אורחים יקרים שלום רב,
ביום זה בו אני מציינת וחוגגת בת מצווה עולים בי רגשות מעורבים.
אני מישל דרידזו ,נכדה לסב יהודי ובת להורים נוצרים.
אני גרה בישראל ,מאוד אוהבת את המדינה ואת העם היהודי .אני גאה ושמחה שיש לי חלק
במורשת המפוארת של עם ישראל .בימים הקשים ההם של תקופת השואה הנאצים ימח שמם,
לא היו מבדילים ביני לבין יהודי אחר .כולנו שם היינו נתונים לאכזריות של היטלר הרשע.
בת המצווה עבורי היא נקודת ציון שאני חוגגת אותה לפי המסורת .נקראתי מישל ,מקור השם
מהשם מיכאל .מיכאל הוא אחד מארבעת המלאכים המוזכרים בקריאת שמע .מלאכים
הקרובים לקב"ה .וכך חשה גם אני קרובה לבורא עולם.
תמיד הייתי מודעת לשורשים היהודים שלי .השנה היא שנת בני ובנות מצווה והשנה הבאה
היא שנה בה אצטרך לכתוב עבודת שורשים ואני רואה בכך הזדמנות להתחבר לשורשים ,לסבי
היקר ,לשמוע וללמוד עוד על המורשת והמסורת היהודית.
פרשת השבוע שלי היא פרשת שופטים ,והחודש העברי בו נולדתי הוא חודש אלול .אני רואה
סימן בתאריך לידתי בקשר לעם ישראל וארץ ישראל .נולדתי בחודש הסליחות והרחמים ,
חודש חברתי בו אנשים מתחילים בחשבון הנפש .נפגעתי לעיתים בשל השתייכותי לדת הנוצרית
והיום בכניסתי לעולם הבגרות ,אני יודעת לומר בבגרות ובעניין את מי שאני ומה שאני .פרשת
השבוע שלי היא שופטים ,אשר נמצאת בספר דברים .לא מעט אנשים שפטו אותי וישפטו אותי
אך אני יודעת שהתורה ציוותה לכך שיהיו שופטים בעם ויביאו ככל שניתן למצב של צדק צדק
תרדוף.
משרד החינוך חרט על דגלו בשנתיים האחרונות את הנושא האחר הוא אני ,ואולי אני אחרת אבל
אני כמותכם בדיוק.
אז היום ,יום בו אני נכנסת לגיל בגרות ,גיל בו אני לוקחת אחריות על עצמי ועל מעשיי אני גאה
לדבר את שורשיי היהודים ,גאה להשתייך ואפילו במעט למורשת מפוארת .להלכות ומצוות
המקדמות שלום ואחווה בין אדם לחברו שעליהם אנו יודעים אין יום הכיפורים מכפר.
ביום זה אני מודה למשפחתי היקרה ,להוריי הנפלאים שמגדלים אותי בחום ואהבה ,לאחי
הגדול שתמיד מגן ותומך ,לסבים ולסבתות .לסבי היקר שסיפר וליווה אותי בתהליך בני
המצווה .למורים שתמיד ליוו אותי ותמיד נתנו לי הרגשה נפלאה .לחבריי וחברותיי הטובים.
לסיום אבקש מהאל של כולנו שלום ואחווה בעולם .מי ייתן וֹלא-יִ ָּׂשא גוֹי אֶ לּ-גוֹי חֶ ֶרב ,וְ ֹלא-יִ לְ ְמדּו
עוֹד ִמלְ חָּׂ מָּׂ ה.

כולנו יחד.
באהבה גדולה ,מישל דרידזו ,בי"ס אריאל גילה ג' ירושלים.

