
"אהבו את הילדים, קיימו עמם קשר 
עמוק ואמיתי. רק כך הם יישארו 

קרובים" • זקן ראשי הישיבות בארה"ב 
הגאון רבי משה גרין. מפגש מרומם 

שיעוריו העמוקים של האברך בן ה-32 
שגדל בספרד סוחפים אליהם את העילויים 

ודמותו מסעירה את עולם התורה. הגאון 
רבי שלמה יהודה בארי. חשיפה

בין חברון לפוניבז': מלווה בראשי 
הישיבות והתלמידים הוותיקים, יצא 
הרב יעקב ב. פרידמן למסע עומק 
בחדרי החדרים של ממלכות התורה 
שקוממו מחדש את עולם הישיבות, 
מפצח את הסודות והמיתוסים ועומד 
על הפערים העמוקים

וגדולה

חידת הינוקאמורה נבוכים
המגיד שיעור שהביא לעולם 
את הלהיט 'דאווענען' ומקהלת 
'יונגערליך', חרד לגורלם הרוחני 
של 'ילדי הפלא'. שיחה 

מי אנוכי

בעיצומה של אם כל המגפות באירופה, 
כתב הסופר היהודי את 'הגדת הדבר' בה 
התנחם מהשכול האישי. הצצה 

מגיד לדורות

"הקור הרוחני המנשב ברחוב, מבריח 
אותנו פנימה": חברת מועצת העיר 
החרדית של מונטריאול והעסקן החסידי 
המקורב לראש הממשלה הקנדי. סיור 

ארץ גושן

כשנלסון מנדלה היה עובד זוטר 
במשרד עורכי-הדין של אבא: 
הרב דב סידלסקי משחזר 

עבדים היינו

מאחל לקוראים, למנויים ולכל בית ישראל חג כשר ושמח

 הרבה דברים משתנים בפסח השנה,
אבל יש משהו שלא ישתנה.

 גם השנה תנובה איתכם בבית עם
כ-250 מוצרי חלב הכשרים לפסח למהדרין 

ובהם 30 מוצרים לראשונה בפסח זה.
אנו בתנובה מאחלים לכם זמן של יחד, 

בריא, טעים ורגוע עם בני המשפחה 
 ומברכים אתכם ואת כל בית ישראל

בפסח כשר ושמח.
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מהמוכרבנפרד, דרוש אותו בקהילה' מופיע 'חדשות גיליון 

נפש שוקקה
סדרה חדשה בהמשכים

העולם שאחרי 
ה'קורונה': הסופר 

יאיר וינשטוק במסה 
עוצרת נשימה 

'מסע בשניים' בארץ 
ההסגר – מאילת ועד 

מירון: מרדכי וינשטוק 
ויצחק פלדמן 

יער מלא השראה, חסידים 
רוויי אמונה והדי נגינתו של 
רבי יחזקאל מקוזמיר זי"ע. 

שבת בעיירה הפולנית 

אור חדש

ארץ שממה

ניגון קוזמיר

לרגל המצב, חבילת החג המורחבת במהדורה דיגיטלית 
מיוחדת לאחינו בכל תפוצות העולם היהודי, קריאה 

מועילה, חג כשר ושמח ובשורות טובות, צוות ׳בקהילה׳

חלק ב

פסח 
תש"פ



זריחה במדבר
פדות נפשנו | סוסים שיקומיים, תוכי של שחרית ורכות אינסופית הבונה עולמות שחרבו

הרב יעקב ב. פרידמן ביקר בחווה שמשקמת את 
הבחורים שצנחו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, 
הצטרף לשיעור היחיד של העמקן בדימוס 
ועמד מקרוב על הדרך הארוכה והרכה שבונה 
מחדש את עולמם החרב של עילויי האתמול

הרב יעקב ב. פרידמן
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בן תורה. החווה מעניקה להם טיפול מרגיע  של 
בעלי  עם  רגשי  מגע  רכיבת־סוסים,  באמצעות 
חיים, ַהָכלה ושלווה. אבל הרב ריבלין גם יודע עד 
העצם, שגם מי שמוצא שלווה בטיפול בסוסים, 
החלום הקודח באמת בנפשו הפצועה הוא להחיות 

ריגושים 'רבי־עקיבא־איגר'ים' שהחלידו בו.
פוחד  חלקם  לקוות.  אפילו  פוחד  חלקם 
לחלום על גדּולה תורנית. בבחינת מליבא לליבא 
לא גליא. הסטנדר הישיבתי מרגש ומפחיד אותם 
באותן רמות עוצמה. הם לומדים על בשרם שקל 
לנתק  מהישיבה, מאשר  לנתק את עצמם  יחסית 
את הישיבה מעצמם. הם מוצאים נחמה בדממה 
הגדולה, עם הטבע המדברי, והרכיבה אל המדבר – 
הכי רחוק מהרעש האימתני של השיעור כללי. אבל 
גם מרגישים בתוכם שכל זה לא לגיטימי אם לא 

עיינת הבוקר ברשב"א.

בתפר הזה שבין עבר עם הוד מצולק – להווה 
עגמומי ועתיד מעורפל, ממלא הרב ריבלין תפקיד 
רב־תהילה. תפקיד שאיש במערכת החרדית טרם 
כבש. הרב ריבלין הוא גדול הדור בהבנת נפשיּות 
רבי־ברוך־ דקויות  בין  הקרועים  תורה  בני  של 
ער'יות, תרופות אנטי־פסיכוטיות ורכיבת סוסים  ֶבּ

אל האופק המדברי.
הישיבתיים  לזיכרונות  מספק  ריבלין  הרב 
סוסי  לצד  עליו',  לרכוב  ה'סוס  את  הפצועים 
רכיבה ממשיים שירפאו פצעים; מטפח מחדש את 
תחושת ההדר, וגם זוכר להזכיר לנעריו לקחת את 

תרופת הקלופיקסול האנטי־פסיכוטית בזמן.

■■■
חברה  מול  ומנוכר,  אדיש  ממסד  מול  בודד 

מאשר  בפורחים  להתמקד  המעדיפה  חרדית 
בנושרים, יושב הרב ריבלין, ומטפח בעשר אצבעות 

נשמות שבורות.
אותו  שאלתי  כך?  לחיות  מסוגל  אתה  איך 

בהשתאות. הנפש שלך אינה ְקֵמָלה בשידפון?
הוא מחייך בנועם.

"היו לך ילדים קטנים, נכון? אבא רואה את ילדו 
זוחל, לבו הומה מאושר. כשהוא רואה  בן השנה 
את בנו בן ה־28 זוחל, לבו נשבר. ואילו אני מסוגל 
לראות באהדה את החלק התינוקי גם אצל פעוטות 
בני 28. הזחילה של תינוקות בני 28 לעבר האור 

והקדושה – עושה אותי אדם מאושר!
למה אתה באמת צריך את כל זה, תהיתי. אני 
מהלך כאן יומיים ואני קמל בתוכי. איזה סוג סיפוק 
מניע אותך לשבת כאן במדבר חודש אחר חודש עם 

קבוצת נכאי־נפש?
הוא מחייך בנועם:

"אני לא צריך את הבלגאן הזה לעצמי. כסף יש 
כאן  שקיים  היחיד  הדבר  שררה?  כבוד?  מזה?  לי 
בשפע הם יתושים ובזיונות. אבל כשאני רואה נער 
שהגיע לפני חודש מאשפוז כפוי, שבר־כלי מסומם 
בנוגדי־פסיכוזה, והיום הוא קם בחיוך בשש בבוקר, 

ורץ בחדווה לתפילת שחרית – אני איש מאושר.
ובאותו רגע ממש נכנס לחדר מנחם־דוד.

■■■
מנחם דוד, נער בן 16, לומד לכאורה בישיבה 
לצעירים גמרא ומשנה, אבל מה שהוא באמת לומד, 
דרכי עקיפה  נהיגה,  רכבים, מהירויות  הם שמות 
בכביש, ותמרורים. אלו תחומי העניין שלו. מנחם 
דוד פיתח מיומנות: הוא יודע לזהות ממרחק, לפי 

נצנוץ פנסי המכונית, את הדגם שלה.
מגיע  מתאמץ,  בלימוד,  מזלו  את  מנסה  הוא 
שייכת  שלו  הנפש  אבל  סבירים,  להישגים 
אופטרה,  לשברולט  ריו,  לקיה  לרכב,  לשם, 
לקילומטראז'ים שסובארו מסוגלת לעשות ביממה.

הידענות המוזרה והטפלה הזו, קוממה את נפש 
הוריו ורבותיו. ככל שהנער גילה התמצאות מופלאה 
יותר בעולם הרכבים – גברו הזעם והניכור. בשעה 
הקצרה שבילה בבית, בין מעריב לשינה, היה הבית 

הופך לשדה־קרב:
"גאון גדול אתה מנחם! זה מה שמשנה בחיים, 
אה? איך נראים פנסים של 'רנו'?! עד כמה החלונות־

הצהריים.  אחר   4 שעה 
בחווה.  נינוחה  שעה 
נחים  מהבחורים  חלק 
קרקור  בחיק  היום  מעמל 
סוסים.  וצניפת  תרנגולים 
של  הנצחית  הדממה 
לכל  מעניקה  המדבר 
הד  וצהלת־סוס  קרקור 
ונוכחות. אפלולית עמוקה 
שוררת בהיכל בית הכנסת 
לעצמה  ויוצרת  הזעיר 
על  הדממה.  בתוך  דממה 
הקרקעית המוגבהת של ארון הקודש ליד הסטנדר 
ניצב חיימק'ה, הוא פותח את הברכות שלו בדף כ"ז, 
לסנטרו,  שמתחת  הרעידות  את  להשקיט  מנסה 

ופותח באמירת השיעור היומי.
חלל בית המדרש ריק. בעצם כמעט ריק. בפינה, 
ליד ברזי המים כבר יושב השומע הראשון, יהודה־

לייב רכון על ה'ברכות' שלו, דרוך לקראת השיעור. 
חיימק'ה אינו מוטרד ממספר השומעים, הוא פותח 
בהטעמה,  בקול,  לאט,  הגמרא,  דברי  בהסברת 
כאילו היה ניצב לפני מאות בני־עליה בהיכלה של 
ישיבת מיר, שעד לפני שנה חבש את ספסליה. קהל 
שוקק של יהודה־לייב הצטנף בפאתי האולם, נושא 

אליו עיניים.
ישבתי מוקסם. חיימק'ה, נער שברירי בן 19, 
המהדהד  קולו  שלפניו.  הסטנדר  כמו  יציב  נראה 
עשרים  יצוקה.  שלו  הבהירות  החלל,  את  חותך 
'פלג  בסוגיית  פותח  כבר  חיימק'ה  חלפו,  דקות 
בת  קבוצה  כובשת  בבת אחת  כשלפתע  המנחה', 
שבעה בחורים את ספסלי בית המדרש האפלולי. 
עם  והתאחדו  ברכות,  מסכת  אתם  הביאו  חלקם 

השיעור.
ושינוי  מההתרחשות  מתרשם  אינו  חיימק'ה 
לבאר  ומנסה  דוכנו  על  נטוע  הוא  הקהל.  ֶהרכב 
לשומעים, יהא מספרם אשר יהא, מדוע יהא ניתן 

להתפלל מ'פלג המנחה' מנחה וערבית כאחד.
יום יום, ארבע אחר הצהריים, בדיוק של שעון 
הקודש,  ארון  בימת  אל  חיימק'ה  עולה  שוויצרי, 
במלא  הקבוע.  בשיעורו  ופוצח  לפרוכת,  נושק 
ההדר והכרת גודל המעמד. אחת היא לו אם יהיה 
אברכי  פה  אל  מפה  מלא  או  לגמרי,  ריק  האולם 
עילית שהגיעו ליישוב מתפרח הסמוכה. אברכים 
נכנסים מפעם לפעם לשיעורו. זה התחיל כמבצע 

חיזוק לנכאי־נפש. 'חוות גדעון' היא פינת־החסד 
של אברכי תפרח. עם הזמן החלו במפתיע למצוא 

עניין בתורתו של חיימק'ה.
וחולה  בדימוס  מיראי  עמקן  חיימק'ה, 
סכיזופרניה בהווה, אינו נרתע מלומדים מופלגים 
כשכפרי  מתוסכל  ואינו  בקושיות,  המסתערים 
לאסם,  אספסת  להעביר  סיים  עתה  שזה  מקומי 

שואל בפשטות:
"תגיד, רבא ההוא שהזכרת, זה שם של רב?"

זוחל בן 28
השיעור הזה של חיימק'ה הוא אחת ההמצאות 
ריבלין.  ירוחם  רבי  הישיבה  ראש  המופלאות של 
של  הסלובודקאי  הניצוץ  את  ולהפיח  להצית 
גדלות האדם בין נכאי נפש. יודע הרב ריבלין נפש 

תלמידיו. חלק נכבד מנערי החווה – כמו חיימק'ה 
מופלגים.  לומדים  יוקרה.  ישיבות  בוגרי  הם   –

שדווקא ה'מּופָלגּות' הייתה בעוכריהם.
הישיבה  ראש  את  הקיפו  עוד  שנה  לפני  רק 
אחרי שיעורים כלליים, והעפילו בעזרת מרפקים 
)גבוה  גבוה,  ותורני  חברתי  למעמד  למדניים 
מדיי(. חוו משבר, איבדו יכולת לפתוח דף גמרא, 
ושקעו בעולם דכאוני או פסיכוטי. רובם אושפזו 
והושלכו  חסרות־הדר,  פסיכיאטריות  במחלקות 

מעבר־לגדר של המיינסטרים הישיבתי.
שהתרסקו  דמיונות־הגדולה  הסואן.  העבר 
מים נטול דמיון, ושוועה  לאלפי רסיסים, הווה ַמְשׁ
מתמדת לשמץ גדּוָלה קודח במרתפים הקודרים של 

נפשם, מתחת לטיפולים ולתרופות.
של  ומרפאים־בעיסוק  מְמַשְקמי־נפש  להבדיל 
בנפש  גדול  'מבין'  ריבלין  הרב  הרפואי,  הממסד 

דרך אחרת. עם הרב ריבלין בחווה השיקומית
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נטיה  כיבדנו  שאיפותינו.  של  משוכפל  דגם  אינו 
שלו למכשירים אלקטרוניים. לא הפכנו את מידת 

למדנותו – תנאי קודם לשמחת חייו.
להרגיש  לו  הרשינו  לא  פעם  אף  פעם!  "ואף 

שהיינו רוצים אותו אחרת".
הרב ריבלין מחייך בנועם אל תוך עיני:

"ובבא קמא אתה שואל, ובבא מציעא מה איתן?
"מחר בבוקר יוצאת ממכבש הדפוס חוברת פרי־

עטו של מנחם. נו, לא בדיוק 'אבי עזרי', אבל לקחנו 
בשיעור,  שאמר  ותירוצים  משאלות  פנינים  כמה 
מבחינתי,  שחשוב  מה  ל'חיבור'.  אותם  והפכנו 
ְמַכבדות  הכי  באותיות  רשום  החוברת  שבשער 
נו לו להבין, שגם  שמו של מנחם כ'מחבר'. בכך ָנּתַ
מי שמתפעל מדגמי פיאט – יכול להרגיש שייך עד 

העצם לקדושת הגמרא!"
כשהרב  מנחם  של  אצבעותיו  רטטו  למחר, 
ריבלין הגיש לו את החוברת פרי־עטו. זה היה הרגע 

המאושר, השלם בתולדותיה של 'חוות גדעון'.
מנחם שלנו נעשה מחבר! – ־

במילים  כשנתקל  החוברת,  את  פתח  מנחם 
"אשר חוברו ולובנו בסייעתא דשמיא על ידי מנחם 
רויס' של  יותר מפנסי ה'רולס  נצצו עיניו  דוד..." 

שליט אבו־דאבי.

■■■
השיעור היומי שחיימק'ה מוסר אחר הצהריים 
בבית הכנסת בחווה, הוא אחד מעשרות הגשמות 

למדן  חיימק'ה  ריבלין.  הרב  שיטת  של  נפלאות 
מיר'אי בדימוס – מרגיש מיצוי אמיתי ליד סטנדר 
חשבונות,  בלי  בשיעור  לפתוח  שיעור.  מגיד  של 
לנגב את הידיים שלפני שעה מוללו קערות תחמיץ, 
'מנחת  של  ביסודות  תפרח  למדני  עם  ולהתווכח 

חינוך'.
נוח, שאלתי את חיימק'ה, לומר  אתה מרגיש 

שיעור לפני שומע יחיד?
הוא ציפה לשאלה הזו. הוא מחייך אליי בעונג. 
פניו שלוות. "הרב ריבלין לימד אותי", הוא אומר 
בהתפעלות, "להפסיק לחפש את עצמי בחוץ, בתוך 
הסבך המרופש של הכרה וגדּולה. ואתה יודע מה 
הניצחון הכי גדול של הרב ריבלין? שהוא גרם לי 
להרגיש סוף סוף עם עצמי כמו 'בבית'... הרב ריבלין 
לימד אותי שאם הסוגיה של 'פלג המנחה' ברורה 
לי ובהירה לי, ואני חי איתה בשלום ובמישור, אני 

אדם שלם.
"נו, אם עוד אנשים רוצים לחיות באור השלמות 

הזו – מה טוב! כל הרוצה ליטול יבא ויטול!".

תוכי בוקר טוב
יותר מכל מאפיין, הבשורה המייחדת את 'חוות 
גדעון' הוא בית המדרש. נכון יותר: המקום שבית 

המדרש תפס בלבו של כל חניך.
בית המדרש ממוקם בלבה של החווה, והבשורה 
הגדולה שלו היא, שהוא מוצג כ'הצעה'. לא כהכתבה. 
אף חניך אינו חייב ללמוד בו, אין סדרים מחייבים. 

אבל קול התורה הבוקע ממנו והחמימות המנשבת 
בין כתליו – ְמַמגנטים אליו נפשות. אין כאן סדרים 
מחייבים, אלא מדרבנים. מפעם לפעם ניגש הרב 
ריבלין לבחור הרובץ בנחת בצל כוס הקפה שלו, 
נוטע בו את עיניו המאירות וחיוכו השובב, ואומר 

לחלל העולם בנימה אגב'ית, לא מחייבת:
"יש עכשיו שיעור נפלא ב'כיצד מברכין'... אם 

תרצה, תוכל להיכנס, תאמין לי, הנאה צרופה..."
וכבר הוא נעלם עם שרידי חיוכי בין משעולי 
יעדיף את הקפה  רוב הסיכויים שהבחור  החווה. 

שלו. הוא לא ייכנס לשיעור. אבל המסר נקלט.
בעצם שני מסרים, אבני הפינה של חוות גדעון:
יש שיעור טוב. ולא כופים עליו את הטוב הזה.

התאים  באחד  שם,  אי  נספגת  הזו  הבשורה 
החבויים במוחו.

"בעתיד", אומר לי הרב ריבלין בחיוך, "אולי עוד 
יומיים, שלשה, בשעה המתאימה לו, לבחור, לא לי, 
המילים שלי, החיוך וההצעה החמימה ָיצופו, והוא 
ישקיף בסקרנות  בית המדרש...  ירכתי  ַלע אל  ִייָבּ
כאחד מבחוץ, לא חלילה כאחד מהלומדים... יש בי 
סבלנות. אני נותן לו את כל הזמן שבעולם להביא 
שלו.  למסקנה  יהפוך  הזה  מברכין'  שה'כיצד  לכך 

"והדר תורתו!" אומרים רבותינו...
"כעבור שבוע – אם רק לא אשתטה ואהפוך 
את העניין לתחרות מלחיצה – יש סיכויים גדולים 

שיהפוך לאחד מראשי המדברים!".

■■■
מתלמידיו,  אחד  לי  אומר  מטפלים",  "יש 
רשימת  עם  אליך  שניגשים  להישגים.  "שדוחפים 
קבלת־ תעסוקה.  שיקום.  מובנית.  משאלות 

אחריות. הרב ריבלין עושה את כל הדברים האלו 
בדרכו השקטה. אבל נותן לך מספיק זמן להתגבש 

אל תוך זה מעצמך!".
"מקבל  ריבלין,  הרב  לי  אמר  פצועה",  "בנפש 
הנכנס  גוע  ָפּ תלמיד  תוקף.  משנה  דרכו'  פי  ה'על 
לבית המדרש מכוח חיובי ההנהלה, יישבר במקרה 
למה  הרע.  במקרה  בגלות  שם  וירגיש  הטוב, 
תחושת גלות גרועה יותר? כי היא מנציחה בעיניו 

את התורה כסיוט. כאויב־דמים.
הרצון,  מיתרי  על  לו  לפרוט  מנסים  "אנחנו 
השאיפה. בחור שייכנס לבית מדרש מרצון הנפש 
שלו – זה יקח קצת יותר זמן, אבל הוא יהפוך שם 

לבן בית!"
שלו.  הבשורות  אחת  המקום.  בשורת  זוהי 
להעניק לכל תלמיד את הקצב שלו. להניח לנפשות 
להתחבר בדרכן שלהן, עם הְכוונה קלה, טפיחה קלה 
על השכם. "לכל נפש", מחייכות אליי עיני הנשמה 
"יש את הקצב שלה, ההתנגנות  ריבלין,  של הרב 
לנפש  באגרסיביות  הפולשים  טיפולים  יש  שלה. 
רגשותיו.  את  וממילא  אותו  מטלטלים  המטופל. 
עוצמתו  כינור.  היא  הנפש  רע.  תמיד  זה  לדחוף 
לפרוט  לתלמיד  לסייע  יש  בַעניגּותו.  כינור  של 
בעדינות על המיתרים. גישה פטרונית – תקרע את 

המיתרים!".

■■■

החשמליים של 'שברולט' מתוחכמים?"
בישיבה,  שלישי  סדר  בסוף  ולמחרת, 

כשהמשגיח תפס אותו עם חוברת דגמי מכוניות:
"מה ייצא ממך בסוף, מנחם, אה? מוסכניק?!"

המשגיח ביטא את המילה "מוסכניק" בארס של 
בוז, שגרם למנחם להצטפד בבושת פנים.

מרבותיו,  נפשית  וברח  מנחם  הלך  אט  אט 
ניסו  לא  הוריו  גם מדף הגמרא.  וממילא  מהוריו, 
ולא בקשו להבין ללבו. מה יש כאן להבין? "ילד של 
'חיידר' לא אמור להבין בנצנוץ פנסי 'רנו'!". חומה 
נפשית ָגבהה ביניהם. הריחוק מהמשגיח, מההורים, 
יצר במנחם חוסר־בטחון מעיק. בלי להרגיש איך 
ולמה, אבא חדל לומר לו מילה טובה. חיבוק מאן 

דכר שמיה!
אבל החלק הנורא באמת – היה קשור לאהרל'ה.

קדילאק, פיאט וחיבור
מי  היה.  לא  וָמָשל  ולוואי  אהרל'ה.  שלו,  אח 
מושלם  כזה,  פרח  להיות  מאהרל'ה  ממנו  ביקש 
כזה? ואבא, נשמה טובה, כשאהרל'ה מסיים לענג 
אותו בעוד חקירה למדנית מחקירותיו, פונה אבא 

למנחם דוד בעדינות של פיל, ומחייך:
תלמד  מתי  הקדילאקים,  איש  אתך  ומה  "נו, 

קצת מאחיך?"
גם חוש הומור יש לו לאבא.

שהאדמה  משווע  מנחם  היה  כאלו  ברגעים 
גם את  רצוי  ותבלע אותו חיים.  פיה,  תפצה את 

אהרל'ה וחקירותיו.
הלעג והדחיה רופפו את אחיזתו עם המציאות. 
בעולם  אחיזתו  את  העמיק  הביטחון  חוסר 
שבו  היחיד  הקריאה  חומר  הדמיוני.  הטכנולוגיה 

מצא נוחם, היה מחירי מכוניות משומשות.
שפרכס  חלום  עם  מנחם  נרדם  לילה  לילה 
ה'פיאט'  את  לעצמו  יקנה  בו  היום  בנפשו: 

המשומשת הראשונה!
בנשמתו  שהשתוללו  חרדות  להתפתח  החלו 
כפייתיות  עמן  הביאו  החרדות  ַשמֹות.  בה  ועושו 
אכול  בחדרו  הסתגר  מהישיבה,  סולק  הוא  מרה. 
דכדוך ושנאה להוריו ומוריו, לדף הגמרא ולכל מה 

שאיננו סובארו ואיננו חלון־חשמלי.
עד שהגיע לכאן. ל'חוות גדעון'.

■■■
ב'חוות  במנחם  בו  פגשתי  כך  אחר  חודשיים 
מקשה,  השיעורים,  באחד  בחווה  יושב  גדעון', 

מתרץ. מלא רוח חיים.

■■■
ריבלין  הרב  לי  אומר  חושב?",  אתה  מה  "נו, 
בביתו.  לו  העניקו  שלא  מה  לו  "הענקנו  בלהט, 
כבדנו את מנחם כפי שהוא. הענקנו לו את ההרגשה 
של  ייחודי  מבנה  אלא  בעיות,  גוש  לא  שהוא 
וקאדילק,  רנו  לפנסי  אהבתו  את  כבדנו  אישיות. 
בניגוד  אנחנו,  השניים.  בין  להבחין  והיכולת 
כשהבחור  לכעוס  נוהגים  לא  אחרים,  למקומות 

יום יום, ארבע אחר הצהריים, בדיוק של 
שעון שוויצרי, עולה חיימק'ה אל בימת ארון 
הקודש, נושק לפרוכת, ופוצח בשיעורו 
הקבוע. במלא ההדר והכרת גודל המעמד

לילה שכזה. אירוע לילי

דרך חיים. הקרבה לסוס יכולה לעיתים לרומם את נפש האדם
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היוהרה  מארץ  הרחק  מצוי  שאני  נזכרתי  ואז 
לעצמי  והרשיתי  המעּונבות.  והפוזות  והיומרה, 
להיות גם אני לילה אחד של חסד תלמיד מהשורה 
בבית מדרשו של הרב ריבלין. השלכתי את הפוזות 

ואמרתי הכי בפשטות:
"תודה רבה לכולכם על האוכל הטעים ועל כל 

מה שנתתם לי הלילה".
להתארגן  החלו  החבר'ה  לחכמתי.  הריעו  לא 
בזריזות. מישהו ניגש אליי. לא הודה לי על הדרשה 

שנשאתי בערב, רק אמר בפשטות:
"הרב פרידמן, אולי אתה רב והכל, אבל זה יהיה 
בסדר אם תעזור גם אתה, ותיקח שתי שקיות של 

מצרכים לטנדר?"

גבאי חדש למנין
כבר ארבע לפנות בוקר. אנחנו חוזרים למושב. 
ש', נער היפר־סנסורי בעל גישה קיצונית לחיים, 
ישב במושב הסמוך לנהג, ושפך באוזני היושב לפניו 
רבו  ריבלין  הרב  החווה.  הנהלת  על  מררתו  את 
ומורה דרכו, הוצג בפיו כאחד הריקים. ג' שותפו 
למושב ישב בכל המסע האזין באמפתיה, לא מחה, 

אפילו הבין רוחו.
כשחזרו הביתה ניגש הרב ריבלין לג' בן הלוויה, 

ותמה:
"והרי אני מוסר נפש על המקום הזה! למה לא 

מחית על הביזיון שלי!"
ג' התמלא בושה. "הרב שמע את זה? אוי ווי, 

סליחה־סליחה! לא ידעתי ש... חשבתי ש..."
"תירגע", מחייך אליו הרב ריבלין. "הנושא הוא 
לא הכבוד שלי... בכלל לא דברתי על עצמי. דברתי 
את  לזהות  ותלמד  שתכיר  לי  שחשוב  מה  עליך. 
עצמך. קח לך יומיים, שב עם עצמך, ַנסה להסיק 
מה הביא אותך לשתוק מול הביזיון שלי. זה יעזור 

לך ללמוד את עצמך!".
עצם הבקשה הכניסה רוח חדשה לחייו של ג'. 
אלו היו ימי למידה, מהחשובים בחייו. לא להתגלגל 
כערער בערבה במבוך הפעולות והתגובות. ללמוד 
להבין את עולמו הפנימי. זו הייתה חוויה חזקה. 
כעבור יומיים של מחשבות גיבש התלמיד בתוכו 

מסקנות לא מחמיאות על התנהגותו.
הוא לא עשה לעצמו הנחות, והסיק שהתנהגותו 
שלו  נחיתות  לרגשי  ומכוער  מביש  ביטוי  היא 
שהסתבכו. "כשראיתי צעיר בגילי מעז לתקוף את 
ריבלין,  לרב  סיפר  בחווה",  והחשוב  האיש החזק 
"זה נתן לי בדרך עקלקלה תעצומות משלי. איך? 
כשכולם  בתלמיד...  יגער  ריבלין  שהרב  קיוויתי 
סובלים וגוערים זה בזה – זה מגדיל בדרך קצת 

עקומה את המעמד שלי..."
הרב ריבלין חיבק את תלמידו בחדווה. השיחה 
החושפנית הזו עשתה את הרב ריבלין איש מאושר. 
תלמיד שלו, עצם מעצמיו, הפך ונעשה איש חושב. 
איש חושב – הוא איש נכבד. גם אם מצא בחשיבתו 
מורסות. איש שלא עושה הנחות לִמׁשגיו, ומוציא 
לרשות הרבים את הכיעור שגילה. לכאורה נחשף 
מצבור של מוגלה? נו, מוגלה אין מגרשים במכות. 

מוגלה היא מהדברים שחשיפתם מטהרתם!
אחר כך סיפר לי ג' שימי המחשבה הללו חוללו 

ראשונים  קווים  שולחת  מדברית  שמש 
והזהוב  הירוק  צבעי  על  אור־וצל  של  שבריריים 
הָקֵמל של שדות היישוב. בית המדרש של החווה 
כבר מלא חיים, קפה, תה ומשכימים. הרב ריבלין 
בין  מתרוצץ  כבר  שלו  ה'בוקר־טוב'  לּתּוּכי  צמוד 
נוסחת־ ריבלין  לרב  לקום.  להם  ומציע  החדרים 

הישיבה  ראש  הוא  ריבלין  הרב  להשכמה.  קסם 
וראש המוסד היחיד בתבל שמעיר חניכים בעזרת 

ּתּוּכי...
אותה.  ועוצם  אחת  עין  בחשש  פוקח  שלומי 
עם  להשלים  כבר  זה  לגמרי  העיניים  את  לפתוח 
העולם המעצבן והמרושע שירד לחייו. שלומי עוד 
לא השלים עם העולם. קולו של התוכי המופלא 

מקרקר בנחרצות מחוץ לשמיכות:
"בו—בוקר..קר.. טוב, שלומי! שלומי... מי מי...!"

את  מלטף  עצומות,  בעיניים  מצחקק  שלומי 
בתבל  הראשון  היצור  הנה  ברּכּות.  הנלהב  התוכי 
שמעיר אותו, אבל אינו מאיים על שלוותו. הוא 

מיטיב את השמיכה שלו, מחליף צד וחוזר לישון.
והכרית.  השמיכה  את  לו  מיטיב  ריבלין  הרב 

יוצא עם התוכי בדממה.
"תשלובת  ריבלין,  הרב  לי  מסביר  "שלומי", 
הדרך  ועל  חרדתי,  מלנכולי,  נרקיסיסטי,  בעיות. 
גם איבד אמון בעולם, הוא רואה את חייו כחזית־

קרב. בשלב זה הוא מעדיף לישון. אם אלחץ עליו, 
אצטרף גם אני לאוייב".

ומה, שאלתי, אם יישן עד הצהריים?
הרב ריבלין מחייך בנועם.

שלי  התפקיד  אכיפה.  משטרת  לא  "אנחנו 
את  לעורר  יותר.  ורודים  משקפיים  לו  להעניק 

האהבה עד שתחפץ. מרצונו החופשי".
איך מעניקים כאן משקפיים?

"דבר ראשון לא להטיף. אלא לכוון. אני ה'מראה 
מקום' שלהם. מביא אותם למצב של 'טעמו וראו'. 
מראה להם את היופי שבחיי עשייה וקדושה. ויותר 
ממה שאני מראה בידיים ושפתיים, האווירה כאן 

מעניקה משקפיים.
ותורה, שאלתי, מה? הם יחזרו פעם לעמקיו של 

רבי ברוך בער?
"אתה טועה בגישה", אמר. יש לו להרב ריבלין 
מין ניחותא נלבבת, גם כשהוא אומר 'אתה טועה', 
הבעיה.  בזיהוי  טועה  "אתה  מחמאה.  נשמע  זה 
ברוב  בער.  ברוך  רבי  עם  איננה  שלהם  הבעיה 
רגשיות  בעיות  לחיים.  בחיבור  אלא  המקרים. 
התורה.  עמל  של  המופלא  המראה  את  חוסמות 
פטור  אני  ה'  ברוך  ולכן  בישיבה,  משגיח  אינני 
להם  לסייע  תפקידי  נודניק,  להיות  מהתפקיד 
חיים.  לשמחת  לחזור  לחיים.  לעצמם.  להתחבר 
משעה שירגישו את עצמם חיים יותר ומסופקים 
תפרוץ  ותורתם  תיעלמנה,  מחיצות   – יותר 

מאליה!".

סמכות רפואית
הייתה  הדרום  כבישי  של  הסמיכה  האפלה 
בדממה  הצטנפו  המיניבוס  נוסעי  רוב  מוחלטת. 
אל תוך עצמם. אני נוסע עם קבוצת נערי החווה 
לליל פיקניק שָיַזמנו על שפת האגם המלאכותי של 

ירוחם. מפעם לפעם הוא יוצא עם נעריו למסעות 
גיבוש בחיק הטבע והלילה.

הגענו לאגם ירוחם באחת אחר חצות. חשיכה 
ומזון  בבשרים  מצוידים  הגיעו  החבר'ה  עבותה. 
וציוד לפיקניק. תחילה יש להבעיר מדורה. לאור 
בעירה,  ריבלין מתרוצץ עם חומרי  הרב  וחימום. 
מקושש עצים, גורר חבלים, חותך, מתקין... אחד 

מהחבר'ה.
אתם  להתרוצץ  לו,  לחשתי  כך?  בריא  זה 

בפיקניק? לא תאבד סמכות?
בשילוב.  בזה.  בדיוק  "טמון  אמר,  "הרעיון", 
ממתינים  ב'מזרח'.  לשבת  מקפיד  אני  בתפילות 
לי ב'שמונה עשרה'. יש הקפדה לכנות אותי הרב. 
אבל אני עוזר להם בהכנת הקפה, ואחרי הארוחה 
עוזר  אחות...  כמו  מים  עם  תרופות  להם  מגיש 
להם למתוח סדינים על המיטה. רק אתמול עזרתי 
למהול  חודשיים,  להתרחץ  שסרב  דכאוני  לבחור 
סבון ושמפו במים, וגם רצתי לקנות לו את השמפו 

והסבון שהוא הכי אוהב..."
הרב ריבלין עוצם לרגע את עיניו, ואומר כאילו 

לעצמו:
הם  חלש.  איש  שאני  מכך  מסיקים  לא  "הם 

מסירים מכך שבעל סמכות יכול להיות חבר!".

■■■
לכל אורך המסע אופפת אותנו תחושה מלבבת 
של אחוות רעים חמימה. הנערים מתפקדים כתף־

לכתף במיומנות. מקימים מטבח־שדה תוך דקות, 
חותכים,  ומיומנות.  בחריצות  אותו  פורקים  וגם 
הם  הארוחה  בסוף  כצוות.  מתפקדים  מקלפים, 
כפי  דרשות  בפניהם  לשאת  ובמקום  מתקבצים, 
שציפיתי, הרב ריבלין מודה לכל אחד בחום, מזכיר 
שם של כל מסייע, מפרט את עזרתו. אחר כך הם 

מתגבשים לפעילות מדהימה.
כל תלמיד נקרא על ידי הרב ריבלין להתייצב 
בשני שבחים. שבחים  ולשבח את אחד החברים 

אמיתיים שמצא בו במהלך השבוע.
כיפי'ות  במין  בטבעיות  זורמות  המחמאות 
גם  ואיש  מהמטלה,  מתחמק  לא  איש  וחמימות. 
לא מנסה להתחכם ולהתבלט, ולדרוך על אחרים 
בשנינות הנהוגה במקרים כאלו במוסדות חברתיים 

אחרים.
"אני רוצה לשבח את אביגדור שכל השבוע לא 
טרק את דלת הדיר חזק מדיי, והתחשב בי. תודה 

אביגדור. אתה חבר!".
שמחה  חיוכי  לאביגדור.  כפיים  מחיאות 

מבליחים. כתפיו של אביגדור מזדקפות.
"אני משבח את שלוימי שגומר כל יום הכי מהר 
לנקות את חדר האוכל, ועוזר גם לי בתורנות שלי!"

הידד לשלוימי הסייען. מחיאות כפיים.
וכיוון שהגעתי כאורח מצויד בתפיסות הכרך 
הגדול, תפסתי את עצמי פתאום מחפש בקדחתנות 
דברי שבח עם סטייל, משהו שיגדיר את מעמדי 

ותחכומי. שבח שיגרום לכולם לחייך בהנאה.
או במילים אחרות: עוד דרך לשבח את עצמי.

רק לפני שנה עוד הקיפו את ראש 
הישיבה אחרי שיעורים כלליים, והעפילו 

בעזרת מרפקים למדניים למעמד 
חברתי ותורני גבוה, )גבוה מדיי(. חוו 

משבר, איבדו יכולת לפתוח דף גמרא, 
ושקעו בעולם דכאוני או פסיכוטי

על גדות אגם ירוחם

מנחה בלב המדבר
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הפנימי  בעולמו  עניין  לגלות  הוא החל  מפנה.  בו 
המבולגן, למד לחשוב ולהשליט בעולמו סדר.

מתקיימות מעט מאד שיחות מוסר או הדרכה 
ו'מסילת  סטנדר  עם  גדעון'.  ב'חוות  מסודרות 
ישרים'. יש יותר הכוונה ב'זמן אמת', מהקישקעס 

של החיים וההוויה.
החינוך העקיף הזה חודר לפני ולפנים.

■■■
"עם  ריבלין,  הרב  אומר  עוסקים",  "אנחנו 
חבר'ה שמלבד קשייהם הנפשיים, הם סובלים סבל 
פנימי עמוק מבעיית זהות. כשלמדו ב'קול תורה' 
היום  אות־קלון,  לאפה־שווארמה  קניית  נחשבה 
הם מאכילים סוסים בחווה. זה נותן להם אותה 
תחושה, שהם לא שייכים יותר לדקויות ישיבתיות. 
'מבינים'  להיות  אמורים  אינם  מאכילי־סוסים 

ב'ברכת שמואל'!
ריבלין.  הרב  של  הקסם  מגע  פועל  כאן  גם 
הדר  מהו  מהו.  'הדר'  אותם  מלמד  הוא  ראשית 
חיצוני רעשני וקצר־מועד, ומהו הדר פנימי, שאינו 
נזקק להערצת הבריות. הוא מלמד אותם שלקחת 
אחריות ולהאכיל בעל חיים מורעב השכם בבוקר, 
הוא   – ושמיכה  בפלומה  מרופד  עדיין  כשהעולם 
עניין שיש עמו הדר וגדולה. הם לומדים על אחריות 
בית  להם  משמש  זה  לחובות.  אחריות  לחיים. 
מדרש להגדרה נכונה של כבוד. וממילא גם לסיפוק 

אמיתי.
הוא גם מלמד אותם שמי שמקדיש את בקריו 
לטיפול בבעלי חיים ושתילת ערוגות, יכול להישאב 
אחר הצהריים לעמקות 'רבי עקיבא איגר'ית' ולינוק 
ממנה חיים ואור. הרב ריבלין מלמד אותם יכולת, 
שעד היום לא ידעו על קיומה: לשלב בין צרכיה 
השונים של הנפש, ולתת למגוון הרגשות להחיות 

זה את זה.

■■■
הבוקר עלה על המושב קודר וחסר חיים. מין 
כולנו.  מצב־רוח מדברי מלנכולי עטף בחיקו את 

אפילו האכלת בעלי־החיים התנהלה בעצלתיים.
היום  גם  נעדר  שאליעזר  מגלה  ריבלין  הרב 
מתפילת שחרית. הוא נתן לשמיכה ולכרית להנחות 
את בקריו. עקבתי בחשאי אחר סדר יומו. שממה 
מוחלטת. אפילו תפילין לא הניח. שאלתי על כך 

את הרב ריבלין. הוא צחק בחיבה:
"בחור טוב אליעזר. הוא יניח, יניח. לא הניח 

בבוקר. מן הסתם הוא יניח לפני השקיעה".
עובר  איפה  שאלתי,  לו?  תעיר  יום,  באיזה 

הגבול?
"הגבול הוא הנפש של אליעזר", הוא אומר. "לא 
תירגע.  כשנפשו  יירגע.  כשהוא  אחר.  גבול  מכיר 

כשהעולם יחדל מלאיים, הוא יגיע בשש בבוקר".
זה ארך שבועיים. כעבור שבועיים התקשר הרב 
ריבלין וסיפר לי בחדווה שאליעזר התמנה לגבאי 
■ המניין בשחרית. 

מעשה במלך אדיר, ולו בן יחיד, יורש העצר שעתיד היה 
לרשת ברבות הימים את כסאו ולהמשיך את שושלת מלכותו. 

מטבע הדברים הושקע ב'חצר' עמל בחינוך הבן ועיצוב דמותו.
באחד הימים, מסיבות נסתרות, השתבשה דעתו של הנער, 
והוא החליט נפשית שהוא בעצם 'תרנגול הודו'. במסגרת ייעודו 
התערטל  הסלון,  לשולחן  מתחת  משכנו  את  קבע   – החדש 

מבגדיו, והחל מסתפק בנגיסת זרעונים ועשבים.
תרנגול הודו אינו אוכל 'גפילטע פיש'.

הזעזוע בבית האב היה נורא; התגייסו אפוא כל אנשי ה'חצר' 
ולנהוג  מסתורו,  ממקום  לצאת  הנער  את  לשכנע  אחד  שכם 
ה'מרעה' שלו,  פינת  אל  הובאו  גדולי החכמים  כאחד האדם. 

התחננו, הסבירו, שאגו, ליטפו...
דבר לא עזר.

תרנגול הודו גם אינו אמור להקשיב.

■■■
לפונדק  לעיירה. משנכנס  עובר־אורח  הגיע  הימים  באחד 
המקומי, גונבה לאוזניו השמועה בבן המלך שנטרפה רחמנא 

ליצלן, דעתו. מששמע כך הכריז האורח בעקשנות:
ה'תרנגול'  את  לשכנע  איך  יודע  אני  טרחתכם.  על  "חבל 

לצאת מגומחתו!".
המלכות.  לחצר  גם  גונבה  והכרזתו,  האורח  על  השמועה 
מלכתחילה לגלגו על אורח־נטה־ללון שכבר נעשה מומחה בבני 
מלך ותרנגולי־הודו אנושיים. אבל לאחר שהלה שיגר שליחים 

והתעקש שבידיו שיטה בדוקה, ִאפשרו לו לנסות את כוחו.
התכופף  אלא  דבר.  דיבר  לא  לחדר  האורח  משהוכנס 
לתדהמת הכול מתחת לשולחן, מצא פינה נוחה בקרבת הנער, 

והחל גם הוא לנגוס זרעונים...
כשוך ההפתעה הראשונית, פנה אליו הנער לראשונה מאז 

האירוע, ודרש לדעת מה הוא עושה לצידו.
מה פירוש 'מה'? תהה האורח. "גם אני תרנגול הודו!".

סבר הנער וקיבל.
נגסו  ההודו.  תרנגולי  שני  מאד  התיידדו  היום  במשך 
זירעונים, ולגלגו על העולם הנבער המסרב להבחין בקיומם של 

תרנגולי הודו.
לקראת ערב הציע לו התרנגול החדש לצאת מעט החוצה. 
ממש  הזמן  כל  לשהות  חייב  "אינו  לו,  אמר  הודו",  "תרנגול 

מתחת לשולחן". סבר הנער וקיבל.
למחרת בבוקר הציע לו האורח לנגוס מעט מהחביתה שעל 

השולחן. "וכי מניין לך", תהה, "שתרנגולי הודו אינם אוכלים 
חביתות? הבה ננסה!"

למחוזות  בהדרגה  הנער  את  החזיר  הזה  העקבי  התהליך 
אנושיים, ולשפיות גמורה.

הסיפור הזה 'מעשה בהינדיק' מיוחס לרבנו מוהר"ן מברסלב 
זי"ע, והוא מופיע בספר 'כוכבי אור'.

■■■
מפעם לפעם גם הרב ריבלין הופך ל'הינדיק' של רבי נחמן 

מברסלב.
יש בחורים שחיים בעולם של דמיון. לא במצבי אי־שפיות, 
אה עצמית, מין מצב של בריחה הרמטית מהעולם  אלא בַהׁשָ

המציק – לעולם החידלון.
וטען  בחור  "בא אלי  ריבלין,  הימים", מספר הרב  "באחד 
להתגלות.  זמנו  הגיע  שטרם  רק  שך.  הרב  של  היורש  שהוא 
הבנתי מרופאיו שהוא לא באמת מצוי במחשבה הזו. רק שהוא 
מתקשה להיפרד מהעולם המגונן של הדמיון העשיר ומהמחסה 

שהדמיון נותן לו מתלאות הקיום.
"ביום הראשון ניגש אליי ושאל אותי אם אני יכול לחבר 
אותו לטלפון של הרב שך. לי אין את מספר הטלפון, אמרתי 
יש. כי הם היו חברים בלב  לו. אבל אני משער שלסטייפלר 
ונפש. אשיג ממשפחת ברזם את המספר של הסטייפלר, ונמשיך 

משם...
הוא הסתכל בי נדהם. "אי אפשר", קבע בכעס , "הסטייפלר 

נפטר!".
"אז מה הבעיה? שאלתי, אי אפשר להתקשר לאדם נפטר? 

גם להרב שך הנפטר אפשר, גם לסטייפלר...
"שיחות ברוח הזו עזרו לו להיחלץ מעולם הדמיון. העולם 

שאליו חזר לא היה יפה יותר, אבל זו כבר בעיה לעצמה.
"אחד הנערים, דיבר כל הזמן על חשיבותו של השווער שלו. 
למרות שלא היה נשוי. שאלתי אותו מי השווער שלו. והוא נקב 

בשמו של אחד הרבנים החשובים.
אמרתי לו בתדהמה:

"אתה משקר. איך זה אפשרי? הרב הזה כבר חתן שלי, הוא 
נשוי לבתי הבכורה!"

וזה עובד? שאלתי אות הרב ריבלין בספקנות.
"זה לא עובד כמובן, על מי שבאמת מצוי בפסיכוזה, וסבור 
בהדחקות  שמצוי  מי  על  עובד  זה  איתו.  מדבר  שך  שהרב 
והכחשות עמוקות כל כך, עד שנוח לו להיאחז בדמיון הצבעוני".

מעשה בהינדיק 
של הרב ריבלין

תוכי של בוקר טוב

גם אליעזר בא. שחרית בישיבה הייחודית
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תוהו
ויסעו ויחנו | בין כבישים עמוסים לאתרים שוממים,   בין ממשלת המיעוט לכינרת העולה על גדותיה

מרדכי וינשטוק ויצחק פלדמן
צילומי אילוסטרציה: פלאש 90

מסע בשניים

רגע אחרי שהקורונה 
השביתה את המסעות 
לחו"ל ורגע לפני שגם 
התנועה בכבישי הארץ 
נעשתה בלתי אפשרית, יצא 
צמד 'מסע בשניים' למסע 
בין מטולה לאילת. בדרכם 
לחצות את הגבול בלבנון 
הם יבקרו בשוויץ ובקנדה, 
ידונו במירון על עתידו 
של ל"ג בעומר הקרוב 
וימצאו פתרונות לקורונה 
בטבריה | מסע בשניים 
בארץ ההסגר – פרק א'

והארץ היתה
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שלהי טבת. יצחק פלדמן מתקשר.
"מוטי", כך המתקשר, "מה עם פרק המשך ל'מסע בשניים'?"

מוטי: גם אני מהרהר בשאלה הזו שוב ושוב. אני חושב שהמסע הקודם 
לניו יורק היה רק קצה הקרחון. עוד חסר לי הסיפור של ההתפשטות החרדית 

ממנהטן לברוקלין והשכונות החרדיות השונות שנבנו בה.
יודע שגם  מן הסתם  לנסוע לשיקגו. אתה  לך  רציתי להציע  ואני  יצו: 

הקהילה היהודית שם לא נולדה אתמול.
מוטי: כמובן. הרידב"ז מסלוצק אפילו שימש שם רב כשנתיים, עד שהבין 

שהוא חייב לברוח, ולא, הוא יגיע למצב של רבי יעקב יוסף מניו יורק.
יצו: תשמור משהו לנסיעה...

מוטי: כן, רק בוא נראה שאנחנו מתארגנים עם הלו"ז. יש לי כמה דברים 
צפופים בשבועות הקרובים.

יצו: פשש, איש עסוק.
•

שבועיים מאוחר יותר. יצחק פלדמן מתקשר.
"מוטי, שמעת על הקורונה. נראה לי שזה הזמן לנסוע לסין. תחשוב על 

גודל ההישג בהבאת דיווח מהשטח ממדינה שהולכת להיעלם בגלל מגפה".
מוטי: ביקרתי בשבוע שעבר בנתב"ג. ראיתי אנשים עם כיסוי על הפנים. 
נדמה היה לי שהם קצת נסחפו, אבל נראה לך שנצליח להיכנס לאזורים של 

המגפה? בטח הסינים סגרו את כל הכניסות.
יצו: יש בזה משהו. וגם סין רחוקה. אבל מה דעתך על מסע לאיטליה? 
קצת ונציה, קצת מילאנו, קצת רומא. בכל זאת מקומות עם עבר יהודי עשיר 

ממש.
מוטי: לא נראה לך שכבר סיפרו כל מה שאפשר לספר על איטליה? אם כבר 

הייתי רוצה לבקר בספרד.
יצו: איטליה, ספרד, כל מקום עם לטינית מתגלגלת בא בחשבון, אבל רק 

תתחיל לקדם את הלו"ז שלך כי הזמן מתקצר. יש בחירות בפתח ואז פורים 
ואז כבר יהיה מאוחר מדי.

•
הלו"ז היה צפוף, הבחירות התקרבו והרעיונות הצטמצמו ככל שהקורונה 
של  בליבם  ההבנה  חדרה  בשעתו,  בייתוס  בת  מרתה  כמו  וכך  התפשטה. 
הכותבים האמיצים, שאם לא יזדרזו לצאת למסע כלשהו הם עלולים לגלות 
שהמסע היחידי אותו יוכלו לבצע יהיה בין הסלון למטבח. כל אחד בביתו. 
אם כן, רגע לפני שההסגר שיתק את המדינה וכשעוד לא נדרשו אישורים או 

הסברים לנוע ממקום למקום – מקבלים השניים החלטה דרמטית.
מוטי: שמע יצו, לטוס כבר לא נצליח. ובכלל, כל מי שחוזר נכנס לשבועיים 
בידוד, מה שאני לא מפרגן לעצמי בעונה הלחוצה הזו של השנה. אבל אולי 

נצליח לצאת פיזית מהארץ.
יצו בהתלהבות נרגשת: אתה רוצה סוף סוף לבוא איתי לסיני?

מוטי: בהזדמנות. הפעם חשבתי יותר על לבנון. עם הבהלה מהקורונה, מי 
ישים לב שנכנסנו?

יצו: מי היה מאמין שנגיע למצב שהקורונה מפחידה יותר מנסראללה. מתי 
לאסוף אותך?..

דרוזיה
מסע רווי אופטימיות

יום  על  דובר  לצפון.  בדרך  ברכב  ישובים  אנחנו  יותר  שעתיים מאוחר 
שמשי, אבל אחרי חורף סוער כל כך אלו אמירות שכנראה צריך לקחת בערבון 
מוגבל, שכן השמים אפרוריים למדי ומדי פעם מזלפות להן טיפות על השמשה 

הקדמית.

אבל  באוויר,  מרחפים  הלימודים  ביטול   / עוצר   / סגר  על  הדיבורים 
ויש ענין רב סביב  בינתיים מנין החולים בישראל בקושי חצה את המאה 
אחר  בהשתאות  עוקבים  כולם  חולה.  כל  של  האפידמיולוגיות  החקירות 
המסלולים העמוסים אותם עברו החולים השונים, שמעוררים שאלה האמנם 
רק מי שמתרוצץ ביום אחד בין שלושה בתי קפה, חנויות, קניונים ומשרדים 

– נדבק במחלה?
בשלב זה, תיכף לאחר פורים, ישנו גם חוסר הבנה מסוים בציבור מול 
נתפסת.  בלתי  קצת  וקטלני  מדבק  כה  שהווירוס  העובדה  המצב.  חריפות 
גם  כי  אם  מסין,  המכריע  רובם  מתים,  מ־5000  פחות  ישנם  כולו  בעולם 
איטליה – עם יותר מאלף מתים – מתחילה להראות סימני מצוקה. ההוראות 
בישראל מדברות כעת על איסור התקהלות של יותר מ־100 איש באותו מקום 
וחתונות שנקבעו להיום נמצאות במצוקה חריפה. בעלי האולמות שוכרים 
מאבטחים כדי לוודא שאכן לא יהיו למעלה מ־100 איש באולם והמשפחות 

מחלקות ביניהן את כמות המשתתפים המצומצמת לפי מספרים.
עם זאת ככל שנותנים לתנועה בכביש לומר את דברה, הרי שעסקים כרגיל. 
שטף מכוניות נוסעות להן בכביש שש ובשלב זה הקורונה היא רק רעשי רקע 
מול הסוגיה הפוליטית הקריטית – האם גנץ ישיג 61 ממליצים. יש אפילו מי 
שאומרים שנתניהו מלבה את ההיסטריה סביב הקורונה מנימוקים פוליטיים. 

האם אלו חזרו בהם כבר? קשה לדעת.
הדרך לגבול לבנון ארוכה ואנו מצידנו חשים צורך לעצור להתרעננות. 
החניה עמוסה ולצידנו חונה אופנוע גדול ומצויד. בעליו נראה כמי שמתארגן 

לנסיעה ארוכה במיוחד.
לאן זה? אנו מבקשים לדעת.

"אני נוסע לחרמון. אחרי חורף כזה מבורך, חייב לראות מקרוב מה קורה 
שם".

אתה מתכנן לעשות סקי?

"אל תיסחפו. אני לא ממש הגולש הטיפוסי, אבל אני בכל זאת מקווה 
לשהות בהר או בקרבתו איזה לילה אחד..."

אתה לא חושש מהקורונה?
"תראו, אם אלוקים היה רוצה לקחת אותי, הוא כבר היה עושה את זה 
בשנה שעברה בהתקף הלב שחטפתי. אם שרדתי בכל זאת, כנראה שיש לי 

עדיין מה לעשות כאן".
בהנחה שב'מה לעשות כאן' הוא מתכוון לנסיעה לחרמון, אנו נפרדים 
לשלום מהמטייל האופטימי והחייכן באיחולי "רק בריאות" ומתלבטים בינינו 
לבין עצמנו לנוכח מזג האוויר והשמיים המתקדרים משעה לשעה אם הוא 

אכן יצליח להגיע על אופנועו עד החרמון, או שייאלץ לשוב על עקבותיו.
כוס קפה מהבילה ואנחנו מוכנים להמשיך בדרך.

שכדאי  כעת  בדעתי  עולה  לחו"ל,  מסע  אחרי  המתמיד  בחיפושנו  יצו: 
לנסוע לשוויצריה הקטנה. אם לא שווייץ, לפחות משהו בקטנה.

מוטי: אם אני זוכר נכון זה באזור הכרמל. באמת הסתקרנתי פעם להבין 
איפה יש כאן קצת שווייץ בארץ, אולי זה הזמן לבדוק. אם לא נסיעה לחו"ל, 

לפחות משהו עם ניחוח חו"לי.
וייז מקבל את ההוראות החדשות בהכנעה ומוביל למסלול חדש. הגיעה 

השעה לגלות את שוויצריה הקטנה.
הדרך לשוויצריה הקטנה, כך מסתבר, עוברת דרך דרוזיה הגדולה. השלטים 

מצביעים על עוספיה ודלית אל כרמל ואנחנו נזכרים בשריפת הכרמל.
מוטי: עם כל הכבוד לווייז, הסיבוב בדרוזיה מעורר חשד. מה פתאום 

כמו מרתה בת בייתוס 
בשעתו, חדרה ההבנה בליבם 
של הכותבים האמיצים, 
שאם לא יזדרזו לצאת למסע 
כלשהו הם עלולים לגלות 
שהמסע היחידי אותו יוכלו 
לבצע יהיה בין הסלון למטבח

והארץ היתהתוהו

נוף מרשים אבל האמנם שווייץ? ממראות שוויצריה הקטנה

אופנוע מצויד. הרוכב בדרכו לחרמון
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יצו: ומה הופך אותך מומחה לנוף שווייצי? יש לך שם דירת נופש קיצית?
מוטי: האמת שלא, אבל הייתי פעם בחופשה באלפים הצרפתיים... בכל 
מקרה המבנה של אוניברסיטת חיפה שמתנוסס כאן בגאווה, משבית בוודאי 

את התחושה השווייצית.
יצו: אולי לא נשבית כל כך מהר את כל השמחות? תן צ'אנס שברגע שניכנס 

לתוך השמורה המצב כבר יהיה שווייץ על מלא.
כמו שאנחנו עתידים לחוות לכל אורך היום הזה, ואף שההכרזות על סגר 
והבקשות הנחרצות שהפכו בהמשך להוראה גורפת של "אל תצאו מהבית" 
עוד רחוקות מאיתנו מספר ימים, אנשים בכל זאת כבר לא נראים כמעט 
בשטח. גם שוויצריה הקטנה ריקה ממטיילים ומבקרים. פה ושם עוד נראים 
רכבים חונים, ישנה אפילו ערימה קטנה של רמץ שמעלה שרידים קלים של 
עשן, ומלמדת שבכל זאת היו כאן בשעות האחרונות אי אלו בני אדם. אבל 

אלו נבלעו כנראה בין השבילים והעצים.
יצו: אני מתחיל לחשוב שהמתיישבים הראשונים שגרו כאן כנראה לא 
הכירו בכלל נופים הרריים ומבחינתם כנראה כל נוף כזה היה 'זה ממש שווייץ'.

