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  תוכן העניינים

13 הקדמה 

א.	מה	שכולם	עושים:	סיפורים	

1 .17 כשהגיע	תורו	של	יום	העצמאות	

המלאכים התארגנו במהירות וכבר עמדו לצאת, אך לפתע התפרץ לתוך האולם בחור צעיר, 
לבוש כחול־לבן, כולו נוטף זיעה. "קוראים לי יום העצמאות", אמר הבחור, מתנשם ומתנשף, 

"אמרו לי שכל החגים צריכים להגיע לכאן כדי לקבל מצוות ומנהגים".

	 .	1 מה	שכולם	עושים	

לא התייאשתי. מה היה קורה אילו בן־גוריון, לפני 166 שנה, היה מתייאש? איפה היינו היום? 
ערב יום העצמאות הוא היום האחרון להיכנע בו. "אבל אבא, אני כבר מזמן רוצה להבין את 

ההלכות האלו של יום העצמאות. למה לצאת לפארק ולעשות מנגל?"

3 .	5 עצמאות	לא	באה	לשבת	

ביום שני הייתי מביאה לה שאריות מהפשטידה, מספרת לה איך הייתה שבת. בסוף גם עם זה 
היא הפסיקה, ועכשיו היא באה רק באמצע השבוע, אבל לגמרי אמצע. או שלישי או רביעי או 

חמישי. כשאין שום דבר משבת, ועדיין אין שום דבר לשבת הבאה.

	 .	9 הנדח	האחרון	

השניים היו משוכנעים שהשכינה מדברת אליהם מתוך הארון, אבל עוד לפני שהספיקו לתהות 
למה השכינה שורה דווקא בקוטב הדרומי – נפתח ארון הקודש. אסקימוסי חמור סבר, בעל 

פאות מסולסלות ומעיל עור שמארבע כנפותיו משתלשלות ציציות, הביט בהם מבפנים.

5 .	1 חתן	עוד	היום	בנוב	

נאנח ישורון ואמר: מחר לא תעבור לפני העמוד בהפטרת "עוד היום", שהלא קריאת התורה 
מחר, וכהן אתה, וישראל העולה שלישי הוא המפטיר. נשתתק ר' יעקב רגע אחד, ואחר כן 

דומה היה שזיקוקין די נור יוצאים מאפו.



	 .	5 קריאת	התורה	ליום	העצמאות	

"ואיה שרה אשתך?" שאלו המלאכים. "הנה באוהל המפל"ג", אמר אברהם, "לשה עוגות 
למנות הקרב של החיילים. אבל האוכל אינו העניין כרגע, אנחנו קרבים היום למלחמה. אתם 

חייבים להכניס הכל לתנ"ך, לתעד כל פרט".

7 .53 אם	לא	שרָת	לי	

ארץ ישראל הוזכרה בשירים רבים שניגנו בימי חייהם, אבל המחשבה שיגיעו אליה באמת 
נראתה סבירה כמו המחשבה שיופיעו בקרנבל בריו דה ז'נירו. "נעים מאוד!" קרא יוסי 

בהתרגשות. "שמי יוסי הכינור, וזה פסי הקלרינט".

	 .	1 היינו	שמחים	

והיה מתהלך בחדר אנה ואנה, והלוך ילך ובכה, ולו יש סכין בידו כי אז היה חובל בעצמו. אחרי 
כן היה שב למקומו, ופותח ואומר על נהרות בבל.

9 .	5 רק	רציתי	להעיר	

"אתה יודע כמה עולה למשק כל דקה שאני ישן בה, בלי לטפל בבעיות הכספיות של 
הממלכה?" הנסיך החל לעכל את חומרת המצב. הוא כבר הבין שכשהנסיכה ישנה לא היה 

צורך בכל אנשי הארמון, ולכן גם הם נרדמו. הוא כבר השלים עם העובדה שברגע שהעיר 
את הנסיכה, התעוררה גם שאר הממלכה.

1	 .71 כי	אתה	לא	ִאתה	

"אני אומר את זה בשיא הרצינות", הבהיר שלום, "זוגיות נמדדת לפי הפער הכי גדול שיכול 
להיות בינך ובין בת הזוג שלך, בלי שהוא יפריד ביניכם. אתה מכיר פער גדול יותר מאשר 

בין חיים למוות?"

ב.	עּוָגה	ַלְּמִדיָנה:	ִסּפּוִרים	ִליָלִדים

11 .	1 עּוָגה	ַלְּמִדיָנה	

ְׁשֵּתיֶהן ָּדְפקּו ְּבִנּמּוס ַעל ַהֶּדֶלת, "ֵאֶּלה ָאנּו, רֹוִנית ּוְרָנָנה".

ַהּיֹוֵעץ ָּפַתח, ְורֹוִנית ָאְמָרה: "ָרִצינּו ִלְפנֹות ַלְּמִדיָנה!"

  6 |   תוינ העניינים



1	 .	9 ַהְּסנּוִנית	ֶׁשֹּלא	ָרְצָתה	ִלְנֹּדד	

ָהָיה ֶזה ְסנּונֹון ָקָטן ּוְׁשמֹו ְׁשִריק,

"ִנְמַאס ִלי!" ָקָרא ְּבקֹול ָרם, "ֶזה ַמְסִּפיק!

ׁשּוב ִלְנסַֹע ַלָּמקֹום ֲהִכי ַחם ֶׁשֵּיׁש?

ׁשּוב ְלַהִּזיַע, ִלְסּבֹל, ְלִהְתַיֵּבׁש?"

13 .95 ְׁשֹלֹמה	ְּבַעְצמֹו	

"ַּדי!" ָצַעק ַאָּבא, "ֵאיזֹו ַמְהֵּפָכה!

ַהְפֵסק ְּבֶרַגע ֶזה ְלַהֲאִכיל ֶאת ַעְצְמָך!"

ְוַרק ָסְבָתא ָאְמָרה: "ֵאיֶזה מֶֹתק ְׁשֹלמֹה,

ָּכל ָּכְך ָיֶפה הּוא ּדֹוֵאג ְלַעְצמֹו..."

ג.	הפאב	של	אשמדאי:	עיבודים	לסיפורים	מהמקורות

1	 .1	5 ככה	בונים	חומה	)על	פי	ספר	נחמיה(	

בסוף היום נחמיה נשאר לבד. קיוויתי שהוא יגיד משהו, שיסביר איך זה שמהלך שיבת ציון 
נתקע ואם יש סיכוי לתקן את התקלות, או שמפעל חייו – גאולת עם ישראל מגלות בבל – 

ירד לטמיון.

15 .1	9 אגריפס	פינת	מחנה	יהודה	)על	פי	מסכת	סוטה(	

כן, המלך בכה. הזיל דמעות לעיני כל העם, בלי לבדוק אם על פי חוקי המלוכה מותר לבכות 
בטקסים ציבוריים.

1	 .113 הפאב	של	אשמדאי	)על	פי	מסכת	גיטין(	

בניה ויתר על עימות עם אשמדאי, וחזר לעבודתו. הוא הוציא את האייפון מהכיס בשביל לדבר 
עם האיש של הזיקוקים, אבל עוד לפני שהספיק להקיש על משהו, אשמדאי קפץ מעל הגדר 

הקטנה. הוא רץ אחוז טירוף לעבר מערכת ההגברה והחל לחבל במכשירים. "יום החג של 
הממסד, פוליטיקאים לוחצים ידיים זה לזה, והאנשים הפשוטים קונים את ההצגה ומנופפים 

להם בדגלים".
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17 .119 כאילו	בעצמה	)על	פי	משלי	המגיד	ממזריטש( 

כיוונתי אותה להפעיל את אצבעותיה כדי להגיע לפתרון, זמזמתי את השיר "אצבעות לי יש, כל 
דבר בונות הן" ואפילו שאלתי אותה מה מתחרז עם "מסר". מעבר לזה לא היה לי מה לעשות, 

הפתרון יכול לבוא רק מהפה שלה.

