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"עָ לֵינּו לְ ַסּגֵל לְ עַ צְ מֵ נּו ְׁשנֵי עֶ ְרכֵ י יְ סוֹד ִמּסוֹד ִקּיּומֵ נּו הַ ּנִ צְ ִחי,
הּודית:
יסטו ְֹריָה הַ ּיְ ִ
הָ עוֹבְ ִרים ּכְ חּוט הַ ָּׁשנִ י עַ ל ְּפנֵי הַ ִה ְ
אֱ מּונָה ּובִ ָּטחוֹן"
הרב שלמה גורן ,תשל"א

"ה ִ ּביט ּו ֶאל צ ּור ֻח ַ ּצבְ ֶּתם ,וְ ֶאל ַמ ֶּקבֶ ת בּ וֹ ר ַּ
נֻק ְר ֶּתם.
ַ
ַה ִ ּביט ּו ֶאל ַאבְ ָר ָהם ֲאבִ יכֶ ם ,וְ ֶאל שָׂ ָרה ְּתחוֹ לֶ לְ כֶ ם".
ישעיהו נא ,א‑ב
הורים יקרים,
אנו מבקשים ללכת בדרכם של אבותינו ,לדבוק במידותיהם,
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.
דרך סיפורים על אודותיהם מתגלות לפנינו דמויותיהם במלוא
הדרם ושיעור קומתם .ברוח זו נבקש להתחקות אחריהם ,ותוך
כדי כך ללמוד פרקים גדולים מתולדות תקומת מדינת ישראל,
דרך עלייתם ארצה ,התיישבותם בה ,אהבתם לכלל ישראל
ודבקותם העצומה בתורה ובלימודה.
בספריית הגן נמצאות אחת עשרה כרטיסיות ,ובהן סיפורים
קצרים העוסקים בדמותם של הרב והרבנית גורן זצ"ל .סיפורים
אלו מפגישים את הילדים עם חיי הרב והרבנית ומעמיקים את
ההיכרות עם אישיותם.
תודה גדולה לגננות הנפלאות על יצירת סקרנות ועניין ועל למידה
בהרבה "לב לדעת".
יישר כוח לרחל סלייטר ולתמר זקס על הסיפורים היפים ,ועל
היצירה הייחודית לילדי הגנים.

כמדי שנה ,המינהל לחינוך דתי מעניק ספר אישי לכל אחד
מילדי הגן .השנה ,מעורר בנו הספר על הרב גורן געגועים
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.
כולנו מתרגשים בשנת היובל לאיחודה של ירושלים הבירה.
המבוגרים שבינינו מתגעגעים למפגש עם מפקדי צה"ל וחייליו,
וביניהם  -הרב שלמה גורן זצ"ל ,הרב הצבאי דאז.

ד"ר אברהם ליפשיץ

פרופ' יעקב כץ

ראש מינהל החינוך הדתי

נשיא "מכללה ירושלים"

