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ודברת בם

שואה שלנו - שואה של אחרים

המושג שלי - “חופש העיתונות“
המושג "חופש העיתונות" נמצא בתקופה האחרונה בכותרות יותר 
העיתונאים  ׂשרים,  כנסת,  חברי  בעדו:  כולם  פתאום  כלל.  מבדרך 
עצמם. אבל האמת היא שחופש העיתונות – שנגזר בעצם מזכות 
בסיסית יותר של חופש הביטוי – פחות ברור ומובן מאליו אצלנו 

ממה שאנחנו נוטים לחשוב. 
בארה"ב הוא מעוגן בתיקון מיוחד לחוקה, ולכן כל איום עליו נתפס 
וחופש  חוקה,  אין  בישראל  הדמוקרטיה.  יסודות  על  כאיום ממשי 
מפתיע  ממש  לא  לכן  הרגילים.  בחוקים  גם  מוזכר  לא  הביטוי 
על  להקשות  איימו  ויוזמות מהשנה האחרונה  חוקים  ששורה של 
עבודתם של עיתונאים. דוגמאות לא חסרות: מההתנצלות הכפויה 
ועד  הרע,  לשון  לחוק  התיקון  דרך  אדלסון,  שלדון  הטייקון  בפני 

הניסיונות לסגור את ערוץ 10 כעונש על תחקיריו. 
כן, העיתונות מעצבנת פעמים רבות, שטחית, אגרסיבית, צהבהבה. 
אולם הקולות המנסים להשתיק אותה לא מחפשים את שיפורה, 
ובכל מקרה ישיגו את ההיפך. במקום למקצע אותה יביאו היוזמות 

וההפחדות הללו ליתר רידוד ועליבות של החומר המתפרסם. 
העיתונות מציבה מרָאה - מאוד לא נעימה לעתים - של מציאות 
"האח  מחוזות  אל  לברוח  יותר  קל  כמובן,  בישראל.  כאן  חיינו 
הגדול". שם איש לא באמת מאוים על ידי התקשורת, ואף אמת 
גדולה ועצובה על השלטון שלנו לא מתגלה. אפשר פשוט לבהות 
בפֵריחות שעל המסך, ולהעמיד פנים שהכול בארץ סבבה. גם זה 

סוג של חופש: החופש להיות עיוורים למציאות.
אבנר הופשטיין 

 42238
של  זרועו  על  חרוט  שהיה  המספר  זהו 
כשנזכרים  במיוחד,  נמוך  מספר  ז”ל.  סבי 
בכמות האנשים שעברו את השער הארור 
מספר  הם  אף  וקיבלו  אושוויץ  מחנה  של 
את  לשרוד  שלו  היכולת  זהות.  במקום 
לא  שנים  הרבה  כך  כל  במשך  הגיהינום 
הפסיקה להפליא אותי. אתם יכולים לדמיין 
לעצמכם את הבחילה שאוחזת בי למראה 
מולבשים  ילדים  ובה  הפגנה  של  תמונות 
בפיג’אמות עם פסים וטלאי צהוב ומרימים 
יודע פחות  ידיים. למען האמת, מנגד, אני 
הבחירה  כי  תגובתכם.  הייתה  מה  יותר  או 
הייתה  בקיצוני,  החרדית  העדה  של  הזאת 
הם  אווילית.  מאשר  פחות  לא  מושכלת 
של  החשוף  בעצב  נוגעים  שהם  ידעו  הרי 
מדינת  הרי  אנחנו  כי  הישראלית.  החברה 
שואה. רוצה לומר: המומחים הבינלאומיים 
לשואה. אנחנו מנפיקים פרסי נובל )המוח 
באליפות  וניצחונות  המפורסם(  היהודי 
של  היהודי  )היבוא  בכדורסל  אירופה 
שחקנים זרים(, אבל בראש וראשונה אנחנו 
בנוי  שלה  מהאתוס  גדול  שחלק  מדינה 
על השואה. חוק יד ושם הוא אחד החוקים 

הוותיקים שחוקקו במדינת ישראל. 

