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 לוקט על ידי
אלעד פריימרק אב לדנה כיתה ב’ ואיה גן דולב, קשת
ענבל חזות אם לדניאל כיתה ב’ ונועם כיתה א’, קשת

שאו ציונה נס ודגל    מילה בסלע 

תזריע  פרשיות:  שתי  לנו  מזומנות  השבוע 
מופרדת  מעוברת,  השנה  כאשר  ומצורע. 
שבתות  לשתי  הללו  בפרשיות  הקריאה 

נפרדות. 
שתי הפרשות עוסקות בנושאים של טומאה 
דיני  את  מפרטת  תזריע  פרשת  וטהרה. 
מתוך  שניים  של  הדינים  את  וכן  היולדת 
וצרעת  גוף  צרעת  הצרעת:  סוגי  שלושה 
הבגד. הסוג השלישי, צרעת הבית, מפורט 
חשוב  חלק  מצורע.   - הבאה  בפרשה 
יכול  שבהן  בדרכים  דן  מצורע  מפרשת 

האדם להיטהר מטומאתו. 
הצרעת לא מבטאת רק את הנגע הגופני 
היא  וטהרה,  קדושה  של  בעולם  אלא, 
על  הרוחניים.  הצדדים  את  גם  מבטאת 
ובשלבי  שונות  מגבלות  חלו  המצורעים 
טומאתם הם אף הוצאו אל מחוץ למחנה. 
מידבקת  עור  מחלת  נחשבה  הצרעת 
למנוע  נועדה  למחנה  מחוץ  וההוצאה 
שפעת  את  לכם  )מזכיר  התפשטותה  את 

החזירים המאיימת מראשית החורף?(
חשבו, האם בנוסף לסיבה הרפואית יכולות 
להיות סיבות נוספות להוצאה של המצורע 

מחוץ למחנה? 
הגבלות  שדורשים  מקרים  יש  כיום  גם 
והרחקות פיזיות, אך קיימים גם מקרים של 
סלידה והרחקה ממניעים רגשיים - מרחק 
הפנימיים  החששות  מתוך  יוצרים  שאנו 
שחריג,  ממה  מאתנו,  ששונה  ממה  שלנו 

ממה שאיננו כמונו. 
נסו להיזכר במקרה קרוב אליכם )מהכיתה, 
לא  פגשתם  שרק  ילד  שבו  מהשכונה( 
שבאמת  לפני  עוד  בעיניכם  מצא-חן 
לנו  קל  לרוב  מדוע  חשבו,  אותו.  הכרתם 
אנו  מדוע  לנו?  שדומה  למי  להתחבר 
מסתייגים מאנשים עוד לפני שאנו מכירים 
אותם? מה גורם לנו לרצות לייצור מרחק 

מאדם מסוים?
אם נבחן את עצמנו לעומק ונצליח לגלות 
מאנשים  מרחק  ליצור  לנו  גורם  מה 
על  להתגבר  כיצד  גם  נדע  מסוימים, 
ללא  חשים  לעתים  חשים  שאנו  הרתיעה 
גם  נצליח  זו  בדרך  אולי  מהותית.  סיבה 
למנוע ריחוק שהוא לא רק פיזי, אלא יותר 

רגשי וחברתי. 

ההפטרה של פרשתנו מספרת על ארבעה 
שומרון  לעיר  מחוץ  שהוצאו  מצורעים 
בעתות מלחמה עם ארם. המצב בעיר היה 
המצורעים  של  מצבם  וגם  מנשוא,  קשה 
מחליטים  מצוקתם  מתוך  לעיר.  מחוץ 
לקבל  האפשרות  את  לבחון  המצורעים 
עזרה דווקא מהאויב במחנה ארם, מעשה 

שיכול להיחשב כבגידה:
“וְאַרְּבָעָה אֲנִָׁשים הָיוּ מְֹצרָעִים ּפֶתַח הַּשָעַר 
ֹּאמְרוּ אִיׁש אֶל רֵעֵהוּ מָה אֲנַחְנוּ ֹיְׁשבִים ּפֹה  וַי
וְהָרָעָב  הָעִיר  נָבֹוא  אָמַרְנוּ  אִם  מָתְנוּ:  עַד 
ּבָעִיר וָמַתְנוּ ָׁשם וְאִם יַָׁשבְנוּ פֹה וָמָתְנוּ וְעַּתָה 

