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נגה מרכינה ראש ת"אמיאולפנת 
ומשתתפת בצערם של משפחות הרוגי  
אסון מירון ומתפללת לרפואת הפצועים

כיתתיזכרוןטקס



קברו של רבי שמעון בר יוחאי  בציוןג בעומר נערך "בל

-רבשמחה ועליה לקבר מסורתי בסמוך למירון אירוע

ג בעומר והימים  "לבמשך ". הילולה"משתתפים המכונה 

אנשים מכל רחבי  הסמוכים לו מבקרים במקום מאות אלפי 

ובשנים רגילות מגיעים להילולה גם יהודים רבים  , ישראל

.מרחבי העולם

משתתפים יהודים וערבים ביחד, 1920ההילולה בשנת 

2006ההילולה בשנת 



מסורתית בליל  מדורהשיאו של האירוע הוא הדלקת

שלאחריו מתחילים  , ג בעומר על גג הקבר"ל

האירוע נערך מאות . ריקודי שמחה המונייםבמקום

ושורשיו קדומים אף , ותלמידיוי"בשנים ומיוחס לאר

.יותר

.



האסון בהילולת רבי שמעון התרחש,2021באפריל 30, א"התשפח באייר "י, ג בעומר"לבליל

נפגעים  האירוע רב ונפצעו למעלה ממאה וחמישים והוא , אנשים45באירוע נהרגו .  בר יוחאי

.מדינת ישראלהאזרחי הגדול ביותר בתולדות



:שאלות לשיתוף כיתתי

?איפה הייתי כששמעתי על האסון•
?שמעתימה•
?איך הרגשתי אז ואיך אני מרגישה עכשיו•
?כששמעתיעשיתימה•

...מוזמנות לשתף



מיתמר עשן האבל וכובד האסון הגדול שפקד את  , עם שוך להבת המדורות

.  כולנו

של ארועשהיה אמור להיות ארוע. התעוררנו  לבוקר של אסון לאומי קשה

עקב עומס גדול של משתתפים  . של אור וחום הסתיים בכאב גדול, שמחה

אנשים וטף אל  44נרמסו כ, בהילולת רבי שמעון בר יוחאי בציון קברו במירון 

.חלקם באופן אנוש, פצועים150מותם ועוד כ

עת תפילה , ,עת לבכות, כרגע עת לחשות? איך מגיבים? מה עושים 

.  י כולו''עמוהתייחדות עם המשפחות הכואבות ועם 

ולצד זה מעט מחשבות

אחרי מות "שבוע בדיוק קראנו בפרשת השבוע לפני.המבטלנסות לכוון את 

,  לא לגמרי הרגשנו את עומק כאבו של אהרון הכהן..." הכהניםשני בני אהרון 

, לא לגמרי ירדנו לעומק הפרשה לחוות את ההילולה הגדולה שהייתה שם

ובשיא השמחה בשיא הקדושה באים שני בניו של , שמחת חנוכת המשכן

ואז מתרחש אסון לאומי  , אהרון הכהן ורוצים להוסיף קודש להרבות בשמחה

...."ותאכל אותם וימותו' ותצא אש מלפני ה"

