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 פ"א תש  א' באייר

 
דבר המנכ"ל ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל   – מדרשת שדה בוקרהנדון:  

   ונפגעי פעולות האיבה

 

 , תלמידים וסגל, תושבים ואורחים יקרים

ולכבוד המשפחות   ובפעולות האיבה  ישראל  הנופלים במערכות  התכנסנו הערב לזכרם של 
 השכולות. 

שנים,    73תש"ח מנתה אוכלוסיית היהודים בארץ ישראל כשש מאות אלף וכעת, לאחר  שנת  ב
בן  של  חזונו  יהודים.  מיליון  לשבעה  קרובים  בארץ  -אנחנו  יהודית  מדינה  להקמת  גוריון, 

  קורם עור וגידים כפי שציפה לא  ולפיתוחו  תקוותו ליישוב הנגב    ,ישראל מתגשם. לצערנו הרב
ה  – שטח  המדינהעל  שטח  ממחצית  מ ,  גדול  פחות  היהודיםתשעגרים  מתושביה  אחוז  ,  ה 

 . ומשילות אין

במהירות שיא. הנסיבות בהן צמחה    ההקמת מדינת ישראל לאחר אלפי שנות גלות התרחש
העולם   ומלחמת  ביהודים  הפרעות  היהודים,  בקרב  ההשכלה  התרחבות  הציונית,  התנועה 

 בגולה לחברה מקיימת בארצה ובמולדתה. השנייה האיצו את המעבר מחברה שורדת 

ּה   ארץאל ה  ִתית, בָּ ַלכְּ ִמיּות ַממְּ ּה ַחי ַחיֵּי קֹומְּ ִדיִנית, בָּ ַהמְּ ִתית וְּ ִנית, ַהדָּ רּוחָּ מּותֹו הָּ ה דְּ בָּ ּה ֻעצְּ בָּ
ל לָּ ֻאִמִיים ּוכְּ בּות לְּ י ַתרְּ סֵּ ֶפר  -יַָּצר ִנכְּ ם ֻכּלֹו ֶאת סֵּ עֹולָּ הֹוִריש לָּ ִחי ֱאנֹוִשִיים וְּ ִרים ַהִנצְּ פָּ , אל  1ַהסְּ

  אחרי אלפיים שנות גלות אבותינו  , חזרו  ישראל את תורת המוסר  נביאי  המקום בו לימדו
 והקימו מדינה מודרנית לתפארת. 

הקמת המדינה ושמירת קיומה בסביבה עוינת גבתה קורבנות רבים. כעשרים וארבעה אלף  
שילמו בחייהם. אלפי משפחות נשאבו אל השכול מבלי שאיש   ,הביטחון כוחות חללים, אנשי 

  תוך מ   –, יתומים, אלמנות ואלמנים  םנכונותם להקרבה. הורים שכולי  ביקש רשותם או שאל
 ימת מדינת ישראל.הזה קמה ומתקי קושי הנוראה

קדושה. במעשי למען החברה בישראל, אני רואה עצמי חייב להצדיק את   , בעיני, הוא שכולה
כי לא נחדל ולא נרפה בתרומתנו לחברת מופת    השכולות  מותם. להוכיח לבני המשפחות מחיר  

 כפי שהתחייבנו.  

  –   ריות כבדה אינה ברכה אלא אח   עם סגולה להיות  עם סגולה צריך להוכיח את סגולותיו.  
לפני   עמד  ישעיהו  הנביא  מחמירות.  מידה  באמות  ומעשינו  דרכנו  את  לבחון  מחייבת  היא 

ה  " א:"כאלפיים ושמונה מאות שנים בשער המוסר, וכך אמר בפרק א' פסוק כ תָּ יְּ ה הָּ יכָּ אֵּ
ּה יִָּלין בָּ ֶצֶדק  ט,  פָּ ֲאִתי ִמשְּ לֵּ נָּה; מְּ ֶנֱאמָּ יָּה  ה, ִקרְּ זֹונָּ ִחי--לְּ ַרצְּ ה מְּ ַעתָּ ִסיִגים;   .םוְּ יָּה לְּ ְך, הָּ פֵּ ַכסְּ

