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משה.   לבין  קרח  בין  הגדולה  במחלוקת  פותחת  קרח  פרשת 

המחלוקת  טיב  על  שונים  בהסברים  נשברו  רבים  קולמוסים 

אך מענין ומהותה , גאווה ורצון לשליטה מנהיגות ועוד ועוד.  

לא פחות לראות מה קרה לאחר מותם של אנשי קרח ועדתו. 

לאחר שנשרפו מקטירי הקטורת, וכן נבלעו באדמה ֹקַרח וכל  

נשיאי   כל  חדש.  מבחן  שיעשה  ה  מֹמשֶׁ הקב"ה  ביקש  עדתו, 

השבטים נתבקשו להביא את מטות ההנהגה שלהם, ולהניחם 

במשכן ליד קודש הקודשים, ואז, הצהיר הקב"ה, שייעשה נס,  

ורק אחד המטות היבשים יוציא פרחים. המטה שיפרח יעיד  

 במי בחר הקב"ה להיות הכהן הגדול של ישראל. 

רגע קודם, ראו כולם כיצד נשרפו   .תמוהד  מאמבחן המטות  

יֵאי ֵעָדה, ועימם ֹקַרח, אשר חמדו   למוות מאתיים וחמישים ְנשִׂ

  לעצמם את תפקיד הכהן הגדול, והיחיד שנשאר חי היה ַאֲהֹרן. 

ימּו ֲעֵליֶהן  "ְקחּו ָלֶכם ַמְחּתֹות, ֹקַרח ְוָכל ֲעָדתֹו, ּוְתנּו ָבֵהן ֵאׁש ְוש ִׂ
דֹוׁש"  ְקֹטֶרת... ְוָהָיה ְבַחר ה' הּוא ַהּקָ ר יִׂ יׁש ֲאׁשֶ מכאן שצריך  .  ָהאִׂ

ְבַחר ה'היה להיות ברור לכל, כי ַאֲהֹרן הוא " ר יִׂ יׁש ֲאׁשֶ . "ָהאִׂ

שלא   היחיד  והיה  ה"שרופים",  מבין  אחרון  נותר  ַאֲהֹרן  אם 

נשרף, למה צריך היה הקב"ה להוסיף גם את מבחן 'המטה  

לם שַאֲהֹרן הוא אכן לכושוב  הפורח' באוהל מועד, ולהראות  

 ?  הנבחר לתפקיד הכהן הגדול

מסוג  הייתה  בקטורת"  "השרופים  במבחן  בַאֲהֹרן  הבחירה 

השלילה בדרך  למשה    . הוכחה  כי  המתנגדים  לטעון,  יכלו 

ידי  על  מובהק  חיובי  באופן  נעשתה  לא  בַאֲהֹרן  הבחירה 

שכל   לאחר  'במקרה',  לכאורה  יצא  כך  אלא,  הקב"ה, 

וַאֲהֹרן זכה בתפקיד,    –צאו מן "המשחק"  "המתחרים" נשרפו וי

לא מפני שהיה המתאים ביותר, אלא רק מפני שחמק מהאש, 

 .  וכך יצא ששרד הוא לבדו

בא הקב"ה ללמדנו , שבחירה במנהיג אינה יכולה להיעשות  

האחרים.   שלילת  באמצעות  היא  כאילו  שתיראה  דרך  על 

התכונות   מצד  להיעשות  צריכה  אמיתי  מנהיג  בחירת 

בו.  הפנ שיש  לעמהקב"ה  ימיות  הוא יציג  שַאֲהֹרן,  כל,  ני 

המתאים והטוב ביותר לתפקיד הכהן הגדול, ולא רק מתוך 

גם   אלא  בקטורת",  "השרופים  מבין  אחרון  ששרד  זה  שהיה 

ה ַאֲהֹרןמתוך סימן מובהק שבחר בו במתכוון  ַרח ַמּטֵ ּנֵה ּפָ  . ְוהִׂ

יבשים   נראים  היו  הַמּטֹות  כל  חוץ  כלפי  ושווים  לכאורה 

כי  לדעת,  כולם  נוכחו  בפנימיות  אולם  החיצונית,  בצורתם 

פנימית שלא הייתה   בו חיות  ַאֲהֹרן היה שונה, הייתה  ה  ַמּטֶׁ

הַמּטֹות באחרים  בשאר  שאין  פנימית  תכונה  יש  לאהרן   . -  

ה" ַלּתֹורָׁ ן  ְרבָׁ ּוְמקָׁ ַהְבִרּיֹות  ֶאת  אֹוֵהב  לֹום,  שָׁ ְורֹוֵדף  לֹום  שָׁ  "אֹוֵהב 

