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שלום רב,

אנו שמחים להגיש לכם את חוברת הימים הלאומיים – יום הזיכרון לשואה 
ולגבורה; יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה; ויום 

העצמאות. 
זוהי החוברת הרביעית בסדרת "חוגגים במושבים", שנערכה במסגרת 

תכנית "שריגים" לתרבות יהודית-ישראלית במושבים. 
בשונה ממועדי ישראל האחרים, הימים הלאומיים התרחשו כולם 

בדורנו, שבו נקשרים יחד הווית הגלות, השואה שהשמידה שליש מעמנו 
והמלחמה לעצמאות ישראל.

רבים ורבות מבניה ובנותיה של תנועת המושבים חוו על בשרם את מסכת 
המעבר מגלות לעצמאות, ולקחו חלק פעיל ומרכזי בהקמתה של מדינת 

ישראל. חוברת זו מוקדשת להם.
בחוברת מניפה מגוונת של מקורות יהודים וישראלים, חדשים ועתיקים. 
אני מקווה כי תמצאו בה שאלות מעוררות מחשבה על זהותנו היהודית 

והישראלית, על חזונה של מדינת ישראל בעת הקמתה, ולאן פניה מועדות 
לאור האתגרים העומדים לפתחנו.

לכל השותפים והשותפות בתכנית "שריגים" לטיפוח תרבות יהודית-
ישראלית במושבים, אני מאחל לימוד פורה ומעשיר ועשייה מבורכת – 

לכם, לקהילתכם ולמושבכם.
 

שלכם,
מאיר צור
מזכ"ל תנועת המושבים
ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל

* עוד יצאו בסדרת חוגגים במושבים: חגי תשרי, חנוכה ופורים.
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קוראות וקוראים יקרות ויקרים,

אנו שמחות להגיש לכם את חוברת הימים הלאומיים – יום הזיכרון לשואה 
ולגבורה; יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה; ויום 

העצמאות. 

"האפוס הגדול שלנו הוא לא אפוס מלחמה, אלא אפוס יציאה משעבוד 
לחירות ונדידה במדבר אל הארץ המובטחת" )אהרון מגד(.

שלושת הימים הלאומיים עומדים בראשית האביב, בין פסח חג החירות 
לבין שבועות, כרצף טבעי בתוך לוח השנה העברי. כרבים מחגי ישראל 
מציינים ימים אלה אירועים מכוננים בקורות עמנו. חג הפסח מציין את 

יציאתנו מעבדות לחירות בראשית היותנו לעם, ואילו שלושת הימים 
הלאומיים מציינים את היציאה לחירות בדורנו, את סיפור הישרדותנו ואת 

המאבק לעצמאותנו על אדמתנו. 

בשנות הגלות הארוכה שימרו חגי ישראל את זיכרון ימים עברו ואת 
התקווה לשיבת העם לארצו. בקהילות ישראל נשמעו הכיסופים לציון 

שלוש פעמים ביום בתפילה: "תקע בשופר גדול לחירותנו, ושא נס לקבץ 
גלויותינו, וקבצנו יחד מהרה מארבע כנפות הארץ לארצנו".

 
ואכן בדורנו זכינו! 

בימים הלאומיים שזורים יחד השמחה והצער, החורבן והגבורה. יום 
השואה נקבע בלוח השנה כיום המציין את מרד הגבורה בגטו ורשה 
שאירע בפסח. יום הזיכרון נחוג בצמוד ליום העצמאות, וצמידות זו 

מעצימה את הקשר שבין העצב לשמחה. 



"לזכור ודבר לא לשכוח" ]אברהם שלונסקי[
פעמיים הובילו אותנו בקרונות. עד אותו יום שבו העמידו אותנו ליד הבור. 
מדוע לא התנגדנו? כן התנגדנו, במשך שנים, בשתיקה... בשתיקה אילמת 
לצחוק פרוע של צמאי דם. איני יודעת אם רציתי לחיות בכלל. אך כאשר 
דחפו והשליכו את בתי לבור, השלכתי עצמי גם אני. באותו רגע התעורר בי 
כבחיה רצון מטורף לחיות – לחיות ויהי מה. לחיות ולנקום, לחיות ולנקום... 
הייתי בהכרה גמורה. ביטחון מוזר, לא טבעי השתלט עליי: שמוכרחה אני 
לחיות... אם אשאר בחיים – זאת תהיה הנקמה ברוצחים. נקמת דם בני, בתי, 

אבי ואמי. 
רוזה ברוד, ממושבי העולים, בית במושב עמ' 63

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

בשער זה עדויות משלושה דורות על זיכרון השואה מבניה 
ובנותיה של תנועת המושבים; נגיעה בשאלות הגדולות 

על אמון ואמונה – באלוהים ובאדם; בעוצמתה של הרוח 
האנושית; ובשאלת עיצוב זיכרון השואה היום. 
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השואה שנתחוללה על עם ישראל בזמן האחרון, בה הוכרעו לטבח 
ההכרח  את  בעליל  מחדש  הוכיחה  באירופה,  יהודים  מיליונים 
בפתרון בעיית העם היהודי מחוסר המולדת והעצמאות על-ידי 
חידוש המדינה היהודית בארץ-ישראל, אשר תפתח לרווחה את 
שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה 

שוות-זכויות בתוך משפחת העמים. ]מגילת העצמאות[
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החוברת הפעם הייתה מאתגרת במיוחד בשל העובדה שהיא עוסקת 
במועדים שהתרחשו בימינו. אלה ימים שהסיפור הלאומי שזור בסיפור 
הפרטי של כל אחת ואחד מאתנו. ימים שכרוכים בהם עצב, יגון עמוק 

וכאב בל ישוער לצד שמחה וגאווה גדולה על קיומה ועצמאותה של 
מדינת ישראל. 

כיצד מציינים ימי אבל לאומי? כיצד מכבדים זיכרון לאומי ופרטי? כיצד 
חוגגים לצד כאב ואבל? חוברת זו מנסה לגעת בשאלות אלה ואחרות.

בחוברת מיוצגים, על קצה המזלג, מקורות יהודיים וישראליים מגוונים, 
עתיקים וחדשים. לצדם סיפורים, זיכרונות ושירים מחיי המושבים - עדות 

להמשכיות היצירה התרבותית במושבים גם בימינו אלה. 

אנו מזמינות אתכן ואתכם הקוראות והקוראים להשתמש בחוברת, כהכנה 
לימים הלאומיים ולהעמקה בתכניהם.

נשמח לשמוע תגובות, הערות והצעות לחוברות הבאות.

בברכה
שירי ארדיטי נחום, 
ממנהלת תכנית שריגים, 
אגף קהילה ובני המושבים

רני יבין, 
מנהלת תוכן, תכנית שריגים



יום הזיכרון לשואה ולגבורה | 89 | חוברת הימים הלאומיים

"הלקח החשוב ביותר מן השואה היא עצם התרחשותה, הווה אומר 
שמאורע לא ייאמן בנוראותו הבלתי אנושית יכול להתרחש. מכך משתמע 

כי באדם קיים בכוח יסוד שטני... אשר משטר מושחת ומשחית יכול 
לטפחו ולהפעילו עד כדי הפיכתו לחיית אדם אכזרית מכל חית טרף" 

אוריאל סימון, סקירה חודשית 3, 1990, עמ' 17.

ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל־ִלּבֹו ֹלא־ֹאִסף ְלַקֵּלל עֹוד ֶאת־ָהֲאָדָמה ַּבֲעבּור ָהָאָדם ִּכי ֵיֶצר 
ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמְּנֻעָריו ְוֹלא־ֹאִסף עֹוד ְלַהּכֹות ֶאת־ָּכל־ַחי ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי 

בראשית ח, כא

פלא גדול הוא שעוד לא התייאשתי מכל תקוותי — שכן לכאורה הן אבסורדיות 
ואין להגשימן. אף־על־פי־כן אני דבקה בהן, מפני שעל־אף הכול עודני מאמינה, 
כי יצר האדם טוב בלבו פנימה. אינני יכולה, גם אם הייתי רוצה, לבסס את הכול 

על מוות, סבל ואנדרלמוסיה.... די לי לשאת את עיני לשמיים ומיד אני חוזרת 
ומאמינה, כי הכול יסתיים בכי טוב... ושלום ושלווה ישובו לעולם. 

אנה פראנק: יומנה של נערה, תרגם מהולנדית: ש. שניצר; שבת 15 ביולי 
1944, עמ' 185 

יצר לב האדם טוב או רע? מה דעתכן/ם? מה ההשלכות  • 
של כל אחת מן העמדות למקומו של אדם בעולם,    

ליחסים עם הזולת ועם אלוהים?  

מדוע אחרי המבול מגיע אלוהים למסקנה כי לא יביא שוב   • 
מבול לעולם?  

אמון ואמונה – אדם ואלוהים

יצר לב האדם – רע או טוב?

כי יצר האדם טוב בלבו פנימה 

1

2

רשות לכל אדם נתונה. אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק 
הרשות בידו. ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו. 
הוא שכתוב בתורה: 'הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע' )בראשית 
ג, כב(, כלומר, הן מין זה של אדם הוא יחיד בעולם, בזה העניין שיהא הוא 

מעצמו, בדעתו ובמחשבתו, יודע הטוב והרע ועושה כל מה שהוא חפץ, 
ואין מי שיעכב בידו. 

רמב"ם, משנה תורה, ספר המדע, הלכות תשובה, פרק ה

בדעתו ובמחשבתו יודע הטוב והרע  3

לצד הצורך של אדם לגבור על הרע, חופש הבחירה הוא 
רעיון מרכזי ביהדות: ַהֹּכל ָצפּוי ְוָהְרׁשּות ְנתּוָנה ּוְבטֹוב 

ָהעֹוָלם ִנּדֹון ְוַהֹּכל ְלִפי ֹרב ַהַּמֲעֶׂשה 
אמרתו של ר' עקיבא, מסכת אבות ג, טו

הכול צפוי 
והרשות 
נתונה

הכול צפוי והרשות נתונה - האם אפשרי?   •
במה מתייחד האדם? ואיך משמש סיפור גן עדן את הרמב"ם  • 

לביסוס תפישתו?  

ֶעְׂשִרים ְוֶׁשַבע ֲעָצמֹות,
ה ְׁשִריִרים, ְׁשלֹוִׁשים ַוֲחִמּׁשָ
ָקרֹוב ְלַאְלַּפִים ָּתֵאי ֲעַצִּבים

ֵיׁש ְּבָכל ָּכִרית ֶׁשל ֶאְצְּבעֹוֵתינּו ֶהָחֵמׁש.

ֲהֵרי ֶזה ַּדי ְוהֹוֵתר, 
ְּכֵדי ִלְכֹּתב ֶאת ״ַמְין ַקְמְּפף״

אֹו ֶאת ״ּפּו ַהֹּדב״.