ִים הּול ַבמָּ ְך, מָּ אֵּ בְּ ִבים  .סָּ י ַגנָּ רֵּ ַחבְּ ִרים, וְּ ַרִיְך סֹורְּ ֹמִנים; יָּתֹום לֹא  --שָּ ף ַשלְּ ֹרדֵּ ב ֹשַחד, וְּ ֻכּלֹו ֹאהֵּ
ה לֹא  נָּ מָּ ִריב ַאלְּ ֹפטּו, וְּ יֶהם -ִישְּ  2 ."יָּבֹוא ֲאלֵּ

וחיסולי  האשמות הללו של הנביא נשמעות מוכרות? רק בסוף השבוע האחרון היינו עדים לירי  
 הרג אזרחים.  ל ברחובות ערים וחשבון 

עלינו  ולכבוד המשפחות השכולות,    הנופלים  זכרלמען מדינת ישראל, למען המשך קיומנו, ל
 ת מוסרית. לבחון ולראות כיצד כל אחת ואחד מאיתנו לוקח אחריות ומונע הידרדרו

 
 מתוך מגילת העצמאות  1
 ישעיהו א'  2
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מאידך, אנו יכולים להיות גאים מאוד במדע ובמדענים פורצי הדרך, בחקלאות ובחקלאים  
ומצמיח הגבול  לקו  עד  ומעבדים  חורשים  מהמיטב. י אשר  לנו  הצוותים    ם  בזכות  בזכותם, 

 הרפואיים ובזכות אנשים טובים רבים, התגברנו על שנת הקורונה הקשה.

ו כעשרים  סדיר  בשירות  ומסוכנים,    שלוששרתתי  מורכבים  במבצעים  חלק  לקחתי  שנים, 
ר מאחורינו.  עומדת  שלמה  שמדינה  ידענו  וביעדים  מ  ביםתמיד  חשאיים  היו  המבצעים 

רחוקים מאוד. לא פרסמו דבר וחצי דבר וכך רצינו. ביטחון הלוחמים היה חשוב מגאוותנו.  
קאים ואני מאחל לחיילי  אני מקווה מאוד שביטחון לוחמינו אינו כלי משחק נוסף בידי פוליטי

צה"ל וללוחמי כל זרועות הביטחון להמשיך בעבודת הקודש, לעשות את משימתם בדבקות,  
והכל תוך הקפדה על מוסר וערכים. כל לוחם בחזית מייצג מדינה שלמה.   ,באחריות ובצנעה

 בכם אנו נותנים מבטחנו.

שולח ברכת החלמה לכל  גוריון, אני  -בשם מדרשת שדה בוקר, ממשיכי מורשתו של דוד בן
למשפחות   ותומך  אוהב  חיבוק  שולח  אני  והשבויים.  הנעדרים  לחזרת  ומייחל  הפצועים 

 השכולות ומבטיח להמשיך ולעמוד על משמר המולדת. 

כפי שאמר   לחברו.  ובין אדם  בין קהילות  עמים,  בין  מדינות,  בין  יתרחב  והשלום  ייתן  מי 
ם לְּ " הנביא ישעיהו:   בֹותָּ תּו ַחרְּ ִכתְּ רֹותוְּ מֵּ ַמזְּ יֶהם לְּ א גֹוי ֶאל -לֹא --ִאִתים, ַוֲחִניתֹותֵּ גֹוי ֶחֶרב,  -ִישָּ

לֹא ה -וְּ מָּ חָּ דּו עֹוד ִמלְּ מְּ  3".ִילְּ

תודה מיוחדת שלוחה לחיילי צה"ל ואנשי כוחות הביטחון באשר הם, הוקרה שלוחה לאנשי  
החולי ובתי  אדום  דוד  מגן  החולים,  קופות  הציבורית,  הרפואה  הבריאות,  על  מערכת  ם 

 עמידתם האיתנה מול הנגיף ועל גודל רוחם בעת הקשה אשר עברנו. 

תודה לכם, תלמידי בית הספר התיכון לחינוך סביבתי, על כך שערכתם את הטקס והזמנתם  
 אותנו לקחת בו חלק. 

 תחי מדינת ישראל. 

 

 
 ישעיהו ב'  3

 
 דרור אלוני

 מנכ"ל המדרשה
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