....וכך כתבנו לכם ביום שישי



מי שהיה אתמול בלילה בהר הקדוש בשמחה הגדולה יכול קצת להבין את רק 

ההרגשה הזו של המוסיקה שמילאה את ההר לפני רגעים אחדים בצלילי קודש 

ופתאום מתחלפת ליללת  ..." בר יוחאי נמשחת אשרייך"מרוממים של 

אמבולנסים מחרישי אוזניים המזעזעת את הלב והנפש וכל אמבולנס שעולה אל  

.מידיארוכהההר יורד ממנו נושא בתוכו עוד בשורת איוב קשה והשיירה ארוכה 

ועוד ביום כל כך  -?איך קרה אסון שכזה-:מתחילות השאלות הקשותואז 

ואיך אנשים שרק רצו להוסיף  -?ואיך רבי שמעון לא שמר עליהם-?שמח

נמצאותקשות והתשובות לא והשאלות ? קדושה מצאו את מותם

הוא  "... , אין לנו ברירה אלא לחזור אל אהרון הכהן להסתכל עליו וללמודואז 

"אהרוןוידום, בקרובי אקדש ועל פני כל העם אכבדלאמר' אשר דיבר ה

יש מצבים שאי אפשר להבין יש מצבים שאין  , מצבים שאי אפשר להסביריש 

להאמין ולשתוק לדעת שאנחנו לא  , מציאות שאפשר רק להאמין, בהם מילים

מבינים אבל מקבלים לדעת שהוא ורק הוא ברחמיו הגדולים מנהיג את העולם 

המומים שותקים אבל בעיקר , ואנחנו למטה כואבים, מלמעלההכלומכוון את 

".לך דומיה תהילה"כולנו במציאות של להיות . מתחזקים ומאמינים



.עכשיו זמן ערבות הדדית
אבל בדיוק כפי  ". אסון של חרדים"כבר ראיתי מישהו שכתב כי מדובר ב. כבר שמעתי קולות שוליים

אסון  , "אסון של מכינות"–אסון מכינת בני ציון הוא לא , "אסון של חילונים"שאסון פסטיבל ערד לא היה 
ואסון  " אסון של ספורטאים"-אסון גשר המכביה אינו רק , "אסון של סוהרים"–השריפה בכרמל אינו 

.כך גם אסון מירון איננו אסון של חרדים, "אסון של חתונות"-ורסאי לא היה 
כשהמצוקה של הזולת היא  . ערבות הדדית היא בין השאר הבחירה והיכולת לכאוב את כאבו של האחר

אז החברה שלנו נסדקת ומתחילה  , כשהבעיה של האחר היא רק הבעיה שלו, המצוקה שלו בלבד
.להתפורר

.  נופל, גם אם ממגזר אחר, חברה שיש בה סולידאריות היא חברה שכואבת ומתעצבת כשמישהו אחר
מרגיש קצת מזה כעת כשמכרה פנתה אלי הבוקר בבקשה  –כשמשפחות נואשות מחפשות אחר יקיריהם 

–נואשת לעזור לה לחפש ילד בלי סלולרי בין בתי החולים ומאות אוטובוסים ובתקווה שלא באבו כביר 
.אפשר להרגיש כאב, וכשעולם חרב על ארבעים וארבע משפחות. אז אפשר להשתתף בדאגה

גם מי שמעולם לא היה על הקבר בהר מירון או טיפס על הכרמל או טייל בנחל צפית או פסע על הגשר  
.יכול להשתהות ולהיות לרגע בכאב ובעצב, מעל הירקון

.אבל אולי כעת הזמן פשוט לכאוב ביחד, שלב התחקירים יגיע
התמונות המרגשות של ההמונים מכל המגזרים שעומדים בתורים הארוכים במוקדי תרומת הדם  , ואולי
.מזכירים שרוב הישראלים שותפים הבוקר ביחד בכאב. הם סוג של נחמה קטנה בבוקר הנוראי הזה, הבוקר

.תנחומים עמוקים למשפחות שאיבדו את יקיריהם ואיחולי החלמה לפצועים

רטרופחיליהשרשלדבריו
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לזכרם של הנספים באסון" אל מלא רחמים"נאמר תפילת 

רֹוִמים מ ְּ נו ָחה נְּ , ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים ׁשֹוֵכן ב ַ ֵצא מְּ ֵפי  ַהמְּ נְּ ַ כֹוָנה ַעל כ 
זֹוַהר ָהָר  הֹוִרים כ ְּ ים ו טְּ דֹוׁשִ ַמֲעלֹות קְּ ִכיָנה ב ְּ ְּ ִהיִרים ֶאת  ַהׁש  ִקיַע ַמזְּ

ַמות עֹוָלמםההרוגים באסון במירוןִנׁשְּ ָהַלכו לְּ ֲעבו ר, ׁשֶ שאנו  ב ַ
.  מקבלות על עצמנו להוסיף אור וטוב בעולם למען הזכרת נשמתם

ַעל ָהַרֲחִמים ָלֵכן  ֵסֶתר ב ַ יֵרם ב ְּ ת ִ ָנָפיו לְּ ַיסְּ רֹר, עֹוָלִמיםכ ְּ ִיצְּ רֹור  וְּ צְּ ב ִ
ים ֶאת  ָמתםַהַחי ִ ָינו חו , הו א ַנֲחָלתוֹ ' ה, ִנׁשְּ לוְּ ׁשָ בםֹום ַעל ב ְּ כ ָ ֹנאַמר  , ִמׁשְּ וְּ

