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אמא, אני הולך!
אמא, אני הולך! אל תנסי לעצרני, כי הלוך אלך!

רב לי לחבק ידיים! נקראתי ואני הולך! ]...[

 זה צו הדורות הנישא אלי במבטם התובע,

 איך אשאר לשבת שאנן ושליו בצל קורת בית חם 

 ואם אוהבת, אם הם יתהלכו עירומים ויחפים, 

קופאים בכפור ושלג? ]...[

 אומרת את כך: “רבים הם – ילכו אחרים!”

 לא, אמא, הן ידעת יפה כי מעטים נשארנו,

ועל שכם כל אחד מוטלים תפקידים של שלושה, תפקיד 

 קדוש ויקר, אשר אין קדוש ויקר הימנו ]...[

ואין להשתמט מן המשימה, ואין לברוח מן המערכה כי 

 יקר כל אחד במערכה הגדולה, הכבדה,

מערכת עם הנאבק על חירותו ומולדתו ]...[

מתוך מכתבו של יאיר אהרוני, חבר גרעין ו׳,

שעלה לביריה בתש”ו להקמת ההיאחזות במקום מחדש. 

כמה שנים אחר כך היה יאיר אהרוני קומונר בסניף ירושלים.



מדריכי שבט הרא”ה וחבריו היקרים,
ה’ עמכם!

להניף  כדי  עולים  אנו   – לחוויה  או  לטיול  לא  לביריה  השנה  עולים  אנו 

דבקות  של  דגל  ההתיישבות,  דגל  בארץ,  ההיאחזות  דגל  את  בעוז;  דגל 

במשימה. 

המסר  את  ולחניכינו  הישראלית  לחברה  להעביר  מבקשים  אנו  זה  ביום 

אדמתה  ברגבי  שנאחזו  ביריה  מתיישבי   – התנועה  בוגרי  של  שכדרכם 

של הארץ ללא תנאי – אנו ממשיכים לעלות אל ביריה, אך בעיקר לטפס 

להיאחז  לתקופתנו,  המשמעותיים  הדגלים  את  להניף  השעה;  יעדי  אל 

בדבקות במשימות האקטואליות וללכת כחלוצים לפני המחנה להגשמת 

יעדי החברה הישראלית.

איננו נרתעים מלהישמע תמימים; גם היום אנו מאמינים בחובתנו להיות 

נאמנים לתורת ישראל, לעם ישראל ולארץ ישראל. 

דווקא בימים אלו, שעניין ההתיישבות נדון בחברה הישראלית, נעלה ונניף 

את דגל ההתיישבות. 

– חלוצים,  זקוק לכם, חברי שבט הרא”ה  ואופייה  עיצוב ארצנו הקדושה 

ערכיים ופורצי גבולות, מודעים לכוחכם ומוכנים לשאת על כתפיכם את 

האחריות לתקומת התורה, העם והארץ.

ברוח העולים לביריה אני קורא עמכם:

רב לנו לחבק ידיים! לכל אשר ניקֵרא – אנו הולכים! 

בברכת חברים לתורה ועבודה

יאיר שחל

מזכ”ל



מדריכי הרא"ה, ד' עמכם!

יש  נפש.  מסירות  מהי  פעמים  הרבה  לנו  הראו  האחרונה  בשנה  לנו  שהיו  הכותרות 

בעולם הרבה אנשים, יש אנשים שיודעים לכתוב יפה, יודעים לבטא יפה רעיון נשגב 

הם  המילים.  במכחול  והן  הצבע  במכחול  הן  לצייר  שיודעים  אנשים  יש  ואידיאלי. 

מציירים לך מציאות ואתה מרגיש כאילו אתה בתוך המציאות שהם מתארים לך. יש 

אנשים שהם יודעים לתפוס רגע ולהכניס אותו לתוך תמונה, הם מצלמים תמונה אחת 

והיא מכניסה אותך לתוך החוויה.

לא  הם  עליהם,  מדברים  רק  לא  הם  האידיאלים.  את  חיים  הם  שחיים.  אנשים  ויש 

מציירים אותם. הם לא מצלמים אותם. הם חיים אותם בחיים שלהם. במובן האמיתי 

אלה החיים האמיתיים.

כדי למסור את הנפש צריך לדעת על מה אתה מוסר את נפשך. מסירות נפש אלה שתי 

מילים קשות ביותר, מילים שגונזות בתוכן טבע נפשי אופייני לעם ישראל. זו נקודה כל 

כך עמוקה בנו שלפעמים נראה לנו שחיצונית אנחנו יודעים מי מוסר נפשו ומי לא. אך 

האמת מתחת לכל המסכים היא שיש בכל אחד נקודה של מסירות נפש. וזה מתגלה 

במקומות שצריך לבחור האם להסתער, האם להילחם עד הסוף או להיכנע, ושם אתה 

פוגש את מסירות הנפש בשיא עוצמתה.

הולכים  בבוקר  קמים  הם  יום,  היום  את  שלנו  המציאות  פני  על  שחיים  אנשים  יש 

לעבודה, נושמים, אוכלים שותים ושבים לישון. חייהם עוברים מרגע לרגע ללא משים. 

ואין שום דרך לשנות זאת. ויש אנשים שחייהם אינם חיים פשוטים, הם בוערים ברצונות 

נשגבים, הם שואפים אל על, ולא מוכנים להכנע ליום יום, כל יום אצלהם הוא אור חדש 

שמחכה לגאולה, שמחכה לכך שהאדם יגאל את המציאות ויפיח חיים באדמה.

וזה שירם: שיר המחרשה

ׁשּורּו, ַהִבּיטּו ּוְראּו
ַמה ָגּדֹול ַהּיֹום ַהֶזּה, ַהּיֹום ַהֶזּה!

ֵאׁש יֹוֶקֶדת ֶבָּחֶזה
ְוַהַמְּחֵרָשׁה

ׁשּוב ּפֹוַלַחת ַבָּשֶּׂדה.
ְוַהַמְּחֵרָשׁה, 

ׁשּורּו ַהַמְּחֵרָשׁה,
ׁשּוב ּפֹוַלַחת ַבָּשֶּׂדה.
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התבוננו בגדלותו של היום, אש יוקדת בחזה, על מה? על שאיפה גדולה לקדושה, על 

שאיפה גדולה לגאולת אדמה, איך אדמת ארץ ישראל שבה אלינו, איך היא שבה לתת 

למחרשה לבקע בה ולהפך אותה לאדמת חיים.

ֵאת, ַמּכֹוׁש, טּוִרָיּה ְוִקְלׁשֹון
ִהְתַלְכּדּו ִבְּסָעָרה, 

ְוַנְדִליָקה ׁשּוב, 

ׁשּוב ֶאת ָהֲאָדָמה,
ְבַּשְׁלֶהֶבת ְיֻרָקּה.

ומהם כלי הנשק שלנו? כלי עבודת אדמה, כך בסערה שמימית שבה ארצנו לתת את 

פירותיה בעין יפה אל בניה השבים אליה מארבע קצוות תבל.

ואיזו שלהבת נדליק באדמה? לא שלהבת שנאה ולא שלהבת של רשע, אלא שלהבת 

ירוקה, של חיים, של צמיחה, של פריחה ושל אהבה.

עּורּו, ַהְעִפּילּו, ֲעלּו
ַמה ּמֹוָרא ּוָמה ָרָעב, ּוָמה ָרָעב?

ֹלא ֵנַחת ְוֹלא ִניַעף
ַעד ֶשָׁיּזּובּו ׁשּוב

ְדַּבׁש ִמֶסַּלע ְוָחָלב.
ַעד ֶשּׁׁשּוב ָיזּובּו 
ַעד ֶשָׁיּזּובּו ׁשּוב

ְדַּבׁש ִמֶסַּלע ְוָחָלב.

בשביל להתמודד עם העוצמה של המוות ששרתה בארצנו, צריך להתעורר, להעפיל, 

לנו את הכח  ויש  דרך  לנו  יש  ייעוד,  לנו  יש  לעלות, לא לפחד משום קושי שבעולם, 

למרות הקשיים הפיזיים, מתוך האבן יבקעו המים, מתוך האבן יפרוץ זרם עז של כוחות 

עצורים שהיו עד כה בגלות, והנה באה הגאולה והשיבה את המציאות לראשיתה.

יש לנו ייעוד גדול, להשיב את החלב והדבש אל הארץ, להשיב את התיקון הגדול של 

ארץ הקודש, שבה ורק בה אפשר לגלות איך החיים מלאי קדושה הם, איך בכל אבן 

ובכל טיפה של מים יש קדושה עצומה.

ָיד, ַמּכֹוׁש, טּוִרָיּה ְוִקְלׁשֹון
ִהְתַלְכּדּו ִבְּסָעָרה, 

ְוַנְדִליָקה ׁשּוב, 

ׁשּוב ֶאת ָהֲאָדָמה,

ְבַּשְׁלֶהֶבת ְיֻרָקּה.

ושוב הדרך לגלות זאת היא רק על ידי שילוב ידיים, שילוב של עם שלם ששב לארצו, 

בלא פחד ובלא מורא ומצמיח את הישועה דרך האדמה.
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מדריכים יקרים! 
בחרנו השנה להוביל בדרך תורה ועבודה, ההובלה הזו דורשת מאיתנו להפריח את 

בלב  השממה  את  להפריח  כקלישאה,  לא  התנועה  את  להוביל  לפרוץ,  השממה, 

שלהם  העצומים  הכוחות  את  ולפרוץ  להצמיח  אומר  זה  להפריח  שלנו,  החניכים 

ולנטוע בהם את הכוחות שהיו עוד אז ונצרכים לנו גם כיום, בכל מקום שנלך ובכל 

סיטואציה שנהיה, כוחות של מסירות נפש, של הבנת הערך של שיבתנו הביתה, של 

מסירות נפש עבור עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל.

שלנו  המופת  דמויות  את  מולנו  להעמיד  צריכים  אנחנו  כאלה  אנשים  להיות  כדי 

את  לעשות  ובחרו  החליטו  הדורות  כל  שבמשך  אנשים  דורנו  ועד  אבינו  מאברהם 

המעשה שנראה חיצונית לא הגיונית, אך פנימית הוא זה שבנה בתוכנו את תכונת 

הנפש המדהימה הזו למסור את הנפש על קידוש ד'.

מסירות נפש איננה למות, מסירות הנפש היא חיים של מסירות למען גילוי ריבונו של 

עולם במציאות.

זו משימת חיים, ועליכם מדריכי הרא"ה לקחת את החניכים צעד אחר צעד כדי לגלות 

את המסירות הזו בכל תחומי החיים שלנו במדינתנו.

 עלו והצליחו 

בברכת חברים לתורה ועבודה,

אלחנן שטיגליץ

ראש מחלקת הדרכה.
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בס"ד, ר"ח אדר תשס"ו, 3.2006

יוחנן בן-יעקב, כפר-עציון

“ביריה – את לנו אור”

כאשר נפרד ר' חיים מוולוז'ין מרבו, הגר"א, זכה לברכה: "תזכה ל'שני 

תמידים כהלכתם'". תמהו התלמידים וביאר ר' חיים; הר"י קארו פתח 

את השולחן-ערוך, אורח-חיים, בחובת העמידה לפני הקב"ה: "יתגבר 

כארי לעמוד בבוקר" הרמ"א הוסיף הגהה: "שיוויתי ה' לנגדי תמיד". 

וסיים הר"י את אורח-חיים בהלכות פורים, שם הגיה הרמ"א: "וטוב 

לב משתה תמיד". פתח בפחד, ביראה ובהכנעה של האדם מול הקב"ה 

וסיים בשמחה ובטוב לבב. השלמת השולחן-ערוך, אורח-חיים, על-ידי 

הר"י קארו הייתה: "בכפר ביריי שבגליל העליון". ביריה – אחד משרשרת 

כפרים חקלאיים שהוקמו בידי יהודים שהעפילו למרומי הגליל בראשית 

המאה ה-16 למניינם, בעקבות גירוש ספרד ופתיחת שערי ארץ-ישראל 

ע"י השלטון התורכי. גל התיישבות חלוצית צמח מתוך אסון הגירוש. 

הכרעתו של הרמ"א מקראקוב, להוסיף הגהות לשולחן-ערוך מצפת 

– שפורסם זמן קצר בטרם השלים הרמ"א את ספרו ההלכתי המקביל 

– משקפת מגמה ניצחת לשמור על אחדות העולם היהודי, למזער את 

ההבדלים המעשיים באורחות החיים בין קהילות ישראל.

אחדות מופלאה זו פיעמה בלב המעפילים לביריה, במבצע 'הגידם', 

בליל חורף סוער, י"א באדר ב' תש"ו, לפני שישים שנה. הגשם הצליף 

בעוז, המדרון החלקלק הכביד על ההמונים שנאחזו בסלעים בציפרניים, 

"כנמלים בחשכת הלילה... כשהאיר השחר ראינו והנה אנחנו אלפים". 

מארבע כנפות הארץ טיפסו אל ראש הר-הנועזים, אל מצודת ביריה. 

