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יֹום 
ָהַעְצָמאּות 

ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת 
קֹוְמִמּיּות



ה ֵמָרחֹוק. ָהָיה ֶזה ֵליל יֹום  ִפּלָ ל ּתְ ְמעּו קֹולֹות ׁשֶ ְמָחה בֹו...", ִנׁשְ ה ה' ָנִגיָלה ְוִנׂשְ "ֶזה ַהּיֹום ָעׂשָ
ֶנֶסת  ית ַהּכְ א ֶאל ּבֵ א ְוִאּמָ חֹל ְוָלָבן ָצֲעדּו ִעם ַאּבָ ִצְבֵעי ּכָ ים ּבְ ית ְלבּוׁשִ י ְוַחּגִ ָהַעְצָמאּות. ַחּגַ

ִבְגֵדי ַחג. ם ֵהם ּבְ ים ּגַ "קֹוְמִמּיּות ַאְבָרָהם". ֵמָרחֹוק ָראּו מּוָלם ֶאת ָעמֹוס ְוָאִביו ְלבּוׁשִ

ם ֶזה ֶאת ֶזה. ּלָ ְרכּו ּכֻ ֵמַח," ּבֵ ֵמַח, ַחג ׂשָ "ַחג ׂשָ
ם ְמַמֲהִרים?" ִהְתַעְנֵין ָעמֹוס. "ְלָאן ַאּתֶ

ית. ֵהִקים ָהַרב ּגֹוֶרן," ָעְנָתה ַחּגִ ֶנֶסת 'קֹוְמִמּיּות ַאְבָרָהם' ׁשֶ ית ַהּכְ "ֶאל ּבֵ
י. יר ַחּגַ ָרֵאל," ִהְסּבִ ל ְמִדיַנת ִיׂשְ לֹוָמּה ׁשֶ ל ִלׁשְ ּלֵ ל ּוְלִהְתּפַ  "ֲאַנְחנּו רֹוִצים לֹוַמר ַהּלֵ

נּו  ם צֹוֲעִדים ַעד ִלְרחֹוב מֹוֶדְלַיאִני? ֶזה ֲהֵרי ָרחֹוק ְמאֹד! ּבֹואּו ִאּתָ "ֲאָבל ַמּדּוַע ַאּתֶ
ה יֹוֵתר ָקרֹוב." ֶנֶסת 'אֶֹהל ִיְצָחק', הּוא ַהְרּבֵ ְלֵבית ַהּכְ

ֵבית  ּבְ ְוָקא  ּדַ ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ אֹוֲהִבים  ֲאַנְחנּו  ָהַעְצָמאּות  יֹום  ּבְ ֲאָבל  ָעמֹוס,  צֹוֵדק  ה  "ַאּתָ
ְורֹוְקִדים.  ִרים  ׁשָ ם  ּלָ ּכֻ ְמֻיָחד,  ּבִ ֵמָחה  ׂשְ ם  ׁשָ ה  ִפּלָ ַהּתְ ַאְבָרָהם'.  'קֹוְמִמּיּות  ֶנֶסת  ַהּכְ
ְמנֹורֹות  ל  ׁשֶ ָראֹות  ְרׁשְ ׁשַ ְותֹוִלים  ים  ַרּבִ ָגִלים  ּדְ ם  ׁשָ ְמִניִפים  ָהַעְצָמאּות  יֹום  ִלְכבֹוד 

ִצְבעֹוִנּיֹות!"

ִרים!  ם ֶאְצֵלנּו רֹוְקִדים ְוׁשָ ָגִלים, ּגַ ה ְמאֹד ּדְ נּו ּתֹוִלים ַהְרּבֵ ּלָ ֶנֶסת ׁשֶ ֵבית ַהּכְ ם ּבְ "ּגַ
ל ָהַרב ּגֹוֶרן?" ֶנֶסת ׁשֶ ַדאי ָלֶכם ָלֶלֶכת ַעד ְלֵבית ַהּכְ ּכְ טּוִחים ׁשֶ ם ּבְ ַאּתֶ

ֶנֶסת  יִעים ְלֵבית ַהּכְ ל ַרֲחֵבי ָהָאֶרץ ַמּגִ ַדאי! ִהְצָטְרפּו ֵאֵלינּו ְוִתְראּו. ִמּכָ ּכְ אי ׁשֶ "ַוּדַ
א. ִדיָנה," ָאְמָרה ִאּמָ לֹום ַהּמְ ה ִלׁשְ ִפּלָ ּתְ ף ּבַ ּתֵ ּתַ ל ָהַרב ְלִהׁשְ ׁשֶ