רגע, מבחר שירים, הוצאת כרמל, 2011, עמ' 66

כף היד / ויסלבה שימבורסקה 4
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יום כיפור... לא צמתי. ראשית מפני שרציתי לגרום נחת לאבי שאסר עלי 
לצום. שנית, לא היה כל טעם בצום שלי לאחר שסירבתי להשלים עם 

שתיקתו של אלוהים. כיליתי את פינכת המרק שלי וראיתי בכך אות של 
מרי והתרסה כלפי שמים. כירסמתי את פרוסת לחמי. חשתי איך נפער 

בעמקי לבי חלל ריק. 
אלי ויזל, הלילה, ידיעות ספרים, עמ' 76-75

אם האדם לבדו הוא יוצר הערכים, היצור השואף להגשמת הערכים, הרי 
שהוא חייב להיות בעל חופש בחירה וחופש החלטה. ואת החופש הזה 

שלו אלוהים חייב לכבד. זה הכלל: אלוהים אינו יכול להתערב כל אימת 
שהשימוש שהאדם עושה בחופש שלו אינו נראה בעיניו.... לולא כיבד 

אלוהים את חירותו של האדם לבחור את דרכו מתוך אחריות אישית, לא זו 
בלבד שהטוב והרע היו נעלמים מעל פני האדמה, אלא שהאדם עצמו היה 

נעלם עמם. שכן החירות והאחריות הם עצם מהותו של האדם. 
אליעזר ברקוביץ, אמונה לאחר השואה, שלם ויד ושם, תשס"ו, עמ' 95

אלוהים, אלה זמנים מפחידים. הלילה בפעם הראשונה, לא הצלחתי 
להירדם; שכבתי בחושך ומול עיני הבוערות עברו תמונות רבות של סבל 

אנוש... אלוהים, אני אעזור לך להחזיק מעמד בתוכי אבל אני לא יכולה 
להבטיח שום דבר מראש. רק דבר אחד הולך ומתבהר לי: אתה לא יכול 

לעזור לנו, אנחנו צריכים לעזור לך, ובכך נעזור גם לעצמנו. זה הדבר 
היחיד שעוד נוכל להציל, וזה גם הדבר היחיד שחשוב באמת: נוכחותך 
בתוכנו. ואולי נוכל גם לעזור לאחרים לחפור ולחשוף אותך בליבותיהם 

המעונים... ועוד נכונו לך בתוכי גם ימים שחונים, כשעוצמת האמונה 
תחלש מעט, אבל האמן לי אלוהים, אני אמשיך לעמול למענך ואהיה 

נאמנה לך ולא אגרש אותך מתוכי. 
אתי הילסום, השמים שבתוכי, הוצאת כתר, 2002, עמ' 110.

ְּבִמְסָּתִרים ִּתְבֶּכה־ַנְפִׁשי ִמְּפֵני ֵגָוה ְוָדֹמַע ִּתְדַמע ְוֵתַרד ֵעיִני ִּדְמָעה ִּכי 
ִנְׁשָּבה ֵעֶדר ה' )ירמיהו יג יז(. ַמאי ְּבִמְסָּתִרים? ָמקֹום ֵיׁש לֹו ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

הּוא ֶׁשּבֹוֶכה ּבֹו, ּוִמְסָּתִרים ְׁשמֹו )עין יעקב, חגיגה ה, ע"ב(

התרסה כלפי שמים

אלוהים מכבד את חופש הבחירה 

השמים שבתוכי

5

6

8

7

שאלת האמונה באלוהים קיבלה משמעות אחרת לאחר 
השואה, וההתמודדות עמה מגוונת.

אמונה - 
אדם 
לאלוהים

מהו התפקיד של אלהים ומה תפקידו של האדם על-פי  • 
העמדות המוצגות אצל ויזל ברקוביץ והילסום?   

נולדה ב-1914 בהולנד למשפחה יהודית מתבוללת. בשנים 1942-1943 כתבה אתי יומן 
המתעד את חייה הפנימיים ואת התפתחותה הרוחנית כאישה וכיהודייה. מהעדויות 

עולה כי למרות שהייתה לה אפשרות להציל עצמה, היא בחרה לחלוק את גורלה 
עם בני עמה. בספטמבר 1942 נשלחה עם בני משפחתה ממחנה המעבר וסטרבורק 

לאושוויץ, שם נספתה ב-30 בנובמבר 1943.

אתי הילסום
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מצינו בקין, כשהרג את הבל נאמר בו: "קול דמי אחיך צועקים אלי מן 
האדמה" )בראשית ד(. אינו אומר דם אחיך אלא דמי אחיך דמו ודם 

זרעיותיו... לפיכך נברא אדם יחידי בעולם ללמד שכל המאבד נפש אחת 
מעלין עליו כאילו איבד עולם מלא וכל המקיים נפש אחת מעלין עליו 

כאילו קיים עולם מלא. תלמוד ירושלמי, סנהדרין כג ע"א

מול שתיקת העולם עמדו מנגד חסידי אומות עולם, נוצרים ומוסלמים, 
שחרפו נפשם ו"קיימו עולם מלא".

"האם אני, בתוך אוקיינוס של שנאה, מול עולם מתמוטט ובוער, האם 
אני הייתי נותן מסתור לבן עם אחר?" 

חיים חפר, מתוך "חסידי אומות עולם"

ָּכאן ַּבִּמְׁשלֹוַח ַהֶּזה 
ֲאִני ַחָּוה 

ִעם ֶהֶבל ְּבִני 
ִאם ִּתְראּו ֶאת ְּבִני ַהָּגדֹול 

ַקִין ֶּבן ָאָדם 
ַּתִּגידּו לֹו ֶׁשֲאִני 

כל השירים, הקיבוץ המאוחד ומוסד 
ביאליק, תשנ"ב, עמ' 135

נפש אחת – עולם מלא

חסידי אומות עולם

כתוב בעיפרון בקרון החתום/ דן פגיס

9

12

10

לאדם בחירה לעשות הטוב או הרע – רוע אקטיבי במעשי 
הרצח והזוועה, או פסיבי כשתיקה והתעלמות, וממול טוב 

אנושי של מעשי הצלה תוך סיכון חיים.

אמון – 
אדם
לאדם

1930, בוקובינה – 1986, ישראל.
 משורר ישראלי, מתרגם וחוקר ספרות. 

ניצול שואה, עלה ארצה בשנת 1946.

דן פגיס

קטיעתו של השיר בסופו מאפשרת קריאה מעגלית החוזרת  • 
לראשיתו – איזו משמעות חדשה נוצקת לשיר?   

את מי מחליפה חוה בסיפור המקראי )בראשית ד'( ומה היא  • 
אומרת? מדוע נעדר לדעתכם אלוהים מהסיפור?  

מי ֶׁשֻעָּנה, שוב לא ירגיש 
לעולם כבן בית בעולם. את 
חרפת ההשמדה אי אפשר 

למחות. האמון בעולם, 
שבחלקו כבר נותץ במכה 

הראשונה אבל בעינויים קרס 
לבסוף כל כולו, לא ישוב עוד. 

העובדה שהזולת החי עמנו הפך לזולת החי נגדנו – עובדה זו מוסיפה 
לרבוץ בתוך המעוֶנה כאימה דחוסה... 

ז'אן ָאֶמִרי, מעבר לאשמה ולכפרה, עם עובד, תש"ס, עמ' 93

האמון בעולם לא ישוב עוד 11

נולד באוסטריה לאב יהודי ולאם נוצריה. עיתונאי, 
מסאי ואיש רוח. השתתף בהתנגדות לשלטון הנאצי, 

נעצר ועונה על ידי הגסטפו. ָאֶמִרי שרד את מחנות 
הריכוז אושוויץ בוכנוולד וברגן בלזן. במסותיו 

התמודדות פילוסופית עם משמעויותיה של השואה.

ז'אן ָאֶמִרי )1978-1912(

כיצד אפשר להסביר את שתיקת העולם מול השואה?  •
האם מול תחושת חוסר האמון באדם יש אפשרות לכפרה?  • 

באילו דרכים אפשר לכפר?  

מה אתם עונים לעצמכם על שאלה זו?   •
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]לורנצו[ פועל-אזרח איטלקי הביא לי מדי יום, משך ששה חודשים, מעט 
לחם, העניק לי חולצה שכולה טלאים, כתב למעני גלויה לאיטליה והביא 

לי תשובה. עבור כל זה לא ביקש דבר וסירב לקבל דבר... מדוע ניצלתי 
דווקא אני, מתוך אלפי בני אדם אחרים - אני סבור שבראש ובראשונה 

בזכות לורנצו... משום שביחסו אלי ובמעשיו, בהתנהגותו הפשוטה ובטוב 
לבו, הזכיר לי מדי יום שעדיין קיים עולם אנושי וצודק מעברה השני של 

גדר התיל... 
 לורנצו היה אדם. אנושיותו היתה טהורה ולא מושחתת, הוא עמד מחוץ 

לעולם זה שכולו רוע. הודות ללורנצו לא שכחתי שאף אני עצמי אדם. 
פרימו לוי, הזהו אדם? עם עובד, 1993, עמ' 132-129.

לורנצו פרונה ופרימו לוי 13

ב-7 ביוני 1998 הכיר יד ושם בלורנצו פרונה כחסיד אומות העולם. 
פרימו לוי )איטליה 1987-1919( כימאי וסופר, ניצול מחנה העבודה אושויץ 

מונוביץ, מספר בספריו על הבנאי מפוסאנו – "המלאך" שהציל את חייו; פרימו 
לוי קרא לשני ילדיו על שמו של לורנצו. 

>>> ראו עוד על סיפורו של לורנצו וחסידי אומות עולם אחרים, נוצרים 
ומוסלמים כאחד, באתר יד ושם

לורנצו פרונה ופרימו לוי

"אפשר ליטול מן האדם את הכול חוץ מדבר אחד: את האחרונה שבחרויות 
אנוש- לבחור... אם תיכנע או לא 

תיכנע לכוחות שאיימו לשלול 
ממך את עצם יישותך, את 

חירותך הפנימית" 
ויקטור פרנקל, האדם מחפש 

משמעות, הוצאת דביר, 1981, 
עמ' 86-85

הייתה רוח כזו בתנועה החלוצית ובתנועות הנוער שלנו שאמרה: מרד! 
מחשבה - מרד; מעשה – מרד; חיים – מרד. הכל מכוון למרד. כי ידענו, 

וזה היה הלך המחשבה שלנו בימים ההם, שיש מוות מפרה; ידענו שקיים 
עם ישראל ויהיה קיים, וחשבנו שהמוות מוסיף לפעמים יותר תוכן ויותר 

כוח מאשר החיים. גם ידענו: למען החיים ולמען אלה שמעבר לים, למענם 
ולמעננו, לכבודם ולכבודנו, להמשך אשר יבוא, לדורות הבאים – מרד!

יצחק אנטק צוקרמן, מתוך אתר שיטים – מכון החגים

 עוד על תנועות הנוער בשואה - מתנועת נוער 
למחתרת לוחמת

האדם מחפש משמעות

תנועות הנוער במלחמת העולם השנייה 

14

15

אל מול האמירה על 'ההליכה כצאן לטבח', מעלות היכולת 
לשרוד את הזוועות והמרידות בגיטאות דווקא פליאה על 

גבורת הרוח האנושית.

רוח 
האדם

פסיכיאטר ניצול אושוויץ, שפיתח את הלוגו-
תרפיה )לוגו=היגיון, משמעות; תרפיה=טיפול(, 

שעל פיה הצורך הבסיסי ביותר של האדם הוא 
מציאת משמעות לחייו. 

ויקטור פרנקל )1997-1905(
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 ְוָנַתִּתי ָלֶהם ְּבֵביִתי ּוְבחֹוֹמַתי ָיד ָוֵׁשם טֹוב ִמָּבִנים ּוִמָּבנֹות ֵׁשם עֹוָלם 
ֶאֶּתן־לֹו ֲאֶׁשר ֹלא ִיָּכֵרת )ישעיהו נו, ה(

ונתתי להם יד ושם – עדות

"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" 
אומר לנו אחד הפסוקים היפים ועמוקים ביותר בהגדה של פסח... 

