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  אל 
נה ברר עדי"ד

  

  י מרחפת על פני כל הילדי� ומוריה�"ְשִכיַנת א
  בפולי�              השפה העברית ואר, ישראל בבתי ספר

  

  


  תארני

רשת , החינו! היהודי בפולי�, )כתב עת(אופקי
 , קר� קיימת לישראל, זרובבל חביב

 הקהילה ,אר6 ישראל בחינו! הציוני בגולה, הוראת עברית בגולה, "תרבות"החינו! 

  . היהודית בפולי�

  

  תקציר

הייתה בעלת , שפעלה בפולי� בי� שתי מלחמות העול�, "תרבות"רשת מוסדות החינו! 

לפיכ! היא בחרה בעברית כשפת הוראה ושמה לעצמה מטרה . אוריינטציה ציונית

היא הוציאה לאור עיתוני ילדי� ונוער , בנוס�. להפו! אותה לשפה דבורה בפי תלמידיה

מוב� שנושא אר6 ישראל היה מרכזי בתכנית הלימודי� של רשת חינו! זו וא� . בעברית

  . בעיתוניה

 הנחלת השפה העברית לתלמידי� ושילוב נושא אר6 ישראל בתכנית �שני הנושאי� 

פקחי . על רקע דרישות השלטו� ותחת פיקוחו,  לא היו קלי� להגשמה–הלימודי� 

אלו . וטי� בכלל ושל היהודי� בפרטהשלטו� בדקו את מוסדות החינו! של המיע

  .וחלק מה� נסגר לעתי� עקב חשדות של חוסר נאמנות למדינה הפולנית, הוגבלו

כיוו� שהיו לה שתי , עניי� הנחלת השפה העברית עלול היה להיתקל בקושי נוס�

  .   יידיש ופולנית–בקרב הקהילה היהודית בפולי� " מתחרות"

ומחנכיה מול הקשיי� " תרבות"וונות של מייסדי מאמר זה מציג את ההצהרות ואת הכ

ה� של מורי� וה� של , "עדויות מ� השטח"המאמר מביא . ביישו� הדברי� במציאות

  .לציו�� זרובבל חביב איש ראשו�–ל מאר6 ישראל "שליח הקק
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  מבוא. א

הוחלט על הקמה מחדש של רפובליקה , ע� סיו� מלחמת העול� הראשונה, 1918בשנת 

   1.לאחר ששטחי� מפולי� היו מחולקי� בי� מעצמות שונות שני� רבות, בפולי�

שנקראה " אמנת המיעוטי�" נוסחה ,המלחמהשנערכה לאחר , יבוועידת השלו� בוורסי

כפתה על הממשלה , 1919 ביוני 28 �שנחתמה ב, אמנה זו". האמנה הקטנה של ורסיי"

 של אותה 10 � ו9, 8פי� על פי סעי. הפולנית מחויבויות ספציפיות בתחו� החינו!

ע� ,  התחייבו הפולני� לאפשר למיעוטי� להקי� ולנהל מוסדות חינו! משלה�2,אמנה

כ� התחייבו לתמו! במימו� ; הזכות להשתמש בשפת� ולבטא את דת� באופ� חופשי

בה� אחוז המיעוטי� שכל זה באזורי� . במוסדות אלו) או מקומי/ארצי ו(ציבורי 

  .מ� האוכלוסייה המקומית) ומעלה 25%(מהווה חלק ניכר 

  