ד.	סרס“פ	מוקיר	שבת:	מחווה	לצה"ל	

1	 .1	5 יאומן	כי	יסופר	

"עיוני, במצב שלך לא דופקים חשבון. אני חייב לגלח הכל", הוא אמר בהנחתת מכונת 
התספורת על ראשי. קיוויתי שאוכל לפרש את המילה "הכל" במובנה המצומצם, אולי רק 

בהשאלה. בתוך שתי שניות ההשתקפות שלי במראה נראתה אחרת. הכל זה הכל.

19 .1	9 חד	גדיא	

"גדי, קום". הנה זה מתחיל. בסך הכל כומתה, חתיכת בד מנומרת שנראית כמו חתולה.

		 .135 סרס“פ	מוקיר	שבת	

"מה זאת אומרת 'הכל נגמר'?" שאל פנצ'ר, מצפה בכל לבו לקבל הפעם תשובה שונה 
מהתשובה הקודמת. זה היה חסר היגיון, כמובן, אבל זה לא הפריע לו. כשחילקו את ההיגיון בין 

כל בני האדם, הוא ישן שינה עמוקה בחדר המפל"ג.

ה.	תפילת	הפקוק:	קטעים

	1 .1	3 הרצל	אמר	

מגיע לך מזל טוב. המדינה חוגגת את הולדתך באופן רשמי, אם כי מן הסתם היית מעדיף 
שיחגגו לך, ובכלל יכירו בך, עוד בחייך. "בטוח אני בעומק לבי שהצדק אתי", הוא מצטט את 

עצמו, "אך איני יודע אם בטפחות ימיי יכירו בצדקת רעיוני".

		 .1	7 תפילת	הפקוק	

נוראות הן צווחות הילדים במושב האחורי, קשות הן בשורות האיוב מאולפן גלגל"צ. אך 
בהיסתם עליי דרכי, בהיחסם כבישי לכל הכיוונים, זכרתי את אבותיי. כמה התפללו ליום הזה.
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	3 .1	9 חבל	להפוך	את	העולם	

משימתו של הנביא הזקן הייתה פשוטה לחלוטין: להניף את המטה שלו באוויר. ברגע שזה 
יקרה, תצא אש מן השמים היישר אל בניין עצרת האו"ם, ותאכל כליל את כל השגרירים 

שהתכנסו להצבעה, למעט האוסטרלי; הוא יצביע בעד, וכך ההחלטה תעבור פה אחד.

		 .151 הסולידריות	פספסה	את	האוטובוס	

נשארנו שנינו על הספסל, סולידריות ומילואימניק משוחרר ללא מדים. ברגע הראשון כעסתי 
עליה, על הסולידריות שעובדת רק על חיילים או על תושבי אזורים מסוימים בארץ, אבל אחר 

כך הבנתי שהיא פועלת אחרת ממה שחשבתי.

	5 .153  9	7

המשיח חולף על פני כבישים בתהליכי פיתוח, גשרים נבנים, מחלפים מתחלפים. הוא יודע 
שיהיו כאלה שייסעו בהם, אבל הוא מצדו יישאר תמיד מאסף, וילך בדרכים המסובכות ביותר. 

הרי כולם, מכל מקום שהם, צריכים לעלות.

ו.	מאחורי	הסיפורים:	מאמרים

		 .157 מבוא	

מספר בני ישראל כבר השתנה, וסדר החניה שלהם איבד את משמעותו עם ההגעה לארץ 
ישראל, אבל לפחות ארבעת היסודות הללו נשארו בתוקפם לעד. העצמאות, הכלליות, החול 

והאחדות הופיעו בראשית אייר במדבר סיני.

	7 .159 מידת	העצמאות	

ברגע שמרחיבים את העצמאות מעבר למעמד קיומי, מתחילים לגלוש לתחומים בעייתיים. 
האומנם אנו עצמאיים? האומנם אנו אמורים להיות עצמאיים? הרי עם ישראל אינו אמור 

להיות עצמאי לחלוטין, הוא צריך להיות כפוף לקדוש ברוך הוא.

		 .171 יתחדשו	וישובו	ימי	החול	

ורק לעתים  ו' באייר,  ד' או  ג',  יכול להיות  יום העצמאות  התוצאה הבסיסית היא שתאריך 
יום  כלפי  מעט  עגומה  דתית  תחושה  אליה  מתלווה  באייר.  ב־ה'  נחגג  הוא  יחסית  רחוקות 
העצמאות. יש לשאול אם אמנם יש לשנות את המצב, או שמא מלכתחילה זהו צביונו הרצוי 

של יום גדול זה.
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	9 .179 מרגיש	כי	הוא	עם	

חגים אחרים מביאים עמם תיקון אישי, עבודת ה' הנוגעת לחיי הפרט, דרך המצוות והמנהגים 
המתקיימים במעגל הפרטי והמשפחתי. האם אופיו הפומבי של יום העצמאות אינו הופך אותו 

לחג המוני, חיצוני, שטחי, חסר תוכן אמתי?

3	 .1	9 כל	העולם	באים	להתארח	

פקק התנועה הוא תמצית סיפורו של קיבוץ הגלויות. אנשים מגיעים מכל מיני מקומות, מכל 
קצוות תבל, וכל אחד בא ב"רכב" שלו – הדרך שלו, האופי שלו, התרבות שלו, סגנון החיים שלו. 
כולם נפגשים במקום אחד ונתקעים זה בזה. האם כך אמור להיראות קיבוץ הגלויות שלו ייחלנו?



 מה שכולם עושים
סיפורים





  כשהגיע תורו של יום העצמאות
יום העצמאות התשע“א

הם	יצאו	בזריזות	ממרכבת	האש	שלהם,	לא	היה	להם	זמן	אפילו	להחנות	אותה	בצורה	
מסודרת.	ממילא	העולם	נברא	רק	לא	מזמן,	וטרם	המציאו	את	דוחות	החניה.	הייתה	
להם	סיבה	טובה	להזדרז:	לוח	הזמנים	להיום	די	צפוף,	יש	הרבה	עבודה,	והם	נאלצו	
לצאת	לדרך	רק	אחרי	שכולם	סיימו	לומר	שירה	לפני	כיסא	הכבוד,	כך	שהשעה	כבר	
התחילה	להיות	מאוחרת.	ארבעת	המלאכים	נכנסו	לאולם	הגדול	והחלו	להתארגן,	אך	
עוד	לפני	שסיימו	נכנסה	הראשונה	בתור.	הדורה	וזקופה,	עוטה	שמלת	כלה	יפהפייה.

“סלחי	לי“,	אמר	המלאך	מיכאל,	“תוכלי	לחכות	כמה	דקות	בחוץ?	עוד	לא	גמרנו	
לסדר	כאן“.

“מצטערת,	אני	שבת	המלכה“,	אמרה	השבת,	“אני	חייבת	להגיע	כשכולם	בשיא	הלחץ“.

