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נפתחה התעלה
מאת: רחל זמרן

מי הים התיכון גלשן והתערבלו במי הים האדום- ים סוף.
למעבר  הדרך  ונפתחה  ומערב  מזרח  בין  חיברה  התעלה 

סחורות ותרבויות.
ביום יט’ מרחשון תר”ל )17 בנובמבר 1869( נפתחה תעלת 

סואץ.
לסירות  הימי  המעבר  לכריית  הראשונים  היו  הרומאים 

קטנות בין אסיה לאירופה אך התעלות נסתמו בחול.
פועלים  וחצי  כמיליון  עמלו   )1859-1869( שנים  עשור 
מצרים בניהולו של פרידיננד דה לספס הצרפתי- בכריית 

התעלה הנוכחית.               
אורכה של התעלה כ-162 ק”מ מפורט סעיד ופורט פואד 
בצפון ועד העיר סואץ בדרום. רוחבה בין 100 ועד 200 מ’ 

ועומקה 10-20 מ’.
התעלה מהווה גבול בין יבשות אסיה ואפריקה והיתה קו 
גבול בין ישראל ומצרים ממלחמת ששת הימים )1967( עד 

למלחמת יום הכיפורים )1973(.
פתיחת  את  חנך  העולם  מכל  שייט  כלי   68 של  משט 
התעלה. אך שמחת המצרים היתה מוקדמת משום שהם 
הצורך  עקב  לבריטניה  בתעלה  חלקם  את  למכור  נאלצו 
נכנסו   1882 בהחזר הלואות שנלקחו לכריית התעלה. ב- 
האינטרסים  על  לשמור  מנת  על  לתעלה  בריטיים  כוחות 
על  הבריטית  ההגמוניה   1888 ב-  החלה  וכך  הבריטיים 

מצרים. 
עילה  התעלה  היתה  ישראל  מדינת  ימי  בדברי  פעמיים 

למלחמה.
ב- 26 ביולי 1956 הלאימה מצרים, בראשות גמאל עבד אל-
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מאת: מאיר כהן

בין  ויבדל  אלוקים את הרקיע  “ויעש  לבריאה  ביום השני 
המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע... 

ויקרא אלוקים לרקיע- שמים” )בראשית א’, 6-8(.
תוכן חודש חשון מתמקד במים אשר מתחת ומעל לרקיע. 
ז’ בחשון מבקשים על הגשם ועל פי המסורת החל  ביום 
יום  ארבעים  במשך  הארץ  את  וכיסה  חשון  בי”ז  המבול 

וארבעים לילה.
ביום השני לבריאת העולם  הסדר שברא הקב”ה בעולמו 
החיוני של מחזור המים בטבע. בראשית  יצר את הקשר 
אין  “שאם  הקשר  לבטא  היטיב  ג’(  ד”ה  יג’,  )פרשה  רבה 
ארץ אין מטר, ואם אין מטר אין ארץ ואם אין שניהם- אין 

אדם”.
מחזור המים בטבע, הוא המחזור ההידרולוגי, הינו תנועת 
כולל  התהליך  הארץ.  כדור  של  באטמוספירה  המים 
התאדות של המים אשר מתחת לרקיע, התעבות )עננים(, 
משקעים ממאגרים שמעל לרקיע, זרימה ונגר עילי על פני 

הקרקע, חילחול למאגרי מים תת קרקעיים.
משמעו  הבבלית   בתרבות  מרחשון  החודש  שם  מקור 
כ”מר  או  מים”  “חשרת  שם  על  ואולי  השמיני”  “החודש 

מדלי” )ישעיהו מ’, 15( כסמל לטיפות הגשם הראשונות.
על בריאת הרקיע אמר ר’ יהודה בר סימון “יעשה מטלית 
את  ולחכה  מלמעלה  אש  יצאה  חנינא:  ר’  אמר  לרקיע... 
פני הרקיע” )בראשית רבה פרשה ד’, ד”ה ב’(. אותה אש 
רעמים  ברקים,  בצורת  מלהטת  עדיין  ברקיע  שליהטה 
ר’  ארצה.  הניתך  הברד  את  היוצרים  חשמליים  ומתחים 
חנינא לומד שביום השני “נבראת המחלוקת שנאמר: ויהי 
מבדיל בין מים למים”. מחלוקת בין המים שמעל ומתחת 
ההיסטוריה  דפי  על  החקוקות  מחלוקות  ואף  לרקיע 

