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הם  מביתנו.  מטרים  כמה  נמצא  וביתם  חצר  באותה  גרנו  זונדרלינג.  ויהודה  זהובה  שלי,  וסבא  לסבתא  קשורים  הראשונים  זיכרונותיי 
במטרה   1929 בשנת  בנפרד(  אחד  )כל  מפולין  ארצה  עלו  הם  ומיוחדת.  מפונקת  יחידה,  בת  הרגשתי  אצלם  שניים.  כהורים  לי  היו 

את  להפריח  ובאו  הנוחים  וחייהם  משפחותיהם  את  עזבו  מדינה;  להקים   - ברורה 
מנחם.  בכפר  ומגדל”  “חומה  את  שהקימה  מקבוצה  חלק  והיו  נפגשו  כאן  השממה. 
היום. עד  משפחתי  גרה  ושם  נולדתי  שם  ורבורג,  כפר  מושב  את  להקים  יצאו   משם 

אנשים  היו  הם  הטרגדיה  ולמרות  שניצלה,  סבי  של  אחותו  למעט  בשואה,  נספו  משפחותיהם 
הזדמנות  פספסו  לא  אבל  חייהם,  כל  במשק  מאוד  קשה  עבדו  שניהם  חיים.  ואוהבי  שמחים 
לימדה  שלוש  בת  כשהייתי  וכבר  חשבון  מאוד  אהבה  שלי  סבתא  קונצרט.  או  הצגה  לטיול, 
דילג  החשבון  ֵגן  לצערי,  חשבון.  תרגילי  אותי  לימדה  המשחק  ודרך  רמיקוב,  לשחק  אותי 
היום... עד  לשחק  מפליאה  אני  רמיקוב  זאת,  לעומת  ילדיי.  אצל  נחת  לפחות  אבל   עליי, 

לאחרונה כתבה אימי ספר על הוריה ואני עזרתי לה בעריכה וכמובן בעיצוב. למרות שהכרתי אותם 
היטב, נדהמתי לגלות כמה דברים אני לא יודעת עליהם. ידעתי למשל, שסבי צייר יפה מאוד, למרות 
הראשונים  העלונים  שערי  את  ועיצב  אייר  שהוא  ידעתי  לא  אבל  זה,  תחביב  פיתח  לא  שמעולם 
1945. כשאוצרת הארכיון שלחה לי את סריקת השער התרגשתי עד דמעות.  של המושב בשנת 

מעניין איך ירגישו נכדיי כשיגלו בארכיון “קשת” את גיליונות “ודברת בם”.
אפרת בירר לבון
אמא של ניצן )ב’2( ועידו )א’1(

זו  משתלבות  לשבועות  פסח  שבין  בימים 
לאחד.  והופכות  וישראליותנו  יהודיותנו  בזו 
לפני  שאירעו  ההיסטוריים  המאורעות  אל 
אלפי שנים, מצטרפים אירועי העבר הקרוב. 
זיכרון האירוע בו הפכנו לעם - יציאת מצרים, 
מדינת  של  הקמתה  אירוע  עם  מתערבב 
ישראל. היציאה מעבדות לחירות סמוכה אל 
איננה  החירות   כי  לנו  המזכיר  השואה  יום 
מובטחת, וכי יש להגן עליה גם בעת החדשה. 
 2000 אחרי  בעצמאות  שזכינו  על  והשמחה 
שנות גלות, שלובה בכאב על מותם של אלפי 
בעצמאות  שנזכה  מנת  על  שלחמו  חיילים 

הנכספת. 

“אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית 
בארץ ישראל, היא מדינת ישראל”. כך הכריז 
בתל  דיזנגוף  בית  בימת  מעל  בן-גוריון  דוד 
מימשה  זו  הכרזה  תש”ח.  באייר  ב-ה’  אביב 
שחתרה  הציונית  התנועה  של  חזונה  את 
של  הלאומיות  השאיפות  את  להגשים 

הפזורה היהודית.

