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"ָעֵלינּו ְלַסֵּגל ְלַעְצֵמנּו ְׁשֵני ֶעְרֵכי ְיסוֹד ִמּסוֹד ִקּיּוֵמנּו ַהִּנְצִחי,
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הרב שלמה גורן 
תרע"ח - תשנ"ה  1994-1918
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ם. ְרּתֶ ֶבת ּבֹור ֻנּקַ ם, ְוֶאל ַמּקֶ ְבּתֶ יטּו ֶאל צּור ֻחּצַ "ַהּבִ

חֹוֶלְלֶכם." ָרה ּתְ יטּו ֶאל ַאְבָרָהם ֲאִביֶכם, ְוֶאל ׂשָ                   ַהּבִ

 ישעיהו נא, א‑ב

הורים יקרים,

במידותיהם,  לדבוק  אבותינו,  של  בדרכם  ללכת  מבקשים  אנו 
ללמוד מהם ולהידמות להם.

השנה אנו זוכים ללכת לאורם של הרבנית צפיה והרב שלמה גורן 
זצ"ל, דמויות בעלות אישיות שלמה. הנושאים הרבים בהם עסקו 
מצביעים - הן על גדולתם האישית, והן על כך שתורתנו הינה תורת 

חיים מקיפה, הנוגעת לחיים כולם ומכוונת אותם.
במלוא  דמויותיהם  לפנינו  מתגלות  אודותיהם  על  סיפורים  דרך 
הדרם ושיעור קומתם. ברוח זו נבקש להתחקות אחריהם, ותוך 
ישראל,  מדינת  תקומת  מתולדות  גדולים  פרקים  ללמוד  כך  כדי 
ישראל  לכלל  אהבתם  בה,  התיישבותם  ארצה,  עלייתם  דרך 

ודבקותם העצומה בתורה ובלימודה.

סיפורים  ובהן  כרטיסיות,  עשרה  אחת  נמצאות  הגן  בספריית 
קצרים העוסקים בדמותם של הרב והרבנית גורן זצ"ל. סיפורים 
ומעמיקים את  והרבנית  חיי הרב  עם  הילדים  אלו מפגישים את 

ההיכרות עם אישיותם.
תודה גדולה לגננות הנפלאות על יצירת סקרנות ועניין ועל למידה 

בהרבה "לב לדעת".
ועל  היפים,  הסיפורים  על  זקס  ולתמר  סלייטר  לרחל  כוח  יישר 

היצירה הייחודית לילדי הגנים.



ד"ר אברהם ליפשיץ
ראש מינהל החינוך הדתי

פרופ' יעקב כץ
נשיא "מכללה ירושלים"

אסתר חטב
מפקחת ארצית קדם יסודי, חמ"ד

אחד  לכל  אישי  ספר  מעניק  דתי  לחינוך  המינהל  שנה,  כמדי 
געגועים  גורן  הרב  על  הספר  בנו  מעורר  השנה,  הגן.  מילדי 
לירושלים בתפארתה ומאפשר לנו להלך בסמטאותיה יחד עם 
חיילי צה"ל, להאיץ את הקצב עם הרב הצבאי ולשמוע את קול 

השופר יחד עם ברכת "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה!".
אנו מאמינים בכוחו של הסיפור, ובעוצמת המפגש עם הדמויות 
שבו. האיורים הצבעוניים המלווים את הספר, מחייכים אלינו 
ומזמינים אותנו להיכנס אל שער האריות ולגעת באבני הכותל.

הבירה.  ירושלים  של  לאיחודה  היובל  בשנת  מתרגשים  כולנו 
המבוגרים שבינינו מתגעגעים למפגש עם מפקדי צה"ל וחייליו, 

וביניהם - הרב שלמה גורן זצ"ל, הרב הצבאי דאז.



