
טקס זיכרון בקסטל
ערכה למורים ולעורכי הטקס



אתר לאומי הקסטל מציע למבקריו פעילות חווייתית ייחודית הממחישה את 
הערכים שעמדו בבסיס הקרבות שנערכו באזור במלחמת השחרור. המבקרים 
באתר מוזמנים לצעוד בשביל נופי העובר בין ארבע תחנות, ליהנות מהסביבה 

הטבעית ומהנוף של מבואות ירושלים, ולהתבונן בזירת התרחשותם של הקרבות 
בדרך אל העיר )לרקע היסטורי ראו נספח א'(.

אנו ממליצים לשלב טקס זיכרון קצר אשר יוסיף ערך לביקור.
להלן מידע שיוכל לסייע אם ברצונכם לקיים את הטקס.

המתחמים המומלצים לעריכת הטקס הם -
א חורשת האורנים שבמפלס החניה. מתאים ל־500 משתתפים לכל היותר.

ב ראש בית המוכתר. מתאים ל־80 משתתפים לכל היותר )ללא צל(.

בשני המתחמים תמצאו - 
 חיבור לחשמל 

 אפשרות להדליק לפיד זיכרון )תוך הקפדה על אמצעי בטיחות ועל פי הנחיות 
האתר(

 מקום להניף את דגל ישראל
 אפשרות להשמיע מוזיקה )בעוצמה נמוכה ומתוך שמירה על צביון הטקס 

והאתר(
יש לתאם מראש את עריכת הטקס עם משרד האתר, בטלפון: 02-5955012

1 קריאת "יזכור"

2 קריאה מהשירים האלה )או השמעתם(:

 בלדה לחובש / דן אלמגור 

 מגש הכסף / נתן אלתרמן

 שבילי הגבורה / יצחק שדה

 קרב הראל / חיים חפר 

 זיכרון מהמלחמה / נתן יונתן

 שיר הרעות / חיים גורי 

 שתי דקות / ליפא אהרוני

3 הנפת דגל ישראל

4 שירת "התקווה"

הצעה למהלך הטקס הקדמה
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ירושלים, העיר הקדושה לשלוש הדתות המונותיאיסטיות, העיר שהרים סביב 
לה, נסמכה מאז ומעולם על דרכים שקישרו אותה לעורף הכלכלי שלה )מישור 
החוף, הגליל ועמק יזרעאל(. בתקופות קדומות הובילו מספר דרכים לירושלים, 

אך מהתקופה העות'מאנית עובר תוואי הדרך העיקרי אל העיר בציר לטרון–
שער הגיא–הקסטל–מוצא–ירושלים. ומכאן חשיבותו האסטרטגית של הקסטל. 

חשיבות זו היא נקודת המוצא להבנת הקרב על הקסטל במלחמת העצמאות.
עם פרוץ המלחמה בעקבות קבלת הצעת החלוקה של ארץ ישראל באו"ם )בכ"ט 

בנובמבר 1947( החל המאבק על הדרכים לירושלים כדי לפרוץ את המצור 
שהטילו עליה הערבים. בתחילה ניסו היהודים להתגבר על חסימת הדרכים 

בכמה מקומות בארץ באמצעות נסיעה בשיירות של כלי רכב משוריינים, אולם 
לאחר כמה כישלונות עקובים מדם )שיירת נבי דניאל לגוש עציון, שיירת יחיעם 

בצפון ושיירת חולדה לירושלים(, שאירעו כולם במרץ 1948, הוחלט להפסיק 
את "שיטת השיירות" ולהוציא לפועל מבצע יזום להשתלט על הדרך לירושלים 

הנצורה – "מבצע נחשון" )מרץ–אפריל 1948(. 
דברי דוד בן־גוריון ממחישים את החשיבות האסטרטגית של השליטה על הדרך 

לירושלים:

לאורך הדרך לירושלים היו יישובים יהודיים ויישובים ערביים )הישובים 
היהודיים היו קריית ענבים, מעלה החמישה, נווה אילן ומוצא, והיישובים 