מזמן,  גדולים,  כך  כל  מומחים  ובתור 
בשואת  להכיר  חייבים  היינו  מזמן,  ממש 
מהרחוב,  האיש  ואתה,  אני  לא  הארמנים. 
כל  על  הרשמית,  ישראל  מדינת  אלא 
גורמיה ומפעלי ההנצחה שלה לזכר קדושי 
צריכה  שהייתה  זאת  היא  שלנו,  השואה 
בוצעה  העולם שאכן  כל  מול  אישור  לתת 

שואה בארמנים ב-1915. החובה המוסרית 
בנידון  בעולם  מדינה  כל  על  שמוטלת 
המדינה  ישראל:  של  במקרה  מוכפלת 
מסיפורי  בנוי  שלה  הלאומי  שהאתוס 
לצעוד  חייבת  בעמה,  שנעשו  הזוועות 
ההכרה  זכות  על  שנאבק  המחנה  בראש 
העולם.  ברחבי  שבוצעו  האחרות  בשואות 
"ְוַאֶּתם  של:  מודרנית  גרסה  תרצו,  אם 
ֱהִייֶתם  ֵגִרים  ִּכי  ַהֵּגר,  ֶנֶפׁש  ֶאת  ְיַדְעֶּתם 
לומר:  רוצה  ט(.  כג  )שמות  ִמְצָרִים"  ְּבֶאֶרץ 
מלבד עוד מסרים חינוכיים חשובים, זיכרון 
אזהרה  אות  לכם  לשמש  צריך  העבדות 
והנדכא  המורה לכם להזדהות עם החלש 
בהווה. במילים אחרות: ציווי מוסרי זה תקף 
השואה  מול  הארמנים  שואת  לגבי  לגמרי 

“שלנו”.

ששמה  הציניות  חגגה  השנים  לאורך 
ריאליות פוליטית )Realpolitik(: לא נקלקל 
בעלת  טורקיה  עם  הטובים  יחסינו  את 
אני  העוינים.  השכנים  מול  הטובה  הברית 
שכנע  לא  זה  טיעון  אז  שכבר  לומר  חייב 
ולי  אותי: גם לריאליות הפוליטית יש גבול 
ויש לשנות  נרָאה שגבול זה הופיע לפנינו 
עוד  ההוא  בשלב  בעניין.  החשיבה  את 
ולומר  זו  היה אפשר להתווכח עם קביעה 
שיהיו,  ככל  יפים  קשוחים,  שעקרונות 
החוץ  מדיניות  את  להכתיב  יכולים  אינם 
חלקית  מסתייג  אני  כאמור,  ישראל.  של 
לא  היא  מקרה  בכל  אבל  זו  מעמדה 
רלוונטית יותר: כל אחד יכול לראות לאיזה 
שפל הגיעו יחסינו עם טורקיה. לא המשט 
ואפילו לא ההשפלה המיותרת של שגריר 

את  שהיוו  הם  איילון,  דני  ידי  על  טורקיה 
הסיבה להידרדרות. הם רק תרמו תירוצים 
צעד  אסלאמית  מדינה  שבונה  לארדואן, 
זהירה,  בצורה  זאת  עושה  הוא  צעד.  אחר 
שאלמלא כן הצבא היה שולח אותו הביתה. 
את  להשיג  מצליח  הוא  השנים  עם  אבל 
הערבי,  לעולם  להתקרב  הניסיון  מטרתו. 
הנזיפה  איראן,  עם  הבעייתיים  היחסים 
התקריות  כל  לפני  עוד  פרס  בשמעון 
כך  על  מצביעים  אלו  כל  לעיל,  שהזכרתי 
לשקם  תרצה  לא  ארדואן  של  שטורקיה 
את היחסים שלה עם ישראל אלא לעשות 
וכך  כל שביכולתה כדי לדרדר אותם עוד. 
ממשלת טורקיה, בלי משים ובדרך הקשה, 
אלה  בימים  לתפקידנו  אותנו  מחזירה 
רם  בקול  לצעוק  ההיסטוריה:  במת  על 
כשנעשה עוול לנו או למישהו אחר. שאם 
לא כן, שאלת הלגיטימיות של ישראל תוכל 
להישאל בלי שנוכל להבטיח שתהיה בפינו 

