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המשותף

עניני דיומא

עניני דיומא

נקודות ציון בחינוך

ח“כ יהודה גליק 
(סיעת הליכוד)

ח“כ ד“ר נחמן שי 
(סיעת העבודה-המחנה הציוני)

אליסף תל אור

לוחם מג“ב אוריאל 
בר מימון וולף הי“ד

חברה והלכה
רועי לחמנוביץ‘

הרב אפרים קורנגוט

עו“ד אברהם סופר ק. שמואל-חיפה

רשתנו פותחת בתיאור מותם פ
אהרון.  בני  שני  של  הטראגי 
סיפור מותם מתואר במקומות 
נוספים בתורה, ברם בשום מקום אין 
נימוק ברור ומפורט בגין מה הם מתו 
אפו  חרון  עליהם  יצא  מה  שום  ועל 
הוביל  זה  דברים  מצב  הקב“ה.  של 
חטאם  את  ולברר  לנסות  חז“ל  את 
השערות  העלו  והם  אהרון,  בני  של 
הורו  שהם  שאמרו  יש  בעניין:  שונות 

רבנו;  משה  בפני  הלכה 
בגדים  מחוסרי  שנכנסו 
שעבדו  הקודש;  לעבודת 
בהיותם שתויי יין; שדיברו 
ועוד.  סרה במשה ואהרון 
דא עקא שכל הפירושים 
מפורשים  אינם  הללו 
בתורה בבירור. יתרה מזו, 
לפי הסברים אלו, לא מובן 
התורה  מכן,  לאחר  מדוע 
מוצאת לנכון להזהיר את 

אהרון שלא יבוא אל הקודש בכל עת, 
פן ימות.

טעם מותם של בני אהרון
אהרון  בני  כי  נטען  שמיני  בפרשת 
להקריב.  צוו  שלא  זרה  אש  הקריבו 
כי:  מצוין  פרשתנו  בתחילת  מנגד 
מֹות,  ַאֲחֵרי  ה,  ֶאל-ֹמֶשׁ ה‘,  ר  ”ַוְיַדֵבּ
ִלְפֵני-ה‘,  ָקְרָבָתם  ַאֲהרֹן--ְבּ ֵני  ְבּ ֵני  ְשׁ
ֻמתּו“. כלומר, מותם נגרם בגין קרבה  ַויָּ
הרצון  הרי  תמוה,  והדבר  להקב“ה. 
ואף  ראוי  דבר  הינו  אלוקים  לקרבת 
מדוע  משכך  נעלה,  כמטרה  נחשב 
מכאן,  אהרון?  של  בניו  עליו  נענשו 
לטעמי, ניתן להסיק מסקנה עקרונית 
וחשובה ביותר. עיסוקם היום-יומי של 
הביא  המשכן,  במלאכת  אהרון  בני 
הזוטרים  בפרטים  ראש  להקל  אותם 
בעיניהם  שנראו  המצוות  קיום  של 
בהקרבת  לעיסוק  ביחס  כטפלים 

הקרבה  הקודש.  ועבודת  הקורבנות 
גרמה  הקודש,  אל  שלהם  היתרה 
להם לטשטוש גבולות ואי הקפדה על 
מציינת  ולכן  ההלכתית,  הפרוצדורה 
התורה במפורש כי מותם נגרם בשל 

קרבתם אל ה‘. 

70 שנה של עצמאות
שנת  את  מציינים  אנו  אלו  בימים 
של  וחירותה  לעצמאותה  השבעים 
מדינת ישראל. כינונה של 
מדינת ישראל ושמירה על 
כרוכים  וריבונותה  חוסנה 
כיום,  ואף  בשעתו,  היו 
בחזון ואידאל לצד מעשה. 
עוסקים  כאשר  לעיתים 
בהגשמת החזון ובהוצאתו 
נטייה  ישנה  הפועל,  אל 
לרמוס, ולמצער להתעלם 
הזוטרים  הפרטים  מן 
החזון  הגשמת  לצורך 
במהלך  מוגמרת.  לעובדה  והפיכתו 
השנים האחרונות עדים אנו למעשים 
של  הראשונות  בשנותיה  שהתרחשו 
נבעו  כי הם  חולק  אין  המדינה, אשר 
ממקור אידאלי של רצון להגשים את 
החזון הציוני, אולם בוצעו תוך רמיסה 
כבוד  נלווים של  מערכים  והתעלמות 
בני  במעשה  וקניינו.  חירותו  האדם, 
את  התורה  אותנו  מלמדת  אהרון, 
בעיסוק  והכרוכה  הנלוות  הסכנה 
בדברים נשגבים, תוך הזנחה ופגיעה 
זה,  טראגי  במקרה  אחרים.  בערכים 
מעלה התורה על הנס את החשיבות 
ולפרטים  לפרוצדורה  לתת  שיש 
המשניים ביתר שאת כאשר מבצעים 
כמי  אנו  מצווים  נעלים.  דברים 
שממשיכים כיום את חזון הקמתה של 
מדינת ישראל, להביט אל העבר מתוך 
תחושת גאווה, אך בעין פקוחה בכדי 

להגשים באופן ראוי יותר את חזוננו.

על חזון ועל מעשה
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”העלון טעון גניזה“

עלון ”שיחת השבת“ יוצא ברוח ציונית, חברתית, סוציאליסטית ודמוקרטית
הוצאה לאור: ”קרן ברל כצנלסון“ עריכה והפקה יחיאל מלכה-מלכה מדיה טל‘: 050-3122336, 
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עורכת לשונית: שרון גרמיזו • אין המערכת אחראית לתוכן המודעות • מודפס ב כ-50,000 עותקים.

המערכת

חריגה ת הסדר  בליל  ערבית  פילת 
ובימים  בשבתות  התפילות  מכל 
טובים. מה שלא נאמר בליל ראש 
נדרי  כל  בתפילת  נאמר  השנה, מה שלא 
ואפילו לא בליל מתן תורה - נאמר בליל 
שלם  הלל  ישראל:  תפוצות  בכל  הסדר 

בברכה. 

אוטונומיה פיזית ורעיונית
ליל הסדר מציין אירוע. מי שזכה שיאמר 
בו הלל שלם בברכה זה לא יום הדין, לא 
יום מתן תורה ולא יום בו מסיימים לקרוא 
ליל  אירוע.  של  ציון  דווקא  אלא  בתורה, 
ישראל  עם  של  מעבר  טקס  הוא  הסדר 
למציאות  ותודעתית)  (פיזית  מעבדות 
של חירות. ממצב של חסות תחת שלטון 
אמירת  ורעיונית.  פיזית  לאוטונומיה  זר 
את  מקבעים  החג  מנהגי  ויתר  ההלל 
עוברים  עד.  לעולמי  הזה  החשוב  הציון 
שני  לאחר  השנה  בלוח  שבועות  שלושה 
האזרחית  הדת  של  הראשונים  הציונים 

ויום הזיכרון  ולגבורה  (יום הזיכרון לשואה 
עומדים  ואנחנו  ישראל),  מערכות  לחללי 
למול יום העצמאות ומסרבים להחיל עליו 
את העקרונות שעתידים לקבע את אופיו 
יש לנו ביום העצמאות  הדתי לעולמי עד. 
”סימני חג“: התכנסויות תרבותיות, כינוסים 
הדגל  הבלטת  חג,  סעודת  משפחתיים, 

הלאומי. אבל אין לנו הלל שלם בברכה.