בחודש חשון.
סידרי העולם שנחקקו ביום השני לבריאה תרמו גם לעונות 
השנה: “זרע וקציר, וקור וחום וקיץ וחורף” )בראשית ח’, 

.)22
ראשית גשמי חשון מכונה “היורה”- “שמורה את הבריות 
ב’(.  ו’,  )תענית  פירותיהן”  את  ולהכניס  גגותיהן  להטיח 
רעועים  קירות  בוני  השקר  בנביאי  רואה  הנביא  יחזקאל 
“ובקעתי רוח סערות בחמתי וגשם שוטף באפי... והרסתי 
ונגלה  הארץ  אל  והגעתיהו  תפל  טחתם  אשר  הקיר  את 

יסודו ונפלה” )יחזקאל יג’, 13-14(.

בעל  כיחסי  הם  האדמה  עם  לרקיע  שמעל  המים  יחסי 
ואישה:

“כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים ושמה לא ישוב כי 
אם הרוה את הארץ והולידה והצמיחה” )ישעיה נה’, 10(.

בואם לברכה של המים שמעל לרקיע מתחיל מחזור חדש 
נזרעת הארץ “שותה  זה  בלוח החקלאי המקראי. בחודש 

ונזרעת, נזרעת ושותה” )סיפרי, עקב ל”ח(.
החייץ שיצר הקב”ה בין הימים והאוקיאנוסים למי הרקיע 
הציב את האדם כמגשר בין לבין- “למטר השמים תשתה 
מים” )דברים יא’,11( ועל כן “מודים אנו לך... על כל טיפה 

וטיפה שהורדת לנו” )תענית ו’, ב’(.
תרבות  יצרה  השמים  במטר  ישראל  בארץ  האדם  תלות 
בכל  גשמים  מורידי  מופת-  ואנשי  תפילות  של  מופלאה 
התרבויות. מאליהו הנביא וחוני המעגל בתרבות היהודית 
)נביא הזרזיפים(  נבי עית’  )ג’בל כביר(,  ועד שייח בילאל 

ושייח אבו שישא )תל גזר(- בתרבות האיסלם.
חשיבות הגשם באה לביטוי בתפילת הכהן הגדול בקודש 
עוברי  תפילת  תישמע  “שלא  הכיפורים:  ביום  הקדושים 

דרכים לעניין הגשם”.

נאצר, את תעלת סואץ שאסר על מעבר אוניות ישראליות 
בתעלה. בריטניה וצרפת בשיתוף ישראל יזמו את “מבצע 
מוסקטר” ישראל מילאה את חלקה בכיבוש סיני ב”מבצע 
שוב  התעלה  נסגרה  הימים  ששת  מלחמת  ערב  סואץ”. 
היתה  המלחמה  של  ובסיומה  ישראליות  אוניות  למעבר 
התעלה לקו הפסקת האש בין ישראל למצרים והפעילות 

בה הופסקה כליל.
במלחמת ההתשה הוקמו מעוזים ישראליים לאורך התעלה 

שנודעו כ”קו בר-לב” על שם הרמטכ”ל הוגה התוכנית.
עם פרוץ מלחמת יוה”כ )6.10.1973( פרצו הכוחות המצרים 
את קו התעלה והתנהלו קרבות עקובים מדם-בהם נפלו כל 

המעוזים מלבד “מעוז בודפשט”.
  בעקבות הסכם הפרדת הכוחות שנחתם ב- 1974 נפתחה 

התעלה מחדש למעבר אוניות כולל אוניות ישראליות.
כיום עוברות בתעלה כ- 20,000 ספינות בשנה המהוים כ- 

תנועת  מכלל   10%
הספינות בעולם.

התיכון  הים  חיבור 
הביא  סוף  לים 
בכנפיו ברכה לסחר 
הבינלאומי אך גרם 
סוגי  להגירת  גם 
בעלי חיים )הגירה 
מים  לספסית( 
התיכון  לים  סוף 
המדוזות  ובהם 
המציפות את חופי 

הארץ.
גשר,
מלחמת יוה"כ

מים ושמים. ראש הנקרה



מאת: פרופ' איתן אביצור וד"ר טלילה אלירם המרכז לחקר 
השיר הישראלי - אוניברסיטת בר אילן

