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 אגרות ברכה שנשלחו מקהילות פולין

 לרגל פתיחתה של האוניברסיטה העברית בהר הצופים באפריל 1925:

)Mława( המקרה הפרטי של האיגרת מקהילת מלאבה

רינה בנארי

אתחלתא  על  המשמחת  הידיעה   ]...[ גדול  אור  בקע  בפולין  הגלותיים  החיים  'בחשכת 

עוררה   – הר הצופים  מרומי  על  בירושלים  האוניברסיטה העברית  בניין   – הרוח  דגאולת 

התרגשות רבה בקרב יהודי הגולה...' 

 )Miechόw( במילים אלה פתח שמשון־דוב ירושלמי, בספר 'יזכור' של העיירה מייח'וב

שבפולין, את דבריו על חגיגות יהודי מייח'וב וח'רשניצה )Charsznica( ביום פתיחתה של 

האוניברסיטה העברית בהר הצופים. באביב 1925 נשלחו מקהילות יהודיות בפולין איגרות 

ברכה )שכונו גם 'מגילות ברכה'( אל האוניברסיטה העברית בארץ ישראל לרגל פתיחתה 

בארץ  והיישוב  הגולה  יחסי  של  השונים  בהיבטים  דן  זה  מאמר  בירושלים.  הצופים  בהר 

הברכה  באגרות  ביטוי  לידי  באו  שאלה  כפי  העשרים  המאה  של  העשרים  בשנות  ישראל 
1.)Mława( השונות, ומתמקד באגרת הייחודית שנשלחה מהעיירה מלאבה

ל א ר ש י ץ  ר א ב ב  ו ש י י ל ה  ל ו ג ה ן  י ב ה  ל ו ע פ ה ף  ו ת י . ש  א

 1 9 2 ה / 5 " פ ר ת ב  י ב א ב ת  ו ג י ג ח ה ד  ו ב כ ל  

משיאיו  לאחד  הגיע  בארץ  היהודי  ליישוב  הגולה  יהודי  בין  המתמשך  הפעולה  שיתוף 

 ,1925 באביב  בירושלים  הצופים  בהר  העברית  האוניברסיטה  של  פתיחתה  טקס  לקראת 

והדבר בא לביטוי באיגרות הברכה שנשלחו מהקהילות היהודיות בפולין לכבוד האירוע, 

ותועד מאוחר יותר בספרי ה'יזכור' של קהילות רבות. 

אבן  הצופים  שבהר  האוניברסיטה  בחלקת  הונחה   )1918 ביולי   24( תרע"ח  באב  בט"ו   

פתיחתה  לכבוד  הרשמי  הטקס  אך  האוניברסיטה,  נוסדה  זה  ביום  אכן,  לייסודה.  הפינה 

בעת עבודת מחקר בנושא 'עדות לתרבות חרבה' שנערכה בראשית שנות האלפיים גיליתי את האוסף   1
המיוחד של האיגרות, וכאן מובא רק ראשיתו של מחקר עתידי מקיף, שגלום בו פוטנציאל רב. 
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נערך ב־1 באפריל 1925. שני הימים היו ימי חג ליהודי ירושלים ולאנשי התנועה הציונית 

בארץ  מכונן  לאירוע  היה   1925 באביב  בירושלים  הצופים  בהר  הפתיחה  וטקס  בעולם, 

ישראל ובגולה.

במקביל לטקס פתיחתה של האוניברסיטה בירושלים התקיימו ברבות מהקהילות בפולין   

כגון  רבים,  פרסומים  לכבודו  אור  ראו  בפולין  הגדול.2  המאורע  לציון  חגיגיים  אירועים 

והן  אלה,3  ביזמות  הקיימת השתתפה  הקרן  יומיים.  ועיתונים  פוסטרים  מברקים,  גלויות, 

מדגימות את שיתוף הפעולה המתמשך בין קהילות הגולה ליישוב היהודי המתחדש בארץ 

ה'מכללה  נס את הלאומיות המתגבשת בדמותה של  ישראל. הפרסומים הללו מעלים על 

העברית בירושלים', המתוארת בתור 'מקדש לאומי חדש', מוסד לימוד גדול ראשון שקם 
בארץ ישראל מאז ימי המשנה והתלמוד.4

כבר בראשית ימיו של הרעיון להקים אוניברסיטה יהודית מרכזית בארץ ישראל, ברור   

היה להוגיו כי מעבר להקפדה על רמתו האקדמית הגבוהה, יהא על המוסד להתייחד בזיקתו 

לעם היהודי. יזמים ראשונים אלה ובעלי עניין אחרים שהיו מעורבים בתהליך הקמתה של 

האוניברסיטה שקדו אפוא על מציאת מקורות השראה וסמלים במוסדות מעברו של העם 
כמקובל בתנועות הלאומיות המודרניות.5

רבות הן הדוגמאות למוסדות קדומים אשר ייעודם המרכזי היה לימוד התורה והתעמקות   

בתחומים הנושקים לה במסורת התרבותית היהודית. אולם מעקב אחר מקורות ההשראה 

כי למרבה ההפתעה אחד ממקורות  הוגים רבים שעסקו בהקמת האוניברסיטה מגלה  של 

ששכן  ביותר  החשוב  הדתי  המוסד  המקדש,  בית  דווקא  היה  עבורם  המרכזיים  ההשראה 

בירושלים, אף שייחודו של בית המקדש לא היה עיוני־לימודי כלל.

