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ָׁשֹלׁש
ֻקִּבּיֹות 
ׁשֹוקֹוָלד

א. ל ַאּבָ ָידֹו ׁשֶ ֶנֶסת ְוָאַחז ּבְ ית ַהּכְ ֶפַתח ּבֵ ָטן ָעַמד ּבְ ָרֵאל ַהּקָ ת. ִיׂשְ ּבָ ָהָיה ֶזה ֵליל ׁשַ
ֶנֶסת ָהָיה  ית ַהּכְ ֶנֶסת "קֹוְמִמּיּות ַאְבָרָהם". ּבֵ ֵבית ַהּכְ ר ּבְ ּקֵ ּה ּבִ ַעם ָהִראׁשֹוָנה ּבָ זֹו ָהְיָתה ַהּפַ
ַהּקֶֹדׁש,  ֲארֹון  ְלַיד  ְזָרח,  ּמִ ּבַ ָפֶניָה  ִמּלְ דֹוָלה.  ּגְ יָמה  ּבִ ָעְמָדה  ַהּקֶֹדׁש  ֲארֹון  ִלְפֵני  ּלֹו.  ּכֻ מּוָאר 
ּלֹו ֲחִביַלת  ר ׁשֶ ֶטְנּדֶ ִלים הֹוִציא ֵמַהּסְ ּלְ ְתּפַ ַאַחד ַהּמִ ָרֵאל ָרָאה ׁשֶ ָצה ֲחבּוַרת ְיָלִדים. ִיׂשְ ִהְתַקּבְ

ל ׁשֹוקֹוָלד. ה ׁשֶ ּיָ ה ֻקּבִ ק ְלָכל ֶיֶלד ְוַיְלּדָ ַתח אֹוָתּה, ְוִחּלֵ ׁשֹוקֹוָלד, ּפָ

ֶנֶסת,"  ַהּכְ ית  ּבֵ ֶאת  ֵהִקים  ׁשֶ ָהַרב  ָרֵאל,  ִיׂשְ ּבְ ִלים  ַהַחּיָ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָהַרב  ּגֹוֶרן,  לֹמֹה  ׁשְ ָהַרב  "ֶזהּו 
ָרֵאל. א ְלִיׂשְ יר ַאּבָ ִהְסּבִ

ָידֹו, הּוא ֵהִרים ֶאת ֵעיָניו ְוָרָאה  ּבְ ֹוקֹוָלד ׁשֶ ק ֶאת ֲחִביַלת ַהּשׁ ּגֹוֶרן ְלַחּלֵ ם ָהַרב  ּיֵ ּסִ ַאֲחֵרי ׁשֶ
ָידֹו ְוִהְזִמין אֹותֹו ְלִהְתָקֵרב  ְך ֵאָליו ָהַרב, נֹוֵפף ְלֶעְברֹו ּבְ א. ִחּיֵ ל ַאּבָ ָידֹו ׁשֶ ָרֵאל אֹוֵחז ּבְ ֶאת ִיׂשְ

ֵאָליו.

ֶאת  ּגֹוֶרן  ָהַרב  ַרְך  ּבֵ נּו!"  ּלָ ׁשֶ ֶנֶסת  ַהּכְ ְלֵבית  א  ַהּבָ רּוְך  ּבָ לֹום,  ׁשָ ת  ּבָ ׁשַ לֹום,  ׁשָ ת  ּבָ "ׁשַ
ָרֵאל. ִיׂשְ

ַאל ָהַרב. ְמָך?" ׁשָ ִ ה, ַמה ּשׁ ׁשָ ַבּקָ "ֱאֹמר ִלי ּבְ
ָרֵאל." "קֹוְרִאים ִלי ִיׂשְ

ָרֵאל. ל ִיׂשְ ף ֶאת רֹאׁשֹו ׁשֶ ְך ְוִלּטֵ ָרָכה, ִחּיֵ ָרֵאל," ָחַזר ָהַרב ַעל ַהּבְ לֹום ְלָך ִיׂשְ ת ׁשָ ּבָ "ׁשַ
נּו?" ִהְתַעְנֵין ָהַרב. ּלָ ֶנֶסת ׁשֶ ֵבית ַהּכְ ר ּבְ ה ְמַבּקֵ ַאּתָ ַעם ִראׁשֹוָנה ׁשֶ "זֹו ּפַ

יֹום ְרִביִעי." יָרה ּבְ ה ָוַמְעָלה, "ָעַבְרנּו ּדִ ָרֵאל ֵהִניד רֹאׁשֹו ַמּטָ ִיׂשְ
ָנם ּפֹה ְיָלִדים ֶנְחָמִדים,  ת ׁשֹוקֹוָלד, "ֶיׁשְ ּיַ ָרֵאל ֻקּבִ יׁש ְלִיׂשְ ן," ָאַמר ָהַרב ּגֹוֶרן ְוִהּגִ "ְמֻצּיָ

ֵהם ִיְהיּו ְלָך ֲחֵבִרים טֹוִבים."

ִוד!" "ִלי קֹוְרִאים ּדָ
מּוֵאל." "ְוִלי ׁשְ

"ִלי יֹוִסי!"
ִביב.  ָקְראּו ַהְיָלִדים ִמּסָ

'ָעֵלינּו  ת  ִפּלַ ּתְ ֶאת  ַהֲחֵבִרים  ִעם  יר  ְוָתׁשִ ה  ִפּלָ ַהּתְ סֹוף  ּבְ יָמה  ַלּבִ ֲעֶלה  ּתַ "ִאם 
ּיֹות ׁשֹוקֹוָלד נֹוָספֹות,"  לֹׁש ֻקּבִ י ׁשָ ּנִ ל ִמּמֶ ַקּבֵ ּיּוט 'ֲאדֹון עֹוָלם' ּתְ ּפִ ַח' ְוֶאת  ּבֵ ְלׁשַ

ִהְבִטיַח לֹו ָהַרב.

ְמִהירּות. ִפיו ְוִנְגְמָרה ּבִ ֹוקֹוָלד ָהְיָתה ְטִעיָמה, ִהיא ָנְמָסה ּבְ ת ַהּשׁ ּיַ ֻקּבִ
א. ל ַאּבָ ָרֵאל ְוָחַזר ִלְמקֹומֹו, ְלִצּדֹו ׁשֶ "ּתֹוָדה," ָלַחׁש ִיׂשְ

ְפָסל ְלָידֹו. ב ַעל ַהּסַ ֵ ִהְתַיּשׁ ִוד ׁשֶ יַע לֹו ּדָ נּו!" ִהּצִ יר ִאּתָ ַדאי ְלָך ָלׁשִ "ּכְ
ּיֹות ׁשֹוקֹוָלד!" לֹׁש ֻקּבִ ל ׁשָ ל ּתֹוֶסֶפת ׁשֶ ַקּבֵ ַדאי ְלָך! ּתְ מּוֵאל ֵמָאחֹור, "ּכְ "ָנכֹון," ָאַמר ׁשְ

יר  ׁש. הּוא לֹא ִהּכִ ָאר ַהְיָלִדים, ַאְך ָחׁשַ יר ִעם ׁשְ יָמה ְוָלׁשִ ָרֵאל ָרָצה ַלֲעלֹות ַלּבִ ִיׂשְ
ִלים. ּלְ ְתּפַ ֶנֶסת ְוַגם לֹא ֶאת ַהּמִ ית ַהּכְ ֶאת ּבֵ

אן ֶאת  ִרים ּכָ ּה ׁשָ יָנה ּבָ ְנּגִ ְקֶרה ִאם לֹא ֵאַדע ֶאת ַהּמַ ְקֶרה ִאם ֶאְטֶעה? ַמה ּיִ "ַמה ּיִ
מּוֵאל. יר ְלָדִוד ּוׁשְ ה?" ִהְסּבִ ִפּלָ ַהּתְ

ְדַאג, ֲאַנְחנּו ַנֲעֹזר ְלָך," ִהְבִטיַח יֹוִסי. "ַאל ּתִ

ּבּוִרים.  ְסקּו ַהּדִ ד ּפָ ְלָחן ּוִמּיָ ֻ ָעִמים ַעל ַהּשׁ לֹׁש ּפְ ַפק ׁשָ ַכי ְפִליְנט ּדָ אי ָמְרּדְ ּבַ ַהּגַ
ִלים. ּלְ ְתּפַ ָאר ַהּמִ ד ִהְצָטְרפּו ֵאָליו ׁשְ יר, ּוִמּיָ ן ָלׁשִ ָנה..." ֵהֵחל ַהַחּזָ "ְלכּו ְנַרּנְ

ה. ִפּלָ ָחְזָקה ְלָכל אֶֹרְך ַהּתְ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ַעם ִלּבֹו ׁשֶ ם..." ּפָ ים ּבָ ם, ּבִ ים ּבָ "ּבִ
ה. ִפּלָ ן ֶאת ַהּתְ ם ַהַחּזָ ַח..." ִסּיֵ ּבֵ "ָעֵלינּו ְלׁשַ

ב ֲחָזָרה. ֵ ד ִהְתַיּשׁ יַרת ַהְיָלִדים... ַאְך ִמּיָ ֵדי ְלִהְצָטֵרף ְלׁשִ ָרֵאל ֶנֱעַמד ַעל ַרְגָליו ּכְ ִיׂשְ
ָרָאה ֶאת ַהְיָלִדים  ׁשֶ ָרֵאל ּכְ ב ִיׂשְ ים," ָחׁשַ ּלִ י ֶאת ַהּמִ ַכְחּתִ יר, ׁשָ "ֲאִני לֹא ָיכֹול ַלֲעלֹות ְוָלׁשִ

ִצים ְסִביָבּה. יָמה ּוִמְתַקּבְ צֹוֲעִדים ְלֵעֶבר ַהּבִ

ָרֵאל ֶאת ִלּבֹו. ְלֶפַתע הּוא ָרָאה ֶאת ָהַרב ּגֹוֶרן ְמנֹוֵפף ְלֶעְברֹו  ַמע ִיׂשְ ם..." ׁשָ ים ּבָ ם, ּבִ ים ּבָ "ּבִ
ָידֹו  ָרֵאל ְוָאַחז ּבְ ִוד ֶנֱעַמד ַעל ַיד ִיׂשְ ָאר ַהְיָלִדים. ּדָ יָמה ַיַחד ִעם ׁשְ ן לֹו ַלֲעלֹות ֶאל ַהּבִ ּוְמַסּמֵ
ּנּו לֹו ָמקֹום  מּוֵאל ְויֹוִסי ּפִ יָמה. ׁשְ ָרֵאל ֶאל ַהּבִ ה ֶאת ִיׂשְ ִוד ְוִלּוָ ֲעִדינּות, "ּבֹוא, ּבֹוא!" ָאַמר ּדָ ּבַ

ּוָרה ָהִראׁשֹוָנה. ּשׁ ּבַ

ים. ָרֵאל ִעם ַהֲחֵבִרים ַהֲחָדׁשִ ר ִיׂשְ ר ָמַלְך..." ׁשָ "ֲאדֹון עֹוָלם ֲאׁשֶ
ֶנֶסת. ֵבית ַהּכְ ִלים ּבְ ּלְ ְתּפַ ל ַהּמִ ה ּכָ ִפּלָ ל ְיִציר ִנְבָרא..." ִהְצָטְרפּו ַלּתְ ֶטֶרם ּכָ "ּבְ

ים  ַהֲחָדׁשִ ֲחֵבָריו  ִעם  ַרד  ּיָ ׁשֶ ּכְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ַעם  ּפָ ם..."  ּבָ ים  ּבִ ם,  ּבָ ים  "ּבִ
ה. ִפּלָ ִסּיּום ַהּתְ ּבְ

יר  יָמה ָלׁשִ ת ַיֲעֶלה ֶאל ַהּבִ ּבָ ִבְטָחה - הּוא לֹא ַיְחׁשֹׁש יֹוֵתר ּוְבָכל ׁשַ ה ָיַדע ּבְ ֵמַעּתָ
ּיֹות  לֹׁש ֻקּבִ ל ׁשָ ל ּתֹוֶסֶפת ׁשֶ ם ְיַקּבֵ ַח" ַו"ֲאדֹון עֹוָלם", ְו... ּגַ ּבֵ ם "ָעֵלינּו ְלׁשַ ּלָ ִעם ּכֻ

ׁשֹוקֹוָלד...