הערביים: בית מחסיר, קסטל, קולוניה, דיר יאסין, צובא וסטאף. ראו בפירוט 
במפה שלהלן(. כבר עם פרוץ המלחמה נורתה אש מהיישובים הערביים לעבר 
מכוניות של יהודים שעברו בדרך לירושלים. אמנם הקסטל לא היה מהכפרים 

הגדולים באזור, אך מיקומו בראש ההר בדרך לירושלים היה אסטרטגי. כמו כן, 
במהלך הלחימה נהגו הערבים להזעיק כוחות מכפרים סמוכים לסיוע )"פזעה"(, 

ולכן מספר התושבים בכפר מסוים לא היה גורם משמעותי בלחימה בו. 

מטרתו של "מבצע נחשון" הייתה אפוא לשנות את שיטת המאבק על הדרכים – 
לא עוד הגנה מתוך השיירות עצמן, אלא שליטה במרחב שלאורך הדרך וסביבה. 

בליל 3 באפריל 1948, לאחר קבלת משלוח נשק גדול מצ'כוסלובקיה, התקיף 
כוח פלמ"ח שיצא מקריית ענבים בפיקודו של אליהו סלע )”רעננה“(, את הכפר 

קסטל וכבש אותו. בתחילה כמעט שלא הייתה התנגדות לתקיפה, אך לאחר 
כמה שעות תקף כוח מאומן למדי ובו מאה לוחמים מצבאו של עבד אל־קאדר 
אל־חוסייני, בלוויית מאות מתנדבים מכפרי הסביבה את משלט המחצבה ואת 
משלט נחשון שמדרום לכפר, והלוחמים בשני המשלטים האלה נסוגו לקסטל. 
למחרת החליפה יחידת חי"ש מפלוגה א' בגדוד "מוריה" של חטיבת עציוני את 

רוב לוחמי הפלמ"ח שבקסטל.

היום שלמחרת, 4 באפריל, עבר בשקט יחסי. הצדדים הלוחמים התכוננו להמשך 
הקרבות. למחרת, ב־5 באפריל, חודשה ההתקפה, והלוחמים הערבים כבשו את 

המחצבה ואת המשלטים. לוחמים מהכפר קולוניה תקפו את משק הילדים מוצא, 
ולאחר קרב קשה הם נהדפו.

עד  7 באפריל המשיכו הערבים להתקיף את הכפר. אנשי החי"ש, שלא הוחלפו 
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רקע היסטורי נספח א'

"....לערבים הייתה הדרך לירושלים פתוחה מארבעת העברים, מרמאללה, מחברון, 
מיריחו ומלטרון. לנו היתה רק דרך אחת - לטרון ויהודי ירושלים היו זקוקים למזון - 

וירושלים אינה מייצרת מזון לעצמה. מזון לערבים בא בקלות מכפרי הסביבה. הכפרים 
היהודיים היו מרוחקים - בגליל ובעמק. והובלת מזון ממשקי הגליל והעמק, במרחקים 

של מאות קילומטרים תחת מטר ואש ומוות, יומם וליל - היתה אחת האפןפאיות האדירות 
והמופלאות ביותר בעלילת ה'הגנה' ובמלחמתנו על ירושלים. נהגי ישראל ומלוויהם 

מפלמ"ח וחי"ש שהביאו יום יום תנובת משקי הגליל העליון והתחתון, עמק יזרעאל ועמק 
הירדן ליהודים בירושלים - כתבו אחד הפרקים הנהדרים בספרי הגבורה של עם ישראל 

בזמננו".
דוד בן גוריון
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מאז 4 באפריל היו תשושים. ב־8 באפריל, לפני עלות השחר, עלו להר שעליו 
ישב הכפר קסטל עבד אל־קאדר אל־חוסייני ושני לוחמים נוספים, ואש נורתה 

לכיוונם. מלוויו של אל־חוסייני הצליחו לברוח ואילו הוא נהרג. 