מה שכן, החורף הגשום והמבורך בהחלט נותן את עקבותיו לכל אורך 
הדרך. המורדות מוריקים והשבילים עמוסי פרחי בר משובבי נפש. זו אולי לא 
שווייץ, ו'חו"ל' של ממש אין כאן, אבל לפחות הרווחנו טיול קצר בחיק הטבע.

עם נימה מסוימת של אכזבה אנו שבים לרכב להמשך המסע. רק אז בירידה 
ממרומי שוויצריה הקטנה, ישנו מראה 'שווייצי' לרגע אחד. הוא נגלה לפנינו 
שעה שתחת הכביש נפרשת למול העיניים העיירה נשר, מקופלת ופרושה 
כולה בכף היד. אבל כשאנו מנסים לעצור לרגע את הרכב בשולי הכביש וללכוד 
תמונה שתביע את הגילוי המרהיב, מזכירות לנו הצפירות הנרגזות מהרכבים 

שמאחורה שזו עדיין ישראל. שווייץ תחכה אפוא לימים טובים יותר.
מטולה הנה אנחנו באים.

קנדה
תעלומה במטולה

מוטי: שמע יצו, עם איומי קורונה מצד אחד וממשלת מיעוט מהצד השני, 
אני חושב שהגיע הזמן להעלות הנה איזה טרמפיסט־שניים. גם חסד מצד 

אחד, וגם להרגיש את הדופק של 'עמך' בית ישראל.
יצו: צודק, אבל אני מרחם למפרע על כל בחורי הישיבה שיקראו את 

ככה  שהפסידו  האיכותי  הטרמפ  על  כשילמדו  נורא  צער  וירגישו  הכתבה 
באזורי הצפון...

אלא שעם כל הרצון הטוב. אולי אלו השמים המעוננים, אולי זו הרוח 
שהביאה איתה אבק ממצרים. ואולי זו אכן הקורונה. בכל מקרה הטרמפיאדות 
ריקות מאדם. לא בחורי ישיבות, לא חיילים ולא סתם מבקשי נסיעה. איש 

אינו מבקש להצטרף ולנסוע ואנו ממשיכים בדרכנו לבד.
מוטי: ככל שהצפנו, התנועה כבר הלכה ונעשתה דלילה, אבל כאן ברחובות 

קריית שמונה, כבר לא רואים כמעט אנשים או רכבים.
יצו: כן, אבל קשה לדעת אם זו הקורונה, מזג האוויר, או פשוט כי זו קריית 
שמונה. על העיר הזו הרי מסופר שאחד התושבים כאן שנואש פעם מחייו 
נשכב על הכביש במטרה שמכונית חולפת תגאל אותו מייסוריו, ולבסוף מת 

ברעב.
קרית שמונה אם כן לא מספרת דבר, אבל לאורך העיר ישנם שלטי חוצות 
מעודדים. אלו מספרים על 'מרכז קנדה'. כמי שמחפשים נסיעה לחו"ל אנו 
מרגישים שבאה לידינו מציאה בהיסח הדעת. מכל הארץ, מתברר שלקנדה יש 

שלוחה דווקא במטולה. מי היה מאמין.
רגע אחרי הכניסה למטולה אנו פונים לעבר מרכז קנדה המיוחל, שמתגלה 
כמו בנין מבטון ברוטליסטי שאת הכניסה אליו חוסמות מחיצות. השומר 
שיוצא אלינו מספר על שיפוצים ועל כך שהכניסה עוברת דרך המרתף וחדרי 
המכונות. עם זאת אין לו שמץ הסבר מדוע המקום הזה נקרא דווקא על שם 

קנדה מכל המדינות שבעולם.
הרגעים הבאים שואבים אותנו לעולם אחר. ברגע שאנו נכנסים לתוך 
המבנה אנו מגלים שממה מוחלטת. המסדרונות אמנם מוארים. באולם רחב 
ידיים גם נערכות עבודות שיפוצים מסוג כלשהו. אבל המקום נטו ואין בו נפש 
חיה. שלט במקום מכוון אותנו אל מטווח ירי ובמחשבה שניה אנו בוחרים 

להיכנס פנימה.
יצו: אנחנו הרי לא יודעים מה יהיה עם הקורונה. אולי ישתרר בעולם רעב 
נורא ורק מי שיהיה מצויד בנשק יוכל להגן על עצמו? שיעור ירי בסיסי זו דרך 

מצוינת להתחיל להתמודד....
הענין הוא שגם מטווח הירי סגור. לפי האבק שהצטבר בכניסה אליו ניתן 
להבין שלא הקורונה סגרה אותו, אלא חוסר עניין לציבור. יתכן שהיציאה 
של האזור מטווח ירי הקטיושות של החיזבאללה, הכניסה גם את תושביו 

לשאננות.
אם בקומות התחתונות של המרכז הענק אין נפש חיה, בקומות העליונות 

שווייץ כאן? לבנון אמנם כונתה פעם שווייץ של המזרח התיכון, אבל האם זה 
אומר שכל מקום שמתגוררת בו אוכלוסייה דרוזית גדולה הוא שווייץ?"

יצו: הקושיה במקומה ומאחר שאין לי תירוץ מספיק טוב, אני מציע שנעצור 
כאן ליד אחד הדרוזים שמוכר פיתות וזיתים ונברר אתו אם אנחנו באמת בכיוון.

הגשם עצר בעד עצמו זמן רב, אבל כעת ברגע שאנו יורדים מהאוטו הוא 
מתחיל להכות בעוז. אינסטינקטיבית אנו ממהרים להצטופף תחת עץ מקומי, 
משל הוא יוכל לסוכך עלינו מהגשם, בעוד פניו של מוכר הפיתות מתמלאות 
אור. מבחינתו מדובר בשני לקוחות נוספים. מושגים כמו 'פת עכו"ם' הם כנראה 
מחוץ לעולם המושגים שלו. אבל כעת מתברר שגם עברית היא לא הצד החזק 
שלו. על שוויצריה הקטנה הוא לא ממש יודע הרבה. "זה כאן באזור", הוא אומר 

בעברית קלוקלת במיוחד.

שווייץ
שמורה ריקה מאדם

עדיין  נערך,  הזה  שהמסע  בשעה  פוליטיקה.  לפחות  גיאוגרפיה,  לא  אם 
מתנהל ויכוח סוער סביב השאלה האם קיימת אופציה אמתית לממשלת מיעוט 

של כחול לבן )עליה השלום( בתמיכה של הרשימה המשותפת. אנו מנסים 
להבין ממוכר הפיתות מה העמדה שלו בעניין. אבל הוא ככל הנראה ממאן 
להבין את השאלה. "בדלית הצביעו חצי לליכוד וחצי לכחול לבן", הוא אומר 
)נתוני  המדויקת  ההתפלגות  את  שמסבירות  נמרצות  ידיים  תנועות  ומצרף 
ועדת הבחירות: 73% בדלית אל כרמל הצביעו כחול לבן. קרוב ל־6% לליכוד. 
על  ונפלאות  ניסים  לספר  עובר  הוא  הבא  בשלב   .)9% הרשימה המשותפת 
נה )"טעים מאוד!!"( אבל הגשם שהולך ומתגבר אומר את דברו  הפיתה והַלַבּ

ושולח אותנו אל הרכב.
אלא שאז נכנס למתחם האוכל המאולתר הזה רכב נוסף ממנו יוצא קצין 
במדים. הלה דווקא דובר עברית טובה מאוד ואנו מקווים שהוא יפתור את 
תעלומת שוויצריה הקטנה. ראשית הוא מדריך אותנו בהנחיה מדויקת במיוחד. 
חצי השעה שלפנינו.  בת  לנסיעה  הוא מתייחס  הכביש",  ישר עם  "תמשיכו 
ובכל הנוגע לשוויצריה הקטנה, "הדרך לשם מזכירה את ההרים של שווייץ", 
הוא מסביר. אנחנו כבר מלאים סקרנות לראות מקרוב, אבל המצב הפוליטי 
מחייב אותנו לברר מה העמדה שלו לגבי ממשלת המיעוט שבפתח. אלא שהלה 
מזדעק, "אתה שואל קצין במדים שאלה פוליטית?!" הוא תוהה בזעזוע עמוק, 

משל חיללנו את 'קדושת' מדי החאקי.
בינתיים  שמוביל  הכביש'  עם  ישר  ו'להמשיך  להסתלק  הזמן  אפוא  זהו 
לתוך דלית אל כרמל. אם חיפשנו חו"ל מתברר שהגענו למקום הנכון. מרבית 
הרחובות מעוטרים בשלטים בעיטור קליגרפי ססגוני הנושאים שמות של ערים 
מובילות בחו"ל. אתה יכול אם כן לגור בווילה מזרח תיכונית בלב הכרמל, אבל 

לפחות הרחוב מכבד אותך בשם חו"לי כמו רחוב ניו דלהי או אמסטרדם.
חוצים  אמנם  אנו  כמדויקת.  מתברר  הכביש'  עם  ישר  'תמשיכו  ההוראה 
את דלית את כרמל לאורכה במשך דקות ארוכות, אבל בכביש אין לא סטיות 
ולא הסתעפויות עד השלט שמכריז על שוויצריה הקטנה. אנו נרגשים ממש. 
הגבולות כבר עומדים להיסגר, מי שמגיעים מחו"ל מחויבים בבידוד, ואנחנו 

עומדים כך להיכנס לשווייץ ללא דרכון. התעלה על דעתכם?
מוטי: אם להודות על האמת, הכבישים בדרך לא הזכירו במיוחד את הנופים 
של שווייץ. במקרה הטוב היה מדובר יותר על הנופים ההרריים הסטנדרטיים 

של הגליל נניח, או הרי ירושלים.

מתברר שגם עברית היא לא הצד 
החזק שלו. על שוויצריה הקטנה הוא 
לא ממש יודע הרבה. "זה כאן באזור", 

הוא אומר בעברית קלוקלת במיוחד

"כולנו פחדנו מזה, לא ידענו מה יקרה. חשבנו שהלבנונים ייכנסו 
אלינו הביתה. אבל בסוף, הנסיגה, יחד עם הגדר הענקית שהקימו כאן 
ושכל קילומטר שלה עלה מיליארד שקל, התבררה כברכה ענקית

סחורה נאה. "אבל מה עם ההכשר?"

"תמשיכו עם הכביש". בדוכן המאולתר של מוכר הפיתות

אין נפש בישראל. הטרמפיאדותניו דלהי בישראל. רחוב בדלית אל כרמל

י"ב ניסן תש"פ
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חשש מסוים מפלוגת חיילים זועמת שעלולה להתנפל עלינו בשל הקירבה אל 
הגבול, אבל כלום מזה לא קורה. השממה אותה ראינו בחוצות קריית שמונה 

ומטולה, מעמיקה כאן על הגבול.
מוטי: יש רק הסבר אחד לזה שאין כאן נפש חיה.

יצו: אף אחד לא צריך היום מוסך או נגריה?
מוטי: זו שאלה שקשה לי להשיב עליה. אני מתכוון יותר לגדר הענקית 

שמולנו.
כאן  עצמה.  הגבול  גדר  את  סוף  סוף  רואים  אנו  העיניים  למול  ואכן 
מדובר בגדר אבן מסיבית וגבוהה. חומה של ממש. זו נקודת הגבול אותה 
אי אפשר לחצות וריבוי המצלמות שעליה מלמד גם מדוע איננו רואים נפש 
חיה. בישראל של 2020 אין צורך בניהול גבול עם פלוגות חיילים משוטטות. 

המחשב כבר עושה את העבודה הזו.
אנו מתקרבים אל הגדר דרך שאריות של מוצב נטוש. רשת הסוואה ישנה 
וקרועה מספרת סיפורים משל עצמה. אבל בגדר עצמה, כך נראה, אין שום 
פרצה. התקווה לצאת לחו"ל דרך היבשה הלבנונית, תיאלץ להידחות גם היא. 

זה הזמן לשוב ארצה.
כעת אנו גם מוצאים בכל זאת חקלאי מקומי. הלה אמנם עסוק בהבערת 
ערמת פסולת חסרת הסבר, ונראה מעט נבוך כשאנו מתקרבים אליו. אבל 
בסופו של דבר ולאחר שאנו מתרחקים מהמדורה אותה הדליק כך להנאתו, 

ולצד מטע עצי נקטרינות פורחים הוא נאות להעניק גם כמה הסברים.
"בגלל הבלגן הם זורקים לי פסולת ליד השדות ואני מוכרח לשרוף אותה", 
מסביר האיש שמוכן להסגיר רק את שמו הפרטי, "משה", את האש שהצית 
לפני מספר רגעים, אם כי קשה להבין מי הם ה'הם'. פניו קורנות כשהוא 
מצביע על המטעים. "אלו נקטרינות", הוא מצביע על עצים בעלי תפרחת 
ורודה, אליהם קשורים בקבוקים )"אנחנו עוברים לריסוס טבעי כדי להרחיק 
את הזבוב"(, "זה דובדבן", הוא מצביע על שורת עצים רחוקה יותר וערומה 
לחלוטין, "ואלו תפוחים", האצבע נודדת אל שורת עצים אחרת. גם היא ללא 

כל עדות חיצונית.
העצים מספרים משהו על החורף המבורך?

לעומת  חזקה".  יותר  "הפריחה השנה הרבה  במילים,  הוא מקמץ  "כן", 
השדות הפורחים שזוכים למילים קצרות, על הנסיגה מלבנון שהקיץ ימלאו 
לה עשרים שנה הוא מוכן להרחיב יותר. "כולנו פחדנו מזה, לא ידענו מה 
יקרה. חשבנו שהלבנונים ייכנסו אלינו הביתה. אבל בסוף, הנסיגה, יחד עם 

הגדר הענקית שהקימו כאן ושכל קילומטר שלה עלה מיליארד שקל, התבררה 
כברכה ענקית. פתאום הפכנו מאזור ספר מסוכן, לסתם עיר גבול. אפשר לעבד 

כאן את השדות בלי פחד, אין קטיושות ויש שקט".
ואתם לא מפחדים מהבניינים על הגבול שממש משקיפים עליכם?

"לא. התרגלנו והם גם די מפחדים מאיתנו". משה חסר שם המשפחה מוכן 
להצטלם איתנו, ואנו מתגלגלים אחריו מגדר המערכת אל מטולה פנימה. נפש 
חיה עדיין לא נראית במושבה הקטנה והריקה, אבל הבטן הריקה שלנו מזכירה 

שזה הזמן לטעום משהו.
לך  יצא  יצאנו לחו"ל, דבר אחר טוב לפחות  יצאנו לחו"ל, לא  כן  יצו: 

מהנסיעה הזו. היכון לקראת מפגשך הראשון בחיים עם פלאפל עמר.

מירון
'נבואה' בת שמונים

פלאפל עמר בקרית שמונה הוא מוסד מקומי. פוליטיקאים שמבקרים 
בצפון טורחים תמיד לבקר במקום ובעליו, שמעון עמר, גם נוהג לתת לכל 
מבקר מהסוג הזה את התחושה שהוא מזדהה איתו יותר מכל פוליטיקאי אחר 

שביקר כאן רק לפני חמש דקות.
יצו: אתה יודע שיש לי עבר עשיר עם שמעון עמר. במהלך שנת הבחירות 
האחרונה, כבר ביקרתי כאן ופקדתי אותו לאגודת ישראל. נראה לי שזה הזמן 
לברר בכמה ממערכות הבחירות האלו הוא הצביע ג' )יהדות התורה זכתה בכל 

אחת מ־3 מערכות הבחירות האחרונות לכ־80 קולות בעיר הצפונית(.
שמעון איננו וגם המוסד שלו, בהמשך למצב הכללי בכל הארץ, נטוש 
למדי, באופן שדי מפתיע את יצו. "תמיד מלא כאן ממש", הוא מספר בתדהמה 
בוגרים  נערים  קבוצת  המקום  את  מפעילה  כעת  הריקים.  השולחנות  מול 
שדנים בינם לבין עצמם אם הפסקת הלימודים הצפויה ממחר משרתת אותם 
או פוגעת בהם. והם מגישים למי שבכל זאת פוקדים את המקום קציצות 

פלאפל שחמחמות בעלות טעם שאין שני לו.
מוטי: תראה, בלי להכיר את שמעון, אפשר להבין למה המקום כאן הפך 
מסעדות  למבקר  להפוך  שלי  החלום  אמנם  ידוע.  כך  כל  בעל שם  למוסד 
שמדובר  לקבוע  אפשר  רבה  מומחיות  בלי  גם  אבל  מלהתגשם,  מתמהמה 

בפלאפל נדיר ממש.

אנו מוצאים בכל זאת שלושה עובדים שעודם מתפעלים את המקום. אחד 
מהם מנדב הסבר מקורי לשאלה מדוע המקום נקרא 'מרכז קנדה' "כאן נאדה", 

הוא אומר וצוחק בצחוק מר מול המקום השומם.
למה כל כך נטוש כאן?

"אוהו, בימים כתיקונם דווקא מגיעים לכאן מכל הארץ, אבל אתם יודעים, 
כעת יש את המחלה הזו", הוא אומר ונוקש באצבעותיו על השולחן.

אתה לא קורא לקורונה בשמה?
"לא! נדיה כאן", הוא מצביע על עובדת ערביה במקום, "אומרת שאצלם 
אומרים אסור לקרוא למחלות כאלו בשם שלהן". הניסיון להבין מי זה 'אצלם' 
בדיוק, נכשל, לעומת זאת שלטים שמפוזרים במקום מספרים סוף סוף מדוע 
המקום נקרא דווקא על שם קנדה. הם אמנם מתחילים בסיפורה של יהדות 
קנדה מראשית ימיה, אבל בסופו של דבר מוליכים אל המסקנה שהמקום 
נתרם על ידי נדיבים מקרב אותה יהדות. מדוע בחרו אלו לקרוא למרכז דווקא 
על שם המדינה בה התגוררו ולא על שמם עצמם? ובכן את השאלה הזו ניאלץ 
לברר בימים יפים יותר, משום שחלקים מהמקום שבהם מפוזרים עוד שלטי 

הסבר, נעולים לגמרי.

לבנון
שריפה על הגבול

יצו: ובכן מוטי, קנדה כמו שוויץ התבררה כמו שם שמבטיח הרבה ותו לא. 
זה הזמן שלך לנסות ולחצות את הגבול ללבנון...

לשם כך אנו מתקרבים אל הגבול בתקווה לאתר נקודה שתאפשר את 
המעבר בין המדינות. כאן צפוי לנו מחזה אבסורדי בנוסח ישראלי למהדרין. 
בשיפולי מטולה, בנקודה שבה בתים רבי קומות מהיישוב הלבנוני שמעבר 
גבול  "עצור  למחצה.  סגור  ניצב שער  מקרוב,  עלינו  כבר משקיפים  לגבול 
לפניך!" מכריז שלט אדום ורב רושם. אבל אז אנחנו מתחילים לרטוט מצחוק, 
שכן לצד השלט מתברר שישנן החרגות מסוימות. כך הגבול כאן במלוא הדרו, 
אבל אם אתם צריכים את נגריית איציק או את המוסך האזורי, אתם מורשים 
לחצות את הגבול – התכבדו ואל תחששו. אין לנו צורך במוסך כרגע, וגם 
הנגרייה לא קורצת לנו במיוחד, אבל ההיתר החלקי שולח אותנו לנסות את 
מזלנו מחוץ לגדר, בתקוה שזו לא תיסגר בעדנו עד שנשוב. בלב גם מקנן 

בין לבין נכנסים אי אלו אנשים פנימה. הם 
לא מוטרדים במיוחד מהקורונה. "נראה 

לכם שהיא תגיע עד לכאן לצפון הרחוק?!" 
הם שואלים בתמיהה גלויה, משל מדובר 

בווירוס מפונק שאינו אוהב מרחקים גדולים

אין מעבר, אלא אם אתם בדרך למוסך. גבול לבנון

אזור נטוש. ליד הגדר

הנשקים החלידו. בכניסה למתחם הקליעה הסגור

מתפללים אחרונים. קבר רשב"י רגע לפני הסגירה
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רבי עובדיה חבה, מהדמויות שכל מבקר במירון מכיר. רבי עובדיה שקבע את 
מגוריו באתרא קדישא מירון, לא מתרגש במיוחד מהקורונה. הוא כנראה יישאר 
במקום בכל מקרה – כאן ביתו, כאן הוא ישן, אוכל, לומד ומתפלל. כעת ישובה 

סביבו קבוצה צבעונית במיוחד, ורמקול קטן משמיע מוזיקה צורמנית משהו.
הסגירה.  איומי  או  מהמצב  במיוחד  מתרגשים  לא  המירוניים  הטיפוסים 
"נראה לך שיוכלו לומר ל־800 אלף איש לא לבוא לכאן בל"ג בעומר?" תוהה 
מולנו אחד מהם בעל זקן היורד על מידותיו. הוא מחזיק בכרך 'תורת מנחם' של 
כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש ומראה בחטף כיצד הרבי התנבא על המחלה "כבר 
לפני שמונים שנה". קשה לראות את המילים או לדון איתו על הנתונים, אבל 
השהייה בקרב טיפוסי מירון היא תמיד מאורע משובב נפש. אלמלא ביקשנו 
לראות גם את טבריה והכינרת העולה על גדותיה, היינו מן הסתם נשארים 
ביניהם עוד שעה ארוכה. אנו יוצאים אם כן החוצה. בעל התפילה של מקודם 
מבקש כעת כמה פרוטות לשבת המתקרבת כדי "שהילדים לא ירעבו". מחשש 
עימו  משתתפים  שאנו  ואחרי  לראווה,  אותם  מציג  גם  הוא  נשתכנע  שלא 

בהוצאות השבת המתקרבת נותר לנו לברר רק עוד פרט אחד אחרון.

כינרת
פתרון רטוב

בכניסה לאתר יושב השומר. מולו על הגשר כבר תלויה כרזה המברכת את 
העולים להילולא קדישא ומול מופע האופטימיות הזה אנו מגלים שהחדשות 

הפחות אופטימיות זורמות מירונה באיחור אופייני.
יש כניסה ליותר מ־50 איש?

גם  ובכלל  שמועות.  הכל  "זה  בנחרצות,  ומסביר  תוהה  הוא  לא?"  "למה 
השמועות שאסור להתקהל היו רק על 2000 איש".

בעוד מספר ימים כשהתמונות על סגירת הציון הקדוש יזרמו לכל יהודי 
ויפצעו את הלב, אנו נבין גם את הרקע שהוביל לכך.

בדרך ממירון לטבריה מוטי כמעט נרדם.
יצו: אתה באמת הולך לעשות לי את זה?

מוטי: אני אשתדל שלא.
יצו: אם אתה נרדם, קח בחשבון שאני עלול להצטרף אליך ואנו נמצא את 

עצמנו מתגלגלים לטבריה שלא דרך הכביש הסלול.
מוטי: נבואת האימים שלך התקבלה. אני אשאר ער.

כבר חושך מוחלט בדרך לטבריה. הארץ כולה הייתה תוהו ובהו, אבל הצפון 
שקט, בדיוק כמו שהוא שקט כל השנה. קורונה, לא קורונה, טבריה מקבלת את 

פנינו במבט חצוי. מצד אחד היא קורצת דרך הכינרת שנשקפת בשלל אורות, 
מאידך, הנופשים נעלמו, ואפילו התושבים מתכנסים בבתיהם.

מוטי: אתה זוכר ששנינו צאצאים של הרב המיתולוגי של טבריה, רבי משה 
קלירס.

יצו: אתה רומז עכשיו לכך שאנחנו פסולים לעדות ביחד כי אנחנו קרובים?
מוטי: גם, אבל גם על זה שיש בנו איזה ניצוץ טברייני.

יצו: אתה אומר בעצם שאם העולם יסתיים עוד מעט, כדאי לסיים אותו 
איפה שמבחינתנו הכול התחיל.

מוטי: בוא נראה מה קורה בכינרת.
המראה משובב נפש. הטיילת אומנם ריקה יחסית, אבל המים עולים על 
גדותיהם ומחליפים את האנשים. במקום בני אדם – המון המון מים. הגלים 
מכים בחוזקה במה שהיה פעם מדרגות וספינות. הלילה הכל מכוסה במים. 
הכינרת תיכף תעבור את הקו העליון שלה, ואולי יצטרכו לפתוח את הסכר. 
בימים כתיקונם זו הייתה הכותרת הראשית שהייתה מלווה את בוא האביב. 
הקורונה הארורה החליפה את הסכר בסגר, את הקו העליון בקו העקומה, ואת 

בדיקות המים בבדיקות מטושים.
יצו: יש אולי תקווה אחת לסיום משבר הקורונה.

מוטי: שתף אותי, אני עם ביבי על הקו.
יצו: שהכינרת תעלה על גדותיה כל כך, ותשטוף את כל המדינה. עדיף למות 

 ?מגשמי ברכה מאשר מנגיף ארור ובלתי נראה. לא כך

בינתיים מתארגן במקום מנין למעריב. 
"בואו להתפלל אצל רבי אלעזר. 

שם יש סגולה מיוחדת שהתפילות 
עולות", מעדכן יהודי טוב שגם מתנדב 

לעבור לפני התיבה בקול רעש גדול

יצו: זו הדרך שלך לומר שאתה רוצה עוד מנה? כי אם כן הכתובת היא לא 
אני, אלא הבחור שעומד שם ליד הסלטים...

בין לבין נכנסים אי אלו אנשים פנימה. הם לא מוטרדים במיוחד מהקורונה, 
"נראה לכם שהיא תגיע עד לכאן לצפון הרחוק?!" הם שואלים בתמיהה גלויה, 
לממשלת  בנוגע  גדולים.  מרחקים  אוהב  מפונק שאינו  בווירוס  מדובר  משל 
המיעוט אין להם הרבה בשורות אבל הם משוכנעים שקרית שמונה שייכת 
לימין לחלוטין. "חצי הצביעו כאן לש"ס וחצי לליכוד" )נתוני ועדת הבחירות: 

58% לליכוד 12% כחול לבן 9% ליברמן ו־9% ש"ס(.
היחסית.  הריקנות  על  יצו  את  מנחמת  גם  למתחם  שנכנסה  גברת אחת 
"זו השעה. בערב באים פחות אנשים. אבל אם היית בא בצהריים, היה כאן 
מלא ממש". האמנם? הבחור שעל הקופה דווקא סבור שהקורונה משפיעה גם 

עליהם. "אף אחד לא יוצא לטיולים בימים האלה וזה משפיע על הכל".
מוטי: יצו, אתה מכיר את האגדה על הירושלמים ומירון?

יצו: ירושלמים אני מכיר, מירון גם. את האגדה פחות.
מוטי: בירושלים אומרים תמיד ש'אם הגענו עד מוצא אפשר כבר לנסוע 

למירון'.
יצו: אז אתה אומר שאם אנחנו בקרית שמונה אנחנו צריכים להגיע לר' 

שמעון מדין קל וחומר?
מוטי: ככה אני אוהב אותך. מבין רמזים דקיקים כאלה.

יום קודם לכן, עם פרסום האיסור על התקהלויות של יותר ממאה איש, 
פורסם שהכניסה תוגבל גם בציון הרשב"י במירון. '50 בגברים ו־50 בנשים', 
סיפרו פרסומים רשמיים למחצה. המצב בשטח מספר סיפור אחר במקצת. 
אמת, לא מלא כאן במיוחד, אבל גם בלי לספור ניתן לראות שישנם בשטח מעט 
יותר מ־50 איש. נפתלי פרידמן המיתולוגי לא מתרגש. "אתה רואה כאן יותר 

מ־50 אנשים?" הוא שואל.
ומה יהיה עם ל"ג בעומר?

"כבר עכשיו אתה דואג על ל"ג בעומר?" הוא משיב על שאלה בשאלה. 
בינתיים מתארגן במקום מנין למעריב. "בואו להתפלל אצל רבי אלעזר. שם יש 
סגולה מיוחדת שהתפילות עולות", מעדכן יהודי טוב שגם מתנדב לעבור לפני 

התיבה בקול רעש גדול.
באמצע התפילה נכנסת למקום גם משפחה עליזה עם ילד שהחלאקה שלו 
נחגגת כאן, ואיש, כך נראה, אינו מעלה על דעתו שבעוד ימים ספורים בלבד, 
הכניסה  דלתות  גם  ובהמשך  התקהלויות  שימנעו  במחיצות  יחולק  המקום 

ירותכו כדי למנוע את האפשרות להיכנס פנימה.
לאחר התפילה אנו עוברים למרפסת הכהנים. שם בחדר האחרון, 'אוהל 
יעקב אבינו' כפי שהוא נקרא בשעתו עם הקמתו, מתגורר מזה שנים ארוכות 

והארץ היתהתוהו

הכניסה אסורה. קבר רשב"י לאחר הסגירה

י"ב ניסן תש"פ
122 
 123

שלט מיותם. ההכנות להילולא נגדעו בעיצומן

תפילה מעומק הלב

"החורף המבורך השפיע". עם משה ליד עצי הנקטרינות

עולה על גדותיה. גלים בכינרת

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ



מרדכי וינשטוק ויצחק פלדמן
צילומי אילוסטרציה: פלאש 90

מסע בשניים

בפרק השני של מסעם, 
נוסעים השניים מירושלים 
דרומה. על גדות ים המלח 
הם מוצאים דממת מוות, 
באילת כיבו את האור 
ונפש חיה לא מסתובבת 
ברחוב, ורק שומרי 
הגבול במעבר למצרים 
עוד ממתינים לאחרוני 
הנוסעים | מסע בשניים 
בארץ ההסגר – פרק ב'

מסע בארץ 
הדממה

אלה מסעי | קומה שלמה בים המלח, רחובות דוממים באילת    ותפילת חרישית בשדה בוקר
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תחושת המצור 
הולכת וגוברת.

לרוב, נדרשת שעה 
של אורך רוח 
ויכולת תמרון גבוהה 
כדי להצליח לתדלק 
כאן ולצאת בשלום. 
עכשיו מספר 
הרכבים נמוך מעט, 
וגם אלו שישנם, 
איטיים יותר. העולם 
קיבל איזה ברקס 
שעצר את הכול. 
גם את הלו תימן

הצדדים וכאילו אינם מודעים לכך שהדד ליין של 
האנושות קרב ובא.

מוטי: שים לב כמה גשם ירד בחורף האחרון, 
אפילו המדבר נצבע בירוק.

יצו: ולחשוב שאת כל זה תיקח הקורונה.
מוטי: אתה פסימי מדי. הקורונה לא תיקח שום 

דבר.
יצו: יודע מה, בוא ניתן תחזיות. מה דעתך, איך 

תיגמר המגפה הזו?
מוטי: לא יותר מכמה עשרות מתים בישראל. 
אלו יהיו כמובן אנשים זקנים מאוד עם מחלות רקע 

שמצבם גם ככה היה לא משהו. ומה ההימור שלך?
יצו: אין לי. סתם רציתי לשמוע את שלך. אתה 
היסטוריון. יש לך בראש המון פרטים על מה שקרה 

בכל המגפות בעולם. אתה יכול לעשות איזו הערכת מצב. אני מבחינתי תגיד 
לי עשרה אנשים, תגיד לי מאה אלף. אין לי מושג. איך אפשר לדעת? אולי 

באמת העולם הולך להיגמר?
מוטי: אין דבר כזה שהעולם ייגמר. אלו המצאות שנועדו לסיפורי מדע 

בדיוני.
יצו: אני מעדיף להסכים אתך. לא בגלל שאני חושב שהעולם מציע איזה 
קסם מיוחד שבגללו כדאי להשאיר אותו בצורה הנוכחית, פשוט אין לי כוח 
לפרוצדורה של החלפה. לא מזמן החלפתי גרביים בחנות כי עוד לא עברו 14 
יום, סיוט. המוכר הרג אותי עם שאלות וחתימות, עכשיו תאר לך אנחנו באים 

להזדכות על העולם כולו, למי יש כוח.
מוטי: אתה לא מפסיק לדבר, כמעט פספסת את כביש הבולענים.

יצו: מעניין אם גם הבולענים סגורים בגלל הקורונה. אתה חושב שהם 

עושים משלוחים?
מוטי: תהיה רציני רגע, הנה הכביש שיורד לחוף הבינלאומי. בוא נראה מה 

קורה מסביב.
יצו: אתה בטוח? כי כבר שעה שלא ראיתי פרצוף אנושי, אם אני לא לוקח 
אותך בחשבון כמובן. מה יש לנו לעשות פה? נראה שהאנושות התחילה לנקום 

בכדור הארץ, ובחרה להתחיל דווקא בים המלח.
האוטו עושה כמה סיבובים, מקרטע על בורות ושברי בקבוקים שאיש 
לא טרח לפנות. השמש נוטה מערבה כאילו הולכת לקרוס לנו על הראש. 
באופן מרתק זה אפילו לא מפחיד אותנו. יש רגעים כאלו בעולם, שאתה 
חלק  שהיינו  אשרינו  אכפת.  כבר  למי  אז  החלה,  לאחור  שהספירה  יודע 

מההיסטוריה.
דמות אדם מתקרבת. או כך לפחות אנחנו מקווים. אם לא תהיה זו דמות 

יד.  בהישג  עכשיו  נמצא  העולם  סוף  וגוברת.  הולכת  המצור  תחושת 
המסעדות והקניונים כבר נסגרו בצו ממשלתי. בתלמודי התורה ובישיבות 
עוד מתלבטים בנוגע ללימודים. ההוראות אינן חד משמעיות. לקווי המידע 
הפנימיים הייתה עכשיו עדנה. הילדים מצמידים את האוזן לטלפון כדי לדעת 
מה ילד יום: יהיו מחר לימודים? ובאיזו מתכונת? הכנסת מעניקה לקטסטרופה 
נופך משלה ונותנת תחושה שהולכת לקום ממשלת מיעוט בתמיכת היבא 
יזבק. אין ברירה אלא לברוח הכי רחוק שאפשר. הפעם המסע ייקח אותנו 

דרומה. האם גם שם לא חושבים על הנגיף?
בדיוק מכאן אנחנו יוצאים – מהכנסת שתהיה אחרונה לשמור על הכללים, 
ומחר תפר אותם בגסות על ידי ח"כים שהפרו את חובת הבידוד. זו גם אותה 
כנסת שמתכוננת להשבעה היסטורית בצל הקורונה. לפי הדיווחים הח"כים 
ייכנסו לכאן מחר בשלשות, מה שמזכיר מאוד את הזוגות שנכנסו לתיבה. לא 
נותר לנו אלא לתהות: אם הכנסת היא תיבת נח, האם היא קומת מגורי בני 

האדם, החיות או הקומה של הזבל?
באופן כללי, למרות המגבלות החדשות, ירושלים די סואנת. אם כי תחנת 
הדלק ביציאה מהעיר דלילה יחסית. לרוב, נדרשת שעה של אורך רוח ויכולת 
תמרון גבוהה כדי להצליח לתדלק כאן ולצאת בשלום. עכשיו מספר הרכבים 
נמוך מעט, וגם אלו שישנם, איטיים יותר. העולם קיבל איזה ברקס שעצר את 

הכול. גם את הלו תימן.
אדם חביב נעמד לתדלק לפנינו. כשאנו אומרים חביב, הכוונה היא לימים 
אחרים. בתקופה זו של החיים, גם לאנשים הכי סבירים ישנה תכונה שקשה 
להישאר שווה נפש מולה: הם היגייניים. האיש שלפנינו היגייני גם כלפי הרכב 
שלו. הוא לא מסתפק בתדלוק והחוצה. באיטיות מרגיזה הוא מדדה לעבר 
הג'ריקן המטונף, שולף משם מגב שידע שנים טובות יותר ומעביר ביד אוהבת 

על השמשה הקדמית והאחורית.
יצו: תגיד את האמת – אפילו את הילדים שלך אתה לא מלטף ככה.

מוטי: אני לא חושב שיצאנו למסע הזה כדי לדבר על חינוך ילדים, בטח לא 
על הילדים שלי. אבל אם כבר אתה מדבר על ילדים, כמה פעמים הם התקשרו 

אליך היום לדעת אם יש חיידר או לא?
יצו: ניתקתי את הטלפון. בשביל מה אני משלם לחיידר מאות שקלים כל 

חודש? שיתמודדו!
מוטי: טוב, לי אין את הפריווילגיה הזו. הילדים שלי גדולים מדי. אם 
אני מנתק את הטלפון, הם יכולים לדווח עליי למשטרה שנעלמתי. אני חייב 

להישאר בחזית ולספק תשובות. והבעיה היא, שכרגע אין תשובות.
יצו: אם לאף גורם רשמי אין תשובות, זה בדיוק התפקיד שלנו ללכת 
להביא אותן. בוא נצא לדרך. תעשה דיאטה ושים חגורה. הדרך ארוכה. כמה 

פעמים היית באילת?
מוטי: כמו כל ירושלמי טוב, גבולות הארץ שלי נעים בין מירון בצפון לים 

המלח בדרום. אחר כך המוות.
יצו: זה כבר פירוש חדש לים המוות.

דממה
בולענים וחרדת אלוקים

עבודה,  ומקומות  מקניות  תוססת  שעדיין  העירונית  מירושלים  בשונה 
הדרך התיירותית לים המלח איבדה את עצמה לגמרי. תוך יממה מאז הוטל 
הסגר הראשוני על מדינת ישראל – סגר שהיום נראה לנו כמו חיים שוקקים 
ואפילו פרועים במקצת – והמטיילים נאספו הביתה. הדרך המתפתלת לים 
המלח שוממה לגמרי. ניגוד גמור להרים הירוקים שסוגרים על הכביש משני 

ההרים הוריקו. הרי המדבר בדרך לים המלח

ללא נפש חיה. על גדות 'ים המוות'
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אדם, נתפלל שזו תהיה דמות חיה ידידותית, ואם לא – אז שתלך לנו ישר על 
הראש.

יצו: זה לא נראה לי כל העסק הזה. אם הדבר הזה שמתקרב הוא אריה 
נניח, והוא מתחיל, שוב אני רק מניח בשביל הציור, דווקא מהפולקעס שלנו, 
אחר כך הוא עובר לידיים מנה שניה, סלטים מהאוזניים, ורק בסוף בסוף ניגש 

לעיקרית – לראש.
מוטי: אתה אדם חולה.

יצו: מזכיר לך שאתה זה שהבאת אותנו לכאן.
מוטי: מזכיר לך שאתה הנהג.

"שלום שלום"
אפשר לנשום לרווחה. זהו סך הכול יהודי חביב, (להלן: 'מזרחניק מצוי'( 
מהרי חברון. לא אריה, לא דובים ולא יער. עבורנו זו בשורה מצוינת. אם היינו 
מישהו אחר, נניח ברק רביד ואושרת קוטלר, כנראה שהיינו נבהלים ממנו עוד 

יותר ומייחלים דווקא לאריה.
מוטי – בירושלמיות ישירה אופיינית: מהיכן אתה?

מזרחניק מצוי: מיתיר.
מוטי – בירושלמיות ישירה אופיינית: מהיישוב של היקב? מה אתה עושה 

פה?
מזרוחניק מצוי על ראשון ראשון: היקב כבר לא ממש שייך ליישוב כי מכרו 
אותו ל'כרמל מזרחי'. בדרך כלל אנחנו יורדים לפה בחול המועד כל המשפחה, 

אבל הפעם מי יודע אם בחול המועד יהיה אפשר לצאת לאנשהו, אז לפחות 
עכשיו.

מוטי בירושלמיות וכו': כמי שמגיע לכאן הרבה בתקופות השנה, כמה זה 
חריג שאין פה נפש חיה עכשיו?

מ"מ: חריג לגמרי. אני מטייל פה כבר המון שנים, גם כרווק, וגם אחר כך 
כאיש משפחה. מעולם לא ראיתי את החופים במצב כזה. ריק לגמרי. אנשים 

יושבים בבית מבוהלים. יש באמת תחושה של סוף העולם...
יצו: תודה רבה לך מזרוחניק מצוי על דברי העידוד, באמת כבר היה עדיף 

לפגוש אריה.
מוטי: תן לו להמשיך לדבר.

יצו: זה נקרא לדבר? זה נקרא לזרוע רעל. הוא הורס אותי. יצאתי לטייל 
כי המחנק של הסגר גמר עליי, אז עכשיו אני בא לפה ושומע שהעולם נגמר.

מ"מ: תחייך, יהיה בסדר.
יצו: לא צחצחתי שיניים.

מוטי: אתה יכול לצחצח עם מי הים.
יצו: הבנתי שאתה רוצה לחסל אותי. אבל מי ינהג לך? על זה לא חשבת, 

אה?
"מצד שני", ממשיך המזרוחניק המצוי, ורק עכשיו אנחנו שמים לב שהוא 
נועל סנדלים אופנתיים עם אגודלים שמזדקרים החוצה בגאווה, "זה שריק 
פה, זו גם מעלה לא קטנה. אני נמצא פה כבר כמה שעות עם הילדים. הם 

משחקים. נהנים, אף אחד לא מפריע להם. כל השטח שלהם".
שזה כנראה מה שהולך לקרות לעולם בקרוב. מי שיישאר פה – כל השטח 
יהיה שלו. אף אחד לא יפריע לו לשחק. השאלה היא אם יישארו מתקנים עבור 
אלו שיישארו. למשל: בתי מלון. אבל למה לייגע את מוחנו העייף בשאלות 

הרות גורל שכאלה, אם אפשר ללכת לבדוק.

ריק
שרשרת מלונות סגורים

מלון ליאונרדו הוא המלון הכי קרוב. כמה קרוב? לא צריך אפילו להתניע 
את הרכב. עבור הנהג, זו בשורה של ממש. אנחנו פוסעים לאורך קו החוף 
שפעם נקרא בינלאומי על שם אין־לנו־מושג, והיום הוא נקרא בינלאומי על 
שם שהוא מבשר את עתידו הקרב של העולם כולו. החול חודר לנעליים. 
או שאולי זה בכלל מלח. כן, זה מרגיש ככה. אחרת למה הפצעים ברגליים 

מתחילים פתאום לדבר?
האורות של המלון כבויים. מבט חיצוני יכול ללמד על הנעשה – או יותר 
נכון על הלא נעשה – בפנים. כמה מטרים לפני דלת הכניסה ללובי עומדים שני 
צעירים ומעמיסים ארגזים על גבי טנדר מסחרי. "מה אתם מחפשים פה?" הם 
שואלים אותנו בטון מתפלא כאילו היינו חוצנים שהפתיעו את יושבי כדור 

הארץ.
יצו: אנחנו רוצים לשכור חדר ללילה.

מוטי בלחש: זה נשמע מאוד אמין. חדר ללילה באמצע השום כלום הזה.
"אין חדרים. המלון סגור".

יצו: מה זאת אומרת סגור? אתם לא בית ברז'יק. אתם ליאונרדו! אתם לא 
יכולים לקום ככה בוקר אחד ולסגור.

"אחי, זה ההנחיות, כל המלונות בים המלח סגורים, אם אתה רוצה חדר, 
לך להרודס, הוא פתוח".

מוטי: למה הרודס פתוח?
"לא יודע, ככה החליטו, אתה רואה שאני עובד, נכון? אז למה כל כך הרבה 

שאלות?"
אז מתברר שבכל זאת יש כמה אנשים שנשארו בסביבה. כל אחד עם 
לראות את סוף העולם. אחד מדמיין  רוצה  הוא  והרקע שבו  החלום שלו 
לוויה של 'גדול', השני מדמיין שקיעה בים המלח. לך תבין אנשים. הצרה 
הגדולה, שמליאונרדו להרודס זה כבר סיפור של כמה מאות מטרים, לא משהו 

שמפעילים בשבילו את הרגליים סתם ככה.
מחוץ לליאונרדו אנחנו רואים סוף סוף את כלי הרכב הממונע הראשון 
בסביבה. מדובר באוטובוס שכרגע חונה. הצורך האנושי הזה לפגוש בבני 

אדם אמתיים, פורץ ממוטי במלוא העוצמה. הוא מתקרב אל דלת האוטובוס 
הפתוחה, בשעה שיצו מנסה לתפוס זווית צילום נאותה כתירוץ סביר מדוע 

הוא משאיר אותו לבד בצריח בפעם המי יודע כמה.
לפי דברי הנהג, או לפי דברי מוטי כפי שהציג את גרסת הנהג, הוא מחכה 
לאחרוני התיירים שאמורים אוטוטו לצאת מהמלון. מוטי גם שאל אותו, לפי 
הגרסה הרשמית, אם הוא מפחד מהקורונה, והלה השיב: "לא. מתים רק פעם 

אחת".
יצו: חשוב להדגיש שוב כי החלק הזה של המסע נעשה על ידי מוטי לבד 
ונכתב על פי גרסתו הרשמית. בפועל, יתכן והשניים עשו ביניהם איזו עסקת 

חומרים מסוכנים, או גרוע מכך, עסקת היתרי עבודה חיוניים.
בהרודס הסיפור קצת שונה. כאן יש קצת אנשים, בדגש על קצת. קל מאוד 
להשיג כאן חדר, אולי אפילו קומה שלמה. אבל לפני שנברר את העניין הזה 
לעומק, אנחנו פונים לסיור יסודי בשטח המלון כדי לדעת אם הוא בכלל עונה 

על הדרישות שלנו.
כמו יהודים טובים, ראשית אנו מאתרים את בית הכנסת. מהר מאוד אנחנו 
מוצאים כי הוא ממוקם בקומת הכניסה במקום די בולט, מה שמעניק להרודס 

הערבה ראתה המון 
דברים בחיים. היא 
הביטה במשקפת 
הלילה האדירה 
שלה על מלחמות 
הבדואים, לימדה 
שודדי דרכים 
להתנהג בנימוס, 
פגש את קרבות 
ששת הימים ויום 
כיפור הכי קרוב 
שיש, אבל את 
הערב הזה היא לא 
תשכח לעולם

"באנו מיתיר". על שפת היםעומד שומם. בית הכנסת במלון

חיטוי ידיים כמנהג הימים הללו
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נקודה אחת ראשונה לערב הזה. סיור המלונות שלנו נמשך ואנחנו בודקים את 
האקוסטיקה לאורך המסדרונות הדי ריקים של חדרי המלון. ביום אחר היינו 
מגורשים מכאן על ידי שומרים קשוחים, אבל אלו ימים אחרים, כבר אמרנו. 
מוטי פוסע הלוך ושוב, חובט בנעליו את השטיח היקר המכסה את הרצפה 
לכל אורך המסדרון. יצו מתמקם כרגיל בנקודה סטטית בקצה השני, ומבטיח 
לו שלא שמע דבר. זו אם כן כבר הנקודה השנייה הערב לטובתו של ההרודס 

המנומנם.
יצו: אנחנו מבזבזים זמן, בוא נלך לבדוק את הבריכה לפני שיעלו עלינו. 

הבאת בגד ים?
מוטי: אני לא חושב שראוי לשחות בזמנים שהעולם כולו מצוי בצרה.

יצו: בוא לפחות נראה במה מדובר. לפי השלט, ולא פחות ממנו ריח הכלור, 
נראה שכאן הדרך לבריכה.

מוטי: נראה טוב. מה גם שאין כאן נפש חיה ולא צריך לברר את השעות 
לגברים. מה דעתך שאם לא לשחות, לפחות נשכב לנוח מעט על מיטות 

השיזוף?
יצו: בשמחה. רק שאין ערבות לכך שתוכל להקים אותי אחר כך.

מוטי: מוכן להמר.

מחיר
בלי קומה שלמה

כעבור שעתיים...
"ערב טוב"

אנחנו פוקחים את העיניים ומגלים בחור חביב שעל החולצה שלו רשום 
בגדול 'מציל' ועל העיניים שלו רשום 'אני עצוב'.

מוטי: עד מתי הבריכה פתוחה?
מציל: עד שבע.

מוטי: לא לא, עד מתי בכלל, כלומר מתי הבריכה נסגרת בגלל המצב.
מציל: אה, אני חושב שהערב זה הסוף.

יצו: כמה זמן אתה עובד פה.
מציל: שנה וחצי.

יצו: ומה עכשיו?
מציל בעיניים מצועפות: לא יודע.

יצו בורח מהבריכה, מוטי נשאר לפטפט אתו עוד כמה רגעים.
יצו: אני לא מסוגל לשמוע דברים כאלה. אנשים מכל האזור התפרנסו פה 
שנים ופתאום בבת אחת בגלל איזה נגיף ארור הכל מתמוטט להם. זה האסון 

הכי גדול.
יסתיים. אין שום צפי. אז  זה  וגם אי אפשר לדעת מתי  מוטי: לגמרי. 

בהתחלה ביטוח לאומי ישלם משהו פיצויים, ומה אחר כך?
פונים  אנחנו  שנשאר.  ממה  ליהנות  ננסה  כלכלית  יקרוס  שהעולם  עד 

לדלפק הקבלה. אחרי שבדקנו את המלון, החלטנו שהוא עונה על ציפיותינו.
יצו: כמה עולה חדר ללילה?

הפקידה בודקת ואחרי מספר רגעים זורקת את המחיר המחוצף כדלקמן:
"אלף ומאתיים שקלים פלוס ארוחת בוקר".

ריבונו של עולם, על מה? תשעים אחוז מהמלון ריק, החדרים מתגעגעים 
לראות כבר בני אדם. במקום שאתם תשלמו לנו כדי שנשמור לכם על המלון 

מפני שודדים, יש הרבה כאלה בנגב, אתם עושקים אותנו בעזות מצח שכזו?
אבל לא אמרנו כלום בעניין, חוץ ממוטי ששאל פתאום: תסלחי לי, אבל 
יש לי בעיה קשה מאוד עם נחירות. לא שאני נוחר בעצמי, כלומר קצת כן, אבל 
לא זה העניין. הבעיה שלי היא עם נחירות של אנשים אחרים. אני לא מסוגל 
לשמוע נחירות בלילה. זה מקשה עליי להירדם. יש מצב לקבל חדר שמשני 

הצדדים שלו ריק הלילה? הכי טוב קומה שלמה...
הערבה ראתה המון דברים בחיים. היא הביטה במשקפת הלילה האדירה 
שלה על מלחמות הבדואים, לימדה שודדי דרכים להתנהג בנימוס, פגש את 
קרבות ששת הימים ויום כיפור הכי קרוב שיש, אבל את הערב הזה היא לא 
שלפניה  והנחירות  השינה  אנין  בירושלמי  הביטה  הפקידה  לעולם.  תשכח 
בתדהמה. לשבחה ייאמר שהיא התעשתה בזריזות ומהר מאוד קבעה: "לא. 

אין דבר כזה".
יצו: יצאנו החוצה בלי מילים, אבל מאז אני רק חושב כל הזמן איך להביך 

את מוטי בהזדמנות הקרובה כנקמה.
רגע לפני שיצאנו חזרה לדרך, הספקנו לטבול את הידיים במים המלוחים 

של הים. אולי היינו אחרונים בעולם. מי יודע.
יצו: אתה מוכן?

מוטי: למה?
יצו: אנחנו חוצים את הגבול הירושלמי שלך ויוצאים לנגב הפתוח.

מוטי: אני לא מצליח להתרגש מזה יותר מדי. מצד אחד אלו ד' אמות 
חדשות, מבלי להיכנס לדיונים הלכתיים האם זה אכן נחשב לארץ ישראל, 
עדיין זה מקום חדש ומרתק. מצד שני, לאורך שלושים ושש שנות חיי הייתה 

לי מחשבה נעימה כזו בראש שאסיים אותם ללא שהייתי באילת.
יצו: גם כן סוג של הישג. תראה איזה עולם מוזר. אנשים מחפשים להחזיק 
באיזה שיא, לא חשוב להם מה הוא. ריבונו של עולם, למי זה משנה אם היית 

או לא היית באילת?
מוטי: עזוב. בוא ניסע.

יומיים לפני כן ירד גשם זלעפות שאיים להטביע את הנגב כולו. עד עכשיו 
המים לא ממש התאדו, למרות ששמש קסומה כבר מטיילת כאן לא מעט זמן. 
בצד הכביש, ולפעמים גם באמצעו, אפשר להבחין בגומות שהפכו לשלוליות 

או אגמים. יש להיזהר שלא לסטות מהדרך, או לחילופין לטבוע.
הרוחות  חום.  נצבע  כאילו  הדרך,  שבצד  מה  כל  טינופת.  גם  והייתה 
הזועפות הפכו לאומניות המכחול לשעה קלה וצבעו את הרכבים, האוהלים, 
העצים, עמוד החשמל והתמרורים. חום דביק, צבע של אדמה, מזכיר לכולנו 

שהסוף קרב מתמיד.

דיכאון
עיר רפאים

מוטי מתחיל לעסוק בהיסטוריה של אילת. מכרות שלמה, עציון גבר, אום 
רשרש וכמה מלחמות. דבר שעשוי להיות מעיק ביום אחר, אבל מוצא את 

עצמו מועיל כשהנהג זקוק לכל טיפת ערנות למוח.
יצו: אתה יודע מה יש בדרך לאילת?

מוטי: כבישים?
יצו: כל הכבוד! אבל גם כושי. כושי רימון.

מוטי: בהחלט. הוא גם אקטואלי מאוד עכשיו כי לא מזמן הוא רץ לכנסת 
בבחירות באיזו רשימה קיקיונית.

יצו: רשימת 'אדום לבן הבלתי משוחדים' של עמי פיינשטיין. הוא הוצב 
במקום החמישי בבחירות לכנסת ה־22, ובבחירות האחרונות שודרג למקום 

השלישי.
כושי רימון, או בשמו האמיתי שמעון מזרחי, נולד לפני יותר משמונים 
שנה בישראל. הוא התייתם בגיל צעיר מאביו שנרצח על ידי מחבלים, ומאמו 
פורצת  והרפתקנות  עצמאות  פיתח  ובודד  יתום  כילד  בשחפת.  שחלתה 
גבולות. רימון היה חברם הטוב של מאיר הר ציון ולוחמים אחרים מיחידה 
101 הנועזת. הוא עצמו לא שירת בצנחנים משום שהיחידה פורקה עוד בטרם 
התגייס. אך כאות הוקרה והנצחה ליחידה שאהב כל כך, הקים פונדק באמצע 

הערבה, בקילומטר ה־101 מאילת.
כושי רימון הוא טיפוס שכדאי לפגוש רגע לפני שהמסך יורד על העולם. 
הוא מסוג האנשים שקמים לתחיה בתקופות כאלה. דווקא כשהעולם נע על 
מסלולו הרגיל, כושי מתכנס בחדר האחורי שבפונדק שהקים. כשירדן עוד 
הייתה מדינת אויב מסוכנת הוא חדר לפטרה וטייל שם במשך כמה ימים, כך 

שסגר מבחינתו זה אפילו לא המלצה.
החניה של פונדק הדרכים שוממה. מלבד כמה משאיות שעומדות שם 
בתנוחת שינה, אין שום רכב באזור. זהו מחזה חריג. בימי שגרה, החניה של 
כושי מלאה במטיילים שיורדים לאילת או שבים ממנה למרכז. כושי מציע 
מזנון דרכים המעניק מנוחה קלה אחרי כברת דרך ארוכה. הפעם, מלבד המוכר 

שרץ במהירות לדלפק כדי לקבל את פנינו, אין כאן כלום. שקט בלב המדבר.
אנחנו מנסים לברר אצלו היכן כושי נמצא כעת, יש לנו שיחה דחופה אתו. 

הוא מחייך בסבלנות. "הוא פה במתחם, אבל יש לו עיסוקים".
בעוד אנחנו מייגעים את מוחנו להבין אילו עיסוקים מטרידים את סגן 
יו"ר רשימת 'אדום לבן הבלתי משוחדים' בתקופה כה מוזרה של האנושות, 
מגיח משום מקום בחור צעיר עם ראסטות בשיער ופרצוף ישנוני. "אחי, יש 

לך אש"?
לא משנה מה יהיה עם העולם הזה, תמיד יהיו בו אנשים עם ראסטות 

סיור המלונות 
שלנו נמשך 

ואנחנו בודקים את 
האקוסטיקה לאורך 

המסדרונות הדי 
ריקים של חדרי 

המלון. ביום אחר 
היינו מגורשים מכאן 

על ידי שומרים 
קשוחים, אבל אלו 

ימים אחרים
לב חרד. עם המציל בבריכה הריקהמסדרונות ריקים. במלון
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שיחפשו אש. למי יש כח להמשיך עכשיו לאילת. אנחנו נופלים שדודים על 
אחד הכיסאות בחוץ, המוכר וחברו עם הראסטות מצטרפים אלינו. כנראה 

רוצים לתרגל שיחה עם בני אדם, שלא ישכחו אם יישארו כאן אחרי המבול.
מוטי לבעל הראסטות: אתה עובד פה?

בעל הראסטות:
מוטי: אתה גר במתחם?

בעל הראסטות:
מוטי: אתה בסדנת שתיקה?

בעל הראסטות: לא, פשוט לא דיברת איתי עד עכשיו.
מוטי: אני מדבר איתך, איתך, אתה עובד פה?

בעל הראסטות: ככה, בערך, עכשיו אין פה כלום. רק כמה נהגי משאיות 
שחונים פה ללילה בדרכם למרכז וחזרה.

אחרי המנוחה בחיקו הווירטואלי של כושי, אנחנו ממשיכים לאילת. בחוץ 
כבר יורד החושך. עדיין מוקדם, עוד לא שבע בערב, אבל הלילה יורד על 
המדבר ופורס מעליו מחצלת של כוכבים. מצד שמאל נראה שדה התעופה 
החדש 'רמון'. תושבי אילת לא אהבו את העובדה ששדה התעופה שפעל בתוך 
העיר נסגר והועבר למרחק של כ־20 קילומטר. היו גם דיבורים על כך שהשדה 
המשוכלל והחדיש עומד למעשה ריק רוב הזמן. אבל כעת הוא איננו בן יחיד. 

