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פרשתנו אנו קוראים על מצוות המילה ב
ערלתו”  בשר  ימול  השמיני  “וביום   -
)ויקרא יב ג(, מצווה זו שרשה בציווי 
שנצטווה אברהם אבינו )בראשית יז י( - “המול 
לכם כל זכר”. אם נעיין מעט במצווה זו נמצא 

שיש בה שני פנים.
מחד, נראה שמטרת מצווה זו היא לייחד את עם 
ישראל ולהבדיל אותו משאר גויי הארץ. השוני 
בין  השוני  את  ומנציח  בגופנו  הוטבע  הפיזי 
היהודי לגוי גם כשהמראה והלבוש החיצוניים 
אברבנאל  בביאור  מצאנו  כך  דומים.  נראים 
למצווה זו - “שרצה השי”ת... להבדילם משאר 

העמים בצורת גופם”. 
אולם, אם מעיינים טוב בפרשת הציווי מוצאים 
עם  הפיכת  של  בהקשר  נאמרת  זו  שמצווה 
ישראל לאור לגויים והצבת ייעודו כמי שקשור 

לאומות העולם. אברהם אבינו כידוע הוא “אב 
המון גוים” )שם ד(, אולם הפיכתו לכזה נבעה 
מברית - “אני הנה בריתי אתך והיית לאב המון 
גוים”. רמב”ן עומד על טיבה של ברית זו ומבאר 
שהיא למעשה ברית המילה. רוצה לומר, בזכות 
ברית המילה שכרת ה’ עם אברהם הוא משנה 
את שמו מאברם לאברהם ומקבל יעוד להיות 

אב לעמי הארץ.
דומה, שפירושו של רמב”ן נתמך בלשון פשט 
הפסוקים, שכן מיד לאחר הפיכתו של אברהם 
לאב המון גויים וברכתו בברכת “והפרתי אותך 
במאד מאד ונתתיך לגויים, ומלכים ממך יצאו” 
מצפים  היינו  במצווה.  מצטווה  הוא  ו(  )שם 
כיאה  אוניברסאלית  מצווה  תהיה  זו  שמצווה 
למעמדו החדש של אברהם. אבל מצווה זו היא 
 - והמבדילה  המייחדת  המילה,  מצוות  דווקא 
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עצמאות  שושן,  אבן  אברהם  עפ”י 
ביום  באחרים”.  תלות  “אי  פירושה 
ישראל  מדינת  ה-65,  העצמאות 
ליהודים,  שעה  מקלט  רק  לא  היא 
בלתי-תלויה,  שלטונית  מערכת  אלא 
הדואגת לגורל עצמה בכוחות עצמה. 
לקבל  ישראל  תידרש  השנה  גם 
לעתידה  באשר  גורליות  החלטות 
בבואם  והכלכלי.  הביטחוני  המדיני, 
קברניטי  על  אלה,  בסוגיות  להכריע 
ולהגן  קומה  זקופי  להתייצב  המדינה 
על האינטרסים החיוניים של ישראל, 
מכיוון  הנושבות  הלחצים  רוחות  מול 
ולשנן  לשוב  עלינו  ואירופה.  ארה”ב 
לעצמנו – עצמאות במחשבה, בחופש 
ארץ  על  ישראלית  בריבונות  עשייה, 

ישראל, ובמדיניות.

ש”עמדה
י

המשך בעמוד הבא

היום בו הוקמה המדינה
יאנוש קורצ'אק46סיפורי ארץ ישראל

דמויות מופת בעם ישראל

על הפרשה תזריע מצורע

ברית מילה - יחוד או יעוד
הרב דוד דדון
ראש מיזם ברית המילה בארגון רבני צהר

עושים חיל
ראשי המועצות והנהגת יש"ע עם מפקדי צה"ל באזור, בטקס חילופי מפקד האוגדה )עמ' אחורי(

חג 
עצמאות 

שמח!
אירועי החג ביו"ש 
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המשך מעמוד השעריש”עמדה

עצמאות מדינית

העצמאות  יום  את  מציינים  אנחנו  שנה  מדי 
בתפילה בהלל ובהודאה לה’ יתברך, על הנס 
הגדול בהקמתה של מדינת ישראל. מדי שנה 
אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שכל המציאות 
לפני  רק  מאליה.  מובנת  אינה  חיים  אנו  בה 
רצח  את  השואה,  יום  את  ציינו  אחדים  ימים 
ובמשרפות,  הגזים  בתאי  המיליונים  ששת 
שלא זכו להגנה של צה”ל, לא ראו בהקמתה 
נטלו  ולא  ישראל,  בארץ  עברית  מדינה  של 
התנ”ך.  ארץ  אדמת  על  גלויות  בקיבוץ  חלק 
היה  לא  מאליו,  מובן  לכאורה  שהיום  מה 
וכלל רק לפני כמה עשרות שנים.  מובן כלל 
נשאר  ולא  ונמחקו  נפלו  גדולות  אימפריות 
להן כל זכר, עמים עתיקים נכחדו, ואילו נצח 
ישראל לא ישקר. גם למול גזרות ופרעות, וגם 
לחבלי  חזר  ישראל  עם  נוראה,  שואה  למול 
ובהם  וגיבוריו  אבותיו  פעלו  שבהם  ארץ 
וכונן  לשפתו,  חזר  ותרבותו,  דמותו  עוצבה 
ריבונות ישראלית חזקה, עם דגל הנושא את 
פסי הטלית ומגן הדוד עליו, ועם סמל רשמי 
שבמרכזו מנורת בית המקדש בעיר הקודש 

ירושלים תובב”א.