עדיין	 היו	 והמחסנים	 התחיל,	 רק	 היום	 כיסאו.	 על	 והתיישב	 מיכאל	 אמר	 טוב“,	 “נו,	
מלאים.	הם	אמורים	להספיק	לשורה	ארוכה	של	חגים	ומועדים.	מיכאל	ידע	שצריך	
לדאוג	שאף	חג	לא	ייצא	בידיים	ריקות,	אבל	כמות	האספקה	שעמדה	לרשותו	הייתה	

מספיק	גדולה	גם	בשביל	עשרים	חגים	מדרבנן,	כך	שלא	הייתה	שום	סיבה	לחשוש.

“תנו	לה	ביד	רחבה,	מגיע	לה“,	הורה	מיכאל	למלאכים	שאתו,	חברי	הוועדה	השמימית	
לסמלים	וטקסים,	שלא	היססו	לצ‘פר	את	המלכה	בעין	יפה:	חוקיאל	העניק	לשבת	את	
מיטב	המצוות	שעמדו	לרשותו,	מקידוש	כפול	עד	הדלקת	נרות,	בתוספת	שלל	איסורי	
מלאכה	מגוונים.	מנהגיאל	נתן	את	המנהגים	היפים	ביותר	שמצא:	שלום	עליכם,	ברכת	
הבנים,	זמירות	שבת,	שיר	הכבוד,	זריקת	סוכריות	אחרי	ההפטרה	ומה	לא.	טבחיאל	הוסיף	
לחבילה	קוגל,	חמין,	ג‘חנון,	ברבורים,	שלו	ודגים.	ואם	כל	זה	לא	הספיק,	מיכאל	גם	הבטיח	

שידבר	עם	ראש	אגף	כוח	אדם,	שישלח	שני	מלאכים	לכל	יהודי	מדי	שבת	בשבתו.

יצאה	השבת,	ונכנס	הבא	בתור.	זקנו	מגודל,	קולו	נאה	והוא	לבוש	קיטל	לבן	ארוך.

הוציא	 חוקיאל	 מיכאל.	 פקד	 ביותר“,	 הרציניים	 החגים	 אחד	 זה	 כראוי,	 בו	 “טפלו	
גם	 והוסיף	 ייחודיות	 תפילות	 של	 ענקית	 ערמה	 סידר	 מנהגיאל	 שופר,	 מהמחסן	
“תשליך“,	טבחיאל	דיגם	את	ראש	השנה	בתפוח	בדבש,	רימונים	ותמרים.	הוא	רצה	



לתת	לו	גם	דגים,	אבל	השבת	לקחה	הרבה	כאלה	והוא	חשש	שהמלאי	ייגמר.	ראש	
השנה	הסכים	להתפשר	על	ראש	של	דג.

המועד	הבא	נראה	די	דומה	לקודמו.	אולי	קצת	יותר	צנום,	ויחף,	ובעל	פנים	מאירות.	
“זה	אחד	הימים	החשובים	בשנה,	תדאגו	לו	כמו	שצריך!“	ציווה	מיכאל,	אבל	שאר	
שניים־שלושה	 שבתוך	 לחשוש	 והחלו	 במחסן,	 שנשארה	 בכמות	 הביטו	 המלאכים	
חגים	הוא	יתרוקן	כליל.	חוקיאל	החליט	בכל	זאת	לספק	ליום	כיפור	כמה	איסורים	
כיפור	 מיום	 בנימוס	 וביקש	 יותר,	 זהיר	 היה	 מנהגיאל	 אבל	 וטוטאליים,	 מרשימים	
להתחלק	עם	ראש	השנה	לפחות	בחלק	מהתפילות	שקיבל.	“סליחה,	אדוני,	אני	פשוט	
חושש	שניתקע	בסוף	בלי	שום	תפילה“,	אמר.	יום	כיפור	סלח.	טבחיאל,	למרבה	הצער,	

בדיוק	יצא	להפסקת	קפה.

המינים,	 מארבעת	 מבסוט	 היה	 סוכות	 אחד.	 אחד	 לאולם	 להיכנס	 המשיכו	 החגים	
בהקפות,	 שמח	 תורה	 שמחת	 המקורית.	 הערבות	 ומחבטת	 השואבה	 בית	 משמחת	
בעליות	לתורה	ובפרט	בקידוש	של	החתנים	ובשקיות	לילדים.	חנוכה	נדלק	על	הנרות,	
ידידותיות	 )מטעמי	 מיוחדת	 בלי	שום	תפילה	 ונטיעות,	 פירות	 רק	 ביקש	 ט“ו	בשבט	
את	 אתו	 לקחת	 עד	ששכח	 חלקו,	 על	 שיכור	משמחה	 כך	 כל	 היה	 ופורים	 לסביבה(	
צורך	 שיש	 הבינו	 והמלאכים	 לאזול,	 החל	 המלאי	 לאט	 לאט	 אולם	 שלו.	 ה“הלל“	
במדיניות	חיסכון.	פסח	זכה	בליל	סדר	שלם	אבל	לא	קיבל	חלות,	לל“ג	בעומר	הוקצו	
רק	תפוחי	אדמה	)וגם	הם	שרופים(	ושבועות	נאלץ	להסתפק	בסעודה	חלבית.	למרות	

זאת,	נדמה	היה	כי	בסך	הכל	–	כל	החגים	יצאו	שמחים.

עוד	הרבה	משימות	לבצע:	לרפא	חולים,	 יש	 הוועדה	החלו	לקפל	את	הציוד.	 חברי	
להציל	אנשים	ממוות,	להגיד	“גדל“	לכמה	עשבים.	החוק	החדש,	שלפיו	מלאך	אינו	
התארגנו	 המלאכים	 העומס.	 את	 הגביר	 רק	 במקביל,	 שליחויות	 שתי	 לעשות	 יכול	
במהירות	וכבר	עמדו	לצאת,	אך	לפתע	התפרץ	לתוך	האולם	בחור	צעיר,	לבוש	כחול־

לבן,	כולו	נוטף	זיעה.

“מי	אתה?	מה	אתה	מחפש	כאן?“

יום	העצמאות“,	אמר	הבחור,	מתנשם	ומתנשף,	“אמרו	לי	שכל	החגים	 לי	 “קוראים	
צריכים	להגיע	לכאן	כדי	לקבל	מצוות	ומנהגים“.

“למה	הגעת	כל	כך	מאוחר?“	רטן	טבחיאל.
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“אני	מצטער,	הלוואי	שיכולתי	להגיע	קודם,	זה	לא	היה	תלוי	בי“,	התנצל	יום	העצמאות.	
“ותאמינו	לי	שיש	עוד	אנשים	שטוענים	שעדיין	לא	הגיע	הזמן	שלי,	ובאתי	מוקדם	מדי...“

קטנים	 דברים	 בנס	 לגלות	 יכולת	 להם	 הייתה	 המחסן.	 את	 מחדש	 פתחו	 המלאכים	
שמתחבאים	טוב,	אבל	חנוכה	כבר	לקח	אותה	בשביל	סיפור	פך	השמן	שלו.	אין	מה	
לעשות,	נשארו	רק	שאריות.	מנהגיאל	הרים	מהרצפה	תקיעת	שופר	שנשארה	מראש	
השנה,	לקח	קצת	“ה‘	הוא	האלוקים“	מיום	כיפור,	ליקט	כמה	דגלים	משמחת	תורה,	
נעזר	בהפטרה	משומשת	מהיום	האחרון	של	פסח	בחו“ל	וגזר	מזמורי	תהילים	ובתים	
נבחרים	מ“לכה	דודי“	של	שבת.	חוקיאל	היה	יכול	לספק	רק	אישור	להתגלח	באמצע	ימי	
הספירה,	ולטבחיאל	לא	היה	מה	להציע	מלבד	בשר	צלוי	שנשאר	מל“ג	בעומר.	מיכאל	
ניסה	לחשוב	על	פתרון	מקורי,	משהו	שלא	ניתן	עדיין	לשום	חג,	אבל	הדבר	היצירתי	

ביותר	שהצליח	לחשוב	עליו	הוא	להתאים	את	“שיר	המעלות“	למנגינה	של	“התקווה“.