ייתכן אני אומר לעצמי שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו לא 
רק כאילו הוא יצא ממצרים, אלא גם כאילו הוא יצא מאושוויץ, אפילו לא 
היה שם; כאילו הוא יצא מברגן-בלזן, מדכאו, מטרבלינקה, אפילו לא היה 
באף אחד מן המחנות; כאילו הוא יצא מן השואה, אפילו נולד פה, אפילו 

נולד אחריה... לא מספיק לראות את עצמך בעיני רוחך, כאילו אתה יצאת 
ממצרים. חייב אדם גם להראות את עצמו במעשיו הגלויים, כאילו הוא 

יצא ממצרים...
אסא כשר, "חמישים שנה אחרי", עיתון מעריב 24.2.1995

כחלק מן המאמץ לשימור אקטיבי של זיכרון השואה תנועת המושבים מארגנת 
מסעות בוגרים לפולין. המסע מכוון להזדהות עם גורל העם היהודי, מעודד 

היכרות עם הסיפור האנושי והאישי, לצד 'חידוד רגישות המשתתפים במסע 
לסבל של כל אדם ועם'. מתוך שייכות זו מחנך המסע ל'לקיחת אחריות ומעורבות 

חברתית' )מתוך מטרות תנועה במסע, מסעות לפולין של תנועת המושבים( 

חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא

תנועה במסע – מסעות בוגרים לפולין בתנועת המושבים

1

2

"חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא מאושוויץ, אפילו   • 
לא היה שם" - מהי עמדתכם?  

באילו דרכים אנו יכולים להראות עצמנו?  •

מסעה של רגינה לישראל היה רצוף בריחות ונדודים, שינוי שמות וזהויות. 
בבית לא דיברו על ישראל, אך רצונה של רגינה להגיע לישראל התעורר 
עת שמעה על מזג האוויר הנפלא והתפוזים. שושנה שחם )רגינה גרונד 

-1932(, נולדה בכפר סוחובולה, הסמוך ללבוב, משם עברה המשפחה 
לז'ימנבודה. ב-18 ליוני 1943 אספו הגרמנים את הנשים והילדים וירו 

בהם לתוך קבר אחים. רגינה ניצלה משום שעקבה אחרי הגברים שצעדו 
אל תוך היער. בעזרת אנה גורלובה, חברת המשפחה, הסתתרה רגינה 

בזהות בדויה כנערה נוצרייה בשם סופיה מטולסקה )זושה(. כשחזרה עם 
אחיה לושיק לבית בז'ימנבודה, מצאו בו זרים. רגינה צעדה לבדה על פסי 
הרכבת ללבוב עד שמצאה מקלט בבית יתומים רוסי. גם שם הסתירה את 

זהותה כיהודייה. בעזרת אחיה נמלטה לבית הוועד היהודי בקרקוב, שם 
חלתה רגינה בדלקת ריאות קשה וניצלה שוב. היא זוכרת את לנה קיכלר*, 

מחלקת ליתומים לחם וממרחים. כשהחלימה עברה עם לושיק ל"קיבוץ" 
בוורשה. רגינה זוכרת שכשראתה את מעגלי ההורה, חשבה את הרוקדים 

למשוגעים...
המסע לישראל היה ארוך. פראג, מסע רגלי ביער על גבול גרמניה, מחנה 

העקורים בפרנוואלד, מרסיי, אלכסנדריה וחיפה. אז נרשמה בשמה לשובי 
שושנה. בשהותה עם יתומים ניצולי שואה במסעה באירופה ובישראל 

שימשה שושנה משענת ליתומים ועודדה את רוחם. בשל נטייה זו הפכה 
למטפלת תינוקות במעון הילדים בכפר יחזקאל, שם הכירה את בעלה 

אהרון אייזנשטיין בן הכפר. בפעם הראשונה שהריחה רגינה שושנה את 
פריחת ההדרים וראתה את התפוזים התלויים על העץ, הייתה מוקסמת. 

היא חשבה שהגיעה לגן העדן. 
תיעדה אורה ברקן, הבת של שושנה

 * שימשה אם לילדים יתומים בשואה והעלתה אותם לישראל.

סיפור דור ראשון - הדרך לארץ ישראל 3



יום הזיכרון לשואה ולגבורה | 1819 | חוברת הימים הלאומיים

היום אושוויץ, היום אני אסגור את המעגל שסבתי החלה בו. 
צוחקים קצת, שרים קצת, קונים קצת, אבל אני לא מצליח להשתחרר 

מהידיעה. היום אושוויץ. הסיבה שבגללה יצאתי למסע. 
אחרי כיכר קרקוב מתחילה הנסיעה שבשביל רבים כל כך הייתה הנסיעה 

האחרונה. הנסיעה שעשתה משפחת סבתי. עשר נפשות - שתי אחיות 
שרדו בשל היותן תאומות. 

מגיעים לאושוויץ. 
עומד ליד השלט "העבודה משחררת". העבודה שחררה את משפחת סבתך, 

שחררה למוות. מסיירים בביתנים, עוד ביתן ועוד ביתן, אבל אתה רוצה 
להגיע לביתן שלשמו הגעת אל האדמה המקוללת הזו. 

כולם ממשיכים לקיר המוות שליד ביתן המוות - ביתן 11.
ואז, דמעה, הכאב והמועקה מתחילים לצאת החוצה. מוציא שני נרות 

נשמה ומדליק אותם, אחד בשם סבתי, ואחד בשם אחותה - לזכר 
המשפחה שנרצחה באושוויץ – בירקנאו. פתאום כל חברי המשלחת 

מתקבצים, עמית מבקשת ממני להסביר מדוע הדלקתי נרות. 
אני מסביר למשלחת והמועקה יורדת. כל אחד מהמשפחה הזאת שנוצרה 

כאן במשלחת לוקח בשבילי חלק ממנה.
דובי קורא קדיש. היום הבנתי לגמרי את המשמעות של המשלחת. 

יוצאים מהשער. אני הוכחה חיה. ניצחנו, אנחנו נחזור לכאן, ולעולם לעולם, 
לא נשאיר את עמנו לבד בגולה, אין לנו ארץ אחרת, אין לנו ברירה אחרת.
ליאור נשר, נכד של שושנה )פירושקה הרמן( נשר )1931-2000(, ניצולה 

מברקנאו אושוויץ, מתאומות מנגלה;  מוותיקות קיבוץ מצובה.

אני שלמה המכונה מומי, בן הזקונים של הלן ועובדיה כהן ניצולי השואה. 
נולדתי בשנת 1957 בתל אביב, אח למשה ושרה.

מרגע היוולדי גדלתי בצל החוויות שחוו הורי במחנות ובמלחמה. אוכל 
לעולם לא נזרק מהצלחת, חייבים לסיים הכול... ובלילות שמעתי את אבי 
צועק מתוך חלומות הביעותים. נהגתי ללטף את המספרים אשר קועקעו 

על זרועו של אבי ועל ידה של אמי.
למזלי, בחרו הורי בחיים, את זאת הבנתי בבגרותי. למרות החוויות הקשות 
ללא נשוא שעברו במלחמה, הם שמחו ששרדו והרבו לבלות ולמצות את 

החיים עם חבריהם ועם הדודים. רק כשגדלתי הבנתי ש"דוד גאקו" ו"דודה 
פירי" אינם דודיי הביולוגים אלא רק חברים ששרדו את התופת והפכו 

למשפחה.
הורי לא הסכימו לבקר בפולין. הם ראו בה אדמה מקוללת, אך את הנכדים 

עודדו לנסוע, ואף סיפרו להם את אשר עבר עליהם במחנות. הנכדים 
נסעו לפולין וביקרו בבלוק שבו ביצעו באבי ניסויים.

שנים התקשיתי לחשוב על מסע לפולין. והנה לפני כשנה נוצרה הזדמנות 
מיוחדת של "תנועה במסע" - מסע אישי ולאומי לפולין למבוגרים. 

הצטרפתי למסע יחד עם אשתי נאווה, שכבר חוותה את המסע עם 
תלמידיה.

המסע והתהליך המקדים בארץ גרמו לי להתחבר יותר לשורשי היהודיים, 
ולחוות מקרוב, ולו במקצת, את אשר עבר על הורי במהלך המלחמה. 

זכיתי לעבור חוויה, שדומני כל אדם חייב לעבור, מעין בירור של מי הוא 
ומה הוא ולאן הוא הולך.

שיא המסע בשבילי היה כאשר על משרפות בירקנאו, במקום שבו ניסו 
לפני כמעט 70 שנה לגדוע את זכר משפחתי, עמדתי עטוף בטלית 

של אבי וקראתי יזכור, יחד עם חברי הקבוצה המדהימה, לזכר אלה 
ממשפחתו שלא שרדו את השואה. הרגשתי את הניצחון של אבי שהצליח 

יחד עם הלן אמי להקים משפחה לתפארת. 
עדותו של מומי, מושב בקעות, בקעת הירדן

דור שלישי- לסגור מעגל 5דור שני - הוריי בחרו בחיים  4
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ְׁשַתְלֶּתם ִנּגּוִנים ִּבי ִאִּמי ְוָאִבי 
ִנּגּוִנים ִמְזמֹוִרים ְׁשכּוִחים 

ַּגְרִעיִנים ַּגְרִעיִנים ְנָׂשָאם ְלָבִבי 
ַעָּתה ֵהם עֹוִלים ְוצֹוְמִחים 

ַעָּתה ֵהם ׁשֹוְלִחים ֹּפארֹות ְּבָדִמי 
ָׁשְרֵׁשיֶהם ְּבעֹוְרַקי ְׁשלּוִבים 

ִנּגּוֶניָך ָאִבי ְוִׁשיַרִיְך ִאִּמי 
ְּבָדְפִקי ֵנעֹוִרים ְוָׁשִבים 

ִהֵּנה ַאֲאִזין ִׁשיר ַעְרִׂשי ָהָרחֹוק 
ִהִּביַע ִּפי ֵאם ֱאֵלי ַּבת 

ִהֵּנה ִלי ַתְזֵהְרָנה ְּבֶדַמע ּוְצחֹוק 
ֵאיָכה ּוְזִמירֹות ֶׁשל ַׁשָּבת 

ָּכל ֶהֶגה ִיַּתם ְוָכל ְצִליל ֵיָאֵלם 
ִּבי קֹוְלֶכם ָהָרחֹוק ִּכי ֵיהֹום 
ֵעיַני ֶאֱעֹצם ַוֲהֵריִני ִאְּתֶכם 

ֵמַעל ְלֶחְׁשַכת ַהְּתהֹום

ניגונים / פניה ברגשטיין 6

משוררת וסופרת ילדים, חברת קיבוץ גבת. עם בוא הידיעה על הירצחם של 
אביה ואחיה בשואה כתבה את השיר המבטא את הקשר העמוק בין הדורות.

>>> מוקי צור, סיפורה של משוררת וחלוצה

פניה ברגשטיין )1908 – 1950(

מהם הניגונים   •
שנשתלו בך בבית הוריך 

)ערכים, זהויות וכו'(?

הניצולים מבקשים מהדורות הבאים לקחת אחריות על   • 
זיכרון השואה - מהו לדעתכם התוכן והמהות החדשים     

שהדורות הבאים והאנושות צריכים לעצב מחדש?   
מועצת האומות המאוחדות קבעה את יום השואה   • 

הבינלאומי ל-27 בינואר - איך מחברים בין המשמעות    
היהודית ישראלית לאוניברסלית?   

האם צריך לציין את שני הימים האלה אחרת זה מזה?   •
איזה טקס הייתם מעצבים ביום השואה הבינלאומי שיהיה  • 

שונה מיום הזיכרון לשואה ולגבורה?  

עיצוב זיכרון השואה

אנחנו דור ניצולי השואה הולכים ומתמעטים. בעוד שנים לא רבות לא 
יהיה עוד על כדור הארץ אדם שיוכל להעיד: "אני זוכר את מה שאירע 

בשואה". יוותרו רק ספרי זיכרונות ומחקר, תמונות וסרטים, ועדויות 
ניצולים. או אז יהפוך זיכרון השואה מגורל כפוי, החתום בבשרנו 

ובנשמתנו, לייעוד היסטורי שעל האנושות ועל הדורות הבאים לשאת 
באחריות לצקת בו תוכן ומהות.]...[ ]...[ אמנם, אנחנו ציבור פלורליסטי, 

רב פנים ודעות, אך משותף לנו ומאחד אותנו הרצון למסור לדורות הבאים 
את לקחי חיינו המיוסרים בטרם ירד המסך וייפרדו גם אחרוני הניצולים 

מזירת החיים.