מיצובו ההלכתי של יום
העצמאות

עם הציבור החילוני אין שיח בנושא. למול 
הציבור החרדי אין מניע לקיים שיח בנושא 
למרות שלא מעט מפוסקי ההלכה החרדיים 
דגאולא  לאתחלתא  משמעות  שהעניקו 
עסקו בשאלת ההלל, ואף קבעו שיש לומר 
ביום  הבוקר  בתפילת  ברכה  בלא  הלל 
לראות  שצריך  היחידי  הציבור  עצמאות. 
נושא  העצמאות  יום  של  הדתי  במימד 
זה הציבור הציוני דתי. מבט  הראוי לשיח 
על סדר יומה של הציונות הדתית מראה, 

כי מיצובו ההלכתי של יום העצמאות כלל 
לא על סדר היום. עם מלוא הצער אומר, 
כי בשנה האחרונה בלט הציבור הציוני דתי 
השירות  פקודת  סביב  פומביות  במריבות 
לפיקוח  מערכות  שאלת  סביב  המשותף, 
כשרות, סביב שאלת מעמדה של השבת 
הציבורית בישראל, ואם בצד זה נניח את 
העובדה כי הרבנות ”הציונית“, קרי הרבנות 
החרדי,  הציבור  בידי  נשלטת  הראשית, 
ואל תעשה“.  אנחנו מקבלים בעיקר ”שב 
נקודתיים  מניינים  ומעריך  מכיר  אני 
הלל  אומרים  שבהם  מסוימים  בישובים 
שלם בברכה בליל יום העצמאות. אני לא 
מכיר, לצערי, אמירה ברורה חד משמעית 
של רבני הציונות הדתית, ופעולות להפוך 
את המקרים הנקודתיים לתופעה האוחזת 
השבעים  ששנת  נראה  ישראל.  בכלל 

למדינה היא בדיוק הרגע המתאים לכך. 

*הכותב הוא מרצה באוניברסיטת בר אילן 
ומכללת ספיר

ראשית צמיחת גאולת הציונות הדתית - האמנם?

רועי לחמנוביץ‘ - שהםחברה והלכה

חברה והלכה

למה התורה לא נקודתית?
מכן  ולאחר  שאלות  מספר  אציף  ראשית 
אשתדל בע“ה לענות על כולן. מה הסיבה 
חירש?  לקלל  לא  עלינו  ציוותה  שהתורה 
ציוותה  לא  התורה  למה  שומע?  הוא  וכי 
נקודתית על איסור קללה לכל אדם באשר 
בספר  כבר  הקדימה  התורה  בנוסף  הוא? 
נשיאים  לקלל  לא  עלינו  וציוותה  שמות 
ְוָנִשׂיא  ל  ְתַקֵלּ ֹלא  ”ֱאֹלקים  בפסוק:  ודיינים 
ָך ֹלא ָתֹאר (שמות כ“ב, כ“ז) והשאלה  ְבַעְמּ
כל  של  הכללה  נעשתה  לא  גם שם  למה 
העם? האם יש הבדל בינם לבין שאר בני 

האדם?
שני קצוות

דווקא בתשובות לשאלות  ראשית אעסוק 
בפירושו  מביא  הרמב“ן  האחרונות. 
שעוסק  ס“ו)  (סנהדרין,  מהתלמוד  מדרש 

פתרון  לנו  ומציע  הנ“ל,  המרתקת  בסוגיה 
למעשה,  לכאורה.  לכפילות  מעניין  די 
התורה מביאה לנו שני קצוות - האחת של 
הדמויות הרוחניות, המנהיגותיות והעליונות 
והנשיא,  הדיין  שהינן  היהודית  בציבוריות 
שבעם“  ”האומללים  את  מביאה  והשנייה 
שהתורה  מזה,  ללמוד  התלמוד).  (כדברי 
על  אב“  ”בניין  לעשות  מאיתנו  ציפתה 
וגם  מנהיגים  מאותם  גם  העם,  שאר  כל 
מאותם אנשים המתמודדים עם המגבלה 
הכי משמעותית וקשה – החירשות, וכאמור 

גם כל שאר הרצף.

”לא תקלל חירש...“ וכי 
הוא שומע?

כעת אתייחס לשאלה למה התורה צריכה 
לא  הוא  שכן,  חירש?  לקלל  לא  לצוות 
שומע. נניח בצד את הטיעון שלרוב חירש 

יותר  הטובה  בצורה  שפתיים  לקרוא  יודע 
מכל אדם אחר, ונביא את דברי הרמב“ם, 
הסובר שהתורה אסרה לקלל חירש על מנת 
הינה  בקללה  הבעיה  שעיקר  לנו  להבהיר 
בפנימיותו  שנוצרות  המקלל,  של  בנפשו 
תכונות שליליות של נקמנות וכעס. הרמב“ן 
מוסיף על דבריו ואומר שגם אותה סביבה 
מתביישת  חלל  באותו  הנמצאת  חברתית 
בו אדם מקלל את  ונכלמת מאותו מעמד 

רעהו החירש.
החברה  כלל  את  לכבד  שנדע  רצון  יהי 
להיות  ונדע  היא,  באשר  הישראלית 
מתנהלים  אנחנו  כאשר  יותר  אף  רגישים 
ביותר על הקב“ה:  עם האנשים האהובים 
אנשים  אותם  וכל  העני  האלמנה,  היתום, 

עם מוגבלות.
*הכותב הינו מנהל קשרי הקהילה של 

עמותת ”אלווין ישראל“

ל ֵחֵרׁש“ (ויקרא י“ט, י“ד)      ”ֹלא-ְתַקֵלּ
ירון סמימי - נתיבות
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בו ח הזה,  שבלילה  קבעו  ז"ל 
מצרים,  ביציאת  מספרים  אנו 
בשבח,  ונסיים  בגנות  נתחיל 
ויחד עם אכילת המצה, לחם הגאולה, 
את  המזכיר  המרור  את  גם  נאכל 

השעבוד.
טבע האדם הוא כזה שתחושת הכרת 
הטוב על החירות מתעצמת רק כאשר 
אנו זוכרים תחילה את השעבוד והסבל 
שקדמו לו. רק מי שחווה את המחסור, 

יכול באמת להרגיש סיפוק מהשובע.
אותנו  הנחתה  הראשית  הרבנות  גם 
העצמאות  יום  תפילות  את  לפתוח 
בתהלים ק"ז: "הודו לה'... יאמרו גאולי 
ה' אשר גאלם מיד צר ומארצות קיבצם 
פרק  ומים",  מצפון  וממערב  ממזרח 
הדרך  תהפוכות  כל  את  לנו  שמזכיר 
ורוחות  והמחלות  מהרעב  לגאולה 
הסערה. ועל כן מסכם המשורר: "יראו 

ישרים וישמחו".
את  העלתה  המודרנית  ישראל  מדינת 

קומה אחת למעלה מכך.  הזה  הרעיון 
לפני חגיגת יום עצמאותנו לא רק נזכור 
את הגלות אלא נזכור את המחיר שאנו 
שילמנו ומשלמים עד היום הזה. נזכור 
שמסרו  אלו  ואת  הדמים  ברית  את 
ועל  והארץ  העם  קדושת  על  נפשם 
קדושת שמו יתברך. נזכור ונוקיר להם 
על  טובה  ולחבריהם  ולמשפחותיהם 

הקורבן היקר.
העצמאות  יום  לחגיגת  נכנסים  כאשר 
נוכל  ובוודאי  בוודאי  כזו  תודעה  מתוך 
של  המרשימים  הישגיה  על  לשמוח 
הפלא  ואכן,  שלנו.  הצעירה  המדינה 
הגדול ביותר מאז תולדות האנושות - 
לעינינו  - מתרחש  ישראל  מדינת  הוא 
צריכים להתאמץ כמו  איננו  ביומו.  יום 
בליל הסדר "לראות את עצמנו כאילו 
יצאנו ממצרים". אנחנו ואבותינו ואבות 
גדולים  ניסים  ראינו  בפועל  אבותינו 
מנסי יציאת מצרים! האם ניצחון מדינת 
מאות  מול  והקטנה  הצעירה  ישראל 

העצמאות  במלחמת  ערבים  מיליוני 
גדולה  אינה  הימים  ששת  ובמלחמת 
מיציאת מצרים? האם הפלת  פי כמה 
קיר הברזל הסובייטי באמצעות מיליוני 
עולים אינה גדולה יותר מהפלת חומת 
ישראל  עם  של  העליות  האם  יריחו? 
מכל רחבי הגלובוס, אפריקה ואמריקה 
משה  במבצעי  אתיופיה  יהודי  ועליית 
כפליים  כפלי  מדהימים  אינם  ושלמה, 
מדינת  של  סוף?הישגיה  ים  מקריעת 
והרפואה,  החקלאות  בתחומי  ישראל 
ולימוד התורה הם  המדע והטכנולוגיה 
דומה  אכן  מידה.  קנה  בכל  מרשימים 
יש  העצמאות  ליום  נכנסים  שכאשר 
כיהודים  כי  דומה  אך  לשמוח,  מה  על 
בוקר  כל  המתעוררים  מאמינים 
בי,  תלוי  הדבר  היה  לו  אני"  ב"מודה 
במה  "יש  ה-70  שנת  סיסמת  במקום 
הניסוח  את  מעדיף  הייתי  להתגאות", 
היונק מענווה ולא מגאווה "יש על מה 

להודות!"

