
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ים / רבקה דוידית    בִּ ְכתָּ א ַהמִּ  נֹושֵׂ
 

 ד!ידָּ ד, הֵׂ ידָּ הֵׂ  –א א בָּ הּו
 דצַ בַ  לדוֹ ט גָּ ּוקלְ יַ 
 תרוֹ צָּ אוֹ  – ט לוֹ קּולְ יַ בַ ּו
 . ֹותצרָּ א  ל הָּ כָּ ים מִּ לִּ ּוב
 
 ;לכֹ ה לַ חָּ תּופְ  דוֹ יָּ 
 ל:מֹ ְח ד יַ חָּ ל א  ל כָּ עַ 
 ד;וֹ ּדב לַ תָּ כְ ב, מִּ סָּ ב לַ תָּ כְ מִּ 
 ד. מֹ ְח ים יַ לִּ ּור בש  ל א  כָּ לְ 
 
 ים,בִּ תָּ כְ מִּ -לש  -דוֹ ה, ּדהָּ 
 ים,לִּ ּוי בם לִּ ק גַ לֵׂ חַ 
 ושָּ כְ ד עַ עַ י י, כִּ יַ חַ בְ 
 ב!תָּ כְ ם מִּ ּוי שתִּ לְ בַ א קִּ ד ֹלעוֹ 
 
 י:זַ ד א  וֹ ּדה הַ נָּ עָּ 
 י,י ַד לִּ ים בְ בִּ תָּ כְ י מִּ לִּ 
 ב,וֹ ּטי הַ ּדִּ לְ ים, יַ חִּ לּום ְש הֵׂ  ְךאַ 
 ב!תֹ כְ א ּורֹ ְק  עַ דֵׂ וֹ יק לַ ַר 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 דגי זהב מתוך

 רבקה דוידית :כתבה

 ציורים: מיכל אפרת 

 1960הקיבוץ המאוחד 

ר            מרים אלון/ ַהַּדּוָּ
 

 רּוָּ ַּד א הַ בָּ 
 רבַ ק נָּ שַ בַ 
 ר:מַ ָאוְ 

 ר,עֵׂ טַ צְ "מִּ 
 םכ  ילְ בִּ ְש ם בִּ וֹ יהַ 
 ר.בָּ ם ּדָּ ּוש
 בתָּ כְ א מִּ ֹל
 היָּ לּוא גְ ֹל
 קרָּ בְ א מִּ ֹל
 הילָּ בִּ א ח  ֹל
 םּום שין גַ אֵׂ וְ 
 ם."ּושב רָּ תָּ כְ מִּ 
 
 רבַ ם עָּ ד יוֹ עוֹ 
 רבָּ א כְ ה הּונֵׂ הִּ 
 ר.ּוָּ ַּד הַ 
 רבַ ק נָּ שַ בַ 
 ר:מַ ָאוְ 

 תר  ג  א אִּ מָּ יל אִּ בִּ ְש "בִּ 
 ת,ר  נ  ת כִּ צַ בּוְק מִּ 
 ה יָּ לּוא גְ בָּ אַ לְ 
 היָּ לִּ גְ נְ ַאמֵׂ 
 דַר פָּ סְ ב מִּ תָּ כְ מִּ ּו
 ת".רָּ פְ א   ָךתְ חוֹ א  לַ 
 דַר פְ נִּ י ש  נֵׂ פְ לִּ וְ 
 ר:ּוָּ ַּד ר הַ מַ ָא

 ר,עֵׂ טַ צְ "מִּ 
 םכ  ילְ בִּ ְש ם בִּ וֹ יהַ 
 ר.בָּ ם ּדָּ ּוש
 בתָּ כְ א מִּ ֹל
 היָּ לּוא גְ ֹל
 קרָּ בְ א מִּ ֹל
 הילָּ בִּ א ח  ֹל
 םּום שין גַ אֵׂ וְ 
 ם."ּושב רָּ תָּ כְ מִּ 
 
 ל,ּובלְ ה בִּ יז  ר, אֵׂ זָּ מּו
 ב,תָּ כְ ה מִּ צ  ל רוֹ לָּ כְ י בִּ מִּ 
 ...יְךרִּ י צָּ נִּ א  
 ל. ּובת הַ ק א  ַר 

 
 

 לגעת כמעט בתקרה מתוך

 מרים אלון :כתבה

 אלישבע געש "ציירה

 1984כתר 

ב -יֹום ְכתָּ י ְמַחכָּה ְלמִּ נִּ  פניה ברגשטיין/ יֹום א 
 

ב,-יֹום ְכתָּ ה ְלמִּ י ְמַחכָּ נִּ  יֹום א 
ְוא. ה, ְוַלשָּ ה ּוְמַחכָּ  ְמַחכָּ

י יבִּ ם ַעל ְסבִּ  כֻּלָּ
ים, בִּ ְכתָּ ים מִּ  ְמַקְבלִּ

י. ַרק ֹל נִּ  א א 
ר: י ַהַּדּוָּ ת פִּ י א  ַאְלתִּ  שָּ

י? - ילִּ ְשבִּ ב בִּ ְכתָּ  יֵׂש מִּ
נָּה ְוָאַמר:  עָּ

ן, - ַדיִּ ין ע   אֵׂ
י.                     ַאְך ְבַוַּדאי ְתַקְבלִּ
ם                    ינַָּתיִּ  ּובֵׂ
ת,ַא                    ר  ְצַטע  י מִּ ְהיִּ  ל תִּ
ר כ                    ם ְכבָּ ְך,שָּ ים לָּ  ֹוְתבִּ
ת.                     ר  ג  ְך אִּ ים לָּ  כֹוְתבִּ