זו שכל מתיישביה, אנשי הפלמ"ח הדתי, נעקרו ממנה ונאסרו על-ידי 

הבריטים, שבועיים קודם לכן, בשל נשק הגנה בלתי חוקי שנמצא 

ברשותם. האסירים נאבקו בכלא עכו על זכות יהודים להתיישב בגליל, 

מתוך דברים שכתב יוחנן בן יעקב,מזכ"ל בני עקיבא בדימוס ויוזם עליית חברי בני עקיבא לביריה מדי שנה בשנה:
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אף להגן על עצמם מול פורעים ומתנכלים. ההמונים עלו להקים בשנית 

את 'הנקודה היהודית' החרבה. הבריטים נזעקו שוב לעקור את היישוב. 

המעפילים נצמדו זה לזה, רקמה אנושית אחת המבקשת לנעוץ שורש 

עמוק באדמת הגליל. הבריטים הכו בכל עוז, המעפילים נשכו שפתיהם 

מכאב. מאות נותקו אותו יום "מאדמת הסלעים הקשה" – אכזריות 

בריטית מול מסירות יהודית-ציונית. איש מהם לא הרים יד ולא פצה פה 

לגדף. היה זה גילוי כוח עמידה מופתי, מלכד ומחשל, מול יריב אכזר.

שוב ומיד ארגנו ראשי 'ההגנה' את הציבור להעפיל לביריה. בהשקט 

ובתבונה ניווטו את המאבק על יישוב הארץ, עד הניצחון. באה שבת, באה 

מנוחה. ציבור המעפילים התכנס חבורות חבורות על ההר הגשום, עוטה 

ערפל וקדושה. אנשי השומר-הצעיר מפסיקים את שירתם ומעכבים את 

סעודתם, כדי לא להפריע לחברי בני-עקיבא העומדים על-ידם בתפילת 

קבלת-שבת, מקום בו הושר לראשונה 'לכה דודי' על-ידי חבורת האר"י. 

קהל גדול התייצב על ההר, מכל גוני הקשת חברו יחדיו למאבק ולניצחון 

משותף. בשבת, נפוצה בצפת הסמוכה שמועה כי הבריטים מתכוונים 

לעלות שוב ולהרוס. המוני חרדים מתכנסים בסמטאות העיר העתיקה, 

מתכוננים להעפיל לביריה. מבקשים להיות שותפים בהתמודדות על 

'הנקודה היהודית'. השמועה הוכחשה. פרץ ההזדהות החרדית עם מפעל 

ההתיישבות הציוני מצא ביטוי באפיית מעדני פורים בצפת החרדית 

ובהבאתם לקריאת מגילה המונית ומשותפת לכולם על פסגת ההר. 

"ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר – כן תהיה לנו". כך הייתה 

דרכה של ביריה וכך נחרתה בזיכרון האומה: "ביריה – את לנו אור" )הרב 

מ"צ נריה(. ומכוחה כתב יאיר אהרוני, חבר גרעין בני-עקיבא, את שירו 

הנפלא: "אימא אני הולך... אל תעצריני כי הלוך אלך"!

יוחנן בן יעקב
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          מדריכים יקרים,

יום ביריה שלקראתו אנו נערכים יכול להיות יום פתיחה לתהליך ארוך שסופו 

בחבורה לומדת ועושה, אך יכול להיות גם יום בודד הנמצא על לוח השנה.

בין כך ובין כך, כדי שיום זה יהיה משמעותי אנו חייבים להיערך, להבין מדוע אנו 

עולים? לאן אנו עולים? עם מי אנו עולים? מהי התכנית החינוכית של היום?

חוברת זו היא כלי, ואם תשתמשו בכלי זה ותפתחו אותו, הוא עשוי לחבר אתכם 

ואת החניכים לתכנים, לתכנית, לערכים ולמקום.

על רקע התקופה האחרונה ראוי שנעמיק עם חניכינו את עניין האחיזה 

וההתיישבות בחבלי ארצנו, והעלייה לביריה היא הזדמנות מתאימה לכך.

ובכן, מה יש בחוברת?

 10 רעיון חינוכי של יום ביריה 

 11  מהלך היום

 12  מפת מסלול ההליכה

 13 הוראות בטיחות

 16 'שעתה של מסירות הנפש הגיעה'

 18 סיפורה של ביריה

 31 פעולה לפני העלייה לביריה – חיים במסירות נפש

 39 משחקים לאוטובוס

 42 פעולה למהלך העלייה לביריה – איך נולד מנהיג?

 47 פעולה לאחר העלייה לביריה – הכדור בידיים שלנו

בהצלחה רבה!

9חיים במסירות נפש
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רעיון חינוכי

מטרת יום ביריה היא להפגיש את חניכי שבט הרא"ה עם הערך הגדול שמבטאת 

ביריה: ערכי ההתיישבות, מסירות הנפש והתמסרות. ערכים אלו הם ערכי היסוד 

שעליהם יעמול שבט הרא"ה לקראת כניסתו לחבריא ב' והמשך התפתחותו בתנועה.

הקשיים: 
יום ביריה הוא יום מורכב הכולל נסיעה ארוכה ומסלול ארוך בימים שלפני פורים 

)נפצים וכו'(. לעתים נראה שהשבט עדיין לא בנוי דיו ליום כזה, לכן מוטלת עלינו 

חובה ליצור יום שבו ההליכה והערכים יהיו משולבים והחניכים ישתתפו בפעילות 

ערכית משמעותית.

התכנית החינוכית מורכבת מארבעה חלקים עיקריים:

� סרט פתיחה: שמטרתו לחבר את החניכים למטרה החינוכית של היום, לגודל 

ולעצמה של בוני ביריה.

  תחנות: לאורך המסלול יוצב רצף תחנות וחידות שיספר את סיפור ביריה בהגשה 

חווייתית.

 פעולה של המדריכים: מיהו מנהיג?

  אירוע גדול בסוף היום: העברת סיפור ביריה וכן בניית גאוות היחידה של חניכי 

שבט הרא"ה ביחסם לתנועה ולשבט.

במהלך היום תיערך תחרות חידות על ביריה. החידות יישלחו לקומונריות בהודעות 

טקסט. גם תחנות ההפעלה יהיו חלק מהתחרות, והשבט שיצבור את מרב הנקודות 

במהלך היום יזכה בפרס שווה באירוע הסיום במצודת ביריה. 
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????

יציאה מהסניפים  09:00 – 08:00

הגעה לחצור הגלילית  12:00 – 10:00

הקרנת סרט פתיחה   

10:30–16:00  מסלול ההליכה הוא חלק מרכזי מיום ביריה ומהווה את שיא העלייה אל 
ההר. המסלול אורך כשלוש שעות וכולל ארבע תחנות עצירה:

תיאור המסלול:   
   עלייה בשביל רחב. לאחר כעשר דקות פנייה ימינה במטע זיתים, 

ולאחר חמש דקות פנייה שמאלה )לאורך הציר נחצה קו חשמל 
עילי(.

הגעה לתחנת הפעלה 1.   

   המשך עלייה; פנייה שמאלה לאחר כ-30 דקות הליכה והגעה 
לתחנת הפעלה 2. ]מקום מומלץ לארוחת צהריים[

   המשך עלייה, פנייה ימינה – הגעה לנקודת ההצגות – תחנת 
הפעלה 3.

   עלייה חדה ימינה ומיד שמאלה, ולאחר חמש דקות פנייה ימינה 
והליכה לאורך שביל רחב. מימין תבחינו בבתים קרובים )חוות בת 

יער(. 

הגעה לצומת שבילים ועלייה היישר למצודה.   

התכנסות וחלוקת מרק   17:00–16:00

תפילת ִמנחה ואירוע סיום   17:00

תפילת ערבית ופיזור    18:30

מהלך היום
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מפת מסלול
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הנחיות בטיחות

לפני יציאה למסלול:

  יש לספור את החניכים בעת העלייה לאוטובוס באמצעות דו"ח היער ולהגישו 

בנקודת הביקורת.

  יש לוודא שכולם מגיעים בנעליים, עם כובע ומצוידים ב-3 ליטר מים, באוכל 

ובביגוד מחמם.

  בעת העלייה לאוטובוס יש לבדוק עם החניכים שכולם חשים בטוב. אם לא, יש 

לדווח בנקודת הביקורת.

  בדיקת אוטובוס – עם הגעת האוטובוס יש לבדוק עם הנהג שהאוטובוס עומד 

בנוהלי משרד החינוך )על פי המסמך המצורף(:

| רישיון להסעת ילדים ונוסעים | רישום פרטי הנהג ומספר הנייד

| אישור קצין בטיחות בתעבורה בתוקף | וידוא שיש באוטובוס: ערכת עזרה 

ראשונה, אלונקה וג'ריקן מים | סריקה שאין חפץ חשוד | חגורות מותקנות בכל 

מושב אוטובוס

הוראות בטיחות:

 אין ללכת על הכביש.

 אין לגעת בנשק או בחפצים חשודים.

  אם הלכתם לאיבוד, הישארו במקום )בחשכה – יש להדליק פנס בכל חצי שעה 

למשך חמש דקות או להדליק מדורה בצורה בטיחותית(.

 אין ללכת לשום מקום בלי ליידע את הקומונרית.

 אין להתקרב למצוקים.

 אין לחצות גדרות ללא הוראה מפורשת.

 אין להביא נפצים או להשתמש בהם )חניכים שייתפסו עם נפצים ייענשו בחומרה(.
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במסלול:

 המסלול יסומן מבעוד מועד על ידי סס"לים.

  בראש הקבוצה ילך ראש הטור ובסופה מאסף הטור – על הטור כולו להלך ביניהם 

ולא לעבור אותם. 

 עודדו את החניכים לשתות הרבה מים.

 חלקו שקיות אשפה בנדיבות וודאו שאוספים אותן בסיום.

 בראש הטור ובמאסף יהיה אחראי עם מירס.

 אין להדליק אש במסלול )כולל טונה(.

  אם צריך לפנות חניך מהמסלול, הקומונרית תיצור קשר עם חפ"ק המסלול )רכז 

המחוז(.

דגשים:

  יש ללכת בקבוצות.

  הביאו לבוש מחמם כדי להיערך לקור בערב.

  אם ההליכה במסלול תהיה אחרי הגשם, יש להיזהר מהחלקה בבוץ.

  בסוף הטקס יהיה פיזור לאוטובוסים; יש להישמע להוראות ברמקול ולשלטים.

מקרים ותגובות: 

דלקה: באחריותכם לפנות את כל החניכים במהירות האפשרית מהשטח הנגוע 

לשטח הכינוס שיוגדר.

חפץ חשוד: לפנות את השטח הנגוע ולבודדו במהירות האפשרית, בהקפדה שאף 

אחד אינו נוגע בחפץ.

התקפת מפגעים: יש להרחיק את החניכים, לבודד את המקום ולהזעיק את גורמי 

הביטחון כדי שיטפלו באירוע.

בהצלחה לכולם!



 עם הגעת האוטובוס יש לבדוק שהוא עומד בנוהלי משרד החינוך לצורך הסעת החניכים. 
 יש למלא את הטופס ולהגישו בנקודת הביקורת או לאחראי הטיול. 

אם האוטובוס אינו עומד בתנאים אלו, יש לפנות לרכז הארגון!

שם הטיול:                                               

חברת ההסעות:                                          

שם הנהג:                                                 

טלפון נהג:                  -     05

מספר רישוי אוטובוס: __ __-__ __ __-__ __

נא לסמן פרטי הבדיקה

האוטובוסים בני פחות מעשר שנים )ממוגן ירי – פחות מ-14(

אישור קצין בטיחות בתעבורה בתוקף

רישיון להסעת נוסעים

רישיון להסעת ילדים

חגורות בטיחות מותקנות במושבי האוטובוס

מיקרופון תקין

אלונקה וערכת עזרה ראשונה

פטיש חירום ושמיכת מילוט

מכל מים

נשק לנהג

נעשתה סריקה בפנים האוטובוס ובתא המטען לשלילת חפצים חשודים

 פרטי הבודק    תפקיד    חתימה

טופס בדיקת אוטובוס
תאריך:                       

נסיעה טובה ובטוחה!
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כל חיי אדם עלי אדמות מוקפים פלאות.

כל דור ודור מרגיש קשר סתרים בינו ובין היקוד

והסוד בלב העולם. תולדות תבל הן תולדות הנדודים

של האדם לבקש את התכלית הגנוזה בהווייתו, את הכוונה

ואת הייחודים

ואת המעשה אשר לעשותו נפשו נבראה...

ואולם יש דור ויש יום ויש שעה,

שהשמים כמו נפתחים לפני כל יחיד באדם –

והוא רואה הכול כאספקלריה מאירה, בהקיץ ולא כנרדם;

ושעה כזאת הגיעה לישראל, שעת הרת עולם, שעת הרת אומה,

שעת מסירת המפתח לידי כל יחיד ויחיד

אל שער הנס והתעלומה.

מדינת ישראל קמה לחיים – ואנחנו חיים בתוכה!

קיבוץ גלויות מתקיים לעינינו – ונפשנו שוחקת ובוכה...

אדמת הדורות ניתנה בידינו – שטחים כבירים! 

והיא מחכה לעבודת כפינו, שנטע בה עצים ונניר בה נירים.