ואנחנו י שנה   70 מציינת  שראל 
מהללים  "הלל".  אנחנו  אומרים 
את הקב"ה, אך אנחנו גם מוקירים 
ומכירים את גיבורי ישראל אשר בשמם 
השלישי  הבית  לראות  זכינו  ובזכותם 
אשר  המכוננים  האבות  בתקומתו. 
יותר  עוד  מעריך  אני  לפעם  מפעם 
הזיכרון  יום  את  הצמידו  חוכמתם,  את 
לשואה ולגבורה ליום העצמאות, ופרסו 
את המועד הזה לשבעה ימים. ממעמקי 
האסון הגדול שפקד את עמנו אל מרומי 
בפעם  לו  שזכינו  והחופש  העצמאות 
שלנו.  הארוכה  בהיסטוריה  השלישית 
אנחנו מיטלטלים כציבור  הזה  בשבוע 
בעברנו  חוזרים  וכבודדים,   גדול 
אל  שלנו,  האישיות  המשפחות  אל 
כולה,  באירופה  החרבות   הקהילות  
הרי  כי  ואנשים  דמויות  משם  ומעלים 
"לכל אדם יש שם". למדנו עם השנים 
גבורה.  גילויי  גם  היו  השואה  לצד  כי 
סימני  ונשארו  זוכרים.  אנו  אותם  גם 
שאלה, כיצד קרו הדברים וכיצד אנשים 

ישראל״  ״שמע  וקריאת  למותם  הלכו 
הסתיימה  ב-1945  שפתותיהם.  על 
וגרמניה  השנייה  העולם  מלחמת 
הנאצית הובסה. שרידי השואה  שעלו 
לישראל חברו ליהודים שבאו ממדינות 
אחרות, היטו שכם וסייעו ל-600 אלף 
להקים  שחיו כבר בישראל  היהודים 

את מדינתם.
ופתוח  בטוח  לבית  ישראל  הייתה  וכך 
המדינה  בעולם.  מקום  מכל  ליהודים 
ככלל  אינה  ישראל,  מדינת  היהודית, 
מדינת  שהיא  מפני  רק  לא  המדינות. 
היהודי, לא  העם  של  היחידה  הלאום 
ארוך  חלום  שהיא הגשימה  מפני  רק 
האחרונה  במאה  שהתגלם  ימים 
רק משום שהיא  הציונית ולא  בתנועה 
הכול.  שהיא  מפני  אלא  דמוקרטית, 
גם  האלה  היסודות  שלושת  רק  ולא 
נושאת  שהיא  מפני  יחד, אלא גם 
השואה  שנושאים  את זיכרון  בחובה 
ניצולי השואה ואת המחויבות שהורישו 
דמם  עוד  יהיה  לא  לעולם  לפיה  לנו, 

של היהודים בכל מקום שהוא על פני 
כדור הארץ, הפקר. משום כך הקימה 
שמגנים  ביטחון  וכוחות  צבא  ישראל 
עליה ומרתיעים אויבים, וכוננה יסודות 
ושוויון. מורשת  חוק  למדינה של צדק, 
זיכרון, אלא  כן, רק  אינה, אם  השואה 
וערכים  היא כוללת מחויבות, מוסריות 
לשכוח  נוטים  אנו  לפרקים  אנושיים. 
תהיה  לא  בעיניי, ישראל  זאת. לכן, 
תשמור  לא  אם  היהודי  העם  מדינת 
עצמה  כלפי  הן  המוסריים  ערכיה  על 
כשאמרנו  אותה.  הסובבים  כלפי  והן 
"תיקון עולם", אמרנו בעצם: המחויבות 
להנחיל ערכים אלה לכלל האנושות, או 
עכשיו  לגויים".  "אור  גוריון  כדברי בן 
והשלישי  לשואה  הרביעי  הדור  פה  חי 

למדינת ישראל. 

מחויבים  יהיו  לנצח,  הבאים,  הדורות 
אדם  כי  גם לציווי  כמו  אלה  לערכים 
המחויבות  זוהי  בצלם. ובעיניי  נברא 

המוסרית מן המעלה העליונה.

יש על מה להודות

נברא בצלם

יֹוָמא ח"כ יהודה גליק (סיעת הליכוד)ִעְנְיֵני ְדּ

יֹוָמא ח"כ ד״ר נחמן שי (סיעת העבודה-המחנה הציוני)ִעְנְיֵני ְדּ
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הבית  ועד  ידי  על  נטען  יותר משנה  לפני 
דמי  תשלום  ומאז  נסגר,  הבנק  שחשבון 
מעוניינים  הדיירים  במזומן.  חל  הוועד 
לדעת לאן הכסף הולך ומה מצב החשבון, 
מכיוון שהבניין לא מטופל כלל ואף מוזנח 
של  חשבון  קיום  להוכיח  ניתן  איך  מאוד. 

ועד בית?
צריכים  ציבור  כספי  על  הממונים  גזברים 
הדבר  ההוצאות.  כל  על  וחשבון  דין  לתת 
מחויב הן על פי דין (רמ“א שו“ע יו“ד רנז ב) 
והן על פי חוק (התקנון המצוי שהוא חלק 
לא  בית  ועד  שכל  כך  המקרקעין).  מחוק 
אשר  נימוקיו  יהיו  זו,  מחובה  לחמוק  יוכל 
יהיו, בין אם הבניין פועל על פי תקנון של דין 

תורה ובין אם פועל על פי התקנון המצוי.
הבית,  ועד  על הפנקס של  אפשר לסמוך 
אם רואים שקיימת חפיפה בין הכתוב לבין 
הפעולות  שנעשו בבניין, אבל אם קיימים 
החובה  קיימת   - הבית  ועד  כנגד  חשדות 
להפריכם. ראה שו“ע חו“צ צא ה ”יש לדון 
בו  לכתוב  שרגיל  אדם  של  פנקסו  פי  על 
הקטנים  מיתומים  להוציא  ואפי‘  ענייניו 
שכתוב  שמה  לדבר  רגלים  דיש  היכא 
בפנקס הוא אמת“ (וראה פת“ש על הלכה 

זו). וראה  שו“ע ק“ז י“ב.
רק  מתקבל  הבית  ועד  בפנקס  הרישום   
אם מה שכתוב שם נראה סביר, אבל אם 
אינו מדויק בעליל, אם  בו  נראה שהכתוב 

התקבל  שאמנם  בראיות  חיסרון  בגלל 
כסף על ידי הצד השני, אם בגלל שנרשמו 
הרי  נעשו,  שלא  פעולות  עבור  תשלום  בו 
אמת  בבחינת  בפנקס  הרישום  אין  שאז 
שחייבים לקבלה.  בכל מקרה שבו קיימים 
שהדברים  כדאי  הבית,  ועד  כלפי  חשדות 
יבוררו איתו, אם כדי להגיע לחקר האמת 
מתברר  בהם  מקרים  ויש  הבניין,  לתועלת 
שהחשדות היו לשווא (ראה רמב“ם הלכות 
תשובה פ“ד ה“ד), ועד הבית פעל כשורה, 
דיירי  בין  לשרור  הטובה  הרוח  חוזרת  ואז 

הבניין.