תשובה הולמת.
בן לנדאו

צפירה ביום השואה, ביה”ס קשת

קשת מזכרת בתיה
  לחיות ולחנך ביחד

שיתוף מיתרים
ב



מצורעפרשת השבוע למשפחה
כמה מילים טובות...

וָטֳהָרה  טומאה  בדיני  דנה  השבוע  פרשת 
וטהרתו.  המצורע  בטומאת  גם  ביניהם 
כמחלה  מתוארת  המקראית  הצרעת 
המצורע,  בעור.  נגעים  הם  שתסמיניה 
לרופא  ללכת  מצּווה  אינו  מפתיע,  באופן 
את  שיאבחן  בכדי  לכוהן  דווקא  אלא 
מחלתו ויטפל בו. המשמעות היא שהטיפול 
שגם  ומכאן  רוחני,  טיפול  הינו  זו  במחלה 
כי  הסבירו  חז"ל  כזה.  הוא  המחלה  מקור 
הוצאת  בעקבות  האדם  על  באה  הצרעת 
רומזת  עצמה  "צרעת"  המילה  הרע.  לשון 
של  קיצור  כמו  נשמעת  היא  כך.  על 
נקרא  "בהעלותך"  בפרשת  רע".  "מוציא 
על מרים שלוקה בצרעת בעקבות הוצאת 
נאמר  נוסף  במקור  משה.  על  הרע  לשון 
חטאים  על  גם  כעונש  באה  הצרעת  כי 
נוספים: שפיכות דמים, שבועת שווא, גילוי 
עריות, גסות רוח וצרות עין. הטיפול בצרעת 
כמה  וכולל  בפרשה  בפרוטרוט  מתואר 
לבידוד  המצורע  יוצא  בתחילה  מרכיבים: 
מחוץ למחנה ישראל, ואחרי שהנגע עובר 
הוא  קורבן באוהל מועד, שבו  הוא מקריב 
חוזר  ואז  מיוחד,  היטהרות  טקס  עובר  גם 

למשפחתו ולקהילתו. 
הבידוד החברתי שנכפה על המצורע גורם 
לו לחשוב על מעשיו ולמצוא כיצד לשפר 
דרכיו. חז"ל ראו בעונש זה גם מידה כנגד 
מידה. כשם שעל ידי הוצאת לשון הרע הוא 
גרם לריחוק בין אדם לרעהו כך הוא מורחק 

כעת מהציבור.
העיסוק בצרעת הוא נרחב מאוד, ונשאלת 

השאלה מדוע. 
התורה אומרת לנו שאין להתעלם מהופעת 
ראש.  בכובד  אליה  להתייחס  ויש  הצרעת, 
שיש  אומרת  היא  בה  הלוקה  ולאדם 
לנפשו  להתייחס  ועליו  במעשיו  בעיה 

שהתקלקלה. 
ישנו סיפור מפורסם שנכתב על ידי אוסקר 
וויילד, הנקרא "תמונתו של דוריאן גריי", שם 
דוריאן  בשם  תואר  יפה  בחור  על  מסופר 
גריי, שצייר מוכשר מצייר את דיוקנו. דוריאן 
מביע משאלה שיופיו יישאר קבוע וכל שינוי 
שצריך לקרות יקרה רק לתמונה; וכך באמת 
היא שהתנהגותו המוסרית  קורה. התוצאה 
אך  רבים,  באנשים  פוגע  הוא  מידרדרת, 
הולכת  תמונתו  ורק  בו,  ניכר  אינו  זה  כל 
ומרושע  מפחיד  הופך  דויקנו  ומתכערת. 