הלאומיות  סביב  התגבשה  ישראל  מדינת 
“יהודית  כמדינה  מוגדרת  והיא  היהודית, 

דמוקרטית” בתיקון לחוק יסוד הכנסת משנת 
ביטוי  יש  המדינה  של  היהודי  לאופייה   .1985
ממקורות  השאובים  המדינה  בסמלי  ממשי 
לוח  את  התואמים  המנוחה  בימי  יהודיים, 

השנה העברי, ועוד.

לבין  היהודית  הלאומיות  בין  הקשר  טיב  מהו 
המדינה, ומהם הדגמים העיקריים המאפיינים 

את הקשר בין לאום לבין מדינה ?
מציבה  הלאומיות  סוגי  של  מקובלת  חלוקה 
שהיא  האזרחית  הלאומיות  את  אחד  בקוטב 
הלאומיות  את  האחר  ובקוטב  התנדבותית 

האתנית שהיא אורגנית.

בכך  מאופיינת  ההתנדבותית  הלאומיות 
ובתנאי שהוא  שאדם רשאי להצטרף ללאום 
בחברה  המשחק  כללי  את  לקבל  מתחייב 
מאחדת  ההתנדבותית  הלאומיות  המצרפת. 

את כל מי שמעוניין להיכנס תחת כנפיה.  

לזו  בניגוד  האורגנית  הלאומיות 
הצטרפות  מאפשרת  איננה  ההתנדבותית, 
להצטרף  בוחרים  אינם  הלאום  חברי  מרצון. 
לאומיותם  לתוכו.  נולדים  אלא  אליו, 

למדינה  להגר  בוחרים  הם  אם  גם  נשארת 
של  מטען  יש  הלאומית  להשתייכות  אחרת. 
וערכי מסורת המשותפים  היסטוריה, תרבות 

לכלל חברי הלאום.

של  נוסף  דגם  הינה  התרבותית  הלאומיות 
שלעיל.  הקטבים  שני  בין  המצוי  לאומיות 
נדרשים  ללאום  המצטרפים  זה,  דגם  פי  על 
השפה  רכישת  את  הכולל  חברות  לתהליך 
מבקשים  הם  אליה  החברה  של  והתרבות 

להצטרף.

יום העצמאות - יום כינונה של מדינת הלאום 
המייצגים  בחגים  צידיו  משני  מוקף  היהודי, 
חג  הלאומיות.  של  השונים  הדגמים  את 
את  מיצג  לעם,  היותנו  את  המציין  הפסח 
המטען  ע”י  המאופיינת  האורגנית  הלאומיות 
לכל  המשותף  והערכי  התרבותי  ההיסטורי 
מי שנולד יהודי. חג השבועות לעומתו מזכיר 
את  לעזוב  שבחרה  המואביה  רות  את  לנו 
בית אביה, ולהצטרף אל נעמי, וקבעה “כי אל 
אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין. עמך עמי 
ואלהיך אלהי”.  ודי היה בנאמנות שהתבטאה 
רשאית  שתהיה  כדי  ובמעשיה  באמירתה 

דגמים שונים של לאומיות מפסח ועד שבועות 

65 למדינה



חלוציות, גבורה וטראומה לא פשוטה - סיפור בארות יצחק שבנגב
יצחק.  בארות  קיבוץ  ממקימי  היו  וסבתי  סבי 
 1943 קיבוץ בארות יצחק הוקם בנגב בשנת 
בח”ד  מתנועת  מתיישבים  של  גרעין  ידי  על 
אירופה  ממרכז  שעלו  דתית(  חלוצים  )ברית 
)גרמניה וצ’כיה( כבר בשנת 1936. במלחמת 
מאוד  קשה  קרב  בקיבוץ  ניטש  העצמאות 
כנגד האויב המצרי. הקיבוץ אמנם לא נכבש 
אך נהרס כליל וחברי משק רבים נהרגו. חברי 
ולהקים  מהמקום  להתפנות  החליטו  הקיבוץ 
 40 כביש  על  הארץ,  במרכז  מחדש  אותו 

מדרום לפתח תקווה.
הקרב  סיפור  על  מעט  לא  שמעתי  בילדותי 
נותר  שם  בנגב,  הקיבוץ  באתר  לבקר  ונהגנו 
כעדות  מפגזים  הנקוב  המים  מגדל  רק 
לקרב. אני זוכר אף את הטקסים לזכר הקרב 
לפנים  נחשפתי  השנים  בחלוף  והנופלים. 

