
   
 

 

 אולי רק אגדה"  /  "אולי היה זה רק חלום

כרטיס תקבל  קבוצה  נציגים    ובהיה  י כל  של  לסיפורטענות  של  על    שקשורים  המהימנות  חוסר 

תציג  ההבלדה.   ה  לפני קבוצה  של  הגישה  את  טיעונים    נציגהכיתה  ותוסיף  בכרטיסייה  שקיבלה 

   שיצדיקו את גישתו.

 הפזמונאי  –  לב: יורם טהר1 היכרטיסי

שאלת המראיין מה הביא אותו לכתיבת השיר "הבלדה על יואל משה סלומון", ענה   לע תשובה ב

 : כך ,יורם טהרלב ,היוצר

ספר  ,של אברהם יערי  'כרונות ארץ ישראלז' הגעתי לכתיבת הפזמון לאחר קריאת הספר"

של ראשוני ההתיישבות בארץ מאנשי עלייה   שפעם נמצא כמעט בכל בית ושהביא קטעי זכרונות

השנייה והשלישית. ושם תוך כדי קריאה נתקלתי בזכרונותיו של טוביה בנו של יואל  הראשונה, 

משה סלומון. הוא סיפר איך אביו ועוד כמה אנשים הגיעו לראשונה לאדמות האיזור שהפך 

א ראוי לישוב אדם ואיך להיות פתח תקווה עם רופא יוני מזאראקי שהגדיר את המקום כל

  .למרות אכזבתם הקשה מפסק דינו הם החליטו לבסוף להמשיך ולקיים במקום את יישובם

זה איש שרבים לא שמעו את שמו עד   משה סלומוןיואל  .והסיפור הזה הקסים אותי. ריגש אותי

  שאני כתבתי עליו את השיר.

אני למשל בקיבוץ שלי שמעתי על בני העלייה השנייה ולא שמעתי על אף אחד מלפניהם. 

פתאום תוך כדי הקריאה גיליתי את הישוב הישן החרדי שגם הם בנו ישובים בארץ לפני כולם, 

ישובים כמו פתח תקווה. כל הקבוצה הזאת של יואל משה סלומון היו אנשים חרדים שהקימו  

 את המושבות הראשונות. 

 " ...ישבתי וחשבתי איך אפשר לעשות מהסיפור המדהים הזה פזמון

   2008, אלי אשד, "הבלדה על יואל משה סלומון חלק א "מתוך: 

 

 וחוקרת העלייה הראשונה  זרח ברנט של תונני  – יפה ברלוביץ 'פרופ: 2ה יכרטיסי

אנשים לוקחים את הבלדה ומלמדים אותה כהיסטוריה ובבתי הספר אבל זה לא היה ולא  "

 .נברא

יואל משה   ולעומתם גיבור הבלדה ... גדוליםכל האנשים האחרים שמוזכרים בבלדה עשו דברים 

לא נשאר ללון במקום. הוא ברח מהביצות חזרה לירושלים ומעולם   סלומון לא היה כזה גדול. הוא

  לא גר בפתח תקווה.

? כמו כל  1880איפה היה יואל משה סלומון בשנים שפתח תקוה התאוששה אחרי הקדחת של 

לאחר שנה החלו המתיישבים לחזור אט אט לפתח   ... הרעהמתיישבים, גם הוא עזב את המקום 

ולשקם אותה מחדש, אבל יואל משה סלומון לא חזר. כבר ביהוד הטיף נגד   (5-1884) תקוה

השיבה לפתח תקוה, ואף איים מפני סכנת המוות השרויה במקום. לכן, כאשר הכל קמו וחזרו, 

הוא  ן התנגד בכל תוקף לחזור לפתח תקוה,סלומו הוא עזב לירושלים, ושם חי עד יומו האחרון.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%90%D7%9C_%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%9F
http://www.biu.ac.il/faculty/berlovitz/


   
 

בשבילנו, שמכירים את הסיפור הקשה הזה, להקשיב   [...] האמין בכל ליבו שהמקום מסוכן

  ולהעמיד אותו כגיבור, זה ממש מגוחך –למילות השיר המשבח והמהלל את האיש שכל כך פחד  

 "?למה ]...[  האיש שברח  דווקא את להללומכאן השאלות המתבקשות: למה בחר השיר  [...]