כמוהו גם מרבית שדות התעופה ברחבי העולם.
והנה מרחוק נראית העיר אילת, האורות הצבעוניים הבוקעים ממלונות 
הפאר שלה כבויים הערב. ככל שנתקרב לעיר נלמד כי המצב קשה עוד יותר 
ממה שניתן להעלות על הדעת. למעשה, אילת נראית כמו עיר רפאים. כמו 
המצור.  של  השיא  בימי  הסיניים  המחוזות  כמו  האסון.  שאחרי  צ'רנוביל 

דיכאון.
העיר שהייתה סמל התיירות של ישראל כבר לא מככבת באופנת התיירות 
מזה כמה שנים. מדיניות שמים פתוחים הוזילה כל כך את מחירי הטיסות, כך 
שחבילת נופש בחו"ל הפכה לזולה יותר מחבילה דומה באילת. ובכל זאת, עד 
כה רוב המלונות עדיין פעלו, ובתקופה זו של השנה, כשהאביב מפיץ את ריח 

הבוסר שלו, אלפים נהרו לעיר. רובם הגדול מאזורים אחרים של העולם.
הערב כל המלונות ריקים.

יצו: אני לא יודע איך להגיד לך את זה, מוטי, אבל לא לעיר הזו התכוונתי 
להביא אותך.

מוטי: מה היינו אמורים לראות כאן ביום רגיל?
יצו: בשעה כזו בתקופה כזו של השנה היית רואה אלפי אנשים הולכים 
ברחוב, רבים מהם עם ילדים, חלקם בכפכפי אצבע, נושמים את החופש שעיר 

החוף מציעה.

תיירים
האחרונים שמכבים את האור

אנחנו שוקעים בהרהורים, תקועים באמצע עיר שמישהו כיבה לה את 
אותנו,  שיצלם  מישהו  ומחפשים  מהרכב  יוצאים  כשאנחנו  הראשי.  המתג 
מתברר לנו שאין אחד כזה בכל הרדיוס. זו לא הגזמה. במשך דקות ארוכות 
עמדנו על הכביש הראשי שיוצא מכביש 90 וחוצה את העיר בטבורה. אף רכב 

לא הפריע לנו. דממה.
כל החנויות סגורות. הקניונים הגדולים שרגילים לתנועה המונית ותוססת 
נראים כמו אנדרטות זיכרון למשהו שהיה ושוב לא ישוב. חתולי הרחוב הפכו 

לבעלי הבית בלובי הכניסה למלונות השוממים. המדרכות עזובות.
מי שכן פתוחים עכשיו הם הסופרמרקטים שפזורים בעיר בהמוניהם. 
שעות   24 הפתוחים  סופרמרקטים  אינספור  באילת  יש  שהיא  כל  מסיבה 
ביממה. כל חמישים מטר – סופרמרקט. ובין סופרמרקט לסופרמרקט – עוד 
סופרמרקט. בימי שגרה הם מלאים אדם. הלילה, איש לא מתעניין במרכולתם. 
להכיר  שמסרבת  אילתית  עקשנות  של  סוג  לפתוח.  ממשיכים  הם  אבל 
בעובדות. אולי ככה הרגיש כושי רימון לפני עשרות שנים כשחצה מכאן את 

הגבול לירדן.
חלביות,  מסעדות  הפלאפל,  הפיצה,  חנויות  שמיה.  דכר  מאן  מסעדות 
בשריות, בכל רמת כשרות שהיא, כולן נעולות על מנעול ובריח, בלי צפי 

לפתיחה.
יצו: אני מתעלף מרעב. אם לא נמצא משהו פתוח אפילו בשביל איזה 

חתיכת פיתה עם חומוס אני אצטרף למניין קורבנות הקורונה.
מוטי: הייתי מציע לך משהו מהשקית שהבאתי איתי לטיול, אבל לצערי 

היא חוסלה כליל.
יצו: לא חשבתי אחרת.

במעלה  החלונות  מאחד  הבוקע  אור  מגלים  אנחנו  ארוך  שיטוט  אחרי 
הרחוב. מתברר שאחת המסעדות פתוחה, גם אם לא רשמית. למרבה המזל 
זו מסעדה בכשרות מהודרת. אולי זו הסיבה שעומדת לזכותה כעת. קבוצת 
קטנה של תיירים בריטים מבוגרים יוצאת ממנה. הם הרבה מעל גיל הסיכון. 
שיחה קצרה איתם מעלה את המסקנות הבאות: העולם עוד לא מבין מה 
קורה פה. מבחינתם הם באו לכאן לטייל, בפעם השנייה בחייהם אגב, ולמזלם 

הרע הם נפלו על תקופה גרועה.
מוטי: למה אתם קוראים לה תקופה גרועה? בגלל הקורונה?

תיירים בריטיים: נואו נואו, זה בגלל מזג האוויר הדפוק. בדרך כלל יש 
כאן שמש וחם כאן. פתאום רוח, גשם וקר. עם מזג אוויר כזה יכולנו להישאר 

בלונדון.
יצו: אז בגלל שחשבתם שיש כאן שמש זו סיבה להסתובב בארץ ולהדביק 

את כולנו בקורונה?
תיירים בריטיים: "או נואו. לא הדבקנו אף אחד"

עכשיו התור שלנו. בעל המסעדה בולש בעיניים חקרניות אל הרחוב. 
משהוא נוכח שאין שוטר שאורב לו, הוא מכניס אותנו ומודיע "אם שואלים 
אתכם – אתם חברים שלי". איזו שאלה? החברים הכי טובים. רק תביא את 

האוכל.
פצצה.  הקבב  פצצה.  "ההמבורגר  המקום:  של  מעלותיו  את  מונה  הוא 

החומוס פצצה".
תביא כבר איזו פיתה עם חומוס, או שתצטרך תיכף לעשות לנו טהרה 

בכיור הגדול של המטבח.
עודנו מעמיסים משהו על הבטן הריקנית, נכנס פנימה הומלס טיפוסי, 
לבוש בגדים שאינם תואמים זה לזה בשום דרך, ומגבת ענקית על כתפיו 

כאילו יצא עכשיו מהמקווה.
"אנא עראף", זו הסיסמה שלו. איתה הוא פותח כל משפט, ובה הוא גם 
מסיים. כמה עצוב הוא נראה על הרקע האפוקליפטי המצמרר. אנחנו מגישים 

לו לאכול את מה שנשאר בצלחות שלנו, ונמלטים אל הרחוב חזרה.
יצו: אם אילת שוממה, אולי ניסע למצרים?

רואה סיבה שלא. לא הצלחנו לברוח ללבנון, אולי למצרים  מוטי: לא 
נצליח.

כמה דקות נסיעה ואנחנו בגבול. בימי שגרה מעבר מנחם בגין שוקק חיים 
ועמוס בישראלים שיוצאים לסיני. הלילה הוא ריק לגמרי. שני בקרי גבול 

משועממים שמחים לראות אורגניזם חי בקרבתם.
יצו: אפשר לעבור למצרים?

"בכיף, רק בחזור תצטרכו בידוד 14 יום. וקחו בחשבון שעכשיו כבר יש 
הנחיות שמאפשרות למשטרה לתת קנסות גבוהים למי שמפר את הבידוד".

החלטנו להישאר. גם ככה מוטי פרץ כמה גבולות הלילה כשעבר את ים 
המלח.

שומרי הגבול מספרים על הימים האחרונים שריקים לגמרי מישראלים 
המבקשים לבוא לסיני. למה הם לא סוגרים את הגבול והולכים הביתה? כי הם 

מחכים לישראלים שצריכים לחזור ארצה. אחר כך אולי יסגרו. נראה.
אנחנו פונים לאחור ורואים את השלט הענק המכריז "ברוכים הבאים 
לישראל". ההתרגשות לחזור ארצה קיימת תמיד, גם אם לא באמת יצאנו 
החוצה. אנו משתטחים ברגש על האדמה ומנשקים בערגה את רגבי ארץ 

הקודש.
בדרך חזרה למרכז אנחנו נוסעים בתוך שמיכה של חושך. ככה זה, כל 
מי שנוסע בחושך וצריך לכתוב על זה נוסע בתוך שמיכה של חושך. על צג 
הטלפון מתקשר ידיד מדטרויט. הוא נמצא בשדה התעופה בטורונטו בדרך 
לברוח מאמריקה החולנית. דיילי אל על לא מוכנים להעלות אותו על הטיסה. 
הסיבה: הוא ואשתו אזרחי ישראל, אבל שתי הבנות שלו בנות השנה והארבע 
נולדו בארה"ב וטרם התאזרחו בארץ הקודש. לפי הכללים החדשים הן אינן 

יכולות להיכנס.
אנחנו הופכים עכשיו מניידת עיתונות ללשכת לפניות ציבור על גלגלים. 
טלפונים לעוזר השר, לחבר הכנסת, לפקיד ההגירה, למנהל הקונסוליה, לכל 
מי שרק אפשר. תודה לקל, אחרי שעה וחצי של עבודה הוא מורשה לעלות 
לטיסה. כמה דקות אחר כך נסגרו השערים. העולם הגלובלי קרס והשאיר 

אחריו רסיסי מדינות מבודדות.
שלט דרכים בצד הדרך מורה: שדה בוקר ימינה.

מוטי: כאן קבור בן גוריון.
יצו: בוא נלך להחזיר לו את המפתחות של המדינה ולהודות לו על שבעים 

ושתיים שנה לא רעות. הייתה תקופה נחמדה סך הכל.
החושך הסמיך שמעל שדה בוקר מקשה עלינו לאתר את חלקת הקבר. 
הפנסים של הטלפונים שבידינו מסייעים קצת. אחרי רבע שעה אנחנו מוצאים 
את עצמנו עומדים ליד קבריהם של דוד ופולה. כעת אי אפשר לראות אפילו 
עשרה סנטימטר קדימה. אילו היה עכשיו אור יום, היינו יכולים להתענג על 
נוף הנגב הנשקף למלוא רוחב העין. כאן ביקש בן גוריון להיקבר. ותכלס, עם 

הצפיפות שהולכת להיות עכשיו בבתי הקברות בעולם, הוא עשה בשכל.
מוטי: הוא היה כופר, אבל עשה גם כמה דברים טובים בחיים. בוא נגיד 

כמה פרקי תהילים.
יצו: אוקיי, אבל נעשה את זה מהר כי אני לא בטוח מה תהיה דעתו על 
חברת התהילים שאנחנו מקימים לו פה על הקבר. הדבר האחרון שמתחשק לי 
עכשיו זו גולגולת עם שתי קצוות שיער ענקיות שתצא החוצה ותרדוף אחריי 

באמצע האפילה.
 ...שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי

אנחנו פונים לאחור ורואים את השלט הענק המכריז "ברוכים 
הבאים לישראל". ההתרגשות לחזור ארצה קיימת תמיד, 

גם אם לא באמת יצאנו החוצה. אנו משתטחים ברגש 
על האדמה ומנשקים בערגה את רגבי ארץ הקודש

תפילה חרישית. קבר בן גוריוןברוכים הבאים. בכניסה מגבול מצריםמתארגנים על אש. עם 'ראסטות' בכושי רימון
עומדים שוממים. אחד המלונות החשוכים באילת
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משה בלוך, מונטריאול
צילומי אילוסטרציה: פלאש 90, שאטרסטוק

ארץ גושן בלב קנדה

שישו ושמחו. הכנסת ספר 
תורה במונטריאול
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דווקא בבירת קנדה השקטה והמנומסת, מתמודדים 
עשרות אלפי תושבים חרדים עם איסור בניית בתי 
כנסת, התערבות ממשלתית בתכני הלימוד בבתי הספר, 
דו"חות חניה המחולקים בעיצומה של השבת וגזירה 
על לבוש דתי לבכירים יהודים • משום מה, הם בוחרים 
באופטימיות, בעזרת השם ובעזרת חברת מועצה חרדית 
ועסקן חסידי הנמנה על משלחת ראש הממשלה הקנדי 
• משה בלוך חזר ממונטריאול עם תמונת מצב מדויקת

"הקור הרוחני המנשב ברחוב מבריח אותנו פנימה" • מסע לנבכי הקריה החרדית בבירה הקנדית
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מה  במונטריאול?  יקרתם 
הגדולה  על  יודעים  אתם 
שבאזור  קנדה,  בערי 
מיליון  כ־4  חיים  שלה  המטרופולין 
יהודים,  אלף  כ־100  בה  יש  תושבים? 
היא העיר הגדולה בפרובינציית קוויבק, 
השנייה  הצרפתית  דוברת  והעיר 
השפה  פריז.  אחרי  בעולם,  בגודלה 
הרשמית בעיר היא צרפתית. עבור 60 
היא  צרפתית  העיר,  מתושבי  אחוזים 
תושבי  של  רובם  רוב  אך  אם,  שפת 
מונטריאול דוברים את שתי 
הציבורי  השילוט  השפות. 
בצרפתית,  בעיקר  בעיר 
את  מעניקה  הממשלה  אך 
שירותיה בשתי השפות, כל 

זאת בעוד שפתה הרשמית של קנדה אנגלית. 
לקוויבקים  הצרפתית,  השפה  את  הזכרנו  אם 
חשובה מאוד הזהות הלאומית, הם מקפידים לדבר 
בצרפתית ומצפים שיפנו אליהם בשפה זו. הצליל 
שונה מעט מן הצרפתית שתשמעו בפריז, גס וכפרי 
יותר. "תבין", מסביר לי ידיד שגדל בצרפת והיגר 
למונטריאול. "בצרפתית – כמו בכל שפה, קיימות 
ורמה  ומנומסת,  גבוהה  רמה  דיבור.  צורות  שתי 
נמוכה ועממית יותר. הצרפתים פונים אליך בנימוס 
ובכבוד הדדי. בקוויבק לעומת זאת, מדברים אליך 
בגסות, אך מצפים שתפנה בחזרה בשפה מכובדת".

המצב המוזר בו קיים אזור הדובר באופן רשמי 
בין  במלחמה  מקורו  המדינה,  משפת  שונה  שפה 
אנגליה  זכתה  אז  תקכ"ג,  בשנת  לצרפת  אנגליה 
בשליטה על צפון אמריקה. מספר שנים לאחר מכן, 
'חוק קוויבק' שנועד לשמר  חוקקו הבריטים את 

את השפה והתרבות הצרפתית במחוז. 
תנועה  להתגבר  החלה  שנה  כשישים  לפני 

שתמכה בהיפרדותה של קוויבק מקנדה והפיכתה 
נסתיימו  מאבק  שנות  עשרות  עצמאית.  למדינה 
ניצחו  בו  תשנ"ו,  בשנת  שנערך  עם  במשאל 
התומכים בהישארות כחלק מקנדה, הניצחון היה 
על חודם של שברי אחוזים – 50.6%. עשר שנים 
לאחר מכן אישרה ממשלת קנדה חוק הקובע כי 

קוויבק היא "אומה בתוך קנדה המאוחדת". 

תומכי  זכו  כמעט  בו  העם  משאל  בעקבות 
ועברו  העיר  את  רבים  יהודים  עזבו  ההיפרדות, 
לטורונטו. מספר היהודים בעיר באותה עת עמד 
העיר  כיום.  כ־90,000  לעומת  כ־125,000  על 
הכלכלי,  ובכוחה  תושביה  במספר  מעט  ירדה 
לכלכלה  למסחר,  חשוב  מרכז  נותרה  עדיין  אך 
ולטכנולוגיה. מונטריאול היא אחת משלוש הערים 
בצפון אמריקה המארחות ארגונים של האו"ם – 
ווושינגטון, והיא העיר השנייה  יורק  ניו  יחד עם 
ביבשת במספר הקונסוליות הנמצאות ביבשת צפון 

אמריקה. 
תק"כ.  בשנת  כבר  למונטריאול  הגיעו  יהודים 
אנוסי  מצאצאי  בעיקרה  מורכבת  היתה  הקהילה 
ספרד ופורטוגל. בשנת תרי"ח פרשו יוצאי גרמניה 
בשם  שנקראה  אשכנזית  קהילה  והקימו  ופולין 
"שער השמים". הבניין ששימש את הקהילה קיים 

עד היום בלב השכונה החרדית. 
מונטריאול נמצאת מרחק כשש שעות נסיעה 
כאשר  יורק,  ניו  במדינת  החרדיים  הריכוזים  מן 
את רוב הדרך עושים על כביש אחד שאינו נגמר, 
כביש 87 הנמשך מאלבני בירת ניו יורק ועד הגבול 
 15 לכביש  שמו  משתנה  שם  לקנדה,  ארה"ב  בין 
לכארבעים דקות נוספות עד חציית הגשר הענק אל 

תוככי האי מונטריאול. 
הדרך  את  עושים  ורבים  לנסיעה,  קלה  הדרך 
להוריהם בניו יורק ולהיפך. את הגבול חוצים עם 

הרכב, ולעיתים אף לא נדרשים לצאת ממנו. בדיקת 
הדרכונים מתבצעת דרך החלון, ואם התמזל מזלכם 
 40 בתוך  הנסיעה  את מסמכי  הפקיד  לכם  יחזיר 
שניות ויאחל לכם נסיעה טובה, לא לפני שישאל 

ליעדכם הסופי. 

הטמפרטורה:
קר בחוץ, חם בפנים

מימי החורף  הדרך הארוכה באחד  עשינו את 
לכיוון  צפונה  שהתקדמנו  ככל  ביותר.  הקרים 
ויותר.  יותר  קשה  ונהיה  האוויר  מזג  הלך  קנדה, 
במונטריאול  הממוצעת  הגבוהה  הטמפרטורה 
שש  מינוס  על  עומדת  שבט   – טבת  בתקופת 
יורדת  הנמוכה  הטמפרטורה  כאשר  מעלות, 
לסביבות מינוס עשרים. אם נוסיף לכך את הרוחות 
העזות, טמפרטורה של מינוס 35 מעלות צלסיוס 
אינה דבר נדיר. מי שלא חש קור שכזה לא יוכל 

אפילו לדמיין את ההרגשה. 
נוסע  והרכב  חלקים  בארה"ב  הכבישים  בעוד 
על מי מנוחות, מיד עם חציית הגבול ניכר ההבדל. 

למרות היותה של קנדה מדינה עשירה ומתקדמת, 
ותחזוק הכבישים –  לתיקון  מגוחך באשר  ויכוח 
מלאי  לכבישים  גורם   – כאן  נרחיב  לא  אודותיו 
במזג  הנסיעה  את  יותר  עוד  המקשים  מהמורות 
בשפה  כולם  והתמרורים  השלטים  מושלג.  אוויר 

הצרפתית. 
משטחה   80% ולשלג,  לקור  רגילים  בקנדה 
העצום של יבשת קנדה אינם ניתנים ליישוב עקב 
הקור העז. אך השלג הוא אורח קבוע בימות החורף, 
והשלטונות ערוכים לכך. אם בארץ אנו מתרגשים 

מכל ספק תחזית מפוקפקת על ברד שילבין את 
קצות העצים, מתווכחים אם 'יתפס' או לא 'יתפס', 
במונטריאול השלג 'נתפס' באופן קבוע. העיר לבנה 
ומכוסה שלג מחנוכה ועד פורים בכל שנה ושנה. 
מיד לאחר ירידת השלג, מפוזרים טונות של מלח 
התושבים.  חיי  את  להשבית  שלא  כדי  להמיסו 
שכבת  ריפוד  ומחייב  האספלט  את  הורס  המלח 
אספלט נוספת על כל הכבישים בכל שנה בתקופת 

האביב. 
בעיר מונטריאול יורדים בממוצע למעלה משני 

ממוצעת  עלות  השנה.  במהלך  שלג  של  מטרים 
לפינוי כל סנטימטר עומדת על כמיליון דולר קנדי. 
תקציב פינוי השלג לבדו עומד על למעלה ממאתיים 
מיליוני דולרים קנדיים בשנה. פינוי השלגים נעשה 
באופן יעיל מאוד, הכבישים הגדולים בעיר והבין־

עד  יממה  חצי  ובתוך  מיידית,  מפונים  עירוניים 
בזמן  העיר.  רחובות  מכל  השלגים  מפונים  יממה 
הפינוי אסורה החניה בצידי הרחוב, על מנת לאפשר 
פינוי יעיל. גם המדרכות מפונות בתוך שעות על ידי 

טרקטורים קטנטנים אך יעילים מאוד. 
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מחד, יש בה מן הרווחה הגשמית 
אמריקאית, רוב חברי הקהילה 
החרדית מתפרנסים בהרחבה 
יחסית. הבתים נאים, מרחיבים דעת 
בעליהם. אך מונטריאול אינה שוכחת 
לרגע את העיקר, ויש בה הרבה מן 
השמרנות ההונגרית – אירופאית

חיים בצל השלג. ילדים חרדים במונטריאול במשחק אופייני

עיר ענק. ממראות מונטריאול

קהילה מגובשת. מתפללים בדרך לתפילת שבת
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דומות  די  הטמפרטורות  זאת,  לעומת  בקיץ 
לארץ. חם ולח מאוד עקב היותה של מונטריאול 
אי היושב על המים. תתפלאו לשמוע כי התושבים 
פחות מצוננים מאשר בישראל, מכיוון שהחיידקים 
בשנה  פעמיים־שלוש  העז.  בקור  שורדים  אינם 
זוכים  וכך  יותר,  עזות  שלגים  סופות  מתרחשות 
הילדים ליומיים־שלושה של חופשה לא מתוכננת. 

השכונה  אך  מאוד.  קר  במונטריאול,  קר 
החרדית, על מגוון קהילותיה, חמה ומזמינה. חום 
רוחני המשמר את הקהילתיות של פעם, כמוה קצת 
קשה למצוא בארץ. במונטריאול כחמשת אלפים 
ועוד כמספר הזה שומרי שבת  משפחות חרדיות 
וכשרות. לחב"ד קהילה גדולה מאוד בעיר, שעוד 
בעלזא,  חסידויות  גם  כמו  תש"ב,  בשנת  נוסדה 

סאטמר, סקווירא, באבוב.
האדמו"ר  כ"ק  פטירת  עם  כשנתיים,  לפני 
יחסית  הרחוקה  העיר  נתעטרה  מויז'ניץ־מונסי, 
בבנו האדמו"ר מויז'ניץ מונטריאול האהוב ומקובל 
כרב  לכן  קודם  עוד  שכיהן  העיר,  תושבי  כל  על 
הקהילה. אביו כ"ק האדמו"ר בעל ה'קדושת מרדכי' 
זצוק"ל שבת לפני 14 שנה בעיר ב'שבת ההכתרה' 
– שבת היסטורית שזכורה לתושבים עד היום הזה. 
בעיר גם בתי מדרשות לחסידי האדמו"רים מויז'ניץ 
ומספר  ליטאי־ישיבתי  ציבור  גם  בעיר  בישראל. 
ישיבות חשובות, לצד קהילה ספרדית גדולה מאוד 

– דוברת צרפתית ברובה. 
סגנון הבתים דומה מאוד לאמריקה, בתים בני 
שתיים עד שלוש קומות, או צמודי קרקע, בהתאם 
לשכונה. לאור עליית מחירי הבתים, קיימת מגמת 
התרחבות ויציאה לאזורים חדשים. קהילת חסידי 
בעלזא – המונה כחמש מאות משפחות בעיר, אשר 
זכתה להנהגתו המופלאה ועדיין נוצרת את זכרונו 
יעקב  רבי  הגה"צ  הקהילה  רב  של  נשכח  הבלתי 
יצחק ניימאן זצ"ל – שנפטר בשנת תשס"ו, הקימה 
לפני כשנתיים גרעין התיישבות חדש בשכונת קוט 
סט. לוק, המרוחקת כ־20 דקות נסיעה מן האזור 

החרדי המרכזי. 

הדאגה:
התעוררות אנטישמית

לא־ תושבים  לצד  גרים  היהודים  התושבים 
יחסי  המוחלט  ברובם  עמם  ומקיימים  יהודים, 
זרות  תחושת  קיימת  כי  אם  טובים,  שכנות 
מסוימת. בעוד בניו יורק דוברים התושבים שפה 
חרדים  במונטריאול  מסחר,  יחסי  ומקיימים  זהה 
האזרחים שלא תעומעם זהותם הצרפתית. המוטו 
של קוויבק הוא Je me souviens – "אני זוכר 
את עצמי" בתרגום מצרפתית. מילים אלו חקוקות 
הזיהוי  לוחיות  כל  ועל  בנין ממשלתי,  כל  בחזית 
של  הזיכרון  את  מסמל  המוטו  קוויבק.  במדינת 

תושבי קוויבק ממוצא צרפתי למורשתם. 
אך המוטו הזה מסמל גם את יכולת השימור 
במונטריאול  החרדית  הקהילה  של  המופלאה 
עמוס  כרך  באמצע  הצרפתי,  הכפור  בתוככי   –
מסעדות ואתרי בילוי בעלי ניחוח אירופאי. אם ניתן 

לזהות בקרב כל קהילה בתפוצות מאפיינים ממנהג 
המדינה, מונטריאול יוצאת מן הכלל. שמא אפשר 
המטבע.  צדדי  משני  שכרה  נוטלת  היא  כי  לומר 
אמריקאית,  הגשמית  הרווחה  מן  בה  יש  מחד, 
בהרחבה  חברי הקהילה החרדית מתפרנסים  רוב 
יחסית. הבתים נאים, מרחיבים דעת בעליהם. אך 
מונטריאול אינה שוכחת לרגע את העיקר, ויש בה 

הרבה מן השמרנות ההונגרית – אירופאית.
יוצאי  שעל   – הקהילות  לכל  השווה  הצד 
מונטריאול יעידו כולם כי אינם אמריקאים, במובן 
אך  נראית,  בלתי  חיץ  גדר  המילה.  של  הגשמי 
מורגשת ומוחשית עומדת בין טומאת מצרים לארץ 
גושן שבמונטריאול. מונטריאול איננה בורו פארק, 
בוודאי שלא לייקווד או מאנסי. אורחים למספר 
ימים המבקרים בעיר, מרימים את גבם בפליאה, 
ילדים  ולחנך  לגדל  העיר  תושבי  מצליחים  כיצד 

בעיר נכרית שכזו?

או  ויז'ניץ, סאטמר  כך חסידי  כשנשאלים על 
הטוב  ההסבר  ראש.  במנוד  משיבים  הם  בעלזא, 
קינדער'.  יידישע  'ערליכע  התוצאה:  הוא  ביותר 
שמא היא הנותנת. הקור הרוחני המנשב ברחוב, 
על  גדולים  להזהיר  פנימה.  כולם  את  מבריח 

הקטנים, אנחנו פה והם שם. 
גם  יש  והתנגשויות,  התמודדויות  שאין  ולא 
לימדו  יש. אך עשרות שנות קיום בכפור הקנדי, 
לעמוד  הקהילה  על  מתי  מונטריאול  עסקני  את 
על רגליה האחוריות ומתי להוריד את הראש בפני 
השלטון התורן. אי שם עובר לו מדור לדור ספר 
לא כתוב, בו חוקי ההישרדות לקהלה יהודית בין 

העמים. 
פייג,  מאיר  מנחם  הרב  העסקן  עם  שוחחנו 
חסיד באבוב. הוא התחיל את דרכו הציבורית כחבר 
בארגון 'הצלה', ועד מהרה הצליח לפתח מערכת 
שלוש  בכל  השלטון  ראשי  עם  מסועפת  קשרים 

הרמות: המוניציפאלית, המחוזית והארצית. ראש 
ממשלת קנדה הקודם – סטיבן הארפר – בבואו 
למשלחת  לצרפו  בחר  ממלכתי,  לביקור  לישראל 
שממשלת  היהודים  במדינת  להוכיח  הרשמית. 
יפה,  בעין  החרדיים  לתושביה  מתייחסת  קנדה 

ממנו יראו וכן יעשו. 
החינוך  ענין  הופך  בקנדה  גם  העולם,  כבכל 
היהודי הטהור לקשה יותר ויותר. ממשלת קוויבק 
הקשיחה לפני מספר שנים את דרישותיה להגביר 
את לימודי החול, בנוסף לדרישה לשלב לימודים 

מדתות שונות. 
הסוגיה  עם  להתמודד  בחרו  בעיר  הקהילות 
בשתי דרכים. חלקם תגברו מעט את הלימודים, 
והממשלה נענתה לבקשתם שלא להגזים בדרישות 
כמעניקים  עצמם  להגדיר  בחרו  חלקם  הלימוד. 
'חינוך ביתי', המאפשר אוטונומיית מה. גם מוסדות 
אלו נדרשים לערוך מבחנים מסוימים לתלמידיהם 

ביניים  פתרון  נמצא  בינתיים  אך  שנה,  כל  בסוף 
שלה,  את  שהשיגה  לומר  לממשלה  המאפשר 
כהוראת  הטהור  החינוך  על  לשמור  ולמוסדות 

רבותיהם, מבלי לפגוע בציפור הנפש. 
לעשר  קרוב  ונמשך  חדש  אינו  הזה  המאבק 
בחרדה  הקהילה  על  עברו  טובות  שנים  שנים. 
וליברלית  חדשה  ממשלה  של  עלייתה  קיומית. 
יותר, היטיבה את המצב מצד אחד כאשר החוק 
מאהבת  לא  בוטל.  שונות  דתות  לימודי  המחייב 
הליברלית  המפלגה  היות  מעצם  אלא  מרדכי 
במהותה כנגד כל סממן דתי, אך הדרישה לתגבור 
לימודי החול לא ירדה מן הפרק, ואף מציבה את 
מוסדות 'החינוך הביתי' בפני אתגר חדש שעדיין 

לא נמצא לו פתרון.
מישורים,  במספר  הנושא  על  עובדים  "אנו 
ומקווים ומתפללים שיימצא הפתרון הנכון בקרוב 

בסייעתא דשמיא", אומר פייג. 

הרב פייג הוא גם לפה לתושבים רבים הנקלעים 
לבעיות בנושאי הגירה. "הממשלה הקודמת היתה 
שמרנית יותר, ולמרות שקנדה היתה ידועה כמדינה 
עלותו  עם  התנאים.  הוקשחו  הגירה,  המעודדת 
של ג'סטין טרודו, המייצג עמדות ליברליות יותר, 
ואף קיבל עשרים וחמישה אלף מהגרים במשבר 

הפליטים הגדול, קל יותר ב"ה".
איך מצליח יהודי חסידי להשפיע על מערכות 

השלטון?
"כקהילה בעלת אלפי חברים, יש לנו כוח גדול. 
אוהבים  הפוליטיקאים  בהכללות,  לחטוא  מבלי 
עוד  הם  קולות,  אלפי  מאחוריך  וכשיש  לעזור. 
לומר  אוכל  אישית  מהיכרות  לעזור.  רוצים  יותר 
וגם  הרפר,  סטיבן  הקודם  הממשלה  ראש  גם  כי 
הנוכחי – ג'סטין טרודו, הם באופן אישי אנשים 
טובים וחיוביים ודלתם תמיד היתה פתוחה בפנינו 

כקהילה. 
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יהודים הגיעו למונטריאול כבר בשנת 
תק"כ. הקהילה היתה מורכבת בעיקרה 
מצאצאי אנוסי ספרד ופורטוגל. בשנת 
תרי"ח פרשו יוצאי גרמניה ופולין והקימו 
קהילה אשכנזית שנקראה בשם "שער 
השמים". הבניין ששימש את הקהילה 
קיים עד היום בלב השכונה החרדית

רחובות בשכונה היהודית בעיר

במרחק נסיעה. שלטי האוטוסטרדה מניו יורק למונטריאול 

הווי עשיר. המכולת השכונתית בערב פורים

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ



על הסוכות הנוגדות את חוקי העזר השכונתיים, 
גם כאשר בנינו אותן במרפסת". 

לפני כשש שנים, התמודדה לחברות במועצה – 
הגב' מ. פולק, תושבת השכונה ומנשות הקהילה. כל 
הקהילות התגייסו להצלחתה, למרות הצעד הלא 
שגרתי שאשה חרדית תרוץ למועצת העיר. פולק 
ניצחה ברוב גדול, הביסה את קודמתה הלעומתית, 

וליהודי אוטרמונט היתה הרווחה. 
על  האוסר  החוק  את  לשנות  הצלחתם  האם 
חברת  את  שאלנו  בסוכות?  ארעי  דירות  בניית 

מועצת העיר פולק.
אין  אך  השתנה,  לא  שהחוק  להדגיש  "חשוב 
יותר קנסות בגין כך. החוק מאפשר לבנות מבנים 
מסוג כזה לחמישה־עשר ימים בלבד. אך כאשר יום 
ראשון של חג בתחילת השבוע, ובונים את הסוכה 
לפני שבת, ובחו"ל יש לפעמים עשרה ימים רצופים 

כולל שבת, זה צפוף מדי. 
ולא  העיר,  במועצת  האוירה  השתנתה  "כיום 
מחפשים את התושבים. הפקחים לא יבואו אלא 
כאלו  במקרים  גם  משכן.  תלונה  התקבלה  אם 
לפרק  המזהיר  צו   – 'אזהרה'  ונותנים  באים  הם 
את המבנה בתוך חמישה עשר ימים – ממש כמו 
בסיפורים על הפקידים ברוסיה שהורו להרוס את 
הסוכה בתוך שבעה ימים. ההבדל הוא שאצלנו זו 

עדיין מציאות קיימת.
"בעיית החניה עדיין קיימת, בעיקר בשבתות 
החורף, בהן מתבצע לעיתים פינוי השלג בעיצומה 
של השבת. על פי החוק, הם חייבים להודיע 12 
שעות מראש, כדי שיהיה לנהגים זמן לראות את 
ההתראה ולהזיז את רכבם. עקב היחסים הטובים 
כאלו.  במקרים  מוקדמת  התראה  מקבלים  אנו 
מקומות  שאין  מכיוון  פשוטה  לא  התמודדות  זו 
בחו"ל  שכאן  בחגים,  דבר  אותו  מיותרים.  חניה 
יומיים ולעיתים אף שלשה בצמידות לשבת.  הם 

לצערנו הנושא עדיין לא בא על פתרונו".
ביחס  פעם  אי  חשת  האם  חרדית,  כנציגה 

אנטישמי מצד פקידים או נציגי השלטון?
מכבד  מאוד  הוא  היחס  להיפך!  לא,  "מעולם 
וברוב המקרים אני מגלה רצון ברור לעזור ולבוא 
לקראתנו. גם במהלך הקמפיין, כאשר דפקתי על 
המקסימום   – הלא־יהודיים  התושבים  דלתות 
שנתקלתי היו שאלות אודות אורח חיינו. שאלות 
בסיסיות מאוד שרק גילו רצון לשכנות טובה. רובם 
המוחלט של התושבים חיים בשלום ובשלווה עם 
אין מתח  אך  לא חברים שלהם,  אנחנו  השכנים. 

ומריבה. 
"ישנה בעיה שמאוד מקשה עלינו מזה שנתיים. 
כנסת חדשים,  נחקק חוק שאוסר על בניית בתי 

הנימוק  אותם.  להוכיח  שקשה  שונים  בנימוקים 
הרשמי היה שבתי הכנסת באים על חשבון שטחי 
מסחר, ואף החנויות שבסביבת בתי הכנסת סובלות 
מהתמעטות הלקוחות בגין כך. אנחנו טענו כמובן 
שהדבר לא נכון. לאחר פעילות מאומצת החליטה 
צרכי  בדבר  מעמיק  סקר  לערוך  העיר  מועצת 

התושבים ונקווה שהדבר יביא לשינוי חיובי.
מלא  הוא  נפלא.  אזור  הוא  שלנו  "האזור 
לילדים  יפה,  וצמחיה  עצים  פתוחים,  בשטחים 
אך  בחורף,  קצת  קר  לשחק.  מקום  הרבה  יש 
הקיץ מפצה על כך. כולנו כמשפחה אחת גדולה, 
מכירים את כולם. חיים בעזרה הדדית ומשתתפים 
הזכות  ובאירועים משותפים. מודה על  בשמחות 

לשרת את הציבור אליו אני שייכת".
מיוזמתם  פעם  אי  פונים  השלטונות  האם 
לרבנים כדי להשפיע על הציבור בדברים שהשלטון 

חפץ בשיתוף פעולה מצד הציבור?
"הפעם היחידה בה נתקלתי בכך, היתה כעת, 
כל  את  לצערנו  כרגע  הפוקדת  הקשה  במגפה 
העולם. הם רצו שהרבנים יורו באופן אישי לציבור 
להימנע מלבוא לבתי הכנסת ולסגור את מוסדות 
החינוך. נקווה ונתפלל לקב"ה שהמגפה תחלוף מן 
וכולנו נעלה לארץ  יבוא  העולם, ושמשיח צדקנו 
 ישראל במהרה". 

"הדבר תלוי גם עד כמה אתה מצליח לארגן את 
הכוח שלך כקהילה. לא פעם פנו אלינו מקהילות 
אחיות בקנדה, בשאלה איך מצליחים לפעול במה 
שצריך. הדגשנו בפניהם את הצורך לארגן את הכוח 
באופן שהשלטון יראה בך גורם שכדאי להתחשב 

בדעתו. 
"ברמה המחוזית אנו מתמודדים עם חוק נוסף 
האוסר על עובדי מדינה ונציגי ציבור לחבוש סממן 
לשופטים,  מתייחס  זה  חוק  עבודתם.  בזמן  דתי 
רופאים, מורים, ושלל עובדי ציבור. החוק לא נחקק 
לכל  התנגדות  מתוך  אלא  היהודים,  כנגד  בכוונה 
וגם כדי להמעיט את השפעת ההגירה  ענין דתי, 
המוסלמית שהלכה וגברה. יש לכך השפעה מועטה 
גם עלינו, אך לאחרונה הוחרגו הרופאים מן התקנה 
הזו. כמו כן, החוק אינו חל רטרואקטיבית, אלא 
על בעלי תפקיד שנכנסו לתפקידם לאחר שהחוק 

נכנס לתוקף".
האם לטווח הארוך יהיה קל יותר לקיים אורח 

חיים יהודי בגולה או קשה יותר?
"קשה לקבוע מסמרות, אבל בכל העולם הולך 
מתחדדות  ישראל  בארץ  גם  יותר.  קשה  ונהיה 

הסוגיות הישנות וזה לא קל יותר מפעם.
"בעיה נוספת שהיתה לנו כאן, היא השוויון בפני 
באזורים  חניה  דוחות  רישום  אי  לדוגמא:  החוק. 
החרדיים כאשר יש יומיים חג ברצף, שלא לדבר 
כאשר הם בסמיכות לשבת. המתנגדים טענו כי אם 
חוסר היכולת לציית לחוק נובע מאמונה ומחייבות 
ליד אחד  כן,  זה פוגע בערך השוויון. כמו  דתית, 
מסוים  פעל עסק  בעיר  המרכזיים  המדרש  מבתי 
שמתוך הידברות והתחשבות – הסכים לסגור את 

החלונות הפונים לרחוב.
שגייסה  צעקנית  עירייה  לחברת  נודע  "הדבר 

צהלה  מונטריאול  והעיר  לעזרתה  את התקשורת 
ושמחה. באותה עת התארחה גם קבוצת אורחים 
במלון בעיר, ולטובת האורחים סגרו את הבריכה 
נרחב,  ציבורי  דיון  עורר  הדבר  נפרדות.  לשעות 
האנטישמיות  מפלס  עלה  אף  ההיא  ובתקופה 
העירוב,  סוגיית  עם  גם  התמודדנו  באזורנו. 
הכל תודות לאותה גברת, אך בית המשפט פסק 

לטובתנו". 

רווחה:
המועמדת החרדית ניצחה

בשכונת  ברובה  מרוכזת  החסידית  הקהילה 
עם  חברים  מועצת  ידי  על  ומנוהלת  אוטרמונט 
שלא  זוכרים  העיר  תושבי  עצמאיים.  עזר  חוקי 
את  הסתירה  שלא  העירייה  חברת  את  לטובה 
שנאתה לשכניה היהודים ולא הפסיקה מלהצר את 
רגליהם בכל צורה אפשרית, או כלשונו של אחד 
מתושבי העיר: "בכל חג וחג היא עשתה לנו פה 
'יונטעף', בפורים טענה כנגד המיניבוסים שלקחו 
הגבירים.  בבתי  להתרמות  הישיבות  תלמידי  את 
דו"חות  בסוכות הזמינה בעצמה פקחים שיחלקו 
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"נחקק חוק שאוסר על בניית בתי כנסת 
חדשים, בנימוקים שונים שקשה להוכיח 
אותם. הנימוק הרשמי היה שבתי 
הכנסת באים על חשבון שטחי מסחר, 
ואף החנות שבסביבת בתי הכנסת 
סובלים מהתמעטות הלקוחות בגין כך. 
אנחנו טענו כמובן שהדבר לא נכון"

התמודדות קשה. ביקורת בתלמוד התורה הקהילתי

תחת מעקב. תלמוד התורה מחזיקי הדת

עיר מרשימה. ממראות מונטריאול

תושבים בדיון עם שוטרים בלב השכונה היהודית
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המשחרר 
הלאומי

המעביד היהודי של

הרב דב סידלסקי חוזר לימים בהם 
היה נלסון מנדלה, משחררה של דרום 
אפריקה מעול האפרטהייד, מתמחה 
זוטר במשרד עורכי הדין של אביו 
לייזר. כך השפיע עורך הדין היהודי 
על מי שעתיד להיות אחת הדמויות 
המפורסמות והנערצות בעולם כולו

משועבדים היינו | התמחות שנחרטה בלב, מפגש 
מפתיע בלשכת ראש הממשלה וספלי תה צבעוניים
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חיים ברודי
צילומים: באדיבות המרואיין, לע"מ, פלאש 90
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הדיפלומטי  הסגל  תשנ"ט.  יץ 
העסקית,  הצמרת  ישראל,  של 
ושופטים,  כנסת  חברי  שרים, 
בשדה  בדריכות  ממתינים 
למנהיגה  בן־גוריון  התעופה 
דרום־ של  השחור  האגדי 

ַמְנֶדַלה, שמגיע  נלסון  אפריקה, 
לישראל לביקור נדיר ומתוקשר.

כדי  מכליה  יצאה  ישראל 
לקדם את פניו של מנדלה. טקס 
ממלכתי רב־רושם עם כל גינוני 
נערך  המרשימים,  הדיפלומטיה 
יחד עם עמיתו ראש הממשלה דאז  למנהיג הישיש שפסע 
אהוד ברק, על השטיח האדום שנפרש לרגליהם, עד לירכתי 
מהטרמינל.  ביציאה  להם  שהמתינו  המפוארות  הלימוזינות 
לאהוד ברק, שרק חודשים ספורים לפני כן כבש לאחר מסע 
בחירות רעשני את לשכת ראש הממשלה, הייתה זו חוויה 
ראשונה מסוגה בקבלת פנים מעין־זו לאחד מגדולי המנהיגים 

בעולם, הקשיש ממנו בשנות דור.
פחות מעשור לאחר שנלסון מנדלה שוחרר מכלאו על־

ידי שלטון האפרטהייד, השלטון הלבן שרדה במאות מיליוני 
השחורים במשך מאות שנים בתת־היבשת השחורה, ולאחר 
שהועלה על נס כמשחררה הלאומי של דרום־אפריקה, הופיע 
הנשיא הישיש לביקור ממלכתי נדיר ומיוחד בישראל. כל זה 
הנשיאותיים  מדיו  את  שפשט  לפני  ספורים  חודשים  קרה 
מפלגתו  הנהגת  ואת  בדרום־אפריקה,  הזירה  את  ופינה 
ההיסטורית 'הקונגרס הלאומי האפריקני', למרות התנגדותם 
של עשרות מיליוני תומכיו ומעריציו, לחברו להנהגה ויורשו 

הטבעי, תאבו מבאקי.
של  מקורבו  וביניהם  הישראלי,  הממשלה  ראש  אנשי 
עשו  ליאל,  אלון  דאז,  אפריקה  בדום  ישראל  ושגריר  ברק 
כל מאמץ כדי לרצות את מנדלה ואנשיו. ביקורו של מנדלה 
להם  שזכתה  החשובים  המדיניים  הביקורים  לאחד  נחשב 
עוררין.  היו  לא  מנדלה  של  בכירותו  על  אי־פעם.  ישראל 
מעמדו הבינלאומי והאשראי וההערצה להם זכה כמותג עולמי 
לאחר שישב 27 שנים במאסר בארץ גזירה, באי רובן, על־

ידי שלטון האפרטהייד, הפכו אותו אחד האנשים המוערכים 
והמפורסמים בעולם. שחרורו בשנת תש"נ הביא גם לתפנית 
דרמטית ביחסה של ישראל לשלטון הלבן בדרום־אפריקה. עד 
אז התעלמה ישראל לחלוטין מהקהילייה השחורה בדרום־

אפריקה, כשהיא מספקת נשק ותחמושת לשלטון האפרטהייד 
בדרום אפריקה. לאחר שחרורו של מנדלה ובחירתו הסוחפת 
לנשיאות ניסתה ישראל להתקרב לדרום אפריקה שנחשבת 
אף  על  מצידו,  מנדלה  השלישי.  העולם  ממנהיגות  אחת 
היחסים החמים בין ישראל לשלטון האפרטהייד, נהג באיפוק 

כלפי ישראל.
של  לידידם  מנדלה  נחשב  לאומי',  כ'משחרר  זאת  עם 
אנשי אש"ף והפלסטינים. ככזה הוא לא היסס מפעם לפעם 
לנזוף בישראלים שאינם עושים די כדי להביא את השלום 
המיוחל עם שכניהם הפלסטינים. ובכל זאת חשיבות ביקורו 
הממלכתי של מנדלה בישראל הייתה בעצם קיומו. מה גם 
ששנים ספורות לפני כן, בעקבות משברים בתהליך השלום, 
ביטל מנדלה ביקור בו היה אמור לקבל תואר כבוד מידידי 

אוניברסיטת באר־שבע.

הפתעה אנושית בלשכה
במפגש שקיים ראש הממשלה דאז אהוד ברק בלשכתו 
בירושלים, הוא הכין מחווה קטנה למנדלה. ההפתעה, פרי 
אלון  הממשלה  ראש  של  יועצו  של  הדיפלומטית  הברקתו 
ליאל, המתינה למנדלה בחדר הישיבות של הממשלה. בשעה 
שראש הממשלה ישב עם מנדלה ב־4 עיניים, המתינו המוני 
והמקרנים  המצלמות  עדשות  בחוץ.  והצלמים  העיתונאים 
שהבזיקו מכל עבר, לרגע בו יופיעו במשותף המנהיג האגדי 
חובש  ביהודי  לפתע  התמקדו  ואלו  הממשלה,  ראש  עם 
כיפה ומזוקן שהופיע לפתע משום־מקום והתיישב יחד עם 

משפחתו בטבעיות כבן בית במשרד ראש־הממשלה.
לחובש  מה  תהו  במקום  שהיו  הרבים  התקשורת  אנשי 
העלה  לא  מהם  איש  מנדלה.  הנשיא  עם  המזוקן  הכיפה 
חרדי  יהודי  סידלסקי,  דב  הרב  שלפניהם,  שהיהודי  בדעתו 
הביקור.  מסמר  הוא  בירושלים,  הר־נוף  שכונת  תושב 
כשניסו עיתונאי החצר לברר בלשכה את טיבו של סידלסקי 
האלמוני, נענו בחיוך מסתורי על־ידי אנשי לשכת ברק: "עוד 
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הפתעה בלשכה. מנדלה בביקורו בישראל עם אהוד ברקידידות משפחתית. הרב דב סידלסקי בביתו בירושלים
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מעט תבינו הכל". פתרון התעלומה הגיע ברגע בו יצאו ברק 
ומנדלה מלשכת ראש הממשלה לעבר חדר הישיבות, למסיבת 
הועברה  ואשר  השניים  שקיימו  המשותפת  העיתונאים 

בשידור חי לכל ערוצי התקשורת.
לעיני מצלמות התקשורת פנה ברק למנדלה ואמר בחיוך 
צופן סוד: "מר מנדלה, הכנתי לך הפתעה קטנה! אתה זוכר את 
היהוד עורך־הדין לייזר סידלסקי שהעסיק אותך במשרדו?" 
"הבן  מאמין.  כלא  ממקומו  ניתר  מנדלה,  הישיש,  המנהיג 
של הבוס שלי, חי כאן בישראל?" – עיניו של מנדלה נפגשו 
בעיניו של היהודי המזוקן מירושלים – ומנדלה הנרגש נפל 
התרגשות  של  כשדמעות  חם  בחיבוק  ג'וניור  סידלסקי  על 

מבצבצות מעיניו של המנהיג הקשיש.
"אביו, לייזר", החווה בהתרגשות, "היה הלבן היחיד שהיה 
אמיץ דיו כדי להעסיק אותי לפני יובל שנים, כסטז'ר במשרדו", 
תיאר מנדלה לברק בקול נרגש. הפגישה הממלכתית של נשיא 
דרום־אפריקה עם ראש ממשלת ישראל הפכה באחת לפגישה 
משפחתית מרתקת עמוסת חוויות, כשמנדלה מעלה זיכרונות 
מתקופת עבודתו אצל האב סידלסקי. מנדלה אף דרש בשלומו 
כשכל  ביוהנסבורג,  המתגורר  הישיש,  סידלסקי  לייזר  של 

מצלמות  מול  חי  בשידור  מתרחש  הבלתי־יאומן  הדו־שיח 
המרתק  חייו  מסיפור  שהתפעמה  הישראלית,  התקשורת 
של לייזר סידלסקי, ואף דיווחה על כך בהרחבה במהדורת 

החדשות המרכזית באותו ערב.

שלא שינו את שמם
יותר מעשרים שנים חלפו מאז אותו מפגש סוער. לפני 
שבע שנים, בתשע"ג, הלך מנדלה לעולמו כשהוא זוכה להלוויה 
ממלכתית בסדר גודל עולמי. כעת, שלושים שנה בדיוק לאחר 
שחרורו ממאסר העולם אותו ריצה, אנו משוחחים )ממרחק 
בטוח, כמובן( עם ר' דב סידלסקי, כשאנו מבקשים לחזור 
במסע הזמן ולצעוד בעקבות סיפור חייה המרתק של משפחת 

סידלסקי.
זהו אם כן סיפורה של משפחה יהודית־ליטאית טיפוסית 
בתקופת  ההם,  בימים  אפריקה.  לדרום  מליטא  שהיגרה 
יהודים את דרכם  מלחמת העולם הראשונה, חיפשו המוני 

מאירופה החרבה והמעשנת לעולם הגדול. וכך גם משפחת 
סידלסקי שהיגרה מהעיירה הקטנה פדוביתא הסמוכה לקלם, 

ליוהנסבורג שבדרום־אפריקה.
מהדת,  סידלסקי  משפחת  התרחקה  אפריקה  בדרום 
דרום־ של  היהודית  בקהילה  הצער  למרבה  מוכרת  תופעה 

אפריקה, שהתמודדה עם הקשיים בשמירה על חיי המסורת. 
קהילה חרדית בדרום־אפריקה, באותן שנים, הייתה נדמית 
כחלום באספמיא. עם זאת את שמם לא שינו היהודים שעקרו 
למדינה הנידחת. וכך אף שהוא מנהל ברמה את אחד ממשרדי 
בדרום־אפריקה,  ביותר  והמפורסמים  המוכרים  הדין  עורכי 

נותר לייזר סידלסקי עם שמו היהודי.
בנו, איש שיחנו הרב דב סידלסקי, התחזק, התקרב לחיי 
תורה ומצוות ואף הפך מאוחר יותר לרבן הנערץ של קהילות 
הדרומי־ בחוף  הממוקמות  אליזבת'  ופורט  איסט־לונדון 

מזרחי של דרום־אפריקה, שם הרביץ תורה במשך כמה שנים, 
כשמאוחר יותר עלה סידלסקי יחד עם בני משפחתו לישראל.

משחזר  סידלסקי",  אייזיק  יצחק  רבי  אבא,  אבי  "סבא, 

ליטא  גלות  את  לעזוב  מזלו,  את  לנסות  "החליט  הנכד, 
ולהגר למדינת דרום־אפריקה, שם סיפרו כי ישנם אמצעים 
להתפרנס בכבוד. משפחתנו התייחסה לחניכי ישיבות ליטא. 
סבי, אב אמי, רבי אברהם דב ברמן, התחנך בישיבות ליטאיות, 
והדבר הותיר את רישומו, על אף שבדרום־אפריקה משפחתי 

התקשתה לקיים אורח חיים יהודי כפי שנהוג היה בליטא.
בחייה  עד מהרה  בתרע"ב התערה  בליטא  שנולד  "אבא 
העירוניים הסוערים של יוהנסבורג והפך עד מהרה לעורך דין 
בעל מוניטין, שעסק רבות בעסקות מקרקעין של לקוחותיו 
מנדלה  נלסון  באקראי  הגיע  הזה  למשרד  האפריקאיים". 
למרבה  התקבל  ואף  דין  כעורך  להתמחות  שביקש  שעה 
ההפתעה. מנדלה שהועסק במשך תקופה ממושכת על־ידי 
לייזר סידלסקי, התרשם עמוקות מהתנהגותו ומאצילותו של 
'לייזר', כפי שכינה אותו בחיבה. וכך על אף קרבתו הרעיונית 
של מנדלה לארגוני השמאל בעולם, והזדהות עם מאבקם של 
אישים קיצוניים שונאי יהודים כלואיס פארחאן, מדינות כמו 
איראן, לוב והמאבק הפלסטיני, הוא החזיק קשר טוב מאוד 

לעיני מצלמות התקשורת פנה ברק 
למנדלה ואמר בחיוך צופן סוד: "מר 

מנדלה, הכנתי לך הפתעה קטנה! 
אתה זוכר את היהודי עורך־הדין לייזר 

סידלסקי שהעסיק אותך במשרדו?"
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עם היהודים. לא מן הנמנע", אומר סידלסקי, "שכל זה בזכות 
העבודה המשותפת עם אבי, היהודי הלבן שנטה לו חסד".

על התובנות  מנדלה מלמדת  ליומניו של  הצצה חטופה 
ששאב מנדלה ממעסיקו היהודי: "מניסיוני למדתי כי היהודים 
הם רחבי אופקים יותר מרוב הלבנים בענייני גזע ופוליטיקה, 
אולי משום שהיו במשך תולדותיהם קורבנות לדעה קדומה. 
עצם העובדה שלייזר סידלסקי, בעל משרד עו"ד יהודי, היה 
שכמעט  דבר   – כפקיד־שוליה  צעיר  אפריקני  לקבל  מוכן 
לא היה כדוגמתו באותם ימים אפלים – ימי האפרטהייד – 

העידה על הליברליות שלו".
אלון ליאל, שגריר ישראל לשעבר בדרום־אפריקה, האיש 
שהיה שותף פעיל למהפך הכפול בהיותו מופקד על הדסק 
הקשרים  את  לרקום  החל  החוץ,  במשרד  הדרום־אפריקני 
הראשונים עם מנהיגות הקונגרס הלאומי האפריקני, ובהיותו 
השלטון  לחילופי  עד  היה  בדרום־אפריקה  ישראל  שגריר 
ולראשיתו של העידן החדש. ליאל עבד צמוד ליוסי ביילין 
ששימש כסגנו של שמעון פרס במשרד החוץ בשלהי שנות 
בממשלת  מכן  ולאחר  הלאומית  האחדות  בממשלת  המ' 
ישראל  להיפרדותה של  הובילו מאבק עיקש  רבין. השניים 
ויצירת  האפרטהייד  ממשלת  עם  האסטרטגית  מהשותפות 
הקונגרס  של  האופוזיציונית  השחורה  המנהיגות  עם  קשר 

הלאומי האפריקני בראשו עמד מנדלה. הוא מספר על המפגש 
הראשון שלו עם מנדלה, בו סיפר לו מנדלה על הבוס היהודי 

שלו לו הוא חב את חייו, לייזר סידלסקי.
בשיחה עימנו משחזר ליאל את הפגישה ההיא שלימדה 
אותו רבות על היהודים שמאחורי מנדלה; מנדלה כמהפכן 
דרום־אפריקה:  אומת  ואבי  כנשיא  מכן  ולאחר  צעיר, 
"ב־1993", מתאר ליאל, "היה מנדלה ללא ספק האיש העסוק 
והמבוקש ביותר בדרום־אפריקה, ואחד מהמנהיגים העסוקים 
בעולם. לפיכך כשהתקשרו אליי עם הודעה על ארוחת ערב 
עם מנדלה בבית משפחת מייזלס, משפחה יהודית מקומית 
שלה היכרות רבת־שנים עם המנהיג, התקשיתי להאמין. לא 
אשכח את רגע ההפתעה בו מנדלה הגיע. קיבלנו אותו ביראת 
ארוכה  לשיחה  התיישבנו  מכן  לאחר  פנים.  ובהדרת  כבוד 
הלילה.  והסתיימה בחצות  בערב  ב־7  וממושכת שהתחילה 
השיחה הזו הותירה רושם עמוק על ליאל: "מנדלה היה אדם 

מדהים", הוא משחזר בערגה.
גולת הכותרת של הפגישה ההיא היה הרגע בו מנדלה פצח 
בנאום נלהב על ימיו הראשונים כמשפטן במשרדו של לייזר 
ביוהנסבורג.  ואיידלמן'  'ויתקין סידלסקי  סידלסקי, בחברת 
"מנדלה", כך ליאל, "חשף את תמונת עולמו בנושא היהודי 
שכינה  כפי   – שלי'  'הבוס  סידלסקי.  על  בסיפורים  והרבה 
אותו. באותם ימים, אמר מנדלה, לייזר היה אמיץ דיו להעסיק 
אותו כמשפטן מתמחה. מנדלה סיפר שדבר זה היה כל־כך 
קליינט  נכנס  שכאשר  במשרד,  סיכום  שהיה  מקובל,  בלתי 
בהדפסת  למנדלה  שסייעה  המזכירה  הייתה  כמובן(,  )לבן, 
עבודותיו פונה אליו: 'בוי )כינוי גנאי לשחורים – ח.ב.(, לך 
תביא מעטפות )או בולים, או סבון( מהחנות', כביכול הוא 

נער שליח".
שעבד  נוסף  שחור  )סטז'ר  רדבה  שחברו  סיפר  מנדלה 
אצל סידלסקי( נתפס פעם כשהוא שותה תה מכוס המיועדת 

ללבנים בלבד, וננזף על־ידי האחראית על המנקים. 'אווירה 
בהתחשב  'אך  בגיחוך,  מנדלה  אמר  הכלל',  מן  יוצאת 

באלטרנטיבה, הייתי אסיר תודה".