במסורת הארכיטקטונית בכלל ובזו היהודית בפרט, לתיאורו החזותי של מבנה המתייחס   

לאתר מקודש יש מעמד מיוחד.6 התיאור המתועד הראשון של חזית בית המקדש נטבע על 

יזכור מייכוב, כארשניצה וקשוינז',  וא' בר־אז"ר )ברושי( )עורכים(, ספר  נ' בלומנטל  ראו לדוגמה:   2
)עורכים(, ספר הזיכרון  ומ' גלברט  גורדון  א'  א' מרגלית,  ס' כץ,   ;122–118 תל־אביב תשל"א, עמ' 

לקהילת אוסטורב־מזוביצקה, תל אביב תש"ך.
S. P. Ladany, Greeting Telegrams of the Jewish National Fund, Beer Sheva 1995. אני מודה   3

לפרופ' לדני על שהרשה לי לעיין באסופה זו שבאוספו הפרטי.
י' פז, 'האוניברסיטה העברית בהר הצופים כ"מקדש"', ש' כ"ץ ומ' הד )עורכים(, תולדות האוניברסיטה   4

העברית בירושלים: שורשים והתחלות, ירושלים תשנ"ז, עמ' 282–308.
על שימוש במוטיבים רומנטיים בתנועת ההתעוררות הלאומית במאה השמונה עשרה והתשע עשרה   5
ראו: י' טלמון, רומנטיקה ומרי, תל אביב 1973; ש' אבינרי, הרעיון הציוני לגווניו, תל אביב תש"ם, 
עמ' 20–21; לביטויים לכך באוטופיה הציונית, ראו: ר' אלבוים־דרור, המחר של אתמול, א, ירושלים 

תשנ"ג, עמ' 120–133.
שלום צבר, 'מבית המקדש לבית הכנסת "החורבה": תהליכי האיקוניזציה של מבנה "החורבה" באמנות   6
היהודית העממית של הישוב הישן', ר' גפני, א' מורגנשטרן וד' קאסוטו )עורכים(, החורבה, שש מאות 

שנים של התישבות יהודית בירושלים, ירושלים תש"ע, עמ' 111–132.
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מטבעות מימי מרד בר כוכבא,7 וגם החיבור האסוציאטיבי המעניין בין מוסד אקדמי ובין 

המקדש אינו חדש. ידוע שגם מייסדי בית הספר לאמנות 'בצלאל' בירושלים שאבו השראה 

מרעיון דומה. כך למשל הם קראו למוסד שהקימו על שם בצלאל בן אורי בונה המשכן. על 

אף מורכבות הרעיון, דבק הדימוי של מוסד חינוכי גבוה כ'מקדש' באוניברסיטה העברית. 

ביטויים 'מקדשיים' ליוו את ראשית דרכה של האוניברסיטה ואף רבו לאחר שנקבע מקומה 

בדימוי  להשתמש  הנטייה  הקדום.  המקדש  מקום  אל  המשקיפה  הצופים,  הר  פסגת  על 

הפוליטיקאים  והחזון,  הרוח  מאנשי  ברבים  גם  דבקה  לאוניברסיטה  הנוגע  בכל  המקדש 

ויצמן,  חיים  העם,  אחד  שפירא,  הרמן  צבי  כגון  בהקמתה,  מעורבים  שהיו  המעש  ואנשי 
יהודה לייב מאגנס, נורמן בנטוויץ' וחיים נחמן ביאליק.8

בקהילות  וחולקה  האירוע  לקראת  בוורשה  שהודפסה  'מקדש'  גלוית  של  דוגמה  להלן 

היהודיות )ראו איור 1(. בגלויה להלן נראה בניין, שאינו קיים במציאות, אך הופיע בתכניות 

הבנייה של האוניברסיטה.9  מאוחר יותר, בספר 'יזכור', ייכתב: 'מאות אחדות של ילדים לומדי 

ב' נרקיס, 'דמות ירושלים באמנות: תיאורים סמליים של בית המקדש', האוניברסיטה, 13, ג )תשכ"ח(,   7
עמ' 11–20.