ָרֵאל!  ְלִיׂשְ ֵלי ְצָבא ַהֲהָגָנה  ַחּיָ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ּגֹוֶרן הּוא ָהַרב  י, "ָהַרב  ַחּגַ "ָנכֹון," הֹוִסיף 
ָכל ִמיֵני ְצָבִעים." ים ּבְ ָגִלים ַרּבִ ָנה הּוא ֵמִביא ִאּתֹו ּדְ ָכל ׁשָ ּבְ

ׁש ָעמֹוס. ּקֵ ל ָהַרב ּגֹוֶרן!" ּבִ ֶנֶסת ׁשֶ ית ַהּכְ ם ֲאִני רֹוֶצה ִלְראֹות ֶאת ּבֵ א, ּגַ "ַאּבָ
ה ַעד ִלְרחֹוב מֹוֶדְלַיאִני," ִהְזִהיר אֹותֹו ָאִביו. "ִנְצָטֵרְך ָלֶלֶכת ַהְרּבֵ

יָבה." א, "ַאֶחֶרת לֹא ִנְמָצא ְמקֹום ְיׁשִ ֵרז..." ָאְמָרה ִאּמָ ְזּדָ ּנִ ַדאי ׁשֶ "נּו? ָאז ּכְ



ל ָהַרב  ַמע קֹולֹו ׁשֶ ִנׁשְ ָרֵאל..."  ִיׂשְ ֵרְך ֶאת ְמִדיַנת  ּבָ ָרֵאל ְוגֹוֲאלֹו,  ִיׂשְ ַמִים, צּור  ָ ּשׁ ּבַ ׁשֶ "ָאִבינּו 
ֶנֶסת. ית ַהּכְ ל ֵמַחּלֹון ּבֵ ְלׁשֵ ּתַ ׁשְ ֶרְך ָהַרְמקֹול ַהּמִ לֹמֹה ּגֹוֶרן ּדֶ ׁשְ

ְמַחת עֹוָלם  ָאֶרץ ְוׂשִ לֹום ּבָ לֹוֶמָך... ְוָנַתּתָ ׁשָ ת ׁשְ ָך ּוְפרֹׂש ָעֶליָה ֻסּכַ ֶאְבַרת ַחְסּדֶ "ָהֵגן ָעֶליָה ּבְ
ִלים ֶאת ָהַרב. ּלְ ְתּפַ ֶביָה..." ִלּוּו ַהּמִ ְליֹוׁשְ

ָרֵאל  ִיׂשְ ְגֵלי  ּדִ ל  ׁשֶ ָראֹות  ְרׁשְ ׁשַ ָמקֹום.  ֶאֶפס  ַעד  ּוָמֵלא  ּלֹו  ּכֻ מּוָאר  ָהָיה  ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ּבֵ
ֶנֶסת. ית ַהּכְ ל ּבֵ ים ֲאֵחִרים ִנְתלּו ְלָאְרּכֹו ּוְלָרְחּבֹו ׁשֶ ּוְדָגִלים ִצְבעֹוִנּיִ

ָגִלים!" ה ּדְ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ "ֵאיֶזה יִֹפי!" ָקָרא ָעמֹוס, "ּכָ
ְצָבא  ל ָעמֹוס, "ְלָכל ְיִחיָדה ּבִ א ׁשֶ יר ַאּבָ ל ְיִחידֹות ַצַה"ל," ִהְסּבִ ָגִלים ׁשֶ "ֵאּלּו ַהּדְ

ִרים ְסָמִלים ְמֻיָחִדים. ְצָבִעים ׁשֹוִנים ַוֲעֵליֶהם ְמֻצּיָ ֶגל ּבִ ָרֵאל ֵיׁש ּדֶ ַהֲהָגָנה ְלִיׂשְ

ִצְבֵעי ָאדֹם ְוָלָבן. ְנָחִנים הּוא ּבְ ל ֲחִטיַבת ַהּצַ ֶגל ׁשֶ ַהּדֶ
ִצְבֵעי ָצהֹב ְוָירֹק. ל ֲחִטיַבת ּגֹוָלִני ָצבּוַע ּבְ ְגָלּה ׁשֶ ּדִ

חֹר." ִצְבֵעי ָיֹרק ְוׁשָ ְריֹון הּוא ּבְ ִ ְוֶדֶגל ֵחיל ַהּשׁ

ׁש  ּקֵ ֶנֶסת 'קֹוְמִמּיּות?'" ּבִ ֵבית ַהּכְ ָכל יֹום ַעְצָמאּות ּבְ ל ּבְ ּלֵ ו נּוַכל ְלִהְתּפַ א, ַהִאם ֵמַעְכׁשָ "ַאּבָ
ה. ִפּלָ ִסיּום ַהּתְ ָעמֹוס ֵמָאִביו ּבְ

ל ָהרֹוְקִדים. א ְוִהְצָטֵרף ְלַמְעּגַ ְך ַאּבָ ים..." ִחּיֵ "ֲאִני ַמְסּכִ



הרב גורן סיפורי בית כנסת