יושר בלתי נשכח
יומניו של מנדלה נשלפים מהמגרה על־ידי ר' דב סידלסקי, 
תקופת  את  מתאר  שהוא  כפי  והסיפור  הזיכרונות  הבן. 
בולטים  עצמם.  בעד  מדברים  הסוערים  בחייו  יוהנסבורג 
בעיקר יחסיו המיוחדים עם 'הבוס' כפי שהוא אוהב לכנות 

אותו, לייזר סידלסקי.
מסתבר כי הגעתו של מנדלה מכפרו הקטן ליוהנסבורג גם 
היא לא עברה בקלות. מנדלה הצעיר, בחר ללמוד משפטים. 
הוא החל את לימודיו בפורט הייר, אולם לאחר שהשתתף 
בשביתת סטודנטים הושעה מהלימודים וסולק מהמוסד. כבר 
אז דבק בו החיידק המהפכני ומנדלה שרצה מאוד להשתלם 
וולטר  של  המלצתו  בעקבות  ליוהנסבורג.  עבר  ולהצליח, 
תקופה,  באותה  השחורים  מהפכת  ממובילי  אחד  סיסולו, 
ניאות לייזר סידלסקי לקבל אותו לעבודה כפקיד עד שישלים 

את לימודיו לתואר ראשון.
ויתקין,  "משרד  בזכרונותיו:  מנדלה  זאת  מתאר  וכך 
סידלסקי ואיידלמן היה אחד ממשרדי עורכי הדין־הגדולים 
בעיר וטיפל בשחורים כלבנים. מי שביקש להיות עורך־דין 
ולעמוד  ללמוד משפטים  רק  לא  היה  חייב  בדרום־אפריקה 
בבחינות מסוימות, אלא גם לעבוד שנים אחדות כמתלמד 
אצל עורך־דין פעיל, מה שנקרא אז פקיד־שוליה. היה עליי 
לקבל תחילה את התואר. לשם כך למדתי בלילות ביוניסה, 
כפי שנקראת האוניברסיטה של דרום־אפריקה, מוסד מכובד 

להשכלה גבוהה, המעניק תעודות ותארים בהתכתבות".
דב סידלסקי מתאר באוזנינו את השפעתו הנרחבת של 

בדרום־אפריקה:  קדומה  תקופה  באותה  אביו  של  משרדו 
"אבא פיקח על עסקאות הנדל"ן של הלקוחות האפריקניים, 
שמצאו בו איש נאמן. בין היתר פקדו את משרדו לקוחות 
שנזקקו למשכנתא. המשרד טיפל בבקשת ההלוואה שלהם 
וגבה עמלה, שבה התחלק עם מתווך הנדל"ן". אגב, מנדלה 
לעצמו את  כי למעשה המשרד השאיר  בזיכרונותיו  מדגיש 
החלק הארי של הכסף, והעביר רק פרוטות למתווך האפריקאי 
וכי השחורים קיבלו את הפירורים שנפלו מעל השולחן, ולא 
הייתה להם ברירה אלא להסתפק בחלקם. "אף־על־פי־כן", 
מסביר מנדלה, "המשרד בבעלותו של לייזר סידלסקי, היה 
הרבה יותר ליברלי וישר ממרבית השאר. היה זה משרד יהודי, 

והיהודים כך מסתבר היו נאמנים וליברלים יותר".
"אבי", מספר הבן דב, "כאב את כאבה של האומה הדרום־

אפריקאית, ודאג לה באמת. כך בעצם רכש בצדק את אהדתו 
באמצע  היה  הוא  הדרום־אפריקני.  הנשיא  של  והערצתו 
שנות השלושים לחייו כשהצטרף מנדלה למשרדו. העובדה 
לא  אך  רבים,  התמיהה  למשרדו,  צורף  השוליה,  שמנדלה, 
הדרום־ של  בהוצאתם  רבות  אבי  פעל  כן  לפני  גם  אותנו. 

אפריקניים ממעגל הבורות. הוא תרם מזמנו וכספו לבתי־ספר 
הלבן  שהשלטון  אומללים  לאותם  פנים  והאיר  אפריקניים, 

רדה בהם ללא רחמים".
"כך מתאר מנדלה את אבי", מצטט סידלסקי מיומנו של 
מנדלה. "לייזר סידלסקי הוא איש צנום ומהודר, בעל שפם 
דקיק, דואג בכנות לשלומי ולעתידי. הוא מרבה להטיף לי על 
חשיבות ההשכלה – לי אישית ולאפריקאים בכלל. רק חינוך 
המוני, הוא נוהג לומר, יוכל לשחרר את בני עמי, שכן לטענתו 
לחשוב  מסוגל  שהוא  משום  משכיל,  אדם  לדכא  אי־אפשר 
בכוחות עצמו. הוא אומר לי שוב ושוב שאין דרך טובה לפני 
מאשר להפוך לעורך דין מצליח, וכך להיות מופת של הישגיות 

לבני עמי.

"מניסיוני למדתי כי היהודים הם רחבי 
אופקים יותר מרוב הלבנים בענייני גזע 

ופוליטיקה, אולי משום שהיו במשך 
תולדותיהם קורבנות לדעה קדומה"
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"ביומי הראשון במשרד", משחזר מנדלה, "הכרתי את רוב 
עובדיו, ביניהם האפריקני האחר היחיד מלבדי, גאור רדבה, 
אלי  פנה  במשרד  ראשון  בוקר  באותו  לחדר.  שותפי  שהיה 
מזכיר צעיר וחביב בשם ליברמן, הוא לקח אותי הצידה ואמר: 
הזה'. הוא הסביר  אין אצלנו מחסומי צבע במשרד  'נלסון, 
לי שלפני הצהריים יגיע מחלק התה לחדר הקבלה, עם מגש 
ועליו כמה ספלי תה. 'לכבוד הצטרפותך, קנינו שני ספלים 
תה  ספלי  מגישות  'המזכירות  אמר.  ולגאור',  לך  חדשים, 
לשותפים, אבל אתה וגאור תמזגו את התה שלכם בעצמכם. 
אני אקרא לכם כשיגיע התה, ותוכלו למזוג את התה שלכם 

בספלים החדשים'.
"הוא הוסיף שעלי להודיע לשותפי האפריקאי השני, גאור. 
הייתי אסיר תודה על טרחתו, משחזר מנדלה. אבל ידעתי כי 
'שני הספלים החדשים' שהוא הקפיד כל־כך להזכיר, ציינו את 
מוכנים  המזכירים  אולי  לדבריו.  הלא־קיים  הצבע,  מחסום 
להיות  מוכנים  הם  אין  אבל  אפריקאים,  עם  תה  לשתות 

שותפים עימם לאותם הספלים".
בסיסית  לייזר  של  במשרדו  עבודתי  הייתה  "בתחילה 
ושליח.  פקיד  של  שילוב  "הייתי  מנדלה.  משחזר  לגמרי", 
חיפשתי מסמכים, סידרתי ותייקתי אותם, ויצאתי בשליחויות 
שונות למקומות שונים ביוהנסבורג. לאחר זמן התחלתי לנסח 
חוזים לאחדים מלקוחותיו האפריקאיים של לייזר. אבל כל 

אימת שהטיל עליי משימה, ואין זה משנה כמה פעוטה הייתה, 
טרח מר סידלסקי להסביר לי מה תכליתה ומדוע עלי לבצע 
אותה. הוא היה מורה סבלני ונדיב", מגדיר מנדלה את מעסיקו 
אלא  החוק,  פרטי  את  רק  לא  לי  להבהיר  "וביקש  היהודי, 
הייתה  גם את הפילוסופיה שמאחוריו. השקפתו על החוק 
רחבת־אופקים, כי הוא סבר שיש בו מכשיר שבכוחו לשנות 

את פני החברה".

ארוחת צהריים כשרה 
ומפורסמת

"אבא עמד מקרוב על שאפתנותו הפוליטית של מנדלה", 
אומר ר' דב סידלסקי. "המהפכנות היתה טבועה בדמו של 
מנדלה  את  להזהיר  וטרח  זאת  אהב  לא  אבא  אבל  נלסון, 
מפניה". וכך מספר מנדלה עצמו: "שעה שמר סידלסקי הבהיר 
לי את השקפותיו על החוק, הוא הזהיר אותי מפני פוליטיקה. 
הפוליטיקה, אמר, חושפת את הצד הגרוע ביותר באופיו של 
כל אדם. היא מקור לצרות ולשחיתות, ויש להתרחק ממנה 
בכל מחיר. הוא צייר תמונה מבעיתה של מה שעתיד לקרות 
לי אם אעסוק בפוליטיקה, ויעץ לי להתרחק מחברתם של 

אנשים שנראו כעושי צרות ומחרחרי מהומות".
"מצבו של מנדלה לא היה שפיר", מתאר ר' דב סידלסקי, 
נדיבות ליבו של אבא בהחלט עזרה לו". כך מעיד גם  "אך 
מנדלה עצמו. "אמצעי התחבורה הזול ביותר ביוהנסבורג", 
הילידים' – אוטובוס שהיה  'אוטובוס  "היה  מתאר מנדלה, 
מיועד לאפריקאים בלבד שדמי הנסיעה בו היו לירה אחת 
זאת  מלבד  לחודש.  אפריקאי(  דרום  )מטבע  פנס  ועשרה 
שילמתי שכר־לימוד לאוניברסיטה של דרום־אפריקה, על־

מנת להשלים את התואר שלי בהתכתבות. עוד לירה בערך 
חיוני  מצרך  על  יצא  ממשכורתי  חלק  אכילה.  על  הוצאתי 
עוד יותר, הנרות שבלעדיהם לא יכולתי ללמוד. לא יכולתי 

המאוחרות  הלילה  בשעות  נפט:  עששית  לעצמי  להרשות 
קראתי לאור הנר. בהכרח, הרגשתי בחסרונו של סכום כסף 

לא מבוטל מדי חודש.
בבוקר  העירה  קילומטרים  עשרה  הלכתי  רבים  "ימים 
ועשרה בחזרה בערב, כדי לחסוך את דמי הנסיעה באוטובוס. 
פעמים רבות עברו עלי ימים שלמים על חופן דל של אוכל 
ובלי החלפת בגדים. מר סידלסקי, שקומתו הייתה כקומתי, 
נתן לי פעם חליפה ישנה שלו, ובעזרת כמות נכבדה של תפירה 
והטלאה, לבשתי את החליפה הזאת כמעט מדי יום במשך 

קרוב לחמש שנים".
של  התכופים  ביקוריו  את  היטב  זוכר  סידלסקי  דב  ר' 
ענייני  על  ממושכות  מדברים  היו  שם  הוריו,  בבית  מנדלה 

המשרד.
הפעם האחרונה שסידלסקי הילד ראה את מנדלה, הייתה 
ביום נישואיו של מנדלה, אז עברה תהלוכת החתונה ליד ביתו 
של לייזר סידלסקי. לאחר מכן נפרדו הדרכים שעה שמנדלה 
הפך ללוחם חירות והתבלט כאחד הפעילים הבולטים ביותר 
כנגד שלטון האפרטהייד הלבן. "לאחר מכן", ממשיך סידלסקי, 
"שמענו אבא ואני בצער על משפטו של מנדלה וחבריו, וגזר־

דינם הקשה לפיו הם עתידים לרצות מאסר עולם. מאסרו 
הממושך של מנדלה ציער אותנו עד מאוד. זכורני שבבית־

וחמישי  שני  ובימי  לשחרורו,  מעט  לא  התפללנו  הכנסת 
בית  כל  'אחינו  קריאת התורה את תפילת  כשאמרנו אחרי 
ישראל' הייתי מצרף לתחינה את שמות 'חסידי אומות העולם' 
לרווחה  מצרה  במהרה  שייצא  מנדלה,  נלסון  את  ובתוכם 

ומשעבוד לגאולה.
"במהלך שנותיו האחרונות בכלא", נזכר ר' דב סידלסקי, 
"אבא קיבל הודעה דרך עורך דינו של מנדלה כי ישמח מאוד 
אם הבוס יבוא לבקרו בבית מאסרו. תנאי המאסר של מנדלה 
היו קשוחים עד מאוד, וקשה היה לבקרו, אך לאבא הונפק 
המפורסם  האסיר  של  לתאו  אותו  שהכניס  מיוחד  אישור 

בעולם: נלסון מנדלה.
והזכיר לו את  מנדלה הנרגש חיבק את אבא ממושכות 
'מה  לשלומי:  אבא  את  שאל  הוא  אצלו.  עבודתו  תקופת 
שלום בנך, ברי, )דב(?' ואבא סיפר לו שאני מכהן כרב קהילה 
באיסט־לונדון ובפורט־אליזבת', אבא הוסיף כי בבית־הכנסת 
בו אני מתפלל, מתפללים לשחרורו. מנדלה התרגש עד מאוד 

ודמעות זלגו מעיניו כששמע שמתפללים לשחרורו.
"הקשר בין אבא למנדלה נמשך גם לאחר שמנדלה עלה 
דרום־ מדינת  בראש  לעמוד  מוחץ  ברוב  ונבחר  לגדולה 

אפריקה. הוא אף נקרא לארוחת צהריים לביתו של מנדלה, 
הסנסציה  על  לדווח  מיהרה  הדרום־אפריקאית  והעיתונות 
שכותרתה הייתה: 'נשיא דרום־אפריקה, מנדלה, מארח את 

הבוס שלו לשעבר, לייזר סידלסקי, לארוחת צהריים כשרה'.
שלו  הקודם  הבוס  את  כיבד  מנדלה  כי  נאמר  "בידיעה 
והחבר הלבן הראשון שלו, נט ברגמן, שאף הוא עבד במשרדו 
של אבי, בארוחת צהריים. מנדלה דיבר עם העיתונאים וסיפר 
להם על עוללות הסטאז' שעשה כשסיים את התואר הראשון 
במשפטים בעת שהגיע ליוהנסבורג. מנדלה אמר בהתרגשות 
ש'הבוס התייחס אלי כאח, והוא זה שנתן לי את ההזדמנות 
בחיים'. אבא הגיב ואמר: 'אחד הפרקים הכי טובים שזכיתי 
בחיים שלי, היה לקבל הערכה מהמנהיג הדגול מנדלה'. הקשר 

נמשך עד לשלהי חייו של אבא.
"גם כששכב על ערש דווי בבית החולים ביוהנסבורג, הגיע 
וההערצה שרחש  כדי לתמצת את ההערכה  מנדלה לבקרו. 
מנדלה לאבא", מסכם דב סידלסקי, "אשתמש במילותיו של 
השגריר בדרום־אפריקה, אלון ליאל. באחת מפגישות העבודה 
שלו עם מנדלה, עוד לפני שנבחר לנשיא בזמן שדה־קלרק, 
המנהיג הלבן, אחז עדיין ברסן השלטון בדרום־אפריקה, סיפר 
ליאל למנדלה כבדרך אגב 'פגשתי את הבוס שלך', כשכוונתו 
לדה־קלרק. אבל מנדלה השיב בחיוך נחרץ: 'הבוס שלי הוא 
 היהודי לייזר סידלסקי!". 

"רק חינוך המוני, הוא נוהג לומר, יוכל 
לשחרר את בני עמי, שכן לטענתו אי־

אפשר לדכא אדם משכיל, משום שהוא 
מסוגל לחשוב בכוחות עצמו"
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עת בין ערביים בקוזמיר.
אלומת אור זהובה מבקיעה 
ומאירה  העננים  חשרת  את 
העגול  המגדל   – שַטה'  ה'ּבָ את 
שימש  מקדם  בימים  אשר 
המהלכות  לספינות  כמגדלור 
מקראקוב אל השוק בדנציג. עלי 
שלכת אדומים נסחפים במימיו 
ערפל  הוויסֶלה.  של  הצוננים 
דק משוך על פני הנוף כהינומה 
ברגעים  כלה.  פני  המסתירה 
השעון  מחוגי  כי  דומה  כאלה 

נעצרים והזמן מחזיר אותך לעידנים נשכחים---
--- שואב המים נושא את דלייו בעוד שפתיו מרחשות 
קפיטל תהילים. רצענים וחייטים שוקדים על מלאכתם בעוד 
עקרות הבית הכשרות מתמקחות עם הדייג הפולני על מחירו 
של דג נאה לכבוד שבת. ר' וועווטשע ברומברג ניצב ליד באר 
המים בכיכר השוק ומכוון את עגלות התבואה לעבר מחסניו 
של ר' מאיר וולף פיירשטיין האגדי. מעל אוושת הרוח שומעים 
ערפירער החוצה הלוך  את משוטי הסירה של חיים ֶדער אֹויּבֶ
מבחין  והוא  אפשר  שזוכה  ומי  הוויסלה.  מימי  את  וחזור 

בצלליותיהם של אלפי החסידים הממתינים בקוצר רוח מעברו 
האחר של הנהר וליבם יוצא בערגה וכיסופים לרבם האהוב, 

הרה"ק רבי יחזקאל'ה קוזמירר---

חלק א'
שבת של תחיית המתים

נטלה  מהן  תשעה   – פולין  נטלה  נוי  של  קבין  "עשרה 
קוזמיר", אומר לנו הרב אבי טיילור בעודנו מחישים צעדינו 
סמוך לנהר. "משוררים ואומנים התקבצו מכל רחבי הממלכה 
כדי להלל את יופייה של קוזמיר. אבל לדידנו אין היופי הזה 
העיירה  של  האמתיים  והדרה  להודה  ורקע  תפאורה  אם  כי 
הייחודית  והחסידות  בה  מפכים  שהיו  היהודיים  החיים   –

שהצמיחה מקרבה".
קולות  האחרונה  בפעם  נשמעו  מאז  חלפו  שנה  שמונים 
רינה ותפילה בסמטאות קוזמיר. המקומיים נועצים בנו עיניים 
תמהות. בקרב המבוגרים שבהם מבליח זיק של הכרה, אפשר 
והם עוד זוכרים ימים מקדם. קבוצת יהודים צועדת חרישית 
לעבר בית הכנסת הישן, זה הסמוך לז'קה, הנחל הקטן המגיר 
את מימיו לוויסלה. אלה הם משתתפי 'מסע ערכים' המבקשים 

לעורר מחדש את עברה היהודי של העיירה – ולו לשבת אחת.

הדלתות הכבדות נפתחות בחריקה. בדרך נס שרד מבנה בית 
הכנסת את שנות המלחמה אך כל שכיות החמדה שהיו בו נבזזו. 
הוסרו גילופי העץ שנשאו עליהם את זכר הדורות – שמות 
הפיתוחים  נשדדו  הכנסת.  בית  מתפללי  שחרתו  ותאריכים 
והגילופים של חיות, עופות ודגים האומרים שירה לכבוד בורא 
העולמים. נעלמו גם גילופי הנוף הנהדרים של ארץ ישראל – 
מערת המכפלה, קבר רחל והכותל המערבי. נותרו רק הקירות 
החשופים אותם הפך השלטון הקומוניסטי לאולם תיאטרון 

– עד לשבת זו.
בתוך המבנה מהדהדת הריקנות.

הציבור מתיישב על הכיסאות שהונחו בהיכל המרכזי. בית 
הכנסת שבעבר הוסב לאולם קולנוע נרכש ושייך כיום לקהילה 
אוצר  בתוכו  מוזיאון קטן שאוצר  ומשמש  בוורשה  היהודית 
השוקקים  היהודיים  החיים  את  המנציחות  ישנות  תמונות 
שידעה העיירה בימים טרום השואה, התפילה במקום התקיימה 
ברשותו האדיבה של רבה של פולין הרב מיכאל שודריך, שהורה 
לאפשר  במקום  הקיים  המוזיאון  על  לאחראים  אישי  באופן 
לקבוצת 'ערכים' להיכנס להתפלל במקום ללא תשלום, כראוי 

וכיאות לבית כנסת עתיק.
חזן  הוא  האולם.  בקדמת  מקומו  את  תופס  טיילור  הרב 
בשטף  מפיו  קולחת  מודז'יץ  שירת  נאמן.  וחסיד  מדופלם 

וברהיטות. ניגון רודף ניגון, לחן נושק ללחן. ובית הכנסת כבר 
ובקדושה,  בחמימות  אותו  ממלאים  הניגונים  שכן  ריק  אינו 
וכאשר עוצמים את העין אפשר לשמוע את רחש המתפללים 

בדורות קדומים שמילאו את חללו בצקון לחשם.
"ישמחו השמים ותגל הארץ, ירעם הים ומלואו"---

פסוקי קבלת שבת מתעוררים כאן לחיים חדשים, ואין בכך 
פליאה שכן בין ארבעת הכתלים הללו הורתם ולידתם של רבים 

מהניגונים העתיקים לבית מודז'יץ.
"יעלוז שדי וכל אשר בו, אז ירננו כל עצי יער!!"---

מתפזרים  והניגונים  ערב  דמדומי  אל  הצלילים  יוצאים 
בחללו של עולם עד שצמרות האלונים מרשרשות בתימהון 
לשמע התווים שלא נשמעו מזה עשרות בשנים. באותה השעה 
דומה כי אפילו הדגים שבוויסלה מתמלאים געגועים בזכרם 
ימים מקדם ומתאווים הם תאווה גדולה לשוב ולעלות ולו פעם 

אחת אחרונה על שולחן השבת של יהודי קוזמיר.

■■■
להבדיל   – הנמוכה  קאזימיר  כינוה,  כך  דֹולִני,  קאִזימֶייז 
קראקוב  של  הנודע  היהודי  הרובע  קראקובי",  מ"קאזימייז 
הבירה. אין איש זוכר אימתי התיישבו בה יהודים לראשונה. 

עיירה בסגנון של פעם. הכיכר המרכזית בקוזמיר
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רק זאת ידעו כי כבר בימות המלך בוליסלב הובטחו זכויות 
היהודים בצו רשמי. וסמלי הדבר כי באותו צו היו ל"ו סעיפים, 
ונפתח  מליצי  תנ"כי  בסגנון  נכתב  והוא  ח"י,  פעמיים  כמנין 

במילים "בשם הא־ל, אמן".
מאז ומקדם מרובים היו היהודים בקוזמיר ובעת חורבנה 
מנו הם רוב מניינה ובניינה של אוכלוסיית העיירה. סוחרים 
ובעלי מלאכה יהודים מילאו את שווקיה, חיים יהודיים שקקו 
ותפילה נשמעו מבתי מדרשיה.  בין רחובותיה, קולות תורה 
עובדה זו בשילוב היופי הטבעי המרהיב בה התברכה העיירה 

שיוו לקוזמיר צביון של עיירה יהודית קלאסית.
יחד  שזורים  והמציאות  האגדה  חוטי  קוזמיר  "בעיירה 
מזה מאות שנים", אומר לנו הרב טיילור. "קוזמיר היא דמות 
דיוקנה של עיירה יהודית מושלמת – לא 'כמו' בסיפורים אלא 
זו שהסיפורים עליה התחברו וממנה שאבו את רוחם. אופייני 
הדבר שאף משוררים וסופרים שאינם בני ברית באו לשהות 
יושביה  ללשון  להקשיב  בה,  החיים  את  לתעד  כדי  בקוזמיר 
ולספוג מאווירתה. הם ראו בה את תמציתה של פולין הקדומה 

והאוטנטית – אף שרוב יושביה יהודים היו!"
בקוזמיר של היום אין יהודים. אפילו העבר היהודי כמעט 
ולא שרד בה. את מצבות בית העלמין 'החדש' עקרו הפולנים, 
ואילו בית העלמין 'הישן' כוסה בשכבת אספלט ונעשה למגרש 
עדויות  בתוכו  האוצר  למוזיאון  הכנסת משמש  בית  ספורט. 
אילמות לעברה היהודי המפואר של העיירה. לעיתים יזדמנו 
אליה תיירים יהודים, ישוטטו מעט בסמטאותיה. אם ידענים 
בו  הנעלם  העלמין  לבית  סמוך  תהילים  פרק  יאמרו  גם  הם 
נטמנו גדולי עולם בטרם ימשיכו בדרכם לקראקוב או לוורשה.

אבל מארגני 'מסע ערכים' רצו לעשות משהו מעבר לזה.
"במסגרת מסע האמונה בפולין אנחנו מעמיקים בסוגיות 
של אמונה וזהות יהודית", מסביר יו"ר ערכים, הרב יוסף וליס. 
גודל האבדה שאיבד עם ישראל בחורבן  "אך כדי לחוש את 
יהדות אירופה צריך להתעמק ולחוות ולו במעט את הגדלות 
היהודית שהייתה. ואיזה מקום מתאים לכך יותר מקוזמיר – 
עיירה הספוגה ברגש יהודי שבה חי ופעל הרה"ק רבי יחזקאל 

מקוזמיר זי"ע, מייסד השושלת ממנה יצאה חסידות מודז'יץ. כך 
נולד הרעיון לעשות שבת בעיירה, להתפלל שוב בבית הכנסת, 
לחוש מקרוב את מקצב החיים היהודי על גדת הוויסלה, לעורר 

לתחיה את קוזמיר היהודית – ולו לשבת אחת בלבד".
עברה  לזהות את  כדי  עין של תלמיד חכם  צריך טביעת 
אותה  המכסות  החולין  לשכבות  מתחת  קוזמיר  של  היהודי 
ולשם כך הביאו מארגני מסע ערכים לעיירה את הרב טיילור, 
מומחה למוזיקה חסידית שקיבל מחשובי וזקני המנגנים בחצר 
מודז'יץ ובראשם רבי בן ציון שינקר זצ"ל, ומרצה להיסטוריה 
הלוגיסטית  ההתארגנות  חסידים.  חצרות  של  ולמוזיקה 
הדלתות  לפתוח את  כדי  ונדרשו קשרים  פשוטה  הייתה  לא 

הנכונות, אולם בסופו של דבר הגיעה הקבוצה ואף שבתה בה.

חלק ב'
הפרוכת של אסתר'קה

הופיע  תק"צ  שנת  של  החשוכים  הסתיו  מלילות  באחד 
בקוזמיר פרש שנקש בתריס אחד הבתים בשוק ושאל על ביתו 
הרץ  של  הפתאומית  הופעתו  פיירשטיין.  וולף  מאיר  ר'  של 
הקימה משנתם את כל אנשי העיירה שהייתה שרויה באותם 
הימים בחוסר שקט עקב התמרדות הפולנים נגד שלטון הצאר. 
משפחת  של  ביתה  סביב  אפוא  התקהלו  קוזמיר  יהודי  כל 

פיירשטיין לשמוע מה בפיו של הרץ המסתורי.
לאחר ציפייה ממושכת הופיע ר' מאיר־וולף על גזוזטרת 
הבית והודיע ליהודים כי משלוח עצים ותבואה שלו הושמד 
בסערה שהשתוללה על הוויסלה. הנזק נאמד במאתיים אלף 
טאלר – סכום עתק באותם הימים. אולם ר' מאיר וולף קיבל 
את הבשורה בשוויון נפש וביקש מהנקהלים לשוב לביתם כדי 
להשכים קום לעבודת הבורא. עם שחר הופיע ר' מאיר וולף 
עצמו בבית מדרשו של רבי יחזקאל קוזמירר לתפילה כאילו לא 

אירע דבר---
ר'  אודות  הבא  המעשה  את  לספר  נהגו  קוזמיר  "יהודי 
מאיר־וולף פיירשטיין כהוכחה לעושרו הרב ויחד עם זאת יחס 

הביטול שהיה לו כלפי עגל הזהב", אומר הרב טיילור. "הסיפור 
הזה ממחיש משהו מצביונה המיוחד של קוזמיר ושל יושביה. 
על כל דמות ואישיות ניתן להפליג בסיפורים מרתקים שיש 

בהם עסיסיות יהודית מיוחדת".
אנחנו עומדים ליד הבאר בכיכר השוק, הבאר שעמדה בדיוק 
באותו מקום בזמנו של ר' מאיר־וולף. לא הרחק מאיתנו, על 
הגביר  עוד מתנשאים אסמי התבואה של  הנהר עצמה,  גדת 
היהודי הנודע, זה אשר הביא את ר' יחזקאל לקוזמיר. הלאה 
משם, בין הסמטאות המפותלות, שוכן ה'דאנציגער מויאר' – 
הבנין רחב המידות שחצרו גדולה ומרתפיו עמוקים. היה זה 
המבנה היחיד בעיירה בעל שלוש קומות, מקושט במרפסות 
שנות  שעד  ברומברג  וועווטשע  ר'  התגורר  כאן  ועיטורים. 
המלחמה עוד שמר על תואר גביר העיירה אף כי ירד מנכסיו. 
סוכה  הנדסי:  פלא  עמד  וועווטשע  ר'  של  המרווחת  בחצרו 
קבועה שגגה המכונף נפתח על ידי מתקן שהופעל על ידי גלגל 
שהותקן בעליית הבית. באולמיו נערכו לא רק החתונות של בני 
המשפחות המכובדות בעיירה כי אם גם קבלות הפנים לאישים 

לא יהודיים שביקרו בה מפעם לפעם.
לתיירים הרבים, היהודים ושאינם יהודים, שנהרו לקוזמיר 
וועווטשע  ר'  של  בטרקלינו  הביקור  היה  הקיץ,  בחודשי 
הקדושה  תשמישי  את  לראות  יכלו  שם  גדולה.  אטרקציה 
של בית הכנסת העשויים זהב וכן את סידור התפילה שדפיו 
הפוגרום שעשו  בעקבות  הקהילה  כתבה  אותו  קלף  עשויים 
הקוזקים ביהודי קוזמיר בשנת שכ"ה לאחר ניצחונם על צבאות 
שוודיה. באחד מימות החורף נהגו להביא את הסידור המיוחד 
לבית הכנסת וראש הקהילה היה מקריא את שמות הקדושים 
לאחר אמירת 'א־ל מלא רחמים' והיה אותו יום מרגיש עבור 

בני קוזמיר כיום ט' באב.
ואולם הפריט המסקרן ביותר שמוחזק היה בבית גנזיו של 
הרקומה  זו,  פרוכת  אסתרק'ה'.  'פרוכת  הייתה  וועווטשע  ר' 
חוטי זהב, נתלתה בבית הכנסת הישן רק בימי מועד, ואז שמרו 
עליה בכל שעות היממה משמרות של חברי החברא קדישא. 
ביתר ימות השנה נשמרה הפרוכת בקופת ברזל מוגנת אצל ר' 

הופעתו 
הפתאומית 
של הרץ 
הקימה 
משנתם את 
כל אנשי 
העיירה 
שהייתה 
שרויה באותם 
הימים 
בחוסר 
שקט עקב 
התמרדות 
הפולנים 
נגד שלטון 
הצאר. כל 
יהודי קוזמיר 
התקהלו 
אפוא סביב 
ביתה של 
משפחת 
פיירשטיין 
לשמוע מה 
בפיו של הרץ 
המסתורי

עיירה להשראה. רחובות קוזמירמבנה בית המדרש הישן כיום מזווית אחרתמבנה בית המדרש הישן כיום

קיר המצבות

המגרש שמכסה את מה שהיה בית העלמין
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וועווטשע.
נסיבות  את  זו  פרוכת  סימלה  אחר  פריט  מכל  יותר 

התפתחותה של קהילת קוזמיר.
הוויסלה  נהר  גדת  על  שופע  בעמק  קוזמיר  של  מיקומה 

לאבן  קדם  מימי  אותה  הפך  ושכנותיה  פולין  את  החוצה 
התיישבו  היבשת.  קצווי  מכל  יהודים  סוחרים  עבור  שואבת 
בה יהודים מפרוסיה ומרייסן, משוודיה ואיטליה, ואלה סחרו 
בעצים ובתבואה, בבירה ובבהמות עד כי נודעה קוזמיר כ'דנציג 
השלטונות  של  הנוח  יחסם  תרם  הקהילה  לשגשוג  הקטנה'. 
של  רבה  ומידה  ליהודים  חוקית  הגנה  שהעניקו  הפולנים, 

אוטונומיה פנימית.
זכר יחסם הטוב של מלכי פולין הקדומים כלפי היהודים 
אסתרק'ה  אגדת  בדמות  ביותר  המפורסם  ביטויו  את  קיבל 
– המלכה היהודיה של המלך קז'ימיר, בת דמותה של אסתר 
המלכה במלכות פרס ומדי. בזכות המלכה ניתן הרישיון להקמת 
בית הכנסת הישן, והמלך עצמו בנה טירת קיץ שחורבותיה 
המרשימות עדיין מתנוססות מעל העיירה. סיפרו כי בהשפעת 
מקום  בפרט,  וקוזמיר  כולה,  פולין  נעשתה  היהודיה  המלכה 
מפלט ליהודים בטלטולי גלותם. כאן יכלו לפרוק משא סבלם, 
לפוש קמעא מתלאות חייהם, וביופי הטבעי הקסום של קוזמיר 

לחוש בבואה דבבואה מהודה והדרה של ארץ ישראל.
"לא תבושי ולו תכלמי"--- חברי המסע מזמזמים בשקט 
את המילים בעוד עלטת לילה עוטפת את בתי העיירה. הבקעות 
ינשופים.  ובצווחת  חרקים  של  חרישי  בזמזום  מתמלאות 
באוויר עומדים ריחות יסמין ולילך ואת חשכת הלילה מאירים 

הגחליליות בנצנוצן.
במרוצת השנים התרבה מנין היהודים בקוזמיר עד שנעשו 
הכומר  של  ליבו  למגינת  התושבים,  בקרב  גמור  לרוב  אלה 
המקומי שהתרעם על "חורבנה של קוזמיר בידי היהודים"... 
זה שמשך  קוזמיר המפורסם,  כך שיריד  לידי  הגיעו הדברים 
סוחרים מכל קצוות פולין, נקבע בתחילתו ליום השבת, אך 
ג' והמשיך להתקיים במועד  בהשפעת היהודים הועבר ליום 

זה עד למלחמת העולם השנייה. בכך יכלו יהודי קוזמיר לחוש 
שמץ מלכות ושלטון, מעין מלכות ישראל בזעיר־אנפין כבשנים 

קדמוניות, ואף הרגשה זו תרמה לאצילותם המיוחדת.
"זכור אהבת קדומים!"--- ממשיכה להתנגן המנגינה אל 

הרקיע זרוע הכוכבים.

חלק ג'
פיכובקה

צהרי השבת בקוזמיר.
בכל  העיירה  את  וצובעת  העננים  בעד  מבליחה  השמש 
מיני ססגונין. גם בימינו משוך על קוזמיר חוט של חן ונקל 
לדמיין את יפעתה בימים מקדם. הבתים הקטנים מכוסי גגות 
קש שאזוב ירוק עלה עליהם השתלבו עם הבקעות ששפעו 
צמחיה עשירה – פרחי שדה, שיחי פטל ועצי פרא. על שפת 
הבקעות צמחו עצי פרי – אגסים, תפוחים ואגוזים ועל גזעיהם 

אוכמניות שחורות.
הנהר  זהו  הידיים,  רחבת  הוויסלה  אל  מוליכות  הרגליים 

הגדול המלחך בזרימתו את שולי העיירה.
אי אפשר להבין את קוזמיר בלי להבין את הוויסלה – על 
ספינותיה המביאות סחורה ממרחק, דייגיה השולים ממעמקיה 
מכל־טוב על מנת לענג את השבת, ומעל הכל מעבירי המים 
שלה – ה'פיכובקות'. שכן זאת למודעי: בימים מקדם, הדרך 
הראשית המוליכה מלובלין מזרחה הובילה עד לעיירה ינוביצ'ה, 
זו השוכנת על הגדה הנגדית של הוויסלה, מול קוזמיר. חסידים 
שביקשו להגיע לקוזמיר פקדו תחילה את בית הכנסת העתיק 
אשר ביוניביצ'ה השוכנת למרגלות טירת אצילים ונאמר עליה 
כי היא הראשונה שנבנתה בפולין. מכאן היה עליהם לחצות את 

הנהר כדי להגיע למחוז חפצם.
עבה  קרח  בגליד  ומתכסה  הוויסלה  קופא  החורף  "בימי 
שיש בו כדי לשאת משקל אדם", מספר הרב טיילור. "בזמנים 
כאלה ניתן היה לחצות אותו בהליכה רגלית מצד אל צד. אולם 
בשלהי החורף עם התקרב האביב נעשתה החציה מסוכנת שכן 
הקרח כבר היה בחלקו דק ונדרשה מיומנות מיוחדת לחצות 
אותו בבטחה. בקרב חסידיו של רבי יחזקאל מקוזמיר התהלכו 
להתקרב  השתוקקותם  שמגודל  חסידים  על  לרוב  סיפורים 
לרבם הגדול חצו את הקרח הדק והפריך, ואף על מקרים שבהם 
הפליג רבי יחזקאל בתפילותיו בבכי ותחנונים עד שהתברר כי 
חסיד פלוני שהקרח נבקע מתחת לרגליו והיה שרוי בסכנה 

גדולה – ניצל".
נדמה  הוא  ואז  בעוז,  הוויסלה  זורם  השנה  ימות  ביתר 
כמין סמבטיון גועש המפריד בין הכא להתם, חוצץ בין החוף 
בני  רק  וסוד.  הנגדית המצועפת תעלומה  לבין הגדה  המוכר 
אדם מיוחדים במינם יעבירו את ההלך בבטחה מצד אחד לצדו 
האחר. אלה הם ה'פיכובקות', מעבירי הנהר, אשר בימים מקדם 

רובם ככולם יהודים היו.
ההפלגה נעשתה בסירות עשויות עץ אלון בגדלים שונים. 
הצד השווה שבהן שאין להן הגה ותנועתן רק בכח תנופתן. 
משוטי החותר ארוכים מאוד וקצוותיהם מפורזלים בשני ווים 
חדים וגדולים. בתוך סירתו תוקע החותר את משוטו בקרקעית 
הנהר ובכח רב דוחף הוא את הסירה קדימה עד שהיא מפליגה 

לנהר הפתוח.
דמותו של המעביר אפופת מסתורין ואף השתיירו תיאורים 
של דמויות ציוריות במיוחד של יהודים כאלה. אחד מהם היה 
שנה  שמונים  בן  זקן  בהיותו  גם  אשר  פשעוושניק,  חיים  ר' 
עוד חבש את כובעו היהודי העגול, קפוטה ארוכה שכנפותיה 

סמינר על גלגלים
לקוזמיר הגענו במסגרת 'מסע ערכים' שהוא מעין 
'סמינר על גלגלים' ליהדות הצועד בעקבות תולדות 
יהדות פולין תוך שילוב הרצאות מעמיקות בנושאי 

יהדות, מחשבה ואמונה.
לראות  נוכחנו  ערכים  של  האמונה  "במסעות 
דווקא  מתעורר  שלהם  היהודי  שהזיק  אנשים  שיש 
מול שרידי החיים היהודיים ומסירות הנפש בפולין", 
מסביר יו"ר ערכים הרב יוסף וליס. "אנשים חוזרים 
מה  של  יותר  מעמיקה  הבנה  עם  הללו  מהמסעות 
זה יהדות, כמה יקרה היא המסורת הזאת שקיבלנו 
מאבותינו וכמה מסירות נפש נדרשה כדי לשמר אותה 

עד ימינו".
ימות  'זכור   – האזינו  בפרשת  אומרת  "התורה 
עולם בינו שנות דור ודור'. אנו יוצאים למסע היסטורי 
רווי טלטלות, מסירות נפש ונאמנות בלתי מתפשרת 
התורה  בדרך  אבותינו  נאחזו  כיצד  נלמד  ביהדות. 
לא  והרדיפות.  האנטישמיות  גלי  למרות  והמצוות, 
ועל  גלגלים  על  סמינר  סמינר:  אם  כי  לפנינו  מסע 

גלגולים – גלגולו של עם נבחר...".

לאחר ציפייה 
ממושכת 
הופיע ר' 
מאיר־וולף 
על גזוזטרת 
הבית והודיע 
ליהודים 
כי משלוח 
עצים ותבואה 
שלו הושמד 
בסערה 
שהשתוללה 
על הוויסלה. 
הנזק נאמד 
במאתיים 
אלף טאלר 
– סכום 
עתק באותם 
הימים

רגעים מחרידים. ציור המתאר את כניסת הנאצים לעיירהבית המדרש בצילום משנת תרע"ו
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תחובות היו בתוך הגרטל עת חתר במשוטיו במימי הנהר. רק 
קומתו שחה, מצחו נחרש קמטים עמוקים ולחייו נפלו.

ר' חיים ירש מאביו עשרות סירות ומעבורות להובלת פרי, 

אך נותר בסוף ימיו עם סירה מיושנת אחת ויחידה. מספרים כי 
אף משוררים ואומנים שאינם בעלי ברית היו עולים אליו לרגל 
על מנת לשבת בסירתו ובתוך כך לדלות מפיו פתגמים ואמרות 

שפר עסיסיות בפולנית אוטנטית שרק אצלו עוד השתמרו.
אחד מאותם משוררים שנקלע אצל ביתו של ר' חיים ביום 
השבת התאכזב מכך שאין הוא מפעיל את סירתו ביום הקדוש 
אך מאידך הותיר תיאור נוגע ללב של האופן בו גם יהודי פשוט 
כמוהו ניצל את יום השבת: "הנהר נוהג מנהג יהודים, הוא שומר 
על קדושת השבת והמועדים. שליו ורגוע הוא הנהר, גל נושק 
גל, חיים ואשתו יושבים בפתח ביתם. הוא אומר פרק תהילים 
וזוגתו קוראת ב'צאינה וראינה' ומספרים לגלי הנהר נפלאות 

השם. וגל גל שומע דבר ונמלט אל תוך המים"---
לאחר שירד מה'פיכובקה' היה ההלך ממשיך בדרכו וצועד 
אל כיכר השוק. לו הזדמן אליה באחד מימי השוק היה רואה 
אותה גדושה עגלות איכרים שהביאו לשוק את פרי אדמתם. 
געגוע האווזים וקרקור התרנגולים התמזג בשלל הגוונים של 
היהודים  אטליז  ליד  הידיים  רחב  המגרש  הירקות.  ערימות 
תמונות  וסוסים.  בהמות  לשוק  נהפך  הכנסת  לבית  הסמוך 
מלאות חיות של מקח וממכר בין היהודים והאיכרים שעשעו 
את הקהל. כל עסקה בין הצדדים נחתמה בתקיעת כף וכוס 

יי"ש שנלגמה במחי אחד.
ביום היריד המתה ככר השוק משחר עד שקיעה ודמתה 
לכוורת דבורים רוחשות של אלפי קונים ומוכרים. בכל עיירות 
הסביבה של שני עברי הוויסלה: פולבי. קורב. אופלה ונולניץ, 

זבלין, ינובצ'ה – אפילו מראחוב הרחוקה באו!
אולם בעת נטות השמש למערב החלה כיכר השוק להתרוקן 
במהירות. בשעה זו עזבו הסוחרים היהודים בקוזמיר את ענייני 
המסחר ונפנו לבית המדרש כדי להרוות את נשמתם בדף גמרא 
המחיה את הנפש, שכן צביונה היהודי של קוזמיר לא השתקף 
רק בהרכב אוכלוסייתה כי אם בכל נימי חייה, בועה של קדושה 

בתוך ים החולין הפולני.

חלק ד'
לוסטיג און לעבעדיג

שביל מפותל מוליך מקוזמיר אל חורבות ארמונו של המלך 
קז'ימיר המתנשאות על גבעה תלולה מעליה.

לקדש  ביקש  שפעם  מקוזמיר  יחזקאל  רבי  על  "מספרים 
את הלבנה אך זו נסתרה מאחורי מסך עננים", מספר הרב אבי 
הלבנה  תיראה  ממנו  מקום  אחר  מחפשים  "בעודם  טיילור. 
הלכו הרבי והחסידים והתרחקו מהעיירה עד הגיעם לסביבת 
הארמון הישן. היה לילה חורפי קפוא וקר מאין כמוהו אולם 
ליד שערי הטירה הם ראו חייל פולני עומד על משמרתו. 'מה 
תעשה אם תקפא מקור?' שאל רבי יחזקאל את החייל. הלה 
את  וממלא  משמרתי  על  עומד  'אני   – כתף  במשיכת  השיב 
חובתי, ואם אקפא – אקפא'. פנה רבי יחזקאל לחסידיו ואמר 
להם – 'ראו כמה מסירות נפש יש לחייל הפשוט הזה למען 
כבודו של מלך. כמה לקח עלינו ללמוד מזה למסירות נפשנו 

בענייני תורה ומצוות!"---
הקבוצה חוזרת וצועדת בין בתי העיירה לעבר בית מדרשו 
של רבי יחזקאל מקוזמיר, סמוך לז'קה – אחד הנחלים הקטנים 
המגירים את מימיהם לתוך הוויסלה. מיקומו של בית המדרש 
שלגי  היו  עת  האביב  בחודשי  שיטפון.  בסכנת  אותו  העמיד 
החורף מפשירים והז'קה עלתה על גדותיה, היה הנהר מהרס 
בעלי  של  עץ  וצריפי  ורפתות  גשרים,  וגורף  בחמתו  ומשבר 
מלאכה. אפילו הגויים בקוזמיר סיפרו בהתפעלות על המופת 
את  לשטוף  ואיימה  גדותיה  על  עלתה  הז'קה  כאשר  שאירע 
המים  את  ובלם  בידו  ומקלו  יחזקאל  רבי  שיצא  עד  הבתים 

הזדונים – בבחינת 'צדיק גוזר והקב"ה מקיים".
אולם מי שחפץ לראות את בית המדרש עצמו, על קורות 
העץ הישנות שלו ורעפיו האדומים – נכונה לו אכזבה. ביום 
הכיפורים הנורא בשנות הזעם כאשר הגיעו הצוררים לקוזמיר 
היה הבית הקדוש למאכולת אש וכל מה שנותר על מקומו הוא 

גינת שעשועים קטנה מכוסה דשא...
איננו,  כבר  המדרש  בית  של  הפיזי  המבנה  אם  גם  אולם 
צץ  הוא  ולעיתים   – קיים  עודנו  בקוזמיר  שהטביע  החותם 

ומתגלה במקומות המפתיעים ביותר.
"רבי איצ'ה ליפא פישביין ז"ל, שהיה זקן חסידי מודז'יץ, 
סיפר כי אביו פגש פעם בעגלון פולני גוי שהיה קשיש מופלג 
– כבן מאה שנה ומעלה", כך מספר הרב טיילור. "כאשר נשאל 
לפשר גילו המופלג שח אותו עגלון – 'היה לי בבעלותי מפעל 
לעיבוד עורות במעלה הז'קה, לא הרחק מבית המדרש. והיו 

בית עלמין מתחת 
לאספלט

בקצה העיירה שוכן בית העלמין היהודי 'החדש' 
שנחרב בידי הגרמנים ומצבותיו שימשו לבניית שבילי 
לעסוק  הנאצים  ידי  על  שנאלצו  היהודים  העיירה. 
במלאכה הקפידו להניח את המצבות באופן שהכיתוב 
בערך  לפני  המצבות.  נשתמרו  וכך  מטה  כלפי  יפנה 
בקיר  ונקבעו  המצבות  שרידי  נאספו  שנה  ארבעים 
זיכרון, מזכרת עגומה ליהדות שהייתה ואיננה. אשר 
לבית העלמין הישן, אפילו שריד דל שכזה לא השתייר 
אספלט  שכבת  כוסה  והוא  נהרסו  מצבותיו  ממנו. 
עבה. בעמל רב הצליחו החסידים באמצעות מדידות 
יחזקאל  רבי  נטמן  בו  המקום  את  לשחזר  מדויקות 
מקוזמיר ואולם העירייה מתמידה לעת עתה בסירובה 
לבטל את שימושו של המקום כמגרש ספורט ועדיין 

נתון הדבר בדיונים בחלונות הגבוהים.

יצא הרבי 
הקדוש רבי 
יחזקאל אל 
הבורסקאי 
והבטיח לו 
כי אם יעביר 
את מפעלו 
למקום אחר, 
בשכר זה 
שסייע בידי 
היהודים 
לקיים את 
עבודת 
השם ללא 
הפרעה, יזכה 
לאריכות 
ימים. ואכן 
כך אירע

יהודים ברחובות העיירה בשבת )צולם על ידי נכרי(

הארמון מבפנים שבת בקוזמיר )צולם על ידי נכרי(

דגים מקפצים.הויסלה במבט מקוזמיר

י"ב ניסן תש"פ
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מימיו של אותו בורסקי הנשפכים לתוך הנחל מבאישים מאוד 
וריחם הרע נדף למרחוק עד שהפריע ליושבי בית המדרש. יצא 
הרבי הקדוש רבי יחזקאל אל הבורסקאי והבטיח לו כי אם 
יעביר את מפעלו למקום אחר, בשכר זה שסייע בידי היהודים 
לקיים את עבודת השם ללא הפרעה, יזכה לאריכות ימים. ואכן 
כך אירע' – סיים העגלון את סיפורו – 'העברתי את הבורסקי 

לאזור אחר בקוזמיר וזכיתי לאריכות ימים בלתי מצויה"---

■■■
שעת רעווא דרעווין בקוזמיר.

השמש נוטה למערב ומרחוק נשמע דנדון פעמונים מכיוון 
בית יראתם של הגויים.

מנהג הנהיג הרבי מקוזמיר: עם דמדומי ערב כאשר פעמוני 
שלש הכנסיות בעיירה החלו משמיעים צליליהם המאיימים היו 
הרבי ותלמידיו פוצחים בנגינת קודש לגרש את צלילי הטומאה 
בשירי טוהר המצחצחים את הנשמה ומרוממים את היהודי 

טפחיים בעל הקרקע.
אחד מכותבי העיתים תיאר כך את אווירת הזמן המיוחדת: 
"עצבות נופלת על היהודים. שבת קודש מסתלקת. היה בן מלך 
חרפה  שנאה,  החול.  ימי  של  הצרות  מתחילות  שוב  ועכשיו 

ופגעים אחרים. יהודים רצים לחצר הרבי לבית המדרש, לומר 
הסעודה  ואחרי  מנחה  שעת  הגיעה  תורה.  וללמוד  תהילים 
שלישית שעה של שמחה, שעה של תפילה לבורא שישפיע על 
כל טוב על עמו ישראל. הרבי מנהל את השולחן ונעימות רעווא 

דרעוין מלאות ערגה וגעגועים מתפזרות בחללו של עולם".
"אי אפשר להבין בטיבה של חסידות מודז'יץ בלי להכיר 
את היופי הטבעי של קוזמיר שהעניק לה השראה", אומר הרב 
טיילור. "סימן לדבר כי כאשר הרבי ה'אמרי שאול' ממודז'יץ 
ה'דברי  הרבי  אביו  פטירת  לאחר  ההנהגה  כס  על  עלה  זצ"ל 
והיה  לקוזמיר  שבועות  למספר  נסע  זצ"ל  ממודז'יץ  ישראל' 
מטייל בין הרים שקוע בשרעפי קודש ועלו אז על ליבו רעיונות 
נפלאים מהיכל הניגון הוא היכל התשובה במשנתם של צדיקי 
חצר מודז'יץ ושם יצר ניגונים המושרים עד היום. לימים, לאחר 
השואה כשהיה בארה"ב והיה מטייל בימי הקיץ בהרים אמר לבן 
לוויתו בעל המנגן והמלחין המפורסם לבית מודז'יץ רבי בן ציון 
שנקר ז"ל שהיה אז בחור צעיר, כי הרים אלה מזכירים לו את 
סביבתה של קוזמיר ומעוררים אצלו זיכרונות מעבודת הקודש 
שהייתה שם בעת עלותו על כס ההנהגה, וחזר על אחד הניגונים 
שהלחין בין ההרים בקוזמיר וקולו בקודש היה חזק חוזר בהד 
מבין ההרים ועצמת הקול עוררה השתאות והתפעלות אצל 

השומעים שעמדו בסמוך".

רבי יחזקאל תלמידו של הרה"ק רבי בונים מפשיסחא היה 
והעשירים  הנכבדים  מהיהודים  אחד  אותו  הביא  ולקוזמיר 
בעיירה, ר' מאיר וולף פיירשטיין. דגש מרכזי בעבודת השם 
שלו הייתה השירה והזמרה. "אפשר לעבוד את ה' על ידי שירה 
זו מביאה את  "ודרך  לומר.  נוהג  היה  ושמחה",  זמרה  ונגינה 

האדם ביותר אל היכל התשובה והדביקות בהקב"ה".
אצל רבי יחזקאל בתפילות הימים הנוראים לא נאנחו ולא 
קוננו, ואפילו הסליחות נאמרו בשירה. לכבוד כל שבת וחג היה 
הרבי משתדל שיולחן ניגון חדש. ואם לא עלה הדבר בידו – לא 

היתה הנאתו שלמה משבת כזאת.
ליד הז'קה, סמוך למקום מדרשו של רבי יחזקאל, נעמדים 
משתתפי מסע 'ערכים' ושרים את הניגון המרטיט של "פרוק 

ית ענך"---
הרב טיילור ממשיך בסגנונו המיוחד לשרטט קווים לדמותו 

של רבי יחזקאל.
"כציפור בודד על גג" – כך תיאר אותו פעם הרה"ק רבי 
מנחם מנדל מקוצק. הציפור יכולה להתבודד גם בהיותה על הגג 
גלויה לאין כל. ואף רבי יחזקאל כן, מעורה עם הבריות חי בקרב 
עמו ובכל זאת מציאותו היא ד' טפחים מעל הקרקע. בתוך 

הציבור ונבדל מהציבור. מתבודד בתוך עמו".
"סיפרו על גביר גדול שבא אצל הרבי מקוזמיר שיטיל עליו 

צומות וסיגופים בגין חטאיו. אמר לו הרבי – "את נשמתך קברת 
זה מכבר באדמה וכעת מבקש אתה לקבור גם את גופך? דע לך 
שהקב"ה לא דורש מיהודים להתענות. התיקון האמיתי שלך 
הוא בזה שמעתה ואילך תחזור בתשובה, תרבה במתן צדקה 
ותקבל על עצמך עול שמים בשמחה. עבודת הבורא צריכה 
להיעשות בשמחה, מתוך חדוות החיים. לוסטיג און לעבעדיג!"

"לוסטיג און לעבעדיג", היה המוטו של רבי יחזקאל כל ימיו. 
בעת הסתלקותו בי"ז שבט תרט"ז צעדו אלפים אחר מיטתו 

והיו משוררים ומנגנים את הלחנים ששרו בחצרו של הרבי.
על  נשפכת  עמוקה  ודומיה  דבריו  את  טיילור  הרב  סיים 
שלושה  באוויר.  עומדת  התעלות  תחושת  הנוכחים.  ציבור 

כוכבים מבליחים ברקיע החשוך מעל קוזמיר.
"המבדיל בין קודש לחול"--- מתנגן חרש באוויר הלילה 

הקריר.
אחד מדגי הוויסלה מקפץ בקול פכפוך מתוך מי הנהר – 
ומי יודע אם אינו מתגעגע ליהודים הנפרדים משבת מלכתא 
וריח בשמים מזכיר לו נשכחות. חורקים הרעפים באסמים של 
פיירשטיין ורוח ערבית הומה בין קורות בית המדרש הגדול. 
תיכף תשוב העיירה הפולנית למתכונת החולין הריקנית שלה 
– אולם לעת עתה עדיין דבק בה ניחוח של קדושה וניגון אחרון 
■ מזדמר לו בקוזמיר. 

"לוסטיג און 
לעבעדיג", 
היה המוטו 
של רבי 
יחזקאל כל 
ימיו. בעת 
הסתלקותו 
בי"ז שבט 
תרט"ז צעדו 
אלפים אחר 
מיטתו והיו 
משוררים 
ומנגנים את 
הלחנים 
ששרו בחצרו 
של הרבי

ציור מלפני השואה.. בצד ימין בית מדרשו של רבי יחזקאל מקוזמיר 

בציור: בית המדרש של רבי יחזקאל ודירתו בשבת שירה, כשאחד מצאצאיו האדמו"רים לבית קוזמיר יוצא מבית המדרש בלווית בית המדרש המשמש כיום כמוזיאון
חסידיו )ציור: שמואל וודניצקי(

להחזיר את העיירה לתפארתה ליום אחד. הרב וליס והמתפללים בתוך בית הכנסת

בית המדרש והנחל
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"הקפדה על מאה ברכות בשלמות תביא 
לעצירת המגפה". באימפריית הענק של 

כבוד שמיים 'בני אמונים' מכריזים על 
הפתרון לדאגה של כולנו. סיפורה של 

מהפכה שבעמל של עשור שינתה תפיסת 
עולם והביאה לחיזוק עצום של כלל ישראל

 מ)א(ה ה' 
שואל מעמך

פנחס פלבינסקי
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חדרים אימה. בשורת האיוב מתפשטת 
משתוללת  מגפה  ישראל.  מחנה  בכל 
וחשוכת  מסתורית  מחלה  בארץ. 
היא  וכעת  בעולם,  התפרצה  מרפא 
וכרך.  עיר  בכל  רבים  קורבנות  גובה 
הרופאים  גדולי 
ידיהם  את  פוכרים 
ובחוסר  בייאוש, 

מוחלט  אונים 
את  לסגור  נאלצים 
בפני  מרפאותיהם 
ההמונים המחכים למוצא פיהם. מדי יום, אלפים 
ברחבי העולם נופלים חללים בפני המגפה, כאשר 

מאה מתוכם מעם ישראל לבדו.
דוד  של  בתקופתו  בקורונה.  מדובר  לא  ולא, 
בכל  ליעקב.  גדולה  צרה  עת  זאת  הייתה  המלך, 
רחבי העולם אנשים נסגרו בבתיהם בפחד מצמית, 
ובידיעה כי הם יכולים להיות הבאים בתור. באותה 
העת נתקנו ימי תפילה וזעקה מיוחדים, אך בתי 
וריקים  מיותמים  נותרו  המדרש  ובתי  הכנסת 
איש,  על  פסחה  לא  האיומה  המחלה  מאדם. 
ולרופאים לא נותר לעשות דבר מלבד לקבוע את 

מותם של מאות ואלפי האנשים.
רבני וגדולי אותה העת התכנסו ובאו אז לדוד 
המלך, שיתחנן ויבקש מלפני כיסא הכבוד להעביר 
את הגזירה הרעה מעם ישראל. "אפילו הרופאים 
המלך,  בדוד  הנוכחים  הפצירו  ביותר",  הגדולים 
"שעליהם סמכנו יותר מכל שימצאו תרופה למחלה 
הנוראה ויעצרו את התפרצות המגפה, נותרו חסרי 
אונים נוכח המחלה המסתורית. יהודים רבים כבר 
מצאו את מותם ולנו לא נותר אלא לעמוד ולבקש 

על נפשנו".
דוד המלך ברוח קדשו, ראה את הדברים באור 
הפנימי והעמוק ביותר. בזמנים קשים של מגפה, 
הרופאים,  אחר  לרדוף  היא  האדם  בני  של  דרכם 
אנשים  לרפא.  רשות  להם  מי שנתן  ולשכוח את 
שוכחים כי הרפואה היא מידיו של בורא העולם 
לבדו, וכשיחזקו נקודה זו בליבם – מיד תבוא להם 
הרפואה. בדרך של מידה כנגד מידה, הוא תיקן מאה 
ברכות – מאה כנגד מאה מישראל שמתו במגפה 
מדי יום. באמצעות תקנה זו עם ישראל שם את 

דוד  ותקנת  בבוראו,  מבטחו 
המלך עצרה את המגפה.