* בשיתוף האגודה לתרבות הדיור

הפטרת פרשות ”אחרי מות- קדושים“ ויום העצמאות

חשבון ועד בית

אליסף תל-אור - מזכרת בתיהנקודות ציון בחינוך

פני דורות נשתרש המנהג בקהילות ל
רבות לקרוא בשבת בה קוראים את 
פרשות ”אחרי-מות – קדושים“ את 
ההפטרה מספר עמוס פרק ט‘, פסוקים ז‘-
ט“ו (ואילו בקהילות אחרות נקבעו פרקים 
רבים  פסוקים  אחרים).  נביאים  מספרי 
מהפטרה זו כמו נבחרו בכוונת מכוון בכדי 
לבטא את ההרגשות והפלאיות האופפות 
אך  שחגגנו  העצמאות,  יום  חגיגות  את 
ה‘  ְנֻאם  ִאים  ָבּ ָיִמים  ה  ”ִהֵנּ זה:  בשבוע 
ְך  ֹמֵשׁ בְּ ֲעָנִבים  ְוֹדֵרְך  ֵצר  ֹקּ ַבּ חֹוֵרׁש  ׁש  ְוִנַגּ
ָבעֹות  ַהְגּ ְוָכל  ָעִסיס  ֶהָהִרים  יפּו  ְוִהִטּ ַרע  ַהָזּ
ִיְשָׂרֵאל  י  ַעִמּ בּות  ְשׁ ֶאת  י  ְבִתּ ְתמֹוַגְגָנה. ְוַשׁ ִתּ
תּו  בּו ְוָנְטעּו ְכָרִמים ְוָשׁ ּמֹות ְוָיָשׁ ּוָבנּו ָעִרים ְנַשׁ

ִריֶהם“. ֶאת ֵייָנם ְוָעׂשּו ַגּנֹות ְוָאְכלּו ֶאת ְפּ
נעשה  לא  שהדבר  אף  שעל  לי  נדמה 
הפלאית  שההתאמה  הרי  מכוון,  בכוונת 
הזו בין ההפטרה ויום העצמאות יכולה לא 
הרגשות  את  השבת  בתפילת  לבטא  רק 
לזמן  אלא  העצמאות,  שמחת  של  העזים 
נקודת התבוננות מעניינת על תוכנו של יום 

העצמאות. 

הגיע זמן הגאולה? 
יהודי  העם  את  שמפלגות  השאלות  אחת 
יום העצמאות והגאולה.  כיום היא מה בין 
יום  ובין  הגאולה  בין  המזהים  יש  מחד, 
הארוכים  התהליכים  על   – העצמאות 
שהוא מסמל. ומאידך, יש המבדילים הבדל 

גמור בין השניים, שלא לומר מבליטים את 
אלו.  מושגים  שני  בין  לקרב  הניסיון  עצם 
תחילתו  את  זה  ביום  הרואים  יש  ובתווך 
 – לסיימו  הגיע  לא  שעדיין  התהליך,  של 

”אתחלתא דגאולה“. 
לכאורה, כאשר אלו הן נקודות המוצא, אין 
בכוחו של יום העצמאות להיות יום שמלכד 
בעל  אמנם  והוא  היהודית,  החברה  את 
מהעם  רבים  לחלקים  עמוקה  משמעות 
היושב בציון, אך בה בעת חלקים אחרים 
חלק  מלקחת  ולהיזהר  להישמר  בוחרים 
ואולם,  בו.  הקשורים  ובסמלים  בחגיגות 
לנו  להציע  יכולה  עמוס  מספר  ההפטרה 
הסתכלות  זווית  אחרת,  הסתכלות  זווית 
השאלה  על  לענות  מבקשת  שאינה 
המטאפיזית – גאולה מהי, אלא לחגוג את 
הפשוט,  במובנה  הקונקרטית  המציאות 

פשטות נעלה. 
האלו  הנביא  פסוקי  בין  משווים  כאשר 
את  המתארים  אחרים  נחמה  פסוקי  לבין 
חזון אחרית הימים, שבו ישוב עם ישראל 
ואחרים,  זכריה  ישעיה,  בספר  לארצו, 
אינם  שלפנינו  שהפסוקים  לראות  אפשר 
פסוקי חזון גדולים ומרשימים. הנביא אינו 
עם  זאב  ”וגר  המלחמות  קץ  על  אומר 
כבש“; הוא אינו מדבר על תנועה רוחנית 
גדולה דוגמת ”והביאותם אל הר קודשי“; 
או על שינוי פנימי עמוק: ”לב טהור ברא 

לי אלוקים“. 

יום העצמאות – יום חג של
שמחה והכרת תודה 

החיים  על  מדבר  הוא  זאת  תחת 
ובכרמים,  בשדות  העבודה  המציאותיים: 
אינו  זה  תיאור  והמושבים.  הבתים  בניית 
הגאולה,  מהי  המטאפיזית  לשאלה  קשור 
וכיצד. בכך הוא מבטא את  מתי תתרחש 
להודות  יכולים  שהכול  והתודה  השמחה 
בה (תרתי משמע): החיים בארץ ישראל, 
כעם שיש לו מדינה משלו וכיחידים אשר 
של  הרחב  (במובן  ושדות  בתים  להם  יש 
אותם,  עוטפת  ביטחון  כשרשת  עבודה), 
כבמציאות  ונרדפים  מגורשים  הם  ואין 
החיים בגלות. האם זה אומר שבזה נשלמה 
תחילתה  שזוהי  אומר  זה  האם  הגאולה? 
של הגאולה? או שלמעשה, אין בין זה לבין 
כל  יכול  אלו  שאלות  על  דבר?  הגאולה 
אדם או כל קהילה להשיב את תשובתם, 
לחלוק  והקהילות  היחידים  ימשיכו  ועוד 

בדבר ולהתווכח אודותיו שנים רבות. 
התודה,  הכרת  כיום  העצמאות,  יום  אך 
בו  הטוב שזכינו  כל  על  והגאווה  השמחה 
בדורות אלו: להתקבץ מכל הגלויות בכדי 
מדינתנו,  את  בה  להקים  בארצנו,  לשבת 
ליהנות מהבתים והשדות שלה ועוד ועוד, 
יכול ברוח הנביא עמוס להיות יום החג של 
כל בני העם היהודי, ללא הבדל בהשקפתם 

המטאפיזית.

”ִאּלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל 
ינּו“ יֵּ ִחיָרה, ַדּ ית ַהְבּ ְוֹלא ָבָנה ָלנּו ֶאת ֵבּ



נו מצויים בעיצומם של ימי ספירת א
ר‘  תלמידי  כשלו  בהם  העומר 
והמורכב  החשוב  בערך  עקיבא 
למערכת היחסים בין איש לרעהו המוזכר 
שעליו  כמוך“,  לרעך  ”ואהבת  בפרשתנו, 
כלל  שזהו  וקבע  עקיבא  ר‘  ואמר  הוסיף 

גדול בתורה.
מהי אהבה? ומדוע נחשבת 

כלל גדול בתורה? 
להגיע  כדי  וההכרחי  הראשון  השלב 
יכולה  קירבה  לשנוא.  לא  הוא  לאהבה 
להפוך גם לשנאה, אפילו בין אחים – קין 
פרשתנו  כן  ועל  וכדו‘.  ואחיו  יוסף  והבל, 
מצווה, לפני הציווי לאהבה, ”לא תשנא את 

אחיך בלבבך“ (ויקרא י“ט, י“ז). 
אהבה היא קשר. לאדם שייכות למעגלים 
מעגל  משפחתי,  מעגל  בחייו:  שונים 
עולמי  כלל  ומעגל  לאומי  מעגל  חברתי, 
ביטוי,  לידי  יותר  באה  שהשייכות  ככל   –
והאהבה  הקשר  האדם  אצל  מתחזק  כך 
נתינה  היא  אהבה  יותר.  רחבים  למעגלים 
ללא תמורה. אנו מתקרבים לזולת ונקשרים 
אליו על ידי הענקה. חברה ערכית הדוגלת 
את  מעודדת  ולסביבה,  לזולת  בנתינה 
לזה,  זה  וערנות  אכפתיות  לגלות  חבריה 
להושיט יד לאחר ולעשות עמו חסד. מדוע 
בתורה?  גדול  כלל  נחשבת  הזולת  אהבת 
כולה  התורה  שכל  סבר,  שהלל  כשם  או 
עומדת על המשפט ”מה ששנוא עליך אל 

אותנו  מלמדת  התורה  לחברך“?  תעשה 
זה  קשור  כשהכל  נברא  ביסודו  שהעולם 
מדריכה  והתורה  נסתרים  הדברים  בזה, 
חיינו,  במשך  אותם  לגלות  כיצד  אותנו 
הפנימי  הקשר  את  החושפת  המצווה 
ואהבת  היא:  העולם  של  ביסודו  הקיים 

לרעך כמוך.