פז, האוניברסיטה כמקדש )לעיל הערה 4(, עמ' 282–308.  8
הוגה חדשני בתחום תכנון  גם בתור  סקוטי שנודע  ביולוג   ,)1932–1854(  )Geddes( גדס  סר פטריק   9
של  המייסדים  האבות  אחד  אותו  מחשיבים  האדריכלות  של  והיסטוריונים  החינוך,  ובתחום  הערים 
גדס להכין  וההסתדרות הציונית את  ויצמן  חיים  הזמינו   1918 מקצוע תכנון הערים המודרני. בשנת 
תכנית לאוניברסיטה העברית שהייתה עתידה לקום בירושלים. תכניתו של גדס, שלא יצאה לפועל, 
שיקפה את תפיסותיו כי על האדריכלות בכלל, ועל תכניתו הכוללת לאוניברסיטה בפרט, לעודד את 

איור 1
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יום אביב בהיר  ויהודים מבוגרים שרו אז בלהט ובערגה את שירת התקווה. באותו  עברית 

ליטפו עיניהם הלוהטות את בניין העץ של ביה"ס 'תרבות' ובגעגועים התבוננו אל הבניין 
המונומנטאלי של האוניברסיטה העברית על גבי הגלויה שחולקה ביניהם'.10

בין הפרסומים הנוספים שראו אור באותה עת ראוי לציין את עמודי השער של עיתונים   

מקומיים שאוירו או צולמו לכבוד האירוע )ראו איורים 2א, 2ב, 2ג(.

ראוי לשים לב לכינויים השונים שנתנו העיתונים השונים ל'מכללה' המוקמת בהר הצופים   

'אילוסטריטע  ובין האיור המלווה את המילה. העיתון  בין הכינוי המילולי  וליחסי הגומלין 

'היהודית' מחדד את  היהודית'. השימוש במילה  'האוניברסיטה  מאמענט' השתמש במינוח 

הקשר בין העבר היהודי המסורתי בפולין ובין הפרויקט הלאומי המתגבש, אגב צירוף תצלום 

האוניברסיטה  את  המכנה  וואך',  'אילוסטריטע  העיתון  זאת  לעומת  קונקרטי.  מבנה  של 

'האוניברסיטה הירושלמית', מכוון כנראה אל עתידו של העם היהודי בארץ ישראל ברמזו 

נים אולם שאיינו קיים  לביטוי 'לשנה הבאה בירושלים', ומצרף איור דמיוני, עתידי, של ְפּ

במציאות. העיתון 'היינט' מכנה את האוניברסיטה 'האוניברסיטה העברית בירושלים' אגב 

התבוננות מציאותית במקום, בזמן ובעיקר בשפת האבות המתחדשת והמחברת בין העבר 

לעתיד, אגב צירוף איור של מבנה מתוך תכנית עתידית.

 zamiast:נוסף על כך נדפסו טקסטים קצרים מוכנים למשלוח במקום מברק )בפולנית  

והאיור  הטקסט  השולח.  של  פרטיו  עם  הציונית  להנהלה  למשלוח  שנועדו   )telegramy
במעין־מברקים אלו פיארו את הלורד בלפור, את משכן הרוח והיכל המדע היהודי המוקם 

בירושלים, ובירכו את המנהיגים בתקווה שהאור המודלק בהר הצופים יאיר את דרכם של 

כל בני ישראל לארץ ישראל והם ישכנו בה לבטח )ראו איורים 3א, 3ב, 3ג( 

בין הפרסומים היו פלקטים שפיארו את הלורד בלפור ואחרים שימשו קבלה על תרומה   

למען המפעל הציוני )או איורים 4א, 4ב(, וכן פלקטים בעברית ובפולנית שהכריזו על 'נשף 

חגיגי' לכבוד האירוע )ראו איורים 5א, 5ב(.

אירוע  לכבוד  בוורשה  אור  שראו  והפלקטים  הגלויות  העיתונים,  השונים,  הפרסומים   

הפתיחה של האוניברסיטה העברית בירושלים והופצו בין הקהילות היהודיות ברחבי פולין, 

מובאים כאן בתור חפצים־עדים11 לשיתוף הפעולה בין הקרן הקיימת לישראל ובין קהילות 

יהודיות בגולה.