נִחְיֶה  וְנִּפְלָה אֶל מַחֲנֵה אֲרָם אִם יְחַיֻּנוּ  לְכוּ 
וְאִם יְמִיתֻנוּ וָמָתְנוּ: ...וַיָֹּבאוּ הַמְֹצרָעִים הָאֵּלֶה 
ֹּאכְלוּ  עַד קְצֵה הַּמַחֲנֶה וַיָֹּבאוּ אֶל ֹאהֶל אֶחָד וַי
וּבְגָדִים…  וְזָהָב  ּכֶסֶף  מִּשָם  וַיְִּׂשאוּ  וַיְִּׁשּתוּ 
ֹעִׂשים  ֹלא כֵן אֲנַחְנוּ  ֹּאמְרוּ אִיׁש אֶל רֵעֵהוּ  וַי
מַחְִׁשים  וַאֲנַחְנוּ  הוּא  ּבְׂשרָה  יֹום  הַזֶּה  הַיֹּום 
וְחִּכִינוּ עַד אֹור הַּבֹקֶר וּמְצָאָנוּ עָוֹון וְעַּתָה לְכוּ 
וְנָֹבאָה וְנַגִּידָה ּבֵית הַּמֶלֶךְ:” )מלכים ב ז 3 - 9(

עזרה  לבקש  המצורעים  נאלצים  מדוע 
לאנשים  גורם  מה  האויב?  מחנה  אצל 
משתייכים  שהם  החברה  את  לעזוב 
להיזכר במקרה שבו מצאתם  נסו  אליה? 
כאשר  לחברה שלכם,  מחוץ  עצמכם  את 
עדיין  האם  זה?  במצב  בחרתם  אתם  לא 
לחברים  ונאמנים  מחויבים  הרגשתם 

שלכם? מה חשתם?

דווקא  עזרה  לבקש  בוחרים  המצורעים 
לעמם  שלהם  הנאמנות  האויב.  אצל 
נפגעה, וכאשר הם מבינים ששום עזרה לא 
תגיע מתוך העיר הם פונים למחנה ארם, 
לְכוּ  “וְעַּתָה  למרות הסיכון הקיים במהלך: 
וְנִּפְלָה אֶל מַחֲנֵה אֲרָם אִם יְחַיֻּנוּ נִחְיֶה וְאִם 
וָמָתְנוּ”. כאשר הם מגיעים למחנה  יְמִיתֻנוּ 
מלוחמים,  ריק  שהוא  מגלים  הם  ארם 
עטים  המצורעים  וציוד.  באוכל  מלא  אך 
שתייה  באכילה,  ועסוקים  השלל  על 
דואגים  הם  הראשון  בשלב  שלל.  ואיסוף 

גיליון יום העצמאות

ְׂשאוּ-נֵס צִיֹּונָה, הָעִיזוּ אַל-ּתַעֲֹמדוּ:  ּכִי רָעָה, 
ירמיהו  גָּדֹול(  מִּצָפֹון--וְֶׁשבֶר  מֵבִיא  אָֹנכִי 

פרק ד, ו(
שימש  המוקדמים,  ציון  משירי  השיר, 
כאחד השירים שליוו את התנועה הציונית 
הקונגרסים  בעקבות  ונכתב  בראשיתה, 
הציוניים. בתקופה שבה קמו כ-650 אגודות 
ציוניות, לכל אחת מהן מצע ותקנון, הייתה 
האגודות  את  לאחד  הקונגרסים  מטרת 
במילות  המושם  הדגש  אחד.  ציוני  לגוף 
ברגל,  מי  ברכב  “מי  ה”יחד”:  על  השיר 
נשובה  נלכה-נא  יחד  לאגודה...  נעש-נא 

ארצה אבותינו...”, מצביע על כך גם הוא.
כותב המילים, נח רוזנבלום עבד במערכות 

עיתונים וכתב פזמונים. 
כחזן  כיהן  זֶלוּדְקֹובסקי,  נח  השיר,  מלחין 
בבית כנסת בעיר קאליש, העתיקה שבערי 
בעל  אדם  שהיה  זלודקובסקי  בפולין. 
החזנים  מחשובי  לאחד  נחשב  נרחב,  ידע 

והמלחינים שצמחו ביהדות פולין.
לונץ,  משה  אברהם  פרסם  תרס”ג  בשנת 
חוקר ארץ ישראל ומו”ל, את השירון העברי 
שירים  חמישים  ובו  ציון”  “כינור  הראשון 
ציוניים ולאומיים, ביניהם השיר ‘שאו ציונה 

נס ודגל’, תחת השם “נס ציונה”.
בתקופת מלחמת העולם הראשונה הוזמן 
הטורקיים  השלטונות  ע”י  לחקירה  לונץ 
בעוון הסתה לאומית למרד. לפני החוקרים 
לטורקית של  המתורגם  הנוסח  מונח  היה 
יש  ‘מה  ו”התקווה”.  ציונה”  “שאו  השירים 
לכם בלב פנימה?’, שאל החוקר את לונץ, 
נס  ב”שאו  להניף  קורא  אתה  דגל  ו’איזה 
ורחל  בסבלנות,  הסביר  לונץ  ציונה”’? 
ינאית, המתורגמנית, ניסתה לרכך את לב 
לונץ  על  הוטל  דבר  בסופו של  החוקרים. 

קנס כספי, דפוסו נסגר, וספריו הוחרמו.