”ואהבת  הפסוק  על  נריה  הרב  כותב  וכך 
הוא  שלם  ”אדם  ה‘“:  אני   – כמוך  לרעך 
בשורש  שם,  העליונה.  לשלמות  הקרוב 
היצירה, נפגש הוא בשורשי הברואים כולם, 
ואהבה רבה מתפשטת והולכת ליצור כולו, 
למפעל כולו, לאדם הנברא בצלמו ולעולם 

הנברא ברצונו“.

5

עו״ד אבי פרקש - תל אביבמשפט הלכה ומורשת ישראל

שחר האנושות ניסה האדם להבין מ
שחיים  כמי  הזיכרון.  תופעת  את 
לנו  גורמת  הזכירה  עצם  בהווה, 
מכיוון  נוחות  אי  לתחושת  פעמים  הרבה 
לשכוח  הוא  האדם  של  הטבעי  שהמנגנון 
מהעבר,  נעימים  הלא  הזיכרונות  את 
מנגנון  את  לאדם  יש  לכך  נגד  וכמשקל 

השכחה. 
במסורת היהודית תופס הזיכרון חלק נכבד 
יום. זה עתה יצאנו  בהוויה ואף בחיי היום 
מחג המסמל כולו את זיכרון יציאת מצרים 
שמהווה  היהודית  במסורת  מכונן  סמל   –
את אחד מעקרונות היהדות. אחת המצוות 
היא  היהודי  השנה  בלוח  ביותר  החשובות 
חובה  שהיא  עמלק,  זכירת מעשה  מצוות 
לכל יהודי לזכור ולא לשכוח לדורי דורות, 

לזכירת  הזיכרון  יום  את  סיימנו  עתה  וזה 
שהשמיד  המודרני  עמלק  של  מעשהו 
גם  לנו  יש  בנוסף  יהודים.  מיליון  שישה 
למעשה  זכר  שהיא  השבת  שמירת  את 

בראשית ועוד כהנה וכהנה דוגמאות. 
צורך  לנו  יש  מדוע  התהייה  עולה  כן,  אם 
הם  מטרה  לאיזו  האלו?  הזיכרונות  בכל 
משמשים והאם באמת אנו צריכים אותם? 
וחשובים  גדולים  בימים  אנו  נמצאים 
בקולקטיב היהודי ישראלי. זה עתה סיימנו 
לזכור ולא לשכוח את מעשהו של הצורר 
הנאצי ימ“ש, יום בו כל יהודי ויהודי בארץ 
וברחבי התפוצות מתייחד עם זכר האסון 
הנורא שפקד את עם ישראל באותה העת, 
האמיצים  חיילינו  את  זוכרים  אנו  וכבר 
במערכות  נפשם  חירפו  אשר  והגיבורים 

ישראל  עם  לתקומת  והביאו  ישראל 
בארצו.

כי  חשים  מאיתנו  שרבים  מקרי  זה  אין 
”קדושה  תחושת  ישנה  האלה  בימים 
ובשלושת  הנוראים  בימים  כמו  באוויר“ 
הרגלים. העם היהודי מבין שחובת הזכירה 
איננה עול או מטלה שעליו לבצע. הזכירה 
החובה  זכות.  שהיא  חובה  הם  והזיכרון 
היא לפעמים חובה דתית ולפעמים חובה 
שזה  תמיד  היא  ההרגשה  אבל  לאומית, 
מכירה  היהודית  הפילוסופיה  הך.  היינו 
ולדרך  בהווה  לקיום  כאמצעי  בזיכרון 
היחידה לשמר את עם ישראל גם בעתיד. 

שנזכה לזכור ולחגוג בכל שנה ושנה.

חובת הזיכרון והזכות בלזכור

צופית אליצור - מעלה אדומיםפרשת השבת

אהבה



ג'  ז"ל  וולף  מימון  בר  אוריאל  סמל-שני 
תשרי תשמ"ב (1 באוקטובר 1981) - ח' 

אייר תשס"ב (20 באפריל 2002)

אילנה  להורים  בארגנטינה  נולד  אוריאל 
בבואנוס  והתחנך  גדל  הוא  ולאונרדו. 
איירס. בגיל שמונה החל ללמוד לרכב על 
סוסים ובגיל 12 החל באילוף כלבים. בגיל 
14 הוריו התגרשו והוא עלה לישראל עם 
לימודיו התיכוניים החל בכיתה  אמו. את 
ט' בבית הספר "הנרי רונסון" באשקלון. 
בתיכון  ללמוד  המשיך  וחצי  שנה  לאחר 
בתיכון  סיים  לימודיו  את  סילבר.  כפר 
במקביל  בעכו.  פנימייה   - "מנוף" 
ללימודים עסק בקרטה, צלילה וכדורגל, 
והצטיין בהם. כמו כן עבד בשעות הבוקר 

בכלביה ובאורוות סוסים במקום.

שירותו הצבאי ונפילתו
הוא  אוריאל.  התגייס   2001 באוגוסט 
למרות  קרבית  ביחידה  לשרת  התעקש 
היותו בן יחיד לאם חד הורית שהייתה חולה 
במחלה ממארת. אמו חתמה לו על ויתור. 
במחנה  עשה  הראשונה  הטירונות  את 
80 ולאחר זמן קצר הועבר לטירונות של 
בהצלחה  הטירונות  את  עבר  הוא  מג"ב. 
(אזח"ע) פלוגה כ"ז.  ושובץ במג"ב עזה 
עם הגיעו לפלוגה נחשפו חבריו לסיפור 
מתגורר  והאב  חולה  שהאם  ולכך  חייו, 
לשרת  הספיק  אוריאל  בארגנטינה. 
בפלוגה כשלושה שבועות בלבד. בתאריך 
ח' אייר תשס"ב (20 באפריל 2002) בעת 
מירי של  אוריאל  נהרג  פעילות מבצעית 
הפלסטינים  הפועלים  במסוף  מחבל 

בעזה.  ארז  שבמחסום  התעשייה  באזור 
ההמומים  החברים  בנופלו.  היה    20 בן 
האם,  את  לנחם  לביתו  הגיעו  ממותו 
 - הקשה  הרפואי  מצבה  למרות   - והיא 
התעקשה לנסוע לבית החולים "ברזילי" 
כדי לזהות שם את גופת בנה היחיד. "הוא 
אותו  הזהרתי  כאשר  מאוד,  אמיץ  היה 
מפני הסכנות הכרוכות בשירות ברצועה, 
לראות  רוצה  שהוא  ואמר  צחק  אוריאל 

עליו",  לירות  שיעז  פניו של המחבל  את 
סיפר אחד מחבריו בראיון לתקשורת.

הוריו  את  אוריאל  אחריו  הותיר  במותו 
למנוחת  הובא  הוא  ואילנה.  לאונרדו   -
העלמין  בבית  הצבאית  בחלקה  עולמים 
באשקלון. על מצבתו נחקק: "לוקו לינדו 

יקר, אוהבים אותך אבא ואימא".
עם מותו של אוריאל ז"ל נוצר חיבור עמוק 
הפלוגה  מצד  ואהבה  תמיכה  המון  עם 
"איבדתי  פעם:  לא  שאמרה  אמו,  כלפי 

בן אבל קיבלתי 90 בנים חדשים". כאשר 
מצבה הרפואי של אילנה התדרדר, היא 
כרם.  עין  הדסה  החולים  בבית  אושפזה 
קשה,  במצב  מאושפזת  בהיותה  שם, 
במעמד  השירות  עיטור  לאוריאל  הוענק 
מג"ב  מפקד  מג"ב,  ומפקד  המפכ"ל 
אזח"ע ושוטרי פלוגה כ"ז. לאחר קבלת 
איבדה את הכרתה עקב  אילנה  העיטור 
המחלה, והועברה להוספיס ביישוב עומר 
בדצמבר   25 בתאריך  לפטירתה  עד 

.2002
בהלווייתה השתתפו שוטרי מג"ב אזח"ע 
אילנה  כ"ז.  ופלוגה  הממ"ר  בראשות 
השנה  של  לאזכרה  לחיות  הספיקה  לא 
 11 לאזכרת  נערכה  והפלוגה  הראשונה 

חודשים ו-12 חודשים. 