שלוש קוביות השוקולד // כתבה: תמר זקס
כרטיס סיפור4
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אוהלים עפים ברוח  // כתבה: תמר זקס

בֹוִהים  ַהּגְ ים  ּלִ ַהּגַ ֶאל  יטּו  ְוִהּבִ ַכי  ּוָמְרּדְ לֹמֹה  ׁשְ ָעְמדּו  א,  ְוַאּבָ א  ִאּמָ ל  ׁשֶ ם  ְלִצּדָ ּפּון,  ַהּסִ ַעל 
ַמִים. ָ ּסּו ֶאת ַהּשׁ ֶמת. ֲעָנִנים ֲאפִֹרים ּכִ ַעת ּבֶֹקר ֻמְקּדֶ ִפיָנה. ָהְיָתה זֹו ׁשְ צּו ַעל ּדֶֹפן ַהּסְ ִהְתַנּפְ ׁשֶ

לֹמֹה. ַאל ׁשְ "ֲאַנְחנּו ְקרֹוִבים?" ׁשָ
א. "ְקרֹוִבים ְמאֹד," ָעָנה ַאּבָ

י  ּתֵ ּבָ ּגֹות  ּגַ ֶאת  רֹוָאה  ֲאִני  ׁשֶ ֶבת  חֹוׁשֶ "ֲאִני  ָקִדיָמה,  א  ִאּמָ יָעה  ִהְצּבִ ם!"  ְלׁשָ יטּו  "ַהּבִ
ָהִעיר ֵחיָפה!"

ע ָהָארְֹך ְלִסּיּומֹו.  ּסָ ה ָקרֹוב ָהָיה ַהּמַ ים, ַעּתָ ה ָאְרָכה ָיִמים ַרּבִ ֳאִנּיָ ֶרְך ִמּפֹוִלין ּבָ ַהּדֶ
ָבר ֶאת ֶאֶרץ  ץ ֶאת ֵעיָניו. הּוא ָרָצה ִלְראֹות ּכְ ּפּון ְוִאּמֵ ַמֲעֵקה ַהּסִ לֹמֹה ֶהֱחִזיק ּבְ ׁשְ

ָרֵאל! הּוא ָרָצה ָלרּוץ ְוִלְקּפֹץ ַעל ַאְדַמת ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש! ִיׂשְ

ין. לֹמֹה עֹוד ְלַהְמּתִ "ָמַתי ֵנֵרד ֶאל ַהחֹוף?" לֹא ָהָיה ָיכֹול ׁשְ
א. ְך ַאּבָ "ְמַעט ַסְבָלנּות..." ִחּיֵ

ּקֹר ָהַעז ּוָברּוחֹות ַהֲחָזקֹות. ל ַהּנֹוְסִעים ֶאל ַהחֹוף, לֹא ָחׁש ִאיׁש ּבַ ּסֹוף סֹוף ָיְרדּו ּכָ ׁשֶ ּכְ
ַכי. לֹמֹה ּוָמְרּדְ ְיָלה?" ִהְתַעְנְינּו ׁשְ ן ַהּלַ "ֵאיֹפה ִניׁשַ

ָלנּו  ים  ְמַחּכִ ם  ׁשָ ִמּפֹוִלין.  נּו  ִאּתָ ָעלּו  ׁשֶ ַהֲחִסיִדים  ְקבּוַצת  ל  ּכָ ִעם  ַיַחד  ֲחִסיִדים,  ְכַפר  "ּבִ
א. נּו," ָעְנָתה ִאּמָ ּלָ ים ׁשֶ ים ַהֲחָדׁשִ ּתִ ַהּבָ

ָעה ִלְראֹות  ַפר ֲחִסיִדים ְוֻהְפּתְ ָחה ֶאל ּכְ ּפָ ׁשְ יָעה ַהּמִ ה, ִהּגִ ל ְנִסיָעה ֲאֻרּכָ עֹות ׁשֶ ְלַאַחר ׁשָ
ים. ִביׁשִ ם לֹא ִמְדָרכֹות אֹו ּכְ ים, ּגַ ּתִ ם ּבָ קֹום ֵריק ְוׁשֹוֵמם. לֹא ָהיּו ׁשָ ַהּמָ ׁשֶ

ל ָהָרִהיִטים  ְהֶיה ִעם ּכָ לֹמֹה, "ַמה ּיִ ַכי ּוׁשְ ֲאלּו ָמְרּדְ נּו?" ׁשָ ּלָ ִזים ׁשֶ יַח ֶאת ָהַאְרּגָ "ֵהיָכן ַנּנִ
נּו?" ֵהֵבאנּו ִאּתָ ׁשֶ

ְוָעׂשּו!   - ָאְמרּו  אָֹהִלים."  ָלנּו  "ִנְבֶנה  ָלֶזה,  ֶזה  ַהֲחִסיִדים  כּו  ִחּיְ ים,"  ּתִ ּבָ ֵאין  "ִאם 
ֵהם  ַהַחּדֹות.  ָהֲאָבִנים  ֶאת  לּו  ְוִסּקְ ָהֲאָדָמה  ֶאת  רּו  ְ ִיּשׁ ְרוּוִלים,  ׁשַ ילּו  ִהְפׁשִ
הֹוִציאּו  ֵמָרחֹוק,  ם  ִאּתָ ֵהִביאּו  ׁשֶ ִזים  ְוָהַאְרּגָ ַהֲחִבילֹות  ֶאת  ְתחּו  ּפָ
ֶרֶדת  ִעם  ֲאָדָמה.  ּבָ ְיֵתדֹות  ְוָתְקעּו  ָלזֹו  זֹו  אֹוָתן  ְפרּו  ּתָ ִמיכֹות,  ׂשְ
ּה. ֲעֵיִפים  ּלָ ֶ ָחה אֶֹהל ִמּשׁ ּפָ יְך, ָהָיה ְלָכל ִמׁשְ ֶהְחׁשִ ָהֶעֶרב, ְמַעט ִלְפֵני ׁשֶ

ּה. ּלָ ָחה ֶאל ָהאֶֹהל ׁשֶ ּפָ ל ִמׁשְ ה ִנְכְנָסה ּכָ ֶרְך ָהֲאֻרּכָ ֵמָהֲעבֹוָדה ּוֵמַהּדֶ

ף ֶאת  ְפׁשֵ לֹמֹה ַעל ִמְזָרן, ׁשִ ב ׁשְ ים ְוָנִעים. ָיׁשַ תֹוְך ָהאֶֹהל ָהָיה ַחּמִ ּבְ
חּוץ. ֶבת ּבַ יב ָלרּוַח ַהּנֹוׁשֶ ֵעיָניו ְוִהְקׁשִ

ם ֵעיָניו.  ן ְלִצּדֹו. ַאט ַאט ֶנֶעְצמּו ּגַ ׁשֵ ּיָ ַכי ׁשֶ ָמְרּדְ לֹמֹה ִהְתּבֹוֵנן ּבְ ָבר ְמֻאֶחֶרת. ׁשְ ָעה ָהְיָתה ּכְ ָ ַהּשׁ
ם. ִמיָכה ְוִנְרּדַ ׂשְ ה ּבִ ּסָ ְזָרן, ִהְתּכַ ב ַעל ַהּמִ ּכַ הּוא ִנׁשְ

ְבָעה. ָהרּוַח ָהְלָכה  ְך ֻמְחָלט ָיַרד ַעל ַהּגִ ָבָנה. חֹׁשֶ ם ֲאפִֹרים ֶאת ַהּלְ ּסּו ַעְנֵני ֶגׁשֶ חּוץ ּכִ ּבַ
ֶאת  ָהרּוַח  ָעְקָרה  ְלֶפַתע,  ים.  ְיֵבׁשִ ְוָעִלים  חֹול  יֵרי  ְרּגִ ּגַ ֲאִויר  ּבָ ִסְחְרָרה  ָקה,  ְוִהְתַחּזְ
ים. ָהאָֹהִלים ֲעֵליֶהם ָטְרחּו  ּדִ ִמיכֹות ְוַהּבַ ֲאָדָמה ּוָפְרָמה ֶאת ַהּשְׂ עּוִצים ּבָ ַהְיֵתדֹות ַהּנְ
דֹולֹות ֵהֵחּלּו ָלֶרֶדת ַעל  ם ּגְ ׁשֶ ְרקּו. ִטּפֹות ּגֶ קּו ְוִהְתּפָ עֹות ֲאֻרּכֹות ִנּתְ ְך ׁשָ ֶמׁשֶ ָהעֹוִלים ּבְ
ה  ֲעׂשֶ ה ָהָיה ִלְראֹות ֶאת ַהּנַ ְבָעה, ָקׁשֶ ֶבָהָלה. ָחׁשּוְך ָהָיה ַעל ַהּגִ ִהְתעֹוְררּו ּבְ ַהֲחִסיִדים ׁשֶ

ִביב. ִמּסָ

א. ַכי ָנְתנּו ָיד ֶזה ָלֶזה ְוֶנֶעְמדּו ְלַצד ַאּבָ לֹמֹה ּוָמְרּדְ ׁשְ
ַכי. ל ָמְרּדְ א,  ַקר ִלי... ֲאִני ָרטֹב..." ִיּלֵ  "ִאּמָ

לֹמֹה. ַאל ׁשְ ו?" ׁשָ ן ַעְכׁשָ "ֵאיֹפה ִניׁשַ
ו," ָאְמָרה  ּה ַיְחּדָ פּו ּבָ ה, ְקחּו אֹוָתּה ְוִהְתַעּטְ ִמיָכה ְיֵבׁשָ נּו ׂשְ ּלָ ז ׁשֶ ַאְרּגָ "ָמָצאִתי ּבָ

א. ִאּמָ

ל ֵעֶבר. יָרה ְוִרּקּוִדים ִמּכָ ל ׁשִ ְמעּו קֹולֹות ׁשֶ ְלֶפַתע ִנׁשְ
ֲעטּוִפים  ַהֲחִסיִדים  ֶאת  ְסִביבֹו  ָרָאה  הּוא  ָכה.  ַלֲחׁשֵ ל  ְלִהְתַרּגֵ ֵהֵחּלּו  לֹמֹה  ׁשְ ל  ׁשֶ ֵעיָניו 
ל  ַכי ְולֹו ָיַדִים ְוַיַחד ִהְצָטְרפּו ֶאל ַמְעּגַ יט ְלָמְרּדְ א הֹוׁשִ דֹול. ַאּבָ ל ּגָ ַמְעּגָ ִמיכֹות ֲחבּוִקים ּבְ ׂשְ ּבִ