ֲחִמיָמה  ּבֶֹקר  ֶמׁש  ְוׁשֶ ּוְבִהיִרים,  כּוִלים  ּתְ ַמִים  ָ ַהּשׁ ִין,  ּיַ ּכַ ָצלּול  ַלִים  ְירּוׁשָ ָהֵרי  ּבְ ָהֲאִויר 

ֲעָרִבי. ֶפת ֶאת ַאְבֵני ַהּכֶֹתל ַהּמַ ְמַלּטֶ

ַתח!" ּפֶ דֹול עֹוֵמד ּבַ ֶמׁש, "יֹום ּגָ ֶ ת ָלֶהם ַהּשׁ ַמְתֶכם," לֹוֶחׁשֶ ְרּדְ "קּומּו, עּורּו ִמּתַ

דֹולֹות הֹומֹות ַהּיֹוִנים, "ּגּור, ּגּור, ּגּור..." ין ִסְדֵקי ָהֲאָבִנים ַהּגְ ּבֵ

ּה,  ָבָנה ַלֲחֶבְרּתָ ֶרת ַהּיֹוָנה ַהּלְ י ֶאת ַהּכֶֹתל ֶנֱאָנח ּובֹוֶכה," ְמַסּפֶ ַמְעּתִ ְיָלה ׁשּוב ׁשָ "ַהּלַ

ֶעֶצב." י ְמַנֶהֶמת ּבְ ַמְעּתִ "ְוַגם אֹוָתְך ׁשָ

יָקה ְוִאיׁש ֵאינֹו ָיכֹול  ִעיר ָהַעּתִ ִנים ׁשֹוְלִטים ּבָ ְרּדֵ ַהּיַ ִנים ַרּבֹות ׁשֶ ָבר ׁשָ ן... ּכְ "ּכֵ

ָנף, "ֶזה ּכֹה ָעצּוב..." ֶרת ְיַפת ַהּכָ ּכֶֹתל," ְמַגְרּגֶ ל ּבַ ּלֵ ְלִהְתּפַ

ֶרת ַהּיֹוָנה  ִנְזּכֶ ּכֶֹתל,"  ָהִיינּו ׁשֹוְמעֹות ּבַ ה ׁשֶ ִפּלָ ַעת ְלקֹולֹות ַהּתְ ְעּגַ ְך ִמְתּגַ ּכָ ל  "ֲאִני ּכָ

ֹוָפר..." ָבָנה, "ְוַגם ִלְתִקיעֹות ַהּשׁ ַהּלְ

ה  ּיָ ִצּפִ יָטה ּבְ אָרּה ּכֹה ָוֹכה ּוַמּבִ ָנף ֶאת ַצּוָ אן..." ְמִניָעה ְיַפת ַהּכָ ְך ָעצּוב ּכָ ל ּכָ "ּכָ

ְטִמין  ּיַ ק ֶאת ַאְבֵני ַהּכֶֹתל ְוֵאין ִמי ׁשֶ ֵ ַנּשׁ ּיְ ֶאל ַרֲחַבת ַהּכֶֹתל ָהֵריָקה, "ֵאין ִמי ׁשֶ

ָתִקים." יֵניֶהן ּפְ ּבֵ

ָנף ָאֶנה ָוָאָנה, ַאְך לֹא מֹוֵצאת ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגָלּה. ּפֹוָנה ְיַפת ַהּכָ

ל..." ּלֵ ָבר ָיבֹוא ְלִהְתּפַ הּו ּכְ יׁשֶ ּמִ "ַהְלַואי," הֹומֹות ַהּיֹוִנים, "ַהְלַואי ׁשֶ





ּבּום. ּבּום.. ּבּום... 

ְלֵסל ֵמַעל חֹוַמת  חֹר ִמְסּתַ ן ׁשָ ֲאִויר ְוָעׁשָ ר ּבָ ּמֵ ים. ָאָבק ִמּתַ ָמִעים ְלֶפַתע קֹולֹות ֶנֶפץ ַעּזִ ִנׁשְ

יָקה. ָהִעיר ָהַעּתִ

ַמה  ְוִנְרֶאה  עּוף  יּהַ  ַנְגּבִ "ָהָבה  ָבָנה,  ַהּלְ ַהּיֹוָנה  ֶנְחֶרֶדת  ָהֵאּלּו?"  ַהּקֹולֹות  "ַמֶהם 

ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש." ירּוׁשָ אן, ּבִ ְתַרֵחׁש ּכָ ּמִ

ִלים. ְגּדָ בֹוּהַ ֶאל ֵמַעל ַלּמִ ָנף ְוָעפֹות ּגָ ַהּיֹוִנים ּפֹוְרׂשֹות ּכָ

ְגֶלה ְלֵעיֵניֶהן? ּוַמה ּנִ

ַמֲעֵלה ָהָהר ְוקֹולֹות  ֵלי ַצַה"ל ָרִצים ּבְ ָראֹות, ַחּיָ ְרׁשְ ֲחִריַקת ׁשַ ֵבִדים נֹוְסִעים ּבַ ַטְנִקים ּכְ

