
 דבר מנכ"ל מדרשת שדה בוקר, דרור אלוני, בטקס הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"ב
 

הוזמנתי על ידי חניכי שלוחת שדה בוקר של מכינת הנגב לשאת דברים בטקס זיכרון לשואה 
ולגבורה, אותו הפיקו הערב. הערב עמד בסימן "אדם מחפש משמעות" על פי ספרו של 

 .ויקטור פרנקל, נושא בו עסקו במסגרת הלימוד
 .הטקס נערך באמפי הקטן שמרכז המסחרי שלנו

 :ואלה דברי בטקס
ין ַהְצִפירֹות  יַני,  –ָהֶעֶרב ֲאַנְחנּו ִנְכָנִסים ִלְתקּוָפה ֶשל ֲעֶשֶרת ַהָיִמים ֶשבֵּ ִמּׁשֹוָאה ִלְתקּוָמה. ְבעֵּ

ֶלה ַהָיִמים ֲהִכי ַמְשָמעּוִתִיים ַבֲהוָָיה ֶשלָ  ִליםאֵּ נּו ְכִיְשְראֵּ . 
י ְמִכיַנת ַהנֶ  ר, ַלֲחִניכֵּ י ַהִּתיכֹון ְלִחנּוְך ְסִביָבִתי ַעל ִּתְכנּון ַוֲהָפַקת ּתֹוָדה ַרָבה ְלַטל סֹופֵּ ֶגב ְוַתְלִמידֵּ

 .ֶעֶרב ַהִזָכרֹון
נּו ִנְרְצחּו ְבֶשל ַיֲהדּוָתם ְועֹוד ִמיְליֹוִנים ַרִבים ִנְרְצחּו ְבֶשל ֱהיֹוָתם מִ  עּוט ִשָּׁשה ִמיְליֹוִנים ִמְבנֵּי ַעמֵּ

ם ְלתֹוַרת ַהֶגזַ   55-ע, ְפִרי ַמֲחַשְבּתֹו ַהְמֻעֶּוֶתת ֶשל ָאדֹוְלף ִהיְטֶלר; ְועֹוד ְלַמְעָלה מִ ֶשלֹּא ּתֹואֵּ
  .ִמיְליֹוִנים ָנְפלּו ִבְשדֹות ַהְקָרב

ינּו ַהְמִשיָמה ְלַעְצָבּה ְברּוַח  ִקימּו ְמִדיָנה ְלִתְפֶאֶרת. ָעלֵּ ָעָפר ְוהֵּ ינּו, ְכמֹו עֹוף ַהחֹול, ָקמּו מֵּ ְוהֹורֵּ
לְמגִ  ַלת ָהַעְצָמאּות ְוַתְרבּות ִיְשָראֵּ . 

ינּו ְלָזְכָרּה ּוְלַלְמָדה, ְוַהְּתקּוָמה? ַהִמְדרֹון  ָעַבְרנּו ִמּׁשֹוָאה ִלְתקּוָמה. ַהּׁשֹוָאה ָהְיָתה, ְוחֹוָבה ָעלֵּ
 ...ָּתלּול, ַהֶדֶרְך ְמֻפֶּתֶלת ְועֹוד ֲאֻרָכה ַהֶדֶרְך

ינֵּיֶהם  ַהַמֲעָבר ִמּׁשֹוָאה ִלְתקּוָמה ֶמץ ִלָבם ֶשל ַמְנִהיִגים, בֵּ ִהנֹו ְפִרי ֲחזֹוָנם ְותֹוַצר ַגְדלּות ַהֶנֶפש ְואֹּ
י טֹוָבָתם ְותֹוַעְלָּתם ָהִאיִשית -ָדִוד ֶבן גּוְריֹון, ֲאֶשר ֶהֱעִמידּו ֶאת ַהְגָשַמת ֶהָחזֹון ַהִציֹוִני ִלְפנֵּ

ם ָפֲעלּו בְ  ֶמץ ּוִבְנִחישּות ִלְבנֹות ַבִית ָלָעם ַהְיהּוִדיְוַהִמְשַפְחִּתית. הֵּ ַאְחָריּות, ְבאֹּ . 
ם ְבַמֲהַלְך ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִנָיה, ָסָבִתי ְיהּוִדית ְוָסִבי ָדִוד, ִהְתַנְדבּו ְוִהְתַגְיסּו ְלִאְרגּון ַהֲהגָ  ָנה. הֵּ

י ַהָצבָ  ד ִעם ַחָילֵּ נֵָּרל רֹוֶמל ִנְשְלחּו ְלִמְצַרִים ַלֲעמֹּ ץ מּול קֹוְרפּוס ַאְפִריָקה ְבָראשּות גֵּ א ַהְבִריִטי חֹוצֵּ
יֶהם, אִ  י ַהְבִריִטים. ְשנֵּי ַיְלדֵּ ל ִמְידֵּ ְך ֶאת ֶאֶרץ ִיְשָראֵּ ן ִלְכבֹּש ֶאת ִמְצַרִים ּוַבֶהְמשֵּ ִמי ַהָנאִצי, ֶשִּתְכנֵּ

ית ְיתֹוִמים  .ְוָאִחיָה, ֻשְכנּו ְבבֵּ
יל ַהֲחָפִרים ַבִמְדָבר ַהַמֲעָרִבי,  ִלְקַראת ִסיּום ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ַהְּׁשִנָיה, ָכַתב ָסָבא ָדִוד, ֶשָהָיה ְבחֵּ