יָרה ְוָהִרּקּוִדים. ִ ַהּשׁ

ִמיכֹות  ׁשּו ֶאת ַהּשְׂ ֲחִרית ִיּבְ ת ׁשַ ִפּלַ ִסּיּום ּתְ ָעָלה ַהּבֶֹקר ְוֵהִאיר ַהּיֹום. ּבְ ם ַעד ׁשֶ ּלָ ַיַחד ָרְקדּו ּכֻ
ָהאָֹהִלים  ֶאת  קּו  ִחּזְ ַעם,  ַהּפַ ים.  ֲחָדׁשִ אָֹהִלים  ּוָבנּו  ַהּטֹוָבה  ֶמׁש  ֶ ּשׁ ּבַ

ַעד  ְלָפחֹות  ַרב,  ְזַמן  ַמֲעָמד  ֲחִזיקּו  ּיַ ׁשֶ ְך  ּכָ ָלֲאָדָמה  ֵהיֵטב 
ֶאת  ּוְלָהִקים  ים  ּיִ ֲאִמּתִ ים  ּתִ ּבָ ְלַעְצָמם  ִלְבנֹות  יקּו  ְסּפִ ּיַ ׁשֶ

ַפר ֲחִסיִדים". ּוב ָעָליו ָחְלמּו - "ּכְ ּשׁ ַהּיִ

ֹאָהִלים
ָעִפים
ָּברּוַח
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ַמן. בּו ָהאֹורֹות ִמּזְ ים ּכָ ּתִ ַחּלֹונֹות ַהּבָ ַעת ַלְיָלה ְמֻאֶחֶרת. ּבְ ָהְיָתה זֹו ׁשְ
ָטן  י ַהּקָ א ְוקֹוּבִ ל ִאּמָ ִסיעֹוֵתיֶהם ׁשֶ ל ָאִביב. ַרק קֹול ּפְ ִעיר ּתֵ ִוד ּבָ ֶלְך ּדָ ְרחֹוב ַהּמֶ ַרר ּבִ ֶקט ׂשָ ׁשֶ

ְרחֹוב. ַמע ּבָ ִנׁשְ

י. ַאל קֹוּבִ ַאף ַחּלֹון?" ׁשָ ה לֹא דֹוֵלק אֹור ּבְ ְך? ָלּמָ ל ּכָ ה ָחׁשּוְך ּכָ "ָלּמָ
ִליׁשֹן  ָהְלכּו  ָבר  ּכְ ם  ּלָ "ּכֻ ָיָדּה,  ַעל  ׁשֶ עֹון  ָ ּשׁ ּבַ יָטה  ְוִהּבִ א  ִאּמָ ָעְנָתה  ְמֻאֶחֶרת,"  ָעה  ָ "ַהּשׁ

ַמן." ִמּזְ

ָאַמר  ה,"  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ּקֹוָמה  ּבַ אֹור  ּדֹוֵלק  ִמּמּול,  ִית  ּבַ ּבַ ְלַמְעָלה,  ם,  ׁשָ ם.  ּלָ ּכֻ לֹא  "לֹא, 
יַע ְלֵעֶבר ַהַחּלֹון ַהּמּוָאר. י ְוִהְצּבִ קֹוּבִ

ְך ְמֻאֶחֶרת?" ל ּכָ ָעה ּכָ ׁשָ ם ָהאֹור ּבְ ה ּדֹוֵלק ׁשָ א, ָלּמָ "ִאּמָ

ִנְכַנס  ּלֹו  ׁשֶ א  ַאּבָ ּוָבָכה.  ִהְתעֹוֵרר  ַמְפִחיד,  ֲחלֹום  ָחַלם  ׁשֶ ָקָטן  ֶיֶלד  ן  ָיׁשֵ ה  ַהּזֶ ֶחֶדר  ּבַ "אּוַלי 
א. יָעה ִאּמָ ְלַחְדרֹו ְוִהְדִליק ֶאת ָהאֹור ִלְראֹות ַמּדּוַע הּוא ּבֹוֶכה..." ִהּצִ

ּה ִהְדִליָקה ֶאת  ּלָ א ׁשֶ ּה ָנַפל ְוִאּמָ ּלָ ַהּמֹוֵצץ ׁשֶ ה ׁשֶ ם ַיְלּדָ ָנה ׁשָ י, "אּוַלי ְיׁשֵ יַע קֹוּבִ "אּוַלי..." ִהּצִ
ֵדי ִלְמצֹא אֹותֹו?" ָהאֹור ּכְ

ִלְפֵני  ָהאֹור  ֶאת  ְלַכּבֹות  ְכחּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ם  ׁשָ ִרים  "ּגָ י,  קֹוּבִ הֹוִסיף  אּו-ַלי,"  "ְואּוַלי 
ָהְלכּו ִליׁשֹן?" ׁשֶ

י. א ְוֵזְרָזה ֶאת קֹוּבִ "אּוַלי..." ָעְנָתה ִאּמָ

ִהְסּתֹוֵבב  הּוא  ְיָתה  ַהּבַ ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ִלְפֵני  ֶרַגע  ְמאֹד.  ָעֵיף  ָהָיה  י  קֹוּבִ ְמֻאֶחֶרת,  ָהְיָתה  ָעה  ָ ַהּשׁ
ַחּלֹון ַהּמּוָאר  ֲעלּוָמה. ּבַ ר ַהּתַ ׁשֶ ה ֶאת ּפֵ ִית ִמּמּול, ְוִגּלָ ּבַ ּבַ ה ׁשֶ ִנּיָ ְ יט ֶאל ַהּקֹוָמה ַהּשׁ ְלָאחֹור, ִהּבִ

ָידֹו. ּבְ ָמָרא ׁשֶ ֵסֶפר ַהּגְ ן ּבְ דֹוָלה ְוִעּיֵ תֹו ַהּגְ ָעַמד ָהַרב ּגֶֹרן ְלַיד ִסְפִרּיָ

כתבה: תמר זקס

אֹור ַהּתֹוָרה 
ֵמִאיר ֶאת 
ַהֲחֵׁשָכה
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ִּבּקּור
ִראׁשֹון 
ַּבֹּכֶתל
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ֲאָבִנים  לֹמֹה ְלַעְצמֹו, ּוָבַעט ּבָ מֹאל..." ָלַחׁש ׁשְ מֹאל, ָיִמין, ׂשְ מֹאל... ׂשְ מֹאל, ָיִמין, ׂשְ "ׂשְ
ַדְרּכֹו. ְקרּו ּבְ ּנִ ַטּנֹות ׁשֶ ַהּקְ

בֹוָהה ַוֲחָזָקה חֹוַמת  ָאה ּגְ מֹאלֹו ִהְתַנּשְׂ ַכי, ִלׂשְ דֹול ָמְרּדְ ִמיִמינֹו ָצֲעדּו ָאִביו ְוָאִחיו ַהּגָ
יָקה. ָהִעיר ָהַעּתִ

ּתֹות ְוַלְחלֹב  א ֶלֱאפֹות ּפִ ס ַעל ָהֵעִצים, ָעַזר ְלִאּמָ ְכַפר ֲחִסיִדים, ִטּפֵ לֹמֹה ּבִ ֶאְתמֹול עֹוד ָהָיה ׁשְ
ֲעָרִבי. ַכי ֶאל ַהּכֶֹתל ַהּמַ א ּוָמְרּדְ ַלִים, צֹוֵעד ִעם ַאּבָ ירּוׁשָ אן ּבִ ֶרֶפת, ְוַהּיֹום הּוא ּכָ רֹות ּבָ ֶאת ַהּפָ

רֹות. ְמָטאֹות ַהּצָ ין ַהּסִ ֶרְך ּבֵ א ֶאת ַהּדֶ ן ָלֶהם ַאּבָ אן," ִסּמֵ "ּבֹואּו ִמּכָ
לֹמֹה ֶאת ֶקֶצב ַהֲהִליָכה  יְך ׁשְ מֹאל..." ִהְמׁשִ ָיִמין, ׂשְ מֹאל,  מֹאל... ׂשְ ָיִמין, ׂשְ מֹאל,  "ׂשְ

ה ְוִהְכִניס אֹוָתּה ְלִכיסֹו. ִלּבֹו. ֵהִרים ֶאֶבן ֲעֻגּלָ ּבְ

ֵלאֹות  ַהּמְ ּוַבֲחֻנּיֹות  ִבים  ְוׁשָ עֹוְבִרים  ּבָ לֹמֹה  ׁשְ יט  ִהּבִ יָקה  ָהַעּתִ ִעיר  ּבָ ּוק  ַהּשׁ ֶאל  ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ ּכְ
ָמקֹום ֶאָחד. ים ּבְ ה ֲאָנׁשִ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ קֹוִנים. ֵמעֹוָלם ִלְפֵני ֵכן לֹא ָרָאה ּכָ ּבְ

ַאְך  ֶהם,  ּבָ ָלַגַעת  ה  ְוִנּסָ ְלֶעְבָרם  ָקַפץ  לֹמֹה  ׁשְ ים,  ַסְסגֹוִנּיִ ְצִעיִפים  ִהְתנֹוְפפּו  יֶהם  ָראׁשֵ ֵמַעל 
גּו ֶאת ַאּפֹו. פּו ֶאת רֹאׁשֹו ְוִדְגּדְ ִעיִפים ִלּטְ יַע ֲאֵליֶהם. ַהּצְ הּוא לֹא ִהְצִליַח ְלַהּגִ

ְמָלה  ׂשִ ּבְ ֶבֶרת  ּגְ ְלַדְרּכֹו.  ְמַמֵהר  ית  ַטּלִ ּבְ ָעטּוף  ָצִעיר  חּור  ּבָ לֹמֹה  ׁשְ ָרָאה  ָהְרחֹוב  ְך  ֶהְמׁשֵ ּבְ
ֲחנּות ַהְיָרקֹות. ים ּבַ ּפּוִחים ֲאֻדּמִ ֲחָרה ּתַ ְמֻפְסֶפֶסת ּבָ

א  ַאּבָ ַאְך  ים,  ְבעֹוִנּיִ ַהּצִ ּוַבֲחרּוִזים  ְבִליִנים  ַהּתַ ַאְרמֹונֹות  ּבְ ּוְלִהְתּבֹוֵנן  ב  ְלִהְתַעּכֵ ָרָצה  לֹמֹה  ׁשְ
דֹוִלים.  ְצָעִדים ּגְ יְך ָקִדיָמה ּבִ ִהְמׁשִ

ׂשֹות ֲאָבִנים נֹוָספֹות. לֹמֹה ְוֵעיָניו ְמַחּפְ ַאל ׁשְ יַע?" ׁשָ ָבר ַנּגִ "ָמַתי ּכְ
לֹמֹה ֵהִרים ֶאת ֵעיָניו ְוָרָאה  דֹוָלה. ׁשְ ׁשּות ּגְ ִהְתַרּגְ א ּבְ יִעים!" ָאַמר ַאּבָ ה ֲאַנְחנּו ַמּגִ "ִהּנֵ