ל ֵעֶבר. ָמִעים ִמּכָ ִמְלָחָמה ִנׁשְ

ׁשּות. ָהָלה ְוִהְתַרּגְ ֲאִויר ֵמֹרב ּבֶ ְחְררֹות ּבָ ַהּיֹוִנים ּפֹוְרחֹות, ִמְתעֹוְפפֹות ּוִמְסּתַ





ים  ַהֲחבּוׁשִ ִלים  ַהַחּיָ ְלֵעֶבר  ְכָנֶפיָה  ּבִ ָבָנה  ַהּלְ ַהּיֹוָנה  יָעה  ַמְצּבִ ם?"  ּלָ ּכֻ ָרִצים  "ְלָאן 

ָלָדה ֻחּמֹות. ַקְסדֹות ּפְ

ָנף. יָעה ְיַפת ַהּכָ ַער ָהֲאָריֹות! ּבֹוִאי ִנְצָטֵרף ֲאֵליֶהם!" ַמּצִ "ֵהם ָרִצים ֶאל ׁשַ

ֵסֶפר  ק  ְמַחּבֵ ן,  ְמֻזּקָ ל  ַחּיָ ָרץ  ִביׁש  ַהּכְ ז  ֶמְרּכַ ּבְ ַלחֹוָמה.  ָסמּוְך  ָרִצים  יִצים  ָהַאּמִ ִלים  ַהַחּיָ

ה. ִנּיָ ְ ָידֹו ַהּשׁ ׁשֹוָפר ּבְ ָידֹו ָהַאַחת ְואֹוֵחז ּבְ ּתֹוָרה ּבְ

ָנַפִים. ק ּכְ ַ קֹול ַמּשׁ ַהּיֹוִנים ָעפֹות ֵמֲעֵליֶהם ּבְ

ָבָנה ּוִמְתּבֹוֶנֶנת  ָקן? ְלָאן הּוא ְמַמֵהר?" ַמְנִמיָכה עּוף ַהּיֹוָנה ַהּלְ ל ִעם ַהּזָ "ִמיהּו ַהַחּיָ

ָרֵאל!" ל ְצָבא ַהֲהָגָנה ְלִיׂשְ י ׁשֶ ָפָניו, "ֶזהּו ָהַרב ּגֶֹרן! ָהַרב ָהָראׁשִ ּבְ

ָנף. ֶעֶלת ְיַפת ַהּכָ מֹו ַאְרֵיה!" ִמְתּפַ ׁש ּכְ "הּוא ָרץ ַמֵהר, ַמּמָ

ֶהְמַית ַמּקֹור. ּה ּבְ ָנַפִים..." מֹוִסיָפה ֲחֶבְרּתָ ְמחּו לֹו ּכְ ּצָ ִאּלּו ׁשֶ "ּכְ





קֹול.  ִלים ּבְ ל ַהַחּיָ ָדם ׁשֶ ה ָלנּו!" קֹוֵרא ְמַפּקְ ְך ַמֵהר, ַחּכֵ ל ּכָ רּוץ ּכָ "ָהַרב ּגֶֹרן, ַאל ּתָ

ֵדי  ה!" עֹוֶנה ָהַרב ּתֹוְך ּכְ יִתי ָלֶרַגע ַהּזֶ ִנים ַרּבֹות ִחּכִ ו! ׁשָ "ֵאיִני ָיכֹול ַלֲעֹצר ַעְכׁשָ

יַע ִראׁשֹון ַלּכֶֹתל!"  ִריָצה. "ֵאיִני ָיכֹול ְלַחּכֹות ֲאִפּלּו ֶרַגע ֶאָחד נֹוָסף. ָעַלי ְלַהּגִ

ִביׁש. ַמֲעֵלה ַהּכְ יְך ָלרּוץ ּבְ אֹוֵמר ָהַרב ּוַמְמׁשִ

ְלֶפַתע הּוא ֵמֵאט ֶאת ְמרּוָצתֹו.