:ָאֵמן
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ירא ֲעלֹות, ׁשִ ַ :ַלמ 
א ֵעיַני ָ ִרי, ֵמַאִין--ֶהָהִרים-ֶאל, ֶאש   .ָיֹבא ֶעזְּ

ִריב הָוה, ֶעזְּ ה--ֵמִעם יְּ ַמִים ָוָאֶרץ, עֹש ֵ .ׁשָ
ן-ַאלג ֵ ֶלךָ ִית  ֹוט ַרגְּ ֶרךָ , ָינו ם-ַאל; ַלמ  .ׁשֹמְּ
ֵה לֹאד ן, ָינו ם-ִהנ  לֹא ִייׁשָ ָרֵאל, ׁשֹוֵמר--וְּ .ִיש ְּ
ֶרךָ ה הָוה ׁשֹמְּ ךָ ; יְּ הָוה ִצל ְּ ִמיֶנךָ -ַעל, יְּ .ַיד יְּ
ֶמׁש , יֹוָמםו ֶ ה-לֹאַהׁש  כ ָ ֶ ָלה; ַיכ  יְּ ָ ל  ָיֵרַח ב ַ .וְּ
הָוהז ךָ , יְּ ָמרְּ לִיׁשְּ ֹמר: ָרע- ִמכ ָ ךָ -ֶאת, ִיׁשְּ ׁשֶ .ַנפְּ
הָוהח ָמר, יְּ ָך ו בֹוֶאךָ -ִיׁשְּ ה--ֵצאתְּ ָ ַעד, ֵמַעת  .םעֹולָ -וְּ

בתוך שאר חולי עם ישראל, פרקי תהילים לרפואת כל הפצועים2נאמר 
א"תהילים קכ
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ֲעלֹותא ַ יר ַהמ  :ׁשִ
ים  ֲעַמק ִ ַ ָראִתיךָ ִממ  הָוהקְּ .יְּ

קֹוִלי, ֲאדָֹניב ָעה בְּ מְּ :ׁשִ
ֶייָנה  הְּ ֶניךָ ת ִ בֹות, ָאזְּ ֻּׁ קֹול--ַקׁש  ֲחנו ָני, לְּ ַ .ת 

ָמרנֹותֲֺעו-ִאםג ׁשְּ .ִמי ַיֲעֹמד, ֲאדָֹני--ָיה  -ת ִ
יד ִליָחה-כ ִ ָך ַהס ְּ ְּ ַמַען--ִעמ  ֵרא, לְּ ו ָ .ת ִ
יִתיה הָוהִקו ִ ָתה, יְּ יִקו ְּ ׁשִ י; ַנפְּ ת ִ ָברֹו הֹוָחלְּ ִלדְּ .וְּ
י ַלאדָֹניו ׁשִ ֶֹקר--ַנפְּ ִרים ַלב  ֹמְּ ֹקֶ , ִמׁש  ִרים ַלב  .רׁשֹמְּ
ָרֵאלז הָוה-ֶאל, ַיֵחל ִיש ְּ י: יְּ הָוה ַהֶחֶסד-ִעם-כ ִ הַ ; יְּ דו תוְּ ֹו פְּ ה ִעמ  ֵ ב  .רְּ
הו אח ה ֶאת, וְּ ד ֶ ָרֵאל-ִיפְּ ֹל--ִיש ְּ .ֹנָתיוֲֺעו, ִמכ 

ל"קתהילים



https://www.youtub
e.com/watch?v=Dcs

66WgoJ64

:נסיים בשני שירים
:האסוןלפנידקותכמה,במירוןאותהששרוכפי,מאמיןאנישירת

https://www.youtube.com/watch?v=Dcs66WgoJ64


https://www.youtube
.com/watch?v=3gDe

WaOGC8w

"ואפילו בהסתרה"שירת 

https://www.youtube.com/watch?v=3gDeWaOGC8w
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כאולפנה אנו משתתפים בצער המשפחות ושולחים 
נקבל על עצמנו . תפילת רפואה שלמה לפצועים

להוסיף אהבת חינם ולנהוג כבוד זו בזו
13:15ואמירת תהילים היום בשעה מנחהתפילת

בכניסה לאולפנה

הכיתתיהזכרוןתם טקס 


