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 שרה אהרונסון

 היכרות עם שרה אהרונסון ופועלה: מטרה

 :חומרים

 (ראה תמונה)לוח אלקטרוני 

 (ראה תמונה)לוח תמונות מחייה של שרה 

 :מהלך הפעילות

  ומספרים לילדים שאבשלום פיינברג כתב את השיר לשרה " אלף נשיקות"משמיעים את השיר

 . אהובתו

 *(מצורף. )שרה מספרים לילדים את סיפורה של 

קוראים את השאלה וילד שחושב שהוא יודע את התשובה הנכונה מוזמן  :עורכים חידון בעזרת הלוח

ייסגר מעגל חשמלי  -אם יצביע בעזרת החוטים על השאלה והתשובה המתאימה לה . ללוח לנסות

 .והנורות בספינה יידלקו

 

 (בזכרון יעקב) ?ָאַהרֹוְנסֹון ָרהש   נֹוְלָדה ֵהיָכן 

  (לבריטים) ?י"ְוִניִל  ָאַהרֹוְנסֹון ָרהׂש ָעְזרו   ִמיְל 

 (הטורקים) ?ָאֶרץב   טש ל   ִמי 

  (נצח ישראל לא ישקר)? י"ִניִל  בֹותַהת   יָראש 

 נִ  ָרהׂש לש  ְפִקיָדה  ת   ָהָיה ָמה  (לגלות מידע ולשלוח למודיעין הבריטי בקהיר) ?י"יִל ב 

 (תפה פעולה עם הבריטיםרשת ריגול מחתרתית ששי) ?י"ִניִל  ָהְיָתה ָמה 

  ְָָתה הֶלמ יָ  הָשר ִחכ   (לאניה הבריטית) ?ָאְסָפהֶש  יָדעַהמֵ  ִעם םב 

 ִים ַהֲחִקירֹות ַלְמרֹות ו  כ ש ִיםהק   ְוָהִענ   (לא גילתה דבר) ...ֶלאב 

 ו  ג ֵאיך ְרִקים ל  ו   (נתפסה יונת דואר) ?י"ִניִל  ֶאת ַהט 

  ָעַ יָ  ְצַמִחים חֹוֵקר ָהָיהש  הׂשר ש ֶל ָאִחיה ְעֹוָלם  דו   (אהרון אהרונסון)ב 

 (אבשלום פיינברג) ?"יקֹותְנש  ֶאֶלף" ירַהש   ֵאת ַתבכ   ִמי 
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 :סיפורה של שרה אהרונסון

פעלה למען הבריטים ונגד הטורקים , המחתרת העברית הראשונה -י "שרה אהרונסון מראשי ניל
את הקמת ריבונות יהודית במטרה לקדם , ששלטו בארץ ישראל בתקופת מלחמת העולם הראשונה

 עצמאית בארץ ישראל

 .במושבה זכרון יעקב 1890נולדתי בשנת 
 . במשפחת אהרונסון ילדים השיהחמישית מבין שהייתי 
 .זכרון יעקב יה מהמקימים שלרומניה והשעלה מ, די עשירסוחר תבואה  היה אבי

 חקלאי - רון שהיה אגרונוםאה -אחי הבכור בעיקר הודות ל, הייתה אחת המובילות במושבה ימשפחת
 .בעל שם עולמיחוקר צמחים  -ובוטנאי 

שם , ו ארגוני נוערנהקמ, עברית דיברנו, ארץנולדנו ב, י הדור השני של העלייה הראשונהאנחנו היינו בנ
 .(" הגדעונים" ) להגן על הרכוש והכבוד היהודי סודיים כדיארגונים הקמנו גם  .דיברו רק עברית

  
, תורכית, יידיש, בקיאה בעברית ישפות והיית י באופן מסודר בבית ספר אבל ידעתיאמנם לא למדת

אהרון במסעותיו לאיסוף אחי את  יתיוליוו, אגרונומיה ובוטניקה למדתי גם. וגם ערבית ואנגלית, צרפתית
ניסיונות שערך בחווה החקלאית שהקים בעתלית ליד זכרון עזרתי לו גם ב. מינרלים ואדמה, צמחים

 .ירותל תירוכבת סוסים מיומנת וידע י גםהיית. קביע
 םתורכיה והצטרפ, 1911 -מלחמת העולם הראשונה בבאותם ימים הטורקים שלטו בארץ וכשפרצה 

לאנגלים לסלק את התורכים  אז החלטנו לעזור. ארצות הבריתשהכריזו מלחמה על , לגרמניה ואוסטריה
ליישוב היהודי בארץ  עזורי, ום תורכיה המושחתתשל בריטניה במק, האמנו ששלטון חדש. מן הארץ
ואבשלום פיינברג להקים רשת ריגול  אהרוןאחי טו יהחל כדי לעזור לבריטים . ..איזושהי עצמאותלהשיג 
ה לרשת הריגול הגדולה ביותר במזרח פכשה, (99, ו"ט' שמואל א, "נצח ישראל לא ישקר)"י "בשם ניל
 .התיכון

  
אני גיליתי מידע . את פעילות המחתרת תפקידי היה לתאם ולנהל. י"רת ניללמחת תיהצטרפאני כמובן 