ָנף ּדֹואֹות ַהּיֹוִנים ֵמָעָליו. ְללֹא ִניד ּכָ

ו? ְקֶרה ַעְכׁשָ "ַמה ּיִ

ה ָהַרב? ֲעׂשֶ ַמה ּיַ

לּו ַרְגָליו? ׁשְ ַהִאם ּכָ

יַע ְלֹכֶתל ַמֲעָרב?" ַהִאם יּוַכל ְלַהּגִ

ק ֶאת ֵלב ָהָעם..."  ֵדי ְלַחּזֵ ֹוָפרֹות ּכְ ּשׁ ְזַמן ִמְלָחָמה ֵיׁש ִלְתקַֹע ּבַ ּבִ ּתֹוָרה, ׁשֶ תּוב ּבַ "ּכָ

ְמַמְלֵמל ָהַרב ְלַעְצמֹו. 

ִקיָעה ָרָמה. ֶחְרַדת קֶֹדׁש ְותֹוֵקַע ּבֹו ּתְ ֹוָפר ְלִפיו, אֹוֵחז ּבֹו ּבְ הּוא ְמָקֵרב ֶאת ַהּשׁ

חֹון. ִבּטָ א אֹוָתם ּבְ ִלים ּוְמַמּלֵ ֹוָפר ָחָזק, ַמְרִטיט ֶאת ִלְבבֹות ַהַחּיָ קֹול ַהּשׁ

ֹוָפר ְללֹא ֶהֶרף. ּשׁ ָהַרב מֹוִסיף ָלרּוץ ְוִלְתקַֹע ּבַ





ֶרְך. ַער ְוחֹוֵסם ֶאת ַהּדֶ ַ ּשׁ דֹול עֹוֵמד ּבַ ַער ָהֲאָריֹות עֹוֵצר ָהַרב. ַטְנק ּגָ ִניָסה ְלׁשַ ּכְ ּבַ

ָנף ּדֹואֹות ַהּיֹוִנים ֵמָעָליו: ְללֹא ִניד ּכָ

ו? ְקֶרה ַעְכׁשָ "ַמה ּיִ

ה ָהַרב? ֲעׂשֶ ַמה ּיַ

ָעָמיו? ים ּפְ ְלָאן ָיׂשִ

ַהִאם ְלָאחֹור ִיְפֶנה, אֹו ְלֹכֶתל ַמֲעָרב?"

ֶאֶבן. ִטים ֵאָליו ָהֲאָריֹות ַהֲחקּוִקים ּבָ ַער ִנּבָ ַ ַמִים. ֵמַעל ַהּשׁ ָ א ֵעיָניו ַלּשׁ ָהַרב נֹוׂשֵ

קֹול. ֲאִרי!" הּוא קֹוֵרא ּבְ ּבֹור ּכָ "...ֱהֵוי ּגִ

ְמָטה. ִריַח ְוקֹוֵפץ ֶאל ּתֹוְך ַהּסִ ְנק, עֹוֶלה ַעל ַהּצְ ס ַעל ַהּטַ ְזִריזּות הּוא ְמַטּפֵ ּבִ

יִצים,  ִלים ָהַאּמִ קֹולֹו ָהַעז ַלַחּיָ ֲעׂשּו ְוַתְצִליחּו!" הּוא חֹוֵזר ְוקֹוֵרא ּבְ ם ה' ּתַ ׁשֵ "ּבְ

ַלִים!"  ְחֵרר ֶאת ְירּוׁשָ ם ה' ְנׁשַ ׁשֵ "ּבְ

ק  ַ ַמּשׁ ּבְ ֵמָעָליו  ָעפֹות  ְוַהּיֹוִנים  ּגֶֹרן  ָהַרב  ָרץ  יָקה  ָהַעּתִ ָהִעיר  ל  ׁשֶ ָרה  ַהּצָ ְמָטה  ַהּסִ תֹוְך  ּבְ

ָנַפִים ַעז. ּכְ





ִלים ַמְתִחיִלים ַאף ֵהם ִלְפסַֹע ַאט ַאט. ְמָטה ׁשּוב ֵמֵאט ָהַרב ֶאת ְצָעָדיו. ַהַחּיָ ְקֵצה ַהּסִ ּבִ

ו?" "ְלָאן ִנְפֶנה ַעְכׁשָ

ין ֲעֵצי ַזִית  ִתיָקה ּבֵ ׁשְ דֹוָלה. ֵהם ִמְתָקְרִבים ֵאֶליָה ּבִ ה ַרֲחַבת ֶאֶבן ּגְ ּלָ ְמָטה ִמְתּגַ ַצד ַהּסִ ּבְ

