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ודברת בם
המקום שלי עין אלון

רוח גדולה באה

אלון,  ונחל  אורן  נחל  לחיבור  סמוך  הכרמל,  בהר 
נמצא המקום שלי. עין אלון הוא ה’עץ הנדיב שלי’. 
פעמים  עשרות  במקום  טיילתי  ילדה,  כשהייתי 
כשהייתי  המעיין.  של  בשוקת  רגליי  ושכשכתי 
כדי  היתה הבריכה של המעיין מלאה  בת עשרה, 
שאוכל לטבול במים עם חברים וחברות. כשהייתי 
חברים  משכתי  ומהלימודים,  מהצבא  בחופשות 
ועכשיו  בצל  ולנוח  קפה  לשתות  למקום  חדשים 
אין מאושרת ממני כשילדי רצים במסלול, מוצאים 
פרחים וקרפדות, ומשכשכים גם הם את רגליהם 
סבא  אצל  לביקור  בדרך  המעיין  של  בשוקת 

וסבתא. מכל המקומות שטיילתי בהם בארץ, בעין אלון תמיד הרגשתי 
)השריפות  טבע  בגלל  השנים,  עם  מעט  לא  השתנה  המקום  בבית. 
אלון  עין  זאת,  למרות  אך  צאן, מטיילים, פקחים(,  )רועי  ואדם  בכרמל( 

וממתין  נעים  שקט,  בשבילי,  שם  היה  תמיד 
שאחזור אליו, למרות שכבר אינני דרת הכרמל. 

אלון  שעין  בוודאי הסקתם  לפה  עד  אם קראתם 
הוא מקום לטיול מטף עד זקן, בכל עונות השנה, 
עם ממתק בסופו, נביעה קטנה ונקיה הממתינה 

לכל עובר אורח.
איך מגיעים: חונים ב’מחצבות קדומים’, השוכנת 
מעתלית  העולה   127 כביש  של  חד  פיתול  בצד 
לבית אורן. בד”כ יסמן את המקום אוטו גלידה או 
יורדים  קדומים  ממחצבות  לבנה.  עם  פיתה  דוכן 
לאורך  מזרחה  בו  וממשיכים  אורן  נחל  לאפיק 
הנחל עד שזרימת המים מתגברת ומגיעים למבנה ישן, מעליו נמצאת 

הנביעה.
לבנת מושקוביץ’

כשסבתא שלי היתה בת 14 היא פגשה רופא 
במדים. ״את חזקה״ הוא אמר וסימן לה ללכת 

שמאלה. 

מהרמפה  ירדה  שהיא  אחרי  מיד  היה  זה 
מנגלה  ד״ר  בו  הזה  הרגע  ואת  באושוויץ, 
בחר בשבילה בחיים היא לא שכחה מעולם. 
בשנה שבאה אחר כך היא היתה חלק מעובדי 
הכפייה של חברת AEG במחנה 36, נשלפה 
ע״י קאפו יהודי שהכיר אותה ממש מתוך תאי 
הגזים בסיפור הזוי )עם הבחור היא שמרה על 
קשר גם בארץ(, וצעדה יחפה בשלג שלושה 
את  שמיררה  הפרקים  )בדלקת  שבועות 
חייה - כך אנו מאמינים - היא לקתה בצעדת 
המוות(. אחרי המלחמה היא חזרה לבודפשט 
הוא  גם  אושוויץ  ניצול  שלי,  סבא  את  ופגשה 
שעבר  מה  על  מילה  לומר  מסוגל  היה  שלא 
שלה  אחד  אח  מלבד  האחרון.  יומו  עד  עליו 
הגדולות  המשפחות  שתי  שלו,  אחד  ואח 

ניספו.