הקטורת לא היה מתוכנן,  מחתות  מבחן    אבות א יב(.)משנה  

ה,   ֹמשֶׁ על  נכפה  את  שאלא  לסיים  כדי  אותו  להציע  נאלץ 

המחלוקת של ֹקַרח ְוֲעָדתֹו, ואילו את מבחן המטות יזם כבר  

הקב"ה באופן מתוכנן, כדי שמעתה ולעתיד לבוא, לא יהיה  

 עוד לאיש ספק בבחירתו של ַאֲהֹרן לכוהן הגדול. 

אלת השאלה מה ראה הקב"ה לבחור דווקא בנס זה  ועדיין נש

 ?   של פריחת המטה לשקד, כדי להוכיח את בחירתו של אהרן

"ל אומרים במסכת יומא, שהנס היה מיוחד, הואיל ובדרך  חז

ראשונים מופיעים  הפרחים  בטבע  הנץ   ,כלל  תחילת  ועם 

ואילו   ,נושרים הפרחים אז מופיע הפרי,  נושר  ואחרי שהנץ 

ים נשארו, ולמרות שיצא כבר ציץ הפרח נשאר.  כאן כל השלב

"והנה פרח מטה אהרן.    וכך מובא בדעת זקנים מבעלי התוס': 

ואותן פרחים  עניני פרח היו שם דמצד אחד פרח  משמע דתרי 

עמדו ולא נפלו לעולם ומצד אחד ויצא פרח ונפל כדרך כל פרחי  

על    אילנות ויצץ ציץ ויגמול שקדים. וראיה מיומא ]נב:[ דמסיק

ופרחיה   שקדיה  אהרן  של  מקלו  אף  'וי"א  שנגנזו  דברים  אותן 

השקדים" אחד  ומצד  לעולם  ועמדו  היו  דפרחים  'מכלל   נגנזו, 

 )דעת זקנים מבעלי התוספות פרק י"ז פסוק כ"ג(. 

יוסף', בספרו "תולדות  -יצחק קארו, דודו של מרן ה'בית  רבי

הפרחים   של  הנס  בצורת  ההתבוננות  את  מרחיב  יצחק" 

קדים ומציין, שאירעו בו שלשה ניסים ומסיים וקושר בין  והש

"הרבה נסים נעשו בזה. אחד, שהוציא שני     צורת הנס למטרתו:

נשאר   השני  הדרך,  שכן  שקדים  כשגמל  נפל  האחד  פרחים, 

שנגנז   כג[  יח  במד"ר  ]עי'  ז"ל  חכמים  שאמרו  הוא  וזה  לעולם 

שאר    מטה אהרן בפרחו ושקדו וזה נס גדול. הנס השני, שטבע

ואילן   שבהן,  לחלוחית  מצד  פרח  מוציאים  כשנכרתים  אילנות 

שקד כשנכרת מתייבש ואינו נשאר בו שום לחלוחית, ולזה ראה  

הנס  שבישראל.  לחלוחית  שאבד  שקד  מקל  יא[  ]א  ירמיה 

השלישי, במדרש שאלו השקדים היו מתוקים ומרים, המתוקים 

עושים מצד ימין המטה, והמרים מצד שמאל, וכשיהיו ישראל  

רצונו של מקום, היו הפרחים המתוקים של צד ימין לחים ושל 

היו   רצונו של מקום,  עושין  ישראל  וכשאין  כמושין,  צד שמאל 

והטעם  כמושין.  ימין  צד  ושל  לחים  שמאל  צד  של  הפרחים 

כי מה'  לומר  שהוציא פרח, רמז לבני אהרן שהן פרחי כהונה, 

צי שעליו  אהרן  על  ציץ  ויצץ  להם  זאת  הקדש, הייתה  נזר  ץ 

שקדים על הלוים השוקדים במקדש כל הימים, לומר שהקב"ה 

"ם, נכדו רשבה    ".שלח למשה כל אלו המנויים כי לא מלבו…

וטען,  הזה  הייחודי  הנס  תופעת  את  יותר  הגדיל  רש"י,  של 

שלמעשה הנס הגדול היה שכל שלשת השלבים היו בתהליך 
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דבריו: וכך  בו,  צפה  ישראל  עם  שכל  לפי  נ"…   טבעי  ראה 