סגולה בדוקה
בימים קשים אלו בהם נגיף הקורונה מסתובב 
בחוצות העיר והפחד המצמית סוגר את האנשים 
בבתים, זהו זמן קשה ביותר לעם ישראל. הרבנים, 
כלל  של  רבתי  להתחזקות  קוראים  הדור,  גדולי 
ישראל, ולהרבות תפילה וזעקה בכל אתר ואתר. 
הקשים  המגפה  ימי  את  מזכירים  הם  בדבריהם, 
הציבור  מכלל  ומבקשים  המלך,  דוד  בתקופת 
להקפיד ביתר שאת ולהתחזק בקיום תקנת מאה 

ברכות.
בתקופה קשה זו, מצוות אמירת ברכות ועניית 
אמן הן חשובות ומרבות זכויות יותר מאשר בשאר 
הימים. רבים מהציבור כבר הפנימו והשרישו את 
הדבר בעצמם, ופועלים לחזק ולהחדיר את העניין 
לעוד ועוד אנשים. הארגון שפועל יותר מכל כדי 
להוסיף ולהרבות כבוד שמיים בזכות ברכות ועניית 
אמן, הוא ללא ספק ארגון 'בני אמונים', שבמשך 
יותר מעשור כבר פועל ומעורר מהפכה של ממש 
אמירת  לחשיבות  הקשור  בכל  הציבור,  בתודעת 

הברכות בקול רם ועניית אמן.
מעשור  יותר  כבר  פועלים  אמונים'  ב'בני 
ורחבת  מגוונת  הינה  פעילותם  כבירה.  בהצלחה 
היקף, וכל שכבות הגילאים בציבור כבר מודעות 
ל'בני אמונים' ולפעילותו הברוכה. מטרתו המרכזית 
של 'בני אמונים' היא להחדיר ולהשריש את חשיבות 
ה'אמן' בקרב הציבור. פעילותו המגוונת של הארגון 
נוער, מערך  ובני  לילדים  דרבון  פעילויות  כוללת 

מפוארים  וכנסים  למבוגרים,  עשיר  הסברה 
ומכובדים בהשתתפות גדולי ישראל למען אמירת 

ברכות השחר ועניית אמן אחריהן בכוונה.
את  למנות  ניתן  הבולטות  הפעילויות  בין 
אומר  אדם  בו  בחברותא'  השחר  'ברכות  מיזם 
פעילות  אמן,  אחריו  עונה  והשני  השחר  ברכות 
אבקשך'  ו'שחר  ישיבות  לבחורי  אקדמך'  'שחר 
לבנות הסמינרים, כמו גם 'שחר אברכך' לתלמידי 
הספר.  בתי  לתלמידות  אגדלך'  ו'שחר  הת"תים, 
הפקת עלון שבועי מכובד על מעלת עניית אמן, 
עלונים ייעודיים לבני גיל הנעורים והוצאת ספרים.

ב'בני אמונים' מבינים את הצורך  בימים אלו 
אמן  ועניית  ברכות  להרבות  הציבור  את  לעורר 
בכוונה, כדי לפעול לרחמי שמיים וביטול הגזירה 

הקשה מעלינו.
משה  הרב  ל'בקהילה'  אומר  הקורונה",  "ימי 
ל., אחד מהפעילים הרבים של הארגון, "הם ימים 
של התחזקות כללית של עם ישראל. אנשים רבים 
מסגולות  סגולות  ומחפשים  ולחוצים,  פוחדים 
רב  היה  אילו  הגזירה.  מרוע  להינצל  כדי  שונות 
להינצל מהמגפה,  בדוקה  סגולה  על  גדול ממליץ 
הלא אנשים היו עומדים בתור שעות ארוכות כדי 
לזכות בסגולה. ראו אילו מאמצים נעשים ברחבי 
גדולי  כל  לקורונה.  חיסון  למצוא  כדי  העולם 
המדענים והרופאים ומנהיגי תבל, שוקדים יומם 
ולילה כדי למצוא את החיסון שיציל את העולם. 
והרי ישנו דוד המלך שתיקן מאה ברכות, והבטיח 
שמי שיקיים תקנה זו ינצל מהמגפה. בוודאי שדוד 
המלך לא התכוון רק לדור ההוא. דוד המלך ידע 

שיבואו עוד מגפות ומחלות גם בדורות 
הבאים, ותיקן תקנה זו גם להמשך קיומו של 

הזה  הדבר  יפנים את  הציבור  כאשר  ישראל.  עם 
וישלים את מכסת מאה הברכות ביום, הבטחתו 

של דוד המלך תקוים גם בו בעז"ה".
"עוד יותר מכך", ממשיך הרב משה ל., "כאשר 
אדם שומע על סגולה בדוקה, הוא יחפש לקיים 
כן  כמו  ביותר.  והמהודרת  הטובה  בדרך  אותה 
ברכה  זו  מושלמת  שברכה  אומר  הקדוש  הזוהר 
הנענית באמן. אם אדם יאמר את הברכות בקול רם 
ובכוונה, ויזכה את הסובבים במצוות עניית אמן, 

ודאי יהווה הדבר חיסון 
יחלה  שלא  עבורו  מושלם 

ח"ו".
בימים כתיקונם, הרב משה ל. משמש כ'גבאי 
שמש.  בית  בעיר  אמונים'  'בני  ארגון  של  אמן' 
תפקידו להסתובב בבתי הכנסת ולענות אמן לכל 
בחברותא.  השחר  ברכות  להגיד  שמעוניין  מי 
אך בימים קשים אלו הוא מבין שחשוב להמשיך 
את פעילות הארגון, ועניית ה'אמן' עדיין בוערת 

בעצמותיו.
"מדי בוקר מאז פרוץ המגפה", אומר הרב ל., 
"לאחר שאני מסיים לשמוע מיהודים רבים ברכות 
ומבקש  ומתפלל  תהילים,  ספר  נוטל  אני  השחר, 
ברכות  מאה  שתיקן  המלך  דוד  זכות  את  לעורר 
לעצירת המגפה. כל בוקר אני אומר פרק צ"א שהוא 
ידוע כשיר של פגעים, וגם בגלל ש'אמן' בגימטרייה 
זה צ"א. אני מאמין ש'דוד מלך ישראל חי וקיים', 
על  ותגן  וקיימת,  חיה  המגפה  לעצירת  ותקנתו 

כולנו לעבור את התקופה הזו בבריאות שלמה".

אמן בבידוד
דווקא  בציבור  ניכרת  מאמינים,  כיהודים 
בתקופה זו התחזקות עצומה בהקפדה על עניית 
אמן אחר המברכים. רבי דוד אלתר רוט מבני ברק, 
שהה  אמן,  עניית  מצוות  למען  העושים  מגדולי 
שהותו  עקב  ביתי,  בבידוד  הפסח  שלפני  בימים 

בסמוך לחולה מאומת. גם במצב של בידוד הוא 
עדיין לא וויתר על המצווה החשובה, ומצא דרך 

ייחודית איך לקיימה גם עם הבידוד שנכפה עליו.
"שעונה  רוט,  הרב  מספר  שלי",  "החברותא 
אמן אחרי ברכותי בכל בוקר, קיבל היתר ממו"צ 
כבר  בטלפון.  אמן  אחרי  לענות  ומפורסם  חשוב 
בבוקר הראשון להסגר שלי, נדהמתי לקבל טלפון 
מהמו"צ בעצמו כשהוא מבקש ממני לענות אמן 

אחר ברכותיו.
"הדיירים בבניין שבו אני דר, החליטו לעשות 
הראשונה,  בקומה  גר  אני  המדרגות.  בחדר  מניין 
הם  התפילה  תחילת  שלפני  לראות  והופתעתי 
קראו לי לצאת למרפסת, וכולם כאיש אחד ביקשו 
לומר בפניי את הברכות בזה אחר זה, כדי שאענה 
אחריהם אמן. בנוסף קרה עימי עוד דבר מופלא. 
שני יהודים מסביבתי שמאז ומתמיד אני 'מטרטר' 
אותם שיצטרפו לאומרי ברכות השחר בחברותא, 
וללא הצלחה. היום, מבלי שביקשתי מהם כלל, הם 

החליטו לבוא ולהצטרף לחבורת האומרים".
מתוך מטרת קודש, ארגון 'בני אמונים' ממשיך 
ולהחדיר  בפעילותם,  להרבות  אלו  בעתות  גם 
בזמני משבר.  בפרט  ה'אמן'  בציבור את חשיבות 
"בארגון הבריאות העולמי", אומר הרב יעקב דב 
לתת  "החליטו  אמונים',  'בני  יו"ר  מרמורשטיין 
לנגיף הנורא את השם המקצועי 'קוביד 19'. אם 
נקרא את השם הפוך, הוא הופך להיות '91 דיבוק'. 

כל גדולי המדענים 
והרופאים ומנהיגי תבל 

שוקדים יומם ולילה 
כדי למצוא את החיסון 

שיציל את העולם, 
והרי ישנו דוד המלך 
שתיקן מאה ברכות 

והבטיח שמי שיקיים 
תקנה זו ינצל מהמגפה
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המשמעות היא שעל ידי שנדבק בעניית אמן שזה 
בגימטרייה 91, ונקפיד לענות אמן בכל מקום ועת, 
נבטל מעלינו את ה'קוביד 19', ובפרט לקראת חג 
הפסח בו פסח הקדוש ברוך הוא על פתחי ישראל 
אלף  מצדך  "ייפול  בנו  ויקוים  המכה,  מן  והצילם 

ורבבה מימינך אליך לא ייגש"".

שורשים מבית אבא
אמונים'  'בני  ארגון  של  להתחלתו  השורשים 
מחמישים  יותר  לפני  אחד.  אדם  ידי  על  ניטעו 
שנה בעיר בני ברק, היה יהודי שחשיבות מצוות 

עניית אמן בערה בקרבו. קראו לו רבי חיים בן ציון 
מרמורשטיין ז"ל. בכל בוקר הוא הגיע לבית הכנסת, 
וביקש מהילדים לומר את ברכות השחר בקול כדי 
שיוכל לענות אחריהם אמן. הילדים בקולם הערב, 
החלו לומר את ברכות השחר במתיקות גדולה, ורבי 
חיים בן ציון  עונה אמן אחרי כל ברכה וברכה. לאחר 
שסיים רבי חיים בן ציון  לענות אחריהם אמן, הוא 
הוציא מכיסיו מלוא החופן סוכריות וחילק לילדים 
שפניהם קרנו באושר. את החשיבות הגדולה של 
עניית אמן הוא הנחיל גם לילדיו, כשהפציר בהם 
בכל בוקר לומר בפניו את ברכות השחר בקול רם, 
ובכך לזכות אותו לענות אמן. שורשים אלו שרבי 
חיים בן ציון  החדיר בליבות בניו, היוו התחלתו של 
דבר גדול שרבי חיים אפילו לא שיער. זכויות רבות 
של עניית אמן עומדות לו גם לאחר פטירתו, במשך 

שנים רבות לאחר מכן.
לפני כעשר שנים, השיב רבי חיים את נשמתו 
לבוראה. בנו הנגיד הרב יעקב דב מרמורשטיין, רצה 
להמשיך את מורשתו הגדולה של אביו ולהנציח את 
זכרו. הוא פנה לכמה מחבריו, והציע לפניהם מיזם 
ייחודי שנשמע שאפתני מדי. להקים מערך שיגביר 
עניית  של  לחשיבותה  הציבור  של  המודעות  את 

ובאמצעות  ישראל,  בילדי  יתמקדו  אמן. בתחילה 
פרסים והגרלות ידרבנו את הילדים לומר ברכות 
השחר בחברותא. הרעיון הובא לפני כמה מנהלי 
תלמודי תורה, והמיזם יצא לדרך. אף אחד לא יכול 
היה אז אפילו לדמיין, ש'בני אמונים' יגיע למימדים 

בהם הוא כיום.
הארגון  אומר אחד ממנהלי  הדרך",  "בתחילת 
ל'בקהילה', "'בני אמונים' החל במתכונת מצומצמת 
בו.  שהשתתפו  תורה  תלמודי  כמה  של  וקטנה 
בעיני מנהלי תלמודי התורה, היה זה מיזם נחמד 
שימריץ את הילדים למעשים טובים ותו לא. לא 
רבים ראו בארגון הזה חזון מרחיק לכת, וודאי שלא 
משהו שיאריך ימים. הסיבה לכך נעוצה במודעות 
בשנים  נעשתה  אמן  עניית  מצוות  הציבור.  של 
האחרונות כמצוות אנשים מלומדה. אנשים עושים 
אותה כלאחר יד, ולא ממש חשוב להם לענות אמן 
אחר כל ברכה. רבים לא מייחסים חשיבות למצוות 
עניית אמן כלל. אין זה בגלל זלזול חלילה. הציבור 
פשוט אינו מודע לגודל החשיבות והזכות הגדולה 
של עניית אמן. זהו דבר שהארגון נלחם בו רבות. 
שהציבור יבין שמדובר כאן בזכות גדולה, שרק בגלל 
מעט חוסר תשומת לב אנשים מפספסים אותה. כל 

מושקעים  אמונים'  'בני  של  והכוחות  המשאבים 
במחשבה רבה כיצד ניתן לחדש ולהוסיף, לפרסם 
כשהמטרה  אמן,  עניית  למצוות  פעלים  ולהרבות 
היא לא לשם כבוד או ממון, אלא אך ורק למען 

כבודו יתברך".

עשור של שגשוג
'בני  הרווחת,  ולדעה  ההשערות  לכל  בניגוד 
ברבות  והפך  ולהתקדם,  לגדול  המשיך  אמונים' 
שנות  במשך  ורחבה.  עצומה  לאימפריה  השנים 
קיומו של הארגון, הוא הצליח לחולל מהפכה של 
למצוות  בכל הקשור  הציבור  במודעות של  ממש 
את  להבין  הציבור  החל  אט  אט  ואמן.  ברכות 
לפעילות  בהמוניו  ונרתם  המיזם  של  חשיבותו 
הארגון. במהלך השנים, הארגון כבש בסערה את 
כל שכבות הציבור. מצעירי הצאן ובנות בתי הספר, 

ועד זקני העדה ורבנים גדולים וחשובים.
הצליח  כך  כל  אמונים'  ש'בני  הסיבות  "אחת 
'בני  ממנהלי  אחד  אומר  האחרונות",  בשנים 
מנסים  אנו  שאותו  שהדבר  מפני  "היא  אמונים', 
להחדיר הוא אינו דבר קשה. אם נדבר על ארגון 
שמעודד לימוד הלכות פסח, זהו לא דבר ששווה 
לכל נפש. נכון שזהו דבר מאוד חשוב, אך בפועל 
הוא דבר שדורש מאמץ מסוים, והשקעה של זמן 
וכוח משמעותיים. זהו גם דבר שלא מתאים לכל 
אחד. בנות בתי הספר או ילדים קטנים יותר קשה 
להם להשתלב בסוג כזה של מסגרת. אבל מסגרת 
דבר  זה  אין  בחברותא  ברכות השחר  של אמירת 
קשה. ממילא כל אחד אומר ברכות השחר כל בוקר, 

גם בנות בתי הספר וילדים בכתות הנמוכות. זהו 
דבר שלא דורש הרבה זמן ולא מאמץ, וניתן לדרוש 
שנעשה  רואים  שאנחנו  המהפך  גיל.  מכל  אותו 
שבזכות  אותנו,  מלמד  הארגון  פעילות  בעקבות 
הסברה והחדרת מודעות אפשר לשנות את הגישה 
של הציבור מקצה לקצה. הציבור מעוניין לשמוע, 
ומוכן לבצע את הדברים כיוון שהם נעשים ביתר 

קלות".

ועשירה,  מגוונת  אמונים'  'בני  פעילות  כיום 
וכולה סובבת סביב מיזם ברכות השחר בחברותא. 
ההצלחה הכבירה של ארגון 'בני אמונים' מלווה את 
כולנו, וניתן לראות בכל רחבי בתי הכנסת רבבות 
של יהודים העומדים מדי בוקר לומר ברכות השחר 
בצוותא בקול רם, כדי לזכות את הסובבים בעניית 

אמן רבתי.
אמונים',  'בני  של  והפעילות  השנים  במהלך 
מגיעים לידיעת מערכת ארגון אין ספור סיפורים 
ברכות  באמירת  שהתחזקו  מאנשים  מרגשים 
ועניית אמן, ועל השינוי האדיר שזה חולל בהם, 
ועל ישועות גדולות שלהן הם זכו. סיפורים כאלו 
גם הם מלמדים אותנו על המהפכה הגדולה שארגון 
'בני אמונים' חולל בחייהם של אנשים רבים כל כך.

'בני  למערכת  במכתבו  שפנה  אחד  יהודי 
אמונים', סיפר על נס שקרה עמו בזכות התחזקותו 
בעניית אמן. מדובר בתושב מרכז הארץ שיש לו 
רשויות  עם  קשה  לבעיה  נקלע  והוא  קטן,  עסק 
רשות  פקיד  מזה.  לצאת  איך  לדעת  מבלי  המס, 
המיסים היה קשוח מאוד, ונדרש ממנו לקחת רואה 
חשבון ולעבור תהליך ארוך וקשה שהכניס אותו 

להפסדים כספיים, ולחץ נפשי רב מאוד.
"באותה תקופה", מספר היהודי, "נולד לי בן, 
ובברית השתתף תלמיד חכם חשוב שאף דיבר כמה 
מילים. הוא דיבר על הגמ' בסנהדרין האומרת שקטן 
אומרים  ויש  שנימול,  משעה  הבא  לעולם  זוכה 
משעה שעונה אמן. תוך כדי הדברים חשבתי בליבי, 
הרי זכיתי עכשיו למול את בני, אולי אם אתחזק 
אליו  מהסבך  להיחלץ  לי  יעזור  ה'  אמן,  בעניית 
לומר  להקפיד  התחלתי  ועושה,  אומר  נקלעתי. 

"בהרגשת שחרור, 
החלטתי לנסוע ליומיים 

לצפון לביקור בקברי 
צדיקים. כשהייתי בקברו 
של רבי מאיר בעל הנס, 

הרגשתי התעוררות 
גדולה והרגשה גדולה 

של השגחה פרטית. 
באותו מעמד החלטתי 

להמשיך לשמוע כל 
ימיי, לפחות משלושה 

אנשים מידי יום את 
ברכות השחר"

"כל המשאבים והכוחות 
של 'בני אמונים' 
מושקעים במחשבה 
רבה כיצד ניתן לחדש 
ולהוסיף, לפרסם 
ולהרבות פעלים למצוות 
עניית אמן, כשהמטרה 
היא לא לשם כבוד 
או ממון, אלא אך ורק 
למען כבודו יתברך
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ברכות השחר באוזני חברים, ואפילו זרים לעיתים. 
גם השתדלתי לשמוע מדי יום ברכות השחר לפחות 
בליבי.  אמרתי  'חזקה',  שיהיה  אנשים,  משלושה 
לאחר חודש בערך, אני מקבל טלפון לבוא לרשות 
המיסים. התברר שהפקיד שלי הוחלף בפקיד אחר, 
שהבין לליבי ופטר אותי באזהרה בלבד. כשסיפרתי 
זאת לרואה חשבון בכיר, אמר לי שמדובר בנס של 
ממש. האפשרות היחידה שמדובר בפקיד שהחליט 

לעשות מעשה טוב באותו יום.
ליומיים  לנסוע  החלטתי  שחרור,  "בהרגשת 
לצפון לביקור בקברי צדיקים. כשהייתי בקברו של 
גדולה,  התעוררות  הרגשתי  הנס,  בעל  מאיר  רבי 
והרגשה גדולה של השגחה פרטית. באותו מעמד 
החלטתי להמשיך לשמוע כל ימיי, לפחות משלושה 

אנשים מידי יום את ברכות השחר".

ילדי האמן
'בני אמונים' מקיפות  הפעילויות השונות של 
את  מבוגרים.  והן  ילדים  הן  הציבור,  כלל  את 
תחומים  בשני  למנות  ניתן  הילדים  פעילויות 
תלמודי  ילדי  ודרבון  עידוד  הוא  האחד  עיקריים. 
התורה, וילדות בתי החינוך היסודי לבנות. השני 
על  לילדים,  מוטיבציה  והחדרת  ההסברה  הוא 

החשיבות של אמירת ברכות השחר בחברותא.
לילדים  נעשות  והדרבון,  העידוד  במסגרת 
יקרי  פרסים  על  חודש  מדי  מיוחדות  הגרלות 
בו  מיוחד  מבצע  כרטיס  מקבלים  הילדים  ערך. 
הם ממלאים את מספר הימים שהם אמרו ברכות 
השחר בחברותא, כאשר לפי כמות הימים בחודש 
בקמפיין  מלווה  זו  פעילות  להגרלה.  נכנסים  הם 
קירות  על  נתלים  במסגרתו  היקף,  רחב  פרסום 
מוסדות החינוך פלקטים ומודעות ענק צבעוניות 

האמנים  גדולי  בעיצוב  במיוחד,  ומושקעות 
העונים  של  בשבחם  חז"ל  באמרות  ומשולבות 
אמן. מודעות מפוארות אלו ממחישות לילדים את 
החשיבות של מצוות עניית אמן, ומדרבנות אותם 

להשתתף במבצע.
בנוסף הוקם לילדים קו 'קול אמונים'. זהו קו 
מידע מיוחד ובו תוכן עשיר ומגוון הכולל דרשות 
מרתקים  וסיפורים  הרבנים,  מגדולי  ושיעורים 
בנושא עניית אמן וברכות השחר בחברותא. מדי 
פעם גם נערכות בקו משימות מיוחדות ומאתגרות, 
הנושאות הגרלות ופרסים יוקרתיים. קו זה פעיל 
במיוחד בימים אלו, והוא מתחדש כל העת, למען 

רבבות הילדים השוהים בביתם בימים אלו.
בהמשך לפעילות הילדים, ב'בני אמונים' נעשים 
ניתן  הללו  בין המיזמים  הנוער.  לבני  מיזמים  גם 
הישיבות,  לבני  אקדמך'  'שחר  מיזם  את  למנות 
במסגרת  הסמינרים.  לבנות  אבקשך'  ו'שחר 
באופיין  המתאימות  פעילויות  נעשות  המיזמים 
לבנות הסמינרים ולבחורי הישיבות בהתאמה, כדי 
בחברותא.  השחר  ברכות  לומר  אותם  גם  לעודד 
של  בשבחם  מפליגים  חשובים  ורבנים  מחנכים 
ובנות  הישיבות  בני  את  ומעודדים  אלו,  מיזמים 

הסמינרים להשתתף בהם בהמוניהם.
אבקשך'  ו'שחר  אקדמך'  'שחר  פעילויות 
משלבות בתוכן גם כן הפצת עלוני תוכן מעניינים 
לבני הישיבות ובנות הסמינרים בהם מתפרסמים 
אמירת  בנושא  מעניינים  וסיפורים  חיזוק  דברי 
רבים  ובנות  בנים  אמן.  ועניית  בחברותא  ברכות 
מספרים על עצמם, עד כמה הפעילויות סייעו להם 
ושינו את גישתם לאמירת ברכות. "לפני תקופה", 
מספר הרב מרמורשטיין, "שמעתי על ילדה מאלעד, 
שלא דיברה מילה מאז כניסתה לבית הספר. במשך 
יותר משנתיים היא לא יצרה שיחה עם אף אחת, לא 

מהתלמידות ולא מהמורות. לאחר יותר משנתיים 
בבית הספר היא הצטרפה למיזם, וענתה אמן אחר 
הראשונה  מילתה  שבעצם  כך  חברותיה,  ברכות 
בבית הספר הייתה אמן. אנחנו ב'בני אמונים' מאוד 
ילדה  עוד  שלנו  המיזם  שבזכות  לשמוע  שמחנו 

אחת שינתה את חייה לטובה".

כל מאמינים
במשך השנים הלך ארגון 'בני אמונים' והתרחב, 
כשהוא מוסיף עוד פעילויות במגוון תחומים רבים. 
אחת מאבני הדרך המשמעותיות של הארגון היא 
הוצאתו לאור של הגיליון השבועי 'וכל מאמינים'. 
מופץ  עצומה,  השקעה  מתוך  הנעשה  זה,  גיליון 
בכל רחבי העולם בעשרות אלפי עותקים לשבוע, 

ומתורגם לשלוש שפות. זהו עלון שנכתב בידי חברי 
מערכת 'בני אמונים', ומוקדש כולו לענייני תפילה 
וברכות. העלון, שזוכה להצלחה רבה, משלב בתוכו 
מאמרים  השבוע,  לפרשת  פרפראות  תורה,  דברי 
תורניים מאוצרותיהם של גדולי הדורות, וסיפורים 

מעוררי מחשבה בנושא ברכות ועניית אמן.
פעילות ייחודית נוספת מבית 'בני אמונים', היא 
מערך 'גבאי אמן' בבתי הכנסת. זהו מערך מיוחד 
בבתי  שנמצאים  אנשים  ובו  כמותו,  קיים  שלא 
ברכות  אחר  אמן  ועונים  הבוקר,  בשעות  הכנסת 
השחר של האנשים המעוניינים. זהו מערך שהוקם 
מצד  אמונים',  'בני  למערכת  רבות  פניות  לאחר 
אנשים המעוניינים להשתתף במיזם ברכות השחר 
מלבקש  נמנעים  או  מתביישים  אך  בחברותא, 
מאחרים שיענו אמן אחר ברכותיהם. בעקבות כך 
בו אנשים  'גבאי אמן',  להקים את מערך  הוחלט 
ברכות  אחר  אמן  לענות  שמתנדבים  חשובים 
המתפללים, ללא מטרות כסף או כבוד, אלא רק כדי 

להרבות שם שמיים.

נסיעת אמן
ויצירתיים  בולטים  היותר  מהקמפיינים  אחד 
ה'אמנבוס'.  קמפיין  כמובן  הוא  אמונים'  'בני  של 
הערים  ברחובות  מסתובבים  הקמפיין  במסגרת 
השונות אוטובוסים מפוארים וצבעוניים, שעליהם 
מעוצבים ציורים ממיטב האמנים, בשילוב פסוקים, 

מאמרים והלכות על גודל מעלת עניית אמן.
פארק  בורו  בשכונת  החל  הצבעוני  הקמפיין 
שבניו יורק, כשבמסגרתו מסתובבים ה'אמנבוסים' 
ברחובות,  מרמורשטיין  דב  יעקב  הרב  שבבעלות 
במסרים  ושבים  העוברים  מבטי  את  ולוכדים 
הורחב  עניית אמן. לאחר מכן  להחדרת חשיבות 

שלושה  מסתובבים  וכיום  לישראל,  גם  הקמפיין 
בארץ.  הערים  ברחובות  גם  כאלו  אוטובוסים 
אוטובוסים מפוארים ומעוצבים אלו תופסים את 
ומצליחים  אותם,  הרואים  כל  של  ליבם  תשומת 
וחסר  ייחודי  באופן  הארגון  מסרי  את  להחדיר 
מיטב  אחראים  ה'אמנבוסים'  עיצוב  על  תקדים. 
העצומה  והשקעתם  אמונים',  'בני  של  המעצבים 
'בני  של  הכולל  בשגשוגו  אותותיה  את  נותנת 

אמונים'.

כנסים מחזקים
אמונים'  ש'בני  החיזוק  מפעילויות  כחלק 
מקיים, מדי תקופה מקיים הארגון כנסי ענק לאלפי 
מחנכים ורכזי 'בני אמונים'. בכנסים אלו משתתפים 
רבנים וגדולי ישראל, שבאים לחזק את ידיהם של 
פועלם  את  ולהוקיר  ולשבח  במלאכה,  העוסקים 
הטוב. במהלך הכנסים נושאים גדולי ישראל את 
דבריהם, ומדברים בגדולת ומעלת אמירת ברכות 
השחר בחברותא ועניית אמן. מכנסים אלו יוצאים 
להוסיף  ובמטרה  הנפש,  בהתרוממות  הרכזים 
ולהתחזק ולהרבות בפעילות למען המפעל האדיר 

של 'בני אמונים'.
במהלך כנסים אלו, נשמעים דברי חיזוק רבים 
מפיהם של הפועלים למען מצוות עניית אמן. בכנס 
כתשע  לפני  אמונים' שהתקיים  'בני  של  מנהלות 
שנים, כשלושה שבועות לפני פטירתה של הרבנית 
בת שבע קנייבסקי ע"ה, היא הקליטה נאום מיוחד 
על מנת שישמיעו אותו במעמד. בדבריה סיפרה 
הרבנית קנייבסקי כי גם היא ובעלה מרן שר התורה 
בחברותא,  השחר  ברכות  לומר  נוהגים  שליט"א 
אומר  הוא  בבוקר  לתפילה  מהבית  צאתה  ולפני 

בפניה את ברכות השחר, ואז היא אומרת בפניו.

שהתייתמה,  ילדה  על  סיפרה  גם  כן  כמו 
ורצתה לעשות משהו לע"נ אמה. היא קיבלה על 
עצמה לא לאכול ולא לשתות, רק כאשר יהיה מי 
הילדה  אחד  לילה  של  באמצעו  אמן.  לה  שיענה 
הייתה מאוד צמאה, אבל היא לא שתתה, וחיכתה 
אולי משהו יבוא והיא תוכל לברך. לאחר המתנה 
לישון  חזרה  הילדה  הגיע,  לא  אחד  ואף  ארוכה 
צמאה ולא שתתה. באמצע הלילה אמה ע"ה באה 
אליה בחלום, ואמרה לה 'תדעי לך שעשית רעש 
גדול מאוד בשמים, וזכות זאת תעמוד לך'. האם 
גם  שלך  ההתגברות  'בזכות  והוסיפה  המשיכה 
החברה שלך שחולה במחלה הנוראה, ושהרופאים 
התייאשו ממנה, תהיה בריאה', וכך היה. חברתה 
הבריאה בזכות שמירתה של הילדה והקפדתה על 
מצוות עניית אמן. עדות זו של הרבנית קנייבסקי 
כלל  של  בליבותיהם  עמוק  וחלחלה  ריגשה  ע"ה, 

המשתתפים.
במשך שנותיו של 'בני אמונים' התקיימו עשרות 
מיזמים וכנסים, ובכל הפעילויות משתתפים רבבות 
רבות מעם ישראל. בכל תקופה ותקופה שעברה על 
'בני אמונים', הם המשיכו להתחזק ולהתרחב על 

אף כל התחזיות.
אומר  הפעילות",  שמאחורי  האמיתי  "הכוח 
אחד ממנהלי 'בני אמונים', "הוא שהפעילות אינה 
אמונים'  'בני  רווח.  או  כבוד  למטרות  מתקיימת 
שם  ולהרבות  להוסיף  אחת,  למטרה  רק  קיים 
בתקופה  ישראל.  עם  את  ולחזק  ברבים,  שמיים 
בה אנחנו נמצאים, בה אין כנסים ואין בתי כנסת, 
פעילותו של 'בני אמונים' חשובה לאין ערוך יותר 
במצוות  ההתעסקות  בזכות  אחרת.  פעילות  מכל 
אמירת מאה ברכות בשלימות, על ידי עניית אמן 
אחריהם, מובטח לנו כי ננצל מכל רע ומכל פגע 
■ בעז"ה, ואמרו אמן". 

"דעי לך שעשית רעש 
גדול מאוד בשמים, 
וזכות זאת תעמוד לך". 
האם המשיכה והוסיפה: 
"בזכות ההתגברות 
שלך גם החברה שלך 
שחולה במחלה הנוראה, 
ושהרופאים התייאשו 
ממנה, תהיה בריאה"
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בעיצומה של המגפה הנוראה ביותר שתקפה את 
אירופה כתב הסופר רבי יעקב שלמה הגדה מופלאה, 

בה התנחם מאבלו על פטירת שלושת ילדיו. זהו 
סיפורה של הגדת הֶדֶבר, מההגדות העתיקות בתבל 
שעברה גלגולים רבים וניצלה מציפורני הנאצים. זהו 
גם סיפורו של היוצר שניצל בנס מהמגפה ומפרעות 

שונאי ישראל, מותיר לקח מופתי לכל דור ודור

שבכל דור ודור | המחלה שהגיעה מסין 
פגעה באיטליה, הדביקה את אירופה 

והביאה להרס הקהילות היהודיות

יצחק הורוויץ
צילומים: הספרייה הלאומית
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יומין  עתיקת  גדה 
ובת  דפים   36 בת 
מאות  לשבע  קרוב 
לה  שוכנת  שנה 
אחת  זו  בירושלים. 
העתיקות  מההגדות 
שנדדה  בתבל,  ביותר 
הדורות  לאורך 
שבדרום  מפרובנס 
לירושלים.  צרפת 
על  רשומה  זו  הגדה 
ומשובח  עבה  קלף 
באותיות סופר מהודרות ומעוטרות. בשוליה 
רישומי מנהגים עתיקים אותם רשם הסופר 
הדפים  אחד  הצרפתי.  שלמה  בן  יעקב  רבי 
הנאים והבולטים בה הוא סיפור עשרת המכות 
שהיכה הקדוש ברוך הוא את המצרים. בשוליים 
בין כתמים שהם ספק כתמי לחות ספק כתמי 
דמעות, בין טיפין שהם ספק טיפי יין ספק טיפי 
דם, כותב רבי יעקב בפרץ של כאב, כמה מילים 
חריגות שמחדירות לפתע לתוך ההגדה את סיפור 
חייו הכואב – סיפורה המחריד של מגפת הדבר 
המכונה כיום 'המוות השחור', אשר לקחה ממנו 

את ילדיו, בעודו מצוי לצד בתו הגוססת בייסורים 
קשים וכתמים שחורים מכסים את פניה.

זהו סיפורה של אחת המגפות הנוראיות, אם 
לא הנוראה מכל אלו שלקתה בה האנושות ויותר 
ואת  הגויים, אחר שזו הרסה אותם  משלקו בה 
המערבית,  ההיסטוריה  פני  את  ושינתה  עריהם 
גרמה זו להרס עצום של קהילות אשכנז ולשינוי 
של  סיפורה  זה  שלה.  ההיסטוריה  במהלך  כביר 
הגדת מגפת הדבר, ההגדה שבה הוכתה אירופה 
ובכל  גם הוא.  היהודי הוכה  והעם  נוראה  במכה 
זאת, כפי שמדגים זאת רבי יעקב, כותב ההגדה, עם 
ישראל המשיך בשלו, בדביקות באלוקיו ובתורתו, 

למרות ניסיון הזוועה שהמאורעות הציבו לפניו.
אם חשבתם שיש חדש מתחת לשמש, הסכיתו 
ק"ז  בשנת  ושגרתי  סואן  יום  זה  היו  ושמעו. 
גנואה שבצפון איטליה.  673 שנים( בנמל  )לפני 
המקבילה העכשווית לנמל תעופה סואן במיוחד. 
קברניטי הספינות ניווטו את דרכם אל הרציפים, 
פועלים פרקו סחורה, נוסעים באו והלכו ושוחחו 
השמועות  לים,  מעבר  שהגיעו  השמועות  על 
סיפרו ששם, בארץ המשי והנייר, ארץ האנשים 
שחיסל  נורא  אסון  מגפה,  משתוללת  הצהובים, 

ערים שלמות והותירן שוממות.

ומחלותיה  סין  תש"פ,  של  בעולם  אם  אבל 
נראו רחוקות, על אחת כמה וכמה בעולם של ק"ז. 
אנשי גנואה צקצקו בפיהם, ואיש לא הבחין כאשר 
באופק נראתה ספינה נושאת על תרניה את דגל 
גנואה ומתקרבת לנמל. איש גם לא התרגש כאשר 
אלונקות,  על  מלחים  תריסר  הורדו  מהספינה 
על אף המחלה המשונה בה לקו. אלו היו חולים 
במחלה מוזרה, גושים סגולים וכהים התנפחו על 
עורם, וריח מבאיש עלה מהם. הם סבלו מחולשה 
וחום גבוה ונלקחו היישר לבית מרפא. הרופאים 
דם  את  הקיזו  המחלה,  את  לבחון  שהוזעקו 
המלחים, מרחו את פצעיהם בדשן ושאר תרופות 
בדוקות בנוסח הימים ההם, אך מאום לא הואיל 
והמלחים מתו בייסורים קשים תוך ימים מספר. 
אלו נקברו בחופזה בחצר אחת הכנסיות, ודומה 

היה שהפרשה הסתיימה.
המלחים  עם  שיחד  בדעתו  העלה  לא  איש 
החולים הגיע לאירופה גם מלאך המוות שעתיד 
לשנות את פני היבשת הישנה לעד. המוות השחור 
כמו  ממש  אירופה,  על  האפלות  כנפיו  את  פרס 
בימינו אנו עם מגפת הקורונה, גם אז עשה מלאך 
איטליה  לצפון  הרחוקה  מסין  דרכו  את  המוות 

והמגפה החלה לטוות את קוריה האפלים.

כך  הקרויה  השחור',  'המוות  מגפת 
להשחרת  גורמת  שהיא  העובדה  בשל 
העור של קורבנותיה, נחשבת כקטלנית 
מגפות  היו  יחסי.  )באופן  בהיסטוריה 
השמידה  זו  אבל  אנשים,  יותר  שקטלו 
אחוז גבוה יותר של אנשים מאוכלוסיית 
ק"ז  בשנת  פרצה  היא  דאז(.  העולם 
מיליון  כשלושים  חיסלה  לסה"נ(,   1347(
לחצי  רבע  בין  של  למותם  והביאה  איש 
הייתה  "זו  אירופה.  יבשת  מאוכלוסיית 
יכלה להתגבר או  מחלה ששום תרופה לא 

להקל עליה", קבעו אנשי אותו דור.

התנגשות קוסמית
המגפה השחורה פרצה בסין וקנתה מדרך 
רגל במזרח אירופה, כאשר המונגולים שעסקו 
במסע כיבושים נגד עמי אירופה בחצי האי קרים 
הטילו גופות של חולים במחלה לעבר האויב. 
ספנים  אותם  עם  הגיעה  היא  אירופה  לצפון 
איטלקיים וכך כשהיא לוכדת את אירופה בשתי 
צבתות אפלות, החל המוות משתולל. התוצאות 
היו נוראיות – ברחבי העולם אחד מכל חמישה 
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נדבקים מת מהמחלה, ובאירופה שבה 
מספר הנספים המריא ל־35 מיליון, 
מכלל  כחצי  ההערכות  לפי  מתו 
תושבי היבשת. כפרים שלמים נעלמו 
ערי  הפכו  ופריז  לונדון  מהמפה, 
הגופות  נערמו  וברחובות  שממה, 
פגעה  המגפה  השנייה.  אחרי  אחת 
באצילים  בשווה,  שווה  בכולם 
ובכמרים.  באיכרים  ובשוליות, 
את  להציל  שהתיימרו  הכמרים 
מאמיניהם כינסו המונים בכנסיות 
דווקא  אך  להטפות,  הסגורות 
ההצטופפות הזו הביאה להחרפת 

המגפה.
השישי  פיליפ  המלך  כאשר 
הפקולטה  ממומחי  ביקש 
פריז  באוניברסיטת  לרפואה 
להסביר לו מדוע נגרמה המגפה, 
הם קבעו כי הגורם למגפה הוא 
של  המשולשת  ההתחברות 
כוכבי הלכת שבתאי, צדק ומאדים. 
כל  העניק  לא  הזה  הרעיון  אבל 
פתרון. הרופאים היו מיואשים. מה 
לא הציעו, שיקויי כשפים, הטבעת 
תרנגולות חיות בתוך דלי )עם דגש 
ושתיית  שחורות(  תרנגולות  על 
אחת  עזר.  ממש  לא  זה  כל  כספית. 
ההצעות הייתה הרג חתולים שחורים, 
או חתולים בכלל מאחר שלפי מסורות 
ברואי  הינם  אלו  יצורים  אירופאיות 

השטן.
ידעו,  לא  ההוא  הזמן  שרופאי  מה 
השחור  שהמוות  הוא  כיום,  רק  וידוע 
נגרם מחיידק Yersinia pestis, המקנן 
במכרסמים והוא מדביק אנשים במהירות 
באמצעות פרעושים הנישאים על חולדות 
כאשר  הגדולות.  הערים  בכל  ששרצו 
חתולי הערים חוסלו, חוסל האויב הטבעי 
היחיד של גורם המגפה וכך בכל מקום בו 
חוסלו החתולים, המצב רק הלך והחמיר. 
בערים מוכות המגפה נראו מחזות מבעיתים 
גוויות  מלאות  עגלות  ארוכות,  לוויות  של 
את  שמכסים  שרופים  מבתים  עשן  וענני 
עיני השמיים. אבל כלום לא עצר את המגפה. 
הכפרים והערים שממו, גידולי השדה נרקבו 
רעב  הייתה  והתוצאה  אוסף,  באין  בשדות 
המוני שבו מתו גם תושבי המקומות שהמגפה 
פסחה עליהם. הנגועים במחלה בודדו, ולא אחת 
למות  נותרים  כשהם  שנאטמו,  בבתים  ננעלו 

בייסורים לבדם.
ומצוד  כשפים  שיקויי  חתולים,  הרג  ואם 
אחרי תרנגולות לא מרפאים, פנתה לה אירופה 
תחלואה  לכל  והשגרתית  הבדוקה  לתרופה 
חריגה: הרג יהודים. לאירופאים של הימים ההם 
ברור היה שהיהודים אשמים, והשמועות סיפרו 
שאלו מרעילים את הבארות. יהודים נעצרו ועונו 
בעיניים אכזריים עד שהודו באשמה. בשנת ק"ח 
המעונים  אחד  הגיע  שאמברי,  הצרפתית  בעיר 

לשיגעון וסיפר כי אחד מיהודי טולדו יחד עם רב 
אותו  רעל  השונות  הארצות  ליהודי  שלח  העיר 
עקרבים  נחשים,  של  מיובשות  מגופות  הכינו 
וצפרדעים מעורבים בלחם פולחן נוצרי, יחד עם 
לבבות של נוצרים. "הרעל הזה", כך סיפר, "הושלך 
לבארות של האזור". הודעות על 'חשיפת המזימה' 
פתחו  ואלה  הערים,  למועצות  בחופזה  הועברו 

במסע לביעור יהודים.
יהודים,  מאות  כשש  שמנתה  בזל  בקהילת 
עץ.  בניין  בתוך  הקהילה,  בני  כל  למוות  נשרפו 
בבית  להתאסף  היהודים  אולצו  בשטרסבורג 
הקברות ונשרפו שם למוות בסככת עץ. הפורעים 
מי שיאות להתנצר לצאת ממדורת  לכל  אפשרו 
האש, אולם איש לא נכנע. כאשר הפורעים בזזו 
את רכוש היהודים, מצאו הללו בבית הכנסת כלי 
זו  כי  ההשערה  הועלתה  איל.  של  קרן  משונה, 
קרן ששימשה אות למסירת העיר לאויביה. וכמו 
התחוללו  הפרעות  שיא  מאז,  דבר  השתנה  לא 
הריין  נהר  ערי  הטבחים.  רבי  ארץ  בגרמניה, 
בגרמניה שהיו מרכזי התורה של יהדות אשכנז, 
עברו גל של פרעות, והיהודים נשרפו בהן למוות. 
במיינץ, המוכרת בעולם היהודי כמגנצא, התאגדו 
היהודים כדי להגן על עצמם, אספו נשק והצליחו 
דבר  של  בסופו  אבל  מאויביהם.  מאות  להרוג 
וטבחו  היהודים  את  להכניע  הנוצרים  הצליחו 
יהודי  נמצא  אף  בקונסטאנץ  בהמוניהם.  בהם 
התחרט  מכן  לאחר  אך  להתנצר  שהסכים  בודד 
על מעשהו המביש, הצית את בית מגוריו ועלה 
קורא:  כשהוא  משפחתו  בני  כל  עם  בלהבות 

"הביטו וראו, אני מת כיהודי".

הפתרון הסופי בגרמניה
כמעט  והמוות פשה  גדולה התפרצה,  "מגפה 
בכל העולם", כתב באותם ימים נזיר פרנציסקני 
ממחוז פרנקוניה שבגרמניה, "יודעי הדבר סבורים 
גסיסת  ניצלה.  האנושות  מכלל  כעשירית  שרק 
כי הם מתו ביום  הקרבנות לא הייתה ממושכת 
השני או השלישי. המגפה השתוללה בעוצמה כה 
כליל  רבות התרוקנו  ועיירות  עד שערים  גדולה 
מונפלייה,  ונציה,  בולוניה,  בערים  מיושביהן. 
אביניון, מרסיי וטולוז מתו אלף איש ביום אחד, 
בנורמנדיה,  בצרפת,  משתוללת  עדיין  והיא 
באנגליה ובאירלנד. יש אומרים כי המגפה נגרמה 
בשל האוויר הרע, לדברי אחרים היהודים תכננו 
והם  רעל,  באמצעות  הנוצרים  כל  את  לחסל 
הרעילו בארות ומעיינות מים בכל מקום. יהודים 
גידלו  הם  כי  עינויים  בעקבות  התוודו  רבים 
והשיגו  ובמחבתות  בסירים  וקרפדות  עכבישים 
רעל מארצות הים". הוא ממשיך ומספר בגאווה 
מקומות  מלבד  גרמניה,  "ברחבי  כי  מרושעת 
העונש  מפחד  המוקד.  על  נשרפו  הם  ספורים, 
את  והצילו  להיטבל  מהם  רבים  הסכימו  הזה 
נפשותיהם". והוא מסיים במילים שדומה טבועות 
עמוק בנפש הגרמנית העמלקית: "אצילים ופשוטי 
עם כאחד הגו תכניות נגדם ונגד מגניהם, והם לא 

יינטשו אותן בטרם יושמד כל הגזע היהודי".
את  שאפף  המוות  האפוקליפטית,  האווירה 

 – פלאגילאנטים  שנקראו  כנופיות  יצרו  הכל, 
את  הלקו  למקום,  ממקום  נדדו  אלו  'המלקים'. 
כדי  בתשובה',  'לחזור  וקראו  דם  זוב  עד  עצמם 
לעצור את המגפה. ואין כמובן דרך נוצרית יותר 
ל'חזרה בתשובה' מאשר באמצעות הרג יהודים. 
בכל מקום בו עברו נפתח שיטפון של דם, ולצד 
גוויות  נערמו  השחור  המוות  גוויות  ערימות 
היהודים. רוב היהודים באשכנז נטבחו, ומי שנותרו 
לפליטה נמלטו לפולין שהייתה פחות מוכת מגפה 
ופחות אנטישמית. עולם התורה של הראשונים 
קרס ואשכנז המעטירה ירדה מגדולתה. המהרי"ל, 
מגדול ראשוני אשכנז, כותב בדור הבא כי "קודם 
הדור  ועתה  ארץ,  גאוני  היו  שאז  ידוע  הגזירות 

היתום הזה שאין בו יודע בין ימינו לשמאלו".
האפיפיור קלמנט השישי תמך תחילה בתנועת 
הפלאגילאנטים, אבל בשלב מסוים פנו אלה גם נגד 
הממסד הכנסייתי )המושחת( וחינם סר בעיניו. 
מלבד זאת היהודים היו עבורו אוצר רב ערך ממנו 
וניהולי.  כלכלי  וכשרון  מיסים  במדינותיו  הפיק 
בשל כך ניסה להגן עליהם והוציא צווים )בולות( 
האפיפיור  האשמה.  את  מהיהודים  המסירים 
קבע אם כן שמי שטופל את העלילה של הרעלת 
השקרן,  ידי  על  "מּוַנע  היהודים,  על  הבארות 
השטן", אולם אלו לא הועילו במיוחד, וההסתה 
כך  ביהודים.  נוראיות  ופרעות  למהומות  גרמה 
סבלו היהודים פעמיים. בפעם הראשונה מהמחלה 

עצמה ובפעם השנייה מהפרעות.
לעצור  הצליח  לא  האפיפיור  אם  גם  אמנם 
אביניון  בעיר  נעצרו  אלו  באשכנז,  הפרעות  את 
שבצרפת בה ישב ויהודים הגיעו לשכון בה לבטח. 
אמנם, גם אם היתה לאפיפיור שליטה מסוימת 
על גובה הלהבות בכל הקשור לפרעות, הרי שבכל 
הנוגע למגפה לא היתה לו כל שליטה. הלה נאלץ 
'לקדש' את נהר הנבה שעבר בעיר משום שהוא 
סנקטוס  לואי  העיר.  למתי  הקברות  לבית  הפך 
מאביניון, בן העיר, מספר כי "מחשש לזיהום לא 
היה רופא שיבקר את החולה )אפילו אם החולה 
נתן לו את כל רכושו(. גם האב לא יבקר את בנו, 
אם את בתה, אח את אחיו, בן את אביו, ידיד את 
ידידו … ולא כל שאר בשר – אלא אם כן הם רצו 
למות יחד עמם. וכך מתו רבים מספור בלי שמץ 

של חיבה, יראת שמים או צדקה… לפחות מחצית 
מתושבי אביניון מתו, כי יש עתה בתוך חומות 
העיר יותר מ־7,000 בתים שאין איש מתגורר 
אפשר  ובפרברים  מתו,  יושביהם  כי  בהם 

לדמיין כי אין ניצול אחד".
אחד מאותם יהודים שמצא מקלט בעירו 
שעבר  הלה  צרפתי.  שלמה  היה  קלמנט,  של 
נמלט  הדבר,  של  הקשה  הראשון  הגל  את 
נולד  וכאן  יהודיו,  לארץ האפיפיור שהגן על 
המגפה  נרגעה  אז  בגרותו,  בשנות  יעקב  בנו 
רפואה  למד  גם  וכך  בתורה  השתלם  ויעקב 
וכתיבה תמה. הוא עסק בהעתקת ספרי קודש 
ועיון, חיבר ספרים משל עצמו, ביניהם הספר 
'ישועות יעקב' שעסק במכות מצרים וטיבם 
מחזורים  גם  לעצמו  הכין  הוא  ניסים.  של 
וספרים אותם העתיק ביד תמה ועיטר באהבה 
רבה. ברבות השנים נישא יעקב צרפתי ונולדו 
מורינליו,  שכונה  ישראל  ילדים,  שלושה  לו 
זכה  הוא  ושרה.  טורינה  שכונתה  אסתר 
והכניס לחופה את ילדיו כולם ובשנת קמ"א 
מעוטרת  פסח  של  הגדה  בכתיבת  החל 
ומרהיבה שבה ציין את מנהגי פרובנס שבה 

התגורר.
שנה אחר כך בשנת קמ"ב )1382( בעודו 
בעיצומה של כתיבת ההגדה, חזר ופרץ הדבר 

וכיסה את אירופה במתים. מאות מתו בעיר 
מסופר  הזמן  בת  נוצרית  בכרוניקה  אביניון. 
כיצד "ביום אחד מתו באביניון 812 בני אדם לפי 
דומיניקנים  נזירים   358 האפיפיור  של  חשבונו 
במונפלייה  התענית;  בתקופת  בפרובנס  מתו 
במרסיי   …149 מתוך  נזירים  שבעה  רק  נותרו 

נשאר רק ]נזיר[ פרנציסקני אחד מתוך 150".

הצלה ניסית
כוסה  וגופו  במגפה  חלה  עצמו  יעקב  רבי 
בכתמים שחורים. בני ביתו ניסו הכל כדי להציל 
את חייו ובמשך מספר חודשים התנודד בין חיים 
למוות עד שהתאושש. כאשר התעורר ממחלתו 
גילה שבנו חביבו ישראל מת במגפה, והוא הביא 
אותו לקבר ישראל בתשרי קמ”ג. את כאבו פרק 

איש גם לא התרגש 
כאשר מהספינה 

הורדו תריסר מלחים 
על אלונקות, על אף 
המחלה המשונה בה 
לקו. אלו היו חולים 

במחלה מוזרה, 
גושים סגולים וכהים 

התנפחו על עורם וריח 
מבאיש עלה מהם

"גם האב לא יבקר 
את בנו, אם את בתה, 
אח את אחיו, בן את 
אביו, ידיד את ידידו 
… ולא כל שאר בשר 
– אלא אם כן הם רצו 
למות יחד עמם"

י"ב ניסן תש"פ
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מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ



הפקיעו הנאצים אוצרות אמנות ועתיקות שהוחזקו 
בידי יהודים וארגונים יהודיים, וכך גם השתלטו על 
נדירים  יהודיות שהכילו אוצרות  עשרות ספריות 
של ספרים יהודיים. חלק מאותם אוצרות הועלו 
הערים  במרכזי  הגרמנים  שהציתו  במדורות  באש 

וחלקם ניצל מהלהבות שעה שנבזז.
ניצלו  בברלין  היהודי  המוזיאון  אוצרות  גם 
לצרף  הנאצי  השלטון  תכנן  אלה  את  מהמוקד. 
ולספרייה  היהודי  הגזע  את  שינציח  למוזיאון 
של 'ספרים מזיקים', והם נשלחו למשרד הראשי 
ימ"ש  היידריך  ריינהרד  בראשות  הרייך  לביטחון 
)אדריכל הפתרון הסופי(. עם הזמן הבחינו עובדי 
המשרד בערך המיוחד של לא מעט מאותם ספרים 
ובכללם זה של ההגדה העתיקה וכך לאחר שגרמניה 
מצד  עריה  על  הפצצות  והחלו  למלחמה  נכנסה 
בעלות הברית, העביר הרייך את הספרים למשמרת 
של  זרועם  מחמת  הרחק  בשלזיה,  נידח  בכפר 
המפציצים. וכך כאשר כבשו הרוסים את שלזיה גילו 
אלה את ההגדה הנדירה ומסרו אותה לידי המכון 
על  ירד  הברזל  מסך  בוורשה.  היהודי  ההיסטורי 
ההגדה כשם שירד על כל יהדות הגוש הקומוניסטי 

וזו נעלמה לתהום הנשייה של ההיסטוריה.
בתשמ"ד כאשר מסך הברזל הוסט מעט, נערכה 
'רסיסי  בשם  מיוחדת  תערוכה  הברית  בארצות 
גדולה שהתגלו מחדש' ואשר התבססה על אוצרות 
המוזיאון  מוצגי  בעיקר  הנאצים,  מידי  שהוחזרו 
ביניהם  נדירים,  מוצגים  ושלל  בוורשה  היהודי 
ההגדה העתיקה. התערוכה נדדה בין ערים שונות 
יחד עם  ולאחר מכן שבה לפולין  בצפון אמריקה 
מוצגים אחרים, אך אז בדרכה חזרה נעלמה אי שם 
מאחורי מסך הברזל. חמש שנים מאוחר יותר זו 
צצה לפתע בבית המכירות הפומביות 'נבה'. המוכר 
אלפי  מאות  עבורה  דרש  ממונטריאול  הכט  נתן 
דולרים וטען שקנה את כתב היד במזומן מהמוזיאון 

היהודי בתיווכו של סוכן פולני. "רכשתי 
לא  "אני  אמר,  לב",  בתום  ההגדה  את 

מאמין שהיא נגנבה".
עם זאת די היה ברור ששום מוזיאון 
בעולם לא היה מוכר אוצר שכזה ובמצב 
בגוש  אז  ששרר  המופקר  הדברים 
הקומוניסטי ברור היה שנגנבה. הקונגרס 
הלאומית  והספרייה  העולמי  היהודי 
וקרב  משפטי  במסע  פתחו  בירושלים 
כדי שההגדה לא תגיע לידיים פרטיות. 
כדי להצליח במשימה היה צורך להשלים 
ברלין  של  היהודיות  הקהילות  בין 
המזרחית והמערבית ביחד והוסכם על 
תוחזר  וההגדה  שבמידה  הצדדים  כל 

היא תובא למשכון בירושלים.
קל,  היה  לא  המשפטי  המאבק 
דיונים  לאחר  תשנ"ז,  בשנת  אבל 
בשלוש  שנים  שבע  במשך  ממושכים 
הגוש  קורס  בינתיים  כאשר  ערכאות, 
לפולין  ההגדה  הוחזרה  הקומוניסטי, 
עוד  בשווייץ.  שגרירותה  באמצעות 

ממשלת  שראש  בעת  חודש,  באותו 
פולין דאז ולודז’ימייז’ צ’ימושביץ’ ערך ביקור 
ראשון להידוק היחסים עם ישראל, הוא הגיש 
פרופ’  הלאומית  הספרייה  למנהל  ההגדה  את 
ישראל שצמן בטקס רשמי רב רושם. תמורת 
ההגדה קיבלה פולין מהדורת פקסימיליה נדירה 

של הגדה אחרת.
וכך ההגדה הקרויה גם על שם תורמה הראשון 
'הגדת וולף', היא אחת ההגדות העתיקות ביותר 
המצויות כיום, ושמורה עתה בירושלים, מספרת 
בשקט את סיפורה של מכת הדבר וחיי הנצח של 
■ העם היהודי שניצל גם מן הדבר וגם מן החרב. 