ְרֶצֶפת. ָמע ַעל ַאְבֵני ַהּמַ יִקים. ַרק קֹול ַצֲעֵדי ַרְגֵליֶהם ִנׁשְ ַעּתִ

ָנף. ְענּו?" ׁשֹוֶאֶלת ְיַפת ַהּכָ "ְלָאן ִהּגַ

ׁש." ְקּדָ ָבָנה, "ֶזהּו ְמקֹום ַהּמִ ת ַהּיֹוָנה ַהּלְ ..." לֹוֶחׁשֶ ׁשְ ׁשְ "ׁשְ

ר,  ׁשֶ ַהּקֶ יר  ַמְכׁשִ ּבְ ּגּור  מֹוָטה  ד  ַהְמַפּקֵ ל  ׁשֶ קֹולֹו  ַמע  ִנׁשְ ָיֵדינּו!"  ּבְ ִית  ַהּבַ "ַהר 

ָיֵדינּו!" ִית ּבְ "ֲאִני חֹוֵזר: ַהר ַהּבַ





ֵניֶהם  ֶבת ַעל ּפְ ֶ ית ְמַנּשׁ ָטם חֹוֵלם. רּוַח ֲחִריׁשִ ְדָמָמה ּוַמּבָ ִלים ַהּלֹוֲחִמים עֹוְמִדים ּבִ ַהַחּיָ

יֶהם. א ֶאת ּפִ חֹוק ְמַמּלֵ ִעים. ׂשְ ַהְמֻיּזָ

זֹוְלגֹות  ּוֵמֵעיָניו  ית  ֲחִריׁשִ יר  ָלׁשִ ִלים  ַהַחּיָ ַאַחד  ַמְתִחיל  ָזָהב..."*  ל  ׁשֶ ַלִים  "ְירּוׁשָ

ָמעֹות. ּדְ

יָרה.  יָרה ַאּדִ ׁשִ ִלים ּבְ ל ַהַחּיָ ִחיׁש ַקל ִמְצָטְרִפים ֵאָליו ּכָ

יר. ִ ׁש ּוַמֲאִזין ְלִמּלֹות ַהּשׁ ָהַרב ּגֶֹרן עֹוֵמד ִנְרּגָ

י..." אֹוֵמר ָהַרב  ל ַחּיַ יַע ּכָ י ְלַהּגִ ּתֹוַקְקּתִ קֹום ֵאָליו ִהׁשְ י ֶאל ַהּמָ ְעּתִ "סֹוף סֹוף ִהּגַ

ְמָעה. ּומֹוֶחה ּדִ

*סרקו את הברקוד לשמיעת השיר





ל  ּלֵ ְך רֹוֶצה ְלִהְתּפַ ל ּכָ ר ָהַרב, "ֲאִני ּכָ ּכֶֹתל," ִנְזּכָ א ּבַ י ִעם ַאּבָ ְלּתִ ּלַ ָהִייִתי ֶיֶלד ָצִעיר ִהְתּפַ ׁשֶ "ּכְ

ם ׁשּוב..." ׁשָ

יט ְלִכּוּון ַמֲעָרב. יִעים ַלּכֶֹתל?" ׁשֹוֵאל ָהַרב ֶאת ָהעֹוְמִדים ְסִביבֹו ּוַמּבִ "ֵאיְך ַמּגִ

יַע ַלּכֶֹתל?" ם? ֵאיְך ַאּגִ ֶרְך ְלׁשָ "ֵאיְך ֶאְמָצא ֶאת ַהּדֶ

ָנף ּדֹואֹות ַהּיֹוִנים ֵמָעָליו: ְללֹא ִניד ּכָ

ו? ְקֶרה ַעְכׁשָ "ַמה ּיִ

ה ָהַרב? ֲעׂשֶ ַמה ּיַ

ָעָמיו? ים ּפְ ְלָאן ָיׂשִ

ֲעָרב?" ֶרְך ְלֹכֶתל ַהּמַ ַהִאם ִיְמָצא ֶאת ַהּדֶ





ָהַרב ּגֶֹרן ׁשֹוֵמַע ֶאת ֶהְמַית ַהּיֹוִנים. 