נוספות של העלילה ולמורכבותה.
קיבוץ בארות יצחק קם ב-1943 לאחר שבע 
במחנה  המייסד  הגרעין  שהה  בהן  שנים 
זמני ליד פרדס חנה. בזמן זה החלו להיווצר 
משפחות בקבוצה, ונראה שהשהייה הארוכה 
שהגרעין  הרגשה  אפילו  אולי  תסכול,  עוררה 
שייכותו  בגלל  להתיישבות  קרקע  מקבל  לא 
ההתיישבותי  לזרם  ולא  דתית  לתנועה 
הקימו  כאשר  הפועלים.  תנועת  של  המרכזי 
לבסוף את היישוב בנגב, ירדו דרומה תחילה 
וילדיהם  הנשואות  הנשים  ואילו  הגברים  רק 
במשך  הצפוני  במחנה  מנותקות  נשארו 
יוצאי  לחברים  נוספו  בנגב  רבים.  חודשים 
ומחנות  שואה  ניצולי  מאירופה,  נוער  תנועות 

השמדה.
ספורים  קילומטרים  עצמו,  הקיבוץ  אתר 
וההגעה  ממזרח לעזה, סבל ממחסור במים, 
עפר  בדרכי  התנהלה  הארץ  ממרכז  אליו 
ב”טרמפ”  ומשם  בעזה,  שעצרה  ברכבת  או 
באזורו  בודד  הקיבוץ  היה   1947 עד  לקיבוץ. 
והתלות במרכז הארץ הייתה גדולה. לדוגמה, 
יצאה ללמוד בסמינר הקיבוצים טיפול  סבתי 
בגיל הרך, והותירה אחריה בקיבוץ שתי בנות 

קטנטנות ללא ֵאם במשך חודשים רבים.
 1948 כאשר פלש הצבא המצרי ב-15 במאי 
לישראל, הופגז הקיבוץ במשך יממה ארוכה 
הנשים  כל  פונו  ההפגזה  בעקבות  כנצח. 
במבצע  הארץ  למרכז  והילדים  הנשואות 

נוצר  ושוב  “תינוק”,  כמבצע  נודע  שלימים 
נתק במשפחות. הקיבוץ עמד בפני התקפות 
והפגזות בהצלחה עד ההפוגה הראשונה. עם 
את  תקף  ביולי,  הימים  עשרת  קרבות  פרוץ 
נפגע  גדוד מצרי מעזה. מגדל המים  הקיבוץ 

והציף את העמדות 
נפרץ.  וקו העמדות 
הקיבוץ  חברי 
נוספים  ולוחמים 
במקום  ששהו 
עמדות  לקו  נסוגו 
קרב  לאחר  פנימי. 
היום  כל  שנמשך 
חברי  הצליחו 
להניס  הקיבוץ 
התוקפים,  את 
כאשר לקראת סוף 
באה  המתקפה 
תגבורת  לעזרתם 
של  ארטילרית 