מתוך מנשר הניצולים, אתר יד ושם

דבר הניצולים 1
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סבור אני שעשיית השואה לרעיון היסוד בהיסטוריה היהודית בימינו 
ובהבנת תקומתנו והתחדשותנו הלאומית הינה מהלך הרסני... ייסורים 
יכולים לצרוף ולהוליד רגישות ועדינות, אבל הם עלולים גם להצמיח 

הצטדקות עצמית ואטימות מוסרית. בשרנו ידע בכאב את אכזריות 
האדם ואת יחסו הבלתי אנושי לאחיו. עדים אנו בגופנו לרע המוסרי 

הטמון בחברה האנושית – אך אסור שכל זה ייטע בנו שחצנות מוסרית. 
והנה יש בינינו המתמכרים לסבלות השואה ומכריזים שאין רשות לשום 

אדם לשפוט את העם היהודי, כי אין מי שסבל כמו העם היהודי... יש 
כבוד עצמי הכרוך בכוח ובקיום מדיני. בחירות מן הרצון הטוב הפתלתול 

והשביר של אומות העולם. אך עם כל הערכתי לתחושה זאת, משגה רציני 
הוא לתת לאימת הייסורים היהודיים להיות המסגרת הבלעדית להבנת 
 תקומתנו הלאומית. ישראל איננה רק תגובה לאנטישמיות המודרנית... 

אין אתה זקוק לביקור ביד ושם כדי להבין את אהבתנו לירושלים.
הרב דויד הרטמן, אושוויץ או סיני 

"זיכרון השואה במדינת ישראל", תכנית בארי 

ישראל איננה רק תגובה לאנטישמיות  2

מהי הסכנה שעליה מצביע הרטמן?  •
אילו עוד מרכיבים יכולים לכונן את הזהות היהודית-ישראלית   • 

בימינו, מלבד השואה?  

יום הזיכרון לנופלים במערכות ישראל נקבע בד' באייר, ערב יום העצמאות. 
והלוחמות  הלוחמים  מסירות  בין  ההדוק  הקשר  את  ממחישה  זו  הצמדה 
שהקריבו נפשם, לביו עצמאות ישראל. צמידות זו מעצימה את הקשר בין 
העצב לשמחה ובין המוות לחיים, ואת ההערכה הרבה לאלה ש"במותם ציוו 

לנו את החיים". 

ִיְזֹּכר ַעם ִיׂשָרֵאל ֶאת ָּבָניו ּוְבנֹוָתיו,
ַהֶּנֱאָמִנים ְוָהַאִּמיִצים, ַחָּיֵלי ְצָבא-ֲהָגָנה ְלִיׂשָרֵאל,

ְוָכל לֹוֲחֵמי ַהַּמְחָּתרֹות ַוֲחִטיבֹות ַהּלֹוֲחִמים
ְּבַמַעְרכֹות ָהָעם, ְוָכל ַאְנֵשי ְקִהיִלַּית ַהּמֹוִדיִעין
ְוַהִּבָּטחֹון ְוַאְנֵשי ַהִּמְׁשָטָרה ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ַנְפָׁשם

ָּבִמְלָחָמה ַעל ְּתקּוַמת ִיְׂשָרֵאל, 
ְוָכל ֵאֶּלה ֶׁשִּנְרְצחּו ָּבָאֶרץ ּוִמחּוָצה ָלּה

ִּביֵדי ְמָרְצִחים ֵמִאְרּגּוֵני ָהֶּטרֹור.
ִיְזֹּכר ִיׂשָרֵאל ְוִיְתָּבַרך ְּבַזְרעֹו ְוֶיֱאַבל ַעל ִזיו ָהֲעלּוִמים

ְוֶחְמַדת ַהְּגבּוָרה ּוְקֻדָׁשת ָהָרצֹון ּוְמִסירּות ַהֶּנֶפש
ֲאֶׁשר ִנְסּפּו ַּבַּמֲעָרָכה ַהְּכֵבָדה.

ִיְהיּו ַחְלֵלי ַמַעְרכֹות ִיְשָֹרֵאל ֲעטּוֵרי ַהִּנָּצחֹון
ֲחתּוִמים ְּבֵלב ִיְשָֹרֵאל ְלדֹור ּדֹור.

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
ולנפגעי פעולות האיבה

בשער זה ניגע באבל והשכול האישי ובקהילה; בזיכרון 
הנופלים האישי והלאומי ובדרכי ההנצחה בקהילה. 

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה | 23
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הזיכרון היהודי 

לכל אדם יש מפת זיכרון משלו. השכל, הרגש והחושים משרטטים לו 
על המפה שלו... חוויות, אירועים, דמויות, מראות, תמונות סיפורים... לכל 

עם מפת זיכרון משלו... מפת הזיכרון של עם ישראל, ככל עם, מגובשת 
מזיכרונות עבר היסטוריים, שהוא מצא אותם משמעותיים, חשובים 

וערכיים, כדי למסור אותם מדור לדור.
לכל ימי החג וימי האבל בלוח העברי מתלווה סיפור היסטורי המסופר 
במקורות. את עלילתו ודמויותיו של סיפור זה אנו מצווים לזכור בדרך 
טקסית המאפשרת לכל אחד לראות את עצמו כאילו הוא חווה בעצמו 

את האירוע ההיסטורי. דרך זכירה כזו יוצרת מהאירוע החד-פעמי שחלף, 
אירוע נצחי, מיתי. תרבות זיכרון זו היא אחד ממאפייניה של התרבות 

היהודית, והיא שיצרה ויוצרת לנו את המסורת ואת האחדות הלאומית.
י. עמנואל, מתוך שורשים וכנפיים, הוצאת כנרת, 2008, עמ' 275
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היחיד והיחד – אבל ושכול

הכבוד הגדול ביותר שאפשר להעניק לכל המתים הרבים, שרוחם מהלכת 
עלינו היום, האלמונים והאחרים, הוא לעמוד מולם ולומר, שקולם הביישני, 

המוקיע באלמותו, נשמע היטב מקצה הארץ עד קצה; שנשתדל בכל יכולתנו 
לבנות מעל השורשים, שהם תקעו במו גופם באדמה הקשה, עץ יפה, בית 

נאה, ֶחְבָרה יפה ככל האפשר. קולם מכשף אותנו לומר סליחה שהם שם ואנו 
כאן, ולנסות לזכור אותם, את פניהם, את גופם, את כאבם האחרון, את בגידת 

החיים, את תעלומת הכבוד, את הפגז או המוקש, את כלילת השמים, את 
המילים הארוגות להפליא שאומרים לפעמים בשמם, לשווא. 

יורם קניוק

ישן וגם חדש, הקיבוץ המאוחד, 1997, עמ' 23

ְּתִחָּלה ּבֹוִכים.
ַאַחר-ָּכְך ַהֶּבִכי ִמְתַאֵּבן.

ַאַחר-ָּכְך זֹוְכִרים ָּדָבר ֶאָחד ְוָיִחיד:
ֶאת ְנִפיַלת ַהֵּבן.

ְוֵאין אֹוְמִרים ָּדָבר.
אֹו ְמַדְּבִרים ַעל ֶּגֶׁשם ְוַעל ַמה-ִנְשָׁמע.

ְוַעל ַמֶּשהּו עֹוד. ְועֹוד ַעל ַמֶּשהּו.
ְוָהֹאֶּזן ֵּבין ֹּכה ֹלא ִּתְשַמע.

ְוׁשֹוְתִקים.
ְוָקִמים ִמן הַּכֵּסא. ְויֹוְשִבים. 

ְוָקִמים. ְוׁשּוב.
ְויֹוְדִעים ָּדָבר ֶאָחד ְוָיִחיד: 

ֹלא ָיׁשּוב.

ְּתִחָּלה ּבֹוִכים / אברהם חלפי  1

כיצד מתבטאים הממד האישי, הקהילתי והמושבי בימי  • 
הזיכרון לחללי מערכות ישראל במושבכם? האם הייתם   

משנים את דרכי הביטוי הקיימות היום?  

מהי חשיבותם של הטקסים ליחיד ולקהילה?  •
עם אילו זיכרונות יהודים קולקטיביים אתם מזדהים?  •

כיצד הופך טקס מפרטי ללאומי?   •
מה תפקידו של יום הזיכרון הלאומי לזכר הנופלים והנופלות   • 

במערכות ישראל?  
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חזרו לסיפור יוסף ואחיו בבראשית לז – מהן השלכות אבלו   •
הבלתי מוגבל של יעקב על יחסו לעצמו ולבניו?  

בסיפור מושבי זה עולים יסוד של נחמה ויסוד הממאן   •
להתנחם – מהם? האם אתם מכירים אנשים עם חוויה דומה 

מסביבך? האם חוויה זו מוכרת לך? 

ַוְיַׁשְּלחּו ֶאת-ְּכֹתֶנת ַהַּפִּסים ַוָּיִביאּו ֶאל-ֲאִביֶהם ַוֹּיאְמרּו ֹזאת ָמָצאנּו ַהֶּכר-ָנא 
ַהְּכֹתֶנת ִּבְנָך ִהוא ִאם-ֹלא. לג ַוַּיִּכיָרּה ַוֹּיאֶמר ְּכֹתֶנת ְּבִני ַחָּיה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו 

ָטֹרף ֹטַרף יֹוֵסף. לד ַוִּיְקַרע ַיֲעֹקב ִׂשְמֹלָתיו ַוָּיֶׂשם ַׂשק ְּבָמְתָניו ַוִּיְתַאֵּבל 
ַעל-ְּבנֹו ָיִמים ַרִּבים. לה ַוָּיֻקמּו ָכל-ָּבָניו ְוָכל-ְּבֹנָתיו ְלַנֲחמֹו ַוְיָמֵאן ְלִהְתַנֵחם 
ַוֹּיאֶמר ִּכי-ֵאֵרד ֶאל-ְּבִני ָאֵבל ְׁשֹאָלה ַוֵּיְבְּך ֹאתֹו ָאִביו )בראשית לז, לב-לה(.

אכן נכרתו מאתנו הענפים הרעננים הפורחים האלה, בנינו, אך הם נכרתו 
להיות אושיות למדינתנו ולעצמאותנו. עובדה זו מקהה במקצת את הכאב 

שפגע בנו ושזעזע אותנו עם בוא הידיעה על אובדן ילדינו. אמנם הכאב 
עודו חודר ומעמיק, עם כל מראה נוף יפה ועם כל דבר משמח שאנו רואים 

ושומעים. כי בכל אלה, ותמיד, מתווה אותנו רק המחשבה: הן ילדינו אינם 
יכולים לראות ולהינות עוד מכל זה ומשום דבר. רק עת נשכב גם אנו באותה 

אדמה, אדמתנו שבנינו הרווה בדמם, רק אז נירגע ונשקוט גם אנו כליל.
שפרה, כפר מל"ל, בתוך בית במושב, חברות מספרות, 1962, עמ' 251.

יעקב ויוסף - למאן להתנחם

זיכרון מושבי - למדינתנו ולעצמאותנו

2

3

המסורת היהודית מערבת את כל הקהילה היהודית במאמץ לסייע לאבל 
להתגבר על ההלם, הזעזוע הנפשי והעצב של השכול. סיוע זה לא רק 

עוזר לאבל להתגבר על חוויה טראגית ומכאיבה, אלא הוא עוזר לנו להביא 
לידי ביטוי את המיטב שבנו, את האנושי שבתוכנו.

הרב יצחק קליין, עת ללדת ועת למות, תרגום ועריכה הרב דוד גולינקין, 
התנועה המסורתית תשנ"ב, עמ' 39.

אמר רבי יהודה אמר רב: מת בעיר - כל בני העיר אסורים בעשיית 
מלאכה )עד שיקבר(.

