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וקירח,  זקן  איש  של  רחבות  לא  כתפיים  שצף:  הראשון  הזיכרון  זה 
עורף, גופיית סבא מחוספסת, ואני רוכב על זה קורן מאושר – כן, סבא 
שלי ידע להפוך גם לסוס צעצוע כשהייתי צריך. זה בטח היה סביב גיל 
שלוש. גם את המיקום המדויק אני זוכר, ושהוא העדיף שזה יהיה על 
שטיח ושהוא שמח בשמחתי. סבא שלי תמיד ישמח בשמחות שלי גם 

כשלא יהיה נוכח.
קצת יותר בהרחבה: סבא שלי בא אליי כמעט כל יום וכשאימי יצאה 
בערב היינו מתיישבים לראות ביחד את החדשות בעברית בטלוויזיה 
לי לראות מבט  וחצי בערב, לא להחמיץ(. אסור היה  הירדנית )שבע 
לחדשות אחר כך. הוא הראשון שצחק עליי והראשון שהסביר לי שרק 
– רק מרק כזה הוא  יד אדם  יכולה לעמוד בו ללא מגע  מרק שהכף 
זאת  אם  גם  ארוחה  כל  בתחילת  אוכלים  אמיתי  ומרק  אמיתי.  מרק 

ארוחת צהריים ב-40 מעלות.

כשהתבגרתי הבנתי יותר עליו ועל חייו הלא פשוטים בהשוואה לחיי: 
איך לא התייצב למחנה כפייה של הצבא ההונגרי במלחמה ההיא; על 
)אחיותיו  לאושוויץ  ברכבת  נסיעה  לפני  רגע  שלו  האחרון  הסדר  ליל 
וצאצאיהן נספו שם(... הוא התגלגל למחנה עקורים בגרמניה ומשם 
לספינה שיצאה מצרפת, יחד עם אבא וסבתא שלי, כדי להגיע לאוהל 
פה, בארץ ישראל. כל זה עד גיל שלושים וחמש! הוא היה איש מאוד 

טוב וצנוע שעשה כמה מעשים טובים. 
הזיכרון  רק  זהו  האם  היה:  לא  או  היה  אם  יודע  לא  כבר  אני  והיום 
הראשון שארצה לזכור? האם באמת היה כל כך כיף על הסוס? ואולי 
יאהבו  שתמיד  ענקים,  כתפי  על  גמד  האמיתי:  למצבי  מטפורה  זוהי 

אותו ויראו לו בשמחה את הדרך.
שלומי פלג
אבא של אבישי )גן תות( והלל

רגעי נפילת העיר העתיקה

ליעל פרג’ון 
רכזת ההקמה של החטיבה

מזל טוב 
להולדת הבת

עלה  הלילה  בשעות  במאי,   27 חמישי,  ...ביום 
פגיע  בשטח  נותרו  היהודים  באש.  הרובע 
את  כיסה  עשן  רבועים.  מטרים  מאתיים  של 
התקרבו  הלהבות  נורא.  היה  והמחזה  העיר 
את  מהר  לפנות  הכרח  והיה  החולים  לבית 
לאזרחים  ולצרפם  הפצועים  ועשרים  מאה 
שהתכנסו ב”בתי מחסה”. בעשר בלילה שידר 
הרמקול הערבי אולטימטום להיכנע תוך שבע 
מכיוון  הערבים  תקפו  שישי  יום  בבוקר  שעות. 
צפון־מזרח, ועד לשעות הצהריים נפלו לידיהם 

עמדות תורג’מן, בית יבנה ומשגב לדך. 
בשעות  החדשה  לעיר  ששוגרו  המברקים 
דיווחו במילים כה מעטות על  אחר הצהריים 
מחסה”,  בתי  על  נופלים  “פגזים  נורא:  אסון 
“החורבה נכבשה, כל השטח מלא ליגיונרים”, 
הכנסת  בית  את  כבשו  הערבי  הליגיון  “חיילי 
דגלים  עליו  והניפו  היהודי  ברובע  בגדול 
בית”,  אחר  בית  מפוצץ  “האויב  ערביים”, 
אל  בית  גוש  ייאוש.  מתוך  התאבדות  “מקרה 
עולה באש”, ובשעה עשר בלילה – “החורבה 
האש”.  בקו  המאפיה  אזל,  הלחם  הושמדה, 

]...[
ובריטי,  שישה חודשים של מצור כפול, ערבי 
ובסופם  פוסקת,  בלתי  והפגזה  התקפה  של 
– באו לקצם.  רצופים  קרב שנמשך שבועיים 
מלחמת  בכל  ביותר  הארוך  הקרב  היה  זה 
בחּכורה.  לבור  נזרק  הנשק  השחרור. 
הלוחמים הבריאים הועברו לקישלה באפיסת 
כוחות. הפצועים שכבו בשקט ב”בתי מחסה”. 
המתח ירד אולם לא התפוגג. אברהם הרהר 
הכפריים  של  קולם  בגורלם.  שיעלה  במה 
דרשו  הם  לדלתות,  מחוץ  נשמע  הערבים 

שיסגירו לידיהם את כל היהודים והידפקו על 
שערי בתי מחסה כדי לטבוח בהם. לראשונה 
עומדים  שהם  בטוח  היה  הוא  הפחד.  חלחל 
ובסמטאות  בעמדות  הקשים  בקרבות  למות. 