ִעּסּוֶקיָה ְוִתָפֶנה  ש ֶשִּתְתַפֶנה מֵּ ר ְבָפֶניָה ֶאת ַהַמָצב ַבֲחִזית ּוִבקֵּ אֵּ ד ִמְכָּתב ְלִבּתֹו, ִאִמי, בֹו ּתֵּ ִלְלמֹּ
ן ְפִליִטים ְיהּוִדיםהֹורָ  ל ְויֵּש ִלְקֹלט אֹוָתם, ְלַשְקָמם  ָאה, ֶשכֵּ ַרִבים ְצפּוִיים ְלַהִגיַע ְלֶאֶרץ ִיְשָראֵּ

 .ּוְלַלְמָדם ִעְבִרית. ְוָכְך ָהָיה
 

ִאְרגּון ַהֲהָגָנה  ִלְקַראת ִסיּום ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ְוַעד ַלֲהָקַמת ַהְמִדיָנה, ָפַעל ַהמֹוָסד ַלֲעִלָיה ב' ֶשל
י ְיהּוִדים ּוָפֲעלּו ְלַהֲעלֹוָתם ַאְרצָ  ירֹוָפה ּוִבְצפֹון ַאְפִריָקה. ֲאָנָשיו ָּתרּו ַאֲחרֵּ ל ְבאֵּ ה, ִבְגלּויֹות ִיְשָראֵּ

י ַמֲחנֹות ַהָמוֶת ְוָהֲעבֹוָדה ֶנֶעְצרּו עַ  ֶלק ִמְפִליטֵּ ָנם ּוְלֶשִלָבם ְבִבְניַן ָהָאֶרץ. חֵּ י ַהִצי ַהְבִריִטי ִלְשכֵּ ל ְידֵּ
 .ְוֶזה, ְבִלי ִטַפת ַרֲחִמים, ֶשָלַחם ֲחָזָרה ִלְנַמל מֹוָצָאם אֹו ְלַמֲחנֵּה ַמֲעָבר ְבַקְפִריִסין

ֶלק ְבִמְלֶחֶמת ָהַעְצָמאּות ְוָתְרמ ֶלה ֶשִהִגיעּו ִהְשַּתְלבּו ִבְמִהירּות ְבִבְנַין ָהָאֶרץ, ָלְקחּו חֵּ אֵּ ּו ַרִבים מֵּ
ק נּו ַמֲעֶצֶמת ַהְיטֵּ ֱהיֹותֵּ  .ְלִפּתּוַח ַהַּתֲעִשָיה, ָהֻאָמנּות, ָהָאָקֶדְמָיה ְוַהַמָדִעים. יֵּש ָלֶהם ְזכּויֹות מֵּ

נּו יִטיב ַדְרכֵּ ד דֹורֹות ַרִבים. ַרק ִמִלמּוד נֵַּדע ְלהֵּ  שֹוַאת ָהָעם ַהְיהּוִדי ּוְגבּוַרת ָבָניו ְצִריָכה ְלִהָלמֵּ
י ְמִשימֹות ֲחשּובֹותּולְ  ַגיֵּס כֹוחֹות ִלְשּתֵּ : 

 .ָהַאַחת, ִלְהיֹות ַבִית ְלֻאִמי ָלָעם ַהְיהּוִדי ַעל ָכל ְגָוָניו
ַע שֹוָאה נֹוֶסֶפת י ִלְמנֹּ ל ְבָכל ֶדֶרְך ִבְכדֵּ  .ְוַהְּׁשִנָיה, ִלְפעֹּ

ֶאה ְבִמְפַעל ָהעֲ  נּו ַלְמרֹות ֶשַנֲעשּו ָטעּויֹות, ֲאִני גֵּ נּו ִמָגלּוָתם ַוֲהִפיָכתֵּ י ַעמֵּ ִלָיה ְוַהְקִליָטה ֶשל ְבנֵּ
 .ִלְמִדיָנה ַעְצָמִאית

 
נּו ָלַעד ֶכר ָקְרְבנֹות ַהּׁשֹוָאה ָחקּוק ְבִלבֵּ  .ִיְהֶיה זֵּ

 
י ֶמְרַכז גַ  י ִמְשָלחֹות בֹוְגרֵּ י ְשּתֵּ ת ְלהֹודֹות ּוְלהֹוִקיר ּתֹוָדה ְלִמְתַנְדבֵּ ל ְלַמְנִהיגּות ֶשל ִמְדֶרֶשת זֹו ָהעֵּ

ַהִמְלָחָמה ַהנֹורָ  ַע ַלְפִליטֹות ְוַלְפִליִטים מֵּ ר ַבֶנֶגב, ֲאֶשר ָיְצאּו ִבְשִליחּות ֲחשּוָבה ְלַסיֵּ ה בֹוקֵּ ִאית ְשדֵּ
 .ְבאּוְקַרְיָנה. ֲעִשיֶתם ַמֲעֶשה ֶנֱאָצל ְוָחשּוב

 
9441-ְוָכְך ָכְתָבה ַחָנה ֶסֶנש בְ   



י ַהַגְפרּור ֶשִנְשַרף ְוִהִצית ֶלָהבֹות  ,ַאְשרֵּ
י ְלָבבֹות י ַהֶלָהָבה ֶשָבֲעָרה ְבִסְתרֵּ  .ַאְשרֵּ

י ַהְלָבבֹות ֶשָיְדעּו ַלְחדֹּל ְבָכבֹוד  .ַאְשרֵּ
י ַהַגְפרּור ֶשִנְשַרף ְוִהִצית ֶלָהבֹות  .ַאְשרֵּ

 
ל  ֶּתִחי ְמִדיַנת ִיְשָראֵּ

 