הכריז ,  זו רפורמהשל ה במסגרת. נערכה רפורמה במערכת החינו! בפולי�1932בשנת 

י "שנתמ! ע, ממלכתי: בתי ספר� של שהוא מכיר בשני סוגי, משרד החינו! הפולני

מצב� של בתי הספר הפרטיי� של בשל כ! הורע . ופרטי, הממשלה והשלטו� המקומי

כל בית ספר של חייב  1932החוק הממלכתי של . פיקוח גבר ונוספו הגבלותה. המיעוטי�

מייסדי ; תקציבומו ועל לספק למשרד החינו! נתוני� על מיקו, מיעוטי� שעמד להיפתח

רק . בית הספר ומפעיליו היו צריכי� להצהיר על יושר מוסרי ועל נאמנות פטריוטית

  .את בית הספר זכות זמנית להפעיל יכלו לקבלבתנאי� אלו ה� 

 בתנאי� כל בית ספר שלא עמד. בתי ספר רבי� של המיעוטי� נסגרו בעקבות חוק זה

  :נסגר, שלהל�

 לחוסר "סיבה מספקת"נמצאה לא ובית הספר לא פעל  במש! שלושה חדשי�  .1

  .פעילות זו

  .שביע את רצו� הממשלהלא ה הכיוו� הפדגוגי של בית הספר  .2

או שבית הספר נכשל , מנוגד לזה של הממשלהנמצא  הכיוו� הסוציאלי והפוליטי  .3

  3.בנטרול השפעה פוליטית רדיקלית

י ארגוני� "בקרב הקהילה היהודית בפולי� פעלו רשתות חינו! שהושפעו ונתמכו ע

כל רשת חינו! קיבלה על עצמה לחנ! . פוליטיי� וחברתיי� שוני� זה מזה במגמותיה�

אול� כל .  צעיר שימשי! את הדר!לאור עקרונותיה ותפיסותיה במגמה להכשיר דור

                                             
  .1994ה "אל תשנ�בר: ראה במאמרי, על הקמת הרפובליקה הפולנית מחדש והמיעוט היהודי לזרמיו 1
� 2' עמ, Eisenstein 1950; 6' עמ, Eck 1947:  נוסח הסעיפי� ראהרוטי פ2 3. 
� 47' עמ, 1950אייזנשטיי�  3 49. 
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גיאוגרפיה , ספרות,  שפה–מוסדות החינו! היו חייבי� לשלב לימודי פולנית 

  4.והיסטוריה

, מכא� ברור.  הפעילו מערכת פיקוח על בתי הספר של המיעוטי�, כאמור, השלטונות

שלא כל העקרונות והמגמות של המייסדי� ושל המחנכי� יכלו להיתרג� בשלמות� 

לעיתי� קרובות היה צור! להתפשר .  למעשה במוסדות החינוכיי� היהודיי�הלכה

  .  בתכניות הלימודי�

  

הנחלת השפה העברית : לשני נושאי�" תרבות"להל� אדו� בהתייחסותה של רשת 

ברור ששני נושאי� אלה אינ� . לתלמידיה ושילוב נושא אר6 ישראל בתכנית הלימודי�

כיוו� שבקרב הקהילה : זאת ועוד. לטו� ופיקוחועל רקע דרישות הש, קלי� להגשמה

 עניי� הנחלת העברית – יידיש ופולנית –"  מתחרות"היהודית בפולי� היו לעברית שתי 

  .   נתקל לא אחת בקשיי� בשל עובדה זו

ואחר כ! אצטט , ומחנכיה" תרבות"בתחילה אציי� הצהרות חינוכיות של מייסדי 

  . הלכה למעשהעדויות בעניי� הגשמת הצהרות אלו 

  

  לימוד השפה העברית. ב

בי� הדוברי� בוועידת ". תרבות"על חשיבות הנחלת השפה העברית דובר רבות ב

ששימש ג� כנשיא ,  היה המנהיג הציוני יהושוע טהו�1922המורי� הראשונה בשנת 

  :להל� דבריו בנושא השפה העברית". תרבות"הראשו� של 

הי השאיפה החזקה להחיות את השפה זו: הווה אומר? תחיית השפה מה היא"

לשפה שמשתמשי� בה בחיי� : כלומר, לעשות אותה שוב לשפה מדוברת, בפה

  5..." ולא רק ברגעי� חגיגיי�, יומיי��היו�

בעניי� .  6"שיחות ע� הורי�"גורדו� חוברת בש� . ער! מ, 1928בשנת , שש שני� אחר כ!

  : השפה הוא כתב

הלשו� העברית . ה והחיי� בבית הספר שלנוהעברית הינה לשו� ההורא השפה"

אלא ג� בקרב כמה וכמה חוגי� רחבי� של , י"היא כעת לשו� חיה לא רק בא

השפה העברית התפתחה במידה . הנוער וג� הבוגרי� העבריי� באר6 ובגולה

על . שאפשר בה כעת ללמד את כל המדעי� ולבטא את כל המחשבות והרגשות

                                             
 ג"אל  תשס�בר: פירוט והרחבה ראה בספרי 4
ירחו� לענייני : תרבותכל הנאומי� בוועידה זו מצוטטי� בחוברת ". תרבות" הדברי� נאמרו בוועידת 5