אסתר חטב
מפקחת ארצית קדם יסודי ,חמ"ד

ימה
ָה ֲאוִ יר ְ ּב ָה ֵרי יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם צָ ל ּול ַּכ ַ ּייִ ןַ ,ה ׁ ּ ָש ַמיִ ם ְּתכוּלִ ים ּו ְב ִה ִירים ,וְ ׁ ֶש ֶמ ׁש בּ ֶֹקר ֲח ִמ ָ
ְמלַ ּ ֶטפֶ ת ֶאת ַא ְבנֵ י ַהכּ ֶֹתל ַה ַּמ ֲע ָר ִבי.
"ק ּומ ּו ,ע ּור ּו ִמ ַּת ְרדְּ ַמ ְתכֶ ם ",לוֹ ֶח ׁ ֶשת לָ ֶהם ַה ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש" ,יוֹ ם ָ ּגדוֹ ל עוֹ ֵמד ַ ּב ּ ֶפ ַתח!"
ֵ ּבין ִס ְד ֵקי ָה ֲא ָבנִ ים ַה ְ ּגדוֹ לוֹ ת הוֹ מוֹ ת ַה ּיוֹ נִ יםּ " ,ג ּורּ ,ג ּורּ ,ג ּור"...
"ה ַּליְ לָ ה ׁש ּוב ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ֶאת ַהכּ ֶֹתל נֶ ֱאנָ ח ּובוֹ כֶ הְ ",מ ַס ּ ֶפ ֶרת ַה ּיוֹ נָ ה ַה ְּל ָבנָ ה לַ ֲח ֶב ְר ָּת ּה,
ַ
"וְ גַ ם אוֹ ָת ְך ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ְמנַ ֶה ֶמת ְ ּב ֶעצֶ ב".
יקה וְ ִא ׁיש ֵאינוֹ יָ כוֹ ל
ֵּ
"כןְּ ...כ ָבר ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ ת ׁ ֶש ַה ַ ּי ְרדֵּ נִ ים ׁשוֹ לְ טִ ים ָ ּב ִעיר ָה ַע ִּת ָ
לְ ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ַ ּבכּ ֶֹתלְ ",מגַ ְר ֶ ּג ֶרת יְ פַ ת ַה ָּכנָ ף" ,זֶ ה כּ ֹה ָעצ ּוב"...
"אנִ י ָּכל ָּכ ְך ִמ ְת ַ ּג ְע ַ ּג ַעת לְ קוֹ לוֹ ת ַה ְּתפִ ָּלה ׁ ֶש ָהיִ ינ ּו ׁשוֹ ְמעוֹ ת ַ ּבכּ ֶֹתל ",נִ זְ ֶּכ ֶרת ַה ּיוֹ נָ ה
ֲ
ַה ְּל ָבנָ ה" ,וְ גַ ם לִ ְת ִקיעוֹ ת ַה ׁ ּשוֹ פָ ר"...
ָּ
יטה ְ ּבצִ ּ ִפ ָ ּיה
אר ּה כּ ֹה וָ כֹה ּו ַמ ִ ּב ָ
"כל ָּכ ְך ָעצ ּוב ָּכאןְ "...מנִ ָיעה יְ פַ ת ַה ָּכנָ ף ֶאת צַ ָ ּו ָ
"אין ִמי ׁ ֶש ְ ּינַ ׁ ּ ֵשק ֶאת ַא ְבנֵ י ַהכּ ֶֹתל וְ ֵאין ִמי ׁ ֶש ַ ּיטְ ִמין
יקהֵ ,
ֶאל ַר ֲח ַבת ַהכּ ֶֹתל ָה ֵר ָ
יהן ּ ְפ ָת ִקים".
ֵ ּבינֵ ֶ
ּפוֹ נָ ה יְ פַ ת ַה ָּכנָ ף ָאנֶ ה וָ ָאנָ הַ ,א ְך ל ֹא מוֹ צֵ את ָמנוֹ ַח לְ כַ ף ַרגְ לָ ּה.
ישה ּו ְּכ ָבר יָ בוֹ א לְ ִה ְת ּ ַפ ֵּלל"...
"הלְ וַ אי ׁ ֶש ִּמ ׁ ֶ
"הלְ וַ אי ",הוֹ מוֹ ת ַה ּיוֹ נִ יםַ ,
ַ

בּ ּום .בּ ּום ..בּ ּום...
נִ ׁ ְש ָמ ִעים לְ פֶ ַתע קוֹ לוֹ ת נֶ פֶ ץ ַע ִּזיםָ .א ָבק ִמ ַּת ֵּמר ָ ּב ֲאוִ יר וְ ָע ׁ ָשן ׁ ָשחֹר ִמ ְס ַּתלְ ֵסל ֵמ ַעל חוֹ ַמת
יקה.
ָה ִעיר ָה ַע ִּת ָ
יה ע ּוף וְ נִ ְר ֶאה ַמה
ַ
"ה ָבה נַ גְ ִ ּב ַּ
"מ ֶהם ַה ּקוֹ לוֹ ת ָה ֵאלּ ּו?" נֶ ְח ֶר ֶדת ַה ּיוֹ נָ ה ַה ְּל ָבנָ הָ ,
ִּמ ְת ַר ֵח ׁש ָּכאןּ ִ ,ביר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ִעיר ַה ּק ֶֹד ׁש".
ַה ּיוֹ נִ ים ּפוֹ ְרשׂוֹ ת ָּכנָ ף וְ ָעפוֹ ת ָ ּגבוֹ ַּה ֶאל ֵמ ַעל לַ ִּמגְ דָּ לִ ים.
יהן?
ּו ַמה ִּנגְ לֶ ה לְ ֵעינֵ ֶ
יקת ׁ ַש ְר ׁ ְש ָראוֹ תַ ,ח ָ ּילֵ י צַ ַה"ל ָרצִ ים ְ ּב ַמ ֲעלֵ ה ָה ָהר וְ קוֹ לוֹ ת
ַטנְ ִקים ְּכ ֵב ִדים נוֹ ְס ִעים ַ ּב ֲח ִר ַ
ִמלְ ָח ָמה נִ ׁ ְש ָמ ִעים ִמ ָּכל ֵע ֶבר.
ַה ּיוֹ נִ ים ּפוֹ ְרחוֹ תִ ,מ ְתעוֹ פְ פוֹ ת ּו ִמ ְס ַּת ְח ְררוֹ ת ָ ּב ֲאוִ יר ֵמרֹב ֶ ּב ָהלָ ה וְ ִה ְת ַר ְ ּג ׁש ּות.