ֲעָרִבי ְלָפָניו. ֶאת ַהּכֶֹתל ַהּמַ

קֹום ּבֹו ָעַמד  ְך ַלּמָ ל ּכָ לֹמֹה, "ֲאִני עֹוֵמד ָקרֹוב ּכָ ׁש ׁשְ "ֲאִני עֹוֵמד ְלַיד ַהּכֶֹתל..." ִהְתַרּגֵ
ָידֹו.  ּבְ ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ ּוְבִסּדּור  א  ַאּבָ ּבְ דֹולֹות,  ַהּגְ ֲאָבִנים  ּבָ לֹמֹה  ׁשְ יט  ִהּבִ ׁש!"  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ
לֹמֹה  ַכי ְוֶאל ׁשְ ּדּור, ֵקֵרב אֹותֹו ֶאל ָמְרּדְ ַתח ֶאת ַהּסִ ֵעיַנִים אֹוֲהבֹות, ּפָ ְך ֵאָליו ּבְ א ִחּיֵ ַאּבָ
ָעה. "מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך, ֶמֶלְך  ָ אֹוָתּה ַהּשׁ ה ּבְ ֵהֵחּלָ ֲחִרית ׁשֶ ת ׁשַ ם ִהְצָטְרפּו ִלְתִפּלַ ּתָ ָלׁשְ ּוׁשְ

ָמִתי...". י ִנׁשְ ֶהֱחַזְרּתָ ּבִ ם, ׁשֶ ַחי ְוַקּיָ

ַכי,  ּוָמְרּדְ לֹמֹה  ׁשְ ֶאת  א  ַאּבָ ֵזֵרז  ה  ִפּלָ ַהּתְ ְלַאַחר 
ִבים  ַחּיָ "ֲאַנְחנּו  יר,  ִהְסּבִ ָלנּו,"  ה  ְמַחּכָ א  "ִאּמָ
ַאְך  א  ַאּבָ ל  ׁשֶ ָבָריו  ּדְ ֶאת  ַמע  ׁשָ לֹמֹה  ׁשְ ַלֲחֹזר." 
מֹו ֵמֲאנּו ַלֲעזֹב ֶאת ַהּכֶֹתל. יב, ַרְגָליו ּכְ לֹא ִהְקׁשִ

ַהּכֶֹתל  ֶאל  יַע  ְלַהּגִ ה  ְזּכֶ ּתִ ה',  ֶעְזַרת  "ּבְ
יְך  ָעִמים נֹוָספֹות," ִהְמׁשִ אן ּפְ ל ּכָ ּלֵ ּוְלִהְתּפַ

לֹמֹה. ל ׁשְ ְכמֹו ׁשֶ א ְוָטַפח ַעל ׁשִ ַאּבָ

י ד ו ס י - ם ד ק ך  ו נ י ח  - ג  פרק 
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דֹול ֶאת ִלּבֹו  א ַצַער ּגָ ְדָרׁש ִלְלמֹד ּתֹוָרה, ִמּלֵ ַדְרּכֹו ְלֵבית ַהּמִ ה, ּבְ ִפּלָ ִמים, ְלַאַחר ַהּתְ ַאַחד ַהּיָ ּבְ
ל ָהַרב ּגֹוֶרן. ׁשֶ

ֹמר ַעל ֶאֶרץ  ִלים ִלׁשְ ב ְלַעְצמֹו, "לֹא אּוַכל ַלֲעֹזר ַלַחּיָ ָכל יֹום," ָחׁשַ "ִאם ֶאְלַמד ּתֹוָרה ּבְ
ב  ָרֵאל, לֹא אּוַכל ִלְלמֹד ּתֹוָרה..." ָחׁשַ ָכל יֹום ַעל ֶאֶרץ ִיׂשְ ֹמר ּבְ ָרֵאל. ֲאָבל, ִאם ֶאׁשְ ִיׂשְ

ֵהִבין ֶמה ָעָליו ַלֲעׂשֹות. ב, ַעד ׁשֶ ב ְוָחׁשַ ָהַרב, ָחׁשַ

ה, ֵאֵלְך  ִפּלָ ד ְלַאַחר ַהּתְ ָכל ּבֶֹקר, ִמּיָ ׁשּוט ְמאֹד," ָאַמר ָהַרב ְלַעְצמֹו, "ּבְ "ֲהֵרי ֶזה ּפָ
ים ְוֶאֱעזֹר  ׁש ַמּדִ ת ַעְרִבית ֶאְלּבַ ִפּלַ ָמָרא, ּוָבֶעֶרב ְלַאַחר ּתְ ְדָרׁש ְוֶאְלַמד ּגְ ְלֵבית ַהּמִ

ה. ִלים," ָאַמר - ְוָעׂשָ ַלַחּיָ

ָמָרא  ַהּגְ ֵסֶפר  ְוֶאת  ׁש  ַהֻחּמָ ֶאת  ָהַרב  ַתח  ּפָ ֲחִרית,  ׁשַ ת  ִפּלַ ּתְ ְלַאַחר  ד  ִמּיָ ּבֶֹקר,  ָכל  ּבְ ֵמָאז, 
ֲעָרב, ָסַגר ֶאת ִסְפֵרי ַהּקֶֹדׁש  ּמַ ְקָעה ּבַ ֶמׁש ׁשָ ֶ ַהּשׁ ל ַהּיֹום. ְלֵעת ֶעֶרב, ְלַאַחר ׁשֶ ְך ּכָ ֶמׁשֶ ְוָלַמד ּבְ

ִלים. ים ְוִהְצָטֵרף ֶאל ַהַחּיָ ת ַעְרִבית, ִמֵהר ְלֵביתֹו, ָלַבׁש ַמּדִ ִפּלַ ל ּתְ ּלֵ ָהֲאהּוִבים ָעָליו, ִהְתּפַ

ּגֹוֶרן  ָהַרב  ַעל  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְמִדיַנת  ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ָלה  ְמׁשָ ַהּמֶ רֹאׁש  ּגּוְריֹון,  ן  ּבֶ ִוד  ּדָ ַמע  ׁשָ
ְך: ִדיָנה, ָקָרא ֵאָליו ְוָאַמר לֹו ּכָ ּלֹוֵמד ּתֹוָרה ְוַגם ׁשֹוֵמר ַעל ַהּמְ יץ ְוֶהָחָכם ׁשֶ ָהַאּמִ

ְוַגם ׁשֹוֵמר ַעל ֶאֶרץ  ּתֹוָרה  ּבַ דֹול  ּגָ ה  ָעֶליָך ַרּבֹות. ַאּתָ י  ַמְעּתִ ׁשָ ּגֹורֹוְנִצ'יק,  "ָהַרב 
ֵלי ְצָבא ֲהָגָנה  ל ַחּיָ נּו. ָהַרב ׁשֶ ּלָ ִלים ׁשֶ ל ַהַחּיָ ְהֶיה ָהַרב ׁשֶ ּתִ ָרֵאל. ֲאִני רֹוֶצה ׁשֶ ִיׂשְ

ָרֵאל!" ְלִיׂשְ

ים  ְוִהְסּכִ ָלה  ְמׁשָ ַהּמֶ רֹאׁש  ּגּוְריֹון  ן  ּבֶ ִוד  ּדָ ל  ׁשֶ ָידֹו  ֶאת  ָלַחץ  ה,  ׁשָ ּקָ ַהּבַ ַעל  ּגֹוֶרן  ָהַרב  ַמח  ׂשָ
ִלים,  ל ַהַחּיָ ב ְלַעְצמֹו, "ִאם ֶאְהֶיה ָהַרב ׁשֶ ְיָתה ָחׁשַ ַדְרּכֹו ַהּבַ ָבִאי ָהִראׁשֹון. ּבְ ִלְהיֹות ָהַרב ַהּצְ

יק ִלְלמֹד ּתֹוָרה?" ָרִכים, ָמַתי ַאְסּפִ ּדְ ע ִמּבֶֹקר ְוַעד ֶעֶרב ּבַ ֶאּסַ

כֹוִנית  ַהּמְ ל  ׁשֶ ְטָען  ַהּמִ ָתא  ּבְ ַלֲעׂשֹות.  ָעָליו  ֶמה  ֵהִבין  ׁשֶ ַעד  ב,  ְוָחׁשַ ב  ָחׁשַ ָהַרב,  ב  ָחׁשַ
ב  ַהּמֹוׁשָ ְלַיד  ּלֹו.  ׁשֶ ָמָרא  ַהּגְ ּה ֶאת ִסְפֵרי  ּבָ ר  ְוִסּדֵ ֶדת  ַנּיֶ ה  ִסְפִרּיָ יב ָהַרב  ִהְרּכִ ָנַסע,  ּה  ּבָ

ָמָרא. ִאיר ְלַמֲענֹו ֶאת ִסְפֵרי ַהּגְ ּתָ ֵדי ׁשֶ ה, ּכְ ָפִנים ִהְתִקין ְמנֹוָרה ְקַטּנָ ִמּלְ

ּה  ָהג ְלָאְרּכָ ָכל יֹום ָנַסע ִעם ַאְרֵיה ַהּנֶ לֹוָמם. ּבְ ִלים ְוָדַאג ִלׁשְ ָהַרב ּגֹוֶרן ָאַהב ֶאת ַהַחּיָ
ַלִים,  ִלירּוׁשָ  - ַוֲעָיָרה  ִקּבּוץ  ָפר,  ּכְ ִעיר,  ְלָכל  יעּו  ִהּגִ ַיַחד  ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ל  ׁשֶ ּה  ּוְלָרְחּבָ
ָאן, ַלֲחֵדָרה, ִלְנַתְנָיה  ִליִלית ּוְלֵאיַלת, ִלְנִתיבֹות ּוְלאֹוָפִקים, ְלֵבית ׁשְ ִלְצַפת, ְלָחצֹור ַהּגְ

ְוַגם ִלְגֵדָרה.

ָמָרא  ַתח ֶאת ַהּגְ ה, ּפָ ַטּנָ נֹוָרה ַהּקְ ְיָתה, ִהְדִליק ָהַרב ּגֹוֶרן ֶאת ַהּמְ ֶרְך ֲחָזָרה ַהּבַ ּדֶ ָכל ַלְיָלה, ּבַ ּבְ
ְוָלַמד...