הוא לא פחד כלל. ]...[
תחת  והתקדמו  בשלשות  סודרו  השבויים 
שבו  האחים  קבר  ליד  חלפו  הם  משמר. 
אין  היהודית  ההלכה  פי  על  חבריהם.  נטמנו 
הקודש  עיר  ובירושלים  עיר,  בתחום  לקבור 
הקפידו על כך מאוד. אולם משהחלו הקרבות 
להוציא  התאפשר  לא  הרובע  על  הרצופים 
את החללים אל מחוץ לתחומי העיר. הרבנים 
בחצר  אחים,  בקבר  זמנית  קבורה  התירו 
התירו  לא  הירדנים  למפקדה.  סמוך  קטנה 
ליהודים להוציא את מתיהם לקבורה הולמת, 
לאחר  יותר,  מאוחר  שנים  תשע־עשרה  ורק 
הימים,  ששת  במלחמת  ירושלים  שחרור 
חשפו  הצבאית  הרבנות  ואנשי  המקום,  זוהה 
הנופלים  הובאו  ממלכתי  בטכס  הקבר.  את 
אחים  בקבר  הזיתים,  בהר  עולמים  למנוחת 
גדול הנשקף אל הרובע שבו הם לחמו ונפלו. 
ומספריהם  צה”ל  סמל  נחקקו  מצבתם  על 
האישיים. שישים וחמישה יהודים נהרגו בעיר 
ועשרים  חיילים  ותשעה  שלושים   – העתיקה 

ושישה אזרחים.
למאוד.  עד  עגומה  הייתה  הפצועים  שיירת 
פצועים ברגל אחת דידו ונשענו על כתפי שני 
פצועי יד או ראש. הם היו מגודלי זקן, חבושים 

ומוקפים ליגיונרים. ]...[ 
אחרי שהמיון הסתיים קיבלו הפצועים פיתות 
בדממה  שלעסו  בזמן  צהריים.  כארוחת 
“כדאי  הליגיונרים:  להם  לעגו  הפיתות  את 

אביב.  תל  על  סוגרים  ערב  צבאות  שתדעו, 
חלום”.  בגדר  יישאר  הציונית  המדינה  חלום 
ברגע הראשון נאלמו הפצועים ולבם החסיר 
פעימה. הם איבדו את חבריהם בקרבות, הם 
לראות  יזכו  לא  אולי  ונכנעו,  בקרב  הפסידו 
לא!  אבל  ומשפחותיהם,  בתיהם  את  עוד 
לתדהמת  רוחם!  את  שיכניע  מי  יהיה  לא 
בשירה  הדוויים  הפצועים  פצחו  הליגיונרים 
וחבריו  אברהם  הניצחת.  תשובתם  אדירה, 
הובילו את השירה: שירי שבת, שירי ירושלים, 
מחובר  שיר  זנב  מולדת,  ושירי  פלמ”ח  שירי 
הדהדה  והשירה  חדש,  זמר  של  לראשיתו 
האמינו  לא  הליגיונרים  לחומות.  מעבר  עד 
שהאומללים  חשבו  הם  אוזניהם.  למשמע 
פשוט יצאו מדעתם, חיילים מקומת המפקדה 
לא  המשיכה,  השירה  בשרים.  לחזות  באו 
זו  מעמד.  החזיקו  הם  ובכוחה  לרגע,  שככה 
בקיומה,  במדינה,  אמונה  של  שירה  הייתה 
נתגבר  הקשים  האירועים  שלמרות  אמונה 
ישראל  למדינת  ושנחזור  עמנו,  ושהצדק 

חזקה ומשוחררת.
מתוך הספר “מעשה אברהם” 
בעריכת אילת אסקוזידו, הסיפור שנשאר

ברכות



פרשות “בהר” ו”בחוקותי”פרשת השבוע למשפחה
רצופות   - ו”בחוקותי”   “בהר”  פרשות,  שתי 
- מסיימות את  ומצוות חמורות סבר  הוראות 
הקריאה בספר ויקרא. אין ֵּתַמּה אפוא, שעלינו 

לקרוא בסופן בקול גדול “חזק ונתחזק”...
התבוננות  מעין  לנו  מזמנת  “בהר”,  פרשת 
ומכריזה  השנים,  במעגלי  מההר,  מלמעלה, 
פרשת  לעומתה  שבת.  שכולה  שנה  על 
חומרת  אל  הקורא  את  מחזירה  “בחוקותי” 
ה’,  של  בחוקותיו  ללכת  והתביעות  החוקים 
במחלות  בעונשים,  איומים  מיד  ומצרפת 
ובצרות צרורות. אך כל זאת גם לצד הבטחות 