גלות,	 זה	כשבאים	אחרי	אלפיים	שנות	 “ככה	 “מצטערים“,	אמר	בעצב	לחג	הצעיר,	
אבל	צריך	לשמוח	על	מה	שיש.	אגב,	תתרגל	למשפט	הזה,	ייתכן	שתצטרך	להשתמש	

בו	הרבה“.

יום	העצמאות	יצא	מהאולם	עם	פרצוף	של	יום	הזיכרון.	כשהגיע	זמנו	לצאת	אל	העם,	
עם	בגד	הכלאיים	של	כל	החגים	שהודבק	לו,	הוא	גילה	להפתעתו	שכולם	שמחים	
התרגשות	 מלאים	 הכנסת	 בתי	 וגם	 חוגגים	 הכבישים	 צוהלים,	 הרחובות	 לקראתו.	
לקראת	בואו.	רק	זקן	אחד	הביט	בו,	ב“הלל“	המוכר	שלו,	ב“מי	שעשה	נסים“	שהעתיק	
וב“לשנה	הבאה“	שסחב,	ואמר:	זה	בכלל	לא	חג	חדש.	אנחנו	הרי	מכירים	אותו,	אליו	

התפללנו	בכל	החגים	האחרים.
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ֹלא ָצִריְך ְלַהְכִניס ֶאת ַהַחג ְלֻסָּכה,

ְלַמּצֹות ֶאת ֶעְרּכֹו ַהִּנָּׂשא ְּבַמָּצה,

ְלַצְמֵצם ֶאת אֹורֹו ְּבֵנרֹות ֲחֻנָּכה –

ִּכי הּוא ְּבָכל ַצַעד ְוַׁשַעל ִנְמָצא.

ָּכל ִמְגַרׁש ַּכּדּוְרַסל, ָּכל ַמְׁשֶקה ַקר

ָּכל ַּפח ַאְׁשָּפה, ָּכל ָּגֵדר ְיָׁשָנה

ָּכל ָמה ֶׁשָּברּור ְוִטְבִעי ּוֻמָּכר

ֲאָבל ֹלא ָהָיה ְּכָבר ַאְלַּפִים ָׁשָנה

ָּכל ֶאֶבן, ָּכל ְׁשִביל, ָּכל ֶקֶרן ַחָּמה

ָּכל ִּגָּנה ִצּבּוִרית, ָּכל ָסַלט ַעְגָבִנּיֹות

ָּכל ֵעץ ֶּדֶקל ְוָכל ַּגְרִּגיר ֲאָדָמה

ְמִעיִדים ִּכי ָהָאֶרץ ָחְזָרה ׁשּוב ִלְחיֹות.

ָּכל ָּפָנס, ָּכל ַרְמזֹור, ָּכל ְסִליָחה ַּתָּקָלה

ֵהם ֵנרֹות ְליֹום ַחג, ֵהם ִקּדּוׁש ְוַהֵּלל

ְוָכל ֵסֶפר, ָּכל ִׁשיר, ָּכל ָחָתן, ָּכל ַּכָּלה

ֵהם ְּבָגָדיו ְלִתְפֶאֶרת, ְמִדיַנת ִיְׂשָרֵאל.

)יום העצמאות התש"ע(



  עצמאות לא באה לשבת
יום העצמאות התשע“ה

“אין	עלייך,	אמא“,	אמר	פסח	בפעם	החמש	עשרה	בתוך	שתי	דקות.	“אצלך	לא	צריך	
לאכול	לחם,	לאכול	פיתות.	מרק	אחד	שלך	והבנאדם	שבע	עד	מוצאי	שבת.	אין	עלייך,	
אמא“.	הייתי	מרוצה	לשמוע	את	כל	המחמאות	האלה.	לא	בגלל	שאני	צריכה	מחמאות	
או	משהו	כזה,	אלא	פשוט	בגלל	שהעדפתי	שפסח	יהיה	מרוכז	הפעם	במרק.	כשהוא	
מדבר	על	אוכל	–	אין	שום	בעיה.	מצדי	שידבר	גם	על	העבודה	שלו,	או	על	מזג	האוויר	
השבת,	רק	שלא	יתחיל	עוד	פעם	לדבר	על	עצמאות.	“ומה	שמדהים“,	המשיך	פסח,	

“הוא	שכל	פעם	שאני	נופל	בשבת	–	סיר	שלם	מחכה	לי“.

נופל	 לא	 אחד	 אף	 נכון,	 לא	 תבינו	 אל	 אצלנו.	 לזה	 קוראים	 ככה	 בשבת“,	 “נופל	 כן,	
באמת,	הכוונה	היא	פשוט	שמגיעים	אלינו	לשבת.	בכל	פעם	ילד	אחר	–	ויש	הרבה,	
בלי	עין	הרע	–	מחליט	ליפול	עליי.	פסח,	נגיד,	יכול	לא	לראות	אותי	הרבה	זמן.	הוא	
שקוע	כל	הזמן	בעבודת	הפרך	שלו,	ובאמת	שהוא	עובד	כמו	עבד,	עד	כדי	כך	שאפילו	
כשנותנים	לו	חופש	לשבוע	הוא	לא	יודע	מה	לעשות	עם	עצמו.	אבל	פעם	בכמה	זמן	
הוא	אומר	שנמאס	לו,	הוא	לא	יכול	כל	כך	הרבה	זמן	לבד,	והוא	נופל	קצת	על	ההורים.	
לו	תפקיד	מכובד	בהנהלה	של	 יש	 נופל	בשבת.	 “נופל	בשבת“.	אחיו,	חנוכה,	תמיד	
“מכבי“,	נלחם	כמו	אריה	מול	כל	ראשי	הוועדים	והדירקטוריונים	שם	בקופת	חולים,	
אבל	אין	מצב	שהוא	לא	ייפול	עליי	בסוף.	או	באמצע,	או	בהתחלה.	יישב	על	הכורסה	
ליד	הדלת,	יסתכל	על	נרות	השבת	ויגיד:	“תאמיני	לי,	אמא,	כל	מה	שיש	לי	–	הכל	
בזכותך.	את	השמן	שמדליק	לי	את	האנרגיות“.	ככה	גם	ראש	השנה,	וכיפור,	שאפילו	
אם	הוא	בא	באמצע	השבוע	הוא	מתנהג	כמו	בשבת,	מסוגל	לשבת	ולדבר	אתנו	כמעט	
יום	שלם.	גם	פורים,	עם	כל	העבודה	המסתורית	שלו	במודיעין	מול	האיראנים	)אפילו	
עם	אבא	שלו	הוא	לא	מוכן	לדבר	עליה(,	מאז	שהוא	עבר	לירושלים	–	גם	הוא	נופל	
בשבת.	“מתחת	לפני	השטח“,	הוא	אומר	בחיוך,	“ברור	שההשפעה	שלכם	מסתתרת“.	