יה לְ ֵע ֶבר ַה ַח ָ ּילִ ים ַה ֲחב ּו ׁ ִשים
"לְ ָאן ָרצִ ים ֻּכ ָּלם?" ַמצְ ִ ּב ָיעה ַה ּיוֹ נָ ה ַה ְּל ָבנָ ה ִ ּבכְ נָ פֶ ָ
ַק ְסדוֹ ת ּ ְפלָ ָדה ֻח ּמוֹ ת.
יהם!" ַמ ִ ּצ ָיעה יְ פַ ת ַה ָּכנָ ף.
"הם ָרצִ ים ֶאל ׁ ַש ַער ָה ֲא ָריוֹ ת! בּ וֹ ִאי נִ צְ ָט ֵרף ֲאלֵ ֶ
ֵ
ַה ַח ָ ּילִ ים ָה ַא ִּמיצִ ים ָרצִ ים ָסמ ּו ְך לַ חוֹ ָמהּ ְ .ב ֶמ ְר ַּכז ַה ְּכ ִב ׁיש ָרץ ַח ָ ּיל ְמזֻ ָּקןְ ,מ ַח ֵ ּבק ֵספֶ ר
ּתוֹ ָרה ְ ּביָ דוֹ ָה ַא ַחת וְ אוֹ ֵחז ְ ּב ׁשוֹ פָ ר ְ ּביָ דוֹ ַה ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה.
יהם ְ ּבקוֹ ל ַמ ׁ ּ ַשק ְּכנָ פַ יִ ם.
ַה ּיוֹ נִ ים ָעפוֹ ת ֵמ ֲעלֵ ֶ
"מיה ּו ַה ַח ָ ּיל ִעם ַה ָּז ָקן? לְ ָאן ה ּוא ְמ ַמ ֵהר?" ַמנְ ִמיכָ ה ע ּוף ַה ּיוֹ נָ ה ַה ְּל ָבנָ ה ּו ִמ ְתבּ וֹ נֶ נֶ ת
ִ
אשי ׁ ֶשל צְ ָבא ַה ֲהגָ נָ ה לְ יִ ְׂש ָר ֵאל!"
ְ ּבפָ נָ יו" ,זֶ ה ּו ָה ַרב ּג ֶֹרן! ָה ַרב ָה ָר ׁ ִ
"ה ּוא ָרץ ַמ ֵהרַ ,מ ָּמ ׁש ְּכמוֹ ַא ְריֵ ה!" ִמ ְת ּ ַפ ֶעלֶ ת יְ פַ ת ַה ָּכנָ ף.
"כ ִאלּ ּו ׁ ֶש ָ ּצ ְמח ּו לוֹ ְּכנָ פַ יִ ם "...מוֹ ִסיפָ ה ֲח ֶב ְר ָּת ּה ְ ּב ֶה ְמיַ ת ַמ ּקוֹ ר.
ְּ