לברכה, לשלום ולשלווה למי שילך בדרכי ה’.
מה  ונלמד  הפרשות  בפרטי  אפוא  נתבונן 
אורח  את  ללוות  הקושי,  למרות  עשוי,  מתוכן 

החיים והערכים של משפחה בת זמננו.
להרפות  החקלאי  מצּוֶוה  השביעית  בשנה 
וביבוליו,  ברכושו  באדמתו,  מהאחיזה 

ולהפקירם לרשות הרבים.
נוגעות  שאינן  כמעט  השמיטה  הלכות  אמנם 
היום לרובנו, אך ניתן להפיק משמעות מעצם 
זו תביעה  התביעה לוותר, להרפות ולשחרר. 
במעגלי  השקועים  למבוגרים  המופנית 
העבודה והקריירה, האוחזים בדעה ובעמדה, 
לוותר על צעצוע,  אך גם לצעירים הנדרשים 

מקום בתור, או רשות דיבור בשיחה.
הולם  בשמיטה  לאדמה  מנוחה  לתת  הציווי   
זמננו,  בת  הקיימות  תפיסת  את  להפליא 

וצמיחה,  התחדשות  המאפשרת  מנוחה 
ברוח הרעיון שעלינו לשמור על כדור הארץ, 
עצמנו  ולראות  אותו  מלהרוס  להימנע 

כאורחים בעולם המחויבים בטובתו. 
שנת  מוכרזת  שמיטה  שנות  שבע  לאחר 
שאנחנו  העומר  לספירת  בדומה  כך,  היובל. 
ביום  המסתיימת  אלה  בימים  סופרים 
של  כשיאן  היובל  שנת  נקבעת  החמישים, 
ארבעים ותשע שנים, ובה מכריז וקורא היובל 
היובל  שנת  ולאדמות.  לאדם  דרור  )השופר( 
כלכליים  מהלכים  של  “איפוס”  מעין  היא 
שנעשו במשך השנים, בהם הועמקו הפערים 
בין עשיר לעני, בין מצליחן לכושל. שנה זאת 
היא הזדמנות להתחיל מהתחלה ולא לשקוע 
מנסיבות  כתוצאה  ונדודים  ִשְעּבוד  בעוני, 

העבר.
האפשרות לשנות את הגורל היה רעיון חדשני 
מאוד בימים בהם נקבע מעמדו של אדם מיום 
האפשרות  את  מכירים  אנחנו  כיום  היוולדו. 
להשפיע על מעמדנו )באמצעות מה שמכונה 
אישי,  מאמץ  בעזרת  חברתית”(  “מֹוּביליּות 
בזכות  מכך  פחות  לא  אך  וכישרון,  לימודים 
החברה  שמעניקה  וההזדמנות  האמון 
להימנע  קל  לא  לנו  גם  בתוכה.  ליחידים 
מחשיבה סטריאוטיפית וקביעת סטיגמות על 
חבר. ניתן אפוא לאמץ את רעיון היובל, בו שב 
לביטול  כקריאה  הראשוני,  למקומו  אדם  כל 

מדרש שיר - “שיר כאב”
של  שיריו  מכל 
אריאל,  מאיר 
הוא  כאב”  “שיר 
ביותר  עלי  האהוב 
על  נוגה  שיר   -
וכאב  אחד  בחור 
והתמודדות  אחד 
מהצד  מתבונן  ושר,  הבחור  יושב  מוזרה: 
תירוצים  ומחפש  בו  מהרהר  שותה,  בכאב, 
ועד שימצא  בסביבה, בזו המכאיבה, בכולם. 

הוא שר:
 שיר כאב, עובר ושב 

 איזה מזל אני שר עכשיו 
 שיר כאב כל פעם חוזר 

אז אני שר עכשיו - אולי זה עוזר.
 תפסה לה צעיר ערבי משכיל 

כרתי   דווקא אחד שהִִ
 אפילו ראיתי איך זה מתחיל 

 לילה אחד השתכרתי 
 הרגשתי איך שזה זוחל לי 

 מתחת לרגליים,
 ואיך שזה אוכל אותי 
עד קצות הציפורניים.

לילה  לרגליים.  מתחת  לבחור  קורה  משהו 
זוגתו  שליטה,  מחוסר  שותה,  בעודו  אחד 

והדבר  מכיר,  שהוא  אחד  ידיד,  לה  תופסת 
אוכל אותו, זוחל סביבו - הכול זז והוא נייח. 

 טוב אני לא יכול להקיף אישה 
 שלוש מאות שישים וחמש מעלות 

 תמיד נשאר לה סדק דרכו 
 היא יכולה פתאום להתגלות.

 לעובר שב בא ולוקח 
 כל מה שהיא רוצה לתת 
 היא רק חוטפת לעצמה 

 עוד רגע אחד רוטט.