יכול  והוא  זאת,  רואה  אינו  אחד  אף  אך 
להתייחס  מבלי  הנלוזות  בדרכיו  להמשיך 

לבעיות שבאישיותו.

הבידוד,   תקופת  לאחר  המצורע  משנרפא 
דומה  זה  טקס  היטהרות.  טקס  עובר  הוא 
מאוד לטקס שעוברים הכוהנים שנמשחים 
שהאדם  מסמל  הטקס  המשכן.  לעבודת 
שעובר אותו עולה בדרגתו הרוחנית מאדם 
מבודד לאדם שיכול לחזור אל כלל ישראל, 
מצורע  כאל  אליו  להתייחס  לא  שמצּוֶוים 

מעתה ואילך. 

העצמאות  יום  את  חוגגים  אנו  השבוע 
וזה זמן טוב לאחל לעצמנו איחולים ליום 

ההולדת.
בבעיותינו  נטפל  אנו  שגם  לעצמנו  נאחל 
ציבורי  שיח  בנו  שיהיה  ולעומק,  ברצינות 
הרע  לשון  להוצאת  ניגרר  ולא  רציני 
שנלמד  בתוכנו.  שונים  ולמגזרים  לאנשים 
את  בה  ולראות  הארץ  את  באמת  לאהוב 
הדברים הטובים והיפים וגם נספר על זה 

לאחרים. 
שבת שלום
עדי טפליה

 

להלן לקט אמרות שפר מאז קום המדינה, ועליכם לנחש מה ההקשר 
אשר בו נאמרו אמרות אלו. התשובות בעמוד האחרון.

חג שמח!
1. “מטפחתי היא הדבר היחיד שבו בן גוריון מרשה לי לתחוב את אפי”

2. "עתידנו אינו תלוי במה יאמרו הגויים, אלא במה יעשו היהודים"
3. "הפלשתינאים מעולם לא החמיצו הזדמנות להחמיץ הזדמנות".

4. "אל מול המוות הישרנו מבט והוא השפיל את עינינו."
5. "סע לשלום, המפתחות בפנים"

6. "תרדו מן הדשא"
7. "הם לא נחמדים"

8. "הולך לנו הבית השלישי"
9. "אנחנו יכולים לסלוח לכם על שהרגתם את בנינו, אך לעולם לא נסלח לכם על שגרמתם לנו להרוג את בניכם"

10. "אני כופר בשיקול דעתו של העם"
11. "יש שופטים בירושלים"

12. "טובים קשיי השלום מיסורי המלחמה"
13. "אני לא אומר את מה שאני מתכוון, ואני לא מתכוון למה שאני אומר"

14. "היו להם מכונות יריה?"
15. "בסמכות וברשות" 

16. "רק מי שיודע לבכות יודע גם להלחם"
17. "ככה לא בונים חומה"

18. "למען ארץ ישראל מותר לפעמים לשקר"
19. "מיידלע, ראית פעם גבר סורג גרביים?"

20. "לא כל מה שדוד המלך עשה על היבשה ועל הגגות נראה בעיני יהודי" 
21. "הערבים אותם ערבים, והים אותו ים"

22. "אני אוהב גבר שאוהב להיות גבר ואישה שרוצה להיות אישה"
23. "אני לוזר?"

אמרות שפר לכבוד יום העצמאות

תשובות בעמוד האחרון



חדשות מן הדרום

מהפכניות יהודיות
מהפכה בהתהוותה

דרמטי  מפנה  בישראל  חל  העשרים  המאה  בשלהי 
בלימוד תורה של נשים. התפתחותן של ישיבות ומדרשות 
ללימוד תורה של נשים הוגדרה על ידי עמנואל אטקס, 
כ"התפתחות  מדרשות",  ובתי  "ישיבות  הספר  עורך 
הדרמטית והחשובה ביותר שחלה בעולם לימוד התורה 

בעשורים האחרונים". 