 2008, אלי אשד, "הבלדה על יואל משה סלומון חלק א "מתוך: 

 

 

  לא ששמם תקווה  פתחממייסדי המושבה גרסת אהוד בן עזר, משפחת יהודה ראב,  :3יה יכרטיס

 . הוזכר בבלדה

 קרית? י: האם אתה חושב שהבלדה של יורם טהר לב היא שהמראיין"

הכל צ'יזבאט היסטורי אמנם יפה, שאחרת לא היו יודעים   י.ודא :יהודה ראב, נכדו של בן עזר אהוד

פתח תולדות  על  טהר דתקווה  -כלום  יורם  שרקם  ההזוייה  במשלחת  היה  לא  מאזאראקי  לב  -"ר 

 '.אולי זו אגדה'יות היסטורי, ובעצמו הוסיף מעדויות שונות, שאותן צירף יחד בחוסר אחר

או קי חוסר אמינות, אבל למה זה מפריע לך כל כך הרי הכל מדובר רק בפזמון שמראש   :המראיין

 ? אינו מתיימר כלל להיות אמין

הבעיה שלי היא עם השאלה האם יקבלו הדורות הבאים את רוב המידע שלהם על  :  עזר  בן  אהוד

יורם טהרלב? הבעייה איננה בבלדה היפה, השירית,   יסוד פתח תקווה מהבלדה הזאת של  סיפור 

כך שלטת עד  - הבעייה היא שהבורות כל  .מידה שהוא, שיורם כתב-הספרותית, הלגיטימית מכל קנה

גם המורות, קיבלו את הבלדה  שמערכת החינוך בבתי הספר,   כלומר כותבי ספרי הלימוד וכמובן 

תקווה, ואפילו הממונים על הצבת הפסלים  -כמקור המוסמך היחיד ללמוד ממנו על תולדות פתח

המכוערים בכיכר המייסדים אינם יודעים כנראה על תולדות ראשיתה של המושבה יותר מהכתוב  

 בבלדה הבידיונית הזו. 

לפי   רק  השחרור  מלחמת  תולדות  את  לומדים  היו  כאילו  הכסף'זה  ומבלי    'מגש  אלתרמן  של 

השחרור   מלחמת  תולדות  גם  שנים  בעוד  אולי  אבל  תקופה.  אותה  של  להיסטוריה  להתייחס 

של העתיד ישתמשו בהם   'אליהו הכהנים' תישכחנה, ויישארו רק השירים, ובייחוד המולחנים. וה

 . "ר את קורותינו במשולב בתולדות הזמר העברי כבנקודת מוצא לספ  

 2008, אלי אשד, "הבלדה על יואל משה סלומון חלק ב"מתוך: 

 

 יהושע שטמפפר נינתו של , זהבה בן דוב: 4 יהיכרטיס

והוא בכלל לא   היללו ופיארו את יואל משה סלומון.   הסיפור הזה עורר כעס גדול במשפחה שלנו."

 ?"למה כולם זוכרים רק אותו מרבים.נשאר לישון שם כפי שחושבים. הוא היה רק אחד 

 2008, אלי אשד, "הבלדה על יואל משה סלומון חלק ב "מתוך: 

 

 



   
 

   בבלדהשמם לא הוזכר ממייסדי פתח תקווה ש ,יהודה ראב, צאצא של רזי בן עזר :5יה יכרטיס

שנאה עם השיר הענק  -אהבהראב, יש מערכת יחסים מסובכת של  -עזר- , משפחת בןבמשפחה שלי"

ה  ...הזה אמיתות  שתי  משמיט  השיר  חשובותיכי  שט  סטוריות  עם  ברנט  מפאאשיחד  גוטמן,  ר, 

ראב יהודה  סבי,  אבי  היה  החבורה  את  שהדריך  מי  על    וסלומון,  לבד  לילות  בילה  ושמי שבאמת 