שמועה שעבד אל־קאדר נשאר על ההר )פצוע או מת( התפשטה במהירות בקרב 
הערבים. הם הכריזו על "פזעה", ובמהירות גויסו כאלף לוחמים ערבים נוספים. 
הפיקוד בתל אביב והלוחמים היהודים על ההר לא ידעו על ההתארגנות הזאת. 

ההתקפה הגדולה החלה בשעה 10:00 מהמשלטים "בועז", "המשלט המזרחי" 
ו"נחשון", שהלוחמים הערבים כבשו עוד קודם לכן. הם פתחו באש כבדה. 

הלוחמים היהודים ניסו להשיב אש, אך לאחר כמה לילות בלי שינה, בלי מזון 
ועם נשק מועט, התמודדותם הייתה בלתי אפשרית. אף על פי שמרדכי גזית, 

מפקד כוח החי"ש בקסטל, שלח הודעות בהולות למטה הפלמ"ח בקריית ענבים, 
התגבורת בפיקודו של נחום אריאלי הגיעה רק בצהרים.

אריאלי, מפקד הכוח, השאיר כיתה אחת לאבטחה על הכביש הראשי ועלה 

עם שאר הכוח אל ההר. באותה שעה כבר השלימו הערבים את כיבוש העמדה 
האחרונה בבית המוכתר שבראש ההר. כל שנותר ללוחמים היהודים היה לארגן 
את הנסיגה. שמעון אלפסי, סגנו של אריאלי, פקד: "הטוראים ייסוגו והמפקדים 

יישארו לחפות". כל אנשי הפלמ"ח שנשארו לחפות על חבריהם – נהרגו, וכך 
גם אנשי התגבורת. מקרב הנסוגים שנותרו בחיים, רק לוחמים ספורים הצליחו 

להגיע לבית ההבראה "ארזה" הסמוך למוצא ולקיבוץ קריית ענבים.

ב־9 באפריל 1948, בשעות הערב, פרץ כוח פלמ"ח בפיקודו של אליהו סלע לכפר 
קסטל ומצא את הכפר ריק מלוחמים ערבים וכבש אותו בלי קרב. התברר שרוב 

הלוחמים הערבים יצאו עוד קודם לכן להשתתף בהלוויית עבד אל קאדר אל 
חוסיני בירושלים.

אל־חוסייני )1907 - 1948( היה מנהיג צבאי נערץ, בן לאחת המשפחות הערביות 
המיוחסות בירושלים ואחיינו של המופתי של ירושלים חאג' אמין אל־חוסייני. 

הלווייתו של עבד אל־קאדר הייתה הלוויה המונית שכמוה לא נודעה עד אז 
בעיר. הוא נקבר במתחם הר הבית.

רוב חללי קרב הקסטל היהודים הועברו לקבורה בקבר אחים בבית הקברות 
הצבאי בהר הרצל ב־19 בנובמבר 1953.

הקרב על הקסטל תרם רבות להגנה על הדרך לירושלים, ולעיצוב גבולותיה 
של מדינת ישראל. בקרב ההרואי והטרגי ומלא התהפוכות גובשו כמה מערכי 

היסוד של צה"ל ושל המדינה, כמו נחישות, רעות, מנהיגות ואמינות, והם באים 
לידי ביטוי ב"שביל הערכים" באתר לאומי הקסטל. בקרב הקסטל הוגדרו כמה 
תקדימים: קרב הקסטל היה הקרב הראשון שבו נכבש כפר ערבי בידי לוחמים 

יהודים ונהרס עד היסוד. כמו כן נקבעה בקרב זה אחריותם של המפקדים כלפי 
פקודיהם.

במלחמת העצמאות נהרגו כ־6,000 יהודים, אזרחים וחיילים, כאחוז אחד 
מהיישוב היהודי בארץ ישראל )שמנה אז כ-650,000 נפש(.