ולמה זה קורה לו? יש לו חלק בזה? ממש לא, 
השנה,  ימות  בכל  אישה  להקיף  יכול  מי  הרי 
מה כוחו לנסות? הפועל הפעיל היחיד נמצא 
זה  וגם  “להקיף”,  הוא  ראשון  לגוף  בסמוך 

בשלילה )“לא יכול להקיף”(.
 צעיר ערבי משכיל 

 עד קצות הציפורניים 
 צעיר ערבי שמסתכל 

 ישר בעיניים.
 מורה באיזה כפר במשולש 

 משתתף בבימת חובבים מעורבת 
 של המועצה האזורית שלנו 

 המעורבבת.
 היא ואני יוצאים כבר 

 די הרבה בעצם 
 איפה היא איפה הפוליטיקה 

 היא עוד בכלל מוצצת.
 משוגעת על תיאטרון 

 היא רק לא אחת מאלה 
 אבל אם יש איזה חוג בסביבה 

אז למה לא אפילו עם אלה - 

באזור,  דרמה  שיעור  מתחיל:  זה  ככה  אז 
הבחורה נרשמת לחוג ושם היא פוגשת בחור 
ערבי, מורה, משכיל, אך חשוב מכול: מתבונן 
היא  בעיניים  בעיניים. המשמעות של מתבונן 
מה  כל  שזה  חזון,  איש  פעיל,  אקטיבי,  שהוא 
שאין בבחור שלנו. זה מנסה מנגד לתאר גם 
את בת זוגו כילדה, לא מתעניינת בפוליטיקה, 
בקבוצה  שלה  הבחירה  וגם  ולזה?  לה  מה 
מעורבת היא במקרה ולא מתוך איזה אידיאל. 
עם  להתמודד  כלי  איזשהו  שזה  מניחה  אני 
ושר,  נח  לידו בשעה שהוא  הדברים שקורים 
לגביה  נכון  אכן  שזה  בטוחה  לא  אני  אבל 
מועדות: פניה  לאן  מאוד  טוב  יודעת  היא   - 

 הייתה הולכת למפגש 
 פעם בשבוע 

 וחוזרת עם איזה דש 
 באופן די קבוע 

דעות קדומות ולפתיחות ביחס לכל אדם.
הפרשה ממשיכה ומציבה אתגרים חברתיים 
ִעָּמְך  ָידֹו  ּוָמָטה  ָאִחיָך  ָימּוְך  “ְוִכי  במילים: 
כה  )ויקרא  ִעָּמְך”  ָוַחי  ְותֹוָׁשב  ֵּגר  ּבֹו  ְוֶהֱחַזְקָּת 
שלא  למי  לדאוג  מחויבת  כולה  החברה  לה(. 
מלנצל  ולהימנע  בו  לתמוך  גורלו,  עליו  שפר 
נשך  עליו  לכן אסור להטיל  את מצבו לרעה. 
לנזקק  הלוואה  להתנות  אין  כלומר,  וריבית, 

בכך שישיב בבוא העת סכום גדול יותר.
ימים היו אף מי שנאלצו  במציאות של אותם 
גם  לעבדות.  עצמם  למכור  מצוקתם  בגלל 
מהתעמרות  להימנע  המעסיק  נתבע  כאן 

בעבד, והוא מחויב לנהוג בו כבוד וחמלה.
פרשה  היא  “בחוקותי”,  השנייה,  הפרשה 
בבית  נקראות  הקללות  וקללות.  ברכות  של 
הקושי  משום  ובמהירות,  בלחש  הכנסת 
לחוטאים.  הצפויים  העונשים  לתיאור  להאזין 
ואולם כאמור, למי שילך בדרכי ה’ מובטחים 

שפע, שלום ושלווה.
סמיכות הפרשות מסייעת לנו להבין שהכוונה 
בדרכי  בחירה  היא  ה’  של  בחוקותיו  בהליכה 
הימנעות  בזולת,  ותמיכה  התחשבות  חסד, 
אדם  של  הוגן  לא  ומניצול  בצע  מתאוות 
בין  טוב  עשיית  של  דרכים  אלה  כל  ואדמה. 

אדם לחברו.

רותי לזר



משפחות צעירות

 עם איזו התנשמות 
 עם איזה סומק על הלחי 

 מבטה החי היה דוקר אותי 
לבכי.

 הזמינה אותי למסיבת השליש 
 הם הציגו תרגילי קשר 

 בתנועה למגע הוא עשה לה מיתר 
 היא ענתה לו קשת.

 היה באמת תרגיל יפה 
 סחב מחיאות כפיים 
 צעיר ערבי שהכרתי 

 מסתכל בעיניים - 

שלה,  הבחור  את  לעורר  מנסה  היא  והינה 
בעיניים  חי  מבט  עם  מפגש  כל  חוזרת 
כדי  ד”ש  לו  שולחת  היה,  מה  לו  ומספרת 
אם  לתהות  העניינים,  בסוד  אותו  לשמור 
הוא  אבל  הזאת,  ַלִחּיּות  איתה  יצטרף 
אלא  “נדקר”  לא  הוא  פסיביות,  על  שומר 
לבכי.  אותו  ש”דוקר”  זה  הוא  החי   מבטה 

היא לא מתייאשת, מזמינה אותו שוב )הוא לא 
השליש,  למסיבת  הפעם  מוזמן(,  הוא  הולך, 
שם הם זזים ופועלים, אקטיביים כל כך, הוא 
סוחבת  שתנועתן  הכפיים  במחיאות  מתבונן 
)שוב, הוא לא בין המוחאים(, מתבונן בעיניים 
ולו  פועל  ולא   - שלה  החדש  הזוג  בן  של 

פעולה קטנה אחת...