 N. Hysler-Rubin, ‘Patrick Geddes, Town Planner, A :הקשר המיוחל בין ערבים ליהודים. ראו
 Comparative Study of his Work in Britain, in India and in Palestine’, Ph.D. dissertation,

Hebrew University of Jerusalem, 2006
כץ ואחרים, ספר הזיכרון לקהילת אוסטורב־מזוביצקה )לעיל הערה 2(, עמ' 91–92. ההדגשה במקור,   10

ר"ב.
יוצאי  אצל  סימבולי  כהווה  האישי  בזיכרון  החפץ  חוויית  חרבה:  לתרבות  'עדות  בנארי,  רינה  ראו:   11

עיירות בפולין החיים בישראל', עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשס"ו.
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איור 2א: 'אילוסטרירטע מאמענט' )'רגע מאויר', גיליון מס' 80(. הודפס בוורשה ב־3 באפריל 1925. 
בתחתית הצילום כתוב: 'דער הויפט־איינגאנג אין דער יודישער אוניווערזיטעט אין ירושלים' )'הכניסה 

 הראשית של האוניברסיטה היהודית בירושלים'(. זהו תצלום של מבנה ממשי, 
הראשון שנבנה בהר הצופים ושימש בעיקר את המכון לכימיה

]5



רינה בנארי

]222[

איור 2ב: 'היינט': אוניווערזיטעט נומער, אילוסטרירטע ביילאגע )'היום': מהדורת אוניברסיטה, הוצאה 
מאוירת מיוחדת(, מס' 80 )14(. הודפס בוורשה ב־3 באפריל 1925. בתחתית האיור כתוב: 'דער פלאן פאר 

דער הויפט־געביידע פון דער העברעאישער אוניווערזיטעט אין ירושלים' )'התכנית לבנין הראשי של 
האוניברסיטה העברית בירושלים'(. זהו הבניין המתוכנן שנראה גם בגלויה לעיל

6[
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 איור 2ג: 'אילוסטרירטע וואך: זשורנאל פאר ווארט און בילד' 
 )שבוע מאויר: ז'ורנל למילה ולתמונה(, מס' 12. הודפס בוורשה באפריל 1925. 

בתחתית האיור כתוב: 'די פראפעסארן־טריבונע אינם הויפט־זאל פונם ירושלימער אוניווערזיטעט' 
)'בימת הפרופסורים באולם המרכזי באוניברסיטה הירושלמית'(
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ן המוסד האקדמי המתגבש בארץ  ירה לבי נוך בעי ן מוסדות החי זיקה בי ב. 

נועדה  העברית  האוניברסיטה  אל  ב'שטעטל'  יהודיים  ממוסדות  הברכה  איגרות  העברת 

של  פתיחתה  לאחר  ישראל.  לארץ  לעלות  המגמה  את  פוטנציאלי  יעד  קהל  בקרב  לחזק 

השגת  באמצעות  לימודים  לשם  עלייה  האוניברסיטה  עודדה  העברית,  האוניברסיטה 

'סרטיפיקטים': האוניברסיטה, ברצונה להרחיב את קהל הסטודנטים והחוקרים העתידיים 

עבור  )סרטיפיקטים(  עלייה  רישיונות  לקבל  וביקשה  המנדט  לממשלת  פנתה  שלה, 

1930 ועד פרוץ מלחמת העולם השנייה  סטודנטים וחוקרים ונענתה בחיוב. ואכן, משנת 

 איור 3א: אל ההנהלה הציונית, ירושלים. התברכו נא, מנהיגים יקרים, ביום שמחתכם–שמחתנו. 
 אשרינו שזכינו לכך! יהי רצון, שאבוקת־האור הֻמדלקת היום על הר הצופים תאיר את דרכם של כל 

נדחי ישראל לארץ־אבות
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מדענים  כמה  וכן  וצעירות  צעירים  מ־3,000  יותר  ישראל  לארץ  הגיעו   1939 בספטמבר 

וזכו  מזלם  שהתמזל  מי  המדויקים.  ובמדעים  והחברה  הרוח  במדעי  היהדות,  במדעי 

לסרטיפיקטים – התברר בדיעבד שהללו הצילו את חייהם. לימים הנציחה האוניברסיטה 

ספר  בתי  אותם  אל  זרקור  מפנה  הספר  הסרטיפיקטים'.12  עולי  ב'ספר  זה  מפעל  העברית 

עבריים שתלמידיהם היו אמורים להיות קהל היעד של האוניברסיטה ומדגים – באמצעות 

ירושלים  איגרות,  תעודות,  זיכרונות,  הסרטיפיקטים:  עולי  ספר  )עורכים(,  מילקוב  וח'  לייכטר  ס'   12
תשנ"ג.

איור 3ב: אל המכללה העברית ירושלים: ִּתָּלֶוה נא ברכתי אל רחשי ִלּבות בני עמנו בכל קצוי תבל ביום 
חֻנכת משכן הרוח היהודי על הר הצופים
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האיגרות – את ביטויי כמיהתם של יהודי מזרח אירופה אל ארץ ישראל בכלל ואל ירושלים 

בפרט.13 

צעירים  של  מצבם  מורכבות  נוכח  צמח  העברית  האוניברסיטה  של  ייסודה  רעיון   

בעולם  והשתלבות  )אקולטורציה(  ִתרבות  תהליכי  בפרט.  ופולין  אירופה  במזרח  יהודים 

נראה שמקצת 'עולי הסרטיפיקטים' לא תכננו כלל ללמוד באוניברסיטה. בין ה'סטודנטים לעתיד' היו   13
לארץ  להגיע  אמצעי  אך  להם  שימשו  והסרטיפיקטים  באוניברסיטה,  לימודיהם  את  מימשו  שלא  מי 

ישראל, או אף רק לצאת מפולין. המפורסם בהם הוא יצחק שמיר.