מהלך קרב הקסטל

עבד אל קאדר אל חוסיני
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פתיחה
כאן באתר לאומי הקסטל, על גבעה זו, החולשת על הדרך לירושלים, לחמו בעוז 

ובגבורה כוחותינו במלחמת העצמאות.
היום, אנו זוכרים, בלב אחד, את הלוחמים אשר מסרו נפשם במאבק לפריצת 

הדרך לירושלים והבטחת השליטה בה, תוך הפגנת רעות, מנהיגות, ונחישות.
אנו מרימים את מבטנו ורואים את הישובים הרבים שניבנו על הגבעות בסביבה 

ואת ירושלים, בזכות הלוחמים.
במותם ציוו לנו את החיים.

אנו מתייחדים עם זכר הנופלים.
יהי זכרם ברוך.

יִצים, ֱאָמִנים ְוָהַאִמּ ָניו ּוְבנֹוָתיו הֶַנּ ר ָעם ִיְשָׂרֵאל ֶאת ָבּ ִיְזכֹּ

ֵלי ְצָבא הֲַהָגָנה ְלִיׂשָרֵאל, ַחָיּ

ַמעְַרכֹות ָהָעם, רֹות וֲַחִטיבֹות הַּלֹוֲחִמים ְבּ ְחָתּ ְוָכל לֹוֲחֵמי הַַמּ

הַר, י הַסֹּ ֵתּ רּות ָבּ ָטָרה ְוֵשׁ ְשׁ חֹון, הִַמּ ָטּ ְוַאְנֵשי ְקִהילֹות הַּמֹוִדיִעין, הִַבּ

קּוַמת ִיְשָׂרֵאל, ִמְלָחָמה עַל ְתּ ם בַּ ר ֵחְרפּו נְַפָשׁ ֲאֶשׁ

רֹור. יֵדי ְמָרְצִחים ֵמִאְרּגּוֵני הֶַטּ ָאֶרץ ּוִמחּוָצה ָלּה ִבּ ְרְצחּו ָבּ ִנּ ְוָכל ִמי ֶשׁ

זְַרעֹו ְוֶיֱאבַל עַל ִזיו ָהֲעלּוִמים רַך ְבּ ר ִיׂשָרֵאל ְוִיְתָבּ ִיְזכֹּ

ֶפש ת ָהָרצֹון ּוְמִסירּות הֶַנּ בּוָרה ּוְקֻדָשׁ ְוֶחְמדַת הְַגּ

ֵבָדה. ֲעָרָכה הְַכּ ַמּ ים בַּ ְסִפּ ל הִַנּ ֶשׁ

חֹון ָצּ ִיְהיּו ַחְלֵלי ַמעְַרכֹות ִיְשָׂרֵאל ֲעטּוֵרי הִַנּ

ֵלב ִיְשָֹרֵאל ְלדֹור ּדֹור. ֲחתּוִמים ְבּ

יזכורנספח ב' קטעי קריאה לטקס 
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מילים: דן אלמגור | לחן: אפי נצר

 אפשר לקרוא את השיר או להשמיע את אחד מהביצועים האלה:
יהורם גאון  | שרית חדד 

מילים: נתן אלתרמן

 אפשר לקרוא את השיר, או להשמיע את אחד הביצועים של יהורם גאון: 
בלחן של נחום היימן | בלחן של נורית הירש

הם התקדמו לאט. הכול היה רגוע.
מנגד הנהר וגומא מרשרש. 

פתאום רעם ברק, אחד צעק: פצוע! 
אני כבר בא - ענה לו החובש.

עלינו על מוקש! - צעק אז הפצוע, 
אני כאן, לצידך - ענה לו החובש. 

ברד של אש ניתך, ברד כבד קטוע, 
מעבר לנהר, לגומא הרוחש. 

הַשאירו אותי כאן - ביקש אז הפצוע, 
עזוב שטויות - ענה לו החובש.

תציל את עצמך - ביקש אז הפצוע. 
אני נשאר איתך - ענה לו החובש.

והם נותרו שניהם, והשדה פתוח.
והם נותרו שניהם, והם גלויים לאש. 

אנחנו אבודים – מלמל אז הפצוע,
אחוז בי טוב – ענה לו החובש.

נפצעת גם אתה – מילמל אז הפצוע. 

