנימשפטי_

 .היחרדילעם"אי-מולדת"-לעדשלבסימןהעומדתגזירה-קיומיתגזירהלכדי
עצמהאתהיאמטיחהלה,;בצרזהבנושאהמחאהת'מתלבטלבכות","עתבשירגם

עתה,פ.םאותםהרודףהנדודים,גורל-גודלםאתבהאשימהעצמם,הקרדבנותעל ..
לעזובהלום/עדשבאואחי ... " :משלה~בנכדת-ארץלהאחזהנואשהנסירןסףעל
כ'ככיהלאהדק;לנור 1כרחרתיהםכלאתכילושבה / ...הךקרזדאמםציוןאת

 ."צוענים'/

ט

כמרבןלהעריכהיש ,שפידאנחשלשירת-העבורהאתלהעריךכרי
יצירהשהואשיר-העםשלמטבעוכידוע, '.שיר-העם-·גבולות .:שלהבגבולותיה

דפוסיםלפימתעצביםאלה .מבנים .אלמנטארייםפואטייםמכניםבעלתקונבנציונלית
לדורותיו.שיר-העםשלהארוכההארראליתבמסורתחהתגבשרהלכואשרקבועים,
שלולשירתוכמודלשיר-עםשלזהבנוסח-בן-זמננומשוררשלבחידתוילפיכך

 .והסגנונייםהצורנייםבתחומיםובעיקר ;פואטילצמצום.מראשאותומתנה- '
שזרכיוון-ומכוונתמודעתכצורה-:-זרבדרךשפיראנחבחרשהראינו,כפי

 :דהי-יכוהיצירתיות,מטרותיולביןהאיראיות-אידיאולוגירתמטרותיוביןהשלימה
 .נפשלכלעממייםספרותייםכליםבאמצעות·רדעיון-העבורהחיבת-ציוןרעיוןהפצת

הקלההחריזה ,)ן'פזמר ,(ביתהקבועיםמבניההיצירה,פשטותלגביעקביותומכאן .
 ,המלה.והצ~לצלות

זומשירתוחידושאוייחודכללהצניעהשתדלותוכלשעםיצוייןזאתעםיחד
נמצאושלאביטוייםמספרבהמסתמכיםהמסורתית-יהודית,מתכונתהעלולהקפיד

הביטויעל :מהםשכייסעלהתעכבנוכאןבמאמר .לכןקודםהאמורהבשירת-העם
להלןההתרוננות).(כימתהטוכאליהביטוי.ועלעבודת-האדמה)(נושאהתימאטי

 ..הלשוןלתחוםהמתייחסנוסףביטוינזכיר .
שפיראנחשללשרנומתחבטתלעיל,שהבאנוהשיריותבדוגמאותלהבחיןשניתןכפי

מהווה(ששידתוחיבת:-צירןמשורריל.שומליציתכבדהמשכיליתלשוןאותהבין .
כתובהלשרןכיחששפיראשכחנראה .ממכהלהשתחרר.מאמציולכיןלהם),המשך

היא,קרובההרתה.שכמשיד-עם,שלכלשונוכיאותלתפקדעשויהאיכהזו,ומסורבלת
לפניוחיתהשלאוכיר;ן .הספרללשוןר.ש.מאוהקולחתהפשוטההדיבורללשוןיותר
-בארץתקופהכאותה-(העבריתקשרן-עברית-מדוברתשללחיקו~דוגמה .~ל

בן-אליעזר-שערכויוצאי-הדופןלניסויים.פרטיומ~ומי,כשימושחיתהולאכמעט
'טבעית'עבריתמעין-כשידירשפיראנח,ציע_מבקושבות),מוריםומספריהודה

עבריותמליםאותןשלניצול-יתרהוא ,למשלזר,שפהשלמהצעותיהאחת .משלו
דיבורכלשרן'השניםכלבמשך"שתיפקדואלה,מליםהאירית.כשפהכשימוששהיו
הןמתקבלותשפיראנחשלבשיריושבהשתבצןכךטבעיותן'אתאיבדולא-~ינילכל
 23 .העברית'השפהשלהדיבורמלשרןהןגם .הינכאילו _ובפשטותןבקלותן _

 ,כשכחתושירהכשנחזwכרררלהחזירב:יקשנוזהר_במאמ :ונאמדנסכםלסירם
ניסינוזאת,עםיחד-.העבריתהספרותשוחריעםהכרות-מחודשתל-לכלולהביאם
כגבולותונשארהכקאנרנית 'נתבלטהלאכישאםיצירה,אלתשומת-הלבאתלהפנות

ספרותשלהתפתחותהלהבכת(כבסיסראשוניותהת.שתרפעספקאיןומקרמה,זמנה
ככלמקומהאתלתפוסהיתה'ראריהבה), .שידת-העםשכןכלולאבארץ,העבודה.