בראש השנה תשע”ג הלך לעולמו אחד מבכירי היוצרים של 
הזמר העברי, חיים חפר- שביום יא’ בחשון חל יום הולדתו, 
נולד בפולין בשנת תרפ”ו ובגיל 11 עלה ארצה. מהר מאוד 
השנים  ובמהלך  והארץ  העם  של  ההוויה  בתוך  התערה 
הפך לאחד מדובריו המובהקים של דור בוני המדינה ובני 
הארץ עד לעשור השישי לקיומה של המדינה. לידת שירו 
חייו  בה השתלבו  הדרך  את  מכל  יותר  הראשון מאפיינת 
ויצירתו. בהיותו בן 19, כשנתיים לאחר גיוסו לפלמ”ח, היה 
עולים  דפנה במשימות של הברחת  בקיבוץ  עם מחלקתו 

מארצות סוריה ולבנון. 
אלו  אירועים  לילה.  אחר  לילה  יצאו  אליהן  משימות 
של  רבדים  בה  ליצור  והחלו  הצעיר  נפש  על  השפיעו 
של  המדורה  ליד  המנוחה  מרגעי  באחד  וחוויות.  זכרונות 
לוחמי הפלמ”ח פרצו אלה מתוכו בצורת שיר שהיה ראשון 
לאלפים והנחשון שפרץ למעין יצירתו את הנתיב לעולם 
עליה  נייר  פיסת  מכיסו  הוציא  מדורה  אותה  ליד  הרחב. 
כתב את הבית הראשון של שירו “בין גבולות”. את הבית 
הלחן  את  מהם  אחד  הציע  במקום  ובו  חבריו  בפני  קרא 
הרוסי שהותאם למילות השיר1. אשר הפך עד מהרה לאחד 
משירי ההעפלה הקאנוניים והראשון לאוצר ענק של יצירה 
המספרת את סיפורה של ארץ ישראל המתחדשת ושיבתו 

של העם אליה. 

חוויות דור המדינה שבדרך כמו גם אלו שלאחר הקמתה 
נוצרו  בו  כור ההיתוך  ושם עברו את  בנפשו  נספגו עמוק 
פלמ”ח,  שירי  ביניהם  הארץ,  חיי  את  המתעדים  השירים 
שובבים  שירים  וגם  יום-יום,  של  שירים  מלחמות,  שירי 
ביניהם  שיריו,  את  הלחינו  המלחינים  טובי  קריצה.  עם 
הזמרים  בכירי  זלצר.  ודובי  וילנסקי  משה  ארגוב,  סשה 
ירקוני,  יפה  דמארי,  שושנה  נמנים  עליהם  לבצעם,  הרבו 
אריק לביא, יהורם גאון ורבים נוספים. הוא כתב פזמונים 
שלישיית  התרנגולים,  ירוק,  בצל  ביניהן  רבות,  ללהקות 
גשר הירקון, החלונות הגבוהים, רביעיית מועדון התיאטרון 
שנולדה  להקה  או  קבוצה  כל  כמעט  הצבאיות.  והלהקות 
מיצירתו.  משהו  לעצמה  אימצה  הישראלי  ההווי  לתוך 
כמה מפזמוניו הידועים ביותר נכתבו למחזות הזמר שהיו 
קזבלן,  אלו  בין  בארץ,  התיאטרון  בתולדות  דרך  לאבני 

1  יצירה הידועה בשם ‘מרש סלאבי’

מאת: ד"ר עמנואל בן נאה

ביום ז’ מרחשון תרנ”ח )2 בנובמבר 1897( נולד אבא שאול 
בן אייזיק- אב”א גייסינוביץ’ )אחימאיר(. אב”א נולד בכפר 
נלהב.  כציוני  נודע  נעוריו  ומשחר  הלבנה  ברוסיה  דולהי 
בגיל 15 נשלח לפי דרישתו, ללימודים בגמנסייה “הרצלייה” 
בתל אביב, שב לחופשת קיץ בבית הוריו ב- 1914 ונאלץ 

לשהות שם עקב פרוץ מלחמת העולם הראשונה.
בסנט  רוסיה  ציוני  בועידת  השתתף  אחימאיר  אב”א 
פטרבורג ב- 1917, למד באוניברסיטת קייב, באוניברסיטת 
לייז בבלגיה והשלים ב- 1924 עבודת דוקטור באוניברסיטת 

וינה.
בקרבות  נפל  האדום,  בצבא  כקצין  ששירת  אחיו-מאיר, 

בפולין ב- 19 באפריל 1919. 
בעקבות מות האח האהוב שינה אב”א את שם משפחתו 

ל- אחימאיר.