"ה ַרב ּג ֶֹרןַ ,אל ָּתר ּוץ ָּכל ָּכ ְך ַמ ֵהרַ ,ח ֵּכה לָ נ ּו!" קוֹ ֵרא ְמפַ ְּק ָדם ׁ ֶשל ַה ַח ָ ּילִ ים ְ ּבקוֹ ל.
ָ
"אינִ י יָ כוֹ ל לַ ֲעצֹר ַעכְ ׁ ָשו! ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ ת ִח ִּכ ִיתי לָ ֶרגַ ע ַה ֶּזה!" עוֹ נֶ ה ָה ַרב ּתוֹ ְך ְּכ ֵדי
ֵ
אשוֹ ן לַ כּ ֶֹתל!"
"אינִ י יָ כוֹ ל לְ ַחכּ וֹ ת ֲאפִ לּ ּו ֶרגַ ע ֶא ָחד נוֹ ָסףָ .עלַ י לְ ַה ִ ּג ַיע ִר ׁ
ִריצָ הֵ .
אוֹ ֵמר ָה ַרב ּו ַמ ְמ ׁ ִש ְ
יך לָ ר ּוץ ְ ּב ַמ ֲעלֵ ה ַה ְּכ ִב ׁיש.
לְ פֶ ַתע ה ּוא ֵמ ֵאט ֶאת ְמרוּצָ תוֹ .
לְ ל ֹא נִ יד ָּכנָ ף ּדוֹ אוֹ ת ַה ּיוֹ נִ ים ֵמ ָעלָ יו.
"מה ִ ּי ְק ֶרה ַעכְ ׁ ָשו?
ַ
ַמה ַ ּי ֲע ֶׂשה ָה ַרב?
ַה ִאם ָּכ ׁ ְשל ּו ַרגְ לָ יו?
ַה ִאם יוּכַ ל לְ ַה ִ ּג ַיע לְ כ ֶֹתל ַמ ֲע ָרב?"
"כת ּוב ַ ּב ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ִ ּבזְ ַמן ִמלְ ָח ָמה יֵ ׁש לִ ְתק ַֹע ַ ּב ׁ ּשוֹ פָ רוֹ ת ְּכ ֵדי לְ ַח ֵּזק ֶאת לֵ ב ָה ָעם"...
ָּ
ְמ ַמלְ ֵמל ָה ַרב לְ ַעצְ מוֹ .
ה ּוא ְמ ָק ֵרב ֶאת ַה ׁ ּשוֹ פָ ר לְ פִ יו ,אוֹ ֵחז בּ וֹ ְ ּב ֶח ְר ַדת ק ֶֹד ׁש וְ תוֹ ֵק ַע בּ וֹ ְּת ִק ָיעה ָר ָמה.
קוֹ ל ַה ׁ ּשוֹ פָ ר ָחזָ קַ ,מ ְרטִ יט ֶאת לִ ְבבוֹ ת ַה ַח ָ ּילִ ים ּו ְמ ַמ ֵּלא אוֹ ָתם ְ ּב ִב ּ ָטחוֹ ן.
ָה ַרב מוֹ ִסיף לָ ר ּוץ וְ לִ ְתק ַֹע ַ ּב ׁ ּשוֹ פָ ר לְ ל ֹא ֶה ֶרף.

יסה לְ ׁ ַש ַער ָה ֲא ָריוֹ ת עוֹ צֵ ר ָה ַרבַ .טנְ ק ָ ּגדוֹ ל עוֹ ֵמד ַ ּב ׁ ּ ַש ַער וְ חוֹ ֵסם ֶאת ַהדֶּ ֶר ְך.
ַ ּב ְּכנִ ָ
לְ ל ֹא נִ יד ָּכנָ ף ּדוֹ אוֹ ת ַה ּיוֹ נִ ים ֵמ ָעלָ יו:
"מה ִ ּי ְק ֶרה ַעכְ ׁ ָשו?
ַ
ַמה ַ ּי ֲע ֶׂשה ָה ַרב?
לְ ָאן יָ ִׂשים ּ ְפ ָע ָמיו?
ַה ִאם לְ ָאחוֹ ר יִ פְ נֶ ה ,אוֹ לְ כ ֶֹתל ַמ ֲע ָרב?"
ָה ַרב נוֹ ֵׂשא ֵעינָ יו לַ ׁ ּ ָש ַמיִ םֵ .מ ַעל ַה ׁ ּ ַש ַער נִ ָ ּבטִ ים ֵאלָ יו ָה ֲא ָריוֹ ת ַה ֲחק ּו ִקים ָ ּב ֶא ֶבן.
"...הוֵ י ִ ּגבּ וֹ ר ָּכ ֲא ִרי!" ה ּוא קוֹ ֵרא ְ ּבקוֹ ל.
ֱ
יח וְ קוֹ פֵ ץ ֶאל ּתוֹ ְך ַה ּ ִס ְמ ָטה.
ִ ּבזְ ִריז ּות ה ּוא ְמ ַט ּ ֵפס ַעל ַה ּ ַטנְ ק ,עוֹ לֶ ה ַעל ַה ְ ּצ ִר ַ
ש ּו וְ ַתצְ לִ יח ּו!" ה ּוא חוֹ זֵ ר וְ קוֹ ֵרא ְ ּבקוֹ לוֹ ָה ַעז לַ ַח ָ ּילִ ים ָה ַא ִּמיצִ ים,
"ב ׁ ֵשם ה' ַּת ֲע ׂ
ְּ
"ב ׁ ֵשם ה' נְ ׁ ַש ְח ֵרר ֶאת יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם!"
ְּ
יקה ָרץ ָה ַרב ּג ֶֹרן וְ ַה ּיוֹ נִ ים ָעפוֹ ת ֵמ ָעלָ יו ְ ּב ַמ ׁ ּ ַשק
ְ ּבתוֹ ְך ַה ּ ִס ְמ ָטה ַה ָ ּצ ָרה ׁ ֶשל ָה ִעיר ָה ַע ִּת ָ
ְּכנָ פַ יִ ם ַעז.