ערב יום העצמאות תש”ע עם מאוחד - אין זו אגדה

קבוצת  על  חושבים  ואינם  בלבד  לעצמם 
השייכות הראשונית שלהם - על בני עירם 
הם  שני  בשלב  רק  בשומרון.  הנצורים 
נפנים להביא את בשורת סוף המצור אל 
בשני  המצורעים  של  התנהגותם  שומרון. 
השלבים מלמדת אותנו את המחיר שיכול 
מהחברה  המורחק  אדם   - לנידוי  להיות 
תלמיד  זמן”,  ב”פסק  פעוט  מחבריו,  )ילד 

מהכיתה, וכדומה(, גם אם הסיבה להרחקה 
מוצדקת ובאה להגן על הכלל, נידוי עלול 
ולא רק ביחיד  לפגוע בלכידות החברתית 
מחברתו  מנודה  אדם  כאשר  המורחק. 
השותפות,  ותחושת  הנאמנות  נפגמת 
נקודת  את  להחמיר  אף  עלול  והמנודה 
לפגוע  ולנסות  ההרחקה  של  המוצא 
מהחלון  שמציצים  אלא  כן,  )כן  בחברה 

לאחר שהוצאו מהכיתה...(.
המצורעים  מתעשתים  שלנו  בסיפור 
העיר.  אל  הגאולה  בשורת  את  ומביאים 
גם  ואולי  מכריעה,  הראשונית  הנאמנות 
הידיעה וההבנה שההרחקה איננה לעולם 

ושתמיד קיימת אפשרות של תיקון! 

שרי דרור
אם לנגה, כיתה א’, קשת

חמש שנים לאחר מותו של הרצל, בחורף 
של  הטראגי  מותה  ולאחר  וגשום,  קר 
בפתח-תקווה  מושבו  ממקום  כתב  אשתו, 
זקן חלוצי העלייה השנייה א. ד. גורדון את 
והטבע”: “האדם  בספרו  הבאים   הדברים 
משפחה,  אהבת  הבריות,  “אהבת 
הולכות  הרחמים  מידת  רעים,  אהבת 
‘מתקדם’,  שהאדם  במידה  ופוחתות 
הולכים  החברה  שחיי  במידה  בייחוד 
במקום  גם  גדולות...  בערים  ומתרכזים 
האלה,  ההרגשות  את  מוצא  שאתה 
נובעות  הן  אין  הרוב  על  כי  רואה,  אתה 
המח...  מן  מושפעות  אם  כי  הלב,  מתוך 
מכל  שפחות  פשוט,  היותר  הרגש  ואפילו 
בין  - האהבה  יתירה  רוח  זקוק לאיזו  הוא 
בלתי  אהבה  אין  פוחת.   - לאישה  גבר 
אידיאליות,  אין  אמונה,  אין  בדבר,  תלויה 
לא  ‘אנכי’  יש  אבל  אמת;  אין  צדק,  אין 
תאוות  ישנן  קיבה,  ישנה  שבעה,  ידע 
עצמו”.  את  האדם  הונאת  וישנה   גופניות 
בכתביו  גורדון  הטיף  לה  לטבע,  השיבה 
לעבודת  שיבה  רק  הייתה  לא  ובמעשיו, 
פיזית  ולחיים  חקלאית  לעבודה  כפיים, 
בארץ ישראל, אלא בעיקר לחיבור הטבעי, 
ההשתייכות  למעגלי  היחיד  של  הרגשי 
בני  המודרניים,  היהודים  נותקו  ממנו 
הנאורות  גזירות  על-פי  ילדיו,  של  דורם 
והשתלבותם  ארצה  והמרקסיזם. שיבתם 
של  בשורה  הביאה  הלאומי-ציוני  במפעל 
שהומתו  רגשות  אותם  אל  ושיבה  תחייה 
במצוות החיים המודרניים וספקנותה ביחס 
לערכי העבר: רגש ההשתייכות לעם היהודי 
במחיר  אם  גם  המשכיותו,  דרך  והתווית 
המשפחה.  מן  פרידה  של  כואב   רגעי 
קיומית  משמעות  גילוי  של  אלו,  קולות 
מבני  נשמעו  הציונית,  בעשייה  ואישית 
הציונות,  של  הראשונים  הדורות  ובנות 
שגבתה  האישיים  והמחיר  הקושי  למרות 
שרה  כתבה  לדוגמה  הציונות. כך  מהם 
מלכין, מחלוצות דגניה א’, על הרגע שבו 
חלקת  אחר  ולתור  להתלוות  נתבקשה 
שתירכש  יהודית  להתיישבות  אדמה 
“זה  הירדן:  בעמק  הקיימת  הקרן  על-ידי 
בין  וחלומות. כאן,  אושר  מלא  יום  היה 
ההרים והכנרת. כאן נשכחו באותו יום כל 
כאן  ובארץ,  שבגולה  והייסורים  התלאות 
אילו  וחופשים. האח,  חזקים  בריאים,  היינו 

