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 ה' עימכם, חברות וחברים,ות, ורּברבנים 

הטיסה הארוכה לכאן מהגליל המערבי, בו אני מתגוררת, לא הכהתה ולו לרגע את תחושת השמחה האמיתית 

ציניות, שמץ של ובלי , 70עה מדינת ישראל לחגוג יומולדת הגי תוהכרת הטוב שליוותה ועדיין מלווה אותי, ע

 הור או עירעור, כך פתחתי את הדרשה החגיגית שלי בקהילה שלי בכפר ורדים, בערב החג: רבלי הי

 ."זה היום עשה ה נגילה ונשמחה בו"

פולרית: החדר -הלל החגיגי, נותן יותר מהכל את תמצית הישראליות הביאמירת הצמידותו של יום הזיכרון ל

 לנסנפתח לרווחה האחר, החדר  אך –והכאב  כרון, הזיהאחד שבלב דואב ומתכווץ תחת כובד השכול 

 התקומה, העצמאות והתודה.

על  ,גם בושה ולא רק ענווה,  משפחת השכול. בני ובנותמול  נובעומדי אופפת אותנו בכל שנה ענווה תחושת ה

מה "ל "למה?". :ת השאלותתשובה מספקת לשאללתת אנחנו החיים על הארץ הזאת,  ידענו כי לא תמיד 

 עוד?" , "ובשביל מה?"

משפחת השכול שילמה אל מול המחיר הכבד ביותר שמכל שכבות החברה הישראלית, בדממה, בענווה עמדנו 

 החיים.שמשלמים בעבור ומשלמת. זהו המחיר הגבוה והקשה והנורא ביותר 

הזמן הזה המתעתע, שבין "ויכולו השמיים והארץ וכל  חז"ל מנו עשרה דברים שברא הקב"ה בין השמשות.

ותמיד דמיינתי את הרגע הזה, שבו לפתע פתאום, ורגע לפני הדלקת נרות השבת  לבין "ויקדש אותו". –צבאם" 

רגע גם אך  רגע מתעתע.זהו  , נזכר האל בעוד כמה דברים שחייב הוא ליצור ולברוא לפני בוא שבת המלכה.

וכי איזה תאריך נוכל  –ידוע שלא ניתן לחתן זוג בשעה זו בוניסי ופלאי. האם הוא יותר חול או יותר קודש? 

 ?של האתמול או של המחר לרשום?

הוא בין השמשות של קום המדינה, רגע בישראל, הרגע הזה שבין שקיעת הזיכרון לזריחת האומה והעצמאות, 

 ןמתקבצות להשנים האחרונות בבו מן הנס והפלאיות והקושי גם יחד. יש ם קשה מנשוא. רגע קשה. פעמי

גם אנחנו, בקהילה שלי בכפר ורדים, התכנסנו לטקס  יחדיו. הייחודי הזה קהילות קהילות, ועוברות את הרגע

אל מול דגל הישר זה אל זרועותיו של זו, משל קמנו משבעה, ממש מעבר בין השמשות, והקמנו זה את זה, 

 המדינה שהועלה שוב לראש התורן.

שקיעת החמה שבאופק, מוכרחים היינו יחד ובהגיע הערב, עם  ה ונשמחה בו, ממש כך.זה היום עשה ה נגילכי 

 לכבוד זה שנכנס.ובעיקר  –יצא  לכבוד היום הקדושלהחליף תפאורה, וניגון, וקצב, 

פרשת  כתוב בפתחה של  – קדושים תהיו  כי קדוש אני" –"דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם 

ורש"י במקום  .[!]בישראל קראנו בשבוע שעבר, ממש בסמוך לחג עצמו ב."כאן בארה בשבת שתקרא קדושים''

, ":בה תלויין תורה גופי שרוב מפני, בהקהל זו פרשה שנאמרה מלמד - ישראל בני עדת כל אל דבר( ב)" :

על הכלל, קדושים תהיו,  א אלשראל מישה שורה על יחיד קדושה זו דורשת את כל עדת בני ישראל. אין הקדו

הזיכרון הקודמים י מי שם הקדושה. –כקיבוץ, ביחד. במסירות הנפש שיש לאחד עבור האחר, עבור העם 
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הבדלנו בין הקודש הזה, ו ושים אלה שציוו לנו את החיים.קדלעצמאות, מתזכרים אותנו אודות מסירות זו, 

 הלאומי לזכרםבין הזיכרון לתקומה.בין הכאב של המחסור, ליש של העצמאות. בין יום השנה  לקודש הזה.