יכולים  שאנו  לנו  נדמה  אם  שגם  נראה  אך 
לשבת בטח על אדמתנו, יש כאלה החפצים 
מדי  זו  מטרה  לקידום  ופועלים  בהשמדתנו 
יום ביומו. רבים באזורנו וברחבי העולם טרם 
ישראל  מדינת  של  הקמתה  עם  השלימו 
ורוצים לראות בהחרבתה. בליל הסדר אמרנו 
“שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו” - גם 
בדור הזה. באיומי גרעין, בתאי טרור, ובלחצים 

ללא  ישראל  מדינת  את  שיותירו  מדיניים 
גבולות ברי הגנה, מוקפת איומים אסטרטגיים 
על מתקניה הרגישים, עם מדינת טרור בטווח 
עלולים  אשר  הישגים  הארץ,  ממרכז  יריקה 

להיות בכייה לדורות.

למדינת  חדשה  הנהגה  נבחרה  מכבר  לא 
ישראל. כוחו של המחנה הלאומי הוסיף וגדל, 
רצון העם הובהר למעלה מכל ספק. לצערנו, 
“הדמוקרטיה  עצמה  את  שמכנה  מי  דווקא 

ולהפעיל  לנסות  ממשיכה  בעולם”  הגדולה 
כדי  ישראל  ממשלת  על  לחצים  מכבש 
ולפעול  הבחירות  לתוצאות  עורף  להפנות 
להיגיון  הבוחר,  לרצון  ובניגוד  מסוכן  באופן 

הטבעי, ולחוש הצדק ההיסטורי והמוסרי.

המדינה  ומזכיר  אובמה  ברק  הנשיא  אחרי 
ג’ון קרי, כעת מתכנן שר ההגנה צ’אק הייגל 
בכירים  עם  להיפגש  כדי  לאזור,  להגיע 
עם  ומתן  משא  תהליך  ו”להתניע”  בישראל 
הרשות הפלסטינית. אותו הייגל צוטט בעבר 
כמי שאמר ש”ישראל בדרכה להפוך למדינת 
עם  קיצוני”.  אדם  הוא  ונתניהו  אפרטהייד 
הממשל  שנציג  ברור  די  הזו,  המבט  נקודת 
האמריקני ינסה לדחוק את קברניטי מדינתנו 
מדיני  “הסדר”  עליהם  לכפות  בניסיון  לפינה, 
 – עמים”  לשני  מדינות  “שתי  רעיון  בסיס  על 
אותו רעיון שכבר הוכר מזמן כחסר כל סיכוי.

ישראל  מדינת  של  ה-65  העצמאות  ביום 
עלינו לשוב ולהיזכר בעצמאותנו ובעצמיותנו. 
ריבונות ועצמאות פירושן שאנחנו יודעים מה 
עצמאית  מדינה  היא  ישראל  ומתי.  לנו  טוב 
ואחרי  גלות  שנות   2000 אחרי  שהוקמה 
גזרות ופרעות, וחובה עלינו לקחת את עתידנו 
“גורמים  לחסדי  אותו  להשאיר  ולא  בידינו, 
הממשלה  על  הפלסטינית”.  ברשות  מתונים 
ועל העומד בראשה להתנהל בצורה עצמאית 
ולעמוד איתן מול מכבש הלחצים כדי לשמור 
על האינטרסים החיוניים להמשך קיומה של 
אשר  הבאים  הדורות  למען  ישראל.  מדינת 

יוכלו לחגוג את יום העצמאות לנצח.

ל ק נ ר פ ב  ד נ

פה ושם+
בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון

אנדרטת מגילת האש
ב ו נ ו ו י א א  ר ק ל  א נ נ ח

ָהֵאֶּלה,  ָהֲעָצמֹות  ֶּבן־ָאָדם  ֵאַלי,  “ַוּיֹאֶמר 
ָיְבׁשּו  אְֹמִרים,  ִהֵּנה  ֵהָּמה;  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל־ֵּבית 
ַעְצמֹוֵתינּו ְוָאְבָדה ִתְקָוֵתנּו ִנְגַזְרנּו ָלנּו׃ ָלֵכן 
ִהָּנֵבא ְוָאַמְרָּת ֲאֵליֶהם, ּכֹה־ָאַמר ה’ אלקים, 
ְוַהֲעֵליִתי  ֶאת־ִקְברֹוֵתיֶכם,  פֵֹתַח  ֲאִני  ִהֵּנה 
ֶאְתֶכם  ְוֵהֵבאִתי  ַעִּמי;  ִמִּקְברֹוֵתיֶכם  ֶאְתֶכם 

ֶאל־ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל”׃ )יחזקאל ל”ז(.
הישוב  ליד  השוכנת  האש,  מגילת  אנדרטת 
מרשימה,  מצבה  היא  ירושלים,  בהרי  כיסלון 
הנודע  האמן  ידי  על  שפוסלה  מברונזה  יצוקה 
הינה  האנדרטה   .1972 בשנת  רפפורט  נתן 
אתר מורשת מיוחד במינו, המצוי בהרי ירושלים 
האנדרטה  מהעיר.  ק”מ  כעשרים  של  במרחק 
ממוקמת ביער הקדושים, בו מונצחות הקהילות 

שנספו בשואה. האתר מקבל 
דווקא  מיוחדת  משמעות 
השואה  יום  שבין  אלו  בימים 
הזיכרון  יום  לבין  והגבורה 
המעבר  בזמן  צה”ל,  לחללי 

שבין שואה לתקומה.
וורשה,  יליד  יהודי  רפפורט, 
מהחיה  לחמוק  הצליח 
 .1939 בשנת  הנאצית 
שמע  הוא  המלחמה  במהלך 
ורשה,  יהודי  של  חיסולם  על 
לאחר  משפחתו.  בני  ובהם 
לעירו  חזר  הוא  המלחמה 
גטו  מרד  אנדרטת  את  ופיסל 
וורשה, העומדת שם עד היום, 

שרפפורט  לאחר  ושם.  ביד  נמצא  שלה  והעתק 
עלה ארצה בשנת 1949 הוא המשיך לפסל את 
באנדרטת  הגיע  יצירתו  ולשיא  השואה,  סיפור 

מגילת האש, או בשמה האחר 
“אנדרטת גווילי האש”.