שואת  שלה,  נתפשת  הבלתי  בקיצוניות 
השנאה,  טירוף  את  מבטאת  הונגריה  יהודי 
שבהשמדת  התוחלת  וחוסר  השיטתיות 
כי  )ו״עוזריהם״.  הנאצים  ע״י  היהודים 
מלאי  נלהבים,  עוזרים  היו  בהונגריה 
לנאצים  היהודים  את  שמכרו  מוטיבציה 
עשו  התמהמהו,  שהנאצים  ואיפה  בחינם, 
יהודים  מדם  תאדים  שהדנובה  ודאגו  הם, 
על  נכבשה  הונגריה  לאושוויץ(.  גורשו  שלא 

לא  אז  ועד   ,1944 רק בתחילת  ידי הגרמנים 
חוו היהודים תושבי הונגריה איום על חייהם. 
חודשים בלבד,  ארבעה  יולי,  ועד  אבל ממרץ 

אדולף  ידי  על  שנוהל  במבצע 
כחצי  אושוויץ  אל  נשלחו  אייכמן, 
מליון יהודים הונגרים. באופן אירוני, 
האדום  הצבא  התקדמות  דווקא 
לנאצים  גרמה  הונגריה  לכיוון 
)המילים  המשלוחים  את  להאיץ 
הלוא  טרנספורט.  משלוח,  הללו, 
אל  דומם,  משהו  אל  מתייחסות  הן 
שלא  מסיבות  בקיץ,  מטען(.  משא, 
ראש  החליט  ביהודים,  קשורות 
להודיע  הורטי  הונגריה  ממשלת 

הנאצים  עם  הפעולה  שיתוף  הפסקת  על 
רגע  באותו  הברית.  בעלות  אל  והצטרפות 
הדיחו אותו הנאצים מן השלטון ומינו במקומו 
את סלשי הפאשיסט. מינוי זה נתן את האות 
אנשי  של  חייתית  השתוללות  להתחלת 
שרצחו  הפאשיסטים,  החץ״  ״צלב  כנופיות 
בודפשט  ברחובות  יהודים  אלף  כמאה  עוד 
נותרו  לא  עת  )באותה  הדנובה  גדות  ועל 

יהודים כלל מחוץ לבירה!(.

שנשאר  עד  עד.  היה  הללו  הדברים  לכל 
יליד  מ״מעגן״  קיבוצניק  לספר,  וחזר  בחיים 
כחלק  להונגריה  נשלח  פלגי  יואל  הונגריה. 
את  מכירים  כולנו  היישוב.  צנחני  מיחידת 
אבא  כמו  היחידה  חברי  שאר  של  שמותיהם 
וחנה סנש. פלגי מספר  ברדיצ׳ב, אנצו סירני 

את עדותו המצמררת - כולל מפגש עם חנה 
 - הגסטאפו  בכלא  האחרונים  בימיה  סנש 
בספר ״רוח גדולה באה״. הספר מרתק ונקרא 
כמו סיפור מתח. יחד עם זאת הוא 
של  עזים  רגשות  בקורא  מעלה 

תסכול, זעם ועצב עמוק.
יחידת צנחני היישוב היתה מורכבת 
ההגנה,  במסגרת  ממתנדבים 
הבריטים.  עם  פעולה  בשיתוף 
ליהודי  להודיע  היתה  מטרתה 
בארץ  היישוב  מצב  על  אירופה 
במאבק  להם  ולסייע  ישראל 
בנאצים. פלגי ופרץ גולדשטיין צנחו 
בריטיים  מודיעין  אנשי  שני  עם  יחד 
של  הפרטיזנים  אל  והצטרפו  בצ׳כולובקיה 
טיטו במסע אל הגבול ההונגרי. בשבועות אלו 
פלגי וגולדשטיין חווים קשיים פיזיים ונפשיים 
עם  והחורף,  הדרך  עם  בהתמודדות  קשים 
הפחד  עם  וכן  הנאצים,  עם  ממפגש  הפחד 
הפרטיזנים  ידי  על  יהודים  היותם  מחשיפת 

