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אם הבנים
מאת: ד"ר עמנואל בן נאה

דוד בן גוריון העניק לה את הכינוי "אם הבנים".
האם השכולה אזרה כוחות והיתה לדמות מופת בפעילות 

לקליטת העולים בשנות ה- 50.
רבקה גובר נולדה ב- 1902 בנובו ויטבסק- בדרום מערב 
האימפריה הרוסית. כבר בראשית דרכה היתה רבקה סמל 
נישאה   1921 ב-  האדמה.  ובעבודת  בלימודים  למצויינות 
למרדכי גובר- בן ישיבת סלובודקה, פעיל בתנועה הציונית, 

ש"זכה" כבר לשבת במעצר על פעילותו זו.
ב- 1925 זכו רבקה ומרדכי בהיתר יציאה מברית המועצות 
 )1934( ביל"ו  כפר  מייסדי  עם  ונמנו  לרחובות  עלו  והם 
ורבורג. שואת אירופה וסכנת הכיבוש הגרמני נאצי  וכפר 
לחיל  להתגייס  רבקה  את  מביאה  אזורנו  מעל  שריחפה 

העזר לנשים של הצבא הבריטי.
עם סיומה של מלחמת העולם השניה מקדירים שמי הארץ 

במאבק להקמת המדינה.
בקרב  נפל  ב"הגנה",  כמפקד  שימש  הבנים,  בכור  אפרים, 
על "טירת שלום" והובא לקבורה בכפר ורבורג. בן 20 היה 
במותו ועל קברו נשבע אחיו צבי להמשיך את דרכו. חלפו 
שלושה חודשים וצבי, בן 17 בלבד, נהרג בקרב על משלטי 

חוליקאת )חלץ( בנגב.
רק לאחר שנה נמצאה גופתו יחד עם גופת חברו- עמנואל 

טוכלר.
בכפר  העלמין  בבית  אחיו  לצד  צבי  נקבר  אח.  לצד  אח 
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מאת: מאיר כהן

בעת  גם  כי  הגד  ראית.  מה  ישורון  לבני  עמי  אל  "הגד 
בל  הפלישתים  אך  נפל  חרבו  על  חייל.  איש  היה  מותו 

הרגוהו" )"מלוכת שאול", יוסף האפרתי(.
ביום א' אלול, על פי המדרש, נפל המלך שאול על חרבו 
ושלושת בניו נפלו בגלבוע )סדר עולם רבה, רש"י שמו"א 

א' 22, כ"ז 7, ילקוט שמעוני רמז קל"ט(.
שאול עלה למלכות כמענה לדרישת העם למשטר מלוכני. 
"ורוח  ה':  ע"י  נבחר  מלוכה.  ומצא  אתונות  לחפש  הלך 
16( והיה ראשון המלכים,  אלוקים נחה עליו" )שמו"א ט, 
על  למלוכה  שעלה  עליון  בחסד  מושיע  ושופט,  מצביא 

רקע הנהגתם הכושלת של בני שמואל )שמו"א ח', 5(.
מושיעים  והשופטים-  אותותיו  נתן  הפלישתי  הלחץ 
להם".  ברזל  "רכב  כי  להכניעם  הצליחו  לא  לשעה- 
היקנה  )ברזל(  החרשות  מלאכת  על  הפלישתי  המונופול 
בירת  שילה,  בידם  נפלה  כי  עד  טכנולוגית  עליונות  להם 

ישראל, וארון הברית נלקח בשבי בקרב אבן העזר.
איש  כל  שאול  "וראה  סדיר  צבא  להקים  השכיל  שאול 
52(. הוא  י"ד,  ואספהו אליו" )שמו"א   חייל  בן  וכל  גיבור 
ויצא  האלה  בעמק  ומכמש,  גבע  בקרב  בפלישתים  לחם 

למלחמה בעמלקים ובנחש העמוני.
ההוראה להשמיד את עמלק מובילה את המלך אל תהומות 
הנפש. שאול מותיר בחיים את אגג, פאר נצחונו, וחטאו לא 

נסלח.
ומעורר  נפשו  את  מערער  המלכות  קריעת  של  העונש 

קנאה ליורשו:
"שעת לילה מאוחרת

כולם מזמן הלכו לישון
רק שאול ער, קודר
מרים לדוד טלפון...

שאול מבפנים קרוע
קרבות בתוך בטנו

אוהב- שונא, מקנא
מכור לחברו...