צה”ל.
כבד:  היה  המחיר 

13 מהם חברי קיבוץ, ו-15  17 אנשים נהרגו, 
בזירות  נהרגו  משק  חברי  שני  עוד  נפצעו. 
ולאחר  כליל,  נהרס  המשק  אחרות.  מלחמה 
שבע שנות המתנה וחמש שנות הקמה צריך 
המשק  חברי  מחדש.  הכול  להתחיל  היה 
כאשר  לדרום  וחזרה  צעירים,  היו  לא  כבר 
המצרי  והצבא  בעיצומה  עדיין  המלחמה 
עדיין בעזה, 800 מטר מגדר המשק, משמעה 
בין  שלישי  וניתוק  בטוח  לא  לעתיד  חזרה 
הגברים למשפחות, שכללו עתה מספר גדול 
ויכוח עז הוחלט  ואלמנות. לאחר  יתומים  של 
לאתר  ולעבור  בנגב  הנקודה  את  לנטוש 
תקווה,  לפתח  לוד  בין  להתיישבות  שהוצע 
וילהלמה.  הטמפלרים  מושבת  אדמות  על 
שנפגע  המים  מגדל  כסמל  נשאר  מהקיבוץ 
נחל  הקיבוצים  הוקמו  אדמותיו  ועל  בהפגזה 

עוז ועלומים.
כלכלית  שמבחינה  בעוד  קשה.  היה  המעבר 
סבל  הוא  חברתית  מבחינה  התייצב,  הקיבוץ 
שגלי  אומרים  ויש  רבים,  ומשברים  מעזיבות 
לנקודה  והמעבר  הקרב  מתוצאות  ההדף 

חדשה מורגשים עד היום.

כסיפור  הילדותיות  לעיניי  שנראה  מה 
מורכבות  היום  מגלה  קלאסי,  ציוני  גבורה 
ותיקי הקיבוץ אצרו בקרבם תחושות  נוספת. 
המאפ”יניקי.  הציוני  מהממסד  וכעס  אכזבה 
לתחושתם, הם חיכו זמן רב מהרגיל לקבלת 
בגלל  להתיישבות  קרקע 
לזרם  שייכים  היו  שלא 
המלחמה  בזמן  גם  המרכזי. 
בהקצאת  מאפליה  סבלו  הם 
בטון  נשק,   - משאבים 
מאותה   - ותגבורת  לביצורים 
שמן  להוסיף  וכמו  סיבה. 
בן-גוריון  החליט  למדורה, 
אות   - הקוממיות”  “נס  שאת 
הוקרה שהוענק על ידי צה”ל 
אשר  ולמוסדות  ליישובים 
העצמאות  במלחמת  לחמו 
שלא  ליישובים  יחלקו  לא   -
החלטה  מכונם.  על  נשארו 
ביישובי  במיוחד  פגעה  זו 
כולם  הקיבוץ הדתי, שכמעט 
 7%( בלחימה  השתתפו 
מחברי הקיבוץ הדתי נהרגו במלחמה לעומת 
1% באוכלוסיה הכללית(, אך רבים מהם פונו 
או נכבשו )יישובי כפר עציון, כפר דרום וכמובן 

בארות יצחק(.
לא   1977 בשנת  לשלטון  “הליכוד”  עליית 
הייתה רק מהפך פוליטי, היא גם נתנה פתחון 
הרגישו  אז  שעד  אוכלוסייה  לקבוצות  פה 
החליטה   1981 בשנת  ומושתקים.  מוחלשים 
להעניק  בגין  מנחם  בראשות  הממשלה 
זוכר  אני  הקוממיות”.  “נס  את  יצחק  לבארות 
מוותיקי  רבים  מבחינת  היום.  עד  הטקס  את 

הקיבוץ, סוף סוף נסגר המעגל.
השנה הוקם באתר הקיבוץ בנגב אתר זיכרון 
הבא  בחורף  לדרום  יורדים  כשאתם  חדש. 
גם  מוזמנים  אתם  הכלניות  בפריחת  לחזות 
לעבור שם )יש שילוט מכביש 232 לפני קיבוץ 
עלומים( ולחלוק כבוד לאחד הקרבות הקשים 
סבתי  העצמאות.  מלחמת  של  ידועים  והלא 
מונצחת שם בתמונה מימי ראשית הקבוצה, 

מובילה חבורת זאטוטים.
ישי להמן
אבא של שגיא )ז’(, גלעד )ה’( ויואב )גן ארז(

לאמץ לה את הזהות הלאומית החדשה.