שני  בצורת  בנויה  האנדרטה   
גווילי ענק המזכירים בצורתם 
אחד  גוויל  על  תורה.   ספר 
מהשואה  מוטיבים  מוטבעים 
ובשני מוטיבים מתקומת העם 
בעמוד  השיא  נקודת  בארצו. 
הכותל  כיבוש  היא  התקומה 
ששת  במלחמת  צנחנים  ע”י 

הימים.
הציב  האנדרטה  במרכז 
ובה  נחושת  כתובת  רפפורט 
העצמות  חזון  מתוך  פסוקים 
היבשות, כדי לסמל   שהמעבר 
מתאי הגזים אל מדינה עצמאית היא ההתגשמות 
של החזון עליו דיבר יחזקאל. למרבה הצער גנבי 

מתכות העלימו את הכתובת לפני כחצי שנה.
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הנהגה  נבחרה  מכבר  לא 
כוחו  ישראל.  למדינת  חדשה 
הוסיף  הלאומי  המחנה  של 
הובהר  העם  רצון  וגדל, 
לצערנו,  ספק.  מכל  למעלה 
עצמה  את  שמכנה  מי  דווקא 
בעולם”  הגדולה  “הדמוקרטיה 
ולהפעיל  לנסות  ממשיכה 
ממשלת  על  לחצים  מכבש 
עורף  להפנות  כדי  ישראל 
ולפעול  הבחירות  לתוצאות 
לרצון  ובניגוד  מסוכן  באופן 
ולחוש  הטבעי,  להיגיון  הבוחר, 

הצדק ההיסטורי והמוסרי.
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לך,  לומר  ט(.  )שם  תשמור”  בריתי  את  “ואתה 
שאין סתירה בין הדברים ותפקיד ההשפעה על 

גויי הארץ מתחיל בהיבדלות מתוכם.
המילה  על  רש”י  דברי  יפה  מתבארים  בזאת, 
הציווי  ראשון”,  עניין  על  מוסיף  “וי’ו   - “ואתה” 
החדש אינו מופרד מהפרשיה הקודמת לו אלא 
דרך,  ומורה  למלך  שהפכת  אתה  עליה:  מוסיף 
אתה את בריתי תשמור.  אין כאן שתי השקפות 
סותרות אלא שני כתובים המשלימים זה את זה - 
הברית שה’ כורת עם אברהם להפוך אותו למאור 
לכל גויי הארץ תלויה בברית שאברהם כורת עם 

בוראו לחתום את שמו בבשרו.
ישראל,  עם  את  ליוו  הללו  שהבריתות  דומה 
תקופות  היו  הדורות.  לאורך  אברהם,  של  בניו 
לכרות  היה  שהמאמץ   - הגלות  בזמן  בעיקר   -
ברית המבדילה בין ישראל לעמים. העם היהודי 
בלימוד  אלוקיו,  עם  ובבריתו  בעמו  התרכז 

ההתבוללות  מול  הייחוד  על  ובשמירה  התורה 
זאת,  עשו  עצמם  שהגויים  ימים  גם  היו  בנכר. 
לו,  והדומה  יהודי  כל  מתוכם  להבדיל  הקפידו 

ריחקו ושיקצו כל מי שברית בבשרו. 
שב  הלאומית  והתחיה  המדינה  הקמת  מאז 
הרצון  גויים,  המון  אב  של  היעוד  גם  ומתעורר 
להשפיע ולתרום למצבה המוסרי של האנושות 
מתוקנת,  במדינה  והמעשי,  הכלכלי  ופיתוחה 
השואפת ופועלת לקרוא בשם ה’ בעולם ולממש 

את זכות הברית על הארץ. 
התכנס  העם  שבהן  הגלות  שנות  בין  המעבר 
בעצמו ובין תחיית האומה בה העם היהודי בונה 
מגדלור לשאר האומות אינו פשוט כיוון שזמן רב 

לא שילבנו בין שתי הבריתות. 
הצורך  די  ברורה  תמיד  איננה  הזו  הדואליות 
והשילוב, שנראה סותר לכאורה, בין ההתכנסות 
פנימה להארה החוצה, אכן לא התממש במלואו. 

בזה.  זה  כרוכים  שהדברים  הראנו  כבר  אולם, 
מבלי  הארץ  לירושת  הזכות  את  לנצל  ניתן  לא 
אי אפשר  ומנגד,  וקדושתה.  לשמור על הברית 
להכיר  מבלי  והלימוד  הבשר  בברית  להסתפק 

בזכויות הנקנות על ידם בכינון מלכות ה’. 
להיתקל  צהר,  של  הבריתות  במיזם  זוכים,  אנו 
שנוצר  ובדיסוננס  הבריתות  שתי  בין  במפגש 
האומה  שחיי  אנשים  ישנם  בעקבותיו.  לעיתים 
בכל  פועלים  הם  בעצמותיהם,  בוערים  ויעודה 
וכינון ממלכה  כוחם למימוש בריתם על הארץ 
שתאיר לכל יושבי תבל. אולם, דווקא הם לפעמים, 
מתקשים לכונן ברית אישית ואינטימית עם נותן 
איתם  אליה.  מודעים  אינם  אף  ולפעמים  הארץ 
אנו פועלים להדגיש את הקשר הבלתי מנותק בין 
ברית היחיד הפיזית לברית היחד הרוחנית. כיון 
שנדמה לנו, שכל ניתוק בין השניים הוא הפרה 

של הברית הכרותה בין ה’ לעמו.