כתבה: תמר זקס

ְוָהִגיָת ּבֹו 
יֹוָמם

ָוַלְיָלה
י ד ו ס י - ם ד ק ך  ו נ י ח  - ג  פרק 



69 | הרב והרבנית גורן   

יום העצמאות בבית הכנסת קוממיות  // כתבה: תמר 
זקס

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

כתבה: תמר זקס

יֹום 
ָהַעְצָמאּות 

ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת 
קֹוְמִמּיּות
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ל”ג בעומר ביער  // כתבה: תמר זקס

ַל"ג 
ָּבֹעֶמר 
ַּבַּיַער
כתבה: תמר זקס

ה ְלִאּטֹו. ּטָ ּמִ ָטן ִהְתעֹוֵרר ּבַ לֹמֹה ַהּקָ ֶמת. ׁשְ ַעת ּבֶֹקר ֻמְקּדֶ ָהְיָתה זֹו ׁשְ

א ְלַעְצמֹו. ׂשֹון ֵמֲחֵבֶרָך..." ִזְמֵזם ַאּבָ ֶמן ׂשָ ֶריָך, ׁשֶ ְחּתָ ַאׁשְ ר יֹוַחאי, ִנְמׁשַ "ּבַ
ַכי,  ָמְרּדְ יָרה  ׁשִ ּבְ לֹו  ָעָנה  ַהּקֶֹדׁש..."  ת  ּדַ ִמּמִ ְחּתָ  ִנְמׁשַ ַחת קֶֹדׁש,  ִמׁשְ ֶמן  ׁשֶ יֹוַחאי,  ר  "ּבַ

לֹמֹה. ל ׁשְ דֹול ׁשֶ ָאִחיו ַהּגָ

א. ֶרְך!" ָקְרָאה ִאּמָ י ָלנּו ַלּדֶ ֵהַכְנּתִ חּו ָלַקַחת ֶאת ָהאֶֹכל ׁשֶ ּכְ ׁשְ "ַאל ּתִ
ף ֶאת ֵעיָניו. ְפׁשֵ ה ְוׁשִ ּטָ לֹמֹה ַעל ַהּמִ ב ׁשְ ֵ ח ִהְתַיּשׁ ְטּבָ ַמע ַהּקֹולֹות ָהעֹוִלים ֵמַהּמִ ְלׁשֵ

ם הֹוְלִכים? ְלָאן ֵהם ְמַמֲהִרים?" ּלָ ב ְלַעְצמֹו, "ְלָאן ּכֻ "מּוָזר..." ָחׁשַ
ַכי. "ֲאִני מּוָכן!" ָקָרא ָמְרּדְ

ח  ְטּבָ ח. ַאְך ַהּמִ ְטּבָ ה ּוִמֵהר ַלּמִ ּטָ לֹמֹה, ָקַפץ ֵמַהּמִ א ׁשְ ּלֵ ם אֹוִתי?" ִהְתּפַ "ָלָמה ֵהם לֹא ֵהִעירּו ּגַ
ם ֲחַדר ָהאֹוְרִחים! ָבר ָהָיה ֵריק ְוָכְך ּגַ ּכְ

ם לֹא ָמָצא ִאיׁש. ם ׁשָ א - ַאְך ּגַ ל ַאּבָ ה ׁשֶ ְפִרּיָ ּסִ לֹמֹה ֵהִציץ ּבַ ׁשְ

ִית. ַתח ַהּבַ ַכי ִמּפֶ ַאל ָמְרּדְ ָבר ֶאת ָהאֶֹכל?" ׁשָ ר ְלַהֲעִמיס ּכְ "ֶאְפׁשָ
א. יָבה ִאּמָ ַמן!" ֵהׁשִ ָבר מּוָכן ִמּזְ אי, ַהּכֹל ּכְ ן, ַוּדַ ן, ּכֵ "ּכֵ

ל טּוב  ּכָ ְמֵלִאים  ים  ַסּלִ ֵני  ּוׁשְ ָאִחיו  ַכי  ָמְרּדְ ֶאת  ָרָאה  ם  ׁשָ ִניָסה,  ַהּכְ ֶלת  ּדֶ ֶאל  ִמֵהר  לֹמֹה  ׁשְ
ָיָדיו. ּבְ

לֹמֹה. א ׁשְ ּלֵ ה?" ִהְתּפַ ל ָהאֶֹכל ַהּזֶ ה לֹוֵקַח ֶאת ּכָ "ְלָאן ַאּתָ
ַכי. ַער," ָעָנה ָמְרּדְ "ַלּיַ

ַער?" "ָלָמה ֲאַנְחנּו נֹוְסִעים ַלּיַ

נֹוְסִעים  ֲאַנְחנּו  עֶֹמר  ּבָ ַל"ג  ּבְ ָנה  ׁשָ ָכל  "ּבְ ַכי,  ָמְרּדְ ָעָנה  עֶֹמר?"  ּבָ ַל"ג  ַהּיֹום  ׁשֶ ַכְחּתָ  "ׁשָ
ר יֹוַחאי. ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ר ּכֹוְכָבא ְוַעל ַרּבִ ים, ִלְלמֹד ַעל ּבַ תֹות ְוִחּצִ ַער ְקׁשָ ּיַ ְלָהִכין ּבַ

לֹמֹה. ַאל ׁשְ ם אֹוִתי?" ׁשָ ה לֹא ֵהַעְרּתֶ א, ָלּמָ "ִאּמָ
א. יָרה ִאּמָ ִית," ִהְסּבִ ּבַ ָאר ּבַ ה ִנׁשְ י ַאּתָ "ּכִ

לֹמֹה. ַעס ׁשְ ה?" ּכָ "ֲאָבל ָלּמָ
ה ֲעַדִין ָצִעיר, ֶזהּו יֹום ָארְֹך ַוֲאַנְחנּו ַנֲחֹזר ְמֻאָחר." "ַאּתָ

ְוָרַקע  לֹמֹה  ׁשְ ָאַמר  ַער!"  ַלּיַ ֶכם  ִאּתְ ָלבֹוא  ְוָיכֹול  דֹול  ּגָ ָבר  ּכְ ֲאִני  ָקָטן!  לֹא  "ֲאִני 
ַרְגלֹו. ּבְ

ָאה..." ָנה ַהּבָ ׁשָ ֶעְזַרת ה' ּבְ "ּבְ
לֹמֹה. ָכה ׁשְ ָאה!" ּבָ ָנה ַהּבָ "ֲאָבל ֲאִני לֹא רֹוֶצה ְלַחּכֹות ַעד ׁשָ

א. ַאל ַאּבָ ִכי?" ׁשָ "ַהִאם ֲאִני ׁשֹוֵמַע ּבֶ
י  ר ּכֹוְכָבא ְוַרּבִ ת ְוִלְלמֹד ַעל ּבַ ֶכם ְלָהִכין ֵחץ ָוֶקׁשֶ "ֲאִני לֹא ָקָטן, ֲאִני רֹוֶצה ָלבֹוא ִאּתְ
ְמִהירּות. הּוא ֶנֱעַמד  ׁש ּבִ ַרְגָליו, ָרץ ְלַחְדרֹו ְוִהְתַלּבֵ לֹמֹה ּבְ ר יֹוַחאי!" ָרַקע ׁשְ ְמעֹון ּבַ ׁשִ

דֹול: קֹול ּגָ יר ּבְ ֶלת ְוֵהֵחל ָלׁשִ ְלַיד ַהּדֶ
ׂשֹון ֵמֲחֵבֶרָך. ֶמן ׂשָ ֶריָך, ׁשֶ ְחּתָ ַאׁשְ ר יֹוַחאי, ִנְמׁשַ "ּבַ

ת ַהּקֶֹדׁש..." ּדַ ְחּתָ ִמּמִ ַחת קֶֹדׁש, ִנְמׁשַ ֶמן ִמׁשְ ר יֹוַחאי, ׁשֶ ּבַ

ָבר ֵהם ֶהְחִליטּו ְלָצֵרף ֲאֵליֶהם  ל ּדָ סֹופֹו ׁשֶ כּו ֶזה ָלֶזה. ּבְ ר ְוִחּיְ לֹמֹה ׁשָ א ֶאת ׁשְ א ְוַאּבָ ְמעּו ִאּמָ ׁשָ
י  ַרּבִ ְוַעל  ּכֹוְכָבא  ר  ּבַ ִיְלַמד ַעל  ְוַגם הּוא  ת  ָוֶקׁשֶ ְלָהִכין ֵחץ  יּוַכל  ם הּוא  ּגַ ׁשֶ ְך  ּכָ לֹמֹה,  ׁשְ ֶאת 

נֹו. ם ּתֹוָרה ִעם ּבְ ָעָרה ְוָלַמד ׁשָ ּמְ ר ּבַ ּתֵ ִהְסּתַ ְמעֹון ׁשֶ ׁשִ
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מי נוקש בדלת?  // כתבה: רחל סלייטר

ִמי נֹוֵקׁש 
ַּבֶּדֶלת?

כתבה: רחל סלייטר

ְלַחן ָהאֶֹכל. ְרְצפֹות ַעד ְלׁשֻ י ַהּמַ ה ְלאֶֹרְך ַקּוֵ יַע ְמכֹוִנית ֲאֻדּמָ לֹׁש ַמּסִ ָ ן ַהּשׁ ָרִמי ּבֶ
ו?" כֹוִנית רֹוָצה ִלְנסַֹע ַעְכׁשָ !" צֹוֵפר ָרִמי, "ְלָאן ַהּמְ יּפְ ! ּפִ יּפְ "ּפִ

ל ָרִמי, ָלַרב ּגֶֹרן. א ׁשֶ כֹוִנית רֹוָצה ִלְנסַֹע ְלַאּבָ ַהּמְ
א  ַאּבָ ֶאת  ְועֹוֵקף  כֹוִנית  ַלּמְ ָרִמי  יר  ַמְסּבִ לֹו..."  ְלַהְפִריַע  ָאסּור  ּתֹוָרה.  ו  ַעְכׁשָ לֹוֵמד  א  "ַאּבָ
יָכה  ַמְמׁשִ כֹוִנית  ַהּמְ ּמּוד.  ַהּלִ ֵדי  ּכְ ּתֹוְך  ָנן"  ַרּבָ נּו  "ּתָ יר  ִ ַהּשׁ ֶאת  ם  ְמַפּזֵ א  ַאּבָ ְלָרִמי.  ְך  ַחּיֵ ּמְ ׁשֶ
רֹוִרית,  ה, ֶאל ּדְ כֹוִנית ָלִרְצּפָ ֶקת ַהּמְ ם ְמַזּנֶ ָ ִית. ִמּשׁ עּוֵרי ּבַ ה ַהְמִכיָנה ׁשִ יָעה ִלְתִחּיָ ִלְנסַֹע ּוַמּגִ

ּה. ּלָ ה ׁשֶ ּבָ ָער ַלּבֻ ה ֶאת ַהּשֵׂ ְבִריׁשָ ּמַ ׁשֶ
א!" ב ָרִמי, "ֵאֶצל ִאּמָ ָרה?" חֹוׁשֵ ּקְ כֹוִנית עֹוד לֹא ּבִ "ֵאֶצל ִמי ַהּמְ

ֶלפֹון. ָרִמי לֹא רֹוֶצה ְלַהְפִריַע ָלּה. ּטֶ ִנית ּגֶֹרן, ְמׂשֹוַחַחת ּבַ ל ָרִמי, ָהַרּבָ א ׁשֶ ִאּמָ
ֶאת  ֶמת  ְמַסּיֶ ּוְבֶהְחֵלִטּיֹות,  ִנּנֹוחּות  ּבְ אֹוֶמֶרת  ִהיא  ַהּיֹום,"  עֹוד  ָלֶכם  ַלֲעֹזר  ַמְבִטיָחה  "ֲאִני 

ֶבת ְלַיד ָרִמי. ֶ ֶלפֹון ּוִמְתַיּשׁ יַחת ַהּטֶ ׂשִ

ֶלת. ּדֶ ָמעֹות ְנִקיׁשֹות ּבַ "טּוק, טּוק, טּוק," ִנׁשְ
יָבה  רֹוִרית. ִהיא מֹוׁשִ י אֹוָתּה ֵאֵלינּו," אֹוֶמֶרת ּדְ י, ִהְזַמְנּתִ ּלִ ָרה, ַהֲחֵבָרה ׁשֶ ַטח ׂשָ "זֹו ּבֶ

ֶלת. ְזִהירּות ְוָרָצה ִלְפּתַֹח ֶאת ַהּדֶ א ּבִ ּסֵ ה ַעל ַהּכִ ּבָ ֶאת ַהּבֻ
א ִלְלמֹד ּתֹוָרה ִעם ָהַרב ּגֶֹרן. ּבָ ָרה... ֶזה ָהַרב ּכֵֹהן, ׁשֶ זֹאת לֹא ׂשָ