ִ ּב ְקצֵ ה ַה ּ ִס ְמ ָטה ׁש ּוב ֵמ ֵאט ָה ַרב ֶאת צְ ָע ָדיוַ .ה ַח ָ ּילִ ים ַמ ְת ִחילִ ים ַאף ֵהם לִ פְ ס ַֹע ַאט ַאט.
"לְ ָאן נִ פְ נֶ ה ַעכְ ׁ ָשו?"
יקה ֵ ּבין ֲעצֵ י זַ יִ ת
יה ִ ּב ׁ ְש ִת ָ
ְ ּבצַ ד ַה ּ ִס ְמ ָטה ִמ ְת ַ ּג ָּלה ַר ֲח ַבת ֶא ֶבן ְ ּגדוֹ לָ הֵ .הם ִמ ְת ָק ְר ִבים ֵאלֶ ָ
יהם נִ ׁ ְש ָמע ַעל ַא ְבנֵ י ַה ַּמ ְרצֶ פֶ ת.
יקיםַ .רק קוֹ ל צַ ֲע ֵדי ַרגְ לֵ ֶ
ַע ִּת ִ
"לְ ָאן ִה ַ ּג ְענ ּו?" ׁשוֹ ֶאלֶ ת יְ פַ ת ַה ָּכנָ ף.
"ש ׁ ְש ׁ ְש "...לוֹ ֶח ׁ ֶשת ַה ּיוֹ נָ ה ַה ְּל ָבנָ ה" ,זֶ ה ּו ְמקוֹ ם ַה ִּמ ְקדָּ ׁש".
ְׁ
"הר ַה ַ ּביִ ת ְ ּביָ ֵדינ ּו!" נִ ׁ ְש ַמע קוֹ לוֹ ׁ ֶשל ַה ְמפַ ֵּקד מוֹ ָטה ּג ּור ְ ּב ַמכְ ׁ ִשיר ַה ֶּק ׁ ֶשר,
ַ
"אנִ י חוֹ זֵ רַ :הר ַה ַ ּביִ ת ְ ּביָ ֵדינ ּו!"
ֲ

יהם
ישית ְמנַ ׁ ּ ֶש ֶבת ַעל ּ ְפנֵ ֶ
ַה ַח ָ ּילִ ים ַהלּ וֹ ֲח ִמים עוֹ ְמ ִדים ִ ּב ְד ָמ ָמה ּו ַמ ָ ּב ָטם חוֹ לֵ ם .ר ּו ַח ֲח ִר ׁ ִ
יהם.
ַה ְמיֻ ָּז ִעיםְׂ .שחוֹ ק ְמ ַמ ֵּלא ֶאת ּ ִפ ֶ
ישית ּו ֵמ ֵעינָ יו זוֹ לְ גוֹ ת
"יְ ר ּו ׁ ָשלַ יִ ם ׁ ֶשל זָ ָהבַ *"...מ ְת ִחיל ַא ַחד ַה ַח ָ ּילִ ים לָ ׁ ִשיר ֲח ִר ׁ ִ
דְּ ָמעוֹ ת.
ִח ׁיש ַקל ִמצְ ָט ְרפִ ים ֵאלָ יו ָּכל ַה ַח ָ ּילִ ים ְ ּב ׁ ִש ָירה ַאדִּ ָירה.
ָה ַרב ּג ֶֹרן עוֹ ֵמד נִ ְר ָ ּג ׁש ּו ַמ ֲאזִ ין לְ ִמלּ וֹ ת ַה ׁ ּ ִשיר.
"סוֹ ף סוֹ ף ִה ַ ּג ְע ִּתי ֶאל ַה ָּמקוֹ ם ֵאלָ יו ִה ׁ ְש ּתוֹ ַק ְק ִּתי לְ ַה ִ ּג ַיע ָּכל ַח ַ ּיי "...אוֹ ֵמר ָה ַרב
ּומוֹ ֶחה דִּ ְמ ָעה.