היו איתנו באותו מעמד אלפי יהודים!” 
באותה רוח, דוד בן-גוריון, ראש ממשלתה 
הראשון של ישראל והאיש שבעוז לבו קם 
כך את  ישראל, הסביר  על מדינת  והכריז 
בוקר  שדה  בקיבוץ  בית  להקים  החלטתו 
למען  בוקר  לשדה  הלכתי  “לא  שבנגב: 
באתי  הישראלי.  לנוער  ומופת  סמל  היות 
ואהבתי  המקום  את  שאהבתי  מפני  הנה 
עבודת האדמה, ורציתי כל עוד יש לי כוח 
אדמה  לעבודת  לחזור   - מספיק  פיסי 
השממה,  בהפרחת  בעצמי  ולהשתתף 
העליון.  האנושי  הייעוד  בה  רואה  שאני 
 עשיתי הדבר למעני, מתוך תענוג ואהבה”. 
אך כיום קולות אלו הפכו ללחש. המציאות 
בנו,  מעוררים  מנהיגינו  פנינו.  על  טפחה 
ובוז. בשם הדת ותחת  ומבחוץ, לעג, קלס 
שאין  חמורים  מעשים  נעשים  חסותה 
והתרבותיים  חברתיים  הפערים  כדוגמתם. 
הרגשת  גועה.  הפשיעה  וגדלים.  הולכים 
וייאוש אופפת אותנו. מלחמה שאין  פילוג 
מחיר  מאיתנו  לתבוע  ממשיכה  לה  קץ 
מליצה,  רבים  עבור  הפכה  הציונות  דמים. 

מושא ללעג, לניכור ולציניות. 
אישיות  ליוזמות  הציוני שהטיף  גם החינוך 
הנוחות,  להקרבת  ליצירתיות,  ולאומיות, 
היהודיות  הקבוצות  של  הדדית  להאזנה 
בין  לפשרות  מזו,  זו  נבדלותן  על  השונות 
השקפות עולם שונות מתוך תחושת אחווה 
ומתוך שאיפה לאחדות גם בין אלו שאינם 

אחידים - הולך ונעלם. 
כיצד  תקוותנו”?  אבדה  עדיין “לא  האם 
נשוב וניטע בתוכנו את הרעיון שאנו חלק 
גורל”,  “ברית  החולקת  גדולה  ממשפחה 
מונח שטבע הרב סולובייצ’יק? כיצד נחייה 
אובדנו  שאת  המשפחתיות  רגש  את  שוב 

בעידן המודרני ביכה א.ד. גורדון? 

פאה  במסכת  הראשונה  שהמשנה  ייתכן 
מורה לנו את הדרך: “אלו דברים שאין להם 
]ראיית  והראיון  והבכורים,  שיעור: הפאה 
וגמילות  במקדש[  לרגל  העלייה  קורבן 
חסדים ותלמוד תורה. אלו דברים שהאדם 
קימת  והקרן  הזה  בעולם  פרותיהן  אוכל 
וגמילות  ואם,  אב  כיבוד  הבא:  לעולם  לו 
לחברו  אדם  בין  שלום  והבאת  חסדים 

ותלמוד תורה כנגד כולם.” )פאה א’: א’(.

מה הן המצוות המהוות את תשתית החיים 
היהודים, על פי משנה זו? המצוות התלויות 
המקדש  קיום  ובעת  הפאה,   - בארץ 
את  קושרים  אלה  והראיון.  הביכורים, 
ישראל. מצוות  ארץ  מולדתו,  לארץ  העם 
קבוע  מס  להעלות  אותנו  מחייבת  הפאה 
ואם  אב  מצוות כיבוד  לעניים.  משדותינו 
מהווה את הגרעין החברתי, הדתי והמוסרי 
של  ההנחה  גם  מגולמת  )ובכך  הראשוני 
זה  מכבדים  גם  הזוג  בני  שבה  חברה 
משמעה  חסדים  גמילות  מצוות  זה(.  את 
בגופנו,  אחרים  לאנשים  חסד  עשיית 
בין  שלום  הבאת  מצוות  בכספנו.  רק  ולא 
הדדית.  ערבות  של  כיסוד  לחברו,  אדם 
החיבור  כלומר  כולם,  כנגד  תורה  ותלמוד 
שלנו.  וההיסטוריים  התרבותיים  למקורות 
להיבנות  צריכה  אלו  מצוות  יסודן של  על 
ישראל! במדינת  היהודית   החברה 
כך גם אני רואה את  גישתו של הרא”ה קוק 
בא  הוא  “אורות”.  בספרו  ישראל  למדינת 
להעמיד אותנו על התוכן האידאולוגי שיש 
יחידים אפשר  במדינה, שאם אמנם בתור 
לשמור על זהות יהודית בכל מקום שהוא, 
וגם בכל תנאים שהם, העם בתור עם, יש 
לו תפקיד יותר נרחב, ואותו לא ניתן לקיים 

