מכוון
הכתוב
לא.נשים במידה שווה.

י ְִז ּכוֹ ר

ערכי-חינוכי

יִ זְ ּכֹור כל אדם ולְ אֹום
לתהֹום.
את ה ִשנְ ָאה שהובילה ְ
ְותה ו ִעיוְורָ ה
השנְ ָאה ש ִעיו ָ
ִ
אדם ֶוחבְ רֶ ה.
השנאה שהייתה ט ָֹוטאלִ ית עד שרעידת אדמ(ה) יצרה.
ִתזְ ּכֹור כל חברה ויִ זְ ּכֹור כל אדם
שה ֵחל בשנות השלושים במאה העשרים,
את ֵ
ִהכְ ִשיר לבבות ,מחשבה ותפישה עד שנותרו ַמ ְע ִטי ְמ ַעט ְמ ַערְ ְערִ ים.
הח ְמלָ ה והאֶ ְמ ַפ ְתיָ ה נָ דַ ם,
קול ֶ
ָועה ,שתורגמו מ ֲהלָ כָ ה לְ ְמ ָע ָשה ,הביאו לידי ביטוי את ה ַמ ְצפון;
מעשיי זְ ו ָ
את ה ַמ ְצ ֵפן ההתנהגותי שעל אידאולוגיה היה ָשעון:
ִתּיוגַ ,ה ְפ ָחדָ ה ,בִ יזָ הַ ,ה ְש ָפלָ הַ ,ה ְח ָפ ָצה ,בִ ידולַ ,ה ְפרָ דָ ה ,בִ ידודַ ,הרְ ָעבָ ה,
דִ יּכוי ,ח ֶֹסר אֹונִ ים ונְ ִטילַ ת ַחּיִ ים.
ִתזְ ּכֹור כל חברה ויִ זְ ּכֹור כל אדם שבאֲ ֵפלָ ה ,בעולם שבו הכל אסור ָ -עשו;
תוך סיכון על רוח האדם ָשמֹור שמרו.
יִ זְ ּכֹור כל אדם
את נקודות האור שבאֲ ֵפלָ ה  -חסידי אומות העולם;
אשר ִה ְתנָ ֲהגו אחרת ִ -ה ְתנָ ֲהלו נגד הזרם ,בניגוד לחוקים שחייבו את כולם.

מצפ(ו)ן ✍

כתבה ברכה גולדברג

ְמחוּיָ בות דורות ההמשך היא לִ זְ ּכֹור ולְ ַהזְ ּכִ יר,
לְ ִהיזָ ֵהר ולְ ַהזְ ִהיר.
אין לְ ִה ְס ַת ֵפק
בזכירת ַמ ֲע ֵשי הנאצים ועוזריהם; ה"עמלק".
אלא בעשיית מעשה  -את ה"עמלקיות" לְ ַסלֵ ק.
ה" ֲע ָמלֵ ק" הוא סמל האכזריות ,העליונות והרוע.
על כל אדם האחריות והחובה אותו לעצור ,את מעשיו לִ גְ ד ַֹוע ואת קיומו לִ ְמנ ַֹוע.
אין אדם וקֹולֶ ְק ִטיבִ ים שמפני ה"עמלקיות" ֲח ִסינִ ים.
ל" ֲע ָמלֵ ק" סימנים:
ַפ ְטרֹונות.
גִ זְ ָענות.
ִתּיוג על-פי :דת ,גזע ִומגְ דָ ר
להלָ כָ ה או ולמעשה ,מודָ ר.
ובעקבות כך שלילת זכויות והוצאתו מן הכלל ֲ -
לַאחר.
ִשנְ ָאה ִוה ְתנַ ּכְ לות ֵ
ִה ְתַאכְ זְ רות לחלש יותר.
ַה ָתרַ ת דָ ם.
ַאחר" כמי שנֶ גְ דָ ם.
ַאחדות ו ְת ִפ ַישת ה" ֵ
ִה ְת ְ
יִ זְ ּכֹור וידע כל אדם  -השואה אינה זיכרון בלבד ,נחלת העבר,
אלא ה ְמחוּיָ בות לדעת את מה שהיה ונגמר
ולְ ַהבְ נֹות תֹובָ נֹות ותקווה למחר.
יִ זְ ּכֹור העולם ויִ זְ ּכֹור כל אדם-
אדם לאדם חייב להיות אדם.