וילדי ישראל, אלפי רבבה, ניצולי להבה, עשוקי אהבה –

תולים עיניהם מייחל לפינו שנלמדם שפת אחים

ותורת בית אבא.

היכול עוד לטרוד ספק לב אדם מישראל בדור זה זולתי הספק –

על מה ימסור נפשו תחילה, על מה יחיה ועל מה ייהרג?

איש לייעודו בית ישראל; הגענו לדור,

שכל עם השם נקרא בו להיות נביאים, וכל ניצוץ הפך למאור.

צאו וחוללו נפלאות, בית ישראל – טרם השער לסגור...

 )ש' שלום(

שעתה של מסירות הנפש הגיעה
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מי לצבא הגבורה ומי לצבא השלום, לעבודה ולמלאכה!

מי ללמד בני ישראל אלף-בית ושיר עברי לשבים מעמק הבכא!

מי למחנות ומי למעברות – ומי לגבולות למשמרת לילה ויום,

לבל יהרוס הצר אל הקודש ולבל ישכיח יקיצתנו החלום...

והכול יחדיו לשם ייחוד השעה הגדולה, שאין כמוה למעפל

ואין בלתה לשגב ואין לפניה ואין אחריה –

להכרעה במאזני הגורל...

הגיעו ימים, שכל מה שנעשה פה בלבב חרד –

על דעת שר האומה הוא נעשה ומערכות עולם ישדד...

כל תלם שפה נחרש – בשדה נצח ישראל ייחרש!

כל בניין שאנו מקימים – היכל עתידות הוא וִמצפה של אש.

כל נפש שאנו מצילים לישראל – עולם מלא אנו מצילים עמה,

ונר נשמה אנו בה מדליקים לאלה שאבדו ונבלעו בכלימה...

רק חזק לבלתי הרפות ידיים אף רגע באפס מעט.

רק טהר לבלתי התגעל בפתבג המחלוקת והכעס.

רק התקדש לבלתי הכש ברישול ואיחור – בהיפתח הרקיע...

רק היות גדול, לבל תגדל השעה מאתנו ואותנו תטביע –

שעתה של מסירות הנפש הגיעה...
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"רבותיי, ההיסטוריה..." 
סיפור הדרך לביריה!1

ההתיישבות הקדומה בביריה ובסביבותיה, תחילתה בתקופת המשנה והתלמוד –

ביריה היא נקודת יישוב יהודי כבר מתקופת בית שני. היא שוכנת בגליל העליון, כ-3 

ק"מ מצפון לצפת, על גבעה שגובהה 909 מ' מעל פני הים.

ֵבּיָרִי )שם קדום לביריה( תפסה בתקופת בית שני מקום חשוב למדי ביישובי הגליל. 

סביבות בירי נודעו בזיתיהן המשובחים, וכן הייתה בירי בימים ההם מקום תורה נכבד. 

לא פחות משישה מחכמי התלמוד והמדרש היו בני בירי: אבא ביראה )מנחות צג 

ע"ב(, אליעזר איש בירייה )עירובין נה ע"ב(, רבי דוסתאי דמן בירי )עירובין מה ע"א 

ועוד(, רבי ירמיה ביראה )גיטין לד ע"א ועוד(, רבי נתן ביראה )כתובות עה ע"ט(, עּוָלא 

ביראה )תענית לא ע"א ועוד(.

ההתיישבות היהודית בגליל בשנת 1492

מגורשי ספרד שהתיישבו בגליל והבאים 

אחריהם היו ברובם בעלי מלאכה, בעלי 

אחוזות וסוחרים. בעולים היו גם בעלי הון 

שהשקיעו את רכושם בפיתוח הארץ. 

מתשובותיהם של חכמי הדור אנו למדים כי בצפת ובכפרים שסביבה עבדו נגרים, 

צורפים, רצענים, סנדלרים, חקלאים וזגגים מישראל.

רבי יוסף קארו חתם בביריה את ספרו המפורסם שולחן ערוך )חלק 'אורח חיים'(, וכך 

כתב בחתימתו: “תם ונשלם ביום ב' ב' לאלול שנת א-להים חשב"ה ]שט"ו[ לטובה 

בכפר ביריא שבגליל העליון תוב"ב".

ביריה הייתה אפוא מקום חכמים וסופרים. 

היישוב היהודי בביריה חרב ככל הנראה עם הכיבוש המוסלמי בתחילת המאה ה-17.

1. המידע ההיסטורי שבסיפור הדרך נערך על ידי יוחנן בין יעקב.
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העלייה הראשונה לביריה

ימי המנדט הבריטי ומלחמת העולם השנייה

באייר תרצ"ט )מאי 1939(, ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה ושואת יהודי אירופה, 

פרסמה הממשלה הבריטית שהופקדה על הקמת בית לאומי לעם ישראל בארצו 

את 'הספר הלבן' של מקדונלד, ובו הגבלות חמורות על העלייה לארץ ועל רכישת 

קרקעות. 

נחקקו חוקי אפליה חמורים, שעיקרם איסור על היהודים לרכוש קרקעות ולהתיישב 

בהן. היישוב היהודי בארץ הגיב בזעם רב על פרסום חוקים אלו, ובתגובה הוקמו 

יישובים רבים בתחום האסור ליהודים, ובהם אף היישוב היהודי בביריה.

הקמת בירייה

בכ"ג בטבת תש"ה )7 בינואר 1945( הונח באדמת הקק"ל היסוד ליישוב היהודי 

בביריה. שמונה צעירים מחברי הפלמ"ח הדתי היו חיל החלוץ להקמת הנקודה בגליל 

 העליון.

המצודה נבנתה מחומת אבן מרובעת המקיפה חצר, ובה חדרי מגורים, חדר אוכל, 

מחסנים, שירותים ובור מים. בשתיים מפינות המצודה הוקמו מגדלי תצפית ושמירה. 

בימים הראשונים התגוררו לוחמי הפלמ"ח הדתי שבנו את המצודה בבית מלון בצפת, 

והיו עולים יום-יום לעבוד בנקודה. מלאכת הבניין והכשרת הקרקע נעשו בתנאים 

קשים מאוד. הערבים ניסו מפעם לפעם להשתלט על המקום והכפור והרוחות 

בלילה הקשו על השמירה, אך לאט-לאט הסתגלו לתנאים 24 איש מחברי הפלמ"ח 

הדתי. הם נאחזו במקום ועסקו בייעור ההרים ובסיקול השטח. כחברי הפלמ"ח, 

מלבד בניית המצודה ועבודת הייעור הוטל עליהם לעסוק גם בסיורים בסביבה, 

לערוך אימונים צבאיים ולסייע בהעברת מעפילים שהגיעו ברגל דרך סוריה. ביריה 

הייתה תחנת מעבר למעפילים מסוריה לצפת בעקיפת תחנת המכס בראש פינה.
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"כך כבשנו את ביריה"- מרשמיו של דוד צוובנר, מראשוני ביריה

"עם ערב הגענו לצפת. החלטנו לעלות מיד ולסייר את הנקודה ואדמותיה. השארנו את 

החבילות במלון ושמנו את פנינו צפונה. הלכנו בשביל הפונה ליד פרשת הדרכים צפת–

ראש פינה. לא הליכה הייתה זו, אלא ריצה. אך עברנו את העצים ואת התל המפריד, 

נתגלתה לעינינו כיפה מוארכת ועליה אוהל קטן נטוי. המשכנו לרוץ בלי סדר ובלי קצב, 

ריצה של התלהבות. מפוזרים על פני השדה, השתדל כל אחד להקדים את פני חברו 

זו הייתה העלייה! בלי נאומים, בלי ברכות. בנשימות עמוקות הגענו  ולהגיע תחילה. 

אך  חוט,  כל  יתד,  כל  קרש,  כל  יקר:  לנו  נעשה  הכל  האוהל.  את  הקמנו  ומיד  למקום 

זמן רב לא יכולנו לשים לב לכך. רתוקים היינו לנוף נהדר, משתוממים לאגמון חולה, 

עצמון  ההרים  התגלו  יופיים  במלוא  בשלגו.  שהלבין  ולחרמון,  גדול,  כראי  שהבריק 

ומירון, וכן הלבנון והכנרת. 

חברים! מכריז אחד, השמש שוקעת, הבה נתפלל מנחה. על פי הכנרת והחולה קבענו 

את רוח הדרומית ואת מקומה של ירושלים ועמדנו לתפילה. לא היה מניין, שמונה היינו 

במספר. התפללנו ביחידות. בין הסלעים השוממים ושיחי הקוצים התייחד כל אחד עם 

בוראו בקול דממה: "הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדך, כי מעולם קווינו 

לך" וקודם שעזבנו את המקום בחשכה, זכינו לפרוק מכונית חצץ!

למחרת עם שחר יצאנו לעבודה. היה יום בהיר, אבל רוח קרה נשבה מן הצפון והביאה 

לנו את בשורת השלג. קשה היה לעבוד, הידיים קפאו ושריריהן התכווצו. היד נצמדה 

לטוריה ולא נפתחה בנקל. ברם, איש לא שם לב לזה, בטוריה חפרנו ובה חצבנו בסלע. 

לאט-לאט ניכרו סימני היסודות לחדר האוכל ולמגדל. עם ערב חזרנו לצפת ומאותו יום 

ואילך התחילה פרשת ההליכה לביריה. הולכים היינו פעמיים ביום ולעיתים אף שלוש 

וארבע פעמים. הולכים לעבודה, חוזרים מהעבודה ושוב הולכים לשמירה. משמרות-

וכשהיה  יורדים,  ואלה  עולים  אלה  לשמירה.  והחצי  לעבודה  החצי  היינו,  משמרות 

בוץ עד לברכיים, היו מחליפים את הבגדים: הבגדים היבשים לשומרים או לעובדים 

והרטובים להולכים. הכל התרכז בצריף אחד– ולא אמר אדם צר לי המקום.

היה זה דבר המובן מאליו, כי אלה יהיו התנאים שלנו, עד שלא נסלול את הדרך נצטרך 

לבוסס בבוץ עד לברכיים, להחליק, לקום ולהמשיך ללכת בבוץ ובמים. להליכה זו לא 

היה שום מעצור. אם לא היו לאיש בגדים או נעליים, לקח את של חברו, וכשהגיעה 

השעה הקבועה הלך על אף הגשם והרוח. בבוקר הוחלפו השומרים ובערב העובדים. 
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לא ראו אלה את אלה כל השבוע ויותר, עד שהיו המשמרות מתחלפות. במשך שלושת 

היו  חלק  כי  משותפת,  תרבותית  פעולה  שום  לערוך  יכולנו  לא  הראשונים  החודשים 

בביריה וחלק בצפת. 

ומה  שנעשה  מה  בדקו  היומי.  הסיור  את  השומרים  ערכו  העובדים  משהסתלקו 

שהתווסף. ליטפו בעיניהם כל שורת אבנים חדשה, אחר הסיור הולך אחד להביא מים 

מן המעיין והשני מכין עצים לכיריים. מכינים את ארוחת הערב ואוכלים אותה ביחיד 

בשמירה.  מתחלקים  האוכל  אחר  מתחלפים.  ושוב  אוכל  והשני  שומר  האחד  כלומר, 

השומרים  היו  רוב  פי  על  רצופות.  שעות  עשרה  שלוש  של  השמירה  הייתה  קשה 

מקבלים ריצוי ופיוס בזריחת השמש. מי שלא ראה זריחת שמש בחורף בביריה, לא 

מוכתרים  התפילה.  באמצע  השומרים  עמדו  זה  בזמן  מימיו.  נהדר  טבע  מחזה  ראה 

בתפילין והרובה על השכם. "פסוקי דזמרא" היו מתרוננים מעצמם, התפללו על היקום 

ונתנו שבח והודיה לבורא עולם״ )דוד צוובנר, 'הֹצפה', אדר ב' תש"ו(.

דוד צוובנר – חבר בני עקיבא בסניף ירושלים, אחד משמונת חברי הפלמ"ח הדתי 

שהקימו את ביריה, נפל ב-ה' בשבט תש"ח בשיירת הל"ה בדרך לגוש עציון.
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אסירי ביריה 

אור לכ"ז באדר א' תש"ו יצאו שתי חוליות מחברי ביריה לסיור שגרתי בסביבה, ואחת 

החוליות הגיעה בסיורה למרחק כ-100 מטר ממחנה הלגיון הערבי שעל הר כנען. כלב 

הבית של המצודה, אשר ניתק מכבליו, נצמד לחוליה אף שפקדו עליו לשוב הביתה. 

מזקיפי  אחד  באש;  ופתחו  הכלב  של  החשודה  מתנועתו  נבהלו  הערבים  השומרים 

מחנה הלגיון נפצע ברגלו מכדורים שירו חבריו. אנשי חוליית הסיור תפסו מחסה, ואילו 

הכלב נפצע ושב למצודה כשהוא מותיר עקבות דם. מיד החלה תנועה של משמרות 

שוטרים וצבא בריטי בכלי רכב לנוע בכיוון ההר. בהודעה הרשמית שנמסרה אחר כך 

נפצע  היושב בהר. השומר  זקיף במחנה הלגיון הערבי  יריות אל  "שנורו שלוש  סופר 

והוחזרה אש אל קבוצת אנשים שנראתה מסתלקת מהמחנה".