כולם	נופלים	בשבת,	רק	עצמאות	לא.

לא	תמיד	זה	היה	ככה.	כלומר,	עצמאות	מעולם	לא	הגיעה	לשבת,	אבל	כיום	זה	הרבה	
לפחות	 שבת,	 במוצאי	 לבוא	 מוכנה	 הייתה	 היא	 בהתחלה	 פעם.	 מאשר	 קיצוני	 יותר	
למלווה	מלכה,	לאכול	קצת	שאריות	מהחמין,	אבל	מהר	מאוד	היא	החליטה	לא	לבוא	
יום	שישי,	תטעמי	קצת	מהמרק,	קחי	 לה:	לפחות	תבואי	 יום	חמישי.	אמרתי	 אחרי	



ביס	מהעוגה,	נדבר	קצת	ותיסעי	הביתה.	שום	דבר.	מה	יכולתי	לעשות?	אז	כשהיא	
הייתה	נופלת	ביום	שני	הייתי	מביאה	לה	שאריות	מהפשטידה,	מספרת	לה	איך	הייתה	
שבת.	בסוף	גם	עם	זה	היא	הפסיקה,	ועכשיו	היא	באה	רק	באמצע	השבוע,	אבל	לגמרי	
אמצע.	או	שלישי	או	רביעי	או	חמישי.	כשאין	שום	דבר	משבת,	ועדיין	אין	שום	דבר	
לשבת	הבאה.	“מצטערת,	אמא,	אני	גרה	רחוק“,	היא	מוצאת	לי	תירוצים,	“את	לא	רוצה	
שאני	אחלל	שבת	בטעות,	נכון?	אז	עדיף	לי	לא	להגיע	אלייך	לפני	שבת	ואחרי	שבת,	
ליתר	ביטחון“.	כך	היא	אומרת	לי	כל	פעם	בטלפון,	ואני	שותקת,	ובעלי	שיחיה	אומר:	

“ישתבח	שמו,	אפשר	לסמוך	על	עצמאות	שהיא	שומרת	שבת“.

ומה	קרה	בסוף	המנה	הראשונה?	בדיוק	מה	שחשבתי	שיקרה.	פסח	גמר	את	המרק	
יוצאת	לו	מהפה	בכל	פעם	שהוא	פותח	 והתחיל	לדבר.	מה	זה	לדבר,	הגדה	שלמה	
אני	 אבל	 לכאורה,	 לתומו,	 שואל	 הוא	 עצמאות?“	 עם	 קורה	 מה	 אבא,	 “תגיד,	 אותו.	

מכירה	אותו.	מתחכם.	לא	יודע	לשאול	דוגרי	את	מה	שהוא	רוצה.

אבא	שותק.	“אמרה	שתבוא	הפעם	בחמישי“,	אני	עונה	במקומו.

“רק	לא	בשבת,	הא?“	פסח	צוחק.

“אחותך	לא	רוצה	לחלל	שבת,	ישתבח	שמו“,	אומר	בעלי.

“בטח	לא	רוצה	לחלל,	פה	היא	לא	רוצה	לחלל	שבת.	היא	יודעת	שאם	היא	תהיה	פה,	
אתם	תראו	איך	היא	מעשנת	כל	השבת	בלי	לדפוק	חשבון“.

הנה	זה	מתחיל.

“אבל	אתם	לא	מאמינים	לי“,	ממשיך	פסח	לשפוך	את	חמתו,	“ומעלימים	עין	מהעובדה	
שהבת	שלכם	מעשנת	סיגריות.	והיא	בונה	על	זה	שתעלימו	עין,	עושה	מה	שהיא	רוצה“.

עוקבים	 לא	 יודעים	מה	קורה	עם	הבת	שלנו?	שאנחנו	 לא	 הוא	חושב,	שאנחנו	 מה	
אחריה	מאז	שהיא	התבגרה	וביקשה	‘שניתן	לה	עצמאות‘?	שאנחנו	לא	רואים	איך	היא	
מסתכסכת	אתנו	בכוח,	ומסוכסכת	עם	השכנים	שלה,	ומסוכסכת	בינה	לבין	עצמה?	
רק	הוא	יודע	מה	היא	עושה	ועם	מי	היא	מסתובבת,	ואנחנו	לא?	אנחנו	רואים	הכל,	

ושומעים	הכל,	ולא	עושים	כלום.

ובעלי	שיחיה	עדיין	שותק.	לא	שלי	יש	מה	להגיד,	אבל	אפשר	לפחות	להחליף	את	
הנושא,	לא?	“תגיד,	איך	הולך	בעבודה?	מה	עם	פתיחת	העסק	שדיברנו	עליה	פעם?“	
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  כי אתה לא ִאתה
 מבוסס על סיפור אמתי בתוספת כמה שינויים, לשם הסיפור ומפני השלום
ועל אדם שכולו סיפור של אמת ושלום, שלום שרקי הי“ד

קטעים מהסיפור פורסמו סביב יום העצמאות התשע“ה

הייתה	אחת	עשרה	 בדיוק	בשעה	שכנראה	 ברגע	שנהיה	שקט.	 הופיע,	 הוא	 פתאום	
ושתי	דקות.	רק	כנראה,	כי	הפעם	לא	הצצתי	בשעון	בשביל	הבדיקה	השנתית	אם	הוא	
מכוון.	מה	זה	משנה,	ממילא	אני	עצמי	לא	מכוון	בכלל.	יצאתי	החוצה	לתלות	סוף	סוף	
את	הדגל,	ואז	הוא	הופיע	שם.	בעיני	רוחי	הוא	עדיין	היה	חיוך	ענק,	עיניים	מלאות	אור,	

תרמיל	גדול	על	הגב.

“בבקשה,	אל	תעשה	לי	את	זה,	בטח	שלא	עכשיו“,	התחננתי.

“למה	לא?	סוף	סוף	אני	יכול	לטייל	לאן	שבא	לי.	אז	הנה,	עד	היום	לא	קפצתי	לבקר	
כי	לא	הייתי	בסביבה,	ועכשיו	הכל	בסביבה	שלי“.

לא	חשבתי	שאגיע	לרמה	הזאת.	אמנם	למדנו	באותה	ישיבה,	ועבדנו	יחד	על	אותם	
באמת,	 אליו	 הקרובים	 האנשים	 שלו.	 הטובים	 מהחברים	 הייתי	 לא	 אבל	 עלונים,	
שאפילו	הם	כבר	קמו	הבוקר	מהשבעה,	הם	אלה	שאמורים	לדמיין	אותו,	לחלום	עליו,	

לראות	אותו	לנגד	עיניהם.	ובכל	זאת	הוא	כאן.

“בבקשה,	שלום,	אני	חייב	להיות	שפוי	עכשיו“,	ביקשתי.	“אני	נורא	נורא	רוצה	לדבר	
אתך,	אבל	לא	היום,	לא	ביום	הזיכרון	בצהריים“.

“מה	אתך?	במיוחד	בשבילך	באתי	דווקא	היום“,	הוא	צחק.	“אני	אזכיר	לך	מה	אמרת	
פעם	בישיבה	ביום	הזיכרון:	‘אני	רוצה	פעם	אחת	לחוות	את	יום	הזיכרון,	להרגיש	פעם	
אחת	כאב	ולא	רק	לדקלם	ולשיר,	ואני	רוצה	גם	לחוות	פעם	אחת	את	יום	העצמאות	
כמו	שצריך	ולהיכנס	אליו	מתוך	מודעות	ובחירה.	הבעיה	היא	שאף	פעם	לא	חוויתי	

נפילה	של	מישהו	קרוב‘“.