דבר מה אפל נופל
השד חוזר להשתולל

סכין נזרקת באויר
פתאום יש בין השניים קיר..." )אהוד בנאי(

הותירה  סיסרא  במלחמת  העמק  יושבי  הכנענים  הכנעת 
לתקוע  במגמה  הפלישתים  חודרים  אליו  יישובי  ואקום 

חייץ בין השבטים.
ואל  האוב  בעלת  אל  מובילה  שאול  של  השסועה  נפשו 

הקרב האחרון ממנו לא שב.
שאול )טשרניחובסקי( מצא את שאול )המלך( בעין דור:

"ובחשכת הליל בלי קשת ושלח
על סוס קל עין דורה בא שאול המלך...

ויזכר המלך את גבע ועלומיו,
אביב חלדו, טרם יקדרו עוד שמיו...

ועצבת נוראה סגור לבו לחצה,
וכמו שפעת דמעה אל גרונו פרצה...

כליתי כל כחי בסערות מלחמה.
ואשרי בבית כבר לשממה.

עם פלשת סבוני, בעותי צלמות
הרוח הרעה תדכאני עד מות...

מדוע, הה. מלך על עמך משחתני,
מדוע מאחרי הצאן לקחתני?...

באשמרת הבקר בלי קשת ושלח 
על סוס קל המחנה שב שאול המלך.

ופניו חורו, אך בלבו אין מורא,
ובעיניו מתנוצצות היאוש הנורא.

הידיעה על מות שאול מוצאת את דוד בצקלג )תל א-שרע( 
כבן חסות אכיש הפלישתי מלך גת.

שם בצקלג נושא דוד קינה: "הצבי ישראל על במותיך חלל.
איך נפלו גיבורים... הרי בגלבוע אל טל ואל מטר אליכם...

לא  ובמותם  בחייהם  והנעימים  הנאהבים  ויהונתן  שאול 
ניפרדו...

בנות ישראל אל שאול בכינה ...." )שמו"א א' 17-27(.
מות שאול סלל את הדרך למלכות נעים זמירות ישראל.

ורבורג.
קמה  היגון  מתוך  לסמל.  היו  מרדכי  ובעלה  הבנים  אם 
שקמה.  למדינה  שנהרו  העולים  בקליטת  לסייע  רבקה 
שדה פעולתם היה באזור באר טוביה ולכיש. מרדכי היה 
את  ניהלה  ורבקה  טוביה  באר  האזורית  המועצה  ראש 

ביה"ס במעברת קסטינה )קרית מלאכי(.
הם  אתגר,  בפניהם  הציבה   1955 ב-  לכיש  חבל  הקמת 
המגן"  "קרן  לטובת  ורבורג  בכפר  המשק  את  מקדישים 
המועצה  כראש  שימש  מרדכי  לכיש.  חבל  אל  ויוצאים 

ורבקה בהדרכת עולים.
המדינה  מאשר  "יותר  לעלייה  רבקה  רחשה  רבה  אהבה 
פועלה  על  המדינה".  את  זו  עלייה  קלטה  אותה-  קלטה 
בפרס  רבקה  זכתה  לקהילות  ותרומתה  העולים  בקרב 

ישראל )תשל"ו(.
בבי"ס  מלאכי(  )קרית  בקסטינה  הונצח  הבנים  זכרם של 
שנקרא על שמם, במושב "כפר אחים" וב"צומת אחים". ב- 
1967 עברו רבקה ומרדכי לדור בכפר אחים ורבקה כתבה 

שני ספרים לזכר הבנים "ספר האחים" ו "עם הבנים".
ב- 1978 נפטר מרדכי ובהיותה בת 79, 
שמה   ,)1981( תשמ"א  אלול  בחודש 
ובעלה  בניה  לצד  ונטמנה  לחייה  קץ 

בבית העלמין בכפר ורבורג.
היו  גובר  לבית  והבנים  מרדכי  רבקה, 
עליהם  והקרבה  תום  של  לפידים 

הוקמה המדינה.