וכובע ועליהם כתמי דם.  עקבות הדם הובילו למקום שבו נמצאו תחבושת צמר גפן 

השטח של ביריה ושל עין זיתים הסמוכה הוקף כוחות צבא ומשטרה, וכלב משטרה 

ובקרקעות הסמוכות לה  נערך חיפוש בבניין המצודה  לביריה.  הוביל את המחפשים 

מסמכים.  מיני  כל  שהכילה  ומזוודה  צבאי  משדר  )סליק(,  נשק  ובו  מטמון  ונתגלה 

500 מ' לערך מצפון למצודת ביריה. עוד  המטמון הוסתר תחת סלעים במדרון ההר, 

מטמון נשק נמצא במחצבה הרחוקה 30 מטר מהיישוב וסיפקה אבנים לבניין הנקודה.

הושמו  והם  בביריה,  שהתיישבו  הדתי  הפלמ"ח  חברי   24 כל  נאסרו  החיפוש  בשל 

במעצר ולמחרת הועברו מבית הסוהר בצפת לכלא עכו. היה ברור לשלטונות, ובצדק 

מבחינתם, כי ביריה שימשה מרכז לאימונים צבאיים בלתי חוקיים. המסמכים שנמצאו 

שימשו חומר ראיות עיקרי נגד אסירי ביריה במשפטם, שנערך שלושה חודשים לאחר 

המאסר. 

הוועד הפועל של 'הפועל המזרחי' בארץ ישראל התכנס לישיבה מיוחדת לרגל המצב 

שנוצר בביריה והביע מחאה נמרצת על מאסר כל תושבי היישוב הצעיר ועל הניסיון 

לחסל נקודת יישוב יהודית.
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כיבוש מצודת ביריה על ידי הבריטים

"ביום שלישי ב' באדר ב' תש"ו בשעה 12:00 תפסו חיילים בריטים עמדות תצפית 

בשטח... בשעה המיועדת התקדם הטור הצבאי במספר מכוניות ובהם חיילים 

מזוינים... החיילים פלשו לשטח המצודה והסתערו מיד על הבניינים ופינו את 

החדרים. רהיטים וחפצים שונים הוצאו בערבוביה, הכלים והבגדים הושמו בשקים 

ורוכזו בשני חדרים. בשאר החדרים השתכן הצבא ותושבי ביריה נאסרו ונכלאו.

"מבית הסוהר הובאו שלושה מאסירי ביריה, כדי לעזור בפינוי החפצים בהם היו 

חפציהם האישיים וחפצי חבריהם הכלואים. אולם הם ֵסרבו והודיעו שהם מתנגדים 

לכך בכל תוקף וכן סרבו לחתום על ציוד.

"בכאב לב הסתכלו במהפכה המתחוללת ביישוב הצעיר, שהוקם בכל כך הרבה עמל 

ומסירות נפש. כיבוש ביריה ע"י הצבא הבריטי נסתיים בשעות הערב" 

)מתוך דיווחים בעיתון 'הֹבּקר', ב'-ג' באדר ב' תש"ו, 5–6 במרץ 1946(. 

במשפט

לאחר שלושה חודשי ישיבה בכלא עכו ללא משפט נפתח ביום חמישי כ"ט באייר 

תש"ו משפט אסירי ביריה בתחנת המשטרה שעל הר כנען בצפת, כשעיניי כל 

היישוב מופנות אליהם באהבה ובהערצה. משפט זה היה הראשון מסוגו בארץ 

שבו נידון יישוב שלם, ולכן הוא גם עורר התעניינות רבה. מכל קצוות הארץ הגיעו 

מבקרים. באו הורי הנאשמים וקרוביהם, חברי הוועד הפועל של 'הפועל המזרחי', 

מדריכים מתנועת בני עקיבא וצעירים אחרים שחבריהם היו בנאשמים. גיל 

הנאשמים נע בין 16 ל-25 שנה. בתום העדויות עלה לדוכן העדים מפקד מחלקת 

הפלמ"ח הדתי החבר יהודה ניצן )בלום( וקרא הצהרה בשם כל הנאשמים. הצהרה 

זו עשתה רושם רב ביותר:

"כבוד השופטים, נשק זה, נשק מגן הוא. עלינו לשממה כדי לסקל, לנטוע ולבנות בה 

יישוב פורח ובית איתן לנו ולאחינו הנרדפים. כשעלינו לרמות ביריה, ידענו שאנו עולים 

למקום סכנה. בקרבת היישוב שלנו נהרסה פעמיים נקודה עברית בידי כוחות אפלים 

]הכוונה לעין זיתים[. אנשים נרצחו והוצתו חיים. אנו החלטנו לא להפקיר את חיינו, 
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חיי ילדינו ומפעלנו להשמדה. ההגנה על עצמנו ומפעלנו היא צורך הכרחי לנו. על 

זכות זו איננו יכולים לוותר, אף אם החוק אוסר אותה. היינו מתביישים לעמוד בפניכם 

כאנשים שאינם יכולים להגן על עצמם. פנינו לעבודה, לבניין ולשלום. נשקנו הוא 

נשק מגן. בהרגשת צדק וקדושת זכותנו הננו נכונים לפסק דינכם".

אחר הצהריים הושמע גזר הדין: שני הצעירים ביותר נידונו לשנת 

מאסר כל אחד, שניים אחרים נידונו לשנתיים מאסר וכל היתר 

נידונו לארבע שנות מאסר. בית הדין המליץ על יחס מיוחד לכל 

הנאשמים.

הנאשמים קיבלו את פסק הדין בשקט ובשלווה, ובצאתם מבית 

המשפט ובהיכנסם לחדר הכלא פרצו בריקודי הורה. חיילים 

ושוטרים בריטים מזוינים הניחו נשקם והשתוממו למראה.
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העלייה השנייה לביריה

מסלול הכיבוש – 'מבצע הגידם'

הימים שלאחר תפיסת ביריה בידי הצבא הבריטי היו ימים של מתח בקרב הנהגת 

היישוב היהודי, והתחושה הכללית הייתה ש'אסור לוותר'. יוסף רוכל, אשר כיהן 

בתפקיד סגן ראש מטה 'ההגנה', מונה מטעם 'ההגנה' לטפל בפרשה. הוא הגה 

רעיון פשוט אך מבריק: לנצל את יום י"א באדר – יום העלייה ההמונית והמסורתית 

לתל חי )לקברי יוסף טרומפלדור וחבריו( – לשם כיבושה מחדש של ביריה. התכנית 

הייתה לרכז מבעוד יום כוחות מוגברים של צעירים ומבוגרים במסווה של עלייה לתל 

חי, להגניב אותם אל אדמת ביריה ולהקים שם במהירות נקודת יישוב חדשה, ביריה 

ב'. לתכנית אף ניתן שם: 'מבצע הגידם' )על שם טרומפלדור(. למפקדי המבצע מונו 

משה מן, מפקד הגליל מטעם 'ההגנה', וישראל שחם, מפקד 'ההגנה' בנפת תל חי. 

הוחלט כי מדובר "בפעולה המונית, לא צבאית וללא התגרות בצבא". נקבע כי אם 

יפריעו הבריטים להתנחלות תבוא תגובה פסיבית בלבד, ומשום כך נאסרה הצטיידות 

באמצעי התגוננות. 

הקרקע שאליה תוכננה עליית ביריה ב' היא נקודה המרוחקת ב-600 מטר ממצודת 

ביריה.

 ההעפלה לביריה – י"א באדר ב' תש"ו

3,000 איש התקבצו ונאספו ביישובי הגליל העליון לקראת יום י"א באדר. הם באו מן 

הערים הגדולות ומן הקיבוצים, מן המושבים ומן הכפרים. בקרב העולים לביריה בלטו 

גם מעפילים ועולים, ניצולי מחנות ההשמדה.

משמרות הבריטים לא חשדו במאומה ואפשרו לאלפים להגיע לארבע נקודות הריכוז: 

איילת השחר, חולתה, מחניים ועין זיתים. ציבור האלפים הגדול לא ידע לקראת מה 

הוא הולך, אבל לכול היה ברור שאין זאת עלייה מסורתית שגרתית לתל חי. בנקודות 

הריכוז גילו לעולים את הסוד. אור לי"א באדר לאחר חצות נערך מפקד בכל אחת 

מארבע נקודות היציאה, ולאחריו החלה ההעפלה לביריה. מארבע נקודות הריכוז 

נעו האלפים, מונחים על ידי סיירים וגששים. המרחקים לא היו קצרים ועל הקבוצה 



חיים במסירות נפש 26

שיצאה מחולתה היה לעבור דרך של כ-15 ק"מ. בלילה 

ההוא התנהלו בדרכי הגליל טורים ארוכים של אנשי מעשה. 

האנשים נשאו עמם משא כבד, שכלל מזון לשלושה ימים, 

שמיכות, ציוד למגורים, יריעות לאוהלים ואביזרים לצריפי 

המגורים. ההולכים צעדו כשבע שעות ועשו דרכם בחשאי 

מחשש היתקלות במשמרות הבריטים והערבים. כמו כן גשם 

טורדני ירד ללא הפוגה ורוח אכזרית שבאה מפסגות הגליל 

נשבה בפניהם. 

הקמת ביריה בשנית

בשעה שש בבוקר הגיעה למקום הפלוגה הראשונה; הפלוגה השנייה הגיעה כעבור 

חצי שעה, והשלישית – בשבע. באותו זמן ירד ברד כבד וגשם שוטף, אך מיד הוחל 

בהקמת המחנה – אוהלים וצריפי מחצלות. מאות נשאו אבנים להקמת גדר אבן, 

אחרים החלו בסיקול השטח ומתחו גדר, בפיסות האדמה שבינות לסלעים נשתלו 

אורנים, אלונים וברושים. על חומות המחנה ועל האוהלים הונפו דגלי הלאום ונתלו 

כתובות בעברית ובאנגלית: "באנו לבנות ולנטוע", "באנו לשתול ולבנות" "פנינו לבניין 

ולשלום". עם תום הקמת המחנה נערך טקס נטיעה חגיגי, והטקס הסתיים בשירת 

ההמנון.

עוד לפני שמונה הודיעו לבולשת בצפת כי יהודים הגיעו לביריה, אך שם לא ידעו 

דבר וגם כוחות הצבא הבריטי שחנו בביריה לא הבחינו בתנועה. רק בשעה תשע 

נמסר למושל בהודעה רשמית כי 3,000 יהודים עלו לביריה. הוא נתבקש להודיע על 

כך לממשלה הבריטית ולא לעשות שום פעולה שיש בה משום פרובוקציה. אנשי 

השלטון הבריטי התכנסו להתייעצות והזמינו אליהם את חברי ועד הגוש של יישובי 

הגליל העליון, ושם הודיעו להם כי ישיבת האלפים בביריה אינה חוקית ועל האנשים 

לרדת. הוועד הודיע שאין הוא מסכים להישמע להחלטה. 

האנשים בביריה היו עייפים. מזג האוויר היה סוער ביותר ולא היו במקום די נקודות 

מחסה לכל המעפילים. הייתה תחושה שהמשטרה והצבא לא יגיבו עוד, על כן החלו 

חלק מהנוכחים לעזוב את הנקודה ובמחנה נותרו כ-200 איש, רובם חברים במשקי 
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הגליל העליון. בשעות אחר הצהריים חזר הצבא לביריה וניסה שוב לשכנע את 

הנשארים לפנות את המקום, אך הם סירבו בתוקף. 

200 אנשי ביריה היו נתונים במצור אך הוסיפו לעמוד על שלהם: "מטרתנו ברורה 

– להישאר פה! הטקטיקה שלנו היא התנגדות פאסיבית. עלינו לשכב על האדמה 

ולהיגרר ממנה אם יפתחו עלינו באש".

הצבא הבריטי חזר לביריה בשעות הערב של יום י"א באדר, חמוש במכונות ירייה, 

במשוריינים ובטנקים.

"אחרי התייעצות מתחילה חומת האנגלים החמושה להתקדם לאט ונעצרת. אנחנו 

נשכבים על האדמה, גופותינו צמודות אל האדמה ופנינו אל הקרקע. אנו משלבים 

ידיים וזרועות ושרים 'התקווה', בשירה אדירה. יהודה האחראי על המחנה שלנו, 

נמצא במרכז השורה הראשונה. שלושה חיילים עם מקלות רצים קדימה לתפוס 

אותו. הם מנסים לשחרר את זרועותינו המשולבות. הם משתמשים במקלותיהם 

ויהודה נופל על האדמה. הם צועקים ומצווים עליו לקום, אבל הוא נשאר לשכב שם 

ובקול שקט, אבל מלא כאב, הוא מסביר מדוע הוא מסרב לוותר על זכותו האחרונה 

בעולם להתיישב בארץ אבותיו. במקלותיהם מנסים החיילים להכריחו, לקום ללכת. 