ההסטורי.עניינהבשל ·והןהספרותיעניינהבשלהןזה,לכרש~המוקדשת~נתולוגיה

• 
קורצווילמכוןבמסגרתהנערכתזהבנושא .קר nעבודת-ממתוךחומרעלמתבססכאןהמאמר .ו

 . .בן-גוריוןדודש"עהקרןוכסיוע .העבריתהספרותלחקר
 . 582 'עמתש."ז,ניר-יורק.ד"כגליון .הדואר .ברנ"ש""לזכר-פרסקידניאל . 2
 . 398 'עמ ,תש"חהל-אביב. :זכרךכתבים. ."האץר-ישראליתהפועליםתונותיע':-כצנלסוןבדל . 3
 .ג"תרעיפו. :אקובץ .והעבודההאyר ,הקדמה"במקום:'-גורדון ,א.ד . 4
 .מילמאןחייםבפועל-המוסיקאי 'שםפגש ,)-1901 , 1893 (בזכרון-יעקבפועלשפיראנחבהיות . 5

מנגינותלהםהותאמושכברלאלה(וגםמשיריולרכיםמקוריות .מנגינותחיברזהמוסיקאי
 . . . . .שאולות)

תל-חבס, ,בבעריכת ..השניההעליהספר .היובל"חצי"בחג.(בן-גוריון.שלדדבריהםבנידוןראה . 6
 . 1.938 '-דצמ·פבר :הכרךמבפנים. ,"השניההעליהלמקורות"(טבנקין .וי ,) 17 ,'עזפ ,תש"זא:;ניב,

 .) 133 'עמ
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 .מ .וכן , 17-10 'עמא."חשחדרה ,ובדת,העחדרה . "שניםיובללפניחדרה"-ס"ז :ראה . 8
 . 108-107עמ'א."תשכתל-אביבהראשונה,בעליהואירגוגיהםפועלים-ברסלבסקי

בשנתבעריכתו 'שיצאהלחוברת-שיריםבפתיחהמאירוביץמנשהעל-ידיהניתןההסברלמשלכך .. 9
כפגויגיעפריאתבלקטנו .בגניםעברדתנ~ב;זבדנו ...טנים,וק .גדוליםילדים.ואח'יותי.אחי" : 1896
ילדינואתנאנרגילובמשחקובשעשוע .כולנולבעלקלוקללנו,'אשרציוןשיריאתנאנשירה
בשירירינהקולנפתחתוגה.ברגעיאושמחהברגעילכדלג;,וטוב :לב,אשרהנחמדיםציוןבשירי

תרנ"ו. :בחוברתצירן.עםשירי " .. ,כולנועליזיםיתר_והיינו ,לבנו .עלקלוקללנו.אשרציון
o ועזרהאחרהשלבסימןשעמדהכתנועת-מחתרתנוסדהאחים"),אגודת"(או "העשרות"הסתדרות .נ

תאים-תאים:הייו;נהתארגנה,שלפיוהמיוחד.המבנהל-עמצביע"עשרות"השם .פועליםביןית.הדד
היה "העשרהשר"שלתפקידו ."עשרהשר"עומדתאכלכשבראש 1אישעשרהבני bחברישל

ויחדולעבודהיוצאיםהיויחדו .האינו)לביןבינםמתווךמעיןהיהא-(הוחברי;שללעבודהלדאוג
 ,למזונותיהםהתא,חברישללדיורםדאגגם "העשרה"שד ,צבאיתובמשמעתבסדרותמידחזרו,

מערכת .םיקופת-חול _לפועלים,מטבחהוקםזותדרות P,השלבמסגרת .ו.להשכלתםלבריאותם
 .ושיעורי-ערבוצבאי,גופניאימון ,שמירה
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