ַיַחד ּתֹוָרה." י ְוִנְלַמד ּבְ ּלִ ֵנס ַלֶחֶדר ׁשֶ א!" ְמָבֵרְך אֹותֹו ָהַרב ּגֶֹרן, "ִנּכָ רּוְך ַהּבָ "ּבָ
ָחה  ּפָ ׁשְ ֵני ַהּמִ ּבְ ַעד ְלֶדֶלת ַהֶחֶדר ׁשֹוְמִעים  ל ָהַרב. ִמּבַ ִנים ִנְכָנִסים ְלַחְדרֹו ׁשֶ ֵני ָהַרּבָ ׁשְ

ִדְבֵרי תֹוָרה. ִנים ַמְתִחיִלים ְלׂשֹוֵחַח ּבְ ֵני ָהַרּבָ ֶאת ׁשְ

ִהיא  ְלֶפַתע  ִליׁשֹן.  אֹוָתּה  יב  ּכִ ְלַהׁשְ ְורֹוָצה  ּה  ּלָ ׁשֶ ה  ּבָ ַהּבֻ ֶאת  ְמַנְעַנַעת  רֹוִרית  ּדְ
קֹוֵלי קֹולֹות! ּלֹו צֹוֲעִקים ֶזה ַעל ֶזה ּבְ א ְוֶאת ֶהָחֵבר ׁשֶ ׁשֹוַמַעת ֶאת ַאּבָ

ֲאחֹוָתּה  ה,  ִחּיָ ּתְ ֶאל  ֶלת  ּכֶ ּוִמְסּתַ ִנְבֶהֶלת  ִהיא  ְוָרִבים?"  צֹוֲעִקים  ֵהם  "ָלָמה 
כֹוָרה. ַהּבְ

ה  ִחּיָ ּתְ ָלּה  יָרה  ַמְסּבִ תֹוָרה,"  ִדְבֵרי  ּבְ ִחים  ּוִמְתַנּצְ ִנים  ּדָ ֵהם  ָרִבים...  לֹא  "ֵהם 
ה. ִתּיָ יַע ָלֶהם עּוָגה ּוׁשְ ֵדי ְלַהּצִ ְוִנְכֶנֶסת ַלֶחֶדר ּכְ

ֶלת. ּדֶ ָמעֹות ְנִקיׁשֹות ּבַ "טּוק, טּוק, טּוק," ִנׁשְ
רֹוִרית, ְמִריָמה ֶאת  י אֹוָתּה ֵאֵלינּו," אֹוֶמֶרת ּדְ י, ִהְזַמְנּתִ ּלִ ָרה, ַהֲחֵבָרה ׁשֶ ּזֹאת ׂשָ "ִנְרֶאה ִלי ׁשֶ

ֶלת. ת ִלְפּתַֹח ֶאת ַהּדֶ ׁשֶ ּה ְוִנּגֶ ּלָ ה ׁשֶ ּבָ ַהּבֻ
ָרה  ּגָ ִהיא  ֲאָבל  ה,  ּוְתִחּיָ רֹוִרית  ּדְ ָרִמי,  ל  ׁשֶ ָאחֹות  ה  ֵאיֶנּנָ ה  ַחּנָ ה.  ַחּנָ זֹאת  ָרה...  ׂשָ לֹא  זֹאת 
ה ְמאֹד נֹוַח  יׁשָ ָכל זֹאת ִהיא ַמְרּגִ ִנית, ֲאָבל ּבְ ל ָהַרב ְוָהַרּבָ ת ׁשֶ ֶאְצָלם ִלְפָעִמים. ִהיא לֹא ַהּבַ
הּו,  ֶ ִהיא רֹוֶצה לֹוַמר ַמּשׁ ׁשֶ ר. ּכְ מַֹע אֹו ְלַדּבֵ ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ִלׁשְ ה ֶנְחָמָדה ׁשֶ ָ ה ִהיא ִאּשׁ ֵביָתם. ַחּנָ ּבְ

ֶתק. ִהיא ּכֹוֶתֶבת אֹותֹו ַעל ּפֶ
ֶפֶתק. ה ּבְ "ֲאִני רֹוָצה ֶלֱאֹכל," ּכֹוֶתֶבת ַחּנָ

ה  ּיָ ִצּפִ ִנית  ָהַרּבָ ָלּה  ּכֹוֶתֶבת  ְרִצי,"  ּתִ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ִמּכָ ְוֶלֱאכֹל  ַהְמָקֵרר  ֶאת  ִלְפּתַֹח  ְיכֹוָלה  "ַאּתְ 
יָעה ָלּה ָלַקַחת  ִמְצְרֵכי ָמזֹון ּוַמּצִ ם ַמְרָאה ָלּה ֻקְפָסה ְמֵלָאה ּבְ נַֹעם. ִהיא ּגַ ֶכת ֵאֶליָה ּבְ ּוְמַחּיֶ
ֵמָהָארֹון  ֲאָדָמה  ּפּוֵחי  ּתַ מֹוִציָאה  ִהיא  ֶלֱאכֹל,  ֶמת  ְמַסּיֶ ה  ַחּנָ ׁשֶ ְלַאַחר  ְרֶצה.  ּתִ ֶ ּשׁ ַמה  ה  ּנָ ִמּמֶ

ֶפת אֹוָתם. ּוְמַקּלֶ

ֶלת. ּדֶ ָמעֹות ְנִקיׁשֹות ּבַ "טּוק, טּוק, טּוק," ִנׁשְ
ּה  ּלָ ה ׁשֶ ּבָ רֹוִרית ַלּבֻ י אֹוָתּה ֵאֵלינּו," אֹוֶמֶרת ּדְ י, ִהְזַמְנּתִ ּלִ ָרה, ַהֲחֵבָרה ׁשֶ "אּוַלי זֹאת ׂשָ

ֶלת. ְוהֹוֶלֶכת ִלְפּתַֹח ֶאת ַהּדֶ
ִנית. ל ָהַרּבָ ה ַהֲחֵברֹות ׁשֶ רֹוִרית, ֵאּלֶ ל ּדְ זֹאת לֹא ַהֲחֵבָרה ׁשֶ

ּה, "ֲאִני ְיכֹוָלה  ּלָ א ׁשֶ ה ְלִאּמָ ִחּיָ ָברֹות," אֹוֶמֶרת ּתְ ל ַהּגְ יָבה ׁשֶ אּו ִלְקרֹא ָלְך ַלְיׁשִ א, ּבָ "ִאּמָ
דֹוָלה."  ֶאְהֶיה ּגְ ׁשֶ ים ּכְ ם ֲאִני רֹוָצה ַלֲעֹזר ַלֲאָנׁשִ ָך? ּגַ ָלבֹוא ִאּתָ

ֶלת. ּדֶ ָמעֹות ְנִקיׁשֹות ּבַ "טּוק, טּוק טּוק," ִנׁשְ
ֶלת.  ַהּדֶ ִלְפּתַֹח ֶאת  ת  ׁשֶ ִנּגֶ ּוְכָבר לֹא  רֹוִרית  ּדְ ָרה..." אֹוֶמֶרת  ׂשָ טּוַח לֹא  ּבָ "זֹאת 

ֶלת ּופֹוֵתַח אֹוָתּה. ה ַעד ַלּדֶ כֹוִנית ָהֲאֻדּמָ ְמִהירּות ֶאת ַהּמְ יַע ּבִ ָרִמי ַמּסִ
יָעה! רֹוִרית סֹוף סֹוף ִהּגִ ל ּדְ ָרה! ַהֲחֵבָרה ׁשֶ ֶפַתח? זֹאת ׂשָ ּוִמי עֹוֶמֶדת ּבְ

ל ַהּיֹום..." אֹוֵמר ָלּה ָרִמי ְוצֹוֵחק. ה ָלְך ּכָ רֹוִרית ְמַחּכָ "ּדְ
ְלֵעֶבר  ֶלת  ּכֶ ִמְסּתַ ָרה  ׂשָ ִנים.  ּפָ ָלּה  ְמִאיָרה  ה  ּיָ ִצּפִ ִנית  ָהַרּבָ ִניָמה.  ּפְ ִנְכֶנֶסת  ָרה  ׂשָ

רֹוִרית. ת ֶאת ּדְ ׂשֶ ח ּוְמַחּפֶ ְטּבָ ַהּמִ
ִהיא  רֹוִרית?"  ּדְ ל  ׁשֶ ּדֹוָדה  זֹאת  אּוַלי  ֲאָדָמה?  ּפּוֵחי  ּתַ ֶפת  ַקּלֶ ּמְ ׁשֶ ה  ָ ָהִאּשׁ "ִמי 

ּה..." ּלָ ִית ׁשֶ ִאּלּו ֶזה ַהּבַ ִלים ּכְ ם ּכֵ ָ ּתֹוָהה, "ִהיא ּפֹוַתַחת ְמֵגרֹות ּומֹוִציָאה ִמּשׁ

ָרה עֹוֶמֶדת ַעל ְמקֹוָמּה  ל ָהַרב. ׂשָ ְלֶפַתע ִהיא ׁשֹוַמַעת ְצָעקֹות ָרמֹות ֵמַהֶחֶדר ׁשֶ
ּוֵמַהֶחֶדר  ַאט  ַאט  ִקים  ּתְ ּתַ ִמׁשְ ַהּקֹולֹות  ַהֶחֶדר.  ְלִכּוּון  ֶבָהָלה  ּבְ ֶלת  ּכֶ ּוִמְסּתַ

ּלֹו... ק ִעם ֶהָחֵבר ׁשֶ רֹוִרית ְמֻחּבָ ל ּדְ א ׁשֶ יֹוֵצא ַאּבָ
ַלֲחֵברֹו  ּגֶֹרן  ָהַרב  ַהּיֹום!" אֹוֵמר  ִלּמּוד טֹוב  ָלנּו  "ָהָיה 

לֹום. ּנּו ִלׁשְ ְמָחה ְוִנְפָרד ִמּמֶ ׂשִ ּבְ
צֹוֶהֶלת  ֵאַלי!"  ָאה  ּבָ ָרה  ׂשָ ֵאַלי!  ָאה  ּבָ ָרה  "ׂשָ

ם ִלי ֵיׁש אֹוְרִחים!" רֹוִרית ּוְמַמֶהֶרת ֵאֶליָה, "ּגַ ּדְ

י ד ו ס י - ם ד ק ך  ו נ י ח  - ג  פרק 
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ינֶֹקת  ק ַלּתִ ה ְונֹוׁשֵ ּיָ ּתֹו ִצּפִ לֹום ֵמִאׁשְ ה, ָהָיה ִנְפָרד ָהַרב ּגֶֹרן ְלׁשָ ִקיַעת ַהַחּמָ ָכל ֶעֶרב, ִעם ׁשְ ּבְ
ה  יתֹו ַהַחם ְוהֹוֵלְך ָלֶעְמּדָ ּלֹו, יֹוֵצא ִמּבֵ י ָצָבא, לֹוֵקַח ֶאת ָהרֹוֶבה ׁשֶ ה. ָהַרב ָהָיה לֹוֵבׁש ַמּדֵ ִחּיָ ּתְ
ר.  ְיָלה ֶהָחׁשּוְך ְוַהּקַ ּלַ עֹות ַרּבֹות ָהָיה ָהַרב עֹוֵמד ּבַ ַלִים. ׁשָ י ָהִעיר ְירּוׁשָ ּתֵ מֹר ַעל ּבָ ֵדי ִלׁשְ ּלֹו ּכְ ׁשֶ
ם  ּגַ ִבים.  ַלּתֹוׁשָ אֶֹכל  י  ּדֵ ֵאין  ׁשֶ ְך  ּכָ ְוַעל  ַלִים,  ירּוׁשָ ּבִ ְתחֹוֶלֶלת  ּמִ ׁשֶ ְלָחָמה  ַהּמִ ַעל  ב  ָחׁשַ הּוא 
ָחָלב  מֹו  ּכְ אֶֹכל  ֲעבּוָרּה  יג  ְלַהּשִׂ ר  ֶאְפׁשָ ֵאיְך  ָהה  ּתָ הּוא  ָהַרב.  ַאג  ּדָ ה,  ִחּיָ ּתְ ה,  ַטּנָ ַהּקְ ְלִבּתֹו 