ל של דברי טהו' הוא מתו&  מופיע "הציטוט הנ. ורשה, ב"בט תרפש�טבת, ג, החינו� והתנועה העברית
  .  105בעמוד 

  .ח"גורדו� תרפ: הציטוטי� להל' ה� מתו& 6
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ית אנו מקני� לילד ג� את הלימודי� הכלליי� ידי הוראת כל הלימודי� בעבר

ועל ידי הדיבור העברי והספר העברי אנחנו מקשרי� אותו אל , בצורה לאומית

  ." כל אוצרותינו בעבר ובהווה קשר בלתי ניתק

השפה : "משתלבי�" תרבות"שבתכנית הלימודי� של , יחד ע� זאת מציי� גורדו�

צו , כמוב�, הסיבה היא לכ! היא". ניההגיאוגרפיה וההיסטוריה של פול, הפולנית

  .השלטו�

בהצעותיו למורי� להרבות במפגשי� ע� הורי� מנסח גורדו� את מטרותיה� של 

  : מפגשי� אלו כ!

ושיחות תכופות בי� המורי� וההורי� להגיע , הרצאות, על ידי עריכת נשפי�"

  ." ליצירת תאי� חזקי� של מציאות עברית בגולה

  : ובהמש! הוא מייע6 למורי�, מציאות שבה הוא חיא! גורדו� מכיר את ה

בשי� אל לב  שבשפה זו , ההרצאות תיקראנה ברוב המקומות בטח ביידיש"

  ." מדברי� כל ההורי� או מביני� אותה במידה מספיקה

עדות ישירה על המלחמה למע� העברית ונגד היידיש בבתי הספר ישנה במכתב של 

  :בווישניבה" תרבות"תלמידי כיתה ב מבית ספר 

בעד כל מילה . בבית וברחוב, הספר�הכיתה שלנו מדברת רק עברית בבית"...

  7..."משלשלי� פרוטה לקופסה הכחולה.] ב. ע–ביידיש [אידית 

  : על כ! העידה המורה לאה איינשטיי� מביאליסטוק. לא היה קל למורה לעברית

שכ� כול� , שגורה בפיה� רק השפה הפולנית.  ילדי��30בכיתתי למעלה מ"

בגני� ששפת ההוראה בה� היא , הספר�לפני היכנס� לבית, ביקרו קוד�

    8 ."את השפה העברית, לאט לאט, עלי להקנות לה�. פולנית

    9 .ובהמש! היא מתארת כיצד היא עושה זאת בשילוב ע� עבודה למע� הקר� הקיימת

נשלח בשנת , יו�איש ראשו� לצ, עדויות מעניינות מספק לנו מ� הסופר זרובבל חביב

. הוא כתב את רשמיו במכתבי� ששלח למשפחתו. י הקר� הקיימת לפולי�" ע1937

  .10תרצה גרי�, המכתבי� כונסו בספר על ידי בתו

בעוד הממשלה , באחד ממכתביו מתייחס זרובבל חביב לקושי של ההוראה בעברית

  . דורשת ללמד פולנית

                                             
כא' התרומה היא , אגב. 14' עמ, ט"ז חשוו' תרצ"י, 44, עולמי הקט�בעיתו' " מכתב קט'"מתו& המדור  7
תלמידי� . הכחולה היתה ג� פרסא& במכתבי� אחרי� מצייני� שהתרומה לקופסה , "עונש חינוכי"

 . ל"מצטייני� תרמו יותר מהאחרי� לקק
  . ט"ורשה תרצ, הקר� הקיימת ובית הספר העבריהציטוט הוא מתו& החוברת  8

�בר: ראה במאמרי" תרבות"על פעילותה של הקר' הקיימת במוסדות חינו& בפולי' והשתקפות' בעיתוני   9
  ג"אל תשס�בר:  וכ' ספרי2001ב "אל תשס

 ב"חביב תשס: הציטוטי� להל' ה� מתו& 10
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א� את החינו! העברי כנגד קשה יהיה להסביר לכ� באיזה תנאי� מחזיקי� כ"