על הפרשה תזריע מצורע
המשך מעמוד השער ברית מילה - יחוד או יעוד
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4\\ יש”ע שלנו 

סיפורי ארץ ישראל
היום בו הוקמה המדינה

ישראל ה עם  תש"ח.  אלפים  ה'  שנה: 
עמד נרגש בפתחה של תקופה חדשה. 
מכבר  זה  נסתיימה  האיומה  השואה 
והמאבק על ארץ ישראל כנגד הבריטים וכנגד 
הערבים הגיע כבר מזמן אל נקודת האל-חזור. 
הכול  יהודית.  – הקמת מדינה  נדרשה הכרעה 
במשך  חלמנו  עליה  התכלית  אל  עתה  התנקז 
אלפי שנים: מאז הופסקה העצמאות היהודית 
היהודית,  התרבות  כל  בארצו,  ישראל  עם  של 
רעיון  כל  והמשאלות,  והתקוות  החלומות  כל 
הציונות, כל מעשי העלייה, ההתיישבות, ההגנה 
והבניין – כל אלה ועוד נועדו להוליך ולהוליד 
מדינה לעם ישראל בארצו. כמובן שכולם רצו 
מדינת מופת, מושלמת, אך גם מדינה כואבת, 
מתייסרת, נאבקת ואפילו 'צולעת', רבת פגמים 
– היא מדינה. והנה הגענו לאותו יום שישי, ה' 
באייר תש"ח, 14/5/48 ועל אף הקושי, למרות 
המומחים  ולנבואות  לעצות  בניגוד  המלחמה, 
ובידיעה שעם ההכרזה תחל פלישה איומה של 
הרגע  היה  זה  זאת,  ובכל  נגדנו.  ערב  צבאות 
את  לקחת  החליט  גוריון  בן   – האפשרי  היחיד 
האחריות והטיל בכך על כתפי כולנו את תוצאת 
החלטתו עד סוף הימים: דף חדש נפתח בקורות 
העם היהודי. דף כואב של ייסורים, אך בתוכו 

גאולה...
ב-8/5/48,  הגורלי,  הרגע  לפני  שבוע  זה  היה 
החוץ  לשר  שיהיה  מי  שרתוק-שרת,  ומשה 
הראשון של המדינה שבדרך, הגיע לפגישה עם 
מזכיר המדינה האמריקאי.  ג'ורג' מרשל,  גנרל 
תמכה  לא  האמריקאית  המדינה  מחלקת 

החלטת  את  לשנות  ודחפה  המדינה  בהקמת 
)האו"ם(.  המאוחדות  האומות  של  העצרת 
היא העלתה הצעות שונות בניגוד לדעתו של 
הנשיא האמריקאי טרומן שדווקא תמך בהקמת 
המדינה: "אני מזהיר אתכם מהחלטה נמהרת כמו 
הכרזה מידית על הקמת מדינה, כי הדבר יעורר 
התנגדות ערבית מזוינת כה נרחבת שתסכן את 
קיומכם. אתם חופשיים כמובן לעשות כרצונכם, 
אך אל תהיו שכורי ניצחון מההצלחות הצבאיות 
האחרונות שלכם. גם אני גנרל. אל תתנו לאנשי 
הצבא שלכם להלהיב אתכם מדי" משה שרת 
השיב לו: "אנחנו ניתן את הדין לפני ההיסטוריה 
הדורות  כל  ולפני  שהיו  הדורות  כל  כלפי   –
הבאים – אם חלילה לא נעשה את הצעד הנדרש 
מאתנו ברגע זה". השיחה הסתיימה ושרת חש 
אל חיים ויצמן לפני חזרתו לארץ. ויצמן הנחוש 
הוסיף על שרת וחיזקו: "לך אל בן גוריון והעבר 
את המסר: להכריז על המדינה! להכריז עכשיו! 
עוד  תהיה  לא  אולי  כך  ואחר  תחלוף  השעה 
היה  שלא  וויצמן  לדרך  יצא  שרת  הזדמנות". 
הראוי,  בתוקף  את המסר  יעביר  בטוח ששרת 
זימן אליו שליח שיצא בעקבות שרת במהירות 
של  בקשתו  את  בפניו  וידגיש  התעופה  לשדה 
ויצמן. חששו של ויצמן נבע מכך ששרת אמר 
לו: "אני חושב שהוא )מרשל( צודק". ולכן אף 
העביר את אותו מסר לבן גוריון בדרך נוספת - 
שירות לארץ. שרת נחת בארץ והופתע לפגוש 
לקבלו  שבא  גוריון  בן  של  הצבאי  שלישו  את 
בשדה התעופה ולהביאו אליו: "בן גוריון מוסר 
שלא תביע את דעתך האישית בקשר לאזהרה 
של מרשל". עברו עוד מספר ימים ויומיים לפני 
ההכרזה, כאשר החלה התקפה גדולה ואחרונה 
בדי  ייפלו  רגע  שעוד  עציון  גוש  יישובי  על 
האויב, התכנס מרכז מפא"י, המפלגה הגדולה 
בישוב בהנהגת בן גוריון. שרת נעמד לדבר ובן 
גוריון התכווץ בכיסאו: "פגשתי את מרשל והוא 
מזהיר אותנו לבל נכריז... אך, לדעתי הפור נפל. 
גוריון  בן  עלינו ללכת קדימה".  לנו לסגת.  אל 