פעם הגיע רב המנונא לעיר דרומתא. שמע קול שופר )המכריז על 
פטירתו של אדם(. הוא ראה שאנשים ממשיכים לעבוד. אמר רב 

הימנונא: צריך לשים את כל העיר בחרם )שהרי מישהו מת בעיר והם 
ממשיכים לעבוד( אמרו לו – בעיר הזאת יש חברה )קדישא לטיפול 

במתים( אמר להם אם כן מותר לעבוד ופטורים מן החרם. 
על פי תלמוד בבלי מועד קטן כז, ע"ב

תמיכת הקהילה

העיר והיחיד

4

5

לדעת רב, מה נדרש מהקהילה בעת מותו של אדם?   •
מדוע רצה רב המנונא להטיל חרם על העיר?   •

החברה והיחיד עומדים כאן אלו מול אלו – האם ערכו של  • 
היחיד עדיף? או ערכה של החברה?  

מהם הערכים הקהילתיים המסתתרים מאחורי התרעמותו   • 
של רב המנונא?   

אלו מנהגי תמיכה בעת אבל ושכול נהוגים בקהילתכם?  •
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מה דעתך על ראיה זו של  • 
המציאות הישראלית? אילו מן   

המגמות מתחזקות היום?    
האינדיבידואליסטית או    

הקולקטיבית?  
זיכרון הנופלים - במעגלים   • 

הפרטיים של המשפחה ובמעגלים   
הלאומיים – מה ההבדלים בין   

המעגלים והאם חשובים ההפרדה   
או החיבור?   

 בשנים האחרונות חלו תמורות ערכיות בחברה הישראלית והן השפיעו 
על תפיסת הנצחת הנופלים. החברה הישראלית הפכה אינדיבידואליסטית 

יותר. אמנם עדיין קיימת חשיבות לקולקטיב, אך הפרט כבר אינו מקדש 
את הקולקטיב, הוא בוחן בצורה ביקורתית יותר מתי הקרבן עבור הכלל 

הכרחי ומתי ייתכן שהוא מיותר. הנצחת הנופלים אינה מדגישה את 
הגבורה שלהם, ואת הקרבן למען הכלל, אלא את הסיפור האישי של 

הנופל, התכניות שהיו לו לעתיד ונגדעו באיבם.

מתוך אתר משרד החינוך

ֶמׁש1 ַלְּסָלִעים ְׁשזּוֵפי־ַהּׁשֶ
ְלָהִרים ְּפתּוֵלי־ָנִתיב

ֶהְעַּפְלנּו ְוִנַּצְבנּו
מּול ַהּיֹום ֶׁשֶהֱעִריב.

 
ֶמׁש, ִמְּסָלִעים ְׁשזּוֵפי־ַהּׁשֶ

ַחק ַהָּטִמיר ִמן ַהּׁשַ
ֲחַצְבנּוְך, אֹוָרה ִאֶּלֶמת,

ְוָׁשַזְרנּו ָבְך ַּגם ִׁשיר.
 

ֶמׁש, ִמְּסָלִעים ְׁשזּוֵפי־ַהּׁשֶ
ִמִּנְקרֹות ְׁשָמָמה ָוחֹול
ִּבְׁשִביַלִיְך, ַהּמֹוֶלֶדת,
כֹול. ַנְעִּפיָלה ִמן ַהּׁשְ

אביב ברזילי, מושב נטעים, בן 17, 
נפל במלחמת העצמאות.

מתוך מענית, אייר תשכ"ב, עמ' 42

אני מצמצמת את גבולותיי 
פעם הייתי ארץ ישראל

הייתי מדינת ישראל
היום אני ירושלים

עוד מעט
הר הרצל
עוד מעט

אתה

רעיה הרניק, משירי הר 
הרצל, ספרית פועלים, 1987, 

עמ' 19

ִמי ִיֵּתן
ְוֶאְהֶיה ְּכָבר ָזֵקן

ְמֻבְלָּבל.
ִאם ָאז ֶאְשַׁאל:

ָלָּמה הּוא ֹלא ָּבא ְלַבֵּקר?
ַאל ֹּתאְמרּו:

ֲאָבל, הּוא ָנָפל ִלְפֵני ֲהמֹון ְזַמן.
ִאְמרּו:

הּוא ָהָיה ֹּפה ֶאְתמֹול
ְוָאַמר ֶׁשָּיבֹוא ַּגם ָמָחר.

גיורא פישר, מושב אביגדור, מתוך 
אחרי זה, עם עובד, 2010, עמ' 68

ֶמׁש ַלְּסָלִעים ְׁשזּוֵפי־ַהּׁשֶ

תפילה עוד מעט אתה 

2

34

זיכרון הנופלים - בין הפרטי ללאומי
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משפחתו של רב"ט ערן ויכסלבאום ז"ל, שנפל באסון צאלים השני עתרה 
לבג"ץ בבקשה להוסיף כיתוב בנוסח אישי על מצבתו, לצד הנוסח הצבאי. 

בית המשפט נענה לעתירתה. 

דברי השופט י' מלץ
בית עלמין אזרחי הוא מקום קדוש למשפחות הנפטרים. 

בית עלמין צבאי הוא בעיניי הרבה יותר מזה, זהו מקום קדוש לעם ולמדינה. 
החללים הטמונים בו אינם רק יקיריהם של המשפחות, אלא גם יקירי העם 

כולו והמדינה כולה. הוא נושא לא רק לכאבן של המשפחות, אלא לכאבו של 
העם כולו, וככזה הינו במידה רבה אתר היסטורי. אין תימה, אפוא, שהמועצה 

-שיש לשוב ולהדגיש שהיא מורכבת כולה מהורים שכולים -כל כך חרדה 
לצביונו האחיד והשוויוני. 

דברי השופט ש' לוין
כשאנו כופים את השליטה שלנו על בתי הקברות הצבאיים,

אנחנו כאילו אומרים – הבן שלך, הבעל שלך, האבא שלך הוא שייך למדינה. 
לך אין מה לומר בעניין זה. אני חושב שזאת גישה פסולה.

ללימוד המלא של יסודות באתר מדרשת

כיתוב אישי לזכר חייל שנפל 5

כיצד הייתם מכריעים אתם?  •
באלו דרכים אפשר לאזן בין הפרטי ללאומי? – מצד אחד לא  • 
לאבד את ייחודם ואישיותם של הנופלים, ומצד שני להמשיך   

ולשמר את הזיכרון הקולקטיבי?  

דרכי הנצחה - בין המופשט למוחשי 

דרכי ההנצחה לזכר הנופלים והנופלות רבות: אנדרטה, גן, אתר, בית על 
שם הנופלים/ות. מרוץ לפידים או מרוץ ספורט שנתיים, ספר, ערב זמר 

או מסע.

מהן דרכי ההנצחה המוכרים לכם ממושבכם וקהילתכם?  • 
)המוחשיים כגון אנדרטה, והחולפים כגון יום זיכרון או ערב שירה(   
האם יש עוד דרכים ייחודיות היכולות לשמש את הקהילה כולה?   •

מהי הצעתו של בו גוריון להנצחה? מדוע לדעתכם דוחה בן   • 
גוריון את דרכי ההנצחה "במצבות אבנים ועצים", ואיזה ממד   

מוסיפה הצעתו?  
ערב שירה ואנדרטה כאמצעי זיכרון - מהם היתרונות ומהם   • 

החסרונות של כל אחד מהם לחיבור הקהילתי?   

לא במצבות אבנים ועצים נחקוק ונשמור זכר הגיבורים אלא ברחשי 
הערצה וגאון שיחיו בלב האומה לעולם ועד. הם העזו ויכלו ונפלו – 

ותפארת מעשיהן תעמוד לעולם, ושמותיהם הברוכים יאירו לבאים אחרינו 
באור הגבורה והנאמנות העזה כמוות.

ונתייחד בשעה זו גם עם ההורים השכולים שנתנו לעמם יקר-עלומים 
מופלא זה. אין תנחומים בפינו לחיי ההוד והעוז שנספו בעודם באיבם. 
אבל האימהות והאבות השכולים אינם בודדים ביגונם. עם גאּול מרכין 

ראש בפני אבלכם החרישי והגאה. 
דוד בן גוריון, עיתון דבר, 4 במאי, 1949.

ברחשי הלב ולא במצבות ואבנים 1
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ַוֲאַנְחנּו 
ָמה ֲאַנְחנּו,

ֳחָמִרים ֶשׁל ְנִדידֹות,
ְנִדיָדה ּוְנִדיָדה,

ָמָשׁל ִליסֹודֹות ַהַּבִית
ַוֲאִני ִּבַּקְשִּׁתי 

ֶשִּׁתְהֶיה
ֶאָחד ִמְּשִׁתיֵלי ֵזיִתים

ָהאֹוֵצר ְּבֻחּבֹו 
ֶאת ַהְבָטַחת ַהְּפִרי

ֶאת ֹצֶפן ַהִזְּקָנה ַהְּבֵשָׁלה

ַוֲאִני ִּבַּקְשִּׁתי 
ֶשִּׁתְהֶיה

ְּכמֹו ֶרֶגל ָּתָמר הֹוָמה 
ְּבַמִים ַרִּבים.

ַוֲאִני יֹוֵדַע 
ֶשָּׁיבֹואּו ַעְכָשׁו
ְלַשֵּׁדל ּוְלַהֵּלל
ַוֲאִני ִּבַּקְשִּׁתי 

ַרק 
ֶשִּׁתְהֶיה,

ֶשִּׁתְהֶיה ִנְמָצא.

משל ליסודות הבית / ארז ביטון

לזכרו של סרן שמעון אפרגן שנפל בלבנון
ציפור בין יבשות, הקיבוץ המאוחד, 1990, עמ' 18

2

הלוואי ומענן תרד עלינו קשת 
הלוואי שלעולם הזה יש תקנה... 

הלוואי ויום יצמח מתוך סופה גועשת 
הלוואי ולא תאבד לעד המתנה 

הלוואי שהמדבר יצמיח עשב דשא 
הלוואי ועוד נשב בצל התאנה. 

הלוואי שלא נכאב ואיש אחיו יאהב 
הלוואי ויפתחו שוב שערי גן עדן 

הלוואי ויתמזגו מזרח ומערב 
הלוואי הלוואי ונחדש ימינו כאן כקדם. 

הלוואי ולא ישא עוד גוי אל גוי חרב 
הלוואי ולא ננטוש את דרך התקווה 
הלוואי והאדם יהיה רחום עד ערב 

הלוואי שיש סיכוי אחד לאהבה. 

הלוואי שלא נכאב...

מילים: אהוד מנור | לחן: בועז שרעבי

הלוואי  3

אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות 
ועמיהן, וקוראים להם לשיתוף פעולה ועזרה הדדית עם העם 
חלקה  לתרום  מוכנה  ישראל  מדינת  בארצו.  העצמאי  העברי 

במאמץ משותף לקידמת המזרח התיכון כולו. 
]מגילת העצמאות[
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 << קישורים לטקסי יום הזיכרון ולטקסי
 מעבר בין יום הזיכרון ליום העצמאות

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה | 35

לפניכם הצעות לטקסים ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות 
האיבה, וכן הצעות לטקסי מעבר בין יום הזיכרון ליום העצמאות, המסייעים 

ביצירת הבדלה מרוככת בין שני המועדים.