אלא בתנאים של מדינה עצמאית. 
נתגלתה  הזה...  העם  של  מסעו  “בראשית 
אשר  גדול  אנושי  ציבור  להקים  השאיפה 
‘ישמרו את דרך ד’ לעשות צדקה ומשפט’. 
זוהי השאיפה שבאה מכוח ההכרה הברורה 
והעזה והתביעה המוסרית הכוללת והרמה 
נורא  סבל  מתחת  האנושיות  את  להוציא 
ולהביאנה  וחומריות,  רוחניות  צרות,  של 
לחיי חופש מלאי הוד ועדן באור האידיאה 
האדם  כל  את  בזה  ולהצליח  האלוקית, 
כולו. למילואה של שאיפה זו צריך דווקא 
פוליטית  מדינה  בעל  זה  ציבור  שיהא 
ברום  לאומית  ממלכה  וכסא  וסוציאלית 
וגוי  ונבון  חכם  ‘עם  האנושית,  התרבות 
המוחלטת  האלוקית  והאידיאה  גדול’, 
מושלת שמה ומחיה את העם ואת הארץ 
במאור הזה. למען דעת, שלא רק יחידים, 
ואנשי  ונזירים  חסידים  מצוינים,  חכמים 
כי  האלוקית,  האידיאה  באור  חיים  קודש, 
גם עמים שלמים, הכוללים בתוכם את כל 
האינטליגנציה  רום  מן  האנושיות  השדרות 
והקדושה  האמנותית, הפרושית, המשכלת 



הסוציאליות,  הרחבות,  המערכות  עד 
הפרולטריון  ועד  והכלכליות,  הפוליטיות 
נמוכות  היותר  אפילו  פלגותיו,  לכל 

ומגושמות” .
ונתפלל  ביום עצמאות תש”ע, הבה נקווה 
אלו,  ערכים  ולהגשים  לקיים  שנוכל  יחד 
שתצמח קירבה בין הפלגים השונים בעם, 
ללא טשטוש ייחודם, ונחתור למאחד אותנו 
ואם  הדדית.  וערבות  גורל  שותפות  מתוך 

תרצו, אין זו אגדה... 

אלי רבל
אב לחן, כיתה ד’, קשת   

הנרי )50(, ויקי )42(, אוראל )13.5(, שיראל )12(, דניאל )7(

צעירה במשפחה  לאחות  בכורה  אחות  טורקיה,  ילידת  ויקי:   - ילדות    
מסורתית. אביה למד בבית ספר לרבנות, אך לא עסק בכך. התחנכה 
בבתי ספר יהודיים, שם גם למדה עברית. עלתה ארצה בגיל 12 עם כל 
המשפחה המורחבת. “המשפחה תפסה קומה שלמה במרכז הקליטה”. 
לתרבות  ונוקשה  סמכותנית  ממערכת  במעבר  תרבות  הלם  חוותה 
גרה  ספר.  בבית  מיד  והשתלבה  לבת-ים  הגיעה  ומשחררת.  חופשית 
קרוב לים ובילתה שם את מרבית ימיה. תולעת ספרים. קוראת בעברית, 
אנגלית ותורכית. כשעברה למזכרת בתיה הצטערה על הפרידה מהים. 
אחרי התיכון למדה תכנות מחשבים ומשם המשיכה להוראת טכנולוגיה. 
לימודים  המשיכה  ובמקביל  שנה,   15 במשך  ומכללות  בתיכון  לימדה 
בפיתוח  לעסוק  חזרה  האחרונות  ובשנים  לאוניברסיטה,  חזרה  בתחום. 
יליד טורקיה, אח בכור לאחות צעירה. למד בבית ספר  תוכנה.   הנרי: 
טורקי-ממלכתי. בחטיבת הביניים הרגיש את היחס השונה עקב יהדותו. 
אירועים מסוג זה ומבצע אנטבה הובילו אותו לתכנן את עלייתו ארצה. 
בגיל התיכון טייל בארץ בסיור שאורגן מטעם הסוכנות היהודית. עם סיום 
לימודיו נרשם מטורקיה ללימודים באוניברסיטת תל-אביב. הגיע בגפו 
מהחורף הטורקי ישר למעונות הסטודנטים. בעקבותיו הגיעו בטפטופים 
כל בני משפחתו. בשנה הראשונה למד במכינה ומשם המשיך ללימודי 
כחלק  התותחנים,  לחיל  לצבא  התגייס  גילו  למרות  מלונאות.  ניהול 