ִריָאה. ה ּבְ ל ִלְהיֹות ַיְלּדָ ְגּדַ ּתִ ֵדי ׁשֶ ּוֵביִצים, ּכְ

ה. 'יּפ ִמְתָקֵרב ָלֶעְמּדָ ַמע ּגִ ַמְרּתֹו, הּוא ׁשָ ָעַמד ָהַרב ּגֶֹרן ַעל ִמׁשְ ׁשֶ ַלְיָלה ֶאָחד, ּכְ
ם?" "ֲעֹצר!" ָקָרא ָהַרב, "ִמי ׁשָ

ַמע  לַֹח אֹוְתָך ְלַתְפִקיד ְמֻיָחד," ִנׁשְ ׁש ִלׁשְ ד, הּוא ְמַבּקֵ "ֵיׁש ִלי הֹוָדָעה ֲעבּוְרָך ֵמַהְמַפּקֵ
ִלים  מֹוָצא. ַהַחּיָ ֲחֶנה ּבְ ּמַ ח ּבַ ְטּבָ ל ַהּמִ ִלים ׁשֶ יר ֶאת ַהּכֵ ָכה. "ָצִריְך ְלַהְכׁשִ ֲחׁשֵ קֹול קֹוֵרא ּבַ
לֹא  ָבר  ּכְ ֲחֶנה  ּמַ ּבַ ׁשֶ ָהאֶֹכל  ֵלי  ּכְ י  ּכִ ַהּיֹום  ל  ּכָ ְך  ֶמׁשֶ ּבְ ָאְכלּו  לֹא  ֵהם  ְרֵעִבים.  ְמאֹד  ם  ׁשָ

ו!" ֶרְך ַעְכׁשָ ִרים. ָעֶליָך ָלֵצאת ַלּדֶ ׁשֵ ּכְ

ִהּסּוס.  ְללֹא  ָיָצא  ָהַרב  ַאְך  ְמאֹד,  ַעד  ֶנת  ּוְמֻסּכֶ ְרחֹוָקה  ָהְיָתה  ֲחֶנה  ַלּמַ ֶרְך  ַהּדֶ
ל ֵעֶבר.  ְמעּו ִמּכָ ָכה ְוקֹולֹות ׁשֹוִנים ִנׁשְ ֲחׁשֵ לּו ּבַ חֹור, ַחּיֹות ִיּלְ ְ חֹר ִמּשׁ ְיָלה ָהָיה ׁשָ ַהּלַ
ים. הּוא ָצַעד  ל ְוָאַמר ִמְזמֹוֵרי ְתִהּלִ ּלֵ ֶרְך ִהְתּפַ ל ַהּדֶ ַחד ְולֹא ִהְתָיֵרא. ּכָ ָהַרב לֹא ּפָ

ֲחֶנה. יַע ַלּמַ ִהּגִ ֶרְך ַעד ׁשֶ ּדֶ עֹות ַרּבֹות ּבַ ׁשָ
ְך ְרֵעִבים... ֲעֹזר  ל ּכָ ְמָחה, "ֲאַנְחנּו ּכָ ׂשִ ִלים ּבְ !" ָקְראּו ַהַחּיָ ְעּתָ ִהּגַ "ָהַרב ּגֶֹרן, טֹוב ׁשֶ

ח!" ְטּבָ יר ֶאת ַהּמִ ה ְלַהְכׁשִ ׁשָ ַבּקָ ָלנּו ּבְ

ֶנת, ַהִאם ִיְהֶיה לֹו ּכַֹח  ה ְוַהְמֻסּכֶ ֶרְך ָהֲאֻרּכָ ְך ָעֵיף ֵמַהּדֶ ל ּכָ יטּו ַעל ָהַרב. הּוא ִנְרָאה ּכָ ֵהם ִהּבִ
ַלֲעֹזר ָלֶהם?

קֹולֹו ָהָרם  דֹוָלה!" ָקָרא ָהַרב ּבְ "ִאְספּו ֵעִצים ְוַהְדִליקּו ֵאׁש ּגְ
ר ַעל ֲעֵיפּותֹו. ּבֵ ְוִהְתּגַ

ָהַרב.  הֹוָראֹות  ַאַחר  א  ְלַמּלֵ ִמֲהרּו  ִלים  ַהַחּיָ
ַמִים.  ֲחִבּיֹות  ִלים  ַהַחּיָ יחּו  ִהּנִ דּוָרה  ַהּמְ ַעל 
ָהַרב  ְלתֹוָכם  ִהְכִניס  ָרְתחּו,  ִים  ַהּמַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ַלֲאִכיָלה.  אֹוָתם  יר  ְוִהְכׁשִ יִרים  ַהּסִ ֶאת 
ִלים ֲארּוָחה  ִסֵיּם ֵהִכינּו ַהַחּיָ הּוא ׁשֶ ְלַאַחר ׁשֶ

בּו ֶלֱאכֹל. ְטִעיָמה ְוָיׁשְ

ֶהָהִרים  ין  ּבֵ ָצַעד  הּוא  ַלִים.  ִלירּוׁשָ ֲחָזָרה  ְרּכֹו  ּדַ ֶאת  ה  ָעׂשָ ן  ִמּכֵ ּוְלַאַחר  ְמַעט  ָנח  ּגֶֹרן  ָהַרב 
ַע ִלְבֵני ֵביתֹו. ְעּגֵ ָבר ִהְתּגַ הּוא ּכְ יָון ׁשֶ ְמִהירּות ּכֵ ּבִ

הּו קֹוֵרא ֵאָליו. ַמע ְלֶפַתע ִמיׁשֶ ל!" הּוא ׁשָ "ַחּיָ
ה  ִנּיָ ְ ְוַהּשׁ חֹוָרה  ׁשְ ָהַאַחת  ָיָדיו,  ּבְ ְרְנגֹולֹות  ּתַ י  ּתֵ ׁשְ ַמֲחִזיק  ִאיׁש  ְוָרָאה  ִהְסּתֹוֵבב  ָהַרב 

ה. ֻחּמָ
ְלָנה  ּטֵ ים. ֵהן ּתַ יק אֶֹכל ָלֲאָנׁשִ ַלִים ֵאין ַמְסּפִ ירּוׁשָ ּבִ י ׁשֶ ַמְעּתִ ְרְנגֹולֹות. ׁשָ "ַקח ְלָך ֶאת ַהּתַ

ְרְנגֹולֹות. יט לֹו ֶאת ַהּתַ יַע ָהִאיׁש ְוהֹוׁשִ יִצים אֹוָתן ּתּוְכלּו ֶלֱאֹכל ָלׂשַֹבע," ִהּצִ ְלָך ּבֵ

ְרְנגֶֹלת  ַהּתַ ֶאת  ְרְנגֹולֹות.  ַהּתַ ֶאת  ָדיו  ִמּיָ ְוָלַקח  לֹו  ם  ּלֵ ׁשִ ָלִאיׁש,  הֹוָדה  ָהַרב 
ְרְנגֹולֹות  מֹאל. ַהּתַ ַיד ׂשְ ה ֶהֱחִזיק ּבְ ְרְנגֶֹלת ַהֻחּמָ ַיד ָיִמין ְוֶאת ַהּתַ חֹוָרה ָאַחז ּבְ ְ ַהּשׁ

ְרּבֹולֹוֵתיֶהן ָהֲאֻדּמֹות. ֵהן ְמַנְעְנעֹות ֶאת ּכַ ׁשֶ ֶרְך, ּכְ ל ַהּדֶ ִקְרְקרּו זֹו ָלזֹו ּכָ

ָיִמין  ַצד  ּבְ ב.  ֵ ּוְלִהְתַיּשׁ ֵנס ֵאָליו  ְלִהּכָ ְוָהַרב ִמֵהר  ְלָידֹו אֹוטֹוּבּוס,  ה ָעַצר  ֲאֻרּכָ ְצִעיָדה  ְלַאַחר 
ה.   ְרְנגֶֹלת ַהֻחּמָ מֹאל ֶאת ַהּתַ חֹוָרה ּוְבַצד ׂשְ ְ ְרְנגֶֹלת ַהּשׁ יב ֶאת ַהּתַ הּוא הֹוׁשִ

"קֹוד, קֹוד, קֹוד,"
חֹוָרה, ְ ְרְנגֶֹלת ַהּשׁ ִקְרְקָרה ַהּתַ

ָנֶפיָה ִהיא ִנְעְנָעה ֶאת ּכְ
ה. יָצה ְקַטּנָ ְוֵהִטיָלה ּבֵ

"קֹוד, קֹוד, קֹוד,"
ה, ְרְנגֶֹלת ַהֻחּמָ ִקְרְקָרה ַהּתַ

ָנֶפיָה ִהיא ִנְעְנָעה ֶאת ּכְ
דֹוָלה. יָצה ּגְ ְוֵהִטיָלה ּבֵ

ִריא  ּבָ ְעָלּה  ּבַ ֶאת  ִלְראֹות  ה  ּיָ ִצּפִ ּתֹו  ִאׁשְ ְמָחה  ׂשָ ַלִים,  ִלירּוׁשָ ָהַרב  יַע  ִהּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ְרְנגֹולֹות ַהְמַקְרְקרֹות. דֹול ְלַמְרֵאה ַהּתַ ה ָצֲחָקה ְצחֹוק ּגָ ִחּיָ ֵלם. ּתְ ְוׁשָ

ּה? ֶחְלּבֹון ְוֶחְלמֹון ֶאָחד. ה. ּוֶמה ָהָיה ּבָ ַטּנָ יָצה ַהּקְ ת ַהּבֵ ַבר ָהַרב ֶאת ְקִלּפַ ֲארּוַחת ָהֶעֶרב ׁשָ ּבַ
ֵני ֶחְלמֹוִנים. ּה? ֶחְלּבֹון ֶאָחד ּוׁשְ דֹוָלה. ּוֶמה ָהָיה ּבָ יָצה ַהּגְ ת ַהּבֵ ִנית ֶאת ְקִלּפַ ְבָרה ָהַרּבָ ׁשָ

ינֶֹקת,  ה ַהּתִ ִחּיָ ה ֶחְלמֹוִנים. ָאְכָלה ּתְ לֹׁשָ יִצים ִעם ׁשְ י ּבֵ ּתֵ ְרְנגֹולֹות ׁשְ י ַהּתַ ּתֵ ָכל יֹום ֵהִטילּו ׁשְ ּבְ
יִצים ְטִעימֹות ּוְמִזינֹות. ּה ּבֵ ּלָ ָחה ּכֻ ּפָ ׁשְ ְוָאְכָלה ַהּמִ
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כתבה: רחל סלייטר

ה.  יט ַהחּוָצה ֶאל אֹורֹות ָהִעיר ַוְרׁשָ ּלֹו ְוִהּבִ ֶחֶדר ׁשֶ ַען ַעל ֶאֶדן ַהַחּלֹון ּבַ ן ֶהָחֵמׁש ִנׁשְ לֹמֹה ּבֶ ׁשְ
ַעת ֶעֶרב ְמֻאֶחֶרת ְוהּוא ָהָיה ָעֵיף ְמאֹד. ָהְיָתה זֹו ׁשְ