יהודה ראב הצעיר, הפוחז, בן    הירקון, לא היה סלומון, שהיה איש הישוב הישן של ירושלים, אלא 

ראב הוא גם זה שהיה השומר הראשון של המושבה, חורש התלם הראשון, וחופר הבאר   העשרים

  'נדחף'רק חולשה אחת היתה לו: הוא שנא עסקנות, והיה צנוע בצורה קנאית, ולכן שמו לא    הראשונה

  ."ה לספרי ההיסטוריה כמו אחרים ממייסדי פתח תקוו

 2008, אלי אשד, "הבלדה על יואל משה סלומון חלק א "מתוך: 

 

 גרסת משפחת סלומון  :8ה יכרטיסי

 :יואל משה סלומון אחיו שלנין , רשון סלומוןג

פתח תקווה היה יואל משה סלומון הוא הוא    אין ספק שהיוזם של כל פרוייקט  גרשון סלומון:"

ומשמעות השם שבכך נפתח פתח תקווה לגאולת הארץ. כל שאר    ' פתח תקווה'שהמציא את השם  

 .הטענות הן קשקוש ואין להן שחר

 .יש טענה שהוא בכלל לא גר בפתח תקווה: המראיין

 ]...[  תקווה. היה לו בית בפתח תקווה.: הבל הבלים. את רוב זמנו היה מבלה בפתח גרשון סלומון

כל המגמה והאידאה של יציאה מן החומות בירושלים וגאולת האדמה בארץ ישראל עם ישובים  

פרי פעילותו של יואל משה סלומון. אבל תבין כל הרעיונות הללו היו של יואל    חקלאיים זה הכל 

משה סלומון אבל לא הוא יצר אותם. הוא המשיך בכך את המסורת המשפחתית. זה היה מפעל לפי  

תורה ורעיונות של אביו מרדכי וסבו זלמן צורף פיתחו ועברו מדור לדור ויואל משה סלומון לקח על  

 ]...[ .עצמו להגשימם

רק לאחר שסלומון התיישב בפתח תקווה והראה לכולם שאפשר לקיים שם חיים של ישוב רק אז  

הצטרפו אליו ראב ושטמפר ושלושתם ממשיכים ישוב בפתח תקווה. הוא היה הראשון לפני כולם  

 ]...[  שם הוא היה הראשון שקנה אדמות במחיר כמעט חינם כי אלה היו אדמות ביצות.   שהתישב

, ברנט וכל השאר בוודאי שהיו חשובים ואיש אינו מטיל ספק בתרומתם.  גוטמן, ראב, שטמפפר  תבין

אבל בסופו של דבר מי הם היו? היו יהודים פשוטים מהונגריה בלי יחוס, בלי חזון, בלי כלום שבאו  

לעבוד את האדמה. הם בכלל לא הכירו את הארץ הזאת לא ידעו מה התנאים שבה. הם היו זקוקים  

לו חזון    למנהיג שיספק את החזון יואל משה סלומון שהיה  וזה היה  כוח הדחף.  והרעיונות ואת 

   . "ותוכנית עתיד מפורטת. ויואל משה סלומון ובנייתה של פתח תקווה היו חוליה בשרשרת הזאת

 2008, אלי אשד,  "הבלדה על יואל משה סלומון חלק ב"מתוך:                                                                           

 

 

 



   
 

 תרבותיים של הארץ במכונת הזמן: דימויים 

בחרו לפחות שלוש מילות תואר המייצגות את אפיון הארץ בטקסט. באיזה נימה/עמדה/יחס בחר  ·

 ?הכותב לתאר את ארץ ישראל

 :תוכלו לבחור מילים מהרשימה הבאה או להציע מילות תואר אחרות

נוסטלגי, תיעודי, מוגזם, חיובי, שלילי,אובייקטיבי )= משקף את המציאות הכללית כמו שהיא(,  

יבי )= משקף חוויה אישית ותחושות פרטיות של הכותב(, מּוֶטה )= איננו אובייקטיבי,  סובייקט