". מנאגהם"תקשורת עם ספינת המלחמה הבריטית  חוץ מזה יצרתי. למודיעין הבריטי בקהיר תיושלח
את המידע העברתי גם .  הייתי מחכה לספינה ומאותתת לה היכן אני נמצאת עם המידע שעלי להעביר

 .י הטורקים וכך הם גילו את המחתרת שלנו"וע המזל יונה אחת נתפסה עעם יוני דואר אבל לר
גם לאחר שהתורכים גילו  המודיעין הבריטי הציע לי לברוח מהארץ ולהציל את עצמי אך אני לא הסכמתי

למרות הטורקים ניסו להוציא ממני מידע אבל . י"ד עם רוב חברי נילנאסרתי יח. את פעילות הרשת
 . דבר תיקשים לא מסרה עינוייםהחקירות וה
 
באקדח  ירתה בעצמהעמוד בעינויים ותשלא  פחדה היא לדמשק עומדים לשלוח אותהש שרהנודע לשכ

במשך שלושה לרוע המזל שרה נפצעה קשה ונלחמה על חייה . הוריה שהוחבא בחדר הרחצה של בית
 .בזכרון יעקב עד שנפטרה ונקברהימים 
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  אלף נשיקות

 

  קה ראשונה על מצחך הלבןנשי

  כמו קשר באמצע דמותך

  וממנה יצאו בשפעת זוהרה

  נשיקות לשערך, נשיקות

  כותרת פנינים עשויה מנשיקות

  על שחור תלתלייך אמטיר

  שתהיי לי ילדה היפה בנסיכות

 . המושלמת בכל בנות העיר

 

  אלף נשיקות לך אהובתי

  אלף נשיקה ונשיקה

  אלף נשיקות לך חמודתי

 .המתוקה, הקטנה, היפה

  הבתולי, וגם את צווארך השלגי

  הגמיש כמו צוואר הברבור

  אכסה בנשיקות מחרוזות מחרוזות

  קטנטונת שלי, ילדת מים

  ועתה שום אשים את ראשי על כתפך

  כדי למצוא בו את דופק הלב

  וגם סתם נשיקות בלי תאווה ותכלה

 . כמו פרחים מושלכים על כלה

 

 ... אלף נשיקות

 

  השמיים אינם בעד עיני החוטאות

  ואינני שותה בך עד רוות

  האור אינו בעד שפתי הטמאות

  וחזי נצרב לו עד כלות

  נשיקת האלף אינה אפשרית אהובה

  חסרה נשיקה אחרונה

  רק תשע מאות תשעים ותשע נשיקות לי

  סוערות אוהבות ומתוקות

 ובכל זאת אנשקך אלף נשיקות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לוח התמונות: נספח

 השאלות והתשובות, לוח אלקטרוני: נספח
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י בֹות ָראשֵׁ  ?י"ִנילִ  ַהתֵׁ

ל ֶנַצח ָראֵׁ ר ֹלא ִישְׂ ַשקֵׁ  .יְׂ

ָתה ָמה  ?י"לִ ִני ָהיְׂ
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ָפה ִרּגּול ֶרֶשת ֻעָלה ֶשִשתְׂ  ִעם פְׂ
ִריִטים  .ַהבְׂ

ִקיָדּה ָהָיה ָמה  ָשָרה ֶשל ַתפְׂ
ִנילִ   ?י"בְׂ

ַגלֹות יָדע לְׂ ֹלחַ  מֵׁ ִלשְׂ  ַלּמֹוִדיִעין וְׂ
ִריִטי ַקִהיר ַהבְׂ  .בְׂ
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ת ָכַתב ִמי  ֶאֶלף" ַהִשיר אֵׁ
ִשיקֹות  ?"נְׂ

ָשלֹום ג ַאבְׂ ֶברְׂ ינְׂ  .ַפיְׂ
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ִקים  .ַהּטּורְׂ

ִמ  רּו ילְׂ סֹון ָשָרה ָעזְׂ  ָאַהרֹונְׂ
ִנילִ   ?י"וְׂ

ִריִטים  .ַלבְׂ
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 .ַאֲהרֹון

רֹוןבְׂ   .ַיֲעֹקב ִזכְׂ

ר ֶשָהָיה ָשָרה ֶשל ָאִחיהָ   חֹוקֵׁ
ַמִחים עֹוָלם ָידּועַ  צְׂ  .בְׂ
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ָתה הֶלּמָ   ִעם ָבָים ָשָרה ִחכְׂ
יָדע ָפה ַהּמֵׁ  ?ֶשָאסְׂ

ִפיַנת ָחָמה ִלסְׂ ִריִטית ַהִּמלְׂ  .ַהבְׂ

יְך ִקיםַהּט ִּגלּו אֵׁ  ?י"ִנילִ  ֶאת ּורְׂ
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ָסה פְׂ  ֶשֶהֱעִביָרה ֹדַאר יֹוַנת ִנתְׂ
יָדע  .מֵׁ

רֹות ָהִעּנּוִים ַהֲחִקירֹות ַלמְׂ  וְׂ
ֶכֶלא ַהָקִשים  ...בְׂ

ָרה ֹלא ָשָרה יָדע ַאף ָמסְׂ  מֵׁ
ִקים  .ַלּטּורְׂ