לימוד תורה נזכר במקרא כחובת האב לבניו - "ְוִׁשַּנְנָּתם 
ְלָבֶניָך" )דברים ו ז(. הבנות אינן נזכרות. אך כבר בתקופת 
המשנה עלתה הסוגיה של לימוד תורה לבנות, והתעוררה 
את  ללמד  אדם  "חייב  כי  שטענו  היו  בעניין:  מחלוקת 
אחרים  אך  ג(,  ג  סוטה,  מסכת  נשים,  )סדר  תורה"  בתו 
תורה,  בתו  את  "המלמד  כי  בטענה  זו  לעמדה  התנגדו 
מלמדה ִתְפלּות" )שם, שם, ג ג(. היחס המסורתי ללימוד 
באיסור  ולא  עידוד",  ב"חוסר  בעיקר  התבטא  נשים 
למדניות  נשים  הדורות  במשך  קמו  זאת,  עם  מוחלט. 
אך  הזכרנו,  שכבר  התנאית  ברוריה  כגון  דופן,  יוצאות 
מעשית:  תכלית  הייתה  לבנות  תורה  ללימוד  כלל  בדרך 
כנשים,  ייעודן  למילוי  הנדרש  הידע  את  להן  להקנות 
 ולא על מנת לממש את הייעוד של לימוד תורה לשמה.
ישראל  ברבע האחרון של המאה העשרים חל במדינת 
נשים.  של  תורה  ללימוד  הקשור  בכל  ממש  של  מפנה 
בלימוד  הסתפקו  שלא  דתיות,  נשים  של  ביוזמתן 
ישראל  מחשבת  אגדה,  מדרשי  תנ"ך,  של  המסורתי 
ועמדו   - לנשים"  במיוחד  "מתאימים  שנחשבו   - ומוסר 
על זכותן לעסוק בלימוד תורה לשמה, באווירה ובסגנון 
מכללת   1976  - תשל"ו  בשנת  נפתחה  וכך  ישיבתי. 
"ברוריה" לנשים בירושלים )לימים מדרשת "לינדנבאום"( 
במרכז  שהעמיד  לנשים  הראשון  העל-תיכוני  המוסד   -
את לימוד התלמוד וההלכה. בעקבותיו קמו עוד מסגרות 
רבות ברחבי הארץ. יש בהתפתחות זו משום "פוטנציאל 
חדשה  בהתפתחות  תמכו  מעטים  רבנים  רק  מהפכני". 
סולובייצ'יק.  הלוי  דוב  יוסף  הרב  ובראשם  לה,  וסייעו  זו 
במהלך השנים התקבלה באופן כללי תביעתן של נשים 
דתיות להרחבת השכלתן התורנית, וזאת בשני מסלולים: 
היבטיה  את  "למתן  המבקש  הנשי",  הייחוד  "מסלול 
המהפכניים של תנועת לימוד הנשים" ומתמקד בנושאים 
בבית,  וייעודיה  האישה  לתפקידי  הקשורים  המסורתיים 
השואף  המגדרי",  השוויון  ו"מסלול  ובקהילה;  במשפחה 
את  להחיל   - סולובייצ'יק  הרב  של  גישתו  בהשראת   -
האידיאל של לימוד תורה על נשים וגברים כאחד ולטפח 
שכבה אליטיסטית של נשים לומדות. מגמה זו הולכת אף 
"... וחותרת לשוויון זכויות לנשים גם בתחומי  רחוק יותר 

הפעילות של הגברים". 

על  השלכות  יש  נשים  של  התורה  לימוד  למהפכת 
פירות  מניבה  והיא  הדתית,  בחברה  האישה  מעמד 
ראויים וחשובים. מהפכה זו מובילה בהכרח לשלב נוסף, 
פסיקת  התפתחות  והוא  חיוני,  ואף  יותר  עוד  משמעותי 
אשר  נשים  מספר  נפגוש  הבא  במאמר  נשית.  הלכה 
ההלכה  ופסיקת  התורה  לימוד  מהפכת  נס  את  הרימו 

הנשית לכל אורך ההיסטוריה היהודית.