 .אלא מכוון יותר לצד מסוים(,מרגש, אישי, סמלי

בחרו מילת תואר אחת וכתבו פסקה שתסבירו בה מאיזו נקודת מבט ראה הכותב את ארץ   ·

  . ישראל

  המקורות: 

 ספר דברים .1

ם ֲעָיֹנת ּוְתֹהֹמת" י ָמיִּ יֲאָך ֶאל ֶאֶרץ טֹוָבה ֶאֶרץ ַנֲחל  י ה' ֱאֹלֶהיָך ְמבִּ ָטה    כִּ ְקָעה ּוָבָהר. ֶאֶרץ חִּ ים ַבבִּ ֹיְצאִּ

נֻת ְסכ  ית ֶשֶמן ּוְדָבש. ֶאֶרץ ֲאֶשר לֹא ְבמִּ ּמֹון ֶאֶרץ ז  ָנה ְורִּ תֹאַכל ָבּה ֶלֶחם לֹא    ]=בעוני[  ּוְשֹעָרה ְוֶגֶפן ּוְתא 

ֲהָרֶריָה ַתְחֹצב ְנֹחֶשת  ט( -)דברים ח, ז   ."ֶתְחַסר ֹכל ָבּה ֶאֶרץ ֲאֶשר ֲאָבֶניָה ַבְרֶזל ּומ 

 מדרש תנחומא  .2

ים ָיפֹות  ַמֲעֶשה ְבַר' יֹוָחָנן ֶבן ֶאְלָעָזר" נִּ ָאה ְתא  ָנה ְמל  ָנה ַאַחת, ְוָהְיָתה ַהְתא  ב ַתַחת ְתא   , ֶשָהָיה יֹוש 

ים שֹוֲאבִּ  נִּ ְוָהיּו ַהְתא  ְמַגְבלָ   יםָיַרד ַטל  ָהרּוַח  ְוָהָיה  ְמַנֶטֶפתתָ ָבא ,ֶבָעָפר  ןְדַבש,  ְוָהְיָתה  ז ַאַחת  ָחָלב    ה ע 

ְדַבש, ְוָאַמר ָלֶהם  בִּ ים  ידִּ ַלַתְלמִּ ין ָהעֹוָלם ַהָבא  ְוָקָרא  ע  ֻדְגָמא מ  ּוְראּו  י(   ."ֹבאּו   )תנחומא בובר תצווה 

 

 בי יהודה הלוי / ר "יפה נוף" .3

ְרָיה ְלֶמֶלְך ָרב. ל קִּ ב  ה נֹוף ְמשֹוש ת   ְיפ 

י  ַפֲאת  י מִּ ְכְסָפה ַנְפשִּ  ַמְעָרב!ָלְך נִּ

י ֶאְזְכָרה ֶקֶדם, ְכָמר כִּ  ֲהמֹון ַרֲחַמי נִּ

ְך  ְך ֲאֶשר ָגָלה ְוָנו   ֲאֶשר ָחָרב. ]=בית המקדש[ ְכבֹוד 

ים, ַעד  י ְנָשרִּ י ַעל ַכְנפ  נִּ ְתנ  י יִּ  ּומִּ

ְתָעָרב!  ך ְויִּ י ֲעָפר  ְמָעתִּ  ֲאַרֶּוה ְבדִּ

]...[ 

ן  -ֲהלֹא ֶאת ְך ֲאחֹונ  םֲאָבַניִּ  ְוֶאָשק 

ְדַבש ֶיְעָרב!  י מִּ ְך ְלפִּ  ְוַטַעם ְרָגַביִּ

 



   
 

הוא משתוקק  ש, מתאר את ארץ ישראל היפה  11-שחי בספרד במאה ה משורר    ,יהודה הלוי  ביר

העלוב של ארץ    הבו הוא גר, בספרד. הוא נזכר בעצב במצבשמהמקום הרחוק במערב  אליה  להגיע  

לעוף  משאלתו היא , והיה קיים בית המקדש בימים שה המפוארת תתקופ, לעומת ימי חייוישראל ב 

על כנפי נשרים עד לארץ ישראל ולבכות בה על מצבה ועל הגעגוע של עם ישראל לארצו. הוא מסיים  

 אף יותר מדבש.  לו טעים העפר של ארץ ישראל יהיה באמירה ש

 

 מנחם מנדל דוליצקי  / "ויתךואי" .4

ברוסיה, כתב ביידיש ובעברית והיה חבר בתנועה הציונית   20-19-המנחם מנדל דוליצקי חי במאות 

 "חיבת ציון".   