מגדירים  בו  האופן  את  לבחון  מעניין  לסיום, 
כמה   - עצמם  את  )היהודים(  המדינה  אזרחי 
ורואים  האזרחית  ההגדרה  עם  מזדהים 
לזהות  נצמדים  וכמה  ישראלים  עצמם 
פורסמו  הסקר  נתוני  יהודית.  הלאומית 

במאמרם של יעל הדר, נעמי הימיין-רייש, 
לאומית  זהות  אנחנו?  “מי  קנפלמן  ואנה 
במדינת ישראל”, ומראים כי  47% מקרב 
הנשאלים רואים עצמם קודם כל יהודים 
כל  קודם  רואים  מהנשאלים   39% ואילו 

כישראלים. 
גילי רבל
אמא של ניר, נעמי וחן )ז’(



מידבור, ייעור ויום העצמאותמד)ע(קדוטות
ליערות  נצא  רובנו  הזה  העצמאות  ביום 
לאכול...  ובעיקר  למנגל  לטייל,  ולפארקים, 
בזמן שאתם נהנים מצילם של העצים הייתי 
רוצה שתדמיינו איך היה נראה המקום לפני 
תמונות...(.  יש  שקשה  )למי  המדינה  קום 
ארץ ישראל של לפני מאה שנים הייתה ארץ 
טווין  מרק  שתאר  כפי  או  וחשופה,  צחיחה 
בעת מסעו בגליל בשנת 1867: “ ...המדבריות 
אלה  דהויים  תלים  מאדם,  ריקים  הללו 
אווילי  כפר  את טבריה,  טול  שממה...  של 
טול  ששת דקליו האבלים...  בצל  המתנמנם 
הנח  זה,  מפרש  ונטול  קודר  חדגוני,  אגם 
נמוכות  וגדות  צהובות  גבעות  טבעת  בתוך 
חבל  הגליל!  על  דיבר  עוד  והוא  ותלולות...“. 
ירוק  היה  העדויות  ושלפי  היום  ירוק  ארץ 
מה  אז  המקרא.  בתקופת  גם  ומשגשג 
– כלומר  קרה? קרה תהליך שנקרא מידבור 
וירוק )טבעי או  הפיכה של אזור שהוא צומח 
חקלאי( לאזור צחיח שסובל ממיעוט גשמים 
ושהאדמה בו אינה מסוגלת לתמוך בצמחיה 

עשירה ומגוונת. 
קורה  הזה  שהתהליך  יודעים  אנו  היום 
בעשרות השנים האחרונות בכל רחבי העולם 
– החל מהמזרח התיכון, דרך אפריקה, אסיה, 
של  נרחבים  בחלקים  ואפילו  אמריקה  דרום 

ארצות הברית. 
ישנן סיבות רבות לתהליך זה, חלקן טבעיות 
כגון עליית טמפרטורת כדור הארץ מאז סוף 
תקופת הקרח הקטנה )אמצע המאה ה-19( 
כגון  האדם  בני  לפעילות  מיוחסות  וחלקן 
או  חקלאות  לצורך  יערות  בירוא  יתר,  רעיית 

לדישון  בכימיכלים  גובר  שימוש  התיישבות, 
דבר  של  ובסופו  הקרקע  להמלחת  שגורם 
כריית  לצורך  קרקע  וחשיפת  לעיקורה 
בתהליך  הגדולות  הבעיות  אחת  מחצבים. 
המידבור הוא שהוא תהליך שמזין את עצמו 
מהצמחיה  נחשף  מסוים  אזור  אם  כלומר   –
החשופה  האדמה  את  לוקחות  הרוחות  שבו, 
שעדיין  לאזורים  אותו  ומעיפות  אבק  בצורת 
באזור  שהצמחיה  היא  והתוצאה  פוריים 
שעליה  האבק  עקב  שצריך  כמו  גדלה  לא 
האיזורים  את  שנוטשת  האוכלוסיה  ובנוסף 
שעדיין  אזורים  באותם  מתיישבת  שהתייבשו 