מההזדהות הישראלית. את מרבית שירותו העביר בלבנון במלחמת לבנון הראשונה. עם השחרור עבד עם דודו במסחר. לאחר מספר שנים 
פתח חברה משלו. השלים תואר ראשון במדעי הרוח והחברה. כיום הינו בעל מכון אומנויות הלחימה “סטודיו המושבה” במרכז המסחרי 
שבגני המושבה. בשנים האחרונות למד עיסוי הוליסטי ואקופרסורה תאילנדית, ועוסק בתחום. ניהל את פורום עולי טורקיה, ובביקור האחרון 
של ראש ממשלת טורקיה תירגם תרגום סימולטני בכנס אנשי העסקים.   אומנות לחימה - הנרי למד והתמחה באומנויות לחימה מגיל 
וייחודי  איכותי  ופתח מכון  ישראל באירופה. בשנת 1998 הגשים את חלומו  יצג את  ובעיקר בקרטה. לאחר עלייתו ארצה  מאוד צעיר, 
להוראת אומניות לחימה. “אין סיפוק גדול מללוות ילד מגיל 6, שהגיע בלי ידע, עד לחגורה שחורה”. בוגרי המכון זכו להישגים רבים ואף זכו 
במדליית זהב במכבייה. המכון מסייע באמצעות הקרטה לילדים בעליי ליקויים וקשיים לימודיים, כבונה אישיות ומסגרת. בעקבות לימודיו 
משלב הנרי טכניקות מתחום הרפואה הסינית.   היכרות -  הכירו  בקהילה הטורקית של בת-ים, שהייתה אז מרכז ארצי לעולים מארץ זו. 
נפגשו בגיל צעיר ולאחר שנתיים התחתנו והתפתחו יחד.    ילדים -  הילדים הגיעו לאחר המתנה ארוכה וטיפולי פוריות ממושכים. “ההישג 
הכי גדול שלנו”. לכן כל שמות הילדים מודים לאל. אוראל הבכור ספורטאי מצטיין ונגן מוכשר, שיראל פעילה חברתית ומוכשרת באומנויות 
הבמה. דניאל צייר מוכשר. על קירות הבית פורטרטים מדויקים ומרהיבים של כל בני המשפחה שצוירו על ידי אמּה של ויקי, והכישרון 
הועבר לילדים.    מזכרת בתיה - בעת שטיילו באיטליה בעיירה סירמיונה, נחו בגינה ציורית והבטיחו לעצמם שיעברו לבית עם גינה. בשנת 
1997 עברו למזכרת בתיה לבית צמוד קרקע, עם גינה פורחת כמובן. בגינה היפיפייה חיה “ניקיטה”, כלבת זאב שובבה, עם שני חתולי הבית.     
קשת - ויקי גדלה בבית מסורתי ורצתה להעביר לילדיה את רוח היהדות מבלי לשנות את אופי המשפחה. בית הספר הממלכתי לא מילא 
את ציפיותיה להקניית זהות יהודית ישראלית. מרוצים מאוד מהפעילות הקהילתית מכיוון שלכל אורך הדרך היו פעילים חברתית בקהילות 
השונות שבהן חיו. לא מקבלים את הזהות הישראלית-יהודית כמובנת מאליה, אלא מנסים להשתתף בפעילויות ובפנים שונים של החיים 
בישראל.   תחביבים - רקדו כזוג במשך חמש שנים בלהקה הייצוגית של מזכרת בתיה, וייצגו את המושבה בפסטיבלים שונים. פעילים 
חברתיים בקהילה. ספר מומלץ - “ אלף שמשות זוהרות” מאת חאלד חוסייני.    בילוי משפחתי - בית ספורטיבי ויצירתי. מרבים לטייל 

בארץ ומכירים אותה דרך הרגליים. ביקורים אצל המשפחה המורחבת בבת-ים.    תוכניות לעתיד - פיתוח הילדים וקידום ילדי המכון.  

משפחות המעוניינות להשתתף במדור, מוזמנות ליצור קשר עם שרון. טל: 050-6670174

משפחת קנדיטן רח’ האשלמשפחה מבוקשת
ראיינה: אילנה כרסנתי

טקס יהודי-ישראלי ייחודי העוסק בתפר שבין האבל והחג
ומאפשר לחוות מעבר הדרגתי בין העצב לשמחה

על ידי שירה, קטעי קריאה, ותפילה.

טקס מעבר בין יום הזיכרון ליום העצמאות

יום שני ה’ באייר תש”ע
   19/04/2010 בשעה 18:30 

ברחבת בי”ס קשת 



יהודה זלצברג
פרק מיוחד ליום העצמאות תעלומת מטמון הברון

*כל האירועים והדמויות בסיפור בדיוניים לחלוטין, אך עלילת הסיפור נסמכת בחלקה על עובדות נכונות בהיסטוריה של המושבה מזכרת בתיה. 
בתיה  מזכרת  במושבה  נחוג   2023 שנת  של  העצמאות  יום 
בסימן 140 שנים להיוסדה ו-75 שנים לעצמאות ישראל. רחוב 
רוטשילד, רחובה הראשי של המושבה, נעטף כולו מלבושי כחול-
ובליל החג אף הואר באמצעות   – ודגלים  לבן – סרטים, בלונים 
צוין  המושבה  של  הולדתה  יום  ישראל.  דגל  בצבעי  נורות  אלפי 
אירועים  ובשלל  החג,  ופעלולים בערב  רושם  רב  בידור  במופע 
תלת- סרט  של  בלתי-פוסקת  הקרנה  שבראשם  החג,  במשך 
מימדי המתאר את סיפור הקמת המושבה והתפתחותה לאורך 