המכות יורדות בחוזקה ועלינו לדכא את כל רגשותינו האנושיים כשאנו רואים איך 

מרביצים לחברינו. לבסוף גוררים את יהודה מרחק של כחמישה מטר, כשהוא צועק 

"לא אעזוב את הארץ הזאת" )מתיאורם של אנשי ביריה ב'(. 

200 פעם חזר חיזיון זה ונשנה. ארבעה אנגלים חמושים היטב נאלצו להסתער על כל 

צעיר, בן או בת, ולסחוב אותם בידיים וברגליים. והנסחבים לעתים בעטו, נשכו ושרטו 

אחרי שהוצאו משרשרת הצעירים שהתחפרו בין הסלעים.

בדרך זו – מכות מצד אחד והתנגדות פסיבית וצעקות מצד אחר – נכבשה גם ביריה ב'. 

אנשיה הועברו לטבריה, ושם שוחררו. המשוריינים והטנקים הבריטים עלו על אדמת 

ביריה ב', ובבת אחת הרסו את עמל האלפים.
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העלייה השלישית לביריה
כאשר נודע במפקדת 'ההגנה' באזור דבר הרס ביריה על ידי הצבא הבריטי, יזם מישאל 

שחם, מפקד 'ההגנה' בתל חי, את מבצע הקמת ביריה ג'. הוא ניצל את שהותם בסביבה 

של מאות מתוך האלפים שהעפילו לביריה בלילה הקודם והורה לכנסם ולעלות לביריה 

פעם נוספת. העולים הגיעו למקום בזמן שטנקים בריטיים עוד עסקו בהרס המחנה. 

הם ישבו בין הסלעים וחיכו עד שהצבא הסתלק, וכאשר עזבו הטנקים את השטח עלו 

אל הנקודה, ובמשך הלילה, אור לי"ב באדר ב', הוקמה ביריה בשלישית.

יום  כשהאיר היום החלו העולים לשקם את המחנה ההרוס. חלקי הצריפים שנזרקו 

קודם לכן אל הוואדיות הועלו והורכבו מחדש. תריסר אוהלים הוקמו ואחד מהם סודר 

כבית כנסת. שביל המוליך אל המחנה סוקל מאבנים והנקודה שוב הוקפה חומת אבן 

גבוהה. צעירי צפת הקימו קיר פנימי סמוך לחומה, פרסו מחצלות על שתי החומות 

והברד  ג' מחסה מפני הגשם  ביריה  כך מצאו מאות מעפילי  ופיזרו קש על הקרקע. 

שירדו חליפות. במרכז המחנה שוב התנוסס דגל הלאום ומחוץ ניטעו 300 שתילים. 

למחרת הקיף הצבא את הסביבה ולא נתן לגשת למקום, אך לפנות ערב פגה המתיחות 

מעט וחלק מכוחות הצבא התפזרו. את הקשר בין צפת לביריה קיימו מתוך הסתכנות 

ילידי צפת, והם הסתננו דרך משמרות הצבא הבריטי והכנופיות הערביות. בליל שבת 

ו'  'הוותיקים', שנמצאו במקום מיום  הגיעה לנקודה קבוצת חברים חדשה להחלפת 

בבוקר, ובבאים היו מי שנאסרו והורדו מההר בכוח ביום ה' בערב. 

 

דגל אחד ועם אחד

היא. באמצע  – אחדות של אמת מה  לנו הפעם שיעור  נתנה  זו למודת הסבל  "צפת 

שנהרו  לאלה  למרחוק  רמז  הוא  הרף.  ללא  נפנפתהו  הרוח  הדגל,  התנוסס  המחנה 

לביריה מארבע כנפי היישוב. הם באו בכל עת ובכל שעה ביום ובלילה, הם הגיעו גם 

כשהצבא סגר על ביריה מכל הצדדים. הם התגנבו דרך השרשראות, הם טיפסו על 

הצוקים, ירדו בקעות ועלו בשבילים המתפתלים על פני התהום, לאור היום ובאפלת 

הלילה, נערים ברחו מבתי הוריהם ויצאו בדרך הארוכה מתל אביב לביריה רכובים על 

אופניים, זקנים הסתכנו בליל חושך. היא קראה להם, לכולם..." 

)מתיאורם של אנשי ביריה ב'(.
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ליל שבת בביריה ג'

"כל אחד עם פלוגתו וקבוצתו מסתדר באוהל, תחת גג מחצלת 

שורר  הקבע  מהרגשת  משהו  אבל  השמיים.  כיפת  תחת  או 

כאן. חבורות-חבורות מסתדרות לארוחת הערב. לפתע בפינה 

עשרות  כמה  אחדות  בשורות  מסתדרים  החומה  מתוך  אחת 

בוקעת  המסורתית  שבת  קבלת  של  וזמרה  ובחורות  בחורים 

משם. אלה היו צעירים דתיים. רטט עבר בכל המחנה. קבוצה 

מאנשי 'השומר הצעיר' שישבה בקרבת מקום כשמנות האוכל 

מחולקות לחברים, הפסיקו את שירתם וִעכבו סעודתם, כדי לא 

לעומדים בתפילה. באוהל אחד הנמיכו הדוברים את  להפריע 

קולותיהם, מכל פינות המחנה מציצים מתוך רחשי כבוד ואולי 

גם מצטרפים לתפילה בלחש" 

)הפועל הצעיר, י' בניסן תש"ו, 11.4.1946(.

יצא כרוז  ובצפת  נודע שהצבא מקיף שוב את ביריה החדשה,  בשבת אחר הצהריים 

והודיע: "יהודים, בואו לעזרת ביריה". למרכז הרובע היהודי בצפת נתקבצו 500 ילדים, 

גברים מגודלי זקן ופאות וחובשי שטריימל ונשים עם תינוקות בזרועותיהן. כל המחנה 

הגדול הזה נע לעבר ביריה. רק ברגע האחרון נודע שאין סכנה מידית נשקפת למעפילי 

ביריה, והמסע הופסק. 

ואולם מיד לאחר שהחשיך מצאה התעוררות נשי צפת את פורקנה – באפיית אוזני המן. 

הן החליטו לשלוח משלוח מנות לביריה, ובמוצאי שבת נאפו אלפי אוזני המן ונשלחו 

כנדיבת ִלּבה של צפת לתושבי ביריה. ר' ברוך ברזל הזקן, שהיה במביאי משלוח המנות 

בשם  עידוד  דברי  להם  ואמר  לפידים  לאור  ביריה  לתושבי  המגילה  את  קרא  לביריה, 

אנשי צפת. 

תושבי ביריה חגגו את שמחת הפורים כל הלילה בשירה ובזמרה ובריקודי הורה בלתי 

מ'השומר  ובחורים  משי  בקפוטות  מצפת  יהודים  יחד,  נשתלבו  הזרועות  פוסקים. 

הצעיר', חברי משקים דתיים ואנשי 'הקיבוץ הארצי'. בביריה ביקרו גם עיתונאים זרים, 

והם התעניינו במיוחד בהשתייכותם המפלגתית של עולי ביריה, אך מכל אחד ואחד 

קיבלו תשובה אחת: "יהודים אנחנו!" בהרגשה הזאת התאחד אתם כל היישוב.
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בשורת הניצחון, י"ד באדר תש"ו

ביום ראשון כינס ועד הגוש של הגליל העליון את תושבי מחנה ביריה ומסר להם את 

ההודעה החשובה – ביריה לא תיכבש בשלישית! הצבא הבריטי הרשה ל-20 מחברי 

ביריה להישאר בנקודה.

אחד מחברי הוועד החזיק שעון בידו והודיע את הזמן המדויק של מסירת ההודעה: 

12:45 בצהריים, למען ידעו הם וידע היישוב כולו שאותו רגע בפורים תש"ו היה רגע 

היסטורי. כוח עמידתו של היישוב והתעקשותו שלא להשלים עם מחיקת נקודה 

עברית ממפתו – ניצחו. הייתה דממה. ואחרי הדממה – 'התקווה'. הרוח נשבה ונשאה 

את קול השירה מעל ההר הגבוה לכל העברים. ואחרי 'התקווה' – שוב דממה. גשם 

ניתך ארצה, ברד ירד. הראשים כפופים. 20 יישארו. מי יהיו ה-20? וכל מאות הבחורים 

והבחורות מהמשקים הקרובים ומהערים הרחוקות כולם רצו להיות בנשארים. 

המסר והשליחות – גרעינים ה' ו-ו' של בני עקיבא בביריה

שבועיים לאחר פורים הגיעו לביריה חברי גרעין ה' של בני עקיבא. הם נכנסו למצודה 

לאחר שהחיילים הבריטים פינו אותה, המשיכו לשמור ולהכשיר את הקרקע וכן 

פיתחו פעילות ענפה של בני עקיבא. לאחר שנה עברו חברי גרעין ה' לקיבוץ עין 

צורים בגוש עציון, והקימו בגוש קיבוץ דתי שלישי. הם בנו את הקיבוץ ופיתחו אותו 

עד נפילת גוש עציון בראשית אייר תש"ח, מאי 1948. אנשי עין צורים יצאו בשבי 

הלגיון הערבי, שבו אחרי תשעה חודשים ויסדו את הקיבוץ הדתי עין 

צורים בשפלת יהודה.

מצודת ביריה לא ננטשה; גרעין ו' של בני עקיבא נשלח אליה 

והחזיק את היישוב עד שנת תש"ט, 1949. אחרי מלחמת העצמאות 

החליטה הנהלת הקיבוץ הדתי משיקוליה שלה להציע לאנשי גרעין 

ו' של בני עקיבא שישבו בביריה לעבור משם לקיבוץ 'עין צורים' 

בשפלת יהודה, ולימים קם במורדות הגבעה מושב של 'הפועל 

המזרחי'.

יום י"א באדר נקבע ל'יום ביריה' לפי החלטת ההנהלה הארצית של 

בני עקיבא, "כאות ומופת לדורות הבאים, סמל מלחמת הגבורה 

והניצחון שלנו בדור הזה".
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נושא: העלייה לביריה וכוחה של מטרה.

פתיחה: השנה, כבכל שנה בעשרות השנים האחרונות, יעלו חניכי שבט הרא"ה 

 לביריה. אבל הפעם זה שונה; הפעם מדובר בחניכים שלכם שיעלו להר!

הפעולה הזו תעזור לכם להכין את החניכים הכנה מיטבית לאירוע.

מטרות הפעולה:

 החניכים ייחשפו לסיפורה של ביריה.

 החניכים ילמדו על כוחה של מטרה בחיים.

 החניכים ידונו בשאלה מהי מסירות הנפש הנדרשת בדורנו.

ציוד נדרש: אביזרים למשימה הראשונה | רמקול וסלולרי להשמעת השיר )לא 

בשבת(, חומרי יצירה | כלי כתיבה | תחפושות וציוד נוסף שמתאים להצגת סיפור ביריה 

| כרטיסיות עם פעולות )נספח 3( ואת שאר הנספחים מצולמים כמספר החניכים. 

מהלך הפעולה:

האדם מחפש משמעות- בשלב זה נברר מהם חיים נושאי משמעות.

חלקו את השבט לשתי קבוצות; כל קבוצה תקבל משימה למלא במשך חמש דקות. 

קבוצה אחת תקבל משימה כדוגמת הכנת צ'ופר שבטי לביריה, הכנת שלט לחיזוק 

רוח העם שיתלה בסניף, ניקיון הסניף, סידור הסידורים בבית הכנסת וכו', והמשימה 

של הקבוצה האחרת תהיה לשבת על הכיסאות, לא לדבר ולא לעשות כלום.

חיים במסירות נפש

פעולה
לקראת העלייה לביריה
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לאחר חמש דק' כנסו את החניכים ושאלו:

  איזו מהקבוצות רצתה שהזמן כבר יעבור? )ככל הנראה הקבוצה שלא עשתה כלום(

אדם שאין לו מה לעשות רוצה רק שהזמן יעבור מכיוון שלזמן אין משמעות בעיניו, 

ואילו אדם שיש לו משימה ומטרה ברורה שואף לנצל כל רגע מחייו כדי להגשים את 

מטרתו.

 השמיעו את השיר 'חמש שניות' של אודי דוידי. 

 בשבת – חלקו את המילים )נספח 1(

וספרו את הרקע לכתיבת השיר )נספח 2(.

רק אדם שיש לו משמעות ומטרה בחיים יוכל להשפיע ולעשות דברים 

גדולים ומשמעותיים, אפילו אם נותרו לו רק חמש שניות לחיות.

מה הייתה מטרתם של אנשי ביריה?

בשלב זה נברר מהי הייחודיות של אנשי ביריה 

שגרמה להם להיאחז בקרקע בנחישות ובעקשנות.

חלקו את השבט לשלוש קבוצות. כל קבוצה תקבל חלק אחד מסיפור העלייה של 

ביריה )העלייה הראשונה והמשפט, מבצע הגידם, העלייה השלישית והתיישבות 

הקבע( ותבטא את החלק שלה בכל דרך שתבחר )הצגה, תאטרון בובות, ציור, סיפור, 

עיתון, יצירה, פנטומימה, דו-שיח לפי האל"ף-בי"ת, מהדורת חדשות וכו'(.