ְוָהָאֶרץ ִּתְשקֹט, ֵעין ָׁשַמִים אֹוֶדֶמת

ְּתעְַמֵעם ְלִאָּטּה

ִנים. בּולֹות ֲעֵשׁ עַל ְגּ

ֶמת... ֲעמֹד – ְקרּועַת ֵלב ַאְך נֹוֶשׁ ְוֻאָּמה ַתּ

ְלקֵַּבל ֶאת הֵַּנס

ָהֶאָחד ֵאין ֵׁשִני…

קּום ְלמּול ַסהַר ּכֹון. ִהיא ָתּ ִהיא לֶַטֶקס ִתּ

ְוָעְמָדה, ֶטֶרם־יֹום, עֹוָטה ַחג ְוֵאיָמה.

– ָאז ִמֶּנֶגד ֵיְצאּו

נֲַעָרה ָונַעַר

ְוַאט ַאט ִיְצֲעדּו ֵהם ֶאל מּול ָהֻאָּמה.

י חֹל וֲַחגֹור, ְוִכְבֵדי נֲַעלִַים לֹוְבֵשׁ

ָּנִתיב יֲַעלּו ֵהם בַּ

ָהלֹוך ְוהֲַחֵרׁש.

עזוב, זה לא נורא – ענה לו החובש.

האש כבדה, כבדה! קשה, קשה לנוע.
רק לא להתייאש, רק לא להתייאש.

אזכור אותך תמיד – נשבע אז הפצוע.
רק לא ליפול – מלמל אז החובש.

שלך עד יום מותך – נשבע אז הפצוע.
היום הוא יום מותי – ענה לו החובש.

פתאום ענן אבק, פתאום עלתה הרוח,
וצל על הקרקע, והוא קרב, רועש. 

ניצלנו! הם באים! – ייבב אז הפצוע,
אך לא שמע מילה מן החובש.

אחי, אחי שלי! – ייבב אז הפצוע. 
מעבר לנהר הגומא מרשרש,

אחי, אחי שלי 
אחי, אחי שלי 

אחי!!!

ֹלא ֶהֱחִליפּו ִּבְגָדם, ֹלא ָמחּו עֹוד ּבַַּמִים

ֶאת ִעְּקבֹות יֹום־הֶַּפֶרְך ְוֵליל קַו־ָהֵאׁש.

ֲעֵיִפים עַד ְּבִלי ֵקץ, ְנִזיִרים ִמַּמְרגֹוע,

ים  – – ְונֹוְטִפים טְַלֵלי ְנעּוִרים ִעְבִרִיּ

נִַים ִיְּגׁשּו ם הְַשׁ דֹּ

ְוָעְמדּו ִלְבִלי־נֹועַ.

ְוֵאין אֹות ִאם ַחִּיים ֵהם אֹו ִאם ְירּוִיים.

ַמע ָוֶקֶסם, ה, ְׁשטּופַת ֶדּ ְׁשַאל ָהֻאָמּ ָאז ִתּ

ְוָאְמָרה: ִמי ַאֶּתם? ְוהְַּׁשנִַים ׁשֹוְקִטים,

ֶסף ׁש הֶַכּ ַּ יֲַענּו ָלּה: ֲאנְַחנּו ַמג

ָעָליו ָלך ִנְּתָנה ְמִדינַת הְַיהּוִדים. ֶשׁ

ְך יֹאְמרּו ְוָנְפלּו ְלרְַגָלה עֹוְטֵפי ֵצל, ָכּ

תֹוְלדֹות ִיְׂשָרֵאל… ְוהְַּׁשָאר ְיֻסּפַר ְבּ

מגש הכסףבלדה לחובש
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מילים: חיים חפר )בהשראת שירים של המשוררים בובי גיבסון, של סילברסטיין ואירווינג גורדו 
על מלחמת האזרחים האמריקנית(

 אפשר לקרוא את השיר, או להשמיע את אחד מהביצועים האלה:
שלישית גשר הירקון | דודאים 

בום בו, בו בום, בום, בום 
מחשיך כל היקום 

ההר אפל הרחוב שחור 
העיר גוועת במצור 

אין לחם אין, אין כלום.