פוריים.
שותלים  כלומר   – מייערים  עושים?  מה  אז 
שהתייבשו.  אזורים  באותם  וצמחים  עצים 
בשלב הראשון משתמשים בצמחים שיודעים 
באזורי  שנוצרו  הקשים  בתנאים  לחיות 
בהתחלה  זו  צמחיה  החדשים.  המדבר 
סחיפה  ומונעת  הקרקע  את  מייצבת 
הצל  בהמשך  שלה,  נוספת  והתדרדרות 
הטמפרטורה  את  מוריד  הצמחיה  שיוצרת 
מן  שנפלטת  הלחות  עם  וביחד  באיזור 
להתפתחות  האפשרות  את  מעלים  העלים 
שהיערות  לאחר  אזורים.  באותם  גשמים  של 
מתחילה  גם  האדמה  מתבגרים  החדשים 
להשתקם בזכות הפסולת האורגנית שנוצרת 
מתחילים  מקומיים  וצמחים  טבעי  באופן 
ליער  לאט  לאט  הופך  והאזור  בחזרה  לגדול 

אמיתי. 
על מנת שתהליך הייעור ישלים את עצמו ואכן 
יעצור את התפשטות המדבר דרושות עשרות 
והשגחה  השקעה  של  שנים 
זיהום,  שריפות,  למנוע  כדי 
התפשטות  עצים,  כריתת 
מזיקים וכד’. את התהליך הזה 
הקיימת  הקרן  מובילה  בארץ 
שהוקמה  )קק”ל(  לישראל 
עוסקת  ומאז   1901 בשנת 
וטיפוח  קרקעות  ברכישת 
יערות לטובת כלל האוכלוסיה 
מעל  נטעה  הקמתה  ומאז 
ומטפלת  עצים  מיליון   240
במעל מיליון דונמים של יערות 

וחורשים.
הזה,  העצמאות  ביום  אז 
תסתכלו קצת אחרת על היער 
עליו  בו, תשמרו  נהנים  שאתם 
כי  אותו  לנקות  ותדאגו  מאש 
ֿלהיות  תחזור  המדינה  אחרת 
אותם מדבריות צחיחים שראה 
וחמישים  טווין לפני מאה  מרק 

שנה – ותנו גם כבוד לקק”ל...

ענר צוק

?מה השאלה
מהן המילים המהדהדות במילה 

עצמאות ומה הקשר בין כולן?
עדותו  פי  על  חידש  המילה עצמאות  את 
ברשות  עמידה  פירושה  אב”י.  בן  איתמר 
קוממיות,  חופש,  באחרים,  תלות  אי  עצמו, 

ריבונות.
שונות  מילים  מהדהדות  עצמאות  במילה 
“עצמיות”  ובראשן  העברית  בשפה 
גופו,  בו   = עצמו  עצמית.  מהות  שפירושה 
גם  היא  עצמיות  במקומו.  אחר  ולא  הוא 
מקוריות, תכונה שנמצאת בדבר עצמו, ולא 
המילים  שגורות  חכמים  בלשון  במקרה. 
“ברשות  הצירופים  וכן  “עצמי”,  “עצמו”, 
עושה  כלומר,  “בעצמי”.  “לעצמי”,  עצמו”, 
ללא  לבדו,  בכוחו,  אותה  מבצע  הפעולה 
ברוך  הקדוש  “אמר  למשל:  אחרים.  עזרת 
הוא: בעולם הזה הייתם נושעים על ידי בני 
בעצמי גואל  אני  לבוא  לעתיד  אבל  אדם... 
אתכם ושוב אין אתם משתעבדין” )תנחומא 

אחרי מות, יב(. 
בן  איתמר  של  בדעתו  עלה  מה  לדעת  אין 
כמאה  לפני  המילה  את  כשחידש  אב”י 
למילה  נוספו  אנו  בימינו  אבל  שנים, 
“עצמיות” מטענים פוסט מודרניים ובאוזנינו 
עצמי  מביטוי  יותר  הרבה  מבטאת  היא 
להעצמה  ישירות  מתחברת  היא  מקורי. 
לגבש  משמע  אני  להיות  העצמי,  ולפיתוח 
לעצמי זהות מתוך קבלה עצמית ולא מתוך 