זהו , "אנו גונבי� מ� הפולנית לטובת העברית. "רצונה של הממשלה והחיי�

  .... "ביטוי רגיל שאני שומע

כ! ג� , )כנזכר לעיל(ובדיוק כמו שגורדו� הציע למורי� שלו להתפשר באספות ההורי� 

  :זרובבל חביב היה צרי! להתפשר בעניי� השפה במפגשי� שלו בפולי�

כי לא בכל בתי הספר , י מדבר לפעמי� ג� יידיש ומתאמ6 ככל האפשראנ"

  ."בייחוד בכיתות הנמוכות. העברית שלטת במידה שווה

  

  אר� ישראל. ג

בדומה " תרבות"נושא אר6 ישראל השתלב בתכנית הלימודי� בבתי הספר של 

ת הקושי היה בצור! לבטא נאמנות ג� למדינ. להשתלבותו בעיתוניה לילדי� ולנוער

פולי� בעטיו של הפיקוח התמידי שהפעילו שלטונות פולי� על מוסדות החינו! של בני 

היא כונתה (ובעיתוניה התייחסו ה� לפולי� " תרבות"בתכנית הלימודי� של . המיעוטי�

   11").ארצנו"שכונתה (וה� לאר6 ישראל ") מדינתנו"

ולהל� , בפולי�השליח זרובבל חביב מתאר את שראו עיניו בקרב הקהילה היהודית 

  : קטעי� ממכתביו לבני משפחתו בראשו� לציו�

  : בערב7שעה , 28.1.37בדר! בואכה פינסק   "

  ,אהובי נפשי, מחמדיי הרחוקי� ממני

הנני יושב . היו� בצהריי� עזבתי את ורשה ובעוד שעתיי� אגיע לפינסק

  ...בכל זאת טוב לי לכתוב אליכ�, ברכבת וא� הכתיבה אינה נוחה ביותר

בגולה מנצלי� את היו� הזה כדי לקשר את הילדי� . ו בשבט"אתמול היה ט

.  כמוב� בתו! החדרי�–בכל בתי הספר עורכי� חגיגות . ע� אר6 ישראל

, י שורה אז בחדרי�"י ובאמת אוויר א"י ומדברי� אודות א"אוכלי� פירות א

  . י מרחפת על פני כל הילדי� ומוריה�"ושכינת א

פר ובקושי התאפקתי שלא לבכות למראה העיניי� ביקרתי בשלושה בתי ס

י "הצמאות לא, המבריקות של הילדי� התובעות תשובה על ייסוריה� ועלבונ�

  ...."י"כל סיפור מא, והלבבות מתחממי� לשמע כל מילה

  :במכתב אחר הוא מרמז לפיקוח החמור מטע� השלטונות

וצרי! ) ויזיטור (כשנכנס מבקר.  נפתולי בתי הספר העבריי�29.1.37פינסק  "

והוא מעיר על ', ויצמ� וכו, אוסישקי�, להסביר לו מה ה� התמונות של ביאליק

  ..."זה שבכותל המזרח מוכרחות להיות תמונות של גדולי פולניה

                                             
 . .ג"אל תשס�בר: על נושאי� אלו ראה בהרחבה בספרי 11
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  :ועוד הוא מוסי� ורומז למצב� החומרי הקשה של בתי הספר היהודיי�

י קיבו6 "ולני� עצריכי� לתמו! בבתי הספר הפ, בתי הספר המתקיימי� בנס" 

  ..."כספי�

  

   שילוב �שפה עברית ואר� ישראל . ד

 לימוד השפה העברית ע� מידע על �לשילוב שני הנושאי�  " מ� השטח"להל� דוגמאות 

  12".תרבות" של אופקי
שיעורי� לדוגמה נתפרסמו בכתב העת . אר6 ישראל

להל� . 'ה בכיתה אפירר על אופ� לימוד קריאה וכתיב. כתב ג, 1932א משנת "בחוברת י

  :קטעי� מתיאורו

, כביתר האותיות, ואחזתי ג� כא�, "ג"עמדתי להקנות לילדי� את האות "

