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:ואלה דברי בטקס
קּומהְ .בעֵּ ינַי,
הָ עֶ ֶרב אֲ נ ְַחנּו נִכְ נ ִָסים לִ ְתקּופָ ה ֶשל ֲע ֶש ֶרת הַ י ִָמים ֶשבֵּ ין הַ צְ ִפירֹות – ִמּׁשֹואָ ה ִל ְת ָ
עּותיִ ים בַ הֲ וָיָה ֶשלָ נּו כְ י ְִש ְראֵּ לִ ים
.אֵּ לֶ ה הַ י ִָמים הֲ כִ י מַ ְשמָ ִ
ידי הַ ִּתיכֹון ְל ִחנּוְך ְס ִביבָ ִתי עַ ל ִּתכְ נּון וַהֲ פָ ַקת
ּתֹודה ַרבָ ה לְ טַ ל סֹופֵּ ר ,לַ חֲ ִניכֵּי ְמכִ ינַת הַ ֶנ גֶב ו ְַתלְ ִמ ֵּ
ָ
.עֶ ֶרב הַ זִ כָרֹון
יֹותם ִמעּוט
דּותם וְעֹוד ִמילְ יֹו ִנים ַר ִבים נ ְִרצְ חּו ְב ֶשל הֱ ָ
ִש ָּׁשה ִמילְ יֹונִים ִמ ְבנֵּי עַ מֵּ נּו נ ְִרצְ חּו ְב ֶשל יַהֲ ָ
יטלֶ ר; וְעֹוד ְל ַמ ְעלָ ה ִמ55-
דֹולף ִה ְ
תֹורת הַ ֶג ַזע ,פְ ִרי מַ חֲ ַש ְבּתֹו הַ ְמ ֻעּו ֶֶתת ֶשל אָ ְ
ֶשל ֹּא ּתֹואֵּ ם לְ ַ
.מילְ יֹונִים נָפְ לּו ִב ְשדֹות הַ ְק ָרב
ִ
ימה ְלעַ צְ בָ ּה ְברּוחַ
ְהֹורינּו ,כְ מֹו עֹוף הַ חֹולָ ,קמּו מֵּ עָ פָ ר וְהֵּ ִקימּו ְמ ִדינָה לְ ִתפְ אֶ ֶרת .עָ לֵּ ינּו ַה ְמ ִש ָ
ו ֵּ
ְ .מגִ לַ ת הָ עַ צְ מָ אּות ו ְַת ְרבּות י ְִש ָראֵּ ל
קּומה? ַה ִמ ְדרֹון
ּוללַ ְמ ָדה ,ו ְַה ְּת ָ
עָ בַ ְרנּו ִמּׁשֹואָ ה לִ ְתקּומָ ה .הַ ּׁשֹואָ ה הָ י ְָתה ,וְחֹובָ ה עָ לֵּ ינּו לְ זָכְ ָרּה ְ
ֻּתלֶ ת וְעֹוד אֲ רֻ כָה הַ ֶד ֶרְך
ּ...תלּול ,הַ ֶד ֶרְך ְמפ ֶ
ָ
ֵּיהם
הַ מַ עֲבָ ר ִמּׁשֹואָ ה לִ ְתקּומָ ה ִהנֹו פְ ִרי חֲ זֹונָם וְתֹוצַ ר ג ְַדלּות הַ נֶפֶ ש ְוא ֶֹּמץ ִלבָ ם ֶשל ַמנ ְִהיגִ ים ,בֵּ ינ ֶ
ישית
גּוריֹוןֲ ,א ֶשר הֶ ע ֱִמידּו אֶ ת הַ גְ ָשמַ ת הֶ חָ זֹון הַ צִ יֹונִי לִ ְפנֵּי טֹובָ ָתם וְתֹועַ ְל ָּתם ָה ִא ִ
ָדוִד בֶ ןְ -
הּודי
ּובנ ְִחישּות לִ בְ נֹות בַ יִת לָ עָ ם ַהיְ ִ
.וְהַ ִמ ְשפַ ְח ִּתית .הֵּ ם פָ עֲלּו ְבאַ ְח ָריּותְ ,באֹּמֶ ץ ִ