ָפַרח ולא יותר, כדכתיב: "והנה  הפשט, כשהוִציאֹו משה ְמָצאֹו שֶׁ

ישראל.   כל  לעיני  ציץ"  "ויצץ  כן,  פרח מטה אהרן". אבל אחר 

האילן,   בפירות  העניין  הוא  שכן  שקדים".  "ויגמול  כן,  ואחרי 

שאם הכל היה בבת אחת, אם כן כשהוציאו משה נגמר כל אותו  

יתה נראית לא הפריחה ולא הניצה. העניין תחילה. והנה לא ה

 ". וגם לא היה לו לכתוב: "והנה פרח" אלא: "והנה גמל שקדים

נראה אם כן שיש ענין מיוחד בבחירה של השקד, לסמל את 

ענין  רק  לא  ישראל.  לעם  להעביר  הקב"ה  שרוצה  המסר 

 השקידה כפי שמופיע אצל ירמיהו, אלא משהו עמוק נוסף.  

עם  את  מביאים  שבעקבותיה,  והאירועים  מצרים,  יציאת 

לחוות   מעל  ישראל  ו'דלגו'  הטבע  את  ששינו  גלויים  ניסים 

נס ככל הניסים,   הטבע, הנס של 'מקל השקד' הוא לא עוד 

כאן   יש  הטבע.  בתוך  שמולבש  נס  כאן  יש  לראשונה  אלא 

תיאור של שלשה שלבים של צמיחת השקד מפרח לציץ ואח"כ 

רוצה   פרק  הקב לומר:  לפרי,  ישראל  עם  את  ללמד  רצה  "ה 

בהתבוננות בטבע, שהיא כולה ניסית ומעתה הופעת הקדושה 

החיים   מצורת  חלק  זה  טבעית.  בצורה  ייראו  והכהונה 

הטבעית של עם ישראל, שיש בה 'פרחי כהונה', עד ששמים 

את הציץ לראשו של הכהן ומהוה את 'הפרי הבשל' שמתפלל  

ישראל. עם  על  הגדולה   לכל   ומכפר  במכונה  תפקיד  אחד 

 – הנקראת "עם ישראל" , ולמרות שכל העדה כולם קדושים  

 יש לכל אחד תפקיד אחר. 

שנדע  ובעיקר   , לנו  הנכון  התפקיד  מה  לדעת  ונדע  ולוואי 

 להוציאו לפועל בשקידה ובמסירות. 

=============================== 

השקד מופיע בתנ"ך מספר פעמים. הוא אחד מפירות הארץ , 

ומוזכר בין הפירות ששלח יעקב ליוסף עם אחיו כאשר הלכו  

ָרֵא  .  למצרים   ש ְ יִׂ ם  ֲאֵלֶהֶ֜ ןַוּיֹֹּ֨אֶמר  ם־ּכֵ  אִׂ ם  יֶהֶ֗ ֲאבִׂ  ֹז את  ֵאפֹוא   ׀  ל 
ּו   ת   ְק֞חוּ   ֲעש  ְמַרַ֤ זִּׂ ֶרץָ֙   מִׂ ם  ָהָאָ֙ ְכֵליֶכֶ֔ ידוּ   ּבִׂ ִ֥ ִ֖יׁש   ְוהֹורִׂ ה  ָלאִׂ ְנָחָ֑ ט   מִׂ   ְמַעַ֤
יָ֙  ט ֳצרִׂ ׁש  ּוְמַע  ַבֶ֔ את ּדְ ט ְנֹכ  יםׇב ָולֶֹ֔ ִ֖ ים ְטנִׂ ִֽ ֵקדִׂ  ׃ ּוׁשְ

הציוני,  במפעל  לארצו  ישראל  עם  ששיבת  לראות  מענין 

בפי רבים בשם  הביאה לשינוי בשמו של העץ, שנקרא מאז 

 "שקדיה".  