הביאו מראש חומרי יצירה, כלי כתיבה, תחפושות ושאר ציוד שעשוי לעזור 

לחניכים )בשבת הביאו אביזרים מתאימים(.

חלוקת הסיפור ההיסטורי לחלקים לפי החומר שמופיע בתחילת החוברת תיעשה כך:

  חלק ראשון: העלייה הראשונה לביריה; הכותרות: הקמת ביריה, אסירי ביריה, 

כיבוש ביריה על ידי הבריטים, במשפט )תוספת למעוניינים – כך כבשנו את ביריה(.



פעולה לקראת העלייה לביריה

33חיים במסירות נפש

  חלק שני: 'מבצע הגידם'; הכותרות: מסלול הכיבוש, ההעפלה לביריה, הקמת 

ביריה בשנית.

 חלק שלישי: ביריה ג'; הכותרות: הקמת ביריה בשלישית, בשורת הניצחון, המסר 

והשליחות )תוספת למעוניינים – תיאור ליל שבת בביריה ג'(.

דונו עם החניכים: מה הניע את אנשי ביריה לשוב ולעלות לקרקע שלוש פעמים?

] הניעה אותם הידיעה שהם פועלים למען מטרה משמעותית וגדולה. לא טובתם 

האישית הניעה אותם לפעולה אלא טובת היישוב היהודי כולו [.

וחי בהם!

בשלב זה נבדיל בין מסירת הנפש ובין לחיות במסירות נפש.

מהי מטרת עם ישראל בעולם?

רמב"ם, הלכות יסודי התורה פרק ה, הלכה א:

"כל בית ישראל מצווין על קידוש השם הגדול הזה, שנאמר 'ונקדשתי בתוך 
'ולא תחללו את שם  ומוזהרין שלא לחללו, שנאמר  כב, לב(;  )ויקרא  ישראל'  בני 
קודשי' )שם(. כיצד – בשעה שיעמוד גוי ויאנוס את ישראל לעבור על אחת 
ייהרג: שנאמר במצוות,  ואל  יעבור  יהרגנו,  או  מכל מצוות האמורות בתורה 

'אשר יעשה אותם האדם וחי בהם'" )ויקרא יח, ה(.

 מטרתו של עם ישראל בעולם היא לקדש את שם ה'. 

באילו דרכים אפשר לקדש את שם ה'?

הציגו את הכרטיסיות המצורפות )נספח 3( ושאלו האם הפעולות הללו מקדשות 

את שם ה' בעולם.

  קידוש ה' הוא דרך חיים שבאה לידי ביטוי בהמון דרכים, גם על ידי מוות וגם על 

ידי חיים. קידוש ה' במוות הוא מעשה חד-פעמי, ואילו קידוש ה' כדרך חיים הוא 

מעשה מתמשך, לפעמים הרבה פחות זוהר ומפורסם...



חיים במסירות נפש 34

סיכום: 

עם ישראל חי כדי לקדש את שם ה' בעולם. כאשר אדם חי את המטרה ומאמין בה 

בכל לבו, כל רגע ורגע בחייו יהיה משמעותי. מאנשי ביריה אפשר ללמוד מהי מסירות 

הנפש הנדרשת כדי לחיות חיים נושאי משמעות ומטרה, עד היכן אפשר להגיע 

כשהאדם חי את המשמעות. 

בעוד ימים אחדים נעלה לביריה. היום הזה 

יכול להיות יום כיף ונחמד לשבט שלנו, אבל 

הוא יכול להיות יום רב משמעות – יום שאנו 

מממשים בו חלק מהמטרה של החיים שלנו. 

אנחנו יכולים ללמוד ולהתחבר אל אנשי 

ביריה, ומהם להתוות לעצמנו את הדרך ואת 

המטרה שלנו בחיים.

הצעה לצ'ופר: קטע מתוך דבריו של אלירז פרץ הי"ד )נספח 4(.

פעולה לקראת העלייה לביריה
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נספחיםנספח 1

שני זרים נפגשים, עולמות שונים

 לאן מתגלגל מעגל החיים, 

במה להאמין

 עוד לילה עובר,

שוב אותם דיבורים

 כשאתה נדלק מאפס מטרה, 

יורה מילים

ופתאום אתה שואל מה תעשה

 אם נותרו חמש שניות 

בעולם הזה

ותדע שאתה עוזב אל עולם אחר?

עניתי, עוצם עיניים מריח ת'סוף

נותן לזמן בקצב שלו לחלוף

מחכה שהכול ייגמר ומהר

ואתה הסתכלת אליי, פניך בפניי

אם יהיה לנו רגע אחד תחזיק לי 

ביד ונצעק שמע ישראל ה' אחד

ובלילה ההוא המסוק שוב עולה

רוח של קיץ מתעקשת להישאר

 משמעות וחיים, אתה דורש, 

אני חושב

הכול נחתם מלמעלה, אתה אומר

ובלילה ההוא הרוח נשבה

כדור אחד בודד אל האופק נורה

 חמש שניות לא חלפו

ואיפה אתה?

לחשתי במקומך שמע ישראל, 

שמע

שמע ישראל, שמע

ואתה הסתכלת אליי...

ובלילה ההוא נפרדות הדרכים

ביניהן חמש שניות והחיים

חמש שניות 
)מילים ולחן: לילך ואודי דוידי(
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נספח 2נספחים

עמנואל מורנו 
בחיילי המילואים שנהרגו בלבנון היה סא"ל עמנואל מורנו, בן 35. 

עמנואל ויחידתו נכנסו ללבנון כדי לעצור הברחת אמצעי לחימה לחיזבאללה מסוריה 

ומאיראן.

כשרעייתו של עמנואל, הוריו, אחיו וילדיו ישבו עליו שבעה, הגיע אליהם קצין שאינו 

שומר תורה ומצוות וסיפר להם על שיחה שהייתה לו עם עמנואל זמן קצר לפני שעלו 

על המסוק שהוביל אותם לתוך המלחמה.

שני הקצינים ישבו ושוחחו על כל מיני תרחישים העלולים להתעורר במשימה 

שלפניהם וכיצד יגיבו בכל מקרה. וכך סיפר הקצין: עמנואל שאל אותי, "אתה יודע, 

אם מטוס בשטח חוטף פגיעה יש בערך חמש שניות להתרסקות, והניסיון מלמד 

שכמעט אף פעם אין ניצולים. מה אתה עושה בשניות האחרונות שלך, אם חס 

וחלילה המסוק שלנו ייפגע?"

הוא שאל כל כך ברצינות, ואני עניתי לו, "מקווה לחיות בכל זאת, חושב על הכאב 

ומקווה שייגמר מהר". שאלתי אותו מה הוא היה עושה, ועמנואל אמר: "מה שאני 

אעשה, וזה גם מה שאתה צריך לעשות, זה לומר שמע ישראל". הסתכלתי עליו 

ואמרתי, "בסדר, תגיד שמע ישראל, אבל מה יצא לך מזה? בכל מקרה אחרי רגע 

ההליקופטר יתרסק וכולנו נמות".

אז הוא ענה במילים שמלוות אותי עד עכשיו, ואני מאמין שהן יישארו אתי לכל 

החיים: "אם לאדם נשארות חמש שניות לחיות, ועדיין יש משמעות לחייו ושאיפה 

למה שאחריהם, זאת אומרת שלחיים יש משמעות. אבל אם אדם לא מבין את 

חשיבות השניות הללו, כנראה אין משמעות לכל החיים שלו, שהרי החיים הם שלב 

נוסף בדרך לשלב הבא".
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נספחים נספח 3

לקפוץ על רימון )כמו רועי קליין(

להתפלל תפילת מנחה

לצום ביום כיפור באושוויץ

לומר תודה לאבא שלי שעזר לי ללמוד למבחן

לומר בוקר טוב לנהג אוטובוס

לא לאכול לפני התפילה

ללמוד תורה למרות גזרות השלטון

להקים יישוב בנגב

להציל בחורה מכפר ערבי

להיות סוכן מוסד

לעזור לילד קטן לחצות את הכביש

להרים לכלוכים מהרצפה ברחוב

לברך בקול על כל מה שמכניסים לפה

לשטוף כלים בבית

לקחת טרמפיסטים

לאהוב שיעור תורה בבית הספר 

להגיד תהילים בשבת בצהריים

לעזור לילד שנפל מהאופניים

להיזהר בכביש

לנצח בתחרות טכנולוגיה בין בתי ספר
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נספח 4נספחים

ריך לתת הכול, גם עכשיו וגם בעבר. אם אתה אוהב אז אתה אוהב עד הסוף, צ

אם אתה חבר, אז אתה חבר עד הסוף, ואם אתה בצבא, אז אתה שם ונותן את 

הכול, וגם אם כל אלו באים על חשבונך האישי. אם זה על יציאות בשבת מהצבא 

לקנות  כסף  לך  שיהיה  בשביל  עצמך  לגבי  קצת  ולהתקמצן  לישון  לא  זה  ואם 

משהו לחברה. זה מה שנקרא במילים גבוהות, ולא יודע אם אתה תאהב את זה, 

מסירות נפש! וזה בא לומר שאתה נותן מהגוף שלך, מהכוח שלך, מהכסף 
שלך, מהלב שלך למען מישהו או משהו אחר שהוא לא אתה! והמיוחד ביותר 

זה שאתה לא עושה את זה מדי פעם, אלא כל הזמן, מדי יום ביומו, דקה דקה!" 

ריך לתת הכול, גם עכשיו וגם בעבר. אם אתה אוהב אז אתה אוהב עד הסוף, צ

אם אתה חבר, אז אתה חבר עד הסוף, ואם אתה בצבא, אז אתה שם ונותן את 

הכול, וגם אם כל אלו באים על חשבונך האישי. אם זה על יציאות בשבת מהצבא 

לקנות  כסף  לך  שיהיה  בשביל  עצמך  לגבי  קצת  ולהתקמצן  לישון  לא  זה  ואם 

משהו לחברה. זה מה שנקרא במילים גבוהות, ולא יודע אם אתה תאהב את זה, 

מסירות נפש! וזה בא לומר שאתה נותן מהגוף שלך, מהכוח שלך, מהכסף 
שלך, מהלב שלך למען מישהו או משהו אחר שהוא לא אתה! והמיוחד ביותר 

זה שאתה לא עושה את זה מדי פעם, אלא כל הזמן, מדי יום ביומו, דקה דקה!" 

)אלירז פרץ הי"ד(

)אלירז פרץ הי"ד(
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נספחים

חידות על ימי טרום הקמת המדינה

 אפשר לבנות מהחידות הללו משחק כמו בינגו, פיצוחים, איקס עיגול

 וככל העולה על רוחכם...

פעילויות ליום ביריה
 משחקים לאוטובוס

א

ארץ אפריקנית שאליה הוגלו ראשי מחתרות )אריתריאה(

שם פרטי לשניים שעלו לגרדום על רצח הלורד מוין )אליהו חכים ואליהו בית צורי(

אניית האצ”ל שטובעה בחוף תל אביב )אלטלנה(

ב

פיקד על מחתרת האצ”ל והיה ראש ממשלה )בגין מנחם(

שמו הערבי של שער הגיא שהיה לשיר מפורסם )באב אל-ואד(

הר ליד צפת שאליו עלו חברי הפלמ”ח הדתי )ביריה(

ג

ארגון הנוער של ‘ההגנה’, שהיה בהמשך לחיל בצה”ל )גדנ”ע(

פצוע בפעולת האצ”ל שהועלה לגרדום )גרונר דב(

לשם הלכו ל”ה בחורים להושיט עזרה )גוש עציון(

ד

דרך-לא-דרך שפרצו לירושלים )דרך בורמה(

יו”ר הסוכנות שהיה למנהיג של היישוב ושל המדינה )דוד בן גוריון(

מרגמה מפורסמת שהשתמשו בה בימי ראשית המדינה )דווידקה(

ה
נוסדה בפומבי ב-1920 בוועידת ‘אחדות העבודה’ ונעשתה חשאית בהדרגה )‘ההגנה’(

שם עלון המחתרת של ‘ההגנה’ )‘החומה’(

שמו הפרטי הרוסי של זאב ז’בוטינסקי )ולדימיר(ו

מנהיג ציוני ונואם מפורסם שיסד את תנועת בית”ר )זאב ז’בוטינסקי(ז

ח
המנון מחתרת לח”י )‘חיילים אלמונים’(

 שיטת הקמת יישובים מהירה וביטחונית בימי המאורעות – שבה הוקמו כ-50 יישובים 
חקלאיים מבוצרים ברחבי הארץ )חומה ומגדל(

‘קריית שמואל’, ‘אחווה’ ו’מיימוניה’ הן השכונות הראשונות מחוץ לחומות של עיר זו ט
)טבריה(
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נספחים

י
כינויו המחתרתי של מייסד מחתרת לח”י )יאיר(

מפקד הפלמ”ח בזמן מלחמת השחרור )יגאל אלון(

כ

המס ששילם היישוב למימון פעולות ‘ההגנה’ )כופר היישוב(

 אזור בארץ שבו תכננו ‘ההגנה’ והפלמ”ח לרכז את המאבק בגרמנים אם יפלשו לארץ 
)הכרמל(

 כינוים של הצנחנים הבריטים שהוזעקו להילחם במחתרות. רמז: הייתה להם כומתה 
אדומה... )כלניות(