ַגְעּגּוִעים. ק ֶאת ַאְבֵני ַהּכֶֹתל..." קֹוֵרא ָהַרב ּבְ ַ מֹו יֹוָנה, ְוֶאּשׁ ֵנִני ָנא ‑ ָאעּוף ּכְ "ִמי ִיּתְ

ְדֵרגֹות  ּמַ ּבַ יֹוֵרד  ָהַרב  ם  ּגַ ְמִניָפה.  ּכִ רּוׂש  ּפָ ּוְזָנָבן  ְדֵרגֹות  ַהּמַ ֵמַעל  ן  ְלִאּטָ ָעפֹות  ַהּיֹוִנים 

ים. ׁשִ ְרּגָ ִלים ַהּנִ רֹות, ְוִאּתֹו  ַהַחּיָ ַהּצָ

ם? ַדְרּכָ ה? ָמה עֹוֵמד ּבְ ַאְך ַמה ּזֶ

ֶרְך! ֵבָדה, חֹוֵסם ֶאת ַהּדֶ ְרֶזל ּכְ ֶרת ּבַ ְרׁשֶ ׁשַ ַער ָיֹרק, ָנעּול ּבְ ׁשַ

ָנף ּדֹואֹות ַהּיֹוִנים ֵמָעָליו: ְללֹא ִניד ּכָ

ו? ְקֶרה ַעְכׁשָ "ַמה ּיִ

ה ָהַרב? ֲעׂשֶ ַמה ּיַ

ָעָמיו? ים ּפְ ְלָאן ָיׂשִ

ֲעָרב?" יַע ְלֹכֶתל ַהּמַ ה ְלַהּגִ ַהִאם ִיְזּכֶ





עּול. ַער ַהּנָ ַ ָהַרב ִמְתָקֵרב ַלּשׁ

ַער!" ַ ַיַחד ַנְצִליַח ִלְפּתַֹח ֶאת ַהּשׁ ִלים, "ּבְ ֲאָריֹות!" הּוא אֹוֵמר ַלַחּיָ נּו ּכַ ּלָ ר ּכֻ ּבֵ "ִנְתּגַ

ַער לֹא ָנע. ַ ַער... ְוַהּשׁ ַ ם ֶאת ַהּשׁ ּלָ ּדֹוֲחִפים ּכֻ

ַער לֹא ָזע. ַ ָכל ַהּכַֹח... ְוַהּשׁ ים ֵהם ּבְ ְמַנּסִ

ֲאָריֹות... ִרים ּכַ ּבְ ִלים, ִמְתּגַ ּדְ ּתַ ִצים ּוִמׁשְ ּדֹוֲחִפים ְודֹוֲחִפים, ִמְתַאּמְ

ח ִלְרָוָחה! עּול ִנְפּתַ ַער ַהּנָ ַ ְו... ַהּשׁ

ִלים  ֲעָרִבי. ִאּתֹו ַיַחד ָרִצים ַהַחּיָ לֹות ֶאל ַהּכֶֹתל ַהּמַ ְדֵרגֹות ַהְמֻפּתָ ּמַ ְמִהירּות ּבַ ָהַרב יֹוֵרד ּבִ

יִעים ֶאל ַרֲחַבת ַהּכֶֹתל! ּבֹוִרים ּוַמּגִ ַהּגִ





ְפתֹוֵתיֶהם לֹוֲחׁשֹות  יקֹות ְוׂשִ פֹות ֶאת ָהֲאָבִנים ָהַעּתִ ִלים ִנְצָמִדים ַלּכֶֹתל. ְיֵדיֶהם ְמַלּטְ ַהַחּיָ

ְמרֹוֵמי  ם, ּבִ י ַמְעָלה. ׁשָ ַלּפֵ ִלים ֶאת ֵעיֵניֶהם ַהּדֹוְמעֹות ּכְ ִאים ַהַחּיָ ת הֹוָדָיה ַלה'. נֹוׂשְ ִפּלַ ּתְ

ׁשֹות. י יֹוִנים ִנְרּגָ ּתֵ ֹחל‑ָלָבן ּוְסִביבֹו ִמְתעֹוְפפֹות ׁשְ ִצְבֵעי ּכָ ָרֵאל ּבְ ֶגל ִיׂשְ ַהּכֶֹתל, ִמְתנֹוֵפף ּדֶ