ְך,  ּיֹון ֱאָהב   ַבת צִּ

י  י, ,]=עולמי[ ַאְת ֶחְלדִּ ְשָמתִּ  נִּ

ְך, ְך ֶאְתָאו   יך[י]=אשתוקק אל ֱאָהב 

י. אַ  ֶמל ַאֲהָבתִּ  ְת ס 

]...[ 

יר ֶנְחָמָדה,  ַאְת ֶאֶרץ שִּ

י   ים, ֶאֶרץ ְפרִּ  ּוְפָרחִּ

ַצח ַהתֹוָלָדה   ְבנ 

ים...  יב ְנָצחִּ  ַאְת ֲאבִּ

 

ם,   ַמה ֶנְהְדרּו, ְירּוָשַליִּ

ם!  ְך ַבָשָמיִּ  ְמאֹוַריִּ

ן,  יב ַעיִּ  אֹור ָמתֹוק, ַמְרהִּ

ים, ְנָחלִּ ְשַתֶפְך ָבְך כִּ  יִּ

]...[ 

ְך ין צּוַריִּ ְנֲעם ב   ]=בין אבנייך[ ַמה תִּ

ְך!  המעיינות הזורמים בירושלים[ ]=רחש  ֶהְמַית ַמְעָיַניִּ

ים  פֳּרִּ  ְכַמַשק ְכַנף צִּ

 י ַרְך קֹול ַהֲהֻמָלה, 

ָדּה  ים]=ההד שלה[ ה  ין ֶהָהרִּ  ב 



   
 

 

 ( שנים לפני ביקורו הראשון בא"י כתב מספר )נ/ חיים נחמן ביאליק  "אל הציפור" .5

ובהמשך חייו עלה לארץ    19-נולד ברוסיה בסוף המאה החיים נחמן ביאליק, משורר וסופר עברי,  

 . 1934בשנת  פטירתו,עד בה חי ו  ישראל

 

ֹפָרה ֶנְחֶמֶדת ְך, צִּ  ,ָשלֹום ָרב שּוב 

י ַאְרצֹות ַהֹחם ֶאל־ַחלֹונִּ  - מ 

י ָכָלָתה ב ַמה־ַנְפשִּ י ָער  ְך כִּ  ]=נפשי מתגעגעת אל קולך היפה[  ֶאל קֹול 

י ְך ְמעֹונִּ  .יתי[]=ב   ַבֹחֶרף ְבָעְזב 

 

י ַהְיָקָרה פֹורִּ י, צִּ רִּ י, ַספ   ,ַזְּמרִּ

ְפָלאֹות ים נִּ ֶאֶרץ ֶמְרַחקִּ  ,מ 

 ,ֲהַגם ָשם ָבָאֶרץ ַהַחָּמה, ַהָּיָפה

ְרֶביָנה ָהָרעֹות, ַהְתָלאֹות  ?תִּ

 

י ְשאִּ ּיֹון  ֲהתִּ ַאַחי ְבצִּ י ָשלֹום מ   ,לִּ

ים ים ַהְקרֹובִּ ַאַחי ָהְרחֹוקִּ  ?מ 

ים! ֲהי ְדעּו ָיֹדעַ   הֹוי ְמֻאָשרִּ

ים י ֶאְסֹבל, הֹוי ֶאְסֹבל ַמְכאֹובִּ  ?כִּ

[...] 

ֶאֶרץ ְפָלאֹות מ  י, נִּ פֹורִּ י, צִּ  ,ַזְּמרִּ

ים ְנֶוה עֹוָלמִּ יב ָבּה יִּ  .ָהָאבִּ