השנים. 
תערוכה  היתה  רבים  מבקרים  שמשכה  האטרקציות  אחת 
מיוחד  עתיק  תכשיטים  אוסף  לראווה  הוצג  שבה  הברון,  בבית 
במינו, שהיה במקור של גברת בתיה, אמו של הברון אדמונד דה 
רוטשילד. בין התכשיטים המוצגים היו פזורים על הקירות לוחות 
עץ שעליהם נכתב הסיפור המרתק של חשיפת אוצר התכשיטים 
שכינתה  מקומית  ילדים  חבורת  על-ידי  לכן  קודם  וחצי  שנתיים 
את עצמה “חבורת מטמון הברון”. גולת הכותרת של התערוכה 
הייתה מפגש אחר הצהריים עם ילדי החבורה בכבודם ובעצמם 
– עמית, אורית, גיל, נעמה, אופיר, שושנה, עמיחי, מאיר ואפרת – 
שכעת היו כבר נערים ונערות בני 15. הם ישבו בחצי עיגול מול 
הקהל, לבושים חולצות לבנות ומכנסיים כחולים או חצאיות, וחייכו 
בביישנות. מנחה המפגש הציג אותם בשמותיהם, סיפר בקצרה 
הקהל  את  שהזמין  ולפני   – האוצר  וגילוי  החבורה  תולדות  את 
לשאול שאלות, פנה אל חברי החבורה, “רציתי לשאול כל אחד 

ואחת מכם, מה זה יום העצמאות בשבילכם?”
אופיר היה הראשון: “בשבילי ישראל היא קודם כל ארץ אבותינו, 
שהובטחה לנו על-ידי הקדוש ברוך הוא. ביום העצמאות אני מודה 
ישראל  וברכה על שהביא את עם  לקדוש-ברוך-הוא בתפילה 

חזרה לארצו”.
המשפחתי  הסיפור  דרך  העצמאות  יום  את  רואה  “אני  אפרת: 
הגיעו  והם  ברובן בשואה  נספו  וסבתי  סבי  שלי. המשפחות של 
באוניות לארץ ישראל והקימו כאן משפחות חדשות. לכן אני רואה 
על  האנושי  הצדק  של  לניצחון  )מעבר  ישראל  מדינת  בהקמת 
הרוע( את הגאולה האישית של משפחתי. לא הייתי רוצה שום בית 

אחר מלבד ארץ ישראל לעם ישראל, שנרדף בכל מקום אחר”.
יום העצמאות פשוט כי כל השנה אנחנו  אורית: “אני אוהבת את 

ולא שמים לב למה שיש  לוקחים כמובן מאליו את המולדת שלנו 
מהמדינה,  וליהנות  לטייל  אפשר  בשנה  שפעם  נפלא  זה  מסביבנו. 
לראות ולשמוע ברדיו ובטלוויזיה רגעים מרגשים מההיסטוריה שלנו, 

להיזכר איזו מדינה מקסימה יש לנו”.
שושנה: “המשפחה שלי הגיעה מאתיופיה. ביום העצמאות אני חוגגת 
הקודש,  לארץ  לעלות  ולמשפחתי  לי  שהייתה  הגדולה  הזכות  את 
מאחלת  גם  אני  ומיוחדת.  יפה  כה  ארץ  לנו  שנתן  לאלוקים  ומודה 
לכולנו במיוחד ביום העצמאות שנדע לקבל את כל אחינו בכבוד 

ואהבה”.
הזוג עמית ונעמה ישבו זה לצד זו ודיברו יחד: “בהמשך לדבריה של 
בעלי  מקומות,  מהרבה  יהודים  יחד  כינסה  ישראל  מדינת  שושנה, 
עימותים  להרבה  לגרום  וממשיך  גרם  וזה  שונות,  עולם  השקפות 
הובילה  ביותר  הקשות  המחלוקות  אחת  שנולדנו,  לפני  וחיכוכים. 
רצח  אותו  של  ההדים  שנולדנו,  אחרי  הממשלה.  ראש  של  לרצח 
הובילו לניסיונות לגשר ולחבר בין שני צדדים של החברה היהודית 
– דתיים וחילונים. אנחנו לומדים ומתחנכים בבית ספר ‘קשת’ שנוסד 
למטרת גישור כזה, וביום העצמאות אנחנו חשים גאווה מיוחדת על 
שאנחנו חלק מאותו ניסיון ליצור חברה ישראלית מגובשת וסובלנית 
יותר.” עמית המשיך: “וכדי לקיים את החיבור עד הסוף, אני החילוני 
פרץ  והקהל  הסמיקה  נעמה  הדתייה.”  לנעמה  חברות  הצעתי 