ניסיתי	להיזכר	אם	אמרתי	את	זה	פעם,	או	שהמחשבה	המוזרה	הזאת	רק	עברה	לי	
בראש.	למתים	זה	כנראה	לא	משנה.

“בדיוק	לפני	שבוע	נזכרתי	בזה“,	הוא	המשיך	בחיוך,	“ואמרתי	לעצמי:	אם	זאת	הבעיה	
–	אני	אפול	בשבילך,	דווקא	נשמע	לי	מגניב“.



ִדיָנה   עוָּגה ַלּמְ

ַלֲארֹון	ַהֶּפַסח	ָחְזרּו	ָּכל	ַהַּסּכּו“ם	ְוַהּכֹוסֹות,

רֹוִנית	ּוְרָנָנה	ָיְׁשבּו	ַּבַּבִית	ְוָחְׁשבּו	ָמה	ַלֲעׂשֹות.

ַעד	ְמֵהָרה	ָעָלה	ְּבָראֵׁשי	ְׁשֵּתיֶהן	ַרֲעיֹון	ְמֻׁשָּגע:

ִאם	ֶּפַסח	ִנְגַמר,	ַעְכָׁשו	ַהְּזָמן	ֶלֱאפֹות	עּוָגה.

ָלָּמה	ַרֲעיֹון	ְמֻׁשָּגע?	ַנְסִּביר	עֹוד	ְׁשִנָּיה	ְקַטְנַטָּנה

ַאְך	ֹקֶדם	ְנַסֵּפר	ְקָצת	ַעל	רֹוִנית	ּוְרָנָנה.

ְׁשֵּתי	ֲאָחיֹות	ֶנְחָמדֹות,	ֻמְכָׁשרֹות	ְוַגם	ָיפֹות

ל	ְוֶלֱאפֹות. ֶׁשּיֹוֵתר	ִמֹּכל	אֹוֲהבֹות	ְלַבּׁשֵ

ֵהן	יֹוְדעֹות	ֵאיְך	ַלֲעׂשֹות	ְּבֻמְמִחּיּות	ָּכל	ַמֲעֶׂשה:

מֹוְׁשכֹות	ַלִּמְטָּבח	ֶאת	ִאָּמא	ְועֹוְמדֹות	ְלָיָדּה	ַעל	ִּכֵּסא.

ָלׁשֹות	ָּבֵצק,	עֹוׂשות	צּורֹות,	ְּבִלי	ֶׁשּׁשּום	ֶנֶזק	ִיָּגֵרם

ְוָהִעָּקר:	ְמַלְּקקֹות	ֶאת	ַהַּקֶּצֶפת	אֹו	ַהְּקֶרם.

ַנְחֹזר	ֶאל	ַהִּסּפּור,	ֵאיֹפה	ָהִיינּו?	ֹלא	ָחׁשּוב,

ְּכמֹו	ָּתִמיד,	ְרָנָנה	ְורֹוִנית	ָּפנּו	ְלִאָּמא	ׁשּוב.

ִהיא	ָיְׁשָבה	ְלַיד	ֻׁשְלַחן	ַהְּכִתיָבה,	ֵּבין	ֶטֶלפֹון	ְליֹוָמן,

“ִאָּמא“,	ָאְמרּו	ַהָּבנֹות,	"ֹלא	ָאִפינּו	עּוָגה	ְּכָבר	ִמְּזָמן..."

ִאָּמא	ִהְּכָתה	ַעל	ִמְצָחּה	ְלאֹות	ֲחָרָדה	אֹו	ְּדָאָגה:

“ַעְכָׁשו?“	)ִנְזַּכְרִּתי	ֵאיֹפה	ָהִיינּו:(	“ֵאיֶזה	ַרֲעיֹון	ְמֻׁשָּגע!

ַּבַּלַחץ	ֶׁשַאֲחֵרי	ַהַחג,	ְוָׁשבּוַע	ִלְפֵני	ֶׁשָּבא	עֹוד	ֶאָחד?

ֵאין	ִלי	ְזָמן	ֲאִפּלּו...	טֹוב,	ָנִכין	עּוַגת	ׁשֹוקֹוָלד“.



רֹוִנית	ּוְרָנָנה	ִׁשְּנסּו	ָמְתַנִים,	ִהְתַיְּצבּו	ַּבִּמְטָּבח	ְּבִהּכֹון,

ַאְך	ִאָּמן	ֹלא	ָהְיָתה	ְמֻרֶּכֶזת,	ָׁשְכָחה	ַּגם	ֶאת	ֹרב	ַהַּמְתּכֹון,

ִּקית ָׂשָמה	ֲהמֹון	ׁשֹוקֹוָלד,	ֵמַהֶּקַמח	ָׁשְפָכה	ֶאת	ָּכל	ַהּׂשַ

ּומּול	ַהּתֹוָצָאה	אֹורּו	ְּפֵני	ַהָּבנֹות:	ָיְצָאה	ָלֶהן	עּוָגה	ֲעָנִקית.

ְרָנָנה	ָרְצָתה	ֶלֱאֹכל,	ּוְלֶפַתע	רֹוִנית	ְלמּוָלּה	ֶנֱעֶמֶדת:

“עּוָגה	ָּכזֹו“,	ָאְמָרה	ְּבטֹון	ְרִציִני,	"ִהיא	עּוָגה	ְמֻיֶחֶדת.

ֹלא	אֹוְכִלים	אֹוָתּה	ְסָתם,	ִהיא	עּוָגה	ַמָּמׁש	ֹלא	ְקַטָּנה,

עּוָגה	ְּבֹגֶדל	ָּכֶזה	ַמְתִאים	ָלֵתת	ְּבתֹור	ַמָּתָנה“.

ַּבְּתִחָּלה	ִּבְטָנּה	ֶׁשל	ְרָנָנה	ִקְרְקָרה,	ְּכִאּלּו	ָאְמָרה:	“ְּבׁשּום	ֹאֶפן!“

ַאְך	ַעד	ְמֵהָרה	ִהְסִּכיָמה	ַּגם	ִהיא	ֶׁשּזֹו	עּוָגה	יֹוֵצאת	ֹּדֶפן.

“ֵאין	ְּבָעָיה,	ֲאִני	ַמְסִּכיָמה“,	ָאְמָרה	ְּבקֹול	ָרם	ְרָנָנה,

“ֲאָבל	ְלִמי	ְּבִדּיּוק	ָחַׁשְבְּת	ָלֵתת	עּוָגה	ְּבַמָּתָנה?“

ָחְׁשָבה	רֹוִנית	ְוָחְׁשָבה,	ֵאין	ַּבְּסִביָבה	ָּכל	ִסָּבה	ְמֻיֶחֶדת,

ֹלא	ֲחֻתָּנה,	ֹלא	ַּבר	ִמְצָוה,	ֲאִפּלּו	ֵאין	ׁשּום	יֹום	ֻהֶּלֶדת.

ְלֶפַתע	ָעָלה	ַרֲעיֹון	ְּבמֹוָחּה:	“ֲהֵרי	ֶזה	ָּכל	ָּכְך	ָּפׁשּוט,

ִנֵּתן	עּוָגה	ִלְמִדיַנת	ִיְׂשָרֵאל	–	ִלְכבֹוד	יֹום	ָהַעְצָמאּות!“

ֵאל, ְרָנָנה	ִנְזְּכָרה	ֶׁשַּגם	ַהַּגֶּנֶנת	ִּדְּבָרה	ַעל	ְמִדיַנת	ִיׂשְָ

ֶׁשָּצִריְך	ְלַאֵחל	ָלּה	ַמָּזל	טֹוב	–	ַאְך	ֹלא	ָאְמָרה	ְלִמי	ְלַאֵחל.