ל

האיבר שהכה בפלשתים חזר והלם בבריטים )לחי החמור, לח”י(

 שם נעצרו ראשי היישוב, שם נעצר צה”ל במלחמת השחרור, ושם שוכן אתר חיל השריון )לטרון(

נפלו בדרך לגוש עציון )ל”ה לוחמי מחלקת ההר(

שר בריטי, מהאחראים למדיניות נגד המעפילים, שנרצח )מוין(מ

נ
תוארו של הפקיד הבריטי הבכיר ביותר בממשל המנדט )נציב עליון(

המבצע הראשון הרחב של הפלמ”ח ו’ההגנה’ לפתיחת הציר לירושלים )נחשון(

ס

כינוי למחבוא נשק )סליק(

 מסמך רשמי בריטי בתקופת המנדט, שנכללו בו חוקים קשים נגד היישוב היהודי בארץ 
ישראל, כמו הגבלת העלייה )הספר הלבן(

אניית מעפילים שהוחזרה לאירופה בלחץ הבריטים וטבעה עם כל נוסעיה )סטרומה(

ע
במחנה המעצר ליד מושבה זו פרץ הפלמ”ח למחנה מעצר ושחרר מעפילים )עתלית(

אל כלא זה בוצעה הגדולה שבפריצות )עכו(

מסגרת צבאית ב’הגנה’ שנוסדה תחילה כדי ללחום בפלישת הגרמנים )פלמ”ח(פ

צ
מטרתה העיקרית: הקמת מדינה יהודית עצמאית בארץ ישראל )ציונות(

המדינה שסיפקה נשק ל’הגנה’ בתחילת מלחמת העצמאות )צ’כוסלובקיה(

ק
 העיר שבה נרצח שר בריטי ובה נשפטו למוות אנשי לח”י שהרגו אותו )קהיר, רצח הלורד מוין(

ההר שעליו נאבקו קשות לוחמי מבצע ‘נחשון’ )קסטל(

מתקנים לגילוי ספינות שהושמדו על ידי הפלמ”ח )רדאר(ר

כינוי של יום המנוחה שבו נאסרו רבים מפעילי היישוב בידי הבריטים )השבת השחורה(ש

הרעיון לחלק את ארץ ישראל לערבים וליהודים )תכנית החלוקה(ת
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נספחים

שימוש חוזר

הוציאו חפץ כלשהו מהתיק והמציאו לו שימוש אחר מהשימוש המקורי שלו 

)לדוגמה: הפכו את הבקבוק למחבט בייסבול(. העבירו את החפץ לחניך שלצדכם, 

והוא ימצא עוד שימוש לחפץ, וכך הלאה עד שכל החניכים ימצאו שימוש לחפץ – ואז 

הוציאו חפץ אחר.

ִמסַפרים מַספרים

חלקו לחניכים פתקים שעל כל אחד מהם רשום מספר )לפי הרשימה שבהמשך(. 

המספרים הם תשובות לשאלות שתשאלו, ומי שחושב שהמספר שאצלו הוא 

התשובה הנכונה צריך להעביר אליכם את הפתק במהירות. אם זו באמת התשובה 

הנכונה, העניקו לו פרס )השקיעו בחניכים כמה סוכריות טופי כדי להגביר את העניין 

שלהם בשאלות!(.

כמה תושבים היו בביריה א'? – 24    |   לאחר כמה חודשי מאסר הובאו אנשי ביריה למשפט? – 3

כמה נקודות היאספות היו להעפלה לביריה ב'? – 4 |   כמה אנשים עלו לביריה ב'? – 3,000

כמה מצודות יש בביריה? – 1 |  כמה תושבים נותרו בזמן פינוי ביריה ב'? – 200

כמה אנשים הורשו להישאר לבסוף בביריה? – 20 |  לפני כמה שנים הייתה העלייה לביריה? – 72

מה הגובה )במטרים( של הר ביריה מעל פני הים? – 909 |  באיזו שנה הייתה העלייה לביריה – 1946

שמות ויישובים

 על החניכים למצוא במהירות שמות של מקומות יישוב בהתאם להגדרות

)הוסיפו כראות עיניכם(:

ארבעה יישובים עם המילה 'אל' | חמישה יישובים עם המילה 'בית'

עשרה יישובים שמתחילים באל"ף | שלושה יישובים עם המילה 'כפר'

שבעה יישובים שמסתיימים ביו"ד-ה"א | חמישה יישובים עם המילה 'מצפה'
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נושא: מנהיגות.

פתיחה: 24 חברי הפלמ"ח הדתי שהתיישבו בביריה בתחילה הצליחו לסחוף 

אחריהם את כל העם להיאבק על ביריה – נקודת יישוב קטנה אי שם בגליל העליון... 

מהי יכולת ההנהגה ההיא של חברי ביריה? האם היא רלוונטית לימינו?

מטרות הפעולה:

 החניכים יעברו את העלייה לביריה אגב משחק שבטי. 

 החניכים יבררו לעצמם מהי מנהיגות ואיך רוכשים אותה.

 החניכים ישתפו בתכונות מנהיגות שהיו רוצים לרכוש.

ציוד נדרש: סלולריים מוטענים/מצלמות | פתקי דמויות | צ'ופר עם משפט של הנרי 

קיסינג'ר | נספח מצולם כמספר החניכים | טוש או עט המתאים לכתיבה על אבנים 

|  דפים ועטים.

מהלך הפעולה:

מיהו מנהיג?

בתחילת הטיול, פתחו במשחק הבא )שימשך עד הפעולה בצהריים(

סקר: בקשו מהחניכים לערוך סקר בין כל החניכים, הרכזים, המדריכים או 

הקומונריות שהם פוגשים סביבם: מהי התכונה החשובה ביותר למנהיג?

הצבעה: אחרי שכל חניך וחניכה אספו רשימה של לפחות חמש תכונות )מאנשים 
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שונים(, ערכו רשימה של כל התכונות שנאמרו והחליטו יחד מהן שבע תכונות 

המרכיבות את 'המנהיג האידאלי'.

משחק התמונות: אחרי שהשבט בחר את שבע התכונות, ערכו תחרות מי מצלם 

בצורה המקורית ביותר כל אחת מהתכונות )לדוגמה, אם נבחרה התכונה 'רוחב לב' – 

להצטלם עוזרים למישהו(.

מי יכול להנהיג את עם ישראל?

מפגש עם דמויות של מנהיגים – הושיבו את החניכים במעגל; כל חניך יקבל תיאור 

דמות של מנהיג ויצטרך לשכנע את כל השבט למה הדמות שהוא קיבל צריכה 

להנהיג כיום את עם ישראל )אגב זה אפשר להעלות את השאלה מהן המשימות 

הלאומיות שהמנהיג של העם צריך לדעת להתמודד אתן היום(:

  כריזמטי: מיומן בניהול מערכות מלחמה מול כמה אויבים במקביל, אינו נכנע 

בקלות, אוהב בעלי חיים, צמחוני.

  אדם רוחני מאוד; כשהיה בן כמה חודשים המשפחה שלו השליכה אותו לרחוב 

ומשפחה אחרת אימצה אותו. מגמגם, מומחה לפתרון בעיית המים.

  נער צעיר ויפה תואר, עובד פשוט, מוזיקאי מוכשר, אהוב מאוד על האנשים 

שנחשפים אליו, מלא מרץ וכוחות לתקן את העולם.

  אדם מבוגר, אוהב ספורט, חשוב לו ליישב את הארץ. מלא סתירות: תקיף, 

מהיר ֵחָמה, נוטה לריב, שתלטן, רודן, ועם זאת אמיץ, חכם, מלא עצמה וכישרון 

מנהיגות, ַמׁשרה תחושת אחדות בעם. 

  אדם ראליסטי, לוחם מצטיין על רעיונות הציונות ועקרונותיה, עומד על 

עקרונותיו, חושב שלמען השלום אפשר לוותר על חלקים מאדמת ארץ ישראל.

  אישה מצחיקה, בעלת שמחת חיים, אוהבת אנשים, פועלת למען האחדות, 

חסרת ניסיון בפוליטיקה.

  מפתח תכנה בכיר, עשיר, בעל ותק וניסיון בשיקום קשרים חברתיים, נותן במה 

לשמיעת כל הדעות הקיימות.

פעולה במהלך העלייה לביריה
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  בחורה צעירה ואנרגטית, לוחמת למען שוויון )בין המינים, בין השכבות 

באוכלוסייה ובין בעלי התפקידים לפשוטי העם(, מתנגדת לדת, מובילה שינויים 

ניכרים בחברה הישראלית.

  בחור חזק ואלים, יודע למצוא נקודות של טוב בתוך דברים רעים, אינו מוכן 

שהכבוד הלאומי שלנו יושפל.

  אישה שקטה וצנועה, גדלה ללא הורים, חולה במחלת עור, מוכנה למסור את כל 

כולה למען העם.

  איש חינוך, רופא ובעל נפש עדינה, נדיב ונאיבי, הולך עם האמת שלו עד הסוף.

  אדם מבוגר שראה וחווה הרבה בחייו, נכה בעקבות מלחמה, מצליח להתגבר על 

הקשיים ואינו נכנע בקלות.

  לוחם ומפקד מצטיין, נרקיסיסט )מאוהב בעצמו(, בעל ניסיון רב בניהול מדינה, 

מומחה בפיתוח ובנייה, מעודד חיי תרבות ויצירה.

  תלמיד חכם עצום, הצמיח את עולם התורה, מאמין שהגאולה כבר ממש עוד רגע 

כאן, אינו מתייאש גם אם הכול נראה בלתי אפשרי, כריזמטי.

  נערה צעירה שעוד לא התחילה ללמוד בתיכון, חשוב לה לפעול למען עם ישראל 

אבל היא לא יודעת איך, קוראת קצת בעיתונים על פוליטיקה, אוהבת ספורט 

ונהנית לטייל בארץ ישראל, אלופה בקנדי קראש.

 לאחר שמגיעים להחלטה מיהו המנהיג הנבחר ספרו לחניכים מי הייתה כל דמות:

 היטלר  משה רבנו   דוד המלך   דוד בן גוריון  אריאל שרון  הרבנית 

ימימה מזרחי  מארק צוקרברג  סתיו שפיר  שמשון הגיבור  אסתר המלכה 

 יאנוש קורצ'ק  יוסף טרומפלדור  טיטוס קיסר רומא  רבי עקיבא 

 חניכת שבט הרא"ה.

שאלו את החניכים:

מה אתם חושבים עכשיו על המנהיג שבחרתם?
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האם יש פערים בין מה שחשבתם על הדמות לבין מה שאתם חושבים עכשיו? למה 

לדעתכם קיים הפער?

חלקו לחניכים את המשפט הזה:

"תפקידו של מנהיג הוא להוביל את ההולכים אחריו מהיכן שהם נמצאים אל מקום 

שלא היו בו מעולם" )הנרי קיסינג'ר(.

סיכום

אין דגם אחד של 'מנהיג אידאלי'; כל אחד מאתנו על שלל יתרונותינו וחסרונותינו 

יכול להיות המנהיג של עם ישראל אם יבחר בכך וירצה לקחת את עם ישראל קדימה, 

אל מטרה גבוהה ואל מקום שלא היינו בו. הדבר ההכרחי היחיד בהנהגה הוא חיבור 

אל הציבור, כי מנהיגות נובעת מחיבור אל המונהגים ומהבנת הצרכים שלהם. מי 

שירגיש חלק מעם ישראל, יכיר את כוחותיו ואת חולשותיו וידע מהם הצרכים שלו – 

יוכל להנהיג אותו. 

למדו יחד את החלק הראשון מתוך הפסקה 'להרגיש ציבור' מהספר 'דרכה של 

תנועה' )בנספח(. כדאי לצלם לחניכים את הפסקה כדי שיוכלו לעקוב. 

לסיכום הפעילות בקשו מכל חניך וחניכה לחשוב על תכונת מנהיגות שהיו רוצים 

לרכוש. אפשר לחזור אחורה אל הדמויות שפגשנו קודם ולקחת תכונה מאחת 

הדמויות או מדמות מנהיגה אחרת שאתם מכירים. בקשו מכל חניך למצוא בדרך 

אבן קטנה. העבירו ביניכם עט עבה )בדקו מראש שהוא עט טוב לכתיבה על אבנים(, 

וכל חניך ישתף בתכונה שהוא רוצה לרכוש ויכתוב אותה על האבן. כל החניכים יחזרו 

הביתה עם אבן מנהיגות שהם רוצים להטמיע בעצמם.

תוספת למעוניינים:  בסיום המסלול שבו במעגל והעבירו בין כל החניכים דפים. 