אלי רבל

למדרשת  העצמאות  יום  בין  מקשר  משהו  חיפשתי   - העצמאות  יום 
בן-גוריון בה אנו גרים כעת. לאחר חיפושים מייגעים מצאתי את המובן 

מאליו: הרי זה דוד בן-גוריון.

בן-גוריון הגיע לקיבוץ שדה בוקר בשנת 1953, הוא חי בקיבוץ לסירוגין 
במדרשת  הצינים  מצוק  שפת  על  ונקבר   ,1973 בשנת  מותו  יום  עד 

בן-גוריון.

ופניתי  הדרומי  בקיבוץ  בן-גוריון  של  השתלבותו  על  סיפורים  חיפשתי 
להוריו של אייל שגרו )ועדיין גרים( בקיבוץ שדה בוקר, והם הפנו אותי 
לניצחונה בן-דרור – מנהלת צריף בן-גוריון בשדה בוקר, אשר מכירה את 

כל הסיפורים...

בקיבוץ.  העבודה  בחיי  להשתלב  שאף  שבן-גוריון  מספרת  ניצחונה 
רבים  ששומרים  התברר  מהרה  עד  אך  השדה,  בענפי  עבד  תחילה 
נדרשים לסרוק ִמדי בוקר את כל השטח בו הוא עתיד לעבוד באותו יום, 
ולכן הוחלט לאחר זמן קצר לשלבו בעבודה בדיר הממוקם בתוך הקיבוץ. 

אהב  לא  הוא  חברותי,  אדם  היה  לא  שבן-גוריון  עוד  מספרת  ניצחונה 
שיחות חולין ולא ידע כיצד לקיימן. חברו הטוב ביותר בקיבוץ היה דווקא 
יהושע כהן, שבצעירותו היה מבכירי לח"י... גם איתו השיחות לא נסבו על 

ענייני חולין אלא בעיקר על נושאים ברומו של עולם.

כך  כל  לא  בקיבוץ  הילדים 
בכל  כי  לבן-גוריון,  התקרבו 
אליו  מתקרבים  שהיו  פעם 

הוא היה בוחן אותם בתנ"ך... 
ה"בלבוסטה" של הבית הייתה 
פולה, אשר שמרה על בעלה 
ידוע  לדוגמה,  משמר.  מכל 
לשעות  נזקק  לא  שבן-גוריון 
בין  אך  בלילה,  רבות  שינה 

שתיים לארבע בצהריים הוא היה נח. פולה דאגה שגם בפעוטון שקרוב 
לצריף ישרור שקט מוחלט, כדי שחס וחלילה, "הזקן" לא יתעורר מבכי 

הילדים.
גם דיין לא חמק מנחת זרועה - באחד הביקורים הגיע דיין לשדה בוקר 
בשעות הצהריים, וגם הוא נאלץ להמתין בהוראת פולה מחוץ לצריף עד 

אשר בן-גוריון יקום משנתו.

מהצניעות  להתרשם  שלא  יכולים  לא  בן-גוריון  בצריף  המבקרים 
רבה הבלתי אמצעית של בן-גוריון לקהילה בה הוא חי. בימים אלו,  ומהקִִ
דומה שחסרים  לביתם",  ו"עושים  שן  במגדלי  מנהיגים מסתגרים  בהם 

בנופנו מנהיגים מסוגו של בן-גוריון.
 

פיסת  לראות  המעוניינים  שבינינו  והמורשת  ההיסטוריה  לחובבי 
היסטוריה - מומלץ לבקר בצריף בן-גוריון ובאחוזת הקבר.