  .סינתטית�בשיטה האנליטית

נפרדה , לאחר שהתנהלה שיחה על הגמל לפי תמונה". גמל"יצאנו מ� המושג 

בתוצאות ". ג"לאותיותיה והילדי� הכירו את האות החדשה , גמל"המילה 

: כגו�, י הילדי� תכונותיו העיקריות והאופייניות של הגמל"בלטו עהשיחה הו

  ... כיעורו החיצוני ומידת סבלנותו הפנימית

כאחת , במש! שיחתנו השתדלתי להדגיש את מקו� מגורו באר6 ישראל

. הטלתי עליה� לצייר תמונות חופשיות מחייו של הגמל... הארצות החמות

לרוב ציירו .  כ! לדמיונ� כאשר דימיתישהנושא לא היה זר כל, נוכחתי לדעת

אלו אוהלי� �אי, כמה תמרי�. אותו כשהוא הול! בערבה עמוס תיבות וסלי�

הדקלו� , )גוטמ� חלק א' לר" ספרי"שב" (הגמל"הסיפור ... וערבי הנוהג ברס�

מזמרת "מתו! " (הגמל"והשיר ) ללוי� קיפניס" בית�אל�"מתו! " (גמלי�גמל"

לכל חלק מ� . ידיעותיה� של הילדי� על נושא זה הרחיבו את –") האר6

לאחר שהוכנס החומר . ל נלוו כמה ציורי� בתורת אילוסטרציה"החומר הנ

כי הגמלי� נושאי� על , ידעו כבר הילדי� בברור, הסיפורי והתיאורי, הנזכר

ראו כיצד ... זי��חול וזי�, מלט, סיד, חציר, תב�, ֵפרות, ירקות, אנשי�: שכמ�

                                             
היה עיתו' פדגוגי , ]אפקי�: במקור נכתב הכותר בכתיב חסר [במה לענייני החינו�: אופקי$כתב העת  12
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ראוהו בתו! הרעש והשאו� , זי� ומלט�ת הגמל כשהוא עמוס זי�מבריכי� א

  אביב ההולכת ונבנית�של תל

...  

ניגשנו להרכיבה במילי� , הייתה כבר ידועה לכול" ג"לאחר שהאות הנרכשת 

שלתו! , לתרגילי� אלה שימשו לנו תמונות מחיי אר6 ישראל. חדשות

, חיות�ג�, ילדי��ג�, גפ�, ג�: המילי� החדשות היו". ג"שמותיה� נכנסת האות 

לכל . דגניה וכו, גדרה, גור�, )במוצא" ארזה"על יד בית ההבראה (חולי� �ג�

ולאחר שהילדי� שמעו את , ל הקדשנו שיחה קצרה"אחת מ� התמונות הנ

, לבסו� בחרנו בעבודות המוצלחות ביותר. חיברו ה� בעצמ� את המילה, שמה

ותלינו ...  על לוח גדולהדבקנו אות�, שנעשו בשעת ההפרדה והרכבה

  ... במחלקה

הלקוחי� מהמציאות של , הילדי� הכירו הרבה מושגי�: תוצאות העבודה ה�

מורגשת היתה . במש! הזמ� של העבודה נעשה הדיבור חי יותר... אר6 ישראל

שהתמונה גמל במדבר אינה , דומה היה... מעי� תסיסה בפיתוח אופ� הביטוי

  ."ו� הזה דורש דווקא את הביטוי העבריהנ. ניתנת להתבטא בשפה אחרת

  

דוגמה נוספת של שילוב לימוד עברית ע� נושא אר6 ישראל יש בדבריה של המורה 

היא כתבה על . 1932מאי , אופקי
של ' אשר נתפרסמו בחוברת א, בתיה שברינסקה

נושא מרכז בלימודי , .]ב. ע–" תחבורה"הכוונה ל" [אמצעי חיבור ותנועה"לימוד 

  :טבע וחשבו� בכיתה ג, יהגיאוגרפ

בזה סיימנו את שיחותינו על אמצעי החיבור בעיר ונצא לטיול לתחנת "... 

אנו מסתכלי� בקטר ומשוחחי� בקצרה על מהות . הרכבתלפנינו . הרכבת

ס אנו מחשבי� "בשובנו לביה. על מהירות הרכבת ומחירי הנסיעה, הקיטור

 ראו כבר פעמי� רבות את הילדי�. מציירי� קטר וקרונות רכבת, חשבונות

רבי� מה� ליוו את קרוביה� . ה� היו בתחנה בהזדמנויות שונות. הרכבת

וה� ג� ידעו שבנסיעה לאר6 ישראל משתמשי� בעוד אמצעי , שעלו ארצה

היש : "אינ� פוסקות השאלות, כשהגענו לנקודה זאת. האונייה: חיבור אחד

היש סוסי� יפי� ", "?אביב�היש אוטובוס בתל", "?טראמי� באר6 ישראל

  ..'וכו', וכו, "באר6 ישראל

....  