בראש כל דף כתבו שם של אחד החניכים, וכל חניך ירשום תכונת מנהיגות שקיימת 

בחניך הזה. המטרה היא שבסוף הטיול כל חניך יקבל דף שכל חברי השבט כתבו בו 

תכונות מנהיגות הקיימות אצלו.
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נספחים

להרגיש ציבור

ֶאת  הּוא יֹוֵתר  ַמְרִּגיׁש  ָהרּוָחִנית,  ְּבצּוָרתֹו  יֹוֵתר  ִמְתַעֶּלה  ֶּׁשָהָאָדם  ַמה  "ָּכל 

ְוֹעֶמק  ִּבְלָבבֹו  ְּבתֹוִכּיּותֹו,  ִלְהיֹות ַחי  ַמְתִחיל  ַהִּצּבּור  ָהַרִּבים,  ֶׁשל  ַהָּגדֹול  ָהֵעֶרְך 

ֹּגֶדל ָהֵעֶרְך ֶׁשל ַהַחִּיים,  ְרצֹונֹו הּוא ַמְרִּגיׁש ֶאת ַהְּצָרִכים ָהַרִּבים ֶׁשל ַהִּצּבּור, ֶאת 

ַאַחת,  ִּכְדמּות ֲחִטיָבה  רּוחֹו  ְלֵעיֵני  ֻּכּלֹו  עֹוֵמד  ְוהּוא  ַהִּצּבּור,  ַהְמַפֲעִמים ִּבְכָללּות 

הּוא ַמְרִּגיׁש ֶאת ַהְּמִציאּות ַהַּמָּמִׁשית ֶׁשל ַהִּצּבּור, ּוִמְתַמֵּלא ֵאָליו ַאֲהָבה ְוָכבֹוד ֵאין 

ֵקץ. ְוָאז ֲהֵרי הּוא ִמְתַעֶּלה ִלְהיֹות ַמְנִהיג ִצּבּוִרי ִאיֵדיָאִלי, ַמְחְׁשבֹוָתיו ִמְתַקְּדׁשֹות 

ִנְׁשָמתֹו ַמְתִחיָלה  ְואֹור  ָלַרִּבים,  ַצִּדיק  ִלְהיֹות  ִמְתַעֶּלה  ַהַרִּבים, ּומּוָסרֹו  ִּבְקֻדַּׁשת 

ְלָהִאיר ִּבְקֻדַּׁשת אֹורֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח..."

 )צדיק לרבים ק(.

ביאור:

ככל שאדם מתקדם ברמתו הרוחנית הוא מסוגל להרגיש אחריות לכלל, וככל שהוא 

מעמיק בכך הכלל מתחיל לבעור בתוכו והוא מרגיש את צורכי הרבים ומתמלא 

כלפיהם אהבה. על ידי אהבה זו הוא נעשה מנהיג שאורו יונק מאורו של משיח, וככל 

שרצונו להיטיב לכלל מתגבר, כך הוא מצליח להתעלות ולהתרומם. 

במהלך העלייה לביריה
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נושא: לחניכים יש כוח לפעול.

פתיחה: עברתם עם החניכים מסע מיוחד ומעצים שעסקתם בו במנהיגות; עכשיו 

זה הזמן לעורר את החניכים לשאלה מהו הכוח שלהם כנוער לפעול ולהנהיג.

מטרות הפעולה:

 החניכים יעבדו את החוויה שעברו בעלייה לביריה.

 החניכים יבינו שעכשיו זה בידיים שלהם, יש להם כוחות לרוץ קדימה בכל הכוח.

  החניכים יצאו לפעולת עשייה מתוך הבנה שעכשיו זה הזמן שלהם לתרום למען 

עם ישראל.

ציוד נדרש: חפצים הקשורים לטיול | גזרי עיתונים )נספח 2( | גיליון נייר | טושים.

מהלך הפעולה:

בואו נדבר על זה..!

ספרו בקצרה לחניכים מה עברתם יחד בטיול, הזכירו חוויות מצחיקות, נקודות ציון 

שעברתם בהן, אנשים שראיתם, את תוכן הפעולות.

פזרו חפצים הקשורים לטיול ברחבי החדר )תרמיל, מימייה, פנס, מקל, נעלי הליכה 

וכו'( וקיימו סבב שבו כל חניך וחניכה יבחרו חפץ ויספרו על משהו משמעותי שחוו 

בביריה והחפץ הזה מזכיר להם )זה יכול להיות משפט שנאמר, מקרה מצחיק, סיפור 

ששמעו, חלק מהפעולה, מפגש בין אנשים וכו'(.
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שאלו: במהלך היום הלכנו בעקבות צעירים וצעירות )רובם בני 25–16(. האם חשבתם 

על הנערים והנערות שבשיא הקור עזבו בית חם בשביל לגאול את אדמת הארץ? 

האם הייתם עושים זאת במקומם?

"לא תוכל להתעלם..."

ספרו לחניכים את הסיפור המצורף על משה )נספח 1(.

ערכו עם החניכים דיון בבית משפט. בחרו תובע, עדים, עורך דין, סנגור, קטגור 

ושופט, ודונו את משה – האם למשה יש אחריות לרצח? האם הוא פעל נכון בכך שלא 

התערב בענייניהם של השכנים?

לאחר שיתקבל פסק הדין של משה הציגו לפני החניכים כרטיסיות או גזרי עיתונים 

עם נתונים על המצב בארץ )נספח 2(, אפשר להוסיף עוד נתונים שייגעו בחניכים 

שלכם. 

האם גם אנחנו אוטמים את עצמנו מלשמוע את הצעקות העולות מהעם? קל 

לנו לתרץ ש'אנחנו עוד קטנים ובוודאי כשנגדל נוכל לפעול למען העם', אבל 

האם אנחנו באמת לא יכולים לעשות היום שום דבר למען העם והמדינה?

בעקבות מתיישבי ביריה!

קראו עם החניכים את המכתב שכתב יאיר אהרוני לאמו לפני 71 שנה כאשר החליט 

לעלות לביריה )נספח 3(. 

חשבו עם החניכים – מה אנחנו יכולים לעשות? איזו צעקה של העם אנחנו 

שומעים והולכים בעקבותיה? יש הרבה צרכים בעם ישראל; איזה צורך אנחנו 

יכולים לעזור למלא?

העלו רעיונות עם החניכים, עודדו אותם וכוונו אותם. לאחר שתעלו רעיונות מספר 

רדו עם החניכים לפרטים, נסו לחשוב איזו משימה היא באמת המתאימה ביותר 

לשבט ותוכלו לעשותה היטב. 

פעולה לעיבוד חוויית העלייה לביריה
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לאחר שתמצאו את המשימה שלכם, כתבו אותה על גיליון גדול. מתחת למשימה 

חלקו תחומי אחריות בין החניכים לקראת ביצועה. 

אתם, המדריכים, תפקידכם לעזור לחניכים לבצע את המשימה ולחוש את תחושת 

המסוגלות לעשות ולהשפיע על העם!

סיכום: 

חזרנו ממסע משמעותי שהכרנו בו את סיפורה של ביריה ואת מסירות הנפש של 

הנערים והנערות העולים אליה, וכעת אנחנו נמצאים בצומת חשוב בחיינו וצריכים 

לבחור – האם לשקוע שוב בחיינו הפרטיים ולשכוח את סיפורה של ביריה או לבחור 

לחיות במסירות נפש יום-יומית ולשמוע את הזעקות שעם ישראל זועק? 

בואו נהיה מממשיכי העולים לביריה ונעשה את כל מה שאנחנו יכולים לטובת עם 

ישראל.  נפעל בלי להתייאש גם אם זה דורש עבודה קשה, גם אם יהיו מחסומים, 

נעשה – ונצליח!

פעולה לעיבוד חוויית העלייה לביריה
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נספח 1 נספחים

משה התגורר בקומה הראשונה של בית דירות. בכל יום כשהיה חוזר הביתה הוא היה 

שומע צרחות מחרידות מהשכנים שגרים בקומה שמעליו. 

יום אחרי יום היה משה חוזר מעבודתו ושומע זעקות של אישה. בכל יום מחדש.

משה התלבט אם להתערב ולפנות אליהם או אולי לערב גורמים סמכותיים, אך 

לבסוף ביטל מחשבות אלו בתואנה שאולי זו האישה צועקת על הילדים, רבה עם 

בעלה וכו'...

ביום חמישי אחד, בסופו של שבוע מלא בצעקותיה של האישה ובהתלבטויותיו של 

משה, שמע משה את אותן צעקות בעצמות שלא שמע קודם. עכשיו ידע בוודאות כי 

הצעקות אינן ריב או כעס על הילדים; עכשיו הוא ידע בוודאות כי הן זעקות כאב וסבל 

של האישה ממכותיו הבלתי פוסקות של בעלה...

הלילה ההוא היה שחור ורועש מזעקות כאב בלתי פוסקות; זעקות של אדם החרד 

לחייו. משה לא התערב. אין לו שום זכות 'לדחוף את האף' לחייהם של השכנים, או 

כך לפחות תירץ לעצמו. הוא נרדם בסופו של דבר לאחר שהרגיע את מצפונו.

בבוקר הוא קם לקול בכי וצעקות, אך הפעם לא של האישה – ילדיה הם שבכו על 

מות אמם.

בסוף השבעה החל אחיה של האם לחקור ולבדוק – איך יכול להיות שהיו כל כך 

הרבה צעקות ונורות אזהרה דלוקות, ואף אחד לא ניסה לעשות משהו כדי לשים סוף 

לעניין?

לאחר זמן מה של בירורים הגיע האח למסקנה שמשה, השכן שגר בקומה שמתחת 

לאחותו, שמע את הצעקות אך לא הושיט יד לעזרה אף שיכול להציל חיים, והחליט 

לתבוע את משה באשמת סיוע לרצח.

הסיפור על משה
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נספחים נספח 2

יותר מ-30%

 מילדי ישראל 

 נמצאים מתחת 
לקו העוני

מאז הקמת מדינת ישראל 

 נהרגו  יותר מ-30,000 בני אדם
בתאונות דרכים

 – יותר מבכל מלחמות ישראל גם יחד.

כ-5%
מהאוכלוסייה

 בישראל 

מובטלים

מאות חולים בישראל 

מחכים 
לתרומת דם 

 העשויה להציל
את חייהם

רוב מקומות הבילוי 
בישראל 

אינם מונגשים 
לנכים

 65% מהתלמידים
  בשכבות הסוציו-אקונומיות הנמוכות 

 אינם מסיימים תיכון
 עם זכאות לבגרות

ישראל נמצאת במקומות 
הראשונים בעולם

 במדדי
האלימות

אלפי ילדים יהודים 

מעולם לא 
ביקרו בכותל

כ-50,000 
תיקים בשנה מוגשים 
לרווחה על עברות של

 אלימות
והזנחת ילדים

בישראל יש 

כ-9,000 ילדים
  שהוצאו מבתיהם

ומחכים למשפחות 
שיאמצו אותם

שליש מהקשישים החיים בישראל 
 נאלצים לוותר על 
תרופות ועל חימום 

בגלל מחסור כלכלי

בית המקדש
השלישי 

עדיין אינו בנוי
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נספח 3נספחים

 יאיר אהרוני, חבר גרעין ו' בבני עקיבא. 

היה מרכז סניף ירושלים, כתב את המכתב בהיותו בן 18.

אמא, אני הולך! אמא, אני הולך! אל תנסי לעצרני, כי הלוך אלך!

רב לי לחבק ידיים! נקראתי ואני הולך!

רואה אני אותך מזילה דמעה, מוחה עיניים בשולי סינור, כי תלית את מבחר תקוותיך, 

לילות ללא שינה הקדשת, סעדתיני, גידלתיני, טיפחתיני, וקיווית כי אשיב לך 

כגמולך...

מבין אני ללבך, אך המציאות אכזרית היא, לא תדע רחם: 

מיליוני הנשחטים רבבות צמאי המולדת 

אולי יישאו את עיניהם המצפות בדומי, ואיך אשא אליהם את עיני, אם לצו עיניהם 

הכלות לא אשמע?!

זה צו הדורות הנישא אלי במבטם התובע, 

איך אשאר לשבת שאנן ושלו בצל קורת בית חם ואם אוהבת אם הם יתהלכו עירומים 

ויחפים, קופאים בכפור ושלג?

אל תנסי לעצרני ב"כבד את אביך ואת אמך". 

קדוש הצו, אך צו האומה, צו הדור הכמה לגאולה – קדוש ממנו...

אומרת את כך: "רבים הם – ילכו אחרים"! לא, אמא, הן ידעת יפה כי מעטים נשארנו, 

ועל שכם כל אחד מוטלים תפקידים של שלושה תפקיד קדוש ויקר הימנו: 

לבנות מולדת לעם רווי וסחוף, מעונה ורצוץ, בגופו ובנפשו, להכין מקלט לשרידים 

אחרונים, 

אלה אודים מוצלים מאש, שארית הניצולים מהשרפה הגדולה אשר שרף ה'...

ואין להשתמט מן המשימה, ואין לברוח מן המערכה

כי יקר כל אחד במערכה הגדולה, הכבדה, מערכת עם הנאבק על חירותו ומולדתו: 

אמא, אני הולך, אל תנסי לעצרני, כי הלוך אלך, נסי להבינני, אמא, אמציני אל לבך, 

תניני ואציצה –

אל תהום עינייך, ודלה מתוכן כוח ועוז לימים יבואו – ואלך!!!

אמא אני הולך )לביריה(! 
)יאיר אהרוני(