   ,לוין קיפניסחודשה על ידי  קרוב לוודאי שהמילה שקדייה  

)תרע״ט(.לעה  יוהופ שקדיה״  טובה,  ״לשנה  בשירו   ראשונה 

פי  בתוך זמן קצר התקבלה השקדייה ללשונם של הילדים, כ

עשר בשבט״,    שמעידים שיריהם של יחיאל הלפרין )״חמשה־

תרפ״ז( וישראל דושמן )״השקדיה פורחת ושמש פז זורחת״(,  

יהודה  כך למשל,  בלשון המדוברת.  לקח לה זמן להשתרש  אך  

גור לא מצא לנכון להביאה במילוניו )אף לא ב״מילון עברי״,  

ילדים    תש״ו(.   של  מילה  בה  ראה  טור־סיני  נ״ה  וציין גם 

)מילון    ״כינוי חיבה לעץ השקד, נוהג בספרות הילדים״בערכה:  

יהודה,   אבן1959בן־  רשם  לעומתם  במילונו    (.  ־שושן 

מובאות שהביא הך שתי  א,  ״כינוי עממי לעץ השקד״הראשון:

ההבחנה בין     הן משירי הילדים )מלון חדש, כרך ה, תשי״ב(. 

ומצויה   חז״ל  בספרות  נוהגת  העץ  פרי  ובין  ביצירות העץ 

בטנה, סופרים ומשוררים: )מן   אגוזה,  תמרה  חרובית, 

המקורות(, אגסה )דבורה בארון, ״משפחה״, תרצ״ג(, תפוחה 

לבלבו בגן העצים, בול״, תר״ע( וכמובן ״ )זלמן שניאור, ״בירח־

הלבינה תרס״ה(.  הדבדבניה  צאי״,  ״קומי  ביאליק,  )ח״נ  ״ 

לשנה טובה/שקדיה   -בשירו של קיפניס אפשר שהחרוז הנוח  

 .הוא שתמך בחידוש הלשוני הזה -

ב״לשון בסיומת ־יה  המחודשים  השמות  ריבוי  מקום    מכל 

ופרחים   צמחים  שמות  ובהם  חמניה,   זכריה,  -הירושלמית״ 

ודאי השפיע על לוין קיפניס. בשנת תרע״ו פרסם    -יה  בנגע

הזהב״ ובו קרא לעץ התפוז    יס את הסיפור ״זהב תפוח־נקיפ

ול תפוחיחים  זהביה  רחמניה  ״   -פריו  כאם  זהביה,  כל  והיתה 

)ספריה קטנה לילדים, מדרגה  פועה והומיה ומספרת מעשיה״

ראשונה, כרך שני, ו(.ג ובסיפורו ״מעשה בתפוח שהלך לשוח״  

 כתב על התפוחה וילדיה התפוחיחים )שם, כא(.  

מי שראה את השקדיה כסמל לזכרון מארץ ישראל היה מרדכי 

שגויס   השניה. זעירא,  העולם  במלחמת  הבריטי  לצבא 

בדרכה בדרום הרכבת  ישראל למצרים, עברה  -מארץבנסיעתו  

)בחלקו( במטעי   מישור החוף, שבאותה תקופה היה מכוסה 

הדבר השאיר עליו רושם אז וכך  שקדים, שעמדו אז בפריחתם.  

 כתב את המילים והלחן ל"שיר ההודיה" . 

ן ְש   ֵקִדָיה, ִלִוית אֹוִתי, ַאְרִצי, ְבֹלבֶׁ
ְרֲחֵבי ְשדֹוַתִיְך,  ְבֹזַהר ַחָמֵתְך ומֶׁ

 ְוִשיר ָנַתְת ְבִפי, הוא ִשיר ַההֹוָדָיה, 
 ְלַהְשִמיעֹו ַהְרֵחק, ַהְרֵחק ִמְגבולֹוַתִיְך.

 

ן( ) בֶׁ ( היה 1968באוגוסט    1  –  1905ביולי    6מרדכי זעירא )ְגרֶׁ

והפזמונאים   המלחינים  מנגינות  מחשובי  כתב  הישראליים. 

נתן  אורלנד,  יעקב  בהם  והפזמונאים,  המשוררים  לטובי 

אלתרמן, אהרן אשמן ואלכסנדר פן. בזמנו כונה "הטרובדור  

 של הזמר העברי". 

קייב שבאימפריה  בעיר  ן  בֶׁ ְגרֶׁ )מיְטָיה(  מארק  כדמיטרי  נולד 

מכונאות   במגמת  למד  אוקראינה(.  בירת  )כיום  הרוסית 

הפסיק  בפוליטכניקום   הפרנסה  קשיי  עקב  אך  קייב,  של 

לימודיו לאחר שני סמסטרים ועבר לעסוק בתפירת נעליים.  