איור 3ג: להוד מעלתו הלורד בלפור: ביום הגדול שבו נפתחים שערי היכל־המדע העברי בארץ העברים, 
שא ברכה, לורד נעלה, מבני העם העברי שבפולוניה, אשר זכר פעלך לא ימוש מקרבם לעולמי עד. בימיך 

ובימנו ִתָּושע יהודה וישראל ישּכן לבטח בארץ אבותיו.

10[
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איור 4א
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איור 4ב

בסוף  ההשכלה  תנועת  בהשפעת  נרחבת  לתופעה  היו  אשר  במדינה,  הלא־יהודי  האזרחי 

היהודים. חשיפתם  ללימודים אקדמיים בקרב  הביקוש  המאה התשע עשרה, העצימו את 

גיסא  מחד  הממלכה  של  מסוימים  באזורים  הגבוהה  להשכלה  יהודים  צעירים  אלפי  של 

והגזרות שהוטלו על היהודים באזורים אחרים מאידך גיסא הצמיחו את התודעה הלאומית 

12[



אגרות ברכה שנשלחו מקהילות פולין

]229[

היהודית באותה התקופה, והעמיקו את התודעה הציונית. כמו בתנועות לאומיות אחרות, 

בתחום  גם  יהודית  לאומית  תרבות  לייסד  בכמיהה  לוותה  החדשה  היהודית  הלאומיות  גם 
האקדמיה. הקמתה של האוניברסיטה העברית בירושלים שיקפה כמיהה זו.14

התנוססה  ומעליה  לאומיים  ובדגלים  בירק  מקושטת  במה  הוכנה  המגרש  בקצה 

ה'  ודבר  תורה  תצא  מציון  'כי  כרזה שהכילה את פסוקו של ישעיהו הנביא: 

היהודי  ליישוב  וביידיש  בעברית  נואמים  הביאו  הזאת  הבמה  מעל  מירושלים'. 

של  החגיגית  הפתיחה  על  הגדולה  התרבותית  הלאומית  הבשורה  את  באוסטרוב 

האוניברסיטה העברית הראשונה על הר הצופים שבירושלים ]...[ במחשבותיהם 

וירושלים. לבבות  ובין הר־ציון  'תרבות' כאן  ביה"ס  בין  רוו את חלום הגשר  הם 

פעמו בחום ובלהט לאידיאה הגדולה של התחייה הלאומית. החגיגה הזאת נערכה 

לכבוד פתיחתה של האוניברסיטה העברית בירושלים, אבל במרכזה עמד ביה"ס 

האלמנטארי העממי העברי 'תרבות'. בילדים החוגגים והשרים ראו אבות ואמהות 

)לעיל  האוניברסיטה  תולדות  והד,  כ"ץ  הגבוהה',  וההשכלה  אירופה  מזרח  'יהודי  ברטל,  ישראל   14 
הערה 4(, עמ' 76–82.

איור 5א
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הר  על  העברית  האוניברסיטה  של  לעתיד  הסטודנטים  את  ציוניים  יהודים  וסתם 

בשובך  עינינו  הצופים. בפנים הקורנות השתקפה הערגה הטמירה: 'ותחזינה 

לציון'. באוסטרוב היהודית הדהדה חגיגה זאת בשמחת חיים ובתקוות אמונה.15 

)Ostrόw Mazowiecka( מתאר  'יזכור' של העיירה אוסטרוב מזובייצקה  ציטוט זה מספר 

בהר  האירוע  את  מזכירים  נוספים  רבים  'יזכור'  ספרי  בעיירה.  כמוה  נראתה  שלא  חגיגה 

הצופים בתור גולת הכותרת של חיי העיירה באותה עת בכלל, ושל חיי העתודה הצעירה 

ולהשכיל בה בפרט. רבים מן המשתתפים בחגיגות אלו נספו  ששאפה לעלות לירושלים 

בשואה, אך אחדים הגיעו לירושלים ולימים היו מבכירי החוקרים בישראל.16 

התעלות הרוח, חיזוק הלאומיות וגיבוש הציונות בקרב צעירי העיירות באו לידי ביטוי   

האוניברסיטה  לרגל פתיחת  והאיוריים באיגרות הברכה שנשלחו  בתכנים הטקסטואליים 

בהר הצופים בירושלים.