הנצחתו
בכל שנה עורכים במג"ב אזכרה שנתית 
ולאחר  אשקלון,  הצבאי  העלמין  בבית 
מכן במרכז קליטה בית קנדה באשקלון 
נערכות תפילות וסעודת מצווה. לאזכרה 
חברים  מנוף,  מפנימיית  חבריו  מגיעים 
מהיחידה, דודתו (אחות אביו) המתגוררת 
ברחובות ונציגים במרכז הקליטה אשקלון. 
שמו מונצח באנדרטה לזכר חללי יד נתן 
ומנוף בכפר הנוער מנוף, באתר ההנצחה 
עירון,  בצומת  הגבול  משמר  לחללי 
ישראל  במערכות  לנופלים  באנדרטה 
משטרת  לחללי  באנדרטה  באשקלון, 
ההנצחה  ובפינת  אתא  בקריית  ישראל 
בעין  הצבאי  בבסיס  ערבה  מג"ב  לנופלי 

יהב.
יהי זכרו ברוך לעולמי עד.
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נוער  או  תלמידים  חשיפת  האם 
משלהם  שונה  זהות  לבעלי  צעיר 
עלולה לבלבל אותם? האם לא כדאי 
להמתין עם המפגשים לגיל מבוגר, 

כשהזהות כבר מגובשת ויציבה?

נהפוך הוא. מפגש עם זהות אחרת מסייע 
לתלמיד לגבש את זהותו שלו. דרך ההבנה 
של זהויות אחרות הוא מבין מה הוא לא, 
אי  זאת,  מלבד  כן.  הוא  מה  לו  ומתחדד 
בחברה  בחממה.  ילדים  לגדל  אפשר 
ייפגשו עם  מעורבת הם בסופו של דבר 
שונים מהם. דווקא כשהמפגש עם האחר 

מתקיים במסגרת חינוכית, ניתן לכוון את 
השפעותיו.

פעם  להיפגש  נהוג  שלנו  בתיכון 
אבל  אחר,  ממגזר  תיכון  עם  בשנה 
אצלנו  מקדם  שזה  רואה  לא  אני 

אווירה סובלנית במיוחד.

רק  לא  שונים  בין  קצרים  מפגשים 
נזקם  לרוב  סובלנות,  מקדמים  שאינם 
מכינים  אם  ביחוד  מתועלתם.  מרובה 
הם  שתשיב",  מה  ל"דע  התלמידים  את 
כשכל  ודרוכים  טעונים  למפגש  מגיעים 

ולמעוך  בוויכוח  לנצח  היא  מטרתם 
פתוחים  אינם  הם  שמולם.  ה"יריב"  את 
ויכוח  וחצי של  ולהכיר, ובשעה  להקשיב 
גם אין סיכוי שיצליחו. כדי לקדם סובלנות 
לזמן  עמו  להיפגש  יש  לאחר,  ופתיחות 
את  ולהכיר  שלו,  בסביבתו  משמעותי, 
ישובו,  דתו,  משפחתו,  המלא:  עולמו 
קשייו, תרבותו. רק כך מפסיקים לראות 
"מתנחל"  "ערבי",  "חרדי",  ה"דתי",  את 

ורואים אדם.

*הכותב הוא מנהל מרכז הינם 
לסובלנות חברתית

עו״ד ירון קנר - מודיעיןשו״ת סובלנות
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בין הפותרים נכונה יוגרל פרס חינוכי

הכותב הוא ראש תחום כתיבה ב“מיתרים“

מאת: אליסף תל אורהפינה לילדים

ים" ָרׁשֹות "ַאֲחֵרי-מֹות" ּו"ְקדֹוִשׁ פָּ
ת "ַאֲחֵרי-מֹות"  ָרַשׁ ים". ָפּ רֹות: "ַאֲחֵרי-מֹות" ּו"ְקדֹוִשׁ ָרׁשֹות ְמֻחָבּ י ָפּ תֵּ ת קֹוְרִאים ְשׁ ָבּ ׁ ַהַשּ
ן  ְוַעל כֵּ ן,  ָכּ ְשׁ ַהִמּ ת  ֲחֻנַכּ יֹום  ְבּ ָזָרה  ִהְקִריבּו ֵאׁש  ֶשׁ ֵני ַאֲהֹרן,  ְבּ ֵני  ְשׁ ל  ֶשׁ ָאה ַאֲחֵרי מֹוָתם  ָבּ
ים.  ָדִשׁ ַהֳקּ י  ָקֳדֵשׁ ית  ֵבּ ֶאל  ֵנס  ְלִהָכּ ֲהִנים  ַהֹכּ ִאים  ׁ ַרָשּ ּבֹו  ֶשׁ ָהֹאֶפן  ְמֹתָאר  ה  ָרָשׁ ַהָפּ ֶפַתח  ְבּ
ר  ִמְסָפּ ּומֹוִסיָפה  ּפּוִרים,  ַהִכּ יֹום  ְבּ דֹול  ַהָגּ ֵהן  ַהֹכּ ֲעבֹוַדת  ֶאת  ְמָתֶאֶרת  ה  ָרָשׁ ַהָפּ ְך,  ֶהְמֵשׁ ַבּ
ַאַחר  ם  ַהָדּ ֶאת  ְלַכּסֹות  ן, חֹוָבה  ָכּ ְשׁ ַלִמּ נֹות ִמחּוץ  ָקְרבָּ ְלַהְקִריב  ִאּסּור  ְוִאּסּוִרים:  ִמְצוֹות 
ר  ים ֲאֶשׁ ִמְצוֹות ְוֻחִקּ ָרּה בְּ ִעָקּ ים" עֹוֶסֶקת בְּ ת "ְקדֹוִשׁ ָרַשׁ ּלּוי ֲעָריֹות. פָּ ִחיָטה ְוִאּסּוֵרי ִגּ ׁ ַהְשּ
תֹוְך ִמְצוֹות  ת. ְבּ ֶשׁ ית ְמֻקֶדּ י ַהּתֹוָרה, ֲעׂשּוָיה ְלהֹוִביל ִליִציַרת ֶחְבָרה ֱאנֹוִשׁ ִמיָרָתם, ַעל ִפּ ְשׁ
ָזָקן",  ֵני  ְפּ "ְוָהַדְרָתּ  גֹון:  ְכּ ַלֲחֵברֹו,  ָאָדם  ין  ֵבּ ֶשׁ ָחִסים  ְיּ ַבּ ָהעֹוְסקֹות  ַרּבֹות  ִמְצוֹות  ֵיׁש  ֵאּלּו 
ין ָאָדם  ֵבּ ָחִסים ֶשׁ ְיּ ַחד, ְלָצד ִמְצוֹות ָהעֹוְסקֹות ַבּ מֹוָך", ִאּסּור ְלִקיַחת ֹשׁ "ְוָאַהְבתָּ ְלֵרֲעָך ָכּ

ת ְוַכּדֹוֶמה. ָבּ ִמיַרת ַשׁ גֹון: ִאּסּור ֲעבֹוַדת ֱאִליִלים, ְשׁ קֹום (ֱאֹלִקים), ְכּ ַלמָּ
ת"?  ֶשׁ ֵעיֵניֶכם ֶחְבָרה "ְמֻקֶדּ • ַמִהי ְבּ