 אחרי המסיבה הוא הזמין אותי 
 ואותה אליו למרפסת 

 שתינו קפה שתינו קוניאק 
 אימו מדי פעם נכנסת 

 הוא דיבר על תיאטרון 
 כאפשרות של גשר 

 “אפשר להגיע להבנה!”
 היא ניגשת אליו נרגשת.

 הסתכלתי לפה הסתכלתי לשם 
 לכל הכיוונים הסתכלתי 

 ולאן שלא זחלתי 
 בשתי עיניו נתקלתי.

 לא יודע מה הוא רצה בעצם 
 להביע 

 אני רק המשכתי את עצמי 
 בקוניאק להטביע.

ושוב מזמינים את הבחור שלא זז, שלא הולך 
שותה  הוא  שם  במרפסת,  למפגש  מרצונו 
כהרגלו ברפיון, היא שוב מנסה להעיר אותו, 
ניגשת אל מול עיניו לחברה הערבי, מביטה בו 
מכל  החוצה  לזחול  מנסה  הוא  אבל  נרגשת, 
עיניו.  מול  שמתרחש  הזה  האקטיבי  הקרקס 

עצמו “מוטבע” בקוניאק!

 אי שם במרחב 
 נבחו כלבים לירח 

 זזים אמרתי מאוחר 
 חכה אמר מה אתה בורח 
 אולי תישארו ללון אצלי 

 הציע במפגיע 
 אתה הרי כל כך שתוי 

 אמרתי לו נגיע 
 לאן תגיעו הוא אמר 

 מביט בי בעיניים 
 החזרתי לו מבט 
 זרקתי ירושלים 

 לקח לו קצת זמן להביא חיוך 
 אבל הוא לא הזיז עין 

 אחר כך הוא דיבר אליי 
 ישר אל תוך היין 

 בסוף כל משפט שאתם אומרים בעברית 
 יושב ערבי עם נרגילה 

 אפילו אם זה מתחיל בסיביר 
 או בהוליווד עם הבה נגילה 

 אמרתי לו ביידיש היא שופטת בינינו 
 בתוך בועת שתיקתה שוב נתקלות 

 עינינו.

זוגו  בת  שלנו,  לבחור  מוות  עד  כואב  כואב, 
תעוזה  בעל  מבחור  מתרגשת  נושמת,  חיה, 
השור  להיות  לא  להגיב,  לא  בוחר  הוא  וחזון, 
שכנגד, להילחם, לזכות בה מחדש, הוא רוצה 
זה  את  מזהה  הערבי  להיעלם.  משם,  לעוף 
הראשונה  בפעם  אבל  לברוח?  למה  ושואל: 

הבחור שלנו נחוש: “נגיע,” הוא עונה. 
“לאן תגיעו?” שואל הבחור ומישיר מבט.

זו ממש מגיע לבחור שלנו הפיתרון,  ובשנייה 
האשם, הכול בגלל הערבים, הכול פוליטיקה. 

מאיר  המוקדמות,  ה-70  בשנות  נכתב  השיר 
שירת כלוחם במילואים בחטיבה 55, חטיבת 
בירושלים  שלחמה  במילואים,  צנחנים 
מהחיילים  היה  הוא  הימים.  ששת  במלחמת 
אותה  חררו  ושִִ לירושלים  שהגיעו  האמיצים 
הוא  כאן,  והינה  שם,  הערבים  של  מידיהם 

נזכר בכוחו הלאומי.
אתה מעז לשאול לאן נגיע? ובכן, הגענו כבר 

לירושלים!
מעיזים  אתם  מקום  בכל  הערבים,  אתם, 
והינה  תהיו,  שלא  איפה  הראש,  את  להרים 
מזהיר  ביידיש,  לו  ועונה  למקורות  חוזר  הוא 
ובאחת  חוצפנים,  ערבים  מאותם  כולנו  את 

הופך הקרב להיות קרב של אומה מול אומה. 
לא  הוא  אבל  להבין,  רגע  שלנו  לערבי  לוקח 
מובס, הוא מתבונן ברחמים בבחור שגייס את 
להתרכז  במקום  ביניהם  לקרב  הפוליטיקה 

במקומה של הבחורה ובמה היא מחפשת.
ומאוכזבת,  עצובה  שתיקתה”  “בועת   - והיא? 
השותה  הבחור  את  להעיר  רצתה  כך  כל 

והשוטה שלה, אך לשווא.
לא  אלה  עכשיו  אבל   - נפגשות  העיניים 
זאת  כעת  הבחורים,  שני  של  העיניים 
עיניה  את  האחרונה  בפעם  שמרכזת  היא 
החודרות להתבונן בבחור שלה עמוקות, אולי 