הסופר בכתב יד בשם 'אבל רבתי' אותו כתב 
הספר  )את  יעקב'  'ישועות  לספרו  כנספח 
ההדיר ההיסטוריון רון ברקאי( שבו הוא פותח 
ֶבר הזה הנזכר  ואומר: "מודיע לכל כי בגלל הּדֶ
וימים  שבתות  ואפילו  מכאובים.  ימיי  כל 
טובים בהם תמיד מתאנח ובוכה על אבלי, 

ועתה כותב בדמע".
ואכן ההמשך היה נורא וגורלו גורל איוב. 
המשיכה  היחיד,  בנו  את  שנטלה  לאחר 
נפלה  שרה  בתו  וגם  והשתוללה  המחלה 
לב",  חכמת  אישה  הייתה  "היא  למשכב. 
הוא בוכה, "מלאת חכמה ודעת". לקראת 
היא  גם  עליו  נפטרה  שנה  אותה  פורים 
ונקברה ביום ו' אדר – שנה בדיוק לאחר 
נחמתו  עם  נותר  השכול  האב  נישואיה. 
לקראת  אבל  אסתר.  בתו   – היחידה 
האחרונה  בתו  גם  חלתה  ניסן  חודש 
צדקנית  שהייתה  היא  אסתר.  והחביבה 
ואשת מעשה, עסקה כמו יהודים רבים 
בני הזמן בהלוואות לנכרים. רבי יעקב 
הרופא ניסה את כל תרופותיו כבר בילדיו 
מיואש  היה  הוא  הצלחה.  ללא  הראשונים 
מיכולת הרפואה להצילה את בתו ועסק רק 

בהאכלתה במרק צח ובתפילה.
יעקב מתאר במילים רוטטות את סיפור 
פטירתה של בתו הקדושה והצדקת שכמו בתו 
אותן,  מכנה  והוא  למדנית,  הייתה  הראשונה 
"בית יעקב אלו הנשים". היא נהגה לקרוא כל 
ואחד  מקרא  שניים  השבוע  פרשת  את  שבת 
תרגום בטעמים וברהיטות. לאחר שקראה וידוי 
בירכה את הנוכחים: "יהי רצון מלפני אלוקינו 
שבשמים, שמדת ימי מה היא ועוד רבות בשנים 
הראויות לתת לי לפי טבע עולם כמנהגו נוהג 
וגבירי,  דודי  ואדוני,  יחולו על ראש אבא מרי 
בעלי ומרתי, אמי ואחי ואחיותי ועל יתר הפלטה 
אוהבי,  וליתר  הזה  מהדבר  מן  לכם  הנשארת 
באופן שלא יהיה אחד מהם עד אחר זמן מרובה 
ֵמצר ודואג וכל אחד ואחד יהיה שמח בחלקו 
ובריא אולם, והיה דשן ושמן". בשכבה על ערש 
דווי הורתה לתת את כל כספה אותו הרוויחה 
בעבודתה כמלווה בריבית לצדקה, ואת בגדיה 
כהן,  הוא  משה  שדודה  זכרה  היא  לנזקקים. 
מהחדר.  וייצא  ממנה  שייפרד  ביקשה  ולפיכך 
אחר ביקשה להיקבר לצד אחותה שרה שנפטרה 

מעט לפניה, כיוון ששימשה מורתה הרוחנית.
נולד  וטרם  עשרים  בת  רק  הייתה  אסתר 
לה ילד. לפיכך ביקשה שאישה נתן יינשא שוב 
וכאשר תיוולד לו בת יקראו לה אסתר על שמה 
כדי לנחם את הוריה על מותה, "ואולי אחריי 
אמי תתנחם בה קצת העת על ברכיים תשעשע 
אותה בין רגליה", אמרה. היא גם ביקשה מידיד 
השפעה,  בעל  אדם  קומפור,  דון  המשפחה 
לבין  בעלה  בין  כספים  בענייני  סכסוך  ליישב 
שותפו לשעבר אסטרוג מקרקסון, כדי שהעניין 
יוסדר על פי דין תורה ולא יגיע לבית משפט 
יעקב מעיד על ההתנהגות של בתו  רבי  נכרי. 
הצדקת רגע לפני פטירתה כי "לא ניתנו להאמין 
לולא ששמעום בהקהל האנשים והנשים והטף 

ולשמוע  לנחמני  באו  אשר  בעזרה.  העומדים 
נאום הדברים היוצאים מפי הגבורה".

בסופו של דבר, מספר הסופר, נפטרה בתו 
ותלקח  איננה,  כי  ובזקננו.  בנערנו  לבם  "ויצא 
איוב  כמו  חש  יעקב  רבי  המלך".  בית  אסתר 
ילדיו. אך הגישה של בתו  ששכל את שלושת 
לפטירה ולגזירה והעובדה שאין למגפה תרופה, 
לימדו אותו לקח בשלו כתב את הכרוניקה שלה, 
כדי ללמד שכמו במצרים, גם מגפה זו היא 'אצבע 
נוכח  כרופא  שהוא  משמים,  וגזרה  אלוקים' 
לדעת ששום תרופה לא תועיל כנגדה. הראיה 
שיש כמוהו שניצלו מהמגפה ־“כאילו אלוקים 
עבר על פניו", ויש אחרים שלא זכו לכך. לפיכך 
יש לקבל באהבה את הכאב שספג ולהתנחם בכך 
ומי שאמר למגפה שתבוא,  בידי שמים  שהכל 
הוא שיאמר לה שתלך, ומי שהיכה הוא גם זה 
שירפא". רבי יעקב התנחם בכך שבוראו הותיר 

אותו ואת שאר בני משפחתו לפליטה.
עד היום לא ברור האם יש קשר בין מגפת 
הדבר  למגפת  אירופה,  את  שהכתה  הדבר 
שהכתה את בעלי החיים של המצרים, ולא פגעה 
אותו  של  כלשהו  בזן  מדובר  האם  אדם.  בבני 
גנרי  שם  הפך  והֶדֶבר  יודע  אינו  איש  חיידק? 

למגפה נוראה הממיתה במהירות וללא רחמים.
זמן מה לאחר המגפה, השלים רבי יעקב את 
ההגדה של פסח המופלאה שלו, בה רשם את 
הלכות פסח ומעט מהווי חיי התורה והמצוות 
של יהודי פרובנס, כשהוא מוכיח שלמרות הכאב 
כשהיא  והתאוששה  הקהילה  שבה  והקושי, 

פורחת ומחדשת את ימי הפאר שלה כמקדם.

גלגולי ההגדה
את  מספר  הדבר  הגדת  של  סיפורה  אם 
סיפורה הכואב והנורא של יהדות אשכנז בימי 
הביניים, גלגוליה משקפים את סיפור הכאב של 

יהדות זו בעת החדשה.
את  יצר  אשר  הסופר  של  פטירתו  אחרי 
עברה  צרפתי,  שלמה  בן  יעקב  רבי  ההגדה, 
כשהיא  הדורות,  במשך  רבים  גלגולים  ההגדה 
עוברת ממשפחה למשפחה דור אחרי דור, עד 
שיום אחד צצה בבית מכירות פומביות בברלין 
בירת גרמניה בערך בשנת תר"נ. ההגדה צדה את 
עינו של אברהם )אלברט( וולף, אספן יודאיקה 
מדרזדן שבגרמניה שהיה בעליו של אחד מאוספי 
היודאיקה הגדולים בעולם. בערוב ימיו, בשנת 
לקהילה  שלו  האוסף  את  וולף  העניק  תרס"ז 
היהודית בברלין, והיא הפקידה אותו למשמרת 
ביותר  במוזאון היהודי בעיר. ההגדה העתיקה 
והייתה  וולף',  'הגדת  נודעה מאז בשם  באוסף 

אחת ההגדות הידועות בתבל.
בשנת תרצ"ג התהפך הגורל על יהודי גרמניה 
ואדולף היטלר שעלה לשלטון החל להצר את 
ליל  התחולל  תרצ"ט  בשנת  היהודים.  רגלי 
הבדולח, והמפלגה הנאצית פתחה בפרעות נגד 
הקהילות היהודיות ברחבי גרמניה. יותר מאלף 
בתי כנסת עלו באש ונהרסו עסקים ובתים של 
רבבות יהודים. כחלק מהפעולות נגד היהודים 

עם הזמן הבחינו עובדי 
המשרד בערך המיוחד 

של לא מעט מאותם 
ספרים ובכללם זה 

של ההגדה העתיקה, 
וכך לאחר שגרמניה 

נכנסה למלחמה והחלו 
הפצצות על עריה 

מצד בעלות הברית 
העביר הרייך את 

הספרים למשמרת 
בכפר נידח בשלזיה

זמן מה לאחר המגפה 
השלים רבי יעקב את 
ההגדה של פסח המופלאה 
שלו, בה רשם את הלכות 
פסח ומעט מהווי חיי 
התורה והמצוות של יהודי 
פרובנס, כשהוא מוכיח 
שלמרות הכאב והקושי 
שבה הקהילה והתאוששה
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עולם חדש
העולם כולו דהר בשעטה. הטיסות התעופפו ממקום למקום. אנשים חיו את החיים של 

חבריהם והמדענים התנשאו באמירות כפרניות על 'בריאת' עולם חדש. ואז בא נגיף 

אחד קטן ושינה את העולם כולו. ואל מול התקווה והציפיה לשוב לשגרה כמה שיותר 

מהר, הסופר יאיר וינשטוק במסה ייחודית מבקש להציב שאיפה אחרת לחלוטין
יאיר וינשטוק

צילומים: פלאש 90
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לפני  התחיל 
חודשים  כשלושה 
החברותא  כאשר 
לי אחרי  שלי סח 
הלימוד, כי היום קרא בעיתון ידיעה קטנה בדבר 
נגיף מסתורי שנמצא בסין ולפי הערכת מומחים 
מקומיים הוא עתיד להתפשט על פני כדור הארץ 
זה  יומיים  תוך  אבל  מצאתי  ולא  חיפשתי  כולו. 
ים  שנהיה  לשיטפון  שהפך  טפטוף  התפרסם, 

אוקיינוס.
האזהרות  כל  כמו  הדברים  נשמעו  תחילה 
חודש־חודשיים  מדי  המתפרסמות  השחוקות 
בדבר אסטרואיד המשייט בחלל לעבר כדור הארץ 
ההתנגשות  ביום שתהיה  וכי  התרסקות  במסלול 
נבואות  הכדור.  פני  על  החיים  ייתמו  רח"ל, 
אפוקליפטיות כאלה יוצאות חדשות לבקרים מפי 
הגלובוס.  פני  על  ומטיילות  תורנים  זעם  נביאי 
פצצות האטום המפוזרות להן ברחבי העולם עדיין 
חזקות ובעלות תוקף בדיוק כמו לפני 60 שנה, אבל 
התרגלנו אליהן. הפנמנו שאף אחד לא לוחץ על 

המרעום הגרעיני סתם כך.
ישנם אנשים שאוהבים להפחיד. אבל הציבור 
את  לוקחת  ההמון  חכמת  איכשהו  נבהל.  לא 

התחזיות השחורות בערבון מוגבל.
אלא שהנגיף העקשן עשה את דרכו במסלול 
איטי אבל בטוח, וכמו בחלום בלהות וסרט אימה, 
הוא הופך להיות הסיוט מספר 1 של המין האנושי 

כולו.
אף פעם לא עמדה האנושות בת ימינו בפני מצב 
כזה שבו היא מרגישה משותקת וחסרת אונים בפני 

אויב נעלם.

חוסר השקט
הבה ננתח את המצב. כל אדם יודע שכמו שהוא 
נולד ביום מסוים, הוא גם ימות ביום מסוים. הוא 
רק מנסה להרחיק בין שני התאריכים הללו ככל 
האפשר. הידיעה הפטלית של המוות האורב לכל 
יצור נברא בסוף הדרך, אינה גורמת לרוב האנשים 

השפויים לישון פחות טוב בלילה.
אז מה קרה עכשיו? מדוע הפחד הבלתי נשלט, 
הבעתה הנוראה. כולם פוחדים. חוסר שקט נפשי 

מאפיין את מרבית האנושות בימים אלה.
מדוע?

אולי זאת תחושת חוסר האונים, כאשר מתברר 
מיום ליום עד כמה לא עוזר כל מה שעושים נגד 
הנגיף האלים הזה. כל יום מתברר כי הוא מטייל 
גם  כמה  עד  מתברר  יום  כל  לאזור.  קרוב  ממש 

גדולים וטובים אינם מחוסנים מפניו.
אנשים  גדול.  יותר  הרבה  משהו  ישנו  אבל 
מכילים כמעט כל איום. אבל האיום הזה שנעמד 
ניתן  לא  כולו,  הכדור  של  המשחית  מלאך  כמו 

להכלה.
מכאן חוסר השקט, הסיוט המלווה את כולם 
ביטוח.  כרטיס  קיבל  לא  אחד  אף  ובלילה.  ביום 
אמרו שזה שייך רק לזקנים, אבל אז החלו הצעירים 

לפתח תסמינים.
מיום  ומתגברות  הולכות  והפניקה  ההיסטריה 
ליום, וזאת ודאי לא הכוונה. לא לכך מתכוון מי 

שמכוון את מהלך האירועים בעולם.
אז מה כן צריך לעשות. מה צריך לקרות? למה 
מה  כל  אחרי  ישתנה  העולם  האם  לשאוף?  צריך 

שעובר עליו?
התרופה  קצר  זמן  בתוך  תימצא  לא  אם 
המוחלטת לקורונה – הרי שעדיין אנו בתחילתה 
של המגפה, וככל שיהיו התוצאות קשות ומטביעות 

חותם יותר, כך ישתנו חיינו.
הפרהסיה של כדור הארץ כבר השתנתה כליל, 
השופינג  תרבות  סוגיהם,  לכל  הבילוי  מקומות 
והקניות, האכילה במסעדות, ועוד מאות צורות של 

תרבות החיים המערבית, הכל נבלם.
לעובדים  ומסמן  בפתח  עומד  המפעל  מנהל 

ההתנהגות  מן  מרוצה  לא  אני  בסדר!  לא  'אתם 
שלכם'.

השלטר הורד והחושך מכסה את כדור הארץ.

נקודות אור בעלטה
אבל בתוך החושך הגדול ישנן כמה נקודות אור:

ומרפא  כדור הארץ משקם  ובראשונה:  בראש 
את עצמו.

עשרות )או אולי מאות( אלפי טיסות בוטלו, 

מסלולי  על  שורות  בשורות  נחים  המטוסים 
ההמראה ולא מזהמים את האטמוספירה. הבנזין 
אמנם מזוקק אבל גם הוא פוצע את רקמתה העדינה 
של האטמוספירה. בפרט במספר אסטרונומי של 

טיסות יומיות.
תפוקה,  הורידו  העולם  בכל  החרושת  בתי 
פליטת גזי החממה בסין לבדה ירדה בשליש. סין 

היא גדולת המזהמים של האטמוספירה.
זה לא כבר לא  וכאן  המכוניות על הכבישים, 
דלק מטוסים מזוקק, נוסעות הרבה פחות. הפיח 

והעשן מצמצמים נוכחות.
של  לסוג  מסתגלים  אנו  האנושי,  ובמישור 
חיים חדשים. אבות ואימהות שכמעט ולא שוחחו 
עם ילדיהם בגלל הטלפונים החכמים וכל הכלים 
משפחתם  את  מגלים  למיניהם,  הטכנולוגיים 
מחדש. הילדים זוכים בלוטו הגדול מכולם, יש להם 

הורים.
וההורים עצמם?

שמעתי פעם מאסיר לשעבר שישב שנים בכלא 
בארה"ב בגין עברות פיננסיות: "כל החיים היה לי 

חלום לסיים ש"ס אבל תמיד הייתי טרוד ועסוק. 
בחמש שנים בכלא הגשמתי את חלומי, למדתי את 

כל הש"ס עם התוספות!".
הזמני  לכלא  להתייחס  הזמן  שזה  ספק  אין 
אף  הספקתם  שלא  מסכתות  ללמוד  כהזדמנות 
לשנן  מפרשים,  עם  התנ"ך  כל  את  ללמוד  פעם, 
ששה סדרי משנה. אלו שלא למדו משנה ברורה 
מדפי  כל  את  תקראו  שלכם.  ההזדמנות  זאת   –
הספקתם.  ולא  לקרוא  תמיד  שרציתם  הספרים 
האימהות והבנות, תמיד התלוננתן שיש לכן ים של 
מטלות ואתן לא מספיקות כלום, קחו את הזמן, 
בנחת. קראו, פנקו את הילדים בבית ואספו הרבה 

זמן איכות. הפכו את הקורונה לכתר מלכות.

קרש קפיצה
לפני 30 שנה, באמצע הקיץ של תש"ן, התחיל 
את  לשלוח  זצ"ל  פריינד  אשר  רבי  הצדיק  זקני 
תלמידיו להתפלל ב'פעלד' )שדה, יער( אחת לכמה 
לילות, לנסוע לקברי צדיקים ולהרעיש שמים וארץ 
בתפילות. הצטרפתי לכמה מן הנסיעות האלו ואחד 
כשמש  לי  "ברור  לי:  אמר  הוותיקים  מתלמידיו 
שהולך לקרות משהו. הנסיעות האלו מזכירות לי 
נסענו  אז  גם  תשכ"ז.  בחורף  שלנו  הנסיעות  את 
עשרות פעמים ורק אז גילה לנו ר' אשר כי מלחמה 
התרחשה  חודשיים־שלושה  אחרי  ואכן  בפתח, 

מלחמת ששת הימים".
דבריו נראו לי – בקיץ תש"ן – כדברי חידה.

לכוויית  עירק  פלשה  שבועות  כמה  לאחר 
והעולם התחיל לגעוש.

את  'הפך  אשר  ר'  תשנ"א  של  החורף  במהלך 
העולם' במובן המושאל של הביטוי, כאשר שלח 
את תלמידיו להתפלל פעם אחר פעם ללא לאות 
בשדות הפתוחים ובקברי הצדיקים, לזעוק אל ה' 
'להפוך  ניסה  גם  הוא  הגזירה.  רוע  את  ולהעביר 
את העולם' במובן במדויק של המילים, כשביקש 
הוא  האנשים.  של  החשיבה  בקו  לשינוי  לגרום 
כלל לא ראה את הטילים של עירק כפשוטם, כל 
מאורעות מלחמת המפרץ היו לדידו קרש קפיצה 

למאורע מכונן שנועד להביא לגאולה השלמה.
שאלו  יללו  והסירנות  זעקו  האזעקות  כאשר 
אותו המוני אנשים מבוהלים: "מה לעשות? לברוח 

לחדר האטום, ללבוש את המסכות?"
את  "לומר  לגמרי:  אחר  מקלט  ראה  אשר  ר' 
זעקו  'אליך  בפסוק  ולכוון  בתהילים  כ"ב  מזמור 

ונמלטו' יהיה מענה לזעקה של האזעקה".
עמדתי לידו כאשר אמר למישהו, "אם אנחנו 
ה'  את  ונצעק  שצריך  כמו  התהילים  את  נאמר 
להתרומם  יוכלו  לא  בעירק  הטילים  בחוזקה, 

לאוויר".
הוא כיוון לשינוי סדרי עולם, לגאולה השלמה.

לראות  ורציתי  שהוביל  ובקו  בו  דבוק  הייתי 
כיצד צומחת הגאולה מתוך החושך, אבל יום אחד 

הנגיף העקשן עשה את 
דרכו במסלול איטי אבל 

בטוח, וכמו בחלום בלהות 
וסרט אימה, הוא הופך 
להיות הסיוט מספר 1 
של המין האנושי כולו
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לתוצר של התקופה. גם זה הולך ונכחד, עד שיחזור 
לנורמה של פעם. אל קו האמצע, לחצו ידיים וכל 
שאר הנימוסים האנושיים המקובלים, אבל במידה.

להפסיק את החיקוי
והנה עוד משהו שזועק עד השמים: בכל הצרות 
עם.  ברוב  להתאסף  הדרך,  הייתה  תמיד  שידענו, 
רחל,  בקבר  המערבי,  בכותל  בתפילה  להתאגד 
במערת המכפלה. במירון, בכל המקומות הקדושים. 

בכל בתי הכנסיות והמדרשות.
צום,  קדשו  יעזורו.  רעהו  את  איש  להתאסף. 

קראו עצרה!
והפעם...

ההפך הגמור.
לך עמי בוא בחדריך. בידוד. לא יותר מעשרה 
איש ביחד וגם זה במקום פתוח או בכלל לא. שמרו 
מרחק איש מרעהו. אשה מרעותה. כל אחד יהיה 

מבודד ככל האפשר.
כאילו בת קול קוראת לנו ואומרת: אני רוצה 

לבחון את כל אחד ואחת מכם בנפרד. בלי חיבור.
למה?

הבה ונתבונן כיצד נראו חיינו עד המגפה. האם 
אנחנו חיים בשביל עצמנו, או בשביל הזולת?

שטוב  מה  לא  עשה.  השני  כי  דברים  עשינו 
השכן/האח/החבר/המוסכמה  כי  אלא  בשבילי 
החברתית. שלחנו את בנינו לישיבות 'הכי טובות', 
לא כי הן מתאימות להם, אלא כי החברים שלנו 
חינוך  ולבתי  לסמינר  בנותינו  את  לשם.  שלחו 
'השפיץ של השפיץ', לא אלו שמתאימים לנו אלא 
כי הלכנו כמו עדר. למדנו להעתיק איש את דפוס 
שלי  הכלכלי  המצב  כאשר  גם  זולתו,  של  החיים 
לא מאפשר לי חתונה בסטנדרטים כאלו כמו של 
חברי, אבל אני לא יכול להיות שונה ממנו. כל דפוס 
והשתייכות לחוג או  החיים שלנו, קוד התנהגות 
קהילה נמדדו ביוקרה ורצון להתהדר ולא באמת כי 

זה המקום הטוב ביותר לנו.
החתונות  היא  ביותר  הטובה  הדוגמה 
התרוששו  הורים  לעצמנו.  שסיגלנו  הראוותניות 

למען לילה אחד של חתונה מפוארת.
שלא  לתמונה  אותנו  יובילו  השינויים  כעת 
הכרנו. כל הרגלי החיים שלנו עתידים להשתנות. 
עלינו לאמץ את מה שכעת עשינו בכפייה ולחזור 
את  לספוג  הראשונות  ואכן,  פעם.  של  לנורמה 
שאפשר  התברר  פתאום  החתונות.  היו  השינוי 
בהוצאה  המשפחה,  בחוג  קטנות  חתונות  לערוך 
סבירה שאינה מאמללת מחותנים למשך שנים רק 
בגלל ראוותנות של לילה אחד. ובוודאי לא מנקרות 
עיניים. הבידוד מלמד אותנו להיות כל אחד עם 
עצמו, לעשות מה שטוב לו ולא לחקות את אורח 

חייו של הזולת.
בולטות:  באותיות  הקיר  על  רשומה  הכתובת 
ממון.  ושריפת  בילויים  פחות  נהנתנות.  פחות 
חמלה  עם  להתחלף  חייבת  הבזבוזים  תרבות 
לשונה,  סובלנות  יותר  לגלות  עלינו  לנזקקים. 
טיולים  פחות  אגואיסטיים!  פחות  להיות  לאחר. 

בחו"ל, גם לא בנימוקים קדושים.

לחזור לשגרה?
לגמרי  אחר  עולם  הוא  מכירים  שאנו  העולם 
תסיים  שהקורונה  לאחר  שיהיה  עולם  מאותו 
טבחה  הראשונה  העולם  מלחמת  שליחותה.  את 
העולם  מלחמת  האנושות,  את  וזעזעה  מיליונים 
מיליונים  עשרות  של  חייהם  את  גבתה  השנייה 
וריסקה את האנושות. אבל בשש אחרי המלחמה 
חליפה  לבשו  המגבעת,  את  הניצולים  החליפו 

חדשה והקימו שוב את ביתם שחרב.
עומד  העולם  כך.  יהיה  לא  זה  רבותי,  הפעם, 

לעבור שינוי ושום דבר לא יחזור לקדמותו.
הרחומות  בידיו  להיגאל  רוצים  אנחנו  האם 
של הקב"ה או שאנו אומרים שוב כמו אותו אברך 

בתשנ"א? תנו לחזור לשגרה.
הגבולות  תחזור.  לא  שוב  רבותי,  השגרה,  כי 
תנועות  להודעה חדשה.  עד  ייסגרו  המדינות  בין 
המטוסים תמשיך להיעצר. כל מגע בין הבריות לא 

יתאפשר.
אז מה כן נשאר לנו?

מהרה  לראות  אלוקינו,  ה'  לך,  נקווה  כן  'ועל 
ש־ד־י.  במלכות  עולם  לתקן  עוזך...  בתפארת 
האלילים כרות יכרתון. יכירו וידעו כל יושבי תבל 

כי לך תכרע כל ברך תשבע כל לשון'.
בלי  בחטף,  שאמרנו  לשבח',  'עלינו  אותו 
שגרת  בקרוב  להיות  הופך  כוונה,  ובלי  מחשבה 
החיים שלנו. תתרגלו אליו עד שתתקיים השורה 
הנועלת: והיה ה' למלך על כל הארץ, ביום ההוא 

יהיה ה' אחד ושמו אחד.
הצדיקים  רק  זה.  את  מלמלו  הדורות  כל 

השתוקקו לזה. באמת, בפנימיות.
אנו עומדים להחליף את חוש הטעם שלנו, לא 

אסאדו ורוטב אלף האיים, טעמו וראו כי טוב ה'.
עוד מעט זו תהיה שגרת החיים שלנו. המיוחלת, 
זו שאלפיים שנה ציפו לה. ואז כשיאמר לי חבר 'תן 
■ לחזור לשגרה', הוא יתכוון למשהו אחר לגמרי. 

חזרתי הביתה ובאוטובוס פגשתי חבר, אברך מצוין 
כבר!  נמאס  "די,  לי,  אומר  והלה  ומעלה,  משכמו 

רוצים לחזור לשגרה".
עומד  לא  אולי  כי המשיח  הבנתי  רגע  באותו 
לבוא עכשיו. האנשים לא באמת רוצים את המשיח. 
החיים  את  רוצים  הם  לשגרה.  לחזור  רוצים  הם 
הרגילים, נטולי אזעקות וטילים. המשיח? מקומו 
המקדש?  בית  בנין  דרשות.  של  בסופן  לו  שמור 

מצוין. שיישאר בינתיים בסידור ובגמרא.
עברו 29 שנה.

והאלוקים עשה 
שייראו מלפניו

קטן.  שליח  עם  האנושות  את  מכניע  הקב"ה 
אלו ש'אין להם אלוקים' מבועתים עד מוות, הם 
חוששים כי העולם יפסיד בקרב מול הקורונה. אך 
אנו שיודעים שיש אלוקים שברא אותנו ואת כל 
העולם הנפלא הזה, מבינים גם שכעת הוא שברא 
את הנגיף כדי להלקות באמצעותו את האנושות 

ולהתרות בה שתיטיב את דרכיה.
כמו  היא  מקום  ובכל  ברחוב  ההרגשה  ועדיין 
היינו  שלנו  המלחמות  בכל  בעוד  אך  במלחמה. 
בודדים, שה אחת בין שבעים זאבים. לכל היותר 
כמה ממדינות אירופה וארה"ב עזרו לנו. כעת, כל 
העולם בתוך הקלחת. כל יושבי תבל מרגישים את 
מה שאנחנו הרגשנו בכל המלחמות. התובנה הזו 
מקלה על התחושה מצד אחד – כולנו באותה סירה. 
מאידך, היא גם מוכיחה עד כמה הבורא מבקש לנער 
ולטלטל את העולם. מצד שלישי המצב הנוכחי עוד 
עלול ליצור מלחמות חדשות. כבר כעת יש מלחמה 
על משאבים מוגבלים, ובהמשך עלולות להתפתח 
מלחמות של ממש מפחד הקורונה. וכבר היו דברים 

מעולם.
התהפוכות  שכל  מצפים  אנחנו  מלכתחילה 
'לתקן  של  הגדול  הייעוד  לקראת  הכנה  הן  הללו 
עולם במלכות ש־ד־י'. כולנו יודעים שצורת החיים 
הנוכחית ברת חלוף ויום יגיע והכל ישתנה. אבל כל 
יקרה, נמשיך להאמין בהתקיימות  עוד הדבר לא 

החזון של הגאולה השלמה.
השליח  להשתנות.  ילמד  העולם  ובינתיים, 
הקטנטן של הבורא עשה מה שאף אחד לא הצליח 
לעשות. הוא הכניע את הגאווה האנושית. העולם 
המערבי חשב שהוא ניצח את הבורא. לכל מחלה 
המחלות  את  מנצחת  הכימותרפיה  תרופה.  יש 
הממאירות. האנטיביוטיקה מנצחת את הזיהומים. 
בעיה.  לכל  תשובה  שמספקים  כלים  ייצר  המדע 
היא  מקום.  לכל  הגיעה  הטכנולוגית  הקדמה 
התערבה בדנ"א וניסתה לשנות הכל. העוף שאנו 
אוכלים עבר התערבות גנטית, וכמוהו גם הבקר. 
החיטה. הפירות והירקות. כביכול גירשו את הבורא 

מהכדור שברא.
האנושות המודרנית בשנת 2020 עשתה לעצמה 
מגדל בבל חדש. היא התיימרה לשנות את צורת 
החיים לחלוטין. מהפכת הטיסות המוזלות הפכה 
את כולם לנוסע המתמיד שבעודו יושב על כסאו 
הנסיעה  את  מתכנן  כבר  הוא  לסידני  שיקגו  בין 
הפכה  בגלובוס  נקודה  כל  ולקהיר.  למילנו  הבאה 

להיות נגישה לכולם.
הפרזתם? הפכתם את הכלי הנפלא שקיבלתם 
כדי להקל על החיים למטרה בפני עצמה? כעת גם 
טיסות נחוצות לא יהיו. נמלי תעופה נסגרים. אין 

יוצא ואין בא.
חדשים,  תאים  לברוא  התיימרו  המדענים 
להחליף את הבורא בעצמו ולעשות את מלאכתו 
נגיף אלים  עלינו  נחת  ואז  בתנאי מעבדה. עפ"ל. 
שאף מדען אינו מצליח בינתיים ליצור חיסון מפניו.

התקשורת וכל חידושי המדע הפכו את העולם 

לכפר גלובלי קטן. עד שבאה הקורונה והחזירה את 
העולם לממדיו הטבעיים.

ויחד עם כדור הארץ שעובר כעת 'רה סטארט', 
כולנו צריכים להשתנות.

מה  כל  לאנושות:  מורה  אלוקים  אצבע 
שהגזמתם בו, יילקח מכם לחלוטין עד שתפנימו 
ה־2  מרחק  הקודמת.  החיים  לצורת  תחזרו  שלא 
את  איש  לכבד  הציבור  את  מלמד  למשל,  מטר 
הטריטוריה של רעהו. לא להתמרח איש על רעהו 
בסגנון המערבי – השאוב מתרבות העמים – שהפך 

באותו רגע הבנתי כי 
המשיח אולי לא עומד 
לבוא עכשיו. האנשים 
לא באמת רוצים את 

המשיח. הם רוצים לחזור 
לשגרה. הם רוצים את 
החיים הרגילים, נטולי 

אזעקות וטילים
י"ב ניסן תש"פ
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הספינה האחרונההספינה האחרונה

 אליעזר גרינצווייג מגיש:
אוניית המערכה | פרק ראשון

יורש העצר הבריטי רק ביקש 
להרשים את אורחיו במפגן כוח ימי 
שהעולם לא ראה כמוהו | צ'ארלז 
פרסונס ביקש להפתיע אותם עם 
מנוע קיטור מהפכני | אדמירל 
ארנסט טרוברידג' מקבל לידיו את 
הפיקוד על ספינת המלחמה החזקה 
בעולם | וילהלם סושון משרטט את 
מפת הכוח הגלובאלית | איש מהם 
אינו מעלה בדעתו את החלק אותו 
הם עתידים למלא בדרמה עולמית 
שתשנה את מהלך ההיסטוריה
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התקבץ  וחגיגי  גדול  הל 
של  צהרים  שעת  באותה 
 )1897( תרנ"ז  סיוון  חודש 
על חוף מפרץ סּפיטֶהד האנגלי. 
דרום  מכיוון  נשבה  קלה  רוח 
המשי  יריעות  את  ובידרה 
הלבנות שנמתחו כדי להגן על 
מפני  הנכבדים  המשתתפים 
קרני השמש. מלצרים במדים 
לבנים הסתובבו בין הנוכחים 
גביעי  של  הבדולח  ונקישות 
חלל  את  מילאו  שמפניה 

האוויר.
דומה היה כי אפילו מזג האוויר הבריטי הנודע 
'יובל  חגיגות  עם  פעולה  לשתף  החליט  לשמצה 
היהלום' לכבוד שישים השנים לעלותה של המלכה 
ויקטוריה על כס השלטון. היו לכך הוכחות רבות: 
הרוח הייתה קלה דיה כדי לפוגג את חום הקיץ אך 
לא חזקה בכדי להוות מטרד. השמש הייתה חזקה 
דיה כדי להאיר את המפרץ באור בוהק שהדגיש 
כל פרט, אך לא בכדי לגרום לאגלי זיעה טורדניים 
להופיע על פדחות המכובדים. גלים קיפצו שורות־

שורות מפתח המפרץ ועד לחוף החולי כמו משמר 
כבוד צייתני בכניסה לארמון ּבקינגֶהם. הים היה 
כחול בדיוק במידה הנכונה, אך עם נגיעות קלות 
ומשוררים  שסופרים  מהסוג  נוצץ  אזמרגד  של 
מחבבים. ריחות נעימים של דשא קצוץ וצמחים 
רעננים נדפו מהאדמה הדשנה שהתכסתה במרבד 

ססגוני של פרחים אלפיניים זעירים.
"תפאורה מושלמת הכינו לנו", המהם הדוכס 
עוגיית  בולס  בעודו  מוויסבורי־ּפנפילד  הראשון 

קצפת מפורכסת.
הרוזן  אחיינו,  לו  השיב  יקירי",  כן,  "אכן 
כוסית  לגרונו  מגיר  בעודו  מזלצלֹוך־ויטגנשטיין, 
הבריטים  שאתם  ספק  "אין  משובחת.  וויסקי 

יודעים להפיק אירוע כמו שצריך"...
חנפנית.  הדוכס במחמאה  לו  חן", השיב  "חן 
"אבל גם אתם הגרמנים מצטיינים בתכונות הסדר 

והדייקנות".
הגבוהה.  החברה  של  טיפוסי  אירוע  זה  היה 
דוכסים כרסתניים ורוזנים מגונדרים הרעיפו זה 
על זה דברי שבח שנתפרו בדייקנות למידות האגו 
של שומעיהם. שגרירים ונספחים צבאיים התהלכו 
ברוב חשיבות. דיפלומטים התרועעו. פוליטיקאים 
מעשני סיגרים ואילי הון סמוקי לחיים הסתודדו 

בפינות וסגרו עסקאות אפלוליות.
בליל של שפות נשמע מכל עבר שכן באותם 
שמשלו  והמלוכה  האצולה  משפחות  בני  הימים 
ושזורים  שלובים  היו  אירופה  מעצמות  במרבית 
זה בזה עד בלי התר, כעין פקעת צמר שהסתבכה. 
כולם היו בני דודים שניים, או אחיינים, או גיסים, 

או אחיינים אחד של השני, או גם וגם.

נאום הנסיך
כרוכה  הייתה  הגרמנית  המלוכה  משפחת 
הבריטי,  המלוכה  בית  עם  הדוקים  דם  בקשרי 
וזה בתורו היה מעורבב עמוק באילן היוחסין של 
האוסטרו־ המלוכה  ובית  הרוסי  הצאר  משפחת 

הונגרי. מתוך גזעים מרכזיים אלה הסתעפו ענפים 
רבים אחרים: בתי המלוכה של ספרד ובולגריה, 
דוכסי  ומונקו;  לוקסמבורג  נסיכי  ואיטליה;  יוון 
אנדורה ואצילי פרוסיה. את קורטוב האקזוטיקה 
המזרחית העניקו למעמד נציגי הסולטן הטורקי 
בתרבוש  הראשון   – מרוקו  מלך  של  ושליחו 
עות'מאני נאה והשני בכאפיה משובצת שנחה על 
שלבש.  המחויטת  לחליפה  מרהיב  בניגוד  ראשו 
כולם היטיבו את ליבם במיני מגדים ולגמו מיני 
משקאות )מלבד הנציג הטורקי שהסתפק במשלוח 
האלכוהול(,  בקבוקי  לעבר  חמדניים  מבטים 
ופטפטו בדברי הבל מקובלים עד שיתחיל האירוע 

העיקרי.
לפתח נשמעה נקישת מזלג על גביע שמפניה.

הימיה  לורד  זה  היה  וגבירותי!"  "רבותיי 
הראשון, ג'ורג' ספנסר, הִארל החמישי מספנסר.

הפטפטת הכללית דעכה כמו מנוע רכב שנכבה 
והכל שילחו לעברו את עיניהם.

"רבותי וגבירותי, לכבוד ולעונג לנו לארח כאן 
במפרץ ספיטהד מאורע נדיר וחיזיון מיוחד מעין 

כמוהו: סקירת הצי המלכותי!"
סומק  פרח  האחרונות  המילים  את  באומרו 
ארגמני על לחייו התפוחות של הלורד ויצר ניגוד 

מעניין עם הגוון האפרורי של שפמו העבות.
שבשגרה",  דבר  אינה  המלכותי  הצי  "סקירת 
המשיך ספנסר בקול נרגש. "אנו האנגלים נוהגים 
ובפעם  מיוחדים  במועדים  רק  זאת  לעשות 
האחרונה היא התקיימה לפני עשר שנים. הפעם 
לפנינו  יעבור  מעלתה  הוד  של  המלכותי  הצי 
ההכתרה  יום  לכבוד  עוצמתו  במלוא  במסדר 
מעלתה  הוד  הא־ל,  בחסד  מלכתנו  של  השישים 

ויקטוריה השניה!"
של  שמה  לשמע  מהקהל  בקעו  תשואות 
כס  על  הארוכות  שלטונה  ששנות  זו  המלכה, 
הוותיקה  למלכה  אותה  הפכו  הבריטי  המלוכה 
ביותר באירופה, ואולי לאחד השליטים הממושכים 

ביותר בהיסטוריה.
"לצערנו", המשיך האדמירל בקול נמוך מעט 
יותר. "חולשתה של המלכה מחמת גילה המופלג 
את  אתנו  ביחד  כאן  לחגוג  לה  מאפשרת  אינה 
המאורע המשמח הזה. אולם נוכל להתנחם בכך 
שהיא שלחה כממלא מקומה את בנה האהוב, יורש 

העצר, הנסיך מוויילס!"
שוב בקעו תשואות נרגשות מהקהל.

אלברט אדוארד, הנסיך מוויילס, חייך ונעמד.
הוא היה אדם רחב גוף בשנות השישים לחייו, 

בעל זקן גדול ואפרורי וקרחת גדולה ונוצצת. הוא 
לבש ז'קט רגיל ועניבה רחבה. אלמלא יראת הכבוד 
שהוא  לחשוב  היה  ניתן  סובביו  כלפיו  נהגו  בה 
אחד מאותם סוחרי מניות עשירים שהעיר לונדון 
ונדמה  מלך  כמו  נראה  לא  הוא  בהם.  התברכה 
החיים  תוחלת  שלנוכח  כך  עם  השלים  כי  היה 
האינסופית של אמו הקשישה ספק אם יזכה אי 
פעם לחמם בגופו את כס המלוכה )אם הוא מזכיר 
לכם את גורלו העגום של הנסיך הנוכחי מוויילס, 

ובכן אתם לא הראשונים(.
עד שיירש את אמו, המלכה הנצחית לכאורה, 

לשליחויות  מרצו  את  מוויילס  הנסיך  הקדיש 
שלום  להשכין  ניסה  בהן  שונות  דיפלומטיות 
שליטי  את  שסכסכו  פוסקות  הבלתי  במריבות 
קרוב  היה  שהוא  העובדה  ניצול  תוך  אירופה, 
בתחום  הסיזיפיים  מאמציו  רובם.  של  משפחה 
הדיפלומטיה לא נחלו הצלחה מרובה )"אני מרגיש 
כמו גננת בגן ילדים", התאונן פעם באזני מקורביו(, 
אך לפחות זיכו אותו בכינוי 'הדוד של אירופה'. את 
יתרת זמנו הפנוי השקיע במודרניזציה של חיל הים 

הבריטי, תחום שדווקא בו זכה לכמה הישגים.
עתה קם לשאת דברים.

"הפתגם הידוע אומר כי השמש לעולם אינה 
ואמר.  פתח  הבריטית",  האימפריה  על  שוקעת 
נכון משתי סיבות. ראשית, משום  הזה  "הפתגם 
והיא  שנים  מאות  קיימת  הבריטית  שהאימפריה 
תמשיך לשגשג ברצות הא־ל גם בדורות הבאים. 
ושנית, משום שהאימפריה משתרעת על פני רבע 
משטח היבשה של כדור הארץ, כך שכאשר השמש 
נעלמת מעל חלק אחד של האימפריה הבריטית 
היא שבה להטיל את קרני אורה על חלקו האחר, 
זאת בשונה ממעצמות אחרות המרוכזות על פני 
שטח די מוגבל באירופה אף שיש להן אגו החובק 

עולם ומלואו־־־"
את המילים האחרונות שיגר כעקיצה שכוונה 
לעבר אחיינו, קייזר גרמניה וילהלם השני. ואומנם 
פניו של הנציג הגרמני, אדמירל אלפֶרד וון טירּפיץ, 
החמיצו לשמע הדברים. האחרים צחקקו קלות. 
הכל ידעו כי הקייזר היה רגיש עד אימה לכל פגיעה 
סבל  השני  וילהלם  בכבודו.  מדומה  או  אמיתית 
מתסביך נחיתות כרוני ותמיד סבר כי בתי המלוכה 
והתפארת  הכבוד  את  לקפח  מבקשים  האחרים 
הראויים לו בדין. "וילי המקופח" – היו מלגלגים 
בגין  בבריטים  התקנא  בפרט  גבו.  מאחורי  עליו 

כח אש מפלצתי. אוניית מערכת מסוג דרדנוט
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האימפריה האדירה שהקימו ומושבותיהם הרבות 
מעבר לים, והיה נתקף רוגז כל אימת שהזכירו לו 
עובדה מצערת זו. כדי להגן על האגו השביר שלו 
להפיק  הקייזר  את  שסבבה  החנפים  עדת  דאגה 
עבורו מהדורה מיוחדת של העיתון היומי הנפוץ 
בגרמניה שכותרתו הודפסה באותיות זהב ותכניו 

הותאמו למצב רוחו של המלך.

עוצמה משתקת
לשרור  שישוב  עד  המתין  אדוארד  אלברט 

השקט והמשיך בנאומו.
של  המרשימים  היבשתיים  ממדיה  "חרף 
הממלכה  של  כוחה  עיקר  הבריטית,  האימפריה 
המאוחדת הוא דווקא בים. זהו סם החיים הלאומי 
שלנו, הסוד הגלוי של הצלחתנו. הים תמיד היה 
משענתנו ומפלטנו. בהיותה ממלכה השוכנת על אי 
יודעת אנגליה כי הים הוא בעל הברית הנאמן ביותר 
האנגלית  התעלה  של  הגועשים  המים  לה.  שיש 
הימאים  זר.  מכיבוש  לא־פעם  אותנו  הצילו 

לחצותו  פולש שביקש  כל  הניסו  האמיצים שלנו 
כפי שעשו לארמדה הספרדית...".

מעט  התרומם  אדוארד  הנסיך  של  קולו 
על  לדבר  עמד  כעת  שכן  בו  נמסכה  והתרגשות 

דברים היקרים מאוד לליבו.
"גם היום, על ספה של המאה העשרים, עוצמתה 
של הממלכה המאוחדת נעוצה בעוצמת כוחה הימי. 
ספינות הצי המפואר של הוד מעלתה מפטרלות בכל 
שבעת הימים והאוקיינוסים של העולם ושומרות 
בנאמנות על נתיבי הסחר שהם צינורות החמצן של 
האימפריה. מתעלת סואץ ועד בומביי, מאוסטרליה 
ועד למזרח הרחוק אין פינה בים שספינות המניפות 
את דגל היוניון ג'ק הבריטי אינן חורשות את גליו. 
גדולה היא המעצמה הבריטית – אך ללא צי מלכותי 

ראוי לשמו לא הייתה גדולתה שווה מאומה!" הוא 
הרים את גביע השמפניה שבידו עד שקרני השמש 
השתקפו מתוכו. "לחיי הצי המלכותי המגן על איי 
הבית הבריטיים ופורש את הציביליזציה הבריטית 

הנאורה מקצה העולם ועד קצהו!"
"לחיים!" נענו לו כל הנוכחים.

התזמורת החלה לנגן את 'לב האלון', המארש 
הרשמי של הצי הבריטי.

"נלחם ונכבוש – שוב ושוב עד כלות!
אם ינוסו אויבינו – נרדוף אותם עד החוף!
נחבוט בהם ביבשה כפי שחבטנו בהם בים,

עליזות  זפת  חביות  ספינותינו,  אלון  של  לב 

מלחינו
היכונו, נערים, היכונו!"־־־

הופיעו  מוסכם  אות  פי  על  כמו  רגע,  באותו 
ענני עשן שחורים על קצה האופק. האורחים פנו 
כאיש אחד אל המעקה שבשפת המצוק ומצמצמו 
לעבר האופק. אחדים מהם סידרו את המונוקולים 
כדי  לעיניהם  קטנה  משקפת  קירבו  או  שהרכיבו 

להיטיב ראות.
והיה מה לראות.

תריסר  של  צלליותיהן  הצטיירו  מהרה  עד 
אוניות מלחמה, פאר תעשיית הספנות הבריטית. 
אוניות,  תריסר  עוד  אליהן  הצטרפו  מכן  ולאחר 
ועוד תריסר עד כי מילאו האוניות את האופק כולו 

מקצה עד קצה.

גניחת התפעלות בקעה מגרונות כל הנוכחים.
המראה היה מרשים ביותר – בכך לא היה ספק. 
ֶדת,  תחילה באו האוניות מהדגמים הקטנים: הטרּפֶ
וקלילות;  זריזות   – הקלה  והסיירת  המשחתת 
לאחר מכן הגיע תור הסיירות הכבדות, ארובותיהן 
בין  במרץ  מתמרנות  בעודן  סמיך  עשן  פולטות 
הגלים; לבסוף הגיעו מפלצות הים בכבודן ובעצמן 
ראשיות  מערכה  אוניות  ושמונה  שלושים   –

ענקיות, עמוד השדרה של חיל הים המלכותי.
על  הטילה  אלה  אדירות  אוניות  של  הופעתן 
והשתאות.  הלם  של  מוחלטת  דומיה  הצופים 
אחדים מהאורחים שזו להם הפעם הראשונה בה 
נותרו פעורי פה. אחד מהם  זה  ראו אוניה מסוג 

וזו התנפצה על  שמט מידו את כוסית השמפניה 
דעתו.  את  עליה  ייתן  שאיש  מבלי  הכורכר  אבני 
התגובה הזאת לא הייתה מוזרה שכן היה משהו 
כל  על  יראה  שהטיל  הללו  הכבירות  באוניות 

רואיהן.
גדולות   – ע־נ־ק־י־ו־ת  היו  המערכה  אוניות 

בהרבה מכל אוניה אחרת שקדמה להן.
אורכה של כל אוניה כזאת הגיע ל־140 מטרים 
נתון  הוא  )דחק  טון   30,000 של  דחק  לה  והיה 
בעת  דוחקת  שהאוניה  המים  לכמות  שמתייחס 
שהיא צפה בים והוא מבטא את הנפח והמשקל של 
האוניה(. כל אוניה כזאת נשאה בבטנה צוות שמנה 
לא פחות מ־1,800 ימאים על כל צרכיהם: חדרי 
אוכל ומטבחים דרך חדרי שינה וחדרי רחצה ועד 

למספרות ומתפרות – ממש כפר שלם הצף על פני 
המים.

הן גם היו יקרות להחריד.
בנייתה של כל אוניית מערכה עלתה למשלם 
המיסים הבריטי 1.7 מיליארד דולר )בערכים של 
ימינו(. שכלול, תחזוק ופיתוח צי אוניית המערכה 
של  הלאומי  התקציב  של  מבוטל  בלתי  נתח  זלל 
אבל  אדירה  הייתה  העלות  הבריטית.  האימפריה 
קברניטי האומה הבריטית סברו כי היא מצדיקה 
סטטוס  סמל  הייתה  מערכה  אוניית  עצמה.  את 
לאומי שאין שני לו. עצם העובדה שמדינה מסוגלת 
שכזאת  גרנדיוזית  מלחמה  מכונת  ולבנות  לממן 
העידה על עושרה ועל תפארתה. אוניית מערכה 
מעצמה  של  הגלובאלי  הסטטוס  את  גם  שינתה 
האוחזת בה. היא אפשרה לה להקרין כוח במקומות 
נידחים המרוחקים אלפי ק"מ מחופיה. 38 אוניות־
הענק של צי המלחמה הבריטי היו המסד המוצק 

עליו נשען הסדר העולמי כולו.

?????
"שים לב לארטילריה העוצמתית!" לאט דוכס 

וויסבורי באוזן אחיינו.
מאז ילדותו היה וויסבורי חובב גדול של אוניות 
מלחמה וכל הקשור בהן והוא ניצל כל הזדמנות כדי 
לצקת את חוכמתו לתוך אוזניו הכרויות של כל מי 

שנקלע בטעות לטווח שמיעה ממנו.

האוניה  בקדמת  הבולטים  לצריחים  לב  "שים 
ובירכתיה!" המשיך בעודו דוחף את המשקפת שלו 

לתוך פרצופו של הרוזן מזלצליך. "רואה?"
"רואה,  אונים.  בחוסר  בראשו  הנהן  זלצליך 

רואה".
"מצוין! הצריחים האלה הם הסוד של אוניית 
להסביר  וויסבורי  המשיך  המודרנית",  המערכה 
ברוב חשיבות. "באוניות המלחמה הישנות סוללות 
ארוכה  בשורה  למקומן  מקובעות  היו  התותחים 
משני צידי האוניה. אם ביקשת להפגיז יעד מסוים 
צריך היית לסובב את האוניה כולה על מנת להפנות 
לעברה את הארטילריה. אתה בוודאי יכול לדמיין 
לעצמך שמדובר בתמרון די מגושם ואיטי – בפרט 
הדדי  ירי  כדי  תוך  אותו  לבצע  מנסה  אתה  אם 

במהלך קרב ימי סוער. הבנת את הבעיה?"
זלצליך נענע בראשו במלוא המרץ. הוא חשד 
שאם לא יעשה כן עלול אחיינו הנלהב לדחוף לו 

שוב את המשקפת לתוך הפרצוף.
"נפלא", התלהב מעצמו וויסבורי. "כעת תוכל 
להעריך את הפתרון המבריק שמצאו לכך באוניות 

התותחים  הללו  באוניות  המודרניות.  המערכה 
המסוגלים  משוריינים  צריחים  בתוך  מותקנים 
להסתובב מצד לצד, מה שמעניק להם קשת אש 
רחבה לכל הכיוונים בלי צורך לסובב את האוניה. 
באופן כזה ניתן לצמצם באופן דרסטי את מספר 
התותחים שהאוניה נושאת – אך מאידך להגדיל 

את הטווח והעוצמה של כל תותח".
שנראו  הרחוקים  הצריחים  על  הצביע  הוא 
ממרחק כמו בליטות קטנות בגוף האוניה שמתוכן 

"בכל צריח מותקנים  הזדקרו שני קנים ארוכים. 
פגז  בדייקנות  לשגר  המסוגלים  תותחים  שני 
שמשקלו טונה אחת למרחק 12 קילומטרים! אני 
היא  כזה.  פגז  שתחטוף  אויב  באוניית  מקנא  לא 

תחוסל לחלוטין!".
זלצליך ציין לעצמו בהיסח הדעת שזה בדיוק 
מה שקרה למגש הקוויאר שנח במרחק הושטת יד 
מאחיינו הנלהב. עלה בדעתו שהרוזן מוויסבורי־

פנפילד הוא בעצמו סוג של אוניית מערכה אנושית 
כעין  הן  העבות  זרועותיו  ושתי 

אש  קשת  לו  המעניקים  מסתובבים  ירי  צריחי 
לכל הכיוונים – בפרט בכל הנוגע לאיתור וחיסול 

מטעמים ומיני מאכלים...
וויסבורי לקח הפוגה אסטרטגית מנאומו כדי 
לרוקן גביע שמפניה ולבלוס עוגיית שוקולד כהה 
שמעליה התנשאה גבעת קצפת קטנה בעלת עיצוב 

אלגנטי להפליא.
"החיסרון הגדול של התותחים הגדולים הוא 
לבאר  המשיך  שלהם",  האיטי  הטעינה  בקצב 
ביעילות  לפגוע  עליהם  מקשה  "הדבר  בידענות. 
בכלי שיט קטנים וזריזים כמו הטרפדות והסיירות 
המערכת  אוניית  מצוידת  זו  מסיבה  הקלות. 
החדשה גם במספר רב של תותחים קלים ובינוניים 
בדור  שהיה  כמו   – צדדיה  לאורך  המותקנים 

"סקירת הצי 
המלכותי אינה דבר 
שבשגרה", המשיך 
ספנסר בקול נרגש. 

"אנו האנגלים 
נוהגים לעשות זאת 

רק במועדים מיוחדים 
ובפעם האחרונה היא 
התקיימה לפני עשר 

שנים"

"בכל צריח מותקנים שני 
תותחים המסוגלים לשגר 
בדייקנות פגז שמשקלו 
טונה אחת למרחק 12 
קילומטרים! אני לא מקנא 
באוניית אויב שתחטוף פגז 
כזה. היא תחוסל לחלוטין!" טקס מעורר קנאה. חלק מהמכובדים בסקירת הצי הבריטי

גודל מעורר השתאות. שרטוט פנימי של אוניית מערכה

תוכנית עתידית. אדמירל שוסון
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האוניות הקודם. אלה מעניקים לה מעטפת הגנה 
מושלמת מפני כל סוגי האיומים!"

הצי  הנוכחים שכן  כל  על  הס  נפל  זה  בשלב 
הבריטי הופיע עתה במלוא הדרו המלכותי.

מאה וחמישים אוניות מכל הסוגים והגדלים 
מקבילות  שורות  בשתי  מופתי  בסדר  שייטו 
שנמשכו לאורך 15 ק"מ מקצה עד קצה. כל אוניה 
ג'ק  יוניון  ובדגלי  ססגוניים  בדגלונים  קושטה 
ענקיים שהתנופפו עליה בגאון. גם ממרחק ניתן 
היה להבחין באלפי המלחים שנעמדו למסדר על 

הסיפונים הפתוחים במדיהם הלבנים.
צפירת קיטור נשמעה מכיוון האוניה המובילה 
ומיד אחריה הצטרפו אליה כל האוניות האחרות 
קיטור  ענני  השמים.  לב  עד  השאון  עלה  כי  עד 
שבקעו  שחורים  עשן  בענני  התערבו  לבנבנים 
ממאות ארובות. רשף חלף לאורך אחת הסיירות 
הבינוניות. כעבור שניות אחדות הגיע רעם הירי 
לאוזניהם של המכובדים על החוף. פגזים חרצו את 
פני הרקיע ונפלו לים בנתזים לבנים אדירים של 

מים מקציפים.

התזמורת פצחה בנגינה נלהבת של "א־ל נצור 
מלכה", ההמנון הלא־רשמי של הממלכה הבריטית.

צהלו  בריטניה!"  תחי  בריטאניה!  "ויוה 
הנוכחים.

ספינה עולצת
זה היה מפגן כוח שאין כדוגמתו והוא הותיר 
על הצופים רושם אדיר. הנסיך אדוארד הגניב מבט 
בכיוונו של וון טירפיץ והבחין בסיפוק כי פניו של 

הלה התכרכמו כהוגן.
"מגיע לו, לפרוסי הנפוח הזה", חשב לעצמו. 

"שיתפוצץ".
אוניות  יותר  הבריטי  לצי  היו  מכבר  לא  עד 

מרוץ  יחד.  גם  תבל  מעצמות  מכל  מערכה 
שינה  האחרונות  השנים  עשר  של  ההתחמשות 
את המצב אולם עדיין היו לבריטניה יותר אוניות 

מערכה מכל מעצמה אחרת.
לפתע התכווצו גביני עיניו של הנסיך.

משהו חריג התרחש בקצה התהלוכה הימית, 
משהו שלא על פי התוכנית.

ספינה קטנה התקרבה במהירות מכיוון צפון. 
דגל שחור קטן התנופף בעוז על חרטומה ושובל 
למהירות  עדות  מאחוריה,  התפשט  עצום  מים 
את  שהובילה  המשחתת  שייטה.  בה  האדירה 
קול  ושוב,  שוב  צפרה  המלכותית  התהלוכה 

לאנשים  אפילו  היטב  נשמע  הצופר  הנכאים של 
לא  המסתורין  ספינת  אבל  החוף.  על  העומדים 
את  הגבירה  אף  היא  לאזהרה,  שעתה  שלא  די 
העומדים  יכלו  יותר  שהתקרבה  עתה  מהירותה. 
על החוף להבחין בשם שנרשם עליה בכתב נטוי: 

יניה. טּורּבִ
ופנו  התהלוכה  מגוף  התנתקו  טרפדות  שתי 
לעבר הספינה הזרה במטרה לחסום את דרכה אך 
זו חמקה מהן בנקל. היא ביצעה פניה חדה ודהרה 

היישר לתוך המרווח שבין שתי שורות האוניות.
חלפו  ענקיות  מערכה  וספינות  משחתות   .
מימינה ומשמאלה, צופרות לעברה ברוגזה ומורות 
לה להסתלק מיד מזירת התהלוכה, אך ה'טורביניה' 

התעלמה מהן בעליזות.