 מדינת ישראל! –ה של מדינה אחת ,  ליום הולדתעל תקומת האומה  ונופלות נופלים 23,646של 

היש  –, ומאידך מאתגר מבחינה היסטוריתיך אר, תכן ]ו. "ז בתמוז תשל"ביום י , 10עליתי לארץ מפריס בגיל 

הייתי מלאת גאווה על האומה הזאת, ו באנטבהמעט אחרי שחרור בני הערובה זה היה  .[?ותקומה גדולה מז

הצלת בניה ובנותיה שנשבו בידי טרוריסטים. הוריי החליטו  אלפי קילומטרים בעבור את חייליההשולחת 

" או "ביקורת" על המדינה ליד אמא לעלות לארץ מטעמים ציוניים לחלוטין, ועד היום, לומר דברי "תוכחה

 ?ביקורתלנו א תהיה אפשר של וכי - הזאת ץבארשנה כמעט  42ך אחרי א לא עובר בשקט אף פעם... –שלי 

 מאידך.מורכב מחד אך מאוד כל זה לומר לכם, כי יומולדת למדינה הוא יום מרגש 

תודה על  כהזדמנות לתודה.המגיעה פעם בשנה מתייחסת ליומולדת  ם אקח את עצמי לדוגמא, הרי שאניא

ת עוג מספיק עבורלא  ךא !פשיטאזה , לומר תודה זו רק ההתחלה אך  שאני כאן, חיה, נושמת, יוצרת ובועטת.

יומולדת הוא בעיקר הזדמנות להיזכר שוב בסיבת היותינו, סיבת קיומינו, ולבחון ביתר  כי :הקצפת עם הנרות

י כ מה אאחל לעצמי לשנה הזאת שתבוא. :שהותי בעולם, ולבסוףשאת האם השנה האחרונה הצדיקה את 

אז כן, הרבה תודות, אך גם  מחשבה נוספת.גם מחייב ו עוד סיבוב על הארץ, מחייב הרגע הזה בזמן שהשלמנ

 מחשבות, וחלומות ותפילות.

, עומדת קיימת קודם כל על זה שאת  :ובך, ארץ אהבתי ךתודות רבות נקשרים ל ,דינת ישראל, מךכמוני כמוו

יודעת , , ועדיין יש המבקשים לסלקך ממנה, אך את בשלך, בשכונה לא הכי פסטורלית 70זקופה, בת כמעט 

תודה לך מדינת ישראל שיודעת את להכיל למעלה אז כן,  .ואל יופייך  עוצמתךלהישיר מבט אל הישגייך , אל  

אין עוד ארץ שחרטה על דגלה לקבץ בעולם,  תופעה זו  שום אחות ורעיה גלויות בתוך ארץ אחת. אין ל 100-מ

רגבי תודה על  ועוד ידך נטויה.  -יות שונות גלו 100-את חלקי עמה שנעלמו לקצוות תבל זה מכבר. למעלה מ

 ל ניחוחות האורן, על הברושים התמירים הזעתר והאלה הארץ ישראלית. פירותייך, על נופייך. עאדמתך, על 

לך ישראל על תחיית הלשון העברית, על ילדים הנולדים לשפת אבותינו ואימותינו, ודוברים אותה כאילו תודה 

שירים שנכתבו לך ובעבורך, על מיליוני אותיות עבריות האלפי  תודה גם על חופשה.שנות  2000לא לקחה זו 

כי תחיית השפה והתרבות העברית קוראת בכל פינה שחוברו יחדיו לאלפי ספרים, בכל תחום ידע אפשרי. 