*סרקו את הברקוד לשמיעת השיר

ְּ
"אנִ י ָּכל ָּכ ְך רוֹ צֶ ה לְ ִה ְת ּ ַפ ֵּלל
"כ ׁ ֶש ָהיִ ִיתי יֶ לֶ ד צָ ִעיר ִה ְת ּ ַפ ַּללְ ִּתי ִעם ַא ָ ּבא ַ ּבכּ ֶֹתל ",נִ זְ ָּכר ָה ַרבֲ ,
ׁ ָשם ׁש ּוב"...
"א ְ
יך ַמ ִ ּג ִיעים לַ כּ ֶֹתל?" ׁשוֹ ֵאל ָה ַרב ֶאת ָהעוֹ ְמ ִדים ְס ִביבוֹ ּו ַמ ִ ּביט לְ כִ ּו ּון ַמ ֲע ָרב.
ֵ
יך ֶא ְמצָ א ֶאת ַהדֶּ ֶר ְך לְ ׁ ָשם? ֵא ְ
"א ְ
יך ַא ִ ּג ַיע לַ כּ ֶֹתל?"
ֵ
לְ ל ֹא נִ יד ָּכנָ ף ּדוֹ אוֹ ת ַה ּיוֹ נִ ים ֵמ ָעלָ יו:
"מה ִ ּי ְק ֶרה ַעכְ ׁ ָשו?
ַ
ַמה ַ ּי ֲע ֶׂשה ָה ַרב?
לְ ָאן יָ ִׂשים ּ ְפ ָע ָמיו?
ַה ִאם יִ ְמצָ א ֶאת ַהדֶּ ֶר ְך לְ כ ֶֹתל ַה ַּמ ֲע ָרב?"

ָה ַרב ּג ֶֹרן ׁשוֹ ֵמ ַע ֶאת ֶה ְמיַ ת ַה ּיוֹ נִ ים.
"מי יִ ְּתנֵ נִ י נָ א ָ -אע ּוף ְּכמוֹ יוֹ נָ ה ,וְ ֶא ׁ ּ ַשק ֶאת ַא ְבנֵ י ַהכּ ֶֹתל "...קוֹ ֵרא ָה ַרב ְ ּבגַ ְע ּג ּו ִעים.
ִ
ש ִּכ ְמנִ יפָ הּ ַ .גם ָה ַרב יוֹ ֵרד ַ ּב ַּמ ְד ֵרגוֹ ת
ַה ּיוֹ נִ ים ָעפוֹ ת לְ ִא ּ ָטן ֵמ ַעל ַה ַּמ ְד ֵרגוֹ ת וּזְ נָ ָבן ּ ָפר ּו ׂ
ַה ָ ּצרוֹ ת ,וְ ִא ּתוֹ ַה ַח ָ ּילִ ים ַה ִּנ ְר ָ ּג ׁ ִשים.
ַא ְך ַמה ֶּזה? ָמה עוֹ ֵמד ְ ּב ַד ְר ָּכם?
ׁ ַש ַער יָ רֹק ,נָ ע ּול ְ ּב ׁ ַש ְר ׁ ֶש ֶרת ַ ּב ְרזֶ ל ְּכ ֵב ָדה ,חוֹ ֵסם ֶאת ַהדֶּ ֶר ְך!
לְ ל ֹא נִ יד ָּכנָ ף ּדוֹ אוֹ ת ַה ּיוֹ נִ ים ֵמ ָעלָ יו:
"מה ִ ּי ְק ֶרה ַעכְ ׁ ָשו?
ַ
ַמה ַ ּי ֲע ֶׂשה ָה ַרב?
לְ ָאן יָ ִׂשים ּ ְפ ָע ָמיו?
ַה ִאם יִ זְ ֶּכה לְ ַה ִ ּג ַיע לְ כ ֶֹתל ַה ַּמ ֲע ָרב?"