טקס יום הזיכרון מתוך אתר משרד החינוך

טקסי יום הזיכרון מתוך אתר שיטים

בין השמשות - התנועה המסורתית

עת ספוד ועת רקוד - בית תפילה ישראלי

הבדלה – התנועה ליהדות מתקדמת

שלא  להיזהר  שעליי  אחת,  באמרה  באזל  קונגרס  את  לסכם  באתי  אילו 
לו  היהודים'...  מדינת  את  יסדתי  'בבאזל  זו:  הייתה  הרי  בפומבי,  לבטאה 
אמרתי זאת היום בפומבי, הייתה התשובה צחוק מכל עברים. אולי בעוד 

חמש שנים, לכל היותר בעוד חמישים שנה, יכירו בה הכול. 
בנימין זאב הרצל, יומנים. לאחר הקונגרס הציוני הראשון בבאזל, 1897

אגדה  לכם  שסיפרתי  מה  כל  תרצו,  לא  אם  אבל  אגדה...  זו  אין  תרצו  אם 
הוא - ואגדה יישאר. החלום אינו שונה בהרבה מן המעשה, כמו שחושבים 
רבים. כל מעשיהם של בני האדם היו פעם חלומות; כל מעשיהם יהיו ביום 

מן הימים לחלום. 
בנימין זאב הרצל, אחרית דבר של ספרו אלטנוילנד, 1902

והתנועה  העברי  היישוב  נציגי  העם,  מועצת  חברי  אנו  נתכנסנו,  לפיכך 
זכותנו  ובתוקף  ארץ-ישראל,  על  הבריטי  המנדט  סיום  ביום  הציונית, 
אנו  המאוחדות  האומות  עצרת  החלטת  יסוד  ועל  וההיסטורית  הטבעית 
מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ-ישראל, היא מדינת-ישראל.

דוד בן גוריון, מתוך ההכרזה על הקמת המדינה, ה' באייר תש"ח,
14 במאי, 1948

יום העצמאות

בשער זה ניגע בקשר עתיק היומין לארץ ישראל, בכיסופים 
ובעלייה; במקומה של ישראל בעולם היהודי; ובאתגרים 

ששמה עצמאותנו לפתחנו.

יום העצמאות | 35

<< טקסי מעבר בין יום הזיכרון ליום העצמאות
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מארצך, ממולדתך, מבית אביך – מה ההבדל בין שלושת  • 
המילים? מדוע ההדגשה על אלה? מה משמעותן עבורך?   

האם אתם מרגישים כממשיכים של אברהם אבינו? באיזה מובן?  •

ארץ ישנה חדשה

הרוחנית,  דמותו  עוצבה  בה  היהודי,  העם  קם  בארץ-ישראל 
הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי 
תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר 

הספרים הנצחי ]מגילת העצמאות[

ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל-ַאְבָרם ֶלְך-ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביָך ֶאל-ָהָאֶרץ 
ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכָך ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמָך ֶוְהֵיה ְּבָרָכה. 

בראשית יא, לא - יב, ד

ִמְתּבֹוֵנן ָּבֲאָדָמה ַהֲחָזָקה ַהֹּזאת 
ַמִּביט ָּבֶהם, ְּבַהֲרֵרי ַהֶּסַלע ַהֲחמּוִרים, 

צֹוֶפה ִּבְׁשֵמי ֵאין-ֵקץ-ַהְּנָהָרה 
ּוְבָכל ַהָּפִנים ְוָהֲאָנִׁשים ַהָּללּו 

ְורֹוֶאה ַאְרַּבַעת ֲאָלִפים ָׁשִנים ֶׁשל ֹיִפי 
ּוְצָעָקה 

לך לך – הסיפור מתחיל

ארץ ישראל / ע. הלל

1

2

כל השירים, הקיבוץ המאוחד, מוסד ביאליק, 2013, עמ' 183 

עמים שונים כשהגיעו בתקופות שונות לידי משבר, לידי הרס וחורבן 
לאומי נפלו לזרועות הייאוש ונעלמו מאופק החיים, וזכרם לא ייסוף עוד. 
אולם עם ישראל ידע לשמור על עוז רוחו, ואף בימי רעה ומצוקה חורבן 

ושמד, עלו בליבו ניצי החרות, הפדות, והשחרור, ובימי חושך וצלמוות 
קיווה והאמין, ולפיד הגאולה האיר את חייו, ונסך בו עוז ותעצומות, לקיים 

חייו העצמאים בלי רתת ופחד.

חכם עזיזי דעי, דעה והשכל, עמ' רס"ד, אגודת שערי דעה, 
תש"ן )1990(. מתוך החכם היומי

ניצני חירות 3

שמר  הזרוע  בכוח  מארצו  העם  שהוגלה  לאחר 
לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה 
חירותו  את  בתוכה  ולחדש  לארצו  לשוב  ומתקוה 

המדינית. ]מגילת העצמאות[

נפש 
יהודי 
הומיה

מה החזיק את עם  • 
ישראל בגלות לפי   

חכם דעי?   
מה מחבר אתכם  • 

לישראל?   
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ָּכאן ֹלא ֶאְׁשַמע ֶאת קֹול ַהּקּוִקָּיה. 
ָּכאן ֹלא ַיְחֹּבׁש ָהֵעץ ִמְצֶנֶפת ֶׁשֶלג, 

ֲאָבל ְּבֵצל ָהֳאָרִנים ָהֵאֶּלה 
ָּכל ַילדּוִתי ֶׁשָּקָמה ִלְתִחָיּה. 

ִצְלצּול ַהְּמָחִטים: ָהֹיה ָהָיה 
ֶלג,  ֶאְקָרא מֹוֶלֶדת ְלֶמְרַחב-ַהּׁשֶ

ְלֶקַרח ְיַרְקַרק ּכֹוֵבל ַהֶּפֶלג, 
ִלְלׁשֹון ַהִּשׁיר ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה. 

אּוַלי ַרק ִצֳּפֵרי-ַמָּסע יֹוְדעֹות- 
ְּכֶשֵׁהן ְּתלּויֹות ֵּבין ֶאֶרץ ְוָׁשַמִים - 
ֶאת ֶזה ַהְּכֵאב ֶׁשל ְׁשֵּתי ַהּמֹוָלדֹות. 

ִאְּתֶכם ֲאִני ִנְׁשַּתְלִּתי ַּפֲעַמִים, 
ִאְּתֶכם ֲאִני ָצַמְחִּתי, ֳאָרִנים, 
ְוָׁשָרַׁשי ִּבְׁשֵני נֹוִפים ׁשֹוִנים

אורן / לאה גולדברג  4

שירים, כרך ב', ספרית פועלים, 1973, עמ' 143

יום ג' דאייר שנת התש"ט. מבעוד יום כבר מורגש היה החג... יום ד' 
ה' באייר חג שנה הראשונה במדינת ישראל, חג עצמאות. כל הבתים 
בכפר היו מדוגלים בדגל לחירותו, דגל יהודה. גם על בית כנסת היה 
מתנופף דגל גדול תכלת לבן המתריע שמחת נץ החג הגדול. נפסקה 
עבודה כמו בערב חג... רבים התאספו לבית הכנסת לתפילת החג... 
באמצע התפילות היו פרקים מיוחדים מתנ"ך המזכירים את אחרית 

הימים, את יום הגדול, זמן חירותנו ועצמאותנו. 
בכל בית היה נהוג חג במאכלים טובים בשר ודגים, יין לקידוש, נרות 
כל אחד רצה לבטא את  וטבעי,  נעשה מעוצמה  על השולחן, הכל 
החג כבן חורין ממש. בערב אחרי האוכל התאספו כל הקהל לבית 
העם... נערכו שולחנות מכוסים מפות לבנות וכל אנשי הכפר מסבים 

לשולחנות עליהם מכל טוב כל מיני משקאות.
דיומא.  מענייני  בנאום  הנשף  את  פתח  המקומי  המורה  קופמן  מר 
על  קם  הקהל  כל  יין.  כוס  על  החג...  התקדשות  התחילה  אחריו 
מתן  זמן  חדש.  למועד  הקידוש החדש המתאים  את  לשמוע  רגליו 
בברכה:  וגמר  גלויותינו  לקיבוץ  זכר  עצמאותנו,  חג  יום  מדינותינו 
מקדש השם והזמנים. וסיים שהחיינו לזמן הזה. וגם הקהל התחיל 
בשירים ותפילה גרנדיוזי עד אחרי חצות. ההתלהבות הייתה גדולה 
בבוקר יום ד' ה אייר, הייתה תפילה חגיגית בציבור בבית ה"כ )בית 

הכנסת( רינה ותפילה קידוש רבה וריקודים... 

זקן המקום, ד.ל. )דויד למברסקי(, עמ' 137 בפנקס הקהילה
של בית הכנסת 'אשל אברהם' כפר יחזקאל

חג העצמאות הראשון למדינת ישראל 5 | סיפור מושבי

לאה גולדברג כמו אברהם עזבה את ארצה ובאה למולדת חדשה  • 
- מהם הדימויים בשיר הקושרים את שתי המולדות?   

האם יש נוכחות בחייכם למקום שממנו הגיעו הוריכם?  •
האם נכון לשמר את זיכרון הארצות שמהם באנו?   •



יום העצמאות | 4041 | חוברת הימים הלאומיים

ַהָּיֵרַח ַמְׁשִּגיַח ֵמָעל,
ַעל ַּגִּבי ַׂשק ָהֹאֶכל ַהַּדל,

ַהִּמְדָּבר ִמַּתְחַּתי, ֵאין סֹופו ְלָפִנים
ְוִאִּמי ַמְבִטיָחה ְלַאַחי ַהְּקַטִּנים: 

 
עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת,

ְלָהִרים ַרְגַלִים,
ַמֲאָמץ ַאֲחרֹון ִלְפֵני ְירּוָׁשַלִים. 

 
אֹור ָיֵרַח, ַהֲחֵזק ַמֲעָמד,
ַׂשק ָהֹאֶכל ֶׁשָּלנּו ָאַבד,

ַהִּמְדָּבר לא ִנְגָמר, ְיָללֹות ֶׁשל ַּתִּנים
ְוִאִּמי ַמְרִּגיָעה ֶאת ַאַחי ַהְּקַטִּנים: 

 
עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת,

ְּבָקרֹוב ִנָּגֵאל,
לא ַנְפִסיק ָלֶלֶכת ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. 

ּוַבַּלְיָלה ָּתְקפּו ׁשֹוְדִדים
ְּבַסִּכין, ַּגם ְּבֶחֶרב ַחָּדה,

ַּבִּמְדָּבר ַּדם ִאִּמי, ַהָּיֵרַח ֵעִדי
ַוֲאִני ַמְבִטיָחה ְלַאַחי ַהְּקַטִּנים: 

 
עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת,

ם ַהֲחלֹום, ִיְתַּגּׁשֵ
עֹוד ְמַעט ַנִּגיַע ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. 

 
ַּבָּיֵרַח ְּדמּוָתּה ֶׁשל ִאִּמי

ַמִּביָטה ִּבי; ִאָּמא, ַאל ֵּתָעְלִמי;
לּו ָהְיָתה ְלִצִּדי, ִהיא ָהְיָתה ְיכֹוָלה 

ְלַׁשְכֵנַע אֹוָתם ֶׁשֲאִני ְיהּוִדי. 
 

עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת,
ְּבָקרֹוב ִנָּגֵאל,

לא ַנְפִסיק ָלֶלֶכת ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. 
 

עֹוד ְמַעט, עֹוד ְקָצת,
ְלָהִרים ֵעיַנִים,

ַמֲאָמץ ַאֲחרֹון ִלְפֵני ְירּוָׁשַלִים.

המסע לארץ ישראל 6

בשנת 1984 עלו יהודי אתיופיה ב"מבצע משה", שבו יצאו 
למסע רגלי חשאי שנמשך בין שבועיים לחודש, כשברשותם 
ציוד מועט והם חשופים לפגעי מזג האוויר, שודדים, חיילים 
ומורדים. כ - 4000 עולים מתו בדרך. בשנת 2003 נקבע כ"ח 
באייר, יום ירושלים, כיום הזיכרון לנספים בדרכם לירושלים. 

עלייה - 
יהודי 
אתיופיה

מילים: חיים אידיסיס, לחן: שלמה גרוניך 

ישראל השקיעה משאבים ניכרים לעלייתה ולקליטתה של קהילת ביתא 
ישראל. לצערי, הדבר לא נסתייע. הקליטה בארץ הייתה זרועת קשיים. 