ל כמועמדת להיות הפוריה ביותר ביצירה עברית מקורית ב ככה בפשטות הופכת תקופה זו  ורחוב שלך. כן,

חים ומתרגשים , ושמותיירים ישראלים ם,מיליונימטיילים  לאורכך ולרוחבךעל כי תודה  .שנות קיום האומה

וקומפקטית עם שלג בחרמון,  םניווג בתר תא :לכלוב. אוצרים בתוכם אלפי שנות היסטוריהה חבלי אדמתךמ

 דות הכלניותשפסטיבל "דרום אדום" ב, ]סוג של..[, "בטן גב" לאורך חופי מישור החוף נחלי הצפוןראפטינג ב

 נים בסיני.יצלילה לעומק שמורת האלמוגים והדולפ -בנגב ולסיום כל הכיף הזה 

יהודים  15,000,000זה שאת בית. בית בשבילי ועבור כמעט אני רוצה להודות לך על ומעל לכך, ולפני הכל, 

 הבית, ודים וגלותשנות נד 2000אחרי  ,הביתעבורי את  –בעולם, בין אם הם ישראלים ובין הם לא. ישראל 

 קודמיו.שני יותר מ פרחיצמח ויש
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" היי טק"אומת הישגים בתחומי המדע, ביום הולדתך ורואה הרבה סיבות לשמוח על היותך: אני מתבוננת בך 

 .והקולנוע, הספרות , הסייבר קוראים לך, וגם הישגים בינלאומיים בתחומי החקלאות –

עגבניה מוקטנת שקוראים לה "שרי" , צינור השקיה  :ההמצאות הכי גדולות של ישראל דוגמא לכמה מןהנה 

, ומהתחביב של ישראלים "ללכת בכל העולם  פטנט שנמכר – "תוניקרא "טפטפ לאורכו שחתכו אותוחלול 

 .מכות", המציאו את ה"קרב מגע"..

ות אחוז התושבים המעורבים בהתנדבות, בפעילהידעתם ש :לא רק בתחומי החומר, אלא גם בתחומי הרוחאך 

ני גאה בך ישראל על רוח א ?של עמותה כזו או אחרת, הוא מהגבוהים בעולם המערבי, ביחס לאוכלוסיה

אבל גם בין לבין. אהה,  –ותחושת השותפות במיוחד בעת צרה ומלחמה ההתנדבות של תושבייך, על הערבות 

 וי תבל "קצת ישראל" ולא נשכח לציין את השינשינים ושליחי הסוכנות וההסתדרות הציונית שמביאים לקצ

 !זה האחים ואחיות שלנוככה , כי , מחוצה להאל 

, אך אינני רוצה שזה "יעלה לך לראש". אסכם את חלק התודות בכך שאומר שיש לשבחך ויכולתי להמשיך

 יש לי לומר לך היום על קיומך. ומה את בשבילנו.ששבעים תודות הרבה יותר משבעים כפול 

 זמן להתבוננות: ובעיקר אך כמו שאמרתי, יומולדת הוא גם 

כבר את , איך נאמר, 70כי גיל  חשבת על זה כבר?תגידי מדינת שיראל, ל? להיות כשתהיי גדולהרוצה את מה 

מדינת כל "אולי לך בראש?  ישבאמת מה  וגם לעשות משהו בכיוון. –בענייןהגיע זמנך להרהר לא ילדה, ו

 מקדשהבית מחכה ל פשוטשאת קונפדרציה רב לאומית? אושמא ? בראשה נהדרין? מדינת יהודה וס"אזרחיה

 ? "יחליט כבר משיחה"-שירד מהשמיים, וש

 מכל סוג אפשרי. תחך.יכי את יודעת, בלי קשר לכל התודות, יש גם המוני אתגרים העומדים לפ

הייתי מייעצת לך  :על כמה כיוונים אפשריים, לעשייה בשנים הקרובותאז אם יורשה לי , הייתי רוצה להמליץ 

יותר בנחישות במאבקך בעוני, באלימות, בגזענות. וגם אפשר ללחוץ יותר בנושאי שתלכי באסרטיביות יתירה 

תחיל לצוץ בזמן האחרון. צריך לסתום אותו לפני שישבור אותך הפערים החברתיים, השסעים והבקע שה

וביננו, אנחנו רוצים לראותך עוד  –כל כך הרבה שולם. כל כך הרבה ניתן וחבל. כל הרבה הושקע.לחתיכות. 

 הרבה יותר משבעים שנה נוספות.

 –כי את יודעת, ישראל, עד שכבר התקבצנו, עד שכבר התיישבנו, עד שכבר צמחנו והשרשנו עצמינו בתוכך 

ת כלהרבה יותר ערבות, ה יותר אור, יותר, חמלה, יותר שמחה, יותר יצירה. אנחנו רוצים יותר, הרבה יותר.