                                                                                                

ואף היה  בנעוריו נמשך אחר האידאולוגיה הקומוניסטית 
עיתונאי בבטאון “איזבסטיה”.

דעתו  שינה  אוקטובר  במהפכת  הדמים  אירועי  בעקבות 
בראשות  הרביזיוניסטית  לתנועה   1928 ב-  והצטרף 

ז.ז’בוטינסקי.
ב- 1924 הוא שב לארץ ועבד כספרן, פועל ומורה בזכרון 
יעקב, קבוצת גבע ומושב נהלל. הוא חבר לא.צ. גרינברג 

ויהושע השל ייבין בהקמת גוש העבודה הרביזיוניסטי.
ב- 1930 הקים את “ברית הבריונים” והיה הראשון להפגנה 
נגד השלטון הבריטי. הוא נעצר כחשוד במעורבות ברצח 

באשמת  הורשע  אך  זו  מהאשמה  זוכה  ארלוזורוב,  חיים 
הקמת “ברית הבריונים” ונכלא ל- 21 חודשי מאסר.

ליבך  אם  בפרץ,  לעמוד  “עליך  לימים,  כתב  כך  “הנוער”, 
חם וכואב לעמך הדווה והנתון למשיסה בארץ ובגולה, היה 
מוכן להיות בין הלוחמים לחירותה של ציון. אל תתן לעמך 
להיות לעבד לכל פרא...”. עוז רוחו המרדני ושפע ידיעותיו 
“הארץ” ב”דבר”,  העיתונאית  הכתיבה  בימת  על  הציבוהו 
כחבר  שימש  ואף  ,”הבוקר”,”חירות”,”מעריב”,”מאזניים”, 
במערכת האנציקלופדיה העברית. יצירותיו תרמו לקשרים 
עם סופרים ואנשי הגות- ש”י עגנון, יוסף קלוזנר, עמנואל 

הרוסי ואחרים.
                                                                                                    

להקים  בנחישות  אחימאיר  אב”א  תבע  היצירה  לצד 
ריבונות יהודית בארץ ישראל “האוריינטציה הציונית אינה 
צריכה להיות לא בריטית, לא צרפתית, לא איטלקית, לא 
סובייטית, לא מצרית ולא אשורית. לציונות יש אוריינטציה 
אחת ויחידה- אוריינטציה יהודית, ולא סתם יהודית, אלא 

אוריינטציה כלפי הנוער היהודי”.
הניצוץ  היתה  הבריונים”  “ברית  הקמת  למעש.  מחזון 

שהצית את האצ”ל ולח”י למרד בבריטים.
הרביזיוניסטים  הציונים  “הסתדרות  את  הקים   1933 ב- 
וראה כבוד בתואר “פאשיסטן” עד לכינון  בארץ ישראל” 

המשטר הפשיסטי בגרמניה.
בן ציון נתניהו היטיב לנסח את פועלו של אב”א אחימאיר: 
מתמדת  הטפה  שנית-  ומחודש.  חדש  רעיון  כל  “קודם 
היה  אב”א  מופת”.  לשמש  יכולת  ושלישית-  זה  לרעיון 
האיש שהיטה את הזרם האידיאולוגי והובילו לכדי מעש 

עד למותו בערב שבועות בגיל 65 בלבד.

קוראים נכבדים!
החל מגליון חודש כסלו תשע"ד

יופץ "זמן מקום" בגירסת אינטרנט בלבד.
המעוניינים לקבל הגליונות בדוא"ל מתבקשים 

 לשלוח בקשה למייל
zmanmakom@macam.ac.il

 ניתן להוריד הקובץ מאתר המכללה
www.hemdat.ac.il"

www.makom-tour.co.il אתר חב' מקום

 אב”א אחימאיר

 זמן נהלל

אב"א - מורד ויוצר"סביב למדורה נספר"
בין  ועוד.  שבתי  סלאח  הקטנה,  תל-אביב  מייק,  לייק  אי 
דרך  ציוני  שהנציחו  כאלו  היו  ביותר  המפורסמים  שיריו 
היסטוריים בעלי השפעה מרחיקת לכת, כגון ‘קרב הראל’, 
חיים  האדום’.  ו’הסלע  הזה’,  העם  ‘לחיי  השיריונים’,  ‘כאן 
דורו  וחיי  חייו  המעטים שסיפור  היוצרים  אחד  היה  חפר 
ביותר  המובהקים  הביטויים  ואחד  יצירתו  סיפור  גם  היו 
שנות  כל  לאורך  והארץ  העם  ולסיפור  האישי  לסיפורו 
חייו. שני צדדים אלו הפכו למקשה אחת ויצרו את דמותו 