ה: ְמָחה ַרּבָ ׁשּות ּוְבׂשִ ִהְתַרּגְ ִקיָעה ָרָמה ּוְמָבֵרְך ּבְ ֹוָפר ּתְ ּשׁ לֹֹמה ּגֶֹרן ּתֹוֵקַע ּבַ ָהַרב ׁשְ

ה!" ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָינּו, ְוִקּיְ ה ה', ֱאלֵֹקינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ "ּבָ

ָגרֹון ִנָחר. ִלים עֹוִנים: "ָאֵמן!" ּבְ ַהַחּיָ

ם ְסִביב ָהַרב ְועֹוְמִדים ּדֹם.  ּלָ ִצים ּכֻ ִמְתַקּבְ

ִתְקָוה. ם ַיַחד ּבְ ּלָ ִרים ּכֻ ִניָמה..." ׁשָ ָבב ּפְ ּלֵ ל עֹוד ּבַ "ּכָ

ִלים. ַמְעּגָ ְתֵפיֶהם ְורֹוְקִדים ּבְ ִלים ֶאת ָהַרב ַעל ּכִ ִאים ַהַחּיָ ה. נֹוׂשְ ְמָחה ּכֹה ַרּבָ ַהּשִׂ





ָבָנה  יָתּה ּומֹוֵצאת ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגָלּה..." אֹוֶמֶרת ַהּיֹוָנה ַהּלְ ָבה ַהּיֹוָנה ֶאל ּבֵ "סֹוף סֹוף ׁשָ

ין ָהֲאָבִנים ַהֲחִמימֹות. ֶסת ֶאל ֶסֶדק ּבֵ ּנֶ ּוִמְתּכַ

ָנף,  ַהּכָ ְיַפת  ֵאֶליָה  ִמְצָטֶרֶפת  ַהּכַֹח,"  ְיִגיֵעי  ִלים,  ַהַחּיָ ָלנּוַח  ְיכֹוִלים  ם  ּגַ ו  "ַעְכׁשָ

בּו ָבִנים ִלְגבּוָלם..." ה ׁשָ "ִהּנֵ





הצעות לקריאה משפחתית

הורים יקרים, 

מתוך רצון להנחיל לילדים בתמונות המנציחות את הרגעים המכוננים של מלחמת ששת הימים, נראה הרב גורן, 
הרב הראשי לצה"ל, רץ עם הצנחנים, בידו האחת הוא מחבק ספר תורה ובשנייה אוחז בשופר. ההכרזה: "הר הבית 
להפעים את  בכותל, ממשיכים  ותקיעת השופר של הרב  לצד התפילה המרגשת  גור,  בידינו!" של המפקד מוטה 

הלבבות ולהדהד בסיפורה של האומה.                                                             
בדמותו  התמקדות  תוך  הכותל,  שחרור  את  מתאר  המערבי"  לכותל  בדרך  גורן  הרב   - יונה  כנפי  "על  הסיפור 
הייחודית ורבת ההשפעה של הרב גורן. מאמציו להיות בין ראשוני הלוחמים היו בהשראתה של תורת ישראל. 
הרב סבר, שבזמן מלחמה, על הרב הראשי של צה"ל להוות דמות רוחנית מובילה, הניצבת בראש המחנה, בתהליך 

התקומה והגאולה של העם.

אחר קריאת הסיפור, אפשר להישאר בחוויה הטבעית והפשוטה של הקריאה, ולאפשר לילד ל"עבד" את הסיפור 
בראשו. יחד עם זאת, ההורה יכול ליזום שיחה עם הילד על הסיפור ועל הנושאים הקשורים אליו.

האיורים, שאייר שי צ'רקה, מוסיפים נופך מיוחד לסיפור, וכדאי מאוד להפנות את תשומת לבו של הילד אליהם. 
ניתן לעקוב עמו אחר הבעות הפנים האנושיות של היונים ותנועות התעופה המגוונות שלהן. כמו כן, כדאי לשים לב 

לכך, שאף האריות החקוקים באבן הם דינמיים ומשתנים בהתאם לסיפור.
לסיפור זה מתווספות אחת עשרה כרטיסיות סיפור, הניתנות להשאלה מספריית הגן. הסיפורים הקצרים שבכרטיסיות 

מאירים דמויות נשיות, כמו דמותה האצילה של הרבנית צפיה גורן, ומדגישים צדדים נוספים באישיותו של הרב.