נגרם צער לעולים. צער שעלינו לתקנו בעתיד... שמעתי בבושה ובכלימה 
על גן הילדים... בבאר שבע... והזדעזעתי לא פחות מדחייתם של ילדים 

אתיופים מבית ספר בפתח תקווה. האפליה היא ביזיון לתורת ישראל, והיא 
בושה למדינת ישראל... יש, וצריך שתהיה, רק ישראל אחת שווה וצודקת 

לכולם... 
מתוך נאום נשיא המדינה שמעון פרס בטקס האזכרה הממלכתי לנספים 

במסע לארץ, ביום ירושלים התש"ע

ללימוד המלא על עלייתה של יהדות אתיופיה, אתר מדרשת 

ישראל אחת שווה וצודקת לכולם  7

מהו לדעתכם חלקה של המדינה בכישלון קליטת העלייה  • 
האתיופית? ומהו החלק שלנו, האזרחים הפשוטים?  

ארץ ישראל יושבת באמצעיתו של עולם, וירושלים באמצעיתה של ארץ 
ישראל, ובית המקדש באמצע ירושלים, וההיכל באמצע בית המקדש, 

והארון באמצע ההיכל, ואבן שתייה לפני הארון, שממנה נשתת העולם. 
מדרש תנחומא, פרשת קדושים י

8

ישראל - המרכז וההיקף
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האם משמשת ישראל מרכז לעולם היהודי? האם יש הבדל בין  • 
מרכז רוחני לפיסי? מהו?   

מה מקומם של יהודי התפוצות, האם הם יכולים להיות   • 
שותפים לשיח ולמדיניות בארץ סביב סוגיות ביטחון,    

כלכלה זהות ותרבות?  

עלינו להודות לעצמנו, כי קיבוץ גלויות הוא דבר שלמעלה מן הטבע. 
בדרך הטבע אפשר שבזמן מן הזמנים נייסד מדינת היהודים, אפשר 

שהיהודים ירבו ויעצמו... אבל גם אז 
יישאר רוב העם מפוזר ומפורד בארצות 

ניכר, ו"לקבץ נדחינו מארבע כנפות 
הארץ" - אי אפשר...

מבקשת היא היהדות לשוב למרכזה 
ההיסטורי. קיבוץ הגון של אנשים 

עברים העובדים, באין מפריע, בכל 
ענפי הקולטורה. מן עבודת אדמה 

ואּומנות עד עבודת החוכמה והספרות. 
הקיבוץ הזה, אשר יתלקט מעט-מעט, יהיה ברבות הימים למרכז האומה, 

בו יתגשם רוחה בטהרתו, יתפתח לכל צדדיו ויגיע עד השלמות האפשרית 
לו. ומן המרכז יבוא אז רוח היהדות אל כל ה'היקף' הגדול, אל כל קהילות 

הגולה, להחיותן ולשמור על אחדותן הכללית.

אחד העם )1927-1856(, מדינת היהודים ו"צרת היהודים"

מרכז פיסי או רוחני? 9

 שם העט של אשר צבי גינצברג 
)1856–1927(. הוגה דעות לאומי, 

ממנהיגי הציונות הרוחנית, ממתנגדי 
הצינות המעשית של הרצל. סבר כי 
תחייה מוסרית פנימית קודמת לכל 

עשייה.

אחד העם 
א

ַּבֻּכְתָנה ַהְּלָבָנה ְּכַיְלדּות ֲעָנִנית
ַּתַחת ְׁשֵמי ְּתֶכֶלת ְּבֵעֶמק ִיְזְרֶעאל

ָרִצים ֶאל ֶּגֶׁשר ַרם-אֹון ִלְתֹּפס ֵאיֶזה ֹעֶפר
ְלהֹוִכיַח ְלִמיַכל ַמְלַּכת ַהִּכָּתה, 

מֹוֶנה,  ִמי ִּגּבֹור ְוַיְרִׁשים ֶאת ַהְּקסּוָמה ַּבת ַהּׁשְ
ַיְלַּדת ֲחלֹום ְיֻרַּקת ֵעיַנִים. 

ֵּבין ֲחלֹום ְלֵבין ְקִלָּפתֹו - ֹראֵׁשנּו ָצַמח ְּכעֹוֶלה ֵמָעָנן,
ִצּפֹוֵרינּו ָנְסקּו ֶאל ָׁשַמִים ְּתִמיִמים: 

ים ָּבִּתים ְלָבִנים, ֻּכָּלם, ָׁשִוים ְּבָגְדָלם, ֲעַדִין. ִׁשּׁשִ
ַמִים, ַהַּגּגֹות, ְמַכְּוִנים ֶאת ֻחֵּדיֶהם ָהֲאֻדִּמים ַלּׁשָ
ַאָּבא ַמְנִמיְך ֶאת קֹול ָהַרְדיֹו ִמַּבְגָּדד, ַמְׁשִמיַע 

ָהֹאֶזן ֶׁשְּלָך ֲחָדָׁשה, ְצִליִלים ֲאֵחִרים ְמַהְדֵהד ָלּה ָהֵעֶמק, 
הּוא ֵּתַבת ְּתהּוָדה ְוַאָּתה ַהְּמַנֵּצַח, 

ֵלב ַהֶּיֶלד ֶׁשְּלָך ָחָדׁש ְוׁשֹוֵמַע.     

ירושלים,  יזרעאל  עמק  בתוך  ברק,  במושב  האידיליה  מתוך  קטע 
הוצאת אפיק, 2013 

האידיליה במושב ברק / יוסף עוזר  10
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כיצד מבין בן גוריון את ישעיהו ומהו חזונו למדינת ישראל?   • 
האם אנחנו מתקרבים או מתרחקים מחזון זה?  

ככל העמים?

זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם 
עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית ]מגילת העצמאות[

ֲאִני ה' ְקָראִתיָך ְבֶצֶדק ְוַאְחֵזק ְּבָיֶדָך ְוֶאָּצְרָך ְוֶאֶּתְנָך ִלְבִרית ָעם ְלאֹור ּגֹוִים׃ 
ִלְפֹקַח ֵעיַנִים ִעְורֹות ְלהֹוִציא ִמַּמְסֵּגר ַאִּסיר ִמֵּבית ֶּכֶלא ֹיְׁשֵבי ֹחֶׁשְך.

ישעיהו מב, ו-ז 

לא הובטח אף פעם לישראל שלטון על גויים – אלא "ברית עם לאור 
גויים"... ובימינו יותר מבכל תקופה אחרת יובן ליהודים כי גאולת ישראל 

משולבת בגאולת העולם וכי תקוות העולם להינצל מסכנת חורבן ואובדן 
כללי היא במשטר צדק ושלום, חסד ואמת ויקר האדם הנברא בצלם, 
כאשר הורו נביאי ישראל... המדינה היהודית, ששילבה בבת אחת את 

עם ישראל בעברו הרחוק ובהיסטוריה האנושית החדשה מיועדת לגלות 
ולהפעיל התכונות הגנוזות בעם היהודי להיות לאור-גויים ולפלס נתיב 

לסדר עולם חדש שלא יכזיב חזיון הגאולה המשיחית.
דוד בן גוריון, מדינת ישראל המחודשת

ברית עם לאור לגויים

משטר צדק ושלום

1

2

בנוסף לקריאה החיובית המופיעה בישעיהו להיות מופת של צדק שלום 
וחסד, ישיבתנו בארץ מותנית בהתנהגותנו המוסרית:

ּוְׁשַמְרֶּתם ַאֶּתם ֶאת-ֻחֹּקַתי ְוֶאת-ִמְׁשָּפַטי ְוֹלא ַתֲעׂשּו ִמֹּכל ַהּתֹוֵעֹבת ָהֵאֶּלה: 
ָהֶאְזָרח ְוַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם. ִּכי ֶאת-ָּכל-ַהּתֹוֵעֹבת ָהֵאל ָעׂשּו ַאְנֵׁשי-ָהָאֶרץ 
ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם; ַוִּתְטָמא ָהָאֶרץ. ְוֹלא-ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם ְּבַטַּמֲאֶכם ֹאָתּה 

ַּכֲאֶׁשר ָקָאה ֶאת-ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם. ויקרא יח, כד-כח

תל אביב במיטבה... היא לב לבו של הדבר הזה שנקרא ציונות. היא לב לבו של 
החלום שליהודים יהיו חיים נורמליים... אנחנו כאן כדי לקיים חברה חופשית 

שפויה. אנחנו כאן כדי להיות כאחד האדם... הנה נשמעים עכשיו קולות 
שאומרים... שנהיינו נהנתנים ובטלנים ורודפי תענוגות ואינדיבידואליסטים, 

והנה בא אתגר אמיתי וכשלנו בו.... אני לא רוצה להיכנס כאן לדיון על דעיכת 
 הסולידריות, ביזוי הקולקטיביות ואינדיבידואליזם קצר ראות. הכל נכון. 
אבל האלטרנטיבה לרעות החולות האלה היא לא ויתור על הנורמליות. 

gaditaub.com ,2006 גדי טאוב, מתוך ציונות ותל אביביות, אוגוסט

ארץ על תנאי 

בזכות הנורמליות

3

4

"ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה" – מהי התביעה  • 
המובעת בקטע?   

מהן ההשלכות של יחסי ארץ-עם העולים מקטע זה?   •

מהי בעיניך חברת מופת?  •
בין נורמליות למופתיות – איזו ישראל אתה רוצה לראות?   •
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מהו הקשר בין עוצמה, עצמיות ועצמאות?   •
מהם המובנים האחרים של עוצמה הנובעת מעצמאות,   • 

מלבד העצמאות הפיסית?  

העצמאות מחייבת

גלויות;  ולקיבוץ  יהודית  לעליה  פתוחה  תהא  ישראל  מדינת 
תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה 
נביאי  של  חזונם  לאור  והשלום  הצדק  החירות,  יסודות  על 
ישראל; תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה 
בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך 
הדתות;  כל  של  הקדושים  המקומות  על  תשמור  ותרבות; 
המאוחדות.  האומות  מגילת  של  לעקרונותיה  נאמנה  ותהיה 

]מגילת העצמאות[

אך כשם שהרגל נעשה חולין, כך הרגל נעשה גם טבע. העצמאות הולכת 
ונעשית חלק בלתי־נפרד מטבענו. עצמאותנו הולכת ונמזגת עם עצמותנו. 

התמזגות זו אינה התרחשות־בזק. היא תהליך הדרגתי, תהליך הכרוך גם 
בלבטים ויסורים. אך עם התגברותו של תהליך זה, תהליך ההתמזגות של 

עצמאותנו עם עצמותנו, תלך ותגבר גם עצמתנו.
ד. שמעוני, מתוך ספר המועדים, בעריכת יום-טוב לוינסקי, כרך ז: יום 

העצמאות, אגודת עונג שבת על ידי דביר, תשט"ז.

לפרשנות ובחינה מחודשת של מגילת העצמאות: "אנו 
מכריזים בזאת", מרכז בינה

עצמיות ועוצמה  1

הרגשת ליקויינו לכל עמקם לא תוכל לבוא אלא מתוך הרגשת עצמנו עמוקה, 
מתוך אמונה חזקה בעצמנו, מתוך הכרת ערכנו...

ואני מאמין באור נשמתנו הלאומית, ואני מאמין, כי גדול האור, כי רואה אני 
את הנגעים לכל מראה עיני. 

א.ד. גורדון, הערכת עצמנו, ט. מתוך פרויקט בן יהודה 

לראות את נגענו לאור עצמנו  2

א.ד. גורדון קורא לנו לראות את הליקויים בקיומנו כמדינה וכחברה,   • 
דווקא מתוך הכרת עצמנו- מהם לדעתך האתגרים המרכזיים של    

מדינת ישראל בימינו, וכיצד הם משפיעים על עצמאותנו המתחדשת?  