בום בו, בו בום, בום, בום 
הלילה לא ננום 

נחצה בשקט את הכביש 
עם ארבעים כדור לאיש 

שמרני אל רחום.

פתחי את התריסים לאט 
כי מול ביתך עוברים 

כל אלה שכמעט, כמעט 
כמעט ולא חוזרים.

בום בו, בו בום, בום, בום 
ליבנו כבר אטום 

שלושים בנבי סמואל 
שבעה עשר על הקסטל 

שיירת נבי דניאל 
אך אנו עוד נקום.

ליל החושך פה למעלה 
בחובו טומן סכין 

אם נחזור עוד מן הלילה 
בעשרים שנה נזקין.

אך עוד תראי, את עוד תראי 
את הדרך הפתוחה 

עוד תראי, עוד תראי 
את הדרך הפתוחה. 

מי זה נע שם? זה הרוח,
האורב בין השיחים 

מבטנו הקרוע 
עוד זוכר קברי אחים.

קרב הראלשבילי הגבורה 
יצחק שדה )מייסד הפלמ"ח ומפקדו(. הטקסט נכתב ב־1946: 

הגבורה איננה פסגה. היא דרך העפלה שאין בה קפיצות. היסוד שבגבורה אינו 
האומץ, אלא הנכונות להקרבה עצמית. לאומץ שבגבורה יכול להגיע גם האיש 

המפחד אם חזקה בו נכונות ההקרבה. הפחד הוא מעצור והאיש הנכון יתגבר גם 
על המעצור הזה...

הגבורה האמיתית מתגלה גם בחולין של יום־יום. אנו רגילים לייחס את מושג 
הגבורה לצבאיות מסיבה מובנת: מהלוחם נדרשת הסכמה למפרע להקרבה 

מקסימלית, לקורבן חיים. אך אין זו הדרך היחידה. ]...[ לא הפחדנות היא 
היפוכה של הגבורה אלא האנוכיות. האיש האנוכי יכול להיות אמיץ, אך גיבור 

לא יהיה אין. הגבורה היא קודם כול מידה מוסרית. הגבורה, שהיא הקרבה, אינה 
אכזרית ביסודה היא איננה מתאכזרת. זו היא הצורה הנעלה ביותר של השירות. 

ביסודה היא אהבת הזולת.
]...[ ארצנו תדרוש כוח הקרבה רב מן הנוער שלה. משום כך נחוץ לה נוער עשיר־

רווח, צמא חיים ואושר ונכון להקריב את אושרו ואת חייו.
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נתן יונתן 

ּבַּלְַיָלה הַָּים ָהָמה. ָּכִרינּו אֶֹזן ֶאל ָהֲאָדָמה,

אּולַי ָהאֹוֵיב ָעָלה ִּבְסִפינֹוָתיו, אּולַי הּוא ָׁשב

ְטרֹוָיה ָהְיָתה ַאָּגָדה ֲעֻקָּבה ִמָּדם ְוָכל ָאב

ָרָצה ִלְראֹות ְּבֵעיָניו ֶאת הֶַּיֶלד הַַחי ְוָחַׁשב:

ָהאֹוֵיב ָּברַח. נּוכַל ִליׁשֹן הַּלְַיָלה עַל הַחֹול ָהרְַך, ְלִהְתעֹוֵרר ְלַאט,

ָלזּוז ְּכמֹו ְצָדִפים ֲהפּוִכים, ְּבִלי ְּפֻקָּדה, ְּבִלי ִרּמֹוִנים ְּדרּוִכים

ָלֶלֶכת ְיֵחִפים עַל ְׂשפַת הִַּמְפָרץ הַָּצלּול, ְלגַּלֹות קֹוְנִכית

ְּכֻחָּלה, ִלְכּתֹב ֶׁשָאנּו ָּבִאים ְּבָקרֹוב.