ָה ַרב ִמ ְת ָק ֵרב לַ ׁ ּ ַש ַער ַה ָּנע ּול.
יח לִ פְ ּת ַֹח ֶאת ַה ׁ ּ ַש ַער!"
"נִ ְת ַ ּג ֵ ּבר ֻּכ ָּלנ ּו ַּכ ֲא ָריוֹ ת!" ה ּוא אוֹ ֵמר לַ ַח ָ ּילִ יםּ ְ ,
"ביַ ַחד נַ צְ לִ ַ
ּדוֹ ֲחפִ ים ֻּכ ָּלם ֶאת ַה ׁ ּ ַש ַער ...וְ ַה ׁ ּ ַש ַער ל ֹא נָ ע.
ְמנַ ּ ִסים ֵהם ְ ּבכָ ל ַהכּ ַֹח ...וְ ַה ׁ ּ ַש ַער ל ֹא זָ ע.
ּדוֹ ֲחפִ ים וְ דוֹ ֲחפִ יםִ ,מ ְת ַא ְּמצִ ים ּו ִמ ׁ ְש ַּתדְּ לִ יםִ ,מ ְת ַ ּג ְ ּב ִרים ַּכ ֲא ָריוֹ ת...
וְ ַ ...ה ׁ ּ ַש ַער ַה ָּנע ּול נִ פְ ַּתח לִ ְרוָ ָחה!
ָה ַרב יוֹ ֵרד ִ ּב ְמ ִהיר ּות ַ ּב ַּמ ְד ֵרגוֹ ת ַה ְמפֻ ָּתלוֹ ת ֶאל ַהכּ ֶֹתל ַה ַּמ ֲע ָר ִביִ .א ּתוֹ יַ ַחד ָרצִ ים ַה ַח ָ ּילִ ים
ַה ִ ּגבּ וֹ ִרים ּו ַמ ִ ּג ִיעים ֶאל ַר ֲח ַבת ַהכּ ֶֹתל!

יהם לוֹ ֲח ׁשוֹ ת
יהם ְמלַ ּ ְטפוֹ ת ֶאת ָה ֲא ָבנִ ים ָה ַע ִּתיקוֹ ת וְ ִׂשפְ תוֹ ֵת ֶ
ַה ַח ָ ּילִ ים נִ צְ ָמ ִדים לַ כּ ֶֹתל .יְ ֵד ֶ
יהם ַה ּדוֹ ְמעוֹ ת ְּכלַ ּ ֵפי ַמ ְעלָ הָ ׁ .שםּ ִ ,ב ְמרוֹ ֵמי
ְּתפִ ַּלת הוֹ ָדיָ ה לַ ה' .נוֹ ְׂש ִאים ַה ַח ָ ּילִ ים ֶאת ֵעינֵ ֶ
ַהכּ ֶֹתלִ ,מ ְתנוֹ פֵ ף דֶּ גֶ ל יִ ְׂש ָר ֵאל ְ ּבצִ ְב ֵעי ָּכחֹל‑לָ ָבן ּו ְס ִביבוֹ ִמ ְתעוֹ פְ פוֹ ת ׁ ְש ֵּתי יוֹ נִ ים נִ ְר ָ ּג ׁשוֹ ת.
ָה ַרב ׁ ְשלֹמֹה ּג ֶֹרן ּתוֹ ֵק ַע ַ ּב ׁ ּשוֹ פָ ר ְּת ִק ָיעה ָר ָמה ּו ְמ ָב ֵר ְך ְ ּב ִה ְת ַר ְ ּג ׁש ּות ּו ְב ִׂש ְמ ָחה ַר ָ ּבה:
"בר ּו ְך ַא ָּתה ה'ֱ ,אל ֵֹקינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ םֶ ׁ ,ש ֶה ֱחיָ נ ּו ,וְ ִק ְ ּי ָמנ ּו וְ ִה ִ ּג ָיענ ּו לַ ְּז ַמן ַה ֶּזה!"
ָּ
"א ֵמן!" ְ ּבגָ רוֹ ן נִ ָחר.
ַה ַח ָ ּילִ ים עוֹ נִ יםָ :
ִמ ְת ַק ְ ּבצִ ים ֻּכ ָּלם ְס ִביב ָה ַרב וְ עוֹ ְמ ִדים ּדֹם.
ָּ
ימהָ ׁ "...ש ִרים ֻּכ ָּלם יַ ַחד ְ ּב ִת ְקוָ ה.
"כל עוֹ ד ַ ּב ֵּל ָבב ּ ְפנִ ָ
יהם וְ רוֹ ְק ִדים ְ ּב ַמ ְע ָ ּגלִ ים.
ַה ּ ִׂש ְמ ָחה כּ ֹה ַר ָ ּבה .נוֹ ְׂש ִאים ַה ַח ָ ּילִ ים ֶאת ָה ַרב ַעל ִּכ ְתפֵ ֶ