הראשון.  הימיה  לורד  התנשם  אחיה!"  "שכה 
מה  זה   – להם  לועגת  היא  בהם!  מהתלת  "היא 

שהיא עושה!"
לדלוק  ניסו  עדיין  הטרפדות  שתי  ואומנם 
אחר הטורביניה אבל לא צריך היה להיות אדמירל 
בשביל להבין שאין להן סיכוי. זה היה כמו לראות 
רודפים אחרי ארנבת קלת  פילים מגושמים  שני 
רגליים... לא די שהטרפדות לא הצליחו להקטין 
ביניהן, אלא שבשלב מסוים ביצעה  את המרחק 
שהותירה  הענק  והשובל  חד  תמרון  הטורביניה 
טלטל נמרצות את הטרפדות וכמעט הפך את אחת 

מהן על פיה.
"היא נהדרת!" התמוגג לורד הימיה וכמעט פרץ 

בצחוק קולני.
הנסיך אדוארדס נעץ בו מבט זועף והוא מיהר 

להשתתק.
אבל כשראה שתשומת ליבו של הנסיך הופנתה 
היא  "אבל   – לעצמו  ולחש  המשיך  אחר  לכיוון 

באמת נהדרת!"־־־
ה'טורביניה' המשיכה לזגזג בין אוניות המערכה 
אחריה.  שרדפו  בטרפדות  ולתעתע  הכבדות 
הטרפדות, הספינות המהירות ביותר בצי הבריטי, 
ארבעים  על  עלתה  שלא  מרבית  במהירות  נעו 
בנקל  הגיעה  זאת,  לעומת  הטורביניה,  קמ"ש. 

לשישים קמ"ש, אולי אף יותר.
המכובדים  קהל  לכיוון  לחוף,  התקרבה  היא 
שבשלב זה הבחינו שדבר מה אינו כשורה והביטו 

קרובה  הייתה  כשכבר  כעת,  בסקרנות.  לעברה 
מאוד, הם יכלו לראות אדם לבוש היטב שניצב ליד 
חרטום הספינה המסתורית. הוא הסיר את כובע 
לעבר  מנומסת  קידה  קד  ראשו,  מעל  הצילינדר 

הנכבדים ונופף לעברם בעליזות.
העיתונות  צלם  התלהב  וונדרפל!"  איז  "דיס 

אלפרד ווסט.
בין  גינונים  הרבה  ללא  דרכו  את  פילס  הוא 
על  שלו  המצלמה  חצובת  את  מיקם  הנאספים, 
של  סדרה  בזריזות  וצילם  התחוחה,  הקרקע 

צילומים שתיעדו את המעמד הדרמטי.
היה  ה'טורביניה'  בחרטום  שעמד  האיש 
במהלך  פרסונס.  צ'רלס  והמהנדס  הממציא 
מנוע  פיתוח  על  שקד  הוא  האחרונות  השנתיים 
הלוחמה  פני  את  לחלוטין  שישנה  חדש  מסוג 

הימית: טורבינת הקיטור.
משרד המלחמה הבריטי היה מודע להמצאתו, 
אבל כמו כל גוף שמרני ומקובע העדיף להתנהל לפי 
השיטות הישנות. פרסונס מצא אפוא דרך להפגין 
את עליונות ההמצאה שלו באופן הדרמטי ביותר: 

הוא בנה ספינה קטנה עליה הרכיב את המנוע שלו 
והופיע ללא הזמנה למופע הימי המכובד והרשמי 
בריטים  נכבדים  המוני  לעיני  בממלכה,  ביותר 

וזרים.
אם ביקש פרסונס למשוך תשומת לב – הוא 

קיבל את מבוקשו בשפע.
הלורד השלישי של הימיה, אדמירל ג'קי פישר, 

זימן בבהילות את שלישו וזה הגיע בריצה.

"תשלח כמה מהספינות המהירות ביותר שלנו 
שיעקבו אחרי ה'טורביניה' עד לחוף. ברגע שהיא 
תטיל עוגן תעלו על סיפונה ותעצרו את המוקיון 

שעשה כאן מכולנו צחוק!"
"כן, אדוני".

"ועוד משהו...".
"מה?"

"אחרי שיישב בתא המעצר במשך שעה אחת 
רוצה  שאני  לו  ותגיד  משם  אותו  תוציא  בדיוק 

שיבנה עבורנו דבר כזה!!"־־־

אריה בים
תשע שנים אחר כך, נמל פורטסמות', רציף 15

בחביבות  לחץ  טרוברידג'  ארנסט  אדמירל 
את היד המושטת של אורחו, ידידו הוותיק קפטן 
ניקולס מנינגהם. הייתה להם היסטוריה ארוכה. 
יחד למדו בבית הספר ללוחמה ימית של חיל הים 
המלכותי בסקפה פלאו. מנינגהם קיבל לידיו את 
הפיקוד על ספינות שונות, אך מעולם לא התקדם 

מעבר לשייטת קלה. טרוברידג' לעומתו עלה מחיל 
אל חיל עד שקיבל לידיו את תפקידו הנוכחי, אולי 
מפקד  המלכותי:  הים  חיל  בכל  ביותר  הנחשק 

אה"מ )אוניית הוד מעלתה( 'דֶרדנֹוט'.
עתה נפגשו השניים וטרוברידג' ביקש לקחת 
את  שעורר  ההנדסי  בפלא  לסיור  ידידו  את 

התפעלות העולם כולו.
לו  אמר  ה'דרדנוט'!"  במרחבי  נסייר  "הבה 

בחיוך.

"אחריך, קפטן".
הם יצאו אל גשר הפיקוד והשקיפו ממנו על 

הספינה הענקית.
עששיות  ורק  מאוחרת  לילה  שעת  הייתה 
בתאורה  גם  אבל  הנמל,  חשכת  את  האירו  הגז 
הדלה הזאת אי אפשר היה שלא להבחין בממדיה 
הייתה  רק  לא  היא  הדרדנוט.  של  העצומים 
אוניית מלחמה גדולה מכל קודמותיה. היא קבעה 
מלחמה  אוניית  שכל  לחלוטין  חדש  סטנדרט 
לעומתה.  תימדד  בעולם  אחרת 

ים  ה'דרדנוט' את שנתה כמו מפלצת  נמה  עתה 
קמאית הרובצת בין הגלים.

המערכה  ספינות  מכל  גדולה  "הדרדנוט 
את  מוליך  בעודו  טרוברידג'  הסביר  הקודמת", 
אורחו דרך סבך של מעברים ומסדרונות. "אורכה 
מאה ושישים מטרים והדחי שלה עומד על 40,000 
טון. יהיה לה צוות שימנה מעל אלפיים ימאים. 
נעוץ  בהם  לא  אבל  מרשימים  האלה  המספרים 

עיקר ייחודה".
הוא נעצר מול תותח ענק שהקנה שלו הזדקר 

הרחק לתוך הלילה.
על  מבוססת  ה'דרדנוט'  של  "התחמושת 
קונספט חדש לחלוטין", הסביר. "במקום לשלב 
המערכה  בספינות  כמו  וקלים  כבדים  תותחים 

שתי הטרפדות עדיין 
ניסו לדלוק אחר 

הטורביניה אבל לא 
צריך היה להיות 

אדמירל בשביל להבין 
שאין להן סיכוי. זה 
היה כמו לראות שני 

פילים מגושמים 
רודפים אחרי ארנבת 

קלת רגליים

הוא בנה ספינה קטנה 
עליה הרכיב את המנוע 
שלו והופיע ללא הזמנה 
למופע הימי המכובד 
והרשמי ביותר בממלכה, 
לעיני המוני נכבדים 
בריטים וזרים

צי מטיל אימה. הצי המלכותי הבריטי באחד הקרבות הגדולים בעולם

הפכה את הצי ללעג ולקלס. הטורביניה וממציאה פרסונס
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גרמניה. היום גם לנו יש צי מכובד של דרדנוטים 
אפילו  לנו  יש  האוסטרים  בריתנו  בעלי  ובצירוף 

יתרון מובהק".
אחד הסטודנטים הצעירים הרים את ידו.

"האם נוכל לדעתך להביס את הבריטים בקרב 
שקול?"

סושון חייך קלות. הוא הכיר היטב את השאלה 
הזאת ולא נלאה מלהציג את השקפתו בנושא בפני 

הפיקוד הימי הבכיר בברלין.
"ידידי הצעיר, אין לנו צורך לנצח את הבריטים 
בקרב שקול. מה שיפה בדרדנוט הוא שכוחו בעצם 
האדירות  האוניות  את  לנו  שיש  ברגע  קיומו. 
הללו, הבריטים נאלצים להתנהל על סמך ההנחה 
שאנחנו עשויים לנצח אותם. הדבר מאלץ אותם 
עם  התמודדות  לצורך  ותקציבים  כוחות  לרתק 
האיום הפוטנציאלי הזה. גם בלי לירות בו ולו פעם 
אחת, הדרדנוטים מעניקים לנו יתרון עצום בעצם 
העובדה שהם משבשים את תוכניות הפיתוח של 
הבריטים וכופים עליהם מרוץ התחמשות אינסופי 

שלא יוכלו לעמוד בו"...

הוא סקר במבטו את הנוכחים.
"יש עוד שאלות?"

איש לא הגיב.
לקוות  אלא  לנו  נותר  לא  כן  "אם 
את  כהלכה  לנצל  ישכילו  שלנו  שהפוליטיקאים 

ההזדמנויות שהעוצמה הימית מעניקה לנו!"
הוא סיים את הרצאתו וזכה במחיאות כפיים 

דלילות.
ביציאה  עמד  כבר  מכן  לאחר  אחדים  רגעים 
מאולם ההרצאות, מעיל בידו האחת ומטריה בידו 

האחרת.
מישהו נעמד לידו.

זה היה אותו סטודנט שהציג שאלה בהרצאה 
מוקדם יותר.

בהרצאתך  "אמרת  אותו.  שאל  סושון",  "הר 
אוניות  להפעיל את  נצטרך  לא  לעולם  שלדעתך 
הדרדנוט שלנו... אבל מה לדעתך יקרה אם בכל 
זאת הנסיבות יכפו עלינו עימות שכזה. האם יש 
לנו בכלל סיכוי מול ניסיונם וכוחם של הבריטים?"
סושון פתח את המטריה והניח לטיפות הגשם 

לזלוג עליה.
הוא הרהר לרגע בשאלה.

יקרה  מה  בוודאות  לך  לומר  יכול  "אינני 
תזלזל  אל  לעולם  "אבל  אמר.  כזה",  בעימות 
נכון, במקום הנכון על לוח השחמט  במה שכלי 

כוחות  צוברות  מעצמות  לעשות.  עשוי  העולמי 
אדירים וכלי משחית ללא סוף, אבל כל מי שלמד 
הוא  שמנצח  שמי  לך  יאמר  ברצינות  היסטוריה 
לא בהכרח החזק יותר אלא מי שמצליח לתת את 
גורלות של אימפריות  הדחיפה הקלה שמכריעה 

וממלכות...".
"אינני בטוח שהבנתי את התשובה שלך", אמר 

הסטודנט.
לו  השיב  בטוח",  לא  אני  גם  האמת  "למען 
סושון במבט אניגמטי. "אבל ליבי אומר לי שאולי 

באחד הימים אבין יותר".
הוא הידק את המעיל סביב צווארו ונבלע לתוך 

הלילה הרטוב.
)הספינות יפליגו בגיליון הבא בע"ה(. ■

של  סוללה  בעלת  היא  ה'דרדנוט'  הישנות, 
בצריחים  כולם   – בלבד  כבדים  תותחים  עשרה 
מסתובבים, כמובן. היתרון הוא גם בכוח אש אדיר 

וגם בירי מדויק יותר".
של  מפקד  בתור  בראשו.  הנהן  מנינגהיים 
סיירת בינונית הוא הכיר היטב את הבעיה שנוצרה 
מסוגים  תותחים  כאשר  הקרב  באנדרלמוסיית 
שונים ירו מאותה אוניה, דבר שהקשה מאוד על 
התצפיתנים לזהות היכן פגעו הפגזים וכיצד לתקן 

את הירי.
"בנוסף, ה'דרדנוט' מצוידת בטורבינת הקיטור 
למנוע  הודות  פרסונס.  צ'רלס  של  המהפכנית 
למהירות  להגיע  האוניה  מסוגלת  הזה  העוצמתי 
בהתחשב  מדהימה  מהירות   – קמ"ש   42 של 
במשקל התותחים, התחמושת והשריון שלה. אין 
להתקרב  אפילו  המסוגלת  מערכה  אוניית  שום 

למהירות כזאת".
הוא טפח בידו על צידה של האוניה.

בהיותה  ה'דרדנוט'  של  השלישי  "היתרון 
אחרת.  אוניה  מכל  יותר  עבה  בשריון  מצוידת 

חלקיה הרגישים של האוניה – מחסני התחמושת, 
בתוך  סגורים   – הראשי  הפיקוד  וחדר  המנועים 
'מצודה', מעין קופסה ענקית עשויה דפנות פלדה 
דקה  נוספת,  שריון  שכבת  ס"מ.  שלושים  בעובי 

יותר, עוטפת את יתר חלקי האוניה".
השניים נעמדו על גזוזטרה במרומי האוניה.

ממקום עומדם יכלו לראות את שלוש ארובות 
של  הכפול  הצריח  את  ומאחוריהם  הדרדנוט 
תותחי הירכתיים – צריח עליון ומעט למטה ממנו 
צריח תחתון כדי להעניק לכל ארבעת התותחים 
הקיטור  טורבינת  הפרעות.  ללא  פתוח  ירי  קו 
קלות  רטט  והסיפון  הסוף  עד  כבויה  הייתה  לא 
מתחת לרגליהם. סליל קל של קיטור נפלט מאחת 
כאלה  בזמנים  הלילה.  בחשכת  ונבלע  הארובות 

דמתה הדרדנוט לאריה רדום הנוחר קלות בשנתו 
אך אבוי למי שיקים אותו מרבצו...

טרוברידג חלץ את הפקק מעל בקבוקון רום 
לשתי  תכולתו  את  ומזג  עימו  נטל  שתמיד  קטן 

כוסיות מתכת.
החזקה  הגדולה,  המלחמה  ספינת  "לחיי 
והמהירה ביותר בעולם!" הכריז ורוקן את המשקה 

הצורב לגרונו.
החרה־ דרדנוט!"  מעלתה  הוד  אוניית  "לחיי 

החזיק אחריו מנינגהם ולגם את כוסיתו.

מרוץ התחמשות
שלוש שנים לאחר מכן, המבורג

גשם כבד ירד באותו לילה והרטיב את רחובות 
המבורג.

אדמירל אנטון וילהלם שּוסֹון הרים את עיניו 
המנומנם  בקהל  והביט  שלפניו  הניירות  מתוך 
של  ההרצאות  באולם  אותו  לשמוע  שהתכנס 
האקדמיה הימית של המבורג. רובם היו מפקדי ים 

בתחילת דרכם המקצועית.
כותרת ההרצאה הייתה "הים ועתיד האימפריה 

הגרמנית".
מדגם  אוניות  האחרונות  השנים  "בעשרים 

'דרדנוט' הפכו לגורם מכריע בגיבוש הסדר העולמי 
להצטייד  מבקשת  מעצמה  "כל  אמר.  החדש", 
באוניות הכבירות הללו מתוך הבנה ברורה כי אלה 
יקבעו את מעמדן הגלובאלי. מאז השיקה בריטניה 
את הדרדנוט הראשונה שלה בשנת 1907 אין מדינה 
שלא חפצה ללכת אחריה. תחילה היו אלה היפנים 
הצטרפנו  הגרמנים  אנו  גם  מכן  לאחר  והרוסים. 
למרוץ ההתחמשות העולמי. היה זה בזכות חזונו 
של אדמירל טירפיץ שלא רק הבין את חיוניותה 
של אוניית הדרדנוט לעתידה של אומתנו, אלא אף 
עיגן זאת בסדרה של חוקים שחייבו את הממשלה 

להקדיש בכל שנה תקציבים גדולים לצורך בניית 
צי משוכלל".

הוא הרטיב את אצבעו והפך את הדף שלפניו.
מסוג  אוניה  בניית  מעצמה,  עבור  "אפילו 
אוניה  של  מחירה  עצומה.  השקעה  היא  דרדנוט 
אחת כזאת מגיע לעשרות מיליוני מארקים ]2.2 
והיא  א"ג[   – ימינו  של  בערכים  דולר  מיליארד 
גוזלת נתח בלתי מבוטל מהתקציב הלאומי שלנו. 
אולם בזירה הגלובאלית המאמץ הוכיח את עצמו. 
אם לפני עשרים שנה הצי הבריטי עוד התנהל לפי 
עצמו  את  ייעד  כלומר,   – המעצמות'  'שתי  כלל 
להיות גדול יותר מהצי המשולב של צרפת ורוסיה 
הוא  כאלה.  יומרות  עוד  לו  אין  שהיום  הרי   –
הבין כי היתרון עבר לידי אומות אחרות ובראשן 

ברגע שיש לנו את 
האוניות האדירות 

הללו, הבריטים נאלצים 
להתנהל על סמך 

ההנחה שאנחנו עשויים 
לנצח אותם. הדבר 
מאלץ אותם לרתק 

כוחות ותקציבים לצורך 
התמודדות עם האיום 

הפוטנציאלי הזה

הייתה שעת לילה מאוחרת 
ורק עששיות הגז האירו 
את חשכת הנמל, אבל גם 
בתאורה הדלה הזאת אי 
אפשר היה שלא להבחין 
בממדיה העצומים של 
הדרדנוט

מפקד נחוש. אדמירל פישר

אלפי אנשי צוות. מלחים על אוניית מערכה

מהירה אבל לא מספיק. טרפדת
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 השלישי
השעיר
מ. ארבל

שולי הייתה נבוכה. לא בכל יום עומד רב הדור 
פנים בפתח ביתה ומבקש לדבר איתה משהו מאוד 

חשוב.
"כבוד הרב, אנא תיכנס".

בימים  פנימה.  ונכנס  היסס  לא  צוברי  הרב 
כתיקונם היה עומד על המפתן ומדבר. הוא היה 
ירא שמיים מופלג, אבל כאן עמדה על הפרק שאלה 

של פיקוח נפש.
הרב צוברי המתין בסבלנות בסלון עד שטיפלה 
הוא  הבאה.  לשעה  לתעסוקה  לו  ודאגה  בתינוק 
היכן  כליל  ושכח  מחידושיו  אחד  בכתיבת  שקע 
הוא נמצא. פתח ספרים תורניים וגמרות ומדי כמה 

דקות קם לעבר מדפי הספרים.
עליה  היה  השולחן,  ליד  התיישבה  כאשר 
לא  שהוא  שנזכר  עד  בנימוס  ולהשתעל  לכחכח 

בחדר העבודה שלו...
"מה מביא את כבוד הרב לביתי?"

הירוק  מכוס התה  לגם  צוברי  הרב 
שמזגה לו, השפיל את עיניו ואמר:"אני 
רוצה לספר לך סיפור. מאוד מבקש שלא 
תקליטי אותי, כי אני לא רוצה לשבת 

אבל  ההתיישנות  חוק  זה  על  שחל  יתכן  בכלא. 
ייתכן שעל השתיקה המתמשכת שלי לא חל אותו 

חוק.
אביך  עם  תורה"  "מעגלי  בישיבת  "למדתי 
הוא  ויספיש. שמי  אברמ'ל  מנוער,  ידידי  המנוח, 

רחמים צוברי".
שמך  את  "שמענו  בהפתעה.  התעגלו  עיניה 

פעם. נדמה לי שחזי מאיר הזכיר אותך".
"יתכן, אם כי חזי השתדל לא להזכיר את שמי, 

לפי בקשתי.
"הייתי בחור תמים וצדיק, אבל תאב נקם. סבי 
המנוח פמפם אותי כנגד ערביי חברון בגלל הטבח 
הנורא שעשו ביהודי חברון בשנת תרפ"ט, 1929. 
את  והסתתי  הלהבתי  רטורי,  חוש  בעל  כבחור 
חברי החדר שלי ב'מעגלי תורה', והדברים נפלו על 
אוזנו הקשובה של אחד מבין כולנו. יהושע דיקמן, 
שקראנו לו ג'וש. היה בו משהו שחשבתי כנטייה 
מפותחת לצדק, ורק באיחור הבנתי שזה היה חוסר 
שקט נפשי שנבע מן המורכבות של משפחתו. הוא 
סבל מבעיות נפשיות 'ממצרים ועד הנה' וכאשר 
הבין ממני שערביי חברון לא באו עדיין על עונשם, 
התלהב כולו והחליט לעשות מעשה. כסף לא היה 
חסר לו, אביו הזרים לו סכומים גדולים בדולרים 
לא  וחבלה.  נפץ  בחומרי  הצטייד  והוא 
חבר  היה  לג'וש  אבל  ידעתי, 

אותו הכיר בכנסייה"...
"מה?"

יש  "מה 
הוא  להתפלא, 
היה גוי כי אמא 
מעולם  שלו 
לא התגיירה. 
אחיו  כל 

את  ממנו  וקיבלו  לאביהם  דומים  היו  ואחיותיו, 
חיפש  והוא  גמור  גוי  היה  ג'וש  היהודי,  הניצוץ 
את אושרו עוד כבחור בכנסיות בירושלים ואחר 
כך בעוד מקומות. מדי פעם היה נעלם מהישיבה 
דעתנו שהחבר  על  העלינו  לא  ואנו  ראשון  בימי 
הטוב שלנו יושב בטקסים תפלים בכנסיות. שם 
פגש בראול פימבורי, בחור קתולי מהעיר חיפה, 
בן להורים נוצריים מוצהרים, שהיה מומחה עולמי 
בזכות  לפתח  הצליח  ראול  ופצצות.  נפץ  לחומרי 
כישרונו הטבעי פצצות רבת עוצמה שאפילו בצבא 
לפתח  הצליחו  וג'וש  ראול  הכירו.  לא  הישראלי 
פצצה קטנה, ששקלה בסך הכל חמש מאות גרם 
והיה לה כוח ריסוק ח.נ.מ. )חומר נפץ מרסק( כמו 

פצצה בת חמש מאות ק"ג.
נסענו באותו לילה שלושה בחורים לחברון. אני 
הייתי הנהג ואילו ראול וג'וש ישבו מאחור ושמרו 
על 'הפצצה'לה' כפי שהם קראו לה בחיבה, בשבע 
זעזוע  או  מכה  תקבל  שלא  גדול  ובחשש  עיניים 
ותתפוצץ. אם זה היה קורה לא הייתי כאן היום", 

חייך הרב צוברי בנועם.
"ואיפה היו אבא שלי וחזי מאיר?" שאלה שולי 

בלהיטות.
לוהטות  ופניו  צוברי  הרב  ענה  "בישיבה", 
היה  שלך  "אבא  בקלקלתו.  נתפס  כאילו  מבושה 
לגמרי מחוץ לעניינים. אם יש מעשן פאסיבי, אבא 

שלך הוא האיש. חזי מאיר היה השומר".
"כלומר?" מטען חורג של עוינות נמסך בקולה.

"חזי מאיר היה בחור צדיק וירא שמים עצום. 
כמו  מוח  חריף  היה  אבל  "יקי"  מבית  בא  הוא 
גאליציאי אמתי. הוא קלט תיכף את הראש של ג'וש 
והחליט שהוא ישמור שלא יעשה שטויות. ומאז 
גיל 16 הוא היה צמוד לג'וש כל החיים, והשגיח 
עליו. זה לא כל כך עזר לו כי ג'וש הצליח להערים 

עליו. לאחר שדיבר ודיבר על הנקמה בחברון, חזי 
מאיר התייחד אתו לשיחה בארבע עיניים, אמר לו 
שלא יקשיב לי ולכל הדיבורים המתלהמים שלי, 
ויירד מהתכנית לפוצץ פצצה בחברון. ג'וש נשבע 
לחזי בכל הקדוש והיקר שלו שלא יעשה את זה 
והבטיח שהתכנית מבוטלת. הוא אפילו נתן לחזי 
דין,  בבית  שבועה  כמו  חמור  שזה  כף"  "תקיעת 
אחת  יממה  בחברון.  כלום  יקרה  שלא  בהבטחה 
בלבד לאחר אותה תקיעת כף הוא נסע אתי ועם 

ראול פימבורי לחברון.
הפרשה.  של  לעזאזל  שעיר  היה  שלך  "אבא 
נהרג  שבועות  כמה  ואחרי  לחיפה,  חזר  ראול 
בתאונת דרכים. לדעתי, כל מי שיכול היה להפליל 
את ג'וש, זכה ל'טיפול'. ג'וש נמלט מהארץ לא רק 
בגלל הפיגוע אלא גם בגלל הבושה שלו מחזי. זה 
היה מוזר. ג'וש פחד מחזי. אני הצלחתי לשמור על 
הגרסה שלי "לא הייתי, לא ראיתי, לא שמעתי", 
ותעתעי בחוקרי המשטרה הטובים ביותר. אז מי 
שנפל קרבן היה אביך שכל החשד נפל עליו בגלל 
המעשה הנבזי של ג'וש, שהטמין תיק עם כתב היד 
עד שהתברר  חברון.  ליד  חורבה  באיזו  אביך  של 
שזה רק חיקוי של כתב היד של אברמ'ל ויספיש, 

שמו כבר הוכפש ללא תקנה.
באותם  נחקר  מאיר  חזי  גם  ידיעתי,  "למיטב 
ימים. אז איך הוא יצא חלק ואילו אבא שלי ישב 

במעצר?"
"התשובה מאוד פשוטה", הרב צוברי הזיע ללא 
הרף ומדי כמה דקות שלף מטפחת מכיסו ומחה 
את פניו שהיו אדומות ולוהטות. הפער בין דמותו 
המכובד  המוסדות  ראש  של  המגוהצת־סטרילית 
לבין נער פרחח ששלח יד במעשה טרור היה גדול 
פרא־ שהיית  לאנשים  ותספר  לך  להסביר.  מכדי 

אדם בעברך וכיום אתה ראש ישיבה וראש כולל 
מכובד הזהיר בכל מילה היוצאת מפיו. "חזי מאיר 
באמת לא עשה כלום, אבל כמו שאמרתי, ג'וש היה 
הוא  ומחזי  מישהו,  על  להפיל את האשמה  חייב 
פחד. אז אברמ'ל היה טרף קל מבחינתו. ולכן הוא 
הנכונה  גרסתו  את  הציג  שחזי  ברגע  עליו.  לכלך 
שהוא  ראו  עדויות,  הצליבו  הם  החוקרים,  בפני 
שהיה  שלך  לאבא  בניגוד  לו.  והניחו  אמת  דובר 
מסובך עם עדות נסיבתית ולכן הפך להיות השעיר 

לעזאזל של כל הפרשה הזאת".
"וכל הקשר המתמשך של חזי עם ג'וש, לארי 
דייסון?" התיזה שולי בבוז וכמעט ירקה בתיעוב. 
"כל השנים הם עבדו ביחד, אתה רוצה לומר לי שזה 
קשר כשר?". אם אפשר לתאר הבעה טוטלית של 
וגועל, הפנים של שולי היו התגלמות  שאט נפש 

המושג.
צוברי  הרב  אמר  גולדברג",  הגברת  "לידיעתך 
בנימה מעט תיאטרלית, "אני הוא הכותל המערבי 
של חזי מאיר לאורך כל השנים. אני יודע הכל ולכן 
מאיר  חזי  שבין  ביחסים  סדר  מעט  ונעשה  בואי 
ללארי דייסון. ואני חייב לומר לך בכאב ובצער", 
עיניו ירו בה צרורות מבטים נוקבים של תוכחה 

ויספיש  משפחת  "שאתם,  מאשימה, 
במשנה  לחלוטין  נכשלתם  היקרה, 
אבות,  בפרקי  לנו  שאומרת  שלמה 
'הווה דן את כל האדם לכף זכות'. את 
חזי  את  אפילו  אומר  זה  האדם,  כל 

מאיר... טרם שמעתם מה יש בפיו וכבר 
חרצתם את דינו לחובה. וסליחה ומחילה 

שאני מדבר בסגנון כל כך בוטה. אתם פשוט 
מעוררים בי שאט נפש".

האגרסיבי  מהסגנון  בהלם  הייתה  היא  "מה?" 
שלא הלם את פניו העדינות.

המידות  במסכת  נוראה  הכי  המידה  כן,  "כן, 
לי  צר  טובה.  כפיות  המידה של  היא  הקלוקלות, 
לומר לך, גברת גולדנברג, שאמך נכשלה לחלוטין 
במבחן הכרת הטובה, ולהיפך, לא רק שהיא אינה 
כל השנים  בה  לאיש חסדה שתמך  מכירה טובה 
ובמקום  רעב,  מחרפת  ילדיה  ואת  אותה  והציל 
משפחת  ילדי  כמו  השכונתי  מהפח  זבל  לאסוף 
רבת  שתיקה  לרגע  שתק  הוא  זילברבוים"... 
המלוכה  משפחת  של  ברמה  "חייתם  משמעות. 
מיטיבכם.  של  בפניו  יורקים  עוד  ואתם  בדובאי, 

בושה וחרפה".
שולי  וקשה.  עמוק  השתרר שקט  דקות  כמה 
בעומק  אך  החריפים.  הדברים  מן  המומה  הייתה 
לבה נאלצה להודות שהרב צוברי צודק בכל מילה...

הרב צוברי עצמו הסתפק בכך וביקש לחזור אל 
חוט השיחה שנקטע.

מאיר.  חזי  עם  קרה  מה  לך  ואספר  "הבה 
ובכן, חזי כאיש עסקים ביקש להגדיל את מחזור 
העסקים שלו ולשם כך ביקש להפוך שותף בחברת 
הצעצועים "טויס אנד קידס" ונפגש עם לארי. הוא 
וגם  זיהה את חזי,  כן  זיהה אותו. אבל לארי  לא 
לא היה צריך להתאמץ הרבה, חזי לא החליף את 
שמו... הם נפגשו לענייני עסקים ובמשך כמה שנים 
זהותו האמיתית, עד  בסוד את  לארי שמר ממנו 
שיום אחד סיפר לו לארי כי הוא בעצם ג'וש דיקמן 

הנעלם. וככה הם התחילו לעבוד. על בסיס 
עסקי לחלוטין. שניהם ביקשו רק ארבעה 

פעם  ועוד  כסף,  כסף,  כסף,  דברים: 
אחת כסף... חזי שמר אתי על קשר 

כל השנים ומדי שבוע־שבועיים 
לי  ומספר  אלי  מתקשר  הוא 
עליו.  שעובר  מה  כל  את 
לא  הוא  האחרונה  בתקופה 
שולי  גברת  מלבכות.  חדל 
גולדברג, אני יכול לומר לך 
אדם  הייתי  ואני  שהלוואי 
חזי  כמו  כפיים  ונקי  ישר 
שציינתי  כפי  הוא,  מאיר. 

מקרוב  לשמור  רצה  מקודם, 
על ג'וש שהפך ללארי ולהשגיח 

ידע  הוא  שטויות.  יעשה  שלא 
לעשות  עלול  המטורף  שג'וש 

פיגוע נוראי בהר הבית שלידו כל מה 

ה  ר ק ש
יתגמד.  פעם  הוא אי 

הזרים כספים לאמא שלך, לא בגלל שרצה לטהר 
בגלל  אלא  בטוחים,  שאתם  כפי   – מצפונו  את 
שריחם עליה וידע שהיא ואתם לא תשרדו. ולכן 
מדי חודש הפריש לכם סכום עצום, ואת יודעת את 
זה. חייתם ברמה גבוהה הרבה למעלה מהסטנדרט 

החרדי המקובל"...
כמה  יודע  כמוה  מי  במבוכה.  הסמיקה  שולי 
היא  אמא  החזיקו  מפוארות  ותלבושות  שמלות 
של  הנדיבה  הכספים  להזרמת  תודות  ואחיותיה 

חזי...
"איך נודע לג'וש שאברמ'ל יודע שהוא, ג'וש, 
נותר בחיים? זאת היא חידה בלתי פתורה. לי יש 
של  מרכבו  הרדיו־טייפ  מכשיר  שגניבת  מחשבה 
ג'וש רצה  אביך, לא הייתה מעשה כל כך תמים. 
לסגור את כל הפינות וכנראה שתל מכשיר האזנה 
ברכבו של אברמ'ל. הוא שמע שיחה ממנה הבין 
ג'וש חריף המוח שאברמ'ל יודע שהוא חי ולבש את 
זהותו של בחור אמריקאי בשם לארי דייסון. עובדה 
היא כי כמה ימים לאחר הפריצה – אביך קיבל את 
מהלומת הפטיש על הראש ויש יותר מהסתברות 

שג'וש ארגן את הכל".
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בימים אלו של מידת הדין המתוחה כאשר מחוץ תשכל 
חרב ומחדרים אימה, הלב מקווה ומייחל ומתפלל כי כשם 
שעשית לנו נסים ונפלאות בימי צאתנו ממצרים, כן יהי נא 
לכלל  וישועות  נגלים  חסדים  עלינו  להמשיך  עלינו  חסדך 
ולפרט, וכשם שבסיפור הבא נמשכה מידת הרחמים על הפרט 
בזכות כיכר הלחם של הענייה – בסיפור המעשה שהתרחש 
לפני כ־180 שנה – כן יימשכו בימינו אלה חסדים וניסים על 

הכלל בזכות 'הא לחמא עניא'.
•

ראש  כאשר  הקטן,  הצפתי  הבית  על  ירדו  ותוגה  אבל 
המשפחה הצעיר רבי יוסף לייב שבק חיים לכל חי והותיר 
ורכה  עדינה  ילדה  לאה,  פעשע  ובתו  אלמנתו  את  אחריו 

בשנים.
לאחר שנטמן האברך הצעיר בין רגבי העפר בבית העלמין 
של צפת, נטלו הוריו של ר' יוסף לייב את נכדתם היתומה 
הרכה לביתם וגידלו אותה כבתם ממש. כאשר הייתה בגיל 
היתומה,  עברה  ואזי  העולם  את  הם  אף  נטשו  הנעורים 
שהייתה בת קדושים, לדור בביתו של רב העיר, הגאון הצדיק 
רבי שמואל העליר זצ"ל, תלמידו וממלא מקומו של הצדיק 
רבי אברהם דוב מאווריטש זיע"א, ושם קנתה הרבה תורה 
ודעת וקומתה הרוחנית גדלה מאד באותם ימים, עד שהייתה 

ידענית וחכמנית גדולה בכל השטחים והתחומים.
והיא  נכבדות  בה  דיברו  דודים  עת  עיתה  הגיעה  כאשר 
נישאה לבחור בן העליה רבי מאיר קליערס. החתן הצעיר היה 
בנו של ר' ניסן גבריאל שעלה לכאן ממדינת בלרוס מהעיירה 

קליער.
ר' ניסן היה איש קדוש מאד. למחייתו עבד כחוצב קברים 
בצפת ובכל שעה פנויה היה הוגה בתורה ועוסק בעבודת ה' 
בהתלהבות. הסבא קדישא רבי ישראל מרוז'ין התבטא עליו 

בביטוי טמיר:
כאשר ר' ניסן קובר מישהו הוא עושה לו טובה.

לאמור שמדרגתו שגבה מכל דרגין.
בעת רעידת האדמה שתקפה את הגליל בכ"ד טבת תקצ"ז 
נפלו אבנים כבדות על ר' ניסן וקברוהו עד למעלה מצווארו. 
רק ראשו נותר מחוץ לגל האבנים. הכל היו בטוחים שלא 
כאשר  אבל  כבדות.  באבנים  נמחץ  גופו  שכל  לאחר  ישרוד 
פיקחו עליו את הגל והוציאוהו משם, התברר כי לא נפגע 
כלל מלבד אי אלו פצעים וחתכים, ומאז השתנה שמו מניסן 

לניסים...
לילה אחד – מספרת מסורת חסידית מפורסמת – העירו 
את ר' ניסים משנתו וקול ללא גוף קרא לו: "קום חש מהר 
ולך לבית החיים לחצוב קבר עבור הרה"ק מרוז'ין שנסתלק 
זה עתה בסדיגורה ומלאכי מרום הביאו אותו לקוברו בארץ 

ישראל בבית החיים של צפת".
ר' ניסים חצב את הקבר ואחר כך שמע תכונה גדולה מבלי 
לראות מאומה, אולם הקבר שהיה פעור וריק פתאום התכסה 
יותר כאשר הגיעה  ונראה כמו כל קבר טרי. מאוחר  בעפר 
איגרת מחו"ל וסיפרה על פטירתו של הצדיק הרוז'ינאי. הייתה 
האיגרת כה מפורטת עד שממנה נודע לו לרבי ניסים כי אותה 
שעה שהעירוהו משנתו באותו לילה הייתה שעת הסתלקותו 

של רבי ישראל מרוז'ין.
צדיק נשגב היה רבי ניסים. מדי לילה היה משכים לעורר 
את השחר. מיד היה מתיישב על הקרקע ועורך תיקון חצות 
בשפתיים דולקות ולב נשבר ואח"כ אומר תהילים בלב רוגש 

שעה ארוכה. מדי פעם כאשר היה מתלהב מאד פנה אל זוגתו 
שהייתה שקועה בשינה עמוקה:

"כלום את יודעת שיש אלוקים בעולם?"
הייתה  במדרגתו,  ועמדה  הייתה,  גדולה  שצדקת  היא, 

משיבה לעומתו, הן, אני יודעת...
לא עברה שעה ארוכה ולבו של רבי ניסים בוער ושוב הוא 

פונה אליה:
"והאם את יודעת שצריך לפחד הימנו?"
והיא שוב הייתה משיבה לעומתו "הן".

וממשיכה לישון...
•

כאלו היו היהודים והיהודיות של פעם, כאשר עבודת ה' 
מהולה  הייתה  עצמה  והשינה  שנתם,  לתוך  ונמזגה  נמסכה 
משמשות  היו  וגשמיות  רוחניות  יתברך.  הבורא  בפחד 
עיקר  והרוחניות  מזערית  היא  הגשמיות  כאשר  בערבוביה 
החיים, וכל הווי החיים היה שונה בתכלית מאשר בימינו אלה.

שלהם  הזקונים  בן  גדל  כזה  רוחני  מצע  ועל  זה  ובבית 
ר' מאיר ואין כל פלא על המעשה הבא שאירע לזוגתו מרת 

פעשע לאה...
•

היו אלו ימי רעב כבד ומחסור מעיק. כשאומרים בזמננו 
את  מבינים  לא  אנשים  'רעב'  המילה  את  השפע  בעידן 
משמעותה. אבל באותו הזמן העוני היה נורא, גרגרי תבואה 
לא היו בנמצא, ואנשים נפוחי כפן נפחו נשמתם ומתו ברעב, 
פשוטו כמשמעו. בבית לא היה אפילו כזית לחם להאכיל את 
הטף והעוללים, שלא לדבר על ההורים שהלכו לישון רעבים 
ולעיתים לא התעוררו משנתם. אם מצא מישהו כזית לחם 

הרגיש עצמו כמאושר באדם.
גם בביתה של מרת פעשע לאה היה רעב כזה. הבית היה 
יכלו לחפון  הילדים  וירק.  פרי  ולא  ריק לחלוטין. לא לחם 
מלוא הקומץ חול אם חשקה נפשם באוכל כי מלבד עפר וחול 

לא היה מה לאכול...
והנה, יום אחד התמזל מזלה של מרת פעשע לאה ומן 
השמים זימנו לה שלא כדרך הטבע כיכר לחם שלמה. היה 
זה אוצר שלא יסולא בפז ויקר מזהב, שהרי אינך יכול לנגוס 
בכיכר זהב ולהחיות את נפשך, ואילו כמה כזיתים של לחם 

משיבים את הנפש ממוות לחיים.
מלאת שמחה צעדה פעשע לאה הביתה, היא שמרה על 
הלחם כעל אישון בת עין וחשה איתו אל אפרוחיה למהר 

ולשבור את רעבונם.
אל  לילדים  לקרוא  מתכוננת  והיא  הביתה,  הגיעה  אך 

השולחן והנה דפיקות נשמעות מן הדלת.
ניגשה לפתוח ומולה עומד איש יהודי אשר פניו שחורות 
מרוב רעב, נפוח כפן, רגליו כושלות ומועדות והוא פותח פיו 

בזעקה חלושה.
"הצילו, אני עומד למות מרעב. זה שלושה ימים לא בא אל 

פי כל דבר אוכל".
מיהרה הצדקת וללא היסוס הזמינה את העני הגווע ברעב 
על  הכיכר  הניחה את  ליד השולחן.  ולשבת  פנימה  להיכנס 
השולחן ולידה סכין לבצוע את הפת. בטוחה הייתה שיחתוך 
לעצמו פרוסה או שתיים, יאכל עד שיאורו עיניו וילך ועד אז 

יחכו הגוזלים מעט.
כמנהג הנשים הצנועות מיהרה לנטוש את המקום, והלכה 
אל שכנתה לשוחח עמה כמה רגעים עד שיסיים הקבצן את 

הא לחמא דענייה

סעודתו הדלה.
משוחחת  ובעודה  אחדים  רגעים  אלא  חלפו  לא 
בצרחות  הפעוטים  ילדיה  הגיעו  שכנתה,  עם  בנעימים 

אימים:
"אמא, גנב בא הביתה וגנב לנו את הלחם".

"מה?!" נזדעקה בקול שוועה.
"כן", ייבבו העוללים. "הקבצן ראה שהלכת, הביט כה 
וכה, לקח את כל הכיכר בידו וחמק מן הבית. אמא הוא 

עוד לא התרחק. רוצי אחריו. אנו רעבים".
ברגע הראשון כמעט שעשתה כך, ביקשה לצאת בריצה 
ולדלוק אחריו בהרמת קול, "מה זאת עשית לנו? שילמת 
רעה תחת טובה. אני הכנסתי אותך לביתי וקימצתי אוכל 
מפי עוללי מכיוון שחסתי עליך ואילו אתה לא השארת 

אף פרוסה אחת להאכיל את ילדיי הרעבים?"
אולם כל אותה מהומה של רוגז והתמרמרות ששכנו 
בלבה לא נמשכה אלא הרף עין. מיד התעשתה והבליגה 

מתוך החלטה שלא תצא בריצה אחרי האיש הזה.
לכף  אותו  ודנה  סנגוריה  עליו  בלבה החלה מלמדת 
זכות. והרי פניו העידו בו כמאה עדים שלא מנוול הוא 
וסבל עשה מה  ורק מתוך מצוקת רעב  אלא איש הגון 
בלא  כולו  השלל  עם  ויברח  בניסיון  עמד  לא  שעשה, 
לחשוב שנוטש הוא את הצאן לחרפת רעב. הרעב, רחמנא 
ליצלן, העביר אותו על דעתו ועל דעת קונו. אם ארדוף 
אחריו וארים עליו את קולי, המשיך מצפונה ולחש לה 
ללא קול, הרי הכל ישמעו והוא יבוש וייכלם. וכיצד זה 

אוכל לגרום לבן טובים בושה וביזיון ברחובה של עיר.
וכך, התגברה אותה צדקת על רצונה, והניחה לו לגנב 
הלחם לחמוק משם ולזלול מלוא פיו כזית אחר כזית את 
הכיכר עד תומה, בעוד ילדיה האומללים נותרים רעבים 
עד אשר השיגה ידה ושכנים רחמנים חמלו עליה ונתנו לה 

קמצוץ פירורים להציל נפשם מרדת שחת.
•

גם  רצויה  לוויה לא  כבת  נתלוותה  אל הרעב הכבד 
סכנת המגיפה ומחלות מידבקות. מרוב רעב ומחסור היה 
טיפוס  כגון  קשות  ומחלות  מוות,  חיידקי  מלא  הרחוב 
וכולרה היו מתהלכות ברחובות ומפילות חללים על ימין 

ועל שמאל.
וזמן לא רב אחרי מאורע זה, נדבקה מרת פעשע לאה 
בחיידקי אחת המחלות הקטלניות, וכעבור כמה ימים של 
חולי אנוש התדרדר מצבה והיא הגיעה עד שערי מוות 

רח"ל.
יהודים  במניין  הייתה  מוקפת  מיטתה 
שקראו שמע ישראל והתכוננו לצאת נשמתה.

ואמנם, ראתה החולנית את עצמה כיצד 
נשמתה פורחת ממנה וטסה ודואה למרומים. 
של  דין  בית  לפני  אותה  מביאים  מלאכים 
מעלה והללו מחייבים והללו מזכים, וגברה 
ידם של המקטרגים ובית הדין חרץ את דינה:

עלייך  לייב,  יוסף  ר'  בת  לאה  "פעשע 
להתכונן להיפטר מהעולם ולתת דין וחשבון 

על כל מעשייך".
גדולה  וטענה  הסנגור  לשם  הגיע  מיד 

בפיו:
"כיצד זה אפשר לקחת אשה צעירה זו מן 
ולאחיסמך  לעזר  היא  עומדת  והרי  העולם, 

לבעלה שאיש כשר הוא".
יצא  ושוב  דבריו  את  הדין  בית  שקל 
כי  בלעדיה  להסתדר  ייאלץ  הבעל  הפסק: 

הגיעה שעתה לעזוב את העולם.
לא התייאש הסנגור ויטען טענה שניה:

"אלו הצאן מה חטאו? עליה לגדל את אפרוחיה שלא 
טעמו טעם חטא!"

וגם טענה זו לא התקבלה!...
החולנית רואה כבר כיצד עוד רגע אחד נחלצת נשמתה 
מגופה, ואז מתחולל סער גדול בשמים ומלאך אחד של 
רחמים, מלאך מליץ אחד מני אלף, מגיע ומתחיל להזכיר 
את זכויותיה הרבות. צדקת היא, כה הרבה מעשים טובים 

עשתה.
והוא מונה והולך רשימה ארוכה של מצוות ומעשים 
טובים שעשתה צדקת זו בימי חייה הקצרים, ופתאום היא 
שומעת כיצד הוא מזכיר את המאורע שהתרחש אך לפני 

ימים אחדים.
ויבוא אליה עני  זו הביאה הביתה כיכר לחם,  אשה 
לא  אף  צניעותה  ומרוב  לאכול,  לו  נתנה  לחם.  וביקש 
אין  כי  האיש  ראה  החוצה,  יצאה  אלא  בבית  נשארה 
עליו עין פקוחה, ויגנוב את הכיכר כולה. יכלה זו לרוץ 
אחריו ולהציל את הלחם שהיה נחוץ להחיות את ילדיה 
הרעבים עד מוות, אבל היא ויתרה לו, ומדוע? כדי שלא 
לביישו ברבים! כבשה בגבורה את רגשותיה מתוך זהירות 
ורחמנות שאין לה גבול ומידה, שלא לגרום לאיש יהודי 
– ואפילו אם זה גנב נבזה – כל מבוכה ושמץ של צער 

ובושה. האם על אשה כזאת לא תרחמו?
בשמוע בית הדין של מעלה את הטענה הזאת, שקל 
שוב את הכל ואכן מצווה זו שעשתה, הכריעה את הכף ובו 

במקום יצא קול הכרוז:
"דימוס! )זכאי( רחמים! פעשע לאה בת ר' יוסף לייב 

חוזרת לחיים".
החולנית  מיטתה של  את  הסובבים  רואים  ופתאום 
של  סומק  לובשות  הגוססת  של  החיוורות  פניה  כיצד 
אדמומית קלה ונשימתה שכמעט וחדלה מתחדשת ביתר 
שאת ועוז. והיא פוקחת את עיניה ומתוך דמדומים של 

גסיסה חוזרת היא לחיים.
אלו  ובפרט  חסדים,  גומלי  של  שכרם  מתן  ללמדך 
המוכנים להשליך עצמם לכבשן האש ותופת הרעב ובלבד 

שלא להלבין פנים ברבים!
)בנה של מרת פעשא לאה היה הגאון האדיר רבי משה 
קליערס זצ"ל, רבה של טבריה ואחת הדמויות הכבירות 

שגידלה ארץ ישראל בדור ההוא(.

פרפרת לליל 
הסדר

קדש ורחץ
כאשר החזיר רבי 
דוד מלעלוב את הרופא 
המלכותי הפולני, הד"ר 
ברנרד )שנודע אח"כ 
כאדמו"ר 'רבי חיים 
דוד דוקטור'( בתשובה 
שלמה, והחזירו תחת 
כנפי השכינה, מיד החל 
מדבר עמו בעניינים 
נשגבים בעבודת ה'. תמה 
הד"ר ברנרד ושאל, "הא 
כיצד? הן זה עתה הייתי 
שקוע בעבירה עד למעלה 
מצווארי?!" ענה לו רבי 
דוד מלעלוב: גם אבותינו 
במצרים משוקעים היו 
במ"ט שערי טומאה ומשה 
רבינו אמר להם 'משכו 
וקחו', ודרשו חז"ל, משכו 
ידיכם מעבודה זרה ו)מיד( 
קחו לכם שה לקרבן פסח. 
אך סילקתם עצמכם 
מעבודה זרה וכבר רצויים 
ואהובים אתם לאביכם 
שבשמים. וזהו 'קדש 
ורחץ', אם רק תרחץ ידיך 
מעולם הזה – כבר אתה 
מקודש ועומד.

יאיר 
וינשטוק
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כך זוכים בדין. הגאון רבי משה )בן מרת פעשע לאה( קליערסחסד בין הסמטאות. צפת

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ



א
מתקרבים אנו לחג הקורא תגר על צו הבידוד. חג הקורא 
תגר על ההוראות המצוות על בנים לרחם על הוריהם באופן 

שלא ישהו במחיצתם בליל הסדר.
לאספות  לגיטימציה  הנותן  היחיד  החג  הוא  פסח 
השנה  אבל  אבות".  לבית  "שה  הפסוק  כלשון  משפחתיות, 
אפילו  התקהלויות  האוסר  לכרוז  אנו  צפויים  זה  במקום 
מצומצמות ואולי אפילו לעוצר לילי, כדי שלא לשהות בליל 
שבית  בזמן  הלא  בנפשכם,  שוו  ההורים.  במחיצת  הסדר 
המקדש היה קיים, צריכים היו להיות מנויים על שה, ומאחר 
שיש ענין שלא יהיה ח"ו 'נותר' לשריפה, על כן היו נמנים על 
השה בהתאם לגודלו, כך שלכל שה יהיה מניין אוכלים שיכול 
לאכול את כולו מבלי להותיר ולו כזית. אבל השנה מצווים 
אנו: קחו אתם – זוג מבוגרים – שה אחד רק לשניכם. ואלו 
לא בהכרח שני אנשים בריאים ובעלי תיאבון, אלא במקרים 
כמה  תותבות.  שיניים  עם  בימים  באים  אנשים  שני  רבים 
יכולים הם לאכול? עוד לא מצאנו שה כל כך קטן שיתאים 
בגודלו לשיניהם של זוג מבוגרים. וכך ההוראה של 'שה לבית 

אבות' עומדת כביכול בסתירה להוראות השעה.
זוהי גם תקופה שבה נדרשים 'מרפקים' )כתחליף ללחיצת 
שלא  הצאן  לצעירי  הקבוע  לחינוך  בניגוד  האסורה(.  יד 
להיכנס  עמד  ני"ו  כשנכדי  למשל  כך  במפרקים.  להשתמש 
לישיבה קטנה, חיפשו עבורו ישיבה חזקה, כיון שהוא בחור 
כשרוני במיוחד בלעה"ר. אך לאחר שהוריו שמעו על ישיבה 
 – 'אבל'  להם  נאמר  לשם  להכניסו  וחשבו  וראויה  טובה 
'אבל בישיבה הזו צריך מרפקים, יש בישיבה תחרות חזקה 
בין הבחורים, ומי שאין לו מרפקים לא כדאי שילמד שם'. 
ובשומעם כך ויתרו ולא שלחו אותו להתמרפק. יש מספיק 

התמודדויות בחיים בלאו הכי.
אך הנה היום, עוד בטרם ההוראות המחמירות, כבר הורו 
לנו נחרצות: 'פגשת חבר? אינך יכול להתאפק מללחוץ לו יד? 
עשה לו מרפקים!'. ולוואי שהיתה זו דרך צחות בלבד, שכן זו 

תקופה הזויה ממש.
ועל מנת שלא להיכנס לגמרי לעולם של הזיות, עלינו 
ומרפקים  חיזוק  לטובה  עלינו  הבא  ולקבל מהחג  להתחזק 

רוחניים.

ב
ברגליכם  נעליכם  חגורים  מתניכם  אותו  תאכלו  "וככה 
בליל  אנו  מזכירים  זה  פסוק  יא(.  )שמות  בידכם"  מקלכם 
הסדר בהגדה של פסח ועצם ההזכרה בליל הסדר מלמדת 
שיש כאן ענין עקרוני־מהותי. מהו? אכן, יש קהילות שעל 
פי המנהגים שם מראים את חשיבות הפסוק הזה, מכתפים 
תרמיל על הגב ומקל ביד, וצועדים באמצע עריכת שולחן 
ליל הסדר. אולם בעוד את 'דיינו' – מספיק לשיר בכפילות, 
בפסוק זה לא דיינו לצאת ידי חובה בהצגת הדברים, אם לא 

חיים את התובנה של הפסוק.

ובכל הנוגע לפסוק זה מעודי ביקשתי להבין את הלשון 
"נעליכם ברגליכם". מה צריך לצוות על כך וכי היינו חושבים 

שצריך להניחן בתיק?
כיון  לומר,  צורך  יש  בידכם'  'מקלכם  ציווי  שאת  ניחא 
ביד,  ידעו שעליהם לקחת את המקל  לא  שאולי הצעירים 
שהרי במקום שאין בו עליות ומורדות וכיוצא בהן, אין צורך 
המקל  את  להניח  שלא  לצוותם  צורך  היה  כן  ועל  במקל. 

בתרמיל, אלא לקחת בידם. אולם נעליים?!
וכמו  טרקטור',  ב'נעלי  שמדובר  לומר  ירצה  הפשטן 
ספורט  ונעלי  ברגליהם  פשוטות  נעליים  יש  שלמטיילים 
בתוך תיק הגב – התרמיל. וכנגד זה מזהירים אותם אל תניחו 
בתרמיל, התחילו כבר עכשיו לנעול נעלי הליכה נוחות, אל 

תניחו אותן בצד.
אבל לפשטן לא מתאים פירוש כזה, כי בפסוק כפשוטו לא 
נאמר 'נעליכם המיוחדות ברגליכם', אלא נעליים – כלשהן. 
בדרך צחות הדבר מזכיר את כאלו שכיפה על ראשם, אבל 
כאשר הם רצים לאוטו, הרי כמוהם כאותם ילדים שבשעת 
משחק לוקחים את הכיפה ביד, כדי שלא תעוף ברוח, ויוצאים 
ידי חובת כיפה באחיזת ידיים ולאו דווקא בראש. אלא שאין 
ידיים, כי הראש שמוט  ולא אחיזת  זו אלא אחיזת עיניים 
מהכיפה. והלה זקוק לציווי 'וכיפה לראשיכם', כדי שלא יהיה 

עם 'כיפה בידיכם'.
ועודנו בתמיהה, מדוע יש צורך לצוות לנעול נעליים, וכי 

חשבו להחזיקם ביד בעת הליכה?!
עוד יש לתמוה ברישא של הפסוק הנ"ל: "וככה תאכלו 
אותו... מתניכם חגורים". ניחא, אם מדובר בעת ההליכה מובן 
חגורים,  היציאה ממצרים – מתניכם  ללכת בעת  איך  הצו 
נעליכם וכו', אבל הציווי הזה הלא נאמר בעת האכילה – "ככה 
האכילה  בעת  הפה  הפעלת  בין  הקשר  מה  אותו"?  תאכלו 

להפעלת הרגליים ולבישת נעליים?!
דרך אגב, עקב ציווי זה יש אולי סימוכין להנהגת אנשים 
שאף על פי שנעליהם שלמות וטובות קונים בכל זאת נעליים 
חדשות. כנראה כדי לקיים את זכר למצוות 'נעליכם ברגליכם'. 
אבל, עדיין תוהה אני איזה זכר מקיימים ב'שפיץ' של הנעליים 
ובסמל הזהב של החברה, וכי תאמרו שזהו זכר לזהב של ביזת 
הים, עדיין נבקש להבין שפיץ זה על שום מה. שמא כדי שלא 
יירדמו התינוקות ויוסיפו עוד שאלה, שפיץ זה וייסוריו על 

שום מה.

ג
גם כהכנה לגאולה הראשונה, מצאנו התייחסות לנעליים, 
כאשר הקב"ה התגלה למשה רבינו בסנה עת הוא נותן לו את 
הצו לגאול את בני ישראל, ואומר: "של נעליך מעל רגליך". 
וכאן הבן שואל: מדוע הציוויים מנוגדים – למשה רבינו אומר 

הקב"ה 'של נעליך' ולעם ישראל הוא אומר 'נעלו נעליים'.
בהפטרה של אחרון של פסח אומרים אנו את הפסוקים 
דוד,  בן  משיח  של  צמיחתו  בתיאור  א־טו(,  יא,  )ישעיהו 
בהמשך לפסוק "ויצא חוטר מגזע ישי וגו'" ובדברו בשבחי 

הגאולה של "וגר זאב עם כבש וגו'" מזכיר הנביא שוב 
נעליים באומרו "והדריך בנעליים" וכדברי ה"מצודת 
דוד": "והדריך" – דרך השבילים של הנחלים ידרכו 

ברגליהם בנעליים, כי תשוב להיות יבשה.
מתייחסים  לבוא  העתידה  בגאולה  גם  הנה 
מסלול  תהיה  והיא   – מסילה"  "והיתה  לנעליים. 

ההליכה, ודווקא בנעליים.
ואנו מבקשים להבין: מה ענין הנעליים לשבחי 

הגאולה העתידה?
נמשיך  עסקינן,  לבוא  העתידה  בגאולה  ואם 
בשאלה סביב הנעליים: הרי מאמינים אנו שיבנה 
אנו  מנציחים  ובליל הסדר  בית המקדש השלישי, 

ב'כורך' את 'זכר למקדש כהלל'.
והנה כאשר מהרה יבנה המקדש והכהנים ישובו 
לעבודת הקודש, זו תהיה ללא נעילת נעליים, לא 
נעליים, אלא שעבודה  רק שאפשר לעשותה ללא 
בנעילת נעליים פסולה היא משום חציצה בעבודת 
מצרים  יציאת  בעת  לצו  בניגוד  וזאת  הקודש. 

"נעליכם ברגליכם" – מדוע?