דֹול. הּוק ּגָ ב ְלַעְצמֹו ּוִפֵהק ּפִ ְיָתה?" ָחׁשַ ָבר ַהּבַ א ַיְחְזרּו ּכְ א ְוִאּמָ "ָמַתי ַאּבָ

קֹול  יֵניֶהם ּבְ ִרים ּבֵ ַחת ְוֶאת הֹוָריו ִנְכָנִסים ּוְמַדּבְ ִית ִנְפּתַ ֶלת ַהּבַ ַמע ֶאת ּדֶ ְלֶפַתע הּוא ׁשָ
ָרֵאל!" ָאְמָרה  ֲעֶלה ִאּתֹו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּיַ ָרם. "ָהַרב ִהְבִטיַח ֶלֶחם ְוַתּפּוֵחי ָזָהב ְלָכל ְיהּוִדי ׁשֶ

ׁשּות. ִהְתַרּגְ א ּבְ א ְלַאּבָ ִאּמָ

לֹֹמה ֵמֲעֵיפּותֹו. ָהב???" ִהְתעֹוֵרר ׁשְ ּפּוַח ִמּזָ "ּתַ
א. ְמִהירּות ְלִאּמָ הּוא ָיָצא ֵמַחְדרֹו ְוָרץ ּבִ

י  ָאַכְלּתִ לֹא  ַעם  ּפַ "ַאף  קֹול,  ּבְ ִהְכִריז  הּוא  ָרֵאל!"  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ַלֲעלֹות  רֹוֶצה  "ֲאִני 
ָהב!" ּפּוַח ִמּזָ ּתַ

ם ְקָצת  ם ֲאַנְחנּו רֹוִצים ַלֲעלֹות, ַאְך ּגַ לֹוְיָמֶל'ה, ּגַ ף ֶאת רֹאׁשֹו. "ׁשְ א ָצַחק ְוִלּטֵ ַאּבָ
ם..." ה ָלגּור ׁשָ ה ְיהּוִדים. ָקׁשֶ ּה ַהְרּבֵ ָרֵאל ׁשֹוֵמָמה. ֵאין ּבָ ים... ֶאֶרץ ִיׂשְ ׁשִ חֹוׁשְ

ע!"  ָרֵאל ְוַנְצִליַח. ּבֹוא ְוִנּסַ ֵלְך ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּנֵ י ָאַמר ׁשֶ ּלִ א, "ָהַרב ׁשֶ א ְלַאּבָ ְנָתה ִאּמָ "ַאְבָרָהם," ּפָ
ִהיא ִהְפִציָרה ּבֹו.

ַנְצְנִצים  ּמְ ּפּוֵחי ָזָהב ׁשֶ ְיָלה הּוא ָחַלם ֲחלֹומֹות ַעל ּתַ ל ַהּלַ ה. ּכָ ּטָ ב ְלַחְדרֹו ְוִנְכַנס ַלּמִ לֹמֹה ׁשָ ׁשְ
בֹוא ִלְקטֹף אֹוָתם. ּיָ ְוקֹוְרִצים ֵאָליו ׁשֶ

ל ַהֲחָפִצים  ָרֵאל. ַההֹוִרים ָאְרזּו ֶאת ּכָ ַחת ּגֹורֹוְנִצ'יק ֶהְחִליָטה ַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּפַ ִמׁשְ
ֶבת, ֵהם  ְזָודֹות ְלַתֲחַנת ָהַרּכֶ ל ַהּמִ ּכָ יעּו ִעם  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ ֶרְך.  ַלּדֶ ָיְצאּו  ת  ּבָ ׁשַ ִית ּוְבמֹוָצֵאי  ּבַ ּבַ

ים. ּה ֲהמֹוֵני ֲאָנׁשִ ָראּו ּבָ

א. לֹמֹה ֶאת ַאּבָ ַאל ׁשְ ים ָהֵאּלּו?" ׁשָ ל ָהֲאָנׁשִ "ִמי ֵהם ּכָ
א, "ְיהּוֵדי  עֹוָלה ְלֶאֶרץ ָהָאבֹות," ָעָנה ַאּבָ הּוִדים ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ "ֲאַנְחנּו ְקבּוַצת ַהּיְ

ים ְמאֹד ְורֹוִצים ְלַלּוֹות אֹוָתנּו." ׁשִ ה ִנְרּגָ ָהִעיר ַוְרׁשָ
. בֹוּהַ חּור ּגָ ַאל אֹותֹו ּבָ "ֶיֶלד, ֵאיְך קֹוְרִאים ְלָך?" ׁשָ

לֹמֹה," הּוא ָעָנה. "ׁשְ

ִאּתֹו  ְוִלְרקֹד  יר  ָלׁשִ ֵהֵחל  הּוא  ֵתָפיו.  ּכְ ַעל  אֹותֹו  יב  ְוהֹוׁשִ ֲאִויר  ּבָ לֹמֹה  ׁשְ ֶאת  ֵהִניף  חּור  ַהּבָ
ָלל לֹא  לֹמֹה ּכְ ְ ּשׁ ים ׁשֶ ֶבת ִהְצָטְרפּו ֲאֵליֶהם. ֲאָנׁשִ ַתֲחַנת ָהַרּכֶ ָהיּו ּבְ ים ׁשֶ ל ָהֲאָנׁשִ ְמָחה. ּכָ ׂשִ ּבְ

ׁשּות. כּו ֵמִהְתַרּגְ קּו לֹו ַוֲאִפּלּו ּבָ יר ָנׁשְ ִהּכִ
ים  ּה. ֲהמֹוֵני ֲאָנׁשִ ֶבת ָצְפָרה ְוָיְצָאה ְלַדְרּכָ ָחה. ָהַרּכֶ ּפָ ׁשְ ֶבת, ָעְלָתה ָעֶליָה ַהּמִ יָעה ָהַרּכֶ ִהּגִ ׁשֶ ּכְ

לֹום!" לֹום! ׁשָ ׁשּות: "ׁשָ ִהְתַרּגְ יֵדיֶהם ְוָקְראּו ּבְ ָעְמדּו, ִנְפְנפּו ּבִ

ה  ֳאִנּיָ ֶבת, ִהְפִליגּו ּבָ ַרּכֶ ֲעֵמם. ֵהם ָנְסעּו ּבְ ּתַ ָלל לֹא ִהׁשְ לֹמֹה ּכְ ה, ַאְך ׁשְ ֶרְך ָהְיָתה ֲאֻרּכָ ַהּדֶ
ִסירֹות ְקַטּנֹות. טּו ּבְ ַוֲאִפּלּו ׁשָ

ְלֶאֶרץ  יעּו  ִהּגִ ֵהם  ְוָרְקדּו. סֹוף סֹוף  רּו  ׁשָ ם,  ּלָ ּכֻ ְמחּו  ׂשָ ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  יעּו  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ
ָהָאבֹות!

לֹמֹה? ה ׁשְ ּוֶמה ָעׂשָ
ִהְתנֹוְצצּו  ׁשֶ תּוִמים  ּכְ רֹות  ּפֵ ִעם  ֵעִצים  ָרָאה  הּוא  ֵמָרחֹוק  ְסִביבֹו.  ַסְקָרנּות  ּבְ ל  ּכֵ ִהְסּתַ הּוא 

י!" ּלִ ָהב ׁשֶ ּפּוֵחי ַהּזָ ֲעלּות, "ָמָצאִתי ֶאת ּתַ ִהְתּפַ א, ְרִאי!" הּוא ָקָרא ּבְ ֶמׁש ַהּזֹוֶהֶרת. "ִאּמָ ֶ ּשׁ ּבַ
ָחה. ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ְמָחה, ְוֵאֶליָה ִהְצָטְרָפה ּכָ א, ָצֲחָקה ְוׂשָ ְמָעה זֹאת ִאּמָ ׁשָ
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מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל החינוך הדתי

כתבה: רחל סלייטר      אייר: שי צ'רקה

ָהַרב ֹּגֶרן ַּבֶּדֶרְך ַלֹּכֶתל ַהַּמֲעָרִבי

ַעל ַּכְנֵפי יֹוָנה
"לאורם נלך"

תשע”ו  תשע”ה 

תשע”ד תשע”ג  תשע”ב 
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"ָעֵלינּו ְלַסֵּגל ְלַעְצֵמנּו ְׁשֵני ֶעְרֵכי ְיסוֹד ִמּסוֹד ִקּיּוֵמנּו ַהִּנְצִחי,

ָהעוְֹבִרים ְּכחּוט ַהָּׁשִני ַעל ְּפֵני ַהִהיְסטוְֹרָיה ַהְּיהּוִדית: 

 ֱאמּוָנה ּוִבָּטחוֹן"

הרב שלמה גורן, תשל"א

הרב שלמה גורן 
תרע"ח - תשנ"ה  1994-1918

הרבנית צפיה גורן 
תרפ"ה - תשס"ח  2008-1925

כתיבה:  רחל סלייטר

לווי וייעוץ פדגוגי: אסתר חטב, מפקחת ארצית קדם יסודי, חמ"ד

איור: שי צ'רקה

עריכה לשונית: עומר פדור

ניקוד: הרב ישראל אליצור

עיצוב גרפי: אסתר שלנג

סיפרו: הרב אריה שלום; ילדי הרב: תחיה שפירא, דרורית תמרי, רמי גורן

ייעוץ: מלכה כהן

קראו והעירו: הרב אבי גיסר, יו"ר מועצת החמ"ד; ד"ר יעל אראלי, ראש החוג לספרות ב"מכללה ירושלים" ומרצה 
בתוכניות מ.א בתושבע"פ במכללות "אפרתה" ו"אורות ישראל"; ורד ינאי, מרצה ב"מכללת אורות ישראל"; אודליה 
וידיד  הרב  משנת  חוקר  דמבינסקי,  קובי  ר'  הדרום";  "חמדת  מכללת  ילדים,  לספרות  ומרצה  דוקטורנטית  ששון, 
המשפחה; דפנה אייזקס, מפקחת מתאמת מחוז דרום; ציונה בן חמו, מפקחת מתאמת מחוז מנח"י; דליה סעדון, 

מפקחת גנ"י מחוז דרום; אפרת ג'יבלי, גננת; מירי לוי, מורה לחינוך מיוחד; יהודית רוזנברג, ספרנית.

הוצאה לאור: טרם ידוע

הפקה: אתי אורלב, בת-שבע סיאני, מינהל החינוך הדתי

http//:cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/hemedאתר מינהל החינוך הדתי: 
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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.
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ֲ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
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ּ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
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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

על כנפי יונה - הרב גורן בדרך לכותל המערבי //כתבה: רחל סלייטר / אייר: שי צ’רקה

י ד ו ס י - ם ד ק ך  ו נ י ח  - ג  פרק 



80

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
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ֶ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
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ִ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
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ֵ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
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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
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ָ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
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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

על כנפי יונה - הרב גורן בדרך לכותל המערבי //כתבה: רחל סלייטר / אייר: שי צ’רקה

י ד ו ס י - ם ד ק ך  ו נ י ח  - ג  פרק 



87 | הרב והרבנית גורן   

ְ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
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ָ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
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89 | הרב והרבנית גורן   

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,  מוטה  בידינו!" של המפקד 

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
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