“ֵאין	ְּבָעָיה,	ֲאִני	ַמְסִּכיָמה“,	ָאְמָרה	ְּבִׂשְמָחה	ְרָנָנה,

“ֲאָבל	ְלִמי	ְּבִדּיּוק	ָחַׁשְבְּת	ָלֵתת?	ִמיִהי	ְּבִדּיּוק	ְמִדיָנה?"

“ֹלא	ָחַׁשְבִּתי“,	ָאְמָרה	רֹוִנית,	"ַאְך	ָּתִמיד	ֶאְפָׁשר	ִלְׁשֹאל.

ּבֹוִאי	ֵנֵלְך	ַלּמֹוָרה	ֶׁשִּלי,	ִהיא	ָּתִמיד	יֹוַדַעת	ַהֹּכל“.
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 סרס“פ מוקיר שבת
מחווה לצה“ל



  חד גדיא
קיץ התשס“ט

“גדי,	קום“.

הנה	זה	מתחיל.

“ספר	לכולם	מה	עשית“.

לו	הייתי	דובר	אמת,	הייתי	אומר	שלא	עשיתי	כלום.	זה	המפקד	בני,	שהחליט	שלהוציא	
את	הכומתה	מהכותפת	למשך	עשר	שניות	בדיוק	זה	כמו	להפקיר	עמדה	באמצע	שכם	

תוך	כדי	מלחמה.	אבל	ממתי	מדברים	אמת	בבא“ח?

“הלכתי	בלי	כומתה	בכותפת,	מפקד	המחלקה“.

בסך	הכל	כומתה.	חתיכת	בד	מנומרת	שנראית	כמו	חתולה.	במקום	לצעוק	עליי,	תצעק	
על	המ“כ	שלי	שנטפל	לכאלה	שטויות.

“אתה	מבין	מה	המשמעות	של	הליכה	ללא	כומתה?	מה	המשמעות	של	אי	שמירה	על	
הסדר	והנהלים	בפלוגה?“

ממש	לא.	זה	חסר	היגיון.	אין	שום	ערך	בפריט	שאפשר	לקנות	בשני	שקל	בריקושט.

“כן,	מפקד	המחלקה“.

אנחנו	כבר	באימון	מתקדם,	והוא	מתייחס	אלינו	כמו	בשבוע	הראשון	של	הטירונות.

“יש	לך	שבת.	שב“.

התיישבתי.

“לא	נורא“,	לחש	לי	מיכאל	שישב	לימיני,	“הכל	מאתו	יתברך“.

כן,	ברור.	מעניין	אם	זה	מה	שתאמר	גם	כשתחטוף	אתה	שבת,	כשהחבר	הכי	טוב	שלך	
מתארס	במוצ“ש.

“בני!	יש	מצב	שאתה	מתעפץ?!“

“מה	פתאום“,	אמר	בני,	מנסה	בשארית	כוחותיו	לשמור	על	העפעפיים	במצב	סטטי.	אורי	
יודע	שלא	ישנתי	יותר	משעה	וחצי	הלילה,	אמר	לעצמו,	ובכל	זאת	אין	לו	בעיה	לדבר	שלוש	

שעות	על	‘המצב	המחפיר	של	המחלקה‘.	איזה	לדבר,	הוא	רק	נובח	עלינו.	כמו	איזה	כלב.



  הרצל אמר
יום העצמאות התש“ע, בסימן 150 שנה להולדת הרצל

הציטוטים מתוך “מדינת היהודים“ ו“אלטניילנד“
בהוצאת ניומן, תל אביב תש“ך

אנחנו	יושבים	על	המרפסת.	הרעיון	לערוך	את	השיחה	דווקא	כאן	היה	כמובן	שלי,	
הרצל	שונא	את	המקום	הזה.	הוא	בסך	הכל	יצא	למרפסת	לרגע	קל,	לנשום	קצת	אוויר	
ולחזור,	ובדיוק	אז	תפס	אותו	צלם	וצילם	אותו.	אבל	אין	מה	לעשות;	התמונה	שלו	
השתלטה	עליו	בעל	כורחו,	וכעת,	כשחגיגות	יום	העצמאות	מתקיימות	בסימן	חזונו	

של	הרצל,	אי	אפשר	שלא	לראיין	אותו	דווקא	על	המרפסת	המיתולוגית	בבזל.

צעיר,	אף	 כך	 כל	 לא	 כבר	 זאב	הרצל	 בנימין	 ד“ר	 וחמישים	 הולדתו	המאה	 יום	 ערב	
שמעולם	הוא	לא	זכה	להזדקן	ואפילו	לא	לחוות	את	גיל	ארבעים	וחמש.	זכרונו	של	
חוזה	המדינה	עדיין	צלול,	מבטו	נוקב,	אך	הוא	ממעט	בדיבור.	לטענתו	אין	לו	דברים	
חדשים	לומר,	הוא	יכול	רק	לחזור	על	מה	שהוא	עצמו	כתב	בזמנו,	הוא	עדיין	עומד	

מאחורי	רוב	הדברים.

לפני	הכל,	מגיע	לך	מזל	טוב.	המדינה	חוגגת	את	הולדתך	באופן	רשמי,	אם	כי	מן	הסתם	
היית	מעדיף	שיחגגו	לך,	ובכלל	יכירו	בך,	עוד	בחייך.

“בטוח	אני	בעומק	לבי	שהצדק	אתי“,	הוא	מצטט	את	עצמו,	“אך	איני	יודע	אם	בטפחות	
ימיי	יכירו	בצדקת	רעיוני“.

ואתה	עצמך,	באמת	האמנת	במה	שאתה	אומר?

“אני	מאמין	באפשרות	ההתגשמות“,	הוא	מוסיף	ומצטט	את	עצמו.	“מדינת	היהודים	
היא	צורך	העולם,	ועל	כן	קום	תקום“.

רק	מרי	נפש	יוכלו

שחזה.	 ממה	 לגמרי	 אחרת	 המתנהלת	 ישראל,	 מדינת	 אחרי	 לעקוב	 משתדל	 הרצל	
הוא	עוקב	אחרי	המאבקים	הפוליטיים	שאותם	האמין	שניתן	למנוע;	אחרי	הסכסוך	
הישראלי־פלסטיני	שלהערכתו	כלל	לא	היה	אמור	לפרוץ	–	הרי	הערבים	אמורים	רק	

להרוויח	מהשגשוג	בארץ;	ולפעמים	הוא	אפילו	מתעדכן	במשחקי	הנבחרת.



קיווית	שמדינת	היהודים	תחסל	את	שנאת	ישראל,	אבל	יש	מי	שעדיין	רוצים	שהמדינה	
קריירה	 לך	לפתח	 יציעו	 הם	 להיות	אגדה.	אם	תשאל	את	האיראנים,	למשל,	 תחזור	

שנייה,	ולחזות	את	המדינה	מחדש	אחרי	שהם	יחריבו	אותה.

לחדול	 מוכרחה	 ואינה	 רוצה	 אינה	 יכולה,	 אינה	 היהודים	 של	 הלאומית	 “האישיות	
מהיות.	ענפים	רבים	וכן	שלמים	ימותו	וייפלו	מעץ	היהדות;	העץ	חי	וקיים“.