ספר הזיכרון לקהילת אוסטרוב מזוביצקה )לעיל הערה 2(, עמ' 91–92.  15
פרופ'  פוקס,  א'  פרופ'  ובהם  בחוקריה,  הבולטים  מן  כמה  כללית:  להיסטוריה  החוג  היא  לכך  דוגמה   16
באוניברסיטה  ללמוד  כדי  פולנית  בגרות  תעודת  עם  ישראל  לארץ  עלו  טלמון,  י'  ופרופ'  פראוור  י' 

העברית.

איור 5ב
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ה ב א ל מ מ ת  ר ג י א ה ל  ש י  ט ר פ ה ה  ר ק מ ה  : ר ו י א ל ט  ס ק ט ה ן  י ב  . ג

 1( תרפ"ה  בניסן  ז'  ביום  פתיחתה  לרגל  העברית  לאוניברסיטה  שנשלחו  הברכה  איגרות 

באפריל 1925( ממוסדות עבריים בגולה, אלה שהגיעו ליעדן, נשתמרו שנים רבות במחלקה 

לכתבי יד של הספרייה הלאומית והיום הן שמורות בארכיון הספרייה. 63 איגרות רשומות 

בארכיון. 12 מהן הגיעו ממרכז אירופה וכתובות בשפות לועזיות, וכל השאר נשלחו מעריה 

ומעיירותיה של פולין וכתובות עברית. 15 מהאגרות שנשלחו מפולין נשלחו מגימנסיות, 

אגודות  קהילתיים,  ועדים  ידי  על  נשלחו  והשאר  אחרים  חינוך  ממוסדות  או  ממדרשות 
שוחרים, ארגונים ומוסדות יהודיים ומרכזים ציוניים.17

בירושלים,  הנפתחת  העברית'  ה'מכללה  את  המפארים  בטקסטים  מלוות  האגרות  רוב   

מהללים את תפקידה בתור מרכז מדעי עולמי שיפיץ את אור המדע לעולם כולו ושולחים 

ברכה להצלחתה. בכמה מן האיגרות איור של מגן דוד מעטר את הטקסט.

יוצאת דופן היא איגרת הברכה שנשלחה מגימנזיום בעיירה מלאבה, השוכנת כ־120   

דומה  היא  בין האיגרות.  בייחודה  לוורשה. האיגרת בולטת  קילומטרים צפונית־מערבית 

בתוכנה הטקסטואלי לאיגרות האחרות, אך איורה המיוחד, המקיים דיאלוג סימבולי עם 

שבין  המתח  ואת  ישראל  בארץ  ליישוב  הגולה  בין  היחסים  מורכבות  את  חושף  הטקסט, 

המסורת ובין הקדמה באותם ימים. 

יהודיים  בסמלים  לעתים  שאויר  מרכזי  ברכה  בטקסט  כאמור  התאפיינו  האיגרות  רוב   

ממלאבה  האיגרת  של  המיוחד  לאיורה  בנוגע  שעולה  המעניינת  השאלה  הטקסט.  בשולי 

היא מה קדם למה: האם הטקסט קדם לאיור והיה בגדר השראה עבורו, או שמא האיור קדם 

לטקסט? ואולי שני חלקי האיגרת תוכננו יחדיו?

בהשערתי בעניין זה אני מסתמכת על עליונותו של הטקסט וחשיבותו בתרבות יהודי   

אשכנז ופולין בכלל18 ועל אופיין הטקסטואלי של האיגרות האחרות בפרט: כמו באיגרות 

האחרות, הטקסט קדם לאיור, והאיור נועד לתמוך בו ולהעניק לאיגרת את אופיה השלם, 

תפס  האיגרות,  כבשאר  שלא  ממלאבה,  באיגרת  זאת  ועם  יחד.  גם  והחזותי  הטקסטואלי 

האיור מקום שווה ערך לטקסט, בגודלו, במקומו ובחשיבותו. 

קלף האיגרת המקורי ממלאבה, שמידותיו הן x 55 28.5 ס"מ, מחולק לשלושה חלקים:   

באותם  כמקובל  נמלצת  ואף  רהוטה  עברית  כתוב  ברכה  טקסט  מובא  הקלף  של  במרכזו 

ימים. מעל הטקסט, האיור תופס את כל חלקו העליון של הקלף, ובחלקו התחתון מובאות 

.Arc. 4  1.491 ,האגרות מצויות בארכיון הספרייה הלאומית  17
ראו: ש' צבר, 'ייחודו של הכתב העברי ומקומו באמנות היהודית', מ' בן ששון )עורך(, רצף ותמורה:   18
92 שנות יודאיקה בבצלאל, ירושלים תשנ"ט )אין מספור עמודים(; ש' צבר )עורך(, מזל טוב: כתובות 

מצוירות מאוסף מוזאון ישראל, ירושלים תשנ"ד. 