האנטישמים גם הם. 
הגבול  את  לעבור  מצליחים  שהם  לאחר 
ביתו  אל  ניגשים  הם  לבודפשט,  ומגיעים 
ימים  באותם  כזכור,  קסטנר.  ד״ר  של 
הונגריה  מיהודי  חלק  להציל  קסטנר  ניסה 
שחשש  משום  אולי  קסטנר״(.  )״רכבת 
קסטנר  מהם  ביקש  במאמציו,  מפגיעה 
כמי  עצמם  את  ולהציג  הגסטפו  אל  לגשת 
ביוזמת  הגרמנים  רצינות  את  לבחון  שבאו 
״סחורה תמורת דם״ )יוזמה שביקשה לעצור 

יום הזכרון ויום העצמאות



פרשת  “תזריע” פרשת השבוע למשפחה

ואספקה  משאיות  כנגד  היהודים  השמדת 
מתגלגל  הסיפור  מכאן  לגרמנים(.  שיינתנו 

נשימה  עוצרת  להרפתקאה 
משוטרי  התחמקות  שכוללת 
עם  פגישה  בחשמלית,  חרש 
ועם  גולדשיין  פרץ  של  הוריו 
חקירות  סנש,  חנה  של  אמה 
הגסטאפו  במרתפי  ועינויים 
מרכבת  הירואית  ובריחה 
גולדשטיין  ואת  אותו  שהובילה 
הוצאה  סנש  חנה  לגרמניה. 
וכך  נרצח,  גולדשטיין  להורג. 
נשאר פלגי הצנחן היחיד שחזר 

בחודשי  בהונגריה  שהתרחש  על  עדות  עם 
המלחמה האחרונים, והיחיד שידע לספר על 

חודשי חייה האחרונים של חנה סנש.

כשחזר  המאוחרות:  המהדורות  לגבי 

מאירופה, כתב פלגי על הקורות אותו בספר 
קסטנר  משפט  אולם  היישוב.  את  שהסעיר 
ופרשת רציחתו גרמו לו להוציא 
פרטים  ובה  מעודכנת  מהדורה 
שלא כלל במהדורה הראשונה. 
היא תקרית  אחת הסיבות לכך 
)מזעזעת בעיני( שהיתה לפלגי 
)הסניגור  תמיר  שמואל  עם 
עיתונאי  גרינוולד,  מלכיאל  של 
של  דיבתו  הוצאת  על  שנתבע 
טענתו  בעקבות  רעה,  קסטנר 
עם  פעולה  שיתף  שקסטנר 
קבע  במשפט  כזכור,  הנאצים. 
לשטן״,  נשמתו  את  ״מכר  שקסטנר  השופט 
בבודפשט,  קסטנר(.  נרצח  כך  ובעקבות 
כשהגיע פלגי אל מטה הגסטאפו, הוא הצדיע 
המבנה.  מן  שיצאו  אס.אס.  לאנשי  יד  במועל 
שמואל  אולם  הישרדותית.  פעולה  היתה  זו 

במשפט  וקטנונית  צולבת  בחקירה  תמיר 
במועל  ההצדעה  על  פלגי  את  שאל  קסטנר 
המאוחרות  במהדורות  בספרו.  שהזכיר  יד 
של  למעשיו  הצדקה  למצוא  פלגי  מצליח 
קסטנר )שלא הציל את משפחתו של פלגי(, 
ואף מוסיף ציטוט, אותו הוא מכוון ככל הנראה 

אל שמואל תמיר:

עצמנו  ממלכוד  השתחררנו  טרם  אנו  “ואילו 
ועודנו נוהגים לפי הכלל:

אם תצא ולא תחזור – גיבור תהיה,
אם תצא ותחזור – תישפט,

אם תשב ולא תעשה – תשפוט,
תמיד  אם  להתקיים  יוסיף  הזה  העם  ואולם 
יימצאו לנו כאלה שיאמרו: מי ילך אם לא אני? 
והם ילכו בדעתם , שאם יחזרו – אולי יישפטו 

בידי אלה שלא הלכו. “
משה ריבל

שיר שמתחבר לי לפרשה: 
פתאום קם אדם )שיר בבוקר בבוקר(... 