תמצא בתוכן איזה מפתח אחר.
מיכל חלמיש

“קשת” - הדור הבא...
מפגש  מאוחרת,  ערב  שעת   ,2010 השנה 
צוות מארגן לקראת אחד מאירועי הקהילה. 
סבב שמות להיכרות הכולל על פי המסורת 
יאיר  “אנחנו  של”.  “אימא  המילים  צירוף  את 
אתי”.  ממשפחתון  אלה  של  ההורים  וסיון, 
עושים  אתם  מה  “אז  הנוכחות:  אחת  תגובת 

כאן בכלל?”. 
בקהילה  מתעניינים  זוג  הגיעו  אחרת  בשבת 
נגשו אליהם  וכמה משפחות חביבות  ְלַׁשָּבת 
הייתה,  שלהם  החוויה  הכנסת.  בית  ברחבת 
הוא  יחידם  בנם  כי  הסקרנים  משהבינו  כי 
מהם  התרחקו  שבעגלה,  החמוד  התינוק 

לאחר מילות נימוס ספורות...
מאז זרמו מים רבים בירדן - וגם קצת בנחל 
עקרון... אנחנו באופן אישי מרגישים שאנחנו 

חלק מהקהילה, על אף שביתנו הבכורה טרם 
הצטרפה לגן “קשת” ומלבדנו יש עוד רבים...

קבוצה  התגבשה  האחרונות  וחצי  בשנה 
גדולה הכוללת משפחות צעירות, הן מקבוצת 
מקיימים  אנו  תפילה.  מקבוצת  והן  מפגש 
עצמה  בפני  כקבוצה  חברתיים  מפגשים 
ומלבד זאת מגיעים גם לאירועי קהילה שונים, 
פעיל  חלק  לוקחים  כבר  מהחברים  ורבים 
כתיבה  באל”י,  צוות  אירועים,  )צוות  בקהילה 

ל”ודיברת בם” ועוד(.
נוספות  ממשפחות  רבות  פניות  מקבלת  אני 
מגוריהן  מקום  את  כאן  לקבוע  המחפשות 
פעיל  חלק  ולקחת  חייהן  של  מוקדם  בשלב 

בקהילה גם כמבוגרים בפני עצמם.
יש  בכלל  האם  פתוחות:  עדיין  רבות  שאלות 
מקום בקהילתנו לאותן משפחות? אם כן, איך 

המיועדים  הקהילה  חיי  את  להעשיר  אפשר 
חברות  למסד  וכיצד  האם  למבוגרים? 
לעמותה  התשלום  כה  עד  שכן,  בעמותה, 
הילד?  של  החינוכית  המסגרת  פי  על  הוא 
והאם ניתן להבטיח את מקומם של ילדי אותן 

משפחות במסגרות החינוכיות לכשיגדלו?
בשבת הנוכחית מתארחות במושבה שבע )!( 
בשלבים  הנמצאות  כאלו  צעירות  משפחות 
בית,  קניית  או  בנייה  התעניינות,  של  שונים 
ל”קשת”  מתאים  חייהם  אורח  את  רואות 

ורוצות להיות חלק מאיתנו.
וצעירות  חדשות  פנים  רואים  אתם  אם  אז 
קבלו  אגוז,  בגינת  או  הכנסת  בית  ברחבת 
של  הבא  הדור  הן  אולי  פנים,  במאור  אותן 

הקהילה...!
סיון הרטמן
לא רק אימא של אלה )גן “תות”( ויערה



תמול שלשוםתמול שלשום
עקרון - ירושלים

כל הדרכים מובילות לירושלים. אבל אף פעם 
ואני לא מדברת רק  זו דרך קלה,  הייתה  לא 

על פקקי התנועה משער הגיא בואך שורש.
ה-20,  המאה  ראשית  ה-19,  המאה  בסוף 
לירושלים  בתיה(  )מזכרת  מעקרון  הדרך 
גם  משתמשים  רובנו  בו  נתיב  באותו  עברה 
ועיקר  ומפותלת,  צרה  הייתה  הדרך  היום. 

הנוסעים רכבו על חמורים או פרדים.
באמצעות  הייתה  לעיר  להגיע  נוספת  דרך 
העות’מאני.  השלטון  שהפעיל  הרכבת 
של  זו  הייתה  למושבה  הקרובה  התחנה 
משם  יציץ.  מושב  ליד  נענה  הערבי  הכפר 
ארכה הנסיעה לירושלים כשלוש שעות, עם 
הייתה  התחנות  אחת  רבות.  עצירה  תחנות 
ליד המושבה הרטוב )סמוך לבית שמש(, שם 
התחנה  קיטור.  על  שפעל  בקטר  מים  מילאו 
ליד  הייתה  לעיר  ההגעה  לפני  האחרונה 
עצרה  הרכבת  כאשר  בתיר.  הערבי  הכפר 
לעלות  המקומיים  התושבים  נהגו  בתחנה, 
לרכבת ולמכור לנוסעים פירות וירקות טריים. 
התחנה הסופית הייתה - ממש כמו היום - ליד 
שכונת אבו-תור. הנסיעה לא הייתה פשוטה, 