נשם לרווחה. 
יום קודם ובמקום אחר – רבת עמון. פגישה חשאית 
בין גולדה מאיר למלך ירדן, עבדאללה. גולדה 
אומרת את דבריה ומנסה להניא את עבדאללה 
מלהיכנס למלחמה עם עמה. עבדאללה עונה: 
הקודמת(  פגישתם  התקיימה  )אז  "בנובמבר 
למלחמה.  להיכנס  רצה  שלא  היחיד  הייתי 
עכשיו אני אחד מחמישה )חמשת מנהיגי ערב, 

שהקימו מטה משותף למלחמה(". גולדה ענתה 
היא  המלחמה".  אחרי  "נתראה  קצר:  משפט 
עזבה את רבת עמון במהירות והספיקה להגיע 
אל אותה ישיבת מפא"י גורלית. גולדה העבירה 
עם  פגישתה  תוצאות  בדבר  גוריון  לבן  פתק 
עבדאללה. רגע ההצבעה הגיע, שישה כבר היו 
אנשי  את  לזמן  ביקשו  שהתלבטו  שניים  בעד. 
ה'הגנה' שידווחו מן השטח על הסיכויים לנצח 
ידין  ויגאל  גלילי  ישראל  הכוללת.  במלחמה 
הגיעו לישיבה. הם לא ניסו לייפות את המצב: 
"ברגע שהבריטים יעזבו את הארץ, צבאות ערב 
'פיפטי  הם  הסיכויים  לגבולות.  מעבר  יפלשו 
את  היטב  שידע  גוריון,  בן  חצי-חצי".  פיפטי'. 
נבואות הזעם של מומחים צבאיים שונים איתם 
הזמן  שזה  והחליט  היסס  לא  ישירות,  שוחח 
להצביע. שישה היו בעד, ארבעה ביקשו לדחות 
כשתהיה  חודשים  שלושה  בעוד  ההצבעה  את 

הפסקת אש. ההכרעה נפלה: מקימים מדינה. 
ובאותו הזמן בגוש עציון – אוריאל אופק ממגני 
משואות יצחק, לא ידע מה מתרחש בתל אביב. 
הוא הרגיש מושפל ומבויש בשעה זו של ערב 
שבת עת הוא מובל ביחד עם חבריו השבויים 
ורצוצים,  עייפים  נשק,  פרוקי  משאית,  בתוך 
היורק,  ופרוע  סוער  ערבי  בהמון  מוקפים 
מקלל, ויורה באוויר. הוא הביט אחורה אל עבר 
הקיבוץ וראהו עולה באש. הוא הוסע עם חבריו 
כדי להגדיל  דווקא,  אל חברון, בדרך הארוכה 

את ההשפלה...
תחושותיו של דב יוסף, מושל ירושלים באותו 
אופק  לאוריאל  בניגוד  מעורבות.  היו  הזמן, 
כי  דב  ידע  בתל-אביב,  מתרחש  מה  ידע  שלא 
כשתוכרז המדינה בעוד כמה רגעים, הוא יהיה 
לפי ההחלטה  יונהג  בירושלים  כי  לה!  מחוצה 
– משטר בינלאומי. הוא היה חרד לגורלה של 
ירושלים. האם יכבדו הערבים את ההחלטה ולא 
יכבשו אותה? האם יוכלו בני ירושלים להחזיק 
להיכלל  נוכל  האם  מצור?  תחת  ממושך  זמן 
כוסית  הרים  הוא  היהודית?  המדינה  בתוך 
'לחיים' עם חבריו עת התפרסמה ההחלטה. אך 

השמחה נמהלה בחשש כבד.
המשך יבוא...

‘עושים  דיין  דודו  של  ספרו  מתוך  מעובד 
מדינה’. 

אבישי דגן

השיחה הסתיימה 
ושרת חש אל חיים 
ויצמן לפני חזרתו 
לארץ. ויצמן הנחוש 
הוסיף על שרת וחיזקו: 
"לך אל בן גוריון והעבר 
את המסר: להכריז 
על המדינה! להכריז 
עכשיו! השעה תחלוף 
ואחר כך אולי לא 
תהיה עוד הזדמנות"
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אחוריתמראה
"לפני שנה היה מרכז החגיגות בירושלים המקוצצת והמבותרת 

וחיילי צה"ל צעדו במצעד מקומץ ומצומצם... השנה יצעד 
צה"ל בכל עוצמתו הבלתי מוגבלת בירושלים השלמה 

והמאוחדת, המערבית והמזרחית, כשמטוסי חיל האוויר חגים 
בשמי הבירה ומחזירים לבירת הנצח את הוד תפארתה". 