ְהּודית וְסָ בִ י ָדוִדִ ,ה ְתנ ְַדבּו ו ְִה ְתגַיְ סּו ְל ִא ְרגּון ַההֲ ָגנָהֵּ .הם
ְבמַ הֲ לַ ְך ִמלְ חֶ מֶ ת הָ עֹולָ ם הַ ְּׁש ִניָה ,סָ בָ ִתי י ִ
רֹומל
יקה ְב ָראשּות ֵּגנ ֵָּרל ֶ
קֹורפּוס אַ ְפ ִר ָ
יטי חֹוצֵּ ץ מּול ְ
ִנ ְשלְ חּו לְ ִמצְ ַריִם לַ ֲעמֹּד עִ ם חַ יָלֵּ י הַ צָ בָ א הַ ְב ִר ִ
יהםִ ,א ִמי
יטיםְ .שנֵּי י ְַל ֵּד ֶ
הַ נָאצִ יֶ ,ש ִּתכְ נֵּן לִ כְ בֹּש אֶ ת ִמצְ ַריִם ּובַ הֶ ְמ ֵּשְך אֶ ת אֶ ֶרץ י ְִש ָראֵּ ל ִמיְ ֵּדי ַה ְב ִר ִ
ְתֹומים
 .וְאָ ִחיהָ  ,שֻ כְ נּו ְבבֵּ ית י ִ
עֲר ִבי,
לִ ְק ַראת ִסיּום ִמלְ חֶ מֶ ת הָ עֹולָ ם הַ ְּׁש ִניָה ,כ ַָתב סָ בָ א ָדוִדֶ ,ש ָהיָה ְבחֵּ יל ַהחֲ פָ ִרים בַ ִמ ְדבָ ר ַה ַמ ָ
יה ו ְִתפָ נֶה ִל ְלמֹּד
ּסּוק ָ
ִמכְ ָּתב לְ ִבּתֹוִ ,א ִמי ,בֹו ֵּּתאֵּ ר ְבפָ נֶיהָ אֶ ת הַ מַ צָ ב בַ חֲ זִ ית ּובִ ֵּקש ֶש ִּת ְתפַ נֶה ֵּמ ִע ֶ
אֹותםְ ,ל ַש ְק ָמם
ְהּודים ַרבִ ים צְ פּויִים לְ הַ גִ יעַ לְ אֶ ֶרץ י ְִש ָראֵּ ל ְויֵּש ִל ְקֹלט ָ
יטים י ִ
הֹוראָ הֶ ,שכֵּן פְ לִ ִ
ָ
ּ.ולְ לַ ְמ ָדם עִ ְב ִריתְ .וכְָך הָ יָה
לִ ְק ַראת ִסיּום ִמלְ חֶ מֶ ת הָ עֹולָ ם וְעַ ד לַ הֲ ָקמַ ת הַ ְמ ִדינָה ,פָ עַ ל ַהמֹוסָ ד לַ ע ֲִליָה ב' ֶשל ִא ְרגּון ַההֲ ָגנָה
ֲלֹותם אַ ְרצָ ה,
ְהּודים ּופָ עֲלּו ְל ַהע ָ
יקה .אֲ נ ָָשיו ָּתרּו אַ חֲ ֵּרי י ִ
ּובצְ פֹון אַ פְ ִר ָ
ִבגְ לּויֹות י ְִש ָראֵּ ל ְבאֵּ ירֹופָ ה ִ
יטי
ֲבֹודה נֶעֶ צְ רּו עַ ל י ְֵּדי ַהצִ י ַה ְב ִר ִ
לִ ְש ֵּכנָם ּולְ ֶשלִ בָ ם ְב ִב ְניַן הָ אָ ֶרץ .חֵּ לֶ ק ִמפְ לִ יטֵּ י מַ חֲ נֹות הַ מָ וֶת ו ְָהע ָ
יסין
ְ .וזֶהְ ,בלִ י ִטפַ ת ַרחֲ ִמיםֶ ,שלָ חַ ם חֲ ז ָָרה לִ נְמַ ל מֹוצָ אָ ם אֹו לְ ַמחֲ נֵּה ַמעֲבָ ר ְב ַק ְפ ִר ִ