ע� זה ". תנובה"המשא היפה של �הבאתי לילדי� תמונה המתארת את מכונית

את השיר .  שיר של ילדי אר6 ישראל–" תנובה"אנו לומדי� את ההמנו� לכבוד 
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ועל ידו ילד , "תנובה"הוא מודפס על גלויה בהוצאת , ישראל�קיבלנו מאר6

  .השיר והתמונה מכניסי� התלהבות רבה. השותה חלב

  :והמורה מסיימת ומסכמת

 לקרב –ונוס� לזה , קוד� כל להכיר את הסביבה: ל היתה"מטרת השיחות הנ

על ידי . ולהחיות את הסביבה האר6 ישראלית בקשר ע� הנושא שלנו

מקבלת האר6 בדמיונ� , ההשוואה ע� כל מה שהילדי� רואי� בסביבת� ה�

על ידי כ! לא תישאר כבר אר6 ישראל בלב .  ומציאותיתצורה יותר חיה

, אר6 של גיבורי� רחוקי� וימי תפארת אשר גזו, הילדי� רק כאר6 העבר בלבד

  ".  אר6 העתיד ומשאת הנפש, כי א� אר6 המציאות

  

השליח שצרי! לעורר בשומעיו בגולה את , ונסיי� בעדותו של זרובבל חביב על עצמו

,  תיאר במכתבו למשפחתו את נאומו באספה בוורשההוא. האהבה לאר6 ישראל

  ".הגלילה"בפתיחת מפעל 

  11.5.37 �להל� קטעי� ממכתב שנכתב בקרקוב ביו� שלישי ה

נאמתי עברית וצלחה עלי הרוח והשאר . אחר כ! מסרו לי את רשות הדיבור"

י "הבינו לרוחה של א, י"ה� הרגישו טע� א. הכול היו מרוצי�. כבר ידוע

החייתי לפניה� את . הכובשת בלי שאו� ובלי התרגשות, הבונההיוצרת ו

 הסחתי את דעת� מלהטי –השיממו� שלנו כיד המליצה הטובה עלי 

שתלתי . ותקעתי אות� בתו! חיק היישוב, הפוליטיקה והדיפלומטיה העליונה

  .קרבתי אות� לגאולה, האחזתי אות� באדמה, אות� בגליל

לא חיי . אלא את עצמכ�, ת� גואלי�י א"לא את א: אמרתי לה� מעי� זה

כדי שתדעו , אלא תיקו� לנפשכ� את� צריכי�, אחרי� את� עוזרי� לתק�

 –א אינה זקוקה לפירושי� ולנימוקי� "א. בשביל מה לחיות ולהתקיי� בעול�

  ....אבל את�.  מציאות� בלבד היא התגשמות שאיפות–אנשיה מאושרי� 

...  

הרבה . אל תאחרו את המועד. ברכה והיופיאת אר6 ה, קומו ?ְרשו את הגליל

אלא את� ,  ולא ועדות מלכותיות תכרענה את גורלנו–איחרנו עד עכשיו 

  ."הגורל נתו� בידכ� והשעה היא שעת הכרעה. בעצמכ�

  :מעיד על עצמו זרובבל חביב, וא� חשבנו ששליחי� מדברי� מהשפה ולחו6

אבל הלוא זה הוא , תמוב� שדברי� אלה עולי� לי בקצת לב והתרגשו, נו"

  ..."תפקידי הפע�
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  , לסיו

שהקושי בהוראת השפה העברית היה בעיקר בכיתות , מתו! עדויות אלו מסתבר

באשר , ללא ידיעת עברית" תרבות"ילדי� הגיעו למוסדות . הנמוכות של בית הספר

נחלו " תרבות"נית� לומר שמוסדות , למרות זאת. שפת הא� היתה יידיש או פולנית

  . שהגיעו לאר6 ידעו עברית על בוריה" תרבות"בוגרי . חה בהוראת עבריתהצל

, מאר6 אוטופית למקו� גיאוגרפי מוגדר" תרבות"אר6 ישראל הפכה בקרב חניכי 

  . חלו� שנית� להגשמה–והעלייה לאר6 
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