אבל ֵהי, לפחות הייתה אלטרנטיבה! 
הכלכלי  המרכז  שהייתה  ליפו,  בניגוד 
של  חשיבותה  ישראל,  ארץ  של  והמסחרי 
רבה.  הייתה  לא  שנים  באותן  ירושלים 
ישראל  ארץ  של  השליט  ישב  בירושלים 
פאשה,  ג’אמל  העות’מאני,  השלטון  מטעם 
שכן  גם  ושם  הרבה,  באכזריותו  שנודע 
מאוחר יותר מושבו של הנציב הבריטי. לאנשי 
עם  ושיח  ׂשיג  היה  שלא  כמעט  המושבה 
השלטון, מאחר שרובם היו נתינים עות’מאנים 
ופלאחים עניים, שלא ניקרו את עיני השלטון 

המרכזי. 
המרכז  ירושלים  הייתה  העקרונים  עבור 
האשכנזים  ברבנים  ראו  הם  הרוחני. 
ברב  בעיקר  הישן,  היישוב  של  המחמירים 
את  סלנט,  שמואל  וברב  דיסקין  יהושע 

מנהיגיהם הרוחניים. הם נהגו להתייעץ עימם 
המפורסמת  במחלוקת  נושא.  בכל  כמעט 
תרמ”ט  בשנת  הראשונה  השמיטה  שנת  על 
שצידדו  המושבה  אנשי  אלה  היו   ,)1888/9(
בדעת “בית שמאי” של רבני ירושלים, לקיים 
“בית  לעמדת  בניגוד  לחומרה  השמיטה  את 
מוהליבר,  והרב  רוטשילד  הברון  של  הילל” 

שרצו להקל בחומרתה.
קבלת  לצורך  גם  עולים  היו  ירושלים  אל 
הוא  ידוע  משפחתי  סיפור  רפואיים.  טיפולים 
לידתו של אבי, הלכה סבתי  שלקראת מועד 
ברגל,  בריאה,  אישה  הייתה  שלא  יוכבד, 
מהלך של כשעה מעקרון עד לתחנת הרכבת 
בבית  ללדת  ונסעה  לרכבת  עלתה  בנענה, 
ימי  הימים  הצופים.  בהר  “הדסה”  החולים 
1934. לא היה מקום  חורף של דצמבר שנת 
בבית החולים והיא נאלצה ללדת את אבי על 
הייתה  הביתה  החזרה  החולים.  בית  ריצפת 
לא פחות טראומתית. סבתי וסבי צעדו ברגל 
עמוק,  ובבוץ  סוחף  בגשם  בנענה,  מהתחנה 
סבי  סבי.  של  במעיל  מכוסה  התינוק  כאשר 

וסבתי הגיעו כשהם רטובים ומלאי בוץ. 
המתיישבים בעקרון, כמו רוב אנשי המושבות 
עיניים  ממחלות  סבלו  הראשונה,  בעלייה 
ויתושים.  אבק  לקויה,  מהיגיינה  כתוצאה 
המקומי,  הרוקח  ידי  על  לרוב  ניתן  הטיפול 
אולם במקרים קשים נאלצו לעלות לירושלים 
בילדותו  טיכו.  דר’  האגדי,  העיניים  רופא  אל 
סבל אבי מכאבי אוזניים חריפים. משלא ידעו 
מה לעשות והילד לא הפסיק לבכות, הוחלט 
שלעת  טיכו,  דר’  אותו  עם  להתייעץ  לנסוע 
אף-אוזן-גרון.  של  במקרים  גם  טיפל  מצוא 
הרופא  אבחן  המסע,  לאחר  לשם  כשהגיעו 
כך, שחייו של  כדי  אוזניים חמורה עד  דלקת 

אבי היו בסכנה. 
נישאו  ארקין  שבט  של  ובניו  מבנותיו  כמה 
המשפחה  ילדי  בעיר.  והתגוררו  לירושלמים 
נהגו לנסוע לבקר את דודיהם בעיר בחופשות 
נסע  שבע  בגיל  כבר  ובחגים.  הספר  מבית 

אבי לבד לדודיו האהובים חנה )לבית ארקין( 
הוא צעד  בניהם.  וחמשת  ויהושע לכטנשטיין 
כפיים  יגיע  לשכונת  אבו-תור  משכונת  ברגל 
התגוררו,  הם  שם  שערים(,  למאה  )סמוך 
הוא  ביקורים  מאותם  שעות.  מספר  מהלך 
ב”שלישודס”  ההשתתפות  את  בעיקר  זוכר 
כל  השכונה.  רב  אצל  בשבת  הצהריים  אחר 
וכשהסתיים  השולחן  סביב  ישבו  החסידים 
לימוד דף הגמרא, ניגש הרב אל צלחת הדגים 
המתינו  החסידים  בידיו.  ואכל  הכבושים 
הדגים  שאריות  על  התנפלו  ואז  שסיים  עד 