ֶזה? ָכּ ֹכָחם ְלהֹוִביל ְלִתּקּון ֶחְבָרִתי ֶשׁ • ֵאילּו ַמֲעִשׂים בְּ

ִסּפּור ִלְכבֹוד יֹום ָהַעְצָמאּות: 

ַחג.  ְגֵדי  ִבּ ה  ְלבּוָשׁ ָהְיָתה  ִהיא  ֵמַחְדָרּה  ָיְצָאה  א  ִאמָּ ֶשׁ ְכּ
חֹוְגִגים  ָאנּו  ַחג  "ֵאיֶזה  ְתִמיָהה:  ִבּ י  ַאְלִתּ ְוָשׁ ּה,  ָבּ ִהיִתי  ָבּ
ֵעיֶניָה: "ַחג  ְדָמעֹות ְבּ ׁש ְוּ קֹול ִנְרָגּ י ְבּ יָבה ִלי ִאִמּ ַהּיֹום?" ֵהִשׁ

ְמִדיָנה,  ָלנּו  ִלְהיֹות  עֹוֶמֶדת  ַעְצָמאּוֵתנּו. 
ָגַדי  ְבּ ֶאת  י  ִתּ ָלַבְשׁ י,  ַקְמתִּ ד  ִמָיּ י!"  ִתּ ִבּ
ל ִעיר, ֶאל  ים, ְוָיָצאִתי ֶאל ְרחֹוָבּה ֶשׁ ַהֲחִגיִגִיּ
רּון  ֶנֶסת ְיֻשׁ ית ַהְכּ ַלִים - ְלַיד ֵבּ ז ְירּוָשׁ ֶמְרַכּ
ֹרב ַעם ּוְבַהְדַרת ֶמֶלְך ֶאת ֲחִגיַגת  -ָלחּוג ְבּ

ל ְמִדיָנֵתנּו! ָהַעְצָמאּות ֶשׁ
נּו,  לָּ ֻכּ ָעְטָפה ֶאת  ְׂמָחה  ַהִשּ ָעה  ָשׁ אֹוָתּה  ְבּ
ים...  ִמִלּ ְבּ אֹוָתּה  ְלָתֵאר  ֵאין  ֶשׁ ִשְׂמָחה 
מֹוָתּה עֹוד  ֹּלא ָרִאיִתי ְכּ ָהְיָתה זֹו ִשְׂמָחה ֶשׁ
ח אֹוָתּה ַעד יֹוִמי ָהַאֲחרֹון.  כַּ י, ְוֹלא ֶאְשׁ ַחַיּ ְבּ
ב  ִמְכָתּ י  ִאִמּ ִלי  ָנְתָנה  ְיָתה,  ַהַבּ ָחַזְרנּו  ֶשׁ ְכּ
ֶאְזָרִחית  ַיֲעֹקִבי,  ה  ִלָיּ ״ַלָדּ ּתּוב:  ַהִכּ ְוָעָליו 
ְקָדה  ָפּ ֲאָוה  ַגּ ה  ָמּ ַכּ ָהִעְבִרית".  ִדיָנה  ַהְמּ

ָלנּו  ִלְהיֹות  ִדיָנה! עֹוֶמֶדת  ַהְמּ ֶאְזָרִחית  ָעה.  ָשׁ אֹוָתּה  ְבּ אֹוִתי 
ָאנּו  ַרק  ְרָמִנים,  ֶגּ ֹלא  ִריִטים,  ְבּ ֹלא  טּוְרִקים,  ֹלא  ְמִדיָנה. 
ְוִשְׂמַחת  ֲאָחדֹות,  עֹות  ָשׁ ָחְלפּו  ֹלא  ַאְך  ְלַעְצֵמנּו!  ֲאדֹוִנים 

ּה, ְוָכל ֶהָהמֹון  ְמֹלא ֻעָזּ ְרָצה בִּ ְלָחָמה ָפּ ָהַעְצָמאּות ִנגֹוָזה. ַהִמּ
ל  ֶשׁ בּולֹוֶתיָה  ְגּ ַעל  ְלָהֵגן  ר  ֵזּ ִהְתַפּ ָהָאֶרץ  ַרֲחֵבי  ְבּ ָחַגג  ֶשׁ

ִעיָרה. ִדיָנה ַהְצּ ַהְמּ
ָיִמים:  אֹוָתם  ְבּ יֵתנּו  בֵּ ֶאת  ַלֲעֹזב  ֶנֶאְלצּו  י  ְחִתּ ַפּ ִמְשׁ ֵני  ְבּ ם  ַגּ
ָבה  ִהְתַנְדּ י  ִאִמּ ּוְלָהֵגן,  ֹמר  ִלְשׁ ְכֵדי  ִבּ ִית  ֵמַהַבּ ָיָצא  ָאִבי 
דֹוָלה  ָבא, ַוֲאחֹוִתי ַהְגּ ֵלי ַהָצּ ק ָמזֹון ְלַחָיּ ְלַחֵלּ
ֶעְזָרה  יׁש  ְלַהִגּ ַהחֹוִלים,  ֵבית  ְבּ ַע  ְלַסיֵּ ָסה  ְיּ ֻגּ
מֹוֶנה,  ׁ ַהְשּ ת  ַבּ ה  ַטָנּ ַהְקּ ֲאִני,  ַרק  צּוִעים.  ַלְפּ
ְמעּו  ִנְשׁ ְלָחָמה  ַהִמּ ַמֲהַלְך  ְבּ ִית.  ַבּ ַבּ י  נֹוַתְרִתּ
יֵתנּו  ֵבּ ֲחַצר  ַבּ ם  ַגּ ָעָבר.  ל  ִמָכּ ּוָפָגִזים  ְיִרּיֹות 
ִמים. ְרִסיס ֶאָחד  ַאְיּ ָגִזים ַהְמּ ָנְפלּו ְרִסיֵסי ַהָפּ
ַמְחזֹור  ְבּ ּוָפַגע  יֵתנּו,  ֵבּ ַחּלֹון  ֶאת  ָחַדר  ַאף 
ֲאחֹוִתי.  ל  ֶשׁ ַחְדָרּה  ְבּ ָהָיה מּוָנח  ֶשׁ ה  ִפלָּ ַהְתּ
א  ָמּ ֶשׁ ָעה  ָשׁ אֹוָתּה  ְבּ י  ַחְדִתּ ָפּ ֶשׁ ֵאיִני זֹוֶכֶרת 
י  ִתּ ְשׁ ָחַשׁ אּוֶנה ִלי ָרָעה, ַאְך ֲאִני זֹוֶכֶרת ֶשׁ ְתּ
נֹוְלָדה.  ֶטֶרם  ְבּ נּו  ֵמִאָתּ ַקח  ָלּ ִתּ ִדיָנה  ַהְמּ י  ִכּ
ְמִדיַנת  ֶאת  ַהּיֹום  ִלְראֹות  ָאה  ֵגּ ֲאִני  ה  ָמּ ַכּ
ֶלֱאֹלִקים  מֹוָדה  ֲאִני  ה  ְוַכָמּ קֹוָמה,  ְזקּוַפת  עֹוֶמֶדת  ִיְשָׂרֵאל 
ִדיָנה ָהִעְבִרית"! ּכּוִני ִלְהיֹות "ֶאְזָרִחית ַהְמּ ִזּ ּוְלַעם ִיְשָׂרֵאל ֶשׁ

ַלִים,  ְירּוָשׁ ְיִליַדת  ַהְרֵאל,  ה  ִליָּ ָדּ ל  ֶשׁ ִזְכרֹונֹוֶתיָה  י  ִפּ (ַעל 
(1940

ִחיָדה ליֹום ָהַעְצָמאּות:
ּבֹו  ֶשׁ הּוִדי  ַהְיּ ּׁשּוב  ַהִיּ ַמהּו   •
יכּו  ִהְמִשׁ ֹסֶרת  ַהָמּ י  ִפּ ַעל 
ְלִהְתגֹוֵרר  ְיהּוִדּיֹות  חֹות  ָפּ ִמְשׁ
ִמיֵמי   – לּות  ַהָגּ קּוַפת  ְתּ ָכל  ְבּ
ְוַעד  ִני  ׁ ַהֵשּ ׁש  ְקָדּ ַהִמּ ית  ֵבּ

ַלֲהָקַמת ְמִדיַנת ִיְשָׂרֵאל? 