הייחודית והבלתי נשכחת.
חפר היה תושב העיר תל-אביב במשך שנים רבות, וכיוצר 
הרגיש לכל המתרחש בסביבתו הקרובה והרחוקה, נקשרה 
חגגה   1958 בשנת  יצירתו.  עם  אמיץ  בקשר  אביב  תל 
העיר את שנת היובל, ונערכה בה תערוכה גדולה, עבורה 
חפר  חיים  וערכו  כתבו  אותו  קברטי  בסגנון  מופע  הופק 
“תל-אביב הקטנה”.  בן אמוץ. המופע נשא את השם  ודן 
בין השירים שכתב למופע זה היו “זה לא יחזור”, )בו טען: 
“עבר זמנה של ת”א הקטנטנה”(, “שני בנאים” )על בנאים 
הבונים את העיר תל-אביב(, “בחולות” )על הווי הצעירים 
בצורה  המספרים  שירים  כולם  הנבנית(,  בעיר  והחיזורים 
העיר  הווי  את  ובוחן  עמוק  מבט  מתוך  גם  אך  קלילה 
העברית הראשונה. כוכבי ההצגה היו יוסי בנאי, יונה עטרי 
1958 בגני התערוכה  והיא הועלתה בשנת  ואבנר חזקיהו 
הבכורה  הופעת  באמצע  כי  סיפר  חפר  חיים  בתל-אביב. 
וכדי  במקום  נטוע  נשאר  הקהל  אולם  גשם,  לרדת  החל 
להגן על עצמו שם את השרפרפים על הראש וכך נשאר 
גדול,  בלהיט  מדובר  כי  ברור  היה  ההצגה.  של  סופה  עד 
ועם  שונות  בימות  על  פעם  אחר  פעם  עלה  הוא  ואכן 

מבצעים שונים כמעט מדי עשור. 

היו  מפעליו  ובין  מאוד  התרחבה  הספרותית  פעילותו 
וטלוויזיה  לקולנוע  תסריטים  תיאטרון,  למחזות  תרגומים 
וגם מקאמות שהפכו לנכסי צאן ברזל של השירה העברית 
החדשה. חפר נודע כ”מלך המקאמות” ואכן הספיק לתרום 
לסוגה זו למעלה מאלף יצירות. הידועה ביותר היא “מסדר 
הנופלים” שהרטיטה לבבות לאחר מלחמת ששת הימים, 
הרבו לקרוא אותה בעצרות זכרון וגם זכתה להלחנה על 
ידי מספר יוצרים. היא הקנטטה “מסדר הנופלים” פרי עטו 
של יוסף טל, חתן פרס ישראל, שכתב את יצירתו בעקבות 
היא  אחרת  מקאמה  הימים.  ששת  במלחמת  בנו  נפילת 
“הימים האחרים” אותה כתב ב-1970 והלחין דובי זלצר, וזו 
הפכה לאחד הלהיטים הפופולאריים ביותר של שירי ארץ 

ישראל עד היום.
ביצירה  רבה  חשיבות  בעלת  דרך  אבן  היה  חפר  חיים 
הישראלית  בתרבות  נכבד  וחלק  החדשה  העברית 
המתחדשת. הוא היה שותף בכיר לעיצוב השפה העברית 
אחרים.  ליוצרים  השראה  ומקור  והספרותית  המדוברת 
שיריו מוסיפים להביע את רוח ישראל החדשה והצעירה 
ולמרות השנים הרבות שעברו על חלק גדול מהם ליחם לא 

נס והם נשארו מאבני היסוד של תרבות ישראל.

מסדר הנופלים.
מצבת גבורת 

האישה העברייה 
)ניצנים(

 ֵּבין ְּגבּולֹות, ֵּבין ָהִרים, ְלֹלא ֶּדֶרְך,
 ְּבֵלילֹות ֲחׂשּוֵכי ּכֹוָכִבים –
 ַׁשָּירֹות ֶׁשל ַאִחים, ְּבִלי ֶהֶרף,
 ַלּמֹוֶלֶדת ָאנּו ְמַלִּוים.

 ָלעֹוָלל ְוָלַרְך –
 ְׁשָעִרים ֹּפה ִנְפַּתח.
 ַלָּמְך ְוַלָּזֵקן –
ָאנּו ֹּפה חֹוַמת ָמֵגן! חיים חפר )1926-2012(