)מאמר המערכת של מעריב, יום העצמאות הראשון לאחר 
שחרור ירושלים(.

w w w. a m a n a . c o . i l
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ילדים שלנו  

בשיתוף

 יאנוש קורצ'אק
www.myisrael.org.il

דמויות מופת בעם ישראל 

מאיר ברכיה ומוא«ז שומרון ובנימין 

כ"ב בחודש אב תש"ב, 5 באוגוסט 1942. 8 בבוקר. שטחו של גטו 
וורשה מוקף על ידי פלוגות SS ושוטרים אוקראינים ולטביים הידועים 
באכזריותם. הגטו הקטן מיועד לחיסול מוחלט והיהודים החיים בו 
עומדים להישלח אל מחנות ההשמדה. חיילים גרמנים פונים אל 
החשוב  פועלו  על  כהערכה  חנינה,   לו  ומציעים  קורצ'אק  יאנוש 
בספרות ובחינוך, ומציעים לו להשאר בוורשה. קורצ'אק דוחה בבוז 
את הצעת ההצלה - הוא לא היה מוכן לנטוש את ילדיו ועובדיו בבית 

היתומים ונחוש להשאר עם ילדיו ברגעיהם האחרונים.
ליהודים ניתנות 15 דקות להתארגן ולעזוב את הגטו. סטפאניה 
וילצ'ינסקה, שותפתו של קורצ'אק בניהול בית היתומים, ניחשה 
מראש את העלול להתרחש - והכינה מבעוד מועד את חפצי 

הילדים. היא יודעת שלכאן הם כבר לא יחזרו.

 דגן
קוה

ת

192 היתומים ועשרה מטפלים  וורשה צועדים  ברחובות גטו 
לכוון תחנת הרכבת אומשלאגפלאץ בדרכם למחנה המוות. 
בראשם הולך יאנוש קורצ'אק בעיניים מורמות, ילדים אוחזים 

בידיו. במאסף, צועדת עצובה, סטפאניה וילצ'ינסקה.
הילדים לבושים בבגדי שבת, מסודרים ברביעיות ונושאים 
מספריו  אחד  גיבור  הראשון,  מתיא  המלך  של  דגלו  את 
אהוב.  ספר  או  צעצוע  עמו  נושא  ילד  כל  קורצ'אק.  של 
בוחר  אחד הנערים, שהולך בראש, מנגן בכינור.  קורצ'אק 
ויש  פניהם,  מועדות  אליו  המקום  את  מהילדים  להסתיר 
האומרים כי זהו השקר היחיד אשר סיפר קורצ'אק לילדיו. 
ומטפליהם  ילדים   4000 ורשה  מגטו  נשלחים  יום  באותו 
מבתי היתומים בעיר. יאנוש קורצ'אק נרצח יחד עם חניכיו 

במחנה ההשמדה טרבלינקה.





ורשה שבפולין בשנת  נולד בעיר  והוא  גולדשמיט,  ומחנך. שמו המקורי היה הנריק  רופא, סופר  יאנוש קורצא'ק היה 
1878 למשפחה יהודית עשירה ומתבוללת. יאנוש קורצ'אק למד רפואה באוניברסיטת וורשה, ובמהלך לימודיו עבד 
במחלקת הילדים של בית החולים, שם פגש ילדים ממשפחות עניות והכיר את מצוקותיהם. הוא הקים שני בתי 
ומיוחדת  יאנוש קורצ'אק פיתח גישה חינוכית מהפכנית  יהודיים והשני ליתומים פולניים.  יתומים – אחד ליתומים 
שהתרכזה בילד – באהבה לילד, בכבוד הילד ובזכויותיו. כמו כן הוא כתב ופירסם ספרים רבים לילדים, ואלו זכו 

להצלחה רבה בקרב קוראים צעירים.
בעקבות עליית הנאצים לשלטון בשנת 1933, נרתם יאנוש קורצ'אק לפעילות הסוכנות היהודית בפולין. בשנות ה- 30 
של המאה העשרים ביקר קורצ'אק פעמיים בארץ ישראל – בשנת 1934 ובשנת 1936, הוא התארח בקיבוץ עין חרוד 
וביישובים נוספים, ופגש רבים מחניכיו לשעבר, שעלו לארץ כחלוצים. תכניתו של קורצ'אק לחזור לארץ ואולי גם 

להתיישב בה נקטעה עם פרוץ מלחמת העולם השנייה וכיבוש פולין בידי הנאצים.

קורצ'אק  יאנוש  הקים  אותו  היהודי,  היתומים  בית   .1940 באוקטובר   2
שלושים שנה קודם לכן, מועבר לרחוב חלודנה 33 בוורשה, אל תוך הגטו. 

יהודים, פועל במתכונת רגילה על  ילדים  בית היתומים, בו שוהים כ-250 
אף הצפיפות הרבה. שם נשמרים חיי התרבות, מועלות הצגות והספרייה 
ושיוויון. סוד  ממשיכה לפעול. כאן התחנכו הילדים באוירה של כבוד, צדק 
הצלחת השיטה החינוכית של קורצ'אק היה באמון שניתן ביכולת של כל ילד 
לגלות אחריות ולהשתתף בניהול העצמאי של חיי הבית. בבית היתומים חיה 
ילדים בעלת מנהל עצמי שיצרה את מוסדותיה האוטונומיים כמו  חברת 

פרלמנט, בית דין, עיתון, מערכת תורנויות ואפילו קופת הלוואות.
השגת אוכל לילדים הרעבים היא בעיה גדולה, איתה נאלץ להתמודד צוות בית 
היתומים. קורצ'אק עושה מאמצים רבים להציל את ילדיו מרעב וממוות לשם 
כך נפגש עם כל מנהיגי הגטו, גם אלו ששנואים על כולם, צועק, תובע ומאיים.



עורך: רוני ארזי פרסום מודעות: נדב מלכה 052-5665052 
הפצה: מקור ראשון - יוסי 052-8908518 עיצוב: תקוה דגן, מ. פלדמן 

תמונות: מרים צחי - מקור ראשון הפקה:  בע"מ 
 perla@myesha.org.il :לתגובות

רמת הגולן 55, ירושלים 
טלפון 02-6211999 פקס 02-6516662

המוציא לאור:

w w w . m y e s h a . o r g . i lכן המודעות ן המערכת אחראית לתו אי
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שלום ילדים יקרים!
עליכם לזהות את הדמות המפורסמת

מעם ישראל ולשלוח את הפתרון 
לפקס 02-6516662.

ita@myesha.org.il :או למייל
בהצלחה רבה!