ֲאָבל ָהאֹוֵיב ָידַע. ְטרֹוָיה ֹלא ָהְיָתה ַאָּגָדה. ָהָיה

ִמי ֶׁשָּׁשב ְוָהָיה ִמי ֶׁשִּנְׁשַאר ִלְׁשּכַב ּוָפָניו לַָּים.

אך עוד תראי, עוד תראי 
את הדרך הפתוחה 

עוד תראי, עוד תראי 
את הדרך הפתוחה.

אהובך יצא לקרב 
אהובך יצא לקרב 

אבל איפה הוא עכשיו 
מן הדרך הוא לא שב.

מן הדרך הוא לא שב 
העפר כיסה עיניו 

את קברו חפרו רעיו 
כי הוא לא חי עד 

הבוקר.

אם נשוב עוד נערה 
אם נשוב עוד נערה 

אם נשוב בחזרה 

תלבשי שמלה שחורה. 

תלבשי שמלה שחורה 
לזכר כל החבורה 
כי נותרנו עשרה 

מן הפלוגה עד הבוקר.

בום בו, בו בום, בום, בום 
ליבנו כבר אטום 

שלושים בנבי סמואל 
שבעה עשר על הקסטל 

שיירת נבי דניאל 
הג'ינג'י, מוישה, מיכאל 
מנחם, צביקה ושמואל 

ומוטי, גד ובצלאל 
אך אנו עוד נקום.

זיכרון מהמלחמה
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מילים: חיים גורי | לחן: סשה ארגוב

 אפשר לקרוא את השיר או להשמיע את אחד מהביצועים האלה:
הראל סקעת | להקת הנח"ל | בועז שרעבי | יהורם גאון | זהבה בן

ליפא אהרוני 

צפירה פילחה את האוויר, שתי דקות דומייה
היישוב נדם, נאלם שאון בעיר ההומיה.

עמדו דומם המורה, התלמיד, פועל הבניין,
נהג המשאית, העורך דין, המוכר, הקניין.

הרכינו ראש, עובדות הניקיון, השוטר, הרופא,
הפקידה, הגננת, האמן, ויושבי בית הקפה.

התייחדו בגאון אמהות שכולות, אבות דואבים, אלמנות,
רעים לנשק, חברים מלידה, סבתות, סבים, בנים ובנות.

נשתתקה המחלקה בין הימין והשמאל, בין החילוני לדתי.
נמחקו כל ההבדלים, נעלם הפער העדתי.

שתי דקות של התייחדות.
שתי דקות תמימות של אחדות.

שתי דקות דומיה, לזכור, לא לשכוח.
שתי דקות האוצרות עצמה וכוח.

וכמה חסרה לנו תרועה מהדהדת
ובמהלכה שתי דקות של שמחה מאחדת.

שמחה העולה ופורצת מתוך הלב.
שמחה המחברת ומשכיחה כל כאב.

וכמה חסרים אנו בשבת ובחג
שתי דקות מאחדות במסורת, במנהג.

ועוד שתי דקות המלכדות בסתם יום של חול,
הו אז יהיה לנו יום העצמאות, חג גדול.

על הנגב יורד ליל הסתיו 
ומצית כוכבים חרש־חרש 

עת הרוח עובר על הסף 
עננים מהלכים על הדרך.

כבר שנה, לא הרגשנו כמעט 
איך עברו הזמנים בשדותינו. 

כבר שנה, ונותרנו מעט 
מה רבים שאינם כבר בינינו. 

אך נזכור את כולם, 
את יפי הבלורית והתואר 

כי רעות שכזאת לעולם 
לא תיתן את ליבנו לשכוח. 

אהבה מקודשת בדם 
את תשובי בינינו לפרוח. 

הרעות נשאנוך בלי מילים 
אפורה עקשנית ושותקת. 
מלילות האימה הגדולים 

את נותרת בהירה ודולקת. 

הרעות כנערייך כולם 
שוב בשמך נחייך ונלכה 

כי רעים שנפלו על חרבם 
את חייך הותירו לזכר. 

ונזכור את כולם...