הנוער הציונית    1924בשנת   לתנועת  נעצר עקב השתייכותו 

"השומר הצעיר", אך קיבל היתר לעזוב את ברית המועצות  

. בארץ הצטרף לקיבוץ אפיקים 19ועלה לארץ ישראל בגיל  

https://lp.vp4.me/fw3x


 נעם הארץ בס"ד     
     ב" פתש קורחפרשת   - שבת קדש לכבוד 

   זו תלמודה של א"י  –יא טוב  הוזהב הארץ ה
 נכתב ע"י חגי עמיצור    –דף שבועי לעיסוק בסוגיות ארץ ישראליות 

 3                     הדף מוקדש לע"נ אבי מורי יעקב עוזיאל עמיצור ז"ל                                     

ר הצעיר ס.ס.ס.ר."(, ששכן אז ליד  )שאז נקרא "קיבוץ השומ

בשם   עברית  אופרה  הצגת  העלו  הקיבוץ  חברי  יבנאל. 

"כרמלה". על התזמורת, שכללה קונצרטינה ונגני מסרק, ניצח  

זעירא, שהיה מוכשר בנגינה על מסרקים. בפי חבריו נקרא אז  

 בשם "מסרקי". 

לאחר חודשים אחדים עברה הקבוצה לעפולה והעלתה הצגה  

לצה כחולה", ובה שירו הראשון של זעירא )מילים חדשה, "חו

לפופולריות   שזכה  כחולה",  "חולצה  הוא  אף  הקרוי  ולחן( 

ישראל.   בארץ  הסוציאליסטיות  הנוער  תנועות  בקרב  רבה 

לתל   לעבור  זעירא  את  שכנע  "האהל",  מייסד  הלוי,  משה 

החליט זעירא להפסיק את   1927אביב וללמוד משחק. בשנת  

מוד הלחנה. באותה שנה הכיר את שרה לימודי המשחק ולל

שניהם  כששרו  לגננות,  לוינסקי  סמינר  תלמידת  גוטמן, 

במקהלת "בית הלויים" של מנשה רבינא בתל אביב. השניים  

, נישאו בכפר  1933זוג, כעבור כמה שנים, בינואר  -היו לבני

 נולד בנם היחיד, יובל. 1935-ויתקין, וב

אוסף  1928בשנת   שנהר  יצחק  עם  עלייה    פרסם  שירי 

לירושלים, שבו כתב שנהר את המילים וזעירא את הלחנים.  

זעירא ראה בכך את ראשית יצירתו כמלחין. בשנה זו שינה 

את שם משפחתו ל"זעירא", בשל קומתו הנמוכה, בעצתו של  

 הסופר אהרן אשמן. 

התפרנס למחייתו מעבודה בחברת החשמל,   1933מסוף שנת  

כך ואחר  מונים  כקורא  עבר  בתחילה  לב,  התקף  בעקבות   ,

לעסוק בהנהלת חשבונות. בהקשר זה כתב והלחין את השיר 

 "שיר הרשת" )"הזקן מנהריים"( על אודות פנחס רוטנברג.  

במלחמת העולם השנייה התגייס זעירא לצבא הבריטי, נמנה  

והלחין  היהודית  הבריגדה  של  זה"  "מעין  להקת  מקימי  עם 

 עצב בעיניים"(.חלק משיריה, בהם "שלכת" )"עמוק ה

זעירא היה קשוב למתרחש בארץ, וכמה משיריו הם תגובות 

"חמישה   שירו  לדוגמה,  כך  שאירעו.  למאורעות  אמת  בזמן 

יצאו מולדת לבנות" הוא תגובה על רצח חמשת היהודים על 

 ידי פורעים ערבים שעל שמם קרוי קיבוץ מעלה החמישה. 

ת ִלְבנֹות, דֶׁ ַבַבִית ָעְזבו ֵאם ְוָאחֹות /  ָשהֲחִמ  ֲחִמָשה ָיְצאו מֹולֶׁ

ָהִרים/   ְוִאָשה. ְוִתינֹוק /  ְוָהְלמו ַפִטיִשים.,  ָהְלמו ַפִטיִשים בֶׁ

ת   ְמִסּלֹות וְכִביִשים. ֲחִמָשה ָשם ָעְמדו ָסְללו ְוָחְלמו ְיִריֹות ִפְּלחו אֶׁ

ר ִפְתאֹום, ָנְפלו   ְבָיָדם ְבַנְפָשם ַהְמתֹום, ַפִטיִשים/  ְיִריֹות. ַהֹבקֶׁ

 ָחֵמש ַהְגִויֹות.

