
  

י היקרים, וחברי י    חברותי

ו י  ב ללוות את  זכיתי  ן  י"ב, השכבל חבריובחודש ספטמבר האחרו כיתה  , תלמידי 

. ן לי לפו   במסע 

וילדים  וילדות  בחודשי הקיץ צעיריםרכים  ויצטרפו  הקרבים, שיחלו שירותם הצבאי 

והמולדת למען העם  פי  יה האיסו   .למעגל העשי

ב  זה מסע חשו ן כמותוהיה      .ומטלטל בעוצמתו מאי

צוהר רחב מסע  והאסורים שבפש האדם. אזוריםאל הומקולל הפותח    האפלים 

זית,חשובמסע  פי על  בה ךדרב , כמעט   , ו  ואחי ו   ותי ורצחו אחי , אמותםרדפו 

יכר ,והצלחתם אושיותם ב ים    . בחי

ו  י ו חו גם  וההתקוממות אך  ן הרוח  יצחו ן הארץ החיים קיוםשבעצם  ,את  י י ב בעת , ו

והאימה.ו   לאחר התופת 

ים. טרםלצערי המסע    הסתי

ו  ו,בימים אל א ולגבורה,  הזיכרון לשואה  יום  יםשלאחר  י מידי שה, כ מצי

לחללי צה"ל  ן  יום הזיכרו בלתי אפשרית, את  פעולות האיבהבסמיכות כמעט  פגעי   ו

ו יום העצמאות. ,ומיד אחרי   את 

ים  לכולו הסמוכים, שלושה מועדים אזרחי להזכיר  ושובאמורים   אופיאת  ,שוב 

ים  על מת לשמר מדיההו הקרקע טוליהחי הדרשת    .ןואת ההקרבה הרבה 

לזו הקרבה  אתו ב  ו  תארהיטי על חברי פרס ישראל, בשירו  , חתן  רי גו ים  חי המשורר, 

ון עצי לגוש  בדרכם  "הה מוטלות  ,ממחלקת הל"ה שפלו במלחמת השחרור 

ו" ופותי ריקה :ג ו  ו צמוד מרוקן כדורים, אשפתשק . ראה,  ו בגד זוכר  ."לא  הוא 

ו מותז בשבילים שעל שעל ודמ ו לוהטים  י ק עוד  ו עד תם.   ככל  .מילותי ו   עשי

ולא קם ן  פל האחרו עד  וכל,  ו  .ש ושפתי ערב מתים  עם  ו  ותר אשם אם  האומם 

  .?"צמודות אל אדמת הסלעים הקשה
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ישראל  ת  , במדי ו ו א  י לחי ות 2014שת בומשם  ומי קי דאגות  עם  פים ,  שלבשו 

וחלקן אחרות ות  יותר, חלקן מוחשי  מתרחביםהולכים והשסעים בוסף, ו רחוקות 

ו.בבקר   ושסע לאומי  , שסע  כלכלי , שסע  דתי . פוליטשסע      י

ליום העצמאות.  הזיכרון הקודמים  ימי  י  ש ועדו   הזה  לצורך  בדיוק   ,     ולטעמי

ו  ל ו  ו צי ו שלא רק שבמותם  ל לכו ו  בוסףאלא  ,את החייםהקדושים להזכיר  ל שיש 

גם על מה לשמוח. וטיפוח הארץ,  ר  והעבודה שותרה בשימו ום, למרות הקשיים    הי

ב ת ישראל,  מ 66 - מדי להישגים  הגיעה  קיומה,  ות  רשימיםש .    

עמי  לכאלה המעוררים השתאות בקרב  והעולם, מושא  רבים מהםקאה   ,הערצה של 

. ו כול רבה עבור  וה  לגאו   מושא 

ב ן  לא פשוטהוסוד ההצלחה טמו חיים  יום למציאות  די  יוצאים , הקמים מי  ,

ל את המיטבלעשות  משתדליםו לשוב הביתה בשלום לעבודה במטרה  , ו איכות לבית

ולס ו   י ובבוחי ים אות .  

ואיכותי  ב, קטן  ה חלק חשו ן הי בישראלבמשפחת שמאי המקרקעי . מרקם החיים 

על מת לשמר  ו  יכולת לעשות כמיטב  משיך  כי  י  היקר  אתבטוח והעדין המרקם 

לזולסות לשפרו כל העת הזה ןכרי,  ל ו ולטובת העתיד ב םיחיהעבר,  וה  יהו ושל  , לדי

והצעירים    .היפים 

ו  ג וחג הולדתחג עצמאות שמח לכולם, צאו  יום  ה  על מהלמדי יש  לשמוח  , 

  .ולהתגאות

וס  ד ו"ר הלשכה. –אוהד    י
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