בצחוק.
בני  שני  איבדתי  “אני  אמר:  קודר  בקול  לדבר.  האחרון  היה  גיל 
המעבר  את  לעשות  קשה  תמיד  לי  ישראל.  במלחמות  משפחה 
החד מהאבל של יום הזיכרון לחגיגות של יום העצמאות. אני שמח 
לגור כאן בשלווה  ונוכל  ומקווה שיבוא השלום  וגאה במדינה שלנו 

ובביטחון.”
אחרי רגע של שקט הודה המנחה לחברים, וקהל האורחים הפנה 
התערוכה  מארגני  עברו  היום  בסיום  הנערים.  לחבורת  שאלות 
היציאה  הילדים על ספר האורחים שהוצב בסמוך לדלת  יחד עם 
מהאולם. אחד האורחים כתב: “כל הכבוד על התערוכה המרתקת. 
בגלל  ויותר  התכשיטים,  בגלל  פחות  אך  הנה,  שבאתי  שמח  אני 
הילדים. כי התכשיטים היו מוצגים דוממים )אם כי יפהפיים( שסיפרו 
את  שמצאה  החבורה  ילדי  אבל  אחרת.  תקופה  של  סיפורה  את 
ילדים עם   – ומעודדת לעתיד התקופה שלנו  חיה  עדות  היו  האוצר 

חיבור חזק למדינה ולעם, כן יירבו כמותם בישראל. כה לחי!”

זיכרון ועצמאותעל החיים ועל המוות
כמו בכל שנה, כשיום העצמאות מתקרב, 
הנוגעים  ושאלות  רגשות  וצפים  עולים 
עצב  בין  להפרדה  ניתן  הבלתי  לקשר 

לשמחה, שמלווה אותנו יותר מ-60 שנה.
כל שנה אני שומעת מסביב קולות מקולות 
נכון?  זה  האם  ומתחבטים  השבים  שונים 
האם זה הגיוני? האם אין מנוס מלכרוך זה 
הישגים,  מול  ועצמאות? מחיר  זיכרון  בזה 

כאב מול הצלחה?
נראה לי כי השאלה הזו תלווה את קיומנו, 
שנה אחר שנה ופתרון לא יהיה לה. כי כמו 
בכל נושא משמעותי, שמעורבים בו תכנים 
לכאן  דעות  יש  הזו  בסוגיה  גם  ורגשות, 

ולכאן. 
אנו  כי  לבם  בכל  המאמינים  אנשים  יש 
לחללי  הזיכרון  ביום  להפרדה.  זקוקים 
אחד  עם  מתייחדים  אנו  ישראל  מערכות 

הנושאים הקשים ביותר של קיומנו, אם לא 
הקשה שבהם. לכן יש החושבים כי מקומו 
של היום הזה הוא רחוק בלוח השנה מכל 
יום של שמחה, או התעלות הרוח. ביום זה 
כאב של משפחות  עם  מתייחד עם שלם 
ולא  אחד,  ברגע  הכר  בלי  השתנו  שחייהן 
כן  חזרו להיות כשהיו אף פעם. צריך אם 
מקום,  זמן,  לו  ולהקדיש  היום  את  לייחד 

טקסים ולמצות עד תום את הרגש והכאב.
כי  המאמינים  אחרים  יש  זאת,  לעומת 
והזיכרון,  האבל  בין  הזו  הסמיכות  דווקא 
לא  ואמיתית.  נכונה  העצמאות  לשמחת 
הבלתי  הזיקה  את  שקבע  מי  קבע  סתם 
נגמרת בין שני הימים הללו. הזיקה הזאת 
מבטאת, על פי דעה זו, את החיים במדינת 
את  ביותר,  האמיתית  בצורה  ישראל 
ההישגים שהושגו רק בזכות אלו שהקריבו 

נוכל  ביותר. כדי שאנו  את הקורבן הגדול 
להמשיך להתקיים, לחיות ולהיות.

למרות היותו של יום העצמאות חג חילוני 
האחרים,  ישראל  מחגי  שונה  הוא  אין 
ניסיונות  צער,  כאב,  בסיפורי  המלאים 
מלהכיר  מנוס  אין  כן,  והצלה.  השמדה 
במדינת  העצמאיים  שבחיינו  בעובדה 
הכאב,  זה  לצד  זה  מתקיימים  ישראל 
ההקרבה, הקושי, העצב והשמחה, ההצלה, 

העצמאות והניצחון.
אני מאמינה כי עם חזק מתקיים בזכות שני 
אלו: היכולת שלו להוקיר את ההקרבה מול 

היכולת שלו לחגוג את החיים.

גלי קליין
אם לסער, מתן ועוז, כיתות ב’, קשת