]15



רינה בנארי

]232[

המועצה  וחברי  המנהל  הוועד  נציגי  במלאבה,  העברית  הגימנסיה  מנהל  של  חתימותיהם 

הפדגוגית )ראו איור 6(.

עיון מעמיק בטקסט ובאיור חושף את עולמה הערכי של ה'שטעטל'. יחסי הגומלין בין   

האיור ובין הטקסט מחדדים את הדואליות שאפיינה את החברה היהודית המסורתית הזו, 

נוכח חדירת המודרנה למעגלי ההשכלה בגולת מזרח אירופה בשנים שבין שתי מלחמות 

לצד  ישראל  בארץ  מודרני  ותרבותי  מדעי  למוסד  ה'שטעטל'  יהודי  כמיהת  ואת  העולם, 

היאחזות במסורת ובמקורות היהודיים.

המתח בין הטקסט המילולי ובין האיור, הטקסט החזותי, יוצר תחושה של שיווי משקל,   

כך שתשומת לבו של המתבונן נעה בין השניים בניסיון לשמר את האיזון בין המסר המסורתי 

המאפיין את האיור ובין הטקסט המרחיב את גבולות המסורת ואף פורץ אותם:

הועד, המנהל, המורים וחניכי הגימנסיה העברית במלבה מקדמים בברכה לבבית 

חמה את פתיחת המכללה העברית על פסגת הר הצופים אשר בירושלים הבנויה. 

חג לנו היום, ראשון ליצירה חדשה, עליו התפללנו, מהיום הזה והלאה חיה תחיה 

נפסק  שאינו  הזהב  בחוט  שלנו  הענקית  והיצירה  הישראלית  המחשבה  ותתבטא 

הלב  אותו  של  אחד  עורק  בתור  עצמנו  את  מרגישים  אנו  הזה  היום  נקרע.  ואינו 

בהרגישנו  העברית.  המכללה  של  הפסגה  ראש  על  אשר  וההולם  הדופק  הגדול 

הראשונה  העברית  המכללה  יצירת  של  הנשגב  ההיסטורי  הרגע  את  עומקו  לכל 

אש  לעמוד  להיות  לה  ומאחלים  לפתיחתה  הכי־עמוקה  ברכתנו  את  אנו  שולחים 

למדע העברי, לחינוך העברי, שיפיץ את קרני־אורו על פני כל הארץ ותחייתו של 

העם העברי ושל כל האנושות כולה.

הטקסט, שנכתב בשם הוועד, המנהל, המורים וחניכי הגימנסיה וממוקם בלב האיגרת, פונה 

אל העתיד ומדגיש את היצירה החדשה שבהקמת האוניברסיטה, את 'המחשבה הישראלית' 

ואת התחושה שזוהי חוליה הממשיכה את ה'יצירה הענקית' של העם. נוסח האיגרת מבקש 

להאדיר את הרגע ההיסטורי עבור עולם ה'מדע העברי', ומהלל את תחייתו של העם העברי 

מלאבה  בעיירה  הגימנסיה  בין  הקשר  את  מחדד  הטקסט  כולה.  לאנושות  תרומתו  ואת 

ל'מכללה העברית על פסגת הר הצופים'.

בטקסט נעדרת המילה 'יהודי', והמילים 'עברי', 'ישראלי' ו'חדש' השזורות בו מחדדות   

את מסריו: אמנם הטקסט שואב מן המקורות, אך הוא פונה בפירוש קדימה אל העתיד. 

מעל הטקסט המילולי ממוקם האיור, הטקסט החזותי. המאייר האלמוני מציב את בניין   

האוניברסיטה־המקדש ברומו של עולם, בראש הר גבוה המתנשא מעל כיפת כדור הארץ. 

וכמה  ברושים  שישה  גבוהים,  דקלים  שישה  נישאים  שבצדיה  דרך  מובילה  המקדש  אל 

שיחים המסמלים את היישוב בארץ ישראל. שער המבנה ה'מקדשי' המשקיף אל ירושלים 

ואל העולם כולו פתוח לרווחה, כאילו הוא מזמין את הכול לבוא בשעריו. הניגוד הבולט בין 
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הצמחייה הריאליסטית שבאיור ובין המבנה הדמיוני נועד אולי להביע את הזיקה שבין החזון 

מפתחי  הבוקעות  הקרניים  ושל  הארץ  כדור  כיפת  של  החום־כתום  הצבע  להתגשמותו. 