ָבר ָקׁשּור ְלַהְדָלַקת  • ְוֵכיַצד ַהָדּ
ָנה? ׁ ֶעְרָכה ַהָשּ ֶנּ ּשּׂואֹות ֶשׁ ַהַמּ



תחנת הניסיונות הראשונה
מי  לכל  היטב  הנראית  אהרונסון,  בחוות 
שנוסע בכביש החוף ליד עתלית, שכנה בעבר 
של  הראשונה  העברית  הניסיונות  תחנת 
האגרונום המפורסם אהרון אהרונסון. בשנת 
1910 השלימה קק“ל בסיוע יק“א (החברה 
היהודית להתיישבות) ותורמים מארה“ב את 
רכישת הקרקע עבורה. אהרונסון, שהיה גם 
איש מחתרת ניל“י, התמסר לניהול המקום. 
באחת החלקות של התחנה הוא ערך ניסויים 
בגידול חיטת הבר שגילה כמה שנים קודם 
לכן, במסגרת מסע מחקר שגם אותו מימנה 
קק“ל. התחנה פעלה רק עד פרוץ מלחמת 
זאת  בכל  אך   ,(1914) הראשונה  העולם 
חקלאי  במיכון  ניסויים  בה  לערוך  הספיקו 

ובריבוי עצי זית, תאנה וחרוב. קק“ל שומרת 
ומממנת  החקלאי,  הידע  טיפוח  מסורת  על 
גם בימינו את תחנות המו“פ החקלאי ברחבי 

הארץ.

פיסת הקרקע הראשונה
את  וגאלה  רכשה  אכן  לישראל  קימת  קרן 
הראשונה  הקרקע  את  אך  הלאום,  אדמת 
כתרומה.  דווקא  קיבלה  לרשותה  שעברה 
בשנת 1903 תרם הנדבן יצחק לייב גולדברג 
מאדמותיו  דונם  כ-200  של  שטח  לקק“ל 
שבחדרה. בשנת 1906 התברר כי אם השטח 
יישאר בּור, תוכל הממשלה הטורקית ליישם 
את חוק ה“מחלול“ ולהפקיעו. קק“ל הזדרזה 
חגיגי  ובטקס  לנטיעה,  את השטח  להכשיר 
נטע דוד וולפסון, נשיא ההסתדרות הציונית 
הראשונה.  בחורשה  ראשונים  זית  עצי   ,18
דונם  כ-43,000  קק“ל  מטפחת  עתה  גם 
כחלק  וגם חדשים,  ותיקים  בוסתן,  עצי  של 
של  התרבות  נופי  על  לשמור  ממשימתה 

ארץ ישראל.

היער הראשון
באדמת   1908 בשנת  ניטע  הראשון  היער 
לנטוע  היה  חולדה. התכנון  קק“ל שבקיבוץ 
   100 ובבן-שמן  שבחולדה  קק“ל  בנחלות 
אלף עצים, שעל פי התחזיות יניבו תוך כעשר 
של  להחזקתו  יציבה  שנתית  הכנסה  שנים 
בית ספר גבוה עברי בארץ ישראל. בדיעבד 
מציאותיים,  אינם  התחשיבים  כי  התברר 

שסברו  מכפי  רבה  פרי  בעצי  שההשקעה 
באיטיות.  מתפתחים  ושהעצים  תחילה, 
בשנת 1912 נרשם מהפך. מקס בודנהיימר, 
שכיהן כיו“ר השני של קק“ל, החליט לזנוח 
את ייעור הארץ בעצי בוסתן, ולנטוע יערות 
)אורנים)  וגופר  ברוש  אקליפטוס,  עצי  של 
כיום,  ואקלימה.  הארץ  נוף  את  לשפר  כדי 
יערות,  דונם  בכ-940,000  מטפלת  קק“ל 
וכ-400,000  כ-400,000 דונם חורש טבעי, 

דונם אדמת מרעה.

רכישת הקרקע הראשונה
היום של  1904 עמדה על סדר  בסוף שנת 
מאדמות  דונם   4,000 לרכוש  הצעה  קק“ל 
האדמה  התחתון.  שבגליל  חיטין  כפר 
פרטיים,  לאנשים  למכירה  קודם  הוצעה 
משפטי  סיבוך  בגלל  קונים  נמצאו  לא  אך 
בידי  מפוצלות  השטח  חלקות  את  שהותיר 
בעלים רבים. קק“ל התגברה על המכשלה, 
הרכישה  חוזה  את  השלימה   1905 ובינואר 
ההיסטורי, הראשון בתולדותיה. בחזקתה של 
קרקע.  דונם  1.27מיליון  כ-  נמצאים  קק“ל 
הציונית  ההסתדרות  של  השישי  בקונגרס 
בבעלות  תישארנה  קק“ל  שאדמות  נקבע 
העם היהודי לצמיתות, ושקק“ל אינה רשאית 
למכור את קרקעותיה לאיש אלא להחכירן 

בלבד.

בול קק“ל הראשון
 ,1901 בדצמבר  ב-29  ייסודה  לאחר  מיד 
כל  ולשתף  לגייס  במאמצים  קק“ל  החלה 
יהודי בגאולת הארץ. בולים שהפיקה קק“ל 
שימשו כלי חשוב בהנחלת התודעה. בשנת 

1902 הופק הבול הראשון שכונה ”בול ציון“. 
היו  הבולים  במכירת  שנאספו  הסכומים 
הערך  את  נשאו  שהבולים  משום  זעומים, 
הנקוב של המטבע הקטן ביותר בכל מדינה. 
מסרים  להעברת  כלי  היה  חשיבותם  עיקר 
לאומיים. קק“ל הפיקה במהלך השנים יותר 
את  כיום  לרכוש  ניתן  שונים.  בולים  מ-500 
בול ציון ולקט בולים אחרים באתר האינטרנט 

של קק“ל.

שולחן הפיקניק הראשון
בשנות ה-70 של המאה ה-20 החלה קק“ל 
של  מקום  חדש:  תפקיד  ליערותיה  לייעד 
הנופש  חניוני  נולדו  כך  הטבע.  בחיק  בילוי 
ושולחנות הפיקניק של קק“ל. שולחן קק“ל 
ביער הזורע שברמת מנשה.  הראשון הוצב 
נופש  יותר מאלף חניוני  מאז קק“ל פיתחה 
ניתנת  מיוחדת  לב  תשומת  הארץ.  ברחבי 

להנגשת החניונים לאנשים עם מוגבלויות.

המאגר הראשון
כאשר גברה ההכרה בכך שאין בכוחם של 
צורכי  את  למלא  הטבעיים  המים  מקורות 
לפתח  קק“ל  התגייסה  ישראל,  מדינת 
של  הראשון  המאגר  חלופיים.  מים  מקורות 
קיבוץ  ליד  ה-50  בשנות  כבר  נבנה  קק“ל 
קטן  סכר  קק“ל  בנתה   1962 בשנת  להב. 
 1986 ובשנת  שבשפלה  אדוריים  בנחל 
כה  עד  שבערבה.  עשת  מאגר  את  בנתה 
בנתה קק“ל כ-230 מאגרים ברחבי הארץ. 
המאגרים מספקים כשליש מתצרוכת המים 

לחקלאות בישראל.
*הכתבה נלקחה מתוך מוסף חגיגי לרגל 70 
שנה למדינה ויום העצמאות בשיתוף מקור 

ראשון

כל ההתחלות
חוזה הרכישה הראשון, היער הראשון ואפילו שולחן הפיקניק הראשון • המפעלים של 

קק“ל החלו בצעד אחד שהתפתח ונמשך קילומטרים רבים, מאז  ועד היום

צילום: דפנאי איש שלום

צילום: אברהם סוסקין

צילום: דוד הירשפלד

צילום: ארכיון צילומים קק“ל
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קק״ל - קרן קימת לישראל