מילים, לחן, ביצוע: שלמה ארצי. 
https://www.youtube.com/

watch?v=-6qn_RnUjSI

ביחדעושים שבת

בואו בשלום

קבלת שבת
ו״איחוד ארוחות״

ערב שבת
יום שישי י”ב באייר 1.5.15
בשעה 17:30 בבי”ס קשת



משפחת זינגרקשתמשפחה מבו
כילדה  חילונית/מסורתית.  למשפחה  בת  לציון,  מראשון   ,39 בת  ורד,  היא: 
כצפט”ית  שירתה  בצבא  ספרדית(.  צרפתית,  )אנגלית,  שפות  חוגי  אהבה 
)מפענחת צפנים( בחברון בפיקודו של בני גנץ, שהיה מפקד החטיבה. בסוף 
אמריקה  בדרום  לטיול  טסה  מכן  ולאחר  הבחירות,  בוועדת  עבדה  השירות 
עם חברה. כשחזרה לארץ עבדה בבנק, למדה ניהול וכלכלה, ובהמשך גרה 
ביפן שנה. המטרה הייתה טיול עם חברה מצ’ילה שפגשה בדרום אמריקה, 
אך בסוף שכרו דירה יחד ולימדו אנגלית וספרדית. כשחזרה החלה לעבוד 
בחברת HP ברעננה. כיום עובדת בחדר העסקאות של בנק דיסקונט בתל-

אביב.
הוא: איתן, בן 42, נולד בירושלים למשפחה שנדדה בארץ ובעולם )שלוש 
ומשהו שנים בברזיל, ירושלים, צפת ולבסוף פסגות(. אחרי הבר-מצווה הגיעו 
לפסגות ושם הוריו גרים עד היום. למד בתיכון “הרטמן” בירושלים, בית ספר 
אחרי  מרשימים”.  מחנכים  וקטן.  ייחודי  מאוד  תיכון  היה  זה  “בזמנו  לבנים: 
התיכון ולפני הצבא למד שנה במכון “הרטמן”. זכה למורים נבחרים וגדולים, 
טיול  גדולים הם... התגייס לחיל השריון. אחרי  ידע עד כמה  שאז אפילו לא 
ארוך באפריקה, בו הקפיד על מצוות... עבר לתל-אביב, עזב את הדת ולמד 

ִמנהל עסקים ומדעי המדינה. היום עובד בחברת הייטק כסמנכ”ל תפעול.
עבד  איתן   ,HP בחברת  עסקיים  שותפים  כמנהלת  עבדה  ורד  היכרות: 

כסמנכ”ל תפעול בחברה אחרת. ורד הגיעה אליהם לבירור, ובעלייה משותפת במעלית כבר ידעה שהוא האחד. לאחר שבוע ניסתה לתאם פגישה 
עם איתן לצורך “ביזנס” ומאז הכול היסטוריה. הוא הזמין את ורד למסיבת פורים והניצוצות היו באוויר. כעבור שנה בדיוק נישאו. גרו ברחוב ַּבֶזל 

בתל-אביב ואחר כך בגבעתיים. הכירו כחילונים ואיכשהו בחתונה היו מעגלי ריקודים נפרדים...
ילדים: נועם )ב’(, אריאל )גן “אולגה”( ישי )גן “תות”(. נועם נעימה וזורמת )“חשבנו שככה זה ילדים עד שהגיעו הבנים...”(, אריאל רגיש, ישי שובה לב. 