 
ם? יֹפה ז ה שָּ ם. אֵׂ  שָּ

ם? ר ַליָּ ב  עֵׂ  מֵׂ
רֹוב, קָּ  ְואּוַלי מִּ

ַאְשדֹות ֹקב-מֵׂ  ַיע 
ם ַתיִּ ְבעָּ  אֹו גִּ

ה יפָּ חֵׂ  מֵׂ
ם, ַליִּ  אֹו ְירּושָּ
ת נ ר   ְואּוַלי ְבכִּ

ת? ר  ג  י אִּ ים לִּ  כֹוְתבִּ
 

י, כֹוְתבִּ  ים לִּ י,כֹוְתבִּ  ים לִּ
ה, ת ַרבָּ ים עֵׂ  כֹוְתבִּ

ב ְכתָּ ַלי ַהמִּ  ְואֵׂ
א.  ן ֹלא בָּ ַדיִּ  ע 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 שיר ידעתי מתוך

  פניה ברגשטיין :כתבה

 ציורים: צילה בינדר

 1953הקיבוץ המאוחד 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 הדואר בא היום              

 

ומאבדות את  , הולכותודהותהולכות   "קרָּ בְ מִּ " ו"היָּ לּוגְ ", "בתָּ כְ מִּ "המילים  ,בעידן התקשורת הדיגיטלית

 בתוך שלושים שנה פורסמושלהלן שלושת השירים מקומן ואת חשיבותן במציאות החיים ובלקסיקון. 

הם המכתב היה אמצעי התקשורת ימים שבהוותיק שבהם נכתב ב: במחצית השנייה של המאה הקודמת

שלושת בכשברוב המוחלט של הבתים בישראל הצעירה לא היה מכשיר טלפון. היחיד כמעט בארץ, 

ר מופיעהשירים        ילדים.חיי הגם להייתה נגיעה  ביקוריו היומיים , שלַהַּדּוָּ

עסקים במקומות ילדה, אין לה מכרים או רק היא ( 1950-1908) פניה ברגשטיין שלבשירּה דוברת ה

י". מכתב היא רוצה להיות ככל האדם: "אך רחוקים,  נִּ ים, / ַרק ֹלא א  בִּ ְכתָּ ים מִּ י / ְמַקְבלִּ יבִּ ם ַעל ְסבִּ כֻּלָּ

מגבלות בבהתחשב , יוסיף לה חשיבות, וגבולות ילדותהאת פרוץ שיגיע ממרחקים יביא עמו חדשות, י

יא אינה מעלה בדעתה מי ה סורה של רכוש פרטי.יעניק לה את החוויה הא -האידיאולוגיות של הקיבוץ 

י, ושמות המקומות הרחוקים שהיא מכירה מגלמים את הסיכוי. "עשוי לכתוב במיוחד לה,  ְבַוַּדאי ְתַקְבלִּ

ְך", מנחם אותה הדוור כדרכם של מבוגרים.  ים לָּ ר כֹוְתבִּ ם ְכבָּ  הדוור דבריאכזבתה של הדוברת מ]...[ שָּ

א." מהדהדת במילותיה ש ן ֹלא בָּ ַדיִּ ב / ע  ְכתָּ ַלי ַהמִּ ה, / ְואֵׂ ת ַרבָּ ים עֵׂ י, / כֹוְתבִּ ים לִּ י, כֹוְתבִּ ים לִּ  לה: "כֹוְתבִּ

י תִּ לְ בַ א קִּ ד ֹלעוֹ /  ושָּ כְ ד עַ י עַ י, כִּ יַ חַ בְ : "מצפה בקוצר רוח לדוור( 1970-1908)רבקה דוידית גם הדובר של 

 תרוֹ צָּ אוֹ  – ט לוֹ קּולְ יַ בַ ּו" –נים אותו; אל הבולים הוא לוטש עין אבל המכתבים אינם מעניי" ב!תָּ כְ ם מִּ ּוש

יש טעם במכתבים רק בזכות הבולים שהשקפתו הדובר מנסה להסוות את ֹות". צרָּ א  ל הָּ כָּ ים מִּ לִּ ּוב/ 

גיש לכבוד עיסוקו, מזכה את הילד במשעליהם, אבל  /  ,יי ַד לִּ ים בְ בִּ תָּ כְ י מִּ לִּ ענה לשון עוקצני: "הדוור, הרָּ

 ". ב!תֹ כְ א ּורֹ ְק  עַ דֵׂ וֹ יק לַ ַר /  ב,וֹ ּטי הַ ּדִּ לְ ים, יַ חִּ לּום ְש הֵׂ  ְךאַ 

חביב מבין השלושה; אמנם מכיר את  אישי והפחות הוא הפחות( 2011-1938) מרים אלוןהדוור של 

 היָּ לּוא גְ ֹל/  בתָּ כְ א מִּ ֹל: "המתאר את מרכולתולקוחותיו אבל  אופן עבודתי מוכני וכמוהו הטקסט הקבוע 

המיותר, אינו  הדובר, התמה על הפזמון החוזר. ם"ּושב רָּ תָּ כְ מִּ /  םּום שין גַ אֵׂ וְ /  הילָּ בִּ א ח  ֹל/  קרָּ בְ א מִּ ֹל/ 

י נִּ א  /  ב,תָּ כְ ה מִּ צ  ל רוֹ לָּ כְ י בִּ מִּ עמדתו: "... /  עלבגלוי מבחין בצורך של הדוור לזכות בתשומת לב ומצהיר 

   ל". ּובת הַ ק א  ַר /  ...יְךרִּ צָּ 

 ויןירה לנ

 