יש"ע - ריכוז טכסי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
10:45 בית העלמין הצבאי  חברון   
10:45 בית העלמין הצבאי  	 כפר	עציון	
9:45 בית העלמין הצבאי  מטה	בנימין  

10:45 בית העלמין הצבאי  בקעת	הירדן	
10:45 בית העלמין הצבאי  קדומים  
10:45 בית העלמין הצבאי  קרני	שומרון	
10:45 בית העלמין הצבאי  	 אלקנה	
10:30 בית העלמין הצבאי  	 בית	אל	

יש"ע - ריכוז טכסי יום העצמאות
 10:00-17:00 יער יתיר חניון דבורה  הר	חברון	

9:00-15:00 חניון המרכז הקהילתי  קריית	ארבע	

10:00-15:00 פארק העשור והמתנס  	 אפרת	
10:00-16:00 נוקדים    גוש	עציון 

10:30-15:00 יער נווה צוף    מטה	בנימין	

החל	מ	16:30  צעדה ופעילות בהר ארטיס  בית	אל  

10:45 מצפה שלם )לתושבי המועצה(  מגילות 
10:30 תאטרון בקעת הירדן   בקעת	הירדן	

ליד אנדרטת הבקעה    
10:30 חטמ"ר שומרון   שומרון	
10:30 פארק הוואדי    אלקנה	

10:30 ברחבת הבריכה   קדומים	
ופארק הצנירים   

חוגגים עצמאות – פעילויות למשפחה 
בטבע, גשר חבלים, מעגל מתופפים, 

ג'ימבורי הפעלות ויצירה.

תערוכת צה"ל, תחרויות טיפוס והפעלות, 
הדגמת כיבוי אש, מד"א , מתנפחים, 

יצירה ועוד. 

קרנבל רחוב – מוזיאון חי, מתחם פעילות 
למשפחות , במה והופעות.

חניון צה"ל, תצוגת אמצעי לחימה 
ותצפית, תצוגת חילות ורכבים קרביים, 

מתנפחים, הופעה של להקה צבאית.

מופעים מוזיקלים, פארק אתגרתי, מופעי 
קרקס, יצירה, מתחם אקסטרים לנוער 

ועוד.

צעדת בית אל, הדרכה באתר חלום יעקב, 
תערוכת צה"ל – כלי נשק ועוד, משחק 

מטמון, מתנפחים ועוד.

קרולינה בהופעה חיה, הפנינג , מופעי 
מוזיקה,מתחם ספורט זיקוקים ועוד.

מירי מסיקה בהופעה חיה, מופע להקות, 
זיקוקים ועוד.

חניון צה"ל, תערוכת כלי נשק , הפעלות 
ומופעים.

הפנינג ענק – פארק אתגרי, חבלים, גשרי 
חבלים, הימאליה, לוליין, שיווי משקל , 

מתנפחים, מטווח חץ וקשת ועוד.

לונה פארק חגיגי מכוניות מתנגשות, 
רכבת חשמלית, קרוסלת מטוסים 

והפעלות.
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ידעי מונה השבוע  תמיר  תא”ל  חילופי משמרות 
למפקדה החדש של אוגדת יהודה ושומרון. ידעי 
מרדכי.  חגי  תא”ל  היוצא,  האוגדונר  את  מחליף 
סמואל,  נבי  באתר  שנערך  החילופים,  בטקס 
“תא”ל  כי  אלון,  ניצן  המרכז,  פיקוד  אלוף  אמר 
ידעי, מפקד עתיר ניסיון, מקבל עתה את הפיקוד 
באירוע  בצה”ל”.  המורכבות  היחידות  אחת  על 
נכחו מזכ”ל אמנה זאב )זמביש( חבר, יו”ר מועצת 
1 יש”ע אבי רואה, מנכ”ל מועצת יש”ע רון שכנר 

, ראשי מועצות וחברי הנהלת יש”ע.

מרכינים ראש בגוש עציון ציינו השבוע יחד עם כל 
עם ישראל, את יום הזיכרון לשואה ולגבורה. עם 
הישמע הצפירה, נפתחו טקסי יום השואה ב-14 
נחשפו  התלמידים  אלפי   . 2 בגוש  הספר  בתי 
לסיפורים האישיים והעדויות באמצעות שיעורים 
ניצולים. מנהל אגף החינוך  ושיחות של  בכיתות 
החינוך  “מערכת  כי  אומר  ניסן  אריאל  במועצה, 
עלינו  עמנו.  היסטוריית  על  ומבוססת  מושתת 
ראש  הבא”.  לדור  ולהעבירו  הלפיד  את  לשאת 
הטקסים,  “דרך  כי  הוסיף  פרל  דוידי  המועצה 
ולא  לזכור  מבטיחים  אנו  והסיפורים  השירים 

לשכוח את שאירע לעם היהודי”.

רואה  אבי  יש”ע  מועצת  יו”ר  ַהס!   - עמירה 
ומנכ”ל המועצה רון שכנר הגישו בשבוע שעבר 
“הארץ”,  עיתון  כתבת  נגד  במשטרה  תלונה 
עמירה הס, בעקבות מאמר שפרסמה בעיתון, 
ימים  כמה  האבנים.  בטרור  תמיכה  המביע 
עיתון  מערכת  מול  ימין  פעילי  הפגינו  אח”כ 
ותלו על בניין המערכת כרזת ענק   3 הארץ 
ובה תמונות של אדל ביטון, שנפצעה אנושות 
כתוצאה מזריקת אבן בסמוך לאריאל, ויהונתן 
יחד עם אביו כתוצאה  פלמר, התינוק שנהרג 

מזריקת אבן בדרך לחברון.