רבקה גובר

הקרב האחרון. כלך בגלבוע



היה  שחם,  מישאל  אל"מ  הירושלמית,   16 חטיבה  מפקד 
נקרא  שרון  אריאל  רס"ן  היחידה.  להקמת  החיה  הרוח 
מלימודיו באוניברסיטה העברית ליטול את הפיקוד ושלמה 

באום הוחזר מהאזרחות לשמש כסגנו. 
יחדיו הם "שלפו" את מיטב הלוחמים, אנשי ההתיישבות 

העובדת, מיחידות צה"ל השונות להוות חוד חנית.
הכללי...  למטה  אנו  הצענו  שביצענו  היעדים  רוב  "את 
לקרב...  מוכנים  ברגליים  לרקוע  היה  כלוחמים  תפקידנו 
תמיד להיות רקיעה ברגליים, ואנחנו רקענו" )אריאל שרון(.
טרם הקמת היחידה יצאו לוחמיה לפגוע במוסטפא סמואלי 
חזרו  אך  ספיר,  באבן  שומרים  שני  שרצח  סמואל-  בנבי 
בידיים ריקות משום שהרוצח לא היה בביתו ) 12.7.1953(.

ב- 31 באוגוסט 1953 פשטה היחידה למחנה הפליטים אל 
בוריג' ברצועת עזה. ב- 21 בדצמבר 1953, בלילה של שלג 
וקור עז, יצא מאיר הר ציון בראש כוח פשיטה קטן למבצע 
"כפפות משי", מסע רגלי לאורך 42 ק"מ בציר הררי קשה 

לחברון לפוצץ בית מבוקש.
היחידה,  יצאה  ביהוד  ילדיה  ושני  אישה  רצח  בעקבות 
בקיבייה  תגמול  לפעולת  שרון,  אריאל  מפקדה  בראשות 
)14 באוקטובר 1953(. הכוח פוצץ 45 בתים ובתום הפעולה 

התברר כי נהרגו 69 מתושבי הכפר.
מאחריות  התנער  גוריון  ובן  הגינויים  זרמו  תבל  מקצות 
בתואנה כי... בעת הפעולה לא נעדרה שום יחידה מבסיסה.
פעולת קיבייה וחוסר המשמעת הצבאית )הלוחמים לבשו 
מכנסיים קצרות וסנדלים, ללא דרגות וללא סולם פיקודי( 
חודשים  חמישה  הפעולה.  שיטות  על  נוקב  ויכוח  עוררו 
בלבד מיום הקמתה, בחודש דצמבר 1953, מוזגה היחידה 
בגדוד 890 של הצנחנים. אריאל שרון מונה למג"ד ומאיר 
הר ציון הקים את מחלקת הסיור שהיתה לימים ל"סיירת 

צנחנים".
אופיינו  הראשונה  הישראלית  הקומנדו  יחידת  לוחמי 
ביכולות לחימה גבוהות, כושר גופני מעולה, אחוות לוחמים, 
במשימה,  דבקות  האויב,  לקוי  ומעבר  לילי  בניווט  יידע 

התמחות בחדירות עומק, בתעוזה ועשויים ללא חת.
שילובם ביחידת הצנחנים נועד להקנות לצבא כולו מודל 

לחיקוי, להוות אב טיפוס ליחידות המובחרות.
מורשת ה- 101 מהווה עדיין נר לרגלי הלוחמים ביחידות 

העילית ובצה"ל כולו.

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

יום ג’ באלול הוא יום השנה להסתלקותו של הראי”ה קוק, 
הדרך  את  והתווה  הזמן  בשאלות  רבות  שעסק  המנהיג 
לשילוב ערכי העולם המודרני עם רוח ישראל סבא, ולכן 
גם נקרא על ידי כמה מהוגי הציונות הדתית “מורה נבוכי 
חברה  מדינה,  לענייני  הנוגע  בכל  תורתו  עיקרי  זמננו”. 
לאמנות  ביחס  עמדותיו  נרחב.  לעיון  זכו  השלטון  וסדרי 
ועוד יותר ביחס למוזיקה בעולם היהודי המתחדש לא זכו 
לאותה תשומת לב וכאן ננסה לעיין בסוגיה המורכבת של 
התפתחות התרבות המוזיקלית בארץ ועד כמה תהליך זה 

תואם את חזון הרב.