הדמוקרטיה	היא	סלע	מחלוקת	די	מרכזי	היום.	השאלות	על	מקומה	לעומת	ערכים	
אחרים	חוזרות	ונשנות.	אומרים	שהיא	איתנה,	אומרים	שהיא	בסכנה,	אומרים	שהגיע	

הזמן	להחליף	אותה.

“דמוקרטיה	בלי	מלך	אינה	יודעת	כל	מעצור	לשבט	או	לחסד,	והיא	מביאה	לידי	להג	
אין	קץ	בבית	הנבחרים,	ומגדלת	את	הכת	השנוא	של	מדינאים	לשם	אומנות.	והעמים	
אשר	בימינו	גם	לא	יכשרו	לדמוקרטיה	בלתי	מוגבלת,	ואדמה	כי	בדורות	הבאים	יכשרו	
היושר‘,	אומר	מונטסקייה	 כל	דמוקרטיה	הוא	 ‘מקור	הצלחתה	של	 עוד	פחות	מזה.	

החכם,	ואיפה	יימצא	יושר	זה,	כוונתי	ליושר	המדיני?“

מצב	הרוח	הלאומי	לא	משהו.

“רק	מרי	נפש	יוכלו	לכבוש	ארץ“.

טוב,	לא	כולם	ממורמרים.	יש	גם	אנשים	אופטימיים,	וגם	הרבה־הרבה	אדישים.

“רגישותנו	גדלה	מאוד,	ועל	כן	לא	נחוש	כי	מעטו	סבלותינו.	הרדיפות	במשך	דורות	
רבים	ריפו	את	עצבינו	עד	מאוד“.

חקיקה	דתית?

“שנת	היובל.	בכל	שנת	החמישים,	שבים	כל	הקרקעות	המכורים	אל	בעליהם	בלא	כל	
פיצויים“.

זה	רעיון	מצוין,	אבל	כשמדברים	על	חקיקה	דתית,	מתייחסים	בדרך	כלל	לעוד	כמה	
מצוות.

“מושבה	של	פושעים“.

כן,	הייתה	לך	יוזמה	ששילבה	את	עיר	המקלט	עם	עבד	עברי,	במקום	מאסר.	אבל	מה	
לגבי	מדינת	הלכה?

כל	 חופשים.	 לאנשים	 אותנו	 עושה	 אך	המדע	 היא	הקשר	המאחדנו,	 “לא!	האמונה	
נדנוד	מחשבה	של	כהנינו	לייסד	שלטון	דת	–	נפר	בראשיתו.	אנו	נדע	לכלוא	אותם	
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בתחום	בתי	הכנסיות“.

נו,	ואחר	כך	אתה	מתפלא	שהרבה	דתיים	אינם	אוהבים	אותך,	בלשון	המעטה.	הרגזת	
אותם	לא	פעם.

זועפות,	רומז	שלא	רק	הוא	הרגיז	אותנו,	גם	אנחנו	הרגזנו	 הרצל	מביט	בי	בעיניים	
אותו.	“הרבנים	יהיו	הראשונים	אשר	יבינו	לרענו,	המה	יתלהבו	ראשונה	לרעיוננו	ומעל	
הבמות	ילהיבו	את	האחרים“,	הוא	מזכיר	לי	כמה	הוא	בנה	על	היהדות	הדתית	של	אז,	

שהפנתה	לו	עורף,	וכיום	היא	יודעת	להאשים	את	כולם	חוץ	מאת	עצמה.

ספורט	מעניין	אותך?	מכבי	תל	אביב,	למשל,	תחזור	להיות	מה	שהייתה	לדעתך?

“המכבים	יקומו	לתחייה“,	הוא	מחייך	ומוציא	משפט	ישן	שלו	מהקשרו.

צבא?	רק	חיל	מצב

בוא	נהיה	הוגנים,	ד“ר	הרצל.	אתה	יודע	שהמדינה	אינה	תואמת	לגמרי	את	התכניות	
שהיו	לך.

“האין	דבריי	נכונים	עוד	כיום	הזה?	האם	מיהרתי	לקדם	פני	זמני?“

את	החזון	שלך	על	הצבא	אתה	זוכר?

בנבואתו	 נזכר	 הוא	 ניטרלית“,	 היהודים	כמדינה	 אני	את	מדינת	 “רואה	 נאנח.	 הרצל	
האופטימית,	“צבאה	יהיה	רק	חיל	מצב,	אך	חמוש	בכל	תחמושת	הצבא	המודרנית,	

אשר	תפקידו	יהיה	לשמור	על	הסדר	כלפי	פנים	וכלפי	חוץ“.

ואת	יום	העבודה	המקוצר	שדגלת	בו?

“יום	העבודה	הרגיל	הוא	בן	שבע	שעות.	העבודה	תיעשה	במשך	ארבע	עשרה	שעות	
ביום,	אבל	גדודי	העבודה	יתחלפו	אחרי	כל	שלוש	שעות	וחצי.	במשך	שלוש	שעות	
וחצי	יכול	אדם	בריא	לעבוד	עבודה	אינטנסיבית	מאוד.	אחרי	הפסקה	של	שלוש	שעות	
ישוב	 	– המקצועית	 להשתלמותו	 למשפחתו,	 למנוחתו,	 אותן	 מקדיש	 שהוא	 	– וחצי	

לעבודתו	בכוח	רענן.	אנשי	עבודה	כאלה	יוכלו	לפעול	גדולות	ונצורות“.

ומנגד,	יש	דברים	שהפתיעו	אפילו	אותך.	תחיית	השפה,	למשל.

גם	את	זה	הרצל	זוכר	במדויק,	וחיוך	מתפשט	על	פניו.	“אולי	יחשבו	רבים	כי	חסרון	
לשון	אחת	לכולנו	יהיה	לנו	למכשול.	הן	לא	ייתכן	כי	נדבר	איש	עם	רעהו	עברית.	מי	
מאתנו	יודע	עברית	במידה	מספקת	לבקש	כרטיס	לנסיעה	ברכבת?	אין	אתנו	איש	כזה.	
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ובכל	זאת	פשוט	הדבר	מאוד.	כל	אדם	ידבר	בלשונו,	אשר	בה	יקרת	מולדת	מחשבותיו.	
השפה	אשר	תסכון	יותר	מאחרות,	תהיה	ברוב	הימים	מאליה	הלשון	הראשית.	רק	בדת	

אבותינו	עוד	נכיר,	כי	בנים	אנו	לעם	אחד“.

אז	אפשר	לסכם	ולומר	שמדינת	ישראל	היא	כישלון,	מבחינתך?

הרצל	פורץ	בצחוק.	נראה	שלא	אכפת	לו	שהמדינה	יצאה	אחרת	לגמרי	מכל	התכניות	
שלו.	אולי	אלה	רק	אנחנו,	שחושבים	לשבור	את	הכלים	כשאתחלתא	דגאולה	הולכת	
במסלול	אחר	ממה	שחשבנו.	“אם	דור	זה	לא	הוכשר	עוד,	יבוא	דור	אחר,	נעלה	וטוב	

ממנו.	היהודים	אשר	ירצו,	ישיגו	את	מדינתם“.

אז	החזון	עוד	יתגשם	במלואו?	אנחנו	עוד	נהיה	אור	לגויים,	כמו	שכל	כך	רצית?

“אם	תרצו“.
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