 האחר וכבוד האדם.

נחליט כי יש באמת יותר , ובואי שיש כרגע "כלוםכמעט "-הבואי נתחיל שיהיה קצת יותר מ –? יהודי פלורליזם

את לא   -הפעם  לנצחלשרוד ואם חשוב לך וכי חשובים ויקרים לנו יהודי התפוצות,  – יהודימדרך אחת להיות 

 !מחוץ למגרש 'שחקנים'יכולה ואסור לך להשאיר שני שליש מה

mailto:RABA.KV.MASORTI@GMAIL.COM


 
 

 MAIL.COMRABA.KV.MASORTI@G, VRADIM-, KFARRABBI NATHALIE LASTREGER YB 
 4 

 

 כפר ורדים -המנין המשפחתי המסורתיה נטלי לסטרג'ר, // הרב   70-יום העצמאות הלמדינת ישראל ל ותכרב

RA CONVENTION * CHICAGO*APRIL 2018 

כמו ניגוד  בקשה קצת מוזרה ממך,ש את האדם יותר מהאדמה, לקד  בקש ממך כי תמיד תדעי אני רוצה ל

האדם חיי רגבי אדמתך על טובת פו את הפעם האחרונה שהעדי –אבל תזכרי  , אינטרסים שאולי יהיה לך

 , זה נגמר רע. רע מאוד. רק אומרת.מאה השנייה לספירההף סושישב בהם, איפושהוא ב

ויהיה שסביבך,  כל מי, זוהרת , חסונה, אור ל2048 -שנה מהיום, ב 30אז כן , אני חולמת אותך בת מאה בעוד 

בך את חלום כל  נחייהוונהרו אלייך כל הגויים.  שיויון, וצדק חברתי, וצדק בכלל.חירות, וותר הרבה יבך 

 שחזו נביאי ישראל לדורותם.כמו הדורות כולם. 

 הגיע זמנו, מזמן. כן, אנחנו באמת מייחלים כבר לשלום.  שלום.יהיה בך ו

עמוד ורגע אחרי שנ, שהחיינו והגיענו לזמן הזהעל ונשבח ונודה ונברך את ריבון העולם רגע לפני שנהלל אז 

, ר הגלות והתקומה שעודינו משלמים בתשלומים בלתי נגמריםונבטיח כי נהיה ראויים לך, ונהיה ראויים למחי

בשיקאגו הרחוקה, בפתיחת ועידת כנסת הרבנים ושמעי את דברי הברכה שלי, כאן , ישראל  עימדי זקופה

  :והרבות של התנועה המסורתית העולמית

נהדרת. היפה וה ישראל שלי, , 70-הולדתך ה ך ליוםקשת לברכאני, נטלי מרים בת דניאל הכהן ורינה, מב

כל הדורות  עםיחד  לצידךהנני כאן, עומדת איתך ו  עוד לא תמו כל פלאייך.בטוחני  כי ומלאת טוב, וחן וחסד. 

שנות  3500 מאז ועד היום, כבר , זה שאת סוחבת , ייעודינולכת את כל הדרך להגשמת ייעודךלכולם, 

 היסטוריה .

נפנה נתייאש ולא למחררי ריב. לא ו לא נפקירך לרודנים, לגזעניםכי היום יותר מתמיד, ישראל, לך מבטיחה 

על עמוד נכי מבטיחה  .'פייק אלוהים'או בשם  שונות ומשונות אידיאותעורף בעוד מבזים את כבודך בשם 

 נכונים אנחנו., ובאמת הגיע הזמןכי . ישראל, בשבילך אך בעיקר בשבילינו,  המשמר

 "בעין יראו בשוב ה' ציון[  70]= יןעכי "

שבין השואה לתקומה, בין הזיכרון לעצמאות,  ים הללוהמקודש ים, ברגעלנו ביום הזה המיוחדנתפלל כו

לתקן " - כי לכך נוצרת  ,עתידךאלי בעוז והדר , ותצעדי כוחותייך יעמדו לך רוחך וכי  , 70-יומולדתך ה לכבוד ו

  !ולתפארת מדינת ישראל! -  "עולם במלכות שדי

 חג שמח!
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