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  דרורה פסטרנק: עיצוב

 2004ד מרץ "אדר תשס

  

  

  
  תקוה-עירית פתח

  מינהל החינוך

 

  
  מחוז מרכז, משרד החינוך

  ה"אגף מרכזי פסג

 

  , אביבים ועופרת–בין רינות , כך נתבו החיים נתיבם"

  . מעשי פועלים עבריים-של הארץ הזאתזה כוחה 

   המוארתר המון עם בכיכ- שאי עינייך עירי מסביב

  : ...נאסף לספר שמחתו באזני הדורות הבאים

  

  האספו ונספר בחברותא, בזה-בני עירי הנפוצים אי

  .על אותם הדברים הפשוטים שגדלו לטוב בעולם

  ליל אלול יאפיל בניחותא. קו לקו יספר המספר

  ......"שראשנו טל עצב נמלא, עינינו רגשובל תראו ש
  "שבילי עפר אשר אהבנו"בספר " זכרונות מושבה"מתוך 

  

את ראשית דרכו בארץ . נתן יונתן היה קשור לפתח תקוה ולהוויתה. השבוע הלך לעולמו המשורר נתן יונתן

 ועלה ארצה בגיל 1923-  אוקרינה ב-יונתן נולד בקייב. עשה במושבה אליה הגיע עם הוריו בהיותו ילד קטן

 היו הוריו מראשוני 1935-ב. המשפחה התגוררה בגבעת השלושה ומשם עברה לפתח תקוה. שנתיים

  ". מעש" כפר -היום, הסמוך לעיר"  בהדרגה"שהקימו את המושב ,  םהמתיישבי

ויצא עם " שומר הצעיר"הוא  היה חניך ה.א ובתיכון החקלאי בגבעת השלושה"ד בבית הספר פיקנתן יונתן למ

  .בו היה חבר שנים ארוכות, חבריו להכשרה בקיבוץ שריד

כי השיר נולד כאשר היה בדרכו מבית הספר התיכון בו , הוא סיפר. 16יונתן בגיל נתן את שירו הראשון חיבר 

של " על החומה"בעיתון  שראה אור היה גם שירו הראשון"  הולכות הימהכשספינות"השיר . למד אל ביתו

  .השומר הצעיר

  
פתח "בפרק  " שבילי עפר אשר אהבנו"תקופת הילדות והנעורים בפתח תקוה מצאו ביטוי בכתיבתו בספר  

  :אותו הקדיש להוריו" זכרונות מושבה "–" תקוה עירי
  

  .חמר ורכבתבית , סמטא, שוק , מושבה היא מולדת קטנה "

  . גם יפליג למחוזות אחרים-איש איש ומושבת חייו

  ..." לב ואוהבת-אך עתים טובת, צרת עין היתה מושבתי
  

  .על  מוריו ועל השמש שלום, רגישותו הרבה לאנשים במושבה באה לביטוי בכתיבתו על בית הספר
  

  :טושטשה אך יפה למזכרת, עוד תמונה מדפי האלבום"

  .כחצר משחקים שנדםאין מראה הנוגע ללב 

  אז נותרת, כיסופים תתרוקן החצר-עת שבא חופש רב

  ,צלליתו הצנומה של אחד הניצב במגרש מיותם

  ,המסגרת, הוא שומר החותם, זה שלום השמש הותיק

  ."...בין חדר המורים לכיתה, המבדיל בין הקודש לחול
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            www.pisga-pt.org.ilה  פתח תקוה      "נמצא גם באתר של מרכז פסג" דף השבועי"                           ה

  

 הנערצות על יונתן הוקדש להיסטוריה העשירה של המושבה ולדמויות" כך נותבים החיים נתיבם "-הפרק 

  .אליו הגיע לביקורים עם אביו וגם פרסם ראיון עמו, ובהם אברהם שפירא

  "שירי עפר ורוח"בספרו "  אגדת השומר" הונצחה בשירו "דאוד אבו יוסוף" את דמותו האגדית של השומר 

 שפורסמה , שהיו חלק ממסכת פתח תקוה,  "ספור הבאר ואגדת השומר"דמותו זו של השומר מופיעה גם  ב

  ".קטיף"ב

  . שנים 125 במלאות לעיר "שיר חג לפתח תקוה" לאחרונה כתב את 

  

  זהו שיר על העיר שהזקינו בתיה "

  .אך לבה הוא צעיר וחולם חלומות

  היא יבשה כאן ביצות וחרשה את שדותיה

  .וזרעה וקצרה אלומות

  היא זוכרת ימים כשהיתה עוד מלבס

  םצריפי עוני דולפים בתי חומר קודרי

  ברקיה, ושריפות רעמיה, בארות

  .וסופות ליל חורף קרים

  

  זה הזמן שכואב זה הזמן שאוהב

  ."זה כמו שיר אהבה זהו פתח תקוה

  

  

  

  אך נתן יונתן לא זכה לשמוע את , י נחום היימן "השיר הולחן ע

   .81בגיל " שרון"  בבית חולים ה12.3.04 -נתן יונתן נפטר ביום שישי ה. שירו המולחן

 רבים משיריו הולחנו והפכו לחלק חשוב . ספרי שירה20-שלושה ספרי פרוזה ו  שנות חייו כתב ופרסםבמשך

  .מהמוזיקה העברית המאחדת דורות

  
  :ביבליוגרפיה
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  ספרית הפועלים, נתן יונתן, "בין אביב לענן"
  .ספרית הפועלים,נתן יונתן,"שבילי עפר אשר אהבנו"
  ספרית הפועלים, נתן יונתן,"שירי עפר ורוח"

  פועלים
 

  .פרטו?   מה דעתו  ויחסו של המשורר לעיר ילדותו -       
 ? במה ? לאדם יש זכרונות האם יש להם חשיבות -

 ?במה חשיבותם ?  האם יש זכרונות של עיר -

  ? של העיר תל להשתלב בספר הזיכרונו" כיצד יכל נתן יונתן ז-