היחס למוזיקה בהגות היהודית ידע עליות ומורדות. בצוק 
נדחו  העם  של  לראשו  מעל  שהתחוללו  והצרות  העיתים 
אחרות  צרות  מפני  לשוליים  והמוזיקה  האמנות  סוגיות 
שהיו קיומיות ממש במובן הפיזי כמו במובן הרוחני. אולם 
לאורך כל שנות ההיסטוריה של מחשבת ישראל תפס בה 
הסמל  את  השאר  בין  בו  וראו  חשיבות  רב  מקום  הניגון 
קהילות  על  שעברו  התהפוכות  לכל  ביותר  המשמעותי 
“שירו  הכשדים  לדרישת  המתייחס  עתיק  מדרש  ישראל. 
הבא  המענה  את  שם  ג’(  קלז’  )תהילים  ציון”  משירי  לנו 
בפיהם של הגולים: “שוטי עולם, אילו שרנו במקומנו לא 
היינו גולים”1. הרעיון הינו נועז ומקורי: מי שיודע לשיר את 
ויתקע  ישרוד בה  והאותנטי בארץ מולדתו  שירו האמיתי 
שורשים שלא במהרה יעקרו. מאות שנים לאחר מכן כותב 
ריה”ל בספר הכוזרי על הניגון בישראל וקובע שהוא ירד 
מגדולתו בהקבלה לירידת עם ישראל בגלותו2. התייחסויות 
נוספות ניתן למצוא בכתבי רש”ר הירש ורבים אחרים ואלו 
הדור  כמנהיג  הראי”ה  ואקראיות.  בודדות  דוגמאות  רק 
בין  העמוק  הקשר  את  מחדש  העלה  לגאולה,  הראשון 

הניגון והעולם היהודי כפי שנראה להלן. 

סגנון השיר הישראלי בהתגבשותו בלט יותר מכל החיפוש 
בפרט  והישראליים  בכלל  היהודים  המלחינים  רוב  של 
אחר ביטוי מוזיקלי אותנטי של העולם היהודי המתחדש 
אל  היוצרים  את  הוביל  זה  חיפוש  ישראל.  בארץ  ובעיקר 
עיירות וקהילות נידחות ברחבי אירופה המזרחית, אחרים 
נדדו אל קהילות ישראל מארצות האיסלם וצפון אפריקה, 
נוסחה  למצוא  בתקוה  הערביים  לכפרים  שפנו  כאלה  היו 
מוזיקלית המאפיינת את יושבי הארץ ואחרים ניסו לקבל 
השראה מלחני טעמי המקרא3. את כולם איחדה ההכרה כי 
חסר ביטוי מקורי עברי וחיפשו את הניגון שיביע את רוח 

ישראל החדשה.

1  סדר אליהו רבה ומקומות נוספים
2  ספר הכוזרי, מאמר ב’ סעיף סה’

המוטיב  את  כי טעמי המקרא שימרו  ההנחה    3
את  הובילה  המקורית  בצורתו  ביותר  העתיק  היהודי 

המלחינים לחפש מקורות בתחום זה.

מאת: רחל זמרן

"פעולת 101 היתה מעולה. הישגיה היו מופת לשאר יחידות 
שיחידות  במשימות  להצליח  אפשר  כי  והוכחה  צה"ל 

אחרות נכשלו בהן" )משה דיין, רמטכ"ל(.

הם היו מתי מעט, עזי נפש, מסורים ומחוייבים להצלחה, 
גיבורי הזמן לחמישה חודשים.

ביום י"ז אלול תשי"ג )28 באוגוסט 1953( הוקמה "היחידה" 
מנחם-  בן  יצחק  שרון,  אריאל  למופת:  שהיו  דמויות  עם 
חנן סמסון  קאצ'ה,  ג'יבלי,  יצחק  ציון,  הר  מאיר  "גוליבר", 

ואחרים. סך הכל כ- 50 איש כולל אנשי מינהלה.
צ'ארלס  שהקים  גרילה  יחידת  שם  על  ניתן  היחידה  שם 

אורד וינגייט באתיופיה ובאריתריאה.

חמש שנים לאחר הכרזת המדינה וגבולותיה עדיין עשנים, 
ארץ מדממת ממסתננים וכוחות סדירים של צבאות ירדן, 

סוריה, מצרים ולבנון.
 942 ו-  הרוגים   522 עם  פיגועים   11650 היו  זו  בתקופה 

פצועים.