ַר ִבים מֵּ אֵּ לֶ ה ֶש ִהגִ יעּו ִה ְש ַּתלְ בּו ִב ְמ ִהירּות ְב ִב ְניַן הָ אָ ֶרץ ,לָ ְקחּו חֵּ לֶ ק ְב ִמ ְלחֶ ֶמת ָהעַ צְ ָמאּות ו ְָת ְרמּו
יֹותנּו ַמעֲצֶ ֶמת ַהיְטֵּ ק
.לְ פִ ּתּוחַ הַ ַּת ֲע ִשיָה ,הָ אֻ מָ נּות ,הָ אָ ָק ֶד ְמיָה וְהַ מַ ָדעִ ים .יֵּש לָ הֶ ם זְ כּויֹות ֵּמהֱ ֵּ
יטיב ַד ְרכֵּנּו
בּורת בָ נָיו צְ ִריכָה לְ ִהלָ מֵּ ד דֹורֹות ַר ִביםַ .רק ִמ ִלמּוד נ ֵַּדע ְל ֵּה ִ
הּודי ּוגְ ַ
שֹואַ ת הָ עָ ם הַ יְ ִ
ּ:ולְ ַגיֵּס כֹוחֹות לִ ְשּתֵּ י ְמ ִשימֹות חֲ שּובֹות
הּודי עַ ל כָל גְ ָונָיו
.הָ אַ חַ ת ,לִ ְהיֹות בַ יִת לְ אֻ ִמי לָ עָ ם הַ יְ ִ
 .וְהַ ְּׁש ִניָה ,לִ פְ עֹּל ְבכָל ֶד ֶרְך ִבכְ ֵּדי לִ ְמנֹּעַ שֹואָ ה נֹוסֶ פֶ ת
ָלּותם וַהֲ ִפיכ ֵָּתנּו
לַ ְמרֹות ֶש ַנ ֲעשּו טָ עּויֹות ,אֲ נִי גֵּאֶ ה ְב ִמפְ עַ ל הָ ֲעלִ יָה וְהַ ְקלִ יטָ ה ֶשל ְבנֵּי עַ ֵּמנּו ִמג ָ
.לִ ְמ ִדינָה עַ צְ מָ ִאית
 .י ְִהיֶה ֵּזכֶר ָק ְר ְבנֹות הַ ּׁשֹואָ ה חָ קּוק ְבלִ בֵּ נּו לָ עַ ד
ּתֹודה לְ ִמ ְתנ ְַדבֵּ י ְשּתֵּ י ִמ ְשלָ חֹות בֹוגְ ֵּרי ֶמ ְרכַז ַגל ְל ַמנ ְִהיגּות ֶשל ִמ ְד ֶר ֶשת
הֹוקיר ָ
זֹו הָ עֵּ ת לְ הֹודֹות ּולְ ִ
נֹור ִאית
יטים ֵּמ ַה ִמ ְלחָ ָמה ַה ָ
בֹוקר בַ ֶנגֶב ,אֲ ֶשר יָצְ אּו ִב ְשלִ יחּות חֲ שּובָ ה לְ סַ יֵּעַ לַ פְ ִליטֹות וְלַ ְפ ִל ִ
ְש ֵּדה ֵּ
יתם מַ ֲע ֶשה נֶאֱ צָ ל וְחָ שּוב
אּוק ַר ְינָה .ע ֲִש ֶ
.ב ְ
ְ
ְוכְָך כ ְָתבָ ה חַ נָה סֶ נֶש ְב1944-

,אַ ְש ֵּרי הַ גַפְ רּור ֶש ִנ ְש ַרף ו ְִהצִ ית לֶ הָ בֹות
.אַ ְש ֵּרי הַ לֶ הָ בָ ה ֶשבָ ע ֲָרה ְב ִס ְת ֵּרי לְ בָ בֹות
.אַ ְש ֵּרי הַ לְ בָ בֹות ֶשי ְָדעּו לַ ְחדֹּל ְבכָבֹוד
.אַ ְש ֵּרי הַ גַפְ רּור ֶש ִנ ְש ַרף ו ְִהצִ ית לֶ הָ בֹות
ֶּת ִחי ְמ ִדינַת י ְִש ָראֵּ ל