"סוֹ ף סוֹ ף ׁ ָש ָבה ַה ּיוֹ נָ ה ֶאל ֵ ּב ָית ּה ּומוֹ צֵ את ָמנוֹ ַח לְ כַ ף ַרגְ לָ ּה "...אוֹ ֶמ ֶרת ַה ּיוֹ נָ ה ַה ְּל ָבנָ ה
ּו ִמ ְת ַּכ ֶּנ ֶסת ֶאל ֶס ֶדק ֵ ּבין ָה ֲא ָבנִ ים ַה ֲח ִמימוֹ ת.
יה יְ פַ ת ַה ָּכנָ ף,
"עכְ ׁ ָשו ַ ּגם יְ כוֹ לִ ים לָ נ ּו ַח ַה ַח ָ ּילִ ים ,יְ גִ ֵיעי ַהכּ ַֹחִ ",מצְ ָט ֶרפֶ ת ֵאלֶ ָ
ַ
"ה ֵּנה ׁ ָשב ּו ָבנִ ים לִ גְ בוּלָ ם"...
ִ

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
בידינו!" של המפקד מוטה גור ,לצד התפילה המרגשת ותקיעת השופר של הרב בכותל ,ממשיכים להפעים את
הלבבות ולהדהד בסיפורה של האומה.
הסיפור "על כנפי יונה  -הרב גורן בדרך לכותל המערבי" מתאר את שחרור הכותל ,תוך התמקדות בדמותו
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.

רּוׁשלַיִ ם( "...ירמיה ב ,ב)
"הָ ֹלְך וְ ָק ָראתָ בְ ָאזְ נֵי יְ ָ
שנת ה'תשע"ז היא שנת ה‑ 50לאיחוד ירושלים .על כן ,מתוך שלל הסיפורים
המרתקים על הרב והרבנית גורן ,נבחר דווקא הסיפור "על כנפי יונה  -הרב
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
לחשוף בפני הילד את יופייה של העיר ,אפשר לעיין עמו באלבומי תמונות
ובסרטונים .ניתן גם לטייל עם הילדים בירושלים עיר הקודש ,לנשום אוויר
פסגות ולפסוע בעקבות הלוחמים.

לצפייה בסרטון הידוע על שחרור הכותל סרקו את הברקוד

"ּכַ נְ פֵ י יוֹנָה וְ אוֹר ְשכִ ינָה ,אֵ ־לִ י חַ י ּגוֹאֲ לִ י( "...מתוך
הפיוט "כנפי יונה" שכתב יצחק אבי חצירה)
ליונים תפקיד חשוב בסיפור .הגבהת העּוף שלהן
מעניקה לסיפור רובד רוחני יותר .סמליות היונה היא
רבת פנים ,ניתן לראות בה ייצוג של כנסת ישראל.
עבור כולנו היא סמל השלום .ניתן לומר ,שתכונת
היונה לשוב אל ביתה ,מזכירה את עם ישראל הכוסף
לשוב למקורו .מקום נרחב יש ליונה במדרשי חז"ל
ובפיוטים של העדות השונות.
בסמל העיר ירושלים משולבת דמות אריה רבת הוד.
גם בסיפור שלפנינו מייצג האריה את גבורת הלוחמים
לשחרור העיר.
הראי"ה קוק היטיב לכרוך יחדיו את כל הסמלים
הללו" :נרעשים ונרעדים הננו עומדים ומקשיבים
את קול היונה המנהמת מחרבות ירושלים ,שהולך
ומתגבר במרירות נהימתה עד מרומי ההרעשה של
שאגת הכפירים ,כקול שופר גדול( "...מאמרי ראי"ה
ב' ,עמ' .)329

לשמיעת הפיוט סרקו את הברקוד

"ירושלים של זהב"...
מילות השיר ,שנכתבו כעין נבואה ,על ידי המשוררת
נעמי שמר ,זמן קצר לפני שחרור הכותל ,מהדהדות
בין שורות הספר .כאשר שרו הצנחנים את השיר
בהר הבית ,שמע אותו הרב לראשונה ועמד נפעם.
בסיפור שזורים גם אזכורים לסיפור המבול,
למדרשים שונים ,לפיוטים וכמובן לשירים
ישראלים .נסו לזהות אזכורים אלו!
במהלך קריאת העמוד בו נזכר השיר ,ניתן לשמוע
אותו עם הילדים על ידי סריקת הברקוד המופיע
בעמוד.
"החינוך מתחיל עם סיפורים ,רק עם סיפורים"
(הרב שלמה קרליבך)
הרב שלמה קרליבך הגדיר בפשטות את הקשר
בין הסיפור לחינוך .קריאה סיפור בצוותא
עם ההורים ,מעשירה את עולמם הפנימי של
הילדים .הקריאה המשותפת ,המלווה בחיבוק
וחיוך ,יוצרת חוויה נעימה ומהנה .אפשר גם
להפוך את קריאת הסיפור למעין "הצגה"
קטנה ,כך הקריאה תהיה מהנה ומעניינת יותר
עבור הילדים.

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