שונים אחד מהשני. 
איך הגעתם ל”קשת”/למזכרת בתיה? “התחתנו ב”ירוק על המים” וכשקפצנו לקפה בדרך למזכרת בתיה התאהבנו במקום. הפסטורליות 
קסמה לנו, האינטימיות והשקט ברחובות. אחרי החתונה והולדת נועם, איתן הלך לתפילה בערב שבת ופתאום התגעגע... לאור השינויים, שמענו על 

‘קשת’ מחברים והרגיש לנו מתאים”. 
חוויה משפחתית משמעותית: סרט מוצ”ש משפחתי. לא רואים טלוויזיה בשבת וזה פתרון נפלא. משחקים עם הילדים אחרי סעודת ערב 

שבת.
מה הייתם עושים אם היו לכם שבועיים ללא הילדים? “אם אין ברירה, אז טוסקנה או דרום צרפת”.

משהו מפתיע לגלות עליכם: “הפוכים ב-180 מעלות. לא דומים בכלום אך מסכימים על הכול”. 
מאוד  אהבה  פעם  לטייל,  ורד:  כבדים.  היסטוריה  ספרי  איתן:  תחביבים: 

לצלול.
של  אווירה  כשר,  מטבח  דתי:  צביון  קיבל  הבית  השנים,  עם  שלנו:  השבת 
אימא’.  ושבת  אבא  ‘שבת  יש  אבל  בשבת(,  בטלוויזיה  צופים  )לא  בבית  שבת 
שבת שבה הולכים לבית הכנסת )שבת של אבא( ושבת שמטיילים )שבת של 
אימא(. הילדים לומדים לחיות עם המורכבות, נוסעים בחצי מהשבתות ולכן הם 

ב”מפגש”. 
מוטו משפחתי: לחיות בשמחה.

מה המשפט שאתם אומרים הכי הרבה פעמים ביום? “תשב יפה 
ליד השולחן” ו”לא אוכלים בידיים”.

בחיים: איתן: “מנתח”. ורד: “מצטרפת לריקודים  עושים  הייתם  לא  מה 
חסידיים... גרה בשטחים”.

תרומה לקהילה: ורד חברה בוועד ולפני כן ארגנה מסיבות פורים וחנוכה.
שלוש מילים)בערך( על: 

כלים בכיור – “זה לא אישיו”. 
טלוויזיה – “כמה שפחות”. 

צמחונות – “לא עובד אצלנו” 
אלוהים - איתן: “יש רגעים שפוגשים אותו”. ורד: “מסכימה עם איתן” 

חלומות לעתיד: לטייל בפנסיה, לעבוד פחות. 
ספר/סרט מומלץ: “והיום איננו כלה”/ אייטימטוב, 

“אלה תולדות”/ אלזה מורנטה.
ורדה בלונדר ורויטל רגב



הדף האחורי

רמת-גן תחת מתקפת טילי סקאד של סדאם חוסייןהאינתיפאדה הראשונה פורצת בשנה זו )פתרון: 87’(

אירועי ואדי סאליב מתרחשים בחיפה בשנה זובמקום פרוטה – מעתה האגורה היא מאית הלירה

הליכוד בראשות נתניהו נוטל את השלטון מידיו של פרסאנטבה: החטופים משוחררים במבצע יונתן

בעקבות דו”ח אגרנט מתפטרים גולדה מאיר ודדובדצמבר של שנה זו נפתח מבצע “עופרת יצוקה”

ועידת קמפ דייויד נכשלת והאינתיפאדה השניה פורצתירושלים: טדי קולק מתמנה לראשות העיר

כל אנשי הצוללת דקר נספים בטביעתהלראשונה מתקיים חידון התנ”ך – עמוס חכם זוכה

שפיגלר כובש את השער הישראלי היחיד במונדיאליעל ארד זוכה במדליה אולימפית לראשונה

המבצע לייבוש החולה יוצא לדרךיום כיפור של שנה זו הופך לחלום בלהות

ישראל מחליפה את הלירה בשקלנפטר הנשיא הראשון, חיים וייצמן

יוצא לדרך מבצע עמוד ענןקירוב לבבות?: ממשלת אחדות של שמיר ופרס מוקמת

תעלת סואץ וחצי האי סיני במוקד מבצע קדש בשנה זוהשיר דיוה של דנה אינטרנשיונל זוכה באירוויזיון