הושק  חמישי,  יום  אמש,  עקירה  של  כרוניקה 
במוזיאון גוש קטיף בירושלים ספר “העקורים” 
מימית  מפונה  ויסמן,  עליזה  הסופרת  של   4
באותו  קטיף.  מגוש  הפינוי  על  ספר  שכתבה 
ישיר  בשידור  תקשורתי  פאנל  נערך  מעמד 
בערוץ 7 בנושא “הפינוי מימית לאור ההפיכה 
במצרים” בהנחייתו של עוזי ברוך מנהל ערוץ 
לשעבר  ח”כ  יוגב,  מוטי  ח”כ  ובהשתתפות   ,7
דניאל בן סימון, ראש מועצת חוף עזה לשעבר 
- ארל’ה צור, נציג הקיבוצים יואל מרשק, וראש 

מנהל איתם לשעבר - יגאל סגל.

להנהלת  הודיעה  הרצליה  עיריית  ההצגה  סוף 
בעקבות  סגירתו.  על  בעיר  אנסמבל  תיאטרון 
למנויי  שומרון  מתיישבי  ועד  פנה  ההחלטה 
הרבים  למנויים  להצטרף  בקריאה  התיאטרון 
בוועד  באריאל.  התרבות  היכל  את  הפוקדים 
אנסמבל,  של  האמנותית  המנהלת  כי  מזכירים 
אופירה הניג, חתמה על מכתב השחקנים ואמנים 
באריאל.  התרבות  בהיכל  להופיע  המסרבים 
שגיא קייזלר, מועד מתיישבי שומרון: “נסיעה נוחה 
וקצרה לאריאל תאפשר לתושבי הרצליה ומנויי 

אנסמבל ליהנות מתיאטרון משוכלל וחדיש”.

מות  “אחרי  פרשת  הבאה,  בשבת  בנים  ושבו 
הכותרת  תחת  אירוח  שבת  תתקיים  קדושים” 
“שמיניסטים למען אמא” בבית לחם, סמוך לקבר 
. הרב יעקב בר-חן ממארגני השבת מספר  5 רחל 
כי האירוע נועד להגביר את האחיזה בבית לחם 
“קיימת  האזור.  למצב  הציבורית  התודעה  ואת 
אפשרות לגור בבית לחם בדיוק כפי שיישבנו את 
חברון. שוב לא תהיה רחל על אם הדרך בלבד”. 
האירוח בשיתוף ישיבת “בני-רחל” אשר הוקמה 

לאחרונה בצמוד למתחם הקבר. 
לפרטים 052-6051114.

מה קורה
dover@yesha.co.il :לדיווחים ותמונות

myisrael :או חפשו אותנו בפייסבוק www.myisrael.org.il - הצטרפו לישראל שלי
www.myisrael.org.il

הידעת?
עיתון ״הארץ״ הוקם בשנת 1918 ונקרא בהתחלה ״חדשות מהארץ הקדושה״ • העיתון הגדיר את עצמו כעיתון 
ציוני )עוד כשזה היה אסור על פי חוקי המנדט הבריטי( • את הלוגו הראשון של העיתון עיצב זאב ז׳בוטינסקי, 
שגם נהג לכתוב בו מאמרי דעה רביזיוניסטים • בפתח הגיליון הראשון של העיתון נכתב שמטרתו ״להיות לפה 
לכל נושאי דגל תחייתנו הלאומית בשעה חמורה זו של מעבר מחלום הציוניות אל החיים המעשיים והממשיים 
ב"בית הלאומי" העומד להיבנות״ • היום הארץ היא אותה ארץ, אך הקדושה נתונה לשונאיה. והציונות? לה כבר 
אין מקום בגלגולו החדש של העיתון. עיתון שמעסיק כותבים אנטי-ציוניים כמו גדעון לוי ועמירה הס, שמצדדים 
תמיד בקנאות בצד הפלסטיני, מגדירים את מדינת ישראל כמדינת אפרטהייד ותומכים במאבק אלים נגד ישראל. 

כך חולפת לה תהילת עולם...

עושים למען הניצולים
השבוע ציינו את יום הזיכרון לשואה ולגבורה והתייחדנו עם זכרם של ששת המיליונים שנרצחו בידי הנאצים. 
כעת לאחר שיום השואה מאחורינו, אסור לנו לשכוח את האדים המוצלים מאש שחוו את התופת הנוראה על 
בשרם ממש וחווים את הזכרונות הקשים מידי יום. פחות מ-200,000 ניצולים חיים היום בישראל, זיכרון אחרון 
לזוועה שהתרחשה באירופה. רבים מהם זקוקים לסיוע נפשי, לסיוע פיזי ולפעמים רק לאוזן קשבת שתשמע 
את סיפורם ותכתוב אותו בהיסטוריה הלאומית. אספנו מספר עמותות שמסייעות לניצולים, עמן היה לנו קשר 

והן ישמחו למתנדבים:  פרויקט "לעד" )סיוע( ופרויקט "לדורות" )תיעוד( של הסוכנות היהודית.
העמותה לעזרה מיידית לניצולי השואה.  שורשים של נתינה. בחרו עמותה אחת, ניצול אחד, והקדישו מעט 

זמן למענם. לא רק ביום השואה.