ר' חיים בן עטר תולה את ההצלחה המדינית שלנו באחדות:
מלכות ישראל תהיה מתקיימת כשיהיו ישראל מתאספים ראשיהם יחד... 
וכשישראל בגדר זה, הנה הנם ברום גדר ההצלחות, ומלכותם תהיה בה 

הוויה של קיום. צא ולמד, 
כי מיום שנחלקו הלבבות 

ונחלקו המלכויות, מה עלתה 
בידם?... וכלי המחזיק ברכה 
הוא השלום וייחוד הלבבות.

 רבי חיים בן עטר, "אור החיים" 
פירוש לתורה, דברים לג, ה.

למצוא תרופה לשסעים החברתיים 3

)מרוקו 1696 – ישראל 1743( מגדולי חכמי מרוקו 
וממרחיבי היישוב היהודי בארץ ישראל במאה ה-18. 
מקובל, פרשן ופוסק. פירושו "אור החיים" על התורה 

פופולרי במיוחד בקרב הבעל שם טוב וחסידיו.

רבי חיים בן-עטר 
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'ְוָׁשְמרּו ֶּדֶרְך ה' ַלֲעׂשֹות ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט' )בראשית יח, יט(... 
דרך ה' ואמונתו היא דוקטרינה של 'לעשות צדקה ומשפט'. 

אין די במשפט וחוקה יבשים. העולם והחברה האנושית יחרבו וימיטו 
שואה על כל היקום, אם חוכמתם ומחקריהם לא ישתלבו בצדקה וחסד, 
באמת ושוויון, וזכות קיום לכל מי שנוצר בצלם אלוהים ללא אפליה של 
גזע, צבע ודת. תיקון העולם במלכות שדי תתאפשר, ויושבי תבל ושוכני 

ארץ יגיעו למצב נעלה זה, רק באהבת הזולת, שמירה על זכויותיו ועשות 
צדקה וחסד.

חכם אברהם דוד שלם )ירושלים 2014-1928(, ספר אשד 
הנחלים, חלק ג, ירושלים, עמ' קיב-קיג. מתוך החכם היומי 

אם כיסה ענן גבוה את השמש הטובה. 
אז אחלום על נח בתיבה. 

על יונה קטנה עיקשת, החותרת אל החוף, 
עם עלה הזית הרטוב. 

ארוכה מאוד הדרך, אין יודע את סופה 
אז שנית אראנה במעופה. 

ברחובות אני פוסע, בין עיניים כה טובות, 
ואני יודע, היא תבוא. 

מילים: יענקל'ה רוטבליט | לחן: מיקי גבריאלוב

לביצוע של אריק איינשטיין

עולם מתוקן ללא אפליה 

היא תבוא

5

6

האחדות במדינת ישראל באה לידי ביטוי בעתות מלחמה או אסון  • 
  - האם יש ביטויי אחדות אחרים שיכולים להיות מפתח לקיומנו? 

כור ההיתוך של ראשית המדינה מחק זהויות ייחודיות וניסה  • 
להתיכן לדמות הצבר. מהן השלכותיה של מדיניות זו לדור   
הראשון, השני והשלישי במדינת ישראל? וכיצד יוצרים את   
האחדות שמציע "אור החיים" בלי לטשטש את הייחודיות?    

האם אתם מזהים שסעים גם בהתיישבות העובדת? כיצד ניתן  • 
לפעול למען סולידריות ואחדות מושבית?   

כיצד יכולה סולידריות לקדם את פתרון בעיית העוני והפערים  • 
הכלכליים-חברתיים במדינת ישראל?  

ְּכִאּלּו ֶאְפָׁשר ִלְמֹתַח ַקו ְולֹוַמר: ִמַּתְחָּתיו ָהֹעִני. 
ִהֵּנה ַהֶּלֶחם ֶׁשְּבִצְבֵעי ִאּפּור זֹוִלים

ִנְהָיה ָׁשֹחר
ְוַהֵּזיִתים ְּבַצַּלַחת ְקַטָּנה

ְלָחן. ַעל ַמַּפת ַהּׁשֻ
ָּבֲאִויר, ָעפּו יֹוִנים ִּבְמַטס ַהְצָּדָעה

ִלְצִליֵלי ַהַּפֲעמֹון ֶׁשְּבַיד מֹוֵכר ַהֵּנְפט ָּבֲעָגָלה ָהֲאֻדָּמה,
ְוָהָיה ַּגם קֹול ַהְּנִחיָתה ֶׁשל ַמְּגֵפי ַהּגּוִמי ָּבֲאָדָמה ַהֻּבִּצית.

ָהִייִתי ֶיֶלד, ַּבַּבִית ֶׁשָּקְראּו לֹו ְצִריף,
כּוָנה ֶׁשָאְמרּו ָעֶליָה ַמְעָּבָרה. ַּבּׁשְ

ַהַּקו ַהָּיִחיד ֶׁשָרִאיִתי ָהָיה ַקו ָהֹאֶפק ּוִמַּתְחָּתיו ַהֹּכל ִנְרָאה
ֹעִני.

גן עדן לאורז, הוצאת זמורה-ביתן, 1996
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<< הימים הלאומיים

חוברת זו נאספה ונערכה בהשראת: 
אתר יד ושם  •

 old.piyut.org.il - אתר הפיוט  •
benyehuda.org מאגר בן יהודה  •

מכון שיטים - ארכיון החגים הקיבוצי   •
האבות המייסדים של הציונות – חזון ומעשה, הספרייה הלאומית מטח  •

midreshet.org.il - אתר מדרשת  •
אתר משרד החינוך   •

hyomi.org.il - החכם היומי – כל ישראל חברים  •
אסופת בית מדרש אלול  •

השואה – זיכרון ומשמעות, מלי"ץ ומשרד החינוך, 1995   •
מורשת החג והמועד במסורת ישראל, בעריכת הרב מנחם הכהן,   • 

רב תנועת המושבים.  
ציונות מזרחית ספרדית   •

חלונות חג במחשבת ישראל, יום השואה, ויום העצמאות,   • 
משרד החינוך, 2010.   

הגדה לחג העצמאות – יוזמת זית  •
יום הזיכרון לחללי צה"ל, משרד הביטחון, 1978  •

התמודדות עם אסון, מקורות ומדריך למורה, מכון הרטמן   •

בכולם תוכלו למצוא תכנים ללימוד ולעשייה - ליחיד ולקהילה. 

איסוף ועריכה: חפציבה כהן-מונטגיו
עיצוב: אתי אליהו

ניהול תוכן תכנית שריגים: רני יבין
צוות היגוי: שושי נשר, הילה יתח, עינב לוצאטו ורני יבין

האיורים מתוך מענית, בטאון תנועת המושבים; יוסף עוזר מושב ברק 

ניסן תשע"ז, אפריל 2017
לשימוש פנימי בלבד, לא לשימוש מסחרי  

 <<< יום השואה 

והגדת לבניך - ותיקי המושב מארחים ומספרים את סיפורם וסיפור קהילתם   .1 
מימי מלחמת העולם השנייה, ואת השפעתם על עיצוב המושב.   

טקס בסלון - טקס אלטרנטיבי שמהותו הוא זיכרון השואה. מומלץ להשתמש   .2 
בחוברת ללמידה ודיון.  

תערוכה – חפצים, תמונות ועדויות המספרות על קהילות יהודיות בעולם   .3 
במלחמת העולם השנייה.  

עזרה לניצולי שואה - ערב התרמה מושבי לניצולי שואה.  .4

 <<< יום הזיכרון 

זיכרון בסלון - התכנסות קהילתית אצל משפחות שכולות, כדי לשמוע את   .1 
הסיפור של בניהם ובנותיהם שנפלו.  

זר לנופל - בסמוך ליום הזיכרון מתכנסת הקהילה להכנת זרים, ללימוד  .2 
והנצחת הנופלים מן המושבים. הפעילות נחתמת בהנחת הזרים המושביים    

על כל אחת מהמצבות.  
ערב שירי לוחמים - לאחר טקס יום הזיכרון המושבי, ערב שכולו שירי זיכרון  .3 

על ומאת חללי מערכות ישראל.  
טקס לילדים ונוער המנציח את חיי הנופלים מהמושב – ילדים ונוער מתחקים   .4 

אחר סיפורי ילדות של הנופלים )פינות אהובות במושב, תחביבים, משחקים,    
חברים וכו'(  

 <<< יום העצמאות 

טקס הדלקת משואות מושבי - טקס יום עצמאות ששיאו הדלקת משואות  .1 
על ידי נציגי המושב )מקימי המושב, פעילים קהילתיים וכו'(.   

סיפורי עלייה – סרט ובו ראיונות בני נוער עם עולים ותיקים וחדשים.   .2
שחזור היסטורי - אוספים תמונות היסטוריות מחיי המושב ומשחזרים אותן  .3 

עם הא/נשים שבתמונה, או עם הילדים והנכדים.   
פסיפס קהילתי – מחלקים ריבועים על קיר גדול במושב. כל משפחה מוסיפה  .4 

את סיפורה בכל אמצעי אמנותי. בסופו של היום יהפוך הקיר לפסיפס    
קהילתי גדול ומרגש!  

'מטאטאים' – לכבד את הארץ – הצעה לפעילות מבית דרש אלול   .5

<< פעילויות קהילתיות לימים הלאומיים



ַלּמֹוֶלֶדת ׁשּוִבי ָרִּני ַצֲהִלי ַּבת ְיֵפהִפָּיה
ְּבתֹוֵכְך ֶאֵתן ִמְׁשָּכִני ָּבנּוי ַעל ַהר ַהּמֹוִרָּיה

אֹוִרי ָנאָוה ִּכי ָבא אֹוֵרְך ְוִׁשְכִחי ְיֵמי ִׁשְפלּוֵתְך
עּוִרי ָיָפה ִׁשיִרי ִׁשיֵרְך ִּכי ַתּמּו ְיֵמי ָּגלּוֵתְך

ּוְבֵנה אּוַלָּמְך ּוְדִביָרְך ָׁשָּמה ַעל ֶאֶרץ ְצִבָּיה
ׁשּוִבי ֶאל ִמְׁשְּכנֹוַתִיְך ׁשּוִבי ַאְּת ַוֲאִני ָאׁשּוָבה

ְוֶאְגַאל ֶאת ְׁשִבּיֹוַתִיְך ְוִיְהיּו ְלַאְלֵפי ְרָבָבה
ֲאַרֵחם ַעל ַאְדמֹוַתִיְך ּוְתִהי ְלֶגֶפן ֹּפִרָּיה

ַרְעָיה ֲחִביָבה ֲעִדיָנה ִּגיִלי ִׂשְמִחי ִׁשיר ַּדֵּבִרי
ִּפְרִחי ְּכִציץ ַּכּׁשֹוַׁשָּנה ּוְדִגי ּוְרִבי ֲעִׂשי ֶפִרי

ִּכי ַהְּגֻאָּלה ְנכֹוָנה ְוֶאְׁשַלח ִיּנֹון ְוֵאִלָּיה

שיר ממסורת יהודי טוניס, שחיבר אשר מזרחי ללחן של שיר ערבי. 
המשורר בחר לכתוב את שירו מפי הדוד, הפונה לרעיה במילות 

חיבה וברוך וקורא לה לשוב למולדת, לחדש ימיה כקדם. ׁשּוִבי ֶאל 
ִמְׁשְּכנֹוַתִיְך הוא קורא לה, לא רק אל המקום הממשי, אלא אל מקורה, 
אל עצמיותה. אשר מזרחי ברח מארץ ישראל לתוניס מאימת הצבא 

הטורקי, ושם עשה את רוב שנותיו. לישראל הוא שב בסוף ימיו, 
אחרי מלחמת ששת הימים, ונפטר בירושלים כמעט מיד לאחר שובו.

 
הזמנה לפיוט

למולדת שובי רוני
אשר מזרחי, ירושלים - תוניס המאה ה-20