ישראל חותמת על הסכמי שביתת הנשק - מלחמת העצמאות מסתיימתונהפוך הוא: החרדה הגדולה הופכת לניצחון אדיר במלחמת ששת הימים

להקת חלב ודבש זוכה באירוויזיון עם “הללויה”בשנה זו בוטל המע”מ באילת

יבין מכריז “מהפך” בטלוויזיה, בגין עולה לשלטוןרוב כבוד: פרופ’ הרשקו וצ’חנובר זוכים בנובל

אהוד אולמרט מתמנה לראש ממשלהנפטר הרב עובדיה יוסף

לבנון: רון ארד נופל בשביהסרט “חגיגה בסנוקר” עולה לאקרנים

קיביה: פעולה שנויה במחלוקת של יחידה 101כניסת שרון לראשות הממשלה בבחירות ישירות

במעבר הגבול נחתם הסכם שלום עם ירדןסופו של פושע: אדולף אייכמן מוצא להורג

ישראל חוגגת 40 שנה להקמתהרבין מתמנה לרמטכ”ל

ויפרוש: בן גוריון מפנה את כסאו ללוי אשכולאחרי עצרת השלום בת”א נרצח יצחק רבין

ובעירק מופצץ הכור הגרעיני ע”י כוחותינויום הולדת 75 לדוד בן-גוריון

ישראל משחררת 1027 אסירים תמורת גלעד שליטנספים 44 אנשים באסון השריפה בכרמל

המבצע צוק איתן מתרחש בקיץ של שנה זולוי אשכול נפטר – גולדה מאיר מתמנה לר”מ

באולימפיאדת מינכן נרצחים 11 ספורטאים ישראלייםנדיר ביותר: שלג יורד בתל אביב

מנחם בגין מתפטר: “איני יכול עוד”ובשנה זו פורצת מלחמת לבנון הראשונה

ולא להתראות: שרון מפנה את ישובי חבל קטיף ישראל קסטנר מכר את נשמתו לשטן, נאמר בפסק הדין

מסתיים הממשל הצבאי על ערביי ישראלסספורטס וסעדון, שני חיילים שנרצחים ע”י החמאס

מעמד חתימת הסכם אוסלו – רבין, ערפאת וקלינטוןאלטלנה, ספינת הנשק של האצ”ל, מופגזת 

בנימין נתניהו שב לראשות הממשלה אחרי 10 שניםחבורת צעירים מקימה את “הפנתרים השחורים”

נלכדים 13 חברי חוליה ישראלית במצרים – “עסק הביש” מתחילעל מדשאות הבית הלבן בגין וסאדאת חותמים על הסכם שלום

זכיית אהוד ברק בראשות הממשלההנשיא התשיעי הנבחר הוא שמעון פרס

המבצע “חומת מגן” נפתח לאחר פיגועי טרור איומיםויעש באושים: פרס רוקח את “התרגיל המסריח”

בראון-חברון – הסכם פסול שנחשף בשנה זואחרי מבצע קדש צה”ל משלים את פינוי חצי האי סיני

והוא לא שב: אילן רמון נספה באסון המעבורת קולומביה

חידון חגיגי ליום העצמאות ה-67
של מדינת ישראל

כל  עבור  ארוע  המדינה,  של  בהיסטוריה  ארועים   67 מצוינים  למטה  בטבלה 
שנה בעצמאות ישראל. עליכם לקשר בין המאורע לשנה בה התרחש, ולהציב את האות הראשונה 

)המודגשת( מעל השנה המתאימה לה באימרה בתחתית הדף )ראו דוגמה(. אם הצבתם נכונה, יתקבל ציטוט מוכר של 
ש”י עגנון מסיפרו “תמול שלשום”, שאין קולע ממנו לתאר את הקשר בין עם ישראל לארצו. חג שמח!