שתי דקותשיר הרעות
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מילים: נפתלי הרץ אימבר | לחן: עממי

כל עוד בלבב פנימה 
נפש יהודי הומייה 

ולפאתי מזרח קדימה 
עין לציון צופיה. 

עוד לא אבדה תקוותינו 
התקווה בת שנות אלפיים 
להיות עם חופשי בארצנו 

ארץ ציון וירושלים.

התקווה
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קטעים נוספים לערכת הטקסים בקסטל:

'הטוראים ייסוגו לנחלת יצחק והמפקדים יחפו על הנסיגה'.
למחרת, לאחר שכבשנו את הקסטל בשנית, וסופית, נמצאו המפקדים הרוגים 

בשטח הלחימה, סביב 'בית המוכתר' בפסגה. מפקד הכוח אשר הוצב בשולי 
הכפר מצפון, שמעון אלפסי, נמצא הרוג במעלי השביל. אנשיו אשר נסוגו מסרו 

כי הורה להם לסגת ונשאר עם המקלען לחפות על הנסיגה. )...( יודעים אנו כי 
סיפור תגבורת הפלמ"ח לקסטל, סיפור הלוחמים ומפקדיהם, נותר זוהר כעמוד 

אש, כאגדה מהבהבת, כמופת ההגשה האישית ללוחמים.
יוספלה טבנקין- מג"ד הפורצים )מתוך מיזרחי מישאל, הקסטל- מבצר מאבק ודרך עמ' 118.

הקסטל: 
וגם אם יעקרוני התקפות הנגד

אני אשוב ואסתער שנית
וגם אם חברי יפלו במחצית הדרך

אני אשוב ואסתער שנית.
ואם הפחד יצמידני אל מחסות –האבן 

אני אשוב ואסתער שנית.
הדרך אל הפסגה ככף ידי פצועה 

ומוכרה לי

אני אשוב ואסתער שנית.
אני אשוב ואסתער שנית

עד יהיה שלי-

חולש על אם הדרך.

מתוך "אלבום הפלמ"ח
דרך הקוצים במעלה ההר. 

לחם, מים ותחמושת לנאחזים בראש 
ההר. 

ינצחו האנשים שלא ירפו מראש ההר. 

אם יפול משלט ההר-
ישטוף אויב במורדות, 

וגם העמק ימוגר.
מתוך אלבום הפלמ"ח 

ירושלים של הראל:
ירושלים של מצור. ירושלים של חושך. ירושלים של אש.

ירושלים של נערים נופלים, שעונים אל שקי חול בחלונות-אבן מקומרים, 
של בתים קרועים. ירושלים של נערות עייפות, חובשות פצועים, המנסים לא 

לצעוק.
ירושלים של ישישים מתפללים, לחימת השטח הבנוי.

ירושלים המופגזת, ירושלים של לחם ניתן במנות, של תורי מים ודלק.
ירושלים של שיירות המגיעות, סוף-סוף, לאחר ששילמו את מס שער- הגאי 

והקסטל.
ירושלים עיקשת, מוקפת.
ירושלים של חי"ם וחי"ש.

ירושלים של "הראל", המעלה סומק בפניה החיוורות, העוצרות את הלגיון 
המסתער.

ירושלים של "הראל".
מתוך אלבום הפלמ"ח

יזכור לחללי הקסטל: 
אשר עמדו נחשונים במערכות ישראל ונפלו חלל על במותיו)...(. הערו בדמם 
הטהור, בקרבות הנועזים והמרים, את אדמת הקסטל והרי ירושלים.)...( יהיו 
קברות הנופלים הפזורים בבתי הקברות הצבאיים בהר הרצל ובקריית ענבים 
מקודשים בנשמת האומה)...( שמונים וארבעה לוחמים, זקופים על משמרתם 

וגאים במלחמתם מחטיבות הפלמ"ח 'הראל' ו'עציוני' )...( נקטלו כאן בקרבות על 
מתחם הקסטל)...(

מישאל מיזרחי – הקסטל- מבצר מאבק ודרך ע"מ  51.
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