החלונות מסמל את אור המדע המופץ על פני כדור הארץ כולו. בראש המבנה מונח מעין 

כתר תורה או מלכות. במרכזו של הכתר ניצב מגן דוד, סמלה של היהדות. המכלול מבקש 

'כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים'. בראש האיור, בצדו  לבטא את מאמר הנביאים 

הימני, נראית דמות המייצגת את האלוהות – אולי 'סבא ישראל' או אהרן הכהן – המברכת 

ברכת כוהנים.

פתוח  והוא  באיור,  הדיון  את  מלווים  רבים  שאלה  סימני  ולכן  אלמוני,  הגלויה  מאייר   

בדואליות  בה.  שנכתב  המסגרת  ידועה  אשר  הטקסט,  לעומת  זאת  עכשווית.  לפרשנות 

העמוקה  משמעותו  את  ייחודי  באור  מאירים  הסימבולי  והאיור  המילולי  הטקסט  ביניהם, 

של רעיון השיבה לציון ומתפקדים בתור חוליה המחברת בין העבר לעתיד. אפשר לראות 

במסר העולה מן הטקסט והאיור מסר כפול, אך אפשר גם לראות את המגילה כמעבירה מסר 

שלם, המייצג את מורכבות החיים בגולה בתקופה שגברה בה הכמיהה להגשמת חזון חיי 

מדע ויצירה עבריים בארץ ישראל, לצד הזיקה לעולם התורה על פי המסורת היהודית.

בבסיס הקלף נראות חתימותיהם של בעלי תפקידים בגימנסיה במלאבה, וכן שם העיירה   

1925, י"ז אדר תרפ"ה(; ובמרכז – חותמת המוסד המעניקה למסמך  )13 במרץ  והתאריך 

משנה תוקף. אמנם החתומים למטה זכו לראות את חלום האוניברסיטה שכמהו אליה קורם 

עור וגידים, ונכחו, אמנם מרחוק, בטקס הנחת אבן הפינה שלה ובטקס הפתיחה, אך רובם 

נספו בשואה ולא זכו להשתלב בעולמה האקדמי בארץ ישראל. 19 חתימותיהם כאן הן גלעד 

לזכרם. 

ם  ו כ י ס

ל'מולדתה  שבה   1925 באביב  מלאבה  בעיירה  העברית  מהגימנסיה  שנשלחה  האיגרת 

20.2008 מקהילה של 7,000 יהודים, שהיו כשליש מתושבי העיירה וניהלו  הישנה' בסתיו 

בה חיי תרבות תוססים, לא נותרו במלאבה אלא פינה יהודית צנועה מאוד במוזאון העירוני 

יצאה  קונקרטי,  כחפץ  האיגרת,  הנטוש.  היהודי  הקברות  בבית  לנרצחים  זיכרון  ומצבת 

שאר  עם  נשמרה  ושם  בירושלים,  ליעדה  והגיעה  במלאבה  העברית  מהגימנסיה  לדרכה 

האיגרות במשך שנים במחלקה לכתבי יד בספרייה הלאומית בירושלים. 

2008 מסר נשיא האוניברסיטה דאז, פרופ' מנחם מגידור, מלּווה בפרופ' אהרן  בשנת   

כך על פי מר משה פלס, יושב ראש ועד ארגון יוצאי מלאבה בישראל שהלך לעולמו בקיץ 2014.  19
היא   – ישראל  או  פולין   – הארצות  מן  איזו  השאלה  ועל  'מולדת'  ההגדרה  סביב  השיח  מורכבות  על   20
 Olga Goldberg-Mulkiewicz, Stara i nowa ראו:  הישנה',  'המולדת  היא  ואיזו  החדשה'  'המולדת 
ojczyzna: ślady kultury Żydόw polskich, (Łόdzkie Studia Etonograficzne, XLII), Łόdź 2003
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צ'חנובר, בן ליוצאי העיירה מלאבה, ובעוד כמה מבני העיירה, את הפקסימיליה הממוסגרת 

מועצת  חברי  בנוכחות  העירייה  בבית  מרשים  בטקס  מלאבה  עיריית  לראש  האיגרת  של 

העיר. שיבתה של האיגרת לעיירה היא מעין השלמת מעגל. מהבחינה הסמלית האיגרת 

משקפת את שברו של הדיאלוג שהתקיים בין הגולה ליישוב בארץ ישראל. האיגרת שבה 

אל עיירתה, אך לא אל הגימנסיה העברית שנשלחה ממנה, כי זו חרבה ולא נותר לה כל זכר. 

כיום מוצגת פקסימיליה של האיגרת בלשכת ראש העיר הצעיר אשר 'לא ידע את יוסף' ולא 

הכיר את מלאבה היהודית. במקום משכנה החדש, האיגרת היא גלעד ליהודי מלאבה שנספו 

בשואה ועדות לחיים היהודיים התוססים שנגדעו במלאבה וברבות מעיירותיה של פולין.
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