הצבא עמד חסר אונים מול הפגיעה בנפש וברכוש: חילופי 
אש עם הירדנים המוצבים על חומות העיר העתיקה, רצח 
למטרות  יומיות  יום  חדירות  ואזרחים,  חיילים  שומרים, 

גניבה, רצח וחבלה ברכוש.
כותרות החדשות זעקו מידי יום על אוזלת היד של צה"ל 
למנוע את הרציחות: בית גוברין, טירת יהודה, יהוד, משמר 
איילון, כפר הס, אבן ספיר, אלו ועוד היו מטרה למסתננים.

שבהם  פיגועים  מאות  מכולן-  הקשה  היתה  תשי"ג  שנת 
היתה...  הצבא  ותגובת  חיילים   27 ו-  אזרחים   44 נרצחו 
פעולות תגמול: "לא היה בידינו להבטיח כל צינור מים... לא 
היה בידינו למנוע רצח עובדים בפרדס ומשפחות בשנתן...
והתראה..."  עונש  פעולת  זו  נקם.  פעולת  אינה  הפגיעה 

)משה דיין, 1959(.
עירעור תחושת הביטחון, עקב כישלון יחידות צה"ל בהגנה 

על האזרחים, הביא להקמת "היחידה".
לוחמי היחידה עם משה דיין

אנדרטת "חץ שחור"

60 ל- 101אילו שרנו... לא היינו גולים
הרב קוק כתב באותם ימים את הדברים הבאים: “הספרות, 
והחיטוב )הפיסול( עומדים להוציא אל הפועל כל  הציור 
האנושית  הנפש  בעמקי  המוטבעים  הרוחניים  המושגים 
אל  יצא  שלא  אחד.......  שרטוט  אף  עוד  שחסר  זמן  וכל 
להוציאו”4.  המחשבת  מלאכת  על  חובה  יש  עוד  הפועל 
ברוח זו כתב גם בספרו “ערפילי טוהר” בהתייחסו למוזיקה 
)השכל  האנושית  “ההשכלה  החיים5:  במערכות  ושילובה 
עצום שהיא מצמצמת את מהות  לה חסרון  יש  האנושי( 
החיים ומגרעת הרבה מלשד הבריאות שבהוויה העשירה”. 
הוא ראה בגישה הרציונלית בהגות היהודית מקור עשיר 
בפרטים אולם חסר רוח ונשמה, ולכן הוא קורא: “הטבעיות 
לאור  מחוברת  להיות  חפצה  והיא  תפקידה,  את  דורשת 
האלוקי המרומם ומלא חיים, בלא ההסתרה של ההשכלה 
האנושית...”. הגישה הרציונלית השולטת במחשבת ישראל 
מדויקת, שיטתית ועשירה בפרטים אולם חסרה את הרוח 
החיונית כל כך לשלימות ערכה. ומכאן הוא מגיע למסקנה: 
היא  מתחברת  כשהיא  והשירית  המוסיקלית  “הרוממות 
המעלילה את העוז של כל חפץ נשגב ונעלה”. רק חיבור 
את  לשלימות  יביא  הרגש  עולם  עם  הרציונלית  הגישה 
הביטוי האנושי הישראלי והצירוף יביא “אל העולם העליון 
הניגון  ירידת  ונשגבים”.  קדושים  רוממים,  חפצים  המלא 
סמלה את ירידת העם בגלות ותחיתו תהיה הסימן לגאולה. 
חובה על כל יוצר לשאוף אל אותו חיבור של עולם השכל 
ל”שירי  החיבור  אלא  אינו  שבמהותו  הרגש  עולם  עם 

הזמרה האלוקיים”.

השכל  עולם  את  להשלים  כדי  לראי”ה  החסר  ניגון  אותו 
הוא הניגון אותו מחפשים יוצרי המוזיקה בישראל במכמני 
מאז  לעיל  שתואר  כפי  גווניה.  כל  על  היהודית  המסורת 
תחילת צמיחתה של התרבות היהודית בארץ ישראל ועד 
ייבנה  עליהם  המקורות  את  המלחינים  מחפשים  היום 
נרשה  והולך.  מתרחב  רק  והחיפוש  המוזיקלי  עולמם 
לעצמנו לחלום כי התגשמות חזונו של הרב תהיה כאשר 
היהודית  הנפש  את  המבטא  המוטיב  אל  היוצרים  יגיעו 
בעולם המתחדש וזה יהיה הסימן המובהק לגאולת ישראל.

4  דב ירדן: “משנתו של הרב קוק”
5  “ערפילי טוהר” עמ’ קטז-קיז

שיר לציון