יום עצמאות שמח!
שירית לוי-רוזנבאום



ילדים מציירים

12בר/בת מצווש 13
מופע התרמה

שייכות: המעגל  שונות בשלושה מעגלי  לפעילויות  שינוי", התנדבנו  יוזם  "אני  במסגרת 
מרכז  יוזמים  אנו  ספרי  הבית  במעגל  העולמי.  והמעגל  הקהילתי  המעגל  ספרי,  הבית 
למידה לכיתות הנמוכות; במעגל הקהילתי אנו יוזמים פעילויות בגנים; ובמעגל העולמי 
לעמותה  תורמים  אנו  מהמופע,  מרוויחים  שאנו  הכסף  את  התרמה.  מופע  יוזמים  אנו 

לילדים בסיכון.
כשהעלינו רעיונות במסגרת "אני יוזם שינוי" עלו רעיונות רבים: צער בעלי חיים, התנדבות 
ביד שנייה, התנדבות בבית אבות ועוד... בין שלל הרעיונות עלה גם זה של מופע ההתרמה, 
נבחר ברוב קולות. כשהתחלנו להתכונן למופע חשבנו על השירים שנשיר, על  והרעיון 

המחזה, התפאורה, התאורה, מקום המופע וכולי...
בוני  בינינו תפקידים שונים, כמו פועלי במה, שחקנים,  במהלך החזרות למופע חילקנו 

תפאורה ועוד...
המופע ייערך ביום שני כ"ב באייר 14.5.12

מקווים לראותכם, כיתה ו'
אור כספי כהן
ויובל רום

תשובות לאמרות שפר מעמוד 2
1. חיים וייצמן – בשיחה עם אחד ממקורביו 2. דוד בן גוריון – יום העצמאות 1955 3. אבא אבן 4. שמואל גונן )גורדיש(, 1967, עם סיום 
מלחמת ששת הימים 5. הגשש החיוור, מערכון המכונית המגוייסת, הופעת בכורה 8/6/1967 6. טדי קולק לפנתרים השחורים – 3/3/1971 
7. גולדה מאיר, 13/4/1971, על הפנתרים השחורים לאחר פגישה עמם 8. משה דיין, 9/10/1973, במהלך שיחה עם עיתונאים עם תחילת 
10. יצחק בן אהרון, 1977, לאחר המהפך  יום כיפור  9. גולדה מאיר – 1974, בנאום לאומות ערב עם סיום מלחמת  יום כיפור  מלחמת 
11. מנחם בגין מרץ 1979, לאחר פסיקת בג”ץ אשר איפשר הקמת ישובים יהודיים על אדמות פלשתינאים כחלק מתפיסת  בבחירות( 
הבטחון 12. מנחם בגין, 1979, לאחר חתימת ההסכם עם מצרים 13. שמחה ארליך, 1979, בראיון סביב התפטרותו כשר האוצר בממשלת 
בגין 14. מנחם בגין, 1982, במהלך ביקורו היחיד בלבנון לאחר תחילת מלחמת לבנון הראשונה 15. אברהם )אברום( שלום )ראש השב”כ 
לשעבר(, 1986, על פרשת קו 300 16. האלוף יוסי פלד, פברואר 1988, בלוויה של שלושה הרוגים בלבנון 17. יורם ארבל, 16/3/1989, 
משחק הכדורגל בין ישראל לאוסטריה במסגרת מוקדמות גביע העולמי 18. יצחק שמיר – 1993, בהקשר להסכמי קמפ דיויד 19. עזר 
וייצמן לאליס מילר )על פי עדותה( ספטמבר 1993 20. שמעון פרס, 14/12/1994, בעת דיון במליאת הכנסת על הענקת פרס נובל לשלום 
להומוסקסואלים  יחסו  נשאל על  תיכון כאשר  1996, בשיחה עם תלמידי  וייצמן,  עזר   .22  1996 יצחק שמיר,   .21 וערפאת  לרבין, פרס 

23. שמעון פרס, מאי 1997

נעמה סוננבליק ונטע סוכר, כיתה ו’, ציור על שקית נייר, מחווה לעץ

לדגנית ואודי ונדר 
להולדת הבן

לליה ושחר עיאש 
להולדת הבן

לתמי לזרי המורה של א2
להולדת הבת

ליפית ואריק בן חביב
להולדת הבן

ברכות