המעטות. 
לכטנשטיין,  משפחת  של  סיפורה  עם  אסיים 
ירושלים.  העיר  על  במאבק  כאב  עד  השלוב 
שלושה מבניה השתתפו בקרבות על שחרור 
ונפל  העיר  על  בקרבות  לחם  אבנר  העיר: 
שבע-עשרה  בן  הנציב,  ארמון  על  בקרב 
הרגמים  מראשוני  היה  יעקב  אחיו  במותו; 
ציון  מבשרת  על  בקרב  ה”דווידקה”:.  של 
אח  מפצעיו.  ונפטר  אנושות  נפצע  הוא 
ליווה  בפלמ”ח,  ששירת  אלימלך  שלישי, 
ירושלים.  לעבר  מהמושבה  שיצאו  שיירות 
במזכרת  דודיו  לבית  הגיע  הוא  בוקר  בכל 
השיירות  יציאת  לפני  ולאכול  לנוח  בתיה 
נהרג  אלימלך  ירושלים.  לעבר  ערב  באותו 
ברמת  מילואים  שירות  בעת  דרכים  בתאונת 
לאחר  הימים.  ששת  מלחמת  לאחר  הגולן 
הכי  למשפחה  המשפחה  הפכה  נפילתו 
שהיה  משה,  הרביעי,  האח  בישראל.  שכולה 
בירדן  בשבי  נלקח  הערבה,  בית  ממקימי 
בעת שעבד במפעלי ים המלח. רק עם שובו 
על  לו  נודע  חודשים,  כמה  לאחר  מהשבי, 
מותם של אחיו. לאחר נפילת הבנים, לא יכלו 
שבמגורים  הכאב  את  לשאת  ההורים  עוד 
בירושלים, והם עזבו את העיר ועימה גם את 
להתגורר  עברו  הם  עולם.  בבורא  האמונה 
בכפר ורבורג, שם חיו ועבדו את הקרקע עד 

יומם האחרון. 
אילנית קיש
אמא של גילעד )ח’ רבין(, תמיר )ה’2( ועלמה )גן אולגה(

?מה השאלה
האם ירו-ָׁשֵלם היא העיר 

שחוברה לה יחדיו? 
התושבים  ידי  על  לעיר  ניתן  ירושלים  השם 
שישבו בה בימי קדם, היבוסים או קודמיהם, 
לפני ארבעת אלפים שנה ואולי יותר. במקור 
והמשמעות המשוערת  ירושלם  נקראה  היא 
היא: ירו = יסוד ושלם = אל כנעני. כלומר, האל 

הכנעני ָשֵלם ייסד את העיר.
מכוון  ירושלים  השם  על  אחר  קדום  מדרש 
עיר   = שלום  יסוד   = ירו-שלם  שלום.  למילה 

השלום. 
“ָשֵלם”,  בתואר  מקורה  “שלום”  המילה 

ומשמעותה מצב של שלמות פיזית, בריאות. 
כפי  לשלום”,  “לך  )או  “שלום”  ברכת  מכאן 
יותר  מאוחר  בשלב  למשה(.  יתרו  שאמר 
הורחב השימוש במילה לשלום הנפש באופן 
כלומר,  אדם,  בני  שבין  הנכון  ליחס  אישי, 
להיעדר מריבות ומחלוקות באופן ציבורי, וגם 
להיעדר אסון, ובמיוחד אסון מלחמה - בכיוון 

הלאומי.
“ַׁשֲאלּו ְׁשלֹום ְירּוָׁשָלִם, ִיְׁשָליּו ֹאֲהָבִיְך. ְיִהי ָׁשלֹום 
קכב  )תהלים  ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך.”  ַׁשְלָוה  ְּבֵחיֵלְך, 
ו-ז( הֵחיל הוא החומה הנמוכה המקיפה את 
חומת העיר הראשית מבחוץ, לכן הוא מסמל 
ָׁשלֹום  “ְיִהי   – ירושלים  של  החוץ  יחסי  את 
ְּבֵחיֵלְך” = אויב לא יתקרב להרע לך. הארמון, 
מסמל  הוא  לכן  העיר,  לב  הוא  זאת,  לעומת 
את יחסי הפנים. “ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך” = לא יהיו 

בך תככים ושנאה, מרידות ותסיסה. 
הימים,  ששת  מלחמת  אחרי  ב-1968, 
יום  יהיה  באייר  שכ”ח  הממשלה  החליטה 
ההיסטורי  הקשר  רציפות  את  המסמל  חג 
ירושלים  איחוד  ואת  לירושלים  המיוחד 
לה  שחוברה  העיר   – ישראלית  בריבונות 
ב- 1998,  שנה,  שלושים  כעבור  יחדיו. 
התקבל בכנסת חוק הקובע כי יום ירושלים 
יום חג לאומי. ביום זה נערכים טקסים  הוא 
טקסי  וכן  לה  ומחוצה  בירושלים  חגיגיים 
שלחמו  לחללים  ממלכתיים  זיכרון 
באותו  הימים.  ששת  במלחמת  בירושלים 
תאריך מצוין גם יום הזיכרון ליהודי אתיופיה 

שנספו בדרכם לישראל.
אילת אסקוזידו
אמא של נטע )י’(, חן )ו’( ודותן )ב’(