ד
נעילת  מינוס.  ויש  פלוס  להן  יש   – נעליים 
קוצים  טרשים,  על  לדרוך  כח  לנו  נותנת  נעליים 
וחרולים, אבל מחשיכה לנו קצת את העיניים ללא 
עלינו  נעליים  נועלים  כשאיננו  הבא.  לצעד  הבט 
להביט ולראות על כל צעד ושעל על מה דורכים אנו, 
שלא ניכשל. אלא שהפלוס גובר על המינוס, כי על 
נעילת נעליים מברכים "שעשה לי כל צרכי" – איננו 

פוחד מקרשים או משברי זכוכית.
עליות  טרשים,  ואין  חלק  שהכל  במקום 
ומורדות, אין אבנים ומזיקים – אין צורך בשמירה, 
כך שאין פלוס בנעליים. )כך גם המקל נותן סיוע 
שמים  לא  ולפעמים  עקלקלות,  לדרכים  ומשענת 
ומינוס,  פלוס   – המשענת  בעקבות  לסיכונים  לב 

והפלוס גובר(.
אצל משה רבינו בעת גילוי האלוקות בסנה, הכל 
כן צווה  ועל  ואין חרולים  היה חלק; אין טרשים 
"של נעליך". אין צורך בנעליים, והעיניים פתוחות 
ורואות אלוקות. אין תהיות, אין טרשים רוחניים. 
במקל.  צורך  אין  במשענת,  צורך  אין  מובן.  הכל 
אבל בהגיעו אל פרעה, כאשר במתרס השני אין מי 
שרואה אלוקות, יש צורך במקל – "קח את מטך 

בידך".
לעומת זאת עם ישראל ביציאתו ממצרים ועוד 
הקב"ה  שמפליא  המכות  עשר  את  ראה  כן,  לפני 
עלול   – כמותו  שאין  אלוקות  גילוי   – בפרעה 
העם  בהיותו  לפניו  הבאים  החיים  שאלו  לחשוב, 
הנבחר: דרכם תהיה סלולה שרואים הכל, מבינים 
הכל, גילוי אלוקות כרצף מהמכות. אין שאלות של 
"למה הרעות", אין שאלות באמונה. יחשוב לתומו 
הנה מגיעה תקופה זוהרת, שמש חדשה זורחת, אין 

טרשים וסלעים ואין צורך בהגנה מפניהם.
מצווה הקב"ה ואומר להם גם בעת אכילת הפסח 
– עת גילוי אלוקות, כאשר אתה שוחט את האליל 
ולא  מבטחים  לחוף  וחושב שהגעת  המצרים.  של 

יהיו לך התמודדויות בחיים וניסיונות באמונה, דע 
לך שלא ולא!

טרשים  מפני  להגנה  בנעליים  להצטייד  עליך 
יהיו  העולם!  זה  כי  למשענת.  המקל  את  ולקח 

שאלות ותצטרך להאמין. כי לכך נשלחת לעולם.
לא כן בבניין בית המקדש, כאשר נר מערבי דולק 
משבת לשבת, כאשר ניסי ניסים נעשו שם יום יום, 
במקום שהאדמה עצמה זועקת "אין עוד מלבדו" – 
אין צורך בהגנה מפני קוצים ודרדרים רוחניים. "כי 
המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא". 
לכן באותו מקום קדוש אסורה העבודה בנעליים, כי 
נעילת נעליים וחשש מפני שברי זכוכית וכיוצא בהן 

מנוגדת לגילוי אלוקות במקום קדוש זה.

ה
נשארנו עדיין בתהייה: אם כן, בשבחי הגאולה 
העתידה – מה מקום ל"הדריך בנעלים", הרי כבר 
נהיה בעולם שכולו אור, "וראו כל בשר כי פי ה' 

דיבר, ומלאה הארץ דעה את ה'"?!
תשובה לדבר:

או אז, בגאולה העתידה להיות בקרוב, נראה את 
ההדר של הנעליים שנעלנו בעת הגלות "והדריך" – 
מלשון הדר. הנעליים שנעלנו בעת ההסתרה. ניווכח 
כמה נחת רוח נעשית לקב"ה דווקא אז בהתמודדות 
שבסוף  ההסתרה  של  והבליסטראות  החיצים  של 

הגלות, כהכנה לגאולה.
איזה  בנעלים":  יפו פעמיך  "מה  נאמר  זה  ועל 
יצטרך לנעילת  זו, שעם ישראל  יופי יש לתקופה 
נעליים בעת ההסתרה, כהמשך לציווי של "נעליכם 

ברגליכם".

ו
ובנימה אקטואלית:

הכנסת  בתי  עת   – בנעלים"  פעמיך  יפו  "מה 
נעולים, עת היכלי הישיבות סגורים, כאשר הופכים 
את הבית בית כנסת ובית מדרש לתורה ולתפילה. כי 
חל"ת אינם ראשי תיבות של 'חופשה ללא תורה', או 
'חופשה ללא תפילה'. אדרבה קיבלנו כח להתמודד 
בתקופה זו בנעלי קודש, ולדעת, שגם לאחר יציאת 
מצרים יהיו הסתרות ודברים בלתי מובנים. כי הנחת 
רוח לקב"ה היא בהתנהגותנו בימים אלו; בחיבור 
חזק יותר אליו, במציאותנו אותו בתוך המסתור, 
לרחוב,  בניגוד  כוח  לנו  שיש  כמאמינים  בראותנו 
בהתחזקותנו  שברחוב.  הטרשים  מפני  בהתגונננו 
בהתחברות של "בני בכורי ישראל" על אף הסובב. 

זה חלק מיציאת מצרים: "נעליכם ברגליכם"!

ז
אחי ורעי!

יש ביטוי באידיש "די גאס איז טרייף"! )־ הרחוב 
הוא טרף(. היום ביטוי זה מקבל משנה תוקף, גם על 
פי הוראות הרשויות: הרחוב נגוע. ניסיונות – תמיד 
היו ויהיו עד התיקון השלם. אבל עלינו לנעול נעליים 
אותנו  מלמד  לא  הטרף  הרחוב  ולומר:  הגנה,  של 
איך להתמודד עם הנגיף, אלא "שה לבית אבות" – 
נתחבר אל האבות ולבית של האבות – הבית של 
כלל ישראל, ונאמר: נעלנו נעליים, התחברנו אליך, 
הבא לנו את התקופה של בית המקדש ללא נעליים, 
ואז נראה את 'והדריך בנעלים' – את ההדר שהיה 

בנעליים של היום. אמן כן יהי רצון.

עם
בנו

מאוצרותיו של הגאון
רבי זושא הורוביץ

אב"ד קהילות החסידים, אלעד

מה יפו פעמייך בנעלים
על שעות שבהן נדרשות נעליים ועל שעות שבהן הנעליים מיותרות, 

והרגעים הגדולים דווקא מול בתי המדרש הנעולים

נא לנהוג בעמודים אלה בקדושה הראויה
י"ב ניסן תש"פ
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מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ



הפירמידות שבנו הפרעונים במצרים שלחו את מנחם שקד 
ואיך  שנים  אלפי  לפני  לגובה  לבנות  הצליחו  כיצד  לברר 
קרה שמאז ועד לפני מאה ועשרים שנה הבנייה לגובה לא 
התפתחה כמעט במאומה • פריצת הדרך לשחקים מחדש, 
היכן מוצאים מהנדסים שיטפסו לקצה המגדל ומי מחליף 

את נורות האזהרה שעל אנטנות גורדי השחקים

המצריות  הפירמידות  ממראה  להתפעם  שלא  אפשר  אי 
הבנויות בירכתי קהיר. הן בשל גובהן הרב והן בשל המלאכה 
המורכבת והקשה שלבטח הושקעה בבנייתן באותן שנים, ללא 

כלי עבודה מודרניים, ללא מנופים וציוד מכני הנדסי כבד.
בעיקר אי אפשר שלא לתמוה כיצד יתכן שבמשך אלפי שנים 
הבנייה לגובה לא התקדמה במאום, למרות הידע שכבר נצבר ואף 
הוכח במקומות שונים בעולם. התשובה לכך נעוצה בעיקר בגלל 
קושי הנדסי. כל קומה שנבנתה היתה צריכה להיות חזקה מספיק 
הקומות  שעל  הרי  ומשכך  שמעליה,  הקומה  את  להחזיק  כדי 
התחתונות היה מוטל עומס כבד מנשוא. לכן בשעה שרצו לבנות 
בניין גבוה, נדרשו המהנדסים להקטין את היקפן של הקומות 

העליונות ואלו הלכו והצטמצמו ככל שנוספו קומות נוספות.
גם לאחר שכבר הומצאו שיטות בנייה שיכלו לשאת משקלים 
המקנות  בנייה  שיטות  והומצאו  רציפה,  בבנייה  יותר  גדולים 
למבנים גמישות מסוימת ויצרו היתכנות של מבנים רבי קומות, 
רבי קומות, משום שהיה  בניינים  נמנעו בעולם מבניית  עדיין 

קושי להגיע לקומות העליונות.
רק משהומצאה המעלית, נפתחה היכולת לממש את הבנייה 
רבת הקומות בעיקר בערים כמו שיקגו וניו-יורק. עם זאת יש 
צפיפות  בשל  לא  הוקמו  הראשונים  השחקים  גורדי  כי  לציין 
ליצור  מנת  על  ובעיקר  גם  אלא  מרכזיות,  בערים  האוכלוסין 

רושם של קידמה ועוצמה מול מדינות העולם.
אחר  כפטריות  צצו  בלבד  שנים  מאה  תוך  אחרת,  או  כך 
הגשם בניינים רבי קומות, כשהטרנד הפך לתחרות בינלאומית. 
מי שהצליח להציג בניין גבוה יותר ולו במספר מטרים בודדים 
מהבניין הגבוה ביותר, זכה לפרסום והעניק כבוד למדינתו. קו 
קידמה  של  סמל  הברית  לארצות  העניק  ניו-יורק  של  הרקיע 

ועוצמה לא פחות מאשר הצבא החזק שברשותה.
נפילתם של מגדלי  דווקא בתחילת שנות האלפיים, לאחר 
התאומים בפיגוע הרצחני, ישנו קושי מסוים לשכן אנשים בגורדי 
השחקים, ומהנדסי הפנים מחפשים פתרונות על מנת להסתיר 

את הגובה הרב בו נמצאים האנשים המתגוררים בבניין.
אלא שמה שהפנימו האמריקאים, הסינים מתחילים ללמוד 
רק כעת. וכך ברוח ניסיונותיה של סין לשוות לעצמה מעמד של 
מעצמה חזקה ומשפיעה, החלו הסינים לבנות גורדי שחקים בזה 
אחר זה, וסין משתדלת להחזיק בתואר הבניין הגבוה בעולם, או 

לפחות להיות מתחרה משמעותית בתחרות הזו.

אומץ בקצה מגדל
ההתבוננות  הוא  שחקים  בגורד  המפעימים  הדברים  אחד 
העננים.  גובה  מעל  אף  ועומדים  התלויים  הקטנים  בפרטים 
הבניין  של  החיצוני  בצד  החלונות  ניקוי  על  למשל  חשבתם 
או  הבניין  בקצה  התאורה  מתקלקלת  אם  ומה  אלו?  בגבהים 
בראש האנטנה המסמנת למטוסים מנמיכי טוס את עצם קיומו 

של הבניין.
למי יש את האומץ לתלות את אותיות הענק המרכיבות בדרך 
כלל את שם הבניין בגבהים עצומים אלו. ומה יקרה אם תוך כדי 
הרכבת האותיות ייפול המברג או הפטיש מגובה כה רב לרחוב 
גורד שחקים? כיצד  זמן לוקח לבנות  שבתחתית הבניין? כמה 
מעלים מנוף לגובה כה רב ומי הם האנשים שכדי להרגיש טוב 

מתהלכים על קצה הבניין ללא רתמות.
אנו ננסה להפנות את מבטנו ולסקור את אלו שגרים בארץ 

אך מבלים את חייהם בגובה השמים.

בונים לגובה

להחליף נורה. מומחה בעבודה בשחקים מחליף 
נורת אזהרה למטוסים כשהוא בגובה של 650 מטר מעל 
פני הקרקע. מליוני צופים עוקבים אחר עבודתו מעל גבי 

המרשתת.

להסתכן בשביל הכיף. יש את אלו שאינם מתפרנסים מהסכנה 
שבגבהים, הם מגיעים לקצה רק בשביל לצייר גרפיטי

צוות בצריח. צוות עובדים שהשלימו עבודות ברזל בקצהו של בניין 'וילשיר 
גרנד סנטר' בלוס אנג'לס בגובה 335 מטרים. בתמונה הקטנה, מיקומם בבנין 

בהסתכלות מהרחוב )בעיגול(

להיות בקצה. חיבור וו כבל למנוף 
בשחקים הופך למשימה מסכנת חיים

הפסקת אוכל. כדי לחסוך בזמן 
סועדים העובדים בין שמים לארץ

תלויים על בלימה. התקנת רכבל

'ארוחת צהריים על גורד שחקים'. תצלום שחור-לבן מפורסם 
שצולם במהלך הבנייה של בניין RCA )הקרוי כיום בניין ג'י אי( בשנת תרצ"ב ברובע 

מנהטן שבניו יורק. בתצלום נראים 11 פועלים הסועדים ארוחת צהריים בנינוחות, 
כשהם יושבים על קורת מתכת של שלד הבניין בגובה 256 מטרים, כשברקע נופה 

של ניו יורק. נכונות הפועלים להצטלם כך ללא כל אמצעי בטיחות מסמלת את 
שיאה של תקופת 'השפל הגדול' שהביאה עובדים בתקופה ההיא להסכים לכל 

עבודה שהוצעה להם
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מזוודה דחוסה בידי אם אוהבת, כריכה חדשה של בבא מציעא, 
ולב הומה שאיפות. אלפי נערים מצטרפים מדי חודש אלול לֵחילות 

הישיבה, וגבם כבר כפוף למשא העבודה.
לצד עולם ההתעלות השמור לעולם הישיבה בלבד, שמורה לו 
ישיבה  בני  המייחדים  הקשיים  משלו.  ולבטים  קשיים  מערכת  גם 
מהלהט  העצומות,  מהתביעות  הְרפידה,  מצחות  דווקא  נובעים 
אוטונומית.  לחברה  אותו  המגבשות  המקיפות,  ומהחומות  הרגשי, 
לצד יתרונותיה – קהילתיות עלולה ליצור אווירה מלחיצה דווקא 
חרדות,  קנאה,  הפרעות  תחרותיות־יתר,  הרוחנית:  מעלתה  בגלל 
הדמיון  ַמכֵשלות  ושאר  נייעס'נות־פנימית,  תלות,  כפייתיות,  ועמן 

השכיחות במחוזות מגודרים.
עולם הישיבה גם רואה בלימוד תורה משאת נפש יחידה. חיים 
בעולם רוחני מופשט עלולים ליצור תנודות במצבי־רוח, וכן קשיים 

מיוחדים אצל חסרי הכישרון.

•••
בבת־אחת  ילדים  אלפי  מתקלפים  הקטנה  הישיבה  מפתן  על 
פריחת  בשיא   ,13 בן  נער  נוטל  הישיבה  עולם  הילדות.  מפלומת 
הדמיונות ומשברי־ההתבגרות, עוקר אותו ממשובות הילדות, עוטף 
ליד  ומציב אותו  ב'שמעתתא'  וחליפה, מצייד אותו  אותו במגבעת 

הסטנדר של רבי עקיבא איגר. וכבר הוא בן תורה לכל מלוא קומתו.
גם המעבר החד הזה מצריך עצה או שתיים.

הישיבה הקטנה פוגשת את חניכיה בלב גיל ההתבגרות. זו תקופה 
סוערת ותובענית, העשויה לרומם את נפש לומדיה לשיאים רוחניים, 
רבינו  כותב  הנעורים",  בני  של  בהתלהבותם  מתקנאים  "הצדיקים 
ח בהם נגיפי חרדה  צדוק הכהן, ובאותה מידה עלולה התובענות לַפֵתּ

וחוסר־ביטחון.

•••
למעלה משני  רגשי, העוסק  ויועץ  פרידמן מחנך  ב.  יעקב  הרב 
ומתלבטים,  ישיבות  לבני  וייעוץ  בחינוך  שונות  במסגרות  עשורים 
פוצח מהשבוע בטור חדש. הטור השבועי יציג את סיפורם האישי, 
המורכב, של קבוצת בני תורה באחת מישיבות העילית בארץ. הוא 
ילווה את עולמם הרגשי, כיסופיהם, חרדותיהם, החל מכתה ח' של 

התלמוד תורה ועד ל'קיבוץ' של הישיבה גדולה.
המאבקים, הניצחונות. הלבטים, המשברים.

הסיפור האישי הזה הוא בעצם סיפור התמודדותו ומאבקו של כל 
בן תורה המבקש להצליח בשנות הישיבה.

בשולי כל פרק בסיפור ההתמודדות המדהים הזה, מאיר הטור 
תובנות חינוכיות ועצות מעשיות.

הקוראים מוזמנים ליטול חלק בעריכת הטור, ולהפנות שאלות 
מנחות והערות בונות.

הרב יעקב ב. פרידמן

עולם מסתורי, קסום באופק
עד לאותו יום היו ימיו של איתמר שקולניק, ככל ילד בן 13 וחצי, 
נוחים, מורכבים מפיסות־חיים זעירות. גם השאלות שִנקרו בדרכו היו 
יומיומיות וקטנות־משקל: האם הוא מעדיף חביתת־עין או מקושקשת עם 
הסלט של ארוחת ערב. או מתי כבר ייסע לבקר את דוד משולם. השאלה 
הדרמטית הראשונה שעתידה ללוות את נדודי לילותיו הופנתה אליו לגמרי 

באקראי, כשחזר בצהריים מהישיבה, על ידי ר' אלחנן השכן מקומה ג'.
"נו איתמר", פנה אליו ר' אלחנן בחיוך רחב, "כבר החלה עונת הרישום 

לישיבע'ס קטנות, אה?"
"קצת, בחיידר התחילו לדבר..."

"או, התחילו! התחילו זה טוב! אז יש לי הצעה ממש טובה בשבילך! 
ישיבה שממש תפורה עליך!".

כל הנושא תפס את איתמר קשה. עדיין הוא מרגיש את עצמו ילד בכל 
הווייתו. טובל כולו בִצְלְצלי ילדּות. עדיין הוא מתמקח על התור לגמבוי 
בכל  נפרש  האופק  בקצה  ופתאום  החלון',  ליד  'לשבת  ועל  ולאופניים, 

מוראו – עולם קסום ומסתורי – הישיבה הקטנה.
"...ואתם כבר חייבים לזכור", רועם כמעט מדי בוקר קולו של ר' שרגא 
המחנך מכתה ח', "שעוד מעט כבר תהיו ישיבה־בחורים! אתם חייבים 
להתבגר. להשקיע את הראש בדברים חשובים יותר! נגמרו כל השטותי'ם 

של משחקי הילדות, תזכרו את זה!"
אז זהו, שאיתמר דווקא ניסה קצת לשכוח.

ה'ישיבה־ּבוחער מגיע!
והוא בכלל אוהב אהבה גדולה את "כל השטותי'ם של משחקי ילדות". 
מדי פעם היה נגרר למחשבה מטרידה. האם באמת בישיבה הקטנה ייעלמו 
מעולמו שעשועי כדור ואופניים, משחקי דמקה, והגוגואים שהוא אוסף 

כבר שנתיים בשקידה? למי ייתן את האוסף שלו?
הסתובבו בחיידר סיפורים. סיפרו שבישיבה קטנה מתחילים את היום 
בשש בבוקר ומסיימים מאוחר בלילה, ולומדים סוגיה עם כל הראשונים 
ישיבה. המחשבות האלו הסעירו את  בחורי  כמו  וכל האחרונים. ממש 
דמיונו ועוררו בו התרגשות, וגם מין מורך לב. סוג של חוסר־שקט צבט 

את לבו.
הוא סבל מעצם העובדה שהוא מרגיש כך. למה הוא שוב שונה מכולם? 

הנה הילדים סביבו נרגשים כל כך! בטוחים כל כך בעצמם ועתידם.
עצם הפקפוק בגדולת הרגע – הרגיש לו לא לגיטימי.

על  בגילוי־לב  אמא  עם  לדבר  ניסה  מהחיידר,  השבוע  חזר  כשהוא 
החרדות שלו. אבל ברגע שראתה אותו הכריזה אמא בהתרגשות:
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יוקרה, יוהרה או ישיבה
המעבר הגורלי, המשמעותי בחיי האדם – הוא המעבר בין גיל 

ילדות לישיבה קטנה.
שלשה  של  למשטר  ילד  נכנס  הקטנה  בישיבה  הראשון  מיומו 
סדרים גדושים. כל החקירות וההברקות הראויות להיאמר ב'שניים 
אוחזין'. כניסה חדה לאווירה תחרותית. פרידה פתאומית מסינר של 

אמא.
וילד שרק אתמול ראה את העולם כצעצוע בין צעצועיו, נכנס בבת 
אחת לעולם הישגי, רוחני, גדוש אתגרים. המעבר הזה עתיר סיכויים 
וסיכונים. הילד נדרש למעבר בתפיסה: סיום תקופת הילדות חסרת 

האחריות, וכניסה למצב של "להיבדל לעמוד לפני ה'".
מרבית הקשיים שהתפתחו בגילאים המבוגרים – מקורם בקליטה 

שגויה של שנות ה'ישיבה הקטנה'.
משום שבישיבה קטנה, יותר מבכל מוסד חינוכי אחר, שורר לחץ 
תחרותי עז. זה יוצר אווירה שקצת משתלטת על כוח רצון. קובעת 

למה לשאוף. מכתיבה באיזה קטע־תפילה לשאוג.
אווירה מרוממת היא אטמוספירה חשובה בעולמו של ילד. $1אבל 
יכֹולֹות־ ובתיאום עם  בנחת,  בנפשו  הזו לא תיָספג  אם הרֹוממּות 

קיבולֹו – הרוחניות המופלאה לא תהיה שלו.$2 והוא ימצא את עצמו 
מתהלך בשנות הגיבוש הקריטיות ליד עולם של אחרים. נשלט על ידי 

אווירה סוחפת, שהוא עצמו אינו חלק ממנה.
וכך עלול כל קטע אהוב של 'נתיבות' – להפוך ל'אויב' רגשי. וכך 

עלולה, חלילה, להתפתח התנגדות נפשית ללימוד.
•••

זו פנייה להורים המתחבטים לאן לשלוח את בנם: אל תחפשו 
ישיבה חשובה. חפשו ישיבה מתאימה. אם ילדכם בעל אופי רגיש 

ופגיע – הוא לא ישרוד ישיבה תחרותית.
ברגע ההחלטה על אופי הישיבה – אתם מעלים את בנכם לרכבת. 
בידיכם לבחור את הרציף והיעד. כשהוא כבר ייָמֵצא שם – לא תוכלו 

לעשות דבר.
מתפתחת היום בחלק מהישיבות מגמה נפלאה: גישה רכה לילדי 

הישיבה הקטנה. שאיפה לרפד את צעדיהם הראשונים.
ישיבה קטנה לא אמורה לקדם את חניכיה לגדלות תורנית של 
ממש. מרן ה'קהילות יעקב' מרחיב על כך ב'חיי עולם'. הגיל הזה 
מטפח בעיקר מה שה'פחד יצחק' מכנה "בניית חושים לקליטת עונג 

רוחני".
היינו: מטפחת ַחוויית מתיקות חדשה.

אף חווית־מתיקות לא תלבלב על רקע מתחים!
•••

$1חוויית ההתחלה, יום בואו של ילד בברית־חותמה של התורה 
הקדושה הוא רגע רגיש כפורצלן. שביר כפורצלן. ילד הוא אישיות 
דרמטית. לטוב ולרע.$2 החוויה הראשונית שלו בישיבה – תקבע את 

רמת החיבור שלו לתורה.
אם נרפד לפניו את ה'ראשית' ונציג לפניו עולם ידידותי, קדוש, 
מּואר, תלווה את דרכו ברכת רבותינו בעלי התוספות: "שכן דרך הוא 

בהולך ללמוד שנעשה גדול!".
בסייעתא דשמיא!

לתגובות והערות, ויעוץ למתלבטים - 03-6193147

מגשימי החלומות 
של אמא
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המחשבה 
שהמשגיח 
בישיבה הקטנה 
המאיימת יהיה 
דמות ידידותית, 
ריגשה אותו. 
הוא רצה לברר 
אצל ר' אלחנן 
פרטים מעשיים 
על הישיבה, 
אלא שבדיוק 
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אוצר פרושים וחדושים, דרושים ורמזים, באורים ומאמרים 
על פרד"ס התורה ערוכים באופן השווה לכל נפש

סֹוֵדְך ְלַהְעִמיק ּבְ

•
להנעים את שולחן שבת 

•
להרחיב הידיעות בצוף סודות התורה

•
להלהיב הלבבות באהבת התורה

מאוצרותיו של הגאון הצדיק 
רבי יוסף ׁשֹלמה טריקי זצּוק"ל 

מּגדולי חכמי מרקׁש

בברכתם של מרנן הגר"ח קניבסקי שליט"א והגר"י זילברשטיין שליט"א

משלוח חינם בקנייה מעל 120₪ מתחת לסכום זה המשלוח בתוספת 20 ₪בלבד! *המשלוח חינם באזורים הבאים: ירושלים, ב"ב, מודיעין עלית, אלעד, בית שמש, ביתר, 
אשדוד, פתח תקווה, רכסים.**מקומות שלא ברשימה זו המשלוח בתוספת 20 שח בלבד ולא מהיום להיום ובקניה מעל 120 שח. *** המשלוח מהיום להיום להזמנות 

שמתקבלות במוקד עד 16:00 אחה"צ.

1-599-581-581
02-5329314 yefe.co.il     yn1599581581@gmail.com 

משלוח חינם - מהיום להיום!* - לכל הספרים שבחנויות

2 פינת רוטשילד | אלעד: יהודה הנשיא 90 | קרית גת: רח' האדמו״ר מחב״ד 1 פינת נתיבות שלום (בנין קרעטשניף) | רכסים: עקיבא 43 | עזרא 45 | אשדוד: יוסי בן חלפתא 10 רובע ז׳ - ענק הספרים | פתח תקוה: קהילות יעקב 4 - גני הדר | ההסתדרות חפציבה רחוב בן איש חי 29 | חזון איש 17 | בני ברק: רבי עקיבא 130 | אהרונוביץ 19 (מול מרכז רימונים) | ברטנורא 3 | רבי בית הדפוס 32 | מודיעין עילית - קרית ספר: אבני נזר 26 | שדי חמד 1 |  ברכפלד: רבי יהודה הנשיא 14 | בית שמש: שכונת ירושלים: חדש! מלכי ישראל 17 | סופרסטור מאה שערים 17 | צומת בר אילן 1 | גבעת שאול 28 | חדש! בית וגן - הפסגה 50 | 
סביון 39 (בנה ביתך) | חדש! אופקים: חפץ חיים מול בית הכנסת אהל משה. 

רשת חנויות ״יפה נוף-פלדהיים":

מגוון אפשרויות להזמנת משלוחים:

"אוהו! אוהו! הנה הישיבה־ּבוחער שלי!"
קבלת הפנים המפוארת נטלה ממנו את האומץ לפקפק.

$1לבו נחמץ מהתואר החדש. "ישיבה ּבוחער שלי". לפני 
שהתחיל כל העניין עם הרישום הייתה אמא מכנה אותו "ילד 
מתוק שלי"$2, למה הייתה צריכה להחליף את זה ל"ישיבה־

ּבוחער שלי"?
כבד כל כך. מרוחק.

הוא לא ממש ידע מה דורש ממנו התפקיד החדש של 
"ישיבה בוחער". עד אתמול היה גאה שהוא הגיע במשחק 
לישיבה־ּבוחער  מותר  האם  הקשה'.  ל'קֹון  אבנים'  'חמש 

להתגאות במיומנות ב'חמש אבנים'?

ישיבה בסטייל גבוה
בערב הגיע ר' אלחנן לדבר עם הוריו על ישיבה לאיתמר.

ר' תנחום, איש חלש וקשה־יום. כל  אבא של איתמר, 
השיחה לא הייתה לרוחו. הוא הופיע לדקות ספורות. ישב 
ישיבה־לחצאין, קצת מרחוק, אולי כדי לאפשר לעצמו נסיגה 

נוחה אם ירגיש שהעניין חונק אותו.
החיים קצת כבדים על אבא.

התברר שר' אלחנן השכן הוא 'רׁשם' לישיבה קטנה. הוא 
סיפר בהתפעלות על הישיבה החדשה 'דרכי אליעזר'. מה יש 
בישיבה? מה שאין בה. אין בה לחץ המתיש היום נשמות 
צעירות. אין תחרותיות ההופכת אווירת שטייגן למין מגרש 

ספורט. מטפחים קשר חם עם הצוות.
כערימת  שקולניק  הזוג  באוזניי  נשמע  זה  איכשהו 

חסרונות.
אבא, מפינתו המוגנת, אזר אומץ. "איתמר שלי", אמר 
וקולו נעשה צרוד מעלבון, "איתמר שלי ילד מבריק. מבריק! 
ה' את  ברוך  לו  מציעים  גבוה...  בסטייל  ישיבה  צריך  הוא 

הישיבות ברמה הכי גבוהה. לא ישיבה כזאת טיפולית!"
זו הייתה שעתו של ר' אלחנן להיעלב. "חלילה ר' אהרן! 
לחוץ,  היום  הדור  מה?  אלא  ה'!  ברוך  שטייגן  עם  ישיבה 
הרבה נופלים בדרך בגלל הלחץ בישיבות המובילות... ב'דרכי 
אליעזר' יזכה איתמר שלכם ביחס חם. משגיח נהדר שיקשיב 
לו, שיושיט יד מחזקת ברגעי הגעגועים, בליל שבת ראשונה 
משגיח  הזר...  הקידוש  עם  אוכל...  בחדר  השעווניות  ליד 

שיגרום לו לרצות להגיע ל'סדר'..."

כשילד הופך ונעשה 'סמל'
יש  באמת  הומה.  ולבו  הדברים  את  שומע  ואיתמר 
שעווניות בחדר האוכל בישיבה? הוא כבר מייחל מעכשיו 
לאותו משגיח מופלא שינסוך בו ביטחון ברגעים המפחידים 

ההם. פתאום צף בו זיכרון מר מימיו בכיתה ז'.
התהדר  החיידר  בבקרים.  לאחר  ִהרבה  ההיא  בתקופה 
באחד  אירוע.  כל  בחזית  להתנגש  שהקפיד  נוקשה  במנהל 
מאיחורי הבוקר המסולסלים שלו תפס אותו המנהל, ונעץ 

בו מבט קשוח:

"אתה מתכוון להמשיך עם האיחורים שלך, או להתחיל לקחת 
את עצמך בידיים!"

זו הייתה שאלה מבלבלת, איתמר השיב בנחרצות "לא". 
הוא כמובן התכוון לרישא, הוא לא מתכוון "להמשיך עם 
מה"לא"  והסיק  התבלבל,  המנהל  שלו".  האלה  האיחורים 
שהוא מתכוון "לא לקחת את עצמו בידיים". איתמר הואשם 

בביזיון המנהל, נשלח לביתו, וספג עלבונות מכל עבר.
ובדיוק את המקרה הזה החליט המנהל להפוך למשל־

ושנינה. וכך ארע שבמקום להיות ילד ככל הילדים – הפך 
איתמר ונעשה סמל לבני מרי:

"כפי ששמעתם יש אצלנו בחיידר ילד שלא יודע מה זה 
לכבד מורים! הרחקנו אותו לשבוע מהחיידר למען ישמעו 

וייראו..."
שתדלנויות לא עזרו. איתמר הורחק לשבוע.

העוול  שינה!  ללא  לילות  ההם!  המרים  הלילות  אוי! 
שנגרם לו חונק את גרונו אפילו הרגע, שנה לאחר המאורע. 
למה בעצם לא אמר להנהלה "לא הובנתי נכון"? למה לא אמר 

"שפכו את דמי לחינם?"
האמת שניסה. "המ...מנהל", גמגם בוקר אחד, לבו הלם, 
נפשו יצאה לכך שיבינו אותו סוף סוף. "הממ...נהל, סס...תם 

האשמת..."
ממשיך  אותי!  מאשים  "עוד  המנהל,  מזדעק  "חצוף!", 

להתחצף!"
זה השתיק את איתמר. מאז החל להרגיש מין בחילה מדי 

בוקר בדרכו לחיידר.

שעווניות בקידוש ליל שבת
מאותו אירוע איבד איתמר את מעט הביטחון שהיה בו. 

איבד רצון להתקרב. כל מגע עם ההנהלה גרם לו רתיעה.
יהיה  המאיימת  הקטנה  בישיבה  שהמשגיח  המחשבה 
דמות ידידותית, ריגשה אותו. הוא רצה לברר אצל ר' אלחנן 
פרטים מעשיים על הישיבה, אלא שבדיוק באותו רגע גורלי 

נכנס הביתה שלמה זלמן.
כאילו מישהו הדליק את החשמל בפניה של אמא. זה היה 
הרגע שלה, של אמא. היא השקיפה בעיניים נוצצות אל בנה 

הגדול.
"וזה", אמרה בחגיגיות והצביעה בדרמטיות על הנכנס 
הנבוך, "וזה שלמה זלמן שלנו, מבכירי ישיבת 'קול תורה'! 
מחשובי הישיבה! עושה שם חיל ברוך ה' בלי משגיח טיפולי, 

גם בישיבה קטנה גם בישיבה גדולה!"
זו אמא. כל ילדיה נועדו להיות מגשימי החלומות שלה.

בו  הרגע  זה  והבין.  אמא  לנימה של  הקשיב  $1איתמר 
את  אמא  אצל  להפר  כבר  אפשר  אי  ההחלטה.  התקבלה 
תחושת ההדר.$2 הוא התחפר עוד יותר בכיסאו. תחושה 

חמצמצה פשטה בקרביו. תחושה של שעווניות בליל שבת.
"מבכיֵרי"  להיות  יילך  אחיו  זלמן  שלמה  כמו  הוא  גם 
של משהו. דמותו של המשגיח ההוא, החביב הקשוב, ליד 

השעווניות של קידוש־ליל־שבת – הלכה ונמוגה...

)המשך בעז"ה בשבוע הבא(

י"ב ניסן תש"פ
206 
 207

>>>

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ



ביכולתו לחולל אותות ומופתים: "אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך 
לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחיה מתים וכיוצא בדברים 
אלו". היינו, בהחלט ייתכן שבואו יהיה כרוך בניסים ובנפלאות, אבל אין זה 
מחויב המציאות וודאי שלא בכך הוא נבחן. מבחנו האמיתי של המשיח הוא 

במהותו העצמית ובפעולותיו בעם ישראל ומול אומות העולם.
כשמעיינים בתיאורו של הרמב"ם על שלבי התגלותו של המשיח, מצטיירת 
כלל  בדרך  המון העם.  בקרב  רבה מהתפיסה המקובלת  במידה  תמונה שונה 
מצטיירת ביאת המשיח, כהתגלות על טבעית של דמות מופלאה שבאה בבת 
שום  אין  שברמב"ם  המשיח  בסימני  אולם  המציאות.  פני  את  ומשנה  אחת 
סממנים מסוג זה. פסק ההלכה של הרמב"ם קובע שביאת המשיח היא תהליך 
שבו חוזרת מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה ותהליך זה מורכב בעיקרו 

משני שלבים: "בחזקת משיח" ו"משיח בוודאי".
הרמב"ם מסביר שישנם שני חלקים בהתגלות המשיח. החלק הראשון הוא 
רוחני בתחילתו. המשיח הוא גדול בתורה העוסק במצוות כדוד המלך בשעתו 
לפי התורה שבכתב ושבעל פה. בכוחו של המשיח להשליט את שלטון התורה 
על כל עם ישראל )'כפיה דתית'( וכן להילחם את מלחמות ה'. מי שיתקיימו בו 
הנתונים הללו הרי הוא 'בחזקת משיח'. בשלב הבא עליו להצליח במלחמות עם 
כל האומות שסביב ארץ ישראל, לבנות את בית המקדש במקומו ולקבץ את נדחי 

ישראל. מי שיעשה זאת "הרי זה משיח בוודאי".
הסימן הראשון להתגלותו של המשיח הוא "יעמוד מלך מבית דוד" – כלומר, 
יהודי מזרע דוד המלך יעמוד ויתחיל להנהיג ולפעול. ברור שאין הכוונה למלך 
עם כל דיני המלוכה שהרי לא ייתכן שימונה מלך בישראל בטרם הראה אפילו 
סימנים של 'בחזקת משיח'. הסימן השני "הוגה בתורה ועוסק במצוות" – עליו 
להיות ראוי בחכמה וביראה למלא את מקום "דוד אביו". כל אלה מתארים את 

מהותו העצמית של המשיח בראשית התגלותו.
לאחר מכן כדי שיוכר 'בחזקת משיח', עליו לבצע פעולות הן בקרב עם ישראל 
והן בעולם. בראש ובראשונה "יכוף כל ישראל ללכת בדרך התורה" – הוא מתחיל 
להשתמש בכוח הנהגתו כדי להחזיר כל יהודי לדרך התורה ופועל לתיקון פרצות 

שעה היסטורית
אני  אלו?  בימים  היסטורית  חיים בתחושה  האם אתם 
מקווה שכן. זהו זמן של היסטוריה שכולנו נספר עליו לדורות 
הבאים, אבל רבים מקווים ומצפים שכל התהפוכות שעברו 
המהפך  לקראת  הכנה  כולן  הן  האחרונים  בחודשים  עלינו 
הגדול מכולם. את השורות הבאות נקדיש אם כן לציפייה 

היהודית זה אלפי שנים לביאת המשיח בקרוב.
יודע  אינו  איש  תעלומה.  בענן  אפופה  המשיח  ביאת 
כיצד היא תתרחש בפועל וכמו שהגדיר זאת כבר הרמב"ם 
שתיאר די בפרוטרוט )בפרקים האחרונים של הלכות מלכים 
החותמים את ה'יד החזקה'( את סדר התגלות המשיח: "וכל 
אלו הדברים וכיוצא בהן לא יידע אדם היאך יהיו, עד שיהיו: 
שדברים סתומים הן אצל הנביאים. גם החכמים אין להם 

קבלה בדברים אלו, אלא לפי הכרע הפסוק".
בתולדות עמנו רשומות כבר כמה 'התגלויות' כוזבות של 
משיחי שקר שונים ומשונים. מהם שסחפו אחריהם רבבות 
ובתוכם אפילו מגדולי הדור, כשהם גורמים צרות צרורות. 
מהם שגם בני דורם התייחסו אליהם במידת מה של תימהון. 
והיה גם את הרצל שהיה רחוק עד מאוד מתורה ומצוות, ורק 
זקן גדול ירד על פי מידותיו, אך רבים מהמון העם ראו בו 
רח"ל את דמותו של המשיח – מי שעתיד להביא את הגאולה 

לעם ישראל.
מתכוונים  אנו  למה  עומדות,  במקומן  השאלות  ואכן 
כשאנו מדברים על ביאת המשיח? האם פשוט יופיע מישהו 
ויודיע שהוא המשיח? או שצריך לקרות משהו שישנה את כל 
העולם ומתוך ענן הניסים תופיע דמותו של המשיח. וכלומר, 
האם המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ולהרעיד את כל 

העולם או לא?
כאמור, הרמב"ם בסוף ה'יד החזקה' הוא שמרחיב בעניין, 
אך בדבריו אנו מוצאים שתי גישות מנוגדות. ב'יד החזקה' 
הוא קובע כפסק הלכה "אל יעלה על דעתך שהמלך המשיח 
צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחיה 
מתים וכיוצא בדברים אלו". ולעומת זאת ב'איגרת תימן' הוא 
כותב "האותות והמופתים שייעשו על ידו הם יהיו הראיה על 

אמיתת טענתו ואמיתת ייחוסו".
ואכן, כל דמותו ומאפייניו של המשיח שונים תכלית שינוי 
בשני המקומות. ב'יד החזקה' מתוארת דמותו של המשיח 
כמנהיג ישראל גדול שמחזיר את עם ישראל לדרך התורה, 
נלחם באויבי ישראל, מנצח את כל האומות שסביביו, בונה 
את בית המקדש ומקבץ את כל נדחי ישראל ואחרי כל זאת 
אנו יודעים שהוא אכן המשיח. לעומת זאת ב'איגרת תימן' 
מתוארת הופעת המשיח כאירוע על טבעי לגמרי: פתאום 
מופיע אדם בלתי מוכר כלל, מחולל אותות ומופתים, כל 
העמים נחרדים מול נפלאותיו והעולם כולו מקבל בבת אחת 

את מלכותו.

יש מבארים שיתכן שאין כאן סתירה אלא שתי אפשרויות 
של גאולה. אין ספק שבימות המשיח יהיו נפלאות וישתנו 
סדרי עולם. השאלה היא אם הדברים העל טבעיים יתחוללו 
כאילו  מיד עם הופעתו של המשיח, או שההתחלה תהיה 
ב'יד  ולפיכך  העולם.  סדרי  ישתנו  שני  בשלב  ורק  טבעית, 
המשיח.  יבוא  לפיה  ההלכתית  המציאות  מוגדרת  החזקה' 
מבחינה זו אין הכרח שיעשה אותות ומופתים, אין הכרח 
לצפות לתהליך פתאומי ועל טבעי דווקא. ייתכן שהמשיח 
יופיע כמנהיג ישראל שעושה פעולות שונות בעם ישראל 
ובעולם, ורק אחרי בניין בית המקדש וקיבוץ הגלויות על ידו, 

נדע שהוא המשיח.
לעומת זאת ב'איגרת תימן' מתאר הרמב"ם את התגלות 
שהיא  ומאמינים  לה  ומייחלים  מצפים  שאנו  כפי  המשיח 
באותות  גדולה,  אלוקית  בהתגלות  בפתאומיות,  תבוא, 
של  קולו  למשמע  יחרד  כולו  העולם  כאשר  ובמופתים, 

המשיח.

שעת מבחן
אם המשיח יבוא במסגרת התגלות אלוקית גדולה ועצומה 
הרי שאז לא יהיו שום שאלות ושום ספקות. ברם, השאלה 
היא מה יהא אם משיח יופיע בבחינת 'עני ורוכב על חמור' – 
כלומר בתהליך שנראה טבעי, בלי רכב וסוסי אש ובלי אותות 

ומופתים. כיצד נדע לזהותו כמשיח וללכת אחריו?
אחד המקורות ללמוד ממנו על הגאולה העתידה, היא 
גאולת מצרים. בני ישראל במצרים עמדו גם כן במצב דומה. 
הופיע לפניהם יהודי שסיפר להם כי ה' נגלה אליו והורה לו 
להוציא את העם ממצרים והשאלה הייתה אם להאמין לו. 
חז"ל מספרים )שמות רבה ה, טז( שגם לאחר האותות שעשה 
משה, עדיין לא היה הדבר ברור להם ואז פנו לסרח בת אשר 
בידה היה מסור סימן שהגואל יבוא בבשורת "פקוד פקדתי", 

וכששמעה שכך דיבר משה אישרה שהוא הגואל.
בני ישראל במצרים הסתמכו אפוא על סרח בת אשר, 
בזמננו אנו, ניתן להניח שגדולי ישראל יפנו לברר את טיבו 
של המשיח לפי הכלים ההלכתיים שישנם בידינו – היינו 

דברי הרמב"ם בנושא זה.
בסוף  זו  לסוגיה  הרמב"ם  מקדיש  פרקים  שני  כאמור, 
יא הוא עוסק בתפקידו של המשיח  הלכות מלכים. בפרק 
בפעולותיו ובסדר התגלותו. בפרק יב הוא מתייחס לדברים 
שיקרו בימות המשיח. בתוך הדברים האחרונים הללו כולל 
הרמב"ם את מלחמת גוג ומגוג, ביאת אליהו וכו', ועל כל אלה 
הוא אומר "לא יידע אדם איך יהיו – עד שיהיו", שכן איננו 
יודעים בדיוק באיזה אופן יתקיימו הדברים הללו. לעומת 
זאת שלבי התגלותו של המשיח )המפורטים בפרק יא( הם 
ברורים וחד משמעיים שכן הם מנוסחים כפסק הלכה ללא 

עוררין.
כך בראש ובראשונה קובע הרמב"ם שהמשיח אינו נבחן 

אור פתאומי בעיצומו של יום חול
או: ביאת המשיח בתסריט בן ימינו

מרדכי וינשטוק
mwbakehila.com

תמונה אחת

ונאכל שם
לעיתים, כך אנו לומדים בחיים, נדרש שייקחו מאיתנו משהו 
בשבועות  מחדש.  אותו  להעריך  שנשכיל  מנת  על  הערכנו,  אותו 
האחרונים אנו לומדים את השיעור הזה על בשרנו. תחילה נאסרו 
התקהלויות ענק ואנו חשבנו לעצמנו 'ניחא, אבל מתי בדיוק נפגשנו 
 2,000 של  התקהלויות  נאסרו  ואז  יחד?'.  איש  מ־5,000  למעלה 
איש וטישים רבים כבר לא יכלו להתקיים בהרכב מלא, אבל עדיין 
יכולנו להתכנס בבתי הכנסת מקור חיינו. ואז נאסרו התקהלויות 
של למעלה ממאה איש, ועדיין חשבנו שנוכל להתמודד. ואז נאסרו 
התקהלויות של יותר מעשרה אנשים ונאלצנו לפצל את המניינים, 
ועדיין ראינו גם כאן את הצדדים היפים – מניינים צצו במקומות 
שנאסר  שעה  הכביד  האחרון  אבל  מוכרות.  לא  ובשעות  חדשים 
ללכת לבית הכנסת או להתקהל בכלל. אפילו שיחה עם חבר ברחוב 
אסורה על פי החוק )וממילא גם על פי תורה(, עד יעבור זעם. וכעת 
אנו דואבים וחסרים את הכל – התקהלויות הענק, הנסיעות למירון, 
הטיסות התכופות לקברי הצדיקים והחיים השגרתיים שחיינו עד 

אתמול ושלשום.
זה הזמן להתבונן ולהודות על כל מה שזכינו לו תמיד. להודות 
על הדברים שנראים לנו תמיד כה בסיסיים וכה מובנים מאליהם 
ולייחל שאת התובנות הנהדרות שלקחנו עימנו בימים הללו, נזכור 

גם כשהעולם ישוב למסלולו, אם וכאשר.
התמונה שלפנינו צולמה לפני עשרים ואחת שנים בלונדון, בשעת 
אפיית מצות מצוה בערב חג הפסח לאחר חצות. איני יודע מי הם 
המצולמים בה, אבל שמחת המצוה על פניו של החסיד בתמונה, היא 
השמחה אותה אני מאחל לכל יהודי ויהודי בליל הסדר המצומצם 
אותו יערוך. ומי יתן שמליל הסגר תש"פ יצמח אור הגאולה במהרה.

י"ב ניסן תש"פ
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מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ
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כל כתבי החיד"א המאו"ר
57 כרכים

שם הגדולים

הגדת החיד"א

ב' כרכים מערכת גדולים ומערכת ספרים 

למרן החיד"א זלה"ה
מהדורה חדשה ומפוארת

עם הוספות, השלמות ותיקונים על פי כתב יד 
קדשו של החיד"א ודפו"ר עם מראי מקומות 

וציונים בתוספת הערות מאירות עינים ושיבוץ 
כל ההשמטות עם גליונות גדולי ישראל על שם 

הגדולים עם סדר תנאים ואמוראים ב"ח ע"פ כת"י 
עם מ"מ והערות עם מבוא נרחב ומקיף, ומפתחות 
מפורטים הכוללים: מפתח שמות, ספרים, כתבי 
יד, מקומות, ענינים, כללי התלמוד והמחברים, 

מעשיות והנהגות.

הגדה של פסח
עם כל פירושי החיד"א

והם ששת חיבוריו על ההגדה: 
שמחת הרגל, זרוע ימין, גאולת 

עולם, שפה אחת, פה אחד, 
בתי הנפש. ונוסף עליהם מדור 

"ליקוטים" מכל שאר ספרי החיד"א 
על ההגדה, ועל כלל עניני חג 

הפסח וחודש ניסן, בתוספת פסקי 
החיד"א והתפילות והפיוטים וסדרי 

הלימוד הנפוצים בהגדות

ובסופו נדפס

ספר מרנן ורבנן
והוא ליקוט מקיף מכל ספרי רבינו החיד"א מאת הג"ר שלמה אליעזר מרגליות, אשר אסף 

את שמות הרבנים והספרים והכת"י אשר נזכרו בשאר ספרי החיד"א, וסידרם באותה 
מתכונת של שם הגדולים מערכת גדולים ומערכת ספרים, בתוספת מפתחות.

כרכים נוספים שיצאו זה עתה במהדורה חדשה ומפוארת

הדת ולחזק בדקה. כמו כן הוא מתייצב נגד אומות העולם המצרות לישראל ויילחם את 
מלחמות ה'. אלה הסימנים שעל פיהם אנו אמורים לזהות את המשיח כשהוא בשלבים 

הראשונים של התגלותו. מי שיעשה כל זאת ויצליח, "הרי זה בחזקת שהוא משיח".
בשלב ה'בחזקת משיח', עדיין אין המשיח משיג הצלחה מלאה בפעולותיו, אך די 
גם במידה מסוימת של הצלחה כדי שיוחזק כמשיח. ההצלחה המלאה היא מסימניו של 
'משיח ודאי'. אם הוא אכן מצליח להחזיר את כל עם ישראל לדרך התורה, ואם הוא מצליח 
בעמידתו התקיפה נגד אומות העולם וניצח כל האומות שסביביו, ואם אחרי כל זה בנה 

מקדש במקומו וקיבץ נדחי ישראל – הרי זה משיח בוודאי.
השלב המכריע שבו עובר המשיח משלב ה'בחזקת' לשלב ה'בוודאי' הוא בניין בית 
המקדש השלישי. יש מחלוקת אם יבוא המקדש משמים )כלשון רש"י במסכת סוכה( 
או ייבנה בידי המשיח. הרמב"ם פוסק כדעה השנייה שהמשיח יבנהו. אולם כשהוא ניגש 
לבניין בית המקדש, עדיין אין הוא 'משיח בוודאי', שכן הצלחתו בבניין בית המקדש היא 
עצמה מהדברים שקובעים אותו כ'משיח בוודאי'. אלא שאם יש לו סימנים של 'בחזקת 
משיח', עלינו לסייע לו לבנות את בית המקדש. רק אז, אחרי שכבר התקיימו כל הסימנים 
הללו וכבר נבנה בית המקדש, ניגש המשיח למלאכת הגאולה בפועל – קיבוץ נדחי ישראל. 
הוא מחזיר לארץ ישראל את כל היהודים שהתפזרו בארבע כנפות תבל, ואז באה הגאולה 
האמיתית והשלמה ויחד עמה נקבע מעמדו של הגואל כ'משיח בוודאי'. זהו סדר הגאולה 

אשר לה אנו מצפים בכל יום.

שעה של היסח הדעת
בשולי הענין מרתק להביא את תיאורו של הגאון רבי חיים מוואלוז'ין, כפי שנמסר על 
ידי נכדיו, ובו תיאר בשפה מוחשית כיצד ייראה יום בואו של המשיח. מתיאורו של רבי 
חיים ניתן להבין, כי בשעה שהמשיח יבוא, ייפתרו מאליהם כל הספקות וכל השאלות. 
שכן ביאת המשיח תהיה אירוע כה עוצמתי עד שלא יהיה אחריו שוב מפקפק, ובעצם – 
העובדה שלא יהיה שום מפקפק בביאת המשיח, היא כשלעצמה תהיה הראיה שאכן בא 

הגואל. וכך תיאר זאת רבי חיים מוואלוז'ין בשפה ציורית:
"נכנס אני בסתם יום של חול מן הישיבה לביתי. השעה היא שעת בוקר לאחר תפילת 
שחרית והרבנית שואלת אותי, 'חיים, רצונך בפת שחרית מיד עכשיו?' ואני משיב לה 
'רלקה' )כך היה שמה(, 'עדיין שיעורי של היום אינו מוכן, לא אוכל עד אשר אעיין קצת 
בסוגיא שאני צריך ללמד היום בישיבה'. – 'טוב חיים', היא אומרת לי, 'יהא כך. עד שאתה 
תכין את שיעוריך, אגש לשוק לקנות משהו. בינתיים אשאיר את הרוטב על הכירה, שים 
נא לב חיים כי לא יישרף. אנא! שים לב, הרי מכירה אני אותך שאתה שוכח הכל כשאתה 

מעיין בסוגיא'. הרבנית יוצאת לשוק ואני פותח ספר ומתחיל לעיין בסוגיא שלפני.
"פתאום אני מרגיש כי השמש התחילה מאירה באור גדול יותר פי כמה ממה שהאירה 
עד עתה – איזו בהירות! פתאום אני שומע כיצד הצפרים על העצים שבגינה פוצחות פיהן 
במנגינה חדשה מרנינה כובשת לבבות. והנה אני שומע קול רחש עולה מן הרחוב. אני 
מושיט ראשי בעד החלון ואני רואה את אלי הסנדלר רץ בבהלה. 'מה קרה אלי? – מה קרה 
לאור השמש? מנין נגינת הצפורים המקסימה? מה קרה לעצים שהתחילו מלבלבים לפתע 
בניצה חדשה מה קרה?' – 'מה אינך יודע רבי?! נותן בי הסנדלר את עיניו, 'הרי משיח בא!'.

"מיד רץ אני לארון להוציא מלבוש של שבת שלי כדי להתעטף בו ולצאת לקראת המלך 
המשיח. מוציא אני את המלבוש, והנה אויה! חסר בו כפתור. במוצאי שבת נשר הכפתור, 
וכשאמרתי לרבנית לחייטו אמרה לי 'מה אתה מאיץ בי? הרי לא תשתמש במלבוש עד 
לערב שבת'. ועכשיו צריך אני ללכת לקבל פני המלך המשיח ובמלבוש שלי שני כפתורים 

במקום שלושה.
"עד שאני עומד ודן עם עצמי מה לעשות – האם להתעטף בקפוטה הפגומה או לא 
להתעטף בה, ואני תוהה אם אפשר לצאת לקראת המלך המשיח בבגד של חול, והנה באה 
במרוצה הרבנית, כולה נושמת נושפת 'גוואלד חיים איפה היית? הנה הרוטב שעל האש 
נשרף!'. 'פתיה' – אני אומר לה, 'מה לך ולרוטב שנשרף? מהרי והתעטפי בשמלת השבת 

שלך וצאי איתי לקבל את פני המלך המשיח'".
"במעשה זה" – סיימו חכמי בריסק, "מקופל כל סיפור הגאולה. מחכה יהודי למשיח 
ומחכה ומחכה, וכשזה בא לפתע והנה חסר כפתור במלבוש שיצא בו לקראת המלך 

המשיח...".

טהרה
כדי  אלא  לישראל,  הקורונה  ימי  ניתנו  שלא  דומה 
תפשה  שבהם  ימים  לבוא,  העתידים  לימים  להכינם 
הטהרה בישראל. שהרי זה עידן ועידנים שמושגי הטהרה 

לא היו כה רווחים בתפוצות ישראל. הנה בקצרה:
ראשון ושני לטומאה – כידוע לבקיאים )וסוגיות הדף 
היומי עסקו בענין זה לאחרונה( אין אדם נעשה טמא אלא 
אם נגע באב הטומאה. במקרה כזה הוא 'ראשון לטומאה' 
המטמא אוכלים ומשקים ועושה אותם 'שניים לטומאה', 
אבל הוא אינו מטמא אדם. הקורונה פועלת באותה שיטה 
– מי שנחשף לחולה ודאי )'אב הטומאה'( חייב בבידוד. 

מי שנחשף לחייב בידוד, כבר אינו חייב בבידוד בעצמו.
הזכירה  יום,  עשר  לארבעה  הבידוד  חובת   – בידוד 
הוא  שגם  והמוחלט  המוסגר  המצורע  דיני  את  כמובן 
מצווה בבידוד של שבעה ימים בכפליים – ארבעה עשר 

יום.
במקומות  התפללנו  בו  השלב   – פתוחים  מקומות 
פתוחים, החיה אצלנו את דיני אוהלות, מתי קורת הגג 

שמעלינו מצרפת אותנו לחשש הדבקה ומתי לא.
נוזלים – הקורונה עוברת בעיקר ברסס היוצא מפיו 
של החולה. זוהי הסיבה להרחקה של שני מטרים. הוראות 
בהקבלה  המטמאים.  הזב'  'משקי  דיני  את  הזכירו  אלו 
מי  את  מטמאה  שלו  רוק  שטיפת  הזב  לדיני  מוחשית 
שנגעה בו, כך גם עלולה טיפת רוק של חולה להדביק את 
הנמצא בסביבתו. גם החקירות האפידמיולוגיות ששרטטו 
את  לאנשים  המחישו  חולים,  של  המלא  המסלול  את 
הימים בה רווחה טהרה בישראל והיה צורך לבדוק היכן 
היה הזב והיכן ישב או שכב, כדי להזהיר מפני טומאת 

מדרס.
ליל הסדר – ההוראה שלא לשהות במחיצת הורים או 
בני משפחה מבוגרים בליל הסדר, העציבה רבים ובצדק. 
היו מי שכבר הציעו להיכנס לבידוד למשך ארבעה עשר 
הימים שלפני החג, כדי שלא להידבק, וכך יוכלו לנסוע 
בבטחה להורים או הסבים הקשישים. המצאה זו הזכירה 
שאין חדש תחת השמש וכבר בזמן שבית המקדש היה 
קיים היו מכניסים לבידוד ייחודי את הילדים שעתידים 
היו לשאוב מים לצורך הכנת אפר הפרה האדומה וכפי 

שהמשנה מרחיבה על כך במסכת פרה.
ניתן אפוא למצוא עוד הקבלות רבות בין דיני טומאה 
וטהרה להוראות הקורונה, אך אנו נסתפק בכך, בייחול 
שיטהרו  הטהורים  המים  תחת  לעמוד  בקרוב  שנזכה 

אותנו ויאפשרו לנו לעלות לבית המקדש.

שיעור לשון

י"ב ניסן תש"פ
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מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ



 הרבה דברים משתנים בפסח השנה,
אבל יש משהו שלא ישתנה.

 גם השנה תנובה איתכם בבית עם
כ-250 מוצרי חלב הכשרים לפסח למהדרין 

ובהם 30 מוצרים לראשונה בפסח זה.
אנו בתנובה מאחלים לכם זמן של יחד, 

בריא, טעים ורגוע עם בני המשפחה 
 ומברכים אתכם ואת כל בית ישראל

בפסח כשר ושמח.