ָהִרים ָהִאִשים/  ְוָקמו, ְוָקמו, ְוָקמו, ְוָקמו, ְוָקמו  /  ַבַּלְיָלה ְבֻהֵצת בֶׁ

 וֵמָאז לֹא ָנַדמו./  ָהְלמו ֵמָחָדש ֲחִמָשה ַפִטיִשים

ַבַבִית ָעְזבו ֵאם ְוָאחֹות  /  ִלְרָגִעים ֲאָנחֹות וְלִחיָשהְוֵיש ִכי בֹוְקעֹות 

ָחד ַהָיַדִים לֹא ָנחֹות/  ְוִתינֹוק ְוִאָשה. ַגע אֶׁ ֲחִמָשה ָיְצאו /  ַאף רֶׁ

ת ִלְבנֹות  דֶׁ  ֲחִמָשה. –מֹולֶׁ

של   העוצר  מימי  באחד  הולחן  לילה"  "לילה  הנודע  שירו 

זעירא הלחין שניים משיריו של אלכסנדר פן    .השלטון הבריטי

לזכרו של אלכסנדר זייד. ביום השנה הראשון הלחין את השיר 

כך הלחין את   ושנתיים אחר  ועוד"(,  )"פעם  זייד"  של  "שיר 

   .ולחן ליום השנה הראשוןשהבטעות סוברים    ,"אדמה אדמתי"

שיר מפורסם נוסף שנכתב על ידו וע"י חברו אורלנד היה "שיר  

,  ח" שנכתב לאחר רצח נוסעי אוטובוס במעלה העקרבים  שמ

לאחר הטבח שררה   , י"ב באדר ב' ה'תשי"ד1954במרץ    17-ב

משה שרת באורלנד ביום שלמחרת, פגש  אווירה קודרת בארץ.  

"מילוא" של מפא"י,  במועדון  פורים  ובזעירא באחד מנשפי 

וביקש מהם לחבר שיר שיפיג את תחושת האבל הציבורי. הוא 

לא" את השניים במטבחון המועדון )שהיה מלא כל טוב(  "כ

עד שיסיימו את חיבור השיר, וכשיצאו משם כעבור שעה היה  

 בידיהם זמר חסידי לוהט הפותח במילים "אם גם ראשנו שח".

ב סֹוְבָבנו /  ִאם ַגם רֹאֵשנו ַשח  צֶׁ ִמן ַהִשְמָחה  /  ָהָבה ְוִנְתַלַקח /  ְועֶׁ

ָבנו.  שֶׁ

 ִשְמָחה, ִשְמָחה ִכְמלֹא ָהַעִין, /  ָהָבה ְוִנְתַמֵּלא /  י,ַהי, הַ 

 ֲעֵלה וְבַער ַהַיִין!/  ֲעֵלה וְבַער ַהַיִין!/  ִשירו ֲעֵלה, ֲעֵלה/  ַהי, ַהי

ַהַּלְיָלה ֵיש  /  ֲאבֹוי ַלִמְתָיֵאש/  ְוַהְדִליֵקנו ֹכַח!/  ֲעֵלה וְבַער ָכֵאש

 ִלְשֹמַח! 

ְנָשָמה בֹו /  ַהַּלְיָלה ִיָגֵאל/  ַהי, ַהי  ָכל ִמי, ָכל ִמי שֶׁ

ָחָמה בֹו! /ָכל ִאיש ְבִיְשָרֵאל /  ַהי, ַהי ל נֶׁ   ִניצֹוץ שֶׁ

ונטמן בבית העלמין קריית   1968- זעירא נפטר מהתקף לב ב

 שאול בתל אביב.  

גם בעת עצב,   ונלמד לשמוח  יתן  להבין את הנס שבתוך  מי 

ל שלנוהטבע,  התפקיד  על  לשקוד  השקד.למוד  כמו  חסר   , 

גלגל? אני הגלגל. חסרים מסמר, בורג, גלגל תנופה? קחו אותי. 

חופר.   אני  אדמה?  לחפור  חייל.  צריך  אני  חייל?  להיות  צריך 

משטרה? רופא? עורכי דין? מורים? שואבי מים? בבקשה, אני  

עושה את הכל. אין לי פרצוף, אין פסיכולוגיה, אין רגשות, אין 

לי אפילו שם: אני האידיאה הטהורה של שירות, מוכן לכל, איני  

קשור בשום דבר; אני יודע רק ציווי אחד: לבנות.", אין בני אדם  

 .)מדברי טרומפלדור באיגרת החלוץ(   לה, אמרתי, "יהיו".כא

    . 