כניעה לתכתיבי החברה שמסביבי.
לפני שאציע מילים נוספות שצפות ועולות 
להכין  מוזמנים  אתם  עצמאות,  המילה  מן 

בעצמכם רשימה משלכם.
הקונוטציות  האדם.  בגוף  גרם  עצם: 
ומחזון  בריאת העולם  סיפור  הן  המרכזיות 
עיקר,  הוא  העניין  עצם  היבשות.  העצמות 

תמצית, יסוד. 
לאבותינו  האל  הבטחת  את  מזכיר  עצום: 

שנהיה לגוי עצום ורב.
ְלָך  ֶמר  “ִהּׁשָ כוח, חוזק, תוקף.  עוצמה, עוצם: 
ֶּפן ִּתְׁשַּכח ֶאת ה’ ֱאֹלֶהיָך ...ְוָאַמְרָּת ִּבְלָבֶבָך: ּכִֹחי 
ַהֶּזה” )דברים ח  ַהַחִיל  ִלי ֶאת  ָעָׂשה  ָיִדי  ְועֶֹצם 
יא-יז(. ביטויים אחרים שמבטאים כוח ושליטה 

הם מעצמה, עיצומים, עצומה ועצימות. 
המילים  כל  את  שמיציתם  אחרי  ועכשיו, 
ֵמַרב  את   למצוא  נסו  ע.צ.ם,  מהשורש 
המילה  מאותיות  לצרף  שאפשר  המילים 
בתורו.  מילה  מוצא  אחד  כל  “עצמאות”. 
יום  של  לפקקים  מתאים  המשחק 
העצמאות, לזמן ההמתנה לצלייה על האש 

ולסתם יום של חול. 
חג שמח,
אילת אסקוזידו
אמא של נטע )י’(, חן )ו’( ודותן )ב’(



חודש ופשרו                חודש אייר

ילדים מציירים

אלה צוק בת 4

ונגזר  בבל  מגלות  הובא  אייר  השם 
באכדית  שמשמעותה  “ָאָירּו”  מהמילה 

ָנה  “אור”. במקרא הוא נקרא חודש זיו: “ַּבּׁשָ
ִלְמֹלְך  ִני  ַהּׁשֵ ַהֹחֶדׁש  הּוא  ִזו,  ְּבֹחֶדׁש  ָהְרִביִעית 
ְׁשֹלֹמה ַעל ִיְׂשָרֵאל, ַוִּיֶבן ַהַּבִית ַלה’” )מלכים א’ 

ו א(.
חודש אייר בא אחרי חודשי החורף הקודרים. 

השם זיו - אור - על שום זיווה של השמש.
הוא  החודש  של  מזלו 
השור  את  המסמל  שור, 
השדות,  את  החורש 
ְּתבּואֹות  “ְוָרב  ככתוב: 
יד  )משלי  ׁשֹור”  ְּבֹכַח 
את  מזכיר  גם  והוא  ד(, 

התבלט  החורש  שהשור  הביכורים,  העלאת 
לשנה”,  “משנה  פי  )על  מיוחד  באופן  בה 

בעריכת הרב מנחם כהן(.
משה  )רבי  הרמח”ל  נפטר   1746 באייר  בכ”ו 
שנים  כשלוש  ארבעים,  בגיל  לוצאטו(  חיים 
לעכו.  מאירופה  משפחתו  עם  שעקר  לאחר 
עלילות רבות נקשרו בשמו של האיש החשוב 