לצפייה בסרטון הידוע על שחרור הכותל סרקו את הברקוד

"ָהֹלְך ְוָקָראָת ְבָאְזֵני ְירּוָׁשַלִים..." )ירמיה ב, ב(

שנת ה'תשע"ז היא שנת ה-50 לאיחוד ירושלים. על כן, מתוך שלל הסיפורים 
"על כנפי יונה - הרב  המרתקים על הרב והרבנית גורן, נבחר דווקא הסיפור 

גורן בדרך לכותל המערבי".
יופייה של ירושלים צובע את הסיפור בגוונים של הוד, ומאיר באור זהוב את 
אבני הכותל העתיקות, את הסמטאות המתפתלות ואת רחבת הר הבית. כדי 
תמונות  באלבומי  עמו  לעיין  אפשר  העיר,  של  יופייה  את  הילד  בפני  לחשוף 
אוויר  לנשום  עיר הקודש,  בירושלים  הילדים  עם  לטייל  גם  ניתן  ובסרטונים. 

פסגות ולפסוע בעקבות הלוחמים.



"ירושלים של זהב..."

מילות השיר, שנכתבו כעין נבואה, על ידי המשוררת 
נעמי שמר, זמן קצר לפני שחרור הכותל, מהדהדות 
השיר  את  הצנחנים  שרו  כאשר  הספר.  שורות  בין 

בהר הבית, שמע אותו הרב לראשונה ועמד נפעם.
המבול,  לסיפור  אזכורים  גם  שזורים  בסיפור 
לשירים  וכמובן  לפיוטים  שונים,  למדרשים 

ישראלים. נסו לזהות אזכורים אלו!
במהלך קריאת העמוד בו נזכר השיר, ניתן לשמוע 
המופיע  הברקוד  סריקת  ידי  על  הילדים  עם  אותו 

בעמוד.

)מתוך  ּגוֲֹאִלי..."  ַחי  ֵא־ִלי  ְשִכיָנה,  ְואוֹר  יוָֹנה  "ַּכְנֵפי 
הפיוט "כנפי יונה" שכתב יצחק אבי חצירה(

שלהן  העּוף  הגבהת  בסיפור.  חשוב  תפקיד  ליונים 
מעניקה לסיפור רובד רוחני יותר. סמליות היונה היא 
ישראל.  כנסת  של  ייצוג  בה  לראות  ניתן  פנים,  רבת 
שתכונת  לומר,  ניתן  השלום.  סמל  היא  כולנו  עבור 
היונה לשוב אל ביתה, מזכירה את עם ישראל הכוסף 
חז"ל  במדרשי  ליונה  יש  נרחב  מקום  למקורו.  לשוב 

ובפיוטים של העדות השונות.
בסמל העיר ירושלים משולבת דמות אריה רבת הוד. 
גם בסיפור שלפנינו מייצג האריה את גבורת הלוחמים 

לשחרור העיר. 
הסמלים  כל  את  יחדיו  לכרוך  היטיב  קוק  הראי"ה 
ומקשיבים  עומדים  הננו  ונרעדים  "נרעשים  הללו: 
ירושלים, שהולך  היונה המנהמת מחרבות  קול  את 
של  ההרעשה  מרומי  עד  נהימתה  במרירות  ומתגבר 
שאגת הכפירים, כקול שופר גדול..." )מאמרי ראי"ה 

ב', עמ' 329(.

"החינוך מתחיל עם סיפורים, רק עם סיפורים" 
)הרב שלמה קרליבך(

הרב שלמה קרליבך הגדיר בפשטות את הקשר 
בצוותא  סיפור  קריאה  לחינוך.  הסיפור  בין 
של  הפנימי  עולמם  את  מעשירה  ההורים,  עם 
בחיבוק  המלווה  המשותפת,  הקריאה  הילדים. 
גם  אפשר  ומהנה.  נעימה  חוויה  יוצרת  וחיוך, 
"הצגה"  למעין  הסיפור  קריאת  את  להפוך 
קטנה, כך הקריאה תהיה מהנה ומעניינת יותר 

עבור הילדים.
לשמיעת הפיוט סרקו את הברקוד

יהי רצון שהסיפורים יטפחו בקרב הילדים את הזהות הייחודית לעם ישראל, 
ויאהיבו עליהם את התורה, את ארץ ישראל כולה, ובראשה - ירושלים.

רחל סלייטר
כותבת תכניות לגני הילדים בחמ"ד