זאת,  רק  נזכיר  שנותיו.  במעט  הזה 
סופרי  שבין  “ראשון  בו  הרואים  שיש 
העברי  הסופר  אור(.  בן  )אהרון  התחייה” 
תוכן  הראשון שהכניס אל ספרותנו החדשה 
חילוני ונעימות אהבה וטבע – ביניהם המחזות 
בטרם  שחיבר  עוז”,  ו”מגדל  שמשון”  “מעשה 
מלאו לו עשרים. עוד מיוחס לרב חיבור מאה 
תהילים,  מזמורי  דוגמת  מזמורים  וחמישים 
מ”מעשה  לקוח  להלן  שמובא  הציטוט  אך 
השירים”  “שיר  את  משהו  מזכיר  שמשון”, 
שבת  בערבי  ישראל  מקהילות  בחלק  ונאמר 

של ימים אלו.
אּוָלם אֹוָתּה ַקח ִלי, ִּכי ֵכן ָּדֵבָקה

ַנְפִׁשי ְבִזיו ָיְפָיּה ּוָבּה הֹוַאְלִּתי,
ִּכי ִהיא ְלָבד ּתּוַכל ָלֵתת ָמנֹוַח
ֶאל מֹוָרֵׁשי ִלִּבי: אֹוָתּה ָלֹקַח.

 ֹלא ְיַכּבּו ִרְׁשֵפי ֵחֶׁשק ָּכל ָמִים,
 ֹלא ִיְׁשְטפּו אֹוָתם ַנֲהרֹות ָׂשחּו:
 ֹלא ַלֲאִסיָריו ֵלב ּוְמאֹור ֵעיַנִים

 ַעד ַיּשׂיגּו ִחְׁשָקם ּובֹו ִיְׂשָמחּו. )מעשה שמשון(
אבי אביטל 

טקס  מעבר 
בין יום הזיכרון 

ליום העצמאות 
 ייערך ביום שני 
15.4.13  ה’ באייר

בשעה 18:45
ברחבת בית הכנסת הגדול

טיפ ירוק
חג העצמאות הנה מה טוב ומה נעים

כל בני ישראל באלפיהם ממנגלים
אך הפעם במקום כלים חד-פעמיים

קחו צלחות פלסטיק קשיח שאותם לא זורקים!
כל מה שצריך הוא מספר שקיות אשפה נקיות
לתוכם מכניסים את הכלים עם תום הזלילות

ובבית - בלי מאמץ ועצבים
מכניסים אותם למדיח הכלים. 

מגילת העצמאות
המסמך  למעשה  הינה  העצמאות  מגילת 
מדינת  הקמת  על  המכריז  הראשון  הרשמי 
למעשה  הוא  שלה  המלא  השם   – ישראל 
המגילה  ישראל”.  מדינת  הקמת  על  “הכרזה 
ב-14  בן-גוריון  דוד  ע”י  רשמי  באופן  הוצגה 
הבריטי  סיום המנדט  לפני  יום   –  1948 במאי 
לשלושה  מחולקת  המגילה  ישראל.  בארץ 
זכותו  על  מדבר  הראשון  החלק  חלקים: 
ישראל,  בארץ  להתיישב  היהודי  העם  של 
החלק השני מסדיר את אופן הקמת המדינה 
החלק  ואילו  אותה  המנהלות  והרשויות 
של  הבסיס  עקרונות  על  מדבר  השלישי 
מדינת ישראל. על סמך העקרונות המפורטים 
המדינה  התנהלה  העצמאות  במגילת 
חתמו  המגילה  על  הראשונות.  בשנותיה 
חברי מועצת העם שהייתה למעשה ההנהגה 
מנתה  העם  מועצת  המדינה,  של  הראשונה 
37 חברים שהיו אנשים בעלי מעמד והשפעה 
בן-גוריון.  דוד  ובראשם  היהודי  ביישוב 
אנקטודה מעניינת היא שאומנם על המגילה 
הם  מתוכם   36 רק  אבל  אנשים   37 חתומים 
חתם  לא  וייצמן  חיים   – העם  מועצת  חברי 
חברת  הייתה  שלא  כהן  רחל  ואילו  עליה 
המועצה חתמה עליה כדי שתהיה עוד אישה 

החתומה על המגילה )בנוסף לגולדה מאיר(.


